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คือ… เธอ
พิมลพัทธ์



“ผมก็ไม่ได้รักคุณเพราะคุณสวยซะหน่อย 
ผมรักคุณที่ตัวคุณ เพราะคุณคือคุณ”



แม้วนัเวลาท่ีเราร่วมเดนิทางมาจากจดุเริม่ต้นของแจ่มใสด้วยหนงัสอืแนว 

'ความรูส้กึด.ี.. ท่ีเรยีกว่ารกั' จะผ่านไปนานเท่าไหร่ หากสิง่ท่ียงัชดัเจนอยู่ในใจ

คอืความทรงจ�าและความสขุจากเรือ่งราวท่ีเราได้ร่วมแบ่งปันกบันกัอ่านเสมอมา  

ช่ือของ 'ความรูส้กึด.ี.. ท่ีเรยีกว่ารกั' ยงัคงถกูหยบิยกข้ึนมาพูดคยุในหมูน่กัอ่าน

อยู่เรื่อยๆ ซึ่งส�าหรับนักเขียนและคนท�าหนังสืออย่างพวกเราแล้ว นับเป็นเรื่อง

น่ายินดีและภูมิใจอย่างย่ิง เม่ือหนังสือท่ีพวกเราท�าด้วยความตั้งใจกลายเป็น

ความรู้สึกดีที่ประทับแน่นอยู่ในหัวใจของนักอ่านเช่นนี้

การกลบัมาอีกครัง้ของ 'ความรูส้กึด.ี.. ท่ีเรยีกว่ารกั' กเ็พือ่ขอบคณุนกัอ่าน 

ท่ีอยู่ร่วมกับเรามาในการเดินทางอันแสนยาวนาน และเพื่อมอบความสุข  

สดใส ละมุนละไมของความรักให้กับนักอ่านรุ่นใหม่ๆ ได้รู้จัก หวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าหนังสือของเราจะท�าให้นักอ่านทุกท่านมีช่วงเวลาอบอุ่นและสามารถย้ิมได ้

ด้วยหัวใจที่เติมเต็มด้วยความหวานล�้าไปด้วยกันค่ะ

จะเป็นอย่างไรถ้าเจ้าของร่างและเจ้าของวิญญาณเป็นคนละคนกัน?!

จากอุบัติเหตุในครั้งนั้นท�าให้ 'อรกานต์' สาวห้าวขาลุยต้องมาติดอยู่ 

ในร่างของ 'ธีร์วรา' สาวสวยสุดม่ัน ท่ีนอกจากจะเป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็

ไม่มีส่วนไหนท่ีเหมือนกันอีกเลย!! งานนี้อรกานต์จะต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ 

ในร่างของธีร์วรา แถมต้องมารับมือกับความเจ้าเล่ห์แพรวพราวของ 'กฤติน' 

หนุ่มสุดหล่อที่สามารถท�าให้เธอใจเต้นแรงได้ งานนี้อรกานต์ในร่างของธีร์วรา

จะสามารถรบัมือกบัความรกัครัง้นี้ได้หรอืไม่ ติดตามอ่านต่อได้ในหน้าถดัไปค่ะ

ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

ค�ำน�ำ





'พิมลพัทธ์' เป็นสาว กทม. ท่ีรักการอ่านเป็นชีวิตจิตใจ เรียกตัวเอง 

ได้เต็มปากว่า 'นักอ่าน' อ่านมากๆ เข้าก็กลายเป็น 'นักอยากเขียน' พอเรียนจบ

คณะบัญชี ได้นั่งท�าบัญชีพอเบื่อๆ ก็เริ่มเป็น 'นักเขียนสมัครเล่น' เขียนนิยาย

ลงในเว็บพันทิปกับเด็กดี ก่อนที่ สนพ. แจ่มใสจะให้โอกาสได้มาเป็น 'นักเขียน' 

จริงๆ โดยมีเรื่อง 'คือ... เธอ' เป็นผลงานเรื่องแรกในชีวิต พิมพ์เมื่อปี 2548 

ตามด้วยเรื่องอื่นๆ ในปีถัดๆ มา

ต่อมาชีวิตสาวออฟฟิศโสดสนิทก็กลายมาเป็นแม่บ้านเต็มตัว หมดเวลา

ไปกับการดูแลบ้าน ดูแลสามี และดูแลลูกสาวอีกสองคน ท�าให้หาเวลาว่าง 

ลงมือเขียนได้น้อยนิด จึงร้างรางานเขียนไปนานหลายปี ถึงข้ันคิดจะ 

แขวนปากกาจริงจังเสียก็หลายครั้ง โชคดีท่ียังมีนักอ่านหลายคนท่ียังถามไถ่ 

กันมาเสมอ และทาง สนพ. ก็ยังให้โอกาสเรื่อยมาจึงท�าให้แขวนปากกาไม่ลง 

แม้จะเขียนได้ช้าระดบัเต่าคลาน แต่กยั็งคดิจะมีผลงานออกมาให้ได้อ่านกนัอยู่

นะคะ ขอบคุณที่ยังไม่ลืมกันค่ะ

ประวัตินักเขียน
พิมลพัทธ์



แนะน�ำตัวละคร

ธีร์วรา (ไทร่า)  สาวสงัคมไฮโซสดุเปรีย้วจีด๊! แสนเย่อหย่ิงท่ีมีดกีรคีวามเจ้าเสน่ห์และ
เจ้าชู้ไม่แพ้ใคร เปลีย่นผูช้ายบ่อยไม่แพ้เปลีย่นรองเท้า เป็นท่ีหมัน่ไส้
ของเพื่อนทุกคนมากโดยเฉพาะ ‘อรกานต์’

อรกานต์ (อ้อ)  นักศึกษาสาวห้าวขาลุย เป็นคนร่าเริงแจ่มใส มีน�้าใจกับเพื่อนฝูง  
ถูกโชคชะตาเล่นกลให้ต้องมาติดอยู ่ ในร่างของเพื่อนท่ีตัวเอง 
เกลยีดข้ีหน้าอย่างไทร่า แม้จะเร่ิมต้นชีวติใหม่ในร่างนีอ้ย่างไม่เตม็ใจ
แต่เธอก็สามารถปรับตัวได้ดีเกินคาด

กฤติน (กริช)  ลกูชายเจ้าของธนาคารใหญ่ท่ีท้ังรวยล้นฟ้า หล่อลากดนิ และแสนเท่
ด้วยลุคนักกีฬาน่าหม�่า เสน่ห์แรงระดับเป็นเพลย์บอยตัวฉกาจ 
ท่ีเปลีย่นคูค่วงไม่ซ�า้หน้า แต่สดุท้ายกต้็องมาตกหลมุรกัซึมลกึภรรยา
คนสวยของตัวเอง

ทินกร (ทิน)  หนุม่ตีห๋น้าใส หล่อบาดใจสไตล์หนุม่เกาหล ีอยูใ่นแวดวงสือ่สารมวลชน 
จึงคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีอารมณ์ดีอยู่เป็นนิจ เป็นหนุ่ม 
เจ้าส�าราญท่ีมจีติใจงดงาม สวมบทบาทผูช่้วยพระเอกได้อย่างดเีย่ียม
โดนใจประชาชน

นิลยา (นิล)  เป็นสาวท่ีหล่อสะดุดตา มาดเท่สะดุดใจ เป็นเพื่อนสนิทท่ีสุดของ 
อรกานต์ และเป็นคนเดียวท่ีรู้จักตัวตนของอรกานต์ดี ท้ังอรกานต์ 
ในร่างเดิมและอรกานต์ในร่างของไทร่า
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หญิงสาวผูน้อนหลบัใหลไม่ได้สตอิยู่บนเตยีงถงึสองวันเริม่รูส้กึตัวทีละน้อย  

กลิ่นอบอวลของยาและวัสดุทางการแพทย์ต่างๆ ท�าให้พอจะรับรู้ได้ว่าตน

ก�าลงัอยู่ในโรงพยาบาล อรกานต์หายใจเข้าช้าๆ พลางค่อยๆ ขยบักายให้นอน 

อยู่ในท่าท่ีสบายข้ึน ก่อนจะเปิดเปลอืกตาและพยายามปรบัสายตาให้เข้ากบั

แสงสว่างของห้อง

มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอ้ีใกล้กับเตียงหล่อน และก�าลังมองมา

ทางหล่อนอย่างสนอกสนใจ

"ตื่นแล้วหรือคะคุณ หนูกดกริ่งเรียกพยาบาลให้นะคะ"

อรกานต์ไม่ตอบ หล่อนมองไปรอบๆ ห้อง แน่ใจมากข้ึนว่าท่ีนี่เป็น 

โรงพยาบาล และเม่ือมองย้อนกลบัมายังผูห้ญิงผมยุ่งประบ่า ใบหน้าแบนๆ 

กรามสี่เหลี่ยม ผิวค่อนข้างขาวที่ขณะนี้มาหยุดยืนอยู่ที่ข้างเตียงแล้วก็ไม่รู้

จะพูดจะตอบอย่างไร หล่อนแน่ใจว่าหล่อนไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อน

เมื่อพยายามนึกไปถึงภาพความทรงจ�าครั้งหลังสุด อรกานต์จ�าได้ว่า

ตนเองนัน้ก�าลังเดินออกจากมหาวิทยาลัยดว้ยความรีบร้อน ในมอืถือขาตั้ง 

แผ่นกระดาน กระดาษ สี และอุปกรณ์วาดภาพทั้งหมดพะรุงพะรัง หล่อน

บทน�ำ
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มองซ้ายมองขวาจนแน่ใจแล้วว่าปลอดภัย จึงรีบเดินข้ามถนน แต่แล้ว 

รถคันหนึ่งก็เลี้ยวโค้งผ่านหัวมุมถนน ตรงดิ่งมาทางหล่อนด้วยความเร็วสูง

แล้วก็รู้สึกเหมือนกับวูบไป หล่อนนึกออกอยู่แค่นั้น

บางทีผู้หญิงคนนี้อาจเป็นคนที่ขับรถคันนั้นก็ได้

"เกิดอะไรขึ้นคะ" อรกานต์ถามเสียงแผ่ว

คนข้างเตยีงมองหล่อนแปลกๆ ท่าทางอกึอกั "คณุเกดิอุบัตเิหตนุ่ะค่ะ"

"แล้ว...คุณพาฉันมาส่งโรงพยาบาลหรือคะ"

ทีนี้ผู้หญิงคนนั้นมองหล่อนด้วยสีหน้าตกตะลึงราวกับเห็นผี "ปะ...

เปล่าค่ะ คะ...คอื...มีคนพาคณุส่งโรงพยาบาลแล้วโทรแจ้งทางบ้าน คณุผูห้ญิง 

มาดแูลจดัการจนคุณอยูห้่องพิเศษแล้ว ท่านก็ให้หนเูฝ้าคณุต่อค่ะ ท่านต้อง

รีบไปธุระ"

คราวนีถ้งึทีท่ีอรกานต์จ้องมองคนพดูราวกบัว่าอีกฝ่ายมาจากดาวอังคาร  

"คุณผู้หญิง? คุณผู้หญิงไหน"

"กะ...ก็...คุณ...คุณแม่ของคุณไงคะ"

"แม่ฉัน?" คนป่วยย้อนเสียงสูง

แม่ของหล่อนกลายเป็น 'คุณผู้หญิง' ไปตั้งแต่เมื่อไหร่กัน อรกานต์

นึกถึงใบหน้าซ่ึงเจือรอยย้ิมอยู่เสมอของมารดา ใครต่อใครมักจะเรียกแม่

ของหล่อนว่า 'อาจารย์' ต่างหาก แม่ของหล่อนเป็นอาจารย์สอนวรรณคดี

อยู่ท่ีมหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงแห่งหนึ่ง มีลูกศิษย์ท่ีรักและเคารพมากมาย 

แต่...คงไม่มีใครเคารพถึงขนาดเรียกท่านว่า 'คุณผู้หญิง' หรอก

หล่อนพยายามยนักายลกุข้ึนนัง่ 'ผูห้ญิงคนนัน้' รบีเข้ามาช่วยประคอง

โดยไม่ต้องร้องขอ เมื่อได้ท่านั่งที่สบายถูกใจแล้ว หล่อนก็ยกมือขึ้นเสยผม

ตามความเคยชิน

อรกานต์ชะงกั นยัน์ตาเบิกกว้างทันทีท่ีรบัรูไ้ด้ว่ามีสิง่ผดิปกต ิผมของ

หล่อน...ผมของหล่อนไม่ใช่ผมซอยสั้นซ่ึงมีปอยผมลงมาระโหนกแก้ม 
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อยู่เสมอ หากแต่เป็นผมเส้นเลก็...เลก็และนุม่ละเอียดกว่าผมของหล่อนเอง 

กลุ่มไหมนุ่มสลวยนี้ยาวตรง ดกหนา และคาดว่าน่าจะยาวถึงกลางหลัง 

หล่อนจับเส้นผมกลุ่มหนึ่งข้ึนมาพิจารณาและพบว่ามันเป็นสีน�้าตาลไหม้  

เงาวับล้อแสงไฟ สวยมากทีเดียว

นี่มันเกิดอะไรขึ้น

ยังไม่ทันท่ีจะถามหรอืทักท้วงใดๆ นางพยาบาลสองคนกเ็ข้ามาพร้อมกบั 

เคร่ืองวดัความดนั คนหนึง่ยกข้อมือของหล่อนข้ึนตรวจชีพจรทันที ส่วนอกีคน 

ส่งยิ้มให้ก่อนจะเริ่มซักถามอาการต่างๆ ของตัวหล่อน

"ตอนนี้แพทย์เวรก�าลังตรวจคนไข้ตามตึกอยู่ค่ะ แต่อีกสองช่ัวโมง 

คุณหมอปราโมทย์ก็จะมาแล้ว คุณไทร่าไม่เป็นอะไรมาก พี่ว่ารอคุณหมอ

ปราโมทย์ทีเดียวเลยดีไหมคะ" 

พยาบาลคนหนึง่ถามเมือ่ซักถามอาการท่ัวไปของหล่อนเสรจ็เรยีบร้อย 

อรกานต์อ้ึงไปครู่ใหญ่ ค่อยๆ เรียบเรียงประโยคค�าถามเม่ือครู่ในสมอง 

เสียใหม่...คุณไทร่า...มีคนเรียกหล่อนว่า 'คุณไทร่า' นี่มันอะไรกันวะเนี่ย

แต่ก่อนท่ีจะได้ทักท้วงอะไร หล่อนกน็กึข้ึนมาได้ถงึพวงผมซ่ึงยาวสยาย 

อยู่กลางหลัง

อรกานต์นิ่งเงียบ คิ้วขมวดมุ่น ใช้ความคิดอย่างหนัก

"ตกลงรอคุณหมอปราโมทย์ไหมคะ หรือจะให้คุณหมอประวิทย ์

เข้ามาตรวจก่อน"

"รอค่ะ" อรกานต์ตอบเรียบๆ

"แล้วคุณไทร่าจะให้พี่โทรแจ้งคุณหญิงเลยมั้ยคะว่าคุณตื่นแล้ว หรือ

จะให้แดงโทร"

"เดี๋ยวให้แดงโทรค่ะ" หล่อนตอบเรียบๆ อีกครั้ง รับรู้โดยอัตโนมัติว่า

ผูห้ญิงหน้าเหลีย่มคนนัน้ช่ือแดง และคงจะเป็นเดก็รบัใช้ในบ้านของคุณหญิง

กับคุณไทร่า
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แล้วมนัเกีย่วอะไรกบัหล่อนล่ะ นัน่ส.ิ..ลกูสาวของอาจารย์มหาวทิยาลยั 

ระดับแนวหน้ากับวิศวกรใหญ่ประจ�าบริษัทก่อสร้างท่ีใหญ่เป็นอันดับต้นๆ 

ของประเทศ อย่างไรเสียก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับ 'คุณหญิง' หรือ 'คุณไทร่า'

พยาบาลออกจากห้องไปแล้ว หากคนช่ือแดงยังคงนั่งมองหล่อน 

ไม่วางตา

อรกานต์รู้สึกกระอักกระอ่วนใจพิกล เล่นจ้องกันแบบนี้ หล่อนจะคิด

จะพูดอะไรไม่ออกเลยจริงๆ เห็นทีต้องขอหลบไปอยู่เงียบๆ คนเดียวสักพัก

"ฉัน...ฉันอยากไปห้องน�้า"

เพยีงเปรยข้ึนมาเบาๆ หล่อนกไ็ด้รบัความช่วยเหลอือย่างดจีากคนช่ือแดง 

อีกครั้งอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่กี่อึดใจท้ังตัวหล่อนและเสาท่ี

แขวนขวดน�า้เกลอืกเ็ข้าไปอยู่ในห้องน�า้เรยีบร้อย อรกานต์รบีปิดประตหู้องน�า้ 

อย่างรวดเร็วก่อนที่ผู้หวังดีจะเสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือด้านใน

โอย...รู้สึกเคล็ดขัดยอกไปหมดท้ังตัว แค่จะยืนนิ่งๆ ยังอ่อนเปลี้ย

เพลียแรงไม่เบา อรกานต์มองข้อมือข้างขวาที่มีผ้าพันแผลพันอยู่ ส�ารวจ

ตามแขนขาก็ไม่พบรอยขีดข่วนใดๆ น่าแปลก...ถูกรถชน มันน่าจะมี 

รอยถลอกหรอืฟกช�า้ด�าเขียวบ้างนะ แล้วนี.่..ท�าไมท้ังแขนและขาของหล่อน

ถงึได้ขาวซีดอย่างนีล่้ะ ผวิขาวเนยีนละเอียดผดิกบัผวิขาวอมเหลอืงธรรมดา

ของหล่อน

มันเกิดอะไรข้ึนกันแน่ หล่อนหลับไปนานขนาดท่ีสีผิวเผือดลงและ 

ผมยาวขึ้นหลายนิ้วเชียวหรือ หลับไปนานขนาดท่ีแม่ได้เลื่อนข้ันเป็นถึง 

คุณหญิงเชียว

หญิงสาวเคลื่อนตัวเองไปอยู่หน้ากระจก แล้วก็ต้องตาค้างมอง 

ภาพสะท้อนตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตา

นี่หล่อนบ้าหรือเกิดภาพหลอนกันแน่

สตรสีาวสวย...สวยมาก ก�าลงัจ้องมองหล่อนมาจากกระจกเงา ใบหน้า
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รปูไข่เนยีนเกลีย้งมรีอยช�า้อยู่ท่ีโหนกแก้มขวาและมผ้ีาปิดแผลอยู่เหนอืคิว้ขวา  

เห็นได้ชัดว่าใบหน้าข้างขวาถกูกระแทก แต่กระนัน้รอยแผลกบัความซีดเผอืด 

ของสีหน้าก็ยังปกปิดความงามไม่มิด คิ้วสีน�้าตาลไหม้พาดโค้งอยู่เหนือ

ดวงตาสองช้ันยาวรี นัยน์ตาสีน�้าตาลเข้มหวานซ้ึง จมูกโด่งเป็นสันตรง 

รับกับริมฝีปากได้รูป...สวย...หยาดฟ้ามาดิน

ทว่า...หล่อนเกลียดผู้หญิงคนนี้จับใจ เกลียดมาก...เกลียดเข้าไส้เลย

นี่คือคุณไทร่า ธีร์วรา ภคภัทราตัวจริงของแท้และแน่นอน

อรกานต์กะพริบตาถี่ๆ สะบัดศีรษะหลายครั้ง ก่อนจะลืมตาข้ึน 

มองกระจกอีกครั้ง

เช่นเคย ภาพสะท้อนของหล่อนคือภาพของธีร์วรา ภคภัทรา

อรกานต์ลองดึงผม หยิกแก้ม และหยิกแขนตัวเองดู โอ๊ย! ยังเจ็บ!  

นี่ไม่ใช่ความฝันแน่! แล้วมนัคอืความจรงิชนดิไหนกนั หล่อนโดนรถชน แล้ว

ตื่นขึ้นมาในร่างของธีร์วรา ภคภัทรา เพื่อนร่วมช้ันเรียนท่ีหล่อนแสนจะ

เกลียดชังหรอกหรือ ความจริงเป็นเช่นนี้หรือ มันเป็นไปได้อย่างไร?!

หญิงสาวท้ิงตวัลงนัง่ทอดอาลยับนโถส้วม เอายังไงดล่ีะทีนี ้เรือ่งมหัศจรรย์ 

พันลึกอะไรก็ไม่รู้ดันมาเกิดข้ึนกับหล่อนเข้าอย่างจัง จะสลับร่างกับใครท่ี

มันดีกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้ ดันมาเป็นยายไทร่าคู่อาฆาตของหล่อนเสียด้วยสิ

แรกเริ่มเดิมทีนั้น หล่อนไม่ได้มีอคติหรือรังเกียจเดียดฉันท์อะไรกับ

เพือ่นแสนสวยคนนีห้รอก เห็นคณุเธอเชดิหย่ิงใส่ทุกคนกยั็งเข้าใจไปว่ากริยิา

ท่าทางเธอคงเป็นเช่นนั้นเอง รู้จักกันมากกว่านี้สักหน่อย คุ้นเคยกันกว่านี้

อีกนดิ กค็งจะพอเข้ากนัได้ หากแต่เม่ือช่วงเวลาแห่งการรบัน้องใหม่ผ่านไป  

คุณไทร่าเธอก็ยังรักษาระดับความเหินห่างของตัวเธอกับเพื่อนฝูงทุกคนไว้

อย่างเหนยีวแน่น ใบหน้าสวยละมุนมักมสีหีน้าราบเรยีบไร้ความรูส้กึ ดวงตา

หวานคมไม่เคยเหลอืบแลสายตาไปมองใคร หาไม่กจ็ะมแีววหยามหยันดถูกู

ฉายแสงออกมาอยู่เสมอ รมิฝีปากบางได้รปูนัน้เล่า ไม่เคยเอ่ยวาจาเป็นมติร
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กับใครทั้งสิ้น มีแต่การดูหมิ่นเหยียดหยามและหาผลประโยชน์ใส่ตัว

การไม่คิดจะผูกมิตรกบัผองเพือ่นคนใดเลยของธร์ีวรา ท�าให้อรกานต์

เริม่ไม่ค่อยพอใจเพือ่นคนนีน้กั ทว่าหล่อนก็ไม่ได้เดอืดเนือ้ร้อนใจแต่อย่างใด  

แต่ย่ิงนานวันเข้า ความเห็นแก่ตัวและความแล้งน�้าใจอย่างร้ายกาจของ 

ธีร์วราก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพียงแค่เทอมแรก เพื่อนๆ ทุกคนต่าง

พากันถอยห่าง ความพยายามท่ีจะผูกมิตรกับสาวสวยคนนี้เหือดหายไป 

โดยท่ัวหน้า ผู้ท่ีวนเวียนอยู่รอบกายเธอผู้นั้นมีเพียงเพ่ือนผู้หญิงสามสี่คน 

ท่ีมีบุคลกิคล้ายคลงึกนั นัน่คอืบุคลกิของสาวไฮโซมาดหร ู สวยเรดิเชิดหย่ิง  

ซึ่งวันๆ ไม่ได้ท�าอะไรนอกจากแต่งตัวให้สวยเข้าไว้ และผูกไมตรีกับผู้ชาย

มากหน้าหลายตา คนที่ทน 'คุณไทร่า' ได้ เห็นจะมีแต่เพื่อนสามสี่คนนี้กับ

ผู้ชายที่พยายามตามจีบคุณเธอเท่านั้นแหละ

ความเกลียดชังเริ่มก่อตัวข้ึน เม่ือธีร์วราเริ่มใช้อ�านาจบาตรใหญ่จาก

การท่ีมีบิดาเป็นคนใหญ่คนโตในแผ่นดนิ อาจารย์บางท่านถงึกบัยอมให้เธอ

ส่งงานช้ากว่าก�าหนดได้เป็นกรณีพิเศษ อาจารย์บางท่านจงใจเอาหูไปนา

เอาตาไปไร่เช็กช่ือให้เธอแม้ว่าวนันัน้ๆ เธอจะไม่ได้เข้าเรยีน อาจารย์บางท่าน 

ไม่ต�าหนิตเิตยีนอะไรเม่ือเธอเข้าเรยีนสายไปถงึหนึง่ช่ัวโมง มีบ้างท่ีอาจารย์

บางท่านเรียกเธอผู้นี้ไปว่ากล่าวตักเตือน หากทว่าไม่เคยมีท่านใดท่ีจะ

ก�าหนดบทลงโทษจริงๆ จังๆ

อรกานต์เริ่มออกอาการต่อต้าน เมื่อสาวไฮโซคนนี้ไม่เคยเข้ามาร่วม

ท�ารายงานกลุ่มแต่กลับมีช่ืออยู่ในคณะผู้จัดท�า หล่อนย่ืนค�าขาดให้ไทร่า 

ถอนช่ือตวัเองออกไป เนือ่งจากไม่เคยช่วยท�าอะไรเลย แต่หล่อนกลบัถกูมอง 

ด้วยสายตาดูแคลนพร้อมกับเสียงตอบเรียบเย็น 'เท่าไหร่ล่ะ ค่าเหนื่อยของ

พวกเธอ ค่ากระดาษ ค่าน�้าหมึก ค่าเสียเวลาหาข้อมูล ค่าเสียเวลาพิมพ ์ 

ค่าอะไรต่อมิอะไรทั้งหลายแหล่ ฉันให้ห้าพันเอาไปแบ่งกัน พอมั้ย'

อรกานต์โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงอยากจะเอาแบงก์พันห้าใบท่ีได้รับมา
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โยนทิ้งไปให้หมด แต่...นิลยา เพื่อนสนิทของหล่อนท้วงอย่างใจเย็น 'คิดว่า

ย่ืนหมูย่ืนแมวน่าอ้อ รายงานเสร็จแล้วจะให้ไทร่าช่วยท�าอะไรก็ไม่ได้แล้ว 

เค้าจ�าเป็นต้องส่งงานช้ินนีเ้หมือนกบัพวกเราทุกคนนัน่แหละ คดิซะว่าช่วยเค้า 

เป็นน�้าใจ แล้วเค้าก็ให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ กับเราเป็นการตอบแทน'

'มันเอาเงินฟาดหัวเรานะนิล' หล่อนตอบอย่างโกรธจัด

'คิดว่ามันคอืการตอบแทน คดิให้ได้อย่างนี ้ถ้าแกจะไม่เอาเงนิ ไม่อยาก 

ถูกใครฟาดหัว แกก็ไม่ต้องเอา ให้ไอ้ปอกับไอ้สุมันไป สองคนนั่นก�าลัง

ต้องการเงิน'

เป็นความจริงที่เพื่อนบางคนมีฐานะยากจนมาก บางคนมีพ่อแม่เป็น

ชาวไร่ชาวนาอยู่ต่างจงัหวดั มีรายได้แค่พอยังชีพไปวนัๆ เม่ือลกูรกัด ีเรยีนดี  

สอบเข้ามหาวทิยาลยัได้ พ่อแม่กต้็องยอมท่ีจะสญูเสยีคนช่วยท�างานหาเงนิ

ไปคนหนึ่งเพื่อหวังอนาคตภายหน้าท่ีดีกว่า ลูกจะเรียนก็ได้แต่ต้องส่งเสีย 

ตัวเอง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหลายเองนะ พ่อแม่สุดปัญญาจริงๆ หรือ 

บางคนนอกจากจะเรยีนแล้ว ยังต้องท�างานหามรุง่หามค�า่ รบัผดิชอบปากท้อง 

ของยายกับน้องที่บ้านอีก มหาวิทยาลัยของรัฐเป็นที่รวมของคนทุกชนชั้น

จริงๆ อรกานต์ยอมนิ่งเพราะเห็นว่าอย่างไรก็ตาม เงินก็เป็นของมีค่า และ

ยังมีคนที่จ�าเป็นต้องใช้เงินจ�านวนนี้อยู่

แต่การนิง่นัน้ท�าให้ไทร่ามองหล่อนอย่างเย้ยหยันมากข้ึน ถงึกบัส่งย้ิม

ดูแคลนมาให้หล่อนทุกครั้งท่ีสามารถเอาเงินจ้างเพ่ือนของหล่อนบางคน 

ให้พิมพ์รายงานให้ หรือท�าการบ้านบางชิ้นให้ได้ 'ฉันมีเงินนะอ้อ เห็นมั้ยว่า

มันส�าคัญกว่าค�าว่าน�้าใจของเธอ'

อรกานต์แทบเต้น เกือบจะมีการตอบโต้อย่างรุนแรงเกิดขึ้นแล้ว ถ้า

นิลยาไม่มาขวางไว้เสียก่อน หล่อนจึงได้แต่โวยวาย 'มันหยามเรานะนิล  

มันดูถูกเพื่อนเรา เอาเงินฟาดหัวเพื่อนเรา'

'แล้วเพื่อนเราไปรับเงินเค้าจริงหรือเปล่าล่ะ'
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'จริง' คนเดือดดาลรับอย่างไม่ค่อยเต็มใจนัก ก่อนจะบ่นต่อ 'ไม่รัก

ศักดิ์ศรีกันบ้างเลย ไอ้พวกนี้'

นลิยาส่ายหน้า 'พวกนัน้มันกร็ูว่้าไทร่าดถูกูมัน เอาเงนิฟาดหัวมนั แต่

ลองคดิดนูะ มันต้องท�างานกีช่ั่วโมงกว่าจะได้ห้าพัน บางทีท�าท้ังเดอืนเลยนะ  

แต่พิมพ์รายงานให้ไทร่า ท�าแค่สองคืนก็เสร็จ คุ้มแสนจะคุ้ม อย่างน้อย 

ก็มาเป็นค่าน�้า ค่าไฟ ค่าเช่าบ้านของมัน ไอ้สุช่วยท�าการบ้านของอาจารย์

วิรัชให้ได้มาพันนึง มีเงินจ่ายค่าเทอมให้น้องแล้ว คุ้มม้ัยล่ะ' นิลยาหยุด 

เพือ่ให้อรกานต์ได้คดิตามท่ีเธอพูด ก่อนจะตบท้าย 'ใช้สมองคดิเถอะว่ะ ไอ้อ้อ  

อย่าห่วงศักดิ์ศรีอะไรนักเลย' 

อรกานต์จึงจ�าต้องยอมทน ยอมนิ่งต่อไป เป็นฝ่ายท่ีต้องนับหนึ่ง 

ถึงสิบในใจทุกครั้งที่สบสายตาหมิ่นแคลนและวาจากระทบกระเทียบต่างๆ

และความเกลยีดชังย่ิงเพิม่มากข้ึน เม่ือธร์ีวราท�าตวัสนทิสนม ปล่อยเนือ้ 

ปล่อยตัวกับเพ่ือนชายคนหนึ่งของหล่อน สนิทใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาร่วม 

สีเ่ดอืน ก่อนคุณเธอจะสลดัหนุม่หน้าซ่ือตาใสคนนีท้ิ้งอย่างไม่ไยด ีหันไปควง 

ชายหนุ่มหน้าตาดีซ่ึงเป็นนักธุรกิจท่ีจบจากมหาวิทยาลัยช่ือดัง ส่งผลให้

เพื่อนของหล่อน...ผู้ชายเดินดินธรรมดาๆ คนหนึ่ง อกหักเสียใจจนแทบจะ

เสียผู้เสียคน กินเหล้าเมาหย�าเปขนาดเกือบถูกรถชนตาย

ตัง้แต่ครัง้นัน้มา อรกานต์จงึพดูได้เตม็ปากเตม็ค�าเลยว่า หล่อนเกลยีด

ผู้หญิงคนนี้สุดจิตสุดใจเลยจริงๆ

เสียงเคาะประตูอย่างขลาดๆ ดังขึ้น ปลุกอรกานต์ให้ตื่นจากภวังค์ 

หล่อนลุกขึ้นไปเปิดประตูห้องน�้าอย่างเซ็งๆ

"หนเูห็นคณุไทร่าเข้าไปนานน่ะค่ะ เป็นห่วงกเ็ลยลองเคาะเรยีกดู" แดง

รีบแก้ตัวด้วยเสยีงขลาดๆ เห็นได้ชัดว่ากลวัเกรงธร์ีวราอยู่ไม่ใช่น้อย อรกานต์ 

จึงได้แต่ลอบถอนใจเบาๆ เดินกลับขึ้นไปนอนบนเตียงคนไข้แต่โดยดี  
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จากนั้นก็ได้แต่นอนเงียบ ใช้ความคิดอย่างหนัก หาทางออกให้กับตัวเอง

เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบ ก่อนท่ีอรกานต์จะเปิดฉากสนทนา

ด้วยน�้าเสียงเรื่อยๆ คล้ายชวนคุย

"แดง..."

"คะ"

"ตอนที่ฉันตื่นขึ้นมา ตอนแรกฉันจ�าแดงไม่ได้"

"คะ?"

"ตอนนี้ก็ยังจ�าไม่ค่อยได้"

"คะ?!" เดก็สาวหน้าขาวอทุานเสยีงสงูขึน้ สหีน้าตกใจอย่างเห็นได้ชัด

"แต่ฉันพอจ�าได้ว่าตัวเองเป็นใคร พ่อแม่ชื่ออะไร เรียนหนังสือที่ไหน 

อยู่คณะอะไร ชั้นปีอะไร...แต่นึกมากกว่านี้ก็นึกไม่ค่อยออก...ปวดหัว แดง

ช่วยเล่าให้ฉันฟังทีได้ไหม"

หล่อนแกล้งเอานิ้วคลึงแถวๆ ขมับขวาใกล้ๆ รอยคิ้วแตก ท�านัยน์ตา

อินโนเซนต์ประกอบค�าถามเพือ่ให้สมจรงิยิง่ข้ึน เอาเถอะ...ยังไงขอเอาตวัรอด 

ไว้ก่อน ถ้าไทร่ากลับคืนร่างตัวเองได้ค่อยบอกกับใครต่อใครทีหลังว่านี่เป็น

อาการความจ�าเสือ่มช่ัวคราวจากการท่ีสมองถกูกระทบกระเทือนอย่างรนุแรง

ป่านนี้ไทร่าในร่างของหล่อนจะเป็นอย่างไรบ้างหนอ หวังว่าคุณเธอ

คงไม่ท�าตัวเป็นลูกบังเกิดเกล้าให้พ่อแม่หล่อนหัวปั่นเล่นหรอกนะ

ก่อนหล่อนจะคิดอะไรไปไกลกว่านี้ แดงก็เริ่มตอบค�าถามอย่าง

ตะกุกตะกัก "นะ...หนู...เป็นคนท�างานบ้านในบ้านคุณไทร่าค่ะ มาอยู่ได้

ประมาณสองปีแล้ว หนูเป็นคนท�าความสะอาดห้องกับดูแลเรื่องเสื้อผ้า 

รองเท้าของคุณน่ะค่ะ"

อรกานต์ยิม้อ่อนๆ ท�าท่าสบายๆ ค่อยๆ ป้อนค�าถามท่ีอยากรูที้ละค�าถาม  

พยายามท�าน�า้เสยีงให้เป็นธรรมชาต ิ ไม่กระตอืรอืร้นจนผดิสงัเกต บางคราวก ็

แกล้งเออออ ร้องอ๋อพอนึกออกบ้าง เพื่อความแนบเนียนยิ่งขึ้น ซึ่งหนูแดง
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คนซ่ือนี่ก็แสนใสซ่ือจริงๆ ไม่ติดใจสงสัยอะไรเลย เล่าให้ฟังตามท่ีถามไป 

ทุกประการ

กว่าคุณหญิงวราภรณ์ ภคภัทราจะก้าวเข้ามาในห้องพักรักษาตัวของ

ลกูสาวกเ็ป็นเวลาสองทุ่มเศษแล้ว คงจะทราบอาการของหล่อนอย่างละเอียดลออ 

หมดแล้วจากคณุหมอปราโมทย์ และไอ้อาการท้ังหลายแหล่นัน่กค็งรวมอาการ  

'ความจ�าเสื่อมการเมือง' ของหล่อนเข้าไปด้วยแน่นอน

อรกานต์ยกมือไหว้สตรีสูงวัยผู้ยังสวยเพริศแพร้วงามสง่าสมวัยอย่าง

นอบน้อม

คุณหญิงวราภรณ์ย้ิมให้อย่างอ่อนโยน จับแก้มลูกสาวเบาๆ ก่อนจะ

ลูบผมอย่างเอ็นดู "เป็นไงบ้างลูก ยังเจ็บตรงไหนอยู่รึเปล่า"

อรกานต์ส่ายหน้า พลางตอบด้วยน�้าเสียงม่ันอกม่ันใจ "หายแล้วค่ะ 

พรุ่งนี้เช้ากลับบ้านได้"

เพี้ยง! ขอให้ส�าเร็จทีเถอะ หล่อนอยากโทรศัพท์กลับบ้านติดต่อไทร่า

ในร่างของหล่อน และรีบติดต่อนิลยาโดยเร็วที่สุด

"ไม่ได้หรอกลกู" เหมอืนวมิานหายวบัไปกบัตา แม้ว่าค�าปฏเิสธจะแสน

นุ่มนวล

"พรุ่งนี้หมอจะตรวจคลื่นสมอง และอยากรอดูอาการอีกสักวันสองวัน 

ซ่ึงแม่กเ็ห็นด้วย ร่างกายเราน่ะอ่อนแอ ข้ีโรคขนาดไหนกร็ู้ๆ  อยู ่กลวัอาการ

จะไปทรุดที่บ้าน"

"โธ่! ไม่หรอกค่ะ"

"ไม่อะไรกัน อากาศเปลี่ยนฤดูหน่อย คนอื่นเขาแค่ฟืดฟาดเป็นหวัด

คัดจมูก ไอ้เราเล่นเป็นไข้หวัดใหญ่จนต้องฉีดยา พักผ่อนน้อยไปหน่อยก็

หมดเรี่ยวหมดแรงถึงกับต้องนอนให้น�้าเกลือ เป็นอะไรก็เป็นหนักกว่า 

คนอื่นเขาทุกที ให้หมอตรวจดูให้แน่ก่อนดีกว่า แม่เป็นห่วง"
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และนั่นจึงท�าให้หล่อนต้องติดแหง็กอยู ่ท่ีโรงพยาบาลอีกสองวัน 

สองคืนเต็มๆ

สิ่งแรกท่ีอรกานต์ท�าหลังจากก้าวเท้าเข้าสู่คฤหาสน์สีขาวหลังใหญ่ 

ท่ีต้ังอยู่แถวชานเมืองคอืการดิง่สูห้่องส่วนตวัของธร์ีวรา ภคภทัรา ลอ็กประตู 

ให้เรียบร้อย มุง่ตรงไปคว้าโทรศพัท์อย่างไม่ลังเล จะไดค้ยุเรือ่งส�าคญัจริงๆ 

จังๆ โดยไม่ต้องมีสายตาของแดงจับจ้องอยู่ตลอดเวลาเสียที

สายแรก หล่อนโทรตรงเข้าบ้าน แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีคนรับสาย 

บ่ายโมงตรง...เอ...พ่อกบัแม่น่ะคงไปท�างาน แต่ไทร่าน่าจะอยู่ ท�าไมไม่อยู่ 

หลงัจากเสยีเวลาอกีครูใ่หญ่ จนแน่ใจว่าปลายทางคงไม่มีคนรบัสายแน่นอนแล้ว  

หล่อนจึงกดเบอร์บ้านของนิลยาต่อทันที บ่ายโมงกว่าอย่างนี้คงไม่มีใคร 

อยู่บ้าน คุณลงุคณุป้าคงไปท�างานท้ังคู ่นลิกค็งอยู่ในมหาวิทยาลยัหรอืไม่ก็

ไปตั้งขาตั้งนั่งวาดรูปอยู่ที่ไหนสักแห่ง เผลอๆ ไทร่าอาจจะอยู่กับนิลก็ได้ 

เม่ือแน่ใจว่าภารกิจคงไม่ส�าเร็จแน่นอนแล้ว อรกานต์ถอนใจเบาๆ  

ด้วยความผิดหวัง ไปอาบน�้าสระผมให้สบายเนื้อสบายตัว นอนพังพาบ 

อ่านหนังสือหรือดูทีวีสักพักให้สบายใจ เดี๋ยวค่อยลองดูใหม่ตอนเย็นก็ได้ 

เม่ือคิดได้ดังนั้น หล่อนจึงเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าท่ีมุมห้อง ตู้หลังใหญ่สองใบ

ตั้งอยู่ชิดกัน อรกานต์จึงตัดสินใจเปิดทั้งสองตู้พร้อมกัน 

แม่เจ้าโว้ย! คนอะไรมันจะมีเสือ้ผ้าได้เยอะขนาดนี ้หล่อนจ้องมองเสือ้

สารพัดชนิดอัดแน่นกันอยู่เต็มตู้ใบหนึ่ง จากนั้นจึงละสายตาไปมองกางเกง 

กระโปรงชุด และชุดราตรีซ่ึงแขวนเรียงไว้เต็มตู้อีกใบหนึ่ง มองส�ารวจอยู่

อึดใจ ก่อนจะค่อยๆ เปิดดูตามลิ้นชัก ตู้ใบที่เก็บเสื้อยังเป็นที่เก็บชุดชั้นใน 

ถุงเท้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ฯลฯ ส่วนอีกใบนั้นเป็นท่ี 

เก็บกระเป๋าสารพัดชนิดทั้งใบเล็ก ใบใหญ่ แบบถือ แบบสะพาย แบบหนีบ 

มีตั้งแต่สีขาว สีครีม สีน�้าตาลอ่อน น�้าตาลเข้ม เทาอ่อน เทาเข้ม และอื่นๆ 

อีกมากมายรวมทั้งสีด�า
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โอ้โฮ! เกดิมาเพ่ิงเคยเห็นอะไรแบบนี ้ท้ังเสือ้ กระโปรง กางเกง รวมถงึ 

ชุดชั้นใน ถุงเท้า ผ้าเช็ดหน้า และกระเป๋าของหล่อน หากเอามาใส่ไว้ใน 

ตู้เดียวนี่ยังหลวมเลยมั้ง ดูแค่กระเป๋าก็พอ นี่มันเป็นกองทัพกระเป๋าเลยนะ 

ของหล่อนน่ะมีแค่กระเป๋าสะพายคู่ชีพกับเป้คู่ใจสองใบเท่านั้นเอง

เอาเถอะ ส�ารวจพอแล้ว ไปอาบน�้าสักที นอนให้พยาบาลเช็ดตัวมา

สามวันแล้ว

"โว้ย!" อรกานต์อุทานเบาๆ อย่างขัดใจ คนอะไร ท�าไมมีแต่เสื้อผ้า

แบบนี้

เสือ้สารพัดชนดิในตูเ้ป็นเสือ้สายเดีย่วและเกาะอกไปแล้วค่อนตู ้ เสือ้ซีทรู 

เนื้อบางจ๋อยอีกส่วน เสื้อเชิ้ตก็เป็นชนิดเข้ารูปพอดีตัว เสื้อยืดก็เป็นเสื้อยืด

แขนสั้น สั้นจริงๆ สั้นกุดจนถึงไม่มีแขน แถมยังเป็นเสื้อตัวเล็กกระจิริด 

อีกต่างหาก ถ้าใส่ก็คงรัดรึงอวดทรวดทรงองค์เอวชัดเจน เสื้อยืดแขนยาว

ถ้าไม่ได้มีล�าตวัสัน้จนเปิดสะดอืล่ะก ็ ต้องเป็นเสือ้ท่ีมผ้ีาบางหรอืเนือ้ผ้าแนบตดิ 

ล�าตัวสนิท

นี่หล่อนจะใส่อะไรดี

หันไปทางชุดนอนซึ่งอยู่ถัดจากชุดราตรีไป ก็พบแต่ชุดนอนกระโปรง

ผ้าลื่นพลิ้วบางจ๋อยไปเสียทุกตัว

เสื้อยืดกางเกงขาสั้นอย่างชาวบ้านทั่วไปเขาใส่กันไม่มีหรือไงนะ

เหลือบแลไปทางกางเกงแล้วก็ให้ตกใจ พวกกางเกงขาสั้นมันก็...สั้น

สมช่ือจริงๆ กระโปรงสั้นก็สั้นถึงใจอีกเหมือนกัน ยังดีท่ีกางเกงขายาวกับ

กระโปรงยาวดูแล้วพอท�าใจได้หน่อย

สดุท้ายอรกานต์กเ็ลอืกเสือ้ยดืตวัหนึง่ซ่ึงดแูล้วคงไม่รดัรปูมากเท่าไหร่

กับกางเกงขายาวยางยืดตัวหลวมตัวหนึ่ง

ถอนหายใจอย่างโล่งอกไปได้ยังไม่ทันไร ก็แทบจะกุมขมับอีกครั้งกับ

ชุดชั้นใน
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มีแต่บิกินีกับจีสตริง ท�าไงดี

อรกานต์เลือกบิกินีกับบราเข้าชุดกัน ก่อนจะเดินไปทางห้องน�้า

แค่ถือเสื้อผ้าพวกนี้ไว้ยังไม่ทันจะสวมใส่เลย หล่อนรู้สึกว่าตัวเองเป็น

ผู้ญ้ิงผู้หญิงมากกว่าท่ีเคยเป็นมาท้ังชีวิตเสียอีก หญิงสาวสไตล์ทอมบอย  

ผมซอยสัน้ สวมเสือ้ยืดตวัโคร่งกบักางเกงยีนลยุๆ รองเท้าผ้าใบคูเ่ก๋าอยู่ท่ีเท้า  

และเป้สดี�าสารพดัประโยชน์อยูท่ี่หลงั ดจูะกลายเป็นอีกคนหนึง่ซ่ึงอยู่ห่างไกล

คิดแล้วก็ถอนหายใจเบาๆ อีกครั้ง ปิดประตูห้องน�้าลง ถอดเสื้อผ้า 

ใส่ตะกร้าผ้าไว้ หันกลับไปสบกับกระจกเงาบานใหญ่ยาวจรดเพดานแล้วก็

ตกตะลึงพรึงเพริดกับภาพเงาสะท้อนที่เห็น อุแม่เจ้า...

...รอยรูปอินทร์หยาดฟ้า  มาอ่าองค์ในหล้า

แหล่งให้คนชม   แลฤา*...

คนอะไรสวยได้ท้ังเนื้อท้ังตัวแบบนี้ นี่ขนาดคิ้วขวายังมีรอยแผล 

ใบหน้ายังขาวซีด แต่เครือ่งหน้าได้รปูนัน้ยงัโดดเด่น รปูร่างเล่า...ท้ังทรวดทรง 

องค์เอว ทั้งผิวเนื้อขาวผ่องนวลสล้าง ล้วนหาที่ติมิได้

จ้องมองอยูช่ั่วครูก่่อนจะรูส้กึตวั อรกานต์หัวเราะเบาๆ แล้วกห็น้าแดง 

อายตัวเอง รู ้สึกเหมือนดูหนังโป๊ชนิดเพียวๆ ไม่ถูกเซ็นเซอร์ออกเลย 

สักวินาที

นึกไปอีกทีก็เขิน ไทร่าจะยืนมองของเราแบบนี้รึเปล่าหว่า

อาบน�้าจนสดช่ืนสบายตัวแล้ว อรกานต์ก็ออกมาเดินชมห้องนอน 

ส�ารวจโต๊ะเครือ่งแป้ง โต๊ะหนงัสอื ช้ันเกบ็ของ เปิดลิน้ชักโน้นลิน้ชักนี ้ดูโน่น

ดูนี่จนพอใจแล้วก็ทิ้งตัวลงบนเตียง เปิดโทรทัศน์ดูฆ่าเวลาไปพลางๆ

* จากเรื่องลิลิตพระลอ
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ห้องนอนห้องนี้บอกตัวตนของไทร่าได้ดี โต๊ะเครื่องแป้งมีสารพัน

เครือ่งส�าอางและน�า้หอมวางอยู่เต็ม ข้างๆ กนัมีต่ังเกบ็บรรดาเครือ่งประดบั

ทั้งหลาย ทั้งแหวน ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ล้วนมีมากจนละลานตา 

โต๊ะหนังสือมีแต่หนังสือเรียนและข้างๆ ก็มีอุปกรณ์วาดภาพวางอยู่ครบชุด 

เรยีกได้ว่ามีครบตามภาคบังคบัส�าหรบัแบบเรยีนและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ�าเป็น 

อุปกรณ์เสริมหรือหนังสือคู ่มือส�าหรับหาข้อมูลเพิ่มเติมไม่มีเด็ดขาด  

ช้ันหนังสือเล็กๆ ก็มีแต่นิตยสารแฟชั่นกับแคตตาล็อกต่างๆ จาก 

ห้างสรรพสินค้าช้ันน�า บอกได้ชัดเจนว่านี่คือเจ้าแม่แฟช่ัน ไม่ใช่อาร์ติสต์ 

จิตรกรเอกอย่างหล่อน

อรกานต์เหลียวมองรอบห้อง เออ...แฮะ ห้องนี้ก็สวย...น่าวาดดี

เหมอืนกนั แต่ยังไม่ทันคดิอะไรไกลกว่านัน้กเ็หลอืบไปเห็นนาฬิกาบอกเวลา

หกโมงเย็น

ถ้าแม่ไม่มีสอนตอนบ่าย ป่านนี้คงกลับถึงบ้านแล้ว

"ฮัลโหล" เสยีงผูช้าย...เสยีงพ่อ...อรกานต์คิดอย่างแปลกใจนดิหน่อย 

วันนี้พ่อกลับบ้านเร็วจัง

"ฮัลโหล" หล่อนรีบกรอกเสียงตอบ "ขอสายอ้อค่ะ"

แอบภาวนาในใจขอให้ไทร่าอยู่แถวนั้นจะได้นัดพบพูดคุยช่วยกัน 

หาทางแก้ไขปัญหา ฉันจะได้กลับเข้าร่างฉัน เธอจะได้กลับเข้าร่างเธอ 

ตามเดิมเสียที

ทว่า...ปลายสายกลับนิ่งงันไป เหมือนมีเสียงขลุกขลักในล�าคอ

"อ้อไม่อยู่ลูก"

อรกานต์ไม่ได้เฉลยีวใจอะไรกบัน�า้เสยีงเนบิๆ เนอืยๆ นัน้ หล่อนพดูต่อ 

ทันที "ไม่อยู่เหรอคะ อีกนานมั้ยคะกว่าจะกลับ"

"ไม่กลับแล้วลูก" อีกฝ่ายตอบเสียงเบา กลั้นสะอื้น
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"ไม่กลบัเหรอคะ" ไม่รูเ้ป็นไง หล่อนรูส้กึท้ังแปลกใจ ท้ังตกใจ เสยีววาบๆ  

ที่ท้ายทอยอย่างไรพิกล

"เพิ่งเผาเมื่อบ่ายนี้ พ่อคิดว่าโทรบอกทุกบ้านแล้วเสียอีก"

"คะ? คือ..." อรกานต์รู้สึกเหมือนมีก้อนลมก้อนใหญ่แล่นมาจุกอยู่ที่

ล�าคอ สมองหมุนติ้วเคว้งคว้าง คิดอะไรไม่ออก พูดอะไรไม่ถูก

หล่อนพยายามรวบรวมพลังกายพลังใจทั้งหมด ตั้งสติให้มั่น ก่อนจะ

กล่าวตอบไปด้วยน�้าเสียงท่ีพยายามควบคุมมิให้สั่น "หมาย...ความ...ว่า 

อ้อ...อ้อไปไม่กลับแล้วหรือคะ สะ...เสียแล้วหรือคะ"

"จ้ะ"

"เมื่อไหร่ ยังไงคะ"

"ถูกรถชนเมื่อสี่วันก่อน หนูไม่ทราบจริงๆ หรือลูก"

อรกานต์พยายามอย่างยิ่งท่ีจะด�ารงสติให้ม่ัน ท้ังๆ ท่ีมือเท้าเย็นชืด 

"หนูเป็นเพื่อนเก่าสมัยประถมค่ะ ไม่ได้ติดต่อกันหลายปี วันนี้คิดถึงอ้อ 

ขึ้นมาเลยจะโทรมาคุยด้วย ไม่คิดเลยว่า...เสียใจด้วยนะคะคุณลุง"

"ขอบใจ สงสยัอ้อคงคดิถงึหนเูหมือนกนัถงึได้ส่งจติไป ถ้าหนอูยากพบ 

อ้อ กระดูกยังอยู่ท่ีวดัประชาธรรม พ่อฝากไว้กบัพระครแูจ้ง หนูไปไหว้อัฐไิด้  

คงอีกสักพักใหญ่กว่าจะลอยอังคาร พ่อกับแม่ขอเวลาท�าใจอีกหน่อย"

"ค่ะ แล้วหนูจะไป สวัสดีค่ะคุณลุง"

"สวัสดีจ้ะ"

วางหูโทรศพัท์ได้หล่อนก็ไร้ซ่ึงเรีย่วแรง แข้งขาอ่อน มอืไม้สัน่ไปหมด 

ท้ิงตวัลงบนเตยีงได้น�า้ตากไ็หลลงมาไม่ขาดสาย ใจหายขวญัหาย รูส้กึเย็นวาบ 

ทั่วสรรพางค์

ธีร์วราขับรถชนหล่อนตาย

หล่อนตายแล้ว ตายจริงๆ เผาแล้วด้วย

แต่ถ้าหล่อนตายแล้ว ที่ก�าลังนั่งอยู่นี่ใครกัน
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ไทร่าไงล่ะ

อรกานต์สะท้านเฮือก ร่างหล่อนตาย ร่างไทร่าอยู่...ในทางกลบักนั...

ดวงจิตของหล่อนอยู่ ไทร่าต่างหากที่ตาย!

หญิงสาวร่างสูงโปร่ง ดวงหน้างดงามหมดจดลงจากรถยนต์คันหรู  

เดินเข้าวัดด้วยสีหน้านิ่งสงบ กวาดตามองไปรอบๆ

หญิงสาวรุน่ราวคราวเดยีวกนั ผวิสนี�า้ผึง้ ผมด�า ตาด�าขลบั ใบหน้าคม  

ยืนรออยู่ก่อนแล้วใต้ต้นโพธิ์ต้นใหญ่

อรกานต์ตรงดิ่งไปทางนั้นทันที

นลิยาหันมา ดวงตาสดี�าสนทิส่อชัดถงึความไม่พอใจ สหีน้าบ้ึงตงึ "เธอ

ขับรถชนเพื่อนฉันตาย จะมาจุดธูปขอขมาสักนิดก็ไม่มี ยังจะโทรมาหาฉัน

พูดจาเพ้อเจ้ออะไรก็ไม่รู้ ฉันขอบอกเป็นครั้งท่ีร้อยเลยนะว่าฉันไม่เช่ือ  

ที่ยอมมาตามค�าขอเนี่ย ก็แค่จะพาเธอไปขอขมากระดูก บอกกล่าวให้เขา

อโหสิให้ซะ เพื่อนฉันจะได้ไปดี"

"พาไปสิ" คนผิวขาวนวลตอบเรียบๆ หลังจากได้พูดคุยถกเถียง 

ใช้ความพยายามไปมากกว่าสองช่ัวโมงเมื่อคืนนี้แล้วประสบความล้มเหลว 

อรกานต์ไม่หวงัจะมายืนยนั นัง่ยัน นอนยนัในวาจาของหล่อนกบัเพ่ือนสนทิ

กลางลานวัดอย่างนี้อีก

สาวผิวคล�้าสะบัดหน้าเดินน�าไป ท่าทางส่อชัดว่าไม่อยากเสวนาด้วย

"ถึงแล้ว กุฏิพระครูแจ้ง"

อรกานต์ถอดรองเท้า เดินตามเพื่อนเข้าไปในกุฏิหลังเล็ก แอบดีใจ

น้อยๆ ท่ีสามารถหาเสื้อผ้าท่ีเรียบร้อยมิดชิดพอจะใส่เข้าวัดได้จาก 

กองภูเขาเสื้อผ้าเซ็กซี่พวกนั้น เพราะเพียงก้าวเท้าเข้าไป หล่อนก็แทบจะ

ชนกบัห้ิงพระ ซ่ึงถดัไปอีกนดิกเ็ป็นองค์พระประธานของห้องท่ีมขีนาดใหญ่

พอๆ กับเด็กหกขวบ ห่างออกไปไม่กี่ก้าว พระครูแจ้งนั่งขัดสมาธิรอ 
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อยู่ก่อนแล้ว

สองสาวลงนั่งพับเพียบเรียบร้อย พนมมือไหว้อย่างส�ารวม

"พาเพื่อนมาไหว้อัฐิค่ะ หลวงพ่อ" นิลยากล่าวเรียบๆ

อรกานต์นั่งนิ่งๆ ไม่พูดอะไร รู้สึกร้อนอ้าวข้ึนมาอย่างบอกไม่ถูก 

ร้อน...เหมือนอยู่ในเตาอบ ผิวหน้าเริ่มแดงเรื่อ เหงื่อเริ่มซึม หญิงสาว 

พบัแขนเสือ้เช้ิตสดี�าขึน้สองทบ หากความร้อนกลบัดเูหมอืนจะเพ่ิมข้ึนเป็น

เท่าทว ีเหลยีวมองไปรอบๆ แม้จะเป็นกฏุหิลงัเลก็ๆ แต่ก็โล่งโปร่ง ดนู่าสบาย  

พัดลมตั้งโต๊ะท่ีหันซ้ายหันขวาพัดอยู่ไม่ไกลก็น่าจะช่วยคลายร้อนได้ แต่ 

ดูเหมือนจะไม่เป็นผลเลย หล่อนยกมือขึ้นปาดเหงื่อที่หน้าผาก ยังพูดอะไร

ไม่ออก

"โยมร้อนที่ใจหรือเปล่า" พระสงฆ์ผู้ชราถามขึ้นช้าๆ

"คะ?" อรกานต์จับต้นชนปลายไม่ถูก สีหน้างุนงง

"อาตมาว่าโยมร้อนท่ีใจ กายและใจไม่กลมกลืนกัน เสียสมดุล 

พระพุทธองค์ท่านเลยเตือน"

"ร้อนที่ใจ? กายและใจไม่กลมกลืนกันเหรอคะ"

"ใช่แล้ว...อาลัยร่างเก่าใช่ไหมโยม"

อรกานต์เบิกตากว้าง นิลยาสะดุ้ง พระสงฆ์ท่านจึงอธิบายเรียบๆ 

"อาตมาเห็นเงาของโยมรางๆ อยู่แวบหนึ่ง แน่ใจว่าตาไม่ฝาด ดูละม้าย 

แม่หนูที่เพิ่งเผาไป เลยลองถามดู เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงล่ะ พอจะเล่า 

ให้ฟังได้มั้ย"

"จ�าได้ว่าก�าลังข้ามถนนค่ะ มีรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามา ลืมตาอีกทีก็อยู่ใน

ร่างนี้แล้วค่ะ"

"อืม..."

ท่านนั่งสมาธิ หลับตานิ่งอยู่ชั่วครู่ ก่อนจะกล่าวเรียบๆ "กรรมน่ะโยม 

กรรมเก่าของโยมกับเขาเกี่ยวข้องกัน"
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"แล้วเขาไปอยู่ท่ีไหนล่ะคะตอนนี้ เรียกเขากลับมาเข้าร่างได้ไหมคะ 

หนูยินดีคืนร่างให้"

"คืนเขาแล้วโยมจะไปอยู่ไหนล่ะ ร่างของโยมก็เผาไปแล้ว แต่ชะตา

ของโยมยังไม่ถึงฆาต"

"คะ?!" อรกานต์อุทานเสียงสูง

"ใช่...ชะตาของโยมยังไม่ถึง อาตมาตรวจชะตาของโยมเม่ือวันก่อน 

แปลกใจว่ายังไม่หมดบุญท�าไมถึงได้สิ้นลมหายใจจึงได้ขอพ่อโยมเก็บอัฐิ 

ไว้ก่อน คิดว่าสักวันโยมคงเข้ามาพบอาตมาแล้วโยมก็มาจริงๆ เสียด้วยส ิ

ผิดกแ็ต่อาตมาคาดไว้ว่าโยมคงจะมาในรปูกายละเอยีดอย่างเดยีว ท่ีไหนได้  

โยมพากายหยาบมาด้วย แต่เป็นกายหยาบของคนอื่น"

นิลยาขนลุก มองคนข้างๆ ตาค้าง ถ้าไม่ได้มาเห็นหรือมาได้ยิน 

อย่างนี้ไม่มีทางเช่ือเด็ดขาด เม่ือคืนเพื่อนได้พยายามยืนยัน อธิบาย  

หาหลักฐานต่างๆ มาเพิ่มเติมความน่าเชื่อถือ แต่หล่อนก็ยังยืนยันไม่เชื่อ

ท่าเดียว ตอนนี้เห็นทีคงต้องเช่ือสนิทเสียแล้ว ดูเถอะ ใบหน้าของธีร์วรา 

เริ่มเป็นสีแดงจัด เหงื่อเม็ดเป้งผุดแถวขมับเต็มไปหมด ทั้งๆ ที่ในห้องนี้ก็

ไม่ได้ร้อนขนาดนั้น

"ตกลงใครเป็นผูต้ายล่ะคะหลวงพ่อ ร่างหนถูกูเผาไปแล้ว ตายไปแล้ว

นะคะ"

"ชะตาโยมยังไม่ถึง บุญยังไม่หมด"

"แล้วเจ้าของร่าง..."

"อาตมาไม่รู้ แต่ถ้าให้เดา อาตมาว่าเขานั่นแหละที่หมดบุญ"

"มะ...หมาย...ความว่า..." อรกานต์พูดไม่ออก เหงื่อแตกพลั่ก 

หนักกว่าเดิม

"โยมต้องใช้ร่างนีต่้อไป จนกว่าจะหมดบุญ" ท่านยิม้น้อยๆ ก่อนกล่าวต่อ  

"อีกนานเสียด้วยสิ ในชะตาของโยมนั้น ท่านว่าเจ้าชะตาจะอายุยืน มีฐานะ
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การงานม่ันคง มีชวีติคูท่ี่ด ีบ้ันปลายสขุสบาย สรปุง่ายๆ ว่าดวงด ีมวีาสนา"

"ต้องใช้ร่างนี้จนตาย" อรกานต์ครางเสียงแผ่ว

พระครูแจ้งหัวเราะหึๆ พลางปลอบอย่างใจเย็น "กรรมนะโยม ทุกสิ่ง

ล้วนเป็นไปตามกรรม"

จากนั้นท่านก็เริ่มสอน "โยมควรฝึกจิต ฝึกสมาธิ ละวางทุกสิ่ง ไม่มี

ตัวเรา ไม่มีตัวเขา ไม่ยึดติดว่านั่นคือของเรา นั่นของเขา เม่ือละวางได้ 

ความชอบ ความโกรธ ความเกลยีดกจ็ะไม่มีในจิต จิตจะสะอาด ปลอดโปร่ง 

แจ่มใส แล้วโยมจะไม่ร้อนใจยามเข้าใกล้พระพุทธองค์"

"ฝึกอย่างไรคะหลวงพ่อ ลองฝึกเลยได้มั้ยคะ ร้อนจะตายอยู่แล้ว"

พระสงฆ์ท่านยิ้มน้อยๆ ก่อนจะเริ่มต้นสอนการท�าสมาธิ

นิลยายิ้มอ่อนๆ ใจร้อนวู่วามอย่างนี้ ลุยเข้าหาปัญหาอย่างนี้ ท่าทาง

และน�้าเสียงแบบนี้ เพื่อนเราแท้ๆ แล้วหนอ ไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้ว

"แกจะเอายังไงวะ ไอ้อ้อ"

สองสาวเดินเคียงกันมา ทรุดกายลงนั่งใต้ต้นโพธิ์ใหญ่พร้อมกัน

อรกานต์ถอนหายใจก่อนตอบ "ยังไม่รู้เลยว่ะ มืดสนิท"

"ค่อยๆ คิดไป" คนเป็นเพื่อนปลอบ "ยังไงฉันก็คอยเป็นกองหนุน 

ให้แกอยู่แล้ว"

"ขอบใจ"

อรกานต์หันหน้ามาทางเพื่อนสนิท สีหน้ากระอักกระอ่วนใจ "นิล ฉัน

ถามอะไรแกหน่อย"

"อะไร"

"ตอบจริงๆ นะ"

"เออ"

"หน้าฉันกลายเป็นไทร่าไปแล้ว แกคยุกบัฉันสนทิใจรเึปล่า เกลยีดฉัน

รึเปล่า"
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"ไอ้บ้า! คนข้างในมันเป็นแกนี่ ฉันกับแกคบกันมาคิดกันมาแบบไหน 

มันก็เป็นไปแบบเดิมนั่นแหละ ไอ้ประสาท คิดมากไม่เข้าเรื่อง"

"ขอบใจ" คนหน้าสวยตอบเสียงอ่อยๆ ยิ้มแห้งๆ แต่รู้สึกดีขึ้น
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หญิงสาวชาวเอเชียขยับตัวน้อยๆ สะบัดผมยาวสลวยสีน�้าตาลไหม้ 

ไปด้านหลัง ถอดหูฟังออกจากศีรษะ กดสวิตช์ปิดหน้าจอโทรทัศน์ส่วนตัว 

ก่อนจะพลิกกายอีกครั้งเพื่อหาท่านอนที่ถนัด

ขนาดเดนิทางด้วยท่ีนัง่โดยสารชัน้ธรุกจิซ่ึงมขีนาดกว้างขวาง สะดวกสบาย  

อรกานต์กยั็งคดิว่าหล่อนคงนอนไม่หลบั อีกไม่กีช่ั่วโมงข้างหน้านีแ้ล้วท่ีหล่อน 

จะเร่ิมชีวติใหม่ในบทบาทของธร์ีวรา ภคภทัราอย่างเตม็ภาคภมิู เวลาท่ีผ่านมา 

สามปี นานพอท่ีจะหลอมอรกานต์คนใหม่และธร์ีวราคนใหม่ให้ผสมกลมกลนื 

กันได้อย่างแนบเนียน หล่อนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเริ่มชีวิตใหม่ในร่างนี้

อย่างปกติสุข

หญิงสาวหลบัตาลง ปล่อยความคดิให้ลอยไปหาเรือ่งราวในอดีต เริม่ตัง้แต่ 

เมื่อหล่อนต่ืนขึ้นมาพบตัวเองอยู่ในร่างของสาวสวยท่ีช่ือธีร์วรา ภคภัทรา 

ช็อกครั้งใหญ่ตามมาเมื่อพบว่าร่างของหล่อนหาชีวิตไม่แล้ว อรกานต์แทบ

ไม่มเีวลามานัง่โศกาอาดรูสงัขารตนเลยด้วยซ�า้ ภายหลงัท่ีทราบแน่ชัดแล้ว

ว่าหล่อนจะต้องตดิอยู่ในร่างนี้ไปตลอดชีวติ กด็เูหมอืนจะมภีารกจิล้านแปด

รอให้หล่อนจัดการให้ลุล่วง

บทที่

1
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เช้าแรกหลังจากกลับจากวัดวันนั้น อรกานต์เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการ 

ใส่บาตรแต่เช้า เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ไทร่าตัวจริง ตามด้วยการนั่งสมาธิ 

ในห้องพระอีกครึง่ช่ัวโมง ตามค�าก�าชับของท่านพระครูแจ้งท่ีว่า 'หม่ันท�าบุญ

ให้เจ้าของร่างเขา อโหสกิรรมให้กนั และพยายามท�าให้กายและใจรวมเป็นหนึง่  

แล้วโยมจะอยู่ต่อไปได้อย่างไม่ล�าบาก' 

เวลาท่ีเหลือของวัน หล่อนใช้ในการส�ารวจคฤหาสน์หลังใหญ่นั้น 

ท้ังหลัง ออกห้องนั้นทะลุห้องนี้จนพอจ�าทางได้ รื้อโน่นค้นนี่จนพอรู้ว่ามี

สมบัติชิ้นใดเก็บไว้ตรงไหนบ้าง หน�าซ�้ายังไปค้นเอาอัลบั้มรูปเก่าๆ ออกมา

เปิดด ูเรยีกแดงมาคอยถามว่าคนนัน้ใครคนนีใ้คร ท�าท่านกึออกบ้างไม่ออกบ้าง 

ให้ดูสมจริงเป็นธรรมชาติ เก็บเกี่ยวข้อมูลให้ได้มากท่ีสุด และจบวันด้วย

ความเหนื่อยชนิดอ่อนเปลี้ยเพลียแรงทั้งก�าลังกายและก�าลังสมอง

วันต่อมาเป็นการสังคายนาห้องนอนขนานใหญ่ในช่วงเช้า เริ่มจาก 

ตูเ้สือ้ผ้าใบยักษ์สองใบ อรกานต์เลอืกเสือ้ผ้าท่ีหล่อนคดิว่ามนัเปิดเผยเสยีจน 

หล่อนรับไม่ได้ออกไปจนหมดสิ้น พร้อมท้ังเลือกดูข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ 

ท่ีหล่อนคิดว่าคงไม่ใช้แน่นอน เก็บลงลังให้เรียบร้อย งานนี้หล่อนได้แดง

เป็นมอืขวาคนส�าคญั คอยช่วยเหลอือย่างดี แถมยังไม่ซักถามอะไรให้จุกจกิ

กวนใจเสยีอกี หลอ่นจงึเริม่ถูกชะตากับเดก็อสีานผวิขาวคนนีอ้ย่างงา่ยดาย 

ส่วนในช่วงบ่ายเป็นช่วงท่ีอรกานต์เก็บตัวอยู่คนเดียวในห้องนอน ค้น

นิตยสารแฟช่ันท้ังหลายแหล่ท่ีอยู่ในห้องมาเปิดดูอย่างละเอียดทุกเล่ม 

พยายามศึกษาหาแนวทางท่ีลงตวัว่า half อรกานต์ half ธร์ีวรานัน้จะออกมา 

เป็นผูห้ญิงแนวไหนกนัแน่ คิดไว้คร่าวๆ ก่อนเพือ่เตรยีมตวัส�าหรบัการช็อปป้ิง 

ขนานใหญ่ระดับงานช้างที่จะตามมา

เครือ่งส�าอางดจูะเป็นของใช้อย่างเดียวในห้องท่ีอรกานต์ไม่แตะต้องเลย  

ก็ถ้าไทร่าเขาสวยเช้งวับเพราะเครื่องประทินผิวเหล่านี้ มันก็ไม่ใช่กงการ

อะไรของหล่อนที่จะต้องมาท�าให้เขาน่าเกลียดลงนี่นา เดี๋ยวใครจะว่าได้ว่า
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เขาสวยของเขามาแต่ไหนแต่ไร พอหล่อนมาอยู่ไม่กี่วัน สง่าราศีเขาหมอง

จนกลายเป็นคนละคน อรกานต์จึงตัดสินใจเก็บเครื่องส�าอางทุกชนิดเอาไว้ 

ตัง้ใจว่าจะศึกษาวธิกีารใช้อย่างละเอียดอีกที ยงัไงกต้็องถนอมความงามของเขา 

ไว้เหมือนกบัท่ีเจ้าตัวเขาถนอมของเขาเอง มาใช้ร่างของเขาแล้วกต้็องดแูล

ให้ดี

แล้ววันท่ีสาม สี่ ห้าก็เป็นการตะลุยช็อปปิ้งชนิดอลังการงานสร้าง  

ซ้ือเสื้อผ้าท้ังหลายกับของใช้ท่ีจ�าเป็นต่างๆ ชนิดยกเครื่องโดยมีนิลยา 

เป็นท้ังกุนซือและลูกมือผู้ทรงประสิทธิภาพ เรื่องเงินไม่ต้องพูดถึง เพราะ

เพียงหล่อนเปรยๆ ว่าอยากจะออกไปเลือกซ้ือเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ 

พร้อมท้ังอ้างหลักฐาน ลังสินค้าเตรียมบริจาคหลายใบ คุณหญิงวราภรณ์ 

ก็เอ้ือเฟื้อเงินสดๆ มาร่วมแสนโดยไม่ปริปากบ่นอะไรสักค�า นอกจากท้วง

อ่อนๆ ว่า 'บัตรเครดิตหนูก็มีนี่คะลูก วงเงินไม่พอหรือ' 

อรกานต์ยิ้มแหย ไม่กล้าบอกว่าลายเซ็นไม่เหมือนกัน จึงได้เลี่ยง 

ไปตอบตามความจรงิเพยีงครึง่เดยีวว่า 'บางร้านไม่รบับัตรเครดติค่ะ' เพียงเท่านี ้

จากวงเงนิร่วมแสนกเ็ด้งไปเป็นแสนกว่า ไม่แปลกใจเลยว่าท�าไมไทร่าตวัจรงิ 

เสียงจริงจึงใช้เงินอย่างกับเบี้ย

เม่ือจัดการเรื่องเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว อรกานต์ก็ 

ไม่ลืมที่จะดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ หล่อนแจ้งไปยังธนาคารทุกแห่งที่ธีร์วรา

ใช้บริการ ขอด�าเนินการเรื่องการเปลี่ยนลายเซ็นให้เรียบร้อย ระหว่างนี้ก็ 

พึง่พิงนลิยาให้จ้างนกัสบืเอกชนสบืเรือ่งราวและประวัติของธร์ีวรา ภคภทัรา 

โดยละเอียดอย่างด่วนท่ีสดุ ไม่ลมืท่ีจะหาข้อมูลจากบุคคลส�าคญัย่ิงอกีสองคน 

ด้วย นั่นคือพลเอกธาริตและคุณหญิงวราภรณ์ ภคภัทรา

นบัว่ามกุความจ�าเสือ่มชัว่คราวของหล่อนประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างดี  

ท้ังท่านนายพลและคณุหญิงสลบักนัมาใช้เวลาอยู่กบัหล่อนมากข้ึน เล่าโน่น

เล่านี่ให้ฟัง ทั้งยังถึงกับพาไปยังสถานที่แห่งความหลังบางแห่งอีกต่างหาก 
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และจากเท่าที่ฟังมา ดูเหมือนว่าแค่ช่วงสองสัปดาห์นี้ หล่อนได้ใกล้ชิดกับ

ท่านท้ังสองมากกว่าลกูสาวแท้ๆ ของท่านท่ีเคยได้ใช้เวลาอยูก่บัท่านในช่วง

สองเดือนเสียอีก ธีร์วราโตขึ้นมากับเงินทอง ของมีค่าต่างๆ กับการรับรู้ว่า

พ่อแม่รักหล่อนเต็มหัวใจ แต่ไม่ได้โตมาอย่างผู้ท่ีได้รับไออุ่นความรักจาก

พ่อแม่โดยสมบูรณ์ 

ทุกนาทีท่ีได้ใกล้ชิดกบับุพการท้ัีงสอง อรกานต์สามารถรบัรูไ้ด้ถงึความรกั 

ท่วมท้นทีท่่านมีให้ ขาดเพียงแต่เวลาเท่านั้นที่ท่านให้มากไม่ได้ ซึ่งนั่นก็คง

ส่งผลให้ไทร่ากลายเป็นเดก็ท่ีขาดความอบอุ่นและมีพฤตกิรรมดงัท่ีแสดงออกมา

หล่อนต้องเก็บตัวอีกระยะส�าหรับการรวบรวมข้อมูลชีวิตส่วนตัวของ

ไทร่า ธร์ีวรา ภคภทัรา ท่องจ�าให้ได้ข้ึนใจ และวางแผนการต่อไปว่าจะด�าเนนิ

ชีวิตอย่างไร

เช่นเคย ข้ันตอนส�าคญัเช่นนี ้ย่อมต้องมคีนส�าคญัอย่างนลิยาร่วมเป็น

หัวเรือใหญ่

'หา! จะลาออก' เพื่อนสาวของหล่อนโวยเสียงดัง พลางท�าตาโตเท่า

ไข่ห่าน

'เออ!' อรกานต์ตอบห้วนๆ

'คิดยังไงของแกวะ เทอมนี้เทอมสุดท้ายแล้ว เรียนอีกไม่กี่เดือนก็จบ'

'แกจบ ฉันจบ แต่ไทร่ามันไม่จบ ฉันไปดูคะแนนมาแล้ว ต่อให้เทวดา

กยั็งต้องเรยีนอีกปีนงึเตม็ๆ สองเทอมเชียวนะโว้ย อายชาวบ้านเค้ายังไม่พอ  

ไอ้ท่ีต้องไปเรยีนนัน่กเ็รยีนมาแล้วท้ังนัน้ เสยีเวลาว่ะ อกีอย่าง ฉันทนอดึอัด

ไม่ไหวหรอก พวกแกทุกคนไม่ชอบไทร่า และฉันกเ็กลยีดเพือ่นๆ ของไทร่า 

ทุกคน เดินเข้าไปในมหา'ลัย ฉันจะไปคุยกับแมวที่ไหนได้วะ'

นิลยาอึ้งไป และจ�าต้องยอมรับในเหตุผล 'แล้วแกจะท�าไงต่อ'

'ท�างาน'

'งานอะไร คงมีคนเค้ารับแกหรอก ปริญญาก็ไม่มี แถมไทร่านิสัยก ็
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ดีด๊ ีสดุขยนั โคตรเอาการเอางาน ใครจะกล้ารบัเข้าท�างานเฮอะ ถามหน่อย'

'ก็บริษัทที่นายพลธาริตมีหุ้นอยู่ไง'

'แล้วแกจะท�างานบรษัิทได้เร้อ แกจบจติรกรรมนะเฟ้ย ไหนว่าอยากเป็น 

ครสูอนศลิปะ อยากเรยีนต่อทางอาร์ต แล้วเป็นอาจารย์มหา'ลยัอย่างแม่แก'

'กต็อนนี ้มันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกดิข้ึน ความฝันกเ็ลยต้องเปลีย่นแผน 

นิดหน่อย'

'เหอะ คิดให้ดีๆ ก่อน อย่าเพิ่งรีบลาออกเลย ยังไงแกลองไปปรึกษา

ท่านนายพลกบัคณุหญงิก่อนดม้ัีย ยงัไงตอนนีท่้านกเ็ป็นพ่อแม่แก ท�าอะไร

ก็เห็นแก่ท่านบ้าง'

นัน่แล หล่อนจงึได้น�าเรือ่งราวข้ึนปรกึษาท่าน ดจูากท่าทางแปลกใจแล้ว  

คดิว่านีค่งเป็นครัง้แรกแน่ๆ ท่ีผูเ้ป็นลกูเลอืกพ่อแม่เป็นท่ีปรกึษาในเรือ่งส�าคญั 

ของชีวิต กระนั้นท่านก็ยังสละเวลามาให้ค�าแนะน�าปรึกษาด้วยความเต็มใจ 

(แม้จะต้องนัดเวลาเข้าพบท่านก็ตาม) สุดท้ายทั้งอรกานต์และบุพการีของ

ธีร์วราก็ได้ข้อสรุปที่เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย

ท่านอยากให้ลูกสาวลาออกอยู่แล้ว ด้วยเกรงว่าคดีขับรถชนคนตาย

จะส่งผลกระทบกดดันต่อสภาพสังคมในมหาวิทยาลัย

หล่อนเองก็อยากจะตั้งต้นใหม่ เริ่มต้นความเป็นธีร์วราใหม่ท่ีไหน 

สักแห่ง แต่คิดไม่ออกว่าจะเริ่มตรงไหน และอย่างไรดี

สุดท้ายท่านนายพลจึงเสนอการศึกษาวิชาการโรงแรมท่ีประเทศใน

ทวีปยุโรป ใช้เวลาเรียนเพียงสองปี จบแล้วสามารถท�างานได้ทันทีด้วย

เครดิตที่เป็นที่ยอมรับ ที่ส�าคัญหล่อนสามารถเข้าท�างานที่โรงแรมในเครือ

พรหมภัทรา ซึ่งคุณสาริศ ภคภัทรา น้องชายของท่านถือหุ้นใหญ่ได้ทันที

อรกานต์ตกลงอย่างง่ายดาย กด็กีว่านีม้อีกีม้ัยล่ะ ไปตัง้ต้นท่ีต่างประเทศ  

ได้เรยีน ได้ประกาศนยีบัตรภายในเวลาไม่นาน และได้งานทันทีหลงัเรยีนจบ  

วิเศษสุดๆ แล้ว
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ท่ีทวีปยุโรป นักศึกษาสาวได้เริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริง ในช่วงปีแรก 

หล่อนทุ่มเต็มที่กับการเรียนภาษาให้สามารถสื่อสารได้ทัดเทียมกับเจ้าของ

ภาษา อีกท้ังยังฝึกกลยุทธ์ท้ังหลายแหล่เพื่อสร้าง 'มาดไฮโซอย่างเป็น

ธรรมชาติ' (ตามค�าเรียกของนิลยา) ด้วยตนเอง โดยการสังเกตบุคคลอื่นๆ 

จากภาพทางโทรทัศน์ รวมถึงจากคู่มือหลากหลายท่ีนิลยาตะเกียกตะกาย

หามาให้ ส่วนปีท่ีสองและสามนั้น อรกานต์ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนวิชาการ

โรงแรมของหล่อน ทุ่มเทให้กบัหลกัสตูรการศึกษาอย่างเตม็ท่ีท้ังภาคทฤษฎี

และปฏิบัติ แม้จะไม่ได้มีผลการเรียนที่ดีเป็นเลิศ หากหล่อนก็คิดว่าหล่อน

ท�าได้ไม่เลวเลยทีเดียว เคราะห์ดีท่ีมีวิชาเลือกอยู่ตัวหนึ่งซ่ึงแปลเป็นไทย

แล้วได้ใจความใกล้เคียงกับวิชาการฝึกฝน 'มาดไฮโซอย่างเป็นธรรมชาติ' 

ตามท่ีนิลยาต้องการด้วย การชุบตัวท่ีต่างประเทศครั้งนี้จึงได้จบลงอย่าง

สมบูรณ์แบบจริงๆ

อรกานต์คนใหม่ไม่ใช่ศิลปินสาวห้าว มาดเซอร์อีกต่อไป หล่อนยอม

เสยีเวลากว่าช่ัวโมงทุกเช้าจดัการกบัเครือ่งประทินผวินานาชนดิรวมท้ังแต่งหน้า 

และจัดทรงผม แรกๆ ก็ร�าคาญใจนิดหน่อย เพราะรู้สึกเสียดายเวลานอน 

หากนานวันเข้าก็เริ่มชิน เช่นเดียวกัน ธีร์วราคนใหม่ก็ไม่ใช่สาวสวยท่ีมีดี

เพียงแค่รูปร่างหน้าตา แต่ชีวิตเหลวไหลไร้แก่นสารอีกต่อไป ธีร์วราคนนี ้

มท้ัีงความขยันหมัน่เพียร ความอดทน ความรบัผิดชอบ ความกระตอืรอืร้น

และทุ่มเทให้กับการงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่

บัดนี้ธีร์วรา ภคภัทรางามพร้อมทั้งรูปสมบัติและคุณสมบัติ

อรกานต์ไม่ทันคดิเลยว่ากจิวตัรประจ�าวนัของหล่อนท่ีจะต้องสวดมนต์

และนั่งสมาธิอยู่ทุกวัน ใส่บาตรหรือท�าสังฆทานทุกครั้งที่มีโอกาสนั้นจะยิ่ง

ช่วยเสรมิให้ร่างนีด้สูดใส งามผ่องแผ้วท้ังภายนอกและภายใน หล่อนคดิเพียงแค่ 

ต้องการปฏบัิตติามค�าสัง่สอนของท่านพระครอูย่างเคร่งครดั ท่านว่าให้สวดมนต์ 

และท�าสมาธิทุกวัน หล่อนก็ตั้งใจท�าทุกวัน เพราะการสวดมนต์และการ 
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ท�าสมาธนิัน้ช่วยให้กายและใจรวมเป็นหนึง่ เกดิภาวะจิตสะอาด ก่อเกดิกศุลจิต  

และจากกุศลจิตนี้ หล่อนขออุทิศไปยังเจ้าของร่าง บิดามารดาของหล่อน 

และบิดามารดาของธีร์วรา

ไทร่าเสียไปโดยไม่มีใครรู้ คงจะไม่มีใครท�าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ 

วิญญาณเร่ร่อนระหกระเหินหรือล�าบากเพียงใดมิอาจทราบได้ เมื่อหล่อน 

ได้เข้ามาอาศัยร่างของเขาอยู่อย่างสุขสบาย หล่อนจึงมิอาจนิ่งดูดาย อยู่ 

เสวยสุขแต่เพียงผู้เดียว หล่อนจึงหมั่นท�าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้มิได้ขาด

บิดามารดาของหล่อนนั้นเล่า ท่านให้ก�าเนิด เลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ 

ยังมิได้ทดแทนคุณอนัใด ร่างกายกม็าหมดลมหายใจลงเสยีแล้ว ไม่มีโอกาส

ท่ีจะได้เลีย้งดตูอบแทนยามท่านแก่ชรา ทางเดยีวท่ีพอจะแสดงความกตญัญู

กตเวทิตาได้บ้าง ก็คงจะมีเพียงการหมั่นสร้างกรรมดี สร้างบุญ สร้างกุศล 

อธิษฐานจิต ภาวนาขอให้ท่านได้อยู่ดีมีสุขทั้งกายและใจ

สดุท้าย บุพการขีองธีร์วรา ซ่ึงขณะนีอ้รกานต์ท้ังรกัและเคารพประดจุ

บุพการขีองหล่อนเอง หล่อนจงึตัง้ใจแน่วแน่ท่ีจะทดแทนพระคณุท่านให้เตม็ท่ี 

เท่าท่ีลกูสาวคนหนึง่จะพงึตอบแทนให้ท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นการประพฤตติน

อยู่ในกรอบท่ีดีงาม สร้างความภาคภูมิใจ หรือกระท่ังหม่ันสร้างบุญและ

อธิษฐานกุศลจิตถึงท่าน

ด้วยเหตท่ีุจ�าเป็นต้องอุทิศส่วนกศุลให้คนโน้นคนนีห้ลายคนเหลอืเกนิ 

การปฏบัิตศิาสนกจิจงึถอืเป็นกจิวตัรจ�าเป็นท่ีหล่อนจะขาดเสยีไม่ได้ ตอนยังอยู่ 

ท่ีประเทศไทย หล่อนกใ็ส่บาตรทุกเช้า สวดมนต์และนัง่สมาธทุิกเย็น ท�าสงัฆทาน 

เดอืนละครัง้ ครัน้อยู่ไกลถงึทวปียุโรป หาวดัไทยได้ยาก หล่อนจงึตัง้จติภาวนา  

สวดมนต์และนัง่สมาธใิห้นานข้ึน บางคราวกต็ามเพ่ือนไปโบสถ์ ปฏบัิตติามกจิ 

ของคริสต์ศาสนิกชนดูบ้าง บริจาคเงินให้โบสถ์บ้าง คิดเสียว่าได้ท�าบุญ

เหมือนกัน ผลบุญคงแผ่ไปถึงบุคคลเหล่านั้นได้เหมือนกัน คิดมันง่ายๆ 

อย่างนี้แหละ
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หญิงชาวเอเชยี ผมสนี�า้ตาลไหม้พลกิกายปรบัเปลีย่นอิรยิาบถอีกครัง้ 

เปิดดวงตาหวานซึ้งขึ้น เหลือบมองนาฬิกาข้อมือแวบหนึ่งพลางถอนใจ

มวัแต่คดินัน่คดินีส่ะเปะสะปะไปหมด จนผ่านมาเกอืบสองช่ัวโมงแล้ว

ยังไม่ได้หลับสักนาทีเลย เฮ้อ! เดี๋ยวก็เปิดหน้าจอโทรทัศน์นั่งเล่นเกมเสียนี่ 

เล่นมันให้ครบทุกเกม ให้มันตื่น ให้มันส์หฤหรรษ์ในอารมณ์ไปเลยดีมั้ย

กระนั้นก็ท�าได้เพียงคิด อรกานต์รู ้ตัวดีว่าหล่อนจ�าเป็นต้องนอน 

ให้หลบั ถ้ายังอยากอยู่ห่างจากหมอจากยา ร่างกายอันงดงามนี้ไม่ได้แข็งแรง  

แข็งแกร่งอย่างร่างเดมิของหล่อน แต่แรกมาแล้ว เม่ือคราวช็อปป้ิงครัง้มโหฬาร 

ถึงสามวันติดต่อกัน หล่อนถึงกับไม่สบาย อ่อนเพลียจนต้องชงน�้าเกลือแร่

ดื่ม ซ่ึงอรกานต์ไม่ได้เฉลียวใจเลยว่านั่นเป็นแค่อาการข้ันเด็กๆ เท่านั้น  

ต่อมา เม่ือหล่อนต้องเข้าไปให้น�า้เกลอืในโรงพยาบาลถงึสามครัง้ เป็นไข้อีก 

นบัครัง้ไม่ถ้วนท่ีอาจหาญใช้ร่างกายนีอ้ย่างสมบุกสมบันเหมอืนกบัท่ีเคยใช้

ร่างเดิม ไม่ว่าจะเป็นการอดนอน การตากแดด ตากลม หรือตากฝน 

อรกานต์จงึเรยีนรูท่ี้จะประนปีระนอมกบัร่างกายอันมีขดีจ�ากดันี ้ดงันัน้ 

แม้หล่อนจะเรียนหนักหรือมีธุระปะปังมากมายขนาดไหนก็ตาม หล่อนจะ

พยายามเจียดเวลานอนให้ได้อย่างน้อยหกชั่วโมงเสมอ พยายามหลีกเลี่ยง

การตากแดดนานๆ และจะไม่พาตวัเองไปอยู่ท่ามกลางสายฝนหรอืละอองหิมะ 

เดด็ขาด โดยเฉพาะในช่วงท่ีอากาศก�าลงัเปลีย่นแปลง ยิง่ต้องคอยดแูลรกัษา

สุขภาพมากเป็นพิเศษ เป็นไข้จนต้องฉีดยาและให้น�้าเกลือนั้นเป็นเรื่องท่ี 

ไม่น่าอภิรมย์เสียเลย

อดีตสาวมาดเซอร์ยิม้ข�า ไม่ใช่แค่ต้องระวงัเรือ่งปวดหัวตวัร้อนเท่านัน้

หรอกนะ คุณไทร่าเธออ่อนแอ บอบบางไปทั้งเนื้อทั้งตัว นึกถึงเมื่อคราวที่

หล่อนฝึกการเดินด้วยรองเท้าส้นสูง ขนาดแค่เดินไปเดินมาอยู่ภายในห้อง 

ไม่ได้ไปตากแดดตากลมท่ีไหนเลย หล่อนยงัต้องเข้าโรงพยาบาลเพ่ือรกัษา

อาการกล้ามเนื้ออักเสบ! หรืออีกคราวท่ีหล่อนรับประทานอาหารเสียอ่ิม 
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เตม็อตัราในปาร์ตีว้นัเกดิของเพือ่นคนหน่ึง รุง่ขึน้หล่อนกต้็องเข้าพบแพทย์ 

และกลบัออกมาด้วยค�าวนิจิฉัยว่า ทานอาหารมากเกนิไป กระเพาะและล�าไส้

จึงไม่ท�างาน!

จะว่าไป หล่อนก็ต้องปรับตัวมากมายหลายอย่างเหมือนกัน ไม่รู้ว่า

ถ้าไทร่าไปอยู่ในร่างของหล่อนบ้าง เธอผูน้ัน้จะปรบัได้มากเท่าหล่อนในเวลานี ้

หรอืเปล่า คดิๆ แล้วหล่อนก็ได้เรยีนรู ้และเข้าใจอะไรเกีย่วกบัธร์ีวราคนเดมิ

มากมายหลายอย่างทีเดียว จากเดิมที่มีแต่ความโกรธ ความเกลียดมอบให้ 

บดันี้นอกจากความเข้าใจแลว้ บางคราวเธอยงันกึสงสารและเหน็ใจอกีดว้ย 

ไม่แปลกหรอกที่ธีร์วราคนเดิมจะเป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่มีความจริงใจให้ใคร

ท้ังสิ้น และมีสายตาราวกับจะเย้ยหยันคนท้ังโลก ก็เพราะในโลกรอบกาย

ของเธอผู้นี้ ไม่เคยมีใครหยิบยื่นความจริงใจให้เธอเลย 

ต้ังแต่เลก็มาแล้ว พีเ่ลีย้งแต่ละคนกเ็พยีงแค่เลีย้งดตูามหน้าท่ี ท�างาน

ให้สมกบัเงนิเดอืนท่ีได้รบัเท่านัน้ ไม่มีคนไหนท่ีจะรกัใคร่ผกูพันกบัเธออย่าง

แท้จริง กับเพื่อนหรือ ย่ิงไม่ต้องพูดถึง ขนาดหล่อนพยายามหลบหลีก

เพือ่นๆ ของไทร่าทุกกลุม่แล้วนะ หากกมี็บ้างท่ีเลีย่งไม่ได้ อรกานต์ยังรูส้กึว่า 

เพียงแค่เวลาไม่นานท่ีได้สนทนากัน หล่อนสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจน

ถงึความเสแสร้งและมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ของแต่ละคน ไทร่ามแีต่เพ่ือน

แบบนี้มาทั้งชีวิต...ไม่เหงาแย่หรือ 

อรกานต์เคยโทษว่าไทร่าเองนัน่แหละท่ีไม่เลอืกคบคนท่ีจรงิใจ ดอูย่าง

หล่อนสิ หล่อนเคยได้พยายามผูกมิตรกับไทร่ามาแล้วแต่ไม่เป็นผล อาจ

เป็นไปได้ว่าไทร่านั้นมีบทเรียนสาหัสสากรรจ์มาแล้วจากเพ่ือนเก่าท่ีไว้ใจ 

เธอจึงไม่กล้าท่ีจะวางใจใครอีก เลือกคบแต่คนท่ีรู้แน่ว่าเสแสร้งและรักษา

ความสัมพันธ์ไว้แค่ผิวเผินตั้งแต่ต้น ดูจะปลอดภัยกว่า...นี่หล่อนก็ก�าลังจะ

กลับประเทศไทย คงต้องเตรียมตัวเตรียมใจคอยหลบ คอยระวังมิตรสหาย 

'เพื่อนกิน' ทั้งหลายของไทร่าให้ดีเหมือนกัน...
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อรกานต์รูส้กึตัวตืน่ เม่ือแอร์โฮสเตสสาวสะกดิปลกุเพือ่เสร์ิฟอาหารเช้า  

เหลือบมองนาฬิกาข้อมือแล้วก็นึกดีใจท่ีได้หลับบ้าง แม้ว่าจะแค่สองสาม

ช่ัวโมงก็ตาม หล่อนเริ่มทานอาหารช้าๆ พลางนึกถึงอนาคตอันใกล้  

ลงจากเครื่องไป ก็คงพบนิลยาเป็นคนแรก เนื่องจากหล่อนไม่ได้บอกใคร 

ท่ีบ้านไว้ เมื่อคุณหญิงท่านถาม หล่อนยังตอบไปว่า 'สัปดาห์หน้าน่ะค่ะ  

ไปถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ไทร่านั่งแท็กซี่กลับเองได้ แม่ไม่ต้องเป็นห่วง'

และอีกไม่กี่วันก็คงจะเริ่มงานในโรงแรมพรหมภัทรา สาขากรุงเทพฯ 

อย่างแน่นอน ไม่แน่ว่าหากท�างานไปสกัระยะ หล่อนอาจจะขอย้ายไปประจ�า

ท่ีพรหมภทัรา วลิเลจ จงัหวดัเชียงใหม่ หรอืพรหมภทัรา ซีไซด์ จงัหวดัภเูกต็ 

ก็ได้ อนาคตสดใสก�าลังรออยู่

อรกานต์อ่ิมเม่ือทานไปได้เพยีงครึง่เดยีว จะด้วยความอ่อนเพลยีหรอื

ตืน่เต้นกมิ็อาจทราบได้ ดงันัน้หล่อนจงึใช้เวลาท่ีเหลอือีกไม่นานบนเครือ่งบิน  

นั่งเล่นเกมกับจอโทรทัศน์ส่วนตัวจนถึงจุดหมายปลายทาง

ท่ีประตทูางออกของผูโ้ดยสารขาเข้า มีนลิยายืนรออยู่จรงิๆ สาวผวิคล�า้ 

หน้าคมยืนกอดอกคอยอยู่ด้วยท่วงท่าสบายๆ หากเป็นชายคงทั้งหล่อและ

เท่เอาการทีเดยีว เพราะขนาดเป็นหญงิกยั็งมีสาวหลายคนท่ีอดช�าเลอืงมอง

ไม่ได้ อรกานต์มองท่าทีไม่อนาทรใดๆ ของเพ่ือนแล้วย้ิมข�าในใจ เออแฮะ...

สามปีผ่านไป นอกจากหน้าตาทรงผมมันจะไม่เปลี่ยนสักกระเบียดแล้ว  

ท่ามันยังเหมือนเมื่อสิบปีที่แล้วไม่มีผิด

สองสาวต่างบุคลิกย้ิมให้กัน ยืนจ้องส�ารวจกันอยู่ช่ัวอึดใจ ก่อนจะ

ยกมือซ้ายของตนขึ้นตีกับมือซ้ายของเพื่อนเพื่อแสดงการทักทาย

"ไง! ดูโรยมาเชียว"

"ได้นอนแค่สองสามชั่วโมงเอง จะให้ดูสดใสขนาดไหนล่ะวะ"

"งั้นมา เดี๋ยวเข็นรถให้ กระเป๋ามีแค่ไอ้จัมโบ้สองใบนี่ใช่มั้ย"
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อรกานต์พยักหน้า ก่อนถาม "แล้วจะไปไหนก่อนด ีบ้านแก? บ้านฉัน?"

"บ้านแกกไ็ด้ กว้างด ีฉันโทรไปบอกแดงแล้วว่าแกจะกลบัวนันี ้ให้เตรยีม 

ท�าความสะอาดห้องไว้ ดไีม่ด ีป่านนีท้ั้งท่านนายพลท้ังคณุหญิงกร็อต้อนรบัแก 

อยู่ท่ีบ้านนัน่แหละ เผลอๆ ป้าสายใจคงเตรยีมอาหารชดุใหญ่ไว้คอย" นลิยา 

ว่าพลางหัวเราะ

"ไอ้นลิ ไอ้ตวัแสบ ฉันอุตส่าห์ไม่บอกใครว่าจะกลบัวนันี ้แล้วนีค่ณุพ่อ 

คุณแม่ท่านจะเห็นฉันเป็นลูกแบบไหนวะ บอกเพื่อนแต่ไม่บอกท่าน"

"ท่านไม่ว่าอะไรร้อก เราซ้ีกนัแล้ว สามปีเตม็เชียวนะท่ีฉันเป็นม้าเดนิสาร  

คอยเอาจดหมายกับของฝากจุ๊กจิ๊กของแกไปให้ท่านกับคนในบ้าน เดี๋ยวนี้

คนทั้งคฤหาสน์ต้อนรับขับสู้ฉันอย่างดี"

อรกานต์ท�าเสียงชิในล�าคอ เดินตามเพื่อนไปยังท่ีจอดรถแต่โดยดี  

นลิยาตรงไปยังรถยนต์กลางเก่ากลางใหม่สเีข้มคนัหนึง่ ไขกญุแจท่ีกระโปรง

หลังรถ

"รถแกเหรอวะ นิล" อรกานต์ถามพลางช่วยเพื่อนยกกระเป๋าใบใหญ่

เข้าหลังรถ

"แล้วแกนึกว่ารถใคร" เสียงนั้นติดจะห้วน คนถามเลยรีบอธิบาย

"ก็ถามดู เข้าใจว่าของแก เห็นแกบอกว่าเพิ่งซ้ือ แต่คันนี้มัน... 

ดูไม่เหมือนเพิ่งซื้อเท่าไหร่"

"มือสอง" คนตอบอธิบายง่ายๆ จัดกระเป๋าเข้าในกระโปรงท้ายได้  

ก็ปิดฝาดังปัง

"เก่งจังนิล ท�างานสองปีกว่า เก็บเงินซื้อรถเองได้แล้ว"

เพื่อนกับเพื่อนเดินเคียงกันเข้าท่ีนั่งตอนหน้าคนละฝั่ง คนผิวคล�้า 

สตาร์ตรถ

"ต้องขอบใจแกด้วย งานสบาย เงินดี สนุก มีความสุข"

"ขนาดนั้นเลย?"
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"เออ ที่ประจวบฯ อากาศดี งานประจ�าในแผนกกิจกรรมก็สนุก สอน

เด็กวาดรูประบายสี เพ้นต์ผ้าบาติก ท�าตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ บางทีก็สอน

ผู้ใหญ่วาดภาพสีน�้า เพ้นต์เสื้อ เพ้นต์กางเกง บางครั้งรูปที่วาดไว้หรืองาน

ท่ีเพ้นต์ไว้ก็มีคนมาขอซ้ือ ฟลุกๆ ยังมีคนมานั่งให้เป็นแบบวาดรูปเลย  

ได้ทั้งเงินเดือน ได้ทิป ได้ขายของ สบายด้วย สนุกด้วย"

"ดีจังว่ะ ไว้ฉันท�าท่ีโรงแรมในกรุงเทพฯ สักพัก แล้วขอย้ายไปอยู่

หัวหินกับแกดีกว่า"

นิลยายิ้ม "มาสิ จะได้อยู่ด้วยกัน"

"แล้วมีคนมาจีบมั่งรึเปล่า ผิวสีน�้าผึ้งอย่างนี้ ฝรั่งชอบกันนัก"

"โอ๊ย..." คนผิวสีน�้าผึ้งหัวเราะ "ทั้งฝรั่ง ไทย จีน ญี่ปุ่น คนด�า ไม่มี 

ทั้งนั้นแหละ"

"ไม่จริงมั้ง ฉันว่าทั้งฝรั่ง ไทย จีน ญี่ปุ่น คนด�า มีมาทั้งน้าน แถมยัง

มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอีกต่างหาก"

จากสหีน้าท่ีแดงเรือ่ข้ึนของเพือ่นสาว อรกานต์จงึรูไ้ด้ในทันทีว่าหล่อน 

เดาถกู นลิยาเป็นสาวหล่อต้องตาท้ังหญิงและชายจงึมีคนมาทักทายอยู่เสมอ

"ว่าแต่แกเถอะไอ้อ้อ ขาวจัว๊ะน่าเจีย๊ะอย่างนี ้มีใครมาเจ๊าะแจ๊ะบ้างรเึปล่า"

"กบ็อกไปแล้วไง" คนขาวจัว๊ะแกล้งท�าเสยีงหน่าย "บอกแล้วว่าหัวกระได 

ไม่แห้ง ใครเข้ามาแจ๊ะบ้าง ฉันก็เล่าให้แกฟังไปหมดแล้ว"

"แกก็เล่าแต่ที่แกโนเค มีใครที่แกโอเคบ้างรึเปล่าล่ะ"

"ไม่มี บอกตรงๆ เลยว่า ฉันไม่กล้าไว้ใจใคร ดูไม่ออกเลยว่าใคร 

คดิจรงิจงั ใครคิดอยากได้แต่ตวั ไทร่าเค้าสวยจนน่ากลวั ต้องตาใครต่อใคร

ทั่วไปหมด อันตราย"

"เฮ้อ!" คนขับรถแกล้งถอนใจเสียงดัง "เกิดมาสวยก็ล�าบากเงี้ย"

"เออ" คนหน้าหวานหันมาท�าตาดุใส่คนหน้าคม น�้าเสียงจริงจัง 

เมื่อกล่าวต่อ "ล�าบากกว่าท่ีคิดจริงๆ ท้ังสวย ท้ังรวย พ่อแม่เป็นคนใหญ่
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คนโต จะกระดิกไปทางไหนก็มีแต่คนคอยจับตามอง อึดอัด วางตัวล�าบาก 

ดีนะที่ฉันไปปรับตัวที่เมืองนอก ไม่มีใครสนใจใครเท่าไหร่ ถ้าฉันอยู่แต่ใน

เมืองไทยตอนนี้อาจอึดอัดตายไปแล้วก็ได้"

นิลยาถอนใจ เหลือบตามองคนข้างๆ แวบหนึ่ง ธีร์วราปล่อยผม 

สนี�า้ตาลไหม้สยายเตม็แผ่นหลงัตามธรรมชาต ิใบหน้าเนยีนเกลีย้งปราศจาก

เครื่องส�าอางใดๆ แต่งแต้ม สวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวเรียบๆ ปักย่ีห้อหรู 

ตรงหน้าอกกบักางเกงยีนสอ่ีอน รองเท้าผ้าใบคูเ่ก๋สเีทา ดสูบายๆ แต่ไฮคลาส  

เพื่อนรักปรับตัวได้ดีทีเดียว ความเป็นอรกานต์ฉายชัด หากความเป็น 

ธร์ีวรากป็รากฏ หล่อนเช่ือว่าเพ่ือนจะไปรอด รอดอย่างดด้ีวย ไม่มอีะไรต้อง

เป็นกังวล 

คิดได้ดังนั้นจึงตอบกลับด้วยน�้าเสียงเจือรอยยิ้ม "แหม ขนาดล�าบาก

ยังมผีลงานเนีย้บขนาดนี ้ต่อไปฉลยุแน่ ฉันว่าแกไม่ต้องกลวัอะไรแล้วแหละ 

เชอะ เป็นคนสวยแค่ไม่กี่ปีท�ามาบ่น"

อีกฝ่ายจึงได้แต่หัวเราะเบาๆ

อรกานต์รู ้สึกเต็มตื้นข้ึนมาในหัวอกทันทีท่ีก้าวเท้าเข้าคฤหาสน์ 

หลังใหญ่ ขนาดอยู่อาศัยเพียงแค่หกเดือนก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศ 

กลับมาคราวนี้กลับรู้สึกผูกพันเหมือนได้กลับบ้าน...ดีใจ อบอุ่นใจ...

จริงอย่างที่นิลยาว่าไว้ ต้นห้องของหล่อนมารอเตรียมช่วยยกกระเป๋า 

แม่ครัวเตรียมอาหารไว้พร้อม ท่านนายพลกับคุณหญิงออกไปท�างาน 

แต่ก็ได้สั่งไว้ว่าเย็นนี้ท่านจะมารับไปทานอาหารนอกบ้าน อรกานต์ย้ิมให้ 

ทุกคนท่ีมายืนรอหน้าบ้าน รูส้กึเหมือนได้กลบัมาอยู่ในหมู่ญาตสินทิมิตรสหาย 

จริงๆ หล่อนจึงตัดสินใจเปิดกระเป๋าใบใหญ่กลางห้องรับแขก ดึงของฝาก

ออกมาแจกจ่ายคนในบ้านทุกคนรวมท้ังนลิยา ก่อนจะวานแดงให้ยกกระเป๋า

ขึ้นไปเก็บบนห้อง และตัวหล่อนก็ไปทานอาหารที่ป้าสายใจจัดเตรียมไว้
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ภายในเวลาไม่นาน หล่อนก็ได้อยู่ในห้องนอนกับนิลยาตามล�าพัง

"ท�าไมแกกนิน้อยจงัวะไอ้อ้อ เพิง่มาเหนือ่ยๆ โทรมๆ น่าจะกนิเอาแรง

ไว้หน่อย ป้าแกอุตส่าห์ท�าไว้ให้"

"สงสัยมันจะเพลียน่ะ ตื้อๆ ไม่ค่อยหิว"

"ของน่ากินทั้งนั้น เสียดาย" คนเป็นเพื่อนท้วงด้วยเหตุผลส�าคัญ

อรกานต์หัวเราะ "กเ็พราะคดิอย่างนี ้ฉันถงึอ้วนข้ึนขนาดนี้ไง ก่อนไป

ก็น�้าหนักขึ้นกิโลนึงแล้ว ก่อนกลับมานี่ ชั่งอีกรอบ รวมๆ แล้วก็ขึ้นเกือบ 

ห้ากิโล"

"ห้ากิโลเชียวหรือ?!"

"อือ...อยู่ดกีนิดไีง อยู่นีก่มี็อาหารป้าสายใจ เข้าภตัตาคาร เข้าโรงแรม 

อร่อยเหาะท้ังนัน้ ไปโน่นกมี็เงนิเข้าภตัตาคารซ้ือของดีๆ กนิบ้างเป็นครัง้คราว  

ถ้าไปแบบกระเป๋าแห้งๆ อย่างเรา มเีงนิพอแค่ซ้ือแซนด์วิชในซูเปอร์มาร์เกต็

คงกลับมาแบบผอมโซ"

"ไม่เช่ือหรอก" คนเป็นเพื่อนรีบค้าน "แกคงกลายเป็นตุ่มกลับมา

มากกว่า ช็อกโกแลตแถวนั้นถูกไม่ใช่เหรอ กินมันแทนข้าวไปเลย ท้ังถูก 

ทั้งอร่อย"

อรกานต์หัวเราะอีกครั้ง ในขณะที่นิลยาส่ายหน้า "เค้าอยู่ของเค้ามา

ย่ีสบิกว่าปี หุ่นเช้งวบัอย่างกบันางแบบ แกมาแป๊บเดียว แค่สามปีเอง น�า้หนกั 

ขึ้นไปห้ากิโลแล้ว เชื่อเลย"

ผู้ถกูกล่าวหาหน้าบ้ึง รบีแก้ตวั "ของเดมิผอมไปโว้ย สงูร้อยเจ็ดสบิเซ็นต์  

หนักสี่สิบเจ็ด ฉันมาช่วยท�าให้แข็งแรงทนทานขึ้นย่ะ สูงร้อยเจ็ดสิบเซ็นต์ 

หนักห้าสิบสอง ดูแล้วก็ยังเช้งอยู่ แถมลมพัดก็ไม่ปลิวด้วย"

"อ๋อเหรอ เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงหรอกเหรอ ฉันคดิว่าเพราะความตะกละ 

ของแกเสียอีก"

อีกฝ่ายท�าเสยีงชิในล�าคอ เบ้ปากเลก็น้อย "ถ้าเพราะความตะกละของ
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ฉันน่ะ ป่านนี้หนักร้อยกิโลไปแล้ว แกไม่มาเป็นฉันไม่รู้หรอก คุณเธอ

กระเพาะเท่ามด กนิเข้าไปกระติด๊กอ่ิ็ม วนัไหนวนัพเิศษจะฉลองสกัหน่อยกด็นั 

ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย กระเพาะกับล�าไส้ไม่ท�างาน โคตรอายหมอเลย"

นิลยาฮาลั่น

"ไม่ต้องมาหัวเราะเยาะหรอก แกน่ะต้องอิจฉาท่ีฉันมีระบบป้องกัน

ความฉุแบบอัตโนมัติอยู่ในร่างกาย ไม่ต้องคอยตามผลาญแคลอรีทีหลัง"

"ไม่เป็นไรว่ะ ฉันยินดีตามผลาญแคลอรีแบบเดิม เป็นสุขดี"

คราวนีส้าวตาคมหันมามองหน้าเพ่ือนตรงๆ กวาดสายตาส�ารวจไปท่ัว 

เรอืนร่าง "ดูๆ  ไป ฉันกชั็กจะเห็นด้วยกบัแกนะ ของเดมิน่ะผอมไป ดอู่อนแอ 

ขี้โรค ตอนนี้ดูรู้ว่าอ้วนขึ้นนิดหน่อยแต่ยังสวยอยู่ ดูแข็งแรง ขนาดโทรมๆ 

อดนอนอย่างนี้ ยังดูผิวผ่อง หน้าใส สุขภาพดี"

"กว่าจะได้ขนาดนี ้อย่าให้เซดเลยว้า ต้องกนิข้าวทุกม้ือ ต้องนอนให้พอ  

ต้องออกก�าลังกายสม�่าเสมอ ไม่อย่างนั้นเดี้ยงเอาง่ายๆ ไปนอนให้น�้าเกลือ

มาสามรอบแล้ว จะไม่ยอมมีรอบท่ีสี่เด็ดขาด แค่คิดก็สยองแล้ว ไม่ยอม

เด็ดๆ"

นลิยาหัวเราะในล�าคอ ตดับทสนทนาอย่างง่ายๆ "งัน้แกไปอาบน�า้ก่อนไป  

เด๋ียวออกมานอนซะ ตาจะปิดอยู่แล้ว แล้วเดีย๋วตอนบ่ายโมงตรง ฉันจะปลกุ  

ขืนปล่อยแกนอนยาว คืนนี้คงได้เป็นนกฮูกแน่"

"เป็นความคิดที่ดีแฮะ อาบน�้า...นอน..."

อรกานต์ยิ้มหวานให้เพื่อนก่อนจะหายวับไปทางห้องอาบน�้า ท้ิงให ้

นิลยามองตามด้วยประกายตาบางอย่าง

...มัน่ใจ! สาวเซอร์หน้าคมม่ันใจจรงิๆ ว่าธร์ีวราคนใหม่นี้ไปได้สวยแน่  

อนาคตข้างหน้าจะต้องสวยงามแน่นอน
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สตรร่ีางระหงยนืมองภาพเงาสะท้อนในกระจก ชุดเกาะอกสทีองหม่น

คลมุทับด้วยเสือ้คลมุผ้าโปร่งสทีองตวัยาวปักเลือ่มวาวระยับ ผมตรงยาวเหยียด 

ถกูรวบตลบทบเป็นช้ันขึน้ไปอย่างมศีลิปะ ใบหน้าแต่งแต้มด้วยเครือ่งส�าอาง

โทนสนี�า้ตาลเหลอืบทองดคูลาสสกิ ต่างหูเพชรทรงระย้าห้อยยาวลงมาจาก

ติ่งหูทั้งสองข้างช่วยขับใบหน้ารูปไข่ให้ดูงามโดดเด่นยิ่งขึ้น

งามราวภาพจิตรกรรม...

ไม่เคยคิด ไม่เคยฝันเลยว่าตัวเองจะกลายเป็นคนสวยได้ขนาดนี้... 

อรกานต์สูดลมหายใจเข้าลึกๆ งานนี้เป็นการออกงานสังคมครั้งแรก

ของหล่อน ส�าหรับไทร่าตัวจริง มันคงเป็นความสนุกสนานเพลิดเพลิน แต่

ส�าหรับหล่อน มันก่อให้เกิดความเครียด...สวยมาก ย่อมสะดุดตามาก...

สะดุดตามากย่อมถูกจับตามอง...ถูกจับตามองมากย่อมไม่มีความสุข

หล่อนค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ พยายามผ่อนคลาย ส�ารวจ 

ความเรยีบร้อยของใบหน้า ทรงผม และเครือ่งแต่งกายในกระจกอีกทีก่อนจะ 

เดินออกจากห้อง

บทที่

2
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"สวยจริงลูกแม่" คุณหญิงวราภรณ์ทักอย่างยินดีทันทีท่ีเห็นหน้า

ลูกสาว พลเอกธาริตหันมายิ้มกว้าง เดินตรงเข้ามาโอบไหล่หล่อนไว้

"สวยอย่างนี้ เห็นทีพ่อคงต้องคอยยืนคุมตลอดงานแล้วมั้ง"

"คุณแม่ก็สวยมากค่ะ ไทร่าว่าคุณพ่อไปคอยเฝ้าคุณแม่ดีกว่า เดี๋ยวมี

หนุ่มๆ มารุมล้อมแล้วจะหาว่าลูกไม่เตือน"

ท่านนายพลหัวเราะเบาๆ ย่ืนอีกมือไปโอบบ่าคุณหญิงผู้เป็นภรรยา 

"งัน้ผูช้ายท่ีโชคดท่ีีสดุในงานกอ็ยู่ตรงนีแ้ล้ว มคีนสวยสดุยอดขนาบท้ังซ้ายขวา 

อย่างนี้ ใครต่อใครคงอิจฉากันเป็นแถว"

ท่านย้ิมอย่างอารมณ์ดีพลางเดินน�าภรรยาและบุตรสาวไปยังห้องท่ี 

จัดงานเลี้ยง

งานนีจ้ดัเป็นงานกาล่าดินเนอร์การกศุลครัง้ย่ิงใหญ่ท่ีสดุในรอบปีกว่็าได้  

รายได้นอกจากจะสมทบทุนเข้าองค์กรการกุศลขนาดใหญ่องค์กรหนึ่งแล้ว 

ยังมีรายได้อีกส่วนท่ีจะน�าข้ึนทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้วย 

งานนี้คุณหญิงวราภรณ์บริจาคหลักล้าน ดังนั้นงานนี้จะขาดคุณหญิงและ

ครอบครัวไม่ได้เด็ดขาด ประกอบกับโรงแรมพรหมภัทราคือสถานท่ีท่ีใช้ 

จดังานราตรสีดุพเิศษครัง้นี ้นีจ่งึเป็นโอกาสดท่ีีคณุสารศิ ภคภทัรา ประธาน

กรรมการบริหารจะเปิดตัวหลานสาวในฐานะผู้บริหารคนใหม่ของโรงแรม 

ไปในตัว

นีคื่องานเปิดตวัหล่อนสูว่งสงัคมไฮโซของประเทศไทยโดยแน่แท้เชียว 

พลาดไม่ได้ท้ังในฐานะบุตรขีองคณุหญิงวราภรณ์ และในฐานะของผูบ้รหิาร

คนใหม่คนหนึ่งของโรงแรมพรหมภัทรา

โดยรูปโฉมแล้ว อรกานต์คิดว่าไม่มีปัญหา แต่เรื่องการเข้าสังคมนี่สิ 

หล่อนไม่รูว่้าจะไหลลืน่กลมกลนืไปกบัคนเหล่านี้ได้ดขีนาดไหน ไม่อยากจะ

เงอะๆ งะๆ ให้ใครมาด่าได้ว่าสวยแต่โง่ ถ้าหล่อนพลาดตั้งแต่งานแรกนี้ 

หล่อนก็คงเป็นหน้าเป็นตา เป็นผู้บริหารระดับสูงของโรงแรมไม่ได้ ย่ิงคิด 
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ก็ยิ่งเครียด ท้องไส้บิดเกลียวไปหมด

ธร์ีวรา ภคภทัราเดนิเกาะแขนผูเ้ป็นบิดาเข้าไปในงานด้วยสหีน้านิง่สงบ  

กริิยาท่าทางดูเรยีบร้อย สง่างามอยู่ในที ผูเ้ป็นพ่อและแม่มท่ีาทางยินดแีละ

ภาคภมูิใจท่ีจะแนะน�าบุตรสาวให้คนโน้นคนนี้ได้รูจ้กั อรกานต์เริม่ผ่อนคลาย

เมื่อรู้สึกว่าท่านนายพลกับคุณหญิงอยู่ข้างกายตลอดเวลา คอยแนะน�าให้

รูจ้กัผูใ้หญ่หลายท่าน (ซ่ึงส่วนใหญ่กเ็ป็นท่านท่ีมีนามสกลุดังๆ ท้ังนัน้) หล่อน

ไม่ต้องท�าอะไรมาก แค่ยิ้ม พนมมือไหว้ ทักทายตามมารยาท ตอบค�าถาม

เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไปนิดหน่อยพอเป็นพิธี บางท่านคุยเก่งหน่อยก็ชวนคุย

นานหน่อย ซ่ึงก็ไม่ยากท่ีจะคยุไปในทิศทางเดยีวกนั แค่ไม่ขัดคอคนอยากเล่า  

แค่นี้ก็ดูเป็นคู่สนทนาที่ดีแล้ว

เวลาผ่านไปครูใ่หญ่ ท่านนายพลเริม่แยกไปรวมกลุม่กบัชายวัยไล่เลีย่กนั  

ยศศกัดิ์ใกล้เคยีงกนั คณุหญิงกเ็ริม่ปลกีไปรวมกบัเหล่าคณุหญิงไฮโซไฮซ้อ

ท้ังหลาย เหลือหล่อนให้ยืนถือแก้วน�้าส้มคุยกับเถ้าแก่เนี้ยเจ้าของสถาบัน

เสริมความงามชื่อดังอยู่คนเดียว

หลังจากยืนย้ิมและพยักหน้าเออออห่อหมกฟังการสาธยายวิธีการ

บ�ารงุผวิหน้าและผวิกายด้วยวธิท่ีีวเิศษท่ีสดุในพภิพนีอ้ยูน่าน สดุท้ายอรกานต์ 

จึงตัดสินใจรับนามบัตรจากสตรีท่านนั้นมาด้วยความเคารพ ท�าทีว่าอาจจะ

ติดต่อไปภายหลังเพื่อซ้ือคอร์สเลอเลิศนี้สักคอร์ส เถ้าแก่เนี้ยแสนสวย 

มาดเนี้ยบท่านนั้นจึงยอมผละไป

เอาล่ะสิ ยืนคนเดียวแล้วทีนี้

แล้วหล่อนกเ็ห็นชายผูห้นึง่มองตรงมา ผูช้ายร่างสงูใหญ่ สงูประมาณ

หกฟตุ หรอืร้อยแปดสบิเซนตเิมตร ใบหน้ารปูไข่เกลีย้งเกลา ผวิขาว คิว้เข้ม  

จัดว่าหน้าตาดี...ดีมากทีเดียว และที่ส�าคัญเขาก�าลังมองตรงมาทางหล่อน

ชนิดไม่วางตา
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เพยีงช่ัวอึดใจ อรกานต์กยื็นตวัแขง็ท่ือ เย็นวาบตัง้แต่ศรีษะจรดปลายเท้า  

หล่อนจ�าผู้ชายคนนี้ได้ หล่อนเคยเห็นเขาไปรับไปส่งไทร่าท่ีมหาวิทยาลัย

ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

คู่ขาเก่า! หล่อนปะคู่ควงเก่าของธีร์วราเข้าอย่างจัง! ท�าไงดี

และอีกเพียงเสี้ยวนาที ร่างสูงใหญ่นั้นก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าหล่อน

"ไม่เจอกันนานนะครับไทร่า สบายดีหรือ"

"สบายดีค่ะ คณุล่ะคะ" อรกานต์ชักหายใจไม่ท่ัวท้อง เขาชือ่อะไรก็ไม่รู้  

สนิทกับร่างของหล่อนแค่ไหนก็ไม่รู้ และถ้าคนมัน 'เคยๆ' กันมา เขาจะ 

คาดหวังอะไรจากหล่อนในคืนนี้

"ผมกเ็รือ่ยๆ นะ งานยุ่ง เครยีด แต่กมี็อะไรๆ มาช่วยคลายเครยีดเยอะ  

เลยไม่รู้สึกเหนื่อยเท่าไหร่"

"ไอ้อะไรๆ ของคุณนี่มันอะไรกันคะ" หล่อนถามไปตามที่สงสัยจริงๆ 

หากอีกฝ่ายกลับชะงัก

"ก็ไปเท่ียว หาคนมาช่วยคลายเครยีด ไปตีกอล์ฟบ้าง เล่นเทนนสิบ้าง"

อรกานต์แอบกลัน้ลมหายใจเม่ือได้ยินค�าว่า 'หาคนมาช่วยคลายเครยีด'

คณุพระคณุเจ้าช่วยด้วยเถอะ หล่อนจะจดัการกบัสถานการณ์เฉพาะหน้า 

นี่อย่างไรดี

"ฉันเพิ่งเริ่มงานท่ีโรงแรมค่ะ ท�าได้แค่สองสามวันเอง ยังไม่ได้งาน

อะไรมาก ส่วนใหญ่จะนั่งอ่านเอกสารอยู่ในออฟฟิศมากกว่า"

เขาพยักหน้ารบัขรมึๆ ก่อนเปลีย่นเรือ่งหน้าตาเฉย "คนืนีค้ณุสวยมาก 

ชุดสีทอง เสื้อคลุมทอง อย่างกับเจ้าหญิงอาหรับ ดูขลัง มีเสน่ห์"

อรกานต์หนาวเยือก ไอ้ประโยคอย่างนี้มันจะพาไปสู่อะไรต่อไป แล้ว

หล่อนจะหลบอย่างไรดี เขาเป็นใคร ช่ืออะไร ลูกเต้าเหล่าใครก็ไม่รู้ เกิด 

ท�าอะไรหักหาญไปแล้วไปกระทบความสมัพนัธ์ระหว่างบิดามารดาของหล่อน 

กับของเขาขึ้นมาจะยุ่งกันใหญ่
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โอย...ใครก็ได้ช่วยด้วย...

อรกานต์ยิ้มเย็น ตอบกลับเรียบๆ "ขอบคุณค่ะ"

จะมีใครรู้มั้ยว่าหล่อนสั่นจะแย่อยู่แล้ว

"น�้าส้มของคุณละลายหมดแล้ว เปลี่ยนแก้วใหม่มั้ยครับ"

"ไม่เป็นไรค่ะ"

หล่อนฉวยโอกาสตอนท่ีบริกรถือถาดใส่แก้วน�้าเดินโฉบเข้ามาใกล้  

รีบวางแก้วน�้าลงบนถาดแล้วเตรียมจะเดินเลี่ยงไป หากก็ถูกตรึงอยู่กับท่ี  

ยืนนิ่งราวต้องมนตร์

ผู้ชายอีกคนก�าลังเดินตรงมาทางหล่อน สายตาคมกริบจับจ้องอยู่ 

ท่ีหล่อนแน่วแน่ อรกานต์รูส้กึสะท้านไปท่ัวสรรพางค์ ในช่องท้องราวมีผเีสือ้

นับร้อยๆ ตัวมากระพือปีก ในใจหวิวๆ หวามๆ พร้อมกับอาการเต้นระรัว

ราวกับตีกลองมโหระทึก

ชายคนนีส้งูกว่าคนแรกเลก็น้อย ผวิสทีองแดงอ่อนๆ บอกให้รูว่้าสเีข้ม

เพราะแสงแดด มิใช่สีผิวจริงๆ ค้ิวเข้มพาดเฉียงอยู่เหนือดวงตาซึ่งคม 

ราวใบมีด สันจมูกตรงได้รูปนั้นมีปลายรั้นน้อยๆ อย่างคนถือดี ริมฝีปาก

เต็มสีแดงเรื่อตามธรรมชาติ รับกับรูปคางท่ีคมสันได้อย่างงดงามไม่มีท่ีติ 

รังสีแห่งบุรุษเพศฉายชัด ท่วงท่าอิริยาบถล้วนเปี่ยมไปด้วยความม่ันใจ...

อย่างกับนักรบกรีกโบราณ

...ทั้งดาร์ก ทอล แอนด์ แฮนด์ซั่ม ครบสูตร...

ไม่ใช่ไม่เคยเห็นคนหล่อ แต่ไม่เคยมีใครท�าให้หล่อนใจสั่นได้ขนาดนี้

ตัง้แต่เป็นธร์ีวรามา กมี็คนหน้าตาดีเข้ามาสนทนาทักทายด้วยบ่อยไป 

แต่ไม่เคยมีใครท�าให้หล่อนสั่นไหวขนาดนี้

โอ...คุณพระ คืนนี้มันอะไรกัน...ลูกจะรอดมั้ยนี่

ชายคนแรกปราดเข้ามายืนเคียงข้างหล่อน แตะปลายแขนเล็กน้อย
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อย่างสุภาพ "ไทร่าครับ นี่เพื่อนผม กฤติน"

"กริช นี่คุณไทร่า ธีร์วรา ภคภัทรา"

ดวงหน้าคมเข้มเปล่งประกายด้วยรอยย้ิมเป่ียมเสน่ห์ท่ีมุมปาก พาให้ใจ 

ไหวพลิ้วอีกครั้ง

"สวัสดีครับ ผมกฤติน ธนวัฒน์"

หล่อนท�าได้แค่เพียงย้ิมตอบ พยายามระงับอาการประหม่าท่ีแล่น 

เข้ามาเป็นระลอกดั่งคลื่นกระทบฝั่ง เลี่ยงการสบสายตาตรงๆ ด้วยเกรงว่า

แววตาของหล่อนจะสะท้อนความรู้สึกจนหมดสิ้น

"ผมเป็นเพื่อนสนิทกับทินกร เพ่ือนเก่าเพื่อนแก่ เกาะติดกันมาแต่ 

ชั้นประถม"

อ้อ! หนุ่มผิวขาว หน้าหล่อใสชื่อทินกรนี่เอง

"แต่กรชิไปเรยีนท่ีอังกฤษตัง้แต่ข้ึน ม.หนึง่ เรยีนจนจบตร ีท�างานท่ีนัน่ 

หาประสบการณ์ก่อนสองปี แล้วก็ต่อโท ท�างานหาประสบการณ์อีกปีแล้ว

ค่อยกลับมาเมืองไทยนี่ล่ะครับ"

"คณุกริชเพิง่กลบัประเทศไทย หลงัจากไปอยู่องักฤษมาสบิกว่าปีหรอืคะ"

"เปล่าครับ" กฤตินยิ้ม "ผมกลับมาได้สามปีแล้ว โดนเรียกกลับครับ 

ท่านว่าส่งเสียไปหลายตังค์กว่าจะได้เรียนจนจบ กลับมาท�างานใช้ทุนท่าน

เสียที"

หล่อนพยักหน้าเป็นเชิงรับทราบ...สวนกันพอดี เขากลับมาได้สามปี 

หล่อนไม่อยู่สามปี...

"ดีค่ะ ประเทศไทยจะได้มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น"

"ครับ เหมือนผมนี่ไง" ทินกรแทรก "ผมไปเรียนปริญญาตรี จบปุ๊บ 

ก็ต่อปริญญาโทปั๊บ เสร็จแล้วก็กลับมาท�างานเลย ประเทศไทยไม่เสียดุล"

อรกานต์ยิ้ม "ค่ะ ฉันก็จบปุ๊บ กลับปั๊บเหมือนกัน"

สองหนุ่มยืนสบตากัน หย่ังเชิงกันอยู่ในที เรียกได้ว่าเพื่อนกันก ็
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อ่านกันออก แค่มองตาก็เห็นทะลุได้ถึงตับไตไส้พุง เพียงครู่ทินกรจึงขอตัว

กฤตนิผายมือเชิญหล่อนไปยืนในบรเิวณท่ีเป็นส่วนตวัมากข้ึน อรกานต์ 

ยังใจเต้นตึกตัก หากก็ยังคงความนิ่ง ส�ารวมไว้ได้

"คุณกับทินกรรู้จักกันมาหลายปีแล้วหรือครับ"

"ค่ะ กห็ลายปีอยู่เหมือนกนั ตัง้แต่สมัยฉันยังเรยีนอยูม่หา'ลยั" หล่อน

สดูลมหายใจเข้าลกึๆ พลางย้ิม รูอ้ยู่กบัตวัเองคนเดยีวว่าย้ิมสูไ้ม่ใช่ยิม้หวาน

"แต่คุณคงไม่ได้ตั้งใจจะมาคุยกับฉันเรื่องคุณทินกรหรอก จริงมั้ยคะ"

หล่อนไม่รูจ้กัทินกร ไม่รูค้วามสมัพนัธ์ท่ีแท้จรงิระหว่างไทร่ากบัทินกร 

และไม่คิดจะรู้ด้วย ดังนั้นการเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องนี้ได้เป็นดีที่สุด

และประโยคท่ีพดูไปนัน้ได้ผล กฤตนิส่งนยัน์ตาวาววับมาก่อนจะตัดบท 

"จริงครับ เรื่องทินกรไม่น่าคุยหรอก คุยเรื่องคุณดีกว่า"

"เรื่องของฉันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกค่ะ น่าเบื่อออก"

แต่นัน่ขวางนายพรานมือฉมังระดบักฤตินไม่ได้หรอก เพียงแค่ครึง่ช่ัวโมง  

เขากร็ูห้มดว่ากระต่ายตวันีเ้คยเรยีนท่ีมหาวทิยาลยัในประเทศไทยจนถงึปีสี่ 

แต่เรยีนไม่จบ จากนัน้จงึไปเรยีนด้านการโรงแรมท่ีสวติเซอร์แลนด์ เพิง่ส�าเรจ็ 

กลับมาและเพิ่งเริ่มงานท่ีโรงแรมพรหมภัทรานี้ได้ไม่กี่วันในต�าแหน่งรอง 

ผู้จัดการใหญ่ มีคุณวิรัช ผู้จัดการทั่วไปเป็นผู้สอนและมอบหมายงาน และ

มีเลขาฯ คนสนิทของคุณสาริศ ชื่อรัชนกมาคอยเป็นผู้ช่วย

ไม่เพยีงเท่านัน้ เขายังรูว่้าหล่อนชอบฟังเพลงแนวไหน ดหูนงัประเภทใด  

อ่านหนังสือประเภทไหน มีการสันทนาการยามว่างอย่างไร และท่ีส�าคัญ 

ตอนนี้ทั้งตัวและหัวใจยังว่าง

หล่อนเองกไ็ด้ทราบว่าเขาคือบุตรชายของคณุฐติิ ธนวฒัน์ นายธนาคาร 

ผู้ยิ่งใหญ่ เจ้าของธนาคารท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย...ท้ังหล่อเหลือร้าย 

และยังรวยล้นฟ้า

นี่เป็นผู้ชายประเภทท่ีอรกานต์เลือกท่ีจะหลบก่อนใครเพื่อน หล่อน 
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มีทฤษฎีของหล่อนเองว่า ถ้ามีท้ังรูปสมบัติ คุณสมบัติ และทรัพย์สมบัติ

พร้อมขนาดนี้แล้วล่ะก็ เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ล้วนเป็นเพลย์บอย

ดงันัน้หญิงสาวจงึจ้องหาโอกาสท่ีจะขอตวัหลบฉากออกมา ปิดการสนทนา 

ในครั้งนี้เสีย หากชั้นเชิงผิดกันมากนัก คู่ต่อสู้มิเปิดโอกาสให้หล่อนท�า 

เช่นนั้นได้

อรกานต์จงึได้รบัทราบต่อมาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างเขากบัเพือ่นสนทิ  

ดูเหมือนทนิกรจะเป็นเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเขาในประเทศไทย ทัง้คู่

เรียนโรงเรียนประถมชายล้วนมาด้วยกัน ครั้นกฤตินไปเรียนชั้นมัธยม 

ท่ีประเทศอังกฤษจึงห่างหายจากเพื่อนคนอ่ืนๆ ไป มีเพียงทินกรเท่านั้น 

ท่ียังส่งจดหมายถงึกนัสม�า่เสมอตลอดระยะเวลาหลายปี และกลบัมาสนทิสนม 

กันเหนียวแน่นเหมือนเดิม เมื่อทินกรไปใช้ชีวิตอยู่กับกฤตินท่ีอังกฤษถึง 

หกปีระหว่างเรียนปริญญาตรีและปริญญาโท

กฤตินท�างานท่ีธนาคาร เป็นผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งในกิจการท่ี 

คุณพ่อและคุณอาของเขาเป็นผู้บุกเบิก ส่วนทินกรเป็นบรรณาธิการและ

บรรณาธิการร่วมของนิตยสารถึงสามเล่ม และเป็นนักเขียนท่ีมีค่าตัวแพง

คนหนึ่ง เพิ่งรู้ว่าพ็อกเก็ตบุ๊กเบาสมองเล่มบาง หนึ่งในจ�านวนเล่มโปรด 

ของหล่อนนั้น ก็เป็นผลงานของทินกรเช่นกัน

เพียบพร้อมทั้งคู่...สองเสเพลย์บอย...อันตรายอย่างยิ่ง!

หญิงสาวบอกกบัตวัเองตลอดเวลาว่าให้หาทางปลกีตวัออกมาซะ แต่

เมื่อหาหลายวิถีทางแล้วไม่เป็นผล จึงตัดบทง่ายๆ "ขอตัวก่อนนะคะ ฉันจะ

ไปหาคุณพ่อสักครู่"

"คุณพ่อคุณยังไม่กลับหรอก ก�าลังคุยเพลิน"

"ค่ะ แต่ก็ดื่มไปมาก ต้องไปเตือนหน่อยค่ะ หมอห้ามไม่ให้ดื่มเยอะ"

ว่าแล้วก็หมุนตัวขวับเตรียมเผ่นทันที แต่นายพรานก็ไวกว่ากระต่าย

จนได้
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กฤตนิคว้าแขนขาวๆ นัน้ไว้ได้ทันควนั ไม่ได้บีบจนเจบ็ หากกจ็บัไว้แน่น  

และมั่นคงพอที่จะไม่ปล่อยให้หลุดไปได้ง่ายๆ "ผมจะเดินไปเป็นเพื่อน"

"คะ!?" อรกานต์อุทานเสยีงสงู จะโวยวายมากกว่านีก้ไ็ม่กล้า ด้วยใบหน้า 

คมคร้ามนัน้แม้จะดรูาบเรยีบ หากในแววตาเหมือนมีสายฟ้าแลบแปลบปลาบ

กฤตินไม่พอใจจริงๆ เขาไม่เคยชินกับการปฏิเสธจากผู้หญิง ไม่ว่าจะ

สวยระดับไหนก็ตาม

ดวงตาหวานซ้ึงสบกับตาคมกริบอยู่พักหนึ่งก่อนอรกานต์จะถอนใจ

อย่างยอมแพ้ ยอมให้เขาเดนิเคยีงคูเ่ข้าไปหานายพลธารติ จ�าใจต้องแนะน�า

ให้เขารู้จักกับบิดา และหลังจากท่ีหล่อนเตือนท่านนายพลเบาๆ เกี่ยวกับ

การดืม่เหล้าแล้ว หล่อนกต้็องใช้เวลาท่ีเหลอือยู่สนทนากบักฤตนิจนเลกิงาน

"ไงวะไอ้กรชิ เกาะคณุไทร่าตดิหนบึเลยนะแก สาวๆ อกหักกนัท่ัวงาน

เลย"

"สวย...หวาน...น่าสน" กฤตินตอบยิ้มๆ ด้วยท่วงท่าสบายๆ

"ชิมได้...หวาน...อร่อย" อีกฝ่ายตอบยิ้มๆ ด้วยน�้าเสียงเดียวกัน

"หา! อะไรนะ"

"หวานอร่อยไง ฉันชิมมาแล้ว"

"เฮ้ย!"

"ไม่ใช่แค่ฉัน พวกไอ้เมธ ไอ้ยศ ไอ้วิน ไอ้พี ก็ชิมแล้ว"

"หา! คนนี้น่ะเหรอ ที่แกเคยพูดถึงน่ะ คนนี้จริงๆ เหรอ"

"ก็เออดิ ธีร์วรา ภคภัทราจะมีกี่คนบนโลก"

"ไม่น่าเช่ือ" กฤตนิอุทานเสยีงแผ่ว จากท่ีได้สนทนากนัร่วมสองช่ัวโมง 

เขาดูว่าหล่อนไม่ใช่ผู้หญิงประเภทนั้นเลย

"ไม่น่าเช่ืออะไรวะ อ่านง่ายจะตาย คุยกันไม่กี่ค�า ถ้าคุณเธอพอใจ 

ก็โอเค ด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย ถ้าพอใจจะคบกันต่อก็คบ พอใจ
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จะจบก็จบ ง่ายๆ ไม่เรื่องมาก"

"จริงอ้ะ" กฤตินเอียงคอถามด้วยน�้าเสียงไม่มั่นใจ

หรือเขาจะอยู่ในข่ายที่ไม่น่าประทับใจหล่อน ถึงได้บ่ายเบี่ยงลูกเดียว 

วางท่าราวกุลสตรีผู ้สูงศักดิ์ ประพฤติปฏิบัติตามกรอบจารีตประเพณี 

ทุกอย่าง

"ท�าไม เค้าไม่โอเคกับแกเหรอ" คนเป็นเพื่อนถามตรงๆ

"ไม่หรอก" กฤตินวางฟอร์ม จะให้รู้ได้ยังไงว่าถูกบอกปัดทุกประตู  

เสียเชิงหมด

"เพยีงแต่เห็นเค้านิง่ๆ ยังไม่มท่ีาทีอะไรเลย ไม่คดิว่าจะเป็นคนแบบ...

แบบนั้น"

"สงสยัยังไม่คุน้ม้ัง เพิง่เจอกนัครัง้แรกครัง้เดยีวเอง แถมอยู่ในท่ีท่ีคน

พลกุพล่าน เค้าคงไม่อยากแสดงออกมาก ถ้าแกสนใจกร็กุเลย ไม่ยากหรอก 

เดี๋ยวเดียว สบาย..." 

ทินกรหัวเราะลงลูกคอก่อนพูดต่อ "เค้าชิมกันมาหมดแล้ว เหลือแก

คนเดียว ถ้าชวดล่ะก็ เสียเชิงชาติอาชาไนยแน่เลยว่ะ"

ประโยคสุดท้ายนี่แท้ๆ เชียว ท่ีท�าให้กฤตินแอบหมายมาดอยู่ในใจ

อย่างเงียบๆ ว่าเขาจะเสียเชิงไม่ได้เด็ดขาด!

"คุณไทร่าคะ มีคนมาขอพบค่ะ" เสียงของเลขาฯ ดังข้ึนผ่านเครื่อง

อินเตอร์คอมพาให้สตรซ่ึีงก�าลงันัง่หน้านิว่คิว้ขมวดอยู่กบัหน้าจอคอมพวิเตอร์ 

สะดุ้งสุดตัว

"คะ คุณนก อะไรนะคะ"

"มีคนมาขอพบค่ะ"

"ใครคะ" อรกานต์ท่ียังไม่คลายอาการหน้านิ่ว กลับต้องขมวดคิ้ว 

หนักกว่าเก่าเสียอีก ใครกันมาขอพบ หล่อนแทบไม่รู้จักใครเลย ท�างาน 
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ยังไม่ถึงสัปดาห์เลยด้วยซ�้า

"คุณกฤตินค่ะ"

ทีนี้หญิงสาวสะดุ ้งหนักกว่าคราวแรก จนเก้าอ้ีติดล้อตัวท่ีนั่งอยู่ 

เลื่อนถอยหลังไปนิดหนึ่ง

กฤตินมาขอพบ! หล่อนควรจะตอบอย่างไรดี ใจหนึ่งก็อยากปฏิเสธ 

ผู้ชายคนนี้อันตราย หล่อนจัดเขาไว้ในประเภทเพียบพร้อม ซ่ึงเก้าสิบเก้า

เปอร์เซ็นต์ของชายประเภทนี้ ถ้าไม่เจ้าชู้ก็มีอีโก้สูงจัด ไม่น่าน�าพาตัวเอง

เข้าไปเกีย่วข้องด้วยประการท้ังปวง แต่อีกใจกลบัมองเห็นเสีย้วหน้าคมคาย

กับดวงตาคมกริบวาววับชัดเจน

"คะ...คุณคะ คุณกริชเดินเข้าไปแล้วค่ะ"

เสียงจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังขึ้นอย่างร้อนรน คนได้ฟังก็ตกใจ 

จนมือไม้เย็น เงยหน้าขึ้นมองประตูก็ได้ยินเสียงเคาะพอดี

ยังไม่ทันท่ีจะได้อ้าปากเอ่ยค�าอนุญาต ร่างสูงใหญ่ก็มาปรากฏตัวอยู่

หลังบานประตูเสียแล้ว

อรกานต์ลกุข้ึนยนืตามมารยาท สดูลมหายใจเข้าลกึๆ ก่อนจะพนมมือ 

ไหว้ทักทาย "สวัสดีค่ะ เชิญนั่งสิคะ"

กฤตินรับไหว้ แปลกใจอยู่ครามครัน ไม่คิดเลยจริงๆ ว่าหล่อนจะ

ทักทายด้วยการไหว้

ขณะนัง่ลงบนเก้าอีฝ่ั้งตรงข้ามกต้็องแปลกใจรอบสอง เมือ่มองดวงหน้า 

เรียบเนียนเกลี้ยงเกลา ปราศจากสีสันของเครื่องส�าอางใดๆ แต่งแต้ม  

ผมยาวสลวยถูกรวบไว้ด้านหลังอย่างง่ายๆ

และแปลกใจรอบสาม เม่ือเห็นหล่อนอยู่ในเสื้อเชิ้ตลายทางสีเทา 

สลับขาวกับกางเกงผ้าสีอ่อน ไม่ใช่เสื้อผ้าอ่อนหวานมีสไตล์ตามแบบฉบับ

ของผู้เกาะติดวงการแฟชั่น

"คุณกริชมีธุระอะไรกับดิฉันหรือคะ"
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กฤตินยังคงมองส�ารวจใบหน้าขาวนวลอยู่ไม่วางตา นี่ขนาดไม่ได ้

แต่งเติมตรงไหนสักนิดเลยนะเนี่ย ใครหนอช่างปั้นช่างวาดออกมาได ้

งามขนาดนี้

"คุณกริช" หญิงสาวเรียกอีกครั้ง ก่อนจะเอ่ยถามเมื่อเห็นว่าเขายังคง

จ้องหน้าเธออยู่แบบนั้น "มีอะไรติดอยู่บนหน้าฉันรึเปล่าคะ"

กฤตินหัวเราะน้อยๆ ค่อยรูส้กึตวั "เปล่าครบั ผมแค่มองว่าคณุเหมอืน

คนละคนกับเมื่อคืนเลย"

"เวลาออกงานกับท�างานจะให้เหมือนกันได้ยังไงคะ"

"เวลาท�างานคณุแต่งตวัแบบนี ้แต่งหน้าท�าผมแบบนีทุ้กวันเลยเหรอ"

"เปล่าค่ะ" อรกานต์หัวเราะเบาๆ กล่าวต่ออย่างเขินๆ "เม่ือคนืฉันนอนดกึ  

กว่าจะล้างเครื่องส�าอาง กว่าจะจัดการแกะกิ๊บบนศีรษะ กว่าจะสระผม 

จนหมดคราบสเปรย์ได้ก็เล่นเอาหมดแรง เม่ือเช้าก็เลยตื่นสายนิดหน่อย 

กลัวจะมาท�างานสายก็เลยไม่ได้แต่งหน้าท�าผมอะไร"

"แล้วตอนนี้งานเสร็จรึยังครับ"

"คะ!" หล่อนอุทานเสยีงสงู ด้วยยังไม่ทันตัง้รบักบัการจูโ่จมอย่างกะทันหัน

"หกโมงเย็นแล้ว ได้เวลาเลิกงานแล้วครับ ไปทานข้าวเย็นกัน"

"เอ่อ...คือ..." ปฏิเสธยังไงดีวะนี่

ต้ังแต่เป็นธีร์วรามา ดวงเรื่องผู้ชายเฟื่องน่าดู แต่หล่อนก็หาทาง 

บ่ายเบ่ียงได้ทุกครั้งท่ีมีคนเข้ามาจีบ หาทางหลบได้สวยท้ังจีบแบบรุกและ

แบบนิ่มนวล

มแีต่ตอนท่ีได้อยู่กบัผูช้ายคนนีแ้หละท่ีสมองมันสัง่งานช้า หาทางหลบ

ไม่ได้ 

"ฉะ...ฉัน...นัดเพื่อนไว้แล้วน่ะค่ะ ต้องขอโทษด้วย"

"งั้นไปรับเพื่อนคุณก่อน แล้วไปต่อกัน" เขาตอบกลับในทันที

"คุณกริชคะ เราจะไปซื้อของกันประสาผู้หญิงน่ะค่ะ"
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"ได้ครับ เดี๋ยวผมขับรถไปส่ง"

"คุณกริช!" อรกานต์จ้องใบหน้าเรียบเฉยนั้นด้วยอาการตะลึง ติดจะ

โมโหนิดๆ ถ้าเขาคิดว่าตื๊อเท่านั้นที่จะครองโลกล่ะก็ เขาคิดผิดแล้ว หล่อน

ไม่ชอบให้ใครมามัดมือชก

แต่ยังไม่ทันท่ีหล่อนจะพูดอะไรต่อ กฤตินก็ขัดข้ึนเสียก่อน "ถ้าคุณ 

มีนัดกับเพื่อนจริงๆ ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมขับรถไปส่ง แต่ถ้าคุณไม่ได้นัด  

ทานข้าวกับผมสักมื้อก็ไม่เสียหายอะไรไม่ใช่เหรอ เสร็จแล้วคุณจะดูหนัง 

หรอืฟังเพลง หรอืจะกลบับ้านกต็ามใจ รบัประกนั ผมส่งถงึหน้าประตบู้าน"

หญิงสาวนิ่ง ยังคงจ้องใบหน้าคมด้วยแววตาขุ่นเคือง

"รู้สึกว่าหนังเรื่อง..." น่าโมโหนักท่ีกฤตินเอ่ยช่ือภาพยนตร์เรื่องท่ี

หล่อนอยากดข้ึูนมาพอด ี"จะมฉีายท่ี...ตอนทุ่มกว่าๆ ถ้าคณุออกจากโรงแรม

ตอนนี้เราคงดูทัน หาอะไรง่ายๆ ทานหน้าโรงหนังก็ได้"

อรกานต์ยังคงนิ่ง ในหัวรีบค�านวณก�าไรขาดทุนคร่าวๆ

นิลยาจะไม่เข้ากรุงเทพฯ อาทิตย์นี้ หมายความว่าถ้าหล่อนอยากดู

หนังนี่ หล่อนก็ต้องไปดูคนเดียว และเม่ือนึกถึงห้างสรรพสินค้าท่ีกฤติน 

เอ่ยข้ึนมา ภาพร้านหนงัสอืร้านใหญ่ท่ีอยู่ช้ันเดยีวกบัโรงภาพยนตร์กผ็ดุแทรก 

ข้ึนมา ตามด้วยร้านการ์ตูนท่ีอยู่อีกมุม...ให้ตาย...ตามด้วยร้านไอศกรีม 

ที่อยู่ถัดไปด้วย

นี่หล่อนห่างไกลวงการภาพยนตร์ วงการหนังสือ และชมรมคนรัก

ไอศกรีมมานานขนาดไหนแล้วเนี่ย...

"ถ้ารีบไป เราอาจมีเวลาพอให้คุณเดินช็อปปิ้งได้"

แววตาขุ่นเคืองเริ่มอ่อนแสงลง

กฤตินอมยิ้ม "นึกออกรึยังครับว่าอยากทานอะไร"

แต่เอาเข้าจริงๆ แล้ว ทั้งสองก็ไม่ได้ดูภาพยนตร์ดังที่ตั้งใจไว้แต่แรก 
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เนื่องจากเวลาฉายของภาพยนตร์ที่อรกานต์ตัดสินว่ามัน 'ดึกเกินไป'

สองทุ่มเนี่ยนะ!? กฤตินโวยวายอยู่ในใจ

"กว่าหนังจะจบคงสี่ทุ่มนะคะ แล้วกว่าฉันจะกลับถึงบ้านล่ะ แล้วคุณ

จะยิ่งกลับดึกไปกว่านั้นอีก ไม่เอาล่ะค่ะ เกรงใจ" หล่อนว่าอย่างนั้น

ดังนั้นท้ังคู่จึงทานอาหารเย็นด้วยกัน ตามด้วยการเดินเล่นในห้าง

สรรพสินค้า

อรกานต์ไม่พูดพร�่าท�าเพลง เม่ือจู่ๆ ก็ตัดสินใจเดินดุ่มๆ เข้าร้าน

หนังสือการ์ตูน กฤตินอึ้งเล็กน้อยแต่ก็ยอมเดินตามเข้าไปในร้านแต่โดยดี

หล่อนเลือกหนังสืออย่างเพลิดเพลิน ท่าทางช�านิช�านาญประหนึ่งผู้ที่

อยู่ในยุทธจักรมานาน ส่วนเขาก็เพลิดเพลินกับการยืนดูหล่อนเพลิดเพลิน

นั่นแหละ

เพยีงไม่นาน หญิงสาวผู้ท่ีท�าหน้าบ้ึงหน้าตงึเพราะอดดหูนงัก็ได้ย้ิมร่า

พร้อมการ์ตูนญี่ปุ่นสามเล่มในมือ ขณะเดินออกจากร้าน

เดินไปอีกนิดก็เจอร้านหนังสือขนาดใหญ่ อรกานต์หยุดกึกทันที  

"คุณกริชคะ ฉันขอแวะซื้อหนังสือหน่อยนะคะ"

กฤตินพยักหน้ารับง่ายๆ เดินตามเข้าไปในร้าน

"ฉันเลือกนานนะคะ ถ้าคุณเบื่อ..."

"ผมเดินเล่นรออยู่ในร้านนี่แหละ เชิญคุณตามสบาย"

แล้วหล่อนก็ตามสบายจริงๆ เดินเปิดเล่มนั้นปิดเล่มนี้ อ่านหน้าปก

หลังปกเล่มนั้นเล่มนี้ไปท่ัว ท�าราวกับว่าร้านนี้คือสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ

อย่างไรก็อย่างนั้น

อรกานต์ยืนเลือกยืนอ่านอย่างสบายอารมณ์ ปล่อยตัวตามสบาย 

ไม่รีบร้อน ทุกทีเคยใช้เวลาอยู่ในร้านหนังสือนานเท่าใด วันนี้ก็อยากจะใช้

ให้นานเท่านั้น ไม่จ�าเป็นต้องรีบ เพราะนี่คือตัวตนของหล่อน หากเขาคิด

จะจริงจังกับหล่อน เขาก็ควรจะรับทราบเอาไว้ และหากเขาคิดจะเล่นๆ  
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กับหล่อน ก็สมควรแล้วนี่ที่จะปล่อยให้คอยซะให้เข็ด บางทีนี่อาจจะท�าให้

เขาถอนตัวจากหล่อนไปเลยก็ได้

เวลาร่วมชั่วโมงผ่านไป กฤตินไม่ได้มีอาการเมื่อยหรือเบ่ืออย่างท่ี

หล่อนคิดไว้เลย ตรงข้าม เขากลับยืนอ่านหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์

ต่อไปอย่างใจเย็น

"ฉันเลือกได้แล้วค่ะ" เสียงของอรกานต์เรียกให้กฤตินละสายตาจาก

หนังสือตรงหน้า

มือใหญ่ยาวสีเข้มยื่นออกมาโดยไม่มีค�าพูด

"ไม่เป็นไรค่ะคุณกริช ฉันจ่ายเอง"

"ไม่เป็นไรครับ ผมเต็มใจ"

อรกานต์จึงส่งหนังสือในมือให้เขาไปสี่เล่ม กฤตินรับมาดูคร่าวๆ เป็น

หนงัสอืกลอนเล่มบางเล่มหนึง่ พอ็กเกต็บุ๊กเบาสมองเล่มหนึง่ และนวนยิาย

อีกเล่มหนึ่ง หนังสือคลายเครียดท้ังนั้น...แต่ก็บอกรสนิยมคนอ่านด้วย...

อ่านได้หลายประเภทเหมือนนักอ่านตัวยงมากกว่าคนบ้าแฟชั่น

เขาหยิบนติยสารเกีย่วกบัรถยนต์และคอมพวิเตอร์สมทบลงไปอีกสองเล่ม  

พลางพยักพเยิดไปทางหนงัสอืเล่มใหญ่หนาปกแข็งท่ียังเหลอือยู่ในมือหล่อน

อีกเล่ม

"แล้วเล่มนั้นจะเอามั้ยครับ"

"เล่มนี้ไม่รบกวนคุณดีกว่าค่ะ มันแพง"

"ไม่เป็นไรครับ" ชายหนุ่มตอบง่ายๆ สีหน้าราบเรียบเมื่อดึงหนังสือ

เล่มใหญ่ยักษ์นั้นออกจากมือหล่อนอย่างสบายๆ ก่อนจะเดินไปช�าระเงิน

อรกานต์ยักไหล่ รู้แล้วน่าว่ารวย! เชอะ!

เข็มนาฬิกาเดินผ่านเลขสิบสองบอกให้รู้ว่าได้ล่วงเข้าสู่วันใหม่แล้ว 

หากชายหนุ่มผิวสีทองแดงจางๆ กลับยังคงนอนตาค้างอยู่บนเตียง เขา 
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หลับไม่ลงเอาเสียจริงๆ หลับตาทีไรก็เห็นแต่วงหน้ารูปไข่ล้อมกรอบด้วย

เรอืนผมสนี�า้ตาลไหม้ลอยตามมาทุกที ไหนจะดวงตาสนี�า้ตาลเข้มหวานซ้ึง

กบัรอยย้ิมน่ารักๆ นัน่อีกเล่า นกึข้ึนมาทีไรกพ็านไม่อยากจะหลบั อยากแต่จะ 

ลุกขึ้นแล้วบึ่งรถไปหาหล่อนถึงบ้านอีกครั้ง ทั้งๆ ที่เพิ่งจะลาจากกันมาเมื่อ

ไม่กี่ชั่วโมงก่อนนี่เอง

ท�าไมหล่อนถึงติดอยู่ในใจเขาขนาดนี้ กฤตินถามตัวเองอยู่ครั้งแล้ว

ครั้งเล่า เขาก็รู้ๆ อยู่แล้วว่าหล่อนน่ะเป็นผู้หญิงประเภทไหน แล้วจิตใจ 

จะคอยกระหวัดไปหาหล่อนท�าไมเรื่อยๆ ก็ไม่รู้ แค่จีบให้ติด 'คั่วให้ได้' แล้ว

สนุกกันไปเรื่อยๆ เหมือนท่ีเคยท�าก็พอแล้ว ไม่เห็นจะพิเศษกว่าครั้งอื่นๆ 

ตรงไหนเลย...ไม่เลย...แม้แต่นิดเดียว

หรือจะเป็นเพราะความประทับใจในความไม่เหมือนใครของหล่อน 

ตั้งแต่เย็นมาแล้ว หล่อนมีอะไรต่ออะไรมาให้เขาแปลกใจหลายเรื่องเสียจน

ตั้งรับแทบไม่ทัน ไม่เห็นมีอะไรเหมือนข้อมูลที่เคยได้ยินได้ฟังมาสักอย่าง

ผู้หญิงท่ีแต่งหน้าจดั แฟช่ันนซ่ึิมสดุฤทธิก์ลายมาเป็นผูห้ญิงท่ีไม่แต่งหน้า 

เลยสักกระติ๊ด แถมยังใส่เสื้อเช้ิตกางเกงขายาวกับรองเท้าคัชชู ไม่ใช ่

ชุดกระโปรงเปรี้ยวจี๊ดกับรองเท้าส้นสูงสักหน่อย คนท่ีคิดว่าจะต้องเอา 

สถานท่ีหรูหราแพงระยับมาดึงดูดกลับกลายมาเป็นคนท่ีเขวกับการเอา

ภาพยนตร์มาล่อ ดีนะท่ีเขาเช่ือสัญชาตญาณของตัวเองจากข้อมูลท่ีได้รับ

เมือ่คืน ถ้าเอาดนิเนอร์ใต้แสงเทียนมาเสนอ มหีวังคงถกูปฏิเสธเดด็ขาดชัวร์

และจากข้อมูลท่ีได้รบัมา คนอย่างธร์ีวรา ภคภทัราไม่น่าจะอ่านหนงัสอื 

อะไรเป็น นอกจากนติยสารแฟช่ัน แต่ผูห้ญิงทะมัดทะแมง (ทะมัดทะแมงนะ  

ไม่ใช่มาดนางพญา) คนนีมี้ประกายตาวาววบั ยามเดนิเข้าไปในร้านหนงัสอื

การ์ตูน ยืนเลือกหนังสืออย่างช�านาญการ กลมกลืนไปกับเด็กมัธยมคนท่ี

ยืนข้างๆ ท่าทางเหมือนมือเก๋าท่ีร้างราวงการไปนานก�าลังดีใจท่ีจะได้รับ 

กลับสู่ยุทธภพอีกครั้ง
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แล้วไหนจะเรื่องการใช้เวลาในร้านหนังสืออย่างสบายใจเฉิบอีก เขา

ค่อนข้างมัน่ใจเกอืบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซ�า้ว่าผูห้ญิงอย่างหล่อนคงจะต้อง

โปรดปรานการช็อปปิ้ง ซื้อเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หรือเครื่องประดับแน่ๆ 

ที่ไหนได้ หล่อนเดินผ่านแผนกต่างๆ เหล่านั้นอย่างไม่สนใจไยดีเลยสักนิด 

พอใจที่จะเข้าร้านหนังสือ เดินชมแกลลอรี่ และเข้าร้านขายซีดีมากกว่า

คิดถึงกิริยาของหล่อนในร้านหนังสือ หล่อนเดินส�ารวจซะท่ัวร้าน  

หยิบเล่มท่ีน่าสนใจมาพลกิด ูพลกิอ่าน หรอืท่ีเรยีกกนัว่า 'ชิมหนงัสอื' อย่าง

ไม่มท่ีาทีเก้อเขิน ดูท่าว่าหล่อนออกจะเป็นหนอนหนงัสอืพันธุแ์ท้เลยด้วยซ�า้ 

รู้ได้ไงน่ะหรือ ก็เพราะท้ังเขาและพ่ีสาวก็มีอาการเหมือนหล่อนนี่แหละ 

เวลาเข้าร้านหนงัสอื และจากท่ีเขาเห็น หล่อนเดินอ่านเดนิชิมไปท่ัว ท้ังนติยสาร  

สารคดี จิตวิทยา หรือกระทั่งต�าราท�าอาหาร ก่อนจะมาจบลงด้วยหนังสือ

อ่านเล่นสีเ่ล่มนัน้ แถมเซอร์ไพรส์เขาด้วยต�ารา 'Modern&Contemporary Arts'  

ปกแข็งเล่มใหญ่ราคากว่าพันบาท!

ไหนจะตอนทานข้าวอีก แรกๆ เขาก็ยังหวั่นๆ อยู่ว่าจะพบกับผู้หญิง

มาดเฉียบเน้ียบ ผู้รับประทานแค่สลัดหรือซุปเป็นอาหารเย็น แต่กลับพบ 

ผูห้ญงิท่ีท�าตวัสบายๆ บ่นยุกยิกนดิหน่อยเรือ่งอดดหูนงั สัง่อาหารจานเดยีว

ง่ายๆ กับน�้าผลไม้ปั่น แล้วก็สนทนากับเขาด้วยเรื่องทั่วๆ ไป หล่อนเป็น 

คู่คุยที่ถูกคอพอสมควรเสียด้วยสิ มีความรู้รอบตัวกว้างขวางเอาการ ไม่ใช่

พวกที่ดีแต่สวย แล้วไร้สาระไปวันๆ 

หล่อนมีท่าทางเป็นมิตร มีรอยย้ิมจรงิใจ เป็นคูส่นทนาท่ีด ีหากกแ็ค่นัน้  

ไม่ได้มีทีท่าว่าจะทอดสะพานให้เขาหรือจะเดินข้ามมายังสะพานท่ีเขาทอด

เอาไว้เลย ท่าทีของหล่อนนั้นก�าหนดขีดค�าว่า 'เพื่อน' ไว้อย่างชัดเจน และ

จะไม่ยอมให้เขาฝ่าไปไกลกว่านั้นได้ง่ายๆ

ที่ทินกรมันเล่ามา ใช่ธีร์วราคนนี้แน่นะ

ท�าไมสิ่งท่ีตาเห็นกับสิ่งท่ีได้ยินมาไม่เห็นมีอะไรตรงกันสักอย่าง เขา
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ตีความข้อมูลผิดพลาด คาดการณ์ผิดพลาด หรือข้อมูลมันผิดพลาดมา 

แต่แรกแล้วล่ะเนี่ย

หรอืว่านีจ่ะเป็นแผนการรกุเงยีบของหล่อน กลยุทธ์ท่ีหล่อนใช้กบัชาย

แต่ละคนอาจจะแตกต่างกนัออกไป หล่อนถงึท�าให้เขาแปลกใจซ�า้แล้วซ�า้อกี

ตลอดหัวค�า่ท่ีผ่านมา ถ้าเป็นกลยุทธ์จรงิกจ็ดัว่าหล่อนเป็นคูต่่อสูท่ี้เหนอืช้ัน

ทีเดียว หล่อนท�าให้เขากลับมานอนกระสับกระส่ายคิดถึงหล่อนได้ขนาดนี ้

แล้วนี่เขาท�าให้หล่อนคิดถึงเขาได้บ้างหรือเปล่าหนอ 
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"ฮัลโหล" กฤตินกรอกเสียงลงไปในปากกระบอกโทรศัพท์ ในขณะที่

สายตายังจับจ้องอยู่ท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร์ นิ้วช้ีและนิ้วกลางยังคีบปากกา

ลูกลื่นอยู่

"ไงวะไอ้กริช คุณไทร่าไปเชียงใหม่อาทิตย์นึง เหงามั้ยเพื่อน"

"ยุ่ง" คนเป็นเพื่อนกรอกเสียงห้วนๆ ใส่โทรศัพท์ ถลึงตาใส่หน้าจอ

คอมพิวเตอร์ก่อนจะเลิกสนใจกับข้อความและตัวเลขบนจอโดยสิ้นเชิง

"อะไรวะ ถามดีๆ แท้ๆ" 

ปากว่าอย่างนั้นแต่น�้าเสียงช่างกวนอารมณ์คนท่ีขุ่นมัวอยู่แล้วให้ขุ่น

ย่ิงข้ึนไปอีก "ว่างมากหรอืไงไอ้ทิน ถ้าจะโทรมากวนประสาท โน่น...โทรไปหา 

คุณไก่โน่น ไม่ต้องให้เค้าต่อสายเข้ามาในห้องฉัน"

"ไอ้บ้า ฉันเป็นเพื่อนแกนะโว้ย ไม่ใช่เพื่อนพี่แก จะโอนสายเข้าห้อง

พี่ไก่ท�าเบื๊อกอะไรล่ะ ดุอย่างกับเสือ"

"แล้วมีธุระอะไร รีบๆ พูดมา อารมณ์ก�าลังไม่ดี อย่ามากวนประสาท"

"โถๆ ไอ้เพือ่นยาก ไม่เห็นหน้าน้องนาง อารมณ์พีเ่ลยพานไม่ดเีหรอวะ"

"ไอ้ทนิ!" กฤตนิตวาดใสโ่ทรศัพท์ โยนปากกาในมอืทิง้ลงบนโตะ๊อย่าง

บทที่

3
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หัวเสีย

"ใจเย็นโว้ย! ใจเย็น ล้อเล่นน่า" อีกฝ่ายพยายามปลอบ

"มีอะไร"

"กล็องโทรหาด ูเห็นว่าคุณไทร่าไม่อยู่หนึง่อาทิตย์ ไม่รูว่้าแกตามไปด้วย 

รึเปล่า"

จะตามไปด้วยยังไงล่ะ หล่อนจะไปเมื่อไหร่ไม่เห็นบอกเขาสักค�า  

เมื่อวานไม่ได้โทรไปหาหล่อนแค่วันเดียว วันนี้เลขาฯ ของหล่อนบอกว่า

หล่อนอยู่เชียงใหม่แล้ว

"แล้วแกรูไ้ด้ยังไง ว่าไทร่าไม่อยู่หนึง่อาทิตย์" เขายงัคดิว่าหล่อนอาจจะ 

ไปแค่สองสามวันเสียอีก...ให้ตาย...หล่อนไม่ได้บอกอะไรเขาเลย!

"ข่าวว้อย ข่าว อย่ามาดูถูกสื่อมวลชนอย่างฉัน ถึงแม้จะเขียนให ้

เดอะไทยส์แค่คอลัมน์เดียว แต่ฉันก็รู้ข่าวดีๆ ประดับบารมีบ้างก็แล้วกัน"

"เค้าไปเรื่องงาน" กฤตินตอบกลับไปเรียบๆ เขารู้แค่นี้ ทินกรคงจะ

รู้มากกว่านี้ แต่จะถามออกไปตรงๆ ก็ไม่ได้ เสียฟอร์มอย่างสูง แค่ทินกรรู้

ว่าเขายังไม่มอีะไรกบัหล่อนมากไปกว่าการจบัมอื แค่นีก้็โดนทับถมมากพอ

อยู่แล้ว

"ฮ่ือ งานแซยิดครบห้ารอบของพ่อเลีย้งเปรมปรดีิ ์แขกดบัเบ้ิลซูเปอร์ 

วไีอพขีองพรหมภทัราเค้า เวลามีแขกไปใครมา งานสมัมนา งานเลีย้งใหญ่ 

เลี้ยงเล็ก พ่อเลี้ยงแกใช้บริการที่โรงแรมนี้ที่เดียว ซี้ปึ้กกับคุณสาริศ งานนี้

คณุสารศิเลยควงหลานสาวสดุสวยไปด้วย คงหวงัจะให้ซ้ีป้ึกกนัต่อไปท้ังรุน่ลกู 

รุน่หลานล่ะมัง้ เห็นว่าลกูชายพ่อเลีย้งคนเลก็น่ะ ดอ็กเตอร์หนุม่โสด สดๆ ซิงๆ  

เพิ่งกลับจากอเมริกาเชียวนะ"

"หา! แกว่าไงนะ"

"เค้าบอกแกว่าไปท�างานเฉยๆ ล่ะซ่ี" ทินกรท�าเสียงเห็นอกเห็นใจ  

นี่ถ้ารู้ว่าไทร่าไม่ได้บอกอะไรเขาเลย ไอ้เพื่อนคนนี้มันคงท�าเสียงเยาะเย้ย
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มากกว่า

"ไอ้กริชเอ๊ย สงสัยเสน่ห์ชวนหลงใหล ทรมานใจสาวของแกคงเริ่มตก

แล้วมั้ง รายนี้ไม่น่ายาก แกดันใช้เวลาตั้งนาน ผิดคาดหมด"

กฤตินกัดฟันกรอดใส่โทรศัพท์

"เอาวะ ยังไงไหนๆ วนันีแ้กคงว่าง ไปเปิดหูเปิดตากนัหน่อยมัย้เพ่ือน 

จะดื่มอย่างเดียวหรือจะออกก�าลังด้วยก็ได้"

"ไม่ไปโว้ย ไม่มีอารมณ์"

เขาไม่มีอารมณ์เอาจริงๆ นึกถึงผู้หญิงทีไรเป็นได้มีภาพสตรีร่างบาง

สูงโปร่งระหง ดวงหน้ารูปไข่เกลี้ยงเกลา พร้อมเรือนผมสีน�้าตาลไหม ้

หนานุ่มยาวถึงกลางหลังผุดขึ้นมาทุกที

"เถอะน่า แป๊บเดียวก็ได้ แค่ดริ๊งก์กรึ๊บสองกรึ๊บ แก้เซ็ง"

"ขอบใจที่ชวน แต่ไม่ไปว่ะ ฉันอยากกลับบ้านนอนมากกว่า"

"เออๆ ตามใจแก เดี๋ยวฉันจะส่ง e-mail เกมคิงคองอาละวาดไปให้

แล้วกัน คืนนี้แกจะได้มีอะไรเล่นแก้เซ็ง"

"อืม ขอบใจ บาย"

"บาย"

วางหูโทรศัพท์แล้ว กฤตินถอนใจยาว

สามเดือนแล้วนะนี่ ที่เขาใช้เวลาอยู่กับผู้หญิงคนนี้คนเดียว คนเดียว! 

แล้วยังไม่มีอะไรเกินเลยอีก! หล่อนยังคงรักษาความเป็นเพ่ือนไว้อย่าง

เหนียวแน่น รุกแค่ไหน งัดเทคนิคใดๆ มาใช้ก็ได้อย่างมากแค่จับมือกับ 

รอยยิ้มหวานหยดเท่านั้น 

เขาไม่เคยอดทนกบัใครเกนิหนึง่เดือน แต่นีส่ามเดอืนเข้าไปแล้ว เฮ้อ!

ท�าไมไอ้พวกนัน้มันได้กนัทุกคนแล้วเขาไม่ได้ ทินกรน่ะไม่นบั หมอนี่

มันหล่อเอาการ แถมคารมก็ใช่ย่อย แต่คนอ่ืนๆ ล่ะ เขาว่าเขาไม่ได ้

หลงตัวเองนะ แต่ดูๆ แล้วเขาก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าพวกเพื่อนเก่า 
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สี่ห้าคนนั้น ไม่ว่าจะโดยรูปลักษณ์หรือฐานะก็ตาม

หรอืว่าเสน่ห์ของเขามันลดลงแล้วจรงิๆ งานนีง้านเดยีวท�าให้ความมัน่ใจ 

ในตัวเขาเหือดลงเยอะ การมีแต่ผู้หญิงเป็นฝ่ายเข้ามาหาและไม่ค่อยได้รับ

การปฏิเสธจากใครในอดีตไม่ได้ช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นเลย

หรือว่าตัวเขาน่ะไม่มีปัญหาอะไร แต่ข้อมูลของทินกรต่างหากที่งี่เง่า 

ไอ้เพื่อนกวนทีนนี่มันแกล้งหลอกให้เขาท�าอะไรยากๆ หรือเปล่า

สามเดอืนท่ีผ่านมา เขาไม่เห็นเคยพบผู้หญิงรกัสนกุ sexy naughty bitchy  

เลย เจอแต่สาวออฟฟิศ สุภาพ อ่อนหวาน เป็นมิตร และหัวโบราณ 

อย่างกับนางในวรรณคดี 

หล่อนปฏิเสธการจับมือถือแขนในที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงการแตะเนื้อ

ต้องตัวโดยไม่จ�าเป็น ไม่มีการอยู่ในท่ีรโหฐานกนัสองต่อสองนานเกนิสมควร 

และไม่มีการกลับถึงบ้านหลังสี่ทุ่มเด็ดขาด

หล่อนแต่งกายสุภาพทุกวัน ไม่สูทกางเกง ก็สูทกระโปรง หรือไม่ก็ 

เสื้อแขนยาวสีเรียบๆ กับกางเกงขายาวหรือกระโปรงยาวพอดีเข่า ท่ีเห็น

บ่อยที่สุดคงเป็นชุดสูทกางเกงสีขาว คุณเธอเล่นมีทั้งสีขาวนวลตา สีงาช้าง 

สีขาวอมตะกั่ว และสูทผ้าซาตินสีขาววาววับ ดูเรียบร้อย ทว่าหรูคลาสสิก 

วันหยุดก็นุ่งยีนเป็นกิจวัตร ขนาดนัดกันท่ีห้องอาหารฝรั่งเศสของโรงแรม

ห้าดาวแห่งหนึ่ง เขาหวังจะได้เห็นหล่อนในชุดเดรสสุดเซ็กซ่ี กลับได้เห็น 

ธีร์วราในชุดเสื้อยืดคอปาดสีครีม (ดูหวานกว่าทุกวันด้วยลายดอกไม้สีชมพู

ท่ีอยู่บนเสื้อกับสร้อยคอท่ีมีจี้เป็นรูปผีเสื้อส่องประกายวิบวับ) กับ...เอ่อ...

กางเกงยีน นั่นล่ะ เขาถึงได้ข้อสรุปว่าอย่าหวังจะได้เห็นกระโปรงบน 

เรือนร่างนั้นในวันหยุดเด็ดขาด และไม่ต้องฝันถึงกระโปรงสั้นเหนือเข่า 

เลยด้วย เพราะไอ้แค่พอดีเข่ายังไม่ค่อยจะเห็นบ่อยเท่าไหร่นัก

นอกจากนี้นะ วันไหนท่ีวงหน้าขาวนวลเกลี้ยงเกลาตามธรรมชาติ 

เรือนผมถกูมัดหลวมๆ ไว้ด้านหลงั แปลได้ว่าวันนัน้หล่อนตืน่สาย ชวัร์ป้าบ 
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ไม่ต้องสงสัยใดๆ อีกต่อไป 

นี่เขาหลงตามผู้หญิงยุค 60's มาได้ยังไงตั้งนาน

ไหนทินกรว่าเปลือกนอกเปรี้ยวจี๊ด เนื้อในหอมหวานกลมกล่อม  

มันไปได้ชิมอีท่าไหน ผู้หญิงบุคลิกคุณครูเนี่ยนะ

ไม่ใครก็ใครคงเข้าใจผิดกันสักคนแล้วมั้ง...โอ๊ย...งง

ชายหนุ่มไม่รูเ้ลยว่าไอ้การเปรยีบเทียบอรกานต์กบันางในวรรณคดนีัน้

ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียว นิลยาเองก็เคยบ่นมาแล้ว ต่อหน้าเจ้าตัวเลย 

ด้วยซ�้า 

'แกนีม่นัหัวโบราณชะมดั เรยีบร้อยเป็นผ้าพบัไว้อย่างกบันางในวรรณคดี  

มนัไม่เข้ากบัไอ้มาดเซอร์ขาลยุพร้อมท้าตท้ีาต่อยอย่างแกเอาซะเลย ให้ตายเถอะ'

'ท�าไม ประหลาดตรงไหน' 'ไอ้มาดเซอร์ขาลุย' ย้อน 'พ่อฉันเป็น 

วิศวกรใหญ่นะยะ มาดแมน พร้อมลุย เท่สุดๆ ส่วนแม่ฉันก็เป็นอาจารย ์

สอนวรรณคดี สอนไปสอนมา ไอ้ตัวนางในวรรณคดีมันคงหลุดๆ มาอยู ่

ในหัวลูกสาวบ้างล่ะมั้ง นี่ล่ะ ที่เค้าเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นล่ะ ใกล้ทั้ง

ต้นพ่อ ใกล้ทั้งต้นแม่'

สาวตาคมจึงได้แต่มองหน้าเพื่อนอย่างหมั่นไส้ด้วยสีหน้าเจือรอยยิ้ม

แต่กฤตินไม่ทราบความจริงข้อนี้ เขาจึงย่ิงงง ยิ่งสงสัย สุดท้ายก็

หงุดหงิด โมโห

เขาควรจะปล่อยเหย่ือรายนี้ได้แล้ว นี่มันนานเกินกว่าท่ีเขาจะอดทน

รอ แต่อะไรบางอย่างในใจกลบัค้านไว้ ทินกรมันคงได้เย้ยตายเลย แล้วไหน

จะไอ้ด็อกเตอร์ลูกพ่อเลี้ยงอะไรนั่นท่ีเชียงใหม่อีก จู่ๆ ก็โผล่มา ถ้าหล่อน 

คดิจะมาเลน่ๆ กับเขาสักสองสามเดอืน กอ่นจะโผวิง่เข้าซบอกไอ้ดอ็กเตอร์

นั่นล่ะก็ ขอบอกได้เลยว่ามันหยามกันเกินไป เขาไม่มีวันยอมง่ายๆ แน่

มีบ้างเหมอืนกนัท่ีภายในใจของเขารบัรูว่้าท่ีเขาไม่ยอมรามือจากหล่อน 

กเ็พราะเขาไม่อยากรามือ ยังคงตดิต่อกบัหล่อนเพราะใจเขาปรารถนาท่ีจะท�า 
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ยังอยากใกล้ชิดกบัหล่อนเพราะมันคือความสขุของเขา หากชายหนุม่รบีปัด

ความคดินีอ้อกไปจากใจ เรือ่งอะไรเขาจะต้องไปให้ความส�าคญักบัหล่อนนกั  

กแ็ค่ผูห้ญงิรกัสนกุคนหนึง่ แล้วท่ีเขายังน�าพาตวัเองไปใกล้ชิดสนทิสนมด้วย 

ก็แค่เพื่อรักษาหน้ารักษาเชิงของเขาเอาไว้เท่านั้นแหละ

หญิงสาวผมยาวก�าลังนั่งอ่านเอกสารอยู่ในห้องท�างาน ขณะท่ี 

เสียงเคาะประตูดังขึ้นและร่างสูงใหญ่ก็ปรากฏขึ้นในวินาทีถัดมา

"สวัสดีค่ะ คุณกริช" เสียงทักทายนั้นสดใส มาพร้อมรอยยิ้มจริงใจ

กฤตินท้ิงกายลงนั่งบนเก้าอ้ีฝั่งตรงข้าม สีหน้าบ้ึงตึง "ไหนว่าจะไป

อาทิตย์นึง ปาเข้าไปตั้งสิบวัน"

"ใครบอกคุณคะว่าฉันจะไปอาทิตย์นึง"

เวรแล้วไง ไอ้ทินกรตัวแสบ

"กค็ณุไม่บอกอะไรเลย ผมกถ็ามคนโน้นบ้างคนนีบ้้าง แล้วกส็รปุออกมา 

อย่างนี้แหละ" เสียงห้าวๆ ตอบอย่างกระแทกกระทั้น

"สงสัยคุณนกคงบอกคุณไปว่าฉันจองห้องพักไว้หกคืนแหงเลย แต่ก็

นั่นแหละ อะไรๆ มันก็ไม่เป็นไปตามแผน"

"แผนอะไร"

"ฉันกะจะไปงานเลี้ยงกับอาสาริศแค่วันเดียว แต่คุณอาบอกให้ฉันอยู่

ดงูานท่ีเชียงใหม่ก่อน ศกึษาระบบ ศกึษาแผนงานต่างๆ เอาไว้ ดวู่ามันต่างจาก 

ในกรุงเทพฯ ยังไง จะได้รู้งานกว้างขึ้น ก็ว่าจะอยู่ดูงานอาทิตย์นึง แต่พอดี

ฉันสมองไม่ค่อยไว เรียนรู้ช้า เลยต้องอยู่ต่ออีกสองสามวัน"

ใบหน้าคมเข้มยังคงบ้ึงตึงดังเดิม "คุณนึกจะไปก็ไป ไม่เห็นบอกผม

เลยสกัค�า เหมือนกบัท่ีวนัดคีนืด ีคณุกห็นไีปนอนท่ีหัวหินซะเฉยๆ อย่างนัน้แหละ  

มอืถอืกไ็ม่ได้เอาไป ถามอะไรกบัเลขาฯ คณุกบัหนแูดงของคณุนัน่กไ็ม่ได้เรือ่ง 

สักอย่าง ผมโมโหจริงๆ นะไทร่า คุณท�าเหมือนผมไม่มีความหมาย 



คือ... เธอ 66

อะไรเลย"

"ฉันลืมมือถือไว้ที่บ้าน แต่ฉันก็โทรหาคุณแล้วนะคะ"

"แค่สองครั้งเอง"

"แล้วคุณจะให้โทรทุกวันเลยเหรอ"

"ใช่" คนตอบยังคงกระแทกเสียงตอบ หากสีหน้าแววตาเหมือนเด็ก

ถูกขัดใจ คมเข้มแต่น่ารัก

อรกานต์ย้ิมหวาน พยายามเอาน�า้เย็นเข้าลบู "คณุงอนแล้วไม่หล่อเลย 

คุณกริช ยิ้มหน่อยดีกว่าน่า ฉันมีของฝากมาด้วยนะ"

ว่าแล้วหล่อนก็หยิบกล่องกระดาษใบหนึ่งขึ้นมาวางบนโต๊ะ

อีกฝ่ายมีสหีน้าดข้ึีนนดิหนึง่ ถามเสยีงทีเล่นทีจรงิ "เปลีย่นจากของฝาก 

เป็นอย่างอื่นได้มั้ย"

"อะไรคะ"

"คุณ"

"ฉัน?" อรกานต์ถามย�้า สีหน้างุนงงสงสัย

"ก็คุณไง" ชายหนุ่มพูดช้าๆ เสียงทุ้มนุ่มเชิญชวนน่าฟัง

"ไปดินเนอร์กันเย็นนี้ แล้วต่อกันท่ีคอนโดฯ ผม ค้างกับผมสักคืน 

ให้ชื่นใจหายคิดถึงหน่อย ให้สมกับที่ไม่ได้เห็นหน้าคุณตั้งหลายวัน"

"คุณกริช..." หญิงสาวครางเสียงแผ่ว ใบหน้าแดงก�่าก่อนกลับมา 

ซีดเผือด นัยน์ตาเบิกกว้างอย่างคาดไม่ถึง

"นะไทร่า เราคบกันตั้งหลายเดือนแล้ว"

"คะ...แค่...สามเดือนเองนะคะ"

"ตัง้สามเดอืนต่างหาก กบัคนอ่ืน คณุใช้เวลาไม่ถงึสามวันเลยด้วยซ�า้"

"กับคนอื่น?" อรกานต์เลิกคิ้วถาม

"ใช่ กบัคนอ่ืนๆ น่ะ คณุง่ายๆ ไม่มีพธิรีตีอง ไม่เห็นระเบียบจัดเหมือนท่ี 

ท�ากับผมเลย"
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"กับคนอื่นไหน" น�้าเสียงของหล่อนเข้มข้ึน อารมณ์ก็ชักเริ่มกรุ่น 

ขึ้นมาเช่นกัน

"อย่าถามผมเลยว่าคนอ่ืนคนไหน คณุกร็ู้ๆ  อยู ่เอาเป็นว่าผมรูก้แ็ล้วกนั"

อรกานต์นับหนึ่งถึงสิบในใจ ตั้งสมาธิไว้ มองตรงไปยังภาพดอกไม้ 

ใบหญ้าที่อยู่บนผนังเพื่อกั้นไม่ให้น�้าตาเอ่อท้น

ท�าไมหล่อนไม่เช่ือสญัชาตญาณของตัวเองแต่แรกนะ ทฤษฎขีองหล่อน 

นั้นถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ผู้ชายเพียบพร้อมขนาดนี้ เพลย์บอยชัดๆ ยังจะ

โง่เง่าหลงคารม หลงไว้วางใจ เผลอใจไปให้เขาท�าไมตัง้มากมาย ความสภุาพ 

และการเอาใจใส่เลก็ๆ น้อยๆ ท่ีเขามีให้อย่างสม�า่เสมอ เขากแ็ค่หวังในเรอืนกาย 

ของหล่อนเท่านั้น ท�าไมหล่อนถึงได้โง่อย่างนี้

"ถ้าฉันปฏิเสธล่ะคุณกริช ฉันขอยืนยันค�าเดิม กลับบ้านไม่เกินสี่ทุ่ม 

ไม่งั้นก็ไม่ไปไหนทั้งนั้น"

"ผมไม่เข้าใจคุณจริงๆ ผมด้อยกว่าพวกนั้นตรงไหน ผมน่ารังเกียจ

ตรงไหน ผมจริงใจกว่าด้วยซ�้า ผมห่วงคุณจริงๆ คิดถึงคุณจริงๆ นะ"

"ความห่วงใย ความเอาใจใส่ และความคิดถึงของคุณ ฉันขอรับไว้ 

ขอบคุณค่ะ"

"ให้ตายเถอะ อย่าว่าแต่เวลาสามเดือนกับการเอาใจใส่ท้ังหมดเลย 

บางคนลงทุนแค่กาแฟแก้วเดียวเองด้วยซ�้า คุณยังโอเคง่ายๆ"

"คุณกริช!" อรกานต์รู้สึกร้อนผ่าวไปทั่วใบหน้า น�้าตาพานจะเอ่อคลอ

ข้ึนมาให้ได้ รูส้กึโมโหตวัเองท่ีโง่ และโกรธความมกัง่ายใจง่ายของเจ้าของร่าง 

ขึ้นมาจับใจ

"มันจะมากไปแล้วนะคะ คุณไม่ให้เกียรติฉันเลย"

"ผมให้เกียรติคุณมาตลอดนะ ผมรอให้เราคุ้นเคยกันก่อน ผมรอให้

คุณพร้อม แต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คุณจะพร้อมเสียที"

"เมือ่ไหร่ฉันก็ไม่พร้อมท้ังนัน้แหละ ไม่มีทาง" อรกานต์ตะคอก แววตา 
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เรืองรองด้วยความโกรธ

ฝ่ายตรงข้ามส่งสายตาสว่างวาบ คมกล้าไม่แพ้กนั ราวกบัมปีระจไุฟฟ้า 

ปะทะกันกลางอากาศ

"ท�าไมคนอ่ืนได้ แล้วผมไม่ได้" คนถามถามเรยีบๆ แต่คนฟังเจบ็แปลบ 

ผิวหน้าชาสะท้าน ท้ังโกรธ ท้ังอับอายจนก�าหมัดแน่น กดัรมิฝีปากล่างจนเจบ็  

น�้าตาซึ่งกักกดเก็บไว้ภายในมานานเริ่มคลอคลอง

ท�าไมคนอื่นได้น่ะเหรอ ไปถามธีร์วราสิ หล่อนจะไปรู้ได้ยังไง รู้แต่ว่า

ตอนนี้ร่างนี้เป็นของหล่อน และหล่อนไม่ให้ ไม่ให้เด็ดขาด!

"คุณเข้ามาท�าความรู้จักกับฉัน สนิทสนมกับฉัน ก็เพราะไอ้เรื่อง 

ใต้สะดือพรรค์นี้เองน่ะเหรอ" หญิงสาวถามเสียงเย็นโดยท่ียังไม่ละสายตา

จากภาพวาดบนผนัง

"ตอบค�าถามผมก่อนไทร่า"

"ไม่เห็นจ�าเป็นต้องตอบ ฉันท�าทุกอย่างตามความพอใจของฉัน ไม่เกีย่ว 

กับคุณ"

"ใช่ส ิความพอใจของคณุ กบัลกูชายพ่อเลีย้งเปรมปรดีิไ์ปถงึไหนแล้วล่ะ"

อรกานต์ผงะ น�า้ตาซ่ึงคลออยู่ในเบ้าไหลลงอาบสองแก้ม เม้มรมิฝีปาก

แน่นสกัดกั้นมิให้มีเสียงสะอื้นลอดออกมา เบือนหน้าหนี หันหลังให้กฤติน

โดยสิน้เชงิ และหลงัจากปาดน�า้ตาแล้ว หล่อนกหั็นกลบัมาด้วยดวงตาวาวโรจน์  

เปลี่ยนความเสียใจและความน้อยใจให้กลายเป็นความโกรธถึงขีดสุด

"ทุเรศท่ีสดุ สมองของคณุหล่นลงไปอยู่หว่างขาหรอืไง ถงึได้มีปัญญา

คิดอยู่แค่นี้ คุณสนใจแต่สิ่งที่คนอื่นได้แต่คุณไม่ได้ คุณเคยสนใจสิ่งที่คุณได้ 

แล้วพวกนั้นไม่ได้บ้างมั้ย"

กฤตินโกรธจนหน้าแดงเม่ือได้ยินค�ากล่าวถึงต�าแหน่งสมองของเขา 

พยายามข่มอารมณ์ถามกลับเสียงลอดไรฟัน "อะไรล่ะที่ผมได้ แล้วพวกนั้น

ไม่ได้ มีใครตามคุณถึงสามเดือน มีใครพาคุณไปเลี้ยงข้าว เลี้ยงหนัง  
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ซื้อเสื้อผ้า ซื้อหนังสือได้นานขนาดนี้"

"แล้วใครใช้ให้ตาม ใครใช้ให้คุณซื้อ"

กฤตินถลึงตาใส่คนยอกย้อน ขบฟันจนกรามขึ้นเป็นสัน

"จะบอกให้นะ ฉันไม่เคยโทรศัพท์หาผู้ชายคนไหน แต่ฉันโทรหาคุณ

สัปดาห์ละครั้งเป็นอย่างน้อย บางครั้งไม่มีเรื่องคุยด้วยซ�้า แค่บอกกู๊ดไนต์

เฉยๆ ก็ยังโทร ฉันไม่เคยสนใจหรือใส่ใจใครหน้าไหนทั้งสิ้น แต่ก็ดันจ�าได้

ว่าคุณดื่มกาแฟแบบไหน ต้องใส่กาแฟเท่าไหร่ ใส่นมใส่น�้าตาลเท่าไหร่  

ส่วนชา ต้องเป็นชาอะไร เกรดไหน ไวน์อีก ไวน์อะไร จากประเทศอะไร  

ปีอะไร จ�าได้กระท่ังว่าคณุชอบสอีะไร ชอบฟังเพลงแนวไหน ดหูนงัแบบไหน  

อ่านหนงัสอืประเภทไหน ฉันไม่เคยรอโทรศพัท์ใครแต่ฉันคอยโทรศพัท์คณุ 

ฉันไม่เคยรอใครแต่ฉันเต็มใจนั่งอยู่ในห้องนี้ คอยคุณมารับ" อรกานต ์

หยุดหอบหายใจ ก่อนจะพูดรัวต่อด้วยความโมโห

"นี่คือสิ่งท่ีคุณได้ แต่พวกบ้านั่นไม่ได้! แต่มันไม่มีความหมายอะไร 

กับคุณเลย! เพราะฉะนั้นนะ ต่อไปนี้คุณไม่ต้องมาอดทนท�าดี ตีสนิท หรือ

มาคอยห่วงใยเอาใจใส่ฉันให้เม่ือยอีกแล้ว รบัรูไ้ว้เลยค�าเดยีวง่ายๆ ฉันปฏเิสธ  

ในเมื่อคุณไม่พอใจในสิ่งท่ีฉันให้ก็ไม่ต้องมาคบมารู้จักกันอีกแล้ว จบกัน 

ตรงนี้เลย ยังไงๆ ฉันก็ให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้!" 

"ให้ไม่ได้ หรือคุณไม่ให้"

"ท้ังสองอย่าง คุณคิดว่าฉันไปสวิสท�าไม ฉันตั้งใจเรียนให้จบ ตั้งใจ

ศึกษางานอย่างดีท�าไม คุณรู้ม้ัยว่าตั้งแต่วินาทีท่ีฉันก้าวเท้าข้ึนเครื่องบิน 

ฉันกต็ดัสนิใจท้ิงชีวติเก่าๆ ไว้เบ้ืองหลงั ท้ิงชีวิตเหลวไหลไร้สาระ ท้ิงเพ่ือนๆ 

ประเภทปลิงดูดเลือดทัง้หลาย และฉนัก็คิดว่าฉันท�าได้ ฉันเรียนจบกลับมา

และหวังจะเริ่มชีวิตใหม่" 

คนพูดมองอีกฝ่ายด้วยแววตาท่ีแฝงแววตัดพ้อ "แต่คุณ...คุณก็ยัง 

มองฉันเป็นผู้หญิงงี่เง่าคนเดิม คุณยังคิดว่าฉันพร้อมจะกระโจนข้ึนเตียง 
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กับคุณหลังจากกาแฟแก้วเดียว คุณมองว่าฉันง่ายขนาดนั้น...กรุณานะคะ 

กรุณาช่วยพิจารณาตัดสินฉันจากตัวตนท่ีคุณรู้จัก ไม่ใช่ท่ีเพ่ือนคุณรู้จัก  

ฉันไม่รู้หรอกว่าคุณได้ยินอะไรมาจากปากของเพื่อนคุณกี่คน แต่บอกได ้

ค�าเดยีวว่า ฉัน...คนท่ีคณุรูจ้กักบัคนท่ีเพือ่นของคณุรูจ้กันัน้เป็นคนละคนกนั  

กรุณาช่วยจ�าเอาไว้ด้วย"

จากนัน้หล่อนกไ็ม่เปิดโอกาสให้เขาโต้แย้งใดๆ ย่ืนนิว้เรยีวขาวกดเครือ่ง 

อินเตอร์คอมแล้วกรอกเสียงดังฟังชัดลงไป "คุณนกคะ รบกวนช่วยมารับ

บัตรจอดรถของคุณกริชไปแสตมป์ให้หน่อยค่ะ"

เจอไล่ซ่ึงๆ หน้าอย่างนี ้กฤตนิขบฟันแน่น หมุนตวัขวับ ก้าวเท้ายาวๆ 

ออกไปทันที

กฤติน ธนวัฒน์เดินดุ่มเข้าโรงแรมพรหมภัทราด้วยอารมณ์ไม่สู้ดีนัก 

เพราะเขากลับไปนั่งคิด นอนคิด กรองค�าพูดของหล่อนซ�้าแล้วซ�้าอีก 

ตีความทบทวนครั้งแล้วครั้งเล่า โดยเฉพาะท่อนท่ีบอกว่า 'ฉัน...คนท่ี 

คณุรูจ้ักกบัคนทีเ่พือ่นคณุรูจ้กันัน้เป็นคนละคนกนั' แลว้เหน็จรงิดังค�ากลา่ว

นั้นแท้ๆ เขาจึงเพียรโทรหาและมาคอยพบหล่อนตลอดสามวันที่ผ่านมา  

ผลปรากฏว่าหล่อนหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับโทรศัพท์และปฏิเสธท่ีจะพบปะ 

พูดคุยกับเขา หลบหน้าเขาอยู่ตลอดเวลา ให้มันได้อย่างนี้สิ!

"ผมมาพบไทร่าครับ"

คุณรัชนก เลขาฯ หน้าห้องยิ้มทักทายเขา ก่อนจะยิ้มแห้งๆ ใส่เครื่อง

อินเตอร์คอมพลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆ

"คุณไทร่าคะ คุณกฤตินมาขอพบค่ะ"

"คุณนกช่วยเรียนคุณกริชด้วยนะคะว่า ฉันไม่ว่าง งานยุ่ง มีธุระอะไร

ก็ฝากเรื่องไว้กับคุณนกได้"

ชายหนุ่มเม้มปากแน่น ผ่อนลมหายใจเข้าออกช้าๆ อย่างพยายาม
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ควบคุมอารมณ์ หลงัจากได้ยนิประโยคนีม้าวนัละสองเวลาถงึสามวันตดิกนั 

ท�าให้เขาคิดว่าฟิวส์คงขาดแน่ในวันที่สี่นี่ล่ะ

นิว้เรยีวยาวถอืวิสาสะกดเครือ่งอินเตอร์คอม พร้อมกรอกเสยีงห้าวต�า่ 

คุกคาม "เปิดประตเูดีย๋วนี้ไทร่า ถ้าคณุไม่อยากให้คนท้ังโรงแรมเค้ารูก้นัหมด 

ว่าเราทะเลาะกัน"

"คุณจะท�าอะไร กลับไปเดี๋ยวนี้นะ" น�้าเสียงฉุนเฉียวจากปลายสาย 

ตอบกลับมาทันควัน

"ถ้าคุณไม่เปิดประตู คุณจะได้รู้แน่ว่าผมจะท�าอะไร แล้วอย่ามาหาว่า

ผมไม่เตอืน" เขายังคงรกัษาระดบัเสยีงเดมิไว้ พยายามซ่อนความเกรีย้วกราด 

ที่เพิ่มขึ้น

อีกฝ่ายเงียบ ไม่มีเสียงตอบ

"ไทร่า..." กฤตินลองเรียกขาน

"ฉันเปิดประตูแล้ว" น�้าเสียงบูดๆ ตะคอกตอบกลับมา

กฤตินหันไปก้มศรีษะเลก็น้อยให้คณุเลขาฯ ผูส้งูวัยกว่า ก่อนจะตรงเข้าไป 

ในห้องท�างานของหญิงสาว

ผูห้ญิงซ่ึงนัง่อยู่เบ้ืองหลงัโต๊ะท�างานลายไม้สไตล์โมเดร์ินก�าลงัมองมา

ด้วยนัยน์ตาวาววับ โกรธจัดจนแทบจะเห็นควันกรุ่นกระจายอยู่รอบตัว

"ฉันว่าฉันพดูไปชดัเจนแล้วนะ เราจบกนัไปแล้ว ไม่ต้องมาท�าความรูจ้กั  

ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องอะไรกันอีก เพราะฉะนั้น เชิญ! มาทางไหนเชิญกลับไป

ทางนั้น"

"มันจะมากไปแล้วนะไทร่า จบบ้าจบบออะไรกัน คุณจบของคุณ 

คนเดียว คุณพูดของคุณคนเดียว ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลย"

"แล้วคุณจะมาพูดอะไรล่ะคะ รีบๆ พูดเข้าสิ ฉันมีเวลาไม่มาก"

อรกานต์เหลือบมองสันกรามเครียดเกร็งสลับกับดวงตาท่ีแผดกล้า 

ดัง่มีเปลวเพลงิลกุโชนอยู่แล้วกพ็อจะทราบได้ว่าขณะน้ีเขาอยู่ในอารมณ์ไหน 
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กระนั้นหล่อนก็ไม่ได้รู้สึกอะไร ก็เขาโกรธเป็นคนเดียวซะเมื่อไหร่ล่ะ

เมื่อกฤตินยังคงยืนท�าท่าอยากจะบีบคอหล่อนอยู่อย่างนั้น อรกานต์

จึงเริ่มเปิดแฟ้มเอกสารบนโต๊ะ ตั้งท่าอ่านอย่างใจเย็น

"นี่ไม่ใช่เวลาท่ีคณุจะมาอ่านเอกสารอะไรนะ เงยหน้าข้ึนมาคยุกนัก่อน"

"พูดมาสิคะ ฉันอ่านไปคุยไปได้"

"ผมต้องการให้เราคุยกันดีๆ"

"ฉันก็ยังไม่ได้พูดค�าหยาบอะไร พูดดีทุกค�า"

หล่อนยังไม่เงยหน้าจากเอกสาร ในขณะที่เขาเริ่มหมดความอดทน

"ฟังนะไทร่า วันนั้นผมกลับไปคิดตามค�าพูดของคุณทุกค�า และ

พิจารณาคุณ...คนท่ีผมรู้จัก แล้วผมก็ตัดสินใจท่ีจะขอโทษคุณ ขอคืนดี 

กับคุณ แต่ก็มาเจอคุณกวนประสาทผมตลอดเวลาถึงสามวันซ้อน ไม่ว่าจะ

ทางโทรศัพท์หรือทางเครื่องอินเตอร์คอม"

"แล้วไง" หญิงสาวพูดด้วยน�้าเสียงเนือยๆ พลิกดูเอกสารหน้าถัดไป

อย่างใจเย็น

บุตรชายคนเลก็ของคณุฐติ ิธนวฒัน์ ผูซ่ึ้งเปรยีบเสมอืนเทวดาประจ�าบ้าน 

มาแต่เลก็ ผูซ่ึ้งไม่เคยพบพานกบัการปฏเิสธจากผูห้ญงิคนไหน ผูซ่ึ้งไม่เคย

ต้องอดทนอดกลั้นกับใคร ก�าลังหมดท้ังความอดทนและความอดกลั้นกับ 

ผู้หญิงคนแรกและคนเดียวที่เขาสนใจจริงจัง

"พอกันทีไทร่า ผมตั้งใจจะมาคุยกับคุณ ปรับความเข้าใจกับคุณ แต่

ในเม่ือคุณไม่คยุกบัผม ก็โอเค ไม่เป็นไร ผมกลบัก่อนก็ได้ แต่คราวหน้า..." 

กฤตินเน้นเสียงที่ค�าว่า 'คราวหน้า' อย่างหนักแน่น "คราวหน้าคุณจะต้อง

เป็นฝ่ายวิ่งแจ้นไปคุยกับผมถึงที่ คอยดู"

"ไม่มีวัน" อรกานต์ตอบกลับเสียงเข้ม แววตาเรืองรอง

"กค็อยดูไปส ิผมไม่มีวนัยอมโดนคณุสลดัท้ิงเหมอืนถอดเสือ้ใส่ตะกร้า

หรอก"
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อรกานต์ท�าเสยีงข้ึนจมูกดงัหึ "โดยเฉพาะเมือ่เสือ้ตวันัน้ยังไม่ได้ใส่เลย

ใช่มั้ยล่ะ"

ชายหนุ่มกัดฟันกรอด ขณะที่หญิงสาวค�าราม

"ไม่มีวันท่ีฉันจะแจ้นไปหาคุณ และไม่มีวันท่ีฉันจะขึ้นเตียงกับคุณ  

รู้ไว้ซะด้วย"

"แล้วเรามาคอยดูกัน" กฤตินทิ้งท้ายก่อนจะเดินออกจากห้องนั้นด้วย

อารมณ์ที่ขุ่นมัวกว่าเดิม

กระบวนการทดสอบอรกานต์เริ่มต้นขึ้นในเช้าวันถัดมา เมื่อหล่อน 

ได้รับค�าเชิญให้ไปพบคุณวิรัช ผู้จัดการทั่วไปตั้งแต่มาถึง

"ฉันยังไม่ได้เดนิตรวจความเรยีบร้อยรอบๆ โรงแรมเลย ต้องเดีย๋วนีเ้ชียว 

หรือคะคุณนก"

"ท่านสั่งมาว่าให้คุณไปพบทันที ไปก่อนเถอะค่ะ"

อรกานต์รับค�างงๆ ยอมปฏิบัติตามแต่โดยดี และทันทีท่ีถึงห้อง 

ผู้จัดการ ผู้สูงวัยกว่าก็เปิดฉากทันทีโดยไม่มีค�าทักทาย

"นติยสารสมาร์ตแคนเซิลห้องสมัมนาท้ังหมดท่ีจองไว้ส�าหรบัโครงการ

อบรมนักเขียนหน้าใหม่ที่จะมีขึ้นในเดือนหน้า" 

"คะ!" หล่อนอุทานออกมาได้แค่นั้น เพราะยังตั้งตัวไม่ติด

"เราจะเสยีรายได้ค่าห้องสมัมนาสปัดาห์ละสามวัน เป็นเวลาสามเดอืน 

รวมไปถึงค่าอาหารว่างและค่าอาหารกลางวันด้วย"

"คะ!?"

"แล้วยังจะงานเลี้ยงใหญ่ฉลองครบรอบห้าปีของทางนิตยสารอีก  

เค้าแคนเซิลทีเดียวสองงานเลย"

"คะ!?!"

ท่านรองผู้จัดการสาวได้แต่งง อึ้ง พูดอะไรไม่ออก
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"ผมอยากให้คุณช่วยตรวจสอบหาสาเหตุให้หน่อยว่ามันเกิดอะไรข้ึน 

นิตยสารสมาร์ตจัดอบรมโครงการนี้ท่ีโรงแรมเรามาทุกรุ่น แล้วปีนี้มันเกิด

อะไรขึ้น"

"ฉะ...ฉันไม่ทราบค่ะ"

"ยังไงคุณช่วยลองคุยกับคุณทินกรให้หน่อย ถามดูทีว่าฝ่ายขายหรือ

ฝ่ายต้อนรบัของเราท�าอะไรผดิหรอืไปขัดใจอะไรกบัทีมด�าเนนิการของเขาเข้า  

ถ้ามีอะไรผดิพลาดก็ให้ขอโทษเขาซะ แล้วบอกว่าทางเราจะรบีแก้ไขโดยด่วน

ที่สุด ช่วยเจรจาให้ผมทีนะครับ"

"จะดีหรือคะ คุณวิรัช"

"ดีแล้ว คยุกบัคณุทินกรให้ผูห้ญิงคยุจะง่ายกว่า อีกอย่าง...ผมจะฝึกคณุ 

ด้วย อีกหน่อยถ้าคณุเลือ่นมาเป็นผูจ้ดัการ ปัญหาพวกนีค้ณุต้องเป็นคนแก้"

"ฉัน..." หญิงสาวอับจนด้วยถ้อยค�า ไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรมาปฏิเสธ

หน้าที่นี้

"ค่ะ" ลงท้ายอรกานต์รบัค�าด้วยอาการคอตก ก่อนจะเดนิกลบัไปท�างาน

ภาคบ่ายของหล่อนก็เริ่มต้นอย่างไม่ดีนักเช่นกัน

ตัง้ท่าจะโทรศัพท์มาห้าช่ัวโมงแล้ว ป่านนียั้งไม่กล้ายกหูโทรศพัท์เลย 

ถ้าบรรณาธิการของนิตยสารฉบับนั้นคือทินกร หล่อนก็พอจะทราบแล้วว่า

เรื่องมันมีสาเหตุมาจากอะไร นี่อาจจะเป็นการเริ่มต้นของการท�าให้หล่อน 

'วิ่งแจ้น' ไปหากฤตินถึงที่ก็ได้ เรื่องอะไรจะไปตกหลุม

แต่ถ้าไม่ใช่ล่ะ ถ้ามันเป็นความผิดพลาดของการด�าเนินงานและ 

การประสานงานจริงๆ ล่ะ

คิดจนหัวแทบแตกแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นคุยกับทินกรอย่างไรดี 

ไอ้วาทศิลป์ของหล่อนนี่มันก็ดันดีเฉพาะการเจรจาท้าตีท้าต่อยซะด้วย

ขณะท่ียังจดๆ จ้องๆ กับโทรศัพท์อยู่นั้น อรกานต์ก็สะดุ้งกับเสียง 
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แผดร้องของมัน

"ฮัลโหล"

"ไทร่า เชิญที่ห้องผมหน่อยครับ"

พูดจบก็วางสายโทรศัพท์ดังกริ๊ก นี่ถ้าเป็นไทร่าตัวจริง คุณวิรัชมีหวัง 

'โดน' แน่ๆ แต่ในเม่ือผู้หญงิคนนีมี้วญิญาณของอรกานต์ คณุวิรชัจึงได้พบหล่อน 

ที่ห้องท�างานภายในเวลาไม่กี่นาที

"เชิญนั่งครับ" หนุ่มใหญ่วัยกลางคนมีสีหน้าไม่สู้ดี ท�าเอาอรกานต์ใจ

เต้นตึกๆ ด้วยความหวั่นวิตกไปด้วย

"มีอะไรหรือคะ"

"คุณคุยกับคุณทินกรรึยัง"

"ยังเลยค่ะ"

อีกฝ่ายถอนใจยาวก่อนกล่าว "ผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากเชียงใหม่ 

โครงการฝึกภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของโรงเรียนสอนภาษาแห่งหนึ่ง  

ขอแคนเซิลห้องพักที่จองไว้ทั้งหมดทั้งเดือนเลย"

"หา!?"

"ตามด้วยโทรศัพท์จากภูเก็ต บริษัท...ท่ีจองท่ีพักไว้สิบห้าห้อง  

สองคืนส�าหรับยกพลเที่ยวกันทั้งบริษัทก็ขอแคนเซิลเหมือนกัน"

"อะไรกันคะนี่"

"ใช่ ผมกส็งสยัเหมือนกนัว่ามันเป็นยงัไงมายงัไงกนัแน่ ฟอร์มแย่อย่างนี้ 

อาจต้องเรียนท่าน"

"ต้องเรียนคุณอาเชียวหรือคะ ฉันตายแน่"

"เกี่ยวอะไรกับคุณล่ะ"

"ไม่บอกได้มั้ยคะ เอาเป็นว่าคุณจะเรียนท่านก็ได้ แต่อย่าเพิ่งให้ท่าน

มาเฉ่งฉัน ฉันจะพยายามแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มความสามารถ"

"จรงิๆ เรือ่งท่ีเชียงใหม่กบัภเูกต็นี่ไม่เกีย่วกบัเรานะ มนัเป็นเรือ่งท่ีเขา
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จะต้องแก้กันเอง เพียงแต่ผมแปลกใจ คิดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกัน คุณ 

มีอะไรที่พอจะบอกผมได้บ้างสักนิดไหม"

"สงสัยฉันจะก่อศัตรูกับผู้มีอิทธิพลน่ะค่ะ ขอเวลาสักวันสองวัน แล้ว

ฉันจะรีบเคลียร์ให้นะคะ"

อรกานต์กลับมานั่งกุมขมับในห้อง ตัดสินใจโทรหาทินกรทันที

"ไม่มีอะไรผิดพลาดที่โรงแรมของคุณหรอกไทร่า สบายใจได้"

หนุ่มหล่อปลายสายให้ความร่วมมืออย่างดี อาจจะดีเกินไปด้วยซ�้า 

หล่อนแทบจะนึกถึงหน้าขาวๆ ก�าลังยิ้มใสๆ ขณะสนทนาได้เลย

"มโีรงแรมใหญ่แห่งหนึง่เพิง่มาลงโฆษณาในหนงัสอืของผม ผมกเ็ลย

อยากจะอุดหนุนเขาขึ้นมา นี่ก็ชวนบริษัทของเพื่อนกับโรงเรียนสอนภาษา

ของน้องให้ไปลองด้วยกัน"

"คุณทิน! ฝีมือคุณหมดเลยหรือคะเนี่ย"

"คร้าบ ใช่ เก่งมั้ยล่ะ คุณเต้นผางเลยล่ะสิ"

"ใช่ ท้ังเต้นท้ังสะดุ้งเลย คุณวริชั ผูจ้ดัการกเ็ต้น และเรือ่งกก็�าลงัจะ 

เต้นไปถึงอาสาริศด้วย"

"โทษทีนะไทร่า เลยเดือดร้อนไปถึงญาติผู้ใหญ่เลย"

ฟังน�า้เสยีงไม่ยินดยีนิร้ายของเขาแล้วอรกานต์ยิง่เดอืด "คณุ! คณุฟังแล้ว 

จ�าเอาไปบอกเพื่อนคุณด้วยนะ ว่ายังไงก็ไม่มีวัน ฉันไม่มีทาง..."

"ใจเย็นๆ ไทร่า แค่ไปคุยกันดีๆ เท่านั้นเอง อย่างน้อยคุณก็จะได้ 

นิตยสารสมาร์ตกลับไปนะ"

"บ้า! บ้าท่ีสดุเลย ฉันไม่เอาเรือ่งงานกบัเรือ่งส่วนตวัมาปนกนัอย่างนีห้รอก  

นิตยสารสมาร์ตจะต้องกลับมาเพราะข้อเสนอของทางโรงแรม ไม่ใช่เพราะ

เรื่องของฉันกับคุณกฤติน งี่เง่าที่สุด!"

"แค่ไปคุยกันเท่านั้นเอง ไม่อย่างนั้นคุณอาจเจออย่างอ่ืนตามมา 
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อีกนะ ผมขอเตือนไว้ก่อน"

"พวกคุณนี่มัน...ทุเรศ...แย่มาก..."

แล้วหล่อนก็กระแทกหูโทรศัพท์ดังโครมก่อนจะทันจบประโยคเสียอีก

วันถัดมาอรกานต์เริ่มงานอย่างราบรื่นดี มามีปัญหาเอาตอนสาย

"เชฟเดวิดลาหยุดค่ะ คุณไทร่า"

หล่อนได้รับแจ้งจากผู้จัดการประจ�าห้องอาหารอิตาเลียนเมื่อตอน 

เดินตรวจความเรียบร้อยของโรงแรม

"ค่ะ แล้ว...ท�าไมเหรอคะ"

"คือ..." อีกฝ่ายอึกอักเล็กน้อยก่อนเอ่ยต่อ "คุณธนากรและคุณพิชิต 

เชฟคนไทยก็ลาหยุดพร้อมกันค่ะ เด็กผู้ช่วยท่ีพอจะเป็นงานบ้างก็หาตัว 

ไม่เจอค่ะ"

"อ้าว แล้วท�ายังไงล่ะคะ"

"ดิฉันให้ขายแต่ของง่ายๆ ที่เด็กลูกมือในครัวพอท�าเป็น กับของที่มี

อยู่แล้วเอาไปอุ่น"

"ค่ะ"

"แต่นี่ยังเช้าอยู่ ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ทั้งวัน ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ"

"แจ้งคุณวิรัชรึยังคะ"

"ยังค่ะ ดิฉันบอกคุณไทร่าก่อน"

"เรียนคุณวิรัชได้เลยค่ะ เดี๋ยวฉันจะลองโทรตามเชฟให้มาท�างาน 

สักคน ตอนนี้คุณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะ"

หล่อนถูกคุณวิรัชอบรมนิดหน่อยฐานท่ีดึงลูกค้ากลับมาไม่ได้สักราย

แถมยังมีปัญหาตามมาในวนันีอี้ก แต่หลงัจากท่ีหล่อนเปลอืงน�า้ลายไปหลายถงั 

เจรจาจนเชฟชาวไทยช่ือพิชิตกลับเข้าประจ�าการในอีกสองช่ัวโมงถัดมา  

ผู้อาวุโสกว่าก็มีท่าทีพอใจมากข้ึน หารู้ไม่ว่าหล่อนต้องควักเงินส่วนตัว 
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ออกไปร่วมหมื่นบาทในการดึงตัวบุคลากร

แค่งานนีง้านเดียว กระเป๋าหล่อนกเ็ริม่แห้งแล้ว จะเอาทุนท่ีไหนไปงดั

กับมหาเศรษฐีอย่างกฤตินในยกถัดไปล่ะนี่ และยังไม่ทันท่ีอรกานต์จะหาย

เหนือ่ยกายเหนือ่ยใจจากการท�างานในครึง่แรกของวนัเลย พอบ่ายสองโมง 

ปัญหาใหม่ก็ลอยเข้ามาหาอีกแล้ว

"ฝ่ายจดัเลีย้งมาขอพบคณุไทร่าค่ะ" คณุรชันก เลขาฯ ผูแ้สนดีรายงาน

น�าร่องเข้ามาก่อน พอจะท�าให้หล่อนมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจอีกสักพัก

อรกานต์ออกปากอนญุาต พร้อมกบัสัง่ตวัเองให้ตัง้สติให้มัน่ พร้อมลยุ

"สวสัดค่ีะ มธีรุะอะไรหรอืคะ" หล่อนย้ิมหวานทักทายไปก่อน แต่กระนัน้ 

สีหน้าแตกตื่นตกใจของผู้เข้าพบก็ยังไม่ดีขึ้น

"คือ...คุณไทร่าคะ ภาพถ่ายคู่บ่าวสาวขนาดเท่าตัวคนจริงๆ ที่จะมา

ตั้งโชว์หน้างานหายไปค่ะ"

"คะ?!" รองผู้จัดการใหญ่อุทานเสียงดัง สีหน้าซีดเผือด ตกใจไม่แพ้ 

ผู้เข้ามารายงาน "ละ...แล้ว...ทางสตูดิโอจัดงานว่ายังไงคะ"

"ทางสตดูโิอยืนยันว่าเอามาตัง้ไว้แล้วแน่นอน มีรปูใหญ่อยู่รปูเดยีวค่ะ 

จะให้เขาไปขยายแล้วใส่กรอบมาใหม่ก็ไม่ทัน ส่วนอัลบ้ัมภาพไม่มีปัญหาค่ะ 

จัดวางเรียบร้อยดีแล้ว"

"แล้วทางเจ้าภาพว่าอย่างไรบ้างคะ"

"โวยวายใหญ่แล้วค่ะ ไม่มใีครเข้าหน้าตดิสกัคน จะขอพบผูจั้ดการท่าเดยีว"

"คุณวิรัชว่าอย่างไรคะ"

"คุณวิรัชบอกให้คุณจัดการค่ะ ถ้าไม่ไหวจริงๆ แล้วถึงจะช่วย"

ตายล่ะสิ ท�ายังไงดีล่ะ ยิ่งพูดจาประนีประนอมเก่งผิดมนุษย์มนาเขา

อยู่ด้วย แถมยังไม่เคยรับมือกับปัญหาอะไรแบบนี้มาก่อนอีก มีแต่ตาย 

กับตายลูกเดียวงานนี้
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สตรีร่างระหงในชุดเสื้อท่ีท�าด้วยผ้าเครปสีพาสเทลกับกางเกงขายาว

สีเทาเข้มดูอ่อนหวานและทะมัดทะแมงอย่างเหมาะเจาะลงตัวตรงดิ่งสู ่

ห้องจัดเลี้ยงด้วยอิริยาบถท่ีงามสง่า แม้ว่าสีหน้าและแววตาจะปกปิด 

ความวิตกกังวลไว้ได้ไม่มิดชิดก็ตาม

เพียงแค่ท่าไหว้อ่อนน้อม กิริยาสุภาพ วาจาไพเราะ และรับฟัง 

ค�าต�าหนรินุแรงอย่างสงบ ยอมรบัผดิ กท็�าให้ผูเ้สยีหายคลายความเดือดดาล

ลงมาก และเม่ือได้พจิารณาดวงหน้าสวยซ่ึงแต่งแต้มไว้อย่างประณตีบรรจง

มีแววเหนื่อยอ่อน ดวงตาหวานซึ้งมีรอยแห่งความเสียใจถ่องแท้และกังวล

อย่างลึกซึ้ง ผู้เสียหายก็หยุดการต่อว่าต่อขานลงในระยะเวลาไม่นานนัก

อรกานต์ขอโทษเจ้าภาพอย่างสภุาพ แสดงความเสยีใจและขอน้อมรบั 

ในความผิดทุกอย่าง ทางโรงแรมเต็มใจจะชดใช้ค่าเสียหายให้อย่างเต็มท่ี 

แต่ขณะนี้หล่อนขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ช่วยเร่งแก้ปัญหากันก่อน  

ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี

ทางสตูดิโอบอกเล่าคอนเซ็ปต์ของงานให้หล่อนฟังอย่างคร่าวๆ 

อธิบายให้ฟังว่าในตอนแรกนั้นต้องการจะจัดสถานท่ีให้ออกมาในรูปแบบ

บทที่

4
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อย่างไร

และด้วยสายตาของจติรกรเอก เมือ่มองปราดแล้วสมองจึงสัง่การทันที 

"โต๊ะกบัเวทีจดัตามแบบท่ีเตรยีมไว้ได้เลย ซุ้มด้านหน้านีอ่าจต้องเปลีย่นแปลง 

นิดหน่อย แต่คุณลองจัดในแบบที่เตรียมไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวฉันจะช่วยดู"

จากนั้นหล่อนก็ขอตัว ปลีกมาโทรศัพท์

"ฮัลโหล นิล"

"ว่าไงไอ้อ้อ นึกไงโทรมาเวลานี้วะ ท�างานอยู่"

"แกต้องช่วยฉันนะโว้ย แกต้องช่วยฉันก่อน ถ้าแกไม่ช่วย ฉันตายแน่ๆ"

"...ขอตวัสกัครูน่ะคะ" นลิยาคงพดูกบัใครสกัคนทางโน้น ก่อนจะหันมา 

แหวใส่หล่อน "เออ มีอะไร ว่ามา"

อรกานต์เล่าสถานการณ์ให้เพ่ือนฟังคร่าวๆ ก่อนจะเข้าประเด็น  

"พอจะมีรูปภาพอะไรมาใช้แทนภาพนี้ก่อนม้ัย ภาพอะไรก็ได้ท่ีมันม ี

ขนาดใหญ่และเกี่ยวกับงานแต่งได้น่ะ"

"ภาพอะไรล่ะ"

"ได้ข่าวว่าพวกไอ้นนท์เปิดแกลลอรีอ่ยูไ่ม่ใช่เหรอ ลองถามดูให้หน่อยดิ  

ภาพใหญ่ประมาณตัวคนครึ่งตัวน่ะ จะเป็นแนวแอ็บสแตร็กต์หรือจะเป็น 

รปูหงส์คู ่ม้าคู ่อะไรท�านองนีก้ไ็ด้ ฉันขอเช่ามาใช้สกัคนื คดิค่าเช่ามาได้เลย... 

เอ้อ! รปูกามเทพแผลงศรท่ีฉันเคยวาดส่งอาจารย์ก็ได้นะ แกเกบ็ไว้ไหนล่ะ"

"ขายไปแล้ว ไอ้พวกนัน้ยงัชมว่าขายได้หลายตงัค์ด ีเอาเป็นว่าเดีย๋วฉัน 

ลองโทรถามดูให้ก่อนแล้วกัน ได้เรื่องยังไงเดี๋ยวจะโทรไปบอก"

"อืม"

อรกานต์วางสายจากเพื่อนรักก็ตรงกลับไปยังห้องจัดเลี้ยงอีกครั้ง  

ซุ้มหน้างานเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง เจ้าหน้าที่ก�าลังช่วยกันจัดดอกไม้แต่งซุ้ม 

ยังไม่ทันได้เริ่มคิดเติมแต่งอะไร ก็มีใครคนหนึ่งเผลอท�าแผ่นโฟม 

ช่ือเจ้าบ่าว-เจ้าสาวหักดังเป๊าะ หล่อนถึงกับสะดุ้งวาบ ใจหล่นลงไปอยู่ท่ี 
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ตาตุ่ม

สิ่งแรกท่ีท�าคือตรงเข้าไปปลอบเจ้าภาพของงานว่าไม่ต้องเป็นห่วง 

แล้วแจ้งทางสตูดิโอให้ช่วยจัดเตรียมแผ่นป้ายใหม่

"ป้ายนี่ ทางเราให้ทางโรงแรมท�าให้นะคะ"

"คะ!" อรกานต์ท่ีรบีตรงดิง่ไปแก้ปัญหา ชักรูส้กึว่าหมูน่ีห้ล่อนจะอทุาน

ค�านี้บ่อยไปเสียแล้ว

"คนท�าป้ายนี้กลับไปแล้วค่ะ คุณไทร่า" พนักงานคนหนึ่งรายงาน

"คนหัวหน้ากลับค่ะ คนอื่นยังอยู่"

"ดี ฉันขอทีมงานกับอุปกรณ์ทั้งหมด ด่วนเลย"

แล้วเม่ืออุปกรณ์พร้อม อรกานต์กล็งมือลยุเองจรงิๆ ให้มนัรูซ้ะบ้างว่า

มือระดับไหนแล้ว แค่เขียนตัวหนังสือกับระบายสีแค่นี้ กระจอก!

หล่อนร่างภาพตวัอกัษรอย่างงดงาม จากนัน้กร็ะดมทีมงานให้ช่วยกนั 

ลงสี

โทรศัพท์จากนิลยาดังขึ้นพอดี หล่อนจึงเดินเลี่ยงออกมา

"ฮัลโหล นิล ว่าไง"

"มรีปูแอ็บสแตรก็ต์นะ เป็นโครงร่างผูห้ญงิผูช้ายกอดกนั แต่มองอกีที 

ก็เป็นรูปหงส์คู่ได้"

"เยี่ยมเลย!"

"ไอ้นนท์ก�าลังขนขึ้นรถไปให้ อีกไม่เกินชั่วโมงคงถึง"

"ขอบใจมากนะนิล"

"อืม เต็มใจว่ะ"

"งั้นแค่นี้ก่อนนะ จะไปท�างานต่อ"

อรกานต์เดินกลับเข้าไปท่ีห้องจัดเลี้ยง หยุดพิจารณาท่ีซุ้มดอกไม้  

"คุณคะ จัดไม่หลวมไปหรือคะ"

"คอื..." ตวัแทนจากเว็ดดิง้สตดูโิออึกอักเลก็น้อย "ดอกไม้เราน้อยน่ะค่ะ  
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ตอนแรกเราคิดว่าได้ห้องฝั่งโน้น ซึ่งทางเข้ามันจะแคบกว่านี้"

"ทางเราแจ้งไปแล้วนะคะ ว่าเค้าได้ห้องนี้" ฝ่ายสถานท่ีของโรงแรม

รีบโต้กลับ

อรกานต์ถอนหายใจ แล้วตั้งค�าถามใหม่ "แล้วฐานท่ีตั้งรูปภาพต้อง 

จัดดอกไม้เป็นพุ่มไว้ด้วยมั้ยคะ"

"ดอกไม้มีแค่นี้ ไม่ต้องจัดก็ได้มั้งคะ รูปก็ไม่มีด้วย"

"เด๋ียวมค่ีะ ฉันจะหารปูอืน่มาวางให้ คณุแบ่งดอกไม้มาจัดท่ีฐานนีก่ลุม่นงึ 

ดกีว่า ท่ีซุ้มจดัให้หลวมหน่อย กระจายดอกใหญ่ไว้ให้ท่ัว เดีย๋วฉันช่วยแต่งเอง"

"ยังไงคะ"

"ขอฉันคุยกับแผนกจัดซุ้มดีกว่าค่ะ จะได้พูดครั้งเดียว"

ผูห้ญิงร่างเลก็ผูก้�าลงัตัง้หน้าตัง้ตาจดัดอกไม้อย่างขะมักเขม้นละงาน

ในมือ เดินมาหาหล่อน

"เดี๋ยวคุณจัดดอกไม้ลักษณะนี้นะคะ เอาดอกสีชมพูเข้มนั่นวาง..."

เม่ือบรรยายภาพในใจพอสงัเขปให้หญิงผูน้ีฟั้งแล้ว แม่งานกติตมิศกัดิ์

กก็วกัมือเรยีกพนกังานโรงแรม "น้องนัง่ตุก๊ตุ๊กไปท่ีตลาดนะ ไปท่ีร้านขายของช�า 

ตรงกลางซอยน่ะ รู้จักมั้ย"

พนักงานพยักหน้าแสดงความคุ้นเคยอย่างดี

"ไปซ้ือลกูโป่งมาหน่อย เอามาหลายๆ สเีลย ลกูไม่ต้องใหญ่มาก ให้เป่า 

ออกมาแล้วได้ขนาดนี้" ว่าแล้วหล่อนก็ท�ามือประกอบ ก่อนกล่าวต่อ  

"ซื้อผ้าขาวบางมาด้วย ถ้าไม่มีผ้าขาวบางจะเป็นผ้าอื่น หรือจะเป็นเสื้อยืด

ตราห่านก็ได้ ลองหาดูแล้วกัน" ว่าแล้วหล่อนก็ถ่ายทอดสิ่งท่ีอยู่ในสมอง 

ให้เดก็สาวฟังอีกนดิหน่อยพอเห็นภาพ ก่อนจะหยิบเงนิจ�านวนหนึง่ส่งไปให้

"รีบไปรีบกลับเลยนะคะ" ท่านประธานการจัดงาน (แบบเฉพาะกิจ)  

ไม่วายก�าชับ

จากนั้นหล่อนก็ตรงกลับไปให้ความสนใจกับป้ายชื่อคู่บ่าวสาวอีกครั้ง 
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พจิารณางานท่ีด�าเนนิไปแล้วอย่างพอใจ แล้วหล่อนกน็�าสอีีกสมีาลงตดัเส้น

และแรเงาเพิ่มเติมนิดหน่อย อืม...ดูดีขึ้น

"คุณระบายสีนั้นให้เต็มพื้นท่ีเลยนะคะ แล้วคุณก็เอาสีนี้เล่นลายเส้น

แบบนี้ไปทุกตัวนะคะ"

ผู้รับค�าสั่งพยักหน้า และปฏิบัติตามโดยพร้อมเพรียง

อรกานต์เดนิส�ารวจความเรยีบร้อยไปรอบๆ ห้อง ให้ความใส่ใจในทุกๆ 

รายละเอียด

ภายในเวลาไม่นานต่อมา หล่อนกเ็ห็นผูช้ายผวิคล�า้เข้ม รปูร่างสนัทัด 

หน้าตาแบบไทยแท้ ถือ (เรียกว่าแบกจะเหมาะกว่า) รูปภาพใหญ่เดินตรง

เข้ามาทางห้องจัดเลี้ยง

หล่อนวิ่งปรู๊ดไปอย่างลืมตัว ยิ้มแย้มทักทายเพื่อนอย่างยินดี ก่อนจะ

คิดได้ว่าไทร่าเคยท�าให้ผูช้ายคนนีอ้กหักจนเกอืบตายมาแล้ว เข้าใจดเีลยว่า

ท�าไมเขาถึงตอบสนองกิริยาดีใจจนแทบจะกระโดดกอดคอของหล่อน 

ด้วยสีหน้าแววตาเฉยเมย

"จะให้ผมวางรูปไว้ตรงไหน"

"ทางนี้"

หญิงสาวเดินน�าไป แล้วก็ด�าเนินการช่วยเขาตั้งวางรูปภาพให้ลงตัว

โดยไม่พูดพร�่าท�าเพลง ฝ่ายดอกไม้ท่ีมายืนรอจัดดอกไม้ท่ีฐานรูปภาพ 

ถึงกับอุทานออกมาเมื่อเห็นภาพนั้นถนัด

อรกานต์จึงถอยห่างออกมาพิจารณาภาพนั้นบ้าง

"โอ้โห...เย่ียม!" อารามดีใจ หล่อนอุทานออกไปด้วยท่าทางและ 

น�้าเสียงของอรกานต์ ปองธรรมของแท้เลยเชียว

ชายคนข้างๆ เพียงแค่ปรายตามอง

"สวยมากค่ะ ขอบคณุมาก เสรจ็งานแล้วจะรบีเอาไปคนืนะคะ ไม่ทราบว่า 

จะให้ไปคืนที่ไหน แล้ว...เอ่อ...คิดค่าเช่าเท่าไหร่"



คือ... เธอ 84

"ไม่เป็นไรหรอกไทร่า คิดว่าช่วยเหลือกัน เพื่อนฝูง"

"แล้วถ้าขายได้ รูปนี้จะคิดเท่าไหร่"

"ถ้ามีคนสนใจก็ให้โทรหานิลยาแล้วกัน นิลรู้ว่าจะติดต่อผมได้ที่ไหน"

แหม...หมั่นไส้...ฟอร์มจัด เล่นตัวเหลือเกินนะเวลาอยู่กับแฟนเก่านี่ 

อยากจะตะโกนใส่หน้าพ่อยอดชายนีเ่หลอืเกนิว่า 'นีฉั่นเองโว้ย ไม่ต้องเก๊กนกั 

ก็ได้'

หากยังไม่ทันท่ีจะได้พูดอะไร เจ้าภาพของงานก็มาหยุดยืนดูภาพ 

"สวยมาก ดีทีเดียว"

"ถ้าหารปูคูบ่่าวสาวรปูนัน้ไม่เจอจรงิๆ ทางเรายินดมีอบภาพนี้ให้เป็น

ที่ระลึกนะคะ หากคุณลุงชอบ"

"ผมชอบ และคิดว่าลูกชายก็คงชอบด้วย"

อรกานต์ยิ้ม "ดีค่ะ"

"คณุเป็นคนวาดภาพนีห้รอื" บิดาของเจ้าบ่าวหันไปถามผูช้ายคนข้างๆ 

และคยุกนัเกีย่วกบัเรือ่งภาพอีกสกัพัก อรกานต์ร่วมสนทนาด้วยอย่างสภุาพ 

ส�ารวม

เมื่อเวลาผ่านไปอีกครู่ เพื่อนสนิทของหล่อนตั้งท่าจะลากลับ ก็พอดี

กับที่พนักงานสาวซื้อสัมภาระตามใบสั่งของหล่อนกลับมาพอดี

"นนท์" หญิงสาวเรียก

"หืม"

"รีบกลับรึเปล่า ช่วยกันหน่อยได้มั้ย"

"ท�าอะไร"

"นีน่ะ..." ว่าแล้วหล่อนกร็ือ้บรรดาลกูโป่งหลากสอีอกมา กางผ้าขาวบาง 

ซึ่งยาวเป็นเมตรออกมาอย่างพึงพอใจ

"จ�าซุ้มที่เคยจัดที่คณะได้มั้ย เราจะท�าคล้ายๆ อย่างนั้นนะ เอาลูกโป่ง

ไปแซมกับดอกไม้ ท้ิงชายผ้าสีขาวๆ ห้อยรุ่งริ่งลงมาเป็นฉากหลัง..." 
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บรรยายต่อไปเรื่อยจนจบก็ไม่รอให้เพื่อนปฏิเสธ กวักมือเรียกระดมพล 

มาช่วยกันเป่าลูกโป่งทันที หนุ่มผิวคล�า้ก็ตกกระไดพลอยโจนกลายมาเป็น

หนึ่งในทีมงานเฉพาะกิจอย่างเต็มตัว

งานในขั้นต่อๆ ไปด�าเนินไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วมาก เมื่อหล่อน

มีผู้ร่วมงานมืออาชีพและผู้ช่วยมือขวาที่เข้าขารู้งานกันดี

อรกานต์ชักเพลินและสนุกกับงานนี้มาก ไม่ได้ท�าอะไรท่ีมันเป็น 

งานศิลป์แบบนี้มานานแล้ว

"นนท์จับตรงนั้นไว้แน่นๆ นะ ฉันจะดึงแล้ว"

"เดี๋ยวอ้อ..."

เงียบ...

ทุกอย่างหยุดไปช่ัวขณะ คนเรียกเองก็ตะลึง ไม่รู้ว่าหลุดปากเรียก

อย่างนัน้ไปได้อย่างไร คงจะเป็นกริยิา วาจา และสไตล์การท�างานท่ีถอดแบบ 

จากเพื่อนสนิทออกมาเปี๊ยบแหงๆ

ข้างฝ่ายที่ถูกเรียกก็นิ่งงันไปเพียงครู่ พลันก็รู้สึกดีใจ อบอุ่นใจอย่าง

บอกไม่ถูก นัยน์ตาฉายแววเริงร่า ยินดีอย่างปิดไม่มิด

"โทษทีไทร่า ผมเผลอไปหน่อย สไตล์การท�างานของคุณกับเค้า 

ใกล้กันมาก"

"ไม่เป็นไร" หล่อนตอบเสียงเรียบ หากย้ิมให้ท้ังปากท้ังตา ชนิดท่ี 

คนซึ่งก�าลังแอบมองอยู่หัวใจกระตุกวาบ

กฤตินยืนอยู่ท่ีมุมห้องด้านนี้มาตั้งแต่แรกเริ่มของความโกลาหล 

พนักงานคนที่รับเงินจากเขาไปท�างานได้คุ้มค่าตอบแทนดีมาก ภาพขยาย

ของคู่บ่าวสาวไปนอนนิ่งอยู่ท่ีท้ายรถเขาโดยไม่มีใครจับได้ แผ่นโฟมช่ือ 

เจ้าบ่าวเจ้าสาวกหั็กได้แนบเนยีนเหมอืนอุบัตเิหตธุรรมดา แถมเขายังได้มมุ

ส�าหรับยืนดูเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีใครสงสัยอีกด้วย
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เขามองหล่อนตัง้แต่เดนิหน้าเศร้าเข้ามารบัฟังค�าต�าหนจิากบิดามารดา 

ของเจ้าบ่าวแล้ว จากนั้นคะแนนความนิยมในใจก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆ เมื่อได้เห็น

การรับมือกับปัญหาทั้งหลายของหล่อน หล่อนตั้งสติได้ดีเยี่ยม จัดการกับ

แต่ละปัญหาอย่างทุ่มเทสุดความสามารถ ลุยแหลก ไม่มีท่าทีท้อแท้หรือ

ท้อถอย

ระดับความนิยมแทบจะทะลุปรอทแตกอยู่แล้ว ถ้าไม่มีผู้ชายคนนี ้

เดนิเข้ามา ธร์ีวราดีใจจนแทบเต้น พดูจาเสวนาด้วยอย่างย้ิมแย้มยนิดทุีกค�า 

แถมยังยิ้มให้หวานหยด

ทีกบัเขาล่ะ ตรีวนชวนทะเลาะตลอด คดิแล้วมันอดน้อยใจปนหว่ันใจ 

ไม่ได้

นี่เขาหึงหรือ

ขนาดตัวเองยังไม่แน่ใจเลยว่ารู้สึกอย่างไรกันแน่ แต่ท่ีแน่ๆ คือต้อง 

หาทางคืนดีกับหล่อนให้เร็วท่ีสุด ถ้าไม่อยากจะกระวนกระวายอยู่อย่างนี้ 

ต่อไปเรื่อยๆ

อรกานต์รบีรดุไปยังห้องอาหารอติาเลยีนและกลบัมาภายในระยะเวลา

อันรวดเรว็พร้อมเหล้านอกราคาแพงในมือ หยุดยืนส�ารวจผลงานช้ินโบแดง

อย่างยินดี

"เรียบร้อยแล้ว ผมกลับนะ"

"เดี๋ยว" หญิงสาวรั้งเพื่อนไว้ พลางส่งสุราชั้นดีขวดนั้นให้

"ไม่เป็นไรหรอกไทร่า เพื่อนช่วยเพื่อนน่ะ"

"รับไว้เถอะ อย่าไปคิดว่าเป็นค่าจ้างหรืออะไร คิดซะว่าเป็นสินน�้าใจ

เล็กๆ น้อยๆ หรือไม่ก็เป็นของฝากให้เอากลับไปแบ่งกันกิน"

"ไม่เป็นไรจริงๆ"

"รบัไปเถอะนนท์ ฉันขอบคณุมากจรงิๆ ส�าหรบัความช่วยเหลอืในวนันี้  

และซาบซึ้งมากกับความเป็นเพื่อนที่ยังมีให้"



พิมลพัทธ์87

อีกฝ่ายมองสบตาหล่อนนิ่ง สายตาลึกล�้าแน่วแน่เสียจนอรกานต์ 

คิดว่าหล่อนควรจะต้องพูดอะไรแทนไทร่าซะหน่อย

"ฉันขอโทษเรื่องท่ีผ่านมาท้ังหมด ท้ังกับนนท์และกับเพื่อนคนอื่นๆ 

ถ้าทุกคนยังให้โอกาส ยังนบัฉันเป็นเพือ่นอยู่ ฉันกอ็ยากจะเป็นเพ่ือนกบัทุกคน  

และครั้งนี้...สัญญาเลยว่าจะเป็นเพื่อนที่ดี"

ดวงตาซื่อๆ ยังจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าหล่อนแน่วแน่ "กับผมก็เป็นเพื่อน

ใช่มั้ย"

"อืม" หล่อนรับค�าเสียงเบาทว่าหนักแน่น

คนตรงหน้าถอนใจก่อนจะย้ิม เอือ้มมอืมารบัของก�านลัไปจากมอืหล่อน  

"งั้นก็ขอรับขวดนี้ไว้เป็นของฝากจากเพื่อนฝูงแล้วกัน"

สตรสีาวสวยหวานยิม้แฉ่งแบบไอ้ทอมบอยหัวโจกคูหู่นลิยาเด๊ะให้แทน

ค�าขอบคุณ

นีไ่ทร่า...ฉันคลายปมให้ผูช้ายคนนีไ้ด้แล้วนะ อย่างน้อยถ้าเขาหายเจบ็ 

จากแผลที่เธอสร้างไว้ ฉันขอถือเป็นกุศลให้เธอ...

รองผู้จัดการใหญ่ของโรงแรมพรหมภัทราทิ้งกายลงนอนบนเตียง

"เฮ้อ!" หมดวันอันยุ่งเหยิงไปอีกวัน

เป็นอย่างท่ีหล่อนคาดเอาไว้จริงๆ ภาพถ่ายคู่บ่าวสาวบานใหญ่มา

ปรากฏอยู่ท่ีมมุห้องเม่ือตอนงานเลกิ มันกลบัมาได้อย่างเงยีบเชียบเหมอืน

ตอนท่ีหายไปไม่มีผดิ คงจะเป็นฝีมือของวายร้ายสดุหล่อท่ีเข้ามาป้วนเป้ียน

อยู่ในใจของหล่อนตลอดเวลาแน่ๆ

หญิงสาวสปริงตัวลุกขึ้นจากเตียง เดินตรงไปอาบน�้า พลางสั่งตัวเอง

อย่างหนักแน่น ไม่ให้ว่อกแว่กไปคิดถึงใบหน้าคมเข้มของเขาคนนั้นอีก

หล่อนตัดสินใจนอนค้างท่ีโรงแรมในคืนนี้ เพื่อประหยัดเวลาในการ

เดินทาง กว่างานจะเลิกก็ดึกแล้ว ค้างเสียท่ีนี่จะได้มีเวลานอนมากข้ึน  
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ห้องชุดส่วนตวัของหล่อนบนช้ัน executive floor ซ่ึงอาสารศิยกให้ตัง้แต่แรก 

เริม่เข้าท�างานกม็ข้ีาวของเครือ่งใช้ของหล่อนพร้อมอยู่แล้ว เนือ่งจากหล่อน

มักจะค้างท่ีนี่ในวนัท่ีประสงค์จะอยู่เย็น (หรอืตืน่เช้า) มาใช้ห้องออกก�าลงักาย 

หรือสระว่ายน�้าอยู่เสมอ

อรกานต์หลับลึกภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่แล้วภายในอีกไม่กี่ชั่วโมง

ก็ต้องสะดุ้งตื่นจากเสียงโทรศัพท์ที่แผดลั่นไม่ยอมหยุด

"ฮัลโหล" หล่อนกรอกเสียงงัวเงียลงไป คิดในใจว่า ถ้ากฤตินโทรมา

แกล้งล่ะก็ หล่อนด่ากลับแน่

"คุณไทร่าคะ มิสเตอร์ทานากะ ห้อง 624 โรคหัวใจก�าเริบค่ะ"

"คะ?!" อดีตจิตรกรสาวตื่นเต็มตาทันที ตกใจจนแทบจะคุมสติไม่อยู่ 

"เรียกรถพยาบาลรึยังคะ"

"เรียกแล้วค่ะ แต่ยังมาไม่ถึง ไม่ทราบว่าจะรอดีหรือให้เอารถโรงแรม

ออกเลยดีคะ คุณพยาบาลบอกว่าไม่น่าไว้ใจค่ะ"

"เรียกรถไปนานรึยังคะ"

"สักพักแล้วค่ะ"

"ฉันขอให้อยู่ในดุลพินิจของคุณพยาบาลแล้วกันค่ะ ถ้าต้องใช้รถของ

โรงแรมก็ใช้ได้เลย ให้คณุเค้าคอยตามไปปฐมพยาบาลบนรถด้วย ไม่ต้องห่วง 

ห้องพยาบาลทางนี้นะคะ เดี๋ยวฉันจะหาคนไปแทนให้"

"ค่ะ"

"ไม่ต้องตกใจนะคะ ฉันจะลงไปเดี๋ยวนี้"

หน้าห้องผ่าตดัของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่ปรากฏร่างของสภุาพสตร ี

สองคนนั่งเคียงกัน

"ดีนะคะท่ีคุณไทร่ามาด้วย มีคนรับเป็นเจ้าของไข้ เข้าผ่าตัดได้เลย 

ถ้าดิฉันมาคนเดียวคงท�าอะไรไม่ถูก ไม่กล้าตัดสินใจท�าอะไร"
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"บังเอิญคืนนี้ฉันค้างที่โรงแรมพอดี ไม่งั้นคงวุ่นกันยิ่งกว่านี้ คุณวิรัช

ก็ไม่อยู่เสียด้วย"

"ตอนดิฉันไปถึง คุณทานากะแทบจะไม่หายใจแล้ว ที่ฟร้อนต์บอกว่า

แกโทรศัพท์ลงมาพูดจับใจความไม่ได้ ดีท่ีเกิดเอะใจ ให้คนไปเคาะประตู 

เห็นท่าไม่ดีถึงตามแม่บ้านมาไขกุญแจเข้าไป"

อรกานต์ถอนใจยาว "ขอให้ปลอดภัยทีเถอะ ฉันใจไม่ดีเลย"

"คณุไทร่าจะไปพกัผ่อนกไ็ด้นะคะ ดิฉันกว่็าจะกลบัไปอยู่ท่ีห้องพยาบาล 

เหมอืนกนั เกดิใครเป็นอะไรขึน้มาจะได้มีคนหยิบยาให้ พนกังานท่ีเฝ้าแทน

จะหยิบถกูหยิบผดิยังไงก็ไม่รู ้ส่วนทางนีเ้ด๋ียวให้เขาโทรไปแจ้งเราท่ีโรงแรม

ก็ได้ค่ะ หรือถ้าคุณห่วง จะให้พนักงานสักคนมาอยู่แทนก็ได้"

"เชญิคุณเถอะค่ะ ฉันอยากอยู่เฝ้า คนแก่คนเดยีวมาต่างบ้านต่างเมือง 

สงสารแก"

"งั้นดิฉันกลับก่อนนะคะ"

"ค่ะ ให้รถไปส่งคุณแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมารับฉันก็ได้ ยังไม่สว่างเลย 

ฉันไม่อยากให้คุณกลับคนเดียว"

"ขอบคณุค่ะ" พยาบาลสาวส่งย้ิมจรงิใจมาให้ รูส้กึท้ังช่ืนชมและนบัถอื 

หลานสาวท่านประธานสวยทั้งภายนอกและภายในจริงๆ

ตีสาม...ตสีี.่..ตห้ีา...ผ่านไปอย่างช้าๆ ในความรูส้กึอรกานต์ หญิงสาว 

นั่งหลับๆ ตื่นๆ อยู่หน้าห้องผ่าตัด จนนายแพทย์เปิดประตูห้องออกมาราว

แปดโมงเช้า

"คุณเป็นญาติคนไข้หรือเปล่าครับ"

"ดิฉันรับเป็นเจ้าของไข้ค่ะ"

"พ้นขีดอันตรายแล้วครับ แต่ต้องขอให้อยู่ในห้อง ICU ดูอาการ 

สักระยะ"
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"ค่ะ ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ"

หล่อนกลบัโรงแรมด้วยความโล่งใจระคนอ่อนเพลยีแสนสาหัส ใจหนึง่

บอกให้เข้านอนเสยี ร่างกายนีอ้ดนอนไม่ได้ หากอีกใจกลบับอกว่า เช้าแล้ว 

ได้เวลาท�างานแล้ว ไปท�างานก่อน เดีย๋วค่อยแอบงบีตอนพักกลางวัน...แล้ว

ฝ่ายหลังก็ชนะ...

อรกานต์กลับเข้าห้องชุด อาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มุ่งสู่ห้องท�างาน

ของหล่อนเลย

คุณรัชนกเพิ่งมาถึง แต่ท่าทางคงจะทราบเรื่องราวท้ังหมดแล้ว  

"คุณไทร่าจะพักก่อนก็ได้นะคะ หน้าซีดเชียว เดี๋ยวอีกสองช่ัวโมง ดิฉัน 

จะโทรไปปลุก"

"ไม่เป็นไรค่ะ" หล่อนตอบแค่นั้นแล้วจึงเดินเข้าห้องท�างาน จัดการ

เปิดเครือ่งคอมพวิเตอร์ หยิบแฟ้มเอกสารท่ีวางอยู่บนโต๊ะมาเปิดด ูเมือ่ตรวจเช็ก  

e-mail จนเสรจ็ จดัส่งไฟล์ข้อมูลท่ีคณุวริชัขอไว้เรยีบร้อยกพ็อดโีทรศพัท์ดงั

"ไทร่าครับ เชิญที่ห้องผมหน่อยครับ" 

ท่านผู้จดัการเรียกหาแต่เช้าเลยแฮะวันนี ้สงสยัจะถามเรือ่งคณุทานากะ  

คิดได้ดังนั้น ท่านรองผู้จัดการจึงไปถึงที่หมายอย่างรวดเร็วทันใจ

ผู้อาวุโสกว่าทักทายตามมารยาทก่อนจะเข้าประเด็น "ผมพอใจใน 

ผลงานของคุณนะไทร่า งานเลี้ยงเมื่อวานลูกค้าพอใจ แขกเหรื่อพอใจ และ

สุดท้ายก็สามารถหารูปนั้นมาคืนเขาได้"

"ขอบคุณค่ะ"

"เดี๋ยวก่อน ผมจะบอกว่าผมไม่พอใจวิธีการท�างานของคุณ คุณเป็น 

ผู้บริหารนะครับ ไม่ใช่แม่งาน ผู้จัดการไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นผู้ที่

คอยจดัการทุกๆ อย่างด้วยตวัเอง แต่หมายถงึผูท่ี้คอยจัดการบรหิารให้งาน

ราบรื่นเรียบร้อย เว็ดดิ้งสตูดิโอก็มี ฝ่ายสถานท่ีของเราก็มี คุณแค่สั่ง  

แค่มอบหมายงานก็พอแล้ว"



พิมลพัทธ์91

สีหน้าเจือรอยยิ้มเจื่อนลงทันที

"เรื่องเม่ือคืนก็เหมือนกัน คุณไม่จ�าเป็นต้องไปเฝ้าอยู่ท่ีโรงพยาบาล

จนถึงเช้าก็ได้ จัดการธุระเรียบร้อยแล้ว ก็ให้คนอื่นเฝ้าแทน ไม่มีใครว่าคุณ

ใจด�าหรอก"

"ค่ะ" ผู้อ่อนประสบการณ์รับค�าหงอยๆ นัยน์ตาปรอย

"อย่างไรก็ตาม ผมให้คะแนนเต็มกับความตั้งใจ ความทุ่มเทของคุณ

และผลส�าเร็จของงาน คุณท�าได้ดีมากไทร่า"

นั่นแล หล่อนจึงยิ้มออกอีกครั้ง

คณุวริชัเองกไ็ม่ได้ต่อความยาวสาวความยดืแต่อย่างใด ชายวยักลางคน 

เปลี่ยนหัวข้อสนทนาเป็นการเรียกให้หล่อนมานั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์

ด้วยกัน 

"ผมได้รับข้อมูลท่ีคณุส่งมาให้แล้วนะ มาดนูี ่ผมจะสอน...เอ๊ะ! เครือ่ง

เป็นอะไร"

อรกานต์นั่งมองคนข้างๆ กดปุ่มโน้นปุ่มนี้ คลิกโน่นคลิกนี่ตาปริบๆ 

เกิดอะไรขึ้นล่ะนี่

"สงสัยจะโดนไวรัสนะ อาการแบบนี้"

"คะ!" หล่อนร้องเสียงสูง "ไวรัสหรือคะ"

"ใช่ ไม่รู ้เป็นแค่เครื่องของผมหรือเป็นกันหมด เม่ือเช้าตอนคุณ 

ส่งไฟล์มา เครื่องมีอาการแปลกๆ รึเปล่า"

"ไม่ทราบสิคะ ไม่ได้สังเกต"

"งั้นผมว่าคุณรีบไปดูเครื่องคุณก่อนดีกว่า ถ้าเป็นเหมือนกันหมด  

คงงานใหญ่ ผมจะได้รีบตามเจ้าหน้าที่"

แม้จะเบลอๆ จากการอดนอน หากอรกานต์กต็ระหนกัดีถงึปัญหาใหญ่

ที่ก�าลังเผชิญหน้า หล่อนรีบรุดกลับเข้าห้องท�างาน ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

แล้วเปิดใหม่
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โป๊ะเชะ! เห็นผล เครือ่งของหล่อนจอดสนทิ แค่บูตเครือ่งยังไม่มีปัญญา 

เลย

พอออกมาหาคุณรัชนกที่หน้าห้องก็พบว่าเลขาฯ ส่วนตัวก็ก�าลังต่อสู้

กับคอมพิวเตอร์อยู่เหมือนกัน

อรกานต์อารมณ์พุง่สงูปรีด๊ใกล้ปะทุจดุเดือด วนัก่อนหล่อนพบกบัการ

ยกเลกิจากลกูค้าถงึสามราย เม่ือวานกว็ุน่ท้ังรอบเช้า รอบเย็น แถมกลางคนื 

ก็ไม่ได้นอนอีก ยังไม่ทันจะได้พักหายใจหายคอเลยกลับต้องมาเจอปัญหา

ใหญ่เบ้อเริ่มแต่เช้า หน�าซ�้ายังไม่ใช่ปัญหาของหล่อนคนเดียว คุณวิรัช  

คุณรัชนกก็พลอยเดือดร้อนกันทั่ว

มันจะมากไปแล้วนะ กฤติน ธนวัฒน์

ถ้าอยากให้ฉนัแจ้นไปหาคณุถงึท่ีนกัล่ะก ็ฉันกจ็ะแจ้นไปเดีย๋วนีแ้หละ 

จะไปพังธนาคารให้ถล่มทลายไปเลยคอยดู!

หญงิสาวนัง่ขบเข้ียวเคีย้วฟันอยู่บนรถตลอดทางท่ีมุ่งสูธ่นาคารศรสียาม  

ส�านักงานใหญ่ พอถึงที่ อารมณ์ก็เดือดได้ที่เช่นกัน

"ไม่ทราบว่าห้องท�างานของคุณกฤตินอยู่ชั้นไหนคะ"

ผู้หญิงท่ีเคาน์เตอร์ด้านหน้ามองหล่อนอย่างเต็มตา สายตาประเมิน

อยู่ในที

คงจะมีผูห้ญงิมาหาบ่อยล่ะส ิและยายคนนีก้ค็งมองหล่อนไม่ต่างจาก 

ผู้หญิงพวกนั้น

"ไม่ทราบว่านัดไว้รึเปล่าคะ"

"ไม่ได้นัดค่ะ"

"งั้นกรุณารอสักครู่นะคะ จะให้ดิฉันเรียนคุณกริชว่าใครมาขอพบคะ"

อรกานต์พยายามจะไม่กัดฟันแล้วค�ารามออกมา หลังจากได้ยิน 

น�้าเสียงท่ีแฝงรอยหยันลึกๆ เม่ือผู้ฟังรับทราบว่าหล่อนไม่ได้มีนัดกับ 
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ชายหนุ่มเนื้อหอมผู้นี้มาก่อน

ใบหน้าขาวนวลเชิดข้ึนอย่างทะนง สะบัดผมยาวสยายไปด้านหลัง

อย่างจงใจไว้มาด นัยน์ตาเรียวสวยเปล่งประกายคมดุ กล่าวตอบเสียงดัง

ชัดเจน "ธีร์วรา ภคภัทรา"

อีกฝ่ายสะดุ้งเล็กน้อยหลังจากได้ยินนามสกุล รีบต่อโทรศัพท์ไปยัง 

ผู้เป็นนายทันที 

"ขึน้ลฟิต์ไปท่ีช้ันยีส่บิสามนะคะ เลขาฯ คณุกรชิจะรอคณุอยู่หน้าลฟิต์ค่ะ"

อรกานต์ได้รับค�าตอบท่ีน่าพอใจจากน�้าเสียงท่ีดีข้ึนของพนักงาน 

คนนั้น ทว่าความรู้สึกของหล่อนไม่ได้ดีขึ้นเลย ยิ่งลิฟต์เลื่อนสูงขึ้นเท่าไหร่ 

หล่อนยิ่งอยากกระโจนเข้าบีบคอกฤตินมากขึ้นเท่านั้น

เพราะเขานั่นแหละท่ีท�าให้หล่อนต้องมาเจอกับเรื่องยุ่งๆ เรื่องบ้าๆ 

พวกนี้ทั้งหมด วันนี้ได้เห็นดีกันแน่

เลขานุการส่วนตัวของกฤตินมารอรับหล่อนท่ีหน้าลิฟต์และพาไปส่ง

ถึงห้องท�างานของเขา ก่อนจะรีบขอตัวกลับออกไปอย่างรู้หน้าที่

บุคคลซ่ึงนั่งอยู่บนเก้าอี้นวมตัวใหญ่ดูสดใส หล่อเนี้ยบ แถมยัง 

ยิ้มกว้างต้อนรับหล่อนอย่างอารมณ์ดี ดวงตาคมทอดแววหยอกล้อ

ดูเถอะ ความเดือดร้อนของหล่อนคือความสดชื่นของเขา อรกานต์

แปลงร่างเป็นขีปนาวุธทันที พร้อมจะถล่มคนตรงหน้าให้ยับเยิน

กฤตินมองสาวสวยตรงหน้าอย่างพึงพอใจ แม้หล่อนจะยืนจังก้า  

แยกปลายขาเลก็น้อยพร้อมก�าหมัดหลวมๆ ข้างล�าตวั ท่าทางเอาเรือ่งเตม็ท่ี  

ขัดกับเสื้อยืดแขนยาวปลายบานสีม่วงพาสเทลหวานกับกระโปรงสีครีมดู 

น่ารกัน่าทะนถุนอม แม้ใบหน้านัน้จะปราศจากเครือ่งส�าอางใดๆ หากผวิแก้ม 

ก็แดงระเรื่อจากความโกรธและริมฝีปากก็เป็นสีจัดตามธรรมชาติจากการท่ี

เจ้าตัวนั่งกัดมาตลอดทาง ภาพที่เห็นจึงเป็นภาพที่น่ามอง
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เขาคาดอยู่แล้วว่าหล่อนจะต้องมาพร้อมความโกรธ แต่ไม่คิดเลยว่า

จะโกรธขนาดนี้

ตายล่ะซี

ก่อนท่ีชายหนุ่มจะเอ่ยปากทักทายใดๆ ผู้มาเยือนก็เปิดฉากด้วย 

น�้าเสียงโกรธจัด "คุณกฤติน ธนวัฒน์ คุณมัน...งี่เง่า...ทุเรศ...แย่มาก... 

เลวร้ายที่สุด!"

"อะไรกันไทร่า มาถึงยังไม่ทันทักทายกันดีๆ เลย ด่าเอาๆ"

"ฉันไม่มีอารมณ์จะมาทักทายดีๆ  กบัคณุ เม่ือวนัก่อนมลีกูค้าแคนเซิลฉัน 

สามรายซ้อน เม่ือวานเช้าก็เชฟหยุดงาน ตอนเย็นก็มีปัญหาท่ีงานแต่ง  

เม่ือคืนฉันก็ไม่ได้นอนท้ังคืน เช้านี้ยังมาเจอปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์อีก 

มันจะมากไปแล้วนะคุณกริช คอมพิวเตอร์มันเป็นระบบเน็ตเวิร์ก คุณมา

ป่วนแบบนี ้คุณวรัิชก็ท�างานไม่ได้ คณุนกกท็�างานไม่ได้ ฉันย่ิงท�างานไม่ได้ 

โดยเฉพาะกับการต้องมาตามล้างตามเช็ดปัญหาสารพัดท่ีคุณจัดหามาให้ 

คุณเข้าใจมั้ย...ฉันท�างานไม่ได้เลย!"

หล่อนเว้นช่วง หยุดหอบหายใจ ดวงตาคุโชน

"เดี๋ยวก่อน คอมพิวเตอร์อะไรกันไทร่า คอมพิวเตอร์คุณเป็นอะไร"

"คุณไม่ต้องมาท�าเป็นไก๋ ท�าอะไรไว้ก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจ ฉันไม่จ�าเป็น 

จะต้องมาเสียเวลาอธิบายอะไรต่อมิอะไรยืดยาวให้คุณฟัง คุณจ�าไว้เลยนะ

คณุกรชิ ไม่มวีนัท่ีฉันจะยอมข้ึนเตยีงกบัคุณ ไม่มีวนัท่ีฉันจะวิง่โร่คอยตามคณุ 

เหมือนใครต่อใครท่ีคณุเคยเจอมา ถ้าคณุคดิว่าการตามรบัตามส่ง คอยดแูล

เอาใจใส่ฉันตลอดสามเดือนท่ีผ่านมา เป็นการลงทุนท่ีคุณจะได้ฉันไปอยู ่

บนเตียงคุณล่ะก็ คุณคิดผิด และถ้าคุณคิดว่าการคอยกวนคอยป่วน คอย

แกล้งฉันสารพัดจะท�าให้ฉันรีบวิ่งแจ้นเข้ามาเสนอข้อตกลงท่ีจะท�าให้คุณ

พอใจล่ะก็ คุณคิดผิดอีกเหมือนกัน ผิดถนัด...ผิดมาก"

หล่อนหยุดหอบหายใจอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็รีบตวาดต่อไปก่อนที่กฤติน
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จะขัดค�าใดขึ้นมา

"จะบอกให้นะ ทางเดียวที่คุณจะได้ตัวฉัน คุณจะต้องลงทุนมากกว่านี้

อีกล้านเท่า คณุจะต้องจ่ายด้วยอสิรภาพของคณุ ชีวิตโสดของคณุ นามสกลุ

ของคณุ และสทิธิทุ์กอย่างท่ีคนนามสกลุธนวัฒน์พงึมี ถ้าคณุจ่ายตามนี้ไม่ได้  

ก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉัน ฉันไม่ใช่ของเล่นชั่วครั้งชั่วคราวของใคร และฉันก็จะ

ไม่เป็นฝ่ายตัง้รบักบัปัญหานานาชนดิท่ีคุณจดัหามาให้ตลอดไปด้วย แกล้งฉัน 

มากเข้า ฉันจะโต้กลับคุณบ้าง คอยดูสิ"

"ตกลง"

หญิงสาวกะพรบิตาสองที อ้าปากค้าง งบัเอาอากาศไว้หายใจ ก่อนถาม  

"ตกลงอะไร"

"ตกลง ผมจะจ่ายด้วยชีวิตโสดของผม นามสกุลของผมไง"

"คุณกริช!" ทีนี้หล่อนถึงกับพูดอะไรไม่ออกไปอีกสิบวินาทีเต็มๆ

"คุณบ้าไปแล้วคุณกริช รู้รึเปล่าว่าคุณพูดอะไรออกมา"

"ก็คุณพูดถึงอะไรล่ะ ผมก็หมายความตามนั้นแหละ"

"การจ่ายด้วยชีวิตโสดของคุณ มันหมายถึงว่าจะต้องมีการแต่งงาน" 

หญิงสาวอุตส่าห์อธิบายราวกับกลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจ

กฤตินยิ้มมุมปาก "แต่งก็แต่ง"

"คุณจะมาแต่งก็แต่งอย่างนี้ไม่ได้นะ ฉันเป็นลูกมีพ่อมีแม่ จะต้องมี

การสูข่อตามประเพณ ีมีการจดทะเบียนสมรสถกูต้องตามกฎหมาย มีสนิสอด 

ทองหม้ันในจ�านวนท่ีสมหน้าตาสมฐานะพ่อแม่ฉัน และบอกไว้ก่อนเลยว่า

จะไม่มีการคืนสินสอดแม้แต่สลึงเดียว"

"โอเค" เขาตอบรบัสบายๆ แบบไม่ต้องคดิอะไรมาก ท�าเอาหล่อนชักรน

"นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะคุณกริช ไม่ใช่นึกจะแต่งก็แต่ง นึกจะเลิกก็เลิก 

พอคุณใช้ฉันจนเบื่อแล้วจะมาหย่าทีหลังไม่ได้นะ อย่างน้อยๆ ก็ต้องอยู่กัน

ห้าปีขึ้นไป ไม่ให้ใครๆ เค้าไปนินทากันได้ว่าอยู่กันก้นหม้อข้าวยังไม่ทันด�า 
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ก็ไปไม่รอดแล้ว"

"ไม่หย่าก่อนห้าปีแน่นอน"

"แล้วอย่าคดินะว่าเป็นผูช้ายแล้วจะเป็นฝ่ายได้เปรยีบ จะไปมบ้ีานเลก็

บ้านน้อยท่ีไหนก็ได้ ฉันไม่ยอมให้ใครมาพดูท้ังต่อหน้าและลบัหลงัได้หรอก

ว่าเป็นแค่ภรรยาตามกฎหมายไว้คอยประดับบารมีคุณเท่านั้น"

ฝ่ายชายยังคงมีรอยยิ้มประดับในใบหน้า กล่าวเสียงเรื่อยๆ "ใครมัน

เอาคุณไว้ประดับบารมีเฉยๆ ก็โง่ตายชัก"

"คุณ!!"

ระหว่างท่ีหล่อนก�าลงัสรรหาค�าด่าค�าต่อไป กฤตนิกร็บีแทรก "สญัญาเลย 

เอ้า ว่าคุณจะได้ต�าแหน่งภรรยา ค�าเดยีวเน้นๆ ไม่ใช่ภรรยาหลวงหรอืภรรยาน้อย 

แน่นอน แถมยังจะไม่ไปมีกุ๊กๆ กิ๊กๆ ที่ไหนให้คุณระคายใจด้วย"

"บ้า!"

"บ้าอะไรอีกเล่า"

"ใครจะไปเป็นภรรยาคุณ บ้ากันไปใหญ่แล้ว ฉันจะมาบอกให้คุณ 

เลกิยุง่กบัฉัน ไม่ใช่ให้คณุมาแต่งงานกบัฉัน บ้า! บ้าท่ีสดุเลย! ฉนักลบัดกีว่า 

พูดกับคุณ ยิ่งพูดยิ่งหลงประเด็น"

ว่าแล้วก็สะบัดหน้าพรืดจนผมสยายเต็มแผ่นหลัง จ�้าพรวดๆ มุ่งสู่

ประตูห้องทันที

"เฮ้ย! เดีย๋ว!" กฤตนิอุทานเสยีงดงั ถลนัลกุจากเก้าอ้ี รบีสาวเท้ายาวๆ 

ตามไปรวบตัวหล่อนได้กลางทางพอดี

ข�าก็ข�า โมโหก็โมโห ผู้หญิงอะไรมาถึงก็โวยวายอย่างเดียว แถมพอ

รู้ตัวว่าพลาด เผลอหยิบยื่นโอกาสทองให้เขาเข้าแล้ว กลับมาโยนความผิด

ให้เขาแล้วตัวเองก็เผ่นทันที

แบบนี้มันน่า...นัก

อรกานต์ต่อสู ้ดิ้นรนสุดชีวิต พยายามบิดกายออกห่างพร้อมกับ 
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แกะมอืใหญ่ยาวให้หลดุออกจากล�าตัว แต่ย่ิงด้ินย่ิงถกูล�าแขนแข็งปานเหลก็กล้า 

รัดแน่น ทรวงอกบดเบียดกับแผงอกก�าย�า ผลักไสเท่าไหร่ก็เหมือนผลัก

ก�าแพงอิฐ ไม่มีทีท่าว่าจะขยับเขยื้อน

ผูท่ี้มีพละก�าลงัเหนอืกว่าจงึถอืวสิาสะกึง่อุ้มกึง่ดนัจนหญิงสาวมาหยุดยืน 

อยู่ในจดุท่ีต้องการ นัน่คือสะโพกของหล่อนอยู่ชิดกบัโต๊ะท�างานของเขาโดย

มีต้นขาของเขาเบียดชิดติดหน้าขาของหล่อน แขนของเขาโอบรัดไว้แน่น

รอบเอวบาง เรียกได้ว่าโดยกายภาพแล้ว หล่อนหมดทางสู้โดยสิ้นเชิง

อดตีทอมบอยสาวใจเต้นไม่เป็นส�า่ เคยคลกุคลอียู่กบัเพือ่นผูช้ายเป็นฝงู  

แต่ไม่เคยถูกใครจู่โจมในระยะประชิดแบบนี้ ยิ่งผู้ชายคนนี้ ขนาดยืนคุยกัน

ห่างเป็นวา สายตาของเขาก็สามารถหลอมละลายหล่อนได้แล้ว ไม่ต้องมา

ยืนติดชนิดแนบเนื้อแบบนี้หรอก

ลางแพ้มาเห็นๆ ท้ังจากจดุยทุธศาสตร์และโดยสรรีะ ต�าแหน่งท่ีหล่อน

ยืนอยู่ถูกปิดล้อมแน่นหนา ร่างกายที่สูงโปร่งไม่อาจช่วยอะไรได้เลย ก็เขา

สูงกว่าตั้งเยอะ ไซส์ยุโรปเชียวล่ะ สูงใหญ่ก�าย�าสมกับท่ีเคยเป็นนักกีฬา 

เสียด้วย

กระนั้น หล่อนก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ยังคงดิ้นขลุกขลักอยู่ในวงแขน

แข็งแรง และยังคงถลึงตาใส่เขาอย่างเดือดดาล "ปล่อยนะคุณกริช คุณจะ

มารัดฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะ ปล่อย!"

"ท�าไมจะไม่ได้ ตอนนี้ต�าแหน่งของผมเลื่อนข้ันจากเพื่อนธรรมดาๆ 

มาเป็นว่าที่สามีแล้วนะ"

"บ้า ใครเป็นว่าที่สามีใคร พูดให้มันดีๆ นะคุณ"

"อะไรกนัคณุ คดิจะเบ้ียวซ่ึงๆ หน้าอย่างนีเ้ลยเหรอ คณุมาย่ืนข้อเสนอ 

พอผมตกลงเซ็นสัญญายอมรับกฎกติกามารยาททุกอย่างเรียบร้อย คุณก็

มาเบี้ยวหน้าตาเฉยอย่างนี้ ผมเรียกร้องค่าเสียหายนะจะบอกให้"

"คุณไปเสียหายอะไรตรงไหน ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะ ไม่งั้นฉันจะ 
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แจ้งความด้วย"

"แจ้งความ? ลมือะไรไปรเึปล่าไทร่า คณุเป็นฝ่ายมาหาผมถงึท่ีนี ่ใครๆ 

เค้าก็คิดว่าคุณเต็มใจทั้งนั้นแหละ ผมว่าคุณหยุดดิ้นดีกว่าน่า"

อรกานต์หยุดกึก เห็นจริงตามค�ากล่าวของเขาทุกค�า คิดแล้วมัน 

น่าโมโหจริงๆ หล่อนจนมุมทุกทางเลย อยู่ดีไม่ว่าดี หาเรื่องใส่ตัวแท้ๆ  

ยิ่งคิดยิ่งโมโหจนน�้าตาคลอ

ชายหนุ่มรู้สึกได้ถึงร่างท่ียืนแข็งท่ืออยู่ในอ้อมแขน ใบหน้าขาวนวล

ก้มต�่า ขบริมฝีปากล่างแน่น

"ไม่เอาน่าไทร่า ตกลงเซ็นสญัญากนัเรยีบร้อยแล้ว คณุก็โอเคตามนัน้

ก็หมดเรื่อง"

"ปล่อยฉนั ฉันจะกลบั" หล่อนเอ่ยเสยีงสัน่ พยายามเบ่ียงกายออกห่าง

จากร่างสูงใหญ่ซึ่งก็ไม่เป็นผลส�าเร็จเลยแม้แต่น้อย

"ไม่แน่จรงินีน่า ส่งสารท้ารบมา แล้วกว็ิง่หน ีแน่จรงิกอ็ย่าหนซ่ีีคนเก่ง  

กลัวอะไรเล่า" น�้าเสียงเย้ยหยันชัดเจนส่งผลให้คนฟังเงยหน้าขวับ ดวงตา

วาววาบ ในหัวก้องแต่ค�าว่า 'ไม่แน่จริง'

หากนิลยาอยู่ด้วยคงได้ลากคอหล่อนหลบออกจากตรงนี้ทันทีท่ีมี 

ค�าว่า 'ไม่แน่จรงิ' ดงัข้ึน เนือ่งจากอรกานต์เป็นโรคแพ้ค�านี ้หล่อนเคยมเีรือ่ง

ชกต่อยกับเด็กนักเรียนชายแถวบ้านมาแล้ว และหวุดหวิดจะตีรันฟันแทง

กับชาวบ้านเค้าอีกหลายครั้งก็เพราะไอ้ค�าว่าไม่แน่จริงนี่แหละ 

นี่คือข้อมูลที่กฤตินไม่รู้ ซึ่งส่งผลให้เขาจุดไฟในอารมณ์ของหล่อนได้

ตรงจุดพอดี

"ใครว่าฉันไม่แน่จริง คนอย่างฉันรบเป็นรบ ลุยเป็นลุย"

"แล้วแต่งงาน?"

"คุณกล้าแต่ง ฉันก็กล้าแต่ง ไม่เห็นจะต้องกลัวอะไร"

ชายหนุ่มย้ิมกว้าง "งั้นตกลงตามนี้ เย็นนี้ผมจะบอกให้แม่เตรียมตัว
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ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/362jP2K

https://bit.ly/362jP2K

