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ดวงตาคมซึ่งหากจ้องลึกเข้าไปภายในจะเห็นว่าสีของตา

ด�ำนั้นมไิด้ด�ำสนทิ แต่เป็นสเีทำเข้ม มองตำมเป้ำหมำยของตนไปโดย

ไม่ยอมให้คลำดสำยตำ

เป้ำหมำยในครั้งนี้ของเขำมิใช่นักธุรกิจหรือนักกำรเมืองเหมือน

อย่ำงเคย ทว่ำเป็นหญงิสำวร่ำงเล็กซึ่งมผีมยำวสดี�ำสนทิจนถงึบั้นเอว 

แดนไกลยอมรับว่ำเธอผู้นั้นค่อนข้ำงสะดุดตำเขำไม่น้อย แต่เธอไม่ได้

ดงึดูดควำมสนใจเขำด้วยรูปร่ำงเลก็กระจิ๋ว หรอืวงหน้ำที่มเีครื่องหน้ำ

กระจุ๋มกระจิ๋มน่ำรักน่ำเอ็นดู เธอตรึงสำยตำเขำเอำไว้ได้ชั่วครู่เพรำะ

รอยยิ้มกบัท่ำทอี่อนโยนยำมโน้มตวัลงพูดกบัพ่อค้ำแม่ค้ำต่ำงหำก

ดเูธอจะแตกต่ำงจำกพี่ชำยของเธอไม่น้อย เพรำะไอ้เจ้ำหมอนั่น...

ไอ้คนที่ท�ำให้น้องสำวของเขำต้องนอนกินน�้ำตำต่ำงข้ำวมำเป็นแรม

เดอืน มนัเป็นผู้ชำยเจ้ำยศเจ้ำอย่ำง บ้ำเงนิ หลงอ�ำนำจ ทเุรศสิ้นด!ี

กรำมแกร่งบดเข้ำหำกนัจนเกดิเสยีงดงัเอี๊ยดๆ ขึ้นในกกหู เสยีง

นั้นเรยีกสตแิดนไกลให้เบนสำยตำจำกร่ำงแน่งน้อยไปมองชำยร่ำงเลก็

สองคนที่ซ้อนอยู่บนมอเตอร์ไซค์คันเดียวกัน มอเตอร์ไซค์คันนั้นจอด

อยู่ห่ำงจำกเป้ำหมำยรำวสบิเมตรตำมค�ำสั่งของเขำ และเมื่อแดนไกล

เห็นคนขี่สตำร์ตเครื่อง เขำก็เข็นรถซึ่งมีผักสีเขียวหลำยชนิดข้ำมไป 
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ยงัถนนฝั่งที่เป้ำหมำยยนือยู่

ทุกอย่ำงด�ำเนินตำมแผนอย่ำงรำบรื่น สำวน้อยคนนั้นก�ำลัง

เพลินกับกำรดูเสื้อยืดรำคำถูก เธอจึงไม่ได้ระวังกระเป๋ำที่คล้องเอำไว้

หลวมๆ ที่แขนซ้ำย

มอเตอร์ไซค์ขี่มำอย่ำงช้ำๆ ตรงเข้ำหำเป้ำหมำย ส่วนแดนไกล

กเ็ขน็รถเขน็ผกัตรงไปหำเหยื่อของเขำเช่นเดยีวกนั

เมื่อกระเป๋ำที่คล้องอยู่ถูกกระชำกไป วำปีกร้็องวี้ดขึ้นอย่ำงตกใจ 

ในขณะที่แม่ค้ำขำยเสื้อกช็่วยเธอกรดีร้องด้วยควำมตกใจไม่แพ้กนั

“ขโมย! กระชำกกระเป๋ำเจ้ำข้ำ ช่วยด้วย มนักระชำกกระเป๋ำ

คณุลูกหว้ำไปแล้ว” 

แม่ค้ำร่ำงอวบวิ่งออกมำจำกแผงขำยเสื้อของตน กระโดดลงไป

รมิถนนพร้อมเปล่งเสยีงดงัลั่นเพื่อขอควำมช่วยเหลอื

ไม่มีใครสักคนสังเกตว่ำหลังจำกรถมอเตอร์ไซค์ที่ก่อกำรร้ำย 

คนันั้นได้กระเป๋ำกแ็ล่นจำกไปด้วยควำมเรว็ที่ไม่ได้เร่งร้อนเลยสกันดิ

ถูกต้อง...คนขี่รถคนันั้นก�ำลงัรอ รอให้ผู้ว่ำจ้ำงท�ำตำมแผน

แดนไกลกะเวลำได้อย่ำงเหมำะเจำะ เขำเขน็รถออกนอกเส้นทำง

เพื่อน�ำไปขวำงรถของเจ้ำโจรร้ำย เสียงโครมครำมของมอเตอร์ไซค์ที่

ชนเข้ำกับรถเข็นผักท�ำให้แม่ค้ำพ่อค้ำและผู้ที่มำจับจ่ำยใช้สอยใน

ตลำดสดกรูเข้ำมำมงุดูเหตกุำรณ์

มอืใหญ่กระชำกกระเป๋ำผู้หญงิออกมำจำกมอืของโจร แล้วก้ำว

ถอยหลงัเมื่อผู้ชำยที่ซ้อนท้ำยล้วงมดีสั้นออกมำจำกกระเป๋ำกำงเกง มดี

ขำววำววับเป็นประกำยอยู่กลำงแสงแดด เรียกเสียงกรีดร้องวี้ดว้ำย

ออกมำจำกล�ำคอสำวๆ ขวญัอ่อนจนจดุเกดิเหตนุั้นกลำยเป็นจดุสนใจ

ของผู้คน

หำกนี่เป็นเรื่องจรงิ ไม่ใช่บทที่เขำเขยีนเอำไว้ แดนไกลคงไม่ลงัเล

เลยที่จะก้ำวตรงไปเล่นงำนคนที่กล้ำน�ำมดีมำจ่อหน้ำเขำ เพื่อสั่งสอน
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ให้โจรกระจอกรู้ว่ำใครเป็นใคร แต่ในเมื่อนี่เป็นแค่บทที่เขำสร้ำงขึ้น ขำ

ยำวภำยใต้กำงเกงยนีขำดๆ ขะมกุขะมอมจงึก้ำวถอยหลงัออกมำเพื่อ

เปิดทำงให้สองโจรร้ำยยกรถมอเตอร์ไซค์ที่เอยีงล้มขึ้นแล้วขี่หนไีป

เมื่อคนร้ำยหนไีปได้ตำมแผนแล้ว แดนไกลกเ็หลอืบมองเจ้ำของ

กระเป๋ำที่จนบัดนี้ก็ยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิม มือของเจ้ำหล่อนข้ำงหนึ่งยก

ขึ้นจบัหวัใจ ใบหน้ำน่ำรกัน่ำเอน็ดูนั้นซดีขำว

หัวใจของวำปีเต้นรัวรำวกับจะวำยไปในอีกไม่กี่วินำทีข้ำงหน้ำ 

ตลอดชวีติอนัแสนสงบเงยีบของเธอ สิ่งที่เคยกระทบจติใจจนท�ำให้มนั

เต้นตูมตำมได้คือตอนสอบและประกำศผลสอบ ไม่เคยเลยสักครั้งที่

เธอจะเฉยีดเข้ำไปใกล้เหตอุนัตรำยร้ำยแรง แต่วนันี้...ไม่ใช่เพยีงแค่เหน็

เหตรุ้ำย เธอยงัเป็นผู้เสยีหำยจำกเหตกุำรณ์นี้อกีด้วย

แม่ค้ำขำยเสื้อผ้ำร่ำงอวบเขย่ำแขนเธอแรงๆ ก่อนส่งเสียงดัง 

“โชคดจีงัเลยค่ะคณุลูกหว้ำ มฮีโีรมำช่วยเอำไว้”

ฮีโรอย่ำงนั้นหรือ...วำปีมองส�ำรวจผู้ชำยผมเผ้ำรุงรังที่ซุกซ่อน

ใบหน้ำเอำไว้ใต้หนวดเครำดกหนำ เขำใส่เสื้อยดืเปื่อยๆ สนี�้ำตำลเข้ม

กบักำงเกงยนีขะมกุขะมอม หำกดูแค่สภำพของผู้ชำยคนนั้นในตอนนี้ 

กำรถูกเรียกว่ำฮีโรคงเป็นเรื่องที่เกินจริงไป แต่ถ้ำเขำโกนหนวดเครำ 

ให้เกลี้ยงเกลำ ถอดเสื้อผ้ำสกปรกเหล่ำนั้นออกแล้วสวมชดุของซูเปอร์ 

ฮโีรเข้ำไปล่ะ...

วำปีหน้ำแดงเมื่อคิดอะไรเรื่อยเปื่อยจนถึงขั้นจะถอดเสื้อผ้ำ

ผู้ชำยแปลกหน้ำที่เธอไม่เคยรู้จัก แต่...ถ้ำเขำใส่ชุดซูเปอร์ฮีโรแทนชุด

สกปรกของเขำแล้วละก ็เขำกฮ็โีรดีๆ  นี่เอง เธอเชื่อเช่นนั้น

“แหม...หุ่นน่ำซบ พ่อฮโีรตวัจรงิเสยีงจรงิจ๋ำ นั่นมนักระเป๋ำของ

คณุลูกหว้ำจ้ำ วู้ๆ ทำงนี้จ้ำ” 

แม่ค้ำร่ำงอวบร้องบอกเสียงดัง พร้อมยกไม้ยกมือขึ้นโบกเรียก

ร้องควำมสนใจ จนบรรดำสำวน้อยสำวใหญ่ไทยมงุทั้งหลำยหวัเรำะกนั 
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ครนืใหญ่

แดนไกลก้ำวยำวๆ เข้ำมำหำเป้ำหมำย มอืใหญ่ยื่นกระเป๋ำยี่ห้อ

ดงัส่งคนืให้เจ้ำของ

มอืเลก็ยื่นออกมำรบั เจ้ำของกระเป๋ำเอ่ยขอบคณุอบุอบิ ทว่ำดู

เหมือนค�ำขอบคุณของวำปีจะลอยหำยไปกับสำยลมเมื่อฮีโรตัวจริง

กระท�ำตนแบบฮโีรในภำพยนตร์ 

อ้อ...เขำไม่ได้เหำะขึ้นฟ้ำไปหรอกนะ แต่เขำหมุนตัวกลับหลัง

แล้วเดนิไปยงัรถเขน็ของตนเองที่เอยีงกระเท่เร่ขวำงถนนอยู่ต่ำงหำก

คนร่ำงใหญ่ยกรถเขน็ตั้งขึ้น ก่อนขนตะกร้ำ กระจำดผกัสำรพนั

ชนิดวำงให้เข้ำที่ ทว่ำ...ผักสดที่กองเละเทะอยู่บนถนนนั่นเล่ำจะท�ำ 

เช่นไร

เมื่อเหตุกำรณ์ตื่นตำตื่นใจจบลง ไทยมุงก็ค่อยๆ สลำยตัวไป

อย่ำงรวดเร็ว ไม่มีใครสักคนมีน�้ำใจแก่ฮีโร ไม่มีใครช่วยเขำเก็บผักที่

กระจดักระจำยอยู่เตม็ถนนเลย

วำปีเอ่ยขอบใจแม่ค้ำจิตใจงำมก่อนเดินตรงเข้ำมำหำผู้ชำยที่ดู

เหมือนจะไม่ได้ต้องกำรอะไรจำกกำรเข้ำมำช่วยเหลือเธอเลย มือเล็ก

ช่วยกอบผกัช�้ำๆ ลงตะกร้ำ ใจเสยีไม่น้อยที่เหน็สภำพของผกัเหล่ำนั้น 

ข้ำวของเสยีหำยแบบนี้ฮโีรของเธอคงถูกเจ้ำของแผงต่อว่ำน่ำดู

“ไม่ต้องช่วย เดี๋ยวคณุเปื้อน”

หัวใจของสำววัยยี่สิบเอ็ดกระตุกเมื่อได้ยินเสียงของฮีโร เสียง

ของเขำทุ้ม นุ่ม น่ำฟัง จนเธออดเหลอืบตำขึ้นมองคนที่นั่งยองๆ เกบ็

ผกัอยู่ไม่ได้

มันเป็นเรื่องบังเอิญเรื่องเดียวส�ำหรับละครฉำกส�ำคัญฉำกนี้ 

แดนไกลไม่ได้ต้องกำรให้เขำกบัเหยื่อจ้องตำกนั ทว่ำตอนนี้ดวงตำสอง

คู่กลบัจ้องกนันิ่ง

ดวงตำสีแปลกที่จ้องเธอนิ่งท�ำหัวใจวำปีเต้นเร็วกว่ำตอนที่ถูก
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กระชำกกระเป๋ำไปเสยีอกี หญงิสำวอ่อนเดยีงสำท�ำอะไรไม่ถูก เธอรบี

หลบุตำลงต�่ำแล้วลกุขึ้นยนือย่ำงเก้ๆ กงัๆ ในขณะที่แดนไกลเองกร็บี

ก้มลงมองผกัในมอื ก่นด่ำตนเองในใจที่ดนัเผลอตะลงึมองควำมน่ำรกั

น่ำเอน็ดูนั่นนำนเกนิไปหน่อย จนลมืบทที่แต่งขึ้นด้วยตนเอง

นี่ถ้ำเหยื่อเกดิคดิว่ำเขำน่ำกลวัจะท�ำอย่ำงไร แผนมพิงัหมดหรอื

“เอ่อ...” วำปีไม่ใช่คนติดอ่ำง ทว่ำตอนนี้เธอคิดหำค�ำพูดใดๆ 

ไม่ออก ได้แต่มองฮโีรกวำดผกัทกุต้นจำกถนนน�ำไปวำงเอำไว้ในตะกร้ำ

ของมนั 

“ผักเสียหำยหมดแล้ว ฉันจะชดใช้ให้นะ” พูดจบวำปีก็เปิด

กระเป๋ำถอืออก หยบิธนบตัรสเีทำออกมำสำมฉบบัแล้วยื่นให้

แดนไกลมองเงินเหล่ำนั้น ริมฝีปำกบำงกระตุกหยันตนเองเมื่อ

คดิว่ำเขำคงมองโลกในแง่ดไีปหน่อย พี่ชำยเหน็เงนิเป็นพระเจ้ำ น้อง

สำว...กช็อบฟำดหวัคนด้วยเงนิ ไม่เหน็จะแตกต่ำงกนัตรงไหน!

“มำกไป” เขำกดัฟันพูด

ดวงตำใสกระจ่ำงเบิกกว้ำงขึ้นนิด ก่อนรอยยิ้มพึงพอใจจะ

ปรำกฏขึ้นที่ริมฝีปำกอิ่ม คนสมัยนี้มีแต่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ทั้งนั้น  

คนที่ปฏเิสธเงนิจงึหำได้ยำกเหลอืเกนิ 

“ไม่ใช่แค่ค่ำผกัที่เสยีหำยหรอก แต่แทนค�ำขอบคณุของฉนัด้วย”

“ขอบคณุ...”

เมื่อคนที่ช่วยเธอเอำไว้ท�ำท่ำเหมอืนไม่เข้ำใจว่ำเธอขอบคณุเขำ

เรื่องอะไร วำปีกส็่งยิ้มไร้เดยีงสำให้เขำอกี “ขอบคณุที่คณุช่วยจับโจร

ที่กระชำกกระเป๋ำฉนั”

“ฉนัจบัโจรไม่ได้”

สำววยัยี่สบิเอด็เกอืบหวัเรำะเพรำะค�ำตอบซื่อๆ ที่เพิ่งได้ยนิ “จบั

ไม่ได้ แต่กเ็อำกระเป๋ำมำคนืฉนัได้ เอำเป็นว่ำขอบใจนะ รบัเงนิไปเถอะ 

ถอืเสยีว่ำแทนค�ำขอบคณุ”
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ยงัไม่ทนัที่แดนไกลจะรบัเงนิ เสยีงหวดีร้องแปดหลอดกด็งัข้ำม

มำจำกถนนฝั่งตรงข้ำม เสียงนี้ทั่วทั้งตลำดดูจะรู้จักกันดี ยำยแม้น

เจ้ำของแผงผกัใหญ่นั่นเอง

“โอ๊ย! ผกัของก ูฉบิหำยหมดแล้ว ไอ้ห่ำแด๊น มงึเขน็ประสำอะไร

ของมงึวะถงึได้ท�ำของกฉูบิหำยวำยป่วงไปหมดแบบนี้ ไอ้ห่ำ ไอ้ฉบิหำย 

กูไม่น่ำสงสำรมงึเล้ย ไอ้ควำย ไอ้โง่!”

วำปีเบกิตำโตขึ้นอย่ำงตกใจก่อนก้ำวถอยหลงัไปสำมก้ำว เพื่อ

ให้ไกลจำกคนหยำบที่พ่นค�ำไม่เสนำะหูออกมำเป็นชุดๆ แถมยังไม่มี

ทที่ำว่ำจะหยดุด้วย

ป้ำแม้นปำกสนุัขกระทบืเท้ำลงกับพื้นถนน หญงิวัยห้ำสิบต้นๆ 

ซึ่งมรีปูร่ำงผอมบำงเจยีนจะปลวิลมยกมอืขึ้นเท้ำสะเอว ปำกซอยฉบัๆ 

รำวกบักรรไกรโรงพยำบำล 

“มงึเขน็ประสำอะไรวะไอ้แดน มงึมสีมองบ้ำงไหม หรอืว่ำมแีต่

แรง เอำแต่เขน็ เขน็ เขน็จนท�ำของกูพนิำศฉบิหำยหมด อย่ำงนี้เลี้ยง

เอำไว้ไม่ได้แล้ว มงึรบีไสหวัไปเลยนะ กูไม่จ้ำงมงึแล้ว!”

“ป้ำ...” แดนไกลแสร้งท�ำหน้ำสลดพร้อมยกมอืขึ้นไหว้หญงิที่ไม่

สมควรกรำบไหว้คนนี้ปลกๆ “อย่ำไล่ฉนัเลย แล้วฉนัจะไปอยูท่ี่ไหนล่ะ”

“มงึจะไปอยู่ที่ไหนมนักเ็รื่องของมงึ ไปเลยนะมงึ ไปเอำกระเป๋ำ

เน่ำๆ ของมงึออกไปจำกแผงของกู กูไม่ให้มงึอำศยันอนอกีแล้ว”

ปกตวิำปีกเ็ป็นคนขี้สงสำรอยูแ่ล้ว เมื่อมำเหน็คนดถีกูรงัแกโดยที่

ไม่ได้ท�ำอะไรผดิแบบนี้ เธอกก็ลำยร่ำงเป็นนำงฟ้ำมำโปรดคนดทีนัที

มอืที่ถอืธนบตัรสเีทำสำมฉบบัยื่นไปตรงหน้ำป้ำแม้นปำกตลำด

ท�ำให้คนขี้งกตำโตรำวไข่ห่ำน 

“เอำไป นี่เป็นค่ำเสยีหำย” วำปีเอ่ยเสยีงเรยีบ และไม่ต้องรอให้

พูดอีกเป็นครั้งที่สอง ป้ำแม้นก็รีบกระตุกธนบัตรในมือของเธอไปแล้ว

นบัอยู่หลำยต่อหลำยครั้ง 
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“ส่วนเธอ...” เมื่อจดักำรจ่ำยค่ำเสยีหำยให้เจ้ำของผกัเรยีบร้อย

แล้ววำปีก็หันไปมองคนท�ำดีแต่ไม่ได้ดี “เขำไล่แล้วก็ไม่ต้องตื๊ออยู่กับ

เขำให้เสยีศกัดิ์ศรหีรอก ไปอยู่กบัฉนัดกีว่ำ”

ดวงตำสแีปลกมปีระกำยแห่งควำมสำสมใจปรำกฏขึ้นแวบหนึ่ง

ก่อนจะจำงหำย ทกุอย่ำงเป็นไปตำมแผน!

วาปีเดนิตามลกูจ้างคนใหม่ของเธอไปยงัทีซุ่กหวันอนของ

เขำตลอดหนึ่งสปัดำห์มำนี้

หญิงสำวย่นจมูกอย่ำงรังเกียจเมื่อเห็นแมลงสำบหลำยตัววิ่ง

พล่ำนบนแผงผักใหญ่ซึ่งตั้งอยู่กลำงตลำด แล้วยังอดร้องวี้ดออกมำ 

ไม่ได้เมื่อแดนไกลลำกกระเป๋ำสีเขียวเน่ำๆ ของเขำออกมำแล้วปัด

แมลงสำบตัวใหญ่ยักษ์ที่เกำะอยู่บนกระเป๋ำออก บังเอิญเหลือเกินที่

แมลงสำบตวันั้นลอยหวอืเฉยีดตวัเธอไปนดิเดยีว

“สกปรกจงั นี่เธอนอนอยู่ที่นี่จรงิๆ น่ะหรอื”

แดนไกลยกกระเป๋ำใหญ่ขึ้นสะพำยรำวกับมันไร้น�้ำหนักพร้อม

พยกัหน้ำ เขำพยำยำมพดูให้น้อย ก้มหน้ำให้ต�่ำเพื่อหลอกให้สำวน้อย

คนนี้เชื่อว่ำเขำเป็นคนเรียบร้อย ไม่น่ำกลัว ไม่มีพิษไม่มีภัย เขำก็แค่

ผูช้ำยร่ำงโตแต่โง่...หรอืถ้ำจะมองว่ำปัญญำอ่อนนดิๆ ไปเลยกย็ิ่งด ีมนั

จะเป็นประโยชน์กบัแผนของเขำมำก

“อยู่เข้ำไปได้ยังไง สกปรกก็สกปรก แถมเจ้ำของแผงก็ยัง...” 

เพรำะไม่ต้องกำรจะได้ชื่อว่ำนินทำใครลับหลัง วำปีจึงเลือกที่จะหยุด

พูดแล้วถอนหำยใจแทน

“ป้ำแม้นใจด ีให้ที่นอนแล้วยงัให้กนิสำมมื้อด้วย”

วำปีหนักลบัมำมองคนซื่อที่หำกใครมนี�้ำใจให้เขำเพยีงเลก็น้อย 

เขำกพ็ร้อมที่จะแก้แทนให้ผูม้พีระคณุ ส�ำนกึในบญุคณุอย่ำงจรงิใจทั้ง

ต่อหน้ำและลบัหลงั ยิ่งมอง เธอกย็ิ่งนยิม คนแบบนี้ละที่น่ำส่งเสรมิ
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“ต่อไปฉนักจ็ะให้ที่นอนเธอ ให้เธอกนิอิ่มครบสำมมื้อ แต่เธอก็

ต้องตอบแทนฉนัด้วย”

“ให้ตอบแทนอะไร”

รอยยิ้มที่เคยตรึงตำแดนไกลเอำไว้ปรำกฏให้เขำเห็นในระยะ

กระชั้นชดิ “ท�ำงำนไง บ้ำนของฉนัเป็นไร่ทบัทมิ คงมงีำนหลำยอย่ำง

ให้เธอท�ำ ว่ำแต่เธอคงท�ำงำนหนกัได้นะ” 

พูดจบวำปีก็เพิ่งคิดได้ว่ำเธอไม่น่ำจะพูดเลย ดูรูปร่ำงที่รำวกับ

ยกัษ์ปักหลั่น ดูกล้ำมที่ปูดขึ้นมำจำกต้นแขน เหน็เพยีงแค่นี้กร็ู้แล้วว่ำ

คนงำนใหม่ของเธอน่ะมนัจอมพลงัชดัๆ

แดนไกลไม่สนสำยตำที่มองเขำอย่ำงประเมนิ ชำยหนุม่ลอบยิ้ม

สมใจ 

ใช่...จำกนี้ไปเขำต้องท�ำงำนหนักแน่ หนักทั้งงำนในไร่และงำน

ส่วนตวั!

สวนสขุมุาลไม่ได้มอีะไรเหมอืนทีแ่ดนไกลคดิเอาไว้สักนดิ 

มนักแ็ค่ไร่ทบัทมิธรรมด๊ำธรรมดำ ไม่ได้ไฮโซโก้หรูอะไรเลย

หลังจำกผ่ำนป้ำยที่เขียนชื่อสวนเอำไว้เข้ำมำ เส้นทำงก็ดูจะ

ล�ำบำกขึ้นเพรำะถนนเข้ำไร่ยงัเป็นดนิแดงอยู่เลย สองฟำกข้ำงเตม็ไป

ด้วยต้นไม้ที่แดนไกลไม่เคยเหน็ ไม่รูจ้กั ปลกูเอำไว้เป็นระเบยีบ ไม่ต้อง

บอกกร็ู้ว่ำนั่นต้องเป็นต้นทบัทมิแน่

แดนไกลเห็นคนงำนกระจำยตัวอยู่เป็นกลุ่มๆ บำงคนเห็นรถก็

หันมำโบกไม้โบกมือหรือยิ้มให้ ส่วนสำวน้อยที่ขับรถอยู่ก็โบกมือและ

ยิ้มตอบเช่นเดยีวกนั

รถกระบะกลำงเก่ำกลำงใหม่สขีำวขบัผ่ำนต้นไม้แปลกๆ ที่มถีงุ

สขีำวห้อยระโยงระยำงมำพกัใหญ่ แดนไกลจงึเพิ่งเหน็สิ่งที่เขำคำดว่ำ

จะได้เหน็ บ้ำน...ที่น้องสำวเขำเป็นผู้บูรณะ
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บ้ำนที่น้องของเขำอีเมลบอกเขำว่ำนี่เป็นหนึ่งในผลงำนที่เธอ

ภูมใิจ เนื่องจำกเธอลงสมองลงแรงไปกบับ้ำนหลงันี้มำก 

บ้ำน...ที่เธอคดิว่ำในอนำคตมนัจะเป็นบ้ำนของเธอ แต่แล้วกลบั

ต้องผดิหวงั!

ดวงตำสีแปลกจ้องมองบ้ำนไม้หลังไม่เล็กไม่ใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่

หลงัดงไม้ ก่อนจะถงึตวับ้ำนสกัระยะ ทำงที่เป็นดนิแดงมำโดยตลอด

ก็เปลี่ยนเป็นทำงที่ปูด้วยอิฐ น้องสำวของคนที่ย�่ำยีหัวใจน้องสำวเขำ

ขบัรถต่อไปเรื่อยๆ น�ำรถกระบะสขีำวไปจอดใต้ร่มไม้ใกล้บ้ำนก่อนดบั

เครื่อง

วำปีหันมำยิ้มน้อยๆ ให้คนงำนใหม่ของเธอแล้วบอก “ถึงแล้ว 

เดี๋ยวฉนัจะพำเธอไปรำยงำนตวักบัหวัหน้ำคนงำน แต่ก่อนที่จะท�ำอย่ำง

นั้น เธอต้องท�ำงำนก่อน ถือเสียว่ำเป็นกำรทดลองงำนก็แล้วกันนะ” 

พูดเสียงใสอย่ำงร่ำเริง หำกใครไม่ทรำบคงไม่คิดหรอกว่ำผู้หญิงคนนี้

เพิ่งพบกบัผู้ชำยแปลกหน้ำได้ไม่ถงึชั่วโมงดเีลย

‘ฮ!ึ ไม่รูว่้ำคนบ้ำนนี้เลี้ยงน้องกนัยงัไงถงึได้เที่ยวให้ไปตสีนทิกบั

ผูช้ำยแปลกหน้ำได้อย่ำงไม่ถอืเนื้อถอืตวัแบบนี้’ แดนไกลคดิหมิ่นๆ อยู่

ในใจ แต่ไม่ได้แสดงออกทำงสหีน้ำ เขำยงัคง ‘แสดง’ เป็นยกัษ์ใหญ่

ซื่อบื้อที่เปิดประตูลงจำกรถอย่ำงเชื่องช้ำ แล้วตำมนำยสำวของเขำไป

ที่หลงักระบะ

งำนแรกที่นำยหญิงหน้ำอ่อนให้เขำท�ำก็คือ ล�ำเลียงข้ำวของ

สำรพันที่อยู่ท้ำยรถกระบะลงมำ เรื่องใช้แรงงำนแบบนี้เป็นเรื่องถนัด

ของแดนไกล เวลำเขำโมโหมักจะออกไปออกก�ำลังให้เหงื่อออกจะได้

หำยบ้ำ ดังนั้นกำรขนของพวกนี้ก็ถือเสียว่ำเป็นกำรระบำยควำมบ้ำ

ออกไปก่อนที่จะได้เจอไอ้สำรเลวที่หลอกน้องสำวเขำจนหัวใจแหลก

สลำยกแ็ล้วกนั

แม้ว่ำกล่องและถุงหลังรถจะมีอยู่มำก และน�้ำหนักของแต่ละ
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อย่ำงก็ไม่ใช่น้อยๆ ทว่ำแดนไกลขนไม่นำน ข้ำวของทุกอย่ำงก็ลงมำ 

กองอย่ำงเป็นระเบียบบนพื้นอิฐ งำนแรกของเขำเสร็จอย่ำงรวดเร็ว 

ชนดิที่เหงื่อยงัไม่ทนัซมึด้วยซ�้ำ 

“โอ้โห เธอนี่แขง็แรงจงันะ รู้ไหมว่ำถ้ำเป็นคนอื่นเขำไม่ขนของ

รวดเรว็แบบนี้หรอก” แรกทเีดยีววำปีคดิจะผละไปเรยีกเดก็ในบ้ำนมำ

ช่วยคนงำนใหม่ขนของ แต่เผลอแผล็บเดียวฮีโรก็จัดกำรขนเองเสีย

เรยีบร้อย

แดนไกลยิ้มนิดๆ ก่อนก้มหน้ำลงคล้ำยเขินอำยจนวำปีหัวเรำะ

เบำๆ

“ไม่ต้องอำยหรอก คนท�ำดกีต้็องได้รบัค�ำชม เอำละ เธอเหนื่อย

ไหม”

คนก้มหน้ำลงนบัอฐิบนพื้นเพื่อข่มใจไม่ให้ขนับทที่จ�ำต้องแสดง

ส่ำยหน้ำแรงๆ แทนค�ำพูดหลำยที

“ถ้ำไม่เหนื่อย เดี๋ยวฉนัจะพำไปพบหวัหน้ำคนงำน ไปฝำกเนื้อ

ฝำกตวัก่อน แล้วจะได้ให้ใครพำเธอไปหำห้องพกั” 

พูดจบขำเลก็ๆ ใต้กำงเกงผ้ำสฟี้ำกอ็อกเดนิ แต่ก้ำวไปได้เพยีง

สองก้ำวกด็เูหมอืนเธอจะนกึอะไรขึ้นมำได้เลยหนักลบัมำอย่ำงรวดเรว็

มันเป็นเรื่องที่แดนไกลไม่ทันได้นึกถึง พอนำยก้ำว...เขำก็ก้ำว

ตำมไปตดิๆ รำวสตัว์เลี้ยงแสนซื่อสตัย์ แต่พอนำยหยดุกะทนัหนั คน

ที่เดนิก้มหน้ำจะหยดุทนัได้อย่ำงไร ผลกค็อืร่ำงนุ่มๆ หอมๆ ของนำย

สำวปะทะเข้ำกบัอกของแดนไกลเตม็ๆ

สัญชำตญำณแท้ๆ ที่ท�ำให้มือแดนไกลโอบรอบร่ำงบอบบำงที่

เกอืบล้มเพรำะชนเข้ำกบัคนร่ำงยกัษ์ ดวงตำเขำประสำนเข้ำกบัดวงตำ

เธอโดยบงัเอญิอกีแล้ว

“ขอโทษ” เขำพดูเสยีงเบำก่อนพยงุคนที่เกำะแขนเขำเอำไว้เป็น

หลักให้ยืนได้ด้วยตนเอง จำกนั้นจึงรีบเก็บมือเก็บไม้พร้อมก้มหน้ำลง
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ต�่ำตำมเดมิ

วำปีรู้สกึหน้ำร้อนๆ หวัใจเต้นแรงแปลกๆ แต่คงเป็นเพรำะตกใจ 

เพรำะตกใจแน่ๆ ถงึได้เกดิอำกำรเช่นนี้ขึ้น หญงิสำวยกมอืทั้งสองขึ้น

ประกบแก้มที่ร้อนผ่ำวของตนเองแล้วพูดอบุอบิ “ไม่เป็นไร ฉนัสทิี่ต้อง

ขอโทษ เธอไม่ได้ท�ำผดิอะไรสกัหน่อย” พูดจบคนที่หน้ำยงัร้อนอยู่เลย

กห็นัหลงักลบั เดนิไปอกีหลำยก้ำวก่อนจะหนักลบัมำอกีครั้ง

ครำวนี้แดนไกลระวงัจงึหยดุได้ทนั แต่ร่ำงของทั้งคูก่ช็ะงกัอยูใ่กล้

ชิดกันเกินไปจนฝ่ำยชำยต้องเป็นฝ่ำยก้ำวถอยหลังออกมำอย่ำงให้

เกยีรตเิธอ

“โทษทนีะ ฉนัลมือกีแล้ว ฉนัตั้งใจจะบอกให้เธอไปหยบิกล่อง

ขนมมำให้ด้วย ตอนไปส่งเธอที่เรอืนคนงำนจะได้แวะแจกขนมให้เดก็ๆ 

เลย เฮ้อ! ฉนันี่ขี้ลมืจรงิๆ” 

ต�ำหนิตนเองเรียบร้อยแล้วสำวร่ำงบำงก็ก้ำวฉับๆ กลับไปตำม

ทำงเก่ำ ตรงเข้ำไปหำกองข้ำวของที่ยังวำงอยู่กับพื้น แยกสิ่งของอยู่ 

ไม่นำน ข้ำงกำยเธอกม็ถีงุใบโตอยู่หลำยใบ

ไม่ต้องให้สั่ง แดนไกลที่เดนิตำมมำห่ำงๆ กฉ็วยถงุเหล่ำนั้นไป

ถอืเอำไว้เอง 

วำปีมองคนรู้งำนแล้วยิ้มพอใจ “เอำละ ครำวนี้ไปกันได้แล้ว  

ไปกนัจรงิๆ ฉนัว่ำฉนัคงไม่ได้ลมือะไรอกีแล้วละ”

“ตายจริง! พอเห็นหน้าอาคมแล้วหว้าก็เพิ่งนึกได้ บุหรี่ 

หว้ำลมืหยบิบหุรี่มำให้อำคม”

ควำมขี้ลืมของคุณลูกหว้ำเป็นที่เลื่องลือไปทั้งจังหวัด ดังนั้น

อำคมจงึไม่ประหลำดใจที่คณุหนขูองเขำจะลมืหยบิบหุรี่ที่วำนให้ซื้อมำ

หลำยวันแล้วมำให้ ดวงตำผู้ที่ผ่ำนโลกมำมำกมองผ่ำนสีหน้ำเจื่อนๆ 

ของคณุหนไูปยงับรุษุร่ำงยกัษ์ที่เขำไม่คุน้หน้ำ ควำมจรงิแล้วอำคมมอง
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ไอ้หนุม่แปลกหน้ำคนนี้มำตั้งแต่เหน็มนัเดนิถอืของพะรงุพะรงัตำมหลงั

คณุหนูมำต้อยๆ แล้ว

สำยตำที่เหมือนกับเครื่องเอกซเรย์มนุษย์ท�ำให้แดนไกลรู้สึก

หนำวๆ ร้อนๆ ขึ้นมำได้ชั่วขณะก่อนจะปรบัอำรมณ์ได้ งำนของเขำสอน

ให้เขำควบคมุอำรมณ์ให้สงบนิ่งอยู่เสมอ มนัช่วยกล่อมเกลำคนใจร้อน

แบบเขำให้นิ่งขึ้น

“แล้วนั่นใครกนัครบัคณุลูกหว้ำ อำไม่เคยเหน็หน้ำ”

วำปียกมือขึ้นทำบอกตนเองแล้วห่อปำก เป็นท่ำประจ�ำที่เธอ 

มกัท�ำยำมตกใจ “โอ๊ย...” ครำวนี้ค�ำอทุำนของหญงิสำวอ่อยลง “หว้ำ

ลืมอีกแล้ว ลืมแนะน�ำคนงำนใหม่ให้อำคม นี่แดนค่ะ เขำจะมำเป็น 

คนงำนใหม่ที่นี่”

คิ้วเข้มไม่เป็นระเบยีบของหวัหน้ำคนงำนที่มใีบหน้ำเกรยีมแดด

ขมวดมุ่น 

“ทำงไร่ไม่ได้ขำดคนงำนนี่ครบัคณุลูกหว้ำ”

วำปียิ้มแหยก่อนเดินเข้ำไปหำหัวหน้ำคนงำนซึ่งเป็นเพื่อนรุ่น

น้องและคนสนทิของพ่อ ดงันั้นเขำจงึคล้ำยกบัเป็นพ่อคนที่สองของเธอ

ซึ่งขำดพ่อไปตั้งแต่ยงัเลก็ ทกุคนในสวนรบัรู้ถงึควำมสมัพนัธ์แน่นแฟ้น

นี้ดี จึงไม่มีใครเห็นว่ำเป็นเรื่องผิดปกติเช่นแดนไกลเมื่อเห็นวำปีคว้ำ

แขนของอำคมมำเขย่ำน้อยๆ แล้วพูดเสยีงอ้อนๆ 

“รับเขำเอำไว้สักคนเถอะนะคะอำคมขำ เขำแข็งแรงนะคะ 

ท�ำงำนหนกัได้สบำยมำกเลย แถมยงัเป็นคนสู้งำน ไม่พูดมำก ไม่บ่น 

ไม่หอื ไม่ออื”

“แต่...” อำคมก�ำลงัจะเอ่ยปำกปฏเิสธอกีครั้ง

พอวำปีเห็นเช่นนั้นก็เอนศีรษะลงไปจนขมับแนบเข้ำกับหัวไหล่

ของอำคม เป็นท่ำอ้อนสดุขดีที่วำปีจะใช้กบัพี่และอำเท่ำนั้น 

“นะคะ นะค้ำ เขำช่วยหว้ำไว้จนถูกไล่ออกจำกงำน ไม่มทีี่อยู่ 



ลิซ   19

ไม่มเีงนิ แล้วจะให้หว้ำใจร้ำยกบัผู้มพีระคณุได้ยงัไงคะ”

“ผูม้พีระคณุ?” อำคมทวนสถำนะที่วำปีเอ่ยถงึแล้วมองไล่ตั้งแต่

หัวจดเท้ำของไอ้หนุ่มที่ตั้งแต่เดินเข้ำส�ำนักงำนมำยังไม่ยอมเงยหน้ำ 

ไม่ยอมพูดอะไรแม้แต่ค�ำเดยีว “เรื่องมนัเป็นยงัไงมำยงัไง คณุลูกหว้ำ

คงต้องเล่ำให้อำฟังแล้วละครบั” 
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เมื่อสองอาหลานเก่ียวก้อยกันเข้าไปในห้องกระจกที่เปิด

แอร์เอำไว้เยน็ฉ�่ำ กม็สีำวๆ ที่ท�ำงำนในส�ำนกังำนโทรมๆ เตร่เข้ำมำพดู

คยุกบัแดนไกล

ดูเหมือนพวกเธอจะสนุกกับกำรรุกไล่ผู้ชำยขี้อำยที่ไม่ยอมตอบ

ค�ำถำม เอำแต่ยิ้มและก้มหน้ำหลบตำผู้คนเหมอืนอำย

โดนเกี้ยวพำแบบข�ำๆ อยู่หลำยอึดใจ สำวใจกล้ำคนหนึ่งก็ถึง

กบัดงึข้อมอืของแดนไกลให้เดนิไปกบัเธอ

ชำยหนุ่มที่แสดงเป็นคนขี้อำยแสร้งก้มหน้ำงุด พยำยำมดึงมือ

ออกโดยไม่ให้แรงเกนิไปจนแม่สำวคนนั้นหวัเรำะขนั

“ตำยแล้วเธอ นี่คดิว่ำฉนัจะพำเธอไปปู้ยี่ปู้ย�ำรไึงยะ ฉนัจะพำ

เธอไปนั่งย่ะ เหน็ยนืเด๋ออยู่ตั้งนำนแล้ว สงสำรหรอกย่ะ นี่มำนั่งรอคณุ

ลูกหว้ำที่นี่ก่อน”

พอได้รบัรู้แล้วว่ำสำวใจกล้ำคนนั้นจะพำเขำไปไหน แดนไกลจงึ

เดินตำมเธอมำช้ำๆ แล้วนั่งรอนำยสำวของเขำอยู่ริมผนังซึ่งมีเก้ำอี้ 

ไม้วำงไว้เป็นแนวยำว แดนไกลนั่งลงแล้วหอบเอำสำรพัดถุงมำวำงไว้

บนตกั 

กริยิำหวงของนกัหนำท�ำให้สำวใจกล้ำหวัเรำะขนั “ของน่ะวำง

2
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เอำไว้กบัพื้นกไ็ด้ ไม่ต้องหอบเอำไว้แบบนั้นหรอก ไม่หนกัรไึง แล้วยงั

สะพำยเป้อะไรไว้อกี หลงัหกัแล้วมั้งเรำน่ะ”

แดนไกลรีบรวบข้ำวของกอดเอำไว้แน่นขึ้นเมื่อสำวใจกล้ำแถม

ยงัใจดพียำยำมยื้อแย่งมนัเพื่อน�ำไปวำงให้เขำได้นั่งสบำยๆ

ยิ่งอกีฝ่ำยพยำยำมดงึ แดนไกลกย็ิ่งกอดข้ำวของแน่นยิ่งขึ้นจน

คนที่รมุดูอำกำรยื้อแย่งขบขนักนัใหญ่ ไม่กี่นำทต่ีอมำ ใจใส...สำวใหญ่

วยัสำมสบิหกกเ็ป่ำปำกพร้อมยกมอืยอมแพ้ “เอำละๆ ถ้ำอยำกจะหอบ

เอำไว้กบัตวักต็ำมใจ แหม ส�ำคญัอะไรนกัหนำเชยีว กะอแีค่ขนม” คน

ที่มองเหน็สิ่งของผ่ำนถงุบำงๆ บ่นพมึพ�ำ

พอเหน็สำวใจกล้ำรำมอืไป แดนไกลกเ็งยหน้ำขึ้นแล้วยิ้มให้คน

ใจดีมีน�้ำใจแก่เขำทั้งปำกทั้งตำ จนสำวน้อยสำวใหญ่ที่หัวเรำะขันกัน

เมื่อครู่อทุำนอู้

“ต๊ำย พี่ใจคะ หล่อนะคะนั่นน่ะ” 

สำวน้อยคนหนึ่งที่ชอบดูละครเป็นชีวิตจิตใจอุทำน เป็นเหตุให้

แดนไกลรบีก้มหน้ำงดุลงไปตำมเดมิ

ใจใสกท็นัเหน็หน้ำหล่อๆ ที่เพิ่งยิ้มให้เธอไปเหมอืนกนั ในฐำนะ

สำวที่ตั้งใจจะโสด ทั้งยงัเป็นหน่วยกล้ำตำยของสำวน้อยในส�ำนกังำน 

เธอจึงโน้มตัวลงไปเพื่อมองใบหน้ำที่ก้มต�่ำให้ถนัดตำอีกครั้งพร้อมยิ้ม

ให้อย่ำงมไีมตรี

“อำยอะไรนักหนำล่ะเธอ หรือว่ำไม่ได้อำย แต่เป็นขุนโจรมี 

หมำยจบั ถงึได้ไม่ยอมเงยหน้ำเงยตำขึ้นมำให้ชำวบ้ำนเขำเหน็”

แดนไกลเกอืบสะดุ้งเพรำะกำรคำดเดำของสำวใจดี

“นี่ ชื่ออะไรน่ะ”

“แดน...” ชำยหนุ่มพูดเสยีงเบำจนใจใสต้องเงี่ยหูฟัง

“สำวๆ เขำชื่อแดน” ใจใสประกำศเสยีงดงัจนสำวๆ ที่กิ๊วก๊ำว

มะรุมมะตุ้มอยู่ไกลๆ รีบขยับเข้ำมำรุมผู้ชำยที่นั่งกอดถุงแน่นอยู่บน
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เก้ำอี้ “เป็นคนงำนใหม่เหรอ”

ครำวนี้แดนไกลพยกัหน้ำขลำดๆ เป็นค�ำตอบ พร้อมส่งสญัญำณ

เหมอืนปัญญำอ่อนนดิๆ ตำมบทกลบัไปให้ทกุคนได้รู ้“คณุผูห้ญงิบอก

ว่ำจะให้ท�ำงำน พำมำที่นี่ ให้ยกของลงจำกรถ แล้วกถ็อืของมำนี่ แต่

ไม่ได้สั่งให้นั่ง” 

พูดจบเขำก็ลุกขึ้นยืน ดวงตำสอดส่ำยมองฝ่ำฝูงสตรีที่อยำกรู้

อยำกเห็นเข้ำไปภำยในห้องกระจกที่วำปีกับผู้ชำยสูงอำยุกว่ำที่เธอ 

เรยีกขำนว่ำอำก�ำลงัคยุกนัอยู่

เพรำะกริยิำ เพรำะกำรพูดจำ ท�ำให้สำวๆ หลำยคนหนัไปมอง

หน้ำกนัแล้วซบุซบิด้วยเสยีงไม่เบำนกั

“หล่อกห็ล่ออยู่หรอกนะ แต่สงสยั...จะไม่ค่อยเตม็ว่ะ”

ใจใสคนใจดีสะบัดหน้ำหันไปมองคนที่นินทำคนอื่นในระยะ

เผำขน เธอละเกลยีดนกัคนที่เหน็ปมด้อยของคนอื่นแล้วน�ำมำล้อนี่น่ะ 

“ไปๆ หมดควำมน่ำสนใจแล้วกก็ลบัไปท�ำงำนได้แล้ว”

ข้อหำปัญญำอ่อน ไม่เตม็เตง็ ท�ำให้สำวๆ ยอมรำมอืแล้วกลบั

ไปท�ำงำนแต่โดยด ี

ใจใสหันกลับมำมองผู้ชำยที่เหม่อมองเข้ำไปในห้องของอำคม

พร้อมท�ำหน้ำเหมอืนหมำมองเจ้ำของ เธอถอนหำยใจเพรำะเชื่อในสิ่ง

ที่แดนไกลแสดง

“นี่...แดนใช่ไหม”

แดนไกลที่ทอดสำยตำมองวำปีอยูด่งึสำยตำตนเองกลบัมำมอง

พื้นตำมเดมิก่อนพยกัหน้ำรบั

“อย่ำไปถอืสำสำวๆ พวกนั้นเลยนะ ผู้หญงิน่ะปำกมำก เธอมำ

นั่งก่อนเถอะ ถงึคณุลกูหว้ำจะไม่ได้สั่งให้นั่งเธอกน็ั่งได้ คณุลูกหว้ำใจด ี

ไม่ว่ำหรอก เชื่อพี่”

คนที่พยำยำมท�ำตัวให้มีสติปัญญำเท่ำเด็กยิ้มขลำดๆ ส่งให ้
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ใจใสก่อนค่อยๆ ทิ้งตวัลงนั่งตำมเดมิ ครำวนี้มอืที่ก�ำถงุเอำไว้คลำยออก

เลก็น้อยจนใจใสเหน็แล้วอมยิ้ม

“หวิน�้ำไหม”

ชำยหนุ่มเงยหน้ำมองคนใจดีด้วยสำยตำเป็นมิตรก่อนยิ้มให้

ชนดิเหน็ฟันทั้งสำมสบิสองซี่ เป็นรอยยิ้มที่เลยีนแบบมำจำกเดก็ๆ หวงั

ว่ำมนัจะท�ำให้ทกุคนเชื่อว่ำเขำปัญญำอ่อนก่อนถำมกลบั “กนิได้เหรอ”

ใจใสแทบถอนหำยใจอกีหน ครำวนี้ด้วยควำมเสยีดำย เพรำะ

ได้เหน็ควำมหล่อ ดบิ เถื่อนในระยะประชดิ แต่กไ็ด้รบัรู้ด้วยว่ำจติใจ

ภำยใต้รูปร่ำงหล่อล�่ำนั้น...ไม่สมบูรณ์ “ได้ส ิพี่จะไปเอำน�้ำให้นะ น�้ำ

หวำนไหม”

รอยยิ้มเหมอืนเดก็ๆ ยิ่งกว้ำงขึ้นพร้อมกำรพยกัหน้ำแรงๆ หลำย

ท ีเหน็ดงันั้นแล้วใจใสกบ็อกให้แดนไกลนั่งรอตรงนี้สกัครู่ ก่อนเดนิไป

ยงัตู้เยน็ที่อยู่ข้ำงห้องกระจกของเจ้ำนำย

ดวงตำสแีปลกทอดมอง คล้ำยกบัจะมองตำมใจใสไป แต่ควำม

จริงแล้วแดนไกลก�ำลังสังเกตและประเมินสถำนกำรณ์ที่เกิดในห้อง

กระจกนั่นต่ำงหำก

อำหลำนเข้ำไปคยุอะไรกนันกัหนำ เกี่ยวข้องกบัเขำหรอืไม่ ไม่

ไว้ใจ ไม่เชื่อ และจะไม่ให้เขำท�ำงำนที่นี่อย่ำงนั้นหรือ ไม่น่ำ แผนที่

ลงทนุท�ำไปต้องไม่เสยีแรงเปล่ำส!ิ

อากับหลานก�าลังพูดคุยเก่ียวกับเรื่องของแดนไกลอยู่

จรงิๆ

วำปีเล่ำเรื่องที่เธอบงัเอญิได้พบกบัฮโีรให้อำคมฟัง พอได้ฟังแล้ว

อำคมกข็มวดคิ้วนิ่วหน้ำคล้ำยกงัวลอะไรบำงอย่ำง

“อำกบัคณุต้นเคยบอกคณุลกูหว้ำแล้วใช่ไหมว่ำถ้ำจะไปในเมอืง

ให้พำคนงำนหรอืพวกสำวๆ ไปด้วย”
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วำปียิ้มแหย “หว้ำไม่ได้ลมืหรอกนะคะ แต่...รบี กเ็พิ่งจ�ำได้ตอน

เหน็อำคมตบกระเป๋ำแล้วหยบิบหุรี่ตวัสดุท้ำยออกมำเมื่อเช้ำว่ำหว้ำลมื

ซื้อบุหรี่มำให้อำคมตอนเข้ำเมืองสุดสัปดำห์ หว้ำเลยรีบออกไปซื้อให้

น่ะค่ะ”

พอรู้ว่ำตนเองเป็นเหตุให้หลำนสำวต้องออกไปผจญอันตรำย 

คนเดยีว อำคมกถ็อนหำยใจอย่ำงกลดักลุ้ม 

“โลกเรำไม่ได้ปลอดภยัอกีต่อไปแล้วนะครบั คณุลูกหว้ำต้องหดั

คิดอะไรในแง่ร้ำยบ้ำง คนร้ำยมีออกเกลื่อนถนน ถ้ำคุณลูกหว้ำเป็น

อะไรไป คณุต้นจะท�ำยงัไง”

“โธ่...อย่ำท�ำให้หว้ำกลวัสคิะอำคม”

เหน็สหีน้ำแหยๆ เสยีงขลำดๆ ของหญงิสำวที่เขำเหน็มำตั้งแต่

เลก็แต่น้อยแล้วอำคมกน็กึสงสำร คณุลูกหว้ำน่ำรกัและมองโลกในแง่

ดสีมกบัที่พ่อแม่ดูแลทะนถุนอมมำอย่ำงด.ี..ดเีกนิไป พี่สขุมุำลสอนให้

ลูกสำวอ่อนหวำน อ่อนโยน เหน็อะไรเป็นสิ่งสวยงำมไปเสยีหมด มอง

อะไรกเ็หน็แต่ในแง่ด ีแต่สวนสขุมุำลยำมนี้มคีนเลวก�ำลงัจ้องจะท�ำลำย 

กำรมองโลกในแง่ดี ไม่ระมัดระวังตัวของคุณลูกหว้ำอำจท�ำให้ภัยมำ

ถงึตวัได้

อำคมอยำกเตอืนให้หลำนสำวระวงัตวัมำกกว่ำนี้ แต่กไ็ม่อยำก

ให้เธอตระหนกตกใจมำกเกนิไป

“เอำละ เอำเป็นว่ำต่อไปก็อย่ำไปไหนมำไหนคนเดียว มัน

อนัตรำย เข้ำใจไหมครบั”

เมื่อเห็นวำปีพยักหน้ำรับอย่ำงแข็งขัน ผู้ที่นั่งอยู่ที่เก้ำอี้ประจ�ำ

ต�ำแหน่งกท็อดสำยตำมองผ่ำนใบหน้ำใสๆ ของหลำนสำวทะลกุระจก

ไปยงัผูช้ำยที่นั่งอยูแ่ทบจะเรยีกได้ว่ำตรงข้ำมกบัเขำ หวัคิ้วของผูท้ี่ผ่ำน

โลกมำมำกขมวดนดิๆ

ดูอย่ำงไรๆ ผู้ชำยที่นั่งอยู่ตรงนั้นกไ็ม่น่ำไว้วำงใจ แม้ว่ำลูกหว้ำ
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จะบอกว่ำผูช้ำยคนนั้นดไูม่ค่อยเตม็เตง็ แต่ดูรูปร่ำง ดหูน้ำตำส ิดคูวำม

บงัเอญิที่ท�ำให้ผู้ชำยคนนั้นกลำยเป็นฮโีรส ิมนัน่ำสงสยัน้อยอยู่หรอื

“อำคิดว่ำ...เรำให้เงินเขำไปสักก้อนดีกว่ำไหมครับ จะได้หมด

เรื่องหมดรำว”

“อำคะ!” วำปีอทุำนอย่ำงตกใจ เธอไม่คดิเลยว่ำจู่ๆ อำที่ใจดมีี

เมตตำเสมอก็คิดจะเอำเงินฟำดหัวคนแล้วไล่ไปเสียอย่ำงนั้น ดวงตำ

ของเธอฉำยชดัว่ำผดิหวงัจนผู้ที่เพิ่งพดูประโยคตดัรอนออกมำต้องถอน

หำยใจ ใครเล่ำอยำกเป็นคนใจร้ำย แต่ในขณะนี้อำคมกไ็ม่อยูใ่นฐำนะ

ที่จะอธบิำยเรื่องรำวทั้งหมดให้วำปีเข้ำใจเสยีด้วย

“อำพูดจริง ตอนนี้ต�ำแหน่งงำนไม่มีต�ำแหน่งไหนคนขำดเลย 

แล้วเขำเป็นใคร หัวนอนปลำยเท้ำก็ไม่รู้จัก มันอันตรำยที่จะรับใครก็

ไม่รู้เข้ำมำในไร่” อำคมพยำยำมอธิบำย ทว่ำอธิบำยอย่ำงไรแววตำ

ของผู้ฟังกไ็ม่ได้ลดควำมผดิหวงัลงเลย

“อำคมเคยสอนหว้ำเอำไว้ไม่ใช่เหรอคะว่ำบุญคุณต้องทดแทน 

แค้นต้องอภยั”

อำคมคิดอยำกหัวเรำะประโยคที่เขำดัดแปลงมำจำกหนังจีน

ก�ำลงัภำยในที่หลำนชำยชอบดตูอนเดก็ๆ แต่ตอนนี้หวัเรำะไม่ออก “อำ

กจ็ะให้เงนิเขำเพื่อทดแทนบญุคณุไง”

“นำยแดนน่ะเขำ...” วำปีหันไปมองผู้ชำยที่นั่งจ๋องอยู่บนเก้ำอี้ 

ในมอืยงักอดสำรพนัถงุเอำไว้ “เขำซื่อ ยิ่งดกูย็ิ่งรูว่้ำสมองเขำคงพฒันำ

ได้ไม่สมวยั ขนืให้เงนิเขำไป แทนที่เขำจะเอำไปใช้ให้เกดิประโยชน์ หว้ำ

ว่ำมีหวังคงถูกคนอื่นหลอกเอำเงินไปจนหมดตัวแล้วก็ต้องไปอำศัยใน

แผงเก่ำๆ สกปรกๆ อกีแน่ อำขำ...กำรจะช่วยคน เรำควรต้องช่วยให้

ตลอดรอดฝั่งไม่ใช่เหรอคะ”

“ที่คณุลูกหว้ำเกบ็มำนี่ไม่ใช่สตัว์เลี้ยงตวัเลก็ๆ นะครบั แต่เป็น

ผู้ชำยตวัใหญ่...” 
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อำคมเกอืบยั้งประโยคที่ว่ำ ‘ถ้ำไอ้ผูช้ำยคนนั้นไม่ได้ปัญญำอ่อน

จริง และกลำยเป็นสำยที่ฝ่ำยจ้องจะท�ำลำยสวนสุขุมำลส่งมำล่ะ’  

เอำไว้ในล�ำคอไม่ทนั

“ตัวใหญ่ แต่สมองเท่ำเด็กสิบขวบ หว้ำรับรองค่ะว่ำไม่เป็น

อนัตรำยอะไรหรอก เอำแบบนี้ไหมล่ะคะ หว้ำจะให้เขำมำเป็นคนสนทิ

ของหว้ำ คอยรบัใช้โน่นนี่ ไม่ให้ไปก่อควำมเดอืดร้อนให้ใครแน่นอน”

หนุม่ใหญ่แทบสะดุง้กบักำรตดัสนิใจของหลำน เขำจะปล่อยให้

วำปีท�ำเช่นนั้นได้อย่ำงไร ให้ผู้ชำยที่อำจจะเป็นคนร้ำยก็ได้มำอยู่ใกล้

ชดิกบัหลำนสำวของเขำเนี่ยนะ! 

“ตกลงๆ เอำเป็นว่ำอำรบันำยคนนั้นเข้ำท�ำงำนกแ็ล้วกนั แต่คณุ

ลูกหว้ำต้องรบัปำกกบัอำนะครบัว่ำจะไม่มำใกล้ชดิเขำอกี”

“จะท�ำอย่ำงนั้นได้ยงัไงล่ะคะ หว้ำเป็นคนพำเขำมำ กต็้องคอย

ดูแลควำมเป็นอยู่ของเขำบ้ำงตำมอตัภำพ”

“สวนสขุมุำลไม่มปีระวตัเิรื่องใช้แรงงำนคนเยี่ยงทำสนะครบัคณุ

ลกูหว้ำ” เมื่อเหน็หลำนสำวท�ำท่ำคล้ำยกบัว่ำเป็นผูป้กครองของผูช้ำย

ตวัใหญ่เท่ำบ้ำน อำคมที่พื้นนสิยัเป็นคนอำรมณ์ดกีอ็ดเอ่ยปำกกระเซ้ำ

ไม่ได้

วำปีค้อนผู้เป็นอำน้อยๆ “แหม หว้ำรู้หรอกค่ะว่ำสวนเรำดีกับ

คนงำนแค่ไหน แต่ที่ห่วงน่ะ ห่วงว่ำแดนเขำจะถูกรงัแก ถูกเอำเปรยีบ

ต่ำงหำก เพรำะเขำซื่อ”

“เอำเป็นว่ำอำจะรบัดแูลเดก็โข่งที่คณุลกูหว้ำพำมำต่อเองกแ็ล้ว

กนั คณุลูกหว้ำมเีรื่องต้องเตรยีมตวัอกีเยอะไม่ใช่เหรอ เรื่องไปเรยีนต่อ

ปรญิญำโทน่ะ”

พอพูดถึงเรื่องที่พี่ชำยเธอสนับสนุนจนแทบจะเป็นกำรผลักไส 

ไล่ส่งให้เธอไปพ้นๆ จำกบ้ำนที่เพิ่งกลบัมำอยูไ่ด้ไม่นำน วำปีกห็น้ำม่อย 

“ดูเหมอืนใครๆ กอ็ยำกให้หว้ำไปให้พ้นๆ จงัเลยนะคะ ไม่ว่ำจะเป็นพี่
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ต้นหรอือำคม”

กระแสเสียงที่มีกังวำนน้อยใจท�ำให้อำคมยิ้มอย่ำงอ่อนโยนให้

หลำนสำวที่ไม่รู้ตื้นลกึหนำบำงอะไรกบัเขำเลย 

“ใครว่ำล่ะครับ ที่คุณต้นกับอำอยำกให้คุณลูกหว้ำไปเรียนต่อ 

กเ็พรำะหวงัดกีบัคณุลูกหว้ำทั้งนั้น”

“หวงัดโีดยที่ไม่รบัฟังควำมต้องกำรของหว้ำเลยน่ะหรอืคะ” ท้ำย

เสยีงวำปีเริ่มสั่นน้อยๆ เพรำะน้อยใจ

“ครบั” อำคมยอมรบั และกำรยอมรบัยิ่งท�ำให้วำปีก้มหน้ำนิ่ง 

น�้ำตำคลอ “คณุลูกหว้ำยงัเดก็ บำงทใีนอนำคตเมื่อมองย้อนกลบัมำ 

คณุลกูหว้ำจะเหน็ว่ำสิ่งที่พวกเรำท�ำไปทั้งหมดกเ็พรำะรกั เพรำะหวงัด ี

แม้ว่ำตอนนี้ควำมรักและควำมหวังดีของพวกเรำอำจจะท�ำให้คุณ 

ลูกหว้ำคดิเป็นอย่ำงอื่นกต็ำม”

“หว้ำไม่อยำกไปนี่คะอำคม อำคมเข้ำข้ำงหว้ำไม่ได้เหรอ หว้ำ

เพิ่งเรยีนจบ เพิ่งกลบัมำจำกเชยีงใหม่ยงัไม่ทนัถงึครึ่งปีกจ็ะไล่ให้หว้ำ

ไปเมืองนอกแล้ว ทุกคนท�ำเหมือนไม่รัก ไม่ต้องกำรหว้ำ” พูดจบคน

เจ้ำน�้ำตำกย็กมอืขวำขึ้นปำดเอำน�้ำตำออกจำกพวงแก้มอิ่ม

ใครจะไปรู้ ในโลกที่คล้ำยกบัสมบูรณ์พนูสขุของวำปี บำงครำ...

เธอก็รู้สึกว่ำอยู่อย่ำงเดียวดำย เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพรำะหลังจำกพ่อ

กับแม่เสียแล้ว พี่ชำยที่เพิ่งอำยุเพียงสิบแปดก็ส่งเธอไปอยู่โรงเรียน

ประจ�ำที่เชยีงใหม่ ปิดเทอมทจีงึจะได้พบเจอกนั แม้ท่ำทขีองพี่ชำยจะ

ยงัรกัเธอยิ่ง เอน็ดเูธอยิ่ง แต่เวลำไม่กี่เดอืนต่อปีที่ได้อยู่ร่วมกนัส�ำหรบั

วำปีแล้วมนัยงัไม่เพยีงพอ

ยำมเดก็เดก็หญงิลกูหว้ำมกัจะร้องไห้โยเยเสมอเมื่อต้องกลบัเข้ำ

โรงเรยีนประจ�ำ ยำมโตนำงสำววำปีกย็งัอดร้องไห้ไม่ได้เมื่อคดิว่ำจะถกู

ไล่ให้ไปอยู่ไกลบ้ำนอกีแล้ว

“อย่ำร้องไห้สคิรบัคณุลูกหว้ำ อำยนืยนัว่ำพวกเรำหวงัดจีรงิๆ” 
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อำคมพยำยำมปลอบ แต่ยิ่งปลอบกด็เูหมอืนวำปีจะยิ่งเศร้ำ และยิ่งไม่

เข้ำใจ

“หว้ำไม่เข้ำใจค�ำว่ำรักของอำกับพี่ต้นเลย ถ้ำหว้ำรักใคร หว้ำ

คงจะท�ำทกุวถิทีำงเพื่อให้ได้อยู่ใกล้กบัคนที่หว้ำรกั ไม่ใช่ผลกัไสไล่ส่ง

ให้เขำยิ่งไปไกลๆ” วำปีเถยีงพร้อมสะอื้นแรงๆ จนตวัโยน

อำคมยกมอืกมุศรีษะ ไม่รูเ้หมอืนกนัว่ำจำกเรื่องคนงำนใหม่โยง

มำเข้ำเรื่องที่วำปีจะไปเรยีนต่อ และต่อไปยงัเรื่องใครๆ กไ็ม่รกัเธอได้

อย่ำงไร ผู้หญงินี่เข้ำใจยำกชะมดั

เพราะจดัการกับหนุ่มตวัโตเท่าช้างง่ายกว่าสาวตวัเล็กเท่า

มด หลงัจำกอำคมโทรศพัท์ไปหำต้นกล้ำเพื่อให้เขำมำปลอบใจน้องสำว

เรียบร้อยแล้ว หนุ่มใหญ่ซึ่งผมเริ่มมีสีขำวแซมจนเห็นได้ชัดก็ออก 

มำจำกห้องที่ดูท่ำว่ำ หำกอีกสำมสิบนำทีวำปีไม่หยุดร้องไห้ ห้องนั้น

คงต้องน�้ำท่วมเพรำะน�้ำตำของเธอเป็นแน่ แล้วไปหำบุคคลไม่น่ำไว้

วำงใจซึ่งนั่งอยู่บนเก้ำอี้ชดิผนงั

ยิ่งเดนิเข้ำไปใกล้ ชำยหนุม่คนนั้นกด็เูหมอืนจะยิ่งแสดงท่ำทเีกรง

กลวัเขำจนเหน็ได้ชดั ใบหน้ำที่ซกุซ่อนอยูใ่นแผงหนวดเครำก้มจนแทบ

จะเรยีกได้ว่ำคำงตดิหน้ำอก ไหล่กว้ำงสั่นน้อยๆ อย่ำงไม่ปิดบงั

‘กริยิำเช่นนี้น่ะหรอืสำยลบัของฝ่ำยตรงข้ำม’ อำคมที่ยนืกอดอก

สงัเกตพฤตกิรรมชำยแปลกหน้ำอย่ำงใกล้ชดิคดิในใจ

“ชื่ออะไรเรำน่ะ”

พอถูกถำม ชำยหนุ่มรูปร่ำงแข็งแรงรำวนักกล้ำมก็สะดุ้งทั้งตัว 

ก่อนลนลำนตอบด้วยเสียงหงุงหงิงรำวเสียงเด็ก “ดะ...ดะ...ดะ...แดน

ครบั”

อำคมหรี่ตำมอง รู้...ว่ำทำงที่ดทีี่สดุคอืให้เงนิแล้วไล่คนที่ไม่รู้จกั

หัวนอนปลำยเท้ำไปไกลๆ แต่ถ้ำท�ำเช่นนั้น มีหวังคุณลูกหว้ำคงงอน
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เขำไปอกีหลำยวนัแน่ๆ เพรำะฉะนั้นแม้จะเสี่ยงอยูส่กัหน่อย กเ็หน็ทจีะ

ต้องลอง ไม่แน่นะ บำงท.ี..บำงทคีรำวนี้เขำอำจมหีลกัฐำนไปแจ้งควำม

กบัต�ำรวจได้จรงิๆ หำกไอ้หมอนี่เป็นสำยให้ศตัรู

“อยำกมำท�ำงำนที่นี่เหรอ”

คนตอบพยกัหน้ำถี่ๆ

“งำนหนกันะ”

คนที่ควรตอบหลับหูหลับตำพยักหน้ำอีก เห็นดังนั้นแล้วอำคม

ก็ถอนหำยใจ ไม่รู้เหมือนกันว่ำคนตรงหน้ำแกล้งหรือว่ำปัญญำอ่อน

จรงิ แต่ถ้ำแกล้งท�ำละก.็..สกัวนัเขำกต็้องจบัได้!

“เอำละ ลกุขึ้น” 

พอได้รับค�ำสั่ง หนุ่มเต็มตัวที่หลำนสำวบอกว่ำมีสมองเหมือน

เดก็กผ็ลนุผลนัลกุขึ้นจนถงุขนมบำงถงุที่ถอืไม่ดรี่วงลงพื้น เป็นเหตใุห้

หนุ่มที่ยงัตวัสั่นน้อยๆ ลนลำนเกบ็ แต่พอเกบ็ถงุนี้ ถงุนั้นกห็ล่น เป็นที่

เวทนำของคนมองจนอำคมอดไม่ได้ต้องเข้ำไปช่วยถอื

“ตำมฉันมำ” เมื่อข้ำวของบนพื้นอยู่ในมือสองหนุ่มเรียบร้อย

แล้วอำคมกส็ั่งกำร ก่อนเดนิน�ำหน้ำออกจำกส�ำนกังำนไป

แดนไกลที่ก้มหน้ำเอำคำงจดหน้ำอกตลอดไม่กล้ำยิ้ม แม้จะรู้ดี

ว่ำแผนของเขำส�ำเรจ็ไปขั้นหนึ่งแล้ว สญัชำตญำณบอกให้เขำระวงัตวั

เวลำอยู่กบัผู้ชำยหน้ำเฉยคนนี้ หำกจะมใีครจบัเขำได้...กค็งเป็นผู้ชำย

ที่ชื่ออำคมคนนี้นี่ละ

เรอืนพักคนงานคงอยู่ไกลจากส�านกังานมาก เมือ่เดนิออก

มำจำกส�ำนักงำนแล้วอำคมจึงสั่งให้คนงำนใหม่วำงถุงในมือและ

สมัภำระหลงัรถกระบะ ส่วนตวัคนงำนใหม่นั้น อำคมใจดใีห้นั่งคูไ่ปกบั

เขำในรถ

แดนไกลที่ก้มหน้ำอยู่ตลอดพยำยำมสังเกตเส้นทำงอย่ำงยำก
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ล�ำบำก ถนนที่ไม่ได้ลำดยำงดจูะทอดยำวไปไม่สิ้นสดุ ฝุน่แดงๆ ที่ตลบ

ขึ้นมำเพรำะล้อรถบดผ่ำนท�ำให้แดนไกลที่จบิน�้ำหวำนไปเลก็น้อยแสบ

ล�ำคอจนต้องไอออกมำ เสียงไอท�ำให้ผู้ชำยที่นั่งอยู่ข้ำงๆ หันมำมอง

พร้อมถำม

“เคยท�ำงำนในไร่ในสวนรเึปล่ำ”

อย่ำงเคย แดนไกลเลือกที่จะส่ำยหน้ำ ทว่ำครำวนี้อำคมไม่

ปล่อยผ่ำน เขำสั่งเสยีงดุ

“ผู้ใหญ่พูดด้วยต้องตอบ ไม่ใช่ส่ำยหวัหรอืพยกัหน้ำ”

“คะ...คะ...ครบั ไม่เคยครบั ไม่เคย” ครำวนี้แดนไกลทั้งตอบเสยีง

ระรวั ทั้งส่ำยหน้ำดกิเลยทเีดยีว

ท่ำทีรำวหนูกลัวแมวท�ำให้อำคมเขม้นมองหนุ่มตัวโตที่นั่งข้ำงๆ 

อย่ำงตรวจตรำ แม้ผมเผ้ำจะยุ่งเหยิง หนวดเครำจะรกครึ้มเต็มหน้ำ 

เสื้อผ้ำที่ใส่อยู่จะทั้งมอซอและโชยกลิ่นไม่พงึประสงค์ออกมำนดิๆ แต่

รปูร่ำงบกึบนึอย่ำงคนออกก�ำลงักำยมำตลอด ควำมสงูที่สูงยิ่งกว่ำเขำ

ไม่ได้แสดงว่ำไอ้หมอนี่เตบิโตมำอย่ำงอดุมสมบูรณ์หรอกหรอื

“ก่อนหน้ำนี้เคยท�ำงำนอะไรมำบ้ำง”

“ขนของ ขนผกั ทกุงำนที่มคีนจ้ำง” เพรำะแดนไกลรู้ดวี่ำก�ำลงั

ถูกสอบปำกค�ำ เขำจงึเลอืกตอบค�ำถำมอย่ำงระมดัระวงั

“บ้ำนอยู่ที่ไหน”

แดนไกลส่ำยหน้ำก่อนตอบ “ไม่มบี้ำน”

“พ่อกบัแม่ล่ะ”

ใบหน้ำที่รกไปด้วยหนวดเครำแทบจะจมลึกเข้ำไปในอกตนเอง 

ก่อนตอบด้วยเสยีงสั่นๆ “พ่อตำยแล้ว...แต่หำแม่ไม่เจอ”

อำคมขมวดคิ้วเพรำะประวัติกระท่อนกระแท่นของคนงำนใหม่ 

“แล้วแม่ไปอยู่ไหนถงึได้หำไม่เจอ”

ครำวนี้คนที่ควรตอบนั่งนิ่ง แต่มอืทั้งสองข้ำงซึ่งวำงอยูบ่นตกัก�ำ
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เข้ำหำกนัแน่น 

เห็นท่ำทีเหมือนไม่อยำกตอบแล้วอำคมก็เก็บควำมกังขำนี้เอำ

ไว้ในใจ ก่อนเปลี่ยนค�ำถำมรำวกับเขำชวนคุยเรื่องทั่วไปอยู่ ไม่ได้มี

เจตนำจะสอบปำกค�ำผู้ต้องสงสยัเลย

ใช้เวลาราวสบินาทรีถกระบะทีแ่ดนไกลคดิว่าเป็นห้องสอบ

ปำกค�ำเคลื่อนที่กห็ยดุลงหน้ำเรอืนไม้สำมชั้น ซึ่งดูคล้ำยตกึเรยีนเก่ำๆ 

ดูจำกในรถแดนไกลเห็นว่ำเรือนสำมชั้นสองแถวนั้นตั้งประจันหน้ำกัน 

โดยมสีวนและลำนเลก็ๆ ซึ่งมเีดก็วิ่งเล่นและขี่จกัรยำนเล่นกั้นอยู่

มองส�ำรวจแล้วชำยหนุม่กอ็ดนกึนยิมขึ้นมำนดิๆ ไม่ได้ ดเูหมอืน

เจ้ำนำยที่นี่จะดูแลลูกน้องได้ดไีม่ใช่เล่น

อำคมท�ำเป็นไม่เหน็ลูกกะตำช่ำงสงัเกตที่ตวดัผ่ำนทกุอย่ำงตรง

หน้ำอย่ำงรวดเร็วแล้วจึงก้มหน้ำลงตำมเดิม ไม่ใช่เรื่องประหลำดที่ 

คนเรำจะอยำกรู้อยำกเหน็ แต่สงสยั อยำกรู้แล้วท�ำไมต้องปิดบงั อำคม

ยงัไม่เข้ำใจและไม่แน่ใจว่ำนี่จะจดัว่ำเป็นพริธุได้หรอืไม่

“ไม่มีห้องเดี่ยวว่ำงหรอกนะ ฉันต้องจัดให้นำยพักกับคนงำน 

คนอื่น” 

อำคมไม่ได้ถำมควำมสมัครใจ แต่บอกกล่ำวให้คนงำนใหม่รู้ 

เอำไว้เท่ำนั้น จำกนั้นเขำจงึดบัเครื่องยนต์ ลงจำกรถแล้วหนัไปโบกมอื

เรยีกเดก็ๆ ที่วิ่งเล่น ขี่รถจกัรยำนเล่นอยู่แถวๆ นั้น

“อ้ำวเดก็ๆ คณุลูกหว้ำเขำซื้อขนมมำฝำก มำรบัไปกนัเร้ว”

สิ้นเสยีงประกำศ เดก็เกอืบสบิคนทั้งตวัเลก็ตวัใหญ่กว็ิ่งตรงเข้ำ

มำหำอำคมด้วยสหีน้ำเตม็ไปด้วยรอยยิ้มและควำมสขุ

ผู้ชำยที่ท�ำหน้ำเฉยใส่แดนไกลมำตลอดทำงยำมนี้ฉีกยิ้มกว้ำง

และพูดจำทักทำยเด็กทุกคนอย่ำงสนิทสนม แดนไกลสังเกตว่ำอำคม

รู้จกัเดก็ทกุคน และจ�ำได้ด้วยซ�้ำว่ำเดก็คนนั้นมพีี่หรอืน้องไหม บำงคน
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ที่ได้ขนมไปหลำยถงุกเ็พรำะอำคมฝำกไปให้พี่หรอืน้องของเดก็นั่นด้วย

จำกข้อนี้ท�ำให้แดนไกลยิ่งเตอืนตนเองให้ระวงัชำยที่รู้จกัคนงำน 

รวมไปถงึครอบครวัของคนงำนดยีิ่งอย่ำงอำคม

เมื่อเด็กๆ ได้รับขนมเรียบร้อยแล้วก็วิ่งจำกไป แต่ยังมีถุงขนม

เหลอือกีมำกในกระบะท้ำยรถ 

อำคมสั่งให้คนงำนใหม่ถอืแต่เป้เก่ำๆ ของเขำเท่ำนั้นตำมมำ

 



ลิซ   33

อาคมน�าคนงานใหม่มาทางเรอืนพกัทีอ่ยูข่วามอื ห้องด้าน

ล่ำงทกุห้องเปิดประตอูอกกว้ำง เดก็หลำยคนวิ่งเข้ำวิ่งออกในห้องเหล่ำ

นั้น หำกคำดเดำไม่ผดิ ห้องด้ำนล่ำงทั้งหมดคงเป็นส่วนที่กนัเอำไว้ให้

ครอบครวัที่มลีูกได้อยู่กนั นบัเป็นควำมใส่ใจเลก็ๆ น้อยๆ ของเจ้ำนำย

กระมงัที่หวงัดไีม่อยำกให้เดก็วิ่งขึ้นวิ่งลงบนัไดสูงๆ

ฮ!ึ หวงัดเีหรอ คนพวกนี้คงไม่ได้หวงัดอีะไรหรอก คงแค่อยำก

จะซื้อใจคนงำนเพื่อให้ท�ำงำนให้ตนอย่ำงถวำยหวั แล้วกไ็ม่ต้องกงัวล

ว่ำจะต้องเสียเงินค่ำรักษำพยำบำลถ้ำเด็กมันซนจนตกบันไดลงมำ 

ควำมคิดในแง่ร้ำยสุดขั้วเกือบท�ำให้ปำกของแดนไกลแบะออกเพรำะ

อคต ิยงัดทีี่มเีดก็คนหนึ่งวิ่งตดัหน้ำเขำ ท�ำให้สตกิลบัมำสู่ตวัเสยีก่อน 

เขำจงึไม่ได้ท�ำตนให้เป็นที่สงสยัออกไป

หนึ่งในเจ้ำนำยพำแดนไกลขึ้นมำบนชั้นที่สำมของเรอืนพกั ห้อง

รมิสดุปิดประตูไว้ แต่ไม่ได้ลอ็ก แสดงให้เหน็ว่ำที่นี่ไม่เคยมขีโมย อำคม

เปิดประตูไม้สีเข้มออกกว้ำงแล้วผำยมือเชิญแดนไกลให้ก้ำวเข้ำไป

ส�ำรวจห้องก่อน

ในห้องขนำดสำมคูณสำมเมตรนี้มีเตียงสองเตียงวำงเอำไว้

ขนำนกนัคนละมมุ เตยีงฟำกซ้ำยที่ตดิกบัหน้ำต่ำงดจูะมคีนจบัจองเอำ

3
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ไว้แล้วเพรำะมฟีูก หมอน และผ้ำห่มขยุกขยยุกองอยู่กลำงเตยีง สิ่งที่

กั้นระหว่ำงเตยีงทั้งสองคอืโต๊ะไม้ที่ดแูขง็แรง บนโต๊ะมกีองหนงัสอืผูช้ำย

วำงอยู่ระเกะระกะ อำคมปรำยตำมองไปยังโต๊ะแล้วส่ำยศีรษะอย่ำง

ระอำรสนยิมของหนุ่มคนงำน

“นำยพกัอยู่ห้องนี้ เพื่อนร่วมห้องชื่อจ้อย เดี๋ยวเลกิงำนแล้วคง

ได้ท�ำควำมรู้จกักนั”

แดนไกลที่ยนืก้มหน้ำนิ่งพยกัหน้ำบ่งบอกว่ำเขำรบัรู้

“งำนของที่นี่เริ่มกนัเรว็ แต่กเ็ลกิงำนเรว็ เรำจะเข้ำงำนกนัตั้งแต่

เจด็โมงเช้ำแล้วเลกิงำนสำมโมงเยน็ ใครท�ำโอกจ็ะได้เงนิเพิ่ม” อำคม

พูดไปเรื่อยๆ ไม่เร่งร้อน “เรำมสีวสัดกิำรให้คนงำนเป็นอำหำรสำมมื้อ 

เช้ำหกโมง กลำงวนัสบิเอด็โมง เยน็หกโมง ข้ำงๆ ส�ำนกังำนมสีหกรณ์

คนงำน ขำดอะไรไปซื้อที่นั่นได้ ลงบัญชีเอำไว้แล้วเอำมำหักเงินตอน

สิ้นเดอืนกไ็ด้ หรอืจะซื้อสดกไ็ด้ ถ้ำซื้อสดได้ลดอกีสบิเปอร์เซน็ต์ เจบ็

ป่วย เกดิอบุตัเิหตเุพรำะงำนเรำรกัษำให้ฟร ีที่พกัหกัเงนิเป็นรำยเดอืน 

แต่น�้ำไฟฟร”ี

ผูท้ี่ก้มหน้ำลงนบัแผ่นกระดำนไม้สเีข้มซึ่งวำงพำดตำมขวำงเป็น

พื้นห้องรู้สึกทึ่งไม่น้อยกับกำรดูแลคนงำนของที่นี่ เท่ำที่ฟังดูเจ้ำของ 

ที่นี่ก็ใจกว้ำงไม่ใช่เล่นๆ แต่...ใจกว้ำงกับคนงำนไม่ได้หมำยควำมว่ำ

ต้องเป็นคนนสิยัดดี้วยนี่!

“กฎของเรำม ีและคนงำนทกุคนต้องรกัษำกฎอย่ำงเข้มงวดด้วย 

กฎที่ว่ำเขยีนเอำไว้ที่ผนงัในโรงอำหำร เยน็นี้นำยกค็งเหน็ อ่ำนหนงัสอื

ได้รเึปล่ำเรำน่ะ”

แดนไกลเงยหน้ำขึ้นมำนิดแล้วยิ้มแหยๆ ให้อำคม เห็นดังนั้น

แล้วอำคมกพ็ยกัหน้ำด้วยเข้ำใจว่ำรอยยิ้มนั้นหมำยควำมว่ำบรุษุร่ำงบึ้ก

แต่สมองไม่ใหญ่สมรปูร่ำงอ่ำนหนงัสอืไม่ออก “อ่ำนไม่ออกกไ็ม่เป็นไร 

ไอ้จ้อยมนัอ่ำนคล่อง ให้มนัอ่ำนให้ฟังกแ็ล้วกนั” พดูจบอำคมกข็ยบัตวั
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จำกท่ำสบำยๆ มำเป็นท่ำเตรยีมพร้อมที่จะเดนิออกไปจำกห้อง แต่ก่อน

ไปเขำยงัไม่วำยหนัมำมองบรุษุที่เขำยงัไม่ไว้ใจนกั “วนันี้กพ็กัให้สบำย

กแ็ล้วกนั พรุ่งนี้เริ่มงำนแต่เช้ำ”

“ครบั” แดนไกลรบัปำกแขง็ขนั ดวงตำที่มองพื้นนิ่งวำวแสงโรจน์

ใช่! เขำจะเริ่มลงมอืช�ำระแค้นตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป

แดนไกล มลิเลอร์ ลากสงัขารเป่ือยๆ เหมอืนฝรัง่แถวถนน

ข้ำวสำรกลับบ้ำนแม่ซึ่งอยู่ในซอยซอยหนึ่งของถนนสุขุมวิทเมื่อสอง

อำทติย์ที่แล้ว

เหตุที่ท�ำให้ลูกครึ่งอเมริกัน-ไทยคนนี้กลับมำเยือนบ้ำนเกิดแม่ 

ทั้งที่ไม่ได้บอกกล่ำวกบัครอบครวัทำงนี้ก่อนกเ็พรำะเรื่องของ...หวัใจ

ชำยฉกรรจ์วัยสำมสิบสี่ปีใช่ว่ำจะไม่เคยผ่ำนกำรอกหักมำก่อน 

แต่ควำมรักที่ถูกท�ำลำยลงครำวนี้มันกัดกินทั้งหัวใจและควำมเชื่อมั่น

ในตวัเองของแดนไกลอย่ำงที่สดุ

อดตี แดนไกล มลิเลอร์ คอืนำวกิโยธนิซึ่งหน้ำที่กำรงำนก�ำลงั

รุง่โรจน์ เป็นที่ล�่ำลอืกนัหนำหวู่ำปฏบิตักิำรใดที่มำอยูใ่นมอืของเขำไม่มี

วนัผดิพลำดเป็นอนัขำด ทว่ำชื่อเสยีงของเขำไม่ได้ท�ำให้ควำมเป็นห่วง

ของแม่และน้องสำวลดน้อยลงเลย แม่กับน้องจะเกิดอำกำรกินไม่ได้

นอนไม่หลับทุกครั้งยำมเมื่อรู้ว่ำเขำต้องไปปฏิบัติรำชกำร แม้ทุกครั้ง

เขำจะกลบัมำอย่ำงปลอดภยั แต่กไ็ม่ได้ท�ำให้ควำมเป็นห่วงของแม่และ

น้องลดระดบัลงเลย ตรงข้ำมมนักลบัทวมีำกขึ้นๆ จนสองสำวที่เขำรกั

ยิ่งร่วมกนักดดนัแกมขอร้องให้เขำลำออกจำกรำชกำรเสยี 

เหตุผลของแม่และน้องคือรัก และเป็นห่วงในควำมปลอดภัย

ของเขำ ดังนั้นหลงัจำกบอกปัดมำเนิ่นนำน เมื่ออำยคุรบสำมสิบเอด็

แดนไกลที่คดิจะลงหลกัปักฐำนเสยีทกีต็ดัสนิใจครั้งใหญ่ในชวีติ

เขำลำออกจำกรำชกำรแล้วหันมำร่วมลงทุนกับเพื่อนรุ่นพี่ท�ำ
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บรษิทัรกัษำควำมปลอดภยั

มอร์แกน เพื่อนรุ่นพี่ของเขำลำออกมำเปิดบริษัทรักษำควำม

ปลอดภยัเลก็ๆ ก่อนที่แดนไกลจะลำออกหลำยปี บรษิทัของมอร์แกน

ไปได้สวยเพรำะคอนเนกชันที่ดีกับทำงรำชกำร ด้วยเหตุนี้มอร์แกนที่

ก�ำลังต้องกำรขยำยบริษัทกับแดนไกลที่ก�ำลังอยำกได้ควำมมั่นคงใน

ชวีติจงึกลำยมำเป็นคู่หูกนัอกีครั้ง

มอร์แกนรบัหน้ำที่ดูแลเรื่องระบบรกัษำควำมปลอดภยั รบังำน 

และต่อรองเรื่องค่ำตอบแทน ส่วนแดนไกล...แม้จะลำออกจำกรำชกำร

เพื่อเลี่ยงกำรท�ำงำนเสี่ยงภัยแล้ว แต่เขำก็ยังไม่ใคร่ชอบกำรท�ำงำน 

นั่งโต๊ะแบบกำรวำงแผนงำนให้ลกูน้องท�ำเท่ำไร นำนๆ ทเีขำจงึออกมำ

ยดืเส้นยดืสำยด้วยกำรรบัหน้ำที่เป็นหวัหน้ำบอดกีำร์ดที่จะรบังำนดแูล

คนส�ำคญัเวลำพวกนั้นอยู่ต่ำงบ้ำนต่ำงเมอืงแก้เบื่อบ้ำง

กำรออกมำยืดเส้นยืดสำยท�ำให้แดนไกลได้พบกับคนที่เขำคิด

จะร่วมชวีติด้วย

อแมนด้ำคือเจ้ำของสกีรีสอร์ตในเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ครั้ง

แรกที่ได้พบสำวผมแดงประดจุเปลวเพลงิคนนี้แดนไกลกร็ูส้กึสะดดุตำ

แล้ว ผิวขำวผ่องรำวครีมสดของเธอขับให้เรือนผมสีแดงเพลิงนั้นยิ่ง 

เจิดจ้ำ บุคลิกที่คล่องแคล่วว่องไว และรอยยิ้มที่แต้มแต่งใบหน้ำอยู่

ตลอดส่งให้บรรยำกำศที่รำยล้อมรอบกำยเธอดูสดชื่น แจ่มใส

ยิ่งได้ร่วมประสำนงำนในกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยให้

ครอบครัวนักกำรเมืองใหญ่ครอบครัวหนึ่งตอนที่ท่ำนไปพักร้อนใน

แคนำดำ ยิ่งได้ใกล้ชดิ ได้คยุกนั ควำมมั่นใจในตนเองผนวกกบัรอยยิ้ม

เปิดเผย เสยีงหวัเรำะที่ดงัสะท้อนไปทั้งหบุเขำกต็รำตรงึหวัใจเขำเอำไว้

ในวัยสำมสิบสองปี แดนไกลไม่ใช่เด็กหนุ่มคลั่งรัก เขำโตแล้ว 

มเีหตมุผีล มคีวำมยบัยั้งชั่งใจ แต่เมื่อได้พบอแมนด้ำ ชำยหนุ่มกลบั

รู้สกึเหมอืนตนเองได้กลำยเป็นเดก็หนุม่อกีครั้ง เขำคดิว่ำตนเองนั้นช่ำง
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โชคดเีหลอืเกนิที่กำรไปคุม้กนัครอบครวันกักำรเมอืงครอบครวันั้นไม่มี

ข้อผดิพลำดใดๆ เนื่องจำกวำงแผนและซกัซ้อมกนัมำด ี เพรำะตลอด

เวลำที่อยู่ในรีสอร์ตแห่งนั้น จิตใจของเขำมักจะลอยเลื่อนไปหำสำว 

ผมแดงที่มรีอยยิ้มแสนเปิดเผยคนนั้นตลอดเวลำ

หลังจำกจบภำรกิจโดยกำรส่งครอบครัวนักกำรเมืองดังถึง

คฤหำสน์หรูเรยีบร้อยแล้ว คนบ้ำงำนที่ไม่เคยมวีนัหยดุแบบแดนไกลก็

โทร. ไปบอกมอร์แกนว่ำขอหยุดดื้อๆ แล้วจับเครื่องบินบินกลับไปที่ 

รสีอร์ตแห่งนั้นทนัที

อแมนด้ำต้อนรับเขำอีกครั้งด้วยรอยยิ้ม สองอำทิตย์ของกำร 

พักร้อนเป็นช่วงเวลำแสนหอมหวำนของหนุ่มสำวที่มีหัวใจตรงกัน  

แดนไกลเคยมคีวำมรกัมำแล้วหลำยครั้งหลำยหน แต่ไม่เคยมคีรั้งใดที่

เขำรู้สกึหวัปักหวัป�ำขนำดนี้ เขำรกัในทกุๆ อย่ำงของเธอ อำรมณ์ขนั 

รอยยิ้ม กระเลก็ๆ ที่ดั้งจมูก รวมทั้งรอยสกัรูปโลมำที่แก้มก้นข้ำงซ้ำย

ของอแมนด้ำด้วย

วนัหยดุจบลงไปอย่ำงรวดเรว็พร้อมค�ำสญัญำของหนุม่สำวที่จะ

มำพบกนัใหม่ในอกีสำมเดอืนข้ำงหน้ำ โดยครำวนี้อแมนด้ำจะเป็นฝ่ำย

ไปพบเขำเองที่บอสตนั

ควำมสัมพันธ์ทำงไกลของหนุ่มสำวที่มีอำชีพต่ำงกัน พื้นเพไม่

เหมือนกัน ด�ำเนินไปอย่ำงรำบรื่นอยู่สองปี ในที่สุดแดนไกลก็คิดว่ำ 

ถงึเวลำแล้วที่จะขอคนที่เขำรกัแต่งงำน

แดนไกลขออแมนด้ำแต่งงำนใต้แสงเทยีน แหวนของเขำซื้อมำ

ด้วยรำคำเท่ำกบัเงนิเดอืนทั้งปีของเขำ ที่เขำเลอืกแหวนแพงขนำดนี้ก็

เพยีงเพรำะเขำอยำกให้อแมนด้ำรู้ว่ำเขำรกัเธอมำกเพียงไร

อแมนด้ำหลั่งน�้ำตำลงบนหลังมือของเขำเมื่อเขำบรรจงสวม

แหวนให้เธอ คืนนั้นคือค�่ำคืนแสนอ่อนหวำน แสนสุข ยิ่งกว่ำค�่ำคืน

ไหนๆ ที่เขำและเธอเคยมรี่วมกนั
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แต่ค�่ำคนืแสนสขุนั้นไม่จรีงั ควำมสขุสมหวงัมลำยหำยไปดงัหมิะ

ยำมต้องแสงอำทิตย์ เพรำะพอเช้ำ...เขำก็ตื่นขึ้นมำโดยไม่มีอแมนด้ำ

อยู่ข้ำงกำย บนหมอนมกีระดำษแผ่นเดยีววำงเอำไว้แทนตวั

กระดำษนั้นมขี้อควำมว่ำ ขอเวลาให้ฉนัอกีหน่อยนะคะแดน

แดนไกลไม่เข้ำใจเลยว่ำมันหมำยควำมว่ำอย่ำงไร ก็เมื่อคืนนี้

เธอตอบรับกำรแต่งงำนของเขำแล้วมิใช่หรือ หรือว่ำเธอเปลี่ยนใจ 

เพรำะอะไร ท�ำไม ในสมองของชำยหนุ่มคดิหำเหตผุลวุ่นวำย ก่อนจะ

เริ่มติดต่อคนที่เขำอยำกร่วมชีวิตด้วย แต่โทร. ไปทำงมือถือก็ไม่ติด 

ตดิต่อไปยงัที่ท�ำงำนทำงนั้นกบ็อกว่ำเธอลำพกัร้อนอยู ่ใจของหนุม่คลั่ง

รกัเจยีนจะคลั่งตำยเพรำะควำมห่วงใย

มอร์แกนเพื่อนรกัเขำนั่นแหละที่ช่วยมำกล่อมให้หัวใจที่ร้อนเร่ำ

เย็นลง มอร์แกนว่ำมันเป็นเรื่องปกติที่ผู้หญิงบำงคนตกใจกลัวเมื่อถูก

ขอแต่งงำน ให้เวลำเธอสักนิด เชื่อมั่นในควำมรักที่มีต่อกัน แล้วทุก

อย่ำงจะดเีอง

เขำเชื่อ เขำพยำยำมนิ่งให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้ ทั้งที่ใจจริง

อยำกแล่นไปหำอแมนด้ำที่สกรีสีอร์ตเหลอืเกนิ

แดนไกลอดทนอยู่ได้เพยีงสองอำทติย์มอร์แกนกร็ั้งเพื่อนของเขำ

เอำไว้ไม่อยู่ ในที่สดุคนคลั่งรกักก็ลบัมำยงัสถำนที่ที่เขำพบกบัเธอเป็น

ครั้งแรก

รสีอร์ตของอแมนด้ำดเูปลี่ยนไป แต่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงในทำง

ที่ดีขึ้น ก็แน่ละ ตั้งแต่คบค้ำกันมำ เมื่ออแมนด้ำปรึกษำเขำเรื่อง

ปรบัปรงุรสีอร์ต แดนไกลจะให้ค�ำปรกึษำก่อนแถมท้ำยด้วยกำรโอนเงนิ

ให้เธอเสมอ กเ็ขำจรงิใจ จรงิจงั ดงันั้นเมื่อเหน็คนที่เขำรกัล�ำบำก จะ

ใจด�ำไม่ช่วยเหลอืเธอได้อย่ำงไร

เมื่อเขำแจ้งควำมจ�ำนงขอพบเธอ พนักงำนที่ฟรอนต์ก็มองเขำ

อย่ำงแปลกๆ กึ่งกลวักึ่งสมเพชอย่ำงไรชอบกล แดนไกลเกลยีดสำยตำ
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แบบนั้นจนขงึตำกลบั ท�ำพวกเธอต้องหลบตำแทบไม่ทนัก่อนบอกกบั

เขำว่ำ

“คณุอแมนด้ำไม่อยู่ค่ะ ไป...ไปฮนันมีูน”

เหมือนถูกยิงจ่อศีรษะ แดนไกลชำไปทั้งตัว นำทีแรกที่ได้ยิน

สมองเขำเหมือนถูกท�ำลำย คิดอะไรไม่ออก ได้แต่ยืนจ้องคนพูดนิ่ง 

และยิ่งเหน็สำยตำสงัเวชมองตอบกลบัมำ

“นั่งก่อนดไีหมคะคณุ” พนกังำนสำวคนที่ยงิเขำด้วยค�ำพูดเอ่ย

เบำๆ ก่อนเดินอ้อมฟรอนต์ออกมำแล้วยื่นมือหมำยจะพยุงเขำไปนั่ง 

แต่แดนไกลเบี่ยงตวัหลบ

“อแมนด้ำแต่งงำนไปแล้วจรงิเหรอ กบัใคร ยงัไง”

พนกังำนคนนั้นถอนหำยใจ “คณุอแมนด้ำแต่งงำนแล้วจรงิๆ ค่ะ

กับเจ้ำของโรงแรม...” พนักงำนพูดชื่อโรงแรมใหญ่ที่มีสำขำมำกมำย

ออกมำ “ตอนนี้...ที่นี่กก็ลำยเป็นสำขำของโรงแรมนั้นไปแล้ว”

นำทนีั้นแดนไกลบอกไม่ถูกว่ำตนเองรูส้กึอย่ำงไร เสยีใจ เสยีดำย 

โกรธ แค้น โง่เง่ำ หรอือบัอำย แต่เท่ำที่จ�ำได้ เขำรบีเดนิเรว็ๆ ออกมำ

จำกที่นั่น ออกมำให้ไกลจำกสำยตำที่มองเขำอย่ำงสมเพช!

แดนไกลใช้เวลาไม่นานนักในการหาข้อมูลของผู้หญิงที่

เขำรัก มือเขำสั่น กรำมขบเข้ำหำกันแน่นเมื่อแน่ใจแล้วว่ำเขำเป็นแค่

หนึ่งใน...เหยื่อของนกัต้มตุ๋นที่ใช้ควำมสวยหลอกล่อผู้ชำย

เขำเพิ่งรู้ว่ำรีสอร์ตน่ำรักของเธอนั้นไม่ได้สร้ำงขึ้นมำได้อย่ำง

ง่ำยดำย มีผู้ชำยเป็นสิบคนที่ร่วมลงเงินลงแรงไปในรีสอร์ตแห่งนั้น 

ผู้ชำยหน้ำตำด ีกำรงำนดทีั้งนั้นที่ตกหลมุเธอ นี่เขำควรจะดใีจใช่หรอื

ไม่ที่ไม่ใช่ผู้ชำยโง่คนเดยีว แต่มเีพื่อนร่วมอดุมกำรณ์เป็นสบิ!

แดนไกลเริ่มดื่มหนกัตั้งแต่วนันั้น ดื่มให้ลมืควำมทรงจ�ำบ้ำๆ ที่

เคยมีร่วมกับอแมนด้ำ แต่ยิ่งดื่มก็ดูเหมือนว่ำควำมทรงจ�ำอันรวดร้ำว
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จะยิ่งฝังลกึ มอร์แกนเป็นห่วงเขำมำก ทว่ำกท็�ำอะไรไม่ได้ นอกจำกให้

เวลำเขำพกันำนเท่ำที่เขำต้องกำร

หลงัจำกจมอยูก่บัขวดเหล้ำมำเกอืบเดอืน สตทิี่เหลอือยูน้่อยนดิ

กห็อบเอำแดนไกลบนิข้ำมฟ้ำมำยงัประเทศแม่ เนื่องจำกสตอินัน้อยนดิ

รู้ดีว่ำ มีเพียงควำมรักของหญิงสองคนที่รักเขำจำกใจจริงเท่ำนั้นที่จะ

เยยีวยำหวัใจเขำได้

เมื่อมาอยู่กับแม่ กับน้อง แดนไกลก็ไม่กล้าเมาอีกต่อไป 

อำกำรคล้ำยคนตดิเหล้ำนดิๆ ท�ำให้เขำล�ำบำกในช่วงแรกที่ต้องปรบัตวั 

แต่เมื่อต้องหักดิบจริงๆ แดนไกลก็ใช้เวลำไม่นำนในกำรกลับมำเป็น 

คนเดมิ พอสตกิลบัเข้ำมำสู่ตวัสมบูรณ์เตม็ร้อยแล้ว หวัใจที่มดืบอดก็

เริ่มมองเหน็ควำมเปลี่ยนแปลงของน้องสำวคนเดยีวของเขำ

พนัวลดีไูม่เหมอืนน้องน้อยคนเดมิที่เขำเคยรูจ้กั รอยยิ้มของเธอ

เปลี่ยนไป แววตำของเธอบำงคำบบำงครำวที่คดิว่ำไม่มใีครสงัเกตนั้น

สร้อยเศร้ำ แล้ว...ไหนล่ะผูช้ำยที่รกัเธอยิ่ง ไหนกนัผูช้ำยที่เธอเคยคยุให้

เขำฟังมำตลอดหนึ่งปีว่ำน่ำรักนักหนำ แดนไกลถำมน้องสำวในเย็น 

วนัหนึ่ง

เธอปิดบังแววตำปวดร้ำวเอำไว้ไม่มิดเมื่อเขำบังคับให้เธอมอง

ตำเขำตลอด และเมื่อปิดเอำไว้ไม่ได้อีกต่อไป พันวลีก็ถลำเข้ำมำใช้

ไหล่ของเขำเป็นที่รองรบัน�้ำตำ

ไม่ต้องบอกแดนไกลก็รู้ว่ำต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นสักอย่ำง แต่ 

พนัวลไีม่ยอมบอกเขำ ไม่ว่ำจะขู่หรอืจะปลอบ เธอกส็่ำยหน้ำไม่ตอบ

ท่ำเดยีว แดนไกลจงึต้องไปหำค�ำตอบเอำกบัเพื่อนสนทิของน้องสำวที่

บ้ำนอยู่ตดิกนั

‘โธ่...ถำมมำได้ว่ำไอ้ลีมันเป็นอะไร มันก็อกหักน่ะสิจ๊ะพี่แดน’  

ศรสีมร สำวเปรี้ยวซึ่งมชีื่อไม่สมกบักำรแต่งตวัเปรี้ยวจนเขด็ฟันเล่ำให้
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ผู้ที่เธอเหน็เสมอืนพี่ชำยแท้ๆ ฟังเป็นฉำกๆ ‘ไอ้ผู้ชำยบ้ำนั่นมนัจีบไอ้ลี

เพื่อหลอกเอำไว้ใช้งำนเหน็ๆ ตอนที่ยงัหวำนน่ะ มนัมำรบัไอ้ลไีปซ่อม

บ้ำนให้มนัทกุเยน็วนัศกุร์ แล้วกเ็อำไอ้ลมีำส่งคนืทกุเยน็วนัอำทติย์ มนั

ขับรถกระหน�่ำยังกับมันเป็นเจ้ำของบ่อน�้ำมัน ไม่ใช่ไร่ทับทิม แต่พอ

บ้ำนมันเสร็จ พอแผนงำนท�ำรีสอร์ตอะไรของมันเสร็จเท่ำนั้นแหละ  

มนักเ็ฉดหวัไอ้ลสี่ง หำยต๋อมไปเลย

‘หมอนน่ะไม่ใช่คนสอดรู้สอดเห็นนะพี่แดน แต่หมอนเป็นห่วง

เพื่อน กเ็ลยขอให้เพื่อนที่อยูใ่กล้ๆ แถวนั้นสบืข่ำวให้หน่อย’ ศรสีมรสดู

ลมหำยใจเข้ำปอดลึกๆ หลำยที ก่อนจบลงด้วยกำรทุบโต๊ะดังปัง 

เนื่องจำกไม่ว่ำจะสูดลมหำยใจไปกี่เฮอืกกด็บัควำมร้อนในอกไม่ได้ ‘ผล

เป็นไงรูไ้หมพี่ ไอ้ต้นกล้ำบ้ำกำมนั่นมนัทิ้งไอ้ลไีปจบีลูกสำวผู้ว่ำซะแล้ว’

แดนไกลจ�ำต้องระงับอำรมณ์อย่ำงหนักเมื่อได้ฟังสถำนกำรณ์

คุ้นๆ จำกปำกศรสีมรที่ยิ่งเล่ำกย็ิ่งใส่อำรมณ์มำกขึ้น

‘คนอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้พี่แดน เท่ำที่หมอนเคยถำมไอ้ลีมัน มัน

ท�ำงำนให้ไอ้บ้ำนั่นโดยไม่เคยเรียกร้องอะไรสักอย่ำง เงินก็ไม่ได้ แล้ว

ยงั...ยงั...’

กรำมแกร่งบดเข้ำหำกันแน่นเพรำะข้อมูลที่คนพูดพูดออกมำ

แบบมนัปำก ยั้งไม่ทนั

ศรีสมรยิ้มแหยๆ เมื่อดันเกือบพูดเรื่องที่เหมือนจะเป็นกำร

ประจำนเพื่อนตนเองออกมำ เธอรบียกมอืไหว้ขอโทษขอโพยแดนไกล

ยกใหญ่ 

‘ขอโทษนะคะพี่ พี่แดนอำจมองว่ำหมอนปำกเสยี ปำกไม่มหีรูดู 

พดูอะไรท�ำร้ำยเพื่อนตวัเอง แต่หมอนรบัรองได้ว่ำหมอนไม่เคยพดูเรื่อง

นี้ให้คนอื่นฟัง ขนำดป้ำนจิแม่พี่แดนมำถำมหมอน หมอนยงัไม่กล้ำเล่ำ 

ไม่กล้ำพูด ได้แต่เก็บควำมลับทั้งหมดอัดอยู่ในใจนี่ หมอนแค้นแทน 

ไอ้ลมีนัจนแทบจะกระอกัเลอืดตำยอยู่แล้ว



42   อริรักร้าย

‘พี่แดนไม่รู ้ว่ำไอ้ลีมันจริงใจกับไอ้บ้ำนั่นขนำดไหน มันบอก

หมอนเสมอว่ำบ้ำนของมันตอนนี้รื้อส่วนไหนออกมำแล้ว ตอนนี้สร้ำง

ใหม่ไปถงึไหนแล้ว มนัเล่ำให้หมอนฟังเป็นฉำกๆ ว่ำไอ้บ้ำนั่นพำมนัไป

ดูที่สร้ำงรสีอร์ต เคบนิไม้ตดิล�ำธำรสวยม้ำกกก และมนัจะสร้ำงเคบนิ

แบบนี้กระจำยห่ำงๆ กนัเพื่อเปิดเป็นรสีอร์ต’ ศรสีมรถอนหำยใจหนึ่ง

เฮือกพร้อมกับส่ำยหน้ำไปด้วย ‘หมอนพยำยำมเตือนไอ้ลีมันแล้วว่ำ

อย่ำเพิ่งเทจนหมดใจ อย่ำเพิ่งทุม่จนหมดตวั แต่ไอ้ลมีนัเชื่อหมอนที่ไหน 

มนัทุ่มทกุอย่ำง ทั้งสมอง ทั้งแรง ทั้งเงนิ...ทั้งตวั...’

แม้ประโยคสดุท้ำยศรสีมรจะพูดด้วยเสยีงเบำเกอืบกระซบิ แต่

แดนไกลยงัได้ยนิชดัเจน หวัใจเขำเหมอืนถูกบบี เพรำะไม่คดิเลยว่ำทั้ง

เขำและน้องสำวจะมำพบเจอสถำนกำรณ์อย่ำงเดยีวกนั โง่เหมอืนกนั!

ดเีท่ำไรแล้วที่พนัวลเีข้มแขง็หนกัแน่นกว่ำเขำ เธอจงึไม่ได้เตลดิ

เปิดเปิงไปเหมือนที่เขำเป็น ทว่ำเท่ำที่ได้ฟังมำ แดนไกลก็คิดว่ำน้อง

สำวเขำเสยีไปมำก...มำกกว่ำเขำมำกมำยหลำยเท่ำนกั!

‘ยิ่งคดิหมอนกย็ิ่งแค้น นี่ถ้ำหมอนเป็นพี่แดนนะ หมอนจะตำม

ไปถล่มบ้ำนมนั บ้ำนที่ไอ้ลเีป็นคนสร้ำง แต่ดนักลำยเป็นเรอืนหอของ

คนอื่นหน้ำตำเฉย หมอนจะถล่มมนัให้รำบเป็นหน้ำกลองเลย’

แดนไกลรู้ดีว่ำศรีสมรก็แค่ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน ก่นด่ำ สำปแช่ง 

ไอ้หมอนั่นด้วยควำมโมโหไปอย่ำงนั้นเอง แต่ควำมโมโหของเธอดนัไป

กระทบใจด�ำๆ ของคนฟังเข้ำอย่ำงจงั

มอืใหญ่ก�ำเข้ำหำกนัแน่น ไม่ได้ฟังสิ่งที่ศรสีมรพูดอกีต่อไป ใน

เมื่อตอนนี้แดนไกลรูแ้ล้วว่ำตนเองจะท�ำอะไรเพื่อแก้แค้นแทนน้องสำว

ได้บ้ำง

แดนไกลรู้ว่ามีบุคคลอ่ืนเข้ามาในห้องตั้งแต่ก่อนที่ประตู

จะแง้มเปิดเสยีอกี
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แผ่นกระดำนที่ปูเป็นพื้นเรือนลั่นเมื่อเท้ำคนไปเหยียบเข้ำ เขำ

ต้องไม่ลมืเรื่องนี้ในเวลำลงมอืปฏบิตักิำร ชำยหนุ่มที่แสร้งท�ำเป็นนอน

เตอืนตนเอง

“เฮ้ย! นี่หลับอยู่เหรอ” จ้อยเพิ่งรู้วันนี้เดี๋ยวนี้เองว่ำตนเองม ี

เพื่อนร่วมห้องแล้วเลยไม่อยู่แย่งขนมนมเนยกับเด็กๆ ข้ำงล่ำง แต่วิ่ง

ขึ้นมำดหูน้ำเพื่อนร่วมห้องที่เดก็ๆ ต่ำงกล่ำวขวญัว่ำตวัใหญ่ยงักบัยกัษ์

แทน “โอ้โห! ตวัใหญ่ยงักะยกัษ์จรงิๆ โว้ย” หนุ่มร่ำงเลก็ผวิคล�้ำอทุำน

ลั่นเมื่อกวำดตำมองคนที่นอนอยู่บนเตยีงแล้วพบว่ำเท้ำของเพื่อนร่วม

ห้องคนใหม่ยำวเลยเตยีงออกมำตั้งคบื

แดนไกลปรอืตำขึ้นมำรำวเกยีจคร้ำน ก่อนท�ำตำโตตื่นๆ เมื่อเหน็

เพื่อนร่วมห้อง

ไอ้จ้อยเหน็ดงันั้นกย็ิ้มเผล่เข้ำใส่ตำมประสำคนมมีนษุยสมัพนัธ์

ด.ี..ดเีกนิไป เพรำะไอ้จ้อยได้ชื่อว่ำเสอืก สอด และแส่ไปทั่ว

“ฉนัชื่อจ้อย แกล่ะชื่ออะไร”

ผู้ที่ต้องสวมบทบำทคนสติปัญญำต�่ำกว่ำมำตรฐำนปั้นหน้ำให้

เอ๋อที่สดุเท่ำที่จะท�ำได้ ก่อนยกนิ้วขึ้นชี้หน้ำตนเอง “ชื่อ ชื่อฉนัเหรอ”

จ้อยหวัเรำะแล้วพยกัหน้ำ “เออ กแ็กนั่นแหละ ชื่ออะไร”

“แดน”

“แหม ชื่อเป็นฝำหรั่ง” จ้อยวจิำรณ์ก่อนหรี่ตำลงแล้วมองกวำด

ไปทั่วร่ำงสูงที่ยังคงนอนอยู่อีกครั้ง สันดำนเสือก สอด และแส่เริ่ม

ท�ำงำน “แกเป็นฝรั่งรเึปล่ำวะถงึได้ตวัใหญ่แบบนี้ เอ...มนัเรยีกว่ำอะไร

นะ ครึ่ง ครึ่ง เออ! ลูกครึ่ง”

แดนไกลเกอืบสะดุ้งเพรำะเรื่องที่คนอื่นไม่ทกั แต่เพื่อนร่วมห้อง

ที่เจอเขำเพยีงนำทเีดยีวกลบัทกัขึ้นมำ

“อ้ำว! ว่ำไงวะ” จ้อยถำมย�้ำ แต่เมื่อแดนไกลยิ้มแหยๆ ไม่ตอบ

ควำมกเ็ดำไปเรื่อย “ไม่ต้องอำย เป็นลูกครึ่งน่ะเท่จะตำย มหีวงัสำวๆ 
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แถวนี้คงกรี๊ดแกจม แต่อย่ำนะเว้ย อย่ำได้ฟันแล้วทิ้งๆ ขว้ำงๆ นำย 

ที่นี่ใจดกีจ็รงิ แต่ไอ้เรื่องกฎ นำยกเ็ข้มงวดมำก”

“กฎ?” แดนไกลขมวดคิ้ว ท�ำเป็นสงสยัก่อนถำม “กฎอะไรหรอื

พี่”

พอถูกคนตวัใหญ่รำวยกัษ์เรยีกตนว่ำพี่ ไอ้จ้อยกร็ู้สกึรำวกบัว่ำ

ตนเองตวัใหญ่ขึ้นสบิเท่ำ สูงขึ้นอกีสบิเซน็ต์ มนัท�ำสหีน้ำกระหยิ่มแล้ว

ร่ำยยำว “กฎเหลก็โว้ย อะไรฟะ นี่คณุอำคมเขำไม่ได้บอกแกเหรอเรื่อง

กฎ เอ...ปกตคิณุอำคมเขำเข้มงวดเรื่องกฎอะไรนี่จะตำย เรยีกว่ำต้อง

ท่องกฎสี่ข้อให้ได้ก่อนถงึจะรบัท�ำงำนด้วยซ�้ำ แล้วท�ำไม...”

ก่อนที่คนบ้ำน�้ำลำยจะได้มโีอกำสพูดต่อ แดนไกลที่เริ่มเมื่อยหู

แล้วกเ็ข้ำเรื่อง “เขำบอกว่ำให้ถำมพี่”

“อ๋อเหรอ” ครำวนี้ไอ้จ้อยยิ่งวำงเขื่อง พำร่ำงเล็กที่หยุดโตเมื่อ

อำยุสิบหกปีไปนั่งที่เตียงยุ่งๆ ของตน “คุณอำคมคงรู้ว่ำพี่เป็นคน 

กว้ำงขวำง คงแนะน�ำสั่งสอนแกได้ ถงึได้ทิ้งแกให้เป็นภำระของพี่ วำงใจ

ได้ไอ้น้อง กฎที่นี่ท่องง่ำยๆ แต่ท�ำไม่ง่ำยหรอกนะขอบอก”

ผนังสีขาวด้านหนึ่งของโรงอาหารเขียนกฎเหล็กประจ�า

สวนสขุมุำลเอำไว้ด้วยสดี�ำ ตวัหนงัสอืใหญ่โต แดนไกลที่เดนิตำมจ้อย

มำต้อยๆ จงึเหน็ได้แต่ไกล

สด สะดวก สะอาด ซื่อสตัย์

แดนไกลลอบแบะปำกเพรำะกฎที่จ้อยเพิ่งอธบิำยให้เขำฟัง 

สด! หมายถงึเงนิเดอืนที่นี่จ่ายเป็นเงนิสด ไม่มกีารผดัผ่อน วนั

ที่สามสบิตรงเป๋งจะได้เงนิกนัทกุคน และเมื่อทางสวนจ่ายเงนิตรงเวลา

ให้คนงาน คนงานก็ต้องจ�าเอาไว้ให้ดีว่าเงินกู้ หรือสินค้าที่ซื้อเป็น 

เงินเชื่อกับทางสหกรณ์ไว้ เมื่อถึงก�าหนดเวลาต้องช�าระให้ตรง ไม่งั้น

ทางสวนจะหกัเงนิเดอืนเดอืนถดัไปของท่านเพื่อช�าระแทน
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สะดวก การเดนิทางไปมาระหว่างสวนกบัในเมอืง ทางสวนมรีถ

รบัส่งเป็นเวลาและตรงเวลา หากคนงานมาขึ้นรถไม่ทนัต้องหาทางมา

ให้ทนัเวลาเข้างาน สายสามสบินาทถีอืว่าสายครึ่งวนั

สะอาด อนันี้คงไม่ต้องอธบิายนะ

ซื่อสัตย์! เป็นกฎที่ส�าคัญที่สุด ทางสวนจะไม่อภัยให้คนงานที่

ลักลอบน�าสินค้าของสวนออกไปขาย ขโมยของเพื่อนคนงานด้วยกัน 

หรอืโกหก ใส่ร้ายกนัเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โทษทณัฑ์ที่จะได้รบัคอื

การไล่ออกสถานเดยีว
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4

ใกล้จะหกโมงเย็นแล้ว ภายในโรงอาหารซึ่งเป็นโรงเรือน 

กว้ำงๆ มีผนังเพียงด้ำนเดียวเพื่อกั้นระหว่ำงครัวกับส่วนรับประทำน

อำหำรของคนงำนจงึคกึคกัเตม็ไปด้วยผู้คน

แดนไกลและจ้อยกลำยเป็นจุดเด่นทันทีที่เดินเข้ำไปนั่งที่โต๊ะ

ประจ�ำของจ้อยซึ่งอยู่มมุในสดุ ใกล้ตู้วำงอำหำรซึ่งอยูถ่ดัจำกหม้อใหญ่

สองหม้อที่ตอนนี้ยงัปิดอยู่ เพรำะยงัไม่ได้เวลำเสริ์ฟอำหำร

หนุ่มๆ มองคนงำนใหม่อย่ำงประเมนิ ส่วนสำวๆ ทิ้งสำยตำให้

คนงำนใหม่ที่มรีปูร่ำงล�่ำสนัสงูใหญ่กนัเป็นแถวๆ แต่แดนไกลไม่ได้หลดุ

ออกจำกแครกัเตอร์ที่สร้ำงเอำไว้ เขำก้มหน้ำลงมองแต่พื้น ส่งยิ้มแหยๆ 

ให้เพื่อนบำงคนของจ้อยที่เข้ำมำทักทำย และท�ำเป็นไม่เห็นเมื่อจ้อย 

ส่งซกิว่ำคนงำนใหม่คนนี้สมองไม่ค่อยเตม็เตง็สกัเท่ำไร

หกโมงตรงเผง หม้อร้อนๆ สองหม้อที่ภำยในมแีกงหม้อหนึ่งและ

ต้มจดืหม้อหนึ่งกถ็ูกเปิดออก ควนักรุ่นก�ำจำยเป็นเสมอืนเครื่องหมำย

ประกำศว่ำครวัเปิดแล้ว

เสยีงจ้อกแจ้กจอแจของคนงำนยิ่งดงัขึ้นเมื่อทกุคนกรูเข้ำมำทำง

ด้ำนหลงัของแดนไกลเพื่อมำรบัอำหำร

คนงำนทกุคนจะได้รบัข้ำวหนึ่งจำนซึ่งคนงำนจะเป็นผูต้กัเอำเอง 
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ไม่อิ่มเตมิได้ ต้มจดืหรอืแกงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหนึ่งถ้วย และอำหำรอกี

สองอย่ำงแล้วแต่จะเลอืก นบัว่ำทำงสวนสขุมุำลเลี้ยงคนงำนได้อิ่มหน�ำ 

กส็มแล้วที่จ้อยบอกว่ำไม่เคยมใีครคดิละเมดิกฎเลย เพรำะท�ำงำนที่นี่

กนิอยู่อย่ำงสขุสบำย แล้วจะหำเรื่องถูกไล่ออกไปท�ำไม

แดนไกลเลอืกต้มจดื ไข่เจยีว และผดัผกัมำรบัประทำน เขำก้ม

หน้ำก้มตำกนิโดยไม่ได้สนใจเสยีงกระเซ้ำหรอืเสยีงแซวจำกผูห้ญงิโต๊ะ

ข้ำงๆ ทว่ำจ้อยต่อปำกต่อค�ำแทนจนถูกผู้หญงิหนึ่งในพวกนั้นด่ำว่ำแส่ 

แต่จ้อยไม่โกรธที่ถูกว่ำเลยสักนิด ชำยผิวคล�้ำร่ำงเล็กยิ้มแต้รับค�ำด่ำ 

แต่โดยดี ท�ำให้แดนไกลได้รับรู้ว่ำเพื่อนร่วมห้องของเขำนั้นมีพื้นนิสัย

เป็นคนร่ำเรงิ อำรมณ์ด ีทั้งยงัไม่เคยถอืโทษโกรธใคร ซึ่งหำกว่ำตอนนี้

เป็นสถำนกำรณ์ปกต ิเขำคงพอใจและคบหำจ้อยได้ไม่ยำก แต่ในเมื่อ

เขำมำที่นี่ด้วยเป้ำหมำยบำงอย่ำง กำรอยู่ในกรอบแคบๆ ของตนเอง 

ไม่สมำคมกบัใครดูจะดกีบังำนที่ต้องท�ำมำกที่สดุ

“แกนี่พูดน้อยเนอะ”

เมื่อแบกท้องกลบัมำถงึห้องพกั จ้อยกท็ิ้งตวัลงนอนกำงแขนกำง

ขำบนเตยีง แล้วทกัเพื่อนร่วมห้องที่นั่งจดัเสื้อผ้ำเข้ำตูพ้ลำสตกิที่ตั้งอยู่

บรเิวณปลำยเตยีง แต่เมื่อทกัแล้วเพื่อนไม่ตอบ ยงัคงจดัของต่อไปรำว

ไม่ได้ยนิค�ำพดูของเขำ จ้อยกข็ยบักำยมำเป็นนอนตะแคง จ้องคนที่รื้อ

เสื้อผ้ำออกมำกองบนเตยีงแล้วพบัอย่ำงเป็นระเบยีบ ก่อนจะรื้อ...แล้ว

พบัใหม่คล้ำยเสื้อผ้ำไม่เรยีบดั่งใจสกัที

เหน็อำกำรแปลกๆ ของเพื่อนร่วมห้องแล้วจ้อยกพ็มึพ�ำออกมำ 

“เออเนอะ โลกเรำช่ำงยตุธิรรมอะไรเช่นนี้หนอ คนฉลำดอย่ำงเรำดนั

มหีน้ำตำไม่สมประกอบ ส่วนคนหน้ำตำดดีั๊นสตปัิญญำไม่สมประกอบ”

แดนไกลจ�ำต้องกดัรมิฝีปำกด้ำนในเอำไว้เพื่อไม่ให้เผลอพดูอะไร

ออกมำ
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“นี่! แกพบัแล้วรื้อ รื้อแล้วพบั แบบนี้เมื่อไหร่แกจะพบัผ้ำเสรจ็

วะ โอ๊ย เหน็แล้วร�ำคำญ” เมื่อมองแดนไกลพบัแล้วรื้อเสื้อผ้ำพบัใหม่

หลำยครั้งเข้ำ จ้อยคนชอบแส่กล็กุขึ้นจำกเตยีงแล้วมำแย่งเสื้อไม่กี่ตวั

ในมอืแดนไกลไปใส่เอำไว้ในตู้

“ยังไม่เรียบร้อย” แดนไกลแกล้งท�ำเอ๋อ เป็นเหตุให้จ้อยครำง

อ๋อย

“นำยหนอนำย กูหนอกู ท�ำม้ำยยยกูต้องมำคอยดูแลยักษ์

ปัญญำนิ่มด้วยฟะ!”

นยัน์ตำสแีปลกของแดนไกลสกุใสเพรำะควำมขบขนักริยิำคล้ำย

อ่อนอกอ่อนใจของจ้อย

“ไป ไปอำบน�้ำกนั ไอ้เสื้อผ้ำน่ะเลกิพบัได้แล้ว รบีๆ อำบน�้ำแล้ว

นอนดกีว่ำ พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้ำ เดี๋ยวตื่นไม่ไหว สำยตั้งแต่วนัแรกละก็

มหีวงั...” จ้อยไม่ได้บอกโทษของผูไ้ปท�ำงำนสำยตั้งแต่วนัแรก แต่กลบั

ดึงแขนแดนไกลให้ลุกขึ้นมำจำกเตียงแล้วลำกไปที่ตู้เสื้อผ้ำของเขำ 

หยบิขนัสเีขยีวสดใสที่ภำยในมสีบู่ ยำสฟีัน แปรงสฟีัน และยำสระผม

ออกมำ

จ้อยส�ำรวจแล้วว่ำของในกระเป๋ำใบโทรมมีเพียงแปรงสีฟันที่ 

หวัแปรงบำนยิ่งกว่ำกลบีดอกไม้จงึยื่นขนัส่วนตวัของเขำให้แดนไกลถอื 

“วันนี้เรำคงต้องใช้ของพวกนี้ร่วมกันก่อน พรุ่งนี้ฉันค่อยพำแกไปซื้อ

ของใช้ส่วนตวัที่สหกรณ์ แกคงไม่รงัเกยีจที่จะใช้ของร่วมกบัฉนัใช่ไหม”

แดนไกลยิ้มเห็นฟันทั้งสำมสิบสองซี่ให้ควำมมีน�้ำใจของจ้อย

พร้อมส่ำยหน้ำแรงๆ หลำยที

ไอ้จ้อยที่คดิว่ำตนกลำยเป็นพี่เลี้ยงดแูลเดก็ส่ำยหวั บ่นพมึอย่ำง

อ่อนใจ “เออ...แกน่ะไม่รงัเกยีจแน่ละ เพรำะแกมนัไม่มอีะไรเลย ซกมก

ยิ่งกว่ำฉันอีก ฉันสิ เป็นฉันต่ำงหำกที่ต้องรังเกียจแก นี่แกคงไม่ได ้

เป็นโรคติดต่ออะไรใช่ไหมไอ้แดน” ประโยคสุดท้ำยจ้อยถำมแดนไกล
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เสียงดัง แต่ค�ำตอบที่ได้รับคือรอยยิ้มพิมพ์ใจแบบเด็กปัญญำอ่อนที่ 

ยิ่งมองกย็ิ่งท�ำให้จ้อยไหล่ห่อคอตก และเอำแต่พมึพ�ำ

“กรรมของกู กรรมแต๊ๆ”

มื้ออาหารเย็นวันนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอย

ยิ้มเหมอืนเคย สำวน้อยที่เคยหำเรื่องโน้นเรื่องนี้มำคยุเป็นสสีนัให้หนุม่

ทั้งสองได้ยิ้มเงยีบกรบิเหมอืนกบัจมอยู่ในโลกของตนเอง

ต้นกล้ำเหลือบมองน้องสำวที่เอำแต่เขี่ยข้ำวในจำนไปมำ 

นอกจำกไม่เจรญิอำหำรแล้วยงัดูเศร้ำซมึอกีต่ำงหำก 

จนเมื่อทนเหน็น้องเป็นแบบนี้ไม่ได้อกีต่อไป ชำยหนุม่กว็ำงช้อน

ส้อมในมอืลงแล้วพดูกบัน้องสำวตรงๆ “หว้ำ พี่รกัและหวงัดกีบัหว้ำนะ

ถงึได้คดิจะส่งหว้ำไปเรยีนต่อ รกัและหวงัดจีรงิๆ”

บุรุษเจ้ำของสวนสุขุมำลมีนิสัยเหมือนพ่อของเขำไม่มีผิด ตรง

และชดัเจน จนท�ำให้ผู้ฟังมอืสั่น ขอบตำร้อนผ่ำวขึ้นมำอกี

“แต่หว้ำไม่อยำกไป หว้ำอยำกอยู่ที่นี่ หว้ำสู้อุตส่ำห์ขยันเรียน

จนจบเรว็กว่ำคนอื่นๆ เขำครึ่งปีนี่กเ็พรำะอยำกกลบับ้ำน หว้ำไม่อยำก

เหงำ ไม่อยำกอยู่คนเดยีวอกีแล้ว” พอเสยีงสั่นๆ พูดสิ่งที่อยู่ในใจจบ 

น�้ำตำก็กลิ้งหล่นลงมำกระทบจำนข้ำว วำปีเงยหน้ำซึ่งมีครำบน�้ำตำ

เป็นทำงขึ้นสบตำพี่ชำย แววตำเธอเหมือนเด็กหลงทำงที่ก�ำลังขอพัก

อำศยัในบ้ำนของคนแปลกหน้ำ 

เหน็ดงันั้นแล้วต้นกล้ำกถ็อนหำยใจ

น้องสำวคนเดยีว ญำตใิกล้ชดิคนเดยีวของเขำ มหีรอืที่ต้นกล้ำ

จะไม่รกั แต่...มนักม็เีรื่องส�ำคญัที่คนตรงและชดัเจนไม่อำจพูดออกไป

ได้เหมอืนกนั ทว่ำเขำเชื่อว่ำเขำตดัสนิใจไปในทำงที่ด ีเหมำะสม และ

รอบคอบที่สดุ แม้จะต้องท�ำให้น้องน้อยใจบ้ำง เสยีใจบ้ำง กย็งัดกีว่ำ

ปล่อยให้เธอได้รบัอนัตรำยมใิช่หรอื
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พอคิดถึงอันตรำย เรื่องวำปีถูกกระชำกกระเป๋ำกลำงตลำดที่

อำคมเล่ำให้ฟังเมื่อเย็นก็ท�ำให้ต้นกล้ำข่มควำมสงสำรน้องลงแล้วท�ำ

เสียงแข็งเข้ำใส่ “พูดอะไรเป็นเด็กๆ น่ะหว้ำ หว้ำโตแล้วนะ อำยุก็ 

ยี่สิบเอ็ดแล้ว แต่ท�ำไมยังชอบท�ำตัวเป็นเด็กสำมขวบที่ร�่ำร้องจะกลับ

บ้ำนเมื่อถูกส่งเข้ำโรงเรยีนอนบุำลตลอด”

“ที่หว้ำเป็นแบบนี้กเ็พรำะว่ำหว้ำไม่เคยอยูบ้่ำนน่ะสคิะ พี่ต้นกบั

อำคมส่งหว้ำไปเรยีนโรงเรยีนประจ�ำที่เชยีงใหม่ตั้งแต่พ่อกบัแม่เสยี หว้ำ

เข้ำใจค่ะว่ำตอนนั้นพี่ต้นยงัเดก็ อำคมก�ำลงัเศร้ำโศก รวมทั้งคงไม่รูว้ธิี

เลี้ยงเด็กเท่ำไหร่ แค่ต้องดูแลพี่ต้นกับสวนนี้ก็คงเกินก�ำลังแล้ว หว้ำ

เข้ำใจ เข้ำใจทกุคน แต่ในควำมเข้ำใจกย็งัอดน้อยใจไม่ได้ แต่พี่ต้นคง

ไม่เข้ำใจอะไรเหมอืนหว้ำหรอกค่ะ เพรำะพี่ต้นไม่ได้เป็นคนถูกผลกัไส

ให้ไปอยู่ไกลแสนไกล พี่ต้นไม่ได้เป็นคนที่ถูกทิ้ง”

ต้นกล้ำเอนหลังพิงพนักเก้ำอี้ มือที่อยู่บนตักก�ำเข้ำหำกัน ทุก

ครั้งที่น้องสำวพูดเรื่องถูกทิ้งด้วยแววตำเศร้ำสร้อยเดียวดำย เขำเป็น

ต้องรู้สึกผิดทุกที “ไม่มีใครทิ้งหว้ำอย่ำงที่หว้ำคิดนะ ทุกคนรักและ 

หวงัด.ี..”

“ดูเหมือนค�ำว่ำรักและหวังดีจะเป็นประโยคสวยๆ ที่ใช้ผลักไส

ใครสักคนให้ออกไปจำกชีวิตพี่นะคะ ขอโทษเถอะค่ะ หว้ำเบื่อ เบื่อ 

ค�ำสวยๆ พวกนั้นแล้ว ถ้ำพี่ต้นไม่รกัหว้ำ ไม่ต้องกำรหว้ำ บอกมำตรงๆ 

ก็ได้ค่ะว่ำไม่ชอบเห็นหว้ำเดินไปเดินมำขวำงหูขวำงตำพี่ บอกแค่นั้น

หว้ำกไ็ม่หน้ำด้ำนอยูต่่อแล้ว” วำปีจบประโยคด้วยกำรยกมอืทั้งสองขึ้น

ปิดหน้ำแล้วร้องไห้โฮ

หัวใจคนมองอ่อนยวบ กับคนที่รัก...ผู้ชำยเข้มแข็งก็อ่อนแอได้

เสมอ “หว้ำ...” ต้นกล้ำเรียกเสียงเบำก่อนลุกจำกเก้ำอี้แล้วเดินอ้อม

โต๊ะกินข้ำวขนำดสี่คนนั่งมำยังเก้ำอี้ฝั่งตรงข้ำมกับที่นั่งเขำ เพียงแค่ 

ชำยหนุ่มวำงมอืบนหวัไหล่ที่สั่นสะท้ำนเพรำะแรงสะอื้น น้องสำวขี้แย



ลิซ   51

ของเขำกผ็วำเข้ำกอดเอวร้องโยเยเป็นเดก็ๆ

“ท�ำไมพี่ต้นไม่รกัหว้ำ ไม่ต้องกำรหว้ำ เรำมกีนัแค่สองคนพี่น้อง

ไม่ใช่เหรอคะ พี่ต้นรกัหว้ำหน่อย ต้องกำรหว้ำหน่อยไม่ได้เหรอ หว้ำตวั

เลก็นดิเดยีว ต้องกำรพื้นที่ในกำรอยูอ่ำศยัไม่มำกหรอกค่ะ หว้ำรบัรอง

ว่ำถ้ำพี่ต้นไม่ต้องกำรเห็นหน้ำหว้ำตอนไหน หว้ำจะรีบหลบไป หว้ำ

สำบำนว่ำหว้ำจะไม่ท�ำให้พี่ต้นต้องร�ำคำญแน่ นะคะ...ให้หว้ำอยู่ด้วย 

หว้ำไม่อยำกไปไหนอกีแล้ว นะคะพี่ต้น”

ล�ำคอต้นกล้ำแห้งผำก สงสำรน้องสำวใจแทบขำด อำกำร

เหมือนเด็กขำดควำมอบอุ่นนี้จะก�ำเริบขึ้นมำทุกครั้งที่วำปีกลับมำ 

บ้ำนช่วงปิดเทอมใหญ่แล้วต้องกลับไปเรียนต่อ เมื่อยังเด็ก วำปีเคย

พยำยำมต่อรอง ขอเรยีนมธัยมปลำยในโรงเรยีนประจ�ำจงัหวดั ให้เธอ

อยู่ประจ�ำกไ็ด้ แต่ขอกลบับ้ำนทกุเสำร์-อำทติย์ ทว่ำเธอกไ็ม่เคยได้รบั

ในสิ่งที่เธอเรียกร้อง เพรำะช่วงนั้นงำนที่สวนยุ่งมำก ทั้งอำคมและ 

ต้นกล้ำเหนื่อยสำยตวัแทบขำดทกุวนั สองหนุ่มรู้ดวี่ำไม่มวีนัเลี้ยงวำปี

ได้จงึตดัใจส่งไปอยู่โรงเรยีนประจ�ำไกลๆ ซะ เพื่อจะได้ไม่พะวกัพะวน

และมสีมำธใินกำรท�ำงำนเตม็ที่

สองหนุ่มไม่รู้ว่ำสิ่งที่พวกเขำคดิว่ำดแีล้วจะก่อให้เกดิแผลขึ้นใน

หัวใจของสำวน้อย กำรถูกปฏิเสธท�ำให้วำปีคิดว่ำไม่มีใครรักและ

ต้องกำรเธออย่ำงแท้จรงิ

ต้นกล้ำอยำกมอบควำมรกัให้เธอ ให้มำกๆ ให้สมกบัที่น้องสำว

คนนี้ไม่เคยได้จำกพี่ชำยที่ไม่เอำไหน แต่สถำนกำรณ์อันตรำยแบบนี้ 

ควำมรกัควำมเป็นห่วงยิ่งบอกให้เขำผลกัไสเธอไปให้ไกลๆ อกีครั้ง

“หว้ำจ�ำเอำไว้นะว่ำค�ำว่ำรกัและหวงัดทีี่ออกจำกปำกพี่ มนัเป็น

ควำมรู้สกึในใจของพี่จรงิๆ พี่รกัหว้ำจรงิๆ ห่วงหว้ำจรงิๆ พี่ถงึได้อยำก

ให้หว้ำไปเรยีนต่อ” 

วำปีเงยหน้ำเปรอะน�้ำตำขึ้นมองพี่ชำยแล้วสะอื้นฮัก ต้นกล้ำ 
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จ�ำต้องทอดสำยตำไปทำงอื่น ไปให้ไกลจำกภำพที่กรดีหวัใจเขำ “หว้ำ

อยำกเปิดโรงเรียนอนุบำลไม่ใช่เหรอ คนที่จะเป็นอำจำรย์ใหญ่ เป็น 

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรยีนได้ต้องมคีวำมรู้ มคีวำมสำมำรถที่ทกุคนยอมรบั 

อกีทั้งยงัต้องมบีคุลกิเป็นผู้ใหญ่ พ่อแม่ผู้ปกครองเดก็จะได้เชื่อถอื แต่

ดูหว้ำส ิหว้ำยงัร้องไห้งอแงเป็นเดก็ๆ อะไรกไ็ม่รู้ แบบนี้ใครเขำจะกล้ำ

ฝำกลูกให้หว้ำดูแล”

เสียงนุ่มๆ ประโยคที่ล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลคงเข้ำไปรักษำ

เยยีวยำจติใจของวำปีได้แน่ ถ้ำเพยีง...ถ้ำเพยีงพี่ชำยจะไม่หลบตำเธอ 

คนพูดจรงิเขำหลบตำกนัเหรอ ไม่หรอก มแีต่คนโกหกเท่ำนั้นที่ไม่ยอม

สบตำคู่สนทนำ

เพรำะคิดในแง่ร้ำยแบบนั้นวำปีจึงยิ่งร้องไห้กระซิก แต่เธอไม่

ขอร้อง ไม่อ้อนวอนพี่ชำยอกีแล้ว ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำบอกเธอ ลง

ว่ำพี่ชำยตกลงใจท�ำอะไร ไม่มเีสยีละที่เขำจะยอมผ่อนผนั ในเมื่อเขำ

ต้องกำรผลกัไสเธอออกไปจำกชวีติเขำ...เขำกต็้องท�ำ และท�ำได้แน่

มือทั้งสองที่เกำะแผ่นหลังพี่ชำยอยู่จู่ๆ ก็คล้ำยกับหมดเรี่ยว 

หมดแรง มนัตกลงมำ พร้อมกบัเสยีงสะอื้นที่ค่อยๆ ขำดหำย

นั่นเป็นกริยิำของคนหมดแรงใจ แต่ดูเหมอืนต้นกล้ำจะไม่ได้คดิ

แบบนั้น เขำกลับเห็นว่ำกำรที่น้องหยุดร้องไห้แล้วเป็นเครื่องหมำยว่ำ

เธอยอม เธอเข้ำใจแล้ว เขำจงึยกมอืขึ้นลูบศรีษะเธอเบำๆ

“เด็กดีของพี่ เชื่อพี่นะ อังกฤษน่ะน่ำอยู่จะตำย เมืองเขำสวย 

สะอำด มหำวทิยำลยัที่พี่เลอืกเอำไว้ให้กน็่ำอยู่น่ำเรยีน...”

วำปีไม่คดิจะฟังพี่ชำยพดูให้จบ ทกุสิ่งที่พี่หำมำให้เธอ เธอรูด้ว่ีำ

มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่ำที่เขำจะหำได้เสมอ แต่พี่ไม่ได้รู้เลยว่ำสิ่งที่น้อง

ต้องกำรจรงิๆ คอือะไรกนัแน่ วตัถหุรอืสิ่งของไม่ได้ท�ำให้เธอยนิดเีท่ำ

กำรที่เขำกอดเธอแน่นๆ หนึ่งครั้งด้วยซ�้ำไป

“ค่ะ หว้ำทรำบแล้ว พี่ต้นจะให้หว้ำไปเมื่อไหร่คะ”
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พอเหน็น้องยอมรบักำรตดัสนิใจของตนแล้ว ต้นกล้ำกด็งึสำยตำ

กลับมำมองน้องสำวที่ขยับออกไปจำกพุงเขำแล้วพยำยำมเช็ดน�้ำตำ

ออกจำกใบหน้ำด้วยมือของเธอเอง “อีก...สอง...เดือน” เพรำะควำม

ใจอ่อน เพรำะควำมสงสำรน้องแท้ๆ ถงึได้ท�ำให้เวลำสองสปัดำห์กลำย

เป็นสองเดอืน

ต้นกล้ำถอนหำยใจยำวเมื่อคดิว่ำควำมสงสำรของเขำอำจท�ำให้

เกิดเรื่องได้ สองเดือนต่อจำกนี้เขำคงต้องคอยดูแลน้องสำวคนเดียว

อย่ำงใกล้ชดิ

เขำรกัเธอขนำดนี้...แต่เธอคงไม่รู้เลยสนิะ

ต�าแหน่งงานทีแ่ดนไกลได้รบัช่างเป็นต�าแหน่งทีไ่ม่เหมาะสม

กับเขำเอำเสียเลย ปกติแล้วเขำชอบท�ำงำนที่ใช้ร่ำงกำยอันแข็งแกร่ง

ซึ่งฝึกฝนมำเป็นอย่ำงดขีองตนเอง หรอืไม่ อย่ำงน้อยกท็�ำงำนที่ใช้สมอง

อย่ำงเช่นกำรวำงแผน แต่นี่...มือที่ถือไม้กวำดทำงมะพร้ำวขยับไปมำ 

กวำดเศษใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นลงมำจำกต้นพร้อมกวำดตำมองทั่ว

บรเิวณไปด้วย

หำกไม่มองว่ำต�ำแหน่งภำรโรงนั้นแสนจะต�่ำต้อย แดนไกลซึ่ง

ยืนอยู่ในต�ำแหน่งที่มองเห็นทั้งส�ำนักงำนใหญ่และบ้ำนที่น้องเขำเป็น

คนปรบัปรงุชดัเจน กค็ดิว่ำต�ำแหน่งนี้กเ็ข้ำทเีหมอืนกนั

ต�ำแหน่งภำรโรงคอยรบัใช้เบด็เตลด็ไม่มงีำนที่ต้องท�ำเป็นประจ�ำ 

ท�ำให้ช่วงเช้ำเขำได้แต่เดินไปเดินมำภำยในส�ำนักงำนใหญ่เพื่อขนถัง

น�้ำดื่มที่มำส่งแต่เช้ำเข้ำไปเปลี่ยนกับถังเก่ำ เก็บเศษกระดำษที่อยู่ใน

ถงัของพนกังำนทั้งหลำยมำทิ้ง และเดนิไปซื้อขนมนมเนยตำมแต่สำวๆ 

ที่ชอบกนิจบุกนิจบิจะสั่ง พอบ่ำยคล้อย หลงัไม่มงีำนในส�ำนกังำนให้

ท�ำแล้วเขำกถ็ูกสั่งให้มำท�ำควำมสะอำดรอบๆ ส�ำนกังำน

กวำดไปกวำดมำ แดนไกลซึ่งค่อยๆ เดินห่ำงจำกส�ำนักงำน 
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มำกขึ้นเรื่อยๆ กม็ำยนือยู่ในท�ำเลที่เหมำะเจำะ

ดวงตำสเีทำเมื่อต้องแสงแดดทอดมองบ้ำนที่มองจำกตรงนี้ไม่มี

ดงไม้บดบงัสำยตำ มอืที่ก�ำด้ำมไม้กวำดบบีแน่น เมื่อทอดสำยตำมอง

ไปแล้วพบว่ำบ้ำนขนำดกะทดัรดันั้นน่ำรกัน่ำอยู่ขนำดไหน

บ้ำนที่น้องสำวเขำคิดจะปรับปรุงเป็นเรือนหอของเธอกับไอ้

ผู้ชำยทุเรศเป็นเรือนไม้โบรำณหลังไม่ใหญ่ไม่โตนัก หนุ่มลูกครึ่งแบบ

แดนไกลไม่ทรำบเหมอืนกนัว่ำเรยีกว่ำทรงอะไร เอำเป็นว่ำเป็นเรอืนไม้

สองชั้น มจีั่วหลำยจั่ว ซึ่งตำมจั่วฉลลุำยเหมอืนผ้ำลูกไม้

หน้ำต่ำงบำงบำนเปิดออก ดวงตำสเีทำเหน็ผ้ำม่ำนสขีำวไหวไป

ตำมแรงลม เสยีดำยนกัที่อยู่ไกลเกนิไป ในมอืกไ็ม่มกีล้องส่องทำงไกล 

จงึมองไม่เหน็ว่ำภำยในบ้ำนนั้นตกแต่งอย่ำงไร มอีะไรวำงไว้ที่ไหนบ้ำง 

กระนั้นด้วยสำยตำของทหำรเก่ำ แดนไกลจงึยงัมองไปทั่วๆ จนเหน็...

ว่ำมใีครคนหนึ่งยนืองิกรอบหน้ำต่ำงอยู่ที่ชั้นสองของบ้ำน

ผู้หญงิ...แม้เขำจะอยู่ไกลขนำดนี้ แต่ยงัพอเดำได้ว่ำคนที่ยนือยู่

ที่หน้ำต่ำงนั้นต้องเป็นผู้หญิง และหำกให้เดำ ผู้หญิงคนนั้นต้องเป็น

สำวน้อยคนนั้น คนที่มไีอ้ชั่วเป็นพี่ชำย!

ทนัททีี่คดิถงึเธอคนนั้น ดวงตำคูง่ำมคูห่นึ่งกก็ระจ่ำงชดัอยูใ่นใจ

จนน่ำประหลำด ทั้งๆ ที่แดนไกลพยำยำมแล้วที่จะไม่มองหน้ำใคร แต่

เขำยงัจ�ำใบหน้ำน่ำรกัของผูห้ญงิคนนั้นได้ และยงัจ�ำดวงตำเศร้ำๆ ของ

เธอได้ขึ้นใจ

ไม่รู้ท�ำไมมุมปำกของเขำถึงได้ยกขึ้นมำ แต่พอเขำรู้ตัวก็รีบกด

มมุปำกลง ดวงตำที่มองไปยงับ้ำนหลงันั้น ผู้หญงิคนนั้น เมนิกลบัมำ

มองกองใบไม้แห้ง จำกนั้นภำรโรงคนใหม่กก็วำดใบไม้ต่อ

“กวาดตั้งนานแล้ว สะอาดหมดแล้ว หยุดได้แล้วละ”

เสียงห้ำมนั้นท�ำให้แดนไกลที่แสดงเป็นคนสติปัญญำต�่ำกว่ำ
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ปกตหินักลบัมำมองเจ้ำของเสยีง เอำจรงิๆ เขำรูน้ำนแล้วว่ำเธอเดนิมำ 

เสียงฝีเท้ำเธอนั้นอำจไม่ดังนัก แต่มันดังพอจะท�ำให้ทหำรเก่ำที่ต้อง 

ระแวดระวังเวลำท�ำภำรกิจอย่ำงเขำมีเวลำเสแสร้งแสดงให้เหมือน 

คนผดิปกติ

ดงันั้นวำปีจงึเหน็ว่ำนำยแดนหนัมำยิ้มกว้ำงให้เธอ รอยยิ้มของ

เขำเป็นรอยยิ้มที่สดใสเหมอืนเดก็ๆ รอยยิ้มเช่นนั้นท�ำให้เธออดยิ้มตำม

ไม่ได้ทั้งที่จรงิๆ แล้วใจเธอก�ำลงัร้องไห้

“เป็นยงัไงบ้ำง งำนล�ำบำกรเึปล่ำ” หญงิสำวที่ก�ำลงัเหงำทกัไป

ตำมเรื่องตำมรำว ไม่ได้ใส่ใจอะไรนกั

แดนไกลส่ำยหน้ำก่อนตอบ “สนุกดี ชอบ” แล้วก็กวำดพื้นที่

สะอำดแล้วต่อ 

เหน็แล้ววำปีกท็ั้งเอน็ด ูทั้งสงสำรจนต้องสั่งอกีรอบ “มนัสะอำด

แล้ว ไม่ต้องกวำดแล้วละ”

“แต่พี่เขำยังไม่ได้บอกให้หยุด” แดนไกลท�ำเซ่อ ท�ำหน้ำโง่ๆ 

เอยีงคอมองน้องศตัรูที่มองเขำด้วยสำยตำอ่อนโยน

สำยตำที่บอกว่ำเธอสงสำรเขำกระแทกใจแดนไกลพอสมควร 

จนเขำต้องหลบุตำลงมองด้ำมไม้กวำดในมอื

“แต่ฉันบอกให้หยุดก็หยุดเถอะ นี่ใกล้เวลำกินข้ำวเที่ยงแล้ว  

จ�ำได้ไหมว่ำโรงอำหำรไปทำงไหน”

แดนไกลพยกัหน้ำแล้วชี้ไปทำงด้ำนหลงั

“ไปรอที่โรงอำหำรเถอะ ต่อไปถ้ำท�ำงำนเสรจ็แล้วจะพกับ้ำงกไ็ด้

นะ กวำดสะอำดแล้วกห็ยดุ ไม่จ�ำเป็นต้องกวำดต่อจนให้มใีครมำบอก

ให้หยดุหรอก เข้ำใจไหม”

ไม่มีค�ำตอบออกมำจำกปำกผู้ชำยร่ำงยักษ์ แต่สมองเท่ำเด็ก 

ไม่กี่ขวบ 

สอนไปแล้ว แต่ดเูหมอืนคนรบัสำรจะไม่เข้ำใจ วำปียิ้มบำงๆ หนั
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หลังให้แดนไกลแล้วมองไปยังบ้ำนของตนเอง บ้ำน...ที่เธอปรำรถนำ

จะอยู่ แต่กลบัไม่ได้รบัอนญุำตให้อยู่

ดวงตำหญงิสำวมหียำดน�้ำคลอเกนิปกตเิลก็น้อย เสยีงกอ็อกจะ

สั่นอยูบ้่ำงเมื่อพมึพ�ำ “เป็นแบบเธอกด็นีะ ไม่ต้องรบัต้องรูอ้ะไร มคีวำม

สขุไปวนัๆ”

แน่นอนว่ำแดนไกลจับควำมเศร้ำในน�้ำเสียงเธอได้ กระนั้นเขำ

ก็ท�ำอะไรไม่ได้ และไม่คิดจะท�ำด้วย เขำยังหลุบตำมองพื้น รอจน

กระทั่งเสยีงฝีเท้ำของหญงิสำวเริ่มห่ำงออกไปแล้วจงึได้เงยหน้ำขึ้นมอง

คนที่เดนิจำกไป

เพราะคดัค้านพีช่ายไม่ได้ วาปีจงึต้องตระเตรยีมเรือ่งไปเรยีน

ต่อ ส่วนเรื่องที่อยู่ในองักฤษมคีนจดักำรให้ เรื่องมหำวทิยำลยักต็ดิต่อ

เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เรื่องส�ำคัญที่ต้องตระเตรียมเหลือเพียงแค่เรื่อง

เสื้อผ้ำ สมัยเธอเรียนมัธยมปลำยเคยไปซัมเมอร์ที่อังกฤษมำแล้ว จึง

พอรู้ว่ำกำรจะไปอยู่องักฤษแบบอยู่ยำวนั้นต้องใช้อะไรบ้ำง

รำยกำรเสื้อผ้ำที่ต้องกำรยำวเป็นหำงว่ำว ผู้หญงิส่วนมำกมกัจะ

สนุกไปกับกำรชอปปิงเสื้อผ้ำ ของใช้ ของสวยงำม จริงๆ วำปีก็เคย

สนกุกบักำรซื้อเสื้อผ้ำ แต่ตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ในอำรมณ์นั้น จงึตดัสนิใจ

เลอืกซื้อเสื้อผ้ำจำกร้ำนออนไลน์เอำ

ซื้อมำแล้วกไ็ม่ลอง ปล่อยให้มนัอยู่ในถงุ ในกล่อง จนห้องของ

เธอเตม็ไปด้วยพสัดทุี่ยงัไม่ได้แกะ

หญิงสำวเงียบขึ้นทุกวันๆ และหำกไม่ใช่เวลำกินข้ำว พี่กับอำ

แทบจะไม่เหน็เธอเลยด้วยซ�้ำ ชำยทั้งสองเคยปรกึษำกนัเรื่องนี้แล้ว และ

เหน็พ้องต้องกนัว่ำนี่คงเป็นกำรประท้วงในแบบของวำปี

และเพรำะพวกผู้ชำยรู้ทันวำปีนี่เองจึงไม่มีใครง้อเธอ ไม่มีใคร

เห็นใจเธอ ซึ่งกำรกระท�ำเช่นนี้ยิ่งท�ำให้วำปีเจ็บมำกขึ้นไปอีก เพรำะ
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เจบ็ เพรำะต้องกำรประชด วำปีจงึท�ำเรื่องที่พี่ชำยห้ำม เธอหยบิกญุแจ

รถแล้วขบัออกไปข้ำงนอกคนเดยีว

สถำนที่ที่เธอไปคือห้ำงสรรพสินค้ำแห่งเดียวของจังหวัด เธอ

เลือกระบำยอำรมณ์ด้วยกำรซื้อของ ซื้อโดยรูดบัตรเครดิตของพี่ชำย 

ทว่ำ...กำรประชดแบบนี้หำได้ท�ำให้เธอสบำยใจขึ้นเลยแม้แต่น้อย

สดุท้ำยหญงิสำวกม็ำนั่งอยูใ่นร้ำนกำแฟสดุหร ูนั่งมองแก้วกำแฟ

ที่ไม่พร่องไปเลยแม้แต่น้อยเหมอืนมนัเป็นสิ่งที่น่ำสนใจมำกที่สดุในโลก

เธอไม่รูว่้ำนั่งอยูน่ำนแค่ไหน แต่มำรูต้วัว่ำตกเป็นเป้ำสำยตำของ

ใครบำงคนกเ็มื่อใครคนนั้นนั่งลงบนโซฟำข้ำงเธอ โอบแขนรอบไหล่เธอ

แล้วทกัทำยรำวกบัเขำและเธอสนทิสนมกนัอย่ำงยิ่ง

“ดเูหมอืนว่ำวนันี้จะเป็นวนัดขีองพี่ เพรำะพี่ได้มำเจอนำงฟ้ำของ

พี่ที่นี่”

วำปีขนลกุทั้งเพรำะถ้อยค�ำหวำนเลี่ยนและเพรำะกริยิำลำมปำม

ของผู้ชำยที่เธอไม่ได้อยำกรู้จกั ไม่ได้อยำกเจอสกัเท่ำไร หญงิสำวรบี

แกะมือที่จับไหล่เธอเอำไว้แล้วขยับตัวออกห่ำงจำกทัตพล ลูกชำย

นกักำรเมอืงคนดงัประจ�ำจงัหวดั

ทตัพลยอมให้วำปีแกะมอืเขำออก เพื่อที่เขำจะได้น�ำมอืข้ำงนั้น

มำวำงบนเบำะ หลังบั้นท้ำยของหญิงสำว เพียงแค่ได้ฉวยโอกำสกับ

เธอนิดๆ หน่อยๆ แค่นี้ทัตพลก็มีควำมสุขแล้ว สุขโดยที่ไม่ได้ดูหน้ำ 

ฝ่ำยหญงิเลยว่ำรงัเกยีจเขำขนำดไหน

ในมมุมองของทตัพล กำรที่เขำสนใจเธอ ตำมจบีเธออย่ำงเปิด

เผยมำหลำยเดือนคือโชคดีของเธอ และกำรที่เธอเฝ้ำหนี เฝ้ำปฏิเสธ

เขำน่ำจะเป็นเพรำะ...เธอโง่!

“ไปยงัไงมำยงัไงจ๊ะ มำซื้อของเหรอ โอ้โห ซื้อมำเยอะแยะเลย

นะ อะไรบ้ำงฮ”ึ

มันน่ำเกลียดที่คนซึ่งรู้จักกันแค่ผิวเผินจะมำเปิดถุงใส่ของของ
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คนอื่นดูว่ำมีอะไรอยู่ในนั้น วำปีนึกอยำกด่ำผู้ชำยคนนี้เหลือเกิน แต่

เธอด่ำใครเป็นเสยีที่ไหน ดงันั้นสิ่งที่เธอท�ำได้คอืดงึถงุที่ทตัพลวำงเอำ

ไว้บนตกักลบัมำแล้วพูดเสยีงเยน็ใส่

“นี่เป็นของส่วนตวันะคะ”

ทันทีที่ได้ยินเสียงวำปี ทัตพลก็หัวเรำะ “ลูกหว้ำพูดกับพี่แล้ว 

เสยีงลูกหว้ำยงัหวำนเหมอืนเดมิเลยนะจ๊ะ”

คนหน้ำทน! วำปีอยำกกรีดเสียงใส่เขำนัก ทว่ำที่ท�ำได้คือรีบ

รวบรวมถงุสำรพนัมำถอืไว้แล้วลกุขึ้นจำกโซฟำ “ขอโทษนะคะ ฉนัต้อง

กลบับ้ำนแล้ว”

ผู้ที่นั่งขวำงทำงเธออยู่นอกจำกจะไม่ลกุเปิดทำงให้เธอแล้ว ยงั

ตวดัเท้ำขึ้นมำไขว่ห้ำงแล้วยิ้มให้อกี

รอยยิ้มของเขำบอกชดัว่ำหำกเขำไม่ยนิยอม เธอจะไปไหนไม่ได้

มำถึงตอนนี้ค�ำเตือนของพี่ชำยที่ให้เธอระวังตัว ไปไหนมำไหน

ให้พำคนไปด้วยลอยวนเวยีนอยูใ่นสมอง แต่กำรนกึถงึควำมผดิพลำด

ตอนนี้ไม่มีประโยชน์อะไร ที่เธอต้องคิดให้ออกก็คือ จะท�ำอย่ำงไรจึง

จะกลบัไปที่รถได้ต่ำงหำก


