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ร่างบางที่คุ้นตาก�าลังคุ้ยหาบางอย่างในกองผ้าด้วยความ

หงุดหงิด ทุกครั้งที่เธอหาของไม่เจอ ไม่ใครก็ใครจะต้องรับผิดชอบ 

เรื่องนี้ เหยื่อรายแรกเดินเข้ามาด้วยท่าทางประหม่า สีหน้าแบ่งรับ 

แบ่งสู ้ก่อนจะเขยบิเข้าไปใกล้ร่างบางพอประมาณ จนเมื่ออกีฝ่ายรูส้กึ

ตวัหนัมามองด้วยสายตาเยน็เยยีบจงึถอยกลบัไปครึ่งก้าว

“พี่หมู ใครเป็นคนเก็บกางเกงยีนของลิซ” เสียงที่เคยหวาน 

ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเข้ม จนคนฟังนกึหวั่นใจถงึคนที่หญงิสาวถามถงึว่า

จะมชีวีติรอดไปถงึวนัพรุ่งนี้หรอืไม่

“ลซิเกบ็เองไม่ใช่หรอื” อกีฝ่ายถามกลบั

“ถ้าเกบ็เองแล้วลซิจะถามท�าไมล่ะ วนันั้นลซิจ�าได้ว่าให้เดก็ใหม่

ที่พี่หมูหามาเอาไปเกบ็” หญงิสาวกวาดตามองรอบห้องเหมอืนก�าลงั

สแกนอะไรบางอย่างอยู ่ ก่อนจะมาหยดุที่ใบหน้าของผูจ้ดัการร่างใหญ่ 

ใจหญงินามว่า ‘หมู’

“ถ้าจ�าได้แล้วจะมาถามท�าไมว่าใคร” อกีฝ่ายขยบัปากขมบุขมบิ

จนแทบจะไม่มีเสียง สิ่งเดียวที่พอจะท�าได้ในตอนนี้คือสวดภาวนา

เอาใจช่วยเดก็ใหม่คนนั้นที่ยงัไม่รู้ชะตากรรมตวัเอง

“ไปเรยีกมาเดี๋ยวนี้”

1
วันจันทร์
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“นี่ตสีองนะลซิ”

“เดี๋ยวนี้!” หญงิสาวตวาดใส่

ผู้จัดการสะดุ้งโหยง ตาลีตาเหลือกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดหา

เบอร์โทร. ผู้ช่วยที่เพิ่งจ้างมาใหม่ พูดคยุด้วยสองสามประโยคก่อนจะ

เรยีกตวัให้มายงัจดุเกดิเหตดุ่วน

“นี่คนที่สิบสามแล้วนะลิซ หมดคนนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าจะหาใครมาท�า

แทนแล้วนะ ท�าไมหนไูม่ใจเยน็ๆ ลงบ้างล่ะ” ค�าพดูอ้อนวอนของ ‘หม’ู 

หรอื สมพงษ์ ไม่ได้เข้าหูหญงิสาวแม้แต่น้อย สิ่งเดยีวที่เธอรู้กค็อืใคร

ที่ท�าให้เธอไม่พอใจนั้นไม่มทีางที่จะได้อยู่อย่างสงบสขุ

“ลซิบอกแล้วไง ถ้าจะหาคนมาต้องท�าให้ดกีว่าหรอืไม่กเ็ท่ากบั

วันจันทร์” หญิงสาวกอดอกอย่างเอาแต่ใจ แม้หน้าตาจะสวยหวาน 

น่าทะนถุนอมเหมอืนตุ๊กตากระเบื้องเคลอืบ แต่นสิยักลบัตรงกนัข้าม 

ในสายตาของสมพงษ์ ‘ณลสิา’ หรอื ‘ลซิ’ นั้นไม่ต่างจากนางมาร

ตวัแม่เลย พอพูดถงึ ‘วนัจนัทร์’ หญงิสาวอกีคนนั่นกต็รงกนัข้ามโดย

สิ้นเชงิ ถงึแม้ว่าจะเป็นพี่น้องกนักต็าม

วนัจนัทร์เป็นน้องสาวแท้ๆ เพยีงคนเดยีวของณลสิา อายหุ่างกนั

สามปี ในขณะที่ณลสิาเลกิเรยีนตั้งแต่จบมธัยมปลายเพราะต้องเข้ามา

ท�างานในวงการบนัเทงิ แต่ตอนนี้วนัจนัทร์เป็นนกัศกึษาซึ่งก�าลงัเรยีน

ปีสดุท้าย และช่วงนี้กเ็ป็นช่วงสอบปลายภาคเรยีน เป็นเหตใุห้ต้องงด

เว้นการเป็นผูจ้ดัการให้ณลสิา ซึ่งต�าแหน่งนี้เรยีกง่ายๆ กค็อื ‘เบ๊’ นั่นเอง 

หญงิสาวเป็นคนเดยีวที่ทนณลสิาได้ เพราะแม้แต่สมพงษ์เองถ้าอยูก่บั

ณลสิาตลอดเวลา เขาเองกไ็ม่อาจจะทนไหวเช่นกนั

เกือบชั่วโมงต่อมาคนต้นเหตุที่ณลิสาตามหาก็ปรากฏตัว 

หญงิสาวร่างผอมในชดุกึ่งนอนกึ่งตื่น ดวงตาปรอืจนเกอืบจะหลบั ใน

มือก�าโทรศัพท์มือถือเอาไว้แน่น ฝ่ายณลิสาเมื่อหันไปมอง หญิงสาว 
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กเ็ดนิตรงไปยงัตวัต้นเหตโุดยปราศจากความหวาดกลวัใดๆ ทั้งสิ้น

“เธอเอากางเกงยนีของฉนัไปไว้ที่ไหน” ณลสิากดเสยีงต�่า

ในขณะที่สมพงษ์เริ่มกลวั เขาหยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาอกีครั้ง 

ก่อนจะกดเบอร์ของใครบางคนลงไปแล้วยกโทรศพัท์ขึ้นแนบหู กรอก

เสยีงลงไปทนัททีี่ปลายสายกดรบั

“น้องวนัจนัทร์ มาที่คอนโดของลซิด่วนค่ะ ไม่งั้นมคีนตายแน่”

“ฉนัถามท�าไมไม่ตอบ”

“คณุเรยีกพี่มาตอนตสีองเพื่อจะถามเรื่องแค่นี้เหรอคะ” คนร่าง

สูงผอมตอบ

“ใช่ ฉันจ้างเธอมาให้ฉันท�างานง่ายขึ้น แต่นี่ฉันต้องมานั่งหา

กางเกงยนีที่เธอเอาไปไว้ที่ไหนกไ็ม่รู ้ถ้าอย่างนั้นฉนัจะจ้างเธอมาท�าไม 

ตอบฉนัซ”ิ 

ณลิสายังคงว่าต่อ สิ่งที่เธอเกลียดที่สุดคือการหาของไม่เจอ  

เมื่อก่อนไม่ว่าจะต้องการของอะไร เสื้อตวัไหน อยากกนิอะไร วนัจนัทร์

จะเป็นคนตระเตรยีมให้ทั้งหมดโดยที่เธอแทบจะไม่ต้องขยบัตวัด้วยซ�้า 

ยิ่งคดิยิ่งหงดุหงดิ ท�าไมคนพวกนี้ถงึชอบท�าให้เธอเหนื่อยนกั

“โอ๊ย ฉนักไ็ม่อยากท�านกัหรอก จูจ้ี้ขี้บ่น เอาแต่ใจ ใครเขาจะทน 

หล่อนได้” เจ้าของร่างผอมสูงว่าก่อนท�าท่าจะเดนิออกไป แต่อกีฝ่าย

ตรงเข้าไปดงึแขนไว้เสยีก่อน

“นี่แกว่าฉนัเหรอ!” หญงิสาวกระชากร่างนั้นกลบัมาจนอกีฝ่าย

แทบล้มคะม�า

“ลิซ! อย่าลูก อย่า...หน้าหนูนะ” สมพงษ์ตะโกนบอกอย่าง

ร้อนรนเมื่อเหน็ณลสิาก�าลงัปะทะกบัอดตีผูจ้ดัการที่เขาหามา แต่กไ็ม่รู้

ว่าจะห้ามยังไง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หญิงสาวท�าแบบนี้ บางครั้งอาจจะ

โชคดหีน่อย หากเจอคนที่ไม่ค่อยต่อปากต่อค�ากจ็ะจบด้วยการให้เงนิ

ก้อนโตเพื่อปิดปาก แต่รอบนี้เขาไม่รู้จรงิๆ ว่าควรจะจดัการยงัไง
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“พี่ลิซ! ท�าอะไรน่ะ หยุดนะ” หญิงสาวที่เพิ่งเปิดประตูเข้ามา

ร้องเสยีงหลงเมื่อเหน็หญงิสาวสองคนตกีนัอยู่ในห้อง แต่ไม่ว่าจะห้าม

เท่าไรก็ไม่ส�าเร็จ เธอมองซ้ายมองขวาก็ไม่พบสิ่งของที่จะใช้ห้ามได้  

จึงเดินเข้าไปในห้องน�้าก่อนจะออกมาพร้อมถังน�้าหนึ่งใบ สาดน�้าไป 

ที่หญงิสาวสองคนที่ก�าลงัตกีนันวั

ณลิสากรี๊ดเสียงดังลั่น ยอมปล่อยมือจากศีรษะของอีกฝ่าย  

ตัวเธอเปียกโชกไปหมด ก่อนจะมองไปที่ตัวต้นเหตุ เห็นหญิงสาวใน

ชดุนอนลายดสินยี์พรนิเซสสชีมพูตวัยาว ดวงตารเีลก็ชั้นเดยีว ตดัผม 

บ๊อบสั้น สวมแว่นตาท่าทางเฉิ่มเชย แม้จะยงัมองไม่ชดันกัเพราะตาเธอ

เปียกน�้า แต่ด้วยท่าทางแบบนี้...

“วนัจนัทร์ นี่แกสาดน�้าใส่ฉนัท�าไม” หญงิสาวถามเสยีงแหลม

“อ้าว กพ็ี่ลซิอยู่ตดิกนันี่ ถ้าหนูแยกสาดได้หนูกท็�าแล้วส”ิ

“แกอย่ามาเล่นลิ้นกับฉัน ไปเอาผ้าขนหนูมา แล้วโยนยายนี่ 

ออกไปเลย”

“จ่ายเงนิมา! ค่าท�าขวญัที่ตบฉนั” หญงิสาวที่ทรดุอยูก่บัพื้นพดู

เสยีงดงัเพื่อเรยีกร้องความยตุธิรรม 

วนัจนัทร์เบกิตากว้าง ก่อนจะรบีเอามอือดุปากคนพดูที่ก�าลงัจะ

ชะตาขาดอกีรอบ ร่างผอมนั้นดิ้นขลกุขลกัไม่ยอมง่ายๆ

“พี่ เราไปคยุเรื่องเงนิกนัข้างนอกดกีว่า” เมื่อกระซบิบอกเหยื่อ

เรยีบร้อยแล้ว วนัจนัทร์กร้็องบอกสมพงษ์ให้หาผ้าขนหนใูห้ณลสิาก่อน

“เมื่อกี้มนัพูดว่าอะไรนะ” ณลสิาถามขึ้น

“ไม่มอีะไรนี่พี่ลซิ เดี๋ยวหนจูดัการให้ นี่โยเกร์ิตกบัผกัโขม แม่ท�า

มาให้ ไม่อ้วน” วนัจนัทร์ใช้เท้าเขี่ยถงุอาหารที่ตนถอืมาตอนแรกมาไว้

ข้างหน้าให้พี่สาวเหน็ 

เมื่อณลสิาเหน็ของกนิที่มารดาฝากมากเ็ลกิสนใจอดตีผู้จดัการ

ทนัที
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วนัจนัทร์ลากตวัเจ้าของร่างผอมออกมานอกห้อง พยายาม 

ท�าดีด้วยต่างๆ นานา เผื่อว่าเจ้าตัวจะใจเย็นลงแล้วไม่เอาเรื่องพี่สาว

ของเธอ แต่ครั้งนี้ดูท่าทางจะยากเพราะดูจากใบหน้าของเหยื่อแล้วก็

สาหสัมากจรงิๆ

“ฉันไม่เอาเงิน ฉันจะฟ้อง และจะปล่อยข่าวว่าพี่สาวของคุณ

มนัสนัดานเลวแค่ไหน”

“พี่คะ อย่าท�าเลยนะ สงสารพี่ลซิเขา จรงิๆ แล้วเขาเป็นพวกจติ

ไม่ปกต ิควบคมุตวัเองไม่ค่อยได้ พี่ลองคดิดูดีๆ  นะ ถ้าพี่ฟ้องไปมนัก็

ต้องมคี่าใช้จ่าย ซึ่งยงัไงเนี่ยพี่ลซิเขากม็มีากกว่าถ้าต้องต่อสู้คดนีานๆ 

เนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดอาจจะมากกว่าค่าท�าขวัญที่พี่อยากได้อีกนะ” 

หญิงสาวพยายามอธิบายอย่างสุดความสามารถ ดูท่าทางอีกฝ่ายก็ 

เริ่มจะคล้อยตามแล้วด้วย 

“ถ้าอย่างนั้นพี่จะบอกนกัข่าว”

“เป็นข่าวไปสกัพกัเรื่องกเ็งยีบค่ะ ไม่ใช่เรื่องฆ่าคนตาย ไม่จ่าย

ภาษี” วันจันทร์ยังคงโน้มน้าวต่อไป นึกขอบคุณสวรรค์อยู่บ้างที่ใน

ความทกุข์ระทมขมขื่นยงัมคีวามสามารถใหม่ๆ ผดุขึ้นมาอยู่เรื่อย ทั้ง

ทกัษะในการเจรจา ทกัษะในการชกัแม่น�้าทั้งห้า และทกัษะทางด้าน

กฎหมายที่ไม่ควรจะมใีนตวัคนที่อยากจะเป็นเชฟของหวาน

“เอาอย่างนี้ ห้าหมื่นพี่เอาไปรกัษาแผล เลกิคดิที่จะไปงดัข้อกบั

พี่ลซิเขาซะ รู้ไหมว่าโดนเกบ็มากี่รายแล้ว” หญงิสาววางเชค็ลงบนมอื

ของอีกฝ่าย ก่อนจะส่ายหน้าแล้วเดินออกไปโดยไม่ได้อธิบายค�าพูด

ของตวัเอง

หลังจากวันนั้นวันจันทร์ก็ไม่เคยเห็นหน้าพี่คนนั้นอีกเลย 

แม้กระทั่งข่าวเสียหายของณลิสาก็ไม่ผุดออกมาให้เห็น ในเมื่อไม่ม ี

ผู้จดัการแล้วหน้าที่เบ๊กต็กมาเป็นของเธออกีครั้ง ตอนแรกเธอกข็ดัขนื 
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นิดหน่อยเพราะว่าเหลือสอบอีกวิชาเดียวก็จะเรียนจบแล้ว จึงต้อง

พยายามอ่านหนังสืออย่างหนัก แต่เพราะณลิสายื่นข้อเสนออะไร 

บางอย่างท�าให้เธอต้องกัดฟันท�างานไปด้วยอ่านหนังสือสอบไปด้วย 

เช่นวนันี้ที่เธอต้องตามณลสิามาที่กองถ่ายโฆษณา

“แกอยากได้ร้านแบบไหน” ณลสิาถามขึ้น

วนัจนัทร์หนัขวบัเมื่อได้ยนิเกี่ยวกบัเรื่องร้าน ใช่แล้ว! สิ่งเดยีวที่

ท�าให้เธอยอมเป็นเบ๊อกีครั้งในช่วงสอบนี่กเ็พราะว่าพี่สาวของเธอบอก

ว่าจะลงทนุเปิดร้านเบเกอรใีห้

“กไ็ม่ต้องใหญ่มาก อบอุ่นนดิหน่อย”

“แฟรเีทลมาก เรื่องเลก็ฉนัไม่เหน็ด้วยนะ จะท�าทั้งทกีท็�าใหญ่ๆ 

ไปเลย ต้องใช้เงนิเท่าไหร่กว็่ามา” อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดยีวที่

ณลสิาใจป๋าเป็นแม่บญุทุ่มขนาดนี้ 

วนัจนัทร์ไม่รอช้า รบีปรี่เข้าไปเอาอกเอาใจพี่สาว สองมอืบบีนวด 

ที่ขาและแขนเบาๆ เพราะกลัวว่าถ้าตัวอีกฝ่ายเป็นรอยอาจจะถ่ายรูป

ออกมาไม่สวย

“แต่ว่าพี่ลซิจ๋า ถ้าน้องเปิดร้านแล้วใครจะมาเป็นผู้จดัการให้พี่

ล่ะ” หญงิสาวเพิ่งนกึถงึเรื่องนี้

“กแ็กนั่นแหละ คนมาใหม่ไม่ได้เรื่องสกัคน”

“อ้าว แล้วร้านล่ะ”

“กเ็ปิดแล้วจ้างเชฟไว้ประจ�าส ิแกกเ็ป็นเจ้าของร้านไปไง รอเกบ็

เงนิอย่างเดยีว” ณลสิาว่า

“เฮ้ย! ที่หนอูยากเปิดร้านเพราะอยากท�าขนมเอง ถ้าท�าอย่างนั้น 

กไ็ม่ใช่ความฝันของหนูส”ิ

“หรอืจะไม่เอาอะไรเลย” ณลสิาพูดด้วยน�้าเสยีงเยน็เยยีบ

“เอาจ้า” วนัจนัทร์ตอบกลบัแทบจะทนัท ีแล้วบบีนวดไหล่ของ

พี่สาว อย่างน้อยถงึไม่ได้ท�าตอนนี้กย็งัได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของร้าน ถ้ารอ
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ท�างานเกบ็เงนิเองเธอกไ็ม่รู้ว่าชาตไิหนจะได้ จะมกีแ็ต่งานที่โรงแรมที่

เธอตอบรบัเพื่อนไปแล้วว่าหลงัจากสอบเสรจ็จะไปท�า ทว่าตอนนี้กค็ง

ไปไม่ได้แล้ว

“ถึงยังไงแกก็เป็นน้องสาวคนเดียวของฉัน ฉันไม่ปล่อยให้แก

ล�าบากหรอกวนัจนัทร์” อกีฝ่ายยกมอืขึ้นลูบศรีษะของน้องสาว จากนั้น 

ก็ชักมือกลับอย่างรวดเร็วแล้วเอ่ยขึ้นพลางท�าหน้าเหยเกว่า “นี่แก 

สระผมครั้งสดุท้ายเมื่อไหร่เนี่ย!”

ชีวิตของวันจันทร์หลังจากจบการศึกษาแล้วก็ไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลงนกั เธอท�างานยี่สบิสี่ชั่วโมงเจด็วนัโดยไม่มวีนัหยดุ บางที

เธอก็สงสัยว่าท�าไมตัวเองถึงท�างานหนักยิ่งกว่าแรงงานต่างด้าวใน 

เรอืตงัเกเสยีอกี ตอนนี้เธอย้ายมาอยูท่ี่คอนโดของณลสิาเป็นการถาวร 

หญิงสาวจะนอนได้ก็ต่อเมื่อพี่สาวของเธอนอนแล้วเท่านั้น บางครั้ง 

ก็ต้องลุกขึ้นมากลางดึกเพื่อมาท�าทรีตเมนต์หน้าให้พี่สาวซึ่งมีงาน 

ถ่ายแบบตอนเช้า 

เรื่องราววนเวยีนอยูอ่ย่างนี้ทกุวนัจนล่วงเข้าเดอืนที่สอง ในที่สดุ

วนัหยดุของเธอกม็าถงึ ณลสิาเดนิทางไปสงิคโปร์กบัสมพงษ์ ตอนแรก

พี่สาวก็ดึงดันว่าจะเอาเธอไปด้วย แต่ก็ติดที่ว่าวันจันทร์ต้องไปเอา 

ชดุที่ณลสิาสั่งไว้กบัทางดไีซเนอร์ชื่อดงัของเมอืงไทย ว่ากนัว่าหากใคร

ผิดนัดไม่มารับชุด เจ้าของแบรนด์จะเปิดประมูลชุดทันที จึงท�าให้ 

หญงิสาวโชคดไีด้พกัผ่อนเตม็ที่ถงึสองวนั

วันแรกวันจันทร์นอนเป็นตายอยู่ที่คอนโด ไม่ได้ขยับไปไหน

นอกจากเลื้อยลงจากเตยีงเพื่อกวาดของกนิส�าเรจ็รปูเข้าปากจนอิ่มแล้ว

คลานขึ้นไปนอนต่อ ส่วนวนัที่สองหญงิสาวนดัเพื่อนๆ ที่มหาวทิยาลยั

ออกมากินข้าวกันเพราะอยากถามไถ่เรื่องราวชีวิตของทุกคนหลังจาก

เรยีนจบ
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“โอ๊ย ฉันก็นึกว่าแกตายไปแล้วนังวันจันทร์” กฤษฎีเป็นเพื่อน

ผู้ชายแต่ใจเป็นหญิง สนิทกับวันจันทร์มาตั้งแต่อยู่ปีหนึ่ง พี่สาวของ

กฤษฎีเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลของโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งในพัทยา 

และเป็นคนเดยีวกบัที่ชวนเธอไปท�างานด้วยหลงัจากเรยีนจบ 

ถดัมาคอืธารา เป็นเพื่อนผู้หญงิที่เธอสนทิด้วยที่สดุ แต่รูปร่าง

หน้าตานั้นแตกต่างกับเธอโดยสิ้นเชิง เพื่อนของเธอคนนี้สวยขนาดมี

ดกีรเีป็นดาวคณะ เคยเป็นนางแบบโฆษณาเลก็ๆ น้อยๆ และมพีี่สาว

ของเธอเป็นไอดอล โดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวจริงของณลิสานั้นน่าขนลุก 

แค่ไหน

“ดดีี้ ฉนัขอโทษแกจรงิๆ นะที่รบัปากแล้วไม่ได้ไป ท�าให้พี่สาว

ของแกเสยีชื่อไปด้วย” วนัจนัทร์เอ่ยขอโทษหลงัจากที่เพื่อนร้องทกั

“โอ๊ย ไม่ต้องมาขอทงขอโทษอะไรหรอก เป็นฉนักเ็ลอืกแบบแก 

พี่สาวสดุสวยจะเปิดร้านให้ทั้งท ีนี่ถ้าเสรจ็เมื่อไหร่โทร. ชวนด่วน จะไป

กนิฟร”ี กฤษฎวี่า

“อจิฉาจงั มพีี่สาวแบบพี่ลซิเนี่ย” ธาราเอ่ยขึ้น 

ความจรงิแล้ววนัจนัทร์อยากจะบอกความจรงิกบัเพื่อนหลายต่อ

หลายครั้งว่า ดาราสาวภาพลักษณ์นางฟ้าแบบณลิสาจริงๆ แล้วมัน 

คือภาพลวงตา พี่สาวของเธอไม่มีตรงไหนที่พอจะเป็นนางฟ้าได้เลย

นอกจากหน้าตา แต่เธอกไ็ม่กล้าพอที่จะบอกใคร อาจจะเป็นเพราะว่า

ลกึๆ เธอเองกภ็ูมใิจอยู่เหมอืนกนัเมื่อคนอื่นคดิว่าเธอมพีี่สาวที่แสนดี

“นั่นส ิแล้วนี่เรื่องที่ให้พี่ลซิช่วยแนะน�ายายธารให้พี่หมูรู้จกัเนี่ย 

เขาว่ายังไง” กฤษฎีถามขึ้นแทนเพื่อน ใครๆ ก็รู้ว่าธาราอยากเป็น 

นกัแสดงเจรญิรอยตามณลสิาผู้เป็นไอดอล

วนัจนัทร์นั่งตวัลบีเมื่อได้ยนิค�าถามของเพื่อน ไม่ใช่ว่าเธอไม่เคย

คยุเรื่องนี้กบัณลสิาหรอืสมพงษ์ แต่สองคนนั้นไม่เหน็ด้วยที่จะแนะน�า

ธาราให้ผู้ก�ากบัที่รู้จกั โดยเฉพาะณลสิา
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‘เพื่อนแกคนนั้นน่ะนะ หน้าตาธรรมดามาก ท่าทางก็ดูแข็งๆ  

ฉนัไม่พูดให้เสยีเครดติฉนัหรอก’ นี่คอืค�าพูดที่ณลสิาพูดกรอกใส่หูเธอ 

แล้วจะให้เธอน�าค�าพูดนี้มาบอกเพื่อนได้ยงัไง คนกร็ู้หมดน่ะสวิ่าดารา

ดงัอย่างณลสิาตวัจรงินั้นร้ายยิ่งกว่านางร้ายในละคร

“ช่วงนี้พี่ลซิเขาไม่ค่อยว่างน่ะ แต่เขาบอกว่าจะแนะน�าให้นะถ้า

มีโอกาส” วันจันทร์หัวเราะในล�าคอ พยายามหลบสายตาเพื่อน 

กลวัอกีฝ่ายจะรู้ว่าตนเองโกหก 

สามเพื่อนซี้นั่งคุยกันตลอดวันที่เหลือ และได้ความว่าตอนนี้

กฤษฎช่ีวยงานพี่สาวอยู่ที่พทัยา ส่วนธาราได้งานเป็นพนกังานต้อนรบั

ที่โรงแรมชื่อดงัแห่งหนึ่ง เพื่อนทั้งสองคนดทู่าทางจะสบายดกีว่าตวัเธอ

ที่แทบไม่ได้หลบัไม่ได้นอนเพราะณลสิาท�างานไม่เป็นเวลา

ขณะที่เธอก�าลังพูดถึงเรื่องงานผู้จัดการส่วนตัวของณลิสานั้น 

เพื่อนทั้งสองคนกแ็ทบไม่ได้ฟังอะไรเลย ทั้งธาราและกฤษฎตี่างพากนั

มองไปยงัประตทูางเข้าร้านอาหาร ไม่เพยีงแต่พวกเธอเท่านั้น คนทั้งร้าน

กพ็ากนัแตกตื่นเหมอืนว่าเจอกบัอะไรที่น่าตื่นเต้นสกัอย่าง เมื่อวนัจนัทร์

หนัไปมองกพ็บว่าเป็นผูช้ายรปูร่างสงูหน้าตาหล่อเหลาคนหนึ่ง เขาสวม

แว่นด�ากบัเสื้อมฮีดูตวัใหญ่ มากบัผูช้ายอกีคนที่สวมเพยีงเสื้อยดืตวัยาว 

กับกางเกงยีนขาดๆ แต่ถึงอย่างนั้นก็พอจะมองออกว่าเสื้อผ้าพวกนั้น 

เป็นของแบรนด์เนมแน่นอน

“ดาราใช่ไหมนั่น” วนัจนัทร์ถามขึ้นในขณะที่ก�าลงัมองชายหนุม่

อยู่

“คณุคนิไงแก ไม่รู้จกัหรอืไง” กฤษฎวี่า

“รู้แต่จ�าชื่อไม่ได้ เขาเคยเล่นละครเรื่องเดยีวกบัพี่ลซินะ แต่ทั้ง

เรื่องเจอกนัแค่ไม่กี่ฉาก”

“ฉนัจ�าได้ เรื่องนั้นพี่ลซิเป็นนางเอก ส่วนคณุคนิเพิ่งเข้าวงการ

ใหม่ๆ กเ็ลยได้เล่นเป็นน้องชายของพระเอก” 
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ฟังจากที่กฤษฎีพูดแล้วเรื่องราวในหัวของวันจันทร์ก็ชัดเจนขึ้น

เยอะ เธอเคยเจอเขาครั้งแรกที่นั่น จ�าได้ว่าชายหนุ่มไม่เคยพูดกบัใคร

ในกองถ่ายเลยนอกจากผู้ก�ากับ ตอนแรกก็คิดว่าเขาคงเป็นคนหยิ่งๆ 

แต่หลงัจากนั้นมอียู่วนัหนึ่งที่เขาต้องเข้าฉากเดยีวกบัณลสิา หลงัจาก

ถ่ายเสร็จเขาก็แอบเอาอาหารแมวที่อยู่หลังรถมาเทใส่ชามให้ลูกแมว

จรจดัแถวนั้นกนิ นบัว่าเป็นคนนสิยัดทีเีดยีว แม้เธอจะไม่เคยคยุกบัเขา

กต็าม

“ตอนนี้ดงัมากเลยนะ ทั้งโฆษณา ละคร นติยสารรอควิกนัเตม็ 

แต่เขาไม่ค่อยรบังานหรอก เหน็ว่าตอนนี้ก�าลงัเรยีนปรญิญาโทอยู่” 

เพื่อนของเธอยงัร่ายสรรพคณุของชายหนุม่ต่อราวกบัว่าเขาเป็น

เจ้าชายในนยิายที่แสนจะสมบรูณ์แบบ แต่วนัจนัทร์ไม่ใคร่สนใจมากนกั 

ความสมบูรณ์แบบมันไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ ดูอย่างพี่สาวของเธอส ิ

มใีครรู้บ้างว่าเนื้อแท้ของณลสิานั้นเป็นยงัไง

“ฉันต้องกลับแล้วละ เดี๋ยวต้องไปรับชุดให้พี่ลิซอีก” วันจันทร์

ว่าพลางหยิบกระเป๋าเป้ของตนขึ้นสะพายบนไหล่ อดที่จะหันไปมอง

ชายหนุ่มที่สวมเสื้อยืดอีกครั้งไม่ได้ เพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้ดาราแต่งตัวสบาย

ขนาดนี้ไปไหนมาไหนในที่สาธารณะ เห็นทีเธอต้องไปบอกพี่สาวบ้าง

แล้วว่าเวลาออกไปข้างนอกแต่งตวัธรรมดาไปกไ็ด้

“ไม่ร้อนหรอืไง” อนาคนิถามขึน้เมือ่เหน็ชายหนุม่ตรงหน้า 

ยงัไม่ยอมถอดเสื้อมฮีูดออกทั้งๆ ที่แอร์ในร้านนี้กไ็ม่เยน็เท่าไร ไหนจะ

แว่นตาด�านั่นอีก ไม่ว่าจะบอกยังไงเจ้าตัวก็ยังคงยืนยันว่าจะสวมไป

ด้วยทกุที่

“พี่คนิ ผมเพิ่งกลบัจากอเมรกิานะ ยงัปรบัตวัไม่ค่อยได้” อกีฝ่าย

ว่าก่อนจะขยบัแว่นตาเลก็น้อย

“นายควรจะปรบัตวัได้ตั้งแต่วนัแรกแล้วนะ” ชายหนุม่ส่ายหน้า
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ให้ความเยอะของน้องชาย แต่พอคิดว่านี่เป็นการมากินข้าวด้วยกัน 

ครั้งแรกในรอบสี่ปี เขากเ็ลอืกที่จะปล่อยๆ ไปบ้าง

“ว่าแต่ช่วงนี้พี่ว่างหรอืไง ถงึได้มเีวลามาทานข้าวกบัผม”

“อมื พี่มลีะครแค่เรื่องเดยีว แล้วกเ็หลอือกีแค่ไม่กี่ฉาก” อนาคนิ 

อธิบายแล้วเปิดเมนูอาหารที่พนักงานเสิร์ฟเอามาให้เมื่อสักครู่โดย 

ไม่ได้สนใจท่าทางปลื้มปริ่มที่พนกังานคนนั้นแสดงออกมา ผดิกบัอกีคน

ที่ท�าตวัเหมอืนคนดงั โปรยยิ้มให้ทกุคนที่มองมา

“ถ้านายยังไม่หยุดพี่จะเปลี่ยนร้านนะกาย” ชายหนุ่มพูดกับ 

น้องชาย เขาไม่ชอบเป็นจดุสนใจจงึเลอืกที่จะไม่แต่งตวัส่อพริธุ เพราะ

มนัจะยิ่งท�าให้คนสนใจ ยิ่งปิดบงัอ�าพรางใบหน้าเท่าไรคนกจ็ะยิ่งมอง 

เขาจงึเลอืกที่จะแต่งตวัธรรมดาแทน

กวินทร์ส่ายหน้าอย่างเบื่อหน่าย เสียทีที่พี่ชายของเขาเป็นถึง

ดาราชื่อดัง แต่กลับไม่เคยบริหารเสน่ห์กับสาวๆ เหมือนดาราหนุ่ม 

คนอื่นบ้างเลย วนัหยดุกเ็อาแต่อ่านหนงัสอือยู่ที่บ้าน เล่นกบัแมว นี่ 

ถ้าเขาไม่กลบัมาอกีสกัสองสามปี เขาเดาว่าอนาคนิคงบวชอยูท่ี่วดัไหน

สกัแห่ง

“แล้วคดิไว้หรอืยงัว่าจะท�าอะไร”

“ว่าจะเป็นเซเลบเหมอืนพี่”

“อย่าไร้สาระน่า” อกีฝ่ายถอนหายใจด้วยไม่รูว่้าน้องชายพดูจรงิ

หรอืเล่น

“ผมพดูจรงิ นี่ผมบอกพี่หนงิไว้แล้วนะว่าถ้ามแีคสงานละครเนี่ย

ช่วยบอกผมด้วย” กวนิทร์ว่า 

น�้าฟ้าเป็นผู้จัดการส่วนตัวของอนาคิน และเป็นลูกพี่ลูกน้อง 

ของพวกเขาด้วย

“ไม่ใช่เรื่องเล่นนะกาย ถ้าเกิดนายไม่อยากท�าขึ้นมาจะท�าให้ 

พี่หนิงเดือดร้อน” อีกฝ่ายเตือนเพราะรู้ดีว่าน้องชายของเขาเป็นคน 
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ขี้เบื่อ ท�าอะไรสกัพกั พอไม่อยากท�ากห็ยดุเอาเสยีดื้อๆ

“ผมโตแล้วนะพี่คนิ เอาอย่างนี้ ให้ผมลองดูก่อน ใช่วา่แคสแล้ว

จะได้เลยนี่นา”

“แน่ใจหรอืเปล่าว่าจะไม่ใช้เส้น” อนาคนิถามอย่างรู้ทนั

“โธ่...ไม่หรอกน่า ผมกม็ศีกัดิ์ศรขีองผม”

น�้าฟ้ามองหน้าชายหนุ่มตรงหน้าอย่างเบื่อหน่าย เขาจ้อง 

เธอมาเกอืบสามสบินาท ีก่อนหน้านี้กเ็ดนิตามเหมอืนลกูหมาหลงทาง 

ไม่ว่าจะด่ายงัไงกไ็ม่ยอมเลกิรา

“นะพี่หนงิ บอกเขาว่าพี่คนิฝากผมมา” กวนิทร์กะพรบิตาปรบิๆ 

แต่ส�าหรบัน�้าฟ้ามนัไม่ได้ดูน่าสงสารสกันดิ 

“จะบ้าหรอืไงกาย ถ้าคนิรูน้ี่มหีวงับ้านแตก นายกรู้็นี่ พี่ชายนาย

ไม่ชอบให้ใช้เส้นสาย”

“โธ่...นดิเดยีวเอง”

“ไม่!”

“แค่พูดลอยๆ กบัเขากไ็ด้ว่าผมเป็นน้องชายพี่คนิ นะๆ”

“ไม่!”

กวนิทร์ถอนหายใจ ก่อนจะทิ้งตวัลงบนเก้าอี้อย่างเบื่อหน่าย เขา

เดินตามน�้าฟ้ามาทั้งวัน คิดว่าอ้อนหน่อยหญิงสาวก็ต้องใจอ่อน แต่ 

เสยีเวลาไปหลายชั่วโมงกย็งัไม่ได้สิ่งที่ต้องการ 

“กไ็ด้ ผมหาทางเองกไ็ด้” พูดจบเขากต็ะบงึตะบอนออกไป 

น�้าฟ้าข�าท่าทางเหมือนเด็กของกวินทร์ เพราะนิสัยเจ้าตัวเป็น

แบบนี้ พี่ชายอย่างอนาคนิถงึต้องโทร. มาบอกเธอไว้ก่อนว่าไม่ให้เธอ

ให้ความร่วมมอืกบัน้องชายของเขา
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กวนิทร์เดนิหงดุหงดิออกมา นึกแค้นใจญาตสิาวทีไ่ม่ยอม 

ช่วย หากเขาดังเมื่อไรละก็ ต่อให้ก้มลงกอดขาอ้อนวอนเขาก็จะไม่ 

เหน็หวัเธออกีต่อไป

“โอ๊ย!” ชายหนุ่มร้องเมื่อจู่ๆ กม็บีางอย่างตรงเข้ามาชนกบัเขา

จนเซ สิ่งนั้นค่อยๆ เอยีงก่อนจะโค่นลงไปกบัพื้น เศษผ้าเดนิได้ค่อยๆ 

ปรากฏชดัเจนว่าแท้จรงิแล้วมมีนษุย์ผู้หญงิอยู่ด้านหลงั

“ชดุ...ชดุของพี่ลซิ!” วนัจนัทร์ร้องเสยีงหลงเมื่อเหน็ชดุที่เพิ่งไป

เอามาจากร้านเสื้อลงไปกองอยู่ที่พื้น ซ�้าเท้าของใครบางคนยงัเหยยีบ

มันอยู่ แม้ว่าจะมีถุงคลุมอยู่ด้านนอก แต่คนอย่างณลิสาถ้าเสื้อผ้า 

ผดิปกตนิดิเดยีวไม่มทีางที่จะไม่รู้ วนัจนัทร์กมุขมบัอย่างเคร่งเครยีด

“คุณเอาเท้าออกไปนะ!” เมื่อตั้งสติได้เธอก็ร้องบอกชายหนุ่ม

ทนัที

“อ่อ” กวินทร์มองเท้าตนเองแล้วชักมันออกตามที่เธอบอก  

ตอนแรกเขาคิดว่าจะด่าให้โทษฐานไม่ระวัง เดินไม่ดูทาง แต่พอเห็น

ท่าทางกลุกีจุอเกบ็เสื้อผ้าแล้วกพ็อจะเข้าใจว่าคงเป็นคนรบัใช้ที่มาเอา

ชดุให้เจ้านาย เขาจงึไม่อยากจะซ�้าเตมิ

“เอ่อ...คราวหลังเดินระวังหน่อยนะ เดี๋ยวจะชนคนอื่นเขาอีก” 

ชายหนุ่มบอกเสียงอ่อยๆ จะไม่ให้เขาพูดอะไรเลยก็คงจะไม่ได้เพราะ

เขาไม่ได้เป็นคนผดิ เขาเดนิออกมาจากร้านและเป็นทางตรง ส่วนเธอ

มาจากด้านข้างกค็วรจะมองก่อนว่ามใีครเดนิอยู่หรอืเปล่า

“คณุกเ็หมอืนกนันั่นแหละ ทหีลงัเดนิระวงัหน่อย” อกีคนกส็วน

กลบัหลงัจากเกบ็เสื้อผ้าทั้งหมดขึ้นมาแล้ว

“ผมไม่ใช่คนผดินะ”

“ค่ะ อยากคดิอย่างนั้นกต็ามใจ” วนัจนัทร์ขี้เกยีจจะเถยีง เพราะ

ถ้าพูดไปวนันี้กค็งจะคยุกนัไม่จบ เธอจงึเลอืกที่จะรบีกลบัไปที่คอนโด

มากกว่า เพราะต้องเตรยีมหลายอย่างเพื่อรอณลสิากลบัมา
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อกีฝ่ายกไ็ม่พอใจ ยิ่งเหน็ท่าทางเออออแบบประชดอย่างนั้นเขา

กย็ิ่งหงดุหงดิจงึคว้าแขนของหญงิสาวไว้ก่อนที่จะดงึเข้ามา “ผมบอก

ว่าผมไม่ผดิ”

“ค่ะ ทนีี้จะปล่อยได้หรอืยงั ฉนัรบี” หญงิสาวเริ่มอารมณ์เสยี

“คณุท�าหน้าเหมอืนผมผดิเลย”

“ค่ะ คณุไม่ผดิจรงิๆ ขอโทษด้วยนะคะ” คราวนี้วนัจนัทร์สลดั

มอืของเขาออก ก่อนจะเดนิออกไปอย่างเร่งรบีโดยไม่ได้หนักลบัไปมอง

คนขี้โวยวายคนนั้นอกี และเนื่องจากเธอไม่มใีบขบัขี่จงึต้องโบกแทก็ซี่

ด้านหน้าศูนย์การค้า แต่ไม่ว่าจะโบกรถคันไหนก็ไม่ยอมจอดแม้แต ่

คนัเดยีว

“สงสยัที่ห้ามจอด” หญงิสาวแบะปากแล้วหยบิโทรศพัท์ขึ้นมา

ดูเวลาก็พบว่าอีกไม่ถึงห้าชั่วโมงณลิสาก็จะกลับมา นึกถึงสภาพห้อง 

ที่เธอคุ้ยกินคุ้ยนอนอยู่สองวันซึ่งเละเกินกว่าที่เธอจะรับมือไหวหาก 

พี่สาวกลบัมาเหน็

ขณะที่หญงิสาวก�าลงัเอามอืกมุศรีษะอยู่นั้น รถคนัหรูกม็าจอด

เทียบตรงหน้าของเธอ กระจกด้านหน้าค่อยๆ เปิดออกเผยให้เห็น 

ชายหนุ่มโรคจติที่เถยีงกบัเธออยู่เมื่อครู่

“ให้ผมไปส่งไหม” 

หากเป็นเวลาปกตแิน่นอนว่าวนัจนัทร์ต้องปฏเิสธเพราะเขาเป็น

คนแปลกหน้าที่เพิ่งเจอกนัเมื่อครู่ แต่ตอนนี้ชวีติเธอส�าคญัที่สดุ

ในขณะเดียวกันคนที่อาสาจะไปส่งก็มีแผนการบางอย่างอยู่ 

ในใจ ท่าทางของอกีฝ่ายนั้นดรูบีร้อนมากจนเขาอยากจะแกล้งหลงทาง

วนไปวนมาสกัสองสามรอบก่อน แล้วค่อยพาเธอไปถงึที่หมาย อกีอย่าง

เขาเพิ่งกลบัมาจากต่างประเทศ เพราะฉะนั้นคนไม่รู้ทางย่อมไม่ผดิ

“ขอบคณุนะคะ รบกวนด้วย” วนัจนัทร์ไม่รอช้า รบีเปิดประตู

ด้านหลังแล้ววางชุดของณลิสาอย่างระมัดระวัง ก่อนไปนั่งที่นั่งข้าง 
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คนขบัอย่างว่องไวรูง้าน ท่าทางคล่องแคล่วของหญงิสาวท�าให้ชายหนุม่ 

แปลกใจเพราะมนัขดักบับคุลกิเฉิ่มเชยของเธอในตอนนี้มาก

วนัจนัทร์ล้วงหาสเปรย์พรกิไทยกบัเครื่องชอร์ตไฟฟา้ในกระเป๋า 

เอาไว้ในช่องที่ใกล้มอืที่สดุเพื่อเป็นการไม่ประมาท ถงึผู้ชายคนนี้จะดู

หล่อรวย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นพวกโรคจิตชอบข่มขืน 

ไม่ได้ เธอเหลอืบมองเขาเป็นระยะสลบักบัทางตรงหน้า

“เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะคะ” เธอร้องบอก 

แต่คนขบัท�าเป็นไม่ได้ยนิ เขาเลี้ยวขวาแทน ก่อนจะหวัเราะเบาๆ 

ในล�าคอ

“คณุ ฉนับอกให้เลี้ยวซ้าย” หญงิสาวพูดอย่างหงดุหงดิ

“อ้าว ซ้ายไม่ใช่ทางนี้เหรอครบั” ส่วนอกีฝ่ายกแ็กล้งโง่ “ขอโทษ

นะครับ ผมเรียนอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กน่ะ ภาษาไทยเลยไม่ค่อย 

แขง็แรง”

“ช่างเถอะ กลบัรถข้างหน้านั้นกไ็ด้ค่ะ” 

เธอบอกเขาล่วงหน้าเป็นร้อยเมตร แต่พอถงึจรงิๆ เขากลบัขบั

ตรงไปอย่างหน้าด้านๆ วนัจนัทร์เริ่มหมดความอดทน แต่เมื่อนกึได้ว่า

ตอนนี้เธอนั่งอยู่บนรถของเขา หญงิสาวกไ็ม่กล้าโวยวายอะไรมาก

“เดี๋ยวเลี้ยวขวาข้างหน้านะคะ” หญงิสาวบอกเสยีงเรยีบ ไม่มี

ท่าทางอารมณ์เสยีเหมอืนตอนแรก 

อกีฝ่ายประหลาดใจ แต่แค่ท�าซมึแค่นี้ไม่ได้ท�าให้เขาอยากจะเลกิ 

แกล้งเธอสักนิด เขายังท�าเหมือนเดิมคือไปยังทางตรงกันข้ามทุกครั้ง 

จนเวลาผ่านมาสกัพกัหญงิสาวกบ็อกให้จอดรถ

“ไปทางไหนต่อครบั” กวนิทร์ถามอย่างอารมณ์ด ีผดิกบัอกีคน

ที่ตอนนี้หน้าตาบูดบึ้งไม่น่าดู

“ถงึแล้วค่ะ” เธอว่าก่อนจะรบีเปิดประตรูถโดยไม่ลมืที่จะน�าชดุ

ด้านหลังออกมาด้วยความรวดเร็ว ในที่สุดเธอก็ออกมาอยู่นอกรถ  
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หญงิสาวเคาะกระจก อกีฝ่ายจงึเลื่อนกระจกรถลง

“ขอบคณุนะคะที่มาส่ง” คราวนี้วนัจนัทร์ยิ้มเย้ย ตอนแรกเธอ

คิดว่าจะเอาสเปรย์พริกไทยฉีดหน้าเขาสักทีแล้ววิ่งหนีไปแล้ว แต่พอ

มานึกอีกที อย่างน้อยเขาก็โง่มาส่งเธอจนถึงที่ ดังนั้นแค่เรื่องไร้สาระ

เลก็น้อยเธอจะไม่เอามาใส่ใจกไ็ด้

“เฮ้ย! นี่เธอ...” ยงัไม่ทนัที่กวนิทร์จะได้พูดอะไรต่อ ตวัต้นเรื่อง

ก็รีบวิ่งหนีเข้าไปด้านในตึกที่หลอกให้เขามาจอดถึงที่ ท่าทางที่ดูซื่อๆ 

นั่นเชื่อใจไม่ได้สักนิด ชายหนุ่มไม่เคยรู้สึกคาใจขนาดนี้มาก่อน เป็น

ครั้งแรกที่เขารู้สกึว่าตวัเองโง่มาก

ในขณะที่ก�าลงัหวัเสยีอยูน่ั้นเขากเ็หลอืบไปเหน็บางอย่าง กระเป๋า 

สตางค์สีเหลืองวางอยู่บนที่วางเท้าด้านล่าง เดาว่าคงจะหล่นตอนที่

หญงิสาวก�าลงัรบีร้อนลงจากรถ รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปรากฏขึ้นบนใบหน้า

ของกวนิทร์ เขาหยบิมนัขึ้นมาเปิดดแูล้วอ่านชื่อบนบตัรประชาชนอย่าง

อารมณ์ดี

“นางสาววนัจนัทร์ ทศันธารา”
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กระเป๋าสตางค์ของเธอหาย!

หลังจากค้นกระเป๋าตนเองเป็นรอบที่ร้อย วันจันทร์ก็พบว่า

กระเป๋าสตางค์หายไป หลงัจากนั่งคดินอนคดิจนไม่เป็นอนัท�าอะไรกไ็ด้

ค�าตอบว่ามนัต้องอยู่บนรถของผู้ชายโรคจติคนนั้นอย่างแน่นอน

“ไม่ได้ถ่ายทะเบียนรถมาซะด้วยสิ โอ๊ยวันจันทร์ ท�าไมแกโง่

อย่างนี้” หลังจากคร�่าครวญอยู่สักพักเสียงประตูก็ดังขึ้น หญิงสาว

สมัผสัได้ถงึความอนัตรายด้านหลงัประตูบานนั้น 

ณลิสาเปิดประตูห้องเข้ามาก็เจอเข้ากับความหม่นหมองของ

น้องสาวที่นั่งกอดเข่าอยู่บนโซฟา

“วันจันทร์มาช่วยฉันถือกระเป๋าหน่อย” พี่สาวออกค�าสั่งโดยที่

ไม่ได้สนใจบรรยากาศแปลกๆ นั่นสกัเท่าไร 

ส่วนอกีฝ่ายกเ็ดนิโซเซออกมาจากที่นั่งแล้วลากกระเป๋าเดนิทาง

ของพี่สาวเข้าไปไว้ในห้องนอนเหมอืนคนไร้วญิญาณ

“นี่ท�าให้มนัดีๆ  หน่อย แกฟังฉนัอยู่หรอืเปล่าเนี่ยวนัจนัทร์”

“พี่ลซิ หนูท�ากระเป๋าตงัค์หาย”

“กซ็ื้อใหม่ส”ิ พี่สาวของเธอตอบอย่างง่ายๆ 

“แต่ว่า...” อกีฝ่ายท�าท่าจะแย้งขึ้นมา แต่กถ็ูกขดัขึ้นเสยีก่อน

2
ผู้ชายคนนั้น
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“เดี๋ยวนะ ท�าไมห้องฉันมันรกอย่างนี้!” ณลิสากวาดตามอง 

รอบห้องกพ็บกบัความยุง่เหยงิที่วนัจนัทร์ท�าเอาไว้ ซึ่งคนท�าเองกต็กใจ 

เช่นกนั เพราะเธอมวัแต่กงัวลเรื่องกระเป๋าสตางค์ ท�าให้ลมืไปว่าที่รบี

กลบักเ็พราะจะต้องมาท�าความสะอาดห้องให้เหมอืนเดมิก่อนที่พี่สาว

ของเธอจะกลบัมา

“วนัจนัทร์ ท�าไมแก...” 

หลังจากนั้นวันจันทร์ก็จ�าไม่ได้ว่าณลิสาพูดอะไรบ้าง จ�าได้แค่

ว่าตัวเองเดินเก็บข้าวของที่ตนวางทิ้งไว้กระจัดกระจาย ผ่านไปกว่า 

สองชั่วโมงณลสิากย็งัไม่หยดุพูด พี่สาวของเธอมกัจะเป็นแบบนี้เสมอ 

เพราะเป็นพี่น้องกันมาเกือบทั้งชีวิตท�าให้เธอรู้ว่าต้องรับมือด้วยความ

เงยีบเท่านั้น หากเถยีงขึ้นมาแม้แต่นดิเดยีวเรื่องจะไม่จบแค่คนืนี้แน่

โชคยังดีที่พี่สาวเธอต้องไปท�างานตอนเช้าท�าให้ต้องนอนเร็ว  

วันจันทร์จึงมีเวลาเล็กน้อยก่อนนอนหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเรื่อง 

แจ้งความ ยงัดทีี่ในกระเป๋าใบนั้นมเีงนิไม่มาก ที่ท�าได้ตอนนี้กแ็ค่ต้อง

โทร. ไปอายัดบัตรเอทีเอ็มกับบัตรเครดิต เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย

แล้วหญงิสาวกอ็าศยัช่วงเวลาน้อยนดินี้นอนพกัผ่อน

เช้าวนัรุง่ขึน้วันจนัทร์ออกไปท�างานพร้อมกบัณลสิา พีส่าว 

ของเธอมีงานอีกทีตอนบ่ายซึ่งสมพงษ์จะเป็นคนรับช่วงต่อ ส่วนวัน-

จันทร์ต้องเอาข้าวของที่ไม่จ�าเป็นกลับมาไว้ที่คอนโด แล้วกลับมา

ท�าความสะอาดห้องอีกรอบ ทุกครั้งที่ห้องรกณลิสามักจะสั่งให้เธอ

ท�าความสะอาดหลายๆ รอบเพื่อเป็นการลงโทษ แต่ยงัไงกช็่าง เพราะ

มนัท�าให้เธอได้แอบนอนบ้างตอนครึ่งวนับ่าย

แต่สิ่งที่วันจันทร์ไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอคือชายหนุ่มรูปหล่อที่ 

วนันี้แต่งตวัเหมอืนคนเมอืงร้อนเป็นบ้างแล้ว เขายนืพงิรถหรคูนัเมื่อวาน 

แถมวนันี้กไ็ม่สวมแว่นด�าแล้วด้วย ถ้าไม่คดิเรื่องเมื่อวาน วนัจนัทร์คง
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คดิว่าเขาเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกต์มาก

“สวสัดวีนัจนัทร์” ชายหนุ่มร้องทกัเธออย่างสนทิสนม สิ่งที่เขา

แปลกใจวนันี้คอืเธอไม่ได้สวมแว่นตา แล้วผมบ๊อบสั้นวนันี้กถ็กูมดัรวบ

ขึ้นไปเป็นมวยที่ด้านหลงัดูน่ารกัน่าชงั

“คณุรู้ชื่อฉนัได้ยงัไง” วนัจนัทร์ถามอย่างแปลกใจ

“นี่ไง” เขายื่นกระเป๋าสตางค์สเีหลอืงใบเมื่อวานคนืให้เธอ 

เท่านั้นหญิงสาวก็นึกได้ว่าเขาคงจะเปิดกระเป๋าสตางค์ของเธอ

ดู เธอรบัมาแบบขุ่นเคอืง เพราะการที่เขาท�าแบบนี้ในมมุมองของเธอ

นั้นเป็นการเสยีมารยาทมาก

“ที่ต้องเปิดดเูพราะรถผมมผีูห้ญงิมานั่งหลายคน เดี๋ยวจะส่งผดิ” 

กวนิทร์อธบิาย

“ขอบคณุนะคะ” วนัจนัทร์รบีตรวจดใูนกระเป๋าสตางค์ เมื่อเหน็

ว่าทกุอย่างอยู่ครบดจีงึรบีเกบ็ไว้ในกระเป๋า

“ไม่ยกัรู้ว่าวนัจนัทร์เป็นผู้จดัการส่วนตวัของคณุลซิ” ชายหนุ่ม

พูดขึ้นเมื่อเหน็อกีคนท�าท่าจะเดนิหนเีข้าไปข้างใน 

“อ่อ...ค่ะ” หญงิสาวตอบส่งๆ แล้วพยายามเดนิเลี่ยงหน ีแต่ก็

ก้าวเท้าไม่ทนัร่างสูงที่มาดกัเธอ 

เขายิ้มนดิๆ สองแขนกางกั้นเอาไว้ไม่ให้เธอหนไีปไหน

“งั้นวนัจนัทร์รูจ้กัพี่หมใูช่ไหม” ชายหนุม่ถาม ถงึเขาจะไม่ได้อยู่

เมืองไทยมานาน แต่ก็พอจะได้ยินกิตติศัพท์ของสมพงษ์มาบ้าง ทั้ง 

จากปากน�้าฟ้าแล้วก็ในอินเทอร์เน็ต ว่าสมพงษ์เป็นผู้จัดการดารา

อนัดบัหนึ่ง ปั้นใครกร็ุ่งหมด โดยเฉพาะณลสิาที่ตอนนี้มชีื่อเสยีงที่สดุ

ในรุน่เดยีวกนั ว่ากนัว่าเธอจะต้องเป็นตวัแม่คนต่อไปของวงการบนัเทงิ

แน่

“เอ่อ...ไม่รู้จกัหรอก ไม่ค่อยสนทิกนั”

“โธ่...วนัจนัทร์ ช่วยเราหน่อยนะ ให้กราบกไ็ด้” กวนิทร์เตรยีม
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จะท�าท่าคกุเข่าลง แต่วนัจนัทร์รั้งเอาไว้เสยีก่อน หากชายหนุ่มมาท�า

อะไรแบบนี้คนคงจะมองเธอด้วยความประหลาดใจ

“คณุอย่ามาท�าแบบนี้ ฉนัช่วยคณุไม่ได้หรอก” เธอยงัคงปฏเิสธ

“เรายงัไม่ได้บอกเลยว่าจะให้ช่วยอะไร ท�าไมปฏเิสธล่ะ”

“ฉนัช่วยอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละ กลบัไปเถอะค่ะ” 

“ท�าไมจะช่วยไม่ได้ วนัจนัทร์แค่พาเราไปเจอพี่หมทู ีแค่ครั้งเดยีว 

นะๆ” ท่าทางเขาออดอ้อนเหมือนลูกแมว ช่างต่างกับเมื่อวานตอนที่

พยายามจะแกล้งเธออย่างสิ้นเชงิ คนร่างสูงกะพรบิตาถี่อย่างน่ารกัเมื่อ

เหน็ว่าท่าทางคนตรงหน้าจะใจอ่อน

“มธีรุะอะไรกบัพี่หมูเหรอ” วนัจนัทร์ถามขึ้น

“เราอยากให้พี่หมูช่วยหางานให้ เราอยากเข้าวงการ” 

ค�าตอบอย่างตรงไปตรงมาที่ออกมาจากปากของเขาท�าให้เธอ

ขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจ ปกตคินที่อยากเป็นดาราสมยันี้เขาประกาศ

กนัโต้งๆ อย่างนี้ทกุคนหรอืเปล่า 

“ฉันขอคุยกับพี่หมูก่อนแล้วกัน” หญิงสาวตอบไปส่งๆ เพราะ

เธอไม่แน่ใจว่าสมพงษ์อยากจะมองหาดาราหน้าใหม่ในช่วงนี้หรอืเปล่า 

เพราะเดก็ในสงักดัที่มอียูก่ค็งจะท�าให้ปวดหวัไม่น้อย โดยเฉพาะณลสิา 

พี่สาวของเธอ

“นี่โพรไฟล์ของเรา ให้เขาดูแล้วบอกว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอน” 

เขาส่งแฟ้มให้เธอก่อนจะว่าต่อ “แล้ววันจันทร์เรียกเราว่ากายก็ได้นะ 

เราอายเุท่ากนั”

“อ่อ” หญงิสาวตอบรบัอย่างงงๆ เมื่อวานเขาท�าท่าหยิ่งใส่เธอ

ด้วยซ�้า แต่วนันี้กลบัท�าตวัเป็นมติร

“เอามอืถอืเธอมาส”ิ เขาแบมอืออกมา

“ไม่ได้พกมา”

“แล้วนั่นอะไร” เขาชี้ไปที่ข้างกระเป๋ากางเกงที่นนูออกมาคล้าย
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กบัมโีทรศพัท์อยู่ข้างใน

“อ่อ เพาเวอร์แบงก์” 

“ไม่พกโทรศพัท์ แต่พกเพาเวอร์แบงก์เนี่ยนะ”

“ใช่ เอาไว้วนัหลงัแล้วกนันะ” หญงิสาวรบีปฏเิสธทนัควนั แค่

คดิว่าจะเอาประวตัขิองเขาไปให้สมพงษ์ หลงัจากนั้นจะท�ายงัไงกนัต่อ

กไ็ม่ใช่เรื่องของเธอ หากโชคดเีขาอาจจะได้เป็นดาราดงัหวงั แต่ถ้าไม่ใช่

เธอกไ็ม่อยากจะมารบัผดิชอบความรู้สกึของใคร

“ถ้างั้นพรุ่งนี้กไ็ด้ เราจะมารอที่นี่” อกีฝ่ายยงัไม่ยอมแพ้

“อ่อ...ได้” วันจันทร์รับปากไปส่งๆ ถึงแม้ว่าเขาจะมารอพรุ่งนี้ 

ก็คงไม่ทัน เพราะเธอต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเนื่องจากณลิสาม ี

ถ่ายละคร

“ขอบใจนะวนัจนัทร์” 

เมื่อเห็นชายหนุ่มยิ้มอย่างดีใจ วันจันทร์ก็รู้สึกผิดขึ้นมาทันท ี 

ใจหนึ่งกส็งสาร แต่อกีใจกน็กึถงึตอนที่เขาแกล้งเธอตอนที่ขบัรถมาส่ง 

แต่ในที่สดุฝ่ายมารในใจกช็นะฝ่ายด ี เพราะยงัไงเรื่องนี้กไ็ม่เกี่ยวอะไร

กบัเธออยู่แล้ว แค่ไม่โยนแฟ้มนี่ลงถงัขยะกด็เีท่าไรแล้ว

เช้าวนันีเ้ป็นวนัทีอ่นาคนิไม่อยากตืน่มากทีสุ่ด เหน็น้องชาย 

ลกุขึ้นมาสวมผ้ากนัเป้ือนเข้าครวัท�าอาหารแล้วกอ็ดที่จะเบอืนหน้าหนี

ไม่ได้ ผดิกบักวนิทร์ที่อารมณ์ดแีต่เช้า ถงึได้พยายามท�าอะไรสกัอย่าง

ที่พอจะกนิได้เพื่อเอาใจพี่ชาย

“มเีรื่องดีๆ  เกดิขึ้นหรอืไง ถงึลกุขึ้นมาแต่เช้า” พี่ชายนั่งเท้าคาง

อยู่ที่โต๊ะอาหารและถามขึ้น ในขณะที่อกีฝ่ายอมยิ้มแทนค�าตอบก่อนจะ 

ยกบางอย่างมาวางบนโต๊ะ

อนาคินมองอาหารตรงหน้าด้วยความรู้สึกแปลกประหลาด ดู

จากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วน่าจะเป็นอาหารไทย แต่เขาไม่แน่ใจว่า
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เป็นของภาคไหน ของเหลวสเีหลอืงๆ ข้างบนมพีรกิสแีดงเหมอืนจะโรย

ไว้เพื่อตกแต่ง แต่กลบัใหญ่เกนิจนผลบุเข้าไปในของเหลวนั้นเกอืบครึ่ง

“นี่อะไร” เขาถามเจ้าของผลงานด้วยความลงัเล

“ออมเลต็” อกีฝ่ายตอบยิ้มๆ

สรปุว่าไม่ใช่อาหารไทย...คนถามส่ายหน้าก่อนจะหยบิช้อนที่ปัก

มาด้วยเขี่ยดดู้านใน พบว่ามหีมสูบักบัแคร์รอตและหวัหอมใหญ่ชิ้นเป้ง

อยู่ด้านในด้วย

“แล้วนี่ล่ะ” เขาถามอกี

“ออมเลต็ยดัไส้” เจ้าของผลงานยงัคงยิ้มเหมอืนเดมิ

ไม่ใช่แล้ว!...อนาคินวางช้อนลงกระแทกกับจานเสียงดัง ก่อน

ท�าท่าจะลกุออกไป

“พี่คิน ไม่กินหรือไง” อีกฝ่ายดึงแขนพี่ชายที่พยายามจะหนี 

เอาไว้ เขาตั้งใจตื่นขึ้นมาท�าอาหารรสเลศินี้ให้อนาคนิโดยเฉพาะ แต่

นอกจากพี่ชายจะไม่ซาบซึ้งแล้วยงัท�าท่าจะไม่กนิอกี

“ตอนบ่ายพี่ต้องท�างาน เข้าโรงพยาบาลไม่ได้”

“โธ่...พี่คนิ ผมตั้งใจท�าแค่ไหนรู้ไหม”

“อยากได้อะไร” อนาคนิถามเข้าประเดน็ คนอย่างกวนิทร์ไม่มี

ทางที่จะท�าอะไรแบบนี้โดยไม่หวงัผลตอบแทน โตด้วยกนัมายี่สบิกว่า

ปี แค่มองตาเขากเ็ข้าใจแล้วว่าต้องมบีางเรื่องที่จะขอแน่

“พี่อย่าบอกพ่อกบัแม่นะ เรื่องที่ผมอยากเป็นเซเลบอะ” กวนิทร์

พูดขึ้นมาเหมือนเด็กน้อยที่ก�าลังท�าความผิดแล้วพยายามที่จะปกปิด

ความผดินั้น 

แต่อนาคินก็พอจะเดาได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว และเขาก็รู้ด้วยว่า

ท�าไมน้องชายถงึไม่อยากให้พ่อแม่ของพวกเขารู้

“นี่เอาจรงิใช่ไหม เรื่องจะเข้าวงการเนี่ย” เขาถามย�้าอกีครั้ง

“จรงิสพิี่คนิ ผมพูดขนาดนี้แล้วท�าไมพี่ยงัไม่เชื่อ”
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“กน็ายชอบท�าอะไรไม่นานแล้วกท็ิ้ง อกีอย่างท�าไมอยู่ๆ  ถงึอยาก

เป็นขึ้นมา เมื่อก่อนไม่เหน็สนใจ” 

คราวนี้อนาคินนั่งลงบนเก้าอี้เหมือนเดิม แล้วเท้าคางเงยหน้า

มองน้องชายที่ตอนนี้ก�าลงัขมวดคิ้วเพราะคดิหาเหตผุลอยู่

“ผมแค่อยากเป็นเหมือนพี่คิน พี่คินก็รู้ว่าพี่เหมือนไอดอลของ

ผมมาแต่ไหนแต่ไร” 

ค�าพดูของน้องชายนั้นอนาคนิพอจะเข้าใจ แต่ไอ้เรื่องที่อยากจะ

เป็นดาราเพราะว่าแค่อยากเป็นเหมือนเขานั้นมันก็ดูจะเกินไปหน่อย 

ไม่มอีะไรรบัประกนัได้ว่าหลงัจากนี้กวนิทร์จะไม่เปลี่ยนใจอกี

“พี่จะไม่บอกพ่อกบัแม่ แต่ยงัไงท่านกต็้องรู้ทหีลงัอยู่ด ีจนกว่า

จะถงึเวลานั้นกล็องคดิไปเรื่อยๆ ว่าใช่สิ่งที่อยากท�าหรอืเปล่า” อนาคนิ 

พูดด้วยรอยยิ้ม อย่างน้อยกวนิทร์กย็งัมคีวามกล้ามากกว่าเขา อยาก

จะท�าอะไรกป็ระกาศออกมาตรงๆ ว่าจะท�า

“ขอบคณุนะพี่คนิ ผมรกัพี่คนิที่สดุเลย” ชายหนุ่มพยายามจะ

สวมกอดพี่ชาย แต่ถูกอีกฝ่ายผลักออกเสียก่อน เขาก็รู้อยู่หรอกว่า 

อนาคนิไม่ชอบให้ใครแตะตวั เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เดก็ แม้แต่แม่แท้ๆ 

พยายามจะกอดพี่ชายของเขายังถอยหนี เมื่อก่อนเขายังเคยคิดว่า 

บางทีอนาคินอาจมีรอยแผลหรือต�าหนิน่าเกลียดอะไรสักอย่างที่ตัว 

หรอืเปล่า แต่พี่ชายเขากถ็อดเสื้อถ่ายแบบออกจะบ่อย กไ็ม่เหน็มอีะไร

ผดิปกต ิพฤตกิรรมแปลกๆ แบบนี้ยงัเป็นปรศินาว่าเกดิจากสาเหตอุะไร

จนถงึทกุวนันี้

แล้วอย่างนี้ชาตไิหนจะมแีฟนกบัเขาสกัทหีนอ พี่ชายเขา...

“แล้วเรื่องพี่หนิง...” อนาคินพยายามเอ่ยถึงผู้จัดการส่วนตัว 

ของเขา ซึ่งก่อนหน้านี้เขาสั่งห้ามช่วยน้องชายไม่ว่ายังไงก็ตาม แต ่

ตอนนี้หลงัจากคยุกนัแล้วบางทเีขาอาจจะช่วยให้น�้าฟ้าหางานโฆษณา

เลก็ๆ น้อยๆ ให้กวนิทร์ก่อน โดยยงัยนืยนัความตั้งใจเดมิคอืจะไม่บอก
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เรื่องที่ว่าเขากบักวนิทร์เป็นพี่น้องกนัให้ใครรู้

“ไม่ต้องแล้วพี่คนิ ผมตดัสนิใจแล้วว่าจะช่วยเหลอืตวัเอง ยนืบน

ล�าแข้งของตวัเอง ผมจะต้องไปถงึจดุหมายโดยที่ไม่ใช้ทางลดัให้ได้” 

ชายหนุ่มมองเพดานอย่างมุ่งมั่น เขาเองก็ใช่ว่าจะหน้าตาขี้ริ้ว

ขี้เหร่ ตรงกนัข้ามกลบัหล่อเหลาไม่แพ้พี่ชายเลยด้วยซ�้า ไม่มเีหตผุลที่

เขาจะต้องใช้ตวัช่วย ในเมื่อมใีบหน้าช่วยอยู่แล้ว

“โอ๊ย เกลื่อนถนน” สมพงษ์โยนแฟ้มของวันจันทร์ลงบน 

โต๊ะอย่างไม่ไยด ีอนัที่จรงิคนในรูปกห็น้าตาจดัได้ว่าพรเีมยีมอยู่หรอก 

แต่ข้อความอวดอ้างสรรพคุณตนเองนั้นท�าให้รู้สึกตลาดแทนที่จะเป็น

ของแบรนด์

“แต่เขากห็ล่ออยูน่ะพี่หม”ู วนัจนัทร์หยบิแฟ้มนั้นขึ้นมาดกูพ็บว่า 

รูปที่ส่งมานั้นสมควรแก่การที่สมพงษ์จะโยนทิ้งเป็นอย่างมาก คน

หน้าตาดทีี่ไม่รู้มมุกล้องและกาลเทศะนี่ยงัไงกจ็บไม่สวย หากเธอเป็น

คนที่หน้าตาดแีบบเขาคงไม่เลอืกสวมเสื้อผ้าสฉีดูฉาดและเครื่องประดบั

เตม็ขนาดนี้

“โอ้...ตาย คดิว่าตวัเองเป็นจดีหีรอืไงเนี่ย” แม้แต่หญงิสาวเอง

กท็นไม่ได้ ต้องโยนแฟ้มนั้นไปให้ไกลตวั

“ไปหามาจากไหนเนี่ยวนัจนัทร์ พี่แยกไม่ออกเลยว่าคนหรอืไก่” 

สมพงษ์ส่ายหน้า

“ตวัจรงิเขาหล่อกว่านี้นะ” หญงิสาวว่าไปตามที่เหน็

“นี่เขาจ้างเธอมาหรอืว่าเป็นกิ๊กกนัล่ะเนี่ย”

“เปล่านะ หนูแค่คิดว่าพี่หมูน่าจะก�าลังหาดาวรุ่งดวงใหม่อยู่ 

เพราะหลังจากเบนออกไปเรียนต่อเมืองนอกพี่ก็ไม่ได้ปั้นดาราผู้ชาย 

มาพกัใหญ่ๆ แล้วไม่ใช่เหรอ”

“แล้วพ่อขนไก่นี่อยู่ที่ไหนล่ะ ลองถ่ายรูปตอนสภาพดีๆ  มาให้พี่
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หน่อยแล้วกัน ค่อยพิจารณาอีกที” สมพงษ์ว่าก่อนจะอ้าปากหาว 

หาได้สนใจเรื่องของวนัจนัทร์มากมายนกั “งั้นพี่กลบัก่อนนะ ฝากเตอืน 

ลซิด้วยว่าให้ไปก่อนเที่ยงคนืนะ เดี๋ยวจะไม่ทนั”

วันจันทร์พยักหน้ารับทราบ หลังจากสมพงษ์กลับไปแล้วเธอก็

ไปมาสก์หน้าให้ณลิสา และกลับมาเก็บแฟ้มของกวินทร์ที่วางอยู่บน

โต๊ะ นอกจากรูปแล้วยังมีประวัติพอสังเขป หญิงสาวอดที่จะนั่งอ่าน 

ไม่ได้ ถึงแม้จะรู้ว่ามันค่อนข้างเสียมารยาทเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะ 

ให้เธอเป็นคนด ูแต่ในเมื่อคนที่ต้องดเูขาไม่ด ูเธอกจ็ะเสยีสละเวลาอ่าน

ให้แล้วกนั

“กวนิทร์ ธวตัรกลุ ชื่อเล่น สกาย เกดิวนัที่หกมนีาคม งานอดเิรก

ดูหนงั ฟังโอเปร่า มพีี่น้องหนึ่งคน บอกชื่อไม่ได้ เป็นความลบั...” พอ

อ่านถึงตรงนี้วันจันทร์ก็นึกถึงวันที่เธอนัดเจอเพื่อนที่ร้านอาหาร ตอน

นั้นเธอเห็นกวินทร์มากับดาราดังที่ชื่ออนาคิน ถ้าจ�าไม่ผิด...หญิงสาว

เบกิตากว้าง ก่อนจะลนลานหยบิโทรศพัท์มอืถอืของตนขึ้นมาค้นหาชื่อ

ดาราคนนั้นอย่างเร่งด่วน

“อนาคนิ ธวตัรกลุ” คราวนี้คิ้วเธอผูกกนัเป็นปม ท�าไมน้องชาย

ของดาราชื่อดงัอย่างอนาคนิต้องมาท�าตวัอนาถาหาคนดนัแบบนี้ด้วย

ล่ะ ในเมื่อพี่ชายดงัขนาดนั้น หญงิสาวคดิไม่ตก มองเบอร์โทรศพัท์ที่

เขาบอกเอาไว้ในเอกสารแล้วกดโทร. ออก

เขารบัสายภายในเวลาไม่ถงึสามวนิาท.ี..

“เบอร์กายใช่ไหม นี่วนัจนัทร์นะ” เธอกรอกเสยีงลงไปก่อน

“ใช่ เบอร์เราเอง เป็นยังไงบ้างวันจันทร์” อีกฝ่ายตอบกลับ 

น�้าเสียงกระตือรือร้น ความจริงไม่คิดว่าจะมีคนโทร. มาเร็วขนาดนี้  

แต่ก็อีกนั่นแหละ คงเป็นเพราะอานุภาพความหล่อของเขาที่ท�าให้ 

ผู้จดัการดาราอย่างสมพงษ์รบีคว้าเอาไว้

“พี่หมูเขาบอกว่าให้ถ่ายรูปมาให้เขาดูใหม่”
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“ท�าไมล่ะ รูปที่ส่งไปใช้ไม่ได้เหรอ” ปลายสายถาม

หญงิสาวถอนหายใจเฮอืกใหญ่ คดิอย่างหนกัว่าควรจะบอกเขา

ว่าอะไรดถีงึจะไม่ท�าให้อกีฝ่ายสะเทอืนใจมากเกนิไป เหน็แก่ความตั้งใจ

ของเขา เธอจะลองช่วยให้ถงึที่สดุกแ็ล้วกนั

“กใ็ช้ได้ แต่เขาอยากได้แบบธรรมชาตด้ิวย เสื้อผ้าแบบธรรมดา 

เรยีบหรูหน่อยน่ะ” 

“กไ็ด้ งั้นเดี๋ยวเราส่งให้ใหม่ พรุ่งนี้วนัจนัทร์ว่างไหม”

“ต้องไปต่างจงัหวดัน่ะ” หญงิสาวตอบ

“กลบัวนัไหน”

“น่าจะมะรืน” บทสนทนาของทั้งสองฝ่ายลื่นไหลอย่างน่า

ประหลาด ปกติวันจันทร์แทบไม่ได้คุยกับผู้ชายเลย ยกเว้นกฤษฎีที่

คงจะไม่ต้องนบัรวม หญงิสาวเรยีนอนบุาล ประถม มธัยม ในโรงเรยีน

หญงิล้วน พอเข้ามหาวทิยาลยักค็บแต่กบัเพื่อนผูห้ญงิ เพื่อนผูช้ายนั้น

ตลอดสี่ปีก็คุยด้วยนับคนได้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแค่ค�าทักทายทั่วไป  

แม้วันจันทร์จะไม่ใช่คนขี้อาย แต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่สนิทใจกับเพื่อน 

ต่างเพศ

แต่เวลาคุยกับกวินทร์เธอรู้สึกเหมือนว่ารู้จักกันมานานปี หรือ

อาจจะเป็นเพราะบทสนทนาที่เขาเปิดมาท�าให้เธอลดความอึดอัด 

ลงไปได้บ้าง

“ถ้าอย่างนั้นวันจันทร์นอนเถอะ เจอกันวันมะรืนที่หน้าคอนโด

เหมือนเดิมนะ” เขาว่าก่อนจะวางสายไปเสียดื้อๆ ท่าทางก็ไม่ได้ดู

โรคจติอย่างที่เธอคดิเอาไว้ในตอนแรก แต่กไ็ม่เหมอืนคนปกตมิากนกั
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“พี่ลิซท�าไมถึงไม่รับเล่นละครเร่ืองนั้นล่ะ” วันจันทร์ถาม 

ขึ้นขณะที่นั่งอยู่บนรถตู้ขากลบัจากต่างจงัหวดั ถ่ายละครเรื่องเดมิยงั

ไม่ทนัจบกม็บีทใหม่ส่งมาให้พี่สาวของเธออ่านอกีแล้ว แต่เพยีงแค่อ่าน

ผ่านๆ ณลิสาก็ถามว่าใครเล่นเป็นพระเอก พอรู้ชื่อหญิงสาวก็ปฏิเสธ

ละครเรื่องนั้นทนัทโีดยไม่สนใจเนื้อเรื่องหรอืผู้ก�ากบัเลย

“ฉนัไม่มเีวลาว่างมานั่งดนัพวกโนเนมหรอก” ณลสิาพดูขึ้นขณะ

ที่ก�าลงันอนเอนหลงัอยู่ในรถ

“ถ้าอย่างนั้นปีนี้พี่จะไม่เล่นละครแล้วเหรอ”

“เล่น” อกีฝ่ายว่า

“อ้าว!” 

“ฉนัรอเรื่องที่อนาคนิเล่นตดิต่อมาอยู่” 

ค�าตอบตรงๆ ของณลสิาท�าให้น้องสาวค่อนข้างแปลกใจ ปกติ

พี่สาวของเธอไม่ค่อยจรงิจงักบัเรื่องเลอืกพระเอกมากเท่าไร แต่คราวนี้

กลบัเอ่ยออกมาอย่างเจาะจงว่าจะต้องเป็นอนาคนิ

“ตอนนี้เขาดงัมากใช่ไหมพี่ลซิ”

“ใช่ นี่แกไปอยู่ไหนมาเนี่ยวนัจนัทร์ ออกจากครวับ้างนะ จะได้

ทนัโลก” ณลสิาบ่นขึ้นมาอย่างหงดุหงดิ ความจรงิเธอไม่ต้องหงดุหงดิ

3
กาย
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กไ็ด้ แต่พอเป็นเรื่องของอนาคนิกอ็ดที่จะพาลไม่ได้ หากจะให้นกึย้อน

กลบัไปเรื่องนี้กค็งยาวสบิหน้ากระดาษแน่

เธอเจอกับอนาคินตอนที่เขาเล่นละครเรื่องแรก ตอนนั้นเธอ 

เข้าวงการมาได้พกัหนึ่งแล้ว แต่กย็งัไม่เป็นที่รู้จกัมากนกั ตอนนั้นเธอ 

ได้เล่นเป็นนางเอกเรื่องแรกจงึค่อนข้างจรงิจงัและพยายามกบังานมาก 

ซ้อมหนกัเพราะกลวัว่ามนัจะออกมาไม่ด ีเมื่อถงึเวลาถ่ายจรงินกัแสดง

หลายคนที่ถ่ายกบัเธอต่างกท็�าผดิพลาด จ�าบทไม่ได้ ท�าให้งานล่าช้า 

ดงันั้นเธอจงึเข้าไปคยุกบันกัแสดงที่ต้องเข้าฉากกบัตน

‘พี่มนคะ บทมอียู่แค่ไม่กี่ประโยค ช่วยท�าให้มนัดหีน่อยได้ไหม

คะ ลซิรู้ค่ะว่าพี่เหนื่อย แต่ทมีงานทกุคนเขากเ็หนื่อยเหมอืนกนั’ พูด

แค่ประโยคเดยีว แต่เธอกลบัถูกเกลยีดไปตั้งแต่นกัแสดง แม่บ้าน ยนั

ช่างไฟ ทุกคนต่างนินทาเธอลับหลัง ตัวเธอเองก็รู้มาตลอดว่านิสัย 

ตรงไปตรงมาของตวัเองคงจะหาคนเข้าใจยาก แล้วกไ็ม่อยากจะให้ใคร

เข้าใจด้วย 

จนกระทั่งวนัหนึ่ง...

‘รู ้ไหมครับว่าพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นแบบนั้นมันแสดงถึง 

วฒุภิาวะที่ไม่สมบูรณ์ วนันี้เป็นคนนี้ พรุง่นี้อาจจะเปลี่ยนคน วนัต่อไป

อาจจะกลายเป็นคนใกล้ตวักไ็ด้’ 

เป็นค�าพูดของผู้ชายคนนั้น...‘อนาคิน’ ที่เธอแอบไปได้ยินโดย

บังเอิญตอนที่เขาพูดกับพวกที่จับกลุ่มนินทาเธอ ก่อนหน้านี้เธอแทบ

มองไม่เหน็เขาด้วยซ�้า นกัแสดงหน้าใหม่ที่รบับทไม่เด่นเท่าไร แต่หลงั

จากเรื่องนั้นเขากด็งัเป็นพลแุตก กลายเป็นขโมยซนีพระเอกไปทั้งเรื่อง 

จนคนดูต่างเชยีร์ให้นางเอกคู่กบัน้องชายของพระเอกแทน

แต่เหนือสิ่งอื่นใด หลังจากวันนั้นเธอก็เข้าใจว่าเขาคงชอบเธอ

อยูไ่ม่น้อยถงึได้ออกโรงพดูปกป้องขนาดนั้น คนอย่างณลสิาถงึขั้นโทร. 

ไปหาผู้ชายก่อนเพราะคิดว่าเขามีใจ แต่กลับหน้าแตกเพราะค�าว่า  
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‘ณลสิาเหรอ ใครครบั’

หลังจากนั้นเธอก็ไม่กล้าโทร. ไปอีกเลย และงานนั้นก็เป็น 

งานแรกและงานสุดท้ายที่ได้เจอกับเขาตัวเป็นๆ เดิมทีเธอเองก็คิดว่า 

ตวัเองคงเลกิสนใจไปเอง แต่หลงัจากนั้นเธอกต็ามดผูลงานของเขาใน

อินเทอร์เน็ตเหมือนคนบ้า ถึงขนาดสมัครสมาชิกในเว็บแฟนไซต์ของ

ชายหนุ่มเพื่อติดตามความเคลื่อนไหว ในตอนนั้นเองที่เธอตระหนัก 

ได้ว่าตวัเองมีความรักเข้าซะแล้ว แต่ที่แย่คือดนัไปชอบคนที่แม้แต่ชื่อ 

ของเธอกย็งัจ�าไม่ได้

น�้าฟ้าน่ังอ่านสคริปต์ในมือให้อนาคินที่ก�าลังใจจดใจจ่อ 

กบัเจ้าแมวสกอตตชิโฟลด์ตวัโปรดบนตกัฟัง แต่กไ็ม่ลมืที่จะยื่นมอืไป

ท�าสญัลกัษณ์บนกระดาษว่าประโยคไหนเป็นค�าพดูของใคร เวลาอ่าน 

บทอนาคนิจะจ�าค�าพดูของตวัละครทั้งหมดเพื่อตคีวามเหตกุารณ์และ

สถานการณ์ เขาจะซ้อมกบัน�้าฟ้าก่อนตั้งแต่ได้รบับทมา จากนั้นกซ้็อม

คนเดียว พอถึงเวลาถ่ายจริงก็จะไปซ้อมอีกทีก่อนถ่ายกับนักแสดง 

คนอื่น หากใครเคยท�างานกับเขามักจะชมอยู่เสมอว่าชายหนุ่มนั้น 

เกดิมาเพื่อเป็นนกัแสดง ทั้งที่เจ้าตวัไม่เคยคดิแบบนั้นเลย

“ซลิล่า หลบัแล้วเหรอ” อนาคนิมองเจ้าแมวตวัอ้วนในอ้อมแขน

ของตน ซิลล่าเป็นแมวที่เขาเก็บมาเลี้ยงตอนอยู่ที่อเมริกา หลังจาก

เรยีนจบกลบัมากต็ั้งใจว่าจะให้เพื่อนที่นั่นช่วยเลี้ยงต่อ แต่พอกลบัมา

ได้แค่สปัดาห์เดยีวเจ้าซลิล่ากพ็งับ้านจนเจ้าของบ้านทนไม่ไหวต้องโทร. 

เรยีกเขาให้บนิกลบัไปรบัเจ้าแมวอ้วนมา

ค�าว่าซิลล่าที่ใช้ตั้งชื่อนั้นก็ไม่ได้มาจากไหน แต่มาจาก ‘กอด- 

ซิลลา’ นั่นเอง ส่วนเหตุผลคงไม่ต้องบอก หลังจากที่พังบ้านของคน 

ได้แล้วกบ็่งบอกได้ดวี่ามนัเป็นแมวขี้โมโหขนาดไหน

“จะแต่งงานกับมันเลยไหมล่ะ พี่จะได้แถลงข่าว” น�้าฟ้าพูด
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ติดตลก หากใครเห็นอาการของดาราหนุ่มแล้วก็คงคิดเหมือนเธอ  

อนาคินไม่เคยมีข่าวเรื่องผู้หญิง เที่ยวคลับ หรือปาร์ตีอะไรเลย จน

แม้แต่เธอเองก็สงสัยว่าบางทีเขาอาจจะเป็นเกย์ก็ได้ แต่ถ้าเป็นเกย์

อย่างน้อยกค็วรออกนอกบ้านไปหาผู้ชายส ิยงัไงกผ็ดิวสิยัอยู่ดี

“ผมเป็นคนนะครับ จะให้แต่งงานกับแมวได้ยังไง” อนาคิน 

หวัเราะเบาๆ 

“ออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างก็ได้นะคิน อยู่แต่ในบ้านกับแมว 

น่าเบื่อออก” น�้าฟ้าว่า ผู้จัดการคนอื่นเขาอาจจะห่วงเรื่องที่เด็กของ

ตนเองออกไปสร้างปัญหาแล้วเป็นข่าว แต่ส�าหรบัอนาคนิเธออยากให้

มีเรื่องแบบนี้บ้าง อย่างน้อยก็ให้คนอื่นเห็นว่าเขาเป็นมนุษย์ผู้ชาย

ธรรมดาคนหนึ่ง เพราะยงัไงถงึออกไปข้างนอกเธอกเ็ชื่อว่าอนาคนิไม่มี

ทางสร้างปัญหาอย่างแน่นอน ถ้าเป็นกวนิทร์กว็่าไปอย่าง

“อยู่บ้านกส็บายดนีี่ครบั ถ้าออกไปข้างนอกผมคงกลบัเข้าบ้าน

ยากน่ะ” ชายหนุ่มว่า 

ส่วนอีกฝ่ายก็ถอนหายใจเมื่อค�าพูดของตนเองไม่มีผลอะไร 

ต่อเขาเลย แต่เธอกเ็ข้าใจดเีพราะไม่ใช่ว่าเขาออกไปแล้วจะตดิลมจน

ไม่อยากเข้าบ้าน แต่เป็นเพราะว่าเหล่าแฟนคลับด้านนอกต่างหากที่ 

มาขอถ่ายรูปขอลายเซน็กนัจนวุ่นวาย 

มีครั้งหนึ่งที่ชายหนุ่มออกจากบ้านไปตอนสาย กลับมาอีกทีก็

เกือบสองทุ่มโดยที่ไม่ได้ไปท�าอะไรเลยนอกจากเจอแฟนคลับขอถ่าย

รูปด้วย ทั้งๆ ที่เป็นเวลาส่วนตัว แต่อนาคินก็ไม่อยากปฏิเสธทุกคน

เพราะรู้ดวี่าตนเองเป็นที่ชื่นชอบจงึไม่อยากท�าลายภาพลกัษณ์นั้น

“กเ็ราเล่นแต่งตวัแบบนั้น ใครเขากจ็�าได้ส”ิ

“ผมว่าแต่งตวัปกตผิมยงัมทีางรอดมากกว่าแต่งตวัแบบเจ้ากาย

มนันะครบั” 

เขาส่ายหน้าแล้วอมยิ้มเมื่อนึกถึงกวินทร์ที่ชอบสวมแว่นด�ากับ



วฬา  35

เสื้อแจก็เกตหนาๆ ท�าท่าทางมพีริธุ ซึ่งช่วยเขาได้เยอะเวลาไปไหนมา

ไหนด้วยกนั เพราะทกุคนจะพากนัมองไปที่น้องชายของเขามากกว่า

“เฮอะ เจ้านั่นเลิกพูดเถอะ ว่าแต่ละครเรื่องใหม่ที่พี่เอกส่งบท

มาให้เนี่ย เขาบอกว่าอยากให้เราเล่นคู่กับน้องลิซ คินว่าไง” น�้าฟ้า

เปลี่ยนเป็นพดูเรื่องงาน ถงึจะรูอ้ยูแ่ล้วว่าอนาคนิคงไม่มปัีญหาอะไรถ้า

บทที่ส่งมาน่าสนใจ แต่หากชายหนุ่มรบัเล่นละครเรื่องนี้กห็มายความ

ว่าจะฉีกกฎที่ตัวเองอยากจะรับงานละครแค่ปีละเรื่องเพราะต้องการ

เวลาส�าหรบัเรยีนปรญิญาโท

“ผมอ่านบทแล้วน่าสนใจดนีะครบั แต่ว่าผมคงไม่มเีวลาถ้าเขา

จะเปิดกล้องในปีนี้” เขาว่า

น�้าฟ้าถอนหายใจอย่างจนใจ เธอคิดเอาไว้อยู่แล้วว่าจะต้อง

ได้ยินแบบนี้ หนึ่งปีกับละครหนึ่งเรื่อง โฆษณาอีกสามสี่ชิ้น หนังอีก 

ปีละเรื่อง ส่วนเวลาที่เหลือเขาใช้ไปกับการเรียน อยู่บ้านและเล่นกับ

แมว หากจะมีผู้หญิงคนไหนแย่งเวลาเหล่านี้ไปจากอนาคินได้ เธอก็

ขอนบัถอืเป็นอย่างมาก

“โอเค พี่จะบอกเขาตามนี้” อกีฝ่ายยอมรบัโดยด ีเพราะรูว่้าอ้าง

อะไรไปกไ็ม่มปีระโยชน์ อนาคนิเป็นคนพูดค�าไหนค�านั้น

“อ่อ พี่หนงิ เรื่องกายน่ะ ถ้าเขามาขอให้ช่วย รบกวนพี่ลองหา

โฆษณาหรอืงานสั้นๆ ให้เขาหน่อยนะครบั” ชายหนุ่มพูดขึ้น

“อ้าว ไหนว่าไม่อยากให้น้องท�าไง” อกีฝ่ายถามกลบัด้วยความ

แปลกใจ 

“ผมคดิดูแล้ว ถ้าให้เขาลองท�า เขาจะได้รู้ว่ามนัไม่ง่าย” 

“กไ็ด้ พี่จะลองหาให้” 

“ขอบคุณนะครับพี่หนิง” อนาคินว่าก่อนจะหันไปเล่นกับเจ้า 

ซลิล่าต่อ
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วันจันทร์กลับมาที่คอนโดอีกทีตอนเย็น หลังกลับมาจาก 

ต่างจังหวัดก็แยกกับพี่สาวเพื่อแวะไปดูร้านที่เพิ่งเริ่มตกแต่งซึ่งพบว่า

เป็นที่น่าพอใจมาก ในเมื่อได้โอกาสหญิงสาวจึงอยู่ซึมซับบรรยากาศ

การเป็นเจ้าของร้านก่อนสกัชั่วโมงสองชั่วโมง ก่อนจะกลบัไปเป็นชนชั้น

แรงงานให้ณลสิาเหมอืนเดมิ

เสยีงโทรศพัท์ของเธอดงัขึ้น เจ้าตวัถอนหายใจเฮอืกใหญ่เพราะ

คดิว่าเจ้านายใหญ่ของเธอโทร. มาตามเสยีแล้ว แต่พอดเูบอร์ที่หน้าจอ 

กต็้องแปลกใจก่อนจะกดรบั

“วันจันทร์ เธออยู่ไหน เรารอที่หน้าคอนโดตั้งแต่เช้าแล้วนะ” 

เสียงของเขาดังจนหูเธอแทบแตก พอนึกได้ว่าตนเองนัดเขาไว้วันนี้ก็

ตกใจ ตั้งแต่กลบัมาถงึกรงุเทพฯ เธอกล็มืไปเลย

“ไปเดี๋ยวนี้แหละ ขอโทษด้วยนะ” หญิงสาวรีบวางสายทันท ี

พลางนึกว่าท�าไมเธอจะต้องมาขอโทษเรื่องนี้ด้วย ในเมื่อตอนนี้เธอ

ก�าลงัพยายามช่วยเขาอยู่ไม่ใช่หรอืไง

กวนิทร์ยนืรอจนเมือ่ยขาไปหมด ครัน้จะถอดใจกลับตอนนี ้

ก็กลัวว่าหญิงสาวจะมาแล้วไม่เจอเขา ตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยต้อง 

มายืนรอผู้หญิงที่ไหนนานขนาดนี้มาก่อน ถ้าไม่ติดว่ายังมีประโยชน์

ป่านนี้เขาคงวนีแตกไปนานแล้ว ชายหนุม่ยกมอืขึ้นดนูาฬิกาข้อมอืเป็น

ครั้งที่สามสิบแล้วตั้งแต่โทร. ไปบอกเจ้าหล่อน ในขณะที่ก�าลังจะดู

นาฬิการอบที่สามสบิเอด็คนร่างบางกว็ิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาเสยีก่อน

นี่ไม่ใช่เรื่องของเธอ แต่ท�าไมต้องวิ่งสดุชวีติขนาดนี้ด้วย...วนัจนัทร์ 

เองกไ็ม่ค่อยเข้าใจตวัเอง รู้แต่ว่าไม่ชอบท�าให้คนอื่นรอ ไม่ว่าเรื่องนั้น

มนัจะเลก็น้อยแค่ไหนกต็าม

“โห วันจันทร์ อย่าบอกนะว่าเธอวิ่งมาตั้งแต่ตรงไฟแดงนั่น”  

ชายหนุ่มถามพลางมองการจราจรตดิขดัที่ถนนด้านข้าง ตอนแรกเขา
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กว็่าจะเหนบ็แนมเธอสกัหน่อย แต่เหน็สภาพของหญงิสาวตอนนี้แล้ว

เขากลบัพูดไม่ออก

“โทษท ีลมืไปเลย” หญงิสาวเอามอืสองข้างเท้ากบัหวัเข่าแล้ว

ค่อยๆ ย่อตวัลงนั่งอย่างเหนด็เหนื่อย

“ไม่เป็นไร เราขอโทษนะที่เร่ง”

“เอารูปมาหรอืเปล่า”

“อมื” เขายื่นซองรูปให้เธอทนัท ี

ทันทีที่วันจันทร์เปิดออกดูก็ต้องกุมขมับ เพราะรูปชุดเรียบหรู 

ดูมีสไตล์ที่ขอเขาไปนั้นต่างจากที่เธอคิดเอาไว้เยอะ โดยเฉพาะสูทที่ 

ตดิเกลด็เพชรฟรุ้งฟริ้งวาววบัสะท้อนแสง

“นี่สูทวาเลนตโินเลยนะ” ชายหนุ่มน�าเสนอตนเอง

“เอ่อ...เอารถมาไหม” 

“เอามา ท�าไมเหรอ” 

เมื่อได้ยนิแบบนั้นหญงิสาวกไ็ม่พดูพร�่าท�าเพลง ลากตวัเขาไปที่

รถแล้วสั่งให้ขบัไปห้างสรรพสนิค้าที่ใกล้ที่สดุ เมื่อถงึกล็ากเขาเข้าร้าน

เสื้อผ้าหาทกุอย่างให้ตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้า ถงึแม้ว่าของที่เธอเลอืก

ให้จะเป็นเสื้อผ้าธรรมดาที่สไีม่ฉดูฉาดนกั แต่กลบัเข้ากบัชายหนุม่อย่าง

ประหลาด หลงัจากส่องกระจกอยู่นานกวนิทร์กพ็บว่าตอนนี้เขาคล้ายๆ 

กบัอนาคนิเวอร์ชนัตวัร้ายอยู่เหมอืนกนั

“ปลดกระดมุเสื้อออกหน่อย โอเค แบบนี้แหละ” วนัจนัทร์สั่ง

ก่อนจะหยบิโทรศพัท์มอืถอืของเธอขึ้นมาถ่ายรูปเขาเอาไว้ ภาพลกัษณ์

ที่เหมาะกบัเขาคอืผู้ชายร่าเรงิ ขี้เล่น และดูเจ้าชู้หน่อยๆ เธอมั่นใจว่า

สมพงษ์เหน็แล้วจะต้องพร้อมดนัชายหนุ่มแน่นอน

“เรยีบไปหรอืเปล่าวนัจนัทร์” เขาพดูขณะที่พยายามตดิกระดมุ

แขนเสื้อเชิ้ต

“แต่นายบอกว่าหน้าตานายดีอยู่แล้วนี่ ไม่เห็นต้องแต่งเยอะ
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เลย” หญงิสาวว่า

“เออใช่ จรงิของเธอ แล้วนี่จะเอากลบัไปให้พี่หมดูเูลยหรอืเปล่า”

“คงพรุง่นี้ เขาน่าจะมารบัพี่ลซิไปงานเลี้ยงการกศุลของช่องน่ะ” 

อกีคนตอบ

“ถ้างั้นกนิข้าวกนัก่อนนะ เราเลี้ยงเอง” เขาเอ่ยปากชวน

ในขณะที่อีกฝ่ายเม้มปากแน่น เรื่องเลี้ยงมันก็แน่นอนอยู่แล้ว 

ว่าต้องเป็นอย่างนั้น

กวินทร์พาหญิงสาวมากินข้าวท่ีร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งอยู่ใน 

ห้างสรรพสนิค้าเดยีวกนั หลงัจากให้หญงิสาวสั่งอาหารได้เตม็ที่ เขา 

กไ็ม่คดิว่าผู้หญงิตวัเลก็นดิเดยีวอย่างวนัจนัทร์จะกนิเยอะขนาดนี้

“ไม่กลวัอ้วนเหรอ”

หญงิสาวส่ายหน้า

“เล่าเรื่องตวัเองให้ฟังหน่อยส”ิ กวนิทร์ถามขึ้นมาอย่างอยากรู้

อยากเหน็ 

ส่วนอกีฝ่ายที่ก�าลงัง่วนอยูก่บัการกนิกต้็องหยดุกะทนัหนัเพราะ

ค�าถามของเขา “เรื่องของเราเนี่ยนะ” 

“ใช่ แบบว่าเป็นผู้จดัการให้คณุลซิได้ยงัไง อะไรแบบนี้น่ะ”

“กป็กต ิ เราเป็นน้องสาวของพี่ลิซนี่นา เขากเ็ลยท�างานกบัเรา

สะดวกใจมั้ง” หญงิสาวอธบิาย

ส่วนอกีคนเมื่อได้ยนิแล้วกต็กใจ ผู้หญงิที่นั่งกนิไม่หยดุอยูต่รงหน้า 

เขาคอืน้องสาวของดาราดงัอย่างณลสิา

“น้องสาวแบบพ่อแม่เดยีวกนัเลยอะนะ” คนพูดเบกิตากว้าง

“อื้ม กเ็หมอืนนายกบัคณุอนาคนินั่นแหละ” 

คราวนี้กวนิทร์ชะงกั เพราะจ�าได้ว่าไม่ได้เขยีนลงไปในประวตัว่ิา

เป็นพี่น้องท้องเดยีวกบัอนาคนิสกัหน่อย ท�าไมวนัจนัทร์ถงึรู้เรื่องนี้ได้
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“เธอรู้ได้ยงัไง เราไม่ได้เขยีนลงไปในประวตันิะ”

“ก็นายเขียนมีพิรุธขนาดนั้น อีกอย่างนามสกุลเดียวกันแค่นี้ 

กเ็ดาได้แล้ว” หญงิสาวว่า

ชายหนุม่กลอกตาพลางคดิว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะวนัจนัทร์

ฉลาดหรอืไม่กเ็ป็นเขาที่โง่เอง นั่นหมายความว่าเรื่องของเขากบัอนาคนิ 

สมพงษ์กต็้องรู้ด้วย

“พี่หมไูม่รูห้รอกนะ ถ้ารูค้งจะรบีรบันายเลยละ” เธอพดูขึ้นเหมอืน 

กบัรูว่้าเขาก�าลงัคดิอะไรอยู่ “แล้วท�าไมถงึไม่ให้พี่ชายของนายเขาช่วย

ล่ะ”

“เขาไม่ชอบใช้เส้นสาย บอกว่าอยากให้เราลองพยายามด้วย 

ตวัเอง” 

คนฟังพยกัหน้าหงกึๆ เป็นเชงิเข้าใจ ก่อนจะรู้สกึขดัใจเมื่อเหน็

ชายหนุ่มดูจะงุ่มง่ามกับการคีบข้าวด้วยตะเกียบ เธอจึงยื่นมือไปดึง

ตะเกยีบออกแล้วเอาช้อนใส่มอืเขาแทน

“ฟังดูมหีลกัการด ีเราจะช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วกนั”

“เราขอบคณุมากเลยนะวนัจนัทร์ ถ้าวนันั้นไม่เดนิชนกนัจนถงึ 

วนันี้เรากไ็ม่รู้นะว่าเธอเป็นคนดขีนาดนี้ เอาอย่างนี้ ต่อไปนี้มาเป็นเพื่อน

สนทิกนั” เขาวางช้อนแล้วยื่นมอืไปรอจบัมอืของอกีฝ่าย

“ไม่ต้องสนทิกไ็ด้มั้ง เพื่อนเฉยๆ กพ็อ” วนัจนัทร์ยิ้มแห้ง 

“ไม่ได้ ต้องเพื่อนสนทิ เราเพิ่งกลบัมาจากอเมรกิา ยงัไม่มเีพื่อน

ที่นี่สกัคน เธอเป็นคนแรก ต้องเป็นเพื่อนสนทิ” เขาว่า 

ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยเข้าใจตรรกะแปลกๆ ของเขาสักเท่าไร 

ทว่ากย็อมยื่นมอืไปจบัมอืเขาตามค�าเรยีกร้องแต่โดยด ี

“ปากเลอะแล้ว!” หญงิสาวร้อง ก่อนจะหยบิทชิชูมายื่นให้เขา 

แต่อกีฝ่ายกลบัยื่นหน้าเข้ามาแทน

“มอืไม่ว่าง เชด็ให้หน่อย”
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นี่มันซีรีส์เกาหลีชัดๆ แต่เลิฟไลน์ไม่ได้เกิดกับทุกคนทุกคู่ที่เอา

กระดาษเชด็ปากให้กนัสกัหน่อย เขาเหมอืนเดก็ที่เธอต้องดแูลมากกว่า 

แม้ว่าเขาจะกลายเป็นผู้ชายหนึ่งในไม่กี่คนที่เธอพูดด้วยมากที่สุดใน

ตอนนี้ ไม่นบักฤษฎ ีแต่ท่าทางของเขาไม่ได้ให้ความรู้สกึเหมอืนผู้ชาย

ทั่วไป ขณะเดยีวกนักไ็ม่ได้รู้สกึว่าเขาเป็นเก้งกวางแบบกฤษฎี

ยอมให้คนหนึ่งแล้วกนั...
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ในที่สุดวันท่ีณลิสารอคอยก็มาถึง งานเลี้ยงการกุศลของ 

ช่องจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ บรรดาไฮโซเซเลบทั่วฟ้าเมืองไทย

พร้อมใจกันน�าของมาประมูลและมอบเงินที่ได้จากการประมูลนั้น

บริจาคให้มูลนิธิต่างๆ แต่เป้าหมายของหญิงสาวไม่ใช่เรื่องท�าบุญ 

ท�าทานหรอืเอาหน้าอย่างคนอื่น สิ่งเดยีวที่ท�าให้เธอผู้ที่แสนจะเบื่องาน

พวกนี้ต้องจ�าใจมากค็อืรายชื่อแขกในงานที่ดนัม ี‘อนาคนิ’ อยู่ด้วย

“พี่บอกให้วนัจนัทร์รออยู่ข้างนอก ถ้าเสรจ็เรื่องประมูลแล้วเรา

ก็กลับได้เลย” สมพงษ์กระซิบบอกข้างหูหญิงสาวที่วันนี้แต่งตัวเบาๆ 

ด้วยชดุราตรยีาวสเีลอืดนก ที่ไม่ว่าใครกต็้องเหลยีวหลงัมอง

“ไม่ต้องรบีกลบัขนาดนั้นกไ็ด้ค่ะ ลซิอยู่ได้” อกีฝ่ายว่า

สมพงษ์ขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจระคนสงสัย บางทีวันนี้ 

ณลสิาอาจจะกนิยาผดิหรอืมปัีญหาด้านพฤตกิรรม ถงึบอกด้วยน�้าเสยีง

นุ่มนวลแบบนั้น ทั้งๆ ที่ปกตหิญงิสาวเกลยีดงานแบบนี้เข้าไส้ เพราะ

เข้าใจว่าคนที่บอกว่ามาท�าบญุแต่เอาเข้าจรงิกแ็ค่อยากได้หน้า

“ลซิไม่ชอบงานแบบนี้ไม่ใช่เหรอ” เขาทกัขึ้น

“กไ็ม่ชอบค่ะ แต่กไ็ม่ได้รบีมาก” 

พอได้ยินค�าตอบของดาราสาวเท่านั้นเขาก็ระบายยิ้มออกมา 

4
เพื่อนซะงั้น
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ความจรงิตลอดเวลาที่ผ่านมาเขากส็งัเกตณลสิามาโดยตลอด ทกุครั้ง

ที่หญงิสาวจะออกงานหรอืรบังานกม็กัจะถามว่าต้องท�างานร่วมกบัใคร 

หรือขอดูรายชื่อแขกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานด้วย ดังนั้นเขาจึงต้อง

ล�าบากล�าบนไปขอรายชื่อแขกหรือสอบถามจากเจ้าของงานตลอดว่า

มคีนคนนั้นหรอืเปล่า

ใครจะรู้ว่านางมารร้ายอย่างณลิสาก็มีมุมน่ารักกับเขาเหมือน

กนั...

การประมลูเริม่ต้นในอกีชัว่โมงต่อมา ซึง่เหล่าดารานกัแสดง 

ต่างกน็�าของมค่ีาของตนเองมาร่วมประมลูกนัมากมาย แต่ของชิ้นใหญ่ๆ 

ที่เจ้าภาพเลอืกมานั้นส่วนใหญ่จะเป็นของนกัแสดงชื่อดงั ซึ่งในนั้นกม็ี

อนาคนิกบัณลสิาอยู่ในรายชื่อด้วย หญงิสาวน�ากระเป๋าถอืของตนเอง

ที่สั่งท�าขึ้นเป็นพิเศษมาประมูล ส่วนของอนาคินนั้นเป็นรูปวาดของ

จติรกรชื่อดงัคนหนึ่ง

ณลสิายกป้ายเพื่อประมลูภาพวาดของอนาคนิ แต่คาดไม่ถงึว่า

คูแ่ข่งของเธอจะเยอะ ซ�้ายงัเป็นพวกดาราไฮโซที่มเีงนิถงุเงนิถงัพอที่จะ

ทุ่มเท่าไรกไ็ด้ 

“เสยีดายจงัเลยลซิ โดนยายมะนาวตดัหน้าไปซะแล้ว” สมพงษ์

หมายถึงภาพของอนาคินที่ตอนนี้ดาราสาวไฮโซคนหนึ่งประมูลได้ไป 

แต่ก็นึกชื่นชมณลิสาอยู่ลึกๆ เพราะตั้งแต่รู้จักกันมา ถึงหญิงสาวจะ 

เป็นคนขี้โมโห อารมณ์ร้าย และเอาแต่ใจ แต่ไม่เคยสรุุ่ยสรุ่ายเกนิตวั

เหมอืนคนอื่นที่พอมชีื่อเสยีงแล้วกใ็ช้เงนิเหมอืนไม่เหน็ค่า นบัว่าที่บ้าน

ของหญงิสาวเลี้ยงดูสองพี่น้องมาได้ดทีเีดยีว

ครอบครัวของณลิสากับวันจันทร์เป็นครอบครัวที่มีฐานะปาน

กลาง บดิาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่ง แม้ว่าต�าแหน่งอาจไม่สูง

มาก แต่กม็คีนนบัหน้าถอืตาอยู่ไม่น้อย ส่วนมารดาเป็นเจ้าของรสีอร์ต
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เลก็ๆ อยูท่ี่จงัหวดัเชยีงราย หลงัจากบดิาเกษยีณอายรุาชการพวกท่าน

กย้็ายไปอยูท่ี่เชยีงรายอย่างถาวร ทิ้งบ้านที่ชานเมอืงเอาไว้ให้วนัจนัทร์

อยู่ ส่วนณลิสาหลังจากท�างานได้สักพักก็ตัดสินใจซื้อคอนโดอยู่ใน 

ตวัเมอืงเพื่อความสะดวกในการท�างาน โดยมนี้องสาวมาอยู่ด้วยเป็น 

พกัๆ จะอยู่ที่บ้านมากกว่าเนื่องจากที่บ้านนั้นใกล้กบัที่เรยีนของวนัจนัทร์ 

มากกว่า

“ในที่สดุภาพชิ้นนี้กเ็ป็นของน้องมะนาวนะครบั เชญิอนาคนิมา

มอบภาพนี้แล้วกถ่็ายรปูด้วยกนัหน่อยครบั” เสยีงพธิกีรประกาศดงัขึ้น 

อนาคนิเดนิขึ้นไปบนเวท ีไปยนืข้างดาราสาวรุ่นน้องแล้วค่อยๆ 

อวดรอยยิ้มแสนอบอุ่นชนิดที่สาวๆ ค่อนประเทศต้องพากันคลั่งไคล้ 

ไม่เว้นแม้แต่ณลสิา

หลงัจากถ่ายภาพด้วยกนัเสรจ็ ด้วยความหวงัดสีมพงษ์จงึเข้าไป

คุยกับน�้าฟ้าผู้จัดการส่วนตัวของอนาคินถึงเรื่องงานละครที่ผู้จัดบอก

ว่าได้วางตวัอนาคนิกบัณลสิาไว้เป็นคู่พระ-นาง แต่น�้าฟ้ากลบับอกว่า

อนาคนิปฏเิสธเพราะชายหนุ่มจะรบัละครแค่ปีละหนึ่งเรื่องเท่านั้น ซึ่ง

ตอนนี้กก็�าลงัถ่ายท�าอยู่

“เสยีดายจงัเลยนะคะน้องหนงิ แฟนๆ ของคู่นี้เขาเยอะซะด้วย 

ถ้าได้เล่นคู่กันนี่พากันปังเลยนะคะ” สมพงษ์ว่า พยายามอย่างมาก 

ที่จะโน้มน้าวอกีฝ่าย

“หนิงก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะ แต่พูดยังไงคินเขาก็ไม่ยอม” 

อกีฝ่ายถอนหายใจ

“บทเรื่องนี้ดจีรงิๆ พี่นี่นกึหน้าใครเป็นพระเอกไม่ออกเลยนอกจาก 

น้องคนิ”

“ถ้าเลื่อนถ่ายได้คินเขาอาจจะยอมนะคะ แต่เห็นว่าจะรีบ 

เปิดกล้องในปีนี้” นอกจากฝั่งพระเอกจะตอบปฏิเสธแล้ว นางเอกก็ 

ยงักั๊ก ไม่รู้ว่าจะเล่นหรอืไม่เล่น ความจรงิน�้าฟ้าคดิว่าไม่เหน็จะต้องรบี
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อะไรเลย ยงัไงกใ็ช่ว่าจะหานกัแสดงทนั

“คยุอะไรกนัอยูค่ะ” ณลสิาเดนิเข้ามาพอด ีเหน็สมพงษ์กบัน�้าฟ้า 

ก�าลังสนทนากันอยู่ก็นึกดีใจเพราะตนเองมีข้ออ้างที่จะเข้ามาฟังบ้าง 

“สวสัดคี่ะพี่หนงิ”

“สวสัดคี่ะน้องลซิ กระเป๋าของน้องลซิสวยจงัเลยค่ะ ออกแบบ

เองหรอืเปล่าคะ” น�้าฟ้าถามถงึกระเป๋าสั่งท�าที่หญงิสาวเอามาประมลู

“ค่ะ ลซิออกแบบเอง ใช้แต่ของดีๆ  ในไทยนี่ละค่ะ” เธอตอบ

ด้วยรอยยิ้มชนดิที่สมพงษ์เองยงัขนลกุ นกึถงึภาพเมื่อหลายวนัก่อนที่

นางฟ้าของเขาตบตกีบัผูจ้ดัการส่วนตวั ปกตณิลสิาจอมเอาแต่ใจไม่ค่อย 

พูดดกีบัใครนกัหรอก

“เก่งจงัเลยนะคะ ถ้าหนูท�าแบรนด์เป็นของตวัเองเมื่อไหร่ อย่า

ลมืบอกพี่นะคะ”

“ได้เลยค่ะ” ต่างฝ่ายต่างยิ้มอย่างพอใจ

“เดี๋ยวหนงิต้องกลบัแล้วละค่ะ คนิเขารออยู่ที่ลานจอดรถแล้ว” 

น�้าฟ้าหนัมาพูดกบัสมพงษ์

“งั้นไปเถอะค่ะ” สมพงษ์ว่า

“เดี๋ยวค่ะพี่หนิง ลิซกับพี่หมูก�าลังจะกลับพอดี เดินไปด้วยกัน 

ดกีว่าค่ะ” ณลสิาพดูสวนขึ้นก่อนจะถอืวสิาสะเดนิน�าหน้าผู้จดัการสาว

ไปก่อน โดยมสีมพงษ์ยิ้มแห้งก่อนจะคว้าแขนน�้าฟ้าอย่างสนทิสนมแล้ว

พากนัเดนิออกไป

วนัจนัทร์สาบานกบัตวัเองว่าจะไม่เอาแมวจรจดัมาเล่นใน 

ที่ที่ไม่ควรเล่นอย่างข้างรถตู้คนัหรูของณลสิาอกีแล้ว เพราะตอนนี้มนั

วิ่งเข้าไปใต้ท้องรถ และไม่ว่าเธอจะไล่ยงัไงมนักไ็ม่ยอมไปไหน สิ่งเดยีว

ที่ท�าได้ในตอนนี้คอืปลอมตวัเป็นแมวตวัผู้ล่อมนัออกมา

“เมี้ยว...เมี้ยว!” หญงิสาวร้องเสยีงเบา ก่อนจะเริ่มดงัขึ้นเรื่อยๆ 
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เมื่อเจ้าแมวน้อยมันหนีเข้าไปด้านในอีก พอเห็นท่าทางคุกคามของ

มนษุย์เจ้าแมวกเ็ดนิอ้อมไปอกีด้าน ในขณะที่หญงิสาวยงัหมอบอยูก่บั

พื้นและยื่นมอืไปจะจบัแมวจนลมืบางอย่าง

ประตอูกีฝ่ังถกูเปิดกว้างไว้ หลงัจากหญงิสาวรู้สกึเบื่อจงึออกมา

เดนิเล่นข้างนอกบ้าง ส่วนพี่สาวของเธอกบัสมพงษ์เข้าไปในงานจงึสั่ง

ให้เธอเฝ้าข้าวของราคาแพงในรถเอาไว้ เธอจึงจ�าใจต้องนั่งอยู่ในรถ 

จนเมื่อไม่กี่นาทีก่อนเห็นเจ้าแมวตัวสีขาวน่ารักเดินอยู่กลางลานจอด

รถของโรงแรมห้าดาว หญิงสาวจึงเดินไปอุ้มมัน คิดว่าจะเอามาเล่น

ก่อนจะปล่อย กระทั่งตอนนี้เจ้าแมวกระโดดเข้าไปในรถอย่างอุกอาจ 

วนัจนัทร์กย็งัท�าอะไรไม่ได้นอกจากตกใจก่อนจะตะโกนออกมาว่า

“เดี๋ยว! เจ้าแมว พี่ลซิแพ้ขนสตัว์นะ ออกมาเดี๋ยวนี้เลย” มอืไม้

ของวนัจนัทร์กไ็ม่ได้อยูเ่ฉย พยายามไล่จบัเจ้าแมวน้อยที่กระโดดไปซกุ

ข้างหลงัเบาะอย่างหวาดกลวั

แต่ก็คงไม่เท่าความหวาดกลัวของวันจันทร์ตอนที่ถูกณลิสาฆ่า

ถ้ารู้ว่ามแีมวเข้ามาในรถตู้ของเธอ...

“เขาไม่ออกมาหรอก” 

เสยีงเยน็นุม่ทุม้ดงัขึ้นจากข้างหลงั พร้อมกลิ่นน�้าหอมราคาแพง

ที่ปกตเิธอจะเวยีนหวัทกุครั้งที่ได้กลิ่น แต่ไม่ใช่กลิ่นนี้ เมื่อหนัไปกพ็บ

ว่าเป็นอนาคนิที่อยู่ในชดุสูทดูเป็นทางการ ท่าทางสง่างามสมกบัเป็น

พระเอกเต็มที่ แต่ส�าหรับวันจันทร์ไม่ว่าเขาจะสวมชุดไหนก็ดูดีทั้งนั้น 

กเ็หมอืนกบัพี่สาวของเธอ

“คณุอนาคนิ” วนัจนัทร์เรยีกชื่อออกมาเสยีเตม็ยศ จนอกีฝ่าย

อดจะหวัเราะไม่ได้

“เจ้าแมวตวันั้นน่ะ เดี๋ยวผมจะจดัการให้” พูดจบเขากน็ั่งลงบน

เบาะด้านหน้า ก่อนจะร้องเลียนเสียงแมวเหมือนที่เธอท�าในตอนแรก 

และเจ้าแมวตวันั้นกค่็อยๆ เดนิออกมาแต่โดยดเีหมอืนถกูตั้งโปรแกรม
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เอาไว้

แมวแรด...หญงิสาวแบะปากด้วยความหมั่นไส้

“สงสัยว่าแมวตัวเมียจะไม่ค่อยชอบผู้หญิงนะคะ” วันจันทร ์

หวัเราะแห้งๆ แก้เขนิ

“ตวันี้ตวัผู้นะ” อนาคนิตอบทั้งที่อุ้มแมวตวันั้นอยู่

วนัจนัทร์หน้าแตกเพล้งอกีครั้ง นกึก่นด่าในใจว่า ‘แมวเกย์ละส ิ

ทผีู้ชายเรยีกนี่มาเชยีว’ หญงิสาวเบี่ยงตวัหลบเมื่อเหน็ว่าเขาก�าลงัอุ้ม

เจ้าแมวตวันั้นลงมาจากรถ

“จะเอาไปไว้ที่ไหนเหรอคะ” หญงิสาวถามขึ้น

“ตัวนี้คงจะมีเจ้าของ ผมจะเอาไปให้ทางโรงแรมประกาศหา” 

เขาพดูโดยที่ตายงัมองเจ้าแมวนั่นอย่างเอน็ด ูเหมอืนเมื่อตอนนั้นที่เธอ

เจอเขาครั้งแรกกย็งัคดิว่ายงัมผีู้ชายแบบนี้บนโลกด้วยหรอื

“คนิ! นั่นไปเอาแมวมาจากไหนอกีล่ะ” น�้าฟ้าที่เพิ่งเดนิเข้ามา

ตะโกนเสียงดังลั่นด้วยความตกใจ เพราะกลัวว่าชายหนุ่มจะหิ้วแมว

กลบับ้านไปเลี้ยง คราวที่แล้วเธอกเ็พิ่งหาบ้านใหม่ให้แมวที่เขาเกบ็มา

ได้ พยายามจะให้เหลอืเจ้าซลิล่าตวัเดยีวเพราะเป็นแมวที่เขาเลี้ยงมา

ตั้งแต่อยู่ที่อเมรกิา

“ผมเจออยู่ในรถ ก�าลงัจะเอาไปให้ทางโรงแรมหาเจ้าของ” เขา

มองไปยังทางเข้าโรงแรม เพิ่งสังเกตเห็นบุคคลสองคนที่ตามน�้าฟ้า 

มาด้วย

“โอ๊ย โล่งไป นกึว่าจะพากลบับ้าน อ่อนี่น้องลซิ จ�าได้ไหม ที่เคย

เล่นด้วยกันตอนคินเล่นละครเรื่องแรกไง” น�้าฟ้าว่าแล้วผายมือไปยัง

ร่างงามที่เขาว่ากนัว่าเมื่อเธอยิ้มทโีลกกแ็ทบจะละลาย

“จ�าได้ครบั สวสัดคีรบัคณุลซิ” เขาพยกัหน้าเบาๆ 

ในขณะที่ณลิสาที่มีอายุน้อยกว่ายกมือขึ้นไหว้ชายหนุ่มอย่าง

คล่องแคล่ว จนวันจันทร์อดที่จะตกใจไม่ได้เมื่อเห็นพี่สาวของตัวเอง 
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ยกมอืไหว้อนาคนิ ปกตณิลสิาจะไม่ท�าความเคารพคนที่ตวัเองรู้สกึว่า 

ไม่น่าเคารพ ดงันั้นคนที่หญงิสาวยอมรบัจากใจจรงิจงึมนี้อยมาก แต่

ที่แน่ๆ ต้องใม่ใช่คนที่เจอกนัผวิเผนิแบบอนาคนิ

“น้องลซิเขาจะกลบัเหมอืนกนัเลยเดนิมาด้วยกนั แล้วกม็าเจอ

เราอุม้แมวคยุกบัน้องคนนี้อยูน่ี่ละ” น�้าฟ้าเล่าก่อนหนัไปมองหญงิสาว

ที่เดนิมาด้วยกนั สายตาของอกีฝ่ายไม่ละไปจากอนาคนิแม้แต่น้อย 

“รถน้องลิซอยู่ที่ไหนจ๊ะ” ผู้จัดการสาวของอนาคินถามขึ้นมา 

ท�าเอาสมาธขิองณลสิาแตกกระเจงิ

“คนันี้แหละค่ะ แล้วนี่กว็นัจนัทร์ น้องสาวของลซิค่ะ” หญงิสาว

แนะน�า

น�้าฟ้ามองหญิงสาวตรงหน้าที่ได้รับการแนะน�าว่าเป็นน้องสาว

ของณลสิา หน้าตาธรรมดาค่อนไปทางหมวยๆ ไม่เหมอืนกบัณลสิาที่

ใบหน้าสวยหวาน ตาโต หากไม่มีใครบอกเธอคงคิดว่าเด็กคนนี้เป็น

สตาฟฟ์หรอืผู้ช่วยผู้จดังานเป็นแน่

“วันจันทร์ นี่พี่หนิงกับคุณคิน” ณลิสาแนะน�า ซึ่งวันจันทร์ก็

ยกมอืไหว้อย่างนอบน้อม ถงึแม้ว่าหน้าตาเธอจะไม่สวยเท่าพี่สาว แต่

สิ่งหนึ่งที่สวรรค์พอจะมีตาแถมมาให้บ้างก็เรื่องน่าเอ็นดูนี่ละ พวก

ผู้ใหญ่มกัชอบเธอเพราะดูเป็นเดก็ดมีสีมัมาคารวะ

“วนัจนัทร์ ชื่อแปลกดนีะ” อนาคนิพูดขึ้นเบาๆ 

“เอ่อ...” คนถูกทักถึงกับท�าตัวไม่ถูกเพราะไม่คิดว่าชายหนุ่ม 

จะสนใจชื่อแปลกๆ ของเธอด้วย ความจรงิมนักไ็ม่แปลกมากหรอกถ้า

พี่สาวของเธอไม่ได้ชื่อณลสิา ชื่อไปกนัคนละทางแบบนี้มแีต่คนบอกว่า

เธอเป็นเดก็ที่ถูกเกบ็มาเลี้ยงมากกว่าที่จะมองว่าเป็นพี่น้องคลานตาม

กนัมากบัพี่สาว

เสียงรถยนต์คันหนึ่งเบรกดังเอี๊ยดก่อนจะพุ่งเข้ามายังบริเวณ 

ที่คนยืนอยู่ด้วยความเร็วสูง วันจันทร์เลิกสนใจชื่อของตัวเองชั่วขณะ 
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และรีบดึงตัวน�้าฟ้าเข้ามาอย่างฉับไว ชายกระโปรงของคนที่ถูกช่วย

สัมผัสกับข้างรถเร็วจนไม่รู้สึกถึงการเสียดสี น�้าฟ้าหัวใจเต้นระรัว ไม่

คดิว่าจะมเีหตกุารณ์แบบนี้เกดิขึ้น

“ต๊าย! จะไปตามควายหรือไงก็ไม่รู้” สมพงษ์ตะโกนด่าแทน 

ในฐานะที่อยู่ในเหตกุารณ์ด้วย

“พี่หนงิเป็นอะไรหรอืเปล่าคะ” ณลสิาถามก่อนเป็นคนแรก

“ไม่เป็นอะไรค่ะ ดีที่น้องวันจันทร์ช่วยไว้ทัน” แม้เธอจะยัง 

ตื่นตระหนกอยู่ แต่หญงิสาวกไ็ม่ลมืที่จะขอบคณุอกีฝ่ายที่มอืไวดงึเธอ

เข้ามาทัน ด้วยความโมโหปนสงสัยน�้าฟ้าจึงเดินไปที่ลานจอดรถเพื่อ

มองหารถต้องสงสยัคนันั้น แต่กไ็ม่เจอใคร

“มีใครเห็นทะเบียนไหมคะ” หญิงสาวถามขึ้นพร้อมๆ กับ 

ณลสิาที่เดนิตามผูจ้ดัการสาวมาเพื่อช่วยด ูตามด้วยเสยีงของรถดงัขึ้น

อกีครั้ง คราวนี้ขบัเรว็กว่าเดมิ น�้าฟ้าที่เริ่มมสีตพิยายามดงึณลสิาออก

มา แต่อีกคนก�าลังตกใจจึงลนลานถอยหลังมากระแทกเข้ากับน�้าฟ้า

จนเซไปที่เลนส�าหรบัให้รถวิ่ง

เสยีงกระแทกโครมใหญ่ท�าให้ทกุคนถงึกบัผวา น�้าฟ้าถูกรถชน 

จากนั้นก็กระเด็นมานอนอยู่ตรงหน้าณลิสา ส่วนเจ้าของรถหลังจาก 

ชนเป้าหมายแล้วก็รีบขับหนีไปทันที โดยที่ทุกคนไม่ทันมองป้าย

ทะเบยีนเพราะมวัตกใจเมื่อเหน็ภาพน�้าฟ้านอนหมดสตอิยู่

ณลิสาลนลานพยายามจะเรียกหญิงสาวที่นอนอยู่บนพื้น แต่ 

ถูกอนาคินผลักออกด้วยความรีบร้อน ชายหนุ่มส่งเสียงเรียกน�้าฟ้า  

แต่ไม่มเีสยีงตอบกลบั

“ช่วยโทร. เรียกรถพยาบาลให้ที” เขาตะโกนสั่งวันจันทร์ที่เพิ่ง

ได้สต ิ

เธอท�าตามค�าสั่งอย่างรบีร้อน ส่วนณลสิากบัสมพงษ์นั้นมวัแต่

ตกตะลงึจงึได้แต่ยนืเฉย
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ไม่นานรถพยาบาลกม็าถงึแล้วเคลื่อนย้ายร่างของน�้าฟ้าออกไป 

รู้ตัวอีกทีวันจันทร์ก็ขึ้นรถมากับอนาคินด้วย ส่วนพี่สาวของเธอกับ 

สมพงษ์จะขบัรถตามมาทหีลงั แทบไม่มบีทสนทนาบนรถพยาบาลเลย

เพราะทกุคนเป็นห่วงอาการของน�้าฟ้า ไม่น่าเชื่อว่าหญงิสาวจะถูกรถ

ชนทั้งที่ตอนแรกยงัคยุกนัปกติ

เมื่อส่งน�้าฟ้าเข้าห้องฉุกเฉินไปแล้ว วันจันทร์กับอนาคิน 

ก็นั่งรออยู่ข้างนอก เขานั่งเงียบอยู่พักใหญ่จนเธอเครียดตามไปด้วย 

หญงิสาวจงึเปิดประเดน็ถามขึ้นมา

“ท�าไมรถคันนั้นถึงตั้งใจชนพี่หนิงล่ะคะ” นี่คือสิ่งที่วันจันทร์

สงสยัมาตลอดทาง

อนาคนิถอนหายใจก่อนจะพูดขึ้นมาเบาๆ ว่า “ไม่รู้เหมอืนกนั”

หญงิสาวเลกิถามอกีเพราะรูส้กึว่าเขาก�าลงัเครยีด บางทเีขาอาจ

จะรูอ้ยูบ้่างแต่ไม่อยากเล่าให้คนนอกอย่างเธอฟัง แต่ไม่ว่าจะเป็นความ

ตั้งใจหรอือบุตัเิหตเุรื่องนี้กต็้องถงึต�ารวจก่อน

“ยงัไงเดี๋ยวหนจูะช่วยถามกบัทางโรงแรมเรื่องกล้องวงจรปิดให้ 

คุณคินอยู่รอดูอาการพี่หนิงไปก่อนนะคะ” หญิงสาวว่า ยังไงการอยู่

ตรงนี้คงช่วยอะไรเขาไม่ได้มากนกั แต่ถ้าไปหาหลกัฐานมาอย่างน้อย

กจ็ะได้แจ้งต�ารวจเรื่องเวลาและสถานที่ถูก

“เดี๋ยวก่อน อยูเ่ป็นเพื่อนก่อน” เขาร้องเรยีกเมื่อเหน็ว่าเธอท�าท่า

จะไป

“แต่ว่า...”

“ผมไม่รู้จักใคร พ่อกับแม่อยู่เมืองนอก น้องชายก็ไม่กล้าโทร. 

ไปบอก กลวัเขาตกใจ” 

วันจันทร์พยักหน้าเบาๆ ไม่อยากจะคิดว่าถ้าเป็นกวินทร์คงจะ

โวยวายจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไล่ออกไปรอข้างนอก
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“ญาตพิี่หนงิล่ะคะ คณุพ่อคณุแม่ล่ะ”

“อยู่เมืองนอกกันหมด ที่นี่เขาก็มีผมกับน้องชายเป็นญาติแค่

สองคน” 

เมื่อฟังค�าพูดที่น่าสงสารแบบนั้นแล้ววันจันทร์ก็ไม่พูดอะไรต่อ 

ได้แต่นั่งรอเป็นเพื่อนเขา ไม่นานหลังจากนั้นณลิสากับสมพงษ์ก็โทร. 

มาบอกว่าตามมาไม่ได้แล้ว เพราะโดนพวกนักข่าวรุมเนื่องจากมีคน

ถูกรถชนจงึมาดกัอยู่ที่โรงแรม ออกไปไหนไม่ได้

“คณุคนิเอากาแฟหน่อยไหมคะ” วนัจนัทร์ถามขึ้นหลงัจากเหน็

ว่าเขาดูอ่อนเพลีย ชายหนุ่มคงจะสนิทกับน�้าฟ้ามากถึงได้ดูเป็นห่วง

ขนาดนั้น เธอเองกเ็ข้าใจเพราะหญงิสาวเป็นทั้งญาต ิเป็นทั้งผู้จดัการ

ส่วนตวั อยู่ด้วยกนัแทบจะตลอดเวลา หากขาดน�้าฟ้าไปสกัคนเขาคงจะ

เศร้าใจแน่ๆ

“ไม่ละ ขอบคณุมาก”

“อย่ากังวลเลยค่ะ พี่หนิงต้องปลอดภัยแน่” หญิงสาววางมือ 

ลงบนหลงัมอืของเขาที่วางอยู่ข้างเก้าอี้ นานมาแล้วที่เธอไม่ได้ปลอบใจ

ใครแบบนี้ คนสดุท้ายเหน็จะเป็นธาราตอนที่เลกิกบัแฟนหนุม่คนล่าสดุ

อย่างเป็นทางการเมื่อสองปีที่แล้ว ตอนนั้นเธอกแ็ทบจะไม่ได้กลบับ้าน

กลบัช่องเพราะกลวัเพื่อนคดิสั้น

อนาคนิมองมอืบางของหญงิสาวที่วางอยู่บนมอืเขา รู้สกึใจชื้น

ขึ้นมาอย่างประหลาดทั้งที่เพิ่งเจอกนัครั้งแรก ปกตเิขาเองนอกจากคน

ที่สนทิด้วยแล้วกไ็ม่ค่อยได้พดูจากบัใครเป็นพเิศษ หากคนที่ไม่สนทิมา

ถูกเนื้อต้องตวัแบบนี้เขาจะรู้สกึอดึอดั แต่กลบัไม่ใช่กบัเธอคนนี้

หลังจากนั้นไม่นานหมอก็ออกมาจากห้องแล้วเรียกญาต ิ

เข้าไปพบ แต่ทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวพนัอะไรกนัเขากลบัเลอืกที่จะจูงมอืวนัจนัทร์ 

เข้าไปนั่งฟังด้วย ปรากฏว่าอาการของน�้าฟ้าตอนนี้ไม่อนัตรายมากแล้ว 
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เพราะไม่ได้ถูกชนตรงๆ และคนขบัไม่ได้ขบัเรว็มากจนถงึขั้นท�าให้ตาย

ได้ แต่ซี่โครงหัก กระดูกร้าว และคงต้องพักฟื้นอีกสองสามเดือนถึง 

จะหายเป็นปกติ สิ่งที่วันจันทร์เห็นต่อจากนั้นก็คือความมีน�้าใจของ 

ชายหนุม่ที่พี่สาวของเธอไม่เคยม ีเพราะทนัททีี่พบว่าผูจ้ดัการสาวรูส้กึ

ตวัแล้วเขากเ็อ่ยประโยคหนึ่งขึ้นมา

“พี่หนงิพกัไปเลยนะครบั สามสี่เดอืน เดี๋ยวผมให้คนอื่นมาท�า

แทนไปก่อน หายเมื่อไหร่ค่อยกลบัมานะครบั ไม่ต้องห่วงงาน” 

วันจันทร์พยักหน้าเห็นด้วย แต่ไม่ได้ออกความคิดเห็นอะไร

เพราะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าหากเป็นเธอ

โดนรถชน อย่างแรกที่ณลิสาจะท�าก็คงไปโวยที่สถานีต�ารวจก่อนเพื่อ

หาตวัคนร้าย จากนั้นค่อยมาหาเธอที่โรงพยาบาลแล้วกด็่าว่า ‘ใครใช้

ให้แกโง่เดนิไปให้รถชนเนี่ยวนัจนัทร์ ฉนัให้เวลาแกหนึ่งอาทติย์ รบีหาย 

ฉันมีงานต้องท�า’ ประโยคพวกนี้แค่คิดเธอก็คิดว่ามันเสมือนจริงมาก

แล้ว ถ้าเจอของจรงิเธอยอมกลั้นใจตายไปอาจจะง่ายกว่า

“ผมจะนอนเฝ้าพี่หนงิที่นี่ แต่ต้องกลบัไปเอาเสื้อผ้าก่อน” 

ยงัไม่ทนัที่น�้าฟ้าจะอ้าปากพดูอะไรอนาคนิกส็รปุเสรจ็สรรพ รวม

ถงึบอกว่าจะแวะส่งวนัจนัทร์หลงัจากเขากลบัไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านแล้ว


