บทนำ�

หญิงสาวรูปร่างผอมบาง ผมยาวสีดำ� สนิทมัดรวบตึง สวมชุดสูท

เข ้ารูปสีเทาเข ้มพร้อมรองเท ้าหุมส
้ ้นสีดำ� สนิท ก�ำลังเดินทอดน่องไปตาม
ฟุตปาธซึ่งทอดยาวไปไกลจนสุดลู กหู ลูกตา มือบางยกขึ้นกอดแฟ้ ม
ส�ำเนาเอกสารส�ำคัญเอาไวแ้ นบอก โดยเอกสารปึ กใหญ่ทงั้ หมดนี้ถูก
ตระเตรียมเอาไว ้ส�ำหรับการสมัครงานโดยเฉพาะ
มนิสราถอนหายใจเฮือกใหญ่ ดวงตาเศร้าหมองเหม่อมองไป
เบื้องหน้าอย่างไร้จดุ หมาย แอบคิดเล่นๆ ว่ามันคงจะดีไม่นอ้ ยหากเธอ
ความจ�ำเสื่อมหรือไม่ก็สติฟั่นเฟื อนไปเลย เพราะปัญหาที่ถาโถมแบบ
ถีก่ ระชัน้ ในขณะนี้กำ� ลังท�ำให ้เธอรูส้ กึ หมดอาลัยตายอยากเต็มที
เริ่มต้นจากโรงแรมเก่าแก่ใจกลางกรุงที่เธอร่วมงานมาเกือบสี่ปี
ตัง้ แต่ เรียนจบปริญญาตรี ก�ำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทาง
การเงินอันเนื่องมาจากพิษเศรษฐกิจ ท�ำใหเ้ จ้าของโรงแรมตัดสินใจ
ประกาศปิ ดตัวลง โดยแจ้งล่วงหน้าเป็ นเวลาสามเดือน เพือ่ ให ้พนักงาน
ได้มีเ วลาหางานใหม่ ก่ อ นที่จ ะกลายเป็ น คนตกงาน ล�ำ พัง ปัญ หานี้
แค่ เพียงปัญหาเดียวก็ทำ� ใหม้ นิสราปวดหัวมากพอแลว้ หากความวัว
ยังไม่ทนั หาย ความควายก็เข ้ามาแทรก หญิงสาวแทบเป็ นลมล ้มทัง้ ยืน
เมือ่ ต้องเจอกับคลืน่ ยักษ์ลูกใหญ่ทม่ี อี านุภาพท�ำลายล ้างมหาศาล
ปัญ หานี้ เ ริ่ ม ต้น ขึ้น จากเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ค าดฝัน เมื่อ หกปี ก่ อ น
ในขณะทีม่ นิสราอายุเพิง่ จะครบยีส่ บิ ปี และก�ำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา
บิด ามารดาของเธอประสบอุบ ตั ิเ หตุท างรถยนต์แ ละเสีย ชีวิต อย่ า ง
กะทันหัน หลังจากเสร็จพิธบี ำ� เพ็ญกุศลศพ มนิสราและธรรมธัชพีช่ าย
คนโตก็ได้รบั การแบ่งทรัพย์สนิ อันเป็ นมรดกตามพินยั กรรม โดยบา้ น
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พร้อมทีด่ นิ บริษทั รถบรรทุกขนส่ง รถยนต์สว่ นบุคคล รถจักรยานยนต์
และรถบรรทุกอีกหลายสิบคัน เงินสดในบัญชีธนาคารอีกมากกว่าสีส่ บิ
ล ้านบาทถูกยกใหธ้ รรมธัชเป็ นผู้ถอื ครอง ส่วนมนิสราทีไ่ ด้เพียงเงินสด
มูลค่าห ้าล ้านบาท ช่างแตกต่างกับพีช่ ายราวฟ้ ากับดิน
ไม่ต อ้ งบอกมนิ สราก็เ ดาออกว่าเป็ น เพราะเหตุอ นั ใด…ตัง้ แต่
เริ่ม จ�ำ ความได้ บิด าก็ยำ�้ นัก ย�ำ้ หนาว่า ผู ห้ ญิง เกิด มาก็เ พื่อ ดู แ ลบ า้ น
ปรนนิ บ ตั ิ ส ามี แ ละท�ำ หน้า ที่ ผ ลิต ทายาทสื บ สกุ ล เท่ า นั้น ผู ห้ ญิ ง
ไม่เฉลียวฉลาด ไม่น่าเกรงขาม ไม่น่าเคารพนับถือ จิตใจไม่เด็ดเดีย่ ว
ร่ างกายไม่แข็งแรงเท่ากับผู ช้ าย แมแ้ ต่ ปกป้ องตัวเองยังท�ำไม่ได้เลย
ด้วยซ�ำ้ ...นี่จึงเป็ นเหตุผลที่ทำ� ใหธ้ รรมธัชได้สิทธิ์ในการครอบครอง
ทรัพย์สมบัตแิ ทบจะทัง้ หมด
ในตอนนัน้ มนิสรารู้สกึ น้อยเนื้อต�ำ่ ใจยิ่งนัก มันไม่ยุตธิ รรมเลย
สักนิด ในเมื่อเธอเลือกเกิดไม่ได้ เหตุใดต้องใช้เครื่องเพศมาตัดสิน
ความสามารถของเธอด้วย...แต่ถงึ กระนัน้ การยึดติดและโศกเศร้าเสียใจ
ไปมันก็ไม่ได้ทำ� ใหอ้ ะไรๆ เปลีย่ นแปลงได้ หญิงสาวจ�ำใจยอมรับกับ
ความเป็ นจริง หันไปตัง้ หน้าตัง้ ตาศึกษาหาความรูต้ ่อ โดยใช้เงินมรดก
ทีไ่ ด้มาส่งเสียตัวเองเรียน เวลาผ่านไปคุณวุฒแิ ละวัยวุฒกิ ท็ ำ� ให ้มนิสรา
เข ้าใจอะไรๆ มากขึ้น จะว่าไปแล ้ว การต้องเกิดมาเป็ นลูกทีบ่ ดิ ามารดา
ไม่รกั และไม่เคยให ้ความส�ำคัญ มันก็มขี ้อดีอยูไ่ ม่นอ้ ย ทัง้ ช่วยหล่อหลอม
ใหเ้ ธอเติบโตขึ้นอย่างเข ้มแข็งและสอนใหเ้ ธอรู้จกั ยืนด้วยขาล�ำแข ้งของ
ตัวเอง
หลังจากเปิ ดพินยั กรรม มนิสราก็ไม่ได้ย่างกรายเข ้าไปข ้องเกี่ยว
กับทรัพย์สนิ และกิจการของธรรมธัชเลยสักนิด ยกเว ้นก็แต่บ ้าน ทีเ่ ธอ
จ�ำ เป็ น จะต้อ งพัก อาศัย ต่ อ ไป คาดเดาเอาเองว่ า ทุก อย่ า งมัน คงจะ
สมบู รณ์แบบ ดั่งที่บิดามารดาเคยตัง้ ความหวังกับบุตรชายหัวแก้ว
หัวแหวนเอาไว ้
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หลังจากเรียนจบ มนิสราก็เลือกออกไปหางานท�ำที่อ่นื เพราะ
ไม่อยากรบกวนหรือสร้างภาระให้กบั พี่ชาย หาเงิน ได้ก็เก็บออมไว ้
ในบัญชี ไม่ฟงุ้ เฟ้ อเกินความจ�ำเป็ น ตระหนักอยู่เสมอว่าใดๆ ในโลก
ล ้วนไม่แน่นอน ในขณะทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่างพีน่ อ้ งก็ค่อยๆ ห่างไกล
กัน ออกไปเรื่ อ ยๆ ทัง้ คู่ พ บปะและพู ด คุ ย กัน น้อ ยมากในแต่ ล ะวัน
เหมือนอยู่โลกของใครของมัน ไม่มกี ารก้าวล�ำ้ หรือรุกรานพื้นทีส่ ่วนตัว
ของใคร
…และก็เป็ นเพราะความห่างเหินนี่แหละที่ทำ� ใหธ้ รรมธัชพอจะ
มีช่วงว่างในการท�ำอะไรตามใจตน…
ธรรมธัชก้าวเข ้าสูว่ งการนักพนันมานานถึงสีป่ ี แล ้ว แรกเริ่มเดิมที
ก็ตงั้ ใจเล่นข�ำๆ แก้เครียด พอให้ชวี ติ มีเรื่องน่าตื่นเต้น ทว่าอยู่ไปอยู่มา
ความละโมบโลภมากก็ ดึง ดู ด จนเขาถอนตัว ไม่ข้ ึน ยิ่ง เห็น เม็ด เงิน
จ�ำนวนมากทีส่ ะพัดอยู่ในบ่อนการพนัน ความอยากได้ก็มเี พิม่ ขึ้นเป็ น
เงาตามตัว
ชายหนุ่มรวบรวมเงินทีห่ าได้จากการท�ำธุรกิจและเงินมรดกทีค่ ง
เหลืออยู่มาทุ่มทุนกับการพนัน แต่การลงทุนใหญ่ในครานัน้ ธรรมธัช
ก็ตอ้ งควา้ น�ำ้ เหลว ถึงกระนัน้ เขาก็หาได้หวั่นเกรงไม่ ในเมือ่ เงินหมด
จึงทยอยน�ำทรัพย์สนิ ที่มอี ยู่ไปขายทอดตลาด บา้ นก็ทำ� การจดจ�ำนอง
กับธนาคาร ส่วนบริษทั รถบรรทุกขนส่งที่บดิ าเป็ นผู ก้ ่ อตัง้ ขึ้นกับมือ
เขาก็ปล่อยปละละเลยจนมีสภาพร่อแร่ เกิดปัญหาผิดนัดลูกค้า พนักงาน
ขับรถไม่เพียงพอ ขาดเงินทุนหมุนเวียน รถเสือ่ มสภาพ ฯลฯ ธรรมธัช
จึงตัดสินใจเซ ้งต่อกิจการทัง้ หมดให ้แก่ผอู้ น่ื
เงินจ�ำนวนมากทีไ่ ด้มาจากการจ�ำนองบ ้าน ขายทรัพย์สนิ อืน่ ๆ และ
เซ ้งกิจการถูกน�ำมาละลายในบ่อนการพนันจนหมดสิ้นภายในระยะเวลา
ไม่นาน ธรรมธัชกลายเป็ นคนสิ้นเนื้อประดาตัวอย่างเต็มรู ปแบบ แต่
แทนทีช่ ายหนุ่มจะหลาบจ�ำ เขากลับหมายมัน่ ปัน้ มือจะเอาคืนให ้จงได้...
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ความรู้สึกอยากเอาชนะแล่นเขา้ ครอบง�ำจิตใต้สำ� นึก แมจ้ ะมีสภาพ
ไม่ ต่ า งไปจากหมาจนตรอก แต่ ก็ ย งั อุต ส่ า ห์ไ ปหากู เ้ งิน นอกระบบ
ดอกเบี้ยสู งมาลงทุนกับการพนันไม่จบสิ้น หวังว่าสักวันจะสามารถ
กอบโกยรายได้เป็ นกอบเป็ นก�ำและน�ำทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ คยเป็ นของตน
กลับคืนมา ทว่าเรื่องมันก็ไม่ได้งา่ ยเหมือนพลิกฝ่ ามือ เพราะในที่สุด
นอกจากเขาจะไม่เหลืออะไรเลยกลับยังมีหนี้อกี มากมายมหาศาล
ธรรมธัชตัดสินใจเก็บปัญหาทุกอย่างเอาไวเ้ งียบๆ แมม้ นิสรา
จะเริ่มรู้สกึ ผิดแปลกไปบ ้าง ตอนทีพ่ ช่ี ายมาขอยืมเงินไปใช้โดยอ้างว่าจะ
น�ำไปขยับขยายกิจการ แต่ดว้ ยความไว ้วางใจทัง้ ยังเห็นแก่วา่ ชายหนุ่ม
เป็ นพีน่ อ้ งร่วมสายเลือด จึงยินยอมให้ยมื เงินเก็บไปใช้แต่โดยดี กว่าจะ
รู้ตวั อีกทีก็ตอนที่เจ้าหนี้เงินกูต้ ามมาทวงเงินต้นและดอกเบี้ยถึงที่บา้ น
โดยทีธ่ รรมธัชหอบเสื้อผ ้าหนีเอาตัวรอดไปก่อนแล ้ว
มนิ ส รารู ้ สึก เหมือ นคนตาบอดที่ก ลับ มามองเห็ น ได้ อีก ครัง้
ความชั่วช้าสามานย์ของพีช่ ายแทๆ้ ถูกเปิ ดโปงจนหมดสิ้นทุกข ้อสงสัย
ระยะเวลาสองสามปี ท่ผี ่านมา ธรรมธัชเก็บซ่อนเรื่องเลวร้ายทุกอย่าง
เอาไว้ใต้พรมอย่างแนบเนียน โดยที่มนิสราไม่แมแ้ ต่จะระแคะระคาย
หลังจากได้เงินไป ชายหนุ่มก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปขัดดอกเพือ่ ถ่วงเวลา
ในการหาลู่ทางหลบหนี ครัน้ พอได้แหล่งท�ำกินแห่งใหม่ ก็หายตัวไป
แล ้วทิ้งหนี้สนิ เอาไว้ให ้น้องสาวเป็ นทีร่ ะลึก...ซึง่ หากจะเรียกว่า ‘ทีร่ ะทึก’
ก็น่าจะเหมาะสมมากกว่า
มนิ ส รารู ว้ ่ า ป่ วยการที่จ ะมานั่ ง เสีย ใจ ตอนนี้ ไ ม่ มีใ ครให เ้ ธอ
พึง่ พาได้ นอกเสียจากตัวของเธอเอง หญิงสาวรีบเดินหน้าหางานใหม่
แข่งกับเจ้าหนี้ทข่ี ยันแวะเวียนมาทวงเงิน พวกเขาบีบบังคับให ้เธอยอมรับ
สภาพลูกหนี้ทงั้ ๆ ทีไ่ ม่ได้เป็ นคนก่อ แม ้หญิงสาวจะพยายามบ่ายเบีย่ ง
ก็แล ้ว อ้อนวอนก็แล ้ว แต่เจ้าหนี้หน้าเลือดเหล่านี้กห็ าได้สนใจฟัง เมือ่
ไม่ยอมจ่ายก็ขจู่ ะท�ำร้ายร่างกาย แล ้วมีหรือทีผ่ ู ้หญิงหัวเดียวกระเทียมลีบ
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อย่างเธอจะมีปญ
ั ญาไปต่อกร ท�ำได้กแ็ ค่ใส่เกียร์หมาวิง่ หนีหวั ซุกหัวซุน
ให ผ้ ่ า นพ น้ ไปในแต่ ล ะวัน วัน ไหนโดนดัก รอหน้า บ า้ นก็ ต อ้ งแอบ
ปี นก�ำแพงเข ้าออกทางหลังบ ้าน วันไหนหลบไม่พ ้นหรือหนีไม่ทนั ก็ตอ้ ง
ยอมจ่ายดอกเบี้ยสุดโหดพร้อมค่าทวงถามอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ กระทัง่
อยู่บ ้านก็ตอ้ งหลบๆ ซ่อนๆ ห ้ามเปิ ดไฟ ท�ำเหมือนไม่มตี วั ตน ป้ องกัน
เจ้าหนี้หรือพนักงานเร่งรัดหนี้สนิ บุกเข ้ามาแล่เนื้อเถือหนัง
ชีวติ ของมนิสราเป็ นแบบนี้เรือ่ ยมาจนกระทัง่ โรงแรมปิ ดกิจการลง
ผ่ านไปสามเดือนกว่าแลว้ แต่ ก็ยงั ไม่มีบริษทั ไหนรับเธอเขา้ ท�ำงาน
แทบจะทุก แห่ ง พู ด เป็ น เสีย งเดีย วกัน ว่า จะติด ต่ อ กลับ แต่ ก็ไร้ว่ีแ วว
ตามเคย หญิง สาวท อ้ แท เ้ ต็ ม ที คิ ด ไม่ ต กว่ า จะเอาเงิน จากไหนมา
ซื้อข ้าวกิน จะเอาเงินจากไหนมาผ่อนจ่ายหนี้นอกระบบ แต่นั่นยังไม่ใช่
ปัญหาสุดทา้ ยที่เธอต้องเจอ เพราะไม่นานนักปัญหาที่ใหญ่กว่าก็ลอย
มาแปะทีห่ น้าประตูรวั้ บ ้าน
…ใบประกาศยึดทรัพย์…
คล ้ายโลกทัง้ ใบถล่มลงตรงหน้า ตอนนี้เธอก�ำลังตกงาน ไม่มเี งิน
ติดหนี้นอกระบบ บ ้านก็กำ� ลังจะถูกยึด...ไม่รูว้ า่ ชาติทแ่ี ล ้วเธอไปก่อกรรม
ท�ำเข็ญอันใดไว ้ เหตุไฉนจึงต้องมาพบเจอกับอภิมหาความซวยเช่นนี้
…คิดแล ้วก็แสนกลัดกลุ ้ม…
บ่ายคลอ้ ยแลว้ มนิสราใช้เวลาเดินเทา้ เกือบหนึ่งชั่วโมงกว่าจะ
ถึงบ ้าน แข่งกับสภาพอากาศทีป่ กคลุมไปด้วยหมอกควันจากท่อไอเสีย
ของยานพาหนะ แมจ้ ะทัง้ เหนื่อยทัง้ ร้อนแต่ ก็ตอ้ งกัดฟันทน เพราะ
ค่ารถรับจ้างสาธารณะไม่กบ่ี าทนัน้ ก็สามารถซื้อบะหมีก่ ง่ึ ส�ำเร็จรูปเอาไว ้
กินประทังชีวติ ต่อไปได้
“วันนี้ดูแปลกๆ แฮะ” ร่างผอมบางเปรยกับตนเองเบาๆ ทัง้ ดีใจ
และประหลาดใจไปพร้อมๆ กัน เมือ่ กลับมาถึงหน้าบ ้านแล ้วพบว่าวันนี้
ไม่มพี นักงานเร่ งรัดหนี้สินมาจอดรถจักรยานยนต์คอยท่าอย่ างเช่ น
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ทุกวัน ทว่าครัน้ เงยหน้าขึ้นมองบ ้านหลังใหญ่ทส่ี ร้างขึ้นจากน�ำ้ พักน�ำ้ แรง
ของบิดามารดา ก็อดไม่ได้ทจ่ี ะน�ำ้ ตารื้นด้วยความขืน่ ขม
“เดือนแรกของปี ยงั ซวยซ�ำ้ ซวยซ ้อนได้ขนาดนี้ นี่ฉนั จะมีชวี ติ รอด
ไปถึงปี หน้าหรือเปล่านะ...ยังมีอะไรซวยไปมากกว่านี้อีกไหม ถา้ มี
ก็เข ้ามาเลย เข ้ามาพร้อมกันให ้หมด ฉันจะได้ทำ� ใจทีเดียว”
มนิสราแหกปากตะโกนก้องอยู่หน้าประตูรวั้ บา้ นด้วยความรู้สกึ
อัด อัน้ ตัน ใจ ทว่ า จู่ ๆ ข อ้ มือ เรีย วเล็ก ก็ ถู ก ใครบางคนฉุ ด รัง้ เอาไว ้
คนร่างเล็กสะดุงเฮื
้ อก หันไปตวาดแว ้ด “เฮ้ย คุณเป็ นใคร มาจับแขนฉัน
ท�ำไมเนี่ย”
หญิงสาวกวาดสายตามองชายแปลกหน้าตัง้ แต่ หวั จดเทา้ เขา
สวมสู ทเขา้ รู ปสีดำ� สนิท รองเทา้ หนังสีดำ� ถูกขัดเสียจนเงาวับ ใบหน้า
ราบเรีย บไร้อ ารมณ์ ไม่ต่ า งไปจากชายฉกรรจ์อีก สองคนในชุด สู ท
แบบเดียวกัน พวกเขายืนชิดอยู่ขา้ งรถยนต์คนั หรู ซ่งึ จอดนิ่งสนิทอยู่
ไม่ไกล ดวงตาทัง้ สามคู่จบั จ้องมาที่เธอเป็ นตาเดียว ท�ำเอาคนตัวเล็ก
รูส้ กึ ขนลุกเกรียวขึ้นมาด้วยความรูส้ กึ หวาดหวั่น
โธ่เอ๊ย ฉันแค่ประชด! ให้มนั ได้อย่างนี้สยิ ายเอย เรียกร้องหา
ความซวย ความซวยก็ขบั รถมาเทียบจอดถึงหน้าประตูบา้ นแทบจะ
ในทันที แต่ทำ� ไมเวลาเรียกหาเงิน มันไม่หล่นตุบ้ ลงมาจากฟ้ าแบบนี้
บ ้างนะ…
“ช่วยไปกับเราด้วยครับ”
แม ้ชายหนุ่มจะกล่าวด้วยน�ำ้ เสียงนุ่มนวลชวนฟัง ทัง้ ยังใช้ถ ้อยค�ำ
สุภาพ แต่ เพราะมนิสราไม่ไวว้ างใจมนุ ษย์เพศผู ห้ น้าไหน ท�ำใหเ้ ธอ
นึกอคติกบั ชายแปลกหน้าขึ้นมาในทันที
…ถ ้ายอมไปง่ายๆ ก็นบั ว่าโง่เต็มที…
“ฉันไม่ไป” ว่าแล ้วก็เบีย่ งตัวหลบไปอีกทาง มือล ้วงหยิบลูกกุญแจ
ในกระเป๋ าสะพาย หากชายฉกรรจ์เหล่านัน้ กลับเดินมาขวางทางเอาไว ้
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“แต่ พ่ชี ายคุณเป็ นคนใหพ้ วกเรามารับตัวคุณนะครับ รบกวน
คุณเอยช่วยไปกับเราดีๆ ด้วยครับ”
ค�ำ ตอบของเขาท�ำ ให ม้ นิ ส รารู้สึก แปลกใจขึ้น มาครามครัน ...
ก็ท่ผี ่านมา อีตาพี่ชายบังเกิดเกลา้ ไม่เคยคิดจะมาแยแสหรือดู ดำ� ดู ดี
กัน เลยแม แ้ ต่ น อ้ ย ปล่อ ยให ผ้ ู ห้ ญิง ตัว เล็ก ๆ อย่ า งเธอเคว ง้ คว า้ ง
อยู่เพียงล�ำพัง จู่ๆ วันนี้กลับให ้คนมารับ
เอ๊ะ หรือว่า...เขาจะส่งตัวเธอไปค้าประเวณีในซ่องทีต่ ่างประเทศ
เหมือนอย่างทีเ่ คยเห็นเป็ นประจ�ำในละครหลังข่าวภาคค�ำ่
“ก็บอกว่าไม่ไปไง” มนิสราพยายามไขกุญแจเพื่อเปิ ดประตูรวั้
อย่างว่องไวแต่ก็ไม่ทนั กาล ร่ างก�ำย�ำในชุดสีดำ� สนิทวิ่งเขา้ มาช่วยกัน
รวบรัดร่างระหงเอาไวก้ ่อน “เฮ้ย! ปล่อยฉันเดีย๋ วนี้เลยนะ นี่พวกแก
จะเอาฉันไปขายใช่ ไหม ไอ้คนเลว ไอ้พวกมารสังคม...ช่ วยด้วยค่ ะ
ช่วยด้วย ฉันก�ำลังจะโดนลักพาตัวค่ะ”
มนิ ส ราตะโกนลั่ น ให ค้ นในละแวกบ า้ นข า้ งเคีย งพลอยได้ยิน
ไปด้วย ครัน้ เห็นท่าว่าหญิงสาวคงจะไม่ยอมง่ายๆ กลุ่มชายฉกรรจ์
จึงตัดสินใจอุม้ เธอพาดบ่า ก่อนจะเปิ ดประตูแล ้วยัดร่างผอมบางเข ้าไป
ในรถอย่างรวดเร็ว พวกเขายังขยับเข ้ามานัง่ ประกบข ้างเอาไว้ทงั้ ซ ้ายขวา
จนหญิงสาวไม่มหี นทางหนีรอดไปได้ มนิสราหน้าเสีย น�ำ้ ตาเอ่อคลอเบ ้า
ขึ้นมาภายในระยะเวลาไม่ก่ีวนิ าทีราวกับสั่งได้ จากงูเห่าที่กำ� ลังขู่ฟ่อ
ด้วยอารมณ์เกรี้ยวกราดกลับกลายเป็ นลูกแมวเชื่องๆ ดวงตากลมโต
ทัง้ สองข ้างกะพริบถีๆ่ พยายามอ้อนวอนขอความเห็นใจ
“พี่ๆ ปล่อยหนู ไปเถอะนะคะ อย่าท�ำอะไรหนู เลย” พูดพลาง
ยกมือไหวป้ ลกๆ เพื่อเพิ่มความน่ าสงสาร “ถา้ พวกพี่อยากได้อะไร
ในบา้ นก็ขนเอาไปได้เลย แต่ อย่ าพาตัวหนู ไปขายเลยนะคะ สภาพ
อย่างหนู ขายได้ไม่คมุ ้ ราคาหรอกค่ะ ตัวก็ไม่สูง หน้าก็ไม่สวย จมูกไม่โด่ง
แถมนมยังแบนยิง่ กว่าไม ้ฝาเฌอร่าอีกต่างหาก”
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ประโยคอ้อ นวอนของหญิง สาวท�ำ เอาชายแปลกหน้า หลุด ข�ำ
ออกมาอย่างเสียมิได้ หากทา้ ยที่สุดก็ยงั พยายามเก๊กใบหน้าเคร่งขรึม
ให ้เหมือนเช่นเคย ก่อนจะเอ่ยตอบหญิงสาวให ้คลายความหวาดกลัวลง
“พวกเราไม่ได้จะพาคุณเอยไปขายหรอกครับ แค่จะพาไปทีบ่ ้านเจ้านาย
ผมเท่านัน้ เอง”
ค�ำตอบของชายหนุ่มท�ำเอามนิสราเลิกคิ้วสูง “แล ้วเจ้านายของคุณ
เขาคือใครเหรอคะ”
“เดีย๋ วพอไปถึงคุณเอยก็จะรูเ้ องครับ”
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1

รถยนต์คนั หรูแล่นเข ้าสูป่ ระตูรวั้ มองเห็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่โต

มโหฬารอยู่ไกลๆ มนิสราหันมองรอบขา้ งทัง้ ซา้ ยและขวาด้วยความ
ตื่นตาตื่นใจ พื้นที่บริเวณคฤหาสน์หลังงามนี้กวา้ งไกลสุดลูกหูลูกตา
รอบๆ คฤหาสน์ ย งั มี ส วนดอกไม ห้ ลากชนิ ด ดู ง ดงามแปลกตา
มีสระว่ายน�ำ้ กวา้ ง เรือนไม้สขี าวขนาดเล็กส�ำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจ
ถู ก ตัง้ อยู่ ท่ า มกลางดงดอกไม ้ ทุก อย่ า งล ว้ นถู ก ประดับ ตกแต่ ง ให ้
เข ้ากันได้อย่างลงตัว สวยงามราววิมานบนดินก็ไม่ปาน
ครู่เดียวรถยนต์ก็ขบั มาเทียบจอดหน้าประตูบานใหญ่ มนิสรา
ก้าวเท ้าลงจากรถอย่างกล ้าๆ กลัวๆ มือทัง้ สองข ้างก�ำสายกระเป๋ าสะพาย
ไว ้แน่นคล ้ายว่าก�ำลังหาทีพ่ ง่ึ ทางใจ ชายชุดด�ำพาเธอเดินตรงลึกเข ้าไป
ข ้างในตัวคฤหาสน์หลังงาม
ประตูบานใหญ่ของหอ้ งหอ้ งหนึ่งถูกเปิ ดออก มือหนาดุนหลัง
หญิงสาวใหเ้ ขา้ ไปภายใน มนิสรากวาดสายตามองไปรอบๆ หอ้ งด้วย
ทีท่าไม่ค่อยไวว้ างใจเท่าใดนัก ก่ อนที่สายตาจะไปสะดุดเขา้ กับเก้าอี้
ท�ำงานตัวเขือ่ ง ผู ้เป็ นเจ้าของห ้องนี้นั่งหันหลังให ้เธออยู่
“คุณเอยมาถึงแล ้วครับนาย” ชายชุดด�ำเอ่ยรายงานด้วยน�ำ้ เสียง
ราบเรียบ ทว่าเมื่อกล่าวจบ ‘นาย’ ที่เขาหมายถึงก็ยกมือขึ้นโบกปัด
ชายหนุ่มจึงรีบรุดออกไปนอกห ้องอย่างว่องไว ช่วยเพิม่ ความหวาดกลัว
ให้กบั มนิสรามากขึ้นเป็ นอีกเท่าตัว...ก็เหตุไฉนชายแปลกหน้าที่ก ำ� ลัง
นั่งหันหลังใหเ้ ธออยู่ตรงนัน้ กลับต้องการอยู่กบั เธอเพียงสองต่ อสอง
ด้วยล่ะ...หรือว่าเขาก�ำลังคิดจะท�ำมิดมี ริ า้ ยกับเธอ
คิดได้ดงั นัน้ มนิสราก็รีบหมุนตัวแลว้ ปรี่ตรงไปที่ประตู เธอ
พิมพ์ณารากุล 13

พยายามบิดลูกบิดประตู ทว่าท�ำอย่างไรก็เปิ ดไม่ออกเสียอย่างนัน้
“ท�ำไมเปิ ดไม่ออกเนี่ย”
คนตัวเล็กบ่นกับตนเองด้วยทีทา่ หัวเสีย ซ�ำ้ ยังพยายามบิดลูกบิด
ประตูไปมาอย่างไม่ยอมแพ้งา่ ยๆ หากเสียงทุมต�
้ ำ่ ทีด่ งั ขึ้นเบื้องหลังท�ำให ้
เธอจ�ำต้องชะงักมือ
“จะเปิ ดออกได้ยงั ไงล่ะคุณ ก็ผมใหค้ นล็อกจากขา้ งนอกเอาไว ้
เรียบร้อยแลว้ ยังไงคุณก็ไม่มที างออกไปจากหอ้ งนี้ได้หรอก จนกว่า
ผมจะเป็ นคนอนุ ญาต” น�ำ้ เสียงคนพูดฟังดู อารมณ์ดไี ม่ใช่นอ้ ย หาก
มนิ ส ราหน้า บู ด เป็ น ตู ด หมึก เธอปรี่ ต รงเข า้ ไปทุ บ ก�ำ ปัน้ ลงบนพื้น
โต๊ะท�ำงานอย่างแรง อารมณ์ของเธอในตอนนี้ทงั้ เดือดดาลและหวาดกลัว
ไปพร้อมๆ กัน...ก็ไอ้คนตรงหน้าเธอนี่แหละ จะมัวลีลาเล่นตัวท�ำไม
ให ้มากความ นึกแล ้วก็อยากกระโดดเข ้าไปหักคอให ้หายร�ำคาญใจ
“คุณ นี่คุณเป็ นใครเนี่ย ต้องการอะไรจากฉันก็พูดมาเลยดีกว่า
อย่าลีลาได้ไหม” มนิสราระเบิดอารมณ์ออกมาอย่างหา้ มไม่อยู่ พร้อม
เฉลยความในใจไปตามตรง คนที่นั่งหันหลังอยู่ยอมหมุนตัวกลับมา
เจรจากับเธอแต่โดยดี
ใบหน้าหล่อเหลา เรือนผมสีนำ�้ ตาลเข ้ม จมูกโด่งเป็ นสัน นัยน์ตา
ด�ำสนิทปรากฏแก่สายตา คนตัวเล็กเอียงคอมองชายแปลกหน้าด้วย
ความฉงน มองปราดเดียวก็มั่นใจว่าเขาเป็ นลูกครึ่ง เพียงแต่วา่ เขาคือ
ใครและให ้คนพาตัวเธอมาหาด้วยเหตุอนั ใดกัน
“ยังขี้วนี แถมเจ้าอารมณ์ไม่เปลีย่ นเลยนะ” ผู ้ชายร่างก�ำย�ำเอ่ยพลาง
กลัว้ หัว เราะ ภาษาไทยของเขาฟัง ดู ช ดั ถ อ้ ยชัด ค�ำ รอยยิ้ม เจ้า เล่ห ์
ปรากฏขึ้นบนริมฝี ปากได้รูป มีลกั ยิ้มเล็กๆ ประทับอยู่ทแ่ี ก้มทัง้ สองข ้าง
มนิสราขมวดคิ้วแน่น ค�ำพูดของเขาดูราวกับว่ารูจ้ กั มักคุน้ กับเธอ
มาเป็ นอย่างดี ทว่าน�ำ้ เสียงทุมต�
้ ำ่ นั่นฟังดูไม่คุน้ หูเอาเสียเลย
“คุณเป็ นใครอะ เราเคยรูจ้ กั กันด้วยเหรอ”
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“รูจ้ กั สิ แต่ก่อนเราสนิทกันจะตายไป”
ค�ำตอบของเขาท�ำใหม้ นิสราจ�ำต้องขยับเขา้ ไปจ้องมองใบหน้า
คมคายและหล่อเหลานัน้ ใกลๆ้ ...รู้จกั กับผีอะไรล่ะ ไม่เห็นจะคุน้ หน้า
คุน้ ตาเลยสักนิด…
“รูจ้ กั อะไรกันคุณ อย่ามโน ฉันไม่รจู้ กั คุณสักหน่อย นี่จำ� ผิดคน
หรือเปล่าเนี่ย” มนิสราถามกลับ ใบหน้าสวยหวานหากนิสยั แก่นแก้ว
แสดงถึงความไม่พอใจออกมาอย่างไม่ปิดบัง “ถา้ จ�ำผิดคนก็รีบพาฉัน
กลับไปส่งบา้ นเลยเร็วๆ เสียเวลาชะมัด แลว้ ก็จ่ายค่าท�ำขวัญมาด้วย
โทษฐานท�ำฉันตกอกตกใจหมด นี่ถ ้าเกิดหัวใจวายตายเฉียบพลันขึ้นมา
คุณจะรับผิดชอบยังไงฮะ”
คนร้อนเงินรีบสัง่ ความ ชายหนุ่มหัวเราะเบาๆ แล ้วย้อนถามกลับ
ให้ชดั เจนอีกที “นี่คุณจ�ำผมไม่ได้จริงๆ เหรอ”
“จะให ้จ�ำอะไร ก็บอกว่าฉันไม่รจู้ กั คุณ แล ้วก็เพิง่ จะเจอหน้าคุณ
วันนี้เป็ นครัง้ แรก” มนิสราเริ่มจะมีนำ�้ โหขึ้นมาเล็กๆ “ไปเลยไป ใหค้ น
ของคุณพาฉันกลับไปส่งที่บา้ นเดีย๋ วนี้เลย เล่นบา้ บออะไรก็ไม่รู ้ แล ้ว
คราวหน้าคราวหลังถา้ จะลักพาตัวใครก็สบื ให้ดๆี ก่อนว่าใช่หรือเปล่า
เดีย๋ วจะจับ ผิด ตัว แบบนี้ อีก เฮ้อ ท�ำ ไมความซวยของฉัน มัน เยอะ
อย่างนี้นะ”
มนิสราสรุปความเอาเองเสร็จสรรพ ท ้ายประโยคพ�ำพึมกับตนเอง
เพียงล�ำพังพลางเกาศีรษะแกรกๆ ด้วยทีทา่ หัวเสีย พูดจบก็หมุนตัวกลับ
หากเสียงทุม้ ต�ำ่ ที่ดงั ขึ้นเบื้องหลังท�ำเอาเธอต้องเบิกตากวา้ งด้วยความ
ตื่นตระหนก “นี่หวั หน้าจ�ำไอ้ฝรั่งขี้นกคนนี้ไม่ได้แล ้วเหรอครับ”
ประโยคค�ำพูดของชายหนุ่ มท�ำเอาภาพความทรงจ�ำสมัยเด็ก
ย้อ นกลับ มาในห ว้ งความคิ ด มนิ ส ราชะงัก ฝี เท า้ ฉับ พลัน ภาพ
ความทรงจ�ำจางๆ ตัดสลับกับปัจจุบนั
ฝรั่งขี้นก...หรือว่าเป็ น ไอ้ เมลิค โมแรน!
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“เฮ้ย ไอ้ฝรั่งขี้นก วันนี้ยอมมาโรงเรียนได้แล ้วเหรอ”
เสียงแหลมเล็กของเด็กหญิงตัวน้อยหากนิสยั แก่ นแก้วดังขึ้น
มือเล็กๆ ของเธอยกขึ้นถกแขนเสื้อซา้ ยขวาด้วยทีท่าหา้ วหาญราวกับ
เด็กผูช้ าย เบื้องหลังของเธอยังมีเด็กชายวัยเดียวกันยืนเกาะกลุ่มกัน
ทีท่าของพวกเขาแลดูโอนอ่อนให้กบั เด็กหญิงตัวน้อยคนนี้อย่างมาก
“เอายังไงดีหวั หน้า ตบกบาลมันเลยไหม โทษฐานหนีโรงเรียน
และไม่ยอมส่งเครือ่ งบรรณาการให้กบั เรา” เด็กผู ้ชายร่างใหญ่ซง่ึ นับเป็ น
มือขวา หันไปถามเด็กหญิงที่เขานับถือใหเ้ ป็ น ‘หัวหน้า’ ด้วยทีท่า
นอบน้อม หากเด็กหญิงผมเปี ยยาวโบกมือปัด
“ไม่ตอ้ ง วันนี้วนั พระ ฉันเลยว่าจะไว้ชีวติ มันสักวันก็แลว้ กัน”
เด็ก หญิง มนิ ส รากล่า วด้ว ยน�ำ้ เสีย งมาดมั่ น “แต่ ค ราวหลัง แกต้อ ง
ห า้ มเบี้ย วส่ ง ขนมให้ฉัน อีก นะเว ย้ ไอ้เ มลิค ไม่ ง นั้ ฉัน จะให ล้ ู ก น้อ ง
ไปกระทืบแกแน่”
บรรณาการที่ว่ า หาใช่ เ งิน แต่ ห มายถึง ขนมขบเคี้ ย วถุง ใหญ่
หลายถุงตามความต้องการของมนิสรา ค�ำตอบของเธอท�ำเอา ‘เมลิค’
ถึงกับขมวดคิ้วแน่นเป็ นปมด้วยความรู้สกึ อัดอัน้ ตันใจ “เราไปท�ำอะไร
ให ้เธอนักหนาฮะเอย ท�ำไมเธอจะต้องคอยกลั่นแกล ้งเราด้วย”
เด็กชายแสดงสีหน้าทีบ่ ง่ บอกถึงความไม่พอใจสุดฤทธิ์ ทีผ่ ่านมา
เขายอมให ้เธอกลัน่ แกล ้งและเอาเปรียบมาโดยตลอดเป็ นเวลาหลายเดือน
กว่ า แล ว้ หวัง ว่ า วัน หนึ่ ง เด็ก หญิง จะยอมรามือ จากเขาไป หากแต่
ความจริงกลับไม่เป็ นเช่นนัน้ เมือ่ เธอเริ่มจะยกระดับการกลั่นแกล ้งเขา
ให ้รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน
เด็กหญิงมนิสราแบะปากคว�ำ่ ก่อนสืบเท ้าขยับเขามาใกล ้เด็กชาย
เมลิค มือเล็กๆ สองขา้ งยกขึ้นกอดอกแน่ น ทีท่าไม่เกรงกลัวสิ่งใด
ด้วยเพราะมีลูกสมุนคอยใหท้ า้ ยอยู่ เป็ นขบวนใหญ่ ๆ “ก็ฉนั ไม่ชอบ
หน้าแกอะ มีปญ
ั หาอะไรไหม”
16 บงการรักจอมแก่น

เมลิคถอนหายใจด้วยความรูส้ กึ เบือ่ หน่าย ก่อนจะเอ่ยถามปัญหา
ทีค่ า้ งคาอยู่ภายในใจของเขามานาน “ทีท่ ำ� กับเราแบบนี้ ก็เพราะว่าเธอ
โกรธทีเ่ คยสารภาพรักกับเราแล ้วเราไม่รบั รักเธอใช่ไหม”
ประโยคค�ำถามของเด็กชายตัวอ้วนกลมท�ำเอาเหล่าลูกกะจ๊อกของ
มนิสราถึงกับเบิกตากว ้างด้วยความตกใจ พวกมันรีบเอ่ยถามหัวหน้าด้วย
ความรู้สกึ แปลกใจไม่นอ้ ยไปกว่า “อ้าว จริงเหรอหัวหน้า”
มนิสราหน้าเสียเพราะถูกจับไต๋ได้ นึกย้อนกลับไปเมื่อหลาย
สัปดาห์ก่อน เธออุตส่าห์รวบรวมความกล ้าเขา้ ไปสารภาพรักกับเมลิค
อย่างจริงจัง แต่กก็ ลับถูกเด็กชายตอบปฏิเสธกลับมาอย่างไม่รกั ษาน�ำ้ ใจ
พลอยท�ำใหค้ วามรู้สกึ ดีๆ ทีเ่ คยมีล ้นปรี่ของเธอผันแปรเป็ นความรู้สกึ
เกลียดชังไปแทน
“ไม่จริง ฉันไม่เคยสารภาพรักไอ้ฝรั่งขี้นกนี”่ คนรูต้ วั ว่าถูกจับได้
รีบตวาดแว ้ดแก้เก้อ ก่อนหันไปชี้หน้าด้วยทีทา่ เอาเรือ่ ง “หุบปากไปเลยนะ
ไอ้เมลิค ไม่งนั้ ฉันจะฟาดกบาลแกด้วยมือฉันเองนีแ่ หละ”
“เธออย่าปฏิเสธความจริงเลยเอย เธอโกรธทีเ่ ราไม่รบั รักเธอ”
เมลิคเอ่ยย�ำ้ อีกหน “ก็เราบอกไปแล ้วไง ว่าพ่อแม่ของเรายังไม่อนุญาต
ให้มีแฟน เธอจะอดใจรออีกสักหกเจ็ดปี ใหเ้ ราโตกว่านี้ ก่อนไม่ได้
หรือยังไง ถึงเวลานัน้ เราค่อยมาเป็ นแฟนกันก็ยงั ไม่สาย”
ค�ำพูดของเมลิคท�ำใหเ้ กิดเสียงฮือฮาขึ้นรอบตัว มนิสราหันไป
ขึงตาใส่เหล่าลูกกะจ๊อก ก่อนจะหันมาตวาดเเวด้ ใส่เมลิคอีกรอบหนึ่ง
“เฮ้ย ก็บอกใหห้ ุบปากไง ฉันไม่เคยรักแกเวย้ ไม่เคยรัก แถมยัง
เกลียดแกมากอีกด้วย”
“ไม่จริง เธอโกรธเราทีเ่ ราไม่รบั รักเธอ เธอเลยคอยกลั่นแกล ้งเรา
แบบนี้” เด็กชายเมลิคยังยืนยันค�ำเดิม
“ไอ้เมลิค นีแ่ กพูดไม่รูเ้ รือ่ งเหรอ” มนิสรารู้สกึ ทัง้ อับอายและ
โกรธจัด ก่ อนจะหันไปสั่งความลู กสมุนที่ยืนอยู่ ข า้ งหลัง “พวกแก
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ไปจัดการมันที โทษฐานท�ำฉันเสียอารมณ์”
สิ้นเสียงค�ำสั่งของหัวหน้าตัวน้อย เด็กชายกลุ่มนัน้ ก็ปรี่เขา้ ไป
รุมท�ำร้ายเมลิคอย่างไม่ยงั้ มือ เด็กชายลูกครึง่ ตัวอวบอ้วนถึงกับนอนจม
รอยเทา้ สภาพของกางเกงและเสื้อนักเรียนสีขาวเปรอะเปื้ อนไปด้วย
ตราประทับจากพื้นยางของรองเท ้าผ ้าใบ
“พอๆ ๆ” ครัน้ เห็นว่าสาแก่ใจแล ้วมนิสราจึงค่อยสั่งหยุด เหล่า
ลูกสมุนจึงถอยห่างกลับมายืนอยู่ข ้างหลังผู ้เป็ นหัวโจกตามเดิม มนิสรา
เเสยะยิ้มเย้ยหยันด้วยความสะใจ ก่อนจะยกมือขึ้นชี้หน้าเมลิคอย่าง
เอาเรื่อง “จ�ำไวน้ ะ ว่าฉันไม่เคยรักแก แต่ ทีฉ่ นั แกลง้ แกก็เพราะฉัน
ไม่ชอบขี้หน้าแกเฉยๆ แลว้ ก็อย่าเสนอหน้าไปฟ้ องครู หรือฟ้ องพ่อแม่
ให ้มาเอาเรือ่ งฉันล่ะ ไม่งนั้ วันหลังแกได้เจ็บตัวกว่านี้แน่”
ว่าแล ้วเด็กหญิงตัวน้อยก็พาลูกสมุนในสังกัดของเธอเดินจากไป
เมลิคมองตามด้วยความรู้สกึ ไม่พอใจ แต่ก็ทำ� อะไรไม่ได้มากไปกว่า
ลุกขึ้นปัดเศษดินทีเ่ ปรอะเปื้ อนอยู่เต็มตัว…
และนั่ น ก็ เ ป็ น ครัง้ สุ ด ท า้ ยที่เ มลิค ได้เ ห็น หน้า มนิ ส รา เพราะ
หลังจากเหตุการณ์ในวันนัน้ เขาก็ขอใหม้ ารดาซึ่งเป็ นคนไทยพาย้าย
ไปเรียนต่อทีอ่ งั กฤษกับครอบครัวทางฝัง่ บิดา กว่าจะได้กลับมาเมืองไทย
อีกครัง้ ก็ตอนเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สาขา
เศรษฐศาสตร์และการจัดการ เพือ่ บริหารกิจการทีบ่ ดิ ามารดาทิ้งเอาไว้ให้
ก่อนทีพ่ วกท่านจะวางมือจากการท�ำงานแล ้วกลับไปใช้ชวี ติ อย่างสงบสุข
ในช่วงบัน้ ปลายชีวติ ทีป่ ระเทศอังกฤษ
มนิสราเบิกตาโพลงทันทีทน่ี ึกถึงเหตุการณ์ในอดีต ตอนนัน้ เธอ
ยังเด็ก ไม่ถงึ สิบขวบเลยด้วยซ�ำ้ จึงอาจจะมีนิสยั แก่นแก้วไปบ ้าง แต่
พอโตขึ้นกว่าเดิมอีกหน่อย เธอก็เลิกสถาปนาตัวเองขึ้นเป็ นหัวโจกและ
ตัง้ ใจเรียนหนังสืออย่างที่เด็กทั่วไปท�ำกัน ไม่นึกไม่ฝนั ว่าเหตุการณ์
ในวันนัน้ จะท�ำให ้เมลิคจ�ำฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้
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“โอ๊ย นึกว่าใคร ที่แท้ก็เมลิคเพื่อนรักของฉันนี่เอง” ใบหน้า
ที่ซดี เผือดเมือ่ ครู่ของมนิสราแปรเปลีย่ นเป็ นรอยยิ้มเจื่อนๆ ทันควัน
หญิงสาวรีบปรี่เข ้าไปหา ‘เพือ่ นรัก’ ทีเ่ ธอว่าอย่างว่องไว ก่อนยกมือขึ้น
นวดไหล่เขาด้วยท่าทางเอาอกเอาใจ “คิดถึงฉันก็บอกกันดีๆ ก็ได้น่ี
ไม่เห็นจะต้องใหค้ นไปพาตัวฉันมาแบบนี้เลยนี่นา ท�ำฉันตกอกตกใจ
หมดเลย”
มนิ ส ราว่า พลางยิ้ม แหยๆ หากมือ หนาของเมลิค กลับ ยกขึ้น
ล็อกขอ้ มือเล็กของหญิงสาวเอาไวแ้ น่ น ครัน้ ออกแรงกระชากทีเดียว
เจ้าหล่อนก็เซถลาลงไปนั่งอยู่บนตักของชายหนุ่มแทบจะในทันที
“ว ้าย!”
คนตัวเล็กหวีดร้องเสียงดังด้วยความตื่นตระหนก พร้อมทัง้
ดีดตัวใหห้ ลุดพน้ จากการเกาะกุม ทว่าชายหนุ่ มกลับกระชับร่ างเล็ก
เอาไว้ในอ้อมกอดแน่ น ก่ อนค่ อยๆ ขยับใบหน้าเขา้ มาใกลๆ้ พลาง
กระซิบเสียงแผ่ว “ใครบอกว่าผมคิดถึงคุณ”
“อ้า ว...ก็ ถ า้ ไม่ ใ ช่ แล ว้ คุ ณ จะสั่ ง ให ค้ นพาตัว ฉัน มาที่น่ี ท ำ� ไม
ไม่ทราบ” มนิสราหรี่ตามองด้วยท่าทีไม่ไวว้ างใจพลางถามกลับ หาก
ชายหนุ่มไม่ตอบ แต่เป็ นฝ่ ายเอ่ยถามเธอขึ้นมาแทน
“วันนี้แปลกใจไหม ว่าท�ำไมไม่มเี จ้าหนี้มาตามทวงหนี้ทห่ี น้าบ ้าน
เหมือนทุกวัน”
มนิสราท�ำท่าฉุกคิดเล็กน้อย “ก็เออ แปลกใจนิดหน่ อย ว่าแต่
คุณรู้ได้ยงั ไง”
“รูส้ ”ิ ชายหนุ่มตอบด้วยทีท่ามาดมั่น “ก็เพราะผมนี่แหละ ทีเ่ ป็ น
คนช�ำระหนี้ทงั้ นอกระบบและในระบบพวกนัน้ ให้พช่ี ายคุณ รวมไปถึง
บ ้านของคุณด้วย ผมช่วยไถ่จำ� นองออกมาให ้แล ้ว”
มนิสราหน้าตื่น อารมณ์เปลีย่ นทันที สีหน้าแสดงถึงความดีใจ
อย่ างสุ ดขีด “จริงเหรอ ถา้ อย่ างนัน้ ก็แสดงว่าบา้ นของฉันจะไม่ถูก
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ธนาคารยึดแล ้วละสิ โหย ขอบคุณมากนะคุณ”
ว่าแล ้วก็ยกมือขึ้นพนมก่อนจะหันไปก้มลงกราบงามๆ บนแผงอก
กวา้ ง หากชายหนุ่ มรีบเอ่ยยัง้ ไวเ้ สียก่ อน ทัง้ ยังใช้มอื ดันศีรษะเล็กๆ
ออกห่าง ดวงตาคมกริบจ้องมองไปที่ใบหน้าของหญิงสาวด้วยสีหน้า
จริงจัง
“เดีย๋ วคุณ อย่าเพิง่ ดีใจไป เพราะผมไม่ได้จะช่วยคุณฟรีๆ”
มนิสราเลิกคิ้วสูง มือสองข ้างยังพนมค้างเอาไว ้ “หมายความว่าไง”
“ก็ ท่ีผ มยอมไถ่ จ ำ� นองบ า้ นและปลดหนี้ ท งั้ หมดให พ้ ่ีช ายคุ ณ
โดยไม่คดิ ดอกเบี้ยแม ้แต่บาทเดียว ก็เพราะผมต้องการให ้คุณนัน่ แหละ
มาเป็ นตัวประกันอยูท่ น่ี ่ี จวบจนกว่าทีพ่ ช่ี ายคุณหรือตัวคุณเองจะหาเงิน
มาใช้หนี้ผมจนครบทุกบาททุกสตางค์” เมลิคกล่าวยิ้มๆ อย่างผูท้ ถ่ี อื ไพ่
เหนือกว่า เขายังคงจดจ�ำรอยเท ้าทีป่ ระทับอยูต่ ามตัวและใบหน้าได้อย่าง
ชัดเจน
นึกย้อนกลับไปเมือ่ สัปดาห์ก่อน เขาได้พบกับชายแปลกหน้าผู ้หนึง่
โดยบังเอิญ ใบหน้าของชายผู้น้ ีดูคุน้ ตายิง่ นัก ครัน้ ซักไซ้ไล่เลียงจึงได้
ทราบว่าเขาคือธรรมธัช พีช่ ายแท ้ๆ ของมนิสรา คู่อริในวัยเด็ก ธรรมธัช
ก�ำลังพบเจอกับปัญหาใหญ่ เขาทอ้ แทแ้ ละสิ้นหวัง เมลิคไม่รีรอที่จะ
ใหก้ ารช่วยเหลือแทบจะในทันที เพราะนี่คือโอกาสอันดีงามทีเ่ ขาจะได้
เอาคืนแม่หวั โจกจอมแก่น
ธรรมธัชมีหนี้สนิ คงค้างทัง้ หมดมากกว่ายีส่ บิ ห ้าล ้านบาท อันทีจ่ ริง
มันควรจะเป็ นเรื่องใหญ่ไม่นอ้ ย ทีจ่ ะให้ใครสักคนหยิบยืมเงินมูลค่าสูง
เช่นนี้ แต่ดว้ ยความทีเ่ มลิคมีเงินเหลือเฟื อ ชนิดทีก่ นิ ใช้ใหต้ ายทัง้ ชาติ
ก็ยงั ใช้ไม่หมด เงินจ�ำนวนนี้จงึ เป็ นเพียงเศษเงินเล็กๆ น้อยๆ ของเขา
ก็เท่านัน้ ...และมันก็คุม้ เสียยิ่งกว่าคุม้ หากต้องเสียเงินก้อนหนึ่งไป
เพือ่ แลกกับการได้กลั่นแกล ้งใครสักคน อย่างน้อยๆ ก็นบั ว่าเป็ นสีสนั
ของชีวติ ทีแ่ สนจะน่าเบือ่ หน่าย
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“ตัวประกัน? นี่มนั อะไรกันคุณ ช่วยพูดขยายความหน่อยได้ไหม
ฉันไม่เข ้าใจ” มนิสราทิ้งมือลง สีหน้าของหญิงสาวเเลดูคบั ข ้องใจ
“ก็อนั ทีจ่ ริงผมเกือบจะไม่ให ้คุณธัชยืมเงินไปปลดหนี้อยูแ่ ล ้วเชียว
แต่ เ ห็น แก่ ว่า เขาเป็ น พี่ช ายของคุ ณ ผมเลยยอมช่ ว ยเหลือ แต่ ก าร
ช่วยเหลือของผมครัง้ นี้มนั ต้องแลกกับ...ตัวคุณ!” เมลิคแกลง้ ย�ำ้ ชัด
ข ้อความในประโยคท่อนท ้ายสุด พลางกวาดสายตามองมนิสราตัง้ แต่หวั
จดเท ้า แล ้วมาหยุดอยู่ทป่ี ทุมถันซึง่ มีสภาพแบนราบราวไม ้กระดาน
หญิงสาวออกอาการฉุนขาด มือเล็กทัง้ สองข ้างยกขึ้นกอดหน้าอก
หน้าใจของตนเอาไว ้ด้วยทีท่าหวงแหน แก้มขาวใสเปลีย่ นเป็ นสีสุกปลั่ง
ปากเล็กๆ ตวาดแว ้ด “ไม่ได้ ฉันไม่ยอมมาเป็ นตัวประกันหนี้บ ้าบออะไร
ให้ใครเด็ดขาด ให ้เงินใครยืมก็ไปตามทวงเอากับคนนัน้ เอง ฉันไม่เกีย่ ว”
มนิสราพ่นลมหายใจแรงแล ้วหยัดกายลุกขึ้นจากตักของชายหนุ่ม
มือ หนารีบ คว า้ เอวเล็ก เอาไว ท้ นั ควัน ออกแรงกระชากเพีย งเบาๆ
ร่างผอมบางก็ลอยกลับมานัง่ อยูบ่ นตัก ใบหน้าคมคายโน้มต�ำ่ ลมหายใจ
อุ่นๆ เป่ ารดบริเวณต้นคอของหญิงสาว ท�ำเอามนิสรารู้สกึ ขนลุกชัน
ขึ้นมาอย่างห ้ามไม่อยู่
“ก็ ไ ด้ งัน้ ผมจะประกาศขายบ า้ นของคุ ณ ซะ อนาคตถ า้ คุ ณ
อยากได้บ ้านคืน ก็ไปตามซื้อคืนจากเจ้าของบ ้านคนใหม่เอาเองแล ้วกัน
แต่ผมก็ไม่รบั ประกันนะ ว่าเขาจะยอมขายบา้ นคืนใหค้ ุณหรือเปล่า...
เห็นพี่ชายคุณบอกผมว่าคุณรักบา้ นหลังนี้มาก มันคงจะน่ าเสียดาย
เหมือนกันเนอะถ ้าต้องตกไปอยู่ในมือของคนอืน่ ”
ค�ำขู่ของเมลิคท�ำใหม้ นิสราเลิกคิ้วสู งด้วยความฉงน “นี่คุณพูด
อะไรของคุณเนี่ย ก็ในเมือ่ คุณไถ่จำ� นองบ ้านจากธนาคารคืนให้พช่ี ายฉัน
ไปแล ้วนี่ แล ้วบ ้านมันก็เป็ นของพีช่ ายฉัน ฉะนัน้ คุณมีสทิ ธิ์อะไรไม่ทราบ
ทีจ่ ะมาประกาศขาย”
“แล ้วใครบอกคุณว่าบ ้านมันยังเป็ นของพีช่ ายคุณอยู่ละ่ ”
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“อ้าว ก็ถ ้าบ ้านไม่ใช่ของพีช่ ายฉัน แล ้วมันเป็ นของใคร อย่าบอก
นะว่า…”
“ก็เป็ นของผมน่ะสิ” เมลิคเอ่ยตอบ พร้อมอธิบายเพิม่ เติมให้ฟงั
อย่างรวบรัดที่สุด “เพราะหลังจากการไถ่จำ� นองจากธนาคาร ผมก็ได้
ท�ำสัญญากับพีช่ ายของคุณ ด้วยการให้ตวั คุณและบา้ นหลังนัน้ มาเป็ น
หลักประกัน ว่าพีช่ ายคุณจะไม่เบี้ยวหนี้ผม และหากมีการชดใช้หนี้สนิ
จนหมดแล ้ว จะถือว่าสัญญานับเป็ นอันสิ้นสุดลง ผมก็จะโอนบ ้านคืนให ้
ซึ่งพี่ชายของคุณก็เซ็นสัญญายินยอม แลว้ ก็จดั การโอนบา้ นหลังนัน้
ให ้กลายเป็ นของผมเรียบร้อยแล ้ว”
กล่า วจบก็ ห นั ไปเปิ ด ลิ้น ชัก โต๊ะ ท�ำ งานที่อ ยู่ ข า้ งตัว แล ว้ หยิบ
หนังสือสัญญาระหว่างเขากับธรรมธัชส่งใหม้ นิสราเพื่อยืนยันค�ำพูด
โดยภายในหนังสือสัญญาฉบับนัน้ มีสำ� เนาบัตรประชาชนของธรรมธัช
แนบเอาไว ้ ซ�ำ้ ยังเซ็นรับรองด้วยลายมือทีม่ นิสราจ�ำได้ว่าเป็ นของพีช่ าย
ตัวแสบไม่มผี ดิ เพี้ยน
หญิ ง สาวกลอกตาไปมาพลางพ่ น ลมหายใจออกมาแรงๆ...
จะบา้ ตาย มีพช่ี ายดีๆ ทีไ่ หนเขาท�ำกับน้องแบบนี้บา้ งฮะ เริ่มจะมั่นใจ
ขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล ้วว่าธรรมธัชหาใช่พช่ี ายร่วมสายโลหิต แต่คือ
เจ้ากรรมนายเวรที่มาในรู ปแบบของคนในครอบครัว “พี่ชายฉันเซ็น
ยินยอม แต่ฉนั ไม่ได้ยนิ ยอมด้วยสักหน่อย คุณจะมาบังคับและกักขัง
หน่วงเหนี่ยวฉันไม่ได้ มันผิดกฎหมาย ฉันแจ้งความเอาผิดคุณได้นะ”
“แล ้วใครบอกว่าผมบังคับคุณกันล่ะ คุณจะยอมหรือไม่กแ็ ล ้วแต่
ตัวคุณเลย ผมไม่ได้คดิ จะบังคับขืนใจหรือกักขังหน่วงเหนี่ยวคุณอยูแ่ ล ้ว
และตามขอ้ ความที่ระบุในหนังสือสัญญา ก็แค่ ใหค้ ุณมาท�ำงานที่น่ี
ในฐานะลูกจ้างของผม แล ้ววันหยุดหรือนอกเวลางาน คุณจะไปขึ้นช้าง
ลงมา้ ทีไ่ หนก็ไป ผมไม่ได้หา้ ม เพียงแต่ว่าคุณต้องมาท�ำงานตามเวลา
และพักอาศัยอยู่ทน่ี ่ีเท่านัน้ ”
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“แล ว้ ถ า้ ฉัน ไม่ ย อมท�ำ ตามสัญ ญาล่ะ คุ ณ จะท�ำ อะไรฉัน ได้”
คนตัวเล็กถามพลางเชิดหน้าขึ้น ท่าทีท ้าทาย
“ผมจะไปท�ำอะไรคุณได้ละ่ เพียงแต่วา่ หากคุณไม่ทำ� ตามสัญญา
ที่พช่ี ายคุณได้ตกลงไว้กบั ผม ผมก็จะจัดการขายบา้ นแสนรักของคุณ
ก็เท่านัน้ เอง” ค�ำอธิบายของเมลิคท�ำเอามนิสราขมวดคิ้วแน่น
“นี่เดีย๋ วนะ ในเมือ่ คุณก็ได้บา้ นพร้อมทีด่ นิ ของพีช่ ายฉันไปเป็ น
หลักประกันแลว้ นี่ คุณยังจะต้องการฉันไปเป็ นตัวประกันท�ำไมอีก
ไม่ทราบ มันไม่มากไปหน่อยเหรอคุณ”
“อะไรทีว่ า่ มากไป บ ้านของคุณน่ะราคาประเมินแค่สบิ ล ้านกว่าบาท
แต่ท่พี ่ชี ายคุณเป็ นหนี้ผม มันเป็ นจ�ำนวนเงินมากถึงยี่สบิ หา้ ลา้ นบาท
เชียวนะ เกิดพี่ชายคุณใช้วธิ ีไม่มี ไม่หนี ไม่จ่ายขึ้นมา ผมก็ขาดทุน
ย่อยยับน่ ะสิ ฉะนัน้ การที่ผมใหค้ ุณเอาตัวเขา้ แลกด้วยอีกคน มันก็
สมเหตุสมผลแล ้ว”
“ฮะ? ยีส่ บิ ห ้าล ้านบาท” มนิสราเบิกตาโพลงขึ้นด้วยความตืน่ ตกใจ
รูส้ กึ คล ้ายว่ามือไม ้ของเธอก�ำลังอ่อนแรงลง อยากได้ยาดมสักสีห่ ้าหลอด
มาสูดเข ้าปอดลึกๆ ให ้หายวิงเวียนศีรษะ…เมือ่ สักครู่เธอไม่ได้หูฝาดไป
ใช่ไหม “แล ้วฉันจะไปหาเงินทีไ่ หนมาใช้คนื ได้หมดล่ะเนี่ย”
“ก็มาท�ำงานกับผมนี่ไง ผมไม่ได้ใหค้ ุณท�ำฟรีๆ นะ แต่จะจ่าย
เงินเดือนใหค้ ุณด้วย เดือนละสองหมืน่ หา้ พันบาท โดยทีค่ ุณสามารถ
เจียดเงินมาใช้หนี้ผมได้ตามสะดวก แถมผมยังไม่กำ� หนดเวลาของการ
ผ่อนช�ำระหนี้ด ้วยอีกต่างหาก ฉะนัน้ คุณก็คดิ เอาเองแล ้วกัน ว่าข ้อเสนอ
ของผมมันคุม้ ค่าหรือเปล่า” เมลิคว่าพลางยักไหล่อย่างไม่ย่หี ระ ก่อน
ค่อยๆ คลายอ้อมแขนเพือ่ ปล่อยตัวหญิงสาว
มนิสราลุกขึ้นยืนก่อนจะขยับตัวจัดเสื้อผา้ ใหเ้ ขา้ ที่เขา้ ทาง แลว้
เดินไปทรุดนัง่ ลงบนเก้าอี้ทต่ี งั้ อยู่ตรงกันข ้ามกับโต๊ะท�ำงานของชายหนุ่ม
ท่าทีคล ้ายก�ำลังครุน่ คิดอย่างหนัก...จะว่าไป เงินเดือนสองหมืน่ ห ้าพันบาท
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แถมฟรีทพ่ี กั ไม่ต ้องวิง่ หนีเจ้าหนี้ บ ้านก็ไม่ถกู ยึด นับว่าคุม้ ค่าพอควร…
“แล ้วทีค่ ณ
ุ จะให้ฉนั มาท�ำงานทีน่ ่เี นี่ย มันคืองานอะไร” แม้นำ�้ เสียง
ของหญิงสาวจะอ่อนลง หากสีหน้ายังคงดู ไม่ค่อยไวว้ างใจชายหนุ่ ม
เท่ า ที่ค วร “เอ๊ะ หรือ ว่า งานอย่ า งว่า นี่ คุ ณ ฉัน บอกไว ก้ ่ อ นเลยนะ
ว่าถ ้าจะให้ฉนั มาท�ำงานรับใช้เป็ นทาสคอยบ�ำเรอกามให ้คุณละก็ นอกจาก
ฉันจะไม่ยอมท�ำแน่ๆ ฉันจะแจ้งความเอาผิดคุณด้วย ข ้อหาค้าประเวณี
และล่วงละเมิดทางเพศ”
“ไม่ใช่ ผมใหค้ ุณมาท�ำงานที่น่ีก็จริง แต่ ไม่ใช่ งานบ�ำเรอกาม
บา้ บออะไรของคุณทัง้ นัน้ แหละ เอ...หรือว่าจริงๆ แลว้ คุณอยากจะ
มาเป็ นนางบ�ำเรอให ้ผม”
“ไอ้บา้ อย่ามาลามกกับฉันนะ” มนิสรารีบสวนทันควัน แก้ม
ทัง้ สองข ้างแดงซ่านราวกับคนจับไข ้
“แค่คนรับใช้เอย งานของคุณ นั่นคือการมาเป็ นคนรับใช้ส่วนตัว
ของผมเท่านัน้ ”
“คนรับใช้ส่วนตัว?” มนิสราทวนค�ำ “อะไรคือคนรับใช้ส่วนตัว”
“ก็คนรับใช้ ทีม่ หี น้าทีป่ รนนิบตั พิ ดั วี คอยอยูใ่ กล ้ๆ ผมตลอดเวลา
เหมือนเงาตามตัวไงคุณ” เมลิคตอบพลางแย้มยิ้มกว ้างอย่างคนอารมณ์ดี
“ผมก็แค่อยากใหค้ ุณได้มโี อกาสลิ้มรสความรู้สกึ ถึงการตกเป็ นเบี้ยล่าง
ดูบ ้าง เหมือนทีค่ ณ
ุ เคยท�ำกับผมเอาไว ้ตอนเด็กๆ ไง นี่ผมรับรองเลยนะ
ว่าจะจัดให ้คุณร้องเอ๋งๆ เลยแหละ”
มนิสราหน้าเสีย...นี่คนย่ะ ไม่ใช่สตั ว์เลี้ยง จะได้รอ้ งเอ๋งๆ เหมือน
สุนขั โดนน�ำ้ ร้อนลวกเช่นนัน้ คนตัวเล็กสูดลมหายใจเข ้าลึกๆ จนเต็มปอด
พยายามสะกดกลัน้ อารมณ์คุกรุ่นที่อยู่ภายในใจ แต่พอลองนึกดู ดีๆ
ก็พบว่าเรื่องทัง้ หมดที่เกิดขึ้นนี้ มันช่างตรงเผงกับสิ่งที่เธอเคยท�ำกับ
เมลิคเอาไว้ในวัยเด็ก...นีใ่ ช่ไหมทีเ่ ขาเรียกว่าเวรกรรมตามทัน แต่ไม่ทราบ
ว่าจะตามทันไวไปหรือเปล่า จะรอชาติหน้าไม่ได้หรือ แค่น้ ีชวี ติ ยายเอย
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มันก็พงั พินาศมากพอแล ้วนะ
“งัน้ เริ่มงานวันนี้เลยก็แลว้ กันนะคุณ” เสียงทุม้ ต�ำ่ สรุ ปความ
ช่วยเรียกมนิสราให ้หลุดออกจากห ้วงความคิด ครัน้ ตัง้ สติได้กข็ งึ ตามอง
ว่าทีเ่ จ้านายราวจะกินเลือดกินเนื้อ
“บ ้า เริม่ งานอะไร ฉันยังไม่ได้ตกลงยินยอมทีจ่ ะท�ำตามค�ำสัญญา
ของคุณกับพีช่ ายฉันสักหน่อย”
“จะท�ำหรือไม่ทำ� ก็รบี ตัดสินใจมาสักทีสคิ ณ
ุ นี่ผมให ้เงินเดือนคุณ
ตัง้ สองหมืน่ หา้ เชียวนะ คุณจะทยอยใช้หนี้ผมเท่าไรก็ได้ตามสะดวก
หนี้หมดเมือ่ ไร คุณก็จะเป็ นอิสระเมือ่ นัน้ ”
ค�ำ พู ด ของเมลิค ท�ำ เอามนิ ส รารู้สึก ซาบซึ้ง เสีย จนน�ำ้ ตาแทบ
ไหลอาบไปถึงตาตุ่ม เริ่มสับสนว่าเธอควรจะดีใจหรือเสียใจกันแน่
“โอ้ โ ฮ เป็ นพระคุ ณ มากค่ ะ หนี้ ยี่ สิ บ ห า้ ล า้ นกับ เงิน เดื อ น
สองหมื่น ห า้ นี่ ต่ อ ให้ ฉัน หัก เงิน เดื อ นเต็ ม จ�ำ นวนมาชดใช้ห นี้ คุ ณ
ทุกเดือน ก็ใช้เวลาแค่…” มนิสราชะงักค�ำพูดไวเ้ พียงเท่านัน้ ก่อนจะ
ควานหาโทรศัพท์มอื ถือในกระเป๋ าขึ้นมาคิดเลข “แปดสิบสามปี เอง
กว่าจะหมดหนี้...ฮึ นี่ฉนั นึกภาพไม่ออกเลยนะคุณ ว่าระหว่างหมดหนี้
กับหมดลมหายใจ อันไหนจะหมดก่อนกัน”
หญิงสาวพูดประชดกลายๆ เมลิคอดหัวเราะออกมาไม่ได้ กระนัน้
ก็ยงั อุตส่าห์พูดปลอบใจอดีตเพื่อน “เอาน่ าคุณ พี่ชายคุณก็บอกว่า
จะรีบไปท�ำงานหาเงินมาชดใช้คืนผมใหเ้ ร็วที่สุด ดังนัน้ ก็เป็ นไปได้ว่า
คุ ณ อาจจะท�ำ งานอยู่ ท่ีน่ี แ ค่ อีก ไม่น านก็ ไ ด้ ใครจะไปรู .้ ..แต่ ถ า้ คุ ณ
ไม่ยอมท�ำตามขอ้ ตกลงในหนังสือสัญญาแลว้ ผมตัดสินใจขายบา้ น
ของคุณทิ้งไปเสียก่ อน ก็อย่ามาเสียใจทีหลังแลว้ กันนะ เพราะถือว่า
คุณเป็ นคนเลือกเอง”
ค�ำ พู ด ของเมลิค ท�ำ เอามนิ ส ราคิ ด หนัก คนตัว เล็ก พยายาม
คิดทบทวนไปมาอยู่หลายตลบ จนท ้ายทีส่ ุดก็ยนิ ยอมตอบไปแต่โดยดี
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“เออๆ งัน้ ฉันยอมท�ำงานทีน่ ่ีกไ็ ด้”
“ดีมาก ว่าง่ายแบบนี้สิ ถึงจะดูน่ารัก...งัน้ ก็ไปเปลีย่ นชุดเลยไป”
“ชุด อะไร ท�ำ ไมต้อ งเปลี่ย น” มนิ ส รารีบ ถามกลับ พยายาม
นึกภาพตาม...หรือจะเป็ นชุดทีม่ ลี กั ษณะวับๆ แวมๆ อารมณ์ประมาณ
คอสเพลย์แม่บ ้านตามสไตล์ญป่ี ่ นุ ...
“บอกให้ไปเปลีย่ นก็ไปเถอะน่า ผมใหค้ นเตรียมชุดเอาไว้ใหแ้ ล ้ว
พอเปลีย่ นเสร็จก็รบี มาให ้ผมดูดว้ ยล่ะ”

มนิสราก้มลงมองตัวเองในชุดผา้ ถุงส�ำเร็จสีเหลืองทอง พิมพ์

ลายดอกไมข้ นาดใหญ่ สีน�ำ้ เงิน ความยาวครึ่งเเขง้ ตัวเสื้อเป็ นเสื้อ
คอกระเช้าสีชมพูบานเย็น มนิสรานึกย้อนไปถึงค่ านิยมการแต่ งกาย
ของสตรีในสมัยโบราณ ซึง่ มักจะนุ่งผา้ และห่มสไบเป็ นสีทต่ี รงขา้ มกัน
อย่างสิ้นเชิง อีกทัง้ ยังมีการนุ่งห่มสีต่างๆ ตามวัน...มันคงจะดีไม่ใช่นอ้ ย
ถ ้าเวลานี้ยงั คงอยู่ในศตวรรษทีส่ บิ แปด ทว่าความเป็ นจริง...
นี่มนั ศตวรรษทีย่ ส่ี บิ เอ็ด ไม่มใี ครเขาแต่งกายแบบนี้กนั แล ้ว!
“นี่คุณ นี่มนั ชุดแม่บ ้าน หรือชุดแม่ของคุณทวดกันแน่ฮะ”
ครัน้ เปิ ดประตู เขา้ มายังหอ้ งท�ำงานของเจ้านายหนุ่ ม มนิสรา
ก็โวยวายเสียงดังลัน่ ยอมรับว่าความเป็ นจริงผิดจากทีเ่ ธอคาดเดาเอาไว ้
มากโข ซึ่งทันทีท่ชี ายหนุ่ มเห็นสภาพเธอในชุดนี้ เขาก็ออกอาการข�ำ
จนท อ้ งคัด ท อ้ งแข็ง ผิด กับ คนใส่ ท่ีทำ� หน้า ถมึง ทึง ประหนึ่ ง เพิ่ง ไป
กินรังแตนมาหมาดๆ
“อะไรกันคุณ นี่แหละคลาสสิกจะตาย” เมลิคพูดไปก็หวั เราะไป
ครัน้ เหลือบตามองดอกกุหลาบปลอมสีแดงดอกใหญ่ท่ปี ระดับอยู่บน
ศีรษะของหญิงสาวก็ย่ิงระเบิดเสียงหัวเราะดังขึ้นไปอีก เมื่อวานเขา
อุตส่าห์ใหค้ นออกไปสรรหาทัง้ เสื้อผา้ และเครื่องประดับเหล่านี้มาเพือ่
มนิสราโดยเฉพาะ และดูทา่ ว่าเธอน่าจะถูกใจมันมาก จึงท�ำหน้างอคอหัก
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เป็ นปลาทูแม่กลองเช่นนัน้
“คลาสสิก กับ ผีอ ะไรยะ นี่ ถ า้ กอดขวดเหล า้ ขาวด้ว ย ฉัน ได้
กลายเป็ นล�ำยองร่างสองไปแล ้วนะ” มนิสราออกอาการฉุนเฉียว เพราะ
ไม่ใช่ แค่ เจ้านายหนุ่ มที่ปฏิบตั ิต่อเธอเหมือนเป็ นตัวตลก แต่ ลูกจ้าง
คนอืน่ ๆ ทีเ่ ดินขวักไขว่ไปมาภายในคฤหาสน์กพ็ ลอยหัวเราะเยาะเธอกัน
แทบทุกคน
“ก็สวยดีนะคุณ รู้ไหมว่าชุดนี้เหมาะสมกับคุณมากเลย แลว้ ก็
ไม่ได้มีแ ค่ ชุด เดีย วนะ แต่ ผ มเตรีย มไว้ให้คุ ณ อีก ตัง้ เจ็ด ชุด เจ็ด สี
ชนิดที่เจ็ดวันใส่ไม่ซำ�้ กันเลย ฉะนัน้ คุณต้องขอบคุณผมสิถงึ จะถูก”
เจ้า นายหนุ่ ม เอ่ ย ทวงบุญ คุ ณ ในขณะที่ก ลัว้ หัว เราะไปด้ว ย มนิ ส รา
ยกมือขึ้นเทา้ เอว ท่าทีของเธอไม่ได้ดูสำ� นึกในบุญคุณของชายหนุ่มเลย
แม ้แต่นอ้ ย
“ก็ถา้ สวย แลว้ ท�ำไมต้องเป็ นฉันคนเดียวด้วยฮะที่ตอ้ งแต่งตัว
แบบนี้ ในเมือ่ แม่บ ้านคนอืน่ ๆ เขาก็สวมชุดธรรมดากันทัง้ นัน้ ” เมือ่ กี้น้ ี
เธอเห็นพวกเขาต่ างสวมเพียงเสื้อเชิ้ตสีขาวคู่ กบั กางเกงขายาวสีดำ�
ดู สภาพเรียบร้อยเป็ นปกติ ไม่ยกั จะเห็นใครแต่งตัวแปลกประหลาด
ชนิดที่ว่าไม่เกรงใจผีสางเทวดาหรือผีบา้ นผีเรือนอย่ างเช่ นชุดที่เธอ
สวมใส่อยู่เลย
“ก็คนอื่นเขาเป็ นแม่บา้ นธรรมดา แต่คุณน่ ะเป็ นแม่บา้ นส่วนตัว
ของผม ระดับ Very Very Important Person อย่างคุณ จะให ้แต่งตัว
เหมือนกับคนอืน่ เขาได้ยงั ไง”
อ้า วเหรอ...นี่ ส รุ ป ว่า เธอต้อ งภูมิใ จใช่ ไ หม ที่เ จ้า นายอุต ส่ า ห์
ยกระดับใหอ้ ยู่เหนือกว่าคนอื่นๆ “ไม่รูแ้ หละ ฉันไม่ยอมใส่ ฉันจะ
เปลีย่ นกลับไปใส่ชดุ เดิม”
ว่าแลว้ ก็หนั หลังขวับ เดินฉับๆ ไปเกือบจะถึงประตูหอ้ ง ทว่า
เสียงที่ดงั แทรกขึ้นเบื้องหลังท�ำใหม้ นิสราต้องจ�ำใจชะงักฝี เทา้ ไวก้ ่ อน
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“ก็ได้ แต่ถ ้าคุณเปลีย่ น ผมจะหักเงินเดือนคุณ เพราะถือว่าคุณไม่ทำ� ตาม
ค�ำสั่งของนายจ้าง อ้อ...แล ้วก็รวมไปถึงทีค่ ุณก�ำเริบเสิบสานกล ้าด่าว่า
และต่อปากต่อค�ำกับเจ้านายด้วยนะ ผมจะหักเริ่มต้นทีค่ รัง้ ละหา้ ร้อย
สิ้น เดือ นก็ ค่ อ ยรวมยอดแล ว้ หัก ออกจากจ�ำ นวนเต็ม อีก ทีก็ แ ล ว้ กัน
แฟร์ด”ี
อะไรกัน! เอะอะก็หกั เงินเดือน ไม่ทราบว่าตานี่มปี มกับการถูก
รีดไถมาก่อนหรืออย่างไรนะ...มนิสราสูดลมหายใจเข ้าเต็มปอด พลาง
กัดฟันพูด “รีดเลือดกับปูเก่งจังนะ”
“ผมเป็ นนักธุ รกิจนะคุณ อะไรที่ลงทุนไปแลว้ ไม่ได้ประโยชน์
ผมไม่ทำ� หรอก”
“แล ว้ การที่ล งทุ น ยี่ สิบ ห า้ ล า้ นเพื่อ เอาฉัน มากลั่ น แกล ง้ เนี่ ย
มันมีประโยชน์มากนักหรือไง”
“มีสิ ก็มผี ูห้ ญิงบา้ ๆ บอๆ มาใหแ้ กลง้ เล่นแบบนี้ สนุ กดีออก
คลายเครียดได้อย่างดีเลยนะคุณ” ว่าแล ้วก็หลุดข�ำออกมาอีกระลอก
หากใบหน้าสวยหวานของหญิงสาวรู ปร่ างผอมบางกลับแลดู
ถมึงทึง ราวกับจะกินเลือดกินเนื้อผู ้ชายตรงหน้าก็ไม่ปาน “ฮึ! อยากตลก
อยากหัวเราะ อยากคลายเครียดว่างัน้ ”
“อือ” ตอบสัน้ ๆ พลางพยักหน้ารับ
“แลว้ ท�ำไมไม่จา้ งตลกดังๆ มาเล่นโชว์ให้ดูท่บี า้ นไปเลยล่ะคุณ
จะมาลงทุนมหาศาลขนาดนี้เพือ่ อะไรฮะ”
“ก็ถ ้าจ้างตลกมาเล่น ผมก็อดเอาคืนคุณสิ”
ค�ำตอบตรงๆ ของเจ้านายหนุ่ มท�ำใหม้ นิสราเผลอหลุดปากด่า
ออกมาทันควัน “โรคจิต”
“ว่าไงนะ โรคจิต?” ว่าแล ้วก็หนั ไปหยิบกระดานไวต์บอร์ดซึง่ อยู่
ด้านหลังขึ้นมาขีดเส ้นตรงสามเส ้น ดูคล ้ายก�ำลังนับคะแนนการเลือกตัง้
“ด่าผมว่าบา้ สองครัง้ โรคจิตหนึ่งครัง้ สรุปวันนี้คุณถูกผมหักเงินไป
28 บงการรักจอมแก่น

หนึ่งพันห ้าร้อยบาทแล ้วนะ”
“เฮ้ย เดีย๋ วสิคุณ จะรีบหักอะไรเร็วนักหนา ให้ฉันได้มเี วลา
ปรับตัวบ ้างได้ไหม” ว่าแล ้วมนิสราก็เดินไปแย่งกระดานไวต์บอร์ดจาก
เจ้านายหมาดๆ มา เมลิครีบลุกขึ้นไปกระชากกระดานกลับคืนมาอย่าง
รวดเร็ว
“ไม่ได้ นับตัง้ แต่ คุณก้าวเทา้ เขา้ มาที่น่ี คุณก็ถอื ว่าเป็ นลู กจ้าง
ของผมแลว้ ฉะนัน้ ในเมือ่ คุณท�ำผิดกฎ ผมก็ตอ้ งลงโทษ คราวหลัง
จะได้หลาบจ�ำ”
“แต่ฉนั เพิง่ จะท�ำผิดครัง้ แรกเองนะคุณ จะคาดโทษไว ้ก่อนไม่ได้
หรือไง เคยได้ยนิ ไหมทีเ่ ขาว่า สีต่ นี ยังรูพ้ ลาด นักปราชญ์ยงั รูพ้ ลัง้ น่ะ
แล ้วฉันก็เพิง่ จะเข ้ามาเหยียบบา้ นหลังนี้ได้ไม่ถงึ หนึ่งชั่วโมงเลยด้วยซ�ำ้
คุณจะให้ฉนั ปรับตัวอะไรได้รวดเร็วปานนัน้ ฉันเป็ นคนนะไม่ใช่ก้ ิงก่า
จะได้เปลีย่ นสีปบปั
ุ๊ บ๊ ตามใจชอบ”
“ไม่สน ผมจะหัก” กล่าวพลางกอดกระดานไว ้แน่น
ท่าทีของชายหนุ่มท�ำเอามนิสราชักจะมีนำ�้ โหขึ้นมาเล็กๆ คนอะไร
หน้าเนื้อใจเสือเสียจริง “เอ๊ะ ก็บอกว่ายังไม่ให้หกั ไง นักโทษท�ำผิด
ครัง้ แรกยังมีการรอลงอาญาเลยนะคุณ เรื่องเล็กๆ แค่น้ ีจะปล่อยผ่าน
ไปก่อนไม่ได้หรือไง ส่งกระดานมาให้ฉนั เลย ฉันจะลบ”
สาธยายจบก็รีบ คว า้ กระดานมาจากชายหนุ่ ม เมลิค ยื้อ กลับ
พร้อมประกาศชัด “ไม่”
“เอามา”
“ก็บอกว่าไม่ไง”
และแล ้วสงครามกระดานไวต์บอร์ดก็บงั เกิดขึ้น ทัง้ คู่ต่างพยายาม
ยื้อแย่งกันไปมาอย่างไม่มใี ครยอมใคร มนิสรารวบรวมแรงก�ำลังทัง้ หมด
ที่มี เกือบจะยึดกระดานขนาดเล็กมาครอบครองได้สำ� เร็จแลว้ เชียว
แต่เมือ่ เมลิคกระชากอย่างแรงทีเดียว ก็เป็ นผลให้ร่างผอมบางเซถลา
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ล ้มลงไปทาบทับเจ้านายหนุ่ม
“ว ้าย!” มนิสราหวีดร้องเสียงดังลั่นด้วยความตกใจ
โชคยัง ดี ท่ี เ มลิค หงายหลัง ลงไปนั่ ง บนเก้า อี้ ท �ำ งานได้แ บบ
พอดิบพอดี ไม่เช่นนัน้ เขาคงได้ลงไปนอนเค้เก้อยู่กบั พื้นโดยที่น่าจะ
ถูกหญิงสาวทิ้งตัวลงมาทับเอาไว ้...ไม่ซโ่ี ครงหักก็คงจะมีปอดแตกกันบ ้าง
มนิ ส ราเบิก ตาโพลง ใบหน้า ของเธอกับ เขาห่ า งกัน เพีย งแค่
ไม่ถงึ คืบจนรับรู้ได้ถงึ ลมหายใจอุ่นๆ ของอีกฝ่ าย กลิน่ น�ำ้ หอมอ่อนๆ
ทีส่ ดุ แสนจะหอมละมุนของชายหนุ่มโชยปะทะจมูก ทุกสรรพสิง่ รอบกาย
เงีย บงัน ราวกับ โลกหยุ ด หมุน ไปชั่ ว ขณะ ยัง ดีท่ีก ระดานไวต์บ อร์ด
กัน้ กลางระหว่างหน้าอกของทัง้ คู่ เอาไวพ้ อดี ไม่เช่นนัน้ ปทุมถันคู่ งาม
ของมนิสราคงได้บดเบียดกับแผงอกก�ำย�ำไปเรียบร้อยแล ้ว
เนิ่นนานกว่าที่มนิสราจะค่ อยๆ ได้สติ รู้สึกเหมือนหัวสมอง
เบาโหวงเหวง ในขณะที่เจ้าก้อนเนื้อขา้ งซา้ ยกลับเต้นเร็วรัวจนแทบ
ไม่เป็ นจังหวะ...นับว่าเป็ นครัง้ แรกจริงๆ ที่เธอได้ใกล้ชิดกับมนุ ษย์
เพศชาย นอกจากบิดาและพีช่ าย หญิงสาวสู ดลมหายใจเขา้ เต็มปอด
ก่อนจะค่อยๆ หยัดกายลุกขึ้น ทว่าจู่ๆ เจ้านายหนุ่มก็ใช้มอื ทัง้ สองข ้าง
โอบรัดร่างของเธอเอาไว ้ ท�ำเอามนิสราขวัญหนีดฝี ่ อ
“นี่คณ
ุ จะกอดฉันไว ้ท�ำไมเนี่ย ปล่อยฉันเดีย๋ วนี้นะ”
ริม ฝี ป ากหยัก ลึก คลี่ย้ ิม เจ้า เล่ห ์ นัย น์ต าวาววับ จับ จ้อ งไปที่
หญิงสาว ราวกับราชสีหท์ จ่ี อ้ งจะตะครุบเหยือ่ อันโอชะ
“ก็ในเมื่อคุณไม่ยอมใหผ้ มหักเงินเป็ นการลงโทษ งัน้ ผมก็จะ
เปลีย่ นวิธลี งโทษเสียใหม่”
“อะไร” คนตัวเล็กรีบย้อนถาม ลมหายใจก�ำลังติดขัด “คุณจะ
ท�ำอะ...อุบ๊ ”
เสีย งใสกลืน หายลงไปในล�ำ คอ ทัน ทีท่ีถูก เจ้า นายหนุ่ ม ทาบ
ริมฝี ปากลงมาปิ ดทับเอาไว ้ มนิสราพยายามดีดดิ้นสุดแรงเกิด แต่ก็
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ไม่อาจทัดทานพละก�ำลังของชายหนุ่มรูปร่างก�ำย�ำเอาไว้ได้ เมลิคค่อยๆ
ลิ้มรสริมฝี ปากบางเฉียบอย่างทะนุ ถนอม สัมผัสอ่อนโยนราวกับผีเสื้อ
ที่กำ� ลังดูดกลืนน�ำ้ หวานจากเกสรดอกไม ้ พลอยท�ำเอาร่างเล็กที่อยู่ใน
อ้อมกอดเผลออ่อนระทวยไปโดยไม่ได้ตงั้ ใจ ยังไม่ทนั ทีเ่ รื่องจะเลยเถิด
ไปถึงไหนต่อไหน จู่ๆ ประตูบานใหญ่กถ็ กู เปิ ดออก
“เซอร์ไพรส์...ว ้าย!”
เจ้าของเสียงปริศนากรีดร้องดังสนัน่ ทันทีทเ่ี ข ้ามาทันเห็นภาพบัดสี
คาตา มนิ ส ราและเมลิค ลุ ก พรวดแทบจะพร้อ มเพรี ย งกัน ในทัน ที
กระดานไวต์บอร์ดเลือ่ นหล่นลงไปกองอยู่ท่พี ้ นื มนิสราหันมองหญิง
สูงวัยทีก่ ำ� ลังยืนท�ำหน้าถมึงทึงอยู่หน้าประตูดว้ ยความฉงน...เขาคือใคร
กันหนอ
“เอ่อ...คุณแม่ มาได้ยงั ไงครับ” เมลิคเอ่ยถามน�ำ้ เสียงสั่นเครือ
เล็กน้อย ยิ้มแห ้งราวกับเด็กน้อยทีก่ ระท�ำความผิดแล ้วถูกมารดาจับได้
“ท�ำไมไม่เห็นบอกผมล่วงหน้าเลย ผมจะได้ไปรับที่สนามบิน แลว้ นี่
คุณพ่อล่ะครับ มาด้วยกันหรือเปล่า”
ชายหนุ่มพยายามชวนคุยเพือ่ บ่ายเบีย่ งความสนใจ แต่นอกจาก
ภาคินจี ะไม่ตอบค�ำถามเหล่านัน้ เธอยังหันมากวาดสายตามองหญิงสาว
ซึง่ ยืนตัวลีบอยูข่ ้างบุตรชายตัง้ แต่หวั จดเท ้า สีหน้าแสดงถึงความไม่พอใจ
ออกมาอย่างชัดเจน
“ไม่ตอ้ งมาเปลีย่ นเรื่อง ตอบแม่มาเดีย๋ วนี้วา่ ผู ้หญิงคนนี้เป็ นใคร
อย่าบอกนะว่าเป็ นนางบ�ำเรอของลูกอีกคน”
“เอ่อ...นางบ�ำรงบ�ำเรออะไรกันครับ คุณแม่เข ้าใจผิดไปใหญ่แล ้ว”
เมลิครีบปฏิเสธ
มนิสราเพิง่ จะรูต้ วั ว่าตนเองคือชนวนเหตุ จึงค่อยๆ ถอยออกจาก
วงสนทนา แต่ ไม่ทนั ไรแขนเล็กของเธอก็ถูกเจ้านายหนุ่ มควา้ เอาไว ้
มิหน�ำซ�ำ้ เขายังใช้ทอ่ นแขนก�ำย�ำเกีย่ วรัง้ ตัวเธอมาสวมกอด ก่อนประทับ
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จุมพิตหนักๆ ลงบนศีรษะของหญิงสาว แล ้วประกาศเสียงดังฟังชัด
“ก็เอยนี่แหละครับ ว่าทีล่ ูกสะใภ้ตวั จริงของคุณแม่”
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2

“ก็เอยนีแ่ หละครับ ว่าทีล่ ูกสะใภ้ตวั จริงของคุณแม่”

มนิสรารู้สกึ คลา้ ยกับว่าตนเองก�ำลังประสาทหลอน เมื่อได้ยนิ
เสียงของเจ้านายหนุ่ มดังแว่วขึ้นมาในโสตประสาทซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มาแทบจะ
ตลอดเวลา...ยังไม่ทนั เขา้ รับต�ำแหน่ งคนใช้ส่วนตัวของชายหนุ่ ม จู่ๆ
สถานภาพของเธอก็ถกู สับเปลีย่ นไปเป็ นว่าทีภ่ รรยาของมหาเศรษฐีหนุ่ม
แทนเสียอย่างนัน้ ไม่อกสั่นขวัญแขวนกันบ ้างก็ให้มันรู้ไปสิ
ก๊อก ก๊อก ก๊อก
เสียงเคาะประตูหอ้ งน�ำ้ ท�ำเอามนิสราสะดุง้ โหยงสุดตัว ยังไม่ทนั
ได้โต้ตอบอะไรไป เสียงแว่วๆ ทีด่ งั คล ้ายเสียงกระซิบก็ดงั ขึ้นหน้าประตู
“ท�ำอะไรอยู่ ไปนอนหลับในห ้องน�ำ้ หรือไงคุณ”
มนิสรากลอกตาไปมาด้วยความร�ำคาญ นึกถึงปุ๊ บก็โผล่มาปั๊บ
ตายยากตายเย็นเสียจริงพ่อคุณ...ร่ างผอมบางรีบลุกขึ้นจากชักโครก
ซึ่งถูกใช้เป็ นที่นั่งพักสงบจิตสงบใจชั่วคราวออกมาเปิ ดประตู ให้กบั
เจ้านายหนุ่ม ดวงตากลมโตฉายแววไม่พอใจ “อะไร คนจะเข ้าหอ้ งน�ำ้
เร่งคนเข ้าห ้องน�ำ้ มันบาปนะคุณ”
“ก็ทำ� ไมมันนานนักล่ะ ผมจะใหค้ ุณรีบเขา้ ไปท�ำความรู้จกั กับ
คุณแม่ของผม” สีหน้าคนพูดแลดูเป็ นกังวลไม่นอ้ ย
หากมนิสราหาได้เก็บมาใส่ใจ...ก็นนั่ มันปัญหาของเขา ไม่ใช่ปญ
ั หา
ของเธอสักหน่ อย นี่เธอยังไม่ได้เช็กบิลเรื่องที่เขาฉวยโอกาสจูบเธอ
เมือ่ สักครู่เลยนะ “เพือ่ ? ฉันไม่ใช่วา่ ทีล่ ูกสะใภ ้ของแม่คณ
ุ จริงๆ สักหน่อย
ท�ำไมคุณไม่เอาแฟนตัวจริงของคุณมาแนะน�ำตัวกับแม่คุณล่ะ”
“ผมไม่มแี ฟน” เมลิคตอบชัดเจน
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มนิสราหรี่ตามอง...อย่างอีตานี่อะนะไม่มแี ฟน มองลงมาจาก
ดาวอังคารยังรู เ้ ลยว่าสะตอตัวพ่อ ทีเมื่อครู่ จูบเธอราวกับจะกระชาก
วิญญาณ ถา้ ไม่เชี่ยวชาญและโชกโชนคงจูบไม่เก่งขนาดนี้แน่ๆ...ต่อให ้
อมวัดมาพูดยังฟังดูไม่น่าเชื่อถือเลย
“แล ้วท�ำไมต้องเป็ นฉันด้วยฮะ คุณรวยไม่ใช่เหรอ รวยก็ไปจ้าง
คนอืน่ มาเล่นละครตบตาแม่คุณเองสิ มันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของฉัน
สักหน่อย ท�ำไมฉันจะต้องท�ำด้วย”
“จะจ้างคนอืน่ ได้ยงั ไงกันล่ะคุณ ก็ในเมือ่ แม่ผมเห็นว่าผมจูบคุณ
ไปแล ้ว แล ้วอีกอย่างผมก็แนะน�ำคุณกับแม่ผมไปแล ้วด้วย ว่าคุณคือ
ว่าที่เจ้าสาวของผม เกิดผมเปลี่ยนตัวคนรักปุบปับแบบนัน้ แม่ผม
ก็ รู ค้ วามจริ ง น่ ะ สิว่ า ผมโกหก ฉะนัน้ คุ ณ จะต้อ งช่ ว ยผม...นี่ ไ ม่ ใ ช่
ประโยคขอร้องนะ แต่คือค�ำสั่งจากเจ้านาย ถา้ คุณไม่ทำ� ตาม ผมจะ
หักเงินเดือนคุณจริงๆ ด้วย”
เอาอีกแล ้ว มุกเดิมๆ เอะอะอะไร ไม่ได้ดั่งใจก็จะหักเงินเดือน
น่ าร�ำคาญจริงๆ...นี่คิดว่าคนอย่างยายเอยมันโง่ดกั ดานมากนักหรือไง
ก็ในเมือ่ ท่าทางของเจ้านายหนุ่มดูร ้อนอกร้อนใจถึงปานนัน้ มองแว่บเดียว
ก็เดาออกว่าเรื่องนี้น่าจะค่ อนขา้ งส�ำคัญส�ำหรับเขามากเลยทีเดียว...
ดังนัน้ แม้วา่ เมือ่ ครู่เขาอาจจะเป็ นฝ่ ายถือไพ่เหนือกว่า แต่เสียใจด้วยนะ
ทีต่ อนนี้คนทีด่ ูจะเป็ นต่อคงเป็ นใครไปไม่ได้นอกจากเธอ!
“นี่คณ
ุ อย่ามาบังคับกันได้ไหม ก็ฉนั ท�ำไม่ได้ ฉันเล่นละครไม่เป็ น
เสแสร้งก็ไม่เก่ง แถมยังถือศีลห ้าอีกด้วย จะให้ฉนั มาพูดมุสาแบบนัน้ เนีย่
มันผิดศีลนะคุณ” มนิสรายกมือขึ้นกอดอก ดวงตากลมโตทัง้ สองข ้าง
เหลือบมองไปมา ท�ำทียกึ ยักคล ้ายกับว่าก�ำลังรูส้ กึ หนักอกหนักใจ “ตัง้ แต่
เกิดมาจากทอ้ งพ่อทอ้ งแม่ แค่ ใหพ้ ูดเรื่องโกหกฉันยังไม่กลา้ ท�ำเลย
อยู่ดๆี คุณจะให้ฉนั …”
“สิบลา้ น” เมลิคพูดทะลุกลางปลอ้ ง ประโยคอารัมภบทของ
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มนิสราจึงหล่นหายลงไปในล�ำคอ “ถ ้าคุณยอมสวมบทเป็ นภรรยาปลอมๆ
ของผม ผมจะยกหนี้ให ้คุณสิบล ้านบาท จะเอาหรือไม่เอา”
“เอา!”

“เพิ่งเดินทางมาถึงเหนื่อยๆ ดื่มน�ำ้ ผลไมเ้ ย็นๆ ก่อนนะคะ

คุณแม่” มนิสรากล่าวด้วยน�ำ้ เสียงหวานใส และบรรจงวางแก้วน�ำ้ ส ้มคัน้
ลงบนโต๊ะพร้อมกับของว่างซึง่ ถูกจัดใส่จานกระเบื้อง จากนัน้ ก็ไปนัง่ ข ้างๆ
เจ้านายหนุ่ม ทีบ่ ดั นี้เปลีย่ นสถานภาพเป็ นว่าทีเ่ จ้าบ่าวไปเรียบร้อยแล ้ว
หญิงสูงวัยในชุดทีด่ ูมรี สนิยมและค่อนข ้างหรูหราจ้องมองมนิสรา
ไม่วางตา ทีทา่ ของเธอดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยไว ้วางใจหญิงสาวแปลกหน้า
ทีบ่ ตุ รชายอ้างว่าคือว่าทีล่ ูกสะใภเ้ ท่าทีค่ วร “บอกแม่มาทีซเิ มลิค ท�ำไม
ว่าทีเ่ จ้าสาวของลูกถึงได้แต่งตัวแบบนี้”
“อ้อ พอดีว่าเอยก�ำลังจะไปปาร์ต้ งี านวันเกิดเพือ่ นน่ ะค่ะคุณแม่
แล ้วเพือ่ นเขาวางธีมไว้ว่า ‘ล�ำยอง 2563’ เอยก็เลยต้องแต่งตัวแบบนี้
ต้องขอโทษคุณแม่ดว้ ยนะคะทีท่ ำ� ให ้ตกใจและเข ้าใจผิด” มนิสราเตรียม
ค�ำตอบเอาไว้ในใจก่อนแล ้ว กล่าวจบก็กระพุม่ มือไหว ้ขอขมาว่าทีแ่ ม่สามี
อย่างอ่อนช้อย เรียบร้อยประหนึ่งผ ้าพับไว ้ อากัปกิรยิ าแตกต่างจากปกติ
อยู่มากโข
“แต่น่ีเพิง่ จะสีโ่ มงเย็นเองนะ ท�ำไมจัดปาร์ต้ กี นั เร็วนักล่ะ” ภาคินี
ยกนาฬกิ าข ้อมือขึ้นดูเวลาแล ้วจึงเอ่ยถาม ก่อนหยิบแก้วน�ำ้ ขึ้นดืม่ ดวงตา
ของผูท้ อ่ี าบน�ำ้ ร้อนมาก่อนพินิจพิเคราะห์หญิงสาวแปลกหน้า
“อ้อ ปาร์ต้ ีมนั เริ่มหกโมงเย็นค่ ะ แต่ พอดีว่าเอยไม่ค่อยมั่นใจ
ตัวเองเท่าไร ก็เลยลองชุดมาให้บดี ๋ ูก่อนน่ะค่ะ ว่าโอเคหรือเปล่า” มนิสรา
จีบปากจีบคอพูด พลางหันไปส่งสายตาหวานเยิ้มให้กบั ว่าทีส่ ามีปลอมๆ
“ว่ายังไงคะบี ๋ ชุดของเอยสวยพอหรือยังคะ”
เมลิคกะพริบตาปริบๆ ด้วยความฉงนกับสรรพนามใหม่ทเ่ี พิง่ จะ
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ได้ยนิ เป็ นครัง้ แรก เกือบจะรับมุกทีห่ ญิงสาวส่งต่อมาแทบไม่ทนั ครัน้
ตัง้ สติได้จึงรีบเออออไปตามน�ำ้ “อะ...เอ่อ สวยมากครับ สวยมาก
ปกติคุณก็สวยอยู่แล ้ว แต่วนั นี้สวยกว่าทุกๆ วัน”
กล่าวจบก็เอื้อมมือไปกระชับร่างผอมบางใหข้ ยับเขา้ มาแนบชิด
แล ้วฝังจุมพิตลงบนศีรษะของหญิงสาว ภาคินอี อกอาการเหวอเล็กน้อย
นานมากแล ้วทีเ่ ธอไม่ได้เห็นบุตรชายปฏิบตั ติ วั อ่อนหวานและทะนุถนอม
หญิง สาวคนใดมากถึง เพีย งนี้ นับ ตัง้ แต่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ท่ีค่ อ นข า้ ง
กระทบกระเทือนจิตใจของชายหนุ่มอย่างรุนแรง เมือ่ สีป่ ี ก่อน…
“บี?๋ ” หญิงสู งวัยทวนสรรพนามที่เธอเพิง่ จะได้ยนิ เป็ นครัง้ แรก
พลางเลิกคิ้วสูงเป็ นเชิงถาม
“อ้อ ก็ย่อมาจากเบบีไ๋ งคะคุณแม่ นี่เป็ นชื่อเรียกเฉพาะของเอย
กับเมลิคเขาน่ะค่ะ ใช่ไหมคะบี”๋ มนิสราแจกแจงแล ้วหันไปส่งไม ้ต่อให ้
เมลิคทีด่ ูท่าว่าจะยังตัง้ รับไม่ค่อยทันนัก
“เอ่อ...ใช่ครับ พอดีเรามีช่ือเรียกเฉพาะที่ใช้กนั สองคนน่ ะครับ
คุณแม่ อย่างเอยเนี่ย เขาก็มชี ่ือเล่นที่ผมเรียกได้คนเดียวเหมือนกัน
ใช่ไหมครับเหม่งน้อยของผม” เมลิคตอบกลับ ก่อนจะหันมาส่งยิ้มอ่อน
หวานให้ร่างผอมบางทีอ่ ยูใ่ นอ้อมแขน ทว่าคนตัวเล็กกลับลอบถลึงตาใส่
พลางกัดฟันกรอด
ใจคอจะตัง้ ชื่อใหเ้ ธอน่ารักน่าเอ็นดูกว่านี้หน่อยไม่ได้หรืออย่างไร
แล ้วลักษณะหน้าผากกว ้างอย่างเธอ เขาไม่เรียกว่าหัวเหม่งย่ะ แต่เรียกว่า
โหงวเฮ้งดี...นี่ถา้ รูว้ ่าอีตาเมลิคจะตัง้ สรรพนามใหเ้ ธอแบบนี้ เธอคงจะ
ตัง้ ชื่อเล่นเขาว่าหนอนน้อยเสียก็ดี เอาให้อบั อายแทบแทรกแผ่นดินหนี
ทุกครัง้ ทีไ่ ด้ยนิ เธอเรียกชื่อนี้ต่อหน้าคนเยอะๆ
แม ้ภายในใจจะขุน่ มัว แต่มอื อาชีพอย่างมนิสราไม่มที างเอาเรื่อง
ส่วนตัวมาปะปนกับเรือ่ งงาน หญิงสาวแสร้งหัวร่อต่อกระซิกกับชายหนุ่ม
ได้อย่ างลื่นไหล ไม่มีพิรุธใหภ้ าคินีรู้สึกตะขิดตะขวงใจ เรียกได้ว่า
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ฝี มอื การแสดงของเธอนัน้ ไม่เป็ นรองใคร ประหนึ่งตัง้ ใจจะควา้ รางวัล
ตุก๊ ตาทองสาขานักแสดงน�ำหญิงยอดเยีย่ มก็ไม่ปาน
ภาคินเี ผลอยิ้มตามให้กบั อากัปกิรยิ าของบุตรชายและว่าทีล่ กู สะใภ ้
เริ่มรู้สกึ เอ็นดู มนิสราขึ้นมานิดๆ มองเผินๆ เขาทัง้ สองก็ค่อนขา้ งจะ
เหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหยก และมันคงจะดีไม่นอ้ ย หากมีใคร
สักคนมาช่วยเยียวยาบาดแผลฉกรรจ์ภายในจิตใจของเมลิค
“แล ้วนี่ลูกจะไปปาร์ต้ ีพร้อมหนู เอยหรือเปล่าล่ะ” ภาคินีเปลีย่ น
หัวข ้อสนทนา
“อ้อ ตอนแรกผมก็ ต งั้ ใจจะไปกับ เอยครับ แต่ ว่ า คุ ณ แม่ ม า
กะทันหันแบบนี้…”
“ไปเถอะ ไม่ตอ้ งห่วงแม่ แม่เจ็ตแล็กด้วย ก�ำลังอยากพักผ่อน
อยู่พอดี” สีหน้าของภาคินีแลดูอดิ โรย การใช้เวลานั่งอยู่บนเครื่องบิน
นับสิบชัว่ โมง บวกกับสภาพอากาศทีค่ ่อนข ้างร้อนจัดของเมืองไทย ท�ำให ้
เธอรูส้ กึ อ่อนเพลีย
“อ้อ ครับ แล ว้ คุ ณ แม่ หิว หรื อ เปล่า ครับ กิ น อะไรมาหรื อ ยัง
ผมจะได้ให ้คนจัดเตรียมอาหารไว้ให้”
“แม่กนิ มาตัง้ แต่ลงเครื่องแล ้ว ลูกไปเถอะ แม่ขอตัวไปพักผ่อน
ก่ อนแลว้ กัน ส่วนเรื่องลู กกับหนู เอย ไวเ้ ราค่ อยคุยกันพรุ่งนี้อีกที”
กล่าวจบภาคินีก็ลุกขึ้นเดินฉับๆ ไปยังบันได หอ้ งนอนของเธออยู่บน
ชัน้ สองของตัวบา้ น แม่บา้ นสามสีค่ นช่วยกันประคองหญิงสูงวัยขึ้นไป
พักผ่อน พร้อมหอบหิ้วกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่อกี สามใบตามขึ้นไปติดๆ
มนิสรามองตามว่าทีแ่ ม่สามีอย่างไม่วางตา ครัน้ เห็นว่าหญิงสูงวัย
เดินหายลับไปแล ้ว จึงหันไปหาชายหนุ่มทีน่ งั่ อยูข่ ้างๆ ก่อนจะลุกขึ้นยืน
พร้อมๆ กับรัง้ ท่อนแขนก�ำย�ำใหล้ ุกขึ้นเดินตาม “มานี่เลย เรามีเรื่อง
ต้องตกลงกัน!”
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“จะไปไหน” เมื่อเลี้ยวรถยนต์ออกจากประตูรวั้ บา้ น เมลิค

ก็ ห นั มาถามมนิ ส ราซึ่ง นั่ ง หน้า งอเป็ น จวัก อยู่ บ นเบาะนั่ ง ข า้ งคนขับ
หญิงสาวปรายตามองมาทีช่ ายหนุ่มเล็กน้อยด้วยท่าทีรำ� คาญใจ ก่อนจะ
เอ่ยตอบส่งๆ ไป
“คิดเองไม่เป็ นหรือไง จะไปไหนก็ไปเถอะ ขอแค่เป็ นที่ส่วนตัว
ที่มแี ค่คุณกับฉัน แล ้วก็ตอ้ งไม่มใี ครได้เห็นชุดอุบาทว์ๆ ที่คุณบังคับ
ให้ฉนั ใส่น่ีดว้ ย”
“แน่ ใจเหรอ ว่าจะใหผ้ มเป็ นคนเลือกสถานที่” เมลิคถามซ�ำ้
คนข ้างๆ จึงกระแทกเสียงตอบ
“เออ”
“ก็ไ ด้ แต่ อ ย่ า มาโวยวายทีห ลัง ก็แ ล ว้ กัน ” กล่า วจบก็จ ดั การ
ตบไฟเลี้ยวซา้ ยแลว้ หักพวงมาลัยเลี้ยวเขา้ สู่ถนนสายเล็กๆ มนิสรา
เหลือบตามองซา้ ยขวาด้วยความสงสัยว่าเขาจะพาเธอไปไหน แลว้ ก็
ต้องตกใจสุดขีดเมือ่ เมลิคหมุนพวงมาลัยเลี้ยวเข ้าสถานทีแ่ ห่งหนึ่ง ทีซ่ ง่ึ
บ่งบอกชัดเจนว่ามันคือ ‘โรงแรมม่านรูด’
“เฮ้ยๆ นี่คุณท�ำบ ้าอะไรของคุณเนี่ย พาฉันมาทีไ่ หนท�ำไม จอด
เลยนะ จอด!” มนิสราตวาดแว ้ด พร้อมทุบไปทีไ่ หล่ข ้างซ ้ายของคนขับ
ชายหนุ่มหาได้ชะลอความเร็วลง แต่เลี้ยวรถเข ้าไปจอดบริเวณหน้าห ้อง
ทีย่ งั ว่างอยู่ พนักงานของโรงแรมรีบวิง่ มารูดม่านปิ ด
ลงจากรถปุ๊ บก็ถามปับ๊ “พาฉันมาทีน่ ่ีทำ� ไม”
เสียงถามแข็งกระด้างตามอารมณ์ของผูพ้ ูด เมลิคยักไหล่อย่าง
ไม่ยห่ี ระ “ก็น่ไี งทีส่ ว่ นตัว ทีท่ ม่ี แี ค่คณ
ุ กับผม แล ้วก็ไม่มใี ครเห็นชุดคุณ
ด้วยอีกต่างหาก ไม่ทราบว่าสถานทีท่ ผ่ี มเลือกให ้เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์คณ
ุ
ตรงไหน”
ว่าแล ้วก็สบื เทา้ เข ้ามาใกล ้ โดยทีร่ ่างผอมบางหาได้กระเถิบถอย
แม ้แต่กา้ วเดียว มนิสราเชิดใบหน้าขึ้นอย่างหยิง่ ทระนง แม้วา่ แท ้จริงแล ้ว
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เธอจะรูส้ กึ หวั่นเกรงเป็ นอย่างมากก็ตาม
“เสแสร้ง! อย่าคิดว่าฉันไม่รูน้ ะ ว่าคุณจงใจพาฉันมาทีน่ ่ีกเ็ พราะ
ตัง้ ใจจะรวบหัวรวบหางจับฉันท�ำเมียของคุณจริงๆ ใช่ไหม คุณนี่มนั
หืน่ กาม มักมาก คอยดูนะ ฉันจะเเจ้งความเอาคุณเข ้าตะราง ข ้อหา...
ว ้าย!” เสียงก่นด่าของมนิสรากลายเป็ นเสียงร้องด้วยความตื่นตระหนก
เมือ่ จูๆ่ ก็ถกู ชายหนุ่มรวบเอวเล็กขึ้นพาดบ่า มนิสรากรีดร้องและพยายาม
ดีดดิ้น แต่กไ็ ม่อาจต้านทานพละก�ำลังของชายหนุ่มรูปร่างก�ำย�ำ
เมลิคนึกอยากได้อะไรสักอย่างมาอุดหูเสียจริง ก็เสียงหวีดร้อง
แหลมเล็กของมนิสรา นอกจากจะท�ำให ้เขารูส้ กึ แสบแก้วหู มันยังส่งผล
ใหเ้ ขามีอาการประสาทอีกด้วย ชายหนุ่มแบกร่างผอมบางเดินตรงไปที่
ประตูหอ้ งพักอย่างว่องไว ครัน้ จัดการลงกลอนเสร็จจึงค่อยโยนผูห้ ญิง
ปากจัดลงบนเตียงหนานุ่ มอย่างแรง “นี่คุณ แก้วหู ผมเกือบจะแตก
เพราะเสีย งกรีด๊ ของคุ ณ อยู่ แ ล ว้ ผมแค่ พ าคุ ณ มาคุ ย ธุ ร ะตามที่คุ ณ
ต้องการเองนะ ไม่ได้พาเข ้าโรงเชือด”
“ก็แล ้วท�ำไมต้องเป็ นทีน่ ่ีฮะ นี่มนั โรงแรมม่านรูดนะคุณ”
ร่างผอมบางหยัดกายลุกขึ้นนั่งแล ้วเถียงกลับ
“มาโรงแรมม่านรูดแล ้วยังไง มันไม่ได้มใี ครเอาปื นจ่อหัวบังคับ
ให ้เราท�ำอะไรกันสักหน่อย คุณนี่เป็ นคนแบบไหนกันฮะ เอะอะก็คดิ แต่
เรื่องใต้สะดือตลอด ของขาดหรือไง” เมลิคว่าพลางยกท่อนแขนก�ำย�ำ
ขึ้นกอดอกแน่ น ดวงตาคมจ้องมองไปทีม่ นิสราอย่างไม่วางตา สีหน้า
เหมือนก�ำลังร�ำคาญเต็มทน
ใบหน้าสวยหวานซึง่ ตรงกันข ้ามกับนิสยั แก่นแก้วปรากฏสีแดงฝาด
บนแก้ม นวลเนี ย นทัง้ สองข า้ ง เธออ้อ มแอ้ม ตอบปฏิเ สธไปอย่ า ง
ไม่เต็มเสียงนัก ยอมรับว่าแอบคิดเลยเถิดไปถึงเรื่องอย่างว่าจริงๆ
“บา้ เหรอ ฉันไม่ได้คิดอย่ างนัน้ สักหน่ อย ฉันก็แค่ ...ไม่ชอบ
สถานทีแ่ บบนี้กเ็ ท่านัน้ ”
พิมพ์ณารากุล 39

“ก็ แ ล ว้ ใครใช้ให้ผ มเป็ น คนเลือ กสถานที่ล่ะ พอผมเลือ กให ้
ก็ไม่พอใจอีก เรื่องมากจริงๆ”
“ใครจะไปคิดว่าคุณจะพาฉันมาโรงแรมม่านรูดล่ะ”
“แล ้วจะให ้ผมพาไปทีไ่ หนล่ะ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านหนังสือ
หรือแมแ้ ต่ คาเฟ่ แมว มันก็มคี นอื่นอยู่ดว้ ยทัง้ นัน้ แต่ ท่ีน่ี นอกจาก
จะเป็ นที่ท่เี ราสามารถคุยกันได้แบบส่วนตัว มันก็ยงั ไม่มใี ครเห็นคุณ
ในสภาพนี้ดว้ ย” ว่าแล ้วก็กวาดสายตามองว่าทีเ่ จ้าสาวหมาดๆ ของเขา
ตัง้ แต่หวั จดเท ้า
มนิสราหน้าตึง รีบเถียงกลับ “ก็คุณนั่นแหละ มาบังคับให้ฉนั
แต่งตัวแบบนี้ทำ� ไมฮะ โรคจิตเหรอ”
“ก็ตอนทีใ่ ห้ใส่ ผมคิดว่าจะใหค้ ุณอยู่แต่ในบ ้านนี่นา ใครจะไปรู ้
ว่า จู่ ๆ แม่ผ มจะโผล่ม า แล ว้ คุ ณ ก็ เ ป็ น คนต้น คิด ขึ้น มาเองว่า จะไป
งานวันเกิดเพื่อน ผมก็เลยจ�ำเป็ นต้องพาคุณออกมาจากบา้ นนี่ไงเพื่อ
ไม่ใหด้ ูมพี ริ ุธ นี่ถ ้าคุณไม่กเุ รื่องงานวันเกิดเพือ่ นขึ้นมา ป่ านนี้เราคงได้
คุยธุระกันในห ้องท�ำงานของผมแล ้ว ไม่จำ� เป็ นต้องมาอุดอูอ้ ยู่ทโ่ี รงแรม
รูหนู น่ีหรอก”
ค�ำอธิบายของเมลิคท�ำเอามนิสราเถียงไม่ออก ใบหน้าสวยหวาน
เชิดขึ้น แอบขมุบขมิบปากบ่นพึมพ�ำคนเดียวเบาๆ
“ท�ำไมโควตาความซวยของฉันมันถึงได้เยอะแบบนี้นะ”
“ตกลงว่าคุณต้องการจะคุยอะไรกับผม” เมลิคทรุดตัวลงนั่ง
บนเตียงขนาดใหญ่ ดวงตาคมกวาดมองรอบหอ้ ง ซึง่ ไม่มเี ฟอร์นิเจอร์
ชิ้นใดๆ นอกเสียจากเตียงนอนทีต่ งั้ ตระหง่านอยู่กลางห ้อง ข ้างฝายังมี
ภาพโปสเตอร์ผู ้หญิงในสภาพกึ่งเปลือยติดอยู่ดว้ ย
“ฉันอยากท�ำข ้อตกลงทางธุรกิจกับคุณ”
เมลิคเลิกคิ้วสูง “ท�ำไม กลัวผมเบี้ยวเหรอ”
“ใช่ เกิดอยู่ดีๆ คุณตลบหลังฉัน ไม่ยอมยกหนี้ใหต้ ามที่เรา
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ตกลงกันไว ้ ฉันก็เสียเปรียบฟรีๆ น่ะสิ เพราะฉะนัน้ ฉันกับคุณเราต้อง
ท�ำหนังสือสัญญาให้ชดั เจน รวมถึงระบุขอบเขตทีค่ ณ
ุ จะสามารถกระท�ำ
กับฉันในฐานะภรรยาปลอมๆ นีด่ ้วย” ว่าพลางยกมือขึ้นกอดอก คนอย่าง
มนิสราไม่มที างปล่อยให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบได้งา่ ยๆ อยู่แล ้ว
“ขอบเขตทีว่ ่านี่หมายถึงอะไร กลัวเสียตัวเหรอ” เมลิคเอ่ยถาม
ไปตามตรง
“ก็แน่ นอนสิ ในเมื่อมีผูห้ ญิงสวยๆ อย่างฉันมานอนร่ วมหอ้ ง
กับคุณ อยู่ใกล้ชดิ คุณตลอดเวลา มันก็อาจจะท�ำใหค้ ุณรู้สกึ หวั่นไหว
ได้บา้ งแหละ แต่ เสียใจด้วยนะ เพราะฉันจะเก็บความบริสุทธิ์เอาไว ้
ใหเ้ ฉพาะคนทีฉ่ นั รักเท่านัน้ ไม่ใช่วา่ ทีส่ ามีปลอมๆ อย่างคุณ” มนิสรา
ว่าพลางฉีกยิ้มกว ้าง ราวกับภูมอิ กภูมใิ จเสียเต็มประดาทีอ่ ตุ ส่าห์รกั ษา
ความโสดและซิงมาได้จนถึงป่ านนี้ ผิดกับเมลิคที่ทำ� หน้าเบื่อหน่ าย
ส่ายศีรษะไปมาแล ้วถอนหายใจ คล ้ายกับว่าไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับสิง่ ที่
หญิงสาวเต็มใจน�ำเสนอเลยแม ้แต่นอ้ ย
“นมเล็กอย่างกับตุ่มมดแดงกัดอย่างนี้น่ะเหรอคุณ ใครจะไปคิด
พิศวาสลง ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของผู ช้ ายจะชอบผู ห้ ญิงสวยๆ แต่
ผูห้ ญิงหน้าอกแบนราบเหมือนเด็กอนุ บาลอย่างคุณ ผมพิศวาสไม่ลง
จริงๆ บอกตรงๆ ว่าเห็นคุณแล ้วผมหมดอารมณ์ทางเพศไปเลย”
มนิสรารู้สกึ เหมือนถูกใครเอาก้อนหินมาขวา้ งใส่หน้าจนชาวู บ
ไปชัว่ ขณะ เมือ่ ตัง้ สติได้จงึ รีบเอ่ยสวนผู ้ชายปากเปราะ “ฮื้อ ไอ้คนจิตใจ
ต�ำ่ ทราม ผู ้หญิงจะสวยหรือไม่สวยเนีย่ เขาดูทอ่ี งค์ประกอบหลายๆ อย่าง
รวมกันย่ะ รูปร่างหน้าตาก็ส่วนหนึ่ง แต่กิริยามารยาท ความคิดและ
นิสยั ใจคอต่างหากทีจ่ ะเป็ นตัวตัดสิน กรุณามองให้ลกึ ลงไปถึงจิตใจเขา
ได้ไหม ไม่ใช่มองแต่ทห่ี น้าอกหน้าใจ แล ้วคิดแต่เรื่องอย่างว่า”
เมลิคหยักไหล่อย่างไม่ยห่ี ระ “อ้อ จะบอกว่าตัวเองสวยทัง้ ภายใน
และภายนอกว่างัน้ ”
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“ก็แล ้วแต่คณ
ุ จะคิด แต่ฉนั คิดว่าผู ้ชายมักมากในกามทีช่ อบมอง
ผู ห้ ญิงที่เปลือกนอกอย่ างคุณเนี่ย น่ าจะมีปญ
ั หาด้านความคิดและ
สติปญ
ั ญานะ ให้ฉนั พาไปพบจิตแพทย์ไหม หรือไม่กเ็ ข ้าวัด ไปสวดมนต์
นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมดูบ ้างก็ได้ เผือ่ ความคิดต�ำ่ ๆ ของคุณจะได้
สูงขึ้นบ ้าง”
มนิสราร่ายยาว ท�ำเอาเมลิคยกมือขึ้นเกาศีรษะแกรกๆ พลอย
ท�ำหน้าไม่ถกู นี่ไม่ทราบว่าเขาไปสะกิดแผลเก่าของเธอเข ้าหรืออย่างไร
“โอ้โฮ ผมแค่หยอกเล่นนิดเดียว ด่าจนผมส�ำนึกผิดแทบไม่ทนั เลยนะ
คุณ แล ้วไอ้ทว่ี า่ ผมจิตใจต�ำ่ ทรามเมือ่ กี้ ผมหักห ้าร้อยนะ ตามกติกา”
“เออ หักไปเลย ฉันยอม แต่ในเมือ่ คุณหน้าเลือดกับฉัน งัน้ ฉัน
ขอหน้าเลือดกับคุณบ ้างแล ้วกัน” หญิงสาวหาได้เกรงกลัวเจ้านายทีพ่ ว่ ง
ต�ำแหน่งว่าทีส่ ามีของเธอเลยสักนิด ดวงตากลมโตทอดมองไปทีค่ ู่อริหนุ่ม
สีหน้าท ้าทาย
“หมายความว่าไง คุณจะท�ำอะไร”
“ก็ไม่ทำ� ไม แต่ ฉนั จะคิดค่ าเสื่อมสภาพเพิ่ม” มนิสราระบาย
ยิ้ม หวานก่ อ นแจกแจงรายละเอีย ด “โอบกอดหนึ่ ง พัน หอมแก้ม
จูบหน้าผาก จูบหัว สองพัน จูบปากทุกรูปแบบ ฉันคิดราคาเหมาจ่าย
หมืน่ ห ้า ถ ้าต้องจดทะเบียนสมรสกับคุณด้วยจ่ายเพิม่ หนึ่งล ้าน ตอนหย่า
ฉัน จะไม่ข อสิน สมรสใดๆ แต่ คุ ณ ต้อ งหัก หนี้ ให้ฉัน ด้ว ยอีก ห า้ ล า้ น
โทษฐานท�ำฉันเสียราคา สรุปว่าเฉพาะวันนี้ ตอนอยูท่ ห่ี ้องท�ำงานของคุณ
คุณหักฉันพันหา้ เมือ่ กี้อกี หา้ ร้อย รวมเป็ นสองพัน แต่ในส่วนของฉัน
คุณจูบปากหนึ่งครัง้ จูบหัวสองครัง้ โอบเอวหนึ่งครัง้ วันนี้คุณต้อง
ลดหนี้ให้ฉนั สองหมืน่ ”
เมลิคอ้าปากค้างทันทีทม่ี นิสรากล่าวจบ นี่ไม่รูเ้ ลยว่าระหว่างเขา
กับเธอ ใครกันแน่ทส่ี มควรถูกเรียกว่าหน้าเลือด “โห คุณ จะไม่มากไป
หน่อยเหรอ นี่ผมไปซื้อกินสภาพสวยๆ ระดับนางฟ้ ายังไม่แพงขนาดนี้
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เลยนะ”
“อ้าว แล ้วคุณจะเป็ นเดือดเป็ นร้อนท�ำไมเนี่ย ไหนบอกว่าไม่มที าง
พิศวาสผูห้ ญิงอย่างฉันไง ฉะนัน้ ถา้ ไม่อยากเสียเงินก็อย่าลวนลามฉัน
บ่อยๆ สิ อ้อ แล ้วก็อกี อย่างนะ ฉันกับผู ้หญิงขายตัวมันไม่เหมือนกัน
นะคุณ คุณจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ ของแบบนัน้ คุณจะซื้อกิน
ที่ไหน เวลาไหนก็แลว้ แต่ คุณจะสะดวก...แต่ ผูห้ ญิงที่ลมิ เิ ต็ดอิดิชั่น
อย่างฉันเนี่ย มีแค่ช้ นิ เดียว หาซื้อตามทอ้ งตลาดไม่ได้หรอกนะบอกไว ้
ก่อน คุณก็ถอื เสียว่าค่าเสื่อมสภาพของฉัน นับเป็ นรายได้เสริมเล็กๆ
น้อยๆ ก็แล ้วกันนะ อย่าลืมสิวา่ ฉันเป็ นหนี้คณ
ุ ตัง้ ยีส่ บิ ห ้าล ้าน ใจคอคุณ
จะให้ฉนั อยู่ใช้หนี้ไปอีกแปดสิบปี จริงๆ เหรอ” ว่าแล ้วก็กะพริบตาปริบๆ
เรียกคะแนนสงสาร หากเมลิคกลับดูเหมือนว่าไม่พงึ พอใจกับข ้อตกลง
ของเธอเท่าทีค่ วร หญิงสาวจึงตัดสินใจเปลีย่ นมาพูดขูแ่ บบอ้อมๆ แทน
“แต่ถา้ คุณจะไม่ยอมรับขอ้ ตกลงนี้ก็ไม่เป็ นไรนะ ฉันยอมกลับไปเป็ น
คนรับใช้ให ้คุณตามเดิม แล ้วก็จะสารภาพความจริงทัง้ หมดให ้แม่คณ
ุ ฟัง
คุณโอเคหรือเปล่าล่ะ”
เมลิคกัดฟันพูดด้วยความรูส้ กึ มันเขี้ยว นึกอยากหยิกแก้มนวลๆ
นั่นสักทีสองที “หัวหมอนักนะยายตัวแสบ”
“จุๆ๊ ” มนิสราว่าพลางยกนิ้วขึ้นแตะทีร่ มิ ฝี ปาก “แบบนี้เขาไม่เรียก
ว่าแสบนะคะว่าทีส่ ามี เขาเรียกว่าแซ่บ!”
กล่าวจบก็หวั เราะคิกคัก ความรูส้ กึ ของการถือไพ่เหนือกว่ามันดี
แบบนี้น่ีเอง จะชี้ไมเ้ ป็ นนก ชี้นกเป็ นไม้ก็ทำ� ได้ตามใจสั่ง คอยดูเถอะ
อีตาเมลิค เดีย๋ วจะได้รูว้ า่ นรกของจริงมันเป็ นเช่นไร
“ก็ได้ ผมตกลงยอมรับขอ้ เสนอของคุณ แต่มขี อ้ แม้ว่า ถา้ เกิด
คุณท�ำความลับระหว่างเราสองคนรั่วไหลไปจนถึงหูแม่ผมละก็ สัญญา
ก็จะถือว่าเป็ นโมฆะทันที”
“โอ๊ย คุณไม่ตอ้ งห่วง ระดับฉัน จ้างสิบล ้าน ฉันเล่นให้รอ้ ยล ้าน
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อยูแ่ ล ้ว รับประกันว่าแม่คณ
ุ ไม่มที างจับได้แน่นอน” มนิสรากล่าวยืนยัน
ด้วยความมาดมั่น การันตีดว้ ยรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยีย่ มจากการ
เล่นละครเวทีในสมัยเรียนชัน้ มัธยมปลาย “ว่าแต่ ฉันถามอะไรหน่อยสิ
ท�ำไมคุณถึงยอมทุม่ ทุนขนาดนี้อะ มันส�ำคัญมากเหรอ นี่ถ ้าฉันเป็ นคุณ
ฉันคงจะว่าจ้างผู ้หญิงคนใหม่ในราคาทีถ่ กู กว่ามาแทนทีแ่ ล ้วนะเนี่ย”
ถึงจะค่อนข ้างพึงพอใจในผลตอบแทนมหาศาลจากเจ้านายหนุ่ม
แต่มนิสราก็อดทีจ่ ะสงสัยไม่ได้อยู่ดี
“แม่ผมเกลียดผู ช้ ายเจ้าชู ้ ถา้ รู ว้ ่าเราจู บกันโดยที่ไม่ได้คบกัน
มีหวังว่าผมคงได้ถูกแม่แพ่นกบาลแน่ๆ และอีกอย่างตอนแม่อยูท่ อ่ี งั กฤษ
ผมโกหกแม่วา่ มีคนรักแล ้วและก็กำ� ลังจะแต่งงานกัน แต่นึกไม่ถงึ ว่าแม่
จะกลับมากะทันหัน ผมเตรียมการไม่ทนั จึงจ�ำเป็ นต้องอ้างไปว่าคุณ
คือว่าทีเ่ จ้าสาวของผม...นี่ถ ้าเกิดแม่รูค้ วามจริงว่าเรือ่ งระหว่างเราสองคน
เป็ นแค่เรื่องโกหก จะต้องโกรธผมมากแน่ๆ” สีหน้าของชายหนุ่มแลดู
วิตกกังวลและค่อนข ้างเคร่งเครียด
“ก็ถ ้าคุณกลัวแม่โกรธ คุณจะโกหกท่านท�ำไมล่ะ”
“มันจ�ำเป็ นน่ะสิ เพราะแม่ผมก�ำลังป่ วย”
“ป่ วย? ป่ วยแลว้ เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ล่ะ แม่ป่วยคุณก็พาท่าน
ไปรักษาสิ”
เมลิค นิ่ ง ไปพัก ใหญ่ ก บั ค�ำ แนะน�ำ ของมนิ ส รา ก่ อ นจะค่ อ ยๆ
อธิบายความจ�ำเป็ นของเขาให ้เธอฟัง
“เดือนทีแ่ ล ้วแม่ผมอัลตราซาวนด์เจอก้อนเนื้อขนาดไม่ใหญ่มาก
ในมดลูก หมอแนะน�ำให้รบี ท�ำการผ่าตัดเพือ่ เอาก้อนเนื้อนั่นออก แล ้ว
ส่งชิ้นเนื้อไปตรวจว่าเป็ นเนื้องอกธรรมดาหรือเนื้อร้าย หากผลออกมา
ว่าเป็ นเนื้อร้ายจริงๆ ก็จะต้องได้รบั ยารักษาอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อ
ไม่ ใ ห เ้ ชื้ อ ลุ ก ลามไปยัง ส่ ว นอื่น ๆ ของร่ า งกาย...ติ ด ก็ ต รงที่แ ม่ ผ ม
ไม่ยนิ ยอมเข ้ารับการผ่าตัดเอาไอ้กอ้ นเนื้อบ ้าๆ นั่นออกนี่ส”ิ
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“ท�ำไมอะ แม่คุณไม่อยากหายเหรอ”
“อยากหายสิคุณ คนป่ วยทุกคนก็อยากหายจากโรคทีเ่ ป็ นทัง้ นัน้
แหละ แต่ทแ่ี ม่ผมไม่ยอมผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจตามค�ำแนะน�ำจาก
หมอ ก็เพราะว่าแม่ผมกลัว...กลัวว่าหากผลออกมาว่าเป็ นเนื้อร้ายจริงๆ
แลว้ จะหมดอาลัยตายอยาก เพราะไม่รูว้ ่าจะมีชีวติ อยู่ต่อได้อีกนาน
แค่ ไหน จึงอยากใหผ้ มรีบแต่ งงานกับคนที่ผมรัก...แม่อยากเห็นผม
มีความสุข มีครอบครัว และแม่เองก็อยากจะมีความสุขทีส่ ดุ ในวันส�ำคัญ
ของผมโดยที่ไม่ตอ้ งมีเรื่องอะไรมากวนใจ จึงยื่นค�ำขาดว่าจะไม่ยอม
ผ่าตัดเอาเนื้องอกนี่ออกไปตรวจเด็ดขาด จนกว่างานแต่งงานของผม
จะผ่านพ ้นไป”
มนิสราฟังแล ้วก็อดใจหายไปด้วยไม่ได้ “อ้าว แล ้วถา้ ผลตรวจ
ออกมาว่าเป็ นมะเร็งจริงๆ ล่ะ ฉันต้องท�ำยังไง”
“คุณก็ตอ้ งอยู่เป็ นภรรยาปลอมๆ ของผมต่ อไปก่ อน จนกว่า
ที่แม่ผมจะรักษาตัวจนหายดี เพราะในระหว่างที่คุณอยู่ แม่ผมก็ยงั
มีกำ� ลังใจว่าน่ าจะได้อุม้ หลาน แต่ถา้ ผลตรวจออกมาว่าไม่ใช่เนื้อร้าย
สัญญาระหว่างเราก็นบั เป็ นอันสิ้นสุดลง เมือ่ นัน้ เราค่อยหย่ากัน”
“ถ ้าเกิดแม่คุณรูค้ วามจริงทีหลังว่าถูกหลอก ท่านจะไม่เสียใจแย่
เหรอ”
“ก็อย่าให ้แม่ผมรูค้ วามจริงสิ บอกว่าเราเลิกกันเพราะเข ้ากันไม่ได้
หรือเหตุผลอืน่ ๆ อย่างเช่น ไม่ได้รกั กันแล ้ว อยากกลับไปเป็ นเพือ่ นกัน
มากกว่า อะไรท�ำนองนี้ ตอบสวยๆ เหมือนพวกดาราตอนเลิกกันน่ ะ
เข ้าใจไหมคุณ”
“เออ เข า้ ใจ ว่ า แต่ ท่ีผ่ า นมา...คุ ณ ไม่ เ คยคบหาดู ใ จกับ ใคร
จริงๆ จังๆ เลยเหรอ รวยล ้นฟ้ าแบบคุณ แค่ชูแบงก์สเี ทาปึ กใหญ่ๆ
หรือเปย์กระเป๋ าราคาแพงๆ ให้ใครคนหนึ่งสักใบ ขี้คร้านจะมีผูห้ ญิง
พร้อมใจกันเข ้ามายืน่ ใบสมัครต�ำแหน่งภรรยาของคุณกันให้คกึ คัก”
พิมพ์ณารากุล 45

“ไม่จำ� เป็ น คนเราด�ำรงชีวติ อยู่ได้ดว้ ยปัจจัยสี่ ต่อให้ไม่มคี นรัก
เป็ นตัวเป็ นตน ผมก็มชี วี ติ อยูต่ ่อได้” เสียงพูดฟังดูเย็นชา แววตาปรากฏ
ร่องรอยของความเศร้าหมอง
“ท�ำไมอะ หรือว่าคุณไม่ชอบผู ้หญิง แต่มรี สนิยมชอบเพศเดียวกัน
อะไรประมาณนี้”
“อยากลองพิสูจน์ดูไหมล่ะ จะได้รูว้ า่ ผมเป็ นชายเเท ้หรือชายเทียม”
อารมณ์หม่นหมองเมื่อครู่ จางหายไปอย่างรวดเร็ว ชายหนุ่ มยิ้มกริ่ม
ดวงตาเป็ นประกายประหนึ่งสุนขั จิ้งจอกจอมเจ้าเล่หท์ ก่ี ำ� ลังมองหาเหยือ่
อันโอชะ
“บา้ ทะลึ่ง” มนิสราโต้กลับ พวงแก้มทัง้ สองขา้ งแดงก�ำ่ เป็ น
ลูกต�ำลึงสุกอย่างห ้ามไม่อยู่
“ผมชอบผูห้ ญิง แต่ผมแค่ไม่อยากรักหรือผูกมัดกับใครเท่านัน้
แหละ และผมก็ไม่เชื่อด้วยว่ารักแท้มนั จะมีอยู่จริง”
ค�ำตอบของเมลิคท�ำเอามนิสราเลิกคิ้วสูงด้วยความข ้องใจ
“ท�ำไมอะ”
“เหตุผลส่วนตัวน่ะคุณ”
“ปกปิ ดแบบนี้แสดงว่ามีปมชัวร์ๆ” ว่าพลางหรี่ตามองชายหนุ่ ม
ที่นั่ ง อยู่ ต รงหน้า ครัน้ เขาตวัด สายตามองมาที่เ ธอ มนิ ส ราจึง ค่ อ ย
เปลีย่ นหัวข ้อสนทนา “เอ่อ แล ้วเราจะท�ำยังไงให ้ดูเหมือนคู่รกั จริงๆ ล่ะ
คุณ ในเมือ่ ห ้องนอนคุณก็ไม่มขี องใช้ของฉันสักชิ้น เกิดแม่คณ
ุ เข ้าไปเห็น
ท่านจะไม่สงสัยเอาเหรอ”
“เรื่องนัน้ คุณไม่ตอ้ งห่วง เดีย๋ วผมจะใหค้ นไปจัดการให ้ น่ าจะ
เรียบร้อยก่อนทีเ่ ราจะกลับถึงบ ้าน ส่วนเรื่องหนังสือสัญญาระหว่างผม
กับคุณ ผมจะร่างสัญญาเอาไว้ให้กแ็ ล ้วกัน เรียบร้อยเมือ่ ไรจะเอามาให ้
คุณตรวจสอบอีกที แล ้วถ ้าไม่โอเคกับข ้อตกลงข ้อไหนก็แย้งมาได้”
“อ้อ โอเค เอ่อ คุณ...ฉันมีเรื่องสงสัยอยากจะถาม”
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“สงสัยอะไรนักหนาอีกล่ะคุณ ถามอยู่ได้ ชาติทแ่ี ล ้วเป็ นนกแก้ว
นกขุนทองหรือไง” ว่าแลว้ ก็ส่ายศีรษะด้วยความอ่อนใจ รู้สกึ ว่าวันนี้
เป็ นวันทีเ่ ขาพูดมากจนรูส้ กึ คอแห ้ง น�ำ้ ลายเหนียวขึ้นมาเลยทีเดียวเชียว
“ฉันแค่ อยากรู ว้ ่าคุณท�ำธุ รกิจอะไร ท�ำไมถึงได้รำ� ่ รวยขนาดนี้
ฉันเป็ นว่าที่ภรรยาของคุณนะ จะไม่บอกฉันสักหน่ อยหรือไงว่าคุณ
ท�ำงานอะไร เอ๊ะ หรือว่าจะเป็ นธุรกิจผิดกฎหมาย”
“เพอ้ เจ้อ คนรวยมันต้องเป็ นคนที่ทำ� อาชีพไม่สุจริตอย่างเดียว
หรือไง” คนถูกกล่าวหาหันมาเอ็ดอย่างไม่จริงจังนัก
“อ้าว ใครจะไปรูล้ ะ่ คนท�ำอาชีพพวกนี้กไ็ ม่มใี ครยอมรับออกมา
ตรงๆ ทัง้ นัน้ แหละ”
เมลิคผ่อนลมหายใจ ก่อนตอบสัน้ ๆ ตัดความร�ำคาญ
“ผมเป็ นเจ้าของวาร์ดาไนต์คลับ และผู้ถอื หุน้ ใหญ่ ของบริษทั
วาร์ดาออฟเดอะบลูซ”ี
มนิสราเบิกตาโพลงด้วยความตื่นตะลึงเมือ่ ได้ยนิ ค�ำตอบ...นาทีน้ ี
เรียกได้วา่ ไม่มใี ครไม่รจู้ กั วาร์ดาไนต์คลับ สถานบันเทิงหรูหราขนาดใหญ่
ซึ่งตัง้ อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่นั่นคือศู นย์รวมของความบันเทิงในยาม
ราตรีและเป็ นทีช่ ่นื ชอบของกลุม่ วัยรุ่นจ�ำนวนมาก แต่ทม่ี นิสราตื่นเต้น
ยิ่ง ไปกว่ า ก็ ค งจะเป็ น เรื่อ งของบริษ ทั วาร์ด าออฟเดอะบลู ซี บริษ ทั
เดินเรือส�ำราญชื่อดังทีเ่ ธอเคยนึกอยากจะร่วมงานด้วย
วาร์ด าออฟเดอะบลู ซีมีเ รื อ ในสัง กัด มากถึง สิบ สองล�ำ จอด
ประจ�ำการอยู่ ในหลายๆ ประเทศ ทัง้ อังกฤษ อเมริกา รวมไปถึง
ประเทศไทย โดยเรื อ ส�ำ ราญขนาดใหญ่ ข องบริ ษ ทั วาร์ด ามีมู ล ค่ า
การก่อสร้างเริ่มต้นอยู่ทป่ี ระมาณหนึ่งหมืน่ ล ้านบาทขึ้นไปต่อล�ำ
...ฉะนัน้ เรือสิบสองล�ำก็จะเท่ากับหนึ่งแสนสองหมืน่ ล ้านบาท…
“โอ้โฮ ถ ้าอย่างงัน้ …”
“พูดมากจริงๆ เลยคุณ หุบปากบา้ งจะได้ไหม” เมลิครีบเบรก
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ไว ้ก่อน ขี้เกียจจะสาธยายความเป็ นมาทีแ่ สนจะยาวเหยียดให ้มนิสราฟัง
ริ ม ฝี ปากบางเผยอค้า งไว ้ ความอยากรู อ้ ยากเห็น ดับ วู บ ลง
กลางอากาศ “ชิ ไม่ถามแล ้วก็ได้ย่ะ”

48 บงการรักจอมแก่น

3

เมลิคและมนิสรารอจนเวลาผ่านล่วงเลยมาเกือบๆ เที่ยงคืน

หลังได้รบั รายงานจากคีรากร ลู กสมุนมือขวาของเมลิค ว่าได้อาศัย
ช่วงเวลาทีภ่ าคินีกำ� ลังพักผ่อนเขา้ ไปจัดการปรับแต่งหอ้ งนอนจนเสร็จ
เรียบร้อยแล ้ว สองหนุ่มสาวจึงได้ฤกษ์เหมาะสมทีค่ วรจะกลับไปพักผ่อน
ทีบ่ ้านเสียที
ซู เปอร์คาร์คนั หรู แล่นเขา้ เทียบจอดหน้าประตูทางเขา้ บานใหญ่
ของคฤหาสน์โมแรน ยังไม่ทนั ทีม่ นิสราจะปลดเข็มขัดนิรภัย ประตูรถ
ก็ถกู เปิ ดออกให้โดยเหล่าแม่บ ้านทีเ่ ธอเพิง่ จะเห็นผ่านตาแว่บๆ ตอนเย็น
“มีอะไรให้ดฉิ นั ช่วยถือไหมคะคุณเอย”
มนิ ส ราตัง้ ตัว แทบไม่ท นั กับ ท่ า ทางพิน อบพิเ ทา เพิ่ง นึ ก ได้ว่า
บรรดาสาวใช้และลูกจ้างคนอื่นๆ ในคฤหาสน์คงจะถูกวางโปรแกรม
เดียวกันเอาไว ้หมดแล ้ว ว่าด้วยการใหเ้ ปลีย่ น ‘เอย’ คนรับใช้คนใหม่
มาเป็ น ‘คุณเอย’ คุณผู ้หญิงของบ ้าน
“เอ่อ...ไม่มคี ่ะ” มนิสราปฏิเสธ แอบรูส้ กึ เกรงอกเกรงใจอยูไ่ ม่นอ้ ย
ดูจากหน้าตาก็เดาได้ไม่ยากว่าพวกเขาน่าจะอาวุโสกว่าเธอมาก
มนิสราก้าวเทา้ เขา้ ไปในคฤหาสน์หลังโต คราวนี้เธอไม่ได้ถูก
ฉุดกระชากลากถูมาเหมือนอย่างคราวก่อน แต่ได้รบั การเชื้อเชิญให ้เข ้าไป
ด้วยการต้อนรับทีค่ ่อนข ้างอบอุ่น ความเวอร์วงั อลังการนี้ทำ� ใหม้ นิสรา
รู้สึก ประหนึ่ ง ตนเป็ น เจ้า หญิง ผู ส้ ู ง ศัก ดิ์ท่ีมีข า้ ราชบริ พ ารคอยดู แ ล
ก็ไม่ปาน...จะติดก็ตรงอีชดุ ล�ำยอง 2563 นี่แหละ ทีช่ ่วยลดฟี ลลิง่ ของ
ความเป็ นเจ้าหญิงลงไปเสียเก้าสิบเปอร์เซ็นต์
“เดินเร็วๆ หน่อยสิคุณ ผมจะพาไปทีห่ อ้ งของเรา” เมลิคเข ้ามา
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กระซิบกระซาบทีข่ ้างหู ส่งผลใหห้ ญิงสาวเผลอหลุดออกจากหว้ งภวังค์
อันแสนหวาน คนตัวเล็กถอนหายใจเบาๆ อย่างไม่ค่อยพึงพอใจ ก่อน
ยืน่ มือขวาไปคล ้องแขนว่าทีส่ ามี เพือ่ ให ้เขาน�ำทางไป
แกร๊ก
มนิสราตืน่ เต้นยิง่ นักเมือ่ ก้าวเข ้ามาในห ้องนอนกว ้าง ดวงตาคู่งาม
กวาดมองไปรอบๆ เพื่อท�ำการส�ำรวจพื้นที่ เฟอร์นิเจอร์และขา้ วของ
เครื่องใช้ทงั้ หมดถูกจัดวางอย่างเป็ นระเบียบ บ่งบอกได้ถงึ อุปนิสยั ของ
เจ้าของห ้อง
“นัน่ ห ้องอะไรเหรอคุณ” มนิสราบุยปากไปยั
้
งประตูเลือ่ นบานหนึ่ง
ซึง่ ซ่อนอยู่ดา้ นในห ้องนอนอีกที
“หอ้ งแต่งตัวไง เข ้าไปดูสิ ผมใหค้ นจัดของใช้ต่างๆ ส�ำหรับคุณ
เอาไว้ให ้แล ้ว” ว่าแล ้วก็เดินแยกออกไป มนิสรารีบวิง่ ไปรัง้ ท่อนแขนก�ำย�ำ
ของเขาเอาไว ้ก่อน
“คุณพาฉันเข ้าไปดูหน่อยสิ”
“เป็ นเด็กเหรอคุณ จะไปไหนมาไหนถึงต้องใหผ้ ูป้ กครองตามไป
ดูแลด้วย” เมลิคส่ายศีรษะเบาๆ ด้วยความร�ำคาญใจ
มนิสราหน้าบูด “อ้าว ก็คุณเป็ นเจ้าของบา้ น จะช่วยพาผูอ้ าศัย
อย่างฉันเข ้าไปส�ำรวจหอ้ งต่างๆ หน่อยไม่ได้หรือไง พื้นทีก่ ว ้างสิบล ้าน
เอเคอร์ขนาดนี้ เกิดฉันเดินหลงแล ้วหาทางออกไม่เจอจะท�ำยังไงฮะ”
“เวอร์ไป เดินแค่ไม่ก่กี า้ วก็ถงึ แล ้ว ถ ้าใกล ้ๆ แค่น้ ียงั จ�ำทางออก
ไม่ได้ ผมว่าคุณไม่ใช่ คนแต่ เป็ นปลาทองแลว้ แหละ” เมลิคดุอย่ าง
ไม่จริงจังนัก ทว่าครัน้ เห็นคนตัวเล็กมองตรงมาตาเขียวปัด จึงจ�ำใจ
ยอมท�ำตามอย่างเสียไม่ได้ “เฮ้อ ไปก็ไป นี่ตอ้ งให ้ผมปูพรมแดงให ้ด้วย
ไหม”
มนิสราคร้านที่จะเถียง รีบรุดตามเมลิคเขา้ ไปในหอ้ งแต่ งตัว
ขนาดใหญ่ “โอ้โฮ ของฉันทัง้ หมดนี่เลยเหรอคุณ”
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ว่าแล ้วก็วง่ิ ไปลูบๆ จับๆ สิง่ ของต่างๆ ท่าทางตืน่ ตาตืน่ ใจไม่นอ้ ย
ดวงตากลมโตกวาดมองกระเป๋ าหรูหรา ก่อนจะเดินไปคว ้ามันมาลูบไล ้
อย่างเบามือ ทัง้ ปราดา ชาแนล แอร์เมส ดิออร์ กุชชี่ และหลุยส์วติ ตอง
เกือ บๆ ยี่สิบ ใบ วางเรีย งอย่ า งเป็ น ระเบีย บอยู่ ใ นตู ก้ ระจกใสเพื่อ
ป้ องกันฝุ่น
ถัด ไปคือ ตู เ้ สื้อ ผ า้ บานเลื่อ น ภายในมีเ สื้อ ผ า้ สตรีแ ขวนเรีย ง
เป็ นตับ มนิสราหยิบมันมาพินิจพิเคราะห์ทีละตัว ทัง้ หมดลว้ นเป็ น
สินค้ายีห่ อ้ ดังและมีราคาสูง ทัง้ ชุดล�ำลอง ชุดออกก�ำลังกาย ชุดราตรี
ถัดไปอีกคือชัน้ วางรองเทา้ ซึง่ มีรองเทา้ แทบทุกชนิด แต่ทม่ี มี ากทีส่ ุด
ก็คอื รองเท ้าส ้นสูงซึง่ กินพื้นทีข่ องตูเ้ กินกว่าครึ่ง
กลางห ้องแต่งตัวขนาดใหญ่มตี กระจกใส
ู้
ภายในเป็ นทีเ่ ก็บแว่นตา
และเครื่องประดับ ทัง้ สร้อยคอ สร้อยข ้อมือ แหวน ต่างหู และนาฬกิ า
ยี่หอ้ ดังที่มนิสราเคยได้ยินผ่านหู มาว่ามูลค่ าของมันสู งมากถึงขนาด
ทีส่ ามารถซื้อบ ้านได้ทงั้ หลัง หรือซื้อรถเก๋งคันเล็กๆ ได้สกั สองคัน
ถัด ออกไปเล็ก น้อ ยเป็ น โต๊ะ เครื่ อ งแป้ ง มีก ระจกบานใหญ่
ติดหลอดไฟรอบเพื่อใหแ้ สงสว่างที่เพียงพอส�ำหรับการแต่ งหน้าหรือ
ท�ำผม บนโต๊ะนัน้ ยังเต็มไปด้วยเครื่องประทินโฉมนานาชนิด ทัง้ เครื่อง
แต่งหน้า ครีมบ�ำรุงผิว ผม เล็บ มือ และน�ำ้ หอมแบรนด์ดงั อีกมากกว่า
สิบกลิน่ ...นี่มนั เรียกได้ว่าสวรรค์บนดินของผู ้หญิงชัดๆ
เมลิคเผลออมยิ้มให ้กับท่าทีประหนึ่งเด็กน้อยทีเ่ ห็นของเล่นถูกใจ
ก่อนจะตอบสัน้ ๆ “ไม่ใช่”
ค�ำตอบนัน้ ดับฝันมนิสราลงกลางอากาศ “อ้าว แล ้วของใครอะ”
“เสื้อผ ้า รองเท ้า กระเป๋ า แล ้วก็เครื่องประดับทัง้ หมด ผมให้คยี ์
ไปเหมาเช่ามาจากร้านเช่าของแบรนด์เนม จะมีกแ็ ต่เครือ่ งส�ำอาง น�ำ้ หอม
แล ้วก็ครีมบ�ำรุงผิวเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นของคุณ”
“ชิ งกชะมัด นึกว่าจะเป็ นเจ้านายสายเปย์เสียอีก”
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“ขี้งกอะไรกัน คุณรู้ไหมว่าแค่ราคาเช่าของทัง้ หมดนี่ในแต่ละวัน
มัน แพงมากแค่ ไ หน แถมยัง ต้อ งเช่ า ต่ อ ไปอีก ไม่ รู ้ ก่ี เ ดือ น ล�ำ พัง
เครื่องส�ำอางทีผ่ มซื้อให ้คุณก็สูญเงินไปหลายหมืน่ แล ้วนะ”
“โธ่ ของเล็กๆ น้อยๆ แค่น้ ีไม่สะเทือนขนหน้าแข ้งคุณหรอก”
“ท�ำไมล่ะ คุณอยากได้เหรอ” เมลิคเอ่ยถามขึ้น ซึง่ มนิสราก็รบี
ตอบกลับไปอย่างรวดเร็วแบบไม่ตอ้ งคิดให ้เปลืองเวลา
“แน่นอน ผู ้หญิงร้อยทัง้ ร้อยก็อยากได้กนั ทัง้ นัน้ ” ดวงตากลมโต
ทอประกายวาววับ เธอค่ อยๆ ประคองขวดน�ำ้ หอมที่วางอยู่ข้ นึ ดม
ทีละกลิน่ อย่างทะนุ ถนอม ด้วยเกรงว่าจะเผลอท�ำขวดแก้วราคาแพง
เหล่านี้หลุดมือ
“ผมซื้อ ให ค้ ุ ณ ได้น ะ” ว่า แล ว้ ก็ ท รุ ด ตัว ลงนั่ ง ยัง โซฟาที่ต งั้ อยู่
กลางห ้อง ก่อนยกมือขึ้นกอดอกพลางกระตุกยิ้มกรุม้ กริม่ “แต่วา่ มีข ้อแม ้
นิดหน่อย”
“จริงเหรอ ข ้อแม ้อะไร” มนิสราเว ้นกิจกรรมทดสอบกลิน่ น�ำ้ หอม
ชั่วขณะ แล ้วหันมายิ้มถาม
“ยอมเป็ นเมียผมจริงๆ สิ”
ค�ำตอบของเมลิคท�ำใหม้ นิสราอยากจะหยิบขวดน�ำ้ หอมยี่หอ้
โจมาโลนปาใส่หวั ทีเ่ ต็มไปด้วยเรื่องอย่างว่าของเขาเสียจริง...ติดก็ตรง
เสียดายนี่แหละ ข่มใจไวน้ ะยายเอย ข่มใจไว ้ ขวดนี้หลายพันบาท
เชียวนะ “แหวะ ถ ้าต้องเป็ นเมียคุณเพือ่ แลกกับรองเท ้า กระเป๋ าพวกนี้
ฉันยอมถือถุงผ ้าลดโลกร้อนกับใส่รองเท ้าแตะช้างดาวเหมือนเดิมดีกว่า”
คนถูกปฏิเสธหัวเราะเบาๆ ก่อนเปลีย่ นหัวข ้อสนทนา
“คุณไปอาบน�ำ้ อาบท่ าเขา้ นอนได้แลว้ ไป ท่ าทางว่าพรุ่ งนี้คุณ
อาจจะต้องรับศึกหนัก”
มนิสราชะงักมือฉับพลัน เออ...นั่นสิ พรุ่งนี้เช้าเธอคงไม่แคล ้ว
ถูกภาคินีซกั ฟอกเสียขาวสะอาดเป็ นแน่ เกือบจะเออออไปกับชายหนุ่ม
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แล ้วเชียว ทว่าจู่ๆ อะไรบางอย่างก็แว่บขึ้นมาในห ้วงความคิด
“แล ้วคุณนอนไหนอะ”
“ก็นอนกับคุณไง”
มนิสราโต้กลับทันควัน “ไม่ ฉันจะไม่ยอมนอนร่วมเตียงกับคุณ
เด็ดขาด”

“ค รอก…” เสียงทุม้ ต�ำ่ ดังลากยาวเป็ นระยะๆ ของเพื่อน

ร่ วมเตียงท�ำใหม้ นิสราเริ่มประสาทกิน อุตส่า ห์ใช้หมอนอุดหู ก็แลว้
คลุม โปงก็ แ ล ว้ เอาหู ฟ งั มาเปิ ด เพลงฟัง กลบเสีย งกรนก็ แ ล ว้ หาก
คุณภาพเสียงระดับคับแก้ว ซึ่งดังกระหึ่มประหนึ่งล�ำโพงงานปิ ดทอง
ฝังลูกนิมติ ก็ยงั อุตส่าห์เล็ดลอดมาเข ้าหูเธอจนได้
“โอ๊ย ฉันทนไม่ไหวแล ้ว” มนิสราผุดลุกขึ้นนัง่ แล ้วคว ้าหมอนหนุน
ใบใหญ่ฟาดลงไปที่ศีรษะของเมลิคหลายทีติดต่ อกัน จนกระทั่งชาย
รูปร่างก�ำย�ำเริม่ ได้สตินนั่ แหละ เธอจึงค่อยยัง้ มือ “นี่คณ
ุ กรนบ ้ากรนบอ
อะไรขนาดนี้เนี่ย เคยไปหาหมอรักษาบ ้างไหม กรนดังอย่างกับเสียงเรือ
แบบนี้ ฉันจะนอนด้วยได้ยงั ไง”
มนิ ส ราระเบิด อารมณ์อ อกมาด้ว ยความหงุด หงิด ง่ว งก็ ง่ว ง
ครัน้ พอก�ำลังเคลิ้มๆ จะหลับ ก็เป็ นอันต้องสะดุง้ ตื่น
“ก็ผมนี่ไงที่หลับลง” เมลิคกล่าวพลางชี้น้ ิวมาที่ตนเอง มนิสรา
หยิบหมอนมาฟาดหัวเขาเต็มแรง
“แต่ฉนั นอนไม่หลับ นี่ฉนั อุตส่าห์ยอมคุณสุดๆ แล ้วนะ ให ้นอน
ร่วมเตียงด้วยก็บญ
ุ มากแล ้ว คุณยังจะให้ฉนั มาทนฟังเสียงกรนของคุณ
อีกเหรอ” เห็นแก่ค่าจ้างมหาศาล พร้อมๆ กับเหตุผลร้อยขอ้ ของเขา
หรอกนะ มนิสราถึงจ�ำใจยอมอย่างเสียไม่ได้
“ก็ทำ� ไงได้ล่ะคุณ ผมนอนกรนอะ” เมลิคยกมือขึ้นเกาศีรษะ
แสร้งท�ำท่าทางจนปัญญา
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“งัน้ คุณก็ไปนอนในหอ้ งน�ำ้ เลยไป๊ เดีย๋ วฉันจะช่ วยลากผา้ ห่ม
กับหมอนไปให้” กล่าวจบมนิสราก็หนั ไปคว ้าหมอนหนุ นมาถือไว ้ แล ้ว
ก้าวลงจากเตียง
“โหย ได้ไงล่ะคุณ ห ้องน�ำ้ พื้นมันแข็งนะ ผมปวดหลัง แถมอากาศ
ก็รอ้ นด้วย ผมนอนไม่ได้หรอก”
คนถูกขัดกลอกตาไปมาด้วยความเบือ่ หน่าย “งัน้ ก็ไปนอนห ้องอืน่
บ ้านคุณมีห ้องว่างตัง้ หลายห ้อง คุณจะไปนอนห ้องไหนก็ไปเลย”
“ไม่ได้ เกิดแม่ผมรู ้ แผนก็แตกสิคุณ ถา้ แผนแตก สัญญา
ระหว่างเราก็เป็ นโมฆะนะ”
ฟัง ดู ค ล า้ ยค�ำ ขู่ก ลายๆ มนิ ส ราจ้อ งหน้า คมคายเขม็ง ความ
ง่วงนอนบวกกับความอ่อนเพลียท�ำให ้เธอเริ่มจะคุมสติไม่อยู่
“งัน้ ก็หาวิธมี า วิธไี หนก็ได้ทจ่ี ะท�ำให ้คุณหยุดกรน หรือไม่กท็ ำ� ให ้
ฉันไม่ได้ยนิ เสียงกรนของคุณ”
“วิธไี หนก็ได้จริงเหรอ”
“เออๆ วิธไี หนก็วา่ มาเลย ฉันง่วงจะตายอยู่แล ้วเนี่ย”

มนิสราวางศีรษะลงบนท่อนแขนก�ำย�ำ ใช้มนั ท�ำหน้าที่แทน

หมอน ใบหน้าของเธอซุกอยู่ตรงแผงอกกวา้ งของชายหนุ่ม ท่อนแขน
แกร่งขา้ งที่ว่างอยู่โอบรัดร่างของหญิงสาวเอาไวแ้ น่ น จมูกโด่งเป็ นสัน
ของเมลิคซุกอยู่บริเวณศีรษะของมนิสรา กลิน่ กายหอมอ่อนๆ ช่วย
ท�ำใหเ้ ขารู้สกึ เพลิดเพลินและอบอุ่นเป็ นอย่างมาก หากตรงกันขา้ มกับ
ความรู้สึก ของร่ า งในอ้อ มแขน หญิง สาวขึง ตาแล ว้ เงยหน้า ขึ้น มอง
ชายหนุ่ม รูส้ กึ เหมือนก�ำลังถูกเขาเอาเปรียบอย่างไรชอบกล
“มันเกี่ยวกันด้วยเหรอคุณ ว่าการได้นอนกอดใครสักคนแล ้วจะ
ท�ำให ้คุณหายนอนกรนอะ” มนิสราเอ่ยถามขึ้น ลมหายใจอุ่นๆ ของเธอ
เปล่ารดอยูบ่ นแผงอกกว ้าง พลอยให ้ชายหนุ่มแอบรูส้ กึ แสบสะท ้านทรวง
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ขึ้นมาเล็กๆ
“ไม่รสู้ ิ แต่เวลาได้นอนกอดใครสักคน มันจะท�ำให ้ผมหยุดกรน
ไปเอง” เมลิคโกหกค�ำโต ทัง้ ๆ ทีค่ วามจริงแล ้วเขาไม่ได้นอนกรน แต่
ที่แสร้งท�ำก็เพราะต้องการจะแอบแต๊ะอั๋งหญิงสาวคืนบา้ งใหส้ าสมกับ
ทีเ่ ธออาศัยโอกาสเรียกเก็บค่าเสือ่ มสภาพกับเขาในราคาแพงๆ นัน่ แหละ
“สงสัยผมคงจะเป็ นโรคขาดความอบอุ่นมัง้ ” เมลิคพูดไปเรื่อย
ปล่อยให ้สถานการณ์พาไป
“แล ้วปกติน่ีคุณนอนยังไง”
“ก็ถ ้านอนคนเดียวผมก็จะกรนเสียงดัง ฝันร้ายแล ้วก็ชอบสะดุงตื
้ น่
บ่อยๆ ด้วย พอเช้ามาก็จะอ่อนเพลียเพราะนอนไม่พอ ผมก็เลยต้องรักษา
ด้วยการหาคนมานอนเป็ นเพือ่ นทุกคืน”
“อ้อเหรอ เพือ่ นผู ้หญิงหรือเพือ่ นผู ้ชายล่ะ”
เมลิคปรือตาขึ้นมองแล ้วอ้อมแอ้มตอบเบาๆ “ผู ้หญิง”
มนิสราแบะปาก...ไอ้ทว่ี า่ มานอนเป็ นเพือ่ น คงไม่ใช่แค่นอนกอด
และจับมือใสๆ เหมือนในละครหลังข่าวหรอกนะ เดาได้เลยว่าทีผ่ า่ นมา
เขาคงลากผู ้หญิงขึ้นเตียงเป็ นเรือ่ งปกติ นี่สนิ ะ...ทีม่ าของความเชีย่ วชาญ
ในการจูบ
“นี่ จ ะนอนหรือ จะตายอะคุ ณ ดู เ รื่อ งมาก ยุ่ ง ยาก พิธีรีต อง
เยอะจริง ให้ฉนั ช่ วยมัดตราสังให้ไหม คุณจะได้นอนตายตาหลับ”
มนิสราบ่นกึ่งประชดประชัน เมลิคไม่คิดถือสา เขากลับเริ่มจะรู้สึก
ชินชากับความพูดมากปากไวของมนิสราเสียแล ้วสิ
“โธ่คุณ ก็มนั กรนเองนี่นา ผมหา้ มตัวเองได้ซะที่ไหน” ว่าแลว้
ก็แกล ้งกระชับอ้อมแขนแน่นขึ้น จนหน้าอกหน้าใจของหญิงสาวแทบจะ
บดเบียดกับแผงอกกว ้างอยู่แล ้วเชียว
มนิสราขมวดคิ้วมุ่น พยายามดันตัวออกห่าง “แลว้ กอดตุก๊ ตา
หรือหมอนข ้างแทนไม่ได้หรือไง”
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“ไม่ได้ กอดสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ ไม่มชี วี ติ มันให ้ความรูส้ กึ ต่างกันนะคุณ
ตุก๊ ตากับหมอนขา้ งมันหายใจไม่ได้ หัวใจไม่เต้นแล ้วก็ตวั ไม่อุ่นด้วย”
คนตัวโตว่าพลางปรือตาแล ้วก้มลงต�ำ่ มองร่างเล็กในอ้อมแขน “กอดอันนี้
ห ้ามหักเงินนะ แต่ถ ้าคุณไม่โอเค จะไม่ยนิ ยอมให ้ผมกอดฟรีๆ ก็ไม่เป็ นไร
แต่คุณคงต้องทนร�ำคาญ นอนฟังเสียงกรนของผมไปทัง้ คืนแล ้วแหละ”
มนิสราชักสีหน้าพลางถอนหายใจแรง “เออๆ จะกอดก็กอดไป
แต่ กอดเฉยๆ นะ อย่าบังอาจวิตถารลุกขึ้นมาปลุกปล�ำ้ หรือลู บคล�ำ
ของสงวนฉันล่ะ ไม่งนั้ ฉันฆ่าคุณตายแน่” คนตัวเล็กคาดโทษไว ้ก่อน
เมลิคไม่ตกปากรับค�ำ เขากระซิบเสียงแผ่วแล ้วปิ ดเปลือกตาลง
“ฝันดีนะคะ”
น�ำ้ เสีย งนุ่ ม นวลพร้อ มกับ ค�ำ ลงท า้ ยอ่ อ นหวาน ท�ำ เอาหัว ใจ
ดวงน้อยของมนิสราเต้นระส�ำ่ เธอพยายามสลัดความหวั่นไหวทีค่ ่อยๆ
ก่อตัวขึ้นภายในเบื้องลึกของหัวใจออกไป ไม่วายบ่นพึมพ�ำแก้เก้อ
“นะคะอะไร เมายาคุมเหรอคุณ”
…นี่สนิ ะทีเ่ ขาว่าคารมเป็ นต่อ รูปหล่อเป็ นรอง เพราะแม ้กระทั่ง
คนที่ไม่เคยหวั่นไหวกับใครมาก่ อนอย่างมนิสรา ยังพลาดท่าใจเต้น
ไปกับการกระท�ำของชายหนุ่มเข ้าจนได้ ดูท่าแล ้วเขาคงจะไม่เชี่ยวชาญ
แค่เรือ่ งการจูบ แต่คงจะช�ำนาญเรือ่ งการใช้คารมในการล่อลวงหญิงสาว
อีกด้วย
ไม่มคี ำ� ตอบใดๆ หลุดออกจากริมฝี ปากหยัก เมลิคเงียบไปแล ้ว
จังหวะการหายใจของเขาสม�ำเสมอ
่
ไม่มเี สียงกรนดังเล็ดลอดออกมาให ้
ร�ำคาญหูอกี มนิสราขยับตัวเข ้าชิดแผงอกอุ่นอีกหน่อย ปฏิเสธไม่ได้วา่
ความอบอุ่นที่เขามอบให ้ มันช่างรัญจวนใจจนเธอไม่อยากผละออก
เลยจริงๆ เสียงเต้นของหัวใจชายหนุ่มกลายเป็ นจังหวะขับกล่อมชัน้ ดี
ไม่นานนักคนตัวเล็กก็ผล็อยหลับไป
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นกน้อยบนต้นไม้ใหญ่ประสานเสียงกันในยามรุ่งสาง ช่วยปลุก

มนิสราที่กำ� ลังหลับพริ้มอย่ างมีความสุ ขให้ต่ืนขึ้นจากนิทราอันแสน
ยาวนาน หญิงสาวพลิกตัวแลว้ ลุกขึ้นนั่ง บิดขี้เกียจเพื่อคลายความ
เมือ่ ยลา้ ท่อนแขนเล็กทัง้ สองขา้ งยืดยาวออกไปขา้ งล�ำตัวจนสุดแขน
โดยทีเ่ ปลือกตาของเธอยังคงปิ ดสนิท ทว่าจู่ๆ มือเรียวเล็กก็ไปสะดุด
เข ้ากับอะไรบางอย่างทีอ่ ยู่ข ้างกาย
…อะไรบางอย่างทีจ่ ะเรียกว่านิ่มก็ไม่น่ิม จะเรียกว่าแข็งก็ไม่เชิง
ว่าแต่มนั คืออะไรกันนะ…
มือเล็กเอื้อมคล�ำวัตถุประหลาดนัน้ ด้วยความสงสัย ครู่ หนึ่ง
กว่าทีก่ ารประมวลผลของสมองจะเริ่มเข ้าทีเ่ ข ้าทาง ก่อนจะนึกขึ้นได้วา่
ตอนนี้เธอไม่ได้นอนอยู่บนเตียงคนเดียว!
หญิงสาวละมือจากการลูบคล�ำ ดวงตากลมโตเบิกโพลงขึ้นด้วย
ความตื่น ตระหนก ภาวนาในใจขอให ค้ วามเป็ น จริง กับ สิ่ง ที่เ ธอคิด
มันตรงข ้ามกัน คนตัวเล็กหัวใจเต้นแรง เธอแอบขมุบขมิบปากสวดมนต์
เบาๆ อากัปกิรยิ าประหลาดดูคล ้ายว่าก�ำลังสวดไล่ผกี ไ็ ม่ปาน
…อย่านะสวรรค์ อย่าให้มนั เป็ นสิง่ ทีห่ นู คดิ เลยนะ ได้โปรด…
อธิษฐานจบ มนิสราก็ปิดเปลือกตาลงอีกครัง้ หนึ่ง เธอเบือนหน้า
ไปหาเจ้าวัตถุประหลาดนัน้ ช้าๆ นับถอยหลังในใจแล ้วค่อยลืมตา สาม...
สอง...หนึ่ง...
“กรีด๊ ดดดด” มนิสราหวีดร้องสุดเสียงแล ้วชักมือกลับ ในทีส่ ุด
เธอก็พบว่าปาฏิหาริยน์ นั้ มันไม่มอี ยู่จริง สรุปว่าไอ้วตั ถุประหลาดทีเ่ ธอ
ทัง้ คล�ำทัง้ คลึงเมือ่ สักครู่ มันคือหนอนน้อยของอีตาเมลิคอย่างที่เธอ
คาดเดาเอาไว้ไม่ผดิ แถมมันก็กำ� ลังผงาดชูคอรับแสงอรุณยามเช้าอยู่
พอดี
“เป็ นอะไรคุณ กรีด๊ ท�ำไม มีอะไร” เมลิคสะดุง้ ตื่นจากความฝัน
อันแสนหวาน เขารีบขยับตัวเข ้าหาร่างเล็กทีก่ ำ� ลังหลับหูหลับตาหวีดร้อง
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สีหน้าเหยเก
“ไอ้คนทุเรศ ไอ้บ ้า” ว่าพลางชี้ไม้ช้มี อื ไปทีเ่ ป้ ากางเกงของชายหนุ่ม
เมลิคหันมองตามก่อนจะออกอาการเหวอเล็กน้อย เขากะพริบตา
ปริบๆ อย่าบอกนะว่าไอ้ฝนั หวานทีค่ ล ้ายว่าก�ำลัง...เมือ่ สักครู่ เกิดขึ้น
โดยฝี มอื ของมนิสรา
“คุณ...จับมันเหรอ” ชายหนุ่มถามไปตามตรง
“ก็เออน่ ะสิ!” พูดจบก็ควา้ หมอนหนุ นใบใหญ่ ท่ีอยู่ใกล้มอื มา
กระหน�ำ่ ตีล งบนศี ร ษะของชายหนุ่ ม เต็ม แรง “ตื่น มาก็ห่ืน เลยเหรอ
ไอ้บ ้ากาม ไอ้คนลามก ไอ้คนวิตถาร”
“อะไรคุณ นี่มนั เป็ นธรรมชาติของผู ้ชาย เช้าๆ ก็เป็ นแบบนี้ทกุ คน
แหละ” เมลิคทัง้ เขินและข�ำ พยายามหลบการโจมตีของมนิสราเป็ นพัลวัน
พอจะเข ้าใจได้วา่ เธอคงจะทัง้ เขินทัง้ อาย
“ต่อไปนี้คุณไม่ตอ้ งมานอนกับฉันเลยนะ หื่นกามขนาดนี้ เกิด
จูๆ่ คุณลุกขึ้นมาปลุกปล�ำ้ ฉันจะท�ำยังไง” คนตัวเล็กตวาดแว ้ดเสียงแหลม
ในขณะที่ดวงตายังคงปิ ดสนิท เพราะเกรงว่าหากลืมตาขึ้นมาเธอจะ
มองเห็น ‘อะไรบางอย่าง’ ทีไ่ ม่อยากมองเข ้าอีกระลอก
“พูดดีๆ นะคุณ ใครจะปลุกปล�ำ้ ใครกันแน่ คุณนั่นแหละมาจับ
ของผมเอง นี่ผมคิดค่าเสือ่ มสภาพจากคุณบ ้างได้ไหมเนี่ย” เมลิคแกล ้ง
แหย่กลับ นั่นยิง่ เปรียบเสมือนการราดน�ำ้ มันลงบนกองเพลิง
“ฮื้อ คิดค่ าเสื่อมสภาพอะไรไม่ทราบ ของคุณมันผ่านมากี่มอื
แล ้วยะ นี่ฉนั จะติดเชื้อโรคอะไรมาหรือเปล่าเนี่ย สงสัยว่าฉันจะต้องไป
โรงพยาบาล ให ้คุณหมอช่วยท�ำความสะอาดมือ แล ้วก็ฉีดวัคซีนป้ องกัน
บาดทะยักกับพิษสุนขั บา้ ให ้ หรือไม่ก็นอนใหย้ าฆ่าเชื้อที่โรงพยาบาล
ไปด้วยเลยสักคืน จากนัน้ ค่ อยไปท�ำบุญเก้าวัด อาบน�ำ้ มนต์ลา้ งซวย
นอนโลงศพต่อชะตากับไถ่ชวี ติ โคกระบือ ฮือ” ว่าแล ้วก็รอ้ งครวญคราง
ราวกับว่าเพิง่ จะสูญเสียพรหมจรรย์ไปหมาดๆ
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เมลิคระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังลั่นให้กบั อาการขวัญหนีดฝี ่ อ
บวกกับค�ำพูดยาวเหยียดของมนิสราเมือ่ ครู่ “เวอร์ไปแลว้ คุณ ถึงจะ
ผ่านมาหลายมือแล ้วก็จริง แต่ของผมนี่กร็ ุ่นลิมเิ ต็ดอิดชิ ั่นพอๆ กับคุณ
เลยนะ ไซซ์น้ ี สภาพสมบูรณ์เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์แบบนี้
หาทีไ่ หนไม่ได้อกี แล ้ว”
“โอ๊ย หุบปาก ถ ้าคุณพูดต่อนะ ฉันจะวิง่ เข ้าไปเอาแปรงขัดส ้วม
ในห ้องน�ำ้ มาตบปากคุณเดีย๋ วนี้”

หลังจากเขา้ ไปนั่งสงบจิตสงบใจอยู่ภายในหอ้ งน�ำ้ นานเกือบ

ครึง่ ชัว่ โมง มนิสราจึงค่อยอาบน�ำ้ แต่งตัวแล ้วรีบหนีลงไปช่วยงานในครัว
อย่างน้อยๆ ก็เพือ่ หลบหน้าเมลิคไปสักระยะหนึ่ง ใหเ้ ธอได้พอมีเวลา
หายใจหายคอ
หญิงสาวพร้อมแม่บา้ นอีกสองคนช่วยกันเขา้ ครัวท�ำอาหารเช้า
หลากหลายเมนู อย่างสุดฝี มอื ครู่เดียวก็พร้อมรับประทาน
“เอยไม่รูว้ า่ คุณแม่ชอบกินอาหารแบบไหน เลยท�ำอาหารไทยมา
ให ้ลองกินดูก่อน แต่ถ ้าคุณแม่ไม่ชอบหรืออยากกินเมนู อน่ื ๆ ก็บอกเอย
ได้น ะคะ คราวหลัง เอยจะได้จัดหาไว้ให้” มนิ ส รากล่า วพลางวาง
ถว้ ยแกงจืดต�ำลึงลงบนโต๊ะอาหาร เหลือบไปก็เห็นเมลิคนั่งคอยท่า
อยู่ก่อนแล ้ว ครัน้ เขาท�ำท่าจะหลุดหัวเราะออกมา เธอจึงค่อยเบือนหน้า
หนี ท�ำทีไม่รไู้ ม่ช้ คี ล ้ายว่าไม่เคยมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นก่อนหน้า
“แม่กนิ ได้หมดแหละจ้ะ ว่าแต่กบั ข ้าวบนโต๊ะพวกนี้ ฝี มอื หนู เอย
คนเดียวเหรอจ๊ะ” ภาคินีย้ ิมหวาน มองว่าที่ลูกสะใภ้ท่ดี ู งามสง่ากว่า
เมือ่ วานเป็ นกอง เธอสวมชุดกระโปรงสีหวานตัดกับผิวขาวเนียนละเอียด
“ท�ำกันสามคนค่ะ เอยเป็ นคนปรุง ส่วนพีๆ่ อีกสองคนช่วยเป็ น
ลูกมือ แต่ก็ไม่รูว้ ่ารสชาติจะถูกปากคุณแม่หรือเปล่านะคะ เพราะเอย
ยังอ่อนหัดอยู่พอสมควร” หญิงสาวอ้อมแอ้มตอบด้วยท่าทีสงบเสงีย่ ม
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เจียมตัว ภาคินีใช้ชอ้ นตักแกงจืดในถ ้วยขึ้นชิมก่อนจะแย้มยิ้มกว ้าง
“โอ้โฮ อร่อยมากเลยลูก แบบนี้เขาไม่เรียกว่าอ่อนหัดแล ้วนะจ๊ะ
เรียกว่ามือฉกาจน่าจะเหมาะสมกว่า” กล่าวจบก็หนั หน้าไปหาบุตรชาย
“ผู ้หญิงดีๆ แบบนี้หาทีไ่ หนไม่ได้อกี แล ้วนะเมลิค ลูกต้องรักษาและดูแล
หนู เอยดีๆ ล่ะ ห ้ามปล่อยมือจากว่าทีล่ ูกสะใภ้ทน่ี ่ารักคนนี้ของแม่แล ้วไป
คว ้าก้อนกรวดขึ้นมาเชยชมอีกล่ะ”
ภาคินีกล่าวด้วยท่าทีปลื้มว่าที่ลูกสะใภจ้ นออกนอกหน้า ทว่า
ในประโยคฟังดูคล ้ายแฝงความนัยพาดพิงใครสักคนอยู่เนืองๆ
มนิสราเลิกคิ้วสูง “เอ่อ...คุณแม่หมายถึง…”
“ผมก็วา่ แล ้วไงครับว่าคุณแม่ตอ้ งชอบเอยมากแน่ๆ เป็ นยังไงครับ
ผมเลือกเก่งใช่ไหมล่ะ” เมลิคพูดแทรกขึ้นก่อน
...แหวะ เลือกเก่งกับผีอะไรล่ะ นี่มนั เหตุตกกระไดพลอยโจน
ล ้วนๆ...
มนิสราได้แต่ นึกก่ นด่าอีตาว่าที่เจ้าบ่าวปลอมๆ ของเธอในใจ
พยายามอย่างมากทีจ่ ะไม่กลอกตาไปมาหรือแบะปากให้กบั ความลืน่ ไหล
ของชายหนุ่มให ้ดูมพี ริ ุธ...นี่คนหรือปลาไหลกันแน่นะ แถเก่งสุดๆ
“จ้ะ เลือกเก่ง เอ่อ...ว่าแต่เมือ่ รุ่งสางแม่ได้ยนิ เสียงร้องดังแว่วๆ
มาจากหอ้ งลูก มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะ” ภาคินีหนั มาเอ่ยถามว่าทีล่ ูกสะใภ ้
ด้วยความเป็ นห่วงเป็ นใย มนิสรานึกถึงแลว้ ก็เผลอชักสีหน้าเหยเก
ออกมาอย่างหา้ มไม่อยู่ ภาพทรงจ�ำทีแ่ สนจะอุบาทว์นั่นยังคงติดอยู่ใน
ลูกตา
“อ้อ คือพอดีวา่ เอยเจอหนะ…”
“เอยเจองูน่ะครับคุณแม่” เมลิคชิงตอบ
ภาคินีเบิกตาโพลงด้วยความตื่นตระหนก ยกมือขึ้นทาบอก
“งูงนั้ เหรอ งูอะไร เจอทีไ่ หน”
“น่ าจะงูเหลือมมัง้ ครับ มันตัวใหญ่มากเลย เอยเขาเห็นมันอยู่
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บนต้นไม้ทต่ี ดิ กับระเบียงห ้องนอนเราน่ะครับ ก็เลยร้องเพราะตกใจ”
เมลิค แถไปได้แ บบน�ำ้ ขุ่ น ๆ หากภาคิ นี ก ลับ ไม่ ไ ด้ มีอ าการ
ตะขิด ตะขวงใจเลยแม แ้ ต่ น อ้ ย ทัง้ ยัง เชื่ อ ค�ำ พู ด ของบุ ต รชายเสีย
ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม
มนิสราลอบเหลือบตาขึ้นมองบน เมือ่ ครู่เธอเกือบจะตอบไปแล ้ว
ว่าหนอนชาเขียว...ช่ างกลา้ พูดมาได้นะว่างูเหลือม ถา้ จะอวยตัวเอง
ขนาดนี้ ท�ำไมไม่บอกว่าเป็ นอนาคอนด้าหรือไม่กพ็ ญานาคราชไปเลยล่ะ
จะมางูหลงงูเหลือมเพือ่ ?
“ตายจริง แล ้วนี่ให้ใครไปดูหรือยัง”
“ผมให ้คนไปจัดการเรียบร้อยแล ้วครับ คุณแม่ไม่ตอ้ งเป็ นห่วง”
ภาคินถี อนหายใจยาวอย่างโล่งอก เอื้อมมือมาลูบศีรษะหญิงสาว
เพือ่ ปลอบประโลมให ้เธอคลายความหวาดกลัวลง อากัปกิรยิ าแสดงถึง
ความรัก ใคร่ แ ละเป็ นห่ ว งเป็ นใย ประหนึ่ ง ว่ า มนิ ส ราเป็ นน้อ งนุ ช
คนสุดทอ้ งที่คลานตามเมลิคออกมา “โธ่ ขวัญเอ๋ยขวัญมานะหนู เอย
ตกใจมากหรือเปล่าลูก”
...ตกใจมากค่ะ โชคดีแค่ไหนทีไ่ ม่หวั ใจวายตายไปด้วย...
มนิสราคิดในใจ เพราะทา้ ยที่สุดกลับต้องรักษากิริยามารยาท
อ้อมแอ้มตอบเสียงแผ่ว “นิดหน่อยค่ะคุณแม่”
“โชคดีนะที่ไม่ถูกมันกัดเอา” ภาคินีพมึ พ�ำ ก่อนหันไปสั่งความ
บุตรชาย “คราวหลังให ้คนสวนดูแลบ ้านกันดีๆ อย่าให้มงี เู งี้ยวเขี้ยวขอ
เข ้ามาอาศัยอยู่ได้อกี ล่ะ เข ้าใจไหมเมลิค”
“ครับคุณแม่” ชายหนุ่ มขานรับ มนิสราแอบเห็นว่าเขาแสร้งไอ
กลบอาการข�ำขันไปด้วย
...ข�ำไปเลยจ้ะ ข�ำไป ข�ำให ้ส�ำลักข ้าวติดคอตายไปได้เลยยิง่ ดี…
“ไม่ตอ้ งห่วงนะคะคุณแม่ คราวหน้าถ ้าเอยเจอมันอีก เอยจะเอา
มีดสับๆ ๆ ๆ ให้หวั ขาดไปเลยค่ะ” ว่าพลางเหลือบไปสบตาชายหนุ่มทีน่ งั่
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อยู่ข ้างๆ...ทีบ่ อกจะสับให้หวั ขาดนี่ไม่ได้หมายถึงงูทล่ี อบเข ้าบ ้านนะ แต่
หมายถึงงูทอ่ี ยู่บนหัวอีตาเมลิค รวมไปถึงงูทอ่ี ยู่ในกางเกงของเขาด้วย
นั่นแหละ!
“ต๊าย ดูพูดเขา้ งูเงี้ยวเขี้ยวขอมันไว้ใจกันไม่ได้นะลูก เลีย่ งได้
ก็เลีย่ ง เราเป็ นผู ้หญิง ปล่อยให ้ผู ้ชายเขาจัดการกันไปจะดีกว่า”
“ใช่ครับเอย ผมขอโทษด้วยนะที่ทำ� ใหค้ ุณเกือบได้รบั อันตราย
คราวหน้าคราวหลังผมจะไม่ใหเ้ กิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ
ผมสัญญา” ชายหนุ่ มพยักพเยิดหน้า พลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยกับ
ความคิดของมารดา ยกมือขึ้นลู บเรือนผมด�ำเงา ในขณะที่เลือ่ นมือ
อีกข ้างมากุมมือมนิสราเอาไว ้ แสร้งท�ำเหมือนว่าเป็ นห่วงเป็ นใย
...แหวะ จะอ้วก...“ขอบคุณนะคะบี”๋
มนิ ส ราท�ำ สีห น้า ซาบซึ้ง แต่ ภ ายในใจกลับ ร้อ นรุ่ ม ดั่ ง ไฟลน
นึกอยากจะลุกขึ้นไปหักคอคนทีน่ ั่งข ้างๆ ใหต้ ายคามือ หากค�ำพูดของ
ภาคินีทำ� ให ้เธอเผลอลืมเรื่องบาดหมางทีค่ า้ งอยู่ในใจไปชั่วขณะ
“เห็นลูกแม่รกั กันหวานชืน่ ขนาดนี้แม่กเ็ บาใจ นี่ลูกสองคนคบกัน
มากี่ปีแล ้วล่ะ อยู่ดว้ ยกันมานานแค่ไหนแล ้ว”
“สามเดือนครับ”
“หนึ่งปี ค่ะ”
ทัง้ คู่ เอ่ยตอบพร้อมกัน หากค�ำตอบกลับต่ างกันเสียอย่างนัน้
ภาคินีเลิกคิ้วสูงด้วยทีท่าประหลาดใจ
...เจริญจริงจริง๊ ! อุตส่าห์เล่นใหญ่ ย่ิงกว่าละครเวที แต่ กลับ
ลืมเตีย๊ มกันมาก่อนซะงัน้ ...
มนิสราแอบก่นด่าตัวเองในใจ เมือ่ ตัง้ สติได้กร็ บี ขยับเท ้าไปแตะขา
ชายหนุ่มเอาไว ้อย่างว่องไว ก่อนจะเป็ นฝ่ ายชิงพูดขึ้นมาก่อนเพือ่ แก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้า “อ้อ คือหมายถึงว่า เราเริ่มคบหาดู ใจกันมา
ประมาณปี กว่าแล ้วค่ะคุณแม่ จนกระทั่งเมือ่ สามเดือนก่อน เราตกลง
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ปลงใจว่าจะแต่ งงานกัน เอยก็เลยย้ายมาอยู่ท่นี ่ี ต้องขอโทษคุณแม่
ด้วยนะคะ ทีเ่ ราอยู่ดว้ ยกันก่อนแต่ง”
กล่าวจบก็ยกมือขึ้นกระพุม่ ไหว ้ นิ้วโป้ งจรดปลายจมูก ส่วนนิ้วชี้
จรดลงที่ก่ึงกลางระหว่างคิ้ว ถูกต้องตามหลักการไหวผ้ ู อ้ าวุโสกว่า
อิรยิ าบถงดงามราวกุลสตรีทเ่ี ติบโตขึ้นภายในรัว้ ในวัง
เมลิคลอบยิ้มน้อยๆ สมองตัดเขา้ สู่ภาพความทรงจ�ำในวัยเด็ก
นึกไม่ถึงว่าเด็กผู ห้ ญิงตัวจ้อยที่เคยตัง้ ตัวเป็ นหัวโจกและมีลูกสมุน
นับสิบคนเดินตามท ้าย นิสยั ห ้าวหาญดัง่ เด็กผู ้ชายในวันนัน้ จะกลับกลาย
เป็ นคุณเอยผู ้แสนจะเรียบร้อยงดงามทัง้ รูปร่าง กิรยิ าและวาจาเช่นนี้
“โอ๊ย ไม่เป็ นไรหรอกจ้ะ สมัยนี้ไม่มใี ครเขาถือกันแล ้ว อยูด่ ้วยกัน
ก่ อนแต่ งนี่สิดี จะได้ศึกษานิสยั ใจคอและเรียนรู ต้ วั ตนที่แทจ้ ริงของ
อีกฝ่ าย ถา้ ลองใช้ชีวติ ร่ วมกันแลว้ เขา้ กันไม่ได้ ก็ยงั สามารถยกเลิก
งานแต่งได้ทนั ไม่ตอ้ งฝื นทนกันไปให้มนั ทรมานใจเปล่าๆ ยิง่ ถา้ เผลอ
มีลูกเป็ นโซ่ ทองคลอ้ งใจ แต่ อยู่ ดว้ ยกันแลว้ มันไม่มีความสุ ข ก็จะ
กลายเป็ นว่าต้องเจ็บปวดด้วยกันทัง้ สามคนพ่อแม่ลูก” ภาคินเี ป็ นแม่สามี
หัวสมัยใหม่ เธอมองว่าธรรมเนียมคร�ำ่ ครึนั่นไร้สาระ “ว่าแต่ พ่อแม่
หนู เอยล่ะจ๊ะ เขาอยู่ทไ่ี หน แม่จะได้ไปสู่ขอหนู อย่างเป็ นทางการกับเขา
เสียก่อน”
แว่บหนึ่งดวงตากลมโตปรากฏร่ องรอยของความเศร้าหมอง
ทว่าครู่เดียวเท่านัน้ เธอก็สลัดมันออกไปอย่างไม่ไยดี มนิสราฝื นยิ้ม
เพือ่ ปกปิ ดความรู้สกึ เจ็บปวดทีซ่ ุกซ่อนอยู่ในใจ
“พ่อแม่เอยประสบอุบตั เิ หตุเสียชีวติ ไปนานแล ้วค่ะ เอยก็เลยอยู่
คนเดียวแบบนี้มานานหลายปี แล ้ว จนกระทั่งได้เจอกับเมลิคเข ้า”
มนิสราโกหกเรื่องธรรมธัช แมเ้ ขาน่ าจะยังมีชีวติ อยู่ แต่พ่ชี าย
ทีท่ ้งิ ภาระและปัญหาต่างๆ เอาไว้ให ้น้องต้องเป็ นฝ่ ายเผชิญอยูเ่ พียงล�ำพัง
ถือว่าเขาไม่มตี วั ตนไปเลยน่าจะดีเสียกว่า
พิมพ์ณารากุล 63

“โธ่ น่าสงสารจังเลยลูก แต่ไม่เป็ นไรนะจ๊ะ แม่กบั เมลิคจะเป็ น
ครอบครัวใหม่ของหนู ให ้เอง”
ภาคินีกล่าวพลางแย้มยิ้มอ่อนหวาน เธอรู้สกึ เอ็นดูและถูกชะตา
มนิสรามาก ในขณะที่มนิสราเองก็เผลอรู้สกึ อบอุ่นหัวใจไปกับค�ำพูด
ของว่าที่แม่สามีปลอมๆ ขึ้นมาเสียอย่างนัน้ เพราะส�ำหรับคนที่ชีวติ
ครอบครัว ขาดหายเช่ น เธอ ไม่ มีส่ิง ใดที่น่ า ใฝ่ หามากไปกว่ า การมี
ครอบครัวทีอ่ บอุน่ ...เปรียบเสมือนภาพจิก๊ ซอว์ภาพหนึ่ง ทีห่ ากมีช้ นิ ส่วน
ชิ้นใดขาดหายไป ภาพนัน้ ก็จะไม่สวยสมบูรณ์
“ขอบคุณนะคะคุณแม่”
“ลู กสองคนก็รีบปั๊มทายาทตัวน้อยๆ มาใหแ้ ม่ได้อุม้ ไวๆ ล่ะ
ครอบครัวของเราจะได้สมบู รณ์ข้ นึ แม่คนนี้อยากเป็ นย่าจนเต็มแก่
อยู่แล ้ว”
เเววตาของหญิงสู งวัยเปล่งประกาย หากนั่นกลับเป็ นการเบรก
ความรู้สกึ ซาบซึ้งของค�ำว่าครอบครัวเอาไว้ฉบั พลัน ถึงขอ้ เสนอของ
การมีชีวติ ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมันจะค่ อนขา้ งดีต่อใจของมนิสรา
อยู่มาก แต่เธอก็ไม่สามารถผลิตทายาทให้ใครได้ทงั้ นัน้ ในเมือ่ เรื่อง
ระหว่างเธอกับเมลิคมันคือเรื่องโกหก!
“เอ่อ...ก็คงต้องปล่อยไปตามธรรมชาติน่ะค่ ะ แต่ตอนนี้เอยว่า
เรากินข ้าวกันก่อนดีกว่าไหมคะ เดีย๋ วกับข ้าวจะเย็นหมด นี่เอยอุตส่าห์
ท�ำเมนู น้ ีมาเพือ่ สุขภาพของคุณแม่โดยเฉพาะเลยนะคะ ฉะนัน้ คุณแม่
ต้อ งกิน เยอะๆ จะได้แ ข็ง แรง อยู่ เ ป็ น ร่ ม โพธิ์ร่ ม ไทรให้ก บั พวกเรา
ไปนานๆ” มนิสราตัดบท เกรงว่าประโยคชักจู งของภาคินีจะท�ำให ้
เป้ าหมายของเธอเอนเอียงเสียก่อน
...เป้ าหมายของหล่อ นคื อ ใช้ห นี้ ย่ีสิบ ห า้ ล า้ นบาทย่ ะ ยายเอย
อย่าเผลอลืมตัวอีกเป็ นอันขาด…
“แหม หนู เอยนี่น่ารักจริงๆ เลยลูก แม่ชกั อยากจะคุยกับหนู เอย
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ทัง้ วันแล ้วละสิ เราจะได้สนิทสนมกันมากขึ้น”
“จริงเหรอคะ ถา้ อย่างนัน้ วันนี้เราไปช็อปปิ้ งกันตามประสาสาวๆ
ดีกว่าไหมคะ ถือเป็ นการกระชับสัมพันธ์ว่าที่แม่สามีกบั ว่าที่ลูกสะใภ ้
ไปในตัว”
“อืม ความคิดดีมากจ้ะ งัน้ เดีย๋ วกินข ้าวเสร็จแล ้วเราไปช็อปปิ้ งกัน
เนอะ”
“ได้ค่ะ” มนิสราเอ่ยตอบ ก่อนจะเบือนหน้าไปหาชายหนุ่มทีน่ งั่ อยู่
ข ้างๆ “บีต๋ อ้ งไปกับเอยกับคุณแม่ดว้ ยนะคะ”
เมลิคเลิกคิ้วสูง รูส้ กึ ประหลาดใจว่าเพราะเหตุใดมนิสราจึงอยาก
จะหนีบเขาไปด้วยอีกคน ในเมือ่ ตอนแรกดูทา่ ว่าเธอจะตัง้ ใจหลบหน้าเขา
เสียด้วยซ�ำ้ “เอ่อ จะดีหรือครับ ผมว่า…”
“ดีสเิ มลิค เผื่อน้องอยากได้อะไรจะได้ช่วยเลือก งานการอะไร
เอาไว้ทีหลัง ลู กน้องเยอะแยะก็ปล่อยใหพ้ วกเขาจัดสรรงานกันไป
ลูกต้องให ้เวลากับหนู เอยบ ้าง อย่าลืมสิวา่ ลูกก�ำลังจะแต่งงานมีครอบครัว
แล ้วนะ ไม่ได้ตวั คนเดียวเหมือนอย่างเมือ่ ก่อน”
“ครับ ผมไปก็ได้ครับคุณแม่” เมลิคจ�ำใจยอม รูส้ กึ ถึงลางสังหรณ์
แปลกๆ...หรือยายว่าที่เจ้าสาวตัวแสบของเขาจะมีจุดประสงค์อะไร
แอบแฝง
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