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เพชรน้ำค้าง เขียนนวนิยายเรือ่ งนีข้ นึ้ เพือ่ สือ่ สารว่า อะไรๆ ไม่มแี น่นอน
ในชีวิตคนเรา ซึ่งเปรียบไปแล้วประดุจจุดเล็กๆ ในจักรวาล ขึ้นชื่อว่า ‘คน’
ยากที่จะสมบูรณ์แบบไปทั้งหมด ต่างมีด้านมืดที่อาจจะเลวและผิดบาปได้ถึง
ที่สุด แต่ยังมีด้านสว่างต่อคนรัก ต่อโลก ได้เท่าที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะมีได้เช่นกัน
ตัวละครในเรื่องนี้ล้วนมีที่มา ความประพฤติ และจิตใจอันแตกต่าง
มีทงั้ ทีอ่ ยูใ่ นคราบนักธุรกิจ…มากด้วยอำนาจวัตถุและเงินตราในกระเป๋า คราบ
หญิงสาวผู้ลุ่มหลงรูปลักษณ์ ภายใต้อารมณ์เสน่หาอย่างสิ้นคิด และยังมี
ตัวละครอย่าง ปาจรีย์ ที่ซื่อใสไร้เดียงสา แต่ไม่รู้ว่าจะถูกสังคมกลืนกินไป
วันไหน
ดังนัน้ ปาจรีย์ เด็กสาวซึง่ เป็นตัวแทนความบริสทุ ธิ์ ไร้เล่ห์ ในสายตา
ของ มิสเตอร์ยงั ส์ จะครองตนอยูอ่ ย่างทีโ่ ลกของวัตถุและเงินตรา ไม่อาจแผ้ว
พานได้หรือไม่ ทั้งหมดนี้มีแต่กาลเวลาเท่านั้นที่จะให้คำตอบได้

ขึ้นอยู่กับกาลเวลา
เพชรน้ำค้าง

๑
ปาจรีย์ฝันว่าหล่อนกำลังลอยตัวอยูใน
่ กลุม่ ก้อนเมฆสีสวย มีสีชมพู…
สีฟ้า…สีขาวสลับกัน และรสชาติของเมฆก็หอมหวานอร่อย มีกลิน่ วานิลลา
กลิ่นเชอร์รี่…ช็อกโกแลต…
“คุณปาขา!” ใครคนหนึ่งลากหล่อนลงจากเตียงพร้อมเมฆก้อนนั้นก็
หายวับไปกับตา!
“ตืน่ ค่ะ…ตืน่ …ตืน่ …คุณปรางค์โทร. มาบอกว่าเดีย๋ วอีกสิบนาทีจะมาถึง
แล้ว คุณนัดคุณปรางค์ไว้ไม่ใช่หรือคะ วันนี้เห็นคุณปรางค์บอก”
ปาจรีย์คลานกลับขึน้ เตียงอย่างลำบากยากเย็น ลืมตาได้ข้างเดียวก็พบ
ร่างอ้วนฉุของแสงทองเดินกระเพื่อมตัวไปรูดม่านเสียงดังกราวเบ้อเริ่ม จาก
นั้นก็เดินกลับมาลากผ้านวมออกไปจากการแย่งยื้อของหล่อน…
“ลุกค่ะ…ลุก…” ไม่พูดเปล่าแต่ตบก้น “ลุกเลย…ลุกเดีย๋ วนี้ เดีย๋ วคุณ
ปรางค์มาเห็นยังไม่ตืน่ โมโหอีก ก็แสงเห็นนัดกันไว้สิบโมงเช้าเป็นมัน่ เป็นเหมาะ
คุณนี่เหลวไหลจริงเชียว…”
ปาจรีย์หาวหวอด ก็มันยังไม่หายง่วง…เมือ่ คืนนอนดูวิดโี อดึกไปหน่อย
เดียวเท่านั้นเอง
หล่อนนั่งหย่อนขาบนเตียง…ยังฝันเห็นไอศกรีมก้อนนั้นไม่เว้นวาย
“ลุกค่ะ…ลุก…เอ…” เสียงนี้เฉียบขาดขึ้น “คุณปานี่ยังทำเป็นเด็กไป
ได้นะ”
ถ้าเป็นเมือ่ หลายปีก่อน แสงทองก็คงต้องคอยถือไม้เรียวขูให้
่ อาบน้ำ…
แปรงฟัน…แต่งตัวไปโรงเรียน ปาจรีย์สารพัดจะทำฤทธิ์
“ก็เด็กละซี…ก็เขายังเด็กอยูนี่ …
่ ” พูดทำปากเจ่อ แต่ก็ลุกเข้าห้องน้ำ
แต่โดยดี ชุดนอนรุ่มร่ามลากพื้นและแสงทองก็มองตาม…
คุณปาเต็มสิบแปดปีนี้ มันเป็นวัยทีเบ่
่ งบานสำหรับเด็กสาวบางคน แต่
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สำหรับปาจรีย์หล่อนคือดอกไม้ที่ยังทำตัวตูม และชอบเล่นผาดโผนไม่ต่าง
อะไรกับเด็กชาย…ทัง้ ห้องมีแต่เกมเล่นของเด็กทีหอบหิ
่
ว้ กลับมาจากญีป่ นุ่ ช่วง
ปิดภาคเรียน บิดามารดาของปาจรีย์มีธุรกิจการค้าอยูที่ นั่ น่ โดยให้อิสระลูกสาว
คนเดียวร่อนเร่กลับไปกลับมา…
บ้านหลังใหญ่ซึ่งมีแต่แสงทองคอยดูแล กับลูกสัตว์เต็มหลังบ้าน ซึ่ง
เป็นผลิตผลการนำเข้าบ้านของปาจรีย์ไปเสียทั้งนั้น…
หล่อนเก็บมาเลี้ยงแม้กระทั่งลูกหมาขี้เรื้อน…พาไปหาหมอฉีดยา…
ทายา…ประคบประหงมจนขนฟูฟอ่ งขึน้ มาได้ใหม่ แล้วก็สร้างบ้านเล็กๆ ให้อยู่
ปะปนกับสัตว์ต่างชนิดที่แสงทองไม่อยากเข้าไปกรายใกล้…
มีแมงป่องยักษ์เห็นว่าเอามาจากแอฟริกา…จิ้งเหลน…กิ้งก่า…พันธุ์
แปลกๆ ไม่เคยเห็นและไม่อยากที่จะเห็น…
อาบน้ำแผล็บเดียวออกมาแล้ว…ผมเปียกลูเคลี
่ ยไหล่ ใบหน้ารูปหัวใจ
ผ่องใสสะอาดไม่ต่างอะไรกับผิวเด็ก หยดน้ำเล็กๆ ยังจับอยูที่ ผิ่ วแก้มและขนตา
เห็นเป็นเกล็ดเล็กๆ
“คุณอาบเสร็จแล้ว…แป๊บเดียว…”
“อาบอะไรกันนักหนาล่ะ พี่แสง…อาบมากๆ เปลืองน้ำ!”
พูดจบก็หาเสือ้ ผ้าใส่ลวกๆ แทบไม่ต้องดูว่าอะไรเป็นอะไร…เป็นเสือ้ ผ้า
ชุดที่ง่ายที่สุด…จนแสงทองต้องทัก
“คุณปรางค์นัดคนอื่นไว้ด้วยไม่ใช่หรือคะ…เห็นว่าเป็นชาวต่างประเทศ
แล้วคุณจะไปยังงั้น?”
“แขกของน้าปรางค์เขา…ไม่ใช่แขกของปานี่ ปาช่วยไปเป็นล่ามให้นิด
หน่อยเอง…ประเดี๋ยวก็กลับแล้ว…”
“ใครบ้างคะ?” แสงทองใคร่รู้
“เห็นน้าปรางค์ว่าคนจีนกับคนญีป่ นุ่ ผัวเมีย เขามีธุรกิจไนต์คลับอยูที่ น่ ี่
เขาอยากซื้อที่น้าปรางค์ขยายทำธุรกิจการค้าอะไรก็ไม่รู้”
“คุณปรางค์จะขายที่หรือคะ?”
“คงงั้นน่ะจ้ะ…แหม ช่างซักน่าดู…น่าจะไปเรียนเป็นทนายความ…”
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ปาจรีย์แปรงผมรวดเดียว พร้อมกับเสียงออดดังขึน้ ทีหน้
่ าประตูบ้าน…
***
“น้าจะขายทีตรง
่ นัน้ ยีส่ บิ ล้าน…” น้าปรางค์พูด ขณะขับรถซิกแซ็กฝ่า
ไฟเขียวไฟแดงให้อุตลุด “อาจจะลดให้เขานิดหน่อย ถ้าเขาจะเอาจริงๆ…
ตอนนีน้้ ากำลังร้อนเงิน เดีย๋ วปาก็พูดกับเขาดูว่าเขาจะเอายังไง ภาษาญี่ปุ่น
น้าก็ไม่กระดิกหู ภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นเสียอีก อย่าให้พลาดนะหลาน…”
สำหรับปาจรีย์ ภาษาญีป่ นุ่ ก็คือภาษาไทย…มันเป็นภาษาทีหล่
่ อนร่ำเรียน
มาตั้งแต่เด็ก จากการร่อนเร่ตามพ่อแม่ไปอยู่ทางโน้น
“แล้วนี่นัดเขาที่ไหนคะ?”
“เขามีไนต์คลับ…ก็ไปที่ไนต์คลับของเขานั่นแหละ นี่เลทไปแล้วนะนี่
เขาด่าตาย…ยิ่งหาว่าคนไทยชอบเลท…”
คนทัง้ คูนั่ ง่ คอยอยูแล้
่ วเมือ่ ไปถึง…มันเป็นไนต์คลับหรูหรากึง่ ห้องอาหาร
กลายๆ ทีตกแต่
่ งแบบตะวันตกทุกอย่าง ไม่มีอะไรทีส่่ อถึงเอกลักษณ์ความเป็น
เอเชีย ภายในมีชาวต่างชาตินั่งประปรายในห้องอาหาร…
และปาจรีย์ก็ถูกแนะนำให้รู้จักสามีภรรยาคู่นั้น…
มาริโกะ คือชือ่ ของหล่อน และ ยังส์ เป็นชือ่ ของเขา…วัยสามสิบกว่า…งดงามเหมาะสม…คล่องตัวโดยไม่ละทิ้งความสุภาพ
นัน่ คือปราดเดียวทีมอง…ส่
่
วนรายละเอียด ปาจรีย์มาเก็บได้ทหลั
ี งเมือ่
นั่งคุยกันไปเป็นชั่วโมง…
ผู้หญิงเป็นฝ่ายพูดเสียมากกว่า…มีการต่อรองราคา…อ่อนหวาน…มี
ชั้นเชิงการค้าสูง ล้นไปด้วยเสน่ห์แห่งรอยยิ้ม ผิวขาวอมชมพูเกลี้ยงเกลา
ไม่ต่างอะไรกับตุ๊กตาหุ่น…ผมสีน้ำตาลสลวยหวีปัดเป๋และมีรอยยิ้มที่ชนะใจ
“เรามีโครงการจะสร้างบ้านจัดสรรและศูนย์การค้า ตลอดจนโรงเรียนใน
บริเวณเดียวกัน…ทีบริ
่ เวณนัน้ เราจะกว้านซือ้ เอาไว้ทัง้ หมด ของคุณปรางค์
เป็นเพียงเนื้อที่ผืนเล็กๆ แต่ดิฉันก็ให้ราคางดงามแล้วนะคะ ซึ่งดิฉันก็คงจะ
ต้องพูดกับคุณพ่ออีกครัง้ คุณพ่อจะบินมาดูงานเร็วๆ นี้ เราอาจมีการตัดสินใจ
กันอีกครั้งก็ได้…”
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มันเป็นโครงการทีใหญ่
่ โตจนปาจรีย์เองก็คาดไม่ถึง ก็นึกว่าน้าจะขายที่
ผืนเล็กๆ นั่นสำหรับทำโรงงานอะไรสักอย่าง…
หล่อนสั่งอาหารกลางวันมาเลี้ยง…มันเป็นอาหารจีนโต๊ะใหญ่ที่คุ้มค่า
สำหรับปาจรีย์ในกรณีมานั่งเสียน้ำลาย…
แต่บางสิ่งบางอย่างมันขาดหายไป…นั่นคือเสียงพูดคุยจากบุรุษนั้น
มันมีแต่เสียงมาริโกะ…เสียงน้าปรางค์…เสียงหล่อน…แต่ไม่มีเสียงเขา…
ปาจรีย์มองใบหน้าขาวนัน้ ก็พบเขาก้มหน้าต่ำจัดการกับอาหาร คิว้ เข้ม
เฉียงดำสนิทเป็นปื้น วงหน้าค่อนข้างเรียวแหลม สงบขรึมและปราศจาก
รอยยิ้ม…
เขาเงยหน้าขึน้ และสบตาหล่อนพอดี ปาจรีย์ชะงักไป หล่อนได้สัมผัส
บางสิ่งบางอย่างที่เยือกเย็นในดวงตายาวรีคู่นั้น…มันเยือกเย็นมึนชา…ไร้
อารมณ์…เหมือนไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณอยู่ที่นั่น
เขาเองก็ชะงักไปกับการมองของหล่อน ต่างฝ่ายต่างเมินหลบกันไป
และมาริโกะก็มองปาจรีย์ยิ้มๆ
“เหลือเชื่อที่เธอพูดภาษาญี่ปุ่นได้เก่งมาก แรกๆ ก็ยังคิดอยู่เรื่องจะส่ง
ภาษากันอย่างไร เพราะคนไทยก็คงไม่คอ่ ยพูดภาษาอังกฤษ ฉันกับมิสเตอร์
ยังส์เราเรียนจบจากอเมริกาด้วยกันทัง้ คู่ มาทีนี่ ก็่ ยังไม่คอ่ ยได้ใช้ภาษา ส่วน
ใหญ่จะมีล่าม…”
“ดิฉันเรียนที่ญี่ปุ่นค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ไฮสกูล คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่นั่น…”
“งั้นดอกหรือ?” มาริโกะแปลกใจเห็นได้ชัด “ฉันเพิ่งเข้าใจตอนนี้เอง
อย่างนั้นใช่ไหมคะ ยังส์?”
ประโยคสุดท้ายหันไปทางสามี และเขาก็เพียงแต่ยิ้มที่มุมปาก…มัน
เป็นยิ้มแรกและยิ้มเดียวจากเขาในวันนั้น…
แม้กระทัง่ น้าปรางค์เองก็ยังรูส้ กึ เพราะตอนนัง่ รถกลับบ้าน ฝ่ายนัน้ บ่น
ออกมาว่า
“คุณมาริโกะ แกช่างคุย น่ารัก…แต่แหม…มิสเตอร์ยังส์…ทำไมเขาดู
แปลก…เขาดูเย็น…ไม่ใช่เย็นธรรมดา เย็นจนน่ากลัว…”
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“น้าสังเกตเหมือนกันหรือคะ?” ปาจรีย์ถาม
“ก็นัง่ อยูด้่ วยกัน มันสัมผัสได้…ก็ไม่รูเขา
้ อยูด้่ วยกันได้ยังไงนะ ตาผัว
ไม่พูด…เมียนัง่ พูดอยูคน
่ เดียว…ทำอะไรเองหมด ตัดสินใจเองหมด เหมือน
ผัวจะแหย…แต่ดูไปแล้วก็ไม่แหยนะ…อย่างนั้นไม่เรียกว่าแหย…”
“เขาเรียกว่า ‘โคลด์ ไลค์ ไอซ์’ ค่ะน้า…เยียบเย็นเป็นน้ำแข็งเลย นั่ง
ที่ไหนรัศมีออก หน้าร้อนจัดๆ ขอยืมมานั่งที่บ้าน ไม่ต้องเปิดแอร์…”
ปาจรีย์หัวเราะชอบใจ และน้าสาวก็หัวเราะตาม
“เรานีมั่ นเหลือเกิน…ไปเทีย่ วบ้านน้าไหม?” ถามก็เพราะเหงา หล่อน
ไม่เคยแต่งงาน แม้วัยจะย่างเข้าสามสิบห้า ไม่เคยแต่งและไม่ปรารถนาจะ
ข้องแวะเข้าไป เลยกลายเป็นสาวโสดทึนทึก นอนกอดบัญชีเงินฝากในธนาคาร
อันสุดแสนจะหนาวเย็น… “น้าจะทำอะไรอร่อยๆ ให้กิน อยากกินอะไร?”
เพราะฝีมือทำอาหารของฝ่ายนั้นเป็นยอด ปาจรีย์จึงไม่เคยปฏิเสธ…
“อะไรก็ได้ค่ะ แต่ให้ค่ำๆ หน่อย เพราะอาหารจีนเมื่อกี้มันเลี่ยนบอก
ไม่ถูก…”
“นัน่ สิ…ก็แปลกนะ ท่าทางคุณมาริโกะเขาก็ไม่ชอบอาหารจีน น้าเห็น
เขานัง่ เขีย่ ๆ คงจะเอาใจผัว…ผูห้ ญิงญีป่ นุ่ เรือ่ งเอาใจผัวต้องยกให้เขาอยูแล้
่ ว…”
“น้าว่าเขาสวยไหมคะ คุณมาริโกะ?”
“สวยสิ…ทัง้ สวย ทัง้ มีเสน่ห…
์ ท่าทางฉลาดด้วย” คำพูดนัน้ นิยมลึกซึง้
“เรียนจบอเมริกา ผัวเมียคงไปเจอกันทีโน่
่ น ไม่งัน้ ไม่มีได้กนั หรอก…มันยาก
ผู้ชายเป็นคนจีนไต้หวัน ท่าทางจะเคร่งประเพณีเสียด้วย…”
“แต่ปาว่าเขาสมกันดีนะคะ”
“ผู้ชายเขาก็หล่อดีนะ แต่ว่า…แหม…เขาเย็นดีเหลือเกิน…”
วกกลับไปที่โน่นอีก…
“เย็นๆ อย่างนี้คงโกรธใครไม่เป็น…”
“ก็โกรธแบบเย็นๆ ไงน้า…น่ากลัวนะ โกรธจับกระดูกเลย…ปาคน ไม่
เล่นด้วยหรอกคนแบบนี้ เขาเรียกว่าคนเลือดเย็นเผลอๆ ฆ่าคนได้…”
“ไอ้เราก็พูดบ้าๆ!”
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“ก็พูดไปงั้นละค่ะ…พูดไปเรื่อย…เขาไม่มาได้ยินเข้าเป็นใช้ได้…”
บ้านของน้าปรางค์เป็นบ้านจัดสรรสี่ห้องนอน ใหญ่โตสำหรับการอยู่
กับเด็กรับใช้สองคน ปาจรีย์นอนเล่นบนโซฟา ตามองร่างโปร่งของน้าเดิน
ไปเดินมา ชุดกลางวันกรุยกรายทำให้น้าดูอ้วนขึ้นมาหน่อย ผมสั้นกระจาย
ยุ่งเหยิงทำให้น้าเหมือนเด็ก
น้าดูเก๋…เหมือนอยูใน
่ วัยยีส่ บิ กว่าเสียมากกว่าจะเป็นสาวใหญ่อย่างนัน้
ถึงขนาดนั้นน้าก็ยังหาแฟนไม่ได้ น้าไม่มีใครเลย…
‘ผู้ชายดีๆ สมัยนี้หายาก…’ น้าให้เหตุผลอย่างนั้น ‘มีแต่คนไม่มีคุณภาพ มิหนำซ้ำยังเจ้าชู้ เอาเงินเราไปปรนเปรอเมียน้อยเสียอีก…’
เดีย๋ วนีเรื้ อ่ งเมียน้อยเมียหลวงเป็นเรือ่ งธรรมดาไปเสียแล้ว กลายเป็น
แฟชัน่ ทียอม
่ รับได้ และเห็นเป็นเรือ่ งธรรมดา เป็นความนิยมของสังคมเช่น
นั้น คนมีเมียน้อยถือเป็นสิ่งเก๋…เป็นสิ่งพิสูจน์ความสามารถอย่างหนึ่งของ
ผู้ชายไป คือมีคนต้องการตัวเอง…
ผู้หญิงจึงเป็นโสดมากขึ้น…และเป็นสุขมากขึ้นด้วย เผลอๆ ยอมไป
เป็นเมียน้อยเขาดีกว่าเพราะไม่ต้องคิดอะไรมาก มีคนเลี้ยงด้วย…
นั่นคือสิ่งที่น้าปรางค์คิดและพูดกรอกหูหล่อนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
‘จริงๆ นะปา…น้าเนีย่ …เห็นรวยๆ หยัง่ งี้ น้ายอมเป็นเมียน้อยเขาก็เอา
นะ ขอให้น้ารักเถอะ ยอมทุกอย่าง เป็นเมียหลวงเขามันช้ำใจนัก ก็จะเป็น
มันทำไมมีแต่ทะเบียนสมรสกับน้ำตา ตอนนี้ผู้ชายคนไหนมาบอกน้าว่าไม่มี
เมียน้อย น้าไม่เชือ่ เด็ดขาด จนกว่าจะพิสจู น์ให้ได้จริงๆ ก็รูว่้ าผูช้ ายเป็นอย่าง
นีแล้
้ วเราจะไปแต่งงานทำไมให้ช้ำ เผลอๆ มาเกาะเราเอาเงินไปเลีย้ งเมียน้อย
อีก ยิ่งซ้ำหนักเลยรูปนี้…’
ปาจรีย์มองตามร่างโปร่งนั้นไปเรื่อยๆ เห็นแววครุ่นคิดในดวงตาคู่นั้น
ซึ่งจะไม่เห็นบ่อยนัก…เพราะน้าไม่ใช่คนชอบคิด
จากนัน้ ก็หอบของขบเคีย้ วมานัง่ ใกล้ๆ ตาสีน้ำตาลมีแววฝันประหลาด…
“ปา…น้าว่า…มิสเตอร์ยังส์น่ะ เขาดูลึกลับน่าสนใจดีนะ…”
คราวนี้ปาจรีย์เงียบกริบ หล่อนหยิบมะม่วงใส่ปากเคี้ยวช้าๆ
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“น้า…สนใจเขาหรือคะ?”
ปรางค์ยักไหล่
“บอกไม่ถูก…เห็นครั้งแรกก็ทึ่งดี ชอบคนไม่พูดมาก เราจะได้พูดอยู่
คนเดียว…” คำพูดสุดท้ายติดตลกไป “ก็ชอบไปยังงัน้ คนต่างชาติ…พูดกัน
ไม่รู้เรื่องอีก ต้องมานั่งติวภาษาปวดหัว…”
ปาจรีย์ส่ายหน้าหัวเราะ
“เชื่อเลย น้าปรางค์นี่…เห็นเขาครั้งเดียว…”
“มันไม่สำคัญไม่ใช่หรือเห็นกีครั
่ ง้ บางคนเห็นร้อยครัง้ ก็ไม่สน…มันไม่
สน มันก็ไม่สนนา เรื่องแบบนี้…รึว่าไง?”
“โอ๊ย! ปาปวดหัว…ไม่ทราบหรอกค่ะ ปายังเด็กเกินไป…ไม่มีแฟน…
ไม่สนใครด้วย…”
“เราเป็นเด็กออกสวยสะ แล้วเป็นไง…หนุ่มไอ้ยุ่นไม่สนเรามั่งหรือ?”
“โธ่…พวกนัน้ เดินเหมือนควายหาย มองหน้าคนทีไ่ หนล่ะคะน้า…มอง
แต่ก้น!”
ต่างคนต่างหัวเราะชอบใจ ปรางค์รู้สึกคลายเหงา ปาจรีย์กลายเป็น
เพื่อนคุยที่สนุกคนเดียวที่ช่วยได้
“น้าคน…จะมีคนมาขอเดทเหมือนกัน แต่ขอโทษที แต่ละคนต้องให้
เขียนใบสมัครมาใหม่…ดร. มหาวิทยาลัยยังมีเลยนะ ใส่แว่นหนาสองนิว้ ไป
ไหนมาไหนต้องคลำไป…ยังงีมั้ นไม่ไหว แก่ตวั มา เราต้องช่วยเข็นอีก บาง
คนเป็นทหาร…มียศด้วย แต่พูดไม่หยุด พูดเป็นน้ำไหลไฟดับ น่าจะจ้างไป
หาเสียง! ผู้ชายหาความพอดีไม่ค่อยได้”
“ไอ้ที่ไม่พูดก็ไม่พูดเสียเลย อย่างมิสเตอร์ยังส์นั่นไงคะ น้าชอบเขา
เหรอ?”
“คนไม่พูดมีเสน่หนะ…”
์
ปรางค์ทำตาเข้มๆ ฝันๆ “มีปริศนาดี เราไม่รู้
ว่าเขาคิดอะไร เขาเรียกว่าคนน่าศึกษา ยิง่ หน้าปกสวยด้วย…ข้างในยิง่ น่าอ่าน
…น่าติดตาม…ไม่คิดหรือ?”
“ไปนัง่ อ่านอยูขั่ ว้ โลกเหนือเถอะค่ะ ยังงัน้ ไม่ไหว…เย็นๆ ยังงัน้ หนาว
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ตาย หนาวเยือกเลย ปาไม่เล่นด้วยคน ผูช้ ายเขาต้อง ‘วอร์ม’ ไม่ใช่หรือคะ
เราจะได้อบอุ่น…”
“น่าเบือ่ …คนวอร์มๆ” ปรางค์ถอนใจ “ไม่ชอบอยูแล้
่ ว คนมาเอาใจน้า
เผลอๆ ไล่เปิด เย็นอย่างนั้นถ้าละลายแล้วยิ่งกว่าภูเขาไฟระเบิด ตื่นเต้น!”
“ไม่กลัวเขาจะไหม้ตัวเองพองไปทั้งตัวหรือคะ?”
“ถ้ารักไม่แคร์นะ…ก็ไหม้ไปด้วยกัน”
ปาจรีย์ได้แต่ถอนใจ มองใบหน้านวลผ่องเก๋ไก๋ของอีกฝ่ายแล้วก็ว่า
“น้ายังมีสิทธินะ
์ คะ…น้ายังสาวสวย แต่กับผูช้ ายอืน่ ดีกว่า เขามีเมียแล้ว
…เผลอๆ มีลูก…น้าจะไปยุง่ กับเขาทำไมให้ปวดหัว…เผลอๆ เมียเขาหึง ปวด
หัวหนักเข้าไปอีก”
“น้าไม่ปอดเหมือนเรานี…
่ น้ามันสาวใหญ่ใจถึง” ปรางค์หัวเราะชอบใจ
“พูดไปพูดมา น้ายังไม่รูเลย
้ ว่าชอบเขารึเปล่า ก็แค่สนใจเท่านัน้ ยังไม่ได้ชอบ
เผลอๆ ลึกลงไปในความเย็นนัน้ ไม่มีอะไรให้น่าศึกษาเลยนอกจากขีเ้ ถ้าผุๆ…
เผลอๆ แหย…กลัวเมียหงอ…เผลอๆ ให้เมียเลี้ยง…โฮย…หลายเผลอ…”
“พูดแล้วอย่าเผลอได้เป็นดีทีส่ ดุ ค่ะน้า ปารักน้านะ…ปาห่วงน้าตายเลย
ถ้าไปยุ่งกับเขา น้ายังมีอนาคต…”
“วัยสามสิบห้าจะมีอนาคตอะไรล่ะ ปา” ตาคู่นั้นส่อแววเหงาเร้นลับ
“คนเด็กกว่าเขาก็ไม่ยุง่ กับเรา อายุเท่ากันเขาก็หันไปหาเด็ก ทีแก่
่ กว่าก็มีลูก
มีเมียแล้ว น้าไม่คิดถึงอนาคต…น้ามีทุกอย่างอยู่แล้ว…น้าขอความรักให้น้า
มีความสุขบ้างเท่านัน้ จะต้องมอดไหม้ไปบ้างก็ช่างปะไร ยังดีกว่าตายไปโดย
ปราศจากความรัก…”
ปาจรีย์รับฟังไปอย่างนั้น ไม่คิดด้วยว่าน้าจะจริงจังอะไร จนกระทั่ง
สองสามวันให้หลัง ฝ่ายนั้นก็โทร. มาชวนหล่อนไปเที่ยวไนต์คลับแห่งนั้น…
“ปาไปกับน้า น้าไม่กล้าไปคนเดียว ก็ไปเที่ยวสนุกๆ”
“อายุปาเข้าได้หรือคะ?”
“ไปเถอะน่ะ…น้าพาเข้าเอง มีเงินเสียอย่าง!”

๒
น้าปรางค์ดูสวยฉับไวในชุดมินิสเกิร์ตสั้นๆ สีทองสลับดำ มันทำให้ผิว
ของน้าดูผุดผาดขึ้นมาหน่อย น้าแต่งหน้าเข้มจนปาจรีย์ต้องทักว่า
“น้าแน่ใจแล้วหรือคะ?”
“อะไร?”
“เดี๋ยวคนถามหาราคา…”
ปรางค์หัวเราะชอบใจ หล่อนขับรถสวี้ดสะว้าดตามนิสัย
“บอกว่าราคาไม่มี…มีแต่ความพอใจ…”
และปาจรีย์ก็ถอนใจดังเฮือก
“นี่มีแผนอะไรรึเปล่าคะนี่?”
“ก็…แค่ไปดูไนต์คลับของเขาตอนกลางคืนว่ามันเป็นอย่างไร จะโรแมนติก
เหมือนตอนกลางวันไหม” ตาของหล่อนชวนฝัน
“แอบไปดูหน้าเขาด้วยหรือคะ?”
“ก็อยากจะรู้ว่ากลางคืน เขาจะเยือกเย็นเป็นขั้วโลกเหนืออยู่รึเปล่า
เท่านั้น…”
ภายในคลับยามค่ำคืน โอ่อ่าและคลาสสิกไปด้วยแสงไฟฉวัดเฉวียน
ปรางค์พาปาจรีย์เข้าไปได้ด้วยการตบเงินทิปคนเฝ้าประตูด้วยเงินก้อนหนึ่ง
ยังหัวค่ำอยูมาก
่
และมีผูค้ นบางตา ดนตรีวงใหญ่เล่นเพลงไม่โฉ่งฉ่าง
เกินไปนัก
ปรางค์สั่งเหล้ามาดื่ม และสั่งน้ำส้มสำหรับปาจรีย์
“สัง่ เหล้าให้ปามังก็
่ ไม่ได้” ตาดำใหญ่พราวพรายซุกซนไม่ต่างอะไรกับ
นกฮูก บรรยากาศตามสถานทีอย่
่ างนีมั้ นแปลก…เหมือนเดินเข้ามาตัวเปล่าๆ
และทิ้งความทุกข์เอาไว้ที่บ้าน
“น้าไม่สั่งนมสดให้ก็ดีแค่ไหนแล้ว…”
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ปรางค์มองไปรอบๆ เหมือนจะหาใครสักคน ก็มาโดยจุดหมายเดียวเท่า
นั้น หล่อนสนใจเขา…ยิ่งครุ่นคิดก็ยิ่งสนใจ ความเย็นจัดนั้นช่างจับหัวใจ…
ก็ไม่เคยเห็นผู้ชายบุคลิกนี้บ่อยนัก หล่อนชอบปริศนา…ใคร่รู้…และ
ใคร่ลอง
ร่างสูงยืนอยูที่ บาร์
่ เหล้าห่างไกลออกไป เหมือนกำลังคุยกับใครบางคน
หล่อนเห็นช่วงไหล่กว้างก้มๆ เงยๆ กับแก้วเหล้าในมือ
ปรางค์จำเขาได้…เขาช่างมีอิทธิพลดึงดูดไม่ว่าจะอยูที่ ไ่ หน…หล่อนก้ม
ลงกระซิบบอกปาจรีย์
“น้าเห็นเขาแล้ว…ประเดี๋ยวกลับมานะ…”
ปาจรีย์มองตามร่างโปร่งของน้าที่ลุกเดินไปที่จุดขาวๆ จุดนั้น น้าช่าง
จำเขาได้ในขณะทีหล่
่ อนจำไม่ได้ หล่อนมองเห็นน้าไปหยุดทักทาย และเขา
เอี้ยวตัวมามอง มีการจับมือ…เขาลุกขึ้นยืนสุภาพ และเลื่อนเก้าอี้ให้น้า
นั่งที่บาร์นั่นเอง
ปาจรีย์จิบน้ำส้มช้าๆ ตายังมองที่จุดนั้น เห็นเขาโน้มตัวลงคุย ช่วง
ไหล่กว้างเกือบจะบังน้าจนมิด…
“แล้วนี่พบกับมาริโกะรึยังครับ?”
ปรางค์อยากจะคิดว่าเสียงของเขาก็ทุ้มน่าฟัง…มันเป็นเสียงที่อบอุ่น
ไม่เหมือนสีหน้าและดวงตาของเขาสักนิด
“ไม่ได้นัดพบกันนี่คะ ก็แค่พาหลานสาวแวะมาเที่ยว” ปรางค์ยิ้มสวย
หล่อนมองไปรอบๆ ตัว “บรรยากาศดีมากนะคะ รู้สึกจะมีทางด้านหลังออก
ไปอีก…”
“อ๋อ…ทางโน้นเป็นห้องพิเศษ เผือ่ ใครอยากจะเล่นการพนันบ้าง อะไร
บ้าง เรามีเกมทุกอย่าง” เขาพูดเปิดเผย “ในนี้ไม่มีผู้หญิงหากิน คือต้อง
พาผูห้ ญิงกันเข้ามาเอง ส่วนมากเราจะมีแต่แขกฝรัง่ ต่างชาติเพราะค่าดืม่ ทีนี่ ่
แพงมาก คนไทยไม่นิยมเข้า”
“นั่นสิคะ…ดิฉันเห็นแต่แขกฝรั่ง บรรยากาศดี”
หล่อนมองตาเขายิม้ ๆ ในเงามืด เขาดูมปริ
ี ศนากว่าเดิม…มีเสน่หมาก
์
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กว่าเดิม แต่ก็ยังเย็นชาเช่นเดิม
“ภรรยาของคุณ…คุณมาริโกะ เธอเป็นคนสวยและเก่งมากนะคะ”
เขาเพียงแต่ยักไหล่…เกือบไม่แคร์และแยแส เกือบมองไม่เห็นความ
ผูกพันชื่นชมใดๆ
“ใครๆ ก็พูดอย่างนั้น…”
“ขอโทษ…คุณไม่มีบุตร…”
“เร็วเกินไปกระมังครับ เราเพิ่งแต่งงานกันได้ปีเดียว…”
“หรือคะ?” ปรางค์ครางเบาๆ
“ปกติผมก็ไม่คอ่ ยได้อยูเมื
่ องไทย แต่พักนีเห็
้ นว่าจะขยายธุรกิจ ผมก็
เลยอยู่นานหน่อย พอคุณพ่อของเธอมา ผมก็คงจะกลับไปอเมริกา ผมมี
ธุรกิจทางโน้นเหมือนกัน”
“หรือคะ…ดิฉันไม่เคยไปอเมริกา อย่างไกลที่สุดก็แค่ญี่ปุ่น ไม่แน่
อาจคิดอยากไปเที่ยว…ถ้าคุณจะกรุณาช่วยนำเที่ยว…”
เขาอึ้งไป…จากนั้นก็สบตาหล่อน มีแววระยับบางอย่างในดวงตา
“ผมไม่สู้ชำนาญนักในเรื่อง…นั้น…”
“หรือคะ?” ปรางค์ยิ้มเช่นกัน ตาของหล่อนเล่นเงากับแสงไฟมีแวว
ท้าทายใคร่รู้
“แต่ผมจะคิดดู…”
หล่อนกลับมาที่โต๊ะ หาปาจรีย์ตัวเบาหวิว
“ปา…น้าเสร็จแล้ว…รอบนี้ต้องเสร็จแน่ๆ!”
“อะไรคะ? เขาว่าไงบ้าง?” เด็กสาวตื่นเต้นไปด้วย และปรางค์ก็ก้ม
ลงกระซิบ
“น้าว่าน้าชอบผู้ชายคนนี้! น้าชอบเขาได้แน่ๆ”
“ทำไมคะ?”
“เขามีบางสิ่งบางอย่าง…”
“อะไรคะ?” ตาโตเบิกโพลง
“เขาเรียกว่า ‘เคมมิสตรี’้ ไง เป็นเด็กเป็นเล็กไม่รูเรื้ อ่ งหรอก มันเป็น
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กระแสพิเศษ…”
“กระแสอะไรคะ?” ศีรษะก้มต่ำมาอีก
“เออ…” ปรางค์เบือนหน้าหนี “พูดกับเราไม่รู้เรื่อง จะพูดไปทำไม”
“พูดเหมือนตัวเองรู้ไปเสียหมด…”
“น้าอ่านหนังสือมาก น้ารู้สิ…” ตาของหล่อนระยับ “น้าชอบเขา…
น้ารักเขาได้ด้วย น้าว่า”
“เย็นจับใจอย่างนั้นน่ะหรือคะ?”
“ท้าทายดีออก จะหลอมให้ละลายเลย! เขาก็คงเดารูเหมื
้ อนกันว่าน้า
สนใจเขา…”
“ตาย…” ปาจรีย์ตกใจกลัว “คุณมาริโกะรู้เข้า…”
“เขาจะรู้ได้ยังไง…ปา…น้าให้เบอร์โทรศัพท์เขาไปด้วย พูดเป็นเชิงว่า
มีธุระอะไรก็ติดต่อถึงน้าได้…”
“เขาจะโทร. หรือคะ?”
“เขาจะต้องโทร.!” ปรางค์พูดเชื่อมั่น “น้ารู้ว่าเขาก็เป็นผู้ชายที่ชอบ
ท้าทายเหมือนกัน ผู้ชายคนนี้ไม่แหย…เขาอาจจะเย็น แต่เขาไม่แหย…ถ้า
ไม่เชื่อปาก็คอยดูไป…”
เขาผ่านมาทีโต๊
่ ะเมือ่ ดึกมากแล้ว มีรอยยิม้ จางๆ ทีมุ่ มปาก ขณะทรุด
กายลงนั่งด้วย
“ให้ผมสั่งเหล้าเลี้ยง…”
ใบหน้าขาวจัดดูโพลนท่ามกลางแสงไฟสลัว คิว้ เข้มเฉียง และตาเข้ม
สีดำสนิทเป็นประกาย รอยยิ้มนั้นทำให้เขาดูแปลกตา เขามองปาจรีย์แล้ว
เลิกคิ้วเมื่อเห็นหล่อนจิบน้ำส้ม
“หลานสาวต้องน้ำส้มเท่านั้นค่ะ” ปรางค์พูดยิ้มๆ ชอบตาของเขาที่
มีรอยยิม้ มันดูมีเสน่หและ
์ ไม่มึนชาเหมือนเดิม “อายุยังไม่ถึง ต้องพาหลบ
เข้ามา…”
เขามองหน้าหล่อนอีกครั้ง คราวนี้มีท่าแปลกใจแต่ก็ไม่พูด…
ปาจรีย์เข้าใจแล้วว่า เหตุใดน้าปรางค์จึงมีทีทา่ ชอบเขา ปริศนานัน่ เอง
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…เขาเป็นคนมีปริศนาในทุกการเคลือ่ นไหว แม้กระทัง่ นัง่ สูบบุหรีเงี่ ยบๆ เช่น
นั้น
“ตกลงคุณเลยไม่เจอมาริโกะ…” เขาพูดลอยๆ “ดูเหมือนว่าจะไม่อยู่
เสียด้วย”
“วันหลังดีกว่าค่ะ วันนี้ไม่ได้นัดไว้” ปรางค์พูดชายตานิดๆ หล่อนมี
ดวงตาเจ้าชู้ที่ปาจรีย์เองก็เพิ่งสังเกตเห็น
“เรื่องที่ดิน คุณตกลงที่จะขาย?” เป็นคำถามเรียบกว่าเดิม
“ค่ะ…ทำไมคะ รึคุณว่าแพงเกินไป” หล่อนหยั่งเสียง
“คุณรู้ราคาของคุณ มาริโกะค่อนข้างจะเป็นนักธุรกิจสักหน่อย คุณ
อย่ายอมเสียผลประโยชน์มากนักเป็นใช้ได้…”
***
ปรางค์ขับรถเงียบตลอดทางที่กลับบ้าน มันเป็นความเงียบที่ลึกซึ้ง…
“น้าปรางค์คิดยังไงคะ?” ปาจรีย์ถามแผ่วเบา “เขาแปลกอยูนะ…แทน
่
ที่จะห่วงเมีย กลับมาห่วงผลประโยชน์ของเรา…”
“น้าต้องรักผู้ชายคนนี้…ปา” เป็นคำพูดล้ำลึก “ทนไม่ได้แล้ว…ถึง
อย่างไรก็ต้องรักเขา เป็นเมียน้อย…เมียเก็บ…ทางผ่าน…เป็นอะไรก็ต้องเอา
แล้วนะ”
ปาจรีย์ตกใจ
“น้านี่เป็นเอามาก…”
“ก็ไม่เคยเห็นผู้ชายอย่างนี้…ไม่ทันไรหลงแล้ว”
“เขาอาจไม่ใช่อย่างที่น้าคิดก็ได้นี่คะ…”
“น้าไม่แคร์หรอกว่าเขาจะเป็นอย่างไร…น้ารู้จักเขาแค่นี้…มีใจให้เขา
แค่นกี้ ็เกินพอ”
ปาจรีย์พูดอะไรไม่ออก เพราะรู้จักน้าสาวดีกว่าใครหมด น้าปรางค์
ตามอารมณ์ตัวเองมาแต่ไหนแต่ไร ดื้อรั้น…จะเอาอะไรก็ต้องเอาให้ได้ ไฟ
กองนี้ไม่อาจดับไปได้โดยง่าย…
น้าปรางค์มาส่งหล่อนที่บ้าน…มองหล่อนตาระยับ
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“แล้วน้าจะโทร. มาคุยด้วย จะโทร. มาส่งข่าว…”
ปาจรีย์เข้าบ้านเหงาๆ เริม่ ห่วงน้าสาวคนเดียวจับใจ…น้าคิดจะทำอะไร
อยู่ เหตุใดน้าจึงไม่คิดให้ไกลกว่านี้…
แม่โทร. มาจากญี่ปุ่น…
“เราหายไปไหนมา กลับเอาป่านนี้ แม่โทร. มาตัง้ หลายเทีย่ ว” เสียง
แม่ต่อว่ามาตามสาย
“น้าปรางค์พาไปเที่ยวไนต์คลับค่ะ”
“ต๊าย!” แม่กรี๊ดกร๊าด “น้าปรางค์นี่ไม่ไหวเลย พาหลานเข้าบาร์เข้า
คลับ! เขาคิดยังไงของเขา ก็ไม่เคยเห็นเที่ยว”
“ก็คลับของคุณมาริโกะน่ะค่ะแม่…น้าปรางค์เขาอยากไปดู”
“อ๋อ…เหรอ? แล้วเรื่องขายที่ขายทางไปถึงไหนแล้ว”
“คงขายกระมังคะ…ยังไม่ตกลงกันมัน่ เหมาะ น้าปรางค์เรียกยีส่ บิ ล้าน
เขาต่อเหลือสิบห้า…”
“ถูกตายเลย…บอกน้าเขาอย่าไปขาย”
“ตอนนี้น้ากำลังคิดค่ะ ไม่แน่อาจจะขาย เพราะน้ากำลังร้อนเงิน…”
“คุณมาริโกะเขามีเงินลูก พ่อเป็นเศรษฐีใหญ่ทีเดียวของที่นี่ เอ่ยชื่อ
มิสเตอร์ซาโตะ ใครๆ ก็รู้จัก เขาซื้อกาสิโนที่ลาสเวกัสเอาไว้แห่งหนึ่งด้วย
ตลาดการค้าของเขาใหญ่มาก แม่ถึงได้แนะนำคุณมาริโกะให้ไป รู้ว่าเขามี
เงิน”
“โครงการของเขาใหญ่มากค่ะแม่ จะทำโน่นทำนี่…”
“ก็นั่นแหละ…ช่างเขาเป็นไรไป เราเอาเงินไว้ก่อน บอกน้าว่าอย่าไป
ยอมขาดทุน ร้อนเงินก็ทนเอา ต้องมีชัน้ เชิงหน่อย คุณมาริโกะเขาหัวการค้า
มากนะ…”
“ไม่เหมือนมิสเตอร์ยังส์ สามีนะคะแม่ ปาว่าเขาเป็นคนไม่เลวหรอก
เขายังเตือนน้าปรางค์ว่าอย่าเสียผลประโยชน์…ตลกไหมล่ะคะ?”
“เขาเพิ่งแต่งงานกัน พ่อคุณมาริโกะก็ไม่ชอบ อ้างว่าไม่ใช่คนญี่ปุ่น
ด้วยกัน ข้างลูกสาวก็หลงรักเขาตั้งแต่อยู่อเมริกา เขาเรียนมาด้วยกัน”
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“แม่เห็นเขา…แม่ว่าเขาเป็นคนยังไงคะ? ปาว่าเขาเป็นคนแปลกๆ”
“ก็เฉยๆ ดี”
“ไม่เฉยหรอกค่ะ…เย็นสนิททีเดียว เย็นจนน่ากลัว น้าปรางค์ก็คิด
เหมือนปา”
“ไปสนิทอะไรกับเขานักหนา” แม่เริ่มเป็นห่วง
“น้าปรางค์สิคะ…ไปชอบเขา คุณแม่เตือนบ้างก็ดนะ
ี คะ ปาน่ะพูดอะไร
ไม่ได้หรอก เพราะปาเป็นเด็ก”
ทางโน้นนิ่งไป
“เกิดอะไรขึ้น?”
“ถามน้าเองเถอะค่ะ น้าปรางค์คงไม่ปิดคุณแม่หรอก ช่วยกันดึงๆ น้า
หน่อย ปาละห่วง…”
เหตุนี้ปรางค์จึงนั่งรับโทรศัพท์ฟังเทศน์จากพี่สาวเป็นชั่วโมง
“พี่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร…ผู้ชายคนนี้ ถ้าคุณมาริโกะไม่มีเงินก็คงไม่ยุ่ง
ด้วย แม่คุณมาริโกะมาบ่นให้พี่ฟังหมด เขาก็ไม่อยากให้ได้กัน…”
“แสดงว่าผูช้ ายคนนีต้้ องมีดีสิคะ ลูกสาวเศรษฐีจึงไปหลงเขา” ปรางค์
กลับมองไปในแง่นั้น “ถ้าไม่มีดีแถมจนด้วย ใครก็คงไม่เอา…”
“ไม่ใช่หน้าทีของ
่ เธอจะต้องไปสืบดูว่าเขามีดีอะไรบ้าง…เขาแต่งงานแล้ว
ก็แล้วกัน”
ปรางค์หัวเราะชอบใจ หล่อนนอนคุยอยู่บนเตียงกว้างที่อ่อนนุ่มและ
เวิ้งว้าง ทุกทิศคือความว่างเปล่า
“ปรางค์แค่สนใจเท่านั้นค่ะ ไม่จริงจังอะไร ยายปาไปพูดอะไรบ้าง?”
“ก็ห่วงน้าไปตามเรื่องตามราว”
หญิงสาวได้แต่ยิ้ม
“ปรางค์รู้ว่าปรางค์ทำอะไรไป ก็คงพูดได้แค่นี้”
ก็ยังคงเป็นหล่อนทีดื่ อ้ รัน้ อยูตาม
่ เดิม ปรางค์ไม่คิดว่าตัวเองทำอะไรผิด
มันก็แค่อยู่ในความคิด มันอาจไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นจริงจังเลยก็ได้…
แต่หล่อนก็มีสิทธิ์ที่จะฝันเพื่อทำให้วันคืนอ้างว้างว่างเปล่าของตนเอง
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เต็มขึ้นมา จะแปลกอะไร หากหล่อนจะฝันไปถึงเขา…
รู้ว่าผู้ชายลักษณะนั้นจะไม่ผ่านเข้ามาในชีวิตง่ายนัก คนที่จับความ
สนใจของหล่อนเอาไว้ได้ทัง้ หมดในเวลาอันแสนสัน้ เขามีอะไรหลายอย่างใน
ตัวที่น่าศึกษา
หล่อนคอยโทรศัพท์จากเขา…คิดว่าเขาจะโทร. มา แต่เขาก็ไม่โทร. รึ
ว่าหล่อนคาดการณ์ผิดอีก…ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาเดาไม่ออก…
ปาจรีย์ก็นัง่ มองน้าสาวนัง่ โยนก้อนหินลงสระน้ำหลังบ้านทีละก้อนอย่าง
ใจลอย…น้ามานัง่ ทัง้ วันไม่พูดอะไร สวมชุดวายน้ำ แต่ก็ไม่เห็นลงไปเล่นน้ำ
ตาสีเข้มดูครุ่นคิด
“เขาไม่โทร.” เป็นเสียงปนถอนใจยาว “ก็เขาว่าจะโทร.”
“ก็ไม่ได้บอกไม่ใช่หรือคะว่าจะโทร. เมือ่ ไหร่…อาจจะเป็นปีหน้า” ปาจรีย์
นั่งอ่านหนังสือบนเก้าอี้หวาย และน้าก็มองตาขุ่น
“อย่ายวนนะ…น้ากำลังอารมณ์ไม่ดี”
“เขาไม่โทร. น้าก็โทร. ถึงเขาหมดเรื่อง…รู้เบอร์เขาไม่ใช่หรือคะ?”
“มันไม่เหมือนกัน เขาโทร. มากับเราโทร. ไป มันไม่เหมือนกัน…”
ปรางค์ถอนใจลึก เรียวปากหุบสนิท มองหลานสาวก็เห็นนั่งอ่าน
หนังสืออย่างมีความสุข เหมือนไม่สนใจกับอะไรทั้งโลก
“ถ้าน้าโทร. ไป…ก็เหมือนน้าวิ่งไล่จับเขา”
“ก็น้าจะจับเขาจริงไหมล่ะคะ?” ปาจรีย์ย้อน
“เราต้องมีชั้นเชิงให้ดูเหมือนกับว่า เขากำลังจับเราสิ”
“โอ๊ย!” เด็กสาวร้องลั่น “ปาปวดหัวเรื่องพวกนี้ มาเล่นเกมกันอยู่
ทำไมคะ”
ปรางค์นิง่ คิด…นัน่ สิ…มาเล่นเกมกันอยูทำไม…ก็
่
ในเมือ่ หล่อนสนใจเขา
เขาอาจชอบความตรงไปตรงมามากกว่าก็ได้ก็เพราะว่าเขาเป็นคนเย็น เรื่อง
ที่เขาจะวิ่งไล่ตามหล่อนอย่างพลุ่งพล่าน มันคงเป็นไปไม่ได้…
เขามีสไตล์ของเขา…และถ้าเพียงแต่หล่อนจะตามสไตล์ของเขาไป…
หล่อนตัดสินใจโทร. ถึงเขา…

๓
ยังส์รับโทรศัพท์…
ไม่แปลกใจจนนิดเดียวเมือ่ รูว่้ าเป็นหล่อน…เพราะเขารูว่้ าหล่อนจะต้อง
โทร. มา…อาจจะช้าหรือเร็ว…แต่หล่อนจะต้องโทร. มา…
เขานั่งรับโทรศัพท์บิดขี้เกียจอยู่ในห้องพักส่วนตัว ตามองออกนอก
หน้าต่างกระจก สูสระว่
่ ายน้ำสีฟ้าทีเห็
่ นในระยะไกล มาริโกะกำลังเล่นน้ำอยู่
ที่นั่นพร้อมเพื่อนฝูงอีกสองสามคน…
“รบกวนคุณรึเปล่าคะนั่น?” เสียงของหล่อนอ่อนใสมาตามสาย
“เปล่านี่ครับ…แต่ถ้าคุณมีธุระจะคุยกับมาริโกะผมจะตามให้”
“อยากคุยกับคุณค่ะ” เป็นคำพูดที่อ่อนเบา
และเขาก็จุดบุหรี่สูบ
“อ้อ!”
“ดิฉันมาคิดถึงคำพูดของคุณในคืนนั้น เรื่องขายที่…และคุณเตือนให้
ดิฉนั รักษาประโยชน์ของตัวเอง มันทำให้ดิฉนั ทึง่ …ไม่คอ่ ยเข้าใจคุณเท่าไหร่”
“อย่าพยายามทำความเข้าใจเลยคุณ…เพราะไม่คอ่ ยมีใครเข้าใจผมเท่า
ไหร่นักหรอก ทีผม
่ พูดไปคืนนัน้ ก็ด้วยความจริงใจ เพราะผมรูว่้ ามาริโกะเขา
เป็นอย่างไร…”
“เป็นอย่างไรคะ?”
คราวนี้เขาอึ้งไปอึดใจ
“คงไม่สมควรกระมัง ถ้าผมจะวิจารณ์เมียของผมให้ใครฟัง…”
“โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนแปลกหน้า…” ปรางค์ต่อให้
หญิงสาวหัวเราะคิกมาตามสาย
“ดิฉันว่าคุณเป็นคนแปลกดี…เป็นคนน่าศึกษา…”
“อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้…ถ้าผมเป็นหนังสือเนื้อหาข้างในก็อาจไม่มี
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อะไรเลย นอกจากความไร้สาระว่างเปล่า…”
“ให้เป็นการวินิจฉัยของคนอ่านจะไม่ดีกว่าหรือคะ?”
เขายิ้มกับโทรศัพท์ ตารื่นรมย์นิดๆ ควันบุหรี่กรุ่นกระจายไปทั่ว
“คือคุณสนใจใคร่ที่จะอ่าน…”
“ดิฉนั เป็นคนอย่างนัน้ เสียด้วยสิคะ นีพู่ ดถึงกรณีทีว่่ า…ถ้าเป็นไปได้…”
“ไม่แปลกอะไรนี่ฮะ…อาหารค่ำสักมื้อเป็นไง วันไหนว่างๆ สักวัน”
“ตกลงค่ะ…เมื่อไหร่ดีคะ?”
“ทำไมไม่ให้ผมโทร. ไป…” คำพูดนั้นเน้นหนักนิดๆ เหมือนจะเตือน
ให้หล่อนรู้ว่าอะไรเป็นอะไร…
“ค่ะ…ฉันจะคอย…”
คอย…ยังส์จุดบุหรี่มวนใหม่หลังจากวางหูโทรศัพท์ลงแล้ว
คอย…เขาเคยได้ยินคำนี้จากไหนนะ? คำว่า…ฉันจะคอย!
อ้อ! จากมาริโกะ…ตอนเดทหล่อนแรกๆ และเขาก็ปล่อยให้หล่อน
คอยจริงๆ…คอยจนเลือดในกายของหล่อนเดือดเต้นเร่า เขาจึงติดต่อไปถึง
หล่อน…
ผู้หญิง…เหมือนกันทุกคน…ไม่ต่างกันสักนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระหว่างผู้หญิงคนนั้นกับมาริโกะ…เขาเห็นตาร้อนวับๆ ของหล่อนในบาร์ตอน
พบกันครั้งต่อมา และรู้ว่าหล่อนกำลังมีจุดมุ่งหมาย…
มาริโกะขึน้ จากน้ำ ผิวสีขาวอมชมพูของหล่อนดูผุดผ่องท่ามกลางแสง
แดดจ้า
ผูห้ ญิงคนนี…
้ ทีเขา
่ ยอมแต่งงานด้วย…ไม่ใช่เพราะความรัก…และไม่ใช่
เพราะฐานะร่ำรวยของหล่อน…แท้จริงไม่ใช่เพราะอะไรเลย…
เขาแต่งก็เพราะหล่อนเป็นคนเดียวทีอยู
่ ่ ‘ทีนั่ น่ ’ และจับจองเป็นเจ้าของ
เขาตลอดกาล ไม่ว่าจะหันไปทางใด หล่อนก็จะอยู่ ‘ทีนั่ น่ !’ จนมันกลายเป็น
ความเคยชินเสียแล้วที่ว่าเขาต้องมีหล่อนอยู่ในชีวิต…
เขาแกะหล่อนไม่หลุด…
หล่อนสวย…ฉลาด…คล่องตัวในเรื่องธุรกิจเต็มไปด้วยชั้นเชิง หล่อน
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เป็นนักทำ…ในขณะทีเขา
่ เป็นนักคิด และไม่ได้คดิ ในเรือ่ งเดียวกับหล่อน เหตุ
นี้มันจึงเป็นโลกสองโลกที่หมุนกันคนละทิศทาง ยิ่งนานวันก็ยิ่งหมุนห่างไกล
กันออกไปทุกที…
และเขาก็อยากหลุดไปจากแรงเหวี่ยงนั้นสู่ความเป็นอิสระอีกครั้ง…
แต่มันก็ไม่ง่าย…มาริโกะไม่เคยทำให้อะไรง่ายสำหรับเขา เขาอยู่ใน
สายตาของหล่อนอยู่ตลอดเวลา จะว่าครอบงำก็ย่อมได้ และเขาเองก็เริ่ม
อึดอัด…
เสียงโทรศัพท์ดังวาน และยังส์ก็เอื้อมมือไปรับสาย…
“ฮัลโหล…”
บิดาของหล่อนนั่นเอง…ฝ่ายนั้นโทร. ทางไกลมาจากญี่ปุ่น
“มาริโกะไม่อยู่?”
“ไม่อยู่ครับ…” ตอบ…แต่ตามองหล่อนกระโดดน้ำเล่นอยู่ห่างไกล
“เรื่องซื้อที่ทางไปถึงไหนแล้ว?” เป็นคำถามห้วนๆ เขารู้ว่าซาโตะไม่
ชอบหน้าเขา เช่นเดียวกับที่เขาไม่เคยชอบหน้าฝ่ายนั้น
“รายสุดท้ายนี้ยังไม่ตกลงอะไรกันครับ…เห็นเกี่ยงเรื่องราคา ที่อื่น
ยินยอมตกลงกันหมดแล้ว…”
“ทำไมไม่ยอมจ่ายไป…เขาเรียกร้องเท่าไหร่ก็ให้ไป ซื้อในนามของ
ตัวแทนคนไทย โปรเจ็กต์อันนี้ต้องเสร็จโดยเร็ว มันจะเป็นบ้านจัดสรรที่
สมบูรณ์แบบ คนงานญี่ปุ่นจะต้องเดินทางไปเมืองไทยเร็วๆ นี้ เขาต้องการ
ที่พักเป็นสัดส่วน บริษัทยังขาดคนงานมากมายเหลือเกิน เราจะสร้างศูนย์การค้าในนัน้ …โรงเรียนภาษาญีป่ นุ่ ทุกอย่างจะเหมือนบ้านเรา…เร่งมาริโกะ
ให้จัดการโดยเร็วด้วยก็แล้วกัน”
โปรเจ็กต์อันนี้ เขาเพิ่งมารับรู้ระยะหลังตอนมาเมืองไทย ซาโตะมี
หุ้นส่วนกับธุรกิจใหญ่โตหลายแห่งที่นี่ เขาเป็นหุ้นส่วนใหญ่และใช้กำลังเงิน
เข้าหนุน ไม่มีการออกหน้าออกตา…แต่ธุรกิจการเงินถูกเขาควบคุม…ศูนย์การค้าใหญ่ๆ…บริษัทการเงินมีชื่อเสียง ทุกหนแห่งถูกแทรกซึมไปทีละเล็ก
ละน้อยจนแทบไม่รู้สึกตัว
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ยังส์มองเห็นอนาคตของประเทศเล็กๆ และด้อยพัฒนาประเทศนี้…
จินตนาการกว้างไกลของเขาทำให้เขามองเห็นทุกอย่าง ไม่ต้องมีคนมาพูด…
ไม่ต้องมีการอธิบาย เขาใช้ความรู้สึกของตัวเอง…
ไม่ช้าไม่นานฐานที่ถูกน้ำเซาะนี้ก็จะพังทลาย คนไทยจะมีสภาพเป็น
เพียงทาสทางเศรษฐกิจของชาติอื่น ประเทศอาจมีวัตถุก่อสร้างและความ
เจริญใหม่ๆ ฉาบหน้าให้หลง…แต่ลึกลงไปก็คือสภาพของความเป็นทาสที่ดิ้น
ไม่หลุด…
แทบไม่มีเวลาอะไรสำหรับการแก้ปัญหานี…
้ ประเทศกำลังจะถูกกลืนกิน
ตามกฎ ปลาใหญ่กินปลาเล็กมิหนำซ้ำ ปลาใหญ่ตัวนั้นยังเป็นปลาตะกละ
ตะกลามที่ไม่รู้จักอิ่ม…
อเมริกาเองกำลังตืน่ ตัว สินค้าจากญีป่ นุ่ ตีตลาด ในขณะทีสิ่ นค้าตัวเอง
ไม่อาจหลอกขายใครเขา แหล่งเงินใหญ่ๆ ถูกครอบคลุม องค์การธุรกิจสำคัญ
ถูกกลืน…
ด้วยอำนาจเงินเยนที่เหนือกว่า…
ประเทศเล็กๆ ที่พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองอย่างยับเยิน กำลัง
หาทางแก้เผ็ดสงครามในมาดใหม่…นัน่ คือสงครามเศรษฐกิจ มันเป็นสงคราม
ที่ไม่มีการตายและสูญเสียเลือดเนื้อร้าวฉาน แต่สิ่งที่สูญเสียมันเหนือกว่า
ชีวิต…เพราะสิ่งนั้นคือศักดิ์ศรีของประเทศและความเป็นคน…มันเป็นความ
ตายที่เหนือกว่าความตาย…
เขารู้ถึงความหวาดกลัวนี้ของชาวอเมริกัน แต่ในเมื่อเงินพูดได้…
ศักดิ์ศรีก็ถูกกลืน นั่นคือปัญหาที่ประเทศทุนนิยมกำลังประสบ…
ยังส์สูบบุหรี่มวนใหม่ เขามองไปแสนไกลก็เห็นมาริโกะกำลังโบกมือ
แยกย้ายกับเพื่อนฝูง…
หล่อนเข้าบ้าน…ผมเผ้าเปียก และรอยยิ้มกระจ่าง
“ชวนไปเล่นน้ำด้วยก็ไม่ไป…”
“คุณพ่อคุณโทร. มา…” เขาพูดเรียบๆ ไม่ได้มองหล่อน แต่นั่งใน
อิริยาบถเดิม
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“หรือคะ…ว่าไงบ้าง?”
มาริโกะเช็ดผมด้วยผ้าขนหนูในมือ ตามองเขา
“ถามเรื่องที่ทางที่คุณจะซื้อ…ว่าไปถึงไหนแล้ว…”
“ฉันจะเกี่ยงให้เหลือสิบห้าล้าน…”
“คุณซือ้ ทีอื่ น่ ๆ มาตัง้ หลายร้อยล้าน เป็นพันล้านแล้วมัง้ !” เขาประชด
“เงินแค่ไม่กี่ล้าน ทำไมจะต้องมาเกี่ยงด้วย”
“คุณก็รู้นิสัยฉัน” หล่อนหัวเราะรื่นไม่ถือสา “ฉันจะต้องได้เปรียบใน
ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ใช่เรื่องเงินแค่นั้น…มันเป็นเรื่องของความรู้สึก…คุณคง
เข้าใจ…”
หล่อนทรุดกายลงนั่งไขว่ห้าง และจุดบุหรี่สูบตา หรี่ลงน้อยๆ
“คิดว่าเขาต้องยอม…ไม่มีปัญหา สืบรู้มาว่ากำลังร้อนเงิน…ได้ลดอีก
ห้าล้าน ฉันซื้อรถโก้ๆ ให้คุณอีกคัน อยากได้อะไรคะ?”
เขาสบตาหล่อนนิง่ ๆ หล่อนพยายามทุกวิถทาง
ี ทีจะ
่ เกีย่ วเขาเอาไว้ด้วย
วัตถุในชีวิต ของใช้แพงๆ…นา{ิกาเรือนหนึ่งซื้อบ้านได้ทั้งหลัง วันเกิดปีนี้
สั่งตัดรองเท้าให้ใหม่ พิเศษคู่ละแสน!
นัน่ คือหล่อน…เหมือนจะรูว่้ าลึกลงไปในตัวเองหล่อนไม่มีอะไรเลยทีจะ
่
ผูกมัดเขาเอาไว้ได้…
“ทำไมต้อง…ลำบากลำบนถึงขนาดนั้น!” คำพูดนี้ลึก…และเขาก็รู้ว่า
ไม่มีวันที่หล่อนจะเข้าใจมัน
“ฉันรักคุณนี่คะ” หล่อนยิ้มเก๋ “คุณเป็นผู้ชายคนเดียวที่ฉันจะรักได้
คนเราลองรู้อย่างนั้นแล้วก็ต้องทำทุกอย่างใช่ไหมคะ? ฉันก็รู้ว่าคุณไม่ได้รัก
อะไรฉัน คุณเป็นคนเย็นเกินไป…แต่จะแปลกอะไร ในเมื่อฉันรักคุณ และ
ฉันก็ได้คุณมา…”
ยังส์เกือบทนฟังไม่ได้…
มันเหมือนเขาเป็นวัตถุอะไรสักสิ่งหนึ่งที่หล่อนจะต้องทุ่มเทเพื่อครอบ
ครองเป็นเจ้าของ ยิ่งวัน เขาก็รู้แง่คิดที่หล่อนมีต่อเขา
หล่อนอยูใน
่ โลกของวัตถุแต่เพียงอย่างเดียว หล่อนถูกสอนมาเช่นนัน้
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ในความกระด้างหล่อนยังมีความปรารถนา…และหล่อนก็เรียกความปรารถนา
ฉาบฉวยนั้นว่าความรัก แท้จริง หล่อนไม่เคยรักเขา…และไม่เคยรักใคร…
หล่อนมีแต่ความอยากได้!
เด็กผู้หญิงตัวน้อยเห็นตุ๊กตาในตู้โชว์ที่ตนเองปรารถนา ย่อมจะดิ้นรน
ไขว่คว้า แผลงฤทธิ์เพื่อให้ได้มา…หล่อนทำเช่นนั้นกับบิดาของหล่อน ยาม
ต้องการแต่งงานกับเขา…
บัดนี้เขาคือตุ๊กตาในมือของหล่อน ที่หล่อนคิดว่าจะจับไปตั้งตรงไหน
ก็ย่อมได้…หล่อนเป็นเจ้าของเขา…
ก็อาจจะใช่ ถ้าเขาไม่มีวิญญาณอิสระ…ยังส์เป็นคนอิสระ เขาเป็นเขา
…และหล่อนก็ฉลาดพอที่จะครอบครองเขาโดยให้เขารู้สึกว่าเขายังเป็นเขา…
อิสระนี้ถูกปล้นไปทีละนิด และบัดนี้เขาก็เริ่มรู้ตัว…
“คือคุณเห็นผมเป็นวัตถุ” เขาพูดยิม้ ๆ พร้อมควันบุหรีที่ เป่
่ าออกจากปาก
“ถ้าฉันเป็นวัตถุ แล้วคุณจะเป็นอะไรล่ะคะ?” ย้อน “วัตถุเหมือนกัน
ก็ต้องดึงดูดกัน”
“คุณรู้ได้ยังไงว่าผมเหมือนคุณ?”
หล่อนหรี่ตามองเขา…
“ถ้าไม่เหมือนคุณคงไม่อยู่กับฉัน”
“คนอยู่ด้วยกัน ไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนกัน…ผมรู้ตัวว่าผมเป็นน้ำ
ผมอยู่กับอะไรก็ได้ แล้วคุณคิดว่าคุณเป็นอะไร?”
หล่อนมองเขายิ้มๆ
“คุณคิดว่าฉันเป็นอะไรล่ะคะ?”
เขามองหล่อนนิ่งๆ แล้วก็ไม่มีคำตอบ…
“ผมรู้เพียงว่าคุณไม่ใช่ไฟ…”
“ทำไมคะ?”
“ถ้าคุณเป็นไฟ คุณก็คงเผาผมไม่เหลือ…”
“แต่คุณคือน้ำแข็ง…”
“คุณก็ไม่ได้ทำให้ผมละลายเช่นกัน…”

ขึ้นอยู่กับกาลเวลา
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หล่อนหัวเราะขัน
“สรุปก็คือฉันไม่ใช่ไฟแน่ๆ งัน้ เป็นอะไรดีคะ? ไม้? ไม้ลอยน้ำ…เบา
ไป ไม่ดี…เป็นเหล็กไหล…”
คราวนี้ตาของหล่อนเข้ม
“ฉันอยากเป็นเหล็กไหล…”
“ถ้าผมเป็นน้ำแข็งขึ้นมา คุณก็ทนความหนาวของตัวเองไม่ได้อีกนั่น
แหละ…”
“ถ้าเพียงแต่คุณจะทำตัวเป็นน้ำ ที่มีอุณหภูมิอบอุ่นและพอเหมาะ…”
ตาของหล่อนอ่อนหวานเล็กน้อย “ได้ไหมคะ? ฉันว่าคุณแปลกไป…ห่างเหิน
เหมือนกับว่า มีเกราะอะไรมาหุม้ คุณเอาไว้ตลอดเวลา และฉันก็มองไม่เห็น
คุณอีกต่อไป…”
“แล้วแน่ใจหรือว่าคุณเคยเห็นผม…แน่ใจหรือว่าคุณเคยรู้จักผมอย่าง
แท้จริง…”
มาริโกะมองเขาลึกซึ้ง
“ฉันอาจรักคุณเพราะเหตุนีก็้ ได้…เพราะฉันไม่เคยรูจ้ กั คุณอย่างแท้จริง
…ทำไมไม่ให้ฉันรักคุณอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่า…”
“จนกว่า…” เขาเลิกคิ้ว
“จนกว่าคุณจะไม่ต้องการฉัน…”
“จนกว่าคุณจะต้องการไม่ให้ผมต้องการคุณ” เขาแก้ประโยคนัน้ เสียใหม่
“คุณอยูกั่ บความต้องการ ในขณะทีผม…อยู
่
ด้่ วยบางสิง่ บางอย่างนอกเหนือไป
จากนั้น”
“อะไรคะ? ความรัก…”
“ผมไม่เคยมีความรัก” คำพูดนีเกื
้ อบกระด้างแต่แก้เสียใหม่ว่า “เกือบ
ไม่เคยมีความรัก…”
“สักวันคุณอาจไปเจอไฟที่หลอมละลายคุณก็ได้…ใครจะรู้…จริงไหม
คะ?”
***
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ปาจรีย์ต้องมานัง่ รับรูค้ วามในใจของน้าปรางค์อีกแล้ว ฝ่ายนัน้ แวะมา
ที่บ้าน ร้อนรุ่ม…
“น้าโทร. ถึงเขา…”
“หรือคะ?” ปาจรีย์ตื่นเต้น “เขาว่าไงบ้างคะ?”
“เราคุยกันทางโทรศัพท์…ปา…ผูช้ ายคนนีเก๋
้ มาก น้าหยุดไม่ได้ หยุด
ไม่ได้จริงๆ น้าต้องรู้จักเขาให้มากไปกว่านี้”
ใบหน้าเก๋ไก๋แฝงอารมณ์ฝันร้อนรุ่ม
“เขามีเสน่ห์…มันบอกไม่ถูก อธิบายยาก นี่น้าถึงขนาดเลยนะ กิน
ไม่ได้ นอนไม่หลับ…เขาว่าจะโทร. มาก็ไม่โทร. ”
ปาจรีย์ทำตาเหลือบขึ้นข้างบนช้าๆ
“ขออย่าให้ปาเป็นอย่างน้าปรางค์เป็นใช้ได้ อะไรกันคะ ทำเป็นเด็ก
วัยรุ่นไปได้ ปายังไม่เห็นบ้า”
“ก็เรามันยังไม่เคยมีความรักนี่ยะ!” ปรางค์ตวาดแว้ด “รอให้มีความ
รักก่อนเถอะ”
“เจอสองครั้งเท่านั้น รักแล้ว…” บ่นอู้
“ถ้าคนมันต้องชะตากัน”
“น้าต้องกับเขาข้างเดียว ท่าทางเขาจะไม่ต้องด้วย…ไม่เห็นเขาโทร.
นี่คะ”
“แต่เขาจะต้องโทร.” ปรางค์พูดหมายมัน่ “น้ารูว่้ าเขาจะต้องโทร. น้า
มีความเชื่อเช่นนั้น…”
ปาจรีย์ได้แต่ถอนใจเฮือก พูดอะไรไม่ออก น้าปรางค์สวยก็สวย…รวย
ก็รวย…แต่ทำไมจะต้องไปรักชอบคนทีเขา
่ มีเจ้าของด้วยก็ไม่รู้ ถ้าเป็นหล่อน
หล่อนจะหาแต่คนที่เหมาะสมเท่านั้น
ปาจรีย์คิดอะไรแบบเด็กๆ ก็เพราะว่าหล่อนยังไม่เคยมีประสบการณ์ใน
เรื่องนี้ โลกของหล่อนแคบมีแต่หล่อนกับสัตว์เลี้ยงเต็มหลังบ้าน…
นี่ก็ว่าจะหามาเพิ่มอีกแล้ว หล่อนอยากหาสัตว์ทุกประเภทมาเลี้ยงให้
เต็มหลังบ้าน กลายเป็นสวนสัตว์ไปเลย…สนุกดี

