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"รู้ตัวไหมว่าก�าลังตกอยู่ในอันตราย"

"ฉนัไม่กลวั ฉนัไม่ได้ขอให้คณุช่วย แต่อย่ามาขวางก็แล้วกัน เพราะฉันพร้อมเขีย่

ให้พ้นทาง"

"คุณไม่ใช่ปัทมาวตี?" แปลกท่ีคราวน้ีหญิงสาวไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใด กลับ 

ยักคิ้วกวนๆ "ไม่คิดจะแนะน�าตัวหน่อยเหรอสาวน้อย"

"ไม่จ�าเป็น คุณเองก็คงไม่ได้ชื่อราชใช่ไหมล่ะคะ"

"ผมชอบผู้หญิงฉลาดแบบคุณจัง"

"แต่ฉันเกลียดผู้ชายเจ้าเล่ห์อย่างคุณที่สุด"
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เมือ่เห็นนามปากกา 'นทัธมิา' ทุกท่านคงคดิว่าเลฟิมนีกัเขียนใหม่มาฝาก

กนัอีกแล้วใช่มัย้คะ แต่อนัท่ีจรงิเธอไม่ใช่ใครท่ีไหนเลยค่ะ เป็นนกัเขียนคณุภาพ

ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง 'นัธ' นั่นเอง

กลบัมาคราวนี ้นธัประเดมินามปากกาใหม่ด้วยนยิายท่ีมคีวามครบเครือ่ง 

เข้มข้นทุกรสอย่าง 'เพลิงธุลี' ที่บอกเล่าเรื่องราวของ 'สาริน' หญิงสาวผู้ต้อง

เผชญิหน้ากบัชะตากรรมอนัโหดร้ายจนในใจของเธอมแีต่ความคบัแค้นแน่นอก 

ท้ังยังต้องการแก้แค้นเอาคนืคนท่ีท�าร้ายเธอให้ได้แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตกต็าม 

และเส้นทางของการแก้แค้นนีก้ท็�าให้เธอได้มาพบกบั 'ราช' ชายหนุม่ท่ีครัง้หนึง่

เธอเคยช่ืนชมเขาอยู่ในใจ แต่ต่อมาเหตุการณ์ร้ายๆ ท่ีเกิดข้ึนกลับท�าให้เธอ

เข้าใจไปว่าเขาคือหนึ่งในคนที่ท�าให้ชีวิตของเธอพัง!

ราชจะสามารถแก้ไขความเข้าใจผิดในใจเธอได้หรือไม่ เขาจะช่วยเธอ 

แก้แค้นอย่างไร และความแค้นนี้จะดับลงได้ด้วยวิธีใด เราไปติดตามเรื่องราว

ของพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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ประวัตินักเขียน

'นัทธิมา' คือนามปากกาใหม่ของนัธค่ะ หลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคย  

นธัเองกยั็งไม่ชิน เหตผุลท่ีเปลีย่นคอือยากได้ช่ือยาวข้ึนค่ะ เป็นเหตผุลเอาแต่ใจ 

ตัวเองมากค่ะ ̂ ^ 

นัทธิมาเริ่มหัดเขียนนิยายจริงจังตอนมัธยมปลายค่ะ จากเขียนเล่นๆ  

เวียนกับเพ่ือนในห้อง ไปๆ มาๆ ก็ปรากฏว่าชอบจริงจัง เลยตั้งใจว่าสักวัน 

จะเป็นนักเขียนให้ได้ ทว่าระยะทางกว่าจะไปถึงเป้าหมายของคนเรา 

ไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะพุ่งตรงสู่สิ่งที่ฝัน ส�าหรับนัทธิมาเรียกว่าอ้อมโลก

กว่าจะมีนิยายรักเรื่องแรกออกมาก็นานทีเดียวค่ะ 

นิยายรักเรื่องแรกคือ 'ให้รักเคียงเรา' ค่ะ จากนั้นก็เขียนนิยายรักมาเรื่อย

คือ 'จบัร้ายมาชนรกั' 'หม้ันด้วยใจหมายด้วยรกั' 'เล่ห์ล้อมรกั' 'พลอยเหลีย่มเพชร'  

'กลบุษบา' 'สาปกานดา' 'ลูกเป็ดซินเดอเรลล่า' 'บุหลันมันตรา' และ 'เพลิงธุลี' 

ที่คุณผู้อ่านถืออยู่นับเป็นเล่มที่ 10 ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่อง

นะคะ

เข้ามาพูดคุยทักทายกันที่เฟซบุ๊ก 'นัทธิมา' 

https://www.facebook.com/nutthima.author เลยค่ะ 
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นัทธิมา (นัธ)

"สาริน...ทางนี้!"

เสียงสดใสดังมาจากหญิงสาวร่างบางสวมแว่นซึ่งก�าลังยืนพิงรถยนต์

สี่ประตูอยู่ฝั่งตรงข้าม เธอฉีกยิ้มกว้าง ยกมือขึ้นโบก แต่ยังไม่ทันก้าวไปหา 

เสียงแหบห้าวก็ดังขึ้นจากทางด้านหลัง

"อย่ากลับมาอีกล่ะ"

สารินหันขวับพลางยิ้มหยัน ผู้คุมหญิงวัยกลางคนเห็นเข้าก็ชักสีหน้า

ก่อนเดินตึงตังผ่านเข้าประตูเหล็กสีเทาทึมของเรือนจ�ากลางประจ�าเมือง 

ลุคน่าไป

"สารนิ!" เสยีงเรยีกดงัข้ึนอีกครัง้จากหญิงสาวหน้าสวยเฉ่ียวท่ีโผล่หน้า

ออกมานอกหน้าต่างรถ "มาเร็ว ฉันกับปารีหิ้วท้องรอนานแล้วนะ"

สารินเดินข้ามถนนไปหาเพื่อนทั้งสอง "ฉันยังไม่หิวเลย"

"ไม่หิวได้ไง เช้านีแ้กยังไม่ได้กนิอะไรเลยไม่ใช่เหรอ ร้านนีอ้ร่อยนะยะ  

ฉันกินประจ�า"

"ฉันอยากรีบกลับบ้านมากกว่า"

"จะรีบกลับไปท�าไมวะ เม้าท์มอยกับพวกฉันให้หายคิดถึงก่อน"

บทที่ 1
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"ฉันอยากรีบกลับไปตอบแทนบุญคุณคนพวกนั้นก่อน ไม่งั้นคง 

ตายตาไม่หลับ"

เพื่อนสนิททั้งสองมองหน้ากันด้วยสีหน้ากังวล

"เถอะน่า พวกแกไม่ต้องห่วง ฉันรับมือคนพวกนั้นได้สบาย"

สารนิหันกลบัไปมองก�าแพงสงูใหญ่สเีทาทะมึนอกีครัง้ ละม้ายจะจดจ�า

ภาพนี้ไว้เตือนใจตนเอง

คุก...ไม่ใช่ท่ีท่ีน่ากลัวนักหรอก สารินรู้ว่าจะเอาตัวรอดในนี้อย่างไร 

แต่ท่ีไม่อยากกลับเข้าคุกเร็วนัก เพราะพวกมันยังไม่ได้ชดใช้กรรมเลย  

เรื่องอะไรเธอจะยอมซมซานกลับเข้าคุกง่ายๆ

"เรื่องท่ีแกให้พวกฉันช่วยหว่านล้อมเด็กสาวพวกนั้นส�าเร็จแล้วนะ  

เด็กพวกนั้นยอมร่วมมือด้วย"

"ขอบใจพวกแกมาก ถ้าไม่ได้พวกแก ฉันคงต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่

กว่าจะจัดการพวกมันได้"

"เรื่องเล็กน่า ฉันมีพรรคพวกท่ีคอยตามหาเด็กเหล่านี้ได้ไม่ยาก"  

มีร่าคุย

ริมฝีปากหยักสวยย้ิมอย่างขมข่ืน เธอรู้เรื่องอัปรีย์จัญไรของ 'มัน'  

มานานแล้วตั้งแต่ก่อนเข้าคุก เธอได้ยิน 'พวกมัน' คุย วางแผน และ

ประนีประนอมกับพ่อแม่ของเหยื่อ

พ่อแม่ของเดก็อับอายเกนิกว่าจะแจ้งต�ารวจ จ�าต้องยอมรบัเงนิสกปรก

ของ 'พวกมัน' เป็นค่าปิดปาก แต่หัวใจบอบช�้าของเด็กสาวเหล่านั้นเล่า 

ใครจะรับผิดชอบ เมื่อโอกาสมาถึงใครเล่าจะไม่อยากแก้แค้น อยากทวงคืน

ความเป็นธรรมให้ตนเอง

"ส่วนเรื่องท่ีแกขอให้ฉันช่วยตามหา..." ปารีอึกอัก "เขาไม่ได้อยู่ท่ี 

ลุคน่าแล้ว ซันเจย์พาเขาย้ายไปเวฬปุระตั้งแต่ออกจากที่นี่"

สารนิไม่เคยไปเวฬปุระต้ังแต่จ�าความได้ ในความคดิของคนบ้านนอก
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นัทธิมา (นัธ)

อย่างสาริน เวฬปุระคือเมืองหลวงของประเทศพูรัม แดนศิวิไลซ์ท่ี 

เต็มไปด้วยความหรูหราฟู่ฟ่าและทันสมัย

ครอบครวัของซันเจย์ย้ายไปอยู่เวฬปุระสบิกว่าปีแล้ว แต่เพราะซันเจย์

ต้องกลับมาร่วมงานแต่งงานของญาติท่ีเมืองลุคน่าเมื่อสี่ปีก่อน ท้ังสองจึง

ได้พบกนัจนน�าไปสูช่ะตากรรมบัดซบท่ีบีบให้เธอยอมจ�านนเดนิเข้าเรอืนจ�า

ในที่สุด

ริมฝีปากของสารินเม้มแน่นจนเป็นเส้นตรงเม่ือนึกถึงเรื่องราว 

แต่หนหลัง ดวงตากลมโตซ่ึงเคยอ่อนหวานอยู่เป็นนิจเปล่งประกายเจิดจ้า

ราวพระอาทิตย์เท่ียงวันท่ีพร้อมจะเผาผลาญทุกอย่างให้มอดไหม้เป็นจุณ  

ความแค้นท่ีเธอจ�าต้องปล่อย 'เขา' ไปกบัไอ้สารเลวซันเจย์อัดแน่นอยู่ในอก

จนแทบระเบิดเป็นเสี่ยง

หญิงสาวปิดเปลือกตา โคลงศีรษะรับรู้ ไม่มีบทสนทนาใดเกิดขึ้นอีก 

เพื่อนสนิททั้งสองปล่อยให้เธอนั่งเงียบตามล�าพังที่เบาะหลัง

รอก่อนเถอะ ให้สารินได้แก้แค้น 'พวกมัน' ให้สาสมใจเสียก่อน  

แล้วเธอสัญญาว่าจะไปหา 'เขา' แล้วเราจะไม่มีวันจากกันอีกแล้ว

เมืองลุคน่าตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศพูรัม ห่างจาก

เวฬปุระเมืองหลวงของประเทศราวๆ ห้าร้อยกิโลเมตร หากพูดถึง 

ความเจริญก็นับว่าเจริญน้อยท่ีสุดในบรรดาจังหวัดอ่ืนของพูรัม เพราะ

นอกจากไม่ตดิทะเลแล้ว พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ยงัเป็นภูเขา เพาะปลกูอะไรกล็�าบาก 

ผู้คนส่วนใหญ่มักเป็นคนแก่หรือพวกขี้แพ้ท่ีหอบสังขารกลับมาตายรัง  

คนหนุ่มสาวมักย้ายไปอยู่เวฬปุระหรือเมืองใกล้เคียงที่ติดทะเลมากกว่า

หากมีอะไรท่ีนับว่าเป็นข้อดีของเมืองลุคน่าก็เห็นจะเป็นศาสนสถาน 

ท่ีข้ึนช่ือว่าศักดิ์สิทธิ์นักหนา แต่ละปีมีผู้ศรัทธาเดินทางมาสักการะพระแม ่

อุมาเทวีกันไม่ขาดสาย
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ในอดีตท�าเลทองท่ีผู้คนใช้ท�ามาหากินกับความเช่ือของคนห่างจาก

โบสถ์พราหมณ์ไม่ถึงสิบกิโลเมตร พื้นท่ีไกลกว่านั้นจึงมีราคาถูกแสนถูก 

บรรพบุรุษของ 'เธอคนนั้น' จึงกว้านซื้อที่ดินไว้ พอเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์

ของโบสถ์พราหมณ์แห่งนี้ขยายวงกว้างมากข้ึน ท่ีดินซ่ึงเคยได้ชื่อว่า 

เป็นท่ีชายขอบกลับกลายเป็นย่านการค้าและท่ีพักรองรับผู้ศรัทธาจาก 

ทั่วสารทิศ

บรรพบุรุษของ 'เธอคนนั้น' กลายเป็นเศรษฐีใหญ่ประจ�าเมืองลุคน่า 

ใครๆ ก็นับหน้าถือตา ยกยอปอปั้นว่าใจบุญสุนทาน แต่ใครเล่าจะรู้ว่า 

ภาพลักษณ์ ท่ีเพียรสร ้างมาหลายช่ัวอายุคนจะล ่มสลายด ้วยฝ ีมือ 

หลานสารเลวอย่างรานี แม่เลี้ยงของเธอเอง

เท่าท่ีจ�าความได้บ้านหลงัแรกของสารนิคอือาคารสามช้ันซ่ึงมีเดก็เลก็

เด็กโตอยู่กันยั้วเยี้ยไปหมด ทุกคนต่างโหยหาและแย่งชิงความรักจาก 'แม่' 

หรือพี่เลี้ยงท่ีถูกว่าจ้างให้มาดูแลพวกเธอ พอมีคนใจบุญแวะมาเย่ียม  

พวกเธอกบุ็กเข้าไปราวกบัฝงูซอมบ้ีท่ีหิวโหยความรกั หวังว่าจะมีใครสกัคน

รับพวกเธอออกไปเลี้ยงดู แต่แขกพวกนั้นให้เพียงความเมตตาสงสาร 

ไม่กี่ชั่วโมง แล้วพวกเขาก็จากไปพร้อมค�าสัญญาว่าจะกลับมาอีก

แต่แปลกที่คนพวกนั้น...ไม่เคยรักษาสัญญา!

สารินเรียนรู ้จากความผิดหวังจนเลิกหวังลมๆ แล้งๆ เธอเลือก 

สร้างโอกาสด้วยตัวเอง เธอจะโบยบินออกจากสถานเลี้ยงเด็กก�าพร้าแห่งนี้ 

ไปมีชีวิตใหม่ท่ีมีพ่อแม่ใจดีแสนอบอุ่นด้วยตนเอง ดังนั้นทุกครั้งท่ีมีแขก 

มาเย่ียมเยียนเธอจะไม่กลุ้มรุมเข้าไปสร้างความอึดอัดใจให้พวกเขา แต ่

จะแสดงความสามารถท้ังร้องและเต้นให้พวกเขาเห็นคณุค่าในตวัเธอจนเป็น

ฝ่ายเสนอตัวพาเธอออกไปเอง

แล้วรานกีค็อืผูโ้ชคดีคนน้ัน ส่วนผู้โชคร้ายจะเป็นใครได้ถ้าไม่ใช่...สารนิ!

ไม่ใช่ว่ารานแีละอรณุผูเ้ป็นสามีไม่มีลกูเป็นของตนเอง แต่คนพวกนัน้
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แค่ถกูแรงยุจากเหล่าพ่อยกแม่ยกให้รบัเด็กไปเลีย้งสกัคน ด้วยความไม่อยาก

เสยีหน้าและไม่อยากเสยีต�าแหน่งเศรษฐีใหญ่ใจบญุประจ�าเมอืง พวกเขาจึง

รับเธอกลับบ้านไปด้วย

ตอนนั้นสารินคิดว่าพระเจ้าทรงเมตตาลูกนกลูกกาตาด�าๆ แล้ว แต่

เพยีงแค่วนัเดียวสารนิกพ็บว่าห้องนอนของเดก็วัยแปดขวบคอืห้องเกบ็ของ

ซ่ึงเหลือพื้นท่ีให้ซุกหัวนอนแค่แมวดิ้นตาย มีเศษกระดาษเก่าต่างฟูก มี 

ลังกระดาษต่างหมอน ผ้าห่มก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผ้าห่มท่ีแม่บ้าน

เลิกใช้แล้วเอามาโยนไว้ให้

อาหารคือเศษกับข้าวท่ีพวกเขาท้ิงขว้าง น�้าคือน�้าก๊อกท่ีอยู่ใกล้มือ 

เธอไม่เคยได้ทานขนมกรุบกรอบหรือน�้าอัดลมรสซ่าดังเช่นมุกตาร์ ลูกสาว

หัวแก้วหัวแหวนของพวกเขาเลย

รูปร่างของมุกตาร์จึงแปรผันตามสิ่งท่ีทานเข้าไปคืออ้วน ใบหน้า 

กลมแป้น ดวงตาเรียวเล็ก ขณะท่ีสารินผอมบางและสูงเพรียว นัยน์ตา 

กลมโตสุกสกาวราวกับนัยน์ตากวาง ยิ่งโตก็ยิ่งกลายเป็นสาวงาม มุกตาร์ 

จึงไม่ยอมให้เธอติดรถออกไปข้างนอกด้วย เพราะเธอมักกลายเป็น 

ตัวเปรียบเทียบให้มุกตาร์ดูแย่กว่าเสมอ

ความริษยาท�าให้มุกตาร์หาเรื่องกลั่นแกล้งแทบไม่เว้นวัน สาริน 

ชอบอ่านหนังสอื เพราะมันเป็นหนทางเดยีวท่ีจะหลดุพ้นจากความเป็นทาส 

ทว่าหากมุกตาร์หรือรานีเห็นว่าเธออ่านหนังสือก็จะถูกจับไปเฆ่ียนตี  

ด้วยข้อหาข้ีเกียจสันหลังยาว ไม่รู ้จักหยิบจับการงานในบ้าน ท้ังท่ี 

ความจริงแล้วพวกเขาไม่อยากให้เธอฉลาดกว่าลูกสาวท่ีวันๆ ถนัดแต ่

เสริมสวยและปรายตาให้ท่าแขกที่มาพักโรงแรมของครอบครัว

รานเีป็นทายาทเจ้าของท่ีดนิท�าเลทองหลายผนืในเมอืงลคุน่า เธอขาย

ท่ีดนิเหล่านัน้เพือ่น�าเงนิไปฝากธนาคาร และใช้มนัเปิดร้านอาหารกบัโรงแรม

ใกล้โบสถ์พราหมณ์ ถึงจะคิดราคาแพงกว่าโรงแรมเจ้าอื่น แต่คนที่เดินทาง
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มาด้วยศรัทธาก็พร้อมจ่าย

หากจะกล่าวว่าบาปของมุกตาร์คือริษยา ของรานีคือความโลภ  

บาปของอรุณก็คงหนีไม่พ้นราคะ

แววตาท่ีอรุณมองสารินเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเธออายุย่างเข้าสิบสี่  

จากเดก็ผูห้ญิงวยัแปดขวบกลายเป็นเดก็สาววยัแรกผล ิกระตุน้ความก�าหนดั

ของไอ้เฒ่าตัณหากลับให้ลุกโชน

ยามใดท่ีเธอเผลอไผลไม่ระวงัเนือ้ระวงัตัว มันจะแสร้งแตะเนือ้ต้องตวั

ท�าเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญ แต่หลังๆ มันจะลอบเข้ามากอด สร้างความ 

ขนพองสยองเกล้าจนเธออยากอาเจียน เวลานอนก็นอนหลับไม่เต็มตา  

ต้องสะดุ้งทุกคืน กลัวว่ามันจะแอบเข้ามาข่มขืน

แล้วความหวาดกลัวนั้นก็เกิดข้ึนในคืนหนึ่งหลังจากรานีและมุกตาร ์

ไปท�าธุระที่เมืองอื่น เหลือเพียงเธอกับมันและแม่บ้านวัยกลางคน กลางดึก

คืนนั้นมันไขกุญแจเข้ามาปลุกปล�้าเธอโดยมีแม่บ้านรู้เห็นเป็นใจ คืนนั้น 

สารนิคดิเพยีงว่ายอมตายแต่จะไม่ยอมเสยีตวัให้ไอ้อปัรย์ีหน้าตัวเมยีเดด็ขาด

ในความสะลึมสะลือนั้นมันคร่อมเหนือตัวเธอ รีบร้อนควักอาวุธ 

ประจ�ากายข้ึนมาหมายจะท�าลายวัยสาวของเธอ ยังดีท่ีสารินอยู่ในห้อง 

เก็บของ จึงควานมือสะเปะสะปะคว้าขวดซีอ๊ิวใกล้มือกระแทกศีรษะจนมัน

ลงไปนอนสลบเหมือด เธอรีบไปเรียกแม่บ้านผู ้นั้นให้พาพ่อเลี้ยงไป 

โรงพยาบาล

เปล่า! สารินไม่ได้มีเมตตาหวังให้มันรอดตาย เธอต้องการประจาน

ความชั่วช้าของมันต่างหาก

ทันทีท่ีถึงโรงพยาบาลแม่บ้านผู้นั้นก็มัวสาละวนกับการท�าประวัติ

คนไข้ พดูคยุกบัแพทย์ ส่วนเธอกแ็สร้งนัง่เนือ้ตวัสัน่ให้อยู่ในรศัมท่ีีพยาบาล

ห้องฉุกเฉินมองเห็นได้ พอพยาบาลเข้ามาทัก สารินก็แสร้งท�าทีเป็น 

หวาดกลัวตัวสั่นเทา ร้องไห้โฮ
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'หนูกลัวแล้ว หนูกลัว อย่าท�าอะไรหนูเลย'

'ไม่ต้องกลัวจ้ะ หนูปลอดภัยแล้ว คุณพ่อถึงมือคุณหมอแล้วนะจ๊ะ 

สบายใจได้'

'หนูไม่ได้ตั้งใจ ถ้าแม่รู ้แม่เฆี่ยนหนูเหมือนทุกครั้งแน่' พยาบาล 

คนนั้นหน้าเผือด พลางกวักมือเรียกพยาบาลอีกคนให้เข้ามาร่วมฟัง 

ชะตากรรมแสนโหดร้าย

'มีอะไรก็ค่อยๆ พูดค่อยๆ จา ไม่มีใครท�าอะไรหนูได้หรอกนะ'

สารินแสร้งร้องไห้สะอึกสะอ้ืน ทอดจังหวะเรียกคนให้มามุงเยอะขึ้น 

'พ่อ...พ่อจะท�าร้ายหนู พ่อควักไอ้นั่นข้ึนมาจะใส่เข้ามาในตัวหนู หนูกลัว 

หนูห้ามพ่อแล้ว แต่พ่อไม่ฟัง พ่อบอกว่าหนูเป็นทาสของพ่อ พ่อสั่งให ้

ท�าอะไรก็ต้องท�า ลูกบ้านไหนก็ยอมพ่อตัวเองแบบนี้ทั้งนั้น'

เหล่าพยาบาลและบรรดาญาติคนไข้ในห้องฉุกเฉินล้วนนิ่งตะลึงงัน 

เพราะถ้อยค�าอัปรีย์จัญไรพวกนี้มีแต่ในสารบัญของคนสารเลวเท่านั้น 

แน่นอนว่าไม่มีใครคิดว่าเด็กท่ียังไม่โตเต็มวัยจะโกหก พวกเขาพิพากษา

อรุณซึ่งนอนสลบอยู่ด้วยสายตาหมิ่นหยาม

'เงียบเดี๋ยวนี้นะ!' เสียงนั้นดังมาจากแม่บ้านวัยกลางคน

สารินรีบก้มหน้า บีบมือตนเองบนตักแน่น ท�าทีเป็นหวาดกลัว นั่นยิ่ง

ท�าให้เหล่าคนมงุล้วนเช่ือว่าสารนิถกูอรณุล่วงละเมิดทางเพศ และครอบครวั

นี้ก็ไม่ได้ใจบุญตามที่สร้างภาพไว้แม้แต่น้อย

ดาบนั้นคืนสนอง!

สารินไม่ได้ใส่ร้ายสักหน่อย แค่ช่วยเร่งให้บาปกรรมออกดอกออกผล

เร็วขึ้นก็เท่านั้น

หลกัฐานท่ีอรณุนอนหยอดน�า้ข้าวต้มในโรงพยาบาลคอืพยานประจาน

ความเลวของมันโดยที่สารินไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อย หลังจากวันนั้นรานี

กย้็ายเธอออกจากบ้านโสมม ไปนอนรวมกบัคนงานท่ีร้านอาหารในตวัเมือง
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ลุคน่าพร้อมกับปรามาส

'ฉันอยากรู้นักว่าแกจะรอดมือคนงานพวกนี้ไหม เผลอๆ คืนนี้คง 

ไม่พ้นถูกพวกมันรุมโทรม'

'คุณแม่!' สารินร้องเรียกด้วยความตกใจ หันไปมองเหล่าชายฉกรรจ์

หนวดเคราเฟิ้มด้วยสีหน้าหวั่นกลัว 'คุณแม่อย่าทิ้งหนู หนูกลัวแล้วค่ะ'

'กลัวแล้วแกท�าร้ายพ่อแกท�าไม'

'แต่...พ่อจะข่มขืนหนูนะคะคุณแม่'

'ยอมๆ ไปเสียก็สิ้นเรื่อง แกใช่ลูกสาวเขาท่ีไหน เขายอมเลี้ยงดูแก 

ให้เติบใหญ่ก็ดีแค่ไหนแล้ว ตอบแทนบุญคุณแค่นี้ท�าจะเป็นจะตาย ฉันรู้นะ

ว่าแกคอยยั่วผัวฉันออกบ่อย ฉันเห็นแกร่านดีนักก็เลยสงเคราะห์ให้ อรุณ

คงเลี้ยงดูให้แกพออยู่ได้ ฉันใจดีแค่ไหน ยังไม่ขอบคุณอีก'

สารินอ้าปากค้างด้วยความตกใจ รานีรู้เห็นเป็นใจผลักเธอตกนรก 

ท้ังเป็น มแีต่พวกจติใจต�า่ทรามเท่านัน้แหละท่ีคดิเรือ่งสกปรกโสมมแบบนี้ได้

'ใช่สิ ฉันมันคนท�าบุญไม่ขึ้น หวังให้แกได้ผัวดี แต่แกกลับก่อเรื่อง

ท�าร้ายผัวฉัน แล้วยังใส่ความฉันกับอรุณอีก ในเมื่อแกไม่รักดีก็ย้ายมาอยู ่

ที่นี่ให้พวกมันรุมโทรมก็แล้วกัน'

ตอนนัน้สารนิรูส้กึเหมอืนถกูตด้ีวยไม้หน้าสามแรงๆ จนเนือ้ตวัเย็นเฉียบ 

ไปหมด ค�าว่า 'กตัญญู' ที่เคยค�้าคอมาตลอดหลายปีมลายหายไป เหลือแต่

ความคับแค้นใจที่ลุกโชติช่วงขึ้นมาแทน

ตอนอยู่สถานเลี้ยงเด็กก�าพร้าสารินยังไม่รู้สึกว่าชีวิตบัดซบเช่นนี้เลย 

แต่ท�าอย่างไรได้ เธอเชิดหน้าออกจากท่ีนัน่มาแล้ว กจ็ะไม่มวัีนกลนืน�า้ลาย

ตัวเองกลับไปให้ใครสมน�้าหน้าเด็ดขาด

นับจากนี้สารินจะก�าหนดชะตาชีวิตของตนเอง บอกลาเทพเทวา 

พระสงฆ์องค์เจ้าท้ังหลายท่ีเคยอ้อนวอน ต่อแต่นีส้ารนิจะมตัีวเองเป็นศาสดา

เท่านั้น
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บ้านเรอืนส่วนใหญ่สองข้างทางชานเมอืงลคุน่ายังคงเป็นบ้านช้ันเดยีว

ท�าด้วยดินเหนียว ชาวบ้านจะปั้นข้ีวัวเป็นก้อนกลมแปะไว้ตามผนังบ้าน 

ด้านนอกเพือ่กนัความร้อน ทว่าพอรถเลีย้วเข้าสูต่วัเมืองลคุน่า สภาพบ้านเรอืน 

ทรุดโทรมก็เริ่มเปลี่ยนเป็นอาคารพาณิชย์และบ้านก่ออิฐสีสันสดใส  

ประดบัประดาด้วยดอกดาวเรอืงตามประตบู้านเพือ่บูชาเทพท่ีตนเคารพนบัถอื

สารินเหลือบมองหลอดไฟดวงเล็กดวงน้อยท่ีห้อยระย้าตามเสาไฟ 

สองข้างทาง สลับกับธงทิวปลิวไสว และป้ายโปสเตอร์ระบุถึงงานแต่งงาน

ของลูกสาวเศรษฐีใหญ่ประจ�าเมือง

สารินปรายตามองชื่อเจ้าบ่าวบนป้ายโปสเตอร์ก่อนเปรยเสียงเรียบ

"แกรู้จักเจ้าบ่าวรึเปล่ามีร่า"

มีร่าลอยหน้าลอยตายิ้มๆ "ลูกค้าขาประจ�าของฉันเลยล่ะ"

"เขาเป็นใคร"

"ก็ญาติห่างๆ ของยายมุกตาร์นั่นแหละ หมอนี่ลูกแหง่จะตาย พ่อแม่

สั่งให้ท�าอะไรก็ท�า เรื่องแต่งงานก็คงไม่พ้นถูกพ่อแม่บังคับ"

"แล้วท�าไมแม่เลีย้งฉันถงึยอมให้แต่งงานด้วย ปกตริานหีวงลกูสาวจะตาย"

บทที่ 2
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"คนเขาเม้าท์กันว่ายายมุกตาร์ท้อง แกก็รู้ว่าพี่สาวแกเป็นยังไง ใคร

จะไปรู้ว่านางท้องกับใคร ลูกค้าฉันเคยมาบ่นว่านางไปหาถึงบ้านแล้ว 

บอกว่าท้องจะให้รับเป็นพ่อ แต่พวกนั้นมันลื่นอย่างกับปลาไหล ไม่มีใคร

ยอมรบัสกัคน นางกเ็ลยต้องคว้าญาตนิางมาแต่งด้วยน่ะส ิไม่รูใ้ช้เงนิปิดปาก

ไปเท่าไร"

สารินกระตุกย้ิม เวรกรรมท่ีพวกมันเคยท�ากับเธอ ในท่ีสุดก็ย้อน 

กลบัมาสูล่กูสาวหัวแก้วหัวแหวน แล้วจะไม่ให้เธอรบีเข้าไปแสดงความยนิดี

กับพี่สาวสุดที่รักได้อย่างไร

หลังจากมีร่าพาเธอไปทานอาหารเช้าท่ีร้านเจ้าประจ�าแล้ว ปารีก็ 

ขับรถมาส่งเธอยังจุดหมาย ปารีไม่ได้ส่งท่ีหน้าบ้านหลังใหญ่แต่เลียบรถ 

เข้าข้างทาง เย้ืองกับบ้านหลังงามเพียงนิดเดียว มีร่าก็หันมาพลางย่ืน 

มือถือให้

"มีอะไรก็โทรหาฉันหรือปารีก็ได้ ฉันเมมเบอร์ไว้ให้แล้ว"

"ขอบใจมาก"

"จะให้พวกฉันรอไหม เผื่อคนพวกนั้นไม่ยอมให้แกอยู่"

สารินส่ายหน้ายิ้มๆ "ไม่ต้องหรอก พวกเขายอมให้ฉันอยู่ด้วยแน่"

สารินลงจากรถ เดินตัดถนนข้ามไปหยุดยืนหน้าประตูรั้วเหล็กซ่ึง 

เปิดกว้างต้อนรับแขกผู้มาเยือน ตรงกลางประตูทางเข้าประดับด้วยม่าน 

ดอกดาวเรืองสีเหลืองระโยงระยางทั้งซ้ายขวา

คงเพราะพูรัมเป็นประเทศเล็กๆ ติดทะเลและเป็นเส้นทางสัญจรของ

เรือสินค้าในอดีตจึงได้รับอิทธิพลด้านศิลปะและวัฒนธรรมจากหลากหลาย

ดินแดน ผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมจนกลายเป็นแบบฉบับของพูรัม

ท่ีจริงพูรัมค่อนข้างเปิดกว้างทางด้านศาสนา ใครใคร่นับถือศาสนา

อะไรกต็ามแต่ใจปรารถนา ไม่ค่อยมีความขัดแย้งในเรือ่งนีน้กั แต่ถ้าถามว่า

วัฒนธรรมและดนตรีใกล้เคียงกับประเทศไหนที่สุดก็เห็นจะต้องเป็นอินเดีย
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ดังจะเห็นได้จากเครื่องแต่งกายของสตรีท่ีเป็นชุดส่าหรี และซัลวาร์ 

กุรตา ซ่ึงเป็นชุดท่ีประกอบด้วยเสื้อตัวยาวคลุมเข่ากับกางเกงทรงหลวม 

ช่วงบนกว้างแต่ช่วงล่างลู่ลงมารัดข้อเท้า

สารินมองเข้าไปด้านในก็พบคนงานจ�านวนมากก�าลังเดินขวักไขว่

เตรยีมงาน หลายคนหยดุยนืมองแขกผูม้าใหม่ด้วยสหีน้าสนใจใคร่รู ้เพราะ

สารินค่อนข้างแตกต่างจากสาวลุคน่าพอสมควร ผิวของเธอค่อนข้างขาว 

รูปร่างสูงเพรียวบาง ผิดแผกจากสาวลุคน่าท่ีส่วนใหญ่โครงร่างใหญ่และ 

มีผิวสีน�้าผึ้ง

หลงัจากก้าวผ่านประตูเข้าไปหยุดยืนกลางลานบ้านซ่ึงเปิดเพดานโล่ง

เพื่อรับแสง เสียงแหลมก็ดังขึ้นเรียกความสนใจของผู้คนในงาน

"นังสาริน!"

"คุณแม่!"

สารนิคลีย่ิม้ สาวเท้าเข้าไปหาหญิงวยักลางคนผูช้กัสหีน้าถมึงทึงพลาง

ก้มลงแตะเท้าอกีฝ่ายด้วยกริยิานอบน้อม ก่อนน�ามอืนัน้ข้ึนมาจรดหน้าผาก

ตนเองตามธรรมเนียมการเคารพผู้ใหญ่ของพูรัม ทว่าอีกฝ่ายกลับชักเท้า

ถอยหนี

"แกออกจากคุกตั้งแต่เมื่อไร"

สารนิรูว่้ารานจีงใจประกาศให้รูว่้าเธอเคยตดิคกุ แต่เรือ่งแค่นีท้�าอะไร

สารินไม่ได้ รานีเล่นผิดคนแล้ว

"เพิ่งออกมาเมื่อเช้าค่ะคุณแม่"

"แล้วแกเสนอหน้ากลับมาที่นี่ท�าไม"

"พีม่กุตาร์แต่งงานท้ังที สารนิเป็นน้องสาวกต้็องมาร่วมงานอยู่แล้วนีค่ะ"

"ฉันมีลูกสาวแค่คนเดียว"

"คุณแม่ลืมลูกสาวคนนี้ แต่คงไม่ลืมบาปกรรมท่ีคุณแม่เคยท�า 

กับหนูหรอกใช่ไหมคะ"
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"แกพูดอะไรของแก" รานีกระแทกเสียง ท�าทีจะยกมือเรียกคนรับใช้

ให้มาไล่เธอออกไป แต่สารินรู้สันดานผู้หญิงคนนี้ดีจึงก้าวเข้าไปกระซิบ 

ข้างหูด้วยน�้าเสียงเรียบเย็น

"ใจเย็นสิคะคุณแม่ เพิ่งเจอหน้าก็จะไล่กันแล้ว หนูยังไม่ได้เล่าเรื่องชู้

ของคุณแม่ให้ฟังเลยนะคะ"

"กะ...แกพูดบ้าอะไร"

"อย่าตหีน้าซ่ือสคิะคณุแม่ ชายชู้ท่ีคณุแม่คบหาอยู่หลายปีก่อนจะจ้าง

คนอุ้มฆ่าหมอนั่น แล้วใส่ร้ายภรรยาของเขาว่าเป็นคนฆ่า คุณแม่ลืมแล้ว 

เหรอคะ"

ย่ิงเห็นใบหน้าของรานีเผือดสี สารินก็ย่ิงเช่ือว่าข้อมูลท่ีนักโทษหญิง 

ผู้นั้นและข้อมูลที่ปารีกับมีร่าสืบมาเพิ่มเติมเป็นเรื่องจริง

"แกคิดจะขู่ฉันเหรอ"

"หนจูะกล้าขู่คณุแม่ได้ยังไงล่ะคะ บุญคณุของคณุแม่ล้นฟ้า หนนูบัวัน

รอตอบแทนบุญคุณของคุณแม่จนตัวสั่นเลยนะคะ"

"แกต้องการอะไร เพิ่งออกจากคุกอย่างแกคงไม่พ้นอยากได้เงินล่ะสิ"

"หนบูอกแล้วไงคะว่าหนอูยากตอบแทนบุญคณุของคณุแม่กบัคณุพ่อ

ให้สาสมเสียก่อน หนูถึงจะนอนตายตาหลับ"

"อีสาริน!"

"เบาๆ สคิะคณุแม่ เกดิหนตูกใจหลดุปากเรือ่งชายชู้ของคณุแม่ข้ึนมา 

คุณแม่จะเอาหน้าไปไว้ท่ีไหนล่ะคะ ย่ิงวันน้ีเป็นวันหม้ันของพี่มุกตาร์ด้วย 

ขายขี้หน้าแย่นะคะคุณแม่"

"อี...อี...นังงูพิษ นังลูกอกตัญญู!" รานีถลึงตา เท้าเอวชี้หน้าราวกับ

ตัวร้ายในละครน�้าเน่า

"ถ้าหนูอกตญัญู หนจูะรบีกลบัมาตอบแทนบุญคณุคณุแม่กบัพ่ีมกุตาร์

เหรอคะ"
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"แกคิดจะท�าอะไร"

"หนกูแ็ค่มาร่วมยินดีกบัพีมุ่กตาร์ แล้วกก็ลบัมาดแูลคณุแม่กบัคณุพ่อ

ให้สมกับเป็นครอบครัวตัวอย่างประจ�าเมืองลุคน่าไงล่ะคะ"

"แกคิดว่าฉันเชื่อที่แกพูดรึไง ไสหัวไปจากบ้านนี้ซะ ฉันไม่มีวันยอม

เลี้ยงงูพิษไว้ในบ้านอีกหรอก"

"ตกลงคุณแม่จะเอาแบบนี้ใช่ไหมคะ"

"กะ...แกจะท�าอะไร"

สารินกรีดยิ้มหวาน กุมมือผู้เป็นแม่เลี้ยงข้ึนมาบีบเบาๆ "หนูอยู่ 

แค่เพียงไม่นาน ได้ท่ีใหม่แล้วหนูก็จะไป แต่ถ้าคุณแม่ยังรั้นไม่เข้าเรื่อง 

อะไรๆ ที่คุณแม่พยายามปิดไว้ก็เห็นจะปิดไม่มิดหรอกนะคะ"

"แกคิดจะขู่อะไรฉันอีก"

"คณุแม่จะให้หนสูาธยายให้ผูค้นในงานฟังเหรอคะ" สารนิเหลอืบมอง

ผู้คนในงานท่ีต่างเมียงมองด้วยความใคร่รู ้"คณุแม่อยากให้หนพููดเรือ่งไหน

ก่อนดีคะ เรื่องชายชู้ของคุณแม่ เรื่องคุณพ่อหลอกคุณแม่ว่าพ่ีแม่บ้าน 

เป็นญาติ ท้ังท่ีเป็นเมียเก็บของคุณพ่อ หรือว่าจะเอาเรื่องท่ีพี่มุกตาร ์

ท้องไม่มีพ่อดีคะคุณแม่"

"แก...นัง...นังงูพิษ...ฉันไม่น่าหลงเก็บแกมาเลี้ยงเลย" พอเห็นรานี

ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันจนเป็นที่พอใจแล้ว สารินก็ชักเข้าประเด็นทันที

"เอาล่ะค่ะ ไหนๆ หนูก็กลับมาแล้ว เรื่องงานแต่งงานของพี่มุกตาร ์

คุณแม่สบายใจได้ค่ะ พี่มุกตาร์ได้แต่งงานมีสามีสมใจคุณแม่แน่นอน"

รานีหรี่ตามองลูกเลี้ยงอย่างหวาดระแวง มันเคยร้ายกาจอย่างไร  

ออกจากคุกกลับย่ิงร้ายกาจกว่าเดิม รานีส่งมันเข้าคุก มีหรือมันจะไม่รอ 

วันเอาคืน ที่จริงรานีอยากขับไล่มันไปให้พ้นตา แต่อีกใจก็ค้านว่าเก็บศัตรู

ไว้ใกล้ตัวดีกว่า หากมันแว้งกัดก็จะได้ตีให้ตายไปเลย ไม่ใช่ปล่อยให้มัน 

ล้างแค้นแล้วหายเข้ากลีบเมฆไปเฉยๆ
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"ถ้าแกอยากอยู่บ้านนี้ก็ได้ แต่บอกไว้ก่อนนะว่าจะมาอยู่เฉยๆ ไม่ได้ 

ฉันสั่งให้ท�าอะไรก็ต้องท�า"

"ค่ะคณุแม่ หนจูะปัดกวาดเช็ดถูให้เกลีย้ง เหมือนไม่เคยมอีะไรวางอยู่

เลยค่ะคุณแม่!"

สิ่งแรกท่ีสารินได้รับมอบหมายจากแม่เลี้ยงหลังได้รับอนุญาตให ้

อยู่บ้านนี้ก็คืออย่าสะเออะโผล่หน้ามาร่วมงานหม้ันเด็ดขาด ไม่แน่ใจว่า

เพราะรานีอับอายที่ต้องรับคนขี้คุกเข้าบ้าน หรือเพราะไม่อยากให้ว่าที่สามี

ของมุกตาร์เห็นใบหน้าสวยหวานท่ีเคยสะกดหัวใจหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ ่

มานักต่อนักกันแน่

ที่จริงสารินก็ไม่คิดยินดีให้คนพรรค์นี้ขึ้นสวรรค์อยู่แล้ว เธอหมายมั่น

จะกระชากพวกมันลงนรกมากกว่า เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาออกแรง 

ปล่อยให้พวกมันเสวยสุขกันให้เต็มท่ี ถึงเวลาเม่ือไรพวกมันจะไม่มีแม้แต่

เวลาร้องขอความเห็นใจ

ด้วยความที่ยังเช้าอยู่ ว่าที่สามีของมุกตาร์และครอบครัวยังเดินทาง

มาไม่ถึง สารินจึงท�าความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูบ้านสีขาวขนาดสามช้ัน 

ของแม่เลี้ยง โดยมีสายตาหื่นกระหายของไอ้เฒ่าวิปริตคอยติดตาม

"เปลี่ยนไปเยอะนะสาริน"

"แต่คุณพ่อไม่เปลี่ยนเลยนะคะ เคยเลวยังไง...ก็ยังเลวอยู่อย่างนั้น!"

"ฉันทักแกดีๆ แกก็ยังไม่วายหาเรื่อง อยากให้แม่แกฟาดด้วยไม้เรียว

รึไง"

ทว่าค�าขู ่ของอรุณท�าอะไรคนท่ีเคยผ่านความทุกข์ยากในคุก 

ไม่ได้หรอก สารินจึงแค่นยิ้มหยัน

"คุณพ่อคิดว่าคุณแม่จะท�าอะไรหนูได้เหรอคะ"

"อีสาริน!"
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"อย่าเพิ่งโกรธสิคะคุณพ่อ เกิดหัวใจวายตายขึ้นมา บรรดาเด็กสาวที่

คุณพ่อเคยก่อกรรมท�าเข็ญไว้จะพากนัโล่งอกท่ีไอ้เฒ่าจญัไรตายเสยีได้นะคะ"

"อีสารเลว มึงกล้าด่ากูเรอะ"

"หนูว่าหนูก็ไม่ได้อ้อมค้อมนะคะ แค่นี้ก็น่าจะเดาได้ว่าด่า เป็นถึง 

ครูใหญ่...ไม่น่าโง่เลยนะคะ!"

"อลีกูระย�า นอกจากมึงไม่ส�านกึบุญคณุแล้ว มงึยังกล้าใส่ร้ายกอีูกเรอะ"

สารินปรายตามองอีกฝ่ายอย่างดูแคลน "คุณพ่ออยากให้หนูสาธยาย

ว่าคุณพ่อท�าอะไรลงไปบ้างงั้นเหรอคะ หนูกลัวแต่ว่าวันนี้จะบรรยาย 

ความเลวของคุณพ่อไม่หมดน่ะสิคะ"

อรุณกัดฟันกรอด เงื้อมือข้ึนเตรียมฟาด แต่สารินกลับเชิดหน้าสู ้

อย่างท้าทาย

"ลองตบหนูสิคะ แล้วคุณพ่อจะได้รู้จักหนูดีขึ้นอีกเยอะเลยล่ะค่ะ"

"มึงจะท�าอะไร!"

"บอกตอนนี้ก็ไม่สนุกสิคะคุณพ่อ"

อรณุยืนยกัแย่ยักยนั ชนกัตดิหลงัท�าให้ตนหว่ันวิตก วันนีเ้ป็นวันมงคล

ของลูกสาว เขาไม่ควรเสี่ยง

"วันนี้กูจะไว้ชีวิตมึง จบงานนี้ กูจะล่อมึงให้ร้องไม่ออกเลย คอยดู!"

สารนิแสร้งยกมือทาบอกด้วยความตกใจ "หยาบคายจังเลยค่ะคณุพ่อ 

ขืนใครได้ยินว่าครูใหญ่โรงเรียนดังประจ�าลุคน่าสันดานต�่าช้า ผู้ปกครอง

ที่ไหนจะอยากส่งลูกสาวมาเรียนล่ะคะ"

"กูหยาบคายเฉพาะกับผู้หญิงแพศยาอย่างมึงเท่านั้นแหละ ท�าเป็น

วางท่าผู้ดี แตะนิดแตะหน่อยไม่ได้ ท่ีแท้ก็ร่านนอนกับผู้ชายไปท่ัว พวก 

คนงานท่ีร้านเสร็จมึงไปกี่คนแล้วล่ะ ถ้าเสี้ยนนักท�าไมไม่บอก กูจะได้

สงเคราะห์ให้"

ค�าพูดหยาบโลนของพ่อเลี้ยงท�าให้สารินรู ้สึกหดหู่และสังเวชใจ  
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ไม่คิดเลยว่าตนจะโชคดรีอดพ้นเงือ้มมือคนจญัไรมาได้ สงสารกแ็ต่เดก็สาว

ที่เคยถูกผู้ชายหน้าเนื้อใจเสือผู้นี้ล่อลวง คงยิ่งกว่าตกนรกทั้งเป็น

"ผู้หญิงแพศยาที่ว่า...คุณพ่อพูดถึงหนูหรือพี่มุกตาร์กันแน่คะ"

อรุณหน้าแดงก�่าด้วยรู้เต็มอกว่าอะไรเป็นอะไร

"มึงไสหัวไปให้พ้นหน้ากูเลยถ้าไม่อยากโดนตีน ไป๊!"

สารินยักไหล่ เดินผ่านไปด้วยสีหน้ากวนๆ

แค่เริ่มต้นก็เต้นเป็นเจ้าเข้าขนาดนี้ ถ้าเธอลงมือเมื่อไร พวกมัน 

ไม่อกแตกตายกันเลยรึไง!

รานีสั่งเด็ดขาดว่าช่วงงานหม้ันห้ามสารินลงมาข้างล่างเด็ดขาด  

สารินก็เช่ือฟังแต่โดยดีจึงหมดเวลากับการเข้าห้องโน้นออกห้องนี้อย่าง 

ไม่รีบร้อน ไม่ใช่เพราะท�าความสะอาดหรอก แค่ก�าลังหาอะไร 'เด็ดๆ'  

มาป่วนคนพวกนี้เล่นเท่านั้น

ด้วยความท่ีรู้จักพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงมานาน สารินจึงรู้ตื้นลึกหนาบาง 

ว่าท้ังสองชอบไม่ชอบอะไรและซ่อนอะไร 'เดด็ๆ' ไว้ตรงไหนบ้าง โดยเฉพาะ

แม่เลี้ยงของเธอ

ปกติรานีมักขลุกอยู่ในห้องพระเป็นเวลานาน ไม่ใช่เพราะมีศรัทธา 

ต่อองค์เทพจนไม่อยากให้ใครมาขัดขวางการสวดมนต์หรอก แต่เพราะรานี

ต้องการตรวจเช็กขุมสมบัติซึ่งซ่อนอยู่ใต้แท่นบูชาต่างหาก

สารินรู้ความลับนี้โดยบังเอิญก่อนเข้าคุกจึงนับวันรอทวงบัญชีแค้น 

แล้วจะมีอะไรล้างแค้นคนตระหนี่ถี่เหนียวได้ดีกว่าเรื่องเงินทองเล่า

ในห้องสีเ่หลีย่มขนาดกลางมีแท่นบูชาขนาดใหญ่ตัง้อยูด้่านในสดุทาง

ขวามือ รอบด้านวางตู้หนังสือ อุปกรณ์บูชา เบาะส�าหรับรองนั่ง และ 

กล้องวงจรปิดสามตวัซ่ึงเลง็ไปทางแท่นบูชาท้ังสามตวั ตอกย�า้ว่าขุมสมบัติ

มหาศาลซ่อนอยู่ใต้เทวรูปซึ่งมีผ้าคลุมสีแดงคลุมทับอยู่อีกหนึ่งชั้น
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เพราะรู้นิสัยดีว่ารานีเป็นคนเค็ม กล้องวงจรปิดที่ใช้อยู่เป็นประจ�าจึง

ไม่ใช่กล้องทีส่ามารถเชือ่มสญัญาณสง่ตรงเข้ามอืถอืตามสมยันยิม แตเ่ป็น

กล้องรุน่ดกึด�าบรรพ์ท่ีเดินสายเช่ือมต่อกบัทีวี จะเปิดข้อมลูแต่ละทีกยุ่็งยาก 

ข้อส�าคัญคือไม่เคยมีใครสนใจจะเปิดด้วยซ�้า

สารินวางถังน�้าซ่ึงมีน�้าขุ่นคลั่กจากการท�าความสะอาดลงบนพื้น 

หินขัด พิงไม้ถูพื้นไว้ข้างประตู ก่อนเดินไปหยุดอยู่หน้าแท่นบูชา เธอหยิบ

เทวรูปพระแม่อุมาวางบนพื้นโดยไม่เกรงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่อย่างใด 

เพราะเชื่อลึกๆ ว่าเทพเทวาที่ดีไม่มีทางสิงสถิตอยู่กับคนจิตใจอัปรีย์พวกนี้

หรอก

หีบไม้ทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ท่ีสามารถบรรจุหญิงสาวรูปร่าง 

เพรียวบางได้หนึ่งคนปรากฏข้ึนเมื่อดึงผ้าคลุมสีแดงออก มีแม่กุญแจล็อก

แน่นหนาถึงสองช้ัน แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะเพื่อนร่วมห้องขังเคย 

สอนสารินสะเดาะกุญแจมาแล้ว ไม่ว่าจะรูกุญแจแบบไหนหญิงวัยกลางคน

ผู้นั้นก็สามารถสะเดาะได้โดยง่าย

'เหลืออีกแค่สองอาทิตย์จะหนีท�าไม เราล่ะจะหนีไหม ป้าจะสอนให้' 

อดีตช่างท�ากุญแจมือเปรยยิ้มๆ

'ไม่หนีค่ะ หนูไม่ได้ท�าผิด'

หญิงวัยกลางคนหัวเราะเบาๆ มองเธอด้วยสายตาของคนท่ีผ่านโลก

มานาน

'มีใครในนี้บ้างยอมรับว่าท�าผิด ถูกใส่ร้ายกันทั้งนั้น เอาเถอะ ไหนๆ 

ก็ติดคุกแล้ว เอาเป็นว่าป้าจะสอนวิชาให้ ออกจากคุกได้เมื่อไรเอ็งจะเอาไป

ใช้แก้แค้นคนที่ใส่ร้ายเอ็งก็ยังไม่สาย'

สารนิดงึกิบ๊ด�าท่ีเสยีบผมออกหนึง่ตวั ง้างมันออกจนเกอืบเป็นเส้นตรง 

ก่อนแยงเข้าไปในรูกุญแจ ขยับตามจังหวะท่ีอดีตเพ่ือนร่วมห้องขังสอน 

อยูค่รูห่นึ่ง แม่กุญแจก็หลุดออกอย่างงา่ยดาย เธอเปิดหบีออกก็พบธนบตัร
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หนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐปึกใหญ่เรียงอย่างเป็นระเบียบทางซ้ายมือ ขณะท่ี

ด้านขวาเป็นทองแท่งและทองรูปพรรณกองพะเนินเทินทึกส่องแสงอร่าม

จับตา

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียน�้าใจท่ีแม่เลี้ยงอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบสมบัติ

เหล่านี้ไว้ใช้กับสามีจอมลวงโลก สารินก็จะช่วยใช้สมบัติเหล่านี้ให้สมกับท่ี

รานีหามาอย่างเหนื่อยยากก็แล้วกัน หญิงสาวหยิบถุงซิปล็อกออกจาก

กระเป๋ากางเกง ก่อนยัดเงนิดอลลาร์ปึกใหญ่หลายปึกตามด้วยทองแท่งและ

ทองรูปพรรณลงไป พอเต็มแล้วก็เปลี่ยนถุงใหม่ไปเรื่อยจนในหีบไม่เหลือ

ทองแม้แต่ก้อนเดียว

สารินมองเงินดอลลาร์สองปึกในหีบพลางแสยะย้ิมเห้ียมเกรียม  

เธอเดินไปเปิดพัดลมดูดอากาศก่อนโยนเงินใส่ถาดเหล็ก จุดไฟเผาจนเงิน

ก ้อนโตกลายเป ็นเพียงเศษธุลีไร ้ค ่า ควันจากการเผาลอยออกไป 

นอกหน้าต่างก็จริง เสียดายที่คนในงานมัวยุ่งวุ่นวายจึงไม่มีใครสังเกตเห็น

เธอรอจนธนบัตรไหม้หมดเกลี้ยงแล้วจึงพรมน�้าดับเปลวไฟจน 

มอดสนิท ก่อนจะโกยเศษธนบัตรเหล่านั้นเข้าหีบแล้วน�าเทวรูปกลับไปวาง

ไว้ดังเดิม

รานีจะหาว่าสารินเป็นลูกอกตัญญูคงไม่ได้ เพราะเธออุตส่าห์เผาเงิน

ไปให้แม่เลี้ยงล่วงหน้าแล้ว ตายเมื่อไรค่อยตามไปใช้ในนรกก็แล้วกัน!

เกือบสองช่ัวโมงกว่าสารินจะผ่องถ่ายเงินออกจากห้องพระไปไว ้

ในที่ซ่อนจนเรียบร้อย พอได้ยินว่าพิธีหมั้นด้านล่างเสร็จแล้ว แขกเหรื่อเริ่ม

ส่งเสียงกันวุ่นวาย สารินจึงเตรียมลงไปโชว์ตัวข้างล่างเสียหน่อย แต่พี่สาว

สุดที่รักกลับเดินสวนขึ้นมาพอดิบพอดี

"ใครใช้ให้แกสาระแนขึ้นมาบนนี้นังสาริน"

"เจอหน้ากนักทั็กทายเสยีงหวานเชยีว พีม่กุตาร์คงจะคดิถงึสารนิมาก
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ใช่ไหมคะ"

"ไม่ต้องตีสองหน้า ฉันรู ้ทันแกหรอก แกเข้าไปขโมยอะไรใน 

ห้องฉัน บอกมานะ" คงเพราะจดุท่ีสารนิยืนอยูห่่างจากห้องนอนของมกุตาร์ 

ไม่ไกลนัก อีกฝ่ายจึงกระชากเสียงหาเรื่อง

"สารนิแค่เข้าไปท�าความสะอาดตามท่ีคณุแม่สัง่ พ่ีมกุตาร์อย่าใส่ความ

สารินสิคะ"

"สันดานขี้ขโมยอย่างแกมีหรือจะอดใจไหว เพิ่งออกจากคุกมาด้วย 

คงจะร้อนเงินน่าดูล่ะสิ"

"ถ้างั้นพี่มุกตาร์ก็ค้นตัวสารินเลยค่ะ" หญิงสาวกางแขนออกเพื่อ 

แสดงความบริสุทธิ์

มุกตาร์ลบูมือไปตามเนือ้ตวัก็ไม่พบสิง่ผดิสงัเกต พานให้กดัฟันกรอด

ด้วยความเจ็บใจ

"อย่าให้จับได้ล่ะ ฉันจะเฉดหัวแกออกไปนอนข้างถนน"

สารินยิ้มบางๆ ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนกับค�าขู่แม้แต่น้อย ขนาดห้องมืด

ซ่ึงมกีลิน่อจุจาระปัสสาวะคละคลุง้เธอกน็อนมาแล้ว ประสาอะไรกบัข้างถนน

ที่มีแค่ฝุ่นควันท่อไอเสีย

"ยิ้มอะไร"

"สารินแค่คิดว่าวันนี้พี่มุกตาร์สวยผิดหูผิดตา ผอมลงด้วยใช่ไหมคะ"

มุกตาร์เป็นคนอ้วนมาตั้งแต่เล็ก แม้พยายามลดความอ้วนอย่างไรก็

ไม่เป็นผล ดังนั้นพอได้ฟังค�าชมที่ตนปรารถนาจึงเผลอยิ้มตัวลอยไม่ได้

"ก็ผอมน่ะสิ ฉันหมดเงินกับคอร์สไดเอ็ตไปตั้งเท่าไรกว่าแขนขา 

จะเรียวเล็กลงได้ขนาดนี้"

"เอ...แต่ก็แปลกนะคะ แขนขาดูเล็กลง แต่ท�าไมท้องดูนูนๆ เหมือน

คนท้องเลยล่ะคะพี่มุกตาร์"

ค�าถามนั้นท�าให้มุกตาร์หน้าแดงก�่าสลับซีดเผือด "ฉันก็แค่ท้องผูก  
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แกจะมารู้อะไรดีกว่าหมอล่ะ"

"งั้นก็แล้วไปค่ะ สารินแค่เป็นห่วงพี่มุกตาร์ พรุ่งนี้ก็จะแต่งงานแล้ว 

กลวัจะไม่สบายชวดงานแต่งขึน้มา พีมุ่กตาร์คงต้องว่ิงวุ่นหาเจ้าบ่าวคนใหม่

ยากหน่อย"

"อี...อีสาริน...อีปากจกเปรต..."

"อย่าหยาบคายสิพี่มุกตาร์ วันนี้วันมงคล ขืนว่าท่ีสามีได้ยินเข้า 

จะตกใจไม่อยากให้แต่งเข้าบ้านนะคะ"

มุกตาร์คว้าแขนสารินบีบไว้แน่น กระชากเสียงห้วน "มึงคิดจะลองดี

กับกูใช่ไหมอีสาริน"

"อย่าออกแรงมากสคิะพ่ีมกุตาร์ ก�าลงัท้องก�าลงัไส้ เกดิเดก็หลดุพรวด

ออกมา พี่มุกตาร์จะหาเจ้าบ่าวคนใหม่ไม่ทันนะคะ"

มกุตาร์ถลงึตาโต กระทืบเท้าเร่าๆ ชีห้น้าด่าว่าสารนิไม่หยุด แต่สารนิ

กลับเหยียดย้ิมยืนมองงิ้วออกโรงอย่างสบายใจก่อนคว้าถังน�้าและไม้ถูพื้น

ลงไปข้างล่างตามที่ถูกอีกฝ่ายไล่ส่ง

"คอยดูสิ ฉันต้องเฉดหัวแกออกจากที่นี่ให้ได้"

ในเม่ือเคยส่งนังงูพิษเข้าคุกครั้งแรกได้ ท�าไมมุกตาร์จะยัดตะราง 

ให้มันเป็นครั้งที่สองไม่ได้!
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"แม่แน่ใจนะว่านังสารินมันอยู่เฝ้าร้าน จะไม่โผล่มาพังงานแต่งหนู" 

มกุตาร์ชะเง้อคอมองอย่างหวาดระแวงท่ีหน้างาน ตัง้แต่เจอหน้ามนัเม่ือวาน

มุกตาร์ก็ใจคอไม่ดี กลัวมันกลับมาล้างแค้นจึงขอให้แม่ส่งมันไปเฝ้า 

ร้านอาหารในระหว่างพิธีแต่งงานเช้านี้

"แน่ใจส ิแม่ไล่ให้มันไปเฝ้าร้านอาหารตัง้แต่เมือ่วานแล้ว แม่รูส้นัดาน

มันดีก็เลยให้คนที่ร้านเฝ้ามันไว้อีกต่อหนึ่ง แกสบายใจได้"

ทว่าลางสงัหรณ์บางอย่างบอกมุกตาร์ว่านงังพิูษอาจกลบัมาแว้งกดัได้

"แม่ให้ยามเฝ้าหน้าบ้านไว้ดีๆ ด้วยล่ะ ใครหน้าตาเหมือนนังสาริน 

ก็ไล่ไปให้หมดนะแม่"

"เออ แกนี่ย�้าจริงเชียว"

"ไม่รู้แหละ หลังงานแต่งของหนู แม่หาคนก�าจัดมันให้พ้นหูพ้นตา 

เลยนะ หนูไม่ไว้ใจมัน"

"รูแ้ล้วล่ะน่า แค่มันกลบัมาฉันกอ็กจะแตกตายอยูแ่ล้ว หลงังานแกแล้ว 

แม่ค่อยจัดการก็ยังไม่สาย"

มุกตาร์ค่อยย้ิมออกมาได้บ้าง พลางควงผู้เป็นแม่เข้าห้องรับรอง 

บทที่ 3
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เพื่อให้ช่างแต่งหน้าเติมเครื่องส�าอาง

ท้ังคู ่จึงไม่เห็นว่าแขกสาวแปลกหน้าสองคนก้าวเข้ามาในงาน 

ด้วยเครือ่งแต่งกายท่ีดมีูราคาแพง รถยนต์หร ูและการ์ดเชิญท่ีมีร่าขโมยมา

จากรถของว่าท่ีเจ้าบ่าวตอนเขาพาเธอออกไประเรงิรกัด้วยกนัเม่ือคนื ท�าให้

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยซึ่งประจ�าอยู่ที่ประตูรั้วยอมเปิดทางให้โดยดี

งานแต่งงานจัดอย่างยิ่งใหญ่ ปูพรมสีสันสดใสสลับกับก�าแพงดอกไม้

ท่ีตั้งใจประดับประดาเพื่ออวดฐานะเจ้าของบ้าน ปารีเห็นมีร่าเดินเข้างาน

ด้วยใบหน้าหงิกงอก็อดแซวไม่ได้

"ท�าหน้าให้มันดีๆ หน่อยสิ นี่งานมงคลนะ"

"ก็ดูชุดท่ีแกให้ฉันแต่งสิ นี่มันชุดบ้าอะไร สีก็ทึม แทนท่ีจะได้ใส่ 

ชุดอวดรูปร่าง" มีร่ากรีดนิ้วจับชุดกระโปรงสีเทายาวกรอมเท้าอย่างไม่ 

สบอารมณ์ "ไหนจะแว่นตาหนาเตอะกับผมฟูฟ่องนี่อีก หมดสวยกันพอดี"

"ขืนปล่อยแกแต่งตัวเซ็กซี่ แต่งหน้าท�าผมเหมือนเดิม บรรดาลูกค้า

ขาประจ�าคงได้วิ่งมาหาขาขวิดน่ะสิ"

"กค็นมนัสวยช่วยไม่ได้นีย่ะ" มีร่าเชิดหน้าอย่างอารมณ์ดข้ึีนมาหน่อย

"ฉันถึงให้แกแต่งแบบนี้ อย่าลืมว่าเรามางานนี้เพราะใคร"

"รู้แล้วล่ะน่า ถ้าไม่ใช่เพราะเพื่อน ฉันไม่แต่งชุดบ้าๆ นี่หรอก"

ปารีส่ายหน้าระอาพลางกดโทรศัพท์หาสาริน เพียงแค่อึดใจอีกฝ่าย 

ก็ส่งเสียงสดใสกลับมา

"ถึงงานแล้วเหรอปารี มีอะไรขลุกขลักไหม"

"เรียบร้อย ต้องขอบคุณยายมีร่า มันยอมปลอมตัวเสียจ�าแทบไม่ได้"

มีร่าได้ยินเข้าก็รีบคว้าโทรศัพท์ไปคุยแทน "จบงานนี้แกต้องพาฉัน 

ไปเลี้ยงปลอบใจนะ ปารีมันให้ฉันใส่ชุดบ้าบออะไรก็ไม่รู้ ไม่ได้เรื่องเลย"

ปลายสายหัวเราะร่วน รับปากว่าจะเป็นเจ้าภาพอาหารม้ืออร่อย 

อย่างแน่นอน หลังวางสายมีร่าก็เหลียวมองแขกในงานด้วยสีหน้าวิตก
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"แกแน่ใจใช่ไหมปารีว่าหมอนั่นจะมางานแน่ๆ"

"แน่สิ เตี๊ยมกันไว้แล้ว ไม่พลาดหรอกน่า"

มีร่าถอนหายใจโล่งอก แขกเหร่ือในงานวันนี้ล้วนเป็นผู้หลักผู้ใหญ ่

ในเมืองลุคน่า อยากรู้เหมือนกันว่าแม่เลี้ยงของสารินจะท�าหน้าอย่างไร 

เมื่อเจอละครฉากเด็ดวันนี้

ร้านอาหารของรานีตั้งอยู่ในตัวเมืองลุคน่าใกล้โบสถ์พราหมณ์ แต่

เนือ่งจากไม่ใช่ช่วงเทศกาลบูชาองค์เทพ ผูค้นจงึค่อนข้างบางตา ประกอบกบั 

แม่เลี้ยงเกณฑ์แม่ครัวและลูกมือไปช่วยท�าอาหารเลี้ยงแขกในงานแต่งงาน

ของลูกสาวจึงเท่ากับเป็นการปิดร้านกลายๆ แต่ที่สารินต้องอยู่โยงเฝ้าร้าน

ก็คงเพราะไม่อยากให้เธอออกไปป่วนงานแต่งงานของลูกสาวหัวแก้ว 

หัวแหวน

หญงิสาวเหลอืบมองนาฬิกาตดิผนงักพ็บว่าใกล้เย็นแล้ว งานแต่งงาน

ผ่านไปแล้ว แต่ไม่ได้ราบรืน่อย่างท่ีพวกมนัฝันไว้หรอก เพราะปารส่ีงคลปิเดด็ 

มาให้ดูทางมือถือ

เม่ือพธิแีต่งงานเข้าสูข้ั่นตอนบูชาไฟ มพีราหมณ์เป็นผูน้�าประกอบพิธี 

โดยให้เจ้าบ่าวจูงเจ้าสาวเดินรอบกองไฟเจ็ดรอบนั้น จู่ๆ ก็มีชายแปลกหน้า

รูปร่างล�่าบ้ึก หน้าตาคมคายเดินเข้ามาประกาศคัดค้านการแต่งงานครั้งนี้ 

ท�าเอาแขกเหรื่อในงานตกใจกันยกใหญ่

'ผมไม่ยอม ผมรักคุณนะมุกตาร์' ถ้อยค�าคัดค้านของอดีตคนงาน 

ร้านอาหาร สามีตัวจริงของมุกตาร์ท่ีถูกรานีไล่ออกหลังรู้ว่าแอบได้เสียกับ

ลูกสาว เสียงฮือใหญ่ในหมู่แขกเหรื่อท�าให้รานีต้องรีบเข้ามาปราม

'แกมาทางไหนไสหัวไปทางนั้นเลย ไม่งั้นฉันจะเรียกต�ารวจ'

ทว่าผูช้ายคนนัน้กลบัไม่ย่ีหระต่อค�าขู่ หันไปทอดเสยีงหวานใส่เจ้าสาว

'ลืมแล้วเหรอมุกตาร์ว่าเราเคยรักเคยมีความสุขกันแค่ไหน'
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'คณุหายไปไหนมา คณุท้ิงฉันตอนท่ีฉันต้องการคณุ' พูดไปน�า้ตาของ

มุกตาร์ก็ร่วงพรูด้วยความอัดอั้น

'แม่ของคณุไล่ผมเหมือนหมเูหมือนหมา ให้คนซ้อมผม ขู่ผมว่าถ้าผม

ยังไม่เลิกรากับคุณ จะรังควานครอบครัวผม จะฆ่าผมให้ตาย'

มุกตาร์ตวัดตามองแม่อย่างโกรธเคือง

'มันตอแหล มันจงใจป่วนงานแต่งของแกนะ!'

'ผมรกัคณุนะมุกตาร์ เดก็ในท้องของคณุ...ลกูผมใช่ไหม' ค�าถามของ

ชายแปลกหน้าท�าเอาแขกเหรื่อในงานร้องเสียงหลง

'พวกแกมัวยืนเฉยท�าไม ไล่มันออกไปสิ!' รานีตวาดเสียงกราดเกรี้ยว

ใส่คนงาน

'อย่าแตะต้องเขานะ!' มุกตาร์กรีดเสียงแหลม สะบัดมือจากเจ้าบ่าว 

สาวเท้าไปหาชายแปลกหน้าหุ่นล�่า 'เขาเป็นพ่อของลูกหนูนะคะ แม่จะ 

พรากพ่อพรากลูกลงคอรึไง'

'นังโง่! ถ้ามันรักแกจริงท�าไมมันเพิ่งมาเอาป่านนี้ แกคิดสิมุกตาร์'

'ก็แม่ขู่จะฆ่าเขา ใครก็รักชีวิตด้วยกันทั้งนั้น' มุกตาร์กางแขนปกป้อง

ชายคนรกั ท�าเอารานีเนือ้เต้น ตวดัมือตบหน้าลกูสาวเป็นครัง้แรก 'แม่ตบหน!ู'

'ก็เออน่ะสิ แกจะได้ตาสว่างสักที!'

'แม่นั่นแหละท�าให้หนูเป็นแบบนี้ แม่คอยขัดขวางความรักของหนู

ตลอด พอมีคนที่รักหนูจริง แม่ก็กีดกัน ขู่ท�าร้ายเขา คราวนี้หนูจะไม่ยอม

ให้แม่มาขวางอีกเด็ดขาด ลูกของหนูต้องการพ่อนะคะ!'

'ฉันก็หาพ่อให้เลือดชั่วๆ ในท้องแกแล้ว แกยังจะต้องการอะไรอีก'

'ไอ้ลูกแหง่ยังไม่หย่านมแม่น่ะเหรอ' มุกตาร์เหลือบมองเจ้าบ่าว 

ร่างเต้ีย สวมแว่นหนาเตอะอย่างนึกสะอิดสะเอียน 'แม่จะให้หนูแต่งกับ 

ไอ้เตี้ยนี่เหรอ แค่คิดก็สะอิดสะเอียนจนอยากจะอ้วก!'

'พูดอย่างนี้ได้ยังไง พวกเธอนั่นแหละท่ีมาบังคับลูกฉัน' แม่เจ้าบ่าว
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ออกโรงปกป้องลูกชายทันที แต่คราวนี้รานีไม่คิดจะปกป้องลูกสาว  

กลับสาวไส้เรื่องคาวๆ ของลูกสาวออกมาประจาน

'ไม่ใช่แกเหรอท่ีสาระแนไปนอนกับผู้ชายจนท้องโย้ ฉันถึงต้องวิ่งโร่ 

หาเจ้าบ่าวให้!'

'ก็เพราะแม่นั่นแหละที่ไล่คนรักของหนูไป แม่นั่นแหละผิด!'

สองแม่ลูกต่างขุดปมของกันและกันข้ึนมาเปิดโปง ไม่ได้ระวังเลย 

ว่าแขกในงานบางคนจะแอบถ่ายคลปิเหล่านัน้ไว้ท้ังหมด แน่นอนว่างานแต่ง

วันนี้ล่มไม่เป็นท่า เจ้าสาวหนีตามชายแปลกหน้าออกจากงานโดยมี 

แขกผู้ใหญ่ระดับพ่อเมืองต่างแยกย้ายออกจากงาน

"ฉันดูคลิปจบแล้วล่ะปารี ขอบใจพวกแกมาก"

"เสียดายที่แกไม่ได้อยู่ในงาน ดูสดแซ่บสะท้านทรวงกว่าในคลิปเยอะ 

ว่าแต่ตอนนี้แกออกมาได้ไหม หมอนั่นมาที่ร้านบอกว่าอยากเจอแก"

"มีเรื่องอะไร ฉันโอนเงินให้แล้วนี่"

"ไม่รู้สิ เขาไม่ได้บอก อาจจะอยากได้เงินเพิ่มล่ะมั้ง"

"แล้วมุกตาร์ล่ะ ขืนออกมากลางค�่ากลางคืนยายนั่นอาจสงสัย"

"ยายมุกตาร์นอนหลับปุ๋ยอยู่ท่ีโรงแรม หมอนั่นเลยแอบมาหาฉัน 

ที่ร้าน"

"รู้แล้ว เดี๋ยวฉันออกไป"

หลังจากวางสายเพื่อนสนิทได้ไม่นาน สารินก็รีบตรงไปหาปารีท่ี 

ร้านหมอดู ห่างจากร้านอาหารของรานีไปไม่กี่ช่วงตึก ทันทีที่สารินเข้ามา

ในร้านปารีก็รีบปิดร้านทันที ก่อนเดินน�าเพื่อนสนิทเข้าไปหลังร้านซ่ึง 

ชายแปลกหน้าหุ่นล�่าก�าลังนั่งรออยู่

"ฉันคิดว่าเธอจะไม่มาเสียแล้ว" ชายหนุ่มคนนั้นลุกขึ้นพลางมองปารี

ละม้ายจะบอกเป็นนัยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว ปารีรู้งานจึงขอตัวออกไป

รอข้างนอก
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ลับร่างปารีแล้ว ชายคนนั้นก็รวบสารินเข้าไปในอ้อมแขน ทว่าสาริน

กลับค่อยๆ เบ่ียงตัวออก หลบเลี่ยงความคิดลึกซ้ึงของชายหนุ่มด้วยการ 

ยิ้มบางๆ

"ขอบใจที่ท�าเพื่อลุงการัน"

เขาเป็นคนงานในร้านท่ีรักลุงการันเหมือนพ่อ ตอนรู้ว่าเธอถูกจับ

ข้อหาฆาตกรรมลุงการัน เขามาเย่ียมเธอในคุกและเช่ือม่ันสุดหัวใจว่าเธอ

ไม่มีวันท�าร้ายลุงการัน

'เพราะฉันรู้จักเธอดีสาริน เธอไม่มีวันฆ่าลุงการันแน่ๆ'

เขารบัปากว่าจะช่วย แต่เม่ือไม่มีหลกัฐานเพียงพอ เขาจงึยอมเอาตวั

เข้าแลก ยอมแก้แค้นพวกมันด้วยการหลอกให้มุกตาร์รัก ร่วมวางแผน 

กับปารีและมีร่าเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่สารินเป็นคนต้นคิด

"ฉันท�าเพื่อเธอนะสาริน"

เขากุมมือเธอไว้ แววตาพราวระยับคู่นั้นบ่งบอกว่าเขามีความรู้สึก

พิเศษ แต่สารินกลับชักมือออก

"ความรักของฉันมันตายไปแล้ว อย่าพยายามเลย"

"เพราะไอ้ซันเจย์ตัวเดียว...ฉันน่าจะฆ่ามันทิ้งตั้งแต่ตอนนั้น"

หากไม่ใช่เพราะไอ้สารเลวนั่น ผู้หญิงท่ีเขาหลงรักก็คงไม่ต้องสังเวย

อนาคตอันสดใสในคุก

"อย่าเอาชีวิตของนายไปทิ้งเพื่อหมอนั่นเลย"

"เธอยังรักมันรึเปล่า"

ค�าถามนั้นท�าให้สารินนิ่งไปชั่วขณะ ความรักของเธอถูกยกให้ 'เขา' 

ไปนานแล้ว ไม่ใช่ไอ้สารเลวซันเจย์ที่ท�าให้เธอตกนรกทั้งเป็น

"ฉันจะรกัคนท่ีท�าให้ฉันตดิคกุได้ยังไง นายออกมาแบบนีแ้ล้วมุกตาร์ล่ะ"

"หลับอยู่ ฉันท้ิงโน้ตว่าจะออกไปซ้ืออะไรเข้ามา เวลานี้ฉันคือ 

ที่พึ่งเดียวของนังนั่น บอกอะไรมันก็เชื่อ"

Page_���������.indd   32 24/7/2562 BE   13:30



33

นัทธิมา (นัธ)

"ขอบคุณท่ียอมรับปากช่วยฉันนะ" สารินย่ืนกล่องคุกกี้ทรงสี่เหลี่ยม

ให้อีกฝ่าย "รับไปสิ ฉันให้"

ชายหนุ่มขมวดคิ้วพลางเปิดกล่องออกก็พบว่าภายในมีทองอร่าม

บรรจุอยู่สองแท่ง

"แทนค�าขอบคุณจากฉัน"

"เธอขอบคุณฉันแล้วนะสาริน"

"แค่ค�าพูดจะอิ่มท้องได้ยังไง" คุกสอนให้สารินรู้ว่าแค่ค�าอ้อนวอน 

ซ้ือชีวิตไม่ได้ ต้องเงินหรือไม่ก็บุหรี่สักซอง "รับไปเถอะ ฉันเอามาจาก

ครอบครัวนั้น นายสบายใจได้"

"แล้วเธอจะให้ฉันท�ายังไงกับมุกตาร์ต่อดี"

"อยูก่บัมุกตาร์สกัพกัแล้วกนั อย่างน้อยก็ให้ฉันจดัการพวกท่ีเหลอืก่อน"

"เธอมีอะไรสนุกๆ จะให้ฉันช่วยรึเปล่า"

สารินส่ายหน้าย้ิมๆ "เรื่องนี้ฉันต้องจัดการเอง นายรีบกลับไปเถอะ  

อยู่นานเดี๋ยวมุกตาร์จะสงสัย หูตาของรานีแพรวพราว ป่านนี้คงให้คน 

ออกตามหาลูกสาวแล้ว"

"ยายแก่นั่นโกรธควันออกหู ตัดแม่ตัดลูกไปแล้ว คงอีกสองสามวัน

กว่าจะหายโกรธ"

"อย่าชะล่าใจไป ถึงยังไงก็อย่าให้ถูกจับได้เร็วนัก ช่วงนี้ก็ท�าดีกับ 

มุกตาร์หน่อยแล้วกัน"

ชายหนุ่มพยักหน้า กุมกล่องคุกกี้ในมือแน่น ก่อนแอบออกทาง 

หลังร้านเพื่อไม่ให้คนผ่านไปผ่านมาเห็น

"หมอนั่นต้องการอะไรจากแก" ปารีย้อนเข้ามาในห้อง

"กแ็ค่ร�าลกึความหลงัตามประสาคนรูจ้กักนั คนืนีฉั้นขอค้างท่ีนีส่กัคนืนะ"

"ได้สิ ฉันจะโทรบอกมีร่าด้วย มันคันปากอยากเม้าท์กับแกใจจะขาด"

ลับร่างหญิงสาวร่างบางแล้ว สารินก็ทิ้งศีรษะพิงโซฟา คลี่ยิ้มออกมา 
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ในท่ีสุดแผนการแรกท่ีเธอเฝ้าวางแผนในคุกก็ส�าเร็จ เหลือแค่สองผัวเมีย 

ท่ีเธอหมายม่ันจะตอบแทนบุญคุณให้สาสมกับท่ีพวกมันฆ่าลุงการัน ผู้มี

พระคุณของเธอ

หากไม่มีลุงการัน สารินคงเสียคน ตกนรกท้ังเป็นตามท่ีแม่เลี้ยง

ปรารถนาไปแล้ว

ลุงการันเป็นผู้ชายร่างใหญ่ ไว้หนวดเคราเฟิ้ม รูปลักษณ์เหมือนโจร

ในหนัง แกเป็นคนท่าทางดุดัน พูดจาโผงผางเสียงดัง แต่ใจดีมีเมตตาต่อ

เด็กผู้หญิงตาด�าๆ แปลกหน้าคนหนึ่ง

หลังจากรานีอัปเปหิเธอออกจากบ้านมาอยู ่เฝ้าร้านอาหาร โดย 

หวังลึกๆ ว่าเธอจะเสียคนตกเป็นของคนงานวัยฉกรรจ์สักคนหรือหลายคน 

แต่ความปรารถนานั้นถูกยับยั้งโดยผู้ชายวัยกลางคนชื่อ 'การัน'

ลุงการันเป็นพ่อครัวประจ�าร้านอาหาร เป็นคนเก่าแก่ตั้งแต่รุ่นพ่อ 

ของรานี มีฝีมือท�าอาหารอย่างหาตัวจับยาก ในเมืองนี้ใครๆ ก็อยากได้แก

เป็นพ่อครัวทั้งนั้น รานีจึงทั้งเกรงใจและกลัวร้านเจ๊งในคราวเดียว

พอลุงการันรู ้ว่าสารินต้องนอนรวมกับพวกคนงานชายฉกรรจ์ท่ี 

ห้องพักชั้นบน ลุงการันถึงกับด่ากราด จนคนงานหัวหดกันเป็นทิวแถว

'ไอ้ฉิบหาย เด็กตัวเท่าเม่ียงให้มานอนร่วมกับพวกมึงน่ะเรอะ  

อีคุณนายมันเอาส้นตีนข้างไหนคิด ถ้าพวกมึงกล้าคิดระย�าต�าบอนกับ 

เด็กตัวเท่านี้ กูจะเอาอีโต้ฟันหัวแบะทุกตัว'

เหล่าชายฉกรรจ์ยืนตัวหงอ ก้มหน้างุด 'คุณนายสั่งให้นอนห้องเดียว

กับพวกเรานี่ลุง พวกเราไม่ได้คิดอะไรเลยนะ'

'ให้มันจริงอย่างปากมึงว่าเถอะ นังคุณนายนี่ก็แปลก ไม่คิดดูด�าดูดี

แล้วเอานังเด็กนี่มาเลี้ยงแต่แรกท�าไมวะ แล้วนี่อะไร ส่งเนื้อถึงปากถ�้า  

เสือหิวที่ไหนมันจะอดใจไหว'

'พวกเราค้านแล้วนะลุง แต่คุณนายบอกว่าให้นอนห้องเดียวกัน  
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ไม่เปลืองที่'

'จิตใจมันท�าด้วยอะไรวะ คงวิปริตพอๆ กับผัวมันนั่นแหละ เขาลือกัน

ให้แซ่ดว่านงัคณุนายต้องเอาเงนิฟาดหัวบรรดาพ่อแม่เดก็สาวท่ีผวัมนัล่อลวง

มาข่มขืน' ลุงการันว่าพลางยกมีดปังตอชี้หน้าชายฉกรรจ์เรียงตัว 'อย่าให้กู

รู้ว่าพวกมึงรังแกนังเด็กนี่ ไม่งั้นกูจะสับให้เละโยนให้วัวข้างถนนกิน แม้แต่

ซากก็ไม่เจอ'

ค�าขู่ของลุงการันท�าให้สารินใจชื้นขึ้นมาหน่อย

'ข้าได้ข่าวว่าเอ็งก็ใช่ย่อยไม่ใช่เหรอนงัหน ูถงึกบัเอาขวดซีอิว๊ฟาดหัว

ไอ้เวรตะไลนั่นสลบคาท่ี เรื่องเลยแดงท่ีโรง'บาลจนต�ารวจต้องสอบสวน 

ไอ้วิตถารนั่น นังคุณนายต้องใช้เงินปิดข่าวเป็นการใหญ่'

'หนูไม่ได้ตั้งใจท�าร้ายพ่อหรอกจ้ะลุง หนูแค่ตกใจ'

'คนพรรค์นั้นเอ็งอย่าเรียกพ่อให้เสียปากเลยวะ ถึงข้าท�างานให้ 

นงัคณุนาย แต่ข้าไม่นบัถอืมันสองคนหรอก ถ้าไม่เห็นว่าพ่อของนงัคณุนาย

มีบุญคุณกับข้า ป่านนี้ข้าไปท�างานร้านอื่นนานแล้ว'

นับจากวันนั้นสารินก็มีลุงการันเป็นเหมือนพ่อบุญธรรม คอยสั่งสอน

วิชาการครัว และสอนให้อ่านเขียนหนังสือ ลุงการันรู้หนังสือแต่ไม่ใช่ 

คนชอบอ่าน เวลาแกไปตลาดทีไรก็จะพาเธอไปซื้อหนังสือทุกครั้ง

'สายตาข้าไม่ดี เอ็งอ่านแทนข้าแล้วกันสาริน'

ลุงการันไม่เพียงให้ชีวิตใหม่ แต่ยังให้ปัญญาอย่างไม่รู้จักประหยัด 

ผ่านหนังสือเล่มแล้วเล่มเล่า

'ข้าส่งเอ็งไปโรงเรียนได้ แต่เอ็งจะรอดพ้นหูตานังคุณนายได้ยังไง  

เอ็งก็รู้ว่ามันไม่อยากให้เอ็งได้ดีเกินหน้าเกินตาลูกสาวมัน'

สารินกุมหนังสือในมือแน่นอย่างคับแค้นใจ

'นังมุกตาร์มันหัวทึบ วันๆ ดีแต่กินเท่ียวม่ัวผู้ชายไปท่ัว เขาลือกัน 

ให้แซ่ดท้ังเมือง แต่ถึงยังไงเอ็งก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกเลี้ยง จะเก่งเกินลูกแท้ๆ  
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นังคุณนายมันคงหาทางก�าจัดเอ็งเข้าสักวัน'

'ฉันรู้จ้ะลุง ฉันอ่านเขียนหนังสือเป็นก็เพราะลุงสอน ท่ีฉันพูดฟัง 

ภาษาอังกฤษคล่องเพราะลุงให้ฉันฝึกกับลูกค้าต่างชาติในร้าน ได้แค่นี้ก ็

เกินฝันมากแล้วจ้ะลุง'

แน่นอนว่าการมลีงุการนัเป็นโล่ก�าบังภยัและส่งเสรมิเลีย้งดูให้เตบิใหญ่

เป็นดอกไม้แสนงาม ท�าให้รานีและอรุณไม่พอใจ คนพวกนั้นอยากให้เธอ

เสียคน ท้องไม่มีพ่อ หรือทางที่ดีก็หายไปจากโลกใบนี้เลยก็ได้

'ข้ารูว่้านงัคณุนายมันเกลยีดข้ีหน้าเอ็ง ยังไงเอ็งกห็ลบๆ หน่อยแล้วกนั  

อย่าออกไปข้างนอกบ่อยนัก'

แต่ข้ึนช่ือว่า 'สาวงาม' ต่อให้หลบซ่อนอย่างไรก็ไม่อาจพ้นสายตา 

ของเหล่าภู่ภมรท่ีหูไวตาไวได้ สารินในวัยสิบเจ็ดปีจัดเป็นดอกไม้แรกแย้ม

งดงามส่งกลิ่นหอมเลื่องลือไปท่ัวเมืองลุคน่า ยังความอิจฉาริษยามาสู่ 

สาวน้อยสาวใหญ่ เพราะหนุม่ๆ มกัแวะเวยีนมาเป็นลกูค้าเพ่ือให้ได้เห็นหน้า

หวานๆ กิริยานอบน้อม และน�้าเสียงไพเราะของเธอ

'รักษาตัวรักษาใจให้ดีก่อนเถอะวะสารินเอ๋ย อย่าเพิ่งรีบมีผัวเหมือน 

นังมุกตาร์เลย ถึงเวลามันก็มาเอง'

ทว่าผู้ชายคนนั้นกลับก้าวเข้ามาในชีวิตของสารินเร็วกว่าท่ีเธอและ 

ลุงการันคาดคิด

ซันเจย์...ผู้ชายที่คว�่าโลกทั้งใบของเธอจนคะม�าหงายมาแล้ว

ตอนนัน้เธอมีอายุสบิเจด็ย่างสบิแปดปี เป็นหญิงสาวเนือ้หอมในเมอืง

ลคุน่าท่ีหนุม่น้อยหนุม่ใหญ่ต่างส่งเทียบเชิญสูข่อเป็นแม่เรอืน แต่ล้วนได้รบั

การปฏิเสธจากรานี เพราะลูกแท้ๆ ยังไม่มีแม่สื่อมาติดต่อ แล้วจะปล่อยให้

ลูกเลี้ยงแต่งงานออกหน้าออกตาไปได้อย่างไร กระท่ังวันหนึ่งผู ้ชาย 

แปลกหน้าก้าวเข้ามาในร้าน มาดของเขาเป็นพวกคงแก่เรียน พูดจาสุภาพ

อ่อนโยน ผิดแผกจากลูกค้าในร้านคนอื่นๆ
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วนัๆ สารนิพบแต่ผูช้ายเจ้าชู้ประตดูนิ เสีย่กระเป๋าหนกั หรอืไม่กผ็ูช้าย

ท่ีพูดจากระโชกโฮกฮากจึงรู้สึกต้องตาต้องใจแต่แรกเห็น ดูเหมือนเขาเอง

จะรู ้สึกเช่นเดียวกันจึงแวะเวียนมาหลายครั้งจนมารู้ภายหลังว่าเขาคือ 

หลานชายของรานี เป็นลูกพี่ลูกน้องกับมุกตาร์

พ่อแม่ของเขาอยูท่ีเ่วฬปรุะ พอ่เป็นข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่ สว่นแม่เป็น

อาจารย์มหาวิทยาลัย ท้ังสองแตกต่างกันราวฟ้ากับเหว แต่กว่าสารินจะรู้

ความจริง เธอก็ทุ่มเทความรักให้เขาจนหมดตัวหมดใจเสียแล้ว

'พี่จะบอกคุณพ่อคุณแม่เรื่องของเรา สารินไม่ต้องห่วงนะ'

'แต่สารินเป็นก�าพร้า ไม่คู่ควรกับพี่ซันเจย์เลยนะคะ'

'สารินรักพ่ีไหม' เขาพึมพ�าพลางพร�่าจูบไปตามลาดไหล่อย่าง 

หิวกระหาย ก่อนรวบเธอขึ้นมานั่งบนตัก แต่สารินพยายามขืนตัวหนี

'พี่ซันเจย์อย่าท�าแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวใครมาเห็น'

'พี่จะขาดใจตายอยู่แล้ว สารินไม่รักพี่เลยเหรอ'

'สารินรักพี่ซันเจย์ แต่ท�าแบบนี้ไม่ถูกนะคะ สารินไม่อยากให้ใคร

นินทา'

'ช่างมันปะไร พี่กับสารินรักกัน แค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่เหรอ'

สารินรู้ดีว่าไม่พอ ครอบครัวของซันเจย์ไม่มีวันยอมรับลูกสะใภ้ฐานะ

ต�่าต้อยแน่นอน แต่ความรักท่ีอัดแน่นอยู่เต็มหัวใจท�าให้สารินมองข้าม

อุปสรรค หลงละเมอว่าซันเจย์จะพาเธอฝ่าฟันขวากหนามทุกอย่างได้

'พ่ีรักสารินมากนะ รักมากก็หวงมาก ไม่อยากให้ใครเห็นสาริน  

อยากเก็บสารินไว้แต่ในบ้าน'

'สารินจะท�าแบบนั้นได้ยังไง สารินต้องเลี้ยงดูตัวเองนะคะ'

'ถ้างั้นเราแต่งงานกันนะสาริน พี่จะดูแลสารินเอง'

'พี่ซันเจย์!'

สารินมองเขาด้วยสายตาเทิดทูนราวกับเขาคือเทพเจ้า คือผู้ท่ีเธอ 
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มอบชีวิตและจิตวิญญาณให้ ดูเหมือนซันเจย์เองก็พอใจท่ีเธออ่อนน้อม 

เชือ่ฟังจงึพาเธอไปแต่งงานนอกเมืองลคุน่า เขาจ้างพราหมณ์คนหนึง่ท�าพิธี

ให้ แม้ไม่มีญาติของเขาหรือของสารินร่วมงาน แต่สารินก็ยอมเพราะค�าว่า 

'รัก' ที่เธอไม่เคยได้รับมาก่อน

'สารินเห็นรึยังว่าพี่รักสารินแค่ไหน'

'แล้วถ้าคุณแม่รู้ล่ะคะ คุณแม่ต้องตีสารินตายแน่ๆ'

'น้ารานีไม่ใช่เจ้าชีวิตของสาริน ตอนนี้สารินเป็นภรรยาของพ่ีแล้ว  

พี่จะปกป้องสารินเอง'

คืนนั้นท่ีโรงแรมในเมืองปาฏลีอบอวลไปด้วยแรงรักและเพลิง

ปรารถนา สัมผัสของเขาอ่อนหวานนุ ่มนวลสร ้างความตะลึงลาน 

แปลกใหม่ให้เด็กสาวว้าเหว่ขาดความรักจนยอมกระโจนเข้าหากองเพลิง

อย่างไม่ระวังตัว

เรื่องมาแดงเข ้าหูพ ่อแม่ของเขาหลังจากนั้นเกือบสองเดือน 

เมื่อมหาวิทยาลัยของซันเจย์เปิดภาคเรียน เขาต้องกลับไปเวฬปุระ แต ่

จะให้ท้ิงสารินไว้ท่ีลุคน่าก็ท�าไม่ได้ จึงเปิดเผยเรื่องของสารินให้พ่อแม่รับรู้ 

ท�าเอาแม่ของซันเจย์แล่นมาต่อว่ารานีถึงเมืองลุคน่า

'ท�าไมแกไม่รู้จักคุมลูกแกให้ดี ปล่อยให้มันมายั่วลูกชายฉันได้ยังไง'

'ฉันจะรู้ได้ยังไงว่าสองคนนี้แอบเจอกัน ฉันไม่ได้เฝ้ามันไว้สักหน่อย' 

รานอีอกตวัพลางถลงึตาใส่สารนิ 'สะใจแกรยัึงท่ีท�าให้ครอบครวัเขาแตกกนัได้'

'หนูเปล่านะคะคุณแม่ หนูแค่...หนู...'

'ไม่ต้องมาบีบน�้าตา ถ้าแกไม่ให้ท่า ออดอ้อนให้หลานฉันพาไป

แต่งงาน เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ยังไง'

'น้ารานีอย่าว่าสารินเลยครับ ผมผิดเอง'

'แกผิดแน่นอน ส่วนแม่นี่ก็ผิดที่สุด' รานีฟาดสารินไม่ยั้ง ซันเจย์ท�าที

จะเข้ามาห้าม แต่แล้วเขาก็ชะงักฝีเท้า ก่อนถูกแม่ของเขาดึงออกไป 
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นอกบ้าน แม่เลี้ยงจึงถือโอกาสช�าระความรวบยอด

ร่างกายของสารินบอบช�้าแต่ไม่เท่าหัวใจ ซันเจย์ไม่ได้ปกป้องเธอ

อย่างที่เคยสัญญาไว้แม้แต่น้อย

'อยู่ในห้องนี่ล่ะ ไม่ต้องออกไปก่อเรื่องอีก' รานีลากเธอเข้าไปขังไว ้

ในห้องเก็บของพลางชี้หน้าคาดโทษ

'คุณแม่อย่าท�ากับสารินแบบนี้ สารินส�านึกผิดแล้วค่ะ'

'ฉันจะขังแกไว้จนกว่าจะคิดวิธีจัดการแกได้ อยู่เงียบๆ ล่ะ ไม่งั้น 

ฉันจะให้อรุณมาจัดการแก'

ค�าขู่ได้ผล สารนิยอมคู้เข่าพิงลงักระดาษอย่างหมดแรง เพียงครูเ่ดยีว

เธอก็ได้ยินเสียงไขกุญแจ ความดีใจท�าให้เธอรีบลุกข้ึนยืน หมายจะเดิน 

ไปหาซันเจย์ แต่แล้วก็ต้องย่นคิ้วแปลกใจเมื่อเห็นหน้าคนไขกุญแจ

'พี่มุกตาร์!'

'แกคิดว่าพี่ซันเจย์จะช่วยแกรึไง โน่นแน่ะ ตามแม่เขากลับเวฬปุระ 

ไปแล้ว' มุกตาร์กรีดเสียงหัวเราะ

'ไม่จริง พี่ซันเจย์สัญญาว่า...'

'แกนี่มันโง่กว่าที่ฉันคิดเยอะเลยนะสาริน'

'พี่มุกตาร์หมายความว่าไง สารินแต่งงานกับพ่ีซันเจย์แล้ว เขาจะ 

ทิ้งสารินไว้ที่นี่ได้ยังไง พี่มุกตาร์โกหก'

'แอบไปแต่งงานนอกเมือง มีแค่พราหมณ์คนเดียวเป็นพยาน ไม่มี

แขกจากฝ่ังเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนีย่นะเรยีกว่างานแต่งงาน มันกแ็ค่ละครหลอกๆ 

ที่พี่ซันเจย์สร้างขึ้นเพื่อหวังฟันแกนั่นแหละ'

'ไม่จริง พี่ซันเจย์ไม่ท�าแบบนั้น เขารักสาริน'

มุกตาร์เท้าเอว บิดปากหยัน 'บทแกจะโง่ก็โง่อย่างไม่น่าเช่ือเลยนะ 

สาริน'

'พี่มุกตาร์หมายความว่ายังไง'
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'แกคิดว่าเรื่องของแกกับพี่ซันเจย์เป็นความลับนักเหรอ แกคิดเหรอ

ว่าเหตุผลท่ีพ่ีซันเจย์ไปพบแกท่ีร้านเป็นพรหมลิขิตอย่างท่ีเขาบอกแก  

คนฉลาดอย่างแกลองคิดสิว่าพี่ซันเจย์ตีสนิทกับแกเพราะอะไร'

'พี่มุกตาร์!'

'ใช่! ฝีมือฉันเอง ฉันเห็นว่าเขาอยู่ว่างๆ ก็เลยแนะน�าว่าท่ีร้านมี 

สาวงามเมืองอยู่ พี่ซันเจย์ก็แค่คึกคะนองตามประสาวัยรุ่น แต่ใครจะคิด 

ว่าแกจะจับพี่ซันเจย์แบบนี้'

'ไม่จริง สารินแต่งงานกับพี่ซันเจย์แล้วสารินจึงยอมตกเป็นของเขา 

สารินไม่ใช่พี่มุกตาร์ที่มั่วผู้ชายไปทั่วจนเป็นขี้ปากคนทั้งเมือง'

'แกก็ไม่ได้ดีไปกว่าฉันนักหรอกนังสาริน ถึงฉันจะม่ัวผู้ชายแต่ฉัน 

ก็เต็มใจ ฉันไม่ได้ถูกท้ิง ฉันเข่ียพวกนั้นท้ิงต่างหาก แต่แกถูกผู ้ชาย 

หลอกกินฟรี แล้วยังคิดว่างานแต่งงานหลอกๆ นั่นเป็นเรื่องจริงอีกเหรอ 

แม่คนฉลาด'

'พี่มุกตาร์หลอกสาริน พี่ซันเจย์ไม่ใช่คนแบบนั้น'

'พี่ซันเจย์เป็นแบบนั้นมาตลอด แกก็เห็นไม่ใช่เหรอว่าเมื่อกี้แกถูก 

คุณแม่ตบตีเสียน่วม เขาไม่เห็นจะเข้ามาช่วยแกสักนิด'

สารินขบริมฝีปาก พยายามห้ามน�้าตาไม่ให้ไหล แต่กลับท�าไม่ได้เลย

'ใครบ้างไม่อยากลิ้มลองหญิงงามประจ�าเมือง ผู้ชายอนาคตไกล 

อย่างพี่ซันเจย์ก็แค่อยากกินฟรี มีหรือจะยกย่องเด็กก�าพร้าไร้การศึกษา 

เป็นเมียออกหน้าออกตา แกเอาสมองส่วนไหนคิดนังสาริน'

ใช่แล้ว! หากสารินใช้สมองมากกว่าหัวใจก็คงไม่ถูกหลอกให้เสียตัว

และเสียน�้าตาแบบนี้

'ท�าไมพี่มุกตาร์ต้องท�ากับสารินแบบนี้'

'แกยังมีน�า้หน้ามาถามอีกเหรอนงัสารนิ ใครใช้ให้แกสวยเด่นเกนิหน้า

เกินตาฉัน ไปไหนก็มีแต่คนชมแก มีแม่สื่อมาสู่ขอแก แล้วฉันล่ะ ฉัน 
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เป็นพี่แกด้วยซ�้ากลับไม่มีใครมาสู่ขอ แล้วแกจะให้ฉันยอมเห็นแกได้ดีกว่า

เหรอ ไม่มีวันหรอก ฉันถึงต้องลากแกลงมาตกต�่าย่ิงกว่าฉันให้ได้น่ะสิ... 

นังโง่!'

ค�าตอบของมุกตาร์ท�าให้สารินเข้าใจทุกอย่างกระจ่างชัด ความอิจฉา

ริษยาของมุกตาร์ท�าให้สารินถูกลากลงไปในโคลนตม โดยมีซันเจย์เป็น 

เหยื่อล่อชั้นดี

แน่นอนว่าเรื่องราวท่ีเธอถูกผู้ชายหลอกกินฟรีแพร่ขยายไปท่ัวเมือง 

ลุคน่าโดยฝีมือของรานีและมุกตาร์ สารินแค่ก้มหน้าก้มตาท�างานอยู ่

หลังร้านไป สักวันคงท�าใจได้เอง

แต ่ดู เหมือนโชคชะตายังไม ่หยุดกลั่นแกล ้ง พายุแห ่งความ

เปลี่ยนแปลงพัดพาซันเจย์กลับมาหาเธออีกครั้ง และพรากลุงการันไป 

จากเธอตลอดกาล!

(ตดิตามอ่านต่อได้ในฉบับเตม็)
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