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เสียงเพลงดังคลอเบาๆ ด้านในรถสีดำ� คันหรูขณะเคลือ่ นตัวผ่าน

ถนนสายแล ้วสายเล่าไปอย่างรวดเร็ว บอดี้การ์ดและคนขับรถไร้เสียง
พูดคุย หายใจแผ่วเบาด้วยกลัวว่าจะท�ำให ้เจ้านายทีอ่ ยูด่ ้านหลังตืน่ ขึ้นมา
ผู ้ ท่ีนั่ ง อยู่ ด า้ นหลัง คื อ ชายหนุ่ ม อายุ ส ามสิบ เอ็ ด ย่ า งสามสิบ สองปี
ผมด�ำ สนิ ท ใส่ เ จลหวีเ ป็ น ทรงแทบไม่ ก ระดิก ดวงตาดุ ด นั ปิ ด สนิ ท
คิ้วเขม้ จมูกโด่ง ริมฝี ปากเมม้ นิดๆ ไรหนวดขึ้นเขียวเพราะเจ้าตัว
ยังไม่มเี วลาจะโกน มองอย่างไรก็รูว้ า่ ต้องหล่อ แม ้แต่ตอนหลับตายังดูดี
สู ทและเน็กไทถูกถอดออกวางไวด้ า้ นขา้ ง เสื้อเชิ้ตสีเขียวอ่อนแขนเสื้อ
ถูกพับขึ้นอย่างลวกๆ กระดุมปลดลงมาสองสามเม็ด แขนแข็งแรง
ไขว ้กอดอก ขาทัง้ สองข ้างแยกออกจากกันเล็กน้อยภายใต้กางเกงสแล็ก
สีดำ� เรียบหรู เท ้าสวมใส่รองเท ้าหนังสีดำ� มันปลาบ สิง่ ทีท่ ำ� ให้รวู้ า่ เจ้าตัว
ยัง มีล มหายใจอยู่ ก็ คือ อกที่ก ระเพื่อ มขึ้น ลง ใบหน้า ที่เ รื่อ เล็ก น้อ ย
ผิวของเขาออกสีแทนเพราะอาบแดดอยู่เสมอ รวมทัง้ ออกก�ำลังกาย
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ตลอดท�ำให้มรี ่างกายทีก่ ำ� ย�ำแข็งแรง เห็นได้จากรอยตึงของชุดทีส่ วมใส่
มองปราดเดียวก็รู้ได้วา่ ทัง้ ร่างมีแต่กล ้ามเนื้อสมส่วนงดงาม
ชายหนุ่ ม ที่นั่ ง หลับ ตาพัก ผ่ อ นอยู่ เ บาะหลัง คนนี้ คื อ เหมัน ต์
เชอร์รอสติ เป็ นหนึ่งในผูบ้ ริหารหนุ่มรุ่นใหม่ของตระกูลเชอร์รอสติทม่ี ี
ชือ่ เสียงโด่งดังไม่แพ้พน่ี อ้ งคนอืน่ ๆ และทีส่ ำ� คัญคือเขายังโสด ญาติชาย
ลูกพีล่ ูกน้องคนล่าสุดเพิง่ จะแต่งงานไป ท�ำเอาสาวๆ ใจสลาย ตอนนี้
เหลือเพียงเขาคนเดียวเท่านัน้ ทีย่ งั พอให ้หญิงสาวต่างรูส้ กึ มีความหวังว่า
จะได้เป็ นหนึ่งในสะใภ ้ตระกูลนี้
เชอร์ร อสติ เ ป็ นตระกู ล ใหญ่ มี ช่ื อ เสี ย งทัง้ ในประเทศและ
นอกประเทศ มีเครือข่ายธุรกิจหลากหลายท�ำก�ำไรต่อปี หลายหมืน่ ล ้าน
ทัง้ ธุ รกิจฟาร์ม ไร่สม้ โรงแรมทัง้ ในเครือในประเทศและต่างประเทศ
ร้านเพชรพลอย ไหนจะยังโรงงานผลิตเครือ่ งดืม่ ทีพ่ น่ี อ้ งร่วมกันเปิ ดใหม่
เมือ่ สองปี ก่อนก็ตตี ลาดแซงบริษทั อืน่ ๆ ขึ้นมาเป็ นอันดับหนึ่ง ถือครอง
ส่วนแบ่งตลาดมากกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ แล ้วไหนจะยังมีนอ้ งเขยเป็ น
นักธุรกิจชื่อดังทางฝั่งจีนและฮ่องกงอีก คุณอาชาคุณปู่แม ้จะยกกิจการ
ให้ ก บั ลู ก ชายและหลานชายดู แ ลแล ว้ ก็ ย งั คอยเป็ น หู เ ป็ น ตาให้ ก บั
ลู กหลานตลอด ได้ยินว่าเขาไม่หวังให ห้ ลานสะใภ เ้ ป็ นคนรวย แต่
ต้องการคนดีๆ ให้กบั ลูกหลานเท่านัน้ ดูได้จากสะใภ ้แต่ละคนทีไ่ ม่รำ� ่ รวย
แต่ ก็ทำ� ใหล้ ู กๆ และหลานชายรวมถึงเขาเองมีความสุข มีเหลนชาย
เหลนสาวน่ า รัก ให้ได้ก อดชื่น ใจ ในตระกู ล ไม่ มีค วามขัด แย้ง เรื่อ ง
ทรัพย์สินเหมือนตระกู ลใหญ่ อ่ืนๆ ที่แมจ้ ะร�ำ่ รวยแต่ ก็มกั จะมีความ
ขัดแย้งเรือ่ งเงินทองทรัพย์สนิ ฟ้ องร้องกันให้ได้อบั อาย มีใครจะไม่อยาก
เป็ นสะใภ ้ตระกูลนี้บ ้างเล่า
คนขับรถมองไปด้านหน้าตลอด เมื่อถึงถนนสายหลักที่จะไป
รถเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ เริ่มติดไฟแดง รถจอดสนิทด้านหน้า ดวงตา
ที่ปิ ด สนิ ท ค่ อ ยๆ ลืม ขึ้น อย่ า งช้า ๆ สายตาปรับ ได้แ ล ว้ ก็ ก วาดมอง
พรรณารา 7

ไปรอบๆ จนถึงด้านนอกทีเ่ ป็ นทางม ้าลาย ผู ้คนเริ่มเดินข ้ามไปมาอย่าง
รวดเร็วแข่งกับเวลาสัญญาณไฟ ดวงตาคมเขม้ ก�ำลังจะละออก พลัน
ได้สะดุดกับคนคนหนึ่งทีก่ ำ� ลังเดินผ่านรถยนต์ทเ่ี ขานั่งอยู่ไปอย่างช้าๆ
เขาขยับตัว มือหนาเลือ่ นไปจับตัวล็อกประตูรถแต่กต็ อ้ งชะงักไว ้ หางตา
กระตุก ก่ อนที่รถจะเลือ่ นออกเมื่อได้สญ
ั ญาณไฟ เขาไม่สามารถลง
จากรถเพือ่ ตามไปได้
“คุณเหมันต์ตอ้ งการอะไรครับ” บอดี้การ์ดเห็นท่าทางของเจ้านาย
แล ้วเอ่ยถาม เมือ่ เห็นว่าเจ้านายของตัวเองมองไล่ดา้ นหลังไป มีท่าทาง
ผิดแปลกจากปกติ
“ไม่มอี ะไร ไปต่ อ” เหมันต์ปรับท่าทางเป็ นปกติ น�ำ้ เสียงขรึม
ตอบลูกน้องไป แต่ใจเขาตอนนี้กลับหวนนึกไปถึงคนเมือ่ สักครู่น้ ีแล ้ว
“ครับ” บอดี้การ์ดไม่ได้ซกั ถามอะไรต่อ
ไม่นานรถก็มาถึงทีพ่ กั โรงแรมหรูในเมืองหลวงเครือเชอร์รอสติ
เหมันต์ไม่ชอบไปพักทีค่ ฤหาสน์ของตระกูลเพราะตอนนี้ไม่มใี ครอยูท่ น่ี นั่
เลย เขาเลยไม่ไปพัก แต่ เมื่อไรที่คนในตระกู ลลงมาจากภาคเหนือ
มาพักทีค่ ฤหาสน์เขาถึงจะเข ้าไป แต่ส่วนใหญ่เขาชอบพักทีห่ อ้ งพักของ
โรงแรมมากกว่า เพราะชัน้ บนสุดหรูเป็ นทีพ่ กั ส่วนตัวทีเ่ งียบสงบ
หลังจากงานแต่งงานของพายุแล ้วเขาก็เดินทางไปส่งญาติผูน้ อ้ ง
กับหลานๆ ที่ฮ่องกง ก่ อนจะเดินทางไปร่วมประชุมยังอเมริกา เป็ น
การประชุมหุนส่
้ วนของธุรกิจโรงแรมในเครือเชอร์รอสติ ก่อนจะแวะไป
ลาสเวกัสเพือ่ ประชุมต่อในโรงแรมและกาสิโนที่ตระกูลเขาเป็ นเจ้าของ
เพิง่ จะได้เดินทางกลับมาเมือ่ ไม่ก่ชี ั่วโมงนี้เอง เขายังต้องอยู่ทก่ี รุงเทพฯ
เพื่อประชุมแทนพายุท่ีตอนนี้หนีพาเมียเด็กไปฮันนีมูนหวานฉ�ำ่ อยู่ท่ี
หมู่เกาะไหนสักแห่ง เห็นว่ายังจะพาเมียไปท่องยุโรปอีกด้วย ทิ้งงาน
ทัง้ หมดไว้ ใ ห้ เ ขาและน้อ งชายคนอื่ น ๆ เขาอดที่ จ ะหมั่ น ไส้ ไ ม่ ไ ด้
พี่ช ายน้อ งชายเขาแต่ ล ะคนพอมีเ มีย แล ว้ หลงเมีย กัน ทัง้ นัน้ แต่ จ ะ
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ว่าอะไรได้ ในเมือ่ ผูช้ ายตระกูลนี้เป็ นแบบนี้กนั ทัง้ นัน้ อีกอย่างหลานๆ
ของพวกเขาก็น่ารักน่ าชัง ท�ำเอาเขาใจแข็งได้ไม่นาน จ�ำต้องยอมให ้
เจ้าพี่ชายตัวดีพาเมียเด็กไปฮันนีมูนหวานฉ�ำ่ เพื่อปัน้ เจ้าพายุตวั น้อย
ตามทีต่ อ้ งการ
บอดี้การ์ดตามมาส่งเจ้านายถึงหอ้ งพักด้านบนแลว้ เตรียมจะ
แยกย้ายกลับไปยังส่วนหอ้ งพักของพวกตนเอง แต่ยงั ไม่ทนั จะได้ถอย
ออกไป เหมันต์กห็ นั มาสั่งค�ำกับหนึ่งในบอดี้การ์ดคนสนิท
“พรตโทร.ตามชนินทร์มาให ้หน่อย”
“ได้ครับคุณเหมันต์” พรตรับค�ำแล ้วรีบท�ำตามทันที ส่วนนิคสัน
การ์ด อีก คนก็ อ อกตามพรตไปที่ห อ้ งพัก ของตัว เอง พรตโทร.ตาม
ไม่ น านชนิ น ทร์ก็ ม าถึ ง พรตรี บ พาชนิ น ทร์เ ข า้ ไปพบกับ เจ้า นาย
ในห ้องท�ำงานส่วนตัว
เหมันต์กำ� ลังครุน่ คิดถึงบางเรือ่ งทีค่ า้ งคาอยูใ่ นใจ ใบหน้าหล่อเหลา
นิ่งเรียบจนแทบท�ำให ้คนหยุดหายใจได้เลย
“คุณชนินทร์มาแล ้วครับ”
“อืม” เหมันต์รบั ค�ำ พรตก็ถอยออกไปพร้อมกับปิ ดประตูห ้องให ้
เรียบร้อย เฝ้ าอยู่ดา้ นนอก ชนินทร์เดินเข ้ามาแล ้วนั่งลงทีโ่ ซฟาตรงข ้าม
กับเหมันต์ เขาเห็นบนโต๊ะมีแก้วใส่บรั่นดีวางอยู่ มีร่องรอยของการดืม่
ไปบ ้างแล ้ว
“คุณเหมันต์เรียกผมมามีเรื่องเร่งด่วนอะไรหรือเปล่าครับ”
“ไม่ได้เร่ งด่วนอะไรมากมายนักหรอก แค่ จะใหน้ ายช่ วยตาม
คนคนหนึ่งให้ฉนั หน่ อย” เหมันต์มองสบสายตาของชนินทร์แล ้วก็เอ่ย
ออกมาเสียงเรียบๆ
“เอ๋ คนเหรอครับ”
“ใช่ นายเองก็พอจะรูจ้ กั ”
ชนินทร์ทำ� หน้านิ่วคิ้วขมวด พยายามคิดและค้นหาว่าเป็ นใคร
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ทีเ่ จ้านายต้องการใหเ้ ขาสืบ เพราะคนทีเ่ ขารู้จกั และเจ้านายรู้จกั ก็มอี ยู่
เยอะพอสมควรเลย และดู ท่าคนนี้น่าจะส�ำคัญไม่นอ้ ย ไม่อย่างนัน้
เจ้านายคงไม่เรียกใช้เขา เขาท�ำงานเป็ นเลขาฯ และนักสืบลับๆ ของ
เหมันต์มาหลายปี แล ้ว และงานทีเ่ ขาท�ำก็สำ� เร็จทุกงาน ไม่มอี ะไรผิดพลาด
เพราะมีสายข่าวส่วนตัวเยอะ เงินที่เจ้านายจ่ายทีก็พอที่จะท�ำใหง้ าน
ทุกอย่างราบรื่น
“เธอเคยเป็ นผู ้หญิงของฉันเมือ่ ห ้าปี ทแ่ี ล ้ว นายเองก็น่าจะจ�ำได้”
“ฮะ จะ...เจ้า นาย เอ่ อ คุ ณ เหมัน ต์ต อ้ งการให ผ้ มตามหา
คุณสิรนิ ภาเหรอครับ”
ชนินทร์เผลออ้าปากค้างอย่างตกใจ และไม่คดิ ว่าเจ้านายของเขา
จะให ต้ ามหาหญิง สาวที่ท ำ� ให เ้ จ้า ตัว ต้อ งเสีย เปรีย บคนหลายๆ คน
รวมถึงได้รบั ความอับอายเมือ่ สี่ปีท่แี ลว้ นี่จะเรียกว่าใหต้ ามหาเพราะ
ความแค้นหรือว่ามีเรื่องอืน่ อะไรอีกทีเ่ ขาไม่รกู้ นั แน่
สิรนิ ภานัน้ ท�ำให ้เจ้านายเขาเสียเปรียบได้รบั ความอับอายเสียชือ่ เสียง
ทัง้ ยังเสียเงินไปหลายสิบล ้านให้กบั นักธุรกิจเจ้าเล่หอ์ ย่างเจ้าสัวชัชชาย
ในครัง้ นัน้ สิง่ ทีท่ ำ� ให ้เจ้านายพอจะหายแค้นได้บ ้างก็คอื การได้ตวั สิรนิ ภา
มาเป็ นผู ้หญิงข ้างกายอยูค่ รึง่ ปี ก่อนทีเ่ จ้านายเขาจะต้องเดินทางไปดูงาน
ทีอ่ เมริกาเป็ นเวลาครึง่ ปี แต่ระหว่างนัน้ ก็ไม่ได้พาสิรนิ ภาไปด้วย ทิ้งเธอ
เอาไว้ทเ่ี มืองไทยโดยไม่ได้สนใจไยดีแต่อย่างใด สิรนิ ภาเองก็ออกจาก
เพนต์เ ฮาส์ส่ ว นตัว ของเจ้า นายไปหลัง จากที่เ จ้า นายเขาไปอเมริก า
ได้ไม่นาน เขาเองก็ไม่ได้คิดที่จะติดตามใส่ใจเพราะไม่ได้มคี ำ� สั่งจาก
เจ้านายสั่งเอาไว ้ เวลาผ่านมาหา้ ปี แล ้ว เขาไม่แน่ใจว่าสิรนิ ภาจะกลับไป
ทีบ่ ้านเดิมหรือเปล่านี่สิ
“ใช่” เหมันต์รบั ค�ำเพียงค�ำเดียวนิ่งๆ ชนินทร์กลืนน�ำ้ ลายลงคอ
ก่อนจะท�ำใจให ้สงบดังเดิม
“คุณเหมันต์ตอ้ งการใหผ้ มตามหาเพียงอย่ างเดียวเหรอครับ
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หรือว่าพบตัวแล ้วให ้พากลับมาหาคุณเหมันต์ทน่ี ่ี”
“สืบหาให ้พบก่อนว่าอยู่ทไ่ี หน ส่วนเรื่องอืน่ ๆ ค่อยว่ากันทีหลัง”
“ได้ครับ เอ่อ...แล ้วคุณเหมันต์ตอ้ งการไวทีส่ ุดแค่ไหนครับ”
“ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์”
ได้ฟงั ค�ำตอบแลว้ ใหล้ อบปาดเหงื่อ เวลาเจ็ดวันกับหญิงสาว
หนึ่งคนเขาไม่แน่ ใจว่าจะเจอไหม แต่ ถา้ เธอกลับไปที่บา้ นเก่ าก็น่าจะ
ตามหาได้ไม่ยาก แต่ถ ้าไม่อยู่แล ้วนี่สงิ านยากเลย
“หา้ แสนพอไหม” เสียงเขม้ ดังเขา้ กระทบโสตประสาท ชนินทร์
เกร็งไปทันที เจ้านายทุ่มเงินขนาดนี้เชียวหรือนี่
“พอครับ ผมจะรีบตามหาใหพ้ บโดยเร็วที่สุด คุณเหมันต์รอ
ฟังข่าวได้เลยครับ”
“อืม”
“งัน้ ผมขอตัวก่ อนครับ” ชนินทร์เอ่ยขอตัวแลว้ ก็ออกไป เพื่อ
เตรียมตัวไปตามหาคนให ้พบเร็วทีส่ ุดตามค�ำสั่ง
เหมันต์ไม่ได้ลุกออกจากหอ้ งท�ำงาน เขาหยิบแก้วคริสตัลที่มี
ของเหลวรสร้อนแรงอยู่ดา้ นในขึ้นจิบ หมุนเก้าอี้ไปทางด้านผนังกระจก
มองออกไปด้านนอกเห็นทอ้ งฟ้ าตัดกับตึกมากมายที่เปิ ดไฟในตอน
กลางคืนใหแ้ สงสีงดงามแปลกตาไม่แพต้ อนกลางวัน บนทอ้ งฟ้ าสีเขม้
สายฟ้ าพาดผ่านเป็ นเสน้ สายน่าหวาดหวั่นอยู่หลายครัง้ แต่ร่างสูงกลับ
ไม่ได้คิดขยับจากเก้าอี้หรือลุกขึ้นไปปิ ดม่าน ไม่นานสายฝนก็ซดั มา
พร้อมกับสายฟ้ าและเสียงค�ำรามลั่น

“อ่า...”

“พะ...พอแล ้ว พอแล ้วค่ะ”
“ยัง เธอเสนอตัวเข ้ามาเองไม่ใช่เหรอ”
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“ไม่ใช่ ฉันไม่ได้ทำ� ...ไม่”
“แน่ ใจเหรอว่าไม่ใช่” เสียงเขม้ หว้ นพร่าไปด้วยความปรารถนา
ใบหน้าซ่อนอยู่ในความมืดมิด ร่ างของเขาขยับเคลื่อนไหวอยู่เหนือ
ร่างเล็กไม่ออมแรง หลงมัวเมาไปกับตัณหาทีถ่ กู กระตุน้ ไม่หยุดหย่อน
ไม่สนใจอะไรทัง้ นัน้ นอกจากความปรารถนาทีต่ อ้ งปลดปล่อย
“ฉันไม่ได้ทำ� ”
“อย่าคิดปฏิเสธ” เขาไม่ปล่อยให ้เธอได้ปฏิเสธ ก่อนทีบ่ รรยากาศ
จะเปลีย่ นไปเป็ นความวุ่นวายยุ่งเหยิงและคนมากมายที่รุมล ้อม ชี้น้ ิว
ก่นด่า
“แกท�ำอะไรลงไปฮะ”
“นังเด็กใจแตก ท�ำเรือ่ งขายหน้า”
“แกคิดจะแย่งทุกอย่างจากลูกของฉันอย่างนัน้ เหรอ”
“ไสหัวแกออกจากบ ้านหลังนี้ไปเลย ไป๊ ”
“ฮึก ท�ำไมเธอต้องท�ำร้ายกันแบบนี้”
“แกมันเลี้ยงไม่เชือ่ ง ไสหัวไป ฉันไม่เคยมีญาติอย่างแก”
เสียงก่นด่า สายตาชิงชังของชายหญิงทัง้ วัยรุ่นและสูงวัย น�ำ้ เสียง
ทีส่ ะท ้อนก้องอยูใ่ นวังวนความคิด ร่างเล็กทีข่ ดตัวอยูใ่ นผ ้าห่มสัน่ สะท ้าน
อยู่บนเตียงกว ้าง ทีม่ องอย่างไรก็รูว้ า่ ได้ผ่านเรื่องราวคาวโลกียม์ าอย่าง
เร่าร้อนขนาดไหน ทุกคนไม่สนใจอะไร สนใจเพียงอย่างเดียวคือการ
ชี้น้ ิวก่นด่าและขับไล่
“นีแ่ น่ะ แกมันร้ายกาจ นังตัวดี”
ฝ่ ามือรุนแรงตบพร้อมกับจิกทึ้งผมยาวสลวยเผยใหเ้ ห็นใบหน้า
ซีดเผือดแดงก�ำ่ นัยน์ตาบวมช�ำ้ จากการร้องไห ้ เธอมองไปยังหญิงสาว
วัยใกล ้เคียงที่กำ� ลังร้องไหส้ ่งสายตามองมาอย่างเคียดแค้น ริมฝี ปาก
ของหญิงสาวคนนัน้ บิดโค้งก่นด่าออกมาเช่นเดียวกับคนอืน่
“แกอิจฉาลูกฉัน แกเลยวางแผนนี้”
12 รอยรัก ไฟเหมันต์

หญิงสาวผู ถ้ ูกท�ำร้ายส่ายหน้าไปมา แต่ ก็ไม่ได้เอ่ ยค�ำปฏิเสธ
แต่อย่างใด ปล่อยให้ตวั เองถูกกระท�ำ ก่ อนที่จะมีมอื หนาจับมือของ
หญิงวัยกลางคนทีก่ ำ� ลังท�ำร้ายเธออยู่แล ้วผลักออกไป
“เรือ่ งนี้ไว ้คุยกันด้านนอก พวกคุณออกไปก่อน”
เสียงเข ้มนี้อกี แล ้ว แต่เธอไม่ได้เงยหน้ามอง ไม่คดิ ทีจ่ ะขอบคุณ
เขาด้วย เพราะเขาเป็ นหนึ่งในคนที่โทษเธอเช่ นเดียวกัน ความรู้สึก
ละอายถูกแทนทีด่ ว้ ยความเสียใจสุดซึ้ง ทุกคนออกไปจากห ้องนี้ ทิ้งไว ้
เพียงหญิงสาวกับชายหนุ่มในห ้อง
“หลังจากนี้ฉนั มีเรือ่ งต้องคุยกับเธอ อย่าได้คิดไปไหน”
สิ้นเสียงเขาก็ออกไปพร้อมกับปิ ดประตูเสียงดัง ภาพตัดไปที่
ห ้องหรูหรา ร่างของเธอถูกเหวีย่ งลงบนเตียงนอนอย่างแรง
“ต่อจากนี้เธอคือผู ้หญิงของฉัน จนกว่าฉันจะพอใจ”
“ไม่”

ความมืดแว่บผ่านตัดเข ้ามาพร้อมกับเสียงเล็กๆ และร่างอบอุ่น

ผวาขยับในอ้อมแขน ใบหน้าเล็กๆ ของเจ้าของความฝันชื้นไปด้วย
เหงื่อซึมที่หน้าผากนู น ลมหายใจสะทา้ นขึ้นลง เธอตื่นจากฝันร้าย
เพราะการปลุกจากร่างเล็กทีอ่ ยูใ่ นอ้อมแขน ดวงตากลมโตทัง้ สองสบกัน
มือ สั่ น ๆ ค่ อ ยๆ ยกขึ้น ลู บ ที่ใ บหน้า กลมป้ อมของลู ก สาวตัว น้อ ย
ในอ้อมแขน
“คุณแม่ฝนั ย้ายเหยอคะ”
เสียงใสกังวานดังออกมาจากริมฝี ปากแดงเรื่อ ดวงตากลมโต
ที่คลา้ ยกันมองมายังมารดาด้วยความหวาดหวั่น ร่ างเล็กกลมป้ อม
ผิว ขาวสุ ข ภาพดี เด็ก หญิง ตัว น้อ ยวัย สี่ข วบสั่ น สะท า้ นเพราะความ
หวาดหวั่น หนู นอ้ ยตื่นมาด้วยความตกใจเพราะเสียงร้องของมารดา
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ดวงตากลมโตเอ่อไปด้วยน�ำ้ ตา กลัวว่ามารดาจะเป็ นอะไรไป
“ใช่ค่ะ คุณแม่ฝนั ร้าย แต่ตอนนี้ไม่เป็ นอะไรแล ้ว นาวาไม่ตอ้ ง
กลัวนะ คุณแม่ไม่เป็ นอะไรค่ะ”
สิรินภากระชับอ้อมแขนกอดร่ างเล็กๆ ของลู กสาวเอาไวแ้ น่ น
ร่างกลมป้ อมขยับเข ้าหาความอบอุน่ ของแม่แล ้วฉีกยิ้มกว ้าง ขยับร่างเล็ก
แนบชิด สิรนิ ภากดจูบทีห่ น้าผากเล็กๆ และแก้มยุ ้ยแดงเรื่อของลูกสาว
มือทีก่ อดอยู่ตบเบาๆ บนหลังเล็กของแกอย่างปลอบโยน
สิรนิ ภาฝันร้ายถึงเรื่องราวทีเ่ กิดขึ้นเมือ่ หา้ ปี ก่อนหลังจากทีไ่ ม่ได้
คิดถึงมันมานานแลว้ วันนี้แปลกมากที่อยู่ดๆี เรื่องที่เคยเกิดขึ้นเมือ่
นานมาแลว้ ฉายวนซ�ำ้ ในความฝันท�ำใหเ้ ธอรู้สกึ เจ็บปวด ทัง้ ๆ ที่เธอ
พยายามจะลืมมัน
“คุณแม่ไม่ตอ้ งกลัว นาวาจะก่อมคุณแม่เองค่า”
น�ำ้ เสียงใสราวกับน�ำ้ ทิพย์ชโลมจิตใจใหผ้ ่อนคลาย ริมฝี ปาก
อวบอิ่มขยับยิ้มหวานให้กบั ลูกสาวตัวน้อย ใครกันแน่ ท่จี ะกล่อมใคร
เพราะไม่นานเจ้าตัวน้อยในอ้อมแขนก็หลับปุ๋ย สิรินภาขยับร่ างกาย
ใหล้ ูกสาวตัวน้อยในอ้อมแขนนอนให้ดที ่สี ุด ดวงตากลมโตมองไปยัง
ใบหน้าเล็กๆ ที่อยู่ในอ้อมแขน เธอใช้ปลายนิ้วปัดผมมา้ ที่ระใบหน้า
เห็นหน้าผากกวา้ งมีไรผมอ่อนๆ ขึ้นเต็ม คิ้วเขม้ แต่เรียวสวย ดวงตา
กลมโตของลูกสาวปิ ดสนิทเห็นขนตายาวราวกับปี กผีเสื้อ จมูกเล็กๆ
โด่งรัน้ อย่างเห็นได้ชดั รับกับริมฝี ปากแดงเรื่อเล็กๆ แก้มใสยุย้ นุ่มนิ่ม
จนอยากจะก้มหน้าลงไปกัดเล่น สิรนิ ภาโน้มใบหน้าลงไปหอมฟอดใหญ่
กลิน่ หอมอ่อนๆ ชวนให้ใจละลาย ลูกสาวตัวน้อยผิวขาวราวกับน�ำ้ นม
อย่าใหแ้ กลืมตาขึ้นมาเลย เพราะดวงตาคล ้ายกับดวงตาของเขาคนนัน้
แต่อ่อนโยนกว่ามากเพราะความเป็ นเด็ก
“แม่รกั หนู ค่ะ” สิรนิ ภากระซิบบอกรัก พยายามไม่คดิ ถึงเรื่องราว
ก่อนทีจ่ ะมีเด็กน้อยตัวเล็กนี้ แต่กเ็ ป็ นไปได้ยาก เพราะการกระตุน้ ของ
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ความฝันเมือ่ สักครู่

ห้าปีก่อน

สิรินภามีช่ือเล่นที่ครอบครัวเรียกกันว่า ‘ปลายฟ้ า’ เธอเพิง่ จบ
มัธยมปลาย วัยสิบแปดปี มีดวงตากลมโต ใบหน้ารูปไข่ จมูกโด่งรัน้
ริมฝี ปากอวบอิ่มแดงเรื่อ ผมสีนำ�้ ตาลเขม้ เกือบด�ำ เป็ นสีธรรมชาติ
ไม่ได้ยอ้ ม เธอมักจะถักเปี ยหรือมัดหางม ้าไว ้เพือ่ ป้ องกันไม่ให้มนั มาระ
ใบหน้าเวลาทีจ่ ะต้องท�ำงานบ ้าน เธอสูงร้อยหกสิบสาม รูปร่างผอมบาง
ผิวขาวเหลือง เธออยู่ในชุดของแม่บา้ นในคฤหาสน์สุดหรู ของเจ้าสัว
ชัชชาย แม้ว่าเธอจะมีศกั ดิ์เป็ นญาติ แต่เป็ นญาติห่างๆ ทีม่ าขออาศัย
ใบบุญเท่านัน้
เจ้า สัว ชัช ชายรับ ครอบครัว ของเธอเข า้ มาท�ำ งาน แม่ ไ ด้เ ป็ น
หัวหน้าแม่บา้ นท�ำงานในคฤหาสน์หลังนี้ ก่ อนหน้านี้เธอมีพ่อและแม่
แต่ เมื่อสามปี ก่อนพ่อของเธอที่เป็ นคนติดตามชัชชายได้เสียชีวติ จาก
อุบตั เิ หตุทางรถยนต์ ท�ำให ้มารดาทีส่ ุขภาพไม่ค่อยดีเสียใจและตรอมใจ
มาก มารดาของเธอเป็ นโรคไตมาหลายปี แลว้ ก็ตอ้ งท�ำการฟอกไต
สัปดาห์ละสองครัง้ ใช้เงินจ�ำนวนไม่นอ้ ยในแต่ละครัง้
สิริ น ภาเลยรับ หน้า ที่แ ม่ บ า้ นแทนแม่ ข องเธอ เพื่อ ผ่ อ นปรน
การท�ำงานของแม่และยังมีเงินเดือนน�ำไปเป็ นค่าใช้จ่ายในการฟอกไต
แม่ของเธอผอมจนหนังแทบติดกระดู ก เค้าความงามยังคงมีใหเ้ ห็น
ร่ างกายตอนนี้เป็ นอุปสรรคในการท�ำงานมาก ท�ำได้นิดๆ หน่ อยๆ
ก็ เ หนื่ อ ย สิริน ภาเรีย นไปด้ว ยท�ำ งานบ า้ นไปด้ว ยจนตอนนี้ เ ธอจบ
มัธยมปลายแล ้ว
วันนี้ทงั้ วันก็ทำ� การเตรียมตัวจัดเลี้ยงทีค่ ฤหาสน์พร้อมกับสาวใช้
คนอื่นๆ มีเจ้าหน้าที่สำ� หรับรับจัดเลี้ยงเขา้ มาจัดสถานที่ดว้ ยเช่ นกัน
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พรุ่งนี้จะเป็ นการเลี้ยงฉลองวันเกิดให้กบั ลูกสาวสุดรักของเจ้าสัวชัชชาย
กับคุณหญิงนันธิดา พรชุมพล ลู กสาวของทัง้ สองชื่อคุณหนู หวาน
รุจิดา พรชุมพล อายุย่ีสิบเอ็ดปี พรุ่งนี้จะยี่สิบสองปี เต็ม ขาวสวย
เป็ นดาวมหาวิทยาลัยมีช่ือ เรียนอยู่ปีสอง มีช่ือเสียง สู งร้อยเจ็ดสิบ
รู ปร่ างผอมบาง เป็ นลูกสาวทายาทพันลา้ น เป็ นที่รู้จกั ในสังคมไฮโซ
เจ้าตัวน่ารักสดใส แต่ไม่มใี ครได้เห็นโฉมหน้าทีแ่ ทจ้ ริงนอกจากสิรนิ ภา
ชัชชาย ชายหนุ่มทีเ่ ธอคบด้วย บรรดาเพือ่ นร้ายๆ ทีส่ นิทสนมของเธอ
และสาวใช้บางคน
สิรนิ ภาบังเอิญได้พบพฤติกรรมเลวร้ายของเธอเมือ่ ครัง้ ทีพ่ อ่ และ
แม่ของคุณหนู หวานไม่อยูบ่ ้านหนึ่งเดือน เจ้าตัวพาคนรักและเพือ่ นสนิท
มาเลี้ยงฉลองในบา้ น มีการเสพสารเสพติดบางประเภท เมาและมั่ว
แถมยังลงมือท�ำร้ายเพื่อนสนิทที่คิดหักหลังจนเพื่อนคนนัน้ ถูกน�ำส่ง
โรงพยาบาล คนทีป่ ิ ดเรือ่ งนี้ให ้เป็ นเลขาฯ คนสนิทของเจ้าสัวชัชชาย เขาพา
หญิงสาวคนนัน้ ไปส่งโรงพยาบาลอย่างเงียบๆ จ่ายค่าท�ำขวัญจ�ำนวนมาก
พร้อมกับร่ างสัญญาเพื่อไม่ใหห้ ญิงสาวคนนัน้ เอาความเกี่ยวกับเรื่อง
ที่เกิดขึ้นกับเธอทัง้ หมดจากคฤหาสน์หลังนี้ เรื่องราวที่สริ ินภาบังเอิญ
ได้เห็นท�ำใหเ้ ธอกลัวจนตัวสั่น ทัง้ การท�ำร้ายร่างกาย รุมตบตีหลังจาก
เมากันแล ้ว แถมยังให ้แฟนกับเพือ่ นชายท�ำร้ายถ่ายคลิปเอาไว ้แบล็กเมล์
สิรนิ ภาวิง่ หนีออกมาก่อนทีจ่ ะเห็นขัน้ ตอนทีเ่ พือ่ นชายสองคนนัน้
ท�ำร้ายหญิงสาวคนนัน้ เธอไม่กล ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร แต่ทราบจาก
การซุบซิบของคนใช้บางคนทีเ่ ห็นและเธอก็ถกู เงินปิ ดปากให ้เงียบสนิทได้
แต่หลังจากทุกอย่างเกิดขึ้น รุจดิ ากลับท�ำตัวปกติ เป็ นหญิงสาวอ่อนหวาน
น่ารักในสายตาของคนทั่วไปราวกับไม่มอี ะไรเกิดขึ้นหลังจากนัน้
ไม่นานก็จดั เตรียมพื้นทีส่ ำ� หรับงานฉลองวันเกิดเรียบร้อย สิรนิ ภา
กลับไปที่หอ้ งซึ่งเป็ นเรือนด้านหลังส�ำหรับแม่บา้ นและสาวใช้ดา้ นหลัง
มารดาของเธออาการไม่ค่อยสู้ดีสกั เท่าไร และอาจจะพร้อมจากไป
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เมือ่ ไรก็ได้ ท�ำให้สริ นิ ภาเป็ นห่วง เธอท�ำอาหารให ้แม่กนิ เสร็จก็สง่ เข ้านอน
เรียบร้อยแล ้วถึงมาจัดการตัวเอง

เช้าวันต่อมา ร้านอาหารและพนักงานฝ่ ายต่างๆ เข ้ามาทีค่ ฤหาสน์

เพือ่ เตรียมความพร้อม ช่วงบ่ายรุจดิ ากลับมาถึงบ ้านก็แต่งตัวอย่างงดงาม
ด้วยชุดเดรสสีขาวสุดเซ็กซี่ปนหวานนิดๆ ด้วยลูกไม้ท�ำให้ไม่ดูกา๋ กั่น
มากเกินไปนัก เธอเรียกให้สริ ินภาเขา้ ไปหาแลว้ บอกใหเ้ ธอท�ำบางสิ่ง
พร้อมกับเสนอเงินก้อนใหญ่ เพื่อใหน้ ำ� ไปใช้ในการรักษาแม่ของเธอ
สิรินภาลังเลแต่กลับถูกแบล็กเมล์จากรุจดิ าเพราะเธอได้รู้จุดประสงค์
ของเจ้าตัวแลว้ ถา้ เธอไม่ทำ� ก็จะไม่ได้ทงั้ เงินและยังถูกท�ำร้ายอีกด้วย
รุจิดาเสนอใหเ้ ธอน�ำยาบางอย่ างใส่ในแก้วไวน์ของแขกคนหนึ่งของ
บิดาเธอ และให ้พาเขาไปทีห่ ้องหนึ่ง ผู ้ชายคนนัน้ คือ เหมันต์ เชอร์รอสติ
นักธุ รกิจหนุ่ มหล่อ ร�ำ่ รวย สิรินภาเห็นภาพของเขาที่รุจิดาใหด้ ู จาก
โทรศัพท์ของเจ้าตัว
“จ�ำหน้าเขาไว ้ ท�ำหน้าทีใ่ ห ้เรียบร้อย หลังจากนัน้ ก็ออกไปได้”
“ค่ะ” สิรนิ ภารับค�ำด้วยความหวาดกลัว เธอสัน่ ไปทัง้ ตัว ไม่คดิ ว่า
จะมีใครกล ้าท�ำแบบนี้ เธอไม่ตอ้ งการทีจ่ ะท�ำ เธอกลัว
เมือ่ ถึงเวลานัน้ สิรนิ ภาก็ตอ้ งยอมรับว่าชายหนุ่มเป้ าหมายทีร่ ุจดิ า
ต้องการหล่อเหลาอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่ อน เขาหล่อเขม้ สู ง ดุดนั
ยิง่ สายตาของเขาแล ้วท�ำให ้เธอรูส้ กึ กลัว เขาพูดคุยกับชัชชายและภรรยา
และคนอืน่ ๆ ด้วยความสุภาพ แต่กแ็ ฝงไว ้ด้วยความเบือ่ หน่าย เหมันต์
ถูกเชิญมางานเลี้ยง คราแรกเขาคิดจะปฏิเสธ แต่ก็มธี ุ รกิจบางอย่าง
ที่ตอ้ งพูดคุยตกลงกับชัชชายท�ำใหเ้ ขายอมมางานเลี้ยงแสนน่ าเบื่อนี้
แต่ยงั ไม่ทนั ได้เขา้ ไปคุยธุ รกิจแต่อย่างใด สิรินภากลับท�ำใหเ้ ขาตกอยู่
ในสถานการณ์ท่ีอ นั ตรายอย่ า งมาก และเป็ น สิ่ง ผิด พลาดที่สิริน ภา
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ท�ำลงไป
ผูช้ ายร้ายกาจอย่างเหมันต์ไม่ปล่อยใหเ้ ธอออกมาจากหอ้ งนัน้ ได้
และเธอไม่รูว้ า่ ท�ำไมรุจดิ าไม่มา ปล่อยให ้เธอเผชิญกับความร้ายกาจของ
ผูช้ ายเย็นชาอย่างเหมันต์ เขาโกรธโมโหและไม่ปล่อยใหค้ นทีท่ ำ� ร้ายเขา
รอดพน้ เงื้อมมือ ยาที่รุจิดาให้สิรินภาใส่ลงไปเป็ นยากระตุน้ ตัณหา
ในร่างกายของผูช้ ายและค่อนขา้ งรุนแรงจนเหมันต์ปวดร้าวเจียนตาย
ถา้ ไม่ได้รบั การปลดปล่อย ณ ตอนนัน้ ทันที เขาส่งสายตาเกลียดชัง
ให้สริ ินภา บีบมือที่ตน้ แขนของเธอแน่ นพร้อมทัง้ คาดคัน้ เมื่อไม่ได้
ค�ำตอบก็คน้ ตัวจนพบซองใส่ยาทีย่ งั เหลืออยูเ่ พียงสองในสิบส่วน สิรนิ ภา
ไม่ได้ใส่ไปทัง้ หมด ความโกรธท�ำให ้เขาเทยาทีเ่ หลือใส่แก้วไวน์จบั กรอก
ปากเล็กๆ นั่น สิรนิ ภากลัวสุดฤทธิ์ แต่เธอก็ไม่สามารถต้านทานฤทธิ์
ของยาได้ ร่ า งอ่ อ นยวบถู ก จับ ปอกเปลือ กจนเนื้ อ ตัว เปล่ า เปลือ ย
เช่ นเดียวกับเขา ร่ างเปล่าเปลือยร้อนผ่าวแข็งแรงของเขากดร่ างเธอ
จนจมไปในฟูกนิ่ม ริมฝี ปากร้อนผ่าวลากไล ้ขบเม ้มบดจูบทีก่ ลีบปากนุ่ม
และตามร่างกายของเธออย่างบ ้าคลั่ง สิรนิ ภาคล ้อยตามเพราะฤทธิ์ของ
สารกระตุน้ เธอใหค้ วามร่วมมือเกาะเกี่ยวร่างเขาแน่นและสนองตัณหา
ความปรารถนาอย่างเร่าร้อน
“มอบมันให้ฉนั ค่ะ  ขอร้อง” เสียงครางแผ่วเบาพร้อมเสียงกระซิบ
แหบพร่า เรียกร้องใหเ้ ขาเติมเต็ม เพราะเธอรู้สกึ ทนไม่ไหวแล ้วถา้ เขา
ไม่มอบมันใหเ้ ธอ เธอคงต้องตายแน่ แลว้ ลมหายใจของเธอติดขัด
สมองล่องลอย
เหมันต์ชะงักจ้องมองคนใต้ร่างด้วยสายตารังเกียจ ก่ อนที่เขา
จะช�ำแรกความร้อนผ่าวแข็งขึงเขา้ หาอย่างรุนแรง รับรู้ได้ถงึ ความสาว
ทีถ่ ูกเขาพรากไปและร่างทีเ่ กร็งบีบรัด เขาไม่สนใจ เพราะหลังจากนัน้
คลืน่ ความเร่าร้อนแผดเผาทัง้ คู่จนเข ้าขัน้ ดิบเถือ่ น เหมันต์ไม่ได้ถนอม
และปล่อยไปตามความต้องการของร่างกาย เขาโหมกระหน�ำ่ ไฟพิศวาส
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เข ้าหาครัง้ แล ้วครัง้ เล่า มือหนาลากไล้บบี เคล ้น ริมฝี ปากขบเม ้มจนเกิด
รอยแดงกระจายทั่วร่ างกายของสิรินภา เนื้อตัวของเธอแดงก�ำ่ จาก
ไฟปรารถนาและฝี มอื ของเหมันต์ แต่เธอกลับไม่รูต้ วั ทัง้ ยังร้องขอให ้
เขาเร่ าร้อนมากยิ่งขึ้นจนเขาแตกพร่ าใส่ครัง้ แลว้ ครัง้ เล่า สติของเธอ
ก็เริ่มจะรับรู ห้ ลังจากฤทธิ์ของยาเริ่มอ่อน แต่เขาก็ไม่คิดที่จะเพลามือ
แต่อย่างใด
“อ่า...” เสียงค�ำรามแหบพร่าดังมาจากล�ำคอหนา ใบหน้าเนื้อตัว
เขาชื้นไปด้วยเหงือ่ แต่กลับยังทรงพลังเคลือ่ นไหวไม่หยุดหย่อน ไม่สนใจ
เสียงร้องครางของคนใต้ร่าง
“พะ...พอแล ้ว พอแล ้วค่ะ”
สิรนิ ภาพยายามผลักไสร่างเขาออกเมือ่ รู้สกึ ตัวบา้ งแล ้ว แต่แรง
อันน้อยนิดหรือจะสู้กบั แรงของผูช้ ายที่กำ� ลังโมโหและถูกกระตุน้ จาก
สารกระตุน้ ในปริมาณมาก
“ยัง เธอเสนอตัวเขา้ มาเองไม่ใช่เหรอ” เสียงเขม้ ดังขา้ งใบหูมนั
แฝงไวด้ ว้ ยความเกรี้ยวกราด แมจ้ ะไม่ตะคอกดังแต่สริ ินภาก็รบั รู้ได้
เธอพยายามปฏิเสธว่าไม่ใช่เธอทีต่ อ้ งการจะท�ำเรื่องทัง้ หมดนี้
“ไม่ใช่ ฉันไม่ได้ทำ� ...ไม่”
“แน่ใจเหรอว่าไม่ใช่”
เสียงเข ม้ ห ว้ นพร่ าไปด้วยความปรารถนา ใบหน้าซ่ อนอยู่ ใน
ความมืดมิด ร่ างของเขาขยับเคลือ่ นไหวอยู่เหนือร่ างเล็กไม่ออมแรง
หลงมัวเมาไปกับตัณหาทีถ่ กู กระตุน้ ไม่หยุดหย่อน ไม่สนใจอะไรทัง้ นัน้
นอกจากความปรารถนาทีต่ อ้ งปลดปล่อย
“ฉันไม่ได้ทำ� ” สิรินภาเบือนหน้าหนีหลบสายตา เสียงปฏิเสธ
สั่นพร่ าปนกับเสียงหอบสะทา้ น ความหวามไหวตีข้ นึ มาระลอกแลว้
ระลอกเล่าจนยากจะบอกได้ว่าเกิดขึ้นเพราะฤทธิ์ของยาอย่ างเดียว
แขนขาชาสั่นสะทา้ นไร้แรงต้านทาน ยอมใหเ้ ขาจับพลิกคว�ำ่ ตะแคง
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แนบชิดบีบเคล ้นด้วยลีลาเร่าร้อน
“อย่าคิดปฏิเสธ”
เขาไม่ปล่อยให ้เธอได้ปฏิเสธ เดินหน้าเติมเต็มแรงพิศวาสเร่าร้อน
ไร้เสียงพูดคุย มีเพียงเสียงท�ำนองรักทีเ่ ขามอบให ้ผู ้หญิงทีค่ ดิ ท�ำร้ายเขา
เขาไม่รูห้ รอกว่าเธอรับท�ำเรื่องนี้มาจากใคร เหตุเกิดทีน่ ่ี จะเป็ นใครไป
ไม่ได้นอกจากคนของที่น่ีเท่านัน้ เขานึกรังเกียจ แต่ ในตอนนัน้ เขา
ไม่สามารถวิง่ ออกไปด้วยสภาพน่าสมเพชได้ วันนี้มงี านเลี้ยง คนมากมาย
เขาคงจะต้องถูกพบเห็น เข ้ากับแผนของคนทีว่ างเอาไว ้ เขาไม่สามารถ
ท�ำอะไรได้นอกจากลงโทษคนที่ทำ� ใหเ้ ขาต้องอับอาย ในเมื่อต้องการ
ท�ำร้ายเขาก็อย่าคิดว่าเขาจะปล่อยไป
ร่ างเล็กกระตุกตอดรัดครัง้ แลว้ ครัง้ เล่าก่ อนจะสลบไปเพราะ
ความเหนื่อยลา้ จากแรงรัก เหมันต์คำ� รามลั่นพร้อมปลดปล่อยเขา้ หา
ความอบอุ่นที่บบี แน่ น เขาทิ้งร่างสั่นเทิ้มอ่อนลา้ ชื้นเหงือ่ ทาบทับลงไป
พร้อมกับความเกลียดชัง ก่อนจะหลับลงด้วยความอ่อนเพลีย
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2
ลู กน้องที่ติดตามเหมันต์มาด้วยไม่เห็นเจ้านายของตนเอง

เมือ่ เขากลับมาหลังจากไปเข ้าหอ้ งน�ำ้ เขาก็ไม่คิดอะไรมากเพราะคิดว่า
เจ้านายอาจจะไปคุยงานกับเจ้าของบา้ น เพราะก็ไม่เห็นคุณชัชชาย
ในงานเหมือ นกัน เขารอจนงานวัน เกิ ด ก�ำ ลัง จะเลิก เมื่อ ช่ ว งเกื อ บ
เทีย่ งคืน เจ้านายเขาหายไปตัง้ แต่ช่วงหนึ่งทุ่ม นี่ก็เกือบหา้ ชั่วโมงแล ้ว
เขากวาดสายตามองไปรอบๆ งานเลี้ยงทีแ่ ขกทยอยกลับไป เหลือเพียง
วัยรุ่นหนุ่ มสาวกับแขกที่สนิทกับเจ้าของบา้ นแล ้วเขารู้สกึ แปลกๆ เริ่ม
ใจคอไม่ดี เขาสองคนเริ่มค้นหาไปรอบๆ บา้ นและงาน เมื่อไม่เห็น
จ�ำต้องเข ้าไปพบเจ้าของบ ้านอย่างชัชชาย
เมือ่ ชัชชายออกมาจากห ้องท�ำงานเขาก็ทำ� สีหน้าแปลกใจ ลูกน้อง
ของเหมันต์หรี่ตาพยายามมองเขาอย่างจับผิด แต่ ชชั ชายกับภรรยา
ไม่มที ่าทางหลุกหลิกจนเขาหาความผิดจากท่าทางไม่ได้
“ค้นหาให้ทั่ว”
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ค�ำสั่งของชัชชายออกมาหลังจากที่ลูกน้องของเหมันต์มาแจ้ง
เขารู้สกึ ตื่นเต้นเล็กน้อย เพราะตอนนี้ก็ไม่เห็นลูกสาวของตนเองในงาน
นานแล ว้ ภรรยาของเขาเพิ่ง บอกเขาเกี่ย วกับ เรื่อ งที่ว างแผนเอาไว ้
คราแรกเขาโกรธมาก แต่ต่อมาก็เห็นด้วย การได้เป็ นทองแผ่นเดียวกัน
กับตระกูลเชอร์รอสตินน้ั เย้ายวนยิ่งกว่าสิ่งใด เขาเลยไม่ได้ออกจาก
หอ้ งท�ำงานไปปรากฏตัวในงานอีก หลังจากนัน้ เพื่อไม่ใหล้ ูกน้องของ
เหมัน ต์จ บั พิรุ ธ รอยยิ้ม มุม ปากและดวงตาเจ้า เล่ห เ์ ผยออกมาเมื่อ
ลูกน้องของเหมันต์ตามคนของเขาไปค้นหา
“หวังว่าจะไม่มอี ะไรผิดพลาด”
“ค่ะ” นันธิดาพยักหน้ารับอย่างมัน่ ใจ ลูกสาวของเธอไม่อยูใ่ นงาน
สักพักแล ้ว และเธอเองก็ไม่ได้ออกจากห ้องท�ำงานของสามีไปเช่นกัน

ทางด้านรุจดิ า ช่วงเริ่มงานเลี้ยงเธอต้อนรับเพือ่ นอย่างตื่นเต้น

ยิ้ม แย้ม แจ่ ม ใส รวมถึง แฟนหนุ่ ม ของเธอด้ว ยที่ม าในงานเลี้ย งนี้
งานเลี้ยงเริ่มไปสักพัก ตัดเค้กเรียบร้อยแลว้ งานเลี้ยงก�ำลังคึกคัก
เสียงเพลงดังสนั่น จากนักร้องชื่อดังทีจ่ า้ งมา เธอสั่งให้สริ ินภาท�ำตาม
ทีส่ ั่ง เมือ่ เห็นว่าสิรินภาท�ำตามทีส่ ั่งและพาเหมันต์ออกไปจากงานแล ้ว
ก็ปล่อยเวลาไปพักใหญ่ๆ เพื่อที่จะตามไปโดยไม่ใหค้ นในงานสงสัย
เธอขึ้นเวทีบอกใหท้ ุกคนในงานสนุ กเต็มที่แลว้ ก็ลงไป เลี่ยงเพื่อจะ
ออกจากงานเลี้ยงไปยังเป้ าหมายของตนเอง
“จะไปไหนทีร่ กั ”
“ไปข ้างนอกค่ะ คุณก็รู้นีน่ าเชน”
“ผมรูท้ รี ่ กั ”
เชนแฟนหนุ่มของรุจดิ าเข ้ามาประชิดตัว ตวัดแขนดึงเธอมากอด
เอาไวแ้ น่ น รุจิดายันมือที่อกแกร่ งของแฟนหนุ่ ม และเรื่องในคืนนี้
22 รอยรัก ไฟเหมันต์

เขาก็ทราบโดยบังเอิญ ความหึงหวงท�ำใหเ้ ขาไม่ตอ้ งการใหผ้ ูห้ ญิงของ
ตัวเองไปมีอะไรกับชายคนอืน่ ต่อหน้าต่อตาเขาแบบนี้
“รูก้ ป็ ล่อยสิคะ เดีย๋ วจัดการเรียบร้อยแล ้วจะออกมานะคะ”
“ผมหึง ผมจะไม่ยอมให ้คุณไปมีอะไรกับผู ้ชายคนอืน่ แน่นอน”
“เชน” รุจริ าเรียกชื่อของแฟนหนุ่มออกมาด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนหวาน
แหบพร่า เลยโดนเขาบดเบียดจูบอย่างเร่าร้อน ปลายลิ้นของเชนนัน้
เคลือบไวด้ ว้ ยยาชนิดเดียวกับที่รุจดิ าสั่งให้สริ ินภาเอาไปใช้กบั เหมันต์
เธอไม่รู้ตวั เพราะความมึนเมาและความเร่ าร้อนที่แฟนหนุ่ มมอบให ้
กลืนกินยาจากปลายลิ้นเขาด้วยความเต็มใจ
“ไปทีห่ ้องนอนดีไหม”
“ดะ...ดีค่ะ” รุจดิ ารู้สกึ ถึงแรงตัณหาทีเ่ ริ่มเข ้าครอบง�ำ ความคิด
ที่จ ะไปหาเหมัน ต์เ ริ่ม สับ สน เธออยากจะถอดกางเกงในออกแล ว้
บรรเลงเพลงรักกับแฟนหนุ่มตรงนี้เดีย๋ วนี้เลย แต่เขากลับยัง้ มือไว ้และ
ก�ำลังจะพาเธอไปยังหอ้ งนอน ท�ำใหเ้ ธอหัวใจเต้นแรงและพยักหน้ารับ
เกาะเกี่ยวร่างนัวเนียตรงไปยังห ้องนอนของตัวเอง
“ผมรักคุณนะหวาน”
เชนเองก็ถกู กระตุน้ จากสิง่ ทีเ่ ขาเคลือบเอาไว้ทป่ี ลายลิ้นเช่นเดียว
กับรุจิดา เมื่อไปถึงหอ้ งนอนของเธอแลว้ เขาก็ผลักร่ างของเธอลงบน
เตียงนอน ปลดเสื้อผา้ ของตนเองออกจนเหลือแต่เนื้อตัวเปล่าเปลือย
แล ้วจัดการกระชากชุดของรุจดิ าออกอย่างรุนแรง รุจดิ าดิ้นเร่าผวาเข ้า
กอดรัดแฟนหนุ่มทันทีทเ่ี ขาแนบร่างเปลือยเข ้าหา
“ฉันก็รกั คุณ เร็วเข ้าสิ ฉันไม่ไหวแล ้วนะเชน”
รุ จิด าร้อ งเรี ย กพร้อ มระดมจู บ ไปทั่ ว มือ นุ่ ม นิ่ ม เลื่อ นไปทั่ ว
ร่ างแข็งแรงจนถึงบัน้ ทา้ ยหนั่นแน่ นแลว้ วกเขา้ หาความแข็งขึงที่กำ� ลัง
ผงาดพร้อมท�ำงาน เธอสั่นสะทา้ นไปทัง้ ร่าง กอบกุมแน่นจนแฟนหนุ่ม
ครางกระเส่า
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“อย่าจับแรงทีร่ กั มันจะพังเอาได้”
“ฉันพร้อมแล ้ว เร็วเข ้าสิ”
“ได้ๆ”
“อา...” รุจดิ าครางเสียงแหบพร่า เมือ่ ถูกเติมเต็มจากแฟนหนุ่ม
สมองของเธอตอนนี้ ถู ก ควบคุ ม ด้ว ยยากระตุ น้ ท�ำ ให ส้ ู ญ สิ้น สติ ไ ป
ความเร่าร้อนถูกเติมเต็มให้กนั และกันอย่างดุเดือด ไม่สนใจอะไรทัง้ นัน้
นอกจากสิ่งที่กำ� ลังท�ำตรงหน้า จินตนาการของรุจิดาตอนนี้เธอก�ำลัง
มีเ ซ็ ก ส์อ ยู่ ก บั เหมัน ต์ ไม่ ใ ช่ แ ฟนหนุ่ ม ท�ำ ให เ้ ธอยิ่ ง รู ้ สึ ก ตื่ น เต้น
การตอบสนองเร่าร้อนดุเดือดมากกว่าทีเ่ คย เชนเองก็ไม่คดิ ว่าแฟนสาว
จะร้อนแรงได้ถงึ เพียงนี้ เขาตอบสนองเต็มที่ดว้ ยความเต็มใจ และ
ไม่ตอ้ งการให ้เธอออกไปหาชายหนุ่มคนไหนได้ในตอนนี้
“เร่าร้อนรุ นแรงกว่านี้ ฉันต้องการคุณ”
“ได้ทรี ่ กั ”
“คุณเหมันต์ ฉันชอบมาก”
เชนชะงักไปเมื่อได้ยินชื่อที่หลุดจากปากของแฟนสาว ดวงตา
คมเข ้มฉายแววดุดนั เขาเลือ่ นมือไปบีบเคล ้นขย�ำทั่วร่างของรุจริ าอย่าง
ป่ าเถือ่ น รุจดิ ายังครางกระเส่าตอบสนองไม่หยุด เชนโจนทะยานเข ้าหา
ไม่ยง้ั มือ ต้องการปลดปล่อยความโกรธโมโหลงไปบนร่ างแฟนสาว
เขาเลื่อนมือไปบีบคอของเธอเบาๆ ก่ อนจะปล่อยมือเมื่อได้สติ แต่
รุจดิ านัน้ ไม่รู้ตวั เพราะยังครองสติไม่ได้จากฤทธิ์ของยา เธอปล่อยตัว
ไปกับสัมผัสเสน่หารุนแรงดิบเถือ่ นด้วยความสะใจ หอ้ งนอนร้อนแทบ
ไฟลุกยาวนานก่ อนเธอจะหมดแรงหอบหายใจสะทา้ นหลังจากได้รบั
เติมเต็มจากแฟนหนุ่ มจนหน�ำใจ เธอเหนื่อยล ้าจนลืมตาไม่ข้ นึ สมอง
อันชาญฉลาดตอนนี้ไร้การตอบสนองใดๆ ทัง้ สิ้น ความหวานล�ำ้ ยัง
วนเวียนไม่หาย และยังคิดว่าได้เติมเต็มจากผู ้ชายทีเ่ ธอต้องการ
แม ้จะยังรูส้ กึ ว่าคนทีน่ อนด้วยไม่ได้ลุกออกจากร่างของเธอ ทัง้ ยัง
24 รอยรัก ไฟเหมันต์

เข ้าหาไม่หยุดหย่อน เธอปล่อยให ้เขาควบขับอยูเ่ หนือร่างก่อนจะสลบไป
เชนถึงได้หยุดมือหลังจากสาสมใจ สองร่างเปล่าเปลือยกอดกันแน่ น
บนเตียงนอนยุ่งเหยิง

ลูกน้องของเหมันต์ตามคนของชัชชายค้นหาไปเกือบครบจนถึง

หอ้ งนอนทางปี กซา้ ยของแขก พวกเขาค้นไปสองหอ้ ง จนหอ้ งที่สาม
กลับเปิ ดเข ้าไปไม่ได้ เพราะห ้องล็อกจากทางด้านใน พวกเขาเคาะเรียก
หลายครัง้ แต่ไม่มเี สียงตอบแต่อย่างใด แต่ก็ไม่กล ้าที่จะกระแทกเปิ ด
เข ้าไป
“พวกคุณรออยู่ตรงนี้ ก่อน เดี๋ยวผมไปขอกุญแจจากเจ้านาย
มาให้”
คนของชัชชายทีไ่ ด้รบั สัญญาณจากเจ้านายมาแล ้วก็รบี วิง่ ออกไป
ตามเจ้านายใหม้ าที่หอ้ งนี้ ทิ้งลู กน้องของเหมันต์ไว้กบั คนบางส่วน
ไม่ปล่อยให ้พวกเขาบุกเข ้าไปด้านใน
“คุณเหมันต์อยู่ขา้ งในหรือเปล่าครับ” ลู กน้องของเหมันต์รู้ถงึ
ความผิดปกติได้ เขารีบตะโกนเรียกจนลูกน้องของชัชชายเขา้ มาขวาง
และสั่งห ้ามตะโกน
“หยุดตะโกนได้แล ้ว อีกประเดีย๋ วก็มคี นมาเปิ ดให ้ เสียงตะโกน
จะรบกวนคนอืน่ ”
“เจ้านายผมอาจจะต้องการความช่ วยเหลือ” พวกเขาเป็ นห่วง
เจ้านายมากกว่าสิ่งอื่นใด กลัวว่าจะมีคนลอบท�ำร้าย ถา้ เป็ นแบบนัน้
วิญญาณของพวกเขาคงได้ออกจากร่างตามไปแน่
“แต่ไม่อนุญาตให ้ตะโกน”
“นาย” ลู ก น้อ งชัช ชายหัน ไปตามเสีย งเมื่อ เห็น ว่า เป็ น ชัช ชาย
ก็หลีกทางให ้
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“ถอยไป  คุณชัชชายมาแล ้ว” ลูกน้องของชัชชายวิง่ มาอย่างรวดเร็ว
ตามด้วยชัชชายทีต่ ามหลังมาติดๆ

นันธิดาขมวดคิ้วมุ่นเมือ่ รับรู้ได้ว่าหอ้ งทีป่ ิ ดแน่นไม่ใช่หอ้ งของ

ลู กสาว เธอรีบใหค้ นไปดู ลูกสาวของตนเองที่หอ้ งนอนด้านบนด้วย
ความร้อนรน
“คุณหนู หวานอยู่ในห ้องเจ้าค่ะ อยู่กบั ...เอ่อ”
“อยู่กบั ใครรีบบอกมา” นันธิดากัดฟันเค้นเสียงถามออกไปอย่าง
เหี้ยมๆ สาวใช้สั่นเทิ้มไปทัง้ ตัว ก่อนจะรีบบอก
“กับคุณเชนค่ะ”
“อะไรนะ” นันธิดาไม่รอช้ารีบขึ้นไปที่หอ้ งของลูกสาว เธอเปิ ด
เข ้าไปอย่างไม่สนใจ เข ้าไปกระชากร่างของแฟนหนุ่มของลูกสาวขึ้นมา
เหวี่ยงเขาไปที่เตียงด้านขา้ ง ร้องเรียกลูกสาวให้ต่ืน เชนตื่นแลว้ เมื่อ
ถูกกระชาก เขาขยี้ตาแล ้วค่อยๆ ลุกอย่างช้าๆ นันธิดาชี้มอื จ้องหน้าเขา
อย่างเคียดแค้นสั่นเทิ้มไปทัง้ ตัว เชนรีบแต่งตัวอย่างตื่นๆ เหงือ่ แตกซิก
“ออกไปจากบ ้านฉันเดีย๋ วนี้ก่อนทีฉ่ นั จะจัดการนาย ออกไป”
“ผมเป็ นแฟนลูกสาวคุณนะ”
“ออกไปตอนนี้เลยไป๊ ” นันธิดาไล่เสียงดังลั่น พร้อมกับปลุก
ลูกสาวให้ตน่ื รุจดิ ารูต้ วั แล ้วก็ตอ้ งตกใจกับเสียงไล่ของมารดา เธอหันไป
มองรอบๆ แล ้วก็ตอ้ งตกใจ เพราะผูช้ ายทีอ่ ยู่ในหอ้ งนี้ในชุดเรียบร้อย
ไม่ใช่เหมันต์ แต่เป็ นเชนแฟนหนุ่มของเธอ
“เกิดเรือ่ งผิดพลาดแล ้ว”
นันธิดาเค้นเสียงลอดไรฟันออกมาบอกกับลูกสาว สาวใช้เนื้อตัว
สั่นเทารีบเอาชุดมาใหค้ ุณหนู เธอก้มหน้าพยายามไม่มอง แต่ก็รู้ได้ว่า
ทัง้ สองได้ทำ� อะไรกันในหอ้ งนี้ หลักฐานยืนยันได้อยู่บนเตียงนอนและ
26 รอยรัก ไฟเหมันต์

ร่างเปลือยทีน่ อนกอดกันเมือ่ สักครู่ แต่จำ� ต้องปิ ดปากเงียบ
“แกออกไปจากบ ้านฉันเลย ไปสิ”
“ผม...”
“เชนกลับไปก่อนนะคะ เดีย๋ วหวานจะโทร.หานะคะ” รุจดิ าตัง้ สติ
ได้แลว้ หันไปบอกกับแฟนหนุ่ มระหว่างที่แต่ งตัวไปด้วย เธอเสยผม
และเช็ดหน้าตาให ้เรียบร้อย มือสัน่ ระริก และอยากรูว้ า่ อะไรทีผ่ ดิ พลาด
เธอหันไปบอกกับแฟนหนุ่ มด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนหวานทัง้ สายตาเวา้ วอน
แม้ว่าตอนนี้จะรู้สึก โกรธเขามากแค่ ไ หนก็ ต ามที่ท ำ� ให แ้ ผนของเธอ
เสียหาย ต้องไม่ให ้เขาสร้างเรื่องอีก
“ได้ แล ้วรีบโทร.หาผมนะ”
เชนพยักหน้ารับอย่างจ�ำยอม เขาได้ส่ิงที่ตอ้ งการแลว้ แมจ้ ะ
ต้องการอยู่เพื่อดู ผลลัพธ์ แต่ ก็ยงั ไม่อยากจะท�ำใหแ้ ม่ของแฟนต้อง
โมโหเขามากไปกว่านี้ เขาหยิบเอากระเป๋ าพร้อมกุญแจรถถือไว้ในมือ
ลังเลนิดหน่ อย มองหน้าแฟนสาวแลว้ ยกมือขึ้นเสยผม ออกไปจาก
หอ้ งนอนเร่ าร้อนอย่างจ�ำใจ รอยยิ้มชั่วร้ายผุดขึ้นมาเมื่อเขาออกจาก
หอ้ งนอนแฟนสาวแล ้ว มือทัง้ สองข ้างสอดเข ้าไปในกางเกงเดินไปทีร่ ถ
แล ้วขับออกไปจากคฤหาสน์หลังนี้ดว้ ยความสุข
“ไปกับแม่เร็วเข ้า”
“ค่ะ”
รุจิราไม่รอช้าเมื่อทุกอย่ างไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว ้ เธอพา
ร่ า งอ่ อ นเพลีย ตามมารดาไปจนถึง ห อ้ งด้า นล่า ง พ่ อ ของเธอก�ำ ลัง
ยืนทะเลาะกับคนของเหมันต์ อีกฝ่ ายต้องการเปิ ดเอง ส่วนชัชชาย
ก็ไม่ยนิ ยอม เขาเป็ นเจ้าของบา้ น เขาต้องการที่จะเปิ ดเอง เมือ่ ไปถึง
ทัง้ สองก็ได้ข้อสรุปหลังจากเถียงกันมาสักพัก
“ใหค้ นของคุณถอยออกไป จะมีเพียงแค่คณ
ุ ชัชชายกับพวกผม
เท่ านัน้ ไม่อย่ างนัน้ ผมจะแจ้งขอ้ หาพยายามท�ำร้ายเจ้านายของผม
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กับพวกคุณ”
น�ำ้ เสียงขึงขังและจริงจังไม่ยนิ ยอมของลูกน้องเหมันต์ทำ� ให้ชชั ชาย
ตึงเครียด แม ้จะอยากให้มพี ยานเยอะๆ แต่กไ็ ม่ตอ้ งการให้ว่าทีล่ ูกเขย
เสียหน้ามากเกินไป เขาจึงพยักหน้ารับ
“ก็ได้ พวกนายถอยไป ตรงนี้ฉนั จัดการเองได้” เขาไล่ลูกน้อง
ออกไปแล ้วก็ไขกุญแจห ้องทันที นันธิดากับรุจดิ ามาไม่ทนั
“คุณชัชอย่าเพิง่ ค่ะ”
“คุณพ่อ”
เสียงร้องอย่างตกใจของภรรยาและลูกสาวท�ำใหเ้ ขาตกใจ แต่
ก็ไม่ทนั แล ้ว ล็อกถูกปลดแล ้ว ลูกน้องของเหมันต์รีบผวาเขา้ ไปหมุน
ลูกบิดแล ้วเปิ ดเข ้าไป
“คุณเหมันต์...” ลู กน้องของเหมันต์จบั ลู กบิดค้างไวแ้ น่ นเมื่อ
เห็นว่าเจ้านายของเขาก�ำลังจะลุกจากเตียงนอนด้วยสภาพเปลือยเปล่า
หัวใจของพวกเขาเต้นตูมตาม
“ยังไม่ตอ้ งเข ้ามา”
เสียงหว้ นของเหมันต์นนั้ เย็นชาแฝงไว ้ด้วยความโกรธโมโห แต่
ยังไม่ระเบิดออกมา เจ้าตัวหยิบกางเกงมาสวมใส่ ส่วนหญิงสาวที่อยู่
บนเตียงนัน้ เปลือยเปล่า ค่อยๆ ขยับร่างดึงผา้ ห่มมาบังร่างเอาไว ้ เขา
หยิบชุดของเธอโยนไปให้ใส่ สิรินภาค่ อยๆ สวมใส่ดว้ ยมือสั่นเทา
ใบหน้าก้มต�ำ่ ไม่กล ้ามองใครทัง้ นัน้ ดวงตากลมโตนองไปด้วยน�ำ้ ตา
“เกิดอะไรขึ้น” ชัชชายงงเป็ นไก่ตาแตก มองไปทีล่ ูกสาวกับภรรยา
และประตู หอ้ งที่ลูกน้องของเหมันต์ดึงปิ ดไว ้ เมื่อสักครู่ น้ ีท่ีหอ้ งเปิ ด
เขาเห็นว่าเหมันต์นนั้ เปลือยเปล่า แล ้วผูห้ ญิงทีน่ อนอยู่กบั เหมันต์ดว้ ย
นัน้ เป็ นใครกัน เพราะไม่ใช่ ลูกสาวของเขาแน่ ลู กสาวเขาอยู่ ตรงนี้
เขาใจเต้นแรงแม ้จะรู้สึกโมโหหงุดหงิดที่ไม่ได้ดงั ใจปรารถนา
“เปิ ดประตูเดีย๋ วนี้ ฉันจะเข ้าไป” ไหนๆ ก็ไหนๆ แล ้ว เรือ่ งเกิดขึ้น
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ทีบ่ ้านของเขา เขาจะไม่เอาเรื่องจะได้อย่างไรเพือ่ ไม่ให ้เสียแผน
นันธิดากับรุจิดาเองก็อยากจะรู ว้ ่าผู ห้ ญิงที่นอนกับเหมันต์นนั้
เป็ นใคร ทัง้ สองฝ่ าการ์ดเขา้ แล ้วก็ผลักประตูเปิ ดออกกวา้ ง ท�ำใหเ้ ห็น
สองคนทีจ่ ้องตากันอยู่ คนหนึ่งสูงใหญ่ยนื หันหลังเท ้าเอว ส่วนอีกคนนัน้
ก้มหน้าเช็ดน�ำ้ ตานัง่ อยูบ่ นเตียงนอนอีกฝัง่ ยังคงดึงผ ้าห่มมาพันร่างกาย
เอาไว ้ เมือ่ ประตูถกู ผลักเปิ ดออกท�ำให ้เห็นว่าทัง้ สองนัน้ เป็ นใคร หนึ่งคือ
เป้ าหมาย เหมันต์ เชอร์รอสติ ส่วนอีกคนคือลูกสาวของหัวหน้าแม่บ ้าน
สิรนิ ภานั่นเอง
นันธิดาที่ปรับตัวได้เร็วกว่าถลาเขา้ ไปใช้มอื ตบที่ใบหน้าแดงก�ำ่
ของสิรินภาอย่างแรง พร้อมทัง้ ชี้น้ ิวก่ นด่ าด้วยความเจ็บใจที่ผูห้ ญิง
ทีเ่ หมันต์ข้นึ เตียงด้วยไม่ใช่ลูกสาวของตน กลับเป็ นเด็กสาวคนนี้แทน
“แกท�ำอะไรลงไปฮะ”
สิรินภายกมือขึ้นกุมแก้ม ส่ายหน้าไปมาพร้อมกับน�ำ้ ตาที่ไหล
เงียบๆ ด้วยความเสียใจ เธอไม่ได้ตอ้ งการใหเ้ ป็ นแบบนี้ ไร้เสียง
ตอบกลับยิ่งท�ำใหน้ นั ธิดาเกรี้ยวกราด เธอใช้น้ ิวชี้จ้ ิมไปที่ศีรษะของ
สิรนิ ภาและออกแรงผลักอย่างแรง
“นังเด็กใจแตก ท�ำเรือ่ งขายหน้าในบ ้านฉัน”
“หนู เ ปล่า ค่ ะ หนู เ ปล่า ” สิริน ภาปฏิเ สธออกมาเสีย งแผ่ ว เบา
เธอทัง้ เจ็บทัง้ อายจนไม่กล ้ามองหน้าใครได้อกี เรือ่ งราวมันเกิดผิดพลาด
ผิด พลาดอย่ า งร้า ยแรง และคนที่ร บั ผลของมัน ก็คือ เธอ ริม ฝี ป าก
บวมเจ่อถูกกัดเอาไว ้จนแดงก�ำ่
“แกคิดจะแย่งทุกอย่างจากลูกของฉันอย่างนัน้ เหรอ”
นันธิดาถลึงตาควา้ มือจิกผมกระชากสิรินภาเขา้ มาใกล ้พร้อมทัง้
กระซิบถามเสียงต�ำ่ สิรนิ นภาเจ็บจนร้องออกมาพร้อมทัง้ พยายามจับมือ
ทีก่ ระชากผมของเธอ
เหมันต์มองละครตรงหน้าด้วยสายตาเย็นชานิ่ง ริมฝี ปากเม ้มแน่น
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และเขาไม่คดิ ทีจ่ ะเข ้าไปห ้าม อยากจะรูว้ า่ คนพวกนี้จะเล่นละครอะไรอีก
“ไสหัว แกออกจากบ า้ นหลัง นี้ ไ ปเลย ไป๊ ” นัน ธิด าปล่อ ยมือ
ผลักศีรษะของสิรนิ ภาแรงๆ สิรนิ ภายกมือขึ้นปาดน�ำ้ ตาอย่างเสียใจ
“ฮึก ท�ำไมเธอต้องท�ำร้ายกันแบบนี้ ขายหน้าหมดแลว้ ถา้ คน
รู เ้ ข ้าจะเป็ นอย่างไร วันนี้วนั เกิดของฉันนะ แต่เธอมาท�ำเรือ่ งน่าอับอาย
ขายหน้าทีน่ ี ไ่ ด้อย่ างไรกัน ฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะกลา้ ” รุจิดาแสร้ง
ร้องไหอ้ อกมา เธอเสียใจที่ผูห้ ญิงที่อยู่บนเตียงไม่ได้เป็ นตัวเอง แต่
กลับเป็ นคนทีเ่ ธอสั่งให ้วางยา ท�ำไมไม่เป็ นเธอด้วยเล่า
“แกมันเลี้ยงไม่เชือ่ ง ไสหัวไป ฉันไม่เคยมีญาติอย่างแก” รุจดิ า
กรีดร้องด่าเสียงดังอาละวาดขวา้ งขา้ วของใส่ร่างของสิรินภา เจ้าตัว
ไม่ขยับ ปล่อยให ้รุจดิ าท�ำร้าย
“เลี้ยงไม่เชือ่ งจริงๆ”
ชัชชายมองด้วยสายตานิ่งๆ เล่นตามน�ำ้ อย่างไรเสียก็ใช้ประโยชน์
จากเด็กคนนี้ได้ เด็กคนนี้เป็ นลู กของญาติห่างๆ ที่มาอาศัยใบบุญ
บ ้านเขา เขาสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน
เสียงก่นด่า สายตาชิงชังของชายหญิงตรงหน้า ร่างเล็กทีข่ ดตัว
อยู่ในผา้ ห่มสั่นสะทา้ นอยู่บนเตียงกวา้ ง ที่มองอย่างไรก็รูว้ ่าได้ผ่าน
เรือ่ งราวคาวโลกียม์ าอย่างเร่าร้อนขนาดไหน ทุกคนไม่สนใจอะไร สนใจ
เพียงอย่างเดียวคือการชี้น้ ิวก่นด่าและขับไล่
“นีแ่ น่ะ แกมันร้ายกาจ นังตัวดี”
ฝ่ ามือ รุ น แรงตบพร้อ มกับ จิก ทึ้ง ผมยาวสลวยให เ้ ผยใบหน้า
ซีดเผือดแดงก�ำ่ ดวงตาบวมช�ำ้ จากการร้องไห ้ เธอมองไปยังนันธิดา
ที่กำ� ลังร้องไหส้ ่งสายตามองมาอย่างเคียดแค้นอาฆาต ริมฝี ปากของ
นันธิดานัน้ บิดโค้งก่นด่าออกมา
“แกอิจ ฉาลู ก ฉัน แกเลยวางแผนนี้ ใ ช่ ไ หม ท�ำ ให ล้ ู ก สาวฉัน
ต้องขายหน้าในวันเกิดแบบนี้ แลว้ ดูสิ แกท�ำอะไรลงไป ผูช้ ายคนนี้
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เป็ นใครแกรู้ไหม”
หญิงสาวผู ถ้ ูกท�ำร้ายส่ายหน้าไปมา แต่ ก็ไม่ได้เอ่ ยค�ำปฏิเสธ
แต่อย่างใด ปล่อยให้ตวั เองถูกกระท�ำ ก่ อนที่จะมีมอื หนาจับมือของ
หญิงวัยกลางคนทีก่ ำ� ลังท�ำร้ายเธออยู่แล ้วผลักออกไป
“เรือ่ งนี้ไว ้คุยกันด้านนอก พวกคุณออกไปก่อน”
เหมันต์กดั ฟันแน่ น เค้นเสียงเหี้ยมๆ ออกมาไล่ทุกคนออกไป
สิรินภาได้ยิน แต่ เธอไม่ได้เงยหน้ามอง ไม่คิดที่จะขอบคุณเขาด้วย
เพราะเขาเป็ น หนึ่ ง ในคนที่โ ทษเธอเช่ น เดีย วกัน ความรู้สึก ละอาย
ถูกแทนทีด่ ว้ ยความเสียใจสุดซึ้ง ทุกคนออกไปจากหอ้ งนี้ ทิ้งไวเ้ พียง
หญิงสาวกับชายหนุ่ มในหอ้ ง เหมันต์จอ้ งมองหญิงสาวที่เขานอนด้วย
สายตาเกลียดชัง เขากระชากผา้ ห่มที่เจ้าตัวดึงเอาไวอ้ อกโยนไปที่อ่นื
สิรนิ ภาผวาเฮือก เหลือบสายตาขึ้นมองสบสายตาของเขาแล ้วก็ตอ้ งหลบ
เพราะแววตาของเขามันมีแต่ เปลวไฟที่จะแผดเผาใหเ้ ธอตายทัง้ เป็ น
ได้เลย
“หลังจากนี้ฉนั มีเรือ่ งต้องคุยกับเธอ อย่าได้คิดไปไหน”
สิ้นเสียงเขาก็ออกไปพร้อมกับปิ ดประตูเสียงดัง สิรินภาสะทา้ น
เฮือกด้วยความตกใจ ในห ้องเงียบสนิท เธอค่อยๆ ลุกขึ้นจากเตียงนอน
ยกมือ ขึ้น ปาดน�ำ้ ตาแล ว้ ก�ำ ลัง จะออกจากห อ้ งนอน แต่ เ มื่อ เปิ ด ไป
ก็พบกับผู ้ชายร่างสูงใหญ่หนึ่งคนเฝ้ าอยู่หน้าห ้อง
“คุณเหมันต์ตอ้ งการให ้คุณอยู่ในห ้องนี้ ห ้ามออกไปไหน”
“ฉันจะกลับห ้อง”
“ไม่ได้ครับ กรุ ณารออยู่ในนี้อย่างสงบ” น�ำ้ เสียงเรียบๆ ทัง้ สีหน้า
ไม่แยแสท�ำให้สริ นิ ภารู้สกึ อับอาย เธอถอยออกมาแล ้วประตูกถ็ กู ปิ ดลง
สิรนิ ภาทิ้งตัวลงบนพื้น ขดตัวร้องไห ้อยู่ตรงนัน้
ในห ้องท�ำงานของชัชชายตอนนี้เหลือเพียงเขากับเหมันต์ เหมันต์
ไม่ตอ้ งการให้ใครเขา้ มาขอ้ งเกี่ยวกับเรื่องนี้ เขานั่งอยู่ตรงหน้าชัชชาย
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ทีน่ ่ิงพอกัน
“เรื ่อ งพวกนี้ เ กิ ด ขึ้น ที บ่ า้ นของผม คุณ เหมัน ต์จ ะรับ ผิด ชอบ
อย่างไร”
“ผมต้องรับผิดชอบหรือ” เหมันต์ไหวไหล่เล็กน้อยแล ้วถามกลับ
ด้วยน�ำ้ เสียงเรียบไม่ได้ตกใจแต่อย่างใด มองชัชชายอย่างรังเกียจ
“ผมขอเรียกร้องให ้คุณเหมันต์รบั ผิดชอบ”
“คุณเองก็ไม่ใช่อยากให ้เรือ่ งนี้เกิดขึ้นหรอกหรือ”
“ผมเปล่าสักหน่อย”
ชัชชายผายมือออกพร้อมกับไหวไหล่คล ้ายกับว่าเขาไม่ได้อยากให ้
เรื่องนี้เกิดขึ้น ที่จริงแล ้วไม่ใช่แผนของเขาจริงๆ เป็ นแผนของภรรยา
กับลู กสาวของเขา เขาเพิ่งจะทราบ แต่ กลับกลายเป็ นว่าตอนนี้เขา
ได้เปรียบแล ้ว
“แน่ใจ?” เหมันต์ถามกลับด้วยน�ำ้ เสียงเยาะหยัน ริมฝี ปากยกขึ้น
เล็กน้อย ก่อนจะจางหายไป มือก�ำแน่นก่อนจะคลายออก
“แน่ใจสิครับ แต่ทผี ่ มเรียกร้องเพราะว่าเด็กสาวทีค่ ณ
ุ ลากเข ้าไป
ในห ้องและนอนด้วยนัน้ เป็ นลูกสาวของญาติห่างๆ ของผม พ่อของเธอ
ตายแล ้ว แม่ของเธอก็ป่วย เธอเป็ นเด็กสาวทีน่ ่าสงสาร และอายุยงั น้อย
เพิง่ จะสิบแปดปี เท่านัน้ เอง”
พูดถึงตรงนี้แล ้วเขาก็หยุดจ้องมองไปยังชายหนุ่มด้วยสายตานิ่งๆ
เรื่องอายุของสิรนิ ภานัน้ เพิง่ จะผ่านพ ้นสิบแปดเมือ่ ไม่นานมานี้ และสิง่ นี้
ท�ำใหเ้ ขาเป็ นต่ อในหลายๆ เรื่อง ถา้ เหมันต์ไม่ยอมรับผิดชอบใดๆ
หรือว่าต้องการหลบเลีย่ ง เขาจะพาสิรินภาไปแจ้งความและเอาเรื่องนี้
เปิ ดเผยใหส้ าธารณชนได้ทราบว่านักธุ รกิจหนุ่ มนามว่าเหมันต์ทำ� การ
พรากผู ้เยาว์ในบ ้านของเขา
“เป็ นแผนทีด่ ี” หางตาของเหมันต์กระตุกเมื่อได้ฟงั ค�ำพูดของ
ชัชชาย
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“ผมต้องการหุน้ ส่วนเพิม่ อีกยีส่ บิ เปอร์เซ็นต์จากขอ้ ตกลงทีเ่ คย
เจรจาในครัง้ ก่อน  ผมต้องการเป็ นผู ้บริหารใหญ่ของโรงแรมใหม่แห่งนี้”
“ไม่มากไปหน่อยหรือ”
“ผมคิดว่าไม่มากหรอกครับ ถา้ เรือ่ งนี้ถงึ สือ่ ผมคิดว่าหุน้ ของ
เครือเชอร์รอสติทงั้ ในและต่างประเทศคงจะร่วงหนักสุดในรอบสิบปี แน่”
“คิดจะแบล็กเมล์?”
“เปล่านะครับ ผมแค่จะขอผลประโยชน์เล็กน้อยก็เท่านัน้ โรงแรม
ของคุณมีมากมาย จะยกให ้ผมสักทีไ่ ม่ได้หรือ”
เหมันต์ยกมุมปากขึ้นเหยียดๆ มองเอกสารที่ชชั ชายเลื่อนมา
ตรงหน้า ทีจ่ ริงโรงแรมแห่งนี้เป็ นโรงแรมขนาดใหญ่ทเ่ี ขาก�ำลังคิดจะสร้าง
และหาผู้ร่วมหุน้ ใหม่ๆ ไม่ได้เป็ นของเครือเชอร์รอสติแต่อย่างใด เขา
สร้างเองมาสองทีแ่ ล ้ว แต่อยู่ทต่ี ่างประเทศ สาขาทีไ่ ทยเป็ นสาขาย่อย
“ผมยอมรับเรื อ่ งหุน้ ยีส่ ิบเปอร์เซ็นต์ได้ แต่ ไม่สามารถใหค้ ุณ
เข ้ามาเป็ นผูบ้ ริหารใหญ่ ผมเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารใหญ่ ถ ้าคุณต้องการ
เป็ น ก็ ต อ้ งกว า้ นซื้อ หุน้ จากผู้ถือ หุน้ อืน่ ๆ เอาเอง คุณ ถึง จะได้เ ป็ น
ผมให้ได้เท่านี้”
หุ น้ ที่ ช ชั ชายต้อ งการยี่ สิ บ เปอร์เ ซ็ น ต์ท �ำ ให เ้ ขาถือ ครองหุ น้
สามสามสิบหา้ เปอร์เซ็นต์ เหมันต์มหี ุน้ ในมือหา้ สิบเปอร์เซ็นต์ ส่วน
ที่เหลืออีกสิบหา้ เปอร์เซ็นต์เป็ นของรายย่ อย ถา้ ชัชชายกวา้ นซื้อได้
เขาจะยอมให้ชชั ชายเป็ นผู ้บริหารใหญ่
ชัชชายได้ยนิ ก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไร เขาต้องการทัง้ หุนและเป็
้
น
ผูบ้ ริหารใหญ่ดว้ ย เขาครุ่นคิดก่อนจะเงยหน้ามองสบสายตาชายหนุ่ม
ไฟแรงของเชอร์รอสติ แล ้วก็หลุบลงอย่างตัดสินใจ
“ให ้ผมไม่ได้จริงๆ เหรอครับคุณเหมันต์”
“คงไม่ได้” เหมันต์ไม่ได้พดู อะไรเยอะ ตอบกลับเสียงห ้วน
“งัน้ ผมขอเงินค่าเสียหายอีกสองร้อยล ้าน ผมจะยอมจบเรือ่ งนี้
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ทัง้ หมด และจะไม่มขี า่ วเกีย่ วกับเรือ่ งนี้เผยแพร่ออกไปอย่างแน่นอน”
“มากไปหน่อยไหมครับคุณชัชชาย”
“ผมคิดว่าไม่มากนะ สองร้อยล ้านไม่มากเกินไปจริงๆ ส�ำหรับคุณ”
ชัชชายตอบยิ้มๆ
“แล ้วคุณจะเสียใจคุณชัชชาย”
เหมันต์ย้ ิมเหี้ยมเค้นเสียงลอดไรฟันออกมา หลังจากนี้เขาจะ
ท�ำให้ชัชชายรู้สกึ ถึงความเสียใจจริงๆ แต่ชชั ชายหรือจะคิดได้ เขาคิด
เพียงแต่ ว่าเหมันต์แค่ โกรธโมโห เลยคิดที่จะข่มขู่เขาเท่านัน้ เขาเอง
ก็มคี นทีค่ ดิ จะช่วยเหลือไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอก เหมันต์จะท�ำอะไรเขาได้
“ผมไม่เ สีย ใจทีต่ ดั สิน ใจแบบนี้ คุณ เหมัน ต์ต อ้ งขอบคุณ ผม
ด้วยซ�ำ”้
“ฮึ” เหมันต์เยาะแล ้วหยิบเอกสารตรงหน้าขึ้นดู
ขอ้ ตกลงสองอย่างแรกท�ำให้ชชั ชายได้เปรียบอย่างมาก ก่อนที่
เขาจะตกลงทัง้ หมด เหมันต์โยนเอกสารตรงหน้าลงไป ไขว ้ขาเอนหลัง
พิงพนักเก้าอี้ มองไปทีช่ ชั ชายแล ้วพูดข ้อเสนอของเขาบ ้าง
“ผู ้หญิงคนนัน้ ผมจะพาเธอไปด้วย”
“เอ๋” ชัชชายเงยหน้ามองอย่างไม่เชื่อว่าจะได้ยนิ
“อย่างทีผ่ มบอกตามนัน้ ”
“ได้ ผมตกลง จะรับไปวันนี้เลยหรือเปล่า”
“วันนี้”
“แล ้วแม่ของเธอ”
“ผมจะให ้คนพาไปพรุ่งนี้”
เหมัน ต์บ อกด้ว ยน�ำ้ เสีย งเรี ย บๆ ทุก อย่ า งเขาจะจัด การเอง
หลังจากนี้ เมือ่ ชัชชายตกลงเรียบร้อยแล ้ว เหมันต์กเ็ รียกทนายของเขา
มาเพื่อร่ างขอ้ ตกลงทัง้ หมดใหม่ภายในคืนนัน้ ทันที ชัชชายเองไม่คิด
หลับนอนเพราะความตื่นเต้น รุ่งเช้าสัญญาทัง้ หมดก็ถกู เซ็น
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รุ จิด ากับ นัน ธิ ด าได้ท ราบเรื่อ งหลัง จากที่เ หมัน ต์อ อกไปแล ว้
พร้อมกับพาสิรนิ ภาไปด้วย ทัง้ สองไม่พอใจอย่างมาก แต่ชชั ชายก็สงั่ ห ้าม
เด็ดขาด ไม่ให้ทงั้ สองไปหาเรือ่ งสิรนิ ภาและแม่ของเธอ เพราะไม่ต ้องการ
ให ้เกิดเรือ่ งผิดพลาดใดๆ ขึ้นอีก ถ ้าเกิดแม่ของสิรนิ ภาโวยวายไม่ยนิ ยอม
ขึ้นมาจะเป็ นเรื่องใหญ่โตได้ เขาไม่ตอ้ งการให้สง่ิ ทีเ่ รียกร้องไปสูญเปล่า
สิรนิ ภาก็ถูกเหมันต์พาไปในวันนัน้ เลย ส่วนเรื่องของแม่เธอนัน้
เขาใหค้ นพาย้ายไปยังบา้ นหลังเล็กที่ซ้ อื ไว ้ ใหอ้ ยู่ท่นี ั่นโดยสิรินภาเอง
ก็รูเ้ รื่อง เพราะเขาเป็ นคนใหเ้ ธอโทร.ไปบอกกับแม่ของเธอหลังจากนัน้
ไม่นาน แม่ของสิรินภาไม่พอใจที่ลูกสาวยอมเป็ นหญิงสาวมีชายหนุ่ ม
เลี้ยงดู ท�ำให้มปี ากเสียงกันอยู่บ่อยครัง้ แต่สริ ินภาก็ไม่เคยบอกเรื่อง
ทัง้ หมดใหค้ นเป็ นแม่ทราบ ได้แต่ปล่อยใหท้ ่านคิดว่าเธอเป็ นลูกสาว
ทีไ่ ม่ดี ต้องการมีชวี ติ ทีส่ บายเลยขายตัวให ้เป็ นผู ้หญิงลับๆ เป็ นของเล่น
ของพวกเศรษฐี และท่านไม่เคยรูเ้ ลยว่าใครเป็ นคนเลี้ยงดูลูกสาวของ
ตนเอง จนถึงวันทีเ่ สียชีวติ ถึงได้รวู้ า่ ผู ้ชายคนนัน้ เป็ นใคร
เหมันต์เลี้ยงดู สิรินภาอย่างลับๆ ไว้ท่ีเพนต์เฮาส์ส่วนตัวที่เขา
พักอยู่ โดยทีส่ ริ นิ ภาเองไม่ได้เต็มใจแต่กท็ ำ� อะไรไม่ได้ จนเข ้าเดือนทีห่ ก
เขาต้องไปดู งานที่อเมริกาเป็ นเวลานาน เขาไม่ได้พาสิรินนภาไปด้วย
และไม่ได้บอกอะไรกับเธอ ทิ้งไปเฉยๆ พร้อมกับเงินทีท่ ้ งิ เอาไว ้พร้อม
ข ้อความแสนเจ็บปวด
“ค่าตัวหกเดือนทีผ่ ่านมา”
หลังจากนัน้ เขากลับมาแต่ไม่เห็นสิรินภาที่เพนต์เฮาส์แล ้ว และ
เขาไม่ได้ให้คนออกตามหาเธอหลังจากที่กลับมา และคนของเหมันต์
ก็ไม่รูด้ ว้ ยว่าเจ้านายเขาคิดอย่างไรกับหญิงสาวคนนี้กนั แน่ แต่เขากลับ
เงียบขรึมเย็นชามากกว่าเดิมหลายเท่า
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3
“คุณแม่ขา วันนี้หนูขอกินไอศยีมสองถ ้วยนะคะ”

เสียงใสเจื้อยแจ้วบอกพร้อมกับเขย่ามือทีจ่ บั อยู่ของมารดาไปมา
ใบหน้า กลมเงยขึ้น มองพร้อ มส่ ง สายตาปริ บ ๆ อ้อ นวอน เจ้า ตัว
ยังออกเสียง ร เรือและ ล ลิงเป็ น ย ยักษ์ แม้ว่าสิรินภาจะสอนให ้
ออกเสียงแล ้ว แต่เจ้าตัวน้อยก็ยงั ออกเสียงไม่ได้ สิรินภาเคยปรึกษา
คุณหมอเพราะกังวล แต่ คุณหมอก็บอกแลว้ ว่าเดีย๋ วโตขึ้นอีกหน่ อย
ก็จะกลับมาพูดได้ชดั เอง ท�ำให้สริ นิ ภาคลายกังวล ลูกสาวตัวน้อยของ
เธอฉลาดและขี้ออ้ น
“คุ ณ แม่อ นุ ญ าตได้ถ ว้ ยเดีย วค่ ะ แต่ ว่า วัน นี้ คุ ณ แม่ให้พิเ ศษ
หนึ่งถ ้วยสองรสดีไหม”
“เย้ คุณแม่น่ายักทีส่ ุดเลยค่ะ”
สาวน้อยกระโดดอย่างดีใจ พร้อมกับโถมตัวเขา้ หามารดาที่นั่ง
อยู่บนโซฟาแล ้วกอดแน่น ปี นป่ ายเกาะตัวขึ้นมาจูบแก้มหอมของมารดา
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ด้วยความดีใจ ริมฝี ปากเล็กๆ ระดมจูบไปทั่วใบหน้า แล ้วหยุดทีจ่ ูจบุ๊
ปากของกันและกัน
“ยักคุณแม่ค่า”
“แม่กร็ กั หนู ”
สิรินภากอดลู กสาวตัวน้อยแน่ นพร้อมกดจูบที่แก้มนุ่ มหนักๆ
ถา้ เป็ นไปได้เธออยากทีจ่ ะกัดแล ้วเคี้ยวแก้มป่ องๆ ของลูกสาวตัวน้อย
เข ้าไปด้วย เพราะมันทัง้ นุ่มและหอม วันหยุดสองแม่ลูกมักจะใช้เวลา
อยู่ดว้ ยกันทัง้ วัน ดูการ์ตูนเรื่องโปรดของลูกสาวซ�ำ้ ไปมาโดยที่ไม่เบือ่
ท�ำอาหารกินกันสองแม่ลูก ห ้องพักทีอ่ าศัยนี้สริ นิ ภาได้เช่าเพือ่ นของเธอ
อยู่ เพือ่ นของเธอนัน้ ซื้อทีน่ ่ีไว ้พักอาศัย แต่เมือ่ หา้ ปี ก่อนเจ้าตัวได้สามี
เป็ นชาวต่างชาติ แต่งงานแล ้วต้องการทีจ่ ะย้ายไปอยูต่ ่างประเทศกับสามี
เป็ นช่ วงเดียวกับที่เหมันต์ท้ งิ เธอไป สิรินภาพาแม่ออกมาจาก
บ ้านหลังนัน้ และมาขอเช่าห ้องของเพือ่ นในราคาทีไ่ ม่แพง เธอไม่ตอ้ งการ
อยู่ท่ีเพนต์เฮาส์หรือว่าบา้ นหลังที่เขาใหแ้ ม่ของเธออยู่ หลังจากย้าย
เข ้ามาอยูไ่ ด้เพียงสองเดือนแม่ของเธอก็เสียชีวติ สิรนิ ภาเสียใจอย่างหนัก
แต่ ก็มเี รื่องน่ ายินดีเมื่อเธอได้ทราบว่าก�ำลังตัง้ ครรภ์ คราแรกเธอทัง้
สับสน กลัว หวาดหวัน่ และไม่รูว้ า่ จะเอาอย่างไรดี นอนร้องไห้กบั ชีวติ
หลังจากนี้ เธอจ�ำต้องยอมรับเงินที่เหมันต์ท้ งิ เอาไว้ให้ เธอน�ำเช็คไป
ขึ้นเงินออกมาทัง้ หมดเพื่อน�ำมาใช้จ่ายหลังจากตัดสินใจที่จะเก็บเด็ก
ในทอ้ งเอาไว ้ เธอดีใจที่ไม่ได้ตดั สินใจผิดพลาด เมื่อลู กเป็ นทุกสิ่ง
ทุกอย่างในชีวติ ของเธอ เด็กน้อยตัวเล็กตัวแดงก�ำ่ ร้องเสียงเบายิง่ กว่า
แมวแต่กลับกินเก่งในตอนนัน้ ค่อยๆ เติบโตเป็ นเด็กน้อยตัวขาวอ้วนกลม
ราวกับขนมถ ้วยฟูน่ารักน่าชัง ทีใ่ ครเห็นก็ต ้องรัก ไม่มใี ครรูว้ า่ พ่อของเด็ก
เป็ นใคร นอกจากเธอและมารดาทีเ่ สียชีวติ ไปแล ้ว
“คุณแม่ขา”
“หืม” สิรินภากระชับอ้อมแขนแน่ น ก้มหน้าสบสายตากลมโต
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ของลูกสาวแล ้วใจสั่น นาวาตัวน้อยก้มหน้าหลบสายตาซบใบหน้าเข ้าหา
อกอุ่นของมารดา แขนสัน้ ๆ ตวัดกอดแม่เอาไว ้ อ้อมแอ้มถามเสียง
แผ่วเบาราวกับขนนก
“หนู มพี อ่ ไหมคะ หนู มพี อ่ เหมือนเจ้าสิงโตในนัน้ ไหมคะ”
นาวาน้อ ยถามออกมาพร้อ มกับ ชี้ น้ ิ ว สัน้ ป้ อมไปยัง โทรทัศ น์
ทีเ่ ปิ ดดูอยู่ การ์ตูนเรื่องนี้เป็ นหนึ่งในเรื่องโปรดของเจ้าตัวน้อย
สิรนิ ภาได้ยนิ แล ้วถึงกับใจสั่นหวิว หัวใจดวงน้อยกระตุกก่อนจะ
เต้นรัวเร็ว ปลายจมูกรูส้ กึ แสบร้อนเช่นเดียวกับกระบอกตาทีเ่ ริม่ แดงเรือ่
น�ำ้ ตาเอ่อจนต้องเงยหน้าขึ้นแลว้ สู ดหายใจลึกๆ ริมฝี ปากที่ย้ ิมแย้ม
สั่นระริก มือทีโ่ อบกอดลูกน้อยเอาไว ้เลือ่ นขึ้นลูบศีรษะเล็กๆ แผ่วเบา
สิรนิ ภาพยายามข่มกลัน้ ความปวดร้าวเอาไว ้ ก่อนจะตอบลูกสาวตัวน้อย
ออกไป
“หนู มคี ุณพ่อสิ ท�ำไมจะไม่มลี ะ่ คะ”
“แต่เพือ่ นทีโ่ ยงเยียนบอกว่านาวาไม่มคี ่ะ”
นาวาน้อ ยบอกกับ มารดาเสีย งแผ่ ว เบา รู้สึก น้อ ยใจที่ต วั เอง
ไม่มพี ่อเหมือนกับเพือ่ นๆ ที่โรงเรียนอย่างคนอื่นเขา บางครัง้ จะเห็น
พ่อและแม่ของเพื่อนๆ ผลัดกันมารับ ส่วนเจ้าตัวนัน้ มีเพียงคุณแม่
เท่านัน้ ตัง้ แต่จำ� ความได้ มีเพือ่ นในชัน้ เรียนทีเ่ กเรหน่อยๆ ไม่ชอบนาวา
แลว้ คอยลอ้ เลียนเรื่องนี้ แม้ว่าคุณครู ท่โี รงเรียนจะเตือนไปแลว้ แต่
ก็ยงั มีแอบลอ้ เลียนพร้อมทัง้ หา้ มเพื่อนบางคนเล่นกับเธอเพียงเพราะ
เธอไม่มพี อ่
“มีสิ ถ ้าไม่มแี ล ้วหนู จะเกิดมาได้อย่างไรกัน หืม”
“จริงเหยอคะ นาวามีคุณพ่อจริงๆ ด้วย” นาวาตัวน้อยเงยหน้า
ขึ้นมองสบสายตาคนเป็ นแม่ดว้ ยความดีใจ ดวงตาใสซื่อเป็ นประกาย
แวววาว
“อืม หนู มคี ุณพ่อแน่นอนค่ะ ถ ้าเพือ่ นๆ ของหนู บอกว่าหนู ไม่มี
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ใหบ้ อกไปว่าหนู มคี ุณพ่อ คุณพ่อของหนู หล่อและท�ำงานเก่งมากด้วย
แต่วา่ คุณพ่อของหนู ยงั ไม่วา่ งมาหาหนู เท่านัน้ เอง”
สิรินภาพยักหน้ารับ สงสารลู กสาวตัวน้อย เธอเห็นเค้าหน้า
ของเขาจากลูกน้อย โดยเฉพาะดวงตาที่คลา้ ยเขามากเหลือเกิน เธอ
ไม่กล ้าโกหกว่าพ่อของนาวาน้อยตายไปแล ้วหรือว่าจะหาใครมาอ้างว่า
เป็ นพ่อของแก เธอไม่กล ้าท�ำอย่างนัน้ กลัวว่าเมือ่ ไรที่ลูกสาวตัวน้อย
รูเ้ รื่องแล ้วจะโกรธเกลียดทีเ่ ธอโกหก
“แย้วเมือ่ ไหย่คุณพ่อจะว่างมาหานาวา คุณพ่อไม่ได้ไม่ชอบนาวา
ใช่ ไหมคะ นาวาจะเป็ นเด็กดีจะไม่ด้ ือ คุณพ่อจะได้กลับมาหานาวา
กับคุณแม่ นาวาจะเป็ นเด็กดีทกุ วันเยยค่ะ”
สิรินภาถึงกับกลัน้ สะอื้นเอาไว้ไม่อยู่เมื่อได้ยินเสียงใสกังวาน
ด้วยความใสซือ่ ของลูกสาวตัวน้อยตอบกลับมา เธอถึงกับร้องไหแ้ ล ้ว
กอดลู กสาวเขา้ มาแนบอก น�ำ้ ใสๆ ไหลออกมาจากดวงตาคู่ สวยแต่
กลับไร้เสียงสะอื้น
“คุณแม่ไม่ยอ้ งไห ้นะคะ นาวาไม่คดิ ถึงคุณพ่อแย้ว”
นาวาตัวน้อยปลอบมารดาพร้อมกับกอดเอาไว ้แน่น เนื้อตัวสัน่ เทา
กลัวว่ามารดาจะเกลียดและไม่รกั ตัวเอง กลัวจะเสียคุณแม่คนสวยไป
“แม่ไม่รอ้ งแล ้วค่ะ ไหนให ้คุณแม่จบุ๊ หน่อยซิ”
สิริ น ภารี บ เช็ ด น�ำ้ ตาออกจากดวงตาคู่ ส วย สู ด น�ำ้ มู ก เข า้ ไป
ฉีกยิ้มกว ้างให้กบั ลูกสาวตัวน้อยแล ้วใช้สองมือประคองแก้มนุ่มราวกับ
ซาลาเปาไวด้ ว้ ยสองมือ ก้มหน้าลงมาจูบที่หน้าผาก ปลายจมูกและ
แก้มทัง้ สองข ้าง
“ยักคุณแม่ค่า จุบ๊ ๆ” หนู นอ้ ยนาวาออดอ้อนเสียงหวานชวนให ้
ใจละลายพร้อมระดมจูบ เพียงแค่น้ ีสริ นิ ภาก็ช่นื ใจ
สิริน ภาสู ด หายใจลึก ๆ เธอเอื้อ มมือ ไปหยิบ โทรศัพ ท์มือ ถือ
มากดค้นหาค�ำว่า เหมันต์ เชอร์รอสติ ในระบบค้นหา ได้ภาพเดี่ยว
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สองสามภาพเซฟไว้ในมือถือ แล ้วกดเปิ ดขึ้นมามองดูภาพตรงหน้าแล ้ว
หลุบตาสูดหายใจลึกๆ
“หนู อยากรูจ้ กั คุณพ่อไหม”
“ไม่เอาค่ะ คุณแม่ยอ้ งไห ้ หนู ไม่อยากยู้จกั แย้วค่า” ศีรษะเล็กๆ
ขยับส่ายไปมา แขนสัน้ ป้ อมโอบกอดมารดาเอาไว ้แน่น
“เงยหน้าขึ้นมองแม่”
“ไม่เอาค่ะ”
นาวาน้อยกดหน้ากับอกนุ่ม ส่ายหน้าไปมายังไม่ยอมเงยหน้าขึ้น
ดวงตาคลอไปด้วยน�ำ้ ตาแต่กลัน้ เอาไว ้พร้อมกับเช็ดไปกับเสื้อของมารดา
จนแห ้ง ริมฝี ปากล่างเล็กๆ ยืน่ ออกมาอย่างรัน้ ๆ
“ถ ้าไม่เงยหน้ามาแม่จะโกรธแล ้วนะ”
“คุณแม่อย่าโกด หนู เงยแล ้วค่ะ”
นาวาน้อยรีบเงยหน้าขึ้นมา ขยับร่างใช้สองแขนคล ้องคอแม่ของ
ตัวเองเอาไว ้แน่น หลบสายตาอย่างร้อนรน เห็นขอบตาของแม่แดงก�ำ่
ก็รสู้ กึ ผิดทีถ่ ามหาบิดา แล ้วท�ำให ้คุณแม่คนสวยเสียใจ
“นี่คุณพ่อของหนู ”
สิรินภายื่นมือถือใหล้ ูกสาวตัวน้อยได้เห็นภาพที่หน้าจอ นาวา
ตัวน้อยค่อยๆ เหล่ตามองอย่างกล ้าๆ กลัวๆ ยังไม่กล ้าทีจ่ ะเอื้อมมือ
ไปหยิบมือถือของคุณแม่เอามาดู มองแลว้ ก็งดุ หน้าเขา้ อกอุ่น แลว้ ก็
หันมาเหลือบมองอีกครัง้ ครัง้ นี้มองอยู่นาน
“คุณพ่อหย่อมาก” เสียงใสเล็กๆ ดังแผ่วเบาด้วยความขัดเขิน
นิ้วเล็กๆ ชี้ไปทีห่ น้าจอแล ้วก็รบี เอาลงก�ำเสื้อของแม่เอาไว ้แน่น
“หนู ถอื ไว้สคิ ะ” สิรนิ ภาบอกใหล้ ูกสาวถือมือถือเอาเอง เธอเห็น
แลว้ ว่าลูกสาวนัน้ มีความอยากรู อ้ ยากเห็นแค่ ไหน หลังจากตัดสินใจ
ได้แล ้วว่าจะค่อยๆ บอกลูกทีละนิด
“ได้เหยอคะ” ดวงตากลมโตใสซือ่ เงยสบสายตากับคุณแม่คนสวย
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ร้องถามออกไปอย่างไม่แน่ใจ
“อื้อ ได้สิ คุณแม่ไม่เกลียดหนู หรอกค่ ะ ไม่ตอ้ งกลัวคุณแม่
ร้องไห ้นะ”
“ขอบคุณค่ะคุณแม่” นาวาน้อยฉีกยิ้มกว ้าง ผละออกจากอกอุ่น
ใช้มอื ทัง้ สองขา้ งจับมือถือของคุณแม่เอาไว ้ แลว้ จ้องมองภาพผู ช้ าย
หน้า ตาหล่อ เหลาในโทรศัพ ท์ข องมารดาไม่ว างตา รอยยิ้ม เขิน อาย
แต่งแต้มทีร่ มิ ฝี ปากเล็กๆ
“คุณพ่อหย่อ”
“ใช่ คุณพ่อของหนู หล่อมาก แล ้วก็ทำ� งานเก่งมากด้วยค่ะ”
“คุณพ่อท�ำงานอะไยคะ”
“ท�ำ หลายอย่ า ง เยอะมาก ท�ำ ให ค้ ุ ณ พ่อ ไม่มีเ วลากลับ มาหา
ไว ้เมือ่ ไรคุณพ่อกลับมาแม่จะบอกให ้คุณพ่อมาหาหนู นะคะ”
สิรินภากล�ำ้ กลืนความเสียใจเอาไว้ในใจ หวังว่าสักวันลูกจะได้
พบหน้าคนเป็ นพ่อ แต่เธอไม่รูว้ ่าเมือ่ ไร เมือ่ โตแล ้วนาวาน้อยของเธอ
คงอยากจะพบหน้ากับเขา เธอจะไม่ห ้ามให ้พ่อกับลูกได้พบหน้ากัน แต่
ส�ำหรับเธอแลว้ เขาคงจะไม่อยากพบ เธอเองก็มคี วามรู้สกึ หวาดหวั่น
ไม่รูว้ า่ ถ ้าได้พบกับเขาอีกจะรูส้ กึ อย่างไร
“อื้อ หนู ไม่อยากเจอแย้วค่ ะ” นาวาน้อยส่ายหน้าไปมา แมจ้ ะ
อยากพบพ่อแค่ไหนแต่ก็ไม่ตอ้ งการเห็นคุณแม่เสียใจ เธอไม่อยากเจอ
แล ้วก็ได้ มีภาพคุณพ่อในโทรศัพท์ของคุณแม่เอาไว ้ดูกพ็ อแล ้ว
“จริงหรือหืม” สิรนิ ภาใช้ปลายนิ้วปัดปลายจมูกเล็กๆ ของลูกสาว
ด้วยความมันเขี้ยว กอดกระชับแน่น กดจูบทีก่ ลุม่ ผมนุ่มของแก
“จริงค่ะ แต่...”
“หืม”
“แต่...หนู เหมือนคุณพ่อบ ้างไหม”
“อื้อ ก็เหมือนนะ อย่างเช่น คิ้วอันนี้ ดวงตาคู่น้ ี สีผมของหนู
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เหมือนคุณพ่อของหนู มาก ยังผิวขาวๆ ของหนู อกี ด้วย” สิรนิ ภาบอก
พร้อมกับไลป้ ลายนิ้วไปที่ค้ ิวของแกแผ่วเบา เปลือกตา และสิ่งที่เธอ
จ�ำได้ ลูกสาวตัวน้อยได้ส่วนทีด่ มี าจากเขา
“คิกๆ ถ ้างัน้ หนู กน็ ่ายักมากๆ ใช่ไหมคะ” สาวน้อยนาวาหัวเราะ
อย่างชอบใจ บิดตัวขวยเขินไปมาจนสิรินภาอดที่จะยิ้มข�ำเสียไม่ได้
ใช้น้ ิวคีบแก้มป่ องนุ่ มของแกแลว้ ปล่อย มันแดงเรื่อขึ้นมาทันที แลว้
แตะเบาๆ
“ลูกสาวของแม่น่ารักทีส่ ุดค่ะ”
“หนู ชอบจัง”
“กินไอศกรีมกันดีกว่า”
“เย้ หนู ขอช็อกโกแยสกับวานิลยานะคะ”
“ได้เลยค่ ะ หนู ดูหนังรอตรงนี้นะ เดีย๋ วแม่ตกั ใส่ถว้ ยใหญ่ ๆ
ให ้เลยค่ะ”
“ขอบคุณค่ะคุณแม่” สาวน้อยนาวาพยักหน้ารับแล ้วนั่งเรียบร้อย
บนโซฟา รอคอยไอศกรีมของโปรดอย่างตัง้ ใจ
สิรินภาเขา้ มาที่หอ้ งครัวเล็กๆ มือสั่นๆ ยกขึ้นปาดน�ำ้ ตาที่เอ่อ
ขึ้นมา เจ้าตัวสูดหายใจเข ้าปอดลึกๆ รวบผมมัดเป็ นหางม ้า เปิ ดน�ำ้ ก๊อก
เพือ่ ล ้างหน้า ซับแหง้ แล ้วก็จดั การตักไอศกรีมรสชาติทล่ี ูกสาวต้องการ
จากช่ อ งแช่ แ ข็ง โรยด้ว ยท็อ ปปิ้ งด้า นบน และของตัว เองหนึ่ ง ถ ว้ ย
ถือออกมาด้วยรอยยิ้ม วางตรงหน้า ลูกสาวตัวน้อยตื่นเต้นกระโดด
ไปมา หยิบ ช้อ นตัก เข า้ ปากแล ว้ อมยิ้ม ด้ว ยความดีใ จจนตาหยีโ ค้ง
เป็ นรูปจันทร์เสี้ยว
“อาหย่อยมากเลยค่ะคุณแม่ คุณแม่ชมิ ค่า”
สิรนิ ภายกมือขึ้นลูบศีรษะเล็กๆ ของลูกสาว แล ้วอ้าปากรับช้อน
น้อยๆ ทีป่ ้ อนมาถึงปาก ไอศกรีมเย็นๆ ละลายในปากชวนให ้อารมณ์ดี
“อื้ม อร่อยจริงๆ กินเร็วเขา้ ถา้ ช้าเดีย๋ วของแม่หมดแล ้วแม่จะ
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แย่งแล ้วนะ”
“โอ้” นาวาตัวน้อยท�ำตาตื่นรีบนั่งลงอย่างเรียบร้อย ตักไอศกรีม
เขา้ ปากแลว้ ท�ำแก้มป่ องราวกับกระรอกตัวน้อย กินแลว้ หันมายิ้มให ้
มารดา สิรนิ ภาชุ่มชื่นไปทัง้ หัวใจ

เ หมันต์เขา้ ประชุมในเช้านี้ดว้ ยอารมณ์ท่ีไม่ค่อยดีสกั เท่าไร

เมื่อคืนหลังจากที่ทุกคนกลับไปหมดแลว้ เขากลับคิดถึงผูห้ ญิงที่เขา
คิดว่าจะลืมได้แลว้ คนนัน้ แต่ เพียงได้เห็นเสี้ยวเดียวเขากลับใหค้ น
ไปตามหาเธอ เขารูส้ กึ สับสนใจตัวเองอย่างมาก แต่กไ็ ม่ได้ยกเลิกค�ำสั่ง
แต่ อย่างใด ประกอบกับการที่เขาเพิ่งเดินทางกลับมาได้ไม่นานและ
นอนเพีย งไม่ ก่ี ชั่ ว โมง ท�ำ ให เ้ ขารู้สึก อารมณ์ ไ ม่ ค งที่ส กั เท่ า ไร แต่
การประชุมช่วงเช้าก็ผ่านไปได้ดว้ ยดี ผู้ร่วมประชุมต่างก็ไม่มใี ครกล ้า
ที่จะกลา้ ยั่วยุเสือหลับตัวนี้ ท�ำใหท้ ุกอย่างราบรื่น เหลือการประชุม
ช่วงบ่ายอีกช่วง ได้แต่หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ดว้ ยดี
“ความคืบหน้าครับ”
ลูกน้องของเหมันต์ย่นื ซองใส่เอกสารสีนำ�้ ตาลปิ ดผนึกยังไม่ได้
ถูกเปิ ดส่งให ้เจ้านายหลังจากทีเ่ ขาเดินออกมาจากห ้องประชุม
เหมันต์ชะงัก รับมาถือเอาไวแ้ ล ้วเบีย่ งเทา้ ตรงไปยังหอ้ งท�ำงาน
ส่วนตัว ก่อนจะปิ ดประตูห ้องท�ำงานเขาหันไปสั่งลูกน้องเสียงห ้วน
“ให ้เลขาฯ น�ำอาหารขึ้นมาให้ฉนั ทีห่ ้องนี้”
“ได้ครับ”
ปึ ง
ประตูหอ้ งท�ำงานปิ ดเรียบร้อย ขายาวๆ ก้าวเข ้าไปถึงโต๊ะท�ำงาน
ในเพียงไม่กก่ี า้ ว เขาทิ้งตัวนัง่ ทีเ่ ก้าอี้ตวั ใหญ่ เหวีย่ งซองเอกสารสีนำ�้ ตาล
ลงบนโต๊ะ เขามองมันนิ่งๆ ก่อนจะหยิบขึ้นมาแล ้วเปิ ดดึงเอกสารด้านใน
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ออกมาค่อยๆ ไล่สายตาอ่าน เมือ่ อ่านจบแล ้วเขาก็เหวีย่ งมันลงไปทีเ่ ดิม
อย่างไม่แยแส
“ฮึ”
เขาแค่ น เสีย งขึ้น จมู ก ออกมาแล ว้ ลุ ก ขึ้น ยืน ใบหน้า เย็ น ชา
แสดงอารมณ์ออกมา เขายกมือขึ้นเสยผมด้วยความหงุดหงิด เพราะ
ในรายงานนัน้ บอกว่าตอนนี้สริ ินภาไม่ได้กลับไปที่บา้ นหลังนัน้ บา้ นที่
เขาเคยซื้อไว้ให้แม่ของเธออาศัย ส่วนทีบ่ า้ นของตระกูลนัน้ เธอก็ไม่ได้
กลับไปเช่นกัน เธอหายตัวไปหลังจากวันนัน้ ไม่นาน และเขาเองไม่ได้คิด
ติดตามจนถึงวันนี้
ก๊อก ก๊อก
“เข ้ามา”
“อาหารครับ” พรตน�ำถาดอาหารวางที่โต๊ะรับประทานอาหาร
เรียบร้อยแล ้วก็ถอยออกไป ทิ้งใหเ้ จ้านายอยู่ในหอ้ งคนเดียว ดูสหี น้า
แล ้วพายุคงเข ้าในการประชุมช่วงบ่ายอย่างแน่นอน
เหมันต์อยากจะอาละวาดฟาดงวงฟาดงา แต่ ตอนนี้เขายังท�ำ
อะไรไม่ไ ด้ และยัง ไม่รู ว้ ่า ตอนนี้ ผู ห้ ญิง คนนัน้ อยู่ ท่ีไ หนกัน แน่ เขา
กินอาหารเที่ยงไปเพียงเล็กน้อยและตามด้วยการดื่มวิสกี้ไปครึ่งแก้ว
ก่ อนจะนั่งอยู่ในหอ้ งเงียบๆ เพื่อปรับอารมณ์และเขา้ ประชุม แต่ ผล
ไม่ได้เป็ นอย่างทีค่ าดเอาไว ้ เขาระเบิดอารมณ์ในการประชุมช่วงบ่ายจริงๆ
และท�ำใหค้ นทีเ่ ข ้าประชุมถึงกับหวาดหวั่น คนทีท่ ำ� งานผิดพลาดถึงกับ
ร้องไห ้ออกมาเลยทีเดียว มีเพียงค�ำสัง่ เดียวคือให้แก้ไขงานให ้เรียบร้อย
ภายในหนึ่งสัปดาห์ ถา้ ไม่เรียบร้อยเขาจะท�ำการไล่ออก เพียงแค่นนั้
ก็ทำ� ให้สั่นไปทัง้ หอ้ งประชุม ราวกับอยู่ขวั้ โลกเหนือสลับกับขัว้ โลกใต้
ในคราวเดียวกัน หลังจากปิ ดประชุมแลว้ เขาออกจากหอ้ งตรงกลับ
ทีพ่ กั ทันที
“ท่านประธานน่ากลัวมาก”
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“นั่นสิ คุณพิมพ์ถงึ กับร้องไห้โฮกลางทีป่ ระชุมเลยละ”
“โอ๊ย ฉันนี่ยงั ใจเต้นไม่หายเลยนะ ท่านประธานน่ ากลัวจริงๆ
ตอนทีท่ ำ� หน้านิ่งเสียงเหี้ยมใส่คุณนนก็เหมือนกัน ฉันกลัวมาก”
“คุณนนเองปกติพูดจาคล่องแคล่ว แต่เจอท่านประธานเขา้ ไป
ถึงกับกลายเป็ นคนติดอ่างไปเลยละ”
“ท่านประธานเหมือนอารมณ์เสียหนัก”
“นั่นสิ ไม่รูว้ า่ เพราะมีเรื่องอืน่ ด้วยไหม”
“ไม่รสู้ ิ กล ้าไปถามหรือเปล่าล่ะ”
“ใครจะกล ้าเล่า”
“ไม่กล ้าก็กลับไปท�ำงานกันได้แล ้ว อย่ามัวมากระซิบกระซาบกัน
ที่น่ี ถา้ ท่านประธานรู เ้ ขา้ อาจจะโดนไล่ออกได้ กลับไปท�ำหน้าที่ของ
ตัวเองให ้เรียบร้อย”
“ครับ”
“ค่ะ”
“ไปเร็วเข ้าเลย”
ไล่ทกุ คนไปแล ้ว ตัวเองก็ท้งิ ตัวนัง่ ด้วยแข ้งขาอ่อนแรง ดูเหมือนว่า
เขาจะไม่กลัว แต่เมือ่ ตอนทีท่ า่ นประธานอาละวาดในห ้องท�ำงานแล ้วนัน้
เขาเองก็สั่นไปทัง้ ตัว ดีว่าเขาเป็ นคนทีไ่ ด้รายงานประชุมช่วงเช้า ไม่ใช่
ช่วงบ่าย ไม่อย่างนัน้ เขาคงอาจจะเป็ นหนึ่งในนี้กไ็ ด้ ช่างโชคดีเหลือเกิน
ยกมือขึ้นลู บอกแลว้ ก็ค่อยๆ ลุกออกจากหอ้ งประชุมไป เมื่อเห็นว่า
แม่บ ้านเข ้ามาเก็บท�ำความสะอาด เร่งไปท�ำงานของตัวเองให ้เรียบร้อย

วันต่อมาหลังจากหมดวันหยุดประจ�ำสัปดาห์แล ้ว สิรนิ ภาต้อง

ไปส่งลูกสาวตัวน้อยเข ้าเรียนก่อนไปท�ำงาน
“เดีย๋ วตอนเลิกเรียนแม่มารับนะคะ”
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“ค่ ะ จุ๊บ ๆ” นาวาตัว น้อ ยพยัก หน้า รับ พร้อ มกับ ฉี ก ยิ้ม กว า้ ง
โอบคอคุณแม่ไวแ้ ล ้วกดจูบทีแ่ ก้มของคุณแม่คนสวย สิรินภากดหอม
แก้มนุ่มของลูกสาวแล ้วปล่อยให ้แกลงเดินเข ้าไปในโรงเรียน
“บ๊ายบายค่ะคุณแม่”
มือน้อยๆ โบกไหวใหค้ ุณแม่ก่อนจะเข ้าไปด้านใน วันนี้อารมณ์
ดีมากเพราะได้ดูภาพคุณพ่อสุดหล่อในมือถือตลอดคืน ก่ อนลงจาก
รถโดยสารเมือ่ สักครู่น้ ีกข็ อดูไปอีกรอบ
สิรินภาส่งลู กสาวแลว้ ก็ข้ นึ รถกลับไปท�ำงาน โชคดีว่าที่ทำ� งาน
กับโรงเรียนของลูกสาวนัน้ ไม่ไกลมากนัก ห่างกันเพียงสองป้ ายรถเมล์
เธอสามารถมารับลูกสาวในตอนเย็นไปอยูท่ ร่ี า้ นแล ้วกลับพร้อมกันได้เลย
ทางเจ้าของร้านอนุ ญาตใหเ้ ธอออกมารับลู กสาวช่ วงเย็นได้ สิรินภา
ท�ำงานเป็ นพนักงานร้านขายจิเวลรีขายเพชรชือ่ ดัง อยูใ่ นอาคารส�ำนักงาน
ขนาดใหญ่ ใกลๆ้ กันรายลอ้ มด้วยโรงแรมหรู และหา้ งสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ อาคารส�ำนักงานที่รา้ นจิเวลรีท่สี ริ ินภาท�ำงานอยู่น้ ีชนั้ หนึ่ง
และชัน้ สองจะเป็ นร้านเกี่ยวกับจิเวลรีและร้านตัดชุดแต่ งงานชื่อดัง
หลายร้า น ลู ก ค้า ส่ ว นใหญ่ จ ะมาหาซื้อ เครื่อ งเพชร แหวนแต่ ง งาน
แหวนหมัน้ และเลือกซื้อแพ็กเกจชุดแต่งงานจากร้านตัดชุดแต่งงานทีน่ ่ี
เป็ นส่วนใหญ่ มาทีน่ ่เี รียกได้ว่าครบวงจรไม่ต ้องไปทีไ่ หนอีกแล ้ว ส�ำหรับ
คนที่ตอ้ งการความสะดวกสบายเกี่ยวกับการจัดงานแต่งงาน โรงแรม
ต่างๆ ก็อยู่ใกล ้ สามารถเลือกจัดงานได้เลย
สิริน ภาแต่ ง กายด้ว ยเครื่อ งแบบของร้า น เสื้อ เชิ้ต ผ า้ เนื้ อ นิ่ ม
แขนยาวเขา้ รูปสีนำ�้ เงินเขม้ กระดุมติดถึงเม็ดบนสุดดูสุภาพเรียบร้อย
สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงสีดำ� ทรงเอยาวคลุมเข่าหนึ่งคืบ เอวคอดกิ่ว
คาดด้วยกระเป๋ าใบเล็กๆ ทรงสี่เหลี่ยมสีด ำ� ไว ส้ ำ� หรับเก็บถุงมือผ า้
เช็ดเครื่องเพชรและโทรศัพท์ระหว่างท�ำงาน สายคาดเอวคล ้ายเข็มขัด
รัด เอาไว ้ สวมรองเท า้ ส น้ สู ง สีด ำ� สุ ภ าพ ผมมัด รวบตึง เป็ น หางม า้
46 รอยรัก ไฟเหมันต์

ใบหน้า หวานแต่ ง เติม ด้ว ยแป้ งบางเบา คิ้ว เรีย วสวยปัด ด้ว ยดิน สอ
เขียนคิ้วสีนำ�้ ตาลเข ้มไม่หนา กรีดเปลือกตาเส ้นเล็กๆ ให ้ดูคม ขนตายาว
ไม่ตอ้ งปัด เพียงแค่หนีบให ้งอนเด้งขึ้นไป ริมฝี ปากอวบอิม่ เคลือบด้วย
ลิปสติกสีชมพูอ่อนระเรื่อท�ำใหด้ ู น่าเย้ายวน เธอได้งานนี้เพราะเพื่อน
ของเธอฝากฝังใหเ้ ข ้ามาท�ำก่อนทีเ่ จ้าตัวจะไปอยู่เมืองนอก สิรนิ ภารู้สกึ
ขอบคุณเพือ่ นคนนี้มากๆ ทีไ่ ม่เคยรังเกียจและช่วยเหลือเธอทุกอย่าง
“ส่งน้องนาวาเรียบร้อยแล ้วเหรอ”
“ค่ะพีส่ ุดใจ”
สิรินภาช่วยพี่หวั หน้าเปิ ดร้านแต่เช้าเป็ นประจ�ำ เธอเขา้ มาแลว้
ก็นำ� กระเป๋ าสะพายไปเก็บไว้ท่ลี อ็ กเกอร์สำ� หรับเก็บของส่วนตัว เช็ก
ความเรียบร้อยของตัวเองแล ้วรอเพือ่ นคนอืน่ ๆ มาถึงร้าน หลังจากนัน้
ก็ช่วยกันน�ำเครือ่ งเพชรออกมาเรียงโชว์ในตูโ้ ชว์ ส่วนเครือ่ งเพชรชุดใหญ่
ทีโ่ ชว์ไว้บนตู้โชว์ในผนังนัน้ พีส่ ุดใจเป็ นคนดูแล หลังจากเรียบร้อยแล ้ว
ก็เตรียมความพร้อมเปิ ดร้านขาย
“ยายปลาย วันนี้ช่วงบ่ายออกไปส่งเครื่องเพชรกับพีด่ ว้ ยนะ”
“เอ๋ ไม่ใช่พห่ี ย่งไปเหรอคะ”
สิรินภาถามกลับด้วยความสงสัย เพราะจ�ำได้ว่าวันนี้พ่ีสุดใจ
จะต้องไปส่งชุดเครื่องเพชรกับพีห่ ย่ง เครื่องเพชรชุดนี้เป็ นเครื่องเพชร
แต่งงานของคู่บา่ วสาวคนดังของเมืองไทย ฝ่ ายชายเป็ นนักธุรกิจไฟแรง
ทายาทตระกู ลชัน้ น�ำ ส่ วนหญิงสาวเป็ นลู กสาวเจ้าสัวใหญ่ รายหนึ่ ง
แต่เจ้าตัวนัน้ เป็ นดาราสาวในวงการบันเทิง แม ้จะไม่ได้ดงั มากแต่ก็เป็ น
ทีร่ จู้ กั เพราะความอิจฉาทีจ่ ะได้แต่งงานกับนักธุรกิจชือ่ ดังทายาทพันล ้าน
ทัง้ คู่ ม าสั่ ง ท�ำ เครื่อ งเพชรไว ส้ องชุด ชุด เล็ก และชุด ใหญ่ พร้อ มกับ
แหวนหมัน้ และแหวนแต่งงานทีร่ า้ น
คุณโอมานช่างออกแบบเครื่องเพชรของร้านนี้เป็ นผูอ้ อกแบบให ้
โดยการส่วนตัว เพราะทัง้ เจ้าบ่าวและเจ้าสาวรู้จกั กันดีกบั คุณอาร์ม
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เจ้า ของร้า น เครื่อ งเพชรชุด นี้ ร วมทัง้ แหวนปาเข า้ ไปเกือ บร้อ ยล า้ น
ใช้เพชรน�ำ้ งามที่สุด สิรินภาเองก็ยงั ไม่เคยเห็นของจริง เคยเห็นแต่
แบบร่ างเท่านัน้ แต่ คาดว่าของจริงคงสวยมากสมกับราคาที่จ่ายไป
เครื่องเพชรชุดเล็ก แหวนหมัน้ กับแหวนแต่งงานส่งไปใหแ้ ล ้วเพราะใช้
ในพิธเี ช้า ส่วนเครื่องเพชรชุดใหญ่นนั้ เพิง่ ท�ำเสร็จ จะส่งไปให ้เจ้าสาวใส่
ในงานเลี้ยงค�ำ่ นี้
“น้องหย่งเขาลาครึ่งวันจ้ะ แฟนเขาไม่สบาย พีก่ ็เลยต้องเปลีย่ น
คนไปด้วย”
“งัน้ ปลายพาน้องนาวาไปด้วยได้หรือเปล่าคะ”
สิรนิ ภาถามออกมาด้วยสีหน้าเป็ นกังวล เพราะถ ้าออกไปช่วงบ่าย
อาจจะไม่ได้กลับมาทีร่ ้านแล ้ว แต่เธอสามารถไปรับลูกสาวมาก่อนเวลาได้
ถา้ ได้เธอจะได้โทรศัพท์ไปแจ้งทีโ่ รงเรียนขอลาครึ่งวัน ลูกสาวยังไม่ได้
เรียนในชัน้ ประถมหนึ่งก็สามารถลาได้ตลอด
“อืมได้ส”ิ
สุดใจครุ่นคิดสักครู่ก่อนจะพยักหน้ารับ เพราะเด็กหญิงตัวน้อย
นาวานัน้ ไม่ซุกซน คงไม่ทำ� ใหเ้ สียงานสักเท่าไร และเขา้ ใจดีถงึ ความ
เป็ นกังวลใจของสิรนิ ภา
“ขอบคุณค่ ะพี่สุดใจ งัน้ เดีย๋ วปลายขอโทรศัพท์ไปแจ้งคุณครู
ของน้อ งนาวาก่ อ นนะคะ ช่ ว งเที่ย งจะได้ไ ปรับ แกมาค่ ะ ” สิริ น ภา
ฉี ก ยิ้ม หวานขอบคุ ณ แล ว้ ขอตัว ไปโทรศัพ ท์แ จ้ง ที่โ รงเรีย น ซึ่ง ทาง
โรงเรียนก็ได้ทำ� การอนุญาต
ช่วงเทีย่ งเป็ นเวลาสลับพักกินอาหารกลางวัน สิรนิ ภาออกไปรับ
ลู ก สาวตัว น้อ ยที่โ รงเรีย น แล ว้ พาแกกลับ มากิน อาหารที่ร า้ นใกล ๆ้
ทีท่ ำ� งาน กินเสร็จแล ้วก็พากลับมาทีร่ า้ นเพชร ใหแ้ กนั่งวาดรูประบายสี
อยู่ดา้ นหลังร้านที่เป็ นที่พกั ของพนักงาน นาวาตัวน้อยก็ไม่ได้ซุกซน
ออกมาเดิน เล่น หน้า ร้า นให เ้ ป็ น ที่เ กะกะ เพราะรู้ดีว่ า คุ ณ แม่ ก �ำ ลัง
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ท�ำงานอยู่ แม่หนู นอ้ ยแค่แอบยืน่ หน้ามาส่องดูคุณแม่ของตัวเองพูดคุย
กับลูกค้าที่เขา้ มาสอบถามดูเครื่องเพชรด้วยแววตาเป็ นประกายใสซื่อ
ก่อนจะหดศีรษะเล็กๆ กลับเข ้าไปด้านหลังร้าน ซุกตัวลงนอนบนโซฟา
นุ่มๆ ดึงผ ้าห่มผืนเล็กมาห่มตัวเองระหว่างรอคุณแม่ทำ� งานเสร็จ
ช่วงบ่ายนิดๆ สิรินภากลับเขา้ มาหลังร้านเพือ่ เตรียมตัวออกไป
กับพีส่ ุดใจ เธอเห็นลูกสาวตัวน้อยนอนขดตัวหลับอยู่บนโซฟาตัวเล็ก
แล ้วก็อมยิ้ม ย่อตัวนั่งลงจนใบหน้าเสมอกับใบหน้าเล็กๆ ของลูกสาว
ใช้ปลายนิ้วปัดแก้มนุ่ มของแกเล่นเบาๆ แล ้วปัดที่ปลายจมูกหนึ่งครัง้
โน้มตัวลงไปหอมแก้มนุ่ มน่ ากัดหนึ่งที ค่ อยๆ ดึงผา้ ห่มออกจากตัว
เก็บใส่กระเป๋ าสะพายหลังเล็กๆ ของแกให ้เรียบร้อย แล ้วหันมาปลุก
“ลูกสาวตัวน้อยของแม่ต่นื ได้แล ้วค่ะ”
“อื้อ” นาวาน้อยร้องครางออกมาเบาๆ ขนตากระพือเล็กน้อย
ก่ อนที่ดวงตากลมโตจะเปิ ดขึ้น สิรินภาเห็นประกายสีทองแว่บขึ้นมา
จากดวงตาของลูกสาววูบหนึ่งก่อนจะกลายเป็ นสีดำ� สนิท ริมฝี ปากน้อยๆ
อ้าหุบๆ ก่อนจะค่อยๆ ลุกขึ้นบิดขี้เกียจ สิรินภาอดที่จะกลัน้ หัวเราะ
ไม่ได้ เธอใช้มอื บีบแก้มแดงก�ำ่ ของลูกสาวตัวน้อยแล ้วก็ใช้กระดาษเปี ยก
ส�ำหรับเด็กเช็ดใบหน้าของแกจนสะอาด หวีผมเปี ยทัง้ สองขา้ งที่ยุ่งๆ
ให ้เรียบร้อย
“หิวไหมคะ”
“ค่ะ”
“ดื่มนมหนึ่งกล่องก่อนนะ เดีย๋ วไปกับคุณแม่แลว้ คุณอาสุดใจ
ส่งของให ้ลูกค้าเรียบร้อยแล ้วคุณแม่จะพาไปกินของอร่อย”
“ได้ค่ะคุณแม่”
สิรนิ ภากดจูบทีห่ น้าผากเล็กๆ ของลูกสาวพลางลูบปอยผมอ่อน
ให เ้ ป็ น ระเบีย บ หยิบ เอานมกล่ อ งเล็ก ๆ มาเจาะแล ว้ ส่ ง ให แ้ กถือ
ริมฝี ปากเล็กแดงก�ำ่ อ้ากว ้างแล ้วหุบงับหลอดดูดพร้อมกับมองคุณแม่
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คนสวยเก็บของใส่กระเป๋ าสะพาย เสร็จแลว้ เจ้าตัวก็ลงมาจากโซฟา
น�ำกล่องนมทิ้งลงในถังขยะ สิรินภาส่งแก้วน�ำ้ ใหแ้ กดื่มอีกหน่ อยเพื่อ
ล ้างปาก เธอดืม่ ทีเ่ หลือของลูกสาว หยิบเอากระเป๋ าสะพายเล็กๆ ของแก
มาสวมให ้ หนู นอ้ ยนาวาสะพายหลังแลว้ กระโดดเบาๆ จับมือมารดา
เอาไวแ้ น่ น ชุดไม่ได้เปลีย่ นเพราะไม่ได้ใส่ชดุ ของทางโรงเรียนอยู่แล ้ว
เป็ นชุดกางเกงขาสัน้ สีนำ�้ เงินเสื้อยืดสีขาวลายการ์ตูนตัวโปรดสกรีนอยู่
ด้านหน้า สอดชายไว้ในกางเกง สวมถุงเทา้ และรองเทา้ ผา้ ใบสีขาว
ส�ำหรับเด็ก ดูน่ารักซุกซนสดใส
“ไปกันเลยไหมคะ”
“รอสักครู่นะ เดีย๋ วรอคุณอาสุดใจเอาของออกมาก่อนจ้ะ”
“ค่ะ”
หลังจากนัน้ ไม่นานสุดใจก็ออกมาพร้อมกับกล่องเครื่องเพชร
ชุดใหญ่ทใ่ี ส่ไว้ในกล่องเซฟสีเงิน มีคณ
ุ ลุงบอดี้การ์ดตามไปด้วยหนึ่งคน
เป็ นทัง้ คนขับรถด้วย ทัง้ หมดขึ้นรถส่วนตัวของทางร้าน แล ้วก็ม่งุ ตรง
ไปยังโรงแรมชื่อดังทีอ่ ยู่ไม่ไกลจากนี้เท่าไร สิรนิ ภาเองก็เพิง่ จะทราบว่า
จะต้องไปส่งให้กบั ลู กค้าที่โรงแรมไหน พอมาถึงแลว้ หัวใจดวงน้อย
ก็เต้นไม่เป็ นส�ำ่ เมือ่ เห็นว่าเป็ นโรงแรมของตระกูลเชอร์รอสติ
“อู้ โยงแยมใหญ่จงั ค่าคุณแม่”
นาวาตัวน้อยห่อปากท�ำตาโตเมือ่ เข ้ามาด้านใน เจ้าตัวมองรอบๆ
แลว้ รู้สกึ ตื่นเต้น เพราะไม่เคยเขา้ มาโรงแรมหรู ๆ แบบนี้มาก่ อนเลย
สักครัง้
“อย่าซนเดินหลงไปไหนนะคะ”
“ค่ าคุณแม่ หนู ไม่ซนค่ า” นาวาตัวน้อยโบกมือไปมาเอียงคอ
บอกกับมารดาด้วยน�ำ้ เสียงเจื้อยแจ้ว ส่งสายตาใสซือ่ บอกเป็ นนัยๆ ว่า
หนู ไม่ซนแน่ค่ะ
“น่ารักทีส่ ุดค่ะ”
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“อิจฉาปลายเหลือเกินทีม่ ลี ูกสาวน่ารักแบบนี้” สุดใจนัน้ แต่งงาน
มาหลายปี แล ้วแต่กย็ งั ไม่มบี ตุ ร เพราะสามีนำ�้ เชื้อไม่ค่อยแข็งแรง ท�ำให ้
ยังไม่สามารถมีลูกได้ เมือ่ เห็นความน่ ารักของนาวาเขา้ บ่อยๆ ก็ทำ� ให ้
เกิดความอิจฉานิดๆ
“พีส่ ุดใจก็รบี มีสคิ ะ แล ้วไปปรึกษากับคุณหมอหรือยังคะ”
“ไปแล ้ว ถา้ รอบนี้ไม่สำ� เร็จ พีก่ บั สามีตกลงกันว่าจะใหค้ ุณหมอ
คัดเชื้อให ้แล ้วละ”
“ดีค่ะ มีตอนนี้จะได้โตทันใช้ค่ะ”
“จะได้น่ายักเหมือนหนู ดว้ ยค่าคุณอาสุดใจ” สาวน้อยนาวาเอียง
ศีรษะน้อยๆ มาจากด้านหลังของมารดาแล ้วบอกกับคุณอาสุดใจด้วย
น�ำ้ เสียงใสๆ กับรอยยิ้มน่ารักเห็นฟันซีเ่ ล็ก แก้มน้อยป่ องราวกับซาลาเปา
น่าบีบ อดไม่ได้ทจ่ี ะเอื้อมมือไปบีบเบาๆ
“อ๊า” สาวน้อยนาวาร้องออกมาแลว้ หัวเราะคิกคักอย่างชอบใจ
จับมือของคุณแม่คนสวยเอาไว ้แน่น
ความน่ารักของนาวาตัวน้อยท�ำใหแ้ ขกและพนักงานของโรงแรม
แห่งนี้หนั มามองแล ้วหันไปกระซิบกระซาบกันแผ่วเบา
“เด็กคนนัน้ น่ารักจังเลย”
“อืม น่ารักมาก ฉันอยากมีลูกสาวน่ารักแบบนี้บ ้าง”
หลังจากที่สิรินภาเขา้ ลิฟต์ไปเรียบร้อยแลว้ พร้อมกับคนอื่นๆ
ถา้ เธอได้เหลือบมองออกไปจะพบเจอกับคนทีท่ ำ� ใหเ้ ธอต้องตกใจอย่าง
แน่นอน ประตูลฟิ ต์ปิดลงกัน้ การมองเห็น ส่วนเหมันต์นนั้ มีความรู้สกึ
ว่ามีบางอย่างใหเ้ ขาต้องหันไปมองประตูลฟิ ต์สำ� หรับลูกค้าที่กำ� ลังปิ ด
เขาเห็นเพียงเด็กหญิงตัวน้อยที่มองมายังเขาพร้อมกับยิ้มกวา้ งพูดคุย
กับบางคน เขารูส้ กึ คุน้ สายตาอย่างประหลาด แต่เมือ่ ประตูลฟิ ต์ปิดแล ้ว
เขาก็ดงึ สายตากลับมาตรงไปยังลิฟต์ส่วนตัวส�ำหรับผู ้บริหารเท่านัน้
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