
ไพลินน�้ำเงินครำม...เทพโอซิริส มหำเทพผู้ยิ่งใหญ่ ดลบันดำล
ให้เกบ็เกี่ยวผลติผลได้อุดมสมบูรณ์ 

ล�ำแสงสทีองก�ำลงัลำลบัขอบฟ้ำไปอกีหนึ่งวนั ชคีกำเบรยีน นูลดำห์ 

ชคีแห่งรฐัอลัซำดำห์นั่งหน้ำเคร่ง สองมอืใหญ่กมุขมบัด้วยควำมร้อนใจ เป็น

เวลำกว่ำสองเดือนแล้วที่เขำได้รับมอบหมำยจำกองค์สุลต่ำนอัลเดวำนำส 

ประมุขผู้ปกครองสำธำรณรฐัอลับำเรยี ให้ตำมหำสิ่งส�ำคญัที่หำยไป แต่ว่ำ

ข่ำวครำวทุกอย่ำงยังคงไร้วี่แววพบเจอ ในขณะที่ระยะเวลำขีดเส้นตำยก็ 

ใกล้เข้ำมำทุกขณะ เขำมเีวลำอกีไม่ถงึเดอืนด้วยซ�้ำ

ไพลินสีครำม...ชีคกำเบรียนท่องควำมส�ำคัญของอัญมณีเม็ดนี้ได้

ขึ้นใจ แม้ตลอดชีวตินี้ตัวเขำไม่เคยมีโอกำสได้สัมผัสแตะต้องกับอัญมณีที่

ไม่สำมำรถประเมินค่ำได้ แต่เขำรู้ดีถึงควำมส�ำคัญของอัญมณีที่องค์เทพ 

โอซิริสประทำนมำให้แก่ชำวอัลบำเรียทุกคน  สีน�้ำเงินครำมน�ำมำซึ่งควำม

อุดมสมบรูณ์แห่งพชืพรรณ แต่มำ ณ บดันี้กลบัสญูหำยไปด้วยฝีมอืโจรกรรม 

ของคนละโมบที่บังอำจขโมยของล�้ำค่ำไปจำกสุสำนแห่งกษัตริย์ สุสำนที่

บทน�ำ
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เปรยีบดั่งเป็นสมบตัขิองประชำชนชำวอลับำเรยีทุกคน

แววตำหวั่นวิตกของชีคกำเบรียนฉำยชัดอยู่บนใบหน้ำที่ผ่ำนร้อน

หนำวมำมำกกว่ำเจด็สบิปี หำกในเรว็วนันี้เขำยงัไม่ได้ข่ำวคบืหน้ำ เขำคงท�ำให้

ชำวอลับำเรยีผดิหวงั ชคีชรำแห่งรฐัอลัซำดำห์ทอดถอนใจอย่ำงกลดักลุม้ ถ้ำ

เรื่องนี้จบลงเมื่อไร เหน็ทเีขำคงต้องวำงมอื และหนัหลงัให้แก่ทุกสิ่งเสยีที

ณ อำคำรใหญ่ที่สูงที่สุดของรัฐอัลซำดำห์ รัฐเก่ำแก่ที่ตั้งอยู่ทำง
ตอนเหนอืของสำธำรณรฐัอลับำเรยี

ชำยหนุม่ร่ำงสงูใหญ่ยนืทอดมองออกไปยงัด้ำนนอกตวัตกึจำกควำม

สูงชั้นที่ห้ำสิบ ดวงตำคมกริบดุจเหยี่ยวทะเลทรำยจ้องมองอำณำจักรของ

ตระกลูอลับำรอมที่ก�ำลงัแผ่ขยำยอทิธพิลครอบคลุมไปทั่วรฐัอลัซำดำห์อย่ำง

พึงพอใจ ริมฝีปำกบำงเฉียบเหยียดยกขึ้นคล้ำยเย้ยเยำะต่อทุกสรรพสิ่ง  

สองตระกลูใหญ่ของอลัซำดำห์ที่เป็นคูแ่ข่งกนัมำยำวนำน...อลับำรอมร�่ำรวย

มเีงนิล้นฟ้ำ จะเนรมติสิ่งใดกไ็ด้ภำยในพรบิตำ แต่เกยีรตยิศทุกอย่ำงกลบั

ตกอยู่ในมอืของตระกูลที่มแีต่ตวัอย่ำงนูลดำห์   

“คณุชำมำล์ครบั” เสยีงเรยีกของคนสนทิที่ก้ำวเดนิเข้ำมำในห้องท�ำให้

อกีฝ่ำยหนัหน้ำกลบัมำมอง

“มีอะไร” ชำมำล์ทำยำทคนโตของตระกูลอัลบำรอมถำมเสียงทุ้มต�่ำ 

ในน�้ำเสยีงเตม็เปี่ยมไปด้วยอ�ำนำจที่ท�ำให้ใครๆ ต่ำงกลวัเกรง

“มคีนต้องกำรมำเสนอของบำงอย่ำงให้ครบั” 

ชำมำล์เลกิคิ้ว ก่อนเอ่ยเสยีงหยนัเหมอืนกบัไม่ใส่ใจสิ่งของนั้นสกันดิ 

“มนัส�ำคญัมำกถงึขนำดที่ฉนัต้องไปดูด้วยตวัเองใช่ไหม” 

“คนเสนอบอกว่ำ ถ้ำคุณชำมำล์ไม่ดูจะเสียใจครับ” ซำอิมรำยงำน 

เจ้ำนำย 

ชำมำล์ท�ำหน้ำไม่สนใจ “ไปบอกเขำ ฉนัไม่เคยเสยีใจ โดยเฉพำะถ้ำ

มใีครสกัคนมำชี้น�ำว่ำฉนัควรจะท�ำอะไร”
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“ครบั” ซำอมิพยกัหน้ำรบัค�ำสั่ง แล้วเดนิกลบัออกไป

สองนำทีต่อมำ ซำอิมได้เดินกลับเข้ำมำในห้องอีกครั้งด้วยสีหน้ำ

เคร่งเครยีดยิ่งกว่ำเดมิ “คุณชำมำล์ครบั ผมเกรงว่ำเรื่องนี้จะไม่ธรรมดำ”

“ท�ำไม” ชำมำล์เงยหน้ำขึ้นมองลูกน้องคนสนทิด้วยแววตำแขง็กร้ำว 

สีหน้ำของซำอิมไม่สู้ดีนัก ยำมเมื่อต้องเอ่ยปำกตอบเจ้ำนำยตนเอง 

“เกี่ยวกบัสร้อยที่หำยไปครบั”

ชำมำล์รบัรู้ในทนัท ีค�ำว่ำ ‘สร้อยที่หำยไป’ ต้องมคีวำมเกี่ยวพนักบั

อัญมณีแห่งอัลบำเรียที่หำยไปอย่ำงไร้ร่องรอย พร้อมๆ กับเรื่องรำวที่ถูก

ปกปิดเป็นควำมลับ แต่ก็ยังไม่อำจหลุดรอดสำยข่ำวของเขำไปได้ เขำรู้ 

แม้กระทั่งว่ำชคีกำเบรยีนได้รบัมอบหมำยจำกองค์สลุต่ำนให้ตดิตำมอญัมณี

ที่หำยไป...ไพลนิสคีรำม

และถ้ำเขำโชคดไีด้มนัมำไว้ในมอื กค็งเป็นครำวเครำะห์ของตระกูล 

นลูดำห์ ที่นอกจำกจะไร้ทำยำทผูส้บืเชื้อสำยแล้ว ยงับกพร่องต่อหน้ำที่อย่ำง

ที่ไม่อำจให้อภยัได้

“ฉนัจะให้เวลำห้ำนำท ีไปพำเข้ำมำ” ชำมำล์สั่งเสยีงเยน็

ซำอิมเดินกลับออกไปและเข้ำมำใหม่อีกครั้งพร้อมกับชำยร่ำงท้วม

ท่ำทำงหลุกหลกิคนหนึ่ง

“มอีะไรว่ำมำ” ชำมำล์ถำมด้วยน�้ำเสยีงเยน็เฉยีบ 

“ผมมขีองดมีำเสนอ”

“เหลอือกีสี่นำท”ี ชำมำล์พูดเสยีงเรยีบ แต่แววตำกลบัดุดนัยำมมอง

หน้ำคู่สนทนำ จนท�ำให้อกีฝ่ำยถงึกบัเหงื่อตก

“สำมนำท”ี 

“คุณชำมำล์ให้เวลำห้ำนำท ีหมดจำกนี้ ต่อให้เป็นของดแีค่ไหน คุณ

ชำมำล์กไ็ม่สนใจ” ซำอมิเน้นย�้ำให้คนน�ำของมำเสนอรบัรู้และรบีเจรจำเสยี

“เอ่อ...เอ่อ...คอืผมมไีพลนิมำขำย” ชำยร่ำงท้วมพดูออกมำได้ในที่สดุ

หลงัจำกลงัเลอยู่ชั่วอดึใจ เพรำะของที่ตนเองน�ำมำเสนอขำยมคี่ำมำก และ
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ถ้ำเกดิผดิพลำดอะไรขึ้นมำแม้แต่น้อย นั่นหมำยถงึควำมตำยสถำนเดยีว

สหีน้ำชำมำล์เรยีบเฉยเหมอืนไม่สนใจและไม่ได้เอย่ถำมอะไรออกมำ

แม้แต่ค�ำเดียว เพียงแต่ก้มมองนำฬิกำพร้อมทั้งเอ่ยถึงเวลำที่เหลือ “ครึ่ง

นำท”ี

“มะ...มันเป็นไพลินจำกสร้อยในสุสำน มีคนฝำกมำขำย ผมคิดว่ำ 

นอกจำกคุณชำมำล์ คงไม่มใีครกล้ำรบัซื้อ” ชำยร่ำงท้วมเลิ่กลั่กปำกสั่น ไม่

เคยเจอใครที่ท�ำท่ำโอหงัและถอืดไีด้มำกขนำดนี้มำก่อน 

“เท่ำไหร่” ค�ำถำมสั้นๆ ออกมำจำกปำกบำงหยกัสวยได้รูป

“ห้ำล้ำนเหรยีญยเูอสดอลลำร์ครบั” ชำยร่ำงท้วมเอ่ยตอบด้วยน�้ำเสยีง

ตื่นๆ 

“เอำของมำด้วยหรอืเปล่ำ” ชำมำล์ถำมต่อ

ชำยร่ำงท้วมพยกัหน้ำแล้วล้วงมอืไปหยบิห่อผ้ำเลก็ๆ ในกระเป๋ำเสื้อ

ส่งให้ชำยหนุ่ม

ชำมำล์เอื้อมมอืออกไปรบัและแกะห่อผ้ำออกดเูพื่อตรวจสอบสิ่งที่อยู่

ข้ำงในว่ำเป็นของจริงหรือของเลียนแบบ ประกำยแวววำวน�้ำเงินครำมที่

สะท้อนเจิดจ้ำทำ่มกลำงแสงสว่ำงภำยในห้องท�ำให้ชำยหนุ่มนิ่งชะงักไป ถ้ำ

เป็นของเลยีนแบบคงเป็นของเลยีนแบบที่เหมอืนมำก

“แน่ใจได้ยงัไงว่ำเป็นของแท้” ชำมำล์ถำมขึ้นอกีครั้ง

“ของแท้แน่นอนครบั ผมกล้ำเอำหวัเป็นประกนั” 

“ฉนัให้ได้แค่ห้ำหมื่น” ชำมำล์เงยหน้ำขึ้นมำจ้องหน้ำอกีฝ่ำย

“แต่ว่ำมนัเป็นไพลนิที่ประเมนิรำคำไม่ได้ แค่ห้ำหมื่น...” ชำยร่ำงท้วม

อกึอกั แต่ไม่กล้ำพูดต่อเมื่อเจอแววตำดุดนัของชำมำล์ที่จ้องเขมง็

“ถงึมนัจะมค่ีำมำกแค่ไหน ส�ำหรบัฉนัมนักแ็ค่เศษหนิที่ต้องเกบ็ไว้ใน

ตู้เซฟ ฉนัให้นำยได้แค่นี้ ถ้ำไม่พอใจเชญิกลบัไป แต่สิ่งหนึ่งที่นำยควรรู้ไว้ 

ถ้ำข่ำวนี้รั่วไปถงึหูชคีกำเบรยีน นำยจะไม่ได้อะไรแม้แต่แดงเดยีว นอกจำก

นั้นชวีติกอ็ำจไม่เหลอื” ชำมำล์เอ่ยเตอืนเสยีงเหี้ยม
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“เอำละ หมดเวลำห้ำนำท ีออกไปได้แล้ว”    

“เอ่อ คอื ห้ำหมื่นกไ็ด้ครบั” ชำยร่ำงท้วมก้มหน้ำก้มตำตอบเสยีงเบำ 

เขำไม่อำจเอำอนำคตที่ไม่แน่นอนมำเสี่ยงให้ลำภหลดุลอย ถงึอย่ำงไรได้น้อย

ก็ดีกว่ำไม่ได้อะไรเลย เพรำะทั่วทั้งอัลซำดำห์ นอกจำกผู้ชำยที่ชื่อ ชำมำล์  

อลับำรอม แล้ว คงไม่มใีครใจกล้ำรบัซื้อของสูงค่ำชิ้นนี้แน่นอน

“ฉนัจะไม่ถำมนำยอกีครั้งว่ำเป็นของจรงิหรอืไม่ เพรำะนำยคงรู้ด ีถ้ำ

ฉนัรู้เองภำยหลงั ผลของกำรโกหกมนัจะลงเอยรูปแบบไหน และฉนัจะไม่

ถำมนำยว่ำได้ของมำได้ยงัไง เพรำะมนัไม่มคีวำมหมำยอะไรส�ำหรบัฉนัแม้แต่

น้อย” ชำมำล์เอ่ยเสยีงเยน็เฉยีบ “แต่จ�ำไว้ ถ้ำยงัอยำกมชีวีติอยู ่อย่ำปรปิำก

บอกเรื่องนี้กบัใคร” 

“ครบัๆ” คนถูกสั่งพยกัหน้ำหงกึๆ รบั ร่ำงทั้งร่ำงสั่นเทิ้มไปกบัค�ำขู่

เสยีงเหี้ยมเอำจรงิของคนที่อยู่เบื้องหน้ำ 

“ซำอมิ จดักำรเรื่องเงนิด้วย” ชำมำล์หนัไปสั่งคนสนทิ

ซำอมิพยกัหน้ำ แล้วเดนิน�ำชำยร่ำงท้วมออกไปรบัเงนิห้ำหมื่นตำมที่

ได้ตกลงไว้ 

คล้อยหลงัทั้งสองคน ชำมำล์เหยยีดยิ้มมองไพลนิสนี�้ำเงนิครำมที่วำง

อยู่บนห่อผ้ำอย่ำงสำแก่ใจ ยิ่งนึกว่ำไพลินเม็ดนี้เป็นสิ่งที่ชีคกำเบรียนก�ำลัง

ตำมหำอย่ำงเอำเป็นเอำตำย ชำยหนุม่กย็ิ่งพงึพอใจ เพรำะมนัช่วยไม่ได้จรงิๆ 

ที่ของส�ำคัญชิ้นนี้ได้ตกมำถึงมือของเขำก่อน และเขำจะใช้มันท�ำให้ชีคแห่ง 

อลัซำดำห์ต้องทุรนทุรำยกบักำรตำมหำ พร้อมๆ กบักำรเสยีหน้ำอย่ำงที่สุด

ที่ไม่มปีัญญำหำของกลบัไปคนืได้

ชำมำล ์อลับำรอม จ้องมองอญัมณลี�้ำค่ำของชำวอลับำเรยีดว้ยควำม

รู้สึกพิศวง สีน�้ำเงินแวววำวส่องประกำยเจิดจ้ำสวยงำมจนหำที่ติไม่ได้ 

ประเมนิจำกสำยตำกร็ู้ว่ำเป็นของที่ไม่อำจตอีอกมำเป็นตวัเงนิได้จรงิๆ 

นี่น่ะหรอื...ไพลนิสคีรำมแห่งต�ำนำนที่ถูกกล่ำวขำนมำช้ำนำน ชำมำล์

รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเมื่อนึกถึงควำมส�ำคัญของอัญมณีเม็ดนี้ที่มีต่อชำว 



10  l  แ ผ น รั ก ไ พ ลิ น ท ะ เ ล ท ร ำ ย

อลับำเรยี ถงึแม้คนรุ่นใหม่อย่ำงเขำจะมคีวำมเชื่อในเรื่องนี้น้อยมำก และก็

ไม่เคยกลวัอำถรรพ์ในเรื่องต่ำงๆ ตำมที่เคยได้ยนิมำ แต่เหตุที่เขำรบัซื้อไว้ 

ก็ไม่ใช่เพรำะควำมงำมล�้ำค่ำหรืออยำกเก็บไพลินเม็ดนี้ไว้กับตัว ไม่เลย... 

ชำมำล์บอกตนเองภำยในใจ สมบัติของชำติก็ควรกลับไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่ 

เพยีงแต่ตอนนี้ยงัไม่ถงึเวลำส่งคนืกลบัไปเท่ำนั้นเอง



หญงิสำวร่ำงสูงโปร่งสองคนเดนิแบกเป้ใบใหญ่สหีม่นเคยีงข้ำงกนั
ออกมำจำกประตูผู้โดยสำรขำเข้ำภำยในสนำมบินของรัฐอัลซำดำห์ ดวงตำ

กลมโตสองคู่แยกกันมองซ้ำยขวำเพื่อหำป้ำยชื่อของตนเอง ครั้นเห็นแผ่น

กระดำษที่โบกไปมำเด่นกว่ำใคร หญงิสำวทั้งสองจงึเดนิเข้ำไปหำด้วยสหีน้ำ

โล่งใจ

“ทำงนี้ครบั มสิสริดำ มสิสริรนิ” ชำยวยักลำงคนก้มศรีษะให้หญงิสำว

ทั้งสองคนอย่ำงไม่ลังเล ด้วยรู้ในทันทีว่ำหญิงสำวที่มีใบหน้ำเหมือนกันจน

แยกไม่ออกคู่นี้ คอืคนที่ตนเองก�ำลงัรอคอย

“คุณรำฟัซให้ผมมำรบัครบั” ชำยวยักลำงคนเอ่ยบอกพร้อมรอยยิ้ม 

“ค่ะ แต่ขอท�ำธุระส่วนตวัสกัครู่นะคะ” หญงิสำวคนหนึ่งตอบ แล้ว

หันไปมองหน้ำหญิงสำวอีกคนที่มีใบหน้ำเหมือนกันรำวกับว่ำเป็นคน 

คนเดยีวกนั “เดอืน รออยู่นี่ก่อนนะ เดี๋ยวดำวขอไปเข้ำห้องน�้ำก่อน”

“ให้เดอืนไปเป็นเพื่อนด้วยไหม” สริรนิถำมพี่สำวฝำแฝด 

“ไม่เป็นไร ห้องน�้ำอยู่แค่ตรงนั้นเอง” สิรดำชี้ไปยังป้ำยบอกทำงไป

๑
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ห้องน�้ำ

สริรนิพยกัหน้ำเบำๆ เป็นเชงิรบัรู้ จำกนั้นแฝดผู้พี่จงึผละเดนิตรงไป

ตำมทำงที่ป้ำยชี้บอก สริดำใช้เวลำเดนิหำห้องน�้ำอยูอ่ดึใจ เมื่อท�ำธรุะส่วนตวั

เสรจ็เรยีบร้อยจงึเดนิกลบัออกมำทำงเดมิ

หญงิสำวเดนิออกมำตำมทำงเลก็ๆ หน้ำห้องน�้ำ ก่อนจะชะงกัยนืนิ่ง 

เมื่อสำยตำสะดุดกบัภำพเบื้องหน้ำที่ขวำงทำงเดนิของตนเองเข้ำพอด ี  

“อะไรจะซี้ดซ้ำดขนำดนั้น” สริดำพูดพลำงส่ำยหวัพร้อมกบัหยบิแว่น

กันแดดสีด�ำขึ้นมำสวม เพื่อป้องกันภำพอุจำดของคู่ชำยหญิงที่ยังไม่รู้ว่ำ 

มบีุคคลที่สำมเข้ำมำเหน็บทพลอดรกัของคู่ตนเอง 

“อื้ม อื้ม” สริดำกระแอมส่งสญัญำณสองครั้ง แต่บคุคลทั้งสองเหมอืน

ไม่ได้ยิน จนเธอเริ่มทนไม่ไหว เมื่อตนเองเห็นแวบๆ ว่ำมือฝ่ำยชำยเริ่ม 

ออกอำกำรเลื้อยไม่อยู่นิ่ง 

“คุณคะ คุณ ฉนัขอขดัเวลำของพวกคุณนดิหนึ่งนะคะ หยุดจูบกนั

สกัห้ำวนิำทเีถอะค่ะ ขอทำงให้ฉนัเดนิผ่ำนสกันดิ”

ชำยหญิงคู่นั้นผละออกจำกกันทันทีที่สิรดำพูดจบ โดยฝ่ำยหญิงยัง

ยิ้มใบหน้ำระเรื่อ ส่งสำยตำเชิญชวนฝ่ำยชำยอย่ำงที่ไม่แม้แต่จะหันมำ 

มองหน้ำสริดำให้เสยีเวลำ ผดิกบัฝ่ำยชำยที่ตสีหีน้ำเรยีบนิ่ง และหนัมำจ้อง

หน้ำคนขดัจงัหวะด้วยสำยตำคมกรบิ ก่อนจะเบี่ยงตวัเปิดทำงให้เธอเดนิผ่ำน 

สิรดำรีบเดินผ่ำนคนทั้งคู่ออกไป แต่ในจังหวะที่เดินผ่ำน เธอรู้สึก 

เหมอืนโดนฝ่ำยชำยกวำดสำยตำมองทั่วทั้งตวัตั้งแต่ศรีษะจดปลำยเท้ำ จน

ตนเองอดไม่ได้ที่จะฮึดฮัด ต้องบ่นระบำยออกมำเป็นชุดด้วยภำษำไทย  

ยำมเมื่อเดนิผ่ำนคนทั้งคู่มำแล้ว

“คนอะไรหน้ำตำกด็ ีแต่ไร้มำรยำทสดุๆ ที่สำธำรณะแท้ๆ กลบัมำฟัด

กนัแบบไม่อำยฟ้ำอำยดนิ คงนกึว่ำตวัเองก�ำลงัลงแข่งกฬีำในสถำนเรงิรมย์

อยูใ่ช่มั้ยเนี่ย ถงึได้วำดลลีำเล่นกนัซะเตม็ที่ คงกะชงิถ้วยเอำคะแนนเตม็ ถงึ

ไม่สนใจคนอื่นขนำดนั้น แย่! นสิยัเสยี ท่ำทำงกด็ูเป็นผู้ดไีฮโซ แต่ไม่มจีติ
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ละอำยต่อสถำนที่ ฮ ึอย่ำงนี้แหละคนเขำถงึได้พูดกนัว่ำ ยิ่งรวยหน้ำยิ่งหนำ 

ไอ้เรำกเ็พิ่งเคยเหน็กบัตำ อี๋...ผู้ชำยน่ำรงัเกยีจ หน้ำเหมอืนมนุษย์หื่นกำมที่

เพิ่งหลุดออกมำจำกถ�้ำไม่มผีดิ”

ชำยหนุ่มที่ถูกพำดพิงถึงหำยใจแรงพร้อมกับหันขวับไปจ้องเขม็งใส่

แผ่นหลงัของหญงิสำวร่ำงสูงโปร่งที่เดนิผ่ำนไปด้วยแววตำกรุ่นโกรธไม่พอใจ 

ผูห้ญงิคนนั้นเป็นคนไทย และก�ำลงัด่ำลบัหลงัเขำด้วยภำษำไทย ภำษำที่เขำ

รู้ควำมหมำยทุกถ้อยค�ำอย่ำงไม่มตีกหล่น    

“คุณชำมำล์เป็นอะไรไปคะ” ทรีน่ำ สำวสวยที่มีดีกรีเป็นถึงนำงงำม 

ปีล่ำสุด คู่ควงหมำดๆ ของ ชำมำล์ อัลบำรอม ถำมขึ้นเมื่อเห็นสีหน้ำ 

เคร่งเครยีดของชำยหนุ่ม

“ไปซะ!” ชำมำล์กระชำกเสยีงห้วนตอบอย่ำงไม่ใส่ใจ

“อะไรนะคะ...” ทรีน่ำถำมเสียงตื่นตระหนก ดวงตำสำวสวยมีแวว

ตกใจระคนงุนงง ไม่เข้ำใจอกีฝ่ำยว่ำท�ำไมถงึท�ำท่ำไม่พอใจ ทั้งๆ ที่เขำกด็ู

เหมอืนจะพอใจในตวัเธอไม่น้อย   

สีหน้ำมึนตึง ดวงตำฉำยแววไร้เยื่อใยของชำยหนุ่ม ท�ำให้นำงงำม 

สำวสวยถงึกบัตวัชำ ไม่ผดิที่ใครๆ ต่ำงบอกว่ำ ชำมำล์ อลับำรอม ไม่เคย 

เหน็ผู้หญิงอยู่ในสำยตำ หญิงสำวที่เขำควงเป็นได้แค่ไม้ประดับฉำก ไร้รัก 

ไร้ควำมสัมพันธ์ยืนยำว แต่คนอย่ำงทรีน่ำที่เคยสู้มำทุกรูปแบบไม่มีทำง 

ยอมแพ้หรอืหวำดหวั่นต่อเรื่องเลก็ๆ น้อยๆ แค่นี้ 

เพรำะถ้ำเธอสำมำรถสยบชำยหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้ำให้มำหยุดที่เธอ

ได้เมื่อไร ควำมร�่ำรวยมำกมำยมหำศำลของตระกูลอัลบำรอมจะท�ำให้เธอ 

ได้ทุกอย่ำงตำมที่ต้องกำร ฉะนั้น ขอเพยีงเธออดทนจนเข้ำไปเป็นนำยหญงิ

ของอลับำรอมได้ ชวีตินี้เธอกไ็ม่ต้องกลวัตกอบั ต้องดิ้นรนตะเกยีกตะกำย

เหมอืนที่ผ่ำนมำ

“แล้วทรนี่ำจะตดิต่อไปหำคุณวนัหลงันะคะ” ทรนี่ำยิ้มหวำน พูดจบ

กผ็ละออกไปอย่ำงไม่อดิออด ด้วยรูด้ว่ีำผูช้ำยอย่ำงชำมำล์ไม่ชอบผูห้ญงิเซ้ำซี้ 
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ดงันั้นในเวลำนี้เธอควรถอยตำมควำมต้องกำรของเขำจะเป็นกำรดทีี่สุด

ชำมำล์ไม่สนใจคนที่เดนิจำกไป แต่กลบัหนัไปมองตำมหลงัหญงิสำว

ร่ำงสงูโปร่งที่ก�ำลงัจะเดนิลบัหำยไปจำกสำยตำ คล้ำยจะจดจ�ำร่ำงบอบบำงนี้

เอำไว้ในใจ...วันนี้เธอรอดตัวได้เพรำะควำมโชคดีที่เกิดมำเป็นคนไทย แต่

หำกวันใดที่เธอเกิดโชคร้ำยต้องกลับมำพบเจอกับฉันอีกครั้ง เธอจะต้อง

เสยีใจในค�ำพูดวนันี้ของเธอ

สริดำเดนิบ่นเบำๆ มำตลอดทำงตั้งแต่เดนิผ่ำนคู่รกับ้ำกำมที่ดนัเกดิ

อำรมณ์พศิวำสนวัเนยีกนัอยูห่น้ำห้องน�้ำอย่ำงไม่เกรงใจใคร ผูห้ญงิกห็น้ำตำ

สวย ผู้ชำยก็หน้ำตำพอทนดูได้ แต่มำรยำทแย่มำก โดยเฉพำะฝ่ำยชำยที่ 

ยังกล้ำใช้สำยตำเหยียดมองเธอ รำวกับว่ำเธอเป็นคนผิดที่เดินเข้ำมำเห็น 

บทรกัของเขำเอง 

“ดำวเป็นอะไร หน้ำหงกิเชยีว” แฝดผูน้้องถำมเมื่อเหน็สหีน้ำบดูบึ้งของ 

คนที่เพิ่งเดนิกลบัมำจำกห้องน�้ำ

“ไปเจอภำพอจุำดมำ แต่อย่ำไปพดูถงึมนัเลย แค่คดิดำวกส็ยดสยอง

พอแล้ว” สริดำห่อปำก ท�ำท่ำสยดสยองให้น้องสำวฝำแฝดดู

“ดำว ตกลงเจอเรื่องสยดสยองหรือว่ำเรื่องอะไรกันแน่ ท�ำไมถึงได้

หน้ำแดงแบบนั้น” สิรรินหลุดหัวเรำะกับท่ำทำงกระอักกระอ่วนและใบหน้ำ

แดงก�่ำของแฝดผู้พี่

“หน้ำแดง!” สริดำตกใจ รู้สกึเหมอืนกนัว่ำตวัเองหน้ำร้อนนดิๆ “เดนิ

มำไกล มนัร้อนน่ะ” 

สริดำท�ำท่ำโบกมอืพดัเหมอืนคนร้อน แต่ในใจนกึหมั่นไส้และกล่ำว

โทษคู่ต้นเหตุที่ท�ำอะไรประเจดิประเจ้อในที่สำธำรณะแบบนั้น

“ถ้ำเรียบร้อยแล้ว พวกเรำไปกันเลยนะครับ...เชิญครับ” พูดจบ 

ชำยวยักลำงคนที่ได้รบัมอบหมำยให้มำรบัหญงิสำวกเ็ดนิน�ำทั้งคู่ไปขึ้นรถยนต์ 

ที่จอดรออยู่หน้ำสนำมบิน สองพี่น้องหันมำมองหน้ำกัน สิรดำส่งยิ้มให ้

น้องสำว สริรนิยิ้มตอบ จำกนั้นทั้งคูจ่งึเดนิตำมไปด้วยควำมมั่นใจเตม็เป่ียม
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ครึ่งชั่วโมงต่อมำ
“เดอืนกลวัจะท�ำไม่ได้จงั” สริรนิเอ่ยปำกบอกพี่สำวฝำแฝดเมื่อรถยนต์ 

ก�ำลงัจะเลี้ยวเข้ำไปจอด ณ อำคำรสูงแห่งหนึ่ง

“ไม่หรอกน่ำ เรำสองคนอุตส่ำห์เรียนภำษำอัลซำดำห์มำตั้งหกเดือน 

พูดได้ ฟังได้ ไม่น่ำจะมีปัญหำอะไร เจ้ำนำยของเดือนก็เข้ำใจดีว่ำเรำเป็น 

คนไทย รบัรองเดอืนท�ำได้แน่นอน เชื่อดำวเถอะ” สริดำสร้ำงควำมมั่นใจให้

น้องสำว  

“เดอืนต้องขอโทษดำวด้วยนะที่ต้องทิ้งงำนดีๆ  ที่เมอืงไทยเพรำะต้อง

มำกบัเดอืน” สริรนิพูดอย่ำงเสยีใจที่เป็นต้นเหตุให้พี่สำวฝำแฝดปฏเิสธงำน

เหล่ำนั้นไป

“ไม่เป็นไรหรอกน่ำ เดี๋ยวดำวจะหำงำนที่นี่ท�ำเอง อย่ำลมืสวิำ่ เรำเป็น

พี่น้องที่รกักนัที่สดุในโลก เรื่องแค่นี้ไม่ท�ำให้เรำต้องห่ำงไกลกนัหรอก ยงัไง 

ดำวกต็้องมำกบัเดอืนอยู่แล้ว แล้วท่ำทำงงำนที่นี่จะได้เงนิดไีม่น้อย ดูอย่ำง

เดือนสิ เป็นเลขำฯ ยังได้เงินเดือนตั้งเกือบแสน เรำสองคนก็อยู่ตั้งตัวกัน 

สักปีสองปีแล้วค่อยกลับเมืองไทยก็ได้ ไม่มีปัญหำ” สิรดำยิ้มกว้ำง เธอ 

สืบข้อมูลเชิงลึกทั้งว่ำที่เจ้ำนำยของน้องสำวและบริษัทที่น้องสำวเธอจะ 

มำท�ำงำนเรยีบร้อยแล้ว ทกุอย่ำงดโูปร่งใสไม่มปัีญหำ แต่เพื่อควำมไม่ประมำท 

เธอจ�ำเป็นต้องตำมมำด้วย เพรำะเธอไม่มทีำงยอมปล่อยให้น้องสำวเดนิทำง

มำท�ำงำนที่อลัซำดำห์เพยีงคนเดยีวแน่นอน สริรนิเป็นคนเรยีบร้อย หวัอ่อน 

ไม่สู้คน เธอจงึไม่ไว้ใจให้สริรนิมำอยู่ต่ำงแดนตำมล�ำพงั    

เมื่อรถยนต์จอดที่ชั้นจอดรถเรียบร้อย ชำยที่มำรับสิรดำกับสิรรินก็

พำทั้งคู่เดินไปยังลิฟต์และขึ้นไปยังชั้นบน เพื่อไปรำยงำนตัวต่อเจ้ำนำยว่ำ

พนกังำนใหม่ที่รบัมำจำกสนำมบนิได้เดนิทำงมำถงึแล้ว

“เชญิครบั คณุรำฟัซรออยูด้่ำนในครบั” ชำยวยักลำงคนยิ้ม เปิดประตู

ให้หญงิสำวเดนิเข้ำไป  

สิรดำเดินตำมน้องสำวเข้ำไปด้วย อย่ำงน้อยเธอต้องเข้ำไปแสดงตัว



16  l  แ ผ น รั ก ไ พ ลิ น ท ะ เ ล ท ร ำ ย

ให้เจ้ำนำยของน้องสำวรู้ว่ำ น้องของเธอไม่ได้มำคนเดียว จะมำรังแกกดขี่

เหมอืนสริรนิเป็นคนพลดัถิ่นหวัเดยีวกระเทยีมลบีไม่ได้

ชำยหนุม่นยัน์ตำสดี�ำสนทิเงยหน้ำจำกแฟ้มเอกสำรเบื้องหน้ำ จ้องมอง

หญิงสำวทั้งสองที่เดินเข้ำมำด้วยสำยตำคมเข้ม พร้อมกับเอ่ยปำกเชื้อเชิญ 

“เชญิครบั” 

สิรดำกับสิรรินยกมือไหว้ชำยหนุ่มตำมมำรยำทที่ดีของคนไทยด้วย

กิริยำนอบน้อม ก่อนทรุดตัวลงนั่งบนเก้ำอี้ที่จัดวำงไว้เบื้องหน้ำ สิรรินยื่น

แฟ้มประวตัสิ่วนตวัให้ว่ำที่เจ้ำนำย ซึ่งรบัไปเปิดดูเลก็น้อย ก่อนจะเริ่มพูด

คุยกบัหญงิสำวด้วยท่ำทำงเป็นกนัเอง

“งำนของคณุสริรนิกไ็ม่มอีะไรมำกครบั แค่ตดิต่อประสำนงำนระหว่ำง

ทำงผมกบัทำงเมอืงไทย ผมไม่ใช่คนเรื่องมำก แต่ทำงเรำขอให้คุณสริรนิมำ

เริ่มงำนในวนัพรุง่นี้ได้ไหมครบั” รำฟัซร้องขอกึ่งบงัคบัหญงิสำวที่นั่งอยูเ่บื้อง

หน้ำให้มำเริ่มงำนในวนัพรุ่งนี้

“ได้ค่ะ” สริรนิพยกัหน้ำรบัค�ำด้วยควำมเตม็ใจ

“ไม่ให้พกัผ่อนจดัข้ำวของสกัวนัหรอืคะ” แฝดผู้พี่เอ่ยแทรกขึ้น 

“ต้องขอโทษด้วยนะครับคุณสิรดำ พอดีช่วงนี้ทำงผมมีงำนเร่งด่วน 

ถ้ำยงัไงพรุง่นี้ผมจะจดัแม่บ้ำนให้ไปคอยช่วยคณุสริดำจดัของ คงไม่ว่ำอะไร

นะครบั” รำฟัซหนัมำยิ้มให้สริดำ 

“ไม่เป็นไรค่ะ ไม่ต้องกไ็ด้ ของของเรำสองคนมไีม่มำกนกั ฉนัจดัเอง

คนเดยีวได้” สริดำมองหน้ำน้องสำว แค่เหน็สหีน้ำ เธอกร็ู้แล้วว่ำน้องสำว

เธอมคีวำมกระตอืรอืร้นอยำกเริ่มงำนมำกแค่ไหน 

“ผมขอแสดงควำมยินดี และขอต้อนรับผู้ร่วมงำนคนใหม่ของเรำ” 

รำฟัซลกุขึ้นยนื และยื่นมอืมำให้สริรนิ หญงิสำวยิ้มขอบคณุพร้อมกบัยื่นมอื

ไปจบัมอืชำยหนุม่ และในทนัททีี่สองมอืประสำนกนั รำฟัซกส่็งยิ้มให้ ในที่สดุ 

เวลำเกอืบปีที่เขำรอคอยกม็ำถงึแล้ว... 



เช้ำวันใหม่ สองสำวเดินออกมำจำกที่พักซึ่งเป็นห้องชุดในอำคำร
ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจำกสถำนที่ท�ำงำนของสิรรนิ สิรดำตั้งใจเดนิไปส่งน้องสำวที่

หน้ำตกึส�ำนกังำน ก่อนจะออกไปหำซื้อของใช้จ�ำเป็นที่ไม่ได้เอำมำจำกเมอืง

ไทย  

“ตั้งใจท�ำงำนนะ สู้ๆ ” เมื่อถงึหน้ำตกึสริดำให้ก�ำลงัใจแฝดน้องส�ำหรบั

กำรเริ่มต้นกำรท�ำงำนครั้งแรกในชวีติ

สริรนิยิ้มกว้ำง พยกัหน้ำด้วยควำมมั่นใจเตม็ที่

สริดำยนืรอส่งจนน้องสำวเข้ำไปในตกึแล้วจงึออกเดนิไปตำมรมิถนน 

แต่เพียงแค่ไม่ถึงร้อยเมตรจำกหน้ำบริษัทที่สิรรินท�ำงำน คนที่ตั้งใจไปซื้อ

ของใช้กเ็บกิตำค้ำง เมื่อรถยนต์สดี�ำคนัใหญ่วิ่งสวนมำอย่ำงเรว็ พร้อมๆ กบั

ท�ำให้น�้ำที่ขงัเป็นแอ่งอยู่บนถนนกระเดน็มำโดนตวัเธอเตม็ๆ 

คนโดนน�้ำสำดเตม็ๆ อ้ำปำกค้ำง ก้มดูสำรรูปตวัเองด้วยควำมโมโห

สุดขดี “ขบัรถประสำอะไรวะเนี่ย เหน็ใจคนเดนิถนนบ้ำงมั้ย!” 

รถยนต์คันก่อเหตุแล่นหำยไปในพริบตำ สิรดำเจ็บใจแต่ท�ำอะไร 

๒
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ไม่ได้มำกไปกว่ำเดินกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้ำและจ�ำเลขทะเบียนสุดสวยเอำไว้

ในใจ

“คอยดูนะ เจอกนัอกีครั้งเมื่อไหร่ อย่ำหำว่ำหญงิไทยคนนี้ใจร้ำย”

สริดำเดนิย้อนกลบัมำทำงเดมิเพื่อจะกลบัไปเปลี่ยนชดุ แต่ในขณะที่

ก�ำลังจะเดินผ่ำนหน้ำตึกที่เป็นที่ท�ำงำนของน้องสำว หำงตำก็เหลือบไปเห็น

รถยนต์สดี�ำคนัที่เธอพร�่ำภำวนำขอให้ได้พบเจอกนัอกีสกัครั้งในชวีติ 

“ฟ้ำช่ำงเป็นใจจริงๆ” เธอยิ้มเหี้ยม ก้ำวเดินอำดๆ ท่ำทำงเอำเรื่อง 

ไปยงัรถยนต์ของคู่กรณทีี่เพิ่งดบัเครื่องยนต์

ก๊อก!ๆๆ หญงิสำวเคำะกระจก

ประตูฝั่งคนขับถูกเปิดออก ชำยหนุ่มในชุดสูทสีด�ำลงมำถำม “มี 

อะไรครบัคุณผู้หญงิ”

“มีสิ มีแน่ๆ” สิรดำตอบเสียงเครียด นึกชังน�้ำหน้ำฝ่ำยตรงข้ำมที่ 

ดูท่ำแล้วไม่รู้เลยว่ำได้ก่อเรื่องอะไรตำมท้องถนนมำบ้ำง

ซำอิมขมวดคิ้ว มองหญิงสำวมอมแมมเสื้อผ้ำยับเยินด้วยแววตำ

สงสยั

“ไม่ต้องมำท�ำหน้ำสงสยัหรอกคณุ เมื่อไม่ถงึห้ำนำททีี่ผ่ำนมำฉนัยงัไม่

เลอะเทอะเปียกปอนแบบนี้ แล้วถ้ำไม่ใช่เพรำะคุณขบัรถเรว็จนท�ำให้น�้ำบน

ถนนกระเด็นมำโดนฉัน ฉันคงมีสภำพที่ดีกว่ำนี้ และคงไม่มำยืนอยู่ตรงนี้

แน่” น�้ำเสยีงคนพูดส่อแววหำเรื่องเตม็ที่

“เอ่อ คือ ขอโทษด้วยครับ” ซำอิมเพิ่งเข้ำใจว่ำเพรำะเหตุใดผู้หญิง 

คนนี้ถงึได้มำยนืตำขวำง ท�ำหน้ำไม่พอใจอยู่ตรงหน้ำ

“มอีะไรซำอมิ” ประตดู้ำนหลงัคนขบัถกูเปิดออก พร้อมๆ กบัชำยร่ำง

สูงใหญ่ที่ก้ำวลงมำจำกรถด้วยท่ำทำงหงุดหงดิ

สริดำหนัขวบักลบัไปมองเจ้ำของเสยีงแหบต�่ำที่น�้ำเสยีงบ่งบอกชดัเจน

ว่ำเต็มไปด้วยควำมไม่พอใจแล้วชะงักเล็กน้อย ไม่อยำกเชื่อสำยตำ เมื่อ 

ต้นเหตุแห่งภำพอุจำดในวนัวำนก�ำลงัยนือยู่เบื้องหน้ำเธออกีครั้ง
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“ผมขบัรถท�ำน�้ำกระเดน็ใส่คุณผู้หญงิคนนี้ครบั” ซำอมิตอบเจ้ำนำย

ชำมำล์ อัลบำรอม ปรำยหำงตำมองหญิงสำวที่ยืนท�ำท่ำเอำเรื่องอยู่

ทำงด้ำนหน้ำรถของตนเองด้วยสหีน้ำรงัเกยีจเมื่อเหน็ควำมสกปรกมอมแมม

ดูไม่ได้

“ถำมเธอว่ำต้องกำรเงนิชดใช้ค่ำเสยีหำยเท่ำไหร่แล้วให้เธอไป จะได้

จบเรื่องไร้สำระเสยีเวลำนี่ซะ” ชำมำล์สั่งซำอมิ

สริดำหูผึ่ง แววตำฉำยชดัถงึควำมไม่พอใจ ฉุนกกึกบัค�ำพูดไม่เข้ำหู

ของอกีฝ่ำย

ซำอิมอึกอักแต่จ�ำต้องยอมเอ่ยปำกถำม เมื่อเห็นสำยตำดุดันของ 

เจ้ำนำยที่ต้องกำรจบเรื่องให้เร็วที่สุด “เอ่อ ถ้ำยังไงคุณผู้หญิงกรุณำคิด 

ค่ำเสยีหำยมำนะครบั ทำงผมยนิดชีดใช้ ถอืว่ำเป็นค่ำชดเชยที่ท�ำเสื้อผ้ำ...”

ชำมำล์ร�ำคำญลกูน้องที่พดูจำอ้อมไปอ้อมมำ จงึพดูแทรกขึ้นอย่ำงคน

หมดควำมอดทน “อะไรกนันกัหนำซำอมิ” คนหมดควำมอดทนหนัไปมอง

หน้ำหญงิสำวที่เสื้อผ้ำมอมแมมดูไม่ได้อกีครั้งแล้วถำมเสยีงห้วน “เท่ำไหร่”

สริดำมองหน้ำคนพดูด้วยอำรมณ์โกรธ ในเมื่อเขำอยำกใช้เงนิฟำดหวั

คนอื่นดนีกั เธอกจ็ะจดัให้ “หนึ่งหมื่น”

เสยีงฮเึย้ยหยนัดงัลอดล�ำคอหนำ ผูห้ญงิหน้ำไหนกเ็หน็แก่เงนิเหมอืน

กนัหมดทกุคน ชำมำล์มองหญงิสำวตรงหน้ำด้วยสำยตำรงัเกยีจซ�้ำครั้งที่สอง

“ซำอมิ จดักำรให้เงนิเธอไปซะ เรื่องจะได้จบๆ ไม่ต้องมำเสยีเวลำกบั

เรื่องไร้สำระ” 

ซำอมิพยกัหน้ำ ล้วงเงนิออกมำจำกกระเป๋ำกำงเกงแล้วยื่นให้สริดำ

“ค่ำตัวเธอ” น�้ำเสียงดูถูกจำกชำมำล์ดังขึ้นในขณะที่ซำอิมยื่นเงินให้

หญงิสำว

สิรดำเอื้อมมือไปรับเงินด้วยสีหน้ำแช่มชื่น ทว่ำนัยน์ตำกลับวำววับ 

คั่งแค้น ก่อนจะใช้วำจำเป็นอำวุธตอกกลบัเพื่อให้หำยเจบ็ใจ

“แหม! ค่ำตวัฉนัตั้งหมื่น แลกกบักำรพูดจำนดิๆ หน่อยๆ ระหว่ำง
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เรำสองคน อุ๊ย! ไม่เป็นไรค่ะ ฉนัไม่ถอื ถ้ำวนัหลงัเรำสองคนเจอกนัอกี ฉนั

จะมำคยุด้วยอกีนะคะ พอทรำบค่ะว่ำคนบำงคนไม่ค่อยมคีนคบด้วย พอมำ

เจอคนคยุด้วยนดิหน่อยกด็อีกดใีจเป็นพเิศษ โถๆ น่ำสงสำรจงั ถงึขนำดต้อง 

ให้ค่ำคุย ฉันเข้ำใจนะคะ คนไร้เพื่อนฝูงคบหำ ควำมรู้สึกมันเป็นยังไง  

ฉนัเข้ำใจด”ี

“เธอ!” ดวงตำชำมำล์ลุกเป็นไฟ 

สริดำไม่สนใจท่ำทำงเดอืดดำลของผูช้ำยตรงหน้ำ สะบดัหน้ำพรดืแล้ว

หมุนตวัเดนิออกไปพร้อมกบัเงนิหนึ่งหมื่นเหรยีญด้วยควำมสะใจสุดๆ 

“โธ่ นกึว่ำจะแน่ เจอคนจรงิเข้ำหน่อยไม่กล้ำหอืเลย หึๆ ๆ” หญงิสำว

หวัเรำะเยำะปิดท้ำยอย่ำงผู้ชนะ 

คนโดนหัวเรำะเยำะหำยใจแรง สองมือก�ำแน่นข่มโทสะที่จวนเจียน

จะระเบดิ ยิ่งได้ยนิเสยีงหวัเรำะที่ดงัเย้ยขึ้นตำมหลงักย็ิ่งหวัเสยีสุดๆ เพรำะ

ชีวิตที่ผ่ำนมำสำมสิบสองปีไม่เคยโดนผู้หญิงคนไหนหักหน้ำแบบนี้มำก่อน 

สำยตำดุจไฟแผดเผำจ้องเขม็งไปยังแผ่นหลังของหญิงสำวที่เพิ่งเดินจำกไป 

แผ่นหลังที่ดูคุ้นตำ ท่วงท่ำกำรเดินแบบนี้ท�ำให้ชำมำล์ถึงกับต้องขมวดคิ้ว 

เพ่งมองซ�้ำอีกครั้ง จนเมื่อแน่ใจว่ำใช่แล้วแน่นอน ใบหน้ำที่เคร่งเครียด 

กลบัยิ่งบึ้งหนกักว่ำเก่ำหลำยเท่ำตวั 

“เธอนั่นเอง!”   

ตลอดทำงที่เดินกลับมำที่ห้องเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้ำชุดใหม่ สิรดำ
เตม็ไปด้วยควำมสะใจ เธอจะเอำเงนิที่ได้ไปท�ำบุญให้แก่เดก็ยำกไร้ แล้วจะ

อทุศิส่วนบญุส่วนกุศลที่ได้รบัให้แก่ผูช้ำยงี่เง่ำไร้ควำมละอำยคนนั้น ชั่วชวีติ

นี้เธอกบัเขำจะได้ไม่ต้องมำเจอะเจอกนัอกี แค่สองครั้งกเ็พยีงพอแล้ว และ

มนัจะไม่มคีรั้งที่สำมให้ร�ำคำญอวยัวะมอืและเท้ำอกีต่อไป 

ช่วงสำย สริดำออกมำข้ำงนอกอกีครั้ง หนนี้หญงิสำวตั้งใจว่ำจะนั่งรถ

ประจ�ำทำงตรงไปที่ห้ำงสรรพสนิค้ำ ไม่คดิเดนิเล่นไปเรื่อยเปื่อยเหมอืนช่วง
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เช้ำ ไม่นำนนกัคนที่ตั้งใจมำซื้อของใช้กม็ำถงึจดุหมำยปลำยทำง ศูนย์กำรค้ำ

ขนำดใหญ่เพยีงหนึ่งเดยีวที่รวมสนิค้ำมำกมำยไว้ให้ผูค้นที่อลัซำดำห์จบัจ่ำย

เลอืกซื้อ

ทนัททีี่สริดำเดนิเข้ำห้ำงสรรพสนิค้ำกต็รงไปยงัแผนกอปุกรณ์สื่อสำร

ก่อนเป็นอนัดบัแรก เธอตั้งใจซื้อโทรศพัท์มอืถอืสองเครื่อง เพื่อควำมสะดวก

รวดเรว็ในกำรตดิต่อระหว่ำงเธอกบัน้องสำวในช่วงที่อำศยัอยู่ที่อลัซำดำห์ 

ในจังหวะที่สิรดำก�ำลังเดินเลือกหำโทรศัพท์มือถือรุ่นที่ถูกใจ เสียง

ร้องไห้ของเดก็ชำยที่ดงักระซกิๆ เบำๆ ทำงด้ำนหลงั ท�ำให้เธอต้องเหลยีว

หลงัหนักลบัไปมอง และเมื่อเหน็เดก็ชำยหน้ำตำน่ำรกันั่งหลบมมุเสำ ร้องไห้

สะอกึสะอื้นปำนจะขำดใจ กเ็ดนิเข้ำไปทรดุตวัลงนั่งแล้วเอ่ยปำกถำม “ร้องไห้

ท�ำไมครบั”

“เสยีแล้ว ล้อหลดุ” เดก็ชำยสะอกึสะอื้นตอบ สองมอืประคองรถวทิยุ

บงัคบัที่บดันี้ล้อหลุดจนเล่นไม่ได้อย่ำงหวงแหน

“ไหนขอพี่ดูสวิ่ำซ่อมได้หรอืเปล่ำ”     

แววตำเดก็ชำยเปล่งประกำยทนัทเีมื่อได้ยนิค�ำพูดของสริดำ และรบี

ยื่นรถให้ด้วยใบหน้ำที่มคีวำมหวงั “ท�ำให้เป็นแบบเดมิได้ไหม”

“ได้สคิรบั เรื่องแค่นี้เอง แต่ต้องหยดุร้องไห้นะ เดก็ผูช้ำยเขำไม่ร้องไห้

กนัหรอก” 

“พ่อกบ็อกเป็นลูกผู้ชำยอย่ำร้องไห้ แต่วนันี้เรำร้อง” เดก็ชำยท�ำหน้ำ

เศร้ำ ตอบเสยีงอ่อย

“อ๋อ กลัวคนอื่นรู้ว่ำร้องไห้ ก็เลยมำหลบร้องไห้ไม่ให้คนอื่นเห็น”  

สริดำยิ้มบำงๆ และพยกัหน้ำอย่ำงเข้ำใจ หลงัจำกเพิ่งสงัเกตรอบข้ำงว่ำเดก็

คนนี้ไม่มผีู้ปกครองอยู่ด้วยสกัคน

เดก็ชำยพยกัหน้ำรบัเบำๆ “เรำไม่อยำกให้คนอื่นรู้ว่ำเรำร้องไห้”   

“ได้ ได้ เรื่องนี้พี่จะเกบ็เป็นควำมลบัของเรำสองคน พี่จะไม่บอกใคร” 

สริดำยกัคิ้ว เริ่มรู้สกึถูกชะตำกบัเจ้ำเดก็ตวักะเปี๊ยกคนนี้
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“ไหนดูซิว่ำต้องซ่อมอะไรบ้ำง” หญิงสำวหยิบรถวิทยุบังคับขึ้นมำ 

พลกิดู แล้วหนัไปเปิดเป้เพื่อหยบิอุปกรณ์ที่จะใช้ซ่อมออกมำ

“พ่อเรำซื้อมำให้ สั่งท�ำพเิศษเลยนะ มสีเีดยีวคนัเดยีวด้วย” เดก็ชำย

เริ่มคุยอวด

สิรดำพยักหน้ำ ขณะที่มือก็สำละวนกับกำรแกะชิ้นส่วนรถสีเดียว 

คนัเดยีวของเดก็ชำย

“ท�ำได้หรือเปล่ำน่ะ” เสียงเล็กๆ ดังขึ้นพร้อมกับชะโงกหน้ำเข้ำมำดู

ใกล้ๆ เหมอืนไม่ค่อยไว้ใจ เมื่อเหน็สริดำเริ่มถอดชิ้นส่วนรถวทิยุบงัคบั

“เชื่อมอืพี่เถอะน่ำ แค่นี้เรื่องเลก็ จิ๊บๆ” สริดำพูดพลำงถอดชิ้นส่วน

อื่นๆ ออกมำอกี แล้ววำงกระจดักระจำยอยู่บนพื้น

“ใส่กลับถูกแน่นะ” เด็กชำยยังคงถำมอย่ำงต่อเนื่องเหมือนคำใจ 

เล็กน้อย สำยตำเริ่มลังเลยำมมองชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่ถูกถอดออกมำ จน 

ตอนนี้ชกัดูไม่ออกแล้วว่ำเป็นรถวทิยุบงัคบัของตนเอง 

“ถูกส ิพี่น่ะเป็นวศิวกรไฟฟ้ำที่เก่งที่สุดเลยนะ” สริดำอวดบ้ำง

เด็กชำยเงยหน้ำจำกกองชิ้นส่วนรถวิทยุบังคับขึ้นมำมองอีกฝ่ำย 

“ไม่ใช่ว่ำเรำไม่เชื่อนะ แต่เรำกลวัรถของเรำจะกลบัไปไม่เหมอืนเดมิมำกกว่ำ”

“เอำน่ำ...รับรองเหมือนเดิมด้วยดีกรีเกียรตินิยมเหรียญทอง สำขำ

วศิวกรรมไฟฟ้ำที่ได้รบักำรกำรนัตมีำแล้วจำกทกุสถำบนั” สริดำฉกียิ้มกว้ำง

รบัรองควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงแขง็ขนั

“เรำเหน็มำมำกแล้ว รบัรองด้วยเกยีรตทิไีร คว้ำน�้ำเหลวทกุท”ี เดก็ชำย 

บ่นเบำๆ แววตำละห้อยเมื่อก้มลงไปมองชิ้นส่วนรถของตนเอง

สริดำอึ้งไปเลก็น้อย ไม่คำดคดิว่ำจะได้ยนิค�ำพูดแบบนี้จำกเดก็อำยุ

ห้ำหรอืหกขวบ “ไปจ�ำค�ำพูดใครมำเนี่ย”

“พ่อเรำเอง พ่อของเรำท�ำอะไรกไ็ด้ทุกอย่ำง ใครๆ กบ็อกว่ำพ่อเรำ

เก่ง” เดก็ชำยโชว์ยิ้มกว้ำง อวดควำมเก่งของพ่อด้วยท่ำทำงภำคภูมใิจ

“โอเคเลย ถ้ำอย่ำงนั้นกเ็อำกลบัไปให้พ่อท�ำ” สริดำท�ำท่ำจะยื่นชิ้นส่วน
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รถวทิยุบงัคบัคนืให้

“ไม่ได้! ไม่ได้! พ่อเรำไม่ค่อยว่ำงหรอก พ่อเรำงำนเยอะ พี่สำวท�ำไป

เถอะ” เดก็ชำยรบีส่ำยหน้ำปฏเิสธ “พ่อเรำคงไม่เสยีเวลำมำท�ำหรอก พ่อเรำ

ไม่ชอบท�ำเรื่องอะไรที่เสยีเวลำ ไร้สำระ”   

“อ้ำว!” สริดำชกัจะอึ้งกบัเดก็ชำยที่มดีวงตำกลมโตคนนี้มำกขึ้นทุกที

“พี่สำวรบีท�ำเถอะ เรำไม่กวนแล้ว” เดก็ชำยพยกัหน้ำแรงๆ สองสำม

ครั้งเป็นเชงิบอกให้รบีท�ำ 

“โอเค โอเค รบีท�ำกไ็ด้” สริดำถอนใจเฮอืก ก้มหน้ำก้มตำรื้อรถวทิยุ

บงัคบัต่อไปโดยไม่ได้สงัเกตรอบข้ำงเลยว่ำ ตอนนี้นอกจำกตวัเองและเดก็ชำย 

เจ้ำของรถวทิยุบงัคบัแล้ว ยงัมผีู้ชำยตวัโตอกีไม่ต�่ำกว่ำห้ำหกคน

“จุ๊ๆ ๆ” เดก็ชำยหนัไปท�ำท่ำจปุำก ห้ำมคนที่เดนิเข้ำมำใหม่อย่ำท�ำเสยีง

ดงัรบกวนสมำธ ิ

กลุม่ชำยตวัโตพยกัหน้ำรบัรู ้แล้วกระจำยกนัยนืรำยล้อมอยูด้่ำนหลงั

สริดำหนัไปรื้อของในเป้ตนเองสกัพกัแล้วกลบัมำก้มหน้ำก้มตำท�ำต่อ 

หญิงสำวถอดชิ้นส่วนที่ช�ำรุดของรถวิทยุบังคับออก แล้วจัดกำรน�ำชิ้นส่วน

ใหม่ที่หยบิออกมำจำกเป้มำเปลี่ยนให้ เมื่อเปลี่ยนเสรจ็เรยีบร้อยจงึเงยหน้ำ

ขึ้นมำพูดกบัเดก็ชำย “โชคดจีรงิๆ พี่มอีะไหล่ส�ำรองมำพอด.ี..” 

หญงิสำวชะงกั สหีน้ำแปลกใจเมื่อเหน็ผู้ชำยตวัใหญ่หลำยคนยนือยู่

ทำงด้ำนหลงัเดก็ชำย

“ไม่ต้องกลวัหรอก พวกเขำเป็นคนคอยดแูลเรำเอง” เดก็ชำยเอ่ยบอก 

ดวงตำจ้องแต่รถวทิยบุงัคบัของตนเอง “ตกลงรถของเรำแล่นได้แล้วใช่ไหม”

“ใช่”

“จริงเหรอ” แววตำเด็กชำยเปล่งประกำยดีใจ “งั้นเรำขอทดสอบ 

ก่อนนะ ว่ำดกีรขีองพี่สำวยงัใช้กำรได้อยู่มั้ย”

“หึๆ ๆ ได้เลย” สริดำพูดยิ้มๆ รู้สกึชอบเจ้ำหนูพูดมำกขึ้นทุกที

เดก็ชำยไม่รอช้ำ จดักำรวำงรถวทิยบุงัคบัไว้บนพื้นแล้วเริ่มด�ำเนนิกำร
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ทดสอบ ซึ่งทนัททีี่เปิดสวติช์รถวทิยุบงัคบัสเีดยีวคนัเดยีวตำมที่เดก็ชำยอวด

ไว้กเ็ริ่มออกวิ่งไปข้ำงหน้ำท่ำมกลำงเสยีงฮอืฮำอย่ำงดใีจของคนที่ก�ำลงับงัคบั

ให้รถเลี้ยวซ้ำยเลี้ยวขวำจำกอุปกรณ์ที่อยู่ในมอื

“ฮ้ำ...ไม่เสยีแรงที่เรำไว้ใจ”

สริดำยกัคิ้ว “ตกลงดกีรขีองพี่ยงัใช้กำรได้อยู่ใช่มั้ย”

“แน่นอน” เดก็ชำยเอ่ยตอบพร้อมกบัหยดุเล่นแล้วเงยหน้ำขึ้นมำมอง

สริดำด้วยท่ำทำงครุ่นคดิสกัพกั ก่อนจะเอ่ยถำม “ไปอยู่กบัเรำไหม”

“แค็กๆๆ” คนถูกชวนส�ำลัก เด็กชำยตัวแค่นี้เนี่ยนะชวนเธอไปอยู่

ด้วย 

“เรำไม่เคยชวนใครไปอยู่ด้วยเลยนะ พี่สำวเป็นคนแรก” 

“อมื...พี่รู้สกึเป็นเกยีรตอิย่ำงมำก” สริดำท�ำสุ้มเสยีงเป็นกำรเป็นงำน 

“จะปฏเิสธเหรอ” เดก็ชำยชงิพูดแทรกขึ้น “บ้ำนเรำใหญ่นะ ของกนิ

เยอะด้วย มพีี่สำวไปอยูด้่วยอกีคนไม่สิ้นเปลอืงเท่ำไหร่หรอก ไม่ต้องเกรงใจ

เรำ ยิ่งพ่อเรำยิ่งแล้วใหญ่ ไม่สนใจหรอกว่ำจะมใีครมำอยูเ่พิ่มด้วยหรอืเปล่ำ 

พ่อเรำไม่มเีวลำว่ำงมำนั่งส�ำรวจหรอก” 

สิรดำกลอกตำ ท่ำทำงบ้ำนเจ้ำหนูนี่จะรวยจัด ส่วนพ่อก็คงบ้ำงำน

อย่ำงหนัก วันๆ คงไม่มีเวลำว่ำงมำอยู่กับลูกเท่ำไร ลูกชำยถึงได้เอ่ยปำก

ชกัชวนคนอื่นให้เข้ำไปอยู่ในบ้ำนได้ง่ำยดำยเหมอืนเล่นขำยของ

“ตกลงไปอยู่บ้ำนเรำนะ” เดก็ชำยสรุปดื้อๆ

“เฮ้ย! ไม่เอำ” สริดำรบีปฏเิสธดงัลั่น “พี่มบี้ำนอยู่แล้ว แล้วพี่กม็คีน

ที่ต้องคอยดูแลด้วย ไปอยู่ที่อื่นไม่ได้หรอก”

เดก็ชำยถอนใจอย่ำงเสยีดำย “ช่ำงเถอะ เรำคงขอมำกไป”  

“ไม่ใช่อย่ำงนั้น แต่พี่ไปอยูด้่วยไม่ได้จรงิๆ” สริดำชกัเริ่มรูส้กึผดินดิๆ 

ที่ท�ำให้เดก็เสยีใจ

“ไม่เป็นไรหรอก เรำไม่ชอบฝืนใจใคร แต่ถ้ำพี่สำวเปลี่ยนใจอยำกเจอ

สิ่งที่ดีกว่ำ ติดต่อมำหำเรำได้ เรำยินดีต้อนรับเสมอ” พูดจบเด็กชำยก็หัน
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หลงัไปขออะไรบำงอย่ำงจำกผู้ชำยตวัสูงใหญ่ที่ยนือยู่ทำงด้ำนหลงั

“ติดต่อหำเรำได้ตลอดเวลำถ้ำเปลี่ยนใจ” เด็กชำยยื่นกระดำษแผ่น

เลก็ๆ ให้สริดำ “เรำไปละ ขอบคุณที่ซ่อมรถให้เรำ”

สิรดำรับกระดำษมำอย่ำงงงๆ ชีวิตนี้ไม่เคยเจอเด็กคนไหนแปลก 

แบบนี้มำก่อน หญงิสำวมองตำมหลงัเดก็ชำยที่เดนิจำกไป จนเมื่อร่ำงเลก็ๆ 

นั้นลับหำยไปจำกสำยตำจึงก้มลงอ่ำนข้อควำมที่เขียนไว้บนแผ่นกระดำษ...

ชำจฟี อลับำรอม

“โธ่เอ๊ย ลำยมือไก่เขี่ยจริงๆ พูดเก่งซะเปล่ำ ดูซิ ตัวแค่นี้ท�ำเป็นมี

นำมบัตรกับเขำด้วย” สิรดำส่ำยหน้ำข�ำๆ กับลำยมือโย้ไปโย้มำของเด็ก

อนุบำลที่ปรำกฏบนแผ่นกระดำษ

สริดำยนือมยิ้มอยูไ่ม่นำนกเ็ดนิกลบัไปซื้อของตำมที่ตั้งใจไว้ หญงิสำว 

เดนิดูของที่ตนเองตอ้งกำรจะซื้อไดส้กัพกั แต่ยงัไม่ทนัจะได้ซื้ออะไรกช็ะงกั

อกีรอบ เมื่อได้ยนิเสยีงเรยีกจำกทำงด้ำนหลงั

“คุณผู้หญงิครบั” 

สิรดำหรี่ตำลงเล็กน้อย และเตรียมพร้อมตั้งรับกับสถำนกำรณ์ที่ไม่

น่ำไว้วำงใจ เธอไม่รู้จกัใครสกัคนที่อลัซำดำห์ ดงันั้นเพื่อควำมปลอดภยัจงึ

ควรระวังตัวไว้ก่อนเป็นดีที่สุด สิรดำหันหลังกลับมำมองคนเรียกช้ำๆ มือ

ข้ำงหนึ่งล้วงเข้ำไปในเป้ ก�ำของส�ำคญัไว้เผื่อฉุกเฉนิจะได้หยบิออกมำใช้ได้

ทนัท่วงท ี

“มอีะไรหรอืคะ” เธอถำมเมื่อหนัมำเผชญิหน้ำกบัคนเรยีกตรงๆ

“คุณผู้หญงิเป็นคนไทยหรอืเปล่ำครบั” 

สริดำพยกัหน้ำเบำๆ เป็นเชงิตอบรบั เริ่มไม่ค่อยไว้ใจผู้ชำยตรงหน้ำ

ขึ้นทุกขณะ

“ไม่ต้องกลวันะครบั ผมไม่ได้เป็นพวกล่อลวงหรอืคดิร้ำยใดๆ ต่อคณุ 

ทั้งสิ้น เพยีงแต่ผมมงีำนมำเสนอให้คุณผู้หญงิเท่ำนั้นครบั”

“ขอโทษค่ะ ฉนัไม่รบังำนคนไม่รู้จกั” สริดำตอบทนัควนั เธอคงไม่ 
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บ้ำหลงเชื่อคนแปลกหน้ำที่จู ่ๆ ก็มำเสนองำนให้ หญิงสำวท�ำท่ำจะเดิน 

ผละไป แต่ตดิที่ชำยที่เสนองำนให้เดนิมำดกัหน้ำไว้ก่อน

“เอ่อ ลองฟังรำยละเอยีดเกี่ยวกบังำนก่อนได้ไหมครบั”

สิรดำท�ำท่ำฮึดฮัดไม่ชอบใจเมื่อเห็นอีกฝ่ำยยังไม่ยอมรำมือ “ฉันขอ

พูดตรงๆ เลยแล้วกนันะคะ ฉนัไม่ไว้ใจคุณ ฉนักบัคุณไม่รู้จกักนั ถ้ำสมมุติ

คุณเป็นฉนั คุณจะยอมไหม”

“ผมรู้ว่ำทำงผมเสียมำรยำท แต่เรื่องนี้รีรอไม่ได้ โปรดเห็นแก่ชำว 

อลัซำดำห์เถอะครบัคณุผูห้ญงิ” น�้ำเสยีงที่ชำยหนุม่เอ่ยคลำ้ยวงิวอน แววตำ

ที่ดูบรสิุทธิ์ไม่มพีษิมภียัท�ำให้สริดำใจอ่อนยวบ 

“หมำยควำมว่ำยังไง แต่ก่อนที่คุณจะพูดหรือท�ำอะไร ควรคิดให้ดี

เสียก่อน เพรำะถ้ำคิดหลอกกัน ฉันไม่ปล่อยคุณเอำไว้แน่ ต่อให้เป็นใคร 

ยิ่งใหญ่มำจำกไหนกต็ำมเถอะ คนอย่ำงฉนักดัแล้วไม่ปล่อยแน่นอน” สริดำ

เน้นเสยีงเข้มขู่กลำยๆ คนอย่ำงเธอพูดจรงิท�ำจรงิ ไม่มมีำขู่เล่นๆ เดด็ขำด 

“ครับ ก่อนอื่นผมขอแนะน�ำตัว ผมชื่ออำเหม็ด เป็นคนสนิทของ  

ชคีกำเบรยีน นูลดำห์ ชคีแห่งอลัซำดำห์ นี่ครบันำมบตัรของผม” อำเหมด็

ยื่นนำมบตัรของตนเองให้หญงิสำว

“อมื แล้วไงต่อคะ” สริดำถำมกลบั ดวงตำยงัมแีววคลำงแคลงปนอยู่ 

“เอ่อ เรำหำที่เงยีบๆ คยุกนัได้หรอืไม่ครบั คอืเรื่องนี้ไมค่วรน�ำมำพดู

ในที่สำธำรณะ และถ้ำคุณผู้หญงิยงัไม่ไว้วำงใจ คุณผู้หญงิเลอืกสถำนที่มำ

ได้เลยครบั” อำเหมด็พูดอย่ำงสุภำพ

สริดำมองหน้ำอกีฝ่ำย และใช้หำงตำกวำดมองไปโดยรอบว่ำชำยที่ชื่อ

อำเหมด็มพีรรคพวกแอบซุ่มอยู่อกีหรอืไม่

“ผมมำคนเดยีวครบั” อำเหมด็อ่ำนสำยตำของหญงิสำวออก จงึยนืยนั

ควำมบรสิุทธิ์ใจของตนเอง

“งั้นไปร้ำนอำหำรชั้นสองตรงหัวมุมแล้วกัน ค่อนข้ำงเงียบ คนไม่

พลุกพล่ำนเท่ำไหร่” สริดำเสนอร้ำนอำหำรแห่งหนึ่งที่ตนเองเดนิผ่ำนมำ
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อำเหมด็พยกัหน้ำรบั ไม่นำนจำกนั้นนกัทั้งสองคนจงึเข้ำมำนั่งอยู่ใน

ร้ำนอำหำรที่สิรดำเป็นผู้เลือก อำเหม็ดเลือกที่นั่งในมุมที่ไม่เป็นที่สังเกต 

ของใคร ด้วยไม่อยำกให้เรื่องที่ตนเองก�ำลงัจะเล่ำให้หญงิสำวที่เขำหมำยตำ

ให้ปฏบิตัภิำรกจิในครั้งนี้หลุดรอดไปถงึหูของบุคคลที่สำม

“ก่อนอื่นผมคงต้องกล่ำวถึงภูมิหลังของรัฐอัลซำดำห์ให้คุณผู้หญิง 

ฟังก่อนนะครบั” อำเหมด็เริ่มเปิดประเดน็ก่อนที่จะเข้ำเรื่องรำวทั้งหมด

“อย่ำเรยีกฉนัว่ำคุณผู้หญงิเลยค่ะ ฉนักเ็ป็นแค่ผู้หญงิธรรมดำพื้นๆ 

เรยีกฉนัว่ำสริดำกไ็ด้ ฉนัชื่อสริดำ” 

“ครับคุณสิรดำ ถ้ำยังไงผมขอเริ่มเลยนะครับ” อำเหม็ดขออนุญำต

หญงิสำว

“ค่ะ ตำมสบำย” สริดำพยกัหน้ำ

“คณุสริดำคงรูว่้ำ สำธำรณรฐัอลับำเรยีปกครองด้วยระบบสำธำรณรฐั 

มีองค์สุลต่ำนเป็นผู้น�ำประเทศ และรัฐอัลซำดำห์ของเรำก็เป็นรัฐหนึ่งของ 

สำธำรณรัฐอัลบำเรีย โดยแต่ละรัฐจะมีผู้ปกครองของตนเอง ที่อัลซำดำห์

ของเรำ มที่ำนชคีกำเบรยีน นูลดำห์ เป็นผู้ปกครอง”

“อ๋อ และคุณกเ็ป็นคนสนทิของท่ำนชคีอกีทอดหนึ่ง” สริดำพูดแทรก

ขึ้น

“ครบั” อำเหมด็พยกัหน้ำ

“แล้วที่คุณอำเหมด็เล่ำมำทั้งหมดนี้ ใกล้ที่จะเริ่มเข้ำเรื่องของเรำหรอื

ยงัคะ” สริดำถำมด้วยควำมสงสยั 

“จวนแลว้ครบั คอืว่ำ...” อำเหมด็พดูเสยีงเบำลง ใบหน้ำเคร่งขรมึขึ้น

กว่ำเดมิมำกมำย “เรื่องนี้ขอให้คุณสริดำเกบ็เป็นควำมลบันะครบั”

“เอ่อ ถ้ำลบัมำกไม่ต้องบอกฉนักไ็ด้” สริดำเริ่มมอีำกำรลงัเล เพรำะ

จำกอำกปักริยิำจรงิจงัของชำยที่นั่งตรงหน้ำเธอ บ่งบอกเป็นนยัวำ่เรื่องที่เธอ

จะได้รบัฟังนั้น น่ำจะเป็นเรื่องคอขำดบำดตำย

“คงต้องบอกครับ เพรำะเรื่องนี้เกี่ยวพันกับงำนที่ทำงผมจะน�ำเสนอ
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คุณสริดำ”

สริดำถอนหำยใจเฮอืก “ค่ะ แต่ยงัไงฉนัขอยนืยนัว่ำ ฉนัยงัไม่ได้ตกลง

รบัข้อเสนอใดๆ จำกคณุอำเหมด็ทั้งสิ้นนะคะ ในขั้นนี้ฉนัขอรบัฟังก่อน แล้ว

ค่อยตดัสนิใจ”

“ครับ” อำเหม็ดพยักหน้ำอย่ำงเข้ำใจ และเริ่มเล่ำเรื่องที่ค้ำงไว้ “ที่ 

สำธำรณรฐัอลับำเรยีมสุีสำนแห่งกษตัรย์ิ สถำนที่ศกัดิ์สทิธิ์ซึ่งเป็นเสมอืนดั่ง

สมบัติของประชำชนชำวอัลบำเรียทุกคน ข้ำงในสุสำนมีของล�้ำค่ำมำกมำย 

หนึ่งในนั้นที่ส�ำคัญและมีควำมหมำยต่อชำวอัลบำเรียมำกที่สุด คือสร้อย

ไพลนิแห่งอลับำเรยี ตวัสร้อยประกอบขึ้นด้วยไพลนิสคีรำมหนึ่งเมด็ใหญ่ที่

ประดบัอยู่ใจกลำงและแปดเมด็เลก็ที่ล้อมรอบไว้ และมนีกับวชในสมยันั้น

มำท�ำพิธีอัญเชิญเทพศักดิ์สิทธิ์ให้มำสถิตอยู่ในสร้อย ดังนั้นสร้อยไพลิน 

แห่งอัลบำเรียจึงมีควำมส�ำคัญต่อชำวอัลบำเรียมำก ชำวอัลบำเรียทุกคน 

เชื่อว่ำเหล่ำองค์ทวยเทพที่พวกเขำเคำรพนบัถอืต่ำงมำสถติอยูใ่นสร้อยไพลนิ 

เพื่อสร้ำงควำมอุดมสมบูรณ์และควำมสงบสุขให้แก่ชำวอลับำเรยี”

“เป็นประวัติที่น่ำทึ่งมำกค่ะ” สิรดำตั้งใจฟังอย่ำงดี ซ�้ำยังอดรู้สึกทึ่ง

ไม่ได้กบัประวตัทิี่ยิ่งใหญ่ของสร้อยไพลนิแห่งอลับำเรยี “เอ่อ แล้วมนัเกี่ยว

อะไรกบังำนที่จะมำน�ำเสนอให้ฉนัท�ำคะ”

“สร้อยหำยไปครับ” อำเหม็ดตอบเสียงเบำ ในน�้ำเสียงเต็มไปด้วย

ควำมเคร่งเครยีด

“หำ! หำยไป ตลกน่ำคุณอำเหม็ด สมบัติล�้ำค่ำขนำดนั้นปล่อยให ้

หำยไปเนี่ยนะ” 

“เมื่อหลำยเดอืนก่อนมกีำรบูรณะสุสำน ท�ำให้สุสำนถูกปล้น คนโลภ

พวกนั้นขโมยสร้อยไปได้” น�้ำเสียงของอำเหม็ดโกรธแค้นยำมต้องเอ่ยถึง

เรื่องกำรปล้นสุสำน 

“เลวจริงๆ คนโลภพวกนี้ต้องไม่ตำยดีแน่ สักวันกรรมต้องตำมทัน 

คิดขโมยสมบัติของชำติ ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี เลวสุดจะหำอะไรมำเปรียบ” 
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สิรดำแค้นแทนชำวอัลบำเรียทุกคนที่โดนคนโลภขโมยของที่ตนเองเคำรพ

นบัถอืไป 

“ถ้ำมอีะไรที่ฉนัช่วยได้ บอกได้เลยนะคะ ถงึฉนัจะไม่ใช่ชำวอลับำเรยี 

แต่ฉนัเตม็ใจช่วย” สริดำเอ่ยด้วยน�้ำเสยีงหนกัแน่น ถ้ำมอีะไรที่เธอสำมำรถ

ท�ำได้ เธอจะไม่นิ่งเฉย เพรำะถ้ำเรื่องนี้เกดิขึ้นที่เมอืงไทย โดยมใีครสกัคน

มำขโมยสมบตัปิระจ�ำชำตขิองไทยไป เธอกค็งไม่ต่ำงจำกอำเหมด็ที่รูส้กึเป็น

เดอืดเป็นแค้นอยูใ่นตอนนี้ เลอืดรกัชำตขิองสริดำสบูฉดีไหลเวยีนไปทั่วร่ำง

อย่ำงแรงกล้ำ  

“ผมขอขอบคณุคณุสริดำแทนชำวอลับำเรยีทกุคนด้วยครบั” อำเหมด็ 

เอ่ยค�ำขอบคุณล่วงหน้ำ ก่อนจะพูดต่อจำกเดิม “หลังจำกที่พวกขโมยได้

สร้อยไป สร้อยถูกแยกออกเป็นชิ้น”

“อ้ำว ยงัไม่จบอกีหรอืคณุอำเหมด็” สริดำทกั สหีน้ำแปลกใจเลก็น้อย

อำเหมด็ส่ำยหน้ำ “เรื่องของพวกเรำเริ่มจำกตรงนี้ครบั”

หญงิสำวพยกัหน้ำ เริ่มกลบัมำตั้งใจฟังเรื่องรำวใหม่อกีครั้ง

“องค์สุลต่ำนทรงมีค�ำสั่งให้ชีคกำเบรียนออกตำมหำอัญมณีที่หำยไป 

แต่เรื่องทั้งหมดต้องเกบ็เป็นควำมลบั เพรำะถ้ำข่ำวโจรปล้นสสุำนแพร่สะพดั

ออกไป องค์สุลต่ำนทรงเกรงว่ำประชำชนชำวอัลบำเรียทั้งหมดจะเสียขวัญ 

และอำจท�ำให้เกดิควำมสบัสนขึ้นในอลับำเรยี ดงันั้นเรื่องสร้อยไพลนิจงึถูก

ปกปิดไม่ให้บุคคลภำยนอกล่วงรู้ นอกจำกท่ำนชีคและผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับ

มอบหมำยให้ออกตำมหำเท่ำนั้นครบั” 

สิรดำกลืนน�้ำลำย นี่เธอมำล่วงรู้ควำมลับที่ยิ่งใหญ่ของสำธำรณรัฐ 

อลับำเรยีเข้ำแล้วใช่ไหม

“แล้วคุณอำเหม็ดเจอไพลินหรือยังคะ” สิรดำถำมด้วยน�้ำเสียง 

อยำกรู้

“ไพลนิเมด็เลก็ทั้งแปดตำมกลบัคนืมำได้แลว้ครบั คงเหลอืแต่ไพลนิ

สีครำมเม็ดใหญ่ที่ยังตำมหำไม่พบ” ทั้งสีหน้ำและน�้ำเสียงของอำเหม็ด 
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สลดลง

สริดำมองชำยหนุม่ที่นั่งเบื้องหน้ำแล้วรูส้กึเหน็ใจ ชำยคนนี้น่ำจะมอีำยุ

ไม่ห่ำงจำกเธอมำกนัก แต่เขำกลับต้องมำแบกรับภำระหน้ำที่ที่ยิ่งใหญ่ถึง 

เพยีงนี้

“ทำงผมพยำยำมตำมหำร่องรอยของไพลินเม็ดนี้ แต่ก็คว้ำน�้ำเหลว 

ทุกครั้ง”

“ฉนัเชื่อวำ่อกีไม่นำนคณุจะต้องมข่ีำวด ีและตำมไพลนิกลบัคนืมำให้

ชำวอลับำเรยีได้ส�ำเรจ็” สริดำให้ก�ำลงัใจชำยหนุ่ม   

“ขอบคณุครบั” อำเหมด็ก้มศรีษะนดิหนึ่งเพื่อขอบคุณค�ำอวยพรของ

หญิงสำว “ชำวอัลบำเรียทุกคนคงจะซำบซึ้งในควำมมีน�้ำใจของคุณสิรดำ 

ที่จะช่วยพวกเรำตำมไพลนิสคีรำมเมด็นั้นกลบัคนืมำ”

“อะไรนะคะ!” สริดำหน้ำเหลอ ตำเบกิค้ำง “คุณอำเหมด็หมำยควำม

ว่ำ...”

“เมื่อไม่กี่วันที่ผ่ำนมำ สำยของเรำได้เบำะแสของเม็ดไพลินมำแล้ว

ครบั” 

“คุณก็ไปตำมเอำกลับมำสิ ฉันเป็นผู้หญิงธรรมดำ คงไม่มีควำม

สำมำรถไปเอำมำให้ได้หรอก” สริดำท้วงเสยีงขงึขงั 

“ทำงผมคงจะไปตำมเอำคืนกลับมำได้แน่ ถ้ำคนที่ได้เม็ดไพลินไป 

ไม่ใช่คนที่ชื่อ ชำมำล์ อลับำรอม” เสยีงพูดของอำเหมด็คล้ำยคนหมดหวงั

“ท�ำไมล่ะคุณ ผู้ชำยที่ชื่อชำมำล์อะไรเนี่ย เป็นพวกปีศำจเถื่อน  

อสูรร้ำย จบัต้องไม่ได้หรอืไงคะ” สริดำประชดใส่ อะไรกนั คนท�ำผดิคดิเอำ

สมบตัขิองชำตไิปเกบ็ไว้กบัตวั กลบัปล่อยให้ลอยนวลตำมเอำคนืมำไม่ได้

“ทำงเรำไม่มหีลกัฐำนที่แน่ชดัว่ำทำง ชำมำล์ อลับำรอม เอำไพลนิไป

จริงหรือไม่ แล้วตระกูลอัลบำรอมก็จัดว่ำเป็นตระกูลใหญ่ในอัลซำดำห์  

พวกเรำไม่กล้ำท�ำอะไรผลีผลำมหรอกครับ มันจะกระทบกระเทือนกับอีก

หลำยฝ่ำย”
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“โธ่! จะใหญ่มำกแค่ไหนกนัเชยีว ผดิกค็อืผดิ แล้วเรำกไ็ม่ควรปล่อย

ให้คนชั่วๆ ได้ใจ คดิว่ำตนเองท�ำอะไรกถ็ูกไปหมด บ้ำนเมอืงมกีฎหมำยนะ 

ฮึ...นำยชำมำล์นั่นนึกว่ำตัวเองแน่นักหรือไง” สิรดำเริ่มสำปส่งบุคคลที่ 

ถูกเอ่ยถงึ

“ครบั ผมถงึอยำกขอควำมช่วยเหลอืจำกคุณสริดำ” อำเหมด็เอ่ยเสยีง

วงิวอน

“ฉันเนี่ยนะ” สิรดำชี้หน้ำตนเอง “ขนำดคุณยังจัดกำรหมอนั่นไม่ได้ 

แล้วฉนั...ผู้หญงิไร้พษิภยัจะท�ำอะไรหมอนั่นได้”

“คุณสิรดำท�ำได้แน่ครับ” อำเหม็ดพูดเสียงจริงจัง “ขอแค่คุณสิรดำ 

ยอมให้ควำมช่วยเหลอืแก่ทำงเรำ”

สริดำถอนใจ “เสี่ยงมำกหรอืเปล่ำ”

“ไม่ครับ แค่คุณสิรดำปลอมตัวเข้ำไปในคฤหำสน์อัลบำรอม แล้ว

พยำยำมหำเมด็ไพลนิให้เจอ จำกนั้นกเ็อำออกมำ พอเสรจ็งำนทำงเรำจะส่ง

คุณสริดำกลบัเมอืงไทยทนัท”ี

“พูดง่ำยนี่คุณ แล้วท�ำไมงำนนี้ถึงต้องเป็นฉัน ฉันไม่มีควำมรู้เรื่อง

สอดแนมหรือเป็นสำยลับสำยสืบอะไรแบบนั้น คุณจะวำงใจฉันได้ยังไงว่ำ 

จะท�ำได้ ไปจ้ำงมืออำชีพมำไม่ดีกว่ำหรือคุณ” สิรดำเสนอควำมคิดเห็น  

เผื่อว่ำอำเหมด็จะเปลี่ยนใจ

“ผมเห็นควำมสำมำรถในกำรซ่อมรถวิทยุบังคับของคุณ แสดงว่ำ 

คุณต้องมคีวำมรู้ทำงด้ำนไฟฟ้ำและวงจรอเิลก็ทรอนกิส์พอสมควร ภำยใน

คฤหำสน์อัลบำรอมเต็มไปด้วยกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์รักษำควำม

ปลอดภยัมำกมำย จงึจ�ำเป็นต้องใช้คนที่มคีวำมสำมำรถทำงด้ำนนี้โดยเฉพำะ 

และที่ส�ำคญัคอืคุณเป็นคนไทยครบั” อำเหมด็อธบิำยให้หญงิสำวฟัง เพรำะ

เขำเห็นเหตุกำรณ์ที่สิรดำสำมำรถซ่อมรถวิทยุบังคับให้เด็กชำยคนนั้นได ้

อย่ำงง่ำยดำย แต่นั่นกไ็ม่ใช่เหตุผลหลกัที่ท�ำให้เขำหมำยตำหญงิสำว

“แล้วมนัเกี่ยวอะไรกบัคนไทยด้วย” สริดำท�ำหน้ำงง
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“ย่ำของชำมำล์เป็นคนไทย เขำจงึให้เกยีรตผิู้หญงิไทยพอสมควร”

“อ๋อ ถ้ำเป็นชำตอิื่น เขำจะไม่ให้เกยีรตเิท่ำไหร่ว่ำงั้นเถอะ” สริดำรู้สกึ

ไม่ดกีบัผู้ชำยที่ถูกเอ่ยถงึเท่ำไรนกั เพรำะดูท่ำแล้วจะนสิยัไม่ได้เรื่อง

“ผมไม่แน่ใจนกั แต่อุปนสิยัส่วนตวัของ ชำมำล์ อลับำรอม...”

“คุณอำเหม็ดไม่ต้องบอกหรอกค่ะ นิสัยคนรวยจัด ฉันเดำได้  

บ้ำอ�ำนำจ ชอบข่มขู่เสยีงดงัเหมอืนท่อไอเสยี เอำแต่ใจตวัเอง ชอบสั่งให้ไป

ซ้ำยขวำเหมอืนพวงมำลยัรถ และเหน็ผู้หญงิเป็นชิ้นส่วนอะไหล่ เปลี่ยนทิ้ง

เมื่อหมดอำยุ”

อำเหมด็อมยิ้มกบัค�ำเปรยีบเปรยที่ค่อนข้ำงจะตรงกบัควำมเป็นจรงิ

“คนรวยเนี่ยเป็นเหมือนกันหมด แนวนิสัยมำโทนเดียวกันจริงๆ”  

สริดำบ่นเบำๆ

“แต่คณุสริดำไม่ต้องเป็นกงัวลนะครบั ถงึแม้ว่ำคณุสริดำจะต้องเข้ำไป

อยู่ในคฤหำสน์อัลบำรอม แต่ไม่มีทำงได้เจอกับคุณชำมำล์ คุณกับเขำอยู่

คนละส่วนกนัครบั ถงึได้เจอกค็งน้อยมำก” 

“กด็คี่ะ ฉนัเองกไ็ม่ค่อยชอบให้คนมำวำงอ�ำนำจใส่ แล้วคุณอำเหมด็

จะท�ำให้ฉนัเข้ำไปในนั้นได้ยงัไงคะ”

“ปลอมเป็นเดก็รบัใช้ครบั” อำเหมด็ตอบง่ำยๆ แต่ค�ำตอบนั้นท�ำเอำ

สริดำถงึกบัส�ำลกั 

“แคก็ๆๆ ฉนัหูไม่ฝำดไปใช่มั้ย ที่ฉนัต้องไปเป็นคนใช้”    

“ครบั ไม่ฝำด ทำงเรำจะส่งคุณสริดำเข้ำไป โดยแฝงตวัเข้ำไปอยู่ใน

ส่วนของเดก็รบัใช้”

สิรดำท�ำหน้ำเหมือนกลืนยำขม และสุดท้ำยก็อดบ่นออกมำไม่ได้ 

“มิน่ำ ฉันกับนำยชำมำล์นั่นถึงได้อยู่กันคนละส่วน ก็แบ่งสถำนะกันไป

เรยีบร้อยแล้วนี่ คนใช้กบัเจ้ำนำยโหด” 

“ผมต้องขอโทษด้วยที่สร้ำงควำมล�ำบำกให้แก่คุณสิรดำ ผมเองก็

เกรงใจคุณ แต่ด้วยภำระหน้ำที่ของผมที่มตี่อประเทศชำต ิท�ำให้ผมไม่อำจ
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หลกีเลี่ยงกำรท�ำอย่ำงนี้ได้” อำเหมด็พูดอย่ำงจรงิจงั

“เอำเถอะคุณอำเหมด็ ฉนัเข้ำใจ” สริดำพยกัหน้ำปลงๆ “เอำเป็นว่ำ 

งำนนี้ฉันช่วยก็ได้ ถึงฉันจะไม่ได้เป็นคนที่นี่และเพิ่งมำประเทศนี้ได้แค่ 

วนัเดยีว แต่คนไทยทุกคนเป็นคนมนี�้ำใจ ถ้ำช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัได้ ก็

ไม่คดินิ่งดูดำยหรอกค่ะ ถงึแม้ว่ำงำนนี้มนัจะยำกมำกกเ็ถอะ”

“ขอบคุณครบั ขอบคุณมำกๆ บุญคุณที่คุณสริดำมตี่อชำวอลับำเรยี

และรฐัอลัซำดำห์ ทำงพวกเรำจะจดจ�ำไว้ไม่มวีนัลมืเลอืน” อำเหมด็ก้มศรีษะ

ให้สริดำ พร้อมกบัท�ำท่ำแสดงควำมเคำรพ เพื่อเป็นกำรให้เกยีรตแิก่หญงิสำว

ชำวไทยคนนี้



ช่วงเยน็สริดำแวะกลบัมำรบัน้องสำวเพื่อกลบับ้ำนพร้อมกนั สริดำ
รอสริรนิอยู่หน้ำตกึ สองมอืของหญงิสำวเตม็ไปด้วยถุงใส่ของมำกมำย แต่

ทั้งหมดนั่นไม่ใช่ของที่ตนเองตั้งใจจะไปซื้อหำ ของมำกมำยที่อยู่ในถุงส่วน

มำกล้วนแล้วแต่เป็นอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรปฏิบัติภำรกิจเพื่อชำติใน

ครั้งนี้

“รอนำนไหมดำว” สริรนิเอ่ยถำมพี่สำวทนัททีี่เหน็หน้ำ

“ไม่หรอก ดำวเองกเ็พิ่งมำถงึเหมอืนกนั ท�ำงำนวนันี้เป็นยงัไงบ้ำง มี

ใครรงัแกไหม เจ้ำนำยดุหรอืเปล่ำ” สริดำเอ่ยถำมน้องสำวฝำแฝดชุดใหญ่

สิรรินอมยิ้ม “ไม่มีหรอก เดือนนั่งท�ำงำนทั้งวัน แทบไม่ได้เจอใคร 

สกัคน”

“วันแรกของกำรท�ำงำน เจ้ำนำยของเดือนใช้งำนเดือนโหดขนำดนั้น

เลยหรือ ท่ำทำงก็ดูสุภำพเรียบร้อย ดูไม่ออกเลยนะว่ำจะเป็นคุณชำย 

จอมโหด” 

สริรนิหวัเรำะเบำๆ “ไม่โหดหรอกดำว แต่ช่วงนี้งำนเยอะจรงิๆ แล้ว

๓
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เดอืนกเ็ป็นเดก็ใหม่ ต้องเรยีนรูง้ำนอกีเยอะ คณุรำฟัซยงัลงมำสอนงำนเดอืน

ด้วยตวัเองเลย คงอยำกให้เดอืนเป็นงำนเรว็ๆ” 

สริรนิเล่ำถงึกำรท�ำงำนในวนัแรกของตนเองให้พี่สำวฟัง

“เจ้ำนำยเดือนลงมำสอนงำนเดือนด้วยตัวเอง!” สิรดำทวนประโยค

น้องสำวด้วยสีหน้ำสงสัย “หวังว่ำเจ้ำนำยของเดือนจะไม่เป็นพวกสมภำร

อยำกกนิไก่วดั หรอืพวกเฒ่ำหวังูลิ้นสองแฉกนะ”

“ไม่น่ำใช่หรอก คุณรำฟัซสุภำพ ไม่มีทีท่ำรุ่มร่ำมกับเดือนสักนิด”  

สริรนิยิ้ม เธอรู้ดวี่ำพี่สำวฝำแฝดทั้งหวงทั้งห่วงเธอมำกขนำดไหน

“ขึ้นชื่อว่ำผู้ชำย อย่ำได้วำงใจเดด็ขำด ท�ำเป็นเงยีบๆ หงมิๆ แบบนี้

พอเรำเผลอเท่ำนั้นแหละ กระโจนเข้ำกัดทันที ยิ่งพวกท่ำทำงสุภำพดูด ี

ส่วนมำกมกัเป็นภำพลวงตำ ล่อหลอกให้เรำตำยใจ กว่ำเรำจะทนัรู้ตวักส็ำย

ไปแล้ว ฉะนั้นเรำต้องอย่ำประมำท อย่ำวำงใจผู้ชำยง่ำยๆ ต้องคดิไว้เสมอ 

ผู้ชำยกบังูตคีู่มำพร้อมกนั แล้วถ้ำให้เลอืกตหีวั ต้องตหีวัผู้ชำยก่อน” สริดำ

สอนน้อง

“ค่ะ เดอืนจะจ�ำไว้” สริรนิยิ้มหวำน 

สองสำวเดินคุยกันมำจนถึงห้องพัก สิรดำรอเวลำจนตนเองและ 

น้องสำวท�ำธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อย แล้วจึงพูดถึงงำนระดับชำติที่ตนเอง

ได้รบัมอบหมำยมำ

“อมืเดอืน...ดำวมอีะไรจะบอก” สริดำเกริ่นน�ำ

สิรรินเงยหน้ำมองพี่สำว เห็นสีหน้ำอีกฝ่ำยจริงจังแสดงว่ำจะต้อง 

มเีรื่องเกดิขึ้นแน่นอน “เรื่องใหญ่หรอื”    

“ไม่เชงิใหญ่มำก แต่ว่ำดำวต้องไปท�ำงำนอะไรบำงอย่ำงที่มนัค่อนข้ำง

แปลกไปสกัเลก็น้อย” สริดำพยำยำมพูดไม่ให้น้องเป็นห่วง 

“งำนแปลก?” สริรนิทวนอย่ำงไม่ค่อยเข้ำใจ

“ใช่ วนันี้ดำวไปเดนิซื้อของ เจอผู้ชำยคนหนึ่ง เขำมปีัญหำค่อนข้ำง

แปลก คอืว่ำเขำต้องตำมหำอญัมณทีี่ถกูขโมยไป แล้วบงัเอญิจรงิๆ ที่อญัมณี
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ชิ้นนั้นตกไปอยู่ในมอืของคนที่มปัีญหำมำกๆ เขำจงึไม่สำมำรถไปเอำกลบัคนื 

มำได้ด้วยตวัเอง ดงันั้นเขำจงึขอให้ดำวไปเอำมำให้ เท่ำนี้แหละ” สริดำอธบิำย

คร่ำวๆ ไม่ลงรำยละเอยีดมำกนกั ด้วยไม่อยำกให้อกีฝ่ำยเป็นห่วง

“แล้วท�ำไมต้องเป็นดำวด้วย คนที่ให้ดำวไปแทนเป็นพวกสิบแปด

มงกุฎหรือนักโจรกรรมหรือเปล่ำ ดำวต้องดูให้ดีนะ ระวังจะติดร่ำงแห 

ไปด้วย” สริรนิเตอืนพี่สำว

“ดำวไปสบืมำหมดแล้ว ไม่ใช่โจรแน่นอน” สริดำบอกน้อง หลงัจำก

ที่เธอกับอำเหม็ดแยกกันแล้วนั้น เธอลองไปสืบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของ

ชำยหนุ่ม และมนักต็รงกบัที่เขำบอกเธอทุกประกำร

“แล้วดำวจะเริ่มงำนนี้เมื่อไหร่” สริรนิไม่คดิคดัค้ำน เพรำะเธอเคำรพ

ในกำรตดัสนิใจของสริดำเสมอมำ

“พรุ่งนี้ และดำวคงไปหลำยวนั เดอืนอยู่คนเดยีวได้ไหม” สริดำถำม 

สิ่งที่เธอเป็นห่วงมำกที่สุดคอืกำรทิ้งให้สริรนิต้องอยู่คนเดยีว 

“ได้ ดำวไม่ต้องเป็นห่วงนะ เดอืนอยูไ่ด้” สริรนิยิ้มเพื่อยนืยนัให้พี่สำว

เหน็ว่ำตนเองอยู่ได้จรงิๆ “แต่ดำวต้องสญัญำว่ำจะไม่ท�ำอะไรที่เสี่ยงเดด็ขำด 

แล้วถ้ำมีอะไรที่ไม่ชอบมำพำกลก็ถอยออกมำตั้งหลักก่อน เดือนเป็นห่วง 

ดำวนะ”

“จ้ำ รบัรองดำวจะดแูลตวัเองอย่ำงด ีจะไม่วูว่ำมใจร้อน จะท�ำทกุอย่ำง

ให้รอบคอบที่สุด” สริดำพูดยิ้มๆ

“ท�ำให้ได้ตำมที่พูดด้วย เดอืนเหน็ดำวพูดอย่ำงนี้ทไีร ก่อเรื่องทุกท”ี 

สริรนิค้อนพี่สำว

“เรื่องมันมำหำเอง ไม่ได้ตั้งใจซะหน่อย หึๆๆ” คนที่ถูกกล่ำวหำว่ำ

ชอบก่อเรื่องหวัเรำะเสยีงดงั จำกนั้นกย็ื่นโทรศพัท์มอืถอืให้ “ถ้ำมอีะไรด่วน 

โทร. หำดำวได้เสมอ ไม่มอีะไรส�ำคญัไปกว่ำเรื่องของเรำสองคน”

สริรนิมองหน้ำพี่สำวด้วยควำมซำบซึ้ง ตั้งแต่เดก็จนโต เธอมพีี่สำว

ฝำแฝดคอยเป็นทั้งแรงใจแรงกำย ดูแลปกป้องเธอมำตลอด เธอเสียอีกที่
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เป็นตวัภำระให้สริดำต้องดูแล ทั้งเรื่องกำรเรยีนที่สริดำต้องคอยเป็นพี่เลี้ยง

ให้เสมอ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยที่สริดำได้รบัจำกทนุเรยีนดกีต้็องแบ่งปันมำให้เธอ  

พี่สำวฝำแฝดของเธอเป็นคนเก่งมำก ผดิกบัเธอลบิลบัที่กวำ่จะเรยีนจบได้ก็

เกอืบแย่

“ท�ำไมต้องท�ำหน้ำสลดอย่ำงนั้นด้วย” สริดำถำมน้อง “ไม่ต้องเป็นห่วง

ดำวหรอกน่ำ ถึงงำนนี้จะไม่ง่ำยเหมือนกินแฮมเบอร์เกอร์ แต่ก็ไม่ได้ยำก 

ถงึขนำดงมเขม็ในทะเลทรำย เชื่อดำวเถอะ ถ้ำคดิว่ำท�ำไม่ได้ ไม่มทีำงที่ดำว

จะรบังำน แล้วงำนนี้ได้ค่ำตอบแทนดดี้วยนะ ถ้ำท�ำส�ำเรจ็ ดำวจะได้ส่งเงนิ

ให้ที่บ้ำนของเรำ น้องๆ จะได้สบำยขึ้นมำหน่อย” 

สิรดำยิ้มเมื่อนึกถึงน้องๆ เธอกับสิรรินเติบโตมำจำกสถำนรับเลี้ยง

เดก็ก�ำพร้ำ พ่อแม่ของเธอตำยตั้งแต่เธอยงัเดก็ ตวัเธอเองกไ็ม่มญีำตทิี่ไหน

จงึถกูส่งตวัไปยงัสถำนรบัเลี้ยงเดก็ตั้งแต่อำยหุ้ำขวบ ดงันั้นเมื่อโตขึ้น ควำม

ตั้งใจอย่ำงหนึ่งของเธอคือกำรกลับไปช่วยเหลือน้องๆ ที่ประสบชะตำชีวิต

แบบที่เธอเคยผ่ำนมำ

“เรำสองคนจะหำเงนิให้ได้เยอะๆ ส่งเสยีน้องๆ เหล่ำนั้นให้ไปได้ไกล

ที่สุด” สริรนิจ�ำสิ่งที่เธอกบัพี่สำวฝำแฝดให้สญัญำไว้กบัตวัเองได้

“ใช่ และนี่กจ็ะเป็นเงนิก้อนโตก้อนแรกที่ดำวจะหำได้” สริดำยิ้มกริ่ม 

ทำงอำเหมด็บอกว่ำงำนนี้มคี่ำเหนื่อยตอบแทนด้วย ซึ่งสริดำลองมำค�ำนวณ

เป็นเงนิบำทดูแล้ว มนักม็ำกโขอยู่เชยีวแหละ 

“ตกลงที่รบังำนนี้เพรำะเงนิใช่มั้ยเนี่ย” สริรนิแซว็พี่สำว

“มันก็มีส่วนนิดหนึ่ง” สิรดำหัวเรำะเขินๆ ในเมื่ออำเหม็ดเสนอเงิน 

ค่ำตอบแทนให้ แล้วเธอจะไปขดัควำมตั้งใจของเขำได้อย่ำงไร...

เมื่อรุ่งเช้ำมำถงึ ก่อนออกไปท�ำงำนสริรนิย�้ำกบัพี่สำวอกีครั้งว่ำให้ 
ดแูลตวัเองดีๆ  สริดำกร็บัค�ำอย่ำงแขง็ขนัและสญัญำว่ำจะโทรศพัท์หำน้องสำว 

ทุกวัน เมื่อสิรรินได้รับค�ำยืนยันจำกแฝดผู้พี่จึงพยักหน้ำอย่ำงพอใจและ 
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ออกไปท�ำงำนได้ในที่สุด 

หลงัจำกสริรนิไปแล้ว สริดำออกมำยงัสถำนที่นดัพบกบัอำเหมด็ ทนัที

ที่มำถงึเธอพบอำเหมด็กบัผู้ชำยอกีคนหนึ่งมำนั่งคอยอยู่ก่อนแล้ว อำเหมด็

แนะน�ำให้สิรดำรู้จักชำยคนดังกล่ำว และบอกว่ำผู้ชำยที่ชื่อมูจำลคนนี้จะ 

พำเธอเข้ำไปท�ำงำนที่คฤหำสน์อลับำรอม และถ้ำมเีรื่องเร่งด่วนอะไรให้ตดิต่อ 

มูจำลได้ทนัที

อำเหม็ดยื่นเช็คเงินสดให้สิรดำ “ผมคงไปส่งคุณสิรดำไม่ได้ แต่ว่ำ 

ได้โปรดรบัสนิน�้ำใจจำกพวกเรำก่อนนะครบั”

“ฉันยังไม่ได้เริ่มท�ำงำนเลยนะคุณอำเหม็ด” สิรดำเหลือบตำไปมอง

ยอดเงินแล้วท�ำหน้ำงงๆ เมื่อเห็นว่ำอีกฝ่ำยให้มำกเกินกว่ำที่บอกไว้ “เอ่อ  

เงินมันจะมำกไปหรือเปล่ำคุณอำเหม็ด แล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยว่ำจะท�ำได้ส�ำเร็จ

หรอืเปล่ำ”

“เรื่องเงนิคอื...ท่ำนชคีรูส้กึซำบซึ้งในน�้ำใจที่คณุสริดำมต่ีอพวกเรำ และ 

ท่ำนอยำกตอบแทนในสิ่งที่คุณสิรดำท�ำเพื่อรัฐอัลซำดำห์และชำวอัลบำเรีย 

ท่ำนจึงเพิ่มเงินส่วนตัวของท่ำนมำให้ครับ ส่วนเรื่องจะท�ำส�ำเร็จหรือไม่นั้น 

ไม่เป็นไรครบั คณุสริดำอย่ำเป็นกงัวล” อำเหมด็เอ่ยบอก ด้วยว่ำวำนนี้ตนเอง

น�ำเรื่องนี้เข้ำไปรำยงำนต่อชีคกำเบรียน ว่ำเขำหำคนที่เหมำะสมที่จะเข้ำไป 

ในคฤหำสน์อลับำรอมเพื่อหำทำงน�ำเมด็ไพลนิออกมำได้แล้ว 

และในตอนแรกที่ชคีกำเบรยีนรูว่้ำเป็นหญงิสำวชำวไทย ชคีกำเบรยีน

ไม่เห็นด้วยที่จะให้หญิงสำวเข้ำไปท�ำงำนที่เสี่ยงเช่นนั้น แต่อำเหม็ดอธิบำย

เหตุผลว่ำหญิงสำวน่ำจะเอำตัวรอดได้ และที่ส�ำคัญจำกเหตุกำรณ์ที่ตนเอง

เหน็ อำเหมด็มั่นใจว่ำเดก็ชำยเจ้ำของรถวทิยบุงัคบัคนันั้นชอบใจในตวัสริดำ

มำก เพรำะถงึกบัเอ่ยปำกขอให้ไปอยู่ด้วย 

ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้เขำเลือกสิรดำ คฤหำสน์อัลบำรอม

เตม็ไปด้วยระบบรกัษำควำมปลอดภยั บคุคลภำยนอกทั่วไปเข้ำถงึได้ล�ำบำก

มำก แต่ถ้ำตัวบุตรชำยของเจ้ำของคฤหำสน์เปิดทำงให้ รับรองได้เลยว่ำ 
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งำนนี้ต้องประสบควำมส�ำเรจ็อย่ำงแน่นอน 

เมื่อชคีกำเบรยีนได้ฟังเหตผุลของอำเหมด็ แม้จะไม่เหน็ด้วยนกัที่ต้อง

ส่งเดก็สำวรุน่หลำนไปเสี่ยง แต่เพื่อทวงคนืสมบตัขิองชำตแิละไม่มวีธิไีหนที่

จะดีไปกว่ำนี้อีกแล้ว ชีคกำเบรียนจึงไม่อำจปฏิเสธได้ ดังนั้นชีคแห่งรัฐ 

อลัซำดำห์จงึได้มอบเงนิในส่วนของตนเองเพิ่มให้สริดำอกีเท่ำตวั เพื่อแสดง

ควำมขอบคุณ และตอบแทนในน�้ำใจของหญงิสำว 

“รบัไว้เถอะนะครบั” อำเหมด็เหน็สริดำลงัเลจงึเอ่ยขึ้น

“ค่ะ แต่ฉันขอรบกวนคุณอำเหม็ดหน่อยนะคะ ช่วยน�ำเงินในเช็คนี้ 

โอนเข้ำบัญชีนี้ที่เมืองไทยให้ฉันด้วย” สิรดำหยิบแผ่นกระดำษขึ้นมำจด 

รำยละเอยีดต่ำงๆ แล้วยื่นให้อำเหมด็

“ทั้งหมดเลยหรอืครบั” อำเหมด็มองหน้ำสริดำ ปลำยทำงที่หญงิสำว

เขยีนเป็นชื่อมูลนธิเิดก็ก�ำพร้ำแห่งหนึ่งที่เมอืงไทย

“ค่ะหมดเลย ฉันจะโอนเงินให้บ้ำนของฉัน ไม่ต้องสงสัยหรอกค่ะ  

ฉนัโตมำจำกที่นั่น” สริดำยิ้ม พูดด้วยควำมภำคภูมใิจ ไม่เคยคดิปิดบงัใคร

เรื่องภูมหิลงัของตนเอง

“ครบั ผมจะโอนให้ รบัรองด้วยเกยีรตวิ่ำไม่มกีำรหกัค่ำนำยหน้ำไว้

แน่นอน” อำเหมด็ตอบยิ้มๆ

“แหม...ฉันนึกว่ำคุณอำเหม็ดจะยิ้มไม่เป็นนะคะเนี่ย เห็นท�ำหน้ำ

เคร่งเครยีดได้ตลอดเวลำ” สริดำยิ้ม ก่อนจะยกัคิ้วให้ชำยหนุ่ม จำกนั้นจงึ

หมุนตัวเดินจำกไปพร้อมกับชำยหนุ่มที่จะพำเธอไปที่คฤหำสน์อัลบำรอม 

เพื่อเริ่มปฏบิตัภิำรกจิแห่งชำต ิชงิของล�้ำค่ำกลบัคนืมำ

อำเหมด็ยนืมองตำมหลงัคนที่เดนิจำกไปด้วยแววตำชื่นชม สริดำไม่

เพยีงแต่เป็นหญงิสำวที่เฉลยีวฉลำด จติใจยงัโอบอ้อมอำร ีชำยหนุ่มก้มลง

มองเชค็ที่อยู่ในมอืแล้วอมยิ้ม เงนิจ�ำนวนไม่ใช่น้อย แต่ผู้หญงิคนนี้กลบัไม่

เสยีดำยแม้แต่นดิเดยีว

ในทันทีที่รถยนต์กลำงเก่ำกลำงใหม่เริ่มเคลื่อนตัวออกจำกสถำนที่ 
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นัดพบ สิรดำพยำยำมตั้งสติไม่ให้ตื่นเต้นจนเกินไปและเริ่มวำงแผนกำร

คร่ำวๆ ไว้ในใจ ตอนกลำงวนัเธอต้องพยำยำมท�ำตวัเป็นเดก็รบัใช้ให้ดทีี่สุด 

ส่วนในเวลำกลำงคนืเป็นเวลำที่เธอจะปฏบิตัภิำรกจิ

สิรดำนั่งครุ่นคิดหำวิธีกำรตำมหำเม็ดไพลิน อันดับแรกสุดที่เธอจะ

ต้องท�ำ คอืต้องศกึษำและจดักำรกบัระบบกล้องวงจรปิดและสญัญำณเตอืน

ภยัภำยในบ้ำนให้ได้ทกุจดุ จำกนั้นกค่็อยๆ สบืหำเบำะแสของเมด็ไพลนิ ซึ่ง

เธอคำดว่ำมันน่ำจะอยู่ในห้องใดห้องหนึ่งที่นำยชำมำล์ใช้ประจ�ำ ไม่แน่อำจ

เป็นห้องนอนของเขำ หรอืไม่กห็้องท�ำงำน สริดำนั่งขบคดิไปตลอดทำง จน

กระทั่งรถยนต์เลี้ยวเข้ำไปในคฤหำสน์หรูหลงัใหญ่ ซึ่งท�ำให้หญงิสำวถงึกบั

หยุดคดิเรื่องต่ำงๆ และหนัมำท�ำตำโต ตกใจกบัควำมใหญ่สุดอลงักำรของ

ควำมรวยเว่อร์ของเจ้ำของบ้ำน 

มูจำลพำสิรดำมำแนะน�ำตัวกับหญิงสูงวัยที่ท�ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำ 

แม่บ้ำน นำงเพตรำพยักหน้ำรับรู้ถึงกำรมำของสิรดำสองสำมครั้ง ก่อนจะ

เปิดฉำกอบรมเกี่ยวกับกฎข้อบังคับและข้อห้ำมต่ำงๆ ส�ำหรับกำรเป็นเด็ก 

รบัใช้ที่คฤหำสน์หลงังำมนี้

“เธอน่ะเป็นเดก็เส้น ถ้ำเจ้ำมูจำลหลำนฉนัไม่พำมำฝำก ฉนัคงไม่รบั

เธอไว้หรอกนะ งำนของที่นี่ต้องคดัคน งำนดเีงนิดขีนำดนี้ใครๆ กต็้องกำร 

แล้วที่นี่ไม่รบัเดก็ที่ไม่รู้จกัมำรยำท ประเภทดแีต่แต่งหน้ำท�ำผม ชอบวิ่งไป

เสนอหน้ำเจ้ำนำยทั้งวนักไ็ม่เอำ เข้ำใจใช่มั้ย พวกหวงัสูงคดิจบัเจ้ำนำยมนัมี

เยอะ ยิ่งหวงัจะเขยบิสถำนะเป็นนำยหญงิของที่นี่กย็ิ่งไม่มทีำง คุณชำมำล์

เธอไม่เคยชำยตำแลเดก็รบัใช้ เขำกบัเรำมนัอยูค่นละชั้นกนั ฉะนั้นจ�ำไว้ อย่ำ

คิดไปเสนอหน้ำกับเจ้ำนำยเด็ดขำดถ้ำไม่มีค�ำสั่ง เข้ำใจใช่มั้ย” นำงเพตรำ

เตอืนเสยีงเข้ม เดก็สำวทั่วไปมกัหลงใหลไปกบัควำมเพยีบพร้อมทกุด้ำนของ

เจ้ำนำยตน ดงันั้นจงึต้องตกัเตอืนและก�ำรำบไว้เสยีแต่ต้นมอื

“เข้ำใจค่ะป้ำ รับรองฉันจะไม่ท�ำอะไรให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของ 

เดก็รบัใช้เดด็ขำด” สริดำตอบน�้ำเสยีงหนกัแน่น
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“ดี ท�ำให้ได้ตำมที่พูดด้วย ไม่ใช่พอเห็นหน้ำคุณชำมำล์ก็หลงใหล 

คลั่งไคลเ้หมอืนแม่ผูห้ญงิทั้งหลำยที่ฉนัต้องไล่ออกไปไมรู่ก้ี่คน” นำงเพตรำ

ท�ำเสียงหน่ำยใจ กี่ครั้งแล้วที่ต้องไล่เด็กออก เพรำะเด็กสำวเหล่ำนั้นต่ำง

เข้ำไปเสนอหน้ำจนคุณชำมำล์ถงึกบัออกอำกำรไม่พอใจจนต้องออกปำกไล่    

“แน่นอนค่ะ ฉันจะตั้งใจท�ำงำน ไม่ว่อกแว่ก ไม่เข้ำใกล้เจ้ำนำย 

เดด็ขำด ป้ำวำงใจได้” สริดำยิ้มยนืยนัให้นำงเพตรำมั่นใจ ถ้ำมกีฎห้ำมกนั

แบบนี้ งำนของเธอกง็่ำยขึ้นสเินี่ย  

“ด ีงั้นเธอตำมฉนัมำ เดี๋ยวจะพำไปห้องพกั” นำงเพตรำพยกัหน้ำอย่ำง

พอใจ เมื่อเห็นเด็กสำวมำใหม่ไม่มีทีท่ำหลงใหลได้ปลื้มเจ้ำนำยที่ขึ้นชื่อว่ำ 

เป็นชำยหนุ่มที่ถูกหมำยปองมำกที่สุดในรฐัอลัซำดำห์

สิรดำเดินตำมหัวหน้ำแม่บ้ำนมำยังห้องพักที่อยู่ทำงตึกเล็กด้ำนหลัง 

หญงิสำวได้ห้องพกับนชั้นสอง เป็นห้องขนำดไม่เลก็นกัพร้อมห้องน�้ำในตวั

“แล้วนี่ เสื้อผ้ำส�ำหรับใส่กลำงวัน” นำงเพตรำยื่นเสื้อกับกระโปรง 

สฟี้ำอย่ำงละสำมตวัให้สริดำ 

“มชีดุเดก็รบัใช้ด้วยหรอืป้ำ” สริดำถำม เมื่อเหน็ชุดที่นำงเพตรำยื่นให้

“มสี ิคุณชำมำล์เธอโตมำจำกเมอืงนอก กเ็ลยรบัวฒันธรรมต่ำงชำติ

มำพอสมควร คณุชำมำล์ต้องกำรควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อย ทกุคนในบ้ำน

ก็สวมชุดแบบเดียวกันนี้” นำงเพตรำอธิบำยให้หญิงสำวฟัง แม้ใจจริง 

นำงเองกช็อบสวมเสื้อผ้ำพื้นเมอืงมำกกว่ำ แต่กข็ดัควำมต้องกำรของเจ้ำนำย

ไม่ได้

“ค่ะ” สิรดำพยกัหน้ำอย่ำงจ�ำยอม ในใจรู้สึกหมั่นไส้คนเจ้ำระเบียบ

เป็นที่สุด

“เอำละ รบีเปลี่ยนเสื้อผ้ำ เสรจ็แล้วกไ็ปหำฉนัที่ห้องโถง ฉนัจะพำเธอ

ไปแนะน�ำให้คนอื่นๆ รู้จกั” นำงเพตรำสั่ง ก่อนจะเดนิออกไปคอยหญงิสำว

ที่ห้องโถง

“ค่ะ เดี๋ยวฉนัเปลี่ยนเสื้อเสรจ็จะรบีตำมไป” สริดำตอบตำมหลงั และ
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ใช้เวลำไม่นำนนักในกำรเปลี่ยนเสื้อผ้ำชุดใหม่ จนเมื่อเรียบร้อยก็เดินออก

จำกห้องไปหำนำงเพตรำที่ห้องโถงตำมค�ำสั่ง

นำงเพตรำพำสริดำไปแนะน�ำให้คนอื่นๆ รู้จกั ก่อนจะสั่งให้เดก็สำว

ที่ชื่อซำร่ำพำสิรดำไปเดินดูรอบๆ ตัวคฤหำสน์เพื่อแนะน�ำให้รู้จักสถำนที่ 

จะได้ไม่หลงทำง เพรำะภำยในคฤหำสน์อัลบำรอมค่อนข้ำงซับซ้อนและ 

กนิเนื้อที่กว้ำงมำก 

สิรดำถือโอกำสเก็บรำยละเอียดเส้นทำงเข้ำออกต่ำงๆ ภำยในตัว

คฤหำสน์ รวมทั้งยงัคอยส�ำรวจอปุกรณ์รกัษำควำมปลอดภยัที่ตดิไว้ตำมทำง

เดนิอยู่ตลอดเวลำ

“ซำร่ำอะไรอยู่ที่มุมนั้น ฉนัเหน็ตดิไว้ตำมทำงเดนิตลอดเลย” สริดำ

ท�ำเป็นไม่รู้ และถำมเดก็สำวที่เดนิน�ำอยู่ด้ำนหน้ำ

“อ๋อ เขำเรยีกว่ำกล้องวงจรปิด ที่นี่ตดิไว้ตำมทำงเดนิตลอดนั่นแหละ 

ฉะนั้นอย่ำท�ำอะไรไม่ดตีำมทำงเดนิเชยีวนะ มภีำพจบัไว”้ ซำร่ำอธบิำยให้ฟงั

ด้วยควำมหวงัดี

“เหรอ! แล้วเรำต้องปีนขึ้นไปท�ำควำมสะอำดด้วยหรอืเปล่ำ มนัสงูนะ 

ฉนักลวัควำมสูง” สริดำแอบหลอกถำมต่อ

“ไม่ต้องๆ มคีนมำคอยตรวจดทูกุวนัที่สบิห้ำ พวกเรำอย่ำได้เข้ำไปยุง่

กบัมนัเชยีว ไม่งั้นโดนดุแน่” เดก็สำวรบีร้องบอก   

“ดจีงั นกึว่ำต้องปีนขึ้นไปเชด็ท�ำควำมสะอำดซะแล้ว” สริดำยิ้มตอบ

ด้วยใบหน้ำใสซื่อ  

จำกนั้นเดก็สำวกพ็ำสริดำเดนิไปตำมจดุส�ำคญัรอบๆ คฤหำสน์ พร้อม

ทั้งแนะน�ำห้องต่ำงๆ ที่ต้องคอยดูแลท�ำควำมสะอำดให้อกีฝ่ำยรบัรู้ไว้

“ห้องนี้เป็นห้องท�ำงำนส่วนตวัของคณุชำมำล์ ห้ำมเข้ำก่อนได้รบัอนุญำต 

เด็ดขำด ใครฝ่ำฝืนโดนไล่ออกสถำนเดียว ยิ่งห้องนอนของคุณชำมำล์นั้น 

ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ห้ำมแม้แต่จะเฉียดเข้ำใกล้ คุณชำมำล์ไม่ชอบให้ใครมำ

วุน่วำย คนที่จะเข้ำไปท�ำควำมสะอำดได้มคีนเดยีวคอืป้ำเพตรำเท่ำนั้น” ซำร่ำ 
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เอ่ยถงึสองห้องต้องห้ำมอย่ำงหวำดๆ

“ได้ ฉนัจะไม่เดนิมำทำงนี้เดด็ขำด” สริดำท�ำเป็นรบัปำกแขง็ขนัอย่ำง

หวำดกลวันดิๆ แต่สำยตำสอดส่ำยแอบนบักล้องที่ตดิอยูต่ำมมมุต่ำงๆ “แต่

ว่ำป้ำเพตรำท�ำคนเดยีวไหวหรอื” 

“ไหวส ิ ป้ำเพตรำมหีน้ำที่รบัใช้คุณชำมำล์โดยตรง แกอยู่ที่นี่มำนำน

ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่คุณชำมำล์ แกก็เลยเป็นคนที่ได้รับควำมไว้วำงใจมำกที่สุด

ของที่นี่ ฉะนั้นแกจงึเป็นคนเดยีวที่คณุชำมำล์อนญุำตให้เข้ำออกห้องของคณุ

ชำมำล์ได้ คนอื่นๆ อย่ำได้หลงเข้ำไปเชยีว หวัขำดแน่” ซำร่ำพูดเจื้อยแจ้ว 

สริดำถงึกบัอมยิ้ม เดก็สำวคนนี้นสิยัไม่เลว ท่ำทำงซื่อๆ น่ำรกัดี

“ซำร่ำ ที่อัลบำรอมยังมีข้อห้ำมอะไรอีกหรือเปล่ำ ถ้ำมีบอกฉันก่อน

ได้เลยนะ ฉนัอยำกท�ำงำนที่นี่นำนๆ” สริดำพยำยำมซกัถำมข้อมลูของสภำพ

แวดล้อมและตวัเจ้ำของบ้ำนให้ได้มำกที่สุด

“กไ็ม่มอีะไรมำกนกัหรอก แค่ท�ำงำนให้ด ีเชด็ถูให้สะอำด ป้ำเพตรำ

ค่อนข้ำงเจ้ำระเบยีบ ไม่ชอบควำมสกปรกไม่เรยีบร้อย นอกนั้นกไ็ม่มอีะไร

มำก สว่นคณุชำมำล์ พวกเรำไม่ค่อยได้เจอหน้ำเทำ่ไหร่หรอก คณุชำมำลไ์ม่

สุงสงิกบัเดก็ๆ อย่ำงพวกเรำ ถ้ำจะสั่งอะไร ส่วนมำกกส็ั่งผ่ำนป้ำเพตรำมำ” 

สิรดำพยักหน้ำ ท่ำทำงนำยชำมำล์นั่นจะหยิ่งไม่เบำ แต่ก็นับว่ำเป็น 

กำรด ี เธอกบัหมอนั่นจะได้ไม่ต้องมำเจอหน้ำกนั งำนของเธอจะได้สะดวก

แล้วก็ง่ำยขึ้น สิรดำเก็บรำยละเอียดเกี่ยวกับตัวบ้ำนและตัวเจ้ำของบ้ำนได้

อีกพอสมควร ซึ่งควำมรู้สึกหลังได้รับรู้ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไปจำกเด็กสำว 

มำนั้น สริดำบอกได้เพยีงค�ำเดยีวว่ำ เจ้ำของบ้ำนเป็นคนที่น่ำหมั่นไส้...มำกๆ 

“แล้วนอกจำกคุณชำมำล์ พวกเรำต้องเชื่อฟังใครเป็นพิเศษอีกบ้ำง

หรอืเปล่ำ” สริดำซกัถำมต่อ เพรำะต้องกำรรบัรู้ข้อมูลให้ได้มำกที่สุด

“มแีน่นอน นอกจำกต้องเชื่อฟังแล้ว ต้องห้ำมขดัใจเป็นพเิศษด้วย” 

ซำร่ำพูดพลำงถอนใจ

“ใครหรือ” สิรดำท�ำหน้ำสงสัย ยิ่งเห็นท่ำทำงเด็กสำวตรงหน้ำท�ำท่ำ
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เหมอืนกลดักลุ้มเป็นพเิศษกเ็ริ่มไม่วำงใจ

“คุณชำจฟี” ซำร่ำตอบเสยีงเบำ “ลูกชำยของคุณชำมำล์ อำยุห้ำขวบ

แล้วละ”

นบัเป็นข่ำวใหม่ที่สริดำเพิ่งรบัรู้ว่ำบ้ำนนี้มเีดก็ “แล้วคุณผู้หญงิล่ะ”

ซำร่ำส่ำยหน้ำ “ไม่รู้เหมือนกัน ป้ำเพตรำสั่งห้ำมใครถำมถึงเรื่องนี้ 

เดด็ขำด เลยไม่มใีครกล้ำพูด”

สริดำผงกหวัรบัทรำบข้อปฏบิตั ิสงสยันำยชำมำล์นั่นจะเจอแจก็พอต 

และด้วยควำมที่ไม่คิดจริงจังกับฝ่ำยหญิง ถึงเอำแต่ลูกไม่เอำแม่ อย่ำงนี้

แหละคนรวย ชอบมีควำมสัมพันธ์ฉำบฉวยไร้ข้อผูกมัด แต่ก็ยังนับว่ำ 

นำยชำมำล์นั่นพอมีควำมดีหลงเหลืออยู่ ถึงได้รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น  

ไม่อย่ำงนั้นเดก็ที่เกดิมำคงน่ำสงสำร 

วนันั้นสริดำได้พกัผ่อนหนึ่งวนั ก่อนจะเริ่มงำนเตม็ตวัในวนัรุง่ขึ้น 
ตกค�่ำหญิงสำวกลับมำจัดข้ำวของเครื่องใช้ส่วนตัว และใช้ช่วงเวลำที่เหลือ

นอนครุ่นคดิถงึสิ่งที่ตนเองได้รบัรู้มำจำกเดก็สำวที่ชื่อซำร่ำ 

ภำยในคฤหำสน์อลับำรอมเตม็ไปด้วยระบบรกัษำควำมปลอดภยั ยิ่ง

หน้ำห้องท�ำงำนและชั้นบนที่เป็นห้องนอนของเจ้ำของบ้ำน ถอืไดว้ำ่จดัระบบ

รกัษำควำมปลอดภยัไว้อย่ำงสูงสุดเตม็ทุกรูปแบบ แทบไม่มพีื้นที่ส่วนไหน

เลด็ลอดจำกมุมกล้องไปได้แม้แต่น้อย

หญิงสำวผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้มำท�ำหน้ำที่ชิงไพลินคืนถึงกับนอน

ก่ำยหน้ำผำกทอดถอนใจ เรื่องกล้องวงจรปิดเธอคงต้องศึกษำให้ละเอียด 

อกีทแีละคงต้องพกัไว้ก่อน เพรำะสิ่งที่ส�ำคญักว่ำในตอนนี้คอืท�ำอย่ำงไรกไ็ด้

ที่จะเข้ำไปส�ำรวจดูในห้องต้องห้ำมทั้งสองห้องโดยไม่มใีครสงสยั

สิรดำหลับไปพร้อมกับแผนกำรเต็มหัวสมอง...พรุ่งนี้เธอจะต้องเข้ำ

ห้องนอนนำยชำมำล์นั่นให้ได้ อยำกรูน้กัข้ำงในมคีวำมลบัอะไรนกัหนำถงึได้

หวงห้ำมนกั 

 


