บทน�ำ
กรุงเทพมหานคร

สถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้าทีเ่ ธอเติบโตในช่วงสิบขวบแรกนัน้ อยู่แถบ
ชานเมือง ใกลแ้ หล่งชุมชนเสื่อมโทรม เด็กทารกน้อยถูกน�ำตัวมาทิ้ง
ในช่วงดึกสงัด สิง่ เดียวทีบ่ ่งบอกตัวเด็กคนนี้ได้ก็คอื ต�ำหนิเป็ นรอยสัก
รูปดอกทานตะวันทีข่ ้อมือเล็กๆ ไม่มใี ครรูว้ า่ เด็กน้อยเป็ นใครมาจากไหน
ครูปกซึ
ุ๊ ง่ เป็ นผู ้ดูแลบริหารสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้าแห่งนี้จงึ ตัง้ ชื่อให ้เธอว่า
‘ทานตะวัน’
ตอนที่ยงั เด็ก ใครได้เห็นทานตะวันเป็ นต้องตะลึงลาน ด้วย
ผิวขาวดุจงาช้าง นุ่มเนียนราวกับจุม่ น�ำ้ ผึ้ง ผมด�ำเป็ นมัน ดวงตากลมโต
เป็ นประกายสดใส ใครๆ ต่ างมองออกว่าเธอจะเติบโตเป็ นสาวงาม
เป็ นเลิศ เด็กน้อยมีเค้าโครงใบหน้าหมดจดและมีรอยยิ้มสบายๆ ขับเน้น
ให ้รูปโฉมของเธอน่ามองยิง่ ขึ้น เธอมีรศั มีบางอย่างทีท่ ำ� ให ้แตกต่างจาก
เด็กก�ำพร้าคนอืน่ ๆ แต่สง่ิ หนึ่งทีม่ เี หมือนกันก็คอื ค�ำถาม...
6 เจ้าสาวของประธานาธิบดี

“แม่ปกขา
ุ๊ ท�ำไมพ่อกับแม่ถงึ ทิ้งหนู คะ เขาไม่รกั หนู เหรอ”
ทานตะวันเกาะแขนครูปกุ๊ ซึง่ เธอกับเด็กๆ ทุกคนเรียกครูปกว่
ุ๊ า
แม่ เด็กทีเ่ ริ่มรูค้ วามทุกคนล ้วนแล ้วแต่รอ้ นใจอยากรูท้ ม่ี าทีไ่ ปของตน
อยากรู ว้ ่าท�ำไมถึงถูกส่งมาอยู่ท่นี ่ี ท�ำไมเด็กคนอื่นๆ ที่โรงเรียนถึงมี
พ่อแม่ แล ้วท�ำไมตนถึงไม่มี ค�ำถามซ�ำ้ ซากข ้อนี้ตอบยากและละเอียดอ่อน
แต่ครูปกก็
ุ๊ ไม่เคยท�ำร้ายจิตใจเด็กๆ
“พ่อกับแม่เขารักหนู จะ้ แต่ พวกเขาคงจะหมดหนทางดู แลหนู
ก็เลยฝากให ้แม่ปกดู
ุ๊ แลทีน่ ่ีไงจ๊ะ”
“พ่อกับแม่จะมารับหนู ใช่ไหมคะ”
“แม่ปกไม่
ุ๊ รูเ้ หมือนกันลูก ถึงพวกเขาจะยังไม่มา แต่ทานตะวัน
ก็มแี ม่ปกนะลู
ุ๊
กนะ”
ทานตะวันจินตนาการว่าพ่อกับแม่ของเธอคงจะลม้ ป่ วยหนัก
ยากจน หรือไม่กอ็ าจก�ำลังอยูร่ ะหว่างปฏิบตั ภิ ารกิจ ถ ้าหากพาเด็กไปด้วย
จะยิง่ เป็ นอันตราย และทีพ่ วกเขาไม่เคยกลับมาแสดงตัวเพราะความจ�ำเป็ น
ทุกอย่างต้องเป็ นความลับ แม่ของเธอเป็ นเจ้าหญิง ส่วนพ่อเป็ นจอมโจร
ผู้ย่งิ ใหญ่ พวกเขาตกหลุมรักกัน แต่พ่อถูกคนเลวท�ำร้ายจนตาย แม่
จึงจ�ำเป็ นต้องทิ้งเธอไว้ทน่ี ่ดี ้วยความเจ็บปวด ทานตะวันคิดเพ ้อฝันมาถึง
ตรงนี้แล ้วก็จะร้องไห ้สงสารพ่อกับแม่ในจินตนาการของตัวเอง
วันเวลาผ่านไปปี แลว้ ปี เล่า ชีวติ เด็กก�ำพร้าไม่มอี ะไรน่ าภูมใิ จ
ให ้กล่าวถึง สิง่ เดียวทีห่ วังไว้กค็ อื สักวันพ่อกับแม่จะมารับ ไม่กม็ คี นใจดี
รับตัวเธอไปเลี้ยงดู แต่มนั ก็ยากเหลือเกิน ก็มใี ครสักกี่คนเล่าจะรัก
และเมตตาเด็กทีไ่ ม่ใช่ลูกในไส ้ของตัวเอง
บริเ วณด้า นหลัง สถานเลี้ย งเด็ก ก�ำ พร้า มีพ้ ืน ที่ว่า งพอสมควร
ครู ปุ๊ กจึง ปลู ก ผัก และเลี้ย งไก่ ไ ข่ เพื่อ ที่เ ด็ก ๆ จะได้รู้จ กั หน้า ที่แ ละ
มีกิจกรรมใหท้ ำ� พวกเด็กซนๆ จึงลงความเห็นว่าเล ้าไก่น่ีแหละทีเ่ ป็ น
ฐานทัพลับแสนสนุ ก ทานตะวันเพิง่ จะหา้ ขวบ แต่ก็กลายเป็ นหัวโจก
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เล่นพิเรนทร์ จัดการไล่ไก่ออกไปแล ้วยึดเล ้าไก่ไว ้เอง
“เด็กเหลือขอแปลว่าอะไร”
“แปลว่าเด็กเกเร ไม่เชื่อฟังผูใ้ หญ่ เลี้ยงไว้กใ็ ช้งานไม่ได้ไง เด็กดี
มีคนขอไปเลี้ยงหมดแล ้ว ก็เลยเหลือแต่เด็กไม่ดี ไม่มใี ครขอไปเลี้ยง”
“ฉันได้ยนิ แม่คา้ ทีโ่ รงเรียนบอกว่า ถา้ ใครท�ำตัวไม่ดจี ะถูกจับมา
อยู่ท่นี ่ีกบั พวกเรา เราไม่ได้อยากมาอยู่ท่นี ่ีสกั หน่ อย” เด็กๆ จับกลุ่ม
คุยกัน คนทีโ่ ตหน่อยก็บอกว่าอย่าไปสนใจ มีแค่ทานตะวันทีเ่ จ็บปวด
กับค�ำว่าเด็กเหลือขอ ในเมือ่ โลกใบนี้ไม่มใี ครต้องการเด็กก�ำพร้าอย่างเธอ
งัน้ เธอก็จะเป็ นเด็กเหลือขอให ้ดู
ทานตะวันเริ่มท�ำตัวเกเร ชวนเด็กๆ ปี นก�ำแพงขึ้นไปปาก้อนหิน
ใส่รถทีว่ ง่ิ ผ่านไปมา เธอกับพวกเด็กซนจะรีบก้มหลบก่อนจะโดนจับได้
จากนัน้ ก็ปาใหม่ ปรากฏว่ากิจกรรมนี้จบลงอย่างรวดเร็วเพราะปาก้อนหิน
ไปโดนรถต�ำรวจเข ้าจังๆ
รถต�ำรวจมีตราโล่เบรกเอีย๊ ด หักเลี้ยวเข ้ามาในรัว้ สถานสงเคราะห์
คนในเครือ่ งแบบทีล่ งมาจากรถมีสหี น้าโกรธจัด ตรงเข ้าไปแจ้งครูผู ้ดูแล
หลังจากต�ำรวจกลับออกไป ครู ปุ๊กก็เรียกตัวเด็กซนทัง้ หลาย
ออกมาแลว้ ฟาดเรียงคน พร้อมสั่งลงโทษใหเ้ ขียนจดหมายขอโทษ
คุณต�ำรวจและทุกคนที่เดือดร้อน ทานตะวันมักจะย้อนนึกกลับไปถึง
ช่ วงเวลานัน้ คิดเสมอว่าหากตอนนัน้ ครู ปุ๊กฟาดไมเ้ รียวแลว้ ต�ำหนิ
อย่างเดียว ชีวติ เธอคงจะยิง่ เตลิด แต่ครูปกโยนไม
ุ๊
้เรียวให ้เธอทัง้ น�ำ้ ตา
“ตีแม่สิ แม่ผดิ เองที่เลี้ยงพวกหนู ไม่ดี ท�ำใหพ้ วกหนู อบอุ่นใจ
ไม่ได้ คนอื่นเรียกพวกหนู ว่าเด็กเหลือขอ รู้ไหมว่าไม่ใช่ แค่ หนู เจ็บ
แม่กเ็ จ็บด้วย”
“แม่ปุ๊กขา หนู ขอโทษ หนู รบั ปากว่าไม่ทำ� อีกแล ้ว เข็ดแล ้วค่ะ”
ครู ปุ๊กสวมกอดเธอไว ้ แค่ กอดแน่ นๆ ก็ช่วยบอกเด็กคนหนึ่งว่ายังมี
คนทีร่ กั และห่วงเธออยู่ในโลกใบนี้อยู่ นับจากนัน้ มาความประพฤติของ
8 เจ้าสาวของประธานาธิบดี

ทานตะวันก็ดขี ้นึ ตัง้ ใจเรียนเพราะรูว้ า่ ความรูจ้ ะเปิ ดทางออกสูโ่ ลกกว ้าง
วันหนึ่งหลังจากดูการ์ตูนเรื่องอะลาดินจบ เด็กๆ ก็แย่งกันเป็ นเจ้าหญิง
จัสมิน ส่วนทานตะวันจองต�ำแหน่ งยักษ์จินนี่ผูด้ ลบันดาลอะไรก็ได้
ตามใจปรารถนา
“หนู จะได้ไปผจญภัยในดินแดนทะเลทราย ไปเที่ยวรอบโลก
เหมือนอย่างในการ์ตูนไหมคะ”
“แน่นอน หนู จะไปทีไ่ หนก็ได้ในโลกใบนี้ ได้เป็ นในสิง่ ทีอ่ ยากเป็ น
ได้ทำ� ในสิง่ ทีฝ่ นั หนู จะมีคนทีห่ นู รกั และรักหนู ทุกอย่างย่อมมีโอกาส
เสมอ ถ ้าหนู เป็ นอะลาดิน หนู จะขออะไรจากจินนี่ละ่ ”
“ขอให ้พ่อกับแม่กลับมาหาหนู ค่ะ”
โอกาสทีท่ านตะวันตัง้ ตารอไม่ใช่วนั เทศกาลรื่นเริงทีจ่ ะมีผู ้บริจาค
เขา้ มาแจกของขวัญ ทานตะวันรอว่าเมือ่ ไรครูปกจะเรี
ุ๊
ยกชื่อเธอเขา้ ไป
ในหอ้ งท�ำงานของเจ้าหน้าที่ผูด้ ู แลเพื่อพบผู้ท่ีประสงค์จะรับอุปการะ
เธอจะยืนชะเงอ้ ชะแงม้ องหาและเดาไปเรื่อยว่าใครจะมาเป็ นพ่อแม่
ของเธอ มีเด็กคนแลว้ คนเล่าถูกเรียกตัวเขา้ ไปและกลับออกมาด้วย
รอยยิ้มกว ้าง นั่นแปลว่าเด็กคนนัน้ มีพ่อแม่แล ้ว จะได้หลุดพ ้นออกไป
จากชีวติ อันแสนหม่นเศร้า จะได้มบี ้าน มีคนทีโ่ อบกอดและได้รบั ความรัก
ปี แ ล ว้ ปี เ ล่า ...เด็ก คนแล ว้ คนเล่า ...และแล ว้ วัน หนึ่ ง ตอนที่
ทานตะวันอายุได้สบิ ขวบ ในทีส่ ุดครูปกก็
ุ๊ เรียกชื่อเธอ
“เธอเป็ นนักอ่านตัวยงเชียวค่ะ อายุแค่สบิ ขวบแต่กส็ อนการบ ้าน
ใหพ้ วกน้องๆ ได้คล่องทีเดียว แถมยังเรียนเก่ ง ได้ท่ีหนึ่งของชัน้ ”
เสียงของครูปกดั
ุ๊ งแว่วออกมาจากหลังประตู เธอก็หวังว่าครูจะไม่เอ่ยถึง
วีรกรรมหัวโจก แอบเอาแมวเข ้าไปเลี้ยงในโรงนอนก็พอ
“เธอเคยปี นก�ำแพงจนตกลงมาแขนหักหรือคะ”
“ใช่ค่ะ นั่นเป็ นเรื่องนานมากแล ้ว แกอาจจะซนไปนิด แต่ดฉิ นั
รับรองได้ว่าทานตะวันเป็ นเด็กดีมากคนหนึ่ง” ครู ปุ๊กช่ วยแก้ต่างให ้
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สุดความสามารถ “แกเป็ นเด็กฉลาดค่ะ สดใสน่ารัก ขอเพียงคุณทัง้ สอง
ได้ลองพบแกสักครัง้ คุณจะตกหลุมรักเด็กคนนี้”
“เขา้ ไปสิทานตะวัน” ครู พ่ีเลี้ยงอีกคนรุ นหลัง แต่ ทานตะวัน
ยืนตัวแข็งทือ่ อยู่ทห่ี น้าประตู รูด้ ว้ ยสัญชาตญาณว่านี่จะเป็ นจุดเริ่มต้น
ความผกผัน มากมายในชีวิต มัน น่ า กลัว แต่ ท านตะวัน ก็ ต ดั สิน ใจ
เคาะประตูห ้อง
“เชิญจ้ะ”
ทานตะวันก้าวเขา้ ไปในหอ้ งของครู มือไมเ้ ย็นเฉียบขณะสบตา
ชายหญิงคู่ หนึ่งซึ่งนั่งอยู่ท่โี ต๊ะกับครู ปุ๊ก เด็กหญิงตื่นเต้นจนเกือบลืม
ยกมือไหวส้ วัสดี ครู ปุ๊กเขา้ มาจูงมือทานตะวันให้ไปท�ำความรู้จกั คน
ทีต่ ่อไปนี้จะกลายเป็ นพ่อแม่บญ
ุ ธรรมของเธอ
พวกเขาทัง้ สองแต่งตัวดีภูมฐิ านตามแบบผู้มอี นั จะกิน ฝ่ ายชาย
วัยสีส่ บิ ท่าทางขึงขัง คิ้วหนาเข ้ม ยิ้มต้อนรับเธออยู่ขา้ งภริยา คุณหญิง
พิไล ผู้ซ่ึงมีบุคลิกสง่าแบบผู้ดีมสี กุล สุ ภาพอ่อนโยน พวกเขามอง
ทานตะวันอย่างส�ำรวจตรวจค้น พร้อมขอดูรอยสักเล็กๆ ทีข่ ้อมือ ดอกไม ้
ขดเป็ นอักขระชัดเจน
“เราไม่เคยยกโทษให้ตวั เองเลยทีท่ ้งิ ลูกมาแบบนัน้ ”
คุณหญิงพิไลลูบแก้ม ลูบศีรษะเธอเบาๆ สัมผัสอ่อนโยนจาก
ใครสักคนเป็ นไออุ่นที่ทานตะวันโหยหามานาน เด็กหญิงเบิกตากวา้ ง
ความคิดเพ ้อฝันของเธอก�ำลังจะเป็ นจริงแล ้ว
“เราตามหาตัวเธอมานานมาก ดูสิ ดวงตาเหมือนย่าแท ้ๆ ของเธอ
เหลือเกิน” หน้าตาผิวพรรณของทานตะวันงามชวนประทับใจอย่างยิ่ง
แม ้จะตกอยู่ในสถานะเด็กไร้หวั นอนปลายเท ้า แต่สง่าราศีกลับฉายแวว
เจิดจ้า นัยน์ตาสีดำ� ขลับสดใส จมูกโด่ง ผิวขาวนวล ยิ่งโตความงาม
ของเด็กหญิงก็ยง่ิ ฉายชัด ทัง้ คู่จงึ มีสหี น้าพอใจมากก่อนจะแนะน�ำตัวว่า
“ฉันชื่อประมวล สิงห์เดชา ส่วนคนนี้คอื พิไล พวกเราเป็ นพ่อแม่
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ของหนู ”
พวกเขาโกหก

ห้าปีต่อมา...

ท่ามกลางแสงดาวทอประกายบนฟากฟ้ า แสงจันทร์สลัวสาดลอด
ผ่านหน้าต่างซึง่ วาดลวดลายศิลปะเปอร์เซีย เซเลส บิน คาลิฟา อัล กาฟี ร ์
บุตรชายของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแห่งประเทศดาห์เรน ก�ำลัง
เดินทางเขา้ เฝ้ ากษัตริยจ์ ามาลด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ยามวิกาลเช่นนี้
ไม่ใช่ เวลาปกตินกั ที่จะเขา้ สู่เขตพระราชวังชัน้ ใน ค�ำสั่งเรียกตัวสัน้ ๆ
ไม่ได้แจ้งรายละเอียดใด แต่เขารู้สึกได้วา่ มีความยุ่งยากรออยู่
พันตรีเซเลสเป็ นนายทหารหนุ่ม เชี่ยวชาญการต่อสู ้ระยะประชิด
หน้าตาคมคายสมชายชาตรี แข็งแรงบึกบึน กลา้ มเป็ นมัดๆ รู ปร่ าง
สูงใหญ่กำ� ย�ำ ดวงตาคมกริบเป็ นประกายเหมือนเหยีย่ วทีก่ ำ� ลังสยายปี ก
อยู่บนฟ้ า พร้อมส�ำหรับภารกิจทุกรูปแบบ
“ฝ่ าบาททรงรอท่านนานแล ้ว” เจ้ากรมห ้องพระบรรทมกระซิบเมือ่
ชายหนุ่ มมาถึง แมจ้ ะมีความคับขอ้ งใจสงสัย แต่เขารู ว้ ่าไม่ควรถาม
ตลอดทางเดินมีนายทหารองครักษ์ประมาณสิบนายรักษาการณ์ตามปกติ
และหากมีการซักถามในภายหลัง ทุกคนจะปฏิเสธการมาของเขาในคืนนี้
“ทุกอย่างต้องเป็ นความลับ” เจ้ากรมย�ำ้ อีกครัง้ ก่ อนจะน�ำทาง
ไปยังเขตชัน้ ใน ผ่านก�ำแพงเขาวงกตขึ้นไปสู่จดุ ทีส่ ูงสุดของพระราชวัง
หินอ่อนสีขาว ในที่สุดก็มาถึงศาลาหินแบบโบราณตัง้ อยู่ใจกลางสวน
เสียงน�ำ้ พุพงุ่ ขึ้นไปในอากาศตกกระทบพื้นหินดังไพเราะ บริเวณโดยรอบ
ปลูกไม ้หอมและทับทิม เจ้ากรมกับทหารองครักษ์ถอยหลบฉากออกไป
โดยแจ้งให ้เซเลสเข ้าไปเพียงล�ำพัง
ท่ามกลางแสงจันทร์นวล ร่ างของกษัตริยจ์ ามาลนั่งพิงเสาซึ่ง
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สลักเสลาสวยงามอยู่ พระองค์ประทับอยู่ทข่ี นั้ บันไดขึ้นสู่ศาลาหินอ่อน
สีพระพักตร์เหนื่อยอ่อนราวกับไม่ได้บรรทมมาหลายคืนแล ้ว ทรงเป็ น
ชายชราวัยห ้าสิบทีม่ คี วามทุกข์ปรากฏบนแววตา ชายหนุ่มท�ำวันทยหัตถ์
และรอจนกว่าพระองค์จะเป็ นฝ่ ายเริ่มต้นการสนทนา
“เมื่อประมาณสิบเจ็ดปี ก่อน เราบังเอิญพบผูห้ ญิงคนหนึ่งที่น่ี”
กษัตริยจ์ ามาลเอ่ยขึ้นท�ำลายความเงียบ ไหล่ของพระองค์ลู่ตกลงจน
แม ้แต่ชดุ หรูหราก็ไม่อาจปกปิ ดได้ “เธอเป็ นเด็กสาวทีแ่ อบหนีออกมาจาก
เขตสตรี แลว้ เดินเที่ยวหลงเขา้ มาในเขตบุรุษ เธอหาทางกลับไม่เจอ
ก็เลยมานั่งร้องไห ้อยู่ตรงนี้ เธอตกใจกลัวมากตอนทีเ่ จอเรา”
“ฝ่ าบาท...”
“เราไม่มรี ู ปถ่ายเธอเลยสักใบ แต่ จนถึงทุกวันนี้เราก็ยงั จ�ำเธอ
ได้แม่น ใบหน้าของเธอรูปไข่งดงาม นัยน์ตาสีดำ� เข ้มแสนคม ริมฝี ปาก
แดงระเรื่อและเป็ นเจ้าของรอยยิ้มหวานราวกับน�ำ้ ผึ้ง ตอนนัน้ เธอไม่รู ้
ด้วยซ�ำ้ ว่าเราเป็ นใคร เธอหนีเราจนลม้ กลิ้งโค่ โร่ และหลังจากนัน้ มา
เธอก็เข ้ามาอยู่ในใจเรา”
สาวน้อยคนนัน้ ชื่อวิมลยา เป็ นลูกสาวนักธุ รกิจค้าขา้ วชาวไทย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั ราชวงศ์ดาห์เรน ครอบครัวของเธอได้รบั เกียรติ
ใหเ้ ป็ นอาคันตุกะของกษัตริยจ์ ามาล แม ้จะอายุแค่สบิ แปด แต่วมิ ลยา
ก็เก่งเรื่องการเงินมาก ช่วยดูแลผลประโยชน์ดา้ นการเงินใหค้ รอบครัว
เต็มตัว และทางครอบครัวก็จดั การหมัน้ หมายใหเ้ ธอแต่งกับผูช้ ายทีจ่ ะ
ช่วยส่งเสริมธุรกิจให ้เจริญรุ่งเรืองไว ้แล ้ว
กษัตริยจ์ ามาลซึ่งในตอนนัน้ เป็ นเพียงเจ้าชายที่ไม่ได้มบี ทบาท
อะไร หน�ำซ�ำ้ ยังมีฐานะไม่สู้ดนี กั ไม่ได้มคี ุณสมบัตติ ามความมุง่ หมาย
ของครอบครัวเธอเลยสักนิด การผูกธุรกิจเข ้ากับการเมืองเป็ นเรือ่ งเสีย่ ง
อีกทัง้ วิมลยามีคู่หมัน้ ทีเ่ หมาะสมรออยู่ทเ่ี มืองไทยแล ้ว และไม่มใี ครรู ้
แน่ชดั ว่าเจ้าชายปลายแถวจะเขีย่ สาวต่างชาติท้งิ เมือ่ ไร
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แต่ ปญ
ั หาก็เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มการเมืองหนุ นหลังพระองค์ให้ข้ นึ
ครองราชย์
“เธอเป็ นคนต่างชาติจงึ ไม่อาจเป็ นชายาคนแรกของเราได้ เราต้อง
แต่งงานกับคนอื่น เธอหนีเราไป ทุกคนที่เราส่งไปตามหาตัวเธอแจ้ง
กลับมาว่าเธอตายจากเราไปเสียแลว้ แต่ แลว้ เมื่อสองวันก่ อนคนใน
ครอบครัวคนสุดทา้ ยของวิมลยาส่งจดหมายสารภาพกับเราก่อนตายว่า
วิมลยาตัง้ ครรภ์”
เซเลสนิ่งฟัง ใบหน้าคมเข ้มเรียบเฉยไม่แสดงอารมณ์ใดๆ ขณะ
รับรู ปถ่ายเก่าๆ ใบหนึ่งจากพระองค์ เป็ นรู ปหญิงสาวหน้าตาสะสวย
ก�ำลังอุม้ ทารกน้อยในอ้อมแขน แม่ลูกยิ้มกวา้ งจนเขารู้สึกราวกับว่า
ได้ยนิ เสียงหัวเราะออกมาจากรู ปถ่าย ที่ขอ้ มือของเด็กน้อยมีรอยสัก
รูปดอกทานตะวัน เซเลสจึงเข ้าใจภารกิจทีไ่ ด้รบั ครัง้ นี้ทนั ที
“กระหม่อมขอบังอาจถาม เหตุใดคนในครอบครัวของพระสนม
วิมลยาจึงทอดทิ้งเด็ก”
“เรื่องนี้ราชินีซลั มาเป็ นผู้สั่งสังหารวิมลยา พวกเขาหมดหนทาง
จะปกป้ องเด็ก จึงสร้างเรื่องหลอกให้ซลั มาเชื่อว่าเด็กตายไปแล ้ว เรา
ต้องการให้ซลั มาเชื่อเช่นนัน้ ต่อไป หลานชาย...เราได้ข ้อมูลว่าเจ้าเคยไป
ประเทศไทยหลายครัง้ และพูดภาษาไทยได้”
“พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมพร้อมออกเดินทางทันที”
“ดีแล ้ว” แววตาของกษัตริยจ์ ามาลเปล่งประกายแห่งความหวังขึ้น
“เมือ่ ประมาณสิบหกปี ก่อนมีเด็กคนหนึ่งถูกทิ้งไว้ทห่ี น้าสถานเลี้ยงเด็ก
ก�ำพร้าในกรุงเทพฯ เราต้องการใหเ้ จ้าไปสืบหาว่าตอนนี้เด็กคนนัน้
อยูท่ ไ่ี หน และช่วยเหลือพาเธอกลับมาพบเราให ้เร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
ทุกอย่างต้องเป็ นความลับสูงสุด”
“พ่ะย่ะค่ะ”
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1

ทานตะวัน

พันตรีเซเลสเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมใิ นวันรุ่งขึ้นหลังจาก

เข ้าเฝ้ าอย่างลับๆ มันเป็ นเทีย่ วบินทีใ่ ช้เวลายาวนานและข ้อมูลมีนอ้ ยนิด
ภารกิจดู เรียบง่าย แค่ คน้ หาและน�ำตัวกลับ แต่การที่กษัตริยจ์ ามาล
ทรงเรียกตัวเขาเป็ นการเฉพาะ นัน่ ย่อมหมายความว่าการน�ำตัวพระธิดา
ทีเ่ กิดจากภรรยานอกสมรสกลับไป ย่อมต้องเกิดคลืน่ ตึงเครียดบางอย่าง
ทีพ่ ระองค์ไม่ยอมให ้เกิดความเสีย่ งขึ้นเด็ดขาด
“เราไม่ตอ้ งการให ้ราชินีซลั มาเข ้ามายุ่งเรือ่ งนี้ ท�ำทุกอย่างให ้เงียบ
ทีส่ ดุ จนกว่าทุกอย่างจะแน่ชดั ว่าลูกสาวของเราปลอดภัย”
“พ่ะย่ะค่ะ”
เซเลสเดินทางมาในนามส่วนตัวพร้อมเอกสารส�ำคัญบางอย่าง
ที่จำ� เป็ น ประเทศไทยกับดาห์เรนยังไม่ได้สถาปนาทางการทู ตอย่าง
เป็ นทางการ การท�ำงานของเขาจึงค่ อนขา้ งล�ำบากไม่นอ้ ย เขาเริ่มต้น
ติดต่ อขอข อ้ มูลสถานรับเลี้ยงเด็กก�ำพร้าทุกแห่ งในกรุ งเทพฯ จาก
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ศูนย์อำ� นวยการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม มีเจ้าหน้าทีส่ าวคนหนึ่งนัง่ อยู่
หลังเคาน์เตอร์ ก�ำลังเกลีย่ อายไลเนอร์แต่งหน้าก่อนเลิกงาน
“ผมคือ อาลี บิน เรซา ทีโ่ ทร.ติดต่อมาขอข ้อมูลเมือ่ ตอนบ่ายโมง”
เขาใช้ ช่ื อ และพาสปอร์ต ปลอม ติ ด ต่ อ งานในฐานะนัก ธุ ร กิ จ จาก
ตะวัน ออกกลาง ตอนนี้ เ พิ่ง บ่า ยสามโมงครึ่ง ยัง พอมีเ วลาหากเขา
จะตระเวนไปสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้าสักแห่งสองแห่งก่อนกลับโรงแรม
แต่เจ้าหน้าทีส่ าวก�ำลังตัง้ อกตัง้ ใจทาลิปสติกพลางตอบอย่างเกียจคร้าน
“เสียใจด้วย คอมพ์ปิดแล ้ว”
“คุณจะเสียใจมากกว่านี้หากไม่เปิ ดคอมพ์ข้นึ มาแล ้วท�ำงานซะ”
“ฉันบอกแล ้วไงว่า...” เธอเงยหน้าขึ้น ก่อนจะอุทานออกมาเมือ่
สบตาชายหนุ่มรูปงามร่างสูงใหญ่ ผิวของเขาคล�ำ้ เข ้ม หน้าตาหล่อเหลา
สมบูรณ์แบบขึงขังเช่นชายแท ้ มองปราดเดียวก็รวู้ า่ เขามีเชื้อสายอาหรับ
และสิง่ ทีส่ ะดุดตามากทีส่ ดุ ก็คอื ดวงตาสีอำ� พันแฝงแววดุดนั เป็ นประกาย
เฉี ยบขาดเฉกเช่นผู้มอี ำ� นาจ เจ้าหน้าที่สาวส่งสายตาหวานให ้ แต่เขา
ตอบรับด้วยสายตาคมกร้าว
“ผมต้องการขอ้ มูลสถานรับเลี้ยงเด็กก�ำพร้าทุกแห่ งทัง้ ที่เปิ ด
ด�ำเนินการอยู่และเลิกไปแล ้วในช่วงยีส่ บิ ปี น้ ี”
“ท�ำ ไมคุ ณ ถึง ให ค้ วามสนใจข อ้ มูล เหล่า นี้ ค รับ ” หัว หน้า ของ
เจ้าหน้าที่หญิงคนนัน้ ได้รบั รายงานและตัดสินใจออกมาพบชายสวม
ชุดสูทคนนี้ดว้ ยตนเอง
“เจ้านายของผมเป็ นผู้รำ� ่ รวยมาก และตัง้ ใจจะรับอุปการะเด็ก
สักคน ผมคือผู ้รวบรวมข ้อมูล”
“เกรงว่าต้องใช้เวลา”
“ผมรอได้ค รับ ” เขาตอบเรีย บๆ และนั่ ง ลง แผ่ น หลัง ก�ำ ย�ำ
ตรงแหน็ วตัง้ ฉากดุจภูผา ครึ่งชั่วโมงต่ อมาเขาก็ได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการ
สิ่งแรกที่เขาหยิบขึ้นมาคือแผนที่กรุงเทพมหานคร จัดการระบุพกิ ดั
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เป้ าหมายแต่ละแห่ง ซึง่ ตามข ้อมูลทีเ่ ขาได้รบั จากกษัตริยจ์ ามาล บ ้านเดิม
ของวิมลยาอยู่แถวเขตมีนบุรี คนในครอบครัวของพระสนมเกรงกลัว
อิทธิพลของราชินีซลั มา จึงตัดสินใจทิ้งเด็ก แต่พวกเขาก็ไม่น่าจะตัดใจ
ปล่อยให ้เด็กอยู่ไกลสายตา
พันตรีเซเลสลากปลายนิ้วไปตามแผนที่ จนกระทั่งหยุดนิ่งอยู่
ทีห่ นึ่ง...บ ้านครูปกุ๊

ครูปกก�ุ๊ ำลังก�ำกับดูแลเรือ่ งอาหารมื้อเย็นของเด็กๆ ในความดูแล

ร่ วมร้อยหา้ สิบคน มีเด็กขา้ งถนนบา้ ง ไม่ก็เด็กที่พ่อแม่ฝากเลี้ยงไว ้
เพราะยังไม่พร้อม หรือไม่ก็เด็กทีไ่ ร้ญาติขาดมิตร ตอนทีพ่ นั ตรีเซเลส
ไปถึงสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้าแห่งนี้ เขาแจ้งความประสงค์ขอพบผูด้ ูแล
และเดินดูรูปถ่ายเด็กๆ ทีต่ ดิ ตามบอร์ด ไม่มใี ครสักคนทีเ่ ข ้าเค้า
ร่างสูงใหญ่มองไปรอบๆ ตอนแรกก็คดิ ว่าสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้า
คงจะทึมทึบชวนหดหู่ แต่ ความจริงแลว้ ที่น่ีนบั ว่าไม่เลวเลยทีเดียว
เหมือนจับเด็กมาเขา้ ค่ ายลู กเสือที่มกี ิจกรรมใหท้ ำ� มากมาย มีเด็กๆ
วิ่งเล่นส่งเสียงเจีย๊ วจ๊าว ซึ่งส�ำหรับเขาแลว้ เขาเกลียดเสียงเด็กกรีด๊
ดังนัน้ ต่อให้ทน่ี ่ีสะอาดสวยงามแค่ไหน เขาก็รสู้ กึ เหมือนตกนรก
“มีอะไรให้ฉนั ช่วยไหมคะ ฉันชื่อครูปกุ๊ เป็ นผูด้ ูแลทีน่ ่ี” ครูปกุ๊
วัยหกสิบแปดค่ อยๆ เดินมาพบผู ม้ าเยือน สีหน้าดู จะแปลกใจและ
สงสัยไม่นอ้ ยว่าชายต่างชาติหน้าตาดีคนนี้มธี ุระอะไร
“ผมก�ำลังมองหาเด็กคนหนึ่ง”
ครูปกยิ
ุ๊ ้มกว ้าง “คุณจะมาขออุปถัมภ์เด็กทีน่ ่ารักของเราใช่ไหมคะ
เรามีเด็กดีเรียนเก่งและน่ารักให ้เลือกหลายคน”
“มิได้ครับ ผมต้องการสอบถามว่าเมื่อประมาณสิบหา้ ปี ก่อน
มีเด็กทารกเพศหญิงถูกทิ้งไว้ทน่ี ่ีหรือไม่ ผมต้องการขอความช่วยเหลือ
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จากคุณ”
“ท�ำไมคุณถึงต้องการตามหาเด็กคนนัน้ คะ”
“ผมเป็ นผูจ้ ดั การมรดกครับ และผมทราบมาว่ามีเลือดเนื้อเชื้อไข
ของครอบครัวนี้พลัดหลงมาโดยทีพ่ วกเขาไม่รู ้ บอกตามตรงว่าผมเอง
ก็ไม่ทราบว่าเด็กก�ำพร้าทีน่ ่าสงสารคนนัน้ ถูกรับเลี้ยงอยู่ทห่ี น่วยงานไหน
กันแน่ แน่นอนว่าเจ้าของมรดกยินดีมอบเงินบริจาคเต็มที”่
“โอ ฉันยินดีช่วยคุณเต็มทีค่ ่ะ ฉันมีเครือข่ายทีต่ ดิ ต่อกันได้ไม่ยาก
คุณมีช่อื ของเด็กไหมคะ”
“ไม่ครับ ไม่ม”ี
“มีสง่ิ ของ จดหมาย หรืออะไรติดตัวเด็กมาหรือไม่”
“ผมไม่ทราบครับ แต่ปีน้ ีเธอน่าจะอายุสบิ ห ้าเกือบสิบหกแล ้ว”
“ตอนนี้เด็กโตทีส่ ุดทีอ่ ยู่ในความดูแลของฉันคือสิบสามค่ะ เมือ่
หลายปี ก่อนเราประสบปัญหาอุทกภัยครัง้ ใหญ่ เกรงว่าเอกสารจะไม่อยู่
ในสภาพสมบูรณ์เท่าไรนัก แถมแต่ละปี มเี ด็กถูกทิ้งมากมายเหลือเกิน”
เป็ นการเริ่มต้นทีแ่ ย่ทเี ดียว เซเลสคิด
“คุณมีข ้อมูลเด็กทีไ่ ด้รบั อุปการะไปแล ้วไหมครับ”
“มีค่ะ แต่ นั่นเป็ นความลับ ฉันไม่มสี ิทธิ์เปิ ดเผยโดยพลการ”
หนทางเริ่มตีบลงทุกที แต่ พนั ตรีเซเลสก็ยงั คงสงบนิ่ง ไม่หวั่นไหว
สายตาคมกริบมองไปทีบ่ อร์ดติดรูปถ่ายและผลงานวาดภาพระบายสีของ
เด็กๆ
“ไม่ทราบว่าผมขอดูรูปเด็กๆ ทัง้ หมดทุกคนทีค่ ุณรับดูแลได้ไหม
ครับ”
“ได้ค่ะ เรายังมีรูปถ่ายเก่าๆ ในอัลบัม้ ฉันจะลองหยิบออกมา
ให ้คุณดูกแ็ ล ้วกันนะ”
“เป็ นความกรุณาอย่างยิง่ ครับ” อัลบัม้ เก่าๆ ทีค่ รูปกหอบออกมา
ุ๊
จากลัง อยู่ ใ นสภาพปลวกแทะ เขาจึง ค่ อ ยๆ เปิ ด ดู ทีล ะหน้า อย่ า ง
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ระมัดระวัง กวาดสายตาไปตามภาพถ่ายเก่าซีดทีละใบ และมีรูปเด็กหญิง
คนหนึ่งทีเ่ ขารูส้ กึ สะดุดใจ ดวงตาของเธองามระยับ และมีราศีบางอย่าง
ทีเ่ ขารูส้ กึ ได้
“เด็กคนนี้ยงั อยู่ทน่ี ่ีไหมครับ”
ครูปกชะโงกมองรู
ุ๊
ปแล ้วหัวเราะสดใสออกมา
“เธอชื่อ ทานตะวัน ค่ ะ ตอนที่เ ธออยู่ ท่ีน่ี เป็ น เด็ก แสบขึ้น ชื่อ
เลยเชียว เคยปี นก�ำแพงหนีสองครัง้ แถมตัง้ ตัวเป็ นแกนน�ำเรียกร้อง
ขอไปเที่ยวทะเล ฉันตอบกลับไปว่าไม่มเี งิน ไม่มคี นมาบริจาคใหเ้ รา
นานแล ้ว รู้ไหมคะว่าเธอท�ำยังไง เธอเดินไปปี นเสาไฟฟ้ าขู่จะกระโดด
ลงมา นักข่าวมาท�ำข่าวกันเยอะแยะ พอมีผู้ใหญ่ใจดีรบั ปากว่าจะพา
เด็กทุกคนไปเทีย่ วทะเล เธอก็ปีนลงมาหน้าตาเฉย ฉันนี่สโิ ดนนักข่าว
ถล่มเสียเกือบตาย แต่ปีนนั้ ก็มคี นบริจาคเงินเขา้ มาจ�ำนวนมาก และ
ชื่อบ ้านครูปกก็
ุ๊ เป็ นทีร่ จู้ กั ไปทั่วประเทศตัง้ แต่นนั้ มาเลยค่ะ”
แสบเสียจริงเด็กคนนี้...
“อ้อ...จะว่าไปแลว้ ปี น้ ีเธอน่ าจะครบสิบหก ฉันยังจ�ำได้แม่นว่า
เด็กคนนี้สวยมาก ผิวพรรณขาวละเอียด น่ าจะเป็ นลู กครึ่ง แถมมี
รอยสักแปลกๆ ทีข่ ้อมืออีกต่างหาก”
“น่าสนใจจริงๆ ผมชักอยากเห็นรอยสักของเธอแล ้วสิ”
“นี่ไง รอยสักรูปดอกทานตะวัน”
เขามองตามทีค่ รูช้ ี ดวงตาคมกริบก็เบิกกว ้างราวกับค้นพบสมบัติ
ทันที
ตราราชวงศ์ดาห์เรน!
“วีรกรรมของเธอยังมีอกี เพียบ ฉันว่าคุณต้อง...” ครูปกเริ
ุ๊ ่มคุย
ติดลมบน พันตรีเซเลสต้องบังคับตัวเองไม่ให ้กระชากคอเสื้อครูสูงอายุ
ขึ้นมา เขายิ้มอย่างสุภาพพลางหยิบสมุดเช็คเงินสดออกมาจากสาบเสื้อ
ด้านใน
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“ตอนนี้เธออยู่ทไ่ี หนครับ”

พ่ อคนใหม่ของทานตะวันคือท่านประมวล สิงห์เดชา เป็ น

นักการเมืองทีม่ อี ำ� นาจรุ่งเรืองในวงการ ท่านเป็ นทีป่ รึกษาของคณะรัฐบาล
มาหลายยุคสมัย บา้ นที่พกั อาศัยกลับเป็ นเรือนไมส้ องชัน้ อายุราวๆ
สามสิบปี อาณาบริเวณลอ้ มด้วยรัว้ ปูนสู งปลอดภัย ชัน้ ล่างดัดแปลง
เป็ นหอ้ งประชุม ส่วนชัน้ บนมีหกหอ้ งนอน ทุกหอ้ งตกแต่ งสวยงาม
สะอาดตา บ า้ นใหม่ใ นชีวิต ของทานตะวัน หลัง นี้ ต งั้ อยู่ ใ นย่ า นสวน
ริมคลองเงียบสงบ ร่มรืน่ ด้วยไม้ใหญ่เขียวครึ้ม มีสวนดอกไม ้กว ้างขวาง
ซึง่ ต้องจ้างคนดูแลถึงสองคน ถัดจากเรือนไม ้หลังใหญ่ถงึ จะเป็ นเรือน
คนรับใช้
ท่านประมวลเป็ นบุคคลส�ำคัญทีไ่ ด้รบั การยอมรับนับถือจากคน
ในแวดวง ท่านมักจะหายไปประชุมพบปะกับบรรดานักการเมือง หรือ
บ่อ ยครัง้ ก็ ม กั จะมีร ฐั มนตรี แม่ท พั นายกอง และบรรดาทู ต านุ ทู ต
ระดับสูงมาเยือน ทานตะวันจึงพลอยเรียนรูถ้ ้อยค�ำยากๆ ไปด้วย เธอ
ค่อยๆ จับนัยส�ำคัญในบางประโยค น�ำ้ เสียงแบบไหนพูดด้วยความวิตก
น�ำ้ เสียงแบบไหนเป็ นการเป็ นงาน ทานตะวันมักจะเขา้ ไปช่ วยเสิรฟ์
เครื่องดืม่ หรือไม่กค็ อยช่วยจดประเด็นพูดคุยให ้พ่อ เด็กหญิงจึงเรียนรู ้
ว่าตอนไหนพูดแทรกได้ ตอนไหนหา้ มพูด อะไรพูดได้ อะไรพูดไม่ได้
และต้องแกล ้งโง่ให ้เป็ น
ตลอดเวลาหา้ ปี ท่ีพวกเขาดู แลเธอเป็ นอย่างดี ทานตะวันเชื่อ
โดยสนิทใจว่าทัง้ สองคือพ่อแม่บงั เกิดเกลา้ จริงๆ พ่อเล่าให้ฟงั ว่าท่าน
กับแม่ถกู ภัยการเมืองเล่นงานจนต้องลี้ภยั ไปต่างประเทศอย่างกะทันหัน
พีเ่ ลี้ยงที่เป็ นคนดูแลเองก็หนีหาย ไร้ความรับผิดชอบ โดยน�ำตัวเธอ
ไปทิ้งทีห่ น้าสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้า พวกท่านติดตามหาตัวเธอมาตลอด
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จนล่วงเลยไปเป็ นสิบปี ถงึ ได้ตามพบ ทานตะวันเองก็เชื่อตามนัน้
“พ่อเธอเป็ นนักการเมืองใหญ่ แต่ ละวันมีคนไปหาพ่อของเธอ
เยอะเลยใช่ไหมทานตะวัน”
“ไม่รูเ้ หมือนกัน ฉันไม่ได้สนใจเลย พวกผู้ใหญ่ก็เอาแต่ทำ� งาน
น่าเบือ่ ”
“แล ้วเมือ่ วานใครมารับเธอเหรอ” เพือ่ นสนิททีโ่ รงเรียนชอบถาม
ความเป็ นไปสัพเพเหระภายในบา้ น ทานตะวันก็ตอบเฉไฉ เพราะรู้ว่า
พ่อของเพื่อนคนนี้เป็ นรองผู้บญ
ั ชาการทหารที่ไม่เคยมาประชุมที่บา้ น
หากพูดอะไรออกไปก็จะมีปญ
ั หาภายหลังเสียเปล่าๆ ทานตะวันซึมซับ
วิถคี วามเป็ นนักการเมือง เธอจ�ำชื่อแขกส�ำคัญของพ่อได้ไม่หมดหรอก
แต่กฉ็ ลาดพอทีจ่ ะสังเกตว่าเวลารถคันใหญ่เลี้ยวเข ้ามาแล ้วเห็นพวกยาม
ท�ำความเคารพแข็งขัน ผูม้ าเยือนย่อมมียศศักดิ์สูงแน่นอน การพบปะ
มักจะมีการโต้เถียงกันแรงๆ บรรยากาศดุเดือดและตรงไปตรงมา
บางคนโกรธกันแทบตาย แต่กลับบอกคนอื่นว่ารักกันดี หรือบางคน
ก็พิน อบพิเ ทาต่ อ พ่อ อย่ า งยิ่ง แต่ อีก วัน กลับ ชี้ห น้า ด่ า พ่อ ออกสื่อ ได้
หน้าตาเฉย โลกของการเมืองเป็ นโลกทีแ่ สนประหลาดแต่กน็ ่าสนใจดี
เมือ่ ท่านประมวลเป็ นนักการเมืองใหญ่ ส่วนทานตะวันเป็ นลูกสาว
คนสวย พวกคุณผูห้ ญิงทัง้ หลายจึงชอบจับทานตะวันแต่งตัว ส่งเสริม
ให้ฝึ ก หัด นาฏศิ ล ป์ ครู ส อนแค่ ไ ม่ก่ีว นั ทานตะวัน ก็ ส ามารถแสดง
ท่าร�ำนัน้ ๆ ได้ถกู ต้องสวยงาม เชื่อมท่าจากท่าหนึ่งไปสู่ท่าหนึ่งได้อย่าง
ละเมียดละไม งามเสียจนสะกดทุกสายตาทุกครัง้ ทีเ่ ธอขึ้นเวที
‘พิศพักตร์ผ่องพักตร์ดั่งจันทร พิศขนงก่งงอนดั่งคันศิลป์
พิศเนตรดั่งเนตรมฤคิน
พิศทันต์ดั่งนิลอันเรียบราย
พิศโอษฐ์ดั่งหนึ่งจะแย้มสรวล พิศนวลดั่งสีมณีฉาย1’
บทชมโฉมนางสีดา บทละครเรือ่ ง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ า
จุฬาโลกมหาราช เรียบเรียงโดยกรมศิลปากร
1
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คืนใดที่มงี านเลี้ยงและได้รบั ค�ำขอใหเ้ ธอแสดงร�ำ ทานตะวัน
จะแต่ งกายยืนเครื่องนาง สวมศิราภรณ์รดั เกลา้ ยอดหรือสวมมงกุฎ
กษัตรี ร่ายร�ำตามค�ำกลอน จากเด็กหญิงตัวเล็กก็ค่อยๆ เติบโตเป็ น
เด็กสาวแสนสวยทีไ่ ม่วา่ ใครต่างก็หลงรัก
“คุณหนู คะ หนังสือทีส่ ั่งไว ้มาส่งแล ้วนะคะ ป้ านวลวางไว ้บนโต๊ะ
ในห ้องนอนค่ะ”
“ขอบคุณค่ะป้ านวล”
วันนี้เด็กสาววัยสิบห ้าเพิง่ กลับมาจากโรงเรียนคอนแวนต์ ข ้อมือ
สวมนาฬกิ าทองเรือนเล็กๆ ปิ ดบังรอยสักไวอ้ ย่างพอเหมาะพอเจาะ
สิบปี ท่ีอยู่ ในสถานสงเคราะห์สอนใหเ้ ธอรักการอ่ าน ทานตะวันใคร่
กระหายทีจ่ ะอ่าน เปิ ดประตูสู่โลกกว ้างใหญ่ทเ่ี ธอไม่รู้จกั มีเรื่องส�ำคัญ
ในประวัตศิ าสตร์มากมายทีเ่ ธออยากรู ้ อย่างเช่น สงครามปฏิวตั ปิ ระชาชน
ในประเทศจีน ก�ำแพงเบอร์ลนิ การลอบสังหารประธานาธิบดีจอห์น
เอฟ เคนเนดี, มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ผูน้ ำ� คนผิวด�ำทีเ่ รียกร้อง
ความเสมอภาคด้วยสันติวธิ ี
“คุณพ่อกับคุณแม่อยู่บ ้านไหมคะป้ านวล”
“อยู่ข ้างบนค่ะคุณหนู เพิง่ กลับมาก่อนหน้าคุณหนู เมือ่ ครู่น่ีเอง”
“ขอบคุณค่ ะ” ทานตะวันเดินผ่านโถงทางเขา้ พื้นไม้ขดั มันวับ
ยกมือไหว ้สวัสดีป้าแม่บ ้านทุกคนแล ้วขึ้นบันไดไปยังหอ้ งท�ำงานของพ่อ
มีถุงใส่ไม้ตีกอล์ฟของพ่อวางอยู่ใกล้กบั รู ปวาดแบบเต็มตัวในท่ายืน
ของท่าน เครือ่ งแบบคาดสายสะพายสีสดทาบบนชุดขาวโก้หรู ดูสง่างาม
น่ าประทับใจอย่างยิ่ง ผนังหอ้ งของพ่อเป็ นชัน้ หนังสือวางเป็ นระเบียบ
อันเป็ นขุมสมบัตทิ ท่ี านตะวันจะเข ้ามาเลือกอ่านเล่มไหนก็ได้ ส่วนบนโต๊ะ
และหลังตู้มภี าพถ่ายครอบครัวจากหลากหลายโอกาสติดอยู่ทั่วบา้ น
หน้าต่างหอ้ งเปิ ดรับแสงสว่างและมีลมโชยเย็นเสมอ พ่อนั่งอยู่ทโ่ี ซฟา
แบบฝรั่งเศส ส่วนแม่ยนื กอดอก สีหน้ามึนตึง
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“ครูปกโทร.มาบอกว่
ุ๊
ามีคนแปลกๆ มาถามหาทานตะวัน แล ้วครู
บอกหรือเปล่าว่าทานตะวันอยู่กบั พวกเรา”
“ไม่มอี ะไรหรอกน่า อย่าไปสนใจนักเลย”
“จะไม่ให ้สนใจได้ยงั ไง คุณก็รู ้อยูว่ า่ เราต้องท�ำอะไร นีเ่ ป็ นข ้อตกลง
ทีเ่ ราคุยกับทางนัน้ ไว ้แล ้วนะ เวลาผ่านมาห ้าปี แล ้ว คุณจะรอไปถึงเมือ่ ไร
แน่ใจหรือว่าเงินนัน่ จะมากพอปิ ดปาก คุณก็รูว้ า่ เรายื้อต่อไปไม่ไหวแล ้ว”
“ขอเวลาฉันคิดก่อน”
“ไม่มเี วลาคิดแล ้ว เราต้องลงมือเดีย๋ วนี้ ก่อนทีค่ นของกษัตริย ์
จามาลจะตามตัวแกพบ”
พูดจบ ทัง้ สองถึงสังเกตเห็นลูกสาว พวกเขารีบยิ้มและชวนคุย
หยอกเย้าอย่างเช่นเคย แต่ทานตะวันจับได้ว่ามีอะไรแปลกๆ ซ่อนอยู่
ในถ อ้ ยค�ำ และสายตาที่พ่อ มองมา ดู เ หมือ นท่ า นตัด สิน ใจเด็ด ขาด
ทานตะวันใจคอไม่ดีเลย รู้สกึ เหมือนไต่ บนเสน้ ลวดที่ขงึ ขา้ มหุบเหว
มืดทะมึน มีความจริงอะไรบางอย่างรอกระชากลมหายใจเธออยูเ่ บื้องล่าง
นั่น ทานตะวันกลัว รู้สกึ เหมือนถูกผลักไส แต่เธอเลือกทีจ่ ะยิ้ม ท�ำที
เป็ นเพิง่ มาถึง
“หนู ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เต็มอีกแล ้วค่ะคุณพ่อคุณแม่”
“เก่งมากลูก สมแล ้วทีเ่ ป็ นลูกสาวพ่อ” ท่านประมวลตบไหล่เธอ
อย่างเมตตา ในแววตาหม่นแสงเต็มไปด้วยความอึดอัดใจ ตลอดหา้ ปี
มานี้ท่านเอ็นดูทานตะวันมาก ในขณะที่คุณหญิงพิไลใจดีแต่มกี ำ� แพง
บางอย่างขวางกัน้
“แม่จะไปดูงานในครัวก่อนนะลูก”
คุณหญิงพิไลยิ้มใหแ้ ล ้วเดินเลีย่ งออกไป ทานตะวันจึงตัดสินใจ
ถามพ่อตรงๆ “คุณพ่อกับคุณแม่ทะเลาะกันเพราะหนู เหรอคะ”
“ใช่ เรากลัวจะเสียลูกไป”
“หนู ก็เป็ นลูกของคุณพ่อกับคุณแม่ ไม่ได้ไปไหนนี่คะ คุณพ่อ
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จะส่งหนู คนื ครูปกหรื
ุ๊ อคะ”
“ไม่ใช่ ไม่ใช่อย่างนัน้ เลยลูก พ่อเพียงหวังใหล้ ูกได้ในสิง่ ทีค่ วร
เป็ นของลูก พ่ออยากใหล้ ูกออกไปเจอโลกกว ้าง แต่แม่เขายังไม่อยาก
ให ้ลูกไป”
“หนู จะรีบเรียนให ้จบ จะได้ทำ� งานแล ้วก็คอยดูแลคุณพ่อคุณแม่
ตลอดไปนะคะ”
“ชีวติ ของคนเราไม่ง่ายนักหรอกลู ก พ่อกับแม่ก็มชี ีวติ ของพ่อ
กับแม่ ลูกก็ตอ้ งมีชีวติ ของตัวเอง” ท่านประมวลลูบศีรษะเธอเหมือน
อย่างทีเ่ คยท�ำ น�ำ้ เสียงอ่อนโยน “ต่อจากนี้ไปลูกก็จะขึ้นมัธยมปลายแล ้ว
โลกใบนี้ยงั มีอะไรใหเ้ รียนรู้อกี มาก พ่ออยากใหล้ ูกเปิ ดใจและปรับตัว
ให้ได้ ต่อให ้ยากล�ำบากแค่ไหน ลูกจะต้องมีความสุขในชีวติ นะลูกนะ”
“ค่ะคุณพ่อ”
ท่านพูดเหมือนเธอจะต้องถูกพาตัวไปทีไ่ หนไกลๆ สักแห่ง
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2

ลักพาตัว

ทานตะวันเริ่มตัง้ ค�ำถามเกี่ยวกับตัวตนของเธอเองเป็ นครัง้ แรก

นับตัง้ แต่เข ้ามาเป็ นส่วนหนึง่ ของตระกูลสิงห์เดชา ชีวติ ของเธอเพียบพร้อม
บริบูรณ์ มีคุณพ่อคุณแม่ มีหอ้ งนอนสวยๆ เป็ นของตัวเอง มีพเ่ี ลี้ยง
สองคนคอยช่ วยดู แลทุกเรื่อง เวลาไปโรงเรียนก็มคี นขับรถคันใหญ่
ไปส่งและรอรับกลับบ ้าน เพือ่ นทีโ่ รงเรียนก็น่ารัก ท�ำให ้แต่ละวันในชีวติ
ของทานตะวันมีเสียงหัวเราะเบิกบาน ถ ้าจะเครียดก็เครียดเรื่องจองตั๋ว
คอนเสิรต์ ไม่ทนั เธอไม่เคยต้องคิดกังวลสิง่ ใดเลย
แต่เธอก็อยากรู้ว่าเมือ่ ช่วงเย็นพ่อกับแม่เถียงกันเรื่องอะไร
เธอนั่ ง ท�ำ การบ า้ นอยู่ ท่ีโ ต๊ะ ริม หน้า ต่ า งซึ่ง มองลงไปเห็น สวน
ประดับไฟสวยงาม นิ้วขาวผ่องดุจหยกสลักควงปากกาไปมาให ้หมุนอยู่
บนปลายนิ้ว ครุ่นคิดอยู่ค่อนคืนก็ง่วงหลับคาโต๊ะ ในภวังค์ท่ีก ำ� ลัง
เคลิ้มหลับนัน้ บทร้องพร้อมด้วยท�ำนองเพลงปี่ พาทย์ก็ดงั ขึ้นทีละน้อย
เป็ นบทกลอนทีเ่ ธอคุน้ เคยดี
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‘เมือ่ นัน้
ทศเศียรสุริยว์ งศ์รงั สรรค์
เห็นนางสีดาวิลาวัณย์
ตัวสั่นวิง่ ร้องไม่สมประดี
พญามารแย้มยิ้มพริ้มพราย ตาหมายจะจับนางโฉมศรี
ไล่ลดั สกัดทันที
อสุรีคว ้าไขว่ไปมาฯ2’
เด็กสาวฝันว่าตัวเองร่ายร�ำอยู่บนเวที ออกท่าหลีกหลบอ่อนช้อย
สวยงามท่ามกลางหมอกควัน เสียงขับท�ำนองเร่งเร้า ผู้ทไ่ี ล่ตดิ ตามเธอ
ไม่ ใ ช่ พ ญายัก ษ์ แต่ เ ป็ น เงาสู ง ใหญ่ ก ว่ า คนทั่ ว ไปของชายคนหนึ่ ง
เบื้องหลังเป็ นดวงตะวันเจิดจ้า เกิดเป็ นเงารัศมีเรืองรองรอบตัว แม ้
จะเห็นหน้าชายผู้น้ ีไม่ถนัด แต่ แววตาของเขาช่ างกร้าวกระด้างดุดนั
ทานตะวันจึงสะดุง้ ตื่น เนื้อตัวสั่นเทา
“ตีสองแล ้ว” เธอเหลือบมองนาฬกิ าตัง้ โต๊ะ ก่อนจะรู้สกึ แปลกๆ
เพราะได้ยนิ เสียงฝี เท ้าดังมาจากทางบันได ฟังดูแล ้วน่าจะประมาณสอง...
ไม่สิ สามคน
นี่ไม่ใช่เรื่องปกติ ทานตะวันรีบปิ ดไฟ พุ่งตัวไปลงกลอนประตู
วินาทีต่อมาคนทีอ่ ยูข่ ้างนอกนัน่ ก็ตอ้ งการเปิ ดประตูห ้องเธอจริงๆ ลูกบิด
ขยับช้าๆ สองสามทีก่อนจะเงียบไป พวกโจร! ชีพจรของทานตะวัน
เต้นรัว ไม่เข ้าใจว่าอีกฝ่ ายเป็ นใคร ต้องการอะไร แล ้วท�ำไมถึงโผล่มา
ในเวลานี้ คุณพ่อกับคุณแม่ปลอดภัยดีหรือไม่
ทันใดนัน้ ประตูกถ็ กู กระแทกเปิ ดอย่างแรง
ทานตะวันกรีดร้อง ลนลานหาทางหนี กลุม่ คนทีก่ รูเข ้ามาเป็ นชาย
สวมหมวกไอ้โม่ง ในมือของชายคนหนึ่งมีเข็มฉีดยา ทานตะวันรูท้ นั ทีวา่
เธอตายแน่ถ ้าเข็มแหลมคมนั่นปักเข ้าเนื้อ
“อยู่น่ิงๆ” ชายสองคนจับแขนเธอ ปิ ดปากปิ ดจมูกไว ้ ตรึงให ้
อยูน่ ่งิ และเงียบ ในขณะทีอ่ กี คนใช้เข็มฉีดยาเสียบเข ้าไปในขวดแก้วเล็กๆ
บททศกัณฐ์ลกั นางสีดา บทละครเรือ่ ง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ า
จุฬาโลกมหาราช เรียบเรียงโดยกรมศิลปากร
2
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ดึง สารละลายในขวดแก้ว นัน้ ออกมา เตรีย มที่จ ะฉี ด สารนัน้ เข า้ ไป
ในร่างกายเธอ
“ไม่ตอ้ งกลัว มันจะไม่ทรมานมากนักหรอก นี่คือโพแทสเซียม
คลอไรด์ (KCl) หมอชันสูตรจะตรวจหาสารชนิดนี้ในเลือดไม่พบ และ
จะลงสาเหตุการตายว่าหัวใจวาย” ทานตะวันร้องอู้อ้ ี ส่ายหน้าไปมา
และมองอีกฝ่ ายด้วยสายตาวิงวอนขอชีวติ เธอไม่เข ้าใจ กลัวและตกใจ
สุดขีด ดังนัน้ เมือ่ อีกฝ่ ายถือเข็มฉีดยาเดินย่างสามขุมเขา้ มาใกล ้ เธอ
จึงเตะผ่าหมากใส่เต็มแรง มันร้องลัน่ เข่าทรุดลงไปกอง ส่วนเข็มฉีดยา
กลิ้งไปใต้โต๊ะเขียนหนังสือ
“โอ๊ยยย โธ่โว ้ย”
“เงียบ! จะแหกปากใหพ้ ่อมึงแห่กนั มารึ ไอ้วอก แกไปหยิบ
เข็มฉีดยามา จะได้จบๆ”
คนร้ายขู่ว่าจะหักแขน แต่ เธอไม่ยอมแพ ้ อาศัยจังหวะที่หนึ่ง
ในสองคนผละไปควานหาเข็มฉีดยา เธอรีบรวบรวมพละก�ำลังทัง้ หมด
เตะข ้าวของภายในหอ้ งจนล ้มระเนระนาดดังโครมคราม ถึงฉันจะตาย
แต่พวกต�ำรวจจะต้องดู ออกว่านี่ไม่ใช่การตายตามธรรมชาติ จะต้อง
มีใครสักคนเอะใจและให ้ความเป็ นธรรมกับฉันได้
“อยู่ไหนวะ ต้องเปิ ดไฟหาแล ้ว”
“เปิ ดไฟไม่ได้ เดีย๋ วผิดสังเกต หาเร็วๆ เข ้า หล่นอยูแ่ ถวนัน้ แหละ”
“หานี่อยู่หรือ” เสียงทุมต�
้ ำ่ เย็นเยียบดังขึ้น ผู ้มาใหม่ยนื ตระหง่าน
อยู่ท่หี น้าเตียงตัง้ แต่เมือ่ ไรไม่มใี ครรู ้ ใบหน้าซึ่งหล่อเหลาคมเขม้ เป็ น
ทุนเดิม เมือ่ ประกอบเข ้ากันกับดวงตาเรืองโรจน์เปี่ ยมอ�ำนาจ พรางกาย
อยู่ในความมืด ยิง่ ท�ำให ้เขาเป็ นมัจจุราชน่าสะพรึงกลัว
ไม่มใี ครทันพูดอะไร เข็มฉีดยานัน่ ก็ถกู ปักเข ้าทีต่ น้ คอของคนร้าย
กดเข็มจนมิดและฉีดสารมรณะเข ้าไป เจ้าคนร้ายร้องลั่นเลยทีเดียว
“ชู่ว.์ ..เงียบ”
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เขาเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็วทว่าเงียบเชียบ ทานตะวันตัวแข็งทือ่
แม ้จะพยายามมองผ่านความมืดสักเท่าไรก็เห็นเพียงแค่เงาขยับวูบวาบ
มีเสียงหักกระดูก เสียงคนร้ายร้องโอดโอยและเงียบไป พริบตาต่อมา
ไฟเพดานห ้องก็เปิ ดพรึ่บ ถึงได้เห็นว่าอีกฝ่ ายเป็ นใคร
เขาสวมสูทผ ้าไหมตัดเย็บอย่างประณีต รองเท ้าสีนำ�้ ตาลราคาแพง
มันวาว กลิน่ กายของเขาหอมจรุงใจ เป็ นกลิน่ โคโลญชัน้ สู งผสมกับ
กลิน่ ซิการ์จางๆ ร่างคนร้ายทีน่ อนเลือดท่วมตัวอยูเ่ กลือ่ นพื้นเป็ นฉากหลัง
ดูขดั แย้งกันอย่างรุนแรง หากเป็ นเสน่หช์ วนพิศวง
“บาดเจ็บหรือเปล่า” เขามองเธออย่างตรวจสอบ ทานตะวันถึงได้
สังเกตว่าเขาสวมถุงมือหนังสีดำ� เป็ นมันระยับ อาวุธที่ใช้คืออะไรก็ได้
ที่อยู่ รอบตัว ทานตะวันถึงกับร้องไม่ออกเมื่อเห็นปากกาแท่ งโปรด
ปักอยู่ทต่ี น้ คอของคนร้ายคนหนึ่ง
ผู ช้ ายแปลกหน้าคนนี้ตวั สู งใหญ่กว่าคนทั่วไป ใบหน้าของเขา
ดูทรงพลังและแข็งแกร่งเช่นเดียวกับส่วนอื่นๆ ของร่างกาย สันกราม
มีรอยเคราเขียวครึ้ม แววตาแสดงถึงความเขม้ แข็งและทรงปัญญา
คนทีเ่ คยพบเห็นเขามักจะบอกตรงกันว่าเขาดุดนั ใช้ชวี ติ อันกร้าวแกร่ง
อยู่ท่ามกลางความรุนแรง ส�ำเนียงของเขาบอกใหเ้ ธอรู ว้ ่าคนผู้น้ ีไม่ใช่
คนไทย พันตรีเซเลสควา้ ผา้ แถวนัน้ เช็ดคราบเลือดออกจากหลังมือ
และมองเธออย่างพิจารณาเช่นกัน
เด็กสาวคนนี้ได้รบั พรจากเทพีแห่งความงามโดยแท ้ ไม่วา่ จะเป็ น
ผมสีด ำ� ขลับ ดุ จ ผืน ฟ้ ายามราตรีซ่ึง ได้ม าจากแม่ ริม ฝี ป ากหยัก งาม
มีลกั ยิ้มขี้เล่นตรงแก้มบุม๋ ผสมผสานกับความงามแบบตะวันออกกลาง
ทีไ่ ด้รบั สืบทอดจากเสด็จพ่อ แม้วา่ ดวงตาด�ำขลับจะมีแววตื่นตระหนก
ทว่าก็ยงั สดใสตรึงตราทุกคนทีไ่ ด้สบตา สมแล ้วทีใ่ ครต่อใครเรียกเธอว่า
‘เจ้าหญิง’
“มีพาสปอร์ตไหม” เขาเอ่ยถาม หลายอึดใจทีเดียวกว่าทานตะวัน
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จะตอบกลับไปได้
“มีค่ะ อยู่ในนัน้ ” เธอชี้ไปทีล่ ้นิ ชักโต๊ะเขียนหนังสือ
“ดี หยิบมันออกมาซะ เราต้องไปกันแล ้ว”
“คุณเป็ นใคร”
ร่ างสู งใหญ่ ยืนค�ำ้ ตระหง่านอยู่ตรงหน้า ก่ อเกิดเป็ นเงาทะมึน
ราวกับรู ปหล่อเหล็กกลา้ แผ่แรงกดดันจนทานตะวันก้าวขาไม่ออก
ทัง้ สองสบตากัน และไวเท่าความคิด เด็กสาวพุ่งตัวไปทางประตูเพือ่
หลบหนี แต่ไหล่ของเธอถูกมือทรงพลังตะปบ เธอดิ้นรนสุดชีวติ ทว่า
ร่างทัง้ ร่างถูกจับกดลงแนบพื้นเย็นเฉียบ แขนสองข ้างถูกไพล่หลังมัดไว ้
ด้วยเข็มขัดนักเรียน พันตรีเซเลสมัดข ้อเทา้ เธอด้วยเทปกาว ทุกอย่าง
เกิดขึ้นในชั่วพริบตาเท่านัน้ เอง
“ถ ้าเธอกรีด๊ ฉันจะอุดปากเธอ มันอึดอัด เธอต้องไม่ชอบแน่นอน”
“ปล่อย ปล่อยหนู !”
“จุๆ๊ ถ ้าร้องอีกค�ำ ฉันจะท�ำให ้เธอหลับยาวแบบพวกนัน้ เอาไหม”
“ไม่ ไม่เอา”
“เด็กดี” เขาผละออกเพือ่ ไปค้นหาพาสปอร์ต ท�ำเหมือนกับว่าเธอ
เป็ นลูกหมาทีโ่ ดนจับใส่กระสอบรอแบกไปทิ้ง ทานตะวันกะพริบตาปริบๆ
ทัง้ กลัวทัง้ งุนงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองกันแน่
“คุณจะท�ำอะไรหนู ”
“ไม่ตอ้ งกลัว ฉันไม่ทำ� อะไรเธอหรอก เอาละ ก่อนทีต่ ำ� รวจจะมา
เราไปกันเถอะ” อุง้ มือแกร่ งกระชากเธอใหล้ ุกขึ้น โดยไม่ทนั ตัง้ ตัว
แก้มของเธอแนบไปกับแผ่นอกกวา้ ง ทัง้ เนื้อทัง้ ตัวแนบชิดกลา้ มเนื้อ
แข็งแกร่ ง ทานตะวันเบิกตากวา้ งและร้องออกมาเมื่อท่อนแขนก�ำย�ำ
อีกข ้างกระหวัดรอบเอวเล็กไว้มั่น
และเขาก็แบกเธอขึ้นบ่า เดินลงบันไดบ ้านไปอย่างใจเย็น
การเดินแต่ ละย่ างก้าว หน้าทอ้ งของเธอกระแทกเขา้ กับไหล่
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แข็งแกร่ งจนเจ็บจุกไปหมด ด้วยศักดิ์ศรีของลู กผู ห้ ญิง ทานตะวัน
ทัง้ ดิ้นทัง้ ร้อง ใช้สองมือทุบใส่แผ่นหลังอีกฝ่ ายสุดแรง ตลอดทางทีเ่ ขา
เดินผ่าน เธอเห็นร่างคนในบา้ นนอนสลบเรียงราย ทัง้ ป้ านวล พีเ่ ลี้ยง
ลุงคนขับรถ ลุงคนท�ำสวน และคุณพ่อกับคุณแม่! ทานตะวันร้อง
เสียงหลงพลางดิ้นแรงขึ้น เจ้าคนแปลกหน้าหยาบคาย! เธอทุบจน
เจ็บมือไปหมดแลว้ อีกฝ่ ายกลับไม่สะดุง้ สะเทือนแมแ้ ต่ นอ้ ย รังแต่
จะท�ำให้อกี ฝ่ ายนึกหัวเราะเยาะ
“ได้ยนิ มาว่าคุณหนู ห ้าวนักหนา สุดท ้ายก็ได้แค่น้ ีเองหรือ”
“อยากเจอของจริงใช่ไหม ได้! ไอ้ยกั ษ์บ ้า ปล่อยเดีย๋ วนี้นะโว ้ย
อยากโดนตื้บนักหรือไง จะฆ่าก็ฆ่า หนู ไม่กลัวหรอกเวย้ แน่ จริงก็ฆ่า
เลยสิ”
“ฉันไม่ฆ่าเธอหรอก”
“งัน้ ก็ปล่อยสิ ฟังไม่รูเ้ รือ่ งหรือยังไง รูไ้ หมว่าหนู เรียนคาราเต้มานะ
สายด�ำด้วย ถ ้ากลัวตายก็รบี ออกไปเลยไป ต�ำรวจก�ำลังจะมาแล ้วแน่ๆ
คุกไทยน่ากลัวนะจะบอกให ้ เอาตัวหนูไปก็เป็ นภาระเปล่าๆ อยากได้อะไร
ก็ขนไปเลย อย่าเงียบเด้ ปล่อยๆ ๆ”
“ด่าไฟแลบขนาดนี้ แปลว่าทีผ่ ่านมาแอ๊บเป็ นคุณหนู สนิ ะ”
“ไอ้บ ้านี่! แล ้วจะท�ำไมล่ะ ถ ้าไม่อยากโดนเด็กด่าก็ปล่อยสิ จะพา
หนู ไปไหน ปล่อยสิ ข ้อหาพรากผูเ้ ยาว์โทษประหารชีวติ ตัดไข่นะโว ้ย
ไม่งนั้ หนู จะเอาเรื่องใหห้ นักเลย พ่อของหนู เป็ นอดีตนายกรัฐมนตรี
ด้วยนะ รูจ้ กั ทหารต�ำรวจเยอะแยะ ถ ้าไม่รบี ปล่อยหนู มเี รื่องแน่”
“ครับๆ ทราบแล ้วครับ”
เฮ้อ...โดนเด็กขูน่ ่ากลัวจัง
“ถอนหายใจท�ำไม ได้ยินนะ อย่าใหห้ ลุดไปได้นะ หนู จะฆ่ า
ให้ด้นิ เลย” เธอร้องขูฟ่ ่ อราวกับนางงูแผ่แม่เบี้ย แต่ในสายตาเขาดูเหมือน
ลูกหมาขู่แย่งกะละมังขา้ วมากกว่า หนู อย่างนัน้ หนู อย่างนี้ ขู่ใส่หมา
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มันยังไม่กลัวเลย ทานตะวันดิ้นเร่าๆ ดุก๊ ดิก๊ อยู่บนบ่าแข็งแกร่ง เธอ
ได้ยนิ เสียงเปิ ดประตูรถและเสียงรื้อของดังกุกกัก และจู่ๆ เขาก็โยนเธอ
ขึ้นไปบนรถเบนซ์ของท่านประมวล
“รออยู่เงียบๆ ฉันลืมหยิบของ” ร่างสูงใหญ่เดินหายเข ้าไปในบ ้าน
ครู่หนึ่ง เหอะ! คงจะหากุญแจรถไม่เจอละสิ ต่อให ้เขาบีบคอเธอให ้ตาย
เธอก็ไม่บอกที่เก็บกุญแจรถหรอก ระหว่างนัน้ ทานตะวันรีบควานหา
สมาร์ตโฟนทีอ่ ยูใ่ นช่องเก็บของ ซึง่ คุณพ่อมักจะมีสำ� รองไว ้บนรถทุกคัน
เสมอ
“เจอแล ้ว” เธอร้องออกมาอย่างดีใจ ตอนนี้เธอจ�ำเป็ นต้องติดต่อ
ขอความช่วยเหลือจากใครสักคน
แต่ปรากฏว่าแบตเตอรี่มนั หายไป...หาเท่าไรก็หาไม่เจอ เซเลส
รอบคอบและคาดเดาได้ว่าเธอคิดจะท�ำอะไรจึงป้ องกันไวแ้ น่ นหนา
ทานตะวันอยากจะกรีด๊ ขณะเซทรุด พยายามรวบรวมความคิดว่าจะท�ำ
อย่างไรต่อไปดี
เซเลสย้อนกลับเข ้าไปในบ ้านเพือ่ ดึงหน่วยความจ�ำกล ้องวงจรปิ ด
ภายในบา้ นออกแล ้วหักท�ำลาย ก่อนจะออกมาพร้อมกระเป๋ าเป้ สีชมพู
ของเธอ ทานตะวันนึกค่อนแคะในใจ เจ้าโจรชัว่ คงจะโกยของมาเต็มคราบ
เลยละสิ เซเลสโยนกระเป๋ าไปที่เบาะหลังพลางเทา้ แขนก้มมองเด็ก
ทานตะวันสะบัดหน้าเชอะ
“อย่าคิดว่าหนู จะบอกทีเ่ ก็บกุญแจรถ หาให ้ตายก็ไม่เจอหรอก”
“ฉันก็ไม่ได้ถามสักหน่อย” พันตรีเซเลสก้าวขึ้นนั่งหลังพวงมาลัย
ก้ม ตัว จับ ๆ อะไรสัก อย่ า งใต้ค อนโซลนั่ น อึด ใจต่ อ มาเครื่อ งยนต์
ก็สตาร์ตติด ทานตะวันอ้าปากค้าง
“ในเมือ่ ได้ของมีค่าแล ้วก็หนีไปคนเดียวก็ได้ จะพาหนู ไปท�ำไม”
ทานตะวันท�ำเสียงดังข่ม ไม่ยอมใหเ้ จ้ายักษ์บ ้าได้ใจไปมากกว่านี้หรอก
ที่น่ีประเทศไทย ไอ้โจรต่างชาติมนั ต้องเป็ นฝ่ ายลนลานต่างหาก แต่
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กิริยาขู่แวด้ ๆ ทัง้ ที่ตวั สั่นของเด็กกระตุกรอยยิ้มของชายหนุ่ ม ไม่ได้
ขุน่ เคืองอะไร ออกจะขบขันเสียมากกว่า
“เธอเห็นหน้าฉันแลว้ คงจะปล่อยไม่ได้ ตามหลักถา้ ไม่ฆ่าทิ้ง
ก็ตอ้ งพาไปด้วย จะเลือกอย่างไหน”
“อย่าฆ่ าหนู นะ” ทานตะวันถอยกรู ด พยายามดิ้นใหห้ ลุดจาก
พันธนาการแต่ไม่สำ� เร็จ “ไอ้โจรห ้าร้อย แกต้องได้ตดิ คุกขังลืมแน่”
“ร้อยเดียวก็หรู แลว้ ครับคุณหนู ” เขาสบตาเธอพลางยักไหล่
ดึงเข็มขัดนิรภัยมาคาดให ้เธอและตัวเอง ก่อนจะขับรถออกไป ปลายทาง
มุง่ หน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

   ‘เมือ่ นัน้

ทศเศียรผู ้ปรีชาหาญ
พาองค์สดี ายุพาพาล
ข ้ามธารแถวป่ าพนาวัน
มิได้หยุดหย่อนผ่อนกาย จนชายบ่ายแสงพระสุริยฉ์ นั
ด้วยเกรงพระรามจะตามทัน กุมภัณฑ์ถงึ ฝั่งสมุทรไท
จึง่ คิดว่าสีดาทรงลักษณ์
ทั่วทัง้ ไตรจักรไม่หาได้
แม ้นกูจะพาเข ้าไป
ไว้ในลงกาธานี 3’
ทานตะวันตกอยูใ่ นเงื้อมมือของชายแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง ถ ้าชีวติ
เป็ นเหมือนคลืน่ ช่วงเวลาทีเ่ ธอเติบโตในบ ้านครูปกก็
ุ๊ อาจเป็ นช่วงทีค่ ลืน่
ลดก�ำลังลง จากนัน้ ก็ผลักใหเ้ ธอลอยขึ้นสู่ยอดคลืน่ แล ้วจากนัน้ เล่า...
ทานตะวันกลับรู้สึกว่าคลื่นลู กใหญ่ ท่ีเธอก�ำลังเผชิญนัน้ ก�ำลังก่ อตัว
พร้อมจะถาโถมกดใหเ้ ธอจมลงสู่ผนื มหาสมุทร ดวงตาของทานตะวัน
แดงก�ำ่ เช็ดน�ำ้ ตาป้ อยๆ ขณะอยู่ในเกตรอขึ้นเครื่อง ไอ้คนแปลกหน้า
มันจะพาเธอไปไหนไม่รู ้ รูแ้ ต่วา่ เขาซื้อตัว๋ เครื่องบินชัน้ ธุรกิจด้วยเงินสด
บททศกัณฐ์ลกั นางสีดา บทละครเรือ่ ง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ า
จุฬาโลกมหาราช เรียบเรียงโดยกรมศิลปากร
3
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และเลือกเทีย่ วบินทีผ่ ู ้คนนิยมไม่สะดุดตา
“พวกเขาแค่สลบไป ไม่เป็ นอะไรหรอกน่า”
“หนู ไม่เชื่อค�ำพูดโจรหรอก”
“ตามใจ”
พันตรีเซเลสนัง่ ถัดจากเธอเว ้นห่างไปสองสามทีน่ งั่ เสื้อสูทตัวนอก
ถูกถอดไปคลุมไหล่เด็กสาวนานแล ้ว ตอนแรกเธอก็ปดั ทิ้ง แต่พอเจอ
อากาศหนาวแถมชุดนอนลายโดราเอมอนก็บางเกินไป ทานตะวันก็ค่อยๆ
หยิบเสื้อของเขามาห่มอย่างขัดเคือง เสื้อสู ทตัวใหญ่ของเขาดู เหมือน
จะกดร่างทานตะวันใหเ้ ล็กบอบบางมากขึ้นไปอีก เธอไม่มรี องเทา้ และ
ชอบหาเรื่องเดินไปโน่นมานี่ ดังนัน้ เพือ่ หลีกเลีย่ งปัญหา เขาจึงจับเธอ
ใส่รถเข็นคนพิการ มัดข ้อมือไว ้กับพนักแขน
“หนู ขอไปห ้องน�ำ้ ”
“เธอไปห ้องน�ำ้ มาสามรอบแล ้วในรอบครึ่งชั่วโมง”
“ลุงเล่นเข ้าไปเฝ้ าในห ้องน�ำ้ คนพิการด้วย ใครจะฉี่ออกมิทราบ!”
“ขึ้นเครื่องเมือ่ ไร เธออยากจะนั่งฉี่นานแค่ไหนก็ตามใจ” สีหน้า
ของเขานิ่งเฉยไม่เปลีย่ น แม้ว่าจะโดนไอ้ทานตะวันก่นด่าไปร้อยแปด
แล ้วก็ตาม เขาก็ยงั คงนิ่งราวกับปลาตาย ทานตะวันเสียอีกทีน่ ั่งยุกยิก
ริมฝี ปากแดงราวกับแต้มชาดเม ้มแน่น สะกดความโกรธอย่างยากเย็น
เธอแกล ้งโยนเสื้อสู ทของเขาทิ้ง เรียกความสนใจจากคนทีเ่ ดินผ่านไป
ผ่านมา เจ้าหน้าทีภ่ าคพื้นของสนามบินสังเกตเห็นจึงเข ้ามาสอบถามว่า
ต้องการให ้ช่วยเหลืออะไรหรือไม่
“ช่วยหนู ดว้ ยค่ะ” เธอกระซิบ ส่งสายตาขอความช่วยเหลือ
“ไม่ทราบว่ามีปญ
ั หาอะไรเกิดขึ้นคะ”
“มีครับ น้องสาวผมมีปญ
ั หาด้านพัฒนาการทางสมองนิดหน่อย
อายุสมองของเธอประมาณเด็กห ้าขวบ นี่ใบรับรองแพทย์ครับ” เขาหยิบ
เอกสารจากสาบเสื้อมาเปิ ดใหด้ ูเร็วๆ แล ้วเก็บ เซเลสชูแขนก�ำย�ำใหด้ ู
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มีรอยฟันงับอย่างชัดเจน และทีแ่ ก้มของเขาก็มรี อยข่วน ทัง้ หมดเกิดขึ้น
ตอนทีเ่ ขาแก้มดั ให ้เมือ่ เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
“เราก�ำลังเดินทางไปรักษาตัวครับ เธอชอบอาละวาดท�ำลาย
ขา้ วของ ระหว่างเดินทาง หมอผูด้ ูแลแนะน�ำให้มดั เธอไวจ้ ะปลอดภัย
กับเธอมากกว่าครับ”
งามไส้!
ทานตะวันหันไปมองเขาตาเขียว เจ้าหน้าปลาตายไหลลืน่ นักนะ
เธอใส่เสื้อนอนลายการ์ตูน ไม่ได้ใส่รองเท ้า แถมมองเขาตาแข็ง เออ...
เหมือนเด็กพิเศษจริงๆ เจ้าหน้าที่คนนัน้ ยิ้มและน�ำของเล่นเป็ นตุก๊ ตา
มาสคอตของสายการบินมาให ้ แว่บนัน้ เธอเห็นเต็มตาว่าเขาแอบหัวเราะ
ทานตะวันจึงยิง่ เดือดปุด ยกนิ้วกลางให้ทงั้ สองมือ
“ลุงจะพาหนู ไปไหน แน่ใจนะว่าถา้ หนู ยอมท�ำตามทีส่ ั่ง คุณพ่อ
กับคุณแม่จะปลอดภัย”
“ใช่ และถา้ มีเหตุการณ์แบบเมือ่ ครู่เกิดขึ้นอีกครัง้ เธอจะต้อง
เสียใจ” เขาขูไ่ ปเรือ่ ย ไม่ได้ใส่ใจเด็กทีท่ ำ� หน้าม่อยอยูข่ ้างๆ หน้าทีข่ องเขา
จะจบลงเมือ่ ส่งตัวเด็กคนนี้ให ้กษัตริยจ์ ามาลเป็ นทีเ่ รียบร้อย เพราะฉะนัน้
หลีกเลีย่ งปัญหาได้กห็ ลีกเลีย่ งจะเป็ นการดีทส่ี ุด
“หนู จ ะกลับ บ า้ น ไม่เ อาแล ว้ ลุง ปล่อ ยหนู ก ลับ บ า้ นเถอะนะ
หนู สาบานว่าจะไม่เอาเรื่อง จะไม่บอกใครทัง้ นัน้ ”
“ที่ไหนล่ะบา้ นเธอ” ค�ำถามสัน้ ๆ แต่แทงใจด�ำจนน�ำ้ ตาเอ่อลน้
“คิดว่าจะมีทใ่ี ห ้กลับไปอีกงัน้ รึ”
“ตะ...แต่พอ่ กับแม่ของหนู ”
“พวกเขาปลอดภัยดี ไม่ต ้องห่วง” เซเลสเชยคางเล็กๆ ขึ้น บังคับ
ให้มเี ขาอยู่ในแววตาคู่งามเท่านัน้ “เธอจะต้องไปกับฉัน นี่เป็ นค�ำสั่ง”
“ท�ำไมหนู ถงึ ต้องเชื่อฟังลุงด้วย” แมจ้ ะถูกมัดติดกับเก้าอี้ แต่
เด็กดื้ออย่างทานตะวันก็ยงั ไว ้ลายอยู่ เซเลสนั่งยกขาซ ้ายทับขาขวาด้วย
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ท่วงท่าสบายๆ กวนอารมณ์ให ้เด็กเดือดปุด
“ไม่สนใจถามเรื่องใครเป็ นคนท�ำร้ายเธอหรือ”
“ไม่”
“เธอรูว้ า่ คนร้ายสามคนนั่นเป็ นลูกน้องคนสนิทของนายประมวล
สินะ” ร่างสูงใหญ่กอดอก แค่จอ้ งดูสหี น้าซีดๆ ของเด็กสาว ก็รูแ้ ล ้วว่าใช่
“คุณพ่อต้องไม่รูเ้ รื่องนี้แน่”
“ผิดแล ้ว เขารู ้...รูด้ ที ส่ี ดุ ต่างหาก การมาถึงของฉันเป็ นตัวจุดชนวน
ใหพ้ วกเขาลงมือ” ทานตะวันเติบโตขึ้นในแวดวงซึง่ ปิ ดลับ หลายครัง้
ทีค่ ณ
ุ พ่อขับรถกลับจากทีป่ ระชุม ท่านจะเตือนว่าอะไรบ ้างทีต่ ้องเก็บเงียบ
หา้ มพูดให้ใครฟัง อะไรบา้ งที่ไม่ควรพูด ทานตะวันเรียนรูค้ ำ� สอนนัน้
เป็ นอย่างดี และเรื่องละเอียดอ่อนอย่างเหตุการณ์หมายเอาชีวติ ทีเ่ พิง่
เกิดขึ้น ทานตะวันรูท้ นั ทีวา่ ควรเก็บเงียบจนกว่าทุกอย่างจะกระจ่างชัด
คุณพ่อไม่มที างเกี่ยวขอ้ งกับเรื่องนี้ ไม่มที าง ถา้ คุณพ่อคุณแม่
ต้องการฆ่าเธอจริงแล ้วจะได้ประโยชน์อะไร แล ้วพวกท่านจะเลี้ยงดูเธอ
มานานถึงห ้าปี ทำ� ไม
“ลุงรู้ได้ยงั ไงว่าจะมีคนมาท�ำร้ายหนู ”
“พ่อบุญธรรมของเธอเป็ นคนโทร.บอกฉันเอง”
“อะไรนะ” ทานตะวันไม่รูจ้ ะตกใจกับเรื่องไหนก่อนดี มันสับสน
ไปหมด “ไม่ใช่สกั หน่อย คุณพ่อเป็ นคุณพ่อแทๆ้ ของหนู คุณพ่อจะ
ท�ำไปเพือ่ อะไร คุณพ่อไม่มที าง...”
“ยอมรับเถอะ หมดเวลาเล่นเป็ นพ่อแม่ลูกแล ้ว”
เขาพูดตรง ทิม่ แทงหัวใจคนอืน่ ได้โดยไม่เปลีย่ นสีหน้าเก่งเหลือเกิน
หลังจากจ๋อยไปครู่ใหญ่ ทานตะวันก็เรียกแรงฮึดขึ้นมาใหม่
“หนู สญ
ั ญาว่าจะไม่ก่อเรื่องก็ได้ หนู ตอ้ งการค�ำอธิบาย”
“ฉัน ชื่ อ เซเลส เป็ น มิต รของเธอ รู แ้ ค่ น้ ี ก็ พ อ” ชายหนุ่ ม นั่ ง
ตัวตรงแหน็ว อกผายไหล่ผง่ึ สายตามองไปรอบๆ อย่างระแวดระวัง
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ตลอดเวลา เหมือนคนทีใ่ ช้ชวี ติ ตึงเปรีย๊ ะไม่เคยผ่อนคลาย รอยหนวด
เคราตรงสันกรามบึกๆ และความแข็งแรงล�ำ่ สันท�ำใหเ้ ขาดู ดิบเถื่อน
เหมือนสัตว์รา้ ยในคราบสุภาพบุรุษไม่มผี ดิ คนทีม่ ที กั ษะการต่อสู ้ระดับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญย่อมต้องเป็ นทหาร ไม่ใช่นกั ธุรกิจธรรมดาอย่างทีเ่ ขาก�ำลัง
แสดงออกแน่นอน ทานตะวันจึงขมวดคิ้วยุง่ ยากใจ ลุงหน้าเครียด แหวะ!
“หนู ช่อื ...”
“ฉันรูแ้ ล ้ว ฉันอ่านพาสปอร์ตได้”
กวนชะมัด...ทานตะวันเข่นเขี้ยวในใจ ไปตายซะไอ้ลงุ เอ๊ย
“ฉันอายุสามสิบสาม”
“ใครถามเหรอลุง” ทานตะวันท�ำปากยืน่ ปากยาวยัว่ อวัยวะเบื้องล่าง
แถมขย่มตัวให้ลอ้ รถเข็นดังเอีย๊ ดอ๊าดเขย่าประสาท เธอรูว้ า่ เขาเริม่ ร�ำคาญ
เต็มทนจึงยิ้มหวานยัว่ ๆ จ้า แต่เซเลสยังคงรับมือเด็กยียวนอย่างใจเย็น
“ระหว่างนี้เราจะเป็ นพีน่ อ้ งกัน ถ ้าจะเรียกให้เรียกพี่ ไม่ใช่ลงุ ”
“อ๋อเหรอลุง”
ไม่น่ารักเอาซะเลยยายเด็กนี่...หัวคิ้วของพันตรีเซเลสกระตุก
เล็กน้อย พยายามอย่างยิง่ ทีจ่ ะไม่เอื้อมมือไปเคาะเหม่ง “เป็ นเด็กก็ทำ� ตัว
ให้มนั ดีๆ หน่อย”
“หนู โตแล ้ว จะสิบหกแล ้ว บัตรประชาชนใช้คำ� ว่านางสาว Miss!
Miss! เป็ นผูใ้ หญ่แล ้ว!” เจ้าตัวเถียงไม่ลดละ ท่าทางโกรธเกรี้ยวเหมือน
ลิงถูกมัดเชือก ยังห่างไกลจากค�ำว่าผูใ้ หญ่อกี โข แต่อกี ฝ่ ายไม่ได้ถอื สา
อะไร เพราะคนทีเ่ บ่งว่าตัวเองเป็ นผู้ใหญ่ปาวๆ ส่วนมากสมองเป็ นเด็ก
ทัง้ นัน้ พันตรีเซเลสจึงถอนหายใจยาวๆ อีกเฮือก ยิง่ ท�ำให ้เด็กปรีด๊ แตก
บ่นพึมพ�ำเป็ นหมีกนิ ผึ้ง อยากจะกระทืบเท ้าเร่าๆ ให ้สาแก่ใจ
“ได้เวลาขึ้นเครื่องแล ้ว รูใ้ ช่ไหมว่าต้องท�ำตัวยังไง”
“รู้” ทานตะวันท�ำตัวว่าง่าย ชายหนุ่ มจึงแก้เชือกที่มดั ออกให ้
และอย่ างที่เขาคิดไว้ไม่มีผิด ยายเด็กปากไม่ส้ ินกลิ่นน�ำ้ นมออกตัว
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ซอยเท ้ายิก วิง่ สีค่ ูณร้อยสุดแรงเกิดและร้องตะโกนไปด้วย “ช่วยด้วยค่า
ผูร้ า้ ยลักพาตัว”
เซเลสถอนหายใจ หยิบกระเป๋ าเป้ สชี มพูแป๋ วแหววทีเ่ ขาหยิบติดมือ
มาจากบ ้านของเธอขึ้นมา แล ้วปาใส่อย่างแม่นย�ำจนเด็กล ้มคว�ำไม่
่ เป็ นท่า
ของในกระเป๋ าหลุดออกมาเกลือ่ นพื้น
“บอกแล ้วใช่ไหมว่าอย่าดื้อ”
เขาย่างสามขุมเข ้ามาดูผลงานทีน่ อนแหม็บอยู่บนพื้น ทานตะวัน
ทัง้ เจ็บทัง้ แค้น จะออกตัววิง่ ต่อ แต่ก็ตอ้ งร้องกรีด๊ ลั่นเพราะของทีห่ ลุด
จากกระเป๋ าเป้ เกลือ่ นรอบตัวก็คอื เสื้อในกางเกงในของเธอเอง
“ไอ้...ไอ้...”
“เราต้องเดินทาง เธอก็ควรมีเสื้อผา้ ติดตัวไปบา้ ง ฉันอุตส่าห์
ไปรื้อหามาให ้ แทนทีจ่ ะขอบคุณ มองฉันตาเขียวท�ำไม” ชายหนุ่มย่อเข่า
ลงช่วยเก็บ แต่เด็กสาวปัดมือเขาออกไปและลนลานเก็บกวาดเอง
“อย่ามาจับนะ ฮือๆ ไอ้บ ้า ทุเรศทีส่ ุด ไปตายซะ อย่าให้ถงึ ทีของ
ไอ้ทานตะวันบ ้างนะเว ้ย”
ตอนนี้คนอยู่ ในเกตรอขึ้นเครื่องเป็ นร้อยคนต่ างมองเด็กสาว
ชุดนอนโดราเอมอนอย่างสงสาร ถา้ เจ้าลุงทึ่มหยิบกางเกงในตัวใหม่
สวยๆ มา เธอคงจะโกรธน้อยกว่านี้ แต่น่ีเล่นหยิบแต่กางเกงในเก่ า
ขาดย้วย บางตัวเป้ าเปื่ อยอีกต่างหาก แกล ้งกันชัดๆ เอามาแค่สองสามตัว
ก็พอแล ้ว จะขนมาท�ำไมเยอะแยะ ทุเรศๆ ๆ ระหว่างทีเ่ ด็กไล่ตะครุบ
เก็บลิง พันตรีเซเลสก็ยนื เฝ้ าคุมเชิง สีหน้าเรียบเฉย เขาก็หยิบๆ ตัวทีอ่ ยู่
ในลิ้นชักใส่กระเป๋ ามาให ้ ตัวที่อยู่ดา้ นบนก็แปลว่าใส่บ่อย เขาก็หยิบ
มาให ้ มีอะไรตรงไหนไม่ถกู ใจอีก
“เร็วหน่อย เราก�ำลังจะขึ้นเครื่องสาย”
“โอ๊ย!” ทานตะวันกระทืบเทา้ เร่ าๆ อย่ างขัดใจ กู อยากตาย
ไม่กงไม่เก็บมันแล ้ว แต่เสื้อในตัวเก่งของเธอหล่นอยูต่ รงนัน้ ทานตะวัน
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จึงก้มเก็บเป็ นชิ้นสุดทา้ ย กะว่าที่เหลือก็ช่างมันแลว้ มือบอบบางควา้
สายเสื้อในลายเป็ ดก๊าบๆ ได้ มือแกร่ งก็ควา้ สายอีกด้านในจังหวะ
เดียวกันพอดี
ทัง้ สองเลือ่ นสายตามาสบกัน ในอ้อมแขนของเขามีกางเกงใน
ของเธอเต็มหอบ ท�ำไมเก็บเร็วจังวะ ทานตะวันอายจนโมโห ยกเทา้
ถีบใส่ไปหนึ่งที พันตรีหนุ่ มจึงชักเริ่มมีนำ�้ โหขึ้นมาเช่นกัน คนอุตส่าห์
ช่วยเก็บยังจะท�ำตัวน่ าบอ้ งกะโหลก ทานตะวันได้ทจี งึ ส่ายหัวส่ายเอว
ยั่วให ้อกแตกตายไปเลย
“โกรธเหรอ โกรธเลยๆ นึ ก เหรอว่ า จะกลัว ไอ้ โ จรโรคจิต
ลักกางเกงในผู ้หญิงไปดม แบร่ๆ”
“ซักกางเกงในไม่เกลี้ยงแล ้วยังจะปากดี”
“อร้าย!” ทานตะวันโกรธจนขนหัวลุก ใบหน้าร้อนผ่าวราวกับ
น�ำ้ เดือดฟู่ เขามักจะพูดอะไรตรงไปตรงมาแบบนี้เสมอเลยหรืออย่างไรกัน
“อย่ามากล่าวหากันมั่วๆ หนู ซกั เกลี้ยง! ตัวไหนไม่เกลี้ยงก็เอา
มาดูเลย อย่ามากล่าวหากันนะ!”
“เอ่อ...ท่านผู้โดยสารกรุณาขึ้นเครื่องได้แลว้ ค่ ะ” แอร์โฮสเตส
เขา้ มาหา้ มทัพ เจ้าหน้าที่กราวนด์แจ้งมาว่า ผู้โดยสารสองท่านนี้เป็ น
พีน่ อ้ งกัน เด็กสาวเป็ นเด็กพิเศษชอบโวยวาย แอร์โฮสเตสสาวจึงมอง
ชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาอย่างเห็นใจ
“ดิฉนั ช่วยพาคุณหนู ไปส่งให้ถงึ ทีน่ ั่งนะคะ”
“ขอบคุณมากครับ” เขายัดกางเกงในเสื้อในทัง้ หลายใส่กระเป๋ าเป้
คืนตามเดิม ก่ อนจะส่งใหเ้ จ้าของลิงถือไวเ้ อง ทานตะวันควา้ หมับ
แล ้วถลึงตา ต่างฝ่ ายต่างหันหน้าไปคนละทางราวกับนัดกันไว้ทนั ที เขา
เกลียดเด็ก ถ ้าพาตัวยายแก่นกะโหลกนี่ไปส่งเรียบร้อยเมือ่ ไร ขอลาขาด
แน่นอน
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3

พี่น้อง

“อินเดีย?”

ทานตะวันอุทานขึ้นมาเมือ่ คนแปลกหน้าทีช่ อ่ื เซเลสบอกจุดหมาย
ปลายทางทีเ่ ธอต้องไป ยังไม่ตอ้ งคิดหรอกว่าเหตุใดเธอถึงต้องไปทีน่ ั่น
สมองของเด็กสาวก็ทำ� งานอย่างหนัก ชีวติ ทีผ่ ่านมามีอะไรเกี่ยวข ้องกับ
ประเทศทีอ่ ยู่นอกสายตาของเธองัน้ หรือ
“นี่ลงุ จะพาหนู ไปขายซ่องแขกเหรอ”
เขาไม่ตอบ เอาแต่หวั เราะหึๆ ออกมาอย่างขบขัน เด็กซักกางเกงลิง
ไม่เกลี้ยงอย่างเธอ ใครเขาจะเอา ทานตะวันอ่อนเพลียเกินกว่าจะถกเถียง
แรงต้านแรงโน้มถ่วงของเครือ่ งบินท�ำให ้เธอรูส้ กึ ไม่สบาย อินเดียก็อนิ เดีย
จะเป็ นที่ไหนมันก็ไม่ต่างกันแลว้ เด็กสาวมองออกไปนอกหน้าต่ าง
เครื่องบิน มันมองอะไรไม่เห็นเลยนอกจากแสงแดดจัดจ้า เธอดึง
ทีบ่ งั แสงลงมาปิ ดแล ้วก้มหน้าเงียบ พลิกตัวนอนหันหลังใหค้ นตัวใหญ่
ทีน่ ั่งข ้างกัน
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“ไม่สบายหรือเปล่า”
“ไม่ตอ้ งมายุ่ง” ความอดกลัน้ ทีฝ่ ื นแสดงต่อหน้าคนแปลกหน้าผูน้ ้ ี
มาถึงจุดสิ้นสุด ทานตะวันห่มผา้ คลุมโปง ใจกลัวตัวสั่น รู้สกึ คลืน่ ไส ้
พะอืดพะอมและจมอยูก่ บั ความจริงทีว่ า่ เธอถูกทอดทิ้งอีกแล ้ว โดดเดีย่ ว
ดังเช่นที่เคยเป็ น ไม่มคี รอบครัว ไม่มพี ่อแม่ ไม่มอี ีกแลว้ มีแค่ เธอ
ตัวคนเดียว
“ยังเวียนหัวอยู่หรือเปล่า”
“มันเรื่องของหนู ไม่ตอ้ งมายุ่ง” ตอบเสียงห ้วน อารมณ์ยงั เดือด
ปุดๆ และไม่หมดฤทธิ์ ความสัมพันธ์แบบตรงไปตรงมาของทัง้ คู่กเ็ ริม่ ขึ้น
จากตรงนัน้ พันตรีเซเลสขมวดคิ้ว แต่กพ็ อจะเข ้าใจว่าเธอหงุดหงิด
“แน่ใจนะทีพ่ ดู กับฉันแบบนัน้ ” และแล ้วฝ่ ามืออุ่นร้อนก็วางลงบน
ศีรษะเล็กๆ
“เอามือออกไปนะ”
พันตรีเซเลสไม่พดู อะไร แค่วางฝ่ ามือไว ้และอยู่เป็ นเพือ่ นตอนที่
เธอก�ำลังแอบร้องไห ้ ทานตะวันยิ่งเจ็บใจจนร้องกระซิกออกมา โจร
ลัก พาตัว ผู้น้ ี ท ำ� ลายโลกอัน สวยงามของเธออย่ า งโหดร้า ย ดึง เธอ
ออกจากครอบครัวปลอมๆ แล ้วเหวีย่ งเธอใหเ้ ผชิญกับความเจ็บปวด
ได้หน้าตาเฉย ทัง้ ๆ ทีท่ านตะวันเกลียดเหลือเกิน แต่ไออุ่นจากฝ่ ามือ
ของเขากลับท�ำให้นำ�้ ตาเธอไหลพรากไม่หยุด
“หลับซะ เรายังต้องเดินทางอีกไกล ฉันรับรองว่าเธอจะปลอดภัย
ตราบใดทีฉ่ นั อยู่กบั เธอ จะไม่มใี ครท�ำร้ายเธอได้แน่นอน” น�ำ้ เสียงและ
ส�ำเนียงที่เหมือนเสียงดนตรีทุม้ นุ่ มโอบลอ้ มเขา้ หา ทานตะวันขดตัว
แพขนตาทาบบนแก้มขาวนวลพริ้มเพรา แมจ้ ะไม่รูว้ ่าต่อจากนี้จะเกิด
อะไรขึ้น แต่เธอก็หลับใหลเคียงข ้างเขา มันอาจจะเป็ นอีกหนึ่งค�ำโกหก
แต่ทานตะวันก็รูว้ า่ เธอเชื่อใจเขาได้
ไอศิกา 39

เมื่อไปถึงกรุงนิวเดลี ทอ้ งฟ้ าก�ำลังมืดมัว ก้อนเมฆหนาทึบ

ลอยลงต�ำ่ และโปรยปรายสายฝนชุ่มฉ�ำ่ ราวกับจะเศร้าเป็ นเพื่อนเธอ
ถนนหนทางในเมืองแออัดไปด้วยรถรา เสียงแตรและผู ค้ นมากมาย
โลกดู ผดิ แผกแปลกไปเสียหมด เวลานี้เธอควรจะได้ไปโรงเรียนและ
ใช้ชีวติ โดยเชื่อว่าเป็ นลู กสาวนักการเมืองใหญ่ ต่อไปอย่างมีความสุข
แต่ตอนนี้เธอเป็ นใครก็ยงั ไม่รูเ้ ลย
เข็มนาฬกิ าค่อยๆ เคลือ่ นมาบรรจบครบรอบ รอบแล ้วรอบเล่า
จนกระทั่งฟ้ ามืดสลัว เมฆหนาทึบ มีฟ้าแลบแปลบปลาบท�ำท่าจะมีฝน
ตกหนักอีกแลว้ ทานตะวันนิ่งมองหยดน�ำ้ ฝนที่เกาะอยู่นอกกระจก
มันก�ำลังไหลร่วงลงสู่เบื้องล่าง โรงแรมหรูหราทีเ่ ขาพาเธอเข ้าพักตัง้ อยู่
ไม่ห่างจากสนามบิน ทานตะวันเหนื่อยจนหมดแรง และเธอก็เริ่มหิวจัด
และกระหายน�ำ้ อย่างยิง่
“หนู หวิ แล ้วค่ะ”
“เราจะโทร.สั่งขึ้นมากินบนหอ้ ง ตอนนี้ยงั อันตรายเกินไปที่จะ
ลงไปเดินเตร็ดเตร่”
ร่างสู งใหญ่เปิ ดประตูหอ้ งน�ำ้ ส�ำรวจใต้โต๊ะตู้ชนั้ และตรวจสอบ
หาอะไรสัก อย่ า งง่ ว นอยู่ เ หมือ นคนเป็ นโรคประสาทหวาดระแวง
ทานตะวันถอนหายใจเฮือก ทัวร์สขุ ใจไปกับคนบ ้า โลกของเธอหดแคบลง
เหลือแค่หอ้ งพักในโรงแรมนี้เท่านัน้ เอง ไม่มคี ำ� อธิบาย ไม่มอี ะไรบอก
ให้รูต้ วั เลยว่าเธอก�ำลังเผชิญอยู่กบั อะไรกันแน่ มีแค่กระเป๋ าเป้ สีชมพู
ทีค่ ุณพ่อซื้อให้ใบเดียวทีย่ ดึ โยงเธอกับโลกใบเก่าไว ้
พันตรีเซเลสเดินออกมาจากห ้องน�ำ้ พลางพยักหน้าเป็ นเชิงบอกว่า
ปลอดภัย เข ้าใช้ห ้องน�ำ้ ได้ตามสบาย แต่ทานตะวันไม่ยอมขยับ เอาแต่
เพ่งมองออกไปนอกหน้าต่าง มองเมืองผ่านม่านหมอกขมุกขมัว พลาง
นึกสงสัยว่ามีใครกระเหี้ยนกระหือรืออยากจะฆ่าเธอไปเพือ่ อะไร มันไม่มี
เหตุผลเลยสักนิด ทานตะวันจึงเริ่มแสดงอาการดื้อเงียบ
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“อยากกินอะไร ฉันจะสั่งโอเปอเรเตอร์ให้”
“เราลงไปหาซื้อข ้างนอกกันไม่ได้เหรอ” เธอขอเดินชมเมือง เอาแค่
ละแวกโรงแรมนี่ก็ได้ มีรา้ นค้าน่ าสนใจอยู่ฝั่งตรงขา้ มโรงแรมนี่เอง
แต่เซเลสปฏิเสธเด็ดขาด
“ฉันปล่อยใหเ้ กิดความเสี่ยงอะไรไม่ได้ เราต้องเก็บตัวอยู่ท่นี ่ี
ไม่ออกไปไหนจนกว่าจะแน่ใจว่าเบื้องบนจะสั่งการลงมา”
“เบื้องบนอะไร”
เขาไม่ตอบ ทานตะวันก็ประทว้ งเต็มที่ แต่ถูกมือแกร่งรุนหลัง
ให ้เข ้าไปอาบน�ำ้ เปลีย่ นเสื้อผ ้าก่อน “อาบน�ำ้ ซะ มันจะช่วยให ้เธออารมณ์
ดีข้ ึน และจะดีม ากถ า้ เธอไม่ใ ส่ ชุด นอนเดิน ไปไหนมาไหน” เขาส่ ง
กระเป๋ าเป้ ให พ้ ร้อมส่ งสายตาออกค�ำสั่ ง ทานตะวันจ้องตาเขาเขม็ง
ก่อนจะคว ้ากระเป๋ าเดินเข ้าห ้องน�ำ้ ไปอย่างขัดใจ
“อะไรเนี่ย ชุดพละ เอามาท�ำไมเนี่ย” เธอรื้อกระเป๋ าเป้ อย่างจริงจัง
นับจ�ำนวนประชากรกางเกงในได้สบิ ตัว เสื้อในอีกหา้ จะเอามาท�ำไม
เยอะแยะฟะ มีเสื้อยืดแบบที่ใส่อยู่บา้ นสองตัว กางเกงขาสัน้ แลว้ ก็
กระโปรงนักเรียน
ผู ้ชายหนอผู ้ชาย...เซ ้นส์เลือกเสื้อผ ้าห่วยแตกสิ้นดี
เมือ่ ทานตะวันอาบน�ำ้ เปลีย่ นเสื้อผา้ ใส่เสื้อยืดกับกางเกงขาสัน้
ออกมาจากห ้องน�ำ้ เธอใช้ดรายร์เป่ าจนแห ้ง พอเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นเขา
เอนหลังนอนบนเตียงใกล ้หน้าต่าง เด็กสาวก็ขมวดคิ้วทันที
“ลุงจะนอนห ้องเดียวกับหนู เหรอ”
“ใช่” เขาลืมตาขึ้นแล ้วปิ ดเปลือกตาลงตามเดิม “ในห ้องมีสองเตียง
เธอก็นอนไปสิ”
“หนู อยากนอนเตียงใกล ้หน้าต่าง”
“ไม่ได้”
“ท�ำไม”
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“เพราะฉันจองแล ้ว” ทานตะวันก�ำลังจะวีน เป็ นจังหวะเดียวกัน
กับที่พนักงานโรงแรมกดออดเรียกเพื่อน�ำอาหารมาส่ง ร่ างสู งใหญ่
จึงขยับตัวลุกขึ้นโดยไม่วายหันไปสัง่ ให ้เธอหลบฉากไป เขาไม่อนุญาตให ้
พนักงานเข ้าไปวุน่ วายภายในห ้องจึงเข็นรถอาหารเข ้ามาเอง แต่ทานตะวัน
หายตัวไปแล ้ว
พันตรีเซเลสถลาออกไปที่ประตู กระจกซึ่งเปิ ดอ้าออกไปนอก
ระเบียง ทันเห็นตัวไหวๆ ว่าเธอก�ำลังปี นระเบียงอย่างบ ้าบิน่ ลงไปทีช่ นั้
ถัดไป สายฝนทีต่ กกระหน�ำ่ ท�ำให้พ้นื ลืน่ และอันตรายยิง่ แต่ทานตะวัน
ก็กลัน้ ใจ ค่อยๆ วางฝ่ าเท ้าเปล่าเปลือยลงบนขอบระเบียงชัน้ ล่าง กลัว
ก็กลัว แต่เธอพยายามไต่ลงไปอย่างระมัดระวัง
สายฝนสาดกระหน�ำ่ และลมแรงท�ำ ให ท้ ุ ก อย่ า งเลวร้า ยลง
ทานตะวันจึงตัดสินใจปี นระเบียงฝ่ าฝนไปโดยที่ไม่รูเ้ หมือนกันว่าจะ
ไปไหน ขอแค่ไปให ้พ ้นๆ จากผู ้ชายแปลกหน้าคนนัน้ ก็พอ
“ทานตะวัน!”
“เรียกหาแม่เหรอจ๊ะลูก ไปตายซะไอ้ลงุ โรคจิต” เธอยกนิ้วกลาง
ให ้พลางห ้อยโหนลงไปต่อ “คอยดู หนู จะไปแจ้งต�ำรวจ”
ใหต้ ายเถอะยายเด็กแสบ! ชายหนุ่ มชักจะเดือด รีบผลุนผลัน
ออกจากหอ้ งไปทีบ่ นั ไดหนีไฟ วิง่ วนไปยังชัน้ ทีอ่ ยู่ถดั ลงไปสองสามชัน้
ก่อนจะพุง่ ตัวไปยังหอ้ งพักทีอ่ ยู่ตำ� แหน่งตรงกัน เขาเคาะประตูหอ้ งพัก
หอ้ งนัน้ อย่างอดทน พอเจ้าของหอ้ งเปิ ดประตู ชายหนุ่มก็ถบี ตัวเข ้าไป
โดยไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม
“เฮ้! แกเข ้ามาในห ้อง $H)@*=M!D%^*?...”
เจ้าของหอ้ งโวยวายแต่เซเลสไม่สน มุ่งหน้าไปเปิ ดประตูกระจก
แล ้วยืนรอเด็กทีก่ ำ� ลังตัง้ หน้าตัง้ ตาโหนตัวลงมาพอดี มือเล็กๆ สองข ้าง
เริม่ แดงเพราะก�ำลูกกรงเหล็กดัดจนแน่น เธอวาดขาไปมาเพือ่ หาทีห่ ยัง่ เท ้า
จนกระทัง่ เจอทีเ่ หยียบ ทานตะวันจึงยิ้มดีใจ ค่อยๆ วางฝ่ าเท ้าเย็นเฉียบ
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ลงไป อดทนอีกแค่ สองชัน้ ก็จะถึงพื้นถนนแลว้ ตอนนี้เธอทัง้ หนาว
ทัง้ เจ็บมือจะแย่
ยังไม่ทนั ที่เธอจะคลายมือจากลู กกรง มือร้อนผ่าวก็ควา้ หมับ
เข ้าทีข่ ้อเท ้า ทานตะวันตกใจรีบก้มลงมอง ถึงได้รูว้ า่ ตนก�ำลังเหยียบอยู่
บนบ่าแกร่ง และเจ้าของบ่าก็กำ� ลังถลึงตาจ้องเธออย่างเอาเรื่อง
ฉิบหาย...พ่อมา ทานตะวันโหนตัวกลับขึ้นแต่ไม่ทนั เขาจับเธอไว ้
อย่างรวดเร็ว
“ลงมาเดีย๋ วนี้ก่อนทีฉ่ นั จะหมดความอดทน”
“ไม่ ! ” ร่ า งบางจะปี น หนี ก ลับ ขึ้น ไป แต่ เ ขาดึง ข อ้ เท า้ เธอไว ้
แน่ นเหนียวราวกับปลอกเหล็ก ทานตะวันทัง้ เตะทัง้ ถีบและไม่ยอม
ปล่อยมือจากลูกกรง พันตรีเซเลสจึงเริ่มค�ำรามกระหึม่ ดวงตาสีอำ� พัน
เขม้ ขึ้น ลุกโชนด้วยความโกรธเกรี้ยวและสะกดค�ำสบถไว ้ พอควา้
เอวเด็กได้กอ็ อกแรงลากทันที
“อย่าๆ กางเกงมันจะหลุด” ทานตะวันร้องลั่น จะดึงกางเกงไว ้
ก็ไม่ได้เพราะกลัวร่วง เซเลสรูจ้ ดุ อ่อนจึงยิง่ แกล ้งดึง
“ถ ้าไม่อายก็เกาะอยูต่ รงนัน้ ทัง้ วันนัน่ แหละยายลูกหมา ดูสิ มีคน
รอดูเป็ นร้อยคนแล ้วนั่น”
“กรีด๊ !”
จังหวะทีก่ างเกงในยางย้วยจะหลุดจากก้น ทานตะวันก็ยอมแพ ้
ปล่อยมือจากราวระเบียงแลว้ ทิ้งตัวลงมายังอ้อมแขนก�ำย�ำที่รอรับอยู่
เด็ก สาวพยายามขยับ หนี แ ล ว้ แต่ ก็ ล อยหวือ กลับ มาอยู่ ใ นอ้อ มกอด
แข็งแกร่ง ร่างบอบบางถูกกดให ้เนื้อแนบเนื้อจนทรวงอกอิม่ แทบละลาย
บนแผงอกกวา้ ง พวงแก้มของเธอพานแดงซ่านขึ้นอย่างไม่อาจระงับ
ทัง้ เนื้อทัง้ ตัวแนบชิดราวกับจะหลอมละลายเข ้าหากัน
ทั่วทุกแห่งพลันสว่างวาบ ตามด้วยเสียงฟ้ าผ่าดังเปรี้ยง สายฝน
เทกระหน�ำ่ ลงมาจากทอ้ งฟ้ ามืดมิด บรรยากาศขุ่นมัวพอๆ กับเมฆ
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ด�ำทะมึนทีค่ รั่นครืนอยู่เหนือศีรษะ
ทานตะวันหนาวสั่นและตกใจ แขง้ ขาอ่ อนและมีรอยแผลถูก
ผนังปูนขูดขีดเต็มแขนขา เธอกัดฟันเงยหน้าขึ้นสบตาเขา ดวงตะวัน
ร้อนแรงยังไม่อาจหาญสู ป้ ระกายแสงจากดวงตาดุดนั ซึ่งจ้องเธออย่าง
คาดโทษ เมือ่ เผลอสบตาคมเฉียบในระยะประชิด ทานตะวันก็ได้แต่
กะพริบตาปริบๆ เลือดร้อนๆ แล่นปราดไปทั่วร่าง ตัง้ แต่หน้าผากลงไป
จนถึงท ้องน้อยเลยทีเดียว
เซเลสรวบตัวเธอขึ้นพาดบ่า พอยายลูกหมาตัง้ สติได้กโ็ กรธไม่แพ ้
คนตัวใหญ่ทแ่ี บกเธอขึ้นบ่า เซเลสเดินดุ่มออกจากห ้องโดยไม่สนใจใคร
แมจ้ ะถูกทานตะวันระดมทุบใส่ แต่ ร่างแข็งแรงก็ไม่ได้สะทกสะทา้ น
แต่อย่างใด
“ฮือ...รู อ้ ย่ างนี้น่าจะกระโดดลงไปใหต้ ายๆ ซะจะได้จบเรื่อง
ไอ้คนชัว่ ไอ้โจรลักพาตัว ไอ้บ ้าโรคจิต จับหนู มาท�ำไมก็ไม่บอก รังแกเด็ก
หน้าไม่อาย ฮือๆ”
ทานตะวันร้องสะอื้นไปตลอดทาง ทัง้ เหนื่อยทัง้ หิว อับจนหนทาง
ไปหมด เมื่อกลับขึ้นไปถึงหอ้ ง เขาก็ปรับอุณหภูมใิ นหอ้ งให้รอ้ นขึ้น
แล ้วโยนผ ้าขนหนู กบั ชุดคลุมอาบน�ำ้ แห ้งๆ ให ้
“เปลีย่ นชุดซะก่อนทีจ่ ะไม่สบาย”
“ไม่!”
“ตามใจ ยิ่งป่ วยยิง่ ไม่มแี รง พาไปไหนก็งา่ ย” เขาหันไปจัดการ
ธุ ระของตัวเอง ถอดเสื้อเปี ยกปอนออก ร่ างกายของเขาก�ำย�ำล�ำ่ สัน
เปลือยท่อนบนต่อหน้าเด็กสาวโดยไม่สนใจปิ ดบัง ความองอาจผ่าเผย
ของเขาสะกดให บ้ รรยากาศภายในห อ้ งร้อ นผ่ า ว ยามเคลื่อ นกาย
ทุกอิรยิ าบถประจุแน่นด้วยพลังงาน ราวกับว่าไม่มสี ง่ิ ใดสัน่ คลอนผู ้ชาย
คนนี้ได้ แม ้ว่าเขาจะไม่แสดงสีหน้าใดๆ ราวกับไร้อารมณ์ แต่ทานตะวัน
รูว้ า่ หากเขาเอาจริงขึ้นมาเมือ่ ไรก็จะดุดนั จนน่ากลัว
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“ฉันรูว้ า่ เธอหิวโซเต็มที บางทีเราน่าจะเจรจากันได้ ตกลงไหม”
ร่ างก�ำย�ำเปลี่ยนมานุ่ งผา้ ขนหนู ผืนเดียว ลอนกลา้ มหน้าทอ้ ง
สีทองแดงกระแทกเข ้านัยน์ตาเด็กสาว แต่ทานตะวันก็เชิดหน้าขึ้น สบตา
ชายฉกรรจ์ผซู้ ง่ึ เปลือยท่อนบนตรงหน้าอย่างเด็ดเดีย่ ว
ตอนทีเ่ ขานัง่ ลงทีเ่ ก้าอี้ ห ้องก็อนุ่ ได้ทพ่ี อดี ทานตะวันสูดลมหายใจ
เขา้ ลึกๆ ขณะสบตาคมกริบดุจเหยี่ยว เนื้อตัวของเธอเปี ยกปอนจน
ผา้ แนบเนื้อ ฟ้ าส่งเสียงร้องกัมปนาท ท�ำใหเ้ ธอไม่อาจกล่าวอะไรได้
เป็ นเวลายาวนานที่หอ้ งพักหรู มเี พียงเสียงลมพายุ ทานตะวันดื้อดึง
ไม่ยอมท�ำตามค�ำสั่ง เขาจึงตวาดใส่
“ต้องการให้ฉนั ช่วยเปลีย่ นเสื้อผ ้าให ้หรือไง”
“ไม่ต อ้ ง” ทานตะวัน ขึ้ง โกรธ ต้อ งรีบ เลื่อ นสายตาไปทางอื่น
อายเหลืออาย น�ำ้ ตาก็พานจะไหล แต่พอแอบเหลือบกลับมาอีกครัง้
อย่ างกลา้ ๆ กลัวๆ ก็พบว่าเซเลสยังคงจ้องมองเธออยู่ ทานตะวัน
สะบัดหน้าเชอะ! ของพรรค์น้ ีเธอไม่ได้อยากมองให ้เสียสายตาหรอกนะ
“ดื้ อ ด้า น ไร้ค วามคิ ด ไม่ มีส มองพิจ ารณาตัว เอง ไม่ รู ้ จ กั
ประมาณตน ท�ำตัวให ้เป็ นอันตรายแบบโง่ๆ”
“อย่ามาดูถกู หนู นะ!”
“ฉันไม่ได้ดูถกู เธอ ฉันอธิบายความเป็ นตัวเธออยู่”
ฟังค�ำพูดค�ำจาของเขาแลว้ เธอถึงกับงา้ งมือรอ เขามิได้สนใจ
อาการขุน่ เคืองของเด็กสาวเลยสักนิด มือแกร่งขยี้ผมเผ ้าของตัวเองแรงๆ
จนหมาด ก่อนจะคว ้าผ ้าขนหนู อกี ผืน ท�ำท่าจะมาขยี้ผมให ้ ทานตะวัน
จึงยกมือขึ้นหา้ ม “หยุดเลย ไม่ตอ้ ง หนู ทำ� เองได้ ขืนขยี้แรงแบบนัน้
หัวหลุดพอดี”
“งัน้ ก็ลงมือเลย ไม่อย่างนัน้ ฉันจะฉีกเสื้อผา้ กับกางเกงในย้วยๆ
เน่าๆ ของเธอลงถังขยะให ้เอง”
“ไอ้...”
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“ไปท�ำตัวให ้แห ้งแล ้วออกมากินข ้าว”
ทานตะวันมองเขาอย่างปัน้ ปึ่ ง จิ้งจกตุก๊ แกแมลงสาบยังน่ารักกว่า
ตาลุงหน้านิ่งเหมือนปลาตาย สั่งๆ ๆ สั่งเก่ง! เด็กสาวเดินกระทืบเทา้
เขา้ ไปในหอ้ งน�ำ้ เปลีย่ นชุดที่เปี ยกออกแลว้ ควา้ กางเกงในตัวใหม่กบั
กระโปรงนักเรียนมาใส่แทน ทานตะวันเช็ดน�ำ้ ตาป้ อยๆ พลางสูดจมูก
ทัง้ เคืองทัง้ โกรธ แถมหิวจนแยกไม่ออกว่าก�ำลังหัวเสียเพราะเรื่องไหน
กันแน่
เมือ่ เปิ ดประตูออกมาเจอคนทีย่ นื เฝ้ าอยู่ เรียกได้ว่าจับตาดูไม่ให ้
กระดิกตัวไปไหน เธอก็เม ้มปากอย่างขัดเคือง
“กินข ้าว”
เขาสั่งแต่ทานตะวันเบือนหน้าหนีไป ไม่อยากต่อปากต่อค�ำด้วย
เธอจึงไม่รูว้ า่ ชายร่างสูงใหญ่นนั้ ถือโอกาสกวาดตามองใบหน้าอ่อนหวาน
ล�ำคอขาวเนียนระหง ริมฝี ปากแดงเรือ่ ของเธอท�ำให ้เขานึกภาพสโนว์ไวท์
ออกได้แล ้วว่าปากแดงเหมือนผลแอปเปิ ลคือแบบไหน และทีโ่ ดดเด่น
สุดคือดวงตาสีดำ� ขลับราวกับหว้ งราตรี ยิ่งเวลาทีเ่ ด็กสาวปรายตามอง
ค้อน ยิง่ ชวนให ้มองและดึงดูดให ้อยากเข ้าไปยั่วเย้า
เซเลสส่ายหน้า ไล่ความรูส้ กึ ไร้สาระทีเ่ ริ่มก่อตัวทิ้งไป
อาหารมื้อแรกทีไ่ ด้กนิ รสชาติแย่มาก ทานตะวันตัง้ ทิ้งไว ้ตรงหน้า
โดยไม่แตะต้องอีก แมจ้ ะไม่ได้พูดออกไปว่าคิดอย่างไรกับมัน แต่
สีหน้าของเธอก็บอกชัดอยู่ แลว้ พันตรีเซเลสไม่สนใจเด็กเอาแต่ ใจ
เขาหยิบสิง่ หนึ่งขึ้นมา นั่นคือกุญแจมือ
“ลุงจะท�ำแบบนี้กบั หนู ไม่ได้นะ” ทานตะวันร้องประท ้วง พยายาม
ต่ อ ต้า นเต็ ม ที่ แต่ ก็ ไ ม่ อ าจสู แ้ รงของชายฉกรรจ์ท่ีต วั ใหญ่ ก ว่ า เธอ
สามเท่าได้ เขาสับกุญแจมือใส่ข ้อมือเธอคล ้องไว ้กับเสาเตียง ระหว่างที่
ทานตะวันทัง้ ร้องทัง้ ดิ้นฟูมฟายอยูบ่ นเตียง เขาก็เริม่ แต่งตัว ใบหน้าคม
กร้าวเคี้ยวฟันดังกรอดๆ อย่างเหลืออดเต็มทน
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“เธอบังคับให้ฉนั ต้องใจร้ายกับเธอเองนะทานตะวัน ฉันจะต้อง
ออกไปติดต่อคนทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งการเดินทาง และเธอต้องอยูท่ น่ี ่จี นกว่า
ฉันจะกลับมา”
“ไม่!”
ทานตะวันเขย่าขอ้ มืออย่างขุ่นเคือง คนชั่วช้า! เลือดเย็นที่สุด
พยายามดิ้น ร้องไห ้อยากจะกลับบ ้านใจแทบขาด แต่ร่างกายถูกตรึงไว ้
อย่ า งแน่ น หนาราวกับ ก�ำ ลัง ถูก จับ ขึ้น สู่ แ ดนประหาร เธอทั้ง ร้อ งไห ้
ทัง้ ด่าทอไม่หยุด เซเลสจึงฉี กผา้ ขนหนู ผืนเล็กใหเ้ ป็ นเสน้ แลว้ น�ำมา
มัดปากเธอไว ้ ทานตะวันสบตาแค้นๆ และพยายามกระชากขอ้ มือให ้
หลุดออกจากพันธนาการจนผิวขาวๆ ถลอกแดง เดือดร้อนให ้เขาต้องใช้
ผ ้าขนหนู อกี ผืนมาห่อกุญแจมือป้ องกันไว ้
พันตรีเซเลสออกไปจากหอ้ งและกลับมาอีกครัง้ ตอนช่วงสามทุ่ม
พร้อมไก่ ทอดร้อนๆ ที่น่าจะถูกปากเธอ แต่ ทานตะวันเพลียหลับไป
ทัง้ น�ำ้ ตานานแล ้ว ยามทีเ่ ธอหลับช่างดูเปราะบางอ่อนแอเหลือเกิน ไม่ต่าง
อะไรกับน�ำ้ ค้างบริสุทธิ์ยามเช้าที่เพียงแค่ ตอ้ งแสงตะวันร้อนระอุก็จะ
สลายหายไป ทานตะวันนอนคุดคูอ้ ยู่ท่ามกลางผา้ ปูเตียงขาดๆ หมอน
ถูกฉีกจนไส ้แตกกระจัดกระจาย โคมไฟกับโต๊ะหัวเตียงล ้มคว�ำ่ หลอดไฟ
บนเพดานแตก สภาพห ้องเละเทะเหมือนมีฝูงช้างวิง่ ผ่านไม่มผี ดิ
ยายลูกหมาอาละวาดเก่งจริงๆ
ร่างสู งใหญ่ถอนหายใจเฮือกพลางนั่งลงขา้ งเตียง น�ำ้ หนักที่กด
ลงมาบนฟูกปลุกใหเ้ ธอรู้ตวั ตื่น แลว้ ก็ตอ้ งตกใจเมือ่ มือร้อนจัดก�ำลัง
จับข ้อเท ้าเธอเพือ่ วัดขนาดรองเท ้าทีเ่ พิง่ ซื้อมา
“ฉันจะเอาผ ้ามัดปากออกให ้ ตกลงไหม”
ทานตะวันเบือนหน้าไปอีกทาง แต่ กลิ่นอาหารหอมๆ ก็เขย่า
กระเพาะให้รอ้ งโครก สองแก้มจึงแดงเรือ่ ขึ้น น�ำ้ ตาซึมขอบตา ทานตะวัน
เมม้ ริมฝี ปากแน่ น น�ำ้ ตารื้นขึ้นจนไหลตกลงบนเตียงยับยู่ย่หี ยดแลว้
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หยดเล่า ร่างบางซุกตัวสะอื้นจนไม่มแี รงจะร้องอีกแล ้ว เขาจึงปลดผา้
มัดปากให ้แล ้วเริ่มต้นป้ อนของกินร้อนๆ ให ้ แต่ทานตะวันปิ ดปากแน่น
ไม่ยอมกิน
“ไม่กนิ ก็ตามใจ ถ ้าอยากจะกินเมือ่ ไรก็กนิ เองแล ้วกัน”
เขาปลดกุญแจมือออกใหก้ ่ อนจะหันไปเก็บเศษหลอดไฟแตก
ตามพื้น ระหว่างนัน้ เองที่เขาได้ยินเสียงเคี้ยวสลับกับเสียงสู ดจมูก
เนื้อไก่ทอดแหง้ ไปหน่อยแต่ก็หอมเครื่องเทศดี ข ้าวหมกเนื้อก็พอใช้ได้
อืม...แกงไก่คล ้ายๆ ทีเ่ มืองไทย แต่กนิ กับแป้ งนานก็แปลกดี เด็กสาว
หยิบอาหารมากินอย่างหิวโหยจนพอใจ พอได้กินอารมณ์แปรปรวน
ก็ค่อยๆ ดีข้นึ ทานตะวันกินไปเช็ดน�ำ้ ตาไปดูน่าเวทนา ผิวขาวดุจไข่มกุ
เต็มไปด้วยร่องรอยขีดข่วนไม่ก็แผลช�ำ้ เซเลสจึงหยิบยาทีเ่ พิง่ ไปซื้อมา
ส่งให ้ แต่ทานตะวันไม่รบั เขาจึงวางมันไว ้ตรงหน้าเธอ
“ฉันชื่นชมในความกล ้าหาญของเธอ ทานตะวัน แต่ขอให ้เชื่อฉัน
สักครัง้ เถอะ ฉันเองก็กำ� ลังพยายามทุกทางใหเ้ ราไม่ตอ้ งกลับมาเจอ
หน้ากัน มันจะจบในวันสองวันนี่แหละ”
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