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บทน�ำ

“อ๊าาาก!” เสยีงทีต่ะเบ็งออกจากลำาคออย่างสดุกำาลงัของ

สาวร่างเพรยีวดงัลั่นห้องไม่พอ ยงัลากยาวจนลมแทบจะหมดปอด เมื่อ

ภาพตรงหน้าที่ฉายชัดส่งความตกใจให้พุ่งเข้ากระแทกหัวใจของเธอ 

ท่อนแขนบางรวบเอาผ้าห่มผืนขาวขึ้นปิดเนื้อหนังมังสาที่ในเวลานี้ 

ไม่ควรจะอยู่นอกเหนอืการปกปิดเหมอืนที่เป็นอยู่ตอนนี้เลย

ร่างหนาของชายแปลกหน้าที่ทอดกายอยู่เบื้องหน้าขยับ และ

นั่นยิ่งทำาให้หญงิสาวต้องขยบัตวัตามด้วยความระแวดระวงั มนัคงเป็น

เพราะเสียงกรีดร้องของเธอเมื่อครู่แน่ๆ ที่ปลุกชาย...ร่วมห้องของเธอ

ให้ตื่นมารับรู้ความจริงที่เพิ่งจะสร้างปรากฏการณ์ช็อกซินิมาให้เธอไป

หมาดๆ

“เฮ้ยยย!” ความตกใจพุง่พรวดออกมาจากปากเขาทนัท ีพร้อม

กบัที่ตาถลงึโตจนหญงิสาวผูร่้วมเหตกุารณ์ไม่แน่ใจว่าจะหลดุกระเดน็

ใส่หน้าเธอรเึปล่า 

ใบหน้าของเขาฉายความตกตะลึงออกมาอย่างไม่ต้องมองหา 

สายตาหวาดระแวงที่ไม่น่าใช่ลางดถีูกส่งมาหาเธอทนัท ีก่อนที่เขาจะ

ค่อยๆ เขยบิถอยหนเีธอด้วยความคดิน่ากลวัในหวั จนพลาดตกลงไป

อกีฝั่งหนึ่งของเตยีง
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“โอ๊ย!” เสยีงหลงหลดุออกมาเลก็น้อย ก่อนชายหนุม่จะรบีคว้า

เอาผ้าเช็ดตัวที่ถูกม้วนวางไว้ใกล้ตัวขึ้นมาปกปิดร่างกายของเขาแทน

ผ้าห่มที่เพิ่งหลดุออกเพราะอกีคนบนเตยีงรั้งเอาไว้

ชายหนุ่มสะบัดศีรษะเบาๆ เพื่อเรียบเรียงความคิด โดยไม่ละ

สายตาไปจากหญงิสาวที่พนัผ้าห่มเอาไว้รอบตวัเธอ และกำาลงัจ้องกลบั

มาที่เขาด้วยความโกรธที่มากจนทำาให้ร่างบางของเธอสั่นเทา 

เมื่อภาพความทรงจำาเมื่อคนืค่อยๆ เดนิมาเรยีงต่อกนัในหวัเขา 

ข้อสนันษิฐานบางอย่างจงึบงัเกดิ

“อ๋อ...อ ผมเข้าใจแล้ว เมื่อคนืคณุตั้งใจมอมเหล้าผมเพราะคดิ

จะปลำ้าผมแบบนี้ใช่ไหม” ทนายหนุม่ว่าอย่างกงัขาพร้อมกบัชี้นิ้วไปหา

จำาเลยร่างเลก็บนเตยีง ผ้าเชด็ตวัที่คลมุพาดตวัอยูจ่งึหลดุลงไปกองกนั

บนตกั เผยให้เหน็ร่างกายท่อนบนที่ปราศจากเครื่องปกปิดใดๆ

แม้ว่าคนบนเตยีงจะสะดุง้เมื่อท่อนบนที่เปลอืยเปล่าของเขาเข้า

มายำ้าความชดัเจนของเรื่องที่เกดิขึ้นกบัเธอเมื่อคนื แต่นั่นมนัยงัไม่น่า

ตกใจเท่ากบัสิ่งที่เขาเพิ่งกล่าวหาเธอเมื่อตะกี้นี้ 

มอมเหล้าเพื่อปลำ้าเขาอย่างนั้นเหรอ 

“ไอ้ทเุรศ! ใครกนัแน่ที่ควรจะพดูคำานั้น” หญงิสาวว่าก่อนจะก้ม

ลงมองความจรงิใต้ผ้าห่มผนืหนาที่เธอรดัเอาไว้แนบตวั ความจรงิที่ไม่

อยากจะเชื่อเลยว่าเกดิขึ้นแล้วจรงิๆ

“ผมเนี่ยนะจะไปปลำ้าคุณ!” ชายที่นั่งอยู่บนพื้นข้างเตียงขมวด

คิ้วใส่ “โถ เจ๊หอยแดง พิจารณาตัวเองหน่อยเหอะ ไม่มีส่วนไหนน่า

พศิวาสเลยสกันดิ”

คำาดูถูกทำาให้คนบนเตยีงกดัฟันกรอด นี่เขาไม่รู้หรอืไงว่าเธอน่ะ

คือบรรณาธิการบริหารนิตยสารชื่อดังที่ถูกขนานนามว่าทั้งสวย  

ทั้งแซ่บ เป็นเหมอืนกหุลาบแดงสสีดที่เหล่าผึ้งตวัผู้อยากดอมดมขนาด

ไหน กล้าดยีงัไงมาบอกว่าเธอไม่มอีะไรน่าดงึดูดใจ มนัชกัจะมากเกนิ
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ไปแล้วนะ

“หนอ็ย...ย ฉนัไม่น่าพศิวาสหรอืว่าคนอย่างแกมนัไร้รสนยิมกนั

แน่ ไม่รู้ว่าตาถั่วหรือตาบอด ถ้าผู้หญิงคนไหนได้ไปทำาผัวนะ เหอะ! 

บรรลยัสดุๆ”

“เมื่อคนืเธอกไ็ด้ฉนัเป็นผวัแล้วนี่ บรรลยัหรอืบรรเจดิกน็่าจะรู้ด ี

เช้ามาทำาเป็นสะดดีสะดิ้ง โธ่!” เมื่อถูกยั่วโมโห สรรพนามเรยีกขานจงึ

ถูกเปลี่ยนตามไปด้วย 

“อี๋ เรื่องเมื่อคืนฉันถือว่าทำาทานย่ะ” บรรณาธิการสาวสะบัด

หน้าใส่ เรื่องระหว่างเธอกบัเขาเมื่อคนื แม้ว่าเธอจะจำาแทบไม่ได้เลยก็

เหอะ แต่จากทั้งคำาพูดของเขาและสภาพของทั้งคู่ตอนนี้ ก็คงไม่ต้อง

ฟื้นฝอยถามซำ้าหรอกว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้าง มีแต่จะสร้างราคี

ตอกยำ้าตวัเองเปล่าๆ

“กล้าพูดว่าทำาทานเลยเหรอ โหยเจ๊! นมเลก็อย่างกบัฝายาหม่อง 

ร่างกายหยดุการเจรญิเตบิโตตั้งแต่ป. 3 รไึง ถงึได้มาแค่เนี้ย”

หญิงสาวสะบัดหน้ากลับไปหาต้นเสียงด้วยอารมณ์ที่ถูกปั่นให้

พลุ่งพล่านจนตัวสั่นขึ้นเรื่อยๆ จะดูถูกกันไปถึงไหน อย่าคิดนะว่าคน

อย่างเธอจะยอม

“แหมมม อย่างกบัของตวัเองใหญ่มากนกันี่ ฉนัเหน็แล้วคดิออก

อยู่คำาเดียว...” สาวร่างเล็กกดสายตามองตำ่า ก่อนจะกระตุกมุมปาก

อย่างเหยยีดหยามอวยัวะส่วนล่างของเขา 

“ไอ้จ้อยกระจริดิ เกบ็ไว้นั่งดงึเล่นที่บ้านเหอะไป๊!”
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ขายาวของสาวร่างบางก้าวฉับๆ ด้วยความเร็วที่เพิ่มข้ึน

ตามจงัหวะการเต้นของหวัใจ ซึ่งถูกกระตุน้ให้ทำางานมากเกนิกว่าปกติ

ด้วยความกระวนกระวายที่ไม่รู้สาเหตุแน่ชัด มุกมณีกระชากประตู

รถยนต์คันเล็กของเธอให้เปิดออก ก่อนจะทิ้งตัวลงบนเบาะ แล้วปิด

ประตูตามอย่างแรงราวกับอยากจะปิดกั้นไม่ให้ความฟุ้งซ่านตามเธอ

เข้ามาในรถได้

ทว่าความคิดกลับอยู่นอกเหนือการควบคุม เพราะไม่ว่าจะทำา

อย่างไร เธอกไ็ม่อาจปัดเรื่องบ้าๆ ที่เพิ่งรบัรู้มาเมื่อครูใ่ห้ออกไปจากหวั

ได้ กำาปั้นเล็กๆ ทุบลงบนพวงมาลัยรถ ก่อนเจ้าของรถจะก้มลงเอา

ศรีษะโขกซำ้าเข้าไปอกี

“นี่ฉันไปนอนกับอีตานั่นได้ยังไงเนี่ย!” หญิงสาวตะโกนเสียง

ก้องรถระบายความกลัดกลุ้ม ก่อนจะผละตัวออกจากพวงมาลัย ยก

สองมอืขึ้นแนบแก้ม ส่ายหน้าอย่างไม่อยากจะยอมรับความจริง “ไม่

จรงิ ฉนัไม่มทีางไปนอนกบัอตีานั่นแน่นอน ผูช้ายปากมอมแบบนั้น ฉนั

จะไป...โอ๊ย! ไม่มทีางหรอก!”

สิ้นเสียง มือบางก็ยกขึ้นดึงที่บังแดดเหนือศีรษะลง สไลด์เปิด

กระจกเงาที่ตดิอยู่ออก ก่อนจะจ้องลกึเข้าไปในดวงตาของหญงิสาวที่

1
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สะท้อนอยูบ่นกระจกบานเลก็ พยายามจะเค้นเอาความจรงิจากความ

ทรงจำาในหวัของเธอ

ภาพเหตกุารณ์ต่างๆ เริ่มไหลเข้ามาปะตดิปะต่อกนั ใช่...เธอกบั

ไอ้ผูช้ายปากปีจอคนนั้นเจอกนัตอนที่เกลด็ดาว เพื่อนรกัของเธอผูเ้ป็น

เจ้าสาวของงานแต่งสดุอลงัการเมื่อคนืโยนช่อดอกไม้ให้บรรดาสาวโสด

“ช่อดอกไม้มนัลอยตรงมาที่ฉนั” มกุมณว่ีาตามภาพในหวั “แต่

มนัเลยไป...มนัเลยข้ามหวัฉนัไป แล้วฉนักถ็อย ถอย ถอย...ถอยเรื่อยๆ 

จน...” ดวงตาคู่สวยเบกิกว้าง ก่อนมอืเรยีวขาวจะยกขึ้นปิดปากที่เปิด

อ้าอยู่ในไม่กี่วนิาทถีดัมา

“ฉนัถอยไปชนกบัเก้าอี้ของอตีาบ้านั่น แล้วล้มลงบนตกัของเขา 

โอ๊ย...ย! เรื่องน่าอายขนาดนี้ฉันลืมไปได้ยังไงเนี่ย” คนพูดทำาหน้า

เหยเก “อี๋...แค่คดิถงึกข็นลกุไปทั้งตวั แถมช่อดอกไม้ที่ฉนัอยากได้ดนั

ไปตกบนโต๊ะตรงหน้าอตีาบ้านั่นอกีนะ” หญงิสาวทำาท่าทางฮดึฮดัเมื่อ

นึกถึงสีหน้าของศัตรูคนใหม่ของเธอ เธอยังจำาเสียงหัวเราะเยาะของ

เขาได้ดี ไหนจะช่อดอกไม้ของเจ้าสาวที่เขายัดใส่มือเธอพร้อมกับ

ประโยคแรกของการเปิดความสมัพนัธ์

‘ถ้าอยากได้ผวัขนาดนั้น เอาไปเลย ผมยกให้’

หญิงสาวยกสองมือขึ้นปิดหูเมื่อรู้สึกเหมือนเสียงหัวเราะของ

เจ้าของคำาพูดยงัก้องกงัวานหลอกหลอนไม่ไปไหน

“ไอ้บ้า! ไอ้ผู้ชายปากหมา! อย่างฉัน ไม่ต้องได้ช่อดอกไม้ก ็

หาผวัได้ย่ะ ฮึ่ย!” มกุมณสีะบดัหน้าอย่างไม่สบอารมณ์

...

“เรื่องเมื่อคนื...มนัยงัไงกนัแน่วะ” อกีคนที่ยงัยนือยู่หน้ากระจก

ห้องนำ้าในห้องพักของโรงแรมถูคางไปมาอย่างใช้ความคิด “ถ้าจำา 

ไม่ผดิ ยายเจ๊หอยแดงคอืเพื่อนของคณุเกลด็ดาวที่เราเอาช่อดอกไม้ยดั

ใส่มอืไปนี่หว่า ใช่ๆ แล้วกไ็ปเจออกีทตีอนงานอาฟเตอร์ปาร์ต”ี



12   บุพเพร้อยร้าย

ภาพของงานสังสรรค์ที่ว่าค่อยๆ ฉายขึ้นมาในหัว เขาจำาได้ว่า

เมื่อคืนเขากับธาม นักธุรกิจหนุ่มเพื่อนสนิทที่พ่วงตำาแหน่งน้องชาย

ฝาแฝดของเจ้าบ่าวเพลดิเพลนิกบัการชื่นชมผเีสื้อราตรใีนงานอาฟเตอร์

ปาร์ตี ก่อนที่ภาพของหญิงสาวที่เขาให้ดอกไม้เจ้าสาวแก่เธอไปจะวิ่ง

เข้ามาในหวั 

ชนิกฤตพยกัหน้าซำ้าๆ ให้ภาพเหล่านั้น ก่อนจะหลดุขำาพรดื “ได้

ดอกไม้ไปช่อเดียว เจ๊เต้นอย่างกับได้สละโสดเอง ถ้าเป็นงานแต่ง 

ตวัเองมหีวงัแดนซ์จนเอวหลดุแหงๆ”

ทนายหนุ่มคิดไปขำาไป ยักไหล่ให้คนในความคิดอย่างขบขัน 

แล้วเดนิออกจากห้องนำ้ามาทิ้งตวัลงนั่งบนเตยีง ชนิกฤตสะบดัศรีษะไล่

อาการแฮงก์ที่ยังตกค้างอยู่ พลันอีกหนึ่งความทรงจำาที่เกิดหลังจาก

งานนั้นกแ็วบเข้ามา

‘โอ๊ยยย หอมแดงลูกแม่ รอนานไหมลูก ไปๆ เรากลบับ้านกนัดี

กว่า’ เสียงผู้หญิงที่คุ้นหูนิดๆ เข้ามาเรียกความสนใจจากชินกฤตที่

กำาลังจะเปิดประตูรถเตรียมตัวกลับบ้านให้หยุดชะงักการกระทำาของ

เขาชั่วคราว แล้วชะโงกหน้ามองหาต้นเสยีง

แม่สาวขาแดนซ์ที่เขาเพิ่งออกปากแซ็วที่งานกำาลังปรี่เข้าไปหา

รถมินิคูเปอร์สีแดงสดที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้าม ชายหนุ่มหลุดขำาท่าทาง

กรีดกรายวงแขนที่ดูโอเวอร์เกินเหตุ ประกอบกับประโยคที่เขาได้ยิน

เมื่อครูย่ิ่งทำาให้เขาเผลอหลดุปากแซว็ลอยลมกลั้วหวัเราะออกมา ‘คน

บ้าอะไรเรยีกรถว่าหอยแดง’

คนถูกวจิารณ์หยดุทกุการเคลื่อนไหวของเธอทนัท ีแม้ว่าเสยีงที่

ผ่านหูเธอเมื่อครู ่จะไม่ได้ดังมากนัก แต่มุกมณีก็มั่นใจว่าเจ้าของ

ประโยคนั้นกำาลังพูดถึงเธออยู่แน่ๆ บรรณาธิการสาวสะบัดสายตาไป

หาต้นเสยีง แม้ว่าเสยีงที่ดงัมานั้นจะค่อนข้างก้องจนไม่รูท้ศิทางแน่ชดั

เพราะที่นี่คือลานจอดรถ แต่ด้วยในละแวกนั้นมีแค่เธอกับบุรุษร่างสูง
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อกีคนหนึ่งเท่านั้นที่ยนือยู่ เธอจงึหาตวัเขาได้ไม่ยาก และยิ่งได้เหน็ว่า

ต้นเสียงเป็นใคร อารมณ์มาคุยิ่งพุ่งปรี๊ดจนเธอไม่รอช้าที่จะจำ้าอ้าว

เข้าไปประจนัหน้ากบัเขาทนัที

‘ฉนัพูดว่าหอมแดงย่ะ! ไม่ใช่หอยแดง!’ คนโมโหตะโกนใส่หน้า

ชายหนุม่ที่เธอไม่รูจ้กัชื่อ แต่กย็กขึ้นแท่นให้เป็นผู้ชายที่ปาก...ปีจอที่สดุ

แห่งปีไปแล้ว

คนถูกว ่าทำาหน ้าเหยเกพร ้อมกับถอยหลังหนึ่งก ้าวโดย

อัตโนมัติ ‘หืม...ม กลิ่นเหล้าหึ่งขนาดนี้ ยังจะขับไอ้เจ้าหอย เอ๊ย! 

หอมแดงของเจ๊กลบัอกีเหรอ เมาแล้วขบัโทษหนกันะครบัคณุผู้หญงิ’  

ชนิกฤตตั้งใจเรยีกชื่อรถเธอผดิอกีครั้ง ปั้นหน้าทะเล้นใส่อย่างยยีวน

มกุมณถีลงึตาใส่ แล้วก้าวตามเข้าไปหาคนพดูอย่างไม่เกรง ‘ฉนั

ไม่ได้เมาย่ะ กลิ่นนี่มันมาจากเหล้าที่หกใส่เสื้อฉัน’ พูดเสร็จก็สะบัด

หน้า หนัหลงักลบัหมายจะสงบศกึ ทางใครทางมนั ทว่าเสยีงที่ตามมา

ดงึขาของเธอเอาไว้เสยีก่อน

‘จำาคกุไม่เกนิหนึ่งปีหรอืปรบัตั้งแต่ห้าพนัถงึสองหมื่นบาท หรอื

ทั้งจำาทั้งปรบั’ 

คนฟังขมวดคิ้วนดิๆ 

‘อ้อ พกัใช้ใบอนญุาตขบัขี่ไม่เกนิหกเดอืน หรอือาจจะเพกิถอน

ไปเลย โทษเบื้องต้นสำาหรับกรณีเมาแล้วขับ นี่ยังไม่นับรวมถ้าคุณ 

ขบัรถชนคนอื่นนะ’

มุกมณียิ้มมุมปากให้เขาอย่างเย้ยหยัน ก่อนหันกลับไป ‘บอก

ตวัเองเถอะ ปากเหมน็กลิ่นเหล้าขนาดนี้ เข้าคกุแบบไม่ต้องสบืเลย’ 

คนถูกกล่าวหารบีป้องปาก ตรวจเชก็กลิ่นที่สาวเจ้าว่า 

คนพูดเหน็แล้วเบ้ปากใส่ แค่นี้กห็ลงกลเธอเสยีแล้ว ‘ห!ึ ที่จรงิ

คณุกด็ื่มมานี่ แล้วทำาเป็นมาสอนฉนั’

‘ผมดื่มมาแค่แก้วเดียว ยังไงแอลกอฮอล์ในร่างกายก็ไม่เกิน
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ปรมิาณที่กฎหมายกำาหนดอยู่แล้ว’

‘ดื่มมาแก้วเดียว แต่หน้าแดงขนาดนี้’ มุกมณีกรีดนิ้วชี้ขึ้นเชย

คางชายหนุ่มให้มองสบตาเธอ ‘ว้าย...ย คออ่อนนี่’

‘ผมไม่ได้คออ่อน แค่ดื่มตามความเหมาะสม’

‘ออืฮ’ึ คนฟังพยกัหน้าเหมอืนเข้าใจ ทว่ากลบัยกัไหล่และเบ้ปาก

ไปด้วย ‘ดื่มตามความเหมาะสม เอาเป็นว่าฉนัจะไม่บอกใครกแ็ล้วกนั

นะว่า ความเหมาะสมของผู้ชายทั้งแท่งอย่างคณุคอื...หนึ่งแก้ว’ 

‘แข่งกนัไหมล่ะ’ เขาสวนกลบัมาทนัที

‘นี่...รู้ตัวรึเปล่าว่าพูดอะไรออกมา ก่อนจะมาท้าฉันเนี่ย ส่อง

กระจกข้างรถดูหน้าตวัเองก่อนดไีหม’ มกุมณกีรดียิ้มให้พลางยกัไหล่

‘แปลว่าไม่กล้า’

‘เอาซี้! ให้ดื่มถงึเช้า ฉนักไ็หว ว่าแต่คณุน่ะ ระวงัจะต้องเมาจน

คลานเหมอืนหมาในปากกแ็ล้วกนั’

“ใช่! แล้วเรากก็ลบัเข้าไปดวลกบัยายนั่น แต่ภาพตดัไปตอนไหน

วะ เราเมาก่อนยายนั่นเหรอ ไม่มทีาง ยายเจ๊ปากกรรไกรนั่นต้องแอบ

วางยาเราแน่ๆ” ชนิกฤตคดิแล้วกต็บเข่าฉาดอย่างเจบ็ใจ “ไม่น่าพลาด

ท่ายายนั่นเลย ไม่รู้ว่าจะเอาเราไปเมาท์ให้ใครฟังรเึปล่า ดูท่าแล้วเป็น

ยายป้าขี้เมาท์ซะด้วย ถ้าเป็นทขีองฉนัเมื่อไหร่ จะจดัชดุใหญ่เลย คอย

ดู!”

มุกมณีกลับมาถึงคอนโดสุดหรูชั้นยี่สิบห ้าใจกลาง

กรงุเทพฯ หญงิสาวทิ้งตวับนเตยีงนุ่มขนาดคงิไซซ์อย่างหมดแรง ภาพ

เหตุการณ์ต่างๆ ไหลเข้ามาเหมือนจะตอกยำ้าเธออีกครั้ง “ไม่รู้จักฉัน 

ไม่รู้จกัเธอ แต่นอนด้วยกนัไปแล้วเนี่ยนะ ถ้าแม่รู้ต้องฆ่าฉนัแน่ๆ นี่แก

เป็นผู้หญงิประเภทไหนกนัเนี่ยยายมกุมณ ีโอ๊ยยย”

กำาปั้นเล็กๆ ฟาดลงบนเตียงอย่างแค้นเคืองตัวเองในใจ เธอ
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ปล่อยให้ตวัเองเมาจนพลาดท่าขนาดนี้ได้ยงัไง ทตีอนเหน็ในละครละ

ชอบด่าว่านางเอกโง่นกัหนา เมาขนาดปล่อยให้ผูช้ายคนอื่นมาปลำ้าเอา

ได้ พอมาเป็นตัวเองเข้าหน่อยกลับด่าไม่ออกเสียอย่างนั้น แล้วที่เลว

ร้ายไปกว่านั้นคือ...มันช่างเป็นการขืนใจที่ไม่เหลือความขมขื่นตกค้าง

ในใจเธอเลยสักนิด เพราะว่าเธอดันจำาเหตุการณ์โจ๋งครึ่มบนเตียงนั้น

ไม่ได้เลย! 

“โอ๊ยย ไม่รู้จะดใีจหรอืเสยีใจดเีนี่ยไอ้มกุ” มกุมณเีอ่ยกบัตวัเอง

พลางโบกลมเข้าหน้า “หวังว่าฉันคงไม่ได้เมาขนาดเป็นฝ่ายขืนใจ 

อตีานั่นเองอย่างที่เขาว่าหรอกนะ แบบนั้นมนักจ็ะหาญกล้าไปนดิ”

นกึถงึเรื่องนี้แล้วกเ็จบ็ใจ เจบ็ใจที่เธอแพ้! แพ้ไอ้ผูช้ายปากมอม

คนนั้น

ไม่ได้ๆ เธอจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้คนเดียวไม่ได้ ถ้าปล่อยเอาไว้

อย่างนี้มหีวงัเธอต้องอกแตกตายก่อนแน่ๆ มกุมณเีด้งตวัขึ้นนั่งบนเตยีง 

คว้ากระเป๋าหนังแบรนด์เนมสีดำาข้างตัวขึ้นมา ก่อนจะรีบเทของ 

ทกุอย่างในนั้นออกมากองบนเตยีง สมาร์ตโฟนที่ใส่เอาไว้ในเคสครสิตลั

ระยบิระยบัถูกคว้าหมบัทนัท ี

เธอต้องเรียก ‘แก๊งชะนีคุณภาพ’ มารวมตัวกันที่นี่ให้เร็ว

ที่สดุ ทว่า...ไม่กี่ครั้งที่ปลายนิ้วเรยีวแตะลงบนจอมอืถอื การเคลื่อนไหว

ของหญงิสาวกห็ยดุชะงกั 

ในเวลาแบบนี้เธอควรจะโทร. หาใครก่อนดลี่ะ

‘เกล็ดดาว’ นางแบบสาวสุดแซ่บที่เพิ่งจะแต่งงานไปเมื่อคืนน่ะ

เหรอ ป่านนี้คงวนัทูทรโีฟร์กบัคณุหมอหน้าตี๋ สามหีมาดๆ ไม่หนำาใจ 

ถ้าเธอโทร. ไปขัดจังหวะห้าหกเจ็ดแปดของเพื่อนตอนนี้ มันต้องเป็น

ตราบาปอนัใหญ่หลวงไปทั้งชวีติแน่ๆ

“ไอ้ดาวข้ามไปเลย เอาไว้เล่าทหีลงั”

เมื่อคนที่หนึ่งไม่ได้ คนต่อมากค็งไม่พ้น ‘พมิพ์ขวญั’ ออร์แกไน-
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เซอร์สาวนักวางแผนที่เป็นแม่งานใหญ่ของงานแต่งงานเมื่อคืน 

ใช่! พมิพ์ขวญันี่ละที่เธอควรจะปรกึษามากที่สดุในเวลานี้ เพราะอย่าง

น้อยพิมพ์ขวัญก็น่าจะพอรู้ว่าไอ้ผู ้ชายปากปีจอที่ดูเหมือนจะเป็น 

เพื่อนของธามคนนั้นคอืใคร แม้ว่าเธอจะย้อนกลบัไปแก้ไขความผดิพลาด 

ครั้งนี้ไม่ได้ อย่างน้อยๆ ได้รู้ว่าผู้ชายที่ขึ้นสวรรค์ลงนรกกับเธอมา 

เมื่อคนืชื่ออะไรกย็งัด ี คราวหน้าคราวหลงัเธอจะได้หาทางหลบหลกีไม่ให้

ต้องเจอกนัซำ้าสองได้

“โหลลล” เสียงรับสายที่ยืดยานดังลอดมาตามสายหลังจากที่

บรรณาธกิารสาวต่อสายหาไม่ถงึนาที

คนโทร. เลื่อนโทรศัพท์มาดูเวลา ก่อนจะเอากลับไปแนบหูอีก

รอบ “นี่จะเที่ยงแล้วนะ แกยงัไม่ตื่นอกีเหรอพมิพ์”

“ไม่ตื่นอะไรล่ะ นี่ฉันเพิ่งจะหัวถึงหมอนเองแก” สิ้นประโยค 

เสียงหาวหวอดใหญ่ก็ดังตามมา “เนี่ย...ฉันเพิ่งจะไปเก็บข้าวของ 

เคลยีร์สถานที่จดังานเสรจ็เมื่อเช้านี้เอง กว่าจะคนืห้องให้โรงแรมเสรจ็

กส็บิโมงกว่าแล้ว นี่กเ็พิ่งกลบัมาถงึบ้าน”

มุกมณีพยายามแปลความหมายจากเสียงยานคางของคนง่วง 

ใจก็นึกสงสาร หากเธอจะทรมานเพื่อนต่อ ทว่า...เรื่องในใจเธอก็เลว

ร้ายไม่แพ้กนั หญงิสาวเลยลองหยั่งเชงิดูก่อน

“แก...แต่ฉนัมเีรื่องจะเล่าให้แกฟัง” นำ้าเสยีงระคนออดอ้อนนดิๆ 

จนปลายสายเงยีบไปหลายอดึใจ

“รบีมากไหมแก เอาจรงิๆ นะ สมองฉนัไม่ค่อยทำางานเลย” พมิพ์-

ขวญัไม่ได้อยากจะบอกปัดเพื่อนเท่าไร แต่เพราะความง่วงที่มากขนาด

จะทำาให้เธอลมืหายใจอยู่แล้วนี้ มนัยากเกนิกว่าจะฝืนจรงิๆ

มุกมณีเกิดอาการอึกอัก กำาลังชั่งนำ้าหนักว่าระหว่างเรื่องทุกข์

ร้อนของเธอกับความง่วงของเพื่อน อันไหนมันมีมากกว่ากัน แต่ยัง

ไม่ทนัที่เธอจะได้คำาตอบ เพื่อนสาวสาย ฝ. ผู้มคีวามคลั่งไคล้ฝรั่งกส็่ง
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คำาตอบนั้นมาให้เธอ

“ตอนนี้นะ ต่อให้แอนดริวกับอนันดามายืนแก้ผ้าอยู่ตรงหน้า 

ฉนักท็ำาได้แค่นอนทบัไว้ไม่ให้เขาหนไีปไหนเท่านั้น”

มกุมณสีดูลมหายใจลกึสดุปอด รบัรูถ้งึระดบัความง่วงของเพื่อน

ที่น่าจะหนกัหน่วงไม่แพ้เรื่องของเธอ “โอเคแก งั้นเอาไว้ก่อนกไ็ด้”

“โทษทนีะมกุ ตื่นแล้วเดี๋ยวฉนัโทร. หา”

“อมื ไม่เป็นไร ไม่ต้องห่วง แกนอนทบัแอนดรวิกบัอนนัดาไว้ดีๆ  

ละกนั”

วางสายแล้วก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ เพื่อนคนที่สองก็ดันไม่

พร้อมจะรับฟังเสียนี่ ถ้าอย่างนั้น ก็เหลืออีกแค่คนเดียว ‘ลิลลี่’ ยาย 

หมวยสมองช้า ที่ไม่น่าจะให้คำาปรกึษาอะไรได้เท่าไร แต่อย่างน้อยกเ็ป็น

ผู้ฟังที่ดเีสมอ

“กค็งเหลอืแต่อลีี่เนี่ยแหละ”

คนอมทกุข์กำาลงัจะต่อสายหาเพื่อนคนสดุท้ายในกลุ่ม แต่แล้ว

กเ็หมอืนมเีซนส์บางอย่างทำาให้เธอชะงกั เพราะเพื่อนกลุ่มนี้เป็นเพื่อน

สาวที่สนิทกันมาตั้งแต ่มัธยมต ้นลากยาวไปจนถึงตอนเรียน

มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ และด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานทำาให้ 

มกุมณรู้ีดว่ีา ถ้าเธอจะบอกเรื่องนี้กบัลลิลี่ที่ผเีข้าผอีอกรายวนัละก ็เธอก็

ควรจะ...

“เชก็สตอิลีี่ก่อนละกนั”

จากตอนแรกที่ตั้งใจว่าจะโทร. หา บรรณาธกิารสาวจงึเปลี่ยน

กดเข้าเฟซบุ๊กของเพื่อนแทน และเนื้อหาล่าสุดที่เพิ่งถูกลิลลี่โพสต์ไป

เมื่อไม่กี่นาทกี่อนกท็ำาให้เจ้าของโทรศพัท์ถงึกบันิ่งอย่างหมดคำาพูด

ภาพดาราชายสุดหล่อกับภรรยาของเขาและลูกชาย พร้อมกับ

บทสัมภาษณ์ถึงความรักอันอบอุ่นถูกแชร์ลงบนเฟซบุ๊กของลิลลี่ ทุก-

อย่างจะดดูงีามและปกตมิาก...ถ้าไม่มคีำาบรรยายที่ยายหมวยสตหิลดุ
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เขยีนเอาไว้

“ก็พอจะเข้าใจ เธอเป็นของเขาก่อน ก็ไม่เคยสงสัย เธอน่ะรัก

เขาก่อน รักที่เธอให้เขาคงเป็นรักแท้แน่นอน แต่ถ้าหากเธอเหงาเมื่อ

ตอนเธอจะเข้านอน...ค่อยโทร. มา...นะคะ พนัตรปีระจกัษ์ของฉนั”

มกุมณอี่านวนซำ้าอยู่หลายรอบ แล้วพ่นลมหายใจทิ้งถีๆ่  มนัคง

เป็นเพราะอาการบ้าคนในเครื่องแบบปะทุขึ้นหลังจากเพื่อนของเธอดู

ละครเรื่อง วนดิา ย้อนหลงัในอนิเทอร์เนต็แน่ๆ 

ให้ตายเหอะ! นี่มนัแก๊งเพื่อนสนทิของเธอจรงิเหรอ ทำาไมแต่ละ

คนมนัช่าง...หาความปกตใินชวีติไม่ได้แบบนี้! 

มกุมณกีดปิดสมาร์ตโฟน กลอกตารอบใหญ่ แล้วทิ้งตวัแผ่หลา

อย่างหมดอาลยัตายอยากลงบนเตยีง ก่อนจะตะโกนลั่นห้อง “โอ๊ยยย 

แต่ละเรื่อง จะบ้าต๊ายยย!”
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แสงไฟจากท้ายรถข้างหน้าท่ีเรียงต่อแถวกันยาวเป็นหาง

ว่าว แอร์เย็นฉำ่า และเสียงเพลงโปรด เป็นบรรยากาศเดิมๆ ของทุก

วนั ร่วมหนึ่งชั่วโมงแล้วที่คนในรถตดิแหงก็อยู่บนถนน นิ้วเรยีวเริ่มเคาะ

พวงมาลยัรถเมื่อความรบีเร่งเพิ่มขึ้นตามเวลาที่กระชั้นชดิเข้ามาเรื่อยๆ

ปกติแล้วช่วงเวลารถติดของการเดินทางไปทำางานในตอนเช้า

แบบนี้ เธอจะไม่ค่อยหงดุหงดิงุ่นง่านใจเท่าไรที่อะไรๆ ไม่ได้ดั่งใจ คง

เพราะเคยชินกับการที่ต้องถูกขังอยู่กลางถนนแล้ว แต่เพราะวันนี้มัน

ไม่ได้ปกต ิเธอถูกตามตวัแต่เช้าให้รบีเข้าออฟฟิศด่วน แน่นอนว่าคนที่

มีสิทธิ์ตามบรรณาธิการบริหารนิตยสารบันเทิงชื่อดัง แซ่บโซไซ อย่าง

เธอได้ กม็แีค่คนเดยีวเท่านั้น...

พี่ปลา...คุณปารินีผู้ไม่เคยปรานี บอสใหญ่ เจ้าของนิตยสาร 

ยงัไงเล่า!

ในที่สดุรถมนิคิเูปอร์สแีดงสดกฝ็่าด่านรถตดิจนแล่นเข้ามาจอด

บนชั้นสองของอาคารจอดรถได้ในเวลาที่ไม่เลวร้ายเท่าไร คนที่รู้ตวัว่า

มีความผิดโบกมือไปมาเพื่อพัดเอาความเย็นเข้าหน้า รู้สึกร้อนขึ้นมา

ทั้งที่แอร์ในรถเยน็ฉำ่า ลมหายใจถูกพ่นออกมาอย่างต่อเนื่องราวกบัว่า

เธออยากจะระบายความกระวนกระวายใจ มกุมณรีู้ดวี่าที่ปารนิีเรยีก

2



20   บุพเพร้อยร้าย

เธอมาพบด่วนแบบนี้ คงหนไีม่พ้น...คอลมัน์ข่าวแฉดาราสาวชื่อดงัว่า

ศัลยกรรมมาทั้งหน้าในนิตยสารเล่มล่าสุดที่เพิ่งจะวางแผงไปเมื่อสอง

วันก่อนแน่ๆ ข่าวแว่วมาว่าฝ่ายนั้นจ่อฟ้องหมิ่นประมาทนิตยสารของ

เธอ...คงจะไม่ใช่แค่ข่าวลอืเสยีแล้วละมั้ง

มุกมณีหลับตาแล้วเอาหน้าผากโขกกับพวงมาลัยซำ้าๆ “นี่ฉัน

ปล่อยให้คอลมัน์นั้นหลดุออกไปวางแผงได้ไงเนี่ย”

บรรณาธกิารสาวตำาหนติวัเองครั้งที่สามร้อย มนัต้องเป็นเพราะ

เรื่องนั้นแน่ๆ เรื่องบ้าบอเมื่อหลายเดือนก่อนที่ยังคงวนเวียนหลอก

หลอนอยู่ในสมองของเธอไม่ไปไหน ทั้งที่เธอไม่เคยได้เจอไอ้ผูช้ายปาก

ปีจอที่ไม่รู้จกัชื่อคนนั้นอกีเลย ทว่า...

“คิ้วเข้มหนากำาลงัด ีจมกูโด่งที่ไม่มากจนเกนิไป ผวิสแีทนที่ไม่ใช่

ในแบบที่ฉนัชอบ แต่มนักด็ูไม่เลว ไหนจะสนักรามที่คมชดันั่น ทำาให้

เขาดแูม้นแมน” คนที่กำาลงัถ่ายทอดภาพความทรงจำาสะดดุกกึเมื่อรูต้วั

ว่ากำาลังพูดอะไรอยู่ “โอ๊ย...ย ละนี่ฉันจะบรรยายสรรพคุณไอ้บ้านั่น

ทำาไมเนี่ย”

ที่เธอบรรยายได้เป็นฉากก็คงไม่แปลก เพราะภาพของผู้ชาย 

คนนั้นยงัวนเวยีนอยูใ่นหวัเธอยิ่งกว่าเจ้ากรรมนายเวร ไม่ใช่แค่รปูร่าง

หน้าตาของเขานะ ทั้งท่าทาง นำ้าเสยีง หรอืแม้แต่รอยยิ้มเย้ยหยนันั้น 

เธอกย็งัจำาได้ดี

‘เมื่อคืนเธอก็ได้ฉันเป็นผัวแล้วนี่ บรรลัยหรือบรรเจิดก็น่าจะรู้ด ี

เช้ามาทำาเป็นสะดดีสะดิ้ง’

หึ! ส่วนที่ตราตรึง ฝังลึกอยู่ในแกนสมองมากที่สุดก็คงไม่พ้น 

ทกุคำาพูดเชอืดเฉอืนของเขานั่นละ

“เป็นผวับ้าอะไร ฉนัจำาไม่ได้เลยซกันดิ!”

สดุท้ายวนันั้นเธอกไ็ม่ได้เล่าเรื่องอบัอายนี้ให้ใครฟัง เพราะตอน

ที่พมิพ์ขวญัโทร. กลบัมา เธอกไ็ม่อยากจะนกึถงึมนัอกีแล้ว ตั้งใจว่าจะ
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ลืมให้มันหายไปจากเมโมรีในสมอง และถ้ายิ่งไปเล่าให้เพื่อนฟังก็คง

ไม่ต่างอะไรกับการไปฝากเรื่องนี้เอาไว้ในเมโมรีความจำาของเพื่อน 

ด้วย ถ้าเธอลบความจำาไปแล้ว แต่เพื่อนยังไม่ได้ลบมันไปไหน มันก็

คงจะตามหลอกหลอนเธอไม่จบไม่สิ้น พอคิดได้อย่างนั้นมุกมณีจึง

ตดัสนิใจเกบ็เรื่องนี้เป็นความลบั  

แต่ไหง...เรื่องกลับไม่ได้เลือนไปจากความทรงจำาของเธอเลย 

สกันดิ

และก็เพราะว่าความอับอายนี้ยังตามหลอกหลอนเธอนั่นละ 

บรรณาธกิารบรหิารแถวหน้าอย่างเธอถงึไม่ค่อยจะมสีมาธทิำางาน จน

เผลอปล่อยคอลัมน์นั้นออกไปวางแผงจนได้ ไม่ได้อยากจะเอาความ

ผิดของตัวเองไปโทษคนอื่นหรอกนะ แต่พอคิดถึงเรื่องนั้นแล้วก็อด 

ไม่ได้จรงิๆ

“พอๆ ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งคดิซำ้าไปซำ้ามาถงึเรื่องนี้นะยาย

มกุมณ ีพี่ปลารอแกอยู่ จดัการปัญหาตรงหน้าก่อน”

หลงัจากสิ้นประโยคเรยีกสตติวัเอง สาวร่างบางกล็งจากรถ ก้าว

ฉบัๆ ตรงไปยงัห้องทำางานของคนที่เธอต้องมาพบ มกุมณมีกัจะเรยีก

สายตาจากทกุคนที่เธอเดนิผ่านได้เสมอ อาจด้วยเพราะท่าทางที่ดสูง่า 

หรอือาจเป็นเพราะเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ อย่างเช่นวนันี้ ชดุเดรสนำ้าเงนิ

เข้ารูปที่สวมทับด้วยเสื้อสูทสีดำาแบบทันสมัยเพิ่มความน่าเชื่อถือให ้

ผู้สวมใส่ แต่ก็ไม่ดูล้าสมัยเกินไปสำาหรับบรรณาธิการบริหารนิตยสาร

บนัเทงิยอดทะลฟุ้าอย่างเธอ

มุกมณีเดินมาหยุดที่หน้าห้องของปารินี บอสใหญ่เจ้าของ

นิตยสาร อันที่จริงปารินีคือรุ่นพี่สมัยเรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ หลัง

จากจบการศกึษา ปารนิกีก็ลบัมาเปิดนติยสารบนัเทงิ แซ่บโซไซ ก่อน

ที่จะเรยีกให้มกุมณมีาช่วยในตำาแหน่งรองบรรณาธกิารบรหิารหลงัจาก

เรียนจบปริญญาโท ทว่าหลังจากทำาอยู่ไม่กี่ปีปารินีก็แต่งงาน และ
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อยากจะทุ่มเวลาให้ครอบครวัมากกว่า เธอจงึเลื่อนตำาแหน่งให้มกุมณี

มารบัหน้าที่บรรณาธกิารบรหิารแทน ส่วนตวัเธอกข็ึ้นเป็นบอสใหญ่ที่

จะเข้าออฟฟิศต่อเมื่อมงีานสำาคญั...อย่างเช่นวนันี้นี่ไง

คนที่รู้ตัวว่ามีสึนามิลูกใหญ่รออยู่ตรงหน้าสูดลมหายใจเข้าลึก

เตม็ปอดเพื่อเรยีกกำาลงัใจ ก่อนจะค่อยๆ ผลกัประตหู้องทำางานส่วนตวั

ของปารนิทีี่นานๆ จะได้เปิดท ีแต่เปิดทไีร...กน็รกขนาดย่อมนั่นละ

“นั่งส”ิ เสยีงเอ่ยทกัคนที่เพิ่งมาถงึเยยีบเยน็ยิ่งกว่าแอร์ในห้อง

มกุมณพียายามไม่แสดงอาการใดๆ ออกทางสหีน้า แม้ว่าใจเธอ

จะหวั่นอยู่ไม่น้อย ใบหน้าไร้อารมณ์ของปารินีที่กำาลังมองดูหน้า

นติยสารฉบบันั้นทำาให้เหงื่อเริ่มซมึออกจากมอืของคนรอโดนเชือด

“มกุคงรู้นะ ว่าที่พี่ต้องเข้าออฟฟิศวนันี้เพราะเรื่องอะไร”

คนถูกถามลอบกลนืนำ้าลายอกึใหญ่ ก่อนคนถามจะเลื่อนสายตา

จากหนงัสอืขึ้นมาประสาน 

“เอ่อ...” มกุมณอียากจะหยดุหายใจไปตรงนี้ สายตาของปารนิี

ที่มองมานั้นไร้ซึ่งความปรานใีดๆ “มกุขอโทษค่ะพี่ปลา มกุไม่คดิว่ามนั

จะเป็นเรื่อง”

“ไปเปิดประเด็นว่าเขาศัลยกรรมทั้งหน้าเนี่ยนะจะไม่เป็นเรื่อง! 

มกุกรู้็ เรื่องแบบนี้ถ้ามนัไม่มกีอสซปิในอนิเทอร์เนต็มาก่อน เรากไ็ม่ควร

เอามาเล่นตรงๆ มนัเสี่ยงที่จะถูกฟ้อง”

คนถูกดุสะดุ้งจนตัวไหวที่สาวรุ่นพี่ขึ้นเสียงใส่ อันที่จริงเวลาที่

เธอทำางานได้ดี ปารนิกีจ็ะชมไม่ขาดปาก ให้รางวลัเธอกบัคนอื่นๆ ใน

ทมีเสมอ แต่ถ้าเมื่อไรที่เกดิข้อผดิพลาดใหญ่หลวงแบบนี้ขึ้นมา พี่ปลา

ของเธอกไ็ม่ไว้หน้าใครเหมอืนกนั

“เอ่อ...แล้วฝ่ายนั้นเขาจะ...”

“ฟ้องส ิฟ้องแน่ แค่ตอนนี้เขายงัไม่ได้ฟ้อง”

มกุมณฟีังแล้วกำาหมดัแน่น มนัเป็นเพราะเธอ เพราะความผดิ
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ของเธอแท้ๆ ที่กำาลังจะทำาให้ชื่อเสียงที่สั่งสมมาหลายปีของนิตยสาร

เสยีหาย ไม่อยากจะคดิถงึค่าปรบัหลกัล้านที่ปารนิจีะต้องเสยีอกี

“มกุขอโทษจรงิๆ ค่ะพี่ปลา” สาวรุ่นน้องว่าเสยีงแผ่ว “แล้วเรา

จะทำายงัไงกนัดคีะพี่ปลา เราทำาได้แค่รอเหรอคะ”  

ปารินีมองสบตาที่ฉายแววรู้สึกผิดของคนตรงหน้าแล้วก็ถอน

หายใจ เธอยอมรับว่าเธอโกรธไม่น้อยที่รู้เรื่องจากสายข่าววงในว่า

นติยสารของเธอกำาลงัจะถกูฟ้อง แต่พอเหน็หน้าสาวรุ่นน้องที่รบัภาระ

เป็นหวัเรอืใหญ่แทนเธอแล้วกอ็ดสงสารไม่ได้ และเธอกเ็ข้าใจดว่ีาเวลา

มายืนตรงจุดนี้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นใครก็มีความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องได้ 

ทั้งนั้น

“พี่คดิมาทั้งคนืแล้วนะมกุ ทางที่ดทีี่สดุที่เราควรจะทำาตอนนี้คอื

ส่งทนายไปไกล่เกลี่ย”

“ถ้าอย่างนั้นมุกจะแจ้งเรื่องไปที่ฝ่ายกฎหมายนะคะ” แน่นอน

ว่าคนก่อเรื่องรบีออกตวัรบัผดิชอบทนัท ีทว่าหญงิสาวอกีคนกลบัสกดั

เอาไว้ก่อน

“ไม่ต้องหรอก เพราะว่างานนี้เราจะพลาดไม่ได้ พี่จะไม่ใช้ทนาย

ของเรา” 

มุกมณีฟังแล้วขมวดคิ้ว ก่อนจะคล้องผมประบ่าของเธอขึ้น 

ทดัหูราวกบัไม่อยากให้อะไรมาขดัขวางการได้ยนิของเธอ

“พี่ตดิต่อทนายข้างนอกมาแล้ว เป็นคนที่เพื่อนพี่แนะนำามา เขา

เคยไกล่เกลี่ยปัญหาธรุกจิสำาเรจ็มาแล้วหลายคด ีใช้คนมปีระสบการณ์ 

เพราะงานนี้เราจะพลาดไม่ได้เดด็ขาด”

บรรณาธกิารสาวพยกัหน้าอย่างเหน็ด้วย แล้วกเ็ป็นจงัหวะเดยีว

กบัที่เสยีงเคาะประตูห้องดงัขึ้นพอดี

“เข้ามา”

มุกมณีหันมองไปที่ประตู และคนที่โผล่เข้ามาหลังคำาอนุญาต
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ของปารนิกีไ็ม่ใช่ใครที่ไหน ตลุยา เลขาฯ สาวแว่นหนาเตอะของมกุ- 

มณนีั่นละ 

“พี่ปลาคะ คณุทนายความที่นดัเอาไว้มาถงึแล้วค่ะ”

คนรบัสารระบายยิ้มนดิๆ พยกัหน้าอย่างพอใจ “เชญิเขาเข้ามา

เลย”

มุกมณีผลักประตูห้องทำางานของตัวเองเข้ามาแล้วปล่อย

ให้มันเหวี่ยงกลับไปปิดเองโดยไม่สนใจว่ามันจะกระแทกใส่ใครที่เดิน

ตามมาหรือไม่ เพราะตอนนี้เธอไม่มีอารมณ์จะสนใจเรื่องอะไรทั้งนั้น 

นอกจากความมาคทุี่วิ่งพล่านไปทั่วร่าง 

ที่เธอบอกว่าห้องทำางานของปารินีคือนรก...ไม่ผิดเลยสักนิด 

เพราะว่านอกจากเธอจะลงนรกมาหมาดๆ แล้ว เธอยังได้เจอกับ...

มจัจรุาชด้วย

“อะแฮ่ม สวสัดคีรบั คณุมกุมณ ีนารรีศัมิ์ ยนิดทีี่ได้รู้จกัอย่าง

เป็นทางการอกีครั้ง” คนที่กำาลงัเดนิตามหลงัเธอมาว่าขึ้นทนัททีี่ทั้งสอง

ก้าวพ้นประตูเข้ามายงัห้องทำางานของเจ้าของชื่อ

มกุมณเีหยยีดรมิฝีปากด้วยความรู้สกึที่ยากจะหาคำาบรรยายได้ 

ก่อนจะกลอกตาซำ้า แล้วพ่นลมหายใจอย่างเซง็ๆ

“ทั่วฟ้าเมืองไทยมีทนายตั้งมากตั้งมาย นี่ฉันมาตกหลุมดำาได้ 

ยงัไงเนี่ย” เธอว่าพร้อมกบัหนักลบัไปมองคนข้างหลงั แล้วสหีน้ากวน

บาทาอย่างที่สุดนั้นแทบจะทำาให้เธอห้ามตัวเองไม่ให้ตรงเข้าไปกรี๊ด 

ใส่หน้าเขาไม่ไหว

“อะไรกนั...หลมุดงหลมุดำาอะไร การที่เราสองคนโคจรมาพบกนั

ได้อกีครั้งในฐานะใหม่ ต้องถอืว่าเป็นนมิติหมายที่ดสี”ิ

บรรณาธกิารสาวมองท่าทางเป็นต่อของคนตรงหน้า แน่ส ิมนัก็

เป็นนิมิตหมายอันดีของเขา เพราะฐานะใหม่ของการโคจรมาเจอกัน
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ในครั้งนี้คอื การที่มเีขาเป็นทนายความผู้เลื่องชื่อ และกำาลงัเป็นความ

หวงัเดยีวที่จะช่วยรกัษาชื่อเสยีงของนติยสารของเธอไว้ ส่วนฐานะของ

เธอน่ะเหรอ ผู้กระทำาความผดิที่ต้องเว้าวอน เกาะแข้ง เลยีขาให้เขา

ยอมช่วยให้พ้นผดิน่ะสิ

‘นี่คณุทนายความชนิกฤต เป็นที่ปรกึษาด้านกฎหมายของบรษิทั

ดเีอสพ ีแต่พี่ตดิต่อขอให้เขามาช่วยเคสของเราเป็นกรณพีเิศษ เลยอาจ

จะทำาให้มเีวลาให้กบังานของเราจำากดั เพราะฉะนั้นมกุจะต้องเป็นคน

ช่วยดูแลคณุทนายในเรื่องเอกสารข้อมูลที่จำาเป็น แล้วกต็ดิตามความ

คบืหน้าด้วย’

มุกมณีคิดถึงคำามอบหมายงานจากปารินีเมื่อยี่สิบนาทีก่อน ที่

ฟังแล้วอยากจะฮาราครี ีคว้านท้องตวัเองให้ตายไปตรงนั้น ไม่เคยรู้มา

ก่อนจนวนันี้ว่าที่ผ่านมาเธอเข้าวดัน้อยไป ศลีถงึเสมอกบัไอ้คนพรรค์นี้

จนต้องวนกลบัมาเจอกนัอกีครั้งจนได้ 

ครั้งที่แล้วเจอกันในฐานะผัวเมียข้ามคืนว่านรกสุดๆ แล้ว เจอ

กันครั้งนี้เธอยังต้องมาตกอยู่ในสภาพที่ต้องยอมเขาทุกเรื่องอีก เรียก

ว่าชวีติบดัซบเลยกว็่าได้

ห!ึ กราฟชวีติไอ้มกุ นาซาค้นพบกาแลก็ซใีหม่ยงัไม่พกีเท่านี้เลย

ชนิกฤตมองหญงิสาวในชดุเดรสเข้ารูปที่เขาแอบยอมรบัในใจว่า

เธอมเีซนส์ในการเลอืกเสื้อผ้าที่ดไีม่น้อย เพราะชดุนั้นดดูมีากๆ เมื่ออยู่

บนเรือนร่างของเธอ งานใหม่ของเขาในครั้งนี้ อันที่จริงเขาก็ตกใจไม่

น้อยเมื่อเปิดประตหู้องทำางานของปารนิเีข้าไปแล้วเหน็มกุมณนีั่งอยูใ่น

นั้นด้วย แล้วยิ่งพอได้รู้ว่าเขากับเธอต้องทำางานร่วมกัน เขาก็ตื่นเต้น

อย่างบอกไม่ถูก มนัคงเป็นเพราะความรูส้กึ ‘แพ้’ ที่ตดิค้างมาจากครั้ง

ที่แล้วละมั้ง พอรู้ว่ามโีอกาสได้เอาคนื ใจเลยฮกึเหมิ อยากจะเริ่มงาน

นี้เร็วๆ เพราะนอกจากเรื่องงานแล้ว เขาคงได้ลับฝีปากกับเธอจนมัน

หยดแน่ๆ



26   บุพเพร้อยร้าย

“ผมชื่อชนิกฤต จะเรยีกสั้นๆ ว่า...ชนิ เฉยๆ กไ็ด้นะครบั เผื่อเรา

จะทำางานด้วยกนัง่ายขึ้น”

มกุมณรีวบแขนขึ้นกอดอก “ฉนัยนิดทีี่จะเรยีกว่า ชนิ-นะ-กฤต 

ไม่ต้องมาชงมาชนิ ไม่อยากสนทิด้วย”

“กแ็ล้วแต่” คนถูกปฏเิสธยกัไหล่ยิ้มๆ

เหน็ไหม บอกแล้วว่าได้ลบัฝีปากกนัมนัแน่

ทนายหนุม่สาวเท้าเข้าไปหาหญงิสาวที่ยนือยูข้่างโต๊ะทำางานของ

เธอ “ถ้าอย่างนั้นกเ็ข้าเรื่องเลยแล้วกนั ผมจะไปไกล่เกลี่ยเรื่องนี้กบัคณุ

โสภติาให้คณุก่อน”

“ฉนัจะไปด้วย” มกุมณแีทรกขึ้นทนัควนั 

อกีฝ่ายกส็กดัไว้อย่างรวดเรว็ “ปากอย่างคณุไม่ควรไป”

“นี่ ถ้าปากอย่างฉนัไม่ควรไป ปากอย่างคณุกส็มควรถูกฝังดนิ!”

ชนิกฤตพงิสะโพกกบัโต๊ะทำางานของคู่สนทนา ชำาเลอืงมองเธอ

ที่ยืนห่างออกไปไม่มาก อดคิดย้อนไปไม่ได้ว่าชีวิตนี้เคยมีผู ้หญิง 

คนไหนต่อปากต่อคำากับเขาได้ขนาดนี้ไหม ยิ่งนึกย้อนไปถึงประโยค

สดุท้ายที่เธอทิ้งเอาไว้ให้เขาในวนันั้น ความรูส้กึที่ว่า ‘แพ้ไม่ได้’ ยิ่งพวย

พุ่งขึ้นในใจ

‘ไอ้จ้อยกระจริดิ เกบ็ไว้นั่งดงึเล่นที่บ้านเหอะไป๊!’

กระจริดิเหรอ? เกบ็ไว้ดงึเล่นที่บ้านเหรอ?

วนันั้นเธอพูดเหมอืนว่าเขาไม่มนีำ้ายา วนันี้แหละ เธอจะต้องได้

รู้ว่า...นำ้ายาของเขามนัตราตรงึ ลกึซึ้ง และฝังแน่นแค่ไหน

“ผมจะบอกอะไรให้นะคณุมกุมณ ีทนายอย่างผมใช้สมองและ

วาทศลิป์” คนพูดกระตกุยิ้มให้หญงิสาว “ปล่อยให้มนัเป็นหน้าที่ของ

ผมเถอะ แล้วผมจะทำาให้คุณรู้ว่าลีลาการใช้ปากของผมมันสุดยอด 

แค่ไหน” ชายร่างสงูว่าพลางเดนิเข้าไปหา ย่นระยะห่างระหว่างเขากบัคน

ฟัง  “ไว้ใจผมเถอะ จรงิๆ คณุเองกน็่าจะรู้นะว่าผมใช้...ปาก...ได้เยี่ยม
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ยอด...ใช่ไหม” แค่คำาพดูอาจจะยงัไม่พอ ชนิกฤตแกล้งเลยีรมิฝีปากยั่ว

โมโหคนตรงหน้าซำ้า 

มกุมณมีองท่าทางนั้นแล้วอยากจะหามดีมาแทงเขาสกัร้อยแผล 

แต่ว่าไม่ต้อง...เธอมวีธิทีี่ดกีว่านั้น

“เฮ้อ...ที่คณุใช้ปากได้เก่งมนักค็งไม่แปลก กเ็พราะว่าส่วนอื่น...” 

หญงิสาวกดสายตาลงมองส่วนล่างของเขาอย่างจงใจ แล้วว่าต่อด้วย

เสยีงกลั้วหวัเราะ “...มนังอกง่อย มนัต้อยติ่ง มนัสงบนิ่ง มนัไร้ประสทิธ-ิ

ภาพน่ะส”ิ

คนฟังที่คิดว่าตัวเองเป็นต่อถึงกับหน้าชาขึ้นมาฉับพลัน เผลอ

ก้าวถอยหลงั ถอนกำาลงัมาตั้งรบัโดยไม่รูต้วั เริ่มคดิว่าบางทเีขาอาจจะ

ประเมนิคู่ต่อสู้ตำ่าเกนิไป 

ชินกฤตไม่ว่าต่อแล้วเบี่ยงประเด็นไปที่งาน เขายื่นนามบัตรให้

บรรณาธกิารสาว

“นี่นามบตัรผม ช่วยส่งรายละเอยีดให้ผมทางอเีมลด้วย ทั้งหน้า

คอลมัน์นั้น วนัที่ แล้วกแ็หล่งข้อมูลของคณุด้วย”

มุกมณีรับนามบัตรมาพร้อมกับยกยิ้มมุมปากอย่างลำาพองใจ 

มั่นใจว่าศกึเมื่อครูน่ี้จบลงด้วยการที่เธอเป็นผูช้นะ หญงิสาวก้มลงอ่าน

ชื่อบนนามบตัร

‘ชนิกฤต เกยีรตศิลิา’ ตำาแหน่งน่ะเหรอ คู่ปรบัไร้นำ้ายาของเธอ

ไงล่ะ

“ค่ะ แล้วฉนัจะส่งให้”

“ถ้าอย่างนั้นผมขอตวัก่อน เดี๋ยวต้องเข้าบรษิทัต่อ” คูป่รบัหนุม่

ว่าแล้วเดนิตรงไปยงัทางออก ทว่าทนัททีี่หญงิสาวคล้อยหลงักำาลงัจะ

เดนิไปนั่งที่เก้าอี้...

“อ้อ แล้วเรื่องที่เราสองคนโคจรมาเจอกนัอกีครั้ง” นำ้าเสยีงระรื่น

จนเกินเหตุของเขาทำาให้เธอต้องหันหลังกลับไปมอง “คุณจะเรียกว่า
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พรหมลขิติ หรอืว่าบพุเพกแ็ล้วแต่ชอบนะ ผมให้คณุเลอืก”

มกุมณกีำาหมดัสองข้างแน่น ก่อนจะตะโกนไล่หลงัเขา “ฉนัเรยีก

ว่าชดใช้กรรมย่ะ”

ถ้าใครคดิว่าการทีเ่ธอต้องกลบัมาเจอผู้ชายทีส่ร้างราคใีน

ชวีติของเธออกีครั้งในฐานะเบี้ยล่างคอืความอปัยศสงูสดุในชวีติมกุมณี

แล้วละก ็ขอให้จูนสตแิล้วคดิใหม่ เพราะจากที่ตอนแรกเธอตั้งใจว่าจะ

ปิดเรื่องคนืนั้น รวมไปถงึเรื่องงานที่ต้องทำาร่วมกบัเขาไว้เป็นความลบั

ไม่ให้เพื่อนรู้ แต่พอข้ามวันเท่านั้นละ ความตั้งใจของเธอก็พังครืนลง

อย่างไม่มชีิ้นดี

ทำาไมน่ะเหรอ กเ็พราะเกลด็ดาว เพื่อนสาวที่เพิ่งจะแต่งงานกบั

สามไีปได้ยงัไม่ถงึปีดนัมขี่าวเมาท์ในอนิเทอร์เนต็ว่าเป็นมอืที่สาม ฉก

สามีมาจากคนรักเก่าของเขา แถมยังรับเงินหลักล้านจากน้องชาย

ฝาแฝดของสามเีป็นค่าตอบแทนอกีต่างหาก เรื่องชลุมนุจงึเกดิขึ้นแทรก

อย่างไม่ทันได้ตั้งตัว และกว่าจะเคลียร์ปัญหาทุกอย่างได้ แก๊งชะนี

คณุภาพที่น่ารกักด็นัรู้ความลบัสดุยอดของเธอเสยีแล้ว

“เรื่องไอ้ดาวจบไปแล้ว แฮปปีเอนดงิดงีาม ตอนนี้ตาแกเล่ามา

ได้แล้วว่าแกกบัคณุชนิกฤตไปรูจ้กัมกัจี่ สนทิสนมกนัได้ยงัไง ตอนไหน 

เมื่อไหร่ และอย่างไร แถลงไขมาค่ะ” เสยีงที่ดงัขึ้นเปิดวาระการรวมตวั

กันของพวกเธอในวันนี้ก็ไม่ใช่ของใครที่ไหน ลิลลี่ สาวหมวยว่างงาน 

ผู้มีความเร็วในการประมวลผลของสมองเท่ากับศูนย์ แต่ถ้าเป็นเรื่อง

ชาวบ้านละก.็..ปรอทเรยีกพี่ ชะนสีายเผอืกยงัยอมซูฮกเลยละ

คนถูกถามถอนหายใจอย่างเซง็ๆ “เอาจรงิๆ กย็งัไม่ได้สนทิกนั

หรอก กอ็ย่างที่บอก ฉนักบัเขากแ็ค่ต้องทำางานร่วมกนัน่ะ”

เพื่อนทั้งสามที่นั่งอยู่กันคนละมุมบนโซฟามองมาที่เธอเป็น 

ตาเดียว และแน่นอนว่าสายตาที่ส่งมานั้นไม่ได้มีใครเชื่อในสิ่งที่เธอ 
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พูดเลย

วันนี้คือหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เกล็ดดาวเคลียร์ปัญหาโลกแตก

กับสามีของเธอเสร็จ และมันก็เป็นเพราะเมื่อตอนเกิดเรื่องเกล็ดดาว

หนีนักข่าวมากบดานที่คอนโดของมุกมณี และชินกฤต ผู้รับหน้าที่

ดำาเนนิการด้านกฎหมายของฝั่งสามดีนัโทร. มาบอกให้เธอดูแลเกลด็-

ดาวให้ดี อย่าเพิ่งให้กลับบ้าน พอมุกมณีบอกเรื่องนี้กับเพื่อนเท่านั้น

ละ ทกุคนต่างกส็งสยัในความสมัพนัธ์ของเธอกบัทนายชนิขึ้นมาทนัที

“ทำางานร่วมกนั? มนังานอะไรที่ทำาให้ บก. บห. อย่างแกถูกดูด

ให้มาเจอกบัทนายความได้ไม่ทราบ” พมิพ์ขวญัที่นั่งถดัจากลลิลี่ว่าขึ้น

บ้าง คงไม่ต้องบอกซำ้าใช่ไหมว่าทั้งนำ้าเสียงและหน้าตาไม่ได้เชื่อที่ 

มกุมณพีูดเลยสกันดิ

“จะงานอะไรอีกล่ะ ก็ที่ฉันเคยบอกแกว่าแม่โสภิตา ดาราเบ้า

หน้าเปลี่ยนคนนั้นจ่อจะฟ้องนิตยสารฉันที่ดันไปแฉนางนั่นไง แล้ว 

พี่ปลาเขาก็ดั๊นเลือกอีตาชินกฤตนี่แหละให้ไปช่วยเจรจา มันก็เลยทำา 

ให้ฉนัต้องมาเจอกบัเขานี่ไงล่ะ”

เกล็ดดาวที่นั่งเหยียดขายาวอยู่ที่โซฟาด้านหนึ่งชำาเลืองมอง

สบตากับเพื่อนอีกสองคนที่เหลือ แม้ว่าสิ่งที่คนตกเป็นจำาเลยบอกจะ

ฟังดูสมเหตุสมผลก็ตาม ทว่าอีกสามสาวที่ฟังอยู่ก็ยังได้กลิ่นแปลกๆ 

เหมอืนมอีะไรปิดบงัไว้อยู่ดี

“อันนั้นก็เรื่องนึง แต่ฉันดูจากสีหน้าแกตอนพูดถึงเขา สายตา

ล่อกแล่กแบบนี้ ฉันว่ามันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่มากกว่านั้น

แน่ๆ”

“ใช่ๆ ฉนัเหน็ด้วยกบัไอ้ดาว” พมิพ์ขวญัรบีพยกัหน้าสำาทบั แล้ว

เสยีงลลิลี่กต็ามมา

“ไอ้มุก ฉันเคยบอกแกแล้วนะว่าแกโกหกคนอื่นได้ แต่โกหก

เพื่อนที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาสิบกว่าปีอย่างพวกฉันไม่ได้! แกปิดไม่
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มดิหรอก ว่ามา!”

สิ้นประโยคของลลิลี่ที่มาพร้อมกบัการฟาดมอืลงบนโซฟาอย่าง

ข่มขู ่เพื่อนทั้งสามกส่็งสายตากดดนั ซึ่งมกุมณมีองแล้วรูส้กึเหมอืนถกู

เรียกร ้องหาความสำาคัญของความเป็นเพื่อนอย่างไรอย่างนั้น 

บรรณาธิการสาวเบือนหน้าหนีแล้วลอบถอนหายใจ ไม่รู ้ทำาไมยิ่ง

พยายามจะปิดเท่าไร เพื่อนยิ่งรู ้ความผิดปกติของเธอมากเท่านั้น 

สุดท้ายมุกมณีก็ต้องยอมกลั้นใจเล่าเรื่องเช้าของวันมหาประลัยที่เธอ

ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเมื่อคนืได้...โจ๊ะพรมึๆ กบัผู้ชายแปลกหน้า แต่ยงั

ไม่ทนัจะได้บอกว่าเธอจำาที่มาที่ไปไม่ค่อยได้ เสยีงของหนึ่งในคนฟังก็

โพล่งแทรกขึ้นมาก่อน

“หา?! มอีะไรกนัแล้ว!”

“แกจะเสยีงดงัทำาไมเนี่ยไอ้ดาว” คนที่มอีะไรไปแล้วปรามเพื่อน 

ทว่าคนถูกปรามกลบัรวบแขนขึ้นกอดอกแล้วเบ้ปากใส่

“ก็จะไม่ให้เสียงดังได้ยังไง แกกับคุณชินมีอะไรกันในคืนวัน

แต่งงานของฉนั ในขณะที่ฉนั...” คำาพดูของเกลด็ดาวขาดห้วงเมื่อภาพ

คืนแต่งงานของเธอตัดเข้าแทรก เธอกับสามีนอนคนละมุมห้องยังไม่

พอ เขายังเอาผ้าเช็ดตัวมากั้นแบ่งเขตราวกับว่าเธอเป็นตัวเชื้อโรคอีก 

แล้วอย่างนี้จะไม่ให้เจ้าของงานโวยวายได้ยงัไง

“แหมมม แล้วทำาไมคืนนั้นแกไม่ปลำ้าเขาไปเลยล่ะ” มุกมณี

ประชดกลบั  

“คนืนั้นฉนัยงัไม่พร้อม แต่ตอนนี้...คดิไปคดิมากเ็สยีดาย คนืนั้น

เขาฮอตมาก ฉนัน่าจะ...”

“อบี้า!” สามสาวพร้อมใจกนัประสานเสยีงเพื่อสกดัภาพความ

เพ้อฝันของเกลด็ดาว สวตีหวานกบัสามจีนได้เจ้าเมด็ถั่วตวัน้อยเข้ามา

อยู่ในท้องคนหนึ่งแล้ว ยังจะมีหน้ามารำาลึกความหลังถึงคืนหลัง

แต่งงานให้สามสาวที่ยงัโสดต้องอจิฉาเล่นอกี
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“พอๆ กลบัมาที่เรื่องของไอ้มกุ ตกลงว่าแกกบัเขาไปจบัขากนั

ได้ยงัไง” พมิพ์ขวญัดงึประเดน็กลบัไปที่การจบัขา เอ่อ...หมายถงึศกึ

บนเตยีงของสองคนนั่นละ

“ใช่ๆ ไหนตอนแกได้ช่อดอกไม้ของไอ้ดาว แกบอกว่าเขาปาก

เสยีมากไง แล้วแกไปกนิเหล้ากบัเขาจนเมาปลิ้นขนาดนั้น...ได้เหรอ”

มุกมณีทำาหน้าเจื่อนๆ ย้ายสายตาจากพิมพ์ขวัญไปที่ลิลลี่

เจ้าของคำาถามล่าสดุ

“กต็อนที่ปาร์ตเีลกิแล้วฉนักลบัไปที่ลานจอดรถ กด็นัซวยเจอไอ้

ผูช้ายปากมอมคนนั้นอกี แถมนางยงัมาเรยีกหอมแดงสดุที่เลฟิของฉนั

ว่าหอยแดง แกคิดดูสิ จะให้ฉันยอมได้ยังไง ฉันก็ต้องทวงความ 

เป็นธรรมให้กับหอมแดงถูกไหม” ยิ่งเล่า อารมณ์คนยอมไม่ได้ก็ยิ่ง 

พลุ่งพล่าน

“มนักเ็ลยเป็นชนวนให้แกไปดวลเหล้ากบัเขา แล้วกเ็มาลามขึ้น

ไปถงึบนเตยีง?” เกลด็ดาวเอยีงคอถาม

“เอาจรงิๆ ไหมแก ตอนนั้นฉนัจำาไม่ได้”

“หา!? จำาไม่ได้!!!” อกีครั้งที่สามสาวประสานเสยีงกนัจนคนฟัง

ต้องปิดหู

“บ้า นี่ไม่ใช่ละครนะ คนเราจะเมาจนไม่รู้ตวั แล้วละเมอมอีะไร

กันได้เหรอแก” พิมพ์ขวัญว่าในสิ่งที่มุกมณีเองก็เคยคิด “เวลาจับขา

มันก็ต้องมีความรู้สึกปะ มันต้องมีแบบอู้อ้า อู้อ้า บุ๋งๆๆ สิ ใช่ไหม 

ไอ้ดาว”

คนที่ผ่านประสบการณ์บุง๋ๆๆ ที่เพื่อนว่าถงึกบัหน้าแดงกำ่าขึ้นมา

ฉบัพลนั “เอ่อ...แกก.็..มนักไ็ม่ขนาดนั้น”

ลิลลี่ที่ตามเพื่อนไม่ค่อยจะทันเกาแก้มยิกๆ ด้วยสีหน้าสงสัย 

“แกจะบอกว่ามันเป็นไปได้ที่ไอ้มุกจะละเมอจับขากับทนายชินกฤต 

ใช่ไหม”
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“อนันั้นมนักจ็ะแอดวานซ์ไปนดินงึ” เกลด็ดาวว่าไม่เตม็เสยีง

“มนัไม่ใช่ว่าฉนัไม่เคยคดิว่ามนัเป็นไปไม่ได้ แต่แกคดิดูนะ ฉนั

ตื่นขึ้นมาแบบเปลอืยตวัล่อนจ้อนอยู่บนเตยีงกบัไอ้บ้านั่น แกจะให้ฉนั

คดิยงัไง” มกุมณว่ีาถงึความหลงัแล้วพ่นลมหายใจทิ้ง คดิถงึเรื่องนี้ทไีร 

รู้สกึอยากจะไปโดดนำ้าตายทกุที

เกล็ดดาวฟังแล้วขบริมฝีปากอย่างใช้ความคิด “แต่ปกติเวลา

แกเมามากๆ แกก็ชอบแก้ผ้าอยู่แล้วนี่ แกอาจจะละเมอแก้เองเพราะ

คดิว่านอนอยู่ที่บ้านกไ็ด้”

“ฉันก็จะคิดแบบที่แกว่านะดาว ถ้าชุดชั้นในซิลิโคนของฉันมัน

ไม่ได้หล่นอยู่ข้างเตยีงอะแก๊!”

“แค่กาวไม่ด ีรเึปล่า” เสยีงเรยีบที่แทรกขึ้นพร้อมสหีน้าฉงนของ

ลิลลี่ทำาเอาเพื่อนทั้งวงเงียบกริบ แถมกลอกตาพร้อมกันโดยไม่ได้นัด

หมาย

“อีลี่ อีโลกงดงาม เลิกขี่ยูนิคอร์นวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์สักแป๊บ 

นะคะเพื่อน โอเค้?”  

อาหมวยประจำากลุ่มพยักหน้าให้มุกมณีพร้อมกับยิ้มเขินๆ ลง

จากหลงัยนูคิอร์น เอ๊ย! หยดุความคดิโลกสวยของเธอชั่วคราวตามคำา

สั่งเพื่อน

“แล้วกไ็ม่ใช่แค่สภาพของฉนักบัเขานะแก แต่คำาพดูจากปากเขา 

มนักบ็อกชดัว่าฉนักบัเขา...โอ๊ย...ไม่อยากขยายความ แถมที่เลวร้ายไป

กว่านั้นอตีานั่นมนัยงัหาว่าฉนันมเลก็เท่าฝา...” คนเล่ายั้งคำาพูดเอาไว้

ได้อย่างหวดุหวดิ อารมณ์โมโหที่ลกุโชนทำาเอามกุมณเีกอืบหลดุคำาพดู

สดุสะเทอืนใจนั้นออกไป เธอยอมให้เพื่อนรู้เรื่องบ้าบอนี้ได้ แต่เธอจะ

ไม่ยอมให้เพื่อนรู้ถงึความอบัอายจากคำาวจิารณ์ของอตีานั่นเดด็ขาด

“นมเล็กเท่าฝา...ฝาอะไร” เกล็ดดาวถามเมื่อจู่ๆ เพื่อนก็เงียบ

ไป 
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มุกมณีกลืนนำ้าลายอึกใหญ่ พยายามคุมเสียงให้ดูมีพิรุธน้อย

ที่สดุ “ฝา...ช”ี

“ฝาช!ี”

“ฝาช?ี” ลลิลี่ว่าขึ้นคนแรกหลงัจากการประสานเสยีงรอบที่สาม 

นำ้าเสยีงของเธอยงัระคนความตกตะลงึไม่หาย คนสงสยัยกสองมอืขึ้น

ทำาท่าขนาดฝาชใีนจนิตนาการของเธอ ก่อนจะหนัไปบอกกบัมกุมณว่ีา 

“ฝาช.ี..กใ็หญ่อยู่นะแก ทำาไมเขาบอกว่าเลก็”

คนถกูถามฟังแล้วอยากจะกลอกตาจนกว่าลกูตาจะกลบัเข้าไป

อยู่ข้างใน คดิผดิที่ไหน ว่าแล้วอลีี่ต้องขยี้ซำ้า สดุท้ายคนต้นเรื่องกต็ดัสนิ-

ใจกราบรอบวง ขอให้เพื่อนยตุวิาระการถกเถยีงเอาไว้เพยีงเท่านี้ เพราะ

ถ้าลงลกึกว่านี้อกีนดิเดยีวเธอคงทนไม่ไหว ต้องลงไปดิ้นตายที่พื้นแน่ๆ

นี่ละค่ะแก๊งชะนคีณุภาพ...คบัแก้วของมกุมณ ีที่รวมกนัทไีรเป็น

ต้องมเีรื่องไม่คาดฝันทกุที
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วนัหยดุสดุสปัดาห์ทีค่วรจะได้เป็นวนัพกัผ่อน แต่ไหงกลับ

ต้องมาทำาตวัไม่ต่างจากกรรมกรขนของ มกุมณก้ีาวเดนิอย่างทลุกัทเุล 

เอาสะโพกดนัประตหู้องของเธอให้เปิดออก ก่อนจะช่วยกนักบัสาวร่าง

บางอีกคนหนึ่งยกกล่องพลาสติกใบใหญ่ที่จับกันคนละด้านเข้ามา 

ในห้อง สองสาววางของในมือลงใกล้โซฟารับแขก ก่อนจะปาดเหงื่อ

เมด็โตที่เกาะพราวอยู่บนใบหน้า

“พลอย นี่แกจะมาอยู่กับฉันสี่เดือนหรือสี่ปีกันแน่ ขนของมา

เยอะขนาดเนี้ย” เจ้าของห้องที่มือข้างหนึ่งเท้าสะเอวว่าพลางใช้อีก 

มอืหนึ่งโบกลมเข้าหน้าให้คลายร้อนไปด้วย

พลอยมณีกวาดตามองกล่องพลาสติกสามสี่ใบของเธอแล้วยิ้ม

แป้นราวกบัภูมใิจ “โธ่พี่มกุ จะให้ทำาไงได้ล่ะ กเ็อชอาร์ของดเีอสพเีขา

บอกว่าไม่ต้องใส่ชุดนักศึกษามาฝึกงาน ให้ใส่ชุดที่ทำางานได้สะดวก

และกระฉบักระเฉงแทน พลอยกเ็ลยต้องขนเสื้อผ้ามาเยอะหน่อย”

คนฟังที่กำาลังกดเปิดเครื่องปรับอากาศหันกลับมามองน้องสาว

ในไส้แกมตำาหน ิ“ไปฝึกงานย่ะ ไม่ได้ไปเดนิแฟชั่น ใส่ซำ้าบ้างกไ็ด้มั้ง”

“พี่มกุก็...พลอยก็ไม่ได้ขนมาเยอะขนาดว่าจะไม่ใส่ซำา้ซะหน่อย 

แค่ขอสวยบ้าง ไหนๆ กเ็ข้ากรงุทั้งท”ี คนน้องว่ากลั้วหวัเราะแล้วเดนิ

3
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ไปทิ้งตวัลงบนโซฟา

พลอยมณ ีเป็นนกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมของมหาวทิยาลยั

รฐับาลย่านปรมิณฑล ซึ่งปกตเิรยีนจนแทบไม่มเีวลาได้ไปไหน พอเริ่ม

เข้าสู่ช่วงฝึกงานแล้วได้ย้ายเข้ามาอยู่กับพี่สาวที่คอนโดใจกลางเมือง

หน่อย ถงึกบัออกอาการตื่นเต้นจนเกนิเหตุ

“ทำาตัวเป็นบ้านนอกเข้ากรุงไปได้ เตรียมตัวซะเว่อร์เลย” มุก-

มณสี่ายหน้าอย่างหน่ายใจ จะเรยีนจบมหาวทิยาลยัอยู่แล้ว น้องสาว

คนเดียวของเธอยังดูเป็นเด็กอยู่เลย “แล้วนี่แกคิดยังไงไปฝึกงานที่ 

ดเีอสพ ี ไม่รู้เหรอว่าที่นั่นเขารบัคนเข้ายาก ถงึจะฝึกงานที่นั่นมาก่อน 

ก็ไม่ได้ช่วยอะไร แกน่าจะไปฝึกที่บริษัทอื่น เผื่อตอนสมัครงานจะได้

เข้าง่ายๆ”

“พี่มุกไม่รู้อะไร ใครๆ เขาก็อยากฝึกงานที่ดีเอสพีกันทั้งนั้น 

แหละ” คนน้องหนัหลงัไปหาคนพี่ที่รนินำ้าอยู่ที่เคาน์เตอร์ครวั เกยคาง

กบัพนกัพงิโซฟา ยิ้มละไมด้วยหน้าตาเพ้อฝัน “พี่มกุ...คณุธามอ้ะ เขา

หล่อแบบในนติยสารเลยไหม”

“นี่! แกอย่าไปยุ่งกบัเขานะ”

คนพี่เสียงแข็งกลับทันทีที่คำาถามของน้องสาวสิ้นสุด จะไม่ให้

เธอดกัคอไว้ก่อนได้อย่างไรกใ็นเมื่อ ‘คณุธาม’ ที่น้องสาวเธอกำาลงัพดู

ถงึคอื รองประธานบรษิทัดเีอสพ ีชายหนุม่ที่ใครๆ ในสงัคมกต่็างรูด้ว่ีา

เขาน่ะแคซาโนวาตวัพ่อขนาดไหน

“โธ่พี่มกุ เขาจะมาอะไรกบัพลอยเล่า พลอยกแ็ค่หาแรงจูงใจใน

การไปทำางานกเ็ท่านั้น มนักเ็หมอืนกบัที่พี่ชอบดูโอปปาหล่อๆ ในซรีสี์

เกาหลเีพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ชวีตินั่นแหละ”

“ไม่เหมือนย่ะ เพราะโอปปาของฉันเขาอยู่แค่ในซีรีส์ ฉันก็แค่

ชื่นชมเขาในนั้น ไม่ได้พาตวัเองไปอยู่ใกล้ๆ แบบแก”

“อ้าว ไม่ใช่พี่มุกหรอกเหรอที่เคยชวนพลอยไปตามหาโอปปา 
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ที่เกาหลน่ีะ” น้องสาวจอมกวนว่าแล้วกย็ิ้มแฉ่งให้พี่สาวตามไปอกีหนึ่ง

ท ี

ถ้าใครว่ามุกมณีคนพี่วาจาเด็ดแล้ว พลอยมณีคนน้องก็ยียวน

เดด็ไม่แพ้กนั

คนที่เคยตั้งปณิธานจะไปตามหาโอปปาที่เกาหลีถึงกับถอน

หายใจ ทำาไมชีวิตช่วงนี้ถึงได้พาคนต่อปากต่อคำามาอยู่รอบตัวเธอไป

หมด

“นี่พลอย ฉนัพูดจรงิๆ นะ สี่เดอืนที่แกไปฝึกงานที่ดเีอสพเีนี่ย 

แกไม่ควรสนใจผู้ชายคนไหนทั้งนั้น”

“แล้วพี่มุกจะให้พลอยสนใจตอนไหน พลอยไม่อยากโสดห้อย

คานจนจะสามสบิแบบพี่หรอกนะ”

คนโดนหาว่าห้อยคานเท้าสะเอวทันที พลันนึกถึงใครอีกคนที่

เคยหาว่าเธอจะหาสามไีม่ได้ขึ้นมา เธอเลยรบีแก้ตวั เอ๊ย! ไม่ใช่ รบี

ชี้แจงกบัน้องสาว แต่ในใจกน็กึว่ากำาลงับอกใครคนนั้นไปด้วย 

“ฉนัแค่เลอืกย่ะ แล้วกไ็ม่ได้ใกล้จะสามสบิด้วย อกีตั้งสองปี”

พลอยมณแีกล้งทำาปากยื่นเหมอืนกำาลงัครุน่คดิ “อมื...นั่นกแ็ปล

ว่าถ้าอกีสองปีพี่ยงัเลอืกไม่ได้ พี่คงต้องห้อยคานจรงิๆ แล้วละ”

“ไอ้พลอย!” 

คยุกบัน้องสาวตวัเองแท้ๆ ไม่รูท้ำาไมรูส้กึเหมอืนมอีตีาบ้านั่่นมา

สงิอยู่กลายๆ อย่างไรอย่างนั้นเลย

น้ิวเรียวขาวท่ีปลายน้ิวเคลือบเอาไว้ด้วยเล็บอะคริลิก

สชีมพูอ่อนประกายเพชรเคาะลงกบัโต๊ะสองสามครั้ง แล้วยกขึ้นเกี่ยว

ผมดำาสนิทยาวประบ่าขึ้นคล้องหู คิ้วสีเข้มที่ถูกปัดเอาไว้จนเรียงเส้น

สวยขมวดเข้าหากันอย่างใช้ความคิด ก่อนดวงตาคมจะตวัดขึ้นมอง

ร่างอวบที่นั่งอยู่ด้านซ้ายมอืของเธอ
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“พี่หวานหวานคะ คอลมัน์ที่มกุให้แก้ว่ายงัไงคะ”

“อ๋อ เรยีบร้อยแล้วค่ะ นี่ค่ะ พี่พรนิต์มาให้แล้ว”

มุกมณียื่นมือไปรับแฟ้มเอกสารที่ถูกส่งมาพร้อมกับกดยิ้มให้ 

คู่สนทนาอย่างพอใจ ก่อนดงึกระดาษสามสี่แผ่นที่สอดอยู่ข้างในออก

มาดู “ทกุคอลมัน์ส่งครบหมดแล้วใช่ไหม”

“ครบหมดเรียบร้อย ตามกำาหนดการของน้องมุกทุกอย่างเลย

ค่ะ”

“ดค่ีะ งั้นมกุขอคอลมัน์ที่เหลอืด้วยนะคะ โดยเฉพาะซบุซบิดารา 

มกุขอสแกนละเอยีดอกีท ีพรนิต์แล้วเอาไปให้มกุที่โต๊ะด้วย”

“ได้ค่ะ”

วรรณวร หรอื ‘หวานหวาน’ ชื่อใหม่ที่บรรณาธกิารบรหิารตั้งให้

เพื่อให้เข้ากบัความทนัสมยัของนติยสาร หวัหน้าฝ่ายคอลมัน์วยัสาม- 

สบิกลางๆ ยิ้มรบัอย่างหน้าชื่น โล่งใจที่การประชมุครั้งนี้ไม่โดนลงดาบ

เหมอืนคราวที่แล้วที่นกัเขยีนส่งต้นฉบบัคอลมัน์ไม่ครบตามกำาหนด

“โลเกชนัล่ะ ว่ายงัไงเดยีร์” หญงิสาวที่นั่งอยูห่วัโต๊ะหนัไปหาสาว

ร่างเลก็ที่นั่งถดัจากวรรณวร

“โลเกชนัคอนเฟิร์มเรยีบร้อยค่ะพี่มกุ เขาลอ็กเวลาและจะเคลยีร์

สถานที่เอาไว้ให้เราตามที่ขอไปค่ะ”

“ดมีากจ้ะ ฝากเชก็กบัทมีกล้องทมีไฟให้พี่อกีทดี้วยนะ วนัออก

กองเราจะได้ไม่พลาด”

“ได้ค่ะพี่มกุ เดี๋ยวถ้าคอนเฟิร์มแล้ว เดยีร์จะแจ้งไปที่ตุ๊กตาอกีที

นะคะ”

ดมสิาว่าแล้วเลื่อนสายตาไปหาตลุยา เลขานกุารแว่นหนาเตอะ

ของมกุมณทีี่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม

เมื่อตุลยาพยักหน้ารับพร้อมกับลงมือจดบันทึกการประชุม

แล้ว มกุมณจีงึย้ายไปที่หวัเรื่องต่อไป
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“สดุท้ายกส็ไตลสิต์ ว่าคอนเซปต์มาพอลล่า”

ทกุสายตาในห้องประชมุเลก็หนัไปหาชายเดยีวในห้อง อนัที่จรงิ

นอกจาก ‘พอล’ ที่เปลี่ยนชื่อเป็น ‘พอลล่า’ นั้นจะเป็นชายเดียวแล้ว 

ฟังจากชื่อก็คงไม่ต้องบอกหรอกมั้งว่าความเป็นชายก็เหลือน้อยลงไป

ตามชื่อนั่นละ 

ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดกลางถกูยกตั้งขึ้น บนนั้นมภีาพเสื้อผ้าแฟชั่น 

ภาพสไตล์การแต่งหน้า รวมไปถึงทรงผมที่จะถูกใช้ในการถ่ายแบบ 

หน้าปกของนติยสารแปะเอาไว้

“สำาหรับเซตนี้เราได้เสื้อผ้าจากมิลินซึ่งจะเป็นสไตล์เซ็กซี่ปน

หวานหน่อยๆ การแต่งหน้าก็เลยจะปรับให้มีกลิ่นอายของรันเวย์นิดๆ 

เพื่อความเป็นแฟ้ชั่น”

สาวหัวโต๊ะเอนตัวพิงพนักเก้าอี้ จับปากกาเล่นไปมาพลางเม้ม

ปากอย่างตั้งใจฟังเพื่อนสนิทที่กำาลังบรรยายอย่างออกรสออกชาต ิ

ก่อนจะว่าแทรกขึ้นพร้อมกับชี้ปากกาไปที่บอร์ด “เดี๋ยว เสื้อผ้าจาก 

มลินินี่คอลฯ ล่าสดุรเึปล่า”

คนถูกถามละสายตาจากบอร์ดแล้วหนัมายกัไหล่นดิๆ กรดียิ้ม

อย่างภาคภมูใิส่คนถาม “แน่นอนสคิะ สปรงิ/ซมัเมอร์ คอลเลก็ชนัของ

ปีนี้ ดไีซเนอร์คนเดยีวกบัจมัป์สูทตวันั้นของเพื่อนเลยค่ะ”

“ด ีว่าต่อ”

“ส่วนผมของนางแบบกจ็ะแบบในรปูนี้เลย อาจจะมกีารปรบัให้

เข้ากบัรูปหน้าของนางแบบอกีท”ี

บรรณาธกิารสาวพยกัหน้าอย่างพอใจ เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมของ

นางแบบที่ยายตุด๊เพื่อนรกัจดัการให้ ไม่เคยทำาให้เธอผดิหวงัเลยสกัครั้ง

“คอนเซปต์ทั้งหมดกป็ระมาณนี้ ซื้อไหมคะเพื่อนมกุ”

“ซื้อ”

และทนัททีี่คำาศกัดิ์สทิธิ์นี้ถูกเอ่ยขึ้นกลางโต๊ะ ทกุคนในที่ประชมุ
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ต่างสบตากนัพร้อมด้วยรอยยิ้มกว้างบนใบหน้า ก่อนบรรณาธกิารสาว

จะเบรกอารมณ์เอาไว้ แล้วให้ทกุคนแยกย้ายไปทำางานของตวัเอง “ไว้

รอหน้าบานทเีดยีวตอนเล่มวางแผงนะจ๊ะ ปิดประชมุจ้ะ”

มกุมณลีกุขึ้นยดืเส้นยดืสาย ก่อนจะเริ่มเกบ็ข้าวของของตวัเอง

เตรยีมกลบัห้องทำางาน 

พอลล่าที่จัดการตัวเองเรียบร้อยก่อนเดินเข้ามาหา เอนตัว

กระซิบกับเพื่อนสาวว่า “มิลินคอลฯ นี้ฉันใช้วิทยายุทธ์ไปสอยมาได้ 

รบัรองว่าเล่มของเดอืนหน้า ของทมีเราเลศิกว่าทมียายดารนิแน่นอน”

“บวกกบันางแบบที่ฉนัเลอืกเข้าไปด้วย”

“ปัง ปัง ปัง”

สองเพื่อนซี้หัวเราะคิกคักกันอย่างพอใจ เป็นเพราะนิตยสาร 

ของเธอวางแผนเดือนละสองครั้ง เมื่อก่อนตอนที่ปารินียังคงเป็น

บรรณาธิการบริหารของที่นี่ ทุกอย่างจะต้องขึ้นตรงกับปารินีคนเดียว

เท่านั้น แต่พอปารนิวีางมอื หนัมาคอยดูแลอยู่ห่างๆ เปลี่ยนให้มกุมณี

มารบัหน้าที่นี้แทนกจ็รงิ ทว่าอำานาจทั้งหมดกห็าได้ตกอยู่ที่มกุมณีคน

เดยีวไม่ ยงัมดีารนิที่รบัตำาแหน่งรองบรรณาธกิารบรหิารอกีคน ปารนิี

จงึแบ่งทมีที่จะดูแลนติยสารออกเป็นสองทมี

แม้มกุมณจีะรูด้ว่ีาการที่ปารนิทีำาแบบนี้กเ็พราะอยากให้เกดิการ

แข่งขนัในบรษิทั ซึ่งจะเป็นตวัผลกัดนัที่ดทีี่จะทำาให้ทั้งสองทมีทำาผลงาน

ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำาได้ แน่นอนว่าการทำางานโดยมีคู่แข่งอยู่ใกล้

ตวัแบบนี้สร้างความกดดนัให้หวัหน้าทมีอย่างมกุมณไีม่น้อย แต่ตลอด

สองปีที่ผ่านมาหลงัจากที่ปารนิวีางมอื เธอกท็ำาผลงานได้ดกีว่าทมีของ

ดารินมาตลอด เอ่อ...ไม่นับเรื่องความผิดพลาดทางเทคนิคที่กำาลังจะ

ถูกฟ้องครั้งนี้นะ เพราะฉะนั้นการที่ต้องแข่งกับทีมของดารินจึงไม่ใช่

ปัญหาใหญ่สำาหรับเธอเท่าไร ออกจะชอบด้วยซำ้า เพราะเหมือนได้

ท้าทายตวัเองในทกุๆ ครั้งของการเริ่มงานรอบใหม่ในแต่ละเดอืน
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“ตกลงคิวคุณเกล็ดดาวที่จะมาถ่ายให้เราเนี่ย แกเคลียร ์

เรียบร้อยแล้วนะ” เพื่อนชายใจหญิงร่างสูงโปร่งถามขึ้นขณะทั้งสอง

กำาลงัเดนิออกจากห้องประชมุเพื่อกลบัไปยงัห้องทำางาน

“แน่นอนสิ แกพูดอย่างกับไม่รู้ว่าฉันกับไอ้ดาวเนี่ยซี้กันขนาด

ไหน มนัรบังานแล้วไม่เคยเบี้ยว ณ จดุนี้นะ คนเดยีวที่จะทำาให้ไอ้ดาว

เบี้ยวงานเราได้คอืผวัมนัเท่านั้น” ว่าแล้วกก็ลอกตาอย่างหมั่นไส้คนที่

ตวัเองกำาลงัพดูถงึ “ตั้งแต่คนืดกีบัหมอธชัหลงัดรามาใหญ่เนี่ยนะ บอก

เลย...หลงผวัอย่างกบัโดนนำ้ามนัพราย”

“แต่หมอธชักน็่าหลงอยู่นะแก น่ากนิด้วย”

มุกมณีหันไปกดสายตาใส่พอลล่าที่กำาลังกรีดนิ้วทำาท่าซับ

นำ้าลายที่มมุปาก ตั้งท่าว่าจะแขวะกลบัเพื่อนเสยีหน่อย แต่ยงัไม่ทนัจะ

อ้าปาก เสยีงนกเสยีงกากด็งัแทรกเข้ามาเสยีก่อน

“โถๆๆ คดิจะเอาเพื่อนรกัมาขึ้นปกสร้างกระแสเหรอ พวกไร้ฝีมอื

กต็้องเกาะกระแสดรามาดงัอย่างงี้ละน้า”

สองเพื่อนซี้ที่คุยกันเพลินจนไม่ทันรู้ตัวว่ากำาลังเดินผ่านโซน

ทำางานของศัตรูอยู่หันสบตากัน ก่อนจะกดยิ้มมุมปากราวกับจะบอก

กนัเองว่ามเีรื่องสนกุให้บรหิารฝีปากแต่เช้าอกีแล้ว มกุมณเีอยีงศรีษะ

ให้สัญญาณ แล้วทั้งคู่ก็เดินตรงไปหาดาริน เจ้าของเสียงเมื่อครู่ที่ยืน

กอดอกเชดิหน้าอยู่

“ไม่ใช่กระแสดรามาดังจ้ะ เขาเรียกว่าดรามาฮอต แล้วก็มีแค่

คนฮอตๆ เท่านั้นนะที่จะเกาะกระแสนี้ได้ ส่วนพวกที่ฝีมอืไม่ถงึน่ะเหรอ 

อยากจะเกาะแค่ไหนกห็ลดุจ้ะ เขาเรยีกว่าคนละชั้นกนั”

มกุมณยีกัคิ้วตามไปให้อกีฝ่ายตบท้ายประโยคของพอลล่าอกีที

“เชอะ ดรามาฮอต คนฮอตๆ เหอะ วนัๆ กไ็ม่เหน็จะทำาไร นอกจาก

อปัไอจอีวดผวั” ดารนิว่าแล้วเหยยีดยิ้ม ก่อนจะปรายตาไปหาภทัราว ี

สไตลสิต์สาวรุ่นน้องที่ยนือยู่ข้างๆ 
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คนรบัช่วงต่อจงึว่าสำาทบั “เพิ่งจะมขี่าวหย่าออกไป กค็งอยาก

จะกลบข่าวมั้งคะพี่รนิ ววี่าว่านะคะ อกีไม่นานคงได้เตยีงหกั”

“เตยีงหกัเหรอ อมื...อนันั้นพี่เหน็ด้วยกบัวว่ีานะ” ว่าแล้วมกุมณี

กห็นัไปหาคูซ่ี้ของเธอ ตสีหีน้ากระตอืรอืร้นหน่อยๆ “พอลล่า สงสยัฉนั

ต้องเตรียมคอลัมน์ไว้เขียนข่าวไฮโซเกล็ดดาวเตียงหักแล้วละ ส่วน 

สาเหตนุ่ะเหรอ” คนพูดหนักลบัไปกรดียิ้มให้ภทัราว ี“...ผวัขย่มแรงไป

นสิน่ะ อุ๊ย! พูดแล้วกเ็ขนิแทนเพื่อน”

คนพูดกบัคู่ซี้ยกมอืขึ้นป้องปาก หวัเราะคกิคกัอย่างเย้ยหยนั

“อ้อ ส่วนเรื่องอวดผัวเนี่ยจะบอกอะไรให้นะ การที่เราไปว่า 

คนอื่นอวดผัวมันเป็นการจัดการความอิจฉาของตัวเองที่ปลายเหต ุ 

ถ้าอยากแก้ที่ต้นเหต.ุ..หาผวันะจ๊ะ ลองดู ไปพอลล่า กลบัห้อง!”

ไม่รอให้ฝ่ายตรงข้ามได้มีโอกาสโต้ตอบ มุกมณีรีบสะบัดหน้า

แล้วเดนินำาออกไปก่อน พอลล่าเบ้ปากทิ้งท้ายพร้อมกบัยกัไหล่ตามไป

สมทบ ก่อนจะได้ยินเสียงจากคนเดินนำาดังขึ้นปิดท้ายสงครามขนาด

ย่อมครั้งนี้

“ชวีติไอ้มกุนี่มนัยุง่จรงิจริ๊ง งานกต้็องทำา กรรมกต้็องสร้าง พวก

ผเีจาะปากกต็้องคอยสั่งสอน บรหิารสมองแต่เช้าเลย”

แล้วกด็เูหมอืนว่าเรื่องที่จะต้องบรหิารสมองของมกุมณยีงัไม่จบ 

เพราะทันทีที่เธอเดินมาถึงหน้าห้องทำางาน และกำาลังจะเปิดประตู

เข้าไป ตลุยา เลขาฯ หน้าห้องที่กลบัมาถงึที่โต๊ะก่อนกว็่าขึ้น

“พี่มกุคะ คณุทนายชนิกฤตมารอพบอยู่ที่ห้องรบัรองเลก็ค่ะ”

มกุมณกีลอกตาใส่ประตูห้อง ก่อนพอลล่าที่เดนิตามหลงัมาจะ

วางมือบนไหล่เธอพร้อมกับให้กำาลังใจด้วยคำาพูดที่ว่า “ได้เวลาสร้าง

กรรมแล้วค่ะเพื่อน”

“ย่ะ”

สิ้นคำาขานรบัอย่างประชดประชนัพร้อมการสะบดัผม หญงิสาว
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ยดัแฟ้มเอกสารใส่มอืเพื่อน ก่อนตรงไปยงัห้องที่เลขาฯ สาวบอก

หายเงียบไปกว่าสัปดาห์ หวังว่ากลับมาคราวนี้เธอคงจะได้รับ

ข่าวดจีากอตีาบ้านั่นนะ

บรรณาธกิารสาวเดนิมาหยดุที่หน้าประตหู้องรบัรอง ขยบัชดุบน

ตวัให้อยู่ในตำาแหน่งที่เหมาะสม กระแอมเลก็น้อย เม้มเรยีวปากสแีดง

สดพร้อมกบัสดูหายใจลกึสดุปอดราวกบัจะตั้งสต ิดงึอนิเนอร์นางพญา

ออกมาจากทกุอณูของร่างกาย 

ถูกต้องค่ะ! ถึงแม้ว่าการปะฉะดะทุกครั้งที่เจอหน้ากันของเธอ

กับเขาจะเป็นการสร้างกรรมอย่างที่พอลล่าว่า แต่ไม่มีทางเด็ดขาดที่

คนอย่างมกุมณจีะสร้างกรรมแบบตาสตีาสา ระดบันี้แล้วจะต้องสร้าง

กรรมแบบนางพญาเท่านั้น

เมื่อมั่นใจว่าตวัเองสวยสง่ามากพอจะออกรบแล้ว มกุมณกีผ็ลกั

ประตูห้องรบัรองเข้าไป และทนัททีี่ประตูเปิดอ้าออก ชายหนุ่มที่กำาลงั

ยกแก้วกาแฟร้อนขึ้นดื่มกเ็ลื่อนสายตามาปะทะกับเธออย่างได้จังหวะ

พอด ีคนมาใหม่กรดียิ้มด้วยเรยีวปากบาง ก่อนจะเดนิตรงเข้าไปหา

“ขอโทษด้วยนะคะที่ทำาให้คณุต้องรอ พอดวีนันี้ฉนัมปีระชมุเช้า” 

เธอว่าขึ้นหลงัจากนั่งลงบนโซฟารบัแขกฝั่งตรงข้ามกบัผู้มาเยอืน

“ไม่เป็นไรครบั ผมเองกไ็ม่ได้นดัล่วงหน้าอยู่แล้ว”

“งั้นเข้าธุระเลยดีกว่าค่ะ” มุกมณีพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะ 

ไขว่ห้าง แล้วยดืตวันั่งหลงัตรงราวกบัจะวางตวัเป็นผู้คมุเกม

“ฉันคิดว่าวันนี้คุณคงมาแจ้งข่าวเรื่องการเจรจา” หญิงสาวว่า

แล้วกระตกุยิ้มนดิๆ “จากการอวดอ้างสรรพคณุของคณุเมื่อคราวก่อน 

หวงัว่าวนันี้ฉนัจะได้รบัข่าวดนีะคะ”

ชนิกฤตหรี่ตามองสาวร่างเพรยีวตรงหน้า ยอมรบักบัใจลกึๆ ว่า

ท่วงท่าการวางตวัของเธอนั้นดงึดดูสายตาของเขาอยูไ่ม่น้อย และค่อน

ข้างมั่นใจว่าเขาจะต้องเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ตกหลุมพรางเสน่ห์ของ
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เธอเอาง่ายๆ แน่ หากว่านี่เป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างเธอกับเขา 

ไม่ใช่...งานแต่งงานของเพื่อนที่เธอดู...เอ่อ...สดุเหวี่ยงแบบนั้น

“ครบั ผมได้ไปขอเจรจากบัคณุโสภติามาแล้ว...แต่ไม่สำาเรจ็”

“โธ่ แล้วกท็ำาเป็นปากด ีอวดอ้างสรรพคณุนกัหนา ที่แท้...พี่ปลา

กเ็ลอืกพวกไร้ประสทิธภิาพมาทำางาน”

“นี่คณุ คำากอ็วดอ้างสรรพคณุ สองคำากไ็ร้ประสทิธภิาพ ทำาอย่าง

กับว่าคุณไม่เคยทำางานพลาดอย่างนั้นแหละ ที่ผมต้องไปเจรจาให้นี่

ไม่ใช่เพราะความผดิพลาดของคณุหรอกเหรอ แล้วผมจะบอกอะไรให้

นะ มันไม่ใช่เพราะความสามารถของผมไม่ถึง ผมถึงเจรจาไม่สำาเร็จ 

แต่มันเป็นเพราะคุณโสภิตาเขาแทบไม่เปิดโอกาสให้ผมได้เจรจา 

ไกล่เกลี่ยอะไรเลยต่างหาก พดูง่ายๆ เลยนะ เขาปิดประตทูางรอดของ

คณุหมดแล้ว”

ปิดประตูทางรอดอย่างนั้นเหรอ

คิ้วเรียวโก่งได้รูปของคนฟังกระตุกนิดๆ ประโยคเมื่อครู่เข้ามา

เตือนให้มุกมณีได้สติว่า ยิ่งเธอไปตอกยำ้าเรื่องงานที่ไม่ลุล่วงของเขา 

มนักไ็ม่ต่างอะไรกบัการสมนำ้าหน้าตวัเองเลยสกันดิ

ใช่...อันที่จริงตอนนี้เธอควรจะวางเรื่องขัดแย้งงี่เง่าระหว่างเธอ

กับเขาเอาไว้ก่อน และหันมาจับมือกันแก้ปัญหานี้ก่อนถึงจะถูกส ิ

เพราะถ้าการเจรจาสำาเร็จ เขาก็ได้เงิน ส่วนเธอก็รอดพ้นต่อการเป็น

จำาเลยของคด ีวนิ-วนิกนัทั้งสองฝ่าย จะได้แยกย้ายหมดเวรหมดกรรม

กนัเสยีที

“ผมถามจรงิๆ นะ คณุกบัเขาเคยมเีรื่องอะไรกนัรเึปล่า เขาถงึ

ดเูกลยีดคณุได้ขนาดนั้นน่ะ เขาดเูหมอืน...รอโอกาสเล่นงานคณุมานาน

แล้วด้วยนะ ผมว่าอย่างคุณเนี่ยไม่แคล้วต้องเคยไปด่า ไม่ก็เคยไป 

หาเรื่องฝ่ายโน้นก่อนเหมอืนครั้งนี้แน่ๆ”

“นี่คณุ! เป็นทนายฝ่ายไหนกนัแน่ แล้วกไ็ม่ต้องมายดัเยยีดคดี
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อะไรให้ฉนั นี่เพิ่งเป็นการผดิพลาดในหน้าที่การงานของฉนัครั้งแรกย่ะ” 

มกุมณเีถยีงกลบัเสยีงแขง็ ถลงึตาใส่ฝ่ายตรงข้ามที่เริ่มทำาให้เธอโมโห 

“ดูปากฉนันะ ฉนั-ไม่-เคย-ทะเลาะกบัใครในวงการ นี่เพิ่งครั้งแรก”

“ใช่เร้อออ อย่างคณุน่ะ มเีหรอจะหบุปากไม่ด่าใครเป็น”

“คณุทนาย!” มกุมณขีึ้นเสยีงซำ้า มองด้วยสายตาแขง็กร้าว นี่

ถ้าไม่ตดิว่าอยู่ในที่ทำางานนะจะเรยีกว่า...ไอ้ทนายปากเน่า

“ใจเยน็สคิณุ ผมกพ็ูดไปตามเนื้อผ้า” ชนิกฤตยิ้มกริ่ม ยกัไหล่

ให้ฝ่ายตรงข้ามคล้ายจะบอกว่านอกจากเขาจะไม่สะทกสะท้านแล้ว 

ยงัสนกุกบัการปั่นอารมณ์เธอเล่นอกีต่างหาก

“ฉนัฟ้องคณุข้อหาหมิ่นประมาทได้นะ”

“โอ้โห แค่คนืนั้นของเราแค่คนืเดยีว ผมสามารถถ่ายทอดความ

หวัหมอให้คณุได้เลยเหรอเนี่ย ลลีา เอ๊ย! ฝีมอืทนายชนินี่มนัสุดยอด

จรงิๆ”

มุกมณีมองหน้าตายียวนของคนพูดแล้วเบือนหน้าหนี พ่นลม

หายใจระบายอารมณ์ เธอมั่นใจว่าเขาเป็นผู้ชายที่ทุเรศ ไร้มารยาท

ที่สดุเท่าที่เธอเคยเจอมาเลย เขาเหน็ว่าเธอเป็นผูห้ญงิประเภทที่คดิจะ

นอนกับผู้ชายคนไหนก็นอนหรือไง ถึงได้เอาเรื่องน่าอายของเธอใน 

คนืนั้นมาพูดกระแนะกระแหนได้ไม่เลกิ

ไม่มคีวามเป็นสภุาพบรุษุเอาซะเลย!

บรรณาธกิารสาวหนักลบัไปมองคูส่นทนา แม้ใจอยากจะกรี๊ดใส่

เขาให้สดุเสยีง แต่พอลองมาคดิดีๆ  ขนืเธอยงัปล่อยให้เขารู้ว่า...นี่เป็น

จดุอ่อนของเธอ เขาต้องเอามาพูดตอกยำ้าเธอแบบนี้ไม่เลกิแน่ เมื่อคดิ

ได้อย่างนั้นหญิงสาวจึงกัดฟันกดอารมณ์ไว้ แล้วเปลี่ยนความโกรธ...

เป็นรมิฝีปากที่เหยยีดยิ้มให้เขาแทน

“คนเรานี่กแ็ปลกนะ อตุส่าห์ถอืว่าทำาทานให้ยงัเอามาพดูซำ้าอกี 

สงสยัจะตดิใจ คงไม่เคยได้ลอง...ของด.ี..แบบคนืนั้น แต่มนัน่าอยูห่รอก
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นะ สภาพอย่างคณุเนี่ยมนั...”

มุกมณีเลือกที่จะเปิดปลายประโยคทิ้งไว้ แล้วส่งยิ้มหวานแต่

บาดลกึให้เขาแทน จะต้องพูดให้มนับาปปากตวัเองทำาไมล่ะ ปล่อยให้

เขาคดิเองนี่แหละ สนกุกว่าตั้งเยอะ!

‘เตมิคำาในช่องว่างเองสคิะ เอาที่คณุชอบ’

ชนิกฤตถงึกบันิ่งไป เป็นอกีครั้ง...ที่คำาพูดของเธอทำาให้เขารู้สกึ

เสยีเซลฟ์ จรงิๆ กไ็ม่ใช่แค่คำาพูดหรอก ทั้งสหีน้า ทั้งนำ้าเสยีง แถมยงัมี

รอยยิ้มที่กรดีขึ้นบนใบหน้าปิดท้ายประโยคนั่นอกี เขาคดิว่าเธอจะต้อง

ปรี๊ดแตกแน่ๆ ถ้าเขาเอาเรื่องคนืนั้นมาพูด แต่ที่ไหนได้ ผูห้ญงิคนนี้กลบั

ใช้มนัหยามเขากลบัเหมอืนคนืนั้นไม่มผีิด

ชั้นเชงิของเธอน่ากลวักว่าที่เขาคดิ!

“โอเคๆ ผมไม่พูดเรื่องนั้นแล้วกไ็ด้ พกัรบของเราสองคนเอาไว้

ก่อน คณุลมืไปรเึปล่าว่า ณ เวลานี้คณุกบัผมเราต้องร่วมมอืกนั”

“น่าจะคดิได้ตั้งนานแล้ว แขวะอยู่ได้”

ทนายหนุ่มถอนหายใจ ปรบัอารมณ์ให้เข้าสู่โหมดปกต ิเวลานี้

งานต้องมาก่อน เรื่องที่จะลบัฝีปากกนัน่ะยงัมโีอกาสอกีเยอะ

ชายหนุ่มยืดหลังตรง กระแอมเล็กน้อย ก่อนจะดึงหัวเรือเข้า 

จดุประสงค์หลกัที่เขามาที่นี่

“ผมต้องมขี้อมลูมากกว่านี้เพื่อไปต่อรองกบัคณุโสภติา คณุพอ

จะช่วยอะไรผมได้บ้างไหม”

“ช่วย? คณุต้องการความช่วยเหลอืแบบไหนล่ะ” หญงิสาวว่า

พลางกอดอก เอนตวัพงิพนกัโซฟา

“อย่างที่บอก ตอนนี้เราขอเจรจากบัเขาตรงๆ ไม่ได้ เพราะฉะนั้น

เราต้องยื่นข้อเสนอบางอย่าง...ที่เป็นประโยชน์กบัเขา เพื่อเป็นข้อแลก

เปลี่ยน”

“ตกลงนี่คณุเป็นทนายความหรอืนกัธรุกจิเนี่ย”
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“อ้าวคณุ สมยัเนี้ยทกุอย่างมนักอ็ยูบ่นธรุกจิทั้งนั้นแหละ ถ้าฝ่าย

นั้นเขาไม่ได้ประโยชน์ มีหรือเขาจะยอมความคุณง่ายๆ คุณเล่นไป 

ทำาข่าวเขาเสยีๆ หายๆ ขนาดนั้น”

“แต่ข่าวของฉนัมนักเ็รื่องจรงิย่ะ”

“ครบั เรื่องจรงิที่รกุลำ้าพื้นที่ส่วนตวัของคนอื่น” ชนิกฤตกระตกุ

มมุปากแล้วยกัไหล่ ฝ่ายตรงข้ามเลยได้แต่ถอนหายใจอย่างยอมจำานน

ต่อความจรงิที่เขาพูด

“โอเค ฉนัยอมรบัว่าฉนัผดิ”

“ดคีรบั อย่างนี้ค่อยว่ากนัง่ายๆ หน่อย”

คนฟังแอบเบอืนหน้าออกนอกวงสนทนาแล้วเบ้ปาก...พี่ปลานะ

พี่ปลา หาทนายปากไม่หมาให้หน่อยกไ็ม่ได้

“ข้อมูลที่ว่า ข้อมูลแบบไหนกนัล่ะ”

“ก็ประเภทข้อมูลเชิงลึก อย่างเช่น เขาเข้าวงการมาได้ยังไง 

เพื่อนสนิทมีใครบ้าง มีธุรกิจส่วนตัวอะไรไหม หรือจะเป็นธุรกิจของ

ครอบครวัอะไรทำานองนั้นกไ็ด้”

“อมื...” คนถูกถามเม้มรมิฝีปากสแีดงสดอย่างครุ่นคดิ “ธรุกจิ

คดิว่าไม่มนีะ แต่คณุโสภติาเนี่ย ถ้าจำาไม่ผดิเคยทำางานเป็นพรติตมีา

ก่อน ก่อนที่คณุนลนิซึ่งตอนนั้นฮอตมากๆ จะช่วยดนั จนดงัตามๆ กนั

มา”

“คณุนลนิ...คนที่เป็นนางเอกนั่นน่ะเหรอ”

“ใช่”

“งั้นสองคนนี้กต็้องสนทิกนัมากน่ะส”ิ

คำาถามของทนายหนุ่มทำาให้หญงิสาวฉกุคดิบางอย่างขึ้นมาได้

“แน่นอน นลนิถอืว่ามบีญุคณุกบัโสภติาเลยนะ” มกุมณว่ีาแล้ว

เลื่อนสายตาไปประสานกับชินกฤต พยายามสื่อสิ่งที่เธอคิดให้คน 

ตรงหน้าเข้าใจโดยไม่ต้องเอ่ยเป็นคำาพูด
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และกด็ูเหมอืนว่าเขา...กฉ็ลาดพอตวั

ชินกฤตถูคางไปมาแล้วยิ้มนิดๆ “คุณกำาลังจะบอกผมว่า...มัน

อาจจะง่ายกว่าถ้าผมเข้าทางคณุนลนิ”

บรรณาธกิารสาวเอยีงศรีษะให้แทนคำาตอบ แล้วว่าต่อ

“แล้วมันจะง่ายขึ้นอีกถ้าคุณจำาได้ว่า เมื่อสองสามปีก่อนคุณ

นลินเคยดังมากๆ แล้วกระแสก็แผ่วไปแป๊บนึง ก่อนที่เธอจะกลับมา

เป็นที่สนใจอกีครั้ง ตอนที่...”

เมื่อความทรงจำาในสมองถูกปลกุให้ตื่น ทนายหนุม่กฉ็กียิ้มกว้าง 

แล้วเป็นฝ่ายต่อประโยคนั้นให้เธอ “...เป็นข่าวกบัไอ้ธาม”

“ฉันว่าตอนนี้คุณมีแหล่งข้อมูลที่ดีอยู่ในมือนะคะ คุณธามน่า

จะรู้จกัเธอพอสมควร”

ชนิกฤตยิ้ม มองสาวตรงหน้าด้วยสายตาที่ทำาให้เธอรูส้กึเยน็วาบ 

กลวัความคดิในหวัของเขาขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก 

“ใช่...ไอ้ธามรู้จักคุณนลินแน่ แล้วก็คงไม่ได้รู้จักกันธรรมดา

ด้วย...น่าจะรู้จกัทั้งตวัเลย”




