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แอช  แมคอินไทร์  ยืนอยู่บนทางเดินพื้นคอนกรีตในสวน 

สาธารณะไบรอันท์ สองมือของเขาล้วงในกระเป๋ากางเกงสแล็คขณะสูด 

อากาศฤดูใบไม้ผลิเข้าปอด สายลมยังคงหนาวเย็น เจือกลิ่นอายของการ 

ผลัดเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ รอบกายเขารายล้อมด้วยผู้คน  

บ้างนั่งบนม้านั่ง บ้างนั่งบนเก้าอี้และดื่มกาแฟอยู่ที่โต๊ะเล็ก  ๆ บ้างทำงาน 

ในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป หรือไม่ก็กำลังฟังเพลงจากเครื่องไอพ็อด

มันช่างเป็นวันที่ยอดเยี่ยมเสียนี่กระไร  ปกติเขาไม่ใช่คนที่จะ 

เพลิดเพลินไปกับการเดินเล่นในสวนสาธารณะ ไม่แม้กระทั่ง  อยู่  ในสวน 

สาธารณะด้วยซ้ำ โดยเฉพาะในเวลาทำงานซึ่งเขามักปักหลักอยู่ในออฟฟิศ  

หากไมค่ยุงานหรอืพมิพอ์เีมลกจ็ะวางแผนเทีย่ว เขาไมใ่ชผู่ช้ายประเภท “หยดุ 

แวะสูดกลิ่นกุหลาบหอมสดชื่น”  อะไรเทือกนั้น แต่วันนี้เขารู้สึกหงุดหงิด 

กระสับกระส่ายและความคิดยุ่งเหยิงอย่างไรชอบกล สุดท้ายเขาก็พบว่า 

ตัวเองมาลงเอยหยุดอยู่ที่นี่โดยไม่รู้ตัว

พิธีแต่งงานของมีอากับเกบกำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วัน และพันธมิตร 

ทางธุรกิจของเขาคนนี้กำลังสาละวนอยู่กับการเตรียมการ เพื่อให้แน่ใจว่า 

งานจะออกมาเหมือนงานแต่งในฝันของมีอาอย่างสมบูรณ์แบบ  ส่วนเจซ 

น่ะหรือ คู่หูทางธุรกิจผู้นับเป็นคู่ซี้อีกคนของเขาคนนี้กำลังอยู่ในสถานภาพ 

ความสัมพันธ์อัน  สุดแสน  มั่นคงกับคู่หมั้นสาว เบธานี ซึ่งนั่นหมายความว่า 
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เพื่อนเขาทั้งสองคนล้วนมีคู่กันหมดแล้ว

เมื่อสองคนนั้นว่างเว้นจากการทำงาน ทั้งคู่จะอยู่กับแฟน นั่นแปลว่า 

แอชจะไม่ได้เห็นหน้าพวกเขาเลยนอกจากที่ออฟฟิศหรือที่นัดรวมตัวสังสรรค์ 

เป็นครั้งคราว ทั้งนี้พวกเขายังสนิทกันอยู่ เกบและเจซยืนยันว่าทั้งสาม 

จะยังสนิทกันเหมือนเดิม เพื่อนจะไม่ถีบเขาออกจากชีวิตของทั้งคู่ที่กำลัง 

เปลี่ยนแปลง แต่ใช่ว่ามันจะเหมือนเดิม ขณะที่ชีวิตเพื่อนทั้งสองกำลังไปได้ 

ดี แอชกลับยังทำใจไม่ค่อยได้กับชีวิตของพวกเขาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง 

รวดเร็วในช่วงแปดเดือนมานี้

มันเป็นเรื่องประหลาดและเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย 

ทีเดียว แม้ว่าจะไม่ใช่ชีวิตของเขาที่ได้รับผลกระทบก็ตามที ไม่ใช่ว่าเขา 

ไม่รู้สึกยินดีไปกับเพื่อน  ๆ เพื่อนสุขเขาก็สุขตามไปด้วย แต่นี่เป็นครั้งแรก 

นับตั้งแต่เริ่มเป็นเพื่อนกันมาที่เขาต้องอยู่ในสถานะคนนอก

เพื่อนทั้งสองคงเถียงหัวชนฝา สองคนนั้นเป็นเหมือนครอบครัว 

ของเขามากเสียยิ่งกว่าครอบครัวจริง ๆ ครอบครัวบ้าบอที่เขาคอยหลบเลี่ยง 

อยูต่ลอดเวลา เกบ มอีา เจซ และเบธาน ี คงปฏเิสธขอ้ทีว่า่แอชเปน็คนนอก 

โดยเฉพาะ  เกบกับเจซคงไม่ยอมรับเด็ดขาด สองคนนี้เป็นเหมือนพี่น้อง 

แท้ ๆ ของเขา เหนือกว่าสัมพันธ์ทางสายโลหิต สายสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา 

ไม่มีวันตัดขาด แต่มันเปลี่ยนไปแล้ว เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วเขา 

ถือว่า อยู่ วงนอก แม้ยังเป็นส่วนหนึ่ง แต่ก็ต่างไปจากเดิมและมีความสำคัญ 

น้อยลง

หลายปีมาแล้วที่คติของพวกเขาคือ  เที่ยวให้หนัก  ใช้ชีวิตให้สุด  

แต่การมีคนรักทำให้ผู้ชายเปลี่ยนไป และการจัดลำดับความสำคัญในชีวิต 

ก็เปลี่ยนไป แอชรู้ดี เขาเข้าใจดี เขาคงไม่รู้สึกชื่นชมในตัวเกบกับเจซนัก 

หากพวกนั้นไม่เห็นว่าผู้หญิงของตัวเองสำคัญมาเป็นลำดับต้น  ๆ แต่มัน 

ทำให้แอชหลุดออกนอกวง เขากลายเป็นก้างขวางคอ และมันไม่ใช่จุดที่ 

น่าสบายใจนัก

เรื่องมันน่าอึดอัดเป็นพิเศษ เนื่องจากแอชและเจซใช้ผู้หญิงร่วมกัน 

แทบทกุคน จนกระทัง่มาเจอเบธาน ี โดยปกตพิวกเขานอนกบัสาวคนเดยีวกนั 
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พร้อมกัน อาจฟังดูน่าขันหากบอกว่าแอชไม่อาจตื่นตัวในกิจกรรมรูปแบบอื่น 

นอกจากทรีซัม แต่มันก็เป็นเช่นนั้นจริง

เขารู้สึกหงุดหงิดงุ่นง่าน เขากำลังค้นหาอะไรบางอย่าง แต่ไม่รู้ 

เหมือนกันว่าคืออะไร ไม่ใช่ว่าเขาอยากมีในสิ่งที่เกบกับเจซมี หรือไม่แน่ว่า 

เขาอาจอยาก แต่แสร้งทำเป็นไม่รับรู้ เขารู้แค่ว่าเขาไม่เป็นตัวของตัวเอง  

และเขาไม่พอใจในความจริงข้อนี้เท่าไรนัก

เขาเคยเป็นคนแน่วแน่ที่รู้ชัดตลอดเวลาว่าตนเองต้องการอะไร อีกทั้ง 

ยังมีกำลังทรัพย์และอำนาจที่จะดลบันดาลให้มันสำเร็จได ้ หญิงสาวมากมาย 

ยินยอมพร้อมใจจะมอบทุกสิ่งที่แอชต้องการหรือปรารถนา แต่จะมีประโยชน์ 

อันใดถ้าตัวเขาเองยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้ตัวเองต้องการหรือปรารถนาสิ่งไหน

เขากวาดตามองในสวน พลันเห็นรถเข็นเด็กที่มีแม่เด็กและพี่เลี้ยง 

เดินเข็นอยู่ แอชลองนึกภาพตัวเองกับเด็กทารก แต่เขาแทบขนลุกเพราะ 

ความคิดนั้น เขาอายุสามสิบแปดย่างสามสิบเก้า นี่เป็นวัยที่ผู้ชายส่วนใหญ่ 

ลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวและผลิตทายาทกันแล้วทั้งนั้น แต่เขากลับ 

ทุ่มเทเวลาทั้งหมดในช่วงวัยยี่สิบรวมถึงส่วนหนึ่งของวัยสามสิบไปกับการ 

ก่อร่างสร้างธุรกิจร่วมกับคู่หูจนประสบความสำเร็จดังเช่นในปัจจุบัน เขา 

ไม่ได้ใช้ทั้งเงินและเส้นสายของครอบครัว อีกทั้งไม่รับแม้กระทั่งความ 

ช่วยเหลือใด ๆ 

เป็นไปได้ว่านั่นคงเป็นสาเหตุที่ทำให้ตอนนี้ครอบครัวเกลียดแอช 

เข้าไส้ เพราะแอชเชิดหน้าใส่และบอกพวกเขาว่าให้ไสหัวไปไกล  ๆ  จากเขา  

แต่บาปหนักสุดที่เขาก่อคงไม่พ้นเรื่องที่เขาได้ดิบได้ดีเสียยิ่งกว่าตอนอยู่ 

กับที่บ้าน เขามั่งคั่งในทรัพย์สินและอำนาจยิ่งกว่าคุณตาของเขาเสียอีก  

ว่ากันตามจริงแล้ว มีใครหน้าไหนในครอบครัวเขาเคยลงมือทำอะไรบ้าง  

นอกเสียจากผลาญทรัพย์สมบัติคุณตาไปวัน  ๆ จนคุณตาต้องขายธุรกิจที่ 

กำลังประสบความสำเร็จไปตอนที่แอชยังเด็ก ไม่มีสมาชิกคนใดเคยทำงาน 

มาก่อนเลยแม้แต่วันเดียวในชีวิต 

เขาส่ายศีรษะ พวกปลิงดูดเลือดน่าสมเพชทั้งหลาย คนพวกนั้น 

ไม่จำเป็นต่อชีวิตเขา เขามั่นใจด้วยว่าไม่ต้องการพวกนั้น ตอนนี้เขาก้าว 
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นำหน้าคนเหล่านั้นมาแล้ว รวมถึงนำหน้าคุณตาด้วย เขาจะไม่ยอมปล่อยให้ 

คนในครอบครัวกลับเข้ามาเป็นเหาฉลามในชีวิตอย่างแน่นอนที่สุด

เขาหมุนตัวเดินกลับเนื่องจากยังมีธุระอีกมากให้สะสาง ธุระเหล่านั้น 

ไม่รวมการมายืนแกร่วทบทวนตัวเองอยู่ในสวนนี่อย่างกับคนต้องการ 

จิตแพทย์ เขาต้องรวบรวมสติและตั้งสมาธิให้จดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งที่ไม่เคย 

เปลี่ยนแปลงไป นั่นคือธุรกิจ เอชซีเอ็มโกลบอลรีสอร์ทมีโปรเจ็กต์มากมาย 

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการที่แตกต่างกัน เรื่องโรงแรมในปารีสถือว่าปิด 

บัญชีเสร็จสิ้นเรียบร้อย หลังจากที่พวกเขาเร่งหาผู้ลงทุนคนใหม่มาแทนคน 

ที่ถอนตัวไปได้สำเร็จ ทุกอย่างกำลังดำเนินไปด้วยดีตามครรลองที่มันควร 

จะเป็น ตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาห่อเหี่ยว โดยเฉพาะเมื่อเกบและเจซทุ่มเท 

เวลาให้กับงานได้ไม่เต็มที่เช่นในอดีต แอชเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่มีเรื่อง 

ส่วนตัวให้ไขว้เขว เขาจึงต้องยืดอกขึ้นนำหน้าในจุดนี้ เขาต้องรับสานต่องาน 

ของเพื่อนเพื่อให้เพื่อนได้มีความสุขกับชีวิตนอกเหนือจากงานบ้าง

ขณะที่เขาเริ่มออกเดินกลับไปในทิศที่เข้ามา เขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่ง 

นั่งโดดเดี่ยวอยู่ที่โต๊ะตัวหนึ่งไกลจากริมถนน เขาชะงักฝีเท้าและหยุดมองเธอ 

ใหเ้ตม็ตา พนิจิพจิารณาภาพลกัษณ์ภายนอกของเจ้าหลอ่น ผมยาวสบีลอนด ์

พลิ้วรับจังหวะสายลมเอื่อย เผยให้เห็นดวงหน้างามประดับด้วยดวงตาคู่สวย 

ซึ่งเขาสังเกตเห็นได้แม้จากระยะที่เขายืนอยู่ 

เธอคนนั้นสวมกระโปรงยาวซึ่งสะบัดพลิ้วตามแรงลม ผืนผ้าพะเยิบ 

เผยให้เห็นเรียวขาข้างหนึ่ง รองเท้าแตะติดเลื่อมระยิบระยับขับเท้าขาว  

เขาเห็นเล็บเท้าแต่งแต้มสีชมพูสดใสและแหวนนิ้วเท้าที่สะท้อนแสงวิบวับ 

เมื่อเธอขยับเท้าเปลี่ยนตำแหน่ง แสงอาทิตย์จับต้องที่สร้อยข้อเท้าสีเงินวาว  

นั่นยิ่งทำให้ช่วงขาเรียวเล็กดึงดูดสายตามากยิ่งขึ้น

เธอกำลังวุ่นอยู่กับการวาดภาพ หัวคิ้วขมวดมุ่นแสดงถึงสมาธิตั้งมั่น 

ขณะปลายดินสอโบกสะบัดไปทั่วหน้ากระดาษ ข้างกายเธอมีกระเป๋าใบใหญ่ 

ตั้งอยู ่ ภายในบรรจุกระดาษหลายม้วนที่ยื่นปลายโผล่พ้นขอบกระเป๋าด้านบน 

ออกมา

ทั้งนี้ สิ่งที่สะดุดตาเขาที่สุดก็คือสร้อยโช้คเกอร์ที่เธอสวมอยู่ มัน 
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ไม่เหมาะกับเธอเอาเสียเลย เขาประเมินอย่างรวดเร็ว มันรัดอยู่รอบคอเธอ 

ตรงบริเวณรอยเว้าของช่วงลำคออันแสนบอบบาง แต่มันไม่  เหมาะ  กับเธอ 

สักนิด สร้อยนั่นไม่ช่วยขับตัวตนของเธอให้เผยออกมาเลย

สร้อยโช้คเกอร์เส้นนั้นดูฉูดฉาดเกินไป มันประดับด้วยเพชรซึ่งดูแพง 

และไม่น่าจะเป็นของปลอม แต่มันไม่เข้ากับอะไรสักอย่างบนตัวเธอ มัน 

ดูโดด ไม่เข้าพวก เขาเกิดความอยากรู้อยากเห็นขึ้นมา เนื่องจากเวลาที่เขา 

เห็นเครื่องประดับเช่นนี้บนร่างกายหญิงสาวคนใด เขาจะมองความหมาย 

ของมันในมุมมองที่แตกต่างจากเวลาคนอื่นมองมากนัก และเขาอยากรู้ 

เหลือเกินว่ามันเป็นปลอกคอแสดงความเป็นเจ้าของหรือว่ามันเป็นแค่ 

เครือ่งประดบัทีเ่ธอเลอืกดว้ยตวัเอง หากวา่มนัเปน็ปลอกคอละก ็ ผูช้ายทีเ่ลอืก 

ให้เธอนับว่าห่วยแตกมาก ชายคนนี้ไม่รู้จักเธอดีพอ หรือบางทีเขาอาจจะ 

ไม่ใส่ใจดูว่าเครื่องประดับสำคัญชิ้นนี้เหมาะกับผู้หญิงของตัวเองหรือเปล่า

ถ้าแอชยังดูออกทันทีหลังจากพิจารณาเธอแค่แวบเดียว แล้วทำไม 

ผู้ชายที่ใช้เวลาบนเตียงกับเธอถึงมองไม่ออกเล่า บางทีปลอกคอนี้คงสะท้อน 

ให้เห็นตัวตนของชายที่ เป็นเจ้าของเธอมากกว่า  ทั้งหยิ่งยโสและโง่เง่า  

ปลอกคอควรเป็นสิ่งที่แสดงถึงความใส่ใจที่เขามอบให้ฝ่ายรับ บ่งบอกว่า 

เขาสนิทกับเธอแค่ไหน และควรจะเหมาะกับหญิงสาวผู้ที่สวมด้วย

เขาคิดเองเออเองไปไกล บางทีมันอาจจะเป็นแค่สร้อยคอที่เธอเลือก 

เองก็ได้ แต่สำหรับผู้ชายอย่างแอช สร้อยคออัญมณีเส้นนั้นมีความหมาย 

กว่าเครื่องประดับธรรมดา

เขายืนมองเธออยู่นานแค่ไหนก็ไม่ทราบได้ แต่คล้ายว่าเธอจะรู้สึกถึง 

สายตาของเขา เธอเงยหน้าขึ้นประสานสายตากับเขา ดวงตาเธอเบิกกว้าง  

ทันใดนั้น อาการที่ดูคล้ายตกตะลึงพลันปรากฏบนสีหน้า เธอรีบปิดสมุด 

วาดรูปและยัดมันลงกระเป๋า ขณะที่เธอหยัดตัวลุกขึ้นยืนกึ่งหนึ่งและยังคง 

เก็บบรรดาข้าวของใส่ในกระเป๋าใบยักษ์นั่นเอง เขาจึงตระหนักได้ว่าเธอจะ 

ไปแล้ว

ก่อนที่เขาจะทันรู้ตัวด้วยซ้ำ เขารีบสาวเท้าออกไปด้วยความงุนงง  

อะดรีนาลินสูบฉีดในเส้นเลือด การล่า การค้นพบ ความท้าทาย ความ 



6

แ ผ ด เ ผ า

สนใจ เขาตอ้งการรูว้า่หญงิสาวคนนีเ้ปน็ใคร และปลอกคอทีเ่ธอสวมใสอ่ยูน่ัน้ 

มีความหมายอย่างไร

ขณะที่ เขากำลังย่างเท้าเข้าไปหาเธอ  เขารู้ดีว่าหากปลอกคอนั้น  

หมายความ  ตามอย่างที่เขาคิดว่ามันเป็น เขาก็กำลังรุกล้ำเข้าสู่อาณาบริเวณ 

ของผู้ชายอื่น และแม้จะรู้เช่นนั้น เขากลับไม่สนสักนิด

การละเมิดแย่งชิงทาสอารมณ์ของใครสักคนเป็นหนึ่งในข้อห้ามที่ 

ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่แอชไม่ใช่พวกที่ยึดมั่นในกฎเกณฑ์อยู่แล้ว  

อย่างน้อยก็ไม่ใช่กฎที่เขาตั้งขึ้นเอง แล้วผู้หญิงคนนี้ก็สวย มีเสน่ห์ และ 

อาจเป็นสิ่งที่เขากำลังมองหา เขาจะรู้ได้อย่างไรถ้าไม่ลองเข้าหาก่อนที่เธอ 

จะหลุดมือไป

เขาเกือบถึงตัวเธอแล้วตอนที่เธอหมุนตัวกลับพร้อมกระเป๋าในมือ  

เห็นได้ชัดว่าเธอเตรียมจะเดินหนีไป และเธอเกือบจะพุ่งชนเขาจัง  ๆ ก็จริง 

อยู่ที่เขาล่วงละเมิดพื้นที่ส่วนตัวของเธอ และเขาคงโชคดีถ้าเธอไม่กรี๊ดจน 

สวนแทบแตก ไม่เช่นนั้นเขาคงดูเหมือนพวกสตอล์คเกอร์ชอบตามที่เตรียม 

จู่โจมเข้าใส่

เขาได้ยินเสียงเธอสูดหายใจเฮือกขณะชักเท้าถอยหนี ส่งผลให้ 

กระเป๋าใบใหญ่ฟาดเปรี้ยงเข้ากับเก้าอี้ที่เธอเพิ่งลุกจากมาแล้วเหวี่ยงหลุด 

จากมือเธอ ข้าวของกระเด็นหล่น ทั้งดินสอ พู่กัน กระดาษ ลอยกระจาย 

ไปทั่ว

“ตายแล้ว!” เธออุทาน

เธอก้มลงเก็บกระดาษทันที ส่วนเขาช่วยตามเก็บกระดาษแผ่นที่โดน 

ลมพัดออกไปไกลหลายฟุต

“ฉันเก็บเองค่ะ” เธอร้องบอก “คุณอย่าลำบากเลยค่ะ”

เขาคว้ารูปวาดนั้นไว้แล้วเก็บมันขึ้นมา จากนั้นจึงหันกลับไปหาเธอ

“ไม่ได้ลำบากอะไรเลยครับ ผมขอโทษด้วยถ้าทำให้คุณตกใจ”

เธอหัวเราะเสียงสั่น ขณะที่ยื่นมือมารับแผ่นกระดาษ “คุณทำฉัน 

ตกใจจริง ๆ นั่นแหละ”

แอชก้มลงมองรูปวาดที่เขากำลังยื่นส่งให้เธอ ดวงตากะพริบปริบ 
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ด้วยความแปลกใจเมื่อเห็นภาพตนเองในกระดาษ

“อะไรเนี่ย” เขาพึมพำโดยไม่สนใจมือที่รีบเอื้อมมาคว้าภาพคืน

“ได้โปรดคืนมาเถอะค่ะ” เธอกล่าวเสียงอ่อนด้วยความร้อนใจ

ฟังจากน้ำเสียงแล้วเธอดูกลัวว่าเขาจะประสาทเสีย ทว่าเขากำลังถูก 

สะกดให้เคลิ้มไปกับบริเวณสีข้างของเธอที่โผล่พ้นการปกปิดของเสื้อตัวหลวม 

โคร่งขณะที่เธอเอื้อมมือมาหาแผ่นกระดาษ

เขาสังเกตเห็นว่าเธอมีรอยสักอยู่บริเวณข้างลำตัว มันมีสีสันสดใส 

และดมูชีวีติชวีา เชน่เดยีวกบัตวัเธอ จากการเหน็เพยีงแวบเดยีวนัน้ เขาบอก 

ได้ว่ามันคือดอกไม้ ดูคล้ายเถาวัลย์ที่น่าจะแผ่ขยายใหญ่ปกคลุมไม่ด้านบน 

ก็ด้านล่างของร่างกายเธอ ไม่แน่อาจจะทั้งสอง เขาอยากจะเห็นมากกว่านั้น 

แทบตาย แตเ่ธอกลบัลดแขนลง ทำใหช้ายตะเขบ็เสือ้เชิต้กลบัไปอยูท่ีต่ำแหนง่ 

เสมอขอบเอวกระโปรงเช่นเดิม ปิดกั้นโอกาสที่เขาจะได้ทัศนาต่อ

“ทำไมคุณถึงวาดรูปผม” เขาถามอย่างฉงน

แก้มใสกลายเป็นสีกุหลาบแดงระเรื่อ เธอมีผิวกายขาวซีด ดูท่าทาง 

แทบไม่เคยได้ระคายแดดเลย แต่เมื่อประกอบกับสีผมและนัยน์ตาสีฟ้า 

น้ำทะเลสดใสแล้ว มันช่างเข้ากันได้อย่างงดงามเหมาะเจาะ เธอ เป็นคนสวย 

และเห็นได้ชัดว่ามีความสามารถอีกด้วย

เธอวาดภาพเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบ เขาดูออกว่าภาพร่างดินสอนั้น 

เป็นตัวเองได้อย่างไม่ลำบากยากเย็น สีหน้าครุ่นคิดและดวงตาเหม่อลอย 

ของเขา เธอวาดภาพตอนที่เขายืนสองมือล้วงกระเป๋า นั่นเป็นตอนที่เขา 

กำลังคิดทบทวนเรื่องตัวเอง และอารมณ์นั้นก็ปรากฏชัดอยู่ในภาพของเธอ  

เขารู้สึกว่าตัวเองมีช่องโหว่ถึงขนาดปล่อยให้คนแปลกหน้ามองทะลุความรู้สึก 

ของตัวเองได้ในช่วงเวลาเพียงสั้น  ๆ เธอมองเห็นเขาในมุมที่เปราะบางและ 

เลือกเก็บสิ่งที่เขาหลบซ่อนจากทุกคนบนโลกใบนี้

“แค่มีแรงจูงใจน่ะค่ะ” เธอรีบแก้ตัว “ฉันวาดทั้งคนทั้งของทุกอย่าง  

อะไรที่ดึงดูดใจก็วาดหมดค่ะ”

เขายิ้ม ยังคงไม่ละสายตาจากดวงตาคู่นั้น นัยน์ตาเธอช่างลึกซึ้ง  

มันสามารถกลืนกินผู้ชายเข้าไปได้ทั้งร่าง แต่สร้อยโช้คเกอร์เส้นนั้นกลับ 
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จ้องมองกลับมาอย่างเยาะเย้ยในความหวังของเขา

“คุณกำลังบอกว่า ผมดึงดูดใจคุณงั้นสินะ”

เธอหน้าแดงอีกครั้ง ถึงจะแดงด้วยความรู้สึกผิด แต่ขณะเดียวกัน 

ก็บอกอะไรได้หลายอย่าง เธอเองก็กำลังตรวจสอบเขาทุกกระเบียดนิ้ว 

เช่นเดียวกับที่เขาตรวจสอบเธอ เธออาจจะแนบเนียนนุ่มนวลกว่าหน่อย แต่ 

ความนุ่มนวลไม่ใช่จุดแข็งของเขามาแต่ไหนแต่ไรแล้ว

“คุณดูไม่เข้ากับสถานที่ค่ะ” เธอโพล่งขึ้น “คุณมีร่างกายบึกบึนจน 

ฉันคันไม้คันมืออยากวาดลงกระดาษ ใบหน้าคุณก็น่าสนใจ แถมยังเห็น 

ได้ชัดว่าคุณมีเรื่องคิดมากอยู่ ฉันพบว่าคนเราจะเปิดใจมากขึ้นเวลาที่นึกว่า 

ไม่มีใครมองเรา ถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจโพสท่า ภาพจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ”

“คุณวาดเก่งนะ” เขาพูดช้า  ๆ  ขณะลดสายตาลงมองภาพวาดนั้น 

อีกครั้ง “คุณมีความสามารถมากเลย”

“ทีนี้ฉันขอคืนได้หรือยังคะ” เธอเอ่ยถาม “ฉันสายแล้วน่ะค่ะ”

เขาเงยหน้าขึ้นมองพร้อมยกคิ้วเป็นเชิงสงสัย “ดูไม่เหมือนว่าคุณ 

กำลังจะไปไหนจนกระทั่งเห็นผมเดินมานะครับ”

“อันนั้นเป็นเรื่องไม่กี่นาทีก่อนตอนที่ฉันยังไม่สายนี่คะ ตอนนี้สาย 

แล้วละ”

“สายเรื่องอะไรหรือครับ”

คิว้เรยีวขมวดดว้ยความหวัน่ใจ ความรำคาญฉายวาบในดวงตา “ฉนั 

ว่ามันไม่น่าใช่ธุระของคุณนะคะ”

“แอช” เขาว่าหลังเธอพูดจบ “ผมชื่อแอช”

เธอพยักหน้า แต่ไม่ได้เอ่ยชื่อเขา ณ วินาทีนั้น เขายอมทำทุกอย่าง 

เพื่อให้ริมฝีปากบางนั้นเอื้อนเอ่ยชื่อเขา

เขาเอื้อมมือไปหาเธอ ปลายนิ้วปัดไล้ปลอกคอที่เธอสวมอยู่ “สร้อยนี่ 

เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่คุณสายหรือเปล่านะ”

เธอถอยหลังก้าวหนึ่ง รอยย่นระหว่างคิ้วลึกขึ้นกว่าเก่า

“เจ้าของคุณรออยู่งั้นหรือ”

ดวงตาคู่สวยเบิกกว้าง ปลายนิ้วเลื่อนไปที่ปลอกคอตรงตำแหน่งที่ 
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นิ้วของเขาปัดโดนเมื่อไม่กี่วินาทีก่อนโดยอัตโนมัติ

“คุณชื่ออะไร” เขาถามต่อ เมื่อเธอยังคงปิดปากเงียบ “ผมบอกชื่อ 

ตัวเองไปแล้ว ตามมารยาทคุณควรบอกชื่อคุณเหมือนกันนะ”

“โจซี” เสียงของเธอดังกว่าเสียงกระซิบหน่อยหนึ่ง “โจซี คาร์ไลล์  

ค่ะ”

“ใครเป็นเจ้าของคุณกัน โจซี”

ดวงตาสีฟ้าหรี่เล็ก เธอคว้ากระเป๋าขึ้นและยัดดินสอที่เหลือลงไป 

จนหมด “ไม่มีใครเป็นเจ้าของฉันทั้งนั้นละ”

“ถ้างั้นผมคงตีความความหมายของปลอกคอที่คุณสวมอยู่ผิดไป 

ใช่ไหม”

ปลายนิว้เรยีวคลำสรอ้ยทีค่ออกีครัง้ เขาเหน็แลว้หงดุหงดิใจเหลอืเกนิ  

เขาอยากจะถอดมันทิ้งเพราะมันไม่เข้ากับเธอ ปลอกคอสำหรับฝ่ายรองรับ 

ควรผ่านการเลือกอย่างใส่ใจ ควรเป็นอะไรที่เข้ากับบุคลิกลักษณะของคน 

คนนั้น อะไรที่ทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเธอ ไม่ใช่สำหรับผู้หญิงทั่วไป

“คุณเข้าใจไม่ผิดหรอกค่ะ” น้ำเสียงของเธอแหบเครือจนสั่นสะท้าน 

เข้าไปถึงไขสันหลังของเขา เพียงเสียงก็ทำให้ผู้ชายลุ่มหลงได้ในเสี้ยววินาที 

แล้ว “แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของฉันค่ะ แอช”

และแล้วในที่สุดริมฝีปากนั้นก็เอ่ยชื่อเขา ความพึงพอใจที่ไม่อาจ 

อธิบายเป็นคำพูดเข้าจู่โจมเขาอย่างจังและเปี่ยมล้นอยู่ภายใน เขาอยากได้ยิน 

อีกครั้ง ตอนที่เขากำลังมอบความสุขให้แก่เธอ ตอนที่มือและปากของเขา 

สัมผัสกายเธอ และเค้นรีดเสียงครางหอบแผ่วจากริมฝีปากนั้น

เขาเลิกคิ้วข้างหนึ่ง “ถ้างั้น คุณ เข้าใจความหมายของปลอกคอนั้นผิด 

หรือเปล่า”

เธอหัวเราะ “ไม่ค่ะ แต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของฉัน ฉันไม่ได้เป็นของใคร 

ทั้งนั้น นี่เป็นของขวัญชิ้นหนึ่งที่ฉันหยิบมาใส่ แค่นั้นเองค่ะ”

เขาเอนกายเขา้หา และครัง้นีเ้ธอไมไ่ดถ้อยหน ี สายตาของเธอทีจ่บัจอ้ง 

ชายหนุ่มฉายแววอยากรู้อยากเห็น ดูรอคอยด้วยซ้ำไป เธอเองก็รู้สึกถึง 

แรงดึงดูดระหว่างคนทั้งสองเช่นกัน เธอคงจะตาบอดหรือไม่ก็ไม่ยอมรับ 
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ความจริงหากไม่รู้สึกถึงมัน

“ถ้าคุณใส่ปลอกคอของผม คุณจะรู้ตัวดีเชียวละว่าคุณเป็นของผม”  

เขาคำราม “ยิ่งกว่านั้น คุณจะไม่เสียใจเลยแม้แต่วินาทีเดียวที่ได้มอบ 

ทุกอย่างให้ผม ถ้าอยู่ในความดูแลของผมแล้ว คุณจะเป็นของผมอย่าง 

สมบูรณ์แบบ จะไม่มีเรื่องกำกวมให้น่าสงสัย และคุณจะไม่ลังเลเวลามีใคร 

ถามว่าเจ้าของของคุณเป็นใคร คุณจะไม่บอกว่ามันเป็นของขวัญและไม่ได้ 

เป็นมากไปกว่าเครื่องประดับที่คุณบังเอิญหยิบมาใส่  มันจะเป็นสิ่งที่มี 

ความหมาย โจซ ี มนัจะแทน ทกุสิง่ทกุอยา่ง และคณุกจ็ะตระหนกัในขอ้นัน้”

เธอทำตาโตแล้วหัวเราะออกมาอีกครั้ง นัยน์ตาของเธอเป็นประกาย  

“งั้นก็แย่จังเลยค่ะที่ฉันไม่ได้เป็นของคุณ”

พูดจบเธอก็หมุนตัวจากไปอย่างรีบร้อนพร้อมกระเป๋าที่สะพายบนไหล ่

ส่วนเขายังคงยืนอยู่ตรงนั้น ในมือถือภาพวาดเมื่อครู่ของตนเอง

เขามองเธอเดินห่างออกไป เส้นผมทิ้งตัวบนแผ่นหลังและสะบัดตาม 

ลม แสงวิบวับสะท้อนจากรองเท้าแตะและสร้อยข้อเท้ายามเธอเคลื่อนไหว  

ชายหนุ่มก้มลงมองภาพในมือ

“แย่จริง ๆ ด้วย” เขาพึมพำกับตัวเอง
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แอชนั่งอยู่ในออฟฟิศ  ประตูปิดสนิท เขากำลังคร่ำเคร่ง 

อยู่กับกองรายงานตรงหน้า ไม่ใช่เอกสารธุรกิจ ไม่ใช่แผนการเงิน ไม่มี 

อีเมลที่ต้องตอบ ทั้งหมดเป็นเอกสารเกี่ยวกับโจซี คาร์ไลล์ เพียงคนเดียว

เขาลงมืออย่างรวดเร็ว เริ่มต้นด้วยการโทร.ไปหาเอเจนซี่ที่เขาเคย 

ใช้ให้ตรวจสอบพื้นเพของเบธานี ตอนนั้นเล่นเอาเจซโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง  

เอเจนซี่นี้ทำงานดี ที่สำคัญคือทำงานไว

หลังจากที่เขาได้พบกับโจซีในสวน เขาก็ไม่สามารถสลัดเธอออกจาก 

สมองได้เลย เขาไม่อาจสลัดความสนใจที่มีต่อเธอได้ ที่จริงเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่า 

ความรู้สึกนี้เรียกว่าอะไร รู้เพียงแต่ว่าเขาทำตัวเหมือนกับเจซตอนพบเบธานี 

ครั้งแรก ตอนนั้นแอชเองก็ปากไวที่ไปหาว่าเพื่อนงี่เง่า ทำอะไรหุนหัน ทีนี้ 

เจซจะคิดอย่างไรถ้ารู้ว่าเขากำลังตามสตอล์คโจซี

เจซคงคิดว่าเขาเสียสติไปแล้วเหมือนตอนที่เขาคิดว่าเจซเสียสติ ซึ่ง 

เจซก็ เป็น อย่างนั้นจริง ๆ ตอนที่เขาคลั่งเรื่องเบธานี

จากรายงานที่ได้รับ โจซีอายุ 28 ปี เธอเป็นบัณฑิตสาขาศิลปะที่พัก 

อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์สตูดิโอชั้นใต้ดิน ตัวอาคารสร้างด้วยหินสีน้ำตาล  

ตั้งอยู่ในย่านอัปเปอร์อีสต์ไซด์ อพาร์ตเมนต์นี้เช่าในชื่อของเธอ ไม่ใช่ชื่อ 

ของผู้ชาย ความจริงแล้วในรายงานมีหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการปรากฏตัวของ 

ชายคนนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น มีเพียงข้อมูลว่าเขาขับรถเทียวไปเทียวมา 

2
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เพือ่รบัเธอเปน็ระยะ ๆ รายงานนีค้รอบคลมุระยะเวลาเพยีงไมก่ีว่นั เพราะเขา 

เพิ่งจะได้รู้จักโจซีและเรียกร้องให้สืบข้อมูลในทันที

บางครั้งโจซีจะใช้เวลาวาดรูปและระบายสีอยู่ในสวน ผลงานของเธอ 

จัดแสดงอยู่ในแกลเลอรี่เล็ก  ๆ บนถนนแมดิสัน แต่ไม่มีชิ้นไหนขายออกเลย 

อย่างน้อยก็ในช่วงตลอดระยะเวลาที่เขาให้คนคอยจับตาดูเธอไว้ นอกจากนี้ 

เธอยังมีงานออกแบบเครื่องประดับแฟชั่นด้วย และยังมีเว็บไซต์กับร้านค้า 

ออนไลน์ไว้สำหรับรับออร์เดอร์สินค้าทำมือของเธอ

เมื่อพิจารณาจากภาพลักษณ์โดยรวม เธอเป็นคนรักอิสระ ไม่มี 

กำหนดเวลาเข้างาน ไม่มีตารางการทำงานแต่อย่างใด เธอไปไหนมาไหน 

ตามใจตัวเอง แม้ว่ามันเพิ่งจะผ่านมาไม่กี่วัน แต่ดูเหมือนเธอจะเป็นคน 

รักสันโดษ คนของแอชไม่เคยพบเธอพร้อมชายคนไหนเลยนอกจากคนที่ 

เขาคิดว่าเป็นเจ้าของของเธอ

มันดูไม่มีเหตุผลเลยสำหรับแอช ถ้าโจซีเป็นของเขา เขามั่นใจว่า 

เขาคงใช้เวลาอยู่กับเธอไม่น้อยเลย และเธอคงไม่ได้อยู่คนเดียวสักเท่าไร  

ดููเหมือนว่าโจซีจะเป็นแค่ผู้หญิงที่ชายคนนี้นอนด้วยเฉย ๆ โดยที่ไม่เขาก็เธอ 

คนใดคนหนึ่งไม่ได้จริงจังกับความสัมพันธ์นี้มากนัก

นี่เป็นแค่เกมเช่นนั้นหรือ

ไม่ใช่ว่าเขามีปัญหากับคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองหรอก ทว่าในโลก 

ของเขา การเป็นฝ่ายรับไม่ใช่เรื่องล้อเล่น แต่มันเป็นทุกอย่าง เขาไม่ล้อเล่น 

กับเรื่องแบบนี้ เขาไม่มีเวลามาเล่นเกม และเกมแบบนี้มีแต่จะกวนโทสะเขา  

ถ้าผู้หญิงไม่ชอบเขาก็ไป หากผู้หญิงอยากเล่นเกม สวมบทบาทเป็นฝ่ายรับ  

ทำหน้าน่ารักแล้วมากระตุกโซ่เขาเพื่อขอรับโทษทัณฑ์ เขาจะรีบตัดหางทันที

ทว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เขานอนด้วย เขาก็ใช้ร่วมกับเจซ ทั้งสองมีกฎ 

ร่วมกัน ผู้หญิงทุกคนรับรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรก เบธานีเป็นคนที่พลิกกฎเกณฑ์ 

ทุกอย่างและพลิกกระดานเสียคว่ำ เจซไม่อยากแบ่งปันเธอกับเขา และเขา 

เข้าใจได้ ตอนแรกเขาไม่เข้าใจหรอก แต่ตอนนี้เข้าใจแล้ว อย่างไรก็ตาม  

มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่คิดถึงความสัมพันธ์แบบเก่าที่เคยมีกับคู่ซี้

นอกจากนี้ เมือ่ไมม่เีจซแลว้ เขากจ็ะไดท้ำอะไรไดเ้ตม็ที่ ไมต่อ้งคอย 
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กังวลว่าจะเผลอไปล้ำเส้นหรือทำให้เพื่อนโกรธ และไม่ต้องกังวลว่าต้องทำ 

ตามกฎของคนอื่น ไม่ใช่กฎของเขาเอง

ความจริงข้อนี้ดึงดูดใจเขา ดึงดูดใจอย่างแรงเลยเชียว เขารู้ดีมา 

ตลอดว่าคนอื่นเข้าใจนิสัยเขาผิดไป ระหว่างพวกเขาสามคน เกบ เจซ และ 

แอช คนอืน่ชอบคดิวา่แอชเปน็คนงา่ย ๆ สบาย ๆ ประเภท “ไมส่นอะไรทัง้สิน้”  

เรื่อยเปื่อย และดูเป็นคนยอมคนเสียด้วยซ้ำ

พวกเขาคิดผิดทั้งหมด

เทียบกันในสามคนแล้ว เขานี่ละแรงที่สุดและเขาก็รู้จักตัวเองด ี เวลา 

อยูก่บัผูห้ญงิพรอ้มกบัเจซ เขาตอ้งคอยยัง้ไว ้ เพราะรูด้วีา่เขาคงจดัหนกัไปไกล 

กว่าเจซมาก ดังนั้นเขาจึงโอนอ่อนไปตามเจซและควบคุมตัวตนส่วนนั้นไว้ 

ภายใน ส่วนที่ต้องการเข้าครอบครองอย่างสมบูรณ์แบบ แต่นั่นก็เพราะ 

ยังไม่มีผู้หญิงคนไหนกระตุ้นให้เขาปลดปล่อยตัวตนส่วนนั้นออกมาได้

จนกระทั่งตอนนี้

และมันช่างโง่เง่า เพราะเขาไม่ได้รู้จักโจซีเลย เขารู้เรื่องของเธอ  

ถูกต้อง ข้อมูลในรายงานละเอียดยิบ แต่เขาไม่รู้จัก  เธอ ไม่รู้ว่าเธอจะ 

ตอบรับสิ่งที่เขาเสนอให้หรือเปล่าด้วยซ้ำ รวมถึงสิ่งที่เขาจะ เอามา

สิ่งนั้นก็คือเรื่องเซ็กซ์ เพราะเขาคงเอามาเยอะมาก เขาจะพยายาม 

เป็นฝ่ายให้มากกว่า แต่ความต้องการของเขาก็คงดูรุนแรงสาหัสเกินกว่า 

ที่ใครจะยอมรับ แม้ว่าคนคนนั้นจะเชี่ยวชาญในสไตล์เฉพาะทางนี้แค่ไหน 

ก็ตามที

เขาก้มลงอ่านรายงานเล่มนั้นอีกครั้งแล้วครุ่นคิดถึงการลงมือลำดับ 

ถัดไป เขาส่งคนไปจับตาดูเธอแล้ว เรื่องที่เธอต้องอยู่คนเดียวบ่อย ๆ  ทำให้ 

เขาไม่สบายใจ เขาไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้หญิงจะทำอะไรหรือไปไหน 

มาไหนด้วยตัวคนเดียว แต่เขาไม่เห็นด้วยถ้าเป็นโจซี เขากังวลเรื่องเธอ 

มาก เจ้าของของเธอสนใจบ้างไหมว่า วัน ๆ เธอไปอยู่ที่ไหน เขาปกป้องดูแล 

เธอหรือเปล่า หรือเขาแค่ติดต่อมาเวลาเกิดอารมณ์เปลี่ยว

เสียงฮึ่มฮั่มดังในคอและเขาก็รีบกลืนมันกลับลงไป แอชจำเป็นต้อง 

ทำใจให้สงบและเรียกสติกลับคืนมา ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีความสำคัญอะไร 
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ทั้งนั้น แต่ระหว่างที่คิด เขาก็รู้ว่ากำลังหลอกตัวเอง เธอสำคัญต่อเขา เขา 

แค่ยังไม่รู้ว่าสำคัญแบบไหน

โทรศัพท์มือถือดังขึ้น เขาก้มลงมองหน้าจอพลันขมวดคิ้วเมื่อเห็นชื่อ 

ที่ปรากฏ ชื่อของคนที่เขาส่งไปจับตาดูโจซี

“แอช” เขารับสายห้วน ๆ 

“มิสเตอร์แมคอินไทร์ครับ ผมจอห์นนี่ ขออนุญาตรายงานผลการ 

สังเกตการณ์ล่าสุดครับ จากที่คุณเคยบอกมา ผมว่าคุณน่าจะอยากทราบ 

เรื่องนี้” 

แอชผุดขึ้นนั่งตัวตรง รอยย่นที่หัวคิ้วชัดขึ้นกว่าเดิม “เกิดอะไรขึ้น  

เธอบาดเจ็บหรือ”

“เปล่าครับ เธอเพิ่งออกมาจากโรงรับจำนำที่เธอเอาเครื่องประดับมา 

ขายครับ เมื่อครู่ผมอยู่ในร้าน ได้ยินเธอพูดกับเจ้าของร้านว่าเธอต้องการ 

เงินเพื่อไปจ่ายค่าเช่าบ้าน เขาถามว่าเธอจะขายหรือจำนำไว้เฉย  ๆ เธอบอก 

ว่าขาย เพราะไม่มั่นใจว่าจะหาเงินมาไถ่ของออกไปได้ไหม นอกจากจะเกิด 

การเปลี่ยนแปลงสักอย่างในชีวิต เธอไม่ได้บอกว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น 

คืออะไร แต่ผมคิดว่าคุณคงอยากทราบสิ่งที่เธอทำอยู่นี้”

ความเดอืดดาลพลุง่พลา่นในใจเขา มนัเรือ่งเสง็เครง็อะไร โจซถีงึตอ้ง 

เอาของไปจำนำในโรงบ้าโรงบออะไรนั่น ถ้าเธอต้องการเงิน ทำไมเจ้าของเธอ 

ถึงไม่หาให้ ทำไมไอ้บ้านั่นไม่ดูแลเธอให้ดีกว่านี้ ไม่มีวัน  เสียหรอกที่เธอจะ 

เข้าไปเหยียบโรงรับจำนำหากว่าเธอเป็นของเขา

“ซื้อมา” แอชตัดบท “ซื้อให้หมดทุกชิ้น ผมไม่สนเรื่องราคา เสร็จ 

แล้วเอามาให้ผม”

“ครับผม” จอห์นนี่ตอบ

แอชวางสายและเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ จิตใจของเขากำลังเกรี้ยวกราด 

ทันใดนั้นเขาพลันลุกขึ้นยืน แล้วยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูเพื่อโทร.เรียกคน 

ขับรถให้มารับเขาที่หน้าตึก

เขาเกือบวิ่งชนเกบตรงโถงทางเดิน

“แอช คุยด้วยแป๊บสิ” เกบเรียกขณะที่แอชยังคงเดินหน้าต่อ
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“ไม่ใช่ตอนนี้” แอชตอบเสียงเรียบ “ยุ่งอยู่ ไว้จะมาหาทีหลัง ตกลง 

ไหม”

“เดี๋ยว แอช”

แอชหยุด ความร้อนรุ่มในใจยังคงพลุ่งพล่านขณะหันไปเผชิญหน้า 

กับเพื่อน หัวคิ้วของเกบย่นเข้าหากันด้วยความฉงน นัยน์ตาปรากฏแววแห่ง 

ความห่วงใย

“ทุกอย่างโอเคไหม”

แอชพยกัหน้า “กดี็ แตฉ่นัตอ้งไปกอ่นละ เดีย๋วไปหาทหีลงันะเพือ่น”

เกบพยักหน้ารับ แต่ดวงตายังมีแววสงสัย แอชไม่มีทางคายเรื่องนี้ 

ให้เกบรู้เด็ดขาด แค่นี้เกบก็ยุ่งเรื่องงานแต่งมากพอแล้ว เวร งานแต่งพรุ่งนี้ 

แล้วนี่ ซึ่งนั่นหมายความว่าเกบคงมีธุระเกี่ยวกับงานแต่งและพิธีฉลองที่ 

ต้องการพูดกับเขา

แอชหยุดที่ปลายโถงทางเดินและตะโกนถามเกบ

“งานแต่งนายโอเคหรือเปล่า มีอาล่ะ ให้ช่วยอะไรไหม”

เกบหยดุตรงประตหูอ้งตวัเองแลว้ฉกียิม้ “ทกุอยา่งราบรืน่ด ี อยา่งนอ้ย 

มันก็ต้องดีตอนที่เธอเป็นของฉันหลังพิธีเสร็จแหละ คืนนี้ยังไม่ล่มใช่ไหม  

เจซมันอยากจัดปาร์ตี้สละโสดให้ฉัน แต่มีอาไม่ค่อยพอใจเท่าไร เดาว่า 

เบธานีคงไม่พอใจไปกว่ากัน แต่มันสาบานว่าเราจะดื่มกันที่ร้านริคส์แค่นั้น  

จะไม่ทำอะไรให้สาว ๆ ไม่ปลื้มแน่นอน”

เวรแล้วสิ แอชลืมไปเสียสนิท ความที่หมกมุ่นกับเรื่องโจซีทำให้เขา 

ลืมเรื่องงานแต่งกับปาร์ตี้กับเกบและเจซไปหมด

“เออ ไปแน่ สองทุ่มใช่ไหม เดี๋ยวไปเจอนายกับเจซที่นู่นเลย”

เกบพยักหน้า “โอเค เจอกัน หวังว่านายจะจัดการชีวิตได้นะ”

เกบพยายามล้วงข้อมูลอีกครั้ง แต่แอชทำเป็นไม่สนและพุ่งเข้าลิฟต์ 

ไป เขามีเวลาไม่มากหากต้องการไปถึงแกลเลอรี่ก่อนที่มันจะปิด

แอชเดินเข้าไปในแกลเลอรี่แล้วมองไปรอบ  ๆ เห็นได้ชัดว่าสถานที่นี้เป็น 

กจิการรบัซือ้แหลง่เลก็ ๆ เทา่นัน้ ไมค่อ่ยมผีลงานของศลิปนิทีโ่ดง่ดงัเทา่ไรนกั  
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เจ้าของคงจะซื้อขายกับศิลปินอิสระที่ยังไม่มีชื่อเสียงในวงการ ศิลปินที่รอวัน 

ได้รับการค้นพบ

สายตาของเขาหยุดอยู่ที่ภาพวาดบนฝาผนัง เขารู้ได้ในทันทีว่านั่นคือ 

ผลงานของโจซี มันเหมือนกับตัวเธอ ทั้งสดใส เจิดจ้า และไร้กังวล เขา 

รู้สึกถึงตัวตนของเธอเมื่อมองดูภาพนั้น  เขามองเห็นเธอ หวนรำลึกถึง 

กลิ่นกายและรอยยิ้มของเธอ รวมถึงดวงตาลึกล้ำดุจมหาสมุทรที่ดึงเขาจม 

ลงสู่ก้นบึ้ง ใช่แน่นอน ภาพนั้นเป็นของเธอแน่นอน เขาเดาไม่ผิดหรอก

“มีอะไรให้ช่วยไหมครับ”

แอชหันไปพบชายอาวุโสกว่าที่กำลังส่งยิ้มมาให้ เขาสวมชุดสูทเก่า ๆ   

รองเท้าคู่เยิน และสวมแว่นที่เน้นให้เห็นรอยย่นบนหน้าผากและรอบดวงตา

“โจซ ี คารไ์ลล”์ แอชถามโตง้ ๆ “ทีน่ีจ่ดัแสดงงานของเธอใชไ่หมครบั”

ชายคนนั้นมีท่าทีประหลาดใจ แต่เขาก็ยิ้มและหันหน้าไปชี้ที่ผนัง  

“ใช่ครับ เธอมีฝีมือ แต่ยังไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราว ผมว่ามันเลยทำให้เธอ 

ยงัไมต่ดิตลาดเทา่ไหร่ เธอยงัดเูงอะ ๆ งะ ๆ สไตลข์องตวัเองกย็งัไมม่ี สไตล์ 

แบบเห็นปุ๊บรู้ปั๊บน่ะครับ ถ้าคุณเข้าใจความหมายของผม”

“ผมไม่เข้าใจ” แอชพูดอย่างเหลืออด “ผมชอบนะ ชอบงานของเธอ 

คุณมีแค่ภาพบนกำแพงนี้ใช่ไหม”

ชายคนนั้นเลิกคิ้วสูง “ไม่ครับ ยังไม่หมด ผมมีงานเธอหลายชิ้น 

เหมือนกัน แต่เอามาแสดงแค่บางส่วน ผมต้องจัดสรรพื้นที่สำหรับวางงาน 

ที่ขายได้น่ะครับ น่าเสียดายที่งานเธอขายออกไปแค่ชิ้นสองชิ้นเท่านั้นเอง  

ผมต้องตัดชิ้นงานของเธอที่แสดงโชว์ออกบ้าง เพราะขายไม่ค่อยดีเท่าไร”

“ผมขอซื้อหมดเลย”

แม้ความประหลาดใจยังฉายชัดบนใบหน้านั้น แต่ชายอาวุโสพลัน 

รี่เข้าไปปลดภาพที่แอชสนใจเป็นภาพแรกลงจากกำแพง ภาพนั้นใส่กรอบไว้ 

แต่คุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไร เขาจะเปลี่ยนเป็นกรอบใหม่ที่มีมูลค่าสูงสมกับ 

ความสามารถของเธอ แต่ก่อนอื่นเขาต้องเหมาภาพเธอให้หมด และแจ้ง 

ชายผู้นี้ให้รู้ว่าอะไรก็ตามนอกจากนี้ที่โจซีนำมาขายล้วนเป็นของ เขา

ไม่กี่นาทีให้หลัง ชายคนนั้นก็ปลดภาพสุดท้ายลงมาเรียบร้อยและ 
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กำลังจะเดินไปทางโต๊ะหน้าร้าน ทว่าจู่  ๆ  เขาก็หยุดและมองกลับมา ใบหน้า 

ครุ่นคิดอะไรบางอย่าง

“ยังมีอีกภาพหนึ่งอยู่หลังร้าน เธอเพิ่งเอามาไว้สองวันก่อน ผมไม่มีที่ 

จะแขวนโชว์แล้ว แต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธ ยิ่งเป็นตอนหลังจากที่บอกเธอไปแล้ว 

ว่าที่นี่คงรับอะไรเพิ่มไม่ได้จนกว่าจะขายอะไรออกบ้าง”

“ผมขอซื้อชิ้นนั้นด้วย” แอชเอ่ยทื่อ ๆ 

“ไม่ดูก่อนเลยหรือ”

แอชผงกศีรษะ “ถ้าเธอเป็นคนวาด ผมซื้อทั้งนั้น ผมต้องการผลงาน 

ของเธอทั้งหมดที่คุณมีอยู่”

สีหน้าของเขากระตือรือร้นขึ้น “ถ้าอย่างนั้นก็เยี่ยมไปเลย เธอคงดีใจ 

มาก! ผมแทบรอบอกเธอไม่ไหวแล้ว”

แอชยกมือขึ้นห้ามชายคนนั้นก่อนที่เขาจะไปหยิบภาพที่หลังร้าน

“คณุจะบอกอะไรเธอกไ็ด ้ ยกเวน้ชือ่และขอ้มลูของผม ผมไมต่อ้งการ 

ให้ชื่อผมหลุดออกไปเด็ดขาด ไม่อย่างนั้นการซื้อขายของเราถือเป็นโมฆะ  

เข้าใจนะครับ นอกจากนี้ ผมจะทิ้งนามบัตรไว้ให้คุณ ถ้าเธอเอาของอะไร 

มาเพิ่มให้โทร.หาผมทันที ผมต้องการทุกอย่างที่เธอเอามาขาย ผมจะจ่าย 

ให้คุณเป็นสองเท่าสำหรับของที่คุณมีตอนนี้ตราบใดที่เธอจะได้รับเงินใน 

ส่วนของเธอ แล้วอย่าคิดจะเม้มเงินศิลปิน เพราะผมรู้แน่ไม่ต้องกลัว เงิน 

พิเศษที่เพิ่มมานี้หมายความว่าผมจะต้องเป็นลูกค้ารายแรกเสมอที่ได้สิทธิ์ 

ซื้อสินค้าใดก็ตามของเธอ ซึ่งผมจะซื้อทุกอย่างที่เธอเอามาแน่นอน เพราะ 

ฉะนั้นคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดถ้าอนุญาตให้เธอเอาอะไรก็ได้มาแสดง 

ตามที่เธอต้องการ”

“นะ...แน่...นอนครับ” ชายผู้นั้นเอ่ยเสียงตะกุกตะกัก “ผมจะจัดการ 

ตามที่คุณต้องการ เธอจะไม่รู้อะไรทั้งนั้นนอกจากเรื่องที่ว่ามีคนคนหนึ่งชอบ 

ผลงานของเธอ และต้องการซื้อทุกอย่างที่ผมมีอยู่ ซึ่งเธอคงดีใจมาก และ 

แน่นอนว่าผมจะแจ้งให้เธอเอาผลงานอื่น ๆ มาวางขายได้ตามสบาย”

แอชผงกศีรษะรับ “ดี ถ้าอย่างนั้นถือว่าเราเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย”

“แน่นอนที่สุดครับ ผมขอตัวไปหยิบรูปจากหลังร้านออกมาก่อน  
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ไม่ทราบว่าคุณต้องการรับของกลับไปทั้งหมดวันนี้เลยหรือให้ผมส่งตามไปให้ 

ดีครับ”

“ผมขอรับภาพนั้นกลับวันนี้” แอชพึมพำตอบพร้อมกับชี้ไปที่ภาพแรก 

ที่เขาเห็น “ส่วนที่เหลือคุณค่อยส่งไปที่อพาร์ตเมนต์ของผมแล้วกัน”

ชายอาวุโสพยักหน้ารับและรีบเดินไปหลังร้าน สักครู่ก็กลับมาพร้อม 

ภาพที่ยังไม่ได้เข้ากรอบ มันถูกบรรจุไว้ในหีบห่ออย่างดี

ครู่ถัดมา แอชยื่นบัตรเครดิตให้เจ้าของร้านและมองเขาคำนวณ 

ยอดราคารวม แอชไม่แน่ใจว่าส่วนแบ่งค่านายหน้านั้นอยู่ที่เท่าไร แต่ดูจาก 

จำนวนเงินที่จ่ายไป โจซีน่าจะได้รับเงินมากพอจะแก้ไขสถานการณ์การเงิน 

ไปได้สักระยะ

ส่วนระยะยาวน่ะหรือ เขาไม่กังวลเรื่องระยะยาวเท่าใดนัก เนื่องจาก 

ตราบใดที่เธอยังไม่ระแคะระคายจุดประสงค์ของเขา เขามั่นใจอย่างยิ่งว่า 

ในระยะยาวนั้นจะมีเขารวมอยู่ด้วย
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