
๑

ร่างแบบบางของหญิงสาวคนหนึ่งถูกเท้าเรียวของใครอีกคนถีบ 
เข้าที่กลางท้องเตม็แรงจนเสยีหลกัล้มลงกบัพื้น หล่อนอุทานออกมาค�าหนึ่ง 

ก่อนจะค่อยๆ เงยหน้ามองเจ้าของเท้าด้วยความตกใจ หญงิสาวผู้รบัเคราะห์

อยู่ในวยัยี่สบิตอนปลาย มใีบหน้างดงามชวนตะลงึ ตาเรยีวยาวสนี�้าตาลอ่อน 

จมูกรูปหยดน�้าโด่งเป็นสนั และรมิฝีปากอิ่มที่ซูบซดีไร้สใีดแต่งแต้ม หล่อน

นุ่งผ้านุ่งสเีขยีวอ่อนกบัเสื้อแขนกุดสชีมพู ผมยาวสลวยตดิกิ๊บเรยีบร้อย 

“คณุหวาน...คณุหวานถบีเกดหรอืเจ้าคะ” น�้าตาเริ่มไหลอาบแก้มนวล 

ท่าทางป้อแป้อ่อนแอชวนให้สงสาร แต่ไม่ใช่กบัคนที่เพิ่งท�าร้ายหล่อน

“กูหอมแก้มมงึมั้ง อดีอกกะทอื อหีน้าซื่อใจร่าน! เป็นอย่างไร รสตนี

กูหวานรบักบัหน้ามงึดใีช่มั้ยเล่า” หญงิสาวรุ่นราวคราวเดยีวกนัเยาะ หล่อน

สวมชุดแซ็กเข้ารูปลายดอกไม้ด�าแดง คอปาดและเว้าหลัง ผมดัดลอนมี

สร้อยเงนิประดบัรอบศรีษะ 

“ฮอืๆ เกดท�าอะไรให้คุณหวานไม่พอใจหรอืเจ้าคะ” 

“กนิอยู่กบัปากอยากอยู่กบัท้อง ไยต้องมาย้อนถามกู เมื่อไหร่มงึจะ
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จ�าใส่กะลาหวัเสยีทว่ีามงึเป็นแค่ลูกเมยีบ่าว อย่าได้เผยอมาเทยีมก”ู ‘มอืถบี’ 

ตะคอกเสยีงกร้าวพลางขงึตาใส่อกีฝ่าย ใบหน้าบดูบึ้งด้วยแรงเกลยีดชงัอย่าง

เหน็ได้ชดั 

“เกดไม่เคยคิดตีเสมอคุณหวานแม้แต่นิดเจ้าค่ะ” หล่อนตอบเสียง

เครอืด้วยความหวาดกลวัจนตวังอยิ่งดูน่าสงสาร

“แล้วที่มึงให้ท่าคุณพี่ภพนั่นเล่า มิใช่เพราะอยากตีตนเสมอกูดอก

หรอื”

“เปล่าเจ้าค่ะ โอ๊ย!” หล่อนร้องเสยีงหลงเมื่ออกีฝ่ายเอื้อมมอืมากระชาก

ผมด้านหลงัจนหน้าหงาย

“เปล่ากระนั้นหรือ พอเธอมา มึงก็วิ่งแร่เอาน�้าเอาขนมไปให้ ยังไม่

เรยีกว่าให้ท่าอกีร ึมงึนี่เหมอืนแม่ไม่มผีดิ อยากได้คุณพ่อจนตวัสั่น เดี๋ยว 

กูจะตบสั่งสอนมงึเหมอืนที่แม่กูเคยตบแม่มงึ”

“อย่านะเจ้าคะ อย่าท�าอะไรเกดเลยเจ้าค่ะ”

“รับปากกูว่ามึงจะไม่เสนอหน้าไปให้ท่าคุณพี่ภพอีก ไม่เช่นนั้นกูจะ

เลาะฟันออกจากปากมงึให้หมด!” คนพดูไม่ขูเ่ปล่า ยงัเพิ่มแรงดงึจนอกีฝ่าย

ร้องโอดโอย “ว่าอย่างไร!”

“เกดเปล่าให้ท่าคุณภพ เกดเป็นคนเขลา ไม่ฉลาดเหมอืนคุณหวาน 

ท�าแบบนั้นไม่เป็นดอกเจ้าค่ะ” 

“เออ กฉูลาด กูงาม แล้วกเ็หมาะสมกบัคณุพี่ภพมากกวา่มงึเป็นร้อย

เท่า” อกีฝ่ายเอ่ยเสยีงภูมอิกภูมใิจก่อนจะนกึขึ้นได้ “เอ๊ะ! นี่มงึด่าว่ากูให้ท่า

คุณพี่ภพร ึอเีกด อหีน้าเกอืก...”

“หยุดนะ คุณหวาน” เสียงห้าวบ่งบอกความโกรธของชายหนุ่มคน

หนึ่งดงัขึ้น 

เจ้าของชื่อสะดุง้สดุตวั ปล่อยมอืจากผมนิ่มสลวยทนัทแีล้วผลกัแรงๆ 

จนร่างนั้นท�าท่าจะล้มลง โชคดทีี่ชายหนุ่มวิ่งไปรบัไว้ทนั ร่างแบบบางจงึตก

อยูใ่นอ้อมกอดของเขาพอดบิพอด ีทั้งสองเงยหน้าสบตากนันิ่ง ความรกัฉาย



ส ลิ ล า  l  7

ชดัในดวงตาของทั้งคู่

“คตั!” 

เสียงชายวัยกลางคนร่างท้วมดังผ่านวิทยุสื่อสาร ส่งผลให้หญิงสาว

ที่อยู่ในอ้อมกอดของชายหนุ่มรีบเดินออกมาอย่างรวดเร็วจนพ้นฉาก จาก

นั้นความวุ่นวายก็เกิดขึ้นอีกครั้งในกองถ่ายละครซึ่งรวบรวมนักแสดงมาก

ฝีมอืไว้คบัคั่ง ไม่ว่าจะเป็นนางร้ายอนัดบัหนึ่งของวงการในตอนนี้อย่างรสิา 

พระเอกหน้าหยกอย่างลาภณิ และนางพญาของวงการอย่างขงิ ดาหลา 

“ขิงเจ็บไหม พี่ริสาขอโทษนะ” ริสาเดินไปหานางเอกสาวด้วยสีหน้า

ไม่สบายใจ เนื่องด้วยหล่อนกบัดาหลาตกลงกนัไว้ว่าให้เล่นจรงิทกุฉาก ฉาก

ถบีกบัฉากกระชากผมเมื่อกี้หล่อนจงึเตม็ที่กบัมนั แต่ไม่รู้ว่าเล่นแรงเกนิไป

หรอืเปล่า

“ไม่เป็นไรค่ะพี่รสิา ขงิเข้าใจค่ะว่าพี่รสิายงัตดิเล่นแบบโอเวอร์แอกตงิ 

ตอนกระชากผมขงิเมื่อกี้เลยเหมอืนคนเป็นลมบ้าหมูที่อยู่ใกล้อะไรกค็ว้าสิ่ง

นั้นมาก�าไว้ ขงิเจบ็นดิเจบ็หน่อยกไ็ม่เป็นไรหรอกค่ะ แหม...แต่เหน็แล้วยงั

อดข�าไม่ได้เลยนะคะ” แล้วดาหลากห็วัเราะออกมาจรงิๆ

นางร้ายอนัดบัหนึ่งหน้าบึ้งขึ้นมาทนัใด เป็นจงัหวะเดยีวกบัที่ทมีงาน

เอาน�้ามาเสร์ิฟ หล่อนจงึหยบิแก้วของตนแล้วเดนิจากไปอย่างไม่สบอารมณ์ 

ขณะที่ดาหลายกัไหล่อย่างไม่ใส่ใจ เพราะถอืว่าตวัเองพูดความจรงิ คนอื่น

ชื่นชมยกย่องว่าริสาเป็นนางร้ายอันดับหนึ่งได้อย่างไรก็ไม่รู้ อีกฝ่ายมักจะ 

‘เล่นใหญ่’ แต่ไม่มี ‘อินเนอร์’ ของตัวละครแถมยังชอบท�าตาพองเหมือน 

นางร้ายสมยัโบราณอกี ตลก!

“ขอเจลล้างมอืกบัแอลกอฮอล์ด้วย” นางเอกสาวหนัไปสั่งสวสัดกิาร

ของกอง เมื่อได้มาแล้วหล่อนกล้็างมอืด้วยเจลและใช้แอลกอฮอล์เชด็บรเิวณ

ที่พระเอกของเรื่องเพิ่งสัมผัสโดยไม่สนใจแววตาหมั่นไส้จากใครหลายคน

แถวนั้น

จะสนท�าไมเล่า ความสะอาดของร่างกายเป็นสิ่งส�าคัญ เชื่อสิว่าถ้า
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บรรดาคนในวงการสาธารณสุขรู้จะต้องชื่นชมหล่อน อีกอย่าง ตราบใดที่

หล่อนยังเป็น ‘นางพญา’ คนพวกนี้ก็ท�าได้แค่ท�าปากเบ้หรือนินทาหล่อน

เท่านั้นแหละ!

เมื่อมือและแขนสะอาดจนเป็นที่พอใจแล้ว ดาหลาก็หยิบน�้าดื่มที่ 

ทมีงานถอืรอ ทว่าต้องชกัมอืกลบัอย่างรวดเรว็พร้อมความโกรธที่แล่นขึ้น!

“เธอแกล้งฉนัใช่มั้ยถงึเอาน�้าเยน็มาให้” หล่อนตะคอกทนัท ีอกีฝ่าย

เป็นเดก็สาวร่างผอมบางท�าท่างงๆ อยู่ครู่หนึ่งกน็กึออก

“อุ๊ย ขอโทษค่ะ คุณขิงไม่ดื่มน�้าเย็น ต้องเป็นน�้าแร่อุณหภูมิห้อง

เท่านั้น ขอโทษค่ะ หนูลมื” 

ดาหลามองตามด้วยความหงดุหงดิ เมื่อฝ่ายนั้นเอาน�้าแร่มาให้ หล่อน

จงึถอืโอกาสสั่งสอนเสยีเลย 

“ฉนัทายอนาคตเธอได้เลยนะว่าไม่มทีางรวยหรอก เพราะเธอไม่ใส่ใจ

งาน จนแล้วดนัขี้เกยีจอกีกจ็มกองดนิกองโคลนอยู่แบบนี้แหละ”

หล่อนเดินไปหาหัวหน้าสวัสดิการ เพื่อบอกว่าหล่อนไม่พอใจการ

ท�างานของทมีงานเป็นอย่างมาก ต้องการให้ลงโทษเดก็คนนั้น

“พี่ขอโทษแทนเปรี้ยวด้วยนะคะคุณขิง มันเป็นเด็กใหม่เลยท�าอะไร

ผดิพลาดไปบ้าง” หวัหน้าสวสัดกิารพยายามประนปีระนอม “เดี๋ยวพี่จะเรยีก

ตวัมนัมาขอโทษคุณขงิอกีครั้งนะคะ” 

“นั่นแสดงวา่เขาไม่ใส่ใจไงคะ ขงิให้พี่เลอืกว่าจะพจิารณาเดก็เองหรอื

ให้ขงิฟ้องผู้จดัว่าทมีงานของพี่ห่วยแตกคะ” เธอยื่นข้อเสนอ

ฝ่ายนั้นไม่พดูอะไรอกีนอกจากเดนิไปไล่เดก็คนนั้นออกทนัท ีหลอ่น

เห็นเด็กสาวคนนั้นร้องไห้ ร่างผอมเพรียวเซน้อยๆ เหมือนจะทรุดลงไป  

ดาหลาสะบดัหน้ากลบัอย่างไม่แคร์ เดก็นั่นต้องเรยีนรู้ว่าโลกโหดร้ายแค่ไหน 

ชวีติคอืการแข่งขนั ต้องฝึกฝนพฒันาตวัเองอยู่เสมอเพื่อให้เก่งและเป็นคน

ที่ได้รบัเลอืกในที่สุด

การกระท�าของนางเอกสาวเรียกอาการหน้าเบ้จากคนในกองถ่ายได้
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อีกครั้งเช่นเคย บางคนหยิบโทรศัพท์ของตนขึ้นมาเพื่อจะโพสต์ระบายใน 

โซเชยีลมเีดยี ก่อนที่ใครหลายคนจะร้องห้าม เพราะการท�าแบบนั้นจะท�าให้

ดาหลาเป็นข่าว พอเป็นข่าว บรษิทัออร์แกไนเซอร์ที่จดังานต่างๆ กจ็ะเรยีก

หล่อนไปออกงาน พูดง่ายๆ ว่า ข่าวจะท�าให้หล่อนได้ออกงานอเีวนต์ชนดิ

ไม่เว้นวนันั่นเอง

“ฮึ่ย! แต่ดูที่นางท�าส ิมนัทุเรศอะ นี่นะ ตั้งแต่อยู่ในวงการมา ไม่เคย

เหน็ดาราคนไหนน่ารงัเกยีจเท่ายายนี่มาก่อนเลย ไม่เข้าใจท�าไมผู้จดัจ้างอยู่

ได้ นางเอกสวยๆ ฝีมอืดนีสิยัดมีเียอะแยะ” 

“ยิ่งฉาวยิ่งดงัไงจ๊ะเธอ มขีงิคนเดยีวฝ่ายประชาสมัพนัธ์กส็บาย เพราะ

นางสร้างเรื่องให้เป็นข่าวได้ตลอด แต่พูดก็พูดเถอะ เรื่องฝีมือน่ะหาใคร 

เทียบขิงยากจริงๆ ปีที่แล้วก็กวาดรางวัลทุกเวที ได้งานพรีเซนเตอร์อีก 

เป็นสบิ” 

“หนไูม่เชื่อว่าคนเราจะไม่มวีนัดวงตก ห ึวนัไหนกลายเป็นดาวร่วงแม่

จะหวัเราะให้ฟันคุดหลุดเลยคอยดู!” 

ดาหลาใช้ช่วงพักกองเดินไปคุยโทรศัพท์ที่สนามหญ้าหน้าบ้านซึ่ง
ใช้เป็นสถานที่ถ่ายท�า และตอนนี้หน้าหล่อนก�าลงับึ้งตงึ

“...จะออกไปประชมุ? ประชมุอกีแล้ว อะไรเนี่ย บรษิทัคณุไม่คดิจะท�า 

อย่างอื่นนอกจากประชุมบ้างเรอะ! นี่มี้จะเลกิกองแล้ว มารบัด้วย...ไม่ได้? 

หมายความว่ายงัไง ไม่รู้แหละ มี้ไม่สน ทนัททีี่มี้เลกิกองมี้ต้องเหน็ปาปี๊... 

มาไม่ได้จริงๆ ท�าไม พวกเพื่อนคุณห้ามไว้ใช่มั้ย มองโลกในแง่ร้ายเหรอ  

เฮอะ คุณนั่นแหละไว้ใจเพื่อนจนเกนิไป พวกนั้นน่ะอจิฉาปาปี๊ที่ได้ซุป’ตาร์

อย่างมี้เป็นแฟนเลยชอบยุแยงให้เราเลิกกัน...ไม่ได้ใส่ร้าย พูดความจริง...

ตกลงจะมากี่โมงคะ...เออ...ถ้างั้นก็ไม่ต้องมาให้เห็นหน้าอีกแล้ว จะไปไหน 

กไ็ปเลยไป๊!” 

หล่อนไล่คนรักด้วยความหงุดหงิดเต็มพิกัด ใจนึกอยากเขวี้ยง
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โทรศพัท์ทิ้งตามอารมณ์คุกรุ่น แต่กก็ลวัว่ามนัจะพงัก่อนเขาจะโทร. มาง้อ

“ไอ้พวกบ้าเอ๊ย อิจฉาคนมีความสุขละสิถึงได้กักตัวปาปี๊ไว้น่ะ สาธุ 

ขอให้ไอ้คนที่แต่งงานแล้วครอบครวัพงั ไอ้ที่โสดกข็ึ้นคานไปจนตายเลย ขึ้น

คานแบบเป็นทุกข์ด้วย” หล่อนพนมมือแช่งบรรดาเพื่อนสนิทของคนรักซึ่ง

แสดงออกชดัแจ้งว่าไม่ชอบหล่อน

“จุ๊ๆ แช่งคนอื่นระวงัเข้าตวัเองนะ”

ตอนนั้นเองที่เสยีงห้าวทุม้ของผูช้ายคนหนึ่งดงัขึ้น ท�าเอานางเอกสาว

สะดุ้ง เนื่องจากไม่เหน็มาก่อนว่ามคีนอื่นอยู่ตรงนี้ด้วย หล่อนเงยหน้ามอง

ชายหนุ่มรูปร่างสะโอดสะอง ผิวนวลกระจ่างสว่างไสวเสียจนเหมือนมีรัศมี

สทีองล้อมรอบตวัเขา เอ่อ...แต่เป็นสทีองที่ออกจะซดีไปหน่อยนะ ใบหน้า

นั้นสมบูรณ์แบบแบบคนเอเชีย คิ้วเข้มแต่ได้รูปสวย ตาเรียวคมสีด�าสนิท 

จมูกโด่งเป็นสัน ริมฝีปากบางได้รูป บวกกับเสื้อแขนกุดสีขาวกับกางเกงสี

เดยีวกนัที่แนบเรอืนร่างท�าให้หล่อนเผลอมองตาค้างไปครู่หนึ่ง

“น่าเสยีดายนกั เกดิมาสวยเสยีเปล่าแต่พดูจาได้น่ารงัเกยีจเหลอืทน” 

เขาเอ่ยขึ้นอกี และนั่นกท็�าให้หญงิสาวได้สติ

“เรารู้จกักนัหรอืเปล่า” ดาราสาวถามด้วยน�้าเสยีงไม่พอใจ หล่อนยงั

แปลกใจไม่หายว่าเขามายืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไร เพราะจุดที่หล่อนยืนอยู่

คอืใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งชดิก�าแพง นั่นหมายความว่าหล่อนต้องเหน็คนทุกคนที่

เดนิมาตรงนี้ แต่กลบัไม่เหน็เขา

“ข้ารู้จกัเจ้าด”ี เสยีงทุ้มนั้นดงัขึ้นอกี สหีน้าและแววตาของเขานิ่งสงบ

ยากจะคาดเดาความรู้สกึ 

นางเอกแถวหน้าเชดิหน้าเลก็น้อยโดยอตัโนมตั ิแน่นอน ใครไม่รู้จกั 

ขงิ ดาหลาถอืว่าเชยระดบัแอดวานซ์!

“เมื่อกี้นายว่าฉนัทั้งที่ไม่มสีทิธิ์”

คราวนี้มีรอยยิ้มแต่งแต้มริมฝีปากงามของชายคนนั้น แต่เป็นยิ้มที่

ท�าให้หล่อนหน้าร้อนวาบด้วยความโกรธ 
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‘ยิ้มขนัระคนสมเพชชดัๆ คนอย่างดาหลามอีะไรน่าขนัน่าสมเพช’

“นายเป็นใคร รวย เก่ง มีชื่อเสียงมาจากไหนถึงกล้ามองฉันด้วย 

แววตาแบบนี้”

“ที่เจ้าพูดมาทั้งหมดข้าไม่มีซักอย่าง อย่างเดียวที่ข้ามีคือ มีสิทธิ์ใน

ชวีติของเจ้านบัจากวนันี้!” ชายหนุ่มเอ่ยประโยคท้ายอย่างหนกัแน่น เสยีง

ก้องกงัวาน

“พูดบ้าๆ มสีทิธิ์บ้าบออะไร” ดาราสาวแว้ดกลบั 

“อีกไม่นานเจ้าจะได้รู้ ข้าไม่ได้เล่นตัวนะ แต่ข้ารู้ว่าขืนพูดไปตอนนี้

คนอย่างเจ้ากย็งัไม่พร้อมรบัฟัง”

“คนอย่างฉนัท�าไมยะ” น�้าเสยีงเหยยีดนั้นท�าให้หล่อนเอ่ยเสยีงแหลม

อกีรอบ 

“นอกจากปากที่พ่นแต่พิษแล้ว เจ้ายังเอาแต่ใจ หยิ่งยโส จองหอง 

และไม่รบัฟังคนที่เจ้าคดิว่าต�่าต้อยกว่าตวัเอง”

เขาวจิารณ์ได้เป็นฉากๆ ก่อนเว้นช่วงเพื่อยื่นมอืมาเชยคางหล่อน แล้ว

ใช้นิ้วโป้งไล้รมิฝีปากอย่างเบามอื โดยที่ดาหลาได้แต่ยนืนิ่งเหมอืนต้องมนตร์

สะกด

“ปากเจ้าสวยมาก สปีากธรรมชาตกิส็วยแม้ว่าไม่แต่งแต้มอะไร แต่

ค�าพดูที่ผ่านปากสวยๆ ของเจ้าเตม็ไปด้วยพษิสงที่สร้างความเจบ็ช�้าน�้าใจให้

คนอื่น ซ�้ายงัสร้างศตัรูไม่รู้กี่คนต่อกี่คน จ�าค�าของข้าไว้นะดาหลา ถ้าเจ้ายงั

เอาแต่พ่นมลพษิทางค�าพูดออกมาอย่างนี้ เจ้าจะสูญเสยีทุกอย่าง” 

พูดจบเขากล็ดมอืลง ดาหลาอ้าปากเตรยีมจะด่าเขาที่บงัอาจแตะเนื้อ

ต้องตวัและสอนหล่อน แต่จู่ๆ ลมที่สงบก่อนหน้านี้กพ็ดัแรงจากทุกทศิทุก

ทางจนหล่อนต้องหลบัตาและปิดปากสนทิอยูค่รูห่นึ่ง ลมจงึค่อยๆ อ่อนก�าลงั

ลงและกลายเป็นปกตพิร้อมกบัการหายตวัไปของชายหนุ่มแปลกหน้า!

หญงิสาวชะแง้หาทางนั้นททีางนี้ทแีต่กไ็ม่เหน็ จงึหมนุตวัเดนิกลบัไป

ที่กองถ่าย เพราะคดิว่าเขาอาจจะเป็นนกัแสดงใหม่ที่บงัอาจปีนเกลยีว และ
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หล่อนกต็้องให้บทเรยีนเสยีหน่อย!

แต่ค�าตอบจากผู้ก�ากบัท�าให้นางเอกสาวยิ่งประหลาดใจ เมื่อฝ่ายนั้น

ยนืยนัว่าไม่มนีกัแสดงหน้าใหม่เข้ามาในวนันี้

“นี่ช่วยกนัปกปิดป่าวคะเนี่ย กลวัขงิจะด่ามนัหรอืไงคะ ห ึไม่ต้องกลวั

หรอก เพราะยงัไงกโ็ดนด่าแน่ค่ะ”

“เมาโบทอกซ์ป่าวเนี่ย กบ็อกว่าไม่มไีงเล่า” ผู้ก�ากบัชกัมอีารมณ์

ดาหลายงัไม่เชื่อจงึเรยีกหาฝ่ายประสานงานของกองถ่ายเพื่อขอดรูาย

ชื่อนักแสดงที่มาในวันนี้ทั้งหมด จากนั้นจึงเรียกเฉพาะพวกตัวประกอบมา

ยนืเรยีงแถว ซึ่งกไ็ม่พบใครสกัคนที่หน้าเหมอืนผู้ชายคนนั้นจรงิๆ

“เป็นไปไม่ได้ เมื่อกี้เขาแตะตวัขงิด้วย ขงิไม่ได้เบลอนะ” หล่อนยนืยนั

เสยีงหนกัแน่น “อ้อ หรอืว่าเขากลบับ้านไปแล้ว ใช่ ต้องใช่แน่ๆ”

ไม่มีใครสนใจหล่อนอีก เพราะต่างร�าคาญและอิดหนาระอาใจกัน

ถ้วนทั่ว ในที่สุดเรื่องนี้กก็ลายเป็นข่าว เมื่อหนึ่งในทมีงานโพสต์เหตุการณ์

ดงักล่าวในเฟซบุ๊กรวมถงึเรื่องของรสิากบัเดก็ยกน�้า

ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้น ข้อความดังกล่าวก็ถูกน�าไปโพสต์ใน

เวบ็ไซต์ชื่อดงั ซึ่งมคีนเข้ามาแสดงความคดิเหน็กนัอย่างคกึคกั สนุกมอื 

เอ่อ นางป่วยหรอืเปล่า ผู้จดัการควรพาไปหาหมอนะ

บางทกีส็งสยัว่าแฟนนางรกันางที่อะไร วนัๆ มแีต่ข่าวแย่ๆ ถ้าเราเป็น

พ่อแม่ผู้ชายนะ สะใภ้แบบนี้ต้องคดิหนกั

ช่วงนี้กระแสเงยีบเหรอ ขงิถงึต้องหาเรื่องชงิพื้นที่สื่อ 

เราว่าไม่ใช่ต้องการกระแสหรอก แต่เป็นเรื่องสันดานของดาราที่ชื่อ

ขงิ ดาหลาคนนี้มากกว่า

ฉดีโบทอกซ์มาก มนัเลยตงึไปถงึสมองท�าให้ไม่มรีอยหยกัไงล่ะ!

ฯลฯ 
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ตามมาด้วยการขุดเรื่องไม่ดีของดาราสาวขึ้นมาวิจารณ์กันอย่าง

สนกุสนานและมนัปาก บางคนกก็ระทบกระเทยีบไปถงึครอบครวัของหล่อน

ว่าไม่เลี้ยงดู ไม่อบรมลูกให้ดี จึงกลายเป็นคนปากเสียและไม่มีมารยาท 

แบบนี้

ตอนนางทะเลาะกับมนนี่ เราเชียร์นางเพราะดูเป็นคนพูดตรงๆ  

ไม่เฟก แต่ตอนนี้ชกัไม่แน่ใจแล้ว

เราเป็นเพื่อนน้องสาว (คนละพ่อ) ของนาง เพื่อนเราเคยร้องไห้มา

เรยีนเพราะโดนขงิด่าว่ามาเกาะนางกนิ

เรารู้จกัครอบครวันาง แม่ของนางเป็นคนดมีาก ใจดใีจเยน็ สอนลูก

ด ีแต่ดูแล้วซุป’ตาร์ขาวนีคงไม่ฟัง

ได้ข่าวว่าแม่ไม่ได้เลี้ยงนี่ ตอนเดก็เป็นเดก็บ้านนอกตวัด�าปี๋ อย่างว่า

อยู่บ้านนอกคงไม่มใีครอบรมสั่งสอน 

ปีนี้ให้ฉายานางว่า ‘ขงิเน่า’ เหมาะสุด

ฯลฯ 

สว่นในอนิสตาแกรมส่วนตวัของดาหลายงัไม่มคีวามเคลื่อนไหวใดๆ 

แต่กม็บีรรดาขามงุทั้งหลายเข้าไปแสดงความเหน็บนภาพล่าสดุที่เจ้าตวัลงไว้

เมื่อวนัก่อน บ้างด่า บ้างต�าหนิ แต่กม็ีไม่น้อยที่ให้ก�าลงัใจเพราะเป็นแฟน

คลบัของดาราสาว

เพื่อนร่วมงานกนั ช่วยเหลอืแนะน�ากนับ้างอะไรบ้าง ผดิตรงไหน

เป็นเรา เด็กไม่รับผิดชอบ ไม่มีความใส่ใจก็ไล่ออกนะ มีคนตั้ง

มากมายที่อยากได้งานท�า #เครื่องรางของขลังปลุกเสกโดยหมอผีระดับ

ประเทศรบัรองความขลงั

ถงึจะพดูแรง แต่พี่ขงิกพ็ดูแต่เรื่องจรงิ คดิเอาละกนัว่างานนี้ใครโกหก
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ระหว่างพี่ขงิกบัผกก. #ชุดนอนหมาแมวใส่แล้วฟินเว่อร์

เมื่อดาหลาไปออกงานอเีวนตห์ลงัจากเลกิกอง จงึมไีมโครโฟนมา
จ่อปากหล่อนทุกส�านกัข่าว 

“ขงิเหน็คนคนนั้นจรงิๆ แต่...ถ้าผู้ก�ากบัและทมีงานบอกว่าไม่มกีค็อื

ไม่มค่ีะ” หญงิสาวตอบเรื่องชายหนุม่ปรศินาอย่างมอีารมณ์ “จบเรื่องนี้นะคะ 

ไม่พูดแล้วค่ะ ประเดน็ต่อไปเรื่องอะไรนะคะ ไล่ทมีงานออก ข่าวนี้กเ็ว่อร์ 

ไปค่ะ ขงิมสีทิธิ์อะไรไปไล่ใครออกล่ะคะ แค่ให้เขาพจิารณาตวัเองว่าถ้าท�างาน

ไม่มคีวามรบัผดิชอบอย่างนี้แล้วจะท�ายงัไง”

“มคีนบอกว่าน้องเขาขอโทษแล้ว เรื่องจรงิเป็นยงัไงคะ”

“กข็อโทษแล้วค่ะ แต่มนักเ็สยีหายไปแล้วไง เรื่องนี้จบนะคะ ต่อไป

เรื่องการแสดงของพี่รสิา ข่าวนี้แรงที่สุดเลยมั้ง ไม่ได้วจิารณ์ด้วยค่ะ กแ็ค่

แซวกนัเล่นข�าๆ ตามประสาเพื่อน ไม่มเีกาเหลาแน่นอน”

“แต่มคีนวงในยนืยนัว่าขงิบอกว่ารสิาเล่นละครเหมอืนคนเป็นลมชกั” 

นกัข่าวคนหนึ่งกลบัมาจี้เรื่องเดมิ ดาหลาจงึปรี๊ดที่ไม่ยอมจบเสยีที

“น้องเป็นนกัข่าวใหม่ใช่มั้ย ไม่เคยเหน็หน้า วงในไหนคะ ใครเมาท์มา

คะ เอามาจากไหน” หล่อนถามเสยีงโกรธเกรี้ยวด้วยระงบัอารมณ์ไม่อยู่อกี

ต่อไป “วา่ไงคะ ใครพดูคะ บอกพี่หน่อย พี่จะไปถามเขาเดี๋ยวนี้เลยวา่ไดย้นิ

อย่างนั้นจรงิหรอืเปล่า”

“เหน็ในอนิสตาแกรมของทมีงานคนหนึ่งค่ะ”

“อ้อ ไม่มปัีญญาหาข่าวเอง ต้องไปส่องตามไอจแีล้วเอามาถาม” หล่อน

เยาะ กวาดตามองนกัข่าวเกอืบทุกคนในที่นั้นอย่างไม่ชอบใจ “เหน็แค่นั้นก็

เชื่อกันแล้ว ถ้าวันดีคืนดีมีคนลงว่าขิงไปฆ่าคนตายก็พร้อมจะเชื่อกันเหรอ

คะ แหม...พวกพี่ๆ  น้องๆ นกัข่าวนี่รกัขงิจงัเลยนะคะ ข่าวอะไรที่เกี่ยวกบั

ขงินี่เชื่อหมดเลย”

“ไม่เชื่อไงคะ ถงึต้องมาถามคุณขงิเพื่อหาความจรงิ” นกัข่าวเจ้าเดมิ
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ย้อน

“นี่นกัข่าวส�านกัไหนคะเนี่ย พดูจาก้าวร้าวมากเลย ทางต้นสงักดัไม่ได้

อบรมสั่งสอนมารยาทและจรรยาบรรณของสื่อเหรอคะ ขอโทษฉันเดี๋ยวนี้ 

ที่เธอก้าวร้าวใส่ฉนั”

ค�าพดูนั้นเรยีกเสยีงฮอืฮาจากนกัข่าวรวมทั้งบรรดาคนที่อยู่ในบรเิวณ

ดงักล่าวได้เป็นอย่างดี

“ว่าไงคะ น้องจะขอโทษพี่หรอืเปล่า” นางเอกแถวหน้าคาดคั้นพลาง

กระชากแขนฝ่ายนั้นให้เข้ามาใกล้ แต่อีกฝ่ายขืนตัวเอาไว้ “อ้าว...ทีอย่างนี้

ท�าไมไม่กล้าคะ คิดจะอยู่วงการนี้ต้องสะกดค�าว่าจรรยาบรรณเอาไว้ให้

มากๆ ไม่ใช่ถอืว่ามปีากกาอยู่ในมอืแล้วจะเขยีนจะพูดอะไรยงัไงกไ็ด้ แบบ

นั้นเขาไม่เรยีกวา่สื่อหรอกค่ะ เขาเรยีกพวกส�าเรจ็ความใคร่ทางตวัหนงัสอื!”

แสงแฟลช เสียงรัวชัตเตอร์ และกล้องวิดีโอบันทึกภาพเหตุการณ ์

ดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง สดุท้ายดาหลากเ็ลอืกเดนิจากมาอย่างไม่ยี่หระ ได้ยนิ

เสียงตะโกนไล่หลังว่าจะแบนหล่อน ซึ่งหล่อนก็ได้แต่ยิ้มแสยะอย่างไม่ให้

ราคา

คดิจะแบนนางพญาอย่างหล่อนอย่างนั้นหรอื คงท�าได้หรอกนะ

“ค�าเตอืนของข้าไม่มปีระโยชน์เลยสนิะ เฮ้อ...ความจรงิข้ากน็่าจะ
รู้จกันสิยัของเจ้า”

เมื่อหญงิสาวเดนิมาถงึลานจอดรถ เสยีงหนึ่งกด็งัขึ้น ชายหนุม่รูปงาม

คนเมื่อกลางวันนั่นเอง ดาหลาไม่พูดอะไรแล้วตรงไปคว้าข้อมือเขา ตั้งใจ 

จะพาไปหานกัข่าวเพื่อยนืยนัว่าหล่อนไม่ได้บ้า มคีนมายนืด่าหล่อนจรงิๆ แต่

สิ่งที่เกดิขึ้นคอืแตะไม่โดนตวัเขา!

“บ้าอะไรเนี่ย นายเป็นนกัมายากลเหรอ” หล่อนมองแขนที่เรยีวสวย

เหมอืนผู้หญงิของเขาอย่างงงๆ 

“บางทีเราก็ท�าอะไรคล้ายๆ แบบนั้นเหมือนกัน เอ...หรือจะให้ถูกก็



16  l พ ร ร้ อ ย เ ล่ ห์

คอื พวกนั้นน่าจะเลยีนแบบเรามากกว่า”

“นายต้องไปหานักข่าวกับฉัน” ดาหลาสั่งเสียงเข้ม นาทีนี้เรื่องของ

หล่อนส�าคญัที่สุด 

“ไม่มปีระโยชน์หรอก พวกเขาแบนเจ้าแล้วนี่ ตอนนี้ต่อให้เจ้าเดนิแก้

ผ้าพวกเขากไ็ม่สน”

“นายหลุดมาจากป่าไหนถงึคดิว่าคนพวกนั้นจะแบนฉนัได้” นางเอก

สาวมองอกีฝ่ายเหยยีดๆ 

“น่าสมเพช เอ๊ย น่าประหลาดใจที่เจ้าท�างานกบัคนพวกนี้มานาน แต่

ไม่เคยตระหนกัว่าพวกเขาท�าอะไรได้บ้าง สร้างคนให้เป็นดาว หรอืจะสาวลง

มาให้เป็นดนิกไ็ด้ ตวัอย่างกม็ใีห้เหน็บ่อยๆ”

“ก็พวกที่โดนสาวเป็นพวกไม่มีบารมีนี่ เลยโดนกระชากลงมาง่ายๆ 

ซึ่งไม่ใช่ฉนั ขงิ ดาหลา นางพญาแห่งวงการ” หล่อนพูดพลางเชดิหน้าอย่าง

ทะนงตน “ว่าแต่ตกลงนายเป็นใครเนี่ย มาคยุกบัฉนับ่อยๆ นี่หวงัอะไร อ๋อ...

อยากจะเกาะกระแสฉนัใช่มั้ย”

ชายหนุ่มส่ายหน้าด้วยความระอา 

“ตอนนี้ข้ากด็งัไปทั่วสวรรค์แล้ว ดงัเพราะเจ้า! ข้าชื่อวายุ เป็นเทวดา

ประจ�าตัวเจ้า เพราะเจ้ามักจะท�าร้ายคนอื่นด้วยวาจาและการกระท�าจนคน

เจ็บช�้าน�้าใจไปทั่ว เหล่าเทวดาประจ�าตัวของคนเหล่านั้นเลยกดดันให้ข้ามา

เปลี่ยนนิสัยเจ้า ที่ส�าคัญ ข้าก�าลังจะหมดบุญเพราะเจ้าไม่เคยท�าบุญอุทิศ

ส่วนกุศลให้ข้า เหน็มั้ย ตวัข้าซดี ทั้งที่ปกตเิปล่งปลั่งกว่านี้มาก” เขาเน้นทุก

ค�าด้วยเสยีงกงัวานและทรงพลงั 

ดาหลาเบกิตากว้างก่อนจะหวัเราะออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ แต่ครู่ต่อ

มากห็ยุดเมื่อนกึได้ว่าจะเสยี ‘ลุค’ นางพญา

“ที่แท้กค็นบ้า” หล่อนพูดใส่หน้าเขาแล้วท�าท่าจะก้าวขึ้นรถ 

“ถงึกระนั้นข้ากจ็ะให้พรเจ้า ดาหลา พรที่จะท�าให้เจ้าได้เรยีนรู้อะไร

บางอย่าง...แต่มขี้อแม้ว่าเจ้าจะต้องไปขออโหสกิรรมคนที่เจ้าเคยพูดจาไม่ดี
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ด้วยหรือท�าร้ายจนเขาผูกใจเจ็บ ร่วมกับการคิดดีพูดดี แต่ถ้าไม่ เจ้าจะ 

สญูเสยีทกุอย่างที่เคยม ีจะไม่มใีครรูจ้กั ดาหลา นภาภทัร อกีต่อไป!” เสยีง

ทรงพลงักงัวานนั้นดงัไล่หลงัมา

“ประสาท!” หล่อนเอ่ยอย่างร�าคาญแล้วขบัรถออกจากที่นั่น โดยหา

รู้ไม่ว่า แค่เพยีงหล่อนหนัหลงั ร่างนั้นกค็่อยๆ เลอืนหาย ทิ้งไว้เพยีงความ

ว่างเปล่ากบัสายลมที่พดัแผ่วเท่านั้น... 



๒

ราวครึ่งชั่วโมงให้หลงั ดาหลากเ็ลี้ยวรถเข้าไปจอดหน้าบ้านสองชั้น
ขนาดกะทดัรดั แต่มบีรเิวณกว้างเลยท�าให้ดโูปร่ง พอหลอ่นลงจากรถกเ็ป็น

จังหวะเดียวกับที่สาวใหญ่ร่างท้วมสวมกางเกงสามส่วนกับเสื้อเชิ้ตแขนสั้น

สชีมพูเดนิออกมาจากตวับ้าน

“มีส้มกับเงาะอยู่หลังรถค่ะน้าจิต” หล่อนบอกด้วยน�้าเสียงปกต ิ

ใบหน้ายิ้มละไม “แล้วนี่แม่อยู่ไหนคะ”

“น้าให้ทานยาแล้วพาขึ้นห้องเมื่อกี้นี้ ขงิจะทานข้าวมั้ย น้าจะได้จดัโต๊ะ

ให้” ดวงจติถามขณะเดนิไปหยบิผลไม้จากกระโปรงหลงัรถ

“ทานค่ะ” หญงิสาวตอบแล้วกเ็หลอืบไปเหน็มอเตอร์ไซค์คนัหนึ่งจอด

อยู่ใกล้ๆ “เอ๊ะ มอ’ไซค์ใครคะ”

“เอ่อ ของเพื่อนยายเดย์น่ะ เขามาช่วยตวิหนงัสอื” ดวงจติตอบด้วย

สหีน้ากงัวล 

ดาหลาขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจ ก่อนจะหมุนตัวแล้วเดินเร็วๆ 

เข้าไปในบ้าน ดวงจติก้าวตามทนัท ี
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เด็กหนุ่มเด็กสาวอายุประมาณสิบหกที่ก�าลังอ่านหนังสืออยู่ในห้อง

รบัแขกเงยหน้าขึ้นพร้อมกนัเมื่อได้ยนิเสยีงฝีเท้า ก่อนที่ตาของเดก็หนุ่มจะ

เบกิกวา้งด้วยความตื่นเต้นและชื่นชม ขณะที่เดก็สาวผูม้ชีื่อปักบนอกเสื้อวา่ 

เดหล ีนภาภทัร ท�าหน้าเซง็ๆ 

เดหลีเป็นน้องสาวคนละพ่อกับดาหลา แต่ใช้นามสกุลของแม่ทั้งคู่

หล่อนเปลี่ยนนามสกุลตอนเข้าวงการเนื่องจากผู้จัดการเห็นว่าเพราะกว่า 

‘เนินกระโทก’ ของพ่อ ส่วนเดหลีเปลี่ยนเพราะพ่อของเจ้าหล่อนท�าผิด

กฎหมายบางอย่าง แม่เลยเปลี่ยนให้จะได้ไม่ต้องเกี่ยวข้องทางคดคีวาม

“สวัสดีครับ พี่ขิงตัวจริงสวยกว่าในทีวีเยอะเลยนะครับ” เด็กหนุ่ม

ยกมือไหว้ มองหล่อนตาเป็นประกายโดยที่เดหลียังไม่ทันแนะน�า “ผม 

ชื่อน่าน เป็นเพื่อนกบัเดย์ครบั”

ดาหลากวาดตามองฝ่ายนั้นขึ้นลงด้วยท่าทไีม่เป็นมติรเอาเสยีเลย 

“ฉนัไม่ใช่เพื่อนเล่นเธอนะ”

“เอ่อ...” เดก็หนุ่มหน้าเจื่อน

“แล้วนี่มนักี่ทุ่มแล้ว ท�าไมยงัไม่กลบับ้าน” 

“พี่น่านช่วยตวิวชิาเลขให้เดย์” เดหลตีอบเสยีงห้วน 

“แล้วจะตวิกนัทั้งคนืหรอืไง กลบัไปได้แล้วไป อยู่บ้านคนอื่นค�่ามดื

ขนาดนี้เขาเรยีกคนไม่มมีารยาท”

“กแ็ค่สามทุ่ม” เดก็หนุ่มต่อปากต่อค�า

“แค่สามทุม่? เออ ฉนัรูแ้ล้ว พ่อแม่เธอคงไม่ได้สอนเรื่องมารยาทหรอื

ความเกรงใจจรงิๆ ด้วย เธอถงึแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร แย่

จรงิๆ” หล่อนเบะปากอย่างดูถูกแล้วมองเลยไปยงัเดหล ีเดก็สาวจงึท�าหน้า

บึ้งตงึทนัท ี

เดก็หนุม่อ้าปากอกีครั้งแต่เดหลรีบีกระตกุมอืไว้แล้วพยกัหน้าให้กลบั

ไปก่อน เขาจงึเกบ็หนงัสอืลงกระเป๋า ยกมอืไหว้ลาดาหลาแบบแกนๆ แล้ว

เดนิออกไปเลย ครู่ต่อมากไ็ด้ยนิเสยีงมอเตอร์ไซค์แล่นออกจากบ้าน 



20  l พ ร ร้ อ ย เ ล่ ห์

“ฉันจะขึ้นไปหาแม่ก่อน แล้วจะลงมาคุยกับแก” สั่งน้องสาวเสร็จ 

ดาหลากเ็ดนิขึ้นบนัได ตรงเข้าไปในห้องห้องหนึ่งซึ่งหญงิวยักลางคนร่างผอม

บาง ผิวขาวซีดก�าลังกึ่งนั่งกึ่งนอนอ่านหนังสืออยู่บนเตียง เมื่อได้ยินเสียง

ประตูเปิดจงึเงยหน้ามองแล้วยิ้มกว้าง

“คดิแล้วว่าต้องเป็นหนูคนสวย หายไปหลายวนัเลยนะ”

ดาหลาก้มลงกอดแล้วหอมแก้มซูบซดีนั้นหนึ่งครั้งก่อนผละออก 

“ขงิไปท�างานที่ต่างประเทศค่ะ กลบัมากม็ถี่ายละครต่อเลย วนันี้แม่

เป็นยงัไงบ้างคะ” เสยีงหล่อนอ่อนโยน กริยิาท่าทางเตม็ไปด้วยความละมุน

ละไมน่ามอง พออกีฝ่ายได้ยนิค�าถามกท็�าหน้ามุ่ย 

“คนชื่อจติไม่ค่อยให้กนิข้าว ชอบบอกแต่ว่ากนิแล้วๆ เออ...ว่าแต่หนู

ชื่ออะไรนะ”

ดาหลาก้มลงกรดีน�้าตาที่คลอหน่วยแล้วเงยหน้าขึ้นตอบ 

“ดาหลาค่ะ ขงิเป็นลูกของแม่กบัพ่อพงศ์” 

“ดาหลา...สวยเหมอืนนางฟ้า ชื่อกเ็พราะ” ดวงใจว่าพลางลูบใบหน้า

หล่อนด้วยความชื่นชม

“เพราะสคิะ ชื่อนี้แม่ตั้งให้ขงิเองนี่นา”

อกีฝ่ายท�าหน้าเหมอืนไม่อยากเชื่อแต่กย็ิ้มแล้วเอ่ยต่อ 

“แล้วบ้านนี้เนี่ยของใคร ท�าไมฉนัถงึมาอยู่ที่นี่นะ ถามยายจติกบ็อก

ว่าบ้านฉนัอยูน่ั่นแหละ มนัจะบ้านฉนัได้ยงัไง บ้านฉนัอยูแ่ถวห้วยขวางโน่น” 

“บ้านหลงันี้เป็นบ้านที่...คณุอลงกตซื้อให้แม่เมื่อสบิแปดปีที่แล้วไงคะ” 

“อลงกต? โอ๊ย! ปวดหวั”

จู่ๆ ผู้เป็นมารดากย็กมอืกุมศรีษะ ท�าหน้าเหยเก นางเอกสาวจงึรบี

ประคองท่านให้นอนลง 

“แม่นอนพกันะคะ”

“จะนอนแล้วเหรอ ยงัไม่ได้กนิข้าวเลยนะ” ดวงใจว่าพลางขยบัตวัจะ

ลุกขึ้นตามเดมิ
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“นอนให้หายปวดหวัก่อนแล้วค่อยตื่นมาทานนะคะ เดี๋ยวขงิให้น้าจติ

ท�าของโปรดแม่เอาไว้ให้”

“จรงินะ จะให้ฉนักนิจรงิๆ นะ ไม่ใจร้ายเหมอืนคนชื่อจตินะ” แม่บบี

มอืหล่อนด้วยความหวงั ดวงตาเป็นประกายขึ้นมาทนัตาเหน็

ดาหลาพยกัหน้ายนืยนั อกีฝ่ายถงึยอมหลบัตาลง ไม่นานทรวงอกก็

ขยับขึ้นลงสม�่าเสมอด้วยฤทธิ์ยา บ่งบอกว่าเจ้าตัวหลับไปแล้ว หล่อนจึง 

เกบ็หนงัสอืไว้บนหวัเตยีงและห่มผ้าให้ จากนั้นจงึปิดไฟแล้วเดนิออกมา 

ดวงใจเป็นอัลไซเมอร์มาพักใหญ่แล้ว ควบคู่กับโรคความดันและ 

เบาหวาน จากที่เป็นเพยีงระยะเริ่มต้นกค็่อยๆ รุนแรงขึ้นจนทุกวนันี้แม่จ�า

ใครในบ้านไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นหล่อน เดหล ีหรอืแม้แต่พี่น้องที่คลานตาม

กนัมาอย่างดวงจติ หล่อนจงึต้องย้ายจากคอนโดฯ ส่วนตวัมาอยู่ที่นี่เพื่อช่วย

น้าสาวดูแลแม่ทั้งที่ไม่ชอบบ้านหลังนี้เอาเสียเลย เพราะเป็นบ้านที่สามีใหม่

ของแม่ซื้อ ซึ่งหล่อนไม่อยากจะแตะต้อง

มนัเป็นบ้านที่แสนอบอุน่ระหว่างแม่กบันายอลงกต และเดหลลีกูสาว

ของพวกเขา หล่อนจงึรูส้กึเป็นส่วนเกนิเสมอทกุครั้งที่มา แม้ตอนนี้สามขีอง

แม่จะเสยีชวีติไปแล้ว หล่อนกย็งัรู้สกึเหมอืนเดมิ ที่เพิ่มคอืความเกลยีดที่มี

ต่อทายาทของนายอลงกต

“ตามฉนัไปที่ครวั” พอกลบัลงมาชั้นล่างหล่อนกอ็อกค�าสั่งกบัน้องสาว

ต่างบดิาอกีครั้ง 

ดวงจติก�าลงัเตรยีมอาหารอยู่พอดตีอนที่สองพี่น้องเดนิเข้าไป 

“ไอ้คนเมื่อกี้เป็นแฟนแกใช่มะ” ดาหลาเปิดฉากถามด้วยน�้าเสียง 

เอาเรื่อง ยกมอืกอดอกและจ้องหน้าอกีฝ่ายอย่างคาดคั้น 

“เป็นเพื่อนกนั” เดหลตีอบกวนๆ

“ค�าตอบนี้เขาเอาไว้ให้พวกดาราตอบ ไม่ใช่แก” ดาหลาย้อนกลบัด้วย

น�้าเสยีงที่ปราศจากความเชื่อถอื “ท�าไมแรดแบบนี้ละ่ หา เดี๋ยวกเ็รยีนไม่จบ

หรอก บอกไว้เลยนะ ถ้าแกท้องขึ้นมาฉันจะไม่ให้เงินแกแม้แต่บาทเดียว  
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แล้วกต็้องออกจากบ้านไปอยู่กบัผวัแกด้วย”

ค�าพูดนั้นไม่ใช่แค่เดหลทีี่ตกใจ ดวงจติกด็้วย 

“ขงิ...”

“น้าจิตไม่ต้องพูดเลย น้าจิตก็มีส่วนผิดที่ปล่อยให้ยายเดย์พาผู้ชาย

เข้าบ้านทั้งที่อายุแค่นี้ ท�าไมไม่ช่วยกนัดูคะ ถงึขงิจะเกลยีดยายนี่ แต่กไ็ม่

อยากให้ใครมองว่าขงิเลี้ยงน้องไม่ดนีะ” 

“แต่เดย์กบัพี่น่านไม่ได้ท�าอะไรเสยีหายนะคะ” เดหลพียายามอธบิาย

เสยีงแขง็

“วนันี้ยงัไม่ท�า แล้ววนัหน้าล่ะ พวกผูช้ายน่ะมนัท�าอะไรกห็วงัผลทั้งนั้น

แหละ แกนี่กก็ล้าเนอะ แม่ป่วยอยู่ยงักล้าพาผู้ชายเข้าบ้าน ฉนัมทีางเลอืก

ให้แกสองทางคอื หนึ่ง ถ้าแกอยากเรยีนต่อด้วยเงนิของฉนั แกต้องเลกิมี

แฟน สอง ถ้าแกไม่เลกิ แกกต็้องหาเงนิเรยีนเอง”

“ขิงด่วนตัดสินใจไปหรือเปล่า” ดวงจิตพยายามเตือนสติ “ยายเดย์

คยุกบัน้าเรื่องน่านตลอด และน้ากเ็หน็ว่าน่านเป็นเดก็ด ีใช้ได้ ไม่เคยพาเดย์

ไปท�าอะไรเสยีหาย น้าเลยอนุญาตให้เขาคบกนั”

“อ๋อ นี่น้าสนับสนุนให้ยายเดย์มีผัวเหรอ” หล่อนเผลอตวาดน้าสาว

ด้วยความโมโห ซึ่งน้อยครั้งนกัที่หล่อนจะท�ากบัคนในครอบครวั “ถามจรงิๆ 

น้าคดิอะไรอยู่ ขงิรู้นะว่าน้ารกัมนัมาก แต่ไม่จ�าเป็นต้องตามใจมนัทุกเรื่อง

แบบนี้”

“น้ากแ็ค่เหน็ว่าเขาเข้าหาน้า จะพาเดย์ไปไหนกบ็อกตลอด แล้วกพ็า

มาส่งตรงเวลาทุกครั้ง”

“แล้วถ้ามนัไปเอากนั มนัจะบอกน้าหรอืเปล่า”

“ขงิ!” ดวงจติมองหลานสาวด้วยความตกใจระคนระอา “ปัญหาของ

ขงิคอืขงิไม่เคยไว้ใจ ไม่เคยเชื่อใจน้องเลย น้องท�าอะไรกผ็ดิในสายตาขงิไป

หมด”

“ส่วนปัญหาของน้ากค็อื น้ารกัยายเดย์มากเสยีจนมนัท�าอะไรกด็ไีป
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หมด ท�าผดิ ท�าเลวกถ็ูก ส่วนขงิท�าอะไรกผ็ดิ แม้แต่การพยายามจะท�าให้

อนาคตหลานรกัของน้าดกีผ็ดิ!” หล่อนตะโกนใส่หน้าน้าสาวอย่างเหลอือด

“น้ากร็กัขงิเหมอืนกนั ท�าไมพูดแบบนั้น” 

ดาหลาเงียบและมองไปทางอื่น ขณะที่เดหลีร้องไห้และท�าท่าจะวิ่ง

ออกจากตรงนั้น

“ว่าไงยายเดย์ แกจะเลือกทางไหน” หล่อนรั้งฝ่ายนั้นเอาไว้ด้วย

ประโยคค�าถาม

เดหลชีะงกั ไม่หนัหลงักลบัมามองคนเป็นพี่ด้วยซ�้า 

“ที่ร้องนี่เพราะแกรกัมนัมาก ตดัใจจากมนัไม่ได้ใช่มั้ย งั้นด ีฉนัเลอืก

ให้กแ็ล้วกนั แกไม่ต้องไปเรยีนแล้ว!”

“ฮอื...พี่ขงิใจร้าย”

“เออ ฉนัมนัใจร้ายเพราะโลก เพราะแกไงที่ท�าให้ฉนัต้องร้าย ฉนัท�า

งานงกๆ หาเงนิส่งแกเรยีน แต่แกกด็นัมผีวั แล้วน้ากด็นัสนบัสนุนอกี เป็น

แกแกจะยงัดอียู่ได้มั้ย หา”

“ฮอืๆ พี่ขงิไม่เข้าใจเดย์ เดย์ไม่อยากอยูท่ี่นี่แล้ว!” เดก็สาววิ่งออกจาก

ครวั

“เออ ถ้าไม่อยากอยู่ที่นี่ จะไปตายที่ไหนก็ไปไป๊! น่าร�าคาญจริง”  

ดาหลาเอ่ยไล่หลงั ไม่กล้าเสยีงดงันกัด้วยกลวัว่าแม่จะตื่น 

ดวงจติขยบัตวัเพื่อจะเดนิตามเดหล ีแต่ดาราสาวเรยีกไว้เสยีก่อน

“ขงิจะทานข้าวค่ะ” 

สาวใหญ่ชะงัก หันไปมองหลานสาวด้วยสีหน้าหนักใจปนระอาแต่ก็

ยอมตั้งโต๊ะ เมื่อเรยีบร้อยแล้วจงึท�าตามความตั้งใจเดมิ

ระหว่างกินอาหาร ดาราสาวก็เช็กข่าวของตัวเองจากโทรศัพท์มือถือ

ไปด้วย หล่อนยิ้มแสยะเมื่อเหน็ส�านกัข่าวหลายส�านกัพาดหวัว่าจะแบนหล่อน

จากกรณไีม่ให้เกยีรตนิกัข่าวสาว 

“นอกจากแบนไม่ได้แล้ว งานอเีวนต์จะวิ่งชนฉนัอกีเพยีบ” หล่อนไม่
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ให้ราคานกัข่าวพวกนี้สกันดิ เพราะมั่นใจว่าไม่มใีครท�าอะไรได้ หล่อนเป็น

นางเอกอันดับต้นๆ ที่สร้างเม็ดเงินให้ช่องไม่รู้กี่ร้อยล้าน อย่างไรช่องก็ไม่

ยอมปล่อยให้เรื่องแบบนั้นเกดิขึ้นแน่ 

จากนั้นจงึกดดขู้อความและสายที่ไม่ได้รบั หวงัใจว่าจะพบชื่อชายคน

รกั แต่กว็่างเปล่า

“เอ๊ะ! ท�าไมปาปี๊ไม่โทร. มาซักทีเนี่ยอืม...สงสัยคุยงานยังไม่เสร็จ” 

หล่อนปลอบใจตัวเอง พร้อมกันนั้นความน้อยใจก็ท่วมท้นด้วยเขาไม่เคย

หายไปนานขนาดนี้มาก่อน หรอืเขาจะไปจากหล่อนจรงิๆ นะ

สิ้นความคิดนั้นโทรศัพท์หล่อนก็ดังขึ้น ดาราสาวไม่มองหน้าจอแต่

แน่ใจว่าเป็นชายคนรกั จงึแสร้งท�าเป็นไม่สนใจเพื่อให้เขากระวนกระวายใจ

“หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจด็ แปด เก้า สบิ” นบัถงึสบิหล่อนกร็บี

กดรบัทนัท ี แล้วกต็้องท�าหน้าผดิหวงัเมื่อปลายสายเป็นผู้จดัการส่วนตวัซึ่ง

ไม่ได้ไปงานอีเวนต์ด้วยเนื่องจากติดธุระส�าคัญ “ว่าไงพี่ส้ม...เรื่องที่นักข่าว

จะแบนน่ะเหรอ ตกใจท�าไมเนี่ย ยงัไงคนพวกนั้นกท็�าไม่ได้อยู่แล้ว”

“แต่คราวนี้พวกเขาเอาจรงินะ นายกสมาคมนกัข่าวฯ โทร. มาคุยกบั

พี่เมื่อกี้ เว้นแต่ว่าขงิจะไปขอโทษนกัข่าวคนนั้นก่อน” ปลายสายตอบกลบัมา

ด้วยน�้าเสยีงเป็นกงัวล

“ขอโทษงั้นเหรอ เพิ่มโทษให้อกีน่ะสไิม่ว่า ขงิว่าพี่ส้มอย่าสนใจดกีว่า 

ท�าเงียบๆ ไปเดี๋ยวเรื่องก็ซา เชื่อขิงสิ แค่นี้นะ” หล่อนกดตัดสายแล้วเข้า 

อนิสตาแกรมของตวัเอง เลอืกภาพที่ถ่ายกบัรุน่พี่คนสนทิซึ่งเป็นผูม้อีทิธพิล

ในวงการบันเทิงครอบคลุมไปถึงนักข่าว และพิมพ์ข้อความลงไปสั้นๆ ว่า 

‘คดิถงึค่ะ’ ก่อนโพสต์ เพยีงเท่านี้กเ็ป็นการประกาศความเหนอืชั้นของหล่อน

แล้ว 

‘ห.ึ..ให้รู้ซะบ้างว่าใครเป็นใคร!’
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เสยีงกริ่งประตทู�าให้ชายหนุม่ผวิขาวสะอาดสะอ้าน หน้าตาคมคาย
แบบชายไทยเชื้อสายจนี ซึ่งก�าลงัจบิกาแฟชมท้องฟ้ายามรุง่อรณุอยูท่ี่ระเบยีง

คอนโดฯ ต้องชะงัก ก่อนที่ร่างสูงกว่าร้อยแปดสิบเซนติเมตรจะเดินกลับ

เข้าไปในห้อง ผ่านห้องรับแขกซึ่งระเกะระเกะไปด้วยแฟ้มงาน กระดาษ  

แลปทอป ถ้วยกาแฟเปล่า และเสื้อสูทที่พาดบนพนกัโซฟาไปยงัประตู 

เขามองตาแมวแล้วขมวดคิ้วเข้าหากนั ก่อนจะยดืตวัขึ้น เสยผมยาว

ระต้นคอครั้งหนึ่งแล้วปลดลอ็ก พอเปิดประตูหญงิสาวผู้มาเยอืนกโ็ผเข้ามา 

กอดเขาแน่น

“ปาปี๊”

เขาก้มลงมองหล่อนด้วยความตกใจ แปลกใจ และงงงนั...ใครกนั?

“เดี๋ยว คุณ”

เขารบีผลกัร่างนั้นออก ท�าให้เหน็ชดัว่าเป็นหญงิสาววยัประมาณยี่สบิ

ตอนปลาย ใบหน้าเรยีบๆ หาจุดเด่นไม่เจอ ถงึกระนั้นกไ็ม่อาจเรยีกได้ว่า

เป็นคนขี้ริ้ว แต่เมื่อรวมเข้ากบัสหีน้ากย็ิ่งท�าให้หล่อนดูแย่ 

“คุณเป็นใคร ท�าอะไรเนี่ย”

“ปาป๊ีแหละ เล่นอะไรเนี่ย มี้ไม่มอีารมณ์เล่นดว้ยหรอกนะ” หญงิสาว

แปลกหน้าท�าหน้าเซง็พลางขยบัตวัเพื่อจะเดนิเข้าไปในห้อง 

“เดี๋ยวๆ คุณ” เขากางมือออกเพื่อขวางหล่อนเอาไว้และมองอย่าง

ระแวงมากขึ้น ถึงจะไม่ขี้เหร่ แขนเนียน และเอ่อ...อะไรต่อมิอะไรที่โดน 

เนื้อตัวเขาตอนโผกอดเมื่อครู่จะนุ่มก็เถอะ แต่เขาก็ไม่บ้าความนุ่มหรอก! 

“อย่ามาตเีนยีนเข้าห้องคนอื่นด้วยวธินีี้ มนัไม่เวริ์ก!”

“เอ๊ะ! กม็ี้บอกว่าไม่เล่นไง มี้ก�าลงัเหนื่อย ต้องการก�าลงัใจไม่ใช่มาดู

มุกตลกห่วยๆ ของคุณนะ ธรรศ!” หล่อนตวาด มองหน้าเขาด้วยความ 

ไม่พอใจ

“คณุรูจ้กัชื่อผมด้วย” ธรรศย้อนถาม มองหล่อนอย่างไม่ไว้ใจมากขึ้น

เรื่อยๆ หล่อนเป็นใครกนัแน่
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“ปาปี๊คะ มี้รู้ว่าคุณโกรธที่เมื่อวานมี้งี่เง่าใส่คุณ ขอเลิกกับคุณด้วย

เรื่องไม่เป็นเรื่อง แต่ตอนนี้มี้ก�าลงัเจอมรสมุชวีติ คณุกค็วรจะลมืมนัแล้วอยู่

ข้างๆ มี้ถงึจะถูก” สาวเจ้ายงัพูดอย่างคนเอาแต่ใจ

“จะโดนมรสุมหรอืลมบ้าหมูกไ็ม่เกี่ยวกบัผม ฟังนะคุณมี้ ผมไม่รู้ว่า

คุณก�าลงัพยายามจะท�าอะไร แต่ผมยนืยนัว่าไม่เคยรู้จกัคุณมาก่อน”

“คุณมี้? มี้ไม่ได้ชื่อมี้นะ!”

“อ้าว กค็ุณแทนตวัเองว่ามี้” ชายหนุ่มงงอกีค�ารบหนึ่ง 

“นี่มันสรรพสนามที่เราเรียกกัน มี้เรียกคุณว่าปาปี๊ ส่วนคุณเรียก 

มี้ว่ามี้”

ธรรศท�าหน้ากลนืไม่เข้าคายไม่ออก 

“มเีรื่องเลี่ยนๆ แบบนั้นด้วยเรอะ หน้าโหดๆ แบบผมนี่นะจะท�าอะไร 

งุ้งงิ้งแบบนี้ ผมว่าคุณมาผดิห้องผดิคนแล้วละ”

“อยากเลิกจริงๆ ใช่ไหม ถึงไม่โทร. ง้อแล้วยังเล่นมุกปัญญาอ่อน 

แบบนี้อีก” เสียงหล่อนแหลมขึ้นอีกนิด มองเขาด้วยแววตาทั้งตัดพ้อทั้ง 

โกรธจดั

“โอ๊ย...แล้วมกุที่คณุใช้เพื่อจะเข้าห้องคนอื่นล่ะ โคตรครเีอตเลย” เขา

ค่อนกลบั “เอาละ คุณกลบัไปดกีว่า ผมเสยีเวลามากแล้ว เดี๋ยวไปคุยงาน

ไม่ทนั”

เขาท�าท่าจะขยบัเข้าห้องเพื่อหยบิเอกสารและของที่จ�าเป็น

“คุยอีกแล้วเรอะ! นี่ตกลงออฟฟิศคุณจะไม่ท�าอะไรอย่างอื่นเลย 

ใช่มั้ยนอกจากนั่งคุยกนัน่ะ” หล่อนแหวคล้ายเหลอือดเตม็ทน 

คิ้วเข้มของชายหนุ่มขมวดเข้าหากันอีกครั้ง คราวนี้มีความไม่พอใจ

เจอือยูใ่นแววตาและสหีน้านอกเหนอืจากความประหลาดใจ ดเูหมอืนหล่อน

จะรู้จกัเขาดี

“อ้าว คุณ ออฟฟิศของผมเป็นออฟฟิศที่ต้องใช้สมอง มนักต็้องคุย

เพื่อระดมสมองสิคร้าบ อย่างตอนนี้ผมก็ก�าลังใช้สมองอย่างหนักเลยว่าจะ
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จดัการมจิฉาชพีอย่างคุณยงัไงด”ี 

“มจิฉาชพี?” เสยีงหล่อนสูงปรี๊ด “นางพญาของวงการอย่างมี้เนี่ยนะ

เป็นมจิฉาชพี”

“นางพญาของวงการ?” ธรรศทวนค�าพลางกวาดตามองหล่อนอกีครั้ง

อย่างทึ่งๆ “วงการไหนล่ะคุณ มวยปล�้าหรอืยกน�้าหนกั”

“อ๊าก...ปาป๊ี ปากเสยี ปากหมา ปากปลาร้า ปากปีจอ ท�าไมว่ามี้แบบนี้” 

หล่อนกรีดเสียงพลางโผเข้าไปทุบร่างกายเขา “มี้ไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นซัก

หน่อย”

“โอ๊ย! หยุดทคีุณ มาแตะเนื้อต้องตวัผมนี่กะจะป้ายยาผมใช่มั้ย”

เขาพยายามรวบมอืน้อยๆ นั่นด้วยมอืเดยีว เพราะอกีมอืถอืโทรศพัท์

อยู่ แต่เหน็ตวับางๆ แบบนั้นกลบัแรงเยอะไม่เบา หล่อนสะบดัมอืออกจาก

การเกาะกุมจนส�าเรจ็แล้ววิ่งเข้าไปในห้อง

“เฮ้ย!” ธรรศวิ่งตามด้วยความตกใจ 

หญงิสาวหยดุยนืกลางห้องแล้วมองไปรอบๆ คล้ายหาอะไรบางอย่าง 

“ปาป๊ีเอารูปคูข่องเราไปไว้ไหน ท�าไมไม่แขวนตรงผนงัเหมอืนเดมิ หา” 

หล่อนชี้ผนังด้านหนึ่งก่อนหันไปจ้องเขาอย่างโกรธเกรี้ยว “ตรงโต๊ะกระจก

นั่นกอ็กี เอาออกท�าไมจะเลกิกบัมี้จรงิๆ ใช่มั้ย!”

“มนัไม่เคยมรีูปอะไรที่คุณว่า” ธรรศพยายามอธบิายอย่างใจเยน็อกี

ครั้ง

“ไม่มไีด้ยงัไง ทั้งรูปทั้งกรอบรูปคุณเป็นคนเลอืกเองทั้งหมด”

หญิงสาวที่อ้างว่าเป็นนางพญาของวงการพูดทั้งน�้าตา จากนั้นจึงวิ่ง

เข้าไปในห้องนอนของเขา ท�าท่าจะพุ่งไปเปิดตู้เสื้อผ้า แต่เขาตามไปรวบตวั

หล่อนจากด้านหลงัแล้วยกร่างแบบบางขึ้นเพื่อจะพาออกจากห้อง

“ปล่อยมี้นะ ปาปี๊ ปล่อย!” หล่อนกรดีร้องและพยายามดิ้นส่งผลให้

ทั้งสองเสียหลักล้มลงไปบนเตียงในลักษณะนอนหงาย โดยหล่อนอยู่ 

ด้านบน
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“หยุดท�าบ้าๆ เสยีท ี อย่าให้ผมเหลอือดกบัคุณมากกว่านี้” เจ้าของ

ห้องซึ่งอยู่ด้านล่างค�ารามด้วยน�้าเสยีงไม่ชอบใจ

“ปาปี๊กเ็ลกิแกล้งมี้แบบนี้ซะทสี!ิ” หล่อนแหวกลบั ก่อนจะยิ้มเจ้าเล่ห์

แล้วพลกิตวัไปเผชญิหน้ากบัเขาอย่างรวดเรว็ มอืที่เป็นอสิระเริ่มซุกซนตาม

ต้นแขนแขง็แรงเตม็ไปด้วยกล้ามเนื้อ “อยากให้มี้ช่วยรื้อฟ้ืนความทรงจ�าด้วย

วธินีี้กไ็ม่บอก”

“ลุกขึ้นไปจากตัวผม” ธรรศสั่งและผลักร่างหล่อน แม้จะไม่รุนแรง

แต่มนักแ็สดงออกว่าไร้ความเสน่หาอย่างชดัแจ้งจนหญงิสาวหน้าเสยี 

“นี่คุณมีคนใหม่จริงๆ ใช่มั้ย ถึงท�าแบบนี้กับมี้ ไม่ให้เปิดตู้เสื้อผ้า

เพราะเอาเสื้อผ้ามี้ไปทิ้งหมดแล้วใช่มั้ย” ลุกขึ้นได้หล่อนกใ็ส่ไม่ยั้ง

“คุณท�าให้ผมหมดความอดทนแล้ว...ฟังนะ ถ้าคุณไม่เลิกทึกทักว่า

ผมเป็นแฟนคณุ แล้วยงัท�าอะไรบ้าๆ แบบนี้อกีละก ็ผมจ�าเป็นต้องให้ต�ารวจ

มาช่วยเคลียร์” เสียงธรรศปราศจากความอ่อนโยนอีกต่อไป แววตามีแต่

ความจรงิจงัว่าจะท�าอย่างที่พูด

“จะแจ้งความจับแฟนตัวเองเหรอคะธรรศ ไม่เคยคิดเลยว่าวิธีบอก

เลกิของคุณจะทุเรศแบบนี้” 

ผู้หญิงที่อ้างตัวว่าเป็นคนรักของเขาครวญด้วยความผิดหวังเหลือ

แสน ก่อนจะโผเข้าหาเขาเพื่อทุบตแีละหยกิข่วนตามแรงอารมณ์ 

“หยุด!” ธรรศตั้งสตไิด้กต็วาดเสยีงดงัก้อง

ได้ผล หญงิสาวแปลกหน้าผูม้พีฤตกิรรมน่ารงัเกยีจชะงกัมอืทนัควนั 

ชายหนุ่มเดนิไปผลกัหล่อนแรงๆ ดวงตาคู่คมเตม็ไปด้วยความโกรธเกรี้ยว

ชดัแจ้ง 

“แล้วออกไปจากห้องของผมเดี๋ยวนี้!” 

“ธรรศ!” หล่อนกรีดเสียงดวงตาวาวโรจน์ แต่ครู่หนึ่งก็อ่อนแสงลง 

น�้าเสยีงกพ็ลอยอ่อนลงด้วย “นี่คุณจ�าขงิไม่ได้จรงิๆ เหรอคะ”

“ผมบอกให้คุณออกไปไง” เขาค�ารามลอดไรฟัน



ส ลิ ล า  l  29

“ขงิชื่อดาหลา เป็นคนรกัของคณุ...เราพบกนัครั้งแรกในงานเลี้ยงของ

ช่องเมื่อห้าปีก่อน คุณไปในฐานะผู้ผลติรายการหน้าใหม่ ตอนหลงัคุณเชญิ

ขิงไปออกรายการของคุณเราถึงได้รู้จักกันมากขึ้น” หญิงสาวอธิบายรัวเร็ว 

ดวงตาคู่สวยมนี�้าตาเอ่อคลอ “แล้วเรากไ็ปท�าบุญที่ต่างจงัหวดัด้วยกนั คนื

นั้น...” 

หล่อนพูดยงัไม่ทนัจบด้วยซ�้า เขากจ็ูงมอืหล่อนเดนิไปนอกห้องแล้ว

ผลกัทนัท ี

“ไปแต่งนยิายขายเถอะคุณ พลอตน�้าเน่าแบบนี้คนอ่านคงชอบ แต่

ผมไม่ซื้อ!” จากนั้นชายหนุ่มกป็ิดประตูลงกลอนทนัท ี

“ธรรศ อย่าท�าแบบนี้กับขิงนะธรรศ” สาวเจ้าโวยวายพร้อมกับทุบ

ประตู “ฮอื ธรรศ...เราเป็นคนรกักนัจรงิๆ นะคะ เราคบกนัมาสี่ปีแล้ว ฮอืๆ 

ถงึขงิจะเคยอยากได้ต�าแหน่งนางพญามากแค่ไหน แต่ต�าแหน่งที่ขงิอยากได้

มากที่สุดคอืภรรยาและแม่ของลูกคุณนะธรรศ”

ชายหนุ่มยนืกอดอกเงยีบๆ สกัพกักไ็ด้ยนิเสยีงฝีเท้าเดนิห่างออกไป 

เขาพ่นลมหายใจด้วยความโล่งใจก่อนพมึพ�าด้วยความมนึงง 

“ตกลงมนัคอือะไรวะเนี่ย ใครแกล้งเราหรอืเปล่าวะ” 

เขาเดนิไปหยบิของจ�าเป็นในการคยุงาน ระหว่างนั้นกน็กึถงึเหตกุารณ์

เมื่อครู่ แววตาท่าทางของหญงิสาวดู ‘จรงิ’ ไม่โกหก ไม่เสแสร้ง ไม่แสดง 

ไหนจะค�าเรยีก ‘ปาปี๊’ แทนตวัเองว่า ‘มี้’ ที่ดูเข้าปากและฟังเป็นธรรมชาติ

ราวกบัพูดบ่อยๆ นั่นอกีล่ะ แต่ท�าไม อะไรท�าให้หล่อนเชื่ออย่างนั้น...



๓

ดาหลาไม่เชื่อ ร้อยไม่เชื่อ พนัไม่เชื่อว่าสิ่งที่ก�าลงัเกดิขึ้นกบัตนเป็น
เรื่องจรงิ!

เช้านี้ไม่มีข่าวของขิง ดาหลาแม้แต่ข่าวเดียว ในเว็บไซต์ชื่อดังไม่มี

กระทู้เกี่ยวกับหล่อน ความเห็นของบรรดาแฟนคลับในอินสตาแกรมหาย

เกลี้ยง ที่ร้ายกว่านั้น พี่ชายคนสนทิที่หล่อนโพสต์ภาพคู่ไม่ยอมรบัสายแต่

ให้ฝากข้อความเอาไว้ ส่วนเจ้าของช่องที่หญงิสาวท�ารายได้ให้ไม่รู้กี่ร้อยล้าน

กไ็ม่รบัรู้เรื่องราว สั่งให้เลขาโทร. มาบอกว่าให้จดัการเอง แล้วเมื่อครู่นี้คอื

ร้ายที่สดุ ชายคนรกัจ�าหล่อนไม่ได้ แววตาและท่าทางของเขาบ่งบอกว่าไม่ได้

โกหกสกันดิ 

‘บ้าอะไร นี่มนัเรื่องบ้าบออะไรกนั!’

หล่อนถามตัวเองซ�้าไปซ�้ามาขณะเดินงงๆ ออกมาจากห้องของเขา 

ท�าไมเรื่องกลบัตาลปัตรเช่นนี้ และความงงกก็ลายเป็นความโกรธ โกรธจน

น�้าตาไหล คนที่มสีทิธิ์มอีทิธพิลจะปกป้องหล่อนกลบัเพกิเฉย 

“ไอ้พุฒ! ตอนมึงเปิดร้านกูอุตส่าห์ไปเป็นไฮไลต์ให้ อุตส่าห์เกณฑ์
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เพื่อนๆ ไปกนิร้านมงึไม่รูเ้ท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ แล้วนี่เหรอ สิ่งที่มงึตอบแทนกู” 

หล่อนเริ่มบ่นรุ่นพี่ผู้มอีทิธพิล ก่อนลามไปถงึต้นสงักดั “ทุเรศ! เหน็แก่ตวั 

ไม่คดิถงึตอนที่กูท�าเงนิให้พวกมงึบ้างเลยนะ” 

มือเรียวเอื้อมไปกดเรียกลิฟต์อย่างกระแทกกระทั้น ทันใดนั้นก็คิด

อะไรบางอย่างออก 

ทุกอย่างดูแปลกๆ ตรงที่มนัเงยีบกรบิจนเกนิไป รวดเรว็เกนิไป เป็น

ไปได้อย่างไรที่ไม่มีข่าวหล่อนแม้แต่ข่าวเดียว ไม่ใช่แค่ข่าวเมื่อวานนี้ แต่

ราวกบัว่าโลกนี้ไม่เคยมดีาราที่ชื่อ ดาหลา นภาภทัร มาก่อน แล้วค�าพูดของ

คนบ้าท่าทางลกึลบักผ็ุดขึ้นในห้วงคดิ 

‘ถึงกระนั้นข้าก็จะให้พรเจ้า ดาหลา พรที่จะท�าให้เจ้าได้เรียนรู้อะไร

บางอย่าง...แต่มขี้อแม้ว่าเจ้าจะต้องไปขออโหสกิรรมคนที่เจ้าเคยพูดจาไม่ดี

ด้วยหรือท�าร้ายจนเขาผูกใจเจ็บ ร่วมกับการคิดดีพูดดี แต่ถ้าไม่ เจ้าจะ 

สูญเสยีทุกอย่างที่เจ้าเคยม ีจะไม่มใีครรู้จกั ดาหลา นภาภทัร อกีต่อไป!’

“บ้า เป็นไปไม่ได้” 

หล่อนส่ายหน้าให้ความคดิของตวัเอง เป็นจงัหวะเดยีวกบัที่ลฟิต์มา

ถงึจงึก้าวเข้าไป ระหว่างนั้นกใ็ช้ความคดิต่อเนื่องจนหวัแตกไปข้าง ต้องคดิ

ให้ออกว่าท�าไมทุกอย่างถึงเนียนและเงียบแบบนี้ แต่จนแล้วจนรอดก็หา 

เหตุผลไม่ได้ 

“งั้นเอาเรื่องธรรศก่อน...เป็นไปได้มั้ยว่า ธรรศก�าลงัเล่นละครหลอก

เรา เพราะที่ผ่านมาเขาชอบเตือนเราเรื่องค�าพูด เรื่องการแสดงออกเสมอ

เตอืนไม่ได้เลยเล่นละครแกล้งเสยีเลย...ใช่ ต้องใช่แน่ๆ” 

นางเอกสาวคดิเป็นตุเป็นตะ ก่อนจะควานหาโทรศพัท์แล้วโทร. หา 

ผู้จดัการส่วนตวัเพื่อปรกึษาว่าจะรบัมอืกบัละครฉากนี้อย่างไรดี

“พี่ส้ม...ช่วยขงิท”ี หล่อนกรอกเสยีงลงไปทนัททีี่อกีฝ่ายรบัสาย

“ขอโทษนะคะ นั่นใครพูดคะ”

“จรงิส ิขงิลมืไปได้ยงัไงว่าเขาต้องเตี๊ยมกบัพี่เหมอืนกนั...โอเค งั้นขงิ
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ไม่คุยกบัพี่แล้วกไ็ด้ แต่แหม พี่น่าจะส่งซกิบอกอะไรขงิซกัหน่อยนะ...”

“ขอโทษค่ะ คุณโทร. ผดิหรอืเปล่าคะ” 

ปลายสายเอ่ยแทรก ดาหลาจงึหวัเราะอย่างขบขนั 

“โอเคๆ คงโทร. ผดิมั้งคะ งั้นแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวจะกลบัไปจี้ปาปี๊

ให้หลุดบทให้ได้เลย” หล่อนกดตดัสาย รอให้ลฟิต์เคลื่อนไปจนถงึชั้นหนึ่ง

ก่อนแล้วค่อยกลบัขึ้นไปหาคนรกัอกีครั้ง 

เมื่อถงึชั้นหนึ่ง ประตูลฟิต์กเ็ปิด ผู้ชายคนหนึ่งก้าวเข้ามา 

“ชั้นไหนอะคุณ” หล่อนถามชายคนนั้นโดยไม่ได้หนัไปมอง มอืกก็ด

หมายเลขชั้นที่ธรรศอาศยัอยู่

“ชั้นนั้นแหละ” คนที่ถอยไปยนืชดิมุมด้านหนึ่งตอบกลบัมาสั้นๆ

ดาหลาสะดุดใจด้วยน�้าเสียงนั้นคุ้นหู แต่เลือกที่จะไม่หันไปมอง  

ตอนนี้หล่อนจ�าเป็นต้องใช้สมองคดิหาวธิที�าให้ธรรศหลุดบทให้ได้

‘ปาปี๊นี่เล่นละครเก่งไม่เบาแฮะ เดี๋ยวยุให้เป็นดาราแทนเป็นผู้ผลิต

รายการเลย’ หล่อนนกึอย่างครึ้มอกครึ้มใจ 

“หึๆ ”

หล่อนได้ยนิเสยีงหวัเราะเยาะจากผู้ร่วมลฟิต์ จงึขมวดคิ้วแต่กย็งัไม่

หนัไปมองอยู่ด ีเนื่องจากคดิว่าเขาก�าลงัคุยโทรศพัท์อยู่ เสยีงหวัเราะนั่นคง

มใีห้คนปลายสายของเขานั่นละ 

ทนัใดนั้นเอง จู่ๆ ไฟในลฟิต์กต็ดิๆ ดบัๆ ก่อนจะได้ยนิเสยีงดงักงึ! 

แล้วลิฟต์ก็หยุดนิ่งไฟดับพึ่บ พัดลมหยุดท�างานดาหลาอุทานออกมาด้วย

ความตกใจ ก่อนหนัไปมองผู้ร่วมชะตากรรมซึ่งท�าให้หล่อนตกใจยิ่งกว่า

คนบ้าลกึลบัคนนั้นนั่นเอง!

“นาย!”

“ตามปกตแิล้ว ผู้ที่โดนค�าสาป เอ๊ย! ได้รบัพรต้องเรยีกหาข้าเพื่อรบั

ฟังภารกจิ แต่ในกรณขีองเจ้า เวลาข้าเหลอืน้อย จงึต้องมาหาเจ้าเอง” เสยีง

ทุ้มกงัวานดงัขึ้น ตามองหล่อนนิ่ง “ถามค�าถามได้”
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“นี่มนัใช่เวลาบ้าหรอืเปล่า อ้อ คนบ้านี่หว่า จะรู้ประสาอะไรวะ” ค่อน

เขาเสร็จ หล่อนก็หันไปกดปุ่มฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ 

ด้านนอก

“ไม่มปีระโยชน์หรอก เพราะไม่มใีครได้ยนิ” เสยีงทุ้มนั้นดงัขึ้นอกี

“หมายความว่าไง” หล่อนหันขวับไปถามอย่างไม่เข้าใจ พลางลอบ

สังเกตสีหน้าท่าทางของเขาด้วยว่ามีท่าทีคุกคามหรือเปล่า แต่ไม่พบอะไร

นอกจากความเบื่อหน่ายเลก็ๆ ในท่าทดีูมอี�านาจนั้น

“เพราะข้าเป็นคนท�าให้มันหยุดเองน่ะสิ” เขายกมือกอดอกและ

เอนกายพงิผนงั 

“อ๋อ นี่ฝีมอืนายเหรอ ท�าแบบนี้ต้องการอะไร” ดาราสาวตะคอกแล้ว

หนัไปกดปุม่ฉกุเฉนิอกีครั้ง แต่ภายนอกยงัเงยีบ ไม่มสีญัญาณเตอืนว่ามคีน

ได้ยนิ

“ต้องการให้เจ้าได้รบับทเรยีนจากค�าพูดพล่อยๆ และการกระท�าสุด

แย่ของเจ้าไงล่ะ”

“ให้บทเรยีนฉนัเหรอ งั้นแสดงว่าสิ่งที่ฉนัเจอตลอดเช้านี้เป็นฝีมอืคุณ

งั้นส ิตกลงคุณเป็นใครกนัแน่ ลูกหลานใคร ท�าไมถงึมอีทิธพิลสั่งทุกคนได้

ขนาดนี้” น�้าเสยีงหล่อนตื่นเต้น แววตาที่มองคนตรงหน้าดขีึ้นกว่าเดมิมาก 

ตอนแรกนกึวา่เป็นตวัประกอบผูอ้ยากตะกายดาว ตอนเยน็นกึวา่เป็นคนบ้า 

แต่ตอนนี้เหมอืนเขาจะดูดกีว่านั้น ดูดกีว่ามากๆ ด้วย สรรพนามเรยีกขาน

เขาจงึเปลี่ยนตาม

“บอกแล้วไงว่าเป็นเทวดาประจ�าตวัเจ้า ชื่อวายุ” เขาท�าหน้าเบื่อและ

เซง็ที่หล่อนไม่ยอมเชื่อเสยีที

“นี่มนัหน้าสิ่วหน้าขวานนะ ยงัจะพูดเล่นอกี มาคุยกนัดีๆ  ดกีว่าว่า 

ที่ท�าทั้งหมดเนี่ย ต้องการอะไรกนัแน่”

ชายหนุ่มดดีนิ้วหนึ่งครั้ง ไฟที่ดบัอยู่สว่างโดยพลนั ลฟิต์เคลื่อนตวั

ปกติ เขาดีดอีกครั้ง คราวนี้ทั้งไฟทั้งลิฟต์พร้อมใจกันดับท�าเอาดาหลาอ้า
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ปากค้าง 

“มายา...”

“เทวดา” เขาเอ่ยขัด มองหล่อนอย่างร�าคาญ “ความจริงมีฤทธิ์

มากกว่านี้มาก แต่เจ้าไม่เคยท�าบุญแผ่ส่วนกุศลให้ข้า พลังของข้าถดถอย 

เลยแสดงได้ประมาณนี้...เอาละ ทนีี้จะเชื่อข้าได้หรอืยงั”

“เทวดาเนี่ยนะ...ท�าไมไม่ใส่เสื้อครุยผ้าบางๆ ชฎาไปไหน ท�าไมหัว

รองเท้าไม่งอน” ดาหลาพูดเหมือนละเมอ กวาดตามองร่างสะโอดสะองที่

สวมชุดเดยีวกบัเมื่อวานขึ้นลงมากกว่าสามรอบ

“นั่นมนัพระภมูเิจ้าที่!” เขาตอบกลบัมาทนัท ี“แต่พอเถอะ นี่ไม่ใช่เวลา

คุยเรื่องพสัตราภรณ์ของข้า เรามาดูดกีว่าว่าเจ้าต้องท�าอะไรบ้าง”

“ทั้งเรื่องถูกนกัข่าวแบน ช่องไม่สนใจ ธรรศจ�าฉนัไม่ได้ เป็นฝีมอืคุณ

ทั้งหมดเหรอ” หล่อนถามย�้าอกีครั้ง

“อ้าว...ยายคนนี้เป็นโรคย�้าคิดย�้าท�าหรืออย่างไร ก็บอกว่าใช่ไงเล่า” 

เขาเริ่มมอีารมณ์ขึ้นมาบ้างแล้ว 

ดาหลายังท�าหน้าไม่อยากเชื่อ หล่อนมองว่าเขาเป็นคนบ้า เป็นคน

เพี้ยน แต่ยามนี้อาจเป็นหล่อนที่เสียใจจนเพี้ยนเลยสร้างเทวดาขึ้นใน

จนิตนาการ มนัจะเป็นไปได้อย่างไร จู่ๆ เทวดาจากสวรรค์กม็ายนือยู่ตรง

หน้า เทวดาซึ่งหล่อนไม่เคยเชื่อว่ามดี้วยซ�้า

‘มอีะไรเหลอืเชื่อกว่านี้อกีไหม!’

“ให้เวลาอกีห้าวนิาท ี ถ้าไม่ถามกห็มดสทิธิ์ถามแล้ว จงอยู่กบัการไร้

ตัวตนให้สบายใจ” จบค�าพูดนั้นก็ปรากฏสายลมพัดวนภายในลิฟต์ เย็น 

เยือกจนหล่อนสะท้าน ก่อนที่ร่างสะโอดสะองจะค่อยๆ โปร่งแสงต่อหน้า

ต่อตา

“เฮ้ย! ของจรงินี่หว่า” ดาหลาอุทานด้วยความตื่นเต้น “เดี๋ยว! อย่า

เพิ่งไป ถามค่ะถาม แล้วฉนัต้องท�ายงัไงทกุอย่างถงึจะกลบัมาเหมอืนเดมิคะ” 

ถงึไม่อยากเชื่อแต่หล่อนกต็้องเชื่อแล้ว 
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“เฮ้อ...กว่าจะเชื่อกว่าจะถามได้ ลุ้นจนมูลแทบเลด็” ท่านวายุบ่นอุบ

ก่อนท�าร่างให้เป็นปกต ิแล้วหยบิสมดุเล่มหนึ่งออกจากกระเป๋าเสื้อมายื่นให้

หล่อน “รายชื่อคนที่เจ้าเคยใช้ค�าพูดท�าร้ายเขา”

ดาหลาเอื้อมมอืไปหยบิมาเปิดด ูแล้วต้องเบกิตากว้างเมื่อเหน็ว่าเฉพาะ

หน้าแรกกม็รีายชื่อเตม็หน้ากระดาษ โดยทุกชื่อมรีายละเอยีดระบุว่าหล่อน

พูดกบัคนเหล่านั้นว่าอย่างไรบ้าง หน้าสองหน้าสามกเ็ตม็เหมอืนกนั โดยห้า

รายชื่อล่าสุดคอื รสิา เดก็ยกน�้าที่ชื่อเปรี้ยวหรอืปรศัน ีนกัข่าว เดหล ีและ

ธรรศ

“โอ๊ย เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย แล้วธรรศนี่ไปพูดไม่ดีใส่เมื่อไหร่  

กแ็ค่น้อยใจเลก็ๆ น้อยๆ ตามประสาคนรกักนัเองนะ”

“อย่างไรเสยีกถ็อืเป็นวจกีรรมที่เจ้าต้องรบัผดิชอบอยู่ด ีอกีอย่างเจ้า

ลมืแล้วร ึว่าท้าเลกิกบัเขา ข้ากท็�าตามที่เจ้าต้องการแล้วนี่ไง” 

“ฉนัประชด! อย่างว่าแหละ เป็นเทวดาไม่รูจ้กันสิยัคนเลยสาปมั่วซั่ว” 

หล่อนอดต่อว่าไม่ได้

ทนัใดนั้นปากกาด้ามหนึ่งกป็รากฏในมอืเทวดาหนุ่ม แล้วท่านกก้็มลง

เขยีนยุกยกิต่อจากชื่อธรรศ เดอืดร้อนดาหลาต้องรบีตะครุบปากกาเอาไว้

“พูดเล่นค่า ไม่ได้คดิอย่างนั้นจรงิๆ ซกัหน่อย แค่นี้กเ็ยอะจนฉนัรบั

กรรมไม่ทนัแล้ว” 

“นี่เฉพาะคนที่เจ้าปากเสยีใส่เขาตรงๆ ไม่นบัคนที่เจ้าด่าผ่านโซเชยีล

เนต็เวริ์กนะ” 

“จดไว้ทกุคนเลยหรอืไงคะ ว่านดิด่าหน่อยกจ็ดเหรอเนี่ย” หล่อนถาม

เสียงอ่อย กวาดตามองรายชื่อเหล่านั้นผ่านๆ ก็เหน็ว่าบางคนที่โดนหล่อน

ด่าหรอืต�าหนเิป็นแค่กรณเีลก็ๆ เท่านั้น 

“ทุกเมด็” 

“ปล่อยผ่านบ้างกไ็ม่ได้ บนสวรรค์ไม่มคี�าว่าผ่อนปรนหรอืคะ” ดารา

สาวท�าหน้ามุ่ย
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“โอ๊ะ ท�าเป็นถาม ทเีจ้าเล่า โกรธทุกคนที่ท�าให้เจ้าไม่พอใจ โกรธเกนิ

กว่าเหตุ ด่าเขาเกนิกว่าความผดิ” 

“สรุปว่าฉันต้องท�ายังไงคะ” หล่อนตัดบทก่อนที่เทวดาจะร่ายความ

ผดิของหล่อนออกมาประจาน 

ท่านวายุดงึสมุดคนืแล้วใช้ปากกาขดีเส้นใต้รายชื่อเหล่านั้น ก่อนเงย

หน้าบอก

“เอาเฉพาะคนที่โกรธเจ้ามากกแ็ล้วกนั ซึ่งจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วน

แรกคอืคนที่ผูกใจเจบ็ คดิว่าชาตนิี้ยงัไงกจ็ะต้องเอาคนืเจ้าให้ได้ ส่วนที่สอง

คอืคนที่ชวีติพลกิไปในทางร้าย...คนแรก มนนี่ มนสชิา คนนี้มเีรื่องทะเลาะ

กบัเจ้าตอนไปถ่ายแบบด้วยกนัที่หวัหนิ”

พอเทวดาพูด หล่อนกน็กึถงึเหตุการณ์นั้น

“แต่เคสนั้นยายมนนี่เป็นคนผดิ” ดาหลาจ�าได้ว่า ครั้งนั้นนางแบบที่

ชื่อมนสชิาพยายามจะขอเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สวมถ่ายแบบกบัหล่อน ด้วยเหตุว่า

ชุดของเจ้าหล่อนไม่สวย

“เขาผดิ แต่เขากข็อโทษเจ้าแล้ว แต่เจ้ายงัไม่วายเหนบ็แนมจกิกดัเขา 

แล้วยงัประจานเขาให้ได้รบัความอบัอาย กลายเป็นข่าวใหญ่โต เขากลายเป็น

คนเรื่องเยอะเรื่องมาก ทั้งที่เจ้ากเ็หน็ว่าชุดนั้นไม่เหมาะกบัเขาจรงิๆ!” ท่าน

วายุต�าหนดิงัลั่น 

ดาหลาสะดุ้ง หุบปากแล้วหนัหน้าไปทางอื่น 

“แล้วฉนัต้องท�ายงัไงคะ” 

“ไปพูดดีๆ  เพราะๆ พร้อมกบับบีนวดปรนนบิตัพิดัวเีขา” 

“ฮะ อะไรนะ! เกินไปหรือเปล่า!” หล่อนกรีดเสียง ตาพองโตด้วย

ความไม่พอใจ “ไอ้พูดดีๆ  เพราะๆ นั่นพอท�าได้นะ แต่ปรนนบิตัพิดัวเีนี่ย 

เป็นทาสเลยนะคะนั่น”

“กเ็หมอืนกบัที่เขาเป็นทาสอารมณ์ของเจ้าไงล่ะ” ท่านวายทุ�าเสยีงสะใจ

จนดาหลาสะอกึ
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“แหม...ดูท่านไม่ค่อยพอใจกับการลงโทษฉันเท่าไหร่นะคะ” หล่อน

ประชดเสยีงสูงแล้วถามต่อ “แค่นี้เหรอคะ”

“ของมนสชิาแค่นี้ แต่รายอื่นข้าจะบอกวนัหลงั อ้อ จงตระหนกัเสมอ

ว่าการพูดกับเจ้ากรรมนายเวรของเจ้าแต่ละครั้งต้องไตร่ตรองว่าสิ่งนั้นควร

พูดหรอืไม่ควร พูดไปแล้วคนฟังเขาจะเสยีใจ เจบ็ใจหรอืไม่ ต้อง...”

“โอ๊ย...ต้องนั่งแคร์ทุกคนแบบนี้ก็ตายพอดีสิ ค�าสาปบ้าอะไร...เอ๊ย 

เดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งไป!” ตอนท้ายหล่อนร้องลั่นเมื่อเห็นว่าร่างนั้นค่อยๆ 

โปร่งแสง “ท่านสาปแบบนี้ เท่ากบัท�าให้ฉนัเป็นคนตอแหลน่ะสคิะ ต้องพูด

ดีๆ  ทั้งที่ไม่ได้คดิแบบนั้นงั้นเหรอคะ”

“คนโง่กโ็ง่อยู่นั่นเอง” เทวดาเอ่ยอย่างระอา “พูดขนาดนี้แล้วยงัไม่รู้

อกีเรอะว่าต้องท�ายงัไง”

“กต็้องพูดแต่เรื่องดีๆ  แม้จะไม่ใช่เรื่องจรงิน่ะสคิะ”

“เจ้าต้องปรับตั้งแต่ทัศนคติของเจ้าต่างหากล่ะ ตรองดูสิว่าทุกวันนี้

เจ้าคดิดหีรอืเปล่า หรอืแค่คดิตามจติอนัยดึตดิในตวัตน นกึวา่ตนสงูสง่กวา่

คนอื่น”

“ก็ฉันสูงส่งกว่าคนอื่นจริงนี่ ท่านก็เห็น” หล่อนเชิดหน้าด้วยความ 

ภาคภูมใิจในชื่อเสยีงของตน 

“เอาเงนิวดัอาจจะสงูกว่า แต่คณุธรรมเจ้าต�่าเตี้ยนกั...แต่เอาเถอะ พดู

ตอนนี้เจ้ากไ็ม่เข้าใจจนกว่าจะถงึวนันั้น” 

หล่อนเงยีบไปครู่หนึ่งอย่างใช้ความคดิ 

“ท่านแน่ใจนะคะว่าฉันจะได้ทุกอย่างกลับคืนมา รวมทั้งธรรศด้วย” 

ดาราสาวถามด้วยความไม่แน่ใจ เหน็เทวดาแล้วหวั่นใจจรงิๆ!

“โอ้ ข้าลมืเรื่องเจ้าธรรศไปซะสนทิเลย” เทวดาท�าตาโตอย่างเพิ่งนกึ

ขึ้นได้ ท�าเอาหล่อนกลอกตาไปมาด้วยความเหนื่อยใจ

“นั่นไง จะรอดมั้ยเนี่ย ชวีติฉนั”

“เรื่องเจ้าธรรศเนี่ย ขอบอกเลยว่ายากกว่าการพยายามคดิดพีดูดเีสยี
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อกี...นั่นกค็อื เจ้าต้องท�าให้ธรรศรกัเจ้า ถ้าเจ้าคดิดพีดูดจีนตดิเป็นนสิยับวก

กบัเจ้าธรรศเอ่ยค�าว่ารกัเจ้าเมื่อไหร่ เมื่อนั้น ดาหลา นภาภทัร จะกลบัมา

เป็นนางพญาของวงการเหมอืนเดมิ”

“ของง่ายๆ พื้นๆ” หล่อนยกัไหล่อย่างมั่นใจในตวัเอง ดูแล้วไม่เหลอื

บ่ากว่าแรงสกัอย่างเดยีว

เทวดาประจ�าตวัไม่เอ่ยอะไรนอกจากหวัเราะหึๆ  อย่างมเีลศนยัแล้ว

ก็หายตัวไป ลิฟต์กลับมาเป็นปกติทุกอย่าง แต่ก่อนที่หล่อนจะขยับตัวไป 

กดหมายเลขชั้น ท่านกป็รากฏตวัอกีครั้งอย่างกะทนัหนั ท�าเอาหล่อนสะดุ้ง

โหยงและเผลอส่งค้อนไปให้อกีหน 

“ข้าลมือกีสองเรื่อง”

“ยงัมอีกีเหรอคะ โอ๊ย...แบบนี้สาปให้ฉนัตายไปเลยไม่ดกีว่าเหรอคะ 

ท�าไมมนัเยอะอย่างงี้เล่า” ดาหลาจะร้องไห้ออกมาให้ได้

“เจ้าอย่าลมืท�าบุญอุทศิส่วนกุศลให้ข้าบ่อยๆ ทุกวนัได้ยิ่งด ีทดแทน

ที่เพกิเฉยมานาน”

“เพิ่งเคยเหน็นี่แหละ เทวดาทวงบุญทวงกุศล...แล้วอกีเรื่องล่ะคะ”

“ทั้งหมดนั้น เจ้ามเีวลาแค่สามเดอืน”



๔

ดาหลารวบผมตึง สวมชุดเข้ารูปสีด�าดูทะมัดทะแมงเดินมาตาม
ทางเดนิภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง สหีน้าหล่อนเตม็ไปด้วยความคบัข้องใจ 

“จะบีบนวดยายนั่น ท�าไมต้องแต่งชุดอย่างกับเป็นนินจาด้วยเนี่ย” 

หล่อนบ่นอุบ ซึ่งคนที่ให้หล่อนแต่งตวัแบบนี้กค็อืเทวดานั่นแหละ และท่าน

กบ็อกว่าค�่านี้ มนสชิาจะมาที่โรงแรมแห่งนี้ 

“ห้อง ๕๑๑” หล่อนทวนหมายเลขห้องพลางมองหาไปด้วย ครั้นเหน็

กร็บีรี่เข้าไปเตรยีมเคาะประตูห้อง แต่กต็้องลดมอืลงเสยีก่อน เพราะยงันกึ

ไม่ออกว่าจะเริ่มต้นคุยกบัฝ่ายนั้นอย่างไรด ี

“ขอโทษนะจ๊ะมนนี่ ฉนัเสยีใจกบัเรื่องที่เกดิขึ้นมากๆ เลยนะจ๊ะ มา...

เดี๋ยวฉันนวดให้เธอนะจ๊ะ เฮอะ โคตรตอแหลเลย” ดาหลาลองพูดแล้ว

วจิารณ์ตวัเอง จากนั้นกก็ระแอมครั้งหนึ่ง แล้วลองพดูด้วยน�้าเสยีงแบบใหม่

ซึ่งต�่ากวา่เมื่อครู ่“ขอโทษนะมนนี่ ฉนัเสยีใจกบัเรื่องระหวา่งเราสองคนนะ...

เฮ้อ อย่างกบัครูหวัโบราณแถมขึ้นคานด้วย”

ดาราสาวนบัหนึ่งถงึสามเพื่อเรยีกก�าลงัใจ แล้วจงึยกมอืหมายจะเคาะ
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ประตูอกีครั้ง แต่กต็้องชะงกักบัเสยีงที่ได้ยนิจากข้างในเสยีก่อน

“ว้าย อะไรกนัเนี่ย...” เสยีงหวดีร้องด้วยความตกใจของมนสชิา 

“สวสัดจี้ะ หนูมนนี่ ในที่สุดเรากไ็ด้เจอกนัอกีครั้ง” เสยีงห้าวๆ ของ

ผู้ชายคนหนึ่งตอบกลบัมา

ดาหลาเงี่ยหูฟังและวเิคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชดิ

“แก! แกนั่นเอง นี่แกท�าอะไรฉนั แล้วฉนัมาอยูท่ี่นี่ได้ยงัไง” นางแบบ

สาวถามด้วยน�้าเสียงลนลานระคนหวาดกลัวพร้อมกับเสียงเคลื่อนไหว

ร่างกายบนเตยีง 

“ไม่มอีะไรที่เสี่ยอยากได้แล้วไม่ได้ มามะ ขอเสี่ยหอมให้ชื่นใจทนีะ

จ๊ะ” น�้าเสยีงนั้นหื่นกระหายชนดิที่คนที่แอบฟังอยู่ข้างนอกยงัขนลุก

ดาหลาเบิกตาโพลง นี่ไม่ใช่การถ่ายละคร แต่มนสิชาก�าลังจะถูก

ข่มขนื!

“อย่านะ! ช่วยด้วยค่ะ ช่วยด้วย!”

“เอาไงดีๆ  แล้วท�าไมท่านวายุไม่บอกก่อนเนี่ย เอาไงๆ” ดาหลาถาม

ตวัเองอย่างตื่นเต้นที่หน้าประตู และมอืกไ็วเท่าความคดิ หล่อนเคาะประตู

ทนัท ี

“ใคร?” ฝ่ายชายร้องถามด้วยน�้าเสยีงไม่สบอารมณ์ 

“เอ่อ...พี่เขาให้หนูมาหาเสี่ยค่ะ เสี่ยขา”

หล่อนตดัสนิใจตอบไปอย่างนั้น เพราะจะอ้างเป็นรูมเซอร์วซิเหมอืน

ละครที่เคยเล่นกก็ลวัว่า ถ้าผูช้ายคนนั้นมองตาแมวแล้วไม่เหน็รถเขน็อาหาร

จะยิ่งอันตรายต่อมนสิชาและหล่อนเอง จากนั้นก็เรียกหาท่านวายุอย่างเร่ง

ด่วน 

“ท่านวายุ ท่านต้องช่วยฉนันะคะ ฐานที่ท่านไม่ยอมบอกฉนัก่อนว่า

ต้องมาช่วยยายมนนี่แบบนี้” 

“ผดิห้องหรอืเปล่าหนู เสี่ยสั่งหนูมนนี่คนเดยีวนะ” ผู้ชายในห้องร้อง

ถามด้วยยงัแคลงใจ



ส ลิ ล า  l  41

“เป็นบริการพิเศษจากพี่เขาที่เสี่ยเป็นลูกค้าชั้นดีค่ะเสี่ย รับรองว่า

ถงึใจ ไม่มคี่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะ” พูดเสรจ็หล่อนกก็ระซบิเรยีกเทวดาประจ�าตวั

อกีครั้ง “ท่านวายุ ได้ยนิฉนัหรอืเปล่าคะ” 

ไม่มสีญัญาณตอบรบัจากเทวดาที่ท่านเรยีก!

ดาหลาเริ่มใจคอไม่ดี แต่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วเมื่อเสียงปลด

ลอ็กดงัขึ้น หล่อนยดืกายเตรยีมเผชญิหน้ากบัผู้ชายในห้อง 

ประตูเปิดออก หนุ่มใหญ่ร่างท้วมผวิขาวจดัปรากฏในสายตา เขายิ้ม

กว้างอย่างพงึพอใจเมื่อเหน็หล่อน หล่อนเองกย็ิ้มกว้างเหมอืนกนั เมื่อเหน็

ว่าฝ่ายนั้นสวมเสื้อคลุมของโรงแรมเตรยีมพร้อมปฏบิตักิามกจิ!

“เข้ามาก่อนสหินู”

“ค่ะ” ดาหลาค่อยๆ ก้าวเข้าไปอย่างระมดัระวงั ท�าให้ใครบางคนที่ 

ยนือยู่ไม่ห่างจากจุดนั้นได้ยนิทุกข้อความและมองตามด้วยความเสยีดาย 

ธรรศนั่นเอง!

เขามาคุยงานกับลูกค้าคนหนึ่งซึ่งพักอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้และเห็น

หล่อนตั้งแต่ที่ลอ็บบแีล้ว เขาตดัสนิใจแอบตามมาเพราะอยากรูว่้าหล่อนเป็น

ใครกนัแน่ 

ที่แท้ก็ผู้หญิงอย่างว่า! ที่ไปเคาะประตูห้องเขาแล้วตีขลุมว่าเขาเป็น 

คนรกัของหล่อน นี่เป็นหนึ่งในการท�างานของหล่อนสนิะ

ธรรศหมนุตวัเดนิออกจากตรงนั้นเงยีบๆ ด้วยความรู้สกึใจหายอย่าง

บอกไม่ถูก...

ทางด้านดาหลา เมื่อเข้ามาในห้องแล้ว หล่อนกส็่งยิ้มให้มนสชิาที่ยนื

อยู่มุมหนึ่งของห้องและมองหล่อนหน้าตาตื่น

“พี่ขงิ พี่มาได้ไงคะ”

“เฮ้ย! จ�าได้เหรอ” ดาหลาอทุานด้วยความตื่นตกใจ ไหนท่านวายบุอก

ว่าไม่มใีครจ�าหล่อนได้ไง และหล่อนกจ็�าได้นะว่าตอนนี้หน้าตาตวัเองเปลี่ยน

เป็นผู้หญงิหน้าตาเรยีบๆ ไม่ใช่ดาหลาผู้สวยชนดิหาตวัจบัยากคนนั้น 
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‘เฮอะ แล้วท่านกห็าญกล้าบอกว่านี่คอืการให้พร นี่มนัค�าสาปชดัๆ!’

“อะไรนะคะ” นางแบบสาวยิ่งแปลกใจมากกว่าเดมิ 

“กเ็จ้าต้องท�าให้เขาให้อภยั จะไม่ให้จ�าได้ได้ยงัไงเล่า”

น�้าเสยีงแฝงความร�าคาญของท่านวายุดงัขึ้นใกล้ๆ ดาหลารู้สกึใจชื้น

ขึ้นมาเป็นสบิกอง!

“ไม่มอีะไร...เรามาสนกุกนัก่อนดกีว่า” หล่อนว่าพลางเดนิยกัย้ายส่าย

สะโพกไปหามนสชิา จงใจยั่วหนุ่มใหญ่ที่ตอนนี้ยนือ้าปากค้างมองหล่อนตา

ไม่กะพรบิ ดาหลานกึขอบคุณท่านวายุที่ให้หล่อนแต่งชุดรดัรูปแบบนี้ 

“พี่...จะท�าอะไร” นางแบบสาวหน้าซดี ถอยกรูดกบัท่าทแีบบนั้นของ

ดาหลา “นี่...พี่เป็นเลสเบี้ยนเหรอ”

‘โอ๊ย...กค็ดิได้เนอะ!’

ดาหลาค้อนปะหลบัปะเหลอืก และไม่พูดอะไรนอกจากโน้มตวัไปกอด

ฝ่ายนั้นเอาไว้ แน่นอน กอดด้วยท่าทางที่ท�าให้คนที่มองอยู่เร้าใจแล้วกระซบิ

สั่งรวัเรว็

“มโีอกาสหนเีมื่อไหร่ให้หนทีนัท”ี จากนั้นหล่อนกห็นักลบัไปทางหนุ่ม

ใหญ่ ส่งยิ้มเย้ายวนให้เมื่อเหน็ท่านวายุยนือยู่ข้างๆ “จะทลีะคนหรอืพร้อม

กนัเลยดคีะ เสี่ย...”

“พร้อม พร้อมกนัเลย โอ๊ย หนูจ๋า เสี่ยทนไม่ไหวแล้ว แม่คุณเอ๊ย 

สวยถูกใจเสี่ยทั้งคู่เลย” เสี่ยหื่นกามตาลุกวาว ยื่นมอือ้วนป้อมสั่นระรกิมา

ข้างหน้าแล้วรี่เข้าหาสองสาว ตอนนั้นเองที่เทวดายื่นขาไปขัดจนร่างท้วม 

เสยีหลกัล้มลงบนพื้น ท่านวางเท้าลงบนหลงัหนาๆ นั่น

“วิ่ง มนนี่ วิ่ง!” ดาหลาที่ได้รบัสญัญาณจากท่านวายุตะโกนสั่ง แล้ว

ฉุดมอืนางแบบสาวให้วิ่งทนัที

“เรว็ๆ นะเว้ย พลงัข้าถดถอยลงเรื่อยๆ แล้ว” เทวดาร้องบอกเมื่อทั้ง

สองวิ่งผ่าน

ดาหลาเร่งฝีเท้าขึ้นอกีโดยเลอืกใช้บนัได เพราะกลวัว่าจะรอลฟิต์นาน
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แล้วเสี่ยนั่นจะตามทนั อกีอย่าง หล่อนมั่นใจว่าเขาคงไม่กล้าวิ่งลงบนัไดตาม

มาขณะสวมเสื้อคลุมที่ไม่มเีสื้อผ้าข้างในแน่ๆ

ไม่กี่นาทีต่อมา ทั้งคู่ก็ลงมาถึงลานจอดรถของโรงแรม ดาหลา
ปล่อยมอืฝ่ายนั้นแล้วสั่งอกีครั้ง

“ขึ้นรถฉนั”

“พี่มาช่วยมนได้ยังไง” นางแบบสาวถามอย่างงงๆ ร่างเพรียวระหง

โงนเงนท�าท่าจะล้มมลิ้มแหล่

“อย่าเพิ่งถาม ขึ้นรถก่อน...อ้าว เฮ้ย!” ตอนท้ายดาราสาวร้องลั่นเมื่อ

อกีฝ่ายล้มลงไปดื้อๆ “มาล้มอะไรตอนนี้ อกีนดิเดยีวกถ็งึรถแล้วเนี่ย” 

ถึงจะบ่น แต่นางพญาของวงการก็รีบประคองร่างนั้น ตอนนั้นเอง 

ที่มีเสียงฝีเท้าวิ่งเร็วๆ มาทางทั้งคู่ ดาหลาหันขวับไปมองแล้วก็ต้องเบิกตา 

กว้างเมื่อเหน็ชายฉกรรจ์สองคนก�าลงัเหลยีวหาใครบางคนไปด้วย 

จากประสบการณ์การเล่นละครมาเกือบยี่สิบเรื่อง...นั่นลูกน้องเสี่ย

บ้ากามอย่างไม่ต้องสงสยั!

ดาหลากัดฟันประคองกึ่งลากนางแบบสาวให้พ้นจากตรงนั้นก่อนที่

พวกนั้นจะเหน็เข้า 

“มาทางนี้ดกีว่า” เสยีงห้าวทุม้คุน้หดูงัขึ้นใกล้ๆ ก่อนที่แขนแขง็แรงจะ

ดงึมนสชิาไปอุ้มเสยีเอง 

“ปาปี๊!” ดาหลาอุทานด้วยความตื่นเต้นดใีจระคนแปลกใจ “นี่คุณ...”

“อย่าเพิ่งถาม ตามผมมา” เขากระซิบแล้วเดินน�าหล่อนไปทางด้าน

หนึ่ง

“เฮ้ย นั่นใช่หรอืเปล่าวะ” หนึ่งในสองคนหนัมาเหน็ จากนั้นกพ็ร้อมใจ

กนัวิ่งตรงมาที่พวกหล่อน

“ปาป๊ีรบีพามนนี่ไปหลบทางอื่นก่อนนะ ทางนี้มี้รบัมอืเอง” หล่อนบอก

เขาขณะหยุดเดนิ
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“คุณจะท�าอะไร อย่าเสี่ยงนะ” ธรรศหนัมาห้ามเสยีงดุ หน้าตาเตม็ไป

ด้วยความเป็นห่วง ซึ่งดาหลาดใีจยิ่งนกัที่ได้เหน็มนั แต่ตอนนี้ไม่มเีวลาซึ้ง!

“มี้มผีูช่้วย คณุรบีไปเถอะ” หญงิสาวว่าพลางดงึยางมดัผมออกปล่อย

ผมยาวสลวยสีน�้าตาลอ่อนให้กระจายเต็มแผ่นหลัง ธรรศมองหล่อนอย่าง

ไม่เข้าใจ ก่อนตดัสนิใจท�าตามที่หล่อนบอก 

ดาหลาท�าทเีป็นเดนิไปขึ้นรถของตน เป็นจงัหวะเดยีวกบัที่ชายทั้งสอง

มาถงึ 

“เอ๊ะ!” หนึ่งในนั้นเขม้นมองหล่อนอย่างพจิารณา “ใช่หรอืเปล่าวะ”

“นายบอกว่าคนที่มาช่วยคุณมนนี่มัดผม แต่นี่ไม่ได้มัด” อีกคนว่า 

“คงไม่ใช่หรอกมั้ง” 

ดาหลาเดนิจากมาพร้อมลอบยิ้มพอใจที่แผนการปล่อยผมของหล่อน

ส�าเร็จ ส่วนหนึ่งอาจเพราะสองคนนี้ไม่รู้ว่าคนที่ไปช่วยมนสิชาหน้าตาเป็น

อย่างไร 

“เดี๋ยวคุณ...” คนหนึ่งเรยีกหล่อนเอาไว้ 

ดาราสาวชะงกัเท้า ใจกล็ุ้นเตม็ที่ว่าพวกเขาจะว่าอย่างไร 

“เมื่อกี้เหน็ผู้หญงิสองคนวิ่งมาทางนี้หรอืเปล่า” 

หล่อนท�าท่าคดิเลก็น้อยจงึค่อยตอบ 

“ผู้หญงิสองคน? เอ...ที่คนหนึ่งเป็นนางแบบหรอืเปล่า”

“ใช่ๆ” พวกเขาพยกัหน้าแล้วสบตากนั

“เมื่อกี้เหน็ที่ลอ็บบนีะ” ตอบแล้วหล่อนกร็บีก้าวขึ้นรถและลอ็กประตู

ให้เรียบร้อย ก่อนจะสตาร์ตเครื่องท�าทีว่าจะขับรถออกไป ตามองชาย 

ฉกรรจ์ทั้งสองเดินย้อนกลับไปทางบันไดที่เชื่อมระหว่างลานจอดกับล็อบบ ี

ครั้นพวกเขาขึ้นบันได หล่อนก็โทร. หาชายคนรักทันที แต่ปรากฏว่า 

หมายเลขดงักล่าวปิดบรกิารไปแล้ว!

ก๊อกๆ

ทันใดนั้นเสียงเคาะกระจกก็ดังขึ้น ดาหลาสะดุ้งโหยง ก่อนถอน
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หายใจโล่งอกเมื่อเหน็ว่าเป็นธรรศ หล่อนรบีกดเลื่อนกระจกลง

“มนนี่อยู่ในรถผม คุณไม่ต้องเป็นห่วง เดี๋ยวผมไปส่งเขาที่บ้านเอง” 

ธรรศพูดขึ้นก่อน “คอืผมจะรอให้เขารู้สกึตวัก่อนน่ะ แล้วค่อยพาไปส่ง”

“ไม่ได้หรอกค่ะ มี้มเีรื่องต้องคุยกบัยายนั่น เดี๋ยวมี้ไปส่งเขาเอง แต่

ขืนย้ายมาที่รถมี้ตอนนี้คนของไอ้เสี่ยนั่นได้ย้อนกลับมาทันแน่...เอางี้ ปาปี๊

ขบัรถตามมี้มา”

“ถ้าจะให้ผมท�าตามที่คุณบอก กรุณาอย่าเรยีกผมด้วยค�าชวนขนลุก

แบบนั้น!” เขายื่นหน้ามาสั่งเสยีงลอดไรฟัน แล้วเดนิกลบัไปที่รถของตวัเอง

ซึ่งจอดถัดจากรถดาหลาสามคัน เขาจึงเห็นเหตุการณ์ตอนที่หล่อนจูงมือ 

มนสชิาวิ่งลงมาและเข้าไปช่วยเหลอืทนัในที่สุด

ครึ่งชั่วโมงต่อมา รถสองคันก็แล่นมาจอดต่อท้ายกันที่หน้าบ้าน 
ชั้นเดยีวขนาดกะทดัรดัของมนสชิา ดาหลาวิ่งลงไปกดออด ขณะที่ธรรศรบี 

อุ้มเจ้าของบ้านซึ่งยงัไม่ได้สตลิงมา

คนที่มาเปิดประตเูป็นหญงิชราท่าทางใจดแีต่ตอนนี้สหีน้าเตม็ไปด้วย

ความกงัวล ยายของมนสชิาเหน็ผู้ชายอุ้มหลานสาวกย็ิ่งหน้าตาตื่น

“เกิดอะไรขึ้นคะคุณ ยายมนเป็นอะไรคะ” นางถามเสียงสั่นขณะ

กุลกีุจอเปิดประตูรั้ว

“เข้าบ้านก่อนดกีว่าครบัยาย” ธรรศเป็นคนตอบ เมื่อเหน็ว่าหญงิสาว

ที่จนป่านนี้กด็ูแปลกในสายตาเขาเอาแต่เงยีบ หน้าตงึ คอตั้ง 

หญิงชราสาวเท้าเร็วเกินวัยไปเปิดประตูบ้านให้เขา แล้วชี้ไปที่โซฟา

ยาว

“หาผ้าชุบน�้ามาเช็ดตัวหน่อยดีกว่าครับ” ธรรศบอกหลังจากวางร่าง

ผอมเพรยีวบนโซฟาเรยีบร้อยแล้ว หญงิชราท�าท่าจะท�าตาม แต่ดาหลาร้อง

ห้าม 

“เดี๋ยวหนูท�าเองค่ะ ผ้าอยู่ตรงไหนคะยาย” 
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“หลงับ้านค่ะ” นางตอบ 

นางเอกสาวไม่รอช้า ท�าตามค�าบอกทันที แต่การจะออกไปยังหลัง

บ้านต้องผ่านครวั ดาหลากลอกตาครู่หนึ่งกเ็ดนิเข้าไปในนั้น หยบิผ้าขี้ริ้วที่

วางอยู่บนเคาน์เตอร์ขึ้นมาดมกลิ่นแล้วยิ้มเจ้าเล่ห์

“ยานอนหลบัท�าให้อ่อนเพลยี เพิ่มชวีติชวีาด้วยพรกิ หอม กระเทยีม

ก็แล้วกันนะ” หล่อนค�ารามก่อนก้าวไปเปิดก๊อกน�้า เอาผ้าจุ่มน�้านิดหน่อย 

พอให้เปียก แล้วจึงเดินยิ้มกริ่มกลับไปที่ห้องรับแขก หล่อนกระแอมครั้ง

หนึ่งและเอ่ยกบัชายคนรกั “หมดหน้าที่คณุแล้วค่ะ ปา...เอ่อ ธรรศ เชญิกลบั

ได้ ขอบคุณมากที่ช่วยเราสองคน”

เขาจะต้องไม่เห็นมุมร้ายของหล่อน จะได้เห็นแต่มุมนางฟ้าที่ช่วย

เหลอืผู้หญงิด้วยกนั!

ธรรศลงัเล ด้วยอยากรู้ว่ามนสชิารู้จกัดาหลาหรอืเปล่า ที่ตามไปช่วย

เพราะรู้จกักนัหรอืแค่บงัเอญิไป ‘ท�างาน’ ถ้าหล่อนรู้จกั เขาจะได้ถามข้อมูล

เพื่อเตรยีมพร้อมรบัมอืกบัดาหลา ค่อนข้างแน่ใจทเีดยีวว่าหญงิสาวไม่ยอม

หยุดเรื่องเขาแค่นี้แน่

“มี้จะเชด็ตวัมนนี่ค่ะ เชด็ทั้งตวัเลยนะคะ” ดาหลาเอ่ยขึ้นอกีเมื่อเหน็

เขาไม่ยอมขยบัตวั 

คราวนี้ได้ผล ชายหนุ่มยกมอืไหว้ลาเจ้าของบ้านแล้วเดนิออกไป 

ดาหลาหนัมาทางร่างที่อยูบ่นโซฟา ยิ้มอย่างมุง่มาดแล้วโปะผ้าสกปรก

นั้นลงบนหน้าของนางแบบสาวทนัท ีอกีมอืหนึ่งกบ็บีๆ นวดๆ เบาๆ

“ตื่นส ิมนนี่” หล่อนเอ่ยยิ้มๆ ความสะใจแล่นทั่วร่าง ช่วยไม่ได้ ธรรศ 

อยากท�าท่าเป็นห่วงเป็นใยเจ้าหล่อนมากท�าไม 

แพขนตาปลอมของนางแบบสาวกะพรบิถี่ๆ  ก่อนลมืขึ้นเตม็ตา แล้ว

กล็ุกพรวดด้วยท่าทางหวาดกลวั

“มน...” 

เสยีงแหบของหญงิชราดงัขึ้น ก่อนที่ร่างผอมจะทรุดนั่งใกล้โซฟา คน
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เป็นหลานผวาไปกอดแน่นทนัท ี

“ยาย...” มนสชิาเรยีกยายเสยีงเครอื ร่างสั่นน้อยๆ ด้วยความหวาด

กลวั

“เกดิอะไรขึ้นน่ะลูก ท�าไมเป็นอย่างนี้” 

มนสชิาผละออกจากยายแล้วเอ่ย

“มนจ�าได้ว่า พอถ่ายแบบเสรจ็กน็ั่งรถมากบัพี่ที่กองถ่าย แต่หลบัไป

ตอนไหนไม่รู้...รู้อีกทีก็อยู่ในห้องกับไอ้เสี่ยบ้านั่นแล้ว” หล่อนท�าท่าขนลุก

ขนพอง

“โดนวางยาอะด”ิ ดาหลาเป็นคนตอบ “ไอ้คนที่เธอนั่งไปด้วยคงเป็น

พวกหาเดก็ให้เสี่ย”

ได้ยนิประโยคนั้น มนสชิากร้็องไห้ด้วยความผดิหวงัสดุแสน ก่อนจะ

นกึอะไรออก 

“จรงิส ิแล้วพี่ขงิตามไปช่วยมนได้ยงัไงคะ” 

“มคีนบอก...เอ่อ ฉนัหมายความว่า จรงิๆ แล้วเขาบอกให้ฉนัไปท�า

ธุระอย่างหนึ่ง แต่ฉนัดนัไปเจอเธอกบัเสี่ยนั่นเข้า” พูดมาถงึตรงนี้ดาหลาก็

อดแค้นเทวดาประจ�าตวัไม่ได้ มอีย่างหรอืบอกว่าภารกจิของหล่อนคอืบบีๆ 

นวดๆ ปรนนบิตัพิดัวมีนสชิา บบีนวดหลงัจากผจญเสี่ยบ้ากามน่ะส!ิ

“พี่ขิงไม่โกรธไม่เกลียดมนแล้วเหรอคะ ถึงยอมช่วยมน ยอมเสี่ยง

ขนาดต้องโกหกว่าตวัเองเป็นเดก็ที่ถูกส่งไปให้เสี่ย” มนสชิาถามเสยีงอ่อย

ดาหลาไม่ตอบ หล่อนมองรอบๆ บ้านนางแบบสาว แล้วกส็งัเกตว่า

ข้าวของเครื่องใช้ล้วนแต่เป็นของราคาปานกลางค่อนมาทางถูก 

“อยู่กนัสองคนแค่นี้เหรอ”

“สองคนค่ะคุณ ความจรงิน้องๆ ยายมนอยากจะมาอยู่ด้วย แต่บ้าน

หลงัเลก็แค่นี้ ยดักนัห้าหกคนไม่ไหว เลยปล่อยให้อยู่บ้านเก่าไปก่อน ขยบั

ขยายได้เมื่อไหร่ค่อยว่ากนั” หญงิชราอธบิาย 

“เธอเป็นหลกัคนเดยีวเรอะ”
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“คนเดยีวค่ะ” เป็นหญงิชราอกีนั่นละที่ตอบ “แม่ของยายมนไม่ค่อย

แขง็แรง ท�างานได้เลก็ๆ น้อยๆ ยายมนเลยให้ดูแลน้องๆ”

“แล้วตอนนี้งานเธอเป็นไงบ้าง” ดาหลาถามอกี 

มนสชิาก้มหน้า ท่าทางหงอยๆ

“น้อยลงมากค่ะ ส่วนมากเป็นงานเอม็ซ๑ี แล้วกถ่็ายแบบเลก็ๆ น้อยๆ 

ค่ะ”

ดาหลากลนืน�้าลายลงคอยากเยน็ ความรูส้กึผดิในสิ่งที่ตวัเองท�าแล่น

ไปทั่วร่าง สงสารเพื่อนร่วมวงการขึ้นมาอย่างจรงิใจ ยิ่งมองหญงิชราหล่อน

กย็ิ่งสงสาร 

นางพญาแห่งวงการกระแอมครั้งหนึ่งเพื่อรวบรวมความกล้าในการ

เอ่ยค�าขอโทษ ค�าที่หล่อนเคยพูดน้อยครั้งที่สุด เพราะถือว่านางพญาผิด 

ไม่เป็น 

“ฉัน...เสียใจที่เคยท�าร้ายเธอด้วยข่าวบ้าๆ นั่น...เอ่อ...มันอาจจะฟัง

ดูแย่ แต่นั่นกเ็ป็นวธิหีางานในแบบของฉนั...ฉนั...ขอโทษละกนั”

มนสชิาเบกิตากว้างอย่างไม่อยากเชื่อ ดาราระดบันางพญาของวงการ 

ชื่อเสียงเลื่องลือเรื่องเหวี่ยง วีน พูดจาไม่เคยแคร์ความรู้สึกใคร แถมยัง

เย่อหยิ่งจองหองอย่างดาหลาน่ะหรอืยอมขอโทษหล่อน

“นี่เรื่องจรงิเหรอคะ” 

นางแบบสาวยงัคลางแคลงใจ พร้อมกนันั้นความเสยีใจและเจบ็ปวด

จากสิ่งที่ดาหลาท�ากย็งัแจ่มแจ้งอยูใ่นใจ หล่อนไม่เคยลมืภาพวนัที่ตวัเองถกู

ปฏิเสธงานเพราะเจ้าของสินค้าต้องการคนที่มีภาพลักษณ์ดี ไม่ใช่คนเรื่อง

เยอะอย่างที่ดาราสาวให้ข่าว เมื่อมเีจ้าแรกกม็เีจ้าอื่นตามมา ถงึแม้จะมลีกูค้า

จ�านวนไม่น้อยที่ไม่สนใจเรื่องนี้ แต่กป็ฏเิสธไม่ได้ว่าข่าวนั้นท�าให้งานหล่อน

ลดลงอย่างเหน็ได้ชดั 

๑ พธิกีรภาคสนาม
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ดาหลาคนัปากยบิๆ อยากจะวนีต่ออกีสกัรอบ 

“ฉนัเสยีใจจรงิๆ นะ แหม...แต่เธอกโ็ง้โง่ แทนที่จะใช้โอกาสนั้นท�าให้

ตวัเองดงั ให้สมัภาษณ์สื่อบ้างอะไรบ้าง กลบัเกบ็ตวัเงยีบ...เอ่อ” นางเอกสาว

อกึอกัเมื่อเหลอืบไปเหน็ท่านวายุยนืกอดอกอยู่ที่มุมหนึ่งของห้อง 

มาเมื่อไรล่ะนั่น ไม่ให้สุ้มให้เสยีง!

“แฮ่ม” หล่อนกระแอมอกีครั้ง “ถ้าอยากมงีานเยอะๆ กพ็ฒันาตวัเอง

ส ิฝึกตวัเองให้พร้อมกบัทุกเรื่อง ท�าตวัเองให้โดดเด่น เมื่อโอกาสมาถงึเธอ

จะได้เป็นคนที่ถูกเลอืก” 

“เด่นแบบพี่เหรอคะ” มนสชิาถามเสยีงเบา

“ท�าไมยะ!” ดาหลาเผลอตวาดจนหญงิชราสะดุ้ง “เอ่อ...บอกแล้วไง 

ถงึมนัจะดแูย่ในสายตาใคร แต่คนที่ต้นทนุน้อยอย่างพวกเราต้องดิ้นรนเพื่อ

เพิ่มมูลค่าให้ตวัเอง ฉนัไปละ ขอให้โชคดนีะ”

“ขอบคุณพี่มากนะคะ ทั้งเรื่องที่ไปช่วยมน ทั้งเรื่องที่ยอมลดเกยีรติ

ลงมาขอโทษเด็กอย่างมน แล้วยังสอนมนด้วย” นางแบบสาวยกมือไหว้  

แววตาที่มองดาหลาเตม็ไปด้วยความตื้นตนัจรงิใจ

“หายโกรธฉนัแล้วใช่มั้ย” 

มนสชิาพยกัหน้า 

“ค่ะ ไม่โกรธ ไม่น้อยใจแล้ว”

ดาหลาถอนหายใจอย่างโล่งอก ก่อนมองไปทางเทวดาประจ�าตวักเ็หน็

ท่านท�าหน้าเคร่งคล้ายไม่พงึพอใจกบัความส�าเรจ็ของหล่อนนกั หล่อนขมวด

คิ้วงงๆ ว่าท�าอะไรผดิพลาด และกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรกล็้มคะม�า หน้า

แปะลงไปบนผ้าขี้ริ้วผนืนั้นเตม็รกัเสยีแล้ว!



๕

ธรรศเผลอยดืกายนั่งตวัตรงเมื่อเหน็ดาหลาก้าวออกจากบ้านของ
มนสชิา มอืแขง็แรงอยูใ่นท่าเตรยีมพร้อมสตาร์ตรถเสมอ แต่แล้วเขากช็ะงกั

เมื่อเหน็ชายหนุ่มร่างสะโอดสะองคนหนึ่งโผล่มายนืข้างๆ หล่อน แม้จะเหน็

ในระยะสามเมตรอย่างนี้ก็รู้ว่าเป็นหนุ่มรูปงาม ครั้งแรกเขานึกเป็นห่วงว่า 

อาจเป็นพวกมจิฉาชพี จงึเตรยีมพร้อมจะเข้าไปช่วยเหลอืตามประสาเพื่อน

มนษุย์ ครั้นเหน็ว่าหล่อนหนัไปมองผูช้ายคนนั้นแล้วมท่ีาทปีกตกิเ็บาใจ ทว่า

เพราะเปิดประตูรถทิ้งไว้ บวกกับความเงียบของบรรยากาศโดยรอบท�าให้

ธรรศได้ยนิบทสนทนาระหว่างทั้งคู่ 

“ใจร้าย...”

เขาได้ยนิหล่อนตดัพ้อ

“ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัวดาหลาเอ๋ย ฮะๆๆ” ชายหนุ่มรูปงาม

หวัเราะสะใจ 

จากนั้นทั้งสองกก้็าวขึ้นรถยโุรปดไีซน์ใหม่ล่าสดุที่จอดอยูห่น้ารถของ

เขา หญงิสาวก้าวเข้าไปนั่งฝ่ังคนขบั ส่วนชายหนุม่เดนิอ้อมมานั่งฝ่ังผูโ้ดยสาร 
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แล้วจู่ๆ  ผูช้ายคนนั้นกห็นัขวบัมาทางเขา เขม้นมองผ่านกระจกหน้ารถ ธรรศ

สะดุง้ รบีหยบิโทรศพัท์ขึ้นมาแนบหทู�าทเีป็นคยุธรุะ พอหนัไปอกีท ีรถคนันั้น

กแ็ล่นจากไปแล้ว เขาได้แต่มองตามด้วยความรูส้กึผดิหวงัซึ่งอธบิายไม่ได้...

ชายหนุ่มคนนั้นคงเป็นหนึ่งในลูกค้าของหล่อนอย่างไม่ต้องสงสยั

ธรรศหมดอารมณ์จะท�าความรู้จักกับหล่อนเพียงเท่านั้น เขาขับรถ

ออกจากที่นั่นเพื่อตรงกลบัคอนโดฯ ทนัท ี เมื่อถงึถนนหลกัสายหนึ่ง เขาก็

เหน็ไฟกะพรบิบอกว่าทางข้างหน้ามอีบุตัเิหต ุและเจ้าหน้าที่กูภ้ยัคอยบอกให้

เลี่ยงเส้นทางดังกล่าว เขาจึงเลี้ยวซ้ายเข้าซอยใกล้ๆ ซึ่งทะลุออกถนนสาย

เดมิได้

เข้าซอยมาสกัพกั ชายหนุม่ถงึรูว่้าหลงทาง ทั้งที่ใช้เส้นทางนี้บ่อยเวลา

ต้องการเลี่ยงรถตดิ

“เมื่อกี้เลี้ยวขวาเข้ามาแล้ว มนักต้็องเลี้ยวซ้าย แล้วเลี้ยวขวาอกีทกีถ็งึ

ถนนใหญ่ไม่ใช่เหรอวะ แล้วมาโผล่ตรงนี้ได้ไง” ชายหนุ่มพมึพ�าด้วยความ

ประหลาดใจก่อนหยิบโทรศัพท์มือถือมากดโปรแกรมน�าทาง แต่ไม่มี

สญัญาณ! “อ้าว ไหนมงึบอกสญัญาณครอบคลุมทุกพื้นที่” 

เขาตดัสนิใจถอยรถและเริ่มต้นหาเส้นทางใหม่อกีครั้ง แต่ยิ่งหากย็ิ่ง

หลง ทั้งที่เป็นซอยเลก็ๆ

“มนับ้าอะไรวะเนี่ย” เขาตบพวงมาลยัอย่างขดัใจ ก่อนจะเหลยีวมอง

ไปรอบๆ เพื่อหาใครสักคนที่บอกทางแก่เขาได้ แต่ความหวังก็แสนริบหรี่ 

เมื่อตระหนกัได้ว่าเป็นเวลาค่อนข้างดกึ ชาวบ้านคงเข้าบ้านกนัหมดแล้ว รถ

สกัคนัที่ผ่านไปมากไ็ม่ม ี“ให้มนัได้ยงังี้ส!ิ” 

ธรรศเปิดประตูก้าวลงจากรถ ตั้งใจว่าจะลองเดินไปดูทางอื่นเผื่อ 

เจอคนที่รู้ทาง ตอนนั้นเองที่ชายหนุ่มได้ยนิเสยีงเครื่องยนต์ดงักระหึ่มและ

แสงไฟสาดมา เขายิ้มและรู้สกึโล่งอก จดัผมตวัเองให้เข้าที่เข้าทาง ป้องกนั

ไม่ให้เจ้าของรถคนันั้นคดิว่าเป็นโจร จากนั้นกเ็ตรยีมโบกเตม็ที่ 

นาทีต่อมารอยยิ้มก็เลือนหายกลายเป็นความงุนงงที่รถคันนั้นมาไม่
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ถงึจุดที่เขาอยู่เสยีท!ี

“อ้าว หายไปไหน” 

ทันใดนั้นเอง เขาก็ได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นตรงมาทางนี้ 

ธรรศเริ่มมคีวามหวงัอกีครั้ง 

ครู่ต่อมา เงาสูงชะลูดของผู้หญิงคนหนึ่งก็ปรากฏในสายตา หล่อน

ชะงักเมื่อเห็นรถของเขาเปิดไฟกะพริบ จึงมองหาเจ้าของรถ ธรรศรีบเดิน

ไปหาหล่อนทนัที

“ขอโทษนะครบัคุณ” 

หญิงสาวหยุดเดินและก้าวถอยหลังอย่างระมัดระวัง สีหน้าเต็มไป

ด้วยความไม่แน่ใจ หวั่นใจ 

“ผมไม่ใช่มจิฉาชพี แค่หลงทาง” เขารบีออกตวัเมื่อเหน็ท่าทางนั้น 

“คุณจะไปไหนคะ”

หญงิสาวที่เขายงัเหน็หน้าไม่ชดันกัเอ่ยถาม ธรรศสงัเกตว่าหล่อนเกรง็

ตวัพร้อมสู้หรอืวิ่งหนตีลอดเวลา

“ผมจะออกไปถนนใหญ่...” เขาเอ่ยชื่อถนน

“อ๋อ เดี๋ยวคุณเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี้นะคะ แล้วขบัทะลุหมู่บ้านไปเลย 

พอพ้นหมู่บ้านกเ็จอถนนใหญ่แล้วค่ะ” 

“ฮะ ง่ายๆ ขนาดนั้นเลยเหรอ” ธรรศอุทานอย่างไม่อยากเชื่อ 

หญงิสาวเงยีบ มองเขาอย่างไม่ไว้ใจอกีหน เหน็อย่างนั้นเขากร็บียิ้ม

และโบกไม้โบกมอืว่าอย่าเข้าใจผดิ 

“ขอบคุณมากนะครบั” พูดจบชายหนุ่มกท็�าท่าจะเดนิไปขึ้นรถ แต่ก็

นกึได้ว่า แล้วหล่อนเล่า มาจากไหนจะไปไหน ท�าไมมาเดนิท่อมๆ คนเดยีว

กลางดกึแบบนี้ คดิได้ดงันั้นเขากห็นักลบัไปหา

“มีอะไร” คราวนี้หล่อนเอ่ยกระชากเสียง แถมยังล้วงมือเข้าไปใน

กระเป๋าถอือย่างเตรยีมพร้อมด้วย 

“คุณจะไปไหน มอีะไรให้ผมช่วยมั้ย”
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“ไม่ต้อง” พดูจบหล่อนกร็บีเดนิออกจากตรงนั้น แต่ชะรอยจะรบีมาก

ไปหน่อย เลยสะดุดขาตวัเองจนล้มไม่เป็นท่า 

ธรรศรีบวิ่งเข้าไปประคอง แต่ผลที่ได้กลับมาคือ หล่อนดิ้นสุดแรง

และพยายามประทุษร้ายเขา

“ปล่อยฉนันะ ไอ้บ้า! ปล่อย” 

ชายหนุ่มท�าตามที่หล่อนบอกแล้วมองอย่างงงๆ

“ผมก�าลงัช่วยคุณนะ คุณผู้หญงิ”

“ช่วยไปให้ห่างจะดกีว่า” หล่อนเอ่ยเสยีงสั่นและรบีลุกขึ้น 

เนื่องจากตรงนั้นอยู่ใกล้เสาไฟ ธรรศจึงเห็นใบหน้าหญิงสาวชัดเจน 

หล่อนเป็นคนสวยคนหนึ่ง แต่นาทนีี้ สิ่งที่จบัใจเขากลบัเป็นท่าทางเหมอืน 

แม่เสอืที่พร้อมจะขย�้าเขามากกว่า 

“โอเคๆ งั้นผมไปละ ขอโทษด้วยที่ท�าให้กลวั” เขาค้อมศรีษะให้อย่าง

สุภาพแล้วเดนิไปขึ้นรถ

ตอนที่เขาเลี้ยวรถเข้าไปในหมูบ้่านตามค�าแนะน�าของหล่อน เขากเ็หน็

หล่อนก�าลงัเดนิเรว็ๆ อยู่ตรงฟุตพาทจงึเดาว่าเจ้าตวัคงอยู่หมู่บ้านนี้นั่นเอง 

หมู่บ้านที่เขาขบัรถผ่านทุกวนั แต่ไม่เคยรู้เลยว่าทะลุออกไปยงัถนนใหญ่ได้

เมื่อรถของธรรศแล่นผ่านไป ลมพายกุพ็ดัมาวบูหนึ่งแล้วสงบลง ร่าง

ของท่านวายุปรากฏขึ้นพร้อมรอยยิ้มพึงพอใจขณะมองตามรถคันนั้น  

ก่อนจะหนัไปมองร่างบอบบางของหญงิสาวอกีคน

“หึๆ ตัวแปรส�าคัญของเจ้าปรากฏตัวแล้ว ดาหลา ข้าอยากรู้นักว่า

เจ้าจะยงัเหน็ว่ามนัเป็นเรื่องพื้นๆ อกีมั้ย ฮะๆๆ”

วิรตาถอนหายใจโล่งอกที่รถของผู้ชายคนนั้นแล่นผ่านไปจึงลด 
ฝีเท้าลง เพราะเข้ามาในหมู่บ้านแล้วคงปลอดภัยแล้วละ เสียงโซ่จักรยาน

ของลุงยามที่ปั่นตรวจตราความเรียบร้อยดังอยู่ไม่ไกล และหล่อนก็มั่นใจ 

ว่า หากเกดิเหตุจรงิๆ เพื่อนบ้านของหล่อนกพ็ร้อมใจกนัออกมาช่วย
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เมื่อครูน่ี้หล่อนเกอืบแน่ใจว่าผูช้ายคนนั้นเป็นคนหลงทางธรรมดา แต่

ตอนที่เขาเข้ามาประคองนั่นละท�าให้หล่อนกลวั ต่อให้หน้าตาด ีดูด ีขบัรถ

หรูแค่ไหน ผู้ชายก็เป็นเพศที่อันตรายเสมอ ไม่ว่าจะต่อร่างกายหรือจิตใจ

กต็าม 

เดินผ่านบ้านหน้าตาเหมือนกันมาสามหลังก็ถึงบ้านของหล่อน แต่

ขณะที่ก�าลังจะเปิดประตูรั้วก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันดังมาจากบ้านซึ่งอยู่ฝั่ง

ตรงข้าม 

“คณุมนัไอ้ผู้ชายเฮงซวย ห่วยแตกที่สดุเท่าที่เคยเจอมา!” เสยีงผูห้ญงิ

ตวาดแหลมปรี๊ด

วิรตาท�าหน้าเบื่อหน่ายเพราะไม่ใช่ครั้งแรก แต่อาจจะเป็นครั้งแรก

และครั้งสุดท้ายของผู้หญงิคนนั้น

เจ้าของบ้านคอืหนุม่ออฟฟิศซึ่งเป็นที่รูก้นัดขีองคนในหมูบ้่านวา่เจ้าชู้

สะบดั เนื่องจากเกอืบทุกเยน็เขาจะพาผู้หญงิกลบัมาด้วย ซ�้าหน้าบ้างไม่ซ�้า

บ้าง แลว้กจ็บลงด้วยการทะเลาะกนับ่อยๆ อย่างนี้ จนกลายเป็นเรื่องคุน้ชนิ

ของเพื่อนบ้าน 

“รักมันมาก ท�าไมไม่ตายตามมันไปอยู่กับมันเลยล่ะ...โอ๊ย!” เสียง

ของผู้หญงิดงัขึ้นอกี ตามมาด้วยเสยีงโครมคราม

วิรตาตัดสินใจเปิดประตูรั้วแล้วก้าวออกไป คิดในใจว่าถ้ามีการ

ท�าร้ายร่างกายกนัเกดิขึ้น หล่อนจะไม่อยู่เฉยแน่ๆ 

“อิ่ม ไม่ต้องไปลูก มนัเรื่องส่วนตวัของเขา” เสยีงผู้หญงิร้องห้ามดงั

ขึ้นจากด้านหลงั แต่ไม่ได้ท�าให้หญงิสาวหยุดเดนิ กลบัเร่งฝีเท้าเรว็ขึ้นด้วย

กลวัว่าอาจจะสายเกนิไป

“ออกไปได้แล้ว” เสยีงผู้ชายดงัขึ้นเป็นครั้งแรก

“เออ ไปแน่ ใครจะอยากอยู่ อย่างกบับ้านผสีงิ มแีต่รปูผเีตม็ไปหมด 

โอ๊ย!” หญงิสาวร้องอกีครั้งเมื่อถูกผลกัแรงๆ อย่างไม่ปรานปีราศรยั ส่งผล

ให้ร่างหล่อนชนประตูรั้ว 
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วริตาหยบิโทรศพัท์มอืถอืมาบนัทกึภาพเหล่านั้นไว้ได้ทนัท่วงที

“ถ้าคุณอยากแจ้งความ ฉันมีหลักฐานพร้อมนะคะ แล้วฉันก็เป็น

พยานให้ได้ด้วย” วริตาเอ่ยออกไป สองหนุ่มสาวหนัขวบัมามองด้วยความ

แปลกใจ แล้วชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของบ้านกย็ิ้มแสยะ

“นึกว่าใคร แม่นักสิทธิสตรีนี่เอง” เขามองหล่อนเหมือนเป็นของ 

น่ารงัเกยีจสกัชิ้น อย่างที่หล่อนมองเขานั่นละ 

“ว่าไงคะคุณ คุณจะแจ้งความหรอืเปล่า” วริตาไม่สนใจท่าทแีบบนั้น

ของเขา แต่หนัไปทางหญงิสาวอกีคน

“แจ้งความ?” อกีฝ่ายย้อนถามอย่างงงๆ 

“ใช่ค่ะ ข้อหาท�าร้ายร่างกาย”

“นี่คุณสตดิหีรอืเปล่า แค่ผลกัชนประตูรั้วแค่เนี้ย ถงึขั้นจะแจ้งความ

เลยเรอะ ประสาท!” หญงิสาวคนนั้นมอบค�าด่าแสนปวดใจให้ ก่อนจะเดนิ

ออกไปขึ้นรถของตวัเอง 

“เดี๋ยวสิคุณ จากเล็กๆ น้อยๆ มันก็กลายเป็นความรุนแรงได้นะ”  

วริตาตามไปอธบิาย “วนันี้เขาผลกั วนัหน้าเขาอาจจะต่อยคุณ อย่างน้อยลง

บนัทกึประจ�าวนักย็งัด”ี

“เอาไว้ผัวคุณผลักคุณชนประตูรั้วเมื่อไหร่ คุณก็วิ่งไปแจ้งความ 

ละกนั ปัญญาอ่อนสิ้นด”ี

“แล้วไอ้คนที่ยอมให้ผูช้ายท�าร้ายได้เนี่ย ปัญญาด ีประสาทดมีากเลย

สนิะ” วริตาโต้อย่างหงดุหงดิ และหล่อนกย็ิ่งหงดุหงดิมากขึ้นเมื่อได้ยนิเสยีง

หวัเราะเยาะดงัมาจากผู้ชายที่อยู่ด้านหลงั จงึหนัขวบัไปจ้องหน้าเขา “สกัวนั 

ฉนัจะจบัผู้ชายแบบคุณไปนอนในคุกให้ได้”

“ผมจะรอนะคร้าบ คุณนกัสทิธสิตร.ี..ปัญญาอ่อน!” อกีฝ่ายท�าเสยีง

และท่าทางยยีวนกวนประสาท 

“ดกีว่าผู้ชายใจพกิารชอบท�าร้ายผู้หญงิอย่างคุณกแ็ล้วกนั” 

“โอเค ถ้าผมพิการขนาดนั้นละก็ คุณอยู่ห่างๆ ผมไว้จะดีกว่านะ 
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เพราะวนัหนึ่งผมอาจจะสตแิตกฆ่าคนที่ชอบจุ้นเรื่องชาวบ้านอย่างคุณกไ็ด้” 

เขาขู่พลางเดนิเข้าหาหญงิสาว แต่วริตายงัยนืปักหลกัอยู่ที่เดมิ

“ฉนัไม่หยุด ถ้าคุณยงัท�าร้ายร่างกายผู้หญงิและมแีนวโน้มจะรุนแรง

ขึ้นเรื่อยๆ ฉนักจ็ะท�าอย่างนี้ต่อไป” 

ชายหนุ่มชะงักเท้าแล้วหรี่ตามองหล่อนอย่างพิจารณา สักพักก็

หวัเราะออกมาเบาๆ อย่างขบขนั

“ถามจรงิๆ เถอะ ไอ้ที่แอบฟังผมทะเลาะกบัแฟน ชอบจุ้นเรื่องของ

ผมบ่อยมากๆ เนี่ย เพราะแอบชอบผมใช่มั้ย”

คราวนี้หญงิสาวเบกิตากว้าง มองเขาเหมอืนเป็นเชื้อโรคที่น่ารงัเกยีจ

ที่สุดในโลก 

“ฉนั? ชอบคุณ?” 

เขาพยกัหน้าหงกึๆ ท่าทางมั่นอกมั่นใจในตวัเองยิ่งนกั 

“ออืฮ ึอยากให้ผมสนใจคุณบ้างอะไรแบบนั้น”

“คดิได้เนอะ แต่กอ็ย่างว่าแหละ ผูช้ายที่ชอบใช้ก�าลงัมกัจะไม่มสีมอง” 

พูดจบหล่อนกส็ะบดัหน้าเดนิจากมา 

“ยายบ้า มันจะเกินไปแล้วนะ วันหนึ่งผมจะฟ้องคุณข้อหาหมิ่น

ประมาทให้ดู” เขาตะโกนไล่หลงั แต่วริตาไม่กลวัแม้แต่น้อย

เมื่อหล่อนเข้าไปในบ้านกเ็จอแววตาต�าหนจิากแม่รออยู่แล้ว 

“ที่ผู้หญงิคนนั้นพูดกถ็ูก เขาทะเลาะกนั ผลกักนัเลก็ๆ น้อยๆ มนัก็

เป็นเรื่องธรรมดา คนมนัโมโหนี่นา” 

“แม่ท�าให้อิ่มต้องพูดประโยคเดิมซ�้าๆ ว่า เพราะทุกคนมองว่าเป็น

เรื่องธรรมดา ผู้หญงิถงึถูกท�าร้ายไม่เว้นแต่ละวนั มนัน่าน้อยใจจรงิๆ ที่คน

คดิแบบนี้กค็อืผู้หญงิ”

“แต่กรณพี่ออั้น เขาไม่ได้ท�าร้ายใครนะ แล้วกไ็ม่เคยด้วย อย่างมาก

กท็ะเลาะกนัให้ชาวบ้านได้ยนิแค่นั้น หลานน่ะอคตกิบัเขา พอเขาท�าอะไรนดิ

อะไรหน่อยก็คิดแต่ว่าเขาเป็นพวกชอบใช้ความรุนแรง” คราวนี้คนพูดคือ
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หญงิชราผมขาว ผวิขาวจดัอย่างคนไทยเชื้อสายจนี นางนั่งอยู่ที่เก้าอี้อกีตวั 

ใกล้ๆ กนัคอืเดก็หญงิร่างผอมเก้งก้างอายปุระมาณเก้าขวบ ซึ่งก�าลงัง่วนกบั

การลากนิ้วขึ้นลงบนโทรศพัท์มอืถอื 

“โอ๊ะ ยายกเ็ข้าข้างนายนั่นอกีคน” วริตาเอ่ยด้วยน�้าเสยีงผดิหวงัและ

น้อยใจ

“ยายไม่ได้เข้าข้าง กพ็ดูตามที่เหน็น่ะ อกีอย่าง ยายว่าหลานเข้าไปยุง่

เรื่องของเขาบ่อยเกนิไปจรงิๆ นะ” วรรณพียายามอธบิาย

“อิ่มแค่อยากช่วยผูห้ญงิด้วยกนั ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นนายนั่นซกัหน่อย 

ถ้าเป็นคนอื่น อิ่มกท็�าแบบนี้เหมอืนกนัแหละ”

“แล้วก็โดนผู้หญิงเหล่านั้นด่ากลับมาทุกรอบ” คนเป็นแม่ท�าเสียง

เหนื่อยหน่ายอกีครั้ง

“พวกไม่รกัตวัเอง พวกท�าร้ายตวัเอง” วริตาค่อน

“ดเูป็นเคสๆ ไปดกีว่ายายอิ่ม...แล้วท�าไมวนันี้กลบัดกึเชยีว ไม่ได้ยนิ

เสยีงรถด้วย” คนเป็นยายตดับทแล้วถามเรื่องอื่น 

“ประชุมเพิ่งเสร็จแล้วรถก็เสียค่ะ เสียตรงหน้าหมู่บ้านนี่เอง อิ่มว่า

จะเข้ามาเอากลอ่งเครื่องมอื แต่เจอนายนั่นขโมยซนีไปเสยีก่อน เดี๋ยวพรุง่นี้

ค่อยซ่อมกแ็ล้วกนัค่ะ” หญงิสาวว่าพลางหนัไปทางเดก็หญงิ “หนูอุน่ ไปนอน

ได้แล้วค่ะ” 

“แป๊บนงึค่ะแม่อิ่ม ใกล้จบแล้ว” เดก็หญงิตอบทั้งที่ไม่เงยหน้าขึ้นมา

มอง

“แต่นี่มนัจะสี่ทุม่แล้วนะคะ ดกึมากแล้ว เดก็ต้องนอนให้ได้อย่างน้อย

วนัละสบิชั่วโมง แต่นี่เราเสยีเวลานอนไปสองชั่วโมงแล้ว” วริตาว่าพลางดงึ

โทรศพัท์ออกจากมอืเลก็อย่างรวดเรว็

“แม่อิ่มอะ” เด็กหญิงประท้วง ท�าปากเบะเตรียมพร้อมจะร้องไห้  

“มนัจะจบอยู่แล้ว ดูต่ออกีนดิเดยีวเองอะ”

“นดิเดยีวกไ็ม่ได้ ถงึเวลานอนกต้็องนอน” หญงิสาวเอ่ยเสยีงเข้มพลาง
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ขยบัตวัลุกขึ้น 

“คุณทวด...ฮือ” เด็กหญิงหันไปร้องไห้กับทวดอย่างขอความเห็นใจ 

“อกีห้านาทกีจ็บแล้วค่ะ” 

“นั่นไง แค่นั้นเอง ถ้าอกีนดิเดยีวกใ็ห้ดูไปเถอะ ให้มนัจบๆ ไป ยาย

ขี้เกยีจฟังเสยีงร้องไห้” เหน็น�้าตาของเหลนแล้ว คนเป็นทวดกส็งสาร “ปล่อย

ให้ร้องไห้ก่อนนอนมนัไม่ด ีเดี๋ยวฝันร้าย”

“ไม่ได้ค่ะยาย กฎกต้็องเป็นกฎ หนอูุน่ผดิกฎที่ไม่ยอมเข้านอนตั้งแต่

สองทุ่ม เพราะฉะนั้นนี่คอืบทลงโทษค่ะ ลุกขึ้นเลยหนูอุ่น ไม่ต้องอ้อนใคร

ทั้งนั้น” 

“ฮอืๆ” อุ่นใจร้องไห้หนกักว่าเดมิแต่กย็อมลุกขึ้น “แม่อิ่มใจร้าย”

วริตาไม่สนใจค�าพูดนั้น 

“เข้าห้องนอนแล้วขึ้นเตยีงเลยนะ ถ้าแม่เหน็ว่ายงัท�าอย่างอื่นละก ็จะ

โดนหนกั” 

“แม่อิ่มใจด�า!” คนเป็นลกูตะโกนใส่หน้าแล้ววิ่งขึ้นบนัไดอย่างรวดเรว็ 

“อิ่มเอ๊ย...” วลัยาเรยีก

“พอเลยค่ะแม่ อิ่มรู้ว่าแม่จะพูดอะไร อะไรที่ยืดหยุ่นได้ อิ่มจะ

ยดืหยุน่ค่ะ แต่กรณนีี้ไม่ได้ และอิ่มกข็อร้องแม่กบัยายอกีครั้งนะคะวา่เวลา

ที่อิ่มจัดการหนูอุ่น ถ้าแม่กับยายไม่เห็นด้วยก็อย่าเพิ่งแย้งต่อหน้าแก ไม่

อย่างนั้นแกจะสบัสน และจะกลายเป็นเดก็มปัีญหาได้...เราต้องไปในทศิทาง

เดียวกันค่ะ...อิ่มเหนื่อยมาก ขอตัวไปนอนก่อนนะคะ” พูดจบหล่อนก็ขึ้น

บนัไดตามลูกสาวไปอกีคน 

คนเป็นแม่กบัยายได้แต่สบตากนัด้วยสหีน้าเหนื่อยหน่ายหวัใจ

ดาหลาไม่ได้กลบับ้านแม่ แต่ไปนอนที่คอนโดฯ ส่วนตวั เนื่องด้วย
เมื่อตอนกลางวนัก่อนจะไปปฏบิตัภิารกจิ หล่อนอยู่ที่นั่นทั้งวนัแล้ว หล่อน

จ�าเป็นต้องท�าทอีอกมาท�างาน ไม่อย่างนั้นดวงจติอาจสงสยัได้ว่าเกดิอะไรขึ้น 
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ท�าไมหลานสาวคนดงัเอาแต่จบัเจ่าอยู่ที่บ้าน ไม่รู้ว่าถ้าน้ารู้เรื่องที่หล่อน ‘ได้

รบัพร’ แล้วจะดหีรอืแย่ เลยป้องกนัเอาไว้ก่อน

“ภารกิจแรกส�าเร็จลุล่วงด้วยดี เหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่” 

หล่อนเอ่ยด้วยสีหน้าสบายใจขณะทรุดนั่งบนเก้าอี้ยาวหรูหราที่สรรหามา

จากฝรั่งเศส “แบบนี้มาอกีสบิภารกจิกไ็หว เวลาสามเดอืนกเ็หลอืเฟือ บอก

ภารกจิต่อไปและคนต่อไปได้เลยค่ะ ท่านวายุ” 

แม้จะไม่เหน็เทวดาประจ�าตวัแต่หล่อนกร็ู้ว่าท่านอยู่แถวนี้ 

“ภารกจิแรกส�าเรจ็ลุล่วง แต่ไม่ด ีเจ้ายงัสร้างเวรกรรมกบัมนสชิาต่อ

ด้วยการแกล้งเขา ฉะนั้น เวลาของเจ้าถูกลดลงหนึ่งวนั” 

เสียงนั้นดังมาจากเคาน์เตอร์เครื่องดื่ม ดาหลามองไปก็เห็นเทวดา

ประจ�าตวันั่งแกว่งขาไปมาอย่างอารมณ์ดี

“แต่ท่านเอาคืนฉันแล้วนี่คะ” หล่อนโวยวายพลางยกมือแตะแก้ม

ตนเอง “หน้าฉนัยงัแสบอยู่เลย”

“มนักล็บความผดิของเจ้าไม่ได้อยู่ด”ี 

“ท่านโกงฉนัหรอืเปล่าเนี่ย” ดาหลาชกัไม่แน่ใจ แค่ไม่กี่ชั่วโมงที่รู้จกั

กนั หล่อนกร็ู้สกึว่าเทวดาประจ�าตวัดูเจ้าเล่ห์อย่างไรพกิล

“ดูหมิ่นเทวดาขณะก�าลงัปฏบิตัหิน้าที่ เดี๋ยวกเ็จออกีพรหรอก” ท่าน

วายุขู่ ดาหลาจงึเผลอส่งค้อนให้ก่อนถาม

“พร? นี่มนัค�าสาปชดัๆ กรุณาเรยีกใหม่ให้ถูกต้องค่ะ”

“พรกค็อืค�าสาป ค�าสาปกค็อืพร”

ดาหลาส่ายหน้าไม่เหน็ด้วยก่อนตดับท 

“ตกลงตอนนี้ฉันมีเวลาเหลือสองเดือนยี่สิบเก้าวันใช่มั้ยคะ แต่ไม่มี

ปัญหา เพราะยังไงก็ส�าเร็จอยู่แล้ว” หล่อนเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยด้วยความ

มั่นใจ ถึงกระนั้นก็ทันเห็นท่านส่งยิ้มมีเลศนัยมาให้ “เอ๊ะ! ท่านยิ้มแบบนี้

หมายความว่ายงัไง”

“ข้ากย็ิ้มของข้าแบบนี้ อย่ามาหาเรื่อง”
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“ไม่จริง” หล่อนไม่ยอมแพ้ เดินเข้าไปใกล้และจ้องท่านวายุตาไม่

กะพรบิ เลยถงึคราวที่เทวดาจะหลบตาคนบ้าง!

“อย่าหาเรื่องข้านะ ดาหลา ไปนอนได้แล้ว พรุง่นี้เจ้าต้องตื่นแต่เช้าไป

ท�าบุญให้ข้า ลมืแล้วร ึอย่าให้ต้องทวงบ่อยนะ”

เทวดาชี้หน้าแล้วก็หายวับไปโดยที่ดาหลาเรียกไว้ไม่ทัน ได้แต่บ่น

อุบอบิตามหลงั จากนั้นจงึโทร. หาน้าสาวเพื่อถามอาการของแม่ เมื่อได้รบั 

ค�าตอบว่าท่านสบายดีก็เบาใจ หล่อนดีใจที่ท่านวายุไม่ได้สาปให้คนในบ้าน

จ�าหล่อนไม่ได้เหมือนคนอื่นๆ ไม่อย่างนั้นคงเป็นห่วงแม่แย่ แล้วก็...อดรู้

เรื่องยายเดหลดี้วย!

“ยายเดย์ล่ะคะ” 

“ขึ้นห้องแล้ว”

“ผู้ชายคนนั้นมาอกีหรอืเปล่าคะ”

“ไม่ได้มา”

“น้าจติแน่ใจนะคะ แอบมาส่งกนันอกรั้วบ้านหรอืเปล่าคะ เชก็กล้อง 

วงจรปิดหรอืยงั” ดาหลายงัไม่วางใจว่าทั้งคู่จะยอมง่ายดายเช่นนี้

“ไม่มจีรงิๆ น้าไม่โกหกหรอก เพราะยงัไงขงิกเ็ชก็ได้อยู่ด”ี 

ดาหลาจึงวางสายด้วยความสบายใจขึ้น จากนั้นก็อาบน�้าเข้านอน

เตรียมรับภารกิจที่สองในวันพรุ่งนี้ รวมถึงภารกิจท�าให้ธรรศเอ่ยค�าว่ารัก

อกีครั้ง... 


