
กรุงเทพมหานคร ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๔x 
ประกายฟ้าแลบของฝนหลงฤดูมาพร้อมกับลมแรงที่โถมเข้าปะทะ

ม่านบางในห้องนอนสชีมพูของ ‘ชลติา’ ลูกสาวคนเลก็ของบ้านโยธนิพทิกัษ์ 

เธอหลบัสนทิใต้ผ้าห่มอุ่น ไฟหวัเตยีงสะท้อนลอ็กเกตนาฬิกาขนาดเหรยีญ

สิบที่ห้อยติดคอเด็กหญิง เธอยังอยู่ในชุดนางฟ้าสีขาวที่ใส่ในงานฉลอง 

วนัเกดิครบรอบเจด็ขวบเมื่อช่วงหวัค�่า งานปาร์ตทีี่มพี่อ แม่ พี่ชายวยัสบิห้า 

เพื่อนของพี่ชาย และพี่ชายอกีคนเข้าร่วม มนัเป็นงานเลี้ยงเลก็ๆ ที่อบอุ่น

และสนุกสนาน 

เธอได้ของขวญัพเิศษที่อยากได้มานาน เพราะเสยีงสนบัสนนุข้างเธอ

เพิ่มขึ้นอกีหนึ่งเสยีง สถานการณ์เลยพลกิกลายเปน็วา่ฝ่ายเธอชนะ เธอจงึมี

สทิธิ์รบัลูกแมวมาอยู่ที่บ้านได้แล้ว ทั้งหมดต้องยกความดคีวามชอบให้แก่ 

‘พี่ชายคนใหม่’ ที่เข้ามาอยู่ในบ้านได้พกัใหญ่ ทกุคนเรยีกพี่ชายวา่ ‘เคย์’ แต่

เพราะเธอมเีพื่อนที่โรงเรยีนชื่อนี้แล้ว จงึเลอืกที่จะเรยีกว่า ‘พี่ชาย’ มากกว่า 

‘พี่เคย์’

๑
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นอกจากพี่ชายจะช่วยยกมือสนับสนุนแล้ว พี่ยังสัญญาว่าจะช่วย 

‘น้องเบลล์’ ดแูลสมาชกิใหม่ด้วย เธอตื่นเต้นและอารมณ์ด ีสนกุเตม็ที่ตั้งแต่

เช้าจดเยน็ กระทั่งหลบัไปอย่างเหนื่อยอ่อน 

ลมแรงโถมเข้ามาอกีครั้ง ชายม่านสะบดัพรู เปิดทางให้แสงฟ้าแลบ

ผ่านเข้ามาถงึเตยีง รบกวนการนอนของเดก็หญงิ เธอพลกิตวัอย่างร�าคาญ 

แล้วต้องสะดุง้ตื่นเมื่อเสยีงฟ้าผ่าดงั ‘เปรี้ยง!’ ก่อนจะตามมาอกีระลอก แสง

ไฟหัวเตียงสว่างพอให้เด็กหญิงเห็นว่านี่คือห้องนอนของเธอ ไม่ใช่ห้องโถง

จดัปาร์ตเีมื่อช่วงหวัค�่า 

“แม่คะ” แม้โตพอจะนอนคนเดียวได้แล้ว แต่ถ้าสะดุ้งตื่นกลางดึก 

เดก็หญงิจะต้องเรยีกหาใครสกัคน แล้วสิ่งที่ท�าต่อมาคอืกอดหมอนเพื่อไป

ขอนอนกบัพ่อแม่ หรอืไม่กห็้องชรนิทร์ผู้เป็นพี่ชายที่อายุห่างกนัถงึแปดปี 

“ฉนัจะถามแกเป็นครั้งสุดท้าย” 

เสยีงพดูส�าเนยีงไม่คุน้ลอยเข้ามาในห้องเมื่อเดก็หญงิแง้มประตอูอก 

แม้ไม่ดงัมาก แต่กท็�าให้เดก็หญงิขมวดคิ้ว รู้สกึตื่นเตม็ตา เธอเงี่ยหูฟัง 

“ตอบฉนัมา แกจะยอมกลบัไปดีๆ  มั้ย!” 

“ไม่! ผมจะไม่กลบัไปตกนรกที่นั่นอกี!” 

เธอจ�าเสยีงตอบกลบันั้นได้ นั่นเป็นเสยีงของ ‘พี่เคย์’ พี่ชายคนใหม่

“ผมทนอยู่กบัคุณกเ็พราะแม่ ตอนนี้ไม่มแีม่แล้ว ต่อให้ตายผมกไ็ม่

กลบัไปกบัคุณ” 

“แกกล้าปฏเิสธฉนังั้นเหรอ!” 

ค�าตวาดแข่งกบัเสยีงของบางอย่างตกแตกท�าเอาเดก็หญงิสะดุ้ง รบัรู้ 

ว่ามีใครบางคนก�าลังโกรธมาก ใครบางคนที่เธอไม่รู้จัก เขาก�าลังตวาดใส่ 

พี่ชาย 

“แกรู้จกัฉนัน้อยไป!” 

เกดิอะไรขึ้น พี่ชายคุยกบัใคร พ่อพี่ชายมาตามหรอืไงนะ 

ความสงสัยพาชลิตาออกมาจากห้อง ไปหยุดยืนที่หัวบันไดซึ่งมอง
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เห็นโถงรับแขก ไฟตรงนั้นเปิดสว่าง ต้นคริสต์มาสสีเขียวที่เธอและพี่ชาย 

ทั้งสองคนช่วยกันตกแต่งยังคงเปิดไฟกะพริบเหมือนเมื่อตอนหัวค�่า แต่มี

บางอย่างต่างออกไป อะไรบางอย่างที่ดงึดดูให้เดก็หญงิต้องเดนิไปดใูห้แน่ใจ 

จนเหน็พ่อแม่และพี่ชรนิทร์นั่งเหยยีดขากบัพื้น ทุกคนหนัหลงัชนกนัถูกมดั

แน่น มเีทปกาวปิดปาก

“พ่อคะ แม่คะ ไปท�าอะไรอยู่ตรงนั้น เล่นเกมกนัเหรอคะ เกมใหม่

ของพี่ชรนิทร์เหรอคะ” 

เสียงทักของเด็กหญิงเรียกสายตาคนที่ถูกมัดให้หันมอง พวกเขามี

ท่าทางตระหนก แต่ดเูหมอืนชลติาจะมองไม่เหน็ว่ามอีนัตรายก�าลงัคบืคลาน

เข้าหา เธอคิดว่านี่เป็นเพียงเกมสนุกที่ครอบครัวเล่นกันตอนที่เธอเผลอ 

หลบัไป 

“พี่ชายล่ะคะ ไปซ่อนเหรอ” เธอถามอย่างใสซื่อ ขณะกึ่งเดนิกึ่งวิ่งลง

มาถงึชั้นล่าง ไม่ทนัสงัเกตสกันดิว่าพ่อกบัแม่ก�าลงัพยายามส่งสายตาเตอืน

อนัตรายที่ดกัรออยู่ “เล่นกนัไม่ยอมชวนเบลล์เลยนะ ไม่ยอมด้วย พี่ชาย 

ออกมาเดี๋ยวนี้นะ”  

เมื่อลงมาถึงชั้นล่าง สิ่งที่เห็นมีมากขึ้น เธอชะงักถอยหลังเมื่อเห็น

ผูช้ายตวัใหญ่ยกัษ์ผวิด�าสองคนก้าวออกมาจากหลงัเสา และมอีกีอย่างน้อย

สี่คนกระจายอยูร่อบๆ พวกเขาแต่งตวัสดี�าเหมอืนกนั บางคนมปืีนอยูใ่นมอื 

“แลว้นี่ใครคะ เพื่อนพ่อเหรอคะ” สิ่งที่ได้รบัจากคนในบ้านคอือาการ

ส่ายหน้าส่งเสยีงอู้อี้ “เกดิอะไรขึ้นคะ” 

คนแปลกหน้ายงัไม่มใีครพดูอะไร พวกเขาเอาแต่จ้องเธอนิ่งๆ สหีน้า

บึ้งตงึน่ากลวั 

เด็กหญิงเริ่มไม่สบายใจ แต่ไม่รู้ว่าควรจะจัดการกับสถานการณ์นี้

อย่างไรนอกจากหาที่พึ่งพา ในบ้านนี้ยงัมคีนอกีคนที่หายไปจากตรงนี้ 

“พี่ชายอยู่ไหนคะ” 

“เบลล์!” 
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เสยีงพี่ชายดงัมาจากอกีฟากหนึ่งของโถงบนัได เดก็หญงิหนัไปมอง 

เหน็พี่ชายก�าลงัวิ่งออกมาจากห้อง มคีนตามออกมากระชากตวักลบัก่อนจะ

โยนไปที่พื้น เธอเหน็หน้าพี่ชายมรีอยช�้า ศรีษะมเีลอืดเปรอะ 

“เบลล์หนไีป วิ่ง! หนไีป!” 

ความที่ยงัไม่เข้าใจเรื่องราว ไม่รู้ว่านี่เกดิอะไรขึ้น จงึยงัคงยนืขาตาย

อยูต่รงนั้น กว่าเธอจะตั้งตวัได้กถ็กูผูช้ายตวัใหญ่เข้ามารวบตวั บบีแขนแน่น

แสดงความคกุคามอย่างที่ไม่เคยเจอในชวีติ เธอจะกรดีร้องแต่ปากถูกอุง้มอื

ใหญ่และหยาบกร้านบีบแน่น เด็กหญิงรับรู้สถานการณ์ได้แล้วว่านี่คือ

อนัตราย พวกเขาไม่ใช่คนด ีพวกเขาไม่บอกให้หยุด แต่พวกเขาท�าเธอเจบ็

จนรู้เองว่าต้องหยุดดิ้น 

“เรียนรู้ได้เร็วดีนี่” หนึ่งในคนแปลกหน้าเดินเข้ามาหา เขาดูน่ากลัว

น้อยกว่าทกุคน แต่ในมอืมปืีน และก�าลงัยกขึ้นจ่อมาที่หน้าเธอ “รู้ว่าอยูน่ิ่งๆ 

กจ็ะไม่เจบ็ตวั” 

การข่มขู่นั้นไม่ได้มผีลให้เดก็หญงิกลวัไปมากกว่าเดมิ แต่มนัได้ผล

ส�าหรบัพี่ชายและครอบครวัของเธอที่ถกูมดัอยูก่ลางห้อง ทกุคนต่างพยายาม

ดิ้นให้หลุดหวังมาช่วยปกป้องเด็กหญิง เพราะเธอคือหัวใจของบ้าน คือ 

ผ้าขาวที่ยงัไม่พร้อมจะรบัมอืเรื่องน่ากลวัหรอืคนน่ากลวัเหล่านี้ 

“หนูชื่อเบลล์สินะ” ชายแปลกหน้าเอ่ยถามน�้าเสียงเป็นมิตร เธอจึง

พยักหน้ารับ “รู้มั้ยนี่อะไร นี่เรียกว่าปืน เวลาฉันยิง มันก็จะมีเสียงดังปัง  

แต่นี่เป็นปืนเกบ็เสยีง จะดงัไม่มาก แต่ปืนกย็งัเป็นปืน หนูเคยยงิปืนมั้ย...

ไม่เหรอ อยากลองยงิดูมั้ย”

“อย่ายุ่งกบัเบลล์ อย่ายุ่งกบัเธอ ถ้าแกแตะต้องเบลล์ ฉนัจะฆ่าแก! 

สาบานได้นคิ!” 

ชลติาไม่เคยเหน็พี่ชายโกรธมากขนาดนี้มาก่อน เธอไม่ชอบให้พี่ชาย

เป็นแบบนี้ แต่ดูเหมือนผู้ชายที่ยกปืนจ่อหัวเธอจะชอบ เพราะเขาก�าลัง

หวัเราะ เขาท�าเหมอืนมองไม่เห็นหรือไม่ได้ยนิสิ่งที่พี่ชายข่มขู่ ยงัคงหันมา
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พูดกบัเธอ

“อย่าสนใจเสยีงนกเสยีงกาเลย หนมูาพดูเรื่องปืนต่อกบัฉนัดกีว่า หนู

รูม้ั้ยวา่ปืนมไีวท้�าอะไร...ไม่รูเ้หรอ มานี่มา มานั่งข้างๆ นี่ แลว้ฉนัจะบอกให้” 

นิคน�าไปนั่งที่โซฟา ชลิตาไม่แน่ใจ หันไปสบตาพี่ชายอย่างต้องการ

ขอค�าปรกึษา 

พี่ชายส่ายหน้าห้ามแล้วหนัไปทางผูช้ายคนนั้น “อย่ายุง่กบัน้องเบลล์! 

อย่านะนคิ อย่ายุ่งกบัเธอ!”

“ฉนัท�าอะไร ฉนักแ็ค่จะสอนเรื่องปืนให้น้องสาวคนใหม่ของแกเท่านั้น 

อย่าท�าเป็นเรื่องใหญ่ ไม่งั้นฉันจะสอนแบบรวบรัด” คนแปลกหน้าพูดกับ 

พี่ชายขณะที่เลง็ปืนมาจ่อหน้าเธอ “ทางที่ดแีกอยู่เฉยๆ ดกีว่า เควนิ”

ชลติารู้สกึว่าพี่ชายก�าลงักลวันคิ ในขณะที่เธอกลบัรู้สกึว่าเขาไม่ได้ดู

น่ากลัวเท่ากับคนแปลกหน้าคนอื่นๆ ที่ยืนอยู่รอบๆ พวกนั้นท�าหน้าบึ้งตึง 

มองเธอดุๆ แล้วหนึ่งในนั้นกบ็บีแขนเธอจนเจบ็ไปหมด 

“มานี่มา” นิคหันมาเรียก ยิ้มให้อย่างใจดี ชลิตาจึงท�าตามทั้งที่รู้ว่า 

พี่ชายคงไม่อยากให้เธอเข้าใกล้ผู้ชายคนนั้น “เอาง่ายๆ คอื ปืนเป็นอาวุธที่

เอาไว้ฆ่า เอาไว้ท�าให้ตาย เอาไว้ท�าให้เจบ็” 

นคิบอกเดก็หญงิ ซึ่งเธอเข้าใจค�าว่า ‘ฆ่า’ กบั ‘ตาย’ แต่อาจไม่รู้สกึ

ได้เท่ากบัค�าว่า ‘เจบ็’ 

“ที่เบาสุดคอืท�าให้เจบ็ หนูเคยเจบ็ตวัมั้ย เคยเลอืดไหลมั้ย”

เดก็หญงิพยกัหน้า “หนเูคยโดนกระจกบาดที่ขา เลอืดไหลเตม็เลยค่ะ 

ต้องไปเยบ็แผลที่โรงพยาบาล เจบ็มากเลยค่ะ” 

“งั้นเหรอ” นคิพยกัหน้า “ปืนท�าได้มากกว่านั้นหลายเท่า ปืนสามารถ

ยงิทะลุขาของหนูได้ ทะลุตวัได้ เดี๋ยวฉนัจะสาธติให้ดู เอาใครเป็นเป้าดนีะ 

พี่ชายคนใหม่ของหนูดมีั้ย” นคิแกล้งถาม ชลติาส่ายหน้าพรดื “งั้นกห็นู” 

เธอส่ายหน้าอกีครั้ง “หนูไม่อยากเจบ็ หนูกลวั”

“งั้นเอาใครดีล่ะ” นิคเล็งปืนไปที่คนนั้นคนนี้ แม้แต่ลูกน้องของตน 
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แล้วถามเดก็หญงิซึ่งส่ายหน้าตลอด 

“ไม่ต้องท�าใครเจบ็ได้มั้ยคะ เบลล์ไม่อยากให้ใครเจบ็”

“เป็นเดก็ดนีะเบลล์” นคิยิ้มให้เดก็หญงิที่ไม่ได้เหน็ความชั่วร้ายในตวั

เขา ผดิกบัเควนิและคนอื่นๆ ในบ้านที่โตพอจะรู้ว่าที่อยู่ตรงนี้คอืปีศาจร้าย

ซึ่งก�าลงัสนุกกบันางฟ้าตวัน้อยๆ ผู้ไร้เดยีงสา “แต่ฉนัท�าไม่ได้ บอกแล้วว่า

ฉนัจะสอนให้หนูรู้ว่าปืนท�าอะไรได้บ้าง หนูไม่เลอืก ฉนัเลอืกให้เองกไ็ด้” 

นคิลกุขึ้นยกปืนจ่อที่ศรีษะของเดก็หญงิ แต่เบอืนหน้าไปทางเดก็หนุม่

คนเดยีวในบ้านที่ไม่ถูกมดั เขายงัคงถูกชายร่างยกัษ์เหยยีบหลงัให้คว�่าหน้า

ติดพื้น มีอีกคนยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆ เขากัดฟันกรอด พยายามฝืนจะลุก 

แต่ถูกกระทบืซ�้าให้ต้องฟุบหน้าอยู่อย่างนั้น

“เอาใครดนีะ” นคิยิ้มเหี้ยม สนุกกบัการท�าให้ทุกคนกลวั 

“อย่า นคิ ได้โปรด อย่ายุ่งกบัเธอ” 

เควินอ้อนวอนอย่างหวาดกลัว ยิ่งเห็นนิคขึ้นนก เด็กหนุ่มแทบลืม

หายใจ ฮึดสู้อีกครั้ง แต่ก็ท�าอะไรไม่ได้นอกจากยิ่งถูกท�าร้ายหนักและนึก

สมเพชตวัเองมากขึ้น หลบัตาลงด้วยความขลาดเหมอืนอยากหยุดทุกอย่าง

ไว้ตรงนี้ โดยไม่รู้ว่าเวลานี้ปลายกระบอกปืนเลง็ไปที่ครอบครวัโยธนิพทิกัษ์ 

คนเป็นพ่อพยายามลุกขึ้นให้ตวัเองเป็นเป้าเพื่อปกป้องลูกชายและภรรยา 

“ฉนัเลอืกพ่อหนูละกนั” 

“พ่อ!” 

เดก็หญงิผวาจะวิ่งเข้าหาทางปืน แต่ถกูสมนุของนคิรวบตวัขึ้น ก่อนที่ 

เธอจะได้กรดีร้อง ปากของเธอกถ็ูกปิดอกีครั้ง แม้จะเจบ็เธอกพ็ยายามดิ้น

สุดแรง พยายามจะร้องห้ามแม้ท�าได้แค่ส่งเสยีงอู้อี้

“อย่าท�าพ่อเบลล์...อย่า!”

เปรี้ยง!

เสยีงฟ้าค�ารามขึ้นครั้งแรก รุนแรงจนพื้นสะเทอืน ก่อนจะตามมาอกี

ระลอก พร้อมกบัการที่ชลติาเหน็พ่อล้มลง ดิ้นพราดๆ อย่างเจบ็ปวด แม่
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และพี่ชรนิทร์พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ท�าไม่ได้ ครู่ต่อมากางเกงสอี่อนของ

พ่อกช็ุ่มไปด้วยเลอืดที่เวลานี้เริ่มไหลนองพื้น ขณะที่เดก็หญงิมองตาค้าง 

“นี่คือขั้นที่หนึ่ง ท�าให้เจ็บ” นิคก้มลงพูดกับเด็กหญิง “พร้อมจะดู 

ขั้นที่สองรยึงั” 

ชลติาส่ายหน้า เธอตวัสั่นเกรง็ ร้องไห้ พยายามจะพูดขอร้องแต่ท�า

ไม่ได้ จงึได้แต่ยกมอืไหว้ จ้องมองนคิอย่างอ้อนวอน ในขณะที่อกีฝ่ายยิ้ม

เหี้ยม ยิ่งเป็นการเพิ่มความกลวัให้เดก็หญงิและทุกคนที่เป็นเหยื่อ  

“เริ่มที่ใครด ีหนูจะเลอืกหรอืให้ฉนัเลอืก”

“พอซะที! พอซะทีพ่อ!” ค�าพูดอย่างเหลืออดนั้นเฉลยตัวตนของ

มาเฟียปรศินานี้ได้ทนัท ี “หยุดซะท ี เลกิท�าให้พวกเขากลวั ถ้าอยากให้ผม

กลบั ผมกจ็ะกลบัไปกบัพ่อ แค่นั้นใช่มั้ยที่พ่อต้องการ แค่ให้ผมกลบัไปกบั

พ่อ เลกิดื้อรั้น ยอมเป็นลูกหมา เดนิตามทางพ่อ แค่นั้นใช่มั้ย!” 

“มนัไม่งา่ยขนาดนั้น แกคดิว่าความยุ่งยากที่แกท�าใหฉ้นัมนัจะจบลง

แค่แกยอมกลบัไปเป็นลูกหมาของฉนังั้นเหรอ ไม่! มนัต้องมคีนรบัผดิชอบ

เรื่องนี้ มนัต้องมคีนมารองรบัความโกรธของฉนั!”

เควนิรู้ว่าคนที่จะรบัผดิชอบนั้นนคิได้เลอืกไว้แล้ว 

“ผมจะรับผิดทุกอย่าง” เด็กหนุ่มเปลี่ยนความแข็งกร้าวเป็นการ

อ้อนวอน “พวกเขาไม่รู้เรื่อง พ่อ ได้โปรด อย่าท�าอะไรพวกเขา พวกเขา 

ไม่ผดิ”

“ไม่ผิดงั้นเหรอ” นิคเบนสายตามาทางชรินทร์ ก่อนจะย่อตัวลงมา 

กระชากผมให้เงยหน้าขึ้น จ้องหน้าเอาเรื่องแล้วดงึเทปกาวที่ปิดปากออก 

“แกไม่ผดิ? บอกส!ิ บอกเคย์ของพวกแกไปว่าพวกแกเป็นคนดอีย่าง

ที่มันเข้าใจจริงมั้ย!” สิ้นเสียงตวาดก็ใช้ด้ามปืนตบหน้าชรินทร์ “ฉันบอก 

ให้ตอบ!”

“ผดิ! ผมผดิ ผมไม่ใช่คนด”ี ชรนิทร์ตอบละล�่าละลกั กลวัลนลาน

เกนิกว่าจะเชื่อได้ว่านั่นเป็นค�าสารภาพ “ขอโทษ ผมไม่ได้ตั้งใจ ผมขอโทษ 
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ผมขอโทษครบัแม่ ผมขอโทษครบัพ่อ เบลล์ พี่ขอโทษ เคย์ ฉนัขอโทษนาย

ด้วย” 

“ชรนิทร์ นายไม่ต้องขอโทษ นายไม่ผดิ นายไม่ได้ท�าผดิ” เควนิเหน็

ว่าสิ่งที่ชรนิทร์ท�าไปเกดิจากความกลวั “พอซะทนีคิ พอซะทพี่อ! จะให้ผม

ท�ายงัไงผมกย็อม ผมยอมแล้ว อย่าท�าร้ายพวกเขา พวกเขาไมเ่กี่ยวกบัเรื่อง

นี้ ไม่ต้องไปโยนความผดิให้ใคร คนที่ผดิคอืผม ผมเป็นคนเข้ามาในชวีติ

พวกเขา ถ้าเขาไม่เกบ็ผมจากข้างทาง พวกเขากไ็ม่เปน็แบบนี้ พวกเขาไมผ่ดิ 

พ่อ...ได้โปรด อย่าท�าให้ผมรู้สกึผดิไปมากกว่านี้”

นิคยังคงไม่พูดอะไรนอกจากจ้องมองชรินทร์ที่เวลานี้ได้แต่ก้มหน้า

สะอื้นไห้ เลอืดไหลออกจากปากที่แตก

“ผมไม่เคยขอร้องอะไรพ่อ แค่เรื่องนี้ ปล่อยพวกโยธนิพทิกัษ์ไป แล้ว

ผมจะยอมทกุอย่าง จะเป็นทกุอย่างที่พ่ออยากให้เป็น ปลอ่ยพวกเขาไป แค่

ปล่อยพวกเขาไป ได้โปรด พวกเขาไม่รู้เรื่องด้วย” 

“งั้นเหรอ” นิคหันกลับมาทางคนที่เรียกเขาว่าพ่อ “ในสายตาแก 

คนพวกนี้คงเป็นพระเจ้าสนิะ ส่วนฉนักค็อืซาตาน?” 

ความเงยีบคอืค�าตอบที่ชดัเจนที่สดุ มนัทิ่มแทงใจคนเป็นพ่อให้อยาก

ร้ายกว่าที่เคยเป็น 

“ด!ี งั้นฉนัจะเป็นซาตานให้แกด ูแกจะได้รูว่้าซาตานจรงิๆ เป็นยงัไง!”

เควนิสมัผสัได้ว่าแววตาของนคิดูน่ากลวักว่าทุกครั้ง “คะ...คุณจะท�า

อะไร” 

“กร็บัข้อเสนอแกไง แต่ไม่ทั้งหมดหรอกนะ เพราะฉนับอกแล้วว่าต้อง

มคีนรบัผดิชอบที่ท�าให้ฉนัเสยีเวลามาที่นี่เพื่อท�าเรื่องพวกนี้” นคิจบัจ้องเหยื่อ

ทลีะคน ก่อนจะหยุดที่เดก็หญงิที่ครอบครวัพยายามห้อมล้อมไว้ราวกบัจะ

ป้องกนัอนัตรายให้ ทั้งที่รู้ดวี่าพวกเขาท�าอะไรไม่ได้เลย “ฉนัจะยอมปล่อย

คนหนึ่ง แต่สามคนที่เหลือ แกต้องเป็นคนฆ่าพวกเขาเองกับมือ...ต่อหน้า

ฉนั!”
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แววตาของนคิเยอืกเยน็ราวปีศาจร้ายที่จะไม่ต่อรองใดๆ อกีแล้ว 

“เลือกเอา แกจะให้ฉันฆ่าทั้งหมดนี่รวมถึงแก หรือแกจะลงมือเอง 

แล้วมสีทิธิ์เลอืกว่าจะให้ใครรอด”  

ปืนถูกวางลงตรงหน้าเด็กหนุ่มวัยสิบห้า ปืนจากผู้เป็นพ่อที่ก�าลังจะ

สอนให้ลูกชายคนเดยีวเดนิตามวถิทีางของตน เพราะเชื่อว่าการฆ่าครั้งแรก

อาจยาก แต่ถ้าท�าแล้วครั้งต่อไปก็ไม่ใช่ปัญหา แล้วที่ส�าคัญประตูคืนสู่ 

ตระกูลของเควินก็จะเปิดออก ตรงข้ามกับทางย้อนมาที่นี่ที่จะถูกปิดตาย

อย่างสมบูรณ์ 

“อย่าท�าให้ฉันผิดหวังล่ะ ไอ้ลูกชาย” นิคบอกเสียงกร้าว ไม่มีการ 

ต่อรองใดๆ 

ชลติาเหน็ชดัว่าปืนกระบอกเดยีวกนักบัที่ยงิพ่อไปเมื่อครูก่�าลงัถกูยดั

ใส่มอืพี่ชาย 

“อย่านะ พี่ชาย อย่านะคะ อย่าท�าพ่อแม่เบลล์ อย่าท�าพี่ชรนิทร์นะ” 

ค�าอ้อนวอนคลอเสยีงสะอื้นฮกั เธอพยายามยกมอืที่สั่นรกินั้นขึ้นไหว้ “เบลล์

ขอ...”

เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ชลิตารู้สึกหวาดกลัวใจของพี่ชายซึ่งก�าลังก้ม

มองปืนในมอื 

“อย่านะคะ อย่านะ เบลล์ขอ...” 

เปรี้ยง! 

เสยีงฟ้าค�ารามท�าเดก็หญงิขวญัผวาอกีครั้ง เธอหลบัตาปี๋ ยกมอือุด

ห ูไม่อยากรบัรูใ้ดๆ เสยีงฟ้ายงัคงค�ารามมาอกีเป็นระยะๆ ฝนด้านนอกกย็ิ่ง

ตกแรงราวกบัจะร�่าไห้ให้สิ่งที่ก�าลงัจะเกดิขึ้น

 

เวลาเหมอืนหยุดนิ่ง...
แต่กผ็่านไปเนิ่นนาน เป็นนาท ีสองนาท ีหรอืมากกว่านั้น ชลติาไม่รู้

ว่านานแค่ไหน เธอไม่ยอมรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ทุกอย่างดูขาวโพลนไป
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หมด เสยีงตวาด ความวุ่นวาย ถูกตดัออกไปด้วยความกลวั กระทั่งได้ยนิ

เสยีงฟ้าร้องอกีครั้งเธอจงึสะดุ้งสุดแรง 

แม้ไม่กล้าเหลียวไปมองว่าเกิดอะไรขึ้น แต่สุดท้ายความอยากรู้ก็

เอาชนะ เดก็หญงิตวัสั่น ดวงตากลมโตสั่นเครอืราวกบัจะสะท้อนหวัใจของ

เธอที่หวาดกลวัและเต้นแรงขณะค่อยๆ หนัไปมองครอบครวั ภาพที่เธอเหน็

คอืร่างพ่อ แม่ และพี่ชายนอนเกยกนัอยู่ ทุกคนแน่นิ่งหนัหลงัให้เธอ รอบ

ตัวมีกองเลือดจ�านวนมาก...มากกว่าตอนที่เธอถูกกระจกบาด มากกว่าที่ 

ไหลออกจากขาของพ่อตอนถูกนิคยิง กลิ่นคาวคลุ้งไปทั่ว กลิ่นที่ชวนให้

สะอดิสะเอยีน 

ไม่...ไม่จรงิ เดก็หญงิปฏเิสธความคดิของตวัเองในใจ แต่เสยีงนคิก็

ลอยเข้ามาในหวั 

‘เอาง่ายๆ คอื ปืนเป็นอาวุธที่เอาไว้ฆ่า เอาไว้ท�าให้ตาย’

ฆ่า...ไม่จริง ทุกคนยังไม่ตาย เด็กหญิงปฏิเสธสิ่งที่สัมผัสได้ ผวา

เข้าหาร่างชรินทร์เป็นคนแรก พยายามพลิกตัวพี่ชายที่นอนตะแคงหันหลัง

ให้ แต่ร่างนั้นหนักมาก ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพี่ชายจะตัวหนักขนาดนี้ เธอ

พยายามแต่ไม่ส�าเรจ็ จงึเดนิอ้อมไปข้างหน้าเขาเสยีเอง

สิ่งแรกที่เห็นคือรอยเลือดจากรูกระสุนบนอก คราบเลือดย้อมเสื้อ 

สขีาวให้เป็นสแีดง 

“พี่ชรนิทร์!” เธอโผเข้ากอด กรดีร้องพลางเขย่าตวัพี่ชาย “พี่อย่าเป็น

อะไรนะ พี่อย่าเป็นอะไรนะ พี่ชรนิทร์ ตื่นสคิะ ตื่นมาพูดกบัเบลล์ แม่คะ 

ปลุกพี่ชรนิทร์ท”ี

เมื่อเรยีกพี่ชายไม่ยอมตื่น เธอพยายามกระเสอืกกระสนไปที่ร่างแม่

ซึ่งอยู่ถัดจากร่างชรินทร์ หวังเหลือเกินว่าแม่จะลุกขึ้นมาช่วยปลุกพี่ชาย 

เหมอืนทุกๆ เช้า 

“แม่คะ พ่อคะ ปลุกพี่ชรนิทร์ท.ี..” 

เมื่อเธอพลิกตัวแม่ออกมาได้ ภาพที่เห็นเป็นอันดับแรกคือรอย
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กระสุนที่เจาะบนหน้าผาก เลอืดไหลอาบหน้า เช่นเดยีวกบัพ่อที่ถูกยงิแสก

หน้าทะลขุ้างหลงั ทั้งสองตายตาไม่หลบั ดวงตายงัเบกิโพลงจ้องมองลกูสาว

ที่เวลานี้ชอ็กสุดขดี อ้าปากค้างอยู่อย่างนั้น กระทั่งเสยีงฟ้าค�ารามขึ้น ก่อน

ที่เดก็หญงิจะกรดีร้องสุดเสยีงและหมดสตไิป

 

การรับรู้ของชลิตาจบสิ้นไปพร้อมสติ ผิดกับเควินที่ยังช็อกกับ 
สิ่งที่เกดิขึ้นตรงหน้า มอืที่ถอืปืนสั่นเทิ้ม เขาเหมอืนหลบัตาลงไปครู่เดยีว แต่

เมื่อลมืตาขึ้นมาอกีครั้ง หลงัเสยีงปืนและเสยีงฟ้าร้อง ทุกอย่างกเ็ปลี่ยนไป

ตลอดกาล สิ่งที่วนเวยีนอยู่ในหวัเวลานี้คอืค�าถามที่เขาพยายามหาค�าตอบ 

ทุกคนตาย เราฆ่าทุกคน? เราคอืฆาตกร?

ท�าได้ยังไง...แกท�าได้ยังไงเคย์! แกฆ่าคนที่มีบุญคุณต่อแกได้ยังไง 

ท�าได้ยงัไง!

ผมขอโทษครบัพ่อเชาว์ แม่นดิ ชรนิทร์ ฉนัขอโทษ!

น้องเบลล์ พี่ขอโทษ...พี่ขอโทษ...

แม้เวลาผ่านไปครู่ใหญ่แล้ว แต่เควินยังคงขยับตัวไม่ได้ หัวใจเขา

เหมอืนแตกสลายไปพร้อมกบัความตายของพ่อแม่และชรนิทร์ เขายงัคงรบั

รู้ได้ถงึแววตาหวาดกลวัที่คนเหล่านั้นจ้องมอง กระทั่งร่างเหล่านั้นทรุดฮวบ 

เลอืดไหลอาบ เสยีงปืนและเสยีงฟ้าร้องยงัก้องอยู่ในหวั 

“เก่งมาก ไอ้ลกูชาย” เสยีงกระซบิจากผูช้ายที่เขาเกลยีดบาดลกึเข้าไป

ในหัวใจ “นับจากวันนี้ชีวิตแม่หนูเบลล์เป็นของแก ฉันจะไม่ฆ่าเธอตาม

สญัญา แต่นบัจากนี้แกคงอยู่เคยีงข้างเธอไม่ได้แล้ว จะอยู่ให้ต�ารวจมาลาก

คอที่นี่หรือกลับบ้านกับฉัน แต่ถ้าจะกลับไปก็จ�าใส่กะโหลกไว้ด้วยว่า นับ

จากนี้ชวีติแกเป็นของฉนั!”

เสียงประกาศกร้าวนั้นเหมือนคมมีดที่กรีดเข้าไปในเนื้อใจของเควิน

ให้เจ็บปวดเจียนตาย ไม่ต่างกับชลิตาที่นับจากนี้เธอได้สูญเสียครอบครัว

และความทรงจ�าไปพร้อมกนัเพราะทนรบัความจรงิไม่ได้ เดก็หญงิกลายเป็น
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พยานส�าคญัที่เหน็ฆาตกร แต่กลายเป็นว่าเธอจ�าเหตุการณ์ในวนันั้นไม่ได้ 

เรื่องนี้กลายเป็นข่าวดงัในหน้าหนงัสอืพมิพ์ แต่เพยีงไม่กี่วนัผ่านไป

เรื่องกถ็กูลมืเลอืน ไม่มใีครสนใจการคงอยู่ของเดก็ผูห้ญงิที่รอดชวีติ นคิใช้

อทิธพิลและเงนิวิ่งเต้นเรื่องคด ี แล้วต่อมาต�ารวจสรุปส�านวนคดวี่าเป็นการ

ฆาตกรรมในครอบครวั พ่อฆ่าลูกชายและภรรยา จุดไฟเผาบ้าน แล้วยงิตวั

ตายตาม ไม่มญีาตคินไหนจะรบัชลติาไปอยูด้่วย เพราะครอบครวันี้มหีนี้สนิ

มหาศาล เธอจงึถูกส่งไปยงับ้านเลี้ยงเดก็ก�าพร้าในสภาพบอบช�้า หวาดกลวั

เสยีงดงัโดยเฉพาะเสยีงฟ้าร้อง เสยีงพลุ เพราะมนัเหมอืนสิ่งกระตุ้นให้เธอ

เหน็ภาพพ่อแม่และพี่ชายถูกฆ่า 

ครึ่งปีต่อมา
“ช่วยด้วยครบั เดก็แพ้อาหาร ชอ็กหมดสตไิปแล้วครบั!” 

เสยีงตะโกนดงัมาจากชายในชดุพนกังานรกัษาความปลอดภยัที่ก�าลงั

แบกร่างเดก็หญงิวยัเจด็ขวบยนืหนัรหีนัขวาง ก่อนจะปรี่ตรงเข้ามาเมื่อเหน็

ป้ายแผนกฉุกเฉนิ ด้านหลงัมคีรูพี่เลี้ยงวยัสี่สบิกว่าๆ วิ่งตามตดิมา หล่อน

พยายามเรยีกชื่อเดก็หญงิแต่กไ็ม่ได้รบัการตอบสนอง 

“น้องเบลล์ ตื่นสลิูก ลมืตาไว้นะ ช่วยด้วยค่ะ” 

เจ้าหน้าที่และพยาบาลที่อยูใ่นบรเิวณนั้นรูเ้หตกุร็บีตรงเข้าไปดอูาการ 

คนหนึ่งเข้าไปรับคนป่วย อีกคนเข็นเตียงมาเตรียมพร้อมไว้ ช่วยกันจับ 

เดก็หญงิให้นอนเหยยีดยาว พร้อมกบัเข้าช่วยเหลอือย่างรบีเร่ง  

“แกเพิ่งหมดสติไปค่ะ” ครูพี่เลี้ยงบอกอย่างร้อนรน ยังคงจับมือ 

เด็กหญิงไว้ “แกแพ้อาหาร พ่นยาให้แล้วก็ไม่ดีขึ้น ทรมานมาก แล้วก ็

หมดสต ิแก...”

“ไม่ต้องห่วงนะคะ ปล่อยให้เป็นหน้าที่เรา ญาตริออยูข้่างนอกนะคะ” 

พยาบาลคนหนึ่งเข้ามากันออกไป ขณะที่คนอื่นก�าลังตรวจอาการเบื้องต้น

ต่อ “ให้เราท�าหน้าที่ของเราเถอะค่ะ” 
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“น้องเบลล์ เข้มแข็งไว้นะลูก” ความตกใจท�าให้เธอไม่ฟังเสียงห้าม 

พยายามจะเข้าหาตวัเดก็หญงิจนพนกังานรกัษาความปลอดภยัที่มาด้วยกนั

ต้องช่วยดงึออกมา พยายามเตอืนสต ิ

“น้องเบลล์ถงึมอืหมอแล้ว ไม่เป็นไรหรอกครบัครู ใจเยน็ๆ ครบั”  

“เป็นอาการอะนาไพลาซสิ หลอดลมปิดไปแล้ว” บุรุษพยาบาลที่เพิ่ง

ดูอาการคนป่วยร้องบอก “ไป! เขน็เตยีงไปเลย!”

ความวุ่นวายเมื่อครู่หายวบัไปเมื่อประตูห้องฉุกเฉนิกระแทกปิด แต่

ความเศร้าสะเทอืนใจยงัคงตกค้างอยู่ด้านนอก 

“ผมเห็นเด็กวนเวียนมาที่บ้านอุปถัมภ์ก็เยอะ แต่ไม่เคยเห็นใคร 

โชคร้ายเท่าน้องเบลล์เลย” 

ชายที่เพิ่งแบกร่างเด็กหญิงเข้ามาร�าพันอย่างสะท้อนใจ เขาก้มมอง

ล็อกเกตนาฬิกาขนาดเหรียญสิบในมือแล้วเปิดมันออก มองดูภาพถ่าย

ครอบครวัของเดก็หญงิใต้ฝาครอบนั้นอย่างสะท้อนใจ นี่เป็นสมบตัชิิ้นเดยีว

ที่เดก็หญงิม ีเธอจะถอืมนัตดิตวัไว้เสมอ โดยเฉพาะเวลาที่ต้องทรมานจาก

อาการแพ้ กุมมนัไว้กระทั่งหมดสตไิป ร้องไห้คร�่าครวญถงึครอบครวั 

“เวรกรรมอะไรนกัหนาลูกเอ๊ย” 

ไม่ต้องช่วยหนู ปล่อยให้หนูตาย หนูอยากตาย...
นั่นคอืเสยีงอ้อนวอนจากห้วงลกึของเดก็หญงิผู้ก�าลงัถูกช่วยชวีติ

‘ไม่เป็นไรนะลูกเบลล์ หนูไม่ต้องกลวั ไม่ว่ายงัไงพวกเรากจ็ะอยู่กบั

ลกู พ่อแม่และพี่ชรนิทร์จะอยูก่บัลกูตลอดไป หนนูอนหลบัซะนะ พ่อสญัญา

ว่าเมื่อหนูตื่น พวกเราจะอยู่ข้างๆ หนู จะคอยยิ้มให้หนู...พ่อสญัญา’

ใบหน้าของพ่อที่แสนใจดลีอยเข้ามาในห้วงความทรงจ�า ก่อนภาพนั้น

จะกลายเป็นรอยยิ้มของแม่ 

‘แม่ท�าตามสญัญาแล้วนะ นี่เป็นเค้กผลไม้สูตรพเิศษส�าหรบัเดก็แพ้

อาหารอย่างหน ูเมอร์รคีรสิต์มาสแอนด์แฮปปีเบร์ิทเดย์นะจ๊ะลกูรกั ขอบคณุ
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พระเจ้าที่ประทานนางฟ้าน้อยๆ มาให้ครอบครวัเรา อธษิฐานสจิ๊ะ แล้วเป่า

เทยีนนะ’ 

‘อธษิฐานยงัไม่เสรจ็อกีเหรอ เทยีนจะหมดเล่มแล้วนะ ขออะไรนกัหนา

เนี่ย’

‘พี่ชรนิทร์อย่าเร่งสคิะ เบลล์มเีรื่องต้องขอเยอะแยะเลย เบลล์ขอให้

คณุพ่อคณุแม่แขง็แรง ขอให้เบลล์เรยีนเก่ง ขอให้พี่ชรนิทร์ได้เป็นเชฟชื่อดงั

อย่างที่พี่ชรนิทร์ตั้งใจด้วยไงคะ ข้อหลงัเนี่ยต้องตั้งใจมากหน่อยค่ะ เพราะ

พี่ชรนิทร์ท�าอาหารไม่ได้เรื่องเลย’

‘ว่าพี่เหรอ แต่คอยดูนะ พี่จะท�าให้ได้ เพราะพี่เคยสญัญากบันางฟ้า

แถวนี้ไว้แล้วว่าพี่จะตั้งใจเรยีนท�าอาหาร พี่จะเป็นเชฟที่เก่งที่สุด ปรุงอาหาร

ที่วเิศษที่สุดส�าหรบัคนที่พี่รกั โดยเฉพาะกบัเบลล์ ไม่ว่าเบลล์อยากกนิอะไร

พี่กจ็ะท�าให้กนิ รอหน่อยนะ พี่สญัญาแล้ว พี่จะต้องท�าให้ได้’

ทั้งที่เคยสญัญากบัหนู ท�าไมทุกคนไม่รกัษาสญัญา 

ท�าไมถงึทิ้งหนูไว้ตรงนี้ 

พ่อขา แม่ขา พี่ชรนิทร์ อย่าทิ้งเบลล์ไว้คนเดยีว

เบลล์ไม่ไหวแล้ว มารบัเบลล์ไปอยู่ด้วย เบลล์อยากตาย... 



แปดปีต่อมา
ลาสเวกสั คลาร์กเคาน์ต ีรฐัเนวาดา สหรฐัอเมรกิา

ไฟหน้าร้านอาหารยอดนยิมแห่งหนึ่งปิดลงได้พกัใหญ่แล้ว หลงัเสรจ็

งานพนักงานต่างแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนเกือบหมดเพราะดึกมากแล้ว 

เหลอืที่อยู่เกบ็กวาดร้านไม่กี่คน หนึ่งในนั้นคอืนกัศกึษาไทยที่เพิ่งเข้ามาขอ

ฝึกงานในร้านได้ไม่นาน 

“จะกลับรึยังจ๊ะกวิน” ผู้จัดการร้านวัยกลางคนเปิดประตูชะโงกหน้า

ออกมาถามชายหนุม่ในชดุผูช่้วยเชฟที่เพิ่งโยนถงุขยะใบสดุท้ายลงถงัใบใหญ่ 

“ไปเกบ็ของเถอะ แฟนพี่โทร. มาแล้ว วนันี้พี่ขอไปส่งที่บ้านนะ ไม่เอาแค่ส่ง

ที่เดมิๆ แล้วนะ”

‘ที่เดมิๆ’ ที่ว่าคอืหวัถนน ห่างไปอกีสองบลอ็ก ซึ่งที่นั่นเป็นเขตคน

พลุกพล่าน สามารถไปได้หลายทาง จงึไม่มใีครรู้ว่าจรงิๆ แล้วกวนิพกัอยู่

ที่ไหน แต่จะว่าไปแล้วเธอรวมถึงคนที่ร้านก็ไม่ได้รู้ประวัติเด็กหนุ่มคนนี้ 

มากนัก รู้แต่ว่าเป็นคนที่เจ้าของร้านฝากมาให้ฝึกงาน ท�างานแบบไม่รับ 

๒
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ค่าจ้าง ขอแค่ได้ฝึกการท�าอาหารในครัว มีค�าสั่งห้ามมาว่าไม่ให้ซักประวัติ

ใดๆ สุดท้ายทุกคนจงึรู้จกัเขาแค่ชื่อ 

กวนิเป็นคนมคีวามตั้งใจ หนกัเอาเบาสู้ ไม่เกี่ยงงาน บวกกบัเป็นคน

มีฝีมือ ท�าให้เวลานี้ได้เลื่อนขั้นมาเป็นผู้ช่วยพ่อครัว ความก้าวหน้าแบบนี้

สร้างความไม่พอใจให้คนที่อยู่มาก่อนไม่น้อย โดยเฉพาะเจ้าถิ่น เดก็ผวิสทีี่

มคีวามฝันจะเป็นเชฟ แต่หลายปีผ่านไปกเ็ป็นได้แค่เดก็หั่นผกั ยิ่งเหน็ความ

ก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดของไอ้หนุ่มหน้าอ่อนแต่โลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบ

สุงสิงกับใคร ยิ่งชวนให้หงุดหงิด ท�ากร่างโวยวายไม่ยอมฟังค�าชี้แจงใดๆ 

จนถงึขั้นลงมอืกบัผู้จดัการร้านซึ่งเป็นผู้หญงิ 

กวินเข้าขวาง มันคิดจะเล่นงานเพราะคิดว่าตัวใหญ่กว่า เหนือกว่า 

แต่ดูเหมอืนจะหาเรื่องผดิคน ถูกกวนิซดัหมอบก่อนจะถูกเตะโด่งออกจาก

ร้าน ก่อนไปมนัข่มขู่ว่าเรื่องยงัไม่จบ ระวงัตวัให้ด ีแล้วนั่นกเ็ป็นต้นเหตุให้

ผู้จัดการร้านเป็นห่วงคนที่เคยช่วยเธอ อีกทั้งยังเป็นคนไทยด้วยกันจึงยิ่ง

ห่วงใย

“นั่นไง รถมาละ ไปหยบิกระเป๋าสจิ๊ะ” 

“วนันี้ผมขอตวันะครบั พอดผีมมทีี่ต้องแวะ” 

ผู้จดัการสาวอ้าปากจะแย้ง แต่ถูกพูดแซงและตดับท 

“ไม่ต้องห่วงครบั ผมจะระวงัตวั ไว้พรุ่งนี้เจอกนัครบั” 

แม้จะไม่ได้รู้เรื่องกวินมากนัก แต่เธอก็รู้ว่าเขาเป็นคนพูดค�าไหน 

ค�านั้น โดยเฉพาะกบัเรื่องส่วนตวั 

“งั้นระวงัตวัด้วยนะ มอีะไรกโ็ทร. หาพี่ได้ตลอด พรุ่งนี้เจอกนัจ้ะ...

อ้อ ฝากปิดร้านด้วยละกนั” 

กวนิพยกัหน้ารบั รอจนรถที่มารบัผู้จดัการสาวเคลื่อนออกไป เขาจงึ

กลบัเข้าไปในร้าน
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กระจกเงาบานเดียวในห้องสะท้อนภาพชายหนุ่มที่ก�าลังปลดผ้า
กันเปื้อนแบบครึ่งตัวออก ก่อนจะถอดเสื้อท�างานสีขาวตาม เผยให้เห็น 

แผ่นหลงักวา้งและล�่าอยา่งผู้ชายที่ถูกฝึกการต่อสู้มาอย่างโชกโชน แผลเป็น

จากการฝึกบางส่วนยงัทิ้งร่องรอยให้เหน็ รวมถงึรอยแผลเป็นยาวเกอืบคบื

ที่ต้นแขนขวากย็งัอยู่

เมื่อเสื้อขาวถูกถอดพ้นตวั เสื้อยดืถูกสวมใส่แทน ทบัด้วยเสื้อโคตสี

เข้ม จดัแจงเกบ็ทกุอย่างเข้าที่ ก่อนจะสะพายกระเป๋าเป้ที่เตม็ไปด้วยหนงัสอื

เกี่ยวกบัวตัถุดบิการท�าอาหาร เมื่อตรวจดูความเรยีบร้อยที่ประตูเสรจ็ ชาย

หนุ่มจงึหยบิโทรศพัท์ออกจากกระเป๋าเป้แล้วกดโทร. ออก 

“ครบั...ทางนั้นตกลงรยึงัครบั” 

ดูเหมอืนค�าตอบที่ได้รบันั้นจะสร้างความสุขให้คนฟังไม่น้อย เพราะ

รอยยิ้มน้อยๆ ค่อยๆ ปรากฏให้เห็นผ่านแววตาคมที่ทอดมองไปข้างหน้า

ขณะก้าวเดนิอย่างไม่รบีเร่ง ไม่ได้สนใจหรอืใส่ใจด้วยซ�้าว่ามเีดก็ผวิสสีองคน

โผล่ออกมาจากมุมตกึที่เขาเพิ่งเดนิผ่าน 

“ครบั” ค�าพูดสั้นๆ ง่ายๆ แต่คนที่ก�าลงัสะกดรอยคงฟังไม่ออก อกี

ทั้งพวกมนัยงัรบีเร่งเกนิกว่าจะสนใจบทสนทนาใดๆ ของชายหนุ่ม คดิแต่ว่า

จะใช้จงัหวะที่เหยื่อเผลอเข้าเล่นงาน 

“ผมจะรอฟังข่าวด”ี  

โทรศพัท์ถกูตดัสายก่อนจะหย่อนกลบัไปในกระเป๋าที่ถกูวางลงบนพื้น 

บ่งบอกว่ากวนิรู้ตวัว่าถูกสะกดรอย และทนัททีี่ถูกจู่โจม เขากเ็บี่ยงตวัหลบ

ได้ทนั ท�าให้มดีผ่านร่างเขาไปแบบเฉยีดฉวิ แต่คนลงมอืซึ่งเป็นโจทก์เก่ายงั

ยิ้มเพราะคดิว่ามพีวกมาด้วย

“วนันี้มงึได้กลายเป็นศพแน่” สิ้นค�ามนัพุ่งเข้ามาอกีครั้ง 

คราวนี้กวินไม่หลบ ปล่อยให้มันเข้ามาใกล้ก่อนจะพลิกตัวออกข้าง 

ตรงเข้าไปปลดมดีในมอืมนัอย่างง่ายดาย แล้วใช้ศอกโต้กลบัครั้งเดยีวเข้าที่

ดั้งจมูก เดก็หนุ่มผวิสลีงไปนอนกองกบัพื้น สิ้นฤทธิ์ไม่ต่างกบัวนัก่อน แต่
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นั่นก็แค่เริ่มต้น เพราะพรรคพวกมันที่ซ่อนตัวอยู่หลังตึกก�าลังตีวงล้อม 

เข้ามา 

พวกมันมีทั้งหมดหกคน หนึ่งในนั้นตัวใหญ่กว่ากวินเกือบสองเท่า 

และมนัมปีืนเหนบ็อยู่ที่เอว 

“ถ้าไม่อยากหวัแบะกอ็ย่าขยบั” มนัหยบิปืนขึ้นมาขู่ 

“ถ้าไม่มปืีนให้ถอืกร่างกค็งไม่กล้ามากนัสนิะ ถ้าจะเข้ามากร็บีซะ พวก

แกก�าลงัจะท�าให้ฉนัสาย” 

ปืนถูกเลง็มาที่หน้า กวนิยงัคงยนืเฉย ไม่ได้มคีวามกลวัใดๆ กระทั่ง

เด็กนั่นขึ้นนก มีดในมือที่เขาเพิ่งชิงมาจากโจทก์เก่าก็ถูกซัดออกอย่าง 

รวดเรว็และรุนแรง อกีฝ่ายไม่ทนัได้เหนี่ยวไกปืน มดีกเ็สยีบเข้าที่ไหปลาร้า

ขวา ร้องโอดโอยอย่างเจบ็ปวด เปิดโอกาสให้กวนิพุง่เข้าถบียอดอกมนัซ�้าไป

อกีท ีปืนหลุดจากมอื พวกมนัที่เหลอืเข้าตะลุมบอนทั้งด้วยความโกรธและ

ย่ามใจ คนมากกว่าอย่างไรกช็นะ

แต่ว่าไม่ถึงห้านาทีพวกมันก็ลงไปกองที่พื้นและพร้อมใจกันร้อง

โอดโอย  

“สายอกีจนได้” ชายหนุม่บ่นอย่างหงดุหงดิหลงัจากมองนาฬิกาข้อมอื 

ก้มหยบิกระเป๋าขึ้นคล้องบ่า ในขณะที่เดก็ผวิสตี้นเรื่องเหน็จงัหวะ เอื้อมไป

หยบิปืนขึ้นมาเลง็พร้อมยงิ 

“ตายเถอะมงึ!” มนัยิ้มเหี้ยมพร้อมเหนี่ยวไกปืน 

แต่แล้วก็ต้องชะงัก รู้สึกเสียวสันหลังวาบ มีปืนอีกกระบอกจ่อที่

ท้ายทอยของมนั

“ถ้ายังไม่อยากให้สมองกระจุยก็อย่าดีกว่า” ผู้ชายในชุดสูทสีด�าคือ

เจ้าของปืนที่จ่อหัวเด็กผิวสีที่ก�าลังหน้าซีดเผือด “พาพวกแกไสหัวไปซะ 

ให้หมด ถ้าฉนัเหน็พวกแกมาป้วนเปี้ยนที่นี่อกี แกจะไม่มโีอกาสได้ออกไป

อกีเลย”

โทนเสยีงไม่ได้เน้นข่มขู่ แต่กลบัท�าให้กลุ่มเดก็ผวิสตีกใจ เพราะมนั
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เหน็สญัลกัษณ์บางอย่างบนที่หนบีเนกไท นั่นยงัไม่นบักลุม่บอดกีาร์ดสทูด�า

ที่ปรากฏตวัขึ้นเบื้องหลงัผู้ชายคนแรก พวกเขามสีญัลกัษณ์ ‘มงักรเหยยีบ

เมฆ’ เช่นเดยีวกบัคนแรก ซึ่งเป็นที่รู้กนัว่านี่คอืหน่วยรกัษาความปลอดภยั

ของตึกสูงตระหง่านที่ชื่อ ‘มิราเคิลโอเอซิสแกรนด์’ ซึ่งอยู่ถัดออกไปไม่กี่

บลอ็ก 

ส�าหรับคนภายนอกอาจเห็นพวกนี้เป็นแค่บอดีการ์ดเสริมบารมีของ

พวกคนรวย แต่ไม่ใช่กับพวกเจ้าถิ่น เพราะพวกเขารู้ว่าคนเหล่านี้ท�าได้

มากกว่าตดิตามเจ้านาย ถ้าเรยีกแบบไม่อ้อมค้อม พวกนี้คอืมาเฟียตวัเป็นๆ 

ที่สามารถท�าให้ใครสกัคนหายไปได้อย่างไม่เกรงกลวัความผดิ

“ขอโทษครบันายน้อยที่พวกเรามาช้า” 

เมื่อจดัการกบัตวัปัญหาได้ หวัหน้าทมีน�าคนอื่นโค้งศรีษะให้กวนิ ซึ่ง

เวลานี้คงไม่ใช่แค่เดก็นกัศกึษาไทยทั่วไปอกีแล้ว เพราะค�าเรยีก ‘นายน้อย’ 

ส�าหรบับอดกีาร์ดเหล่านี้มคีวามหมายว่า ผูน้�าที่เป็นรองนายใหญ่แค่คนเดยีว 

“นายน้อยบาดเจบ็ตรงไหนรเึปล่าครบั”

คนถูกถามตวดัตามองอย่างต�าหน ิ“ฉนับอกแล้วใช่มั้ยว่าอย่ามาที่นี่” 

สิ้นค�าบอดีการ์ดทุกคนก้มหน้าอย่างส�านึกผิด ก่อนที่หัวหน้าทีมจะ

เงยหน้าขึ้น รบัผดิชอบสิ่งที่ท�า 

“ผมขอโทษที่ขดัค�าสั่งนายน้อย แต่เพราะนายใหญ่มคี�าสั่งด่วนลงมา 

ผมยินดีรับโทษทั้งหมด แต่ยังคงยืนยันว่าไม่ได้อยากท�าลายชีวิตส่วนตัวนี้

ของนายน้อยเลย ถ้าเลี่ยง...”

“ช่างเถอะ” กวนิตดับท ยงัคงหงุดหงดิ ได้แต่ผ่อนลมหายใจยอมรบั

ความจรงิ ทั้งที่น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามสีาเหตุเดยีวเท่านั้นที่ ‘ต้าฟง’ จะขดัค�าสั่ง

เขา “คราวนี้เป็นใครอกีล่ะ ใครที่ผูช้ายคนนั้นอยากให้ฉนัก�าจดัไปให้พ้นทาง”

“เจ้าของภตัตาคารซนิเยยีร์ เป็นครอบครวัคนไทยครบั” ต้าฟงรายงาน 

“ลูกชายตดิหนี้กาสโินและยงัเอาภตัตาคารมาจ�านอง ตอนนี้นายใหญ่อยาก

ได้คนืทั้งต้นและดอก นั่นหมายถงึทั้งหมดที่ครอบครวันั้นม”ี 
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ต้าฟงรู้ดีว่าเบื้องหลังสีหน้าเฉยชาไร้ความรู้สึกนั้นคือความเจ็บปวด

และเสยีใจ นายน้อยของพวกเขาพยายามจะเป็น ‘กวนิ’ แต่สดุท้ายนายน้อย

กย็งัต้องเป็น ‘เควนิ’ ทายาทคนเดยีวของ ‘นคิ’ มาเฟียใหญ่ในคราบนกัธรุกจิ 

ผู้ชายที่เอาแต่ใจและอยากได้อะไรก็ต้องได้ และสิ่งที่เขาอยากได้ที่สุดใน 

เวลานี้คอื ให้ลูกชายคนเดยีวแขง็แกร่งคู่ควรกบัการสบืต่อเจตนารมณ์ของ

ตระกูล ‘รฟีส์’

ดวงตะวันยามเที่ยงยังคงร้อนแรงเช่นทุกวัน ขณะที่รถแท็กซี่ซึ่ง
รบัผู้โดยสารเป็นผู้หญงิสองคนต่างวยัหนัหน้าจากบ้านอุปถมัภ์ออกนอกตวั

เมือง ข้ามสะพานกว้าง แสงแดดสะท้อนผิวน�้าเป็นประกายระยับสวยงาม 

เจดิจ้าพอๆ กบัพยบัแดดที่เต้นยบิๆ อยู่บนผวิถนน ส่งผลให้ผู้โดยสารซึ่ง

นั่งข้างคนขบัดงึแผ่นบงัแดดลงเพื่อคลายร้อน ในขณะที่ผู้โดยสารอกีคนบน

เบาะหลงักลบัยงัคงยื่นหน้าชดิกระจก ใบหน้าอ่อนเยาว์ขาวอมชมพูมากขึ้น

เมื่อต้องแดดแรง สหีน้าและแววตามคีวามตื่นเต้นระคนหวั่นใจ 

มอืเลก็เรยีวที่ถอืลอ็กเกตนาฬิกาไว้ตั้งแต่ขึ้นมาบนรถก�ากระชบัแน่น

ขึ้น ราวกบัสิ่งนั้นจะช่วยให้เธออุ่นใจได้ แล้วกจ็รงิ เพราะนั่นคอืที่พึ่งทางใจ

ชิ้นเดียวที่เธอมีเกี่ยวกับครอบครัว ใต้ฝาครอบล็อกเกตเป็นภาพถ่ายของ 

พ่อแม่และพี่ชรนิทร์ที่ก�าลงักอดเธอไว้ ทุกคนยิ้มกว้างอย่างมคีวามสุข

รถที่แล่นมาด้วยความเรว็สม�่าเสมอลดความเรว็ลงเมื่อเลี้ยวเข้ามาใน

ซอยขนาดสองเลนตามค�าบอกของหญงิวยัสี่สบิที่นั่งคู่คนขบั หล่อนเหลอืบ

ดูกระจกมองหลังพร้อมกับอมยิ้ม ก่อนจะหันไปก�าชับคนขับให้ชะลอ

ความเร็วลงราวกับรู้ว่าสมาชิกใหม่ในบ้านที่นั่งอยู่บนเบาะหลังอาจต้องการ

เวลาเตรยีมใจ

‘เบลลร์ูม้ั้ยวา่หนโูชคดมีากแค่ไหน คณุพมิพ์พรกบัสามเีป็นคนดมีาก 

ครูดใีจกบัหนูด้วย ครูเล่าเรื่องหนูให้คุณพมิพ์ฟัง เธอไม่รงัเกยีจ ไม่คดิว่า

นั่นคอืปัญหา เธอบอกว่าสามารถดูแลเบลล์เรื่องนั้นได้ ไม่ต้องห่วง’
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นั่นคอืสิ่งที่ครูบอก แต่ส�าหรบัชลติาแล้ว ถงึอย่างไรกย็งัต้องห่วง ยงั

ต้องเตรยีมใจไว้ เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มผีูใ้จดเีลอืกเธอเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของครอบครวั ก่อนหน้านี้เธอเคยไปอยู่กบัครอบครวัอื่นมาบ้าง แต่กอ็ยู่ได้

ไม่นาน ทว่าที่เธอจ�าได้ดทีี่สดุคอืครอบครวัที่รบัเธอไปอยู่ด้วยเมื่อสามปีก่อน

ตอนนั้นหญงิใจดคีนหนึ่งมารบัเธอไปอยู่ด้วย เพราะสงสารในชะตา

กรรมของเด็กก�าพร้า อีกทั้งจะได้เป็นเพื่อนให้ลูกสาววัยเดียวกันที่เพิ่งสูญ

เสียพ่อ แต่ความหวังดีอย่างบริสุทธิ์ใจกลับสร้างปัญหาให้ผู้อุปการะจน

ทะเลาะกบัลกูสาวและคนอื่นในบ้าน ถงึขั้นมกีารยื่นค�าขาดว่าระหว่างลกูแท้ๆ 

กบัเดก็ก�าพร้าที่เอาแต่เรยีกร้องความสนใจอย่างชลติา จะเลอืกเอาใครไว้ 

การ ‘เรียกร้องความสนใจ’ ที่ว่ามีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆ หนึ่งคือเรื่อง

อาการแพ้อาหารรุนแรงของชลิตา เธอจะกินอาหารสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ ต้อง 

มั่นใจจริงๆ ว่าในอาหารนั้นจะไม่มีของที่แพ้ ถึงอย่างนั้นก็ยังมีสิ่งปะปน 

ท�าให้เกิดอาการแพ้รุนแรงหลายครั้ง สร้างความตกใจและความเดือดร้อน

ให้ครอบครวัใหม่เป็นอนัมาก เพื่อความปลอดภยัเธอจงึต้องกนิแต่สิ่งที่แม่

อุปถมัภ์ปรุงขึ้นเองเป็นพเิศษเท่านั้น

ครั้นบางวนัไปกนิอาหารข้างนอกกนั แม่อปุถมัภ์กต้็องคอยก�ากบับอก

ทางร้านอย่างเคร่งครัด สร้างความวุ่นวายให้คนอื่น นานวันเข้าคนใน

ครอบครวัทนไม่ไหว แสดงออกชดัว่าไม่พอใจ แตเ่ดก็หญงิกเ็จยีมตวั ไมโ่ต้

เถยีงใดๆ หนกัเข้ากไ็ด้แต่ก้มหน้าร้องไห้ แม่อุปถมัภ์พยายามปกป้องเพราะ

ไม่ใช่ความผดิเธอ กย็ิ่งทะเลาะกบัคนอื่น กลายเป็นปัญหาที่ค่อยๆ สะสม  

ส่วนอีกสาเหตุที่ชลิตาโดนกล่าวหาว่าเรียกร้องความสนใจ คือเรื่อง

โรคกลวัการออกไปข้างนอกในวนัฝนตก เพราะทกุครั้งที่ฝนตก จะมฟีา้ร้อง 

ฟ้าแลบ เสยีงและแสงเหล่านั้นมผีลต่อการรบัรูข้องเธอ กระตุ้นความเครยีด

ท�าให้กลวั เพราะมนัจะท�าให้เธอมองเหน็ภาพคนในครอบครวัถกูฆา่จมกอง

เลือด ภาพพ่อและแม่ถูกยิงแสกหน้าตายตาค้าง พี่ชรินทร์ถูกยิงที่หน้าอก

เลอืดไหลนอง 
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ภาพเหล่านั้นท�าให้เธอสับสน เพราะมันเป็นภาพที่แย้งกับความจริง

เกี่ยวกบัตวัเธอในวยัเจด็ขวบ ซึ่งเธอจ�าช่วงเวลานั้นไม่ได้ แต่ทุกคนรอบตวั

บอกว่าเธอสูญเสยีครอบครวัจากเหตุไฟไหม้ ไม่มใีครถูกยงิตาย มนัจงึเป็น

สิ่งที่อธิบายไม่ได้ว่าท�าไมเธอจึงเห็นภาพเหล่านั้นเวลาได้ยินเสียงฟ้าร้อง 

ความกลัวและความเครียดท�าให้อาการไมเกรนก�าเริบ จนบางครั้งควบคุม

และจัดการกับความกลัวของตัวเองไม่ได้ เธอไม่อยากอยู่คนเดียว ต้องมี

ใครสกัคนคอยอยู่ใกล้ คอยเรยีกสต ิ

‘แม่ไปไม่ได้? แต่นี่วนัเกดิหนู แม่ต้องอยู่เฝ้ามนังั้นเหรอ แม่บอกว่า

แม่รบัมนัเพื่อมาเป็นเพื่อนหน ูแต่มนัไม่ใช่เลย มนัมาแย่งเวลาของแม่ไปจาก

หน ูมนัเอาแต่เรยีกร้องความสนใจด้วยโรคบ้าๆ ของมนั แม่เอาแต่สนใจมนั 

ดูแลมัน ไม่เคยนึกถึงใจหนูเลย หนูเกลียดมัน! หนูจะไม่ทนอีกแล้ว แม่

เลอืกมาเลยว่าจะเอาหนูหรอืว่ามนั!’

วันนั้นแม่อุปถัมภ์ไม่ยอมเลือกใคร ท�าให้ลูกสาวโกรธ หนีออกจาก

บ้าน ชลิตาไม่อยากเห็นคนที่ดีกับเธอทุกข์ใจ จึงตัดสินใจกลับมายังบ้าน

อุปถมัภ์ เลอืกจะไม่ไปอยู่ที่ไหนอกี ตดัสนิใจอยู่ช่วยครูดูแลน้องๆ 

แต่เมื่อโตขึ้นเธอต้องออกไปเรยีนข้างนอก ไหนจะค่าเล่าเรยีน ค่าเดนิ

ทาง ค่าอาหารของเธอที่ต้องระวงัเรื่องการแพ้ จงึท�าแยกต่างหากจากคนอื่น 

ค่าใช้จ่ายของเธอกลายเป็นการสร้างภาระให้แก่บ้านอุปถมัภ์ซึ่งนบัวนัจะมคีน

มาบรจิาคน้อยลงทุกท ีในขณะที่เดก็ที่ต้องดูแลกลบัมมีากขึ้นทุกวนั 

ชลิตาพยายามหาทางช่วยด้วยการออกไปท�างานพิเศษหลังเลิกเรียน 

แต่ด้วยความที่เป็นผู้หญงิ กลบัมดืค�่ากอ็นัตราย เพราะบ้านอุปถมัภ์อยู่ลกึ

เข้าไปในซอยที่เป็นสลมั เตม็ไปด้วยเดก็วยัรุ่นมปีัญหา ทั้งการพนนั เหล้า 

และยาเสพติด และเมื่อนึกอันตรายเหล่านั้น ชลิตาก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึง 

ผู้มพีระคุณอกีคนที่เข้ามาช่วยเธอจากคนร้าย 

ผู้มพีระคุณที่แสนลกึลบั เธอรู้แค่ว่าเป็นผู้ชายและมแีผลเป็นบรเิวณ

ต้นแขนขวา 
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“จอดบ้านประตูรั้วสขีาวนั่นเลยค่ะ” 

เสียงพิมพ์พรเรียกสายตาของชลิตาให้หันกลับมามองถนนตรงหน้า 

รถก�าลงัค่อยๆ เคลื่อนผ่านรั้วไม้สูงพ้นศรีษะ บรเิวณนี้บ้านอยู่ห่างกนั บ้าน

แต่ละหลงัมพีื้นที่กว้างรวมถงึบ้านที่รถเข้าเทยีบจอด 

“ตรงนี้ละค่ะ” พมิพ์พรบอกคนขบัรถแล้วหนัมายิ้มให้คนข้างหลงั “ขอ

ต้อนรบัสู่บ้านรมิน�้านะจ๊ะเบลล์” 

‘บ้านริมน�้า’ คือป้ายที่แขวนไว้ตรงซุ้มประตู ชลิตามองผ่านรั้วไม้

ระแนงไปที่บ้านสีขาวหลังใหญ่นั้นอย่างตกตะลึง บ้านเก่าทรงโคโลเนียล 

สขีาวสองชั้นอยู่ในพื้นที่เกอืบไร่ มรีั้วรอบขอบชดิ ตวับ้านชั้นล่างโปร่งสบาย 

แนวเสาด้านหน้าของตัวบ้านเป็นระเบียงยาว ประดับตกแต่งด้วยลวดลาย

ฉลุอ่อนช้อย รอบตัวบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม ข้างตัวบ้านมีเรือน

กล้วยไม้ซึ่งออกดอกเตม็ และบ้านหลงันี้ตั้งอยู่รมิน�้า

เธอคดิภาพบ้านใหม่ไว้มากมาย แต่ไม่คดิว่าจะเป็นบ้านที่วเิศษนา่อยู่

อย่างนี้มาก่อน มันเหมือนบ้านในฝันที่เด็กก�าพร้าทุกคนฝันอยากได้ บ้าน 

ไม่ต้องใหญ่ แต่ดูอบอุ่น เตม็ไปด้วยความรกัที่พร้อมจะให้แก่เดก็อย่างเธอ 

“เป็นไงจ๊ะ ชอบมั้ย” พิมพ์พรทักเมื่อหันกลับมาเห็นดวงตากลมโต 

ที่มคี�าถาม “ท�าไมจ๊ะ” 

“เบลล์จะได้อยู่บ้านนี้จรงิเหรอคะ” 

พมิพ์พรยิ้มอย่างเอน็ดู “จ้ะ เพราะนบัจากนี้ไปนี่คอืบ้านของหนู” 

ชลิตาอยากให้ความใจดีของพิมพ์พรอยู่ตลอดไป อดกลัวไม่ได้ว่า 

สักวันความใจดีนี้จะเลือนหายไป แต่จะว่าไปแล้วความกลัวนั้นก็ยังดูน้อย

กว่าการกลัวในสิ่งที่ตัวเธอเป็น เพราะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นต้นเหตุให้คนอื่น

เดอืดร้อน กลายเป็นภาระในการใช้ชวีติของพวกเขา ถงึจะบอกว่าพวกเขา 

รู้เรื่องนี้แล้ว แต่เชื่อเหลือเกินว่าพวกเขาคงแค่รู้ แต่จะไม่เห็นภาพและไม่

เข้าใจว่ามนัหนกัหนาแค่ไหนที่ต้องอยู่กบัคนอย่างเธอ 

“ไปเถอะจ้ะ เข้าบ้าน ป่านนี้จุ๋นเจี๋ยคงคอยหนูแย่แล้ว”  
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ชลิตาตอบรับพลางหยิบกระเป๋าใบเดียวที่เธอมีเดินตามพิมพ์พรเข้า

บ้านไป โดยไม่ทันรู้ว่าไกลออกไปไม่มากนัก มีใครคนหนึ่งก�าลังซุ่มอยู่บน

ต้นไม้พร้อมกล้องในมือ ฝ่ายนั้นกดชัตเตอร์รัวๆ ตั้งแต่รถแท็กซี่เลี้ยวมา

จอด กระทั่งผู้หญงิสองวยัเดนิหายเข้าไปในบ้าน จงึได้วางมอืจากกล้องเพื่อ

กดโทรศพัท์เรยีกให้รถจกัรยานยนต์ที่ซุม่อยูไ่ม่ไกลมารบั แล้วซ้อนท้ายออก

ไป จากนั้นจงึเกบ็อุปกรณ์เข้ากระเป๋า บ่งบอกว่าเจ้าตวัได้สิ่งที่ต้องการแล้ว 

ห้องกว้างบนชั้นสองของบ้านรมิน�้าห้องนี้ตกแต่งสไตล์วนิเทจ เน้น
โทนสีพาสเทลเพื่อให้เหมาะส�าหรับเด็กสาววัยสดใส เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น

ตกแต่งลายดอกไม้อ่อนหวาน เช่นเดียวกับเตียงนอนกลางห้องที่เน้นโชว์

ความอ่อนช้อยของลวดลายเหล็กดัด ซึ่งเข้าชุดกับเครื่องนอนสีขาวแต่ง

ระบายลูกไม้เล็กๆ ชวนให้หลงใหล แล้วเจ้าของห้องคนใหม่เพิ่งตอบ 

พมิพ์พรไปว่าเธอชอบมนัมาก 

“หนูชอบก็ดีแล้ว ถ้ามีอะไรขาดเหลือก็บอกป้าได้เลยนะ ไม่ต้อง

เกรงใจ” 

ชลิตายกมือไหว้เป็นครั้งที่เท่าไรแล้วเธอเองก็ไม่ทันได้นับ เพราะ

ตั้งแต่เข้ามาในบ้าน หญงิวยัสี่สบิตรงหน้ากท็�าอะไรมากมายให้ ทั้งเรื่องอาหาร

มื้อแรกในบ้านที่ปรุงกันเอง เป็นผัดไทยไม่ใส่ถั่วลิสง บ่งบอกว่าใส่ใจเรื่อง

ของที่เธอแพ้ ขนมหวานกเ็ป็นวุ้นกะทแิช่เยน็แสนอร่อย 

“ถ้าไม่มอีะไรแล้ว งั้นป้าขอตวัไปดจูุน๋เจี๋ยก่อนนะ ไวเ้จอกนัตอนบ่าย

สาม เดี๋ยวมาคุยเรื่องที่เรยีนใหม่ของเบลล์กนั ป้าดูโรงเรยีนใกล้ๆ บ้านเรา

ไว้ให้แล้ว บรรยากาศน่าเรยีนเลยละ ป้าคดิว่าหนูน่าจะชอบ”  

“ขอบคุณค่ะ” 

เดก็สาวรอจนประตหู้องปิดจงึได้เบอืนหน้ากลบัมาในห้องอกีครั้ง ยนื

มองนิ่งๆ ครู่หนึ่งจงึเดนิไปนั่งบนเตยีงนุ่มที่อ่อนยวบตามน�้าหนกัตวัเธอ ดู

ตรงข้ามกบัเบาะนอนเก่าๆ แขง็ๆ ในบ้านอปุถมัภ์มาก สมัผสัจากผ้าปูที่นอน
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กเ็รยีบลื่นต่างกบัผ้าปูเนื้อหยาบหนาเพราะอาศยัความทนอย่างที่เคยใช้ 

“นี่ห้องเราจริงๆ เหรอ” ชลิตายังคงไม่อยากเชื่อว่านี่คือห้องส่วนตัว

ของเธออย่างที่พิมพ์พรบอก นิ้วเรียวเล็กลูบไล้ผ้าปูนั้นอีกครั้ง แม้กรีดนิ้ว

เพียงแผ่วเบา แต่เธอกลับยิ่งสัมผัสได้ถึงความใส่ใจที่พิมพ์พรและจุ๋นเจี๋ย 

มอบให้ 

เวลานี้เธออาจยังมองไม่เห็นว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไป 

แต่อย่างน้อยตอนนี้เธอกม็บี้านใหม่ ที่ส�าคญัคอืเธอไม่ต้องเป็นภาระให้บ้าน

อปุถมัภ์อกีแล้ว หน้าที่ต่อไปคอืท�าตวัให้ด ีอยูบ้่านนี้ต่อให้ได้เพื่อให้ครหูมด

ห่วง 

หญิงสาวเปิดล็อกเกตนาฬิกาที่ห้อยติดตัวเสมอออก มองดูรูป

ครอบครวัใต้ฝาครอบลอ็กเกตนั้นครู่หนึ่ง ก่อนบอกกบัตวัเองและคนในรูป

ว่าชวีติใหม่ของเธอก�าลงัจะเริ่มขึ้นอกีครั้งที่นี่ ในบ้านหลงันี้ ชวีติใหม่ที่สามี

ภรรยาคู่นี้เป็นผู้มอบให้ นับจากนี้พวกเขาคือผู้มีพระคุณที่เธอเป็นหนี้ชีวิต 

วันนี้อาจยังท�าอะไรไม่ได้มาก แต่วันข้างหน้าเธอจะเฝ้าเตือนตัวเองว่าต้อง

กตญัญู ทดแทนสิ่งที่ผู้มพีระคุณให้ให้จงได้

“ผูม้พีระคณุ...” ค�าค�านี้ท�าให้ชลติานกึถงึใครอกีคนที่เคยช่วยชวีติเธอ

เมื่อเกอืบครึ่งปีก่อน 

เธอจ�าเหตกุารณ์ในวนันั้นได้แม่น มนัเป็นวนัที่ฝนตกหนกั เธอตดิอยู่

ข้างนอก กว่าฝนจะหยดุกด็กึมากแล้ว ความเกรงใจท�าให้เธอไม่กล้าโทรศพัท์

ไปรบกวนคร ูพยายามข่มความกลวัเดนิเข้ามาในซอยล�าพงั โชคร้ายเจอกลุม่

วยัรุ่นตั้งวงเหล้า พวกนั้นเข้ามาลวนลามและฉุดกระชากเข้าข้างทาง เสื้อผ้า

ถูกกระชากขาด เธอพยายามดิ้นรนต่อสู้ จะร้องให้คนช่วยกท็�าไม่ได้เพราะ

พวกมนัลอ็กตวัปิดปากไว้พร้อมกบักระซบิค�าขู่ข้างหู

ทว่า...เสยีงที่เธอได้ยนิกลบัไม่ใช่เสยีงของวยัรุ่นที่อยู่ตรงหน้า 

‘เรยีนรู้ได้เรว็ดนีี่’ เสยีงผู้ชายปรศินาดงัขึ้น ภาพเบลอๆ แทรกเข้ามา

พร้อมกนั ก่อนจะค่อยๆ ชดัขึ้นจนเหน็ว่าเป็นภาพตวัเธอมปีืนจ่อหน้า ‘รู้ว่า
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อยู่นิ่งๆ กจ็ะไม่เจบ็ตวั’ 

ความรู้สกึเหมอืนเธอเคยผ่านเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน เหตุการณ์ที่

ถกูลอ็กตวัปิดปาก ความกลวัที่มอียู่แล้วยิ่งเพิ่มทว ีเธอดิ้นหนสีดุแรงจนถกู

ตจีนสลบ มารู้สกึตวัอกีทกีอ็ยู่ที่โรงพยาบาล 

ครตูกใจมาก สั่งเดด็ขาดว่าห้ามแวะไปท�างานพเิศษอกี บอกว่าโชคดี

แค่ไหนที่เธอไม่ถูกข่มขนื ดทีี่มผีูช้ายคนหนึ่งเข้าไปช่วยเธอได้ทนั ชลติาอยาก

ขอบคุณเขา แต่ไม่มโีอกาส เพราะเขากลบัไปก่อนที่เธอจะฟื้น แถมยงัช่วย

จ่ายค่ารักษาไว้ให้โดยไม่ยอมบอกชื่อ ถามความจากพยาบาลที่เจอผู้ชาย 

คนนั้น จงึรู้แค่ว่าเป็นผู้ชายอายุไม่น่าจะเกนิยี่สบิห้า เป็นคนตวัสูง หน้าตาดี

มาก ผวิขาว 

‘พี่อยู่ตรงนี้ตอนที่เขาอุ้มหนูวิ่งเข้ามา สีหน้าเขากังวลมากเลย เขา

พยายามเรยีกหน ูพี่ว่าเรยีกชื่อนะ น้องอะไรสกัอย่าง ตดิอยูท่ี่รมิฝีปาก...ออ้ 

น้องเบลล์ เขาเรยีกหนวู่าน้องเบลล์ พี่อาจจะฟังผดิกไ็ด้ แต่ตอนนั้นพี่ยงัคดิ

เลยว่าเขาน่าจะเป็นพี่ชายหนู เพราะดูห่วงมาก...อ้อ นกึออกอกีเรื่อง เขามี

แผลเป็นที่ต้นแขนขวานะ เป็นรอยยาวเหมอืนถูกมดีฟัน เป็นแผลใหญ่เลย

แหละ’ 

จากค�าบอกเล่าท�าให้ชลิตาปะติดปะต่อภาพเลือนรางที่เธอเห็นในวัน

นั้นได้ ก่อนสตจิะเลอืนหายหลงัถูกต ีเธอรบัรู้ได้ว่ามใีครคนหนึ่งเข้ามาช่วย 

เขาถอดเสื้อนอกออกมาห่อตวัเธอไว้ เพราะเสื้อผ้าเธอถกูฉกีขาด แล้วในช่วง

ที่เธอถูกอุ้มขึ้น เธอเหน็รอยแผลที่ว่า รอยแผลที่เหมอืนถูกบาดหรอืไม่กถ็ูก

ฟันเป็นทาง ยาวเกือบคืบ นั่นคือร่องรอยเดียวที่เธอรู้เกี่ยวกับผู้มีพระคุณ 

ที่ช่วยชวีติ 

ระหว่างที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายวัน ชลิตาหวังว่าผู้ชาย 

คนนั้นจะแวะมาเยี่ยม แต่เธอกผ็ดิหวงั แล้วหลงัจากนั้นไม่ถงึสปัดาห์กม็ข่ีาว

ว่ากลุ่มวยัรุ่นที่ท�าร้ายเธอถูกจบัยกแก๊ง พูดกนัว่าพวกมนัถูกซ้อมยบัจ�าหน้า

แทบไม่ได้ ส่วนใหญ่ถงึขั้นแขนขาหกั แล้วที่น่าตกใจคอื พวกนั้นส่งตวัแทน
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มาพบเธอเพื่อขอขมาถงึบ้านอุปถมัภ์ บอกว่าจะไม่ท�าอย่างนี้อกี  

แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่ครูจะอนุญาตให้ชลิตาออกไปท�างานข้างนอก 

เธอจงึยงัรู้สกึกงัวล เริ่มคดิที่จะออกไปอยู่กบัผู้อุปการะอกีครั้ง แต่เดก็ที่โต

แล้วอย่างเธอก็หาคนอุปการะยากขึ้น แล้วยังต้องคัดกรองบางอย่างให้

รอบคอบกว่าเดมิ เพราะครูไม่อยากปล่อยให้เธอไปเจอเรื่องร้ายๆ อกี 

‘เบลล์จ�าพวกเราได้มั้ย ป้าพิมพ์กับจุ๋นเจี๋ยจะมาอยู่เมืองไทยแล้วนะ 

จ�าที่ป้าเคยบอกหนูได้มั้ย’ 

‘พมิพ์พร’ เป็นหญงิไทยวยัสี่สบิที่ไปท�างานแม่บ้านในต่างแดนมาเกอืบ

ทั้งชีวิต จนแต่งงานกับ ‘จุ๋นเจี๋ย’ ซึ่งเป็นพ่อครัวในคฤหาสน์ที่เธอท�างาน  

จุ๋นเจี๋ยเป็นชาวจนีที่อายุมากกว่าพมิพ์พรถงึสามสบิปี แต่ยงัดูแขง็แรง ทว่า

โชคร้ายประสบอุบัติเหตุท�าให้เป็นอัมพาตครึ่งตัว ต้องพึ่งรถเข็น นั่นเป็น

เหตุผลให้พมิพ์พรพาสามกีลบัมาใช้ชวีติที่เมอืงไทยบ้านเกดิ

ชลิตาจ�าสองสามีภรรยาน่ารักคู ่นี้ได้ เพราะพวกเขาจะมาที่บ้าน

อุปถมัภ์เกอืบทุกปี ทุกครั้งจะแวะมาคุยกบัเธอคราวละนานๆ ถามสารทุกข์

สุกดบิ ถามถงึความฝัน สิ่งที่อยากได้ สิ่งที่อยากเป็น พร้อมกบัเล่าว่าพวก

เขาอยูต่่างประเทศ สกัวนัจะกลบัมาอยูเ่มอืงไทย และถ้าเธอไม่รงัเกยีจ หรอื

ยงัไม่ได้มคีนรบัไปอุปการะ พวกเขาอยากได้เธอไปอยู่ด้วย วนันี้พวกเขามา 

ทวงถามสัญญา เธอตอบรับอย่างไม่ลังเล แล้วนั่นก็ท�าให้เธอมาอยู่ตรงนี้  

ในห้องนอนที่พวกเขาบอกว่าท�าให้เธอ และดใีจมากที่รู้ว่าเธอชอบมนั 

“พ่อคะ แม่คะ พี่ชรนิทร์” เดก็สาวก้มลงพดูกบัลอ็กเกตที่ห้อยตดิตวั 

“เอาใจช่วยเบลล์ด้วยนะคะ เบลล์ไม่อยากกลบัไปเริ่มใหม่อกีแล้ว เบลล์อยาก

มบี้านที่อบอุ่นกบัเขาซะท ีอวยพรให้เบลล์ด้วยนะคะ” 



เกอืบสองเดอืนแล้วที่ชลติามาอยู่บ้านรมิน�้ากบัพมิพ์พรและจุน๋เจี๋ย 
สองสามภีรรยามอบความรกัให้เธอเหมอืนลกูคนหนึ่ง เลอืกหาสิ่งดีๆ  ให้ ทั้ง

เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ รวมถงึใส่ใจเรื่องอาการแพ้อาหาร พาไปดูที่เรยีน

ใหม่ซึ่งไม่ไกลบ้าน เป็นโรงเรยีนเอกชนที่เยี่ยม ทั้งบรรยากาศของโรงเรยีน

และชื่อเสียง แม้ชลิตาจะชอบ แต่เมื่อได้ยินเรื่องค่าเรียน เธอก็ขอปฏิเสธ 

แค่สิ่งที่พวกเขาท�าให้ทุกวันนี้ก็มากพอแล้ว เธอรู้ว่าสองสามีภรรยาไม่ได้

ร�่ารวยมาจากไหน พวกเขาต้องไปท�างานเป็นคนใช้ต่างบ้านต่างเมอืงกว่าจะ

ได้เงนิมา แถมจุ๋นเจี๋ยกย็งัป่วย ต้องใช้เงนิในการดูแลไม่น้อย 

“หนไูม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกลูก พวกเราบอกแลว้วา่จะดแูลหนใูห้ด ี

ให้สิ่งดีๆ  แก่หนู” พมิพ์พรบอก

“ช่าย อาเบลล์ แค่ ตั้งใจ เรยีง กะ พอ” ชายชราบนรถเขน็สนบัสนุน

ภรรยา “จุ๋นเจี๋ยดูแลหนูล่าย” 

“ขอบคุณนะคะ เบลล์รู้ว่าจุ๋นเจี๋ยกับป้าพิมพ์หวังดี แต่เบลล์คงไม่

สบายใจ ลุงกบัป้าท�างานหนกัมามาก ควรได้เกบ็เงนิไว้ใช้ยามแก่เฒ่า แค่ที่

๓
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ให้เบลล์กม็ากพอแล้ว เบลล์เรยีนโรงเรยีนรฐัได้จรงิๆ ค่ะ” 

พมิพ์พรสบตาเดก็สาวกร็ู้ว่าเธอเป็นห่วงเรื่องอะไร จงึบอกความจรงิ

ว่าที่ป้าและลุงอยู่อย่างสุขสบายทุกวนันี้กเ็พราะ ‘นายน้อย’ ส่งเสยีค่าเลี้ยงดู 

ท่านเป็นเจ้าของโรงแรมในเครือ ‘มิราเคิลโอเอซิสแกรนด์’ ของกลุ่มบริษัท 

‘เดอะวนักรุป๊’ เป็นคนที่รวยมาก แถมเป็นคนใจบญุ ชอบให้ทนุแก่เดก็ยากไร้ 

โดยเฉพาะคนที่ท�างานรับใช้ในคฤหาสน์มานานอย่างจุ๋นเจี๋ย ท่านยิ่งใส่ใจ 

เป็นพเิศษ 

“อั๊วะ ท�า อา หาง ให้ นาย น้อย เจี๊ยะ ตั้ง แต่ ทั่ง ยงั เหลก็ ทั่งเลย 

เมก ตา อั๊วะ เป็ง พ ิเสก” จุ๋นเจี๋ยพูดสนบัสนุนภรรยา ส�าเนยีงแบบคนจนี

พดูไทยฟังค่อนข้างยาก แต่ในช่วงสองเดอืนที่ผ่านมาชลติาเริ่มจะชนิ ฟงัจบั 

ใจความได้บ้างแล้ว “ทั่ง ใจ ล ีแต่ ม่าย ชอบ พดุ เท่า ไหร่ แต่ กะ ใจ ล ีมาก” 

เด็กสาวเห็นแววตาจุ๋นเจี๋ยเต็มไปด้วยความรักความเลื่อมใสเวลา 

เอ่ยถงึ ‘นายน้อย’ 

“บ้านนี้ไม่ใช่บ้านของป้ากบัจุน๋เจี๋ยหรอกนะ เป็นบ้านของนายน้อย ตอน 

ที่จุ๋นเจี๋ยประสบอุบัติเหตุ ท�างานต่อไม่ได้ ป้าไปลาจะพาจุ๋นเจี๋ยกลับมาอยู่

เมอืงไทย ป้ากว่็าจะไปหาซื้อที่แถวต่างจงัหวดัปลกูบ้านหลงัเลก็ๆ อยูก่นัสอง

ตายาย แต่นายน้อยทราบเรื่องเข้า ท่านกเ็ลยให้มาอยูบ้่านนี้ จะได้อยูใ่กล้หมอ 

แล้วท่านกย็งัส่งเสยีค่าใช้จ่ายมาให้เสมอ บอกว่าจะดูแลเราสองตายายตลอด

ไป แล้วท่านกลวัพวกเราจะเหงา ยงัอนุญาตให้เรารบัหนูมาอยู่ด้วย ท่านจะ

ส่งเสียให้เรียนเท่าที่หนูต้องการเลย เพราะงั้นหนูไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย

หรอก”

“นายน้อยใจดีมากเลยนะคะ ป้ามีรูปมั้ยคะ เคยได้ถ่ายรูปท่านมั้ย 

เบลล์อยากเหน็ท่านจงั”

“เราไม่มขีองพวกนั้นหรอก ถงึท่านจะใจด ีแต่ยงัไงเรากเ็ป็นแค่คนใช้ 

ไม่ใช่ว่าจะเข้าถึงตัวท่านได้ง่ายๆ นะ ต่อให้อยู่ในบ้านก็มีพวกบอดีการ์ด 

ตัวใหญ่ๆ เป็นสิบคอยกัน ในบ้านจะท�าอะไรก็ต้องระวัง ใครจะไปไหนก็ 



36  l  ห นี้ รั ก ใ น ก ร ง ไ ฟ

ต้องรายงาน ขออนุญาตผู้ดูแล เพราะมกีารวางระบบรกัษาความปลอดภยั 

หนเูคยดหูนงัพวกมาเฟียเจ้าพ่อมั้ยลกู นั่นแหละ คฤหาสน์ของนายน้อยเป็น

แบบนั้นเลย” 

“เบลล์นึกว่านั่นมีแค่ในหนังซะอีกค่ะ” ชลิตารู้สึกทึ่งในสิ่งที่พิมพ์พร

เล่า “งั้นนายน้อยกบัเรากเ็หมอืนอยู่คนละโลกสนิะคะ แต่เพราะผูกพนักบั

ลุงจุ๋นเจี๋ย เราถงึเหมอืนยงัสมัผสัความใจดขีองท่านได้บ้าง” 

พมิพ์พรพยกัหน้า “จุน๋เจี๋ยเองกร็กัท่านมาก ถงึขนาดบอกว่าจะท�างาน

รับใช้นายน้อยไปจนตายเลย ถ้าไม่ประสบอุบัติเหตุเสียก่อนคงยังอยู่กับ 

นายน้อยนั่นละ”

จุ๋นเจี๋ยพยกัหน้าสนบัสนุนค�าพูดของภรรยา 

ค�าบอกเล่านั้นท�าให้ชลติารูส้กึชื่นชมนายน้อยไปด้วย เธอมภีาพในหวั

จากค�าบอกเล่าของจุ๋นเจี๋ยว่านายน้อยน่าจะเป็นฝรั่งท่าทางใจดี อายุราวๆ  

สี่สบิหรอืห้าสบิ รอบตวันายน้อยมบีอดกีาร์ดล้อมหน้าล้อมหลงั เธอคงไม่มี

วันเข้าถึงตัวได้ แต่จะมีอะไรที่เธอพอจะท�าเพื่อตอบแทนความเมตตาของ

นายน้อยได้อีก หญิงสาวเริ่มคิดและหาข้อมูลเกี่ยวกับเดอะวันกรุ๊ปและ 

มริาเคลิโอเอซสิแกรนด์ แล้วเธอกค็ดิได้ 

“เบลล์รูแ้ล้วละค่ะว่าเบลล์จะเรยีนอะไร เบลล์จะเรยีนการโรงแรมค่ะ”

พมิพ์พรประหลาดใจที่อยู่ๆ  เดก็สาวกพ็ดูขึ้นระหว่างรบัประทานอาหาร 

“เบลล์จะไปท�างานที่โรงแรมของนายน้อยไงล่ะคะ เบลล์พยายามหา

ข้อมูลในอนิเทอร์เนต็เกี่ยวกบัโรงแรมที่นี่ ประหลาดใจมาก ไม่คดิว่าจะเป็น

โรงแรมควบกาสิโน มิน่าถึงต้องมีบอดีการ์ดรักษาความปลอดภัยอย่างที่ 

ป้าพมิพ์เคยเล่า แต่เหน็ว่าหลงัๆ มโีรงแรมที่ไม่มกีาสโินด้วยนะคะ”

“เหรอจ๊ะ เรื่องนี้ป้ากบัจุ๋นเจี๋ยไม่ค่อยรู้หรอก รู้แค่ว่าตระกูลรฟีส์ท�า

ธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรม มีคฤหาสน์อยู่หลายที่นะ แต่ที่ป้ากับจุ๋นเจี๋ยท�างาน

เป็นบ้านใหญ่อยู่ที่ลาสเวกสั” ป้าพมิพ์บอก 

“ส่วง อั๊วะเกยอยู่ที่มาเก๊า แล้วย้ายไปอยู่เวกั๊ก แล้วได้เจอกะอาปิมที่
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นั่ง...อั๊วะ ปู้ด ปาสา ฝรั่ง ไม่ ล่าย ปู้ด ทาย ล่าย มาก กว่า วงัๆ กะ อยู่ 

แต่ ใน บ้าง”

“ใช่ ท�าให้เราสองคนไม่ค่อยได้ไปไหน อยู่เมืองนอกเกือบครึ่งชีวิต 

กจ็รงิ แต่กเ็ป็นคนเรยีนน้อย รู้น้อยกนัทั้งคู่”

“แล้วเวลาคุยกบันายน้อย คุยภาษาอะไรกนัคะ”

“นายน้อยท่านพูดไทยได้ จนีกไ็ด้” พมิพ์พรบอก “ท่านพูดได้หลาย

ภาษานะ”

นั่นท�าให้ชลติาประหลาดใจ “มน่ิา ถงึได้คยุกบัจุน๋เจี๋ยและป้าพมิพไ์ด้ 

นี่เบลล์พยายามหาข้อมลูเกี่ยวกบันายน้อยนะคะ แต่กไ็ม่ค่อยมข่ีาวเกี่ยวกบั

เจ้าของมริาเคลิ รู้แค่ว่าเป็นคนตระกูลรฟีส์”

“อย่าว่าแต่คนภายนอกจะรู้เรื่องท่านเลย คนในบ้านยังไม่ค่อยรู ้

เท่าไหร่เลย” 

“ดูลกึลบันะคะ แต่กพ็อเข้าใจได้” 

“แล้วที่หนูบอกว่าจะเรยีนการโรงแรม กเ็พราะอยากท�างานที่มริาเคลิ

เหรอจ๊ะ” พมิพ์พรถาม ชลติาจงึตอบรบัพร้อมรอยยิ้ม “หนูอยากไปท�างาน

ต่างประเทศเหรอ”

เธอส่ายหน้า “เบลล์ไม่ไปไหนหรอกค่ะ เบลล์จะอยู่กบัป้าพมิพ์และ

ลุงจุ๋นเจี๋ยที่นี่แหละ นายน้อยให้รับเบลล์มาอยู่ที่นี่ก็เพื่อให้เบลล์ดูแลลุงกับ

ป้า เบลล์ไม่ไปไหนหรอกค่ะ แต่ที่เบลล์บอกจะเรยีนไว้ กเ็พราะมขี่าวหนึ่ง

บอกว่าผู้บรหิารมริาเคลิวางแผนจะร่วมทุนกบันกัธุรกจิจนี แล้วมเีป้าหมาย

จะขยายสาขามาที่ไทยเราด้วยนะคะ” 

พมิพ์พรกบัจุ๋นเจี๋ยสบตากนั เหน็ความพยายามของเดก็สาว

“ลุงกับป้าเห็นว่าไงคะ เบลล์จะได้ตอบแทนบุญคุณของลุงกับป้า 

แล้วยงัได้มโีอกาสเป็นส่วนเลก็ๆ ที่จะได้ท�างานรบัใช้นายน้อยด้วย”

“ล ีแล้ว คง กะ ตงั ยู ไม่ มวีงั ตก อบั นะ อา เบลล์” จุ๋นเจี๋ยบอก

อย่างชื่นชม  
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“ดแีล้วละจ้ะ” พมิพ์พรมองอย่างเมตตา “ไว้ถ้านายน้อยหรอืคนของ

ท่านตดิต่อมา ป้าจะบอกเรื่องนี้กบัทางนั้น ส่วนหนูกห็าข้อมูลเกี่ยวกบัสิ่งที่

จะเรยีนไว้นะ ดูว่าชอบและอยากท�าจรงิๆ มั้ย”

“ค่ะ” เดก็สาวแววตาเป็นประกายมุ่งมั่น 

ลาสเวกสั คลาร์กเคาน์ต ีรฐัเนวาดา สหรฐัอเมรกิา 
บนถนนย่านกลางเมืองที่คลาคล�่าไปด้วยกาสิโนและโรงแรมแบบ 

ครบวงจรอันขึ้นชื่อของนครที่ไม่เคยหลับใหลแห่งนี้ รถโรลส์-รอยซ์สุดหรู

เลี้ยวเข้ามาจอดตรงทางเข้าด้านข้างอาคารสงูเสยีดฟ้า ตามมาด้วยรถอารกัขา

ติดฟิล์มด�าอีกสองคันเข้ามาจอดเทียบ ไม่นานนักกลุ่มบอดีการ์ดในชุดสูท

ด�าเกือบสิบคนก็ก้าวฉับๆ ออกมาจากตึก สัญลักษณ์ ‘มังกรเหยียบเมฆ’  

บนที่หนบีเนกไทบ่งบอกว่าพวกเขาคอืหน่วยรกัษาความปลอดภยัของตกึสงู

ตระหง่านที่ชื่อ ‘มริาเคลิโอเอซสิแกรนด์’ 

“เชญิครบั” ประตรูถโรลส์-รอยซ์ถกูเปิดรอรบัเจ้านายซึ่งเป็นชายหนุม่

ตัวสูงผิวขาววัยยี่สิบกลางๆ บอดีการ์ดส่วนหนึ่งยังคงยืนล้อมรักษาความ

ปลอดภยั อกีส่วนตรงไปขึ้นรถที่จอดประกบหน้าหลงัเพื่อเตรยีมออกรถ

“หวัดดีเควิน” ยังไม่ทันที่ผู้เป็นนายจะได้ก้าวขึ้นรถ ใครคนหนึ่งก ็

โผล่หน้าออกมายิ้มทกัทาย 

การมาของอกีฝ่ายสร้างความประหลาดใจให้เควนิไมน้่อย “ชาครติ?”

คนที่ถูกเรยีกว่า ‘ชาครติ’ เป็นชายหนุ่มผวิขาวเหลอืง ใบหน้าคมเข้ม 

“ฉนัมารบันายไปสนามบนิ คุณพ่อให้ฉนัเป็นตวัแทนท่านไปดูงานที่ฮ่องกง”

“แล้วท�าไมผมต้องไปด้วย” เขาถาม เพราะงานในส่วนที่จะขยายสาขา

ใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของเขา นิครับผิดชอบดูแลเองโดยมี

ชาครติเป็นมอืขวา 

“เป็นค�าสั่งของคุณพ่อ” น�้าเสียงยามพูดพยายามเน้นย�้าประโยค

สุดท้าย “หรอืนายจะขดัค�าสั่ง” 
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ไม่มีปฏิกิริยาทางกายหรือวาจาใดๆ ตอบกลับจากอีกฝ่ายนอกจาก

การก้าวขึ้นรถไปนั่งข้างๆ แต่นั่นก็คือการยอมรับค�าสั่งในแบบของผู้ชาย 

แววตาอวดดีอย่างเควิน ชาคริตเรียนรู้ได้จากประสบการณ์หลายปีที่เป็น 

พี่เลี้ยงให้ ‘เควนิ รฟีส์’

ณ คฤหาสน์ตระกูลรฟีส์ สบิกว่าปีก่อน
วันนั้นชาคริตเพิ่งกลับมาจากโรงเรียน คนในบ้านมารวมตัวกันที่ 

โถงใหญ่หน้าบ้าน ทุกคนดูตื่นเต้น ต่างพูดคุยกันเสียงดัง จับความได้ว่า  

‘นายใหญ่’ ก�าลงัจะกลบัมาพร้อมกบัพาใครสกัคนมาด้วย 

‘คุณชาครติกลบัมาแล้วเหรอครบั’ เทยีนคงเหน็เขาก่อนเป็นคนแรก 

รบีตรงเข้ามาหา ‘เป็นไงบ้างครบัวนันี้ หวิมั้ยครบั เดี๋ยวผมจะให้คนเตรยีม

อาหารว่างมาให้’

‘คุณพ่อจะพาใครมาด้วยเหรอเทยีนคง’ ชาครติไม่สนใจสิ่งที่อกีฝ่าย

บอก เพราะจดจ่ออยู่แต่กบัสิ่งที่คนงานพูด เขารู้สกึใจไม่ด ีมนัเหมอืนมลีาง

บอกเหตุบางอย่าง ทั้งที่เมื่อก่อนเวลานายต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้ว 

กลับมาเขาจะดีใจมาก แต่คราวนี้ใจกลับหวั่นๆ พิกล ‘ว่าไง ฉันถามว่า 

คุณพ่อพาใครมาด้วย’

‘เรื่องนั้นผมว่าไว้ให้นายบอก...’ 

‘หหูนวกรไึง!’ เสยีงตวาดดงัเรยีกสายตาทกุคนในบรเิวณนั้นให้หนัมา 

มอง ‘ฉนัถามว่าคุณพ่อพาใครมาด้วย’ 

รอยยิ้มบนใบหน้าของเทยีนคงเลอืนหายไป แต่เขายงัคงแสดงท่าทาง

นอบน้อมให้เด็กหนุ่มที่จ้องหน้าเขาด้วยความโกรธ เร่งรัดจะเอาค�าตอบที่

ต้องการ 

ยงัไม่ทนัที่เขาจะได้พูดอะไร ‘นายใหญ่’ ที่ทุกคนรอกม็าถงึ ชาครติ

รีบวิ่งเข้าไปรับ แต่แล้วเขาก็ต้องชะงักไปเมื่อเห็นเด็กชายวัยสิบขวบที่เดิน

ตามนายใหญ่เข้ามา
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‘ว่าไงไอ้หนู’ 

ชาคริตภูมิใจนักว่าพ่อบุญธรรมอาจร้ายใส่ทุกคน แต่จะใจดีกับเขา

ที่สุด นั่นคือความจริง ที่ท�าให้เขารู้สึกเป็นคนส�าคัญคงเพราะเขาเป็นเด็ก 

คนเดยีวในบ้าน แต่ตอนนี้อาจไม่ใช่ 

‘สวสัดคีรบัคุณพ่อ’ ชาครติเน้นย�้าค�าว่า ‘คุณพ่อ’ เพราะอยากแสดง

ความเป็นเจ้าของในตวันายใหญ่ของบ้าน นั่นคอืสิ่งที่เขาภูมใิจเสมอมา เขา

คือลูกบุญธรรมของนายใหญ่ตระกูลรีฟส์ เขาคือคนเดียวที่ผู้ทรงอ�านาจ 

คนนี้ยอมให้เรียกพ่อ ‘ผมไม่ทราบมาก่อนเลยว่าคุณพ่อจะกลับมาวันนี้  

ไม่งั้นผมคงจะรอต้อนรบั ว่าแต่คุณพ่อพาใครมาด้วยครบั’ 

‘นี่คอืเควนิ’ นคิบอกพลางโอบไหล่เดก็คนนั้น สหีน้ามรีอยยิ้มภูมใิจ 

ซึ่งเป็นแววตาที่ชาคริตรวมถึงคนในคฤหาสน์ไม่ได้เห็นบ่อยนัก ‘เขาเป็น

ลูกชายคนเดียวของฉัน นับจากวันนี้เควินคือนายน้อยของตระกูลรีฟส์  

ทุกคนในบ้านจงให้เกยีรตลิูกชายของฉนัอย่างที่เคยให้ฉนั’  

ค�าพูดนั้นแม้จะบอกทุกคนในบ้าน แต่ชาคริตกลับรู้สึกว่าตัวเองถูก

ตบหน้าอย่างแรงจนเหมือนหูอื้อไปชั่วขณะ ทั้งที่มองเห็นว่านิคพูดอะไรต่อ

จากนั้นอกีมากมาย แต่เขากลบัไม่ได้ยนิ ร่างกายเหมอืนเบาหววิ หวัใจวูบ

คล้ายถูกผลกัตกจากที่สูง 

‘ชาครติ ได้ยนิที่ฉนับอกมั้ย’ 

‘เอ่อ...เมื่อกี้คุณพ่อว่าอะไรนะครบั’ 

‘ฉนับอกว่าฝากให้ช่วยสอนอะไรๆ ให้เควนิด้วย ฉนัมลีกูชายสองคน 

ลกูชายคนโตเก่งแล้ว กอ็ยากให้คนเลก็ได้เดนิตามรอยพี่ชายบ้าง เอน็ดูน้อง

มนัหน่อยกแ็ล้วกนั’ 

‘ครบั ผมจะเป็นพี่ชายที่ด ียนิดตี้อนรบันะเควนิ’ 

‘ขอบคุณครบั...พี่’
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“พี่ ชาครติ”
เสยีงเรยีกที่ดงัอยูข้่างตวัดงึชาครติออกจากภวงัค์ จงึเพิ่งรู้ตวัว่าตั้งแต่

เควนิขึ้นมาบนรถ เขากเ็อาแต่เงยีบไป เพราะมวัแต่คดิถงึเรื่องอดตี

“หน้าผมมอีะไรตดิอยู่เหรอ ถงึได้เอาแต่จ้อง”

“เปล่า ฉนัมเีรื่องต้องคดินดิหน่อย เมื่อกี้นายว่าอะไรนะ” 

“พกัผ่อนบ้างนะ อย่าโหมงานให้หนกันกั ผมถามว่าพี่กลบัจากดูไบ

ตั้งแต่เมื่อไหร่”

“เมื่อวาน มาถึงคุณพ่อก็เรียกฉันไปพบทันที ไปถึงเห็นท่านก�าลัง

อาละวาดใหญ่ เทยีนคงบอกว่าท่านหงุดหงดิมาหลายวนัแล้ว คงเพราะฉนั

ไม่อยู่ มีแต่คนท�างานไม่ได้ดั่งใจ...เอ่อ ขอโทษ พี่ไม่ได้ตั้งใจจะท�าให้นาย

รู้สกึไม่ด ีพี่แค่จะบอกว่านายควรเข้าหาคุณพ่อบ้าง” 

“กด็แีล้วนี่ครบัที่พี่กลบัมา” เควนิไม่ได้ประชด “มพีี่อยู่ ผู้ชายคนนั้น

จะได้ไม่ต้องฟาดหวัฟาดหางใส่ใคร โดยเฉพาะกบัผม”

นานเท่าไรแล้วที่ชาคริตไม่เคยได้ยินเควินเรียกผู้ชายที่เขาภูมิใจว่า 

‘พ่อ’ ถ้าไม่เรยีก ‘นคิ’ ห้วนๆ กจ็ะใช้ค�าเรยีกอื่นแทน ค�าเรยีกท�านองดูถูก 

รงัเกยีจ ไม่ให้ความเคารพย�าเกรง ทั้งที่ความเป็นจรงิตวัเควนิเองต่างหากที่

เกรงกลวัและรู้ซึ้งถงึอ�านาจของนคิมากกว่าคนอื่น 

“โกรธอะไรคุณพ่อ ทะเลาะกนัอกีแล้วใช่มั้ย” ไม่น่าถาม เพราะสอง

พ่อลกูคูน่ี้เจอหน้ากนัทไีรไม่เคยพดูกนัดีๆ  สกัครั้ง ในสายตาของชาครติ คน

ที่ท�าไม่ถูกคงเป็นน้องชายคนนี้ เพราะอย่างไรเขาก็ยังเชื่อว่าคนเป็นเด็ก 

ไม่ควรแขง็กร้าวใส่ผูใ้หญ่ โดยเฉพาะกบัคนที่เป็นบดิา “นายกย็งัเหมอืนเดมิ 

ไม่เคยเหน็ค่าสิ่งที่ตวัเองม”ี 

ชาครติรู้เรื่องความบาดหมางของสองพ่อลูกตระกูลรฟีส์ไม่น้อย แต่

ไม่รู้ว่าสาเหตุหลักจริงๆ คืออะไร รู้แค่ว่าตอนเควินอายุสิบห้า แม่ของเขา

ที่นอนป่วยเป็นเจ้าหญงินทิราจากไป หลงังานศพไม่นาน เควนิหนอีอกจาก

บ้าน หายไปพักใหญ่ กลับมาอีกทีสถานการณ์ระหว่างพ่อลูกที่เลวร้าย 
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เป็นทุนเดมิอยู่แล้วยิ่งร้ายไปกนัใหญ่ นคิยิ่งหนกัมอืกบัเควนิมากขึ้น เควนิ

เองกไ็ม่เคยกลบัไปเรยีกนคิว่าพ่ออกีเลย 

“นายไม่รู้จริงๆ หรือเควินว่าตัวนายโชคดีแค่ไหนที่ได้เกิดเป็นลูก 

คุณพ่อ” นั่นคือสิ่งที่ชาคริตพยายามบอกน้องชายเสมอเมื่อมีโอกาส “นาย 

มหีลายสิ่งที่คนทั้งโลกต้องอจิฉา” 

“ถ้าเลือกได้ ผมก็อยากเป็นคนโชคร้ายอย่างพี่มากกว่า” เควินแย้ง

อย่างไม่อ้อมค้อม “พี่ชอบพูดว่าผมโชคดี แต่พี่ไม่เคยรู้หรอกว่าผมต้อง 

สูญเสยีอะไรไปบ้างกบัการต้องเป็นลูกชายของผู้ชายคนนั้น” 

“แล้วอะไรล่ะที่นายสูญเสยี บอกมาส ิฉนัจะได้รู้ ทุกวนันี้ฉนัเหน็แค่

สิ่งที่คุณพ่อพยายามสร้างให้นาย แต่นายกลบัท�าท่าเหมอืนรงัเกยีจมนั นาย

คดิอะไรอยู ่นายแค้นอะไรคณุพ่อ ถ้าเกลยีดท่านขนาดนั้น นายกลบัมาท�าไม 

อุตส่าห์หนไีปได้แล้ว นายกลบัมาอกีท�าไม วนันั้นนายเดนิตามคุณพ่อกลบั

มาบ้าน ท่านไม่ได้มดัมอืนาย ไม่ได้ล่ามโซ่นาย ไม่ได้ขงันายเลยนะเควนิ” 

หลังค�าถามนั้นบรรยากาศในรถเงียบไปครู่ใหญ่ ชาคริตยังคงรอฟัง 

แต่ไม่มคี�าตอบใดๆ กลบัคนืมา 

“ว่าไงเควนิ มนัเกดิอะไรขึ้นกนัแน่ระหว่างนายกบัคุณพ่อ” 

เควนิรู้ว่าป่วยการที่จะพูดถงึความเลวที่นคิท�า โดยเฉพาะกบัชาครติ

ซึ่งเทดิทูนผู้ชายคนนั้นยิ่งกว่าอะไร ชาครติมองเหน็นคิเป็นพระเจ้า เป็นความ

โชคดทีี่ได้เป็นลูกชายสบืสายเลอืดของ ‘นคิ รฟีส์’ มหาเศรษฐเีรอืงอ�านาจที่

ใครๆ กอ็ยากเป็นทายาท ยกเว้นกแ็ต่ลกูชายคนเดยีวที่เกลยีดทกุอย่างที่อยู่

ในตวัผู้ชายคนนั้น รวมถงึเกลยีดตวัเอง เพราะเลอืดครึ่งหนึ่งในตวัเขาดนั

เป็นของผู้ชายคนนั้นด้วย 

ทั้งที่อยากตายให้พ้นผูช้ายอย่างนคิ แต่เพราะเขายงัมหีนี้ที่ต้องชดใช้ 

หนี้ที่เกดิจากความไม่ตั้งใจ แต่สุดท้ายความจรงิกย็งัคงไม่เปลี่ยน เขายงัคง

เป็นคนที่พรากชีวิตทุกคนในครอบครัวไปจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นฝ่าย

ยื่นมอืให้เขา
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‘อะ หนูให้ สตรอว์เบอร์รสีมูทต ีอร่อยนะคะ กนิสคิะ ถ้าไม่พอเอา

ใหม่ได้นะ หนูจะให้พี่ชรนิทร์ซื้อให้ ว่าแต่พี่มารอใครเหรอคะ หนูเหน็พี่มา

นั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อเช้า หรอืว่าพี่พกัที่นี่คะ’

เขายงัจ�ารอยยิ้มและน�้าใจที่เธอมอบให้ได้ เช่นเดยีวกบัที่จ�าเสยีงกรดี

ร้องอย่างเจ็บปวดของเธอตอนที่เห็นภาพครอบครวัถูกฆ่าได้ไม่เคยลมื แม้

เวลาจะผ่านมานาน แต่ภาพเหล่านั้นยงัคงชดัเจนเหมอืนเรื่องเพิ่งเกดิขึ้นเมื่อ

ตอนดกึวนัวาน...วนัที่ฝนตกหนกั วนัที่ผูค้นเฉลมิฉลองเนื่องในวนัครสิต์มาส 

แต่เดก็ผู้หญงิคนหนึ่งก�าลงักรดีร้องด้วยความหวาดกลวั

‘อย่านะ พี่ชาย อย่านะคะ อย่าท�าพ่อแม่เบลล์ อย่าท�าพี่ชรนิทร์นะ...

เบลล์ขอ’

ค�าอ้อนวอนนั้นมาพร้อมกบัที่มอืเลก็ๆ ที่เคยยื่นความอบอุน่ให้ยกขึ้น

ประนม ดวงตาคลอหยาดน�้าตาจับจ้องมองเขาไม่วาง ริมฝีปากบางสั่นริก

ด้วยความกลัว เขาอยากหยุดทุกอย่างไว้ อยากท�าตามอย่างที่เด็กหญิง

ต้องการ ทว่าเขาเลอืกเองไม่ได้  

‘กรี๊ดดดด’

เสยีงกรดีร้องจากอดตียงัดงึเควนิไว้กบัความรู้สกึผดิ แม้เขาจะมอง

ออกไปนอกตัวรถ เห็นแสงสีงดงามบนท้องถนนรวมถึงผู้คนของเมืองที่ 

ไม่เคยหลับใหล แต่ภาพที่สะท้อนในหัวเขากลับยังคงเป็นอดีตที่เจ็บปวด

เศร้าสลด

“เควนิ นายฟังอยู่มั้ย” 

เจ้าของชื่อยงัคงไม่ตอบรบัค�าเรยีก เพราะรู้สกึเบื่อหน่ายกบัค�าเหนบ็-

แนมของพี่ชาย บ่งบอกชดัเจนว่าถ้าจะคุยเรื่องนี้เขาจะไม่คุยด้วย ถงึตอนนี้

ชาครติจงึจ�าต้องเปลี่ยนเรื่อง 

“หลงัเสรจ็งานที่ฮ่องกง นายจะกลบัเมอืงไทยกบัฉนัมั้ย ฉนัว่าจะเชญิ

คุณหนูหยางไปเป็นแขก” 

ค�าถามที่ดูจะมคีวามส�าคญัดงึเควนิกลบัมาสูก่ารสนทนาได้แล้ว แล้ว
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คุณหนูหยางที่เอ่ยถงึเควนิกร็ู้จกั ชายหนุ่มรู้ว่าพี่ชายบุญธรรมของเขาน่าจะ

ชอบพอผู้หญิงคนนี้ ซึ่งก็ไม่แปลก เพราะ ‘เหมยฮัว หยาง’ เป็นคนสวย 

มั่นใจ ท�างานเก่ง เธอเกดิในครอบครวัเศรษฐฮี่องกง พ่อของเหมยฮวัเป็น

เพื่อนสนิทของนิค แล้วนั่นก็ดูจะเป็นเหตุผลให้ชาคริตซึ่งรับผิดชอบงานที่ 

มาเก๊าและฮ่องกงได้สนทิสนมกบัเหมยฮวั

“ฉันว่าจะแวะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่ที่เมืองไทย แล้วแม่คงดีใจถ้า

ได้เจอนาย” 

บทสนทนาดจูะน่าเบื่ออกีครั้งส�าหรบัเควนิ เขาเบอืนหนา้ออกไปนอก

รถเหมอืนเดมิ 

“งานนี้คณุพ่อไม่ได้ไปด้วยหรอกนะ ท่านตดินดัคยุธรุกจิส�าคญั ไม่มี

เวลามากวนใจนายหรอก” ชาครติคดิว่านั่นเป็นเหตุผลให้เควนิปฏเิสธ “ไว้

ฉันจะบอกคุณพ่อให้ ถ้าฉันขอ ท่านคงอนุญาตไม่ยาก” ดูเหมือนชาคริต 

จะยงัไม่ละความพยายาม หาเหตุผลมาอ้าง “นะ กลบัพร้อมกนั ฉนัจะให้ 

คุณแม่จดัปาร์ตตี้อนรบันาย” 

“ไม่จ�าเป็นหรอก” เควินพูดทั้งที่สายตายังจับที่แสงไฟริมทาง “ผม 

ไม่ชอบเป็นตุ๊กตามงักรใช้ประดบับารมใีห้ใคร”

“นายหมายความว่ายงัไง” 

น�้าเสยีงถามห้วนขึ้นอย่างตกใจเรยีกสายตาเควนิให้หนัมาสบตา 

“คนที่พี่ตั้งใจพาไปเซอร์ไพรส์ในงานวันเกิดแม่พี่คือนิค ไม่ใช่ผม”  

ค�าพูดตรงๆ แบบไม่รักษาน�้าใจใครคืออีกหนึ่งตัวตนของเควิน “ผมไม่ใช ่

ตวัแถมของใคร”

ชาครตินิ่งไปหลงัค�าพูดตรงๆ นั้น ทแีรกเขาคดิจะแย้ง แต่สุดท้ายก็

เลอืกเบอืนหน้าออกไปนอกตวัรถ เพราะคดิว่าพูดไปกเ็ท่านั้น จบเรื่องแค่นี้

ดทีี่สุดแล้ว แต่เหมอืนความอยากรู้ของเขายงัไม่จบ ชายหนุ่มบอกตวัเองว่า

สักวันจะต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างพ่อลูกตระกูลรีฟส์ อะไรท�าให้ 

คนอย่างเควินยอมให้พ่อบงการ ต้องมีบางอย่างที่ไม่ใช่ความกลัว เพราะ 
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คนอย่างเควนิไม่กลวัตาย

ใครคอืหวัใจดวงใหม่ของนายกนัเควนิ ใครที่นายยกให้มาแทนที่คณุ 

‘เปมกิา’

แล้วใครคนนั้นสนิะ ที่ท�าให้นายต้องท�าตามค�าสั่งคุณพ่อทุกอย่าง 

ฉนัจะต้องรู้ให้ได้ว่าคนคนนั้นเป็นใคร 



ณ บ้านรมิน�้า
ด้วยความที่เป็นเดก็ขยนั ชลติาพยายามช่วยงานทกุอย่างในบ้าน ช่วย

ดแูลจุน๋เจี๋ยก่อนและหลงัเลกิเรยีน วนัหยดุกช่็วยแม่บ้านที่จ้างมาแบบไปกลบั

เก็บกวาดท�าความสะอาดทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ นั่นท�าให้เธอเป็นที่เอ็นดูของ 

ทุกคน โดยเฉพาะพมิพ์พรและจุ๋นเจี๋ย นบัวนัพวกเขายิ่งรู้สกึรกัและเมตตา

พมิพ์พรท�าอาหารให้เดก็สาวไปกนิที่โรงเรยีนทกุวนั ช่วงที่ฝนตกกจ็ะ

ออกไปรบัหรอืไม่กใ็ห้แม่บ้านไปแทน ถ้าสภาพอากาศแย่กร็อจนฝนหยดุ ทกุ

อย่างดีขึ้น ระยะหลังชลิตาแก้ปัญหาโดยการใส่ที่อุดหูหรือไม่ก็หูฟัง เสียง

เพลงท�าให้ความเครยีดความกลวัน้อยลงบ้าง แต่กไ็ม่หาย 

ถงึกระนั้นทุกคนกม็องอย่างเข้าใจ ไม่เคยท�าให้เดก็สาวรู้สกึไม่ดเีลย

สกัครั้ง นั่นท�าให้ความสดใสของเธอกลบัมา ยกเว้นช่วงใกล้วนัเกดิของเธอ

เท่านั้นที่ชลิตาจะเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง หยิบล็อกเกตรูปครอบครัวขึ้นมาดู 

พมิพ์พรและจุน๋เจี๋ยแก้ปัญหาโดยการอยูใ่กล้ๆ ไม่พดูถงึวนัเกดิ ไม่ว่าจะของ

ใครกต็ามในบ้าน เพราะใส่ใจความรูส้กึของเดก็สาว นั่นคอืสิ่งที่ครอบครวันี้ 

๔
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ถอืปฏบิตัติั้งแต่รบัชลติามาอยู่ร่วมบ้าน 

“อยู่ที่นี่เอง” พมิพ์พรโผล่หน้าเข้ามาในห้องเกบ็ของที่ชลติาก�าลงัช่วย

แม่บ้านท�าความสะอาดอย่างเคย แต่วนันี้มสีิ่งที่แตกต่างออกไปคอื เดก็สาว

ไม่ได้ถอืไม้ขนไก่หรอืผ้าปัดฝุน่อย่างที่เคยท�า เพราะเธอก�าลงัก้มหน้าดูอลับมั

รูปเล่มหนึ่งอยู่ “วนันี้เบลล์อยากกนิอะไรจ๊ะ” 

“ป้าพมิพ์” ดูเหมอืนเธอจะไม่ทนัฟังค�าถามเพราะมสีิ่งที่อยากรู้ “นี่รูป

ใครคะ” 

รปูที่เอ่ยถงึเป็นรปูถ่ายของผูห้ญงิคนหนึ่งสวมผ้ากนัเป้ือน ยนือยูห่ลงั

เคาน์เตอร์ร้านเบเกอรทีี่เตม็ไปด้วยขนมเค้กและคกุกี้ เธอมเีรอืนผมยาวสนีลิ 

เช่นเดยีวกบัสดีวงตา ดวงตาเธอทอประกายสดใสเช่นเดยีวกบัรอยยิ้มน้อยๆ 

ที่ปรากฏ ท�าให้ยิ่งชวนมอง 

“เธอสวยมากๆ เลย”

“อ้อ...คณุเปมกิาจ้ะ” พมิพ์พรยิ้มให้หลงัจากเดนิเข้ามาดรููปใกล้ๆ “ตวั

จรงิสวยกว่าในรปูอกีนะ เธอสวยจนใครเหน็กต้็องหลงรกั แม้แต่คนที่ไม่เคย

คิดว่าจะตกหลุมรักใครยังหลงรักเธอ แล้วก็รักมากกว่าที่เคยรักผู้หญิงคน

ไหนในชวีติ” 

“เบลล์ไม่สงสยัเลยค่ะ เธอดสูวย ดสูง่า ดใูจด ีแค่มองกย็งัรู้สกึสดใส”

“เหมอืนหนูไงลูก แค่มองกส็ดใส” 

ค�าพูดนั้นของผู้มากวัยท�าให้คนถูกชมยิ้มเขินแล้วพูดข�าๆ “ป้าพิมพ์

พูดชมตรงๆ แบบนี้ท�าเอาเบลล์ไปไม่ถูกเลยค่ะ” 

คนฟังหวัเราะน้อยๆ กบัอาการเขนิของสาวน้อย “ไม่ใช่ค�าพดูป้าหรอก

นะ เป็นค�าพูดของนายน้อยน่ะ” 

“นายน้อย? นายน้อยเคยเหน็รูปเบลล์ด้วยเหรอคะ” 

อาการจ้องตาแป๋วท�าให้พมิพ์พรเพิ่งรู้ตวัว่าหลุดพูดอะไรบางอย่างไป 

แล้วอะไรบางอย่างที่ว่ากจ็ะท�าให้เธอต้องตอบค�าถามสาวน้อยอกีมากมาย 

“เห็นตอนไหนคะ ป้าพิมพ์ส่งรูปเบลล์ให้นายน้อยเหรอคะ ส่งทาง
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ไหน”

“ไม่ใช่หรอกจ้ะ ไม่ได้ส่งทางไหน กร็ูปเก่าๆ ที่ป้าไปเยี่ยมหนูที่บ้าน

อุปถมัภ์ไง บงัเอญินายน้อยเคยเหน็น่ะ” 

“งั้นเหรอคะ” ชลติาผดิหวงันดิๆ “แล้วนายน้อยว่าไงบ้างคะ”

“กว็่าแค่นั้นแหละจ้ะ เพราะนายน้อยแค่มาเหน็โดยบงัเอญิ” 

ค�าแก้ตวัดไูม่ค่อยแนบเนยีนนกั เพราะความจรงิคอืทกุครั้งที่มาเมอืง

ไทย พิมพ์พรและจุ๋นเจี๋ยจะถูกขอร้องให้ไปที่บ้านอุปถัมภ์เพื่อเยี่ยมเด็ก 

ผู้หญงิคนนี้ น�าของไปให้ ให้ถามสารทุกข์สุกดบิ ถ่ายรูปเธอ พวกเขาไม่รู้ว่า

เด็กคนนี้เป็นใคร ส�าคัญอะไรกับนายน้อย เพราะพวกเขาไม่มีสิทธิ์ถาม  

รบัรูแ้ค่สิ่งที่นายน้อยบอก พวกเขาจงึคดิไปเองว่าเธออาจเป็นคนรู้จกัเมื่อครั้ง

นายน้อยอยู่เมืองไทย และนายน้อยคงมีเหตุผลบางอย่างที่ต้องปกปิด 

เรื่องนี้กับคนอื่นรวมถึงตัวชลิตาเอง เหตุผลที่แม้สองสามีภรรยาจะสงสัย  

แต่คงไม่กล้าเอ่ยถามหรอืตามสบื 

ค�าสั่งสุดท้ายที่พวกเขาได้รับก่อนจะกลับมาไทยอย่างถาวรคือ ‘รับ 

ชลติามาอยู่ด้วย ดูแลเธอให้ดทีี่สุด’ แล้วนั่นคอืสิ่งที่พมิพ์พรและจุ๋นเจี๋ยท�า 

คราแรกนั้นอาจเป็นเพราะค�าสั่งนายน้อย แต่เวลานี้พวกเขาท�าเพราะความ

รู้สกึรกัและผูกพนั 

“แล้วคุณเปมกิาเป็นอะไรกบันายน้อยคะ เป็นแฟนเหรอคะ”

ค�าถามอย่างซื่อๆ ท�าเอาผูม้ากวยักว่าท�าตาโต “แฟนที่ไหนกนัลกู คุณ

เปมิกาน่ะเป็นคุณแม่ของนายน้อย นี่เป็นรูปที่ถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนคุณเปมิกา

ยงัสาว”

“มนิ่าล่ะ ถงึว่ารูปดูเก่าๆ” ชลติายิ้มเก้อๆ แล้วถามต่อ “งั้นกแ็สดงว่า

นายน้อยมคีุณแม่เป็นคนไทย คงเป็นลูกครึ่งสนิะคะ” 

“ท่านเป็นลูกเสี้ยวจ้ะ แต่ได้ไทยมาเยอะ เพราะคุณพ่อท่านเป็น 

ลูกเสี้ยวไทย จนี อเมรกินั ส่วนคุณเปมกิาเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซน็ต์เลย

ละ เมื่อก่อนนายน้อยก็เคยอยู่เมืองไทย คุณพ่อท่านก็ด้วย แต่ทั้งคู่ไปโต 
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ที่ต่างประเทศ”

“เป็นลูกครึ่ง ลูกเสี้ยว งั้นนายน้อยกต็้องหน้าตาดมีากแน่เลยค่ะ” 

พิมพ์พรพยักหน้า “ท่านหน้าตาคมเข้ม ผิวขาว แต่ไม่ได้ดูเป็นคน

ส�าอางหรอกนะ สผีมและสดีวงตาด�าสนทิเหมอืนคุณแม่ท่าน”

“ตอนเป็นหนุ่มคงป๊อปมากแน่เลยค่ะ”

“เป็นหนุ่ม? เบลล์คดิว่านายน้อยอายุเท่าไหร่กนัจ๊ะ ถงึใช้ค�าว่าตอน 

เป็นหนุ่ม” ผู้มากวยักว่าถามขนัๆ 

“เบลล์คดิว่านายน้อยน่าจะอายุราวๆ สี่สบิห้าสบิ...ไม่ใช่เหรอคะ” 

ค�าพดูนั้นท�าให้พมิพ์พรข�า “ตอนนี้ท่านกย็งัหนุ่ม ท่านน่าจะแก่กว่าหนู 

เจด็แปดปีได้มั้งจ๊ะ” 

“เจ็ดแปดปี? เบลล์อายุสิบหก นายน้อยก็ต้องราวๆ ยี่สิบสาม 

ยี่สบิสี่?” เมื่อพมิพ์พรพยกัหน้า เดก็สาวกท็�าตาโต “แล้วตอนนี้คุณเปมกิา

อยู่กบันายน้อยที่ต่างประเทศเหรอคะ”  

“เปล่าหรอกจ้ะ เธอเสยีไปนานแล้วละ ตอนที่เธอเสยีนายน้อยอายแุค่

สบิห้าปีเอง เธอโดนรถชนจนเป็นเจ้าหญงินทิราอยูน่าน เหน็ว่าเพราะปกป้อง

นายน้อย ตอนที่คณุเปมกิาเสยี นายน้อยเสยีใจมาก รูส้กึเหมอืนอยูค่นเดยีว 

เพราะนายน้อยเข้ากับนายท่านไม่ค่อยได้ เหมือนพูดกันคนละเรื่องคนละ

ภาษา ป้าเหน็นายน้อยนั่งเศร้าคนเดยีวอยู่บ่อยๆ ท่านคงคดิถงึคุณแม่มาก”

“นายน้อยคงโทษตวัเองที่แม่ต้องเจบ็ ต้องตายกเ็พราะปกป้องตวัเอง” 

ชลติาไม่เข้าใจว่าท�าไมเธอจงึรู้สกึเศร้ากบัเรื่องที่ได้ยนิถงึขนาดนี้ หรอืเพราะ

มันท�าให้เธอนึกถึงตัวเอง นี่อาจเป็นความรู้สึกที่จิตใจรับรู้ แต่เธอจ�าไม่ได้ 

“ในวนัที่เบลล์ตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาล คนแปลกหน้าบอกเบลล์ว่าบ้านเบลล์

ถกูไฟไหม้ ทกุคนในครอบครวัตายหมด มคีนปลอบใจเบลล์ว่า พวกเขาอาจ

ตายเพราะปกป้องเบลล์ เบลล์ควรเข้มแขง็ อยูต่่อไปให้ได้เพื่อพวกเขา เบลล์

ก็อยากท�าอย่างนั้น แต่ทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้เบลล์ก็เจ็บ...เจ็บในนี้ เจ็บที่

ท�าไมเบลล์ไม่ตายไปพร้อมทุกคน”
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‘ในนี้’ ที่เดก็สาวเอ่ยถงึ คอืหวัใจที่เธอชี้

“นายน้อยของป้าพมิพ์กค็งรู้สกึเหมอืนเบลล์ตอนนี้ใช่มั้ยคะ” 

พมิพ์พรเข้ามาช่วยปลอบ เชด็น�้าตาให้ “ป้ากค็ดิอย่างนั้น แต่สุดท้าย

นายน้อยก็คิดได้ว่า ถ้าวันนั้นคุณเปมิกาช่วยนายน้อยไม่ได้ คนที่จะต้อง

เสยีใจคงเป็นคุณเปมกิา หนูเข้าใจที่ป้าจะบอกมั้ยลูก เบลล์”

“ค่ะ” หญงิสาวสะอื้นแรงขึ้น “เบลล์จะอยู่ให้ได้ เบลล์จะเข้มแขง็ เบลล์

จะอยู่อย่างมีความสุข เพราะการอยู่รอดของเบลล์ในวันนั้นท�าให้คนที่รัก

เบลล์จากไปอย่างหมดห่วง พวกเขาตายตาหลบัที่ได้รู้ว่าเบลล์ปลอดภยั” 

ทั้งที่บอกว่าจะเข้มแข็งแต่น�้าตาเจ้ากรรมกลับยิ่งไหล พิมพ์พรเอื้อม

มือเช็ดน�้าตาให้แล้วดึงเข้ามากอด หวังให้ความอบอุ่นความห่วงใยที่ส่งไป

ท�าให้เดก็สาวสบายใจ 

แล้วกไ็ด้ผล เวลานี้ชลติาไม่ได้รูส้กึว่าอยูอ่ย่างเดยีวดายอกีแล้ว วนันี้ 

เธอมีพิมพ์พรและจุ๋นเจี๋ยที่ให้ความรัก และยังมีนายน้อยที่เมตตาส่งเสีย 

ให้ชวีติใหม่ นายน้อยที่เธออยากรูจ้กัท่านให้มากขึ้น ถ้าเป็นไปได้กอ็ยากเจอ

ท่านสกัครั้ง 

ถึงจะปฏิเสธไปแล้ว สุดท้ายเควินก็ยังต้องมาร่วมงานวันเกิด
มารดาของชาครติ เพราะหลงัจากจบงานในฮ่องกง ก่อนที่จะได้กลบั มคี�าสั่ง 

จากนคิให้เขาท�าหน้าที่เป็นคนส่งของขวญัไปให้ ‘พชัรนิทร์’ ผูห้ญงิที่พยายาม

จะประกาศต่อใครทั้งโลกว่าหล่อนเคยเป็นผู้หญงิของผู้น�าเดอะวนักรุ๊ป คน

ที่นคิเคยหลงใหลขนาดยอมรบัลูกของหล่อนเป็นลูกบุญธรรม 

พัชรินทร์เชื่ออย่างสนิทใจว่านิคเมตตาชาคริตมากเสียยิ่งกว่าลูกชาย

แท้ๆ เพราะการที่นคิสั่งให้เควนิมาร่วมงานวนัเกดิหล่อนเป็นสิ่งยนืยนั รอย

ยิ้มของความสุขยังคงระบายอยู่บนใบหน้าเจ้าของวันเกิดที่เพิ่งกลับถึงบ้าน

หลงัปาร์ตจีบลง 

“ดูแม่มคีวามสุขมากนะครบั” ชาครติเอ่ยกบัมารดาที่แม้จะย่างเข้าสู่
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วัยกลางคนแล้ว แต่ก็ยังดูแลตัวเอง เป็นคุณแม่ยังสาวและสวยสง่าสมวัย 

ทั้งยงัดแูขง็แรง จนบางครั้งบางคนคดิว่าเป็นพี่สาวหรอืน้าสาวมากกว่าแม่กบั

ลูก “ผมดใีจที่เหน็แม่มคีวามสุข และคุณพ่อกค็งดใีจถ้ารู้ว่าสร้อยที่คุณพ่อ

ให้ แม่ชอบมาก”

ชาคริตมองสร้อยมรกตล้อมเพชรที่คอของมารดา คนที่สวมสร้อย

เส้นนี้ให้มารดาของเขากค็อืเควนิ น้องชายบญุธรรมของเขามาร่วมงานพร้อม

ของขวัญ ท�าตามทุกค�าสั่งของนิค นั่นคือสวมสร้อยเส้นนี้ให้เจ้าของงาน 

วันเกิด พร้อมกับค�าอวยพร และดูเหมือนเควินจะถ่ายทอดมันอย่างไม่ม ี

ขาดตกบกพร่อง 

“ฉันชอบสร้อยที่นิคให้ก็จริง แต่ที่ฉันดีใจเพราะของขวัญอีกชิ้น

มากกว่า” 

ชาครติขมวดคิ้ว สบตายิ้มๆ ของมารดาแล้วกน็กึได้ “เควนิ?”

“ใช่ ฉนัดใีจที่เควนิมาร่วมงาน เป็นตวัแทนนคิเอาของขวญัมาให้ฉนั 

ถ้าสร้อยเส้นนี้แกเป็นคนถือมา ฉันคงไม่ดีใจขนาดนี้ ไม่นึกเลยว่าแค่

โทรศพัท์กริ๊งเดยีวจะท�าให้ฉนัได้สิ่งที่ต้องการ นคิดใูห้ความส�าคญัแก่แกมาก

นะชาครติ ไม่เสยีแรงจรงิๆ ที่แม่ฝากทุกอย่างไว้กบัแก ลูกแม่คนนี้ไม่เคย

ท�าให้ผดิหวงั”

“ผมว่าแม่ไม่น่าท�าอย่างนี้เลยนะครบั” ชาครติรู้ว่ามารดาคดิอะไรอยู่ 

เขาไม่ค่อยเหน็ด้วยกบัวธิกีารนั้น “การที่แม่ท�าแบบนี้ยิ่งจะท�าให้เควนิเกลยีด

คุณพ่อมากขึ้น และนั่นกจ็ะท�าให้คุณพ่อหงุดหงดิ”

“ห ึฉนัว่ากค็งไม่ท�าให้เควนิเกลยีดนคิไปมากกว่าเดมินกัหรอก หรอื

จะพูดให้ถูกต้องบอกว่า เควนิคงไม่เกลยีดใครมากไปกว่านคิแล้วละ” พชั- 

รนิทร์ดจูะไม่ได้ใส่ใจ เพราะหล่อนได้สิ่งที่ต้องการแลว้ “นคิสญัญากบัฉนัวา่

จะมา ในเมื่อมาไม่ได้ก็ต้องรับผิดชอบ จะให้ฉันเสียหน้าไม่ได้ ขืนไม่ให้ 

เควนิมาแทน คนกเ็อาฉนัไปนนิทาสว่ิาหมดบารมใีนเดอะวนักรุป๊ โดยเฉพาะ

กับพวกญาติๆ ที่เคยว่าฉัน หาว่าฉันท้องไม่มีพ่อ หาว่าฉันเป็นคนโกหก  
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ป่านนี้พวกนั้นก็คงกลับมาเชื่อเหมือนเดิมแล้วว่าแกเป็นลูกของนิคจริงๆ 

ไม่ใช่ฉนัแค่สมอ้าง”

“แต่แม่ก็รู้ว่าไม่ใช่ ผมไม่ใช่ลูกคุณพ่อ” ชาคริตดูสะเทือนใจในสิ่งที่

พูด และรู้สกึเจบ็ปวดทุกครั้งที่นกึถงึเรื่องนี้ 

พชัรนิทร์เองกค็งรูส้กึได้จงึเปลี่ยนเรื่องคยุ “แม่ดใีจนะที่เหน็แกดสูนทิ

กบัคุณหนูหยาง” 

ชื่อที่มารดาเอ่ยถงึท�าให้ชาครติมที่าทเีปลี่ยนไป อมยิ้มเลก็น้อย แต่

เมื่อเหน็แววตาของมารดากร็บีปรบัสหีน้าใหม่ 

“ไม่นี่ครบั คณุหนหูยางมาเป็นตวัแทนเจ้าสวัหยาง ผมกแ็ค่เข้าไปดแูล

เธอตามหน้าที่”

มารดายิ้มอย่างรู้ทันลูกชาย “แกจะท�าอะไรเกินหน้าที่บ้างก็ได้นะ  

ผูห้ญงิอย่างคณุหนหูยางใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆ แล้วอกีอย่างนคิกอ็ยากดองกบั

เจ้าสวัอยู่แล้ว ถ้าแกท�าให้คุณหนูหยางประทบัใจได้ นคิคงดใีจ”

“แม่รู้ได้ยงัไงครบัว่าคุณพ่อคดิอย่างนั้น”

“ท�าไมฉันจะไม่รู้สิ่งที่ผู้ชายคนนั้นคิด ถ้าแกอยากให้พ่อแกรัก ท�า 

อย่างที่ฉนับอกกพ็อ” พชัรนิทร์บอกอย่างมั่นใจ ชาครติไม่พดูอะไรกจ็รงิ แต่

มารดากไ็ด้ค�าตอบที่ต้องการแล้ว จงึเปลี่ยนเรื่องอกีครั้ง “ว่าแต่แกกบัเควนิ

จะกลบัเมื่อไหร่”

“ผมกลับพรุ่งนี้เลย ต้องรีบไปช่วยงานคุณพ่อ ส่วนเควินคงไปไหว้

คุณเปมกิาก่อน ดูท่าแล้วคงอยู่เมอืงไทยต่ออกีสกัพกั”

“ข้อแลกเปลี่ยนที่ให้มันมางานวันเกิดฉันสินะ แล้วตอนนี้มันพักอยู่

ที่ไหน” พัชรินทร์และชาคริตพยายามชวนให้เควินพักที่บ้านนี้ด้วยทุกครั้ง

ที่มาไทย แต่ไม่เคยส�าเรจ็

“ผมไม่ทราบ คงเป็นโรงแรมที่ไหนสกัที่ ใกล้ๆ กบัสุสานรมิน�้าละมั้ง

ครบั” 

“งั้นเหรอ” พัชรินทร์ครุ่นคิดบางอย่าง ในขณะที่ลูกชายขอตัวกลับ
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ห้อง หล่อนเองกเ็ช่นกนั 

หลงักลบัเข้าห้องหล่อนต่อสายถงึใครบางคนที่คุ้นเคย 

“ฉนัเอง ฉนัมเีรื่องจะขอให้พี่ช่วยหน่อย” 

แสงแดดยามเช้าทอล�าผ่านร่มไม้ใหญ่ลงกระทบร่างชายหนุ่มใน
ชดุเสื้อยดืกางเกงยนี สวมแจก็เกตหนงัสดี�า ซึ่งยนือยูห่น้าป้ายหลมุศพที่เขา

เพิ่งวางช่อดอกลลิี่สขีาวลง ใบหน้าของเขาดคูล้ายกบัคนในรปูถ่ายบนป้ายหนิ 

โดยเฉพาะสผีมและดวงตา 

“ผมมาเยี่ยมครับแม่” ดวงตาคมจับจ้องรูปถ่ายที่มีป้ายชื่อก�ากับว่า 

‘เปมกิา ธาดาโสภณ’ “ขอโทษที่ช่วงนี้หายไปนานเลย”

ไกลออกไปเกือบร้อยเมตร มีบอดีการ์ดในชุดสูทยืนกระจายตัวอยู่

รอบๆ เช่นทุกครั้ง ไม่ว่าจะไปที่ไหน ข้างกายชายหนุ่มกจ็ะต้องมคีนตดิตาม 

ทุกอย่างเริ่มขึ้นเมื่อราวสบิกว่าปีก่อน ตอนที่เควนิยงัเป็นเดก็ชายวยัสบิขวบ

ที่อาศัยอยู่กับแม่ เขายังไม่รู้ด้วยซ�้าว่าพ่อของเขาเป็นใคร กระทั่งเกิดเรื่อง 

ชวีติเขากเ็ปลี่ยนไปตลอดกาล 

อดตี... 
‘ซาลาเปาไส้หมูแดงได้แล้วค่ะ’ 

เสยีงใสๆ ของพนกังานร้านสะดวกซื้อร่างท้วมดไูม่ดงัพอจะให้เปมกิา

ได้ยนิ เพราะคณุแม่ยงัสาววยัสามสบิต้นๆ มวัแต่ชะเง้อออกไปทางหน้าร้าน 

ดูลูกชายวัยสิบขวบซึ่งก�าลังไถสเกตบอร์ดอยู่ริมถนนอย่างเพลิดเพลิน

สนุกสนาน 

‘คุณเปรมคะ ซาลาเปาได้แล้วค่ะ’ 

เมื่อโดนเรียกชื่อจึงเพิ่งรู้สึกตัว รีบส่งธนบัตรจ่ายค่าของในขณะที่

สายตายังเหลือบมองลูกเป็นระยะๆ ปากก็พึมพ�ากับตัวเองว่าไม่น่าซื้อของ

อันตรายให้ลูกเลย พนักงานในร้านอมยิ้มเพราะคุ้นเคยกับสองแม่ลูกคู่นี้ด ี
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พวกเขาหน้าตาดทีั้งคู ่โดยเฉพาะลูกชาย ลกัษณะเด่นเหมอืนลกูครึ่งลกูเสี้ยว 

ผมและดวงตาสีด�าคงได้จากแม่ซึ่งเป็นคนสวยมาก เธอจะมารับลูกชายที่

โรงเรียนสอนภาษาข้างๆ ร้านนี้ทุกวัน ก่อนกลับต้องแวะมาซื้อซาลาเปาไส้

หมูแดงกบัน�้าผลไม้ให้ลูกชายเสมอ วนันี้กเ็ช่นกนั 

‘คุณเปรมยอมซื้อสเกตบอร์ดให้น้องกวินแล้วเหรอคะ’ พนักงานที่ 

คุ ้นเคยชวนคุยระหว่างคิดเงิน ‘แสดงว่าสอบได้ที่หนึ่งอีกแล้ว ยังเก่ง 

เหมอืนเดมิ น่าชื่นใจแทนคุณแม่นะคะ’ 

เปมิกาท�าเพียงยิ้มให้เหมือนทุกครั้งประสาคนไม่ชอบพูดโดยเฉพาะ

กับคนแปลกหน้า ตรงข้ามกับลูกชายที่เป็นคนอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 

การที่พนกังานรู้ชื่อเปมกิากเ็พราะกวนิจะเรยีก แม่เปรมอย่างนั้น แม่เปรม

อย่างนี้ เป็นภาพแม่ลูกที่ชวนมอง คนในร้านไม่เคยเห็นหน้าพ่อของกวิน  

แต่พอเดาได้ว่าถ้าพ่อไม่ใช่ต่างชาตกิค็งเป็นลูกครึ่ง ถงึได้มลีกูชายน่ารกั แถม

หน้าตาด ีคิ้วเข้ม เบ้าหน้าชดั ผวิขาวอมชมพู หน้าตามเีอกลกัษณ์ ลกัษณะ

ค่อนไปทางลูกครึ่ง ลูกเสี้ยว 

‘เรยีบร้อยแล้วค่ะ โอกาสหน้าเชญิใหม่นะคะ’ 

นั่นไม่แปลก เพราะตั้งแต่จ�าความได้กวนิกอ็าศยัอยูก่บัแม่ตามล�าพงั 

แม่เคยพูดถึงพ่อครั้งเดียวตอนบอกว่าชื่อของเขาพ่อเป็นคนตั้งให้ซึ่งแปลว่า

ดงีาม ชวีติแม่ลูกไม่ได้สบายแต่กไ็ม่ถงึกบัอตัคดั เพราะแม่เปิดร้านเบเกอรี

เลก็ๆ หาเงนิเลี้ยงดูเขา แม้จะเหนด็เหนื่อย แต่แม่กด็ูมคีวามสุขตามประสา 

กวินนึกสงสัยว่าท�าไมเขาไม่มีญาติคนอื่นให้ไปหาหรือแวะมาเยี่ยมเลย แม่

ใช้ชวีติราวกบัว่าโลกทั้งใบมแีค่แม่และเขา ทุกครั้งที่ถามถงึพ่อ แม่จะโกรธ

แล้วตดัพ้อ บางครั้งกร็้องไห้ มนัท�าให้เขาไม่กล้าถามอกีเลย 

‘แม่ฮะ ดูนี่นะ’ เสียงร้องเรียกดังจากอีกฟากของถนน ‘กวินท�า 

อย่างนี้ได้แล้วนะฮะ’ 

‘กวนิ! อนัตรายนะลูก’

‘ไม่เป็นไรฮะ’ เดก็ชายวยัสบิขวบทรงตวัอยูบ่นสเกตบอร์ดที่ก�าลงัไถล
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ไปตามถนน เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปมาสลบักบักระโดดเล่นท่าที่ท�าเอาคนเป็น

แม่หวัใจหล่น ไหนจะกลวัลูกล้ม ไหนจะกลวัรถที่อาจแล่นสวนมา นกึโทษ

ตัวเองอยู่ลึกๆ ที่เผลอไปรับปากลูกว่าถ้าสอบได้อันดับหนึ่งคะแนนสูงกว่า

เทอมก่อนจะซื้อสเกตบอร์ดให้ 

‘เป็นไงฮะแม่ กวนิเก่งมั้ย...โอ๊ย!’ เดก็ชายร้องเสยีงหลงเมื่อข้อแขน

ถูกปูหนบี รบีอ้อนแม่ให้ปล่อย แต่แม่กย็งัท�าหน้าดุ 

‘ไหนสญัญากบัแม่แล้วว่าจะไม่เล่นบนถนน นั่งรอแม่เฉยๆ ไม่ได้รไึง’ 

‘กก็วนิดใีจนี่ฮะ รอให้ถงึพรุ่งนี้ไม่ไหว เดี๋ยวกลบัเข้าหมู่บ้าน กวนิขอ

ไถสเกตบอร์ดตามหลงัรถแม่เปรมนะฮะ สญัญาว่าจะระวงัรถ ในหมู่บ้านรถ

น้อย ไม่เป็นไรหรอกฮะ’  

‘ไม่ได้ ไม่ต้องมาอ้อน เราสญัญากบัแม่แล้วนะว่าจะไม่เล่นบนถนน 

รอพรุ่งนี้ก่อน แม่จะพาไปเล่นที่สนาม’ 

‘กไ็ด้ฮะ’ เมื่อแม่เสยีงแขง็ กวนิรู้ว่าต้องยอมให้ เขาก้มลงหยบิสเกต

บอร์ดมาหนีบใต้รักแร้พร้อมกับยิ้มหวาน รู้ว่าจะท�าอย่างไรให้แม่ใจดีด้วย 

‘คอแห้งจงัฮะ ขอน�้าหน่อย ไม่เอา แม่เปรมถอืให้ด้วย กวนิมอืไม่ว่าง’

‘โตแล้วนะเรา’ ถงึจะว่าอย่างนั้น แต่เปมกิากด็ใีจ เธอชอบให้ลูกชาย

เป็นเดก็ขี้อ้อนอย่างนี้ ดกีว่าให้เขาลุกขึ้นมาเล่นอะไรอนัตราย ถงึกระนั้นก็

พยายามเข้าใจในตวัเดก็ผู้ชายที่อาจถงึวยัเล่นโลดโผนแล้ว เมื่อนกึอย่างนั้น

กส็งสารลูกที่ไม่มผีู้ชายในบ้านให้ดูเป็นแบบอย่าง 

‘ขอบคุณครบั ซาลาเปาด้วย แม่ป้อนหน่อย มอืกวนิเปื้อน มอืไม่ว่าง

ด้วย’ 

‘งั้นไปกนิที่รถ แม่จอดรถไว้ตรงถนนฟากโน้น’ 

‘งั้นกวินวิ่งไปก่อนนะ หิว’ ว่าพลางหยิบถุงซาลาเปาจากมือแม่แล้ว

ก้าวถอยหลงัลงจากทางเท้าไปบนถนน ตั้งใจจะข้ามฟากกลบัไป พอดกีบัที่

รถคนัหนึ่งแล่นมาค่อนข้างเรว็ ‘เรว็สฮิะแม่ ตามมาๆ’

‘กวนิ!’ สญัชาตญาณท�าให้เปมกิาทิ้งทุกอย่างถลาตามลูกออกไป สิ่ง
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แรกที่ท�าคอืดงึลกูเข้ามากอด ใช้ตวับงัรถที่พุง่เข้ามาด้วยความเรว็พร้อมเสยีง

ชนโครม

เดก็ชายรบัรูถ้งึแรงกระแทกก่อนจะกลิ้งไปบนถนน รู้สกึเจบ็ไปทั้งตวั 

แต่ยงัขยบัตวัลกุขึ้นได้ ในขณะที่ผูเ้ป็นแม่นอนคว�่าหน้าแน่นิ่ง เลอืดไหลออก

จากศรีษะ 

‘แม่! แม่ฮะ’ กวนิถลาเข้าไปหา ‘แม่ฮะ แม่เป็นอะไรมั้ย’

‘กะ...กวนิ เจบ็ ตรง ไหน มั้ย ลูก...’ นั่นคอืสิ่งแรกที่เปมกิาอยากรู้ 

เธอพยายามลืมตาขึ้นมองหน้าเปื้อนคราบน�้าตาของลูกชายซึ่งท�าได้เพียง 

ส่ายหน้าบอกว่าตวัเองไม่เป็นไร ‘ด ีแล้ว ที่ ลูก ปลอด...’

‘แม่! ช่วยด้วยครบั ใครกไ็ด้ช่วยแม่ผมท!ี’ 

ภาพที่พลเมืองดีเห็นคือเด็กชายนั่งกอดแม่ร้องไห้ขอความ 
ช่วยเหลือ ในขณะที่รถคู่กรณีไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว พวกเขาท�าอะไรไม่ได้

นอกจากส่งคนเจบ็ไปโรงพยาบาล อาการของหญงิเคราะห์ร้ายสาหสั ศรีษะ

ได้รบัการกระทบกระเทอืนอย่างหนกั จ�าเป็นต้องผ่าตดัด่วน 

‘ผมไม่รู้จะติดต่อใครฮะ ผมอยู่กับแม่สองคน’ เด็กชายที่นั่งร้องไห้

จนตาบวมบอกหมอ ‘แม่เคยบอกว่าแม่ท�าประกันไว้ฮะ คุณหมอรักษาแม่

ผมได้เลยนะ เรามเีงนิจ่ายค่ารกัษา’

‘หมอไม่ได้กลวัเรื่องนั้นครบั ที่หมอห่วงคอืตวัน้อง น้องต้องมคีนดแูล

ระหว่างที่แม่น้องรกัษาตวัที่โรง’บาล’

‘ผมดแูลตวัเองได้’ เดก็ชายบอกอย่างกล้าหาญ ‘ขอแค่แม่หาย แม่จะ

หายใช่มั้ยฮะ’

หมอและพยาบาลมองหน้ากนัอย่างสะท้อนใจ จะบอกความจรงิเดก็

ชายได้อย่างไรว่าแม่ของแกอาการหนักมาก ต่อให้รอดก็คงไม่อาจกลับมา

เป็นเหมอืนเดมิ ที่จะตื่นขึ้นมาคงไม่ใช่แม่ที่จะมาดูแลเดก็ชายต่อ เธอจะตื่น

มาเพื่อเป็นภาระ จ�าต้องมคีนดูแล คนที่ไม่น่าใช่แค่เดก็สบิขวบ 
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‘แล้วพ่อล่ะคะ’ พยาบาลลองถาม เดก็ชายเงยหน้าขึ้นมอง ‘มเีบอร์ 

ตดิต่อมั้ย ถ้าน้องไม่สะดวกคุยกบัพ่อ เดี๋ยวพี่โทร. ให้กไ็ด้ค่ะ’ 

กวนิส่ายหน้าแล้วกไ็ม่พดูอะไรต่อ เพราะเดก็ชายไม่เคยรูเ้รื่องพ่อเลย

จรงิๆ ไม่รู้แม้แต่ชื่อของพ่อ และอาจไม่มวีนัรู้ ถ้าไม่ใช่เพราะการปรากฏตวั

ของผู้ชายวัยสามสิบกลางๆ ที่เดินเข้ามาในชีวิต พร้อมแนะน�าตัวว่าเป็น

ตัวแทนสามีของคนเจ็บและพ่อของกวิน เขาจะเข้ามารับผิดชอบเรื่องค่าใช้

จ่ายในการรกัษาทั้งหมด ขอให้ทางโรงพยาบาลดแูลกรณนีี้อย่างดแีละเตม็ที่ 

ขอเพยีงรกัษาชวีติของเปมกิาไว้ให้ได้ 

‘นายน้อยโตขึ้นมากเลยนะครบั’ ชายแปลกหน้าหนัมาพดูกบักวนิด้วย

ท่าทางสุภาพนอบน้อม ผดิกบัตอนที่อยู่กบัพวกหมอและพยาบาล ‘ไม่ต้อง

ห่วงนะครบั คุณเปมกิาจะได้รบัการรกัษาอย่างด’ี 

‘คุณลุงเป็นญาตแิม่เหรอครบั’ เดก็ชายถาม อกีฝ่ายส่ายหน้าเนอืยๆ 

‘แล้วท�าไมถึงมาช่วยแม่ เมื่อกี้คุณลุงเรียกผมว่านายน้อย คุณลุงเป็นใคร

ครบั’

‘ผมชื่อเทยีนคง เป็นหวัหน้าบอดกีาร์ดตระกูลรฟีส์ ตระกูลของนาย

น้อยไงครบั คุณเปมกิาไม่เคยบอกนายน้อยหรอืครบั’

‘ไม่ครบั แม่ไม่เคยพูดถงึญาตขิองแม่เลยสกัคน’ 

‘งั้นคุณเปมกิากค็งไม่เคยบอกเลยสนิะครบัว่า นายน้อยมอีกีชื่อหนึ่ง

ว่าเควนิ ซึ่งเป็นชื่อที่คุณพ่อของนายน้อยเป็นคนตั้งให้ มนัเป็นชื่อเดยีวกบั

ชื่อคุณปู่ของนายน้อย คุณปู่ที่นายท่านรกัมาก จงึอยากให้ลูกชายคนเดยีว

ใช้ชื่อนี้ด้วย’  

‘คุณลุงจะบอกว่าพ่อรกัผม?’ เดก็ชายถาม เทยีนคงพยกัหน้า ‘แล้ว

ตลอดสบิปีที่ผ่านมาพ่อหายไปไหนมา ท�าไมถงึเพิ่งมาหาผมครบั พ่อจะรู้มั้ย

ว่าผมอยากเจอพ่อแค่ไหน’

‘งั้นเหรอ’ เสยีงพดูดงัมาจากผูช้ายตวัใหญ่ที่เพิ่งปรากฏตวัขึ้น ‘ตอนนี้ 

แกได้เจอแล้วเควิน ฉันมารับแกกลับบ้าน และฉันจะไม่มีทางปล่อยให้แก
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หายไปจากชวีติฉนัอกีเลย ตอนนี้ชวีติแกเป็นของฉนัแล้ว’

ค�าพูดที่ตอนเป็นเดก็ไม่เคยเข้าใจความหมาย แต่เวลานี้เขาเข้าใจ
ทกุอย่าง เข้าใจแลว้ว่าท�าไมแม่ถงึพยายามหนใีห้ไกลคนอย่างนคิ แมไ่มเ่คย

เล่าเรื่องพ่อ เพราะผูช้ายอย่างนั้นไม่เคยมคีวามดใีห้เอ่ยถงึ เขาท�าได้ทุกอย่าง

เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ แม้กระทั่งต้องท�าร้ายเลอืดเนื้อเชื้อไขของตน

“แม่เปรมครับ” ชายหนุ่มนั่งลงบนพื้นหญ้าอย่างที่เคยท�า เพื่อบอก

เล่าเรื่องราวที่พบเจอมาให้แม่ฟังเหมอืนเมื่อครั้งที่เขายงัเดก็ “บ้านรมิน�้าที่ผม

ซื้อให้แม่เมื่อหลายปีก่อนมีคนไปอยู่แล้วนะครับ แม่จ�าน้องเบลล์ได้มั้ย

ครบั...” 

บ่ายแก่ๆ วนัเดยีวกนั
เสยีงรอ้งเหมยีวๆ ที่ดงัออกมาจากพงหญ้าขา้งทางไม่ได้ท�าให้สายตา

ของผูค้นที่เดนิผ่านไปมาสนใจ ลกูแมวตวัเลก็ๆ นอนตวัสั่นเพราะความกลวั

และอาการป่วยจากพิษแผลติดเชื้อตรงสะโพกที่ถูกกัดเหวอะหวะมีคราบ

เลอืดเกรอะกรงั ขนสขีาวถกูย้อมด้วยโคลนและน�้าเน่า เพราะมนัหนตีายจาก

แมวเจ้าถิ่นจนพลดัตกน�้าและไหลมาตดิที่กอหญ้า ทนแดดเผามาเกอืบครึ่ง

วัน แม้ตอนนี้แสงแดดจะอ่อนลงมาก แต่มันก็ไม่มีแรงพอจะพาตัวเองไป

จากตรงนั้น ท�าได้เพยีงส่งเสยีงร้องครวญครางและแผ่วเบาลงทุกท ีเหมอืน

ลมหายใจของมนัที่จวนเจยีนจะหยุดเตม็ทน 

“ค่ะ ป้าพมิพ์ เบลล์ซื้อมาแล้ว...” บทสนทนาสะดดุไปเพราะเสยีงร้อง

ของแมวน้อยที่แว่วเข้ามา “ค่ะ ยงัอยู่ค่ะ งั้นแค่นี้ก่อนนะคะป้า” 

เด็กสาวในชุดนักเรียนคอนแวนต์วางสายแล้วหย่อนโทรศัพท์มือถือ

ใส่กระเป๋านกัเรยีน มองหาต้นเสยีงร้องเหมยีวๆ ที่ดงัแว่วมา ต้นเสยีงดงัมา

จากคลองระบายน�้าข้างทางที่เต็มไปด้วยหญ้ารกชัฏ มีคนเอาขยะมาเททิ้ง

ตรงนี้ ท�าให้น�้าเน่าเหมน็ ส่งกลิ่นคลุ้งไปทั่ว ไม่แปลกที่ผู้คนจะรบีเดนิผ่าน
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จุดนี้ไป จะเว้นก็แค่เด็กสาวที่พยายามเดินลุยกอหญ้าตามเสียงร้องของ 

ลูกแมวที่แผ่วลงทุกท ี

“เหมยีวๆ” เธอส่งเสยีงเมื่อเสยีงร้องของแมวเงยีบไป “เหมยีวๆ” 

ไม่มเีสยีงตอบกลบัมา เธอวางกระเป๋าลงข้างทางเพื่อให้สะดวกในการ

แหวกกอหญ้า ขณะเดนิลงไปใจกก็ลวัว่าจะเจองู เพราะที่ตรงนี้เชื่อมต่อกบั

ทุง่และแม่น�้า มงีตูวัใหญ่ๆ ออกมาจ๊ะเอ๋คนอยูบ่่อยๆ แต่เมื่อคดิว่าเจ้าเหมยีว

อาจตกอยู่ในอนัตราย ความเป็นคนรกัแมวกท็�าให้ลมืความกลวั “เหมยีวๆ 

เหมยีวๆ”

คราวนี้มเีสยีงตอบกลบัมา แล้วกอหญ้าที่อยู่อกีฟากหนึ่งของร่องน�้า

กไ็หวเบาๆ  

“เจ้าเหมียว!” ความตกใจในภาพที่เห็นท�าให้เด็กสาวไม่สนใจตัวเอง 

ย�่าโคลนลงไปทั้งที่ใส่รองเท้าถงุเท้า เธอรบีช้อนตวัลกูแมวขึ้นโดยไม่สนใจว่า

มันจะท�าให้เสื้อเชิ้ตแขนยาวของเธอเปื้อน สิ่งเดียวที่เธอสนใจในเวลานี้คือ

ต้องพาลูกแมวไปหาหมอ 

เด็กสาวกระเสือกกระสนขึ้นจากโคลนที่เปรอะเปื้อนตัวไปหมด แต่

เธอไม่ได้สนใจ มอืหนึ่งอุ้มลูกแมว อกีมอืหยบิกระเป๋าและถุงของที่เพิ่งแวะ

ซื้อมาตรงไปเรยีกรถแทก็ซี่ แต่จากสภาพของเธอ ไม่มแีทก็ซี่คนัไหนจอดรบั 

เดก็สาวไม่รู้จะท�าอย่างไรนอกจากอุ้มเจ้าเหมยีวแล้วออกวิ่ง 

พอไปถงึร้านหมอที่ใกล้สุด ร้านกลบัปิด ลูกแมวแน่นิ่งไปแล้ว เธอ

กลบัไปโบกรถแทก็ซี่อกีครั้ง ไม่มใีครอยากรบัคนที่ตวัเปื้อนอย่างเธอ แล้ว 

อยู่ๆ กม็รีถบิ๊กไบค์สปอร์ตเลี้ยวเข้ามาจอดตรงหน้า คนขี่เป็นผู้ชายตวัใหญ่ 

สวมแจ็กเกตหนัง สวมหมวกกันน็อกปิดหน้าปิดตา นั่นท�าให้ดูไม่น่าไว้ใจ 

เดก็สาวผงะถอยออกห่างอย่างระวงัตวั 

“ขึ้นมา” เสยีงทุ้มต�่าบ่งบอกว่าอกีฝ่ายเป็นชายหนุ่ม เดก็สาวยงัคงยนื

ละล้าละลงั จนอกีฝ่ายปัดกระจกหมวกกนันอ็กขึ้นเพื่อสบตาคนที่จะพดูด้วย 

“น้องจะพาแมวไปหาหมอไม่ใช่เหรอ ส่งกระเป๋ามาให้...พี่...เรว็ส ิพี่ไม่ท�าอะไร
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เราหรอก” 

แววตาคมที่มองสบตาอยู่นั้นมคีวามแน่วแน่ “เรว็เข้า ส่งกระเป๋ามา!”

 “ขะ...ขอบคณุค่ะ” เดก็สาวตอบรบัทั้งที่ยงัไม่แน่ใจ แต่ความเป็นห่วง

ท�าให้เธอก้าวขึ้นไปซ้อนท้ายรถ มอืหนึ่งประคองกอดเจ้าเหมยีวไว้แน่น อกี

มือเอื้อมไปจับชายเสื้อชายแปลกหน้าที่เธอเห็นเพียงตาคมของเขาที่โผล่พ้น

หมวกกนันอ็ก เมื่อรถออกตวั เธอถงึกบัผวากอดคนข้างหน้าไว้ ก่อนจะตกใจ 

ท�าท่าจะปล่อยมอื 

“ไม่เป็นไร กอดเอวพี่ไว้ ไม่ต้องกลวั สญัญาว่าจะปลอดภยั”

ค�าพูดที่แสนคุ้นเคยนี้ท�าให้เด็กสาวไว้ใจ เธอกระชับแขนที่กอดเอว

อกีฝ่ายไว้แน่น 


