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ความมดื...เพิ่งจะเริ่มต้น
เสียงกรุ๋งกริ๋งของกระดิ่งเหนือประตูดังขึ้นท่ามกลางเสียงพูดคุยภายใน

ร้านอาหารที่ก�าลงัหรี่แสงเตรยีมตวัต้อนรบัลกูค้า ประตกูระจกกรอบไม้สลกัลาย

กนกอ่อนพลิ้วถูกผลกัเปิดออก ท�าให้ไอเยน็ชื้นจากข้างนอกกรูเข้ามา 

หญิงสาวในชุดเสื้อยืดคอเต่าสีน�้าตาลอ่อนปล่อยมือจากประตูให้ปิดตาม

หลงั แล้วกระชบัโคตกนัลมสคีวนับหุรี่ที่สวมทบัอยู ่ก้มหน้าก้มตา ก้าวฝ่าลมเยน็

ยะเยือกเดินห่างออกมาเงียบๆ รอยยิ้มค่อยๆ เลือนหายจากดวงหน้าหวาน ด ู

ไร้ชวีติชวีาราวกบัภาพเขยีนสนี�้าที่ปราศจากความรู้สกึ

ท้องฟ้าเหนือกรุงลอนดอนเย็นนี้เต็มไปด้วยเมฆ ปกคลุมอาคารเก่าแก่

ท�าให้บรรยากาศทุกหนทุกแห่งอมึครมึ สูดลมหายใจไม่โล่งปอด พายุฝนที่เพิ่ง

หยุดไม่นานเคลือบสีเทาอ่อนของซีเมนต์ทางเท้าให้กลายเป็นสีเทาเข้มวับวาว 

สะท้อนภาพเงาคนเดนิเท้าที่ต้องคอยหลบเลี่ยงระวงัฝีก้าวไม่ให้น�้ากระเซน็ถูกตวั

อาภากรข้ามทางม้าลายกลางสี่แยกออกซฟอร์ดเซอร์คัสอันพลุกพล่าน 

ก่อนจะเลี้ยวเข้ามาในตรอกสูส่วนสาธารณะประจ�าย่านที่เธอมกัจะมานั่งคดิอะไร

คนเดยีวเสมอ หญงิสาวปาดน�้าฝนออกจากม้านั่งไม้ รวบผมยาวประบ่าขึ้นเกล้า

๑
มืดแปดด้าน
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หลวมๆ จากนั้นก็ล้วงกระดาษเอสี่เย็บมุมในกระเป๋าออกมาไล่ดูเนื้อความทีละ

บรรทัด ทีละหน้าจนครบ นัยน์ตาโศกหลุบต�่าลง แล้วหญิงสาวก็ถอนหายใจ 

พร้อมกบัเอนหลงัพงิพนกัม้านั่ง

ร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายแล้วจริงๆ จากร้านอาหารไทยในกรุงลอนดอน

จ�านวนนบัร้อยที่เธอเคยเดนิเข้าไปของานท�า เพยีงเพื่อจะได้ฟังค�าตอบเดมิๆ

‘ตอนนี้เรายงัไม่รบัคน ไว้ลองไปถามร้านอื่นดูนะน้อง’

‘ฝากเบอร์ไว้กแ็ล้วกนั ถ้าขาดคนจะโทร. เรยีก’

‘เพิ่งรบัเดก็ใหม่ไปวนัก่อนนี่เอง พี่เสยีดายเรานะเนี่ย’

‘งานในครวัน่ะพอม ีแต่เราไม่รบัผู้หญงิ ยิ่งตวัเลก็แค่นี้ด้วย’ 

ตวัเลก็แล้วยงัไง จะขยนัท�างานน้อยกว่าคนตวัโตๆ หรอืเปล่า...

การทิ้งบ้านเกิดมาท�างานที่อังกฤษไม่ได้สวยงามอย่างที่เคยฝันไว้ เมื่อ

บรษิทัรบัออกแบบภายในซึ่งตั้งอยู่ในลอนดอนที่เธอท�ามากวา่สองปเีพิ่งปดิตวัลง

ปลายสัปดาห์ก่อน บริษัทไม่อาจพยุงหนี้สินสะสมนับสิบปีได้ไหวอีกต่อไป จึง 

จ�าต้องประกาศอ�าลาจากวงการ 

เมื่อก่อนบรษิทัของเธอเคยมั่นคง มชีื่อเสยีงไปทั่วโลก ครั้งได้ยนิข่าวการ

เปิดรบัสมคัรดไีซเนอร์จากทางเอเชยี เธอกร็บีส่งผลงานมาเสนอ เรยีกเงนิเดอืน

ให้ต�่าเอาแค่พออยู่ได้ ด้วยความหวังอย่างเต็มหัวใจว่าจะได้มาเริ่มชีวิตใหม่ที่นี่  

ไม่คิดเลยว่านั่นคือจุดเปลี่ยนครั้งส�าคัญของบริษัทซึ่งต้องการลดค่าใช้จ่าย แต่

สุดท้ายกย็งัไม่เหน็อนาคต 

แม้ประเภทวีซาที่อาภากรถือจะไม่สิ้นสภาพไปพร้อมกับสัญญาจ้าง แต่

เวลาสองสัปดาห์ที่หญิงสาวใช้วิ่งเต้นหางานก็ยังคงสูญค่า ถึงจะไม่เคยเกี่ยง

ประเภท ไม่สนใจเรื่องเวลา แต่กย็งัไม่มทีี่ใดรบัเข้าท�างาน 

อาภากรยิ้มให้ก�าลงัใจตวัเอง ก่อนพบักระดาษยบัย่นเกบ็ใส่กระเป๋า ก�าลงั

จะลุกขึ้น ก็พอดีเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นพร้อมกับสั่นเบาๆ ในกระเป๋าเสื้อ  

หญิงสาวรีบล้วงมากดรับสาย แววตาและท่าทางกระตือรือร้น คล้ายกับจดจ่อ

รอคอยอย่างมีความหวงั 

“กจิ เป็นยงัไงบ้าง มวี่างไหม” 
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อาภากรนั่งตัวตรง แต่เมื่อคนปลายสายไม่ยอมพูดอะไร มีแต่เสียง 

ลมหายใจดงัมาตามสาย ดวงตายาวรกีห็ลุบลง

“ไม่มเีลยใช่ไหม” เธอเอ่ยเสยีงเบา

“อมื...ขอโทษนะเอ๋ย” ชายหนุ่มทอดเสยีงเนบิช้า ค่อยๆ เล่า “เราลองถาม

เพื่อนๆ ดูแล้ว ที่แฟลตพวกมนักย็งัไม่มใีครย้ายออกกนัเลย” 

เกดิความเงยีบขึ้นคั่นบทสนทนา รมิฝีปากสซีดีค่อยๆ แย้มขึ้น เหมอืน

พยายามจะยิ้ม แต่กไ็ม่คล้าย

“ช่างมนัเถอะนะ ขอบคุณมากๆ”

“เอางี้ไหมเอ๋ย...” 

“อย่าเลย” อาภากรขดัทนัท ีเหมอืนรู้ดวี่าชายหนุ่มก�าลงัจะพูดอะไร

“เอ๋ยไม่ต้องเกรงใจเรานะ เรื่องแค่นี้เราไม่ได้ล�าบากเลย”

“ไม่เป็นไรจรงิๆ” 

“อย่าคิดมากน่ะเอ๋ย เราไปนอนกับพวกเพื่อนที่มาเรียนโทได้ ยังไง 

พวกมนักก็นินอนกนัอยู่สตูในมหา’ลยั เอ๋ยส ิถ้าหาไม่ทนัขึ้นมาจะไปอยู่ที่ไหน”

“ยงัไงกต็้องทนั” 

“เอ๋ย” น�้าเสยีงของชายหนุ่มฟังคล้ายพี่ปรามน้อง “เราพูดจรงิๆ นะ เรา

อยากช่วย เอ๋ยก็รู้ว่าเอ๋ยไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานคนไทยคนเดียวที่เรามี แต่เรา 

สองคนร่วมทุกข์ร่วมสขุกนัมาขนาดไหน จะให้เอาตวัรอดคนเดยีวเราไม่สบายใจ”

ค�าพูดตรงไปตรงมาของรณกิจท�าให้อาภากรยิ้มออก แต่แววตาของเธอ

ยังแน่วแน่ ไม่เปลี่ยนใจ เขารู้ว่าเธอต้องวิ่งเต้นหางาน จึงอาสาช่วยเป็นธุระ 

เรื่องนี้มาหลายครั้ง

“ขอบคุณมากๆ แต่ไม่ต้องห่วงเราหรอกนะ กจินั่นแหละ เพิ่งได้งานใหม่

ไม่ใช่หรอื รบีไปเข้างานเถอะ เดี๋ยวสายนะ”

“เอ๋ย...”

“ไปเถอะน่า ไว้ว่างๆ เราค่อยนดัเจอกนันะ” 

รณกิจอึกอักอยู่อีกอึดใจหนึ่ง แต่สุดท้ายก็ยอม “อืม งั้นเราไปนะ แต่ 

ถ้าเอ๋ยมอีะไรให้ช่วย อย่าลมืบอกเรา เข้าใจไหม”
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“อื้ม”

“ดูแลตวัเองดีๆ  นะ” 

“อื้ม ขอให้ได้ทปิเยอะๆ”

“แน่นอนอยู่แล้ว ระดบัไหนล่ะ”

อาภากรยิ้มกับเสียงหัวเราะทิ้งท้ายของอีกฝ่าย เก็บโทรศัพท์แล้วกลับ 

ออกไปที่ถนนสายเดมิ จ�าเป็นต้องหยุดเรื่องงานมาคดิเรื่องที่เร่งด่วนกว่า

แฟลตเช่าที่เธอเคยพักพิงอาศัยมาตั้งแต่วันแรกในเมืองใหญ่ก�าลังจะ 

ถูกปล่อยขาย เจ้าของแฟลตให้เวลาลูกบ้านทุกคนหาที่อยู่ใหม่เพียงหนึ่งสัปดาห์

เท่านั้น ก่อนที่นายหน้าจะเข้ามาตรวจสภาพบ้านเปล่า และหนึ่งสปัดาห์ที่ว่า เธอ

กใ็ช้มนัมาสามวนัแล้ว

แต่การหาที่อยู่ใหม่กะทันหันเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับ 

คนมงีบจ�ากดัอย่างเธอ ยิ่งปลายเดอืนกนัยายนช่วงใกล้เปิดเทอมแบบนี้นกัเรยีน

นักศึกษาต่างชาติเปลี่ยนที่อยู่กันมาก เท่าที่สู้ราคาไหวและอยู่ในย่านปลอดภัย 

กถ็ูกจบัจองไปหมดแล้วตั้งแต่เดอืนก่อน

สายลมต้นฤดูใบไม้ร่วงโหดเหี้ยมขึ้นทุกนาที หญิงสาวเริ่มหายใจติดขัด 

ปวดขมบัจนตาพร่า เมื่อค�าถามเก่าๆ เริ่มย้อนกลบัเข้ามาในหวั

หรอืเธอจะต้องกลบัเมอืงไทยแล้วจรงิๆ

ไม่! ไม่มทีาง!

ทันใดนั้นเสียงตะคอกอย่างเกรี้ยวกราดก็ดังขึ้นจากด้านหลัง แค ่

เสี้ยววินาทีก่อนหญิงสาวจะถูกใครคนหนึ่งกระแทกจากด้านหลังจนเสียหลัก 

ไถลครูดพื้นซีเมนต์ชื้นแฉะไปด้วยกัน อาภากรเย็นสันหลังวาบ แสบปลาบที่ 

ข้อมือ แล้วเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็ดังขึ้นไม่ใกล้ไม่ไกล เธอเห็นกระเป๋า 

ปักดิ้นสีแดงชาดที่กระเด็นไปบนถนน ไม่คิดอะไรแล้วนอกจากกระโจนทับคน 

ที่ก�าลังกระเสือกกระสนร้องหาทางเอาตัวรอดไม่ให้หนีไปได้ ก่อนต�ารวจจะวิ่ง

จากไหนไม่รู้มารวบตวัเอาไว้ภายในไม่กี่อดึใจท่ามกลางความชุลมุน

“ขอบคุณมาก ขอบคุณมากๆ สาวน้อย ถ้าไม่ได้หนูฉนัคงแย่”

หญิงชราร่างผอมชาวอังกฤษวิ่งหอบเข้ามาเขย่ามือเธอด้วยท่าทาง
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ปลาบปลื้มใจ ขณะที่หญงิสาวยงังุนงงปนตกใจในสิ่งที่เกดิขึ้น เธอยิ้มตื่นๆ ปัด

เนื้อตวั ขณะฝ่ายนั้นก�าลงัคะยั้นคะยอขอเลี้ยงน�้าชาเปน็การขอบคณุ ไม่ได้สงัเกต 

ว่ามสีายตาคู่หนึ่งก�าลงัมองเธอจากมุมบาทวถิเีดยีวกนั 

“ไปหน่อยเถอะนะแม่หนู ที่เคนซงิตนัพาเลซมทีเีฮาส์นั่งสบาย...”

“ไม่เป็นไรจรงิๆ ค่ะ แค่เรื่องบงัเอญิ” เธอรบีโบกมอืปฏเิสธ

“แต่ฉนัคงนอนไม่หลบั ถ้ายงัรู้สกึตดิค้างแม่หนูอยู่อย่างนี้”

“ขะ...ขอบคุณนะคะ แต่ฉนั...ไม่สะดวกจรงิๆ”

“งั้นขอฉนัให้อะไรแม่หนูเป็นการตอบแทนบ้างได้ไหม” 

ว่าแล้วฝ่ายนั้นก็ล้วงธนบัตรห้าสิบปอนด์จากกระเป๋าเปื้อนเปรอะออกมา

พยายามจะยดัใส่มอืเธอ อาภากรส่ายหน้าดกิพร้อมกบัโบกมอืโบกไม้ แต่ปฏเิสธ

อย่างไรหญงิชรากไ็ม่ยอม เธอเริ่มหน้าซดีอย่างจนหนทาง

“อยู่นี่เอง หาตั้งนาน”

เสียงหวานๆ ของใครคนหนึ่งดังขึ้นขัดบทสนทนา ส�าเนียงอังกฤษรื่นหู

เป็นของหญิงสาวชาวเอเชียหน้าตาท่าทางทันสมัย เจ้าของร่างสูงระหงแต่งกาย

ด้วยเสื้อผ้าที่ถอดแบบมาจากหน้าร้านแบรนด์เนมราคาเห็นแล้วจะเป็นลม ใคร

คนนั้นส่งยิ้มมาให้อย่างเป็นมติร 

“เราสองคนหลงกนัน่ะค่ะมสิ ขอตวัก่อนนะคะ...ไปเถอะ” 

ไม่พูดพร�่าท�าเพลง หญงิสาวคว้าข้อมอืเธอ แล้วลากออกมาทนัที

อาภากรยื้อข้อมือแสบปลาบที่ถูกกึ่งดึงกึ่งจูงมาจนถึงหน้าร้านขาย 

เปียโนในตรอกถัดมาอีกราวสิบเมตร เธอรีบเอ่ยกับหญิงสาวเป็นภาษาอังกฤษ

กระท่อนกระแท่นด้วยอาการตกประหม่า 

“อะ...เออ ขอโทษนะคะ” 

หญงิสาวคนนั้นหนัมาหาเธอ หวัเราะคกิคกั

“นี่...เอ๋ย! ยงัขี้เกรงใจเหมอืนเดมิเลยนะ”

อาภากรจ้องอีกฝ่ายเขม็ง ไม่ใช่แค่เพราะหญิงสาวพูดภาษาไทยได้ แต่ 

ฝ่ายนั้นยงัรู้ชื่อเล่นของเธอด้วย!

“เอ๋ยจ�าเราไม่ได้จรงิๆ หรอื” ในน�้าเสยีงมคีวามขบขนั “เรารนิไง รนิลดา 
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วรโยธิน ประธานนักเรียนที่เคยลอกรายงานเด็กหญิงอาภากรจนเกือบจะโดน 

ปลดจากต�าแหน่ง นกึออกหรอืเปล่า”

“รนิลดา...วรโยธนิ...” เธอทวนค�าช้าๆ

“อื้ม ในรุ่นม ี‘รนิลดา’ คนเดยีวนี่แหละ” 

“รนิลดา...” แววตาของอาภากรยงัครุ่นคดิ “รนิลดา...ห้อง ม. สามทบัสี่ 

...หรอืเปล่า”

“บิงโก!” รินลดาหัวเราะรื่น “นึกว่าจะจ�ากันไม่ได้ซะแล้ว เป็นยังไงบ้าง  

นี่เราไม่เคยได้ข่าวเอ๋ยเลย ตั้งแต่เอ๋ยออกไปตอน ม. สาม”

อาภากรยิ้ม เป็นยิ้มซมึๆ ที่ท�าให้นยัน์ตาโศกดูเศร้าลงไปอกี 

ไม่แปลกหรอก เพราะตั้งแต่นั้นมา ชีวิตของเธอก็ไม่เคยมี ‘ข่าว’ อะไร

จรงิๆ นั่นแหละ...

“เอ๋ยกล้ามากนะที่เข้าไปช่วยมิสคนนั้น มันอันตรายรู้ไหม ถ้าคนร้าย 

มีอาวุธจะท�ายังไง” รินลดานิ่วหน้าน้อยๆ ขณะพากันเดินต่อ “แต่ก็ดีแล้วที่เอ๋ย 

ไม่เป็นอะไร อย่างน้อยกท็�าให้เราได้เจอเอ๋ยอกี อุ๊ย! เอ๋ยมแีผลนี่”

“อื้ม ถลอกนิดเดียว ช่างมันเถอะ” เธอรีบใช้มืออีกข้างปัดแผลแสบ 

ปลาบ แล้วเป่าเศษฝุ่นอย่างไม่ใส่ใจ

รนิลดาพยกัหน้านดิหนึ่ง แม้จะยงัมองแต่กไ็ม่พูดถงึอกี

“แล้วนี่เอ๋ยมาท�าอะไรที่ลอนดอนล่ะ มาเที่ยวหรอืมาเรยีนต่อ”

“เรามาท�างาน...แล้วรนิล่ะ” เธอรบีถามกลบั เปลี่ยนความสนใจ

“เราหรอื เราอยู่ที่นี่มาตั้งแต่จบ ม. สามแล้ว ตอนนี้ท�างานให้บรษิทัของ 

...ที่บ้าน” แววตาของรนิลดาหมองลงเมื่อเล่าถงึตรงนี้ ดวงตาคู่สวยหลุบต�่า จาก

นั้นกย็ิ้มฝืนๆ “เอ๋ยท�างานอะไรหรอื แล้วอยู่มานานยงั ได้กลบัเมอืงไทยบ้างไหม” 

“ยงัไม่ได้กลบัเลย พอด.ี..มเีรื่องให้ต้องท�าก่อน”

“อ้อ...อมื” รนิลดาพยกัหน้า ท่าทางยงัดูประดกัประเดดิ “แล้ว...เอ๋ยมา

เดนิท�าอะไรคนเดยีวนี่ล่ะ วนัศุกร์แบบนี้ไม่ไปสงัสรรค์กบัเพื่อนๆ หรอื” 

อาภากรส่ายหน้า “ก�าลงัจะกลบัแล้วละ”

“พกัอยู่แถวไหน ให้เราไปส่งนะ” 
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“ไม่เป็นไร เราอยู่กรนีชินี่เอง นั่งทูบแป๊บเดยีวกถ็งึแล้ว” รถไฟใต้ดนิที่นี่

มสีบิกว่าสาย ครอบคลุมและสะดวกสบาย เธอไม่อยากรบกวนใคร

ทั้งสองคนค่อยๆ เดินมาจนถึงทางลงสถานีรถไฟใต้ดินบอนด์สตรีต  

ครั้นถกูปฏเิสธทกุทาง รนิลดาจงึเปิดกระเป๋าหนงัสฟ้ีาน�้าทะเลแลว้หยบินามบตัร

ออกมายื่นให้ ท่าทางอาลัยอาวรณ์ราวกับยังมีเรื่องอยากชวนคุยมากมาย และ 

ยงัไม่อยากแยกจากไป

“งั้น...ถ้าเอ๋ยมีปัญหาอะไรโทร. หาเรานะ เราอยู่ที่นี่มานาน อาจจะพอ 

ช่วยได้บ้าง”

“อื้ม ขอบคุณนะ”

อาภากรเห็นสายตารินลดาเหมือนก�าลังรออะไรขณะหลุบมองนามบัตร 

ในมอืเธอ หญงิสาวจงึเปิดกระเป๋าหยบิของตวัเองออกมาให้ด้วย

“ขอบคุณนะเอ๋ย” รนิลดาระบายยิ้มจางๆ “เราดใีจนะที่ได้เจอเอ๋ยอกี อยู่

ที่นี่ไม่มเีพื่อนเก่าๆ เลย เพื่อนคนไทยกน็บัคนได้ เรายงัฝันถงึโรงเรยีนอยู่บ่อยๆ 

ไว้เรานดัไปเที่ยวกนันะ” 

“อื้ม ไปส”ิ 

อาภากรยิ้มค้าง ยืนมองเพื่อนเก่าเดินห่างออกไปทีละนิดจนไกลสายตา 

เธอหลุบตาอ่านนามบตัรในมอืปราดเดยีว ก่อนจะทิ้งมนัลงถงัขยะใกล้ตวั

ถ้าการจากเมอืงไทยมาหมายถงึการเริ่มชวีติใหม่ เธอกจ็ะทิ้งทกุสิ่งทกุอย่าง

ไว้ที่นั่น 

รวมถงึ...ทุกคน

พระอาทิตย์ช่วงเปลี่ยนฤดูลับขอบฟ้าไวกว่าสัปดาห์ก่อน อุณหภูมิ 
ที่เห็นตอนเดินขึ้นจากสถานีรถไฟเป็นเลขหลักเดียวแล้ว อาภากรกลับถึงแฟลต

เช่าสองชั้นสภาพกลางเก่ากลางใหม่อนัเงยีบเชยีบ ‘มกัดาลนี่า’ แฟลตเมตช่างคุย 

ชาวบลัแกเรยีคงย้ายออกไปแล้ว เหมอืนกบัคนอื่นๆ ที่มทีางไป

พื้นที่รอบบริเวณชุมชนค�่านี้มืดสลัว ต้นเหตุอาจเป็นเพราะไฟถนนที่เกิด

ไม่อยากท�างานเอาดื้อๆ ตั้งแต่คนืก่อน หญงิสาวก�าพวงกญุแจคล�าหาลกูบดิประตู
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บ้าน แต่หาเท่าไรกไ็ม่เจอ 

อาภากรล้วงโทรศัพท์มือถือออกมาฉายไฟ เมื่อนั้นแผ่นหลังของเธอก ็

เย็นวาบ เพราะต�าแหน่งที่ควรจะมีลูกบิดประตูบ้าน ตอนนี้กลับกลายเป็นช่อง 

กลมๆ โหว่ว่างให้มอืล้วงเข้าไปได้!

หญงิสาวผลกัประตปูระจนัหน้ากบัความมดืด้วยใจระทกึ ควานเปิดสวติช์

ไฟจนแสงสีเหลืองจากหลอดไส้กระจายไปทั่วห้อง ชั้นวางรองเท้าที่เคยแข็งแรง

ถูกแยกชิ้นส่วนอยู่เกลื่อนพื้น ข้าวของโดนคุ้ยกระจุยกระจายไม่เหลือสภาพ 

ใช้งาน อาภากรท�าใจสู้กวาดมองความเคลื่อนไหวของใครกต็ามที่อาจซ่อนตวัอยู่

ในนี้ ครั้นแน่ใจแล้วว่าไม่ม ีเธอจงึวิ่งขึ้นไปที่ชั้นสอง เพยีงเพื่อจะพบว่า ห้องนอน

ตวัเองกม็สีภาพไม่ต่างกบัชั้นล่างเลย

ร่างเล็กบางถลันเข้าไปเปิดลิ้นชักตู้เสื้อผ้า หยิบกล่องเหล็กใส่เอกสาร

ส�าคญัที่ต้องรกัษาเท่าชวีติออกมาเปิด หนงัสอืเดนิทาง เอกสารวซีา และสญัญา

ว่าจ้างที่ควรอยู่ในนี้ ตอนนี้เหลอืทิ้งไว้แค่...กล่องเปล่า

อาภากรทรุดนั่งลงกบัพื้น หน้าชา ใจสั่น เปลอืกตาช�้าค่อยๆ หรี่ลงจนปิด

สนทิ รอบตวัมเีพยีงความเงยีบ สมองหยุดท�างานแล้ว แต่ท�าไมหวัใจยงัไม่ยอม

หยุดรู้สกึ

พอแล้วได้ไหม...พอก่อน...

รถยุโรปสดี�าขนาดครอบครวัจอดเทยีบหน้าตกึพอด ีแสงสนีวลจาก
เสาไฟดวงกลมที่เรียงรายตั้งแต่หน้ารั้วมาถึงตรงนี้ คือสิ่งเดียวที่ท�าให้คฤหาสน์ 

หลังนี้ยังแตกต่างจากคฤหาสน์ร้าง หญิงสาวผู้มาถึงยังไม่ทันได้ลงจากรถ  

หญิงวัยกลางคนร่างผอมชะลูดก็วิ่งหน้าตื่นออกมาร้องหาเธอ หายใจหอบถี่  

ถ้อยค�าที่เอ่ยจงึแทบจบัใจความไม่ได้ 

“คุณหนูรนิคะ! คุณหนูรนิ ยะ...แย่แล้ว นาย...นายน้อยแย่...แล้ว!”

รินลดารีบเปิดประตูรถ ทิ้งข้าวของแล้วสาวเท้าเข้าบ้าน ขึ้นบันไดบ้าน 

รวดเดียวถึงชั้นบนสุด เธอเร่งฝีเท้าตามทางเดินมืดสลัวไปจนถึงห้องสุดท้าย 

ทางปลายปีก หญงิสาวสูดลมหายใจหอบกระชั้น เหงื่อผุดพราว แล้วผลกัประตู

ต
ัว
อ
ย
่าง



ม า ภ า    15

บานสขีาวสูงตระหง่านตรงเข้าไปยงัเตยีงสี่เสาไม้สลกัลายโบราณซึ่งตั้งอยู่ในส่วน

ที่เป็นห้องนอน

ร่างระหงหย่อนตวัลงนั่งบนที่นอนนุม่เคยีงข้างร่างใต้ผ้านวมของชายหนุม่

ซึ่งนอนไม่ขยับเขยื้อน เธอบีบมืออุ่นจัดของเขา สายตาจับอยู่ที่ใบหน้าคมคาย 

ราวรปูสลกัหนิอ่อนฝีมอืศลิปินยุคเรอเนซองซ์ แต่ดวงตาคมกรบิคูน่ั้นไม่ฉายแวว

ใดๆ ราวกบัมนุษย์ที่ไม่มจีติใจ

แล้วหญงิแม่บ้านกถ็ลนัตามเข้ามาด้วยอาการหอบแฮก

“นะ...นายน้อยค่ะ ไม่ยอมพูด ไม่ขยบัตวั มะ...ไม่รบัรู้อะไรเลยค่ะ” 

รินลดาพยักหน้า แล้วเอ่ยเสียงเบา “รินวานป้านิ่มเอาผ้าขนหนูชุบน�้าให้

รนิทสีคิะ” 

เมื่อได้มา หญิงสาวก็ค่อยๆ เช็ดหน้าให้คนที่ยังไม่มีอาการตอบสนอง  

เธอมองเขา ความสว่างเรอืงรองของอดตีไม่มทีางหวนกลบัมาอกีแล้ว น�้าตาของ

รินลดาร่วงพรู ไม่รู้ต้องท�าอย่างไรถึงจะได้เขากลับคืน ในเมื่อเธอลองมาหมด 

ทุกทางแล้ว 

“คุณหนูรินคะ ยงัมอีกีเรื่องหนึ่ง” ป้านิ่มพูดอ้อมแอ้ม

รนิลดาหนัไปรอฟัง ปาดน�้าตาแล้วสูดหายใจลกึ

“มะลิมาขอลาออกค่ะ บอกว่าได้งานใหม่ที่บ้านคุณแคทรีน มะลิฝาก

ขอโทษมาด้วยนะคะ” 

ป้านิ่มหมายถงึ ‘แมรี่’ หญงิสาวในหมู่บ้านที่เธอรบัมาช่วยหยบิจบัท�างาน

เล็กๆ น้อยๆ และดูแลพี่ชาย แมรี่ก็คงเป็นอีกคนที่รับมือเขาไม่ไหว เหมือนที่ 

ไม่เคยมใีครอดทนอดกลั้นกบัเขาได้นั่นเอง 

หญงิสาวฝืนยิ้ม “รนิเข้าใจค่ะ” 

“คุณหนูรนิคะ เราปล่อยนายน้อยไว้แบบนี้ไม่ได้หรอกนะคะ คุณหนูรนิ

รบีท�าอะไรสกัอย่างเถอะค่ะ นิ่มกลวั” ใบหน้าของป้านิ่มเผอืดซดีลง

เธอรู้ดีว่าแม่บ้านกลัวอะไร จึงรีบเปลี่ยนเรื่อง “วันนี้มีอะไรทานบ้างคะ  

รนิยงัไม่ได้ทานข้าวเลย”

“อะ...อ้อ ได้ค่ะ คุณหนูรนิอาบน�้าก่อนดไีหมคะ นิ่มจะจดัส�ารบัรอ”
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