บทนํา

ร่างสูงสงาภายใตชดุ สูทสีเขมตัดพอดีกบั รูปราง บาไหลกวาง สะโพก

เพรียวสอบยืนทอดสายตามองออกไปนอกผนังกระจกของโรงแรมหรู
เขาคือ อาชัญ คีรานอฟ หนุมเลือดผสมอเมริกัน-รัสเซีย-ไทย ผูมีนิสัยสุขุม
ลุมลึก เยอหยิ่งทระนงตน ไมชอบยุงเกี่ยวกับใคร และไมชอบการผูกมัด
ความไดเปรียบทางสายเลือดทําใหเขามีใบหนาหลอเหลาสมบูรณแบบ
โครงหนาเรียว สันกรามไดรปู มีไรเคราเขียวครึม้ ลอมรอบดูแข็งแกรง ดวงตา
ของเขาเปนสีนํ้าตาลเขมเชนเดียวกับลอนผมหนาที่ตัดไดรูปรับกับใบหนา
จมูกขึ้นสันตรง ริมฝปากหยักลึก เครื่องหนาของเขาหาที่ติไมได และเมื่อ
ประกอบกับรูปรางสูงใหญเต็มไปดวยมัดกลามตามแบบฉบับของคนที่
ออกกําลังกายเปนประจําแลว เขาจึงดูสงาและแข็งแกรงในเวลาเดียวกัน
อาชัญเดินทางมาสิงคโปรเพื่อพบปะสังสรรคกับนักธุรกิจและมหา
เศรษฐีหลายชาติทคี่ บคาสมาคมกันอยู แมจะไมชอบการนัดพบกับคนกลุม นี้
แตในฐานะทีเ่ ขาคือผูบ ริหารใหญคนหนึง่ ของคีรานอฟออฟอเมริกา สถาบัน
การเงินยักษใหญที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทายาทคนโตของตระกูลคีรานอฟ
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จึงจําเปนตองมาเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจในระยะยาว
แตก็นั่นแหละ คนไมชอบงานพบปะสังสรรคที่ตองสวมหนากาก
เขาหากันตอใหจําเปนอยางไรก็ไมชอบอยูดี ปกอนอาชัญมอบหมายให
อคินทร นองชายคนที่สามเปนตัวแทนไปรวมงานที่ยุโรป ปนี้ตั้งใจวาจะให
นองชายหนึ่งในสี่คนมาเปนตัวแทนอีกเชนเคย แตไมมีใครวางสักคน
สุดทายพี่ชายใหญของตระกูลก็ตองรับหนาที่นี้จนได
“คุณอาชัญครับ เลยเวลานัดมาเกือบครึ่งชั่วโมงแลวครับ”
บรูซ บอดีก้ ารดและคนสนิทชาวอเมริกนั เดินเขามาเตือนผูเ ปนเจานาย
อยางนอบนอมระคนเกรงใจ ดวยคิดวาอีกฝายอาจจะลืมเวลา
“อืม...ไปกันเถอะ”
อาชัญไมไดลืมเวลานัดหมาย แตเพราะเห็นวาเปนงานสังสรรคที่
ไมไดสําคัญอะไรมาก จึงจงใจที่จะไปชากวาเวลานัด อยางนอยก็ลดความ
อึดอัดไปไดเกือบครึ่งชั่วโมง
ทายาทคนทีห่ นึง่ ของตระกูลคีรานอฟเดินไปยังหองจัดเลีย้ งพรอมกับ
บรูซและกริช ซึง่ เปนทัง้ คนสนิทและบอดีก้ ารดฝมอื ดี ทัง้ สามใชเวลาไมนาน
ก็เดินมาถึงที่หมายซึ่งอยูชั้นเดียวกับหองพัก
ทันทีที่เห็น อาชัญ คีรานอฟ เดินมาพรอมกับบอดี้การดคูใจ คนของ
เอ็ดดี้ วู ก็รบี คอมกายตอนรับอยางนอบนอมและเปดประตูหอ งใหชายหนุม
ผานเขาไปทันที
อาชัญเดินเขาไปในหองจัดเลีย้ งตามลําพัง เพราะคนติดตามจะถูกกัน
ไวขางนอก ชายหนุมขมวดคิ้วดวยความสงสัยเมื่อไดยินเสียงคลายการ
ประมูลอะไรสักอยางดังมาจากดานใน และมันชัดเจนขึ้นเมื่อเขาเดินมาถึง
หองสังสรรค
“สวั ส ดี ค รั บ คุ ณ คี ร านอฟ ขอบคุ ณ ที่ ม าร ว มสั ง สรรค กั บ พวกเรา
นะครับ”
การประมูลหยุดลงชั่วขณะเมื่อ เอ็ดดี้ วู ลุกขึ้นแลวเดินเขาไปจับมือ
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ทักทายกับแขกคนสําคัญ ซึ่งทุกคนตางก็รูกิตติศัพทความยิ่งใหญของ
ตระกูลคีรานอฟเปนอยางดี จึงพากันลุกขึ้นยืนเพื่อใหเกียรติและทักทาย
ผูมาใหม
“สวัสดีครับคุณวู สวัสดีครับทุกทาน”
อาชัญจับมือกับ เอ็ดดี้ วูและพยักหนาทักทายทุกคนภายในหอง
ตามมารยาท เขาชําเลืองมองไปทางหญิงสาวคนเดียวในหองนิดหนึง่ พบวา
เธอกําลังมองมาที่เขาเชนกัน สภาพของเธอสะลึมสะลือเหมือนคนอยูใน
อาการครึ่งหลับครึ่งตื่น ทั้งที่มั่นใจวาไมใชคนใจออน ออกจะเย็นชาดวยซํ้า
ทว า แววตาสิ้ น หวั ง ที่ จ  อ งมองมาอย า งเว า วอนกลั บ ทํ า ให หั ว ใจของเขา
กระตุกวูบ!
‘นี่มันเรื่องบาบออะไรกัน!’

“อัญชิตา...ตื่นไดแลว”

เสียงทุมนุมที่ดังอยูใกลๆ สงผลใหหญิงสาวผูเปนเจาของชื่อเริ่ม
ขยับตัวเล็กนอยพรอมกับสงเสียงครางอืออาในลําคอ กอนจะพลิกกายหนี
คลายรําคาญที่ถูกรบกวน ในขณะที่บุรุษหนุมรูปรางสูงใหญสงางามใน
ชุดสูทเรียบหรูสีเขมซึ่งยืนอยูขางเตียงเริ่มจะหมดความอดทนลงไปทุกที...
ทุกที
อาชัญ คีรานอฟ สูดลมหายใจยาวลึกกอนจะหยอนสะโพกลงบน
ขอบเตียงขางๆ รางเพรียวระหงของคนหลับ แลวเอยเรียกเธออีกครั้งดวย
นํ้าเสียงที่ดังขึ้นกวาเดิม
“อัญชิตา...ผมบอกใหตื่น”
ชายหนุม ไมเรียกเปลา แตยงั ยืน่ มือออกไปแตะแขนเรียวเล็กพรอมกับ
เขยาเบาๆ เพื่อปลุกเธอ ทวาแทนที่คนถูกสั่งจะทําตามคําสั่งของเขาเหมือน
อยางที่ลูกนองทุกคนปฏิบัติตาม แตหญิงสาวผูมีนามวาอัญชิตากลับนอน
หลับตาพริ้มราวกับอยูในหวงนิทราอันแสนสุข โดยไมรูชะตากรรมของ
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ตัวเองเลยวา เจาของใบหนาหลอเหลาทีน่ งั่ อยูข า งๆ นัน้ กําลังกัดกรามตัวเอง
แนนเพื่อควบคุมอารมณ!
“อัญชิตา ธนาเศรษฐนันท ตื่นเดี๋ยวนี้!”
เสียงตะคอกหนักๆ นั้นไดผล เพราะชั่วพริบตาเดียวรางเพรียวระหง
ก็ดีดตัวลุกพรวดขึ้นนั่งอยางรวดเร็วดวยความตกใจ อาการสะลึมสะลือ
กอนหนานี้หายไปในพริบตา คงเหลือแคความรูสึกปวดหัวตุบๆ
วิ น าที แ รกที่ เ ห็ น หน า ของชายหนุ  ม เจ า ของเสี ย ง ดวงตาคู  ส วยก็
เบิกกวาง
“คุณอาชัญ!”
วิ น าที ถั ด มาความทรงจํ า ก อ นหน า นี้ ก็ ค  อ ยๆ หลั่ ง ไหลเข า มาใน
หวงคํานึงของอัญชิตา
หญิงสาวเดินทางมาที่สิงคโปรเพื่อเจรจาผอนผันหนี้สินในฐานะ
ตัวแทนซึ่งไดรับมอบอํานาจจากบิดาเนื่องจากทานลมปวยกะทันหันตอง
เขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ความจริงบิดาไดมอบหมายใหทนายเปน
คนจัดการ แตทนายคนนั้นประสบอุบัติเหตุ ไมสามารถเดินทางมาได และ
วันนี้คือวันสุดทายที่เจาหนี้ใหโอกาส อัญชิตาจําไดวาตอนที่มาถึงเธอไดรับ
อนุญาตใหเขาพบกับฝายการเงินของเจาหนี้ ระหวางรอใหเจาหนาทีต่ รวจสอบ
รายละเอียดของสัญญากูยืมซึ่งไมรูวานานแคไหน แตสิ่งที่จําไดแมนคือ
ความรูสึกงวง และงวงมากเหมือนตาจะปดใหได
‘ตั้งสติไวสิอัญ ตั้งสติไว’
สัญชาตญาณจากสวนลึกเตือนวามีบางอยางไมชอบมาพากล และ
เธอกําลังเผชิญหนากับสถานการณไมปกติ อัญชิตาบอกตัวเองวาอยาหลับ
หญิงสาวพยุงตัวลุกขึน้ จากเกาอีอ้ ยางทุลกั ทุเลพรอมๆ กับพยายามเปลงเสียง
ขอความชวยเหลือจากพนักงานคนอื่นที่เธอมองเห็น แตไมรูวาทําไมผูคน
เหลานั้นถึงไดทําเปนไมเห็น และไมไดยินเสียงเธอ ทั้งๆ ที่พวกเขาเดินไป
เดินมาอยูหนาหองหางกันเพียงแคกระจกกั้น
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อัญชิตาจําไดรางๆ วาตอนทีล่ มื ตาขึน้ มาอีกครัง้ หญิงสาวรูส กึ วาตัวเอง
อยูในสภาพเหมือนคนครึ่งหลับครึ่งตื่น ตอนนั้นเธออยูในหองหองหนึ่ง
คลายหองประชุมขนาดใหญ ภายในหองมีผูชายมากหนาหลายตาและ
ดูเหมือนวาทุกคนพรอมใจกันจองมาที่เธอ ทวาบุรุษเพียงคนเดียวที่เธอ
เห็นหนาและจดจําเขาไดในทันทีก็คือผูชายที่นั่งอยูตรงหนาของเธอตอนนี้
“คุณอาชัญ...ที่นี่ที่ไหน! เกิดอะไรขึ้นเหรอคะ!”
รอยยิ้มเยาะหยันผุดขึ้นตรงมุมปากของอาชัญหลังไดยินคําถามจาก
หญิงสาวที่นั่งอยูบนเตียง
“ความจริง คุณนาจะหันไปเอาดีทางดานการแสดงมากกวาเปน
นางแบบนะอัญชิตา ตีบทแตกกระจุยขนาดนี้”
“คุณวาอะไรนะคะ” อัญชิตายอนถามดวยความแปลกใจ ทําไมอาชัญ
ถึงไดคิดวาเธอเลนละครทั้งๆ ที่มันไมใช
“รูไหม...คุณทําหนาตาซื่อใสไรเดียงสาไดสมจริงมาก” อาชัญกวาด
สายตามองใบหนาหวาน รอยยิม้ หยันยังไมหายไปจากมุมปากไดรปู ของเขา
“ฉันไมเขาใจที่คุณพูดจริงๆ นะคะคุณอาชัญ”
“อยาบอกนะวาคุณจําไมได วาผมคือคนที่ประมูลคุณมา!” อาชัญ
โพลงออกมาอยางเหลือทน
“ประมูลงั้นเหรอคะ!”
อัญชิตาหัวใจหลนวูบ ใบหนาของเธอซีดเผือดหลังตระหนักไดวา
เสียงพูดคุยกันเรือ่ งตัวเลขคลายกําลังตอรองราคาอะไรสักอยางทีเ่ คยเขาใจ
วามันคือความฝน แทจริงแลวไมใชเลย
“หาหมื่นดอลลาร”
“หกหมื่นดอลลาร”
ตัวเลขทีถ่ กู เสนอเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ บีบรัดหัวใจของอัญชิตาจนปวดหนึบ
ไปหมด หญิงสาวสายหนาไปมา ไมยอมรับสถานการณที่กําลังเผชิญ
“มีใครใหมากกวานี้อีกไหมครับ”
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“หกหมื่นหา”
“เจ็ดหมื่นดอลลาร”
อัญชิตาจําไดวาชวงเวลาแหงความทอแทสิ้นหวัง เธอพยายามสง
สายตาเวาวอนไปที่อาชัญเพียงคนเดียว
“คุณอาชัญ...ชวยฉันดวย ไดโปรด”
จังหวะที่เธอเปลงวาจาออนวอนแตเสียงกลับไมมีเล็ดลอดออกมาให
ไดยิน นํ้าตาของเธอก็ไหลพราก เพราะจูๆ เขาก็เบือนหนาหนี อัญชิตารูสึก
เหมือนตัวเองถูกทอดทิ้งไวกลางทะเลทราย มองไปทางไหนก็เควงควาง
วางเปลา
จนกระทั่ง...
“หนึ่งแสนดอลลาร!”
“จบการประมูลครับ สาวงามคนนี้เปนของคุณอาชัญ คีรานอฟ ยินดี
ดวยครับ”
“ที่เงียบ เพราะจําไดแลวใชไหมวาผมคือคนที่ประมูลคุณได” อาชัญ
ถามเมื่อเห็นอาการนิ่งงันของอัญชิตา
“ถาฉันบอกวา ฉันไมรเู รือ่ งการประมูลอะไรนัน่ เลยคุณจะเชือ่ ไหมคะ
คุณอาชัญ”
“ผมรูวาคุณมาที่นี่ทําไม” อาชัญบอกกับเธอ กอนหยิบเอาเอกสาร
ฉบับหนึ่งที่วางอยูบนโตะขางเตียงขึ้นมา “ชําระหนี้สินดวยการเอาตัวเอง
เขาแลก”
“ไมจริง!” อัญชิตาสายหนา
“ฉันไมไดทาํ แบบนัน้ และไมเคยคิดทีจ่ ะทําดวย!” อัญชิตาเถียงกลับ
ทั้งนํ้าตา ตอใหสิ้นไรไมตอกขนาดไหนเธอก็ไมมีวันขายศักดิ์ศรีของตัวเอง
อยางเด็ดขาด
“ฉันมาทีน่ เี่ พือ่ เจรจาผอนผันหนีส้ นิ แทนคุณพอ ทานปวย และตอนนี้
ทานก็อยูที่โรงพยาบาล”
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อัญชิตาคงไมมีวันรูหรอกวา ระหวางที่เธอยังไมรูสึกตัว อาชัญให
ลูกนองตรวจสอบเรื่องราวทั้งหมดเรียบรอยแลว เปนความจริงอยางที่เธอ
บอก นางแบบสาววัยยี่สิบปคนนี้เดินทางมาที่บริษัทเงินทุนของนักธุรกิจ
ชาวสิงคโปรเพื่อทําสัญญาผอนผันหนี้สินในฐานะตัวแทนของบิดา
แตอัญชิตาโชครายเพราะ เอ็ดดี้ วู ไมไดเปนแคเจาของบริษัทเงินกู
เหมือนอยางที่ใครๆ เขาใจ เบื้องหลังของนักธุรกิจชาวสิงคโปรคนนี้แทจริง
แลวคือ เจาของบอนกาสิโนและนายหนาจัดหาสาวงามใหกบั บรรดามหาเศรษฐี
ซึง่ ในการจัดหานัน้ ก็มหี ลากหลายวิธี ทัง้ โดยสมัครใจ รูเ ทาไมถงึ การณ และ
ถูกหลอก
“ผมไมสนเรื่องเหตุผลของคุณ ที่ผมอยากรูก็คือ คุณพรอมจะทํา
หนาที่หรือยัง”
“หมายความวายังไงคะคุณอาชัญ” อัญชิตามองใบหนาหลอเหลา
อยางไมเขาใจ
“คุณคงไมคดิ วาผมจะประมูลคุณมาเพือ่ นัง่ คุยกับคุณเฉยๆ หรอกนะ
อัญชิตา”
เขายอนถามพลางสบตาคูห วานอยางมีความหมาย อาชัญไมใชพอ พระ
และไมใชพระอิฐพระปูน ในเมื่อเขาเสียเงินไปแลวก็ควรไดอะไรตอบแทน
บาง
“แตฉนั ไมไดขายตัวนะคะ” เสียงของอัญชิตาเริม่ สัน่ ความหวาดหวัน่
กอตัวขึ้นในใจอีกครั้งเมื่อรับรูถึงความตองการของผูชายตรงหนา
“งั้นก็หาเงินหนึ่งแสนเหรียญมาคืนผมใหไดภายในคืนนี้” อาชัญ
ยื่นคําขาด
“คุณก็รูวาฉันไมมี” เธอบอกพรอมกับมองเขาอยางเวาวอน
อาชัญมองใบหนาหวานนิ่งนาน แตไมคิดจะใจออน แมเงินกอนนั้น
จะนอยนิดสําหรับเขา แตเรื่องอะไรเขาจะเสียมันไปโดยเปลาประโยชน
อยางนอยอัญชิตาก็ยังมีความสาวความสวยใหเขาตักตวงความสุข
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“ถาคุณไมมีเงิน ก็คงตองจายคืนเปนอยางอื่น”
“บอกแลวไงวาฉันไมไดขายตัว” อัญชิตาเอยยํ้าเสียงเครือ มอง
ชายหนุมอยางตัดพอ
“คุณเปนคนขอใหผมชวย จําไดไหมอัญชิตา” อาชัญยอนถามเสียงเขม
เขาเองไมไดอยากเขารวมประมูลสักเทาไร แตสายตาของอัญชิตาทําใหเขา
ไมอาจนิ่งดูดาย และในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเขารวมประมูล
คราวนี้คนถูกถามถึงกับสะอึก พูดไมออก ตอนนั้นอัญชิตาไมรูจะ
ทําอยางไร และเขาก็คือผูชายคนเดียวที่เธอรูจัก แตก็ใชวาเธอจะอยาก
ตอบแทนเขาดวยรางกาย
“มีวิธีใชหนี้แบบอื่นอีกไหมคะ”
“ไมมี” เจาหนี้หนุมตอบสั้นๆ ไมมีการผอนปรนใดๆ แปลกใจตัวเอง
เหมือนกันที่อยากใหอัญชิตาใชหนี้ดวยรางกายของเธอ ทั้งๆ ที่เขาก็ไมได
ขัดสนผูหญิง
อัญชิตาอดคิดไมไดวาเธอกําลังหนีเสือปะจระเข แตถาคิดในแงดี
การเปนของอาชัญก็ยังดีกวาตกเปนของผูชายแปลกหนาพวกนั้น ซึ่งก็คง
ไมตางจากตกนรกทั้งเปน อยางนอยมหาเศรษฐีหนุมที่ประมูลเธอมาไดเขา
ก็ยังมีเรื่องใหเธอประทับใจ แมวาตอนนี้เขาจะใจรายกับเธอก็ตาม
“ฉันไมมีทางเลือกแลวใชไหมคะ” เธอกลั้นใจเอยถามหลังจากกลืน
กอนแข็งๆ ที่แลนขึ้นมาจุกที่ลําคอกลับลงไป
“ใช” เปนคํายืนยันสั้นๆ แตชางกดดันคนฟงเหลือเกิน เธอคงหมด
ทางเลือกแลวจริงๆ
“แคคืนเดียวใชไหมคะ”
คําถามนั้นถูกเปลงออกมาจากริมฝปากสั่นระริกของอัญชิตา แมวา
อาชัญจะเปนชายหนุม ในความทรงจําของตน และเขาเปนคนชวยเธอออกมา
จากเหตุการณราย แตพอรูวาจะตองตอบแทนเขาแบบไหนความกลัวและ
หวาดหวั่นใจก็กอตัวขึ้นในใจของอัญชิตา
ธัญวลัย 13

“ผมไมไดพศิ วาสคุณถึงขนาดคิดจะเก็บคุณไวตลอดไปหรอกอัญชิตา
แคคืนเดียวก็มากพอแลว”
อาชัญตอบดวยทาทีสงบนิ่ง เขาก็แคตองการรักษาสิทธิ์ของตัวเอง
เทานั้น เขาไมคิดที่จะผูกพันกับผูหญิงคนไหนอยูแลว
“ก็ไดคะ แตวาตอนนี้ฉันหิวมาก อยากไดเวลาทําใจดวยคะ” เมื่อ
ไมมีทางเลือก อัญชิตาก็จําตองยอมรับเงื่อนไขของอาชัญ หากก็อยาก
ทอดเวลาออกไปอีก
“เรื่องอาหาร คนของผมจะจัดการให คุณมีเวลาสองชั่วโมงสําหรับ
กินขาวและทําใจ เสร็จแลวใหกลับมาหาผมที่หอง”
“สองชั่วโมงเองเหรอคะ” อัญชิตาทําหนาผิดหวัง
“หรือจะเอาแคชั่วโมงเดียว” อาชัญยอนถาม
“สะ...สองชั่วโมงก็ยังดีคะ” อัญชิตารีบพารางเพรียวระหงลงจาก
เตียงกวางและเดินออกไปจากหองอยางรวดเร็วราวกับกลัววาเจาหนี้จะ
เปลี่ยนใจ
เมื่อพนออกมาจากหองนอนของอาชัญ อัญชิตาก็เดินไปทิ้งตัวนั่งบน
เกาอี้ตัวหรูในหองรับแขกของหองชุดสุดหรูของโรงแรมชื่อดัง กอนซบหนา
กับฝามือแลวรองไหอยูเงียบๆ เพียงลําพัง ทั้งกลัวและเสียใจที่ตองเผชิญ
กับเหตุการณทเี่ กิดขึน้ ในวันนี้ รวมถึงสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอีกสองชัว่ โมงขางหนา
ทุกอยางเปนเรื่องที่อัญชิตาควบคุมไมได
อัญชิตาไมรูวาตัวเองนั่งซบหนากับฝามือนานแคไหน จนกระทั่งมี
เสียงสุภาพของหนุมไทยดังขึ้นใกลๆ
“ขอโทษครับ คุณอัญชิตา”
เจาของชื่อเงยหนาขึ้นมองคนพูดพรอมกับหยิบทิชชูซับนํ้าตาบน
ใบหนาไปดวย
“มีอะไรเหรอคะ”
“ผมชื่อกริช เปนคนสนิทของคุณอาชัญ ผมจะมาบอกคุณวาอาหาร
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พรอมแลวครับ เชิญคุณอัญชิตาทางนี้ครับ”
กริชแนะนําตัวกับผูห ญิงของเจานายอยางสุภาพ กอนผายมือเชือ้ เชิญ
เธอไปยังสวนของหองอาหาร
“ขอบคุณคะ” อัญชิตาลุกเดินไปตามคําเชิญของบอดี้การดหนุมไทย
บนโตะมีอาหารหลายเมนูวางอยู ทุกอยางลวนนารับประทาน แต
อัญชิตาคงกลืนอะไรไมลง เธอแคอยากมีเวลาทําใจ อยากปลดปลอยความ
อัดอั้นเพียงลําพัง
“เชิ ญ คุ ณ อั ญ ชิ ต าตามสบายนะครั บ มี อ ะไรให รั บ ใช เ รี ย กผมได
ตลอดเวลาครับ”
“คุณกริชคะ ฉันตองการเครื่องดื่มอยางอื่นคะ”
“คุณอัญชิตาตองการอะไรเพิม่ ครับ” กริชถาม เพราะบนโตะมีนาํ้ เปลา
และนํ้าสมคั้น ซึ่งเปนเครื่องดื่มสําหรับสุภาพสตรี
“ฉันตองการเรื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลคะ” อัญชิตาบอกความตองการ
กริชชะงักไปชั่วขณะ แตก็ตอบรับคําขอนั้นของหญิงสาวอยางสุภาพ
“ไดครับ เดี๋ยวผมไปเอามาให”
เมือ่ กริชผละจากไป อัญชิตาก็มองอาหารบนโตะดวยสายตาวางเปลา
หญิงสาวคิดวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลคงพอทําใหเธอมีความกลากลับเขาไป
หาอาชัญอีกครัง้ เพราะเธอไมมที างกลับเขาไปหาเขาในสภาพทีส่ ติยงั เต็มรอย
แบบนี้แนๆ

บนเรือนรางกํายําของอาชัญมีเพียงผาขนหนูสีขาวผืนใหญพันกาย

ทอนลางไวเทานั้นตอนที่เดินออกมาจากหองนํ้า ชายหนุมชะงักเล็กนอย
เมื่อพบวาคนที่ขอเวลารับประทานอาหารและทําใจไดกลับมาที่หองของเขา
แลว
“คุณใชเวลาเกินไปสิบนาทีนะอัญชิตา” ชายหนุมวาหลังมองนาฬกา
บนผนัง
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“แตฉันก็กลับมานี่คะ ไมไดเบี้ยวคุณสักหนอย”
อัญชิตายอนเจาของหองอยางตัดพอ ดวงตากลมโตมองผานเตียงนอน
ทีต่ งั้ อยูก ลางหองไปยังเรือนกายกํายําทีย่ นื อวดแผงอกกวางอัดแนนไปดวย
กลามเนื้อไมวางตา
“ก็ลองเบี้ยวผมดูสิ ผมตามไปทวงถึงที่แน” อาชัญวา
“ฉันก็ไมอยากติดคางคุณหรอกคะ อยากใหใชหนีแ้ บบไหนก็ตามสบาย
เลย”
อาชั ญ รู  สึ ก ถึ ง ความผิ ด ปกติ บ างอย า งจากท า ที แ ละนํ้ า เสี ย งของ
หญิงสาวจึงเดินเขาไปหา หัวใจของอัญชิตาเตนไมเปนจังหวะเมื่อชายหนุม
พาเรือนรางกํายํามาหยุดยืนตรงหนาพรอมกับใชดวงตาคมมองสํารวจเธอ
“ออกไปแคสองชั่วโมง ปากเกงขึ้นนะ”
“ก็คุณตองการแบบนี้ไมใชเหรอคะ จะใหฉันใชรางกายใชหนี้คุณ”
ชายหนุมไมแปลกใจที่อัญชิตากลาตอปากตอคํา เพราะเขาสัมผัสได
ถึงกลิ่นแอลกอฮอลที่ผานมากับคําพูดและลมหายใจของเธอ สาวไทย
คนสวยคงไมหาญกลาขนาดนี้ถาไมไดดื่มมันเขาไป
“ในเมื่อคุณไมมีเงินจาย ก็ตองเปนแบบนั้น แตจะบอกอะไรใหนะ
เงินกวาสามลานบาทกับการนอนกับคุณคืนเดียว มันไมคุมหรอกอัญชิตา”
“แลวคุณจะใหฉันทํายังไงละคะ” อัญชิตาขมวดคิ้วนิ่วหนาอยาง
ไมเขาใจ
“ทํ า ตั ว ให น  า รั ก เพราะผมไม ช อบบั ง คั บ ฝ น ใจใคร” อาชั ญ บอก
เสียงขรึม
“ฉันยินดีที่จะนอนกับคุณเพื่อใชหนี้ตามที่คุณตองการ”
อั ญ ชิ ต าไม รู  ว  า น า รั ก สํ า หรั บ อาชั ญ เป น แบบไหน หากเธอก็ ต  อ ง
ทําหนาที่ใหดีที่สุดเทาที่จะทําได แมวาสิ่งที่กําลังจะทําไมใชสิ่งที่ตัวเอง
ปรารถนาก็ตาม
“แสดงใหผมเห็นสิอัญชิตา วาคุณยินยอม ไมไดฝนใจ”
16 สมยอมพิศวาส

คําสั่งกลายๆ ของอาชัญทําใหอัญชิตายกเรียวแขนเสลาขึ้นโอบรอบ
ลําคอหนา ประสานสายตากับดวงตาคมอยางไมหลบเลี่ยง
“พอใจหรือยังคะ” เจาของเสียงหวานยอนถาม
ความท า ทายที่ แ ฝงมาในนํ้ า เสี ย งและสายตาของหญิ ง สาวทํ า ให
ชายหนุมตวัดแขนรอบเอวบางแลวรั้งเธอเขามาแนบชิดกับลําตัวเขา
“ผมจะสรุปวาคุณสมยอม แตตอนนี้ผมตองทดสอบความทนทาน
ของคุณกอนวาจะรองรับความตองการของผมไดขนาดไหน”
“ทดสอบ...”
อัญชิตาพูดไดเพียงแคนั้นศีรษะของเขาก็กมตํ่าลงมา เธอไมมีเวลา
ตั้งตัวเมื่อปากของอาชัญประกบลงบนเรียวปากของเธอแนบสนิท เขาไมได
จูบเธออยางออนหวาน แตจงใจจูบเธออยางตะกรุมตะกราม ดิบเถื่อน
ไรความปรานี อัญชิตาดิน้ หนีดว ยความตกใจเพราะไมเคยถูกใครจูบมากอน
แตศีรษะเธอกลับถูกมือขางหนึ่งของเขาตรึงไว มืออีกขางอยูที่แผนหลังเธอ
อัญชิตาไมสามารถทําอะไรไดเมือ่ ชายหนุม รัง้ เธอใหแนบชิดกับเรือนกายเขา
จูบดุดันดิบเถื่อนของอาชัญทําใหอัญชิตาออนระทวยไมมีเรี่ยวแรง
แมแตจะทรงตัว ถาหากชายหนุมไมรวบตัวเธอไวตอนที่เขาถอนจูบหลัง
การทดสอบ เธอคงทรุดลงไปกองกับพื้นพรมแนๆ
“แคจูบเดียวยังแทบไมไหว แลวแบบนี้จะอยูกับผมทั้งคืนไดเหรอ”
อาชัญเอยเสียงหยันเหนือศีรษะอัญชิตาที่ยืนหอบหายใจเอาอากาศ
เขาปอดอยูในออมแขนของเขา รางบอบบางสั่นเทาราวกับลูกนกตกนํ้าจน
ชายหนุมสัมผัสได
“ถาฉันตอบวาไมได คุณจะใหฉันใชหนี้ดวยวิธีอื่นไหมคะ” เธอถาม
ทั้งที่ลมหายใจยังไมปกติ
“ไม” อาชัญตอบทันที เรือ่ งอะไรเขาจะเปลีย่ นใจในเมือ่ หลอนเปนสิทธิ์
ของเขา
อัญชิตาเงยหนาขึ้นมองสบตากับเขานิ่ง รางของเธอยังสั่นระริก ปาก
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ยังเจ็บระบมเพราะจูบที่ไมออนโยนของอาชัญ แถมยังตองมาผิดหวังกับ
คําตอบนั้นของเขาอีก
“ถางั้นฉันก็คงตองอดทนและยอมรับทุกอยางที่กําลังจะเกิดขึ้น”
“ด ว ยความเต็ ม ใจ” อาชั ญ ต อ ให แ ละปล อ ยเธอออกจากวงแขน
พรอมกับออกคําสั่ง “ถาพรอมแลวก็ถอดเสื้อผาของคุณออกซะ”
อัญชิตาผละหางจากรางสูงใหญและหันหลังใหกับเขา แอลกอฮอล
ในรางกายทําใหเธอมีความกลาพอทีจ่ ะถอดเสือ้ ผาของตัวเองออกอยางชาๆ
ตามความตองการของเจาหนี้ ชายหนุมยืนมองภาพนั้นดวยสีหนาสงบนิ่ง
แตภายในกลับตื่นเตนอยางบอกไมถูก เปนครั้งแรกที่อาชัญยืนมองผูหญิง
ถอดเสือ้ ผาจนเหลือเพียงกายเปลือยเปลา ผิวของหญิงสาวตรงหนาไมเพียง
ขาวเนียนละเอียด แตเธอมีรูปรางงดงาม มีสวนเวาสวนโคงที่ชัดเจน อาชัญ
เห็นผูหญิงเปลือยกายมานับไมถวนแลวก็จริง แตยังไมมีผูหญิงคนไหน
ทําใหหัวใจของเขาเตนแรงไดเทานี้มากอน
“หันหนามาหาผม อัญชิตา”
เสียงทุมที่ดังขึ้นดานหลังทําใหอัญชิตาขมความกระดากและเพิ่ม
ความกลาใหตัวเองดวยการสูดลมหายใจเขาปอดลึก กอนจะหมุนตัวกลับ
ไปเผชิญหนากับอาชัญอีกครั้ง ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เธอพรอม
และยอมรับไดทุกอยาง
เปนครัง้ แรกในชีวติ ทีล่ มหายใจของอาชัญสะดุดเพราะผูห ญิง อัญชิตา
ไมไดสวยแคใบหนา แตเธอสวยไปทั้งตัวตั้งแตหัวจดเทา เขาเดินเขาไปหา
และหยุดยืนตรงหนาเธอ ทั้งคูประสานสายตากันในระยะชิดใกล หัวใจ
สองดวงตางก็เตนกระหนํ่า
“ใหตายสิ!”
อาชัญสบถออกมา กอนกมลงชอนอุมรางเปลือยเปลาของอัญชิตา
ขึ้นมาแลวสาวเทาไปยังเตียงขนาดคิงไซซ เขาโยนรางเพรียวระหงลงไปบน
ที่นอนนุมกอนโถมตัวตามลงไปครอมเธอเอาไวทั้งตัว
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“บอกผมอีกครั้งวาคุณสมยอม”
“คะ ฉันสมยอม”
อัญชิตาพึมพําผานริมฝปากทีส่ นั่ ระริก แมจะกลัวสิง่ ทีก่ าํ ลังจะเกิดขึน้
จับใจ แตก็จนปญญาจะหยุดยั้ง หญิงสาวก็ไดแตหวังวาอาชัญจะออนโยน
หากวาเธอยินยอมพรอมใจ
อาชัญไมเคยคิดเลยวาจะมีผูหญิงคนไหนทําใหเขาขาดการควบคุม
แบบนี้มากอน รางเปลือยเปลาขาวผองที่สั่นระริกอยูใตรางแกรงดวยความ
กลัว แตใหตายเถอะ ทาทางของเธอมันชางยั่วอารมณของเขาเหลือเกิน
“ดี! คืนนี้คุณไมไดลงจากเตียงของผมแนนอน”
อาชัญคํารามกอนที่ปากกระดางจะบดจูบกลีบปากนุมของอัญชิตา
อีกครั้งอยางดูดดื่มดุดัน ตั้งใจจะลงทัณฑเธอที่บังอาจทําใหเขาขาดการ
ควบคุมตัวเอง แตนอกจากหญิงสาวจะไมประทวง เธอยังพยายามจูบตอบ
เขา แมจะไมประสาเพราะไมเคยมากอน แตก็ทําเอาคนมากประสบการณ
ถึงกับครางในลําคออยางพึงพอใจ
“เคยนอนกับใครมากอนหรือเปลา” เขากระซิบถามชิดริมฝปาก
ที่บวมเจอ
“ถาฉันไมบริสุทธิ์คุณจะหยุดแคนี้เหรอคะ” เธอยังไมตอบ แตถาม
กลับดวยความอยากรู
“ตอบผม อัญชิตา” อาชัญไมตอบ แตถามยํ้าเสียงขรึม
“ไมเคยคะ” หญิงสาวตอบ หนาของเธอแดงกํ่า
“ที่ถามเพราะผมจะไดปฏิบัติกับคุณอยางเหมาะสม คืนนี้คุณเปน
ของผม...อัญชิตา”
อาชัญยืนยันสิทธิ์ของเขาดวยการลดใบหนาลงบดขยี้เรียวปากเธอ
อีกครัง้ อยางหนักหนวงและแนวแน เขาตีตราเธอดวยแรงอารมณทผี่ สมผสาน
ความปรารถนา เขาจะคอยๆ เตรียมความพรอมใหอัญชิตา หลังจากนั้น
ก็จะจุดอารมณเธอใหลุกเปนไฟ ทําใหเธอสะทานและครวญครางใตราง
ธัญวลัย 19

ของเขา
ชั้นเชิงในการปลุกเราและกลิ่นชายชาตรีของอาชัญมอมเมาประสาท
และทําใหอัญชิตาขาดสติไดมากกวาแอลกอฮอลที่เธอดื่มเขาไปหลายเทา
ไมแปลกถาเขาจะจุดไฟปรารถนาในกายเธอใหลุกโชน และพาเธอกระโจน
เขาสูกองเพลิงพิศวาสไปพรอมๆ กับเขา...
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1

ห้าปตอมา

เฮลิคอปเตอรรุนใหมแบบสองเครื่องยนตขนาดสิบที่นั่งบินวนอยู
เหนือเรือสําราญลําหรูที่กําลังลอยลําอยูในมหาสมุทรกวางใหญ ไมนาน
ยานพาหนะทางอากาศลํานั้นก็รอนลงจอด ณ ลานจอดบนดาดฟาของเรือ
ในเวลาเกาโมงเชา และเมื่อมันจอดสนิทผูที่โดยสารมากับเฮลิคอปเตอร
ลําดังกลาวก็เปดประตูแลวทยอยลงมาทีละคน
ชิน อชิรวัฒน คีรานอฟ ลูกชายคนสุดทองของตระกูลวัยสามสิบเอ็ดป
พาเรือนกายสูงใหญของเขากาวออกมาจากเฮลิคอปเตอรเปนคนแรก ตามมา
ดวยอัคร อัครวินทร คีรานอฟ ลูกชายคนที่สี่ซึ่งมีอายุมากกวาอชิรวัฒน
เพียงหนึง่ ป กอนทีค่ ที อคินทร คีรานอฟ อายุสามสิบสามป ลูกชายคนทีส่ าม
จะตามนองชายลงไปติดๆ คนตอมาคือ อาชา คีรานอฟ อายุสามสิบหาป
ลูกชายคนที่สองของตระกูล สวนคนที่ปดทายขบวนก็คือ อาชัญ คีรานอฟ
ทายาทคนโตของตระกูลคีรานอฟ และเปนพีช่ ายฝาแฝดของอาชา สองหนุม
หนาตาเหมือนกันจนแยกไมออกนอกจากคนใกลชิดเทานั้น แตบุคลิกของ
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พวกเขาจะแตกตางกัน อาชัญแฝดผูพี่จะนิ่งขรึม สุขุม เยือกเย็น แตรายลึก
ทัง้ ยังปากแข็ง ขณะทีอ่ าชาเลือดรอน เกรีย้ วกราดและโผงผางอยางเปดเผย
จะโหดและเลือดเย็นก็ตอเมื่อเขาโกรธถึงขีดสุด
ทั้งหายืนโดดเดนอวดรูปรางสูงใหญกวาหกฟุตบนดาดฟาเรือลําหรู
พวกเขาทั้งหาคือผลผลิตจากความรักของ มารคัส คีรานอฟ หรือมารค
ซึ่งมีสัญชาติอเมริกัน-รัสเซีย ผูกอตั้งสถาบันการเงินยักษใหญที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก กับคุณเภตรา บูรพาพิพฒ
ั น หรือแพท ซึง่ มีสญ
ั ชาติไทย ทานเปน
ทายาทของตระกูลทรงอิทธิพลทีใ่ ครๆ ก็รจู กั ดี ความไดเปรียบทางสายเลือด
นอกจากจะทําใหมีความสูงเทียบเทาชาวตะวันตกแลว โครงหนาของทั้ง
หาพีน่ อ งตางก็หลอเหลาประหนึง่ นายแบบโลกก็ไมปาน เรือ่ งหนาตาพวกเขา
ถูกพูดถึงในวงกวาง เปนที่หมายปองของสาวๆ กวาครึ่งคอนประเทศ เรื่อง
ความรํ่ารวยระดับอภิมหาเศรษฐีก็เชนกัน ไมมีใครไมรูจักความยิ่งใหญ
และทรงอิทธิพลของตระกูลคีรานอฟ
งานหลักของหาหนุมคีรานอฟคือบริหารสถาบันการเงินคีรานอฟ
ออฟอเมริกา สถาบันการเงินยักษใหญที่มีชื่อเสียงระดับโลก ใหบริการ
ครอบคลุมทั้งลูกคานิติบุคคล ลูกคาบุคคล บริษัทเอกชน หนวยงานรัฐ
และบุคคลทั่วไป มีธุรกิจทางการเงินหลากหลาย อาทิ การใหสินเชื่อทาง
ธุรกิจ ระบบอีแบงกกงิ้ สําหรับองคกร สินเชือ่ สวนบุคคล บัตรเครดิต ทองคํา
บริหารความมั่งคั่ง แลกเปลี่ยนเงินตรา รวมถึงตลาดเงิน ตลาดทุน และ
อสังหาริมทรัพย
ปจจุบนั คีรานอฟออฟอเมริกามีสาํ นักงานใหญอยูท มี่ หานครนิวยอรก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ความเชี่ยวชาญของคีรานอฟออฟอเมริกาคือการให
บริการธุรกิจทางการเงินในทุกตลาดทุนขนาดใหญทั่วโลก รวมถึงการให
คําปรึกษาดานกลยุทธและโครงสรางองคกรธุรกิจดวย
การรวมตัวกันในวันหยุดพักผอนของหาหนุมคีรานอฟไมไดเกิดขึ้น
บอยนัก พวกเขามีภาระหนาที่ มีงานในความรับผิดชอบทีแ่ ตกตางกันออกไป
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งานอดิเรกก็เชนกัน แตกไ็ มไดหมายความวาทัง้ หาจะหาเวลานัดเจอกันไมได
พวกเขาเคยตกลงกันไววา ตราบใดที่ใครคนใดคนหนึ่งยังไมสละโสดจะ
มีงานเลี้ยงสังสรรคจัดเต็มสําหรับหนุมโสดทุกป
ทวาปนี้คอนขางพิเศษกวาปกอนๆ หาหนุมเลือกที่จะเลี้ยงฉลอง
ไปพรอมๆ กับการเดินทางทองเที่ยวพักผอนหยอนใจไปในมหาสมุทร
อันกวางใหญดวยของเลนชิ้นใหม นั่นก็คือเรือสําราญสมรรถนะสูงซึ่งถูก
เนรมิตขึน้ มาจากความรํา่ รวยเพือ่ สนองความตองการในการใชชวี ติ ทีแ่ ตกตาง
จากคนธรรมดาที่มีชื่อวาคีรานอฟครูซนั่นเอง
“จําเปนมากไหมวะที่พวกเราจะตองมาสังสรรคกันไกลขนาดนี้”
ขณะทีเ่ ดินลงไปชัน้ ลางของเรือสําราญ อาชัญก็ตงั้ คําถามกับนองชาย
ทัง้ สีค่ นของเขาอยางไมเจาะจง ความจริงงานเลีย้ งครัง้ นีพ้ ใี่ หญอยางเขาไมได
เห็นดวยสักเทาไร แตเขาเปนเสียงฝายนอยที่คัดคาน เมื่อมติเปนเอกฉันท
เขาก็ตองยอมรับและฟงเสียงขางมาก
“จําเปนมาก เพราะฉันสังหรณใจวางานสังสรรคโสดยกกําลังหาของ
พวกเราจะจบแคปนี้”
อาชาเปนคนตอบพีช่ ายฝาแฝดของเขาทีเลนทีจริง แตความรูส กึ ลึกๆ
บอกเขาวามีแนวโนมที่จะไปทางจริงมากกวาเลน
“ปหนานายจะสละโสดงั้นเหรออาชา”
อาชัญปรายตามองนองชายฝาแฝดนิดหนึ่งกอนดึงกลับไปเบื้องหนา
มีรอยยิ้มขบขันปนหยันนิดๆ บนมุมปากของเขา แมวาอาชัญจะเปนพี่ชาย
คนโตของตระกูล แตนองๆ ทุกคนจะไมเรียกเขาวาพี่ จะใชสรรพนามเวลา
สนทนากันแบบเพื่อนมากกวา จึงไมแปลกถาจะมีคําไมสุภาพโผลมาให
ไดยินบาง แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยูกับสถานการณและอารมณดวย
“คนที่จะสละโสดคนแรกจะตองไมใชฉันแนนอน แตจะตองมีสักคน
ในนี้แหละ” อาชาเลิกคิ้วพลางกวาดสายตามองพี่นองทั้งสี่คนพรอมกับเอย
อยางมั่นใจ
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“จะตองไมใชฉันแนนอน ฉันเปนนองคนสุดทอง ฉันตองแตงทีหลัง”
อชิรวัฒนยักไหล ประกาศออกมาอยางชัดเจนเปนคนแรก
“หรือวาจะเปนนายวะคีท”
พี่ชายคนโตแกลงถามคนที่มีเปาหมายไวในใจ พี่นองทุกคนรูวา
ลูกชายคนที่สามของตระกูลคีรานอฟหมายปองใครไวเปนเจาสาว
“ไมใชฉันหรอก”
อคินทรปฏิเสธอยางคอนขางมั่นใจ เขามีเปาหมายแลวก็จริง แต
ผูหญิงยังไมรูตัวดวยซํ้าไปวาเขาแอบจับจองหลอนไวเปนภรรยา ถึงจะ
อยากแตงแคไหนก็คงจะไมใชเร็วๆ นี้แน
“หึๆ ฉันรูละ” อาชัญหัวเราะในลําคอเบาๆ กอนจะกลาวลอยๆ
“ใครรูตัววาเลี้ยงตอยไว ถาไดแอมแลวก็พาไปใหคุณแมดูตัวดวย”
อัครวินทรอุตสาหเดินตามพี่นองเงียบๆ แลวเชียวนะ ก็ยังไมรอด
จากการถูกแซว ทายาทคนที่สี่ของคีรานอฟถอนหายใจออกมายาวๆ แกลง
ทําหนาเบื่อหนายกลบเกลื่อนอาการ แลวบอกใหทั้งสี่คนที่กําลังเดินอมยิ้ม
ใหรับรูเอาไว
“ฉันยังไมแตง”
เมื่อทุกคนไดแตโยนเรื่องแตงงานใหกันไปมาราวกับเลนเกาอี้ดนตรี
นองชายคนสุดทองของตระกูลก็เปรยขึ้นเพื่อยํ้าเตือนความจําใหกับพี่ๆ
“อาทิตยกอนตอนที่พวกเราไปกินขาวกับแดดและคุณแม คุณแม
ยื่นคําขาดวา เราหาคนถายังไมมีใครแตงงาน ใหเตรียมตัวรับบรรณาการ
จากทานใชไหม แถมคุณแมยังบอกอีกวางานนี้ไมมีลําเอียง แตจะเรียงตาม
ลําดับอายุ ดังนั้นคนแรกที่โชคดีก็คือ...”
ขาดคําของอชิรวัฒนทกุ คนก็พงุ สายตาไปทีพ่ ใี่ หญอยางพรอมเพรียง
กัน
“ยินดีดวยนะอาชัญ” อคินทรแสรงอวยพรยิ้มๆ
“ทําไมฉันจะตองเกิดกอนพวกนายดวยวะ!”
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อาชัญบนพึมพําอยางไมสบอารมณเทาไร
“สายไปแลวมัง้ พีช่ ายทีจ่ ะมานึกเสียใจเอาตอนนี้ นายอายุสามสิบหาป
แลวนะอยาลืม” อชิรวัฒนเยาแหยกลั้วเสียงหัวเราะ
พี่ใหญของตระกูลหนาดําครํ่าเครียดขึ้นมาทันทีที่คิดถึงเรื่องนี้ และ
มันนาโมโหตรงที่อาชาดันเกิดหลังเขาไมกี่นาที ถาออนกวาสักปเขาจะไมวา
เลย
“แคคิดวาตองเอาผูหญิงมาอยูรวมบานฉันก็ปวดหัวแลว”
อาชัญบนยังไมทันจะขาดคําก็พบวาภายในเรือสําราญของพวกเขามี
หญิงสาวเดินเพนพานเต็มไปหมด พี่ชายคนโตของตระกูลขมวดคิ้วนิ่วหนา
และหยุดเดินอยางกะทันหัน ทําใหนองๆ ตองหยุดตามไปดวย
“ไมเห็นบอกวาปนี้จะมีสาวๆ มารวมในงาน”
“ถาบอกกอนก็หมดสนุกนะสิพี่ชาย ฉันแคจางมาเปนอาหารตา
งานเลี้ยงของเราจะไดมีสีสันขึ้น”
อชิรวัฒนรีบบอกอยางอารมณดีโดยไมรอใหพี่ชายสอบถามที่มา
งานเลีย้ งของหนุม โสดแตไมสนิทอยางพวกเขาถาขาดสาวๆ งานก็จะดูกรอยๆ
อยางนอยความสวยของพวกเธอก็เปนอาหารตาใหพวกเขาได
“ตองจางมาเยอะขนาดนี้” อาชัญวาประชดนองชาย
“จางมานอยๆ ก็ไมสมกับเปนงานเลี้ยงโสดยกกําลังหาของคีรานอฟ
นะสิอาชัญ นายทําดีมากชิน”
อาชาสนับสนุนนองชายคนเล็กของเขา กอนจะหันไปถามนองชาย
อีกคนเพื่อดูทาที
“นายก็เห็นดวยใชไหมอัคร”
“มันเปนเรื่องธรรมดาของหนุมโสดอยางเรา ฉันเขาใจ” อัครวินทร
คลอยตามเพราะตองการหลีกเลี่ยงการถูกแซวนั่นเอง
“สําหรับฉันถือวาชวยพวกเธอใหมีงานมีรายได” อคินทรตอบแบบ
พอพระเมื่อทุกคนหันมาที่เขาคลายจะขอความเห็นกับเรื่องนี้
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“เอาที่พวกนายสบายใจละกัน”
อาชัญยักไหลเมือ่ นองๆ ตางเห็นดีเห็นงามกับการทีม่ สี าวงามเพนพาน
บนเรือ ความจริงเขาไมไดแอนตีผ้ หู ญิง แตความกระตือรือรนกับเรือ่ งพวกนี้
มันหายไปตัง้ แตเมือ่ ไรก็ไมรู ชีวติ ของเขาทุกวันนีอ้ ยูก บั งานเสียเปนสวนใหญ
พอวางจากงานเขาก็ไปสนามแขงรถ ซึ่งเปนงานอดิเรกที่เขาชอบ
“ไมแนนะอาชัญ หนึ่งในสาวๆ พวกนั้นอาจจะมีสักคนที่ทําใหนาย
สนใจก็ได” นองชายคนเล็กวา
“มองเปนอาหารตาพอไหว แตถาจะใหสนใจ ฝนไปเถอะ” อาชัญ
สวนกลับอยางมั่นใจ
อัครวินทรคันปากอยากแซวพี่ชายคนโตเหลือเกินวาอยามั่นใจให
มากนัก เพราะอะไรมันก็ยอมเกิดขึ้นได แตถาพูดออกไปเขาตองโดนแซว
กลับแนๆ จึงเลือกที่จะเงียบดีกวา
“ยังเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงกอนงานจะเริ่ม เราแยกยายกันไปพัก
และทําธุระสวนตัวกอนดีไหม” อคินทรเสนอหลังมองนาฬกาเรือนหรูบน
ขอมือขางหนึ่งของตัวเอง
“เปนความคิดที่ดีมากคีท ฉันขอตัวกอนนะ อีกสองชั่วโมงเจอกัน”
อาชัญบอกกับนองชายทั้งสี่กอนมุงหนาไปทางหองพักของตัวเอง
โดยไมรอฟงความคิดเห็นของใคร สี่หนุมคีรานอฟที่เหลือยักไหลพรอมกัน
ราวกับนัด กอนจะแยกยายกันไปพักผอนบางตามอัธยาศัย

บ นเรือสําราญลําหรูที่กําลังลอยลําอยูในมหาสมุทร อัญชิตา

นางแบบสาววัยยี่สิบหาปและนางแบบรุนนองรวมถึงสาวงามอีกยี่สิบกวา
ชีวิตไดรับการวาจางใหมาทํางานบนเรือลํานี้ พวกเธอมีหนาที่สรางความ
บันเทิงและใหความเพลิดเพลินกับเหลามหาเศรษฐีที่กําลังจะเดินทางมา
พักผอนหยอนใจ
“ทุกคนพรอมใชไหมจะ” อัญชิตาถามนองๆ นางแบบที่เธอตองดูแล
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การทํางานตลอดสามวันบนเรือลําหรู
“พวกเราพรอมคะพี่อัญ” สาวรุนนองคนหนึ่งตอบแทนเพื่อนๆ ของ
เธอ
“พี่เมยกําชับพี่มาวา ขอใหทุกคนทํางานกันอยางเต็มที่ ใหสมกับ
คาจางทีเ่ จาของงานจายลวงหนา พวกเราจะไมทาํ ใหพเี่ มยผดิ หวังใชไหมจะ”
อัญชิตาไดรับมอบหมายจากเมธินีใหมาคอยดูแลและควบคุมการ
ทํางานของนางแบบในสังกัดแทนนางแบบรุนพี่ที่ปวยกะทันหัน อัญชิตาเอง
ก็ไดรบั คําสัง่ กะทันหันเชนกัน เธอแทบไมมเี วลาเตรียมตัวกอนออกเดินทาง
แตก็ยังโชคดีที่มาถึงเรือทันเวลา
“พวกเราจะตัง้ ใจทํางานอยางเต็มทีเ่ ลยคะพีอ่ ญ
ั วาแตทาํ ไมยังไมเห็น
แขกมากันเลยคะ”
สาวรุนนองคนหนึ่งถามดวยความสงสัย คนอื่นๆ ก็อยากรูเชนกัน
เพราะอีกชั่วโมงกวางานเลี้ยงก็จะเริ่มแลว แตจนปานนี้ก็ยังไมเห็นมีแขก
ทยอยเดินทางมาที่เรือสักคน ที่เห็นตอนนี้ก็มีแตลูกเรือและบอดี้การด
ที่กระจายกันอยูเปนจุดๆ เทานั้น
“พี่เมยบอกวาแขกวีไอพีที่จะมางานนี้มีเพียงหาทานจะ” อัญชิตา
ตอบขอสงสัย
“หาทาน!?” สาวๆ อุทานพรอมกันดวยความประหลาดใจ กอนที่
คนหนึ่งจะพูดขึ้น
“มีแขกมาแคหาทาน แตจางเรามาเดินแบบโชวตัวเกือบยี่สิบคน
ไหนจะนักรอง พิธีกรอีก พวกเราถูกวาจางใหมาสรางความบันเทิงใหคนแค
หาคนดูเหรอคะ”
“จะแคคนเดียวมันก็คืองานจะ ในเมื่อเขามีเงินจาง เราก็ตองทํางาน
ของเราอยางเต็มที่ใหสมกับคาจางที่เขาจาย”
ขณะทีอ่ ญ
ั ชิตากําลังอธิบายกึง่ สอนนองๆ อยูน นั้ คนทีอ่ อกไปเดินเลน
สํารวจเรือสําราญก็วิ่งหนาตื่นกลับมา กอนบอกเลาดวยนํ้าเสียงและสีหนา
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ตื่นเตน ราวกับไปพบเห็นสิ่งมหัศจรรยมาก็ไมปาน
“พี่อัญคะ คนที่วาจางพวกเราเดินทางมาถึงแลวนะคะ”
“เหรอจะ” อัญชิตาตอบรับและยิ้มใหสาวรุนนองที่อุตสาหวิ่งมาบอก
ตนและทุกคนใหทราบ
“แครวู า เจาของงานเดินทางมาถึงเรือเธอตองตืน่ เตนขนาดนีเ้ ลยเหรอ”
ใครคนหนึ่งถามขึ้นคลายหยอกเยา
“ก็จะไมใหฉันตื่นเตนไดไง ในเมื่อฉันไปเจอคนที่ไมคาดฝนมา
พวกเธอจะตองคาดไมถึงแนๆ วาใครเปนเจาของงานเลี้ยงบนเรือหรูลํานี้”
“ใครเหรอ”
“บอกพวกเรามาเร็วๆ”
หลายคนถามขึ้นพรอมๆ กันดวยความอยากรู เพราะดูจากสีหนา
และทาทางตื่นเตนเกินเหตุของคนสงขาวแลว กลุมคนที่อีกฝายไปเจอมา
นาจะไมธรรมดาแนๆ
“งานเลี้ยงนี้เปนของหาหนุมตระกูลคีรานอฟ”
“หาหนุมคีรานอฟ! จริงเหรอเนี่ย พวกเราจะไดใกลชิดกับหาหนุม
ในฝน ไมอยากจะเชื่อเลย”
“ทําไมพวกเราโชคดีขนาดนี้ ตองขอบคุณพี่เมยที่สงเรามา”
เพียงแคไดรูวาใครคือผูวาจาง ทุกคนที่ไดมาทํางานบนเรือสําราญ
ก็ ทั้ ง ตื่ น เต น และดี ใ จจนเก็ บ อาการไว ไ ม อ ยู  แน น อนว า อั ญ ชิ ต าก็ ไ ม ใ ช
ขอยกเวน
‘ถาเปนงานเลี้ยงของหาหนุมตระกูลคีรานอฟ ถางั้นเขาก็ตองมาดวย
นะสิ’
หัวใจของอัญชิตาเตนถี่แรง แลวจูๆ พวงแกมขาวอมชมพูของเธอ
ก็ปรากฏสีแดงปลั่งอยางชัดเจนจนนางแบบรุนนองพากันสงสัย
“พี่อัญเปนอะไรไปคะ ไมสบายหรือเปลาคะ” สาวรุนนองคนหนึ่ง
ถามขึ้นดวยความหวงใย กลัววาสาวรุนพี่จะเจ็บไขไดปวยกะทันหัน
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คําถามนัน้ ทําใหอญ
ั ชิตารีบดึงสติกลับมาทันที เธอตองควบคุมตัวเอง
ใหดีกวานี้ จะตองไมแสดงพิรุธใหนองๆ สงสัย แมจะตื่นเตนและดีใจมาก
แคไหนก็ตาม
“พีส่ บายดีจะ ไมไดเปนอะไร แคตนื่ เตนไปกับพวกเธอเทานัน้ เองจะ”
อัญชิตาคลี่ยิ้มละไม
“มันนาตื่นเตนจริงๆ คะพี่อัญ อยากใหถึงเวลาทํางานแลวสิคะ”
“ทุกคนเตรียมตัวกันไปกอนนะ พีจ่ ะออกไปสํารวจขางนอกสักหนอย”
อัญชิตาบอกกับทุกคน
“คะพี่อัญ” สาวรุนนองตอบรับพรอมกันอยางกระตือรือรน กอนจะ
พากันหยิบเครื่องสําอางมาแตงเติมเพิ่มความงามใหตัวเองเปนการใหญ
บางคนก็หมุนตัวหนากระจกเพื่อสํารวจเสื้อผา สวนอัญชิตาก็รีบพาตัวเอง
ออกไปจากหองเชนกัน

หญิงสาวรูปรางเพรียวระหงที่เดินหันซายหันขวาราวกับมองหา

อะไรบางอยาง ทําใหบอดี้การดหนุมรางสูงใหญชาวเอเชียเดินเขาไปหาเพื่อ
จะสอบถามเธอ
“มีอะไรใหผมชวยไหมครับคุณผูหญิง”
นํา้ เสียงสุภาพทีด่ งั ขึน้ ไมไกลทําใหหญิงสาวทีก่ าํ ลังมองหาใครบางคน
สะดุงเล็กนอยและรีบหันไปมองคนถามทันที
“เออ...ฉัน” หญิงสาวอึกอักกอนจะชะงักงัน
“คุณอัญชิตา” บอดี้การดหนุมจําไดทันทีที่เห็นใบหนางดงามของเธอ
“คุณกริช ดีใจที่ไดพบคุณอีกนะคะ”
อัญชิตาสงยิ้มทักทายชายหนุมที่เคยพบกันที่สิงคโปรเมื่อหาปกอน
และยังจดจําชื่อเขาไดอยางแมนยํา การพบกับกริชบนเรือลําหรูทําใหเธอ
ยิ่งมั่นใจวาอาชัญจะตองอยูบนเรือลํานี้แนนอน
“เชนกันครับ คุณอัญชิตาสบายดีไหมครับ”
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กริชยิ้มตอบและสอบถามหญิงสาวอยางสุภาพ หลังจากอัญชิตา
หายตัวไปจากหองนอนของเจานายในตอนเชาวันหนึ่งที่สิงคโปร เขาก็ไมได
พบกับเธออีกเลยจนกระทั่งวันนี้
“ฉันสบายดีคะ เจานายคุณกริชเปนยังไงบางคะ” เธอถามอยางสนใจ
ใครรู
“คุณอาชัญสบายดีครับ”
อัญชิตาคงไมรูวาเชาวันนั้นเจานายของกริชโมโหและหัวเสียแคไหน
ทีเ่ ธอหนีออกจากหองไปโดยไมบอกกลาว เขาทราบมาวานางแบบสาวหายไป
จากวงการประมาณปกวาๆ กอนจะกลับมารับงานอีกครั้ง
“ฉันตองขอโทษดวยนะคะที่วันนั้นจากไปโดยไมบอกพวกคุณ พอดี
ฉันมีเรื่องดวนตองรีบเดินทางกลับประเทศไทย ตอนนั้นยังเชามืดอยูเลย
คะ”
อัญชิตาถือโอกาสที่ไดพบกริชอีกครั้งเอยคําขอโทษและบอกความ
จําเปนเรื่องเหตุการณในอดีตใหเขาไดฟง อาชัญอาจจะไมใสใจและคง
ไมจดจํา เพราะวาเธอไมใชคนสําคัญ แตกระนั้นเธอก็อยากใหอาชัญและ
คนของเขารูวาเธอไมไดตั้งใจจะเสียมารยาท
“ทําไมคุณอัญชิตาถึงตองรีบเดินทางแตเชา มันเกิดอะไรขึน้ เหรอครับ”
กริชถาม
“คุณอาของฉันโทร.บอกฉันวาอาการของคุณพอฉันทรุดหนัก ฉันตอง
รีบกลับไปหาทาน แตทานก็จากไปกอนที่ฉันจะไปถึงประมาณหนึ่งชั่วโมง”
อัญชิตาบอกเลาเหตุการณวันนั้นดวยใบหนาหมองเศรา ขณะที่กริช
เชื่อคําพูดของเธออยางสนิทใจ
“ผมเสียใจดวยนะครับคุณอัญชิตา”
“ขอบคุณคะ” อัญชิตายิ้มใหเขาอยางจริงใจ
“เมื่อครูนี้ผมเห็นคุณอัญชิตากําลังมองหาใครอยูใชไหมครับ” กริช
ถามเมื่อนึกขึ้นได
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“ออ...ฉันเดินหานองนางแบบที่มาทํางานดวยกันนะคะ คิดวานาจะ
กลับไปที่หองแตงตัวแลวละคะ”
บางครั้งบางสถานการณอัญชิตาก็จําเปนตองหลีกเลี่ยงความจริง
แตสิ่งที่เธอพูดจะตองไมทําใหใครเดือดรอน ตอนนี้ก็เชนกัน เธอจะบอก
กริชไดอยางไรวากําลังมองหาเจานายของเขาอยู
“ฉันตองกลับไปดูนองๆ เตรียมตัวแลวละคะ” เธอหาทางตัดบท
“เชิญตามสบายครับคุณอัญชิตา เจอกันที่หองจัดงานเลี้ยงนะครับ”
“คะ” อัญชิตาพยักหนายิ้มๆ กอนจะหันหลังเดินกลับไปทางเดิม
กริชมองตามสาวไทยคนสวยที่เคยมีอดีตกับเจานายของเขาดวย
สีหนาครุนคิด กอนกมมองนาฬกาบนขอมือแลวเดินกลับไปทางหองพัก
ของเจานาย

ห้องโถงใหญของเรือสําราญลําหรูถูกเนรมิตใหกลายเปนหองจัด

งานเลีย้ งสังสรรค บรรยากาศภายในหองตอนนีเ้ ต็มไปดวยสีสนั เมือ่ สาวงาม
ที่ถูกวาจางใหมาทําหนาที่สรางความบันเทิงใหกับหาหนุมแหงตระกูล
คีรานอฟกระจายกันอยูทั่วทั้งหอง พวกเธออยูในอาภรณสวยหรู ใบหนา
ถูกแตมแตงอยางประณีต ทุกคนกําลังรอคอยชวงเวลาสําคัญดวยความ
ตื่นเตน
เมือ่ เวลานัน้ มาถึงทุกคนก็ละทิง้ ทุกอยางและตางพุง ความสนใจไปยัง
บุรุษหนุมเจาของเรือนกายสูงใหญ ใบหนาหลอเหลาที่ทยอยเดินเขามาใน
หอง กอนเดินไปนั่งยังเกาอี้ที่ถูกจัดเปนรูปครึ่งวงกลม โดดเดนอยูกลาง
หองโถงใหญ
อัญชิตาเพงมองไปยังชายหนุมที่เดินเขามาในหองคนที่สี่ดวยดวงตา
เปลงประกาย ทวาดวงตาคูหวานกลับออนแสงลงเมื่อพบวาเขาคืออาชา
นองชายฝาแฝดของคนที่เธอกําลังรอคอยอยู เมื่อรูวาเขายังไมมา อัญชิตา
ก็เดินไปรอเขาที่ประตูหองจัดงาน เธอรอการมาของอาชัญอยางใจจดใจจอ
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“พี่ชายเราเขางานชาอีกตามเคย” อาชาบนถึงพี่ชายฝาแฝดของเขา
ที่ยังมาไมถึงหองจัดงาน
“ก็รูๆ กันอยูวาอาชัญไมชอบงานแบบนี้สักเทาไร”
อคินทรพดู ถึงพีช่ ายอยางรูใ จ ถาเปนงานเลีย้ งสังสรรคอาชัญจะไมรีบ
และมาทีหลังทุกคนเปนประจํา แตถา วันไหนนัดกินอาหารรวมกับบิดามารดา
พี่ชายใหญของคีรานอฟจะไปถึงเปนคนแรกเสมอ
“ยั ง ไงพี่ ช ายเราก็ ต  อ งมา เพราะถ า ไม ม าเราจะไปตามตั ว ถึ ง ที่ ”
อัครวินทรพูดยิ้มๆ
“ระหวางรออาชัญ เราก็มองอาหารตาไปพลางๆ กอน” อชิรวัฒน
พูดขึ้นและเอนหลังพิงพนักเกาอี้แลวกวาดสายตาคมไปรอบๆ หองอยาง
อารมณดี
ขณะที่นองชายทั้งสี่คนกําลังบนถึงอยูนั้น อาชัญกําลังเดินมาตาม
ทางเดินภายในเรืออยางไมรีบรอนแมวาจะเลยเวลานัดมาแลวก็ตาม โดยมี
สองบอดี้การดตามหลังมาติดๆ
“คุณอาชัญครับ ผมมีเรื่องจะบอกครับ”
กริชบอกกับผูเ ปนเจานายหลังปรึกษาหารือกับบรูซไปแลวกอนหนานี้
“เรื่องอะไร ถามันเกี่ยวกับฉันก็วามาเลย”
อาชัญบอกกับคนของเขาขณะที่ชวงขายาวยังคงกาวเดินไปขางหนา
ดวยทาทีผอนคลาย
“เรื่องของคุณอัญชิตาครับ”
กริชเกริ่นนําเพื่อหยั่งเชิงเจานายของตน และมันก็สงผลทันตา เมื่อ
คนที่เดินนําหนาหยุดชะงัก กอนจะหันกลับมาบอกกับคนสนิทเสียงกราว
“ถาเปนเรื่องของผูหญิงคนนั้นหุบปากของนายไปเลยกริช”
อาชัญหันกลับไปและเดินตอดวยสีหนาและอารมณทเี่ ปลีย่ นไป และ
อดไมไดที่จะคิดถึงเหตุการณครั้งนั้น อัญชิตาหนีจากไปโดยไมบอกกลาว
ทิ้งเพียงรองรอยความบริสุทธิ์และความสุขไวใหเขาดูตางหนา มันนาโมโห
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ตรงที่หลอนทําตัวนารักกับเขาทั้งคืน ครางชื่อเขาแทบตลอดเวลาราวกับวา
เขาคือผูชายคนเดียวในชีวิต ทําใหเขาติดใจในความนารักแลวก็จากไป
ไมลาํ่ ลา และทีน่ า โมโหสุดๆ ก็ตรงทีเ่ ขายังจดจําทัง้ ๆ ทีเ่ หตุการณนนั้ ผานมา
หาปแลว บาชะมัด!
“แตวาคุณอัญชิตา...”
“นายอยากไปดูแลงานทีเ่ ขาใหญมากกวาติดตามรับใชฉนั ใชไหมกริช
ถาใชก็พูดตอไดเลย”
นํ้าเสียงเยือกเย็นที่ดังมาจากผูเปนเจานายซึ่งเดินจํ้าอาวอยูขางหนา
ทําใหกริชและบรูซหันมองหนากันเปนเชิงปรึกษา กอนที่บรูซจะสายหนา
เบาๆ บอกเพื่อนกลายๆ วาอยางเสี่ยงเลาตอนนี้เลย
อาชัญพนลมหายใจเมื่อคนสนิทพากันปดปากเงียบหลังจากเจอคําขู
ของเขา ทายาทคนโตของตระกูลคีรานอฟใชเวลาไมนานก็เดินมาถึงหอง
จัดงานเลี้ยง
ชายหนุมพยายามที่จะผอนคลายเพื่อไมใหนองชายทั้งสี่หมดสนุก
แตเพียงแคกาวแรกที่เดินเขามาในหอง สองเทาของเขาก็ชะงักกึกโดย
อัตโนมัติเมื่อเหลือบไปเห็นใครคนหนึ่งเขาอยางจังทั้งที่ภายในหองเต็มไป
ดวยผูหญิงสวยๆ ทั้งนั้น แตทําไมเขาจะตองเห็นหลอนเปนคนแรก
ใบหนาไมสบอารมณของอาชัญหันกลับไปทางบอดี้การดทั้งสอง
“เรื่องนี้แหละครับที่ผมจะบอกกับคุณอาชัญ” กริชตอบโดยไมรอให
นายหนุมถาม
“บาฉิบ!” อาชัญสบถเบาๆ กอนจะเดินเขาไปสมทบกับนองชายทัง้ สีค่ น
โดยไมชายตามองไปที่นางแบบสาวที่ทําใหอารมณของเขาเคืองขุน
สายตาเย็นชาไรเยื่อใยของอาชัญทําใหอัญชิตาเดินกลับไปทําหนาที่
ของตัวเองดวยความรูสึกนอยใจ เธอจะคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ
ฉาบฉวยในคํา่ คืนนัน้ แมวา มันจะเปนชวงเวลาทีเ่ ธอมีความสุขและประทับใจ
อาชัญจะมาใสใจเธอทําไมในเมือ่ เธอไมใชคนสําคัญ ความตืน่ เตนดีใจ หัวใจ
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ที่เคยพองโตเมื่อรูวาเขาอยูบนเรือหมดไปตั้งแตเห็นสายตาของเขา
อาชัญเดินเขาไปทิง้ ตัวลงนัง่ บนเกาอีต้ รงกลางซึง่ ถูกเวนเอาไวสาํ หรับ
เขาซึ่งเปนพี่ชายใหญของตระกูล ขนาบขางดวยนองชายทั้งสี่คน ซายมือ
เขาคืออาชาและอคินทร สวนทางขวาคืออัครวินทรและอชิรวัฒน
“นายมัวแตไปกินรังแตนใชไหมวะอาชัญ หนานายถึงไดมุยแบบนี้”
อาชาแซวพี่ชายที่พกพาเอาใบหนาไมสบอารมณเขามาในงาน
“สงสัยจะเริ่มเขาสูวัยทองแลวกระมังพี่ชายเรา” อัครวินทรแซวบาง
แตพอพีช่ ายใหญตวัดมองดวยสายตาขุน ขวางเขาก็เลิกแซว แตยงั นัง่ อมยิ้ม
อยู
“นายควรผอนคลายบางนะอาชัญ นี่มันงานเลี้ยง ไมใชหองประชุม”
อคินทรไมไดกระเซาเยาแหย แตแนะนําพี่ชายของตนดวยความหวังดี
“ฉันกําลังพยายามควบคุมอารมณอยู แตถาพวกนายยังไมหุบปาก
นอกจากฉันจะไมผอนคลายอาจจะเครียดมากกวานี้”
อาชัญวาพรอมกับพนลมหายใจออกมายาวๆ ชายหนุม พยายามที่จะ
ควบคุมอารมณไมใหโมโห แนนอนวาเขาตองทําใหได จะปลอยใหผูหญิง
แคคนเดียวมารบกวนจิตใจไมไดเด็ดขาด
“โอเค งั้นเรามากินอาหารไปพรอมๆ กับชมความบันเทิงกันดีกวา”
นองชายคนเล็กแหงคีรานอฟบอกกับพีช่ ายทัง้ สีค่ น กอนจะสงสัญญาณ
ใหบอดี้การดของตนใหสั่งพนักงานนําอาหารมาเสิรฟ และใหเริ่มการแสดง
ตางๆ ที่เตรียมไว
งานนี้อชิรวัฒนไดเชิญแขกพิเศษซึ่งก็คือภารดี หรือดีนา นักรองสาว
ทีก่ าํ ลังมีชอื่ เสียงโดงดังดีกรีนกั เรียนนอก และเปนถึงลูกสาวเจาของคายเพลง
ยักษใหญมารวมงานนี้ดวย และภารดีก็ไดขึ้นเวทีโชวเสียงอันไพเราะและ
เปนเอกลักษณของเธอเปนคนแรก
“เสียงเพลงเพราะๆ ของดีนาพอจะทําใหอารมณของพี่ชายดีขึ้นบาง
ไหมครับ” นองชายคนเล็กแกลงถามพี่ชายใหญ
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“ตองดีขึ้นบางแหละนา” อาชาสนับสนุนคําพูดของนองชาย
อคินทรกับอัครวินทรไมพูดอะไร แตก็จองใบหนาคมคายของพี่ชาย
คนโตยิ้มๆ อยางรูกัน
ทุกคนในตระกูลคีรานอฟตางรูกันดีวาภารดีนั้นหมายปองอาชัญ
หลอนหวังจะไดเปนเจาสาวของทายาทคนโตของตระกูลคีรานอฟ หากวา
อาชัญยังไมรีบหาภรรยา คาดวาเจาสาวบรรณาการนาจะเปนภารดี เพราะ
เธอคือลูกสาวเพื่อนสนิทของมารดา
“ฉันอารมณดีแนถาพวกนายจะเลิกใสใจฉันแลวหันไปสนใจสาวๆ
แทน”
อาชัญสวนกลับนองชายดวยสีหนาไมบอกอารมณ ตลอดเวลาทีภ่ ารดี
รองเพลงอยูบ นเวทีเขาจะเอาเศษเสีย้ วเวลาทีไ่ หนไปสนใจนักรองสาว ในเมือ่
หัวสมองของเขาเต็มไปดวยเรื่องของอัญชิตา เทานั้นไมพอ สองตาของเขา
ยังคอยมองหาแตเธออีกดวย บาสิ้นดี เขาจะกําจัดความรูสึกนี้ไดอยางไร
หรือตองจับหลอนโยนออกไปจากเรือ!

ขณะที่ภายในหองจัดงานถูกสลับสับเปลี่ยนดวยการแสดงตางๆ

จากสาวงามที่ไดรับวาจางใหมาสรางความบันเทิงและเพลิดเพลินใหกับ
เจาของงาน อัญชิตาก็ปลีกตัวออกมาจากหองเพื่อรับสายจากผูเปนอาซึ่ง
เปนญาติผูใหญเพียงคนเดียวที่เธอเหลืออยู และตอนนี้เธอก็ไดมอบหมาย
ใหอีกฝายชวยดูแลแกวตาดวงใจอยูที่บาน
“สวัสดีคะอาโฉม”
อัญชิตากดรับสายและเอยทักทายผูเปนอา หญิงสาวคิดวานวลโฉม
อาจจะโทร.มารายงานพฤติกรรมของเด็กชายตัวนอยจอมซนที่อาจจะงอแง
ไมยอมนอนเมื่อรูวามารดาไมอยูบาน
“อัญ ตอนนี้อาอยูที่โรงพยาบาล อารเธอรไมสบาย ไขสูงมากเลยจะ”
“อารเธอรลูกแม”
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ขาวที่นวลโฉมบอกแกอัญชิตาเปนเรื่องของลูกชายก็จริง แตกลับ
เปนสิ่งที่ผูเปนแมที่รักลูกสุดหัวใจไมอยากไดยิน อัญชิตาตกใจมาก หากก็
พยายามตั้งสติและสอบถามเพิ่มเติมทันที
“ลูกชายของอัญปวยเปนอะไรคะอาโฉม”
“หมอบอกวาอารเธอรเปนไขเลือดออก ตองแอดมิทและอยูในความ
ดูแลของแพทยอยางใกลชิดจะ” ผูเปนอาตอบ นํ้าเสียงบงบอกถึงความ
กังวล
“ไขเลือดออก”
อัญชิตาใจหายวาบ ลูกชายของเธอยังเล็กมาก หนูนอยจะทนรับ
ความเจ็บปวดทรมานจากโรคภัยไขเจ็บไดแคไหนกัน ที่สําคัญไขชนิดนี้
ถาหากรักษาไมทันก็อาจจะช็อกและเสียชีวิตได แคคิดหัวใจของผูเปนแม
ก็เหมือนถูกบีบรัด อึดอัดจนหายใจแทบไมออก
“อารเธอรอยูใ นความดูแลของหมอแลว อัญไมตอ งกังวลนะ” นวลโฉม
รูว า อัญชิตารักลูกชายมากแคไหน จึงรีบบอกหลานสาวเพราะกลัววาอีกฝาย
จะตกใจ
“อัญจะรีบกลับไปหาลูกคะ ฝากอารเธอรดว ยนะคะอาโฉม” อัญชิตา
บอกกับผูเปนอาเสียงเครือ
“จะ อาจะดูแลหลานชายเอง”
นวลโฉมซึ่งเลี้ยงดูหนูนอยอารเธอรมาตั้งแตเกิดรับปากหลานสาว
อยางหนักแนน
หลังวางสายจากผูเปนอา อัญชิตาก็พยายามตั้งสติ ตอนนี้เธออยูบน
เรือที่ลอยอยูกลางมหาสมุทร และเธอตองหาวิธีขึ้นฝงเพื่อไปหาลูกชาย
และทางเดียวที่จะขึ้นฝงไดโดยเร็วที่สุดก็ตองอาศัยเฮลิคอปเตอรเทานั้น
ดวยความที่เปนหวงลูกมาก อัญชิตาจึงรีบกลับเขาไปในงานเพื่อขอความ
ชวยจากคนที่เธอนาจะพอพึ่งพาอาศัยได
“คุณกริชคะ”
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เธอตรงเขาไปหาบอดี้การดหนุมไทยที่กําลังทําหนาที่ดูแลความ
เรียบรอยอยูในหองจัดงาน เจาของชื่อหันไปมองหญิงสาวที่เดินเขามาหยุด
ยืนตรงหนา และเขาก็พบวาใบหนาของเธอซีดขาว ดวงตาเต็มไปดวยความ
วิตกกังวลและมีมานนํ้าตาบางๆ บดบังอยู
“เกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณอัญชิตา”
“ฉันตองกลับกรุงเทพฯ ดวนคะ คุณพาฉันขึ้นฝงไดใชไหมคะ” เธอ
ละลํ่าละลักบอกและมองชายหนุมดวยสายตาวิงวอน
“ไดครับ แตผมตองไดรับอนุญาตจากคุณอาชัญกอน” กริชตอบ
หญิงสาวไปตามตรง
อัญชิตารูวากริชไมมีอํานาจสั่งการหรือใชยานพาหนะทางอากาศโดย
พลการ ทุกอยางขึ้นอยูกับคําสั่งของอาชัญ เมื่อเปนเชนนั้นเธอก็จําเปนตอง
ไปขอรองเขาดวยตัวเอง
“ตอนนี้เจานายคุณเขาอยูที่ไหนคะ ฉันจะรีบไปขออนุญาตเขา”
“อยูทางดานโนนครับ”
อัญชิตาพารางที่สั่นนอยๆ ของตนเดินหลบหลีกนองๆ นางแบบและ
สาวงามคนอืน่ ๆ ทีท่ งั้ ยืนและเดินขวักไขวภายในหองจัดงานตรงไปยังทิศทาง
ที่กริชบอกอยางไมรอชา
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ดวงตาทีฉ่ ายแววกังวลของคนกําลังตองการความชวยเหลือสวางวาบ

ดวยความดีใจ เมื่อเห็นรางสูงใหญคุนตายืนจิบแชมเปญและสนทนาอยูกับ
ทายาทอีกคนของตระกูลคีรานอฟ
“คุณอา...”
อัญชิตาเอยไดแคนั้นก็ตองหยุดชะงักหลังไดสบตากับบุรุษหนุมผูมี
ใบหนาแบบเดียวกับคนที่เธอกําลังตามหา ทวาเธอมั่นใจผูชายคนนี้ไมใช
อาชั ญ แต เ ป น อาชาน อ งชายฝาแฝดของเขา ทั้ ง สองมี รู ป ร า งหน า ตาที่
เหมือนกันมาก แตกตางกันแคสผี วิ เทานัน้ หากมองผิวเผินจะตองจําผิดคน
แนนอน
“วาไงครับ” อาชาเลิกคิว้ ขึน้ ถามเมือ่ จูๆ ก็มนี างแบบสาวสวยหนาหวาน
เขามาทักทาย
“เออ...ไมมีอะไรคะ ขอโทษดวยนะคะ” อัญชิตายิ้มแกเกอเมื่อรูตัว
วาทักผิดคน จากนั้นก็รีบเดินจากไปทันที
“สงสัยจะตามหาอาชัญ”
38 สมยอมพิศวาส

อชิรวัฒนคาดเดาอยางคอนขางมั่นใจ นองชายคนเล็กของตระกูล
คี ร านอฟนึ ก ชื่ น ชมหญิ ง สาวที่ ส ามารถแยกความแตกต า งระหว า งของ
สองหนุมฝาแฝดไดในเวลาอันรวดเร็วทั้งที่ไมใชคนในครอบครัว
“คงจะใช เพราะฉันไมรูจักนางแบบคนนี้มากอน” อาชาคลอยตาม
นองชาย สายตาของทั้งสองมองตามนางแบบสาวเพื่อจะดูวาสิ่งที่พวกเขา
สันนิษฐานเปนจริงหรือไม
อัญชิตาเดินตามหาเปาหมายดวยใจทีไ่ มเปนสุข ดวงตาทีเ่ ต็มไปดวย
ความทุกขและกังวลกวาดมองไปรอบๆ ในที่สุดเธอก็พบวาอาชัญยืนอยู
ตรงมุมหนึ่งที่คนไมพลุกพลาน ทายาทคนโตของคีรานอฟไมไดยืนอยู
เพียงลําพัง แตกําลังสนทนากับนักรองสาวสวยชื่อดังอยางสนิทสนม
ในชวงเวลาหนาสิ่วหนาขวานแบบนี้ อัญชิตาไมมีเวลาคิดถึงเรื่องอื่น
นอกจากลูกชายตัวนอยเทานั้น เธอเดินเขาไปหาอาชัญและเอยปากขอเขา
ทันที
“คุณอาชัญคะ ฉันขอเวลาคุยดวยสักครูคะ”
“ไมมีมารยาท ไมเห็นหรือไงวาฉันกับพี่อาชัญกําลังคุยกันอยู”
ภารดีเอยตําหนิและจิกตามองนางแบบสาวที่เขามาหาชายหนุมที่ตน
หมายปองดวยความชิงชัง ใครก็ตามที่เขามายุงกับอาชัญจะตองเปนศัตรู
กับเธอ แมจะไมเคยมีเรื่องบาดหมางใจกันมากอนก็ตาม
“เห็นคะ แตฉันมีเรื่องสําคัญจะคุยกับคุณอาชัญจริงๆ”
อัญชิตายอมรับงายๆ เธอไมใสใจภารดี แตมองคนที่เธอตองการ
ความชวยเหลือดวยสายตาวิงวอน อาชัญมองใบหนาหวานของนางแบบสาว
ดวยสายตาที่ใครก็อานไมออก เพราะมันวางเปลา เขาตองบดบังหัวใจ
ที่เตนโลดอยูในใจดวยความเย็นชา จะตองไมหวั่นไหวใจออนกับสายตา
คูนี้อีก
“เรื่องงานหรือเปลาละ” ภารดีถาม เพราะไมตองการใหอาชัญไปคุย
กับผูหญิงคนนี้นอกสายตาตน
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“ไมใชคะ แตเปนเรื่องสวนตัว” อัญชิตาตอบโดยที่สายตาไมไดละ
ไปจากใบหนาคมคายของอาชัญ
“เธอมาทีน่ เี่ พือ่ ทํางาน แตเอาเรือ่ งสวนตัวมารบกวนคนอืน่ อยาไปคุย
ดวยเลยคะพี่อาชัญ”
ภารดีมองผูห ญิงตรงหนาดวยสายตาเยยหยัน ดูแคลน และตัดสินใจ
แทนอาชัญเสร็จสรรพ
“เรือ่ งนีม้ นั สําคัญกับฉันและคุณมากนะคะคุณอาชัญ ถาคุณไมอยาก
ใหเปนขาวดัง เราตองคุยกันตามลําพังคะ” อัญชิตายืน่ คําขาด เมือ่ ชายหนุม
ไมยอมพูดจา ปลอยใหภารดีพูดอยูคนเดียว
“นี่เธอกลาขูพี่อาชัญเหรอ อัญชิตา” ภารดีฉุนกึก แตอัญชิตาฉุนขาด
และประกาศใสหนาคนทั้งคูอยางทาทาย
“ไมไดขู แตจะลองดูก็ไดคะ”
อัญชิตายังคงสบตาคมกริบของอาชัญนิ่งราวกับจะวัดใจกัน และ
ในที่สุดชายหนุมก็เอยปาก
“พี่ขอตัวกอนนะดีนา ตามผมมาอัญชิตา”
อาชัญไมไดกลัวคําขูของอัญชิตาแมแตนอย เพราะไมเคยใสใจเรื่อง
ชื่อเสียง แตอยากรูวาหลอนมีเรื่องอะไรจะคุยกับเขา นอกจากนี้ก็ยังมี
เหตุผลอื่นที่เขาไมอยากยอมรับปะปนมาดวย
ภารดีอาปากคางขณะมองตามรางสูงใหญของอาชัญที่เดินจากไป
โดยมีอัญชิตาเดินตามหลังเขาไปติดๆ เธอเกือบจะกรีดรองออกมาดังๆ
อยางขัดใจ แตเมื่อนึกถึงภาพลักษณของตัวเองที่สรางไวอยางดีก็ไดแต
กําหมัดแนนดวยความคับแคนใจ
ภาพพี่ชายใหญที่เดินออกไปจากหองโดยมีสาวสวยตามออกไปดวย
นั้นไมไดรอดพนไปจากสายตาของสี่หนุมคีรานอฟ พวกเขาสังเกตเห็น
ความผิดปกติของพี่ชายและคิดวาจะตองมีอะไรเกิดขึ้นแนๆ แตเพราะ
พวกเขาจะไมกา วกายเรือ่ งสวนตัวของกันและกัน และเชือ่ มัน่ วาพีช่ ายจะตอง
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จัดการปญหาไดอยางแนนอน

“มีอะไรก็วามา”

อาชัญหันกลับไปเผชิญหนากับอัญชิตาอีกครั้งเมื่อเดินออกมาจาก
หองจัดงานและตรงนี้ไมมีคนอื่นนอกจากเขากับเธอ
“ฉันตองกลับขึ้นฝง ลูกชายฉันไมสบายคะ” อัญชิตาบอกความ
ตองการของตัวเองทันทีที่เขาเปดโอกาส ทวาอาชัญกลับชะงักเมื่อไดยินบาง
คําจากปากของผูหญิงตรงหนา
‘ลูกชาย! อัญชิตาแตงงานแลวงั้นเหรอ’
อัญชิตากลาดีอยางไรไปแตงงานมีลูกกับคนอื่น แลวยังมีหนามาขอ
ความชวยเหลือจากเขาอีก บัดซบมาก หากเขาจะใจรายใจดํามันก็เปนสิทธิ์
ของเขา
“ลูกคุณไมสบายแลวมันเกี่ยวอะไรกับผมฮึ อัญชิตา”
อาชัญเคนเสียงถาม ความไมพอใจชัดเจนในนํ้าเสียงและใบหนา
หลอเหลา เหตุการณเมื่อหาปกอนเขายังโมโหอัญชิตามาจนถึงวันนี้ แตก็ยัง
ไมเทาขาวที่เขาเพิ่งไดยินจากปากหลอน
“ไดโปรดเถอะคะคุณอาชัญ อนุญาตใหคณ
ุ กริชพาฉันไปขึน้ ฝง นะคะ
ฉันตองไปหาลูกคะ”
“คุณมาทํางานนะอัญชิตา นึกจะมาก็มา นึกอยากจะไปก็ไปงั้นเหรอ
ลูกของคุณไมสบายผมเขาใจ แตพอของแกก็มีทําไมเขาไมดูแลละ”
“พอของแกไมไดอยูที่กรุงเทพฯ คะ เห็นใจหัวอกคนเปนแมเถอะ
นะคะ พาฉันขึ้นฝงเถอะคะคุณอาชัญ” หญิงสาวเอยขอรองเสียงสั่นเครือ
ดวงตาหวานซึ่งเออคลอดวยนํ้าตาจองมองเขาอยางเวาวอน
ภาพที่เห็นสงผลใหอาชัญสูดลมหายใจลึก กอนจะบอกกับเธอ
“อย า มองผมด ว ยสายตาแบบนี้ อั ญ ชิ ต า” พู ด จบก็ เ มิ น หน า หนี
ไมเขาใจเหมือนกันวาทําไมถึงไดรูสึกไมพอใจอยางรุนแรงที่รูวาหลอนมี
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สามีแถมยังมีลูกดวยกัน
“คุณอาชัญ ฉันขอรอง ฉันตองไปหาลูก” อัญชิตาออนวอนทั้งนํ้าตา
พรอมกับจับแขนชายหนุมเขยาแรงๆ อาชัญอยากสะบัดแขนออกจากมือ
หลอน แตก็ไมไดทํา ไดแตสูดลมหายใจครั้งแลวครั้งเลา
“ผมไมใชพอพระที่จะยื่นมือเขาไปชวยคุณทุกครั้ง คุณไมไดมีความ
สําคัญกับผม อัญชิตา”
อัญชิตารูตัวดีวาเธอไมไดมีความสําคัญกับอาชัญแมแตนอย ตลอด
หาปที่ผานมาคงมีแตเธอเทานั้นที่ยังจดจําและไมเคยลืมผูชายคนแรกที่ได
ครอบครองรางกายและหัวใจของเธอ ที่สําคัญอาชัญไมเคยรูวาเขาไดมอบ
ของขวัญลํ้าคาใหกับเธอ ถึงเวลาแลวกระมังที่เขาจะตองรับรู
“คุณไมใชพอพระ แตคุณเปนพอของเด็กคนนั้น!”
“คุณวาอะไรนะ!” อาชัญสะบัดแขนออกแลวควาไหลบอบบางของ
หลอนกระชากเขามาหาตัว
“คุณเปนพอเด็กที่กําลังรอฉันอยูที่โรงพยาบาลคะ”
อัญชิตาตองการใหอาชัญรับรูเอาไวเทานั้น หากเขายังใจจืดใจดํา
ไมยอมชวยเหลือเธอละก็ เธอจะลบคําวา ‘พอ’ ออกไปจากความจําของ
ลูกนอยใหหมด
“บาฉิบ! นี่คุณตองการขึ้นฝงถึงขนาดแตงเรื่องขึ้นมาหลอกผมเลย
เหรออัญชิตา”
อาชัญเคนเสียงลอดไรฟน ดวงตาดุดนั นากลัว อัญชิตารับรูถ งึ แรงบีบ
ที่หัวไหลซึ่งเกิดจากโทสะของชายหนุม แตเธอก็ไมสะทาน ยังคงยืนยัน
คําพูดของตัวเองดวยสีหนาจริงจัง
“แกเปนลูกของคุณจริงๆ คะ คุณอาชัญ”
“นรกนะสิ! ผมไปมีลูกกับคุณตอนไหน”
อาชั ญ สบถออกมา เขาปล อ ยมื อ จากไหล บ อบบางและผลั ก เธอ
ออกหางทันที แตก็นาประหลาดใจที่เขานึกอยากใหเปนความจริง ไมใช
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เรื่องโกหก
“คุณลืมไปแลวเหรอคะวาเราเคยคางคืนดวยกันที่สิงคโปร”
เธอเทาความหลังเพราะคิดวาเขาอาจจะจําไมได ในเมือ่ เขาพูดออกมา
เองวาเธอไมสาํ คัญ ความสัมพันธชวั่ คืนแบบนัน้ เขาก็คงไมเก็บไวใหรกสมอง
“แคคืนเดียวเนี่ยนะ” นัยนตาเขาหรี่ลง สีหนาเครียดขรึม เขารูวาแค
ครั้งเดียวก็มีโอกาสตั้งครรภไดแมจะมีการปองกัน และคืนนั้นเขาไมได
หยุดแคครั้งเดียวดวย แตที่ถามแคอยากจะใหแนใจเทานั้น
“คืนเดียวก็จริง แตเราไมไดมีอะไรกันแคครั้งเดียวนี่คะ” อัญชิตา
เถียงกลับ ทั้งที่อายแสนอาย แตหญิงสาวไมมีเวลาคิดถึงความขัดเขิน
เพราะคนที่สําคัญที่สุดก็คือลูก
“รูไหมอัญชิตา การโกหก อาชัญ คีรานอฟ คุณตองเจอกับอะไร!”
อาชัญคํารามแววตาฉายความอํามหิต ใบหนาของเขาตอนนี้หางจาก
ใบหนาหญิงสาวไมถงึ คืบ ทวาทาทีดดุ นั ของเขาไมไดทาํ ใหอญ
ั ชิตาหวาดหวัน่
แตอยางใด ลมหายใจอุนรอนที่เปารดใบหนาของเธอตางหากที่ทําใหหัวใจ
ของเธอหวั่นไหวอยางรุนแรง
“ฉันรูคะ และฉันก็ไมไดโกหก”
คํายืนยันและดวงตาที่เต็มไปดวยความมั่นใจของอัญชิตาทําให
อาชัญผละหางออกมาพรอมกับพนลมหายใจยาว ชายหนุมหยิบเครื่องมือ
สื่อสารออกมาจากกระเปาเพื่อติดตอไปหาคนของตัวเอง
“เตรียมฮ.ใหพรอม ฉันจะไปกรุงเทพฯ เดี๋ยวนี้”
อาชัญวางสายทันทีที่กริชรับคําสั่ง เขาหันไปมองอัญชิตาที่กําลังมอง
เขาดวยดวงตาขอบคุณเหมือนวันนั้นเมื่อหาปกอนไมมีผิด แตสถานการณ
ตางกันลิบลับ เขากําลังจะพาหลอนไปพบลูกชาย ใหตายสิ! เขามีลูกชาย
กับอัญชิตา!
“ตามมา!”
นํา้ เสียงทีผ่ า นออกมาจากปากหยักสีเขมของอาชัญยังคงแข็งกระดาง
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แตอญ
ั ชิตากลับรูส กึ วามันแฝงบางอยางเอาไว อาชัญหมุนตัวเดินนําไปกอน
รางกายอันแข็งแรงและทาเดินที่มั่นใจของเขาเปนสิ่งหนึ่งที่เธอประทับใจ
ตั้งแตเห็นเขาครั้งแรกเมื่อนานมาแลว แตเธอก็ไมเคยลืม
ความใจรอนอยากเห็นหนาลูกชายทําใหอาชัญเรงฝเทา โดยลืมนึก
ไปวาคนทีเ่ ดินตามหลังไมใชคนสนิททีร่ ปู รางใกลเคียงกัน อัญชิตาพยายาม
เดินแกมวิง่ ตามชายหนุม ไมใหทงิ้ ระยะหางมากเกินไป แตชดุ เดรสยาวเขารูป
สีเหลืองทองที่ตนสวมใส แมจะผาสูงเหนือเขาเพื่อความคลองตัวในการ
เคลื่อนไหว แตมันไมเหมาะกับสถานการณในตอนนี้ ไหนจะรองเทาสนเข็ม
ที่หอหุมเทาเธออีกละ
“โอย!”
เสียงรองดวยความเจ็บปวดที่ดังขึ้นดานหลังทําใหรางสูงใหญที่เดิน
อาดๆ นําไปกอนหยุดชะงักทันที อาชัญหันกลับไปมองเจาของเสียงรองนั้น
ก็พบวาเธอนั่งอยูที่พื้น
“ฉันไมเปนไรคะ”
คนที่เพิ่งสะดุดขาตัวเองลมรีบถอดรองเทาสนเข็มออกจากเทาวาง
ไวขางๆ กอนพยุงตัวลุกขึ้นยืนอยางชาๆ แลวฝนใจเดินเขาไปหาอาชัญ
ที่ทิ้งหางเธอไปหลายเมตร
“ไหวหรือเปลา” อาชัญถามหญิงสาวที่เดินกะเผลกดวยเทาเปลา
เขามาหาตน
“ไหวคะ”
หญิงสาวกัดฟนตอบเพราะเจ็บขอเทามาก คาดวานาจะแพลงตอน
สะดุดลม แตไมวาจะเจ็บแคไหนเธอก็ตองอดทนเดินไปขึ้นเฮลิคอปเตอร
ใหได เพราะลูกชายตัวนอยรอกําลังใจจากแมอยู
อาชัญยืนรอจนหญิงสาวเดินกะเผลกๆ เขามาใกล กอนจะตัดสินใจ
ตวัดรางเพรียวระหงของอัญชิตาขึ้นมาไวบนออมแขนแข็งแรงของเขา
“คุณอาชัญ”
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อัญชิตาทั้งตกใจและตื่นเตนที่ตกอยูในออมแขนของ อาชัญ เธอ
ตวัดเรียวแขนรอบตนคอหนา มองเจาของรางใหญดวยสายตาขอบคุณ
แตชายหนุมกลับทําเปนไมใสใจ
“เดินแบบนี้เมื่อไรจะถึงลานจอดฮ.”
อาชัญวาโดยไมมองหนาคนที่เขากําลังอุม ชวงขายาวแข็งแรงกาว
เดินตอเพื่อไปยังเปาหมายซึ่งก็คือลานจอดเฮลิคอปเตอรของเรือลําหรู
อัญชิตาลืมไปไดอยางไรวาเธอไมใชคนสําคัญของอาชัญ สิ่งที่เขาทํา
มันคือผลพวงจากความรําคาญไมไดดั่งใจ หาใชความหวงใยใดๆ ทั้งสิ้น
แตกระนัน้ หญิงสาวก็ยงั แอบดีใจทีเ่ ขายอมชวยเหลือพาเธอขึน้ ฝง สวนเรือ่ ง
ลูกจะอยางไรตอไปนัน้ ตองดูทา ทีพอ ของลูกอีกที ตอนนีข้ อแคเดินทางไปถึง
โรงพยาบาลใหเร็วที่สุดก็พอ

อัญชิตาเดินทางมาถึงโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ

ชวงหัวคํ่า ผูเปนอาบอกกับเธอวาอารเธอรเพิ่งจะหลับกอนหนาที่เธอจะ
มาถึงไมนาน หลังจากหนูนอ ยงอแงเพราะอาการปวยอยูพ กั ใหญ ระหวางนั้น
นวลโฉมก็เลาอาการปวยของหลานชายตัง้ แตเริม่ ตนจนถึงตอนนีใ้ หอญ
ั ชิตา
ฟง
“ขอบคุณอาโฉมมากนะคะที่คอยดูแลอารเธอรแทนอัญ”
“ขอบคุณทําไม เราคนในครอบครัวเดียวกัน ตองชวยเหลือดูแลกัน
และกันอยูแลว”
“อัญโชคดีมากที่มีอาโฉมคอยอยูเคียงขางและใหกําลังใจอัญเสมอ”
เธอมองผูเ ปนอาทีต่ วั เองเคารพรักอยางซาบซึง้ ในบุญคุณ ตัง้ แตบิดา
จากไปและรูวาตัวเองตั้งครรภ ก็มีเพียงนวลโฉมซึ่งเปนนองสาวแทๆ ของ
บิดาคอยปลอบใจใหคําปรึกษาและดูแลตอนที่เธอใกลคลอด หลังคลอด
ก็ชวยเลี้ยงลูกใหประหนึ่งวาเปนลูกของตัวเองจนทุกวันนี้หนูนอยอายุ
สี่ขวบแลว
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ชีวิตชวงนั้นของอัญชิตาคอนขางลําบาก เธอตองขายทรัพยสินที่บิดา
เคยมอบใหแลวยายมาอยูกับนวลโฉมที่อยูตามลําพังหลังจากสามีตายดวย
โรคหัวใจลมเหลว อัญชิตาตองพักการเรียนและหายไปจากวงการนางแบบ
นานถึงปกวา เธอตองใชจายอยางประหยัดเพื่อเก็บเงินไวสําหรับลูกนอย
“อัญกับอารเธอรกท็ าํ ใหชวี ติ ของอามีคา ขึน้ มาเหมือนกันจะ” นวลโฉม
บอกหลานสาวอยางออนโยน
“วาแตอัญมากับคุณอาชัญไดยังไงนะ”
ผูเปนอาถามถึงชายหนุมที่มากับอัญชิตา เพราะรูมาตลอดวาเขาคือ
คนที่เคยชวยเหลือหลานสาวและเปนบิดาของหลานชายตัวนอยที่กําลัง
นอนปวยอยูบนเตียงคนไข
“อัญพบเขาบนเรือที่อัญไปทํางานคะ อัญมารูทีหลังวางานเลี้ยงนั้น
เปนของทายาทคีรานอฟ พออาโฉมโทร.ไปบอกเรือ่ งอารเธอรปว ย อัญก็เลย
ขอรองใหเขาพาขึ้นฝง แตเขาดึงดันจะมาโรงพยาบาลกับอัญใหไดคะ”
อัญชิตาบอกผูเ ปนอาไปตามตรง เธอคงไมไดอยูใ นหองนีก้ บั นวลโฉม
ตามลําพังหากวาอาชัญจะไมปลีกตัวออกไปคุยกับคุณหมอถึงอาการปวย
ของลูกชายที่ดานนอก
“เขารูเรื่องอารเธอรแลวใชไหม” นวลโฉมถาม
“อัญบอกเขาแลวคะ”
“เขาวาไงบาง โกรธอัญหรือเปลา”
“เรายังไมไดคุยอะไรกันมากหรอกคะ แตทาทางเขาเหมือนจะโกรธ
ไมนอย แตอัญจะอธิบายใหเขาเขาใจเองคะ”
อัญชิตารูวาอาชัญโกรธและไมพอใจ เพราะระหวางเดินทางใบหนา
ของเขาตึงตลอดเวลา แมแตตอนที่ทําใหเทาของเธอกลับมาเดินไดปกติ
ปากของเขายังเมมแนนเปนเสนตรง แตมือของเขากลับออนโยนเมื่อสัมผัส
เทาเธออยางไมรงั เกียจ ไหนจะตอนลงจากเฮลิคอปเตอรแลวมีคนเอาเสื้อผา
ชุดใหมมาใหเธอเปลี่ยนและรองเทาคูใหมที่พอดีเทาเธออีกละ สิ่งของ
46 สมยอมพิศวาส

เหลานัน้ มันจะมาจากไหนถาไมใชจากคําสัง่ ของอาชัญ การกระทําทีย่ อ นแยง
ของเขาทําใหเธอเดาใจเขาไมถูกจริงๆ
“ทาทางคุณอาชัญจะเปนคนดีมีเหตุผล เขาคงเขาใจความจําเปน
ของอัญ ที่สําคัญเขาคงยอมรับอารเธอรไดไมยาก”
นวลโฉมสังเกตเห็นแววตาออนโยนของอาชัญตอนทีย่ นื มองหนูนอ ย
อารเธอรขณะหลับ เธอมั่นใจวาเขาจะตองยอมรับเด็กนอยในฐานะลูกชาย
หลานชายของเธอจะไดมีพอเหมือนเด็กคนอื่น
“อัญก็หวังวามันจะเปนแบบนั้นคะอาโฉม”
ความจริงอัญชิตาแคหวังวาอาชัญจะเอ็นดูลกู ชายและยอมใหแกเรียก
เขาวาพอเทานั้น อยางอื่นเธอไมเคยคาดหวังหรือตองการใหเขารับผิดชอบ
เพราะแคเขามอบของขวัญลํ้าคาใหเธอก็ดีใจมากแลว
“คํา่ แลว อัญวาอาโฉมกลับไปพักผอนทีบ่ า นดีกวานะคะ อัญจะอยูเ ฝา
อารเธอรเองคะ”
“เอาอยางนั้นก็ไดจะ พรุงนี้เชาอาจะมาใหม อัญอยากไดอะไรเพิ่ม
ก็โทร.บอกอานะ”
“คะอาโฉม”
นวลโฉมเห็นดวยกับอัญชิตาเพราะรูว า อาชัญจะตองอยูเ ฝาไขลกู ชาย
เปนเพือ่ นหลานสาวของตนแนนอน ชวงเวลาแบบนีเ้ หมาะมากทีจ่ ะใหทงั้ สอง
อยูดวยกันตามลําพัง
เมื่อผูเปนอาออกไปจากหองพักฟนคนไข อัญชิตาก็ขยับเกาอี้เขาไป
นั่งขางๆ เตียง ลูกชายของเธอดูตัวเล็กมากเมื่ออยูบนเตียงขนาดใหญ
หัวใจของหญิงสาวเหมือนถูกบีบรัดจนเจ็บปวดราวเมื่อเห็นภาพใบหนาเล็ก
ซีดเซียวและสายนํ้าเกลือที่มือเล็กขางหนึ่งของลูกนอย อารเธอรยังไมเคย
ปวยหนักขนาดนี้มากอน ลูกชายตัวนอยของเธอคงจะเจ็บปวดและทรมาน
มาก เธออยากชวยใหลูกหายจากอาการเจ็บไข แตก็ไมรูจะทําอยางไร
นอกจากคอยเปนกําลังใจอยูใกลๆ เทานั้น
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“อารเธอรลูกแม อดทนไวนะลูกรัก”
ฝามือนุมและอบอุนของผูเปนแมยกขึ้นลูบศีรษะเล็กที่ปกคลุมดวย
เสนผมสีนํ้าตาลเขมหนานุมของลูกอยางออนโยน รูสึกสงสารลูกจับใจ
อัญชิตาเขมแข็งไดกับทุกเรื่องยกเวนเรื่องลูก สภาพของลูกนอยในเวลานี้
ทําใหเธอรูสึกอัดอั้นจนกลั้นนํ้าตาเอาไวไมไหว จึงนั่งฟุบหนารองไหอยู
ขางเตียงลูกชายอยางเงียบๆ
“ลูกไมเปนอะไรมากหรอก”
นํ้าเสียงนุมทุมติดไปทางออนโยนที่ดังขึ้นใกลๆ ทําใหอัญชิตาคอยๆ
เงยหนาที่เปอนคราบนํ้าตาขึ้นมองอาชัญที่ไมรูวาเดินกลับเขามาในหอง
ตั้งแตตอนไหน
“คุณหมอวายังไงบางคะคุณอาชัญ”
“คุณหมอบอกวาถาผานระยะวิกฤติสามวันนี้ไปได หลังจากนั้นก็
ไมมีอะไรนาเปนหวงแลว”
อาชัญไดสอบถามอาการและการดูแลผูปวยจากแพทยเจาของไข
และไดกําชับทางโรงพยาบาลใหดูแลเด็กชายตัวนอยเปนอยางดีจนกวาจะ
หายเปนปกติ
“สามวันเชียวเหรอคะ อารเธอรจะทนไหวหรือเปลาก็ไมรู แกไมเคย
ปวยหนักแบบนี้มากอน อยางมากก็แคเปนไขหวัด”
อั ญ ชิ ต าดึ ง สายตากลั บ มาที่ ลู ก น อ ยของตน ใจของคนเป น แม
แสนเจ็บปวดเมื่อรูวาลูกนอยจะตองทนกับอาการเจ็บปวยอีกหลายวัน
ไหนจะระยะฟนตัวอีกละ ยิ่งคิดเธอก็ยิ่งสงสารลูก อยากเจ็บปวยแทนลูก
เหลือเกิน
“ลูกของเราเขมแข็ง แกจะตองทนไดแนนอน”
คําวา ‘ลูกของเรา’ ทําใหอัญชิตาเงยหนาขึ้นมองเขาอีกครั้งอยาง
ไมอยากจะเชื่อหู เหมือนอาชัญจะรูตัววาเผลอพูดคําวา ‘ลูกของเรา’ ออกมา
จึงรีบหาทางกลบเกลื่อน
48 สมยอมพิศวาส

“ตอนนี้คุณไปลางหนาลางตากอนดีกวา ผมสั่งอาหารคํ่าใหคุณแลว
อีกเดี๋ยวก็คงขึ้นมาเสิรฟ”
“คะ”
หญิงสาวรับคําและเดินไปเขาหองนํา้ อยางวางาย ไมวา อาชัญจะตัง้ ใจ
เอยคํานั้นออกมาหรือไม แตตอนนี้หัวใจของเธอมันพองโตไปแลว
เมื่ออยูตามลําพังกับคนไขตัวนอยที่ยังคงหลับสนิทอยูบนเตียง
อาชัญก็ใชชวงเวลานี้มองสํารวจเด็กนอยอยางจริงจังอีกครั้ง หลังจากอึ้งงัน
ไปแลวกอนหนานี้ ใบหนาเล็กประกอบดวยเครื่องหนาสมบูรณแบบและ
มีสวนคลายเขามากจริงๆ สําเนาถูกตองขนาดนี้ หากมีใครมาแอบอางวา
เปนพอ ถาอาชัญไมเอาถึงตายก็ตองนอนเปนผักอยางแนนอน
“ลูกพอ...”
ฝามือใหญอบอุน ของอาชัญยกขึน้ สัมผัสศีรษะเล็กของเด็กชายตัวนอย
ทีเ่ ขามัน่ ใจวาจะตองเปนเลือดเนือ้ เชือ้ ไขของตัวเองอยางนุม นวล ดวงตาคม
ที่ทอดมองรางเล็กบนเตียงฉายความรักและเอ็นดูอยางเปดเผยชัดเจน
ยอมรับวาตื่นเตนที่รูวาตัวเองไดเปนพอคน
อัญชิตาพุงสายตามองไปยังเตียงคนปวยดวยหัวใจที่เต็มตื้นและ
ยืนมองภาพนั้นอยางเงียบๆ เพราะอยากรูทาทีของอาชัญที่มีตอลูกชาย
ตัวนอย
“แมของลูกทํากับพอแบบนี้ไดยังไง”
อาชัญพึมพําออกมาดวยความขุนเคือง ถาหากวาลูกชายเขาไมปวย
เขาจะมีโอกาสรูไหมวาตัวเองมีทายาทอายุขนาดนี้แลว ยิ่งคิดอาชัญก็ยิ่ง
โมโห เขาไมยอมปลอยผานเรื่องนี้แน แตจะตองมีคนรับผิดชอบ
“อยาหาวาพอใจรายเลยนะ แตพอตองลงโทษแมของลูก”
คนทีถ่ ูกคาดโทษถึงกับสะดุงโหยงและเผลอชนประตูจนเกิดเสียงดัง
แตโชคดีที่เปนจังหวะเดียวกับที่ประตูหองพักฟนถูกเคาะพอดี อาชัญจึง
ไมเอะใจและหันไปมองที่ประตูแทน
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อั ญ ชิ ต าทํ า ที ว  า เพิ่ ง ออกมาจากห อ งนํ้ า ในช ว งจั ง หวะที่ พ นั ก งาน
โรงพยาบาลนําอาหารที่อาชัญสั่งมาเสิรฟภายในหอง เมื่อทําหนาที่เสร็จ
ทั้งสองก็เดินออกไปอยางรูมารยาท
“อาหารของคุณมาแลว กินเสียสิ”
“คุณก็ยังไมไดกินนี่คะ มากินดวยกันเถอะคะ”
หญิงสาวเห็นวาอาชัญสั่งอาหารมาสําหรับสองคน เธอจึงเอยชวนเขา
อยางหวังดี คิดวาเขาเองก็คงจะหิวเหมือนกัน ที่สําคัญลูกชายของเธอกําลัง
หลับพอดี
“ผมยังไมหิว คุณกินไปกอนเลย” อาชัญตอบเสียงขรึม
“ไมหิวหรือวาไมอยากนั่งรวมโตะกับฉันกันแนคะ”
อาชัญตวัดสายตาขุน ขวางมองไปทีอ่ ญ
ั ชิตา หญิงสาวมองเขาอยูก อน
แลว แววตาของเธอฉายแววตัดพอราวกับวาเขาไปทําอะไรให ทั้งๆ ที่เขา
ก็แคอยากใหหลอนนั่งกินอยางสบายใจไมตองอึดอัด ที่สําคัญเขาตางหาก
ที่ควรจะตองเปนฝายไมพอใจ
“อยาพูดและทําอะไรใหผมขุนเคืองและโมโหไปมากกวานี้อีกนะ
อัญชิตา”
เขาเตือนเมื่อเดินมานั่งที่โตะอาหารฝงตรงขามกับหญิงสาว อัญชิตา
เห็นกรามเขาขบกันแนนจนขึ้นสัน สายตาของเขาเขมเครียดและมีแวว
คุกคาม ทาทางเหมือนเขาไมพอใจเธอมากๆ แตเขาก็เดินมานั่งรวมโตะกับ
เธอ
“ฉั น จะพยายามค ะ ”
อัญชิตารับคํางายๆ เธอก็แคอยากพิสูจนพอของลูกวาเปนอยางไร
เทานั้น ตอนนี้เธอรูแลววานอกจากพฤติกรรมที่ยอนแยงแลวเขายังชอบให
ทาทายอีกดวย
อาชัญแปลกใจนิดหนอยที่อัญชิตาไมโตตอบอะไร แตนั่งรับประทาน
อาหารในจานอยางเงียบๆ ซึ่งก็ดีแลวในความคิดของอาชัญ ชายหนุมดึง
50 สมยอมพิศวาส

สายตาจากผูหญิงตรงหนามาที่อาหารในจานของตนและตักรับประทานให
ผานๆ ไปเทานั้น เสร็จแลวเขาก็ลุกออกไปจากหองเพื่อทําบางอยาง

อาชัญรูวานองชายทั้งสี่คนที่ยังอยูบนเรือสําราญจะตองสงสัยและ

อยากรู วาทําไมเขาถึงเดินทางเขากรุงเทพฯ อยางกะทันหัน แตไมมีใคร
โทร.มาซักถามหรือสงขอความใดๆ เขาไลนกลุม เพราะสี่หนุมรูวาจะชา
หรือเร็วพี่ชายใหญจะตองติดตอไปหาแนนอน และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่อาชัญ
จะบอกขาวดีกับนองๆ ของเขาแลว
ชายหนุม หยิบเครือ่ งมือสือ่ สารออกมาจากกระเปาแลวพิมพขอ ความ
เขาไลนกลุม Men of KRN เปนกลุมเฉพาะของหาหนุม หองนี้สารพัด
ประโยชนเพราะสามารถคุยไดทุกเรื่อง สวนอีกกลุมจะเปนชื่อคีรานอฟ
หองนี้จะพิมพอะไรตองระวัง เพราะจะมีบิดามารดารวมอยูดวย
‘อยูกันครบไหม มีเรื่องจะบอก’
ดูเหมือนทุกคนจะรอขาวจากอาชัญอยูแลวเชนกัน เพราะหลังจาก
เขากดสงขอความสี่หนุมก็อานกันอยางรวดเร็ว แตคนที่มือไวพิมพเขามา
กอนใครคืออชิรวัฒน หรือเจาตัวตั้งฉายาในหองแชตจนพี่ๆ พากันหมั่นไส
วา ชิน (หลอ) จัง ซึ่งตอนนี้ถูกพี่ใหญตั้งฉายาเกทับ ทุกคนก็เลยพากัน
หมั่นไสพี่ใหญดวยอีกคน
‘เห็นฉายานายแลวคลื่นไสชะมัดเลยวะอาชัญ’
‘นายตองยอมรับความจริงใหไดวาพี่ชายนายหลอ’
อาชัญ หรือมีชื่อในหองแชตวา อาชัญ (หลอขั้นเทพ) รีบพิมพตอบโต
นองชายคนเล็ก
‘อยาเถียงกัน ยังไงพวกเราก็คือผูชายสายพันธุหลอ’
อคินทร หรือชื่อในหองแชตที่พวกเขาตั้งกันขําๆ วา คีท (จอมออย)
พิมพขอ ความสงเขามาไกลเกลีย่ ขอพิพาท แตกย็ งั ไมพน เรือ่ งความหลอ จน
อัครวินทร หรือมีชื่อเฉพาะในหองแชตวา อัคร (รักเด็กมหา’ลัย) ทนไมไหว
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พิมพขอความปรามพี่นองกอนจะลุกลามไปกันใหญ
‘ฉันวาพวกนายเลิกหลงตัวเองแลวหาเมียดีไหม จะไดหลงเมียแทน
ไงละ’
‘เขาใจแนะนํานะอัคร เลี้ยงเด็กมันดีมากใชไหม ถึงวานายไมคอย
หลงตัวเองเลย’
อาชาผูมีฉายาในหองแชตวา อาชา (ผูชายเกรี้ยวกราด) ไมพลาด
โอกาสแซวนองชายคนที่สี่
ในบรรดาพีน่ อ งจะรูห มดวาอัครวินทรเลีย้ งเด็กนักศึกษาคนหนึง่ เอาไว
แตไมมีใครเคยเห็นหนา เพราะซอนเกงมาก และทุกคนจะไมกาวกายเรื่อง
สวนตัวกันมากอยูแ ลว แตกช็ อบแซวทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส ใครพลาดจะถูกเชือด
ทันที
‘เบือ่ หลงตัวเองแลวเหมือนกัน ฉันวาจะลองเลีย้ งจริงจังดูบา งสักคน’
อาชัญ (หลอขั้นเทพ) พิมพบอกทุกคนทีเลนทีจริง แลวจูๆ ใบหนา
ของอัญชิตาก็ผุดเขามาในหัวของเขา ไหนๆ หลอนก็เปนแมของลูกเขาแลว
เลี้ยงไวเปนเมียลับๆ ก็ไมเลวเหมือนกัน ขณะที่อาชัญกําลังตกอยูในภวังค
ขอความใหมก็เดงขึ้นมาหนาจอ
‘เผลอไมไดเลยนะ ถือวาฉันไมไดพูดละกัน’
อัคร (รักเด็กมหา’ลัย) รีบปดประเด็นกอนจะถูกแซวไปมากกวานั้น
‘เมื่อกี้นายบอกวามีเรื่องจะบอกพวกเราไมใชเหรออาชัญ รีบบอกมา
อยามัวแตหลงตัวเอง’
ชิน (หลอ) จัง พิมพเตือนคนหลอขั้นเทพ
‘เออ...เขาเรื่องละนะ ฉันจะบอกทุกคนวาตอนนี้ฉันอยูโรงพยาบาล
ที่กรุงเทพฯ ไมกลับขึ้นเรือแลว พวกนายสนุกกันใหเต็มที่เลย’
อาชัญ (หลอขั้นเทพ) สงขอความที่ตั้งใจไวตั้งแตแรกใหทุกคนทราบ
‘ใครเปนอะไร ทําไมตองไปโรงพยาบาล’
คีท (จอมออย) พิมพถามกลับมาอยางรวดเร็ว
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‘ลูกฉันไมสบาย เปนไขเลือดออก ฉันตองอยูเฝาลูก’
อาชัญ (หลอขั้นเทพ) พิมพขอความตอบกลับไป มั่นใจวาไมมี
นองชายคนไหนเชื่อสิ่งที่เขาบอกแนๆ เพราะเขาเองถาหลักฐานไมประจักษ
แกตาก็คงจะไมเชือ่ เหมือนกัน อาชัญไมอาจเก็บความรูส กึ ตืน่ เตนดีใจเอาไว
คนเดียวได นองชายทั้งสี่คนของเขาจะตองรวมรับรูเรื่องนี้ ใครจะวาเขา
ขี้อวดก็ยอมละ
‘ลูกนายงั้นเหรอ จะเชื่อดีไหมวะพวกเรา ฮาๆ’
อาชา (ผูชายเกรี้ยวกราด) พิมพตอบกลับมา เสียงหัวเราะเยาะ
ที่พิมพปดทายบงบอกชัดเจนวาเขาไมเชื่อขาวของพี่ชายเลยสักนิด
‘อยามาอํากันดีกวา นายก็รูวาพวกเราไมมีทางเชื่อ’
อัคร (รักเด็กมหา’ลัย) พิมพตอบกลับมาทํานองเดียวกัน
‘แนจริงโชวหลักฐานสิวะ หลักฐานนะมีไหม ไมมี ไมเชื่อโวย’
ชิน (หลอ) จัง พิมพขอความทาทายพี่ใหญใหโชวหลักฐาน ซึ่งทุกคน
คาดการณวาไมมีแนนอน
‘ใหตายสิ ฉันพูดความจริงทําไมไมเชื่อกันวะ คําพูดฉันมันไมนาเชื่อ
ถือเลยหรือไง’
อาชัญ (หลอขั้นเทพ) ตัดพอกึ่งประชดประชันบรรดานองชาย และ
เพียงอึดใจตอจากนัน้ ทัง้ สีห่ นุม ก็พมิ พขอ ความเดียวกันแลวสงมาไลเลีย่ กัน
ราวกับนัด
‘ใช’
‘ถาไมมีหลักฐานแสดงวานายหนีงานเลี้ยงไปทําอยางอื่น’
อัคร (รักเด็กมหา’ลัย) ตั้งขอกลาวหาเอาไวลวงหนาเสร็จสรรพ
‘ฉันเห็นนะวามีนางแบบสาวสวยเดินตามกอนที่นายจะหายตัวไป’
ชิน (หลอ) จังพิมพสนับสนุนพี่ๆ
‘คนอยางอาชัญจะไมมีหลักฐานไดไง พวกนายถางตารอไดเลย’
อาชัญ (หลอขั้นเทพ) พิมพบอกทุกคนอยางมั่นอกมั่นใจ กอนจะ
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คนหารูปถายที่เตรียมไวเปนหลักฐาน ซึ่งเขาถายตอนที่ลูกชายกําลังหลับ
‘หวังวาจะเปนของจริงนะอาชัญ ยอมแมวไมเอานะโวย’
อาชา (ผูชายเกรี้ยวกราด) แซวพี่ชาย
ชั่วพริบตาภาพถายของเด็กชายตัวนอยหนาตาผิวพรรณดีวัยสี่ขวบ
ที่กําลังหลับบนเตียงคนไขก็เดงขึ้นมาบนหนาจอของทุกคน
‘เฮย!’
ขอความเดียวกันนี้ถูกสงมาจากสี่หนุมทั้งที่ไมไดนัดหมาย หลักฐาน
ชิ้นนั้นทําใหสี่หนุมถึงกับอึ้ง ทั้งตกใจตื่นเตนระคนกัน เพราะมันชัดเจน
เสียจนหาขอทักทวงไมได ขณะที่คนสงภาพนั้นยิ้มอยางภาคภูมิใจ
‘นายซุกเมียซุกลูกเหรอวะอาชัญ นายมันรายวะ แบบนี้ฉันก็รอด
สิวะ ฮาๆ’
อาชา (ผูชายเกรี้ยวกราด) ออกอาการดีใจ เพราะคิดวามารดาได
หลานชายแลวอาจจะเลิกเคี่ยวเข็ญตนเรื่องแตงงาน
‘ฉันยังไมมีเมีย มีแตลูกโวยอาชา แลวนายก็อยาดีใจไปละ’
อาชัญ (หลอขั้นเทพ) พิมพเตือนนองชายฝาแฝด เพราะมารดาของ
พวกเขาไมมีวันเลิกเคี่ยวเข็ญลูกชายเรื่องแตงงานจนกวาทานจะไดสะใภ
ครบหาคนสมใจเทานั้น
‘นายใชทาไหนวะอาชัญ หลานฉันถึงไดสําเนาเปะปงอยางกับออกมา
จากเครื่องถายเอกสาร’
คีท (จอมออย) พิมพถามดวยความอึ้งระคนสนใจ
‘ของแบบนี้บอกไมได สุภาพบุรุษเขาไมกินในที่ลับ ไขในที่แจงหรอก
คีท’
อาชั ญ (หล อ ขั้ น เทพ) พิ ม พ ต อบน อ งชายคนที่ ส าม ทํ า ตั ว เป น
สุภาพบุรุษแสนดี
‘ชอบแซวฉันวาซุกเกง นายเองก็พอกันแหละวะอาชัญ’
อัคร (รักเด็กมหา’ลัย) ไดทีแซวกลับบาง
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‘พอกันที่ไหน ลูกชายฉันสี่ขวบแลวนะโวย รอใหมีแบบฉันคอยมา
เทียบชั้นนะนองชาย’
คนไมไดตั้งใจซุกลูกซุกเมียไมไดปฏิเสธขอกลาวหาของนองชาย
คนที่สี่ ตอนนี้เสียเงินเทาไรไมวา แตเรื่องเสียหนายอมไมไดเด็ดขาด เขาจะ
ตองทําอะไรสักอยางเพื่อใหทุกคนเขาใจไปในทางเดียวกัน
‘พี่ใหญเกงมาก ซุกเกงสุดๆ ฉันรับอาสาบอกขาวดีกับคุณแมเอง
หาหองคีรานอฟแปบ’
ชิน (หลอ) จังชมพี่ชายในวรรคแรก แตวรรคหลังเหมือนจะหวังดี
แตทุกคนรูวามีนัยแอบแฝง
‘เฮย! ยังบอกคุณแมตอนนี้ไมไดนะชิน หามเด็ดขาด!’
อาชัญ (หลอขั้นเทพ) รีบพิมพหามนองชายจอมงกนิ้วแทบล็อก
‘โอเคคราบ วาแตคาปดปากเทาไรดีครับพี่ชาย’
ชิน (หลอจัง) พิมพตอบพี่ชายรวดเร็วพอกัน
‘ทําไมพวกเราสี่คนไมดีดไอนองจอมไถและขี้งกออกจากกลุมวะ’
อาชัญ (หลอขั้นเทพ) ถามทุกคนยกเวนคนงก ที่ชอบเรียกรอง
คาปดปากเวลาพี่ๆ ขอใหปดบางเรื่องเปนความลับ
ไมมีขอความตอบกลับจากทุกคนนอกจากสติกเกอรหัวเราะจน
นํ้าตาเล็ด เพราะโดนกันมาแลวถวนหนา และสติกเกอรหัวเราะแฝงนัยของ
นองชายคนเล็ก
‘พวกเราจะไปเยี่ยมหลานไดวันไหนอาชัญ’
คีท (จอมออย) พิมพถาม เพราะอยากเห็นหลานชายตัวเปนๆ มั่นใจ
วาพี่นองอีกสามคนก็คิดเหมือนกัน แตพอของหลานกลับหาม แถมยัง
กะเกณฑเสร็จสรรพ
‘พวกนายจะมาใหมันเอิกเกริกทําไม เอาเงินคาใชจายในการเดินทาง
รวมถึงคาของเยี่ยมโอนใหเจาชินจอมไถดีกวา ตามนี้นะทุกคน ไวจะสงขาว
เปนระยะ’
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อาชัญพิมพบอกกอนสงสติกเกอรโบกมือใหนองๆ ในหองแชตเพื่อ
ตัดบทสนทนา จากนั้นก็เดินกลับเขาไปในหองพักฟนของลูกชาย ปลอยให
ทุกคนสงสัยและคาดเดาเรื่องแมของลูกไปกอน เพราะตอนนี้เขายังไมได
เคลียรกับอัญชิตา ยังไมรูวาจะทําอยางไรกับแมของลูกดี
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หนึง่ ชัว่ โมงหลังจากกินอาหารเสร็จคนไขตวั นอยก็ยงั ไมตนื่ อัญชิตา

ที่ตอนนี้เฝาไขลูกนอยเพียงลําพังยายจากเกาอี้ขางเตียงไปนั่งที่โซฟานุมซึ่ง
ปรับเปนที่นอนได ขณะที่อาชัญออกไปคุยโทรศัพทกับใครเธอไมทราบ
ที่ดานนอก
เมื่อวานอัญชิตารับงานเดินแบบทั้งวัน กลับถึงบานตอนกลางคืน
ก็ไดรับโทรศัพทจากเมธินีที่โทร.มาขอใหเธอไปชวยงานที่เรือสําราญลําหรู
แทนรุนพี่ที่ปวยกะทันหัน เธอตองเดินทางออกจากบานแตเชามืดเพื่อไป
ขึ้นเรือใหทันเวลา แทบไมมีเวลาพักผอน อัญชิตาพยายามตอสูกับความ
ออนลาและอาการงวงนอน แตก็ฝนไดไมนาน
อาชัญกลับเขามาในหองอีกครั้งก็พบวา แมของลูกนอนหลับปุยอยู
บนโซฟา เจาของนัยนตาคมกมมองผานแพขนตาสีดําครูหนึ่งก็เดินไปหยิบ
ผาหมที่ตูมาคลี่คลุมรางบอบบาง ไมเขาใจเหมือนกันวาทําแบบนี้เพื่ออะไร
ผูหญิงคนนี้ทําใหเขาเสียทรัพย แตนั่นมันยังนอยนิดถาเทียบกับความรูสึก
กรุนโกรธที่ติดคางในใจมายาวนาน และเหนือความผิดทั้งหมดนั้นเธอ
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ปกปดเรื่องสําคัญกับเขา
‘ฝากไวกอนเถอะ...อัญชิตา’
ชายหนุมเบือนหนาหนีจากใบหนาสวยหวานที่นอนหลับตาพริ้มแลว
เดินไปนั่งเกาอี้ขางๆ เตียงลูกชาย ดวงตาที่เต็มไปดวยความอาทรและ
หวงใยทอดมองไปยังหนูนอ ยทีก่ าํ ลังหลับเพราะฤทธิย์ า เขาใชมอื ปดปอยผม
ที่หนาผากใหลูกอยางออนโยน กอนจะเอื้อมมือหยิบหนังสือพิมพมาอาน
ฆาเวลาไปพรอมกับเฝาดูอาการของลูก
“คุณพอ...”
ขณะทีก่ าํ ลังอานขาวหนึง่ อยางสนใจ เสียงเล็กทีไ่ มคนุ หูกด็ งั ขึน้ ใกลๆ
แมจะแคแผวเบา แตเพราะหองนั้นเงียบมาก อาชัญมั่นใจวาหูเขาไมฝาด
แนนอน
“คุณพอครับ”
อาชัญหันขวับไปยังเตียงคนไขเมื่อเสียงเรียกนั้นดังขึ้นอีกครั้ง หัวใจ
ของชายหนุมกระหนํ่าเตนรัวถี่เมื่อมีดวงตาเล็กๆ คูหนึ่งกําลังจองมาที่เขา
เขม็ง
“อารเธอร...ตื่นแลวเหรอลูก”
รางสูงใหญขยับลุกจากเกาอี้อยางรวดเร็วแลวเดินเขาไปหาคนไข
พรอมเอยถามดวยนํ้าเสียงนุมนวล อาชัญมั่นใจวาหนูนอยจะตองเรียกตน
แนๆ เพราะในหองนี้ไมมีใครอีกแลวที่เปนผูชาย
“คุณพอ...หิวนํ้า”
“รอเดี๋ยวนะครับคนเกง” อาชัญรีบเปดขวดนํ้าบนโตะขางเตียงรินใส
ในแกวประมาณครึ่งแกว แกะหลอดใสลงไปอยางคลองแคลววองไว
“นํ้ามาแลวครับ คอยๆ ดื่มนะลูก”
ชายหนุมประคองศีรษะเล็กของลูกชายขึ้นมาแลวใหหนูนอยดื่มนํ้า
ในแกวผานหลอดดูดเล็กๆ เด็กนอยดื่มนํ้าในแกวเกือบหมดดวยความ
กระหาย จากนั้นก็เอนตัวนอนลงตามเดิมดวยความออนลา ทวาดวงตา
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คูเล็กของเด็กชายไมไดละไปจากใบหนาของผูชายตัวสูงใหญแมแตเสี้ยว
วินาที
“คุณพอมาหาอารเธอรแลว”
ดวงตาที่เปลงประกายของหนูนอยบงบอกชัดเจนวารูสึกอยางไร
ที่ไดเห็นหนาบิดา ครูหนึ่งที่อาชัญไดแตจองใบหนาเล็กที่มีสวนคลายเขา
อยางอัศจรรยใจ ลําคอของเขาตีบตันดวยความปลืม้ ปตจิ นพูดอะไรไมออก
ไปชั่วขณะ คําวา ‘พอ’ ที่ผานออกมาจากปากเล็กและแววตาปลาบปลื้ม
ยินดีของเด็กนอยไรเดียงสาชางมีอานุภาพตอหัวใจเขารุนแรงเหลือเกิน
“ใชครับ พอมาหาอารเธอรและจะอยูกับลูกจนกวาจะหายเปนปกติ”
อาชัญกมลงจุมพิตที่หนาผากเล็กของลูกชายตัวนอยอยางรักใคร
เอ็นดู คงเพราะเจาหนูมีสายเลือดของเขาอยูในรางกายจึงทําใหเขารูสึกรัก
และผูกพันทั้งๆ ที่เพิ่งจะพบหนากันเปนครั้งแรก
“ถาอารเธอรหาย คุณพอจะกลับไปทํางานไกลๆ เหรอครับ”
แววตาของเด็กนอยวัยสี่ขวบหมนหมองทันตา ภาพนั้นทําใหหัวใจ
ของอาชัญกระตุกวูบ ชายหนุมรีบบอกกับลูกนอยอยางหนักแนน
“พอจะไมไปไกลจากลูกอีกแลวอารเธอร เราจะอยูด ว ยกัน พอสัญญา”
“อารเธอรรอคุณพอกลับบานทุกวันเลย” หนูนอยวา ใบหนาที่ยังคง
ซีดเซียวไรสีสันเผยรอยยิ้มใสซื่อบริสุทธิ์ที่บงบอกถึงความสุขอยางชัดเจน
‘ถาพอรูวามีลูก และรูวาลูกคอยอยู พอจะไมปลอยใหลูกคอยเกอ
แนนอน...อารเธอร’
ชายหนุม บอกลูกชายตัวนอยของเขาแคเพียงในใจ อยากถามเจาของ
รางเล็กกระจอยรอยวาทําไมถึงรูจักหนาและเรียกเขาวาพอ แตก็ไมไดถาม
เพราะคนทีจ่ ะตอบคําถามของเขาไดดที สี่ ดุ และรับผิดชอบความรูส กึ รวมถึง
ชวงเวลาดีๆ ที่เขาไดสูญเสียไปคืออัญชิตา!
“หายปวยแลวอารเธอรไปอยูกับพอนะครับ”
“ครับ” เด็กนอยตอบรับอยางไมลังเลใจ ดวงตาคูเล็กสีนํ้าตาลเขม
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มองหาอะไรบางอยาง กอนจะถามหาคนสําคัญที่ยังไมเห็นหนา
“แมอัญไปไหนครับคุณพอ”
“แมอัญทํางานเหนื่อยมาทั้งวันคงจะเพลียมาก ตอนนี้นอนหลับ
พักผอนอยูตรงนั้นไงครับ”
อาชัญไมเขาใจตัวเองเหมือนกันวาทําไมจะตองพูดถึงผูหญิงที่ปดบัง
ความจริงเรื่องลูกกับเขาดวยถอยคําเหลานั้น มันดูออนโยนเกินไป ทั้งที่แค
บอกลูกวาหลอนอยูตรงไหนก็เพียงพอแลว
“สงสารแมอัญจัง ทํางานทุกวันเลย” เด็กนอยพึมพําขณะมองไปยัง
มารดาที่ยังหลับสนิทดวยแววตาที่อาชัญเห็นแลวก็เขาใจทันที
“แมอัญของอารเธอรออกไปทํางานทุกวัน ไมหยุดเลยเหรอครับ”
เขาหลอกถามดวยความสนใจ
“ครับ คุณยายบอกวาแมอญ
ั หาเงินมาเลีย้ งอารเธอร เก็บไวใหอารเธอร
เรียนหนังสือ”
คุณยายนวลโฉมจะบอกกับหนูนอ ยแบบนีท้ กุ ครัง้ ทีเ่ ขาถามหาผูเ ปนแม
ซึ่งออกไปทํางานทุกวัน ยกเวนวันอาทิตยที่อัญชิตาจะยกใหเปนวันของ
ลูกชาย แมคา จางจะแพงแคไหนเธอก็จะปฏิเสธ เงินสําคัญก็จริง แตลกู นอย
สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด
คําบอกเลาของลูกนอยที่ยังไรเดียงสาแตชางเจรจาและชางจดจํา
ทําใหอาชัญปวดหนึบทีห่ วั ใจ เขาใชชวี ติ อยางสุขสบายบนกองสมบัตมิ หาศาล
แตอัญชิตากับลูกชายของเขากลับใชชีวิตสุดแสนลําบาก หากจะโทษก็ตอง
โทษแมของลูกนัน่ แหละทีเ่ ยอหยิง่ จองหอง ไมยอมบอกเขาวาตัวเองตัง้ ครรภ
เพราะถาหลอนบอกเขาสักคําทุกอยางจะไมเปนแบบนี้
“ตอไปพอจะไมใหแมอัญของลูกตองออกไปทํางานหามรุงหามคํ่า
อีกแลวละ แมอัญจะไดไมลําบากและจะไดอยูกับลูกทั้งวันดวย ดีไหม
ครับ”
อาชัญสัญญากับตัวเองวาหลังจากนีเ้ ขาจะใหทงั้ ความรัก ความอบอุน
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และความสุขสบายแกลกู ชายของเขา สวนแมของลูกเขาก็จะดูแลเธอเชนกัน
แตจะอยูในฐานะอะไรนั้นคงตองวากันอีกที
“ดีครับ อารเธอรอยากอยูกับแมอัญ”
“แลวอยากอยูกับพอไหมครับ” คนเปนพอแกลงถามยิ้มๆ
“อยากมากครับ” เด็กนอยตอบรับโดยไมเสียเวลาคิดและยิ้มให
ผูเปนพอดวยความดีใจอยางเปดเผย
“แลวเมื่อไรเราจะกลับบานละครับ”
“ตองรอใหอารเธอรหายปวยกอนสิครับ เราถึงจะกลับบานได ระหวาง
ที่อยูโรงพยาบาลลูกตองอดทนและเชื่อฟงคุณหมอนะครับ จะไดหายไวๆ”
ขณะทีอ่ าชัญกําลังพูดคุยทําความคุน เคยไปพรอมๆ กับการใหกาํ ลังใจ
ลูกชายตัวนอยของเขา เสียงเคาะประตูหองก็ดังขึ้นเบาๆ
กอก...กอก...
“ไดเวลาตรวจวัดไขแลวครับคนเกง” แพทยหญิงเจาของไขและ
พยาบาลผูชวยเดินยิ้มละไมเขามาในหองพรอมกับอุปกรณในการตรวจ
รักษา
อัญชิตาตกใจตื่นตอนนั้นพอดีจึงรีบพยุงตัวลุกขึ้นนั่ง กําลังจะลุกไป
ตอนรับและคุยกับคุณหมอ แตดูเหมือนพอของลูกจะทําหนาที่ไดดีกวา
จึงนั่งมองเหตุการณอยางเงียบๆ
“เชิญครับคุณหมอ” อาชัญเดินออมปลายเตียงไปยืนอีกฝงเพื่อให
แพทยหญิงวัยสี่สิบตนๆ เขามายืนแทนที่เพื่อตรวจวัดไขใหคนปวยตัวนอย
แพทยหญิงสงยิม้ ใหบดิ าคนไขอยางขอบคุณ ตอนแรกทีร่ วู า เด็กชาย
อารเธอรเปนลูกชายของ อาชัญ คีรานอฟ ก็เกิดความประหลาดใจ เพราะ
ไมเคยมีขาววานักธุรกิจหนุมทายาทคนโตของตระกูลที่มีชื่อเสียงโดงดัง
สละโสดมากอน แตก็หยุดไวแคความสงสัยเทานั้น
“หนาตาสดใสขึ้นมากเลยนะครับนองอารเธอร ดีใจที่คุณพอกับ
คุณแมมาเฝาไขใชไหมเอย”
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แพทยหญิงพูดคุยกับคนไขตัวนอยของตนเพื่อสรางความคุนเคย
หนูนอยจะไดผอนคลายและใหความรวมมือเวลาตรวจรักษา
“ครับ ผมจะไมรอ งไหแลว” คนไขบอกกับคุณหมอเสียงใสและหันไป
มองบิดาอยางภาคภูมิใจ
“งั้นปาหมอขอตรวจรางกายหนอยนะครับ”
“ครับ” หนูนอยตอบรับและยอมใหคุณหมอตรวจวัดชีพจรและ
ความดันโลหิตอยางไมอิดออด แถมยังใหความรวมมือกับคุณหมอและ
พยาบาลเปนอยางดี
ระยะนี้แพทยผูรักษาจะตองคอยตรวจวัดชีพจรและความดันโลหิต
ของคนไขเปนชวงๆ รวมกับดูปริมาณนํา้ และอาหารทีร่ บั ประทานเขาไปเทียบ
กับปริมาณปสสาวะที่ออกมาในแตละวัน
“ถาไมรองไหและเชื่อฟงคุณหมอ อีกไมกี่วันลูกชายของพอก็จะหาย
เปนปกติ”
คําพูดของอาชัญไมเพียงทําใหลูกชายตัวนอยมีกําลังใจ แมของลูก
ก็รูสึกดีตามไปดวยเชนกัน อยางนอยเธอก็รูแลววาอาชัญไมไดรังเกียจ
ลูกชาย ทั้งยังเรียกวาลูกพอไดเต็มปากเต็มคํา ไมเรียกรองการตรวจพิสูจน
ทางพันธุกรรมใหเสียเวลา
“อารเธอรจะเชื่อฟงคุณหมอครับ”
“เกงและเขมแข็งแบบนี้ อีกไมกี่วันก็หายจะ” คุณหมอลูบศีรษะ
คนไขดวยความเอ็นดู กอนจะหันไปทางบิดาของหนูนอย
“ตอนนี้ไขของนองอารเธอรลดลงแลวคะ พรุงนี้หมอจะมาแจงผล
เกล็ดเลือดของนองนะคะ ชวงนี้คนไขอาจจะมีอาการปวดทอง ทองอืด
เบื่ออาหาร อาจจะตองดูแลอยางใกลชิดหนอยคะ”
“ครับคุณหมอ” อาชัญพยักหนารับทราบ
“หมอขอตัวกอนนะคะ พักผอนมากๆ นะครับคนเกง” คุณหมอ
หันไปกําชับคนไขตัวนอยและสงยิ้มใหกําลังใจ
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“ครับ” หนูนอยรับคําเสียงใส
อัญชิตารอจนกระทั่งคุณหมอและพยาบาลออกไปจากหอง กอนจะ
ลุกเดินไปหาลูกชายพรอมโอบกอดรางเล็กเอาไวดวยความคิดถึงและ
เปนหวงสุดหัวใจ
“อารเธอรลูกแม”
“แมอัญ อารเธอรคิดถึงแมอัญ” หนูนอยซุกหนากับอกอุนของผูเปน
แมอยางแสนคิดถึง
“แมก็คิดถึงลูกจะ” เธอจูบกระหมอมเล็กของลูกนอยอยางรักใคร
กอนกวาดตามองใบหนาซีดเซียวของลูกดวยความสงสารจับใจ “ลูกแมเจ็บ
ตรงไหนบางจะ”
“เจ็บไปทั้งตัวเลยครับ แตอารเธอรจะอดทน” หนูนอยเงยหนาขึ้น
บอกผูเปนแมอยางเขมแข็ง
“ลูกชายของแมเกงมากจะ อดทนไวนะ อีกไมกี่วันก็หายแลว เรา
ก็จะไดกลับบานกัน”
“หายแลวจะไดไปอยูกับคุณพอ”
คําพูดใสซือ่ ของลูกชายสะดุดหูผเู ปนแมอยางจัง จึงถามยํา้ กับหนูนอย
อีกครั้งดวยนํ้าเสียงที่นุมนวลดุจเดิมเพื่อความแนใจ
“ไปอยูกับคุณพอเหรอจะ”
“ครับ คุณพอจะพาเราไปอยูบานใหม”
เด็กนอยบอกมารดาอยางชัดถอยชัดคํา ดวงตาคูเ ล็กฉายแววตืน่ เตน
และกระตือรือรนจนผูเปนแมนึกสงสัย เธอไมแปลกใจถาอารเธอรจะจดจํา
บิดาของแกไดแมจะไมเคยพบกันมากอน เพราะเธอไมเคยปดบังเรื่องพอ
ผูใหกําเนิด แตที่สงสัยคืออาชัญแอบพูดคุยและตกลงกับลูกนอยของเธอ
ตั้งแตตอนไหน ทําไมลูกชายเธอถึงไดพูดเปนตุเปนตะแบบนี้
“ผมคุยกับลูกตอนที่คุณหลับ”
แคเห็นสายตาของอัญชิตาที่มองมา อาชัญก็รูวาเธอกําลังของใจเรื่อง
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อะไรอยู เขาจึงบอกโดยไมรอใหเธอเอยปากถาม
อัญชิตาอยากยอนถามเขาเหลือเกินวาตกลงกับลูกลับหลังเธอแบบนี้
ไดอยางไร ทําไมไมถามความเห็นของเธอกอน แตเห็นความตื่นเตนดีใจ
ของลูกนอยแลวเธอคงถามอาชัญตอนนี้ไมได
“เอาไวใหลูกหายแลวเราคอยคุยเรื่องนี้กันนะครับ ดึกแลว แมวาลูก
นอนพักผอนตอดีกวา พักผอนเยอะๆ จะไดหายไวๆ นะคนเกงของแม”
หญิงสาวเจตนาดึงความคิดของลูกนอยไปยังเรื่องอื่น อัญชิตาไมมี
ปญหาถาหากอาชัญจะพาลูกชายไปอยูกับเขาเปนบางชวงเวลา แตถาใหไป
อยูถาวรคงเปนไปไมได เธอจะไปอยูกับเขาในฐานะอะไร
“ครับ” คนอยากหายปวยรับคําและเอนตัวลงนอนบนเตียงอยาง
เชื่อฟง หนูนอยสงรอยยิ้มที่เต็มไปดวยความใสซื่อและความรักใหมารดา
ที่ขยับผาหมให กอนจะหันไปทางบิดาแลวยื่นมือนอยๆ ออกไปพรอม
ทวงถาม
“คุณพอสัญญาแลวนะครับ”
“ครับ พอจําได ไมลืมแนนอน” อาชัญยื่นมือออกไปจับมือเล็กนุม
ของลูกนอยพรอมกับยืนยันอยางหนักแนน แววตาของเขาที่ทอดมอง
ลูกชายฉายความอบอุนออนโยน
‘แอบสัญญากันดวยเหรอ...เผลอเปนไมได’
อัญชิตารําพึงในใจ ใบหนาสวยหวานเงยขึ้นมองคนที่ใหสัญญากับ
ลูกชาย สายตาของอาชัญที่มองมาบงบอกชัดเจนวามีคําถามมากมาย
อยากจะถามเธอ

“ทําไมคุณถึงปดบังเรื่องลูกกับพอของแกฮึ อัญชิตา”

อาชัญเปดประเด็นทันทีทลี่ กู ชายตัวนอยหลับสนิท อัญชิตาคิดเอาไว
อยูแลววาเขาตองถาม จึงเดินไปนั่งที่โซฟาซึ่งชายหนุมเดินไปนั่งกอนหนานี้
แลว หญิงสาวสูดลมหายใจเขาลึกเพื่อเรียกขวัญและกําลังใจ กอนจะหันไป
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ตอบคําถามนั้นของเขาดวยสีหนาสงบนิ่ง
“ฉันไมไดตั้งใจจะปดบัง แคยังไมไดบอกพอของแกเทานั้นคะ”
“คุณจะรอใหลูกเรียนจบมหาวิทยาลัยกอนหรือไงถึงจะบอกพอของ
แก”
อาชัญวาประชดแมของลูก กรามแกรงบดเขาหากันแนนจนเปนสันนูน
เดนชัด
“ถาเปนไปไดฉันก็อยากจะทําแบบนั้นเหมือนกันคะ”
“อัญชิตา” ชายหนุม คํารามชือ่ เธอออกมา ดวงตาฉายความเกรีย้ วกราด
แตไมอาจทําอะไรไดมากกวานั้น เพราะไมอยากใหลูกชายที่เพิ่งหลับไป
ไมนานตกใจตื่น
“คุณก็รูดีนี่คะวาเรื่องคืนนั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไร สําหรับฉันมัน
เกิดขึ้นเพราะความเต็มใจ ไมวาผลที่ตามมาจะเปนยังไง ฉันยินดีที่จะรับ
มันเอาไวทุกอยาง ฉันถือวาอารเธอรคือของขวัญลํ้าคาที่คุณมอบใหฉัน
มันคือเหตุผลที่ฉันไมไดบอกคุณวาตัวเองทอง”
อัญชิตาบอกเหตุผลกับอาชัญไปตามตรง ใบหนาหวานยังคงสงบนิ่ง
ไมสะทกสะทาน ขณะที่เลือดในตัวของอาชัญกําลังเดือดปุดๆ
“ใหตายสิ! คุณนี่มัน...แมมดชัดๆ” อาชัญสบถออกมาพรอมกับ
กําหมัดแนน
“ฉันเปนแมของอารเธอรคะ ไมใชแมมด ฉันไมไดมีเวทมนตรคาถา
อะไรทั้งนั้น”
ขนาดไมมีเวทมนตรคาถาเธอยังทําใหเขาโมโหเจียนคลั่ง อาชัญ
อยากจับผูหญิงที่นั่งเถียงเขาดวยสีหนานิ่งๆ มาเขยาใหหัวสั่นหัวคลอน
เหลือเกิน แตก็ไมอาจทําไดอยางใจคิด
“ไมวาเหตุการณคืนนั้นจะเกิดขึ้นเพราะอะไร แตคุณก็ไมมีสิทธิ์
ปดบังเรื่องลูกกับผม คุณควรจะบอกผมตั้งแตรูวาตั้งครรภ ไมใชปลอยให
มันผานมาตั้งหาป”
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“ฉันไมใชพวกฉวยโอกาส และฉันก็ไมมสี ทิ ธิเ์ รียกรองความรับผิดชอบ
จากคุณดวย”
“แตผมมีสิทธิ์ที่จะรับรู” อาชัญสวนกลับทันที
“ถาตอนนั้นฉันเดินไปบอกคุณวาทองกับคุณ ถามจริงๆ เถอะคะ
คุณอาชัญ คุณจะยอมรับทันทีไหมคะวาเด็กในทองฉันเปนลูกคุณ ไมตอง
ผานการพิสูจนใดๆ”
อัญชิตาโพลงถามออกไปตรงๆ และมันทําใหอาชัญถึงกับนิ่งงัน
หญิงสาวจึงคิดวาการตัดสินใจของเธอในครั้งนั้นถูกตองแลว จึงพูดตอโดย
ไมรอคําตอบจากเขา
“ฉันรูวามันเปนไปไมไดที่คุณจะยอมรับงายๆ ถึงแมวาฉันจะไมใช
นางแบบที่โดงดังอะไรมากมาย แตฉันก็ไมอยากสรางขาวฉาวใหกับตัวเอง
เพราะมันอาจสงผลไปถึงลูกในอนาคต สูฉันอดทนเลี้ยงดูเขาใหเติบใหญ
แลวอธิบายความจําเปนที่แมกับพอไมไดอยูดวยกันใหเขาฟง ฉันคิดวาลูก
คงจะเขาใจ”
หลังจากเหตุการณคํ่าคืนนั้นใชวาหญิงสาวจะไมคิดปองกัน เธอ
ตั้งใจจะกินยาคุมฉุกเฉินหลังกลับที่พัก แตขาวรายของบิดาทําใหอัญชิตา
ลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทใจ กวาจะไดกินก็ผานไปเกือบสามวัน ทําใหยาตัวนั้น
ไมมีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิด แตหญิงสาวก็ไมไดนึกเสียใจ เธอคิดวา
ลูกคือของขวัญลํ้าคา คือสิ่งที่ฟามอบใหในวันที่เธอตองสูญเสียบิดา เขา
ทําใหเธอมีกําลังใจที่จะสูตอไปอยางเขมแข็ง
“เลิกเถียงดวยเหตุผลที่คุณคิดเองเออเองคนเดียวไดแลวอัญชิตา
คุณรูใจคนอื่นเขามากขนาดไหนกัน ถึงไดตัดสินใจแทนแบบนี้”
ในที่สุดขีดความอดทนของอาชัญก็ขาดผึง สองมือแข็งแกรงควา
หัวไหลบอบบางของอัญชิตาแลวดึงเขามาหา สีหนาเกรี้ยวกราด แรงบีบที่
หัวไหลทําใหใบหนาหวานบิดเบดวยความเจ็บ ดวงตาที่สบประสานกับเขา
มีนํ้าตาเออคลอ
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“ฉัน...”
ริมฝปากสั่นระริกขยับหมายจะอธิบาย แตชายหนุมก็ขัดขึ้นอยาง
เดือดดาล
“คุณทําใหผมพลาดโอกาสทีจ่ ะไดอยูก บั ลูกมาเกือบหาป คุณยังไมรตู วั
อีกเหรอวาทําผิด คุณไมมีสิทธิ์ตัดสินใจแทนคนอื่น อัญชิตา”
“ฉันรูตัวดีคะวาไมไดทําสิ่งที่ถูกตองที่สุด แตฉันทําดีที่สุดเทาที่ฉัน
จะทําได คุณไมมาเปนฉันคุณไมเขาใจหรอกคะ”
อัญชิตาพูดออกไปดวยความรูสึกอัดอั้น นํ้าตาของเธอไหลพราก
ทําไมเธอจะไมอยากเดินเขาไปบอกขาวดีกับเขาตอนที่รูวาตัวเองตั้งครรภ
แตเพราะรูตัวดีวาไมไดอยูในฐานะที่จะทําแบบนั้นได เธอไมใชคนรักของ
อาชัญ ความสัมพันธในคํ่าคืนนั้นก็ไมไดสําคัญกับเขา แลวเธอจะเอาความ
มั่นใจที่ไหนเดินไปบอกเรื่องลูกกับเขา
ความเดือดดาลของอาชัญลดลงฮวบเมื่อเห็นนํ้าตาของอัญชิตา เขา
พนลมหายใจออกมาอยางหนักหนวงพรอมกับคลายมือออกจากไหลของ
หลอน ดวงตาที่ลุกโชนดวยไฟโทสะออนแสงลงทันที อาชัญไมเขาใจตัวเอง
จริงๆ วาทําไมจะตองใจออนกับผูหญิงคนนี้ไปเสียทุกครั้งที่เห็นความ
ออนไหวของเธอ
“เช็ดนํ้าตาของคุณซะ ที่ผานมาผมจะถือวาคุณรูเทาไมถึงการณ”
อาชัญยัดผาเช็ดหนาทีเ่ พิง่ หยิบออกมาจากกระเปาใสในมือของอัญชิตา
กอนจะลุกเดินออกไปนอกหองเพื่อควบคุมอารมณใหเย็นลงกวานี้
อัญชิตามองผาเช็ดหนาในมือที่สั่นนอยๆ ของตนกอนยกขึ้นมา
ซับนํ้าตาตัวเองเบาๆ ไดระบายความรูสึกที่เก็บไวในใจใหอาชัญฟงแลวก็
รูสึกเหมือนปลดปลอยของหนักออกจากบา สวนอาชัญจะเขาใจเจตนาของ
เธอหรือไมนั้นก็ตองแลวแตเขา
นํ้าตาของหญิงสาวแหงเหือดไปแลวเมื่ออาชัญเดินกลับเขามาในหอง
“คุณโกรธฉันมากเหรอคะ”
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เธอถามเมื่อชายหนุมลดตัวลงนั่งขางๆ
‘ชางกลาถาม’
อาชัญไมไดเอยประโยคนั้นออกไป แตอัญชิตาอานไดจากสีหนาและ
แววตาของเขาที่ยังเหลือแววกรุนโกรธใหเห็นอยูบาง
“ถาคุณคิดวาฉันผิดที่ตัดสินใจแบบนั้น ฉันขอโทษก็ไดคะ”
คําขอโทษของอัญชิตาไมไดทําใหอาชัญรูสึกเลยวาเธอสํานึกผิดใน
สิ่งที่ตัวเองทํา ชายหนุมสูดลมหายใจเขาปอดลึก บอกตัวเองวาอยางนอย
คนผิดก็ยอมรับวาทําไมถูกตอง
“ทีผ่ า นมาก็ใหมนั ผานไป แตตอ ไปคุณจะตัดสินใจเรือ่ งลูกโดยพลการ
ไมไดอีกแลว เขาใจที่ผมพูดใชไหมอัญชิตา” อาชัญพูดเสียงขรึม นัยนตา
กระดางสบตาเธออยางจริงจัง
“คะ ฉันเขาใจ”
หญิงสาวยอมรับการตัดสินใจของเขาแตโดยดี
ชายหนุมลอบถอนหายใจเมื่อไดยินคําตอบนั้น เพราะถาแมของลูก
ตอบตรงกันขามอาจจะตองปะทะกันอีกรอบเปนแน
“คราวนี้ก็บอกผมหนอยวาทําไมอารเธอรถึงรูจักพอของเขา”
อาชัญถามเมื่ออารมณของเขาเริ่มเขาสูภาวะปกติ หลังจากที่โมโห
แมของลูกจนเสนเลือดในสมองเกือบแตกกอนหนานี้ นํ้าเสียงและแววตาที่
เปลี่ยนไปของอาชัญทําใหอัญชิตาปรับตัวตามแทบไมทัน แตกระนั้นก็รูสึก
ดีใจที่เขารับฟงเหตุผลของเธอบาง แมวามันจะไมถูกตองนักก็ตาม
“อารเธอรชอบดูทีวีกับยายโฉมของแกคะ ฉันไมรูวาแกดูเรื่องอะไร”
อัญชิตาเริ่มเทาความ
“แลวจูๆ วันหนึ่งตอนฉันกลับจากทํางานเขาก็วิ่งมาเกาะขาแลวถาม
หาพอ ตอนนั้นฉันตกใจมาก ไมรูจะตอบลูกวายังไง จะบอกแกวา...เออ...”
หญิงสาวหยุดเลาแลวมองหนาเขาคลายดูทาที
“เลามาเถอะ ผมฟงได” อาชัญอนุญาตกลายๆ เห็นสายตาของอัญชิตา
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ก็พอรูวามีบางคําพูดที่เขาอาจจะไมถูกใจ
“จะบอกลูกวาพอตายแลวก็ใชที่ เพราะพอของเขายังมีชีวิตอยู ฉัน
ก็เลยแกปญหาเฉพาะหนาดวยการเอารูปของคุณใหลูกดู เขาก็ดูทุกวัน
เรียกพอจนติดปาก พอเขาถามวาพอไปไหนทําไมถึงไมกลับบาน ฉันก็
หลอกเขาวาคุณไปทํางานตางประเทศ แรกๆ ลูกจะถามถึงคุณทุกคืน ฉันก็
บอกเขาแบบเดิมเรื่อยๆ จนเขาเขาใจวาพอไปทํางานไกลบาน ตอนนั้นฉัน
ไมคิดหรอกคะวาจะมีวันนี้”
“ถาไมเกิดเรื่องขึ้นคุณก็คงจะไมบอกเรื่องลูกกับผมใชไหม” อาชัญ
อดคิดไมไดจริงๆ วาอาจจะเปนแบบนั้น
“บอกคะ แตอาจจะรอใหอารเธอรโตพอที่จะเขาใจความจําเปนของ
เรากอน” อัญชิตาสารภาพไปตามตรง
“ตอนนีอ้ ารเธอรเจอพอของเขาแลว เราตองทําขอตกลงกันใหม วาแต
คุณใหลูกใชนามสกุลของใครอยู”
“อารเธอรใชนามสกุลของฉันคะ”
“ผมจะเซ็นรับรองบุตรและทําใหเขาเปนทายาทที่ถูกตองของผม”
อาชัญบอกอยางหนักแนน
“เรื่องนั้นฉันไมมีปญหาหรอกคะ แตเรื่องที่คุณจะใหเรายายไปอยู
กับคุณถาวรคงเปนไปไมไดหรอกคะ”
“ทําไม” คิ้วเขมของอาชัญขมวดปมทันที ความไมพอใจกอตัวขึ้น
อีกครั้งเมื่อแมของลูกคัดคานความตองการของเขาทั้งๆ ที่มันจะทําใหชีวิต
ความเปนอยูของเธอดีขึ้น
“อารเธอรยายไปอยูกับคุณในฐานะลูกชายมันเปนเรื่องที่ถูกตองคะ
แตฉันจะไปอยูกับคุณในฐานะอะไรคะ” อัญชิตายอนถามและจองตาเขา
นิ่ง
“ก็ แ ม ข องลู ก ผมไง คุ ณ ไม ต  อ งทํ า งาน แค อ ยู  บ  า นเลี้ ย งลู ก ก็ พ อ
คาใชจายทุกอยางที่คุณรับผิดชอบอยูตอนนี้ปลอยใหเปนหนาที่ของผม
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เอง”

ขอเสนอที่แสนใจปาของอาชัญอาจทําใหผูหญิงบางคนตาลุกและ
ตื่นเตน แตไมใชอัญชิตาแนนอน
“ฉันทําแบบนั้นไมไดหรอกคะ แตถาใหฉันไปคางกับลูกเปนบางครั้ง
บางคราฉันพอจะรับไดคะ”
“ทําไมคุณจะตองทําใหมันยุงยากดวยละอัญชิตา”
อาชัญถามอยางไมพอใจ ขอเสนอของเขามันไมดีตรงไหน ทําไม
อัญชิตาถึงไดปฏิเสธ
“คุณเปนผูชายที่ไดอะไรมางายๆ จนเคยชิน คุณไมมีวันเขาใจหัวอก
ผูหญิงอยางฉันหรอกคะ”
“คุณกลัวเสียชื่อเสียงใชไหมถาตองไปอยูกับผม” เขาเดาเหตุผลไป
เรื่อยๆ
“นั่นมันแคเหตุผลปลายแถวคะ”
“ผมรูแ ลววายังขาดอะไร” เขายิม้ มุมปากอยางมัน่ ใจ “เงินเดือนใชไหม
คุณเสนอมาไดเลย”
อัญชิตาอยากจะกางกรงเล็บขวนหนาหลอๆ ของคนใจปาเหลือเกิน
เขาคิดไดอยางไรวาเธอตองการของพวกนั้น คนอยางเขาคงไมมีวันเขาใจ
ความรูสึกของผูหญิงหรอก
“ฉันไมไดตองการเงินเดือนจากคุณคะคุณอาชัญ” อัญชิตาเนนยํ้า
อยางชัดเจน กอนจะเปนฝายสรุป
“เอาเปนวาในหนึ่งสัปดาหใหลูกอยูกับฉันสี่วัน อยูกับคุณสามวัน
ตกลงไหมคะ”
“ผมกลัววาลูกจะไมตกลงกับเรานะสิ อารเธอรจะยอมไปกับผม
โดยที่ไมมีคุณงั้นเหรอ”
อาชัญถามพรอมกับมองไปยังลูกชายตัวนอยบนเตียงคนไข ความ
หนักใจกอเกิดขึ้นในใจของชายหนุม อารเธอรไมเคยถูกแยกจากอัญชิตา
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จูๆ เขาจะพาแกไปอยูดวยโดยไมมีแม มันคงไมใชเรื่องงาย
“ถาคุณอยากอยูกับลูกจริงๆ คุณก็ตองทําใหเขายอมรับและอยูกับ
คุณใหไดคะ” เธอแนะนํา
“เอาตามที่คุณวาไปกอนก็ได ถามันไมโอเคคอยตกลงกันอีกที”
เมื่อยังคิดหาทางออกที่ดีกวานั้นไมได อาชัญก็ตองยอมรับขอเสนอ
ของอัญชิตา แตเขายังไมลมเลิกความคิดที่จะทําใหลูกและแมของลูกไป
อยูกับเขา อัญชิตาปฏิเสธเขาวันนี้อาจเปนเพราะเพิ่งพบกันไมนาน แต
ระหวางที่ดูแลลูก ทําความคุนเคยกับลูก เขาจะทําความคุนเคยกับเธอดวย
เชนกัน
“แตระหวางที่ลูกอยูโรงพยาบาลเราตองไมทําอะไรใหเขาสงสัยความ
สัมพันธหรือทําอะไรก็ตามที่บั่นทอนกําลังใจของลูก คุณเขาใจที่ผมพูด
ใชไหมอัญ”
จูๆ เขาก็ตีเนียนเรียกชื่อเลนของอัญชิตา หญิงสาวจึงคิดไปวาเขา
คงจะซอมความพรอมเพื่อแสดงละครใหลูกชายดูระหวางที่อยูดวยกัน
“คะ ฉันเขาใจ”
“คุณควรจะแทนตัวเองวาอัญนะ ลูกจะไดไมสงสัยเรือ่ งความสัมพันธ
ของเรา”
อัญชิตารูว า ลูกชายของเธอยังเล็กเกินกวาจะมาตัง้ ขอสงสัยรายละเอียด
เล็กๆ นอยๆ แบบที่อาชัญวา แตหญิงสาวก็ครานที่จะเถียงกับเขา อีกอยาง
เธอก็แทนตัวเองดวยชื่อเลนเปนประจําอยูแลว
“เรื่องแคนี้ไมมีปญหาคะ”
อาชัญซอนความพึงพอใจเอาไวภายใตใบหนานิง่ ขรึมของเขา ชายหนุม
กมมองนาฬกาเรือนหรูบนขอมือแลวหันไปมองคนขางๆ
“ดึกแลว คุณนอนเถอะ ผมจะเฝาลูกเอง” เขาบอกแมของลูกชาย
อยางหวังดี
“อัญยังไมงวงคะ”
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พูดยังไมทันจะขาดคําก็รีบยกมือขึ้นปองปากที่กําลังหาว ดวงตา
หญิงสาวฉํ่าปรือเพราะความงวงงุน
“หลักฐานชัดเจนขนาดนี้ คุณยังจะปากแข็งอีกเหรออัญ งวงก็นอน
พักผอนซะ จะฝนไปทําไม เดี๋ยวก็ไมสบายอีกคนหรอก”
“อัญไมเปนอะไรหรอกคะ ถาคุณงวงก็นอนไดเลยนะคะ อัญจะเฝา
ลูกเอง”
อัญชิตาบอกกับเขาอยางหวังดี แตนอกจากชายหนุมจะไมทําตาม
คําแนะนํายังทําบางอยางกับเธออยางรวดเร็วไมใหคนปากแข็งไดตั้งตัว
“ผมบอกใหนอนก็นอนสิ คุณนี่ดื้อจริงๆ นะอัญ”
“คุณอาชัญ”
อัญชิตาพยายามขืนกายเมื่อถูกคนตัวใหญจับกดใหนอนลงบนโซฟา
แตก็สูแรงที่มากกวาไมได
“นอนซะ พรุงนี้จะไดมีแรงดูแลลูก”
อาชัญบอกดวยนํ้าเสียงนุมทุม กอนชายหนุมจะหยิบผาหมคลี่คลุม
ใหกับหญิงสาวราวกับวาเธอคือคนสําคัญที่เขาจะตองใสใจ อัญชิตามอง
คนทีข่ ยับผามาหมใหเขม็ง เขาเปนแคบดิ าของลูกชายเธอเทานัน้ จําเปนตอง
เจากี้เจาการกับแมของลูกขนาดนี้ไหม
คนที่ทําอะไรลงไปเพราะใจสั่งไมไดผานการคัดกรองจากสมอง
ชะงักเล็กนอยเมื่อเห็นสายตาประหลาดใจของอัญชิตา อยาวาแตเธอจะ
สงสัยเลย เขาเองก็ไมเขาใจตัวเองเหมือนกันวาทําไมจะตองใสใจแมของลูก
ขนาดนี้
“คุณนอนไปนะ ผมจะออกไปโทรศัพทสักครู” อาชัญแกสถานการณ
ดวยการเดินออกไปนอกหอง
อัญชิตาปดเปลือกตาลงชาๆ เธอไมไดหลับทันที แตนกึ ถึงพฤติกรรม
หลายๆ อยางของอาชัญ วันนี้เธอเจอทั้งสายตาเย็นชา ทาทีเกรี้ยวกราด
เหมือนโกรธเธอมาจากชาติปางไหน เขาดูเหมือนคนใจดําใจราย แตสดุ ทาย
72 สมยอมพิศวาส

เขาก็ออนใหเธอ สรุปแลวเขาเปนคนอยางไร อัญชิตาครุนคิดอยางสับสน
อาชัญเปนผูชายที่เขาใจยากเหลือเกิน

ธัญวลัย 73

