ปฐมบท

จุดเริ่มต้น

ร่ างบางถลาวิง่ ไปสวมกอดเพือ่ นรักที่ทำ� งานอยู่ประเทศไซคาล

ไม่ได้เจอหน้ากันเกือบสองปี เห็นจะได้ตง้ั แต่เพือ่ นรักมาท�ำงานทีน่ ่ีและ
กลับเมืองไทยเพียงสองครัง้ ทัง้ สองกอดกันกลมแน่นแทบจะหลอมรวม
เป็ นเนื้อเดียวกัน แขกผูเ้ ขา้ พักโรงแรมต่างหันมองอย่างสนใจ อีกคน
สู งผอมหุ่นนางแบบ อีกคนไซซ์มนิ ิ แต่ก็น่ารักชนิดที่เรียกได้ว่าน่ ารัก
แบบเอเชีย
วนิดา ธารสัตยา หรือทีเ่ พือ่ นฝูงเรียกว่าวุ ้นเส ้น ในกลุม่ พวกเรา
มีวุน้ เสน้ ที่ตวั เล็กสุด คือสู งแค่ รอ้ ยหกสิบสาม ต่ างจากเพื่อนคนอื่น
ทีค่ วามสูงระดับนางแบบ ทว่าเห็นตัวเล็กๆ แบบนี้ บอกเลยเล็กพริกขี้หนู
มาก เพราะวิ่งไวโคตรๆ หญิงสาวเป็ นตัวแทนนักกีฬาระดับระดับ
มหาวิทยาลัยไปแข่งระดับนานาชาติมาแลว้ แมต้ อนนี้เจ้าตัวจะผันมา
เปิ ดร้านขายอุปกรณ์กฬี าชัน้ น�ำ แต่กย็ งั ชื่นชอบการวิง่ เป็ นชีวติ จิตใจ
“โคตรคิดถึงแกเลยวุ ้น”
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“คิดถึงตาเหมือนกัน”
สิตาคือเพือ่ นสนิท แต่ตอนจบมัธยมเราเลือกเรียนคนละสาขา
วุน้ เสน้ เลือกเรียนโฆษณา ขณะที่สิตาเลือกเรียนด้านการทู ต ส่วน
เพือ่ นคนอื่นๆ ก็เรียนบริหาร ถึงจะคนละคณะ แต่พวกเราไปมาหาสู่
มีวนั สังสรรค์แบบลุยๆ เสมอ จนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรี ทุกคน
ก็แยกย้ายกันท�ำในสิง่ ทีต่ วั เองรัก
วุน้ เสน้ เลือกขอเงินป๊ ามาลงทุนเปิ ดร้านสปอร์ต และเธอท�ำได้ดี
เพราะเปิ ดในหา้ งสรรพสินค้าชื่อดัง ประกอบกับเธอเป็ นนักวิ่งตัวยง
มีเพจใหค้ วามรู ม้ ากมาย เพราะนอกจากเรียนโฆษณา เธอยังเรียน
วิทยาศาสตร์การกีฬาเสริมด้วย ท�ำให้มใี บปริญญาตรีเพิม่ มาอีกหนึ่งใบ
การทีว่ ุ ้นเส ้นเลือกเปิ ดร้านสปอร์ต เป็ นเพราะเธอชอบความอิสระ
ท�ำงานอย่างอื่นมีขอ้ จ�ำกัดมากมายไม่คล่องตัว คนรักอิสระชอบเที่ยว
และชอบวิง่ เป็ นชีวติ จิตใจแบบวุ ้นเสน้ เลยคิดว่างานนี้เหมาะทีส่ ุด ดีนะ
ที่ป๊ะป๋ ายอมใหเ้ งินมา ร้านแต่ละสาขาก็ไปได้สวย แมต้ อ้ งจ่ายค่ าเช่า
แต่ ล ะเดือ นแพงมาก แต่ ม นั คุ ม้ เพราะกลุ่ ม ลู ก ค้า ของร้า นก็ เ ป็ น
กลุม่ เพือ่ นๆ นักวิง่ ทีเ่ จอกันตามงานและติดตามเพจของเธอนั่นเอง
“ถา้ ฉันไม่หลอกล่อแกว่าที่ไซคาลจัดงานวิ่งใหญ่ แกคงไม่มา
ใช่ไหมยายวุน้ ”
“งั้นมั้ง”
“เหอะ รักเพือ่ นเสียจริง”
สิตาอดประชดประชันไม่ได้ แต่ไม่คิดว่าการล่อลวงด้วยงานวิง่
ระดับประเทศยิ่งใหญ่แบบนานาชาติจะท�ำใหเ้ พือ่ นเธอตอบตกลงยอม
มาเทีย่ วประเทศทะเลทราย ประเทศทีเ่ พือ่ นรักบอกว่ามันแหง้ แล ้งไม่รู ้
จะไปเทีย่ วไหน กลัวท�ำตัวไม่ถกู จนท�ำผิดประเพณีเข ้าก็เลยเลือกไม่มา
“เอาน่า ก็มาแล ้วไง”
“ว่าแต่ไม่ไปพักด้วยกันจริงเหรอ”
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“อืม ขี้เกียจ” เป็ นค�ำตอบง่ายๆ จากปากของวนิดา
และใช่ ชื่อจริงของเธอหวานหยด เป็ นชื่อนางเอกละครเรื่องหนึ่ง
ทีค่ ุณยายชอบเหลือเกิน หม่าม ้าบอกว่าพอมีหลานสาวคนแรก ยายเลย
ตัง้ ชื่อนี้ ความบันเทิงเกิดขึ้นทันที เพราะชื่อหวานๆ ไม่ช่วยอะไร วนิดา
ทีค่ ณ
ุ ยายอยากให ้เรียบร้อยดุจผ ้าพับไว้  ตอนนี้คอื แก่นยิง่ กว่าม ้าดีดกะโหลก
พีช่ ายสองคนของเธอค่อนแคะอยู่ตลอด ว่ามีนอ้ งสาวเป็ นผ ้ายับพับไว ้
“ห ้องพักฉันใหญ่โตนะ”
“ไม่อะ พักโรงแรมนี่แหละ จองไว้ทงั้ สัปดาห์”
ทันทีท่สี มัครงานวิง่ นี้ได้สำ� เร็จ วนิดาก็จดั การจองโรงแรมที่พกั
เอาแบบที่เดินทางสะดวก ไปไหนมาไหนง่าย มีรถของโรงแรมใหเ้ ช่า
จะเช่ าขับเองหรือจะเช่ าพร้อมคนขับก็ได้ เธอหาขอ้ มูลประเทศนี้ไว ้
เยอะแยะ แล ้วจึงได้รูว้ า่ ประเทศทะเลทรายไม่ได้เหมือนมโนภาพทีว่ าดไว ้
มันไม่ได้มแี ต่ความแห ้งแล ้ง
มันตรงกันข ้าม เท่าทีร่ ู ้ช่วงนี้เป็ นฤดูหนาวของทีน่ ่ี รายการมาราธอน
ทีจ่ ดั ขึ้นจัดติดต่อกันมาเป็ นปี ทส่ี บิ แล ้ว นักแข่งมาจากหลายประเทศ และ
มีโควตารับคนต่างชาติแบบครึ่งต่อครึ่ง อย่างที่รู ้ ประเทศทะเลทราย
นอกจากค้าน�ำ้ มัน ค้าก๊าซธรรมชาติ ก็ยงั สร้างเมืองใหม่เนรมิตความ
หรูหราความสะดวกสบายเพือ่ ต้อนรับนักท่องเทีย่ วจากทั่วทุกมุมโลก
“ห ้องพักฉันก็สะดวกสบาย”
“เกรงใจ อีกอย่างฉันจองแพ็กเกจมาพร้อมตั๋วเครื่องบินราคา
เลยไม่แพง”
เรื่องความงกไว้ใจวนิดา เธอรอบคอบคิดค�ำนวณมาอย่างถีถ่ ้วน
แล ้ว สมกับเป็ นแม่คา้ ไง ไม่งนั้ เธอจะเปิ ดช็อปขายอุปกรณ์การวิง่ ได้เหรอ
เรื่องเงินๆ ทองๆ ไว้ใจตัวแม่อย่างวุ ้นเส ้น
“ตามนัน้ เดีย๋ ววันนี้เราออกไปส�ำรวจทีท่ างกันหน่อย”
สิตาออกความเห็น เพือ่ นเพิง่ เดินทางมาประเทศไซคาลครัง้ แรก
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แถมยังเป็ นประเทศแถบทะเลทราย ซึง่ การคมนาคมในตัวเมืองหลวง
เรียกได้ว่าสะดวกสบาย หากเพราะเป็ นภูมปิ ระเทศไม่คุน้ เคยอาจท�ำให ้
เจ้าตัวรูส้ กึ แปลกๆ ตาสักหน่อย
“ฉันต้องคลุมหัวไหมอะแก”
“ไม่หรอก ยกเวน้ ไปตามสถานทีท่ ่องเทีย่ วบางแห่ง เมืองหลวง
ไม่ได้เคร่งครัดมาก ผ่อนปรนกฎลงเยอะแล ้ว ไซคาลต้องการต้อนรับ
นักท่องเทีย่ วหลากหลาย” คนฟังพยักหน้าเบาๆ ความจริงวนิดาก็ศึกษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีมาพอควร แต่การถามเพือ่ นเพือ่ ความแน่ใจ
“อืม ฉันว่าผู ้คนเป็ นมิตรนะ”
“ทีไ่ หนมีมหาเศรษฐี ทีน่ ั่นย่อมมียาจก ไม่เว ้นแม ้แต่ทน่ี ่ี คนรวย
ก็รวยซะ คนจนก็ยากจนมาก ความเหลือ่ มล�ำ้ มีทุกหนทุกแห่ง การ
ท่องเที่ยวสามารถขยายฐานการท�ำงาน ท�ำใหช้ าวบา้ นมีงานท�ำ” สิตา
อธิบายเพิม่ อย่างคนทีอ่ ยู่ในพื้นทีม่ านาน
“มิน่าล่ะ เขาถึงมีทวั ร์แบบวันเดย์ทริป คงท�ำร่ วมกับชาวบา้ น
ใช่ไหม”
“ใช่ แต่กม็ ที วั ร์คา้ งคืนด้วยนะ”
“ฉันซื้อทัวร์ไว ้ แต่หลังจากวิง่ มาราธอนเสร็จ”
“แกจะมีแรงไหม”
“นี่ใครยะสิตา นี่วุน้ เสน้ ไง สาวอึดที่สุดในโลก” กอดอกยักคิ้ว
มั่นอกมั่นใจ สิตาส่ายหน้า ยอมรับในความถึกของเพือ่ นหรอก แต่ทน่ี ่ี
ทะเลทราย ไม่ใช่ป่าไม ้ขุนเขาเหมือนเมืองไทย และโดยเฉพาะเวลาขึ้นรถ
ลุยทราย ไม่อยากบอกเลยว่าถ ้าร่างกายไม่แกร่งพอ อ้วกแตกกันทุกคน
ขนาดผู ้ชายอกสามศอกยังต้องยกมือยอมแพ ้เลย
“แกจะได้รวู้ า่ ความถึกความอึดของแกน่ะมันอาจใช้ไม่ได้ทน่ี ่ี”
“สิตาก็ พูดไป”
“อ้าว แกไปเสิรช์ หาดูได้เลย รีววิ ท่องทะเลทราย เผลอๆ มีรวี วิ
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อ้วกด้วย” สิตาหัวเราะคิกคักเมือ่ เพือ่ นท�ำหน้านิ่วคิ้วขมวดขบคิดตาม
“หนักขนาดนัน้ เลยเหรอ” คนเคยมีความมั่นอกมั่นใจชักลังเล
นิ้วเรียวรีบควา้ มือถือมาเสิรช์ หา จริงดังค�ำเพื่อนว่า มีรีวิวบรรยาย
เหตุการณ์ไวซ้ ะเห็นภาพ ถา้ อย่างนัน้ เธอก็ตอ้ งกินยาแก้เมารถดักไว ้
กะไปนอนสองคืน อยากฟิ นในกระโจม เอ...หรือจะอ่านนิยายมากไป
ก็เลยคิดไปว่ามันคงจะฟิ น
เห็นถึกๆ แบบนี้วุ ้นเส ้นก็ชอบอ่านนิยายนะ ส่วนใหญ่นิยายแปล
จากต่างประเทศ นิยายทะเลทรายก็เคยอ่าน แต่ไม่เยอะ เวลาผูแ้ ต่ง
บรรยายภาพมันสวยสดงดงาม แต่อย่างว่าแหละ นิยายกับชีวติ จริง
สิ่งที่อ่านกับสิ่งที่เห็นมักตรงกันขา้ มกันเสมอ ท�ำใจไวล้ ่วงหน้าแลว้ ว่า
ไหนๆ มาทะเลทรายทัง้ ทีกจ็ ะขอเทีย่ วให ้คุม้ สมกับทีเ่ สียค่าตัว๋ เครื่องบิน
“มันแล ้วแต่ร่างกายแหละ ถ ้าไหวก็สู้”
“ว่าแต่แกไปด้วยใช่ไหม”
“ไปสิ นานๆ เพือ่ นจะมา ถึงไม่ชอบนัง่ รถลุยทรายแต่กข็ อไปด้วย
ยืน่ ใบลากับหัวหน้าเรียบร้อย”
“อืม เท่าทีอ่ ่านดู บริษทั ทีฉ่ นั จองไว้กโ็ อเคอยู่”
“เอาน่า ทัวร์บริษทั นี้ไว้ใจได้ สังกัดของชีคเจเดน” คนฟังพยักหน้า
ไม่ได้สนใจ เพือ่ นว่าเชื่อถือได้ก็ไม่ตอ้ งกังวล ชีคอะไรนั่นก็ไม่เคยอยู่
ในหัว รูแ้ ต่ประเทศนี้มผี ูป้ กครองเป็ นชีค เมียเยอะ ลูกเยอะ นับญาติ
ไม่หวาดไม่ไหว คนธรรมดามาล่าฝันแบบเธอไม่สนใจหรอก เปลืองเนื้อที่
ในสมอง
“หิวยัง”
“หาอะไรกระแทกปากหน่อยก็ดี เอาอาหารไทยนะ”
“มาถึงทะเลทราย ควรกินอาหารพื้นเมืองไหมล่ะ”
“ก็อยากกินอาหารไทยอะ”
เหล่ตามองเพือ่ น ประมาณว่าอย่าบังอาจมาขัดใจ ที่วุน้ เสน้ ยัง
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ไม่อยากกินอาหารพื้นเมืองเพราะกลัวไม่ถกู ปาก มะรืนเธอต้องลงแข่ง
มาราธอนแล ้วนะ ไม่อยากกินอะไรมัว่ ตอนนี้ตอ้ งเพิม่ พลังงานให้ตวั เอง
อยู่ในระดับที่พร้อมลงสนาม เธอลงไว้ท่สี ่สี บิ สองโล ไม่ได้หวังจะเขา้
เสน้ ชัยเป็ นอันดับแรกหรอก เพราะพวกอีลติ คงกวาดรางวัลไปหมด
ส�ำหรับเธอขอวิง่ ถึงเป้ าหมายก็พอ
“แล ้วลงกี่กโิ ลเนี่ย ฮาล์ฟหรือมาราธอน”
“มาราธอนย่ะ”
“ฮะ! นี่แกลงมาราธอนเลยเหรอวุ ้น”
“แน่นอน ไหนๆ ก็มาแล ้ว”
“รูไ้ หมว่าสนามมันโหด”
“รู้ส”ิ เพราะมันไม่ใช่มาราธอนธรรมดา แต่มนั เป็ นผสมผสาน
วิง่ เทรล แน่นอนว่าวิง่ ในทะเลทรายด้วย วิง่ ถนนด้วย วิง่ บนเนินด้วย
“ปอดเหล็กหรือไง ฉันขอเป็ นคนเชียร์อย่างเดียว”
ตัง้ แต่ไหนแต่ไรคนทีบ่ ้ามาราธอนก็มแี ต่วุ ้นเส ้นคนเดียว เพือ่ นๆ
คนอื่น ขอบาย หรือ ถ า้ วิ่ง ก็ ว่ิง กัน แบบเดิน ๆ สลับ วิ่ง เท่ า นัน้ เบาๆ
หา้ กิโลเมตร ไม่เหมือนวุน้ เสน้ เจ้าตัวบา้ วิ่งเขา้ ขัน้ จนไต่ มาถึงระดับ
มาราธอน แถมยังวิ่งสนามต่ างประเทศบ่อยๆ โดยเฉพาะรายการ
โตเกียวมาราธอนทีเ่ จ้าตัวได้โควตาวิง่ สามปี ซอ้ น แถมยังท�ำเวลาวิง่ ได้
ดีข้นึ ในทุกๆ ปี อกี ด้วย
“แค่ให ้ก�ำลังใจก็พอ”
“แล ้วเสื้อล่ะ”
“เสื้อไปรับพรุ่งนี้ ว่าจะไปตอนเช้า”
“ไปยังไง”
“แจ้งทางโรงแรมไว ้แล ้ว ให ้เขาขับรถไปให ้ ตอนแรกว่าจะขับรถเอง
แต่ไม่ไหว ไม่ชนิ ทาง” ถ ้าไปญีป่ ่ นุ วนิดามักขับรถเอง เพราะพวงมาลัยรถ
ของประเทศญีป่ ่ นุ อยูด่ ้านเดียวกับรถของไทย แต่ประเทศอืน่ เธอจะเช่ารถ
กานต์มณี 11

พร้อมคนขับ หรือไม่กใ็ ช้ระบบขนส่งสาธารณะ รถไฟ รถเมล์ แท็กซี่
“ดีแลว้ แต่ วนั แข่งเดีย๋ วฉันมารับ” สิตามาอยู่น่ีหลายปี จึงพอ
ขับรถได้ และเธอมีใบขับขีพ่ ร้อมจึงไม่ตอ้ งกลัวเรื่องกฎหมาย
“ขอบใจ”
“เอาเป็ นว่าคืนก่อนวันแข่งฉันจะมานอนด้วย”
“มันต้องแบบนี้สิ สิตาเพือ่ นเลิฟ” กระโดดกอดคอเพือ่ นกระย่อง
กระแย่ง นานๆ จะได้เจอกันในรอบหลายปี มันก็ต ้องเม ้าธ์มอยกันหน่อย
“ความจริงแกน่าจะมานอนกับฉันคืนนี้เลย”
“ไม่ได้ ต้องกลับไปเคลียร์งานนิดหน่อย ปะ ออกไปกินข ้าวกัน
หิวละ” เจ้าบ ้านอย่างสิตาออกปากชวน คนกินเก่งแบบวุ ้นเส ้นจึงไม่ปฏิเสธ

ใ บหน้าหล่อเหลาโพกด้วยผา้ สีดำ� ป้ องกันฝุ่นและแสงแดด

ทีแ่ ผดเผา โชคดีอณ
ุ หภูมติ อนนี้เพียงยีส่ บิ องศา สมกับเป็ นช่วงฤดูหนาว
ถึงรอบๆ จะดูแห ้งแล ้ง แต่พ้นื ทรายตรงจุดทีเ่ ขายืนอยูค่ อื จุดทีเ่ รียกได้วา่
เป็ นเสน้ ชัย และใช่ เขาเดินทางตรวจงานพร้อมลู กทีมกว่าครึ่งร้อย
เพือ่ ใหแ้ น่ ใจว่าการแข่งขันเทรลมาราธอนจะไม่มปี ญ
ั หาเกิดขึ้น เราได้
เรียนรู แ้ ละน�ำปัญหาของทุกๆ ปี มาปรับแก้ เพื่อให้มคี วามปลอดภัย
ต่อนักวิง่ มากทีส่ ุด
รายการเทลมาราธอนเป็ นวิง่ มาราธอนแต่ผสมเทรล แต่ไม่เชิง
วิบาก เพราะเราเน้นวิ่งสองระยะ คือระยะร้อยกิโลเมตร ส่วนใหญ่
คนสมัครเป็ นผู ช้ าย เป็ นฝรั่งชอบความทา้ ทาย และระดับสี่สิบสอง
กิโลเมตร ระดับมือสมัครเล่น และระดับอีลติ
มีเงินรางวัลมากมายจูงใจ ไม่ได้มอบใหเ้ ฉพาะหนึ่งถึงหา้ อันดับ
แต่ มอบใหล้ ำ� ดับที่หนึ่งถึงหา้ สิบในรุ่นการสมัครแบบประชาชนทั่วไป
ไม่ใช่ระดับอีลติ ล่ารางวัล
12 ท่านชีคก่อการรัก

ชีคเจเดน ชาร์เซมาน คือชือ่ ของเขา บุตรชายคนทีส่ ามของท่านชีค
ผูป้ กครองประเทศ มีพช่ี ายสองคนกุมบังเหียนดูแลธุ รกิจของตระกูล
ทัง้ หมด ซึง่ เขาเองก็มตี ำ� แหน่งในฐานะกรรมการและผูถ้ อื หุนซึ
้ ง่ แบ่งสัน
ปันส่วนตามล�ำดับกันมา แม่ของเขาคือภรรยาคนทีส่ าม
รายการวิ่งมาราธอนก่ อก�ำเนิดเมื่อสิบปี ท่ีแลว้ พี่ชายของเขา
ชอบกีฬา เขาเองก็ชอบ เราสองพีน่ อ้ งเรียนอยู่ต่างประเทศจึงมีอสิ ระ
ทางความคิด ตอนนัน้ ประเทศเราเพิง่ เปิ ดประเทศใหม่ๆ นักท่องเทีย่ ว
น้อยมาก จึงปรึกษาหารือว่าควรจัดแรงจูงใจอย่างไรใหค้ นดังมาเทีย่ ว
ทีน่ ่ใี ห ้เหมือนกับทีร่ ฐั ดูไบซึง่ เป็ นรัฐใกล ้เคียง ชีคฮาริซ พีช่ ายต่างมารดา
จึงเสนอความเห็นให้จดั มาราธอน และใหร้ างวัลเป็ นการจูงใจ เรื่องนี้
ถูกน�ำเขา้ ที่ประชุมและทุกฝ่ ายเห็นด้วย เพื่อใหป้ ระเทศเราเป็ นที่รู้จกั
มากขึ้น
พวกเรายอมทุม่ งบประมาณมากมายเพือ่ โปรโมตรายการนี้ ตีแผ่
ไปยังโซนยุโรปและอเมริกาเพื่อให้นกั วิง่ ระดับแถวหน้าของโลกสนใจ
ได้ผลเกินคาด รายการวิง่ นี้จงึ จัดยาวนานเข ้าสู่ปีทส่ี บิ แล ้ว
“ท่านชีคครับ สายจากชีคฮาริซครับ”
“อ้อ”
เขาไม่ได้คว ้าโทรศัพท์มาด้วย มันอยูใ่ นรถ ไฟซาลองครักษ์ได้ยนิ
จึงน�ำมาให ้ เจเดนรับมาแล ้วเดินแยกจากทีมงาน มากดรับสายพีช่ าย
“ท่านพีฮ่ าริซ”
“พี่จะบอกว่าวันนี้พ่คี งไปช่วยตรวจความเรียบร้อยไม่ทนั ฝาก
ช่วยดูเรื่องอาหารการกินหน่อย พีต่ ดิ ประชุม”
“ได้ครับ ไม่มปี ญ
ั หา”
“ไหวหรือเปล่าเจเดน ถ ้าไม่ไหวก็ให ้คนของเราช่วยแทน” ความจริง
ระดับพวกเราจะนั่งๆ นอนๆ ไม่ตอ้ งท�ำอะไรก็ได้ แต่เพราะพวกเรา
มีความรับผิดชอบ ต่อให้ใช้คนอืน่ มันก็ไม่เท่าเราควบคุมดูแลด้วยตัวเอง
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อีกอย่าง ค�ำชื่นชมและความพอใจจากนักวิ่งเท่านัน้ คือสิ่งที่พวกเรา
ต้องการ
“ท่านพีไ่ ม่ตอ้ งหวง ผมไหว อีกอย่างทีมเช็กของเราคนเยอะมาก
ครับ จะต้องไม่มคี ำ� ว่าบกพร่อง”
“โอเค ขอบใจ”
“หึๆ คนโสดไม่มคี รอบครัว ไม่ตอ้ งห่วงครับ” แน่ ละ เขายัง
ไม่มีเ มีย มีลู ก จะต้อ งรีบ กลับ ไปหาใคร แต่ ท่ า นพี่ฮ าริซ น่ ะ เขาเข า้ ใจ
นอกจากท�ำงานพี่ชายของเขายังเป็ นพ่อม่ายลู กหนึ่ง เพราะหย่ าร้าง
กับเมียไปเมื่อปี ท่ีแลว้ ท�ำให้อีกฝ่ ายเป็ นทัง้ พ่อและแม่ให้กบั ลู กน้อย
ในวัยสองขวบเศษ ถึงจะมีพเ่ี ลี้ยงดีและเก่งแค่ไหน แต่กค็ งไม่เท่าพีช่ าย
ของเขาดูแลเอาใจใส่
“น่าอิจฉาไอ้พวกไม่มเี มีย”
“ท่านพีก่ ห็ าเมียสิครับ”
“ฉันยังไม่อยากหาห่วงมาผู กคอ” จะว่าเข็ดก็ไม่เชิง เพียงแต่
ฮาริซยังคิดว่าตัวเองไม่พร้อม
ประเทศเรามีเมียได้หลายคน แต่เขากับพีฮ่ าริซมีนสิ ยั คล ้ายๆ กัน
คือคบเป็ นคนๆ คบใครคบคนเดียว เพราะที่สุดแลว้ เราเชื่อว่าการมี
ครอบครัวควรซือ่ สัตย์ต่อกัน จริงอยู่วา่ ตราบใดมีกำ� ลังเลี้ยงดู ประเทศ
เราจะมีภรรยากี่คนก็ได้
แต่ผูช้ ายทีเ่ ติบโตและเรียนประเทศตะวันตก เจเดนเห็นว่าการมี
ผัวเดียวเมียเดียวมันสุขใจยิง่ กว่า แม้ปจั จุบนั เขาจะยังไม่พบเจอคนทีใ่ ช่
ก็ตาม ผูห้ ญิงเยอะแยะมากมายผ่านเข ้ามาในชีวติ แต่คนทีอ่ ยากหยุด
ชีวติ อยากดูแลปกป้ อง นอกจากแม่เขาก็ยงั ไม่เจอใครสะดุดตาสะดุดใจ
“ว่าไป”
“อยู่แบบนี้กด็ เี หมือนกัน แค่น้ ีงานก็ท่วมหัว”
“แต่ท่านพ่อคงไม่เห็นดีดว้ ย”
14 ท่านชีคก่อการรัก

ชีคอาเหม็ดผูป้ กครองประเทศคือพ่อของพวกเรา ท่านพยายาม
หาผูห้ ญิงมากมายใหเ้ ลือกสรร แต่รชั ทายาทนอกคอกอย่างเจเดนกลับ
หัวแข็งไม่ยอมท�ำตาม จนท่านคร้านจะหน่ ายใจ แลว้ ตอนนี้ท่านก็คง
จะอยากหาผูห้ ญิงให้พฮ่ี าริซเหมือนกัน เพียงแต่รายนัน้ เอาแต่บา้ งาน
นอกจากแบ่งเวลาให ้งานก็ยอมแบ่งเวลาให ้แค่ลูก
“ท่านพ่อเคยบังคับเรื่องนี้ได้หรือไง”
ก็คงมีแต่ท่านพ่อกับพีค่ นโตทีม่ ฮี าเร็มเป็ นของตัวเอง เจเดนกับ
ฮาริซไม่มฮี าเร็ม การปกครองผู ้หญิงอาจไม่ใช่เรื่องยาก แต่ความอิจฉา
ริษยาของผู ห้ ญิงนัน้ เป็ นเรื่องหา้ มไม่ได้ ก็สู้ไม่มเี สียดีกว่า ส่วนเรื่อง
ความต้องการทางธรรมชาติไม่ยากหรอก เขานิยมเรียกนางแบบจาก
ต่างประเทศมาบ�ำบัดมากกว่าจะวุน่ วายกับผู ้หญิงในประเทศตัวเอง
“นั่นสิ แค่เรื่องตัวเองท่านก็คงวุน่ วายพอแล ้ว”
ไม่อาจปฏิเสธการแก่งแย่งชิงดีชงิ เด่น แม ้ควบคุมได้ แต่บางเรือ่ ง
มันก็ฉาวโฉ่ น่าร�ำคาญ เจเดนไม่แปลกใจว่าท�ำไมแม่จงึ เลือกออกมาอยู่
วังเล็กๆ ซึง่ ก็เป็ นวังทีเ่ ขาเติบโตมา ตัง้ ไม่หา่ งจากวังใหญ่ของพ่อมากนัก
แม่บอกว่าความกวา้ งของวังไม่มคี วามหมายหากใจไม่เป็ นสุข ตอนนี้
แม่ของเขามีความสุขดีกบั การเปิ ดร้านเสื้อผา้ ซึง่ แม่เป็ นเจ้าของแบรนด์
เอง ถึงมีเงินเดือนประจ�ำในฐานะภรรยาคนทีส่ าม กินชาติน้ ีก็ไม่หมด
แต่แม่กย็ งั ชอบทีจ่ ะหาอะไรท�ำไม่ให้วา่ ง
“ฝากด้วย คงเจอกันวันแข่งเลย”
“ครับ ผมจัดการเอง”
“ล�ำบากนายหน่อยนะ”
“คนโสดสบายมากครับ ” เจเดนยิ้ม ในหน้า ก่ อ นกดวางสาย
เดินกลับมาทีเ่ ดิม เขาทดสอบระยะทางทัง้ หมด รวมถึงป้ ายบอกทางต่างๆ
ที่ระบุไว้ชดั เจน ในทุกปี ขนาดว่าเราปักป้ ายเขียนไว้ชดั เจน และย�ำ้ ถึง
กติกากับผู ้เข ้าร่วมวิง่ แล ้ว ก็ยงั จะมีคนวิง่ หลงเส ้นทาง ดีวา่ เรามีชปิ ให้กบั
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นักวิง่ ทุกคนจึงท�ำให ้ตามตัวง่าย
“ทุกจุดเรียบร้อยแล ้วครับ”
“อืม หวังว่างานนี้จะไม่มคี นหลง”
“ไม่แน่ นะครับ คนที่หลงมักเป็ นนักวิ่งหน้าใหม่มอื สมัครเล่น”
ไฟซาลเอ่ ยยิ้มๆ เจเดนเห็นด้วย ถา้ ไม่จำ� กัดนักวิ่งเชื่อเถอะว่าเกิน
หนึ่งหมืน่ แน่ๆ
มือหนาสอดสองนิ้วเขา้ ปากแลว้ เป่ าออกมาเสียงดัง ครู่ เดียว
นกเหยี่ยวสีนำ�้ ตาลคู่ใจก็ส่งเสียงร้องดังก้องกังวานบินโฉบมาเกาะแขน
ข ้างทีส่ วมปลอกหนังอย่างดี บุรุษแดนทรายการเลี้ยงสัตว์คู่ใจเป็ นเรื่อง
ปกติ พวกเรามักชอบเลี้ยงสัตว์แปลกๆ และโดยการท�ำให้สตั ว์ดุรา้ ย
เหล่านัน้ กลายเป็ นสัตว์เชือ่ งๆ ซึง่ มันบ่งบอกถึงพลังอ�ำนาจอันพึงมี ขนาด
นักล่ายังยอมสยบ
“ไง ไปล่าเหยือ่ ถึงไหนล่ะ”
เจเดนชอบทะเลทรายก็ตรงนี้ ตรงทีม่ นั กวา้ งสุดลูกหูลูกตาและ
พร้อมเปลี่ยนทิศทางไปตามกระแสลมที่โหมพัด รวมถึงการได้ฝึก
สัตว์เลี้ยงของตัวเอง เขาเลี้ยงนกเหยีย่ วกับเสือขาวลายด�ำ เป็ นลูกเสือ
ที่แ บ่ ง กับ พี่ฮ าริซ ตอนแม่ ม นั ตกลู ก สามตัว แต่ แ ม่ ม นั ตายไปแล ว้
ลูกก็รอดแค่สองตัว
“ไฟซาล”
“ครับ”
“ได้พาเจ้าไวต์ไปวิง่ บ ้างหรือเปล่า”
“ผมสั่งคนเลี้ยงแล ้วครับ”
“ฉันมัวแต่งานยุ่งไม่ได้เข ้าวังเลย” ตลอดสองสัปดาห์มานี้เจ้าไวต์
มัน จะเหงาหรือ เปล่า น่ ะ สิ สงสัย เย็น นี้ ต อ้ งกลับ ไปหามัน สัก หน่ อ ย
มัน ไม่มีปี ก บิน ตามเหมือ นเจ้า แบล็ก และใช่ นกเหยี่ย วของเขาชื่อ
เจ้าแบล็ก ส่วนเสือขาวตัง้ ชื่อง่ายๆ ว่าไวต์ ขาวเหมือนตัวมันนั่นแหละ
16 ท่านชีคก่อการรัก

“เย็นนี้กลับวังไหมครับ ท่านหญิงทรงถามถึง”
“ท่านแม่ก็ถามถึงบ่อย” เพราะแม่มเี ขาเป็ นลูกคนเดียว ท่านรัก
และเป็ นห่วง แม้วา่ เขาจะโตจนอายุสามสิบท่านก็ยงั ห่วงเหมือนเดิม
“ท่านหญิงคงเหงานะครับ”
“ไฟซาล แกนี่นะ มันแสนรูไ้ ปหมดทุกเรือ่ ง” แค่มนั อ้าปากเจเดน
ก็มองเห็นไปถึงลิ้นไก่ ไม่เขา้ ใจว่ากะอีแค่ เขาโสด ท�ำไมทุกคนต้อง
เดือดร้อน และแม่คงอยากเจอเขาเพือ่ ใหเ้ ขาดูตวั กับใครสักคนที่ท่าน
หวังว่าจะถูกตาต้องใจเขา ซึ่งที่ผ่านมาเจเดนบ่ายเบีย่ งมาตลอด หรือ
ไปเจอบ ้างก็แค่มารยาท เขาไม่เคยสานต่อ
จะว่าไปเรื่องความชอบ มีคนเดียวทีแ่ ว่บผ่านมาในสมองของเขา
แต่ตอนนี้เธอแต่งงานมีลูกไปแล ้ว ใบหน้าหวานของเกลือ ดวงตากลมโต
คู่นนั้ น่ารักน่ามอง เธอเป็ นผู ้หญิงเรียบๆ ง่ายๆ มองไม่เคยเบือ่ เจเดน
ปรารถนาผู ้หญิงแบบนัน้ ผู ้หญิงทีอ่ ยู่ดว้ ยแล ้วรูส้ กึ สบายใจ
รอยยิ้มของท่านชีคท�ำเอาไฟซาลต้องกระแอมกระไอ ท�ำงาน
ด้วยกันมานาน คนทีจ่ ะท�ำให ้ท่านชีคผู ้สุขมุ เยือกเย็นยิ้มได้มไี ม่กค่ี นหรอก
“อะไรติดคอล่ะไฟซาล”
“ท่านชีคมากกว่าครับ ยิ้มอะไร”
“เรื่องของฉันไหม”
“หวังว่าคงไม่ได้นึกถึงสาวไทยคนนัน้ ”
“หึ อย่ารูใ้ ห ้มาก” ว่าแล ้วก็ชูแขนขึ้น ให ้นกเหยีย่ วบินขึ้นฟ้ าแล ้ว
เดินกลับไปทีร่ ถ แดดเริ่มอ่อนแสงลงแล ้ว ควรกลับสักที พรุ่งนี้เดีย๋ ว
ให ้คนมาตรวจความเรียบร้อย
“ท่านชีคเคยปิ ดผมมิดเหรอครับ” ไฟซาลหัวเราะเบาๆ เขากับ
ท่านชีคเหมือนเพือ่ นเหมือนพี่ รู้ใจเพราะเติบโตมาด้วยกัน ไว้ใจซึง่ กัน
และกัน เขาจะเป็ นเกราะก�ำบังไม่ให้ใครมาท�ำร้ายท่านชีคเป็ นอันขาด
บุญคุณล ้นหัวจากท่านหญิงทีม่ อบให ้ครอบครัวเขามากมายมหาศาล
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ไฟซาลรูใ้ จเขาไปหมด ถ ้ามันเป็ นผู ้หญิงมันคงได้เป็ นเมียเขาแน่ๆ
ไม่รูว้ ่าอีกเมื่อไรผู ห้ ญิงที่เราคิดว่าใช่ จะผ่านเขา้ มาในชีวติ เพราะมัน
ไม่งา่ ยเลยทีเ่ ราจะเจอคนถูกชะตา โลกใบนี้มคี นมากมาย แต่ไม่ใช่ทกุ คน
ทีจ่ ะท�ำให ้เราหยุด
“เกลือ...เธอคือของคนอืน่ ”
เจเดนยิ้มให้ตวั เอง บ ้าบอจริง จู่ๆ ก็นึกถึงเมียชาวบ ้าน คนอืน่
รู เ้ ข า้ คงได้อ าย ที่ชีค รัช ทายาทแบบเขาขาดแคลนคนในใจจนต้อ ง
นั่งมโนภาพถึงเมียคนอืน่

เพือ่ นสาวตัวดีพาวนิดามาหยุดยังร้านอาหารไทยชื่อดัง ร้านนี้

คนแน่ นขนัด แต่เพื่อนบอกว่าโทร.มาจองโต๊ะไวแ้ ลว้ ถา้ ไม่โทร.จอง
อย่าเสีย่ งมาเพราะคนเยอะมาก นักท่องเทีย่ วฝรั่งต่างชาติกช็ อบ เพราะ
รสชาติอาหารไทยจัดจ้านมีหลากรสหลากเมนู แต่ละจานตีเป็ นเงินไทย
แล ้วแพงพอตัว ราคาสีร่ อ้ ยอัปนะ แต่ส่วนใหญ่จะเกินตลอด
“คนเยอะมาก”
สิตาหันมาบอก ฝากรถเรียบร้อยก็เดินเคียงข ้างกันเข ้าไปในร้าน
มีป้ายอาหารไทยตัวใหญ่ยกั ษ์ แล ้วเธอไม่รรี ออะไรทัง้ นัน้ พอนัง่ บนโซฟา
เรียบร้อยก็จดั เมนู หนักๆ เลยจ้า ต้มย�ำทะเลน�ำ้ ข ้น ย�ำรวมมิตร และ
ขาดไม่ได้เลยผัดกะเพราไก่ ใครๆ ก็บอกว่ามันเป็ นเมนู ส้นิ คิด ยอมรับ
ว่าจริง แต่สำ� หรับใครทีเ่ ดินทางต่างประเทศบ่อยๆ จะรูว้ า่ อาหารฝรัง่ เศส
ระดับมิชลินสตาร์ยงั สู ้ข ้าวผัดกะเพรากับต้มย�ำแบบไทยๆ ไม่ได้เลย
ของมันต้องกิน ต้องจัดหนัก เพราะพรุ่งนี้จะต้องกินแต่อาหาร
เน้นโปรตีนเพื่อเตรียมลงวิ่ง ฉะนัน้ เย็นนี้ขอสักหน่ อยเถอะ วุน้ เสน้
สนุกกับการสั่งอาหารมาก
“ห ้าอย่างแล ้วย่ะคุณเพือ่ น”
18 ท่านชีคก่อการรัก

“โทษที”
“ตะกละเหมือนไม่เคยกินไปได้ยายวุ ้น เป็ นเอามาก”
“ต้อ งกิน สะสมพลัง งานหรอก เวลาวิ่ง ต้อ งใช้พ ลัง งานเยอะ”
คนเห็นแก่กนิ แก้ตวั ไปข ้างๆ คูๆ แต่รวมๆ มันก็มสี ่วนนั่นแหละ พรุ่งนี้
จะกินรสจัดไม่ได้ อาจท�ำให ้กระเพาะอาหารรวน
“รอ หิวมาก”
ระหว่างรอสายตานักส�ำรวจของวุ ้นเส ้นก็กวาดมองไปรอบๆ ลูกค้า
ส่วนใหญ่เป็ นฝรัง่ และคนไทย ส่วนคนอาหรับก็มบี ้าง อ้อ โต๊ะทีเ่ ยื้องๆ
กับเราคนที่นั่งหล่อมากเลย คือเหมือนอาหรับผสมตะวันตก อะไร
ท�ำนองนัน้ เขาหล่อออร่าจนเธออดมองไม่ได้ หล่อทะลุเพดานเลยนะเนี่ย
“มองไรวุ ้น”
“เอิม่ ...”
“อา...ใหต้ าย ฉันนึกว่าแกไร้หวั ใจ มองหนุ่ มนี่เอง แต่เอ๊ะ นั่น
ชีคเจเดนนี่นา คุณพระ ได้เจอตัวจริงแบบตัวเป็ นๆ เลยนะเนี่ย” สิตา
ยกมือกุมระหว่างอกประหนึ่งเจอเจ้าชายก็ไม่ปาน แต่ถา้ เทียบเขาเป็ น
เจ้าชายก็ใหอ้ ยู่นะ เขาหล่อมาก โดยเฉพาะการท�ำสายตานิ่งๆ ก่ อน
ฝ่ ายนัน้ จะเหลือบมาทางเธอ คนถูกจับได้รีบหันหน้าไปทางอื่นทันที
ประมาณว่าไม่รไู้ ม่ช้ ี
“หันมาสิตา”
“มองคนหล่อผิดตรงไหน”
“อย่าไปจ้องมาก เขาเปล่งล�ำแสงอ�ำมหิตมาแลว้ เห็นไหมเล่า”
วุน้ เสน้ ไม่ได้กล่าวเกินจริง พอช�ำเลืองตาไปมอง อีกฝ่ ายก็จอ้ งเขม็ง
จ้องจริงๆ นะ ถ ้าจะมองแรงขนาดนี้เอามีดมาไล่ฟนั กันเลยเถอะ สาวเจ้า
ประชดประชันในใจ
“ท่านชีคชอบท�ำหน้าแบบนี้อยู่แลว้ หน้าเดียว” สิตาเอ่ยยิ้มๆ
คนทัง้ ประเทศรู้ดี ว่ า ชีค เจเดนเป็ น คนสุ ขุม แลดู ดุ ก ร้า วจนน่ า กลัว
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ในบรรดาพีน่ อ้ ง ชีคเจเดนน่ากลัวสุดแล ้วมัง้ แต่กม็ คี นบอกนะว่า ถ ้าใคร
ท�ำใหท้ ่านชีคยิ้มได้แสดงว่าคนนัน้ สุดยอด เพราะคนส่วนใหญ่ทไ่ี ด้เห็น
อย่างมากก็ทรงยิ้มบางๆ ยิ้มอ่อนๆ ตามมารยาท
“อาหารมาแล ้ว ไม่อยากสนใจ กินดีกว่า” คนหิวอยู่แล ้วเอ่ยขึ้น
ไม่สนใจคนดังระดับประเทศทีเ่ พือ่ นมองด้วยสายตาชื่นชม
“เพือ่ นฉันเห็นแก่กนิ ทีส่ ุด”
“แน่นอน เรื่องกินท�ำให้ฟินพุง”
กุง้ ตัวใหญ่ลอยอยูใ่ นชามต้มย�ำน�ำ้ ข ้น เห็นแล ้วน�ำ้ ลายหก มือบาง
ใช้ชอ้ นตักกุง้ ตัวหนึ่งใส่ปากแลว้ เคี้ยวๆ มันอร่ อยจริงๆ นะ ร้อนๆ
ปนเผ็ดนิดๆ กลมกล่อมสุดๆ สีหน้าของวุ ้นเสน้ แลดูมคี วามสุขจนสิตา
หลุดหัวเราะออกมา
“หิวขนาดนัน้ เลย”
“ยอมรับ กินช้างได้ทงั้ ตัวแล ้วเนี่ย”
“ค่อยๆ กิน ฉันไม่แย่งหรอก” สิตาค่อนข ้างชินกับอาหารพื้นเมือง
ของชาวอาหรับแล ้ว เพราะอยูม่ านาน ส่วนอาหารไทยก็นานๆ มาฝากท ้อง
ไว้รา้ นนี้ เอาแค่พอแก้คดิ ถึงอาหารไทย
“มา ฉันตักกุง้ ให ้แก”
วุ ้นเสน้ บอกเพือ่ น ตัวเองสวาปามกุง้ ตัวใหญ่ไปสามตัวแล ้วควร
จะตักให ้เพือ่ นบ ้าง จังหวะตักกุง้ ในช้อนพนักงานคนหนึ่งเดินชนข ้อศอก
ของเธอ เจ้ากุง้ ตัวอวบมันก็เลยแปรสภาพเป็ นกุง้ บินลอยละลิว่ ไปไกล
จะไม่น่าตกใจเลยถา้ มันไม่เหมือนว่ากุง้ ถูกล็อกเป้ าหมาย ประหนึ่ง
ขีปนาวุธถูกล็อกเป้ า มันช่างพอเหมาะพอเจาะ
สวรรค์ส่งหรือนรกสาป! ใครก็ได้บอกวุ ้นเส ้นทีเถอะ
“ไม่นะ เจ้ากุง้ อวบของฉาน...”
สาวเจ้าตะโกนออกมา ทัง้ เสียดายกุง้ และรู้สกึ ถึงรังสีอำ� มหิตจาก
คนตัวใหญ่ เพราะกุง้ อวบน่ากินดันตกลงบนตักของเขาพอดี คนทัง้ ร้าน
20 ท่านชีคก่อการรัก

ถึงกับเหวอ โดยเฉพาะพนักงานทีห่ น้าซีดลง การ์ดทีย่ นื ข ้างๆ โต๊ะลุกขึ้น
ไม่สิ ไม่น่าใช่ การ์ด องครักษ์หรือเปล่าที่เขาชอบเรียกกันในรัว้ ในวัง
วุ ้นเส ้นคิดอย่างพร่าเลือน
ส่วนเพือ่ นสนิทของเธอพูดอะไรไม่ออก นัง่ นิ่งอ้าปากค้างพะงาบๆ
กลืนน�ำ้ ลายลงคอ หันไปจ้องยังชายหนุ่ มผู้โชคร้าย เขาคือชีคเจเดน
สุดหล่อทีเ่ พือ่ นปลื้ม สีหน้าของสิตาซีดหดเหลือสองนิ้วก่อนหันมาทาง
เพื่อนแลว้ หลับตาลง ราวกับจะปลงหรือสวดมนต์ใหเ้ ธอแคลว้ คลาด
ปลอดภัยอะไรท�ำนองนัน้
ไวเท่าความคิด คนมีความผิดลุกพรวดรวดเร็วถลาเข ้าหา คว ้า
ผ ้าในมือพนักงานก�ำลังจะเข ้าไปเช็ด แต่วุ ้นเส ้นตัดหน้าเอาไปเช็ดให ้ก่อน
จะโดนสั่งประหารหรือเปล่าไม่รู ้ โธ่ ...วันแรกก็มเี รื่องเลย อนาถแท้
ชีวติ วุน้ เสน้ วุน้ เสน้ เหนี่ยวนุ่ มหนึบก�ำลังจะกลายเป็ นวุน้ เสน้ กรอบหัก
แล ้วละ
“ขอโทษค่ ะ ขอโทษค่ ะ ขอโทษ...” และอีกหลายๆ ค�ำขอโทษ
ขอโพยจากสาวซุ่มซ่าม บา้ จริง ความแรงอะไรมันจะเยอะขนาดนัน้
กุง้ มันติดสปริงหรือไง ถึงลอยละลิว่ เลือกทีต่ กได้ดแี ท ้
“หยุด”
ไม่พดู เปล่า มือหนาทีส่ วมนาฬกิ าแบรนด์ดงั ยังจับมือบาง ดวงตา
ของเจเดนนิ่ ง มาก นิ่ ง เสีย จนท�ำ ให ค้ นไม่ก ลัว ใครอย่ า งวุ น้ เส น้ ต้อ ง
กลืนน�ำ้ ลายดังเอื้อก ณ จุดนี้ไม่กล ้าหันมองรอบกาย กลัวทีมงานของ
อีตาชีคหน้านิ่งจะลากเข ้าไปลานประหารน่ะสิ
ไม่นะ ชีวติ ของวุ ้นเส ้นต้องไม่เป็ นแบบนี้สิ
“ขอโทษจริงๆ เพคะท่านชีค” เอาวะ อ่อนน้อมเข ้าไว ้ พูดให ้เพราะ
เท่าทีส่ มองจะนึกค�ำภาษาอังกฤษออก เงยหน้าสบตากับท่านชีคอีกครัง้
“ซุ่มซ่าม”
จ้า...ด่ามาเลย จะด่าอะไรวุ ้นเส ้นคนนี้กไ็ ด้ตามสบาย ขออย่างเดียว
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อย่าฆ่าแกงกันก็พอ ยังไม่ได้วง่ิ มาราธอนเลย ยังตายไม่ได้
“ขออภัยเพคะท่านชีค”
มีความก้มหน้าขอโทษ ขยับมือจะเช็ดต่ อ แต่ ท่านชีคจับแขน
ของเธอดันออก กุง้ ตัวนัน้ มันช่ างเหมาะเหม็ง ว่าแต่ ว่า...เจ้ากุง้ อวบ
ท�ำไมต้องนอนนิ่งตรงเป้ าพอดิบพอดีเลยเล่า จะหยิบออกก็ไม่กล ้า ตอน
ใช้ผ ้าปัดเธอก็แค่ปดั ตรงน�ำ้ ทีม่ นั กระเซ็นรอบๆ ตรงบริเวณขาเท่านัน้
“หยิบกุง้ ออก”
“ฮะ! อะไรนะคะ” งงดิ ท�ำไมท่านชีคไม่หยิบเอง เกิดนิ้วเล็กๆ
จกผิดไปโดนกุง้ มังกรของท่านชีคเขา้ จะว่าอย่างไร ไม่นะ ไม่อยาก
แตะต้องห่อหมกกุง้ มังกร!
“หูไม่ด?ี ”
“ปะ เปล่าเพคะ” เสียงเบาอ้อมแอ้ม ไม่อยากมองรอบกายเลยว่า
ตอนนี้บรรยากาศมันเป็ นอย่างไร สภาวะเดดแอร์ปกคลุมกะทันหัน
ไม่รู้สติ าเพือ่ นรักยังมีชวี ติ อยู่ไหม พนักงานร้านก็ไม่กล ้าเข ้ามา ทุกคน
หน้าซีด คงเพราะอีกฝ่ ายคือคนดังของประเทศ
“หยิบกุง้ ออก” เจเดนย�ำ้ ประโยคเดิม มองนิ่งไม่หนั หน้าไปทางอืน่
และใช่ ความนิ่งของเขาท�ำใหค้ นรอบกายกลัวเสมอ บางคนยังบอก
หากเขาไม่ใช่ชคี เขาคงเป็ นมาเฟี ย ยอมรับไม่เถียง แต่ความในใจทีร่ สู้ กึ
ของเจเดนตอนนี้ใครจะรู ้
ชีคหนุ่มก�ำลังรู้สกึ สนุ กกับการได้แกล ้งผูห้ ญิงตัวเล็กๆ ตรงหน้า
ตอนถูกเธอจ้องมองเขารู้สกึ แปลกใจที่เธอกลา้ มองแบบตาไม่กะพริบ
คงเพราะเจ้าตัวไม่รูว้ า่ เขาคือใคร เจเดนไม่ใช่คนเรือ่ งมากเจ้ายศเจ้าอย่าง
ต�ำ แหน่ ง ชี ค เป็ น เพีย งเครื่ อ งประดับ ยศถาบรรดาศัก ดิ์จ อมปลอม
แต่คนในประเทศลว้ นคิดไปเองจึงเกรงอกเกรงใจ อย่างเช่นตอนนี้สิ
ไม่มใี ครกลา้ ขยับเลย ส่วนไฟซาลน่ ะ หมอนี่มนั แกลง้ เขารู ้ มันคง
อยากรูว้ า่ ยายคนซุ่มซ่ามจะท�ำอะไร
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“ยะ หยิบเลยเหรอเพคะ”
“ตามนัน้ ” ตอบสัน้ ๆ ด้วยน�ำ้ เสียงเย็นยะเยือก ท�ำเอาทุกคน
ในร้านแทบไม่กล ้าหายใจ ไม่อยากมองไม่อยากจับจ้อง แต่กแ็ อบลุ ้นว่า
สาวน้อยร่างเล็กจะหาทางออกอย่างไร ท่านชีคจะเอาเรื่องหรือเปล่า
เพือ่ นร่วมธุรกิจต่างชืน่ ชม แต่กติ ติศพั ท์วา่ เขาโหดนัน้ ก็ไม่นอ้ ยหน้า
ความจริงเป็ นอย่างไรไม่มใี ครรู ้ แต่เจเดนไม่เคยคิดแก้ข่าว เขาเฉยๆ
กับการเป็ นข่าว เพราะสิง่ ทีช่ ายหนุ่มชอบคือการลงมือท�ำมากกว่าการใช้
ปากท�ำ
“เร็วสิ”
“เพคะๆ หยิบกุง้ เดีย๋ วนี้แล ้ว”
ไม่สนใจอะไรทัง้ นัน้ วนิ ดาหลับหู หลับตาหยิบกุง้ ตัวนัน้ ออก
แม่เจ้า ลุน้ ยิ่งกว่าหวยอีกเถอะ หยิบออกมาวางบนทิชชู แลว้ จัดการ
เช็ดตรงนัน้ ของท่านชีค
ย�ำ้ ว่าตรงนัน้ เอ่ อ...ก็ตรงห่ อหมกกุง้ มังกรนั่นแหละ เช็ดไป
หน้าแดงไป คือมันเขิน ท�ำไมท่านชีคไม่เขินบา้ งเล่า เอาแต่ ทำ� หน้า
ระนาบเดียวมองเธอไม่วางตา
“หยุด จะเช็ดให ้เลขขึ้นหรือไง”
“ขอโทษเพคะ”
“ไปได้แล ้ว”
“พะ เพคะ” รีบหันหลังกลับมานั่งโต๊ะอย่างไว อารมณ์ความหิว
ก่อนหน้าหายเป็ นปลิดทิ้ง สักพักเธอก็เห็นคนของท่านชีครับถุงมาจาก
พนักงาน น่ าจะเป็ นการสั่งอาหารกลับไปรับประทานที่วงั อ่อย ท�ำไม
เรื่องขายหน้าต้องมาเกิดกับวุ ้นเส ้นด้วย
“กินต่อสิ”
“มีปากแล ้วไงยายสิตา”
“อืม ก็พวกท่านชีคออกไปหมดแล ้ว ค่อยหายใจทั่วทอ้ งหน่ อย
กานต์มณี 23

ฉันนึกว่าแกจะโดนสั่งจ�ำคุกซะละ” ยายเพื่อนบา้ พูดใหก้ ลัวใช่ ไหม
ถามจริง
“ขูเ่ หรอ”
“ท่านชีคเจเดนเนี่ย เป็ นองค์รชั ทายาทล�ำดับทีส่ าม นอกจากขึ้นชือ่
เรื่องความหล่อ ความนิ่ง เขายังแลดูน่ากลัวด้วยนะ มีขา่ วโคมลอยว่า
ท่านชีคเป็ นพวกเอ่อ...” สิตาขยับเขา้ มาใกลเ้ พื่อป้ องปาก ความจริง
วุ ้นเส ้นไม่เข ้าใจเพือ่ นเลยจะป้ องปากท�ำไม อย่างไรก็คยุ ภาษาไทย ไม่มใี คร
ฟังออกหรอก แต่เอาน่า ขยับหูไปใกล ้ๆ เพือ่ ความสบายใจของเพือ่ น
“ยังไง ต่อสิ”
“เป็ นพวกซาดิสม์สแิ ก หมายถึงเรื่องบนเตียงน่ ะ สาวๆ รับกัน
ไม่ค่อยไหว เจ้าตัวถึงไม่มเี มียไง” ค�ำพูดของเพือ่ นท�ำเอาวุ ้นเส ้นถึงบางอ้อ
บางทีเขา้ ใจแลว้ ว่าหล่ออย่างเดียวไม่พอ ต้องเป็ นคนดีดว้ ย แต่ เธอ
ก็ไม่กล ้าฟันธงตัดสิน การพูดคุยไม่ก่ปี ระโยคเอามาตัดสินว่าดีหรือเลว
ไม่ได้ เพราะไม่ได้สมั ผัสเนื้อแท ้
“อ้าว รูแ้ บบนี้ทำ� ไมแกยังเคลิ้มกับความหล่อ”
“ก็ชคี เจเดนหล่อจริงๆ ไหมล่ะ หรือแกจะปฏิเสธฮะยายวุ ้น”
“เออ...ก็หล่อจริงอะไรจริงแหละ ไม่เถียง” ตอนเข ้าใกล ้ ยอมรับ
เลยว่าใจสั่นไปหมด แถมกลิน่ น�ำ้ หอมก็หอมน่าหลงใหล
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ระหว่างนั่งมาในรถสิตาก็สวดเพือ่ นยับ บ่นเรื่องความซุ่มซ่าม

และแรงถึก แรงควายที่เ จ้า ตัว มีนั่ น แหละ ถ า้ เป็ น ผู ห้ ญิ ง อื่น กุ ง้ คง
ไม่กระเด็นไกลขนาดนัน้ แต่เพราะเพือ่ นเธอพลังเยอะเกิน โดนกระแทก
ช้อนมันก็เลยตวัดท�ำให ้กุง้ ลอยไปหาท่านชีคอย่างทีเ่ ห็น ท�ำเอาเงียบกริบ
กันทัง้ ร้าน นี่ยงั จ�ำเหตุการณ์ได้ตดิ ตาและคงจะจ�ำไปจนวันตาย
“พอเลยเลิกบ่น”
“เพราะใคร”
“ยายพนัก งานนั่ น ผิด แล ว้ ท่ า นชีค ก็ ไ ม่ได้ว่า อะไรสัก หน่ อ ย”
พยายามมองในแง่ดี เพราะจนถึงตอนนี้เธอก็ยงั รู้สกึ หวั่นๆ กับท่าทาง
นิ่งๆ จนดูน่ากลัว แอบคิดว่าถ ้าเขายิ้มหรือแย้มปากสักนิด วุ ้นเส ้นคนนี้
คงจะยิ้มตอบและไม่รสู้ กึ อยู่ใกล ้คนเผด็จการ
ความหล่อกับนิสยั ส่วนตัวมันคนละเรื่องต้องแยกจากกัน อันนี้
พอเข ้าใจ แต่เธอไม่ได้ถูกลากไปโบยหรือเฆีย่ นตีอะไรสักหน่อย เหมือนว่า
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พอได้ของกินตามสั่งเรียบร้อย ท่านชีคก็ออกไปพร้อมกับองครักษ์
ส่วนทหารด้านนอกก็ไม่ได้เข ้ามาแต่อย่างใด
“แกไม่เข ้าใจ”
“ยังไงอะสิตา”
“คือแกเข ้าใจไหมว่าท่านชีคเป็ นเชื้อพระวงศ์”
“อาฮะ แล ้วไงต่อ”
“เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้น หากแกโดนข ้อหาประทุษร้ายขึ้นมา อย่าหวัง
เลยจะได้กลับเมืองไทย ท่านชีคเป็ นลูกของผูน้ ำ� ประเทศ การปองร้าย
เป็ นเรือ่ งทีเ่ กิดขึ้นได้” สิตายังเล่าอย่างหวัน่ เกรง แต่คนทีก่ ำ� ลังถูกกล่าวหา
ว่าปองร้ายอยากจะร้องเฮ้ยหนักมาก คืองง เข ้าใจไหมว่า...
“คนอย่างฉันนี่นะ ยายวุน้ เสน้ นี่เหรอจะกระท�ำการประทุษร้าย
ท่านชีคด้วยกุง้ กุง้ เนี่ยนะแก” ให ้ตายเหอะ ถ ้าใครมันตัง้ ข ้อหาแบบนี้นะ
ขอคัดค้านหัวชนฝา
“รู ้ แต่แกเข ้าใจไหม คนมีอำ� นาจสามารถเปลีย่ นขาวให ้เป็ นด�ำได้
เกิดท่านชีคโมโหขึ้นมามันจะยุง่ แต่กถ็ อื ว่ารอดตัวไปทีท่ า่ นชีคไม่เอาเรื่อง”
“โอ๊ย คุณเพือ่ นมโนเกินไปแล ้วเถอะ พนักงานเดินมาชนศอกฉัน
ช้อนมันก็ตวัดแลว้ กุง้ ในช้อนมันก็เลยทรยศด้วยการเจอแรงเหวี่ยง
ของโลกไปลงกลางเป้ าของท่านชีค เรื่องมีแค่น้ ีเลยแก อย่ามาประทุษรง
ประทุษร้ายบ ้าบอมาก” เรื่องไรจะยอมรับ ถ ้าผิดก็ตอ้ งผิดทัง้ สองคน
“ก็ดแี ล ้วทีเ่ รื่องไม่เยอะ”
“ถ ้าถูกหาเรื่องนะฉันสู ้ตาย”
“เหมือนเดิมตลอดนะเธอ”
“สิตาก็รูว้ า่ คนอย่างวุ ้นเส ้นไม่เคยยอมใคร” ถ ้าตัวเองไม่ผดิ ก็ไม่มี
ทางยอมหรอก ไปเปิ ดกล ้องวงจรปิ ดดูยงั ได้เลยว่าเธอไม่ได้ตงั้ ใจ
“เก่งตลอด”
“ว่าแต่ นี่ยงั คาใจมาก ท�ำไมเธอบอกว่าท่านชีคโหด”
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“ก็เล่ากันมาปากต่อปากนั่นแหละ แต่ข ้อเท็จจริงยังไงไม่รูห้ รอก”
คนฟังได้แต่ส่ายหน้า ไอ้ปากต่อปากนี่ลากกันลงนรกมานักต่อนักแล ้ว
“ก็แค่ขา่ วลือ”
“แต่ถ ้าไม่มมี ลู คนจะพูดถึงเหรอ” ใบหน้าหวานครุ่นคิด พยักหน้า
เบาๆ แต่ชา่ งท่านชีคเหอะ ไม่เกีย่ วกันสักหน่อย จะดีหรือเลวก็ไม่เกีย่ วกัน
ชาติน้ ีวุน้ เสน้ กับท่านชีคคงไม่โชคร้ายมาเจอกันอีกหรอก คนหน้านิ่ง
แบบนัน้ มันเดายากว่าอีกฝ่ ายคิดอะไรอยู่ แลดูน่ากลัว
พอถึงห ้องก็ท้งิ ตัวลงนอน พรุ่งนี้เธอจะไม่ออกไปไหน จะสัง่ สเต๊ก
มากินเพือ่ สะสมพลังงาน มะรืนวิง่ แต่เช้า ไม่เข ้าอันดับแรกๆ ก็ขอเข ้า
ล�ำดับกลางๆ แต่ถา้ เขา้ ล�ำดับสิบถึงหา้ สิบก็ได้รางวัลเหมือนกัน ที่มา
รายการนี้นอกจากเจอเพือ่ นก็หวังรางวัลนี่แหละ
“ฉันกลับก่อนนะ”
“เจอกันมะรืน”
“โอเค”
“ขับรถดีๆ นะ”
“อืม” พอสิตาออกจากหอ้ ง วนิดาก็กลิ้งบนเตียงนอนหอมๆ
มองผลไม้ในจาน มีผลไมแ้ ละกลว้ ย โรงแรมนี้แพงนิดหน่ อยเพราะ
ใกล ้สถานทีจ่ ดั งาน ใกล ้จุดสตาร์ตเป็ นโรงแรมห ้าดาว แต่พอจองพร้อม
ตัว๋ เครื่องบินจึงถูกลงมาหน่อย เลือกจองแบบแพ็กเกจราคาจะไม่แพง
“ว่าแต่ โทร.หาแม่ดกี ว่า”
ต่ อ สายไปหลายรอบทางบ า้ นก็ไ ม่ร บั หรือ ว่า หลับ กัน ไปแล ว้
ปากอิ่มมู่ทู่ลงเพราะเวลาต่างกัน ถอนหายใจเฮือกใหญ่ แลว้ ก็มสี าย
เขา้ มา เธอยิ้มกว ้าง
“หวัดดีค่ะม ้า”
“ไงลูก ถึงทีห่ มายปลอดภัยดีไหม” ไม่อยากจะเม ้าธ์มอยหอยสังข์
หรอก กลัวแม่จะเป็ นห่วง อย่างไรเธอก็เป็ นผู ้หญิง ไม่เล่าดีกว่า
กานต์มณี 27

“ค่ะ ปลอดภัยดีไม่มเี รื่องอะไร มะรืนถึงจะวิง่ ”
“ไปแค่เจ็ดวันใช่ไหมลูก”
“ใช่ค่ะ เจอสิตาแล ้วค่ะ สิตาท�ำตัวเป็ นไกด์ทด่ี ”ี ข ้างฝ่ ายคนเป็ นแม่
ได้ฟงั แบบนี้กส็ บายใจ ต่อให ้ลูกโตแค่ไหนก็ยงั มองเป็ นเด็กวันยังค�ำ่
“ปะป๊ าล่ะคะ”
“นอนแล ้วลูก วันนี้คงเหนื่อย ไปดูโรงงานกับตาใหญ่มา”
“อ้อ ค่ะ บอกปะป๊ าด้วยนะคะว่าวุ ้นคิดถึง” บางทีการมีครอบครัว
ก็ไม่จำ� เป็ นหรอกว่าไหม อย่างไรเธอก็มพี ่อมีแม่มพี ่ๆี อยู่เป็ นเพื่อน
เพราะแบบนี้ถงึ ไม่เคยสนใจมีแฟน
แต่ป๊ากับม ้าก็ชอบเอาลูกเพือ่ นมาคุยให้ฟงั ว่าคนนัน้ คนนี้แต่งงาน
แล ้ว อยากให ้เธอแต่งบ ้าง จะได้มหี ลานให ้อุม้ เอาตรงๆ บรรดาพีช่ าย
ยังไม่ลงจากคานสักคน แล ้วท�ำไมเธอต้องอยากลงจากคานด้วย อยาก
มีหลานก็ให้พ่ชี ายสองคนแต่ งงานมีลูกให้สิ คนอย่างวุน้ เสน้ ไม่ยอม
ถูกจับคลุมถุงชนหรอก
“ม ้าก็คดิ ถึงวุ ้น ว่าแต่...หนู สติ ามีแฟนหรือยังล่ะลูก”
“ยังเลยค่ะ โสดครือกัน”
“เฮ้อ เด็กๆ พวกนี้น่ีนา้ ท�ำไมไม่มแี ฟนก็ไม่รู้” คือตอนนี้ทโ่ี สด
ก็มแี ค่เธอกับสิตาสองคนหรอก เพือ่ นคนอื่นมีแฟนหมดแล ้วเพียงแต่
ยัง ไม่ไ ด้แ ต่ ง งาน บางคนก�ำ ลัง สร้า งฐานะให้มั่ น คง ผู ห้ ญิง ยุ ค ใหม่
ไม่จำ� เป็ นต้องพึง่ พาผูช้ ายอย่างเดียว การยืนด้วยขาตัวเองมันเป็ นอะไร
ทีน่ ่าภาคภูมใิ จสุดแล ้ว
“อย่าบอกนะว่าม ้าคิดจะให้วุ ้นไปเป็ นคู่ดูตวั กับใครอีก” บอกเลย
อย่างไรก็ไม่ยอมเด็ดขาด
“ไม่ถงึ ขนาดนัน้ หรอก ม ้าเคยบังคับวุ ้นได้หรือไง” เรื่องความดื้อ
วุ ้นเส ้นดื้อทีส่ ุดแล ้วในจ�ำนวนพีน่ อ้ งทัง้ หมดสามคน
มา้ กับป๊ าคงอยากบังคับแต่ทำ� ไม่ได้ต่างหาก จึงต้องปล่อยเลย
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ตามเลย ทว่า ยิ่ง นานวัน อายุ ม ากขึ้น ทัง้ คู่ ก็ เ พีย รพยายามจะสรรหา
หนุ่ ม หล่ อ มาให ท้ ำ� ความรู ้ จ กั แต่ ส่ ว นใหญ่ ก็ พ วกอาตี ๋ห น่ อ มแน้ม
ไอ้พวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ เห็นแล ้วไม่น่าเอามาท�ำพันธุส์ กั คน
“ม ้าก็ วุ ้นไม่ชอบนี่”
“ทีโ่ น่นดึกไหมลูก”
“ยังค่ะ ยังไม่คำ� ่ เลย”
“อาบน�ำ้ นอนพักผ่อนนะลูก แม่กจ็ ะเข ้านอนแล ้ว” เสียงแม่ปิดปาก
หาวดังเขา้ มาในมือถือ สาวเจ้าจึงคิดว่าควรวางสายได้แลว้ แม่จะได้
พักผ่อน
“ฝันดีค่ะ วุ ้นรักหม่าม ้านะคะ” กรอกเสียงหวานอย่างออดอ้อน
“รักวุ ้นเหมือนกันจ้ะ”
แค่ น้ ีคืนนี้ก็ฝนั ดีแลว้ พรุ่งนี้จะเก็บตัวหนึ่งวัน ว่าแลว้ ก็ลุกไป
อาบน�ำ้ ใหช้ ุ่มชื่น ก่อนมาทิ้งตัวลงนอนสบายอารมณ์ พอหัวถึงหมอน
ไม่นานวนิดาก็หลับเป็ นตาย อาจด้วยเวลาของทีน่ ่ีกบั เมืองไทยต่างกัน
ด้วย จึงหลับง่ายและหลับลึก

ส ายตาอ่อนหวานรู้สึกพึงพอใจเมื่อตักอาหารโปรดเขา้ ปาก

ก่อนเหลือบสายตามองบุตรชายทีย่ ้มิ พอใจเมือ่ เห็นคนเป็ นแม่เจริญอาหาร
แม่ชอบอาหารไทย และเป็ นพวกเมนู ตม้ ย�ำ และพวกย�ำต่างๆ บางเมนู
ประยุกต์กบั อาหารพื้นเมืองของทีน่ ่ี ท�ำให ้รสชาติกลมกล่อมถูกปาก
เจเดนตักกับขา้ วใส่จานใหแ้ ม่อีกอย่ างเอาใจ เขาเป็ นลู กชาย
คนเดียวของท่าน ไม่ดูแลปรนนิบตั ทิ ่านแล ้วใครจะท�ำ คนอืน่ หมืน่ แสน
ก็คงไม่มคี วามหมายกับแม่เท่าเขาท�ำเอง นี่เป็ นอีกด้านทีม่ แี ค่คนในวัง
เท่านัน้ จะได้เห็น เพราะคนภายนอกมักเห็นเพียงหน้ากากทีเ่ จเดนสวมไว ้
“กินเยอะๆ นะครับท่านแม่”
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“จ้ะลูก แม่เจริญอาหารมาก สมกับทีแ่ ม่แขวนท ้องรอ”
“ขอโทษทีม่ าช้าครับ งานผมยุ่งจริงๆ”
“เบาๆ งานบ ้างก็ได้ลูก หักโหมเกินไปแล ้ว งานราษฎร์งานหลวง
ก็ทำ� หมด บินไปเมืองนอกเป็ นว่าเล่น” ลู กชายติดต่ องานธุ รกิจด้วย
ตัวเอง และดู เจ้าตัวจะสนุ กสนานกับงานที่ทำ� แต่ ท่านหญิงฟาติมา
เป็ นห่วงลูกชาย อยากให ้เจ้าตัวมีชายามาดูแลปรนนิบตั ิ
“ผมไปติดต่องานนี่ครับ”
“ใหค้ นอื่นท�ำบา้ งเถอะ คนของลูกเยอะแยะ หรือ...มีอะไรดีๆ
ปิ ดบังแม่” ท่านหญิงยิ้มอ่อนโยนอย่างมีความหวัง แต่พอลูกชายส่ายหน้า
เหมือนเป็ นการดับฝัน อายุอานามสามสิบแล ้วแต่ยงั ไม่แต่งงาน ท่านเอง
ก็อยากจะอุม้ หลาน วังนี้จะได้ไม่เงียบเหงา
ชีคเจเดนรู้ดวี ่ามารดาต้องการอะไร เขาไม่ใช่ไม่คิดเรื่องนี้ แต่
คนทีถ่ กู ตาต้องใจก็มเี จ้าของแล ้ว ครัน้ จะให ้เขาคว ้าใครก็ได้มาเป็ นคู่ชวี ติ
โดยปราศจากความรูส้ กึ มันเป็ นเรื่องทีย่ ากยิง่ กว่า เขาไม่กล ้าเอาตัวเอง
ไปเทียบพระบิดา แต่เขาก็ไม่อยากมีหลายเมีย ต้องการมีเมียเดียว
“คงอีกนานครับ”
“หล่อเลือกได้”
“ความจริงผมไม่ได้อยากเลือกครับ แต่มนั ไม่มใี ครถูกใจเลย”
“รอนางฟ้ าตกมาจากสวรรค์หรือไงหึ แม่ตอ้ งรอต่ อไปใช่ ไหม
อย่าลืมสิเจเดน แม่แก่ลงทุกวัน ไม่รูจ้ ะตายวันตายพรุ่ง แม่แค่อยาก
มีโอกาสเห็นหน้าหลานตัวเล็กๆ ให้ช่นื ใจ”
เจเดนส่ายหน้ายิ้มๆ เพราะเขายังท�ำใหแ้ ม่ตอนนี้ไม่ได้ๆ หลังๆ
แม่รบเร้าหนักขึ้น แต่ทา่ นก็เข ้าใจว่าเขางานยุง่ ทว่ายุง่ แค่ไหนเขาก็ไม่เคย
ละเลยซื้อของโปรดมาให ้ท่าน และแวะมานอนค้างทีห่ วังแห่งนี้
“ท่านแม่ ผมขอเวลานะครับ”
“เอ...ถ ้าจ�ำไม่ผดิ ชีคเจเดนของแม่ขอเวลามาตัง้ หลายปี แล ้วไหมลูก”
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ท่ า นหญิง ฟาติม ายิ้ม ล อ้ เลีย นบุต รชายที่ท ำ� หน้า จะยิ้ม ก็ไ ม่ใ ช่ จะบึ้ง
ก็ไม่เชิง เป็ นใบหน้าเหมือนยอมรับโดยดุษณีวา่ มีความผิด ดังค�ำพูดทีว่ า่
ค�ำพูดคือนายของเรา ถ ้าพูดไปแล ้วต้องรับผิดชอบ
“ขอโทษครับ”
“ขอโทษท�ำไม ท่านชีคไม่ผดิ สักหน่อยนี่ลูก”
“มันคือค�ำพูดแบบขอไปที” บางทีท่านอาจจะกดดันบุตรชาย
มากไปจริง ๆ แต่ ก ระนัน้ ตนเองก็ อ ยากมีห ลานเลี้ย งเหมือ นพี่ห ญิง
ภรรยาล�ำดับที่สองของสามี ซึ่งเป็ นพระมารดาของชีคฮาริซ รายนัน้
มีหลานตัวน้อยๆ ตาสีฟ้าน่ารักให ้เลี้ยง แต่...ก็อกี นั่นแหละ หลานน้อย
ซนมากชนิดทีว่ า่ เอาแต่ใจสุดๆ
“แม่ร”ู้
“ท่านแม่ไม่โกรธผมเหรอครับ”
“เรื่องแบบนี้มนั บังคับกันไม่ได้ ว่าแต่...พรุ่งนี้ท่านชีคของแม่ยุ่ง
หรือเปล่าลูก” สายตาแบบนี้ น�ำ้ เสียงอ่อนหวานระดับสิบ ชักไม่น่าไว ้วางใจ
เลยแฮะ
“พอว่างช่วงเช้าจนถึงเทีย่ งครับ แต่ชว่ งบ่ายจะออกตรวจความพร้อม
จุดปล่อยตัวอีกทีครับ” คนเป็ นแม่พยักหน้าเบาๆ อย่างเข ้าใจ
“ถ ้างัน้ ช่วยไปรับประทานอาหารกับ...ลูกสาวเพือ่ นแม่ได้ไหม”
“ท่านแม่...”
“นะลูกนะ ไหนๆ เธอก็มาพักผ่อนทีน่ ่ีแล ้ว”
เจเดนได้แต่ถอนหายใจ ครัน้ จะปฏิเสธมารดาก็ส่งสายตาวิงวอน
ขอร้องมาให ้ ท่านคงจะให ้เขาช่วยดูแลเทกแคร์ลูกสาวของเพือ่ น นี่ขนาด
ท่านไม่ใช่คนเพือ่ นเยอะนะ แต่คนนี้กค็ นทีส่ บิ ไปแล ้วทีท่ า่ นนัดหมายเพือ่
เป็ นการออกเดตแบบท�ำความรูจ้ กั ซึง่ แต่ละคนสวยมาก ยอมรับเลยว่า
หุน่ ดี บางคนเป็ นลูกผสมเหมือนท่านแม่จงึ มีความเป็ นตะวันตกมาปะปน
ทว่ า นั่ น ไม่ ไ ด้อ ยู่ ใ นความสนใจ การปฏิเ สธจะท�ำ ให ท้ ่ า นแม่
กานต์มณี 31

เสียผูใ้ หญ่ อย่างไรท่านก็ได้ชอ่ื ว่าเป็ นแม่ และเป็ นชายาของชีคผู ้ปกครอง
ประเทศ หากผิดนัดหมายจะท�ำใหแ้ ม่ถูกมองไม่ดี ลูกทีด่ อี ย่างเจเดน
จะท�ำอะไรได้ นอกจากไปตามทีแ่ ม่ขอร้องให ้จบๆ ไป
“ก็ได้ครับ”
“ชื่อหนู คริสติน่า” คนเป็ นแม่ย่นื ภาพถ่ายใหด้ ู แต่เจเดนไม่แม ้
จะสนใจมอง คนสวยเจอมาเยอะ มัน คงไม่รู้สึก ตื่น เต้น อะไรเลย
นอกเสียจากว่าเบือ่ หน่าย แต่ทำ� ไงได้ คงต้องไปตามนัด
“ครับ”
“สวยมาก น่ารัก เป็ นดาราต่างประเทศด้วยนะลูก” เหมือนเธอ
เป็ นดาราของตุรกี วงการอะนะ มันก็ตอ้ งหูตากว ้างไกล
“สาวตุรกีเหรอครับ”
“จ้ะ เป็ นลูกเพือ่ นแม่เอง เธอมาเทีย่ ว แม่เลยอยากให ้ลูกช่วยดูแล
เทกแคร์หน่อย”
“ผมจะพยายาม แต่ไม่รูจ้ ะดีแค่ไหนนะครับ”
“นี่เป็ นที่พกั และชื่อร้านอาหาร โรงแรมของเราไงลูก ไปเจอกัน
หน่ อย ทางโน้นก็โสด” คนที่เจเดนอยากคบหาไม่ใช่ สาวสวยระดับ
แนวหน้าของโลก หรือดาราดัง คนทีเ่ จเดนอยากได้เป็ นคู่ชวี ติ คือคนที่
เขามองไม่เบือ่ อยู่ดว้ ยได้ คุยด้วยแล ้วสบายใจ
นัน่ ต่างหากสุดยอดปรารถนาของผู ้ชายทีม่ งี านรัดตัว เพราะถ ้าเขา
คบคนดัง พวกเธอเหล่านัน้ ก็จะท�ำงานจนไม่มเี วลาดูแลครอบครัว
“ท่านแม่คดิ ว่าผมจะไปได้ดกี บั คนสวยเหรอครับ”
“อ้าว แล ้วท่านชีคของแม่ไม่ชอบคนสวยหรอกหรือ”
ท่ า นเอีย งใบหน้า เล็ก น้อ ย เห็น นิ่ ง ๆ แบบนี้ แต่ ท่ า นแอบรู ้
ความเคลื่อนไหวของลู กชายเงียบๆ ไม่อยากใหล้ ู กเกิดความอึดอัด
แต่สอบถามทางไฟซาลอยู่ตลอดเวลา อย่างน้อยก็สอบถามว่าลูกชาย
ควงสาวสวยแบบไหน เพือ่ จะได้จบั ทางลูกชายถูก
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ลู กชายเธอมักควงสาวต่ างชาติเป็ นตะวันตกและอเมริกนั เสีย
ส่วนใหญ่ และมักมีสมั พันธ์กนั เฉพาะเวลาเดินทางไปติดต่อธุ รกิจยัง
ต่างประเทศ ในประเทศคือน้อยมาก ถ ้าจะมีอะไรก็นดั มายังเพนต์เฮาส์
ส่วนตัวจบๆ แล ้วก็จ่าย ท่านไม่อยากให ้ลูกอยู่ในวังวนแบบนัน้ เพราะ
ถา้ ปล่อยอายุใหเ้ ยอะไปเรื่อยๆ จะท�ำใหล้ ู กชายชินกับความโสดและ
การใช้เงินแลกความสุข
“ชอบครับ”
“ยังไงหืมท่านชีค”
“ผมชอบคนสวย แต่ขณะเดียวกันผมก็ชอบคนอ่อนหวาน มันอาจ
มากไป แต่ผมไม่ชอบคนมีช่อื เสียงครับ”
“แบบนี้หนู คริสติน่าก็ไม่ได้อยู่ในอุดมคติของลูกสิ” ท่านมีสหี น้า
ผิดหวังอย่างเห็นได้ชดั มือหนาจับมือของคนเป็ นแม่บบี เบาๆ
“ช่างเถอะครับ เรื่องนัดวันพรุ่งนี้ผมจัดการเอง ท่านแม่ไม่ตอ้ ง
กังวล กินขา้ วต่อนะครับ อาหารไทยร้านนี้ท่านแม่ชอบนี่ครับ” พอมา
พูดเรือ่ งอาหารไทย นัน่ ท�ำให ้ท่านยิ้มออก อาหารไทยแม ้จะถูกปาก และ
ลองหัดท�ำเท่าไรก็ไม่ได้รสชาติ จนท่านเลือกจะไม่ทำ� และซื้อร้านประจ�ำ
ทีต่ วั เองชอบ
“ขอบใจนะลูก”
“ผมมีท่านแม่คนเดียวนี่ครับ”
“แวะไปหาท่ า นพ่อ บ า้ ง ช่ ว งนี้ สุ ข ภาพท่ า นไม่ค่ อ ยดี วัน นี้ แ ม่
ก็ไปเฝ้ าท่านพ่อมา” ชีคหนุ่ มมีสหี น้าหน่ ายใจ เพราะท่านไม่ดูสงั ขาร
ตัวเองต่างหาก ผู ้หญิงในฮาเร็มมากมาย ท่านหักโหมเกินไปจนร่างกาย
ทรุด ดีวา่ กิจการทุกอย่างตอนนี้พช่ี ายคนโตเข ้ามาช่วยแบ่งเบา ส่วนเขา
กับท่านพีฮ่ าริซก็รบั ผิดชอบในส่วนของตัวเอง
น่าแปลกนะ ท่านพ่อของเขาน่ะ มีลูกชายเพียงสามคนทัง้ ทีม่ เี มีย
ถึงสีค่ น และยังจะนางเล็กๆ ในฮาเร็ม แต่จนแล ้วจนรอดกี่คนต่อกี่คน
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ก็ลว้ นแต่เป็ นผูห้ ญิง หากจะใช้ววิ ฒ
ั นาการทางการแพทย์ทำ� ลูก ท่าน
ก็ไม่ปรารถนา น้องสาวหลายๆ แม่รวมๆ ตอนนี้ก็ย่ีสบิ กว่าคนแลว้
ส่วนลูกชายก็มสี ามคนดังว่า แต่พช่ี ายคนโตนัน้ เป็ นชีครัชทายาทล�ำดับ
ทีห่ นึ่ง มีลูกชายถึงห ้าคน ก็คงจะเป็ นรัชทายาทล�ำดับต่อไปหากวันไหน
พีช่ ายขึ้นครองราชย์แทนพระบิดา
“ท่านหักโหมเกินไป”
“ท่านพ่อของลูกเป็ นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไร” พระชายาคร้านจะ
ต่อต้าน จึงปล่อยเลยตามเลย เรื่องความหึงหวงในจิตใจผู ้หญิงมันเก็บ
ไม่มดิ หรอก แลว้ พระชายาล�ำดับที่หนึ่งไม่ชอบใหท้ ่านพ่อไปวุ่นวาย
กับนางในฮาเร็มมากนัก ตอนนี้ท่านพ่อเขา้ วัยเจ็ดสิบแล ้ว ท่านคงเบือ่
จะห ้ามปราม
“ขนาดเป็ นไม้ใกล้ฝงั่ ก็ยงั ไม่ดูแลตัวเอง ท่านแม่อย่ากังวลเลยครับ”
“ยังไงท่านก็เป็ นพ่อของลูกนะเจเดน”
“แต่ เ ขามัก มากจนเกิน ไป” บุรุ ษ แดนทรายทุก คนอย่ า งที่รู ๆ้
โดยเฉพาะคนมัง่ คัง่ มีเงินทองมากมายก็มกั จะมีสาวๆ ในฮาเร็ม หักโหม
เรือ่ งบนเตียงมากเกินพอดี จนส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย คนเรานะ ต่อให ้
มีย าดีมีย าโด๊ป แต่ ถ า้ ไม่ดู แ ลร่ า งกายให้ดี ไม่พ กั ผ่ อ นให เ้ พีย งพอ
อย่างไรก็ส่งผลเสียเมือ่ อายุมากขึ้น
“ฟังพูดเข ้า”
“ผมพูดเรื่องจริงครับ ไม่เอาละ ผมขอตัวกลับต�ำหนักอาบน�ำ้
พักผ่อนดีกว่า” ท่านแม่อยู่ตกึ หน้า ส่วนเขาอยู่ตกึ ถัดไปแบ่งเป็ นสัดส่วน
ให ้ท่านแม่มพี ้นื ทีส่ ่วนตัว และเขามีพ้นื ทีส่ ่วนตัวของตัวเองเช่นกัน

ห้องอาหารอิตาลีภายในโรงแรมหรู ถ ้าวุ ้นเส ้นไม่ได้คูปองส่วนลด

ที่แนบมากับการจองหอ้ งพักละก็คงไม่มากินหรอก เพราะมาคนเดียว
34 ท่านชีคก่อการรัก

มันไม่คุม้ น่ ะสิ แต่วุน้ เสน้ ไม่มที างเลือก คนมันหิว แลว้ วันนี้เธอต้อง
กินสเต๊กไก่ ให้ได้โปรตีน ตอนเย็นก็จะกินสเต๊กปลา ด้วยพรุ่งนี้ตอ้ ง
ลุยวิง่ แต่เช้า ก�ำหนดปล่อยตัวรุ่นของเธอคือตีห ้า
เธอสัง่ สเต๊กไก่มาหนึ่งจาน และสัง่ ผัดสปาเกตตีกงุ ้ มาอีกหนึ่งจาน
รวมทัง้ สลัด อาหารเทีย่ งมื้อนี้ตอ้ งจัดหนัก เพราะตอนเย็นเธอจะกินแค่
สเต๊กไก่จานเดียว ไม่ได้ฟิกซ์เรื่องแคลอรีมาก แต่ก็พยายามจะไม่ให ้
เกินลิมติ ร่ างบางสอดส่ายสายตามองไปรอบๆ ส่วนใหญ่ มแี ต่ ฝรั่ง
ต่างชาติ เธอนั่งอยู่รมิ กระจกท�ำให ้มองเห็นทิวทัศน์ดา้ นนอก
“ว ้าว ได้เร็วมาก”
ผ่านไปสิบหา้ นาทีอาหารก็พร้อมเสิรฟ์ คนไม่ห่วงสวยจัดการ
หยิบอาวุธพร้อมกิน ลงมือแบบไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม โดยไม่รูเ้ ลย
ว่าการกินของเธอด้วยสีหน้าสุดฟิ นเอร็ดอร่อยแบบไม่ห่วงสวยนัน้ มัน
น่าสนใจแค่ไหน โดยเฉพาะเธอน่าจะเป็ นคนทางเอเชียใต้เพียงคนเดียว
“อืม อร่ อย” พึมพ�ำเป็ นภาษาไทย เฉื อนสเต๊กเขา้ ปากเคี้ยวๆ
อย่างมีความสุข การกินอาหารคือความสุขของวนิดาทีส่ ุดแล ้ว จากนัน้
ก็เหลือบตาขึ้น เหมือนมีญาณทิพย์ ใครจ้องมองอยู่ แลว้ ก็มจี ริงๆ
สายตานิ่งๆ ทีม่ องนัน้ ไม่บง่ บอกอารมณ์ แต่จะไม่ทำ� ให้วุ ้นเส ้นตกใจเลย
หากนั่นไม่ใช่เขา
ชีคเจเดน!
เกลียดความโลกกลม มันกลมเกินไป เขาต้องจ�ำเธอได้แน่ ๆ
เพราะเหตุการณ์กงุ ้ บินไปตกลงบนเป้ าเขามันเกิดสดๆ ร้อนๆ เมือ่ วาน
คนบ ้า เขาจ้องเธอท�ำไม ไม่รู้จกั ค�ำว่ามารยาทบ ้างเหรอ วุ ้นเสน้
ก�ำลังตักอาหารเขา้ ปาก แลว้ ท่วงท่าการกินของตนเอง เธอรู้ดีว่ามัน
ไม่ค่อยเรียบร้อยน่ามองนัก
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เจเดนไม่คดิ ว่าเขาจะจ้องมองเธออย่างสนใจเป็ นเวลานาน นาน

จนเขาเองยังประหลาดใจ แทนที่จะสนใจสาวสวยตรงหน้าที่มารดา
หามาใหเ้ ป็ นคู่ดูตวั แต่เขากลับมองว่ามันเป็ นเรื่องน่ าเบือ่ เธอชวนคุย
หลากหลายเรื่องกระตือรือร้น แต่ เพียงแค่ น้ ีก็รูแ้ ลว้ ว่าเขากับเธอคง
พัฒนาไปไกลไม่ได้
ต่างจากเจ้าของร่างเล็กบางที่น่าจะมีส่วนสู งแค่ รอ้ ยหกสิบต้นๆ
ผมของเธอยาวประบ่า และใช่ เธอรวบมัดผมแบบครึ่งหัวเป็ นจุกอยู่
กลางศี รษะ เหมือนรวบไว้ไม่เรียบร้อย หากเจเดนกลับรู้สึกว่ามัน
เป็ นความยุ่งเหยิงที่น่ามอง ถึงสายตาจะนิ่ง แต่เขาส�ำรวจเธอยิ่งกว่า
เครื่องเอกซเรย์
“ท่านชีคมองใครอยู่เหรอคะ”
“คนรูจ้ กั ครับ”
“หืม ใครเหรอคะ” เจ้าหล่อนช้อนตามองอย่ างมีจริตจะก้าน
จะหันไปมองด้านหลังว่าอีกฝ่ ายมองใครก็เกรงเสียมารยาท ความจริง
เธอไม่ได้อะไรมากกับการนัดเจอกันระหว่างเราหรอก ก็แค่ ทำ� ให้มนั
จบๆ ไป ความจริงชีคเจเดนหล่อมาก แต่ใบหน้าไร้รอยยิ้มแบบนี้มนั
ชวนเบื่อ คริสติน่าชอบคนเอาใจ ไม่ชอบผู ช้ ายนิ่งๆ การที่เธอเป็ น
ลูกคนเล็กจึงมีความเอาแต่ใจเยอะ และเขาเป็ นลูกคนเดียว แถมยัง
เป็ นถึงชีครัชทายาท ถึงจะล�ำดับทีส่ ามแต่กข็ ้นึ ชื่อว่าเป็ นเชื้อพระวงศ์
“ใครบางคนครับ” ตอบเรียบๆ ความจริงเขาไม่ได้นง่ิ เหมือนหน้าตา
หรอกนะ หรือบางทีเจเดนอาจร้อนแรงดังไฟ เขาจุดยิ้มเล็กๆ บนมุมปาก
คนตรงหน้าไม่กลา้ คิดว่ามันเป็ นรอยยิ้ม เพราะดู รา้ ยกาจและน่ ากลัว
ในเวลาเดียวกัน
“ท่านชีคต้องมาตามนัดเพราะท่านหญิงใช่ไหมคะ”
“ครับ”
“แหม ตรงจัง”
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“ผมไม่ใช่คนชอบการโกหก” การยอมรับความจริงไม่ใช่เรื่องผิด
โดยเฉพาะการพยายามคลุมถุงชนของครอบครัวเรา และเขาไม่ใช่
หมากในเกม แค่ยอมมาก็ถอื ว่ามากแล ้ว
“ดีค่ะ ตรงๆ แบบนี้ เขา้ ใจกันง่าย เพราะฉันก็ถูกบังคับมา
เหมือนกัน ใจจริงไม่อยากมา ครอบครัวฉันคงบอกท่านหญิงว่าฉันมา
ทีน่ ่ีเพราะอยากพักผ่อน ความจริงไม่ใช่เลย ฉันมาเดินแบบงานแสดง
เครื่องเพชรทีจ่ ะจัดวันศุกร์น้ ีค่ะ แต่มาก่อนเฉยๆ”
คนตรงหน้าพูดตรงๆ ไม่ต่างกัน ชีคเจเดนยิ้มบางๆ ตามแบบฉบับ
คือแค่ปากแย้มก็ถอื ว่ายิ้มแล ้ว จ�ำได้วา่ คนทีท่ ำ� ให ้เขายิ้มมากสุดนอกจาก
แม่ก็มีสาวน้อยชาวไทยคนนัน้ และใช่ ผู ห้ ญิงที่กำ� ลังนั่งกินอาหาร
คนเดียวเธอคล ้ายคนไทย แต่จะใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
“แบบนี้ผมค่อยสบายใจ”
“ฉันคงไม่ใช่สเปกของท่านชีคใช่ไหม”
“ก็ไม่ถงึ ขนาดนัน้ หรอกครับ” ตอบแบบเป็ นกลาง หากดวงตา
เหลือบไปมองสาวสวยทีห่ รีต่ าจ้องเขา ตาโตๆ นัน่ น่ามอง เมือ่ เขาไม่หลบ
เจ้าตัวจึงเป็ นฝ่ ายหลบตาเอง แล ้วตัง้ หน้าตัง้ ตากิน ความจริงเจอผู ้หญิง
มาหลายรูปแบบ แต่สว่ นใหญ่เข ้าหาเพราะเขาคือชีคลูกชายของผู ้ปกครอง
ประเทศ ถ ้าเพียงแต่เขาคือผู ้ชายธรรมดาสามัญไม่มเี งินทอง เชือ่ เถอะว่า
ต่อให ้หล่อแค่ไหนพวกเธอเหล่านัน้ ก็คงไม่หนั มอง
“ท่านชีครูต้ วั ไหมคะ ท่านชีคเป็ นคนแรกทีป่ ฏิเสธฉัน” เธอยกมือ
ป้ องปากหัวเราะ
“ผมเป็ นคนตรงๆ”
“นัน่ แหละค่ะทีฉ่ นั ชอบ เราไม่ตอ้ งฝื น เดีย๋ วกลับอิตาลีฉนั จะบอก
พ่อกับแม่วา่ เราไปกันไม่ได้” เจเดนเพียงแย้มปากเล็กน้อย ก่อนส่งสายตา
ไปทางสาวน้อยทีต่ อนนี้ไม่สนใจเขา กินสเต๊กต่อหน้าตาเฉย มันน่า...
“ท่านชีคชอบเธอคนนัน้ เหรอคะ ตัวเล็กๆ น่ ารัก” คนตรงหน้า
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เลิกคิ้วถาม
“เปล่าครับ”
“ปากแข็ง ถ ้าไม่สนใจจะจ้องมองตาไม่กะพริบขนาดนัน้ ”
เจเดนจ้องเธอนานมาก หันไปจ้องบ่อยๆ ผู ้หญิงตัวเล็กๆ แค่นนั้
กระเพาะอาหารจะแค่ไหนเชียว แล ้วอะไรคือจัดสเต๊กหนักๆ ไปหนึ่งจาน
ตามด้วยสปาเกตตี และตามด้วยสลัด เธอยัดทุกอย่างลงกระเพาะอาหาร
ได้อย่างไร มันเยอะเลยนะ อาหารของภัตตาคารนี้ข้ นึ ชื่อมาก และ
จานใหญ่มาก
“เหรอครับ”
“ค่ะ แต่ยงั ไงก็ขอบคุณท่านชีคทีส่ ละเวลามากินข ้าวกับฉัน”
“ไม่เป็ นไรครับ แขกของแม่ก็เหมือนแขกของผม” ปากตอบ
คนตรงหน้าแต่กเ็ หลือบมองร่างเล็ก กินอย่างไรให ้เลอะมุมปาก แต่กน็ ะ
ท�ำไมเขาถึงมองว่าเธอมีความเป็ นธรรมชาติ และการได้มองผู ้หญิงคนนี้
ท�ำใหเ้ ขานึกถึงหนู เกลือ สาวน้อยคนนัน้ ก็หน้าหวานแบบนี้ แต่ นิสยั
เรียบร้อย ส่วนคนตัวบางทีย่ งั ไม่รจู้ กั ชื่อหลังเหตุการณ์กงุ ้ บิน เขาว่าเธอ
คงไม่ได้เรียบร้อย และห่างไกลค�ำว่าผู ้หญิงในอุดมคติของเขาอยูม่ ากมาย
ทว่า...ท�ำไมเธอกลับมีแรงดึงดูดจนละสายตาไปจากเธอไม่ได้
“เธอคนนัน้ ลุกแล ้วนะคะ”
“ช่างเถอะครับ”
“ไม่ตามไปล่ะคะ”
“ผมกับเขายังไม่รจู้ กั กันมาก”
“จะปล่อยไปเหรอคะ ฉันว่าท่ านชีคควรท�ำความรู้จกั กับเธอ
สักหน่อย เธอน่าจะเป็ นนักท่องเทีย่ ว” ใช่ คิดว่าเธอน่าจะพักทีน่ ่ีดว้ ย
หัวใจของเขาจูๆ่ มันก็เต้นคร่อมจังหวะ ย�ำ้ ว่าแค่เต้นคร่อมจังหวะ
ไม่ได้เต้นรัวแรง มองเธอเดินออกจากห ้องรับประทานอาหาร
“ท่านชีคมีงานต่อไหมคะ”
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“ครับ พรุ่ งนี้มีว่ิง ผมต้องตรวจงาน จริงๆ มีทีมตรวจสอบ
ความเรียบร้อยสามทีม แต่ผมอยากให้มันออกมาดีทส่ี ุดครับ”
“ท่านชีครอบคอบจริงๆ นะคะ”
“งานใหญ่ ผมอยากใหท้ ุกคนประทับใจ” พูดคุยกันอีกสักพัก
ชีคหนุ่ มก็ขอตัว เราแยกกันที่ลฟิ ต์ และใช่ เขาเห็นหลังแว่บๆ ว่า
คนตัวบางแยกตัวไปทางทางเดินไปหอ้ งน�ำ้ มันน่าตลกนะว่าไหม ทีค่ น
แบบชีคเจเดนต้องมาดักเจอใครสักคนตรงเส ้นทางนี้
แต่เขาไม่อาย มีอะไรต้องอายเหรอ ก็แค่...อยากท�ำความรู้จักไว้
ก็เท่านัน้
ไม่นานร่างบอบบางเป้ าหมายก็ออกมาจากหอ้ งน�ำ้ บางทีเจเดน
ก็ไม่เข ้าใจตัวเอง ว่าท�ำไมจึงอยากจะเสวนากับยายผูห้ ญิงบ ้าพลัง หรือ
เพราะเมือ่ วานเราไม่ได้สนทนากันมาก ขามันจึงพาใหเ้ ขามาหยุดรอเธอ
ทัง้ ทีค่ นอย่างชีคเจเดนไม่เคยรอใคร มีแต่เรียกคนอืน่ มาพบ
วุน้ เสน้ ผงะหยุดฝี เทา้ จ้องเขม็งเมื่อเห็นว่าใครยืนอยู่ตรงนี้ แม ้
ในท่วงท่านิ่งยกมือสองข ้างกอดอก จุดรอยยิ้มแปลกๆ ไม่สิ เรียกแสยะ
ถูกกว่า คนตัวเล็กมองอย่างไม่ไว้ใจ ถึงตัวเองไม่สวยแต่ก็ไม่ประมาท
หรอก อีกฝ่ ายอาจเป็ นชีคโรคจิตก็ได้ ใครมันจะไปรู ้ เอ๊ะ หรือจะลาก
ไปรับโทษเรื่องเมือ่ วานทีเ่ ธอท�ำกุง้ บิน!
ดวงตากลมโตมองอย่างระแวดระวัง ใครจะกล ้าไวว้ างใจ เล่น
จ้องเขม็งเหมือนจะหาเรื่อง รังสีอนั ตรายหอ้ มลอ้ มรอบตัว ต้องรีบ
ออกจากตรงนี้ให ้เร็วทีส่ ุด ก่อนจะถูกลากไปเข ้าห ้องขัง ท�ำไมความซวย
จึงวิง่ มาหาไม่หยุดหย่อน
“เดีย๋ วก่อน”
“มะ มีอะไรเพคะ”
“พูดกับฉันปกติกไ็ ด้”
“ทะ ท่านชีคมีอะไร หรือเรื่องเมือ่ วานยังไม่จบ” ถามออกไปอย่าง
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กล า้ หาญ เข า้ ใจไหมว่า ไม่ช อบให ค้ นหล่อ อัน ตรายมาตามติด เขา
ชีครัชทายาทเลยนะ ส่วนเธอนี่คือประชาชนคนธรรมดามากๆ หรือ
อีกฝ่ ายจะเป็ นคนโหดแค้นฝังหุ่นเรื่องเมือ่ วานจริงๆ
“จะหนีไปไหน”
“เฮ้ย เอ่อ...ปล่อยแขนฉันนะเพคะ”
“แล ้วเธอหนีฉนั ท�ำไม” โคตรไม่ชอบ ไม่เคยมีผูห้ ญิงเดินหนีเขา
มาก่อน อย่างมากก็ปกั หลักยืนคุยกันดีๆ เขาไม่ปรารถนาให ้คนตรงหน้า
มาอ่อยเหยือ่ หรอก ดูเธอห่างไกลจากผูห้ ญิงประเภทนัน้ มากโข แต่เขา
ก็ไ ม่ช อบที่เ ธอมองเขาด้ว ยสายตาระแวดระวัง เหมือ นเป็ น ตัว ปี ศ าจ
ซาตานร้าย
“ก็ฉนั เข ้าห ้องน�ำ้ แล ้ว”
“หึ ฉันแค่อยากรูว้ า่ เธอชื่ออะไร”
“ไม่จ ำ� เป็ น ต้อ งรู้จ กั กัน สัก หน่ อ ยนะเพคะ” กระแทกเสีย งใส่
ท�ำใจดีสูเ้ สือไปอย่างนัน้ ความจริงก�ำลังปอดแหกอยู่ หันซา้ ยหันขวา
เลิก่ ลัก่ ท�ำไมทางนี้มนั เงียบ หรือเพราะชีคเจเดนมาใช้ห ้องน�ำ้ ต้องใช่แน่ๆ
ก่อนหน้านี้กม็ คี นใช้ห ้องน�ำ้ ปกติ บ ้าชะมัด เอาไงดี แขนก็ถกู จับไม่มที ที า่
ว่าอีกฝ่ ายจะปล่อย
“ชื่ออะไร”
“ปล่อยฉันเลยนะ” มีทำ� หน้าตาขู่เหมือนแมวที่พยายามพองขน
แต่ให ้ตายดับ เธอไม่ได้มคี วามน่ากลัวเลย มองๆ แล ้วมันตลกมากกว่า
“ฉันถามชื่อ” คราวนี้เจเดนกดเสียงต�ำ่ แสดงความไม่พอใจ จริงๆ
ก็แกล ้งไปอย่างนัน้ อยากรูว้ า่ เธอจะบอกไหมหากเขามีความโมโห
“ก็ปล่อยก่อนสิ ฉันจะบอก” คราวนี้สาวเจ้ากระแทกเสียงกลับมา
อย่างลืมตัว
หึๆ ดุเสียด้วยยายตัวบาง ตัวแค่น้ ยี งั บังอาจมาขูค่ นอย่างชีคเจเดน
เก่ง...เก่งมาก...
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หากถามว่าเจเดนยอมปล่อยแขนหรือเปล่า บอกเลยว่าไม่ มิไย
เขายังกระชากร่างบางเขา้ มาหาอก จ้องมองใบหน้าหวานๆ แต่ทำ� ตาดุ
เอาเรื่องอย่างสงสัย เธอจ้องตากับเขาไม่ยอมหลบไปทางอื่น ท�ำเอา
ชี ค หนุ่ ม หลุ ด หัว เราะในล�ำ คอออกมาเบาๆ จากแค่ จ บั แขนตอนนี้
เปลีย่ นเป็ นโอบกอดรอบล�ำตัว
อ้อ ไม่ตอ้ งแปลกใจหากไม่มใี ครเพ่นพ่านโผล่เข ้ามาจุดนี้ เพราะ
องครักษ์ตดิ ตามหลายคนยืนคุมเชิงอยู่ตรงทางเข ้าเพือ่ ให ้เขาจัดการธุระ
ให ้เรียบร้อย นอกจากเป็ นลูกชายของท่านชีคประมุขของประเทศ เขายัง
เป็ นเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ เป็ นถึงท่านประธานใหญ่ ทุกคนจึงรู้จกั เขาดี
“มากอดฉันท�ำไม ปล่อยสิ บอกให ้ปล่อย”
“ดิ้นอะไรนักหนา”
“ไม่ตอ้ งมาท�ำเสียงแบบนี้ คิดว่ากลัว?” เออ ยอมรับว่ากลัวจน
ท�ำอะไรไม่ถูก เพราะนอกจากไม่ปล่อย เขายังกอดเธอแน่ นจนแทบ
จมหายเข ้าไปในอกกว ้าง
ดวงตาสีนำ�้ ตาลทอประกาย ปกติเจเดนจะไม่ใช่คนชอบพูดมาก
คิดเสมอว่าจะพูดอะไรออกมาก็ควรได้ประโยชน์ แต่กบั เธอคนนี้เขายัง
มองไม่เห็นประโยชน์อะไรเลย ทว่าก็ยงั อยากเข ้าใกล ้พูดคุย และไม่เข ้าใจ
ว่ากับแค่บอกชือ่ ตัวเองมันยากตรงไหน ท�ำหวงเนื้อหวงตัวจนนึกหมัน่ ไส ้
กอดซะ!
ยายตัวนิ่ม ยายตัวนุ่ม ยายตัวหอม เขาควรจัดเธอไว้ในหมวดหมู่
ไหนดี หลากหลายความรูส้ กึ มันวิง่ แล่นเข ้ามาในหัวใจ
“หึ ก็ไม่ได้หวังว่าจะกลัว”
“ท่านชีคบ ้ากาม”
“หืม? บ ้ากาม?”
ประมาณโรคจิตกระมัง แล ้วอย่างไร เขาไม่เถียงแต่จอ้ งหน้าเธอ
แบบดุดนั จ้องให ้กลัวกันไปข ้าง แต่ยายตัวนุ่มไม่มหี ลบ แถมยังจ้องหน้า
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เขาแทบจะกินเลือดกินเนื้อ ตัวสั่นเบาๆ แต่ทำ� ไมยังแสดงความอวดเก่ง
ออกมา เจเดนรู้สกึ สนุกสนานทีไ่ ด้แกล ้ง
ส่วนคนถูกแกล ้งไม่แฮปปี้ ด้วยสักนิด โมโหมาก ไม่เคยมีผูช้ าย
คนไหนได้กอดเธอนอกจากพีช่ ายกับพ่อแม่ เขาจะท�ำใหเ้ ธอฟิ วส์ขาด
แล ้วนะ หากไม่ยอมปล่อยดีๆ อย่ามาหาว่าไอ้วุ ้นเส ้นคนนี้ไม่เตือน จ้องมา
จ้องกลับ อย่าคิดว่าเธอจะหวาดกลัวเหมือนนางเอกในนิยายน�ำ้ เน่า
“ใช่ บ ้ากาม”
“คิดว่าจะโดนอะไรไหมทีบ่ งั อาจมากล่าวหาคนแบบฉัน” น�ำ้ เสียง
เย็น ยะเยือ กกับ ใบหน้า นิ่ ง ๆ ท�ำ เอาวุ น้ เส น้ ถึง กับ กลืน น�ำ้ ลาย นั่ น สิ
เผลอลืมไปได้อย่างไรว่าเขาคือบุคคลอันตรายมีอำ� นาจลน้ มือ แลว้
ถ ้าไม่พอใจจะสั่งฆ่าใครสักคนคงไม่ใช่เรื่องยาก มาเฟี ยทะเลทรายชัดๆ
“ก็ท่านมากอดฉันท�ำไม”
“ชื่อ?”
“วนิดา ฉันชื่อวนิดา” ตะโกนใส่หน้าอีกฝ่ ายอย่างเหลืออด โมโห
มากเมือ่ ท�ำอะไรไม่ได้ เธอไม่ใช่ผูห้ ญิงทีจ่ ะจับคนตัวเท่ายักษ์ท่มุ ลงพื้น
ได้หรอกนะ อะไรจะท�ำให ้รอดก็ทำ� หมดแหละ
“มีทเ่ี รียกสัน้ ๆ กว่านี้ไหม”
“วุ ้นเส ้น” กระแทกเสียงอีกรอบแบบไม่สบอารมณ์
“อยากได้สนั้ กว่านี้”
“วุ ้น! พอใจยัง” คนฟังคลีย่ ้มิ สาบานได้ว่ามันเป็ นรอยยิ้ม แต่เป็ น
ยิ้มร้ายๆ เหมือนที่เจ้าตัวชอบแสดงออก แต่ แลดู น่าสะพรึงเหมือน
คนเจ้าเล่หเ์ ต็มไปด้วยแผนการ
“วุ ้นคือ...ขนมไทย ใช่ไหม”
คนตัวเล็กเบิกตากว ้าง ท�ำไมเขารูว้ า่ วุ ้นคือขนมไทย ก็ใช่ ยายน่ะ
อยากใหเ้ ธอชื่อวุน้ แต่ ไม่รูเ้ พราะตอนเด็กเธอทโมนมากไปหรือเปล่า
จากวุน้ หวานกลายมาเป็ นวุน้ เสน้ จนถึงปัจจุบนั ซึ่งเธอก็ชอบชื่อนี้นะ
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มันแปลกดี แถมยังชื่อเหมือนดารานางแบบคนสวยอีกต่างหาก
“อืม”
“ไงนะ”
“เพคะ”
“หึ ท�ำไมเธอถึงไม่ชอบขี้หน้าฉัน” จะใหช้ อบได้ไง เขาเล่นจ้อง
หน้าเธอเหมือนมีเรือ่ งบาดหมางกันมาก่อนขนาดนัน้ แถมเมือ่ วานเจอกัน
ครัง้ แรกมันก็ไม่น่าประทับใจ อยากจะลืมและภาวนาไม่ใหเ้ จอกันอีก
แต่เธอกลับหลีกหนีคำ� ว่าโลกกลมไม่ได้
“ท่านชีคอย่ามากล่าวหา”
“เปล่าเลย ฉันไม่ได้กล่าวหาเธอ” น�ำ้ เสียงเย็นยะเยือกอีกแลว้
น�ำ้ เสียงแบบนี้ไม่ดีต่อใจวุน้ เสน้ เลยค่ ะ ปะป๊ าหม่ามา้ เหมือนว่าเขา
ไม่พอใจที่เธอมีอาการต่อต้าน เขา้ ใจไหม เกิดมาไม่เคยมีใครกลา้ มา
กอดเธอ ท่านชีคบังอาจ แต่...วุน้ เสน้ จะหยุดการคุกคามนี้อย่างไรดี
คิดสิคดิ
“งัน้ ก็ปล่อยสิคะ”
แล ้วเขาก็ยอมปล่อย แต่...
จุบ๊ !
วุ น้ เส น้ ควรเรี ย กหาใครดี ระหว่ า งเรี ย กหาพ่ อ กับ แม่ ห รื อ
สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ ไม่ผดิ แน่ ไม่ผดิ หรอก เมือ่ กี้ก่อนปล่อยท่านชีคโน้มปาก
มาจุ๊บ ปากเธอ แล ว้ ก็ เ ดิน หนี ห น้า ตาเฉย มัน เรื่ อ งบ า้ บออะไรกัน
จะตะโกนด่าปากอิม่ ก็ทำ� ได้เพียงพะงาบๆ ไม่มเี สียงออกมา
ช็อกสิคะ ช็อกซินีม่า ช็อกสุดๆ ยืนรากงอกหน้าหอ้ งน�ำ้ เหมือน
วิญญาณหลุดลอยออกจากร่างวุ ้นเส ้นไปแล ้ว
“กรีด๊ !”
ไม่นะ ท�ำไมต้องมาจุ๊บด้วย ท�ำแบบนี้หมายความว่าอย่ างไร
ใครก็ได้ช่วยวุน้ เสน้ ด้วย ไม่เก๊ต งงไปสิ สาวเจ้าร�ำ่ ร้องในอก ทัง้ ที่
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ความจริงก็ยงั ยืนนิ่งอยู่จดุ เดิม

สีท่ ุ่มแลว้ วุน้ เสน้ ควรนอนหลับพักผ่อนเอาแรงเพือ่ เตรียมวิง่

พรุ่งนี้เพราะต้องตื่นเช้ามากๆ ไหนจะเรื่องเวลาที่ยงั ปรับไม่ทนั มันก็
หนักแล ้ว นี่ยงั มาโดนลวนลาม แม ้จะแค่จบุ๊ ก็เถอะ แต่มนั เรือ่ งใหญ่มาก
ส�ำหรับสาวโสดอย่างเธอ
แค้นมาก แค้นสุดๆ และเพื่อระบายความแค้น สาวเจ้าก็นั่ง
ทุบหมอนเป็ นสิบๆ ที กว่าจะรูต้ วั อีกทีกน็ ั่งหอบเป็ นหมาไปแล ้ว แต่ยงั
หยุดโมโหไม่ได้เลย เพราะใบหน้านิ่งๆ แกมดุดนั มันวนเวียนใจหัว
ภาพการจุบ๊ แบบรวดเร็วไม่ทนั ตัง้ รับ มันท�ำให ้เธอหงุดหงิด โมโห และ
ฟุ้ งซ่านจนนอนไม่หลับ
“บ ้าทีส่ ุด บ ้าฉิบ”
บ่นจนไม่รูจ้ ะบ่นอย่างไร เมือ่ ไม่รูจ้ ะท�ำอะไร ก็ลกุ จากเตียงมาเอา
เสื้อผา้ ที่จะสวมพรุ่งนี้มาวางเรียง พร้อมรองเทา้ และอุปกรณ์บงั คับ
ขัน้ พื้นฐานมาเช็กใหแ้ น่ ใจว่าจะไม่ลมื โดยเฉพาะกระเป๋ าเป้ น�ำ้ ไฟฉาย
ไมเ้ ทา้ ค�ำ้ ยัน เจลเพิม่ พลังงาน ผ ้าบัฟฟ์ นกหวีด กระเป๋ าเป้ นำ�้
ติง๊ ติง๊
เสียงโปรแกรมไลน์ และคนทีส่ ่งมาคือเพือ่ นสนิท แน่นอนเจ้าตัว
ไลน์มานัดย�ำ้ ใหต้ ายเถอะ คันปากยิกๆ อยากระบายกับใครสักคน
แต่คดิ ว่าไม่พดู จะดีกว่า เดีย๋ วสิตาจะแซวยันชาติหน้า เพราะเอาเข ้าจริง
อีตาชีคบ ้ากามนั่นอาจอยากแกล ้งเพือ่ ความสนุกหรือสะใจก็เป็ นได้
ได้เวลานอนแล ้ว ไม่หลับอย่างไรก็ตอ้ งข่มตาให ้หลับ

รสชาติจากสัมผัสยังตราตรึง เจเดนกลับจากตรวจงาน วันนี้
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เขาไม่ได้นอนที่วงั กับท่านแม่ เลือกนอนโรงแรม ด้วยพรุ่งนี้เขาต้อง
ออกมาแต่เช้า เพื่อกล่าวเปิ ดงานพร้อมกับพี่ฮาริซ จึงเลือกพักใกลๆ้
สถานทีเ่ ปิ ดงาน ส่วนพีฮ่ าริซคอนเฟิ รม์ แล ้วว่ามาแน่ ตอนนี้กำ� ลังนั่งฮ.
มาจากแท่นขุดเจาะน�ำ้ มัน น่าจะมาถึงโรงแรมราวๆ ห ้าทุ่ม
เจเดนอาบน�ำ้ เรี ย บร้อ ยแล ว้ แต่ ค วามนุ่ ม จากกลีบ ปากของ
ยายตัวบางท�ำใหเ้ ขายิ้มได้ แถมยังเป็ นยิ้มที่กวา้ งมาก ผู ห้ ญิงอวดดี
ผู ห้ ญิงอวดเก่ ง มันก็ตอ้ งก�ำราบ แต่ ไม่คิดว่าแค่ เพียงระยะสองวัน
ผู ห้ ญิง คนนัน้ จะท�ำ ให เ้ ขาปั่ น ป่ วน ตัว เล็ก ๆ แต่ อ วบอิ่ม ในบางจุด
ทีน่ ่าปรารถนา
ให ้ตาย หรือว่าเขาจะบ ้ากามเหมือนทีย่ ายตัวดีต่อว่า
ก๊อก ก๊อก
“ท่านชีค ผมเองครับ”
“เขา้ มา” แลว้ เสียงแตะการ์ดก็ดงั ขึ้น ไฟซาลจะมีการ์ดส�ำรอง
ส�ำหรับหอ้ งพักของเขาติดตัว เผือ่ มีเหตุฉุกเฉินไม่คาดฝันเกิดขึ้นจะได้
เข ้ามา
“เอกสารส�ำคัญครับ”
“อ้อ ขอบใจ คุณเลขาฯ ฝากมาใช่ไหม”
“ครับ ท่านชีคไม่ได้เขา้ ออฟฟิ ศสามวัน ผมเลยใหเ้ อามาใหเ้ ซ็น
ท่านชีคไหวไหมครับ” ถา้ ไม่ใช่เป็ นงานเร่ งด่วน ไฟซาลไม่มที างหอบ
มาใหห้ รอก แต่เอกสารการเบิกจ่ายต่างๆ รวมถึงการท�ำเช็กก็ตอ้ งมี
ลายเซ็นระดับผู ้บริหารหากจ�ำนวนเงินนัน้ เกินหลักสิบล ้าน
“เอาวางไว ้ตรงนัน้ นายออกไปรอข ้างนอกก็ได้”
“ไม่เป็ นไรครับ ว่าแต่ท่านชีคครับ เรื่องทีใ่ ห้ไปสืบ” ค�ำว่าเรื่องที่
ให้ไปสืบเรียกให้ใบหน้าหล่อเหลาทีก่ ำ� ลังก้มอ่านรายละเอียดต้องเงยหน้า
มอง จะไม่ทำ� ให ้เขาสนใจเลยหากไม่เกีย่ วกับยายผู ้หญิงตัวบางแสนอวดดี
หล่อนยังอยู่ในห ้วงค�ำนึงของเขาจนถึงตอนนี้
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“ไวดี”
“ตามทีท่ ่านชีคสันนิษฐานครับ เธอพักทีน่ ่ีจริงๆ เธอเป็ นคนไทย
เป็ นนักวิง่ ลงระยะฟูลมาราธอนครับ เป็ นข ้อมูลคร่าวๆ ทีผ่ มหามาได้”
ชีคหนุ่ มรับไปแลว้ อ่านรายละเอียด จุดรอยยิ้มบนมุมปากดู รา้ ยและ
เจ้าเล่ห ์ แต่สำ� หรับไฟซาลเขาว่าไม่ใช่แค่นนั้ หรอก
“ท�ำงานได้ไว ฉันคงต้องเพิม่ โบนัสกับขึ้นเงินเดือนใหแ้ กแล ้วละ
ไฟซาล”
“ไม่ตอ้ งหรอกครับ อะไรทีท่ ่านชีคพอใจ ผมยินดีครับ” ไฟซาล
อยากให ้ท่านชีคมีครอบครัว มันน่าสนใจก็ตรงทีห่ ญิงสาวผูน้ ้ เี ป็ นสาวไทย
คนทีท่ ำ� ให ้ท่านชีคยิ้มให้ได้เป็ นสาวไทย
“ออกไปได้แล ้ว เดีย๋ วฉันจะเซ็น พรุ่งนี้ค่อยเข ้ามาเอา”
“หวังว่าท่านชีคจะนอนหลับฝันดีนะครับ”
“อืม”
“หรือจริงๆ ตอนนี้หวั ใจท่านชีคอาจไปอยู่ทจ่ี ดุ ปล่อยตัวแล ้วก็ได้
นะครับ” ทิ้งระเบิดไว้ใหเ้ จ้านายอย่างรู เ้ ท่าทัน ไฟซาลก็รีบพาตัวเอง
ออกไปทันที ก่อนจะโดนท่านชีคส่งตาขวางๆ ให ้
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2

วิ่งสู้ฟัด

หลังจากบอกตัวเองให ้นอนหลับเมือ่ คืน อาจจะด้วยความเพลีย

หรืออย่างไรก็ไม่ทราบ หลังจากนัน้ วนิดาก็หลับเป็ นตาย ก่อนสะดุง้ ตื่น
ด้วยเสียงนาฬกิ าปลุกดังรบกวนจนต้องลุกอย่างหงุดหงิด เพราะก�ำลัง
ฝันหวานเหมือนวิง่ ในทุ่งลาเวนเดอร์ ว่าตัวเองชนะการวิง่ ล�ำดับที่หนึ่ง
และได้เงินรางวัลก้อนใหญ่
เจ้าของร่างบางรีบลุกอาบน�ำ้ ช�ำระร่างกาย สวมเสื้อผา้ เรียบร้อย
ตีสน่ี ดิ ๆ เธอตรวจเช็กอุปกรณ์ต่างๆ ในกระเป๋ าเป้ รวมถึงกระเป๋ าเข็มขัด
ใบเล็กทีเ่ ธอใส่ซองเจลเพิม่ พลังงานและมือถือไว ้ตรงนี้ ยังไม่ทนั จะออก
จากห ้องเพือ่ นก็ไลน์มาบอกว่าตอนนี้รออยู่ลอ็ บบี้ของโรงแรมเรียบร้อย
ใบหน้าหวานยิ้มบางๆ มัดรวมผมตึงพร้อมสวมหมวกแก๊ปสีแดง
ซึ่ง เข า้ กับ เสื้อ วิ่ง ที่เ ป็ นเสื้อ วิ่ง แขนสัน้ แต่ เ ธอสวมปลอกแขนสีด �ำ
กางเกงวิ่งสีดำ� ขาสามส่วน สวมถุงรัดน่ องป้ องกันการบาดเจ็บ และ
ที่ขาดไม่ได้เลยคือรองเทา้ วิง่ เทรลคู่ เก่ งที่เพิ่งถอยมาใหม่จากร้านของ
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ตัวเอง สนนราคาก็ใกล ้ๆ หลักหมืน่ หย่อนเพียงไม่กบ่ี าท แล ้วจึงออกจาก
ห ้องมาเข ้าลิฟต์ลงไปด้านล่าง
“มาไวจังสิตา”
“ฉันตื่นเต้นแทนแกอะ”
“ชวนมาวิง่ ด้วยกันก็ไม่มา”
“ฉันจะเป็ นตัวถ่วงมากกว่า แลว้ อีกอย่ าง ไม่ชอบความร้อน
วิ่งๆ ไปเหงื่อจะออกเดีย๋ วหงุดหงิด” สิตาเป็ นคนไม่ชอบความร้อน
แม ้จะมาท�ำงานทีน่ ่ี แต่ส่วนใหญ่กอ็ ยู่แต่ในห ้องแอร์
“ชุดแกเท่จงั นี่ผ ้าอะไร”
“ผา้ บัฟฟ์ เอาพันขอ้ มือไวก้ ่ อน เดีย๋ วเหงือ่ ออกเอาไวเ้ ช็ดหน้า
แลว้ ถา้ วิ่งช่วงสิบกิโลเมตรในทะเลทรายคงได้ใช้มาโพกหน้าแน่ เป็ น
อุปกรณ์บงั คับเลยนะ” วุ ้นเสน้ ตรวจสอบเสน้ ทางวิง่ หมดแล ้ว ซึง่ นักวิง่
ทุกคนต้องท�ำการบ ้านมาเป็ นอย่างดีเป็ นการเตรียมพร้อม เพือ่ ให้ร่างกาย
ได้รบั การบาดเจ็บน้อยทีส่ ุด หรือลดอุบตั เิ หตุมากทีส่ ุด
เสน้ ทางวิง่ เทรลของสีส่ บิ สองกิโลเมตรระดับมาราธอนยังไม่โหด
เท่าคนทีว่ ง่ิ ร้อยกิโลเมตร อย่างมากก็เจอทะเลทรายและเนินสูงต�ำ่ ไม่มาก
แต่โหดเอาการท่ามกลางแสงแดดของทะเลทราย การวิง่ เทรลนอกจาก
เป็ นการวัดก�ำลังขา ยังเป็ นการวัดความอึดทนของร่างกาย หลายคน
ต้องออกจากการแข่งขันกลางคันเพราะสภาพร่างกายไม่ไหว หรือบางที
เกิดจากอาการบาดเจ็บและอุบตั เิ หตุ แต่กระนัน้ ก็ยงั เป็ นทีช่ ่นื ชอบของ
คนรักความทา้ ทาย อย่างเช่นเธอ อีกสิง่ หนึ่งคือรางวัลก็เป็ นแรงจูงใจ
รายการนี้รางวัลเยอะและกระจายมาก
“เอาทีเ่ พือ่ นวุ ้นสบายใจเลยจ้ะ”
“ประชดเก่ง”
“เปล่า นี่ถ ้าฉันไม่เอารายการวิง่ มาล่อ ก็คงไม่มาหาใช่ไหมล่ะ”
“ก็นะ งานฉันยุ่ง”
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“อย่ามาค่ะ แกสบายกว่าเพือ่ น มีรา้ นของตัวเองตัง้ หลายสาขา
ไม่ตอ้ งเป็ นลูกจ้างใคร” สิตาครวญเบาๆ พลางวาดวงแขนโอบบ่าเพือ่ น
พาเดินออกจากโรงแรม
“แล ้วไม่กนิ ข ้าวเหรอ”
“ไม่ เตรียมของตุนไว ้แล ้ว มีแซนด์วชิ น�ำ้ แล ้วก็เจลให ้พลังงาน
แต่จดุ เช็กพอยต์ทส่ี บิ กิโลเมตรมีอาหารให้”
“ถึกจริงๆ เพือ่ นฉัน”
“หวังว่าจะได้สกั รางวัลติดไม้ติดมือกลับไทย ถา้ เขา้ อันดับหนึ่ง
ถึงห ้าสิบระดับมือสมัครเล่นนะ ระดับอีลติ กวาดรางวัลใหญ่หมดอยูแ่ ล ้ว”
“ภูมใิ จเถอะ แค่น้ กี เ็ ก่งแล ้ว” สิตาชมเพือ่ น คนเราไม่รกั การวิง่ จริง
คงไม่มาหรอก รายการในเมืองไทยรายการใหญ่ ๆ เพื่อนรักก็กวาด
ถ ้วยรางวัลมาหมดแล ้ว ติดหนึ่งในห ้าอันดับแรกตลอด
สองสาวขึ้นรถยนต์โดยมีสติ าเป็ นคนขับ จากโรงแรมขับไปราวๆ
ไม่ถงึ สิบนาทีก็ถงึ จุดปล่อยตัวของนักวิง่ แน่นอนว่าผูค้ นอุ่นหนาฝาคั่ง
เท่าทีร่ คู้ อื หมืน่ กว่าคนรวมทุกรายการ ส่วนใหญ่เป็ นชาวยุโรป ชาวเอเชีย
ก็มจี นี ไต้หวัน ฮ่องกง ญีป่ ่ นุ มาร่วมด้วย คนท ้องถิน่ ทีช่ ่นื ชอบการวิง่
ก็มไี ม่นอ้ ย แต่ระดับอีลติ นี้คอื หลายสิบคนเลย บางคนเคยไปวิง่ รายการ
ทีเ่ มืองไทยด้วย
“คนเยอะมากแก”
“เงิน รางวัล จู ง ใจด้ว ยแหละ” ในฐานะนัก วิ่ง นี่ ก็เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
อย่างน้อยมันก็เป็ นแรงจูงใจใหส้ มกับต้องซื้อตั๋วบินขา้ มน�ำ้ ขา้ มทะเล
มาแข่งขัน
“แล ้วแกคิดว่าตัวเองจะได้รางวัลไหมวุ ้น”
“ไม่รู้สิ หรืออาจจะได้รางวัลใหญ่เลยมัง้ ” พูดเล่นไปงัน้ เธอแค่
มือสมัครเล่น ยังห่างชัน้ ระดับโลก แต่ก็อย่างทีบ่ อก ตัง้ ใจว่าจะขอให ้
ติดหนึ่งในหา้ สิบ เมือ่ ควา้ รางวัลกลับบา้ น แต่ถงึ ไม่ได้ก็ถอื ซะว่ามาหา
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ประสบการณ์กบั สนามใหญ่ ระดับโลกที่มใี บรับรองอย่างถูกต้องจาก
สมาคมต่างๆ ทีใ่ ห ้การยอมรับ
“เพือ่ นฉันท�ำได้”
“อุย๊ นั่นๆ นั่นท่านชีคสองพีน่ อ้ ง”
สิตาตื่นเต้นเสียงดีด๊ า๊ ท�ำงานอยู่ท่นี ่ีมาหลายปี ดดี กั แต่การได้
สัมผัสใกล้ชดิ กับเชื้อพระวงศ์กไ็ ม่ใช่เรือ่ งง่าย ทว่างานวิง่ จัดโดยชีคอาริซ
กับชีคเจเดนสองพีน่ อ้ งผู้ช่ืนชอบกีฬาเป็ นชีวติ จิตใจ จนรายการนี้เป็ น
ต�ำนานระดับประเทศทีม่ นี กั วิง่ เข ้ามาร่วมแข่งขันเยอะทีส่ ุด
ด้านวุน้ เสน้ ก็ถงึ กับตาคว�ำ่ เกร็งทัง้ ตัว หมั่นไสม้ าก เมือ่ วานเขา
ถือสิทธิ์อะไรมาจุบ๊ ปากของเธอกันเล่า จุบ๊ แล ้วเดินหนีมนั ท�ำให ้เธอโมโห
นี่คนอย่างเธอไร้ซง่ึ เสน่หจ์ นท�ำให ้เขาไม่รสู้ กึ รูส้ าอะไรเลยเหรอวะ คิดแล ้ว
ความโมโหก็แล่นลิว่
“อ้าวยาววุ ้น เป็ นอะไร ยืนท�ำหน้างอเป็ นตูดลิงเลย”
“อย่ามาว่าฉัน”
“ยิ้มหน่อย เมือ่ กี้เพือ่ นวุ ้นยังยิ้มปากจะฉีกตอนคุยกัน แล ้วนีอ่ ะไร”
สิต าผู้ไม่รู้ค วามเป็ น ไปเมื่อ วานของเพื่อ นยัง กุม มือ ระหว่า งอกมอง
ชีคสองพีน่ อ้ งทีก่ ำ� ลังเดินทักทายนักวิง่ หลายคน แน่นอนว่ามีองครักษ์
รักษาความปลอดภัยตามติดหลายชีวติ และยังมีแบบแฝงไปกับนักวิง่
เพือ่ ความรัดกุม มีทงั้ แบบนอกและในเครื่องแบบ
“ชิ อย่างกับพวกมาเฟี ย”
“ก็มาเฟี ยจริงๆ เพราะมีอทิ ธิพลสุดแล ้ว”
“เหอะ โลกไปถึงไหนต่อไหนแล ้วเถอะ” วุ ้นเส ้นเอ่ยลอยๆ ท�ำเอา
สิตาต้องขมวดคิ้ว คืองงว่าเพื่อนเป็ นอะไร เหมือนอคติกบั ท่านชีค
เหลือเกิน ถึงมีเรื่องกันไปสองวันก่อน แต่ท่านชีคก็ไม่ได้เอาเรื่องหรือ
ลงโทษ ไม่เข ้าใจท�ำไมวุ ้นเส ้นจึงปรายตามองแล ้วบิดปากเหยียดๆ สายตา
ขุน่ เคือง
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“อาการหนักแล ้วไหมยายวุ ้น”
“คนไม่ถกู ชะตา”
“ออกจะหล่อ ถึงมีเรื่องวงในว่าโหดว่าเถื่อนก็เถอะ แต่ท่านชีค
ก็ทรงเป็ นกันเองมาก ทักทายแบบไม่ถอื ตัว รายการนี้ท่านชีคทัง้ สอง
เป็ นคนริเริ่มก่อตัง้ นะ”
“จริงเหรอ” ตอนลงสมัครไม่ได้สนใจไงว่ามีประวัตคิ วามเป็ นมา
อย่างไร เพือ่ นส่งรายละเอียดไปให้กอ็ ่านคร่าวๆ
“ฉันก็ส่งรายละเอียดไปให ้แกนะวุ ้น”
“อ่านไม่ครบ เยอะเกิน อ่านแค่ประเภทการแข่ง วันแข่ง อุปกรณ์
บังคับ ดูเส ้นทาง แค่นนั้ ไม่วา่ งอ่านอย่างอืน่ ” ตอบแบบประชดประชัน
ถา้ เมือ่ วานเขาไม่ทำ� อะไรแบบนัน้ วุ ้นเสน้ คงไม่ชงั น�ำ้ หน้าอีตาชีคเจเดน
บ ้ากามหรอก
“เอาทีเ่ พือ่ นวุ ้นสบายใจเลยจ้ะ”
“ชิ หมั่นไส ้ ไปทางโน้นก่อนนะ”
“อ้าว จะทิ้งกันเฉย”
“จะเขา้ หอ้ งน�ำ้ เดีย๋ วเขาจะเช็กอินแลว้ แกไปรอที่โรงแรมก็ได้
นี่การ์ด” ว่าแลว้ ก็ส่งคียก์ าร์ดใหเ้ พือ่ น อย่างไรเจ้าตัวก็คงลางานแลว้
เรียบร้อย จะใหร้ อทีน่ ่ีก็กระไรอยู่ เพราะไม่รูว้ ่าเสน้ ทางโหดขนาดไหน
ไม่รูจ้ ะเข ้าเส ้นชัยกี่โมง ซึง่ รุ่นของเธอเวลาในการคัตออฟคือเจ็ดชั่วโมง
“โอเค เดีย๋ วพอปล่อยตัวฉันจะกลับเลย ถา้ มาถึงแลว้ ให้ไปรับ
ก็บอกนะ”
“อืม ขอบใจ”
“ยินดีท่ีสุด ว่าแต่ ...แกควรวิ่งไปส่องหนุ่ มไปนะ เผื่อได้หลัว
ติดไม้ตดิ มือกลับเมืองไทย แบบ วิง่ ได้หลัวอะไรแบบเนี้ย” คนพูดหัวเราะ
คิกคัก แต่คนถูกแซวแยกเขี้ยวใส่
“ฝันไปเถอะ จ้างให้กไ็ ม่มอง”
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“แหม...ถา้ ได้หลัวไปฝากป๊ ามา้ นะ รับรองว่าทัง้ สองดีใจแน่ทแ่ี ก
ขายออก ไปละ” ถ ้าไม่รบี ไปรับรองโดนเพือ่ นฟาดแน่ๆ อย่ากระนัน้ เลย
ชิ่งก่อนถูกลงไม ้ลงมือ

ร่ างบางเดินเลี่ยงไปยังรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อเขา้ จัดการธุ ระ

ใหเ้ รียบร้อย อาจเพราะเวลาของที่น่ีไม่ตรงกับเมืองไทย ถา้ เมืองไทย
ก็ น่ า จะเกื อ บสิบ เอ็ด โมงแล ว้ จึง ไม่ แ ปลกที่เ ธอไม่ ป วดหนัก ส่ ว น
ระหว่างทางมีบริการทุกอย่างตามจุดต่างๆ ทัง้ หอ้ งน�ำ้ อาหารการกิน
ยารักษาโรค แต่บางอย่างเราก็ตอ้ งเตรียมไปเอง
“สวัสดีครับ”
“อ้อ ค่ะ” มีหนุ่มฝรั่งหน้าหล่อมาทักทาย เขาส่งยิ้มใหเ้ ธอ เธอ
ก็ย้ มิ ตอบตามมารยาท นี่อย่ามาเขา้ ใกล้กนั นัก บอกตามตรงวุน้ เสน้
มีความระแวง ตัง้ แต่โดนจุบ๊ เมือ่ วานแล ้ว
“ผมดอมครับ”
“ค่ะ ฉันวุ ้นค่ะ”
“คุณลงแค่สส่ี บิ สองกิโลเหรอครับ”
“ค่ะ เอาเท่าทีร่ ่างกายพอสู้ไหวน่ะค่ะ”
“ผมก็ลงระยะนี้เหมือนกันครับ ผมมากับเพื่อนๆ ตรงโน้น”
ว่าแล ้วก็ช้ มี อื ชี้ไม้ไปยังกลุม่ เพือ่ นๆ ของตนเอง น่าจะราวๆ สิบกว่าคน
ยกกันมาเยอะเชียว เขาเหล่านัน้ โบกมือโบกไม ้และเป่ าปากแซว คงจะ
แซวทีเ่ ห็นเพือ่ นตัวเองเดินมาทักทายเธอกระมัง
“ไปตรงนัน้ ไหมครับ”
“ไม่เป็ นไรค่ะ ฉันว่าจะไปทางโน้น” ไม่อยากรวมกลุม่ กับใคร ไม่ใช่
ไม่ไว้ใจ แต่ตอนนี้ไม่อยากใช้พลังงานไม่อยากพูดอยากคุยอะไรทัง้ นัน้
ต้องวอร์มร่างกายก่อน
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“น่าเสียดายจังครับ”
“เสียดายอะไรคะ”
“คุณน่ารักมาก อยากให้วง่ิ ไปด้วยกัน” บา้ ไปแล ้ว จะมาจีบกัน
ซึง่ ๆ หน้าแบบนี้ไม่ได้ เธอไม่ได้มาหาแฟน ให ้ตายเหอะ นึกถึงค�ำอวยพร
ของสิตาก่อนแยกกันเลย มาบอกให้วิ่งได้ผวั บ ้าบอ
ดอมมีสหี น้าเสียดาย คงตัง้ ใจมาก อาจเล็งเธอตัง้ แต่ ก่อนเขา้
หอ้ งน�ำ้ กระมัง หมอนี่ถงึ เดินมาดักทาง แต่เขาค่อนข ้างสุภาพนะ ไม่มี
อาการกะลิ้มกะเหลีย่ ให้ไม่สบายใจ วุ ้นเส ้นยิ้มบางๆ ก่อนแยกตัวออกมา
เธอเริม่ อบอุน่ ร่างกายด้วยการยืดเหยียดราวๆ สามนาที ก่อนจะท�ำการวิง่
เบาๆ เพือ่ ใหอ้ ณ
ุ หภูมใิ นร่างกายเพิม่ มากขึ้นจนเหงือ่ ซึม อากาศดีมาก
คือยีส่ บิ องศาเหมาะส�ำหรับการวิง่ สุดๆ
แลว้ อะไรคือพอหันหน้าไปทางนัน้ ก็รู้สึกได้ถงึ การจับจ้อง ไม่รู ้
เป็ นการบังเอิญหรืออย่างไร ดวงตาของเธอปะทะเขา้ กับดวงตาของ
ชี ค เจเดนพอดิบ พอดี จ้อ งมองเธอด้ว ยสายตาเรี ย บนิ่ ง แกมดุ ด นั
เป็ นบ ้ามัง้ ตื่นเช้าง่วงนอนหรือเปล่า เลยมาท�ำตาดุๆ ใส่

ท่ามกลางผูค้ นมากมาย ดวงตาของเขาก็ยงั เห็นใบหน้าหวานๆ

แต่ ทำ� ตาดุของยายผู ห้ ญิงอวดดี เธอเป็ นคนแรกที่เมินเขา แถมยัง
ท�ำหวงเนื้อหวงตัว เจ้าหล่อนมาในเสื้อสีแดงลายดอกไม้สเี หลือง เป็ น
เสื้อทีเ่ ตรียมมาเอง ไม่ใช่เสื้อทีท่ างรายการแจกให ้ ซึง่ ทางรายการก็ไม่ได้
มีการบังคับ ฟรีสไตล์เรื่องการแต่งตัว
เธอหันมาเจอเขาก็ทำ� ตาดุแล ้วสะบัดหน้าหนี หยิง่ เหลือเกินแม่คณ
ุ
หาความอ่อนหวานน่ารักสักนิดก็ไม่เจอ แต่ก็เป็ นเธออีกนั่นแหละท�ำให ้
เขาอยากมอง เธอเป็ นนักวิง่ จากเมืองไทยในจ�ำนวนยีส่ บิ คนทีส่ มัครเข ้ามา
เธอลงระยะมาราธอน แน่นอนความวิบากค่อนข ้างมีเยอะ โดยเฉพาะ
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สิบกิโลเมตรกลางทะเลทราย และสิบกิโลเมตรบนพื้นผิวหินปนทราย
และเนินสูงต�ำ่ แต่ระยะความโหดน้อยกว่ารุ่นร้อยกิโลเมตร
“น้องพีย่ ้ มิ อะไร”
“มีคนท�ำตัวไม่น่ารักครับ”
“หืม ใครนะช่างท�ำตัวไม่น่ารักใส่นอ้ งชายพี”่ ชีคฮาริซเอ่ยอย่าง
อารมณ์ดี กวาดตามองถว้ นทั่วก็ไม่เห็นมีใคร นอกจากเหล่านักวิ่ง
ที่ท ำ� การวอร์ม ร่ า งกาย เพื่อให้ร่ า งกายตื่น ตัว พร้อ มสู้ศึ ก ซึ่ง ระยะ
ร้อยกิโลเมตรจะปล่อยตัวอีกหา้ นาทีขา้ งหน้า ตามด้วยระยะเจ็ดสิบ
สีส่ บิ สอง และยีส่ บิ ตามล�ำดับ
“มีครับ”
“หญิงหรือชาย”
“ผู ้หญิงอวดดี” ขณะตอบมีความหรี่ตาหมายมาด
“หึๆ ปกตินอ้ งพีไ่ ม่เคยสนใจผู ้หญิงคนไหนเลยนะ”
“บางทีคนนี้อาจมาแปลก”
“อืม พี่ย อมรับ ว่ า คงแปลกจริ ง ๆ” ฮาริ ซ เอ่ ย อย่ า งอารมณ์ ดี
คนอย่างเจเดนไม่สนใจเรื่องผูห้ ญิงอยู่แลว้ หมอนี่จะกินก็กินเงียบๆ
หรือไปหาเอานอกประเทศ จึงไม่เคยตกเป็ นข่าวกับผู ห้ ญิงคนไหน
ในประเทศตัวเอง แต่ตอนนี้นอ้ งเขากลับมีอาการแปลกๆ สายตาก็ดดุ นั
เหมือนไม่สบอารมณ์
ถ ้าถามว่าท�ำไมเจเดนจึงมองผู ้หญิงคนนัน้ ไม่คลาดสายตา แม ้ปาก
พูดคุยกับทีมงาน หากเขาก็วนสายตากลับมาจับจ้องผูห้ ญิงทีช่ ่อื วุ ้นเส ้น
เป็ นระยะ จนเจ้าหล่อนรูต้ วั แล ้วมองตอบ เหมือนมีกระแสไฟบางอย่าง
วิง่ พล่านในกระแสเลือดไปสูบฉีดหัวใจให ้เต้นแรงกว่าเดิม
“อย่าสนใจเลย ท่านพีเ่ ถอะ แน่ใจนะครับจะลงรายการนี้ดว้ ย”
“ก็ลงข�ำๆ ไง แค่ยส่ี บิ โล” นานๆ จะได้วง่ิ เพราะไม่ได้ซ ้อมสม�ำเสมอ
่
ฮาริซจึงลงระยะนี้ ไม่อยากหักโหม เขาไม่ได้หวังรางวัลอะไรอยู่แลว้
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เพราะเป็ นคนจัดรายการ แต่แค่อยากทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกาย
“งัน้ ตามสบาย แต่ท่านพีพ่ กั ผ่อนมาพอหรือเปล่า”
“อย่าห่วงน่า ว่าแต่นายไม่ลงบ ้างเหรอ”
“ไม่ครับ ใหผ้ มไปฝึ กการต่อสูค้ งดีกว่า” หรือแค่วง่ิ ซอ้ มก็คงพอ
วิง่ มาราธอนเขายังไม่สนั ทัด อีกอย่างเขามีหลายอย่างต้องท�ำ อย่างวันนี้
เปิ ดงานเสร็จก็จะสแตนด์บายรอทุกระยะ คอยช่วยทีมประสานงาน แม ้
คนของเราจะเยอะแยะมากมายแบ่งหน้าทีก่ นั ไว้ดแี ล ้ว ทว่าสถานการณ์
จริงอะไรก็เกิดขึ้นได้
“งัน้ ฝากด้วยนะ”
“ว่าแต่เจ้าลูกชายล่ะครับ”
“ไม่ตอ้ งพูดถึง รายนัน้ เมือ่ วานงอนหนัก” พูดถึงลูกชายหัวแก้ว
หัวแหวนฮาริซได้แต่ ส่ายหน้า เขาสัญญาว่าจะพาไปเที่ยวนอกเมือง
แต่งานยุ่งเลยไม่ได้กลับวัง พอโทร.ไปเจ้าตัวบอกว่าโป้ งท่านพ่อ แล ้วก็
วางสายไป เพิง่ สองขวบครึ่ง ท�ำไมถึงได้รูม้ าก
“น่ าจะพามาด้วย เปิ ดหูเปิ ดตา”
“คงยังไม่ต่ืน” ยิ่งวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยแลว้ ไม่มที างเลย
ตัวแสบจะตืน่ นอน ปัญหาหลักตอนนี้ของฮาริซนอกจากเวลาทีย่ งั ไม่ลงตัว
ระหว่างท�ำงานกับดู ลูก เขายังหาพี่เลี้ยงใหล้ ูกชายไม่ได้ เจ้าตัวงอแง
และเอาเรื่องมากๆ ไม่ยอมรับพีเ่ ลี้ยงสักคน จนต้องเดือดร้อนท่านแม่
ซึง่ ไม่ดแี น่หากปล่อยไว ้แบบนี้
“ว่าแต่ไหนล่ะ คนดื้อ”
“พีอ่ ย่าสนใจเลย” เมินหน้าไปทางอืน่ เจเดนหลุดมาดตัวเองมาก
แล ้ว เพราะผู ้หญิงคนนัน้ ก�ำลังท�ำให ้เขาเสียความเป็ นตัวเอง เขากับเธอ
เหมือนขัว้ แม่เหล็กสองขัว้ มาเจอกัน ว่ากันว่าหากเราเจอกันเกินสามครัง้
นั่นหมายความว่าทุกสิง่ อย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
“อย่าให้รูว้ า่ มีเรื่องปิ ดบัง”
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“ไม่มีครับ” ไม่ได้มองไปทางคนอวดดีอีก ไม่อยากให้พ่ีชาย
จับพิรุธได้ เพราะปกติเจนเดนไม่เคยใหค้ วามสนใจเพศตรงข ้าม จะมี
ก็แต่ หนู เกลือคนเดียวที่เขาเคยสนใจ ทว่าเป็ นเพียงระยะเวลาสัน้ ๆ
แล ้วตอนนี้เธอก็เป็ นของคนอืน่ แถมยังมีโซ่ทองคล ้องใจเรียบร้อยแล ้ว
เขายังส่งของขวัญไปร่วมแสดงความยินดีกบั เธอและสามี
“ให ้จริง”
“ไปเถอะพี่ พิธกี รประกาศเรียกแล ้ว”
สองพีน่ อ้ งจึงยุตบิ ทสนทนา เดินขึ้นไปบนเวที พร้อมกล่าวเปิ ดงาน
สัน้ ๆ จากนัน้ เสียงพลุกด็ งั ขึ้นพร้อมลูกโป่ งมากมายถูกปล่อย และนักวิง่
ระยะร้อยกิโลเมตรก็ออกสตาร์ตก่อน ยีส่ บิ นาทีต่อมาจึงเป็ นระยะเจ็ดสิบ
และระยะสีส่ บิ สอง ตามด้วยระยะยีส่ บิ ระยะสุดทา้ ยซึง่ ชีคฮาริซร่วมลง
แข่งขันด้วย
“เรียบร้อยแล ้วครับ” ไฟซาลเดินมากระซิบบอกผู ้เป็ นนาย ท�ำให ้
ใบหน้าหล่อเหลาจุดรอยยิ้มบนมุมปากด้วยความพอใจ ก่อนหันมอง
กลุม่ นักวิง่ สุดท ้ายทีอ่ อกตัวไปแล ้ว
“เดีย๋ วฉันจะเข ้าออฟฟิ ศ”
“ครับ”
“บอกคนของเราตามจุดต่างๆ ใหท้ ำ� งานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ
ทีมแพทย์” เรือ่ งบาดเจ็บจากการแข่งขันเป็ นเรือ่ งหลีกเลีย่ งไม่ได้ มีทกุ ปี
ไหนจะนักวิง่ บางคนไปต่อไม่ไหวเพราะสภาพร่างกายอ่อนลา้ ก็จำ� ต้อง
ออกจากการแข่งขันกลางทาง ระยะทีม่ มี ากสุดก็คอื ระยะร้อยกิโลเมตร
“อ้อ...มีอกี เรื่องครับ นี่ข ้อความจากชีควาเซม”
รับมือถือมาจากคนสนิทแลว้ ขมวดคิ้ว ความจริงเรื่องปัญหา
ชนกลุม่ น้อยบริเวณชายแดนระหว่างพรมแดนสองประเทศเป็ นปัญหา
มาช้านาน มันเหมือนละครน�ำ้ เน่ าที่ฉายวนซ�ำ้ ๆ เรื่องเดิมๆ โลกหมุน
ไปเร็วมาก เทคโนโลยีกา้ วกระโดดไปไกล แต่ ...ก็ยงั มีคนบางกลุ่ม
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ชอบท�ำใหป้ ระเทศตัวเองด่างพร้อย ด้วยการตัง้ ตนเป็ นกลุ่มโจรปลน้
ชาวบ ้านและนักท่องเทีย่ ว ปราบเท่าไรก็ไม่หมดไม่ส้นิ
“เรื่องนี้อกี แล ้ว”
“ท่านชีครอฮิมทราบแล ้วครับ” ชีครอฮีมคือพีใ่ หญ่ทจ่ี ะสืบทอด
บัลลังก์ต่อจากท่านพ่อ พีเ่ ขาคุมเรื่องทหาร แต่บางครัง้ จะออกหน้ามาก
ไม่ได้ เวลาท�ำการอะไรก็ตอ้ งกระท�ำอย่างลับๆ
“ท่านพีท่ ราบเรื่องแล ้วใช่ไหม”
“ครับ เห็นว่าจะส่งกองก�ำลังติดอาวุธลงพื้นที”่
“บ ้าจริง จะส่งลงไปโต้งๆ แบบนัน้ นักท่องเทีย่ วแตกตื่นกันหมด”
“แล ้วจะท�ำยังไงดีครับ”
“เอาเป็ นว่าเดีย๋ วพรุ่งนี้ฉนั จะไปพบท่านพีด่ ้วยตัวเอง” เรือ่ งระหว่าง
ชายแดนเป็ นเรื่องละเอียดอ่อน แมส้ องประเทศมีความสัมพันธ์อนั ดี
ต่อกัน แต่การบุกรุกหรือส่งคนไปบริเวณนัน้ จะต้องมีการประสานงาน
ทีด่ ี เพือ่ ไม่ให ้กลายเป็ นความบาดหมางกระทบกระทั่งกันภายหลัง
“เรื่องนี้ค่อนข ้างซีเรียสอยู่เหมือนกันนะครับ”
กลุ่มโจรเป็ นเรื่องที่ทำ� ใหพ้ รมแดนสองประเทศไม่สงบสุข เรา
ต่างคิดว่าโจรสองฝ่ ายนี้อยู่ในพรมแดนของอีกฝั่ง แต่ความจริงน่ าจะ
เป็ นกลุม่ เร่ร่อนทีร่ วมตัวกันเพือ่ ท ้าทายอ�ำนาจ แต่กระนัน้ ก็ยงั ไม่มอี ะไร
ยืน ยัน ดีว่า สองประเทศเป็ น เพื่อ นบ า้ นที่ดี จึง ไม่มีอ ะไรที่จ ะท�ำ ให ้
บาดหมาง เวลาจะส่งทหารลงพื้นทีจ่ งึ ต้องรอบคอบและแจ้งทัง้ สองฝ่ าย
“อืม ท่านพีร่ อฮีมชอบใจร้อน แก้ไม่เคยหาย”
“ถ ้าส่งทหารไปโดยพลการ ผมว่าทางโน้นจะไม่พอใจ”
เจเดนพยักหน้า ก่อนเดินไปขึ้นรถ เขาต้องเข ้าออฟฟิ ศเซ็นเอกสาร
หลายฉบับ ก่อนจะกลับมาทีน่ ่อี กี ครัง้ เพราะระยะยีส่ บิ กิโลจะถึงเส ้นชัย
ก่ อน เขาจึงต้องมามอบรางวัล ระยะอื่นก็ไร่ ระดับกันไป ส่วนระยะ
ร้อยกิโลจะมอบรางวัลพรุ่งนี้ และรางวัลจะค่อนขา้ งเยอะกว่าระยะอื่น
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เพราะใช้เวลาในการวิง่ นานกว่า

อย่าถามสภาพนางฟ้ าตอนนี้เลยว่าเป็ นอย่างไร เหนื่อยมาก

ยิง่ วิง่ เข ้าสูเ่ ส ้นทางทีเ่ ป็ นทะเลทรายไม่อยากจะพูดเลยว่าเหนื่อยมาก มัน
กินแรงสุดๆ เนินทรายสูงต�ำ่ สูบแรงไปเยอะจนต้องพึง่ เจลเพิม่ พลังงาน
เธอน�ำอาหารหลายอย่างติดตัวมาด้วย ทัง้ แซนด์วชิ สม้ อินทผลัม
แม้ในจุดเช็กพอยต์จะมีอาหารให ้แต่กก็ นิ ได้นิดเดียว กินมากจะจุก
“คุณครับ คุณ”
“อ้าว เอ่อ คุณ...”
“ไม่อยากเชื่อ คุณวิง่ เร็วมากจริงๆ” เรื่องความเร็วของเธอไม่เคย
แพ้ใคร แต่ เพราะสนามนี้ไม่เคยผ่านมาก่ อน ก็เลยหอบ อาจเพราะ
อุณหภูมสิ ูงขึ้นเรื่อยๆ กระมัง เธออยากไปถึงภูเขาหิน ซึง่ จะเป็ นระยะ
ของครึ่ ง ทาง ก็ คื อ ยี่สิบ กิ โ ล จากนัน้ จะพัก แล ว้ รับ ประทานอาหาร
ก่ อนจะวิ่งต่ อเพื่อเขา้ สู่ภูเขาหิน และวกกลับอ้อมไปอีกด้านเพื่อเขา้ สู่
ใจกลางเมืองเพือ่ เข ้าเส ้นชัย
“แล ้วเพือ่ นๆ คุณล่ะคะ”
“บางคนน�ำไปแล ้วครับ”
“เก่งเหมือนกันนี่คะ”
“แต่ผมไม่ค่อยได้ซอ้ ม เลยวิง่ ช้า” ตรงจุดนี้เป็ นเนินทรายลูกสูง
วุ ้นเส ้นผ่อนก�ำลังขาด้วยการค่อยๆ เดินขึ้นโดยใช้ไม ้เท ้าค�ำ่ ยันช่วยอีกแรง
ไม่ให้ตวั เองต้องใช้พลังงานมากนัก ดอมก็เช่นกัน หมอนี่หล่อนะ แต่
ดูเจ้าชู้ไปหน่อย แล ้วคงเหมาะเป็ นเพือ่ นมากกว่าเป็ นอย่างอืน่
“ค่ะ ไงก็สูๆ้ นะคะ” ไม่อยากเสียเวลาพูดมาก เปลืองพลังงาน
พอถึงเนินสูงสุดของผืนทราย ดวงตากลมโตก็ย้มิ กว ้าง แสงแดดกระทบ
พื้นทรายเหมือนทองค�ำ แมส้ วมแว่นกันแดดส�ำหรับวิง่ ความงดงาม
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ก็ไม่ได้ลดลง ทะเลทรายไม่ได้มเี พียงทราย แต่มโี อเอซิส เป็ นตาน�ำ้ เล็กๆ
กระจายอยู่ทั่วไป แต่ตรงจุดทีเ่ ธอวิง่ ผ่านมีทงั้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ความสนุ กของการวิ่งก็คือการที่มีชาวบา้ นทอ้ งถิ่นมายืนเรียง
ใหก้ ำ� ลังใจ ทุกคนขอแตะมือโดยเฉพาะลูกเด็กเล็กแดง มีลูกอมติดมา
ถุงใหญ่ๆ เธอจึงแจกเด็กๆ หลายคน ก่อนจะออกวิง่ ต่อไป ชาวบา้ น
ส่งเสียงเชียร์และปรบมือใหก้ ำ� ลังใจนักวิ่งเมื่อวิ่งลงเนิน ก่ อนคราวนี้
จะตัดเข ้าสู่ภเู ขาหิน มันต้องใช้ทกั ษะในการปี นป่ ายเล็กน้อยเพราะต้อง
ระวังลื่นด้วย ตรงจุดนี้เองที่นกั วิ่งหลายคนถือโอกาสนั่งพักเหนื่อย
เพราะตอนนี้กเ็ ก้าโมงแล ้ว แดดแรงมาก
“คุณวุ ้นจะไปแล ้วเหรอ”
“ค่ะ พักนานจะยิง่ ขี้เกียจ” หยุดพักนานๆ มันไม่โอเค เธอออกวิง่
ช้าๆ ไต่ภเู ขาหินเบื้องหน้าทีค่ ่อนข ้างสูง แถมพื้นยังขรุขระอย่างระมัดระวัง
กระทั่งมาถึงครึ่งทาง ตรงจุดเต็นท์ท่ีพกั มีบริการอาหารแบบ
บุฟเฟ่ ตเ์ ป็ นอาหารพื้นเมือง แต่กม็ ขี ้าวและกับข ้าวรสชาติกลางๆ รวมทัง้
แซนด์วชิ ต่างๆ ผลไม ้รวมถึงกล ้วยหอมให้นกั วิง่ พกติดตัว เธอก็เอาใส่
กระเป๋ าไปเสียเต็มที่ พักสิบห ้านาทีกอ็ อกเดินทางต่อโดยมีนกั วิง่ หลายคน
ล่วงหน้าไปก่อนแล ้ว อยากเข ้าเส ้นชัยห ้าสิบคนแรกก็ตอ้ งมุมานะท�ำให้ได้
แต่แลว้ ก็ตอ้ งมาเจองานหินเมือ่ เห็นกลุ่มควันตรงหน้า ทีมงาน
ที่เฝ้ าระวังอยู่แลว้ จึงประกาศผ่านล�ำโพงใหห้ าที่หลบ ซึ่งก็คือโอเอซิส
ใกล ้ๆ สิง่ ทีไ่ ม่เคยเห็นก็ได้เห็น เพราะคือพายุทรายลูกใหญ่ เสียงอื้ออึง
ดังน่ากลัว วุ ้นเส ้นจึงวิง่ ไปหลับใต้ตน้ ปาล์ม คุดคูอ้ ยู่ตรงนัน้ รอจนแน่ใจ
ว่ามันผ่านพ ้นไปแล ้วจึงวิง่ ต่อ
“แปลกๆ แล ้วแฮะ” สถานการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้น ไม่มใี คร
วิ่งตามมา ไม่มใี ครวิ่งอยู่ขา้ งหน้า และไม่มปี ้ ายบอกทางหรือการผูก
ริบบิ้นสี
“ให ้ตาย หลงทางเหรอวะเนี่ย”
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รีบเอาแผนทีว่ ง่ิ ออกมาดู แต่เพราะเต็มไปด้วยเวิ้งทรายทัง้ หมด
ท�ำให ้เธอตัดสินใจวิง่ กลับทางเก่า
ทว่า...ดูเหมือนอะไรหลายๆ อย่างจะเปลีย่ นทิศทาง หรือเพราะ
พายุทรายลูกนัน้ มันท�ำให้ป้ายบอกทางหันผิดด้าน แล ้วนี่เราอยู่ทไ่ี หน
เคยได้ยินเหมือนกันเรื่องหลงทาง ใหต้ าย แบบนี้เธอก็ชวด
รางวัลน่ะสิ ถอดหมวกแล ้วทึ้งผมตัวเองอย่างหงุดหงิด เธอตัง้ ใจเดินไป
อีกด้าน แต่ แลว้ เดินมาทางนี้มนั ก็ไม่มใี ครเลย เงียบจนได้ยินเพียง
เสียงลมพัดผ่าน
“เวร เวรจริงๆ”
เวลาหมุนผ่านไปเรื่อยๆ ท�ำใหก้ ระวนกระวายใจ ตัดสินใจใช้
มือถือติดต่อไปยังศูนย์ ซึง่ จะมีเบอร์ผู้ตดิ ต่อ จนทางโน้นรูว้ ่าพิกดั เธอ
อยู่ทไ่ี หน
“เขาตอบกลับมาว่าจะมารับในอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมง”
“ชวด ชวดรางวัลอีกแล ้ว” บ่นพึมพ�ำอย่างหัวเสีย เดินมาอีกด้าน
ไปเจอเนิ น หิน เธอปี น ขึ้น ไปยืน รอตรงนัน้ แต่ เ กิด ก้า วพลาดท�ำ ให ้
เธอหล่น แล ้วข ้อเท ้าพลิกจนร่างเล็กก้นจ�ำ้ เบ ้ากับพื้นทราย ร้องโอดโอย
ด้วยความเจ็บ ไม่คดิ ว่าตัวเองจะซวยซ�ำ้ ซวยซ ้อนอะไรขนาดนี้ หวังรางวัล
แต่ดูท่าจะไม่ได้สกั รางวัลเพราะหลงเส ้นทาง
ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ม่งุ หน้ามาทางนี้ เห็นฝุ่นทรายตลบฟุ้ ง
ไปหมด ก่ อนจะเห็นเงาด�ำใกลเ้ ขา้ มาเรื่อยๆ ใบหน้าหวานๆ คลี่ย้ ิม
รู้สกึ อุ่นใจเมือ่ รถคันนัน้ จอดลง มีคนขับรถหนึ่งคน กับร่างสูงใหญ่ทม่ี ี
ผา้ โพกหน้าสีดำ� ปิ ดตา อีกฝ่ ายก้าวลงมาแลว้ ส่ายหน้าเล็กน้อย ก่ อน
ลดกายนั่งลงอุม้ ร่างเล็กเข ้าสู่วงแขน
“เฮ้ย นี่คุณ ปล่อย”
“อย่าดิ้น”
“มาอุม้ ฉันท�ำไมเล่า” สาวเจ้าโวยวาย เพราะอีกฝ่ ายไม่สอบถาม
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อะไรทัง้ นัน้ ส่ายหน้าแลว้ อุม้ ทันที นี่ทีมแพทย์จริงๆ ใช่ ไหม ไม่ใช่
โจรห ้าร้อยเรียกค่าไถ่หรอกใช่ไหม ความกลัวอย่างทีไ่ ม่เคยเป็ นมาก่อน
เกิดขึ้นในใจ มือบางก�ำหมัดทุบไปตามท่อนแขน อีกฝ่ ายตวัดสายตาดุๆ
มามองเหมือนร�ำคาญ
“บอกใหอ้ ยู่น่ิงๆ” เสียงนิ่งแต่แฝงความดุดนั เอาไว ้ แต่ถามว่า
หยุดไหม ยิง่ ทุบหนักมากกว่าเดิมน่ะสิ เธอไม่ไว้ใจคนพวกนี้ ไม่มอี ะไร
บอกว่าเขามาจากทีมงานวิง่
“ไม่”
“ดื้อจริงๆ”
“ปล่อยฉันลงสิ จะพาฉันไปไหน ไม่ไปนะ” ยังโวยวายไม่เลิก
จะไม่โวยวายได้ไง โพกใบหน้าด้วยชุดด�ำกันแบบนี้ เธอระแวงนะ
บอกเลย
ประตูรถถูกเปิ ด ร่ างบางถูกวางกับเบาะด้านหลัง อีกฝ่ ายก้าว
เขา้ มา เธอขยับจะไปลงอีกฝั่งแต่กลับถูกจับขอ้ เทา้ ไว้ไม่ให้ไปไหนไกล
คนขับจึงประจ�ำต�ำแหน่งแล ้วออกรถทันที
“นี่ ปล่อยฉัน พวกแกเป็ นใคร”
“กลัวแล ้วยังปากดี”
“ไอ้โจรหา้ ร้อย พวกแกเป็ นโจรใช่ไหม ถ่อยมาก รังแกผูห้ ญิง”
สาวเจ้าตะโกนใส่หน้าอีกฝ่ ายจนแสบแก้วหู คนตัวใหญ่หรี่ตาขยับเข ้ามา
ใกล้โดยจับขอ้ เทา้ ของคนอวดดีไว ้ ดวงตาดุดนั นัน้ มันน่ ากลัวเสียจน
วุ ้นเส ้นคิดว่าตัวเองก�ำลังเผชิญหน้าอยู่กบั โจรจริงๆ
ยกมือผลักไหล่อกี ฝ่ าย แต่กลับไม่ขยับเขยื้อน ปากอิม่ เม ้มแน่น
อยากจะด่าให้ไฟแลบ แต่ด ้วยสถานการณ์ตกเป็ นรอง เธอจึงท�ำได้เพียง
มองตาขุ่นแทบจะกินเลือดกินเนื้อ สีตาของเขามันคุน้ ๆ แววตาแบบนี้
เสียงแบบนี้ก็คุน้ ด้วย ก่อนดวงตากลมโตจะเบิกกว ้างต่อข ้อสันนิษฐาน
ของตัวเอง
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“ชีคเจเดน!”
“หึ” ฝ่ ายตรงข ้ามเพียงท�ำเสียงในล�ำคอ
“เป็ นท่านแน่ ๆ บา้ ไง ว่างเหรอมาแกลง้ กัน” พูดไม่หยุดด้วย
ความโมโห มันหงุดหงิดจนไม่รูจ้ ะหงุดหงิดอย่างไร โกรธมาก นึกไม่ออก
ว่าเขาต้องการอะไรถึงมาแกล ้ง
“ไม่ว่าง ยุ่งมาก แต่ พอได้รบั การแจ้งก็มา ทีมอื่นงานลน้ มือ”
สิง่ ทีเ่ จเดนพูดคือเรือ่ งจริง มีนกั วิง่ หลายคนบาดเจ็บ บางคนเป็ นตะคริว
จนต้องออกจากการแข่งขัน
เขากลับจากออฟฟิ ศ องครักษ์ไฟซาลติดต่อไปบอกว่าคนที่เขา
สนใจหลงทางก็รีบมาทันที มากันสองคนเจ้านายลูกน้องพร้อมกล่อง
ปฐมพยาบาล แล ้วก็ได้เจอเจ้าตัวบาดเจ็บ ดูจากเท ้าแล ้วน่าจะข ้อเท ้าพลิก
คงต้องประคบและทายา และกินยาแก้อกั เสบ แต่ดูเหมือนจะไม่ได้รบั
ความร่วมมือจากคนตรงหน้า
“ยอมรับแล ้วใช่ไหมว่าท่านคือชีคเจเดน”
“ไม่มอี ะไรต้องปิ ดบัง”
“แล ้วโพกหน้าท�ำตัวเป็ นโจรท�ำไม ทัง้ เจ้านายทัง้ ลูกน้อง” ส่งสายตา
พิฆาตให ้คนขับรถ ไฟซาลต้องกลัน้ ยิ้ม ยอมรับเลยว่าสาวน้อยชาวไทย
คนนี้มนี ิสยั ตรงข ้ามกับสาวไทยคนก่อนทีท่ ่านชีคถูกตาต้องใจ อันนี้คอื
ตาต่อตาฟันต่อฟัน แลดูไม่กลัวใครทัง้ ทีก่ ลัว
“นั่งดีๆ”
“ปล่อย ไม่ตอ้ งมาจับ”
“ฉันจะดูให ้ อย่าเรื่องมากวุน้ เสน้ อยากให้มนั อักเสบขึ้นมาอีก
หรือไง นั่งเหยียดเท ้า” น�ำ้ เสียงนิ่งๆ ออกแนวบังคับ สาวเจ้ามีการเกร็ง
ร่างกายต่อต้าน มันน่ าหวดด้วยไมเ้ หลือเกิน ผูห้ ญิงอะไรเจ็บอยู่แทๆ้
ยังท�ำอวดดี เพราะแบบนี้ไงเขาถึงค่อนข ้างหงุดหงิดกับคนตัวบาง
“ไม่ตอ้ ง ฉันไม่ได้เป็ นอะไรมาก”
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“อย่าอวดดี”
“แล ้วท่านชีคยุ่งอะไรด้วย ไม่ใช่หมอ อย่ามาวุน่ วาย”
“ปากดี”
“ก็ปากของฉัน ท่านแหละปล่อยมือ ถ ้าถึงจุดสตาร์ตเมือ่ ไรฉันจะ
กลับเอง” มีความหยิง่ ยโสและอวดดี ทัง้ ทีต่ อนนี้รสู้ กึ เจ็บข ้อเท ้าแปลบๆ
อีกไม่นานมันต้องเจ็บมากกว่าเดิม ให ้ตายเถอะ สถานการณ์มนั แย่ทส่ี ุด
เหมือนเขาจงใจ แล ้วดูสิ ยังไม่ยอมปล่อยมืออีก
“อย่าอวดเก่งให้มนั มากนักวุ ้นเส ้น การทีฉ่ นั ช่วยเหลือเธอมันเป็ น
เรื่องทีค่ วรท�ำ งานวิง่ นี้ฉนั ดูแล เธอคือนักวิง่ คนหนึ่ง”
“ฉันไม่ไว้ใจท่าน”
“เธอกลัวอะไร”
อีตาบา้ ถามได้ ก็เรื่องการคุกคามทางเพศเมื่อวานไง ถา้ เขา
ไม่จบุ๊ เธอคงไม่ผวาจนไม่อยากเขา้ ใกล ้ ถึงหล่อเหลาวัวตายควายล ้ม
แต่เขาก็หล่อน่ากลัว หล่ออันตรายเกินกว่าจะเอาชีวติ เข ้าใกล ้ เขาควรใช้
คนอื่นมาสิ ไม่มคี วามจ�ำเป็ นอะไรต้องมาดูแลนักวิง่ ตัวจ้อยไร้ช่อื เสียง
แบบเธอสักหน่ อย ยิ่งไม่น่าไวว้ างใจเขา้ ไปใหญ่ สาวเจ้าถอนหายใจ
เฮือกใหญ่อย่างโกรธๆ
“เงียบนี่คอื ?”
เกลียดจังเลย ผู ช้ ายบา้ มาท�ำหน้าตาดุเหมือนเธอเป็ นคนผิด
แล ้วกดดันอยากได้คำ� ตอบ คือเขาอยากรูว้ ่าเธอกลัวอะไรใช่ไหม เออ
พูดก็ได้
“ฉันไม่ชอบเรื่องเมือ่ วาน”
“อ้อ ท�ำไม หรืออยากให้รบั ผิดชอบ”
“เหอะ สะอิดสะเอียนจะแย่ ฉันไม่ตอ้ งการความรับผิดชอบ
ก็แค่...แค่...” แค่จบุ๊ มันไม่ใช่จูบ คนแบบนี้น่ากลัว ดวงตาของเขาดุดนั
เดาทางยาก หรือบางทีไอ้ขา่ วลือทีว่ า่ เขาโหด เขาเถือ่ น และเขาซาดิสม์
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จะเป็ นเรื่องจริง หวนนึกถึงค�ำพูดของเพือ่ นแล ้วก็เผลอกลืนน�ำ้ ลาย
“เสียเวลามากแล ้ว ก่อนจะบวมกว่านี้ นั่งนิ่งๆ ฉันจะทายาให้”
เขาดึงผา้ โพกหน้าออก ก่อนเปิ ดลิ้นชักด้านหน้าดึงกล่องปฐมพยาบาล
ออกมา เขาหยิบจับอะไรอย่างคล่องแคล่วราวกับว่าเป็ นหมอ เหอะ แต่
ไม่ได้ช่นื ชมหรอกนะ ถึงมือเขาจะเบามากก็เถอะ
วุน้ เสน้ เริ่มเจ็บมากขึ้นจึงไม่ด้ ิน ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะตอนนี้สติ
ของเธอจดจ่อกับบางสิ่ง บางสิ่งที่ว่าคือการส�ำรวจเครื่องเคราใบหน้า
ของบุรษุ แดนทรายลูกผสม เขาหลายเชื้อชาติ เพราะใบหน้าคมแต่ผวิ ขาว
ซึง่ ไม่ใช่พ้นื ผิวของคนประเทศนี้ ทีส่ ว่ นใหญ่ผวิ จะคล�ำ้ กว่านี้ แต่ทา่ นชีค
กลับผิวขาว
ดวงตา จมูกโด่งเป็ นสัน รับโหนกแก้ม ปากบางเหมือนผูห้ ญิง
สีไม่คล�ำ้ มาก เขาน่าจะดูแลสุขภาพดีพอควร หนวดเคราถา้ เป็ นคนอืน่
เธอคงมองว่ารกรุงรัง แต่พอมันมาอยู่บนใบหน้าของอีกฝ่ าย ยอมรับ
เลยว่าเสริมเสน่หช์ วนมอง ขนาดไม่อยากเข ้าใกล้ยงั อดชื่นชมไม่ได้
“ไม่ตอ้ งมองฉันนัก รูว้ า่ หล่อ”
คนก�ำลังตกอยู่ในภวังค์ความคิดถึงกับสะดุดหู จ้องเขม็งท่านชีค
หลงตัวเอง ว่าแต่...เขาจับได้ใช่ไหม คือเขารูว้ า่ เธอส�ำรวจ รูส้ กึ ขายหน้า
ชะมัด
“หลงตัวเอง”
“ยอมรับ เพราะฉันหล่อจริงๆ ใครๆ ก็มอง”
“อยากอ้วก”
“ยังไม่ตอ้ งรีบทอ้ ง ยังไม่ได้นอนด้วยกัน” โอ๊ย ดู แต่ละค�ำพูด
ออกจากปากของเขาสิ ใช่ ชีครัชทายาทจริงไหม ว่างมากจนเอาเวลา
มาวุน่ วายกับเธอ แล ้วดูท่าจะเป็ นคนหลงตัวเองระดับสิบ เงยหน้ามอง
สบตาแล ้วยิ้มร้ายๆ ไอ้ย้ มิ แบบนี้แหละไม่น่าไว ้วางใจ มันไม่ใช่ย้ มิ แต่
มันคือแสยะ!
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“จะมากไปแล ้วนะ ฉันเป็ นผู ้หญิง”
“รู”้
“ไม่ใช่เพือ่ นเล่นนะคะ”
“ก็ไม่ได้อยากเป็ นเพือ่ น” เจเดนตอบเรียบๆ ก่อนส่งสายตาดุดนั
เมือ่ เธอท�ำท่าจะชักเทา้ หนี เขาประคบไม่เสร็จ ยังต้องทายาและพันผา้
ดามไว ้ก่อน เพือ่ ไม่ให ้เท ้าถูกขยับเขยื้อนมากนัก
วุ ้นเส ้นคนพูดมากเลยหุบปาก ไม่อยากต่อปากต่อค�ำ ท�ำแบบนัน้
เหมือนยิ่งเขา้ ตัวเองอย่างไรไม่รู ้ ขนาดโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษนะ
ผู ้ชายในลุคโหด ลุคเถือ่ น แต่น่าแปลกมือเขาเบามาก เบาจนไม่รสู้ กึ เจ็บ
ขนาดว่าเขาลองขยับเท ้าเธอยังไม่เจ็บเลย
“ไม่พดู ต่อแล ้วเหรอ”
“ไม่เพคะ”
“ประชดเก่ง” ก็แค่กบั เขานัน่ แหละ เกลียดมากๆ คนหล่ออันตราย
และอันตรายมากต่อหัวใจ
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วิ่งจนได้เรื่อง

รถลุยทรายสมรรถนะเยี่ยมมุ่งตรงสู่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง

ใช้เวลาชั่วโมงเศษ โดยไฟซาลใช้ทางลัดจึงถึงเร็ว ร่างบางถูกชีคเจเดน
อุม้ ลงจากรถ พยายามขืนตัวแลว้ แต่ท่านชีคไม่ยอม แถมยังอุม้ แบบ
ไม่ถามความเห็น จริงๆ เธอลงเดินเองได้ เจ้าหน้าทีค่ ่อนข ้างอึ้ง คงเป็ น
เพราะคนอุม้ คือคนดังระดับประเทศ บุรุษพยาบาลกุลกี ุจอน�ำรถเข็น
มาให้นั่งก่อนเข็นพาเข ้าด้านใน และตรงโซนติดป้ ายว่าวีไอพี
ไม่ มีก ารเข า้ คิ ว รอหมอแต่ อ ย่ า งใด เป็ น โรงพยาบาลเอกชน
ใหม่เอีย่ ม มองจากตรงนี้เห็นวิวด้านนอกมีแต่ตน้ ไม ้เขียวขจี นี่หรือเปล่า
ทีเ่ ขาเรียกว่าการพัฒนาประเทศไปอย่างรวดเร็ว สร้างสวนสวยๆ มากมาย
ดึงดู ดนักท่องเที่ยว เพื่อให้โลกรู้ว่าที่นี่ไม่ได้มแี ค่ ทะเลทรายและอู ฐ
เหมือนแต่ก่อน
“ไม่ได้เป็ นอะไรมากครับ น่ าจะแค่ แพลง การปฐมพยาบาลดี
อยูแ่ ล ้ว ใช่ไหมชีคเจเดน” ชีคหนุ่มถูกถามย�ำ้ จากคนทีเ่ รียกได้วา่ เป็ นเพือ่ น
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“อืม”
“หึ พามาเองเลย ส�ำคัญมากสิ” จงใจพูดภาษาอังกฤษเพราะ
อยากใหค้ นตัวเล็กบนรถเข็นรู ด้ ว้ ย นายแพทย์หนุ่ มยิ้มบางๆ เมื่อ
เพื่อนไม่ตอบแต่ ใช้สายตานิ่ งขึงกดดัน ราวจะบอกว่าจงหุบปากซะ
อะไรท�ำนองนัน้
“เอ้าเงียบ ไอ้คุณชีค”
“อย่าประชดน่าหมอ”
“ก็พดู จริง เดีย๋ วเป็ นข่าว”
“ก็แค่ปิดข่าว” อ�ำนาจเงินท�ำได้ทกุ อย่าง รู้ว่าการพาผูห้ ญิงคนนี้
มาด้วยตัวเองคงได้รบั ความสนใจไม่นอ้ ย นั่นเพราะตลอดมาเจเดน
ไม่เคยวุน่ วายกับผู ้หญิงคนไหน เขาไม่ได้กงั วลอะไรมาก ข่าวจริงไม่จริง
อย่างไรมันก็แค่ขา่ ว ไม่นานมันก็จะเงียบไปกับกาลเวลาอยูด่ ี เป็ นสัจธรรม
“กระดูกไม่หกั ใช่ไหม”
“ก็บอกไปอยู่วา่ แค่ข ้อเท ้าแพลง”
“อืม จัดยามาแล ้วกัน”
“ยากินยาทาโอเคไหม”
“ท�ำเหมือนเธอเป็ นคนใกลต้ ายไปได้ ดู ห่วงจริงจัง” สองหนุ่ ม
ยังคุยกัน ส่วนคนเจ็บนิ่วหน้าขมวดคิ้ว อยากจะว ้ากใส่หมอใส่ท่านชีค
พูดจาแปลกๆ ฟังแล ้วงงๆ โดยเฉพาะเหมือนหมอหน้าหล่อคนนี้จะแซว
ว่าท่านชีคคิดอะไรกับเธอ จะคิดได้ไง ในเมือ่ เราไม่ได้เป็ นอะไรกันสักหน่อย
“งัน้ ฉันจะพาเธอกลับ”
“ตามสบาย”
“คุณหมอคะ ฉันพักฟื้ นกีว่ นั แล ้วต้องมาหาอีกไหม” วุ ้นเส ้นถาม
กับหมอด้วยตัวเอง มีแพลนจะไปทัวร์ทะเลทรายกับเพือ่ น แบบนี้ทริป
คงถูกยกเลิก ถึงไปก็คงหมดสนุกเพราะสภาพร่างกายมันไม่เอื้ออ�ำนวย
ให้ข่อี ู ฐสักนิด ลามาแค่ เจ็ดวันคงได้จบั เจ่ าอยู่ แต่ ในโรงแรม เฮ้อ...
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ไม่น่าพลาดเลย ชวดรางวัลไปอีก
“ถอนหายใจท�ำไม”
“เรือ่ งของฉัน” อย่าคิดว่าพาเธอมาโรงพยาบาลแล ้วเธอจะหายโกรธ
ง่ายๆ ยังโมโหเรื่องเมือ่ วาน
“ผมหมอเชฟครับ”
“ค่ะ ยินดีทไ่ี ด้รจู้ กั ค่ะ ฉันวุ ้นเส ้นค่ะ”
“คุณน่ ารักมากครับ” แมอ้ ยู่ในสภาพมอมแมมเพราะเพิ่งผ่าน
การวิง่ มา แต่หมอหนุ่มก็อดยิ้มไม่ได้ เธอน่ารักมากกว่าสวย ขนาดเขา
ยังมองเห็น เพือ่ นก็ต ้องมองเห็นเหมือนกัน ประเด็นคือสไตล์น้ ไี ม่ใช่สเปก
ของชีคเจเดนผู ้เป็ นเพือ่ น หรือเพือ่ นเขามันเปลีย่ นสเปก
“ถ ้าเรียบร้อยขอตัว”
“อย่ามีอาการ”
“ฉันไม่ได้มอี าการ แค่ ไม่มเี วลาว่างทัง้ วันดู แลยายเป๋ ต่างหาก”
เดีย๋ วก่อน หูของเธอไม่ได้ฝาดใช่ไหม ท่านชีคก�ำลังบอกว่าเธอเป๋ คือแบบ
มันอาจเป็ นการเปรียบเปรยว่าพิการอะไรเงี้ย แต่เราไม่ใช่เพือ่ นกันทีจ่ ะมา
หยอกเย้า สาวเจ้าตวัดสายตาขุน่ ขวางจ้องมอง ไม่สบอารมณ์
“ฉันไม่ได้เป๋ นะเพคะท่านชีค” กระแทกเสียง ไม่สนใจว่าตรงนี้จะมี
หมอยืนอยู่ดว้ ย ส่วนคุณพยาบาลน่ะยืนตรงหน้าหอ้ งตรวจ คงเกรงใจ
อีตาชีคบ ้านี่แหละ
“เอาแล ้วไงเจเดน” หมอหนุ่มอมยิ้ม
“ฉันพูดเรื่องจริง” ชีคหนุ่มตอบเพือ่ น ท�ำหน้านิ่งๆ จ้องใบหน้า
หวานๆ ตัวเท่าลูกแมวท�ำขึ้นเสียงประหนึ่งตัวเองเป็ นพญาราชสีห ์
“พาคนไข้พเิ ศษกลับเถอะ ไม่อยากใหม้ าเถียงกันทีน่ ่ี” ขณะพูด
หมอหนุ่ มก็อมยิ้มมองสองคนสลับกันไปมา คนอย่ างเจเดนไม่เคย
เสียเวลาเถียงกับใครหรอก โดยเฉพาะผู ้หญิง แต่น่ี ดูเหมือนว่าเขาจะได้
เห็นอะไรเปลีย่ นไปในตัวเพือ่ นเข ้าแล ้ว และคงต้องลุ ้นกันหน่อย
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“ไว ้เจอกัน”
“ฉันจะแวะไปหา”
“อืม แจ้งล่วงหน้าด้วย” ชีคหนุ่มตอบแค่นนั้ ก็ให ้พนักงานเข็นรถ
ของสาวเจ้า ออกมา ข อ้ เท า้ ที่พ นั ผ า้ และทายาให้ดีอ ยู่ แ ล ว้ ไอ้ห มอ
มันก็เลยไม่ได้ทำ� อะไร จ่ายแค่ยากินกับยาทามา แล ้วทัง้ หมดก็เดินทาง
กลับโรงแรม
ตัง้ แต่ เมื่อไรที่คนอย่างชีคเจเดนรู้สึกอยากปกป้ องดู แล ทัง้ ที่
คนแบบเขาชอบแสดงสีหน้านิ่งๆ ดุดนั กับคนรอบกาย จนใครๆ คิดว่า
เขาเป็ นพวกโหดเถือ่ น อันนัน้ ก็ยอมรับ มันเป็ นอีกด้านของบุรษุ แดนทราย
ความเด็ดขาดต้องมี ทว่าการใช้ชีวติ ปกติของเจเดนเขาไม่เคยท�ำร้าย
หรือลงโทษใครก่อน
“ท่านชีคครับ”
“ว่าไงไฟซาล”
“ตอนนี้ได้เวลาแจกรางวัลของผูร้ ่วมแข่งขันแล ้วครับ”
“ให ้ท่านพีฮ่ าริซจัดการไป บอกว่าฉันมีธุระด่วน” ไฟซาลโค้งค�ำนับ
แล ้วแยกออกไป ภายในรถจึงเหลือแค่สองคน อย่าบอกนะว่าท่านชีค
จะขับรถเอง คือ...แล ้วเขาจะไปส่งเธอทีไ่ หน
“ฉันจะกลับโรงแรม”
“อืม”
คนอะไร พูดแค่น้ ีเนี่ย สาวเจ้าเลยนั่งหน้างอตลอดทาง มีรถของ
การ์ดขับตามมาห่างๆ ไม่สิ เรียกว่าองครักษ์จะเหมาะกว่า แต่ทำ� ไม
เขาไม่ให ้พวกนัน้ มาขับล่ะ เขาขับเองท�ำไม มีความเหลือบมองเป็ นระยะ
อีกฝ่ ายก็นั่งขับรถไม่ชายตามามองเธอสักครัง้ เดียว
“มองนานๆ ฉันจะคิดค่ามองแล ้วนะวุ ้นเส ้น”
“บอกตรงๆ ฉันอึดอัด”
“แล ้วไง”
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โอ๊ย คนบ ้า ถามมาได้วา่ แล ้วไง ไม่รูเ้ หรอว่าการนั่งรถมากับเขา
ตามล�ำพังมันท�ำให ้เธอเกร็งไปหมด แค่จะหายใจแรงยังไม่กล ้า ท�ำหน้า
นิ่งๆ โหดๆ ไร้ความรู้สกึ ใครจะไม่รูว้ ่าเขาคิดอะไรในหัว เกิดพาเธอ
ไปฆ่าหมกทะเลทรายจะว่าไง วุ ้นเส ้นยังไม่อยากตาย
“ท่านชีคให้ฉนั ลงตรงไหนก็ได้ ฉันจะโบกแท็กซีก่ ลับเอง”
หรือไม่ก็โทร.ใหร้ ถของทางโรงแรมมารับ ดีกว่านั่งไปกับเขา
บรรยากาศมันชวนขนลุกไม่น่าไว ้วางใจ
“เดีย๋ วไปส่ง”
“ไม่ตอ้ ง ฉันไม่อยากรบกวนท่านชีคเพคะ”
“จะไปส่ง” ย�ำ้ สัน้ ๆ ห ้วนๆ
อย่ามาท�ำเสียงน่าขนลุกจะได้ไหม อยากอวดเก่งอยากด่าอยาก
แผดเสียงมาก หากความจริงวุ ้นเสน้ ตรงกันข ้าม ทีน่ ่ีไม่ใช่ประเทศไทย
และที่น่ีอำ� นาจเบ็ดเสร็จก็ยงั เป็ นของชนชัน้ เจ้านายผูป้ กครอง วุน้ เสน้
ไม่อยากท�ำให้อกี ฝ่ ายโกรธ
“ฉันอยากกลับเองเพคะ”
“ถา้ มันล�ำบากไม่ตอ้ งราชาศัพท์ ทีน่ ่ีไม่ได้แบ่งชนชัน้ หรือมากพิธี
อะไรขนาดนัน้ ” รูส้ กึ ร�ำคาญหูไอ้ตรงค�ำว่าเพคะเหลือเกิน เหมือนเจ้าตัว
แอบประชดกลายๆ เขาไม่ใช่คนถือเนื้อถือตัวหรือบ ้ายศ มันสมัยไหน
แล ้ว พวกเราไม่ใช่เจ้าขุนมูลนาย ใช้คำ� พูดธรรมดาก็ได้ เจเดนไม่ซเี รียส
“ค่ะ”
“ฉันเต็มใจไปส่ง”
“ท่านชีคท�ำไมเป็ นคนพูดไม่รูเ้ รื่องเนี่ย”
“เธอก�ำลังกลัวฉัน”
พูดอีกเรือ่ งเขาก็ตอบอีกเรือ่ ง ตกลงวันนี้เราจะคุยกันไหม ท่านชีค
ไม่รูห้ รอกว่าเธอโมโหแค่ ไหนที่ตวั เองต้องมาเจ็บตัวระหว่างแข่งขัน
ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่ อน จะว่าความซวยมาเยือนมันก็ไม่น่าใช่ แต่
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หางตาขวาก็กระตุกยิกๆ ตัง้ แต่เมือ่ วาน อุตส่าห์ไม่ทกั แต่มนั ดันเกิด
เรื่องแย่ๆ พลาดรางวัล พลาดเส ้นชัย ทริปนี้ไม่โอเคและไม่ดตี ่อใจของ
วุ ้นเส ้นเลยจริงๆ
“ท�ำไมฉันต้องกลับท่านชีคด้วย”
“นั่นสิ” เขาหันมาสบตาแลว้ ยิ้มร้ายๆ ยิ้มเหมือนตัวร้ายตัวโกง
ช่วยยิ้มให้มนั เป็ นธรรมชาติหน่อยไม่ได้ไง
“พูดไม่รูเ้ รื่อง”
“บ่น?”
“เปล่า พูดกับตัวเอง”
“อาการหนักนะเรา พูดคนเดียวก็ได้ หึๆ เป็ นผู ห้ ญิงที่แปลก
ประหลาดจริงๆ” หน้างอง�ำ้ ส่งสายตาขุ่นๆ มาใหเ้ ขา เจเดนหันมอง
เพีย งนิ ด แล ว้ ยิ้ม มุม ปากแบบที่ช อบท�ำ ก่ อ นหัน ไปมองการจราจร
การเดินทางแบบส่วนตัวจึงไม่มรี ถน�ำขบวนอะไร กระทั่งมาถึงโรงแรม
ทีพ่ กั เขาเขา้ ไปจอดยังลานด้านหน้า แล ้วอุม้ ร่างบางเขา้ สู่วงแขนแบบ
ไม่สนสายตาพนักงานทีม่ องกันอย่างตกตะลึง ด้วยไม่เคยเห็นชีคเจเดน
อุมผู
้ ้หญิงคนไหนมาก่อน แต่พอเห็นว่าสาวเจ้าสวมชุดวิง่ จึงเข ้าใจกันไป
ว่าผู ้หญิงคนนี้บาดเจ็บท่านชีคจึงพามาส่ง
“อายคนอืน่ ปล่อยนะ”
“อย่าดิ้น”
“ฉันอาย”
“อายก็ซุกหน้ากับอกฉันไว ้ หรือเอาผา้ ปิ ดหน้าก็ได้ ฉันไม่ใจด�ำ
ปล่อ ยให ย้ ายเป๋ อ ย่ า งเธอเดิน เข า้ โรงแรมเอง มัน ดู ไร้น�ำ้ ใจเกิน ไป”
แต่บางทีวุ ้นเส ้นอยากให ้ท่านชีคไร้นำ�้ ใจจังเลย รถเข็นของโรงแรมมีไหม
เขาให ้พนักงานเข็นพาเข ้าลิฟต์กไ็ ด้ ไม่เห็นต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัวหรือ
เปลืองแรงพาเธอมาด้วยตัวเอง
“ฉันไม่ตอ้ งการสักหน่อย ปล่อย” มีกระซิบเสียงลอดไรฟัน
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“ดื้อนะเธอ”
“ท่านต่างหากเล่าชีคเจเดน ดื้อด้านสุดๆ” คนอย่างวุ ้นเสน้ ต่อให ้
กลัวหรือหวั่นแค่ ไหนปากก็ยงั ดีอยู่ โต้ตอบกลับไม่ยอม คนตัวใหญ่
หรี่ตามองอย่างคาดโทษ
“อืม ฉันทัง้ ดื้อและด้าน เราสองคนเหมือนกัน”
“ไม่เหมือน”
“รู้ไหมคนแบบเธอ เป็ นครัง้ แรกทีฉ่ นั เจอ อวดเก่งเกินกุลสตรี”
แบบนี้มนั ดูถกู กันชัดๆ ดวงตากลมโตวาวโรจน์แทบจะจิกทึ้งหากท�ำได้
“หรือไม่จริง” เขาเพิ่งรู ว้ ่าการต่ อปากต่ อค�ำกับคนในอ้อมแขน
มันท�ำใหเ้ ขาสนุ ก สนุ กอย่างไม่เคยเป็ นมาก่ อน สนุ กกว่าตอนคุยกับ
หนู เกลือ เพราะดวงตาเจ้าหล่อนจะมองเขาอย่ างขุ่นมัวตลอดเวลา
ประหนึ่งว่าชาติน้ ีเราสองคนไม่สามารถญาติดกี นั ได้
“ฉวยโอกาส”
“คงงัน้ ” นอกจากไม่ปฏิเสธ ค�ำตอบแบบไม่ย่หี ระโนสนโนแคร์
ยังหลุดจากปากได้รูป คนตัวเล็กต้องสูดลมหายใจเข ้าปอด ตอนนี้เข ้ามา
ในลิฟต์แลว้ เธอดิ้นจะลง แต่ชีคเจเดนยังอุม้ กระชับ ตราบใดที่เขา
ไม่อยากวางก็จะอุม้ ตัวเบาอย่างกับนุ่น กินอะไรลงท ้องบ ้างเปล่าเถอะ
ขา้ งฝ่ ายวุน้ เสน้ ตอนนี้โกรธจนควันออกหู เขาไม่ยอมวางเลย
พอเธอทุบอกของเขาหลายๆ ที ก็ได้รบั ดวงตาดุดนั จ้องมาเหมือน
คาดโทษ เขามีสทิ ธิ์อะไรมาไม่พอใจ ในเมือ่ วุ ้นเสน้ คนนี้ต่างหากทีต่ อ้ ง
ไม่พอใจ เพราะถูกอีกฝ่ ายท�ำให้อบั อายขายหน้าอุม้ เข ้ามาในโรงแรม
“ปล่อยสักที”
“นี่คอื ค�ำพูดกับคนทีช่ ่วยเธองัน้ เหรอ”
“ฉันไม่อยากให ้อุม้ ไม่ชอบ”
“ชอบไม่ ช อบก็ อุม้ มาตัง้ แต่ เ ห็น หน้า ” มีเ ลิก คิ้ ว กวนๆ ส่ ง ให ้
ความนิ่ง ความดุของเขา แลดูจะใช้ไม่ได้ผลกับผูห้ ญิงตัวเล็กแสนหยิง่
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อย่างเธอ
พอประตูลฟิ ต์เปิ ด เจเดนก็พาร่างบางเขา้ มาในหอ้ งพัก ซึ่งเธอ
เป็ นคนแตะการ์ดอีกใบ และใช่ เมือ่ มาถึง เพือ่ นรักทีม่ านอนพักอยูห่ ้อง
ต้องตะลีตะลานลุกจากโซฟา ไม่คดิ ว่าเพือ่ นจะกลับมาเร็ว แถมยังกลับมา
ในสภาพเดี้ยงๆ แต่อะไรก็ไม่ทำ� ให้สติ าตกใจเท่าคนอุม้ เข ้ามาในห ้อง
“ทะ ท่านชีค”
“ครับ” เขาส่งยิ้มให ้คนในห ้อง ไม่ได้มที า่ ทีตกใจอะไร ก่อนหันมา
ทางคนเจ็บทีห่ น้างอจนแทบจะหักอยูแ่ ล ้ว เหลือบตามองเขาอย่างโกรธๆ
ก็ทำ� หน้าแบบนี้ไงมันถึงน่ าแกลง้ ใหเ้ ข็ด จะขอบคุณสักค�ำก็ไม่มี เป็ น
ผู ้หญิงแบบไหน เถียงเก่ง ดื้อเก่ง แต่กลับไม่รจู้ กั มารยาท
“กลับไปสิคะ”
“จะพูดแค่น้ ีเหรอ”
“ค่ะ พูดแค่น้ ี เหม็นหน้าจะแย่” ประโยคท ้ายพึมพ�ำเป็ นภาษาไทย
คนฟังหรี่ตาก่อนจะถือวิสาสะจับแขนเพือ่ มองหน้าคนดื้อให้ชดั ๆ
สิตาอ้าปากค้างไม่กล ้าเอ่ยอะไร กลัวท�ำใหท้ ่านชีคไม่พอใจแล ้ว
ความซวยจะมาเยือนเอาได้ อย่างน้อยก็ตอ้ งให้ชวี ติ ปลอดภัยไว ้ก่อน
“พูดขอบคุณฉันเดีย๋ วนี้”
“ไม่ ฉันไม่ขอบคุณ”
“ดื้อเก่ง”
“มันเรื่องของฉัน ไปได้แล ้วค่ะ ฉันจะพักผ่อน”
“กินยาด้วย แล ้วฉันจะมาทวงค�ำขอบคุณ” คนอย่างเขากัดไม่ปล่อย
ความจริงปกติจะกัดแต่ศตั รู แต่แปลกทีต่ อนนี้เขาชักจะยากกัดผู ้หญิง!
“ไม่ตอ้ งมา ฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณ”
“หึ อวดดี”
“เรื่องของฉันไหมล่ะ ชีคหน้าหนาแบบคุณน่ะอย่ามายุ่ง”
ดวงตาคู่คมหรีล่ ง ก่อนตวัดสายตาไปมองสิตา เจ้าตัวถึงกับสะดุง้
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ส่ายหน้าปฏิเสธ ประมาณว่าไม่รไู้ ม่ช้ ไี ม่เห็นอะไรทัง้ นัน้ เลยจ้ะ จะหลับหู
หลับตาเหมือนว่าไม่มอี ะไรเกิดขึ้นมาก่อน
“ดู เพื่อนของเธอให้ดี อย่ าใหก้ ่ อเรื่อง แลว้ ยาต้องกินใหค้ รบ
ถ ้าฉันรู ้ โดนหนัก”
“มีสทิ ธิ์อะไรมาบังคับ” ยังไม่วายปากดีออกไป คนโมโหดวงตา
วาววับเหมือนเสือร้ายที่สามารถตะปบเหยื่อได้เพียงอุง้ มือเดียว สิตา
ถึงกับดึงแขนเพื่อนยิกๆ ใหห้ ยุดพล่ามอะไรที่มนั จะท�ำใหเ้ ราสองคน
หัวหลุดจากบ่า เพือ่ นรักชักจะก้าวร้าวกับท่านชีคมากไปแล ้ว
“อย่าถามหาสิทธิ์ เพราะถา้ ฉันมีข้นึ มา เธอจะไปไหนไม่รอดนะ
วุน้ เสน้ ” ยิ้มร้ายส่งทา้ ยหลังทิ้งค�ำข่มขวัญไว้ให้ ประตูปิดลงแล ้ว แต่
สองสาวยังยืนนิ่งเหมือนถูกสาปเป็ นหิน สิตารีบประคองเพื่อนไปนั่ง
ทีโ่ ซฟา คันปากยิกๆ ส่วนวุ ้นเส ้นเม ้มปากเม ้มคอไม่สบอารมณ์
“ยังไง มันยังไงยายวุ ้น”
“อย่างทีเ่ ห็น”
“มันต้องมากกว่านัน้ แกเล่ามา ฉันพร้อมฟังทัง้ วันทัง้ คืน เอาแบบ
ละเอียดยิบเลยนะ ไม่ตอ้ งตัดหรือเซนเซอร์ตรงไหนแมแ้ ต่นิดเดียว”
เพื่อนซีเรียส แต่ ความเผือกนี้ไม่เขา้ ใครออกใคร โดยเฉพาะการที่
ชีคเจเดนอุม้ เพือ่ นของเธอมาส่งถึงห ้องพัก บอกเลยเรื่องนี้ไม่ธรรมดา
หน้า ของวุ น้ เส น้ ตอนนี้ แ ม แ้ ต่ ต วั เองยัง ไม่ อ ยากส่ อ งกระจก
ความโมโหโกรธาสาดซัดเขา้ มารอบทิศทาง ไม่เคยมีใครมาแตะเนื้อ
ต้องตัวขนาดนี้มาก่อน แล ้วการทีเ่ ขาข่มขูค่ กุ คามด้วยน�ำ้ เสียงเย็นยะเยือก
มันหมายความว่าไง อย่าบอกว่าเขาจะแวะมาที่น่ีอีก แบบนี้ควรย้าย
โรงแรมดีไหม
ไม่อยากให ้เขามาทวงค�ำขอบคุณ
“อ้าว อย่านิ่ง เล่ามายายวุ ้น”
“ฉันเกิดอุบตั เิ หตุนิดหน่ อย หลงทาง แล ้วลืน่ ล ้ม ขอ้ เทา้ แพลง
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ท่านชีคพาไปหาหมอและพามาส่ง แต่ เขาพูดจาไม่ดี เขาแต๊ะอั๋งฉัน”
คนฟังอ้าปากค้าง ถึงเพือ่ นเล่าแบบสัน้ ๆ แต่กระชับได้ใจความ แน่นอนว่า
ระหว่างการเดินทางมันต้องมีอะไรแน่ๆ เพือ่ นถึงหน้างอเป็ นจวักตักข ้าว
วุ ้นเสน้ เหลือบมองเพือ่ นรักทีย่ งั ไม่คลายความสงสัยแล ้วส่ายหัว
ไปมา เล่าแค่น้ กี น็ ่าจะพอแล ้วไหม ช่วยดูอารมณ์วุ ้นเส ้นตอนนี้ด ้วยเถอะ
แทบจะงับหัวคนได้อยูแ่ ล ้ว ร่างกายมันวูบๆ วาบๆ ตอนถูกอุม้ เขาตัง้ ใจ
หรือไม่ ไม่สำ� คัญเท่ากับว่าเธอไม่ได้เจ็บจนขนาดเดินไม่ได้ แต่เขาก็ยงั
ดึงดันจะอุม้
“ไงต่อ”
“ก็...แค่น้ ี”
“แค่น้ ี? ไม่นะ สีหน้าของแกมันฟัองว่ามากกว่านี้ มีอะไรทีส่ ติ า
คนนี้พลาดไป พูดค่ะ หรือว่าท่านชีคปิ ง๊ ปัง๊ ถูกใจแกจนอยากได้เป็ นชายา
ต้องใช่แน่ๆ ใช่เลย” สิตาวี้ดว ้ายเสียงดังเมือ่ คิดมาถึงตรงนี้ คนเรานะ
ไม่ถกู อกถูกใจไม่มที างพามาส่งถึงห ้องด้วยตัวเองหรอก
“เลิกมโน”
“พูดเรื่องจริง ความเป็ นไปได้สูง”
“ถูกใจกับผีอะสิ เขาไม่ได้ชอบฉัน เขาแค่ว่างมากเลยท�ำหน้าที่
แทนคณะแพทย์กแ็ ค่นน้ั ” อันนี้คดิ เอาเอง ก็เขาเป็ นคนจัดงาน จะมาช่วย
ก็ไม่แปลก แต่ทไ่ี ม่ชอบใจคือเขาอุม้ เธอและจุบ๊ เมือ่ วานต่างหาก แถม
วันนี้อมุ ้ ท่ามกลางสายตาพนักงานและแขกในโรงแรม
“แล ้วแกจะหน้ายุ่งเพือ่ ?”
“ฉันไม่ชอบ อุม้ ผ่านหน้าประชาชีมากมาย ไม่รู้จกั อับอายบา้ ง
มีแต่คนมอง” ส่วนเรื่องจุบ๊ เมือ่ วานให ้ตายอย่างไรก็ไม่มที างเล่าให ้เพือ่ น
ฟังเด็ดขาด มันน่าอาย!
การเมินหลบสายตาแบบนี้ส่อพิรุธเห็นๆ แต่เอาเถอะ ยังดีกว่า
เจ้าตัวไม่ยอมเปิ ดปาก สิตาจึงไม่ซกั ต่อ แต่หยิบถุงยาจากโรงพยาบาล
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มาเปิ ดดู ต้องท�ำหน้าที่เพื่อนที่ดี ที่รูๆ้ คนอย่างวุน้ เสน้ ไม่ชอบกินยา
หรือไปหาหมอ การทีท่ ่านชีคพาไปแล ้วเจ้าตัวไม่ต่อต้าน ถือว่าใช้ได้
“ยิ้มอะไร”
“เอ้า หาเรื่องนะเนี่ยเพือ่ นวุ ้น”
“แล ้วแกยิ้มท�ำไมสิตา” รูส้ กึ เหมือนตัวเองก�ำลังท�ำตัวเป็ นคนพาล
สาเหตุเพราะอีตาชีคบ ้ากามคนเดียวเลย ท�ำให ้เพือ่ นสงสัยตัวเธอ
“แค่แปลกใจ ท่านชีคท�ำเกินหน้าทีแ่ ละเกินความจ�ำเป็ น”
“คนบ ้าอ�ำนาจอยากท�ำอะไรก็ทำ� ”
“นัน่ แน่ แบบนี้เจอท�ำโทษมาหรือไง” คนเผลอพูดเม ้มปากท�ำตาดุ
ข่มเพือ่ น เกือบไปแล ้วไหมล่ะ สติชกั จะไม่อยูก่ บั เนื้อกับตัว อาบน�ำ้ ดีกว่า
เลอะขนาดนี้ คลุกฝุ่นทรายทัง้ นัน้
“ฉันจะอาบน�ำ้ ”
“แล ้วให ้นอนด้วยไหม”
“อืม ต้องนอนสิ ฉันไม่สบายอยู่นะ แต่พรุ่งนี้แกไปท�ำงานเถอะ
ส่วนเรื่องทัวร์ทะเลทรายคงต้องเลือ่ นวันอะ ได้หรือเปล่า”
“เดีย๋ วลองถามหัวหน้างานดู เผือ่ เลือ่ นได้ แต่ถ ้าเลือ่ นไม่ได้ก็คง
ต้องยกเลิกแหละ ลากะทันหันยากหน่ อย” สิตาหันมาบอก พลางกด
มือถือติดต่อไปยังทีท่ ำ� งาน
“เค ไม่เป็ นไร แต่ถ ้าสภาพเดี้ยงๆ แบบนี้ฉนั ก็ไม่ไหว ไม่อยากไป
ล�ำบากล�ำบนกลางทรายทัง้ ทีย่ งั เป๋ ” พอนึกถึงค�ำว่าเป๋ แล ้วก็อดจีด๊ ในหัว
ไม่ได้ ท่านชีคมาว่าเธอพิการด้วยละ
เดิน ไปคว า้ เสื้อ คลุม แล ว้ หลบเข า้ ห อ้ งน�ำ้ การอาบน�ำ้ ของเธอ
ทุลกั ทุเลเพราะขาขา้ งที่เดี้ยง ต้องยกเทา้ ใหส้ ู งวางบนขอบอ่าง แลว้
แช่ตวั ลงไป เธอแช่ตวั แค่แป๊ บเดียวก็ออกมาสระผมตรงฝักบัว ไม่นาน
ก็เรียบร้อย เห็นสีหน้ายิ้มแย้มของสิตา คาดว่าเรื่องลาน่าจะไม่มปี ญ
ั หา
“ตกลงว่าไง”
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“ฉันบอกหัวหน้าแลว้ เขาบอกว่าเลื่อนได้ อีกสองวันค่ อยไป
ทะเลทราย”
“มันต้องแบบนี้สิ อีกสองวันอาการน่าจะดีข้นึ ตอนนี้มนั ช�ำ้ เยอะ
บวมแล ้ว กินยากับทายาน่าจะหาย”
“อยากกินอะไรไหม จะได้สั่งมาให้”
“อืม เอาอาหารไทยได้ไหม อยากกินอาหารไทย” ไม่ใช่อะไรหรอก
อาหารไทยมันรสชาติถกู ปาก อีกอย่างตอนนี้เธอต้องการของมาเยียวยา
หัวใจ เพราะเป็ นครัง้ แรกทีว่ ง่ิ ไม่ถงึ เส ้นชัย และยังหลงทิศทาง แถมยัง
บาดเจ็บ มันครบสูตรเลย ครัง้ แรกทีเ่ จอกับตัว ปกติเห็นแต่นกั วิง่ คนอืน่
“ท�ำเสียงเข ้า”
“ฉันชวดรางวัล อยากกรีดร้อง”
“ปี หน้ามาแก้ตวั ใหม่ส”ิ
“จะได้มาหรือเปล่าไม่ร”ู้ เลือกได้ไม่อยากเจอชีคเจเดนอีก เขาท�ำให ้
เธอรู้สกึ หวาดหวั่นจนไม่กลา้ มองหน้า หลายครัง้ แสดงความอวดเก่ง
ออกไป ทัง้ ที่ค วามจริง แล ว้ แอบกลัว ไม่รู้ฝ่ ายนัน้ แค้น ฝัง หุ่น อะไร
หรือเปล่า นึกย้อนดู เธอพูดจากับชีคเจเดนไม่ดี เขามีอำ� นาจมากมาย
มีกำ� ลังคนลน้ มือ เขาสามารถสั่งเป็ นหรือสั่งตายคนได้ ความโหดนี้
อ่านแววตาเขาก็เห็นหมดทุกอย่าง
“ต้องมีส”ิ
“ฉันว่าเอาปัจจุบนั ให ้รอดก่อนดีกว่า”
ปากบอกเพื่อ นไป มือ ก็ จ บั ผ า้ ขนหนู ผื น เล็ก ขยี้ ผ มที่ เ ปี ยก
ถอนหายใจหลายทีอย่างคิดไม่ตก คือไม่ใช่ กลัว แต่ ค้ ิวขวาของเธอ
มันกระตุกไม่หยุด มันกระตุกเป็ นพักๆ ราวจะส่งสัญญาณเตือนว่า
ความซวยซ�ำ้ ซวยซอ้ นของวุ ้นเสน้ จะยังไม่หยุดอยู่แค่น้ ี มันยังมีซวยได้
มากกว่านี้อกี อดระแวงไม่ได้จริงๆ
“เอาน่า พรุ่งนี้แกก็นอนกลิ้งไปก่อนแล ้วกัน ฉันต้องไปท�ำงาน”
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“อืม ไม่ตอ้ งห่วง เดีย๋ วหาของในโรงแรมกินนี่แหละ”
“อีกสองวันก็ได้เทีย่ ว”
“ช่าย...” พอนึกถึงเรือ่ งเทีย่ วก็พลอยท�ำให้ใบหน้าหงิกงอก่อนหน้า
คลีย่ ้ ิมออกมา เรื่องเที่ยวเป็ นเรื่องเดียวที่จะเยียวยาหัวใจแห่งความ
ผิดหวังได้
“เรื่องรางวัลวุ ้นก็อย่าไปคิดมาก พลาดครัง้ นี้ครัง้ หน้าเอาใหม่”
“อดเสียเซลฟ์ ไม่ได้สิ ไม่เคยพลาดรางวัลสักงานในรอบปี ครัง้ นี้
นอกจากพลาดแล ้วยังเจ็บตัว” ขนาดวางแผนการวิง่ มาอย่างดีกย็ งั พลาด
อย่างไม่น่าให ้อภัย โดยเฉพาะการหลงทิศทางวิง่ เป็ นอะไรทีม่ นั น่าขายหน้า
สุดๆ ปกติคนแบบเธอไม่เคยจะพลาดเรือ่ งนี้เลยนะ ขนาดวิง่ เทรลในป่ า
ยังไม่หลงป่ าเลย
“ผิดเป็ นครู อย่าคิดมาก”
“แกไม่ใช่นกั วิง่ ไม่เข ้าใจหรอก” แซะเพือ่ นเล็กน้อย สิตาหัวเราะ
เบาๆ ขยับมานั่งตรงหน้าเพือ่ นอย่างพินิจพิจารณา
“เพือ่ นฉันสวยและน่ารักมาก”
“พูดอะไรน่ะสิตา ขนลุก อย่ามองด้วยสายตาแบบนี้นะ” สายตา
มีเลศนัยเหมือนคนเจ้าเล่ห ์ คนถูกมองขยับถอยออกห่างขึงตาโตๆ ใส่
“ท่านชีคต้องมองเห็นความสวยของแก ถึงพาตัวเองมาวุ่นวาย
ทัง้ ที่ธุระก็ไม่ใช่ คนของท่านชีคมีเป็ นร้อยเป็ นพัน ไม่จำ� เป็ นสักนิด
ต้องมาดูแลแกด้วยตัวเอง หรือว่าแกจะได้รางวัลใหญ่จริงๆ ยายวุน้ ”
คนพูดท�ำหน้าเพ ้อฝันสุดๆ ยิ้มระรื่นกับสิง่ ทีอ่ ยู่ในหัว
“เวอร์ รางวัลใหญ่อะไรล่ะ”
“เอ้า ก็ได้ผวั ไงจ๊ะ อุย๊ ๆ พูดผิด ได้แฟน”
“บ ้าบอ ฉันยังไม่ได้คุยกับใครเลยเถอะ แล ้วก็ไม่ได้ชอบใครด้วย
มีแต่คนทีฉ่ นั เหม็นขี้หน้าอย่างชีคเจเดนคนเดียวหรอก” คนฟังตาวาว
ด้วยความถูกใจ
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“นั่นแสดงว่าในหัวของแกมีแต่ท่านชีค”
“หยุดมโน ไปอาบน�ำ้ จะได้สั่งอะไรมากิน”
“มี ก ลบเกลื่ อ นไปอี ก ก็ แ ค่ คิ ด ไว ้ ไม่ แ น่ น ะ สิ่ ง ที่ ไ ด้อ าจ
ตรงกันข ้ามไง ยิง่ เกลียดยิง่ รัก ยิง่ ไม่อยากเจอก็ยง่ิ วนมาพบกัน คนเยอะ
มากมายท่านชีคยังมองเห็นแก มันไม่น่าบังเอิญขนาดนัน้ เว ้นเสียแต่วา่
พรหมลิขิต ” วุ น้ เส น้ แบะปากกลอกตามองบน ช่ า งมโนเหลือ เกิ น
เพือ่ นสาว
“อย่ามโน”
“เรื่องแบบนี้มนั ไม่เข ้าใครออกใครหรอก”
“พูดมาก ไปอาบน�ำ้ ได้แล ้ว หิว” กระแทกเสียงใหเ้ พือ่ นรูต้ วั ว่า
หิวขนาดไหน อาจจะกินช้างได้ทงั้ ตัว มันหงุดหงิด วิง่ ครัง้ นี้ไม่ได้อะไร
กลับบ ้านเลย คนสวยเซ็ง!
“ชิ หาทางเปลีย่ นเรื่องตลอด”
“หิวแล ้ว”
“จ้าๆ หิวจนจะกินช้างได้ทงั้ ตัวเลยไหมคุณเพือ่ น” ไม่วายแซว
ก่อนวิง่ เข ้าห ้องน�ำ้ เพือ่ อาบน�ำ้ ช�ำระร่างกายตัวเองบ ้าง

เช้านี้เป็นอะไรทีโ่ อเคขึ้นเล็กน้อย ความเจ็บเบาลงแล ้ว ความบวม

ก็เบาลง เธอต้องกินยา เพือ่ นก�ำชับนักหนาว่าถา้ อยากหายเร็วๆ ต้อง
กินยา ก็ตอ้ งกล�ำ้ กลืนฝื นใจ เพื่อทริปท่องทะเลทราย ถา้ ไม่เพราะ
เรื่องเที่ยววุน้ เสน้ ไม่กินยาพวกนี้เด็ดขาด หมอหน้าหล่อใหย้ ามาตัง้
สามอย่าง ส่วนยานวดทายังไม่ได้ใช้ เพราะเพิง่ อาบน�ำ้ เสร็จ
มือบางค่อยๆ แกะผ ้าก๊อชทีช่ คี เจเดนพันไว้ให ้ออกแล ้ว อยากให ้
เท ้าได้ผ่อนคลายและจะทายาใหม่ ฉับพลันเสียงเคาะประตูห ้องก็ดงั ขึ้น
คิดว่าน่าจะเป็ นพนักงานมาส่งอาหาร เพราะเธอเพิง่ โทร.ลงไปแจ้งพนักงาน
กานต์มณี 79

ให ้เอาขึ้นมาให้ทห่ี ้องพัก เพราะไม่สะดวกลงไปเนื่องจากข ้อเท ้าแพลง
ก๊อก ก๊อก
ยังเคาะอีก
สาวเจ้าจึงต้องค่อยๆ กะเผลกๆ ไปหาช้าๆ ดีวา่ ไม่เจ็บมาก แต่ก็
ไม่อยากลงน�ำ้ หนักให้มนั ช�ำ้ พอเปิ ดประตูเท่านัน้ เอง ก็แทบอยากจะ
ปิ ดลงตามเดิม คนที่มาไม่ใช่ พนักงาน แต่ เป็ นชีคเจเดน เขาเลิกคิ้ว
เล็กน้อยดันประตูใหก้ วา้ ง ก่ อนหันไปพูดอะไรบางอย่างกับพนักงาน
ด้านหลัง คราวนี้เข็นรถอาหารเข ้ามา แล ้วจัดแจงวางบนโต๊ะให ้เรียบร้อย
ก่อนกลับออกไป โดยที่เจ้าของหอ้ งอย่างวุน้ เสน้ ได้แต่ยนื นิ่งพูดอะไร
ไม่ออก
“อย่ามัวยืน มากินข ้าว”
“ท่านชีคมาท�ำไมคะ”
“มาทวงค�ำขอบคุณ แล ้วก็มาดูคนดื้อว่ากินยาหรือเปล่า”
ตอบน�ำ้ เสียงเรียบๆ นิ่งๆ ดวงตานิ่งแกมดุเสียจนคนอวดเก่ ง
ได้แต่หน้ามุย่ หงุดหงิด
“กินยาก่อนอาหารแล ้ว เหลือยาหลังอาหาร”
“ดีมาก แล ้วข ้อเท ้าล่ะอาการเป็ นไงบ ้าง”
“เบาแล ้วค่ะ”
“อืม เหมือนจะเบาบวม ทายาหรือยัง” ส่ายหัวแทนค�ำตอบ
นัน่ ท�ำให้ได้รบั สายตาฉุนๆ ราวกับไม่พอใจ ก่อนท่านชีคจะเดินเข ้ามาใกล ้
แล ้วอุม้ เธอเข ้าสู่วงแขน
เป็ นอะไรมากไหมถามจริงเถอะ วุ ้นเส ้นไม่ใช่ตกุ๊ ตายางนะ อยาก
จะอุม้ ก็อุม้ ไม่ทงไม่ถามสุขภาพกันสักค�ำ เอาแต่ใจที่สุด เหม็นขี้หน้า
ไม่รูจ้ ะเอาหน้าหล่อๆ ดุๆ ร้ายๆ มาโชว์ทำ� ไมแต่เช้า
“ท่านชีค ปล่อยฉันนะคะ”
“รอเธอเดินไม่ได้ดงั ใจ”
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“ฉันเดินไหวแล ้วค่ะ” กระแทกเสียงเบาๆ แล ้วอะไรคือวางเธอ
ลงบนโซฟา แล ้วก็หยิบถุงยาไป ก่อนหยิบหลอดยาออกมา เขาดึงเท ้าเธอ
ไปวางบนตักอย่างไม่รงั เกียจ เปิ ดหลอดแล ้วแตะเนื้อเจลไล ้เบาๆ บน
ขอ้ เทา้ ลากยาวมาถึงอุง้ เทา้ เจลนี้ เป็ นเจลเย็น ผสมสมุนไพรจึงให ้
กลิน่ หอมธรรมชาติ จากราคาค่ายามันก็คงจะเหมาะสมแล ้วละ เพราะ
เป็ นโรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง
“เรียบร้อย”
“ท่านชีคไม่ควรท�ำแบบนี้”
“ท�ำไมจะไม่ได้”
“ฉันจัดการตัวเองได้ค่ะ ไม่ตอ้ งให ้...”
“อย่าคิดแทนฉันวุ ้นเส ้น ฉันคิดเองได้วา่ อะไรควรไม่ควร”
คนปากดีได้แต่พะงาบปากเพราะไม่รูจ้ ะสรรหาค�ำพูดใดมาต่อกร
เขาดักไว ้ทุกทาง
วุ ้นเส ้นถือโอกาสส�ำรวจอีกฝ่ าย เขามาในชุดสูทเต็มยศ ดูดมี ากๆ
ดวงตาคู่คมทอประกายสีนำ�้ ตาลอมทองในบางครัง้ อยู่ทก่ี ารตกกระทบ
กับแสง แต่เป็ นดวงตาทีส่ วยมาก ดูมเี สน่หแ์ ต่ดูดุในบางครัง้ หัวใจบ ้า
เกิดเต้นแรงเมื่อกวาดดวงตาไล่ข้ ึนมาจนสบกับดวงตาอีกฝ่ ายที่เงย
จ้องมองพอดี
“ท่านชีคกลับไปได้แล ้วค่ะ”
“ฉัน ยัง ไม่ ได้กิ น อะไรเลย หิว ” เอ่ ย ขึ้น ลอยๆ จ้อ งหน้า เธอ
ตาไม่กะพริบ
พอถูกจ้องบ ้าง วุ ้นเส ้นหันซ ้ายหันขวา วางตัวไม่ถกู ขนาดว่าสายตา
ของท่านชีคไม่บง่ บอกอารมณ์นะ แต่เขาเป็ นคนตาดุมาก เวลาจุดรอยยิ้ม
มุมปากทีราวกับซาตานหลุดออกมาจากนรกแน่ะ
หญิงสาวคงงงว่าเหตุใดเขาจึงมาทีน่ ่ี อย่าว่าแต่เธอเลย เจเดนเอง
ก็สบั สนตัวเอง ไม่สิ เขาแค่ ไม่อยากยอมรับความจริงว่าก�ำลังสนใจ
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ผูห้ ญิงคนนี้ เกิดมาเขาไม่เคยจีบสาว อย่างมากก็พดู ความรู้สกึ เหมือน
ตอนหนู เกลือ แต่พอเป็ นยายคนปากร้ายเขากลับเลือกจะแสดงออก
ด้วยมาดนิ่งๆ
“ใครห ้ามไว ้ล่ะ”
“จะมากินเธอ ออ ไม่สิ จะมากินกับเธอ” เจเดนหัวเราะหึๆ ก่อน
พยุงคนตัวเล็กใหเ้ ดินไปนั่ง รับรู้ถงึ แรงขืนตัว แต่ทำ� ได้ไม่มาก เพราะ
เขาแรงเยอะกว่า
บะ บ ้าน่า วุ ้นเส ้นผวาเฮือก บอกว่าจะกินเธอ ท่านชีคหน้าดุจะมา
พูดผิดบ่อยๆ ไม่ได้นะ
ความใกล้ชิดเป็ นบ่อเกิดของอะไรได้บา้ งล่ะ ความใกล้ชิดแม้
เริ่มต้นจากความไม่ชอบ ความเกลียด หรือความชัง ใดๆ ก็ตาม หาก
สุดทา้ ยความรู้สกึ เหล่านัน้ มันก็คอื การทีเ่ รามีใครสักคนอยู่ในหว้ งค�ำนึง
ชนิดทีว่ า่ ส่งผลให ้เกิดความกระวนกระวายกระสับกระส่าย
ชีคเจเดนเป็ นแบบนัน้ และคิดว่าคนตัวเล็กน่าจะรูส้ กึ แบบเดียวกัน
เหมือนเธอไม่เป็ นตัวของตัวเอง อย่างตอนนี้มหี ลบหน้าหลบสายตา
ทัง้ ทีเ่ มือ่ วานจ้องตาเหมือนแทบจะกินเลือดกินเนื้อ ผูห้ ญิงคนนี้น่ารักดี
เหมือนไอ้หมอมันว่านัน่ แหละ ไม่ได้สวยอะไรมากมาย มีใบหน้าหวานๆ
แต่ด้ อื มีดวงตาโตทีด่ ุไม่ยอมใคร แม้ใจจะแอบฝ่ อ
“ฉันไม่ได้เจ็บอะไรนักหนาสักหน่อยนะคะ”
“อยากดูแล”
“ว่างงานเหรอ” เงยหน้าถามเมือ่ จับช้อนกับส ้อม แล ้วพอฝาครอบ
อาหารถูกเปิ ดออก ใบหน้าหวานก็ย้ มิ แฉ่ ง ยิ้มแบบพึงพอใจมาก เพราะ
มันเป็ นเมนู อาหารไทย
“ท่านชีคกินอาหารไทยได้เหรอ” แลว้ พอฉุ กคิดขึ้นมา จ�ำได้ว่า
เจอกันครัง้ แรกก็รา้ นอาหารไทยเจ้าเด็ดในเมืองหลวง ท่านชีคคงชอบ
แหละ ไม่งนั้ คงไม่ซ้อื
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“ท่านแม่ของฉันชอบ”
“ว ้าว จริงเหรอ น่าดีใจแทนคนไทย อาหารไทยดังไกลทั่วโลก”
ผู ้หญิงคนนี้ย้ มิ ได้กว ้างมาก และยิ้มได้งา่ ยมากเพียงแค่วา่ เป็ นเรื่องกิน
รอยยิ้มของเธอท�ำเอาเจเดนเผลอหลุดลุคตัวเองด้วยการเปิ ด
รอยยิ้ม คนทีก่ ำ� ลังมองอาหารหลากหลายเมนู เงยหน้ามอง แล ้วก็ตอ้ ง
ตะลึงกับรอยยิ้มของชีคเจเดน เป็ นรอยยิ้มที่เรียกว่ายิ้มออกมาจาก
ข ้างใน ไม่ใช่รอยยิ้มเจ้าเล่หเ์ สแสร้ง ไม่ใช่รอยยิ้มร้ายกาจอันตราย
โอ๊ย...ท�ำไมต้องมาท�ำหน้าหล่อใหเ้ ห็น หล่อแบบดิบๆ ยิ้มแบบ
โลกทัง้ ใบจะถล่มทลาย และโดยเฉพาะมันส่งผลให ้อกด้านซ ้ายเต้นแรง
เวอร์!
เหมือ นชีค เจเดนจะรู้ต วั จึง ปรับ สีห น้า ให เ้ รีย บนิ่ ง ปกติ กับ
คนอวดดีจ ะท�ำ ใจดีด ว้ ยไม่ไ ด้ เขาต้อ งคีป ลุค เป็ น ชีค หน้า นิ่ ง หน้า ดุ
ไม่อย่างนัน้ เธอจะไม่กลัว ว่าแต่...ท�ำไมเขาต้องท�ำใหเ้ ธอกลัว ในเมือ่
อีกไม่ก่วี นั เธอก็จะต้องกลับเมืองไทย
จู่ๆ ก็ยงั ไม่อยากให ้เธอกลับเมืองไทย
“มองหน้าฉันท�ำไม”
“ท่านชีคก็ย้ มิ ดีเป็ นเหมือนกันนี่คะ”
“แล ้วไง” มีเลิกคิ้วเล็กน้อย บิดยิ้มมุมปากแบบตัวร้าย วุน้ เสน้
ส่ายหน้าตักอาหารเขา้ ปาก มีใครเคยบอกคนตรงหน้าหรือเปล่าว่าเป็ น
คนกวนประสาททีส่ ุดในโลก ชีคเจเดนเหมือนไม่แคร์สง่ิ ใดในโลก หรือ
อาจเพราะเขาเกิดมามีพร้อมทุกอย่างจึงไม่รูว้ า่ ความขาดมันเป็ นอย่างไร
“หิวเหรอ”
“กินช้างได้ทงั้ ตัวค่ะ”
“เป็ นผู ้หญิงทีแ่ ปลกประหลาด”
“ค่ะ ฉันเป็ นของแปลก ท่านชีครีบๆ กินเถอะ จะได้ไปท�ำงาน
ฉัน ไม่ อ ยากรบกวนเวลาอัน มีค่ า ของท่ า นชี ค ” มีค วามเหน็ บ แนม
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ประชดประชัน คนตัวใหญ่เลิกคิ้ว พลางตักอาหารใส่ปากเคี้ยวๆ โดย
ไม่ละสายตาจากใบหน้าเนียน ดูเธออร่อยกับการกินมากๆ ผู ้หญิงคนนี้
ท่าจะเลี้ยงง่ายอยู่นะ แต่เพราะเธอไม่ใช่สตั ว์เลี้ยง การที่เขาจะพาเธอ
ไปอยู่ในรัว้ ในวังคงเป็ นเรื่องยากพอควร
แรกๆ ก็ฟินกับการกินอยู่หรอก แต่ถูกจ้องมากๆ แทบจะงับ
หัวเธออยู่แล ้วนี่มนั คืออะไร วุ ้นเส ้นมีอะไรบนใบหน้าบกพร่องหรือเปล่า
อีตาชีคบา้ กามเนี่ยถึงได้ไม่ยอมละสายตาไปทางอื่น แมข้ นาดว่าเธอ
ก้มหน้าก้มตากิน พอเงยหน้าเมือ่ ไรก็ปะทะกับดวงตาคู่คมสีนำ�้ ตาลทอง
ทุกครัง้ ไป ความไม่พอใจแล่นลิว่ ท�ำให้ใบหน้าหงิกงอตามสภาพอารมณ์
เขาก�ำลังจะท�ำให ้เธอหัวร้อน
“ท่านชีคมองฉันท�ำไมคะ”
“พอใจ” เกลียดจังค่ ะ เกลียดค�ำพูดง่ายๆ แบบก�ำปัน้ ทุบดิน
ช่วยตอบอะไรที่มนั จะช่วยใหค้ วามกระจ่างแจ้งต่อเธอบา้ งไม่ได้เหรอ
คนบ ้า
“หน้าฉันมีอะไรติด”
“ไม่ม”ี
“เลิก มองได้แ ล ว้ ฉัน ไม่ช อบให ค้ นมอง เพราะการมองหน้า
มันเหมือนหาเรื่อง”
“อืม งัน้ ฉันคงอยากหาเรื่องเธอ” เป็ นค�ำตอบง่ายๆ ไม่ตอ้ งผ่าน
กระบวนการคิดอะไรใหย้ ุ่งยาก แต่คนตรงหน้ากลับท�ำหน้าเอ๋อใส่ซะ
อย่างนัน้ มองๆ ไปก็มเี สน่ห ์ มองๆ ไปเขาว่าเธอน่าค้นหา มองๆ ไปแอบ
รูส้ กึ ว่าสบายตาสบายใจ บางที...สิง่ ทีเ่ ขาตามหาอาจอยู่ตรงหน้านี้แล ้ว
“ฉันไม่ตลกอะนะชีคเจเดน”
“ฉันก็ไม่ได้เล่นตลกใหเ้ ธอดู เอาละ กินสักที ฉันจะพาออกไป
ข ้างนอก”
“ไม่ไป ไปไหน”
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“ภายในบริเ วณจุด ปล่อ ยตัว ซึ่ง ใช้เ ป็ น จุด เส น้ ชัย ก�ำ ลัง มีพิธี
มอบรางวัลส�ำหรับระยะร้อยกิโลเมตร บางทีเธออาจอยากไปเปิ ดหูเปิ ดตา
ถึงไม่ได้รางวัล แต่นกั วิง่ แบบเธอคงอยากเห็นบรรยากาศ”
เรียกความแปลกใจจากวุ ้นเส ้นมากพอสมควร ทีจ่ ริงเธอไม่อยาก
ออกไปไหนหรอก แต่พอเป็ นเรื่องเกี่ยวกับการวิง่ ร่างกายมันก็รำ� ่ ร้อง
“จริงเหรอคะ” ใบหน้าหวานแกมดุก่อนหน้าเปลีย่ นเป็ นยิ้มกว ้าง
จนปากจะฉีกอย่างลืมตัว เจเดนค้นพบว่านอกจากเรื่องกิน ก็มเี รื่องวิง่
นี่แหละทีค่ นตรงหน้าชื่นชอบ สังเกตได้ว่าปรับอารมณ์เร็วมาก คนเป็ น
ไบโพลาร์ยงั ปรับไวได้ไม่เท่าเธอ เขาต้องกลัน้ ยิ้มเพือ่ คีปลุคตัวเองใหด้ ู
ดุดนั เข ้าไว ้
“อยากไปไหม”
“ไปสิคะ อยูใ่ นห ้องน่าเบือ่ ” คนแอกทีฟแบบเธอจะให้นงั่ ๆ นอนๆ
เหมือนคนป่ วยใกล ้ตายระยะสุดท ้ายมันเป็ นไปไม่ได้ เมือ่ มีสารถีเต็มใจ
ก็ยนิ ดี
“ก็ดี แล ้วรูต้ วั หรือยังว่าควรพูดยังไง”
“อะ อะไรเล่า”
“ฉันมาทวงค�ำขอบคุณ”
สาวเจ้าเมม้ ปากแน่ น บางทีเขาคนควรท�ำตัวหลงๆ ลืมๆ บา้ ง
ก็ได้นะ เรือ่ งตัง้ แต่เมือ่ วานยังจะเก็บเอามาใส่ใจอีก แล ้วอะไรคือจ้องเขม็ง
เหมือนรอให ้วุ ้นเส ้นขอบคุณ ความจริงมันไม่ยากกับการเอ่ยค�ำนัน้ แต่
เพราะสิง่ ทีเ่ ขาท�ำก่อนหน้าต่างหากท�ำให ้เธอไม่อยากพูดขอบคุณ
“เร็วๆ สิ”
“อย่ามาเร่ง”
“ถ ้างัน้ ก็ไม่ตอ้ งไป จะเอาไง” ไม่มที างเลือกอืน่ ใดให้วุ ้นเส ้นเลย
“ขอบคุณค่ะ”
“ก็แค่น้ ี คราวหลังอย่าใหท้ วง เพราะถ ้าทวง รับรองเธอจะจ�ำไป
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จนตลอดชีวติ เลยวุ ้นเสน้ ” ดวงตาคู่คมหรี่แคบแลดูไม่น่าไว ้วางใจ แต่
เขาเป็ นถึงชีคเชียวนะ เขาคงไม่เอาเธอไปฆ่ าหมกป่ าระบายอารมณ์
เพียงเพราะเธอไม่ยอมกล่าวค�ำขอบคุณหรอกใช่ไหม วุ ้นเส ้นไม่ได้ส�ำคัญ
ขนาดนัน้
ไอ้ท่ีพูดไปเมื่อกี้คือเรื่องจริง เขาไม่ได้พูดหยอกเล่นข่มขวัญ
เธอเด็กกว่าเขาอยู่หลายปี ต่อใหเ้ ธอทะเล ้นแก่นเซี้ยวอย่างไรก็ไม่ควร
ลืมมารยาทอันพึงมีแบบสากล ใครท�ำอะไรให้กค็ วรพูดขอบคุณ แค่พดู
มันออกมาจากใจ ไม่ใช่เพิกเฉยท�ำเนียน
“อย่ามาขู”่
“ฉันเปล่าขู”่
“กินต่ อเถอะค่ ะ คุยอยู่แบบนี้เมื่อไรจะกินเสร็จ” เธอว่า แลว้
ตัง้ หน้าตัง้ ตากินไม่พูดอะไรอีก แม้รูต้ วั ว่าถูกจับจ้องไม่วางตาแต่ก็ทำ�
ไม่สนใจ ช่างเหอะ อยากมองก็มองไป ไม่สกึ ไม่หรอ
“เธอท�ำงานอะไร”
“เป็ นเจ้าของกิจการค่ะ มีชอ็ ปเปิ ดขายอุปกรณ์การวิง่ หลายสาขา”
สิ่งที่วุน้ เสน้ ไม่ชอบคือการท�ำงานแบบจ�ำกัดเวลา เพราะไม่อยากเป็ น
ลูกจ้างใครจึงเลือกท�ำในสิง่ ทีช่ อบ โชคดีตรงทางบ ้านสนับสนุ น เธอจึง
ได้ทำ� ในสิง่ ทีร่ กั ในสิง่ ทีฝ่ นั เปิ ดร้านและสามารถไปวิง่ งานต่างๆ ได้แบบ
ไม่ตอ้ งกังวล ส่วนพีๆ่ ก็ดูกิจการโรงงานของทางบา้ น โรงงานของเรา
ไม่ได้ใหญ่ มาก แต่ ก็เป็ นอู่ ขา้ วอู่ น�ำ้ ของครอบครัวมาตัง้ แต่ รุ่ นคุณปู่
ผู ้บุกเบิก เป็ นโรงงานรีไซเคิลขยะต่างๆ เจ้าใหญ่สุดในไทย
“มาทีน่ ่ีก่วี นั ”
“เจ็ดวันค่ะ เดีย๋ วกลับ”
“อยากไปเที่ยวไหนหรือเปล่า” ท่านชีคนี่ก็ถามแปลกๆ ไม่ได้
เป็ นอะไรกันสักหน่อย น�ำ้ เสียงนิ่งๆ แต่การตัง้ ค�ำถามแบบนี้แลดูเหมือน
เขาอยากรูป้ นใส่ใจ
86 ท่านชีคก่อการรัก

“อ้าว เงียบ?”
“มะรืนฉันกับเพือ่ นจะไปท่องทะเลทรายค่ะ สามวันสองคืน แล ้ว
จึงกลับเมืองไทย” ความจริงอยากเทีย่ วใหม้ ากกว่านี้ แต่เธอก็มหี น้าที่
การงานต้องรับผิดชอบ ไว้มโี อกาสค่อยบินมาหาสิตาใหม่ เพราะตอนนี้
จะว่าไปเธอก็รู้สกึ ชอบดินแดนที่เต็มไปด้วยมนตร์ขลังของทะเลทราย
เสียแล ้วสิ
“อืม ทีน่ ่ีมสี ถานทีเ่ ทีย่ วเยอะ”
“ว่าแต่ ท่านชีคไม่ไปท�ำงานจริงๆ เหรอ”
“ฉันต้องไปมอบรางวัล ลาหลายวันเลย”
คนฟังพยักหน้าหงึกๆ นัน่ สิเนอะ รวยๆ แบบชีคเจเดนนัง่ ๆ นอนๆ
ก็มกี นิ ไปทัง้ ชาติ
“ท่านชีค”
“ฮืม?”
“ท่านมีมลู นิธอิ ะไรเป็ นของตัวเองบ ้างหรือเปล่า”
ค�ำถามนัน้ เรียกให้ใบหน้าหล่อเหลาต้องขมวดคิ้วเป็ นปม แปลกใจ
ทีจ่ ู่ๆ เธอก็ตงั้ ค�ำถาม
“ท�ำไม”
“ก็แค่อยากรูว้ า่ คนรวยๆ แบบท่านอยากแบ่งปันให ้คนยากไร้บ ้าง
หรือเปล่า ลืมๆ มันไปเถอะ ฉันแค่ถามไปงัน้ ค่ะ” ตอบเสียงเบาพลาง
จัดการอาหารของตัวเองต่อ
แน่นอนว่าค�ำถามเมือ่ ครู่ถกู ทิ้งไว ้เป็ นตะกอนกลางใจของชีคเจเดน
ความจริงเรื่องมูลนิธติ ่างๆ ท่านพ่อก็มอี งค์กรดูแลอยู่ ส่วนเขาท�ำเพียง
บริจาคให้โรงเรียนและหมู่บา้ นต่างๆ แต่ไม่เคยจัดตัง้ เป็ นมูลนิธิอะไร
ในนามของตัวเอง
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