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“ฉันมารับหลาน”
“ก็บอกไปแล้วไงว่าไม่ให้ ผมดูแลหลานได้”

ภพขมวดคิ้วเข้ม ๆ เข้าหากันอีกครั้ง แม้จะเตรียมใจกับคำตอบที่ได้รับ แต ่

นั่นก็ทำให้เขาเอือมระอากับสาวตรงหน้ามากกว่าเดิม เธอแสดงความเป็นเจ้าข้าว- 

เจ้าของหลานชายคนเดียวตั้งแต่ยังไม่ปรากฏกาย ชายหนุ่มพยายามต่อรองและ 

ปฏิเสธการเรียกร้องของนับทองตลอดเวลา แต่มันไม่เป็นผลสักนิด เพราะเวลานี ้

เธอมายืนทวงหลานไปดูแลอยู่ตรงหน้าเขาแล้ว

น้ำเสียงเนิบ ๆ ของภพมาพร้อมกับสายตานิ่ง  ๆ แบบไม่ยอมอ่อนข้อ ถือเป็น 

การสั่นระฆังท้ารบกับสาวตรงหน้าแบบไม่ตั้งใจ คำพูดช้า  ๆ  ชัดถ้อยชัดคำของเขา 

จุดไฟในตัวของหญิงสาวให้ลุกโชน นับทองเริ่มออกอาการพยศเอาแต่ใจมากยิ่งขึ้น  

เมื่อเห็นภพหันกลับทำทีจะเดินเข้าออฟฟิศโดยไม่แยแสเธอ หญิงสาวก็รีบมาดัก 

หน้าเขาไว้และเรียกร้องให้กลับมาสนใจเธออีกครั้ง

“คุณทำแบบนี้ไม่ได้”

“ทำไมผมจะทำไม่ได้”

“ฉันเป็นแฝดกับนับเงิน ฉันมีสิทธิ์ในตัวหลานไม่น้อยกว่าใคร”

“ผมเป็นแฝดกับไอ้ภูมิ ผมก็มีสิทธิ์ในตัวหลานไม่น้อยกว่ากันหรอก”

“แต่ฉันเป็นแม่ทูนหัวของหลาน ฉันดูแลหลานของฉันได้ดีกว่าคุณ คุณ
 

ก็ไปมีลูกกับภรรยาตัวเองสิ”


“อ้าว...คุณนับทอง แล้วทำไมคุณไม่มีลูกกับสามีคุณบ้างล่ะ”


ภพจ้องลึกเข้าไปในดวงตาสีสนิมของสตรีตรงหน้า เขาระอากับอารมณ์
 

เกรี้ยวกราดที่เธอสาดใส่เขาไม่หยุด  ชายหนุ่มเคยได้ยินเรื่องราวของนับทอง
 

มานานหลายปี และรู้ว่าเธอต่างจากน้องสะใภ้แบบสุดขั้ว แต่เขาคิดไม่ถึงว่าเธอ
 

จะอารมณ์แรงขนาดนี้ วาจาแต่ละคำที่หลุดจากปากล้วนถือดีทั้งสิ้น


เล่ห์ลิขิตรัก
พลอยมณี
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เขาจ้องกลับเข้าไปในดวงตาเพื่อค้นหาความหวาดกลัวที่ซ่อนอยู่ใต้เปลือกตา
 

สีเทาเข้ม มันไม่มีวี่แววให้เห็นแม้แต่น้อย มีเพียงอารมณ์โกรธเกรี้ยวพร้อมกับ
 

น้ำเสียงห้วน  ๆ  ถ้อยคำเหยียด  ๆ  ตามประสาคนมั่นใจสูง จู่  ๆ  ภพก็นึกสนุกอยาก
 

ยั่วโทสะหญิงตรงหน้าขึ้นมาบ้าง


“นี่...ผมบอกตรง  ๆ  นะว่าไม่เชื่อยี่ห้อคุณเลย คุณดูแลหลานไม่ได้หรอก  

คุณไม่ใช่ผู้หญิงประเภทกระเตงเด็กอ่อนได้เป็นวัน  ๆ ตาหนูเป็นเด็ก แกมีหัวใจที่
 

เปราะบาง ไม่ใช่ตุ๊กตาที่จะยกไปยกมาตามอารมณ์ ผมไม่เข้าใจจริง ๆ เลย พ่อแม่
 

แท้  ๆ  เขากำลังทุกข์ทรมานหายตัวไปแบบนี้ คุณยังมาเที่ยวชี้นิ้วสั่งคนโน้นคนนี้  

จิตใจทำด้วยอะไร แทนที่จะถามหาแฝดของตัวเอง อยู่ดี  ๆ  ก็มาบอกให้ผมยก
 

หลานให้...ถามจริง ๆ เถอะ...ไม่คิดจะดูดำดูดีแฝดคุณหน่อยเหรอ” เขายืนกอดอก
 

ต่อว่าเธอด้วยท่าทีและน้ำเสียงยียวน


“ฉันมีงานต้องทำ...ไม่ได้ทิ้งใครนะ ฉันโทร.คุยกับนับเงินทุกวัน แล้วฉัน
 

ก็คุยกับหลานทางอินเทอร์เน็ตด้วย คุณไม่รู้ก็อย่ามาพูดดีกว่า”


“ครับ...ยอดคุณแม่ไซเบอร์...นับทอง คุณอาจจะเก่งในหลาย  ๆ  เรื่อง แต่
 

ผมบอกได้เลยว่า คุณเป็นคนที่แย่มาก  ๆ  ในเรื่องการดูแลครอบครัว แม้กระทั่ง
 

ชีวิตที่เกิดมาพร้อมกัน คุณยังไม่ไยดี แล้วจะมาเอาหลานไปเลี้ยง ตลกหรือเปล่า”


เขากระแทกเสียงอย่างอารมณ์เสียกับเหตุผลข้าง  ๆ  คู  ๆ  ของหญิงสาว ภพ
 

เดินลงส้นเข้าบริษัทโดยไม่สนใจว่าผู้หญิงที่เขาปะทะวาจาด้วยจะรู้สึกอย่างไร  

ชายหนุ่มทิ้งให้นับทองยืนอ้าปากค้างตัวสั่นด้วยอารมณ์โกรธ พนักงานต่างนั่งกัน
 

เงียบกริบเหมือนออฟฟิศร้าง  เพราะคู่ละม้ายของเจ้านายฟาดฟันวาจากันที่
 

หน้าอาคารเสียงสนั่นเข้ามาถึงด้านใน แม้จะมีกว่าสิบชีวิตในพื้นที่นั้น แต่ไม่มีใคร
 

กล้าขยับตัวให้เกิดเสียง ทุกคนรู้ว่าภพ แฝดผู้พี่แม้จะมีความอารีสักเพียงใด  

แต่ถ้าโกรธขึ้นมาละก็ ไม่ต่างอะไรจากพยัคฆ์ร้ายที่พร้อมจะฉีกเหยื่อเป็นชิ้น  ๆ 
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	 ใบหน้าของนับทองแดงก่ำ  จากอารมณ์โกรธ  เธอ 

พยายามข่มความรู้สึกพลุ่งพล่านไว้ในท่าทีสงบนิ่ง  เพียรนับหนึ่งให้ถึงสิบ  แต ่

อารมณ์เจ้ากรรมกระตุกให้การกำหนดลมหายใจของหญิงสาวต้องเริ ่มต้นใหม ่

แรงโทสะที่อัดแน่นในตัวเธอประหนึ่งแผ่รังสีอำมหิตออกไปทั่วห้อง  จนพนักงาน 

ในบริษัทต่างพากันนั่งนิ่งไม่มีใครกล้ากระดุกกระดิก

	 “จะให้รอไปถึงไหน”  หญิงสาวกระแทกเสียงด้วยความไม่พอใจ  เธอ 

ใส่อารมณ์กับรองเท้าส้นสูงขณะเดินไปยืนเท้าสะเอวที่หน้าโต๊ะเลขาฯอีกครั้ง 

	 “คุณพิมพาคะ  เจ้านายคุณเขาประชุมอะไรนักหนาเหรอคะ  นี่ฉันนั่งรอ 

มาหลายชั่วโมงแล้วนะ” 

  “ประชุมประจำปีน่ะคะ  เลยต้องใช้เวลาหน่อย” 

	 เสียงของเลขาฯหน้าห้องรายงานอย่างนอบน้อม  ทำให้นับทองต้องสะกด 

อารมณ์ใหม่  พิมพารู้ดีว่าสตรีตรงหน้าเป็นใคร  เพราะเค้าโครงถอดแบบมาจาก 

นายหญิงแสนอารีท ี ่หายตัวไปอย่างลึกลับ  ต่างตรงชื ่อแสดงตัวและแววตา 

แข็งกระด้าง 

	 คำตอบที่ได้จากเลขาฯไม่บรรเทาอารมณ์หุนหันของนับทองให้น้อยลงเลย  

๑

LEY LIQIT RUK1-151.indd   1 12/14/11   2:20:57 PM

ต
ัว
อ
ย
่าง
 



พลอยมณี

�

เธอสะบัดหน้าจากมาและเดินออกไปดับไฟในอารมณ์ที ่นอกห้องอย่างรวดเร็ว 

แม้นับทองจะโกรธเกรี้ยวไม่ได้ดังใจต่อการรอคอยที่ยาวนานนี้  แต่หญิงสาวก็มีสติ 

มากพอจะไม่สาดอารมณ์เอาแต่ใจกับคนที่ไม่รู ้เรื ่องด้วย  เธอไม่อยากให้พิมพา 

ต้องแปรสภาพเป็นกระโถนท้องพระโรงโดยไม่รู ้อีโหน่อีเหน่   หญิงสาวเฝ้าแต่ 

สูดลมหายใจเข้าลึก  ๆ  หาทางจัดการกับอารมณ์เอาแต่ใจของตัวเองเงียบ  ๆ 

	 หรือว่าคนที่เฝ้ารอแอบหนีหน้าไปทางอื่นแล้ว 

	 หญิงสาวเดินออกไปนอกบริษัทเพื่อสำรวจทันที  เธอทำทีเดินไปยังเรือน 

รับรองที่สร้างด้วยไม้  ซึ่งตกแต่งด้วยกล้วยไม้พื้นเมือง  จากจุดนี้หญิงสาวกวาด 

สายตาสำรวจไปรอบอาคารที่จากมา  มองภายนอกมันเหมือนตึก  ๒  ชั้น  ส่วน 

ภายใน  ถัดจากทางเข้าคือห้องรับแขกที่เธอนั่งรอเขาเป็นชั่วโมง  ต่อจากนั้นเป็น 

พื้นที่ทำงานของพนักงานในบริษัท  ชั้นล่างเปิดโล่งโปร่งถึงเพดาน  ส่วนชั้นบนม ี

เพียง  ๒  ห้องเท่านั้น  คือห้องทำงานของชายเจ้าปัญหาที่มีเลขาฯนั่งอยู่ด้านหน้า  

และห้องประชุมขนาดใหญ่ที่อยู่ถัดไป   

	 นับทองชะโงกหน้ามองรอบตัวตึก  เห็นระเบียงด้านข้างต่อบันไดส่วนตัว 

ลงมาถึงลานจอดรถด้วย  แต่ไม่ว่าจะอย่างไร  พื้นที่ตรงนี้ก็มีทางเข้าออกทางเดียว 

เธอสำรวจด้วยสายตาจนรอบอีกครั ้ง  เพื ่อให้แน่ใจว่าตนเองไม่ได้รอเก้ออยู่ใน 

บริษัทนี้  ปล่อยให้คนที่เธอนั่งเฝ้าหนีหายไปทางอื่น   

	 หญิงสาวถอนหายใจยาวเมื่อหันไปเห็นรถคันโตจอดในตำแหน่งผู้บริหาร 

ติดกับตัวอาคาร  มันยังจอดนิ่งสนิทที่เดิมไม่หายไปไหน  นั่นทำให้เธอเชื่อใจเลขาฯ 

ที่ยืนยันว่า  ชายหนุ่มที่เธอเฝ้ารอติดประชุมอยู่จริง  นับทองเงยหน้าขึ ้นมองไป 

ชั้นบนอย่างอดไม่อยู่  อยากจะส่งกระแสจิตไปให้เขารับรู้ว่าเธอร้อนใจอยากพบเขา 

มากแค่ไหน

  	 เธอเลือกที่จะนั ่งเล่นต่อตรงนี ้  แม้ว่าอากาศนอกตัวอาคารจะอบอ้าวไป 

สักหน่อย  แต่ความร้อนน้ียังเทียบไม่ได้กับความร้อนใจในหัวอก  เธอค่อย ๆ ทรุดตัว 

ลงนั่งในเรือนรับรองนั้น  ชื่นชมกล้วยไม้พื้นเมืองที่อวดช่อย้วยระย้า  หญิงสาว 

อดไม่ได้ที่จะลุกไปมองดอกสีทองเหลืองอร่ามใกล ้ๆ  กลิ่นดอกกล้วยไม้ป่าหอมกรุ่น 

แม้จะไม่ใช่ช่วงเช้า  หญิงสาวก้มไปดมใกล้ ๆ  เสน่ห์หอมยวนใจน่าทะนุทนอมทำให้ 
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อารมณ์ที่ขุ่นมัวสลายไปอย่างน่าประหลาด  นับทองอดใจไม่ไหวที่จะสัมผัสพวงระย้า 

ที่สวยบริสุทธิ์นั้น  แต่ไม่ทันที่ปลายนิ้วจะต้องกลีบดอกลออตา  เธอก็ต้องสะดุ้ง 

สุดตัวเพราะเสียงเอ็ดกึ่งตวาดที่ดังขึ้น	

	 “ไม่เห็นป้ายเหรอครับ  เขาบอกว่าอย่าจับ  แล้วยังจะจับมันอีก” 

	 ถ้อยคำตำหนิทำให้เธอหันกลับไปจ้องหน้าคนที่มองมา  รอยยิ้มกระจ่าง 

เต็มใบหน้าสลายไปเหมือนหมอกได้รับแสงแดด  จะเป็นใครไปไม่ได้  ถ้าไม่ใช่ 

คุณภพ  คนที่หญิงสาวนั่งอดทนรอเขามานานหลายชั่วโมง  นับทองสาวเท้าไปหา 

ต้นเสียงด้วยสีหน้าและสายตาอวดดี  พร้อมกับตอบโต้เขาด้วยลีลาไม่ยอมคน 

	 “ป้ายใหญ่ขนาดนั้น  ใครบ้างไม่เห็น...แต่ฉันไม่ได้จับ...ก็แค่จะลูบเบา  ๆ”

	 “แล้วมันต่างกันตรงไหน...ต้องให้ติดป้ายเป็นภาษาอังกฤษไหมครับ  คุณ 

จะได้เข้าใจแตกฉาน  ไม่ดิ้นเป็นปลาไหลแบบนี้” 

	 ภพไล่ต้อนสตรีตรงหน้าอย่างไม่เกรงใจ  เขารู้ดีว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร  ถ้า 

ไม่ใช่นับทองน้องสาวของนับเงิน  เขาก็คงไม่อยากยุ ่งด้วย  วีรกรรมของสาว 

ตรงหน้าสร้างอารมณ์ปวดเศียรเวียนเกล้าให้เขาอยู่ไม่น้อย  เธอฟาดฟันด้วยวาจา 

กับเขาหลายต่อหลายครั้งตอนที่โทรศัพท์มา  ก่อนจะมาปรากฏตัวตรงหน้าด้วย 

หัวข้อที่เป็นไปไม่ได้  ชายหนุ่มกอดอกมองหน้านับทองพร้อมกับถามหาธุระที่เธอ 

มาพบเขา  แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าเธอมาที่นี่ด้วยสาเหตุใดก็ตามที

	 “แล้วจะพบผมเรื่องอะไรไม่ทราบ”

	 “ฉันมารับหลาน” 

	 “ก็บอกไปแล้วไงว่าไม่ให้  ผมดูแลหลานได้” 

	 ภพขมวดคิ้วเข้ม  ๆ   เข้าหากันอีกครั ้ง  แม้จะเตรียมใจกับคำตอบที่ได้รับ  

แต่นั ่นก็ทำให้เขาเอือมระอากับสาวตรงหน้ามากกว่าเดิม  เธอแสดงความเป็น 

เจ้าข้าวเจ้าของหลานชายคนเดียวตั้งแต่ยังไม่ปรากฏกาย  ชายหนุ่มพยายามต่อรอง 

และปฏิเสธการเรียกร้องของนับทองตลอดเวลา  แต่มันไม่เป็นผลสักนิด  เพราะ 

เวลานี้เธอมายืนทวงหลานไปดูแลอยู่ตรงหน้าเขาแล้ว 

	 น้ำเสียงเนิบ  ๆ ของภพมาพร้อมกับสายตานิ่ง  ๆ แบบไม่ยอมอ่อนข้อ  ถือเป็น 

การสั่นระฆังท้ารบกับสาวตรงหน้าแบบไม่ตั้งใจ  คำพูดช้า  ๆ  ชัดถ้อยชัดคำของเขา 
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จุดไฟในตัวของหญิงสาวให้ลุกโชน  นับทองเริ ่มออกอาการพยศเอาแต่ใจมาก 

ยิ่งขึ้น  เมื่อเห็นภพหันกลับทำทีจะเดินเข้าออฟฟิศโดยไม่แยแสเธอ  หญิงสาวก็รีบ 

มาดักหน้าเขาไว้และเรียกร้องให้กลับมาสนใจเธออีกครั้ง

	 “คุณทำแบบนี้ไม่ได้” 

	 “ทำไมผมจะทำไม่ได้” 

	 “ฉันเป็นแฝดกับนับเงิน  ฉันมีสิทธิ์ในตัวหลานไม่น้อยกว่าใคร” 

	 “ผมเป็นแฝดกับไอ้ภูมิ  ผมก็มีสิทธิ์ในตัวหลานไม่น้อยกว่ากันหรอก” 

	 “แต่ฉันเป็นแม่ทูนหัวของหลาน  ฉันดูแลหลานของฉันได้ดีกว่าคุณ  คุณ 

ก็ไปมีลูกกับภรรยาตัวเองสิ” 

	 “อ้าว...คุณนับทอง  แล้วทำไมคุณไม่ไปมีลูกกับสามีคุณบ้างล่ะ”	

	 ภพจ้องลึกเข้าไปในดวงตาสีสนิมของสตรีตรงหน้า  เขาระอากับอารมณ์ 

เกรี้ยวกราดที่เธอสาดใส่เขาไม่หยุด  ชายหนุ่มเคยได้ยินเรื ่องราวของนับทองมา 

นานหลายปี  และรู้ว่าเธอต่างจากน้องสะใภ้แบบสุดขั้ว  แต่เขาคิดไม่ถึงว่าเธอจะ 

อารมณ์แรงขนาดนี้  วาจาแต่ละคำที่หลุดจากปากล้วนถือดีทั้งสิ้น 

	 เขาจ้องกลับเข้าไปในดวงตาเพื่อค้นหาความหวาดกลัวที่ซ่อนอยู่ใต้เปลือกตา 

สีเทาเข้ม  มันไม่มีวี ่แววให้เห็นแม้แต่น้อย  มีเพียงอารมณ์โกรธเกรี้ยวพร้อมกับ 

น้ำเสียงห้วน  ๆ  ถ้อยคำเหยียด  ๆ  ตามประสาคนมั่นใจสูง  จู่  ๆ  ภพก็นึกสนุกอยาก 

ยั่วโทสะหญิงตรงหน้าขึ้นมาบ้าง   

	 “นี่...ผมบอกตรง  ๆ  นะว่าไม่เชื ่อยี่ห้อคุณเลย  คุณดูแลหลานไม่ได้หรอก  

คุณไม่ใช่ผู้หญิงประเภทจะกระเตงเด็กอ่อนได้เป็นวัน  ๆ  ตาหนูเป็นเด็ก  แกมีหัวใจ 

ที ่เปราะบาง  ไม่ใช่ตุ ๊กตาที ่จะยกไปยกมาตามอารมณ์  ผมไม่เข้าใจจริง  ๆ   เลย 

พ่อแม่แท้  ๆ   เขากำลังทุกข์ทรมานหายตัวไปแบบนี้  คุณยังมาเที่ยวชี้นิ้วสั่งคนโน้น 

คนนี้  จิตใจทำด้วยอะไร  แทนที่จะถามหาแฝดของตัวเอง  อยู่ดี ๆ ก็มาบอกให้ผม 

ยกหลานให้...ถามจริง ๆ  เถอะ...ไม่คิดจะดูดำดูดีแฝดคุณหน่อยเหรอ”  เขายืนกอดอก 

ต่อว่าเธอด้วยท่าทีและน้ำเสียงยียวน

	 “ฉันมีงานต้องทำ...ไม่ได้ทิ้งใครนะ  ฉันโทร.คุยกับนับเงินทุกวัน  แล้วฉัน 

ก็คุยกับหลานทางอินเทอร์เน็ตด้วย  คุณไม่รู้ก็อย่ามาพูดดีกว่า” 
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	 “ครับ...ยอดคุณแม่ไซเบอร์...นับทอง  คุณอาจจะเก่งในหลาย  ๆ   เรื่อง  แต่ 

ผมบอกได้เลยว่า  คุณเป็นคนที่แย่มาก ๆ ในเรื่องการดูแลครอบครัว  แม้กระทั่งชีวิต 

ที่เกิดมาพร้อมกัน  คุณยังไม่ไยดี  แล้วจะมาเอาหลานไปเลี้ยง  ตลกหรือเปล่า” 

	 เขากระแทกเสียงอย่างอารมณ์เสียกับเหตุผลข้าง ๆ  คู  ๆ  ของหญิงสาว  ภพ 

เดินลงส้นเข้าบริษัทโดยไม่สนใจว่าผู ้หญิงที ่เขาปะทะวาจาด้วยจะรู ้สึกอย่างไร 

ชายหนุ่มทิ้งให้นับทองยืนอ้าปากค้างตัวสั่นด้วยอารมณ์โกรธ  พนักงานต่างนั่งกัน 

เงียบกริบเหมือนออฟฟิศร้าง  เพราะคู่ละม้ายของเจ้านายฟาดฟันวาจากันที่หน้า 

อาคารเสียงดังเข้ามาถึงด้านใน  แม้จะมีกว่าสิบชีวิตในพื้นที่นั้น  แต่ไม่มีใครกล้า 

ขยับตัวให้เกิดเสียง  ทุกคนรู้ว่าภพ  แฝดผู้พี่แม้จะมีความอารีสักเพียงใด  แต่ถ้า 

โกรธขึ้นมาละก็  ไม่ต่างอะไรจากพยัคฆ์ร้ายที่พร้อมจะฉีกเหยื่อเป็นชิ้น  ๆ 

	 ส่วนหญิงสาวได้แต่ยืนสูดลมหายใจเข้าปอดลึก  ๆ  เธอไม่เคยถูกใครตอบโต้ 

อย่างนี้มาก่อน  นิสัยเอาแต่ใจตัวเองทำให้เธอเดินตามเขาเข้าไปในสำนักงานอย่าง 

รวดเร็ว  นับทองต้องการคุยกับกับภพให้รู้เรื่อง  เธอเห็นเขาเดินขึ้นบันไดไปชั้นบน 

หญิงสาวก้าวเท้าตามไปทันที  ขณะที่เธอเอื ้อมมือจะเปิดประตูห้องทำงานของ 

ชายหนุ่ม  เลขาฯสาวก็ยืนขึ้นห้ามทัพ  แต่เมื่อเจอสายตาของนับทองที่จ้องเขม็ง 

เหมือนตวาด  เลขาฯของภพก็ค่อย  ๆ นั่งลงและผายมือเหมือนเป็นการเชิญให้แฝด 

นายหญิงเข้าไปในห้องนั้น 

	 ทันทีที ่ยืนกลางห้อง  นับทองก็โมโหจนหน้าแดงอีกครั ้ง  เพราะในนั ้น 

ว่างเปล่า  ความอคติที่มีต่อภพกระตุ้นให้นับทองคิดไปเองว่าเขาเจตนาหลบหน้า  

ชายหนุ่มคงหาทางหนีจากที่นี่  เธอสาวเท้ายาว  ๆ  สำรวจไปทั่วห้องเพื่อหาดูช่องทาง 

ที่ชายหนุ่มใช้หลบหน้า  พลันสายตาก็เหลือบไปเห็นประตูด้านหลังฉากไม้ฉลุข้าง 

โต๊ะทำงาน  นี่อาจเป็นช่องทางที่เขาหลบออกจากบริษัทไปทางระเบียงที่เธอเห็น 

เมื่อครู่  มือไวเท่าความคิด  เธอกระชากลูกบิดสุดแรง  ภาพที่เห็นตรงหน้าทำให ้

นับทองยืนตัวแข็ง 

	 เพราะมันไม่ใช่ประตูต่อไปยังระเบียงด้านนอกอย่างที่เธอเข้าใจ  แต่เป็น 

ห้องส่วนตัวกั้นพิเศษสำหรับพักผ่อน  ในห้องมีตู้เสื้อผ้า  เตียงนอน  และเครื่อง 

อำนวยความสะดวกเล็ก ๆ น้อย ๆ  ที่สำคัญ  เจ้าของห้องหันมามองเธอด้วยสายตา 
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สงสัย  สภาพเปลือยท่อนบนมีเพียงกางเกงยีนติดขอบเอวทำให้ใบหน้าเธอร้อนวูบ 

เสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนที่ภพสวมไว้เมื่อครู่วางพาดกับขอบเตียง  กล้ามเนื้อทุกส่วนสัด 

กำลังอวดโฉมต่อหน้าหญิงสาว  แต่ทิฐิทำให้เธอไม่ละสายตา  เหมือนจะประกาศว่า 

ตัวเองไม่แยแสเขาทุกกรณี 

	 “จะยืนดูผมแก้ผ้าเหรอ” 

	 “ฉันจะไปรู้เหรอว่าคุณจะแก้ผ้า  ฉันก็กลัวคุณจะหนีแล้วหอบหลานฉันไป 

ซ่อนน่ะสิ” 

	 น้ำเสียงถือดีของนับทองเหมือนแม่เหล็กดึงภพให้เดินเข้าไปใกล้  เขาถือ 

เสื้อโปโลไว้ในมือ  และจ้องมองดวงหน้าเธอด้วยแววตาเหลือทน  ตอนนี้หญิงสาว 

เหมือนโดนน้ำแข็งสาดทั่วร่าง  มันชาจนกระดิกตัวไม่ได้  รู้ตัวอีกทีชายหนุ่มก็มา 

ยืนตรงหน้าห่างเพียงไม่กี่คืบ  ภพก้มหน้ามาถามใกล้  ๆ จนเธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจ 

ของเขา 

	 “เห็นซะให้เต็มตานะครับ  แค่นี้เต็มตารึเปล่า  หรือว่าอยากจะเห็นมากกว่า 

นี้อีก” 

	 ความอายวิ่งไปทั่วทุกรูขุมขน  นับทองปิดบังความรู้สึกของเธอไม่มิด  จึง 

หมุนตัวกลับเพื่อกระแทกประตูใส่หน้าเขา  โทษฐานที่ทำให้เธอต้องอับอายแบบนี้  

แต่ภพไวกว่า  เขาคว้าข้อมือนับทองและดึงเธอเข้ามาในพื้นที่เดียวกัน  ปล่อยให ้

ประตูนั้นกระแทกตามแรงที่นับทองเหวี่ยงเอาไว ้

	 “ปล่อย...ปล่อยเดี๋ยวนี้นะ...ไอ้บ้า” 

	 ทันทีที่ชายหนุ่มคลายมือออก  นับทองก็เซถลาไปกองกับพื้น  เพราะรองเท้า 

ที่เธอสวมอยู่ค่อนข้างสูง  ความอดทนและอารมณ์เกรี้ยวกราดที่เธอดึงมาบังหน้า 

ยังไม่เท่าความรู้สึกถูกขัดใจที่คับแน่นอก  สาวขี้หงุดหงิดก้มหน้านั่งนิ่งอยู่อย่างนั้น 

เธอไม่อยากให้เขาเห็นว่าน้ำตาหยดแรกของความเหนื่อยล้าไหลออกมาแล้ว  ภพ 

รู้สึกผิดต่อสิ่งที่ตัวเองทำ  ชายหนุ่มเดินไปเปิดไฟในห้องให้สว่างขึ้น  อย่างน้อย 

ก็ให้เธอรู้สึกปลอดภัยในห้องส่วนตัวของเขา  ภพตัดสินใจก้มลงไปประคองเธอให ้

ลุกขึ้นอย่างนุ่มนวล  แต่คนทิฐิสูงกลับสะบัดมือเขาออกอย่างถือตัว

	 “อย่ามาโดนตัวฉัน”  นับทองตวาดด้วยเสียงที่สั่นระริก
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	 “ผมไม่ได้อยากโดนตัวคุณหรอกนะ  ตามใจ...ถ้าอยากจะนั่งกับพื้นละก็”

	 ภพเริ่มเกิดอาการว้าวุ่น  เขาทำอะไรไม่ถูก  ได้แต่เฝ้ามองหญิงสาวอย่าง 

สงสาร  แต่ถ้าอ่อนข้อให้ในเวลานี้  อาจจะทำให้เธอได้ใจ  และพาหลานสุดที่รัก 

จากเขาไปในที่สุด  เมื่อเห็นว่านับทองไม่มีท่าทีจะลุกขึ้น  เขาก็หาทางออกให้กับ 

เธอด้วยการชวนออกไปข้างนอกพร้อมกับเขา 

	 “นี่...คุณ  ผมจะออกไปดูฟาร์มไข่มุก  ถ้าคุณกลัวผมหาย...จะตามไปก็ได้ 

นะ  แต่ช่วยไปล้างหน้าล้างตาให้มันสดชื ่นหน่อย  จะเปลี ่ยนรองเท้าด้วยไหม 

สูงขนาดนั้น  คงเดินไม่สะดวกเท่าไหร่” 

	 “เรื่องของฉัน...แต่ฉันไม่ปล่อยให้คุณคลาดสายตาแน่  ๆ” 

	 นับทองสะบัดเสียงใส่ภพ  เธอกะพริบตาถี่  ๆ  และปาดน้ำตาให้พ้นดวงหน้า 

แม้ว่าเขาจะจับไม่ได้คาหนังคาเขาว่าเธอร้องไห้  แต่ดวงตาที่บอบช้ำก็ทิ้งร่องรอย 

เมื่อครู่ไว้อย่างชัดเจน  ชายหนุ่มอมยิ้มให้กับท่าทีของคนอวดเก่ง 

	 “โอเค...ห้องน้ำอยู่ตรงโน้น  ไปล้างหน้าล้างตาเสียก่อน  ผมไม่หนีไปไหน 

หรอก  เดี๋ยวรอ” 

	 เขาพูดพลางสวมเสื้อโปโลให้เรียบร้อย  เดินไปทรุดตัวลงนั่งที่ปลายเตียง 

พร้อมกับเอนตัวช้า  ๆ  ด้วยท่าทีสบายใจ  คนหมดท่ามองชายร่างยักษ์อย่างหมั่นไส้ 

แต่ท่าทีแบบนี้ทำให้เธอใจชื้นขึ้นอีกหน่อย  อย่างน้อยชายหนุ่มคงไม่เล่นซ่อนหา 

กับเธอในเวลานี้  หญิงสาวจึงพยุงตัวไปที่ห้องน้ำเงียบ  ๆ   

	 ภาพแรกที่เห็นทำให้นับทองสะท้อนใจ  ผู้หญิงในกระจกเงากับผมเผ้าที ่

ยุ่งเหยิง  เธอลูบปลายนิ้วเบา  ๆ  กับกระจกตรงหน้าอย่างสิ้นหวัง

	 นับเงิน...เธออยู่ที่ไหน

	 อีเมลฉบับสุดท้ายที ่แฝดผู้พี ่ส่งมาทำให้เธอนั ่งไม่ติด  ยิ่งนับทองได้รับ 

จดหมายฉบับแปลกตาที่สามีของนับเงินส่งไปถึงอังกฤษ  ยิ่งเป็นตัวจุดชนวนให้ 

หญิงสาวกลับเมืองไทยอย่างรีบด่วน  หญิงสาวคิดถึงข้อความในอีเมลสุดท้ายที่ 

ส่งมา  มันเหมือนเข็มเป็นล้าน ๆ   เล่มทิ่มแทงใจเธอ  แม้จะเปิดอ่านเพียงครั้งเดียว 

แต่เนื้อความนั้นติดตาทั้งยามหลับและยามตื่น
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