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ร่างบางขยับเข้าไปใกล้ก่อนจะพูดขึ้นว่า "ฉันไม่ใช่คนดีอะไรนักหรอกนะ แต่ก็ 

ไม่ได้เห็นแก่ได้จนลืมไปว่าเงินเดือนท่ีคุณจ่ายให้มันสูงแค่ไหน แค่เจ็บตัวเล็กน้อย 

แค่นี้ไม่มีปัญหาหรอก"

ภาวิชญ์พยายามตคีวามค�าพูดของหญิงสาว อกีฝ่ายก�าลงัจะบอกว่าเขาจ่ายเงนิ

ให้เธอมาเจ็บตัวเพราะฉะน้ันเป็นแผลนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรอย่างน้ันหรือเปล่า ใบหน้า

หล่อเหลายิ้มน้อยๆ ที่มุมปากก่อนจะใช้มือจับเข้าที่ปลายคางของอีกฝ่ายแล้วประทับ

ริมฝีปากลงไปราวกับว่าเป็นเรื่องปกติ

แก้วกัลยาชะงักไปก่อนจะหน้าแดงซ่านขึ้นมา...แบบนี้มันไม่ปกติ

"คุณท�าอะไร" เธอถามทั้งๆ ที่รู้อยู่แล้วว่าเขาท�าอะไร

"ไม่รู้"
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ขอทักทายคุณผู้อ่านทุกท่านด้วยผลงานจาก 'ณวลัย' นักเขียนคนล่าสุด

ของเลฟิซ่ึงมีฝีมือในการถ่ายทอดเรือ่งราวความรกัได้แปลกใหม่และสนกุสนาน

ไม่ธรรมดาเลยค่ะ

ข้ึนช่ือว่านางเอก เราก็คงจะเห็นภาพหญิงสาวหลากหลายบุคลิก ท้ัง 

อ่อนหวาน ท้ังแกร่ง ท้ังเฮฮา ทว่า 'แก้วกลัยา' นางเอกของเลฟิคนนีท้ั้งภายนอก

ภายในแทบหาความเป็นหญงิไม่เจอเลยทีเดยีว อีกท้ังยังชอบดืม่เหล้าเข้าบ่อน

จนผูเ้ป็นแม่หน่ายใจ แต่จงัหวะชีวติมักน�าเราไปเจอกบัสิง่ใหม่ๆ เสมอ แก้วกลัยา 

ท่ีเตบิโตในชมุชนเลก็ๆ จงึจบัพลดัจบัผลูได้มาท�างานเป็นคนคอยดแูล 'ภาวิชญ์' 

นกัธุรกจิหนุม่ผูร้�า่รวยซ่ึงเป็นโรคประหลาดท่ีท�าให้เขาไม่อาจใช้ชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้น 

ได้อย่างปกติ

ความสมัพนัธ์บนความต่างกนัหลายข้ัวของท้ังสองคนจะเป็นอย่างไร ไปลุน้ 

พร้อมๆ กับเลิฟในหน้าถัดไปกันเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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ประวัตินักเขียน

'ณวลยั' เตบิโตย่านปรมิณฑล ไม่เคยอยู่ในกรงุเทพฯ อย่างจรงิจังมาก่อน 

เริม่จบังานเขียนตัง้แต่อายุสบิห้า แต่ไม่เคยจบสกัทีจนเม่ือสองสามปีมานี ้เดมิที

เป็นคนท่ีไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเพราะเม่ือยมากจริงๆ แต่หากว่าเป็นนิยาย

หรือนิทานจะสามารถทนอ่านจนจบได้ จากนั้นก็อ่านทุกอย่างได้หมดเพราะ

ความเคยชิน นอกจากจะได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนมาจากการอ่านแล้วก็

ยังได้มาจากการดูหนัง เล่นเกม เมื่อจับทุกอย่างมารวมกันได้แล้วก็ใส่ไอเดีย

ของตัวเองลงไปให้แตกต่าง แต่สิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดคือผู้เขียนต้องรู้สึกสนุกไปกับ

การเขียน เพราะเมื่อใดที่เรารู้สึกสนุก เชื่อว่าผู้อ่านก็จะรู้สึกสนุกไปด้วย (หรือ

อาจจะคิดไปเองก็ได้ ̂ _^) 

อย่างไรก็ตามนิยายเรื่องดวงกัลยานั้นเขียนข้ึนเพราะความคันไม้คันมือ

อยากจะให้เกิดนางเอกท่ีผิดธรรมชาติ บุคลิกท่ีตรงข้ามกับนางเอกในนิยาย 

ทั่วๆ ไป กับพระเอกที่น่าจะเป็นชายในฝันของใครหลายๆ คนแต่ก็มีบางอย่าง

ผิดปกติเหมือนกัน ดังนั้นความแตกต่างนี้น่าจะท�าให้ผู้อ่านรู้สึกอยากติดตาม

ว่าเรื่องของทั้งคู่จะมีบทสรุปอย่างไร หวังว่าผู้อ่านจะชอบเรื่องราวน่ารักๆ ของ

แก้วกัลยากับภาวิชญ์นะคะ

แวะไปเยี่ยมไรเตอร์กันได้ท่ี https://www.facebook.com/VaraSahara 

นะจ๊ะ
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ณวลัย

เสียงร้องเฮดังข้ึนก่อนท่ีมือเล็กจะกอบโกยเอาเงินกลางวงกวาดเข้า

กระเป๋าจนหมด ท้ังวงเงียบกริบยกเว้นคนตัวเล็กท่ีหัวเราะไม่ยอมหยุดจน

ชายสูงวัยคนหนึ่งในวงลุกพรวดขึ้นด้วยความเหลืออด

"ไอ้กนั เอ็งโกงพวกข้าใช่ไหม เอง็กนิคนเดยีวเรยีบรอบท่ีสามแล้วนะโว้ย!" 

คนท่ีเหลือต่างพากันเออออตามกัน ด้วยไอ้เด็กท่ีผู้ชายก็ไม่ใช่ผู้หญิงก ็

ไม่เชิงที่พวกเขาเรียกว่า 'ไอ้กัน' นั้นเอาแต่ได้ไม่มีเสียเลยสักครั้ง อย่างมาก

มนักเ็สยีครัง้เดยีวแล้วกเ็ลกิเล่น บางครัง้ก�าลงัได้อยูด่ีๆ  มนักเ็ลกิเล่นเหมอืน

กับมีญาณวิเศษอะไรบางอย่างที่บอกว่าวันนี้โชคร้ายหรือดี

"ปัดโธ่ลุง ฉันไม่กล้าโกงหรอก ถ้าฉันโกงทุกคนก็ต้องรู้สิ ฉันรู้ว่าพวก

ลงุป้าน้าอาน่ะฉลาดจะตาย ถ้าฉันโกงกน่็าจะจบัได้ตัง้แต่ตาแรกแล้ว" คนถกู 

กล่าวหาว่าพลางปิดซิปกระเป๋าที่เพิ่งกวาดเงินเข้าไป

แม้จะเป็นย่านชุมชนแออัดแต่กมี็เงนิไหลเวียนอยู่ไม่น้อย เล่นไม่กีค่รัง้

เธอก็ได้มาตั้งหลายหมื่น เอาไปกินเหล้าเที่ยวเตร่ได้ตั้งหลายวัน

"เอางี้ ฉันคืนเงินให้คนละสองพัน เอาไปเล่นต่อกันนะ ฉันต้องไป

ท�างานแล้ว" มือเล็กควักเงินในกระเป๋าคืนคนในวงไปคนละสองพัน ถึงจะ

บทที่ 1
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ต้องจ่ายเป็นหมืน่ๆ แต่กน็บัว่าคุม้เพราะตัง้แต่ต้นเธอกไ็ม่ได้ลงทุนอะไรด้วยซ�า้ 

ดีเสียอีกพวกลุงป้าพวกนี้จะได้ไม่ต้องย้ือเธอไว้ให้เล่นต่อเพ่ือเอาเงินคืน  

ถึงตอนนั้นอาจจะเสียมากกว่านี้ก็ได้

เมื่อรีบชิ่งออกมาจาก 'บ่อนเถื่อน' ชั่วคราวได้ หญิงสาวก็รีบบึ่งไปยัง

ท่ีท�างานของเธอทันที คนในชุมชนคุ้นชินกับภาพนี้ดี ภาพหญิงสาวผม 

สัน้เต่อแต่งตวัทอมบอยหน้าตามอมแมมสะพายกระเป๋าออกมาจากบ้านของ 

'เจ๊ใจ' ที่มักจะเป็นสถานที่ซ่องสุมเพื่อเล่นพนันกัน พอต�ารวจมาก็แยกย้าย

กระจดักระจายเหมือนผึง้แตกรงั พอเรือ่งซากย้็ายท่ีใหม่ จากนัน้กว็นกลบัมา 

ที่เดิม คนที่เล่นด้วยกันก็จะรู้ว่าต้องไปที่ไหน

แก้วกัลยาหรือ 'ไอ้กัน' ที่คนในชุมชนเรียกก็เป็นหนึ่งในนั้น หญิงสาว

วัยยี่สิบปีอาศัยอยู่กับมารดาที่เป็นแม่ค้าขายข้าวแกงแค่สองคน พื้นเพนาง

สดุามารดาของแก้วกลัยากเ็ป็นคนในชุมชนนี ้อกีท้ังนางกมี็การศกึษาจบตัง้

ระดับ ปวส. แต่ท่ีต้องมาขายข้าวแกงยังชีพก็เพราะงานข้างนอกนั่นมัน

ล�าบากเหลอืเกนิ สองแม่ลกูใช้ชีวติกนัแบบปกตสิขุ นางสดุาไม่ได้มีสามีใหม่

หลังจากสามีท่ีเป็นทหารต๊อกต๋อยไปมีเมียน้อยจากนั้นก็เสียไป แก้วกัลยา

ไม่ได้มพ่ีอเลีย้งมาคอยจ้องข่มขืนเหมือนนางเอกในละคร ถงึมพ่ีอเลีย้งจรงิๆ 

ก็คงไม่มีใครคิดว่าจะมีมนุษย์ตัวผู้สติดีที่ไหนกล้าลองของกับหญิงสาว

ท่ีท�างานของแก้วกัลยาคือปากซอยหน้าชุมชนแออัดหรือเรียกอีก

อย่างว่า 'สลมั' แห่งนี ้หญิงสาวจะมาท�าหน้าท่ีวินมอเตอร์ไซค์ในช่วงเย็นถงึ

ค�่าของทุกวันก่อนจะกลับบ้านไปช่วยมารดาเก็บร้าน ทั้งเพื่อนบ้าน เพื่อน

ร่วมงาน แม้แต่มารดาของเธอเองไม่มีใครมองว่าเธอเป็นผู้หญิง

"เฮ้ยไอ้กัน ท�าไมมาป่านนี้วะ" อเนกรุ่นพี่วินมอเตอร์ไซค์ทักขึ้น เธอ

กับอเนกโตมาด้วยกันตั้งแต่เล็ก เวลาต่อสู้กันทีไรอเนกจะเป็นคนโดนชก 

จนหน้าบวมทุกที จนพอโตข้ึนไม่ว่าจะมีเรือ่งอะไรอเนกก็ไม่กล้าท่ีจะใช้ก�าลงั

กับเธออีก
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ณวลัย

"โถไอ้พี่เอก นี่เดินกลับไปเอารถแล้วถึงมานี่ ไม่ได้นั่งเครื่องบินไปนะ

จะได้เร็วทันใจ แล้วนี่ได้กี่ตังค์แล้วเนี่ยนั่งมาทั้งวัน" หญิงสาวถามกลับ

"สองร้อย" อเนกตอบ

"หา? สองร้อย กลับไปนั่งในบ่อนดีกว่ามั้งเนี่ย" คนตัวเล็กพึมพ�า

"อย่าบ่นมากน่า!! แม่เอ็งเขาไม่อยากให้เอง็ไปสงิอยู่ในบ่อนนัน่นะเว้ย 

เชื่อเขาบ้าง เขาเป็นห่วง"

"ความเป็นห่วงมันกินไม่ได้นะพี่เอก เงินต่างหากเอาไปซ้ือไรกินได้" 

อีกคนบุ้ยปากก่อนจะท้ิงตัวนั่งบนเก้าอ้ีไม้เก่าผุท่ีพวกคนในวินมอเตอร์ไซค์

ท�าเอาไว้นั่งรอลูกค้ากัน

"โอ๊ย! ไม่เอาแล้ว โตเป็นววัเป็นควายแล้วคดิเองแล้วกนั กลบัล่ะ" อเนก

ว่าก่อนจะถอดเสื้อวินแล้วบึ่งรถออกไป

เขากับแก้วกัลยารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กด้วยว่าเรียนโรงเรียนวัดแถว

ชุมชนเดยีวกนั ชายหนุม่อายุมากกว่าแก้วกลัยาสามปีแต่เรยีนอยู่ช้ันเดยีวกนั 

เพราะเขาเรียนซ�้าช้ันสามปี เรียกได้ว่าถ้าไม่ได้เด็กหญิงแก้วกัลยาช่วยไว้

เขาอาจจะออกจากโรงเรียนตั้งแต่ประถมสี่ ทว่าก็ต้องมาออกจากโรงเรียน

จริงๆ หลังจากจบมัธยมต้น ออกมาสักพักก็มีลูกมีเมียท�างานหาเช้ากินค�่า

ไปเรือ่ย ส่วนแก้วกลัยาเพือ่นต่างวัยของเขาน่ะหรอื หลงัจากจบมัธยมปลาย

จากโรงเรยีนรฐัท่ีมีชือ่เสยีงแห่งหนึง่แล้วกลบัไม่ยอมเรยีนต่อ ท้ังๆ ท่ีสตปัิญญา 

ของเธอสามารถสอบชิงทุนได้ไม่ท่ีใดก็ท่ีหนึ่งแน่ สิ่งท่ีหญิงสาวท�าตอนนี้มี

แค่เข้าบ่อนและรับจ้างจิปาถะไม่เป็นช้ินเป็นอัน พอมีเงินหน่อยก็เท่ียวเตร่

กับเพื่อนสาวๆ

แก้วกัลยาเบะปากรู้สึกไม่พอใจอเนกท่ีบ่นเหมือนกับมารดาของตน

ไม่มีผิด รายนัน้เม่ือเธอเข้าบ้านทีไรกบ่็นเสยีหูชาจนต้องระเห็จออกมาเตรด็เตร่ 

ข้างนอก หญิงสาวส่ายหน้าพลางนัง่เล่นเกมในสมาร์ตโฟนเพือ่รอลกูค้า นีเ่ป็น 

สิ่งที่เธอชอบที่สุด อาชีพที่ไม่ต้องท�าอะไรมากและมีเวลาเล่นเกม
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"นั่งเล่นเกมอีกแล้วนะกัน" เสียงหวานใสเอ่ยทัก

หญิงสาวสวยในชุดนักศึกษายืนอยู่ตรงหน้าของแก้วกัลยา พอเห็นว่า

เป็นใครเท่านัน้สาววนิกเ็กบ็มอืถอืใส่กระเป๋าเสือ้ทันทีก่อนจะฉีกย้ิมกว้างเม่ือ

เห็นหน้าเพือ่นรกัท่ีไม่ได้เจอกนัมาพกัใหญ่แล้วตัง้แต่อีกคนเรยีนมหาวทิยาลยั 

ที่ต่างจังหวัด

"เพลง!! มาได้ไง ท�าไมไม่โทรบอกล่ะเนี่ย"

"ก็มาหาแม่น่ะสิ นี่ไม่รู้ไปเมาหัวราน�้าที่ไหน" อีกคนว่า

รติยาหรือ 'เพลง' เป็นเพื่อนสนิทของแก้วกัลยาตั้งแต่มัธยมต้นจนถึง

มัธยมปลาย หญิงสาวสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี 

นัน่เป็นเหตผุลท่ีท�าให้เธอต้องย้ายไปอยู่หอพัก นานๆ ถงึจะกลบัมาเย่ียมบ้าน 

สักที

"แม่เพลงเหรอ ไม่ไกลหรอก บ่อนเจ๊ใจ" แก้วกลัยายกคิว้ข้ึนแล้วอมย้ิม

"อ๋อ เพิ่งออกมาจากที่เดียวกันใช่ไหมล่ะ" รติยากระแหนะกระแหน

"แหม นานๆ เจอกันทีเราไปคุยกันดีกว่าเนอะ" อีกคนรีบตัดบทก่อน

จะพาเพื่อนรักซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คันเก่งอย่างเคย

"แล้วนี่ไม่ท�างานแล้วเหรอ" รติยาถาม

"ฮะ? เออช่างแม่งเถอะ" ค�าพดูหยาบๆ ไม่สมกบัความเป็นผูห้ญิงของ

แก้วกลัยานัน้ไม่ได้สร้างความแปลกใจให้กบัคนแถวนัน้เท่าไหร่ กบัรตยิาเอง

ก็คุ้นชินกับความเป็นแก้วกัลยาเสียแล้ว

หลงัจากเบีย้วงานไปส่งรตยิากลบับ้านแล้วไม่นานนกัอเนกก็โทรมาด่า

เธอชุดใหญ่ท่ีท�าตัวเป็นเด็กเดี๋ยวท�าเดี๋ยวเลิก โชคดีท่ีวันนี้หญิงสาวได้เงิน

จากบ่อนมาเยอะ ไม่งัน้กค็งอารมณ์เสยีอยู่เหมือนกนัท่ีโดนบ่น พอกนิข้าวเย็น 

กบัเพือ่นท่ีร้านก๋วยเตีย๋วเจ้าประจ�าเสรจ็แก้วกลัยากล็ากลบั ก่อนกลบันัน้กน็ดัแนะ 

กบัรตยิาอย่างดว่ีาพรุง่นีจ้ะไปเท่ียวกนั แก้วกลัยาจงึอารมณ์ดเีป็นพิเศษ แต่
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สวรรค์กต้็องล่มเม่ือเจอนางสดุามารดายนืจ้องหน้าตาขวางอยู่ท่ีประตูไม้เก่าๆ

"นงัแก้ว!! เอง็หายไปไหนมาท้ังวนั" คนท่ีถกูเรยีกว่านงัแก้วสะดุง้สดุตวั

"ก็ท�างานสิแม่" คนถูกถามตอบเบาๆ

"ท�างานประสาอะไร มีคนบอกข้าว่าเอ็งเข้าบ่อนอีกแล้ว หน็อยนังนี ่

ให้เรียนก็ไม่เรียน จะมีผัวหรือก็ไม่ใช่ ข้าไม่เข้าใจเอ็งเลยจริงๆ เอ็งจะมาอยู่

ลอยชายท�าซากอะไร ท�าไมไม่ท�าอะไรสักอย่าง จะท�างาน จะเรียน หรือจะ

มีผัว บอกมาเลือกมาสักอย่าง" นางสุดาตะโกนถามเสียงดังลั่น

"โธ่แม่ พูดเรื่องนี้อีกแล้ว ฉันก็ท�างานอยู่นี่ไง เล่นไพ่เลี้ยงชีพ ได้เงิน

ตั้งเยอะดูสิแม่ เอ้านี่" พูดแล้วก็พยายามล้วงเงินในกระเป๋าให้ผู้เป็นแม่ดู

"ข้าไม่ได้โง่นะ! เล่นไพ่มันเป็นอาชีพที่ไหน"

"ไม่เถียงกับแม่แล้ว ขอโทษแล้วกันท่ีไม่ได้มาช่วยเก็บร้าน เดี๋ยว 

พรุ่งนี้จะตื่นมาช่วยนะแม่ แต่ตอนนี้นอนก่อน" ว่าแล้วแก้วกัลยาก็รีบผลุบ

เข้าไปทางข้างบ้านเพื่อเข้าทางประตูหลังบ้าน เป็นแบบนี้ประจ�าเพราะนาง

สุดาผู้เป็นมารดานั้นชอบเอาตัวกั้นประตูทางเข้าเอาไว้

คนเป็นแม่กัดฟันกรอดเมื่อเจอกับมุกเดิมๆ ของลูกสาวไม่ใช่ลูกชาย

ไม่เชิงของตนเอง ตอนที่เกิดก็ตั้งชื่อให้อย่างดีว่า 'แก้วกัลยา' หวังว่าจะโต

มาเป็นสาวสวยน่ารักเป็นดั่งดวงแก้วของแม่ แต่ท่ีไหนได้ดันโตมาเป็นตัว

อะไรกไ็ม่รูแ้ถมพดูอะไรกไ็ม่ฟังอีกต่างหาก อกีอย่างหนึง่ไอ้อาการพะเน้าพะนอ 

เพื่อนรักอย่างรติยานี่มันเหมือนจะไม่หาย สาวเจ้ากลับมาทีไรเป็นต้อง

หายหัวไปด้วยกันไม่เห็นแม้แต่เงา เห็นทีเช้ือสายคงจะจบลงแค่แก้วกัลยา 

นางสุดาหมดหวังที่จะมีหลานแล้วกระมัง

แก้วกัลยานั่งมองข้าวของในกล่องท่ีตนเองเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

พลางย้ิมให้กบัสิง่ของท่ีชวนให้ร�าลกึถงึอดตีระหว่างเธอกบัรตยิา สมัยเรยีน

รติยาเป็นเด็กสาวท่ีมักจะถูกรังแกอยู่เสมอด้วยเจ้าตัวเป็นคนหน้าตาน่ารัก 
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ผูช้ายเกอืบท้ังโรงเรยีนตามจบีเธอ ฟังดเูหมือนจะเป็นเรือ่งน่าภมิูใจ แต่ไม่ใช่

สักนิดส�าหรับรติยา ครั้งแรกท่ีแก้วกัลยาสังเกตเห็นเด็กใหม่หน้าตาสะสวย

ท่ีทุกคนหมายปองคอืตอนท่ีอีกฝ่ายนัง่ร้องไห้อยู่ในตูเ้กบ็ไม้กวาด ตามเนือ้ตวั 

ของเดก็สาวตอนนัน้มีแต่รอยช�า้ เสือ้นกัเรยีนถกูพวกท่ีแกล้งยึดเอาไปเหลอื

แต่เสือ้กล้ามตวับาง การช่วยเหลอืของเธอในวนันัน้ท�าให้รตยิากลายมาเป็น

เพื่อนรักในเวลาต่อมา ไม่มีใครกลั่นแกล้งรติยาอีกเพราะเด็กสาวเป็นเพื่อน

รักของแก้วกัลยาขาใหญ่ประจ�าโรงเรียน อีกท้ังแก้วกัลยายังเป็นท่ีรักของ

ครบูาอาจารย์เพราะเรยีนเก่ง ไม่ว่าจะไปแข่งอะไรกบัต่างโรงเรยีนกมั็กจะได้

รางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเสมอ

จนทุกคนต่างแปลกใจว่าท�าไมเดก็ท่ีดมูอีนาคตอย่างแก้วกลัยาถงึเลอืก

ที่จะไม่เรียนต่อ...

"เพลง อีกไม่กี่เดือนเองนะ เราจะได้เรียนท่ีเดียวกันแล้ว" หญิงสาว

พึมพ�าพลางหยิบเอาเอกสารสามสี่แผ่นขึ้นมา มันคือใบสมัครสอบตรงของ

มหาวิทยาลัยเดียวกับรติยา ไม่เพียงแต่รติยา มารดาของเธอเองก็คงดีใจที่

รู้ว่าเธอจะเลิกดื่มเหล้าเข้าบ่อนแล้วไปเรียนให้เป็นเรื่องเป็นราวสักที แม้ว่า

ระดับสติปัญญาอย่างเธอจะสามารถเข้ามหาวิทยาลัยท่ีดีกว่านี้ได้ แต่เธอ

เลือกรติยามากกว่าความก้าวหน้าของตัวเองเสมอ

ในขณะท่ีหญิงสาวย้ิมหวานกบัความคดิของตวัเองอยู่เสยีงโทรศพัท์ก็

ดังขึ้น เธอกดรับทันทีเมื่อเห็นว่าเป็นเบอร์สองผัวเมียจอมแสบ

"อะไรวะพี่นิด จะนอนแล้วนะ"

"กันๆ ช่วยพี่หน่อย ไอ้พี่เอกมันยังไม่กลับบ้านเลย กันช่วยไปดูที่ผับ

ที่มันท�างานได้ไหม พี่อยากไปเองนะแต่ไอ้เนมมันไม่ค่อยสบาย พี่ออกไป

ไม่ได้" อรนิตหญิงสาวปลายสายว่า

อเนกกบัอรนติคอืสองผวัเมียจอมแสบของแก้วกลัยา ใจจรงิเธออยาก

เรยีกว่าสองผวัเมียตัว อ แต่ช่ือแรกคงจะเหมาะกบัสองคนนีม้ากกว่า เพราะ
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ไม่ว่าจะมีปัญหาหมาแมวอะไรก็มักจะมีเรื่องมาถึงแก้วกัลยาทุกที แม้แต่

ทะเลาะกันเรื่องแย่งแก้วพลาสติกใส่น�้า นี่ยังไม่รู้เลยว่าถ้าเธอไปเรียนท่ี

มหาวิทยาลัยเดียวกับรติยาแล้วสองคนนี้จะอยู่กันยังไง

ก็ดูอย่างตอนนี้สิ ผัวหายยังโทรมาให้เธอไปตาม แต่เธอก็บ้าออกไป

ตามเพราะรูส้กึเป็นห่วงอเนกเหมอืนกนั ไอ้ผบัท่ีอรนติว่านัน้แก้วกลัยากร็ูจ้กั

ดีเพราะเคยมาท�างานกับอเนกอยู่ช่วงหนึ่งตอนเรียนจบมัธยมปลายใหม่ๆ 

ตอนนั้นอายุของเธอสิบแปดปลายๆ เท่านั้น ผิดกฎหมายเต็มประตู แต่ใคร

จะสนในเมื่อค่าแรงของเธอถูกยิ่งกว่าแรงงานต่างด้าวเสียอีก

เม่ือมาถงึเธอกเ็ข้าไปทางหลงัร้านแบบท่ีเคยท�า พอเจอคนเก่าๆ ท่ียัง

ท�างานอยู่ท่ีน่ีก็ถามหาอเนกทันที แต่นอกจากจะไม่มีใครเห็นแล้วยังบอก

ด้วยว่าอเนกออกจากงานท่ีนี่ไปสกัสองเดอืนได้แล้ว เห็นว่าไปท�างานกบักษิต

ผู้จดัการผบัแห่งนี ้แก้วกลัยาขมวดคิว้แน่น กเ็มือ่ก่อนเห็นอยูว่่าอเนกแขยง

กษิตแค่ไหน อย่าว่าแต่มองหน้าเลย หายใจร่วมกันยังแทบจะอาเจียน เป็น

ไปไม่ได้ที่เขาจะไปท�างานกับกษิต

ตวักษิตเองแก้วกลัยากเ็คยเห็นแค่สองสามครัง้เท่านัน้ เขาเป็นชายหนุม่ 

วัยสามสิบกว่าๆ แต่หน้าตาแก่กว่าวัยจนเธอเองยังนึกว่ารุ่นราวคราวเดียว

กบับิดาท่ีเสยีไปแล้วด้วยซ�า้ กระนัน้พวกผูห้ญิงกยั็งตดิเขาตรมึเพราะว่าเขา

ดมีูเงนิทองและขับรถหร ูแต่กเ็ท่านัน้แหละ แก้วกลัยาไม่เห็นว่ามนัจะดตีรงไหน 

หากกษิตรวยแล้วเจ้าของผับนี้ไม่รวยกว่าหรือไง เห็นพวกเด็กเสิร์ฟเคย 

คุยกันว่าเจ้าของผับหรือเจ้านายของกษิตนั้นเป็นผู้ทรงอิทธิพลท่ีรวยมาก  

มีกิจการหลายอย่าง แต่ก็ไม่มีใครเคยเห็นหน้าตาของอีกฝ่าย

"เออนี ่วนันีห้้องวไีอพไีด้ใช้แหละ แต่เฮียไม่อยู่นะ ไม่เห็นหลายวันแล้ว 

สงสยัอาจจะโดนไล่ออก" เด็กเสร์ิฟคนหนึง่พูดถงึกษิต แก้วกลัยาไม่ได้สนใจ

เรื่องห้องวีไอพีหรือเรื่องของผู้จัดการผับอย่างกษิต แต่เธอมาเพราะเรื่อง

อเนกต่างหาก ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เล่าอะไรให้เธอฟังเลย
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เม่ือคุยกับพวกท่ีผับสักพักแก้วกัลยาก็ขอตัว พอดีกับท่ีอรนิตโทร 

มาหาเธออีกครั้งพร้อมบอกว่าอเนกถึงบ้านแล้ว แก้วกัลยากัดฟันกรอด 

แทนที่ตอนนี้จะได้นอนกลับต้องมาวิ่งวุ่นเรื่องของสองผัวเมียนี่ อย่าหวังว่า

จะได้นอนเลยทั้งอเนกทั้งอรนิต เธอจะตามไปสัมภาษณ์ที่บ้านจนถึงเช้าว่า

ท�าไมเด็กที่นี่ถึงบอกว่าอเนกออกจากงานไปตั้งนานแล้ว

"โถ นกึว่าเรือ่งอะไรไอ้กนั จรงิเว้ย ข้าออกจากงานจรงิ แต่ไม่ได้ท�างาน

กับไอ้กล้วยกษิตหรอกนะ ข้าไปท�างานกับคุณอั๋นเจ้าของผับน่ะ" อเนกว่า

"เจ้าของผับ? แล้วไอ้กษิตล่ะ" อีกคนถามอย่างอยากรู้อยากเห็น

"ถุย มันเอาเงินเขาไปเป็นล้านเขาคงจะเอามันไว้หรอกนะ ตอนนี้เขา

ก�าลังให้ข้าเป็นนกต่อจับตัวมันอยู่" อเนกอธิบาย

"เขาเป็นต�ารวจหรือไง"

"ต�ารวจบ้าอะไร! จบันีข้่าว่าจบัไปถ่วงน�า้มากกว่า" ชายหนุม่แก้เพราะ

สาวรุ่นน้องคงเข้าใจว่าจับเข้าคุก

"เฮ้ย! พอเลย ฉันไม่ให้พี่ท�า ออกเลยนะ เกิดพี่ไปโกงเขาขึ้นมาแล้ว

เขาตามมาเกบ็ท�าไง พีน่ดิกบัไอ้เนมมันจะอยูยั่งไง" แก้วกลัยาบ่นยาวจนอรนติ 

อดท่ีจะหัวเราะไม่ได้ ขนาดเธอเองเป็นเมียของอเนกยังไม่เดือดร้อนเท่า 

แก้วกัลยาเลย

"โอ๊ย ข้าไม่โกงใครหรอก แล้วคณุอ๋ันเขากแ็ฟร์เว้ย ว่าแต่ว่านะ คนอะไร 

ไม่รู้ทั้งหล่อทั้งรวย ข้าเป็นผู้ชายยังเคลิ้มเลย แต่ไม่รู้เป็นเกย์เปล่านะ หล่อ

เกินไป" อเนกพูดพลางถอดเสื้อไปโดยไม่รู้สึกกระดากอายแต่อย่างใดท่ีมี

เพือ่นรุน่น้องอยู่ด้วย เขาท�าแบบนีป้ระจ�า ร้อนกถ็อดเสือ้ เล่นบอลกถ็อดเสือ้ 

อีกอย่างไม่มีใครเห็นแก้วกลัยาเป็นผูห้ญิงหรอก แม้แต่ตวัเขาเองก็ไม่เคยคดิ

"ประเด็นไม่ได้อยู่ท่ีความหล่อของคุณเจ้าของผับนะ มันอยู่ท่ีตอนนี้ 

ไอ้กษิตมันอยู่ท่ีไหน แล้วพีต่ดิต่อมันได้หรอืไงเขาถงึเข้าทางพ่ีน่ะ" แก้วกลัยา
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เข้าประเด็นเมื่อรู้สึกว่าอเนกจะเริ่มพาออกนอกเรื่อง

"อ๊ะแน่นอน! กข้็าเป็นคนท่ีไอ้กษิตมนัให้ขับรถพาไปท่ีซ่อนตวัของมนั" 

ชายหนุ่มบอกอย่างภูมิใจโดยหารู้ถึงภัยที่ก�าลังเข้ามาใกล้ตัว

"โธ่ๆ ท่ีสดุของความโง่เง่าเลยว่ะไอ้พ่ีเอก คดิว่าไอ้กษิตมันโง่ขนาดนัน้

เลยเหรอ" แก้วกัลยาอยากจะลุกขึ้นแล้วตบศีรษะไอ้พี่ชายร่วมโลกคนนี้นัก 

รู้ว่าตัวเองโง่แล้วยังชอบเอาตัวไปยุ่งกับเรื่องอันตรายอีก

"เอ็งหมายความว่าไง หมายความว่าข้าโดนมนัหลอกให้เข้าใจไปอย่างนัน้ 

เหรอวะ"

"เออไง แล้วไอ้นั่นมันเอาข้าวของอะไรติดตัวไปมั่ง"

"ก็ไม่มีว่ะ...เอ้อ มีกระเป๋า" อเนกท�าท่านกึก่อนจะนกึอะไรบางอย่างได้

"แล้วกระเป๋าตอนนี้อยู่ไหน"

"อยู่ในรถ" ชายหนุ่มตอบทันทีแล้วสะดุ้งสุดตัว "ตายห่า!! แล้วมันเอา

อะไรไว้ในกระเป๋าวะ" เขาอุทานขึ้นมาก่อนจะใช้สองมือกุมขมับ

"เงินไงล่ะคุณควายไม่มีวัวผสม" แก้วกัลยาตอบแทนเสร็จสรรพ "คือ

ฟังดูแล้วมันไม่น่าจะเชิดเงินหรอก แต่มันอยากโยนความผิดให้พี่มากกว่า 

บอกมานะว่าไปเห็นอะไรไม่สมควรมาหรือเปล่า"

หญงิสาวซักไซ้ แก้วกลัยามักจะฉลาดในทุกเรือ่ง แถมยังมสีมัผสัพิเศษ

เวลามเีรือ่งแปลกๆ เกดิข้ึน เธอจะปะตดิปะต่อเรือ่งราวได้เรว็มากราวกบัว่า

เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับตัวเอง

"เฮ้ย ท�าไงดีวะ ไอ้กัน เอ็งต้องช่วยข้านะเว้ย ข้าจะเอากระเป๋าในรถ

ไปคืนแล้วบอกความจริงกับคุณอั๋นว่าข้าถูกใส่ร้าย" อเนกพูดอย่างลนลาน

ไม่ทันไรอรนติภรรยาของเขากว็ิง่หน้าตาตืน่มาบอกว่ามีชายชุดด�ามา

ล้อมอยู่หน้าบ้านหลายคน พอได้ยินอย่างนั้นอเนกก็ยิ่งวิ่งเป็นหนูติดจั่น

"เวรแล้ว! ไอ้กันช่วยข้าด้วย" อเนกร้องเสียงดัง

"เดีย๋ว ตัง้สตก่ิอน พีน่ดิเอาไอ้เนมออกหลงับ้านไป ไปท่ีไหนก็ได้ เดีย๋ว

Page ��������.indd   15 4/9/2561 BE   13:09



ดวงกัลยา

16

ฉันกับพี่เอกอยู่ที่นี่เคลียร์กับมัน" แก้วกัลยาว่า เหตุที่เธอตัดสินใจอย่างนี้ก็

เพราะกลวัว่าพวกนัน้จะเอาลกูเมียมาขู่อเนก อีกอย่างยังไม่รูว่้ามนัเป็นพวกไหน 

ป้องกันเอาไว้ก่อนเป็นดีที่สุด

"แล้วพี่เอกกับกันล่ะ" อรนิตถามอย่างเป็นห่วง

"โธ่พีน่ดิ ห่วงตวัเองกบัลกูก่อน เด๋ียวไอ้พีเ่อกจะดแูลให้ หายห่วง" เธอ

พูดไปอย่างนั้นแหละ ไม่แน่ใจด้วยซ�้าว่าวันนี้จะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย

หรือเปล่า แม้ว่านีจ่ะไม่ใช่เรือ่งของตวัเอง แต่เธอกท้ิ็งอเนกกบัครอบครวัไป

ไม่ได้ สองผัวเมียนี่ก็เหมือนครอบครัวของเธอ

อรนิตลังเลอยู่ช่ัวครู่จนคนข้างนอกกระแทกประตูแทบจะพังจึงตกใจ 

พอตัง้สตไิด้เลยรบีพาลกูชายท่ีเพิง่เดนิได้หนอีอกไปทางประตหูลงับ้านตาม

ที่แก้วกัลยาบอก

ก่อนท่ีประตูจะพังแก้วกัลยาตัดสินใจเดินไปเปิดประตูเสียเอง เพราะ 

ยังไงหากโชคดีไม่ตายก็ไม่ต้องให้อเนกมาเสียค่าซ่อมประตู หญิงสาวมอง

ชายชุดด�าท่ีอยูต่รงหน้าด้วยความแปลกใจ สองคนนี้ไม่ใช่คนไทยแต่เป็นฝรัง่ 

ตัวโตยืนอยู่เต็มพื้นที่ประตู

"อะเอ่อ มาหาใครเหรอจ๊ะ" แก้วกัลยาเอ่ยถาม

คนยักษ์ท้ังสองไม่ตอบ แต่หลกีให้ใครบางคนท่ีอยู่ด้านหลงัเข้ามาแทน 

คนใหม่นี้เป็นชายหนุ่มร่างสูง หน้าตาดี ผิวขาวเหมือนเป็นลูกผู้มีอันจะกิน 

เขาสวมแว่นสายตาซึ่งก็ไม่ได้ท�าให้ใบหน้าของเขาดูหมองไปเลย

"คุณกุล" อเนกทักขึ้น น�้าเสียงของเขาดูแปลกใจเพราะไม่คิดว่าเป็น

ชายคนนี้

"สวัสดีคุณอเนก พอจะคุยกันตอนนี้ได้ไหม" คนที่อเนกเรียกว่า 'กุล' 

เอ่ยถามข้ึน แต่ดทู่าทางแล้วไม่ใช่ขอความเห็นแต่เป็นการออกค�าสัง่มากกว่า

"คะ...ครับ" อเนกตอบเสียงไม่สู้ดีนัก

กุลวัฒน์มองชายหนุ่มนามว่าอเนกกับบ้านท่ีแสนจะซอมซ่อด้วย
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ท่าทางท่ีไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ เขาไม่ได้สนใจเท่าไหร่นักว่าแก้วกัลยาเป็นใคร

แล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ทันทีที่เข้ามานั่งด้านในเขาก็เปิดประเด็นกับอเนก

"คณุกษิตบอกเราว่าคณุขโมยเงนิมา " กลุวัฒน์ว่าก่อนจะหยิบรปูภาพ

หน่ึงข้ึนมา "ภาพในกล้องวงจรปิดนีค้อืคณุถอืกระเป๋าออกมานะครบั กระเป๋า

นี้คุณกษิตบอกว่ามีเงินของคุณอ๋ันอยู่ข้างใน แล้วยังมีคนพบคุณกษิตถูก

ท�าร้ายร่างกาย ตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาล"

"เขาเป็นคนบอกให้ผมเอากระเป๋าเงนิมาเกบ็ท่ีรถ ตอนนีมั้นกอ็ยู่ในรถ

ผมไม่รู้เรื่องจริงๆ ครับ" อเนกแก้ต่าง

"งัน้จะบอกว่าคุณเอากระเป๋าเงนิมาตามค�าสัง่คณุกษิตเหรอครบั" กลุวัฒน์ 

เลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่ง

"นีค่ณุ ก็โยนความผดิไง เยอะแยะไป" แก้วกลัยาแทรกข้ึนบ้างหลงัจาก 

ฟังมาสักพัก

"แล้วเขาจะโยนความผิดให้คุณท�าไม คุณมีเรื่องผิดใจอะไรกับเขา"

"คณุไปดูในรถสคิรบั เงนิต้องยงัอยู่ในนัน้แน่ๆ" อเนกไม่ตอบแต่เปลีย่น

เรือ่งแทน ท่าทางของอเนกชกัท�าให้แก้วกลัยาเริม่สงสยัว่าท�าไมเขาถงึพยายาม 

ปิดบังเรื่องบางอย่างระหว่างเขากับกษิต

"พวกเราดเูรยีบร้อยแล้วครบั เจอแต่สิง่นี"้ กลุวฒัน์หยิบกระเป๋าห้ิวสดี�า 

มาจากมือของชายฝรั่งคนหนึ่งก่อนเปิดกระเป๋าแล้วเทของท่ีอยู่ด้านในลง 

ที่พื้น ทั้งหมดไม่ใช่เงินอย่างที่ควรจะเป็น แต่เป็นกระดาษเปล่าหลายมัด

อเนกหน้าซีดเผือดเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้า...

"พวกคุณเปลี่ยนกระเป๋าหรือเปล่า" หญิงสาวแทรกขึ้น

"พวกผมจะไปท�าอย่างนัน้ท�าไม ผมไม่มีแรงจงูใจท่ีจะหาเรือ่งคณุอเนก" 

กุลวัฒน์บอกด้วยน�้าเสียงหนักแน่นและท่าทางก็ดูจะเป็นอย่างท่ีเขาบอก 

ไม่มีประโยชน์ท่ีจะมาหาเรื่องเอากับอเนกเพราะชายหนุ่มนั้นดูจะไม่ค่อยมี

ประโยชน์อะไรกับพวกเขานัก ถ้าเป็นกษิตก็ว่าไปอย่าง
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"แล้วอย่างนีจ้ะท�ายงัไงกนั พวกคณุจะเอาพ่ีเอกไปขายอวัยวะแลกเงนิ

หรือเปล่า หรือจะเอาไปฆ่า แต่ขอบอกว่าฆ่าไปก็ไม่ได้เงินนั่นคืนหรอก 

เพราะฉันเช่ือว่าเขาไม่ได้เป็นคนเอาเงนิไป" อีกคนว่าไปตามท่ีตนเช่ือ อเนก

ท่ีเธอรูจ้กัถงึจะไม่เป็นโล้เป็นพาย แต่กน็บัว่าดีกว่าเธอมากนกัเพราะอย่างน้อย 

เขากไ็ม่เคยโกงใคร ไม่เคยเอาเงนิของใคร ท่ีส�าคญัท่ีสดุคอืไม่ตดิเหล้าเข้าบ่อน 

เหมือนเธอ

"เจ้านายของผมก็พอรู้อยู่หรอกครับว่าคงไม่ได้เงินคืน ถึงได้ให้ผมมา

ที่นี่ ไม่ได้เงินก็ต้องได้คนครับ"

"หมายความว่ายังไง"

"หมายความว่าระหว่างคุณอเนกกับคุณกษิตต่างต้องร่วมช้ีแจง ผม 

คงต้องพาตวัคุณอเนกไปก่อน ส่วนคุณกษิตนัน้คงต้องรอจนกว่าจะออกจาก

โรงพยาบาล" ค�าพูดของกุลวัฒน์ดูน่าเชื่อถืออย่างบอกไม่ถูกทั้งที่ปกติแล้ว

แก้วกัลยาไม่ค่อยเชื่อใจใคร

"เดี๋ยวขอผมคุยอะไรกับคุณหน่อยได้ไหมคุณกุล" อเนกแทรกถามขึ้น

หลังจากเงียบมานาน

ตอนนีท่้าทางตืน่กลวัของอเนกหายไปแล้ว เหลอืแต่สหีน้าเครยีดท่ียัง

คงตรึงอยู่บนใบหน้าไม่หายไปไหน

"ไอ้กัน เด๋ียวข้าขอคุยกับคุณเขาสองคนก่อน" อเนกหันมาบอกกับ 

แก้วกัลยา

แก้วกัลยาเดินออกมาด้านนอกอย่างพะวักพะวน ไม่รู้ว่าอเนกจะคุย

อะไรกับกุลวัฒน์ ท้ังท่ีไม่ใช่เรื่องของตัวเอง แต่หญิงสาวก็รู้สึกว่าเป็นส่วน

หนึง่ของมนัไปแล้ว หลายนาทีผ่านไปกว่าท่ีกลุวัฒน์จะเดนิออกมาด้านนอก

โดยมีอเนกเดินตามหลังมาท่าทางตัวลีบเล็กเหลือสองนิ้ว

"จะไปไหนกัน"

"ผมจะพาคณุอเนกไปท่ีบ้านของเจ้านายของผมครบั" คนเดนิน�าตอบ
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"เฮ้ยไม่ได้ พี่เอกฉันไปด้วย" ด้วยความเป็นห่วงหญิงสาวจึงเสนอตัว

ไปด้วย ส่วนอเนกกลอกตาไปมาอย่างลังเลก่อนจะเอ่ยด้วยความเกรงใจกับ

เพื่อนรุ่นน้อง

"เอง็กลบับ้านเถอะ ดกึมากแล้ว ไม่ต้องห่วงข้า" ย่ิงได้ยินค�าพดูแบบนัน้ 

แก้วกัลยายิ่งท�าใจด�ากับชายหนุ่มไม่ลง เวลาเธอมีปัญหาอเนกมักจะอยู่กับ

เธอเสมอ และเธอกอ็ยู่ด้วยทุกช่วงเวลาท่ีครอบครวันีม้คีวามสขุ แล้วเวลาท่ี

เป็นทุกข์ใครจะใจร้ายเอาตัวรอดได้กัน

"ฉันไปเองดีกว่า"

"คณุเป็นอะไรกบัอเนก" กลุวฒัน์ถามค�าถามท่ีคดิไว้ตัง้แต่แรกอยูแ่ล้ว 

แต่ไม่มีโอกาสได้พูดเสียทีเพราะมัวแต่ตอบค�าถามของหญิงสาวตรงหน้าท่ี

ดเูหมอืนจะไม่จบไม่สิน้ ความจรงิเขาไม่ได้มหีน้าท่ีมาตอบค�าถามใครเพราะ

เจ้านายของเขาสั่งให้แค่มาเอาตัวอเนกไปเท่านั้นเอง

"ฉัน...ฉันเป็นเมียพี่เอก"

"หา!" เป็นอเนกที่อุทานออกมา

"พี่เอก ฉันไปเอง ดูแลลูกด้วยนะ คุยเสร็จแล้วจะกลับ" หญิงสาวสรุป

เสร็จสรรพ

"ไม่ได้หรอกนะ เจ้านายของผมให้มาพาตวัเขาไปไม่ใช่ภรรยาของเขา" 

กุลวัฒน์แย้งเพราะเขาต้องท�าตามค�าสั่งอย่างเคร่งครัด นายสั่งมายังไงเขา

ต้องท�าตามนั้น แต่หลังจากที่เขาพูดจบประโยคก็นึกอะไรขึ้นมาได้เสียก่อน 

"แต่อาจจะได้ ขอผมบอกเขาก่อน"

กุลวัฒน์พูดจบก็หยิบโทรศัพท์ข้ึนมา สักพักก็สนทนากับเจ้านายโดย

ไม่คิดจะปิดบังบทสนทนาดังกล่าว

"ครับคุณอั๋น บอกว่าเป็นภรรยาครับ ไม่ทราบครับ จะให้คุณอเนกไป

ไหมครบั" จากนัน้เขากเ็ออออกบัปลายสายสองสามค�าแล้วเกบ็โทรศพัท์ลง

กระเป๋ากางเกงก่อนหันมายืนจ้องตากับแก้วกัลยาอยู่พักหนึ่งแล้วพยักหน้า
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เป็นเชิงว่านายของเขาอนุญาตแล้ว "คุณผู้หญิงไปกับผม ส่วนคุณอยู่ที่นี่"

ค�าพูดนั้นไม่ได้ส่อแววของการข่มขู่ เหมือนเขาแค่บอกว่าควรอยู่ที่นี่

เท่านัน้ เมือ่เห็นอาการกงัวลของอเนกหญิงสาวกเ็ข้าไปจบับ่าของเพ่ือนรุน่พี่ 

อย่างให้ก�าลังใจทั้งๆ ที่ตัวเองนั้นเป็นฝ่ายที่ควรรับก�าลังใจมากกว่า

"ฉันไม่เป็นไรหรอกพีเ่อก พวกมันท�าอะไรฉันไม่ได้หรอก" เธอกระซิบ

เบาๆ ก่อนจะเดนิตามกลุวฒัน์ไปท่ีรถหรคูนัโตด้านหน้าโดยท่ีไม่ได้รูช้ะตากรรม 

ของตัวเองเลยสักนิด

ในรถนั้นเธอนั่งข้างกุลวัฒน์ที่เบาะด้านหลัง ชายร่างใหญ่สองคนนั่งที่

เบาะด้านหน้า ส่วนพวกท่ีเหลอือยู่ในรถเลก็อีกคนัท่ีตามหลงัมา ดจูากท่าทาง 

การแต่งตัวแล้วน่าจะเป็นพวกบอดีก้าร์ดหรอืมือปืน เป็นไปได้อยู่แค่สองอย่าง 

พวกนี้หน้าตาน่ากลัวแต่ก็คงไม่เท่าคนท่ีนั่งอยู่ข้างเธอ เพราะแม้ว่าเขาจะ

หน้าตาดีดไูม่มพีษิภยั แต่สญัชาตญาณบางอย่างกลบับอกเธอว่ากลุวัฒน์เป็นคน 

ที่น่ากลัวที่สุดในบรรดาคนพวกนี้

"เจ้านายของคณุน่ะ เขาเป็นพวกมาเฟียเหรอ" หญิงสาวถามข้ึนท�าลาย 

ความเงียบ

กลุวัฒน์ละสายตาจากมอืถอืแล้วหันมามองคนข้างๆ อย่างพนิจิพจิารณา 

ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากหญิงสาวท่ีดูมอมแมมซอมซ่อ เสื้อผ้าราคาถูกท่ีอยู่

บนตวัของเธอยิง่ท�าให้ร่างเลก็นีด่ไูม่น่ามองเท่าไหร่ ไหนจะผมท่ีสัน้จนเกนิงาม 

ดแูล้วเหมอืนตัง้ใจจะตดัให้เป็นผูช้ายมากกว่าผูห้ญิงท่ีตดัผมสัน้ตามเทรนด์

แฟชั่น

"ไม่ใช่ คุณอ๋ันเป็นนักธุรกิจ" เขาตอบห้วนก่อนจะหันไปสนใจมือถือ

เหมือนเดิม

"แล้วคณุท�างานอะไรให้เขาเหรอ" อีกคนยังไม่ยอมแพ้ ชวนเขาคยุต่อ

"เลขาฯ"
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"ท�าไมเลขาฯ ถึงมาท�างานแบบนี้ด้วย ฉันคิดว่า..."

"ผมเป็นเลขาฯ ส่วนตัว จัดการเรื่องส่วนตัว ส่วนเลขาฯ ที่ท�างานน่ะ

คุณอั๋นเขามีอยู่แล้ว" ชายหนุ่มตอบตัดความร�าคาญเพราะคิดว่ามันจะจบ 

แต่ไม่ได้จบเพยีงเท่านัน้ แก้วกลัยาซักไซ้เขาเรือ่งเจ้านาย เรือ่งวิธกีารท�างาน 

และสุดท้ายที่ร้ายที่สุดคือเธอหลอกถามเขาเรื่องโรงพยาบาลที่กษิตอยู่

ยายนี่ไม่หมูแฮะ!

กลุวฒัน์ตดัสนิใจท่ีจะนัง่เงยีบไม่ตอบค�าถามใดๆ ของหญิงสาวข้างกาย 

อีก ความรูส้กึเป็นห่วงเจ้านายแล่นข้ึนมาทันควนัเม่ือคดิว่าหากมผีูห้ญิงแบบนี้ 

วนเวยีนอยู่กบัเจ้านายของเขา ผลลพัธ์ท่ีได้อาจไม่ใช่การรกัษา แต่จะเป็นการ 

เร่งปฏกิริยิาให้มากขึน้ แต่ถงึอย่างนัน้กไ็ม่มทีางเลอืกอ่ืนเพราะไม่มเีวลาอกีแล้ว
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กุลวัฒน์เดินน�าแก้วกัลยาเข้ามาในบ้านท่ีเขาบอกว่าเป็นของเจ้านาย 

ครั้งแรกท่ีเห็นนั้นหญิงสาวอดท่ีจะต่ืนตาต่ืนใจกับภาพท่ีเห็นไม่ได้เพราะ 

บ้านหลังนี้ใหญ่เกือบเท่าชุมชนท่ีเธออยู่ แต่บรรยากาศนี่สิไม่เหมือนเลย 

สักนิด เพราะชุมชนท่ีเธออยู่นั้นมีผู้คนแออัด เวลาใครทะเลาะกันทีหรือ

แม้แต่พดูคุยธรรมดากด็งัไปสามบ้านแปดบ้าน แต่ท่ีบ้านหลงันี ้ไม่ส ิสมควร

เรียกว่าคฤหาสน์มากกว่า ท่ีนี่แทบไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิต มันท้ังเงียบ

และวังเวงจนเธอขนลุก

"รอตรงนี้ก่อนนะ อีกสักเดี๋ยวคุณอ๋ันคงลงมา" กุลวัฒน์ว่าก่อนจะ 

นั่งลงตรงข้างเธอ ไม่ได้ขึ้นไปตามเจ้านายของเขาอย่างที่เธอคิด ข้อสงสัย

อย่างหนึ่งแวบเข้ามาในหัวของแก้วกัลยา

หรือว่าเขาสื่อสารกันทางโทรจิตเหมือนในหนัง

ความเงียบเข้าครอบง�าทันที กุลวัฒน์ไม่ได้ชวนเธอคุยหรือพยายาม

จะสร้างความอุ่นใจใดๆ แก่เธอ เขาแค่นั่งเฉยๆ สายตามองตรงไปข้างหน้า

เหมือนรูปปั้น เป็นอย่างนั้นจนเวลาผ่านไปได้กว่าสี่สิบนาที

หญงิสาวคดิว่าเจ้านายของเขาคงจะเข้านอนไปแล้ว แต่นาทีท่ีสีส่บิห้า

บทที่ 2

Page ��������.indd   22 4/9/2561 BE   13:09



23

ณวลัย

นั้นเองชายหนุ่มคนหนึ่งก็เดินลงมาจากบันไดสีทองดูโอ่อ่าอลังการนั่น 

ใบหน้าของเขาต่างจากที่เธอคิดเอาไว้มาก ตอนที่อเนกบอกว่าเขาหล่อจน

อเนกยังเคลิ้มเธอยังแอบคิดว่านั่นเป็นความคิดเพ้อเจ้อของอเนก แต่สิ่งท่ี

เธอเห็นวันนี้มันไม่ผิดจากท่ีเพื่อนรุ่นพ่ีของเธอบอกเลย ใบหน้าขาวจัด

เหมือนไม่เคยโดนแดดแต่ก็ดูดีรับกับบุคลิกลึกลับของเขา สันจมูกโด่งเข้า

กันดีกับรูปหน้า ริมฝีปากสีธรรมชาติได้รูป ดวงตาสีน�้าตาลเข้มจ้องมองมา

ทางเธอไม่วางตาก่อนจะคลี่ยิ้มให้อย่างสุภาพ

"คุณอั๋นครับ เธอคือคนท่ีนายอเนกส่งมาแทน" กุลวัฒน์ลุกข้ึนตอบ

ทันทีที่เจ้านายของเขาเดินมาถึง "นี่คุณอั๋น เรียกว่าคุณภาวิชญ์ดีกว่า"

เขาแนะน�าเชิงบังคับว่าเธอจะต้องเรียกตามนั้น แต่นั่นไม่ใช่ประเด็น

ส�าคัญ ตอนนี้เธอควรชี้แจงกับเขาเรื่องอเนกและเงินของเขา

"สวสัดีค่ะคณุภาวิชญ์" แก้วกลัยายกมอืไหว้อย่างเก้ๆ กงัๆ เพราะปกติ

แล้วเธอไม่ค่อยจะยกมือไหว้ใครสักเท่าไหร่ เขาพยักหน้ารับแล้วนั่งลงบน

โซฟา

"นั่งสิ" ภาวิชญ์ว่า "คุณน่าจะรู้แล้วว่าท�าไมถึงต้องมาท่ีนี่" เขาเปิด

ประเด็นทันทีด้วยสีหน้าเรียบนิ่งไม่ต่างไปจากเดิม รอยย้ิมท่ีผุดข้ึนอยู่ช่วง

แรกหายไปอย่างสิ้นเชิง ตามมาด้วยอุณหภูมิท่ีต�่าลงกะทันหันจนขนลุก 

ท�าให้คนที่ปกติห้าวกล้าไม่กลัวใครอย่างแก้วกัลยายังรู้สึกเกร็ง

"ฉันอยากจะอธิบาย คือเงินนั่นพี่เอกไม่ได้..."

"ผมไม่ได้อยากรูว่้าเงนิหายไปได้ยังไง แต่อยากรูว่้าใครจะรบัผดิชอบ" 

เสียงทุ้มเอ่ยแทรกขึ้นมาไม่เว้นช่องให้อีกคนได้อธิบาย เขาประสานมือ 

ทั้งสองข้างไว้บนตักแล้วจ้องมาทางเธอเหมือนจะเอาค�าตอบ

"ก่อนท่ีจะหาคนรับผิดชอบคุณต้องหาก่อนไม่ใช่หรือไงว่าใครเอาไป" 

แก้วกัลยาชักรู้สึกหงุดหงิดข้ึนมานิดหน่อยเม่ือพบว่าเขาไม่ได้คิดท่ีจะตั้งใจ

ฟังที่เธอพูด
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"ผมเป็นคนให้กษิตไป แต่ตอนนี้เงินไม่ได้อยู่ที่เขาแล้ว และจากภาพ

ที่กุลให้ดูคุณคงรู้แล้วว่าใครเอาไป" จบประโยคของเขาแล้วแก้วกัลยาก็รู้สึก

ถึงความปั่นป่วนและสับสน บางทีคนโง่อาจจะไม่ใช่อเนกแต่เป็นเธอ

"ขอถามหน่อยนะ เงินนั่นจ�านวนเท่าไหร่" หญิงสาวถามขึ้น

"สามล้านครับ" กุลวัฒน์ตอบแทนเจ้านาย

"พีเ่อกจะเอาเงนิมากขนาดนั้นไปท�าอะไร" ค�าถามของแกว้กัลยาไม่มี

ใครสามารถตอบได้ดกีว่าตวัการ แต่ตอนนีเ้กรงว่าตวัการท่ีว่านัน้จะไม่ได้อยู่

รอที่จะตอบค�าถามของเธอ "มันไม่สมเหตุสมผล ต่อให้ฟุ่มเฟือยก็ไม่มีทาง

ที่พี่เอกจะใช้เงินขนาดนั้น คุณเข้าใจผิดแน่นอน"

"คุณมีทางเลือกนะ จะให้ผมไปเอาตัวมันมาหรือว่าคุณจะรับผิดชอบ

แทนตามข้อเสนอของมนั" เขาเปลีย่นสรรพนามของอเนกเป็น 'มัน' ได้อย่าง

หน้าตาเฉย ในขณะที่หญิงสาวก�าลังสับสน สิ่งที่เธอเข้าใจในตอนแรกไม่ใช่

ว่ากษิตขโมยเงินไปแล้วโยนความผิดให้อเนกหรอกหรือ

"ข้อเสนอของพี่เอกคืออะไร เอาฉันมาใช้หนี้หรือไง" พูดไปเธอก็รู้สึก

ตลกกับความคิดของตัวเอง ตัวเธอมีประโยชน์อะไรท่ีจะใช้หนี้ ต่อให้เป็น

เหมือนในละครผู้หญิงท่ีเอาไปขัดดอกก็ต้องสวยระดับนางฟ้าไม่ใช่หรือไง 

แล้วชายหนุ่มตรงหน้าหล่อเหลาเสียขนาดนี้ ไม่มีทางที่จะต้องมาท�าแบบนี้

ด้วยซ�้า ผู้หญิงสิต้องใช้เงินซื้อตัวเขาถ้าไม่ติดว่าเขารวยอยู่แล้วล่ะก็นะ

"ใช่ ถือว่าเงินนั่นเป็นค่าจ้าง ขอแค่เป็นผู้หญิง มาท�างานกับผมจะได้

เดือนละสองแสน ท�างานแค่สามเดือนคุณและอเนกก็เป็นอิสระ" ภาวิชญ์

เสนอ ท่าทางของเขาดูไม่กังวลหรือละอายใจเวลาพูด เหมือนว่าเรื่องนี้เป็น

เรื่องปกติธรรมดาที่คนอื่นเขาท�ากัน

"แต่ฉันมีผวัมีลกูแล้วนะ คณุคนนัน้น่าจะบอกแล้วนี"่ แก้วกลัยาพูดถงึ

ก่อนหน้านี้ท่ีเธอโมเมว่าเป็นภรรยาของอเนก อีกฝ่ายก็น่าจะรู้ ยังมายื่น 

ข้อเสนอแบบนี้กับภรรยาชาวบ้านอีก โรคจิตแน่ๆ
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"คุณคิดว่าผมโง่เหรอ คุณไม่ใช่ภรรยาของเขาสักหน่อย เขาบอกเอง

ว่าไม่ยอมให้ภรรยาตัวเองมาท�างานนี้หรอก" เขาว่า

หญิงสาวหมดค�าพูด

"คงไม่ใช่จ้างฉันให้มานอนกับคุณเพราะต้องการมีลูกแบบในละคร

หรอกนะ" หญิงสาวไม่ได้อยากพูดแต่ข้อเสนอของเขามันบ่งบอกอย่างนั้น 

ท�างานอะไรได้ตั้งเดือนละสองแสนแถมยังต้องเป็นผู้หญิงอีก

"ผมเกลียดเด็ก เพราะฉะนั้นผมไม่ได้อยากมีลูก และท่ีจ�าเป็นต้อง 

เป็นผู้หญิงก็เพราะคงไม่มีผู้ชายคนไหนอยากจะอยู่ด้วยกันกับผู้ชายตลอด

ย่ีสิบสี่ช่ัวโมง และสุดท้ายคุณคิดถูกเรื่องหนึ่งท่ีผมอาจจะนอนกับคุณ"  

พอจบประโยคของชายหนุม่เท่านัน้ดอกไม้สดก�าใหญ่กป็ะทะเข้าท่ีหน้าของเขา 

อย่างจังขณะท่ีกุลวัฒน์หน้าซีดเผือดด้วยไม่คิดว่าผู้หญิงท่ีพามาด้วยจะบ้า 

ดีเดือดขนาดนี้

แจกนัเปล่ากลิง้หกคะเมนอยู่บนพืน้หลงัจากหมดประโยชน์เพราะมคีน

ดึงดอกไม้ที่ประดับประดาอยู่ในตัวของมันออก น�้าในแจกันหกเรี่ยราด แต่

ก็ยังไม่น่ากังวลเท่าหยดน�้าที่เกาะอยู่บนใบหน้าหล่อเหลาของภาวิชญ์

"สมองแกมีปัญหาแน่ๆ อีกอย่างฉันไม่ได้ก่อเรือ่ง ไม่มเีหตผุลท่ีฉันจะ

ต้องมารับผิดชอบ" พูดจบแก้วกัลยาก็เดินออกไปทันที หากอยู่นานกว่านี้

เธอคงจะต้องฆ่าคน นกึว่ามีแต่ในหนงัเสยีอีก พวกผูช้ายหน้าตาดแีต่สมอง

พิการที่คิดว่าผู้หญิงทุกคนจะสามารถซื้อได้ด้วยเงิน แล้วเธอก็ไม่ใช่นางฟ้า

ขนาดท่ีจะต้องมารบัผดิชอบอะไรแทนคนอืน่ถงึแม้ว่าคนคนนัน้จะเป็นเพือ่นรกั 

ก็ตาม

ภาวชิญ์ยังคงนัง่อยู่ท่ีเดมิ ขณะท่ีเลขาฯ หนุม่ใจเต้นไม่เป็นส�า่ด้วยกลวั

ว่าเจ้านายของเขาจะโมโห แต่ผดิคาดชายหนุม่นัง่นิง่ก่อนจะค่อยๆ ปาดหยดน�า้ 

ที่เกาะอยู่บนใบหน้าด้วยท่าทางใจเย็น ทว่าดวงตานั้นแทบจะลุกเป็นไฟ

"ผมว่ายกเลิกแล้วเอาเงินคืนเถอะครับ ป่านนี้นายอเนกน่าจะยังไป 
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ไม่ถึงไหน" กุลวัฒน์เสนอ แต่ก็ต้องหยุดพูดเมื่อเจ้านายของเขายกมือข้ึน

เป็นสัญญาณบอกให้หยุด

"เผาบ้านมัน" ค�าสัง่สัน้ๆ แต่ท�าเอาคนฟังถงึกบัขนลกุเกรยีว นานทีปีหน 

จะมีใครกล้าท�าให้ภาวิชญ์โมโหขนาดนี้ เห็นทีผู้หญิงคนนั้นคงจะไม่ได้อยู่

อย่างสงบสุขเสียแล้ว

"แล้วเรื่องผู้หญิงยังไงผมจะหาให้ใหม่นะครับคุณอั๋น"

"ไม่ต้อง! ฉันไม่เอาผู้หญิงคนอื่น" คนพูดยืดตัวลุกขึ้น เขาสวมเพียง

เสื้อแขนยาวสีน�้าตาลกับกางเกงขายาวล�าลองแบบสบาย หากมีคนสังเกต

คงจะเหน็รอยแผลสีแดงยาวบริเวณล�าคอซึง่เป็นเหตุผลทีท่�าให้เขามกัจะใส่

เสื้อผ้ารัดกุมแบบนี้

"แต่คงยากนะครับ" กุลวัฒน์เอ่ยอย่างเกร็งๆ

"ถ้ามันง่ายฉันก็ไม่อยากได้ ไปจัดการมา" ค�าพูดของภาวิชญ์ถือเป็น

ที่สุด ไม่มีอะไรต้องโต้เถียงอีก เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ก็ต้องเป็นไปได้หากเขา

ต้องการอย่างนัน้ หลงัจากพดูจบผู้เป็นเจ้านายกเ็ดนิตรงกลบัไปยังห้องนอน

ชั้นบน ปล่อยให้เลขาฯ หนุ่มนั่งหน้าเครียดอยู่ด้านล่าง

เขาเป็นเลขาฯ ของภาวิชญ์มาเจด็ปีตัง้แต่เรยีนจบใหม่ๆ สามเดอืนแรก 

แทบจะกระโดดตกึตายเพราะความเครยีด แต่กผ่็านมันมาได้ตลอด การเป็น

คนท่ีอยู่ใกล้ตวัของชายหนุม่ท่ีมีนสิยัประหลาดอย่างภาวชิญ์ไม่ใช่เรือ่งง่ายเลย 

ไหนจะต้องรองรับอารมณ์ของอีกฝ่าย ค�าสั่งแปลกๆ ที่ไม่ว่ายังไงก็จะต้อง 

ท�าตาม และท่ีส�าคัญท่ีสุดคือโรคประหลาดท่ีชายหนุ่มเป็นเวลาท่ีโมโหจัด 

เขายังต้องจัดการเรื่องนี้ด้วย เงินเดือนหกหลักท่ีเขาได้รับในแต่ละเดือน 

ผิวเผินอาจจะดูมากไปส�าหรับเลขาฯ ส่วนตัว แต่มันไม่มากไปเลยส�าหรับ

เรื่องที่เขาต้องจัดการ

ครัง้นีก้เ็ช่นกนั การหาผูห้ญิงสกัคนมาให้ภาวิชญ์นัน้ไม่ใช่เรือ่งยากเย็น

เข็ญใจอะไร ด้วยคณุสมบัตภิายนอกของชายหนุม่ แค่เห็นหน้าเท่านัน้ผูห้ญิง

Page ��������.indd   26 4/9/2561 BE   13:09



27

ณวลัย

ทุกคนก็พร้อมที่จะเข้าหา เพียงแต่ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นักก็ต้องกระเด็น

ออกไปเพราะทนความน่ากลวัของชายหนุม่ไม่ไหว แต่กบัผูห้ญิงคนนี ้'แก้วกลัยา' 

เขาไม่แน่ใจเลยว่าเธอจะยอมมาโดยง่าย อีกอย่างเธอไม่ได้เกีย่วข้องกบัเรือ่งเงนิ 

ท่ีหายไปนัน่เลยสกันดิ การบีบให้เธอรบัผดิชอบนัน้มันดจูะเลวร้ายไปหน่อย

สิง่แรกท่ีแก้วกลัยาท�าคือการบุกบ้านของอเนกและอรนติ แต่พอมาถงึ

ทุกอย่างมันเริม่แจ่มชัดข้ึนเม่ือบ้านปิดเงยีบ ประตูไม่ได้ลอ็ก รถเก๋งคนังาม

ท่ีอเนกใช้ขับไปส่งกษิตกห็ายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลอืแต่มอเตอร์ไซค์คนัเก่า

ท่ีอเนกใช้วิ่งวิน ร่องรอยด้านนอกยังไม่เท่าด้านในท่ีท�าให้หญิงสาวใจหล่น

หายไปอยูต่าตุม่ จากท่ีเช่ือเตม็ร้อยในตอนแรกว่าอเนกไม่ได้เป็นคนเอาเงนิ

หนีหายไปกลายเป็นศูนย์เมื่อพบว่าตัวการได้เก็บข้าวของหนีไปหมดแล้ว

ข้อความบนกระดาษเลก็ๆ แปะอยู่ข้างฝาบ้านด้านหนึง่เหมือนจงใจให้

คนท่ีเข้ามาเห็นชดัเจน แก้วกลัยาดงึกระดาษแผ่นนัน้มาดกูพ็บว่าเป็นลายมอื

ของอเนกที่เขียนลวกๆ เอาไว้

'ข้าขอโทษ'

อเนกเอาเธอไปขายให้กบัภาวชิญ์ท้ังๆ ท่ีเธอไม่ได้มีส่วนรูเ้ห็นเกีย่วกบั

เรื่องนี้เลยแม้แต่น้อย แล้วไอ้คนรวยโรคจิตนั่นมันก็ท�าเหมือนยอมให้อเนก

เชิดเงนิไปอย่างนัน้ล่ะ มีหลายอย่างท่ีไม่ชอบมาพากล แต่ตอนนีเ้ธอเหนือ่ย

เกนิกว่าจะคดิอะไร ร่างบางทรดุลงกบัพืน้อย่างหมดแรง ขาท้ังสองข้างปวด

ไปหมดเพราะเดินออกมาจากบ้านหลังใหญ่นั่นกว่าจะมาเจอรถโดยสาร  

นี่ยังไม่นับท่ีจะต้องตื่นมาตอบค�าถามของนางสุดาอีกร้อยแปดค�าถามใน 

ตอนเช้า

"ไอ้พ่ีเอก เจอเมือ่ไหร่จะกระทืบให้จมธรณ"ี หญิงสาวพึมพ�าอย่างโมโห
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ก่อนจะพงิตวัเข้ากบัฝาบ้านท่ีเจ้าของท้ิงกระดาษเอาไว้ ยังมขีองอกีนดิหน่อย

ท่ีอเนกยังขนไปไม่หมดโดยเฉพาะโหลปลากดัสองใบท่ีเจ้าของหวงนกัหวงหนา 

แต่กลับลืมทิ้งเอาไว้ในยามฉุกเฉิน

เป็นไปไม่ได้! หากเป็นอเนกจริง ต่อให้ไฟเกิดไหม้บ้านขึ้นมา อย่างที่

สองที่เขาจะเอาออกมานอกบ้านรองจากลูกกับเมียคือไอ้ 'ปื๊ด' กับ 'จอร์จ' 

ปลากัดสองตัวที่ประคบประหงมเลี้ยงมาอย่างดี

ก๊อกๆๆ เสยีงเคาะประตดัูงข้ึนก่อนประตูไม้เก่าๆ ท่ีหวดิพังอยูห่ลายรอบ 

ในวันเดียวกันจะค่อยๆ เปิดออกเผยให้เห็นใบหน้าท่ีเธอไม่คิดว่าจะได้เห็น

อีกเป็นครัง้ท่ีสอง เลขาฯ หนุม่ไม่ได้ท�าหน้าแปลกใจเท่าไหร่ท่ีเห็นเธออยู่ในนี้ 

ถ้าดูจากท่ีเขาเลอืกเคาะประตกู่อนจะเข้ามากพ็อเข้าใจแล้วว่าเขาตัง้ใจเคาะ

ให้เธอรู้ตัว

"คุณมาที่นี่อีกท�าไม ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้ว"

"ผมว่าคุณออกไปก่อนดีกว่า อีกเดี๋ยวบ้านหลังนี้จะถูกเผา ไม่สนุกแน่

หากมีคนอยู่ในนี้ด้วย" เขาลากเสียงยาวในประโยคสุดท้ายเหมือนว่าเป็น 

เรือ่งล้อเล่น แต่สาบานได้ว่าเธอได้กลิน่น�า้มนัฉุนห่ึงตามมาหลงัจากเขาพดูจบ 

แม้จะแอบคิดว่านี่คือค�าขู่เท่านั้นเพราะแถวนี้ใช่ว่าเป็นพื้นท่ีปลอดคนเสีย

เมื่อไหร่ ถึงบ้านของอเนกจะไม่ได้ติดกับบ้านใครเพราะอยู่ท้ายซอย แต่พา

คนมาเผาบ้านกันแบบนี้มันค่อนข้างเสี่ยงไปหน่อย

"จะบ้าหรือไง บ้านคนนะไม่ใช่เงินกงเต๊กจะได้มาเผากันง่ายๆ แบบนี้ 

ออกไปก่อนท่ีฉันจะแจ้งต�ารวจจบั" ปากกพ็ดูไปอย่างนัน้ เธอรูด้ว่ีาต�ารวจแถวนี้ 

มันเส็งเคร็งแค่ไหน

"ผมคงท�าอย่างนัน้ไม่ได้หรอกครบั นีเ่ป็นค�าสัง่ของคณุอ๋ัน คงจะโมโห

คุณท่ีเอาดอกไม้ปาใส่หน้าน่ะครบั" กลุวฒัน์อดไม่ได้ท่ีจะกระแหนะกระแหน

หญิงสาวท่ียงัไม่รูตั้วว่าได้ท�าอะไรลงไป ตัง้แต่เขาท�างานมาก็ไม่เคยเห็นใคร

ท�าอย่างนั้นกับเจ้านายมาก่อน
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ส่วนอีกคนท่ีไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่อะไร กับแค่เอาดอกไม้ใน

แจกันปาใส่ โชคดีท่ีเป็นเธอ หากเป็นผู้หญิงคนอ่ืนอาจจะใช้ท้ังแจกันเลย

ก็ได้ มีอย่างที่ไหนพูดเรื่องแบบนั้นออกมาได้กับคนที่เจอกันครั้งแรก

"ท่ีฉันท�าเพราะว่าเจ้านายของคุณมันโรคจิต คนโรคจิตก็สมควรโดน

แบบนี้"

"คุณอั๋นไม่ได้โรคจิต คุณต่างหากที่ท�าตัวหยาบคาย" หนุ่มแว่นเถียง

ขึ้นมาอย่างเป็นเดือดเป็นร้อนแทน

"ยงัไงกช่็าง ถ้าบ้านหลงันีไ้หม้ ฉันเอาเรือ่งพวกแกท้ังหมดแน่" หญิงสาว 

ท�าหน้าตาท้าทาย

"ท�าไมคุณต้องมาเป็นเดือดเป็นร้อนแทนด้วย ในเมื่อคุณบอกเองว่า

ไม่เกี่ยว"

"ฉันแค่ต้องการจะปกป้องสิทธิ์ของไอ้พี่เอก"

"ครับ"

"ครับอะไร"

"เอาเป็นว่ารู้แล้ว นี่พวกข้างหลังมาเอาคุณผู้หญิงออกไป" เขาพูดกับ

เธอก่อนจะหันไปตะโกนเรียกคนจากด้านนอกมา ไม่นานชายต่างชาติร่าง

ยักษ์สองคนก็เดินตรงเข้ามาที่แก้วกัลยาแล้วพยายามจะลากเธอออกไป

"นีแ่กไม่ได้ยินท่ีฉันพดูหรอืไง" หญิงสาวโวยวายขณะโดนจบัลอ็กแขน

ขาท้ังสองข้างและก�าลังจะถูกห้ิวออกไปจากบ้าน พลันสายตาสบเข้ากับ 

บางอย่างซึ่งอย่างน้อยควรเป็นสิ่งหนึ่งที่เธอควรรักษาเอาไว้

"เดี๋ยวๆ ขอเอาไอ้ปื๊ดไอ้จอร์จออกมาก่อนได้ไหม" แก้วกัลยาท�าเสียง

อ่อนลงแล้วพยายามดิ้นออกจากการควบคุมของสองยักษ์ท่ีจับตัวเธอไว้ 

ปลากัดสีด�าสองตัวยังว่ายไปมาอยู่ในโหลอย่างไม่รู้ชะตากรรม แต่ยังไงมัน

ก็ควรมีชีวิตรอด

ในขณะท่ีคนสั่งการก�าลังงงกับค�าพูดท่ีเพิ่งได้ยินหญิงสาวก็สะบัดตัว 
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อย่างรวดเร็วว่ิงไปเอาโหลปลากัดสองใบมาอุ้มเอาไว้ราวกับว่ามันเป็นของ

มค่ีามาก จะว่าไปไอ้เจ้าสองตวันีเ้ธอกบัอเนกพากนัเอามาเลีย้ง แต่นางสดุา

นั้นไม่ยอมเลยต้องยกปลากัดของเธอให้อเนกไป ถือว่าเป็นตัวแทนแห่ง

มิตรภาพ

"ฉันออกไปก็ได้ ฝากไว้ก่อนเถอะ พวกแกต้องได้ไปนอนในคุกแน่" 

แก้วกลัยาส่งสายตาอาฆาตและพยายามเดนิให้ห่างชายร่างยักษ์สองคนด้วย

กลัวว่าจะถูกจับห้ิวไปอีก สองแขนหนีบโหลปลากัดเอาไว้สองข้างก่อนจะ

เดินเร็วๆ ออกไปท่ีประตู พลางคิดว่าเรื่องวุ่นๆ ท่ีเกิดขึ้นวันนี้มันเหมือน

ความฝันมากกว่าความจริง บางทีกลับบ้านไปนอนสักตื่นทุกอย่างอาจจะ

กลับมาสภาพเดิมก็ได้

หญิงสาวย่องข้ึนบ้านพยายามท�าเสียงให้เบาท่ีสุดเพื่อไม่ให้นางสุดา

ตื่นขึ้นมาสวดยับเรื่องท่ีเธอกลับบ้านเอาเกือบจะเช้า เธอเปิดประตูเข้าไป 

ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ของตนแล้ววางโหลปลากัดไว้มุมห้องก่อนจะหยิบ

โทรศพัท์มือถอืข้ึนมาหาเบอร์ของสองคนผัวเมียท่ีก่อเรือ่งแล้วโทรทีละเบอร์ 

ผลเหมือนกนัคอืไม่มีสญัญาณตอบรบั ร่างบางถอนหายใจ รูส้กึเหนือ่ยหน่าย 

และท่ีแย่ท่ีสดุเธอร�าคาญความเหนยีวเหนอะหนะตามตวั แต่กไ็ม่ได้มคีวามคดิ 

ที่จะไปอาบน�้า ได้แต่นอนราบไปกับพื้นด้วยความอ่อนเพลีย

"นังแก้ว! นังแก้ว!" เสียงร้องโวยวายของนางสุดาท�าให้แก้วกัลยาท่ี

ก�าลังหลับอยู่สะดุ้งตื่นทันที เมื่อมองไปที่ประตูห้องก็พบว่ามันก�าลังถูกทุบ

จากด้านนอกอย่างแรง หากปล่อยนานไปกว่านี้มันอาจจะหลุดออกมา

"อะไรแม่!" อีกคนตะโกนถามกลับไป

"บ้าน! บ้านไอ้เอกไฟไหม้วอดวายท้ังหลังเลย ไม่รู้มันตายกันท้ัง

ครอบครัวหรือเปล่า" คนฟังถึงกับหน้าถอดสีเมื่อพบว่าเรื่องเม่ือคืนไม่ใช่

ความฝัน โหลปลาสองโหลยังตัง้อยู่จดุเดยีวกบัท่ีวางไว้เม่ือวาน เนือ้ตวัของเธอ 
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มอมแมมไม่ได้ผ่านการอาบน�า้ ภาพเม่ือวานโผล่เข้ามาในหัวเป็นฉากๆ แต่

ท่ีเด็ดท่ีสุดคือฉากท่ีเธอเอาดอกไม้หนึ่งก�าปาใส่หน้าพ่อมหาเศรษฐีรูปหล่อ

คนนั้น

แก้วกัลยากระเด้งตัวลุกข้ึนก่อนจะเดินไปปลดล็อกประตูห้อง เห็น

มารดาในสภาพหน้าตาตืน่เหงือ่ท่วมท่ัวตวัแล้วอดท่ีจะขวัญเสยีไม่ได้ อย่างน้อย 

เธอควรไปดูสภาพบ้านของอเนกเสียหน่อยว่ามันเสียหายขนาดไหน

เมื่อมาถึงที่แก้วกัลยาก็พบว่าบ้านไม้ขนาดเล็กทรุดโทรมที่เธอเคยมา

เย่ียมเยียนอยู่บ่อยครัง้ตอนนีเ้หลอืแต่ข้ีเถ้าสดี�าเม่ียม ไม่มีร่องรอยของอะไร

ท้ังสิน้ท่ีเธอพอจะจ�าได้ ชาวบ้านท่ีมุงดตู่างพากนัออกความคดิเห็นว่าสามคน 

พ่อแม่ลูกน่าจะตายในกองเพลิงท่ีบังเอิญไหม้อยู่หลังเดียวนี้ มีแก้วกัลยา

เท่านั้นที่รู้ว่าไม่ใช่

"มันเผาจริงเหรอเนี่ย" หญิงสาวพึมพ�าเสียงเบา

"กัน! อยู่นี่เอง เพลงหาตั้งนาน"

แรงบีบท่ีบ่าท�าให้หญิงสาวหันไปมองเจ้าของมือท่ีว่ิงหน้าตาตื่นมา 

ไม่แพ้กันด้วยคงตกใจที่เกิดเหตุไฟไหม้ที่บ้านของอเนก และถึงแม้รติยาจะ

ไม่ได้สนิทกับอเนกเหมือนอย่างเธอ แต่ก็รู้จักกันพอสมควร

"ไฟไหม้ได้ยังไงนะ แปลกจงั แล้วนีพ่ีเ่อกอยู่ในนัน้ด้วยหรอืเปล่า" รตยิา 

ถามด้วยน�้าเสียงราบเรียบไม่ได้แสดงอาการตื่นตระหนกออกมามากนัก

"ไม่อยู่หรอก" แก้วกัลยาตอบเพื่อน

"แล้วพี่เอกอยู่ไหน เขาติดต่อกันหรือเปล่า"

"ก็ไม่" คนตอบเริม่คดิแล้วว่าเรือ่งจรงิมนัเป็นยังไงกนัแน่ ระหว่างอเนก 

กษิต และคุณภาวิชญ์คนนั้น สามคนนี้ดูจะมีอะไรแปลกๆ

เริม่จากเดก็ท่ีร้านบอกว่าอเนกออกจากงานแล้วไปท�างานกบักษิต แล้ว

อเนกกลบับอกว่าไม่ได้ไปท�างานกบักษิตแต่ท�างานกบัภาวชิญ์ ต่อมาภาวชิญ์ 
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ส่งคนมาท่ีบ้านของอเนกแล้วกล่าวหาว่าอเนกเป็นคนท่ีขโมยเงินนั่นจาก 

กษิตไป แต่พอเธอไปคุยกับภาวิชญ์เขาบอกว่าไม่ใส่ใจเรื่องเงินแต่ต้องการ

ผูห้ญิง ตอนนีเ้งนิไม่รูอ้ยู่ไหน สดุท้ายเม่ือกลบัมาท่ีบ้านของอเนก เธอกพ็บ

ข้อความบอกว่า 'ขอโทษ' เหมือนกับว่าจริงๆ แล้วอเนกนั่นแหละที่หักหลัง

เธอแล้วเอาเงินไป

เรื่องมันเป็นยังไงกันแน่...แล้วตอนนี้อเนกอยู่ที่ไหน...

เม่ือหาค�าตอบไม่ได้ก็ยิ่งท�าให้หญิงสาวงุ ่นง่านด้วยความอยากรู ้  

ตอนนี้คนท่ีเธอยังไม่ได้เจอหลังจากเกิดเรื่องคือกษิต เขาน่าจะรู้อะไรบ้าง 

แต่ปัญหาคือเธอจะหาตัวเขาได้จากที่ไหน

"ท�าหน้าอย่างน้ันคิดอะไรอยู่น่ะกัน" รติยาร้องทักข้ึนเมื่อเห็นอีกคน

ขมวดค้ิวจนแทบจะผกูกนัเป็นปม น้อยครัง้นกัท่ีแก้วกลัยาจะเมนิค�าพูดของเพ่ือน 

เพราะทุกครั้งไม่ว่ารติยาพูดอะไรจะท�าอะไรหญิงสาวก็ต้องเปิดหูฟังถ่างตา

ดูอยู่ตลอด

"เพลง วันนีย้กเลกินดัก่อนนะ มีธุระต้องจดัการนดิหน่อย ไว้พรุง่นีไ้ด้ไหม" 

แก้วกลัยาหันมาถามเพือ่นรกัท่ีตอนนีด้เูหมอืนจะงงงวยกบัท่าทางของเพ่ือนสาว 

นี่เป็นครั้งแรกที่แก้วกัลยาปฏิเสธเธอ แต่ก็อีกนั่นแหละ ความคลางแคลงใจ

มันท�าให้หญิงสาวรู้สึกอยู่ไม่สบาย ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องของตัวเอง แต่ตอนนี้

เหมือนกับว่าเธอก้าวเข้ากองไฟไปครึ่งตัวแล้ว เหลืออีกครึ่งตัวถ้าไม่เอา

เข้าไปถามก็ไม่รู้ว่าในกองไฟนั่นมันมีอะไร

"ก็ได้ แต่มะรืนนี้เพลงกลับแล้วนะ ห้ามเบี้ยวอีกล่ะ" รติยาบอกเพื่อน

โดยไม่คดิซักไซ้ต่อว่าวนันีเ้พือ่นของเธอจะไปไหนถงึแม้จะอยากรูม้ากกต็าม 

ถ้าให้เดากค็งเป็นเรือ่งเกีย่วกบัอเนกท่ีอยู่ๆ บ้านก็โดนไฟไหม้แล้วคนในบ้าน

ก็หายไปทั้งบ้านนั่นแหละ

แก้วกัลยากลับไปท่ีคฤหาสน์ของภาวิชญ์ พยายามเพ่งมองความ
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เคลื่อนไหวรอบบ้าน แต่ก็ไม่เห็นอะไร อาจเป็นเพราะบริเวณรอบบ้านนั้น

กว้างเกินกว่าจะสามารถเพ่งหาคนที่เธอต้องการได้ อย่างแรกที่เธอต้องหา

ให้เจอคอืท่ีอยู่ของกษิต ถ้าเป็นอย่างท่ีกลุวัฒน์บอกจรงิตอนนีก้ษิตน่าจะอยู่

ที่โรงพยาบาลสักแห่ง แต่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ มันมีมากกว่าดอกเห็ด

เสียอีก เธอคิดไม่ออกเลยว่ากษิตจะไปอยู่ส่วนไหน ดังนั้นมีวิธีเดียวคือตาม

กุลวัฒน์ไป 

ภาวิชญ์นั่งมองจอมอนิเตอร์อย่างสนอกสนใจเม่ือเห็นร่างบางท่ี 

เพิ่งเจอเมื่อคืนยืนอยู่หน้าบ้านอย่างน่าสงสัย เธออยู่ในชุดเดียวกันกับที่มา

เมื่อวานซ่ึงเขาไม่แน่ใจว่าเธอไม่ได้กลับบ้านหรือกลับแต่ไม่ได้อาบน�า้ เขา

ไม่สนใจหรอกว่าผู้หญิงท่ีไม่รู้จักท่ีต�่าท่ีสูงเอาดอกไม้มาปาใส่หน้าเขาอย่าง

ไร้มารยาทนั่นจะปล่อยให้ตัวเองเน่าหรืออะไร แต่เธอจะได้รู้ว่าการท่ีมาท�า

กริยิาต�า่ทรามแบบนัน้กบัเขาต้องได้รบัผลอะไรบ้าง ร่างสงูเหยียดตวัลกุขึน้

จากโต๊ะท�างานท่ีใช้ประชมุแบบวดิโีอคอนเฟอเรนซ์ตัง้แต่ตอนสายจนเกอืบเท่ียง 

แล้วพาตัวเองไปหยุดยืนอยู่ใกล้หน้าต่าง มองทอดออกไปยังด้านหน้าสุดก็

เห็นคนตัวเล็กไกลลิบอยู่ริมรั้ว

เขากระตกุย้ิมอย่างร้ายกาจเมือ่คดิว่ากลุวัฒน์จะจัดการอย่างไรเพ่ือบีบ

ให้หญิงสาวอวดดีนั่นจนมุม เขานั่งรอฟังข่าวดีจากเลขาฯ หนุ่มตั้งแต่เช้า

และคิดว่าอีกไม่นานคงจะได้ยิน

เสยีงโทรศพัท์ดงัขึน้จากด้านหลงัท�าให้คนท่ีก�าลงัรออยู่สมหวัง เขารบี

รบัสายของกลุวฒัน์ทันทีด้วยหวงัจะได้ยินว่าบ้านของอเนกโดนเผาเรยีบร้อย

แล้ว และผู้หญิงที่ยืนอยู่หน้าบ้านนั่นตอนนี้ก�าลังอ้อนวอนอยากรับข้อเสนอ

ของเขา

"ว่าไงกุล"

"เรื่องบ้านของนายอเนกเรียบร้อยแล้วครับ" กุลวัฒน์รายงาน

"แล้วเรื่องอื่นล่ะ"
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ความเงียบของกุลวัฒน์ท�าให้อีกคนอารมณ์เสีย นี่ไม่ใช่สิ่งที่เขารอฟัง 

สิ่งท่ีเขาอยากฟังจากกุลวัฒน์คือ 'เธออยู่หน้าบ้านคุณอั๋นแล้วครับ' ไม่ใช่

ความเงียบแบบนี้

"กุล ฉันไม่ได้จ้างนายมาเงียบใส่นะ"

"ขอโทษครบัคณุอ๋ัน แต่ผมเช็กแล้ว เธอช่ือแก้วกลัยา เป็นลกูคนเดยีว 

มแีม่เป็นแม่ค้าขายข้าวแกง ร่างกายแข็งแรงด ีไม่เป็นหนีเ้ป็นสนิ มเีงนิเกบ็

พอประมาณ ส่วนตวัลกูสาวอายุย่ีสบิ ตอนนี้ไม่ได้เรยีนหนงัสอืแล้ว เวลาว่าง 

กก็นิเหล้าเข้าบ่อนแล้วกร็บัจ้างท�าอะไรเลก็ๆ น้อยๆ ไปตามเรือ่ง ดแูล้วกไ็ม่ได้ 

เดือดร้อนเรื่องเงินครับ" กุลวัฒน์ตอบไปตามข้อมูลท่ีสืบมาได้ในเวลายัง 

ไม่ถงึแปดช่ัวโมง ตัง้แต่เม่ือคืนเลขาฯ หนุม่ยงัไม่ได้นอนเลยสกังบีเดยีวเพราะ 

ต้องหาข้อมลูของแก้วกลัยา เท่าท่ีได้กไ็ม่สามารถท�าอะไรท่ีเป็นการบีบหญิงสาว 

ได้เลย แม้จะไม่ได้ร�่ารวยแต่ก็ไม่เดือดร้อน

"ก็ท�าให้เดือดร้อนสิ ฉันต้องบอกไหมว่าท�ายังไง" ภาวิชญ์ว่าก่อนจะ

กดตดัสายไปเสยีด้ือๆ เพราะกลุวฒัน์ท�าอะไรไม่ได้ดัง่ใจ ชายหนุม่สดูหายใจ

เข้าลกึ รู้สึกว่าห้องท�างานเริม่หมุนควา้งหวัใจเตน้เร็ว และกอ่นทีจ่ะควบคุม

อารมณ์ไม่ได้เขารีบเทยาท่ีวางอยู่บนโต๊ะท�างานเข้าปากก่อนจะดื่มน�้าตาม 

อย่างรวดเร็ว

หัวใจของภาวิชญ์เต้นช้าลงจนเป็นปกติพอดีกับภาพท่ีมองเห็นก ็

กลับมาเป็นปกติ ทุกครั้งที่เขาโมโหจะมีอาการแบบนี้ หากกินยาไม่ทันหรือ

อาการก�าเริบข้ึนฉับพลันเขาก็จะขาดสติและมองไม่เห็นอะไรอีก จากนั้นก็

จะควบคุมตัวเองไม่ได้ บาดแผลตามร่างกาย รอยบาดของเศษแก้วและ

กระจกตามเนื้อตัว และรอยช�้าตามตัวที่เกิดขึ้นโดยที่เขาก็ตอบไม่ได้ว่าโดน

อะไรมาบ่งบอกได้ถึงความน่ากลัวของโรคประหลาดท่ีเขาเป็นอยู่ การอยู่ 

คนเดียวในบ้านหลังใหญ่พยายามไม่ข้องเกี่ยวกับใครคือวิธีท่ีเขาป้องกัน 
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ตัวเองจากโลกภายนอก จนกระทั่ง...

ภาวิชญ์หยิบกรอบรูปไม้สีน�้าตาลเงาสวยข้ึนมาและมองคนในรูปนั้น

อย่างมีความหมาย หญิงสาวหน้าตาสวยในชุดกระโปรงสีน�้าเงินก�าลังมอง

มาทางเขาด้วยรอยย้ิม หากแต่เสยีงหนึง่ดงัแทรกข้ึนมาท่ามกลางรอยย้ิมนัน้

'พี่อั๋น พิมก�าลังจะแต่งงานแล้วนะ'

ชายหนุ่มกระแทกกรอบรูปนั้นลงบนโต๊ะอย่างแรงก่อนจะพยายาม

ควบคุมสติไม่ให้หลุดไป เขาท�าได้ดีในหลายสัปดาห์ท่ีผ่านมา พยายาม 

ไม่ออกจากบ้านไปไหน ปล่อยให้กุลวัฒน์จัดการเรื่องจุกจิกวุ่นวายทั้งหลาย 

หากเป็นเรื่องท่ีต้องจัดการเองเขาก็จะให้กุลวัฒน์พาคนมาพบท่ีนี่แทนท่ี 

จะออกไปท่ีอื่น ไม่มีใครท�าให้เขาโมโห ดังนั้นหลายสัปดาห์ท่ีผ่านมาจึง

ปลอดภยั หรอืจะมีกแ็ค่เลก็น้อยเท่านัน้ท่ีเขาไม่สามารถคมุสตไิด้ จนเม่ือวาน 

นี้เองท่ีเขารู้สึกโกรธสุดๆ ตอนผู้หญิงคนนั้นปาดอกไม้ใส่หน้าเขา แต่ท่ี

ประหลาดคือเขาไม่รู้สึกเหมือนทุกครั้งท่ีจะใจเต้นแรง วิงเวียนก่อนจะสติ

หลดุไป รูต้วัอีกทีกต็อนท่ีข้าวของพนิาศพังทลาย ตามเนือ้ตวัมีแต่รอยแผล

แบบที่เคยเป็น

เพราะอะไรกัน...
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กุลวัฒน์จนแต้มไม่คิดว่าเจ้านายของเขาจะอยากได้ผู้หญิงซอมซ่อ 

คนนั้นมากกว่าเงินสามล้านที่จ่ายไป ก่อนหน้านี้เขาเคยหาผู้หญิงมากมาย

มาให้ภาวชิญ์ แต่ไม่นานกต้็องหนหีายไปกนัหมดเพราะกลวัจนให้เงนิขนาดไหน 

ก็ไม่เอา เลขาฯ หนุม่ท้ิงตวัลงบนเบาะรถยนต์อย่างหมดแรง ต้องมาหาทาง

คิดว่าจะท�ายังไงให้เอาผู้หญิงคนนั้นใส่พานไปถวายให้เจ้านายของเขาได้

"คุณคะ" เสียงหวานของผู้หญิงคนหนึ่งเอ่ยขึ้น

ชายหนุ่มท่ีนั่งอยู่บนเบาะรถข้างหลังแต่ไม่ได้ปิดประตูเงยหน้ามอง

เจ้าของเสยีงหวานนัน้ สิง่ท่ีเขาเห็นคอืร่างบางของสาวสวยคนหนึง่ท่ีแต่งกาย 

ด้วยเสื้อยืดสบายๆ กับกางเกงขาสั้น

"มีอะไรให้ช่วยไหมคะ" รตยิาถามชายหนุม่ท่าทางภมิูฐานท่ีเธอไม่คดิ

ว่าจะได้มาเจอในท่ีแบบนี้ หญิงสาวย้ิมกริ่มเม่ือเห็นท่าทางเงอะงะของเขา

ยามที่เธอมอง ไม่แปลกหรอกที่ผู้ชายมักจะท�าท่าทางแบบนี้เมื่อพบเจอกับ

ผู้หญิงสวยไร้เดียงสาและแสนดี

"เอ่อ ผมหิวข้าวน่ะครับ แถวนี้มีร้านข้าวแกงอร่อยๆ ไหม" กุลวัฒน์

แสร้งยิม้ใส่ก่อนจะตสีหีน้าในแบบเดยีวกนักบัหญงิสาว ความจรงิคนตรงหน้า

บทที่ 3
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เขานัน้จะถอืว่าเป็นคนแปลกหน้ากค็งไม่ใช่ เพราะจากประวัตอิย่างละเอียด

ของแก้วกลัยาแน่นอนว่าเขามรีปูทุกคนท่ีเกีย่วข้องและหนึง่ในนัน้กค็อืผูห้ญงิ

คนนี้

และเป็นไปตามคาดเมือ่ร้านข้าวแกงท่ีรติยาอาสาพาเขาไปคอืร้านของ

นางสุดามารดาของแก้วกัลยาที่ตักข้าวแกงไปดา่ลูกคา้ไปตามประสาแม่ค้า

ปากตลาด นอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะทุกอย่างท่ีเขา

สัมผัสได้มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่ท่ีน่าสนกลับเป็นคนท่ีอาสาพาเขา

มามากกว่า

รติยาชวนเขาคุยเสียงเจื้อยแจ้วประหนึ่งว่ารู้จักกันมานานทั้งๆ ที่เพิ่ง

เจอกนัยังไม่ถงึช่ัวโมงด ีเธอแนะน�าว่าร้านนีค้อืร้านของนางสดุามารดาของ

เพื่อนสนิทของเธอ ดูผิวเผินเหมือนหญิงสาวจะเป็นคนที่อัธยาศัยดี ร่าเริง

และเข้ากบัคนง่าย แต่เอาเข้าจรงิเขากลบัรูส้กึประหลาดยามท่ีเธอส่งสายตา

มาทางเขา ซึ่งนั่นก็ไม่ได้ท�าให้เขาละเลยเรื่องที่ต้องการจะรู้

"คุณเพลงเป็นเพื่อนกับลูกสาวเจ้าของร้านมานานแล้วเหรอครับ"  

ชายหนุ่มถามขณะก�าลังยกช้อนเข้าปาก หลังจากกินค�าแรกเข้าไปก็ต้อง

ยอมรับเลยว่าแม่ค้าร้านนี้ท�ากับข้าวอร่อยจริงๆ ไม่แปลกใจเลยว่าท�าไมมี

คนมานั่งกินกันเยอะขนาดนี้ อย่างนี้ถ้าหากว่าจะจ้างนักเลงมาพังร้านมันก็

คงจะดูน่าสงสารไป เสียดายแกงอร่อยๆ ด้วย

"เรียกเพลงเฉยๆ ก็ได้ค่ะไม่ต้องเรียกคุณหรอก เพลงกับกันน่ะเป็น

เพื่อนกันมาตั้งแต่มัธยมต้น ไปมาหาสู่กันอย่างนี้ล่ะค่ะ" อีกคนตอบค�าถาม

อย่างเตม็อกเตม็ใจ ไม่ได้นกึสงสยัเลยว่าหนุม่หล่อนรินามคนนีท่ี้ยังไม่แม้แต่

จะแนะน�าตัวเองกับเธออยากจะรู้เรื่องของเพื่อนเธอไปท�าไม "คุณช่ืออะไร

เหรอคะ"

รติยาพยายามท�าตาโตไร้เดียงสาเพื่อท่ีเขาจะได้ไม่คิดว่าเธออ่อย 

ท่าทางแบบนี้ใช้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็ได้ผลเสียทุกครั้ง
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"คุณป้าเขามีลูกชายหรือลูกสาวคนอ่ืนไหมครับ" กุลวัฒน์แทบไม่ได้

ฟังในสิ่งที่หญิงสาวตรงหน้าถาม เขาเลือกที่จะจ้องมองนางสุดามากกว่าจะ

ให้ความสนใจกับรติยา

"ไม่มีค่ะ กันเป็นลูกคนเดียว"

"แล้วป้าเขาไปกูเ้งนิอะไรท่ีไหนบ้างหรอืเปล่าครบั" กลุวัฒน์ถามอย่าง

ลืมตัว

รติยาขมวดคิ้วแน่นเมื่อได้ยินค�าถามดังกล่าวแล้วหันไปมองที่มารดา

ของเพื่อนอย่างสงสัยใคร่รู้ ไม่ใช่ว่าวันนี้นางสุดาท�าอะไรผิดสังเกตหรือว่า

เธอรู้อะไรบางอย่างท่ีเกี่ยวกับค�าถาม แต่เป็นเพราะเธอเริ่มสงสัยว่าท�าไม

สถานะทางการเงินของนางสุดาถึงเป็นที่สนใจของหนุ่มคนนี้นัก เขาควรจะ

สนใจสาวสวยตรงหน้าที่รอให้เขาแนะน�าตัวอยู่ไม่ใช่หรือ

"ก็ไม่นะคะ ป้าดาแกรายได้เยอะจะตาย ส่วนกันถึงไม่ได้มีงานประจ�า

ท�าเป็นหลกัแหล่ง แต่ไปนัง่เล่นไพ่แป๊บเดยีวกไ็ด้เงนิเยอะแยะแล้ว ไม่เดอืดร้อน 

หรอกค่ะ"

หญงิสาวตอบไปตามความจรงิ เมือ่ก่อนเธอยังนกึอจิฉาแก้วกลัยาอยู่

เลยท่ีมารดาของเพือ่นนัน้ขยันขันแข็งรูจ้กัเกบ็เงนิ ไม่เหมือนท่ีบ้านของเธอ

ที่มารดาเอาแต่กินเหล้าเมา

"คุณมีเรื่องอะไรกับป้าดาหรือเปล่าคะ ตั้งแต่มาก็ถามเรื่องป้าแกจัง" 

รติยาถามอีกครั้งเม่ืออีกฝ่ายเงียบไป เขาท�าหน้าครุ่นคิดก่อนจะส่ายหน้า

น้อยๆ แล้วกินต่อ สมองของเขาตอนนี้มีแต่เรื่องของแก้วกัลยาเต็มไปหมด 

ดูจากสถานการณ์แล้วหากว่าเขาไม่ลองท�าช่ัวดซูะบ้างเขากจ็ะเป็นฝ่ายได้รบั

ความเดอืดร้อนเสยีเอง อย่างน้อยโดนต�ารวจจบักยั็งดกีว่ากลบัไปหาภาวิชญ์

โดยไม่มีผลงาน

"เพลง เห็นนังแก้วมันบ้างหรือเปล่า วิ่งออกไปดูบ้านไอ้เอกแล้วหาย

ไปเลย" นางสุดาเดินมาถาม
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"เห็นบอกว่าจะไปท�าธรุะอะไรสกัอย่างเมือ่เช้าจ้ะป้า แล้วกห็ายไปเลย" 

หญิงสาวตอบ

"หน็อยนังนี่ สงสัยหายเข้าบ่อนอีกแล้ว ขนาดเพื่อนมันบ้านโดนเผา

แถมเจ้าตัวก็หายไปไหนไม่รู้มันยังมีอารมณ์เล่นไพ่อีกนะ" นางขยับทัพพี 

ในมือไปมาตามอารมณ์ "แล้วนี่ก็ไม่รู้หมาตัวไหนมันมาเผาบ้านไอ้เอก เลว

จริงๆ"

กลุวฒัน์สะดุง้เมือ่ได้ยินประโยคสดุท้ายของนางสดุาก่อนท่ีเจ้าตวัจะถอื 

ทัพพีเดินร่อนกลับไปที่หม้อแกง

"คณุเป็นอะไรไหม หน้าซีดเชียว" รตยิาถามข้ึนเมือ่เห็นคนท่ีนัง่ตรงข้าม 

ท�าหน้าเหมือนจะเป็นลม

"ผมนอนน้อยน่ะ" เขาตอบสั้นๆ

หลงัจากกนิเสรจ็กลุวฒัน์กจ็ดัการจ่ายเงนิเลีย้งข้าวหญงิสาว ถงึจะไม่ได้

ข้อมูลอะไรจากเธอมากนัก แต่อย่างน้อยพอจะรู้ความเป็นอยู่เบื้องต้นของ

เป้าหมาย ส่วนสาวน้อยคนนี้ถือว่าเขาเลี้ยงข้าวให้สมกับท่ีท�าประโยชน์ให้

เขาก็แล้วกัน 

"คุณยังไม่บอกเพลงเลยว่าช่ืออะไร" หญิงสาวถามขณะท่ีก�าลังจะ 

แยกทางกัน

"อ่อ ผมชื่อกุลวัฒน์ เรียกกุลก็ได้ แล้วรถนี่ไม่ใช่รถของผมหรอก เป็น

รถของเจ้านายน่ะ" ชายหนุ่มตั้งใจบอกไปอย่างนั้นเพราะไม่ต้องการให้คน

ตรงหน้าเข้าใจผิดว่าเขามีฐานะร�่ารวยอะไร มุกนี้ใช้ได้เสมอตอนที่อยากจะ

กันผู้หญิงออกไป และเขาก็คิดถูกเมื่อหญิงสาวกล่าวอ�าลาอย่างสุภาพและ

ไม่เซ้าซี้สักนิด

แก้วกลัยานัง่เฝ้าหน้าคฤหาสน์ของภาวิชญ์อยู่พักใหญ่ๆ พอทนอากาศ

ร้อนไม่ไหวเลยคิดว่าจะกลับบ้าน บางทีเธอควรรอให้อเนกกับอรนิตติดต่อ
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กลับมาเอง เพราะนอกจากไม่ได้อะไรจากที่นี่แล้วอาจจะซวยขึ้นไปอีกหาก

ผู้ชายน่ากลัวคนนั้นกลับมาเห็นเข้า

หญิงสาวหันตัวเตรียมจะเดินกลับออกไป แต่ก็ต้องชะงักเมื่อประตูรั้ว

ไฟฟ้าเปิดออกพอดีกบัท่ีมีรถยุโรปคนังามเคลือ่นตวัเข้ามา แก้วกลัยาขนลกุ

ซู่เมื่อคิดว่าหากเจอเขาคราวนี้เธอจะปั้นหน้ายังไงดี แต่ก็ต้องโล่งอกเมื่อรถ

คันนัน้หยุดลงข้างๆ ตวัเธอ กระจกรถฝ่ังคนขับเลือ่นลงมาเผยให้เห็นใบหน้า

ที่เธอค่อนข้างอุ่นใจว่าดีกว่าใบหน้าของเจ้าของบ้านอยู่มาก

"คุณแก้วกัลยา" กุลวัฒน์ร้องทักขึ้น

แม้จะเกลียดชือ่นี้จับใจ แต่หญงิสาวก็สง่ยิ้มเจื่อนๆ ไปให้เลขาฯ หนุ่ม

ด้วยท่าทางเจยีมเนือ้เจยีมตัวอยู่บ้างต่างจากเม่ือวาน ไม่แน่ว่าเจ้าตวัคงเห็น

ผลงานของเขาแล้วถึงได้รู้จักกลัวขึ้นมา

"คณุ ฉันขอคยุกบัคณุได้ไหม" แก้วกลัยาท�าสายตาขอร้อง สหีน้าของเธอ 

ตอนนี้เหมือนแมวเชื่องๆ

"อื้ม ได้สิ ขึ้นรถเลย" กุลวัฒน์พยักหน้า

หญิงสาวไม่รอช้ารบีวิง่อ้อมไปยังท่ีนัง่ด้านข้างคนขับก่อนท่ีกลุวัฒน์จะ

ถอยหลังแล้วเลี้ยวออกไปตามทางท่ีตนขับเข้ามา ตอนแรกเขาแค่จะมา

รายงานภาวชิญ์ถงึความคบืหน้าซ่ึงแน่นอนว่าวนันีอ้าจจะเป็นวันตายของเขา 

โชคดท่ีีเจ้านายของเขาโทรมาบอกก่อนว่าตวัปัญหาก�าลงัด้อมๆ มองๆ อะไร

สักอย่างอยู่หน้าคฤหาสน์ท�าให้เขารีบขับรถกลับมาท่ีนี่ก่อน ต่างคนต่าง

อยากคุยแบบนี้ก็วิน-วินกันทั้งสองฝ่าย

เลขาฯ หนุ่มพาหญิงสาวมายังร้านกาแฟหน้าปากซอย และตั้งแต่ 

หญิงสาวลงมาจากรถ เดนิน�าหน้าเขาไปท่ีด้านหน้าร้านเขากส็งัเกตเธออย่าง

ถี่ถ้วน ทั้งท่าทางการเดิน การพูด รวมถึงมารยาท เรียกได้ว่าไม่มีอะไรที่

เข้าตาเลยสักอย่าง ผู้หญิงก่อนหน้านี้ที่เขาพยายามหามาให้ภาวิชญ์นั้นถ้า
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ไม่สวยดจุนางพญากห็น้าตาจิม้ลิม้ดเูป็นผูด้ ีแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครอยู่

ทนสักคน

แต่เอาเถอะ ในเมื่อเจ้านายของเขาอยากได้แบบนี้ หน้าที่เขาคือต้อง

ใส่พานถวาย!

"ไม่ค่ะ ฉันไม่กินกาแฟ" หญิงสาวยกมือปฏิเสธเมื่อชายหนุ่มยื่นแก้ว

กาแฟมาให้ "กินแต่เหล้า" ประโยคถัดมาของหญิงสาวท�าให้เลขาฯ หนุ่ม

เกือบท�าแก้วกาแฟหลุดมือ

เจ้านายของเขาเกลียดผู้หญิงกินเหล้า...

"อ่อ ครับ" เขายิ้มขืนๆ แล้วพยักหน้า

"เข้าเรื่องเลยดีกว่า ฉันอยากรู้ว่านายกษิตอยู่ท่ีไหน" แก้วกัลยาถาม

อย่างไม่อ้อมค้อม

"เอ่อ ผมบอกไม่ได้"

"ท�าไม"

"เจ้านายผมสั่งอย่างนั้น"

"งัน้ก็ไม่มเีรื่องต้องคุย" แก้วกัลยาเริ่มอารมณ์เสีย การเจรจาตอ่รองที่

ไม่มีการโอนอ่อนผ่อนตามกันจะเจรจากันไปท�าไม หญิงสาวผุดลุกขึ้นทันที

ที่หมดเรื่อง

"เดี๋ยวครับ คุยเรื่องของผมก่อน" กุลวัฒน์ร้องขึ้นด้วยกลัวว่าอีกฝ่าย

จะเดินจากไปทั้งๆ ที่งานของเขายังไม่ส�าเร็จ

"อะไร"

"เรื่องเมื่อคืนที่เจ้านายของผมยื่นข้อเสนอให้คุณ" ชายหนุ่มเกริ่นขึ้น

"งัน้ลาก่อน" พอจบัทางได้ว่าเป็นเรือ่งอะไรความโมโหกพ็ุง่ปรีด๊ข้ึนมาอีก

"ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ ฟังให้จบก่อน ผมขอร้อง" เลขาฯ หนุ่มแทบ

จะถลาลงไปคุกเข่า แต่เขาท�าได้เพียงดึงแขนของอีกฝ่ายเอาไว้ ไม่ทันไรก็

โดนสะบัดออกอย่างตื่นกลัว
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"ท�าอะไรวะ อยากตายไง!!?"

"คอืเจ้านายผมเขาป่วยน่ะครบั" ชายหนุม่สาบานได้ว่านีจ่ะเป็นครัง้แรก 

และครัง้สดุท้ายท่ีเขาท�าตวัน่าสมเพชและโกหกตาใสอย่างนี ้แต่ก็ไม่ใช่โกหก

เสียหมดหรอกนะ เพราะเค้าโครงเรื่องก็น�ามาจากเรื่องจริง

"จะตายห่_อะไรก็ไม่เกี่ยวกับฉัน" หญิงสาวสบถ เริ่มร�าคาญกุลวัฒน์

ที่เอาตัวเข้ามาขวางในทุกทิศที่เธอจะไป

"เรื่องเพ่ือนนอนนั้นไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะครับ" คราวนี้เขา 

กางแขนท้ังสองข้างเพื่อช่วยกันไม่ให้ร่างบางหนีไปโดยลืมไปว่าประโยคท่ี

เขาพูดอย่างเสียงดังฟังชัดนั่นจะมีใครได้ยินบ้าง

"อย่ามาพูดบ้าๆ นะ หลบไป"

"คณุอ๋ันเขาป่วยครบั เวลาโกรธอาการจะก�าเรบิ ท่ีเขาอยากให้คณุช่วย

กแ็ค่ช่วยเป็นเพ่ือนนอนด้วยเฉยๆ นะครบั ไม่ได้หมายถงึเรือ่งอย่างนัน้ จะเรยีก 

ว่าอะไรดีล่ะ เป็นเพื่อนทดลองน่ะครับ หมอบอกว่าอาการของคุณอั๋นต้อง

บ�าบัดด้วยการพูดคุยครับ" ชายหนุ่มแทบไม่รู้แล้วว่าตัวเองพูดอะไรออกไป

บ้างหรือแม้แต่จะคิดว่าหลังจากนี้จะแก้ตัวยังไงกับเรื่องโกหกของตัวเอง

"แล้วไง" แก้วกลัยาถามเสยีงห้วนด้วยไม่เห็นจะมีตรงไหนเกีย่วกบัตวั

เธอเลย จะให้รักษาโรคด้วยการนอนคุยกัน อย่างนี้โรงพยาบาลก็ไม่จ�าเป็น

อีกต่อไปแล้วน่ะสิ

"ก็แค่กินข้าวเป็นเพื่อน นอนในห้องเดียวกัน คอยเตรียมยาให้ เวลา

อาละวาดก็หาทางจัดการน่ะครับ"

"ฉันไม่ได้ถามว่าท�าอะไรบ้าง แต่มันเกี่ยวอะไรกับฉัน ฟังดูเรื่อง 

พวกนั้นนายก็น่าจะท�าได้นี่"

กุลวัฒน์คอตกก่อนจะพูดกึ่งกระซิบว่า "ถ้าผมเล่าอะไรให้ฟังอย่าไป

บอกคุณอ๋ันนะครับว่าผมเล่า ฟังเสร็จแล้วคุณจะรู้ว่าท�าไมต้องเป็นผู้หญิง

ลักษณะแบบคุณ"
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ใจหนึง่แก้วกลัยาอยากจะบอกว่า 'ไม่' แล้วเดนิจากไปไม่ต้องสนใจเรือ่ง

ของอเนกหรือเรื่องของใครทั้งนั้น แต่ต่อมความอยากรู้นี่สิที่มันทรยศเผลอ

แสดงความลังเลท่ีอยากจะรู้เรื่องของชาวบ้านออกไป พอเขาเริ่มเล่าเธอก็

ไม่อ้าปากห้ามสกัค�า แต่กน็บัว่าคุม้เพราะเรือ่งราวของเขามันประหลาดเกนิ

กว่าที่เธอจะคาดเดาได้

กุลวัฒน์เล่าว่าภาวิชญ์ป่วยเป็นโรคประหลาดตั้งแต่ตอนเขาอายุ 

สิบสามปี ชายหนุ่มเริ่มมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ เวลาเขาโกรธก็จะ

ขาดสตคิวบคมุตวัเองไม่ได้ พ่อแม่ของเขาได้แต่ขังเขาเอาไว้ในห้องในขณะ

ท่ีเขาขว้างปาและท�าลายข้าวของอยู่ในนั้น ไม่มีใครกล้าเข้าไปตอนท่ีเขา

ก�าลังไม่มีสติ เมื่อพายุร้ายสงบลงร่างกายของเขาจะเต็มไปด้วยรอยแผลที่

เกดิจากข้าวของท่ีถกูท�าลาย เศษกระจกท่ีกระเดน็มักฝังอยู่ตามแขนและขา

เตม็ไปหมด แต่น่าแปลกท่ีว่าโรคนีจ้ะเป็นเฉพาะตอนกลางคนื และกน่็าแปลก 

อีกเช่นกันเพราะช่วงนี้แม้แต่ตอนกลางวันเขาก็เริ่มที่จะออกอาการแล้ว

"แล้วพ่อแม่ของเขาล่ะ" แก้วกัลยาถามด้วยความใคร่รู้

"อยู่ต่างประเทศครับ นานๆ จะกลับมาที" เลขาฯ หนุ่มว่า แต่จะให้

บอกตรงๆ กค็อืตัง้แต่เขามาท�างานกบัภาวิชญ์กเ็คยเจอพวกท่านแค่ครัง้สองครัง้ 

จนเกือบจะลืมใบหน้าไปแล้ว

"แล้วเขาไปเรียนยังไง ท�างานยังไง"

"คุณอ๋ันเรียนท่ีบ้านมาตลอดตั้งแต่เริ่มมีอาการแบบนี้ ตอนไปเรียน

ต่างประเทศกต้็องส่งคนไปเฝ้า แต่ตอนนัน้อาการยังไม่หนกัเหมือนตอนนีท่ี้

เวลาท�างานก็ต้องท�าอยู่ที่บ้านสั่งงานผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เอา" กุลวัฒน์

เล่าอย่างใจเย็นพลางมองดูอากัปกิริยาของคนตรงหน้าไปด้วย

"เฮ้อ น่าสงสารนะ ท�าไมไม่ไปหาหมอล่ะ มาเที่ยวจ้างคนเขาไปเฝ้า

อย่างงี้ไม่เอาเปรียบกันเกินไปเหรอ ถ้าบาดเจ็บขึ้นมาล่ะ"

"หมอเป็นคนแนะน�าให้ท�าแบบนี้ครับ ให้หาเพ่ือนสักคนท่ีดูแลใส่ใจ
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คุณอั๋นได้และจะดีมากถ้าเป็นผู้หญิง"

"เอ่อ พูดไม่ออกเลยแฮะ"

"ครับ ผมแค่คิดว่าถ้าจะขอให้คุณมาท�างานกับเราโดยไม่อธิบายอะไร

เลยอย่างท่ีคณุอัน๋ท�า คงจะไม่มีคนสตดิท่ีีไหนยอมนอกจากเป็นพวกหิวเงนิ

จรงิๆ และผมเช่ือว่ามแีต่ผูห้ญิงท่ีด.ู..เอ่อ แข็งแรงแบบคณุเท่านัน้แหละครบั

ท่ีจะท�าหน้าท่ีนี้ได้" ชายหนุม่พดูด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยนปนตะล่อม เดก็สบิขวบ 

ยังดูออกว่าเขาพยายามล่อเธอให้เข้าไปติดกับ ยิ่งฟังยิ่งอันตราย แต่เธอก็

ไม่ใช่พวกข้ีสงสารซะด้วย ไอ้เรือ่งเห็นแก่เงนินัน่กจ็รงิอยู่ แต่ให้อยู่กบัผูช้าย

แบบนั้นคงจะไม่ไหวแน่

"ฉันพดูตรงๆ นะ ถ้าเขาเกดิบ้าท�าร้ายฉันขึน้มาจะท�ายังไง ไม่เอาหรอก" 

หญิงสาวพูดพลางคว้าแก้วกาแฟตรงหน้ามาจิบ

"นั่นกาแฟของผมครับ คุณบอกไม่ดื่มกาแฟ"

"อ่อ ขอโทษ" เธอดันแก้วให้ไปอยู่ต�าแหน่งเดิม ส่วนกุลวัฒน์ก็ไม่ได้

ใส่ใจกับต�าแหน่งของแก้วกาแฟ แต่ใส่ใจกับหน้าที่การงานของตนที่อาจจะ

สั่นคลอนหากท�าตามค�าสั่งไม่ได้ ฉายา 'กุลวัฒน์อะไรก็ได้' คงจะต้องพังใน

วันนี้

"เรามีการ์ดเฝ้าหน้าห้องตลอดครับ ถ้ามันเกิดรุนแรงเราก็จะเข้าไป

จัดการทันทีครับ แต่ผมยืนยันนะ ถึงคุณอั๋นจะอาละวาดยังไงก็ไม่เคยซ้อม

ใครครบั พงัแต่ข้าวของ ถ้าคณุจะบาดเจบ็อาจจะเป็นของท่ีคณุอ๋ันปาใส่มากกว่า" 

ค�าพูดของคุณเลขาฯ ท�าให้แก้วกัลยาเกิดความงงว่าตกลงเขาอยากให้เธอ

ไปท�างานนี้จริงๆ หรือก�าลังพูดให้เธอไม่อยากไปอยู่กันแน่

"ฉันขอปฏิเสธ"

"เงินเดือนเพิ่มให้อีกหนึ่งแสนครับ" กุลวัฒน์เสนอ

"ไม่อ่ะ" อีกคนตอบอย่างช้าๆ

"ร้านข้าวแกงของคณุแม่กจ็ะได้อัพเกรด ท�าบ้านให้ใหม่ด้วยครบั หรอื
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จะไปอยู่ที่อื่นก็ได้" เขาพูดไปทั้งๆ ที่ยังไม่ปรึกษาภาวิชญ์หรอก แต่ก็ช่วย

ไม่ได้เพราะเจ้านายเขาสัง่มาแค่ท�ายังไงก็ได้ให้เอาตวัเธอมาให้ได้ ไม่ได้บอก

เงื่อนไขอื่นๆ

แก้วกลัยานิง่งนัอยู่ช่ัวครูจ่นอีกคนนกึดีใจท่ีคราวนีห้ญิงสาวเริม่ไขว้เขว

บ้างแล้ว

"คุณรู้ได้ไงว่าแม่ฉันขายข้าวแกง" หญิงสาวถามขึ้นหลังจากเงียบไป

กลุวฒัน์รูส้กึว่าตวัเองเหมือนโจรท่ีถกูจบัได้ เป็นครัง้แรกท่ีเขาพูดอะไร

โดยขาดสตด้ิวยความท่ีกลวัว่าจะโดนเจ้านายปลดออก และตอนนีเ้ขาก็ไม่มี

ข้อแก้ตัว

"นี่สืบเรื่องฉันมาหมดแล้วล่ะสิ ขอบอกนะว่าถ้าคิดจะท�าอะไรฉัน 

กับแม่ ฉันจะเอาเสียงท่ีคุณคุยกับฉันไปให้ต�ารวจ" พูดจบหญิงสาวก็ดึง

โทรศัพท์มือถือขึ้นมาท�าเอาเลขาฯ หนุ่มผู้รอบคอบถึงกับหน้าถอดสีเพราะ

เขาไม่ทันคิดว่าหญิงสาวจะท�าแบบนี้

ฉลาดใช่เล่น...

"ทีนีจ้ะบอกได้ยังว่าไอ้คณุกษิตอยู่ท่ีไหน" เจตนาท่ีแท้จรงิของหญิงสาว

แสดงออกมาอีกครัง้หลงัจากคยุกนัมานานสองนาน กลุวัฒน์เพ่ิงจะเข้าใจว่า

ท�าไมเธอถึงถามโน่นถามนี่เยอะนักทั้งๆ ที่บอกว่าจะไม่รับงานนี้

"คือผมขอเวลานอกแป๊บนะ" วิญญาณของเขาแทบหลุดออกจากร่าง 

อารมณ์เหมือนมาเข้าค่ายแต่ไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยน ชายหนุ่มหยิบ

โทรศัพท์ขึ้นมามือสั่นก่อนจะกรอกเสียงแผ่วเบาแทบจะไม่ได้ยินลงไป

"เอ่อ คุณอั๋นครับ"

ภาวิชญ์ไม่ได้โมโหสติหลุดแบบท่ีกุลวัฒน์แอบคิด แต่เขาแค่นั่งมอง

แก้วกลัยาท่ีนัง่อยู่ท่ีเก้าอ้ีรบัแขกตวัเดมิกบัท่ีเธอนัง่เม่ือคนืเพียงแต่เวลานีค้อื

ตอนเย็น ท้ังสองคนนัง่มองกนัโดยไม่พดูอะไรนานกว่าสบินาทีได้ต้ังแต่เผชิญหน้า 
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กัน บนโต๊ะที่เคยมีแจกันดอกไม้สดวางอยู่เมื่อวานตอนนี้หายไปเหลือเพียง

โต๊ะเปล่าเปลือยไม่มีสิ่งของใดเลยอยู่บนนั้น

"ตกลงคุณจะให้ฉันพบนายกษิตไหม" เป็นแก้วกัลยาท่ีถามข้ึนมา

ท่ามกลางสงครามเงียบ

"เขาอยู่ต่างประเทศ"

"กลับเมื่อไหร่"

"ไม่รู้"

"ดี"

"ดี"

"ดีอะไร" หญิงสาวถามกลับ

เขายังคงสหีน้าเรยีบเฉยและไม่ตอบค�าถามของเธอ เสือ้ผ้าของเขาวันนี้ 

คล้ายกับเมื่อวานคือเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวซึ่งตอนนี้เธอรู้แล้วว่าท�าไม

"ถ้าคุณไม่ให้ฉันเจอเขา ฉันจะเอาคลิปเสียงท่ีอัดไปแฉว่าซีอีโอหนุ่ม

เจ้าของธุรกิจน�าเข้าและสถานบันเทิงป่วยเป็นโรคจิตไปท�างานไม่ได้เพราะ

ชอบท�าร้ายตัวเอง" นั่นเป็นประโยคยั่วโทสะที่ดี แต่หญิงสาวคิดว่ามันคงไม่

มากพอเพราะเขาท�าท่าเหมือนไม่สะทกสะท้านอะไรเลย

"แล้วยังไงต่อ" น�้าเสียงของเขาเต็มไปด้วยแววเหยียดหยามความคิด

ของเธอ แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเพราะหญิงสาวต้องการแค่ได้พบกับนายกษิต 

แม้ว่าตอนหลังอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ตาม "จะบอกให้ก็ได้ ไม่ต้องไปพบ 

นายกษิตหรอก เพราะผมรู้แล้วว่าเขาเป็นคนเอาเงินไปเพื่อโยนความผิดให้

เพ่ือนของคณุ แต่เพือ่นของคุณดันเจอเงนินัน่แล้วเอามันไปจรงิๆ เดมิทีเงนิ

นั่นเป็นค่าจ้างที่จะต้องจัดหาคนดูแลให้ผมอยู่แล้ว"

"ถ้าเอาไปท�าไมเขาไม่หนีแต่แรก"

"เขาตกลงกับผมว่าจะหาคนมาท�างานให้ผมก่อนท่ีจะรู้ลักษณะงาน 

แต่ยังไม่ได้คุยอะไรกันก็เกิดเรื่องก่อน"
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"โกหก"

"จนคุณอาสามาเจรจาคนเดียว นั่นเป็นโอกาสให้เขาหนี มาคิดอีกที

เขาก็ไม่ได้ขายคุณเสียทีเดียวนะ เพราะคุณอาสามาเอง ถูกไหม" ภาวิชญ์

อธิบายตามที่เขาคิด และความคิดของเขาไม่เคยผิดเสียด้วย

"ซับซ้อนไปไหม อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้" หญิงสาวแย้ง

"คุณก็ดูฉลาดดีนี่ ท�าไมโง่เรื่องแบบนี้ล่ะ" ค�าพูดนิ่มนวลแต่กลับเสียด

แทงจิตใจของคนฟังได้เป็นอย่างดี

"งั้นก็ช่วยฉันตามหาไอ้พี่เอก จะถามให้รู้ไปเลยว่าเลวจริงหรือมั่ว"

"ผมมีทางออกที่ดีกว่านั้น" ชายหนุ่มพูดขึ้น

"ไอ้ข้อเสนอนั่นฉันไม่เอา"

"ผมไม่สบายกุลคงบอกแล้ว เงินที่อเนกเอาไปผมไม่เอาคืนแล้วจะให้

เงนิคณุไปต้ังตัวอีกสามล้าน" น�า้เสยีงของเขาท้ังประนปีระนอมและออกค�าสัง่ 

ในประโยคเดียวกันจนอีกคนสับสนว่าตกลงเขาต้องการขอร้องหรือจะสั่ง 

กันแน่

"ฉันไม่ได้ร้อนเงนิขนาดนัน้ แล้วก็ไม่ชอบท�างานประจ�าด้วย" หญิงสาว 

ปฏเิสธทันที ทุกวันนีชี้วติของเธอกมี็ความสขุดอียู่แล้ว มแีม่ท่ีแม้จะปากจดั

ไปหน่อยแต่กท็�ามาหากนิรูจ้กัเกบ็เงนิเกบ็ทอง มีเพือ่นรกัอย่างรตยิาและอเนก 

เงินสามล้านเธอจะเอาไปท�าอะไรกัน

"แล้วคุณจะเสียใจท่ีพูดอย่างนั้น" ภาวิชญ์ไม่ได้พยายามเจรจาต่อ  

แต่กลับท้ิงค�าพูดท่ีท�าให้รู้สึกแย่เอาไว้แทน เขาเดินจากไปทันที ในขณะท่ี

กลุวฒัน์ยังยืนใจเต้นไม่เป็นส�า่ สายตาแบบนัน้ของภาวิชญ์ท�าให้เขาหวาดกลวั 

ข้ึนมา แม้จะเก็บอาการสุดๆ แต่ด้วยความท่ีท�างานด้วยมาหลายปีท�าให้

เลขาฯ หนุม่เข้าใจสถานการณ์ท่ีท�าให้เจ้านายต้องรบีตดับท นัน่เพราะว่า...

อาการนั้นของเขาก�าลังจะมา

"ตามข้ึนไปหน่อย" กุลวัฒน์เรียกชายชุดด�าท่ียืนอยู่หน้าบ้านสองคน
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เข้ามา แต่เป็นคนละชุดกับท่ีไปบ้านของอเนก แก้วกัลยาได้แต่มองความ

วุ่นวายที่เหมือนกับพายุ ทั้งรวดเร็วแล้วน่ากลัว บอดี้การ์ดชุดด�าทั้งสองรีบ

วิ่งขึ้นไปชั้นบนอย่างรู้งานก่อนจะมีอีกชุดหนึ่งวิ่งตามไปติดๆ

"เกิดอะไรขึ้น" หญิงสาวตัดสินใจถามกุลวัฒน์

"อาการก�าเริบครับ" คนตอบหน้าซีดเผือด

หญิงสาวเอียงคอพยายามมองข้ึนไปด้านบน แต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจาก 

พวกชายชุดด�าประมาณสีห้่าคนท่ีไม่รูว่้าจะข้ึนไปท�าไมท้ังหมดนัน่ พวกเขา

จะขึ้นไปจัดการกับผู้ชายคนเดียวอย่างนั้นหรือ

"ท�าไมต้องขึ้นไปเยอะขนาดนั้น" คนสงสัยถามขึ้นอีกครั้ง

"ช่วยกันดันประตูครับ ตอนท่ีอาการหนักมากๆ สามสี่คนยังเคย

กระเด็นออกมาเลยครบั" กลุวฒัน์พยายามตอบอย่างใจเย็นท้ังๆ ท่ีมือของเขา 

นั้นสั่นไปหมด

ใช่ว่าเขาไม่เคยเห็นภาพของเจ้านายหนุม่เวลาโกรธ และเพราะเขาเคย

เห็นจงึกลวัมากท่ีจะพบกบัใบหน้าแบบนัน้ ท่าทางแบบนัน้ และสายตาแบบนัน้ 

ของภาวิชญ์ มันเหมือนสัตว์ร้ายมากกว่ามนุษย์

"พูดเป็นเล่น ผู้ชายแค่คนเดียวเนี่ยนะ" เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ตอบ

เอาแต่จ้องมองไปทางช่องบันไดอย่างใจจดใจจ่อ ตวัเธอเองกท็�าเช่นนัน้บ้าง 

จะมีอะไรน่ากลัวกว่าคนเมายาอีกล่ะ ที่ชุมชนของเธอนั้นมีให้เห็นออกบ่อย 

"นี่เขาจะหลุดออกมาไหม"

"ผมจะข้ึนไปดหูน่อย ถ้าจะกลบับ้านกเ็ชิญกลบัได้เลยนะครบั" กลุวัฒน์

บอกก่อนท่ีจะว่ิงขึน้บันไดไปบ้าง แม้จะกลวัแต่เขากอ็ดรูส้กึเป็นห่วงภาวิชญ์

ไม่ได้ ถงึอกีฝ่ายจะเป็นเจ้านายท่ีเอาแต่ใจ อารมณ์ร้ายและไม่เคยพูดกบัเขา

ดีๆ  เลยกต็าม แต่เขากส็มัผสัได้ถงึจติใจท่ีอ้างว้างขาดความอบอุ่นเพราะคน

รอบข้างนั้นรังเกียจที่จะอยู่กับภาวิชญ์

แก้วกลัยามองตามอย่างชัง่ใจ ไม่คดิว่าคนพวกนีค้ดิจะปล่อยกป็ล่อยเธอ 

Page ��������.indd   48 4/9/2561 BE   13:09



49

ณวลัย

กลบับ้านง่ายดายเสยีเหลอืเกนิ ไหนว่าอยากได้ตวัเธอนกัไม่ใช่หรอืไง ท�าไม

พวกเขาถงึได้ตดัใจเรว็ขนาดนี ้ถ้าเธอกลบับ้านตอนนีก้แ็ค่เสยีเพือ่นไปหนึง่คน 

กับเสียเวลาไปสองวัน ถ้าอยู่ต่อนอกจากอาจจะบาดเจ็บแล้วน่าจะมีปัญหา

ตามมาอีกด้วย

แต่เธออยากเห็นนีน่าว่าเขาจะเป็นอย่างท่ีกลุวฒัน์บอกหรอืเปล่า ร่างบาง 

วิ่งขึ้นบันไดตามเลขาฯ หนุ่มไปอย่างรวดเร็ว คฤหาสน์หลังนี้แม้ว่าจะใหญ่

แต่โครงสร้างก็ไม่ได้ซับซ้อน โถงชั้นบนเปิดโล่งพอที่จะมองออกได้ว่ามีอยู่

กี่ห้อง บริเวณริมสุดคือประตูที่ทุกคนกรูกันขึ้นไป

ไม่มีเสยีงอะไรเลด็ลอดออกมาแม้แต่เสยีงหายใจ หญิงสาวแปลกใจว่า

ท�าไมทุกคนถึงแตกตื่นกันขนาดนั้น ที่ผู้ชายคนนั้นรีบขึ้นมาอาจเป็นเพราะ

ปวดท้องอยากเข้าห้องน�้าก็ได้ ท่าทางของเขาก็ไม่ได้ดูประหลาดผิดสังเกต

"คุณขึ้นมาท�าไม" กุลวัฒน์ถามขึ้นเมื่อเห็นแขกไม่ได้รับเชิญ

"ฉัน...ฉันแค่" ยังไม่ทันท่ีหญิงสาวจะได้ตอบ เสยีงแตกเพล้งของอะไร

บางอย่างในห้องกดั็งสวนข้ึนมา เลขาฯ หนุม่เอาหูแนบกบัประตกู่อนจะถาม

บอดี้การ์ดชุดด�าสองคนก่อนหน้านี้

"ท�าไมมีของท่ีแตกได้อยู่ในนั้น" เลขาฯ หนุ่มท�าหน้าเครียดเพราะ 

ห้องนอนคอืห้องท่ีปลอดภยัท่ีสดุของภาวิชญ์ ดงันัน้ในห้องนีต้้องไม่มสีิง่ของ

ที่เป็นอันตราย

"ไม่ทราบครับ" ชายชุดด�าคนหนึ่งตอบ

"ลองเข้าไปดูเขาหน่อยไหม" แก้วกัลยาท่ียืนเหลอหลาอยู่เสนอข้ึน 

หลงัจากนัน้เสยีงดงัแควกคล้ายผ้าหรอือะไรสกัอย่างขาดกด็งัมาจากข้างใน

ห้องอีก

"ไม่ได้ เข้าไปไม่ได้เด็ดขาด อันตราย" กุลวัฒน์ส่ายหน้าเป็นพัลวัน

"แล้วเขาจะจ้างพวกคณุไว้ท�าไม ให้มายืนฟังอยู่หน้าห้องเหรอ" เพราะ

อย่างนี้หญิงสาวถึงไม่ค่อยชอบพวกผู้ชายนัก ทั้งขี้ขลาดและเห็นแก่ตัว
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"จะว่ายังไงก็ตาม คุณอ๋ันเป็นคนบอกเองว่าให้ปล่อยเขาไว้อย่างนั้น

หากอาการก�าเริบ" อีกฝั่งยังยืนยันค�าเดิมที่จะไม่เปิดประตูเข้าไปเด็ดขาด

"เขาบอกพวกนายนี่ ไม่ได้บอกฉัน ถอยหน่อย" คราวนี้สาวห้าว

พยายามเดนิฝ่าพวกชายชุดด�าท่ีตอนนีเ้ปลีย่นมาดนัหญงิสาวท่ีพยายามจะ

เดินเข้าประตูแทนท่ีจะขวางประตูไม่ให้คนด้านในมีโอกาสดันประตูออกมา 

สองฝ่ายย้ือยุดฉุดกระชากกันอยู่พักใหญ่ก่อนจะแตกฮือเพราะแรงกระแทก

ประตูจากอีกทางจนบานพับกระเด็นหลุดออกไปด้านหน้า

สิ่งท่ีอยู่ตรงหน้าของแก้วกัลยาคือร่างของภาวิชญ์ท่ีโชกไปด้วยเหงื่อ 

ร่างกายท่อนบนของเขาเป็นเสื้อแขนยาวที่ฉีกขาดไปเกือบครึ่ง ผมยุ่งเหยิง

ไร้ระเบียบแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าใบหน้าของเขายังคงสมบูรณ์แบบแม้ว่า

สภาพจะดูไม่ได้ขนาดไหนก็ตาม

บอดีก้าร์ดสามสีค่นช่วยกนัจบัแขนขาของเขาเอาไว้เพ่ือไม่ให้ออกจาก

บรเิวณประตหู้อง แต่กก็ลายเป็นว่าท�าให้ร่างสงูท่ีถกูพันธนาการนัน้ยิง่โมโห

เข้าไปใหญ่ เขาดันพวกท่ีเกาะแขนขาของเขากระแทกเข้ากับประตูก่อนท่ี

ตัวเองจะพลาดล้มลงไปด้วยจากแรงเหวี่ยงของตนเอง ชายหนุ่มมองช้อน

ขึ้นมาบริเวณที่แก้วกัลยากับกุลวัฒน์ยืนอยู่

เลขาฯ หนุ่มดึงแขนของคนข้างๆ เป็นเชิงว่าควรว่ิงหนีไปได้แล้ว  

แต่ก็ไม่เป็นผล เพราะนอกจากคนข้างกายของเขาจะไม่ขยับแล้วยังสาวเท้า

เข้าไปใกล้ร่างสูงทีย่งัไม่ทนัลุกขึน้มาจากพืน้ในระยะห่างไม่ถึงฟตุ และกอ่น

ที่ปีศาจร้ายไร้สติจะตั้งตัวได้ ก�าปั้นเล็กๆ ของแก้วกัลยาก็ปะทะเข้าที่กราม

ข้างซ้ายของชายหนุ่มอย่างจัง

ภาวชิญ์เห็นใบหน้าของหญิงสาวเลอืนรางแต่กพ็อจะเดาได้ว่าเป็นใคร 

ความเจ็บปวดที่สันกรามเมื่อครู่ท�าให้เขารู้สึกตัว จากนั้นก็ได้ยินเสียงเบาๆ 

ของคนตรงหน้า

"คุณ มีสติไหมเนี่ย" เธอโบกมือไปมาอยู่ด้านหน้าของเขา
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"พิม" เขาพึมพ�าออกมาอย่างลืมตัวทั้งๆ ที่รู้ว่าคนตรงหน้าไม่ใช่คนที่

เขาเรียกชื่อ แต่ช่ือนี้ช่วยเตือนให้เขารู้ถึงตัวตนของตัวเอง ตัวตนท่ีไม่ว่า

อย่างไรก็ไม่สามารถหนีพ้น แต่เขาก็ยังพยายามจะท�ามันเพื่อจะได้ใช้ชีวิต

เหมือนอย่างคนปกตท่ัิวไป จนภาพตรงหน้าเริม่เลอืนรางจนมืด และใบหน้า

ของแก้วกัลยาเป็นสิ่งสุดท้ายที่ชายหนุ่มมองเห็น...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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