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การตายอย่างเป็นปริศนาของพีช่ าย ทำให้ม.ร.ว. พิมพ์วลั คุส์ ะเทือนใจ
อย่างมาก และเมื่อชายหนุ่มหน้าตาดีปรากฏตัวขึ้นตรงหน้า พร้อมบอกว่า
เขาเป็นเพือ่ นรักของพีช่ ายเธอ ทำให้ม.ร.ว. พิมพ์วลั คุเ์ ชือ่ และไว้วางใจเขาโดย
ไม่เฉลียวใจสักนิด
ความไร้เดียงสาทำให้เธอต้องเผชิญกับอันตรายโดยไม่รู้ตัว
รักทีเ่ กิดจากเล่หก์ ลจะยังดำเนินต่อไปได้หรือไม่ เมือ่ ความจริงปรากฏ
พร้อมกันนั้นปริศนาการตายของพี่ชายก็ค่อยๆ คลี่คลาย เรื่องราวอันเข้มข้น
จากปลายปากกาของ ชูวงศ์ ฉายะจินดา จะทำให้ผู้อ่านวางหนังสือไม่ลง
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คุณทายาทคุณคงแปลกใจที่อยู่ๆ ก็ได้รับจดหมายจากคนที่คุณไม่รู้จัก
มาก่อนเลย แต่ผมก็กำลังจะทำให้คุณหายแปลกใจเดี๋ยวนี้ละครับ ก่อนอื่น
ผมขอแนะนำตัวเองว่าผมมีอาชีพเป็นช่างภาพของสำนักพิมพ์แห่งหนึง่ อาชีพ
ของผมทำให้ผมต้องตระเวนซอกซอนไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อจะได้ถ่ายภาพ
เหตุการณ์ที่น่าสนใจมาตีพิมพ์ออกสู่สายตาประชาชน แล้วด้วยเหตุนี้ผมจึง
มีโอกาสได้ถ่ายภาพหญิงชายคู่หนึ่งไว้เมื่อสองสามวันก่อนโดยที่ทั้งคู่ไม่ทัน
รู้ตัว
“เอ๊ะ นี่มันเกี่ยวกับจันทร์ตรงไหนคะ ทายาทจึงต้องเอามาให้จันทร์
อ่านด้วย?” จันทร์เลขาเงยหน้าจากกระดาษจดหมายที่ชายคนรักส่งให้อ่าน
ใช้ปลายนิ้วที่มีเล็บเคลือบสีแดงแสดเข้ากับสีเครื่องแต่งกาย คีบบุหรี่ขึ้นสูบ
พ่นควันอย่างสบายใจ
ชายหนุ่มผู้มีนามว่าทายาท มุทิตามองดูอาการไม่กระตือรือร้นของ
คนรักอย่างหงุดหงิดใจตอบห้วนๆ
“อ่านให้จบเสียก่อนเถอะน่าถ้าไม่เกีย่ วฉันจะเอามาให้เธออ่านทำไมล่ะ”
ดังนั้นจันทร์เลขาจึงก้มลงอ่านต่อไป
คุณคงไม่ประหลาดใจนักหรอกนะ ถ้าผมจะบอกว่าหญิงชายคู่นั้นน่ะ
เป็นบุคคลประเภททีถ้่ าผมเอาภาพคูทำนอง
่
นัน้ มาตีพิมพ์แล้ว ก็คงจะเป็นข่าว
ทีประชาชน
่
จะโจษจันกันไปอีกนานทีเดียว ถ้าคุณไม่รูว่้ าทัง้ สองเป็นใครผมจะ
บอกให้เดี๋ยวนี้ละ ฝ่ายหญิงก็คือหม่อมสมสมัย ชายาสาวสวยคนที่สามของ
หม่อมเจ้าสุเทพราชภักดิ์ ส่วนฝ่ายชายก็คือคุณทายาท มุทติ า หนุม่ แวดวง
สังคมหน้าโก้ผู้มีชื่อหอมฟุ้งอยู่ในหมู่สาวๆ นับร้อยในพระนครขณะนี้…
“ต๊าย!” จันทร์เลขาอุทาน เหลือบตาทีตบแต่
่ งไว้ด้วยอายแชโดว์อย่าง
งดงามขึน้ มองคนรัก ขยับปากจะพูดแต่ไม่ทัน ทายาทได้เอ่ยขัดขึน้ เสียก่อน
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ด้วยเสียงร้อนรน
“นี่ ขอทีเถอะอย่าเพิง่ ปากมากได้ไหม? ฉันกำลังเดือดร้อน ขอให้เธอ
รีบอ่านๆ ให้มันรู้เรื่องเสียเร็วๆ เถอะ”
ข้อความในจดหมายฉบับนั้นมีต่อไปว่า
เมื่อแรกน่ะ ผมมีเจตนาจะนำฟิล์มภาพของคุณทั้งสองไปให้ท่านชาย
ทอดพระเนตร บางทีท่านอาจจะขอซื้อไว้เพื่อป้องกันพระเกียรติยศของท่าน
เอง แต่ยังไม่ทันจะทำตามแผนทีวาง
่ ไว้ผมก็ได้รับคำสัง่ ให้ไปถ่ายภาพหญิงคน
หนึง่ ซึง่ ถูกฆาตกรรมในบังกะโลทีเธอ
่ ไปเช่าเริงสุขกับชูรั้ ก ผมคิดว่าตำรวจคง
จะสนใจมาก ถ้าผมเอาฟิล์มแผ่นแรกที่ผมแอบถ่ายไว้ได้โดยบังเอิญไปแสดง
เพราะอะไรหรือครับก็เพราะศพหญิงคนนัน้ คือหม่อมสมสมัยนัน่ เอง เธอยัง
คงแต่งกายในชุดเดียวกับภาพทีผ่ มแอบถ่ายไว้ขณะเธอกำลังพร่ำพลอดอยูกั่ บ
คุณในบังกะโลหลังเดียวกันนั่นเอง!
ผมแน่ใจว่าคุณคงไม่ต้องการให้เรือ่ งการติดต่อระหว่างคุณกับหม่อมสมสมัย
รูถึ้ งหูตำรวจ เพราะมันอาจจะเป็นหลักฐานมัดตัวคุณได้ง่ายๆ ผมจึงคิดว่าถ้า
เอาภาพนั้นมาขายให้กับคุณก็คงจะได้ราคาดีกว่าที่จะขายให้ท่านชายเป็นแน่
ในเมื่อเรื่องราวมันดำเนินมาจนถึงขั้นนี้แล้วเช่นนี้!
ราคาฟิลม์ แผ่นนีไม่
้ แพงนักหรอกครับเพียงสองหมืน่ บาทเท่านัน้ เอง ซึง่
มันเป็นจำนวนเงินเล็กน้อยเหลือเกิน ถ้าจะเปรียบเทียบกับเงินทีคุ่ ณปอกลอก
หม่อมสมสมัยมาได้ (ขออภัยทีผม
่ ไปสืบรูเรื้ อ่ งส่วนตัวของคุณเข้า) ผมทราบ
ด้วยว่าคุณมีคูร่ กั และกำลังจะแต่งงานกันในเร็วๆ นี้ ถ้าคุณไม่อยากย้ายเรือนหอ
ของคุณไปอยูใน
่ ตะรางละก็โปรดนำเงินไปมอบให้ผมทีร้่ านอาหารชือ่ ‘โอชารส’
ถนนเสือป่า เวลา ๑๙.๐๐ น. วันพรุ่งนี์้
จดหมายฉบับนัน้ ไม่มีลายเซ็นชือ่ ผูเขี
้ ยนแต่มีอักษรย่อตัว ‘อ’ ตัวเดียว
จันทร์เลขาเงยหน้าอันซีดเผือดขึ้นมามองหน้าคนรัก
“เธอได้รับจดหมายขู่นี้เมื่อไรคะ ทายาท?”
“เมือ่ วานนีเอง
้ ฉันรีบบึง่ มาหาเธอ แต่เธอไปทำงานเสียก่อน นึกจะ
ตามไปก็ไม่คอ่ ยอยากให้ใครเห็นหน้าตอนนี้ จะรอให้เรือ่ งหม่อมสมสมัยเงียบๆ
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ลงเสียก่อนค่อยโผล่หัวออกมา ฮึ่ม” เขาคำรามอย่างเคียดแค้น “ฉันอยาก
ขยี้ไอ้เจ้าของจดหมายนี่ให้แหลกเหลวคามือเหลือเกิน มันชุบมือเปิบอย่าง
บัดซบที่สุด คนอย่างนี้ทิ้งไว้ก็หนักโลก”
“โธ่ ทีจ่ ริงเธอก็ไม่ควรโมโหร้ายถึงกับฆ่าแกงหม่อมสมสมัยนัน่ เลยเทียว
ถึงคราวนีแก
้ จะใจแข็งไม่ยอมจ่ายเงินให้เธอดีๆ แต่ถ้าเธอทำใจเย็นหมัน่ ปะเหลาะ
แกเข้าไว้ คราวหลังแกอาจจะใจอ่อนยอมจ่ายก็ได้ นีเธอ
่ เอาแต่โมโห…” คำพูด
ของหญิงสาวชะงักลงเพียงนั้นเพราะเสียงตวาดของฝ่ายชาย
“หยุดทีๆ ขอให้รูไว้
้ ว่าฉันไม่ได้มาทีนี่ เพื
่ อ่ จะมาฟังโอวาทของเธอนะ เธอ
คิดเรอะว่ายายนั่นจะยอมจ่ายเงินให้ฉันอีก ในเมื่อหล่อนรู้เสียแล้วว่าเราเป็น
อะไรกัน ซ้ำยังรู้ด้วยว่า ฉันเอาเงินที่ปอกลอกหล่อนมาหาความสุขกับเธอ
ฮะๆ ถ้าหล่อนยังคิดจะให้เงินฉันอีก หล่อนก็โง่ยิ่งกว่าควายละซี”
“ถึงยังงั้นเธอก็ไม่ควรฆ่าแก” หล่อนยืนยัน “เราก็ได้เงินจากแกมาก
มายแล้ว เมื่อแกไม่ให้อีกเราก็ปลีกตัวจากแกเสียก็แล้วกัน”
“ก็บอกแล้วไงเล่าว่าไม่ได้ตัง้ ใจ ไม่ได้ตัง้ ใจจริงๆ” เขาย้ำอย่างหงุดหงิด
“ฉันเพียงแต่บีบคอขู่หล่อนเท่านั้น แต่หล่อนอยากส่งเสียงร้องให้คนช่วย
ฉันก็เลยต้องบีบแรงขึ้นอีกน่ะซี ไม่นึกว่าหล่อนจะใจเสาะตายเอาง่ายๆ ยังงี้
เลย”
จันทร์เลขาถอนใจยาว โยนก้นบุหรีข้่ ามหน้าต่างลงไปในคูข้างเรือนพัก
“แล้วเธอจะทำอย่างไรต่อไปล่ะคะ ทายาท?” หล่อนถามอย่างพลอย
รู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อน
“ฉันอยากจะขอความช่วยเหลือจากเธอ”
“เอ๊ะ จะให้จันทร์ช่วยยังไงคะ ช่วยหาที่ซ่อนให้คุณงั้นรึ?”
“ม่ายช่าย” เขาลากเสียงอย่างระอาการเดาของหล่อน
“ฉันจะขอให้เธอช่วยเก็บมันเสียก่อนที่มันจะเอาฟิล์มไปเสนอตำรวจ”
“ต๊าย จะใช้ผูห้ ญิงอย่างจันทร์ให้เก็บผูช้ ายอกสามศอกยังงัน้ จันทร์มี
ปัญญาไปทำอะไรเขาได้คะ?”
“ไม่ยากซักนิด เพียงแต่จันทร์ทำใจให้เข้มแข็งหน่อยเท่านัน้ ขอให้นึก
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เสียว่าไอ้หมอคนนัน้ เป็นศัตรูอันร้ายกาจของฉัน ซึง่ เธอก็ต้องถือมันเป็นศัตรู
ของเธอด้วย จริงไหม?” สายตาดุๆ ของทายาทจ้องหน้าคนรักอย่างคาดคั้น
เอาคำตอบ
“จริงค่ะ” จันทร์เลขาตอบอ่อยๆ “แต่จันทร์ยังไม่ทราบว่าทายาทจะให้
จันทร์เก็บนายคนนั้นวิธีไหน?”
“โอ๊ย ไม่ยากเลย ง่ายยิง่ กว่าปอกกล้วยเข้าปากอีก ฉันวางแผนไว้ว่า
ฉันจะไปพบกับไอ้เจ้านัน่ ตามทีมั่ นบอกมาในจดหมาย แล้วฉันก็จะบอกมันว่า
เงินที่ฉันน่ะไม่มีหรอก ฉันให้เธอไว้ทั้งหมดแล้วฉันจะพามันมาหาเธอ”
“เอ แต่ถ้าเขาไม่ยอมมาล่ะคะ” จันทร์เลขาขมวดคิ้ว
“ฮื้อ ทำไมจะไม่ยอมมา ลงคนมันหิวเงินแล้วละก็ ต่อให้ชวนมันไป
เอาเงินในนรก มันก็ต้องยอมไป” ทายาทยืนยันหนักแน่น
“เอาละค่ะ เอาเป็นว่าถ้านายคนนัน้ ยอมมากับเธอดีๆ แล้วจันทร์จะต้อง
ทำยังไงกับเขาล่ะ?”
“จะทำยังไงก๊อเอาลูกตะกั่วให้มันกินเสียน่ะซี ฉันจะถือโอกาสหลบไป
ก่อน ส่วนเธอก็จะต้องรีบเอาไอ้ฟิล์มนรกนั่นซ่อนเสียก่อนที่ตำรวจจะมาถึง”
“ต๊าย! แล้วจันทร์ก็ต้องถูกจับซิคะ ไม่เอาละค่ะจันทร์กลัวติดตะราง”
หญิงสาวสั่นหน้าอย่างหวาดกลัว
ทายาทจุปากอย่างชักจะโมโห ฝืนใจอธิบายว่า
“ฟังก่อนซิน่า จันทร์ เธอจะไม่ต้องติดคุกติดตะรางที่ไหนหรอก ถ้า
เพียงแต่เธอให้การกับตำรวจว่า ไอ้หมอนัน่ เข้ามาลวนลามเธอถึงในบ้าน เธอ
จะให้คนใช้ไปดูหนังเสียก็ได้ จะได้ดูสมเหตุสมผลหน่อย เธออาจฉีกเสื้อผ้า
ให้ขาดเป็นทีว่าถูกมันปลุกปล้ำ ในที่สุดเธอดิ้นหลุดไปได้ก็เลยหยิบปืนจาก
ลิ้นชักมายิงมัน”
“โอ แต่ถ้าเขาไม่ตายล่ะคะ? ถ้าให้การได้จันทร์ก็ต้องเข้าปิ้งเท่านั้น
เอง”
“ก็ทำไมไม่ยิงให้มันตายล่ะ เรายิงเวลามันไม่รู้ตัวมันก็จะเป็นเป้านิ่ง
ให้เราเลือกยิงตายสบาย เออแล้วตอนฉันไปพบมันที่ร้านอาหารน่ะฉันตั้งใจ
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จะล่อให้มันกินเหล้าสักหน่อย เรือ่ งจะได้กลายเป็นว่า มันเมาแล้วก็บุกรุกเข้า
มาปลุกปล้ำเธอถึงในบ้าน เธอจึงต้องป้องกันตัว เข้าทีไหมล่ะ?”
“แต่…แต่ถ้ามีคนในร้านอาหารเขาจำเธอได้ล่ะ เธอจะทำยังไงคะ?”
จันทร์เลขาถามอย่างไม่สิ้นกังวล
“อ๋อ ข้อนั้นเธอไม่ต้องวิตก ก็ตอนที่ฉันไปเช่าบังกะโลกับยายหม่อม
สมสมัยนั่น เจ้าหน้าที่รับเงินยังจำฉันไม่ได้นี่นา ฉันใส่แว่นตาใส่หมวกเข้า
เท่านั้นก็พรางตาคนไปได้เยอะ เป็นไงเธอพอจะทำได้ไหมล่ะ?”
หญิงสาวถอนใจเบาๆ
“ถ้าเป็นคำสั่งของเธอ จันทร์ก็ต้องทำได้ซิคะ ตกลงเป็นอันว่า พอ
เขาโผล่หน้าเข้ามาในห้องนี้จันทร์ก็ฉวยปืนยิงเขาได้เลยงั้นรึคะ?”
“อย่าเพิง่ ยิง จนกว่าจะถามกันให้รูเรื้ อ่ งว่ามันเอาฟิลม์ มาด้วยหรือเปล่า”
“แล้วจะให้จันทร์ยิงตอนไหนคะ?”
“อ้าว ก็ตอนที่มันมัวก้มหน้าจะหยิบฟิล์มให้เรานั่นแหละเป็นเหมาะ
ที่สุด เพราะตอนนั้นมันคงไม่ทันระวังตัวเธอก็กดเสียสักสองสามนัดแล้วก็ดึง
เสือ้ ให้ขาดเสียสักหน่อย พอให้สมเหตุสมผลว่ามีการต่อสูกั้ น พอมันตายแล้ว
เธอก็เอาฟิลม์ ไปซ่อนไว้ก่อน แล้วจึงค่อยวิง่ ไปบอกใครๆ ให้เขาไปตามตำรวจ
มาเท่านั้นก็เสร็จเรื่อง”
“แหมจันทร์กลัวจัง กลัวมีพิรธุ ให้ตำรวจจับได้” จันทร์เลขาทำหน้าเศร้าๆ
ชายหนุ่มจึงโอบร่างหล่อนเข้ามาใกล้รับขวัญให้ที่พวงแก้มทั้งสองข้างพลาง
ปลอบโยน
“อย่ากลัวเลยทีร่ กั ขอให้เธอนึกไว้เสมอว่าถ้าเธอแสดงละครได้แนบเนียน
ก็เท่ากับเธอช่วยให้ฉันปลอดภัยและเราก็จะได้มีความสุขด้วยกัน”
“เราจะได้แต่งงานกันไหมคะ?” หญิงสาวช้อนตาหวานขึน้ มองสบตาคนรัก
ทีมี่ ความสัมพันธ์ต่อกันลึกซึ้งจนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสามีลับๆ ของหล่อน
“ได้ซิจ๊ะคนดี เราจะแต่งงานกันทันทีที่เรื่องนี้เงียบลง”
“แต่…เธอจะไม่ผัดผ่อนอีกหรือคะ? จันทร์กลัวเธอจะอ้างว่าไม่มีเงิน
อีก”
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“ไม่ละจ้ะ รับรองได้” เขากอดหล่อนแน่นเข้าอีกอย่างเอาใจ “เมือ่ จันทร์
แสดงว่ารักฉันมากถึงเพียงนี้ ยอมเอาตัวเข้าเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือฉันอย่างนี้
ฉันใจดำกับเธอไม่ลงหรอกจ้ะ”
หล่อนเบี่ยงตัวออกห่างอย่างแสนงอน
“เห็นไหม ทายาทเองก็รู้สึกตัวว่าเธอใจดำกับจันทร์มานานแล้ว เธอ
ไม่รูหรอก
้ นะคะ ว่าจันทร์สงสารลูกทีควร
่ จะได้เกิดมา แต่ก็ไม่ได้เกิดสักทีนัน้
แค่ไหน เธอ…เธอ…” เสียงพูดขาดหายไป แต่กลับมีเสียงสะอื้นดังขึ้น
แทนที่
ทายาทหน้าตึงๆ แต่ก็จำใจรัง้ ร่างของหญิงสาวเข้ามากอดไว้อีก ฝืนใจ
ปลอบโยนหล่อนไปตามเรื่อง
“เรื่องลูกน่ะอย่ากลัวเลยจ้ะ เราคงจะได้มีวันยังค่ำ จันทร์น่ะยังไม่แก่
สักหน่อย เพิ่งอายุยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเท่านั้นเอง กลัวแต่จะมีถี่ๆ จนเลี้ยงไม่ไหว
เสียอีกน่ะซี” เชยคางหล่อนขึน้ ซับน้ำตาให้ “ฟังฉันหน่อยนะจ๊ะ จันทร์คนดี
เธอเองไม่ใช่หรือทีเคย
่ พูดว่าการมีลูกขัดกับอาชีพของเธอ เธอยังเคยบอกฉัน
ว่าทีคณะ
่ บังสาวันน่ะ ไม่ต้องการจ้างนางเอกละครร้องทีแต่
่ งงานแล้ว นางเอก
คนก่อนหน้าเธอบางคนแอบแต่งงาน แต่พอมีท้องขึน้ ก็ถูกหัวหน้าคณะไล่ออก
ไม่ใช่หรือ?”
“ค่ะ ถูกแล้ว จันทร์เคยพูดจริง แต่นัน่ หมายถึงว่าจันทร์กลัวถูกไล่ออก
ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้แต่งงานกับทายาทต่างหากคะ แต่ถ้าเมื่อไรจันทร์ได้แต่งงาน
กับทายาทแล้ว จันทร์ก็ไม่กลัวถูกไล่ออกดอกค่ะ จันทร์จะเปลี่ยนอาชีพมา
เป็นแม่บ้านให้ทายาทไงล่ะคะ” หญิงสาวชี้แจงด้วยน้ำเสียงออดออเซาะ
ทายาทตัวแข็งแทบจะผลักร่างทีอิ่ งแอบอยูนั่ น้ กระเด็นไป แต่เมือ่ นึกถึง
ผลประโยชน์ทีจะ
่ ได้จากการช่วยเหลือของหล่อน เขากลับเปลีย่ นใจ กอดร่าง
นั้นไว้กระชับ กระซิบบอกด้วยน้ำเสียงอ่อนหวาน
“จริงซิจ๊ะ เมื่อเรื่องร้ายนี้สงบลง ฉันก็จะแต่งงานกับเธอ แล้วจะให้
เธอออกจากคณะละครนั้นเสียที ต่อจากนั้นเราก็จะมีบ้านมีลูกเล็กๆ ไว้ดูเล่น
สักสองสามคน เราคงจะมีความสุขมากทีเดียวนะจ๊ะ ที่รัก”
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“ค่ะ ทายาทเราคงจะมีความสุขมากทีเดียว” เสียงหวานออดอ้อนของ
จันทร์เลขากระซิบกระซาบอยูกั่ บชายหนุม่ ดวงตาหลับพริม้ ดูเหมือนว่าขณะนี้
หล่อนกำลังตกอยูใน
่ ความฝันอันแสนหวาน แต่จันทร์เลขาหาได้มีความระแวง
แม้แต่สักน้อยไม่ ว่าความฝันอันบรรเจิดของหล่อนนัน้ ไม่มีทางจะเป็นความจริง
ขึ้นมาได้เลย!!

๒
ใกล้เวลาสิบเก้านาXิกาของคืนวันเดียวกัน ทายาท มุทิตา ก็ได้เดิน
ทางไปยังสถานนัดพบ ซึ่งแจ้งไว้ในจดหมายขู่กรรโชกฉบับนั้น เขามิได้
ขับรถส่วนตัวซึง่ เป็นรถโฟล์กสวาเกนสีเปลือกข้าวโพดใหม่เอีย่ มไปทีภั่ ตตาคาร
‘โอชารส’ เพราะไม่ต้องการให้ใครๆ จำรถได้ เขาพยายามพรางตาคนรู้จัก
โดยใส่แว่นดำอันใหญ่ สวมหมวกแก๊ปแบบเดียวกับคนขับรถรับจ้างทั่วไป
และขึ้นรถยนต์รับจ้างคันหนึ่งให้ไปส่งที่ใกล้ๆ ภัตตาคารแห่งนั้น
ทีภั่ ตตาคาร ‘โอชารส’ คืนวันนีมี้ คนไม่สมาก
ู้ นัก เพราะเป็นยามปลาย
เดือน ทายาทเดินเตร่ผ่านหน้าร้านไปและชายตามองเข้าไปในร้าน มีคนนัง่
รับประทานอาหารอยู่สองสามโต๊ะเท่านั้นและที่โต๊ะในสุดซึ่งต้องอยู่ในเงาสลัว
ของซอกชัน้ หนังสือมีชายหนุม่ คนหนึง่ นัง่ อยูแต่
่ ลำพัง บนโต๊ะมีสุราและกับแกล้ม
ตั้งอยู่พร้อม
‘เอ ไอ้หมอนัน่ จะใช่ไอ้เวร อ. เจ้าของจดหมายนรกนีหรื
่ อเปล่าก็ไม่รูซี้ ’
ทายาทรำพึงในใจ ขยับเข้าไปข้างในอีกครั้ง
ชายหนุ่มคนนั้นยกแก้วน้ำสีเหลืองขึ้นดื่มพลางชะเง้อคอมองออกมา
ข้างนอกร้านเหมือนกับกำลังมองหาใครอยู่ ทายาทแลเห็นหน้าเขาไม่สู้ถนัด
นักเพราะที่ตรงนั้นมีความสว่างน้อยไปหน่อย แต่จากการสังเกตเพียงคร่าวๆ
ทำให้ทายาทรูส้ กึ ไม่แน่ใจว่าชายผูนั้ น้ จะเป็นบุคคลเดียวกับทีเขา
่ กำลังจะมาพบ
‘ไม่เห็นมีท่านักเลงติดสักนิด’ ทายาทจ้องมองอย่างเพ่งพินิจ ‘หย็อง
กรอดยังกะอะไรดี ถ้าใช่แปลว่าเพิ่งจะริหากินทางสูบเลือดคน คงยังไม่แก่
สังเวียนเท่าไรนักหรอก’
เสียเวลาตรึกตรองตัดสินใจอยู่เป็นครู่ เขาจึงเดินเอื่อยๆ เข้าไปในร้าน
และตรงไปยังโต๊ะที่หมายตาไว้ เมื่อชายหนุ่มเจ้าของโต๊ะเงยหน้าขึ้นทายาท
จึงประมาณได้จากหน้าตาของเขาว่าคงจะมีอายุในวัยเบญจเพส หน้าของเขา
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อ่อนสะสวยจนไม่น่าจะยึดอาชีพในการขู่เข็ญเอาเงินดังที่คาดไว้แต่แรก
“คุณใช่ไหม ทีจดหมาย
่
ไปบอกผมให้มาทีนี่ ?่ ” ทายาทเอ่ยถามขึน้ ก่อน
อย่างห้วนๆ
เขาทำสีหน้างง ดวงตากลมโตมีแววฝันมองดูทายาทอย่างฉงนอยู่ครู่
หนึ่งจึงยิ้มและตอบว่า
“ครับ ผมเอง แหม ผมจำคุณทายาทเกือบไม่ได้แน่ะครับ”
“แต่คุณก็อุตส่าห์จำได้” ทายาทกระแทกเสียงตอบสวนควันอย่างอดที่
จะบันดาลโทสะไม่ได้
“อ๋อ ก็แน่ละซิครับ ในเมือ่ ความทรงจำของผมสำหรับเรือ่ งทีเกี
่ ย่ วกับ
ตัวคุณนี่น่ะ มีมูลค่าถึงสองหมื่นบาท์” เขาหัวเราะอย่างครื้นเครง “เชิญนั่ง
ดื่มอะไรสักหน่อยซีครับฉลองมิตรภาพระหว่างเราสองคน”
“ขอทีเถิด” ทายาทคำรามในลำคออย่างเหลืออด “อย่าเรียกการพบปะ
กันระหว่างเราว่ามิตรภาพหน่อยเลย ผมคลื่นไส้บอกตรงๆ คุณน่าจะรู้นี่ว่า
จะหาความเป็นมิตรในการแบล็กเมล์แบบนี้ได้ยากเต็มที”
“แต่ถึงอย่างนัน้ ผมก็ยังอยากเชิญให้นัง่ อยูดี่ อย่างน้อยเราก็ควรจะได้
คุยกันสักสองสามคำ ก่อนทีคุ่ ณจะมอบเงินจำนวนสองหมืน่ ให้ผม เพราะมัน
ออกจะง่ายเกินไปสักหน่อย จริงไหมครับ?” เขายิ้มคล้ายจะยั่ว
ทายาทกัดฟันกรอด ดวงตาลุกเป็นไฟแทบจะถลันเข้าไปจับผู้ที่นั่งยิ้ม
ระรืน่ อยูตรง
่ หน้าขยีให้
้ แหลกเป็นชิน้ ๆ ด้วยอารมณ์แค้น แต่เมือ่ นึกถึงแผนการ
ของตนได้เขาก็จำต้องสะกดกลั้นความเคียดแค้นชิงชังไว้ และกระแทกตัวลง
นั่งตามคำเชิญนั้นอย่างเสียไม่ได้
“เอ้า จะพูดอะไรก็พูดมาซิ แต่ผมขอบอกเสียก่อนนะว่า ผมไม่ได้เอา
เงินติดตัวมาด้วยหรอก”
“อ้าว” บุรษุ ผูใช้
้ นามว่า อ. อุทานออกมาอย่างไม่พอใจ “เอ๊ะ ผมคิด
ว่าคุณจะเข้าใจข้อความในจดหมายของผมดีแล้วเสียอีก”
“เข้าใจสิ ทำไมจะไม่เข้าใจ แต่ว่าผมไม่มีเงิน”
“อ๊ะๆ อย่าปฏิเสธดือ้ ๆ ยังงีหน่
้ อยเลยน่ะ” หนุม่ นักขูก่ รรโชกหรีตา
่ อย่าง
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เยาะเย้ย “ผมรู้ว่าอย่างน้อยคุณก็ปอกลอกยายหม่อมสมสมัยนั่นไว้ได้ไม่ต่ำ
กว่าแสน ทำไมกับเงินเพียงหมื่นสองหมื่น เพื่อแลกกับอิสรภาพของตัวเอง
คุณยังจะหวงเอาไว้อีกเรอะ?”
“ผมไม่ได้หวง แต่…คุณก็รู้แล้วนี่ว่าผมมีคู่รักและกำลังจะแต่งงานกัน
ผมมีเงินเท่าไรผมก็เอาไปให้หล่อนไว้หมด” ทายาทพยายามชีแ้ จงทัง้ ๆ ทีเกื
่ อบ
สะกดความโมโหไว้ไม่ไหว
“ถ้างั้นคุณก็ควรจะไปขอหล่อนมาซี และถ้าหล่อนไม่ใช่คนเห็นแก่ตัว
จนเกินไปนักหล่อนก็ควรจะยอมคืนเงินให้คุณสักสองหมื่น เพื่อช่วยเหลือ
เจ้าบ่าวในอนาคตของหล่อนเอง”
“ผมไปแล้ว” ทายาทตอบไปตามแผนการทีวาด
่ ไว้ “เอาจดหมายของ
คุณให้หล่อนดูแล้วด้วยแต่จันทร์เลขาไม่เชือ่ หล่อนกลับหาว่าผมคิดจะนอกใจ
หล่อน ถึงได้พยายามจะทวงเงินคืนจากหล่อน หล่อนหาว่าผมเขียนจดหมายขู่
ฉบับนัน้ ขึน้ เอง ผมไม่รูจะ
้ ทำยังไงดี” เขายกมือขึน้ กุมศีรษะแสดงท่ากลัดกลุม้
ได้อย่างแนบเนียนที่สุด
“ก็ไม่ยากอะไรนี่ ผมยินดีจะช่วยยืนยันกับแฟนของคุณว่ามันเป็นเรือ่ ง
จริง ผมต้องการเงินจากคุณสองหมืน่ จริงๆ” อีกฝ่ายหนึง่ พลาดลงไปในหลุม
พรางอย่างง่ายดาย
“นัน่ น่ะซี ผมก็เชือ่ อย่างนัน้ เหมือนกัน ผมจึงชวนจันทร์ให้มาทีนี่ ด้่ วย
แต่หล่อนไม่ยอมมา บอกว่าผมต้องพาคุณไปพบหล่อนเองถึงจะได้ และถ้า
คุณมีฟิลม์ แผ่นนัน้ จริงหล่อนจึงจะยอมจ่ายเงินให้คุณ” ทายาทชีแ้ จงด้วยสีหน้า
ทุกข์ร้อน และต่อไปอย่างระมัดระวัง “เออ ว่าแต่คุณเอาฟิลม์ แผ่นนัน้ มาด้วย
แล้วใช่ไหม?”
“อ๋อ เอามาด้วยซีครับ” เขาตอบพลางตบกระเป๋าเสือ้ “ผมอัดตัวอย่าง
มาให้ดูด้วย แต่อย่าเพิ่งดูกันเดี๋ยวนี้เลยนะ มันจะประเจิดประเจ้อเกินไปสัก
หน่อย” พูดพลางหัวเราะอย่างเป็นต่อ
ทายาทกัดฟันกรอด นึกใคร่จะฟาดหน้าที่ยิ้มยวนนั้นให้ล้มคว่ำไปกับ
มือ แต่เมื่อไม่อาจทำได้ดั่งใจนึกเขาจึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่พยายามข่มให้
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เรียบอย่างที่สุด
“แต่เราจะมีอะไรประกันว่าคุณไม่ได้อัดรูปนัน้ ไว้แบล็กเมล์เราคราวหลัง
อีก?”
“เอ” เขาทำท่าตรึกตรอง “ผมชักสงสัยว่านักแบล็กเมล์สมัครเล่นคน
อืน่ ๆ เขาทำยังไงเหยือ่ ของเขาถึงได้เชือ่ และยอมจ่ายเงินให้ง่ายๆ นะ ผมขีเ้ กียจ
ตอบคำถามจู้จี้จุกจิกของคุณจังเลย”
“เหยื่อคนไหนจะโง่อย่างที่คุณว่าก็ตาม แต่ไม่ใช่ผมแน่เพราะผมจะไม่
ยอมเป็นน้ำบ่อทรายให้คุณวิดเอาตามใจชอบอย่างเด็ดขาด” ทายาทคำราม
แต่แล้วดูเหมือนว่าเขาจะคิดอะไรขึ้นมาได้จึงเปลี่ยนเสียงพูด “เอาเถอะ งั้น
ผมจะลองพาคุณไปพบจันทร์ดู เผื่อว่าหล่อนจะโง่กว่าผมและยอมจ่ายเงินให้
คุณโดยไม่มีข้อแม้”
นักขู่กรรโชกหัวเราะอีก
“แต่ถ้าหล่อนจ่ายเงินให้ผมโดยไม่มีข้อแม้นี่สิแสดงว่าหล่อนฉลาดกว่า
คุณ เพราะคนฉลาดย่อมรูดี้ ว่าในกรณีอย่างนี้ คุณไม่มีทางชนะเลย และถึง
แม้ว่าคุณจะไม่มีอะไรประกันว่าผมจะไม่หักหลังคุณ คุณก็จะต้องยอมอยู่ดี”
เขาเน้นเสียงในประโยคท้าย “หนุ่มสังคมที่มีชื่อเสียงเด่นอย่างคุณคงไม่ชอบ
ให้ชื่อของตัวไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมแน่ๆ”
ทายาทอึ้ง ตัวสั่นด้วยโทสจริต ในที่สุดเขาก็ลุกขึ้นพูดอย่างเยือกเย็น
“จริงของคุณ ตอนนีเป็
้ นทีของคุณแล้ว เอาละลุกขึน้ เสียทีซี จะได้ไป
หาจันทร์เลขา และฟังเสียงหล่อนดู”
อีกฝ่ายหนึง่ ลุกตาม และเรียกบริกรมาชำระเงิน ทายาทสังเกตเห็นว่า
ขณะทีเดิ
่ นออกจากร้านมาด้วยกันนัน้ หนุม่ นักแบล็กเมล์สมัครเล่นตามทีเขา
่
เรียกตัวเอง เดินเซนิดๆ ด้วยอำนาจน้ำสีเหลืองทีเขา
่ ดืม่ เข้าไปเป็นจำนวนไม่น้อย
ทายาทซ่อนยิม้ อันเหีย้ มเกรียมไว้ในหน้า เพราะเขาแน่ใจว่า อาการเมามายของ
บุคคลทีเขา
่ ถือเป็นศัตรูตัง้ แต่แรกพบนัน้ จะเป็นประโยชน์อย่างดียิง่ แก่แผนการ
ของเขา
ทัง้ สองขึน้ รถยนต์รับจ้างไปยังบ้านพักของจันทร์เลขาซึง่ อยูใน
่ ซอยค่อน
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ข้างเปลีย่ วแถวฝัง่ ธนบุรี บ้านของหล่อนเป็นเรือนขนมปังขิงสองชัน้ หลังย่อม
ล้อมรั้วลวดหนามโปร่งๆ และยังมิได้ปลูกต้นไม้ขึ้นบัง ผู้อื่นที่อยู่นอกรั้วจึง
มองเห็นลักษณะของตัวเรือนได้ถนัด
ทายาทสั่นกระดิ่งที่ประตูหน้าบ้าน แล้วจึงหันมายังผู้ร่วมทางของเขา
ความมืดพรางสีหน้าเขาไว้จากสายตาของฝ่ายตรงข้าม แต่กระนั้นน้ำเสียง
อันสั่นพร่าก็ได้บอกชัดถึงอารมณ์ของผู้พูด
“นีเป็
่ นบ้านทีจั่ นทร์เขาเช่าไว้อยูชั่ ว่ คราว เพราะเรายังไม่มีเงินพอจะแต่งงานกัน แต่พอเรากำลังจะได้แต่ง กำลังจะได้มีความสุขด้วยกัน คุณก็มาเป็น
มารกั้นกลางเราเสียอีก”
“พิโธ่ เงินสองหมืน่ เท่านัน้ เองนีนา
่ ผมไม่เห็นว่ามันจะกระทบกระเทือน
เศรษฐกิจของคุณสักนิด”
“แต่มันก็เป็นเงินส่วนทีผม
่ ขยักไว้สำหรับวันงาน เงินนอกนัน้ ผมทุม่ ไป
ในการซือ้ ที่ ถมดินแล้วก็ปลูกบ้านหมด คุณน่าจะนึกละอายบ้างนะทีม่ าชุบมือเปิบแบบนี”้ ทายาทพยายามใช้วาทศิลป์เป็นครัง้ สุดท้าย แต่อีกฝ่ายหนึง่
กลับหัวเราะ
“ผมไม่ละอายหรอกครับ ก็ทีคุณยังไม่ละอายทีจะ
่ ปอกลอกผูห้ ญิงทีน่่ า
สงสารอย่างหม่อมสมสมัยนีนะ
่ มิหนำซ้ำคุณยังฆ่าเธอเป็นการสนองคุณเสีย
อีก ฮะๆ ไม่น่าละอายยิ่งไปกว่าผมอีกเรอะ?”
ทายาทกำหมัดแน่น แทบจะรี่เข้าไปเค้นคอผู้ที่กล่าววาจายั่วโทสะนั้น
ให้แหลกคามือ แต่ในขณะเดียวกันนั้นประตูรั้วก็เปิดออก และจันทร์เลขาก็
เยี่ยมหน้าออกมา
“ทายาทน่ะเอง เอ๊ะ เธอพาใครมาด้วยคะนั่น?”
“ก็เจ้าของจดหมายทีฉั่ นบอกเธอแล้วเธอไม่เชือ่ ไงล่ะ” ทายาทตอบห้วนๆ
“ฉันเลยพาเขามาพบเธอ เธอจะได้รู้เสียทีว่ามันเท็จจริงแค่ไหน”
“อ๋อ ถ้างัน้ ก็เข้ามาข้างในก่อนซิคะ” จันทร์เลขาเชือ้ เชิญแล้วก็หันหลัง
เดินนำหน้าชายหนุ่มทั้งสองตรงไปยังตัวเรือน เมื่อทั้งสามเข้าไปนั่งด้วยกัน
ในห้องรับแขกซึ่งอยู่ชั้นล่างของตัวเรือนแล้ว จันทร์เลขาก็เอ่ยขึ้นกับอาคัน-
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ตุกะหนุ่มเหมือนออกตัว
“ดิฉนั กำลังจะเข้านอนพอดีได้ยนิ เสียงกระดิง่ นึกว่าเด็กสมกลับมาจาก
เที่ยวงานวัด ก็เลยลงไปเปิดประตูทั้งยังงี้”์
ทายาทเหลือบเห็น สายตาของชายหนุม่ ผูเป็
้ นศัตรูแรกพบของเขาจ้อง
จับอยูที่ ร่่ างในเสือ้ นอนแพรบางๆ และมิได้สวมเสือ้ คลุมของคนรัก เขาขยับยิม้
นิดๆ ที่มุมปาก
“ไม่เป็นไรหรอกจ้ะจันทร์” เขาตอบพลางหันไปทางชายหนุม่ ทีน่ งั่ ข้างๆ
“นี่ ผมยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยนะจะให้ผมเรียกว่าอะไรดี”
“ผมชื่อ อมเรศ ครับ” อีกฝายหนึ่งตอบยิ้มๆ “แต่ที่จริงก็ไม่จำเป็น
อะไรนักทีคุ่ ณจะต้องรูจ้ กั ผมเพราะผมตัง้ ใจจะไม่มาให้คุณเห็นหน้าอีกเป็นอันขาด
ถ้าการตกลงของเราในวันนี้เป็นไปด้วยดี”
“เอาละ คุณอมเรศ ผมว่าตอนนีคุ้ ณควรจะเอารูปกับฟิลม์ ออกมาแสดง
ได้แล้ว ถ้าคุณมีจริงๆ ละก็” ทายาทเน้นเสียงพูด
อมเรศเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ ใบหน้าคมสันของเขาคงน่าดูมิใช่น้อยถ้า
หากสายตาของเขาจะไม่แฝงแววเยาะหยันเช่นในขณะนี้ เขาตอบอย่างมีชัน้ เชิง
“จะไม่รวดเร็วไปหน่อยหรือครับ ผมว่าถ้าจะให้ดีละก็เราควรยื่นหมู
ยืน่ แมวกัน คุณหยิบเงินมาวางผมก็จะหยิบฟิลม์ รูปนัน้ ให้ แต่เอาเถอะผมจะ
ให้คุณดูรูปทีอั่ ดแล้วก่อนเพือ่ คุณจะได้ตัดสินใจถูกว่าควรจะสละเงินก้อนนีไหม”
้
พูดพลางเขาก็ล้วงกระเป๋าเสือ้ หยิบภาพถ่ายเล็กๆ แผ่นหนึง่ ขึน้ มาส่งให้ทายาท
ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ราวกับมิได้กำลังพูดถึงเรื่องคอขาดบาดตายแต่
อย่างใด
เพียงชำเลืองแวบเดียว ทายาทก็ต้องกัดกรามแน่น เป็นภาพของเขา
กับหม่อมสมสมัยชัดเจนอย่างไม่มีปัญหา ทัง้ เครือ่ งแต่งกายของเธอตลอดจน
สถานที่ที่ปรากฏในภาพมันชัดเจนแน่นแฟ้นเกินกว่าจะดิ้นหลุด จันทร์เลขา
ฉวยภาพนัน้ ไปดูบ้าง ใบหน้าของหล่อนบึง้ ตึง แน่ละภาพทีได้
่ เห็นคงจะสร้าง
ความสะเทือนใจให้หล่อนบ้างไม่มากก็น้อย แต่อย่างไรก็ตามจันทร์เลขาไม่ควร
จะโกรธเคืองเขาในเมือ่ หล่อนมัน่ ใจว่า ทุกสิง่ ทีเขา
่ ทำไปแล้วนัน้ เขาทำเพือ่
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หล่อนโดยแท้ ทายาทคิดกระหยิม่ อยูใน
่ ใจ เขามองสบตาหญิงสาวแล้วก็เสแสร้ง
วิงวอนตามบท
“จ่ายเงินให้เขาไปเถอะน่าทีร่ กั นึกว่าเห็นแก่ฉัน แล้ววันหลังเราก็ค่อย
หาเอาใหม่ นะจ๊ะจันทร์”
จันทร์เลขาทำเป็นถอนใจเฮือกอย่างแสนจะไม่เต็มใจ แต่ในที่สุดก็ลุก
เดินไปทีตู่ ข้้ างฝา จัดแจงเปิดบานไม้ออกช้าๆ ล้วงมือเข้าไปในตู้ เมือ่ หล่อน
ดึงมือกลับออกมาในมือของหล่อนก็มีปืนพกสีดำมะเมือ่ มน่ากลัว ปืนนัน้ จ้อง
เป๋งมาที่อกของอมเรศ
“เอ๊ะ…” อมเรศลุกทะลึง่ ขึน้ ยืนอุทานด้วยความแปลกใจมากกว่าจะเป็น
ความกลัว “นั่นคุณเสียสติไปแล้วรึ ผม…” เขาพูดได้เพียงนั้นเสียงปืนก็ดัง
กัมปนาทขึ้นสามนัดซ้อน
ปัง! ปัง! ปัง!
เสียงอันมีกังวานน่าสยดสยองของมันดังก้องอยู่ในความเงียบสงัดของ
ห้องนัน้ อมเรศสะดุง้ เฮือกอีกครัง้ แล้วก็ค่อยๆ ทรุดลงกับพืน้ ต่อจากนัน้ ก็ไม่มี
การเคลื่อนไหวใดๆ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีชีวิตปรากฏอยู่
จันทร์เลขาหันมาทางคนรัก ดวงตาแม้จะเบิกโพลงอย่างตื่นตระหนก
แต่ก็ยังไม่ปราศจากสติเสียทีเดียว
“เธอรีบหนีไปก่อนซิคะทายาท ก่อนทีพวก
่ ชาวบ้านได้ยนิ เสียงปืนแล้ว
แห่กันมาทีนี่ ่ เดีย๋ วจันทร์จะรีบหยิบฟิลม์ ไว้ แล้วจะติดต่อกับเธอโดยเร็วทีส่ ดุ ”
ทายาททำตามคำแนะนำของคนรัก โดยไม่ชักช้าเขารีบเล็ดลอดออกทาง
หลังบ้าน ลัดเลาะตามเงามืดแล้วออกสู่ถนนใหญ่ได้โดยไม่ทันมีใครเห็น
ใกล้รุง่ คืนนัน้ เอง ทายาทก็ได้รับโทรศัพท์จากจันทร์เลขา หล่อนพูดมา
ตามสายอย่างกระหืดกระหอบว่า
“ทายาทคะ เราพลาดเสียแล้วละค่ะ จันทร์หาฟิล์มแผ่นนั้นไม่พบ”
“ฮะ ว่าไงนะ?” ทายาทพูดเกือบเป็นเสียงตะโกน
“ฟิลม์ แผ่นนัน้ น่ะค่ะ จันทร์ค้นทัว่ ตัวเขาแล้วแต่ไม่พบ” จันทร์เลขาตอบ
เสียงเครือเหมือนจะร้องไห้

๓
“คุณหญิงคะ มีแขกมาหาค่ะ” แม่สาวใช้ตัวน้อยหน้าตาหมดจด เข้า
มาคุกเข่ารายงานนายสาววัยรุ่นของหล่อน ผู้นอนพังพาบอ่านหนังสือพิมพ์
อยู่บนเตียง
หม่อมราชวงศ์พิมพ์วัลคุ์ ศรีธราเงยหน้าขึ้นจากหนังสือพิมพ์อย่าง
แปลกใจ ไม่คิดว่าจะมีใครมาหาหล่อนแต่ในวันแรกที่เดินทางกลับมาถึงบ้าน
เช่นนี้
“อะไรกัน แถม? มีคนรู้แล้วหรือว่าฉันกลับมาจากปีนังแล้ว? ยังไม่
ทันส่งข่าวบอกเพื่อนฝูงสักคน เพลียจะตาย”
“ที่จริงคนที่มานี่เขาไม่ตั้งใจจะมาหาคุณหญิงหรอกค่ะ” เด็กหญิงแถม
ชีแ้ จง “เขาตัง้ ใจจะมาหาคุณชายน่ะค่ะ แต่หนูบอกเขาว่าคุณชายเสียเสียแล้ว
อยู่แต่คุณหญิงเขาก็เลยขอพบแทน”
ดวงตาสีน้ำตาลเข้มเหลือบสีทองของหม่อมราชวงศ์พิมพ์วัลคุ์เริ่มเป็น
เงาด้วยหยาดน้ำใส เสียงที่บ่นแจ้วๆ อยู่เมื่อครู่ก็กลับเครือลง
“แปลกทีเขา
่ ไม่ยักรูเรื้ อ่ งพีอั่ มพรถูกยิงตาย หนังสือพิมพ์ลงกันแทบทุก
ฉบับ พูดพลางปิดหนังสือพิมพ์แล้วลุกขึน้ เดินนำหน้าเด็กรับใช้ลงบันไดมาชัน้
ล่าง “เออ คนที่มาน่ะ ผู้หญิงหรือผู้ชายนะ แถม?”
“ผู้ชายค่ะ ผู้ชายหนุ่มเสียด้วย หล่อชะมัดเลยค่ะ” แถมอธิบายเสียง
ใส “เขาบอกหนูว่าเขาเป็นเพื่อนกับคุณชาย”
‘เพือ่ นพีอั่ มพร เอ ถ้างัน้ ทำไมเขาจึงไม่รูเรื้ อ่ งทีพี่ อั่ มพรถูกยิงตายล่ะ?’
หม่อมราชวงศ์พิมพ์วัลคุรำพึ
์ งในใจ ก้มลงดึงชายเสือ้ เชิต้ สีเหลืองจ๋อยให้เรียบร้อย กางเกงของเด็กสาวเป็นสีน้ำเงินสด ขาสัน้ จนเกือบจะไม่โผล่ออกมานอก
ชายเสือ้ สายตาของหม่อมราชวงศ์พิมพ์วัลคุจึ์ งพบว่าท่อนขาของตนนัน้ เปล่า
เปลือยอวบอิ่มเป็นสีนวลชมพู ผิวเนื้อตึงละเอียดเนียนเหมือนแพรต่วน ดู
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น่ามองเท่าๆ กับน่าอาย เอ…อีตานัน่ เป็นผูช้ ายจะนุง่ กางเกงขาสัน้ เข้าไปจะดี
หรือ? แต่ฮือ้ ช่างเถอะขืนไปเปลีย่ นได้ชักช้าตาย เขาก็คงมาวันเดียวเท่านัน้
แหละไม่ได้รูจ้ กั มักจีกั่ บเราสักหน่อย ‘จะเอาเราไปนินทาก็คงไม่รูจ้ กั ชือ่ เราด้วย
ซ้ำ’
เดินไปพลางคิดไปพลาง มือก็ทำหน้าทีผู่ กโบแพรลูกฟูกสีเหลืองทีโคน
่
ผมหางลาของตนเสียใหม่ให้เรียบร้อยก็พอดีถึงหน้าห้องรับแขก ใคร่จะถือ
โอกาสแอบมองเสียหน่อยหนึ่งด้วยอยากจะรู้ว่า “อีตาคนนั้น หน้าตาเป็น
อย่างไร ถ้าหน้าตาเค็มเป็นเกลือนักเราก็เห็นจะต้องวิ่งไปเปลี่ยนนุ่งกระโปรง
ลงมาต้อนรับ” เด็กสาวรำพึงขณะที่ค่อยๆ ยืดคอมองเข้าไปในห้อง โดย
ระมัดระวังให้ร่างกายส่วนอื่นอยู่นอกห้อง
ชายหนุม่ ผูเป็
้ นอาคันตุกะนัง่ ตะแคงเข้าหาประตู สายตาของเขาจับอยู่
ทีเพดาน
่
ห้องในท่าใช้ความคิด เขาเป็นชายร่างสูงโปร่ง ผิวขาวสะอาดสะอ้าน
ผมสีน้ำตาลเข้มของเขาหยักเป็นลอนปรกหน้าผากนิดๆ ช่วยให้ใบหน้าของเขา
สวยเก๋เป็นที่ต้องตาต้องใจเพศตรงข้าม โดยเฉพาะดรุณีวัยรุ่นอย่างหม่อมราชวงศ์พิมพ์วัลคุ์น้อยคนนี้ยิ่งนัก
เด็กสาวถอยกลับออกมาโดยเร็ว เอามือกุมคอไว้ดังหนึง่ รูส้ กึ หวาดเสียว
หลับตาพริ้มแล้วก็ลืมตาแจ๋วขึ้นมาอีก
‘โหย! คนอะไรถึงหล่อเป็นบ้าเป็นหลังยังงั้นนะ ยังกับเทพบุตรกรีก
แน่ะ ต๊าย! วันนี้เราก็มอมยังกับลูกแมว’ ยื่นหน้าสำรวจตัวเองกับกระจกตู้
หนังสือทีตั่ ง้ อยูใน
่ ห้องรับแขกแวบหนึง่ ใช้ปลายนิว้ เสยผมหย็อยๆ ตรงหน้าผาก
ให้เรียบร้อยแล้วจึงเดินวางหน้าสงบเสงี่ยมเข้าในห้องรับแขก
ชายหนุม่ ผูเป็
้ นอาคันตุกะยืนขึน้ ต้อนรับด้วยกิรยิ าสุภาพ เด็กสาวเกือบ
จะเผลอชูนิ้วหัวแม่มือขึ้นเขย่าเหมือนที่เคยทำในยามที่รู้สึกพออกพอใจอะไร
มากๆ
สุภาพบุรษุ ชัน้ เยีย่ มเลย รูจ้ กั ยืนขึน้ ต้อนรับสุภาพสตรีอย่างเรา นึกชม
ชอบในใจพลางกระพุ่มมือไหว้อย่างน่ารัก
“ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนพี่อัมพรค่ะ”
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“ครับ ผมก็เช่นกัน ยินดีทีได้
่ รูจ้ กั น้องสาวแสนสวยของอัมพร ได้ยนิ
พีชาย
่ คุณพูดถึงคุณอยูเสมอ”
่
เขาตอบยิม้ ๆ สายตาจับอยูที่ ร่่ างอันงามผุดผาด
ของเด็กสาวอย่างนิยมชมชื่นโดยเปิดเผย
หม่อมราชวงศ์พิมพ์วัลคุหั์ วเราะอย่างกระดากคำว่า ‘น้องสาวแสนสวย’
ที่ชายหนุ่มใช้ รีบเชิญให้เขานั่งแล้วจึงถามขึ้น
“คุณมีธุระอะไรกับพี่อัมพรหรือเปล่าคะ หรือตั้งใจจะมาเยี่ยมเฉยๆ?”
“ตัง้ ใจจะมาเยีย่ มครับ ผมเพิง่ กลับจากต่างจังหวัดก็รีบมาเยีย่ ม เพราะ
ไม่ได้พบกันเสียนาน พอทราบว่าแกเสียเสียแล้วก็ใจหายวูบ ยังหนุม่ ยังแน่น
แท้ๆ ไม่น่าเลย” เขาพูดเศร้าๆ
“ค่ะ ปิม๋ เองพอได้ข่าวก็ถึงกับเป็นลม” หม่อมราชวงศ์พิมพ์วัลคุน้์ ำตา
คลอ
“คุณมีกันสองคนพี่น้องเท่านี้เองหรือครับ เอ้อ ผมหมายถึงท่านพ่อ
ท่านแม่ของคุณ…” ชายหนุ่มถามอย่างเกรงอกเกรงใจ
หม่อมราชวงศ์พิมพ์วัลคุ์จึงรีบตอบ
“ค่ะ ท่านพ่อท่านแม่ของปิ๋มสิ้นแล้วทั้งคู่ค่ะ ท่านแม่น่ะสิ้นนานแล้ว
ตั้งแต่ปิ๋มยังเล็กๆ แต่ท่านพ่อเพิ่งสิ้นได้เมื่อสองสามปีมานี่เอง เราเหลืออยู่
ด้วยกันสองพีน่ อ้ ง แต่แล้วพีอั่ มพรก็มา…” คำพูดตอนท้ายขาดหายไป น้ำตา
ร่วงรินลงมาตามแก้มอิ่มชมพูของเด็กสาว ครั้นแล้วเสียงสะอื้นก็ตามมา
ชายหนุม่ ผูเป็
้ นอาคันตุกะทำท่าเหมือนถูกบังคับให้กลืนวัตถุทีแสน
่ ฝืดคอ
เขากระแอมเบาๆ หน้าสะสวยเหมือนเทพบุตรกรีกของเขาเผือดลง แต่กระนัน้
เขาก็ยังพยายามเอ่ยปลอบเด็กสาวผู้น่ารัก
“กรุณาหักใจเสียบ้างเถอะครับ คุณหญิงปิม๋ ความเป็นความตายไม่มี
ใครห้ามได้ แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังหนีความตายไม่พ้น ถึงคุณจะโศกเศร้า
เสียใจสักเท่าไร ก็ไม่ใช่ว่าคุณชายจะกลับฟื้นขึ้นมาได้”
“โธ่ แต่พีอั่ มพรไม่ได้ตายอย่างคนธรรมดานีคะ
่ จะไม่ให้ปิม๋ เสียใจแทบ
ตายยังไงกัน” หม่อมราชวงศ์พิมพ์วัลคุร้์ องพลางสะอืน้ ฮักๆ “ถ้าเขาเจ็บตาย
อย่างที่คนอื่นๆ เขาเป็นกันปิ๋มก็คงหักใจได้นานแล้วละค่ะ แต่นี่…”
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“เอ๊ะ เขาไม่ได้ตายอย่างธรรมดา?” ผูอ้้ างตนเองว่าเป็นเพือ่ นของหม่อมราชวงศ์อัมพรทวนคำเบาๆ อย่างแปลกใจ “เอ๊ะ ถ้างัน้ เขาเป็นอะไรตายล่ะครับ?”
“พี่อัมพรถูกยิงตายค่ะ!” เป็นคำตอบด้วยเสียงสะอื้น
“โอ๊ะ!” อีกฝ่ายหนึ่งอุทานอย่างตกอกตกใจ “เรื่องมันยังไงครับ ผม
ไม่ทราบเรื่องเลยโปรดเล่าให้ผมฟังหน่อยเถอะครับ”
หม่อมราชวงศ์พิมพ์วัลคุ์ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาซับ
น้ำตาพลางพูดเสียงเครือๆ
“เรือ่ งนีนอกจาก
้
น่าเศร้าแล้วยังน่าขายหน้าทีส่ ดุ เชียวค่ะ พีอั่ มพรถูกยิง
ตายในบ้านผูห้ ญิงทีเป็
่ นนางเอกละครร้องคณะดังคณะหนึง่ เขาหาว่าพีอั่ มพร
เมาแล้วก็เข้าไปปลุกปล้ำเขาถึงในบ้าน มดเท็จทัง้ เพเลย” กล่าวประโยคท้าย
อย่างแค้นเคือง
“งัน้ ก็…เอ้อ…หมายความว่าคุณหญิงไม่เชือ่ ว่าเรือ่ งนีเป็
้ นความจริงน่ะซี
ครับ คุณหญิงคิดว่าจะมีเรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรแอบแฝงอยู่ในเรื่องนี้หรือ?”
ชายหนุ่มถามไม่ค่อยเต็มปากนัก
“อ๋อ แน่ละค่ะ ปิม๋ ไม่เชือ่ สักนิด พีอั่ มพรไม่ใช่คนเจ้าชู้ อีกอย่างหนึง่
เขาก็ยังเป็นเด็กอยู่ ปิ๋มไม่เชื่อว่าคนอายุเพียงยี่สิบห้าจะขี้เมาหยำเปถึงบุก
เข้าไปรังแกผู้หญิงในบ้าน พี่อัมพรต้องไม่เสเพลขนาดนั้นแน่ๆ”
“แต่ทีจ่ ริง เด็กหนุม่ ๆ สมัยนีก็้ เกะกะไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะครับคุณหญิง
คุณไม่เคยอ่านข่าวหนังสือพิมพ์บ้างหรือทีเด็
่ กหนุม่ ๆ ตัง้ แก๊งฉุดผูห้ ญิงไปข่มขืน
แล้วเลยฆ่าเสียน่ะ” อาคันตุกะหนุ่มท้วงอ่อยๆ แต่ครั้นเห็นสีหน้าแสดงความ
ไม่พอใจของเด็กสาวเขาก็รีบกล่าวต่อไปโดยเร็ว “แต่ผมไม่ได้หมายความว่าพีชาย
่
คุณจะทำอย่างนั้นนะครับ ผมเพียงแต่…เอ้อ…”
“จะยังไงก็ตาม ปิ๋มไม่เชื่อหรอกค่ะว่าพี่อัมพรจะทำตัวเหลวไหลยังงั้น
จริงๆ ถึงแม้วา่ ฝ่ายหญิงเขาจะมีหลักฐานพร้อม เขาหาว่าพีอั่ มพรเข้าไปขอ
พบเขาทีบ้่ าน ส่วนเขาก็นึกว่าเป็นพวกแฟนละครคนใดคนหนึง่ ติดใจเขาแล้ว
ก็เลยตามไปเยีย่ มเขาถึงบ้าน เพราะวันนัน้ เขาไม่ได้ไปทำงานเขาก็เชิญให้เข้า
ไปนัง่ คุยกันในห้องรับแขก แต่พีอั่ มพรก็เกิดลุกขึน้ ปลุกปล้ำเขาเพราะเห็นเขา
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อยู่คนเดียว เขาดิ้นหลุดไปได้ก็ฉวยปืนยิงโดยไม่ได้ตั้งใจ ขนาดไม่ได้ตั้งใจ
นะคะ เขายิงพีอั่ มพรตัง้ สามนัดซ้อน แล้วใครๆ ก็อุตส่าห์เชือ่ ว่าเขายิงพีอั่ มพร
เพื่อป้องกันตัว”
“เอ แม่คนนัน้ แกอาจจะยิงเพราะความตกใจก็ได้นะครับคุณหญิง โธ่…
ผมยังจำได้ว่าเคยไปเทีย่ วป่า ไปเจอเอางูเข้าผมควักปืนออกมายิงมันตัง้ หกนัด
ทั้งๆ ที่เห็นแล้วว่างูมันตายตั้งแต่ถูกกระสุนนัดที่สอง” ชายหนุ่มปรารภเบาๆ
“แต่ปิ๋มแน่ใจว่าแม่นั่นเจตนาฆ่าพี่อัมพรค่ะ ไม่รู้เป็นยังไงมันเหมือน
มีเสียงกระซิบอยู่ที่ข้างหูปิ๋มว่าเขาเจตนาฆ่าพี่ชายของปิ๋ม ก็พี่อัมพรน่ะเป็น
ช่างภาพหนังสือพิมพ์ด้วยนีคะ
่ อาจจะไปลงภาพลงข่าวอะไรทีไม่
่ ถูกใจผูมี้ อิทธิพล
บางคนเข้าก็เลยถูกเก็บ แต่เขาฉลาดมากค่ะที่ใช้ผู้หญิง”
“แต่ทีจ่ ริงไม่น่าจะมีใครคิดใช้ผูห้ ญิงเก็บผูช้ ายนะครับ เพราะผูห้ ญิงน่ะ
นอกจากจะอ่อนแอและลังเลแล้วยังปากมากเสียอีก ดีไม่ดีก็อาจจะปูดขึ้น
วันหลังก็ได้ ผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้อย่างที่คุณหญิงเดาเลย” เขาส่ายหน้า
อย่างไม่เห็นด้วยแต่แล้วก็ตัดบทว่า “แต่เราเลิกพูดเรือ่ งนีกั้ นดีกว่าครับเศร้าใจ
เปล่าๆ ถึงยังไงๆ คุณชายก็เสียไปแล้ว ผมอยากทราบว่ามีอะไรที่ผมพอจะ
ช่วยเหลือคุณได้บ้างไหมในฐานะที่ผมเป็นเพื่อนรักของคุณชาย ผมอยากจะ
ได้ช่วยทำให้คุณคลายความโศกเศร้าลงบ้าง”
“ไม่ต้องช่วยปิ๋มหรอกค่ะ” หม่อมราชวงศ์พิมพ์วัลคุ์ฝืนยิ้ม “ปิ๋มเศร้า
โศกกับใครไม่ได้นาน ทีจ่ ริงปิม๋ ก็พยายามจะไม่นึกถึงเรือ่ งนีอี้ ก แต่พอคุณมา
พูดถึงพี่อัมพรเข้า ก็อดร้องไห้ไม่ได้”
ชายหนุม่ แสดงอาการลังเลคล้ายกับจะตัดสินใจว่าควรจะพูดอะไรต่อไป
“ถ้างัน้ ผมจะ…ไม่พูดถึงเขาอีกละ แต่จะขออนุญาตมาเยีย่ มเยียนคุณหญิงบ่อยๆ จะได้ไหมครับ?”
“โอ…ทำไมจะต้องขออนุญาตด้วยล่ะคะ” เด็กสาวทำตาโต “ปิ๋มต้อง
ถือเป็นพระคุณอย่างยิง่ ด้วยซ้ำไป เวลานีปิ้ ม๋ เหงาค่ะ จากบ้านไปอยูปี่ นังเสีย
หลายปี เพื่อนที่เคยสนิทๆ กันพอจากกันไปนานๆ ก็รู้สึกว่าจะเข้ากันไม่ได้
สนิทสนมเหมือนแต่ก่อน”
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“จริงซิครับ” เขาสนับสนุนอย่างยิม้ แย้มแจ่มใส “ถ้างัน้ ผมจะขอสมัคร
เป็นแขกประจำบ้านของคุณหญิงเลยจะมาให้ทุกวันเทียว” ประโยคท้ายพูด
ทีเล่นทีจริง พลางมองหน้าเด็กสาวเป็นเชิงถาม หม่อมราชวงศ์พิมพ์วัลคุจึ์ ง
ยิ้มทั้งน้ำตา
“แหม ถ้ามาทุกวันได้ก็ยิ่งดีซิคะ ปิ๋มจะได้มีเพื่อนคุยทุกวัน”
“ตกลงครับ ถ้างั้นตอนบ่ายๆ ผมเลิกงานแล้วจะแวะมาคุยด้วยทุกวัน
จนกว่าคุณหญิงจะเบื่อ” เขาพูดยิ้มๆ
“ขอบคุณค่ะ แต่…เอ้อ” เด็กสาวมีอาการเอียงอายนิดๆ ก่อนจะกล่าว
ต่อไปว่า “แต่คุณจะไม่กรุณาบอกชื่อให้ปิ๋มรู้จักบ้างหรือคะ? ไหนๆ คุณก็
ตกลงจะเป็นเพื่อนคุยของปิ๋มแล้ว”
“โอตายจริง” เขาอุทานเหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้ แต่ในดวงตาสีเข้มของ
เขามีประกายหัวเราะอย่างขบขันแกมสมใจในความสำเร็จบางประการ “นีผม
่
ยังไม่ได้บอกชือ่ คุณหญิงอีกหรือนี่ อุตส่าห์คุยกันมาได้เป็นนานสองนาน ผม
ชื่อ ทายาทครับ…ทายาท มุทิตา”
“ทายาท มุทติ า” หม่อมราชวงศ์พิมพ์วัลคุทวน
์ คำ สายตาอันสุกใสไป
ด้วยความนิยมชมชืน่ มองจับอยูที่ ชาย
่ หนุม่ พลางกล่าวต่อไปอย่างร่าเริงและ
เปิดเผย “ทราบไหมคะคุณทายาท ว่าเกิดมาปิ๋มยังไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหน
หน้าตาดีเท่าคุณเลย? ปิ๋มเชื่อเหลือเกินว่าคุณจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจดีที่สุด
คนหนึ่งด้วย ปิ๋มภูมิใจแทนพี่อัมพรจังค่ะ”
คำพูดประโยคท้ายของเด็กสาวทำให้หน้ายิ้มระรื่นของทายาท มุทิตา
เจื่อนไปชั่วขณะหนึ่ง!

๔
บ่ายวันรุ่งขึ้นหม่อมราชวงศ์พิมพ์วัลคุ์ลงมาไถรถตัดหญ้าอยู่ในสนาม
หญ้าหน้าบ้าน แดดยังจัดแต่ลมแรงทีพั่ ดอยูฉิ่ วๆ ช่วยบรรเทาความร้อนไปได้
เป็นอันมาก ถึงกระนั้นแก้มของเด็กสาวก็ยังแดงปลั่งเป็นมันใสด้วยเหงื่อและ
ความร้อน ผมยาวสีดำเป็นเงาขลับถูกถักเป็นเปียอันใหญ่และพันรอบศีรษะ
เผยให้เห็นหน้าผากนูนเกลี้ยงเกลาที่รับคางงอนสวย และแก้มอิ่มเป็นสีลูก
แอปเปิ้ลทั้งคู่นั้น
ไถไปสักครู่ใหญ่หม่อมราชวงศ์พิมพ์วัลคุ์ก็หยุดทิ้งแฮนเดิ้ลลงและถลก
แขนเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีแดงแปร๊ดขึ้นม้วนไว้เพียงแค่ศอกอย่างทะมัดทะแมง
จับชายเสื้อมาผูกเงื่อนไว้ที่เอวกันรุ่มร่าม และเช็ดมือทั้งสองซึ่งชื้นไปด้วย
เหงื่อกับสะโพกของตนเองแรงๆ ครั้นแล้วหล่อนก็ทำหน้าเบ้เมื่อแลเห็นรอย
ดำๆ เป็นรูปมือมีนิ้วชัดเจนปรากฏอยู่บนกางเกงขาสั้นสีขาวของหล่อน
“ต๊าย! เดี๋ยวป้าชุ่มสวดว่าเราสกปรกอีกหรอก ฮึ! ช่างปะไร ใครจะ
เสียเวลาวิ่งขึ้นไปเอาผ้าเช็ดมือ” รำพึงพลางยกมือขึ้นเท้าเอวบิดตัวแก้เมื่อย
แล้วจึงก้มตัวลงเพื่อจะหยิบแฮนเดิ้ลขึ้นไถต่อไป แต่หล่อนก็ต้องสะดุ้งเมื่อ
ได้ยินเสียงห้าวๆ ดังมาจากข้างหลัง
“พี่จะช่วยเอาไหมจ๊ะปิ๋ม?”
ใจหวิววูบเมื่อจิตสำนึกบอกตนเองว่า น้ำเสียงนั้นช่างเหมือนกับเสียง
พีชาย
่ คนเดียวของหล่อนเสียเหลือเกิน เหลียวขวับมาด้วยน้ำตาเต็มตา เด็กสาว
มองเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งปรากฏตัวอยู่เป็นเงารางๆ เบื้องหลังม่านน้ำตานั้น
“พี่อัมพร!” หลุดปากอุทานออกไปด้วยเสียงเกือบจะหลง ใช้หลังมือ
ปาดน้ำตาทิ้งโดยเร็ว แต่ครั้นมองเห็นชายหนุ่มผู้นั้นเต็มตา หม่อมราชวงศ์
พิมพ์วัลคุ์ก็รู้ว่าตนทักผิดเสียแล้ว ชายหนุ่มผู้ที่ยืนยิ้มอยู่ตรงหน้า มิได้มี
รูปลักษณะส่วนใดละม้ายคล้ายคลึงกับพี่ชายที่รักของหล่อนแม้แต่น้อย เขา
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เป็นคนร่างสูงผึ่งผาย ผิวคล้ำ ใบหน้าเกลี้ยงเกลาธรรมดาอย่างที่จะเปรียบ
เทียบกับหนุ่มร่างสมาร์ต ใบหน้าสวยเก๋อย่างทายาท มุทิตา ไม่ได้เลย
‘อีตาบ้า’ นึกบริภาษอยูใน
่ ใจทัง้ ๆ ทียั่ งไม่ทันรูด้้ วยซ้ำว่าเขาเป็นใคร ไม่รู้
โผล่มาจากทางไหนทำเอาเราใจคอหายหมด นึกว่าพีอั่ มพรเกิดคิดถึงเราเต็มที
เลยมาปรากฏตัวให้เราเห็น
“ปิม๋ จำพีไม่
่ ได้หรือจ๊ะ? ทำหน้างงเทียว” เขากล่าวต่อไปทำเป็นไม่ได้ยนิ
ทีเด็
่ กสาวทักผิด แต่กระนัน้ สีหน้าของเขาก็เผือดลงอย่างฝืนไม่อยู่ เมือ่ ได้ยนิ
คำพูดออกจากปากเด็กสาว
“จำไม่ได้” หม่อมราชวงศ์พิมพ์วัลคุตอบ
์ ห้วนๆ จ้องหน้าชายหนุม่ เขม็ง
อยู่อย่างไม่ถูกชะตา
‘ฮึ! อวดมาตีสนิทเป็นพีเป็
่ นเชือ้ กับเรา หน้าตารึแสนจะดูไม่ได้ อย่าง
คุณทายาทยังน่าจะเรียกพี่เสียมากกว่าเป็นไหนๆ’
ในดวงตาสีน้ำตาลเข้มของชายหนุม่ นัน้ มีแววแห่งความน้อยใจปรากฏ
ขึ้นแวบหนึ่ง แต่กระนั้นเขาก็ยังไม่ละความพยายาม
“ปฤษฐาเพือ่ นของอัมพรไงล่ะจ๊ะ พีฐา
่ ของปิม๋ น่ะ พีได้
่ ข่าวว่าปิม๋ กลับ
มาแล้วก็รีบมาเยี่ยม พี่เสียใจกับเรื่องของอัมพรเหลือเกิน”
“เอ้อ…เดีย๋ วก่อน ฉัน…เอ๊ยปิม๋ ว่าเราควรจะขึน้ ไปคุยกันบนบ้านดีกว่า
ตรงนี้แดดร้อนจะแย่” หม่อมราชวงศ์พิมพ์วัลคุ์พูดเก้อๆ เพราะขณะนี้หล่อน
เริม่ จะนึกขึน้ ได้ถึงความสัมพันธ์ในวัยเยาว์ระหว่างตัวเองกับชายหนุม่ ตรงหน้า
ผู้มีนามว่าหม่อมราชวงศ์ปฤษฐา สุจริตธรรมขึ้นมาได้เป็นเงาๆ แล้ว
เด็กสาวเดินนำหน้าชายหนุม่ ลัดสนามตรงไปยังห้องรับแขกชัน้ ล่าง ใจ
นึกโมโหนิดๆ ที่เขามาใกล้เวลาที่ทายาทนัดจะมาคุยกับหล่อน
‘นิวแซนซ์เป็นบ้าเลยคนอะไร เดี๋ยวคุณทายาทเกิดเข้าใจผิดคิดว่า
อีตาคุณชายปฤษฐาหน้าจืดคนนี้เป็นแฟนเราละก็แย่เชียว ตาย! ทำยังไงดี
นะ พี่แกถึงจะกลับไปเสียก่อนที่คุณทายาทจะมาถึง…เออนึกออกแล้ว เรา
ต้องแกล้งทำเป็นจำแกไม่ได้อยูนั่ น่ เอง แกขีเ้ กียจจะทบทวนประวัตศิ าสตร์ให้
เราฟังก็คงจะระอาลากลับไปเองแหละ’
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เดินสวนกับแถมเด็กรับใช้ทีชาน
่ บันไดหม่อมราชวงศ์พิมพ์วัลคุจึ์ งสัง่ ว่า
“ช่วยหาน้ำหวานให้คุณ…” แสร้งทำลังเลเหมือนนึกชือ่ ไม่ออก แต่ครัน้
รูส้ กึ ว่าจะวางหน้าไม่สนิทจึงจำต้องกล่าวต่อไปว่า “เอ้อคุณชายปฤษฐาด้วยนะ
แถม อ้อ…แล้วอย่าลืมหาของว่างไว้เลี้ยงคุณทายาทด้วยนะ เดี๋ยวก็คงมา”
“คุณทายาทไหนคะ…คุณ?” แถมถามหน้าซือ่ ๆ ด้วยไม่รูท้ นั อุบายของ
นายสาว หม่อมราชวงศ์ปฤษฐายิ้มอยู่ในหน้าเมื่อชำเลืองเห็นเด็กสาวผู้เป็น
น้องของเพื่อนเม้มปากแน่น
“ฮื้อ! แถมนี่ป้zเป๋อจริง ก็คุณทายาทเพื่อนของฉันที่มาเมื่อวานไงล่ะ
ยะ”
แถมทำหน้าว่าเข้าใจ แต่ขยับปากทำท่าจะถามอะไรต่อไปอีก แต่หม่อมราชวงศ์พิมพ์วัลคุ์ไม่กล้าเสี่ยงพอที่จะปล่อยให้หล่อนถามจึงรีบตัดบทเสียว่า
“ไปเถอะรีบไปหาน้ำหวานมาก่อนก็แล้วกัน ส่วนของว่างของคุณทายาท
น่ะ ถ้าหาไม่ทันก็ไม่เป็นไร เห็นเมือ่ วานเขาบอกว่าจะพาฉันออกไปกินอะไร
แถวๆ บางรัก” พูดจบก็เชิดหน้าอย่างภาคภูมิ พาอาคันตุกะของหล่อนเข้าไป
นั่งในห้องรับแขก
หม่อมราชวงศ์ปฤษฐายังคงยิม้ อยูใน
่ หน้าโดยไม่พูดว่าอะไรสักคำ เด็ก
สาวชักรู้สึกร้อนตัวชี้แจงว่า
“แถมเพิง่ มาอยูใหม่
่ คะ่ ยังไม่คอ่ ยรูจ้ กั อะไร จะใช้อะไรทีก็ต้องอธิบาย
กันยาวๆ กว่าจะรู้เรื่อง”
เขายิ้มอย่างไม่เอาใจใส่
“พีไม่
่ สนใจกับแถมหรอกจ้ะ แต่กำลังสนใจว่าเดีย๋ วนีปิ้ ม๋ นึกหน้าพีออก
่
แล้วหรือยัง?”
“เอ้อ…ยังเลยค่ะ นึกเท่าไรก็นึกไม่ออกว่าเคยเห็นหน้าคุณชายปฤษฐา
ที่ไหน”
“อือ้ ฮือ ลืมเสียสนิทเลยยังงีเที
้ ยวหรือ? เราไม่ได้พบกันเพียงเจ็ดปีเท่านัน้
เอง” เขาพูดอย่างตัดพ้อ “ตอนที่พี่ไปนอกน่ะปิ๋มไปส่งยังร้องไห้ขี้มูกโป่งอยู่
เลย แล้วก็ดูซิเพียงปีเดียวเท่านัน้ ปิม๋ ก็ไม่ตอบจดหมายพีเสี
่ ยแล้ว เด็กๆ นี่

ชูวงศ์ ฉายะจินดา
๓๐

ลืมง่ายเหลือเกิน” เขาพูดเรือ่ ยๆ อย่างไม่เห็นเป็นเรือ่ งสลักสำคัญนักซ่อนความ
รู้สึกน้อยใจไว้อย่างมิดชิด
“อือ้ ปิม๋ คงจะไม่ได้รับกระมังคะ? ปิม๋ ไม่เคยไม่ตอบจดหมายของใคร
สักคน”
“ทำไมจะไม่ได้รับ ก็อัมพรบอกพี่นี่นาว่าเขาเป็นคนเอาจดหมายที่พี่
เขียนถึงปิ๋ม ส่งให้กับมือปิ๋มเองทุกที แต่ปิ๋มก็ไม่เห็นตอบ”
“เอ อาจจะเป็นตอนที่ปิ๋มอยู่ปีนังก็ได้นะคะ พี่อัมพรคงจำผิดไปแน่ๆ
ถ้าปิม๋ ได้รับจดหมายคุณชายจริงๆ ทำไมปิม๋ จะไม่ตอบ? ปิม๋ ไปอยูปี่ นังเสียตัง้
สามปีแน่ะค่ะ”
“เอาเถอะ เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอก” คุณชายหนุ่มตัดบท
“เป็นความผิดของพี่เองที่ไม่ได้ติดต่อกับปิ๋มโดยตรง อีกอย่างหนึ่งเรามัวเดิน
ทางหลีกกันไปเสียเอง ก่อนที่พี่จะกลับจากนอกไม่เท่าไรก็ได้ข่าวว่า ปิ๋ม
เดินทางไปปีนังเสียก่อน เราเลยไม่มีโอกาสได้พบหน้ากันเสียหลายปีทีเดียว”
“ถึงอย่างนั้น คุณชายก็ยังอุตส่าห์จำหน้าปิ๋มได้แทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะ”
คำพูดของเด็กสาวฟังไม่ออกว่าเป็นคำชมหรือประชด แต่หม่อมราชวงศ์
ปฤษฐาก็ไม่แสดงว่ารู้สึกผิดสังเกตเขาตอบยิ้มๆ ว่า
“ก็ทำไมจะจำไม่ได้เล่าจ๊ะ ก็อัมพรเขาเอารูปปิ๋มมาอวดพี่บ่อยๆ ทำให้
พี่รู้สึกเหมือนว่าพี่ได้คุ้นเคยกับปิ๋มอยู่ตลอดเวลา”
หม่อมราชวงศ์พิมพ์วัลคุหลบ
์ สายตาทีมอง
่ ตรงมายังหล่อนอย่างชืน่ ชม
นัน้ ในใจรูส้ กึ กระสับกระส่ายเพราะไม่เห็นชายหนุม่ ทำท่าว่าจะกลับสักที พอดี
กับแถมเดินถือถาดใส่แก้วน้ำหวานสีแดง มีจานรองพลาสติกสีสวย นำมา
วางให้ชายหนุ่ม เขาจึงทักขึ้น
“น้ำกระเจี๊ยบใช่ไหมน่ะ แถม?”
“ใช่ค่ะ” แถมตอบอย่างสนิทสนม “คุณป้าเห็นคุณชายเคยชอบนี่คะ”
“ป้าชุ่มอุตส่าห์จำของโปรดของฉันได้ น่ารักเหลือเกิน” เขาพึมพำ
ชายตายิ้มๆ มาสบตาเด็กสาวอย่างขบขัน
หม่อมราชวงศ์พิมพ์วัลคุ์หน้าชาด้วยความละอายที่พูดปดให้เขาจับได้

