ปฐมบท
ซวย

บัวบูชาถอนหายใจหนัก เบือ่ สุดๆ นั่นเพราะตอนนี้เธอเดินทาง

มายังประเทศทะเลทราย เพราะความโมโหหงุดหงิดหน้ามืดตามัวแทๆ้
ท�ำให้ตดั สินใจแบบไม่คิดหน้าคิดหลัง คิดแบบง่ายๆ ว่ามาประเทศ
ทีเ่ ราไม่เคยมาก็น่าจะดี เพราะอย่างน้อยก็มญ
ี าติทำ� งานอยู่ทน่ี ่ี
และความใจร้อนของตัวเอง ท�ำให้ไม่ได้วางแพลนต่างๆ นี่เพิง่
ลงจากเครื่องบิน แลว้ ตอนนี้ญาติของเธอก็บอกว่าใหร้ อก่ อน เพราะ
ยังติดงาน อีกหนึ่งชั่วโมงจะมารับ ผูห้ ญิงติสต์แตกแบบเธอเลยต้อง
จับเจ่ า ดีว่ามีไอแพดและมือถือมาด้วย ตัดสินใจซื้อซิมของที่น่ีเพื่อ
ต้องการอินเทอร์เน็ตความเร็วสู ง มันก็โอเคหรอกนะ แต่ เขา้ ใจไหม
ความเป็ นคนเบือ่ ง่ายท�ำให ้เธอเบือ่ การรอ
ติด๊ ติด๊
เบอร์ไลน์ของเธอดังขึ้นทัง้ ทีเ่ พิง่ วางไป สาวติสต์จงึ คว ้ามาเปิ ด
“พีอ่ สุ า ว่าไง ออกมายัง”
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“รอแป๊ บ ก�ำลังจะขึ้นทางด่วน”
“ความจริงบัวไปเองก็ได้นะพี่ ไม่ยากเลย มีรถไฟฟ้ าไปอยู่”
“พีอ่ ยากมารับ เรานั่งเครื่องมาหาตัง้ หลายชั่วโมง” อุสาไม่ยอมให ้
ญาติผู ้น้องมาเอง ตนมาท�ำงานทีต่ ่างประเทศนานแล ้ว ท�ำงานในโรงแรม
ชือ่ ดัง ต�ำแหน่งซูเปอร์กไ็ ด้เงินเดือนเยอะอยู่ และท�ำมานานตัง้ แต่โรงแรม
เปิ ด เธอจึงอยู่ประเทศไนล์ซาลมานานชนิดทีว่ า่ รูท้ กุ ซอกทุกมุม
“โอเคๆ ว่าแต่ ทีน่ ่ีเจริญกว่าทีค่ ดิ บัวคงต้องวางแผนเทีย่ วหน่อย
แหละ” จริงๆ ไม่ได้อยากมาเทีย่ ว แต่ชวี ติ ของเธอมันวุน่ วายมาก บัวบูชา
เป็ นนักข่าว และดันไปท�ำข่าวคนมีสี ท�ำใหค้ นพวกนัน้ ไม่พอใจมาบีบ
ทางอ้อม บ.ก.ของเธอจึงเรียกพบ ให ้เธอพักงานหนึ่งเดือน อยากจะบ ้า
“แล ้วนี่จองโรงแรมหรือเปล่า”
“อืม เพิง่ จองเมือ่ กี้”
“พีบ่ อกว่าไม่ตอ้ งจอง มาพักด้วยกัน ห ้องพักของพีก่ ว ้างขวาง”
“เกรงใจ” บัวบูชาก็พอมีเงินอยู่ เธอตัง้ ใจมาพักสิบหา้ วัน ส่วน
อีกสิบห ้าวันก็วา่ จะกลับไปนอนตีพงุ เล่น
“เกรงใจอะไร เรานี่ด้ ือเหมือนที่คุณอาบอกจริงๆ” คุณอาที่ว่า
ก็พ่อของบัวบู ชาไง พ่อคงโทร.คุยกับพี่อุสา ว่าเธอดื้อและเอาเรื่อง
ขนาดไหน แต่นนั่ แหละ ความเก่งของเธอมันใช้ไม่ได้ผลกับพวกมีอทิ ธิพล
พ่อเป็ นห่วงกลัวเธอโดนเก็บ พ่อบอกว่าดีใจทีเ่ ธอโดนพักงาน ตรรกะอะไร
ของพ่อก็ไม่รู ้ แทนทีจ่ ะสนับสนุนลูกสาว
“พ่อเขากลัวเกินเหตุ”
“บัวเป็ นลูกสาวคนเดียว พีเ่ ห็นด้วยกับคุณอา” อุสายังพูดต่อ
การได้ตีแผ่ วงการคนมีสีมนั เหมือนหาเรื่องใส่ตวั คนเหล่านี้
มันน่ ากลัว สามารถสั่งเก็บใครก็ได้ น้องสาวเธอแค่ ผูห้ ญิงตัวเล็กๆ
เก่งแค่ไหนก็สู ้พวกมันไม่ได้ หากแบ็กไม่ดจี ริงอย่างไรก็ทำ� อะไรพวกมัน
ไม่ได้
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“พอๆ เลย พูดเรื่องนี้แล ้วขึ้น” ขึ้นทีว่ า่ คืออารมณ์ข้นึ
“อย่าหา้ วนัก อย่าติสต์ดว้ ย บัวเป็ นผูห้ ญิง พึงระลึกไว ้ อย่าไป
งัดข ้อกับคนพวกนัน้ เราสู้ไม่ได้หรอก”
“ทัง้ ๆ ทีร่ ูว้ า่ พวกมันเลวและเอารัดเอาเปรียบคนเหรอพี”่
“ใช่ ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ตราบใดที่กฎหมายยังเอื้อประโยชน์
ใหพ้ วกมัน คนธรรมดาอย่างเราก็ทำ� อะไรไม่ได้ เดีย๋ วข่าวก็เงียบไป”
อุสาพูดยาวๆ อย่างปลงๆ
“ทัง้ ทีค่ วามจริงมันไม่ใช่งนั้ เหรอ”
“อย่าหาเรื่องล�ำบากใจใหค้ ุณอาเลยบัว” บัวบูชากลอกตามองบน
ชีวติ ของคนอย่างบัวบูชาช่างอึดอัด อุตส่าห์รำ� ่ เรียนมาสายงานทีต่ วั เองรัก
กลับต้องมาจนมุมท�ำอะไรไม่ได้ทงั้ ทีม่ ขี ้อมูลในมือมากมาย
“ความยุตธิ รรมมันอยู่ไหนนะ”
“มันไม่มอี ยูจ่ ริงต่างหาก มันก็เป็ นเพียงนามธรรมทีค่ นเราปัน้ แต่ง
ขึ้นมาให้ฟงั ดูดี เพราะทีส่ ดุ แล ้วมันก็พา่ ยแพ้ให้กบั อ�ำนาจเงินอยูว่ นั ยังค�ำ่ ”
อุสาพูดเรื่อยๆ ขณะขับรถมุง่ หน้าตรงมาหา เป็ นเรื่องจริงทีค่ นบนโลกนี้
รับรูก้ นั ดี ไม่วา่ ทีไ่ หน ไม่วา่ ประเทศใด คนเห็นแก่ตวั มักมาพร้อมอ�ำนาจ
เงินเสมอ
“โอ๊ย ท�ำไมยิง่ คุยแล ้วรูส้ กึ หดหู่”
“เราต้องปล่อยวางบ ้างนะบัว”
“บัวพยายามอยู่ ถึงมาพักตัวพักใจไกลถึงนี่” หัวหน้าบอกว่า
หากครบหนึ่งเดือนจะให ้เธอย้ายสายข่าวไปท�ำข่าวบันเทิงแทน เอิม่ ...มัน
ไม่เข ้ากับสาวขาลุยแบบบัวบูชาสักนิด ต้องไปพูดคุยงานอวยดาราเซเลบ
มันยากจริงๆ ใจไม่รกั ไม่รูจ้ ะท�ำได้แค่ไหน คงต้องปรึกษาบ.ก.อีกที
“ดีแล ้ว เราสู้อำ� นาจเงินไม่ได้หรอก”
“หึ อย่าให้นงั บัวบูชาคนนี้มผี วั รวยบ ้าง จะเบ่งให ้พวกมันหงายเงิบ
เลย” สาวเจ้า พู ด ออกมาอย่ า งหงุด หงิด แล ว้ หายใจเข า้ ออกระงับ
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ความพลุง่ พล่าน
“ใจร่มๆ เรื่องบางเรื่องมันใหญ่เกินกว่าเราจะจัดการ”
“คงงัน้ ”
“โอเค รอหน่อย ไม่เกินสิบห ้านาทีพน่ี ่าจะถึง”
“ได้ๆ ไม่ตอ้ งรีบ ขับมาดีๆ” บัวบูชาไม่อยากให้อีกฝ่ ายเร่ งรีบ
การขับรถควรมีสมาธิ บนทอ้ งถนนอะไรๆ ก็เกิดขึ้นได้ ไม่อยากให ้
เป็ นเรือ่ งเป็ นห่วงอีกฝ่ าย ดูสิ ขนาดว่างานยุง่ ยังขันอาสามารับด้วยตัวเอง
แลว้ ทางนัน้ ก็กดวางสาย บัวบู ชาลากกระเป๋ าใบใหญ่ ไปด้วย
แต่แล ้วก็รบั รู้ได้ถงึ ความเคลือ่ นไหวบางอย่างทีม่ นั ไม่เป็ นปกติเท่าใดนัก
ไม่ ไ ด้เ ป็ น โรคหวาดระแวง แต่ ด ว้ ยเป็ น นัก ข่ า วสายการเมือ งและ
อาชญากรรม มันท�ำให ้เธอคลุกคลีในวงการนี้ จนต้องรูจ้ กั ระมัดระวังตัว
สาวเจ้าขยับหมวกแก๊ปบนศีรษะ เหลือบซ ้ายแลขวาและหยุดยืน
กลางที่โล่งซึ่งจอแจไปด้วยผู้โดยสารขาออก สนามบินที่น่ีกวา้ งใหญ่
และหรูหราสมเป็ นประเทศทะเลทราย ว่ากันว่าน�ำ้ ด�ำท�ำใหค้ นทีน่ ่ีมั่งคั่ง
อันนี้ยอมรับว่าเป็ นเรือ่ งจริง แต่ตอนนี้ไม่มเี วลาสนใจเรือ่ งความรวยแล ้ว
“ใครวะ”
บัวบูชาลากกระเป๋ าอย่างเร็ววิง่ หนีกลุม่ คนด้านหลังทีม่ ปี ระมาณ
สามสีค่ น วิง่ หน้าตัง้ อย่างไม่คิดชีวติ มั่นใจว่ามันตามตัวเองแน่ๆ มัน
เรือ่ งบ ้าอะไรวะเนี่ย เธองงไปหมดแล ้ว หรือไอ้พวกนี้จะเป็ นแก๊งลักพาตัว
ผู ้หญิง คิดได้ดงั นัน้ หัวสมองของตนก็รบี ประมวลผลหาทางรอดส�ำหรับ
ตัวเอง
แน่ นอน การท�ำตัวเองใหเ้ ป็ นจุดสนใจน่ าจะดีท่สี ุด หาคนที่มี
ศัก ยภาพพอ วิ่ง ไปกวาดสายตาไปด้ว ย เหลือ บมองด้า นนอกผ่ า น
ผนังกระจก และหันไปด้านหลัง กลุม่ พวกมันจ้องเธอเขม็ง ไม่ได้การ
ไม่ได้การแล ้ว
วิง่ วิง่ ออกประตูรวดเร็ว ลากกระเป๋ าตัวเองไปด้วย ไม่ว่าอะไร
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นับจากนี้ทท่ี ำ� ลงไป ก็เพือ่ ทางรอดของตัวเองเท่านัน้ และตัวช่วยทีเ่ ธอ
พุง่ เป้ าก็คอื กลุม่ คนทีด่ ูมอี นั จะกินตรงหน้า

“หยุดนะ บอกให ้หยุด”

ตะโกนเสียงดังเป็ นภาษาอังกฤษ และพุง่ เป้ าไปยืนประชิดติดคน
ทีส่ วมเสื้อสูทสีดำ� มันเงา ราคาคงแพงมาก แต่ช่างเหอะ ขับรถหรูขนาดนี้
มันจนก็คงจะแปลก สาวเจ้าผลักกระเป๋ ากระเด็นออกไปด้านข ้าง ท�ำให ้
เกิดเสียงดัง เรียกให ้สายตาผู ้คนบริเวณนี้หนั มามองด้วยความสนใจ
บัวบูชาจ�ำเป็ นต้องเล่นใหญ่ และได้ผลชะงัด คนตัวใหญ่ตรงหน้า
เป็ นใครไม่สำ� คัญ แต่เขาท�ำให้ไอ้พวกบ ้านัน่ เลือกจะหยุดฝี เท ้าไม่ตามมา
ดวงตาคู่งามมองจ้องคนตรงหน้า ทีอ่ ยากจะใหค้ ำ� นิยามว่า โคตรหล่อ!
หล่อมากแม่ หล่อไม่ตอ้ งอวย หล่อไม่พอ ยังดูรวยไปอีก
“ไอ้ผวั เนรคุณ!” ตะโกนออกมาเสียงดัง คนหันมองกันอยู่แล ้ว
ยิง่ หันมองมากขึ้น จากนัน้ ก็ตะโกนต่ออีก
“ทิ้งฉันมาเหรอ คิดจะทิ้งฉันเหรอฮะ ไอ้บ ้าเอ๊ย”
จ�ำ เป็ น ต้อ งเล่น ใหญ่ให้โ ลกจ�ำ ไม่ง นั้ อาจไม่ร อด ไม่รู้พ่ีอุส า
จะมาถึงตอนไหน แต่บวั บูชาจ�ำเป็ นต้องหาทางรอดให้ตวั เองก่อน เธอ
ยกมือทุบอกแกร่ งนัน้ แต่อีกฝ่ ายไม่ขยับเลย แลว้ เขาก็มองเธอนิ่งๆ
ด้วยสายตาที่เรียกได้ว่าโคตรดุ ดุเหมือนเสือ แต่เรื่องอะไรต้องกลัว
มาถึงขนาดนี้
เผียะ!
ตัง้ ใจจะตบเบาๆ แหละนะ เพือ่ ความสมจริงเท่านัน้ แต่...มือ
ไม่รกั ดีซง่ึ มันชินชากับการออกหมัดดันส่งแรงไปเต็มๆ ก็แหม...ลูกสาว
เจ้าของค่ายมวยอะเนอะ ต้องเขา้ ใจหน่ อยว่าแรงจะขนาดไหน เพราะ
เธอก็เตะกระสอบทรายมาจนชิน ที่ว่งิ หนีไอ้พวกนัน้ ถามว่ากลัวไหม
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ก็กลัว แต่ถา้ จ�ำเป็ นต้องสู้ก็พร้อมสู ้ ทว่ามาถึงประเทศนี้ครัง้ แรกเธอ
ไม่อยากมีเรื่อง
“อย่าทิ้งฉันอีก ห ้ามทิ้งฉัน”
ตะโกนใส่ คนหน้าดุ ออกไป ก�ำมือสองข า้ งแน่ น เมื่อฝ่ ายนัน้
ไม่โต้ตอบใดๆ มีเพียงดวงตาทีน่ ่ิงมาก นิ่งจนน่ากลัวว่ามันจะท�ำใหเ้ ธอ
ตายได้ ประมาณแบบตามีดวงไฟอยู่ในนัน้
“ท่านชีคครับ”
“ไม่ตอ้ ง จัดการเอง”
“อ๊ะ เฮ้ย จะไปไหน ปล่อยฉัน ปล่อย นี่คุณ...ปล่อยสิเว ้ย”
อะไรคื อ ถู ก รวบแขนแล ว้ ลากไปยัง รถยนต์ค นั หลัง ซึ่ง มัน
คันใหญ่กว่าซู เปอร์คาร์คนั สีเหลืองด�ำที่อีกฝ่ ายยืนอยู่ขา้ งๆ แต่ คนั นี้
มันก็...โรลสรอยซ์ คันละหลายสิบล ้าน ท�ำไมมีแต่รถหรูเต็มไปหมด
บัวบูชาเพิ่งได้สงั เกตว่ารอบๆ กายมีชายชุดด�ำยืนเกือบสิบคน
ทุกคนดูท่าทางจะเคารพคนทีถ่ กู เธอตบหน้า สาวเจ้าพยายามสะบัดตัว
แต่ กลับสู แ้ รงอีกฝ่ ายไม่ได้ จะออกหมัดต่ อยก็ถูกต้านอย่างรู้ทศิ ทาง
หัวคิ้วเรียวขมวดเข ้าหากันอย่างคาดไม่ถงึ ผูช้ ายหน้าดุคนนี้รู้จกั ศิลปะ
มวยไทยอย่างไม่ตอ้ งสงสัย
“ปล่อยสิ”
“ไม่ท้งิ ”
“ไม่ท้งิ บ ้าอะไร”
“เก็บกระเป๋ ายายยาจกนี่ไปด้วย ฉันมีเรื่องต้องสะสาง” น�ำ้ เสียง
เหี้ยมๆ เป็ นภาษาอังกฤษ แต่ไอ้ประโยคแรกทีเ่ รียกว่ายายยาจกนี่คือ
อย่ างไรอะ บัวบู ชาชักจะของขึ้น แต่ ยงั ไม่ทนั ท�ำอะไร ประตู รถหรู
คันใหญ่ก็ถูกเปิ ดโดยชายชุดด�ำอีกคน ร่ างเล็กถูกผลักเขา้ ในรถแบบ
ไม่ปรานี ก่อนคนทีก่ ระชากเธอมาด้วยจะตามเข ้ามานั่ง
“เอาเชือกมา”
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“ครับท่านชีค”
เชือกเสน้ ใหญ่ ถูกส่งมาจากตอนหน้า แลว้ ไม่พูดพร�ำ่ ท�ำเพลง
อีกฝ่ ายก็จบั แขนเธอสองข ้างไพล่หลังเพือ่ มัด บัวบูชาหายอมไม่ คิดผิด
มหันต์ทอ่ี ยากจะหาทางรอด กลับกลายเป็ นว่าตอนนี้เธอหนีเสือปะจระเข ้
และทางรอดก็ดูจะยาก เพราะตอนนี้จระเข ้ลากเธอมาแดกในน�ำ้ แล ้วเนี่ย
“ปล่อยเว ้ย ปล่อยนะ ไอ้บ ้าเอ๊ย ไอ้ อื้อ...”
แล ้วปากของเธอก็ถกู ปิ ดด้วยสกอตช์เทปสีดำ� จึงหมดหนทางพูด
รับรูไ้ ด้วา่ รถเคลือ่ นตัวออกจากสนามบินแล ้ว คนทีล่ ากเธอมาจัดการมัด
และปิ ดปากเสร็จเขาก็หนั ไปพูดอะไรกับคนของตัวเองไม่รู ้ โดยไม่ลมื
ปรายตามามองเธอ และเหมือนจะเป็ นการจงใจพูดเป็ นภาษาอังกฤษ
“ท่านชีคจะเอายังไงครับ”
“พาไปด้วย”
“ทีไ่ หนครับ”
“เซฟเฮาส์ ต้องสอบสวน หาประวัติ” ค�ำพูดนัน้ ท�ำเอาบัวบูชา
ตาโต ท�ำไมเรื่องเล็กๆ มันจึงกลายเป็ นเรื่องใหญ่ไปได้ ไม่ตอ้ งการให ้
สถานการณ์มนั ออกมารู ปแบบนี้ แลว้ พวกเขาจะพาเธอไปไหน เอ๊ะ
เหมือนจะพลาดอะไรไป คนทีน่ ั่งข ้างคนขับตอนหน้าเรียกผูช้ ายคนนี้วา่
อะไรนะ
ชีค ใช่ เขาเรียกว่าท่านชีค!
เธอไม่ ไ ด้ โ ง่ ถึ ง ขนาดไม่ รู ้ ว ่ า ชี ค หมายถึง อะไร คนจะได้ ร บั
ต�ำแหน่ งนี้คือต้องได้รบั การยอมรับจากคนในประเทศมากๆ ต้องรวย
มีอิท ธิ พ ล บ า้ บอที่สุ ด เราเหยีย บเท า้ ใครเข า้ เนี่ ย บัว บู ช าหลับ ตา
ถอนหายใจหลายครัง้ เอาแผ่นหลังกระแทกพนักพิงอย่างหงุดหงิด
พูดก็พดู ไม่ได้เพราะปากถูกปิ ด
การกระท�ำของเธอเรียกใหส้ ายตาดุกร้าวเย็นยะเยือกหันมามอง
เขาส�ำรวจเธอตัง้ แต่ หวั จดเทา้ ด้วยสายตานิ่ง คือแบบ จะว่าเหยียด
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มันก็ไม่ใช่ แต่ขอต่อว่าหน่อยเถอะ บัวบูชาไม่ชอบค�ำพูดก่อนหน้านัน้ เลย
ทีเ่ ขาเรียกเธอว่ายายยาจกอะ ยังติดใจประเด็นนี้อยู่
ติด๊ ติด๊
ท่ามกลางความเงียบ เสียงมือถือของบัวบูชาดังขึ้น พีอ่ สุ าน่าจะ
มาถึงแลว้ แต่ ไม่เจอเธอ ท�ำไงดี ดวงตากลมโตเหลือบมองอีกฝ่ าย
แต่เขากลับล ้วงกระเป๋ าเสื้อแจ็กเก็ตของเธอแล ้วหยิบมือถือออกมาก่อน
หันไปพูดกับคนของตัวเอง
“เช็กเบอร์มอื ถือนี้”
“ได้ครับ”
คนพวกนี้ตอ้ งมีอิทธิพลมาก ถึงกลา้ ออกค�ำสั่งแบบนี้ การจะ
ติดตามเบอร์โทร.ของใครต้องผ่านกระบวนการมากมายนะหากเป็ น
เมืองไทย เธอไม่รูว้ ่าที่น่ีจะอย่างไร แต่ เท่าที่เคยรู ม้ า ประเทศแถบ
ทะเลทราย คนมีตำ� แหน่งชีคค่อนข ้างมีอทิ ธิพลมาก บัวบูชา แกสติแตก
จนกลายเป็ นหาเรื่องให้ตวั เองแล ้วนะเนี่ย
ดวงตากลมโตมองไปนอกหน้าต่างรถ มันแล่นมายังถนนเลียบ
ชายหาดและขา้ มสะพานขนาดใหญ่และยาวมาก มายังเกาะแห่งหนึ่ง
น่าจะเป็ นเกาะส่วนตัว อันนี้เดาล ้วนๆ หัวใจเต้นโครมคราม จะว่ากลัว
มันก็ใช่ ที่น่ีไม่ใช่ เมืองไทย อวดเก่ งผิดที่ผิดทางมันก็เลยเป็ นเรื่อง
อย่างทีเ่ ห็น
คนทีน่ ั่งคู่กบั คนขับค่อนข ้างนอบน้อมกับคนทีน่ ั่งข ้างเธอ เขานั่ง
ด้วยท่วงท่าสบายๆ ก่อนปรายตามามองเธอเมือ่ เสียงมือถือเงียบไปแล ้ว
เธอร้องอือๆ อาๆ หวังให ้เขาปล่อย แต่เปล่าเลย เขาละสายตาไปเหมือน
ว่าเธอคืออากาศธาตุไร้ตวั ตนอะไรท�ำนองนัน้
วิธเี รียกร้องความสนใจน่าจะดีทส่ี ุด ไม่สนใจแล ้วละว่ารถมันจะ
หรูหราราคาแพงแค่ไหน เพราะตอนนี้เธอต้องการลงจากรถ ไม่อยาก
ไปกับคนพวกนี้ ไหนจะพีอ่ สุ าทีค่ งก�ำลังเป็ นห่วงอยู่
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พลั่ก พลั่ก
อย่าถามว่าเสียงอะไร เพราะมันดังซ�ำ้ ๆ นัน่ คือเสียงฝ่ าเท ้าของเธอ
ยันกับเบาะตอนหน้าเต็มแรงหลายๆ ที เพือ่ ต้องการเป็ นอิสระ ปิ ดปาก
แบบนี้พดู ไม่ได้มนั ยิง่ สร้างความโมโห
“อยู่น่ิงๆ”
“อื้อๆ”
“เธอคงอยากพูดนะครับ” มือขวาเอ่ยขึ้น ดวงตาคู่คมจึงหันมา
มองและท�ำหน้าดุกร้าวเป็ นการปราม แต่ ยายยาจกก็ยงั ถีบเบาะนั่ง
ตรงหน้าอีก คนความอดทนต�ำ่ ขยับหันข ้างและท�ำในสิง่ ทีบ่ วั บูชาต้องร้อง
ด้วยความเจ็บ เพราะอีกฝ่ ายดึงสกอตช์เทปปิ ดปากออกแรงๆ ทีเดียว
จนหลุด
“ไอ้บ ้า เจ็บนะเว ้ย”
“นั่งเงียบๆ ไป”
“ปล่อ ยฉัน จะจับ ฉัน ไปไหน” แล ว้ ก็ได้ร บั สายตาเบื่อ หน่ า ย
แกมดุมองกลับมา ประมาณว่าถา้ ยังไม่หุบปาก จะปิ ดปากของเธออีก
บัวบู ชาต้องหลับตาเมม้ ปากก่ นด่ าคนพวกนี้เป็ นภาษาไทย ฟังๆ ดู
มันคงเหมือนบทสวดละนะ
บัวบูชาอยู่ป่าช้าหรือไง ถึงไม่มใี ครเปิ ดปากใหค้ ำ� ตอบ คนนั่ง
ตอนหน้ามีเหลือบมองบา้ งแต่ ก็หุบปาก ส่วนคนขา้ งๆ ปรายตามอง
อย่างร้ายกาจ เป็ นดวงตาเหมือนเสือ เป็ นดวงตาทีส่ วย หมายถึงสีสวย
และบัวบูชาก็จอ้ งนิ่งๆ หลงลืมความกลัวไปชั่วขณะ
“ทางทีด่ คี ุณควรเงียบครับ” นั่นเสียงจากคนนั่งตอนหน้า
เห็นว่าเขาเงยหน้าจากแท็บเล็ตหลังจากนั่งท�ำอะไรยุกๆ ยิกๆ
มาสักพักแลว้ จึงบอกใหเ้ ธอเงียบ บัวบูชาหันไปทางคนที่เธอตบหน้า
กลางสนามบิน เขานิ่งมาก และยังมองเธอแบบดุๆ เอ่อ...หรือว่าเธอ
ควรสงบปากสงบค�ำดี เพื่อไม่ใหเ้ ป็ นเรื่องมากกว่านี้ และพอสังเกต
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ดูเหมือนว่าหน้าของเขามีรอยแดงจากฝี มอื การตบของเธอ
“ญาติกำ� ลังมารับฉัน”
“คุณควรส่งขอ้ ความไปบอกว่าออกมาแลว้ ” คนที่นั่งตอนหน้า
คู่ ค นขับ ยัง พู ด ต่ อ แต่ จ ะบอกอย่ า งไร ก็ มือ ถือ ของบัว บู ช าอยู่ ก บั
ไอ้หน้าตึงน่ ะ ไอ้หน้าตึงทีเ่ ขาเรียกว่าชีค อันนี้บอกตัวเอง ก�ำลังคิดว่า
ต้องหาทางอย่างไรจึงจะได้มอื ถือคืน
“ขอมือถือ”
ไม่ให ้และไม่มองกลับมาด้วย จนเสียงมือถือดังขึ้นมาอีก คราวนี้
อีกฝ่ ายหรี่ตามองเธออย่างคาดคัน้ เหมือนต้องการอะไรบางอย่าง และ
มีแววตาโกรธอยู่ในนัน้ มันน่ ากลัว คนแบบนี้คือเรียกว่าน่ าเกรงขาม
ได้ไหม แผ่รงั สีอำ� มหิตออกมาข่มกันขนาดนี้
“ฉันขอมือถือ”
“บอกไปว่ามากับเพือ่ น”
“บ ้าเหรอ นี่ญาติมารับฉัน พวกคุณควรปล่อยฉันลงจากรถ”
“ไม่ได้ครับ” คนตอนหน้าตอบแทนคนเป็ นเจ้านาย เจ้านาย
ของเขาพูดน้อย และจะไม่พดู โดยไม่จำ� เป็ น โดยเฉพาะกับเพศตรงข ้าม
ทีท่ ่านชีคมักมองว่าเป็ นเพศทีช่ อบเรียกร้องความสนใจ ครัง้ นี้มเี จ็บตัว
ด้วย ท่านชีคคงไม่ปล่อยง่ายๆ เขานี้เสียวสันหลังแทนเธอจริงๆ ยังไม่รซู้ ้งึ
ถึงความน่ากลัวของชีคฟาอิดสินะ
“งัน้ ขอมือถือ ได้ยนิ ไหม จะใหแ้ หกปากไปถึงไหนเนี่ย คอแหง้
ไปหมดแล ้ว” ตะโกนออกมาอย่างเหลืออด
ในชีวติ ของชีคหนุ่ มไม่เคยเจอผู ห้ ญิงประเภทนี้ วาจาสามหาว
ไร้ม ารยาท และที่ส ำ� คัญ คือ ท�ำ ร้า ยเขาต่ อ หน้า สาธารณชน คงไม่รู ้
กฎหมายของประเทศไนล์ซาล
“ท่านชีคครับ”
“ปากร้าย วาจาไร้มารยาทแบบนี้ คิดว่าฉันควรให้ไหม” ชีคหนุ่ม
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เอ่ยขึ้น ปรายตามองยายยาจกทีบ่ งั อาจท�ำร้ายตน
ชีคฟาอิด เบลซาฮาล เป็ นหลานของชีคโมอัมเม็ด ผูป้ กครอง
ประเทศ เขาเป็ น หลานชายสายตรง เพราะบิด าของชีค ฟาอิด เป็ น
ชีครัชทายาท หากเสด็จปู่เป็ นอะไรไป พ่อเขาจะได้ครองราชย์ต่อ ทว่า
เขาเองไม่ได้หวังอะไรเช่ นนัน้ แมจ้ ะเป็ นลู กชายคนโตก็ตาม เพราะ
ในเรื่องการบ ้านการเมืองเขาไม่ชอบวุน่ วาย
ด้วยรู้ดวี ่าตัวเองมีความเป็ นคนอารมณ์รอ้ นแค่ไหน ฟาอิดเป็ น
คนพูดน้อยแต่ ต่อยหนัก และเป็ นคนอาฆาตมาดร้าย กัดไม่ปล่อย
เขาไม่ใช่ คนที่มจี ิตใจดีนกั หลายคนบอกว่าเขาเปรียบเสมือนมาเฟี ย
อันนี้ฟาอิดไม่เถียง การท�ำธุรกิจจะต้องเด็ดขาด
“อย่ามาว่าฉันนะ”
“หึ ยาจกอย่ า งเธอ คิ ด เหรอว่ า ท�ำ ความผิด แล ว้ จะท�ำ เนี ย น
ลอยนวล”
“ฉันต้องการมือถือคืน เอามา”
“ไร้มารยาท สามหาว”
อะไรคือมัดเธอแล ้วลากมาด้วย ยังมีหน้ามาว่าเธอไร้มารยาทและ
สามหาว มันจะมากไปแล ้วนะ ของขึ้นเลยสิ ถลาเข ้าไปใกล ้และขึงตาใส่
อย่างเอาเรื่อง โกรธมากบอกเลย
“คุณครับ อย่าท�ำแบบนี้ ไม่ดเี ลย” ซาเมดรีบบอกหญิงสาวต่างชาติ
เพราะท�ำกิรยิ าใส่ท่านชีคไม่เป็ นผลดีต่อตัวหญิงสาว อย่างทีร่ ูๆ้ ท่านชีค
เป็ นคนเข ้าถึงยาก เงียบ นิ่ง และไม่ค่อยแสดงออกทางอารมณ์อย่างอืน่
นอกจากความดุและเย็นยะเยือก การไม่กระตุกต่อมความโมโหดีทส่ี ุด
“ไอ้บ ้านี่มนั หาเรือ่ งฉัน จับฉันมาเหมือนนักโทษนี่คอื ถูกต้องว่างัน้ ”
บัวบูชาบุย้ ใบห้ น้าระหว่างคุยกับไอ้คนแปลกหน้า ทีค่ าดว่าจะเป็ นสมุน
ของไอ้ชคี หน้าตึง หน็อย มาว่าเราไร้มารยาท ไม่รจู้ กั กันดีสกั หน่อย บางที
เราก็ไม่ตอ้ งท�ำตัวมีมารยาทกับคนทีไ่ ม่มมี ารยาทกับเราไม่ใช่เหรอ
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แต่เอ๊ะ เมือ่ กี้เราตบหน้าเขานี่หว่า หรือเขาจะโกรธเลยลากเรา
มาลงโทษ โห...ไม่น่ะ คงไม่โดนเฆี่ยนตี หรือโดนจับขังคุกหรอกใช่ไหม
อันนี้เริ่มขวัญผวาของจริง ขยับถอยห่างร่างใหญ่อตั โนมัติ เป็ นศิลปะ
มวยไทยก็จริง แต่ บวั บูชาก็รูด้ ีว่าสรีระของผู ห้ ญิงกับผู ช้ ายหากสู้กนั
จริงๆ แล ้ว มันแทบเป็ นไปไม่ได้เลยทีจ่ ะชนะ
“การเงียบปากคือดีทส่ี ุด”
“เจ้านายของคุณหาเรื่องฉัน”
“แต่เท่าทีเ่ ห็น ท่านชีคถูกหาเรื่องก่อนนะครับ” บัวบูชาเมม้ ปาก
แล ้วเธอจะหาทางออกจากสถานการณ์น้ ีอย่างไร ไหนจะพีอ่ สุ าทีร่ ออยู่
ไม่ใช่ เรื่องดีเลย อา...แลว้ โทรศัพท์ของเธอก็ดงั ขึ้นอีก คราวนี้ไอ้ชีค
หน้าตึงหันมาทางเธอ
“ขอมือถือ”
“บอกไปว่าเธอมากับเพือ่ น”
“อะไรนะ”
“ฉันพูดแค่ครัง้ เดียว หวังว่ายาจกอย่างเธอจะเข ้าใจ”
โอ๊ย ชีคอะไรโคตรเหยียด มีความหยิ่งผยองพองขนหนักมาก
คิดว่าเธออยากเขา้ ใกลเ้ ขานักหรือ ถา้ ไม่ถูกไล่ล่าอย่ าคิดว่าบัวบู ชา
จะแอ็คติ้งสร้างเรื่อง
“ท่านชีคครับ มีขา่ วจริงๆ”
“จัดการ อย่าให้มเี รื่อง ฉันไม่ชอบ” น�ำ้ เสียงเย็นยะเยือกมาก
ตัง้ ใจคุยภาษาอังกฤษให ้เธอเข ้าใจใช่ไหม เหมือนว่าข่าวทีว่ า่ นี้จะเกีย่ วกับ
บัวบูชาด้วยหรือเปล่านะ สาวเจ้าอดคิดไม่ได้ ตัวเองอยูว่ งการสือ่ ก็พอจะ
รูอ้ ะไรมาบ ้าง
“เพราะเธอ”
“อ้าว อะไรอะ เกี่ยวอะไรกับฉัน”
“ท�ำตามทีส่ ั่ง ถา้ ไม่ทำ� ฉันจะโยนเธอลงสะพาน เธอเลือกเอาว่า
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จะมีลมหายใจต่อ หรือ...ตาย” และใช่ ตอนนี้เราอยูบ่ นสะพานทีย่ าวมาก
เขากดรับสายโดยเปิ ดโฟน เพราะตอนนี้แขนของเธอถูกมัดไพล่หลังอยู่
เธอก�ำลังโดนขู่ ไปไหนก็โดนขู่ อยู่เมืองไทยก็โดยขู่ มันเกิด
เรือ่ งบ ้าบออะไรกับชีวติ ของนักข่าวแบบเธอกันเนี่ย คนจะมาพักผ่อนชิลๆ
มีความสุขผ่อนคลาย แต่สง่ิ ทีเ่ กิดขึ้นตอนนี้ประหนึ่งหนังมาเฟี ยไม่มผี ดิ
และไม่ได้ถกู ขูธ่ รรมดา แต่เป็ นการขูฆ่ ่า!
“บัว อยู่ไหน”
“เอ่อ บัวอยู่บน...”
ดวงตาคู่คมหรี่ลง และใช่ เขาใช้มอื อีกข ้างบีบคอด้านหลังเธอไว ้
บ า้ น่ า ท�ำไมเราต้องกลัวด้วย แต่ ม นั แปลกตรงที่เหมือนว่าเขาจะรู ้
ภาษาไทย แต่จะเป็ นไปได้เหรอ สีหน้าเขาไม่น่าจะเข ้าใจทีเ่ ธอพูดด้วยซ�ำ้
“คื อ บัว เจอเพื่อ นที่ส นามบิน เลยมากับ เพื่อ น ขอโทษนะพี่
ไว ้พรุ่งนี้บวั จะไปหาทีโ่ รงแรมทีพ่ ท่ี ำ� งาน”
“พีใ่ จเสียหมด โอเคๆ ไว ้เจอกัน” อุสาก�ำลังวนรถออกจึงไม่ได้
ถามมาก แต่ เมื่อน้องอยู่ กบั เพื่อนก็ไม่เป็ นไร ไวเ้ ดีย๋ วพรุ่ งนี้คุยกัน
เพราะเธอก็มงี านต้องท�ำต่อเหมือนกัน
ว่าแต่จะได้เจอกันเมื่อไร เมื่อบัวบูชายังไม่รูว้ ่าตัวเองอยู่ท่ไี หน
แถมคนพวกนี้ก็ดูจะไม่อยากพูดกับเธอ จะมีก็แค่คนทีน่ ั่งอยู่ตอนหน้า
คู่คนขับ ส่วนไอ้ชคี หน้าหล่อด้านข ้างนี้เหรอ เหอะ เก๊กหน้าตึงเป็ นบา้
จะเก๊กไปถึงไหน คิดว่าหล่อมากมัง้ เนี่ย
เออ...ก็ยอมรับว่าหล่อ แต่หล่อแล ้วไม่ย้ มิ มันก็เท่านัน้ เธอแอบ
ย่นจมูกเมือ่ มือถือถูกกดวางไปอย่างเร็ว แล ้วเขาก็ยดึ ไป ราวกับว่ามันคือ
ของเขา
“มือถือฉัน”
“หุบปาก”
“ไม่”
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“อย่าลองดีกบั ฉัน” เสียงเหี้ยมเกรียมดุดนั ด้วยเป็ นสิง่ ทีฟ่ าอิด
เคยชินอยู่ แลว้ เขาไม่ได้บา้ อ�ำนาจ แต่ เขาเคยชินกับการออกค�ำสั่ง
เพือ่ ใหท้ ุกอย่างเป็ นไปตามที่ตวั เองต้องการคอนโทรล ความเด็ดขาด
จะท�ำให ้ทุกอย่างไม่เสียหาย
“อย่ามาดุ”
“ฉันไม่ใช่หมา”
“ก็ไม่ได้บอกว่าเป็ นหมา แต่กรุณาปล่อยฉันไป”
“ยังมีอกี หลายเรือ่ งทีเ่ ธอต้องถูกตรวจสอบ” น�ำ้ เสียงติดจะร�ำคาญ
นั่นมันอะไรกัน ตรวจสอบเธอเหรอ บัวบูชาดวงตาเข ้มขึ้นสูดลมหายใจ
เขา้ ปอดลึกๆ ครุ่นคิดหลายอย่าง อาจเพราะเธอท�ำงานเป็ นนักข่าว
ความสงสัยเป็ นสิง่ มีตดิ ตัวตามสัญชาตญาณ
“ท�ำไมต้องท�ำแบบนี้”
“เธอน่าสงสัย และอาจเป็ นภัยต่อความมัน่ คงของประเทศ” ฟาอิด
เป็ นคนตอบ ถึงไม่รูอ้ ะไรมากนัก แต่เขารูว้ ่ามีคนตามเธอ และตอนนี้
พวกมันน่าจะก�ำลังถูกตรวจสอบรายชือ่ อยู่ เทคโนโลยีมมี ากมายต้องใช้
ใหค้ ุม้ ค่ าสมกับที่เสียเงินซื้อโปรแกรมพวกนี้มาเพื่อความมั่นคงของ
ประเทศ
ซาเมดน่าจะส่งเรื่องไปถึงทีมของเขาแล ้ว เขาต้องแน่ใจว่าผูห้ ญิง
คนนี้ไม่ได้ก่อเรือ่ งอะไร คนเราไว้ใจได้ทไ่ี หน ยิง่ ตอนนี้เกิดเรือ่ งมากมาย
ต่อประเทศของเรา ยิ่งถูกจับตามองจากกลุ่มภูมภิ าคนี้ เขาเองถึงจะ
ไม่ได้ดูแลด้านความมั่นคง แต่ เขาก็เป็ นคนในตระกู ล ไม่อยากให ้
เกิดเรื่องไม่ดตี ่อประเทศของเรา
“บ ้าบอ ฉันไม่ใช่...”
“หุบปาก” คราวนี้อกี ฝ่ ายกดเสียงต�ำ่
คนทีน่ ั่งอยู่ตอนหน้าหันมาส่งสายตาบางอย่างให้บวั บูชา เหมือน
เป็ น การขอร้อ งมากกว่ า ปราม ต้อ งการให เ้ ธอท�ำ ตามที่เ จ้า นายพู ด
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ซึง่ ก็คอื การหุบปาก
ไม่อยากมีปญ
ั หามากไปกว่านี้ คนขี้โวยวายจึงเลือกหุบปาก หาก
ทีน่ ่คี อื เมืองไทยบัวบูชาคงไม่อยูเ่ ฉย แต่เพราะทีน่ ่คี อื ประเทศทีไ่ ม่คนุ ้ เคย
กฎหมายเด็ดขาดมาก และอีกฝ่ ายคือชีค อยากอวดเก่งแค่ไหนก็ตอ้ ง
คิดให้ถถ่ี ้วน เพราะแค่เรื่องงานทีเ่ จออยู่กน็ ่าปวดหัวพอแล ้ว

รถคันหรูแล่นมาจอดในรัว้ บ ้าน ไม่แน่ใจว่าเรียกบ ้านหรือเปล่า

มันเป็ นตึกสีขาว รอบๆ บริเวณเต็มไปด้วยต้นไม้ท่ปี ลู กไวห้ นาแน่ น
อาณาเขตกว ้างน่าจะหลายสิบไร่ รัว้ สูงเกือบสามเมตร มีกล ้องวงจรปิ ด
และมีการ์ดชุดด�ำหลายสิบชีวติ ยืนตามจุดต่างๆ ใหค้ วามรู้สกึ เหมือน
ตัวเองอยู่ในดงมาเฟี ย หรือว่าอีกฝ่ ายจะเป็ นชีคมาเฟี ย
“ลงมา”
“ฉันไม่ลง”
“จะลงดีๆ หรืออยากลงมาทัง้ น�ำ้ ตา ไม่ตอ้ งห่วง ฉันไม่ใช่พระเอก
ไม่อุม้ เธอลงมาแน่ ๆ” น�ำ้ เสียงเย็นยะเยือกแผ่รงั สีอนั ตรายกดดันให ้
คนตัวเล็กเลือกตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไหน เขามั่นใจว่าเธอน่าจะฉลาด
มากพอทีจ่ ะไม่หาเรื่องใส่ตวั เพิม่ อีกหนึ่งกระทง
ท�ำไมนะ ก่อนเดินทางเธอจึงไม่เลือกไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา
อย่ างที่พ่อแนะน�ำ พ่อบอกว่าบางทีเธออาจดวงตกก็ได้ และเพราะ
ไม่เคยเชื่อสิ่งเหล่านี้ มักมองว่ามันเป็ นความงมงาย หากพอชีวติ ต้อง
มาเจอเรื่องราวบา้ บอยังต่างแดน บัวบูชากลับนึกถึงค�ำแนะน�ำของพ่อ
ขึ้นมาซะอย่างนัน้ อยากท�ำตอนนี้มนั ก็ไม่ทนั แล ้ว
จ�ำต้องก้าวออกจากรถอย่างจ�ำใจ ทุกการกระท�ำกระแทกกระทัน้
สือ่ สารให ้คนออกค�ำสัง่ รูว้ า่ เธอไม่เต็มใจสักนิด ส่งสายตาขุน่ ขวางมองไป
ไม่สนใจสายตาดุๆ ทีม่ องมาอย่างระอา คนของเขาเต็มไปหมด มีแต่ผู ้ชาย
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บอกตัวเองว่าต้องใจดีสูเ้ สือ เขาเป็ นชีค คงไม่บา้ จับเธอมาทรมาน
หรอกมัง้
ก็แค่มงั้ นะ
“ตามมา”
“ไอ้บ ้าอ�ำนาจ ไอ้ดแี ต่หล่อ ไอ้จติ ใจขี้เหร่” บัวบูชางึมง�ำด่าอีกฝ่ าย
เป็ นภาษาไทย หึ อย่างน้อยขอใหเ้ ธอได้ระบายออกมาบา้ ง อยากด่า
เป็ นภาษาอังกฤษแสบๆ แต่กน็ ะ บางทีคนเราก็ตอ้ งรู้จกั รักตัวกลัวตาย
เลยด่าเป็ นภาษาที่อีกฝ่ ายไม่เขา้ ใจ และจะด่าระบายเรื่อยๆ จนกว่า
จะได้รบั อิสระ
“ไอ้จติ ใจอัปลักษณ์ ไอ้...”
“บ่นอะไรครับ” คนทีแ่ ทรกขึ้นคือคนของเขา
“เปล่า” ตอบหว้ นๆ ตามสไตล์ แต่...บางทีบวั บูชาควรผูกมิตร
กับคนทีด่ ูท่าทางเป็ นมิตรทีส่ ุด
“คุณชื่ออะไร”
“ผมซาเมดครับ”
“ฉันบัวบูชา ออกเสียงยากหน่อยนะ เป็ นภาษาไทย” ยังมีแก่ใจ
พูดอธิบาย คนเราอะเนอะ ไม่อยากมีศตั รูเพิม่ โดยไม่จำ� เป็ น เผือ่ อะไรๆ
มันจะง่ายขึ้น หากโชคชะตาไม่โหดร้ายกับคนอย่างเธอเกินไป น่าจะให ้
ทุกอย่างคลีค่ ลายโดยเร็ว หวังว่าจะเป็ นเช่นนัน้
“อย่ามัวคุย”
“ครับท่านชีค”
“อย่าไปกลัว อย่าไปก้มหัว” อะไรคือหันมาพูดเบาๆ กับซาเมด
ชายหนุ่มผูเ้ ป็ นมือขวาเพียงยิ้มเล็กน้อย ก่อนผายมือให ้เธอน�ำไป ขณะ
ตัวเองเดินตามหลัง
ห ้องทีพ่ วกเราเข ้ามาเป็ นห ้องโถงกว ้าง ดูหรูหราแต่แฝงความน่ากลัว
คงเพราะเป็ นโทนเทาๆ ดูลกึ ลับแปลกๆ ก็เหมาะกับชีคบ ้าอ�ำนาจดี มีอะไร
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จะได้รบี ๆ คุย คนพวกนี้จะได้ปล่อยตัวเธอ
“นั่งสิ”
“ไม่ จะคุยอะไรก็คุย”
“เธอต้องอยู่ทน่ี ่ีจนกว่าฉันจะได้คำ� ตอบทีน่ ่าพอใจ” ใบหน้าหวาน
บึ้งตึง ค�ำตอบอะไรของเขาวะเนี่ย บา้ บอมาก เหมือนเป็ นพวกชอบ
หาเรื่องไม่ยอมจบ ประเด็นคือเธอแค่ตบหน้าเขาใช่ไหม
“ถ ้าขอโทษเรื่องตบหน้า คุณจะปล่อยฉันไหม”
“ความผิดของเธอหลายข ้อหา”
“อะไรนักหนา ฉันมาพักผ่อน เป็ นแค่นกั ท่องเทีย่ ว ไม่มพี ษิ ภัย
ต่ อประเทศของคุณหรอก ไอ้ชีคบา้ ” ประโยคทา้ ยด่าเป็ นภาษาไทย
อีกแล ้ว เหมือนสบถอะ คนพวกนี้ไม่เขา้ ใจภาษาของเธอหรอก ว่าแต่
ท�ำไมพวกการ์ดต้องท�ำหน้าเหมือนกลืนไม่เขา้ คายไม่ออกด้วย แค่
ด่าเบาๆ เอง
“ได้เรื่องหรือยัง”
“ครับ กลุม่ คนพวกนัน้ เป็ นคนของอัมบาท” ดวงตาคู่คมหรี่ลง
อัมบาทคือเพื่อนสนิทของเขา แต่ กลุ่มคนพวกนี้เขาไม่เคยคุน้
หน้าตา มันมีอะไรหรือเปล่าทีเ่ ขาไม่รู ้ จู่ๆ จะมาวิง่ ตามผูห้ ญิงตัวเล็กๆ
มันแปลกอยู่
“ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ หรืออาจมีเรื่องเข ้าใจผิด”
“มิน่า ตอนเห็นยายบา้ นี่ว่งิ มาหาฉัน พวกมันถึงถอย แลว้ รีบ
กลับไปเลย” แต่...คนอย่างฟาอิดไม่เคยสรุปอะไรง่ายๆ จนกว่าจะแน่ใจ
ว่ามันไม่มอี ะไรจริงๆ
“ช่วยคุยอะไรที่ฉนั เขา้ ใจหน่ อยได้หรือเปล่า” นั่งฟังมาเพียงครู่
ก็รสู้ กึ จะทนไม่ได้หากไม่มสี ว่ นร่วมในการคุย หากสองคนนี้พดู เกีย่ วกับ
เธอ แม ้สายตาจะนิ่ง แต่มั่นใจว่าตัวเองคือหัวข ้อหลัก
“บอกให ้หุบปาก”
22 ชีคเผด็จรัก

“โอ๊ย ไอ้บ า้ นั่ ง ฟัง น�ำ้ ลายจะบู ด แล ว้ ” นี่ คือ พูด เป็ น ภาษาไทย
เพราะจะด่านัน่ แหละ แล ้วอะไรคืออีตาชีคบ ้านัน่ หันมามองเธอตาดุกร้าว
ราวกับรูว้ า่ ฟังภาษารูเ้ รื่อง เหอะ คงไม่พอใจทีถ่ กู แทรก
“อยู่เฉยๆ อย่าก่อเรื่อง”
บัวบู ชาหลับตาแลว้ เมม้ ปาก เมื่อสองคนออกไป ก่ อนประตู
จะปิ ดลง เธอเดินเร็วๆ ใช้ไหล่แหวกผา้ ม่านสีทบึ ออก ด้านนอกนั่น
มีแต่ เวิ้งน�ำ้ ทะเล ประเด็นคือไม่มีทางรอดแน่ ๆ หรือจะรอดมันก็มี
เปอร์เซ็นต์นอ้ ยมาก แล ้วเธอจะต้องทนอยู่แบบนี้อกี นานแค่ไหน แขน
ก็ยงั ถูกมัด ถึงจะเก่งแต่บวั บูชาไม่ใช่ทหารไม่ใช่ตำ� รวจ คนของหมอนี่
เพ่นพ่านเต็มไปหมด ด้านนี้เห็นแต่เวิ้งน�ำ้ ทะเลสีคราม

ฟาอิดให ้หน่วยงานลับของตัวเองตรวจสอบเรียบร้อยก็สามารถ

เจาะเข ้ากล ้องวงจรปิ ดรอบๆ สนามบิน พวกมันตามหญิงสาวมาตัง้ แต่
ช่ ว งนั่ ง พัก เหมือ นดู ล าดเลา แล ว้ ก็ ว่ิง ตามเหมือ นต้อ งการจับ ตัว
ยายยาจกฉลาดพอควรจึงวิง่ หนี แล ้วก็สร้างเรื่องสร้างราวกับเขาเอาไว ้
จากภาพที่เห็นชี้ชดั ไปแบบนัน้ แต่ ...มันจะเป็ นเรื่องเขา้ ใจผิด
หรืออย่างไรก็ไม่อาจรู ้ คนกลุม่ นัน้ ที่จะสามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แล ้วก็ยายยาจกในห ้อง
เขาจะไม่ยุ่งก็ได้ ถา้ เพียงแต่ทุกอย่างมันน่ าสงสัย ผูห้ ญิงคนนี้
อาจเป็ นสายลับ คนเราสมัยนี้รูห้ น้าไม่รู้ใจ ยิ่งประเทศเราก�ำลังถูก
จับตามองจากหลายๆ ประเทศก็ย่ิงกดดัน คนในตระกูลถูกท่านชีค
ซึง่ ก็เป็ นปู่ของเขาเรียกประชุมลับทุกเดือน
“ฉันต้องสอบสวนผู ้หญิงคนนัน้ ”
“ให ้เป็ นหน้าทีผ่ มไหมครับ”
“ไม่ตอ้ ง จะจัดการเอง” หล่อนตบหน้าเขา อย่าคิดว่าเขาจะปล่อย
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ใหล้ อยนวล หล่อนมีหลายกระทง ไม่รูห้ รอกว่าก�ำลังท�ำใหค้ นอย่างชีค
ฟาอิด โมโห และโมโหมาก ภาพที่เ กิด ขึ้น กลางสนามบิน มีค นเห็น
ไม่ใช่นอ้ ย เขาจะต้องตกเป็ นข่าวอย่างไม่ตอ้ งสงสัย อัมบาทอาจรูเ้ รือ่ งนี้
แล ้ว
“หล่อนเล่นตะโกนดังขนาดนัน้ ” ฟาอิดพูดต่อ
“หมายถึงเรื่องเป็ นสามีนั่นเหรอครับ” ซาเมดไม่รูจ้ ะหัวเราะหรือ
เศร้าใจกับการหาเรื่องใส่ตวั ของผู ห้ ญิงคนนัน้ ดี เธอเล่นผิดคนแลว้
จนตอนนี้ใบหน้าทัง้ ชีคยังมีร่องรอยแดงเป็ นริ้ว รูถ้ งึ ไหนอายถึงนัน่ นี่โดน
ขอ้ หาท�ำร้ายร่างกายเชื้อพระวงศ์ผูห้ ญิงคนนัน้ ก็ไม่น่าจะรอดแลว้ ไหม
กฎหมายของทีน่ ่ีหนักมาก สาวเจ้ารูบ้ ้างหรือเปล่าว่าก�ำลังกระโจนเข ้ามา
ในกรงเสือ
“ใช่”
ดังขนาดนัน้ ผูค้ นต้องโจษจันไปทั่ว ชีคทีไ่ ด้ช่อื ว่าโหดอย่างเขา
โดนผู ห้ ญิง ต่ า งชาติ ต บหน้า แถมยัง พู ด จาราวกับ คนสติ ฟั่ น เฟื อน
พูดเองเออเองคนเดียวเหมือนดูละครมากไป
“สืบต่อไป คนพวกนี้เคยไปทีไ่ หนมาบ ้างในช่วงครึ่งเดือนนี้”
“เจาะแบบหนึ่งเดือนเลยไหมครับ”
“ได้ลกึ ๆ ก็ด”ี
“แล ้ว...”
“ให ้ยายสติเลอะเลือนอยู่ทน่ี ่ีไปก่อน จนกว่าฉันจะแน่ใจ”
“ได้ข ้อมูลมาแล ้วครับ” ซาเมดรีบบอกเจ้านาย เมือ่ ข ้อมูลล่าสุด
จากสายข่าวเด้งเขา้ มาพร้อมประวัติของผูห้ ญิงคนนี้แบบจัดเต็มเท่าที่
จะหาข ้อมูลได้ตอนนี้
เขารีบต่อเข ้ากับเครื่องปริน๊ ต์ แล ้วปริน๊ ต์เอกสารออกมาให้ผู้เป็ น
นายสามแผ่น ชีคหนุ่มรีบคว ้าไปดู ไล่สายตาตามตัวอักษร ประวัตติ ่างๆ
ของผู ห้ ญิงคนนี้ เป็ นขอ้ ดีของเทคโนโลยีระดับสู ง สมกับที่เสียเงิน
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ซื้อมันมาแล ้วจ้างคนทีเ่ ก่งเพือ่ ไว้ซปั พอร์ตเกีย่ วกับความมัน่ คงและธุรกิจ
ของตัวเอง มันคุม้ ค่าเสมอ
“เป็ น นัก ข่ า วสายการเมือ ง ตอนนี้ ม าท่ อ งเที่ย ว วีซ่ า ออกให ้
หนึ่งเดือน แต่มเี ครื่องบินไปกลับอยู่เพียงสิบห ้าวัน”
“ครับ ตามนัน้ ”
“แล ้วท�ำไมถูกคนของอัมบาทตามล่า”
“หรือเพือ่ นของท่านชีคจะถูกใจครับ”
“ยายยาจกนั่ น มีอ ะไรดีน่ า สนใจกัน ” พู ด ไปตามเนื้ อ ผ า้ แบบ
ไม่ เ ข า้ ข า้ งฝ่ ายไหน เพราะหล่ อ นช่ า งแสนห่ า งไกลค�ำ ว่ า สเปกของ
ชาวอาหรับเป็ นอย่างมาก แค่ห่นุ เตี้ยๆ ผอมๆ นั่นก็ไม่ผ่านแล ้ว อันนี้
เท่าทีส่ งั เกตกายด้านนอก เขาไม่ได้ดูถกู แต่มนั เห็นจริงตามนัน้ คนระดับ
อัมบาทกับเขาเป็ นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน แน่ นอนเรารู เ้ ช่ นเห็นชาติกนั
ทุกอย่าง คนที่พวกเราจะควงมีแค่ ระดับแถวหน้าของประเทศ หรือ
ดารานางแบบระดับโลกเท่านัน้
“ผมว่า...เธอก็น่ารักดีนะครับ”
“แบบนัน้ เหรอน่ารัก แกตาบอดหรือไงซาเมด” ส่ายหน้าเหลือจะ
กล่าว มองตรงไหนคือน่ารัก ช่างแสนห่างไกลนัก
“เธอมีเสน่หน์ ะครับ”
“แกอย่าเลอะเลือน”
“ท่านชีค ท�ำไมปากร้ายจังครับ”
“ผู ห้ ญิ ง คนนัน้ ตบฉัน แค่ น้ ี แ กยัง จะให้ ฉัน ชื่ น ชมเหรอ ฉัน
ไม่ได้บา้ ” ซาเมดรู้จกั เจ้านายตัวเองดี ท่านชีคมีความเนี้ยบ มีความ
เจ้าระเบียบ มีความเรือ่ งเยอะ ผู ้หญิงอ่อนหวานคือสิง่ ทีท่ า่ นชีคน่าจะชอบ
เพราะมารดาของท่านชีคสวยหวานมาก ก็ไม่แปลกที่สาวน้อยมือตบ
คนนัน้ จะห่างไกลและอยู่นอกสายตา
“ผมว่าเธอแปลก ไม่เหมือนสาวประเทศเรา”
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“แกชอบของแปลก?” เลิกคิ้วถามมือขวา ซาเมดเพียงยิ้มไม่ตอบ
อะไร เธอไม่ใช่สเปก แต่แค่ชอบความกล ้าของเธอมากกว่า อาจเพราะ
สตรีประเทศของเราถูกปลูกฝังมาตัง้ แต่เด็กเรื่องเอาอกเอาใจสามี เรื่อง
ต้องปรนนิบตั ิพดั วีสามี และดู แลลูก จึงแทบไม่ได้เห็นลุคนี้ของสตรี
ในประเทศนี้
“เห็นไหม แกก็ไม่ชอบเหมือนกัน”
“ให ้ผมจัดห ้องให ้เธอไหมครับ”
“อืม ไงวันนี้คงต้องนอนนี่ จนกว่าจะแน่ใจ”
“เธอจองห ้องพักของโรงแรมในเครือของเรานะครับ”
“ไม่ตอ้ งแคนเซิล เพราะหากไม่มอี ะไร ฉันจะใหเ้ ธอกลับไปพัก
โรงแรม” แต่ตอนนี้เขาต้องหาข ้อมูลต่างๆ ก่อน ว่ามันเกีย่ วข ้องกันอย่างไร
คงต้องสอบสวนกันสักหน่อย แล ้วปล่อยให ้ตายใจเพือ่ ดูพฤติกรรม
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1

หาเรื่องใส่ตัว

หลังคุยกับมือขวาสักพัก เขาก็กลับเขา้ มาในหอ้ งของผูห้ ญิง

เฟอะฟะ ดูแล ้วเจ้าหล่อนหาความเป็ นกุลสตรีสกั กระเบียดนิ้วยังไม่ได้
นึกเปรียบเทียบกับท่านแม่ของตนแล ้ว คือฟ้ ากับดิน ความจริงเขาเรียน
ต่างประเทศเจอผูห้ ญิงมาหลายรูปแบบ แต่ผูห้ ญิงทีท่ ำ� มึนๆ งงๆ แล ้ว
เขา้ หาแบบนี้ไม่เคย ฟาอิดขุ่นเคืองมากคือถูกหล่อนตบหน้าท่ามกลาง
สาธารณชน
พอเสียงประตูดงั ขึ้น ใบหน้าหวานก็เงยมองด้วยสายตาไม่สบ
อารมณ์ นัง่ มาครึง่ ชัว่ โมงกว่า เมือ่ ยแขนมากสุดแสนจะหงุดหงิด สุดท ้าย
ก็นอน แล ้วพออีกฝ่ ายเข ้ามาเธอก็ดดี กายลุกนั่งรวดเร็ว แต่กลับได้รบั
สายตาเอือมๆ นี่คอื อย่างไร
“มีปญ
ั หาอะไร”
“คุณต่ างหากที่มปี ญ
ั หาอะไร ปล่อยสักที จะถามอะไรก็ว่ามา
เมือ่ ยแขน” ตะโกนออกมาอย่างเหลืออด พยายามจะใจเย็นแล ้ว แต่
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เขา้ ใจไหมว่าถูกจับอยู่ต่างบา้ นต่ างเมืองโดยไร้สาเหตุแน่ ชดั บัวบูชา
ไม่โอเค ร้ายกว่านัน้ คือเธอไม่ปรารถนาการกดขีท่ างเพศ ทีน่ ่ีมแี ต่ผู ้ชาย
อะไรๆ ก็สามารถเกิดขึ้นได้
ส่วนคนถูกตะโกนใส่หน้าคงตีหน้าตึงเรียบนิ่ง หากแววตาคือ
กร้าว ดุดนั ในที สร้างความน่าเกรงขามกับผูพ้ บเห็น ทว่ายายเฟอะฟะ
ตรงหน้ากลับจ้องตาเขากลับไม่มเี กรงกลัว ฟาอิดชักจะเห็นด้วยกับมือขวา
ว่าผู ้หญิงคนนี้คอื ของแปลก!
“อย่าเอาแต่ยนื หน้าตึง ปล่อยฉัน”
“เธอต้องอยู่ทน่ี ่ี อย่างน้อยๆ สามวัน”
“บ ้าเหรอ สามวันอะไรเล่า”
“พูดดีๆ อย่าแหกปาก ถ ้าไม่อยากถูกอุดปาก” คือค�ำเตือนอย่าง
ใจเย็น ความจริงเขาไม่จำ� เป็ นต้องลงมาดูด ้วยตัวเอง แต่เพราะเขาสงสัย
อีก อย่ า งคือ ทุก คนมีง านล น้ มือ แล ว้ เขาเองก็ ง านล น้ มือ แต่ เ รื่อ งนี้
ไม่อยากปล่อยผ่าน บางทีเรื่องเล็กๆ มันอาจเป็ นเรื่องใหญ่โดยที่เรา
อาจคาดไม่ถงึ
“ขูเ่ ก่งจริงๆ ไอ้บ ้า”
นี่ด่าเป็ นภาษาไทย อีกฝ่ ายเลิกคิ้วแล ้วหรี่ตาหมายมาด
“จะท�ำไม” บัวบูชาท ้าทายกลับ ลืมไปว่าตัวเองตกเป็ นรองทุกด้าน
คงเพราะนิสยั หา้ วเกินตัวที่แสดงออกเคยชิน พออีกฝ่ ายเดินเขา้ หา
ก็ถอยร่นไปจนชิดพนักวางแขนอีกด้าน
“ฉันแก่กว่าเธอหลายปี ”
“แล ้วยังไง”
“หัดมีสมั มาคารวะ อย่าให้ใครเขามาต่อว่าเอาได้ว่าเป็ นสตรีแต่
ไร้ซ่ึงมารยาท ไร้ซ่ึงการอบรม” น�ำ้ เสียงเรียบนิ่งของชีคหนุ่ มท�ำเอา
คนถูกอบรมถึงกับตาคว�ำ่ ด่าแบบนี้คอื เหมือนด่าพ่อแม่ของเธอด้วย
“ไม่ตอ้ งมาท�ำหน้าโกรธ”
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“เป็ นใคร มีสทิ ธิ์อะไรมาอบรมสั่งสอนคนอื่น ทัง้ ทีต่ วั เองก็เป็ น
ไอ้หน้านิ่ง ไอ้หน้าตึง ไร้รอยยิ้ม เหมือนซอมบี้” เรื่องจะลดราวาศอก
อย่าหวัง
“ไม่แปลกใจเลย หากเธอจะโดนพักงาน”
“นี่...อย่าบอกนะว่า...” เขาสืบประวัตขิ องเธอจนรูห้ มดแล ้วภายใน
ระยะเวลาสัน้ ๆ
“แล ้วเธอคิดว่าไงล่ะยายเฟอะฟะ” แน่ ะ เดีย๋ วยายยาจก เดีย๋ ว
ยายเฟอะฟะ สรรหาค�ำพูดแต่ละค�ำคือท�ำร้ายจิตใจคนโสดอย่างบัวบูชา
มาก เพราะพ่อก็ชอบว่าเธอเฟอะฟะเหมือนกัน บา้ บอ ท�ำไมอีตาชีค
เอาแต่ทำ� ให ้เธอคอยแต่จะนึกถึงพ่อกันนะ
“แล ้วตัวเองดีนกั ไง จับฉันมาเนี่ย”
“เธอท�ำร้ายฉัน”
“แค่ตบหน้าทีเดียวเอง” มีความงุบงิบจนแทบไม่ได้ยนิ คือพอ
นึกย้อนดู หากตัวเองถูกตบโดยไม่รูต้ น้ สายปลายเหตุกค็ งโกรธและโมโห
ไม่ต่างกัน เอาวะ ไหนๆ เขาคงโกรธแค่เรื่องนี้ ขอโทษก็ได้
“ทีเดียว อยากลองโดนตบบ ้างไหม”
“มากไปแล ้วนะ”
“เมือ่ กี้เธอบอกว่าตบเดียว” เขาเลิกคิ้วและยิ้มร้ายมุมปาก ในแบบที่
บัวบูชาเห็นแล ้วต้องพิจารณาว่าคนตรงหน้ามีหลายบุคลิกจนยากคาดเดา
ว่าคิดอะไรอยู่ในหัว แต่ย้ มิ เมือ่ กี้คอื เหมือนตัวโกง เหมือนมาเฟี ย
“โอเค ฉันขอโทษ”
“เธอพูดช้าไป”
“แล ้วจะเอายังไง”
“อยูท่ น่ี ่สี ามวัน ฉันมีเรือ่ งจะคุยด้วย แต่เธอต้องตอบตรงประเด็น
อย่าคิดตุกติก ไม่อย่างนัน้ เธออาจไม่ได้กลับเมืองไทยอีกตลอดชีวติ ”
นี่อย่าบอกนะว่าเขาจะจับเธอไปเป็ นอาหารฉลาม หรือไม่ก็เอาเธอไป
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ฝังดินเป็ นปุ๋ยอยู่ทร่ี ากมะม่วง
“ว่าไง”
“ว่าไงอะไรเล่า”
“พูดกับฉัน มีหางเสียง ฉันไม่ใช่เพือ่ นเล่น บัวบูชา” โอ้โห งาน
เรียกชื่อเน้นๆ ก็มา เขาเล่นยึดกระเป๋ าของเธอไปหมด สืบรูห้ มดแล ้ว
สิท่า หมั่นไส ้พวกคนรวย
“ฉันก็ไม่ใช่เพือ่ นเล่นเหมือนกัน” ว่าแต่ เขาชื่ออะไรเนี่ย
เหมือนฟาอิดจะอ่านสีหน้าของหญิงสาวออก เขายิ้มพอใจเมือ่
ยอมเลือกหุบปากมากกว่าจะโวยวาย ซึ่งเขาไม่ชอบคนเสียงดังแบบ
ไร้เหตุผล มันน่าร�ำคาญ หนวกหูดว้ ย โดยเฉพาะเป็ นเสียงแปร๋นๆ ของ
ผู ้หญิง
“ฉันชีคฟาอิด”
“โอเค มีอะไรอยากถามก็วา่ มาเลย”
“ไอ้พวกทีต่ ามเธอมา เธอรูจ้ กั พวกมันหรือเปล่า”
“สาบานให้ข้ ึนคานตลอดชีวิตเลยถา้ ฉันโกหก เพราะสิ่งที่ฉนั
จะบอกก็คอื ฉันไม่รจู้ กั สักคนเดียว อยู่ๆ ก็วง่ิ ตามหน้าตาเฉย ประสาท
แดกมาก” มีความท�ำน�ำ้ เสียงหงุดหงิด
“มันเริ่มตามเธอจากตอนไหน” จริงๆ เขารู ้ เหมือนมันตามเธอ
ตัง้ แต่ช่วงออกจากห ้องน�ำ้ แต่อยากรูว้ า่ สาวเจ้าจะตอบแบบไหน ตรงกัน
หรือเปล่า
บัวบูชาครุ่นคิด ไม่รูจ้ ริงๆ ว่าถูกตามตอนไหน แต่พอวางสาย
จากพี่อุสา พวกมันก็กรู เขา้ มาตามเธอแลว้ ถึงต้องหาตัวช่ วย และ
ความซวยนัน้ ก็ไปตกอยูก่ บั เขาจนถูกเธอตบหน้าเพือ่ เล่นละครอย่างทีเ่ ห็น
“ไม่รูเ้ หมือนกัน”
“ลองคิดดีๆ”
“ไม่รูจ้ ริงๆ แต่มารูส้ กึ ตัวว่ามีคนตามหลังวางสายจากญาติ แล ้วก็
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พุง่ ไปหาท่านอย่างทีเ่ ห็นนั่นแหละ”
“คิดว่าแรงจูงใจมาจากอะไร”
“แหม...จะบอกว่าเพราะฉันสวยก็เกรงว่าคุณจะไม่เชื่อ เพราะฉัน
ยังไม่เชื่อเลย ไม่รูเ้ หมือนกัน” เธอแบมือไหวไหล่ยากหาค�ำตอบ
“เอ...หรือคนพวกนัน้ จะจับฉันไปเป็ นแรงงานเถือ่ น” คือข ้อสันนิษฐาน
ของนักข่าว ด้วยไม่สามารถมองเป็ นอืน่ ไปได้เลย
“ตอนออกจากเครื่องมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า”
“ฉันนอนหลับมาตลอด มีเขา้ หอ้ งน�ำ้ สองครัง้ ” คือชีวติ นี้เวลา
ขึ้นเครื่องชอบเมา ก็เลยกินยาแก้เมาก่ อนขึ้น จึงท�ำใหห้ ลับเป็ นตาย
แต่กไ็ ม่มอี ะไรผิดปกติน่าสงสัย
“แล ้วระหว่างเข ้าอาคารผู้โดยสารล่ะ มีอะไรผิดปกติหรือเปล่า”
“ไม่ม”ี
“แน่ใจ?” ถามย�ำ้ เพือ่ ความมัน่ ใจ เผือ่ ยายเฟอะฟะจะคิดอะไรออก
ส่วนตัวเองยังไม่เห็นอะไรน่าสงสัย หรืออาจต้องตรวจสอบอีกที
“ถามอะไรย�ำ้ ไปย�ำ้ มา เป็ นต�ำรวจเหรอ”
“ฉันว่าตัวเองใหญ่กว่าต�ำรวจ”
“ชิ อวดเบ่งก็ได้ดว้ ย” แบะปากให้อกี ฝ่ าย แต่พอเขาขยับนั่งบน
โซฟาอีกตัวใกล ้ๆ ยกขาไขว้กนั แล ้วยกสองแขนกอดอกมองเธอส�ำรวจ
ตัง้ แต่ หวั จรดเทา้ บัวบู ชาออกอาการไม่ชอบใจอีก แมจ้ ะไร้สายตา
จาบจ้วง แต่เธอไม่ชอบให้ใครมาจ้องมอง มันท�ำให ้ความมั่นใจลดลง
“มองอะไร”
“ฉัน ก�ำ ลัง คิ ด ว่ า คนแบบเธอมีอ ะไรผิด ปกติ จ นคนพวกนัน้
ต้องตาม มันไม่ใช่เรื่องจะปล่อยผ่าน เพราะทีน่ ่ีคอื ประเทศของฉันด้วย
เหมือนกัน”
เอาเลย จ้อ งจนกว่ า จะสบายใจ สาวเจ้า นั่ ง ถอนหายใจแล ว้
ถอนหายใจอีก ปล่อยเวลาให ้เงียบผ่านจนสุดท ้ายเขาก็เอ่ยปากออกมาก่อน
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“ระหว่างนั่งรอ ไม่มอี ะไรผิดปกติใช่ไหม”
“ก็บอกว่าไม่มี ถามหน่ อย คนอย่ างฉันมีอะไรน่ าสนใจ เอ๊ะ
หรือฉันสวย” มีความท�ำหน้าตาจริงจัง ชีคฟาอิดถึงกับท�ำหน้าระอาสุดๆ
เขาส่ายหน้าน้อยๆ แล ้วมีสหี น้าครุ่นคิด เอาไว ้ค่อยนัดเจออัมบาทก่อน
เผือ่ หมอนั่นจะรูเ้ รื่องนี้
“แก้มัดได้ไหม เมือ่ ยจริงๆ”
“สัญญามาก่อนว่าจะไม่ทำ� ตัววุน่ วาย และฟังค�ำสัง่ ของฉัน ถ ้าเธอ
อยากอยู่ อ ย่ า งปลอดภัย ” โอ้โ ห ขอร้อ งหรือ ออกค�ำ สั่ ง มัน คงเป็ น
อย่างหลังมากกว่า สีหน้าท่าทางเขาไม่เหมือนขอร้องสักนิด คงชินชา
กับการออกค�ำสั่งจนเคยตัว
“แล ้วภายในสามวันจะได้รบั อิสระจริงหรือเปล่า”
“ตามนัน้ ”
“ตามนัน้ นี่ยงั ไง”
“ฉันเป็ นคนค�ำไหนค�ำนัน้ ”
บัวบูชามองอย่างไม่ไวว้ างใจ คือไม่รูจ้ ะเชื่อถืออีกฝ่ ายมากน้อย
แค่ ไหน ทว่าในจุดนี้ตวั เองไม่มที างเลือกหรอก คงต้องยอมไปก่ อน
แต่เท่าทีป่ ฏิบตั ติ ่อกันเขาก็ไม่ได้มที ่าทีลวนลามแต่อย่างใด ไม่ว่าจะทัง้
ทางการกระท�ำหรือค�ำพูด ติดจะหยิง่ ๆ ถือเนื้อถือตัวด้วยซ�ำ้
“ก็ได้ ว่าแต่ ฉันต้องท�ำตัวยังไง แล ้วห ้องไหนทีฉ่ นั จะไว ้ซุกหัวนอน”
“แม่บ ้านก�ำลังท�ำความสะอาดห ้องพัก”
“แล ้วท่านอยู่ดว้ ยหรือเปล่า”
“ฉัน มีง านต้อ งท�ำ แต่ ต อนเย็น จะกลับ มา อาจจะค�ำ่ หรือ ดึก
ถ ้าเธอต้องการอะไรก็บอกคนของฉัน หากไม่เหลือบ่ากว่าแรง คนของฉัน
พร้อมหามาให้” แปลกๆ นะ เขาดู ใจดีเกินไปหรือเปล่า หรือนี่เป็ น
การล่อลวง ไม่น่า เราไม่ได้สวยถึงขนาดทีเ่ ขาอยากจะนั่นนี่ดว้ ยหรอก
“ถา้ นึกอะไรขึ้นได้ใหบ้ อกฉัน” ฟาอิดย�ำ้ เขาต้องการรอบคอบ
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ถ ้าอัมบาทมาคุยด้วยเขาจะได้เคลียร์กบั หมอนัน่ แต่ถ ้าไม่มอี ะไรก็แล ้วไป
“ฉันเป็ นนักข่าว ไม่ชอบการโกหกเหมือนกัน แต่เรือ่ งทีถ่ กู ตามล่า
บางทีอาจเป็ นการเข ้าใจผิด” ยังเลือกมองแง่ดี เพราะไม่มเี หตุอะไรเลย
ทีค่ นพวกนัน้ จะมาตามนักท่องเทีย่ วแบบเธอ
ฟาอิดขยับตัวเขา้ มาแลว้ จัดการแก้มดั ใหส้ าวเจ้า พอเป็ นอิสระ
บัวบู ชาก็บิดตัวไปมา แถมมีการยืนขึ้นเพื่อยืดเสน้ ยืดสายประหนึ่ง
เตรียมออกก�ำลังกายอย่างไรอย่างนัน้ โดยไม่สนใจเลยว่าในหอ้ งนี้
มีชคี ฟาอิดอยู่ดว้ ย เธอท�ำทุกอย่างไปตามธรรมชาติ
“ค่อยยังชั่ว”
“ฉันอยู่ตรงนี้”
“อ้าว แล ้วไง อยู่ก็อยู่ไปสิ ฉันเมือ่ ยก็ตอ้ งรีแล็กซ์ จริงไหมล่ะ
ท่านฟา”
“อะไรของเธอ”
“ก็ช่อื ชีคฟาอิด ฉันว่าเรียกยาวไป เหลือท่านฟาอย่างเดียวก็พอ
ดีไหมเพคะ” มีความหยอกลอ้ อยู่ในที ก็ตีหน้านิ่งตึงเปรีย๊ ะขนาดนัน้
บัวบูชาจึงหยอกเล่น ปกติคนที่เธอชอบหยอกก็มพี ่อนั่นแหละ ก�ำนัน
สุดหล่อแห่งราชบุรี กับเพือ่ นสนิทอย่างน�ำ้ ฟ้ า
“ฉันไม่ใช่เพือ่ นเล่น”
“จะหน้าตึงไปถึงไหน ฉันขอโทษ แล ้วเรือ่ งทีต่ บหน้า ท่านไม่ควร
ท�ำหน้าไร้ความรู้สกึ ”
“รูห้ รือเปล่าว่าเธอหาเรื่องใส่ตวั ”
“ยังไงเหรอ” มีเอียงหน้าถามด้วยสีหน้าอยากรู ้ หรือจะเป็ นเรื่อง
โทษทัณฑ์ พอนึกมาถึงตรงนี้หน้าทะเล ้นก็ซดี ลงหนึ่งระดับ
“ช่างเถอะ”
“อ้าว ท่านฟาจะตัดจบแบบนี้เลยเหรอ มีอะไรก็บอกกันสิ ฉัน
จะได้ร”ู้
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“หนึ่งคือเธอตบหน้าฉัน สอง เธอตะโกนว่าฉันเป็ นผัว แค่ น้ ี
ยังไม่มากพอเป็ นการหาเรือ่ งใส่ตวั อีกหรือ ฉันเป็ นใคร และเธอเป็ นใคร
นี่ไม่ใช่ เรื่องลอ้ เล่น” น�ำ้ เสียงจริงจังของอีกฝ่ ายท�ำเอาคนมีความผิด
ต้องกะพริบตาปริบๆ อยากเถียงก็เถียงไม่ออก มันยิง่ กว่าหาเรื่องใส่ตวั
เพราะเขาไม่ใช่คนธรรมดา
“ตอนนี้ท่านพ่อท่านแม่ของฉันอาจทราบเรื่องแล ้ว”
สมองของบัวบูชาขบคิดหนัก ไม่ค่อยเข ้าใจขนบธรรมเนียมของ
ทีน่ ่ีนกั หรอก แต่รูว้ ่าคนระดับเป็ นชีคนี่คือรวยและมีอทิ ธิพลมาก การ
สร้างเรือ่ งโกหกมดเท็จ หรือการกระท�ำการระคายเคืองต่อเบื้องยุคลบาท
อาจท�ำให้ได้รบั โทษ บา้ ที่สุด ท�ำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ดว้ ยเนี่ย
ยกมือกุมหัวแลว้ ส่ายหน้าไปมา ซึ่งอากัปกิริยานัน้ อยู่ในสายตาของ
ชีคฟาอิด
“หมายความว่า...”
“แล ้วเธอคิดว่าอย่างไร”
“มันเป็ นเหตุสุดวิสยั คือตอนนัน้ ฉันก็ตอ้ งเอาตัวรอดนี่”
“แต่การเอาตัวรอดของเธอคือการเพิม่ ภาระให้ฉนั ”
“ท่านชีค ท่านต้องช่วยฉันนะ มันไม่ใช่เรือ่ งจริงเลย” แต่เดีย๋ วก่อน
อะไรคือเธอแอบเห็นรอยยิ้มตรงมุมปากของเขาที่มนั จางหายไปอย่าง
รวดเร็ว เขาคงไม่ได้หยอกเธอเล่นใช่ไหม
“ไม่ต ้องกลัว เพราะฉันก็ไม่คดิ มีเมียเหมือนกัน” สาวเจ้าส่งค้อนให ้
เมียทีว่ า่ ต้องเป็ นเมียแบบเธอด้วยสินะ เมียเฟอะฟะ
“แล ้วมาหลอกกันท�ำไม”
“แค่ อยากบอก ว่าเธอหาเรื่องใหฉ้ นั ต้องเสียเวลาไปอธิบายให ้
ท่านพ่อท่านแม่เข ้าใจ ว่ามันเกิดเรือ่ งอะไรขึ้น ซึง่ มันไร้สาระมาก” ไร้สาระ
ส�ำหรับเขา แต่เกือบคอขาดบาดตายส�ำหรับเธอ ส่งค้อนไปให้อกี รอบ
อย่างหงุดหงิด อยู่พ้ นื ที่คนอื่นท�ำอะไรก็ไม่สะดวก นี่ตอ้ งอยู่บนเกาะ
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สามวันเชียวเหรอ นานจัง ถอนหายใจเฮือกใหญ่
“ขอโทษอีกครัง้ ก็ได้”
“ดี รูจ้ กั ว่าควรท�ำตัวอย่างไร”
“ได้ทเี อาใหญ่เลยนะ” อุบอิบเป็ นภาษาไทย แล ้วก็เหมือนทุกครัง้
คือเขาหรี่ตามองเธอแบบไม่พอใจ เหมือนฟังรูเ้ รื่อง
“มองอะไร”
“บ่นฉัน”
“น่าบ่นไหมล่ะ”
“ไม่เคยมีผูห้ ญิงคนไหนต่อปากต่อค�ำไม่หยุดเหมือนเธอ เกิดมา
ยังไงถึงได้เถียงเก่งขนาดนี้” ใบหน้าหล่อเหลาสะบัดไปมาอย่างเหนื่อยๆ
ใช่ เขาเหนื่อยกับผูห้ ญิงคนนี้ จะนิ่งฟังดีๆ เหมือนอยู่ในโอวาทไม่มี
เขาก�ำลังช่วยหล่อนอยู่นะ
“ท่านชีคคงชินกับคนพูดค�ำน้อยๆ พูดเบาๆ”
“ใช่”
“ก็ไม่แปลก แต่สำ� หรับฉันท�ำงานเป็ นนักข่าว มัวแต่คำ� เล็กค�ำน้อย
คงไม่ตอ้ งท�ำมาหากินแล ้วละ” เธอว่าให ้ มีกระแทกเสียงด้วย เขาก�ำลัง
เปรียบเปรยว่าเธอไม่มคี วามเป็ นผู ้หญิงละสิ
“บางครัง้ กระด้างมากไปเกินพอดีกเ็ ป็ นจุดด้อย”
“ท่านชีคว่าฉันเหรอ”
“ขนาดเจอกันไม่ก่ชี ั่วโมงยังมองออกเลย” เขายิ้มร้าย เป็ นความ
ร้ายกาจทีม่ องแล ้วมันสุดแสนขัดใจ เหมือนจะนิ่ง แต่พอเขาพูดออกมา
เสมือนเป็ นกระจกเงาสะท ้อนความเป็ นตัวตนของเธอทีน่ อ้ ยคนนักจะพูด
ข ้อเสียของเธอคือบางครัง้ ก็ตรงเกินไป
“เอาละ ห ้องน่าจะเสร็จแล ้ว”
“สามวันจริงๆ ใช่ไหม”
“อืม” เบือ่ พูดยาวๆ เขากักตัวเธอไว้ก่อน หากตรวจสอบเรียบร้อย
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ไม่กระทบต่อความมั่นคงก็จะปล่อยตัวไป เขาก็แค่อยากรอบคอบ

เพล ้ง เพล ้ง เพล ้ง

แก้วถูกปาออกไปกระทบผนังปูนเปลือยด้วยพละก�ำลังเต็มแรง
ของคนปา โมโหคนของตัวเองทีจ่ ดั การทุกอย่างไม่เรียบร้อย มันไม่ใช่
เรื่องทีจ่ ะต้องยุ่งยาก หลับตาลง ใบหน้าโกรธขึ้งสุดจะบรรยาย ฟังจาก
ค�ำบอกเล่าแล ้วไม่ใช่เรือ่ งง่าย เพราะผู ้หญิงคนนัน้ ถูกฟาอิดพาตัวออกไป
แล ้ว
แย่กว่านัน้ คือผูห้ ญิงคนนัน้ เป็ นคนของไอ้ฟาอิด ไม่น่าเชื่อก็ตอ้ ง
เชือ่ ว่าคนอย่างมันจะมีเมีย ใช่หรือไม่คงได้รกู้ นั เร็วๆ นี้ ว่าคนเลือกมาก
อย่างมันจะเปิ ดตัวหรือเปล่า หรือจะเก็บไว้ในฮาเร็มเป็ นคอลเลกชั่น
แปลกตา แม้ตวั เองจะไม่เห็นกับตา แต่จากค�ำบอกเล่าของสมุนก็พอ
เดาได้
“มันกักตัวผู ้หญิงคนนัน้ ไว ้ครับ”
“แล ้วจะให ้กูทำ� ยังไง”
“พวกเราขอโทษครับทีผ่ ดิ พลาด”
“มึงรู้ไหมของมีมลู ค่าเท่าไร” มูลค่าหลายร้อยล ้านหากตีเป็ นเงิน
แน่ นอนการขนส่งสินค้าตอนนี้อะไรๆ มันยาก ยิ่งยากก็ย่งิ เพิม่ มูลค่า
เขาซึง่ ท�ำตัวเป็ นนายหน้าต้องการส่วนแบ่ง แต่เกิดปัญหาเข ้าแล ้ว
“พวกเราจะพยายามครับ”
“พยายามยังไง อีนั่นถูกคุมตัวอยู่”
“ผมว่าทางชีคฟาอิดไม่น่าทราบเรื่องครับ”
“แต่มนั ก็เสีย่ ง ตราบใดทีเ่ รายังไม่ได้ของทีต่ อ้ งการ ความล่าช้า
จะเสียความน่าเชื่อถือ พวกมึงไม่รูห้ รือไง” กวาดตามองทุกอย่างอย่าง
เดือดดาล แค่ ทุกอย่างไม่สำ� เร็จก็อยากจะฆ่ าพวกมัน แต่ ครัน้ จะฆ่ า
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ก็เสียดาย พวกมันเป็ นมือเป็ นเท ้าให ้มานาน
“พวกเราขอแก้ตวั ครับ”
“มึงจะแก้ตวั กันยังไง”
“พวกเราจะจับตาดู ความเคลือ่ นไหวครับ เท่าที่ทราบ เธอเป็ น
นักท่องเทีย่ ว ส่วนเรื่องความสัมพันธ์กบั ชีคฟาอิด อันนี้ไม่แน่ใจ”
“เพราะความไม่แน่ใจนี่ไง ท�ำให ้กูหงุดหงิดและอยากฆ่าพวกมึงนัก
เลี้ยงเสียข ้าวสุก” ด่ากราดอีกรอบ กวาดตามองด้วยสายตากร้าวกระด้าง
พวกสมุนพากันกลืนน�ำ้ ลาย รูว้ า่ เจ้านายโมโหร้าย
“ฟาอิดมันฉลาด พวกแกคิดว่ามันง่ายหรือไง”
“พวกเราจะพยายามครับ”
“หึ มันหูตาเยอะยิง่ กว่าสับปะรด” ฟาอิดนิ่งและเย็นชา มันร้าย
พอๆ กับเขา รูเ้ ช่นเห็นชาตินิสยั กันดี มันพาผู ้หญิงคนนัน้ ไปด้วยเพราะ
มันคงระแคะระคายอะไร หรือสงสัยบางอย่างตามนิสยั ของมันที่เป็ น
คนรอบคอบมาตัง้ แต่สมัยเรียน
“เราจะจ้างทีมนอกครับ”
“พวกมึงสามคนไปกบดานทีอ่ น่ื สักพัก อย่าโผล่มาเด็ดขาด”
“ได้ครับ”
“เอาเงินไปสักก้อน ไปตามชายแดน อย่าเสนอหน้าหากกูไม่เรียก”
ค�ำสั่งเด็ดขาดเรียกใหพ้ วกมันโค้งค�ำนับแล ้วรับเงินมาจากมือขวาอย่าง
ลนลานแล ้วรีบออกไปเงียบๆ ต้องรีบเดินทางก่อนจะถูกคนของชีคฟาอิด
เพ่งเล็ง ไม่ดแี น่หากพวกนัน้ สืบสาวราวเรื่อง มันจะกลายเป็ นเรื่องใหญ่

อร่อย อร่อยมาก เรื่องกินไม่เคยเป็ นปัญหาส�ำหรับบัวบูชา

ไม่วา่ จะเป็ นอาหารชาติไหนเธอสวาปามได้หมดแบบไม่กลัวอ้วน เพราะ
อ้วนยากและเป็ นคนออกก�ำลังกายสม�ำเสมอ
่
ส่วนหนึ่งการออกก�ำลังกาย
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ท�ำให ้เธอระบายอารมณ์ระบายความเครียดไปในตัว
ส่วนเจ้าของร่างสูงใหญ่นงั่ กอดอกไขว ้ขามองเจ้าของใบหน้าอวดดี
ทีก่ นิ แบบไม่รกั ษาภาพลักษณ์ใดๆ ทัง้ สิ้น ผู ้หญิงคนนี้แปลกประหลาด
อย่างทีซ่ าเมดว่าจริงๆ
“เธอหิวมากเหรอ”
“หิวสิ นอนมาหลายชั่วโมง กินไปมื้อเดียว แล ้วก็ขนมปัง แล ้วก็
ถูกจับมาเนี่ย บ ้าบอมาก” ประโยคท ้ายด่าแถมไปงัน้ แหละ เผือ่ อีกฝ่ าย
จะรู้สึกผิดที่ทำ� ใหเ้ ธอหิวโหยขนาดนี้ แต่ จากท่าทางหยิ่งๆ ยโสนัน้
คนแบบเขาคงไม่สำ� นึกอะไรหรอก
“ฉันเห็นมีแซนด์วชิ ในกระเป๋ า”
“เปิ ดกระเป๋ าทุกใบของฉันเลยเหรอ”
“เห็นว่ามี”
“แลว้ มีอะไรน่ าสงสัยไหมล่ะ” เธอส่งค้อนใหเ้ ขาอย่างหงุดหงิด
ท�ำตัวยิง่ กว่าต�ำรวจ ขนาดด่าน ตม. ยังไม่วุน่ วายเท่าเขาเลย
“เพือ่ ความรอบคอบ”
“คุณคิดว่าหน้าอย่างฉันเนี่ยเป็ นเจมส์ บอนด์ หรือซีไอเอ รึไง”
ถามประชดไปงัน้ ปากก็งบั แฮมเบอร์เกอร์ไก่อย่างเอร็ดอร่อย ย่นจมูก
เมือ่ เขามอง
“ไม่คดิ เพราะมันไม่มที างเป็ นไปได้”
“อ้าว แล ้วจับมาท�ำไม”
“เพือ่ ความมั่นคง ไม่ตอ้ งห่วง หากไม่มอี ะไรเธอจะได้รบั อิสระ
เร็วๆ นี้” พรุ่งนี้ประชุมบริษทั เขากับเพือ่ นต้องเจอกัน บางทีอาจเป็ น
ความเข า้ ใจผิด เขาเองก็ ไ ม่ อ ยากคิ ด มาก เพีย งแต่ ทุก อย่ า งก็ เ พื่อ
ความรอบคอบดังว่า
“ว่าแต่ คุณเป็ นชีค ชีคนี่คอื เจ้าของประเทศใช่ปะ”
“ประชาชนทุ ก คนคื อ เจ้า ของประเทศนี้ แต่ ต �ำ แหน่ ง ชี ค คื อ
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ผูน้ ำ� ประเทศ ปู่ของฉันคือผู ้น�ำสูงสุด”
“แบบ พระราชาในเทพนิยายงี้เหรอ” แกลง้ ถามไปงัน้ แหละ
อยากชวนอีก ฝ่ ายคุ ย บางทีเ ธออาจได้มิต รเพิ่ม แม เ้ ขาจะไม่ย อม
มีไมตรีจติ ตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มก็เถอะ
“เป็ นนักข่าว หรือเป็ นนักเขียนบท”
“นักข่าวสิ พูดแลว้ เจ็บใจ ตอนนี้ฉนั ถูกพักงานเหมือนที่คุณรู ้
นั่นแหละ” วางอาหารในมือแลว้ ถอนหายใจ ยกแก้วน�ำ้ เปล่าขึ้นดื่ม
หมดอารมณ์กนิ ดื้อๆ เรื่องทีจ่ ะท�ำใหค้ นอย่างบัวบูชาอารมณ์เสียก็มแี ค่
เรื่องงาน เพราะมันไม่ได้ดงั ใจ เพียงเพราะพวกมันมีเงิน
“กินต่อสิ”
“ไม่ละ หมดอารมณ์”
“ช่างเป็ นคนทีอ่ ารมณ์เสียง่ายจริงๆ” สาวเจ้าส่งค้อนให ้ อยากพูด
อะไรก็ พู ด เหอะ เธออ่ อ นไหวกับ เรื่อ งงาน กลับ ไปครัง้ นี้ ย งั ไม่รู ว้ ่า
จะเหมือนเดิมหรือเปล่า อาจถูกโยกไปอยูแ่ ผนกอืน่ เหมือนทีห่ วั หน้าบอก
“ฉันเป็ นคนจริงจัง เป็ นคนตรงๆ อะไรมันไม่ถูกไม่ควรฉันก็
อยากท�ำใหม้ นั ถูกต้อง แต่มนั ก็แค่นนั้ แหละ ความพยายามสู ญเปล่า
เพียงเพราะพวกมันมีอำ� นาจและเงินอยู่ในมือ” เล่าอย่างเซ็งๆ แลว้ ก็
หยิบผลไม้ในจานเป็ นแตงโมเข ้าปากเคี้ยวๆ แก้หงุดหงิด
ฟาอิด สัง เกตหญิง สาวมาตลอดระหว่ า งเรานั่ ง คุ ย กัน ในห อ้ ง
รับประทานอาหาร เจ้าหล่อนเป็ นธรรมชาติ ไม่ห่วงสวยใดๆ พูดคุย
ห ้วนไปหน่อย แต่กด็ ูจริงใจ จากแรกๆ ทีม่ องเธอด้านลบ ตอนนี้สมอง
ก�ำลังประมวลผลข ้อดีของคนตรงหน้าได้หลายข ้อ
“ท่านฟาไม่หวิ เหรอ”
“ฟาอิด”
“อยากเรียกท่านฟา ไม่ได้หรือไง เพราะออก ไม่เหมือนใครด้วย
ฟังแล ้วแบบเก๋ๆ เลยนะ” พอกินแตงโมก็อารมณ์ดขี ้นึ ความฉุนเฉียว
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เมือ่ ครู่นอ้ ยลง รูส้ กึ ตัวเองสับสนในหัวมาก มีหลากอารมณ์ สงสัยจะใกล ้
วันนัน้ ของเดือน
“ฉันไม่ใช่เพือ่ นเล่น”
“แค่ น้ ี ต อ้ งท�ำ เสีย งดุ ด ว้ ย” บ่ น อุ บ อิบ ไม่ เ ต็ ม เสีย งนัก แต่ ก็
ถอนหายใจโล่งอกมานิด อย่างน้อยอีตาชีคหน้าตึงก็ไม่ได้ลงโทษเธอ
อย่างที่คิด เขาแค่ กกั ตัวเธอไวเ้ หมือนกักกันเชื้อโรค แค่ สามวันเอง
แป๊ บๆ เดีย๋ วก็ถงึ เนอะ อันนี้ปลอบใจตัวเองล ้วนๆ
“อิม่ ไหม”
“อืม อิม่ นะ”
อิ่มจุกแลว้ ด้วย นี่เธอซัดแฮมเบอร์เกอร์ไก่ ไปสองชิ้น ไหนจะ
ต่อด้วยสับปะรด ส่วนอีกชิ้นกินไม่หมด เพราะอารมณ์เสียเรื่องงาน
ซะก่อน กินขนาดนี้ร่างกายต้องการใช้พลังงานแบบด่วนๆ เลย
“ทีน่ ่ีมเี ครื่องออกก�ำลังกายหรือเปล่า”
“มี เดีย๋ วให ้เด็กพาไป”
“ไม่ต ้องๆ ไม่ใช่วนั นี้ พรุ่งนี้ถงึ จะออกได้ แต่วนั นี้กนิ ไปเยอะแล ้ว”
คนฟังพยักหน้าท�ำท่าจะลุกเดินออกจากหอ้ งรับประทานอาหาร แต่
คนตัวเล็กเรียกไว ้ก่อน
“เดีย๋ วสิ” เขาหันมาเลิกคิ้วน้อยๆ เอาตรงๆ ขนาดท่าทางเลิกคิ้ว
เขายัง ดู ดีอ ะ เพิ่ง จะพินิ จ พิเ คราะห์ค วามหล่ อ ความดุ ข องอีก ฝ่ าย
ว่ารวมๆ กันแลว้ ชีคฟาอิดดูดมี าก เขาไม่เหมือนชาวตะวันออกกลาง
ทั่วไป น่าจะมีส่วนผสมหลายเชื้อชาติ
“มีไรก็วา่ มา”
“ฉันออกไปเดินเล่นนอกบา้ นได้หรือเปล่า” อยากรูข้ อบเขตของ
ตัวเองว่าท�ำอะไรได้แค่ไหน เพือ่ ให ้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้แบบไม่ตอ้ ง
ทะเลาะ ต่างบ ้านต่างเมืองอยากให ้ชัดเจน
“อยู่ในบ ้านไปก่อน จริงๆ คนของฉันดูแลเธอได้ แต่ไม่เพ่นพ่าน
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เป็ นดีทส่ี ุด” อะไรคือค�ำว่าเพ่นพ่านอะ นี่เขาเห็นเธอเป็ นหมาแมวหรือไง
มาใช้คำ� นี้ ส่งค้อนใหอ้ ย่างเคืองๆ เขาเพียงยิ้มมุมปาก แอบร้ายนะ
ผู ้ชายคนนี้
“รูน้ ่าว่าต้องท�ำตัวยังไง”
“ก็ดี” เคืองค่ ะ เคืองมาก พูดมาได้ว่าก็ดี ชีคฟาอิดรู้จกั ยิ้ม
รู้จกั สร้างไมตรีจติ ต่อเพือ่ นร่วมโลกบา้ งไหมเนี่ย ดูดู ้ ดูสทิ ำ� หน้าท�ำตา
เห็นแล ้วหมั่นไส ้อยากบิดหู
“มองหน้าฉันท�ำไม”
“อ้าว ทีท่านยังมองฉันเลย”
“เพราะเธอต้องมาอยู่ในปกครองของฉันสามวัน” ฟังดู เหมือน
จะยาวนานเป็ นชาติอย่างไรก็ไม่รูส้ ิ
อย่าว่าแต่สามวันเลย วันเดียวคนลุยๆ แบบเธอก็คดิ แล ้วคิดอีก
ว่าจะท�ำอะไรดี ตอนนี้สภาพคือคนว่างงาน โลกนี้ไม่ยุตธิ รรมเอาซะเลย
ให ้คนรวยมีอำ� นาจครอบครองควบคุมทุกอย่าง มดตัวเล็กตัวน้อยแบบ
เธอได้แต่ดูพวกมันเอารัดเอาเปรียบคนยากไร้
“ไปอาบน�ำ้ อาบท่าซะ เรื่องอืน่ ไม่ตอ้ งกังวล”
“งัน้ ย้อนถาม หากท่านฟามาเป็ นฉัน ท่านฟาจะรู้สกึ ยังไงที่ถูก
เอาตัวมากักไว ้แบบนี้”
“พอดีฉนั ไม่ใช่เธอ”
นั่นแหละค่ะท่านผู ้ชม ค�ำตอบแบบคนถือดียโสหน่อยๆ หมดค�ำ
จะพูดส�ำหรับบัวบูชา ท�ำใจยอมรับไป แค่สามวันเท่านัน้ เอง จิบ๊ ๆ เดีย๋ ว
โทร.คุยกับพีอ่ สุ าก็ได้ พีแ่ กคงไม่สงสัยอะไรหรอก ขอเพียงการโกหกนัน้
แนบเนียน

การเดินทางมาประชุมที่บริษทั เป็ นเรื่องปกติ เพราะองค์กร
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ของเราใหญ่มาก คณะกรรมการหลายสิบชีวติ ไหนจะผูถ้ อื หุนรายย่
้
อย
มากมาย เพราะบริษทั จ�ำกัดมหาชน ชีคฟาอิดมาแต่เช้ามีเคลียร์งานประจ�ำ
ที่ทำ� ค้างไวอ้ ยู่ เมือ่ วานกลับมาจากอเมริกาก็มเี รื่องวุ่นจนไม่ได้เขา้ มา
สะสาง
ก๊อก ก๊อก
เสียงเคาะประตูห ้องท�ำงานดังขึ้น ยังไม่ทนั จะท�ำอะไร เสียงประตู
ก็ถูกผลักเขา้ มา ผูม้ าเยือนยิ้มกวา้ งเขา้ มานั่งบนเก้าอี้นวมตัวใหญ่หน้า
โต๊ะท�ำงาน
“ไง เมือ่ วานเกิดเรื่องเหรอ ได้ขา่ วมาว่างัน้ ”
“อืม ข่ า วไวดี” แอบประชดลู ก พี่ลู ก น้อ งเล็ก ๆ พวกเรามีป่ ู
คนเดียวกัน และหมอนี่มศี กั ดิ์เป็ นลูกน้อง เพราะเป็ นลูกชายของท่านอา
ซึง่ เป็ นน้องชายของพ่อ พวกเราสนิทกันเพราะอายุห่างกันเพียงปี เดียว
ชีค อัล มาส เบลซาฮาล ยิ้ม กว า้ งเมื่อ เห็น หน้า นิ่ ง ๆ เหมือ น
ไม่อยากตอบของญาติผู้พ่ี มีข่าวลือสะพัดไปไวยิ่งกว่าไฟลามทุ่งมา
ตัง้ แต่ เมื่อวาน ว่าชีคฟาอิดควงสาวต่ างชาติมาจากต่ างประเทศ เกิด
ทะเลาะกันหน้าสนามบินก่อนทัง้ คู่จะขึ้นรถหายไปด้วยกัน
“ไม่วา่ พวกเราจะขยับตัวไปทางไหน ก็มแี ต่คนจับตามอง ไม่แปลก
หรอก” ตระกูลของเราคือตระกูลผู ้ปกครองประเทศ มันเป็ นเรือ่ งธรรมดา
พวกเขาถึงถูกส่งไปเรียนต่างประเทศตัง้ แต่อายุเจ็ดขวบ เพือ่ ปูรากฐาน
ความมั่นคงไว ้แต่เด็กๆ
“น่าร�ำคาญ”
“แต่ไม่เคยหนีพ ้น”
“สือ่ คงว่างจัด”
“แล ้วเป็ นจริงตามนัน้ หรือเปล่า”
“มโนล ้วนๆ” ฟาอิดส่ายหน้าเมือ่ ตอบ พวกสือ่ มั่วกันไป ถามจริง
เถอะ คนแบบเขาจ�ำเป็ นต้องหลบซ่อนหรือเปล่า ฟาอิดเป็ นคนตรงๆ
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อยูแ่ ล ้วไม่คดิ ปิ ดบังถ ้าเป็ นจริง แต่พวกข่าวสายมโนบันเทิงก็ขยันจับแพะ
ชนแกะเรื่อยเปื่ อยเพือ่ ให ้ข่าวขายได้
“เรื่องเป็ นมายังไงบอกฉันได้ไหม”
“แกจะสูร่ ูเ้ กินไปแล ้วนะไอ้เพือ่ นเวร” ตามนัน้ อายุหา่ งกันนิดเดียว
เล่นกันมาแต่ เด็ก ไม่ตอ้ งแปลกใจหากพวกเขาจะสนิทกันมากด้วย
ภาษาทีอ่ าจจะแสลงหูไปบ ้าง
“แสดงว่ามีสาวมาด้วย”
“ไม่ใช่ แบบนัน้ เป็ นเรื่องเขา้ ใจผิด” เขาไม่จำ� เป็ นต้องพูดหรือ
เล่าเรือ่ งบอกใคร ไม่ใช่ไม่ไว้ใจ แต่คดิ ว่ามันไม่มสี าระส�ำคัญใดต้องบอก
คนตรงหน้า
หากผู ห้ ญิ ง คนนัน้ ไม่ ไ ด้ท ำ� อะไร หรื อ เป็ น สายถู ก ใครส่ ง มา
เท่ากับว่าเธอบริสุทธิ์ ฉะนัน้ รูเ้ รื่องน้อยเป็ นดีทส่ี ุด ส่วนเรื่องตกเป็ นข่าว
เดีย๋ วมันก็ซาไปเอง เหมือนเวลาเขาควงสตรีคนอื่น แรกๆ ก็เป็ นข่าว
พอมันไม่จริง ข่าวก็เงียบหายไปกับกาลเวลา
“หึๆ แกท�ำให้ฉนั สงสัยนะฟาอิด”
“อะไร”
“เหมือนไม่อยากพูดถึงผูห้ ญิง แต่เอาเหอะ มันเป็ นเรื่องส่วนตัว
ฉันเข ้าใจ”
“ไม่มอี ะไรก็คอื ไม่มอี ะไร หรือถ ้ามีเดีย๋ วรูเ้ อง” ตัดปัญหา ส่งค้อน
ให้ไอ้เพือ่ นรักที่มนั ยังยิ้มในหน้า ปากเหมือนจะปล่อยวาง แต่สายตา
สู่รูม้ าก
“แล ้วนี่วา่ ง?” เจ้าของห ้องถามต่อ
“เปล่า แวะมาทักทาย เคลียร์งานแล ้วรอเข ้าประชุม” คนพูดแบมือ
ไหวไหล่ ถึงจะดูข้เี ล่นนิดๆ แต่หมอนี่ก็เอาการเอางานดี และมักจะท�ำ
อะไรทีเ่ หนือความคาดหมายอยู่เสมอ
“บ่อน�ำ้ มันเป็ นไงบ ้าง”
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“ไม่มปี ญ
ั หา จัดการเรียบร้อย เพิง่ ไปรายงานปู่มาเมือ่ วาน” ปู่ของ
อัลมาสก็คอื ปู่ของเขานั่นแหละ
“ปู่แข็งแรงดีไหม”
“อืม แข็งแรงขึ้นแล ้ว มีบอกอีกนะว่าตายยาก” คนพูดหัวเราะ
ออกมาอย่างเสียไม่ได้ ปู่ของพวกเราปกครองประเทศมานาน ตอนนี้
ก็อายุย่างแปดสิบ มีอาการเจ็บป่ วยออดๆ แอดๆ บ่อยตามวัย
“ไว้สกั สัปดาห์หน้าจะไปเยีย่ ม”
“อืม เห็นปู่ถามถึงนายอยู่”
จะว่าไปเขาคือหลานชายคนโต จึงได้รบั การจับตามองเป็ นพิเศษ
ทว่าชีคฟาอิดกลับไม่ได้สนใจเรื่องต�ำแหน่ งส�ำคัญอะไรมากมายนัก
เขาชอบจับทางธุรกิจมากกว่า มันเป็ นทางทีต่ วั เองถนัด ส่วนเรือ่ งการเมือง
การปกครองไว้ให้เป็ นหน้าทีห่ ลานคนอืน่ แต่เขาพร้อมซัปพอร์ตช่วยเหลือ
อย่างเต็มที่
“คงคิดถึง”
“ตามประสาคนแก่ หลานเยอะ” หลานของปู่ เยอะมาก รวมๆ
นี่ก็หกสิบกว่าคนเห็นจะได้ เพราะปู่ มีภรรยาสี่คน แตกแขนงไปอีก
พ่อของเขาคือลูกชายคนรองของเมียแรก ส่วนลุงคนโตมีลูกสาวและ
ลู กชายซึ่งอายุค่อนขา้ งห่างจากพวกเรา ส่วนพ่อเขาเป็ นลู กคนที่สอง
พ่อของอัลมาสคือลูกคนทีส่ าม คนทีจ่ ะได้ดำ� รงต�ำแหน่งชีคผูป้ กครอง
ประเทศต่อไปก็คอื ลุงคนโต
“อืม นายมันหลานรัก”
“ก็หลานรักทัง้ หมด” ปู่มคี วามเป็ นกลาง แบ่งสันปันส่วนให ้ทายาท
ทุกคนอย่างเท่าเทียมตามล�ำดับ
“ปู่ของเราแก่มากแล ้ว บางทีป่ ูอาจ...”
“อย่าพูด อะไรมันจะเกิดก็ตอ้ งเกิด” แมจ้ ะไม่อยากใหเ้ กิด แต่
คนเราเกิดมาเมือ่ ถึงเวลาหนึ่งก็ตอ้ งแยกจากกัน ไม่จากเป็ นก็จากตาย
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มันคือสัจธรรมของทุกชีวติ ทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ ง
“ฉันเข ้าใจ”
“ไป เข ้าประชุม”
เจ้า ของห อ้ งตัด บท พอเข า้ ห อ้ งประชุม พวกเราก็ ร ะดมสมอง
ออกความคิดเห็นเพือ่ ให ้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาองค์กรของเรา
ให้ยง่ิ ใหญ่และเกิดประโยชน์มากทีส่ ุด

“ขอคุยด้วยได้ไหม”

เสีย งหนึ่ ง ของผู้ถือ หุน้ และไม่ใ ช่ ใ คร เพื่อ นสนิ ท ของฟาอิด
อัมบาท บางทีหมอนี่อาจอยากคุยเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวาน จากสายตา
คาดเดาได้ไม่ยาก
“พอมีเวลาไหมฟาอิด”
“อืม อยากคุยเรื่องอะไรล่ะ” เขาเอ่ยยิ้มๆ มองสีหน้าเพื่อนรัก
ทีด่ ูเหมือนจะก�ำลังคิดค�ำนวณว่าควรพูดเรื่องอะไรดี หรือจะพูดออกมา
อย่างไรดี เขาตบบ่าเบาๆ
“ว่ามา ต้องไปทีอ่ น่ื ต่อ”
“เรื่องเมือ่ วาน คนของฉันบอกว่าเขา้ ใจผิดนิดหน่ อย” อัมบาท
พูดแล ้วมีสหี น้าล�ำบากใจ
“ออ อืม ว่ า ไปสิ ฉัน ก็ ว่ า จะคุ ย กับ แกเรื่อ งนี้ อ ยู่ เ หมือ นกัน ”
เพือ่ นกันไม่มอี ะไรต้องปิ ดบัง แล ้วเรื่องทีเ่ กิดขึ้นมีความพัวพัน เขาเอง
ก็ไม่อยากให ้เข ้าใจผิด บางทีมนั อาจไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเป็ นคนกันเอง
“ฉัน อยากขอโทษแทนคนของตัว เองด้ว ย พอดีค นของฉัน
ไปต่างประเทศ แล ้วคิดว่าผู ้หญิงคนนัน้ เป็ นคนร้าย”
“หืม? คนร้าย?”
“ใช่ เธอมีทา่ ทางลับๆ ล่อๆ ตอนออกจากห ้องน�ำ้ จะเข ้าไปสอบถาม
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แต่พอเห็นวิง่ ออกไปหานาย พวกมันจึงคิดว่าเข ้าใจผิด” อัมบาทมีสหี น้า
ขอลุแก่โทษ หมอนี่เป็ นเพือ่ นก็จริง แต่มคี วามเกรงอกเกรงใจ เพราะ
ต�ำแหน่ งชีคซึ่งถือว่ามีอำ� นาจมากของเพื่อน จึงใหค้ วามย�ำเกรง ทัง้ ที่
ฟาอิดก็บอกหลายครัง้ แล ้วให ้ท�ำตัวเป็ นปกติ
“ออ งัน้ คงเข ้าใจผิดไปจริงๆ”
“แล ้วผู ้หญิงคนนัน้ เป็ นเมียนายเหรอ”
“ก็ไม่เชิง”
“ก�ำลังดูใจกันอยู?่ ” ฟาอิดเลือกยิ้มมากกว่าตอบ เพราะความจริง
คือเราไม่ได้เป็ นอะไรกันเลย ทว่า...มีบางอย่างท�ำใหเ้ ขาฉุกคิด ค�ำพูด
ของอัมบาทกับภาพในกล ้องวงจรปิ ดไม่ตรงกัน
“ให ้ตาย ปกตินายจะปฏิเสธ แต่ครัง้ นี้เลือกนิ่ง คนนี้จริงจัง?”
“รอดูไป”
“จะท�ำให ้สงสัยไปถึงไหน”
“ไม่มอี ะไรหรอก” ฟาอิดยิ้มเล็กน้อย ไม่มใี นความหมายของเขา
ก็หมายถึงว่ามี แต่จะให้อกี ฝ่ายรูไ้ ม่ได้ อัมบาทจะเข ้าใจแบบนัน้ ก็ปล่อย
ไม่คดิ อธิบายอะไรเพิม่ เติม
“วันนี้กนิ ข ้าวเทีย่ งด้วยกันไหม” ค�ำชวนของเพือ่ นท�ำเอาคนตัวใหญ่
เลิกคิ้วเล็กน้อยแล ้วตอบออกไปสัน้ ๆ
“ได้”
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เสียอาการ

ไม่อยากเชื่อก็ตอ้ งเชื่อ ไหนชีคฟาอิดบอกว่าจะมาตอนเย็น แต่

นี่ผ่านไปหนึ่งวันหนึ่งคืนแลว้ เขาไม่มวี ่แี ววจะกลับมา สอบถามการ์ด
ก็ ไ ม่มีค �ำ ตอบ คนพวกนี้ ท ำ� ตัว เหมือ นหุ่น ยนต์ ตอบแทบนับ ค�ำ ได้
มัธยัสถ์คำ� พูดมากประหนึ่งตอบค�ำถามเธอแลว้ จะเจอเครื่องประหาร
หัวสุนขั อย่างนัน้ แหละ
ถามว่าเบื่อไหม บอกเลยว่าเบื่อตัวเท่าบา้ น ชีวิตนี้ทำ� แต่ งาน
แทบไม่หยุดพัก แอ็กทีฟตลอด ด้วยงานที่ทำ� มันต้องลุยบุกป่ าฝ่ าดง
มีความเสีย่ ง และหลายคดีก็เกือบถูกฟ้ องร้อง ดีว่ามีทมี กฎหมายของ
บริษทั คอยซัปพอร์ต พอต้องมาอยู่น่ิงๆ เฉยๆ มันจึงรูส้ กึ เบือ่ หน่าย
ออกก�ำลังกายก็แล ้ว เล่นเน็ตก็แล ้ว คุยกับพีอ่ สุ าก็แล ้ว คุยกับ
เพื่อนก็แลว้ ความเหงาความเบื่อมันก็ไม่หายไป ยิ่งเจ้าบา้ นหายไป
แบบนี้กแ็ อบหงุดหงิด มันเหมือนกับว่าเธอไม่ได้รบั ความสนใจเท่าทีค่ วร
ก็เขาบอกจะมาแล ้วหายไป แบบนี้ไม่รกั ษาค�ำพูด
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“เมือ่ ไรชีคฟาอิดจะมา”
“ไม่ทราบจริงๆ ครับ” การ์ดอีกคนก็ให ้ค�ำตอบไม่ต่างจากคนแรก
สาวเจ้าถอนหายใจหนัก เดินเลยผ่านเขา้ ไปในครัว อ้อ ที่น่ีมแี ม่บา้ น
หนึ่งคนนะ คอยดูแลท�ำความสะอาดบ ้าน แต่จะมีบ ้านพักอยู่ดา้ นหลัง
แกประจ�ำทีน่ ่เี ลย มีกฎคือห ้ามมาวุน่ วายท�ำงานเสร็จก็กลับไปอยู่ในส่วน
ของตัวเอง มีความมาเฟี ยไปอีก
“ฉันเบือ่ แล ้ว และตอนนี้มคี วามรู้สกึ อยากหาอะไรท�ำ” บ่นเบาๆ
กับการ์ด แล ้วสมองของเธอก็พลันนึกอะไรขึ้นมาได้ หาอะไรแก้เบือ่ ท�ำ
ดีกว่า
“ฉันท�ำอาหารได้ไหม”
“หมายถึงอาหารอะไรครับ”
“ก็อาหาร ฉันอยากเข ้าครัว”
ฝี มอื การท�ำอาหารของเธอไม่ได้โดดเด่นอะไรมาก มีไม่ก่ีอย่าง
ที่ทำ� แลว้ อร่ อย แต่ อย่ างอื่นก็พอกินได้บา้ งอะนะ เธอท�ำพวกสเต๊ก
อาหารคลีน อาหารไทยพอท�ำเป็ นบา้ ง แลว้ ก็ขนมไทย แม่สอนมา
ตัง้ แต่เด็ก โดยเฉพาะขนมทีเ่ ธอชอบอย่างเช่นบัวลอย ชอบมากๆ ก็ยงั
ติดมาจนตอนนี้ แม้วนั นี้แม่จะจากไปแล ้ว แต่กย็ งั มีวชิ าขนมทีเ่ ธอท�ำได้
อร่อยเหมือนแม่
“ฉันจะท�ำอาหารไทย”
“ครับ”
“ที่น่ีมวี ตั ถุดบิ หรือเปล่า” เธอถามการ์ด การ์ดสองคนตรงหน้า
ประตูหนั มองหน้ากัน
“ไม่น่ า จะมีว ตั ถุดิบ ส�ำ หรับ อาหารไทยนะครับ ” มีแ ต่ ว ตั ถุดิบ
ท�ำอาหารพื้นเมือง แล ้วก็อาหารฝรั่งเท่านัน้
“มีตลาดไชน่า น่าจะพอมีของ” อันนี้เสียงการ์ดอีกคนออกความเห็น
นั่นท�ำให้บวั บูชาสว่างวาบ เดินเร็วๆ ไปหยิบสมุดเล็กๆ ออกมาแลว้
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ใช้ปากกาจดรายการต่างๆ ยาวหนึ่งหน้ากระดาษ คือต้องส�ำรองด้วย
เผือ่ ไม่มอี ะนะ
“เอานี่ ไปซื้อมาให ้หน่อย”
“คือ...”
“ฉัน เบื่อ ขออนุ ญ าตท่ า นชีค ให ด้ ว้ ย” เธอยัด กระดาษใส่ มือ
สองคนหันมองหน้ากันเหมือนลังเล แต่สุดทา้ ยก็ต่อสายหาใครบางคน
แล ้วพูดคุยภาษาถิน่ สักพักสองคนก็บอกเธอว่าจะรีบจัดการให ้เร็วทีส่ ุด
ว ้าว แสดงว่าแคมเปญการท�ำอาหารนี้ท่านชีคอนุญาต
“คุณเขา้ ไปรอขา้ งในนะครับ น่ าจะอีกเกือบชั่วโมงกว่าของจะ
มาถึง” ตลาดไม่รูอ้ ยู่ ตรงไหน ช่ างเถอะไม่เป็ นไร รอนิดหน่ อยเอง
ระหว่างนี้เธอเข ้าไปเตรียมถ ้วยชามและอุปกรณ์ทำ� อาหารดีกว่า พอมาถึง
จะได้ลงมือเลยไม่เสียเวลา
“โอเค” ยิ้มกว ้างให ้การ์ดสองคน ทัง้ คู่โค้งค�ำนับแล ้วแยกออกไป
การท�ำอาหารคืออีกทางเวลาเธออยากระบายความเครียดความกดดัน
จากเรื่องงาน ซึง่ เวลาอยู่คอนโดฯ ท�ำเป็ นประจ�ำ
ไม่ถงึ สี่สบิ นาทีวตั ถุดิบต่ างๆ ก็มาถึง มาไวกว่าที่คิด คนของ
ชีคฟาอิดท�ำงานเร็วจริงๆ ทัง้ ที่เธอไม่ได้เร่งรีบ มีเวลามากๆ ส�ำหรับ
อาหารเย็นของตัวเอง และที่แน่ ๆ ตัง้ ใจจะท�ำใหก้ าร์ดทุกคนกินด้วย
รวมๆ คงต้องจัดชุดใหญ่เลย ขัน้ แรกคือหุงข ้าวกล ้องหอมมะลิ ทีจ่ ดั มาให ้
ถึงสามถุงใหญ่ตามค�ำสั่งเป๊ ะๆ
จากนัน้ ก็จดั การเตรียมเครือ่ งเคียงต่างๆ ว่าจะท�ำอาหารสามอย่าง
จากนัน้ ก็ทำ� ขนมบัวลอยของชอบ เป็ นเมนู ทเ่ี ธอชอบกินมาจนถึงตอนนี้
แค่จะท�ำก็อดคิดถึงคนเคยท�ำให้กนิ ไม่ได้ แม่ของเธอจากไปเร็วเหลือเกิน
ถ ้ายังอยู่กค็ งดี สาวเจ้ายิ้มให้กบั ตัวเองเมือ่ ลงมือนวดแป้ ง
“คุณครับ”
“ว่า?” เสียงของการ์ดเข ้ามาหยุดยืนหน้าห ้องครัว
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“มีอะไรให ้ผมช่วยไหมครับ”
“ไม่มคี ่ะ ฉันท�ำเอง”
“ดูเหมือนคุณจะท�ำเยอะ”		
“เผื่อทุกคน ไม่ตอ้ งห่วงนะ รับรองว่ากินได้ และอร่อยมากๆ”
โวไว ้ก่อน อร่อยจริงหรือเปล่าอันนัน้ อีกเรื่องหนึ่ง แต่กเ็ ป็ นเมนู ยอดฮิต
ของเมืองไทยเลยนะ ต้มย�ำกุง้ ไก่อบน�ำ้ ผึ้งและงา รวมทัง้ ผัดฉ่ าปลา
คิดว่าคนประเทศนี้น่าจะกินได้ แถมการ์ดบางคนยังฝรั่งจ๋า เธอจึงท�ำ
ไก่อบเผือ่ ไม่ให้มแี ต่เมนู เผ็ดเกินไป
“ไม่เป็ นไรครับ”
“ฉันอยากท�ำ”
“อ้อ ครับ” การพูดจาแลดูจะมีความเกรงอกเกรงใจ ทัง้ ทีต่ อนนี้
ตัวของบัวบู ชาไม่ต่างจากนักโทษ แต่ ในความเป็ นนักโทษก็มีอิสระ
เล็กๆ น้อยๆ ทีค่ นจับขังไม่เคร่งเกินไป
“นายใช่คนประเทศนี้ไหม”
“ไม่ครับ แต่ทำ� งานมากว่าสิบปี แล ้ว” อีกฝ่ ายตอบและยังยืนอยู่
จุดเดิม ไม่กา้ วล�ำ้ เข ้ามาหากไม่ได้รบั อนุญาต
“นายเป็ นฝรั่ง”
“ผมเป็ นชาวตุรกี แต่พอ่ เป็ นอเมริกนั ”
“มิน่า เหมือนทางวันตะวันตกมากเลย” เธอยิ้มกวา้ ง และเป็ น
รอยยิ้มทีค่ นมองคิดว่าสวย เป็ นรอยยิ้มจริงใจ
“อย่ามอง เดีย๋ วฉันเขิน ออกไปได้แล ้วไม่เกินหกโมงเย็นทุกอย่าง
น่าจะเรียบร้อย เสร็จแล ้วเดีย๋ วฉันเรียก”
“ให ้แม่บ ้านมาช่วยไหมครับ”
“จัดการเองได้ แก้เบือ่ ด้วย” การท�ำอาหารมันคือการแก้เบือ่ แก้เซ็ง
ของเธออย่างหนึ่ง ความหอม กลิน่ เครื่องเคียง มันท�ำให ้ผ่อนคลายได้
จริงๆ นะ สาวเจ้ายิ้มกับต้มย�ำกุง้ ในหมอ้ ที่เริ่มใส่กุง้ ลงไป รวมถึง
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เห็ดต่างๆ เพือ่ ความอร่อยกลมกล่อม
“งัน้ ผมขอตัวนะครับ มีอะไรเรียกได้ตลอด” ได้รบั ค�ำสั่งจาก
ชีคฟาอิดใหค้ อยเขา้ มาดู ท่านชีคบอกใหเ้ ขา้ มาสังเกต เพราะไม่ไว้ใจ
เกรงว่าหญิงสาวจากเมืองไทยอาจก่อเรือ่ งวุน่ วาย แต่เท่าทีเ่ ห็น ดูเหมือน
สาวเจ้าสนุ กสนานมีความสุขกับการท�ำอาหาร บางทีท่านชีคอาจระแวง
มากไป
“โอเค”
โค้งค�ำนับแล ้วเดินออกไป บางทีบวั บูชาก็คดิ นะว่า ตัวเองเหมือน
เป็ นเจ้าของบ ้านมากกว่านักโทษ เพราะการ์ดแต่ละคนแม้มคี วามน่ากลัว
แต่คนพวกนี้เหมือนเกรงใจ โค้งค�ำนับใหค้ วามเคารพราวกับเธอเป็ น
เจ้านาย
“ต้มย�ำกุง้ โอเคแล ้ว จากนัน้ ก็อบไก่สบิ ตัว” ใช่ มันเยอะมาก แต่
ก็ตอ้ งจัดการ เวลาสามชั่วโมงน่าจะพอ ว่ากันว่าผู ้ชายมักกินเก่ง
มือบางจับโน่นจับนี่กระฉับกระเฉง รวดเร็ววุน่ วายหน่อยแต่กส็ นุก
เพราะท�ำคนเดียว สาวเจ้าฮัมเพลงเบาๆ เป็ นเพลงไทยยอดฮิตทีก่ ำ� ลังดัง
ถึงเป็ นนักข่าวมีเรื่องเครียดๆ แต่คนเราก็ตอ้ งมีวธิ รี แี ล็กซ์ให้กบั ร่างกาย
และจิตใจอยู่ในเซฟโซนทีผ่ ่อนคลาย

ร่างสูงใหญ่หยุดยืนตรงหน้าประตูห ้องครัว เขายืนนิ่งอยูแ่ บบนัน้

มองภาพตรงหน้าด้วยความรูส้ กึ ยากจะอธิบาย ยายยาจก ยายเฟอะฟะ
ทีต่ ่อว่าไปเมือ่ วันก่อน มาวันนี้สวมผ ้ากันเปื้ อนสีฟ้าของแม่บ ้าน รวบผม
ยาวๆ มัดเป็ นจุกไว ้ตรงกลางศีรษะ มีบางส่วนรวบไม่หมดห ้อยระใบหน้า
แต่ไม่ได้ดูน่าเกลียด ชุดทีส่ วมเป็ นเชิ้ตกับกางเกงยีนส์ คือไม่มสี ่วนไหน
เลยทีม่ แี รงดึงดูด
ทว่า ท�ำไมฟาอิดจึงมองเธอนานไม่รูเ้ บือ่ ไม่ยอมเคลือ่ นสายตา
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ไปทางอื่น กลิน่ หอมๆ ของอาหารไทยในแบบที่เขาเคยกินลอยหอม
เข ้าจมูก เขาต้องเดินมาห ้องนี้ก่อน ทัง้ ทีป่ กติมาทีน่ ่ีเขาจะเข ้าห ้องท�ำงาน
เป็ นอันดับแรกเสมอ
“อ้าว กลับมาเมือ่ ไรเนี่ยท่านฟา”
เอาอีกแล ้ว ยายเฟอะฟะเห็นหน้าก็ทำ� ทะเล ้นใส่ เอาน่า อย่างน้อย
ก็ดกี ว่าเราหาเรือ่ งทะเลาะกัน เพราะเขาก็ไม่อยากจะโต้แย้งกับเธอในเรือ่ ง
ไม่เป็ นเรื่อง
“เมือ่ กี้ทำ� อะไร” ชีคหนุ่มถามต่อ จริงๆ รูห้ มด แต่เหมือนหาเรื่อง
คุย ซึง่ มันน่าจะเป็ นหัวข ้อสนทนาทีด่ ี
“กับขา้ ว ท่านน่ าจะรู แ้ ลว้ ” หรี่ตามอง คนของเขาคงรายงาน
หมดแล ้วแหละ
“อืม ท�ำไมท�ำเยอะ”
“เผื่อทุกคนที่น่ี ฉันเบื่อ แลว้ คนของคุณก็ซ้ อื ของมาเยอะกว่า
ทีจ่ ดไปให้” เขาพยักหน้า ยังยืนนิ่งตรงหน้าประตูไม่เข ้ามา คือบางทีมนั
ก็วางตัวไม่ถกู กับการได้เห็นมุมใหม่ๆ ของยายเฟอะฟะ กลิน่ หอมมาก
มันน่าจะอร่อย
“ท่านชีคหายไปเลย ไหนบอกจะมาเมือ่ วาน”
“งานยุ่ง”
“งานยุ่งก็ควรบอก ไม่ใช่หายไปเฉยๆ” เอ๊ะ ท�ำไมเราต้องถาม
อีตาชีคฟาอิดอะไรขนาดนัน้ เหมือนจะงอนอย่างไรไม่รู ้ ไม่ได้เป็ นอะไร
กันสักหน่อยนิ ใบหน้าครุ่นคิดส่ายไปมาเหมือนสับสนใจตัวเอง
“ท�ำไม คิดถึง?”
“โอ๊ย ช่ างกลา้ ถาม ก็ท่านบอกจะมา ท่านเป็ นเจ้าของบา้ นนะ
ท่านฟา” เดีย๋ วท่านฟา เดีย๋ วท่านชีค เอาที่ยายเฟอะฟะสบายใจเลย
เขาส่ า ยหัว แล ว้ ก้า วเข า้ มาในห อ้ ง เห็น หม อ้ ต้ม ย�ำ กุง้ หม อ้ ใหญ่ แ ล ว้
ค่ อนขา้ งอึ้ง มันหอมมากๆ นี่ขนาดมองจากฝาแก้วที่ครอบปิ ดไวน้ ะ
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กลิน่ หอมยังลอยออกมา
“มีลูกน้องของฉันอยู่”
“แล ้วยังไง ปล่อยฉันได้ยงั ”
“ครบสามวันแล ้วจะปล่อย” เขาไม่ได้ลงรายละเอียด ไว ้ค่อยคุย
กับเธอ ให ้เวลาท�ำกับข ้าวไปก่อน
“ขอบคุณนะทีอ่ นุญาตให ้ท�ำกับข ้าว”
“อืม” ยังคงตอบน้อยเหมือนเดิม สอดส่ายสายตาไปรอบๆ เหมือน
ดู ความเรียบร้อยของหอ้ งครัว ซึ่งเขาแทบไม่เคยย่างกรายมาหอ้ งนี้
คนทีจ่ ะเข ้ามาก็มแี ต่แม่บ ้านกับการ์ด ชินกับการเป็ นคนออกค�ำสั่ง
“หอมน่ ากินใช่ ไหมล่ะ อยากกินอะสิ” บัวบูชาท�ำสีหน้าทะเลน้
ได้ทำ� อาหารแล ้วอารมณ์ดี วันนี้เจอหน้ากันจึงไม่มกี ารปะทะ
“อืม น่ากิน”
“รอหน่อย ไก่อบยังไม่เสร็จเลย คือมันก็เสร็จแหละ แต่ยงั ไม่ครบ
ของเยอะ” ควรได้กินพร้อมกัน เครื่องอบมีสองเครื่อง แต่มนั ก็ยงั ช้า
ถ ้าเทียบกับจ�ำนวนไก่ทซ่ี ้อื มา
ฟาอิดต้องกลัน้ ยิ้ม ไม่อยากแสดงออกว่ารู้สกึ ตลกกับความคิด
ของยายเฟอะฟะ คิดว่าเขาหิวขนาดไหนกัน แค่ บอกว่าน่ ากิน ไม่ได้
หมายความว่าจะกินตอนนี้ และพอต่างคนต่างเงียบ ใบหน้าหล่อเหลา
ก็ตอ้ งเลิกคิ้วเมือ่ เธอเปิ ดฝาหม ้อแล ้วใช้ทพั พีตกั น�ำ้ ต้มย�ำมาใส่ชาม แล ้ว
ใช้ชอ้ นตักก่อนมาจ่อตรงปากของเขา โดยไม่ลมื ทีจ่ ะเป่ าให ้เย็นก่อน
“ชิมสิ”
“ให้ฉนั ชิม” เขาเลิกคิ้วน้อยๆ มือชี้ตวั เอง
“ใช่ ชิม เผือ่ ไม่ถกู ปาก ไม่กล ้าใส่พริกเยอะ กลัวจะเผ็ด” ส�ำหรับ
บัวบูชากินเผ็ดได้สบายมาก แต่คนต่างถิน่ จะเคยกินหรือเปล่าไม่รู ้ เธอ
ไม่ได้ถาม แต่ตอ้ งกันไว ้ก่อน
ฟาอิดนิ่งไป ไม่เคยมีใครป้ อนอะไรเขา อาจมีผูห้ ญิงอยากเอาใจ
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หรือเรียกว่าพยายามเอาใจ แต่เขาไม่สนใจ หรือใหเ้ ธอพวกนัน้ ป้ อน
เวลานัดดินเนอร์หรืออะไรก็ไปแบบปกติ บางครัง้ ค่อนข ้างเป็ นทางการ
พวกหล่อนจึงพยายามเอาอกเอาใจ แตกต่ างจากคนตรงหน้าในชุด
ผ ้ากันเปื้ อนทีพ่ ยายามให ้เขาชิม
“อ้าปากสิ คิดอะไรเนี่ย ฉันไม่พศิ วาสท่านหรอกน่ า วางใจได้”
ไม่ย อมอ้า ปากสัก ที มีค วามเล่น ตัว หยิ่ง ไม่เ ข า้ ท่ า อดคิด ไม่ได้ว่า
บรรดาแฟนของเขาเนี่ยไม่เบือ่ บา้ งเหรอเวลาคุยกับคนหน้าตึงทีไ่ ม่ชอบ
แสดงความรู้สกึ อึดอัดจะตายไป
ฟาอิดยังคงนิ่งเหมือนเดิม มองช้อนที่สาวเจ้าถือ กับมองหน้า
ของเจ้าตัวทีข่ มวดคิ้วมุ่นเหมือนไม่พอใจทีเ่ ขาไม่ยอมเปิ ดปาก สุดทา้ ย
เขาจึงอ้าปากรับน�ำ้ ต้มย�ำกุง้ อร่อยใช้ได้เลยทีเดียว เมนูน้ เี ขาเคยกินบ่อยๆ
“ไง กินได้ปะคะ”
“อืม”
“อืมนี่คอื ยังไง ช่วยอธิบายเพิม่ หน่อยสิ คะ” มีคำ� ว่าคะเติมทา้ ย
เหมือนเพิง่ นึกได้วา่ ต้องมีหางเสียง เขาเป็ นเจ้าของบ ้านเนอะ ให ้เกียรติ
หน่อยละกัน เดีย๋ วจะถูกว่าเป็ นคนไร้มารยาท
“ใช้ได้”
“แล ้วอร่อยหรือไม่อร่อย ถูกปากหรือเปล่า” ในค�ำถามมีความลุ ้น
และสีหน้าลุ ้นของเธอมันอาจตลกมากก็ได้ เขาถึงท�ำท่าเหมือนอยากจะ
ข�ำนักหนาแต่พยายามกลัน้ เอาไว ้ ท�ำเอาสาวเจ้าหน้ามุย่ กว่าเดิมหนึ่งระดับ
“ว่าไง”
“แค่ใช้ได้ไม่พอเหรอ”
“ลืมไป นี่มนั อาหารไทย บางทีอาจไม่คนุ ้ ปากคุน้ รสชาติ เอาเป็ นว่า
ลองกินดู ท่านอาจชอบ” เธอว่าอย่างนัน้ ไม่มอี ะไรจะพูดแลว้ แหละ
เพิง่ รู้ว่าเราใกล้ชดิ กันมากเกินไป ใกล ้จนแทบจะสิงร่างกันได้อยู่แล ้ว
“อ้าว ไม่อยากรูแ้ ล ้ว” เขาเลิกคิ้วถามเมือ่ สาวเจ้าหมุนตัวกลับไป
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ยืนห่างๆ
“อืม แค่ใช้ได้กพ็ อ”
“อร่ อย” จู่ๆ ชีคฟาอิดก็พูด คนที่เพิ่งขยับห่างเอียงหน้ามอง
อะไรของเขา ตอนถามไม่ตอบ มาตอบตอนไม่อยากรู ้ มันใช่เรือ่ งไหมเนี่ย
ช่างเหอะ หันมาปัน้ บัวลอยต่อดีกว่า ขนมทีเ่ ธอชอบ ในส่วนผสมของแป้ ง
เธอบดมันม่วงลงไปด้วยจึงได้บวั ลอยสีม่วง และใช้นำ�้ ขิงเหลืองอ่อนๆ
ทีเ่ พิง่ ต้มผสมกับแป้ งอีกส่วนจึงได้กอ้ นบัวลอยสีเหลืองนวลๆ
“ท�ำอะไร”
“ขนมหวาน”
“มันชื่ออะไร”
“บัวลอย อยากกินไหม ฉันจะท�ำบัวลอยสามสี มีสขี าว สีม่วง
และเหลือ งอ่ อ น วัต ถุดิบ หาได้เ ท่ า นี้ อ ะนะ แล ว้ ก็ ใ ส่ ม ะพร้า วอ่ อ น
ลงไปด้วย” จะได้กลมกล่อม มีความหอมของเนื้อมะพร้าวน�ำ้ หอม
สูตรนี้เป็ นสูตรของแม่เธอเลยนะ
“รอกิน”
“ท่านจะกินได้เหรอ” คนแบบเขาดูไม่น่าจะชอบขนมไทย
“ได้” ตอบสัน้ และน้อยมาก
“ท่านฟาชอบของหวานหรือเปล่า” ลองถามดูก่อน เผือ่ เขาไม่ชอบ
จะได้ไม่ทำ� หวานมาก
“ไม่ชอบ เลีย่ น”
บัวบูชาบอกตัวเองให้หนั มาโฟกัสเรื่องอาหารต่อ เรื่องป้ อนอะไร
เมือ่ กี้ช่างมัน ส่วนความหวานของบัวลอยเอาแบบพอดีๆ กลมกล่อม
น�ำ้ ตาลทีใ่ ช้เป็ นน�ำ้ ตาลจากดอกมะพร้าวแท ้ๆ ราคาแพงมาก จะให ้รสชาติ
ทีห่ วานนุ่มละมุนแตกต่างจากน�ำ้ ตาลทราย
“รับประกัน ของฉันไม่เลีย่ น”
“รอ”
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“พูดยาวๆ หน่อยได้ไหมท่านฟา”
“ยาวๆ”
สาบานได้เลยว่าก�ำลังมีคนกวนหนึ่งอัตรา และกวนมากๆ บัวบูชา
ไม่คดิ ว่าคนแบบเขาจะกวนได้หน้าตาย ไม่สะทกสะท ้านเมือ่ ถูกขึงตาใส่
อีกต่างหาก ไอ้ความหน้าตึงหน้านิ่งทีท่ ำ� ให ้เห็นนี่สร้างภาพใช่ไหมถามจริง
เพราะตอนนี้เห็นแต่คนกวน
ส่วนคนนานๆ ไม่ค่อยจะกวนใครด้วยต้องรักษาภาพลักษณ์
ทว่าใครจะคิดว่าจู่ๆ จะมีผูห้ ญิงคนหนึ่งท�ำใหเ้ ขารู้สกึ สนุ กและอยาก
กวนประสาท อาจเพราะสาวเจ้าท�ำให ้เขารูส้ กึ เหนือความคาดหมายกระมัง
“ท่านออกไปก่อน เดีย๋ วฉันท�ำต่อ”
“ต้องการลูกมือไหม”
“ฉัน ท�ำ เองได้ ใกล เ้ รีย บร้อ ยแล ว้ คนอื่น ไม่รู ว้ ่า ต้อ งท�ำ อะไร
ฉันคนเดียวจะสะดวกกว่า เพราะถา้ ต้องคอยบอกปากเปี ยกปากแฉะ
มันเหนื่อย” เนี่ยแค่ พูดยาวๆ ก็เหนื่อย ขออนุ ญาตถอนหายใจให ้
หายหอบก่อน
“หึๆ เธอนี่ตลก”
“แต่ฉนั ไม่ใช่ตลก” ขึงตาใส่อกี หนึ่งรอบ อีกฝ่ ายคลีย่ ้ มิ ออกมา
สาบานว่ า คื อ ยิ้ม จริง ๆ บัว บู ช าต้อ งกะพริบ ตาปริบ ๆ คื อ ทุก คนคะ
หล่อมาก...หล่อแบบ...
ยื่นมือไปหาอัตโนมัติ แตะบนปากของเขา ปากนิ่มมากๆ ด้วย
หล่อแบบเบ ้าหน้าฟ้ าประทาน คือยิ้มหล่อมาก ยิ้มอบอุน่ แล ้วจูๆ่ ยิ้มนัน้
ก็จางหายไปเมือ่ ถูกเธอแตะปากด้วยนิ้ว บัวบูชานึกขึ้นได้ว่าท�ำอะไรลงไป
ก็รีบดึงมือกลับ กระแอมกระไอออกมาเพือ่ แก้เขิน อยากตีตวั เองให ้
นิ้วหัก ท�ำบ ้าอะไรอีกแล ้วเนี่ย
บัวบู ชา เธอจะเผลอบ่อยๆ ต่ อความหล่อของผู ช้ ายไม่ได้นะ
อายเขาๆ
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“เอ่อ...ออกไปก่อน จะท�ำของต่อ”
“อืม”
ฟาอิดรับค�ำสัน้ ๆ เดินแยกออกมา เขายกมือขวาวางตรงอก
ด้านซา้ ย รู้สึกถึงแรงเต้นหัวใจ ไม่ได้มากมาย แต่ มนั คร่ อมจังหวะ
พอสมควร ทัง้ ทีไ่ ม่ได้ออกก�ำลังกาย แต่ทำ� ไมหัวใจสูบฉีด แปลก!

อาหารทุกอย่างถูกเสิรฟ์ ขึ้นโต๊ะพร้อมกันทีเดียวทัง้ คาวหวาน

ส่วนของการ์ดเธอแบ่งแยกแลว้ ตักไว้ให้ในหอ้ งครัว ทุกคนสามารถ
ยกไปกินได้เลย และตอนนี้เธอนัง่ ตรงกันข ้ามกับเจ้าของบ ้าน ตรงกลาง
คืออาหารทัง้ สามอย่างแบบง่ายๆ และเมนู เด่นคือบัวลอยสามสี ก็ไม่รู ้
จะเรียกอะไร จริงๆ อยากได้หลายสีแต่มนั ไม่มวี ตั ถุดบิ
“กินเลย ต้องกินร้อนๆ ฉันบอกการ์ดของท่านแล ้วนะ”
“วุน่ วาย” ต่อว่าสีหน้าดุๆ แต่สาวเจ้าเพียงแบมือไหวไหล่ไม่แสดง
อาการกลัวหรือทุกข์รอ้ น
“อยากจับฉันขังไว้ท่นี ่ี ก็ตอ้ งยอมรับ” ยักคิ้วใหก้ วนๆ เขายิ้ม
มุมปากร้ายๆ แต่น่าแปลกทีเ่ ขาดูหล่อมาก ท�ำไมเพิง่ เห็นความหล่อนะ
หรือจริงๆ อาจจะเห็นแหละ แต่เพราะเราเถียงกันเยอะเลยไม่อยากชม
ว่าหล่อ
“เธอจะบอกว่าฉันหาเรื่องใส่ตวั เองว่างัน้ ”
“อุย๊ ๆ คิดได้นะเนี่ย ฉลาดนะคะท่านฟา” หยอกกลับไปอีก
“ฉันกินได้แล ้วใช่ไหม”
“เชิญรับประทานตามสบายค่ะ” มีผายมือให้อกี ฝ่ าย
พอเขาลงมือตักอาหารตรงหน้า เธอจึงจับช้อนและส ้อมของตัวเอง
ดูๆ ไปเหมือนเป็ นแขกมากกว่านักโทษ อย่างน้อยเขาก็ตามใจให ้ท�ำอาหาร
ไม่ใช่ให ้เธอถูกกักกันอิสรภาพ
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ค�ำแรกกับต้มย�ำกุง้ ค�ำที่สองกับไก่ อบน�ำ้ ผึ้งและงา ค�ำที่สาม
กับผัดฉ่ าปลา อ้อ มีหนึ่งเมนู ทเ่ี ธอท�ำพิเศษลดความเผ็ด นั่นก็คอื ไข่ตนุ๋
ทรงเครื่อง ยอมรับว่าอร่อย อร่อยกว่าที่คิด หรือเป็ นเพราะเขาก็เคย
กินอาหารไทยมาก่ อน จึงรู ว้ ่ารสชาติแบบนี้เรียกว่าอร่ อยและถูกปาก
ค�ำต่อไปจึงตามมาเรื่อยๆ
บัว บู ช านั่ ง สัง เกตเงีย บๆ ไม่อ ยากชวนคุ ย มาก เพราะตัง้ แต่
เจอหน้ากันเราก็คยุ กันไม่หยุด แต่อยากรูว้ า่ เขาถูกปากหรือเปล่า เพราะ
เมนู พวกนี้เธอไม่ได้ท�ำบ่อยๆ พักอยูค่ นเดียวส่วนใหญ่ทำ� น้อย แต่ครัง้ นี้
ท�ำ หม อ้ ใหญ่ เกรงสู ต รจะเพี้ย น ทว่ า พอมองแล ว้ มัน ก็ น่ า จะโอเค
ผ่านไปได้ราบรื่นส�ำหรับมื้อนี้
“เป็ นไงบ ้างท่านฟา”
“ใช้ได้”
“ว ้าว จริงใช่ไหม”
“ฉันไม่จำ� เป็ นต้องโกหก” คือตอบแบบมั่นหน้า ยโสมาก น�ำ้ เสียง
ติดจะร�ำคาญหน่อยๆ คงเพราะถูกเธอถาม
“งัน้ ก็กนิ เยอะๆ รับข ้าวอีกไหม ฉันหุงไว ้เยอะ”
“บุคลิกของเธอไม่น่าเป็ นคนชอบท�ำอาหาร”
ถามอีกอย่างพูดอีกอย่าง ไม่แปลกหรอก คนรอบขา้ งไม่รู้จกั
อย่างแทจ้ ริงมักคิดแบบนี้เสมอ บุคลิกลุยๆ หัวร้อน ใจร้อน ปากเก่ง
เหมือนพวกเหยียบขี้ไก่ ไม่ฝ่อ มีแต่ คนในครอบครัวรู ว้ ่าเธอมีความ
สามารถด้านนี้ แม้ไม่เก่งระดับเชฟ แต่กท็ ำ� ได้ออกมาดีเยีย่ ม
“ตอนนี้ก็รูแ้ ล ้วนี่” กอดอกอย่างภาคภูมใิ จ คนเรานะ งานอวย
ตัวเองต้องมา เพือ่ สร้างพลังใจ
“อืม”
“แล ้วยังไง เรื่องกักกันฉัน จะปล่อยตัวไหม”
“ครบสามวันแล ้วจะปล่อย” คิดว่าคงไม่น่ามีอะไร เท่าทีส่ บื เชิงลึก
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ยังไม่มีขอ้ มูลอะไรเพิ่ม ความจริงไม่อยากสงสัยเพื่อนตัวเองหรอก
ทว่าบางเรื่องไม่อาจปล่อยไป ส่วนคนตรงหน้าหากไม่มอี ะไรเกี่ยวขอ้ ง
ก็ตอ้ งปล่อย ไม่มคี วามจ�ำเป็ นต้องกักตัวต่อไป ดูเจ้าตัวเหมือนจะเป็ น
คนขี้เบือ่ พอสมควร เจอหน้าก็ถามเรื่องนี้
“เคร่งมาก”
“ถา้ ไม่ได้ทำ� อะไรผิดกฎหมาย ไม่จำ� เป็ นต้องกลัว” ค�ำปลอบใจ
หรือยังไง
“โอเคๆ จะไม่เซ ้าซี้ เหลืออีกแค่หนึ่งวันเนอะ เพราะวันนี้วนั ทีส่ อง
แล ้ว”
“หนึ่งวันหนึ่งคืน” คนอะไรจะเคร่งครัดขนาดนัน้ สมกับเป็ นชีค
จริงๆ ว่าแต่ประวัตขิ องเขาไม่เบาเลย เมือ่ คืนลองเสิรช์ หาในกูเกิล คือ
แบบ...ชี วิต ของเขานี่ คื อ เกิ ด มาบนกองเงิน กองทอง ร�ำ่ รวยมาแต่
บรรพบุรุษ เรียกได้ว่าเป็ นโปรไฟล์เขย่าใจสาวๆ มาก แต่น่าแปลกคือ
เขาโสด ยังไม่คบหาใครจริงจัง แปลกมาก...
“มองหน้าฉันแล ้วขมวดคิ้วท�ำไม คิดอะไร”
“ท่านชีคฟาอิดเจ้าคะ ท่านชีคควรปล่อยวาง อย่าหวาดระแวง
สงสัย”
“สีหน้าเธอชวนคิดแบบนัน้ ”
“ฉันแค่แปลกใจ โปรไฟล์ของท่านดึงดูดขนาดนี้ ท�ำไมยังโสด”
สาวเจ้าจิป๊ ากเบาๆ คนฟังเพียงยิ้มร้ายมุมปาก ท�ำไมชอบยิ้มแบบตัวโกง
ในหนัง ไม่ย้ มิ ละมุนๆ แบบพระเอก บัวบูชาข ้องใจอีกแล ้ว
“เป็ นนักข่าว ช่างสงสัย รู้ไหมบางครัง้ ความสงสัยก็นำ� ภัยร้าย
มาสู่ตวั เอง”
“รูส้ ิ เจออยู่ โดนมาสดๆ ร้อนๆ” ถึงโดนพักงาน ฮึ่ย นึกถึงแล ้ว
เจ็บใจนัก เกลียดคนรวยก็เพราะแบบนี้แหละ
“ไม่เข็ด”
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“ฉันไม่ได้ท�ำอะไรผิด ท�ำไมต้องกลัว” แม ้ความจริงคือก็แอบกลัว
ความไม่ปลอดภัย ทว่าในใจก็เชือ่ ว่าเราท�ำความดี เราเป็ นคนดี เราอยาก
เปิ ดโปง พวกมันสิตอ้ งได้รบั กรรม
“หึ ใจกล ้าดี”
“จะบอกว่าฉันหาเรื่องใส่ตวั หรือเปล่าเนี่ย”
“ฉันไม่ได้พดู ”
“ค�ำพูดของท่านชวนคิดแบบนัน้ เฮ้อ เอาเหอะ มันเป็ นสันดาน
ทีแ่ ก้ไม่หายของฉันไปแล ้วละ ความสงสัยอยูใ่ นสายเลือด” ยักคิ้วให้นดิ ๆ
ตอนนี้เริ่มรู้สกึ เขา้ ถึงอีกฝ่ ายละ จึงไม่ตอ้ งคอยระแวดระวังความรู้สกึ
ถ ้าเขาจะฆ่าจะเฆี่ยนคงท�ำตัง้ แต่เมือ่ วาน ไม่มวั มาข่มขูห่ รอก
“เอาละ ส่วนทีถ่ ามว่าท�ำไมคนแบบฉันถึงยังโสด บอกได้คำ� เดียว
ว่าฉันยังไม่เจอคนถูกใจ” คนทีใ่ ช่มนั ก็ใช่ ไม่ใช่ก็ไม่อยากเสียเวลาคบ
เขาไม่ชอบใหค้ วามหวังใคร เพราะอย่างไรเสียจิตใจมันเป็ นเรื่องฝื นกัน
ไม่ได้ ฉะนัน้ ผูห้ ญิงทีเ่ ข ้ามาในชีวติ จึงไม่ควรมาเสียเวลากับตน นั่นคือ
สิง่ ทีฟ่ าอิดคิดเสมอ
“โห...เลือกเยอะว่างัน้ ”
“แล ้วเธอท�ำไมโสด” ย้อนถามกลับ ท�ำเอาสาวเจ้าอึ้งไปเหมือนกัน
เพราะลืมนึกไปว่าตัวเองก็ยงั โสด แถมไม่มวี แ่ี ววจะมีใครเข ้ามาจีบ อาจ
เพราะผู ้ชายไม่ชอบผู ้หญิงฉลาด ผู ้หญิงรูท้ นั ก็เป็ นได้
“ก็...”
“หรือเหตุผลเดียวกับฉัน”
“เปล่า” มันไม่เหมือนกัน พร้อมเรียนรูน้ ะ หากมีคนเข ้ามา แต่
เพราะความปากไว และไหนจะเวลาทีแ่ ทบไม่วา่ งทุม่ เทไปกับงาน จึงท�ำให ้
แต่ละวันแทบไม่พบเจอใคร
“เพราะ?”
“ฉันจ�ำเป็ นต้องบอกท่านด้วยเหรอ”
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“มีเรื่องหนึ่งที่เธอควรรู ้ คือฉันไม่ชอบถูกเอาเปรียบ” เขาก�ำลัง
จะสื่อสารบอกกันว่า เมื่อเขาบอกเธอแลว้ เธอก็ควรบอกเขาเช่ นกัน
เพือ่ ความเสมอภาค
“ก็ไม่มใี ครมาจีบ”
“ไม่แปลกใจ”
“หัวเราะเยาะกันเหรอ” บัวบู ชานิ่วหน้าไม่สบอารมณ์ ตัวเอง
ไม่ได้ข้รี ้ วิ ขี้เหร่ ติดจะเข ้าขัน้ หน้าตาดี อันนี้ไม่ได้อวยตัวเองหากมันคือ
เรื่องจริง ทว่า...ไม่มีผูช้ ายคนไหนเขา้ มาในชีวิตจริงๆ เป็ นเศร้าแท ้
หากพูดเรื่องนี้กบั ใคร พ่อนี่แทบจะหาหนุ่ มๆ มาประเคน แต่ มนั ก็
ไม่โดนใจสักคน
“ไม่แปลกใจ หากเธอจะไม่มใี ครมาจีบ”
“ไม่ ต อ้ งมาตอกย�ำ้ ” ท�ำ ปากยื่น ใส่ อีก ฝ่ าย เริ่ม เก็ บ ถ ว้ ยชาม
ทีไ่ ม่ได้ใช้ออกจากโต๊ะ คงเหลือแต่ของหวานทีเ่ ขายังไม่กนิ หน้ามุย่ ลง
ท�ำใหค้ นมองยิ่งหัวเราะออกมาอย่ างนึกสนุ ก ยายเฟอะฟะพอเวลา
ท�ำหน้าหงุดหงิดท�ำหน้างอนก็น่ารักดี
หืม น่ารักดี?
ฟาอิดส่ายหัว ตรงไหนของยายเฟอะฟะท�ำให ้เขากล ้าใช้ค�ำว่าน่ารัก
กับเธอแบบลืมตัว เขาต้องหลับตาแล ้วมองหน้ายู่ๆ เหมือนกินรังแตน
มาหมาดๆ แล ้วก็ย้ มิ ออกมา
เออ...ยายนี่น่ารักจริงๆ
“จะกินไหมบัวลอยเนี่ย”
“กิน เธอตัง้ ใจท�ำให้ฉนั ”
“ฉันท�ำใหท้ กุ คน ไปล ้างจานดีกว่า เซ็ง” จู่ๆ ก็อยากงอนขึ้นมา
ไม่รู้ตวั ยกจานชามกับขา้ วที่ใช้แลว้ กลับเขา้ ครัวเพื่อท�ำความสะอาด
ไม่อยากรอให แ้ ม่บ า้ นต้องมาท�ำ อันไหนท�ำ ได้ก็เลือกท�ำเอง จะได้
ไม่หายใจทิ้งไปเปล่าๆ
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คล ้อยหลังร่างเล็กแสนทะมัดทะแมง เขาก็จบั ช้อนตักขนมบัวลอย
เขา้ ปาก ยอมรับว่าเขาไม่ชอบของหวาน คือแทบไม่ชอบเลยก็ว่าได้
ทว่าค�ำแรกเขา้ ปาก ตามด้วยค�ำทีส่ อง สามและสีต่ ามล�ำดับ ก่อนวาง
ช้อนลง มันมีความละมุนกลมกล่อมหอมอร่อยบอกไม่ถูก ท�ำใหเ้ ขา
ต้องจับช้อนอีกครัง้ ตักค�ำทีห่ ้าและหก
“ท่านชีคครับ”
“อะไร” ท�ำน�ำ้ เสียงขัดใจ เพราะซาเมดมันขัดจังหวะการกินของเขา
ของหวานที่รสู้ กึ ละมุนลิ้นจนต้องตักกินค�ำแล ้วค�ำเล่าจนเกือบหมดถ ้วย
“กินเพลินนะครับ”
“แล ้วแกไม่กนิ หรือไง”
“ผมจัดการแล ้วครับ อร่อยมาก ทุกอย่างด้วย” ซาเมดไม่ได้พดู
เกินจริง ขนาดตัวเองยังรูส้ กึ อร่อย ท่านชีคคงไม่ต ้องพูดถึง การ์ดทุกคน
ยังบอกเสียงเดียวกันว่าอร่อยมาก เป็ นอาหารไทยทีบ่ างคนก็ไม่เคยกิน
มาก่อน ส่วนซาเมดเคยกินบ่อยๆ ท่านชีคก็เช่นกัน ทว่าอาหารหน้าตา
ธรรมดา กลับอร่อยจนรูส้ กึ ว่าเย็นนี้เราเจริญอาหารกันมากกว่าปกติ
“อืม”
จะให ้ตอบอะไร ซาเมดมันจะมาคาดคัน้ อะไรกับเขา ส่งสายตาดุๆ
ให้มนั อย่างหงุดหงิด แล ้ว...ท�ำไมเขาต้องหงุดหงิด
“ท่านชีคชอบไหมครับ”
“อร่อยดี แกว่างมากใช่ไหมซาเมด ถึงมาถามเรื่องนี้”
“ว่างเหมือนท่านชีคละครับ ว่างไม่วา่ งก็รบี กลับมากินอาหารฝี มอื
คุณบัว” คนรู้ใจเจ้านายตัวเองดีย้ มิ กวา้ ง ผู้รา้ ยปากแข็งชัดๆ จ�ำได้ว่า
พอรายงานว่าคุณบัวขอท�ำกับข ้าว เจ้านายก็อนุญาต อะไรคือรีบสะสาง
งานแล ้วขับรถกลับมาปานจรวด เจ้านายรูส้ กึ ตัวบ ้างไหมว่าตัวเองผิดปกติ
“มองอะไร”
“ท่านชีคอย่าพาลสิครับ”
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“แกยิ้ม”
“ก็ย้มิ ตามประสาผม” ซาเมดเป็ นคนอารมณ์ดี แต่เพราะมีเจ้านาย
เป็ นชีคผูเ้ คร่งขรึมมาดนิ่ง บางทีเขาก็ตอ้ งคีปลุคตาม แต่จะเผยตัวตน
เฉพาะเวลาอยู่ตามล�ำพัง คนเรามันก็จะมีช่วงเวลาเป็ นตัวของตัวเอง
“เป็ นบ ้ารึ”
“เปล่าครับ ว่าแต่ รับบัวลอยเพิม่ ไหมครับ” ถา้ ถามว่าพวกเรา
เคยกินอาหารไทยหรือเปล่า บอกเลยว่าบ่อยมาก แต่กไ็ ม่ใช่วา่ จะอร่อย
อะไรแบบนี้ทกุ ร้าน
“ไม่ พอแล ้ว กินของหวานมากไม่ด”ี
“แต่กจ็ ะหมดชามแล ้วนะครับ”
“พูดมาก” ส่งสายตาดุดนั ปรามมือขวา แต่ดูเหมือนมันจะรู้ใจ
ของเขาดีกว่าตัวเขาเองซะอีก
“ผมพูดไปตามจริงครับ”
เขาควรท�ำอย่ างไรกับไอ้คนรู ม้ ากพูดมาก ความผิดปกติของ
ตัวเองไม่ใช่ว่าเขาไม่รูแ้ ต่ยงั ไม่แน่ ใจ บางทีเขาคงอยากกินอาหารไทย
เท่านัน้ เพราะทุกคนรูด้ วี า่ เขาชอบอาหารไทย ประเทศเรามีร ้านอาหารไทย
สามร้าน แต่ก็ยงั ไม่ถูกใจเท่า ยอมรับว่ายายเฟอะฟะท�ำอาหารรสชาติ
ถูกปากจนอยากกินให ้หมด ทว่าต้องยับยัง้ ไว ้ กินก่อนนอนเยอะๆ ไม่ดี
แม ้จะออกก�ำลังกายเป็ นประจ�ำ แต่ม้อื เย็นเป็ นมื้อทีเ่ ราไม่ควรกินเยอะ
“ชอบมากใช่ไหมครับ”
“เออ” กระแทกเสียงตอบมือขวาอย่างหงุดหงิด เพราะชอบจริงๆ

ไม่ได้ตง้ั ใจแอบฟัง แต่บวั บูชาแปลกใจ เธอล ้างจานเสร็จแล ้ว

ได้ยินเจ้านายกับลู กน้องคุยกัน เหมือนว่าชีคฟาอิดชอบอาหารไทย
มิน่าเขาไม่มสี หี น้าแปลกใจตอนกิน คงเพราะกินบ่อยๆ
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ว ้า...ไม่ว ้าวเลยแฮะ กะให ้คนพวกนี้เซอร์ไพรส์รสชาติกลมกล่อม
ของอาหารไทยสักหน่ อย แต่ไม่เป็ นไร พวกเขาชอบ คนท�ำอย่างเธอ
ก็โอเค คือกินกันหมดเลยไม่เหลือแมแ้ ต่ สกั นิดนอกจากน�ำ้ แกงของ
ต้มย�ำกุง้ ทีเ่ หลือก้นหม ้อ กินกันเก่งมาก
“ท�ำอะไร”
“ก�ำลังคิดเมนู วา่ จะท�ำอะไรกินพรุ่งนี้”
“ทีน่ ่มี แี ม่บ ้าน และแม่ครัว” คุณป้ าคนนัน้ ใช่ไหม เธอมองอีกฝ่ าย
แล ้วหรี่ตา ไม่อยากใหเ้ ธอท�ำกับข ้าวหรือ ว่าแต่เขาเดินมาตอนไหนเนี่ย
รู้ไหมว่าเมื่อกี้เธอเดินไปแอบได้ยนิ
“ฉันอยากท�ำ ถ ้าท่านฟาไม่ชอบก็ไม่เป็ นไร”
“อร่อย” จู่ๆ ก็พดู ค�ำว่าอร่อยขึ้นมาซะเฉยๆ บัวบูชารู้สกึ เหมือน
ถูกชมก็พยายามกลัน้ รอยยิ้มปลื้มปี ติไว ้ เดีย๋ วอีกฝ่ ายจะรู ว้ ่าเธอดีใจ
ทีถ่ กู ชม ปัน้ หน้าเฉยๆ ไว้บวั บูชา
“ขอบคุณ”
“แล ้วพรุ่งนี้จะท�ำเมนู อะไร”
“ก�ำลังคิดอยู่ กินเผ็ดได้ไหมล่ะ เอาต้มย�ำไก่ไหม”
“ต้มย�ำไก่?”
ใบหน้าสวยพยักน้อยๆ สูตรอาจไม่เหมือนต้มย�ำกุง้ และไม่มนั
เท่า เพราะไม่มมี นั กุง้ แต่ไม่รอู้ กี ฝ่ ายจะชอบหรือเปล่า
“หรืออยากกินต้มย�ำทะเล”
“ต้มย�ำทะเล?” อะไรของเขา จะต้องทวนค�ำถามของเธอท�ำไมเนี่ย
“ใช่ อยากกินแบบไหน ตอบมาได้เลย ท่านชีคมีเวลาคิดคืนนี้
เพราะพรุ่งนี้เช้าฉันจะท�ำให้กนิ ก่อนไปท�ำงานดีไหมคะ” มีหางเสียงหน่อย
งานเอาใจก็มา ไม่ใช่อะไรหรอก อย่างน้อยเป็ นมิตรภาพดีๆ ก่อนทีเ่ รา
ต้องแยกย้าย เราอาจไม่เจอกันอีก แอบใจหายแปลกๆ เหมือนกันแฮะ
ไม่น่าเชื่อว่าระยะเวลาแค่สองวันจะท�ำให ้เธอแอบใจหาย
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“เอาตามทีเ่ ธอว่า กินเผ็ดได้ แต่ไม่มาก” ฟาอิดตอบ เขากินเผ็ดได้
ไม่มาก แต่กช็ อบนะ
“แล ้วอยากกินอะไรเพิม่ ใหม่”
“ลองจัด มาแล ว้ กัน ” คนฟัง พยัก หน้า กอดอกพิง สะโพกกับ
เคาน์เตอร์บาร์ในหอ้ งครัว ก�ำลังคิดเมนู เหมาะสมกับมื้อเช้าและมื้อเย็น
พรุ่งนี้วนั สุดท ้ายแล ้วเนอะ อยากสร้างความประทับใจให้รูว้ า่ อาหารไทย
อร่อยไม่แพ ้ชาติใดในโลก
“จะท�ำปลานึ่ง แต่คงต้องใช้เยอะ เผื่อการ์ดด้วย ฉันให้ซ้ อื มา
แต่ไก่” สาวเจ้าเดินไปเปิ ดตูเย็้ นเพือ่ ดูวตั ถุดบิ ว่ามีอะไรบ ้าง คงต้องใช้ปลา
เยอะด้วย แต่ ไก่ มอี ยู่เกือบยี่สบิ กิโล ก็ไม่เขา้ ใจว่าท�ำไมตัวเองซื้อมา
เยอะแยะขนาดนี้ ไม่รูจ้ ะซื้อมาถมทีห่ รือไง เอาเหอะ คนของเขาเยอะ
“ท�ำไมต้องท�ำเผือ่ การ์ด”
“พวกเขาเป็ นลูกน้องของท่าน”
“แค่ฉนั คนเดียวก็พอไหม” บอกหน้านิ่งๆ
“คนเราจะอร่ อยคนเดียวได้ไง แลว้ ฉันก็ว่าง” งานการไม่มที ำ�
นั่งๆ นอนๆ เบือ่ ตาย
“งัน้ ฉันจะใหค้ นไปซื้อ จดรายการมา อ้อ จัดบัวลอยมาด้วย”
บัวลอยของเธออร่อยมากๆ ปกติไม่กนิ ของหวาน พอเจอบัวลอยนี่คอื
เปลีย่ นใจเฉย
“คิกๆ ร่ างกายต้องการความหวานเหรอคะท่านฟา ชอบอะสิ”
สาวเจ้าท�ำหน้าทะเล ้น แล ้วพอจะเดินไปหยิบมือถือ เท ้าเจ้ากรรมดันลืน่
มือสองขา้ งตะกายจะควา้ อากาศ และคิดว่าร่างกายกระแทกพื้นแน่ ๆ
แต่ทว่า...
ไม่เจ็บ ไม่เจ็บสักนิด แต่ใดๆ คือแก้มซ ้ายของเธอถูกปากร้อนๆ
และจมูกโด่ งๆ ของท่ านชีคกดลงมาเต็มแรงเมื่อเขาเขา้ มาช่ วยโอบ
รอบเอวรัง้ ไว้ไม่ให ้หน้าทิม่ พื้น
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ภาพสโลว์โมชั่นประหนึ่งซีรสี เ์ กาหลีกม็ า จังหวะสะท ้านโลก โดน
หอมแก้ม แบบไม่ท นั ตัง้ ตัว คนถูก หอมตกใจ ส่ ว นคนหอมเลิก คิ้ว
เล็กน้อย ไม่ได้มที ่าทีอะไร
“ขอบคุณ” เขาช่วยไม่ใหห้ น้าทิ่มก็ตอ้ งขอบคุณ แต่ ทำ� ไมรู้สกึ
ร้อนๆ ตรงใบหน้าก็ไม่รูเ้ นี่ย รีบผละตัวออกจากอ้อมแขน แต่ประเด็น
คือมือไม ้เกะกะจนไม่รูจ้ ะเอาไว ้ตรงไหน นอกจากเอามาลูบผม ก่อนจะ
เรียกสติแล ้วหยิบมือถือตัวเองมาท�ำท่ากดๆ จริงๆ ก็ยงั ไม่รูจ้ ะกดอะไร
อ้อ เช็กโซเชียลในเมืองไทย เช็กข่าวไอ้พวกนักการเมืองขี้โกง
แต่ทำ� ไมเจ้าของบ ้านไม่ออกจากห ้องครัวสักทีเนี่ย
“เมือ่ ไรจะออกไปสักทีท่านชีค”
“ทีน่ ่ีบ ้านฉัน”
“งัน้ ฉันต้องไปสินะ”
“จะท�ำงานต่อเหรอ”
“อืมๆ” พยักหน้าตอบรัวๆ ตื่นเต้นประหม่าบ ้าบอมาก อายอะไร
เนี่ย เขาไม่ได้ตงั้ ใจหอมแก้มเราสักหน่อย
“ใช้นำ�้ หอมอะไร” เลิก่ ลั่กหันมองกะพริบตาปริบๆ งุนงงว่าเขา
เปลีย่ นหัวข ้อสนทนามาเรื่องน�ำ้ หอมได้อย่างไร เขาควรจะถามเกี่ยวกับ
ในครัวไม่ใช่เหรอ
“ไม่บอกหรอก”
“หอมดี หอมทัง้ แก้ม”
“นี่ทา่ น...” ตีหน้ายักษ์ใส่อกี ฝ่ าย แต่เขายิ้มละไมกลับมา โอ้แม่เจ้า
ยิ้มแบบโชว์หล่ออีกแล ้ว หัวใจของเธองี้เต้นรัวเลย ต้องรีบหันออกไป
ด้านข ้าง ไม่ได้ๆ จะแพ ้ความหล่อไม่ได้
“ไม่ตอ้ งเขิน ฉันยังไม่เขินเลย”
เขาก�ำลังจะบอกว่าเขาหอมแก้มเธอ เขายังไม่เขินงัน้ เหรอ แล ้วเธอ
ท�ำ ไมต้อ งเขิน อะไรประมาณนัน้ ใช่ ไ หม ส่ ง ค้อ นไปให ค้ นยิ้ม กว า้ ง
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แถมตอนนี้เขายืนพิงโต๊ะตัวใหญ่ทต่ี งั้ ด้านหลัง
“ออกไปเลย ฉันจะเตรียมของ”
“ขอบใจส�ำหรับอาหารเย็น ไม่ได้กินอาหารไทยอร่อยๆ แบบนี้
นานแล ว้ ค่ อ นข า้ งพู ด ยาก แต่ ร สชาติ ท่ีย ายเฟอะฟะแบบเธอท�ำ
มันกลมกล่อม ลูกน้องของฉันก็ชอบ ทีเ่ ข ้ามาหาเพราะอยากจะขอบใจ”
ถึงจะเรื่องมาก ท่าเยอะ แต่เขาก็รูว้ า่ อะไรควรท�ำ เป็ นนายคน เป็ นใหญ่
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะขอบใจใครไม่เป็ น
“อะ อืม ฉันรับรูแ้ ล ้ว”
“อยากท�ำงานเป็ นแม่ครัวไหม”
“ไม่ ฉันชอบเป็ นนักข่าวมากกว่า” ไม่ต ้องมาล่อลวงหรอก อย่างไร
ก็ไม่รบั เธอไม่ได้ทำ� อาหารเก่งถึงขนาดจะเป็ นแม่ครัว
“ฉันจ้างแพงนะ เดือนละลา้ นเป็ นไง” คนฟังถึงกับเบิกเนตร
ขยายกวา้ ง หันขวับไปมองคนเสนอราคาค่าจ้าง แม่เจ้า เดือนละล ้าน
เดีย๋ วก่อน ล ้านอะไรล่ะ ต้องถามให ้แน่ใจ
“เหอะ ฉันไม่ใช่คนเห็นแก่เงินหรอกจะบอกให้” มีความเล่นตัว
กลับไปอีก
“เดือนละลา้ นบาทไทย ถา้ พอใจแถมโบนัสใหด้ ว้ ย” หัวสมอง
ของนักข่าวสาวถึงกับค�ำนวณ เพราะเธอมีจำ� นวนวันลาถึงสามสิบวัน
หากอยู่ทน่ี ่ีต่อแล ้วท�ำงานจะตกวันละเท่าไร แม่เจ้า ตกวันละสามหมืน่
กว่า มันใช่เหรอ มันได้เหรอ
“ฉันพูดจริง เผือ่ สนใจ อยากได้เงินใช้”
“ฉันมาเทีย่ ว มาพักผ่อน ไม่เป็ นแม่ครัวให้ใครหรอก อย่าเอาเงิน
มาล่อลวง”
ทันเห็นเขาจุดรอยยิ้มมุมปากชอบอกชอบใจ ก็ให้รู้สกึ หงุดหงิด
นี่คดิ จะลองเชิงลองภูมกิ นั ว่างัน้ เถอะ ชิ หงุดหงิด
“เปลีย่ นใจก็บอก”
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เขาเดินออกจากห ้องครัว นอกจากทิ้งค�ำพูดชวนอ่อยแล ้ว การที่
ถูกเขาหอมแก้มมันท�ำใหเ้ ธอหน้าร้อนซู่ จนต้องยกมือสองขา้ งมากุม
แก้มตัวเองไว ้ กันใบหน้าระเบิด
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3

โชคชะตา

หลังจัดหนักอาหารใหท้ ่านชีคและคนของเขาสองวันติด เช้านี้

เขาบอกว่าจะให ้คนรถไปส่งทีโ่ รงแรม และเธอก็เพิง่ รูว้ า่ โรงแรมทีต่ วั เอง
พักเป็ นโรงแรมในเครือบริษทั ของเขา เป็ นโรงแรมสี่ดาว คือโรงแรม
ในเครือของเขามีหลายระดับ แบบนี้ตระกูลเขาก็แทบครอบคลุมกิจการ
ทุกอย่างในประเทศ แค่บ่อน�ำ้ มัน ก๊าซธรรมชาติ เหมืองเพชรพลอย
ก็รวยจนไม่รูจ้ ะเอาเงินไปไว้ไหน นี่ยงั อสังหาริมทรัพย์อกี
“เรียบร้อยแล ้ว” ลากกระเป๋ าออกมาจากห ้องพัก แล ้วอะไรคือพบ
คนหล่อเพิม่ อีกคน
“ให ต้ าย เรื่อ งจริง เหรอเนี่ ย ” แขกหนุ่ ม ของบ า้ นเอ่ ย ขึ้น ยิ้ม ๆ
เมือ่ มองหญิงสาวชาวไทยที่เพือ่ นพามาซุกซ่อนตัวไว ้ ได้ยนิ แต่ข่าวลือ
เพิง่ เห็นตัวจริง
“เงียบไป มันไม่มอี ะไร” คนหน้าตึงเจ้าของบ ้านว่าอย่างนัน้ ส่วน
อีกคนทีย่ นื หล่อถือแก้วน�ำ้ แกว่งไปมาคือใคร สายแล ้วท�ำไมมีการรวมตัว
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คนหล่อ
“ตัง้ ใจมาดู ไม่คดิ ว่าจะเป็ นจริง”
“มีปากก็ลอื กันไป” ไม่แคร์สกั นิด คนอย่างฟาอิดไม่มเี วลาสนใจ
เรื่องไร้สาระทีพ่ วกนักข่าวสนใจ เพราะวันนี้ยายเฟอะฟะจะกลับไปอยู่
ห ้องพักแล ้ว		
“เอ่อ...แล ้วไงท่านฟา”
“ฮะ ท่านฟา!” คือเสียงของผูช้ ายหน้าหล่อในชุดสู ทที่ย้ มิ กวา้ ง
มากๆ ส่งใหเ้ ธอ แลดูมคี วามเป็ นมิตรมากกว่าท่านชีคเยอะเลย ว่าแต่
เขามาท�ำไมกันเนี่ย
“เอากระเป๋ าไปทีร่ ถ”
“แล ้ว?”
“แล ้วอะไร ฉันจะไปส่งเธอเอง”
“ไม่ตอ้ ง ฉันไปเองได้ ใหค้ นของท่านไปส่งก็พอ ท่านจะได้ไป
ท�ำงาน จะเก้าโมงแล ้ว”
ไม่อยากเป็ นภาระใคร เธอชอบท�ำอะไรด้วยตัวเองเสมอ พ่อกับแม่
สอนใหช้ ่ วยเหลือตัวเองตลอด บัวบูชาถึงไม่จำ� เป็ นต้องมีเพื่อนเยอะ
มีแค่คนสองคนก็เพียงพอส�ำหรับมิตรภาพยั่งยืน
“เดีย๋ วก่ อนฟาอิด นายจะไม่แนะน�ำหน่ อยเหรอ” ญาติผูน้ อ้ ง
พ่วงต�ำแหน่ งเพื่อนโวยวาย เพราะดู เหมือนเพื่อนจะลืมแนะน�ำ หรือ
จริงๆ ตัง้ ใจไม่อยากแนะน�ำ หรี่ตาจับผิด
“บัวบูชา นี่เพือ่ นฉัน เป็ นญาติดว้ ย ลูกของท่านอา”
“อ้อ สวัสดีค่ะ ฉันบัวบูชา”
“ผมอัลมาสครับ”
“ยินดีทไ่ี ด้รจู้ กั ค่ะ” แต่หลังจากนี้คงไม่ค่อยได้เจอกันแล ้ว เธอจะ
ท่องเทีย่ วตามประสาของเธอ ไม่ตอ้ งเหมือนถูกกักตัว
“คุณน่ารักมาก”
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“อะไรนะคะ น่ ารัก” มีความเหวอเล็กน้อย คนพวกนี้คุยอะไร
กันบ ้างเนี่ย
“เพือ่ นรักของผมถูกลือว่าซุกเมีย ผมเลยตามมาดู” เขาพูดแล ้วยิ้ม
ดู ไม่จริงจังเท่าไร ข่าวลือพวกนี้น่าจะเกิดจากวันแรก ใหต้ ายเหอะ
เกิดมาก็เพิง่ จะเคยตกเป็ นข่าว แต่มนั คงไม่มอี ะไรหรอก เพราะเราจะ
แยกกันแล ้ว ไม่ตอ้ งเจอกันอีก
“มันไม่เป็ นความจริงค่ะ”
“ครับ แต่คุณน่ ารักดี ผมชักสนใจ” ตามประสาหนุ่ มเจ้าชูช้ อบ
บริหารเสน่ห ์ เขาว่าคนตรงหน้าก็มแี รงดึงดูดไม่ใช่นอ้ ย เพียงแต่ผูช้ าย
ทีไ่ ด้ใกล้ชดิ จะมองเห็นหรือเปล่า
“อัลมาส” นี่เสียงของฟาอิดเรียกเพื่อน ไม่รูท้ ำ� ไมแค่ น้ ีก็รู้สึก
ไม่พอใจทีเ่ พือ่ นท�ำท่าชอบพอยายเฟอะฟะ
“ฉันพูดเรื่องจริง”
“พูดมากเหมือนซาเมด” เปรียบเพื่อนกับคนสนิท ก่ อนลุกยืน
เต็มความสูง ส่งสายตาให้บวั บูชาเดินตามออกมา สาวเจ้าตามออกมา
อยากถึงโรงแรมแย่แลว้ จะได้เมา้ ธ์มอยหอยสังข์กบั พี่อุสา เราคอล
คุยกันทุกวัน พีอ่ ุสายังแปลกใจว่าท�ำไมชีคฟาอิดพาเธอมาด้วย แถม
พีอ่ สุ ายังกลัวว่าเธอจะโดนท�ำร้าย แต่พอเห็นไม่เป็ นไรก็เบาใจพร้อมๆ กับ
แปลกใจ เจอตัวคงคุยกันยาว
“ท่านชีค”
“ว่า?”
“ฉันต้องนั่งรถคันไหน” ซูเปอร์คาร์ของท่านชีคหรูมาก ครัง้ ก่อน
นัง่ โรลสรอยซ์ อย่าบอกว่าเขาจะให ้เธอนัง่ ด้วย แต่เพือ่ ความชัวร์ จ�ำเป็ น
ต้องถามใหแ้ น่ใจ เดีย๋ วปล่อยไก่ เพราะบางทีเขาอาจใหเ้ ธอนั่งรถการ์ด
ก็ได้ แต่รถการ์ดนี่กค็ อื รถเบนซ์อะ
“มากับฉัน”
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“มันจะดีเหรอ คนจะสงสัย”
“โรงแรมทีเ่ ธอพักก็โรงแรมฉัน และฉันไม่สนใจเรือ่ งข่าว ช่างหัวมัน
อยากเขียนอะไรก็เขียน จริงหรือไม่จริงมีอะไรต้องแคร์” พูดน�ำ้ เสียงนิ่ง
คนในบา้ นก็ตามกันออกมา การ์ดยืนกันหน้านิ่ง ก่อนมีการ์ดคนหนึ่ง
ค้อมศีรษะแล ้วจับกระเป๋ าของเธอลากไปเก็บไว้ในรถยนต์อกี คัน
“โอเค”
“ขึ้นรถ” สัง่ มาก็ทำ� ตามค่ะ ไม่อยากเรื่องมากเดีย๋ วจะหาว่าเล่นตัว
ไม่ใช่คนสวยแถมยังเป็ นยายเฟอะฟะในสายตาเขา แต่ไม่ลมื โบกมือให ้
การ์ดหลายคนแล ้วก็คุณอัลมาสนั่นด้วย
“ไปนะทุกคน”
“โชคดีครับ” ชีคอัลมาสตอบกลับแล ้วโบกมือเล่นด้วยกับสาวเจ้า
มาหาถึงนี่มอี ะไรสนุกๆ ให ้เล่นด้วยแฮะ
“ปิ ดประตู”
“ออกค�ำสั่งเก่ ง แค่ ลำ� ่ ลาหน่ อยก็ไม่ได้” ย่นจมูกท�ำปากยื่นให ้
คนเร่ง อยากไปส่งแล ้วจะมาเร่งท�ำไม ถ ้าให ้เธอไปกับการ์ดของเขาก็คง
ไม่ตอ้ งรีบแบบนี้
การกระท�ำของยายเฟอะฟะเขามองผ่านกระจกส่องข ้างอยู่ตลอด
แล ้วอัลมาสมันก็เล่นด้วย ส่วนการ์ดเพียงค้อมศีรษะเล็กน้อย เขารู้สกึ
หงุดหงิดจนต้องรีบใหเ้ จ้าหล่อนปิ ดประตู ยังหาค�ำตอบให้ตวั เองไม่ได้
แต่รู้สกึ ใจหาย คงเป็ นเพราะวันนี้จะไม่มอี าหารไทยให้กนิ กระมัง อันนี้
ฟาอิดคิดในแง่ดี
“เธอจะอยู่น่ีสบิ ห ้าวันใช่ไหม”
“ค่ะ”
“มีโปรแกรมเทีย่ วไหนบ ้าง”
“แลว้ แต่ พ่ีอุสาจะพาไป ฉันไม่ถนัด” อารมณ์ติสต์แตกโมโห
คนทีท่ ำ� งานก็เลยขอวีซ่าแล ้วมาเลยแบบไม่สนสิง่ ใด
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“เอาโทรศัพท์มา” ยืน่ มือขอมือถือของหญิงสาว จะหาเรื่องกักตัว
เธอไวเ้ หมือนเดิมก็น่าเกลียด เขาไม่อาจรู้ได้เลย เพราะเรื่องที่เพื่อน
เล่าให้ฟงั มันไม่ได้หมายความว่าจะเป็ นจริง ฟาอิดเป็ นคนช่ างสงสัย
หากไม่มอี ะไรจริงๆ สาวเจ้าคงปลอดภัย แต่ถ ้าไม่เขาจ�ำเป็ นต้องป้ องกัน
“มีอะไรหรือเปล่า”
“เมมเบอร์ฉนั ไว ้ มีอะไรก็โทร.หา ไม่มั่นใจว่าจะมีเรื่องอะไร
เกิดกับเธอหรือเปล่า” พูดเหมือนห่ วงใย แต่ เราไม่ได้เป็ นอะไรกัน
สักหน่อย แต่กย็ อมยืน่ มือถือให้อกี ฝ่ าย เอานะ อย่างน้อยเขาก็หวังดี
“พูดอย่างกับว่าท่านชีคเป็ นมาเฟี ย คนพวกนัน้ คงเข ้าใจผิดดังที่
ท่านบอก”
“ขอใหเ้ ป็ นอย่างนัน้ ” เพราะถา้ ไม่ใช่เขาก็จะไม่ปล่อยเหมือนกัน
แต่ไม่อยากกระโตกกระตาก เกรงว่าเรื่องนี้จะมีคนรู เ้ ยอะ ส่วนคนที่
เข ้าใจผิดเรื่องยายเฟอะฟะเป็ นผูห้ ญิงของเขา เขาก็ไม่คดิ แก้เหมือนกับ
ข่าวควงผู ้หญิงทีผ่ ่านๆ มา ถ ้าไม่ใช่มนั ก็เงียบไปเอง
เขากดเบอร์ตวั เองและเมมไว ้ ก่อนคืนให ้หญิงสาว ถ ้าจะนับเรื่อง
น่าแปลกของตัวเองคือ ฟาอิดเป็ นคนถือตัวมาก เวลาไปไหนกับผู ้หญิง
จะใช้คนขับ จะไม่ขบั เอง ซู เปอร์คาร์ทุกคันไม่เคยใหผ้ ู ห้ ญิงคนไหน
ขึ้นนั่ง แต่กบั ยายเฟอะฟะเขายอมให ้เธอนั่ง นี่กเ็ ป็ นเรื่องน่าแปลก
“ท่านชีคคะ”
“อะไร”
“เสียงแข็งแบบนี้แหละถึงไม่มเี มียสักที” บัวบูชาพบความจริง
อย่างหนึ่งว่าหากทะเล ้นใส่อกี ฝ่ ายจะท�ำใหเ้ ขายิ้มออกมา แล ้วยิ้มหล่อ
มากด้วย
“ว่าแต่ อุย๊ ๆ นั่น ชุดประจ�ำชาติเหรอ” เธอเห็นบุรุษทีเ่ ดินกันอยู่
ริมทะเลทราย มีสวมชุดสีขาว โพกศีรษะด้วยผ ้า
“ใช่ ส่วนใหญ่บุรุษชาวทะเลทรายแทช้ อบสวมชุดนี้ มันมิดชิด
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และคลุมทัง้ ตัว”
“ไม่รอ้ นเหรอ”
“ทะเลทรายไม่ได้มแี ต่ความร้อน เสื้อผา้ พวกนัน้ ทอด้วยผา้ ฝ้ าย
ระบายดี และยังป้ องกันฝุ่นควัน ผา้ คลุมเราเอาไว้โพกใบหน้า เพราะ
กระแสลมกลางทะเลทรายบางครัง้ แรง ฝุ่นอาจจะติดหน้าติดตาต้อง
ป้ องกันไว้”
“ว ้าว แบบนี้เอง ประเทศนี้เจริญมากเลยนะ”
“เฉพาะในตัวเมืองหลวงและจังหวัดใหญ่ พื้นทีส่ ่วนใหญ่ก็ยงั มี
ชาวบ ้านยากจน”
“คนจนคนรวยมีปะปนทุกหย่อมหญ้า อย่างฉันถึงไม่รวยมาก
แต่กพ็ อใจในชีวติ ของตัวเอง อยากได้อยากมีกท็ ำ� งานหาเอา ถึงจะไม่รวย
เท่าคนอื่นแต่ ก็ไม่อดตาย ความขยันไม่เคยท�ำร้ายใคร ท่านว่าไหม”
ประโยคทา้ ยหันมาขอความเห็นอีกฝ่ าย คนท�ำหน้าทีข่ บั รถยิ้มมุมปาก
ชอบทัศนคติของสาวเจ้าที่เป็ นเชิงบวก คนมีพลังบวกใครอยู่ดว้ ยก็มี
ความสุข
“ตามนัน้ ”
“ท่านเป็ นคนรวย เคยเบือ่ เคยเหนื่อยบ ้างไหม”
“ต้องยอมรับ ชีวติ เราเลือกเกิดไม่ได้ เมือ่ พระเจ้าท�ำให ้เราเกิดมา
มัง่ มี สิง่ ทีเ่ ราท�ำได้คอื ต่อยอดและรูจ้ กั แบ่งปัน” คนฟังเลิกคิ้วแล ้วหันมอง
เป็ นจังหวะทีอ่ กี ฝ่ ายหันกลับเมือ่ สัญญาณไฟจราจรเป็ นสีเขียว
“มองอะไร”
“ความคิดของท่านฟาว ้าวมาก”
“ท�ำไมถึงชอบเรียกท่านฟา”
“ไม่เหมือนใครดี ท�ำไมเราต้องท�ำอะไรเหมือนคนอื่น เท่ดอี อก
ฟังแล ้วดูเหมือนมาเฟี ยยังไงก็ไม่รู ้ ท่านฟา ท่านฟา” แล ้วสาวเจ้าก็ทะเล ้น
ด้วยการเรียกชื่ออีกฝ่ ายซ�ำ้ ๆ คนฟังหัวเราะเบาๆ
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“เธอนี่เฟอะฟะ”
“แต่ฉนั ท�ำให ้ท่านหัวเราะได้ ยิ้มได้ เจ๋งเปล่าล่ะ”
“อืม เจ๋ง ” คนถู ก ชมว่ า เจ๋ง กอดอกยืด ตัว เล็ก น้อ ย รู้สึก ถึง
พลังงานในอกด้านซ ้ายไหลเวียนเยอะเลย จนท�ำให้หวั ใจเต้นแรง
ฟาอิดหันมองสาวเจ้าเป็ นระยะ เขาก�ำลังคิดว่าโชคชะตามักส่งอะไร
มาทดสอบจิตใจคนเสมอ เขาซึง่ ไม่จำ� เป็ นต้องมาวุน่ วายกับผูห้ ญิงคนนี้
ร�ำคาญด้วยซ�ำ้ แต่เพียงแค่สามวัน เธอท�ำใหเ้ ขาได้เห็นหลากหลายมุม
จนอยากท�ำความรู้จกั ให ้มากขึ้น
“พักกับญาติเหรอ”
“เปล่า พักคนเดียว ญาติมบี ้านพักของพนักงาน”
“อืม ไม่กลัวเหรอ ผูห้ ญิงตัวคนเดียว” ฟาอิดหันมาตัง้ ค�ำถาม
เธอตัวเล็ก มาเทีย่ วต่างแดน กล ้ามาคนเดียว
“ไม่นะ ฉันเป็ นนักข่าวสายการเมือง เจอข่มขู่มาเยอะ สารพัด
ถ ้ากลัวคงไม่มา” ยักคิ้วให ้หนึ่งครัง้ กอดอกเชิดๆ แสดงความมัน่ อกมัน่ ใจ
ให ้เห็นว่าไม่กลัวเลย ทัง้ ทีว่ นั แรกโคตรจะกลัว
“คงจริง”
“ว่าแต่ท่านเหอะ ระวังเป็ นข่าวกับฉัน”
“เป็ นไปแลว้ เธออยากรับผิดชอบไหม” เดีย๋ วนะ บัวบูชาต้อง
ขมวดคิ้วเขา้ หากันแบบงงๆ คือสะดุดกับค�ำถามของเขา มันแปลก
อยากให ้เธอรับผิดชอบ ท่านชีคฟาอิดก�ำลังหมายความแบบนัน้ ใช่ไหมนะ
หรือเราเข ้าใจผิดหว่า
“ไม่ตอ้ งงง ฉันหมายความตามนัน้ ”
“อย่าลอ้ เล่น ไม่ขำ� ” แบะปากใหค้ นชวนรับผิดชอบ ไม่ได้เป็ น
อะไรกันสักหน่อย แล ้วตามข่าวมันไม่ใช่เรื่องจริง ส่ายหน้าเบาๆ มอง
เป็ นเรื่องไร้สาระ
พอหัน ไปด้า นข า้ งจึง เห็น ว่ า รถยนต์ม าจอดหน้า โรงแรมแล ว้
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เธอจะเปิ ดประตูแต่ เหมือนว่าอีกฝ่ ายยังกดล็อกไวอ้ ยู่ แลว้ ทีมการ์ด
ก็เอากระเป๋ าลากจากรถอีกคันเดินเข ้าด้านใน
“ฉันเปลีย่ นห ้องให ้ เป็ นห ้องสูท”
“ไม่ตอ้ ง ฉันพักหอ้ งเดิมได้ ราคาไม่แพงมาก” ไม่แพงมากแต่
คิดเป็ นเงินไทยก็ตกเกือบคืนละสามพันเลย คิดดูวา่ เธอต้องจ่ายเงินซื้อ
ความสบายใจและความปลอดภัยให้ตวั เองสิบห ้าคืน มันเยอะมาก
“ถือเป็ นบริการจากฉัน ส่วนเงินทีเ่ ธอจ่ายไปแล ้วจะคืนเข ้าบัญชี
ในวันสองวันนี้”
“หมายความว่าท่านจะให้ฉนั พักฟรีเหรอ เฮ้ย ไม่ใช่สิ ฉันไม่ควร
ได้รบั อภิสทิ ธิ์เหนือใคร เป็ นแค่นกั ท่องเทีย่ ว แบบนี้คนอืน่ ยิง่ เข ้าใจผิด
ไปใหญ่” การไม่ตกเป็ นข่าวกับคนใหญ่คนโตดีทส่ี ดุ ไม่อยากหาเห่าใส่หวั
อยากอยู่เงียบๆ ตามประสาคนติสต์แตก
“คิดเยอะเหมือนกันนะเธอ”
“ปลดล็อกได้แล ้วท่านฟา”
“ท�ำไม”
“อยากลง อยากนอนด้วย”
“ตอนพักกับฉันเธอนอนไม่หลับ?” มีความเลิกคิ้วถาม คนถูกถาม
ท�ำหน้าเมือ่ ย อยากแยกเร็วๆ อีกฝ่ ายก็ย้ อื อยู่นั่น
“ที่ไม่ยอมเปิ ดประตู เนี่ย อย่าบอกว่าติดใจความสวยของฉัน
เข ้าแล ้ว” ถามออกไปอย่างมั่นหน้ามากบอกเลย
“ถ ้าบอกว่าฉันติดใจล่ะ”
เอ่อ...บัวบูชาไม่ได้หูฝาดใช่ปะ เขาบอกกว่าถ ้าติดใจ นี่มนั ชักจะ
ไม่แฮปปี้ แล ้วนะ หน้าตาและสายตานิ่งๆ ของเขามันเดายาก บัวบูชา
ไม่หลงตัวเองหรอก เขาคงหยอกเล่นมากกว่า
“ฉันจะขึ้นห ้อง”
“ตอบค�ำถามของฉัน”
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“อย่ามาพูดจาตลก คนแบบท่านเหรอจะมาสนใจผูห้ ญิงแบบฉัน
ฟ้ ากับเหวเลย” เขาน่ะคือฟ้ า แต่เหวน่ะคือบัวบูชาเอง
“ท�ำไมคิดว่าตัวเองต�ำ่ ต้อย ฉันแค่คนธรรมดา เวลาพอใจอะไร
ก็พดู ตรงๆ ฉันติดใจเธอมันคือเรื่องจริง” เดีย๋ วก่อน ท่านชีคจะมาบอก
ว่าติดใจด้วยสีหน้านิ่งๆ ตึงๆ ไม่ได้ เหมือนถูกบังคับให้ตดิ ใจไงก็ไม่รู ้
“โอ๊ย ฉันปวดหัว อยากลงรถ”
“ท�ำไมไม่ตอบ”
“ฉันต้องตอบอะไรท่านเหรอชีคฟาอิด” นานๆ จะเรียกเต็มยศ
นั่นเพราะเขาก�ำลังท�ำให ้เธอไม่ไว ้วางใจ สายตานิ่งๆ แต่เหมือนเขาก�ำลัง
ใช้ความคิดอะไรอยู่ อยากพาตัวเองออกจากจุดชวนคลุมเครือ บัวบูชา
ไม่ชอบบรรยากาศน่าอึดอัด
“เอาเป็ นว่าเดีย๋ วฉันจะหาค�ำตอบเอง”
“ท่านชอบฉันเหรอ”
“น่าจะชอบ” เขาตอบนิ่งๆ เหมือนเดิม ชอบแบบไหน เขาก็น่งิ เกิน
เฟกเปล่าเนี่ย
“ขอลง ขอบคุณที่มาส่งค่ ะ” เขายอมปลดล็อก แลว้ เธอก็รีบ
ผลักประตูเปิ ดออก สบสายตากัน สุดทา้ ยคือรอยยิ้มของชีคฟาอิด
โคตรอันตรายต่อหัวใจ
“แล ้วเจอกัน” ก่อนประตูปิดคนขับรถสุดหล่อพูดออกมา
อะไรคือ แล ว้ เจอกัน เธอกับ เขายัง ไม่ห มดเวรหมดกรรมกัน
อีกเหรอ ไม่ได้ๆ ไม่ยอมเจอหรอก สูดหายใจลึกๆ แล ้วเดินเข ้าข ้างใน
พนักงานพากันมองเธอด้วยสายตาแปลกๆ แลว้ พอเธอสบตากลับ
พวกนัน้ ก็ย้ มิ กว ้างส่งให ้ ยิ้มตามมารยาทสินะ แม ้บางคนจะจริงใจ แต่
ก็นั่นแหละ เรื่องของเธอกับอีตาชีคหน้านิ่งคงมีคนรูเ้ รื่องไม่มากก็นอ้ ย
“เชิญค่ะ”
“ฉันชื่อบัวบูชา...จองไว ้แล ้ว”
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“ทางนี้ค่ะ”
พนักงานจัดการข ้อมูลสักพักก็สง่ คียก์ าร์ดให ้ และใช่ ชัน้ ทีเ่ ธอพัก
เป็ นชัน้ วีไอพีเต็มไปด้วยหอ้ งสูทซึง่ ราคาคูณสามคุณสีจ่ ากหอ้ งพักปกติ
ที่บวั บูชาจองไว ้ ใหต้ ายเหอะ คนจะสงสัยจับตามองก็เพราะอีตาชีค
ให เ้ ธอพัก ห อ้ งสู ท นี่ แ หละ หงุด หงิด จริง ๆ แล ว้ ต้อ งพัก ที่น่ี จ นกว่ า
จะกลับไทยด้วย
ช่ างเหอะ มันไม่มอี ะไร เดีย๋ วคนคงเลิกใหค้ วามสนใจไปเอง
ในฐานะนักข่าวทุกอย่างมักจะเป็ นแบบนัน้ เสมอ ไม่ว่าเรื่องผิดหรือถูก
เรื่อ งเล็ก หรือ ใหญ่ เมื่อ มีข่า วอื่น มาแทนมัน ก็จ ะค่ อ ยๆ ถูก หลงลืม
ไปตามกาลเวลา และหมดความน่าสนใจในทีส่ ุด
“หอ้ งนี้ นะคะ” พนักงานสาวสวยเดินมาส่ งเธอ ส่ วนกระเป๋ า
มีพนักงานลากมาให ้ คือมีความเอาอกเอาใจอย่างไรบอกไม่ถกู ไม่จำ� เป็ น
ต้องดูแลดีขนาดนัน้ ก็ได้ เธอไม่ใช่แขกพิเศษอะไร เป็ นเพียงนักท่องเทีย่ ว
ธรรมดา ไม่รอู้ ตี าชีคฟาอิดออกค�ำสั่งอะไรหรือเปล่า
“ขอบคุณ”
“ถ ้าต้องการอะไร แจ้งทางเราได้ตลอดเวลานะคะ”
“คงไม่ม”ี ชอบความสันโดษ ชอบความไม่วนุ่ วาย ไม่จำ� เป็ นอะไร
ก็จะไม่เรียกพนักงาน จากทีด่ ูๆ โรงแรมนี้หรูมาก เป็ นโรงแรมเพิง่ สร้าง
มาได้สามปี ระบบหอ้ งพักเป็ นคียก์ าร์ดทัง้ หมด ชัน้ ทีเ่ ธอพักน่าจะเป็ น
ห ้องสูททัง้ หมด
“อาหารเช้า ตัง้ แต่หกโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงนะคะ” เวลาอาหารเช้า
ใหเ้ วลาเยอะ คงเป็ นเพราะนักท่องเทีย่ วมีหลายชาติ ร่างกายแต่ละคน
ต้องปรับเวลาอาหารเช้า อย่างบัวบูชาไม่มปี ญ
ั หาหรอก เธอกินตอนไหน
ก็ได้
“โอเค”
“งัน้ ขอตัวนะคะ ขอให้พกั ผ่อนอย่างมีความสุขค่ะ”
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“ค่ะ ฉันหวังว่าจะมีความสุข”
ไม่รู้สิ เหมือนมีลางสังหรณ์อะไรบางอย่ างเกาะกินหัวใจและ
ความรูส้ กึ คือตัง้ แต่เจอชีค ก็ได้แต่หวังว่าจะไม่ซวยจนถึงตอนกลับไทย
หวังว่าจะได้เทีย่ วอย่างสนุ ก พักผ่อนอย่างมีความสุขดังค�ำอวยพรของ
พนักงาน
ติด๊ ติด๊
“พีอ่ สุ า ว่าไงคะ บัวมาถึงแล ้ว”
“โอเคๆ วันนี้พล่ี างานครึง่ วัน เดีย๋ วตอนบ่ายเจอกัน อยากคุยด้วย”
แน่ละ มีเรื่องอยากคุยมากมาย เพราะสามวันมานี้ไม่รูน้ อ้ งสาว
เป็ น อย่ า งไรบ า้ ง ถูก กัก ตัว จากคนดัง ระดับ ประเทศ คิ ด ว่ า จะเป็ น
เรื่องใหญ่ซะแล ้ว ดีทถ่ี กู ปล่อยตัวออกมา
“ได้ค่ะพี”่
“แล ้วเรามีโปรแกรมไปไหน”
“ไม่ค่ะ วันนี้ตงั้ ใจนั่งๆ นอนๆ พักผ่อนของจริง”
“หึ แล ว้ ถูก ท่ า นชีค กัก ตัว ไม่ ได้พ กั ผ่ อ นเหรอ” ถามน�ำ้ เสีย ง
หยอกเย้า น่าแปลกใจกับเรื่องต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นกับน้องสาว ยิง่ กว่าละคร
แค่ทา่ นชีคยอมปล่อยออกมาก็น่าแปลก เพราะท่านชีคฟาอิดได้รบั ฉายา
ว่าโหดและดุมากๆ
“ก็ได้พกั แต่คงไม่เท่าตอนนี้ ตอนนัน้ กังวล กลัวโดนฆ่าน่ะพี”่
“แต่ ก็ ร อด ท่ า นชีค โหดอยู่ แ ต่ มีเ หตุผ ลมากพอ ไม่ง นั้ ไม่ถูก
ปล่อยตัวหรอก”
“คงงัน้ มัง้ ” เป็ นเรื่องยากจะคาดเดา ส่ายหน้าไปมาไม่อยากสนใจ
แล ้ว จากนี้จะเทีย่ วจะพักผ่อนสักที และคงไม่มเี รื่องราวอะไรเกิดขึ้น

“พี่อสุ า”
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พออุส าญาติผู้พ่ีม าถึง บัว บู ช าก็ ถ ลาเข า้ กอดอีก ฝ่ าย ถือ เป็ น
ญาติคนเดียวในประเทศนี้ พวกเราสนิทกันตัง้ แต่เด็กๆ เพราะพีอ่ ุสา
เหมือนพี่สาวแทๆ้ เอ็นดู นอ้ งคนนี้เสมอ จนต้องมาท�ำงานไกลก็ยงั
ติดต่อกันอยู่
“กอดแน่นเชียว”
“บัวคิดถึง” ไม่ได้พูดเกินจริง พีอ่ สุ าไม่ได้กลับเมืองไทยหนึ่งปี เต็ม
บัวบู ชามีโอกาสจึงเลือกเป็ นฝ่ ายมาหา เขา้ ใจอีกฝ่ ายว่าลางานยาวๆ
ไม่ค่อยได้
“พี่ก็ คิ ด ถึง เรา เป็ น ไงบ า้ ง สามวัน นี้ กิน อิ่ม นอนหลับ ดีไ หม”
ถามยิ้มๆ เพราะรูว้ า่ น้องสาวท�ำอาหารไทยให ้ท่านชีครับประทาน หรือนี่
อาจเป็ นอีกหนึ่งความดีทท่ี ำ� ให้ชคี ฟาอิดยอมปล่อยตัวก็เป็ นได้
“ดีค่ะ อิม่ จนจุก”
“เห็นหน้าตาสดชื่นพี่ก็สบายใจ” จากตอนแรกเป็ นกังวลเพราะ
ใครๆ ก็รู้กิตติศพั ท์ของชีคฟาอิด เดีย๋ วคงต้องคุยกันอีกเยอะเลยว่า
เรือ่ งมันเป็ นมาอย่างไรกันแน่ ถึงพอรูค้ ร่าวๆ แต่ตามประสาผู ้หญิงละนะ
งานเผือกต้องมา
“ไปนั่งก่อน”
จับมือพีส่ าวพามานั่งโซฟาตัวยาว พลางควา้ รีโมตมากดเปิ ดทีวี
จอยักษ์ คงเพราะเป็ นหอ้ งสู ทมัง้ อะไรๆ จึงค่ อนขา้ งเยอะ ไหนจะ
กว ้างขวางสะดวกสบาย มีมนิ ิบาร์ขนาดเล็กไว ้บริการอีกด้วย
“พีล่ างานแล ้วใช่ไหม”
“อืม จะพาเราเทีย่ ว คืนนี้วา่ จะนอนด้วย”
“โอเคเลย”
“ว่าแต่ท่านชีคเขาไม่ได้วา่ อะไรใช่ไหม”
“กัก ตัว สอบสวน แล ว้ ก็ . ..เหมือ นเขาจะดู ใ ห แ้ น่ ใ จว่ า มัน จะ
ไม่มีอะไร” ในฐานะนักข่าวก็พอเขา้ ใจแหละว่าจู่ ๆ มีคนวิ่งตามเธอ
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เขาซึง่ เสมือนเจ้าของประเทศจึงอยากแน่ใจ บางทีอาจเป็ นการเข ้าใจผิด
ตามทีฝ่ ่ ายนัน้ บอก ตามทีท่ ่านชีคคุยกับเธอ
“แล ้วเรื่องอาหาร ไปไงมาไงถึงท�ำให้กนิ ทัง้ บ ้าน”
“ว่างๆ เหงาๆ เบื่อๆ เซ็งๆ เลยขอท�ำ เขาก็อนุ ญาต” เป็ นงง
เหมือนกัน เขาดู ดุดนั เขา้ ถึงยาก แต่ บทจะดีคืออึ้งไปเลย แถมเขา
ยังชอบอาหารที่เธอท�ำอีก แลว้ อะไรคือมาทิ้งทา้ ยตอนแยกกันก่ อน
ขึ้นห ้องให้หวั ใจของเธอแกว่ง
“ท่านชีคแลดูใจดี”
“ชิ ท�ำหน้าดุแหละ แต่บวั ไม่สนใจไง”
“แล ้วถูกพาไปกักตัวทีไ่ หนรูไ้ หม”
ใบหน้าหวานส่ายน้อยๆ รู แ้ ต่ขา้ มสะพานไปอยู่บนเกาะ แต่อยู่
ตรงไหนไม่ได้สนใจ
“ดีไปที่รอดกลับมา พี่ใจไม่ดเี ลย กังวลไปหมด คิดว่าจะขาด
การติดต่อซะแล ้ว” อุสาหายใจโล่งอกเมือ่ พูดมาถึงตรงนี้
“ยุคไหนแล ้วพี่ จะมาจับขังลืมไม่ได้หรอก”
“โอเค ว่าแต่วนั นี้อยากไปเทีย่ วไหน”
“นอนพัก ดู ห นัง คุ ย กัน ไหม พรุ่ ง นี้ ไ ปพิพิธ ภัณ ฑ์ แล ว้ ก็ ส วน
พฤกษศาสตร์”
“ตกลงไปพรุ่งนี้ทเี ดียวใช่ไหม”
คนถูกถามพยักหน้าหงึกๆ วันนี้ขอนอนเอาแรงตุนไว ้ก่อนละกัน
“ใช่ วันนี้เราก็สั่งของขึ้นมากิน นั่งๆ นอนๆ พีอ่ สุ าจะได้พกั ด้วย”
เท่าที่รู้พอ่ี สุ าก็ทำ� งานหนัก แทบไม่ได้พกั ไหนจะโอทีอกี เงินเกินครึ่ง
ก็ส่งให ้ทางบ ้าน จนตอนนี้ทางบ ้านคือมั่นคงมากแล ้ว
“จัดไป พีส่ ั่งอาหารให ้ พีเ่ ลี้ยงเอง”
“ไม่ตอ้ งพี่ จอยกันหารสองเท่านัน้ ”
“เราก็แบบนี้”
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“บัวมาเทีย่ ว ไม่อยากเป็ นภาระ ทุกอย่างหารสอง โอเคตามนี้”
อุสาได้แต่ส่ายหน้าให้กบั นิสยั ญาติผูน้ อ้ ง ควา้ เมนู มาดู แลว้ สั่งอาหาร
จากห ้องครัวของโรงแรม
“ว่าแต่ พีท่ ำ� งานเป็ นไงบ ้าง”
“อย่ า งที่เ คยเล่า เงิน ดีม าก แต่ ง านหนัก เช่ น กัน บางทีพ่ีข อ
ท�ำโอด้วย งานโรงแรมก็แบบนี้”
คนฟังพยักหน้า ค�ำว่างานไม่มที างสบาย อยากได้เงินเราก็ต ้องจ่าย
ด้วยการลงแรงลงสมอง
“พีอ่ ยากกลับเมืองไทยไหม”
“พีท่ ำ� งานจนอายุสส่ี บิ แล ้ว ก็ตงั้ ใจว่าคงจะอีกสักหา้ หกปี ถา้ ไหว
พีม่ เี งินก้อนจ�ำนวนนึง เก็บไว ้ลงทุน” ถึงจะแบ่งส่งใหท้ างบา้ น แต่เธอ
ก็มเี งินของตัวเองส�ำหรับไว้ใช้ยามแก่
“รอบคอบมาก”
“เกิดมาโสดก็แบบนี้ พีร่ อเป็ นลูกจ้างเราอยู่” น�ำ้ เสียงของพีอ่ สุ า
ไม่น่าไว ้วางใจเลย แถมยังมองเธอแปลกๆ
“จ้างอะไรอะพี”่
“จ้างเลี้ยงลูกไง รับรองว่าไม่แพง เรายังสาวยังสวย มีโอกาส
มีเจ้าตัวเล็ก” พอได้ยนิ ค�ำเฉลย ใบหน้าสวยก็ถงึ กับกลอกตา ประหนึ่ง
ได้ยินเรื่องที่มนั สามารถเป็ นได้เพียงความฝัน ท�ำงานหัวหกก้นขวิด
ไม่เป็ นเวล�ำ่ เวลาอย่างเธอหรือจะแต่งงานมีลูก มองอย่างไรโอกาสโสด
ก็เยอะกว่าห ้าสิบเปอร์เซ็นต์
“พูดเอาฮาใช่ไหมเนี่ย”
“พีห่ วังกับเรานะ อายุเรายังไม่สามสิบ ยังมีเวลา แต่พน่ี ่ะหมดเวลา
แล ้ว ไม่อยากมีคู่ชวี ติ หรอก แก่เกินไป แต่เราน่ะมีโอกาส”
พีอ่ สุ าช่างไม่รูอ้ ะไรบ ้างเลย คนอย่างเธอถึงจะสวย แต่กน็ ะ โอกาส
เข ้าถึงเพศตรงข ้ามทีเ่ ข ้าใจหน้าทีก่ ารงานคือน้อยมาก เวลาแทบไม่มี
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“พีช่ ่วยพูดสิง่ ที่มนั เป็ นไปได้หน่ อย” เอ่ยพลางเดินไปเปิ ดตูเ้ ย็น
หยิบจานผลไมอ้ อร์เดิรฟ์ ออกมาวางบนโต๊ะ แลว้ หยิบเขา้ ปากเคี้ยวๆ
ท�ำหน้าย่น ขนลุกกับค�ำพูดของญาติผพู้ ่ี คนเราก่อนมีลูกก็ต ้องมีผวั ก่อน
ไม่สามารถข ้ามขัน้ ตอนได้ พีอ่ สุ าลืมความจริงข ้อนี้หรือเปล่า
“โลกนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ เราควรเริ่มมองหาใครได้แลว้ นะบัว
อย่าปล่อยให ้เวลาผ่านเลยไปแบบพี”่
“พ่อคุยกับพีใ่ ช่ไหมเนี่ย”
“คุณอาห่วงบัว”
“บัวรู ้ แต่มนั พูดยาก บัวเป็ นนักข่าว แทบไม่มเี วลา” ว่าพลาง
ถอนหายใจ ไม่รูก้ ลับไปจะไปอยู่แผนกไหน แค่พดู ถึงเรื่องงานก็เบือ่ รอ
ก่อนเลย
อุสามองหน้าญาติผูน้ อ้ งก็ได้แต่ย้ มิ นิสยั ของบัวบูชาเป็ นอย่างไร
ตนรูด้ ี แต่อายุของน้องยังน้อย อยากใหน้ อ้ งมีครอบครัวอบอุ่น มีลูก
มีหลาน ยิ่งเป็ นลูกคนเดียวก็ย่งิ สมควรมีครอบครัวเพือ่ จะได้ช่วยกัน
ดูแลยามแก่เฒ่า
“อย่ามองแบบนี้”
“พักผ่อนเสร็จลองเอาเรื่องทีพ่ บ่ี อกไปคิดดู หากเปิ ดใจหาไม่ยาก
หรอก” ไม่ยากเสียทีไ่ หน
“ผู ้ชายดีๆ ไม่ได้มขี ายในร้านสะดวกซื้อนะพี”่
“ก็ไม่ตอ้ งดีมาก แค่มคี วามรับผิดชอบและรักเรา ไม่ทำ� ร้ายใคร
ก็เพียงพอแลว้ คนดีไม่มบี นโลกนี้หรอกบัว ขอแค่ ไม่เลวเป็ นใช้ได้”
อุสาสรุปให้อกี ฝ่ ายเสร็จสรรพ
“เอาแบบนัน้ เลย”
“ใช่ ไม่ตอ้ งเลือก แค่เขารักเรา เขา้ ใจเรา รับขอ้ เสียของเราได้
คือทีส่ ุดแล ้ว บางทีคนดีอาจรับนิสยั ห่วยๆ แย่ๆ ของเราไม่ได้” พีอ่ สุ า
พูดอีกก็ถกู อีก ประเด็นคือจะไปหาทีไ่ หน คนอย่างเธอไม่เคยจีบใครก่อน
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ไม่เคยอ่อยใครด้วย

เสื้อผา้ ทีเ่ อามาก�ำหนดสิบหา้ วัน มีเสื้อคลุมตัวเก่งของเธอใส่ซำ�้

จนมันมีกลิน่ แลว้ คงเพราะเมื่อวานออกไปเที่ยวตะลอนทัง้ วันก็เลย
ส่งกลิน่ ของบางอย่างคือถ ้าชอบก็ใช้จนสิ้นอายุการใช้งาน เสื้อตัวนี้คอื
ตัวโปรด คงได้เวลาซักแล ้ว ว่าจะส่งซักกับทางโรงแรม
มือบางลว้ งกระเป๋ าเสื้อทัง้ ด้านในและด้านนอก หัวคิ้วขมวด
เข ้าหากันเป็ นปมด้วยความสงสัย มือขยับช้าๆ ในกระเป๋ า พบสิง่ ของ
บางอย่างแล ้วหยิบออกมา แม่เจ้า นี่มนั แฟลชไดร์ฟนี่
“มาอยู่น่ไี ด้ไง ไม่ใช่ของเรานี่นา”
มันมาอยู่กบั เราได้ไง ค�ำถามผุดขึ้นในหัวของเธอ ความสงสัย
หลั่งไหลเข ้ามารอบทิศทาง และอยากรู้ว่าไอ้ไฟล์ในนี้มนั คืออะไรกันแน่
มันแปลกๆ แล ้วนะ มันไม่ธรรมดาแล ้ว หรือจะเป็ นของเพือ่ น เพราะ
เสื้อตัวนี้เธอชอบเอาไปสวมเวลาท�ำงานด้วย แต่กเ็ พิง่ ซักก่อนเอามานะ
“เปิ ดดีไหม” งึมง�ำกับตัวเอง บางทีมนั อาจติดอยู่ในกระเป๋ าก็ได้
แล ้วก็หลับตานับนิ้วไปมาเอาทีพ่ อใจ เปิ ด ไม่เปิ ด เปิ ด ไม่เปิ ด วนเวียน
ซ�ำ้ ๆ สุดท ้ายคือ...
“เปิ ดก็เปิ ด”
ยกโน้ตบุก๊ ของตัวเองออกมา แล ้วเสียบแฟลชไดร์ฟ ข ้อมูลเป็ น
รูปแบบแปลกๆ และมีไฟล์ชอ่ื ส�ำคัญๆ อะไรหลายอย่าง มันบ ้ามากเลย
เกี่ยวกับองค์กรอะไรสักอย่าง ที่สำ� คัญมีแผนที่ดว้ ย มันอะไรกันเนี่ย
ชื่อองค์กรแปลกๆ และคนทีจ่ ะให ้ค�ำตอบแก่เธอได้กน็ ่าจะเป็ น...
“ชีคฟาอิด ใช่ ท่านคนเดียวเลย”
พอนึกย้อนไป วันแรกเหยียบสนามบินร่างกายของเธอกระแทก
กับใครบางคนระหว่างเดินออกจากหอ้ งน�ำ้ หญิง จากนัน้ ก็มกี ลุ่มคน
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เดินตามเธอ และวิง่ ตามจนเรื่องต่างๆ มันวุ่นวาย หรือจะเป็ นเพราะ
ไอ้แฟลชไดร์ฟนี่กนั นะ มันน่าจะใช่ ช้าไม่ได้แล ้ว ต้องรีบไปพบชีคฟาอิด
เดีย๋ วนี้
เธอคว ้ากระเป๋ าเป้ ใบเล็ก และมือถือ ทีช่ าร์จ พาสปอร์ต อะไร
ส�ำคัญก็เอามาด้วย พร้อมน�ำ้ หนึ่งขวด หัวใจเต้นกระหน�ำ่ วิญญาณ
นักข่าวก�ำลังเขา้ สิง เมือ่ เอารายชื่อ เอาชื่อองค์กร ลองเสิรช์ ในมือถือ
ก็ถงึ กับผงะ นี่มนั องค์กรก่อการร้ายชัดๆ
“อุย๊ คุณคะ จะไปไหนคะ อาหารเย็น..”
“ไม่ๆ ฉันจะไปขา้ งนอก ว่าแต่ รู้จกั ชีคฟาอิดไหม” หญิงสาว
ผู ้เป็ นพนักงานอึกอัก มีสหี น้าประหลาด แต่กพ็ ยักหน้าทีส่ ุด
“มีอะไรหรือเปล่าคะ”
“ฉันต้องการพบเขา”
“ท่านชีคไปร่ วมงานเลี้ยงวันเกิดของญาติค่ะ” พนักงานคนนัน้
พูดแล ้วยิ้ม แต่สายตาทีม่ องเธอเหมือนดูแคลนมันอย่างไร โคตรเกลียด
สายตาแบบนี้ แต่เวลาหน้าสิว่ หน้าขวานมันใช่เวลามาเยาะเย้ยไหมเนี่ย
บ ้าเอ๊ย
“ทีไ่ หน”
“ก็...”
“ช่างเหอะ ไปละ” เดินเร็วๆ ตรงไปยังลิฟต์ อาหารมื้อเย็นเห็นว่า
ชีคฟาอิดใหพ้ นักงานจัดมาเสิรฟ์ แต่ไม่สนใจแลว้ เธอหยิบแซนด์วชิ
มาใส่กระเป๋ าสองอันไว้แก้หวิ ชีวติ นักข่าวแบบเธอ กินง่ายนอนง่ายเสมอ
“แล ้วคุณจะไปไหน”
“เรื่องของฉัน” จบนะ ไม่ตอ้ งมาถามอีก เหวีย่ งสายตาขวางๆ
ไปให ้ เจ้าหล่อนถึงกับกลืนน�ำ้ ลาย ถึงจะสวยตาคมแต่ขอบอกเลยว่า
หากได้จกิ ใครแล ้ว เธอก็ดุกร้าวไม่แพ ้คนประเทศนี้หรอก
มือถือชาร์จแบตมาเต็มพิกดั เธอรีบต่ อสายหาชีคฟาอิด แต่
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จนสายตัดเขาก็ไม่ได้รบั ก�ำลังคิดว่าจะติดต่อหาใคร ท�ำไมนะ เวลา
เร่ ง รีบ อะไรๆ มัน ถึง ไม่เ ป็ น ใจไปซะหมด สามวัน ที่เ ที่ย วกับ พี่อุส า
มันดีมากๆ แต่ตอนนี้เธอร้อนใจจนไม่อยากไปไหน จนกว่าจะได้เจอ
ชีคฟาอิด
“ไปไหนครับมาดาม” ใช่ค่ะ พนักงานชายหน้าประตูคอ้ มศีรษะ
และเข ้ามาสอบถามอย่างเป็ นมิตร
“ฉันต้องการแท็กซี”่
“เดีย๋ วผมเรียกใหค้ รับ” ชายคนนัน้ หันไปต่ อสายทันที แต่ มี
แท็กซี่ว่างคันหนึ่งแล่นมาจอดตรงหน้าเธอพอดี เมื่อเห็นว่าว่างเธอ
จึงโบกมือใหพ้ นักงานว่าไม่ตอ้ งแล ้ว เธอมีรถออกไปข ้างนอกแล ้ว ไม่รู ้
ไปไหนนั่นแหละประเด็น
“ไปไหนครับมาดาม” น่าจะเป็ นค�ำทีบ่ ริษทั อบรมพนักงานใหพ้ ูด
กับชาวต่างชาติ แต่ช่างเหอะ ไปไหนดีละ่ บ ้านหลังทีใ่ ช้กกั ตัวเธอก็ไม่รู ้
ว่าอยู่ทไ่ี หน อ้อ มีนามบัตร ใช่ๆ นามบัตรทีค่ ุณซาเมดให้ไว้ เธอค้น
ในกระเป๋ าแล ้วยืน่ ให ้พนักงานขับรถดู
“ไปทีน่ ่ี”
“อ้อ ครับ”
บัวบูชารู้สกึ ตื่นเต้นมากๆ เพียรกดมือถือหาท่านชีค แต่เขาก็ยงั
ไม่รบั จึงตัดสินใจโทร.หาคุณซาเมด แลว้ เธอก็ไม่ผิดหวัง ฝ่ ายนัน้
กดรับสาย เธอถอนหายใจด้วยความโล่งอก อย่างน้อยก็ตดิ ต่อฝ่ ายนัน้
ได้สำ� เร็จ พวกเขาคงมีคำ� ตอบให้ว่าสิง่ ทีเ่ ธอรูเ้ ห็นมันเกี่ยวข ้องกับอะไร
ซึง่ มันน่าจะมีผลประโยชน์ของประเทศชาติเข ้ามาเกี่ยวข ้อง เธอไม่อยาก
รับรู ้แต่กต็ ้องมารู ้มาเห็น บางส่วนทีเ่ ป็ นภาษาถิน่ เธอไม่ได้อ่าน อ่านคร่าวๆ
เฉพาะทีเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
“สวัสดีครับ”
“ฉันเอง บัวบูชา” เธอรีบตอบกลับเป็ นภาษาอังกฤษเมือ่ ทางนัน้
86 ชีคเผด็จรัก

กรอกเสียง
“อ้อ ครับ ผมจ�ำได้”
“คุณซาเมด เจ้านายของคุณอยู่ท่ไี หน ฉันต้องการพบเขาด่วน
ด่วนที่สุดด้วย” น�ำ้ เสียงร้อนรนไปตามสาย ได้ยินเสียงดนตรีแทรก
เข ้ามา พวกเขาน่าจะอยู่ในงานเลี้ยงเหมือนทีพ่ นักงานผู ้หญิงบอก
“ครับ สักครู่”
ฝ่ ายนัน้ ใหร้ อ เธอก็ตอ้ งรอ ตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินแล ้ว เห็น
แสงสุดท ้ายร�ำไรริมขอบฟ้ า มีแต่ความมืดปกคลุม และมีเพียงแสงสว่าง
ของไฟรายทาง ถามว่าเยอะหรือเปล่า ก็เยอะอยู่นะ แต่ทำ� ไมเธอจึง
รูส้ กึ ถึงความผิดปกติ เส ้นทางทีร่ ถขับเหมือนออกจากนอกเมืองเรื่อยๆ
“คุณ”
“ครับมาดาม”
“ฉันให ้คุณไปบริษทั ”
“ผมจะพาไปทางลัดครับ เร็วหน่อย”
ทางนัน้ พูดเรื่อยๆ มีเหลือบตามองเธอผ่านทางกระจกมองหลัง
เธอสบตาอีกฝ่ ายเช่นกัน หมอนั่นหลบสายตา แน่ชดั เลย พิรุธเด่นมาก
“จอดรถ”
“ตรงนี้เปลีย่ วและมืด อย่าเลยครับ เดีย๋ วก็ถงึ มาดามใจเย็นๆ”
หมอนั่นพูดอังกฤษได้ แสดงว่าผ่านการฝึ กฝนมาอย่างดี และน่ าจะ
ฟังบทสนทนาระหว่างเธอกับคุณซาเมดออก ไม่ได้การแลว้ ต้องรีบ
ออกจากรถคันนี้ ผิดปกติเกินไป ยิง่ ขับก็ยง่ิ เปลีย่ ว แม ้จะมีไฟส่องสว่าง
แต่ เขา้ ใจไหมว่า มันออกนอกเมืองมาเรื่อยๆ ไม่น่าจะใช่ ทางที่เธอ
ต้องการไป
“ฉันบอกให ้จอดรถ”
“จอดไม่ได้”
“บา้ เอ๊ย บอกใหจ้ อดไงวะ” แล ้วเธอเขา้ ไปยื้อแย่งหักพวงมาลัย
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ได้ยนิ เสียงห ้าวทุมตะโกนถามเข
้
้ามาในมือถือ เสียงของชีคฟาอิด
“ช่วยฉันด้วย ชีคฟาอิด ช่วยด้วย”
“โอ๊ย! อีหมาบ ้า”
ใช่ พอสิ้น เสีย งตะโกน เธอก็ จ ดั การกัด แขนของไอ้ค นขับ
รถเสียหลักส่ายไปมา ไอ้คนขับร้องเสียงดัง มันรีบเบรกกะทันหัน ท�ำให ้
รถไปกระแทกกับฟุตปาธ บัวบูชาต้องรีบพาตัวเองออกมาจากรถแล ้ว
วิง่ หนีไม่คดิ ชีวติ เธอวิง่ เข ้าไปในความมืดเพือ่ หาทีซ่ ่อน
ความซวยมันมาเยือนบ่อยเกินไปหรือเปล่า ว่าจะเที่ยวอย่ าง
มีความสุข ก็ตอ้ งมาเจออะไรแบบนี้ หอบหายใจตัวโยน และใช่ มือถือ
ของเธอยังไม่ได้วางสาย ปลายสายจึงรับรูท้ กุ อย่าง
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