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ค�ำน�ำนักเขียน

Goodnight Kiss จมุพติรตัตกิาล คอื โพรเจกต์ที่ พี่ฟลุค๊ ‘แสง
สรีุ้ง’ เคยคุยกบัใบสนเมื่อนานมากแล้ว ทนัททีี่ได้ฟังคอนเซปต์ว่าเป็นซรีสี์

เล่าเรื่องความรักระหว่างมนุษย์กับวิญญาณ ก็ท�าให้ใบสนคิดถึงโครงเรื่อง

หนึ่งที่เกบ็ไว้ในลิ้นชกัความทรงจ�ามานานหลายปี 

เมื่อตอนเรียนมหาวิทยาลัย ใบสนได้รับโอกาสให้น�าเสนอเค้าโครง

เรื่องและน�าไปพฒันาเป็นบทละครเวทขีองคณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยั

กรงุเทพ เวททีี่ ๒๑ ‘The Castle ความตาย ความรกั ความทรงจ�า’ ซึ่งนบั

เป็นโอกาสที่ดมีากในชวีติ อกีทั้งยงัได้ พี่โอม วง Cocktail มาประพนัธ์

เพลงประกอบที่ไพเราะในฉากเพลงประจ�าตวัของพระเอก ซึ่งเพลงนั้นงดงาม

มากตั้งแต่ได้ฟังครั้งแรก หลายปีถัดจากนั้น เพลงนี้ก็กลายเป็นเพลงรักที่

โด่งดงั ท�าให้คนฟังหลงใหลตกอยูใ่นมนตร์สะกด เหมอืนดั่งตอนที่พระเอก

ของเรื่องเล่นเปียโนในงานเลี้ยง

เพลงนั้นกค็อืเพลง “งานเต้นร�าในคนืพระจนัทร์เตม็ดวง” ใบสนอยาก

ใช้โอกาสนี้ขอบคุณพี่โอม และพี่ๆ  วง Cocktail ทุกคน พี่หม ีพี่ตั้น ฝ่าย



เสยีง พี่ๆ  ทมีเฮด ฝ่ายเขยีนบทฯ และโพรดกัชนัเวทนีั้น คณาจารย์ที่ช่วย

เหลือพวกเรามาโดยตลอด ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้

ด้วยนะคะ 

จากความทรงจ�าครั้งนั้นท�าให้หลายคนบอกใบสนว่า ถ้าได้น�ามาเรยีบ

เรียงใหม่เป็นแบบฉบับนิยายก็คงดี ดังนั้นเมื่อได้ฟังคอนเซปต์จากพี่ฟลุ๊ค 

ใบสนจงึเสนอโครงเรื่องนี้ แล้วน�ามาดดัแปลงและปรบัให้เข้ากบัยคุสมยัใหม่ 

ปรบัฉากให้เป็นเมอืงไทย (เพราะตวับทเดมิเรื่องเกดิขึ้นในประเทศองักฤษ) 

ปรับไปปรับมาจนแตกต่างจากของเดิมมากๆ และในที่สุดก็ได้ คีตา

แสงจนัทร์ มาค่ะ 

โพรเจกต์นี้เป็นโพรเจกต์ที่พูดได้ว่ายากมาก ใช้เวลาเขียนนานมาก

ส�าหรบัใบสน แต่สุดท้ายแล้วพวกเรากผ่็านมนัมาได้ทั้งหมด ขอบคุณพี่ฟลุค๊ 

‘แสงสรีุง้’ ที่คอยประสานงานและเป็นที่ปรกึษาให้ พี่ซ่อน ‘ซ่อนกลิ่น’ ส�าหรบั

ความช่วยเหลอืมาโดยตลอด และ ‘สุรยิาทศิ’ ที่เป็นเหมอืนเลขานุการกลุ่ม 

คอยปลุกระดมหรอืพูดง่ายๆ คอืทวงงานนั่นเอง 

ขอบคณุครอบครวั ป๊า แม่ และดนตร ีส�าหรบัการสนบัสนุนส่งเสรมิ

ลูกสาวและพี่สาวคนนี้มาโดยตลอด 

ขอบคุณพี่ภูม ิที่คอยดูแลภรรยาขี้โรคและตสิต์เหลอืเกนิเสมอมา 

ขอบคุณคุณเน็ต ที่มอบโอกาสนี้ให้ ขอบคุณพี่สาว พี่อั๋น (บก.  

ผู้น่ารกั) พี่เอส พี่น้อยหน่า พี่แพน และพี่ๆ  ทมีบก. ทุกคน ส�าหรบัความ

ร่วมมอืในการป้ันโพรเจกต์นี้ขึ้นมาจนส�าเรจ็นะคะ (ต้องขออภยัด้วยค่ะที่ส่ง

เลต แหะๆ)  

ขอบคณุน้องๆ ทมีบททกุคนที่เข้าใจพี่ และคอยกระตุน้พี่ให้เขยีนให้

จบเสยีท ี

ขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่ไม่ได้กล่าวถึง แต่ทุกคนน่าจะรู้ดีว่าตัวเอง 

มสี่วนช่วยเหลอืมากจรงิๆ ส�าหรบันยิายเรื่องนี้ค่ะ 

ท้ายที่สุดนี้ ขอมอบเรื่องราวทั้งความรกั ความสุข และความทรงจ�า 



ให้เดก็ตวัน้อยที่ก�าลงันอนหลบัอตุอุยูใ่นท้องตอนนี้ ให้ของขวญัชิ้นนี้ต้อนรบั

หนสู�าหรบัการลมืตาดโูลกในอกีไม่กี่เดอืนข้างหน้า หนไูม่ใช่อปุสรรค แต่เป็น

แรงบนัดาลใจที่งดงามที่สุดส�าหรบัแม่  

 ใบสน



“หนงัสอืและการอ่านคอืขุมพลงัแห่งความคดิสร้างสรรค์”



บทน�ำ

‘เวลายามค�่าคนื คอืช่วงเวลาที่อศัจรรย์

มนัทั้งมดื ทั้งหนาว เงยีบเหงา อ้างว้าง โดดเดี่ยว

แต่ในขณะเดยีวกนันั้นกลบัอบอุ่นใจได้ด้วยแสงจนัทร์

แสงเลก็ๆ จากดวงจนัทร์ที่ลอยอยู่ห่างไกลหลายแสนกโิลเมตร

กลบัส่องสว่างมายงัโลกได้ จนท�าให้หวัใจอุ่นขึ้นมา

ฉนัว่ามนัอศัจรรย์นะ’

เรื่องราวเกดิขึ้นในคนืพระจนัทร์เตม็ดวง
เสียงโน้ตเปียโนถูกบรรเลงขึ้นท่ามกลางสายตาชื่นชมของแขกเหรื่อ

ทั่วทั้งงาน ทุกสายตาจับจ้องมายังเขา และปลายนิ้วที่พลิ้วไหวไปกับ

ท่วงท�านอง เสยีงหวัเราะคลอเคลยีกบัเสยีงกระซบิกระซาบ กลิ่นของเทยีน

หอมฟุ้งกระจายเคล้ากลิ่นไวน์แดง

แกรนด์เปียโนไม้มะฮอกกานสีดี�าขลบัตั้งอยู่ตรงกลางห้อง รายล้อม

ไปด้วยผู้มาร่วมงานในชุดราตรีงดงาม แสงสปอตไลต์ส่องลงมาบนเปียโน
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ราวกบังานศลิป์ที่จดัแสดงในนทิรรศการ

อคณินั่งอยูต่รงนั้น ชายหนุม่แตะปลายนิ้วลงสมัผสัคย์ีเปียโนทลีะโน้ต 

เสยีงดดีสะท้อนดงัจากภายในเปียโนก่อนจะบรรเลงเป็นบทเพลงก้องกงัวาน

ขบัขานไปทั่วทั้งห้อง

ชายหนุม่ก�าลงัอมยิ้มไปกบัท่วงท�านองที่เขาเป็นผูป้ระพนัธ์ขึ้นมา และ

ตั้งใจแสดงเป็นครั้งแรกในงานเลี้ยงวนัเกดิของเขาวนันี้

เสียงโน้ตถูกบรรเลง เรียบเรียงเป็นเสียงไพเราะ สอดประสานกับ

กลิ่นไวน์แดง และแสงจนัทร์ที่ส่องสว่างอยู่นอกหน้าต่าง

องค์ประกอบทั้งหมดสร้างสรรค์ให้คนืนี้เป็นงานเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบ

จนกระทั่ง...

โน้ตตัวหนึ่งผิดเพี้ยนไปจากใจคิด อคิณชะงักเล็กน้อย จ้องมอง

มอืขวาของเขาที่ไม่สามารถควบคมุได้ตามปกต ิชายหนุม่แปลกใจที่เขาตั้งใจ

จะกดนิ้วนางข้างขวา ทว่า... นิ้วกลบัไม่ท�างาน

เสียงโน้ตตัวที่สองบรรเลงผิดจังหวะอีกครั้ง คราวนี้คนในงานบาง

ส่วนเริ่มรู้สึกตัว ทั้งหมดหยุดพูดคุยพร้อมกับหันไปมองยังแกรนด์เปียโน

กลางห้อง

ตงึ!

มือทั้งสองข้างของชายหนุ่มกดลงบนคีย์บอร์ดพร้อมกัน ก่อให้เกิด

เสยีงดงัคล้ายเปียโนก�าลงัตวาด

“อคณิ...” เสยีงใครบางคนร้องขึ้นจากในหมู่ผู้ชม

ชายหนุ่มหายใจติดขัด รู้สึกเหมือนเสื้อสูทก�าลังรัดเขาให้ตัวเล็กลง 

ความรู ้สึกชาแล่นขึ้นจากปลายนิ้ว ได้กลิ่นคาวเลือดจากภายในล�าคอ 

เส้นเลอืดในสมองบบีตวัจนศรีษะแทบระเบดิ หวัใจเต้นแรงและเรว็คล้ายกบั

ว่า... เขาก�าลงัวิ่งหนอีะไรบางอย่างอย่างสุดก�าลงั

พยายามหายใจเท่าไร อากาศกไ็ม่สามารถเข้าไปในปอดได้ มอืสอง

ข้างเกร็งจนเส้นเลือดปูดโปน เล็บแปรเปลี่ยนเป็นสีม่วงทีละนิด ก่อนที่นิ้ว
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จะหงกิงอ ล�าตวัเกรง็จนกระตุกไปทั่วทั้งร่าง

“อคณิ!” เสยีงของศรอีบุลผูเ้ป็นแม่ ถลาเข้ามาประคองลกูชายไว้ ใน

ขณะที่ชิณวุฒ พี่ชายคนโตแทรกวงล้อมของแขกในงานเข้ามา แต่กลับยืน

อยู่ตรงนั้น เพราะตกใจในสิ่งที่เหน็และไม่อาจประคองสตไิด้ทนัเวลา

อคณิใช้แรงที่มทีั้งหมดประคองตวัเองไว้ ทว่า... มนัไม่ได้ผล

ชายหนุ่มรับรู้ได้ถึงรสชาติของเลือดในปาก เขาเงยหน้าขึ้นสบตา

มารดา ศรอีุบลมสีหีน้าตกใจระคนหวาดกลวั

“อคณิ! อคณิ!”

เสยีงฮอืฮาดงัขึ้นทั้งงาน หวัใจเต้นรวัเหมอืนกลอง

แล้วชายหนุ่มกไ็ด้รู้ว่า สิ่งที่เขาก�าลงัวิ่งหนอียู่คอื... ความตาย

“รถพยาบาล! ดา โทร. เรียกรถพยาบาล!” กว่าศรีอุบลจะหันไป

ตะโกนบอกแม่บ้าน ร่างของอคณิกท็รุดลงนอนกบัพื้นแล้ว

“อคณิ!” เสยีงเรยีกของแม่ผสานกบัหยาดน�้าตา ท�าให้ชายหนุ่มรู้ว่า

เวลาของเขาเหลอืน้อยเตม็ที

มถี้อยค�ามากมายที่อยู่ในใจ

มอืข้างหนึ่งของชายหนุ่มยกขึ้นมาจบัแขนของมารดาไว้ คล้ายอยาก

จะใช้แรงเฮอืกสุดท้ายที่มบีอกอะไรบางอย่าง

พลนัดวงตาของเขากป็ิดลง...

ตลอดกาล



๑

สองเดอืนหลงัจากนั้น
กลางทะเลอ่าวไทย

เรอืยอช์ต Blue Atoll กางใบสขีาวลอยนิ่งอยู่กลางทะเล คลื่นลม 

ที่ถงึแม้จะไม่มากนกั แต่กม็ากพอจะปัดเป่าไอร้อนให้ลอยผ่านตวัเรอืไปได้

บ้าง แสงแดดซ่อนตวัอยูใ่ต้หมูเ่มฆ แต่กย็งัคงสาดแสงลงมากระทบน�้าทะเล

สฟี้าสดใสจนเป็นประกาย

บนลานตากอากาศด้านหน้าของเรอื ร่มชายหาดสขีาวถูกกางไว้ ทว่า

ร่างระหงในชุดว่ายน�้ากลับนอนอยู่บนเก้าอี้อาบแดดที่อยู่ห่างออกไป ลม

อ่อนๆ แดดอุน่ๆ ท�าให้เธอรูส้กึผ่อนคลาย หน้าท้องแบนราบกระเพื่อมตาม

จงัหวะการหายใจ นานสกัครั้งที่เธอจะยื่นมอืไปหยบิแก้วน�้าแตงโมมาจบิ

เมื่อรูส้กึตวั ณชิากล็มืตาขึ้นภายใต้แว่นกนัแดดสชีา เพราะรู้สกึได้ว่า

มเีงาด�าทาบทบัตวัเธออยู่

หญงิสาวที่ตอนนั้นอายเุพยีงแค่ยี่สบิต้นๆ เลกิแว่นกนัแดดขึ้น พลาง

จ้องมองอาคนัตุกะ
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“มาทะเลทั้งท ีจะเอาแต่นอนเหรอ”

ณภทัรผู้เป็นพี่ชาย มรีูปร่างสูง อยู่ในชุดเสื้อคลุมผ้าขนหนู เผยให้

เหน็แผงอก ยนืท�าหน้าเซง็ก่อนจะก้มมองน้องสาวคนเลก็

“เขาเรยีกอาบแดดมั้ย” ณชิาว่า ส่งเสยีงจิ๊จ๊ะในล�าคอ

“ตวัไม่เปียกเลยนะ จะเรยีกว่ามาทะเลได้ไง”

คนเป็นพี่ยงักวนประสาทน้องสาวต่อ ณชิาใช้นิ้วชี้กดแวน่กนัแดดลง

พลางหลบัตาตามเดมิ

“ไม่ใช่เดก็แล้วนะ ที่มาทะเลแล้วต้องเล่นน�้า”

“อ๋อเหรอ” ณภัทรลากเสียงยาว ก่อนณิชาจะรู้สึกได้ว่าพี่ชายตัวเอง

ก�าลงัวางแผนอะไรบางอย่าง

คนตวัโตกว่าช้อนร่างของน้องสาวในชุดว่ายน�้าขึ้นมา กว่าเธอจะรู้ตวั

กถ็ูกพี่ชายอุ้มขึ้นมาเรยีบร้อยแล้ว 

“เฮยี! เดี๋ยว! จะท�าอะไร!”

เสยีงร้องโวยวายของเธอกลบัยิ่งท�าให้พี่ชายชอบใจ ณภทัรหวัเราะร่า 

ยกร่างของน้องสาวไปที่ขอบเรือ แล้วโยนเด็กสาวลงบนผืนน�้าที่ก�าลังสงบ

โดยไม่กงัวลว่าเหล่าปลาเลก็ปลาน้อยที่มาหลบแดดจะว่ายหนทีนัหรอืไม่

“เฮยีๆๆๆ!” เสยีงของณชิาดงัขึ้นพร้อมกบัเสยีงตูมใหญ่ สมัผสัต่อมา

คือความเจ็บที่ล�าตัวกระแทกกับผืนน�้าที่แม้จะนิ่งสงบ แต่ก็ไม่ต่างกับพื้น

แขง็ๆ สกัเท่าไร เสี้ยววนิาทหีลงัจากนั้นกร็ูส้กึถงึความเยน็เฉยีบของอณุหภมูิ

น�้า ทนัททีี่ร่างซึ่งอุ่นจากการอาบแดดแตะลงไป กไ็ม่ต่างกบัการตกลงไปใน

น�้าแขง็สกัเท่าไร

พอฟองน�้ากระจายออก ณชิากต็ะเกยีกตะกายขึ้นมาเหนอืผวิน�้า แล้ว

ร้องโวยวายลั่นทะเล

“ไอ้เฮยีบ้า!”

“เนี่ย... มาทะเลมันต้องเปียกแบบนี้ถึงจะสนุก” ณภัทรยิ้มกว้าง 

หวัเราะข�ากบัท่าทขีองน้องคนเลก็ที่มกัจะถูกเขาแกล้งบ่อยๆ
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“เฮีย! แว่นน้องหายไปไหนแล้วเนี่ย” ณิชาส�ารวจตัวเองว่าแว่น

กนัแดดสชีาอนัโปรดไม่ได้อยู่บนใบหน้าอกีต่อไป ก่อนจะควานหารอบข้าง

ณภทัรหวัเราะพรดืออกมา

“ไม่ตลกเลยนะเฮยี แว่นนั้นน้องชอบด้วย”

“ชอบบ้าอะไร เฮียเห็นแกก็ชอบทุกอันนั่นแหละ” คนโตกว่าว่าก่อน

จะนั่งยองๆ ยื่นมอืมาให้น้องสาว “เอาน่า เลกิโวยวาย เดี๋ยวซื้ออนัใหม่ให้

อกี”

ณชิาท�าหน้าบูดหน้าเบี้ยวแต่กย็อมยื่นมอืขึ้นไปให้พี่ชาย ทั้งคู่จบัมอื

กนัแน่น ในขณะที่ณภทัรก�าลงัจะออกแรงดงึ ณชิากอ็าศยัจงัหวะนั้นดงึมอื

เขาลงมาเสยีก่อน

เสยีงโครมใหญ่ดงัขึ้นตามมา พร้อมกบัเสยีงหวัเราะชอบใจของน้อง

สาวคนเลก็

“สมน�้าหน้า” ณชิาแลบลิ้นให้พี่ชาย ทนัททีี่ชายหนุ่มลอยตวัขึ้นเหนอื

ผวิน�้า

“ไอ้บ้า! เสื้อคลุมโดนน�้ามนัหนกันะเว้ย” ถงึจะโวยวาย แต่ชายหนุ่ม

กห็วัเราะเช่นกนั

เสยีงหวัเราะของสองพี่น้องดงัก้องสะท้อนบนผวิน�้าไปทั่วทั้งอ่าว

ณิชาและณภัทรยังหัวเราะกันอยู่ ในขณะที่ปีนบันไดขึ้นมาบนเรือ 

หวัเราะต่อกระซกิกนัอย่างครื้นเครง ทั้งคูท่ิ้งตวัลงนอนบนเปลผ้าใบด้านหลงั

เรอื พลางจ้องมองแผ่นฟ้าครามกว้างใหญ่

หลงัจากเงยีบอยู่นาน ณภทัรกเ็อ่ยขึ้น

“เสยีดายนะ ป๊าน่าจะมาด้วย”

“ยังกับยายคนนั้นจะปล่อยให้มา” ณิชาว่าก่อนลุกขึ้นนั่ง หยิบครีม

กนัแดดที่ตั้งอยู่แถวนั้นขึ้นมาทาตวั

ณภทัรหนัไปมองน้องสาว “บอกว่าให้เรยีกเขาดีๆ  เขาเป็นแม่เราแล้ว

นะ”
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“แม่เลี้ยง” ณชิาเถยีงกลบั พอดกีบัที่บรกิรรนิแชมเปญมาเสร์ิฟ ทั้งคู่

จงึหยุดพูดเรื่องนี้ รอจนบรกิรเดนิกลบัไปแล้ว ณภทัรจงึลุกขึ้นนั่งกอดเข่า

รบัลมเยน็ๆ

“เฮยีว่า เขาอาจจะไม่ได้ร้ายกาจอะไรกไ็ด้”

“เพิ่งแต่งไม่ทนัไรกฝ็ากลูกชายเข้าท�างานในบรษิทัเราแล้ว นี่น่ะเหรอ

ไม่ร้ายกาจ แผนสูงชดัๆ”

ณภัทรส่ายหน้ากับค�าพูดของน้องสาว หัวเราะข�าเล็กน้อย ก่อนจะ

หยบิผ้าเชด็ตวัขึ้นมาเชด็ผมที่เปียกโชก

“แม่เขาเป็นไงไม่รู้ แต่เฮียว่าธันวาน่าจะเป็นคนดี แกนั่นแหละอคติ

กบัเขาอยู่ได้ เขาเกรง็จะตายชกัเวลาเจอแก”

ณชิากลอกตามองฟ้าอย่างเบื่อหน่าย “สาธ ุเกรง็ตายไปสกัวนัจะดใีจ

มาก” เธอพมึพ�ากบัตวัเองเบาๆ

ณภัทรส่ายหน้าเอือมระอาปนข�ากับทัศนคติของน้องสาวที่มีต่อ 

แม่เลี้ยงกบัพี่ชายคนใหม่

เจ้าสวัธงชยั พ่อของณภทัรและณชิา เพิ่งแต่งงานใหม่ได้ไม่นาน มณ-ี

จนัทร์คอืชื่อแม่เลี้ยงของทั้งคู ่ณชิาไม่ชอบมณจีนัทร์ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอหน้า 

เนื่องมาจากว่ามณจีนัทร์เป็นคนที่พ่อของเธอแอบชอบมานาน ตั้งแต่แม่แท้ๆ 

ของทั้งสองยงัมชีวีติอยู่ จารุณ ีแม่ของทั้งคู่ป่วยเป็นมะเรง็ระยะสุดท้ายเมื่อ

ปลายหน้าหนาวปีที่ผ่านมา ท�าให้ธงชัยผู้เป็นพ่อได้ใกล้ชิดกับมณีจันทร์ 

พยาบาลส่วนตวัที่เป็นผูด้แูลจารณุมีาโดยตลอด ถงึกระนั้นธงชยัผูเ้ป็นพ่อก็

ยงัให้เกยีรตภิรรยา รอจนกว่าจารุณเีสยีชวีติ และเวลาผ่านไปสกัพกัถงึได้

ขอคบหาดูใจกบัมณจีนัทร์

นั่นเป็นเหตผุลที่ท�าให้ณชิาเคลอืบแคลงใจว่า มณจีนัทร์วางแผนใกล้

ชดิพ่อของเธอตั้งแต่แรกแล้ว หรอืทุกอย่างคอืบุพเพสนันวิาสจรงิๆ จรงิอยู่

ที่ช่วงสุดท้ายของชวีติ จารุณอีาจจะเป็นคนสนบัสนุนให้พ่อของเธอแต่งงาน

ใหม่ได้ แต่ณชิากไ็ม่คดิว่าพ่อจะแต่งงานใหม่หลงัจากที่แม่ตายไปยงัไม่ครบ



14  l  คี ต า แ ส ง จั น ท ร์

ปีด้วยซ�้า

คงด้วยความเหงาที่ต้องอยู่คนเดียวมาเนิ่นนานนับตั้งแต่แม่ของเธอ

ป่วย จงึท�าให้หวัใจของพ่อหวั่นไหวได้ไม่ยาก

นั่นไม่น่าหงุดหงดิเท่ามณจีนัทร์เองกม็ลีูกตดิอกีคนเช่นกนั

นายคนนั้นชื่อธนัวา อายมุากกว่าเธอไม่กี่ปีเท่านั้น แต่ชอบท�าหน้าเก๊ก

ขรึมเวลาอยู ่ต่อหน้า ณิชาไม่ชอบหน้านายคนนั้นเอาเสียเลย ยิ่งบิดา

ปลาบปลื้มในความสุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตนของเขามากเท่าไร เธอก็ยิ่ง

รู้สกึว่าธนัวาก�าลงัท�าดเีอาหน้ามากเท่านั้น

“ยงัดนีะ น้าเพลนิมาท�างานกบัป๊าแล้ว เลยมคีนช่วยเป็นหเูป็นตาบ้าง 

ไม่งั้นยายมณจีนัทร์จะต้องขอป๊าให้ลูกตวัเองเป็นผู้บรหิารแน่ๆ”

พอได้จบิแชมเปญฉดีแอลกอฮอล์เข้าเส้นเลอืดแลว้ ณชิากบ่็นนนิทา

คนที่เธอไม่ชอบหน้าไม่หยุด

“แกนี่นะ อายุน้อยกว่าเขาตั้งเท่าไหร่ ท�าไมพูดจาไม่เคารพเขา 

แบบนี้” ณภทัรว่าเข้าให้

ณชิาไม่อยากโดนดุอกีจงึหยุดพูดประเดน็นี้เสยี

เพราะความหงุดหงิดใจที่ต้องอยู่ร่วมบ้านกับสองแม่ลูก เธอจึงชวน

พี่ชายมาเที่ยวทะเลด้วยกันช่วงวันหยุด ก่อนณภัทรจะกลับไปรับต�าแหน่ง

รองประธานบรษิทัในเดอืนหน้า

กปัตนัเรอืให้สญัญาณว่าเรอืก�าลงัจะแล่นต่อ ณชิาจงึเอนตวันอนลงบน

เปลผ้าอกีครั้ง ในขณะที่ก�าลงัเคลิ้มเหมอืนจะหลบั เสยีงของพี่ชายกด็งัขึ้น

“เฮยีว่าเรากลบักนัเลยดมีั้ย”

“อะไร เฮียเพิ่งด�าน�้าไปรอบเดียวเองไม่ใช่เหรอ” ณิชาท้วง ค่อยๆ 

ลมืตาขึ้นมอง

“ดูโน่นด”ิ ณภทัรชี้ไปยงัเมฆฝนสดี�าที่ตั้งเค้าอยู่ไกลๆ

เธอมองตามแล้วจงึหนัมองรอบตวั ก่อนจะสงัเกตว่าพวกเธอเริ่มอยู่

ห่างไกลจากฝั่งมากกว่าที่คดิ ด้วยเมฆด�าที่เหมอืนจะมาทางเรอื ณชิาจงึสั่ง



ใ บ ส น  l  15

ให้บรกิรที่มาเตมิแชมเปญไปตามกปัตนัให้มาหา

กัปตันคนใหม่เดินมาหาทั้งคู่ เขายังหนุ่มกว่ากัปตันคนเดิมซึ่งเป็น

กัปตันเรือประจ�าครอบครัวของเธอ แต่คราวนี้พวกเธอออกเรือกะทันหัน 

กัปตันคนเก่าไม่ว่างมาเดินเรือให้ ท�าให้ต้องใช้บริการกัปตันคนใหม่ที่ณิชา

ไม่เคยเหน็ แต่ณภทัรเคยล่องเรอืกบัเขามาแล้วครั้งหนึ่ง

“เราก�าลงัจะไปไหนครบัเนี่ย ห่างฝั่งมาไกลเรื่อยๆ เลย แถมพายุก็

ก�าลงัจะมาแล้วด้วย”

“ผมคิดว่าจะพาคุณภัทรไปด�าน�้าที่ใหม่ครับ ที่นั่นไม่ค่อยมีคนไป 

เท่าไหร่ อยู่ท้ายเกาะทางด้านโน้น จะได้หลบพายุด้วย”

กปัตนัหนุ่มบอกสองพี่น้องอย่างอ่อนน้อม ณภทัรหนัมองณชิาอย่าง

ขอความเหน็

“ไม่ค่อยมคีนไปเหรอ” ณภทัรย่นคิ้ว

“กด็อีอก เรายงัไม่เคยด�าน�้าแถวนั้นเลยนะ” ณชิาแทรกขึ้นมา

ณภทัรนิ่งไปสกัพกัหนึ่ง ณชิาเหน็สหีน้าของพี่ชายจงึตเีขาเบาๆ

“อะไร ป๊อดเหรอ”

ผู้เป็นพี่กะพรบิตาถี่แล้วโวยวาย “เปล่าสกัหน่อย” ก่อนจะยอมบอก

เสยีงอ่อย “กแ็ค่รู้สกึว่าวนันี้ไม่ค่อยเหมาะ”

“ไม่เหมาะอะไรเล่า ยงักะเฮยีจะว่างมาด�าน�้าได้อกีงั้นแหละ”

“แต่ว่า...”

“มาเหอะน่า” ณชิายิ้มกว้าง “เป็นรองประธานบรษิทัแล้วลางานยากนะ” 

น้องสาวฉีกยิ้มกว้างออดอ้อนพี่ชายคนเดียวอย่างสุดความสามารถ เพราะ

เธอยงัไม่อยากกลบัที่พกัเลย 

ณภัทรหันไปมองเมฆด�าเพียงครู่ก่อนจะตัดสินใจ “ก็ได้ เฮียเองก็

อยากด�าที่ใหม่เหมอืนกนั” ณภทัรยอมท�าตามใจน้องสาวคนเลก็

ชั่ววูบหนึ่งเพียงแค่เสี้ยววินาทีที่ณิชารู้สึกได้ถึงความรู้สึกประหลาด

แล่นขึ้นมาในสมอง ความกลวั ความสิ้นหวงั ความโกรธ และความหดหู่
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ถาโถมเข้ามาในหวัใจ

มนัเป็นเพยีงลางสงัหรณ์เจอืจางที่วบูไหวเข้ามาเพยีงแวบเดยีวเท่านั้น 

แวบเดยีวจรงิๆ เรว็มากจนเธอปล่อยมนัผ่านเลยไป

หญงิสาวหนัไปมองทางท้ายเรอื เมฆฝนสดี�าคล�้าก�าลงัลอยละล่องอยู่

ไกลๆ ห่างพวกเธอออกไปแล้วหลงัจากที่เรอืวิ่งมาอกีทาง คงใช้เวลาสกัพกั

กว่าจะมาถงึจุดที่พวกเธออยู่ ณชิาดูทศิทางลมไม่เป็น ไม่รู้ว่ามนัจะลอยมา

ที่นี่หรอืจะพดัผ่านพวกเธอไป

“ที่เฮยียอมไปเนี่ย เพราะไม่รูจ้ะได้มากบัแกอกีเมื่อไหร่ นี่อาจจะเป็น

ครั้งสุดท้ายกไ็ด้นะ”

ค�าพดูของณภทัรท�าให้ณชิายิ้มกว้าง โดยไม่รูเ้ลยว่านั่นเป็นการตดัสนิ

ใจที่ผดิพลาดที่สุดในชวีติ

ใช่ นี่เป็นการด�าน�้าครั้งสุดท้ายด้วยกนัระหว่างพวกเธอทั้งสอง

แต่ไม่ใช่เพราะณภัทรก�าลังจะงานยุ่งเพราะต้องรับต�าแหน่งใหม่

หรอก...

มนัเป็นเพราะ...

“เฮยี!”
เสียงตะโกนของณิชาดังประสานกับเสียงค�ารามของท้องฟ้าจนกลืน

หายไป แม้เธอจะพยายามตะโกนสุดเสยีงเพยีงไรกต็าม

เกลยีวคลื่นใหญ่โถมเข้าใส่ตวัเธอจนมอืเกอืบหลุดจากเชอืกที่จบัไว้

“ณิชา อย่าปล่อยนะ!” ณภัทรว่ายน�้าเข้ามากอดเธอไว้จากด้านหลัง 

มอืข้างหนึ่งดงึเชอืกอนัเดยีวกบัเธอเอาไว้

“เฮยี น้องไม่ไหวแล้ว!” ณชิาร้องไห้แข่งกบัสายฝนที่โปรยปรายลงมา

คลื่นทะเลก�าลังพิโรธ และเธอเป็นเพียงแค่มดตัวน้อยเท่านั้นเมื่อ

เทยีบกบัมหาสมุทรกว้างใหญ่ที่บ้าคลั่ง

มอืเลก็ๆ ของหญงิสาวหลดุจากเกลยีวเชอืกด้วยคลื่นขนาดใหญ่ที่ซดั
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ตวัเธอลอดท้องแขนพี่ชายออกไป ณชิาก�าลงัจะกลนืหายไปกบัสายน�้า ถ้าไม่

ได้มอืของณภทัรดงึเธอไว้

“บอกว่าอย่าปล่อยไง!” ณภทัรใช้มอืข้างหนึ่งดงึแขนน้องสาว ส่วนมอื

อกีข้างกจ็บัเชอืกไว้แน่น

ณิชากรีดร้อง น�้าทะเลมากมายทะลักเข้าปากและตาจนมองไม่เห็น

อะไร แสบใบหน้าทั้งจมูกและตา สายฝนเม็ดใหญ่ตกใส่ใบหน้าเหมือน 

โดนห่ากระสุน

ฉบัพลนัเกลยีวคลื่นมหมึากถ็าโถมใส่เธอจนร่างทั้งร่างถกูดดูลงไปใต้

ท้องทะเล

ณิชาอ้าปากเพื่อจะหายใจ แต่สิ่งที่เข้าไปกลับมีเพียงน�้าทะเลเค็มๆ 

เธอส�าลักน�้าทั้งจมูกและปาก รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เข้าไปในหลอดลมเป็นน�้าเกลือ

แทบทั้งหมด หญงิสาวไม่มสีต ิรูส้กึหนาว และมแีต่ความมดืมดิ คล้ายก�าลงั

ถูกดูดลงหลุมด�า

หวัใจเต้นเรว็ แขนขาสั่น หวาดหวั่นและหวาดกลวั แต่ท�าอะไรไม่ได้ 

ได้แต่ตะเกยีกตะกายตวัเองขึ้นไป แต่ยิ่งขยบัเท่าไรกเ็หมอืนร่างกายจะยิ่งจม

ลงมากเท่านั้น

สตสิมัปชญัญะสุดท้ายบอกให้เธอสู้กว่านี้ ดิ้นรนกว่านี้ ไม่อย่างนั้น

เธอจะตาย

ไม่ เธอยงัไม่อยากตาย!

เท้าและขาเกรง็จนบงัคบัไม่ได้อย่างใจอยาก นิ้วเท้านิ้วมอืคดงอ แม้

ความคิดในหัวจะดิ้นรนมากเท่าไร สุดท้ายร่างกายก็ไม่ฟังค�าสั่งของสมอง 

ขาทั้งสองข้างแขง็เกรง็ สตสิมัปชญัญะก�าลงัจะดบัลง ความพยายามไม่เป็น

ผล หญงิสาวเอื้อมมอืขึ้นเพื่อไขว่คว้าไปยงัอะไรบางอย่าง ทั้งที่ไม่รู้ว่ามนัคอื

อะไร

ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าตอนนี้เธอก�าลังตะเกียกตะกายขึ้นเหนือผิวน�้า หรือ

ก�าลงัด�าดิ่งลงใต้ท้องมหาสมุทรกนัแน่
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ลมหายใจสดุท้ายก�าลงัจะหมดลง ณชิารูส้กึได้ถงึความตายอย่างช้าๆ

มนัหนาว เยน็ และมดืมดิเหลอืเกนิ

เสยีงร้องไห้ดงัลอยเข้ามาในหู ตามด้วยเสยีงคร�่าครวญ

ณชิาคดิว่าตวัเองได้ยนิไม่ผดิ หรอืเป็นเพราะช่วงสุดท้ายของชวีติ หู

เธอจะแว่วกนันะ ก่อนจะตามมาด้วยเสยีงหวัเราะ

“ฮิๆ  ฮิๆ ” เสยีงเหมอืนผู้หญงิหรอืเดก็ก�าลงัหวัเราะอยู่รอบตวั

สมัผสัอนัเยน็เยยีบรอบร่างกาย แม้มองไม่เหน็อะไร แต่เธอกร็ูส้กึได้

ว่าอะไรบางอย่างก�าลงัเคลื่อนไหวอยูร่อบตวัเธอ คล้ายก�าลงัรอดวู่าเธอจะจม

ลงไปก้นทะเลหรอืไม่

เธอไม่เหลอืเรี่ยวแรงอกีแล้ว จงึปล่อยตวัไปกบักระแสน�้าที่ดูดตวัเธอ

ลงไปเรื่อยๆ ไม่เหลอือากาศในร่างกายไว้ส�าหรบัหายใจ ความมดืคบืคลาน

เข้ามา อุณหภูมขิองน�้าที่หนาวเหนบ็ท�าให้ร่างกายขยบัไม่ได้

ฉบัพลนัมอืของเธอกถ็ูกใครบางคนดงึเอาไว้ ร่างทั้งร่างลอยขึ้นด้วย

แรงดงึจากอกีคนที่ตวัใหญ่กว่า มองเหน็แสงสว่างอยู่เบื้องหน้า จนใบหน้า

เธอโผล่พ้นน�้าได้ในที่สุด

“แคก็ๆๆ” ทนัททีี่จมกูสมัผสักบัอากาศ ณชิากส็�าลกัเอาน�้าทะเลออก

มามากมาย

“จบัมอืพี่ไว้” ณภทัรใช้แรงทั้งหมดดงึตวัน้องสาวเข้ามาใกล้เพื่อให้จบั

เชอืกได้ ณชิายื่นมอืตะเกยีกตะกายหาเชอืกจบัทั้งที่ตายงัลมืไม่ขึ้นเท่าไรนกั

“ขึ้นมาครบั ขึ้นมา!” ยามชายฝั่งตะโกนเรยีกอยู่บนเรอืกู้ภยั พลาง

ยื่นมอืลงมาดงึตวัเธอไว้

ณชิาพยายามจะปีนขึ้นเรอืกูภ้ยัให้ได้ ทว่าเรี่ยวแรงของเธอหดหายไป

หมดจากการจมน�้าเมื่อครู ่เธอหมดแรงเกนิกว่าจะดงึตวัเองขึ้นไปถงึด้านบน

ณภทัรจงึดนัตวัเธอขึ้นไปเพื่อให้ปีนขึ้นกราบเรอืได้ เขาใช้มอืผลกัเท้า

ของเธอให้ยืนขึ้น และยอมให้เธอเหยียบบนไหล่ของเขาเพื่อปีนขึ้นไปบน

กราบเรอื
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ณชิาถกูคนบนเรอืดงึขึ้นมาได้ส�าเรจ็ เธอหอบหายใจอยูไ่ม่นาน ก่อน

จะตะกายไปยงัขอบเรอืเพื่อช่วยดงึพี่ชายขึ้นมา

“เฮยี ขึ้น...”

แต่สิ่งที่เธอเห็นมีเพียงน�้าทะเลที่ก�าลังม้วนตัวขึ้นสูง ไร้วี่แววของ 

ณภทัรผู้เป็นพี่

ลมทะเลก�าลังพิโรธซ�้าหนัก ราวกับโกรธที่เธอชะล่าใจ ไม่ยอมเชื่อ

สัญชาตญาณตัวเองเพียงน้อยนิด ปล่อยให้ความประมาทพรากเอาชีวิต 

พี่ชายตวัเองไป

“เฮยี!” ณชิาตะโกนร้องเรยีก แต่ต่อให้เรยีกดงัเท่าไรกไ็มไ่ดย้นิเสยีง

ตอบรบั ไม่เหน็แม้แต่เงาของพี่ชายเพยีงคนเดยีว

ลมพายุพัดแรงจนเกลียวคลื่นขึ้นสูง ส่งผลให้เรือกู้ภัยโคลงเคลง  

ณชิารบัรู้ในตอนนั้นเองว่าเธอก�าลงัสูญเสยีคนที่ส�าคญัในชวีติไป

“เฮีย!” ณิชาตั้งสติได้ ก�าลังจะกระโจนลงทะเลเพื่อตามหาร่างของ 

พี่ชาย

ต้องอยู่ตรงนั้นแน่ๆ ตรงไหนสกัแห่งใต้น�้านรกนั่น! พี่ชายเธอต้องอยู่

ในนั้น

“เดี๋ยวๆๆ หนอูย่าๆๆ” ยามชายฝ่ังเข้ามารั้งตวัเธอเอาไว้ไม่ให้กระโดด

ลงน�้าได้ส�าเรจ็

“เฮยี! เฮยี!”

ณชิาตะโกนสดุเสยีง และยงัพยายามจะกระโดดลงไป ร้องไห้ปานจะ

ขาดใจ แต่ไม่ว่าจะตะโกนจนเสยีงแหบพร่าอย่างไร สิ่งเดยีวที่ตอบเธอกลบั

มากย็งัคงเป็นเสยีงพายุโหมกระหน�่าแทนชวีติของพี่ชายอยู่ดี

ความตาย... มนัน่ากลวั

แต่การยนืมองมนัพรากคนที่เรารกัไปอย่างท�าอะไรไม่ได้นั้น คอืสิ่งที่

น่ากลวักว่าเป็นพนัเท่า
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ภายในห้องพกัผู้ป่วย ณชิานอนนิ่งอยู่บนเตยีง ค่อยๆ ลมืตาขึ้นมอง
ไปยงัสายน�้าเกลอืที่เจาะลงบนหลงัมอืซ้าย

“เจอตวัพี่ชายหรอืคนอื่นๆ ในเรอืบ้างรยึงั”

“ยงัไม่เจอเลยครบั นี่จะครบยี่สบิสี่ชั่วโมงแล้ว”

เสยีงต�ารวจชายฝั่งคุยกนัด้านหน้าห้องพกัผู้ป่วย

โรงพยาบาลแห่งนี้เลก็มากจนเธอได้ยนิเสยีงความวุน่วายภายนอกดงั

เข้ามาตลอดเวลา แม้จะเพลยีเพราะฤทธิ์ยา แต่สตสิมัปชญัญะของเธอกย็งั

อยู่ครบ

“คงต้องรอพายุสงบก่อนแล้วค่อยค้นหาใหม่”

“อย่างว่าละนะ หน้ามรสุม ใครเขาเอาเรอืออกกนั”

ณชิาจ้องมองน�้าเกลอืที่ก�าลงัหยด ทลีะหยด...ทลีะหยด

เลยเสาน�้าเกลอืออกไปคอืหน้าต่างกว้างที่ถกูเปิดไว้ ด้านนอกมต้ีนไม้

สูงใหญ่ กิ่งก้านพาดผ่านหน้าต่างห้องของเธอ

ณิชาเห็นนกสีเหลืองตัวเล็กเกาะที่กิ่งไม้นั้น มันก�าลังร้องเรียกใคร 

สกัคน อาจจะเป็นลูกๆ ของมนัหรอืครอบครวัของมนั

แสงแดดอบอุน่ของเวลาบ่ายสะท้อนกบักระจก ท�าให้เหน็ประกายรุ้ง

เบาบาง เหน็แสงแดดข้างนอกกร็ูว่้าอากาศดแีค่ไหน แตกต่างจากเหตกุารณ์

ที่เธอเจอเมื่อวานนี้ราวกบัเป็นคนละโลก

น�้าตาไหลลงอาบแก้ม แล้วเธอก็ก้มหน้าลงบนหมอนสีขาวของ 

โรงพยาบาล ก่อนจะร้องไห้ออกมาหนกัที่สุดในชวีติ

แม้ว่าต่อให้ร้องมากเท่าไร กเ็ปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วกต็าม
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ความตาย... มนัเงยีบมาก
ไม่เคยมกีารตอบกลบั ไม่เคยมกีารรบัรู้

ต่อให้ร้องไห้ด้วยความคดิถงึมากแค่ไหน ตะโกนสุดเสยีงมากเพยีง

ใด

สิ่งที่ได้กลบัมา สุดท้ายกเ็ป็นเพยีงความเงยีบงนั

ห้าปีหลงัจากเหตุการณ์นั้น
อาคารจริฐัตกิาล ส�านกังานใหญ่ของบริษทัจรีา เรยีลเอสเตท

ธงชัยยืนมองวิวกรุงเทพมหานครผ่านกระจกของชั้นหกสิบในห้อง

ท�างานส่วนตัวของเขาเอง พลันนึกสงสัยว่านานแค่ไหนแล้วที่เขาไม่ได้ยืน

สงบใจจ้องมองววิของเมอืงหลวงนานขนาดนี้

เสยีงเคาะประตูดงัขึ้น ก่อนประตูไม้บานใหญ่จะเปิดออก พร้อมกบั

เลขานุการคู่ทุกข์คู่ยากเปิดประตูเข้ามา

“คุณณชิามาถงึไทยแล้วครบั”
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ธงชยัยนืนิ่งอยูเ่ช่นเดมิ ไม่ได้ตอบอะไรกลบัไป แต่เลขาฯ คนสนทิก็

อยู่มานานพอจะอ่านใจได้ว่าเจ้าสวัธงชยัรบัทราบแล้ว

“เอ่อ... แต่มปีัญหานดิหน่อยครบั”

เสียงอึกอักของเลขาฯ วัยกลางคน ท�าเอาประธานบริษัทใหญ่อย่าง 

ธงชยั จริฐัตกิาล ต้องผนิหน้าไปมอง

“ว่า…”

“คอื คุณณชิา...”

เอกศกัดิ์ เลขานุการคู่ใจอกึอกั ทิ้งช่วงไว้แค่นั้น พร้อมกบัที่ชายชรา

ถอนหายใจออกมาเบาๆ

ว่าแล้วเชยีว ท�าไมท้องฟ้าถงึเงยีบแปลกๆ

พายุก�าลงัจะมานี่เอง

เสยีงค�ารามของรถสปอร์ตดงัลั่นไปทั่วทั้งถนน SLK 200 สเีงนิก�าลงั
แล่นฉวิ แซงซ้ายแซงขวาไวที่สุดเท่าที่จะท�าได้ รถกระบะสดี�าคนัหนึ่งก�าลงั

จะตบไฟขอทางเลี้ยว จู่ๆ  กต้็องเปลี่ยนแผนกะทนัหนั เมื่อเหน็วตัถสุเีงนิพุง่

อย่างเร็วและแรงผ่านหน้าไป ชนิดที่ว่าถ้าหักพวงมาลัยเร็วกว่านี้ คงได้ไป 

โรงพยาบาลแทนจุดหมายปลายทาง

“พ่อตายเหรอ!” คนขับรถกระบะเลื่อนกระจกลงแล้วตะโกนไล่หลัง 

หรอือาจถามด้วยความเป็นห่วงกไ็ม่แน่ใจ

แต่เสยีดายที่เสยีงนั้นไปไม่ถงึแม้ท้ายรถสปอร์ตสเีงนิด้วยซ�้า ไม่อย่าง

นั้นเจ้าของรถคงได้หนัไปขอบคุณ

ณชิายดืตวัขึ้น ใช้ปลายนิ้วกดแว่นกนัแดดสดี�ากรอบเพชรอนัใหม่ของ 

ดิออร์ให้กระชับ เธอรวบผมหางม้าแบบง่ายๆ แต่เรียบหรูไว้หลังลงจาก

เครื่อง รมิฝีปากเคลอืบลปิสตกิสแีดงอมน�้าตาล สเีดยีวกบัดนิเหนยีวคอืสิ่ง

ที่พ้นขอบแว่นกนัแดดและโดดเด่นที่สุดบนใบหน้า

หลังจากเหตุการณ์การสูญเสียครั้งส�าคัญ หญิงสาวก็เติบโตขึ้นมาก 
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ไร้เงาของคุณหนูเอาแต่ใจคนเดมิ แต่กลายเป็น ‘นงัเยอะ’ แทน

เธอมใีบหน้ารปูไข่สวยสมส่วน มรดกที่ได้มาจากแม่ ดวงตาโตราวกบั

กวางป่า จมกูโด่งรบักนัดกีบัรมิฝีปากรปูกระจบั ตวัสงู หุน่อวบอั๋น ไม่อว้น

หรอืผอมจนเกนิไป ถงึแม้ห้าปีที่ผ่านมาเธอจะอาศยัอยูใ่นประเทศองักฤษที่

ขึ้นชื่อเรื่องความหนาว ณชิากย็งัไม่วายหนไีปอาบแดดตามที่ตวัเองชอบเสมอ 

ท�าให้ผวิพรรณของเธอค่อนไปทางแทนมากกว่าจะขาวใสตามสมยันยิม แต่

กลบัเนยีนเรยีบสวยเปล่งประกายยามกระทบแสงแดด

ณชิาหกัพวงมาลยัเลี้ยวรถเข้ามาด้านในอาคารตามที่จพีเีอสระบ ุไม่รู้

ว่าบนท้องถนนมีคนก่นด่าบิดามารดาเธอไปเท่าไร แต่ณิชาไม่สนใจและไม่

คดิว่าจะสน เคลื่อนรถมองหาที่จอดจนเจอที่จอดรมิสดุ อนัเป็นที่จอดที่ใกล้

ทางเข้าอาคารมากที่สุด ขนาดกว้างแต่กย็งัไม่มากพอที่จะจอดได้สองคนั

เธอเคลื่อนรถไปด้านหน้าเพื่อจะถอยหลงัเข้าซอง

แต่แล้วรถญี่ปุน่คนัเลก็จิ๋วคนัหนึ่งกแ็ทรกตวัเข้ามา แล้วชงิมุดหวัเข้า

ซองที่จอดรถที่เธอเลง็ไว้ทนัที

ณิชากระชากแว่นกันแดดออกอย่างหงุดหงิด เห็นพนักงานหญิงที่

คงจะเข้างานสายแล้วก�าลงัจดัแจงเตรยีมลงจากรถ โดยไม่สนใจว่าที่จรงิเธอ

เลง็ที่จอดนี้ไว้และก�าลงัจะจอดอยู่แล้ว

คณุหนตูวัแสบสูดลมหายใจเข้าปอดลกึๆ กะประมาณขนาดซองจอด

รถใหม่ หกัพวงมาลยัให้วงถอยหลงัแคบกว่าเดมิ

จากนั้นกเ็ริ่มถอยหลงัเข้าไปจอดในที่จอดแคบๆ นั่นแหละ

พนกังานบนรถคนัเลก็จิ๋วคนันั้นหยุดชะงกั จ้องมองเธอว่าเธอจะท�า

อะไรต่อ

ณิชาถอยหลังด้วยความระมัดระวัง ไม่อยากให้รถของเธอครูดกับ

อะไรทั้งนั้น ทั้งรถคนัจิ๋วด้านซ้ายหรอืผนงัด้านขวา และด้วยความพยายาม

อย่างไม่ยอมแพ้ ในที่สุดเธอกถ็อยรถจอดได้ส�าเรจ็

“เดี๋ยวสคิณุ!” พนกังานหญงิคนนั้นโวยวายอยูใ่นรถ เนื่องจากที่จอด
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ไม่ได้กว้างพอจะจอดได้สองคนัแบบสบายๆ และเมื่อมรีถจอดเบยีดกนัอยู่

สองคนัอย่างนี้ จงึเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปิดประตูรถ

ณชิาหนัไปมองคู่กรณ ีก่อนจะกระตุกมุมปากอย่างผู้มชียั

นิ้วชี้เรยีวทาเลบ็สนีูด้เอื้อมไปกดปุม่ ฉบัพลนัหลงัคา Vario-Roof ก็

ถูกเปิดกางออก สาวเจ้าที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยระบายรอยยิ้มอย่างสะใจให้

คู่กรณทีี่อ้าปากค้างไปแล้ว

เธอยกเท้าขึ้นจากคันเร่ง หยิบกระเป๋าและรองเท้าส้นสูงพื้นแดง 

คริสเตียน ลูบูแตงขึ้นมาหิ้วไว้ ก่อนจะปีนข้ามพวงมาลัย เหยียบบน

กระโปรงรถแล้วกระโดดลงมายืนตรงที่จอดรถด้านนอก แล้วสวมรองเท้า

ส้นสูงต่ออย่างไม่สนใจสายตาตกใจของพนกังานคนนั้นที่ลงจากรถไม่ได้

“คุณๆ! ฉนัออกไม่ได้ คุณคะ!”

ปล่อยให้ผู้หญิงผู้น่าสงสารคนนั้นร้องโวยวายในรถไป ณิชาสะพาย

กระเป๋าแอร์เมสคู่ใจ สวมแว่นกนัแดดกลบัเข้าที่ตามเดมิ แล้วจงึเดนิสะบดั

ก้นเข้าไปยงัประตูอาคาร

พนักงานบริษัทที่เดินมายังอาคารจอดรถต่างก็มองมาที่เธอเป็นตา

เดียว เสียงรองเท้าส้นสูงดังเป็นจังหวะไปจนถึงประตูสแกนบัตรเข้าอาคาร 

เธอหยบิคย์ีการ์ดขึ้นมาสแกนบตัรอย่างรวดเรว็ สาวเจ้าเดนิเข้าลฟิต์ตวัที่เปิด

อยู ่พนกังานทกุคนในนั้นต่างกก็รกูนัออกมาเพื่อให้เธอเป็นเพยีงคนเดยีวที่

โดยสารลิฟต์ตัวนั้น ณิชาไม่ยี่หระอะไร สะบัดปลายผมหางม้าไปด้านหลัง 

ทนัททีี่ประตูลฟิต์ปิดลงทุกคนกพ็ากนัซุบซบิเสยีงดงั

ณชิา จริฐัตกิาล กลบัมาแล้ว

ยุคที่มสีญัญาณ 4G เป็นเชื้อไฟ จงึไม่จ�าเป็นต้องเปลอืงน�้าลายอะไร
ในการกระจายข่าวลอื

เพยีงแค่ห้านาททีี่ณชิาปรากฏตวัขึ้นในอาคาร ข่าวนั้นกถ็กูแพร่สะพดั

อย่างรวดเร็ว ก่อนที่ประตูลิฟต์ของณิชาจะเปิดออกยังชั้นสี่สิบห้าอันเป็น 
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จุดหมายของเธอด้วยซ�้า

ดงันั้นเมื่อสาวตาสวยก้าวออกจากลฟิต์ เธอจงึได้รบัการตอบรบัเป็น

ความเงยีบ และค�าทกัทายเป็นสายตาตกใจแทน ทว่าณชิาไม่เคยแคร์อะไร 

ช่วงปิดเทอมที่เธอกลบัมาช่วยงานที่บรษิทั เธอกไ็ด้รบัสายตาแบบนี้

จนชินแล้ว ทั่วทั้งบริษัทต่างก็รับรู้ถึงชื่อเสียงการท�างานของเธอดี รวมทั้ง

บุคลกิที่เธอเป็น ความมั่นใจ เอาแต่ใจ พูดจาฉะฉาน และไม่ยอมใคร ไม่

วา่จะท�างานกบัพ่อเธอมานานแค่ไหนกต็าม ณชิารูด้วีา่ชื่อเสยีงของเธอไม่ได้

ถูกพูดถงึในทางที่ดนีกัหรอก อนัที่จรงิมนักไ็ม่เคยดอียู่แล้ว

ถ้าเธอมัวแต่สนใจสายตาเหล่านั้น แล้วจะเดินต่อไปข้างหน้าได้

อย่างไร

“สวัสดีค่ะ คุณณิชา” เลขานุการหน้าห้องคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาด้วย

ความกุลีกุจอ ณิชาจ�าไม่ได้ว่าเลขาฯ คนนี้ชื่ออะไร แต่เธอคิดว่าไม่จ�าเป็น

ต้องจ�าให้กนิพื้นที่ในสมองด้วยซ�้า

“คุณดเิรกล่ะคะ” สาวเจ้าแค่เอ่ยถาม ไม่ได้รอค�าตอบเท่าไร

“คุณดเิรกตดิประชุมอยู่ค่ะ” เลขาฯ รบีตอบ “ถ้ายงัไงเชญิคุณณชิา

รอ...”

ทนัททีี่ได้ยนิเรื่องประชมุ ณชิากห็ยดุกกึ ท�าเอาเลขานกุารที่ท�าตวัลบี

อยูแ่ล้วหายใจไม่ทั่วท้อง เพราะไม่รูว่้าคณุหนจูอมเยอะต้องการอะไร คณุหนู

ตวัแสบสอดส่ายสายตาหาห้องประชมุใหญ่ที่สุดของชั้น ก่อนจะก้าวเรว็ๆ ไป

ตามทาง ‘ประชุมงั้นเหรอ ถ้างั้นกต็้องเป็นทางนี้’

“เดี๋ยวก่อนค่ะ คุณณชิาคอื... คุณดเิรกเขา....” เลขาฯ ยงัไม่ทนัเอ่ย

ครบประโยค รองเท้าส้นสูงพื้นแดงก็มาหยุดอยู่หน้าห้องรับแขกห้องใหญ่ 

เธอเคาะประตหู้องสองสามครั้งเป็นมารยาท ก่อนจะหนัมายิ้มหวานให้เลขาฯ 

ที่หน้าถอดส ีแล้วจงึผลกัประตูเข้าไปอย่างรวดเรว็

“สวสัดค่ีะ คณุดเิรก อุย๊! ขอโทษด้วยค่ะ ไม่ทราบว่าคุณทศอยู่ด้วย” 

ทุกอย่างเกดิรวดเรว็และพร้อมเพรยีงกนัราวกบัเธอรู้อยู่แล้วว่าคนที่ประชุม
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กบัดเิรกคอืใคร ณชิายกมอืไหว้สองผูบ้รหิารที่นั่งประชมุกนัอยูใ่นห้อง ผูบ้รหิาร

ทั้งคูต่กใจจนผงะไป ทนัททีี่ดเิรกเหน็หน้าเธอ สหีน้าของผูส้งูวยักแ็ปรเปลี่ยน

เป็นตงึเครยีดแทน

“อ้าว ณชิา กลบัมาแล้วเหรอครบั” ทศวรรษ ผูบ้รหิารจากบรษิทัโชตะ 

คอร์เปอเรชนั ซึ่งเป็นบรษิทัอสงัหารมิทรพัย์จากญี่ปุ่นกล่าวทกัทายเธอ

ภายในห้องรับแขกขนาดใหญ่ที่สุดของชั้นถูกจัดไว้เพื่อรับรองผู้

บรหิารระดบัสงูเท่านั้น ภายในตกแต่งเหมอืนห้องนั่งเล่น มงีานศลิปะตกแต่ง 

โซฟาหนังสัตว์ตัวยาว ให้บรรยากาศผ่อนคลายมากกว่าจะเป็นการคุยงาน 

ต้องเป็นการเจรจาระดบัใหญ่เท่านั้นจงึจะประชมุกนัในห้องนี้ และเป็นอย่าง

ที่เธอคดิจรงิๆ ด้วย

ณิชาเดินเข้าไปนั่งบนโซฟาตัวที่อยู่ข้างดิเรก แล้วส่งยิ้มหวานไปให้

ทศวรรษ นกัธุรกจิหนุ่ม พี่ชายของเพื่อนในแวดวงนกัเรยีนนอกด้วยกนั

“เพิ่งมาถงึเมื่อเช้านี้เองค่ะ ณชิาไม่ทราบเลยว่าคุณทศจะมาคุยวนันี้” 

ณิชายิ้มหวานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทว่าไม่ลืมที่จะปรายตามองดิเรก 

กรรมการบรษิทัข้างตวัที่เริ่มรูส้กึหายใจไม่ออกทนัททีี่เธอเข้ามา เขาใช้นิ้วปลด

เนกไทให้หลวมขึ้นเป็นระยะๆ ไม่รู้ว่าเพื่อให้หายใจสะดวกหรือเพื่อกลืน

น�้าลาย

“คณุดเิรกแจ้งมาว่าคณุณชิาจะกลบัช้ากว่าก�าหนด เลยขอประชุมกนั

ก่อนครบั” ทศวรรษท�าหน้างงเลก็น้อยที่จู่ๆ ณชิากป็รากฏตวัขึ้น

ดเิรกหน้าเจื่อนนดิๆ ก่อนที่ณชิาจะหวัเราะออกมา

“ตายจริง สงสัยว่าคุณดิเรกจะจ�าตารางณิชาผิดใช่มั้ยคะ เพราะดีล

ส�าคัญที่ณิชาอุตส่าห์เป็นคนจัดการตั้งแต่ต้นขนาดนี้ คุณดิเรกไม่มีทางลืม

บอกณชิาหรอก” สาวปากแดงอมน�้าตาลหนัไปยิ้มหวานอวดฟันขาว

ทว่าคนที่ได้รบัรอยยิ้มกลบัรู้สกึร้อนเหมอืนนั่งอยู่บนเตา

“ครบั สงสยัเลขาฯ ผมจะจ�าวนัผดิ”

‘ไม่ผิดหรอก... แต่ไม่คิดจะบอกเธอเลยต่างหาก’ ณิชาคิดแบบนั้น 
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ในใจ แต่กย็งัให้เกยีรตดิเิรก ไม่พูดอะไรออกมา

ทศวรรษเป็นคนไทยคนเดียวที่เป็นหนึ่งในผู้บริหารบริษัทโชตะ 

คอร์เปอเรชนั บรษิทัอสงัหารมิทรพัย์ชื่อดงัของญี่ปุน่ ณชิารูจ้กัทศวรรษจาก

กลุม่เพื่อนที่เรยีนต่างประเทศด้วยกนั เธอสนใจจะให้บรษิทัญี่ปุน่เข้ามาร่วม

หุ้นและท�าการตลาดด้านอสงัหารมิทรพัย์ในบรษิทัของเจา้สวัธงชยัผู้เป็นพ่อ 

ณชิาจงึจดัการและดูแลโพรเจกต์นี้ด้วยตวัคนเดยีวมาตลอด

เพราะนี่อาจเป็นหนทางที่จะพสิจูน์ให้พ่อเหน็ว่า เธอเองกม็คีณุสมบตัิ

นั่งแท่นประธานบรษิทัคนต่อไปของจรีา เรยีลเอสเตทได้

แต่แล้วเส้นเลอืดในสมองของเธอกเ็ดอืดปุดๆ เมื่อแหล่งข่าวภายใน

แจ้งเธอตั้งแต่อยู่บนเครื่องบนิว่า...

ดเิรกแอบประสานงานโพรเจกต์นี้ต่อลบัๆ โดยไมบ่อกเธอ พดูง่ายๆ 

คอืกนัเธอไปจากโพรเจกต์นี้นั่นเอง

นี่ท�าให้ณชิาโมโหแทบขาดสต ิเพราะมนัเป็นการยดึเอาเครดติไปจาก

เธอชัดๆ จึงรีบโทร. สั่งคนขับรถให้เอารถสปอร์ตคันโปรดมารับเธอที่

สนามบนิ เธอจะขบัมาบรษิทัเอง

ดเิรกตั้งใจจะชุบมอืเปิบโพรเจกต์นี้ที่เธอเป็นคนเริ่มไว้ตั้งแต่ต้นแน่ๆ

ความจริงนี่คงไม่ใช่ความคิดของดิเรก เขาเป็นเพียงคุณลุงสูงวัยที่

ท�างานมานานจนเจ้าสวัธงชยั พ่อของเธอไว้ใจ ทั้งยงัซื่อสตัย์มากจนณชิาคดิ

ว่าเขาคงไม่กล้าแตะต้องโพรเจกต์ของเธอแน่ๆ เพราะเขาไม่กล้าแม้แต่จะ

มองหน้าเธอด้วยซ�้า 

ณชิาคดิว่าเรื่องนี้ต้องมคีนอยู่เบื้องหลงั และเธอว่าเธอรู้ว่าเป็นใคร

ถึงจะโกรธแค่ไหน ณิชาก็มีมารยาทพอที่จะรักษาบรรยากาศการ

ประชุมไว้ แล้วเริ่มเจรจาธุรกจิต่อ

“เมื่อกี้เราก�าลงัคยุกนัเลยว่า ทางผมสนใจจะร่วมหุน้ในโพรเจกต์ใหม่

ของจรีา เรยีลเอสเตทอยู่หรอกนะครบั แต่...” ทศวรรษเปรยขึ้น และณชิา

กเ็ดาได้ทนัทวี่า หลงัค�าว่า ‘แต่’ มกัตามมาด้วยสิ่งไม่ดเีสมอ
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“แต่ถ้าเราไม่ได้สิ่งที่เราขอไว้ทั้งหมด ทั้งสดัส่วนการถอืหุน้ การรบัผดิ

ชอบงาน ทางเรากค็งจะร่วมหุ้นด้วยไม่ได้จรงิๆ”

“เอ๊ะ…” ณชิาหลดุใบหน้าเหวอออกมาก่อนจะรบีปรบัสหีน้า ท�าทเีป็น

ฉกียิ้มกว้างทั้งที่ความสงสยัยงัเอ่อล้นในแววตา

“แต่ตามคอนดชินัล่าสุด ณชิากแ็จ้งคุณทศไปแล้วไม่ใช่เหรอคะ ว่า

คุณทศจะได้สิ่งที่ขอทุกอย่างเลย”

“เอ…” ทศวรรษมีสีหน้าแปลกใจ “แต่ล่าสุดที่ทางคุณดิเรกส่งมาให้

ผม ไม่ใช่อย่างที่คุณณชิาเคยบอกนี่ครบั”

สาวตาหวานชะงัก หรี่ตามองดิเรกที่นั่งอยู่ข้างตัว ดิเรกหน้าซีด 

จนเหมอืนใกลจ้ะเป็นลมไปแล้ว อ่านจากสหีน้าที่ซดีเผอืดกพ็อเดาไดว้า่เกดิ

อะไรขึ้น...

“ท�าไมอาดเิรกถงึกล้าเปลี่ยนแผนณชิา!”
เสียงโวยวายดังลั่นออกมานอกห้องประชุม จนแม่บ้านที่เดินผ่าน

สะดุ้งโหยงและไม่กล้ายกน�้าเข้าไปให้

“ใจเยน็ๆ ก่อนครบั หนูณชิา”

“ตอบมาก่อนสคิะ!” สาวเจ้าเดนิวนรอบห้อง กดสน้รองเท้าแหลมลง

บนพรมราคาแพง เธอรู้สกึโกรธจนแทบจะหยบิแจกนัข้างตวัเหวี่ยงลงพื้น

“เจ้าสัวเห็นข้อเรียกร้องจากอีกฝ่ายแล้วรู ้สึกว่า เขาอยากได้ผล

ประโยชน์จากเรามากเกนิไป ทางเราจะเสยีเปรยีบเอาได้”

“งั้นท�าไมถงึยอมไม่ได้!” แม้ดเิรกจะพยายามอธบิาย แต่หญงิสาวก็

ยงัคงไม่ลดราวาศอกง่ายๆ

“เราเองกไ็ด้ผลประโยชน์ตั้งมาก ณชิากส็รปุให้ป๊าฟังหมดแล้ว ถ้าป๊า

ไม่พอใจ เรากล็องเจรจากบัทางนั้นดูอกีรอบกไ็ด้ ไม่ใช่ไปลดผลประโยชน์ 

ลดเงื่อนไขเขาขนาดนี้ นี่เขาเลยเทเราทิ้ง อย่างนี้ที่ณิชาท�ามาทั้งหมดก ็

สูญเปล่าส”ิ
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เสียงโวยวายไม่มีทีท่าว่าจะเบาลง ทว่ากลับดังขึ้นตามอารมณ์โทสะ

ของหญงิสาว

“ท�าอย่างนี้เหมอืนฉกีหน้าณชิาชดัๆ หรอือาเหน็ว่าณชิายงัเดก็ อาเลย

ข้ามหน้าณชิาได้งั้นเหรอคะ”

“ไม่ใช่นะ หนณูชิา อาเหน็หนมูาตั้งแต่เดก็ อาเองกห็นกัใจเหมอืนกนั 

แต่ว่า...”

“พี่บอกให้อาดเิรกท�าเองแหละ”

เพราะมวัแต่โมโหโวยวายจงึไม่ทนัสงัเกตเหน็ว่าประตหู้องถกูเปิดออก

มาตั้งแต่เมื่อไร

ธนัวายนือยู่ตรงนั้น แววตาคมคายของเขามองเข้ามาในห้อง ตดัเอา

รงัสคีวามโกรธของณชิาที่ส่งไปถงึเขาขาดสะบั้น

แต่นั่นกลบัท�าให้ณชิาเพิ่มความโกรธมากกว่าเดมิ

“อาดเิรกครบั ผมต้องขอโทษด้วย เดี๋ยวผมจดัการต่อเอง” ธนัวาหนั

ไปยกมอืไหว้ดเิรก อกีฝ่ายรบีรบัไหว้ก่อนจะตบไหล่คนหนุ่มกว่าอย่างเข้าใจ 

แล้วรบีเดนิออกจากห้องมาด้วยท่าทหีนตีายอย่างเหน็ได้ชดั

ทนัททีี่ประตหู้องปิดลง ชายหนุม่กต็วดัสายตามาทางเธออย่างเยน็ชา

ชายหนุ่มเพิ่งจะอายุสามสิบเอ็ดปีบริบูรณ์เมื่อเดือนที่ผ่านมา ถึง

กระนั้นใบหน้าก็ยังอ่อนเยาว์กว่าอายุ แต่ด้วยต�าแหน่งและเครื่องแต่งกาย

บังคับให้เขาดูโตกว่าวัยไปมากโข สูทสีเทาเข้มขับให้ดูน่าเชื่อถือ ผสานกับ

ทรงผมกึ่งทางการกึ่งโมเดร์ิน ยิ่งท�าให้เขาดเูป็นผูบ้รหิารอายนุ้อยหวัสมยัใหม่

ทว่าแววตาของเขากลับตรงข้ามกับลักษณะภายนอก ดูไม่เป็นมิตร 

เจ้าเล่ห์เพทุบาย ไว้ใจไม่ได้ และณชิามองว่ามนัคอืแววตาของ ‘ศตัรู’

เป็นอย่างที่เธอคิดจริงๆ ล�าพังแค่ดิเรกคงไม่กล้าแตะต้องโพรเจกต์

ของเธออยู ่แล ้ว ไม่มีใครกล้ามีป ัญหากับเธอหรอก การตัดสินใจ

เปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่เธอเป็นคนร่างไว้จ�าต้องมีใครชักใยอยู่เบื้องหลัง 

และเธอคดิไว้อยู่แล้วว่าต้องเป็นผู้ชายคนนี้
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ณชิายกมอืขึ้นกอดอก พกัเข่าข้างหนึ่ง และเชดิหน้าขึ้นอย่างหยิ่งยโส

“บอสใหญ่ปรากฏตวัแล้วสนิะ” เธอข่มความโกรธแต่กย็งัแผ่กระจาย

รงัสอีอกมาเป็นระยะ

ธนัวาสอดมอืเข้าในกระเป๋ากางเกง ก่อนจะเดนิเข้ามาหาแล้วหยดุยนื

ตรงหน้า

เขาตวัสงูกว่าเธอมากอยูแ่ล้ว ณชิาสงูเพยีงแค่ติ่งหขูองชายหนุม่ ไหล่

กว้างอย่างนายแบบ ความจรงิณชิากย็อมรบัว่าเขาเป็นชายหนุม่ที่ดดูไีม่น้อย 

เสยีอย่างเดยีวคอื...

เขาเป็นลูกตดิเมยีใหม่ของพ่อเธอเอง

เหตุผลนี้ท�าให้อะไรๆ กต็ามของธนัวาดขูดัหขูดัตาเธอไปเสยีหมด ทั้ง

ท่าทางเก๊กขรึมตลอดเวลา หรือสายตาเจ้าเล่ห์ไร้ซึ่งความเป็นมิตรของเขา 

รอยยิ้มเหมือนตัวเองถือไพ่เหนือกว่าเธอในทุกทางนั่นก็ด้วย เสียงทุ้มต�่า

นุ่มๆ ของชายหนุ่มกเ็ป็นอกีหนึ่งสิ่งที่เธอร�าคาญ เธอเกลยีดทุกอย่างที่เป็น

ผู้ชายคนนี้

“ป๊าไม่เหน็ด้วยกบัดลีนี้”

“ไม่ต้องอ้างป๊า” สาวเจ้าเดนิก้าวฉบัๆ ไปยงัคนตวัสูงกว่า

“พี่ธนัเสี้ยมอะไรป๊าไปอกีล่ะ”

ธนัวาลอบถอนหายใจ

“ถ้าพี่ธนัไม่เสี้ยม ป๊ากค็งไม่...”

“ท�าไมต้องเสี้ยม” ธนัวาสบตาเธอด้วยแววตาแขง็กร้าว “ไม่จ�าเป็นต้อง

เสี้ยมเลย ป๊ามีเส้นสายของตัวเอง สายสืบบอกว่าทางโชตะก�าลังประสบ

ปัญหาหนกั”

“ไม่จริง!” ณิชาเผลอส่งเสียงแว้ดออกมา ก่อนจะรีบเม้มปากแน่น 

แล้วเถยีงต่อ “เขาจะมปัีญหาได้ไง เขาเพิ่งลอนช์โครงการใหม่เอง” ซึ่งบรษิทั

โชตะเพิ่งจะเปิดตวัโครงการใหม่มาไม่นาน

“หน้าฉากกบัหลงัฉากมนัแตกต่างกนันะ น้องเองกน็่าจะรู้” ธนัวาว่า 
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สายตาคมยิ่งท�าให้อุณหภูมคิวามร้อนในใจเธอพุ่งทะยาน

“รูด้เีลย มคีนแบบนี้ในชวีติเยอะ” เธอจงใจแซะคนข้างหน้าโดยเฉพาะ 

“แต่ต้องไม่ใช่กบัพี่ทศ ไม่ใช่กบัโชตะ เพื่อนน้องบอกว่าบรษิทัเขาก�าลงัโต”

“น้อง...” ธนัวาเอ่ยด้วยเสยีงดกุว่าเดมิ “โลกธรุกจิมนัมอีะไรโหดร้าย 

กว่าที่เพื่อนบอก ธุรกจิเราไม่สามารถแขวนไว้บนค�าบอกของคนนั้นคนนี้ได้

หรอกนะ”

พดูแค่นั้นชายหนุม่กส่็ายหน้า “รอน้องอารมณ์เยน็ก่อน แล้วเราค่อย

คุยกนัดกีว่า คุยตอนโกรธ น้องคงไม่ฟังอะไร”

มีการมากระแหนะกระแหนใส่เธอ คนตัวโตกว่าจงใจหันหลังให้เธอ 

เขาคงคดิว่ามนัจะท�าให้สถานการณ์ดขีึ้น แต่ณชิามองอย่างไรกรู้็สกึว่ามนัคอื

การยั่วโมโหเธอชดัๆ

ณชิาโกรธจดั ท�าไมต้องเป็นแบบนี้ทุกท ีธนัวามกัจะท�าเหมอืนเธอโง่

มาก ไม่เข้าใจอะไรเลย ได้แต่โวยวาย เอาแต่ใจไปวนัๆ ไม่ว่าเธอจะพยายาม

สร้างผลงานมากแค่ไหน สุดท้ายก็จบลงที่ธันวาคัดค้าน และพ่อของเธอก็

เชื่อชายหนุ่มด้วย

“งั้นท�าไมพี่ธันไม่บอกน้องเองล่ะ พี่ธันให้คนอื่นมาจัดการงานน้อง 

ได้ไง”

ธนัวาหยดุกกึ เอยีงใบหน้ามาทางเธอเลก็น้อยก่อนจะเอ่ยด้วยน�้าเสยีง

กลั้วหวัเราะ

“น้องลมือะไรไปรเึปล่า น้องยงัไม่ได้เป็นผูบ้รหิาร ไม่ได้เป็นพนกังาน

ในบรษิทัเราด้วยซ�้า การจดัการงานกต็้องเป็นหน้าที่ของคนท�างานในบรษิทั

อยู่แล้ว น้องเป็นแค่คนที่หาคอนเนก็ชนัมาให้นะ”

ค�าตอบนั้นท�าเอาณชิายดืตวัตรงขึ้น ก�ามอืจนเลบ็ยาวจกิเนื้อตวัเอง

“เอาเป็นว่าพี่จะจ่ายค่านายหน้าให้น้องแทนละกัน คิดเสียว่าเป็นค่า

เสยีเวลา” ค�าตอบที่เหมอืนจะปลอบประโลม แต่ความจรงิแล้วเป็นดั่งน�้ามนั

ที่ถูกสาดลงบนกองไฟ ส่งผลให้ไฟโทสะในตวัณชิาปะทุแรงกว่าเดมิ
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ณชิาอ้าปากค้าง กะพรบิตาปรบิๆ ท�าหน้าเหวอที่จู่ๆ  คนตวัสงูกว่ามา

ไม้นี้

ชายหนุ่มหนัหน้ามามองเธอเตม็ๆ พร้อมกบัอมยิ้มมุมปาก

“กรี๊ดไปเลย ห้องนี้เกบ็เสยีง”

พูดจบชายหนุ่มกห็นัหลงัให้ อมยิ้มกบัตวัเองแล้วเดนิออกนอกห้อง

ประชุมไป

ประตูห้องประชุมปิดลง ธันวาไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดลั่นของณิชาดัง 

ไล่หลงักจ็รงิ แต่เขากจ็นิตนาการได้ว่ามนัต้องแสบแก้วหแูน่ๆ ชายหนุม่เดนิ

ล้วงกระเป๋า พลางหวัเราะกบัตวัเองเบาๆ

ไม่มใีครรู้ว่าเสยีงหวัเราะนั้นหมายความว่าอย่างไร

นอกจากตวัธนัวาเอง



๓

“เขาพูดแบบนั้นเลยเหรอคะ” มณจีนัทร์ถามอย่างตกใจ
“เขาพดูอย่างนี้จรงิๆ นะคะ” ณชิาเกอืบจะร้องไห้ออกมาอยูแ่ล้วตอน

เล่า หนัไปมองบดิาที่ส่ายหน้าช้าๆ อยู่ตรงหวัโต๊ะ เจ้าสวัใหญ่เม้มปาก โยน

ผ้าเชด็ปากที่ใช้เสรจ็แล้วลงบนโต๊ะ

“ป๊า ป๊าไม่เชื่อลูกเหรอ” สาวเจ้าหนัไปส่งเสยีงครวญ

ผู้อาวุโสที่สุดในโต๊ะถอนหายใจ “เชื่อส”ิ

แววตาของณชิาเปล่งประกาย ในที่สดุพ่อกเ็ข้าใจถงึความร้ายกาจของ

พี่ชายคนใหม่ของเธอเสยีที

“แต่เขากพ็ูดถูกนะ”

“ป๊า!” ณชิาตะโกนลั่นโต๊ะ

ทั้งหมดเงยีบลงสกัพกัเพื่อให้บรกิรเสริ์ฟอาหารมื้อค�่า เพราะเป็นวนั

แรกที่เธอกลบัมาอยูไ่ทยถาวร ธงชยัผูเ้ป็นพ่อจงึชวนเธอออกมารบัประทาน

อาหารมื้อค�่าภายในครอบครวัในร้านอาหารประจ�าที่พวกเธอชอบมา ทแีรก

ณชิาขอเชญิเพลนิพศิ น้าสาวของเธอมาร่วมมื้ออาหารด้วย แต่เพลนิพศิตดิ
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งานมาด้วยไม่ได้ บนโต๊ะอาหารจงึมแีค่ณชิา มณจีนัทร์ และบดิาแทน 

“อย่าถอืตาธนัเลยนะคะ หนูณชิา” มณจีนัทร์ที่นั่งฟังเงยีบๆ อยู่นาน

เอ่ยขึ้นด้วยสหีน้าไม่สู้ด ี “ตาธนัมแีต่เพื่อนผู้ชาย วนัๆ กท็�าแต่งาน เลยไม่

ค่อยถนอมค�าพูด”

“แต่แปลกนะ ธันวาไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเลยสักคน” 

ธงชยัเอ่ยขึ้น “เขามปีัญหากบัลูกคนเดยีวรเึปล่า ณชิา”

“ต่อให้มปัีญหากบัเพื่อนร่วมงานจรงิๆ ใครจะกล้ามาบอกป๊าล่ะ กป๊็า

เล่นถอืหางตานั่นขนาดนั้น” ณชิาปากไวจนมณจีนัทร์ต้องก้มหน้าหลบสายตา

แม่เลี้ยงของเธอเป็นคนเจียมตัวหรือเสแสร้งเก่ง ณิชาก็ไม่สามารถ

ระบุได้ ต่อหน้าเธอ มณีจันทร์มักจะท�าท่าทางกลัวเกรงและเกรงใจเธออยู่

เสมอ ไม่เคยแสดงค�าพูดหรอืกริยิาอะไรให้เธอขุ่นเคอืง

แต่ลบัหลงัเธอแล้ว ณชิามกัได้ยนิว่ามณจีนัทร์ไม่ได้เกรงใจเธอแบบ

ที่แสดงออก ทว่าเธอกไ็ม่เคยจบัได้จรงิๆ เลยสกัครั้ง

กับธันวากลับแตกต่างออกไป เวลาอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ ชายหนุ่มจะ

วางท่าเก๊กขรมึ พูดจามหีลกัการและให้เกยีรตเิธอ แต่ลบัหลงัคนอื่น ยาม

อยู่กบัเธอสองคน เขาเป็นผู้ชายปากร้าย จกิเก่ง กดัเก่ง จนนกึว่าชายหนุ่ม

เป็นเก้งมากกว่าผู้ชาย

เพราะดเูป็นผูใ้หญ่ เป็นการเป็นงาน บดิาจงึรกัจงึหลงลกูตดิเมยีใหม่

คนนี้มากเหลอืเกนิ ถงึกบัเลื่อนขั้นให้ขึ้นมาเป็นผู้บรหิารระดบัสูง ข้ามหน้า

ข้ามตาเพลนิพศิที่อายมุากกว่าเสยีอกี นั่นท�าให้ณชิาไม่สบอารมณ์ แต่ไม่มาก

เท่าทุกครั้งที่เธอน�าเรื่องขุ่นเคืองจากการปะทะคารมกับพี่ชายตามกฎหมาย

มาบอกเมื่อไร บดิาจะตคีวามว่าเธอเอาเรื่องมา ‘ฟ้อง’ เสยีทุกครั้ง จนณชิา

อดน้อยใจไม่ได้

“ถ้าเอาแค่เรื่องงาน เขาพูดถูก สายป๊ารายงานมาว่าบรษิทัโชตะก�าลงั

ระส�่าระสาย เจ้าของก�าลงัจะเทขายหุ้นด้วย ป๊าไม่อยากเอาชื่อเราไปเสี่ยง”

พอได้ฟังเหตุผลจากปากบิดาแล้ว หญิงสาวก็นิ่งไป ในแง่ของการ
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ตดัสนิใจเธอเชื่อบดิาเป็นที่สดุ แต่ณชิากเ็ซง็อยูด่ทีี่โพรเจกต์ที่เธอตั้งใจท�ามา

ตั้งแต่ต้นต้องถูกพบัเกบ็และโยนทิ้งไป

“แต่ป๊าขอชมณชิานะ ลูกมาถูกทางแล้ว” ค�าชมของบดิาในรอบห้าปี

ท�าเอาณชิายิ้มกริ่มขึ้นมาได้

“งั้นป๊าจะให้ลูกท�างานในบรษิทัได้มั้ยคะ” เธอรบีโพล่งขึ้นมา

“ได้ส”ิ จบค�าตอบของธงชยั ทั้งณชิาและมณจีนัทร์ต่างกย็ิ้มกว้าง อนั

ที่จรงิเธอแทบจะกระโดดร้องเย้ แล้วสั่งไวน์มาดื่มเพิ่มอกีสามขวด

แต่ยงัไม่ทนัได้ดใีจสุดเสยีง การสนทนากถ็ูกขดัจงัหวะโดยคนที่เพิ่ง

มา

“สวสัดคีรบั”

ธันวาถอดเสื้อสูทแล้วส่งให้บริกร ก่อนจะยกมือขึ้นไหว้สวัสดีคน 

ทั้งโต๊ะเพื่อขอโทษที่มาสาย แล้วจงึนั่งลงตรงที่นั่งข้างมณจีนัทร์ เยื้องเธอไป

เลก็น้อย ใบหน้าของชายหนุ่มเหนื่อยอ่อน จนณชิาอดคดิไม่ได้ว่าแกล้งท�า

หรอืเปล่า

พอเหน็หน้าคนที่ไม่อยากจะเหน็ ณชิากร็ู้สกึไม่เจรญิอาหารขึ้นมา

“ขอโทษครบั ประชุมเลกิช้าไปหน่อย”

“เรื่องซปัพลายเออร์ขอขึ้นราคาสนิะ” ธงชยัเว้นวรรคสกัครู่ ก่อนจะ

หนัไปมองลูกชายที่ไม่ใช่เลอืดเนื้อเชื้อไขของตวัเองเลยสกันดิ

“มนัสงูเกนิไป ธนัคดิถกูแล้วที่ต่อราคา แผนเจรจาของธนัเพอร์เฟกต์

มาก ลูกล่อลูกชนครบ เหน็แบบนี้ป๊ากไ็ม่ห่วงอะไร เออใช่ ป๊าสั่งไวน์ไว้ให้

แล้ว เป็นรางวัลส�าหรับวันนี้นะ” ธงชัยว่าก่อนจะโบกมือให้สัญญาณบริกร 

ไม่กี่นาทหีลงัจากนั้นไวน์แดงราคาแพงกถ็ูกเอาออกมาจากห้องเกบ็

ณิชาย่นคิ้ว ท�าไมค�าชมที่เธอได้รับช่างแตกต่างจากธันวาราวฟ้ากับ

เหว แถมตาคนนั้นยงัได้รางวลัเป็นไวน์ขวดใหม่อกี

ธันวาเหลือบมองเธอเล็กน้อย เมื่อเห็นความอิจฉาเจือปนอยู่ในแวว

ตาของน้องสาว ชายหนุ่มกก็ระตุกยิ้มมุมปากนดิๆ
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นั่นท�าให้ปรอทความหงุดหงดิของณชิาท�างาน

แต่เพราะอยากอวดอีกฝ่ายว่าเธอก�าลังจะได้ท�างานที่บริษัทในไม่ช้า 

และเขาต้องระวงัเธอไว้บ้าง จงึรบีชงิพูดขึ้น

“ว่าแต่ป๊าอยากให้ลกูไปท�าต�าแหน่งไหนก่อนดคีะ เริ่มจากรองกรรม-

การดมีั้ยคะ ต�าแหน่งไม่ใหญ่มาก จะได้ไม่เป็นที่ครหา หรอืลูกควรไปคุม

มาร์เกตตงิตามที่เรยีนมาด”ี

ค�าถามของเธอท�าเอาทุกคนในโต๊ะพากันนิ่งเงียบ ธงชัยยกแก้วไวน์

ขึ้นมาจบิ สว่นมณจีนัทร์กก้็มหน้ากนิรซีอตโตฟัวกราสท์รฟัเฟลิออยลต่์อไป 

ท�าทเีป็นไม่สนใจอะไร ไม่เกี่ยวกบัเรื่องนี้ แต่ณชิาดูออกว่าแม่เลี้ยงของเธอ

ก�าลงัเกรง็ ธนัวาหนัไปขอเกลอืจากบรกิรที่ยกสเต๊กเนื้อของเขามาเสร์ิฟ แล้ว

หนักลบัมารอฟังค�าตอบ

ธงชัยวางแก้วไวน์ลงบนโต๊ะ หรี่ตามองลูกสาวตัวดีที่ยังคงจ้องมอง

พ่อตาแป๋วอย่างไม่รู้เรื่อง

“ณชิาเคยมปีระสบการณ์การท�างานอะไรบ้าง”

ณชิาชะงกัไปเลก็น้อย ตอบเสยีงเบาลง “ช่วงซมัเมอร์ลกูกช่็วยงานป๊า

ที่นี่”

“นั่นเขาเรยีกฝึกงาน” ธงชยัว่า “งานที่เป็นเรื่องเป็นราวส ิ ลูกเคยท�า

ที่ไหนบ้าง”

“ลูก…” พอได้ยนิค�าถามจรงิจงั คนตาหวานกพ็ูดไม่ออก

“ที่ผ่านมาลกูคอยช่วยป๊ามาตลอดกจ็รงิ แต่กเ็ป็นการท�างานที่ไม่ต้อง

รับผิดชอบอะไร ไม่ต้องควบคุมอะไร ป๊าเรียกว่าการฝึกงาน แต่ส�าหรับ

ประสบการณ์จรงิๆ จงัๆ ป๊าว่าลกูยงัไม่ม ีดงันั้นลกูต้องเริ่มต้นจากต�าแหน่ง

ที่เลก็ที่สุด อย่างเช่น...”

ธงชยัเงยีบไปสกัพกั เป็นช่วงวนิาททีี่ณชิารู้สกึปั่นป่วนในท้องที่สุด

“พนกังานชั้นต้น”

“ป๊า!”
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ณชิาร้องออกมาเสยีงดงัจนคนภายในร้านหนัมามอง “พะ...พนกังาน

ชั้นต้น หมายถงึพนกังานในออฟฟิศธรรมดาน่ะเหรอ”

“ใช่น่ะสิ” ธงชัยพยักหน้า จิบไวน์ต่ออย่างชินเสียแล้วกับความเล่น

ใหญ่ของลูกสาว

“ตะ...แต่ว่า...”

“ใครๆ กเ็ริ่มที่ตรงนี้กนัทั้งนั้น เพลนิพศิกด้็วย ธนัวากด้็วย ลกูอยาก

ท�ามาร์เกตตงิกไ็ปอยู่แผนกนั้นส”ิ

“ตะ...แต่พนกังานชั้นต้น งานเขาท�าอะไรล่ะคะ คุมโพรเจกต์...?”

“ถ่ายเอกสาร ชงกาแฟให้เจ้านาย จดรายงานการประชมุ ท�างานทั่วไป

ตามที่หัวหน้าแผนกสั่ง” ชายหนุ่มเพียงคนเดียวในโต๊ะตอบค�าถาม หยิบ

ขนมปังบาแกต็ที่ถูกปิ้งจนกรอบขึ้นมากดัเรยีกน�้าย่อย

“งานเยอะออกนะ น้องใช้โปรแกรมค�านวณเป็นบ้างมั้ย ต้องใช้เยอะ

เลยละ”

ณชิาที่ก�าลงัท�าหน้าเหยเก เบนสายตามาทางพี่ชายคนละพ่อคนละแม่ 

ที่จงใจพูดจากวนประสาทเธออย่างเหน็ได้ชดั

ธันวาหยิบมีดหั่นสเต๊กขึ้นมาหั่นทีละชิ้นอย่างใจเย็น ไม่สบตาเธอ 

สกันดิ

“อยู่แผนกไหนกท็�าเนื้องานของแผนกนั้นไป ถ้าอยู่มาร์เกตตงิกต็้อง

วางแผนการตลาด แต่ถ้าเพิ่งเข้าก็อาจจะแค่ท�าตามที่หัวหน้าทีมสั่งไปก่อน

เพื่อเรยีนรู้งาน”

ธันวาอธิบายเนื้องานด้วยท่าทางปกติธรรมดา ทว่าณิชากลับรู้สึก

เหมอืนเขาก�าลงัยั่วโมโหเธอ

“หมายความว่าลูกต้องไปเป็นคนรบัค�าสั่งพนกังานคนอื่นเหรอคะ”

ธงชยัไม่ได้ตอบ แต่ธนัวาชงิพยกัหน้าก่อน “ใช่น่ะส”ิ

ณิชาหันขวับมาทางพี่ชายตัวดีที่ยกแก้วไวน์ดื่มอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว 

เธอสะกดอารมณ์ตวัเองไว้ หนัไปทางพ่อบงัเกดิเกล้าอกีครั้ง
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“แต่ลูกเป็นลูกสาวป๊านะ ท�าไมลูกต้องไปท�าตามคนอื่นสั่งด้วย”

ธงชยัย่นคิ้ว “แล้วยงัไง นี่มนับรษิทัป๊า ต่อให้ลกูเป็นรองประธาน ลกู

กต็้องฟังค�าสั่งป๊าอยู่ด”ี

“มนัไม่เหมอืนกนั ลูกฟังป๊าได้ แต่ลูกไม่อยากฟังคนอื่น”

“ท�าไมถงึไม่อยากฟัง”

“กล็ูกเป็นลูกป๊า จะไปฟังคนอื่นได้ไง”

“ทั้งๆ ที่คนอื่นท�างานมาก่อน เก่งกว่าลูก ท�างานเป็นมากกว่าลูก รู้

โน่นนี่มากกว่าลูก แต่ลูกจะไม่ฟังเขาน่ะเหรอ”

“ป๊า…” พอเถยีงไม่ได้ ลูกสาวคนเลก็ของธงชยักเ็ริ่มคร�่าครวญแทน

ธงชัยประสานมือไว้บนหน้าตัก “ป๊าไม่อยากเป็นเจ้านายที่ล�าเอียง 

ฝากคนในครอบครัวเข้าไปท�างานต�าแหน่งใหญ่ๆ โดยที่ไม่รู้ว่าเขาท�าได้มั้ย 

ไม่ว่าจะเป็นเพลนิพศิหรอืธนัวา ทกุคนเริ่มจากต�าแหน่งชั้นต้นก่อนหมด แล้ว

ค่อยๆ ไต่เต้าขึ้นมาจนต�าแหน่งใหญ่ จริงอยู่ที่ทุกคนเป็นคนในครอบครัว

ของป๊า ป๊าเลยผลักดันให้ได้ต�าแหน่งสูงได้ง่าย แต่ถ้าแต่ละคนไม่มีความ 

สามารถจรงิๆ ป๊าดนัยงัไงกค็งดนัไม่ขึ้นอยู่ด”ี

ณชิากะพรบิตาถี่รวั หนัมองไปทางธนัวา รูส้กึได้ว่าคู่อรขิองเธอก�าลงั

ก้มหน้าลงยิ้มเยาะเย้ย

“ยิ่งลูกเป็นลูกสาวป๊า ยิ่งต้องโดนเพ่งเลง็ ถ้าจู่ๆ ลูกได้ท�างานใหญ่ๆ 

ทั้งที่ความสามารถของลูกไม่ถึง คิดว่ามันจะเป็นผลดีต่อคนที่ท�างานกับป๊า

มานานแล้วงั้นเหรอ มันไม่ดีทั้งกับลูก ไม่ดีทั้งกับป๊า และไม่ดีกับบริษัท

แน่นอน”

“แต่ลูกไม่อยาก...” ณิชานึกภาพตัวเองที่ผ่านมา ทุกครั้งที่เธอมา

บรษิทันี้ เธอจะเดนิเฉดิฉายในบรษิทัอย่างมั่นใจ สายตาทุกคนจะมองตรง

มายงัเธอ มทีั้งชื่นชม หลงใหล และรษิยา เสยีงรองเท้าส้นสงูครสิเตยีน ลบู-ู

แตงที่กระทบกบัพื้นอาคารยงัคงดงัก้องเป็นจงัหวะในหูของเธอ บอกให้รู้ว่า

เธอมอี�านาจ มเีงนิทอง และมดีกีว่าคนพวกนั้นอย่างไรบ้าง
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และถ้าวนัหนึ่งเธอต้องไปเป็นลูกน้องคนพวกนั้น ให้คนที่เคยมองเธอ

ด้วยสายตาต่างๆ โขกสบั เธอคงกดัลิ้นตาย

“ถ้าลูกพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ ลูกก็ไม่คู่ควรที่จะได้ต�าแหน่งอะไรทั้งนั้น

ในจรีา เรยีลเอสเตท”

ค�าพูดนั้นเปรยีบดั่งสายฟ้าฟาดที่ผ่าลงมากลางหลงัเธอ

ณิชาไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะนั่งเครื่องบินกว่าสิบสองชั่วโมงข้ามน�้า 

ข้ามทะเลมาเพื่อได้ยนิอะไรแบบนี้

“ป๊าจะบอกว่าลูกไม่มคีวามสามารถเหรอคะ”

บรรยากาศเข้าสู่ค�าว่า ‘มาคุ’ และมณจีนัทร์กบัธนัวากฉ็ลาดพอที่จะ

เงยีบ 

“ลกูป๊าฉลาด” ธงชยัยงัคงพูดต่อ “แต่ฉลาดแล้วกต้็องเฉลยีวด้วย ลกู

ต้องท�าให้ทุกคนยอมรบัลูกด้วยตวัเอง ไม่ใช่ด้วยความช่วยเหลอืจากป๊า”

ณชิากลนืน�้าลายเอื๊อกใหญ่ลงคอ รู้สกึเหมอืนในคอตบีตนัขึ้นมา

จากความสูญเสียในอดีตที่เคยเกิดขึ้น ท�าให้ธงชัยเปลี่ยนแปลงไป

เป็นพ่อผู้เข้มงวดและจรงิจงักบัลูกมากกว่าเดมิ

ณภทัร พี่ชายของณชิาที่ผูเ้ป็นพ่อวาดฝันวา่จะให้มารบัช่วงต่อบรษิทั

ต้องจากไปตลอดกาลอย่างไม่มีวันหวนกลับ เพราะความสูญเสียที่กระทบ

กระเทอืนจติใจส่งผลให้ธงชยัล้มป่วย แผนการทกุอย่างในบรษิทัที่วางไว้เกดิ

สะดดุ ทกุคนจงึต้องช่วยกนัประคองอย่างสดุความสามารถ ยงัดทีี่มลีกูน้อง

ที่จงรกัภกัดมีากมายขนาบข้าง ธงชยัจงึก้าวข้ามผ่านวกิฤตใินช่วงนั้นและเริ่ม

ท�าใจกบัความสูญเสยีได้

หญงิสาวรูส้กึล�าคอตบี ขอบตาสั่นไหว ร้อนผ่าวจากหางตาลามไปจน 

ถงึใบหแูละล�าคอ น�้าลายเหนยีวหนดืเกาะอยูท่ี่ล�าคอจนกลนืไม่ลง ความคดิ

หนึ่งที่ถูกฝังลึกในสมองมาตลอดเวลาห้าปีหลังจากเหตุการณ์นั้นค่อยๆ 

ท�างานทลีะนดิ

เสี้ยวความรู้สึกหนึ่งในจิตใจก่อตัวขึ้นเป็นมวลบางๆ จนเธอรู้สึกได้
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ว่ามนัขยายใหญ่ขึ้น โกรธเหรอ งอนเหรอ ไม่ใช่หรอก

มนัคอืความรู้สกึน้อยใจ

“ท�าไมตอนเฮยี ป๊ายงัให้รบัต�าแหน่งผู้บรหิารได้เลย”

ค�าถามนั้นท�าเอาบรรยากาศที่ว่าเงยีบแล้วเงยีบลงไปอกี

มีเพียงธงชัยที่ยังคงตักอาหารรับประทาน มณีจันทร์หยิบผ้าขึ้นมา

เชด็ปาก ส่วนธนัวากด็ื่มไวน์ต่อโดยไม่พูดอะไร

“เฮียไม่ได้เข้ามาเป็นรองประธานเลยก็จริง แต่เฮียก็ไม่ได้เริ่มจาก

พนกังานชั้นต้น ท�าไมทกีบัลูก”

“พูดอะไรมา ป๊ากไ็ม่เปลี่ยนใจหรอก”

นี่คอืค�าขาดจากธงชยั แววตาของชายสงูวยัมองไปข้างหน้า ไม่หนัมา

สบตาลูกสาวคนเลก็เลยสกันดิ

ณชิากดัรมิฝีปากล่าง สูดลมหายใจเข้าปอดแล้วถอนหายใจออกมา

“ป๊าไม่ไว้ใจลูกเท่ากบัไว้ใจเฮยี”

“หนูณชิา...” มณจีนัทร์ที่รู้ว่าลูกเลี้ยงก�าลงัจะพูดอะไรรบีปรามขึ้น

“ป๊าคดิมาตลอดใช่มั้ยว่า ถ้าวนันั้นเป็นลูกแทนเฮยีน่าจะดกีว่านี้”

“ณชิา!”

ธงชัยตวาดขึ้นมา “เลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้ว! ไม่ว่าจะพูดยังไงป๊าก็ไม่

เปลี่ยนใจ ถ้าอยากได้ต�าแหน่งใหญ่กว่านี้กท็�าให้ได้ เหมอืนที่ธนัวาท�า วนัๆ 

จะเอาแต่ร้องไห้อย่างเดยีวรไึง น่าขายหน้า!”

นั่นเป็นประโยคสดุท้ายที่ธงชยัตะคอกใส่เธอ ก่อนผูเ้ป็นพ่อจะลกุขึ้น

เดนิออกไปเพราะอยากไปสูดอากาศ มณจีนัทร์เหน็ท่าไม่ดจีงึลุกขึ้นตามไป

ด้วย ปล่อยให้ลูกเลี้ยงและลูกชายของเธอนั่งอยู่ที่โต๊ะต่อ

น่าขายหน้า... คอืค�าที่พ่อใช้ด่าเธอทุกครั้งยามท�าอะไรไม่ถูกใจ

เป็นค�าที่ณชิาไม่เคยได้ยนิพ่อต�าหนณิภทัรหรอืธนัวา มนัจงึเป็นค�าด่า

พเิศษที่มไีว้เพื่อเธอเท่านั้น เพราะเธอคงท�าให้เขาขายหน้าบ่อยครั้งจรงิๆ

หญิงสาววางมือลงบนตักตัวเอง ทบทวนความรู้สึกทั้งหมดในใจ 
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เธอรูด้อียูล่กึๆ ว่าเธอไม่มทีางแทนที่ณภทัรได้ และไมไ่ดอ้ยากเปรยีบเทยีบ

ตัวเองกับณภัทรเลย แต่วันนี้เมื่อณภัทรไม่อยู่แล้ว เธอก็อยากเป็นลูกที่ 

ธงชยัจะฝากความหวงัไว้ทั้งหมดได้

แต่แล้วณชิากต้็องพบเจอความจรงิว่า ต่อให้ไม่มเีงาของพี่ชาย เธอก็

ไม่ใช่ลูกคนแรกที่พ่อจะเชื่อใจอยู่ด ี

คนที่มาแทนที่ณภทัรไม่ใช่เธอ แต่เป็นผู้ชายคนนี้ต่างหาก

ตาคู่หวานช้อนขึ้นมองผู้ชายที่นั่งอยู่อกีฝั่งหนึ่งของโต๊ะ

ธันวาที่ไม่ได้หยั่งรู้ความคิดอะไรของเธอก�าลังบรรจงหั่นสเต๊กต่อไป 

ไม่สิ เขาก�าลังเล่นละครท�าเป็นไม่สนใจสายตาจะกินเลือดกินเนื้อของเธอ 

ต่างหาก ณชิาก้มหน้าลงหยบิผ้าเชด็ปากขึ้นมาเชด็ปากอย่างหวัเสยี

เธอไม่เถยีงว่า ในช่วงเวลาที่ณภทัรจากไป ธงชยัล้มป่วยลง ธนัวาเอง

ก็ก้าวเข้ามาถูกช่วงถูกจังหวะ มีบทบาทส�าคัญในการเป็นเสาหลักของ

ครอบครัว และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยธงชัยมากมายเหลือเกินในการฝ่าฟัน

วกิฤตคิรั้งนั้น

ต่างจากเธอที่หนไีปต่างประเทศทนัทหีลงังานศพของณภทัร ทิ้งภาระ 

ความรูส้กึผดิ และปัญหามากมายไว้เบื้องหลงั ใช้ชวีติเหลวไหล แม้จะบอก

ว่าตั้งใจเรยีน แต่เธอกเ็มาหวัราน�้าแทบทกุวนั เปลี่ยนคูเ่ดตบ่อย และไม่ค่อย

เข้าเรียนเท่าไรนัก ธงชัยคงคิดว่าเธอใช้ชีวิตอย่างสุขสบายด้วยเงินของเขา

ตอนที่อยูต่่างประเทศ ไม่สนใจไยดวีกิฤตต่ิางๆ ของครอบครวั ดงันั้นธงชยั

จึงเอ็นดูธันวาที่ยืนอยู่เคียงข้างเขามากกว่าลูกสาวแท้ๆ ที่หนีไปเที่ยวต่าง

ประเทศคนเดยีวอยู่แล้ว

ณชิาเงยหน้าขึ้นสบตาธนัวาอกีครั้ง ท�าให้รู้ว่าชายหนุ่มก�าลงัจ้องมอง

เธออยู่เช่นกนั เกดิกระแสไฟฟ้าบางๆ ระหว่างสายตาทั้งคู่ ณชิาไม่รู้ว่ามนั

คอือะไร แต่เธอรู้แค่อย่างเดยีวว่า...

เธอเกลยีดผู้ชายคนนี้เหลอืเกนิ

ความรู้สึกมากมายปะปนในหัวใจ ณิชาไม่อาจรู้ได้ว่าเธอควรจะท�า
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อย่างไรต่อไป สิ่งหนึ่งที่รู้คอืไม่ว่าเธอจะโกรธหรอืเสยีใจมากเพยีงไร เธอจะ

ไม่มวีนัร้องไห้ต่อหน้าผู้ชายคนนี้

หญิงสาวยกไวน์แดงขึ้นจิบ รสชาติของไวน์เฝื่อนลงมาก เพราะ

รสชาตขิองความผดิหวงัเข้มข้นและชดัเจนกว่าเป็นสบิเท่า

ห้องนอนของณชิาคอืห้องสุดท้ายทางขวาสุดบนชั้นสองของคฤหาสน์
เธออยู่ห้องนี้มาตั้งแต่เด็กและไม่เคยย้ายห้องไปไหน ณิชาชอบห้อง

ทางนี้เนื่องจากตรงกบัทศิตะวนัออกพอด ีสมยัยงัเรยีนอยูช่ั้นมธัยม เธอตื่น

เช้าด้วยแสงแดดที่ส่องมาทางระเบยีงห้อง รูส้กึสดชื่นทกุครั้งที่เหน็แสงตะวนั

เป็นสิ่งแรกส�าหรบัวนัใหม่

ณภัทรอยู่ห้องถัดจากเธอไปทางซ้าย ดังนั้นถ้าเธอออกมานั่งตรง

ระเบยีงยามค�่าคนืจะสามารถตะโกนเรยีกพี่ชายให้ออกมาตรงระเบยีงเพื่อคยุ

กบัเธอได้เช่นกนั

แต่เธอไม่ได้ท�าแบบนั้นมาห้าปีแล้ว

หญงิสาวเดนิเข้ามาในห้อง เหน็กระเป๋าเดนิทางที่แม่บ้านยกมาให้วาง

อยูร่มิสดุของห้อง เธอรูส้กึเหนื่อยเกนิกว่าจะเปิดกระเป๋าออกมาจดัของ เลย

คดิว่าพรุ่งนี้ค่อยสั่งให้แม่บ้านจดัของแทนแล้วกนั เธอถอดเสื้อผ้า เดนิเข้า

ห้องน�้า ใจจรงิกอ็ยากแช่น�้าอุ่น แต่อกีใจกอ็ยากนอนเตม็ทแีล้ว จงึรู้สกึว่า

รบีนอนก่อนจะเกดิอาการเจต็แลก็จะดกีว่า

หลังอาบน�้าเสร็จ เธอสวมชุดนอนผ้าแพร คลุมทับด้วยเสื้อคลุม 

ผ้าแพรสชีมพตูวัยาว เหน็แม่บ้านยกน�้ามะนาวอุ่นมาวางไว้ให้บนโต๊ะเพื่อให้เธอ

สดชื่นขึ้น จึงเดินไปหยิบแก้วน�้ามะนาวออกมานั่งจิบริมระเบียงรับลมเย็น

แทน

คืนนี้ก็เป็นอีกคืนที่ไม่เห็นดาว เห็นเพียงแค่ท้องฟ้าสีน�้าตาลขุ่นมัว

คล้ายสโีกโก้ก้นแก้ว ณชิาไม่เคยชอบมนั เธอรูส้กึว่ากลางคนืมนัหนาว เหงา 

และเปล่าเปลี่ยว เธอเป็นคนชอบแสงแดดและเวลากลางวนัมากกว่า ความ
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ร้อนจากดวงอาทติย์ให้พลงังานได้ดกีว่าความมดืหลายเท่านกั

เธอเท้าแขนลงบนระเบียงหินอ่อน กลิ่นหอมๆ ของน�้ามะนาวท�าให้

เธอสดชื่นขึ้นมาบ้าง ครุน่คดิว่า หรอืพรุง่นี้เธอจะไปหาเพลนิพศิเพื่อปรกึษา

เรื่องนี้ดี

เสียงกีตาร์คลาสสิกดังขึ้นเบาๆ จากที่ไหนสักที่ ณิชาเคลิ้มฟังเสียง

เพลงบรรเลงช้าๆ ก่อนจะนึกได้ว่าเธอไม่ได้อยู่ในอะพาร์ตเมนต์ใจกลาง

ลอนดอน ที่จะได้ยนิเสยีงนี้เป็นเรื่องปกต ิแต่เธออยู่ที่บ้าน และบ้านของเธอ

ไม่มคีนเล่นกตีาร์คลาสสกิ

คนเดยีวที่เล่นเป็นคอืณภทัร พี่ชายของเธอที่ตายไปแล้ว

ขนแขนสามัคคีกันลุกชันราวกับเป็นลางบอกเหตุ จมูกฟุดฟิดตาม

หากลิ่นบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ แต่ก็ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นเน่าหรือแปลก

ประหลาดแถวนี้ ณชิาหนัมองรอบตวั กงัวลในใจว่าหรอืเธอจะเจอ ‘สิ่งนั้น’ 

อกีแล้ว

เธอจับได้ว่าเสียงดังมาจากห้องณภัทร ณิชาหันไปทางระเบียงห้อง 

มองเหน็ผ้าม่านสขีาวส�าหรบักนัแสงพลิ้วไหวอยู ่หญงิสาวย่นคิ้ว พี่ชายของ

เธอชอบเล่นกตีาร์คลาสสกิมาก แต่เขาตายไปแล้ว...

ณชิาก้าวเท้าเข้าไปใกล้ระเบยีงจงึได้เหน็ว่าไฟในห้องถูกเปิด เงาของ

ใครบางคนก�าลงันั่งเล่นกตีาร์อยูภ่ายในห้อง หวัใจของณชิาเต้นรวั นบัตั้งแต่

เหตุการณ์นั้นเธอไม่เคยเจอวญิญาณของพี่ชายมาก่อน อย่าบอกนะว่า... นี่

จะเป็นครั้งแรก

มือนั้นหยุดเล่นกีตาร์ ก่อนจะลุกขึ้นแหวกผ้าม่านสีขาวเดินออกมา

หน้าระเบยีง และสบตากบัเธอในทนัที

“เห…” เพราะตกใจระคนประหลาดใจ เธอจงึอทุานออกมาประหลาด

ที่สุด

ธันวาในชุดเสื้อยืดสีขาว กางเกงบ็อกเซอร์ส�าหรับสวมตอนนอน 

ย่นคิ้วมองเธอ
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“แอบมองคนอื่นเขาท�าไม”

“ดะ...เดี๋ยวนะ!” ณชิารบีแก้ตวั “ใครแอบมอง”

“กน็ี่ไง” ฝ่ายนั้นท�าหน้ามุ่ย พยกัพเยดิมาทางสาวเจ้าที่อยู่อกีระเบยีง

หนึ่ง

“เดี๋ยวนะ กน็ั่นมนัห้องเฮยีภทัรมั้ย น้องกต็กใจส ิ นกึว่าผเีฮยี... นี่ 

พี่ธนัย้ายมาห้องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่” ความประหลาดใจมมีากกว่า ท�าเอาสมอง

ที่จะเรยีบเรยีงประโยคมปีัญหาขึ้นมาทนัที

“นานแล้ว” ธนัวาตอบสั้นๆ แล้วจงึยกกตีาร์เดนิมานั่งบนเก้าอี้ไม้ที่ตั้ง

อยู่ตรงระเบียงตัวเอง นั่งไขว่ห้าง ตั้งท่าจะเล่นกีตาร์ต่อโดยที่ไม่สนใจเธอ

เลย

“นั่นกีตาร์เฮียภัทรรึเปล่า” ณิชาพยายามเพ่งมอง เพราะหวงสมบัติ 

พี่ชาย ทั้งที่จรงิๆ แล้วเธอจ�าไม่ได้หรอกว่าใช่หรอืไม่

“ออื” ธนัวาตอบอย่างปัดร�าคาญ

“หา! กตีาร์เฮยีภทัรนะ ท�าไมถงึมาแตะต้องของของเฮยีได้”

“กตีาร์... ถ้าไม่เล่นเลยสายจะเป็นสนมิ” เขาตอบเสยีงเรยีบ ก้มหน้า

ลงมองสายกตีาร์ในมอื

“แต่…”

“ถ้าเฮยีมาเข้าฝันบ่นว่ากตีาร์เฮยีเสยี ท�าไมไมม่ใีครเลน่เลย เสยีดาย

ของ น้องรบัผดิชอบมั้ยล่ะ”

ณิชาที่ก�าลังจะโวยหยุดชะงัก “จะมาบ่น มาด่า มาโวยอะไรก็ได้.... 

ขอให้มาเถอะ” เธอพึมพ�าเบาๆ กับตัวเองด้วยความหวังอันริบหรี่ ถึงจะ

เป็นการกระซบิกบัตวัเอง แต่อกีฝ่ายดนัได้ยนิ จงึปิดปากเงยีบแทนที่จะพดู

ต่อ

เพราะไม่คดิว่าจะได้เจอชายหนุม่ตรงนี้ และนอนห้องตดิกบัเขา เธอ

จงึไม่ได้เตรยีมใจหรอืเตรยีมเรื่องอะไรไว้คุย

“งั้นน้องไปนอนแล้วนะ” เธอไม่เคยคุยกบัเขาด้วยเรื่องปกต ิและไม่ 
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รู้สึกอยากคุย จึงรีบตัดการสนทนา แต่ในขณะที่ก�าลังจะหันหลังเดินกลับ

เข้าไปในห้องนั้นเอง

“น้องยงัเล่นเปียโนอยู่มั้ย”

ณิชาจ�าไม่ได้ว่าเคยคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่การทะเลาะกันกับธันวาครั้ง

สุดท้ายเมื่อไร ดังนั้นเมื่ออีกฝ่ายเปิดประเด็นเรื่องนี้ เธอจึงนิ่งเพราะตกใจ

มากกว่าเพราะหาค�าตอบ

“เงยีบท�าไม ลิ้นเป็นตะครวิเหรอ”

อกีฝ่ายชงิแขวะขึ้นมาก่อนเธอตอบอกีแล้ว ณชิาหรี่ตามอง

“ยงัเล่นอยู่ ถามท�าไม”

“แค่อยากรู้” คนถามท�าท่าเหมือนไม่ได้สนใจจะฟังค�าตอบอะไรจาก

เธอนกัหรอก

ณิชากลอกตามองฟ้าอย่างเบื่อหน่าย ฉับพลันความรู้สึกหงุดหงิดก็

แล่นขึ้นมา

“ท�าไมพี่ธนัต้องย้ายมาอยู่ห้องเฮยีด้วยเนี่ย ห้องอื่นกม็อีกีเยอะแยะ”

“แล้วท�าไมจะอยู่ห้องนี้ไม่ได้”

“กน็ี่มนัห้องเฮยี”

ธนัวาที่ก�าลงัจูนสายกตีาร์อยู่หยุดมอืตวัเอง เหลอืบตามองเธอนิ่งๆ

“เฮยีตายไปแล้ว”

ค�าพูดนั้นสะเทอืนใจณชิาเหลอืเกนิ ไม่ว่าจะฟังมนักี่ครั้ง ผ่านไปกี่ปี 

ได้ยนิกี่ท ีอานุภาพของมนักไ็ม่เคยลดลงเลย

“เฮยีตายไปแล้ว พี่ธนัเลยคดิว่าจะมาแทนเฮยีได้งั้นเหรอ”

เธอโพล่งออกมา รู้สกึฉุนเฉยีวขึ้นมาเฉยๆ แม้อกีฝ่ายจะไม่ได้แขวะ

หรอืแซะอะไรเลยกต็าม

เขาแค่พูดความจรงิ แต่เป็นความจรงิที่ณชิาไม่อยากยอมรบั

ธนัวาเบนสายตามายงัคอกตีาร์ แล้วเริ่มจนูสายกตีาร์ต่อ ไม่ได้สนใจ

ท่าทางหงุดหงดิของเธอแม้แต่น้อย
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“เฮียตายไปแล้ว ก็ใช่ว่าพี่ธันจะขึ้นมาเป็นลูกรักป๊าหรือแทนที่เฮีย 

ได้นะ ทั้งกตีาร์เฮยี ห้องของเฮยี ต�าแหน่งงานของเฮยี พี่ธนัจะเอาไปหมด

ทุกอย่างเลยเหรอ”

ธันวาใช้นิ้วดีดกีตาร์เพื่อทดสอบเสียง จนกระทั่งณิชาพูดจบ เขาก็

ตวดัสายตามายงัคนตวัเลก็กว่า

“พูดยงักะน้องไม่ได้อยากแทนที่เฮยีเลย”

ค�าพูดของเขาเปรียบเหมือนก�าปั้นขนาดใหญ่ที่ต่อยเข้าตรงกลาง

ใบหน้า

เธออ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออก

มนัทั้งเจบ็ ทั้งแรง และท�าให้หญงิสาวหน้าชา

คนตวัโตกว่าลุกขึ้นพูดด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบเช่นเดยีวกบัใบหน้า

“รบีนอนได้แล้ว ช่วงนี้ดกึๆ อากาศหนาว” พูดจบเขากเ็ดนิกลบัเข้า

ห้องตวัเองไป

ใช่ อากาศหนาว หนาวส ิหนาวมาก หนาวจนสั่นไปทั้งตวัและหวัใจ


