
๑

ยักษ์ตัวสีฟ้าที่ออกมาจากตะเกียงทองเหลืองยิ้มร่าอยู ่เหนือ
ปราสาทซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบอนิเดยี ข้างๆ  มชีายหนุ่มหน้าคม

แบบแขกนั่งอยู่บนพรมวิเศษ เขาโอบเอวคอดกิ่วของสาวน้อยซึ่งนั่งก้มหน้า

แย้มยิ้มอย่างเอยีงอาย

ไม่มีใครไม่รู้จักพวกเขา...อาละดิน เจ้าหญิงจัสมิน และยักษ์จีนี่ใน

ตะเกียงวิเศษ ทั้งสามเป็นขวัญใจของผู้คนทั่วโลก แต่ไม่ใช่ส�าหรับเธอ แม้

จะมชีื่อว่า ‘มะล’ิ อนัเป็นความหมายเดยีวกบั ‘จสัมนิ’ กต็าม

มะลิมองปฏิทินประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นภาพจากการ์ตูนของ

วอลต์ดิสนีย์  เรื่อง ‘อาละดินกับตะเกียงวิเศษ’ ปฏิทินนี้เป็นของขวัญซึ่ง 

พลังใจ  หลานชายวัยเก้าขวบจับฉลากได้ในวันปีใหม่ที่โรงเรียน เด็กชาย 

ไม่ได้ปลาบปลื้มการ์ตูนซึ่งเขาบอกว่าเป็นของผู้หญิง จึงไม่สนใจน�าปฏิทิน 

ตั้งโต๊ะนี้มาใช้ มนัวางอยูใ่นตูเ้กบ็ของซึ่งไม่มใีครใส่ใจ มะลจิงึขอมาใช้เพราะ

ต้องการปฏทินิเพื่อจดเรื่องเฉพาะกจิเรื่องหนึ่งอยู่พอดี

หญิงสาวมองช่องสี่เหลี่ยมซึ่งแบ่งตามวันต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ 
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มันถูกกากบาทด้วยปากกาสีส้มตั้งแต่วันที่ ๑ ไปจนถึงวันที่ ๘ เธอขบ 

ริมฝีปาก ไล่สายตาไปยังวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ซึ่งยังคงเป็นช่องสี่เหลี่ยม 

ว่างเปล่า หญงิสาวแค่นยิ้ม ก่อนจะขดีเครื่องหมายกากบาทลงไป

เข้าวนัที่ ๙ ของเดอืนนี้แล้ว แต่นบัได้ว่าเป็นวนัที่ ๑๔ ที่ไม่ม.ี..‘เขา’

มะลถิอนหายใจ เบอืนหน้าไปทางกระจกเงาเหนอืโต๊ะเครื่องแป้ง ภาพ

ที่มองตอบมายังคงเป็นหญิงสาววัยยี่สิบแปดปีคนเดิม ซึ่งรวบผมมวย

หลวมๆ เปิดให้เหน็วงหน้ารูปไข่  ผวิขาวอมชมพูตามธรรมชาต ิ ปราศจาก

เครื่องส�าอาง เว้นเสียก็แต่ครีมกันแดด  เธอสวมเสื้อกล้ามรัดรูปส�าหรับ 

ออกก�าลังกาย  เผยให้เห็นไหล่ลาดมน และต้นแขนซึ่งมีมัดกล้ามสวยงาม 

สมกบัเป็นครูสอนโยคะ

หญงิสาวสบตาตนเองในกระจก มนัเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สดุบนใบหน้า 

วันนี้ดวงตายาวรีคู่เดิมกลับบวมช�้าอย่างคนที่ผ่านการร้องไห้มาอย่างหนัก 

แม้กระทั่งแววตากแ็ห้งผาก ไร้ชวีติชวีา

การจากไปของทตัสรวงพรากความสุขไปจากชวีติของเธอ เขาโยน...

หรอืจะพดูให้ชดักว่านั้นกค็อื เขาถบีเธอลงสูข่มุนรก ให้ต้องทนทกุข์ทรมาน

ดั่งตายทั้งเป็น เธอไม่รู้ว่าในชาตนิี้จะพบความสุขอกีหรอืไม่

หรือว่านี่เป็นค�าสาปของผู้หญิงในตระกูล ไม่มีใครสมหวังในความ

รกั เริ่มกนัตั้งแต่ยายและมารดาผูล่้วงลบั พวกท่านถกูผูช้ายอนัเป็นที่รกัทิ้ง

ไปหาหญงิอื่น ปล่อยให้แม่ลกูดแูลกนัเองตามยถากรรม แล้วกนัเกรา พี่สาว

คนโตกร็บัค�าสาปนั้นเป็นคนต่อมา เธอกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ทั้งที่คดิ

ว่าเลอืกสามอีย่างระมดัระวงัที่สุดแล้วกต็าม ขณะที่เดหล ีพี่คนรอง กต็้อง

ยกเลิกการแต่งงานก่อนงานมงคลสมรสไม่กี่สัปดาห์ เพราะจับได้ว่าคู่หมั้น

นอกใจ

มะลิหวั่นเกรงค�าสาปอาถรรพ์ประจ�าตระกูลมาตลอด แต่เธอก็ยัง

ปลอบใจตนเองว่าผู้ชายที่ตนรักเคยเป็นเพื่อนร่วมคณะในมหาวิทยาลัย 

ความเป็นเพื่อนน่าจะส�าคญัเพยีงพอที่จะท�าให้ทตัสรวงไม่หกัหลงัตน
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แต่มนัเกดิขึ้นจนได้!

เมื่อเธอคิดมาถึงตรงนี้ น�้าตาก็เริ่มหยาดไหล มะลิสูดหายใจลึกยาว

เพื่อสงบสตอิารมณ์ เธอใช้หลงัมอืปาดน�้าตาเมื่อเสยีงเคาะประตูดงัขึ้น ตาม

ด้วยเสยีงตะโกนของหลานชาย

“น้ามะล ิแม่ให้มาบอกว่าเจด็โมงจะครึ่งแล้วครบั”

“จ้ะ น้าจะรบีไปเดี๋ยวนี้แหละ”

เสียงหลานชายวิ่งตึกๆ  หายไปแล้ว มะลิถอนหายใจ...ถึงเวลาต้อง

ออกไปพบผู้คนอกีแล้วสนิะ ทั้งที่เธอไม่มแีก่ใจจะเจอใคร

หญงิสาวดงึกระดาษทชิชมูาซบัน�้าตา หยบิแว่นกนัแดดมาสวมปกปิด

ผวิใต้ดวงตาซึ่งเป็นรอยคล�้าอย่างคนนอนไม่หลบั เธอส�ารวจความเรยีบร้อย

ของตวัเองในกระจกครั้งสดุท้าย คว้าเสื้อแจก็เกตบางๆ มาคลมุทบัเสื้อกล้าม

กับกางเกงเลกกิงแนบเนื้อ แล้วเดินเนือยๆ ไปหยิบกระเป๋าใส่เสื่อโยคะคู่ใจ 

ก่อนจะออกไปจากห้อง

เสยีงสนุขัเห่าทกัทายดงัขึ้นทนัททีี่หญงิสาวลงบนัไดไปถงึชั้นล่าง สนุขั

พนัธุ์ชวิาวาสขีาวแต้มสนี�้าตาลอ่อนวิ่งกระดกิหางเข้ามาหา 

 “ชู่...เงยีบๆ ส ิอาละดนิ”

มะลยิกนิ้วชี้แตะรมิฝีปากพลางหนัซ้ายแลขวาอย่างระแวดระวงั  มนั

หาได้หยุดเห่าไม่ เธอจึงรีบเขย่งปลายเท้าวิ่งผ่านห้องนั่งเล่น ภาวนาว่าอย่า

ได้เจอพี่สาวคนใด เนื่องจากยังไม่พร้อมเผชิญหน้า แม้จะรู้ว่าทั้งสองคง

สงัเกตเหน็ความผดิปกตขิองตนมาตลอดหลายวนั

 “มะล!ิ”

เสียงเข้มๆ  ท�าให้เธอสะดุ้ง ครั้นมะลิหันไปจึงเห็นกันเกราซึ่งผูก 

ผ้ากนัเปื้อน เดนิออกมาจากห้องครวั

 “ตื่นสายอกีแล้วเหรอมะ ถงึได้ไม่ลงมากนิข้าวเช้า”

ดวงตาเข้มงวดของผู้เป็นพี่เพ่งมองมาอย่างพินิจพิเคราะห์ มะลิ

หลบตาวูบ ฝืนยิ้มร่าเรงิ
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 “เมื่อคนืมะนอนดกึไปหน่อยค่ะ คงกนิอะไรไม่ทนัแล้ว ไปก่อนนะคะ”

พูดจบหญิงสาวก็รีบพุ่งตัวออกนอกห้อง  ทว่าพี่สาวกลับดึงกระเป๋า

ใส่เสื่อโยคะไว้

 “เดี๋ยวก่อน!”

“พี่กนั...มะรบี” มะลบิอกเสยีงอ่อย เสมองไปทางอื่นเมื่อพี่สาวเดนิมา

ใกล้

“พี่รู้ แต่มะลมืกระตกิน�้า เอ้า! เอาไป จะได้ไม่ต้องไปซื้อน�้าให้เปลอืง

ตงัค์”

 “ขอบคุณค่ะ” 

มะลยิิ้มแหย รบักระตกิน�้ามาถอืไว้ จ้องมองพี่สาวผ่านแว่นตาด�าอยู่

ชั่วอึดใจ ดวงตาซึ่งสบตอบมาเต็มไปด้วยความห่วงใยเหมือนที่เป็นมาเสมอ 

มีเรื่องราวมากมายที่เธออยากบอกพี่สาวผู้ท�าหน้าที่เสมือนมารดาคนที่สอง 

นบัตั้งแต่แม่ของพวกเธอล่วงลบัไป...

 “เป็นอะไร เธอไม่รบีแล้วรไึง เดี๋ยวกไ็ปสอนไม่ทนัหรอก” แม้ค�าพูด

จะเข้มงวด แต่แววตาและน�้าเสยีงของกนัเกรากลบัอ่อนลง

 “เอ่อ...ค่ะ งั้นมะไปนะคะ” 

กนัเกราพยกัหน้า ตบบ่าน้องสาวเบาๆ ความอบอุ่นถ่ายทอดมาจาก

สัมผัสของพี่สาวจนน�้าตาของมะลิพานจะเอ่อคลอขึ้นมาอีกครั้ง  เธอพึมพ�า

กล่าวลา ตดัใจหนัหลงั เดนิออกไปจากตวับ้าน รู้ดวี่ากนัเกรายงัมองมา

ข้างนอกบ้าน มะลหิยุดชะงกัเมื่อเหน็พี่สาวคนรองยนืพงิรถคลา้ยจะ

รออยู่ เดหลีสวมชุดท�างานซึ่งเป็นแพนต์สูทสีด�ากับรองเท้าส้นสูงสาม

นิ้ว แต่งหน้าอย่างประณีตทุกกระเบียดนิ้ว งดงาม แต่เข้มงวดสมกับเป็น

เจ้าแม่แห่งฝ่ายบุคคลของบรษิทัชื่อดงั

หากกันเกราเปรียบเสมือนมารดาคนที่สอง  เดหลีก็คือมารดาคนที่

สามผูเ้ข้มงวดไม่แพ้กนั ทั้งยงัเป็นไม้เบื่อไม้เมากบัทตัสรวงมาตลอดจนเกอืบ

วางมวยกนัหลายครั้ง  มะลจิงึไม่กล้าเล่าเรื่องที่เกดิขึ้นให้พี่สาวฟัง  เธอรู้ว่า
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ทกุคนต้องต�าหนทิตัสรวง ซึ่งเธอกโ็ง่งมพอที่จะรกัเขาต่อไป และไม่อยากให้

ใครมองชายหนุ่มว่าเป็นคนไม่ดี

 “ขึ้นรถส ิพี่ไปส่ง” เดหลหีรี่ตามองมาประหนึ่งจะให้เหน็สิ่งที่ซ่อนอยู่

ภายใต้แว่นตากนัแดด

“ไม่เป็นไรหรอกพี่หล ีมะเดนิไปเองได้ แค่สวนใกล้ๆ  บ้านเอง” มะลิ

แสร้งก้มหน้าก้มตามองกระตกิน�้า

 “กเ็พราะใกล้นี่แหละ พี่ถงึจะไปส่ง”

 “ไม่เป็นไรจรงิๆ ค่ะ” 

“ไม่เป็นไร หรือไม่อยากไป” คิ้วเรียวของพี่สาวขมวดมุ่น  แววตา

แสดงความน้อยใจ

“ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ...”

เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นราวกับระฆังจากสรวงสวรรค์มาช่วยชีวิต มะลิ

รบีหยบิโทรศพัท์ออกมาดู

“อุ๊ย! เอ๊ะเอ๋โทร. มา  ไม่รู้เรื่องงานรึเปล่า มะขอรับสายก่อนนะคะ 

เจอกนัคนืนี้ค่ะ”

หญิงสาวละล�่าละลักบอกพี่สาวซึ่งมองตอบมาอย่างรู้ทัน เธอกดรับ

โทรศพัท์พร้อมกบัสาวเท้าออกไปให้พ้นจากประตูรั้ว 

 “ฮลัโหล”

 “แหม! ยายชะนก้ีานยาว ฉนัคดิว่าต้องรอไปถงึชาตหิน้าซะแล้วนะยะ

กว่าหล่อนจะจกโทรศพัท์ขึ้นมาคุยกบัฉนั” 

เสียงห้าวแต่สะบัดสะบิ้งของอภิรักษ์ดังมาจากปลายสาย เขาเป็น 

ทั้งเพื่อนสนทิและเพื่อนร่วมงานซึ่งสอนโยคะอยูใ่นสตดูโิอเดยีวกนั และเป็น

คนเดยีวที่เรยีกเธอด้วยสมญานามนี้ ไม่ใช่เพราะมะลติวัสูง แต่เธอเป็นคน

รูปร่างบาง แขนขายาว ถ้าเธอไม่มกีล้ามกจ็ะดูเก้งก้าง 

“ฉันอยู่กับพี่หลีน่ะ ขอโทษที” หญิงสาวเดินไปตามฟุตพาทในซอย

เลก็ๆ อนัร่มรื่นด้วยต้นไม้
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“งั้นกแ็ล้วไป ไอ้ฉนักก็ลวัว่าเธอถกูไอ้ทชัเทแล้วเลยตรอมใจจนคดิสั้น

ไปผูกคอตายใต้ต้นผกัช ีว่าแต่นี่เธอบอกพวกพี่ๆ  รยึงั ฮ”ึ

“ยังเลย ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงดี” มะลิพูดเสียงอ่อย  เธอหยุดยืนตรง

หน้าปากซอย หนัซ้ายขวามองถนนจนแน่ใจว่าไม่มรีถผ่านมา จงึข้ามถนนไป

อกีฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นสวนสาธารณะของหมู่บ้าน

“อู๊ย! มันจะยากอะไร หล่อนก็แค่บอกพวกพี่เขาไปว่า  ไอ้ทัตสรวง

บ่วงนรกนั่นมนัทิ้งมะไปหาชะนตีวัอื่นแล้วค่ะ กเ็ท่านั้นเอง”

 “ทชัไม่ได้มคีนอื่น” 

 “มนัมชีวัร์ ไม่มั่วนิ่ม ฉนัเพิ่งรู้เมื่อเช้านี้แหละ”

น�้าเสียงมั่นใจของเพื่อนรักท�าให้หัวใจของมะลิกระตุกวาบ มือที่ถือ

โทรศพัท์สั่นสะท้าน

 “ไม่จรงิ...”

“จริงค่ะเพื่อน  ข่าวกอสซิปกระพือกันให้แซ่ดเลยจ้า ไอ้ทัชเพิ่งควง

ชะนีปริศนาไปดินเนอร์ใต้แสงจันทร์บนดาดฟ้าโรงแรมหรู”  เขาบอกชื่อ

โรงแรมดังระดับหกดาว  “ฉันก�าลังสืบอยู่ว่าอีนังนั่นมันเป็นใคร เธอรอ

หน่อยแล้วกัน แต่ไม่ว่ามันจะเป็นใคร นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้ท�าอะไร

ผดิ แล้วกไ็ม่ได้ต�่ากว่ามาตรฐาน มอก. ห่าเหวที่ไอ้ทชัมนัเอามาอ้างด้วย มนั

นั่นแหละสตรอว์เบอร์แหล อีผี  อีห่านจิก  อีแรด  มีคนใหม่เองก็บอกมา

ตรงๆ  สิวะ มาด่าว่าเพื่อนฉันต�่ากว่ามาตรฐานของมันได้ยังไง ถุย! อีแรด

หลงทาง ลมืก�าพดื” 

หวัใจของมะลเิขย่าไหว เธอยกมอืขึ้นปิดปากกั้นเสยีงสะอื้นไม่ให้หลดุ

รอดออกมาต่อหน้าผู้คนซึ่งเดินขวักไขว่อยู่หน้าสวนสาธารณะ ดวงตาหลัง

แว่นกันแดดฉ�่าชื้นจนหญิงสาวต้องกะพริบตาไล่น�้าตาที่รื้นขึ้นมาออกไป 

เสียงสูดน�้ามูกฟุดฟิดดังประสานกับเสียงรถยนต์ซึ่งแล่นผ่านไปมาคันแล้ว

คนัเล่า

 “เฮ้ย...ไหวมั้ยเธอ นี่เธออยูไ่หนฮยึายก้านยาว” น�้าเสยีงของเพื่อนรกั
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ร้อนรน

“สวนข้างบ้าน” มะลสูิดน�้ามูก พยายามควบคุมเสยีงสดุความสามารถ 

ไม่ให้สั่นเครอื 

“ว้าย ตายแล้ว! ฉนัลมืไปเลยว่าเธอมสีอนตอนเช้านี้...ขอโทษๆ ฉนั

จะตบปาก ท�าโทษตวัเองนะ”

“ไมต่้องหรอก ฉนัไม่เป็นไร ขอบใจเธอมากกวา่ที่มาบอกข่าว” หญงิ

สาวได้ยนิเสยีงแหบแห้งของตนเอง

“ถงึอย่างนั้นฉนักร็ูส้กึผดิว่ะ เราจะส่งพลงังานดีๆ  ให้นกัเรยีนได้ยงัไง 

ถ้าใจไม่พร้อม”

ใช่...เขาพูดถูก  พลังงานบวกและลบเป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับโยคะ 

มะลกิลั้นสะอื้น

“โอ๊ย  เธอยงัร้องไห้อยู่ใช่มั้ยเนี่ย ฉนัขอโทษ ถ้าท�าได้ฉนัจะวาร์ปไป

หาเดี๋ยวนี้เลย”

“ขอบใจ ฉนัไม่เป็นไรจรงิๆ เธอช่วยฉนัมาเยอะแล้ว เรื่องนี้ฉนัต้อง

ท�าใจให้ได้เอง แต่ตอนนี้ฉนัต้องไปสอนแล้วละ สายแล้วเอ๊ะเอ๋”  

“โอเคๆ  สู้ๆ  นะยายมะ  วันนี้เธอเริ่มคลาสด้วยการให้นักเรียนท�า

ปราณายามะก่อน หายใจเข้าๆ ออกๆ ไปสกัพกั แล้วเธอกต็้องท�าด้วย จะ

ได้สงบสติอารมณ์สักนิด ฉันไม่กวนแล้ว ไว้เจอกันที่สตูฯ ฉันจะรอกินข้าว 

ไปจกส้มต�ากนั มื้อนี้ฉนัเลี้ยงเอง อานภุาพของปลาร้าจะท�าให้เธอสดชื่นขึ้น”

มะลริบัค�าเพยีงสั้นๆ แล้วถอนหายใจ...จรงิหรอืที่ทตัสรวงบอกเลกิ

เพราะมเีป้าหมายคอืผูห้ญงิคนใหม่...ผูห้ญงิที่เหมาะสมกบัมาตรฐานของเขา 

แม้มะลจิะเคยสงสยัในข้อนี้อยู่แล้ว แต่เธอกเ็จบ็เหลอืเกนิเมื่อรู้ความจรงิ

“ครมูะล”ิ หนึ่งในลูกศษิย์ซึ่งเป็นหญงิวยัเจด็สบิเศษมุง่ตรงมาพร้อม

รอยยิ้มสดใส 

 “สวสัดค่ีะคณุป้า เราเข้าไปข้างในกนัเถอะค่ะ” หญงิสาวรบียกมอืไหว้

เธอกลุกุีจอจงูมอืหญงิชราเข้าไปในสวน ที่ซึ่งคนในหมูบ้่านไปรอเรยีน
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โยคะ อันเป็นกิจกรรมซึ่งกรรมการหมู่บ้านจัดขึ้น มะลิเป็นหนึ่งในครูที่มา

สอนสัปดาห์ละสองครั้ง แม้จะไม่ได้รับค่าจ้างเท่ากับอัตราปกติของตน แต่

เธอก็รับงานนี้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การสอน และจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่

ช่วยให้คนแก่ได้มกีจิกรรมท�าหลงัเกษยีณอายุ

เมื่อหญงิสาวเดนิไปถงึสนามซึ่งใช้เสมอืนห้องเรยีน นกัเรยีนรุน่เดอะ

ก็ยิ้มกว้างทักมาอย่างอบอุ่น เธอยิ้มตอบ...อย่างน้อยชีวิตของมะลิก็ไม่ได ้

เลวร้ายจนเกนิไป

       

หญิงสาวสอนโยคะเสร็จในอีกกว่าชั่วโมงต่อมา  ความสุขบนผืนเสื่อ
โยคะลดลงทีละน้อยเมื่อค�าบอกเล่าของอภิรักษ์ผุดขึ้นในหัว ก่อนที่ภาพ

เหตุการณ์ซึ่งเพิ่งเกดิขึ้นไม่นานจะวนมาหลอกหลอน

‘มะลิ เราเลกิกนัเถอะ!’

 นั่นคอืค�าพูดของคนรกัที่คบกนัมาตั้งแต่สมยัเรยีนมหาวทิยาลยั ใน

ช่วงหลังๆ  ทัตสรวงแสดงความเย็นชาและเหินห่าง จนกระทั่งสิบสี่วันก่อน 

เขานัดเธอออกไปพบหลังไม่ได้เจอกันมานานเพื่อกล่าวประโยคซึ่งท�าให้เธอ

ชอ็กราวกบัถูกฟ้าผ่ากลางศรีษะตอนกลางวนัแสกๆ

 ‘ทะ...ท�าไม’ 

 ‘เพราะเราคอืทตัสรวงไง’

มะลมิองหน้าคนรกัอย่างไม่เข้าใจเลยแม้แต่นดิเดยีว ชายหนุม่กลอก

ตาบน และถอนหายใจ

‘ตอนนี้ผู้ใหญ่จะดันทัชให้เป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของช่อง ทัชมีแฟน

ไม่ได้’

 ‘แต่ดาราคนอื่นเขากม็แีฟนกนันี่ แถมยงัเปิดเผยด้วย’

นี่คือสิ่งที่มะลิน้อยใจเสมอมา เธอเคยเห็นนักแสดงมากมายลงภาพ

คู่กับแฟนในโซเชียลมีเดีย หรือไม่ก็พาคนรักไปรับประทานอาหารนอก

บ้าน ไปเที่ยว ไปออกงานต่างๆ เหมอืนคูร่กัปกตทิั่วไป ขณะที่ทตัสรวงกลบั
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คบหาเธออย่างหลบๆ ซ่อนๆ ราวกบัว่ามะลไิม่ได้เป็นคนรกัของเขามาตั้งแต่

สมยัเรยีนมหาวทิยาลยั

แรกๆ  หญิงสาวเข้าใจและสนับสนุนเขาทุกอย่างด้วยรู้ว่าทัตสรวงมี

ความฝันที่จะเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ก่อนเธอกับเขาจะตกลงเป็นแฟนกัน 

พุฒกิร ผู้จดัการส่วนตวัในตอนนั้นพาชายหนุ่มไปแคสต์งานต่างๆ อยู่เป็น

ปีๆ แต่เขากพ็ลาดเป็นส่วนใหญ่ ทกุครั้งมะลคิอยให้ก�าลงัใจ แม้เธอจะรูส้กึ

แปลกๆ กบัพฒุกิรซึ่งดไูม่ค่อยชอบตนนกัและหวงแหนทตัสรวงจนผดิปกติ 

มะลอิยากจะโทษตนเองที่เป็นคนจดุประกายทตัสรวงว่าเขาอาจเหมาะ

กบัการเป็นนกัร้องมากกว่าการเป็นนายแบบหรอืนกัแสดง เพราะนั่นคอืสิ่ง

ที่ชายหนุ่มท�าเสมอในยามว่าง ทตัสรวงจงึได้ตดัสนิใจเข้าประกวดคดัเลอืก

นักร้องในรายการโทรทัศน์ชื่อดัง ซึ่งให้ผู้ชมส่งข้อความทางโทรศัพท์เพื่อ

โหวตเลอืกผูช้นะ พฒุกิรมาท�าความเข้าใจกบัมะลว่ิาเธอต้องไม่เปิดเผยเรื่อง

ที่เป็นแฟนกับทัตสรวงด้วยเกรงว่าเขาจะเสียคะแนนโหวต หญิงสาวยอม

ตกลงเพราะรู้ดวี่านั่นคอืความฝันของคนรกั

ทตัสรวงได้รบัรางวลัชนะเลศิสมใจ มฐีานแฟนคลบัจ�านวนมาก และ

ได้รบัโอกาสให้ออกซงิเกลิเพลง มเีพลงโด่งดงัตดิอนัดบัมากมาย ต่อมาเขา

ได้เล่นละครเวท ีแสดงละครโทรทศัน์ และภาพยนตร์ กลายเป็นศลิปินแถว

หน้าในวงการบันเทิง มะลิยินดีในความส�าเร็จของชายหนุ่ม  เธอท�าตัวเป็น

แฟนที่ด ีคอยสนบัสนุนและส่งเสรมิเขา แม้เธอต้องอยู่ในเงามดื

มะลิไม่ได้คาดหวังให้ทัตสรวงโพสต์รูปคู่กับตนลงในอินสตาแกรม 

หรอืให้เขาควงเธอออกงานต่างๆ หรอก เธอปรารถนาแค่ได้ใช้ชวีติปกตร่ิวม

กบัเขาเหมอืนคนเป็นแฟนทั่วไปกเ็ท่านั้น ทว่าตั้งแต่ชายหนุ่มมชีื่อเสยีง มะลิ

กไ็ม่มโีอกาสได้ไปรบัประทานอาหารนอกบ้าน หรอืชมภาพยนตร์กบัเขาสอง

ต่อสองอกีเลย ทตัสรวงระมดัระวงัตวัทกุฝีก้าว บางครั้งกส็ร้างความน้อยใจ

ให้แก่หญงิสาว แต่เมื่อเขาออดอ้อนขอร้องให้เธอเข้าใจ มะลกิใ็จอ่อนทุกครั้ง

พี่สาวทั้งสองคนรับรู้ถึงความน้อยเนื้อต�่าใจของมะลิ และโกรธแค้น
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ชายหนุ่มอย่างมาก หญงิสาวแก้ตวัให้ทตัสรวงเสมอ แม้เขาไม่มเีวลาให้เธอ

เหมอืนเก่า แต่พวกเขากย็งัตดิต่อกนัทางโทรศพัท์ทุกวนั 

ช่วงแรกๆ  มะลิคร�่าเคร่งอยู่กับงานในบริษัทโฆษณาที่แสนกดดัน 

ประกอบกับเดหลียกเลิกงานแต่งงานอย่างสายฟ้าแลบ ชีวิตของพี่สาว 

เสียศูนย์ คนเป็นน้องจึงใช้เวลาปลอบใจเดหลีอย่างเต็มที่ แม้กระทั่งตอนที่

พี่สาวชวนเธอไปสมคัรเรยีนโยคะที่สตูดโิอเลก็ๆ ใกล้บ้าน

มะลิไม่คิดว่าตนเองจะค้นพบโลกใหม่ที่นั่น เธอได้พบกับความสนุก

อันแสนสงบบนผืนเสื่อ ท�าให้ลืมชีวิตแห่งการต่อสู้ฟาดฟันกันในแวดวง

ธุรกจิ หญงิสาวมุ่งมั่นในการศกึษาศาสตร์นี้ต่อไปอย่างจรงิจงั จนถงึขั้นไป

เรยีนเป็นครโูยคะ และลาออกจากงานประจ�ามาสอนโยคะเป็นเรื่องเป็นราว

จนถงึทุกวนันี้

และนี่กค็อืสิ่งที่ทตัสรวงไม่ชอบ

‘คนอื่นเปิดเผยเรื่องแฟนของพวกเขา แต่ไม่ใช่ทัช’ เขากล่าวกับเธอ

ต่อมาในวนัเดยีวกนันั้น

 ‘ไม่ใช่ยงัไง’

 ‘มะลกิร็ู้นี่ ใครๆ กย็กให้ทชัเป็นสามแีห่งชาติ ทชัมแีฟนไม่ได้หรอก 

แต่ถ้าจะต้องม ีผูห้ญงิคนนั้นกค็วรจะเหมาะสมกบัทชัในทกุๆ อย่าง ชนดิที่ 

...ไม่มใีครหน้าไหนมาหาข้อตไิด้เลย’ 

เขามองเธอหัวจดเท้าอย่างที่มะลิเห็นแล้วทั้งร้อนวาบ ทั้งหน้าชา  ไม่

คดิว่านี่จะเป็นสายตาของคนที่รกักนั

 ‘มะลมิขี้อตติรงไหนเหรอ ท�าไมทชัถงึคดิว่าเราไม่เหมาะสมกนั’ เธอ

ถามด้วยเสยีงเบาหววิ

 ‘นี่มะลไิม่รู้ตวัเลยเหรอ’

 ‘ไม่รู้ตวัว่าอะไร’

‘กไ็ม่รู้ตวัว่าเรากบัเธอมนัไม่เหมอืนกนั  เราคอืทตัสรวง แต่มะลเิป็น

แค่...’
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 ‘แค่อะไร’

หญิงสาวจ�าเสียงสั่นๆ  ของตนเองได้ รวมถึงความรู้สึกรวดร้าว

ประหนึ่งถูกมือที่มองไม่เห็นมาขยุ้มหัวใจ ทั้งๆ  ที่รู้ว่าค�าตอบจะต้องท�าให้ 

ใจสลาย แต่มะลกิอ็ยากรู้

‘เราเป็นแค่อะไรเหรอทชั’

ทตัสรวงยกัไหล่

 ‘แค่ครูโยคะธรรมดาคนหนึ่ง เราต่างกนัมากนะมะล’ิ

หญิงสาวอุทาน ร่างซวนเซไปข้างหลัง ถ้าเป็นเมื่อก่อนทัตสรวงต้อง

เข้ามาประคอง แต่ในตอนนี้เขามองมาด้วยสายตาเยน็ชา น�้าตาที่พรั่งพรไูม่มี

อทิธพิลต่อเขาอกีต่อไปแล้ว

‘เข้าใจรยึงัว่าเราไม่เหมอืนกนัเลย ทชัเป็นเบอร์หนึ่งที่อยูใ่นสายตาของ

ทุกคน ทัชต้องเข้าสังคม ต้องเจอคนนั้นคนนี้ตลอดเวลา แต่ว่ามะลิเป็นแค่

คนธรรมดา แล้วก็ไม่ชอบออกไปไหนนอกบ้าน ไม่ชอบคนเยอะๆ ไม่มี 

คนรู้จัก ต่อให้เราคบกันต่อไป ทัชก็มองไม่เห็นอนาคต ทัชเลยคิดว่าควร 

จะบอกมะลอิย่างแฟร์ๆ ว่าเราต่างคนต่างไปจะดกีว่า’

 ‘แต่เราเคยพดูถงึอนาคตที่จะมร่ีวมกนัไม่ใช่เหรอ’ หญงิสาวเขย่าร่าง

เขาด้วยน�้าตานองหน้า

 ‘เราไม่มอีนาคตร่วมกนัอกีต่อไปแล้ว ทชัเสยีใจด้วยนะมะล’ิ ทตัสรวง

ดงึมอืเธอออก

‘มะลไิม่เข้าใจ’

 ‘มนัเข้าใจได้ง่ายจะตาย กเ็พราะเราไม่เหมอืนกนัแล้ว’

 ‘ไม่เหมอืนยงัไง’

‘โอ๊ย! พดูตั้งขนาดนี้แล้วยงัไม่เข้าใจอกีเหรอ’ ทตัสรวงกระแทกเสยีง

หญงิสาวส่ายศรีษะ มองผ่านม่านน�้าตาด้วยความลงัเล

‘เรารกักนันะทชั’ เธอพูดเสยีงกระซบิ 

‘รกัเหรอ...’ ทตัสรวงหวัเราะราวกบัเป็นเรื่องตลกนกัหนา ‘เมื่อก่อน
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เราอาจจะเคยรกักนั แต่มนันานจนทชัจ�าอะไรไม่ได้แล้ว ตอนนี้ทชัไม่ได้รกั

มะลอิกีแล้ว’

‘ท�าไม’

 ‘กไ็ม่ได้รกัแล้วไง’ เขาพูดเสยีงห้วน

‘มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง มะลิท�าอะไรผิดเหรอ มะลิจะปรับปรุงตัวนะ

ทชั ให้โอกาสมะลแิก้ตวันะ อย่าเลกิกนัเลย’

 ‘มะลไิม่เข้าใจ’ ทตัสรวงพ่นลมหายใจแรงๆ

 ‘ใช่ มะลไิม่เข้าใจ มนัเกดิอะไรขึ้นระหว่างเราเหรอ อะไรที่ทชับอกว่า

เราไม่เหมอืนกนั’

เขาถอนหายใจ ตะปบมอืที่หวัไหล่ทั้งสองของเธอ จ้องมาด้วยสายตา

ขงึขงั

‘ฟังให้ดีนะ ไอ้ที่มันไม่เหมือนก็คือตัวเรา เราสองคนต่างกันเกินไป 

โดยเฉพาะสงัคมที่เราอยู่ มะลไิม่ได้อยู่ในสงัคมเดยีวกบัทชั’

 ‘สงัคมอะไรอกีล่ะ’

‘สงัคมของคนท�างาน คนเก่งๆ ที่เป็นตวัทอ็ปของเมอืงไทยไง เอาแค่

ถ้าเซริ์ชหาชื่อมะลใินอนิเทอร์เนต็กไ็ม่มใีครหาเจอแล้ว’

‘ทัชวัดความส�าคัญของคน ด้วยการดูว่าเขามีชื่ออยู่ในอินเทอร์เน็ต 

รเึปล่าน่ะเหรอ’ เธอแค่นหวัเราะ มองคนรกัซึ่งคบกนัมาถงึเก้าปีอย่างไม่เชื่อ

สายตา

 ‘กม็นัจ�าเป็น เอาเป็นว่า มะลอิยูต่�่ากวา่มาตรฐานของทชั เสยีใจด้วย’

นั่นคอืประโยคท้ายๆ ที่ทตัสรวงบอกเธอ ประหนึ่งว่ามะลเิป็นผู้เข้า

แข่งขันในเกมโชว์ที่พิธีกรตัดสินชะตาชีวิตว่า ‘เสียใจด้วย คุณไม่ได้ไปต่อ’ 

เธอรูส้กึคลบัคลา้ยคลบัคลาว่ามนัเป็นประโยคเดยีวกบัที่ทตัสรวงเคยกลา่ว

กบัพุฒกิร 

ชายหนุ่มตัดความสัมพันธ์กับพุฒิกรไปเพียงชั่วข้ามคืน  หลังได้รับ

คะแนนเสยีงจากผู้ชมทางบ้านอย่างท่วมท้นให้เป็นผูไ้ด้รบัรางวลัชนะเลศิ เขา
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อ้างเหตผุลว่าต้องเซน็สญัญากบับรษิทัต้นสงักดัซึ่งจดัการประกวด และคน

ที่ตัดสินใจมาเวทีนี้ก็คือตัวเขาเอง  แสดงให้เห็นว่าอดีตผู้จัดการส่วนตัว

ท�างานต�่ากว่ามาตรฐาน  ไม่ตอบโจทย์ของเขา ทั้งที่พุฒกิรออกค่าใช้จ่ายให้

ทตัสรวงไปมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา เขาเป็นแมวมองมอืใหม่ที่เชื่อใจ

ทตัสรวงจนเกนิไป ข้อตกลงทั้งหลายเป็นแค่สญัญาใจซึ่งปราศจากหลกัฐาน 

มีเพียงใบเสร็จกับภาพถ่ายคู่กันที่อดีตผู้จัดการเอามาแฉกับนักข่าวจนเป็น

เรื่องอื้อฉาวอยู่ตั้งหลายเดือน  นอกจากนี้ยังมีแมวมองคนก่อนหน้าพุฒิกร 

ออกมาให้ข่าวว่าเคยถูกทตัสรวงเฉดหวัเขาทิ้งเพื่อไปหาพุฒกิรมาแล้ว

ตลอดมาพุฒิกรไม่ชอบหน้าเธอและพยายามกีดกันเธอกับทัตสรวง 

เดหลวีเิคราะห์ว่าพฒุกิรหงึหวงต่างหาก เมื่อเกดิเรื่องอดตีผูจ้ดัการมาร้องไห้

คร�่าครวญกบัมะลถิงึบ้าน ตอนนั้นเธอสงสารพุฒกิร แต่กต็้องเข้าข้างแฟน

หนุ่ม  ในตอนนี้มะลเิพิ่งเข้าใจความเจบ็ปวดของเขา  เธอเพิ่งตระหนกัชดัว่า

ทัตสรวงมีข้ออ้างที่จะทิ้งคนคนหนึ่งไปหาอีกคนซึ่งมีผลประโยชน์สูงกว่าได้

เสมอ โดยไม่รู้สกึผดิ

ในกรณีของมะลิ  เขากล้าโยนความผิดให้เธอ ทั้งที่เขาเองนั่นแหละ 

มคีนใหม่!

ครโูยคะสาวขบรมิฝีปาก น�้าตารนิไหลอยู่หลงัแว่นด�า เธอเจบ็ใจที่แม้

ทัตสรวงจะใจร้าย แต่เธอก็ยังรักและคิดถึงเขาแทบทุกลมหายใจ  ทั้งยัง

พร้อมจะยกโทษให้เขาหากชายหนุ่มต้องการกลบัมา

เก้าปีที่คบกันมานานเท่าอายุของหลานชาย  มะลิเคยชินกับชีวิตที่มี 

ทัตสรวง แต่เพียงแค่สิบสี่วันที่ไม่มีเขา ก็ช่างทรมานราวกับอยู่ในขุมนรก 

ไม่มกีารตดิต่อใดๆ แม้เธอจะเพยีรโทร. หรอืส่งข้อความไปหา ทตัสรวงหาย

ไปจากชวีติประหนึ่งว่าเขาได้ตายไปแล้ว

เธอจะใช้ชวีติต่อไปได้อย่างไร ในเมื่อผูช้ายซึ่งเป็นความสขุของตนได้

จากไปเสยีแล้ว

เสยีงบบีแตรจากรถยนต์บนถนนท�าให้มะลไิด้สต ิเธอกล�้ากลนืน�้าตา 
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เดนิกลบัไปที่บ้าน ตั้งใจว่าจะร้องไห้ให้สมใจ แต่ยงัไม่ทนัจะได้เปิดประตบู้าน 

รถมอเตอร์ไซค์คนัหนึ่งกป็ราดมาจอดข้างๆ 

บรุษุไปรษณย์ีร่างใหญ่ราวกบัยกัษ์ปักหลั่นสวมเสื้อแจก็เกตสแีดงด�า

ของไปรษณีย์ไทย ยื่นกล่องกระดาษใบหนึ่งให้ มีอะไรบางอย่างที่ท�าให้เขา

ไม่เหมอืนบรุษุไปรษณย์ีทั่วไป เมื่อเขาเปิดหน้ากากหมวกกนันอ็กออก มะลิ

จงึเหน็ใบหน้าเข้มๆ ของคนเชื้อสายแขก

 “อนีี่ของคุณนายจ๋าครบั” เขายื่นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดย่อมมาให้ 

ไม่รูว่้าเธอตาฝาดไปหรอืไม่ที่เหน็ประกายสทีองวาบวบัอยูร่อบกล่อง 

แต่เพยีงเธอกะพรบิตา มนักห็ายไป

 “ของฉนัเหรอคะ” เธอนิ่วหน้า รูต้วัอกีทกีย็ื่นมอืไปรบัมนัมาถอืไว้แล้ว

 “ใช่จ้ะ”

เขารูไ้ด้อย่างไรว่าเป็นของเธอ หญงิสาวเหน็ชื่อของตนเองเด่นหราอยู่

บนกล่อง แต่ไม่มชีื่อผู้ส่ง

 “ขอบคุณค่ะ” มะลยิ่นหวัคิ้ว

“ด้วยความยินดีจ้า” หน้ากลมอูมยิ้มกว้างจนเห็นฟันสีขาวมุกตัดกับ

ผวิสเีข้ม

หญงิสาวฝืนยิ้ม ไม่ไว้ใจบรุษุไปรษณย์ีแปลกหน้าซึ่งพดูดว้ยส�าเนยีง

แปลกๆ เธอรบีเปิดประตูบ้าน แต่ได้ยนิเสยีงกระแอมจากเขา

 “คุณนายจ๋า”

 “คะ” มะลหินักลบัไปมองด้วยความระแวง

 “ไม่มใีครเอาความสุขไปจากใครได้หรอกนะจ๊ะ ความสขุมอียูร่อบตวั

ทุกคน ขอเพียงแค่คุณนายจ๋ารู้วิธีที่จะหามันให้เจอ ก็จะมีความสุขอีกครั้ง

ได้แน่นอนจ้ะ”

 “เอ๊ะ!”

เขาขยบิตาให้ สตาร์ตเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์

“หวังว่าของในกล่องจะช่วยให้คุณนายจ๋าได้พบกับความสุขอีกครั้ง 
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นะจ๊ะ”

 “หมายความว่ายงัไง...เดี๋ยวสคิุณ!” 

เธอเรยีก แต่เขาบดิมอเตอร์ไซค์จากไปเสยีแล้ว มะลวิิ่งตามไปไม่ทนั 

...เขาเป็นใครกนัแน่ ดวงตาคมกรบิที่มองมาราวกบัรู้จกัเธอดี

มะลก้ิมมองร่องรอยเดยีวของบรุษุไปรษณย์ีปรศินาที่เหลอือยูใ่นมอื

ของเธอ หญิงสาวรีบแกะกล่องพัสดุ และเห็นวัตถุกลมๆ  ถูกห่อด้วย

พลาสติกกันกระแทก เธอฉีกพลาสติกออกอย่างรวดเร็ว จนเหลือแต่สิ่งที่

อยู่ภายใน

คิ้วเรียวขมวดมุ่น เมื่อเธอสบตากลมโตคู่หนึ่งที่จ้องแป๋วตอบมา 

เหนอืดวงตาคูน่ั้นมขีนตางอนยาวสามเส้น มนัสวมหน้ากากคาดตาสดี�า ตดั

กบัสผีวิสชีมพ ูเธอเลื่อนสายตาต�่าลงมาที่จมกูสชีมพทูู่ๆ  ไปจนถงึปีกค้างคาว

สดี�าซึ่งโผล่ขึ้นตรงกลางหลงัของร่างกลมป้อม

มนัคอืหมู หรอืจะเรยีกให้ถูกต้องกค็อื กระปุกหมูออมสนิที่แต่งตวั

คล้ายมนุษย์ค้างคาว  มันท�าจากกระเบื้อง มีช่องใส่เหรียญอยู่ตรงกลาง

ระหว่างปีกทั้งสอง ความหนักและเสียงกรุ๊งกริ๊งท�าให้เธอลองเขย่าดู...มี

เหรยีญอยู่ข้างในด้วยหรอื

กระปุกออมสนิหมูบนิเก่าๆ เนี่ยนะ...ใครอุตรสิ่งมาให้เธอกนั



๒

ครู่ใหญ่แล้วที่มะลิสบตากลมแป๋วของเจ้าหมูออมสิน ท่ามกลาง
เสยีงเห่าของเจ้าสุนขัตวัน้อย

 “เงยีบเถอะอาละดนิ เดี๋ยวกต็ื่นกนัหมดทั้งบ้านหรอก”

ไม่ได้ผล อาละดินยังคงเห่า แยกเขี้ยวขู่ สลับกับกระดิกหาง และ

กระโดดไปมาอยู่รอบตวัเธอกบักระปุกออมสนิหมูบนิ

 “แกคงสงสยัเหมอืนกนัสนิะว่าใครส่งมา”

มะลิพึมพ�า ได้ยินอาละดินเห่าโฮ่งตอบมาราวกับรู้ความ หญิงสาว

หมุนกระปุกออมสินไปรอบๆ  อย่างพินิจพิจารณา ได้ยินเสียงกระทบกัน

ของวตัถุที่อยู่ภายใน สนันษิฐานว่าเป็นเศษสตางค์

ใครกนันะส่งกระปกุออมสนิใช้แล้วมาให้ สภาพของมนัค่อนข้างด ีถ้า

ไม่นบัรอยบิ่นบนปลายปีกข้างซ้าย รอยเป้ือนตรงก้นกลมๆ และสตีุน่ๆ ของ

กระเบื้อง ซึ่งบ่งบอกอายุของมนัว่าไม่ใช่ของที่ท�าขึ้นใหม่ๆ

น่ากลัวชะมัด! ถ้าข้างในไม่ใช่เหรียญเงินเล่า...หญิงสาวเบ้หน้าด้วย

ความหวาดเสยีว...หรอืเธอควรจะทบุมนัให้แตกไปเสยีเลย จะได้รู้ว่ามอีะไร
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อยู่ข้างใน

มะลเิงื้อกระปกุขึ้นเหนอืหวั ตั้งใจจะทุม่ลงกบัพื้น แต่เมื่อเงยหน้ามอง

กเ็หน็สายตาเว้าวอนขอชวีติของเจ้าหม.ู..ให้ตายเถอะ เธอต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ 

ที่เหน็ว่ามนัน่าสงสาร

ตั้งแต่ได้กระปุกออมสินมาเมื่อเช้า มะลิก็เพียรหาค�าตอบว่าใครเป็น

คนส่งมา หญงิสาวสอบถามส�านกังานไปรษณย์ีที่รบัผดิชอบเขตบ้านของเธอ 

ไม่มีใครรู้จักบุรุษไปรษณีย์ซึ่งมีรูปร่างหน้าตาดังที่เธอเห็นเมื่อเช้าแม้แต่ 

คนเดยีว ครั้นหญงิสาวตรวจสอบเลขทะเบยีนการส่งของตามที่ระบบุนกล่อง 

ก็ไม่ปรากฏเลขดังกล่าวในระบบของไปรษณีย์ไทย  อีกทั้งพนักงานยังไม่

สามารถให้ค�าตอบเรื่องที่มาของพสัดุดงักล่าวได้

มะลิไล่ถามเพื่อนทุกคนที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะอุตริส่งของ

ประหลาดเช่นนี้มาแกล้ง เริ่มตั้งแต่อภริกัษ์ ซึ่งถงึกบัสาบานต่อหน้าต�าซั่วปู

ปลาร้าครกที่พวกเธอร่วมกนัรบัประทานตอนกลางวนัว่า เขาไม่รูไ้ม่เหน็ใดๆ 

หากโป้ปด  ขอให้ท้องเสีย  มะลิจึงส่งข้อความทางโปรแกรมไลน์ไปถาม 

ทตัสรวง เขาไม่ตอบ ทั้งยงัไม่อ่านข้อความอกีด้วย

แล้วเธอจะรู้ได้อย่างไรว่าใครส่งมนัมา และท�าเพื่ออะไร

เสยีงเคาะประตดูงัขึ้น อาละดนิเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ไปตะกายประตู

ด้วยท่าทางตื่นเต้นเหมือนรู้ดีว่าใครมา มะลิเองก็รู้ หญิงสาวสูดหายใจ

รวบรวมความกล้า เปิดประตู แล้วฝืนยิ้มให้พี่สาวทั้งสอง

 “ขอพี่เข้าไปหน่อยได้มั้ย” กนัเกราเอ่ย

 “ค่ะ” มะลเิปิดประตูกว้างขึ้น รู้ดวี่าตนไม่อาจซื้อเวลาได้อกีต่อไป

อาละดินกระดิกหางให้ผู้มาใหม่ มันเดินน�าเข้ามาในห้อง ตั้งหน้า 

ตั้งตาเห่าเจ้าหมูออมสนิที่ตั้งอยู่บนโต๊ะท�างานอกีครั้ง

“เห่าอะไรอาละดนิ” เดหลอุ้ีมเจ้าหมาน้อยขึ้นมาพร้อมกบัก้มมองบน

โต๊ะท�างาน “กระปุกออมสนินี่นา เธอหยอดกระปุกเลยีนแบบหลานรไึง”

“ไม่ใช่ของมะหรอกค่ะ มคีนส่งมาให้ทางไปรษณย์ีเมื่อเช้า มะยงัไมรู่้
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เลยว่าใคร” 

หญงิสาวหยบิกระปุกออมสนิมาถอืไว้ เสยีงวตัถุที่อยู่ภายในกระทบ

กนัดงักรุ๊งกริ๊ง

 “มเีหรยีญอยู่ข้างในด้วยนะคะ แปลกจงัเลย”

 “ไหนขอพี่ดูซ”ิ 

กันเกราเอื้อมมือมาหยิบกระปุกออมสินและทรุดกายลงนั่งบนเตียง 

โดยมีเดหลีนั่งลงตามมา  อาละดินซึ่งอยู่บนตักพี่สาวคนรองเห่าใส่เจ้าหมู

อย่างบ้าคลั่ง

 “ดเูหมอืนจะเป็นของเก่า มใีครเสกของใส่มาในท้องหมเูพื่อแกล้งเธอ

รเึปล่ากไ็ม่รู้” กนัเกราท�าหน้าสยดสยอง

 “นั่นสพิี่กนั น่ากลวั หรอืไม่มนักอ็าจมกีล้องแอบถ่ายซ่อนอยู่ในท้อง

หมูกไ็ด้นะ ไหนดมซอิาละดนิ มวีตัถุระเบดิซ่อนอยู่รเึปล่า” เดหลแีกล้งยื่น

ตวัเจ้าหมาเข้าไปใกล้ มนัทั้งดมทั้งเห่าดงัขึ้น

 “แย่เข้าไปใหญ่เลย” กนัเกราส่องดูในรูใส่เหรยีญ

“อาละดนิบอกว่ามนัไม่น่าไว้ใจ  ใช่มั้ยคะลูก  งั้นเราทุบมนัเลยดกีว่า

ค่ะ เอาอะไรทุบดีนะ  ช่วยแม่หาหน่อยสิอาละดิน” เดหลีผุดลุก สอดส่าย

สายตามองหาอุปกรณ์ 

 “อย่าค่ะ!” มะลแิย่งเจ้าหมูออมสนิจากมอืกนัเกรามากอดไว้

 “ท�าไมล่ะมะ น่ากลวัจะตาย” พี่คนโตแย้ง 

พี่คนรองพยกัหน้าพร้อมกบัจบัเจ้าชวิาวาให้ผงกหวัเป็นลูกคู่

“พี่กันพูดถูก  ไอ้ทัชมันอาจส่งมาแกล้งเธอ ในนี้อาจมีกล้องซ่อนอยู ่

เอาไว้แอบดูวา่มะท�าอะไร แล้วส่งคนมาท�ารา้ยเธอ หรอืไมก่เ็อาไว้ถ่ายคลปิ

แบลก็เมล์ให้มะเลกิยุ่งกบัมนั คนเคยรกัพอไม่รกัแล้ว มนักย็ิ่งอนัตรายนะ

มะ” 

มะลเิบกิตากว้าง ค�าพดูของพี่สาวแทงใจด�าจนเธอกอดกระปกุออมสนิ

แน่นขึ้นโดยไม่รู้ตวั
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 “พอเถอะยายหล”ี กนัเกราสะกดิน้องคนรองซึ่งท�าท่าจะพูดอะไรอกี 

แต่แล้วกย็อมอ่อนลง

 “ขอโทษ พี่แค่เป็นห่วง” 

สายตาลุแก่โทษของพี่สาวทั้งสองและสหีน้าแสดงความห่วงใยที่มะลิ

คุ้นเคย ท�าให้หน้ากากแห่งความเข้มแข็งซึ่งหญิงสาวสร้างไว้ถูกท�าลายลง 

น�้าตาท่วมราวกบัเขื่อนแตก

“เฮ้ย! ยายมะ โกรธพี่เหรอ ขอโทษ พี่มนัปากเสยีเอง” เดหลโีวยวาย 

ปล่อยอาละดนิลงกบัพื้น และจบัมอืมะลไิว้

“มะ...” กนัเกราโอบไหล่ของเธอไว้

มะลช้ิอนตามองพี่ทั้งสอง เธอปล่อยกระปกุออมสนิให้ตกลงบนเตยีง 

และโผกอดพี่สาวพร้อมๆ กนั ก่อนจะปล่อยโฮ

 “โอ๋ๆ ไม่เป็นไรนะยายมะ พวกพี่อยูน่ี่แล้ว อยากร้องกร้็องออกมาให้

พอ” กนัเกราลูบหลงัเธออย่างอ่อนโยน

 “อยากระบายอะไรกพ็ูดมา พี่พร้อมฟัง” เดหลเีสรมิ

มะลสิะอื้นหนกัขึ้น ตั้งแต่เกดิเรื่องเธอได้แต่ร�่าไห้อยูเ่พยีงล�าพงั และ

บางครั้งก็คร�่าครวญกับอภิรักษ์ แต่ไม่มีครั้งไหนที่หญิงสาวยอมปล่อยตัว

ให้สะอึกสะอื้นเหมือนเด็กถึงขนาดนี้ อาจเป็นเพราะอ้อมกอดของพี่สาวซึ่ง

เป็นที่พักพิงของเธอมาตั้งแต่เกิด ทุกสิ่งที่ถูกเก็บกักไว้จึงถูกปล่อยออกมา

จนหมด

 “ทชั...เขา...เขาทิ้งมะไปแล้วค่ะ...เขาบอกเลกิมะ...เขามคีนอื่น”

หญิงสาวสารภาพด้วยเสียงกระท่อนกระแท่นด้วยแรงสะอื้น เรื่อง

ทั้งหมดพรั่งพรูออกจากปากจนหมดเกลี้ยง พี่สาวตั้งใจฟังเงียบๆ นานๆ 

ครั้งจึงจะมีเสียงสบถสลับกับเสียงค�ารามจากเดหลี และค�าปลอบอย่าง 

อ่อนโยนของกันเกรา ทั้งสองผลัดกันลูบหลังปลอบโยนและเช็ดน�้าตาให้ 

เวลาผ่านไปนานทเีดยีวกว่ามะลจิะเล่าจบ เสยีงสะอื้นคลายลง

“มันเจ็บชะมัดเลยพี่กัน พี่หลี...คนส�าคัญในชีวิตกลับกลายเป็นคน
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แปลกหน้า คนที่ไม่เคยคดิว่าจะท�าร้ายเรา กลบัฆ่าเราอย่างเลอืดเยน็ที่สดุ!”

“พี่เข้าใจ มันแย่มาก มะคงช็อกไปเลยใช่มั้ย”  กันเกราลูบน�้าตาซึ่ง

เปื้อนเปรอะแก้มของน้องสาวออกให้อย่างนุ่มนวล

 “ค่ะ ชอ็ก และไม่อยากเชื่อว่ามนัจะเกดิขึ้น เมื่อก่อนตอนที่พวกพี่ถกู

ทิ้ง มนักเ็จบ็อย่างนี้ใช่ไหม” มะลถิามเสยีงสะอื้น

 “ใช่ มนัเจบ็แบบนี้แหละ แถมบดัซบกว่าอกี” เดหลยีิ้มหยนั

“มะรู้ว่าเรื่องของตัวเองเล็กน้อยกว่าพวกพี่มาก  มะก็แค่เลิกกับทัช 

ขณะที่พี่กันต้องเลิกกับสามี กลายเป็นแม่ม่ายลูกติด พี่หลีเลิกกับคู่หมั้น 

กลายเป็นม่ายขนัหมาก เรื่องของมะเทยีบอะไรกบัพี่ๆ  ไม่ได้เลย”

 “แต่มนักย็งัหนกัอยู่ดแีหละ” กนัเกรายิ้มปลอบ

“ค่ะ หนกัมาก มะมเีขาอยู่ในชวีติตั้งเก้าปี มะไม่รู้ด้วยซ�้าว่าจะมชีวีติ

อยู่ต่อไปได้ยงัไงโดยไม่มเีขา”

“อยู่ได้ส ิทุกวนันี้มะกย็งัมชีวีติอยู่ไม่ใช่เหรอ” กนัเกราย้อนถาม

“มีชีวิตอยู่  แต่ไม่มีหัวใจ  ไม่มีวิญญาณ...”  มะลิเบะปากพร้อมจะ

ปล่อยโฮอกีรอบ

“แต่มะกย็งัมลีมหายใจอยูน่ี่” เดหลบีบีปลายจมกูของเธอเบาๆ พร้อม

กับแย้มยิ้ม  “มะเป็นครูสอนโยคะ มะก็น่าจะรู้นี่ว่าคนเราหายใจได้ด้วย 

ตัวเอง ตราบใดที่เธอยังหายใจได้ ไอ้สิ่งที่เธอเคยคิดว่ามันส�าคัญมากจนมี

ชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าขาดมัน  แท้จริงแล้ว  มันก็ไม่ได้ส�าคัญหรอก  เธอไม่

ต้องใช้จมูกของอตีาทชัหายใจสกัหน่อย”

มะลิอึ้งไป จริงของพี่สาว แม้ไม่มีทัตสรวง เธอก็ยังหายใจได้ด้วย

จมูกของตนเอง แต่เธอแค่ไม่มคีวามสุขในชวีติอกีต่อไปแล้ว

 “อดทนนะมะ เรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลา แต่เธอจะผ่านมนัไปได้ เหมอืน

กบัที่พี่ หล ีแม่ แล้วกค็ณุยายของเรา เคยผ่านมาได้ส�าเรจ็แล้ว พี่จะอยูก่บั

เธอเสมอ ถงึไม่มทีชั กย็งัมพีี่นะ” กนัเกรากล่าว 

เดหลพียกัหน้าเหน็ด้วย
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“มะก็มีพี่เหมือนกัน อย่าไปเสียดายไอ้ผู้ชายที่ไม่เคยให้เกียรติหรือ

เห็นความส�าคัญของเธอเลย  ถึงมะจะคบกับอีตาทัชต่อ  มะก็ได้แต่ถูก 

เอาเปรยีบ น้องของพี่เหมาะสมกบัการที่จะเจออะไรดีๆ  กว่านั้น”

“หลพีูดถูก ใครจะรู้ว่าที่มะต้องเลกิกบัทชั กเ็พราะมะจะได้เจอสิ่งที่

ดกีวา่ ทกุเรื่องที่เกดิขึ้นล้วนต้องมเีหตผุล ถงึแม้วา่วนันี้เราจะไมรู่ว้า่เหตผุล

คอือะไร แต่พี่เชื่อมาตลอดนะว่า สิ่งใดเกดิขึ้นแล้ว สิ่งนั้นย่อมดเีสมอ”

“จะยงัมสีิ่งดีๆ  รออยู่อกีเหรอคะ” มะลยิิ้มขื่นๆ

 “มสี ิเรามารอดูกนั” เดหลพีูดอย่างมั่นใจ

“ส�าหรบัตอนนี้มะต้องท่องคาถาที่พี่เคยใช้ วา่ อดทน อดทน อดทน 

แล้วมนักจ็ะผ่านไป” กนัเกราแนะน�า

มะลสิบตาพี่สาว แล้วถอนหายใจ

 “ค่ะ มะจะอดทน” 

เธอจะอดทน...แล้วมนักจ็ะผ่านไป...
มะลิย�้ากับตัวเองทั้งที่ไม่มั่นใจสักเท่าไร  แต่อย่างน้อยหญิงสาวก็ 

โล่งใจขึ้นมากหลงัได้บอกความจรงิแก่พี่สาว แต่กระนั้นเมื่อพี่สาวพาอาละดนิ

ออกจากห้อง ทิ้งให้มะลอิยู่คนเดยีวอกีครั้ง ความรู้สกึอ้างว้างกร็ุมเร้า

หญงิสาวนอนขดตวับนเตยีง ดวงตาประสานสบเข้ากบัเจ้าหมอูอมสนิ

ที่ถกูทิ้งให้หงายท้องอยู่ใกล้ๆ เธอหยบิมนัมาพศิด ูรอยเป้ือนตรงก้นกลมๆ 

ช่างขัดตายิ่งนัก มะลิผุดลุก เปิดตู้หยิบผ้าขนหนูผืนเล็กออกมาชุบน�้า เช็ด

รอยเปื้อนบนกระปุกออมสนิ

เมื่อเช็ดมันไม่ออก หญิงสาวจึงถูแรงๆ  ทันใดนั้น...ประกายสีทอง

ระยบิระยบักว็าบปลาบขึ้นจากช่องใส่เหรยีญ

มะลิเบิกตากว้าง เพ่งมองให้แน่ใจว่าไม่ได้ตาฝาด แสงสีทองอร่าม

เปล่งประกายเจิดจ้าขึ้นเรื่อยๆ  นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ  แล้ว! หญิงสาวโยน 

กระปุกออมสนิลงบนที่นอนพร้อมกบักระโจนหนไีปยนืชดิผนงัห้องอกีฟาก 
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ล�าแสงสทีองพุง่ออกจากช่องใส่เหรยีญ แล้วแล่นฉวดัเฉวยีนรอบห้อง ก่อน

จะก่อตัวขึ้นเป็นผู้ชายวัยสี่สิบเศษ ร่างใหญ่กว่าเธอถึงสองเท่า เขาสวมชุด

ทกัซโิดสขีาว ใบหน้าคมเข้ม มหีนวดเคราเฟ้ิมรงุรงัไปทั้งใบหน้า เขาอ้าปาก

หาวเสยีงดงัก้องพร้อมกบับดิขี้เกยีจ

“ฮ้าว...สวัสดีโลกกว้าง ในที่สุดฉันก็ได้ออกมาจากไอ้ที่แคบๆ  นั่น

เสยีท ีดใีจจงัเลย” 

“ผ.ี..” ผรี้องเพลงเสยีด้วย มะลคิราง

“ฉนัไม่ใช่ผ”ี ร่างใหญ่ยกัษ์ลอยปราดมาตรงหน้า

เขาไม่มเีท้า! ขาทั้งสองยาวยดืและเหมอืนจะตดิอยูก่บัช่องใสเ่หรยีญ

ของกระปุกออมสิน...มะลิเบือนหน้าหนี หลับตาปี๋ด้วยความพรั่นพรึง  มือ

สั่นๆ ประกบกนัตรงกลางอก

“ผีสิ ผีแน่ๆ ออกไปนะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต 

สมัมาสมัพุทธสัสะ นะโม ตสัสะ...”

 “ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ”

ค่อยยงัชั่ว มคีนช่วยเธอสวดมนต์อกีแรง แต่เดี๋ยวนะ เธออยูใ่นห้อง

คนเดยีวไม่ใช่หรอื และในบ้าน นอกจากหลานชายแล้ว กไ็ม่มผีู้ชาย!

มะลเิบกิตากว้าง ตวัสั่นงนังกเมื่อเหน็ว่าผรี่างยกัษ์พนมมอืสวดมนต์

ตาม

“ผะ...ผคีวรจะกลวัการสวดมนต์ไม่ใช่เหรอ” เธอแนบตวัไปกบัก�าแพง 

หากทะลุหนไีปอกีห้องได้กค็งท�าไปแล้ว

“กบ็อกแล้วว่าฉนัไม่ใช่ผ”ี เจ้าของร่างใหญ่โตท�าเสยีงจึ๊กจั๊กในปาก

 “ตะ...แต่คณุอยูใ่นกระปกุออมสนิ มนักเ็หมอืนผทีี่อยู่ในหม้อแม่นาค

นี่นา” มะลแิย้งเสยีงสั่น ขากส็ั่นพั่บๆ ไปด้วย

“นี่ไม่ใช่กระปุกออมสินธรรมดานะ มันเป็นกระปุกออมสินวิเศษ 

ต่างหาก”

“กระปุกออมสนิวเิศษเหรอ”
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“ใช่ แบบเดยีวกบัตะเกยีงวเิศษนั่นแหละ” 

เขาชี้ไปที่ปฏทินิรูปยกัษจ์นีี่กบัอาละดนิตรงโต๊ะท�างาน มะลมิองตาม

ไป  ก่อนจะเบนสายตากลับมายังเจ้าของร่างใหญ่โตอย่างไม่รู้ว่าควรเชื่อดี

หรอืไม่

มะลมิองเขาด้วยความพศิวง มใีครเล่นตลกกบัเธอหรอืเปล่า แต่การ

เปิดตัวอย่างอลังการของเขาไม่น่าจะเป็นสิ่งที่คนปกติท�าได้...หรือว่าเธอฝัน

ไป มะลแิอบหยกิแขนตนเองเป็นการพสิูจน์

“เธอไม่ได้ฝันหรอก เราถูกลิขิตให้มาพบกันตามค�าสั่งของเบื้องบน 

ฉันรู้ว่าเธอก�าลังแย่ และฉันก็เป็นพระเอกขี่ม้าขาวที่จะมาช่วยเธอ” เขา 

ยกัคิ้วให้

 “มาช่วยฉนั...”

“ก็ช่วยน่ะสิ  ฉันไม่ใช่ผี  แต่ฉันคือ  จีนี่  ยักษ์ในกระปุกหมูวิเศษ...

เศษ...เศษ...เศษ...เศษ”

เขาเลยีนแบบเสยีงก้องซึ่งเบาลงๆ ในช่วงท้าย พร้อมกบักอดอก เชดิ

หน้าขึ้น ยิ้มตรงมมุปากอย่างอวดๆ ครั้นเหน็ท่าทางหวาดกลวัของมะล ิยกัษ์

จนีี่จงึกะพรบิตาเรว็ๆ

ฉับพลัน ขนตางอนเช้งสามเส้นก็งอกยาวขึ้นบนดวงตาของเจ้ายักษ์ 

ไม่ต่างจากขนตาของหมูออมสินที่มะลิจ้องมองมาตั้งแต่เช้า สีหน้าของเขา

เปลี่ยนเป็นเว้าวอน น่าสงสาร ทั้งยังมีน�้าตาคลอหน่วยราวกับเป็นนักแสดง

มอือาชพี

 “เธอสงสารฉนัไม่ใช่เหรอสาวน้อย อย่ากลวัฉนัเลย ฉนัไม่ท�าร้ายเธอ

หรอก ฉันเป็นผู้รับใช้ของเธอต่างหาก เธอเป็นเจ้านายของฉันแล้วนะ 

สามารถขอพรจากฉันได้สามข้อ จีนี่จะบันดาลดลให้นายจ๋าสมความ

ปรารถนาเอง” เจ้ายกัษ์ตบอกตนเองปุๆ

 “ขะ...ขอพร นายจ๋า...คุณเรยีกฉนัว่านายจ๋าเหรอคะ”

 “ใช่สจ๊ิะนายจ๋า นายจ๋าไม่เคยอ่านนทิานเรื่องอาละดนิกบัตะเกยีงวเิศษ
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เหรอ อ้อ! จนีี่ลมืไป นายจ๋าไม่ชอบเทพนยิาย เพราะไม่เชื่อว่ามนัมอียู่จรงิ” 

 “คุณรู้ได้ยงัไง” 

“ไม่มเีรื่องไหนของนายจ๋าที่จนีี่ไม่รูห้รอก จนีี่ท�าการบ้านมาหมดแล้ว” 

เขากรดีนิ้วผายมอื หนงัสอืเล่มหนาจ�านวนสามเล่มกป็รากฏขึ้นกลาง

อากาศ 

มะลสิะดุง้โหยง ก่อนจะอ้าปากค้างเมื่อเหน็ว่าหน้าปกล้วนเป็นรปูของ

เธอในวยัต่างกนั

“เล่มนี้เป็นชีวิตของนายจ๋าตั้งแต่เกิดจนถึงเก้าขวบ  เล่มที่สอง  อายุ 

สบิขวบถงึสบิเก้า เล่มสาม หนาหน่อยและยงัไม่จบ เป็นโพรไฟล์ของนายจ๋า

ตั้งแต่อายุยี่สบิจนถงึปัจจุบนั” 

หน้ากระดาษพลกิได้เอง มะลจิงึเหน็รปูตนเองในวยัต่างๆ พร้อมกบั

ข้อความบรรยายประหนึ่งหนงัสอืชวีประวตั ิหลายเหตกุารณ์ในนั้นเป็นเรื่อง

ส่วนตวัที่น้อยคนจะรู้ ความหวั่นหวาดของหญงิสาวเปลี่ยนเป็นความฉุนและ

อบัอาย

“คุณกล้าดยีงัไงถงึมายุ่งกบัชวีติของฉนั!” 

มะลกิระชากหนงัสอืทั้งหมดมา แต่พวกมนับนิหนไีปรอบๆ และหาย

วบัไป ปล่อยให้หญงิสาวไล่คว้าได้เพยีงความว่างเปล่า

“คุณเอามันกลับมาเดี๋ยวนี้นะ  นั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของฉัน  คุณไม่มี

สทิธิ์เกบ็ไว้ เอาคนืมา!”

“จุ๊ๆ  ใจเยน็ๆ ก่อนนะจ๊ะ เท่าที่จนีี่รู ้นายจ๋าไม่ใช่คนเกรี้ยวกราดอย่างนี้ 

นี่นา ยกเว้นแค่หนเดยีวตอนแปดขวบ เพื่อนที่โรงเรยีนล้อนายจ๋าว่าไม่มพ่ีอ 

นายจ๋าเลยกระโดดกดัหูเขา” 

“ตอนนี้ฉนักจ็ะกระโดดกดัหูคุณด้วย!”

“โอ๊ย!  อย่าๆ  จีนี่อยู่ข้างนายจ๋านะจ๊ะ  ถ้าจีนี่อยู่ด้วยตอนนั้น  จีนี่ 

นี่แหละจะไปตบปากไอ้คนพูดให้นายจ๋าเลย” 

“ไม่ต้องมาตบหวัแล้วลูบหลงัเลย!”
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“จีนี่แค่ยกตัวอย่าง  จีนี่ขอโทษ”  เจ้ายักษ์ลอยคว้างหนีไปบนเพดาน

ห้อง 

“กลบัมาเดี๋ยวนี้เลยนะ  เก่งจรงิกอ็ย่าหนสี!ิ”  มะลติวาดแว้ดจนหน้า

แดงก�่า

“จนีี่ไม่ได้ตั้งใจจะท�าให้นายจ๋าโกรธเลยนะจ๊ะ ให้ตายเถอะ จนีี่ท�าโทษ

ตวัเองกไ็ด้  อนีี่ปากเสยีนกัใช่มั้ย  นี่แน่ะๆ!”  เขาตบปากตนเองสองท ี และ

ปาดเหงื่อซึ่งหยดลงมาบนพื้นห้องราวกบัเทน�้าถงัใหญ่ 

หญงิสาวกระโดดหลบ ก�าลงัจะด่า น�้ากแ็ห้งเหอืดไปในพรบิตา

“นายจ๋าคนสวย  จีนี่ขอโทษ  จีนี่ศึกษาเรื่องนายจ๋าไว้ก็เพื่อมารับใช ้

นายจ๋าไงล่ะจ๊ะ  นายจ๋าอยากได้พรอะไรก็บอกจีนี่มาเลยจ้ะ  ขอแค่นายจ๋า 

คนน่ารกัหายโกรธ นะจ๊ะๆ” จนีี่ลอยต�่าลงมาอยูเ่หนอืหมอูอมสนิ ร่างที่เคย

ใหญ่แทบคบัห้องหดเลก็ลงกว่าตวัมะลคิรึ่งหนึ่ง

“คุณคดิว่าฉนัจะหายโกรธคุณได้ง่ายๆ เหรอ หลงัจากที่คุณขุดเรื่อง

พ่อฉนัมาล้อ แล้วยงัสอดรู้เรื่องส่วนตวัฉนัอกี” มะลถิามเสยีงแขง็

“จนีี่ขอโทษส�าหรบัเรื่องคุณพ่อของนายจ๋า จนีี่ปากเสยีเอง จนีี่ส�านกึ

ผดิแล้ว และจะไม่ท�าอกีแล้วจ้ะ นายจ๋าจะท�าโทษจนีี่ยงัไงกไ็ด้ จะให้จนีี่กลบั

ไปขงัตวัเองอยู่ในคุกมดืใต้ท้องหมูออมสนินั่นสกัสามสี่ห้าวนักไ็ด้” 

เจ้ายกัษ์หดตวัเลก็ลงจนขนาดเท่าหมอูอมสนิ เขาคกุเข่า เงยหน้ามอง

เธอตาละห้อย น�้าเสยีงจ๋อยๆ และสหีน้าเศร้าสลดดจูรงิจงัจนหญงิสาวอยาก

เชื่อว่าเขารู้สึกผิดจริงๆ  อีกทั้งความอยากรู้อยากเห็นของเธอก็มีอิทธิพล

เหนอือารมณ์ขุ่นเคอืง 

“ฉนัเป็นเจ้านายของคุณจรงิๆ เหรอ” มะลถิามเสยีงเรยีบ

“จรงิสจิ๊ะ นายจ๋าเป็นเจ้านายของจนีี่” เขาพยกัหน้าแรงๆ

“แล้วคุณกเ็ป็น...ยกัษ์...ที่มารบัใช้ฉนั  แบบยกัษ์จนีี่ในเรื่องอาละดนิ

กบัตะเกยีงวเิศษ”

“ถกูต้อง จนีี่เป็นยกัษ์รบัใช้ของนายจ๋า และนายจ๋าสามารถขอพรจาก
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จนีี่ได้สามข้อเหมอืนกบัที่อาละดนิขอจนีี่ของเขา”

“เรื่องแบบนี้มนัเกดิขึ้นกบัฉนัได้ยงัไง” มะลพิมึพ�า ก่อนจะสบตาเขา 

“ท�าไมถงึต้องเป็นฉนัคะ มนัไม่ใช่ความฝันจรงิๆ เหรอ”

“นายจ๋าไม่ได้ฝัน เราถูกก�าหนดมาให้ได้พบกนั” 

จีนี่คลี่ยิ้ม  ไม่มีความทะเล้นในสีหน้า  แต่ดูเหมือนรอยยิ้มเมตตา

ปรานขีองผู้ใหญ่ที่มอบให้เดก็ตวัเลก็ๆ หาใช่ยกัษ์รบัใช้กบัเจ้านายไม่

“พรข้อแรกของนายจ๋าคอือะไร นายจ๋าโปรดบญัชา”

มะลเิลยีรมิฝีปากที่แห้งผาก สิ่งที่เกดิขึ้นเป็นเรื่องเหลอืเชื่อ แต่ในเมื่อ

มนัเกดิขึ้นแล้ว เธอจะลองดู

 “ฉนัอยากได้แฟนคนืมา อยากให้เขากลบัมารกัฉนัเหมอืนเดมิ” 

“โอ๊ะ! ไอ้คนไร้ค่านั่นน่ะเหรอ” จนีี่โวยวาย

 “เขาไม่ได้ไร้ค่า เขาเป็นคนดนีะ!” มะลแิหวใส่ 

“ไอ้ทัตสรวงมันหลงตัวเอง วันหนึ่งมันก็จะตายเพราะความหลง 

ตวัเองแบบนาร์ซสิซสั” จนีี่ท�าเสยีงขึ้นจมูก

เขาหมายถึงชายหนุ่มในต�านานกรีกโรมันที่หลงรักเงาของตนเองซึ่ง

สะท้อนอยู่ในบ่อน�้า  สุดท้ายก็ต้องตายด้วยความหลงตนเองจนกลายเป็น

ดอกนาร์ซสิซสั

“คุณจะมารู้จกัเขาดกีว่าฉนัได้ยงัไง”

“จนีี่บอกแล้วว่าท�าการบ้านมา”

“หนงัสอืเล่มนั้นมนัเขยีนผดิๆ”

“ไม่ผดิหรอก จนีี่กต็้องศกึษาโพรไฟล์ของไอ้หมอนั่นด้วยเหมอืนกนั 

มหีนงัสอือกีเป็นสบิเล่มที่เป็นเรเฟอเรนซ์แยกมาจากสามเล่มนั้นที่นายจ๋าเหน็ 

จนีี่ไม่ได้มาเล่นๆ นะจ๊ะ จนีี่มาช่วยนายจ๋าจรงิๆ”

 “งั้นคุณกต็้องช่วยฉนัด้วยการท�าให้ทชักลบัมารกัฉนัเหมอืนเดมิส”ิ

“แหม  มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะ พรของจีนี่ใช้บังคับใจคน 

ไม่ได้” จนีี่กอดอกและส่ายศรีษะ 
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“แล้วคุณจะให้ฉนัขอพรท�าไม”

 “ไอ้หมอนั่นไม่ใช่อนาคตของนายจ๋าอกีต่อไปแล้ว เขาไม่คู่ควรกะพร

วเิศษของจนีี่”

 “แต่คณุบอกว่าฉนัเป็นเจ้านายของคณุไม่ใช่เหรอ คณุกต้็องท�าตามที่

ฉนัสั่งส”ิ

“จนีี่จะไม่ให้นายจ๋าตดัสนิใจอะไรผดิๆ อกี หน้าที่ของจนีี่คอืคนืความ

สุขให้นายจ๋า และความสุขของนายจ๋ากไ็ม่ใช่ผู้ชายคนนั้น”

โอ...เขาน่าจะฆ่าเธอให้ตายเสยีเลยดกีว่าจะมาพดูตรงๆ แบบนี้ หวัใจ

ของมะลเิจบ็ปวดจนเธอต้องเอามอืกมุหน้าอกตนเองไว้ หวัตาร้อนระอดุ้วย

หยาดน�้าที่เอ่อคลอ 

“โอ๋ๆ  อย่าร้องไห้ไปเลยนะจ๊ะ นายจ๋าลองคดิสิ่งอื่นๆ ที่อยากได้อกี 

สจิ๊ะ”

“ฉันอยากกลับมามีความสุขเหมือนเดิม  คุณให้ฉันได้มั้ย” มะลิเช็ด

น�้าตา

“โอ๊ะโอ  เรื่องนี้ก็ไม่ได้เหมือนกัน ‘ความสุข’  ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะได้มา

ง่ายๆ หรอกนะจ๊ะนายจ๋า” เจ้ายกัษ์ยกแขนขึ้นปาดเหงื่อเมด็เป้งที่ผดุขึ้นเป็น

หยดน�้าก้อนโตๆ บนหน้าผาก

 “แต่คุณคอืยกัษ์จนีี่ไม่ใช่เหรอคะ พรของคุณต้องช่วยฉนัได้ส”ิ

 “จนีี่ท�าไม่ได้จรงิๆ”

“คุณเป็นจนีี่จรงิรเึปล่าเนี่ย ไม่เหน็จะให้พรอะไรได้สกัอย่างเลย”

“โอ๋ ใจเยน็ๆ นะนายจ๋า ดื่มอะไรสกัหน่อยดมีั้ย”

มะลิสะดุ้งเมื่อจีนี่เสกถาดบรรจุชุดน�้าชากระเบื้องอย่างดี เธออุทาน

เมื่อกาน�้าชาลอยขึ้น รนิชาลงในถ้วยด้วยตวัมนัเอง

“ชาคาโมมายล์ผสมมินต์ ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับง่ายขึ้น นายจ๋า 

นอนไม่หลับมาหลายวันแล้วไม่ใช่เหรอ  ดื่มเสียหน่อยเถอะนะ” จีนี่ยื่น 

ถ้วยชาให้
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“ไม่เอาหรอก  ถ้าเกิดชาในถ้วยกลายเป็นหนอนไชศพแบบในหนังผ ี

ฉนัจะท�ายงัไง” มะลยิ่นจมูก

 “จนีี่ไม่ใช่ผี นายจ๋าวา่อย่างนี้ เสยีสถาบนัยกัษห์มด นี่เป็นน�้าชาอย่าง

ด ีนายจ๋าดื่มแล้วนอนพกัเสยี อะไรที่ไม่สบายใจกท็ิ้งมนัไปก่อน พรุง่นี้ค่อย

เริ่มต้นใหม่” เจ้ายกัษ์คะยั้นคะยอ 

หญงิสาวลงัเล แต่กย็อมรบัมาถอืไว้ และเอ่ยอย่างเศร้าสร้อย

“ยังไงฉันก็นอนไม่หลับหรอก ในเมื่อไม่มีทัชอีกแล้ว ไม่มีความสุข

เหลอือยู่ในชวีติของฉนัอกีแล้ว”

 “ความสุขอยู่รอบตวันายจ๋าตลอดเวลานั่นแหละ พี่สาว หลาน มติร

สหาย ลกูศษิย์ โยคะ หรอืแม้แต่ไอ้หมาปากเปราะตวันั้น กค็อืความสขุของ

นายจ๋า  แต่ความสุขที่เหนือไปกว่านั้น  คือความสุขที่ทุกคนต้องสร้างด้วย 

ตวัเอง แม้ไม่เหลอืใครในชวีติอกีเลยนายจ๋ากจ็ะยงัมคีวามสขุ การด�ารงชวีติ

อย่างมคีวามสขุเป็นศลิปะชั้นสงูที่มนษุย์ต้องใช้เวลาศกึษาเรยีนรูด้้วยตนเอง

นะนายจ๋า”

จู่ๆ  หนงัตาของมะลกิห็นกัอึ้ง เธอฟังรูเ้รื่องบ้างไม่รูเ้รื่องบ้าง หญงิสาว 

ยกมอืขึ้นปิดปากหาว

“พักผ่อนนะจ๊ะ เรื่องศิลปะของการสร้างความสุข จีนี่จะเป็นเทรน-

เนอร์ให้เอง”

มะลงิ่วงจนโงศรีษะไม่ขึ้น เธอจงึซบหน้าลงบนหมอน แล้วหลบัตา

“ในวันหน้านายจ๋าจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองแน่ๆ  จีนี่มั่นใจ แต่ถึง

อย่างไรนายจ๋ากต็้องมคีนมาดูแล เรื่องนี้จนีี่จะจดัการให้เอง”

 “ไม่เอาหรอก ฉนัต้องการแค่ทชัคนเดยีว” มะลงิมึง�า

 “นายจ๋าจะได้เจอคนที่ดกีว่านั้น จนีี่จะให้พรข้อนี้เป็นของแถม”

 “ฉนัไม่อยากได้”

“ต้องได้สิ เขาคนนั้นก็จ�าเป็นต้องมีผู้หญิงดีๆ  อย่างนายจ๋าไปดูแล

เหมอืนกนั พวกคุณสองคนจะได้พบความสุข...”
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เสียงของจีนี่ดังแว่วมาในความง่วงงุนของเธอ  ถ้อยค�าสุดท้ายที่มะลิ

ได้ยนิเป็นเสยีงที่แผ่วเบาราวกบัเจ้ายกัษ์ร�าพนักบัตวัของมนัเอง

 “...และจนีี่กจ็ะมคีวามสุขด้วยเหมอืนกนั”



๓

เมื่อคนืเธอคงฝันไป
มะลกิมุพวงมาลยัรถยนต์ไว้หลวมๆ เหม่อมองท้ายรถคนัหน้าซึ่งจอด

นิ่งอยู่กับที่มาครู่หนึ่งแล้ว เนื่องจากการจราจรในยามเช้าติดขัด  หญิงสาว

ล�าดบัเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นเมื่อคนืหลงัพี่สาวสองคนออกจากห้อง เธอเจอยกัษ์

จีนี่ออกมาจากกระปุกหมูออมสินและตกใจมาก แต่หลังจากดื่มน�้าชาที่เขา

เสกมาให้ เธอกห็ลบัสนทิรวดเดยีวตลอดคนื แล้วตื่นขึ้นมาตอนนาฬิกาปลกุ

ในยามเช้า

สิ่งแรกที่มะลิท�าหลังนอนคิดทบทวนคือมองหากระปุกออมสิน มัน

ตั้งอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือ ไม่มีวี่แววว่าจะมีเจ้ายักษ์จีนี่ออกมา หญิงสาว

ทดลองใช้ผ้าถูแรงๆ ที่ตวัเจ้าหมูแบบเมื่อคนื ไม่มยีกัษ์โผล่ออกมา จงึสรุป

ได้ว่าเธอฝันไป ซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้ว จะมีจีนี่อยู่ในโลกแห่งความจริงได้

อย่างไร แถมยงัเป็นยกัษ์ซึ่งออกมาจากกระปกุออมสนิรปูหมูบนิหน้าตาโง่ๆ 

เสยีด้วย

มะลิยิ้มโล่งอก ขบขันตัวเองที่ฝันเลอะเลือน อย่างน้อยในช่วงเวลา
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เลวร้าย เธอกย็งัมเีรื่องชวนหวัมาช่วยผ่อนคลายความเครยีด

ไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียว รถคันหน้าเคลื่อนตัว มะลิเปลี่ยน

เกยีร์ ปล่อยให้รถแล่น

“นายจ๋ายิ้มสวยจงั จนีี่ดใีจที่เหน็นายจ๋ายิ้ม”

มะลิสะดุ้งสุดตัว เมื่อเธอหันไปมองเบาะที่นั่งข้างกาย เจ้ายักษ์ตัวโต

มานั่งอยู่ตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้

 “ระวงั!”

มะลิมองตามปลายนิ้วชี้ของเขา ใจหายวาบเมื่อเห็นรถคันหน้าเบรก 

หญงิสาวจงึเหยยีบเบรกดงัเอี๊ยดจนหน้าแทบคะม�า รถหยดุกกึ เฉยีดฉวิการ

ชนท้ายรถคนัหน้าไปเพยีงเส้นยาแดงผ่าแปด

“จนีี่!”

“อยู่ใกล้แค่นี้ไม่ต้องตะโกนกไ็ด้”

 “แต่...จนีี่!”

 “อะไรอกีนายจ๋า” ยกัษ์เลกิคิ้วมองมา นยัน์ตาแพรวพราวขบขนั ร่าง

ใหญ่โตของเขาท�าให้รถที่เล็กอยู่แล้วแคบลงไปอีก ศีรษะของเขาติดเพดาน

จนต้องก้มหวัเลยทเีดยีว

มะลขิยี้ตา หยกิแขนตนเอง สูดปากด้วยความเจบ็

 “อูย...ฉนัไม่ได้ฝันไปหรอกเหรอ”

“นายจ๋าอยากทดสอบด้วยอะไรที่เจ็บกว่านั้นไหม จะได้ชัวร์ว่าไม่ได้

ฝันไป” จีนี่เสกเข็มเย็บผ้าแหลมเฟี้ยวขึ้นมาเล่มหนึ่ง ปลายเข็มสะท้อน

แสงแดดจนเป็นประกายวบิวบั

 “ไม่ต้อง” มะลสิ่ายหวัดกิ ถดกายหนไีปชดิประตูรถ

 “นายจ๋าเชื่อรยึงัว่าไม่ได้ฝัน” เจ้ายกัษ์ยิ้มเผล่

มะลกิะพรบิตาปรบิๆ ก่อนจะท�าหน้ายู่ แล้วถามเสยีงสั่น

“คุณออกมาจากกระปุกออมสินได้ยังไง คุณควรจะอยู่ในนั้นตลอด

เวลาไม่ใช่เหรอ” ตอนที่มะลิออกมาจากห้องนอน กระปุกออมสินก็ยังเด่น
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สง่าอยู่บนโต๊ะท�างานเลยนี่นา

“จีนี่จะออกไปไหนก็ได้ตามที่นายจ๋าไป เพราะจีนี่ถูกผูกติดไว้กับ 

นายจ๋า กระปุกออมสินเป็นแค่ที่อยู่อาศัยเท่านั้น ก็เหมือนกับนายจ๋ามีบ้าน

ให้กลบั จนีี่กม็กีระปุกออมสนิเป็นบ้าน” 

ไม่รูท้�าไมมะลจิงึคลบัคล้ายคลบัคลาว่าเหน็ร่องรอยของความขมขื่น

ในดวงตาของเขา

“หมายความว่า คณุจะต้องตามฉนัไปตลอดเลยเหรอ” มะลถิามเสยีง

หลง

“แหงละ จีนี่จะต้องอยู่กับนายจ๋าไปจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น และ

นายจ๋าขอพรครบทั้งสามประการแล้ว”

 “ภารกจิอะไร” 

“ภารกจิส่วนตวัของจนีี่ เป็นความลบัน่ะ” จนีี่ป้องปากกระซบิ

“แต่มนัเกี่ยวกบัฉนัด้วยนี่”

“อย่าระแวงไปเลย มนัจะดสี�าหรบันายจ๋าแน่นอน” เขายกัคิ้วให้

“ดสี�าหรบัคนคนหนึ่ง อาจไม่ดสี�าหรบัอกีคนกไ็ด้” 

“แต่ดขีองจนีี่ ย่อมหมายถงึดสี�าหรบันายจ๋า วนัหนึ่งนายจ๋าจะขอบคณุ 

ที่เบื้องบนส่งจีนี่มา นี่จีนี่เองก็ยังตื่นเต้นเลยนะที่ได้มารับใช้นายจ๋า อยาก

จะบนัดาลตามพรสามข้อใจจะขาดแล้ว” เขาถูมอืไปมา

“ฉันไม่เห็นตื่นเต้นเลย ขอพรอะไรก็ไม่ได้สักอย่าง พรที่คุณควรให้

ฉันก็คือ ไปซะ อย่ามายุ่งกับฉันอีก กลับบ้านไปนี่ฉันจะเอาไอ้กระปุกหม ู

หน้าโง่นั่นไปทิ้ง” มะลขิบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

“ต่อให้นายจ๋าทิ้งกระปุกออมสิน จีนี่ก็ยังต้องผูกติดกับนายจ๋าอยู่ด ี

นายจ๋าเป็นคนเรยีกจนีี่ออกมาเองด้วยการถูกระปุกนี่นา”

 “เมื่อเช้าฉนักถ็ูกระปุก ไม่เหน็คุณจะออกมาเลยนี่”

“แหม...จีนี่ก็ต้องพักผ่อนบ้างนะ มันยังเช้าอยู่เลย  นอนต่อนิดๆ 

หน่อยๆ  ไม่เป็นไรหรอก เหมือนที่นายจ๋าเองก็กดปุ่มเลื่อนเวลาปลุกของ
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นาฬิกาทุกห้านาทนีั่นแหละ” 

 “แล้วถ้าฉนัขอพรให้จบๆ ไปล่ะ คณุจะไปไหม พรข้อที่หนึ่งฉนัอยาก

ได้กาแฟ เอาอเมรกิาโนร้อนนะ”

“นั่นมันง่ายไป เขาไม่นับว่าเป็นพรหรอก” จีนี่ท�าเสียงดังจึ๊กจั๊กใน

ปาก เสกกาแฟมาถ้วยหนึ่งซึ่งร้อนจนควนัฉุย

 “นี่จ้ะ อเมรกิาโนร้อนส�าหรบันายจ๋า”

 “นั่นฉนัประชด” มะลทิ�าหน้าบึ้ง

 “จนีี่รู้ แต่กเ็อาไปเถอะ”

หญิงสาวรับกาแฟมาจิบ ถ้วยกาแฟลอยออกจากมือได้เอง และ

ทรงตวัอยู่กลางอากาศรอให้เธอดื่มเมื่อใดกไ็ด้ที่ต้องการ

“นี่ไม่นับว่าเป็นพรนะ พรเป็นเรื่องที่จริงจังกว่านั้น นายจ๋าอยากได้

อะไรล่ะ”

 “ฉนัอยากได้ทชักลบัมา อยากได้ความสุข แต่คุณไม่ยอมให้ฉนั” 

“ขอโทษ การบังคับใจคนเป็นเรื่องที่เกินความสามารถของจีนี่ ขณะ

ที่ความสุขเป็นสิ่งที่นายจ๋าต้องสร้างขึ้นมาเอง จนีี่เคยบอกแล้ว”

 “ห!ึ เหน็ไหม คุณช่วยอะไรฉนัไม่ได้สกัอย่าง” 

มะลิบ่น บังคับรถยนต์ให้แล่นตามยานพาหนะคันหน้าไปอย่าง 

เชื่องช้า ก่อนจะจอดนิ่งเมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งที่เธอยังไม่พ้นสี่แยกซึ่ง 

ขึ้นชื่อว่ามกีารจราจรเลวร้าย

 “โอ๊ย! ตดิแหงก็อยู่แยกนี้มาชาตหินึ่งแล้ว ฉนัขอพรให้รถแลน่ฉวิไป

ถงึสตูฯ ไวๆ ได้ไหม”

ถ้วยกาแฟลอยมาจ่อตรงริมฝีปากเธอเหมือนต้องการให้ดื่มมันเป็น 

การสงบปาก มะลจิบิมนัพร้อมกบัค้อนจนตาคว�่า

 “เรื่องแค่นั้นไม่ควรค่าแก่พรของจนีี่เลย” 

จนีี่ส่ายหวั แต่กย็อมชี้นิ้วไปยงัท้องถนน ประกายสทีองระยบิระยบั

ลอยออกจากปลายนิ้ว รถจากเลนอื่นๆ ชะลอตวัและจอดนิ่งหลงัเส้นบนพื้น
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ถนน ไฟจราจรในเลนของเธอเปลี่ยนเป็นสเีหลอืง และเขยีวอย่างว่องไวจน

น่าทึ่ง

 “สดุยอดเลย!” มะลทิ�าตาโต รบีบงัคบัรถให้แล่นผ่านสี่แยก ถามโดย

ไม่หันไปมองหน้าเพื่อนร่วมทาง  “หมดไปหนึ่ง เหลือพรอีกแค่สองข้อแล้ว 

ใช่มั้ย”

 “เหลอืสามข้อเหมอืนเดมินั่นแหละ เมื่อกี้จนีี่ไม่นบั”

 “อ้าว! แล้วเมื่อไหร่มนัจะจบเสยีทลี่ะคุณ” มะลโิวยวาย

“นายจ๋านี่แปลกนะ ถ้าเป็นคนอื่นมาเจอจีนี่ เขาคงขอพรจนไม่หวาด

ไม่ไหวแล้ว อย่างเช่นขอให้รวย ขอให้ถกูหวย ขอให้มคีู ่ขอให้เป็นนั่น ขอให้

เป็นนี่ บางคนก็อยากยืดเวลาให้จีนี่อยู่กับเขานานที่สุด จะได้ขอพรให้คุ้ม 

มีหลายคนถึงกับนั่งคิดค�านวณว่าจะขออะไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดเลยละ 

ตรงข้ามกบันายจ๋าที่ขอส่งเดชให้จบๆ ไป”

 “กค็ุณนั่นแหละไม่ยอมให้พรที่ฉนัอยากได้”

“พรข้อแรกไม่ตอบโจทย์ในชีวิตของนายจ๋า  และอีกข้อก็เกินความ

สามารถของจีนี่ นายจ๋าลองคิดดูดีๆ  นะ ไม่ใช่คนทุกคนหรอกที่จะได้เจอ 

จีนี่ คนที่ถูกเลือกจะต้องเป็นคนที่เบื้องบนคัดสรรมาแล้วเท่านั้นว่าควรค่า

ต่อการช่วยเหลือ แต่นายจ๋ากลับไม่เห็นค่าของจีนี่เอาเสียเลย...น่าเสียดาย” 

เจ้ายักษ์ทอดถอนใจ  “ไม่เป็นไรๆ  จีนี่จะให้เวลานายจ๋าได้ใคร่ครวญต่อไป  

จนีี่จะรอ” 

มะลิท�าเสียงหึขึ้นจมูก หมั่นไส้เจ้ายักษ์ที่ท�ามาเป็นเทศนาราวกับเธอ

เป็นเดก็อมมอืโง่เง่า ก่อนเลี้ยวรถเข้าสูเ่ส้นทางสายหลกัซึ่งมุง่ไปยงัห้างสรรพ-

สนิค้าอนัเป็นที่ตั้งของสตูดโิอโยคะ

“ฉันก็ไม่เข้าใจอยู่ด ี ท�าไมต้องเป็นฉันคะ” มะลิถามหลังจากเงียบไป

นาน

 “ท�าไมนายจ๋าถงึเป็นผู้ถูกเลอืกให้มาพบกบัจนีี่น่ะเหรอจ๊ะ”

 “ค่ะ...ท�าไม”
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 “วนัหนึ่งนายจ๋าจะได้รู้เอง”

หญิงสาวเหลือบตามองเขา ขมวดคิ้วเมื่อเห็นรอยยิ้มอย่างมีเลศนัย

ของเจ้ายักษ์ เขาขยิบตาให้ ผินหน้าไปทางหน้าต่าง ผิวปากเป็นเพลงโดย 

ไม่สนใจเธออกี

มะลิท�าหน้ามุ่ย เธอว่าตัวเองโชคร้ายมากกว่าที่เป็นผู้ถูกเลือกจาก

เบื้องบน...เบื้องบนไหนกไ็ม่รู้

หญิงสาวพ่นลมหายใจแรงๆ  ทุ่มความสนใจให้แก่การขับรถเข้า 

ห้างสรรพสินค้าใหญ่ยักษ์ใจกลางเมือง ตามปกติเธอเลือกที่จะนั่งรถไฟฟ้า

มาเนื่องจากสะดวกกว่า แต่วันนี้มะลิขับรถ เพราะต้องไปรับหลานชายที่

โรงเรยีนแทนกนัเกราซึ่งตดิงาน

เธอวนหาที่จอด แม้จะเป็นตอนเช้าซึ่งห้างยังไม่เปิด แต่ที่จอดใน 

ชั้นล่างๆ  ก็เริ่มเต็มแล้ว เพราะมีรถของพนักงานจากหลายบริษัทซึ่งมาเช่า 

ชั้นบนของห้างท�าเป็นออฟฟิศ

“ตรงนั้นว่าง จอดเลยๆ” จีนี่ชี้ไปทางที่จอดรถทางขวามือติดประตู

ทางเข้าห้าง

ถงึไม่ชอบจนีี่ แต่มะลกิเ็ริ่มเหน็ข้อดเีลก็ๆ  น้อยๆ  ของเขา เธอจอด

รถเข้าซองอย่างเรยีบร้อย ดบัเครื่องยนต์ ยงัไม่ทนัเอื้อมมอืไปหยบิย่ามแขก

สีสันฉูดฉาดใบเก่ง มันก็ลอยมาที่มือด้วยตนเอง ตามด้วยถุงผ้าดิบพิมพ์

ขอ้ความว่า ‘May contain yoga clothes’ ซึ่งเธอใช้ใส่เสื้อผ้าที่จะเปลี่ยน

หลงัสอนโยคะเสรจ็

มะลิชะงัก ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นฝีมือของเจ้ายักษ์อีกเช่นเคย หญิง

สาวกดัฟันกล่าวขอบใจ เขายิ้มกว้างรบั ลอยผ่านประตอูอกมาจากรถ มะลิ

สังเกตว่าเจ้ายักษ์มีเท้าเหมือนคนปกติ เพียงแต่ไม่ได้ยืนอยู่บนพื้น เขาลอย

ตามเธอมา 

“นี่คุณจะไปด้วยเหรอ” มะลหิรี่ตามอง

 “แหงสจิ๊ะนายจ๋า เราถูกผูกตดิกนัไว้นี่ อย่าลมืส”ิ 
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 “แล้วถ้าฉนัเข้าห้องน�้าล่ะ” มะลทิ�าหน้าบึ้ง

 “แหม จนีี่รู้หรอกน่าว่าอะไรเหมาะ หรอืไม่เหมาะ”

 “แน่นะ”

 “สญัญาเลย” เจ้ายกัษ์ยนืยนัหนกัแน่น

มะลกิ้าวเดนิต่อ แต่กต็้องหยุดชะงกัเมื่อนกึอะไรได้

“คนอื่นจะเหน็คณุมั้ย” เธอเหลยีวไปรอบๆ ดวู่ามผีูค้นอยูแ่ถวนี้หรอื

ไม่

 “ไม่ มแีค่นายจ๋าคนเดยีวเท่านั้นที่มองเหน็จนีี่” เขาอมยิ้ม

“แปลว่าถ้าใครมาเห็นฉันคุยกับคุณอย่างนี้ เขาก็จะคิดว่าฉันเป็น

บ้า พูดคนเดยีวงั้นเหรอ”

“อาจเป็นได้” จนีี่กล่าวด้วยเสยีงกลั้วหวัเราะ

 “งั้นคุณกค็วรจะหายตวัไปส”ิ

 “กไ็ด้ๆ ถ้านายจ๋าต้องการใช้จนีี่กแ็ค่เรยีก จนีี่จะมาทนัท”ี พดูจบ เจ้า

ยกัษ์กห็ายวบัไป

มะลิค่อยโล่งอก แต่เธอยังไม่ทันได้เดินออกไปไหนพนักงานรักษา

ความปลอดภยัของห้างกว็ิ่งกระหดืกระหอบมาพร้อมกบัโบกไม้โบกมอื

 “คณุผูห้ญงิครบั ตรงนี้จอดไม่ได้ เป็นที่ของผูบ้รหิารระดบัสงูครบั”

 “อ้าว! แต่ไม่มปี้ายอะไรบอกไว้เลยนี่คะ”

 “มสีคิรบั” 

เขาชี้ไปยงัขอบปนูกั้นที่จอดรถซึ่งอยูด้่านหลงัสดุตดิกบัท้ายรถ ก่อน

จะนิ่วหน้า

 “เฮ้ย! หายไปไหน”

รปภ. ก้มๆ เงยๆ ค้นหาป้ายพลาสตกิระบทุะเบยีนรถ ปรากฏว่ามนั

นอนสงบนิ่งอยู่ใต้ท้องรถอกีคนัซึ่งจอดอยู่ตดิกนั

 “หล่นได้ไงวะ” รปภ. เกาหวัแกรกๆ

หางตาของมะลิแลเห็นจีนี่โผล่มาปิดปากหัวเราะอยู่แถวนั้น ชวนให้
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น่าสะกดิใจ

รถยนต์หรหูราคนัหนึ่งแล่นปราดมาหยุดหน้ารถของเธอ รปภ. อทุาน 

สหีน้าเหมอืนจะหวาดหวั่น

 “ซวยแล้ว” 

แม้เสยีงของเขาค่อนข้างเบา แต่มะลกิไ็ด้ยนิ รปภ. ตะเบ๊ะให้ผู้ชายที่

ลดกระจกข้างคนขบัลงมา

 “ท่านประธาน” ยิ้มของ รปภ. แห้งเหี่ยวราวกบัคนที่ท�าความผดิแล้ว

ถูกจบัได้

มะลจ้ิองมองผูช้ายในรถยนต์คนัหร ูเขาน่าจะมอีายปุระมาณสามสบิ

ถึงสามสิบห้าปี ใบหน้าคมเข้ม ผิวคล้ามแดด ตัดผมรองทรงสั้น ดวงตา

คมกริบ ริมฝีปากบางเฉียบดูเหมือนคนเจ้าระเบียบและเฉียบขาด  ดูอย่าง

สายตาที่ตวดัมาทางเธอตอนนี้ส ิดุราวกบัเธอท�าอะไรผดิ

“ขอประทานโทษครับ คือ...เอ่อ...พอดีว่า...คุณผู้หญิงมาจอดรถ 

ตรงนี้ ผมก�าลงัจะให้เธอเลื่อนรถครบัท่าน”

ได้ยนิค�าพูดของ รปภ. แล้ว มะลริบีปกป้องสทิธิ์ของตนเองทนัที

 “ฉนัไม่ทราบนี่คะว่าที่นี่เป็นที่จอดรถของผู้บรหิาร ป้ายมนัหลุด ตก

กระเดน็ไปใต้ท้องรถคนันั้น” 

หญิงสาวบุ้ยปากไปทางรถยนต์ซึ่งจอดอยู่ติดกัน  ผู้ชายหน้าดุมอง

ตาม ขณะที่พนกังานรกัษาความปลอดภยัมสีหีน้าเจื่อนลง เพราะป้ายในมอื

เป็นหลกัฐานชั้นดี

 “คะ...คอื...ผมไม่ทราบว่ามนัหลุดได้ยงัไงครบั ผมจะรบีตดิมนักลบั

ไปเดี๋ยวนี้แหละครับ...เอ่อ...แล้วคุณผู้หญิง...” เขาหันมาทางเธอด้วยสีหน้า

ซดีเซยีวคล้ายจะเป็นลม

 “คุณจะให้ฉนัเลื่อนรถใช่มั้ย” มะลเิริ่มสงสาร

“ไม่ต้องครบั” 

น�้าเสยีงเฉยีบขาดดงัมาจากคนที่อยู่ในรถ ผู้ชายหน้าดุจ้องมานิ่งๆ
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“คุณเป็นลูกค้าของเรา ผมจะไปหาที่จอดใหม่เอง  ขอโทษแทน

พนกังานของผมด้วย” 

เขาไม่พูดเปล่า แต่ค้อมศีรษะให้เธอ มะลิไม่รู้ว่าเขาเป็นประธาน

บรษิทัอะไรในตกึนี้ แต่อย่างน้อย ‘ท่านประธาน’ กม็จีติส�านกึของคนท�างาน

บรกิาร มะลจิงึยิ้มสุภาพตอบไป

 “ไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณนะคะ” 

“ขอโทษคุณผู้หญิงด้วย” ชายหนุ่มสั่ง รปภ. ซึ่งรีบท�าตามเจ้านาย

ทนัที

 “ขอโทษครบั”

 “ไม่เป็นไรค่ะ”

คนหน้าดุขยับริมฝีปากเล็กน้อยคล้ายเขาพยายามจะยิ้ม ก่อนที่เขา

จะปิดกระจก และขบัรถออกไปโดยมพีนกังานรกัษาความปลอดภยัวิ่งตาม

“เขาเป็นคนดีใช้ได้ นายจ๋าว่ามั้ย ผู้บริหารที่ดีต้องมีเซอร์วิซมายด์

อย่างนี้แหละ”

เสยีงซึ่งดงัขึ้นข้างตวัท�าให้มะลสิะดุ้งโหยง

 “จนีี่!”

เจ้ายกัษ์ไม่ได้มองเธอ เขามองเจ้าของร่างสูงใหญท่ี่ออกมาจากรถหรู

ซึ่งได้ที่จอดไม่ไกลจากบรเิวณนั้น

 “หล่อเนอะ”

จนีี่ทอดถอนใจ สายตาแสดงความชื่นชมอย่างไม่ปิดบงั และเหมอืน

จะมคีวามภูมใิจฉายชดัอยู่ในนั้นเสยีด้วย

อย่าบอกนะว่าจีนี่ชอบผู้ชายด้วยกันเหมือนอภิรักษ์   มะลิเลิกคิ้วขึ้น

มองท่าทางปลาบปลื้มของเจ้ายกัษ์ เธอเบนสายตากลบัไปยงัผูช้ายหน้าดเุพื่อ

ดูให้ชดัๆ ว่าเขาหล่อขนาดนั้นเชยีวหรอื

ท่านประธานหนุ่มมองเธออยู่ก่อนแล้ว

มะลสิะดุง้เมื่อสบตาดุๆ  คูน่ั้น เธอกระชบักระเป๋าสะพาย รบีก้มหน้า
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เดนิเข้าไปในห้างสรรพสนิค้า

 ไม่รูว่้าอปุาทานหรอืไม่ที่หญงิสาวยงัคงรูส้กึว่า ดวงตาเข้มคมยงัมอง

ตามมา 

แต่ที่แน่ๆ เธอได้ยนิเสยีงหวัเราะของจนีี่ดงัลอยลมมาจากข้างหลงั



๔

มะลิช�าเลืองมองเจ้ายักษ์ซึ่งลอยปราดไปทางโน้นทีทางนี้ทีด้วย
ท่าทางตื่นตาตื่นใจ

ทั่วห้างสรรพสินค้าได้รับการตกแต่งให้เข้ากับเทศกาลวาเลนไทน์ซึ่ง

จะมาถงึในอกีไม่กี่วนันี้ บนเพดานจงึมหีวัใจสแีดงและชมพรู้อยเป็นเส้นยาว

ตดิๆ กนัจนละลานตา แทรกด้วยตุ๊กตากามเทพน้อย ขณะที่ตามทางเดนิมี

ซุ้มดอกกุหลาบ หัวใจ และกามเทพซึ่งจัดให้สอดรับกันกับการตกแต่งบน

เพดาน

ยิ่งเห็นบรรยากาศวันแห่งความรัก หญิงสาวก็ยิ่งปวดแปลบที่หัวใจ 

เธอเดินผ่านลานกว้างกลางห้างซึ่งมีการจัดแสดงซุ้มลูกโป่งแฟนซี มีการน�า

ลูกโป่งมาเรยีงต่อกนัเป็นรูปต่างๆ อย่างน่าทึ่ง

มะลิไม่รู้สึกทึ่ง หญิงสาวกัดริมฝีปากด้วยความยอกแสลง เธอเคย

รอคอยวนัวาเลนไทน์ เคยรกัการตกแต่งห้างตามเทศกาลต่างๆ ทวา่ตอนนี้

เธอเกลยีดมนั

วันแห่งความรักไม่มีความส�าคัญอีกแล้ว ความรักได้หลุดลอยไป
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ตลอดกาล และเธอกอ็ยากร้องไห้ขึ้นมาใหม่

“ฮลัโหล มาย วนัเดอร์แลนด์ ดนิแดนแห่งความฝัน แต่มนัเป็นความ

จรงิ!” 

น�้าเสียงตื่นเต้นของจีนี่เรียกหญิงสาวให้แหงนมองตามไปยังชั้นลอย

ของห้างสรรพสนิค้า ซึ่งมสีวนสนกุ ‘วนัเดอร์แลนด์’ ก่อตั้งขึ้นพร้อมกบัการ

สร้างห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ตั้งแต่ตอนที่มะลิยังไม่เกิด  มันผ่านการบูรณะ 

ปรบัปรงุอยูเ่รื่อยๆ ท�าให้วนัเดอร์แลนด์ยงัเป็นสวนสนุกใจกลางกรุงที่ครอง

ใจคนทุกรุ่น รวมถงึชาวต่างชาติ

 “ว้าว! น่ารกัจงัเลย” 

เจ้ายักษ์บินฉวัดเฉวียนจากริมชั้นสวนสนุกมายังเพดานเหนือลาน

แสดงลูกโป่ง เขาลอยวนอยู่รอบลูกโป่งสแีดงซึ่งเรยีงต่อกนัเป็นตวักามเทพ

น้อยเหนี่ยวคนัธนู พร้อมจะยงิศรรกัให้ปักอกหนุ่มสาวสกัคู่หนึ่ง รอบๆ มี

ลูกโป่งสีชมพูเรียงเป็นกรอบหัวใจขนาดยักษ์ ด้านบนซ้ายของหัวใจมีหาง 

ลกูศรท�าจากลกูโป่งสขีาวโผล่ออกมา ขณะที่หวัลกูศรแหลมๆ พุง่ลงมาตรง

ด้านล่างทางขวามอืของหวัใจ

มะลิเบะปาก  เชิดหน้าเดินต่อพร้อมกับคิดอย่างคับแค้นใจว่า หาก

กามเทพมีจริง เธอก็อยากต่อว่าเขาว่าเหตุใดจึงกลั่นแกล้งให้เธอหลงรัก 

ทตัสรวง แล้วกถ็ูกชายหนุ่มหกัอกอย่างน่าช�้าใจที่สุด

ถ้าได้เจอกามเทพตวัเป็นๆ มะลสิญัญาว่าจะหกัคนัศรบ้าๆ นั่นด้วย

มอืของตวัเอง และเดด็ปีกกามเทพทิ้ง ไม่ให้มายุ่งกบัหวัใจของเธออกีเลย!

หญงิสาวเร่งฝีเท้า มุง่หน้าไปยงัสตดูโิอโยคะที่เธอท�างาน เพื่อจะได้ไม่

ต้องทนเหน็เจ้ากามเทพตวัร้ายนั่นอกี แต่ทนัททีี่เธอเดนิไปถงึสตูดโิอ ดวงตา

กลมแป๋วของกามเทพในภาพการ์ตนูบนบานประตกูระจกกจ้็องเป๋งมาที่เธอ

 “ยี้! อะไรกค็วิปิดๆ น่าร�าคาญ” 

“พาลนี่นา” เสยีงกลั้วหวัเราะของจนีี่ดงัขึ้นจากข้างหลงั 

มะลสิะดุ้ง “อย่าโผล่มาแบบนี้อกีได้มั้ยจนีี่ ฉนัตกใจหมด”
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 “ขวญัอ่อนจรงินะนายจ๋า” จนีี่ยิ้มล้อ

 “คุณมาทางไหนกก็ลบัไปทางนั้นเลย!”

หญิงสาวแว้ดใส่ จังหวะเดียวกับที่นักเรียนสองคนเดินมาพอดี ทั้ง

สองหนัมองกนัเลิ่กลั่ก ก่อนจะจ้องมาที่มะลดิ้วยความฉงน

 “เอ้อ...ขอโทษค่ะ มะไม่ได้ว่าพวกคณุนะคะ มะ...เออ่...พดูคนเดยีว” 

มะลกิระพุ่มมอืไหว้พร้อมกบัยิ้มเฝื่อนๆ

“ไม่เป็นไรค่ะครู” นักเรียนคนหนึ่งกล่าวพลางมองมาด้วยสายตา

แปลกๆ

 “ครูมะลสิบายดใีช่มั้ยคะ” อกีคนถามด้วยสหีน้าห่วงใย

“สบายดคี่ะ...เอ่อ...เข้าไปข้างในกนัเถอะนะคะ” 

มะลิกุลีกุจอเปิดประตูเชื้อเชิญนักเรียน ไม่ลืมที่จะขึงตาใส่จีนี่ซึ่ง

หวัเราะงอหายอยู่แถวนั้น

 “ไป-ให้-พ้น!” หญงิสาวพูดเสยีงลอดไรฟัน

จนีี่หวัเราะและหายวบัไป

 

เจ้ายักษ์ไม่มาปรากฏตัวให้มะลิเห็นอีกเลย หญิงสาวจึงสอนได้อย่าง
ราบรื่นถึงสองคลาสจนเวลาพักกลางวัน  เธอออกมารับประทานอาหารกับ

อภริกัษ์ในร้านอาหารไทยที่อยู่บรเิวณชั้นหนึ่ง มองออกไปเหน็ถนนใหญ่

 “ได้เรื่องแล้วละเธอ” ชายหนุม่กล่าวพลางตกัน�้ายาปักษ์ใต้ราดบนเส้น

ขนมจนีจนชุ่ม

 “เรื่องอะไร” มะลเิดด็ใบแมงลกัจากก้านอย่างบรรจง

“ก็เรื่องอีนังชะนีปริศนาของไอ้ทัตสรวงบ่วงนรกน่ะสิ” เขาคลุก

ขนมจนีด้วยท่าทางกระแทกกระทั้นพอๆ กบัน�้าเสยีง

 “เธอรู้แล้วเหรอว่าเป็นใคร” หญงิสาวชะงกัมอื

“ก็ไม่เชิงหรอก ฉันรู้แค่ว่าหล่อนเป็นพวกไฮโซ แต่จะไฮโซโห่ฮิ้ว 

แค่ไหนเนี่ย ฉนัขอเวลาสบือกีนดินะ”
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 “บางทฉีนักไ็ม่แน่ใจว่าควรจะรู้ดรีเึปล่า” 

มะลิเด็ดใบแมงลักต่อด้วยท่าทางซังกะตายกว่าเดิม  เธอกลัวจะรู้

ความจริงว่าผู้หญิงคนนั้นดีเด่นกว่าตนทุกด้าน จึงเอาชนะใจทัตสรวงและ

แย่งเขาไปได้ เจ้าหล่อนคงอยูใ่นมาตรฐานสงูส่งเดยีวกนักบัเขานั่นแหละ ซึ่ง

เธอคงจะด้อยกว่ามาก

“ยายก้านยาวเอ๊ย เราควรจะรู้ไว้สิยะว่าใครคือศัตรูของเรา และ 

อชีะนแีบบไหนที่อยู่ในมาตรฐาน มอก. ห่าเหวของไอ้ทชั”

“เขาคงรวยและดังกว่าฉันมั้ง ที่แน่ๆ  คงเซิร์ชหาชื่อในอินเทอร์เน็ต

ได้” มะลปิระชด

 “ต่อให้อนีงันั่นมนัดงักว่าหรอืรวยกว่าเธอ มนักร็บัความซวยแทนเธอ

ไปแล้ว คนอย่างไอ้ทัชมันไม่รักใครจริงหรอก มันรักแต่ตัวของมันเอง

เท่านั้นแหละ” อภริกัษ์ยิ้มเยาะ ก่อนจะตกัขนมจนีเข้าปากค�าโต

นั่นไม่ช่วยให้มะลริู้สกึดขีึ้นเลย เธอมองจานขนมจนีอย่างเซื่องซมึ

“เฮ้ย ไม่เอา ไม่เศร้าส ิ เธอเป็นคนสวยทั้งจติใจและใบหน้า แม้จะเป็น

ชะนไีม่มนีม แต่มนัถกูทดแทนด้วยจติใจอนังดงามดั่งเทพธดิาออโรรามาจตุ ิ

ถ้าฉนัเป็นผูช้าย ฉนัจะจบีหล่อน อุ๊ย! แค่พดูว่าจะจบีชะน ีฉนันี่ขมปากเลย 

แต่เอาเป็นว่าในบรรดาชะนีทั้งหมดในโลกนี้  เธอคือชะนีที่ฉันเลือกแล้วว่า

คู่ควรกบัฉนั ถ้าฉนัเป็นผู้ชาย”

 “ขอบใจ” 

 “อุย๊! ท�าหน้าดใีจหน่อยสยิะ ฉนัอตุส่าห์ลดตวัลงมาจิ้นกบัหล่อนเลย

นะยะ”

เสยีงฮอืฮาดงัขึ้นจากข้างนอกร้าน มคีนมากมายวิ่งกรูผ่านไป

“เอ๊ะ! มอีะไรกนัน่ะ” อภริกัษ์หนัมองเลิ่กลั่ก

“งานอเีวนต์รเึปล่า”

“ฉนัไม่เหน็ประกาศว่าจะมงีานอะไรวนันี้เลยนะ”

“เอ...หรอืว่า...มใีครมาตายอกี!” 
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ครูโยคะสาวสบตาเพื่อนพร้อมกับกลืนน�้าลายด้วยความสยดสยอง 

อภริกัษ์ยกมอืขึ้นทาบอก ท�าหน้าเหยเก เสยีงวี้ดว้ายของสาวๆ อกีกลุ่มดงั

ขึ้น ก่อนพวกเธอทั้งหลายจะวิ่งผ่านไป

“ฉันว่านั่นมันเป็นกิริยาแสดงความระริกระรี้ของชะนีเวลาเจอผู้ชาย

งานดทีี่พวกหล่อนหมายปองมากกว่านะยะ”

อภริกัษ์พูดไม่ทนัขาดค�า  หญงิสาวคนหนึ่งกเ็อ่ยเร่งรดัเพื่อนที่วิ่งอยู่

รั้งท้าย 

 “เรว็ส ิเดี๋ยวพี่ทชักห็ายไปหรอก”

 “ทชัไหนวะ ว้าย! อย่าบอกนะว่าไอ้ทชั มอก. ไอ้มกัมาก-ไอ้อวดรวย-

ไอ้กล้วยเน่า ถุย!”

 “ช่างมนัเหอะ”

“ช่างมันไม่ได้ค่ะ  เราต้องรู้สิว่ามันมากับใคร  และอีชะนีตัวไหนเป็น

ศตัรูของเรา”

“ฉนั...ไม่อยากรู้...” 

“แต่ฉนัอยากรู ้ฉนัไปตามเผอืกดกีว่า รอตรงนี้นะ อย่าเพิ่งให้ใครมา

เกบ็จานฉนัล่ะ เดี๋ยวฉนักลบัมาโซ้ยต่อ” 

ชายหนุ่มวิ่งออกไปโดยไม่รอฟังค�าคัดค้านจากเธอ แม้อยากรู้ แต่

หญิงสาวก็ไม่แน่ใจว่าพร้อมเผชิญหน้าทัตสรวงหรือไม่ จริงอยู่ที่เธอคิดถึง

เขาแทบทุกลมหายใจ ทว่ายังท�าใจไม่ได้ที่จะเห็นสายตาเย็นชาของคนที่เคย

รกักนั

 “ดแีล้วที่นายจ๋าไม่ตามไปดู” จนีี่โผล่มานั่งแทนที่เพื่อนรกั 

มะลสิะดุ้งสุดตวั “เอาอกีแล้ว ตกใจหมด!” 

 “ขอโทษๆ จนีี่ใจร้อนมากไปหน่อย” เขาโบกไม้โบกมอื

หญิงสาวถลึงตาใส่ ไม่มีอารมณ์คุยด้วย เธอกลัวที่จะเจอทัตสรวง 

แต่อกีใจกเ็ริ่มจะคดัค้านว่าอยากเหน็หน้าเขาอกีครั้ง

 “ไอ้ที่เขาวิ่งไปดกูนัน่ะ แฟนเก่านายจ๋าจรงิๆ นายจ๋าอยากรูไ้หมว่าเขา
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มากบัใคร” จนีี่ชะโงกหน้าเข้าไปใกล้

 “ไม่ ฉนัไม่อยากรู้” 

มะลิไม่กล้าขยับปากมากนัก เพราะคนที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆ  หันมามอง

อย่างงงงวย  ดูจากสีหน้ามีลับลมคมในของจีนี่แล้ว มะลิก็พอจะเดาออกว่า

ทตัสรวงมากบัใคร มอืที่จบัช้อนส้อมสั่นสะท้าน

 “ปากไม่ตรงกบัใจ” จนีี่ยิ้มเยาะ

 “ฉนัไม่อยากรู้จรงิๆ” หญงิสาวย�้าเสยีงห้วน

 “แน่ใจเร้อ” เจ้ายกัษ์ลอยหน้าลอยตา

อภิรักษ์วิ่งกลับมานั่งตรงที่เดิม ซ้อนทับเจ้ายักษ์ จนจีนี่ต้องลอยขึ้น

ไปอยู่เหนอืศรีษะของเขา

 “เธอ...ใช่ไอ้ทชัจรงิๆ ด้วยแหละ เธออยากรู้ไหมว่ามนัมากบัใคร” 

 “อะฮ้า อยากรู้ไหมๆ” จนีี่ท�าเสยีงเลก็เสยีงน้อยล้อเลยีน

 “ไม่อยาก!” หญงิสาวตะโกน

ทุกคนในร้านหันมามองเป็นตาเดียว ขณะที่อภิรักษ์ผงะ และยกมือ

ทาบอก

 “แกไม่อยากรู้ กไ็ม่เหน็ต้องมาตวาดฉนัเลยนี่ยะ”

“ฉันไม่ได้ตวาดเธอ ฉันพูดกับ...” มะลิตวัดสายตาไปทางจีนี่ซึ่ง

ปิดปากหวัเราะอยู่ด้านหลงัของอภริกัษ์

 “พูดกบัใคร” ชายหนุ่มเหลยีวหลงัมองตามสายตาหญงิสาว

 “ฉนั...พูดคนเดยีว”

“พูดคนเดียว!  นี่แกเสียใจจนเสียสติไปแล้วเหรอ  ไหวมั้ยยายมะ” 

อภริกัษ์ยื่นหลงัมอืมาองัหน้าผากของหญงิสาว

“ไหว ฉนัยงัมสีตคิรบอยู่เหมอืนเดมิแหละ ขอโทษนะเอ๊ะเอ๋” 

“ไม่ต้องมาขอโทษฉนัหรอก ฉนักลวัเธอเป็นบ้าไปมากกว่า แน่ใจนะ

ว่าเธอโอเคจรงิๆ”

 “แน่ใจส”ิ หญงิสาวพยกัหน้า โล่งอกที่จนีี่หายไปแล้ว
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อภิรักษ์จ้องหน้ามะลิอย่างส�ารวจให้แน่ใจ  ก่อนจะก้มหน้าคลุก

ขนมจนีอกีครั้ง

 “งั้นเรากนิต่อเหอะ ขนมจนีอดืหมดแล้วเนี่ย” 

 “ทชัมากบัใคร” มะลอิดถามไม่ได้

 “เธออย่ารู้เลย ไร้สาระ” เพื่อนรกัตกัอาหารเข้าปากโดยไม่มองหน้า

 “เขามากบัแฟนใหม่ใช่ไหม”

ชายหนุ่มสบตาเธอ แล้วถอนหายใจ

“ออื” เขาพยกัหน้า

 “สวยมั้ย”

“งั้นๆ แหละ”

 “เขาเป็นใคร”

“ก็...แค่ชะนีนางหนึ่ง  ฉันไม่รู้จักนางหรอก  ช่างมันเถอะ เรารีบกิน

กนัดกีว่า แล้วไปดชูดุโยคะกนั เมื่อวานฉนัเหน็เขาตดิป้ายเซลล์ตั้งสามสบิถงึ

ห้าสบิเปอร์เซน็ต์เชยีวนะ เราน่าจะสอยมาใส่คูก่นัสกัชุดสองชุด แล้วไปหาที่

ถ่ายรูปเก๋ๆ ด้วยกนั ดมีั้ย ชุดใหม่สสีดใสใส่แล้วจติใจจะได้สดชื่น เธอกร็ู้

นี่ กางเกงโยคะตวัใหม่คอืพลงัใจที่แท้ทรู”

เพื่อนรักสาธยายถึงเสื้อผ้าที่เขาเห็นในร้านต่อไปอีกนาน มะลิจึงไม่

กล้าถามเขาเรื่องผู้หญิงคนใหม่ของทัตสรวง เพราะคาดว่าค�าตอบคงท�าให้

เธอหดหู่ยิ่งกว่าเดมิ

 

 กางเกงโยคะสวยๆ ช่วยคลายความหดหูข่องมะลลิงได้เลก็น้อย หญงิ
สาวและเพื่อนรกัต่างได้ ‘เครื่องแบบ’ ใหม่ตดิมอืมาคนละหลายตวั

ทั้งสองเดนิผ่านลานจดัแสดงซุม้ลกูโป่งแฟนซี  มะลเิบะปากใส่ลกูโป่ง

ที่ท�าเป็นรูปกามเทพองค์เดียวกับที่เห็นเมื่อเช้า แล้วเมินหน้าไปทางอื่นด้วย

ความชงิชงั

เสยีงฮอืฮาดงัขึ้นจากกลุ่มคนที่ยนืมงุอะไรสกัอย่างอยู ่สว่นใหญเ่ป็น



แ พ ร ณั ฐ  l  51

เสยีงของผู้หญงิ

 “เขามุงอะไรกนั” มะลชิะเง้อมอง

 “ลูกโป่งแปลกๆ มั้ง เรารบีไปกนัเถอะ” 

อภิรักษ์คว้ามือเธอหมับ ลากให้เดินตามด้วยท่าทางมีพิรุธ มะลิเพ่ง

มองฝ่าก�าแพงมนุษย์ เธอเหน็หญงิสาวหน้าตาจิ้มลิ้มคนหนึ่งยนือยู่กลางวง

 “เรว็ส”ิ อภริกัษ์ฉุดมอืเธอ

มะลก้ิาวตาม แต่ทนัใดนั้นสาวๆ ซึ่งอยูก่ลางวงกพ็ร้อมใจกนัประสาน

เสยีง

 “พี่ทชัสู้ๆ พี่ทชัสู้ตาย พี่ทชัไว้ลาย สู้ตายพี่ทชั!”

เธอหยุดกึกโดยอัตโนมัติ หันกลับไปมองตรงกลางวงล้อมอีกครั้ง 

ได้ยนิเสยีงสบถของอภริกัษ์

เลอืดในกายของมะลแิทบจบักนัเป็นน�้าแขง็เมื่อเหน็ว่าข้างๆ หญงิสาว

คนนั้น คอืผู้ชายซึ่งเธอรู้จกัดี

มะลก้ิาวเข้าไปใกล้พวกเขาอย่างลมืตวั ไม่สนใจเสยีงห้ามของอภริกัษ์ 

หญงิสาวหยุดยนืตรงแถวหลงัสุดของบรรดาไทยมุง

ทตัสรวงถอืกหุลาบสแีดงก�ามะหยี่ช่อใหญ่ ซึ่งเขาไม่เคยให้เธอด้วยซ�้า

ด้วยเหตผุลว่ามรีาคาแพงและไร้ประโยชน์ ทว่าตอนนี้พระเอกหนุ่มกอดมนั

ไว้ด้วยความทะนถุนอม ดวงตาหวานเยิ้มจ้องมองหญงิสาวที่ยนืประจนัหน้า

กบัเขา ก่อนจะคุกเข่าลงข้างหนึ่ง ยื่นช่อกุหลาบ

“น้องข้าวครับ วันวาเลนไทน์ที่จะมาถึง พี่ติดงาน ทั้งที่อยากอยู่กับ

น้องข้าวใจจะขาด วันนี้พี่เลยนัดน้องข้าวมาเพื่อจะบอกว่า มาเป็นแฟนกัน

เถอะนะครบั”

ชายหนุม่ยื่นช่อดอกไม้ให้เจ้าหล่อนท่ามกลางเสยีงกรี๊ดของแฟนคลบั 

เจ้าของชื่อ ‘ข้าว’ ยิ้มอย่างเอียงอาย แต่ยังไม่ยอมรับช่อกุหลาบไป ไทยมุง

จงึส่งเสยีงเชยีร์

 “รบัเลยๆๆ”
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ทัตสรวงมองเจ้าหล่อนด้วยสายตาเว้าวอนอย่างที่มะลิเคยเห็นเขาใช้

มองตนเพียงผู้เดียว เธอเจ็บไปทั้งหัวใจประหนึ่งว่ามีใครเอามีดมากะซวก

ตรงกลางอก 

หญงิสาวกมุหน้าอกข้างซ้าย น�้าตาเอ่อท้น เธอหนัหลงัหน ีได้ยนิเสยีง

คนปรบมือและร้องไชโยแสดงความยินด ี ไม่ต้องดู มะลิก็รู้ว่าค�าตอบของ 

ผู้หญงิคนนั้นคอือะไร

เธอวิ่งออกมา แต่ชนเข้ากับใครคนหนึ่งจนตัวเองกระเด็น เกือบ

ล้ม แต่มอืแขง็แกร่งมาช่วยจบัยดึร่างเธอไว้

ดวงตาคมกริบคู่เดียวกับที่มะลิเห็นเมื่อเช้าจ้องมองมา  เขาคือท่าน

ประธานหน้าเข้มคนนั้น

“ขอโทษค่ะ” หญิงสาวสะบัดหน้าหนี ไม่ต้องการให้ใครเห็นน�้าตาที่

หยาดไหลลงมาอาบแก้ม

เขาไม่ปล่อย แถมยงันิ่วหน้า จ้องเอาๆ มะลจิงึถลงึตาใส่พร้อมกบัขนื

ตวัออก

วินาทีที่เธอขยับตัว ร่างใหญ่โตของจีนี่ก็ปรากฏขึ้นทางด้านหลังของ

ชายหนุม่ เขาขยบันิ้วเหมอืนตอนที่เสกคาถาอะไรสกัอย่าง สหีน้าเตม็ไปด้วย

ความเจ้าเล่ห์ 

มะลยิ่นหวัคิ้ว แหงนหน้ามองตามสายตาของจนีี่

กามเทพตวัสแีดงในกรอบลูกโป่งสชีมพแูกว่งไกวลวดสลงิที่ขงึมนัไว้

จนขาดผงึ กามเทพร่วงลงมาพร้อมศรรกัในมอืของเขา!


