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“ฉันใหทางเลือกแกสองทางเทานั้นพาขวัญ หนึ่ง วางแผนจับใคร

คนใดคนหนึ่งของคีรานอฟเพื่อเรียกรองเงินจากพวกเขาใหไดมากที่สุด”
“พอ ทําไมตองใหพาทําแบบนั้นดวย พาไมเขาใจคะ”
พาขวั ญ ส า ยหน า ไปมา ดวงหน า หวานซี ด เผื อ ดแทบไร สี เ ลื อ ด
ตื่นตระหนก เมื่อไดฟงคําพูดของบิดา มันชางดูโหดรายเหลือเกิน มือของ
เธอกําพนักเกาอี้ที่ตัวเองนั่งอยูแนน เหงื่อซึมเต็มฝามือ อุณหภูมิภายใน
หองทํางานของบิดาวาเย็นแลว แตมันกลับยิ่งเย็นมากขึ้นเมื่อบิดาเรียกเธอ
มาออกคําสัง่ ทีเ่ ธอไมคดิ วาจะไดยนิ จากปากของทาน ใบหนาดุดนั สีแทนทีม่ ี
ริ้วรอยตามวัย ผมสีดําแซมดวยสีขาวรําไร ดวงตาที่บงบอกวาผานอะไร
ในชีวิตมามากจองมองมาที่เธอเขม็งแกมไมคอยจะพอใจสักเทาไร
“เพราะแกเปนลูกฉัน แกมีหนาที่ตองทดแทนบุญคุณพอที่ใหกําเนิด
แก เปนคนที่เลี้ยงดูสงเสียแกมาจนโต จากนังแมแสนรานของแกที่ทิ้งฉัน
และแกไปกับชูของมัน”
ยงยศกัดฟนกรอด ทุบมือลงกับโตะทํางานเสียงดังจนพาขวัญสะดุง
เฮือกอยางตกใจ เขาเทามือขางหนึ่งกับโตะทํางาน อีกมือหนึ่งชี้หนาพาขวัญ
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แววตาเกรีย้ วกราดอยางเห็นไดชดั เมือ่ ตองพูดถึงแมของพาขวัญทีท่ งิ้ ลูกสาว
ไปกับสามีใหม แมวาแมของพาขวัญจะเปนเพียงเมียนอยของเขาก็ตาม แต
มันก็ทาํ ใหเขารูส กึ เสียหนาอับอายจนมาถึงทุกวันนี้ และไมคดิ ทีจ่ ะลืมเรือ่ งนี้
ไปไดงายๆ
“ฮึก” พาขวัญเมมปากกลัน้ นํา้ ตาเอาไวใหมากทีส่ ดุ เธอโดนบิดาชีห้ นา
ดาแบบนี้มานับครั้งไมถวนเมื่อเธอทําไมไดดั่งใจทาน และเธอก็ไมคุนชิน
กับมันเลยสักครัง้ มันเปนเหมือนเรือ่ งทีท่ าํ ใหเธอปวดราว สะทอนใจเหลือเกิน
ดวงตากลมโตที่มีแพขนตางอนยาวปกคลุมแดงกํ่าเพราะกลั้นนํ้าตาเอาไว
“ถารองใหฉันเห็น ฉันจะตบหนาแก ไมตองมาทําตัวนาสงสาร และ
ไมตองคิดถึงนังแมของแกดวย ทําตามที่ฉันบอก จําเอาไว”
“คะ” พาขวัญหลุบตามองมือตัวเองที่เอามาบีบประสานไวที่หนาตัก
และไมคิดเถียงเพราะรูวาไมชนะอยางแนนอน
“ถาแกไมทํา ทุกอยางไมเวนแมแตบานนี้ก็จะไมเหลือ จะไมมีที่ให
แกหรือคนอื่นๆ ซุกหัวนอนไดอีก และถาแกไมทําตามอยางแรกที่ฉันบอก
ก็มีอยางที่สองก็คือเอาเงินจากบัญชีของคีรานอฟมาใหได แกทําเรื่องบัญชี
อยูแลวนี่ มีหนาที่รับผิดชอบตรงนั้นโดยตรง ตกแตงบัญชียักยอกเงินใส
บัญชีตัวเองแลวเอามาใหฉัน”
“อะไรนะคะ” พาขวัญนิ่งตัวแข็งทื่อจองมองบิดาไมวางตา คนหาวา
สิ่งที่ไดยินนั้นจริงหรือไมจริง
“แกไดยินไมผิด ฉันสั่งใหแกทําอยางใดอยางหนึ่ง และใหแกเลือก
แกก็ตองเลือก ถาแกไมทําฉันจะสงแกไปอยูกับเจาหนี้ของฉันแทน เลือก
เอาก็แลวกัน”
ยงยศทิ้งตัวลงนั่งที่เกาอี้อยางแรง จองมองมาพาขวัญนิ่งๆ เขาให
ทางเลือกกับเจาตัวไปแลว เหลือแตวา เจาตัวจะตัดสินใจอยางไร และตอนนี้
เขาก็รอคําตอบ
“พอ...พอเปนหนี้เหรอคะ เทาไร พาอาจจะชวยได” พาขวัญรองถาม
เสียงสั่นเครือ
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“ฉันเปนหนีส้ องลาน แกมีปญ
 ญาชวยฉันเหรอหืม มีไหมเงินสองลาน”
“สองลาน!” พาขวัญเบิกตาขึ้นอยางตกใจ มือไมสั่นเทา เธอตองทรุด
ลงไปกับพื้นแนๆ ถาเธอยืนอยู เงินสองลานมันมากเกินกวาที่เธอจะหาได
“ใชสองลาน ยังไมรวมดอกเบี้ยอีกสองสามแสน เขาใหเวลาฉันแค
หนึ่งเดือน แกจะตองเลือกแลววาแกจะเลือกทําอะไร”
“พา...พาไม...” พาขวัญถึงกับพูดไมออก เธอกลอกตาไปมา สมอง
นอยๆ คิดวนเวียนเห็นแตจาํ นวนเงินทีบ่ ดิ าบอกมา ทานไปทําอะไรถึงไดมหี นี้
มากมายมหาศาลขนาดนี้ แลวแมใหญรูหรือเปลา แมใหญในที่นี้หมายถึง
อําภา ภรรยาที่ถูกตองตามกฎหมายของบิดาเธอ และเจาตัวก็เลี้ยงเธอ
มาตั้งแตเล็ก ดีกับเธอ ไมคิดวาเธอเปนลูกสาวของเมียเล็กๆ ของบิดา
แตอยางใด
“ฉันจะใหเวลาแกคิดสองวันแลวฉันจะมาเอาคําตอบ”
“เรื่องนี้แมใหญรูไหมคะ เรื่องที่พอเปนหนี้” พาขวัญกลืนกอนแข็งๆ
ลงคอกลั้นใจเอยถามออกมา เธอมองหนาบิดาอยางหวาดหวั่นเล็กนอย
“ไมรู ถาแกพูดเรื่องนี้ใหอําภาไดยิน ฉันจะไมมีทางเลือกอะไรใหแก
ทั้งนั้น นอกจากสงแกไปชดใชแทนเงินทั้งหมด” ยงยศเคนเสียงลอดไรฟน
ออกมาเหี้ยมๆ ใหพาขวัญไดหวาดหวั่น สีหนาและแววตาของบิดาไมได
บงบอกวาพูดเลนแตอยางใด พาขวัญพยักหนารับไรเสียงพูด
“เขาใจที่ฉันบอกไหม ไมใชพยักหนารับอยางเดียว”
“พาเขาใจคะ” พาขวัญขานรับบิดาเสียงตะกุกตะกักเล็กนอย สีหนา
เธอยังคงไมสูดีสักเทาไร
“ดี ตัดสินใจใหดีๆ ละ ออกไปไดแลว ฉันจะพักสักหนอย” ยงยศ
รับคําเสียงขรึม พรอมกับโบกมือไลใหพาขวัญออกไปจากหองทํางานของเขา
ไมใชอะไรหรอก ตอนนี้ใกลไดเวลาที่นัดกันเลนการพนันแบบออนไลน
นั่นเอง เขาหวังจะแกมือเพื่อใหไดเงินคืนมาบาง จะไดลดหนี้ แตถามีโอกาส
เขาจะไปเลนเองที่บอน แตชวงนี้ตองงดไปชั่วคราวเพราะยังไมอยากเจอ
การทวงหนี้โหด
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พาขวัญเมมปากมองหนาบิดาอยางขอความเห็นใจ แตเธอไมไดรับ
การตอบกลับมา เธอจําตองนิ่งเงียบลุกขึ้นจากเกาอี้ที่นั่ง เดินออกจากหอง
ทํางานของบิดาไป
“นังลูกคนทรยศ จะกลาขัดคําสั่งฉันเหรอ ถาขัดไดเจอดีแน”
ยงยศจองมองไปยังประตูหองทํางานของตัวเอง ถอนหายใจพรืด
นัง่ เขนเขีย้ วเคีย้ วฟนอยางไมพอใจ เขายังคงคิดแคนแมของพาขวัญไมหาย
ไมวาเวลาจะผานไปนานเทาไร ถาอําภาเมียที่ถูกตองตามกฎหมายของเขา
ไมขอเอาไว เขาจะยกมันใหคนอื่นไปแลว และเขาก็ปลอยใหอําภาเลี้ยงมา
โดยคอยมองหางๆ เทานั้น คอยสั่งสอนในแบบของเขา หลังจากเรียนจบ
จนทางคีรานอฟเสนองานมาให เพราะตอนที่มันเรียนอยูนั้นมันไปฝกงาน
ที่ไร และทางนั้นก็นาจะชอบ เลยเสนอรับเขาทํางาน พาขวัญยอมรับงาน
เพราะวาใกลบานไมตองไปไหนไกล แมวาเขาจะไมเห็นดวยแตก็ไมไดพูด
ออกมา และงานมันก็คนละสวนกับที่เขาทําอยู ไมไดเห็นหนากันบอยๆ
อยูแลว เพราะเขาเห็นหนามันทีไรก็รูสึกโมโหเรื่อยไป ที่ทนคุยอยูก็เพราะ
จะตองใชงานมันแคนั้นเอง

พาขวัญเดินออกมาจากหองทํางานของบิดาแลวมาหยุดที่หนาบาน

ใต ต  น ไม ใ หญ หย อ นตั ว นั่ ง ลงที่ ชิ ง ช า ใช เ ท า ดั น พื้ น ดิ น ให มั น ไกวช า ๆ
ทามกลางความมืดและเสียงหรีดหริ่งเรไรที่ดังระงม มันไมไดชวยใหหัวใจ
ทีป่ วดราวของเธอสงบไดเลย พาขวัญเปนลูกสาวของ ยงยศ กุลกิจรักษ และ
เมียเล็กๆ ทีห่ นีไปพรอมกับผูช ายตัง้ แตเธอยังเล็ก จนไดอาํ ภาเมียจดทะเบียน
ถูกตองตามกฎหมายของยงยศเปนผูเลี้ยงดูเธอจนโตขึ้นมาเปนสาวอายุ
ยี่สิบสาม รางบอบบาง ผิวขาวเหลืองเนียนนุม ผมยาวสลวยหยักศกนิดๆ
สีดําขลับ ใบหนาเรียวรูปไข ดวงตากลมโต จมูกโดงรั้น ริมฝปากอวบอิ่ม
สีชมพูนาสัมผัส เธอนึกถึงอําภาแลวก็ใหใจหาย แมใหญไมทราบวาบิดา
สรางหนี้สินมากมายขนาดนี้ จนตองมาบีบบังคับใหเธอทําเรื่องผิดศีลธรรม
และผิดกฎหมาย โดยไมสนใจวาเธอจะรูสึกอยางไรแมแตนอย
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ขอบตาและปลายจมูกของเธอแดงกํา่ เพราะกลัน้ นํา้ ตาเอาไว พาขวัญ
เงยหนามองไปยังทองฟามืดมิดที่มีดวงดาวสองแสงระยิบระยับสวยงาม
ทองฟากวางใหญดูน่ิงสงบเยือกเย็น แตก็ยังมีดาวดวงเล็กๆ เปนเพื่อน
มากมาย
พาขวัญทํางานเกี่ยวกับบัญชีใหกับคีรานอฟที่ไรก็จริง แตการทํา
แบบนั้นเธออาจจะตองติดคุกถาถูกจับได และหนทางที่บิดาบอกใหจัดฉาก
ใหมีเรื่องฉาวๆ เพื่อเรียกรองเงิน เธอคงจะไมทําอยางแนนอน เพราะเธอ
คงจะไมสามารถเขาถึงตัวของพวกเขาไดขนาดนัน้ เธอทํางานและอยูค อ นขาง
หาง ไมใชเลขาฯ หรือคนที่เขานอกออกในหองทํางานหรือบานเขาไดงาย
แตก็ใชวาจะหาทางไมไดเลย แตเธอเลือกที่จะไมทํา เพราะเจานายของเธอ
คนนี้คอนขางดุดัน เย็นชา และโหดเหลือเกิน นั่นก็คือ อาชา คีรานอฟ
ผูช ายทีเ่ ธอคิดวาไมนา เขาใกลมากทีส่ ดุ เขาอยูท ไี่ รตลอดเวลามากกวาพีน่ อง
คนอืน่ ๆ ทีต่ อ งเดินทางไปดูแลกิจการทีม่ มี ากมายทัง้ ในไทยและตางประเทศ
สวนเขาดูแลทีน่ เี่ ปนหลัก และถึงแมจะเดินทางบาง แตกน็ านๆ ที เทาทีจ่ าํ ได
เธอนับครั้งได ปหนึ่งๆ เขาเดินทางแคหนึ่งหรือสองครั้งเอง อีกอยางเขามี
ผูหญิงสวนตัวอยูที่บานพักอยูแลวดวย คนงานหญิงเคยกระซิบกระซาบ
ใหฟงวาเขาจะเปลี่ยนหนาไปเรื่อยๆ ประมาณหาหกเดือนก็เบื่อแลว และ
เขาก็ไมผูกมัดกับใครเปนพิเศษ แตคนนี้อยูนานยังไมไดยายออกไปไหน
เปนนางแบบสาวสวยที่อยูเกือบๆ เจ็ดเดือน จนหลายๆ คนเริ่มพนันขันตอ
กันวาจะอยูอีกนานเทาไร แลวถาเธอไมทําทั้งสองอยางนี้ พอของเธอก็จะ
สงตัวเธอใหกับเจาหนี้ ถาเธอหนีไมยอมทําตามที่บิดาบอก เจาหนี้ก็จะตอง
มาที่นี่และยึดทุกอยางไปจนหมด แมใหญคงจะตองหัวใจวายตายอยาง
แนนอน ชวงนี้ทานยิ่งสุขภาพไมคอยแข็งแรง สมัยสาวๆ ทานตองรบรากับ
ผูหญิงของบิดา และตอนนี้ทานก็ปลงแลว บิดาก็ยังคงมีอีหนูไปเรื่อยๆ แต
ไมเปนตัวตนใหแมใหญตองเจ็บชํ้านํ้าใจเหมือนเมื่อกอน แตเรื่องการเงิน
สําคัญมากในตอนนี้
“ฉันจะทําอยางไรดี” พาขวัญขมวดคิ้วเมมปาก มือที่กําเชือกอยูนั้น
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เกร็ง ตัดสินใจไมตกวาจะเอาอยางไรกับเรื่องนี้ดี
“สองลานกวารวมดอกเบีย้ ” เธอพึมพําออกมาแผวเบา ตอใหขายทีด่ นิ
ที่อยูพรอมกับบานหลังนี้ไปยังไดไมถึงสองลานเลย อาจจะไดแคลานกวา
พาขวัญหยุดไกวชิงชาปลอยใหมันหยุดนิ่ง ลมเย็นๆ พัดผาน เธอ
ลุกยืนมองไปยังบานที่อยูมาแตเด็ก แมวาจะไมอบอุนสักเทาไร แตมันก็ยัง
ดีกวาไปอยูที่อื่นหรือตัวคนเดียวแนๆ อําภาไมไดเปนแมเลี้ยงใจราย แถม
เจาตัวยังใจดีมากเสียดวย จะใหเธอทิง้ ทานไปไดอยางไรกัน เธอถอนหายใจ
ยาวๆ เดินกลับเขามาในบานตรงไปยังหองนอนของตัวเอง รูวาคืนนี้คง
ไมสามารถขมตาใหหลับไดอยางแนนอน

อยางที่คิด พาขวัญมาทํางานดวยจิตใจที่ไมคอยอยูกับเนื้อกับตัว

สักเทาไร เธอมองไปยังตัวเลขบนจอคอมพิวเตอรดวยหัวใจสั่นๆ เพียงแค
เธอตกแตงบัญชีทีละเล็กนอยไมใหคีรานอฟรูตัว เงินก็จะเขามาอยูในบัญชี
ของเธอไดอยางแนนอน ภายในสองสัปดาห เงินทั้งหมดก็ครบตามจํานวน
ที่จะตองไปใชหนี้แลว เธอเริ่มรูสึกหวาดหวั่นและสั่นจนรับรูได เพราะนิ้ว
มันสั่นจนเธอตองเอาลงไปแนบกับหนาขาเพื่อไมใหคนอื่นๆ สังเกตเห็น
“เปนอะไรพาขวัญ วันนี้ดูเหมือนเหมอๆ นะ นอนนอยเหรอ หรือวา
ดูซีรีสหนักไปหนอย”
“เออคะ ดูซีรีสเยอะไปหนอยคะคุณพนิต” พาขวัญหันขวับไปมอง
พี่ที่ทํางาน พนิตเปนเลขาฯ หนาหองคนที่สองของ อาชา คีรานอฟ เจาตัว
รูจักกับคนที่สํานักงานนี้ทุกคนเพราะทํางานมานานตั้งแตสมัยสาวๆ
“มินาละถึงไดดูเพลียๆ” พนิตพยักหนายิ้มๆ แลวตองเบนสายตาไป
มองดานหนาแทน เมื่อถูกยิงคําถามจากคนที่นั่งอยูโตะทํางานดานหนาของ
พาขวัญ
“พีพ่ นิต วันนีค้ ณ
ุ อาชาเขามาพรอมกับผูห ญิงของทานดวยนะ ใชไหม
คะ เห็นเขาไปในหองทํางานแลวก็ปดแนนเลยดวย” เพื่อนรวมงานที่นั่งอยู
ที่โตะทํางานดานหนาของพาขวัญหมุนเกาอี้ยื่นหนาเขามาถามอยางรวดเร็ว
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เพราะอยากรู เธอเห็นแวบๆ เอง
“ยุงเรื่องเจานายเดี๋ยวก็โดนคุณอาชาอาละวาดหรอก”
“ก็อยากรูนี่คะ คนนี้คุณอาชาจริงจังหรือเปลาคะเนี่ย คบนานที่สุด
เลยคะ”
“ไปถามคุณอาชาเองเลยแลวกันดีไหมหืม” พนิตเลิกคิ้วขึ้นนิดๆ
ยอนคนถามอยางรวดเร็ว เปนที่รูกันวาอาชานั้นดุแคไหน
“งะ พี่พนิตบอกหนอยก็ไมได” เจาตัวรีบยนคอทําหนาจอยๆ อยาง
รวดเร็ว พาขวัญไดแตแอบยิ้มขํา ทําใหลืมเรื่องเครียดๆ ไปไดบาง
“ดูกันตอไปแลวกัน” พนิตไมตอบอะไรทั้งนั้น พูดเสร็จก็เดินจากไป
ทิ้งใหพาขวัญและเพื่อนรวมงานมองหนากัน แลวตางคนก็ตางทํางานของ
ตัวเอง พาขวัญกลับมาคิดเรื่องเงินอีกครั้ง เธอนั่งมองตัวเลขที่อยูตรงหนา
และแฟมบัญชีซื้อขายมากมายเปนตั้ง เธอหยิบขึ้นมาพรอมกับคอยๆ ไลดู
ดวยหัวใจที่สั่นไปดวยความหวาดกลัว แตเหมือนวาเธอจะเหลือทางเลือก
ไมมากนัก ริมฝปากเมมจนเปนเสนตรง คิ้วขมวดมุน เธอนั่งทํางานไปดวย
ความเครียดทั้งวัน สมองตื้อและอึนไปหมดแลวตอนนี้ เสียงกริ่งบอกเวลา
เลิกงานทําใหเธอสะดุงสุดตัว หลายๆ คนเก็บของเตรียมกลับกัน พาขวัญ
เองก็ปดคอมพิวเตอร รีบเก็บขาวของใสกระเปาสะพาย ผุดลุกขึ้นยืนกาว
เทายาวๆ ตามเพื่อนของตัวเองไปอยางรวดเร็ว
“เอม เราขอคุยอะไรดวยหนอยสิ” พาขวัญตัดสินใจทีจ่ ะหาทางเลือกอืน่
ดูกอน อยางเชนตอนนี้ เธอเดินเขาไปใกลๆ เพื่อน กลืนนํ้าลายลงคอมอง
เพื่อนนิ่งๆ และลังเลนิดหนอย
“ไดเลย มีอะไรเหรอพา” เอมหันมามองเพื่อนยิ้มๆ พาขวัญจับแขน
เพื่อนดึงไปยังมุมนอกสํานักงาน กมหนาถอนหายใจเหลือบตามองเพื่อน
อยางจริงจัง
“เอมรูจักพวกปลอยเงินกูบางไหม” พาขวัญกระซิบถามดวยนํ้าเสียง
แผวเบา เธอกัดริมฝปากดวยความรูสึกอาย เหงื่อซึมหนาผากเล็กนอย
ใบหนาเจื่อนๆ เมื่อเห็นเพื่อนมองมาที่เธออยางไมอยากจะเชื่อ
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“มีปญหาอะไรหรือเปลาพา”
“ฉันแคอยากไดเงินนะ”
“เอาจริงเหรอ พวกเจาของเงินกูโหดมากเลยนะ ถาจายไมตรงหรือ
วาไมมีจายก็ถูกตามแบบโหดๆ เลยนะ”
เอมถามอยางไมแนใจ เพราะพวกปลอยเงินกูเดี๋ยวนี้โหดจะตายไป
ไมคอยนาไวใจดวย พาขวัญเปนหญิงสาวหนาตาดี ถาไมมีเงินไปใชหนี้
รับรองไดเลยวาพวกมันตองเอาตัวเธอไปขัดดอกอยางแนนอน เธอไมอยาก
เห็นเพื่อนตองตกอยูในวังวนนี้
“ฉันรูๆ แตวา..”
“ฉันวาอยาไปกูเ ลยนะ ลองไปกูธ นาคารดูไหม จะซือ้ บานหรือวาซือ้ รถ
ละ”
“เปลาหรอก ถามเผื่อๆ เอาไวเทานั้นเอง”
“อือ ถายังไมพรอมก็อยากูเลยนะ เชื่อฉันเถอะ”
“อือ ไมอยากเสี่ยงเหมือนกัน” พาขวัญพยักหนาใหกับเพื่อนเจื่อนๆ
เธอก็พอจะรูแหละวาพวกปลอยเงินกูนอกระบบคอนขางโหด แตคิดวา
เพื่อนจะมีที่แบบไมโหดแนะนําบาง แตไดฟงแบบนี้ก็ใจไมดีสักเทาไร กลัว
โดนทวงหนี้โหดเหมือนกัน
“กลับกันดีกวา พาจะแวะไปเที่ยวไหนกอนไหม”
“ไมดกี วา ไมอยากกลับดึกๆ นะ ทางเขาบานคอนขางเปลีย่ ว” พาขวัญ
สายหนาหวือ เธอคงไมมีจิตใจจะเที่ยวอะไรตอนนี้หรอก เพราะกําลังคิดหา
วิธีเอาเงินมาใชหนี้ใหได และเหมือนจะเหลือทางเลือกใหนอยลงไปทุกที
“ขับรถระวังๆ หนอยนะ เดี๋ยวเอมเที่ยวเผื่อแลวกัน” เอมบอกกับ
พาขวัญยิ้มๆ แลวก็แยกตัวไปขึ้นรถของตัวเองขับออกไป สวนพาขวัญนั้น
ก็ยนื นิง่ ตรงรถของเธอ มองสํานักงานนิง่ ๆ ดวงตาคูส วยฉายแววหวาดหวัน่
ปลายจมูกบานออกนิดๆ และมันเริ่มแดงเมื่อเธอตัดสินใจวาจะทําอยางไร
และเปนทางเลือกทีอ่ าจจะทําใหเธอติดคุกไปอีกหลายปถา ถูกจับได พาขวัญ
ตัดสินใจไดแลวก็เปดประตูรถขึ้นไปนั่ง ฟุบหนากับพวงมาลัยรถคันเกา
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ของตัวเองที่ไดตอมาจากบิดา แลวก็รองไหออกมาอยางอับจนหนทาง
เธอรองไหจนพอใจก็เงยหนาขึ้น ยกมือปาดนํ้าตาออกจากดวงตา
แดงกํ่า สตารตรถและขับออกไปจากลานจอดรถ โดยมีสายตาเขมๆ ของ
ใครบางคนมองตามไป เพราะรถของเธอเปนคันสุดทายทีอ่ อกจากลานจอดรถ
“มีอะไรเหรอคะคุณอาชา” สาวสวยที่ยืนอยูดานหลังรางสูงเอื้อมมือ
มากอดรัดเขา เบียดเนื้อตัวเขาหาแนบชิด มือไมที่กอดรัดก็อยูไมสุขนัก
“ไมมอี ะไร” อาชาละสายตาจากรถคันเกาทีเ่ พิง่ ขับออกไป กอนหนานี้
เขาเห็นเธอกระซิบกระซาบอะไรกับเพื่อนแลวก็แยกจากกัน เพื่อนของเธอ
ขับออกไปสักพักแลว แตรถคันสุดทายที่เขาเห็นเพิ่งจะขับออกไปไมนาน
เขาขมวดคิ้วนิดๆ ใบหนาคมเขมนิ่งดุดัน และไมไดใหความสนใจอีกเมื่อ
ถูกกระตุนจากคนที่สวมกอดจากทางดานหลัง เขาหันไปกอดเธอและจูบ
ริมฝปากที่เผยอรอรับหนักๆ ผละออก ยิ้มมุมปากเล็กนอย
“แคนี้เองเหรอคะ”
“เดี๋ยวคอยไปตอที่บาน” เขายกมือขึ้นมาปดแกมเธอเบาๆ อยาง
ยั่วเยา สรัญญาเปนดารานางแบบสาวสวยที่ไดคบกับเขานานกวาคนอื่นๆ
“ไดคะ แลวนี่คุณอาชาจะทํางานตออีกหนอยหรือเปลาคะ หรือวาจะ
กลับแลว”
“เดี๋ยวฉันจะไปในตัวเมืองสักหนอย เธอรอฉันที่บาน เดี๋ยวฉันใหคน
ไปสง”
“ไดคะ” สรัญญาพยักหนารับ แสรงทํางอนเล็กนอย แตยกมือขึ้น
คลองคอเขาเอาไว เขยงตัวขึ้นจูบริมฝปากของเขาอีกครั้งกอนจะผละออก
พรอมกับสงสายตายัว่ ยวน เธอไปๆ มาๆ ทีน่ กี่ บั กรุงเทพฯ อยูต ลอด เพราะ
ตองไปถายโฆษณาเดินแบบเปนครั้งคราว และชวงนี้ตารางงานของเธอก็
วางทําใหมีเวลาอยูที่นี่นาน
อาชา คีรานอฟ อายุสามสิบหาป เปนลูกชายคนที่สองในจํานวน
พี่นอ งทัง้ หมดหาคน เขาเปนฝาแฝดของพีช่ ายชือ่ อาชัญ นองชายอีกสามคน
ชือ่ อคินทร อัครวินทร และอชิรวัฒน ไลตามลําดับ เขาเปนทายาททางธุรกิจ
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คนสําคัญของเมืองไทยและตางประเทศ บิดาเขาคือ มารคัส คีรานอฟ หรือ
คุณมารค ลูกครึ่งอเมริกัน-รัสเซีย ตระกูลของเขาเปนเจาของคีรานอฟออฟ
อเมริกา สถาบันการเงินยักษใหญของอเมริกา เปนตระกูลที่ทรงอิทธิพล
ทีส่ ดุ ในอเมริกา สถาบันการเงินนีค้ รอบคลุมทัง้ ลูกคานิตบิ คุ คล บริษทั เอกชน
หนวยงานรัฐ และบุคคลทั่วไป มีผลิตภัณฑทางการเงินหลากหลาย การให
สินเชือ่ ทางธุรกิจ สินเชือ่ บุคคล บัตรเครดิต ทองคํา การแลกเปลีย่ นเงินตรา
รวมถึงตลาดเงิน ตลาดหุน อสังหาริมทรัพย ความเชี่ยวชาญของคีรานอฟ
ออฟอเมริกาคือการใหบริการผลิตภัณฑทางการเงินในทุกตลาดหุน ขนาดใหญ
ทัว่ โลก รวมถึงการใหคาํ ปรึกษาดานกลยุทธและโครงสรางองคกรธุรกิจดวย
มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่มหานครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา เขาได
พบรักกับ เภตรา บูรพาพิพัฒน หรือคุณแพท ซึ่งก็เปนทายาทของตระกูล
ที่ทรงอิทธิพลของเมืองไทย และครอบครองธุรกิจหลากหลายในเมืองไทย
เรียกไดวาแทบจะครอบคลุมทุกอยางก็วาได เชน สนามกอลฟ รีสอรต
ฟารมมา สนามแขงรถ ไรองุน และไรผลไมออรแกนิก จนมีทายาททีแ่ ข็งแกรง
ทั้งหาคน พวกเขาทัง้ หาชวยกันดูแลบริหารสถาบันการเงินของพอ และดูแล
ธุรกิจของฝง มารดาที่เมืองไทยดวย แบงสันหนาที่กันไดอยางลงตัว และ
พวกเขาก็สามารถบริหารงานไดอยางดีไรทตี่ ิ ทําใหหนุ สวน คูค า หรือแมแต
ลูกนองไรขอ กังขาใดๆ
คฤหาสน คี ร านอฟตั้ ง อยู  ใ นบริ เ วณเขาใหญ จั ง หวั ด นครราชสี ม า
กินเนื้อที่หลายพันไร กวางใหญสุดลูกหูลูกตา เปนที่ดินเกาแกของตระกูล
บู ร พาพิ พั ฒ น มี ค ฤหาสน ห ลั ง ใหญ ห นึ่ ง หลั ง ตกแต ง สไตล ยุ โ รปและ
คอนเทมโพรารี และลูกชายทัง้ หาคนก็มบี า นเดีย่ วขนาดใหญในพืน้ ทีส่ ว นตัว
ที่จัดสรรใหกับลูกๆ ทั้งหาคนไดอยูใชชีวิตของตัวเอง เรียกไดวาเปน
อาณาจักรขนาดใหญที่นอยคนจะไมรูจักเมื่อพูดถึงตระกูลนี้
อาชาเปนผูช ายรูปงามหลอแบบดิบเถือ่ น ผมสัน้ หยักศกสีนาํ้ ตาลเขม
ตัดรองทรง หนาผากกวาง คิว้ หนาพาดเหนือดวงตาคมเขมดุดนั สีนา้ํ ตาลเขม
เชนเดียวกับเสนผม จมูกโดงเปนสัน ริมฝปากบางแดงเรื่อ รายลอมไปดวย
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หนวดเคราที่เจาตัวตัดเล็มอยางดี ลําคอแข็งแรงรับกับบากวางบึกบึน
หนาอกแกรงอุดมไปดวยกลามเนื้อ หนาทองเปนลอน เรียกไดวาเขามีหุน
ราวกับนักกีฬา สูงใหญ ประกอบกับผิวสีแทนทําใหเขาดูเขมมากยิ่งขึ้น เขา
คอนขางเย็นชาดุดัน แตมีเสนหมากๆ พี่นองคนอื่นๆ ของเขาก็หลอเหลา
ไมแพกัน
สรัญญาเจอกับเขาที่งานเดินแบบและไดรูจักกันตั้งแตตอนนั้น เขา
เสนอใหเธอมาเปนคนของเขา และแมวาเธอจะแสรงทําเปนปฏิเสธใน
ตอนแรก แตเสนหของเขากับขอเสนอที่ยากจะปฏิเสธทําใหเธอยอมเปน
ของเขางายๆ เธอสบายและไมตองรับงานเยอะเหมือนกอน เขาเลี้ยงดูเธอ
อยางดีและเธอก็อยูกับเขาเกือบปแลว และหวังวาเขาจะไมเบื่อเธองายๆ
เหมือนกับผูห ญิงคนกอนๆ เธอหวังไปถึงการแตงงานดวยซํา้ ไป เธอจะตอง
เกาะเขาไวใหแนนที่สุด เพราะใครๆ ก็พูดวาเขาคบกับเธอนานกวาผูหญิง
คนอื่นๆ นั่นทําใหเธอรูสึกภูมิใจ
อาชาไปนัง่ ทีโ่ ตะทํางาน เช็กงานอีกเล็กนอยแลวเขาก็ปด คอมพิวเตอร
เรียกใหเลขาฯ หนาหองไปสงสรัญญาที่บานพัก
“วิกรชวยพาคุณสรัญญาไปสงที่บานดวยนะ”
“ไดครับคุณอาชา”
“อยากลับดึกมากนะคะ สรัญรอคุณอยูคะ” สรัญญาเดินเขามา
วางมือกับบา เขยงตัวขึ้นจูบแกมเขาเบาๆ และผละออก บอกดวยนํ้าเสียง
หวานๆ เมือ่ อาชาพยักหนารับเธอก็เดินออกไปกับเลขาฯ ของเขา อยากจะให
เขาชวนไปดวยใจจะขาด แตเขาก็ไมชวนเธอแมแตนอย ทําใหเธอจําตอง
ตามเลขาฯ ของเขาออกไปอยางไมคอยพอใจสักเทาไร จําตองเก็บอาการ
เอาไว
อาชามองนิ่งๆ พอทุกคนออกไปหมดแลวเขาก็หมุนตัวเดินออกจาก
หองทํางาน เขาเดินมาถึงรถแลนดโรเวอรสีดําคันใหญ แลวขับออกไปจาก
ตรงนี้ เขาขับตรงเขาไปในตัวเมืองที่นัดกับเพื่อนเอาไว เปนรานเหลาสุดหรู
โดยเจาของก็เปนเพื่อนเขาเองนั่นแหละ
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ครืด ครืด
โทรศัพทสั่น เขากดรับหูฟงบลูทูธเพื่อรับสาย ปลายสายกรอกเสียง
มาทันทีเมื่อเจาของโทรศัพทรับสาย
“ออกมาจากไรหรือยังอาชา”
“กําลังไป พวกนายถึงกันแลวเหรอ”
“ถึงกันครบหมดแลว ขาดแตนายนั่นแหละ”
“ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึง พวกนายดื่มรอไปกอนแลวกัน”
“ไดเลย มาชาเลี้ยงแลวกันนะ”
“หึๆ แคนี้กอนนะ ขับรถกอน” อาชากลั้วหัวเราะในลําคอแผวเบา
แลวก็กดวางสายไป ทองฟามืดลงอยางรวดเร็วตามสภาพอากาศทีเ่ ย็นสบาย
เขาเรงขับรถไปใหถึงที่หมายโดยเร็ว
อาชามาถึงทีห่ มายอยางปลอดภัย เขาวนรถเขาไปจอดยังลานจอดรถ
ที่เริ่มจะเต็มแลว เขาไมคอยไดสนใจวาจะตองจอดตรงที่ดีๆ แคมีที่จอด
ก็พอแลว พอจอดเรียบรอยก็ลงมายืนอยูขางๆ รถ หยิบเอาบุหรี่ขึ้นมา
จุดสูบ พนควันเบาๆ เอนหลังยืนพิงรถเอาไว
“แลวแบบนี้นายจะหาเงินที่ไหนมาจายตั้งมากมายวะ”
“มีแลวกันนะ”
“ยังไงวะ เงินตั้งเยอะนะโวย จะหาจากไหนตอนนี้”
“ตองหาไดสักทางแหละ”
“ทางไหนวะ มองไมเห็นเลย นอกจากจะไดลูกเขยรวยๆ อยาง
ตระกูลคีรานอฟ รับรองไดวาสบายไปทั้งชาติ”
“เฮยเบาๆ สิ เดี๋ยวใครไดยินเขา”
“ใครจะไดยินก็ชาง แถวนี้ใครๆ เขาก็อยากจับลูกสาวถวายใหกับ
ตระกูลนี้จะตายไป แกก็มีลูกสาวสวยตั้งสองคน แถมคนเล็กก็ทํางานที่นั่น
อีกดวยนี่หวา”
เพื่อนของยงยศไมสนใจ เพราะเขาไมเห็นวาใครจะอยูตรงนี้เลย
และแนะนําใหเพือ่ นจับคนในตระกูลนีใ้ หได เพราะลูกสาวของยงยศนัน้ สวย
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แมวาคนเล็กจะสวยนอยกวาคนโตที่เรียนอยูเมืองนอกก็ตาม แตก็ไมได
นอยหนาไปกวาคนอื่น เชื่อวาพี่นองตระกูลนี้ตองสนใจบางแหละ
“เฮย นาเกลียดนา” ยงยศชาวาบไปเหมือนกัน กลัววาเพื่อนจะรูถึง
แผนของเขา หรือวาเขาเผลอพูดอะไรไปหรือเปลา มันถึงไดพูดเรื่องนี้ รีบ
ปฏิเสธไปอยางรวดเร็ว และจองหนาเพื่อนเพื่อใหแนใจวาเจาตัวไมรู แค
พูดออกมาตามความคิดเห็นสวนตัวเทานั้น
“หึๆ ทําเปนพูดดีไป ถาเปนไปไดก็อยากไดมาเปนลูกเขยเหมือนกัน
ใชไหมละ” เพื่อนของยงยศกลั้วหัวเราะในลําคอ ใครจะไมอยากดองกับ
ครอบครัวนี้กัน
“ก็ใช แตคงยากโวย เขาไมสนพวกเราหรอก ตองเทียมหนาเทียมตา
กันสิ”
“ก็ลองใหลูกสาวแกยั่วๆ เขาสิ จะไดเปนเมียใครสักคน มีตั้งสี่คน
ที่ยังโสดไมใชเหรอ เปนเมียเก็บก็ยังดี ไดเงินใชสบายไป”
“พูดเยอะไปแลว กลับๆ กันดีกวา”
ยงยศแสรงสายหนาทัง้ ทีใ่ จก็คดิ ตามทีเ่ พือ่ นพูด เขายกมือขึน้ คลองคอ
เพื่อนเอาไว แลวทําเปนเสียงแข็งไมยอมรับวาอยากไดหนึ่งในหาคนเปน
ลูกเขยใจจะขาด เขาจะไดมีเงินใชไมขาดมือ แตจะทําอยางไรไดถาลูกไมให
ความรวมมือ
อาชาทีย่ นื สูบบุหรีพ่ งิ รถอยูฟ ง ดวยสีหนานิง่ ๆ เขากัดฟนบดกรามแนน
ดวยความโมโห อยากจะออกไปแสดงตัว แตเขาจําตองเงียบฟงและดูใหชัด
วาเปนใครทีท่ าํ งานอยูก บั เขา แลวเขาก็ไดเห็นวาเปนใคร ยงยศนัน่ เอง อาชา
กํามือแนนวางทาบไวที่กระจกรถ ดวงตาคมเขมดุดันเหี้ยมเกรียมจองไปที่
ทัง้ สองคนไมวางตา เขายืนฟงจนทัง้ คูค ยุ กันจบขึน้ รถขับออกไป เขาดูดบุหรี่
เขาปอดลึกๆ พนควันสีขาวออกมาจากริมฝปาก แลวทิง้ มันลงทีพ่ นื้ พรอมกับ
เอาเทาขยี้แรงๆ ระบายอารมณ
“อยากจะจับพวกฉันเปนลูกเขยเหรอ ไมมีทางหรอก”
อาชาเคนเสียงลอดไรฟน กรามหนาบดแนนจนขึ้นสันนูน ริมฝปาก
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บิดนิดๆ ดวยความโมโหแลวก็คลายออก เขาพนลมหายใจออกมาพรืดใหญ
และสบถในลําคออยางไมพอใจ มือที่กําเอาไวทุบไปที่รถแรงๆ สองสามที
จากนัน้ ก็ยกมือขึน้ เสยผม และเอาเทาเอวสอบเงยหนาสูดหายใจเขาปอดลึกๆ
ปรับอารมณของตัวเองเสียใหม แลวเดินเขาไปในรานอาหารตรงไปยังโตะ
ที่เพื่อนของเขานั่งรออยู
อาชาทักทายกับเพื่อนๆ แลวนั่งลงหนาขรึมๆ พวกเพื่อนๆ มองหนา
กันแตไมไดถามอะไร แลวก็รินเหลาสงมาใหเขา
“เอา สักแกวแกเครียด คิ้วจะไดไมผูกโบ” การินเจาของรานอาหาร
แหงนี้รองบอกหลังจากที่เพื่อนของเขารับแกวเหลาไปแลว และทุกคนก็ยื่น
แกวเหลามาตรงหนา ชนแกวยกดืม่ เพียวๆ จนหมด อาชาก็เชนกัน นํา้ สีอาํ พัน
ไหลลงไปในลําคอแข็งแรง มันรอนวูบวาบแตอาชาไมไดมีอาการอะไร เขา
หยิบเอามะนาวฝานชิ้นบางๆ ขึ้นมาเคี้ยวกลืนตาม เลื่อนแกวใหเพื่อนเติม
ใหอีก
“วันนี้จัดหนักๆ เลยเหรอ”
“อืม ขอแรงๆ เพียวๆ”
“ไดครับ จัดไปเพื่อนายโดยเฉพาะ มาดูวาใครจะเมากอนดีไหม”
การินพยักหนารับยิ้มๆ รินเหลาใสแกวใหกับอาชาและเพื่อนคนอื่นๆ พูด
เสร็จก็ยกแกวเหลาขึ้นดื่มกันเพียวๆ อีกครั้ง ทามกลางเสียงดนตรีและ
เสียงของโตะอืน่ ๆ ทีม่ าดืม่ ฉลอง ไมนานเพือ่ นๆ ของอาชาก็เริม่ เมา ทัง้ ลุกขึ้น
ออกไปเตนหนาเวทีและรองเพลงเสียงดัง ดื่มกินกันอยางสนุกสนาน
“มีอะไรหรือเปลาวะอาชา” การินรองถามเพื่อน เมื่ออยูกันเพียง
สองคน
“ไมมีอะไรหรอก เรื่องงานนะ” อาชาสายหนาตอบเพื่อนไป แตก็
กระดกแกวไมหยุด
“ใหจริงเถอะ” การินสายหนายิ้มๆ ไมอยากจะเชื่อเพื่อนสักเทาไร
“เออนา ฉันจัดการได” อาชามองเพื่อนนิดๆ แลวหันไปสนใจเพื่อนๆ
ที่กําลังหลีสาวอยูกลางฟลอรเตนรํา
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“ฉันมีอะไรจะใหนายดูหนอย นายก็ตัดสินใจเอาเองแลวกันนะ”
การินยื่นหนาเขามากระซิบเสียงแผวเบา พรอมกับยื่นโทรศัพทท่ีเขาได
ถายคลิปของใครบางคนเอาไวใหเพื่อนดู ระหวางที่เขาไปกรุงเทพฯ เพื่อทํา
ธุระสําคัญ แลวเจอที่โรงแรมพอดี อาชาหยิบไปดู แตสีหนาเขานิ่งๆ ไมได
แสดงความรูสึกอะไรออกมาก เขาดูเสร็จก็สงคืนเพื่อน
“ขอบใจมากการิน”
“แลวนายจะจัดการอยางไรกับเรื่องนี้”
“คงเหมือนเดิมๆ แหละ” อาชาไหวไหลเบาๆ อยางไมยี่หระ ไดยิน
แบบนี้การินก็ถอนหายใจ เพื่อนของเขามันชางเย็นชาเสียจริง
“นายนี่มันเย็นชาเหมือนเดิมจริงๆ” การินสายหนายิ้มๆ อาชาก็ยัง
เปนคนเดิม ไมแครอะไรทั้งนั้น เมื่อไรจะมีใครมาทลายกําแพงนํ้าแข็งของ
อาชาได
“นายก็รูจักฉันดีนี่นา ไมเห็นจะตองถามกันเลย หึๆ” อาชายกแกว
เหลาแกวงตรงหนายิ้มเย็นๆ ใหกับเพื่อน แลวยกขึ้นดื่มอีกครั้ง การินก็ยก
แกวเหลาขึ้นดื่ม
ผานไปหลายชั่วโมง เพื่อนหลายคนก็เมากันเต็มที่ แตดีวาบางคน
พักไมไกลทําใหเขาสามารถเรียกรถไปสงได สวนอาชานั้นมึนๆ แตเขาก็
ยืนกรานที่จะขับรถกลับไปที่ไร
“ฉันไปกอนแลวกัน พวกนายไมตองหวง” อาชาบอกลาเพื่อนๆ ที่
หนารานแลวเดินตรงไปยังรถ ขับกลับไปที่ไรทันที
อาชามาถึงไรอยางปลอดภัย เขาขับรถตรงไปยังบานของตัวเอง
เอารถเขาจอด มองไปรอบๆ อยางระมัดระวังเผื่อมีคนไมหวังดี แลวก็ลง
จากรถเปดประตูบานเขาไป เพราะวาดึกมากแลว คนดูแลก็คงหลับหมด
เขาไมนิยมใหคนรับใชมานั่งรอเจานายกลับบาน สวนใหญคนดูแลจะอยู
แคทุมสองทุมแลวก็ล็อกบานไวให และวันนี้สรัญญาก็อยูบาน แตเธอจะ
อยูในสวนที่แยกออกจากตัวบานไป มีทางเดินกรุดวยกระจกนิรภัยใส
เชื่อมตอไปยังที่พักสําหรับเธอ เขาทําไวสําหรับผูหญิงชั่วคราวเทานั้น ไมมี
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ผูหญิงคนไหนไดเขามาอยูในหองนอนใหญกับเขาไดแมแตคืนเดียว เธอจะ
ตองอยูในสวนของเธอกับดานลางนี้เทานั้น หามขึ้นไปยุมยามชั้นบนโดย
เด็ดขาด
“กลับมาแลวเหรอคะ สรัญรอจนเกือบหลับไปแลวคะ”
สรัญญาผุดลุกจากโซฟารับแขกทีเ่ ธอแสรงนอนเอนตัวอยู เธอเห็นไฟ
จากหนารถของเขาก็รีบออกจากหองของตัวเองมานอนรอเขาที่หองรับแขก
พอเขาเขามาเธอก็แสรงทําเปนงัวเงียลุกขึ้นมาดวยชุดนอนแสนเซ็กซี่ยาว
ปดแคหนาขา เปนผาบางๆ โปรงแสงที่ใสจนเห็นทุกสัดสวน ดานในเธอใส
เพียงแพนตี้ตัวเดียว ดานบนไมไดสวมใสบราแตอยางใด อวดอกอวบอิ่ม
สวยงามลอตาลอใจ เธอเดินนวยนาดมาหาเขาอยางเซ็กซี่ ยกมือขึน้ คลองคอ
และยื่ น ริ ม ฝ ป ากมาจู บ กั บ ปากของเขาหนั ก ๆ ได ก ลิ่ น แอลกอฮอล จ าก
ลมหายใจ มันไมไดนารังเกียจแตนาคนหามากกวา
“คุณกลับไปนอนดีกวา ผมเพลียๆ นะ”
อาชาดึงมือของสรัญญาที่เกี่ยวคอเขาออก บอกกับเธอไปดวยสีหนา
นิ่งๆ สรัญญาชะงักมองหนาเขาอยางไมอยากจะเชื่อวาเธอจะถูกเขาปฏิเสธ
เธอกลอกตามองไปมาแตไมเห็นอะไรที่ผิดปกติ เขาอาจจะเพลียจริงๆ ก็ได
แตขอเธอออนเขาอีกสักหนอยแลวกัน
“เดี๋ยวสรัญนวดใหนะคะ คุณอาชาจะไดหลับสบายคะ”
“ไมตอง ฉันอยากนอนมากกวา เธอเองก็ไปพักไดแลว”
“คะ” สรัญญาถึงกับหนาเจือ่ น เซ็งเล็กนอยทีอ่ ตุ สาหแตงตัววาบหวาม
รอเขา เธอมองเขาอยางออยอิ่ง แตก็จําตองกลับไปยังสวนของตัวเองอยาง
ชาๆ อาชามองตามหลังนางแบบสาวไปดวยสายตาเย็นชา เขามีเรื่องที่ตอง
ตัดสินใจ และยังไมอยากจะสนใจสิ่งยั่วยวนใดๆ ทั้งนั้น
อาชาขึ้นมายังชั้นบนของบาน เขาไปในหองนอนของตัวเองและปด
ประตูล็อกแนนหนา เขาสลัดเสื้อผาออกจากตัวโยนไวที่เกาอี้ปลายเตียง
เดินเปลือยเปลาเขาไปในหองนํ้า ใชนํ้าเย็นๆ ชําระลางรางกายใหสะอาด
สดชื่น ไมนานก็ออกมาพรอมกับรางที่มีหยดนํ้าเล็กนอยพรอมผาเช็ดตัว
22 ปรารถนารายลวงรัก

ในมือ เขาโยนผาเปยกทิ้ง หยิบเอาผาขนหนูผืนเล็กขึ้นมาเช็ดใบหนาและ
เสนผมที่เปยกชื้น แลวก็ใชดรายรเปาผมใหแหงสนิท เขาทาครีมที่ใบหนา
และลําตัวลวกๆ เดินเปลือยมาทิ้งตัวลงนอนบนเตียงขนาดใหญ ดึงผามา
ปดแคเอว ดานบนยังคงเปลือย เขาเอามือขางหนึ่งรองศีรษะ และพยายาม
ขมตาใหหลับ แตมนั ก็ยากสําหรับเขา เขาพลิกตัวไปมาอยางหงุดหงิด อยาก
จะลงไปจัดการอะไรสักอยางใหเรียบรอย แตจําตองรอวันพรุงนี้ เนื่องจาก
วันนี้มันดึกมากแลว พักใหญๆ เขาจึงผล็อยหลับไป
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วันรุงขึ้น พาขวัญมาทํางานดวยความรูสึกหนวงๆ และหวาดหวั่น

เหมือนเดิม เธอตัดสินใจแลววาจะทําในสิ่งที่เลวรายและเสี่ยงมากๆ แต
เธอก็พรอมที่จะเสี่ยงติดคุก
“พา เรื่องที่เธอถามฉันเมื่อวาน ฉันวา...”
“ฉันไมมีอะไรแลวจะเอม ขอบคุณมากๆ เลย ตอนนี้ฉันไมคิดเรื่อง
นั้นแลวละ” พาขวัญเงยหนาจากกองเอกสารตรงหนามองเพื่อนดวยสายตา
ตื่นๆ เล็กนอย
“คอยโลงใจหนอย” เอมพยักหนารับยิ้มๆ และหันไปสนใจงานของ
ตัวเองตอ พาขวัญถอนหายใจอยางโลงอก กอนจะเริ่มหาชองทางที่จะโอน
เงินเขาบัญชีของตัวเอง และตองไมใหถูกจับผิดไดดวย
“อุย คุณสรัญญาเดินรองไหออกไปที่รถนะเห็นไหมๆ” เสียงซุบซิบ
ที่ดังขึ้นทําใหหลายคนหันไปมองเพราะไมเคยเห็นสรัญญารองไหแบบนี้
สักครั้ง มีแตเดินตัวติดกับเจานายตลอดเวลา แลวเกิดอะไรขึ้นกันแน
พาขวัญที่ไดยินเหมือนกับคนอื่นๆ ก็ชะเงอไปมอง เห็นแตรถที่ขับออกไป
แลว เอมเลยเอียงตัวเขามากระซิบใกลๆ
24 ปรารถนารายลวงรัก

“สงสัยจะทะเลาะกับคุณอาชา ตอนเขามาเดินหางกันเปนวา และ
คุณอาชาหนางี้นะนิ่งจนนากลัวเลยละ”
“ฉันไมไดสังเกตนะ” พาขวัญบอกไปตามจริง เธอไมไดสังเกตจริงๆ
เพราะมัวแตกังวลเรื่องของตัวเอง
“มัวแตทํางาน เงยหนามองหนอยก็ดีนะ นี่เย็นนี้ไปที่สนามมาไหม
ฉันไปขออนุญาตขีม่ า มาแลวไปกัน” เอมไดทาํ เรือ่ งขออนุญาตฝกขีม่ า ไปแลว
ใชสิทธิ์ของพนักงานจะขี่ไดตอนชวงเย็นๆ
“ไดสิ แตฉันขี่ไมเปนนะ เอมตองสอนฉันนะ”
“ได เ ลย รั บ รองว า เธอจะต อ งขี่ เ ป น แน ” เอมยิ้ ม กว า งเมื่ อ ได ยิ น
คําตอบรับจากพาขวัญ
พาขวัญยิ้มใหเพื่อน เธอเองก็อยากรูสึกปลดปลอยไมตึงเครียดบาง
เหมือนกัน ไปลองขี่มาดูก็เขาทา สักแปบๆ คงทําใหเธอรูสึกโลงขึ้นมาได

“เทีย่ งแลว ไปกินขาวกัน” เอมชวนพาขวัญไปกินขาวหลังจากถึงเวลา

มื้อเที่ยงแลว
“เอมไปกอนเลย ขอทําเอกสารอีกใบกอนแลวจะตามไป ไมเกิน
สิบนาที” พาขวัญเงยหนามองเพื่อน เธอตองการใหคนอื่นๆ ออกไปกอน
เพือ่ ทีเ่ ธอจะไดจดั การเอกสารทีท่ าํ เอาไวใหเรียบรอย และรูส กึ สัน่ ๆ เล็กนอย
“ได รีบตามไปแลวกัน ถาชากับขาวจะหมดนะ”
“รับรองไมชาๆ ตักขาวเผื่อไวดวยก็ได เดี๋ยวตามไปเลย”
“โอเค งั้นจะตักกับขาวไวรอนะ”
“ขอบใจจะ” พาขวัญขอบคุณเพื่อนแลวก็แสรงทําเปนวุนวายกับงาน
ของตัวเอง ราวกับจะเรงใหเสร็จ พอทุกคนออกไปหมดแลวเธอก็เริม่ จัดการ
ตามแผนที่วางเอาไว เธอทําการปลอมแปลงใบสั่งซื้อและเซ็นเองเรียบรอย
ใสไวในแฟมที่จะตองยื่นใหกับการเงินไปจัดการตอไป เธอทําแลวก็ใหรูสึก
กลัวสั่นไปทั้งตัว ความกลัวเขาครอบคลุมจิตใจจนรองไหออกมาเงียบๆ
หวังวาจะไมมีใครสังเกตเห็นนะ เธอรีบเช็ดนํ้าตาแลวก็ออกจากหองทํางาน
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ไปหลังจากปดคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว

“ตกลงแกจะทําอยางไรยายพา” ยงยศที่เจอกับลูกสาวโดยบังเอิญ

ที่หนาสํานักงานใหญรองถามอยางรวดเร็ว เมื่อเห็นแลววาคนที่เดินอยู
ตรงหนานัน้ ใชลกู สาวของตัวเองแนๆ เขาจับแขนเธอและลากไปยังมุมลับตา
คนพรอมกับถามอยางรวดเร็ว
“พากําลังทําอยู พอใหเวลาพาหนอย” พาขวัญบอกกับพอไปดวย
เสียงสั่นๆ เธอกลอกตาไปมาดวยความกลัววาจะมีใครมาเห็นหรือไดยิน
ที่พอเธอถาม
“นานแคไหน”
“ไมเกินหนึ่งหรือสองอาทิตยนี้คะ”
“ดี อยาเกินนี้แลวกัน เจาหนี้เขาจะฆาฉันอยูแลว” ยงยศมองหนา
ลูกสาวนิ่งๆ แมจะลิงโลดอยูในใจวาจะไดเงินมาใชหนี้แลว โดยไมสนใจวา
ใครจะเดือดรอนหรือตองติดคุกอยางไรถาถูกจับได
“คะพอ” พาขวัญตอบดวยนํ้าเสียงสั่นๆ
“ฉันนึกวาแกจะเลือกยั่วเจานายของแกแทนเสียอีก แตแบบนี้ก็ดี
เหมือนกัน”
ยงยศผละออกหางจากลูกสาว มองดวยแววตานิ่งๆ นํ้าเสียงที่พูด
ออกมาก็บงบอกวาพอใจเปนที่สุด พูดเสร็จเขาก็เดินจากไป ทิ้งใหพาขวัญ
มองตามพอทีข่ นึ้ รถกระบะของไรแลวขับออกไปจนลับสายตา เธอสูดหายใจ
เขาปอดลึกๆ พยายามไมใหนํ้าตาไหลออกมาอีกครั้ง และรีบเดินไปยัง
โรงอาหาร ปรับเปลี่ยนทาทีใหเปนปกติมากที่สุด

“มาแลวๆ” พาขวัญบอกกับเอมดวยนํ้าเสียงสดชื่น นั่งลงตรงขาม

กับเพือ่ น เห็นกับขาวทีเ่ พือ่ นตักรอไวแลวก็ทาํ ตาโตนิดๆ เพราะมันเยอะมาก
เจาตัวยังไมไดกินดวย เหมือนจะรอเธออยู
“เยอะมาก จะกินหมดไหมเนี่ย”
26 ปรารถนารายลวงรัก

“หมดสิ ฉันรอกินพรอมเธอเนีย่ แหละ” เอมหยิบชอนขึน้ มาเตรียมกิน
พาขวัญขอบคุณเพื่อนแลวก็กินพรอมกัน
อาชาจองมองมาที่พาขวัญดวยความไมพอใจ เขาคอนขางแนใจวา
เธอจะตองเปนลูกสาวของยงยศ เพราะเขาเห็นสองคนที่มีทาทีลับๆ ลอๆ
คงจะเปนเรื่องที่คนพอพูดกับเพื่อนเมื่อคืนนั่นแหละมั้ง คนพวกนี้ทําตัวให
เขารูสึกรังเกียจ สะอิดสะเอียนเหลือเกิน เขาเดินไปนั่งยังโตะอาหารที่วิกร
เลขาฯ ของเขาไดเตรียมเอาไวให เจาตัวก็นั่งอยูตรงขามกับเขาและกําลังจะ
ลงมือกินขาวเมื่อเจานายนั่งลงแลว
“เดี๋ยวขอฉันดูแฟมพนักงานหนอยไดไหม”
“ไดครับ ตอนนี้ทางเราเอาขอมูลของพนักงานทั้งหมดเราใสไวใน
ฐานขอมูลระบบคอมพิวเตอร คุณอาชาสามารถเรียกดูไดเลยครับ แลว
คุณอาชาจะเรียกดูของใครครับ”
“คนสองคนนะ” อาชาตอบแคนี้แลวก็ตักขาวเขาปากคําใหญ ไมได
บอกตอวาจะเรียกดูของใคร วิกรจําตองเงียบเพราะไมตอ งการเซาซีส้ กั เทาไร
เกรงวาจะโดนพายุอารมณของอาชาไปดวย ก็จะอะไรเสียอีกละ อาชาเพิ่ง
จะเลิกกับสรัญญาเมื่อชวงเชานี้ ตอนที่เธอเดินออกจากหองทํางานของ
เจานายเขาไป อาชาเรียกใหเขาเขาไปขางในเพื่อจัดการนําเช็คเงินสดไป
มอบใหกับเธอที่บานพัก เขาตามไปที่บานพัก แมบานบอกวาเธอกําลังเก็บ
เสื้อผาขาวของอยู เขาเลยฝากเช็คเงินสดไวกับแมบานใหนําไปใหเธอ เปน
เงินจํานวนสิบลานบาท เขาคิดวานางแบบสาวคงจะพอใจ เพราะเธออยูกับ
เจานายเขามาก็ไดทั้งบานทั้งรถ ขาวของเครื่องใชแบรนดเนม เครื่องเพชร
หลายชุด ไหนจะเงินเดือนรายเดือนอีก แตที่เขาไมรูก็คือวาเจานายเลิกกับ
คุณสรัญญาแบบฟาผาดวยเรื่องอะไร เมื่อวานยังดีๆ กันอยูเลย แตวันนี้
กลับใหสรัญญาออกไปจากอาณาจักรคีรานอฟเสียแลว ทั้งๆ ที่ทุกคนเกือบ
จะมั่นใจวาเธอสามารถครอบครองหัวใจของเจานายพวกเขาไดแลวเชียว
ทั้งสวยหลอเหมาะสมกันจะตายไป แตก็นะ เจานายเขาไมเคยรักใครและ
ไมเคยอยูกับผูหญิงคนไหนไดนาน พอเบื่อก็เลิกแลวก็ใหออกไปจากที่นี่
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ทุกคน

“แมบา นโทรศัพทมารายงานกอนเทีย่ งวาคุณสรัญญาเธอเก็บขาวของ
ออกไปหมดแลวนะครับ”
“อืม” อาชาพยักหนารับแคนั้น สายตาเขาเหลือบมองไปยังผูหญิง
ตัวเล็กๆ ที่กินขาวกับเพื่อนอยูตลอดเวลา แตเขาไมไดทําใหลูกนองเห็น
“ชวงบายคุณอาชาจะเขาไปดูงานที่ไรผลไมไหมครับ”
“เขาไปสักหนอยก็ดี ใหคนเตรียมมาเอาไวใหดวย จะขี่ไป” อาชา
พยักหนารับและบอกใหลกู นองโทรศัพทไปบอกกับคนเลีย้ งมาใหเตรียมมา
เอาไว เพราะไรผลไมอยูติดกับฟารมมาพอดี เขาไมอยากขับรถไป อยากจะ
ออกกําลังกายสักหนอย
“ไดครับ” วิกรรับคําแลวก็รีบกินขาว เพราะเจานายเขากําลังจะกิน
เสร็จแลว อาชาเปนคนกินขาวเร็วแตไมมูมมาม เปนระเบียบ เจาตัวกิน
เสร็จแลวก็หยิบขวดนํ้ามาเปดยกขึ้นดื่ม และซับปากดวยกระดาษทิชชู
“นายตามมาแลวกัน ฉันจะไปรอที่รถ”
“ครับ” วิกรรับคํา เขากินเสร็จแลวพอดี หลังจากดื่มนํ้าก็เดินตาม
หลังเจานายเอาถวยชามไปวางไวยงั ทีเ่ ก็บจานชาม แมอาชาจะเปนเจาของทีน่ ี่
แตก็ทําตัวเปนตัวอยางที่ดีใหกับลูกนองเสมอ คุณๆ คนอื่นๆ ก็เชนกัน
อาชากวาดสายตามองไปยังรางเล็กที่เดินสวนมาพอดี ดวงตาของทั้งคู
ประสานกัน อีกคนนัน้ ดุดนั เย็นชาแฝงไวดว ยความรังเกียจ สวนอีกคนหนึง่
สัน่ ไหวไปดวยความกลัวและหวาดหวัน่ กับสิง่ ทีต่ วั เองทําลงไป พาขวัญรูสึก
วูบวาบและหนาวสะทานไปทัง้ ตัว เพียงแคเธอสบสายตากับเขาไดแวบเดียว
ก็ตอ งรีบหลบ ริมฝปากสัน่ จนตองระงับเอาไว ความผิดทีเ่ ธอกอไปนัน้ ทําให
เธอหวาดหวั่นอยางหนัก
“เปนอะไรหนาซีดๆ พา” เอมถามอยางเปนหวงเมื่อวางจานชามของ
ตัวเองแลวหันมาเจอหนาเพื่อนที่ดูซีดๆ
“ไมเปนไร หนาซีดเหรอ” พาขวัญวางของในมือลง แสรงทําหนา
เหลอหลา ยกมือขึ้นกุมใบหนาของตัวเองเอาไว ยิ้มใหกับเพื่อน
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“อือ เมื่อกี้มันซีดๆ นะ แตตอนนี้หายแลว” เอมยกมือขึ้นจับมือของ
พาขวัญที่จับแกมของตัวเองอยู เอียงหนาดูนิดๆ เพื่อความแนใจ แตก็
ไมเห็นมีอะไรผิดปกติ เมื่อกี้เธออาจจะเบลอก็ได
“สงสัยวาจะเบลอนะ เดี๋ยวนอนพักกลางวันสักหนอยดีกวา กอน
เขางานจะไดหายเบลอ”
“พาก็วางั้นแหละ” พาขวัญหัวเราะเบาๆ แลวทั้งสองก็เดินกลับไปยัง
สํานักงาน เอมฟุบหนานอนหลับพักสายตา พาขวัญเองก็เชนกัน แตเธอ
ไมไดหลับหรอก สมองวนเวียนไปมาเกี่ยวกับสิ่งที่เธอทําลงไป แตเธอทํา
ลงไปแลว และตองใหเร็วที่สุดกอนที่จะมีใครจับไดวาเธอโกงเงิน ถาไดเงิน
ครบเมื่อไรเธอก็อาจจะลาออกหนีไปทํางานที่อื่นก็ได เธอเริ่มหวั่นๆ

อาชาขับรถพาตัวเองและลูกนองมาที่ฟารมมาเพื่อเตรียมมาออกไป

ดูงานที่ไร แดดแรงขนาดนี้แตเขาก็ไมหวั่น พอไดเวลาเขางานเขาก็ขึ้นขี่มา
ตัวโปรดทะยานออกไปพรอมกับลูกนองสองสามคนที่ขี่ตามมา พวกเขา
ก็ชอบเหมือนกันที่จะไดออกกําลังกายกับมาแบบนี้ เรียกเหงื่อและทําให
รางกายแข็งแรงดวย อาชาเขาไปถึงไรผลไมเขาก็ตรงเขาไปคุยกับหัวหนา
คนงาน และไดเห็นหนาของยงยศอีกครัง้ เขาจําไดแมนยําเลยทีเดียว ยงยศ
เปนรองหัวหนาทีน่ ี่ ยงยศไมไดถกู เรียกตัวมาคุย แตเขาก็แอบลอบมองมายัง
อาชาบอยๆ กลัววาอาชาจะจับไดวาเขากําลังใหพาขวัญทําการขโมยเงินจาก
ตระกูลคีรานอฟมาใหตัวเอง แตพอเห็นวาอาชาไมไดสนใจเขาสักเทาไรก็
รูสึกโลงใจ ทํางานของตัวเองตอไป โดยไมรูวากําลังถูกหมายหัวเอาไว
“ผลไมทพี่ รอมจะออกจําหนายแลวจะแบงเขาไปใหกบั ครัวของรีสอรต
สวนหนึง่ ครับ ปนนี้ กั ทองเทีย่ วคอนขางเยอะ แตผลผลิตของเราก็มมี ากพอ
ใหนักทองเที่ยวไดซื้อติดไมติดมือกลับไปครับ ไมกระทบกับที่เราจะตอง
สงไปยังตางประเทศ”
“ดี ถาเกิดชวงเดือนไหนมีปญหาเรื่องการเพาะปลูกหรือวาปญหา
เกีย่ วกับศัตรูพชื ใหรบี แจงและรีบจัดการโดยดวน อยาใหกระทบกับผลผลิต
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ที่เราปลูก ศัตรูพืชแมจะเล็กนอยก็หามใหผานตาไปไดนะ เล็กนอยแคไหน
ก็ตองรีบแจงในทันที”
อาชาสั่งกําชับหัวหนาคนงานดวยเสียงเขมๆ แมจะไวใจแตก็จะ
ปลอยปละละเลยไมไดแมแตนอยผลไม พืชผักที่เขาปลูกเอาไวที่นี่จะเลี้ยง
ไวในโรงเรือนเพาะชําที่เปนโดมขนาดใหญเรียงรายอยูบนเนื้อที่เกือบๆ
หาสิบไร เพาะปลูกทั้งผลไมและพืชปลอดสารพิษทั้งหมด ไดรับการดูแล
อยางดี ทําใหไดผลผลิตทีม่ มี าตรฐานสงออกตางประเทศ ราคาจะคอนขางสูง
แตมน่ั ใจไดวา ปลอดสารพิษทัง้ หมด ตัง้ แตกระบวนการเริม่ ตนจนถึงเก็บเกีย่ ว
เลยทีเดียว มันสามารถทํากําไรไดอยางมหาศาลไมแพธุรกิจอยางอื่นของ
ครอบครัว ยกเวนสถาบันการเงินของบิดาเทานั้นแหละ
หลังจากดูงานที่โรงเรือนแลวเขาก็ไปดูสวนทุเรียนกับเงาะสายพันธุ
ทองถิน่ ทีป่ ลูกบนเนือ้ ทีร่ าวๆ หาสิบหกสิบไร มีตน ทุเรียนประมาณเจ็ดรอยตน
และเงาะอีกหลายรอยตน ทุเรียนปากชองเปนที่ถูกใจนักทองเที่ยวมาก
เพราะเนื้อทุเรียนมีรสชาติหวานมัน เนื้อแหง พูใหญแตเมล็ดลีบเล็กหรือ
แทบไมมีเมล็ดเลย กัดเขาปากแตละคําจะไดสัมผัสกับเนื้อเต็มๆ บวกกับ
เปนผลไมที่หารับประทานยากมาก เพราะเปนสายพันธุทองถิ่นเฉพาะที่มี
เอกลักษณความอรอยเฉพาะตัว ทุกๆ ปจะมียอดจองลวงหนาเขามาตลอด
จนแทบไมพอขาย เฉพาะทางสวนทุเรียนกับเงาะจะเปดใหนักทองเที่ยว
เขามาเยี่ยมชมและกินผลไมชวงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนเทานั้น
อาชากลั บ เข า มาที่ ฟ าร ม ม า อี ก ครั้ ง หลั ง จากเดิ น ดู ง านที่ ไ ร ผ ลไม
เรียบรอยแลว เอาเอกสารมาตรวจเช็กที่นี่อีกนิดหนอย และพอมีเวลาวาง
เล็กนอยพลันใหนกึ ถึงสรัญญา นางแบบสาวทีอ่ ยูก บั เขามานานกวาคนอืน่ ๆ
แตเพราะเธอทําตัวเอง ทําใหอาชาจะตองไลเธอออกไปจากชีวิตของเขา เขา
พอจะระแคะระคายมาบาง แตเมื่อเพื่อนเอาหลักฐานมาให อาชาก็จะทํา
เปนเอาหูไปนาเอาตาไปไรไมไดเหมือนกัน
“คุณอาชาเปนอะไรคะ วันนีด้ เู งียบจังคะ” สรัญญาพยายามเอาใจเขา
ตั้งแตเชาจนถึงออฟฟศที่ทํางาน เธอเขามาดานหลังและนวดบาไหลให
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อาชาจับมือของเธอออกทําใหเจาตัวชะงักไป และรูสึกใจคอไมดี
เพราะอาชาไมเคยเปนแบบนี้เลยสักครั้งเดียว ถาเขาหงุดหงิดหรือวามีเรื่อง
ตองคิดเขาก็จะบอกกับเธอวาอยามายุง แตนี่เขาไมพูดอะไร เขาลุกขึ้นยืน
เดินนําเธอมาที่โซฟารับแขก เขาทรุดตัวลงนั่งบนโซฟาเดี่ยว ทําใหสรัญญา
ตองนั่งโซฟาที่อยูใกลเขามากที่สุด เธอมองสบสายตาเขาแลวก็ใหหวั่นๆ
เพราะมันเย็นชาจนเธอสัมผัสได
“คุณอาชามีอะไรกับสรัญหรือเปลาคะ สรัญทําอะไรใหคุณอาชา
ไมพอใจหรือวาอะไร คุณอาชาบอกสรัญไดนะคะ” สรัญญารองถามเขาดวย
นํ้าเสียงไมคอยมั่นคงสักเทาไร เธอเคยมั่นใจในตัวเอง แตเมื่ออยูกับผูชาย
คนนี้ เขาทําใหเธอรูสึกหวั่นเกรง กลัววาจะทําใหเขาไมพอใจ
“คงถึงเวลาที่ผมจะตองใหคุณยายออกไปจากที่นี่แลวนะสรัญญา”
อาชาจองมองสรัญญาดวยสายตานิ่งๆ บอกกับเธอออกไปไมออมคอม
เจาตัวถึงกับช็อกนิ่งงันไปในทันที
“อะไร...อะไรนะคะ คุณอาชาไมไดหมายความอยางทีพ่ ดู จริงๆ ใชไหม
คะ”
สรัญญาอาปากคาง ดวงตาเบิกโตอยางตกใจ เธอกะพริบตาปริบๆ
ไลความรูสึกมึนชาออกจากตัว รองถามเขาเสียงตื่นตระหนก หัวใจกระตุก
ชาวาบ ไมคิดวาเขาจะบอกเลิกกับเธอในตอนนี้ มันไมมีสัญญาณอะไรเลย
นี่นา มันเรื่องอะไรกันเนี่ย
“ฉันหมายความอยางที่พูด รถ บาน ขาวของเครื่องใชที่ฉันซื้อให ฉัน
ยกใหเธอทั้งหมด แลวจะเขียนเช็คตอบแทนที่เธออยูกับฉันมาหลายเดือน
นี้”
“เพราะอะไรคะ เพราะอะไร สรัญทําอะไรผิดคะ” สรัญญารองถาม
เสียงดัง เธอพูดเสร็จก็กัดริมฝปากกลั้นใจรอคําตอบจากเขา
“ฉันแคอยากจะยกเลิกสัญญาที่มันทิ้งชวงมานานแลวก็เทานั้นเอง”
อาชาถอนหายใจเบาๆ เขาจองมองสรัญญาดวยสายตานิ่งๆ มือประสาน
กันเอาไวตรงหนา เขายังไมอยากพูดอะไรใหเธอตองอับอายมากกวานี้
พรรณารา 31

พยายามที่จะนุมนวลที่สุดแลวเพื่อตัวของเธอเอง
“ไมจริง คุณไมเคยบอกอะไรสรัญลวงหนามากอนเลยนีค่ ะ” สรัญญา
สายหนาหวือ ดวงตาของเธอมีนํ้าตาเออนิดๆ อยากจะผวาเขาไปทุบและ
ถามใหหายของใจ
“ถึงไมบอก อยางไรเสียคุณก็ตองเตรียมใจเอาไวบาง”
“คุณอาชาคุณใจราย” สรัญญาตอวาเขาเสียงสั่นเครือ
“ฉันไมไดใจรายหรอกนะสรัญญา ถาฉันรายเธอคงไมไดนงั่ ตอวาฉัน
แบบนี้อยางแนนอน”
เสียงเขมๆ ของเขาเปนการเตือนสรัญญาวาอยาลืมตัว กอนหนา
ที่เขาจะไดเธอนั้นเขาไดยื่นขอเสนอใหเธอมาอยูกับเขาโดยไรการผูกมัด
ถาเกิดเขาเลิกกับเธอเมื่อไร เธอก็ตองพรอมที่จะไป และเขาจะไมใหเธอไป
ตัวเปลาอยางแนนอน เขาเลี้ยงดูปรนเปรอเธออยางดี ไมใหตอวาเขาไดเลย
แมแตนอย
“สรัญไมไปนะคะ สรัญไมไป”
“ถาเธอดื้อดึงเธอจะไมไดอะไรไปจากฉันแมแตชิ้นเดียวสรัญญา”
“คุณอาชา คุณใจรายกับสรัญเหลือเกิน ทําไมกัน” สรัญญากํามือแนน
เล็บจิกเขาไปในฝามือของตัวเองจนเจ็บ แตเธอก็ไมไดสนใจ
“ฉันก็เปนของฉันแบบนี้”
อาชาผายมือไหวไหลเบาๆ ดวยทาทีสบายๆ ราวกับวาเปนเรื่องปกติ
ที่สุดของเขาแลว ซึ่งมันก็จริง เขาไมไดสนใจสักเทาไรวาจะทํารายจิตใจใคร
เพราะเรื่องพวกนี้มันไมเกี่ยวกับหัวใจ มันเปนเรื่องของความพิศวาสเสีย
มากกวา เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกและเปยกับใครก็ไดที่พรอมจะใหความสุขกับ
เขาและตองซื่อสัตยดวย กอนหนานี้เขาก็ไมคิดที่จะเปลี่ยนคูขาเปนคนอื่น
แตสรัญญาทําตัวเอง โดยการลักลอบไปพบเจอกับผูชายคนเกาซึ่งเขาก็ได
รับทราบมาเมือ่ ไมกวี่ นั ชวงกอนทีเ่ ธอจะกลับมาหาเขา และเขากําลังตัดสินใจ
อะไรบางอยางอยูพอดี เธอกลับมาที่นี่หลังจากที่บอกวาไปทํางานเสร็จแลว
และเมื่ อ คื น นี้ เ พื่ อ นเขาก็ เ อาภาพที่ เ ธอกอดจู บ กั บ ผู  ช ายคนเก า ให เ ขาดู
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มันทําใหเขาตัดสินใจโดยไมลังเลแมแตนอย
“คุณอาชา สรัญขอรอง”
“เก็บเสื้อผาขาวของของคุณใหเรียบรอย จะไปวันนี้หรือพรุงนี้ก็ได
ถาของเยอะจะใหคนขนไปสงให”
อาชาไมมีทาทีเลนๆ ทําใหสรัญญาตองหุบปากเงียบ ยกมือขึ้นปาด
นํ้าตาชาๆ ไมใหเครื่องสําอางเลอะ เธอสะอื้นหวังวาเขาจะเห็นใจ แตอาชา
นิง่ เงียบไรแววตาปรานี เธอผุดลุกขึน้ เดินไปหยิบกระเปาคลองไหล มองเขา
อยางอาวรณอีกครั้ง กอนจะหมุนตัวเดินหนีออกจากหองไปอยางรวดเร็ว
คลิก...ปง
อาชามองตามหลังไปแลวเขาก็ลุกขึ้นยืนเดินไปที่ประตู เปดแลว
พยักหนาเรียกใหวิกรเขามาในหองทํางาน เขาเดินกลับไปนั่งที่เกาอี้ทํางาน
ตัวใหญ หยิบเช็คเงินสดขึน้ มาเขียนจํานวนเงินลงไปเปนจํานวนสิบลานบาท
แลวก็ยื่นมันใหกับวิกร
“เอาเช็คใบนี้ไปใหคุณสรัญญาที่บาน บอกวาเปนของขวัญจากฉัน”
“ไดครับคุณอาชา” วิกรเขาใจไดในทันทีวา เจานายหมายความวาอยางไร
แสดงวาเจานายเขาบอกเลิกกับสรัญญาแลว มินาละเจาตัวถึงไดเดินรองไห
ออกไป เขาเห็นแบบนี้มาหลายครั้ง แตครั้งนี้คิดวาเจานายจะจริงจังเสียอีก
อดทีจ่ ะเสียดายไมได แตกไ็ มสามารถพูดออกมาได เขารีบหมุนตัวออกจาก
หองทํางานไปอยางรวดเร็ว และตรงไปทีห่ นาสํานักงานขับรถตรงไปยังบานพัก
ของเจานาย
อาชานั่งทํางานตออยางใจเย็น ไมมีทาทีเดือดเนื้อรอนใจแตอยางใด
เขาไมพูดเรื่องที่เธอนอกใจเขาก็ดีเทาไรแลว แถมยังใหเงินไปตั้งตัวอีก
สรัญญาฉลาดที่จะเลือกจากไป ไมโวยวายจนเขาเกิดความรําคาญมากนัก
เพราะไมอยางนั้นเธออาจจะไมไดอะไรเลยก็ได อาชาตรวจและเซ็นเอกสาร
จนถึงเวลาเที่ยง วิกรที่กลับมาแลวก็เขามาถามเขาวาจะกินอาหารที่นี่หรือที่
โรงอาหาร เขาเลยบอกไปวาจะลงไปกินทีโ่ รงอาหาร ใหวกิ รเตรียมไวใหหนอย
เหลือเอกสารที่ตองเซ็นอีกหนึ่งชุดแลวจะตามไป วิกรรับคําแลวออกไป
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อาชาเซ็นเอกสารเสร็จก็ลกุ ขึน้ ยืนสะบัดตัวไปมาใหหายเมือ่ ย เขาเห็น
หลังไวๆ ของลูกนองที่ออฟฟศเดินนําหนาอยูก็ไมไดแปลกใจอะไร แตพอ
เห็นวาเธอกําลังคุยซุบซิบอยูกับใครเทานั้นแหละ ทําใหเขาเกิดความสนใจ
ในตัวเธอขึ้นมาทันที แลวเขาก็ไดเห็นวาหนึ่งในนั้นเขารูจักดีจากเมื่อคืนนี้
และคาดวาหญิงสาวอายุนอยหนาจืดๆ นั่นคงจะเปนลูกสาวอยางแนนอน
ทั้งคูคุยกันไดไมนาน คนที่เขาคิดวาเปนพอก็ผละออกมาขับรถออกไปจาก
ตรงนี้ สวนหญิงสาวก็มองตามไปแลวก็หมุนตัวเดินตรงไปยังโรงอาหาร
เขาก็ออกจากที่หลบเดินตามไปและจองมองเธออยางสํารวจ
อาชาตื่นจากภวังคความคิดของตัวเองเมื่อไดยินเสียงกริ่งเลิกงาน
แตก็จะยังมีคนงานที่เขากะกลางคืนมาแทนที่เพราะตองมีการจัดเวรยาม
รอบกลางคืนเพื่อความเรียบรอย ชวงเย็นๆ จะมีลูกหลานของคนงานที่นี่
ออกมาวิ่งเลนกันที่ลานหญาดวย เขาออกมาจากออฟฟศของฟารมมาแลว
ก็ตอ งหยีตามองไปทีส่ นามมาเมือ่ เห็นวามีคนขีม่ า อยูส องตัว โดยมีคนดูแลมา
ยืนอยูดานนอก เขาจะไมสนใจเลยถาคนที่อยูบนหลังมาหนึ่งในนั้นจะไมใช
คนที่เขากําลังเพงเล็งอยู
“คุณอาชาจะกลับบานเลยไหมครับ หรือเขาบานใหญกอนครับ”
“ฉันยังไมกลับ นายไปเอามามาใหฉันหนอย”
“ไดครับคุณอาชา” วิกรรับคําแลวก็รีบไปเรียกใหคนดูแลมาเอามา
มาใหเจานาย เขาเห็นวาเจานายมองไปที่สนามมาดวยสายตานิ่งๆ แตก็
ไมไดคิดอะไร คิดวาเจานายอาจจะอยากออกกําลังกายกอนกลับบานก็ได
“มาแลวครับ” คนดูแลมาเอามามาสงใหกับอาชาพรอมกับยิ้มกวาง
อาชาหันไปขอบใจแลวเหวีย่ งตัวขึน้ ไปนัง่ บนหลังของมัน เขากําบังเหียนแนน
ใชเทากระทุงใหมันวิ่งออกไป ประตูรั้วของสนามฝกไมไดปดเอาไว ทําให
เขาสามารถเขาไปไดโดยไมตองบังคับใหมันกระโดดขามไป เขาเขาไปแลว
ก็พามันเดินเหยาะๆ เพื่อไมใหคนอื่นๆ สนใจวาเขากําลังจะทําอะไร เขาพา
มันเดินตามหลังมาสองตัวขางหนา คนหนึ่งเหมือนจะขี่เปน สวนอีกคน
ไมคอยเปนสักเทาไร แลวเขาก็เห็นวาคนที่ขี่มาเปนนั้นพามาวิ่งทะยาน
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นําหนาไปแลว คงจะสอนกันเรียบรอย เขาเดาเอา แตอีกคนก็ยังไมกลาพา
มันวิ่งไวๆ เจาตัวยังคงใหมันเดินเหยาะๆ แตเร็วกวาเกามาก มีทาทีเกร็ง
อยางเห็นไดชัด อาชากระแทกเทาใหมาของเขาวิ่งไปขางหนาอยางรวดเร็ว
พอเขาไปใกลๆ เขาก็ใชมาของตัวเองเบียดมาของเธอ ทําใหมาตกใจและ
มันก็พาออกวิ่ง
“วาย” พาขวัญรองออกมาอยางตกใจ เธอกําบังเหียนแนนและกมตัว
หมอบกอดคอมันเอาไวกันตก เพราะมันวิ่งเร็ว อาชาไมไดทิ้งไปไหน เขา
เอามาของตัวเองเขาประกบและบังคับทางใหมันวิ่งออกไปยังประตูอีกฝง
ของสนามมาที่เปดเอาไว
เขาโบกมือไมใหลกู นองตามมา เพราะเห็นวาลูกนองกําลังจะวิง่ ไปทีม่ า
พอเห็นเจานายโบกมือ ทุกคนก็ไดแตมองตามอยางใจหายใจควํ่า กลัววา
คนที่ขี่มาไมคลองจะตกมาได เอมเองก็ไมกลาตามไป เพราะเห็นแลววา
มีคนที่ขี่มาเกงควบตามมาของเพื่อนเธอไปแลว เธอดึงบังเหียนบังคับมาให
เดินชาลงและรออยางใจจดจอเชนเดียวกับคนอื่นๆ
ฮี้...ฟดฟาด
“อายยย ขอรองหยุด” พาขวัญพยายามดึงบังเหียนใหมันหยุด แต
เธอโนมตัวกอดมันเอาไวแนนทําใหบังคับไดไมถนัด เธอเจ็บระบมไปทั้งกน
และหนา
อาชามองตามหลังดวยสายตาขําๆ ปนสะใจทีเ่ ห็นเธอเอนตัวลูแ นบไป
กับมา เขาควบตามมาทันแลวแตชะลอเอาไว กอนทีเ่ ขาจะตีคขู นึ้ มา เอีย้ วตัว
มาควาบังเหียนของมาที่พาขวัญขี่อยู และบังคับใหมันหยุดวิ่งอยางชาๆ
และใจเย็น ตรงนี้หางมาจากสนามมามากพอสมควร เกือบจะเขาไปในปา
ดานหลังทีเ่ ปนภูเขาแลว อีกนิดก็ถงึ รัว้ ไมสขี าวทีก่ นั้ เอาไว ถาเขาไมหยุดมัน
อาจจะพาคนบนหลังมากระโดดขามไป เขาไมแนใจวาเธอจะเกาะมันไดอยู
หรือเปลา พลัดตกจากหลังมาคงไดตายหรือไมก็พิการแนๆ
ฮี้...ฮี้
มาสงเสียงรองอยางไมพอใจพรอมกับหนาที่สะบัดไปมาบงบอกวา
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มันยังไมสงบดี พาขวัญยังคงกอดมันเอาไวแนน เธอสั่นไปทั้งตัวดวย
ความกลัว นํ้าใสๆ ไหลออกมาจากดวงตา เธอรีบยกมือขึ้นปายออกอยาง
รวดเร็ว พอมาหยุดนิ่งแลวเธอก็คอยๆ ผละตัวลุกขึ้นนั่งในทาปกติ หันไป
มองคนที่มาชวยหวังจะขอบคุณ แลวก็ตองสั่นเทิ้มไปทั้งตัวอีกครั้งเมื่อเห็น
วาเปนใคร
“ขี่มาไมเปนแลวไมรูจักระวังแบบนี้ไดอยางไรกัน ตกมาตายขึ้นมา
จะทําอยางไร” อาชาแสรงตะคอกเสียงดัง ชักสีหนาบึ้งตึงดุดันใสพาขวัญ
อยางรวดเร็ว
“ฉัน..”
“ขี่ไมเปนแลวยังจะสะเออะมาขี่ ไมลองไปฝกคราวๆ ดูกอน” อาชา
ตอกยํ้าดวยคําพูดเย็นชาอีกครั้ง พาขวัญถึงกับหนาชาไปดวยความอับอาย
ที่ถูกเขาตอวาแบบนี้ เธอหนาซีดเผือดสลับแดงกํ่า ไมกลาที่จะสบสายตา
กับเขา
“ฉันไมไดตั้งใจคะ ฉันขอโทษ” พาขวัญกัดริมฝปากนิดๆ ยกมือขึ้น
ไหวขอโทษเขา
“คราวหนาคราวหลังไมตอ งมายุง กับมาทีฟ่ ารมอีก จําเอาไว มาบาดเจ็บ
ขึน้ มาเธอมีปญ
 ญาชดใชหรือเปลา หรือเธอตกมาตายขึน้ มาก็จะทําใหชอื่ เสียง
ไรนเี้ สียหายได” อาชาอาละวาดแลวก็ไมหยุดงายๆ คราแรกวาจะแคแกลงขู
แตพอเห็นทําหนาตาเศราๆ แลวแกลงบีบนํ้าตาแบบนี้ทําใหเขารูสึกไมคอย
ชอบสักเทาไร เพราะมีอคติกับเธอเปนทุนเดิมอยูแลว
“คะ ฉันจะไมมาทีฟ่ ารมมาอีกคะ” พาขวัญพยักหนารับและยกมือขึ้น
เช็ดนํ้าตาลวกๆ คําพูดของเขาทําใหเธอทั้งอายและรูสึกตํ่าตอยเหลือเกิน
“เธอทํางานสวนไหนของไร” อาชาถามทั้งๆ ที่เขารูอยูแลว อยากรูวา
เธอจะตอบเขาวาอยางไร
“ฉันทํางานที่สํานักงานใหญคะ” พาขวัญตอบเขาเสียงสั่น ดวงตาเขา
ดุนากลัวมาก เธอใจไมดีแลวตอนนี้
“ชื่ออะไร”
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“พาขวัญคะ”
“ฮึ” อาชากวาดสายตามองไปทั่วรางเล็กของพาขวัญที่นั่งเนื้อตัวสั่น
อยูบนหลังมา พรอมกับทําเสียงในลําคออยางไมคอยพอใจ เขาเห็นเธอกัด
ริมฝปาก มือกําที่อานมาแนน เพราะสายบังเหียนมาอยูในมือของเขาแลว
ใบหนาเรียวรูปไขซดี เผือดไรสเี ลือด ไมไดชวนใหเขารูส กึ พิศวาสสักนิดเดียว
ตัวก็เล็กแทบจะปลิวลมไดเลยมั้งเนี่ย ยังดีที่มีหนาอกหนาใจใหเห็นวาเปน
ผูห ญิงหนอย ผมของเจาตัวถูกรวบเปนหางมาไวขา งหลัง ตอนนีม้ นั ยุง เหยิง
และปลิวมาบังใบหนา ดวงตาของเธอบวมแดงเพราะรองไห คิ้วเรียวก็
ขมวดมุน นํา้ ตาทีแ่ หงผสมกับคราบฝุน ทําใหใบหนาของพาขวัญดูเลอะเทอะ
เจาตัวสวมเสื้อเชิ้ตสีนํ้าเงินแขนยาวหลวมๆ กางเกงที่ใสก็เปนกางเกงยีนส
เขารูปสีนํ้าเงิน รองเทาผาใบสีขาวเกาๆ เทานั้นเอง แลวอยางนี้เหรอที่พอ
ของเธออยากจะใหมาจับเขานะ ไมมีทางหรอก เขาหาไดสวยมากกวานี้
สิบเทา ไมเห็นจะมีดีตรงไหนเลย อยางกับเด็กสิบเจ็ดสิบแปดมากกวา
“ฉันจะใหคนติดแบล็กลิสตชื่อเธอเอาไววาหามเอามามาขี่เด็ดขาด
นอกจากวาเธอจะขี่เปนแลว และออ เดือนนี้ฉันจะใหคนหักเงินเดือนเธอ
สองพันบาท คาที่ทําใหมาตกใจ” อาชาพูดหนาตายและไมสนใจดวยวา
พาขวัญจะรูสึกอยางไร
“ฉันไมมาที่ฟารมมานี่ก็ได แตขอรองอยาหักเงินเดือนฉันไดไหม มา
มันก็ไมไดเปนอะไรสักหนอยนีค่ ะ” พาขวัญจําใจรองขอเขาออกไป แมจะอาย
ที่ตองพูดขอรองเรื่องเงินจํานวนที่ไมนอยสําหรับเธอ แตอาจจะนอยนิด
สําหรับเขาก็ได เงินสองพันเธอก็อยูไดเกือบเดือนเลยนะ
“กลาตอรองกับฉันเหรอ”
“ฉันเปลาตอรองคะ แตวา...แตวาเงินตั้งสองพันมันมากสําหรับฉัน
นะคะ สําหรับคุณอาชาอาจจะไมมากมาย” พาขวัญมองสบสายตากับเขา
ดวยแววตาเศราๆ อาชาแสรงทําเปนไมเห็น
“ไมได อยางไรก็ตองหัก เธอจะผอนหรือวาจะอะไรก็ได แตตองหัก
จะไดไมมีใครทําเปนเยี่ยงอยางอีก”
พรรณารา 37

“ฉัน...” พาขวัญกลํ้ากลืนคํารองขอลงคอ เขาคงไมมีจิตจะเมตตา
เธอหรอก เธอผอนชําระเอาก็ได
“ฉันจะสั่งใหหักเงินสองเดือนแลวกัน เดือนละหนึ่งพันบาท”
“คะ”
“พูดไดแคคําสั้นๆ หรืออยางไร ขอบคุณสักคํามีไหม” อาชาถลึงตา
ใสเมื่อพาขวัญทําแคพยักหนาและตอบเขาสั้นๆ เทานั้นเอง
“ขอบคุณคะ” พาขวัญยกมือไหวเขาและขอบคุณเสียงแผวเบา เธอ
พูดเสร็จก็ไมไดมองหนาเขาอีก เธอมองไปยังพื้นหญาและรอบๆ ตรงนี้
คอนขางเปลี่ยวและนากลัวเมื่อกําลังจะมืด ดีวารอบๆ มีแสงไฟที่ติดแลว
เปนไฟแบบอัตโนมัติ เมื่อแสงอาทิตยกําลังจะหายไปมันก็จะสวางขึ้นมา
เอง
“จับอานมาเอาไวแนนๆ” อาชากัดฟนจนกรามหนาขึ้นสันนูนเมื่อเห็น
ทาทีของพาขวัญ เขาขมใจเอาไว และสั่งใหเธอจับอานมาใหมั่นคง เพราะ
เขาจะพาเธอกลับไปที่สนามมาแลว พาขวัญยังไมทันจับใหแนนดี อาชาก็
กระตุกบังเหียนมาใหเดินเคียงไปพรอมกับมาของเขา รางของพาขวัญเอน
จนเกือบตก ดีวาอาชาดันมาของตัวเองใหเบียดเขาไปใกลกับเธอ พาขวัญ
ควาแขนของเขาเอาไวไดและกอดซบแนน มาหยุดนิ่งอีกครั้ง
“ปลอยแขนฉันไดหรือยัง” อาชารองถาม เพราะพาขวัญจับไวแนน
และเขารับรูไดวาเธอสั่นไปทั้งตัว คงจะตกใจ
“คะ” พาขวัญรีบปลอยมือ เธอเอามือทีจ่ บั แขนเขาไปจับอานมาเอาไว
แนน นั่งตัวเกร็งหลังแข็งทันที ใบหนาหวานเริ่มแดงดวยความขัดเขิน แต
อาชาไมเห็น เขาสายหนาอยางออนใจ เมือ่ เห็นวาเธอจับแนนดีแลวก็กระตุก
ใหมา ออกเดินอีกครัง้ เขาพาเธอมาจนถึงสนามมา แลวก็ปลอยใหเธอบังคับ
มาไปหาเพื่อนคนเดียว สวนเขาก็ควบมาออกจากสนามไปสงใหกับคนดูแล
ที่รออยู
“พวกผมตกใจหมดเลยครับ นึกวาจะเปนอะไรเสียอีก” วิกรบอก
อยางรวดเร็ว เมื่อเจานายลงมาจากหลังมาเรียบรอยแลว
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“ฉันไมเปนอะไรงายๆ หรอก”
“ผมหมายถึงนองผูหญิงคนนั้นครับ”
“งัน้ เหรอ คงไมกลาขีม่ า ไปอีกสักพักแหละมัง้ ออ จัดการหักเงินเดือน
ดวยสองเดือน เดือนละหนึง่ พันบาท เธอชือ่ พาขวัญ ไปแจงกับฝายบุคคลไว
และแจงใหหัวหนาของเธอทราบดวย”
“หักเงินเดือน เรื่องอะไรครับเนี่ย”
“ฉันสั่งก็ทําไปสิ”
“ครับๆ” วิกรยิ้มแหยๆ เมื่อเห็นสีหนาแววตาเหี้ยมๆ ของเจานาย
เขาไมถามแลวก็ได สงสัยเจานายจะโมโหทีผ่ หู ญิงคนนัน้ ทําใหมา ตืน่ วิง่ เตลิด
ไปแบบนั้น โดยที่เขาไมรูวาเปนเจานายของตัวเองนั่นแหละที่ทําใหมาตกใจ
วิ่งออกไป
“กลับกันไดแลว” อาชาบอกกับลูกนองขณะเดินนําหนาไปที่รถ วิกร
รีบวิ่งตามเพราะวาเขาตองติดรถเจานายไปลงที่สํานักงานใหญแลวขับรถ
กลับบาน

“เปนอยางไรบางพา” เอมทีย่ นื รออยูร อ งถามเพือ่ นเมือ่ พาขวัญลงมา

จากหลังมาแลว
“ไมเปนไรจะ ตกใจนิดหนอย ตองขอโทษพี่ๆ ดวยนะคะที่ทําใหตอง
ตกใจและอาจจะเดือดรอนไดคะ” พาขวัญสายหนายิ้มแหยๆ ใหกับเพื่อน
เธอหันไปยกมือไหวขอโทษพี่ๆ คนดูแลมาที่อาจจะเดือดรอนเพราะเธอได
ขนาดเธอยังถูกหักเงินเดือนเลย แลวพวกเขาละจะถูกหักเงินเดือนเหมือน
เธอไหม พาขวัญคิดไปเองวาจะตองโดนหักแนๆ
“ไมตองขอโทษหรอกหนู คุณอาชาใจดีไมหักเงินเดือนพวกเราหรอก
มามันอาจจะตกใจอะไร ไมเปนไรก็ดีแลว ดีวาคุณอาชาขี่อยูใกลๆ เลยตาม
ทัน ไมงั้นมาพาเตลิดเขาไปในปาตรงเขาแนๆ”
“ใชคะ ถาเขาไปในปาหนูคงตกลงมาตายแนๆ คะ มีแตตน ไม” พาขวัญ
อยากจะบอกเหลือเกินวาเขาไมไดใจดีสักหนอย ยังหักเงินเธอเลย แตก็
พรรณารา 39

ไมกลาพูดออกมา กลัวดวยอายดวยนั่นแหละ
“กลับไปคืนนี้อาจจะปวดเมื่อยตัว” เอมมองสภาพของเพื่อนแลวก็
ใหสงสาร คนไมเคยขี่มาแถมถูกมาพยศพาวิ่งเตลิดไปแบบนี้คงปวดไป
ทั้งตัว
“เดี๋ยวกินยาทายาแลวก็เอาถุงนํ้ารอนประคบเอาก็ได” พาขวัญบอก
กับเพื่อน และตอนนี้เธอก็เริ่มรูสึกระบมที่หนาขากับกนบางแลว
“รีบกลับไปพักเลยครับ ไมงั้นจะเปนไขได” คนดูแลมาบอก พาขวัญ
กับเอมลาทุกคนกลับไปที่รถ แลวก็ขับกลับบานไป
พาขวัญถึงบานแลวก็รีบตรงขึ้นไปยังหองนอนของตัวเอง รีบอาบนํ้า
ชําระรางกายทันที เธอเปลือยกายหนากระจกและหันดูดานหลัง เห็นกน
เริ่มเปนจํ้าๆ หนาขาราวระบม แตไมมีรอยชํ้า คงจะระบมไปอีกหลายวัน
เธอรีบจัดการทายา พอเรียบรอยแลวก็แตงตัวลงมาขางลางเพื่อชวยอําภา
ตั้งโตะอาหาร เธอกินขาวเงียบๆ เสร็จก็เก็บลาง กําลังจะขึ้นดานบน ยงยศ
ก็เรียกเขาไปในหองทํางานเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเงิน
“แกจัดการเรื่องเงินแลวใชไหม”
“จัดการแลวคะ อีกไมกี่วันเงินก็จะเขาบัญชีของพา แลวพาจะเบิก
ไปใหพอ นะคะ” พาขวัญพยักหนารับ เธอบีบมือทีต่ กั แนน กมหนากลัน้ นํ้าตา
เอาไวดวยความนอยใจ พอไมหวงเธอบางเลยเหรอวาถาถูกจับไดจะเปน
อยางไร จะติดคุกไหม
“ดีรีบๆ จัดการใหเรียบรอย”
“คะ พาขอตัวกลับหองกอนนะคะ ถาพอไมมีอะไรจะถามพาแลว”
“เออ อยาโกงก็แลวกัน” ยงยศหรีต่ ามองลูกสาวกอนพยักหนา โบกมือ
ไล พาขวัญกําลังจะยกกนออกจากเกาอี้ แตก็แทบทรุดลงไปนั่งใหมเมื่อ
ไดยนิ บิดาพูดออกมาอยางเห็นแกตวั เธอกลัน้ ใจลุกขึน้ ยืนหมุนตัวออกจาก
หองทํางานของบิดาไปพรอมกับนํ้าตาที่นองหนา
“ฮึก” พาขวัญวิง่ ขึน้ หองนอนของตัวเอง ปดล็อกแนนหนา ถลาตัวลง
บนฟูกนิม่ รองไหออกมาอยางเสียใจ เธอปลอยนํา้ ตาใหไหลรินออกมาเต็มที่
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สะอื้นจนตัวโยน รูสึกนอยเนื้อตํ่าใจแตก็ไมสามารถทําอะไรไปไดมากกวานี้
แลว เธอรองไหอยูพักใหญๆ ก็หลับไปทั้งคราบนํ้าตา
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“คุณอาชาคะ วันนี้คุณทานเชิญรับประทานอาหารที่บานใหญคะ”

“ขอบคุณครับปาสรอย” อาชาตอบกลับแมบานของเขาที่โทร.เขามา
กอนที่เขาจะตรงเขาบานของตัวเอง เขาเหลือบมองบานใหญที่อยูตรงหนา
แลวก็ถอนหายใจนิดๆ บิดามารดาคงรูเรื่องที่สรัญญาออกไปแลวแนๆ เลย
“เออ คุณสรัญญาเก็บขาวของไปแลวนะคะ มีบางอยางเธอใหทางนี้
สงไปใหคะ”
“ครับ รบกวนปาสรอยจัดการแลวใหคนสงไปใหเขาทีแลวกันครับ”
“คะคุณอาชา” ปาสรอยกําโทรศัพทในมือแนน เธอยังจําเสียงแวดๆ
ของสรัญญาไดดี เจาตัวมีอาการเหวี่ยงวีนรองไหไมพอใจอยางมาก เธอก็
ไมรูจะทําอยางไรนอกจากเรียกเด็กมาชวยพับเก็บขาวของให เจาตัวเอาที่
จําเปนตองใชกับของมีคาไปกอน สวนที่เหลือก็ใหแกกับเด็กเก็บใสกลอง
ใสกระเปาเดินทางทีท่ งิ้ เอาไวแลวใหทางนีจ้ ดั สงตามหลัง พอสรัญญาออกไป
ที่หนาบาน แกที่ชวยถือของออกมาก็เห็นวาวิกรเลขาฯ ของอาชายื่นเช็คให
กับสรัญญา ดูเจาตัวจะพอใจกับจํานวนเงินในนั้น เพราะไมไดพูดหรือฝาก
อะไรวิกรไปใหกับอาชา เจาตัวสะบัดหนาเดินขึ้นรถแลวก็ขับออกไป เมื่อ
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แกเอาของขึ้นรถใหแลวเรียบรอย แกก็เดินเขาไปชวยเด็กรับใชเก็บของ
และทําความสะอาดหองพัก เด็กรับใชถึงกับสั่นเพราะกลัว และไมเคยตอง
มาเหยียบที่บานนี้ มาทีก็เจอกับฤทธิ์ของสรัญญาตอนที่ไมสบอารมณ และ
ที่บานใหญก็โทรศัพทมาถามถึงเรื่องนี้ แกก็บอกแคที่รู เภตรามารดาของ
อาชาจึงสั่งใหบอกกับอาชาดวยวาใหเขาไปกินขาวที่บานใหญ
“ไมมอี ะไรแลวครับ ถาเรียบรอยปาก็กลับไปพักผอนได เรือ่ งหองพัก
พรุงนี้คอยใหคนมาทําความสะอาดก็ไดครับ”
“ปาใหเด็กๆ ทําใหเรียบรอยแลวคะ”
“ก็ดีครับ แคนี้นะครับ” อาชาพยักหนานิดๆ เขาวนรถเขามาจอดที่
ลานจอดรถหนาบานใหญพอดีแลวก็กดวางสายไป
ปาสรอยถอนหายใจอยางโลงอก และก็ไดแตลุนวาอาชาจะพาใคร
เขามาอยูอีกไหม หรือวาจะพาเมียเขามาอยูที่บานเลย เหมือนกับพี่ชาย
อาชัญ คีรานอฟ ที่อยูดีๆ ก็พาเมียกับลูกเขามาบาน พาใหทุกคนตื่นเตน
เพราะลูกของอาชัญนัน้ โตอายุสขี่ วบกวาแลว เภตรากับมารคสั หลงหลานกัน
สุดๆ เพราะหลานชายหนาตาเหมือนกับอาชัญตอนเด็กราวกับพิมพเดียวกัน
สวนภรรยาก็สวยหวานนารักเหมาะสมกันดี และดวยวาพี่ชายมีหลานแลว
เภตราก็เลยเพงเล็งมายังลูกคนอื่นๆ ที่ยังไมมีเมียเลยสักคนเดียว โดยแก
ไดยินวาเภตราเคยยื่นคําขาดวาถาใครไมรีบหาเมียจะหามาบรรณาการให
เพราะแตละคนอายุก็ไมนอยแลว อาชัญรอดตัวไปเพราะพาทั้งเมียทั้งลูก
เขามาหาพอแมเรียบรอย ทําใหอกี สีค่ นทีเ่ หลือเริม่ หนาวๆ รอนๆ กันทีเดียว
“เชิญดานในหองอาหารเลยคะ” สาวใชที่มายืนรอรีบผายมือเชิญ
อยางรวดเร็ว เพราะตอนนี้ทุกคนมาพรอมหมดแลว เหลือเพียงแตอาชา
คนเดียว
อาชากาวเทายาวๆ เขาไปยังหองอาหาร พอไปถึงเขาก็ตองทําหนา
ขรึมๆ เมื่อทุกสายตาจองมองมาที่เขาคนเดียว เขาทิ้งตัวลงนั่งขางๆ พี่ชาย
ของตัวเองทันที
“สวัสดีครับแดด คุณแม วันนี้มีอะไรกินบางเนี่ย”
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อาชายกมือขึน้ ไหวบดิ ามารดาแลวหันไปพยักหนาใหกบั พีน่ อ งคนอืน่ ๆ
และเอีย้ วตัวเอือ้ มมือผานหลังพีช่ ายไปลูบศีรษะเล็กๆ ของอารเธอร ลูกชาย
ของอาชัญแผวเบา เจาตัวเล็กหันมายิ้มใหกับคุณอาแลวยกมือไหว กอนจะ
หลบสายตาหันไปสนใจจานขาวของตัวเอง เจาตัวเล็กไดสิทธิ์กินกอนเพราะ
มารดาเขาไมอยากใหรอจนหิว บิดาเขานั่งอยูท่ีหัวโตะ สวนมารดานั่งอยู
ขวามือ ถัดมาเปนอัญชิตาลูกสะใภกับหลานชายอารเธอร อาชัญพี่ชายเขา
แลวก็เขา สวนดานซายมือของบิดาเปน นองชายทั้งสามคนเรียงตามลําดับ
เลย อคินทร อัครวินทร และอชิรวัฒน บิดาเขาพยักหนาใหแมบานตักขาว
และเปดฝาครอบอาหารได พอเรียบรอยก็ไปยืนรออยูไมหางจากตรงนี้
เทาไร
“กินขาวกันกอนแลวคอยไปคุยกันที่หองนั่งเลน” มารคัสบอกกับ
ทุกคน แตมารดากลับมองมาที่เขาจนอาชาตองแสรงทําเปนไมเห็น เขา
เอื้อมมือไปหยิบชอนกลางตักหนอไมฝรั่งผัดกุงมาใสจานแลวเคี้ยวตุยๆ
ราวกับหิว
“คุณอาอาชาตักใหอารเธอรบางครับ อารเธอรชอบกุง” อารเธอร
หลานชายตัวนอยใชมอื ทัง้ สองขางยกจานขาวของตัวเองมาขางหนา รีบบอก
กับคุณอาอยางรวดเร็ว
“ไดครับ เอานี่ กินเยอะๆ นะ จะไดแข็งแรงเหมือนคุณพอคุณอา”
อาชาตักกุงใหสองตัวพรอมกับผักและราดนํ้าผัดใหดวย
“ขอบคุณครับ” อารเธอรยิ้มแกมปริ แกมของแกยุยๆ แดงกํ่านาฟด
ตักกุงเขาปากเคี้ยวตุยๆ อยางเอร็ดอรอย แกเปนเด็กเลี้ยงงายกินงาย กิน
อะไรก็ไดทุกอยางจริงๆ
“เห็นอารเธอรแลวแมก็อยากจะมีหลานๆ อีกสักสี่หาคน คุณมารค
วาอยางไรคะ”
“นั่นสิ มีหลานๆ แลวมันชื่นใจ” มารคัสหันไปตอบรับภรรยาอยาง
เห็นดวย เลนเอาลูกชายสี่คนที่เหลือมีสีหนากระอักกระอวนใจในทันที
ต า งคนต า งมองหน า กั น แล ว ก็ นิ่ ง กิ น ข า วไปไม ต อบรั บ มารดากั บ บิ ด า
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แตอยางใด อาชัญถึงกับกลั้นขําเอาไวไมไดเมื่อเห็นทาทางของบรรดา
นองชายแตละคน
“ดีๆ ครับ อารเธอรจะไดมีนอง” อารเธอรกลืนขาวลงคอไปแลวรีบ
อาปากพูดเจื้อยแจวพลางพยักหนาหงึกๆ ทําตาละหอยเพราะอยากมีนอง
อยางที่คุณปูคุณยาพูด
“อะแฮม อารเธอรลองขอคุณพอคุณแมดูสิครับ อาวาคุณพอของหนู
คงอยากจะมีอกี แนๆ” อาชากระแอมในลําคอเบาๆ แลวก็แสรงทําเปนกระซิบ
บอกกับหลานชาย พูดเสร็จก็หลิ่วตาอยางรูกันสองคน
“ฉันพรอมเสมอ” อาชัญถูกใจคําพูดนองชายจริงๆ มันรูใจเขา เขา
หันไปมองหนาอัญชิตาดวยสายตาหวานๆ อยางมีความหมาย
“เย” อารเธอรฉีกยิ้มกวางจนตาหยี ยกมือขึ้นแลวรองอยางดีใจ และ
เจาตัวก็สนใจกินขาวตอ ไมไดรูเลยวาตอนนี้คุณพอมองตาคุณแมจน
หยาดเยิ้มไปหมดแลว
“ฮึ” เภตราทําเสียงในลําคอพรอมกับสงคอนใหกับอาชาเบาๆ ทําเปน
พูดดีไปเถอะเจาพวกนี้ คอยดูนะ ถามันยังหาเมียไมได เขาจะหาใหเอง
คอยดูสิ
หลังจากนั้นทุกคนก็กินขาวและพูดคุยกันเล็กนอย พอเรียบรอย
แลวก็ยา ยมานัง่ ทีห่ อ งนัง่ เลน บิดาถามไถถงึ เรือ่ งธุรกิจพรอมทัง้ ใหคาํ ปรึกษา
แมวา ทานจะอายุมากแลว แตกย็ งั ดูหนุม แนนสุขมุ สวนมารดานัน้ ก็สวยพริ้ง
อยูต ลอด เวลาไมทาํ ใหทา นสวยนอยลงแมแตนอ ย ตอนนีท้ า นไปเลนอยูก ับ
หลานชายและอัญชิตาลูกสะใภ คุยกันเรื่องความสวยความงามดวย
“แมแกฝากมาถามวาเมื่อไรพวกแกอีกสี่คนจะมีเมียสักที อายุปาเขา
เลขสามกันหมดแลว ดีวา อาชัญมันพาเมียพรอมลูกเขามาทีเดียวเลยรอดตัว
ไป เหลือแตพวกแกแลวนะ อาชา คีท อัคร ชิน” มารคสั ถามกับลูกๆ ทัง้ สีค่ น
ที่เหลือดวยเสียงตํ่าแผวเบา ดวงตาจองมาที่แตละคน พอพูดถึงเรื่องนี้
พวกมันถึงกับถอนหายใจยาวๆ เอนตัวพิงโซฟากันหมด สี่คนที่เขาพูดถึงนี่
ตางมองหนากันราวกับวัดใจ
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“คุณแมถามหรือวาคุณพออยากรูดวยครับเนี่ย”
“ก็ดวยสวนหนึ่ง วันนี้ไดขาววาแมนางแบบสาวเก็บขาวของออกไป
จากบานแกแลวนีน่ า หรือวาแกจะเริม่ มีเมียเปนตัวเปนตนหืมอาชา แกกอน
เลยใชไหม” มารคัสยิ้มมุมปากอยางเจาเลห มองมาที่อาชาแลวก็นึกขึ้นได
วาเภตรามาเลาวาสรัญญาเก็บของออกไปแลว เขาเลยถามตอไปเลยแบบ
โยนหินถามทาง เผื่อมันจะเริ่มจริงจังเสียที
“ยังครับคุณพอ ใจเย็นๆ ครับ”
“ระวังเถอะ คุณแมของพวกแกจะหาเมียให”
“โหย แบบนี้ผมขอประทวงนะเนี่ย” อชิรวัฒนรีบออกตัวกอนเลย
เขาเปนนองเล็กสุดของบาน แตดวยอายุไมตางกันมากเทาไรก็ถูกหมายหัว
ไปพรอมๆ กันหมด
“ประทวงอะไรชิน” อคินทรหันมาเลิกคิ้วถามนองชายยิ้มๆ
“ก็ประทวงเรื่องมีเมียไงเลา คุณแมจะมาจับเราแตงงานแบบนี้ไมได
จริงไหมอัคร”
“ฉันไมรูโวย” อัครวินทรไหวไหลนิดๆ ไมเออออกับนองชายไปดวย
เพราะเขาไมเดือดรอนเรื่องนี้อยูแลว
“หึๆ ไมรหู รือวาแอบไปซุม ๆ มีวะอัคร ถามีแลวก็พามาเลนกับอารเธอร
หนอยสิวะ” อาชัญกลั้วหัวเราะเบาๆ ในลําคอ พรอมทั้งเอยแซวนองชาย
ทําเอาคนอื่นๆ แอบยิ้มขํา แตไมกลาหัวเราะออกมา
“ทําเปนรูดี” อัครวินทรทําหนานิ่งขรึมมองพี่ชายดวยสายตากลาวหา
พูดออกมาเสียงหวนๆ แตไมไดจริงจังมากนัก มารคัสหรี่ตามองลูกชายคน
ที่สี่ของเขานิดๆ ไอพวกนี้มันมีลับลมคมในกันจริงๆ นะ
“เอาเปนวาใครไมยอมมี นายแมพวกแกจัดหาใหอยางแนนอน
เตรียมตัวไวใหดีแลวกัน พอไปนอนดีกวา” มารคัสพูดยิ้มๆ แลวก็ลุกขึ้น
เดินหนีลูกๆ ไปหาภรรยาและหลานชาย เขาอุมอารเธอรไวในออมแขนและ
หอมแกมฟอดใหญ สวนเภตราเองก็เชนกัน แลวสองคนก็ขึ้นไปที่ชั้นบน
ทิ้งใหลูกชายนั่งงงกันอยูตรงนี้
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“งั้นฉันไปกอนแลวเหมือนกัน อารเธอรจะนอนดึกเอา ไมดี”
“เฮอะ จะไปกลอมเมียมากกวาลูกละสิ” อคินทรทําเสียงในลําคอ
ดวยความหมั่นไสพี่ชาย รูๆ กันอยูวาหลงเมียขนาดไหน
อาชัญไมตอบ เขาลุกเดินไปหาลูกเมียแลวก็ใหอารเธอรมาลาคุณอา
ใหเรียบรอยกอนจะออกไปจากบานใหญขน้ึ รถกลับบานของตัวเอง สวนอาชา
และนองชายอีกสามคนก็นั่งคุยกันอีกนิดหนอยแลวแยกกันกลับไปยัง
บานพักของตัวเอง โดยมีสายตาของเภตรากับมารคสั มองลงมาจากดานบน
พอรถของลูกชายแตละคันขับออกไปแลว เจาตัวถึงไดพากันกลับมานอน
ที่เตียงนอนนุม มารคัสกอดรางของภรรยาเอาไวแนบอก กดจูบที่แกมหอม
หนักๆ
“หอมเหมือนเคย”
“คุณนี่คะ ไมไดหนุมสาวเหมือนกอนแลวนะคะ”
“ถึงจะไมหนุมสาว แตผมก็ยังรักคุณเหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง”
“ขอบคุณนะคะที่คุณรักฉันคะคุณมารค” เภตราเงยหนาขึ้นจูบแกม
สามีแผวเบา เธอพบรักกับเขาแลวก็มั่นใจวาเขาคือผูชายที่จะพาเธอและ
ครอบครัวใหมีแตความสุข แลวเธอก็คิดไมผิด ถึงแมวาเขาจะรํ่ารวยเปน
นักธุรกิจที่เกงกาจแบบหาตัวจับยาก แตเขาก็ไมไดละเลยครอบครัวแต
อยางใด เขาใหความสําคัญกับสถาบันครอบครัวมาก คราแรกเธอคิดวาเขา
จะไมเขาใจวัฒนธรรมไทย แตเขากลับชอบ และสอนใหลูกแตละคนได
เรียนรูวิถีชีวิตแบบฝงตะวันตกกับตะวันออกไปพรอมๆ กันไดอยางลงตัว

อาชากลับมาถึงบานแลวเขาก็รสู กึ วามันเงียบและสงบอยางประหลาด

เขาจะเปนแบบนี้สักพัก แลวเขาก็จะหาผูหญิงมาอยูดวย แตตองเปนคนที่
เขาตองตาตองใจ ไมใชวาใครก็ได ถาเปนชวงวัยรุนเขาคงเต็มที่สุดเหวี่ยง
เหมือนคราวที่ไปใชชีวิตอยูเมืองนอกกับพี่นอง แลวสมองเขาก็หวนคิดถึง
ใบหนาซีดเผือดแทบไรสีเลือดของพาขวัญ เจาตัวคงจะเข็ดไปอีกนานเลย
แหละ ตอนทีเ่ ขาบอกจะหักเงินเดือนเธอมีสหี นาตกใจทําตาโตเชียว กลาทีจ่ ะ
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ตอรองกับเขาดวย ทาทางจะงกนาดู แตเขาไมสนหรอก อาชาสะบัดศีรษะ
เล็กนอย ยกมือขึ้นเสยผมลวกๆ แลวก็เดินขึ้นไปยังชั้นบนเพื่ออาบนํ้านอน

สองสัปดาหตอมา

อาชาขมวดคิ้วมุนอยูในออฟฟศ เขากําลังดูตัวเลขที่อยูบนหนาจอ
คอมพิวเตอร และงงกับบางรายการเพราะมันคลายกับวาจะเปนรายจายทีซ่ ํ้า
กับบางรายการที่เคยจายไปแลว เขาเรียกเอกสารยอนหลังจากหัวหนา
ฝายการเงินมาดูและเปรียบเทียบ มันทําใหเขาเห็นความผิดปกติ ในบิลที่มี
รายการเบิกจาย เขาเปรียบเทียบกับตัวจริง ทําใหเห็นวารายการเซ็นอนุมตั นิ ั้น
เปนลายเซ็นปลอม เรื่องนี้ยังไมมีใครรู มีเพียงเขาคนเดียวเทานั้น เพราะ
ชวงนี้เปนชวงที่ไมควรมีรายจายที่เยอะผิดปกติ เขาเลยมานั่งไลดูจนเกิด
ขอสงสัย และรายการนี้ก็มีอยูหลายใบ บัญชีที่เงินโอนเขาก็ชื่อเดียวกัน เขา
ตรวจสอบกับทางธนาคารแลววาชือ่ บัญชีถกู ตอง เปนชือ่ ของนางสาวพาขวัญ
กุลกิจรักษ ฝายการเงินอาจจะไมไดเอะใจตอนที่เซ็นอนุมัติจาย เพราะ
ลายเซ็นคอนขางเนียนมากและเหมือนมากจนแทบแยกไมออก และใบทํา
รายการก็แทบไมมีจุดบกพรองเลย ชื่อนี้เขารูจักดีทีเดียว เพราะสัปดาห
กวาๆ เขาไดเช็กประวัติขอมูลของเธอกับบิดาแลวเรียบรอย แตไมคิดวาจะ
มาเจอตัวเลขผิดปกติที่โยงไปถึงเจาของบัญชีที่ชื่อเดียวกับเธอคนนี้ได
ใบหน า หล อ เหลาเครี ย ดขมึ ง กรามหนาบดแน น จนขึ้ น สั น นู น ดวงตา
วาวโรจนดวยความโกรธ ริมฝปากของเขาเมมจนเปนเสนตรงแลวก็คลาย
ออก เขาแทบอยากจะเดินเขาไปแลวกระชากรางของเธอเขามาบีบเขยาถาม
เสียตอนนี้ มือที่กําปากกาอยูกําแนนจนเห็นเสนเลือดปูดโปน
“รายกาจมาก คิดโกงเงินฉันอยางนั้นเหรอ” เขาเอื้อมมือไปหยิบ
รายการที่เช็กแลววาถูกโกงอยางแนนอนขึ้นมาดูอีกครั้ง อาชาแทบอยากจะ
ขยํามันและฉีกทิง้ แตเอาไวกอ น รอกอน เขาจะจัดการคนพวกนีใ้ หเรียบรอย
พวกเหลือบไรนาสมเพช
“วิกรเขามาหาฉันหนอย” อาชาตอสายออกไปหาเลขาฯ คนสนิทของ
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ตัวเองทันที ปลายสายรับและไมกี่นาทีก็เดินเขามาหา เจาตัวรีบนั่งลงที่
เกาอี้หนาโตะทํางานของเจานาย สีหนาและความเงียบงันทําใหเขาตองลอบ
กลืนนํ้าลายลงคอ
“นายดูรายการพวกนี้แลวบอกฉันหนอย”
“รายการอะไรครับ” วิกรหยิบกระดาษที่เจานายยื่นมาใหดูแลวก็
พิจารณาอยางถีถ่ ว น ขมวดคิว้ เปนคําถาม มันเปนใบรายการสัง่ ซือ้ ทีค่ อ นขาง
เยอะ อาชาหันคอมพิวเตอรของตัวเองมาใหลกู นองดูเปรียบเทียบกัน รายการ
สั่งซือ้ พวกนีม้ นั ซํา้ กับของหลายเดือนกอน แตวา เลขทีบ่ ญ
ั ชีแตกตางออกไป
ไมใชเลขที่บัญชีเดิม ชื่อเปนภาษาอังกฤษอาจจะทําใหไมทันไดสังเกต
“เอ เลขที่บัญชีไมเหมือนกันนี่ครับ แปลกจัง แตคุณอาชาเซ็นอนุมัติ
ไปแลวนี่ครับ”
“ฉันไมไดเปนคนเซ็น” อาชาบอกเสียงเขม ขนาดเลขาฯ ของเขายัง
แทบแยกลายเซ็นไมออกเลย แสดงวาเจาตัวคงจะชํานาญมาก
“มะ...หมายความวามีคนปลอมลายเซ็นคุณอาชาอยางนั้นเหรอครับ
เนี่ย แบบนี้ตองไปแจงความนะครับคุณอาชา”
“ยั ง ไม ต  อ งแจ ง ฉั น จะจั ด การเรื่ อ งนี้ เ องก อ น ฉั น ยั ง ไม อ ยากให
คนพวกนี้ไหวตัวทัน”
“แลวคุณอาชาเช็กหรือยังครับวาเปนบัญชีของใคร เงินที่ทางเราได
จัดการโอนเขาไปแลวนั้นยังอยูหรือเปลาครับ”
“เช็กแลว ฉันใหทางธนาคารเช็กแลวเปนกรณีพิเศษ ฉันไมอยากให
ใครรูเรื่องนี้มากนัก” อาชากัดฟนแนนกอนจะบอกลูกนอง เขาไดขอรองให
ผูจัดการสาขาเช็กใหเขาเปนกรณีพิเศษแลว
“ไดความวาอยางไรบางครับ”
“เงิ น ที่ อ ยู  ใ นบั ญ ชี นี้ ไ ม เ หลื อ ยอดที่ เ อาไปจากเรา เหลื อ เพี ย งแค
เล็กนอยเทานั้น”
“หมายความวาเงินถูกเอาไปใชแลว คุณพระ” วิกรถึงกับเหงื่อตก
ยอดเงินไมใชนอยๆ เลยนะ รวมๆ คราวๆ ดวยสายตาแลวก็ลานเกือบ
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สองล า นได เดี๋ ย วเขาลองคํ า นวณก อ นว า เท า ไร วิ ก รเอื้ อ มมื อ ไปหยิ บ
เครื่องคิดเลขอันเล็กที่เจานายวางเอาไวตรงหนามากดดู เขาถึงกับอาปาก
คาง ยอดเงินมันจํานวนสองลานสามแสนบาทดวยกัน เขาถึงกับเบิกตากวาง
อยางตกใจ ไมคิดวาจะมีใครกลาทาทายอํานาจของอาชาแบบนี้
“สองลานสามแสนบาท”
“ใช สองลานสามแสนบาทที่รู แตที่ไมรูอีกเทาไร”
“คุณอาชาจะเอาอยางไรครับเนี่ย” วิกรกมมองชื่อบัญชีที่เปนภาษา
อังกฤษอีกครั้ง เขาสะกดอยางชาๆ แลวก็เบิกตากวางดวยความตกใจ
“เอะนี่มัน คุณพาขวัญ คนที่เจานายเพิ่งจะขอประวัติไปเองนี่ครับ
แลว...แลวทําไมเธอถึงทําแบบนี้ไดละเนี่ย”
วิกรจําไดเพราะวาเจานายเพิ่งขอประวัติของเธอกับพอไปเมื่อไมนาน
มานี้ แลวเขาก็แอบไปสองๆ ดูแลววาเธอหนาตาเปนอยางไร ก็นา รักดี ดูไมมี
พิษสง แลวทําไมถึงทําแบบนี้ เปนหนี้เหรอ หรือวาจะเอาไปใหผูชายใช
มันอยางไรกันเนี่ย
“ใช” อาชากัดฟนกรอดอีกครั้ง ดวงตาคมเขมหรี่ลงอยางอาฆาต
“แลวจะทําอยางไรครับ”
“เย็นนี้ใกลๆ กลับนายไปบอกใหเขามารอพบฉันที่หองทํางาน”
“ครับ” วิกรลอบกลืนนํ้าลายลงคอ เขาไมรูวาอาชาจะทําอยางไร
รูเพียงแตวาเจานายของเขาโกรธมากถึงมากที่สุด ทาทางของอาชาบงบอก
ไดอยางดี แตเจาตัวพยายามระงับเอาไว เงินจํานวนไมใชนอยๆ แลวคนทํา
ก็ทํางานที่นี่ ไมรูวามีคนอื่นรวมมือดวยหรือเปลานี่สิ
“คุณอาชาไมแจงความกอนเหรอครับ”
“ยังกอน ขอฉันเคนใหเรียบรอยกอน ทําตามที่ฉันบอกแลวกัน”
อาชาสายหนาเล็กนอย เสียงตํ่าลอดไรฟนออกมาชวนใหรูสึกขนลุก
“ไดครับ คุณอาชามีอะไรอีกหรือเปลาครับ”
“ไมมีแลว แลวอยาใหใครเขามากวนฉันอีกเด็ดขาด”
“ครับ งั้นผมขอตัวกอนนะครับ” วิกรพยักหนารับอยางรวดเร็ว พูด
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เสร็จเขาก็รีบขอตัวออกไปจากหองทํางานของเจานาย
“อะไรกันวะเนี่ย ไมนาเชื่อเลยวาผูหญิงตัวเล็กๆ คนนั้นจะกลาทํา
แบบนี้ ซวยแลว ซวยแนๆ ไมอยากจะคิดเลยวาคุณอาชาจะทําอยางไร”
วิกรยกมือขยี้เสนผมของตัวเองไปมา วิตกกังวลอยางหนัก คิดไมถึงวา
ผูหญิงอยางพาขวัญจะกลาทาทายอํานาจของเจานายเขาได โกงเงินเนี่ยนะ
แลวมันไมใชนอยๆ เลยดวย สองลานสามแสนเชียว เธอเอาไปทําอะไรกัน
เงินตั้งมากมายขนาดนั้น แถมลาสุดที่เอาไปสองแสนก็เมื่อสองวันที่แลว
วิกรนั่งลงที่โตะทํางานของตัวเอง และเหมือนกับนํ้าทวมปาก เขาอยากจะ
พูดใหใครฟงเหลือเกิน แตมันพูดไมไดจริงๆ

พาขวัญเองก็นั่งทํางานดวยหัวใจที่ไมคอยอยูกับเนื้อกับตัว เธอ

รูสึกผิดอยางมากจนไมอยากจะทําอะไรเลย เธออยากจะหนีหายไปจาก
ตรงนี้
ครืด ครืด
โทรศัพทสวนตัวของเธอสั่น ทําใหเธอสะดุงเฮือกอยางตกใจ เธอรีบ
หยิบออกมาดูวา ใครโทร.มาดวยมืออันสัน่ เทา เธอเลีย่ งออกมาจากโตะทํางาน
ตรงไปยังหองนํ้าแลวถึงจะกดรับ มองไมเห็นวามีใครเดินผานไปมาก็
กรอกเสียงลงไป
“มีอะไรคะพอ”
“ขาดอีกแสนหนึ่งถึงจะใชหนี้ครบ” ยงยศกรอกเสียงหวนๆ มา
ตามสาย จริงๆ จายหนี้ครบไปหมดแลว แตเขาโกหกเพื่อที่จะใหไดเงิน
มาใชงายๆ พาขวัญมันเกง สามารถเอาเงินมาใหเขาไดอยางรวดเร็ว ยิ่งเห็น
เงินยิ่งทําใหเขาตาวาวอยางไดใจ แตจําตองเอาไปใชหนี้กอนที่เจาหนี้จะ
ตามมาฆาได
“พาไมทําแลวพอ พาไมทําแลว”
“แกตองเอามาใหฉันอีกแสนหนึ่งใหได ฉันตองใชมัน”
“พาไมทําแลวจริงๆ พอ พากลัว”
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“มากลัวอะไรตอนนี้ อยางไรเสียแกก็ทําไปแลว อีกแคแสนเดียวจะ
เปนอะไรไป” ยงยศกรอกเสียงมาอยางหงุดหงิดที่พาขวัญเริ่มจะมากลัว
อะไรเอาตอนนี้
“ไมเอาแลวคะพอ พอลองไปขอแมใหญดูสิคะ เผื่อทานจะมีใหคะ
หรือไมก็เอารถไปขาย”
“นังพา นังลูกเนรคุณ ฉันไมนามาขอรองแกใหเสียเวลาเลย” ยงยศ
เคนเสียงลอดไรฟนดามาตามสายอยางอารมณเสีย จะใหเขาไปขอเงินเมีย
หรือเอารถไปขายเนี่ยนะ อําภาก็ไดรูหมดสิ นังลูกทรพี เขาไดแตเขนเขี้ยว
เคี้ยวฟนอยูคนเดียว ดวงตาถลึงดวยความโมโหที่ไมไดดั่งใจ
“พอ” พาขวัญถึงกับนํ้าตาไหล ริมฝปากสั่นระริก เสียงที่กรอกไป
ตามสายแผวเบาสั่นเครือ แตปลายสายไมคิดที่จะสนใจแตอยางใด
“ไมตองมาเรียกฉันวาพอเลยถาหาไมไดอีกหนึ่งแสน” ยงยศตวาด
เสียงเขมเสร็จแลวก็กดวางสาย เขายกมือขึ้นหยิบหมวกออกจากศีรษะ
พัดโบกไลความรอนจากความโมโหและไอแดด ใชเทาเตะกอนหินดวยความ
หงุดหงิด กอนจะกลับไปทํางานดวยทาทีปกติราวกับไมมีอะไรเกิดขึ้น
อยางนั้น
พาขวัญกลั้นเสียงรองไหเอาไว เธอรีบเดินเขาไปในหองนํ้าปดประตู
และรองไหออกมาอยางอดสูกับตัวเอง ทําไมบิดาจะตองบีบบังคับเธอดวย
ไมเห็นใจเธอบางเหรอ ตอนนีส้ องเทาเธอเหมือนกาวเขาไปอยูใ นกรงขังแลว
รอเพียงแคเจาของจับไดเทานั้นเอง
“ฮือๆ ฮึก” พาขวัญยกมือขึ้นปาดนํ้าตาอุนๆ ที่ไหลริน เธอเงยหนา
ขึ้นพยายามใหมันไหลยอนเขาไป แตมันก็ยังไหลออกมา เธอใชแขนเสื้อ
ชวยเช็ดอีกแรง มือที่กําโทรศัพทเกร็งจนมันแทบแหลกละเอียด พาขวัญ
ออกมาจากหองนํ้าและลางหนาลางตา ไมนึกถึงคําพูดที่สรางความเจ็บชํ้า
ใหกับตัวเองอีก แตดวงตาของเธอก็บวมแดงอยางเห็นไดชัด เธอกมหนา
กมตากลับมาที่โตะทํางาน โดยไมมีใครไดสังเกต จนเอมหันกลับมาหา
นั่นแหละถึงไดเห็น
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“เปนอะไรพา” เอมกระซิบถามอยางเปนหวงเสียงแผวเบา
“ไมเปนอะไรจะ” พาขวัญมองหนาเพือ่ นและก็สา ยหนาไปมา เธอรูว า
สภาพของเธอตอนนีม้ นั ไมไดบง บอกเลยวาไมไดเปนอะไร แตเธอพูดออกไป
ไมไดจริงๆ
“ฉันไมเชื่อหรอก กินขาวแลวตองเลาใหฟงดวย เที่ยงพอดีเลย ไป
กินขาวกันดีกวา”
เอมสายหนาหวือ เธอไมเชื่ออยางแนนอนวาจะไมมีอะไร พูดแลวก็
เงยหน า ขึ้ น เมื่ อ ได ยิ น เสี ย งกริ่ ง พั ก เที่ ย ง พาขวั ญ ไม ไ ด ต อบรั บ เธอป ด
คอมพิวเตอร เชนเดียวกับเอม แลวก็ลุกขึ้นเดินไปที่โรงอาหาร กมหนา
กมตากินขาว หลังจากนั้นเอมก็พาเธอไปหาที่นั่งเลนใตตนคูนตนใหญ
“เธอรองไหฉันเปนหวงนะพา เรื่องที่บานเหรอ”
เอมพอจะรูม าบาง แตเธอไมใชคนชางจอแคนนั้ เอง วาพอของพาขวัญ
ไมชอบลูกสาวคนนี้สักเทาไร และเธอก็ไมใชลูกแทๆ ของอําภา เปนลูกเมีย
นอยของยงยศเทานั้น ใครหลายๆ คนก็รู แตเขาก็ไมไดพูด จนบางคนคิด
วาเธอเปนลูกแทๆ ของอําภา
“จะ แตไมมอี ะไรนาเปนหวงจริงๆ ฉันแคเครียดไปหนอยเทานัน้ เอง”
พาขวัญพยักหนารับ เธอฝนยิม้ เพือ่ ไมใหเพือ่ นตองเปนหวงเธอไปมากกวานี้
“ถามีอะไรที่เอมชวยไดพาก็บอกมานะ” เอมจับมือเพื่อนอยางเห็นใจ
เรื่องครอบครัวพูดยากจริงๆ แตถามีอะไรที่เธอสามารถชวยเพื่อนไดเธอก็
อยากจะชวย
“ขอบใจเอมมาก” พาขวัญกลั้นนํ้าตาเอาไว เธอไมอยากรองไหอีก
ซึ้งกับนํ้าใจของเอมมาก แมวาจะรูจักกันไมกี่ปก็ตาม แตเจาตัวก็เปนเพื่อน
ที่ดี
“ไปขี่มากันอีกไหมละ จะไดไมเครียด หรือวายังกลัวอยู” เอมเปลี่ยน
เรื่องคุย ไมอยากใหเพื่อนจมอยูกับเรื่องเศราๆ
“ไมดีกวา ยังกลัวอยูเลย วันนั้นกนกับขาระบมไปหลายวันเลยละ”
พาขวัญพูดออกมาพรอมกับเสียงหัวเราะ เธอยังจําไดขึ้นใจ และจําไดวา
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อาชาสั่งหามเธอเขาไปขี่มาที่ฟารมอีก แตเธอไมกลาบอกเพื่อน เอาเปนวา
เธอไมไปที่นั่นอีกแลว
“นึกวาจะชอบเสียอีก”
พาขวัญไดแตยิ้มๆ ไมตอบเพื่อน เธอก็ชอบอยูหรอก แตถาเกิด
มาพยศขึ้นมาอีก หรือวาอาชาเห็นวาเธอไมทําตามคําสั่งของเขา เขาคงจะ
เลนงานเธออีกอยางแนนอน แลวเสียงกริ่งไดเวลาทํางานก็ดังขึ้น เอมแสรง
ถอนหายใจยาว หันมาบนกับพาขวัญ
“โอย ไดเวลาเขางานแลวเหรอเนีย่ ทําไมเวลามันผานไปไวแบบนีน้ ะ”
“นั่นสิ” พาขวัญพยักหนาอยางเห็นดวย เธอกับเอมพากันลุกขึ้นเดิน
กลับไปที่สํานักงาน
พาขวัญนั่งทํางานจนเย็นใกลเลิกงานโดยที่เธอพยายามไมคิดถึง
เรื่องที่บิดาสั่งใหทํา เพราะเธอจะไมทํามันอีกแลว โทรศัพทภายในที่โตะ
ของพาขวัญดังขึ้น เธอรีบหยิบขึ้นมารับสายทันที
“สวัสดีคะ พาขวัญคะ”
“ผมวิกรเลขาฯ ของคุณอาชานะครับ คุณพาขวัญอยาเพิ่งกลับบาน
พอดีผมมีเอกสารจะใหคุณพาขวัญชวยดูใหหนอยครับ เห็นทางหัวหนา
ของคุณพาขวัญบอกวาคุณสามารถชวยไดครับ เปนเอกสารดวนจริงๆ ครับ”
วิกรจําตองโกหกเพื่อไมใหพาขวัญไหวตัวทันหนีกลับไปเสียกอน
“เออ ไดคะ” พาขวัญชาวาบไปทั้งตัวเมื่อไดยินชื่อของอาชา หัวใจ
ของเธอเตนรัวแรงราวกับวามันจะทะลุออกมานอกอก แตพอไดยินวาเปน
เรื่องเอกสารใหชวยดูก็คอยโลงใจ เธอดูเวลาที่ขอมือก็เห็นวาอีกสิบนาทีจะ
เลิกงานแลว แสดงวาเปนเรื่องดวนจริงๆ ไมอยางนั้นคงไมเรียกใหเธอ
เขาไปดู หัวหนาของเธอก็ไมมาดวยในวันนี้ เขาอาจจะโทร.ไปถามแลว
หัวหนาเลยบอกใหเรียกเธอไปชวย คงจะไมเย็นคํ่ามาก
“งั้นเลิกงานแลวมาก็ไดนะครับ เพราะอีกแคสิบนาทีเอง คุณจะได
เตรียมตัวดวย”
“ไดคะ เดี๋ยวฉันเก็บกระเปาสแกนบัตรเสร็จแลวจะเดินไปหานะคะ
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ไมทราบวามีเอกสารชิ้นไหนจะตองเอาเขาไปดวยไหมคะ”
“ไมตองครับ ทางคุณพนิตสงมาใหแลวครับ รอแคคุณพาขวัญชวย
มาดูใหหนอยเทานั้นครับ คงจะใชเวลาไมมาก”
“ออคะ” พาขวัญครางรับคําเบาๆ ในลําคอ ปลายสายขอบคุณมา
แลวก็วางสายไป พาขวัญทํางานของตัวเองอีกนิดกอนจะปดคอมพิวเตอร
เก็บของใสกระเปาสะพาย พอกริง่ ดังเธอก็เดินไปสแกนบัตรเลิกงานเชนเดียว
กับคนอื่นๆ แลวก็เดินไปยังโซนดานในที่เปนออฟฟศสวนตัวของอาชา เธอ
เห็นเลขาฯ ของเขายังนั่งอยูหนาหองทํางาน ดูเหมือนเขาจะยุงๆ อยู เธอ
เดินเขาไปยืนใกลๆ และรองทักเขาไป
“เออ คุณวิกรใชไหมคะ ฉันพาขวัญคะ ที่คุณโทรศัพทเขาไปเมื่อ
สักครูนี้คะ”
“เชิญนั่งกอนครับ เดี๋ยวผมตอสายเจานายใหนะครับ”
“คะ” พาขวัญหัวใจเตนแรงเมื่อเขาบอกจะตอสายเขาไปหาอาชา เธอ
นั่งมองเขาหยิบโทรศัพทภายในกดไปหาเจานาย
“คุณพาขวัญมาแลวครับคุณอาชา ครับๆ ไดครับ” เขาพูดไปตามสาย
แลวก็พยักหนารับ พาขวัญเมมปากนิดๆ หายใจออกมาแผวเบา จนวิกร
วางสายลงเธอก็ยิ้มใหเขา
“คุณอาชาบอกใหรอสักครูนะครับ ประมาณสิบหานาที”
“ไดคะ” พาขวัญพยักหนารับและนั่งนิ่งๆ มองไปที่อื่น วิกรลอบมอง
มายังพาขวัญ ไมอยากจะเชื่อวาผูหญิงคนนี้จะโกงเงินได นาเสียดายความ
สามารถและความนารัก ไมนาเลยจริงๆ วิกรสายหนาเล็กนอยและทํางาน
ของตัวเองตอไป จริงๆ เขาไมมีอะไรแลวละ แตวาดวยเรื่องนี้เขายังตองอยู
เพราะอาชายังไมกลับ ตอนนี้คนในออฟฟศก็กลับกันไปหมดแลว พาขวัญ
เริ่มใจคอไมคอยดี จนเสียงโทรศัพทภายในบนโตะของวิกรดังขึ้น เจาตัว
รับสายและก็วางลงอยางรวดเร็ว
“เชิญคุณพาขวัญดานในไดเลยครับ” วิกรบอกพรอมกับผายมือเชิญ
ใหเธอเขาไปภายในหองทํางานของเจานายเพียงคนเดียว
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“เออ ใหฉันเขาไปคนเดียวเหรอคะ แลวคุณวิกรไมเขาไปดวยกัน?”
“ไมครับ ผมตองดูงานตรงนี้อีกเล็กนอยครับ เอกสารที่ผมจะใหดู
อยูในหองทํางานของคุณอาชาเรียบรอย คุณพาขวัญเขาไปไดเลยครับ ทาน
รออยู”
“คะ” พาขวัญหนาเจื่อนๆ เธอจับกระเปาที่สะพายเอาไวแนน มือเริ่ม
เย็นเยียบดวยความหวาดหวั่น ลุกขึ้นเดินไปที่หนาประตูหองทํางาน เธอ
จับลูกบิดหมุนเปดเขาไปภายในอยางชาๆ ดวงตาคูสวยมองไปตรงหนา
เธอเห็นวาเขานัง่ อยูท โ่ี ตะทํางานตัวใหญและจองมองมาทีเ่ ธอนิง่ ๆ ดวยสายตา
เย็นชาอยางประหลาด ทําใหเธอหายใจไมทวั่ ทองสักเทาไร พาขวัญปดประตู
และกาวเขามายืนกลางหองทํางานของเขาอยางประหมา นีเ่ ปนครัง้ แรกทีเ่ ธอ
เขามาในหองนี้
“คุณอาชาเรียกพบฉันเหรอคะ” พาขวัญรองถามเขา พยายามไมให
ตัวเองสั่นจนเขาจับได เธอกวาดสายตามองไปที่โตะทํางานของเขา เห็นวามี
แฟมเอกสารวางไวอยูก็โลงใจหนอย
“ใช นั่งลงกอนสิ” อาชาตอบรับเสียงหวน ขยับตัวเล็กนอย พูดและ
ใชสายตาสัง่ ใหเธอนัง่ ลงทีเ่ กาอีต้ รงหนาโตะทํางานของเขา พาขวัญกาวเขามา
นั่งและมองสบสายตากับเขาไดแวบเดียวก็ตองหลบ ดวงตาคูสวยกลอก
ไปมาอยางหวั่นๆ
“เอกสารอะไรคะที่คุณอาชาจะใหฉันมาดูให”
“อยูต รงหนาเธอ” อาชาพยักพเยิดมาทีแ่ ฟมทีว่ างอยูข า งหนา พาขวัญ
คอยๆ เอือ้ มมือไปหยิบมันออกมาเปดดูอยางชาๆ เธอรูส กึ ราวกับถูกบีบอัด
ดวยอะไรสักอยางจนแทบจะหายใจไมออก อาชาลุกขึ้นจากเกาอี้หนังสีดํา
เดินวนไปที่ตูโชวดานขาง แตสายตาเขาจับจองอยูที่พาขวัญตลอดเวลา เขา
อยากรูวาเธอจะทําอยางไรเมื่อเห็นเอกสารที่อยูในแฟมนั่น และเขาก็ขยับ
มาหยุดที่ดานหลังของพาขวัญ
พาขวัญเปดแฟมดูแลวเธอก็ตองนิ่งขึงเนื้อตัวสั่นเทา ใบหนาหวาน
ซีดเผือดแทบไรสีเลือด ดวงตาคูสวยกลอกไปมาอยางหวาดกลัว มือไม
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เย็นเฉียบ เหงื่อซึมที่หนาผากนูน ริมฝปากของเธอสั่นระริก ไรคําพูดใดๆ
เมือ่ เห็นแลววาเอกสารทีอ่ ยูใ นแฟมคืออะไร มันเปนเอกสารทีเ่ ธอปลอมแปลง
ขึ้นมาทั้งหมด รวมถึงลายเซ็นของเขาดวย พาขวัญรีบปดมันแลวก็วางลง
ที่โตะทํางานของเขาทันที เธอรีบผุดลุก พอหันหนามาทางเขาก็ตองตกใจ
เพราะวาเขาเขามาอยูใกลๆ แคนี้เอง เธอถอยหลังจนไปชนกับโตะทํางาน
ดวงตาคูสวยมองเขาอยางตื่นตระหนก
“จะรีบลุกไปไหน ฉันมีเรือ่ งทีจ่ ะตองถามเธออีกเยอะเลย” อาชายิม้ เย็น
ไหวไหลผายมือออกดานขาง เพียงแคนี้พาขวัญก็ผวาไปทั้งตัว เธอกลืน
นํ้าลายลงคอที่แหงผาก ริมฝปากสั่นระริกจนตองเมมเอาไว หายใจรัวแรง
ดวยความตื่นเตน
“ฉัน...ฉันอธิบายไดคะ ฉันไมไดตั้งใจ”
“ไมไดตั้งใจอยางนั้นเหรอ แลวนี่มันอะไรกัน อยาบอกนะวาอยูดีๆ
มันก็มาอยูที่นี่เองได แลวเงินสองลานกวาที่เขาบัญชีของเธอไปนะ ไมใช
เรือ่ งจริงอีกอยางนัน้ เหรอ” อาชาถลึงตาถลาตัวเขามาหยิบแฟมเอกสารชูขึ้น
ตรงหนา เคนเสียงลอดไรฟนออกมาเหีย้ มๆ เขาปาแฟมลงกับโตะเสียงดังลั่น
พาขวัญสะดุงเฮือก เธอสายหนาไปมา นํ้าตาเริ่มเออคลอหนวยจนไหล
ออกมาอยางอัดอั้น หนาผากนูนตอนนี้ชื้นไปดวยเหงื่อ อาชาบิดริมฝปาก
เหยียดๆ ดวงตาวาวโรจนเมื่อเห็นวาเธอทําเปนรองไห หวังจะใหเขาเห็นใจ
อยางนั้นเหรอ เสียใจ เขาไมหลงกลคนพวกนี้งายๆ หรอก เขาเอื้อมมือไป
จับตนแขนของพาขวัญบีบแนนจนเธอกระดูกแทบแตก เขาดึงเธอเขาหาตัว
พาขวัญยกมือขางหนึ่งดันอกเขาเอาไว สวนอีกขางพยายามแกะมือที่บีบ
ตนแขนของเธออยู แตมันไมออก มันแข็งราวกับคีบเหล็ก เธอเจ็บไปหมด
แลว
“โอย ฉันเจ็บ”
พาขวัญรองออกมาดวยความเจ็บ เสียงสั่นเครือ อาชายิ้มเยาะ เขา
ใชมอื อีกขางจับกรอบหนาของเธอบีบแนน บังคับใหเงยขึน้ มองหนาเขาชัดๆ
พาขวัญกลอกตาคูสวยที่ชื้นนํ้าตาไปมา เธอรีบยกมือขึ้นมาจับมือที่บีบ
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กรอบหนาเธอไว เขาดึงรั้งจนใบหนาของเธอแหงนเงยไปทางดานหลัง อาชา
โนมใบหนาเหี้ยมเขามาใกลๆ
“ไมตองมาทําเปนบีบนํ้าตา ฉันไมเชื่อคนอยางเธอหรอก กลามากนะ
ที่ขโมยเงินฉัน กลาที่จะปลอมลายเซ็นฉันจนคนของฉันเชื่อวาฉันเซ็นเอง
ฉันตองชมเธอนะวาเธอนะเกงมากที่ปลอมจนแทบหาที่ติไมได” อาชาพูด
ออกมาดวยนํ้าเสียงเย็นชาดุดัน เขาไมคิดจะปรานีอยางแนนอนแมจะเปน
ผู  ห ญิ ง ก็ ต าม กล า ปลอมแปลงเอกสารและเอาเงิ น เขาไปง า ยๆ แบบนี้
มีหรือที่เขาจะยอมใหหลุดมือ
“ฉันขอโทษ ฉันไมไดตั้งใจคะ”
พาขวัญหลับตาลงและพยายามเบือนหนาหนี เธอกลัวเขาจับใจ กลัว
จนแทบจะเปนลมอยูแลว เสียงของเธอที่ออกมานั้นแผวเบา นํ้าตาไหลริน
ทางหางตา รางสั่นระริกดวยความกลัว
“ฉันไมรับคําขอโทษของเธอหรอก มีทางเดียวเทานั้นก็คือชดใช”
อาชายืน่ หนาเขามาใกลอกี ตอนนีร้ า งกายของทัง้ สองแทบจะเบียดชิด
กัน พาขวัญรูสึกไดถึงลมหายใจรอนๆ ของเขาที่รินรดแกมของเธอ และ
รางหนาที่เขามาใกลจนเธอตองใชมือดันอกเขาเอาไว
“คุณจะใหฉันชดใชอยางไร เรียกตํารวจมาจับฉันเหรอ”
“แนนอน เรื่องนั้นฉันตองจัดการอยูแลว แตกอนจะสงเธอใหตํารวจ
ฉันจะตองเคนใหไดเสียกอนวาเธอทํางานใหใคร และเอาเงินทั้งหมดไปไว
ที่ไหน”
“ฉันทําคนเดียว ไมมีใครอื่น ฉันใชไปหมดแลว” พาขวัญลืมตามอง
สบสายตาเขาอยางหวัน่ ๆ เธอบอกไมไดวา เธอเอาเงินไปใหบดิ า ไมอยางนัน้
ทานก็จะโดนดวย เธอขอรับความผิดนี้ไวคนเดียวเทานั้น
“ฉันไมเชื่อ”
อาชากัดฟนเสียงดังกรอด ตวาดออกมาเสียงดังลัน่ คิว้ หนาขมวดมุน
ดวงตาแทบรุกเรืองเปนไฟ เขาไมเชื่ออยางเด็ดขาดวาเธอจะทํางานคนเดียว
หลายครั้งที่เขาเห็นเธอกับพอซุบซิบกัน จะใหเขาเชื่อเหรอวาเธอทํางาน
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คนเดียว
“ฉันทําคนเดียวจริงๆ ฉันสาบานไดคะ” พาขวัญสะทานไปทั้งตัว
เนื้อตัวชาวาบไปดวยความหวาดหวั่น
“สาบานไปก็เทานั้นแหละสําหรับพวกหัวขโมยอยางเธอ ฉันไมเชื่อ
อยางเด็ดขาด บอกฉันมาวาเอาเงินฉันไปไหนหมด และใครที่รวมมือกับ
เธอ”
“โอย” พาขวัญรองดวยความเจ็บ แกมเธอคงชํ้าไปหมดแลวเพราะ
เขาไมยอมปลอยมือ แถมบีบแนน เชนเดียวกับที่ตนแขน
“อยาทําเปนสําออย บอกฉันมาเอาเงินฉันไปไหน”
“ฉันเอาเงินไปใชจา ยหมดแลวจริงๆ” พาขวัญตอบเขาไปเสียงสัน่ เครือ
อยากใหเขาเรียกตํารวจมาจับเธอไปเสียตอนนี้ เธอไมอยากเผชิญหนากับ
เขาอีกแลว
“โกหก คนอยางเธอนี่โกหกหนาตายจริงๆ เลยนะ ตองทําอยางไร
ถึงจะยอมบอกดีๆ หืม”
อาชาหรี่ตาคมลงจองมองใบหนาที่อยูใกลแคคืบดวยสายตาเย็นชา
เขากวาดมองอยางสํารวจไปทั่วใบหนาตื่นตระหนก แดงกํ่า และมีแตคราบ
นํ้าตา ริมฝปากอวบอิ่มของเจาตัวแดงกํ่า มันสั่นระริกอยางเห็นไดชัด เขา
ดันรางเธอไปชิดกับโตะทํางานมากขึ้น ปลอยมือที่บีบตนแขนของเธอ เทา
กับโตะทํางานของตัวเอง สวนอีกมือยังบีบกรอบหนาเธอเอาไว เบียดตัว
เขาหา
“สาวๆ สวยๆ อยางเธอนีม่ องใกลๆ ก็ไมไดจดื ชืดอยางทีค่ ดิ เหมือนกัน
อกเปนอก เอวเปนเอว ปากก็อวบอิ่มแบบนี้ ฉันคงจะรีดเคนไดมันมือ
แลวละมั้ง”
“คุณจะทําอะไรฉัน ไมนะ ฉันบอกไปหมดแลว ฉันบอกไปแลว ฉัน
ทําคนเดียวไมมใี ครทัง้ นัน้ สวนเงินของคุณฉันก็ใชไปหมดแลวจริงๆ กรุณา
อยาทําอะไรฉัน”
พาขวัญสายหนาหวือ ดวงตาคูสวยมองเขาอยางตื่นตระหนก หัวใจ
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ดวงนอยเตนรัวแรงราวกับกลองเพลดวยความกลัวสุดชีวติ เธอรีบพูดออกมา
ทันที แมจะเบาและสั่น แตอาชาก็ไดยินอยางชัดเจน อาชายอมปลอยมือ
งายๆ เขาเบียดจนเธอเอนหลังไปแทบจะนอนลงไปบนโตะทํางานแลว พาขวัญ
เริ่มดิ้นรนเพื่อใหหลุดจากเงื้อมมือของเขา เธอสะบัดแขนและทุบไปที่อก
พยายามผลักใหเขาถอยหางไปไกลๆ และเบี่ยงตัว อาชาไมทันตั้งตัว เขาเซ
นิ ด ๆ มื อ ที่ จั บ กรอบหน า ของพาขวั ญ คลายออก พาขวั ญ ฉวยจั ง หวะนี้
ใชสองมือออกแรงผลักเขาออกหางและรีบวิ่งไปที่ประตูหองทํางาน
แตไมทันถึง รางของเธอก็ปลิวเขาไปอยูในออมกอดของเขา พาขวัญ
ดิ้นรน จิกมือและทุบหวังจะใหเขาคลายออมแขน เธอกระทืบเทาสนเทาลง
ไปที่หลังเทาของเขา อาชาเจ็บและโกรธมาก เขาปลอยมืออยางรวดเร็ว
ทําใหพาขวัญถลาลงไปกองอยูที่พื้นหองทํางาน ยังไมทันที่เธอจะลุกขึ้น
อาชาก็ถลาเขามาครอมรางของเธอ เขาจับขอมือทั้งสองขางของพาขวัญกด
แนบกับพื้นแข็งๆ เสียงหอบหายใจสะทานของทั้งสองคนดังประสานกัน
ผมเผาของพาขวัญตอนนี้หลุดลุยสยายเต็มพื้นหอง รางสูงที่ครอมตัวเธอ
อยูราวกับอสุรกาย พาขวัญยังคงพยายามบิดขอมือเพื่อใหหลุด แมจะมี
โอกาสแคนอยนิดก็ตาม
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