
เหน็ผเีสื้อนั่นไหม...

มคีนเคยกล่าวไว้ว่า เพยีงผเีสื้อขยบัปีก กอ็าจก่อให้เกดิพายุในอกีซกีโลกได้

ฉนัไม่เคยเข้าใจความหมายของมนั จนกระทั่งได้ประสบกบัตวัเอง

แต่เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นกบัฉนั มนัไม่ใช่การขยบัปีกของผเีสื้อ

แต่มนัคอืการขยบัปีกของ...หวัใจ 

“นี่ๆ ติดเข็มกลัดนี่อีกอัน รับรองปั๊วะ” เจนจิรา พนักงานขาย 
ชดุชั้นในของห้างสรรพสนิค้า ‘เซยี คงิดอมส์’ เอ่ย พร้อมตดิเขม็กลดัครสิตลั 

รูปหวัใจที่มปีีกสองปีกท�าจากทองค�าขาวให้คนตรงหน้า

“โอ้โห...นังเจน ไปซื้อมาจากตลาดไหนยะ เหมือนของจริงเลย”  

จิตรเทพ หนุ่มร่างอวบอ้วนหัวใจสาว พนักงานขายเครื่องส�าอางเอ่ยขึ้น  

เมื่อเห็นเข็มกลัดสวยหรูติดอยู่บนอกเสื้อของหญิงสาวที่เขาเพิ่งแต่งหน้า 

ให้จนสวยเช้งราวกบัเทพธดิาจุตลิงมาจากสวรรค์

“อบี้า ตลาดที่ไหนกนั พูดให้เกยีรตสิวงิกิ้งรอฟสกี้ด้วย”

บทน�ำ



8  l  เ มื่ อ หั ว ใ จ ข ยั บ ปี ก  W i n g s   o f   H e a r t 

“สวารอฟสกี้” หญงิสาวที่นั่งนิ่งเป็นตุก๊ตาให้เพื่อนสองคนช่วยแต่งตวั

มานานเอ่ยแก้ 

เธอคอืณดา พนกังานแผนกประชาสมัพนัธ์ที่จู่ๆ กไ็ด้รบัมอบหมาย 

งานใหญ่ให้เป็นคนถอืพานวางกรรไกรส�าหรบัพธิตีดัรบิบิ้นเปิดห้างสรรพสนิค้า 

เซีย คิงดอมส์ สาขาใหม่ในวันนี้ เนื่องจากผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ ์

สาวสวยเกดิป่วยเป็นอสีุกอใีสก่อนวนังานไม่กี่วนัพอดบิพอดี

“หมกมุ่นนะยะหล่อน” จติรเทพท�าปากเบ้ใส่เจนจริา

“พอๆ กบัหล่อนนั่นละย่ะ” สาวขายชุดชั้นในท�าปากเบ้ตอบ ก่อนที่

ทั้งคู่จะหวัเราะคกิคกัอย่างไม่ถอืสากนั เพราะรู้ไส้รู้พุงกนัดทีุกขดทุกข้อ

“เดี๋ยวนะ นี่แกจะบอกว่าเขม็กลดันี่ของแท้เหรอ” ณดาถามอย่างนกึ

ขึ้นได้

“กเ็ออส ินี่วงิส์ออฟฮาร์ตเลยนะ ฉนัอุตส่าห์ไปอ้อนวอนนงัสาว ขอยมื

มาจากร้านมนัเลยนะ”

“จะบ้าเรอะ เกดิแตกหกัหล่นหายไป ฉนัไม่มปีัญญาชดใช้นะยะ”

“โอ๊ย...ใส่ห้านาทสีบินาทไีม่เป็นไรหรอกน่า ตดิๆ ไปเหอะ อตุส่าห์ยมื

มาแล้ว” เจนจริาค้อนปะหลบัปะเหลอืกที่เพื่อนไม่เหน็ความหวงัดี

“นี่นงัเจน” จติรเทพสะกดิเพื่อนสาว “เสรจ็งานฉนัขอใส่เดนิเชก็สวย

รอบห้างสกัหนึ่งรอบได้ไหมอะ”

“ไม่ได้โว้ย!” พนกังานขายยกทรงหนัไปตวาดแว้ด “นงัจจีี้ แกมนับ้า

ผู้ชาย เดี๋ยวเผลอถอดให้ผู้ชายไม่รู้จกั ได้ตดิคุกกนัหวัโตแน่”

“อะไรว้า ไม่ยุตธิรรมนี่หว่า ทนีงัณดาใช้ได้ ท�าไมฉนัใช้บ้างไม่ได้”

“มนัไม่บ้าผู้ชายเหมอืนแก”

“นี่ๆ ไม่ต้องเถียงกัน เดี๋ยวก็ไปไม่ทันงานกันพอดี” ณดาห้ามทัพ 

แล้วลุกขึ้นมองส�ารวจตัวเองในกระจกที่กรุอยู่บนเสาใหญ่ของห้างสรรพ-

สนิค้า

วันนี้ดวงตากลมโตของเธอถูกเสริมด้วยแพขนตางามงอนและ 
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อายไลเนอร์ที่ท�าให้ดูสวยเด้งเป็นประกายขึ้นมาเป็นพิเศษ ส่วนแก้มขาว

เนียนใสก็แต่งแต้มด้วยบลัชออนสีชมพูอมส้ม รับกับริมฝีปากรูปกระจับ 

ที่ทาด้วยลิปสติกสีโทนเดียวกันอย่างลงตัว ยูนิฟอร์มของห้างสรรพสินค้า 

ที่สวมใส่ ทั้งเชิ้ตขาว เสื้อกั๊กสดี�า และกระโปรงสอบกร็ดีเสยีเนยีนกรบิ

“ว่าแต่ต้องแต่งหน้าเตม็ขนาดนี้เลยเหรอวะ จจีี้”

“ต๊าย...ถือพานกรรไกรตัดริบบิ้นให้ท่านประธานนะยะ ไม่ใช่เอา

กรรไกรตัดหญ้าไปให้คนสวน จะให้หน้าสดกระเซอะกระเซิงได้ยังไงกัน  

เสยีชื่อจจีี้ ควนีออฟเมกอปัอาร์ทสิต์แห่งเซยี คงิดอมส์ หมด”

“เอาน่าๆ แปดโมงกว่าแล้ว ไม่รบีไปสแตนด์บาย เดี๋ยวอตีาผูจ้ดัการ

หน้าโหดกแ็ว้ดเอาหรอก” เจนจริาเตอืน

“เออจรงิ” ณดาปัดฝุ่นกระโปรงที่สะอาดเรียบกรบิอยู่แล้วอย่างวติก

จรติ แล้วรบีเดนิออกจากแผนกเครื่องส�าอางซึ่งอยูช่ั้นสาม ลงบนัไดเลื่อนไป

ที่โถงจดังานของห้างสรรพสนิค้าทนัที

พธิเีปิดห้างสรรพสนิค้าเซยี คงิดอมส์ สาขาใหม่ ซึ่งเป็นอาคารรูป
ปีกนกสูงเจ็ดชั้นริมแม่น�้าเจ้าพระยา จัดขึ้นที่โถงใหญ่ซึ่งมีหลังคาเป็น 

โดมแก้วอลังการ มีแขกเหรื่อซึ่งประกอบไปด้วยดาราและคนดังจากหลาย

แวดวง รวมถึงสื่อมวลชนหลายแขนงที่เดินทางเข้าสู่งานกันอย่างอุ่นหนา 

ฝาคั่ง จนพื้นที่โล่งกว้างส�าหรบัใช้เป็นลานอเนกประสงค์ดูคบัแคบไปถนดัใจ

พอณดาเดนิเข้างานกต็ื่นตาตื่นใจเสยีจนต้องยกโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมา

ถ่ายรูปด้วยความตื่นเต้น เพราะสถานที่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามสมกับ

สโลแกน ‘Civilization’ ความซวิไิลซ์ของมนุษยชาตอิย่างแท้จรงิ

“ใกล้ได้เวลาแล้ว คุณณดาอยู่ที่ไหน คุณณดา”

เสียงเข้มของผู้จัดการห้างท�าให้คนถูกเรียกหาสะดุ้งเฮือก รีบแหวก

กลุ่มทีมจัดงาน พยายามออกไปหน้าเวที แต่เข็มกลัดเจ้ากรรมดันไป 

เกี่ยวกบัเสื้อของทมีงานคนหนึ่งจนหลดุลงพื้นอย่างง่ายดาย ทั้งๆ ที่เจนจริา
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ตดิมนัให้อย่างแน่นหนา

“ว้าย!” 

ณดาร้องเสยีงหลง รบีก้มลงจะเกบ็เขม็กลดัขึ้นมา แต่เจ้าหวัใจตดิปีก

กลับลอยหวือหนีไป หลังจากทีมงานอีกคนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ว่ามีของล�้าค่า

ตกอยู่บนพื้นหมุนตวัมาเตะโดยไม่ได้ตั้งใจ

“เฮ้ย!”

หญงิสาวเบกิตาโพลงอย่างลกุลี้ลกุลน เพราะเสยีงดขุองผู้จดัการเริ่ม

ดังขึ้นทุกที แต่จะปล่อยให้ของราคาแพงหูฉี่หายไปหน้าตาเฉยก็กระไรอยู่ 

จงึรบีเบยีดแทรกผู้คนวิ่งตามเขม็กลดัเจ้ากรรมไป

แต่ดูเหมอืนเขม็กลดัครสิตลัตดิปีกนั้นจะบนิได้จรงิๆ เพราะทุกครั้ง

ที่เธอก�าลังจะคว้ามันได้ ก็มีเหตุให้มันต้องกระเด้งกระดอนหนีมือเธอไป

เพราะเท้าคนนั้นคนนี้ตลอด ก่อนที่มันจะถูกเตะไปหมอบกระแตอยู่ตรง

ปลายรองเท้าหนงัสดี�าขดัมนัสะท้อนแสงแวววาว

“คุณ...อย่าขยบั!”

ณดาร้องบอกเสียงลั่นแล้วโผเข้าตะครุบเข็มกลัดให้ได้คามือ ทว่า

รองเท้าส้นสงูของเธอกลบัไม่เป็นใจ ท�าให้เธอเสยีหลกัหน้าคะม�า ใบหน้างาม

ที่แต่งแต้มมาอย่างดถีลาใส่เป้ากางเกงของเจ้าของรองเท้าคู่นั้นทนัที

“กรี๊ด!”

หญงิสาวร้องเสยีงหลง ดทีี่ชายคนนั้นขยบัตวัหลบเสยีก่อนแล้วคว้า

ร่างเธอไว้ไม่ให้ล้มหน้าทิ่มพื้น ไม่งั้นความงามระดับนางสาวไทยที่แม่ให้มา

เป็นต้องแหกแน่ๆ

“คุณเป็นอะไรหรอืเปล่า คุณ...”

ณดาเงยหน้าขึ้นมองคนถามซึ่งโอบกอดเธอไว้ในอ้อมอก ก่อนจะ 

ตกตะลงึพรงึเพรดิไปกบัความหล่อเหลาระดบัเก้าจดุแปดตามมาตรารกิเตอร์

ดวงตาของเขาทอประกายระยิบระยับเมื่อสบประสานกับดวงตา 

ของเธอ
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“ณดา”

ชื่อตัวเองที่หลุดจากปากรูปกระจับได้รูปสวยท�าให้ณดาหลุดจาก

ภวงัค์ ผละจากอกเขาแล้วถอยออกมาสามก้าวอย่างระแวง

“คะ...คุณรู้ชื่อฉนัได้ยงัไง”

เขาชี้มาที่หน้าอกเธอ

“ว้าย!” ณดารบียกมอืขึ้นกอดอก

ชายหนุ่มเก้าจุดแปดริกเตอร์ยิ้ม รอยยิ้มของเขาเพิ่มมาตรวัดเขย่า

หวัใจขึ้นมาอกีเท่าตวั

“ป้ายชื่อคุณที่หน้าอก”

“อ้อ” หญงิสาวอ้าปากค้าง พอก้มดูหน้าอกเหน็ป้ายชื่อตวัเองกเ็งยหน้า

ส่งยิ้มจดืเจื่อนให้เขา

ชายหนุ่มส่ายหน้าเลก็น้อยแล้วก้มลงหยบิเขม็กลดัครสิตลัขึ้นมา “นี่

ของคุณใช่ไหม”

“ชะ...ใช่ค่ะ”

เขายิ้มแล้วยื่นมนัให้เธอ “จะให้ผมตดิให้ไหม”

“ไม่ค่ะ” 

ณดารีบคว้าเข็มกลัดคืนมาแล้วค้อมศีรษะให้เขา แต่ยังไม่ทันกล่าว

ขอบคุณ จิตรเทพก็คว้าข้อมือเธอแล้วฉุดกระชากลากถูไปโดยที่เธอไม่ทัน

ตั้งตวั

“โอ๊ย...อะไรกนัเนี่ย นงัจจีี้”

“มวัจบัเดก็กนิอยู่นั่นแหละ อตีาผู้จดัการจะกนิตบัแล้ว”

จิตรเทพบ่นอุบแล้วใช้ร่างใหญ่ตะลุยฝ่าดงผู้คนลากเธอไปหน้าเวที

อย่างรวดเรว็ ราวกบัรถบดถนนที่เคลื่อนแหวกพงหญ้าจนราบเป็นหน้ากลอง

“จบงานไปพบฉนัที่ห้องด้วยนะ” ผูจ้ดัการกล่าวเสยีงดุทนัททีี่เหน็เธอ

“เอ่อ...ค่ะ”

พานที่วางกรรไกรถูกยื่นให้ณดาด้วยท่าทางไม่พงึใจนกั หญงิสาวจงึ
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รบีรบัมาถอืแนบอก

“ว้าย! ตายแล้ว เข็มกลัดไปไหน” จิตรเทพกระซิบถามเมื่อไม่เห็น 

เขม็กลดัครสิตลัรูปหวัใจตดิปีก

“อยู่นี่” เธอละมอืข้างหนึ่งจากฐานพานแล้วแบมอืให้เขาดู

“โอ๊ย...ค่อยยงัชั่ว ขนืหายไปมหีวงัโดนนงัเจนแหกอกแน่”

“ผมในนามประธานกรรมการบรหิารบรษิทั เซยี คงิดอมส์ จ�ากดั ขอ

เปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ บดันี้” เสยีงประธานในพธิดีงัแทรกขึ้น

“ฉนัไปก่อนนะ ฝากด้วย” 

ณดาวางเข็มกลัดลงบนมือเพื่อนหนุ่ม สูดหายใจเข้าเต็มปอดแล้ว 

ถือพานวางกรรไกรขึ้นไปบนเวที โดยไม่สนใจว่าลับหลังจิตรเทพจะน�า 

เข็มกลัดนั้นไปติดอกเสื้อตัวเอง แล้วโปรยยิ้มให้คนรอบข้างราวกับเป็น 

แขกรบัเชญิชั้นสูงอกีคน

“ล�าดับถัดไป ขอเรียนเชิญท่านประธานตัดริบบิ้นเพื่อเปิดงานอย่าง

เป็นทางการ และเรยีนเชญิคณะผูบ้รหิารขึ้นมาบนเวทเีพื่อเป็นสกัขพียานและ

ถ่ายรูปร่วมกันด้วยครับ” พิธีกรกล่าวเมื่อเธอไปยืนข้างประธานกรรมการ

บรหิารห้างสรรพสนิค้าเรยีบร้อยแล้ว

ระหว่างที่คณะผูบ้รหิารทยอยกนัขึ้นมาบนเวท ีณดาค้อมตวัเลก็น้อย

แล้วยื่นพานไปข้างหน้า ประธานสูงวัยหันมาหยิบกรรไกรและรอให้ทุกคน

มายืนเรียงแถวเพื่อให้ได้รูปที่สวยงาม ก่อนจะตัดริบบิ้นฉับท่ามกลางเสียง

ปรบมอืเกรยีวกราว

หลังจากนั้นก็เป็นการถ่ายรูปรวมทีมผู้บริหาร ณดาจึงยื่นพานไปรับ

กรรไกรจากประธานแล้วรบีเดนิลงจากเวท ี ก่อนจะชะงกัเมื่อเหลอืบไปเหน็

ภีม ลูกชายของประธานห้างสรรพสินค้ายืนอยู่ปลายแถวห่างจากผู้เป็นพ่อ

เป็นโยชน์

‘ข่าวว่าสองพ่อลกูนี่ไม่ถกูกนัท่าจะจรงิแฮะ’ ณดาคดิขณะมองใบหน้า

หล่อเหลาแต่ดุจดัของภมีอย่างเผลอตวั ท�าให้ลงจากเวทชี้ากว่าที่ควร
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“เอาละ ทุกท่านประจ�าต�าแหน่งพร้อมแล้วนะครบั” 

เสียงตากล้องของห้างสรรพสินค้าท�าให้ณดารู้ตัวว่าเผลออยู่บนเวที

นานเกนิไปแล้ว จงึก้มหน้าก้มตาจะเดนิลงจากเวท ี

“มองกล้องหลกันี้ก่อนนะครบั สาม...สอง...หนึ่ง”

ทว่าก่อนที่เสียงชัตเตอร์จะดังขึ้น กลับมีเสียงกึกก้องกัมปนาท 

อย่างที่ทุกคนไม่ทนัคาดคดิ

ปัง! ปัง! ปัง!

ทันทีที่เสียงปืนดังขึ้น โลกของณดาก็หมุนคว้าง ทุกอย่างดูสับสน 

ไปหมด ผู้คนบนเวทวีุ่นวาย บ้างล้มบ้างวิ่งหนตีาย จนกระทั่งเธอรู้สกึเจบ็

แปลบที่น่องซ้าย

“โอ๊ย!”

เรียวขายาวของเธอชาวูบจนไม่สามารถทรงตัวอยู่บนรองเท้าส้นสูง

แหลมเฟี้ยว ร่างของเธอจงึร่วงลงจากเวททีนัที

“กรี๊ด!”

วินาทีนั้นณดาคิดว่าตัวเองคงตกกระแทกพื้นคอหักแน่ เพราะร่วง 

ลงไปราวนกปีกหกั แต่ยงัไม่ทนัที่ร่างจะแตะพื้น กม็อี้อมแขนแขง็แกร่งมา

โอบอุ้มเธอไว้ได้อย่างทนัท่วงท ี

พอณดาลมืตาขึ้นกพ็บกบัดวงตาสเีข้มที่งดงามคู่เดมิ

เขาคอืผู้ชายคนนั้น คนที่เกบ็เขม็กลดัวงิส์ออฟฮาร์ตให้เธอนั่นเอง

แล้วเมื่อหัวใจขยับปีกอีกครั้ง สติสัมปชัญญะของณดาก็ดับวูบลง 

และสลบไสลอยู่ในอ้อมกอดของผู้ชายคนนั้น



“ไอ้อ้วนหมูตอน...ไอ้อ้วนหมูตอน...ไอ้อ้วนหมูตอน...”
เสียงเด็กประถมหกกลุ่มหนึ่งร้องร�าท�าเพลงกันอย่างสนุกสนาน 

ดงัระงมไปทั่วระเบยีงชั้นสองของอาคารเรยีนโรงเรยีนเอกชนแห่งหนึ่ง

“เอาของฉนัคนืมานะ”

ร่างอ้วนกลมผมหยิกหย็องร้องขอ สองมือไขว่คว้าพยายามยื้อแย่ง

กล่องข้าวที่อยู่สูงขึ้นไปอกีหนึ่งช่วงแขน แม้ไม่มหีวงัว่าจะเอื้อมถงึกต็าม

“แน่จรงิกแ็ย่งให้ได้ส ิไอ้อ้วนหมูตอน”

คนพดูเป็นเดก็ชายรปูร่างสมส่วน ดกูร็ูว่้าเป็นนกักฬีา ส่วนที่รายล้อม

เขาอกีสี่คนกไ็ม่ต่างกนั ล้วนเป็นเดก็รูปร่างดแีทบทั้งสิ้น

“เอาคนืมา...เอาคนืมา...”

เด็กอ้วนกรีดร้อง เมื่อเพื่อนเกเรไม่ยอมคืนของให้ แถมยังโยน 

กล่องข้าวของเขาไปมาในกลุ่มเหมือนเล่นลิงชิงบอล เขาก็กลั้นน�้าตาไม่อยู่ 

ร้องไห้โฮเสยีงลั่น

“ไอ้อ้วนขี้แยเอ๊ย” เดก็ชายคนหนึ่งตบศรีษะเดก็อ้วนจนหน้าคะม�า

๑
ความทรงจ�ายังตราตรึง
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พอเห็นเพื่อนตบหัวเด็กอ้วนไม่มีทางสู้ เด็กชายอีกคนก็หมายจะท�า

บ้าง แต่ทนัททีี่ยื่นมอืไปใกล้ศรีษะที่ปกคลุมด้วยเส้นผมสนี�้าตาลหยกิหยอ็ง 

กก็ลบัมอีกีมอืมาคว้าข้อมอืเขาไว้เสยีก่อน

หมบั!

คนโดนจบัข้อมอืเหลยีวขวบัไปมอง แต่ไม่ทนัจะเหน็หน้าใครคนนั้น 

เขากร็ู้สกึได้ถงึแรงกระแทกที่หลงัศรีษะจนสมองสั่นสะเทอืน

ผวัะ!

เสยีงตบกบาลที่ดงัสนั่นไปทั่วระเบยีงชั้นสองดงึความสนใจของกลุ่ม

เดก็เกเรจากเดก็อ้วนผมหยกิหยอ็งไปที่ร่างระหงของเดก็สาวในชุดนกัเรยีน

แขนยาวที่บ่งบอกให้รู้ว่าเป็นเด็กนักเรียนมัธยม ส่วนดาวสามดวงที่อกเสื้อ

ข้างขวาเหนอืป้ายชื่อกบ็อกให้รู้ว่าเจ้าตวัเรยีนอยู่ชั้นมธัยมศกึษาปีที่สาม

“พี่ณดา!” คนถอืข้าวกล่องอ้าปากค้างเมื่อเหน็ใบหน้าสวยหวาน แต่

มดีวงตาคมกรบิไม่แพ้มดีโกนที่เพิ่งแกะจากห่อ

“ไอ้พวกบ้า! รงัแกคนที่ตวัเท่ากนัสวิะ”

คนพดูแม้จะตวัสงูเท่าเดก็เกเรกลุม่นี้ แต่กบ็อบบางกว่ามาก แถมเป็น

ผู้หญิงอีกต่างหาก ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครอยากตอแยด้วย เพราะเจ้าหล่อน

เป็นที่หมายปองของรุ่นพี่มธัยมหกขาโจ๋ของโรงเรยีน หากรายนั้นรู้ว่ามใีคร

ท�าอะไรให้เธอขุน่ข้องหมองใจแม้เพยีงเลก็น้อย มหีวงัไมไ่ดผ้ดุไมไ่ดเ้กดิใน

โรงเรยีนอกีแน่ๆ

“เอาคนืไป ไอ้อ้วน”

เดก็เกเรโยนข้าวกล่องให้เดก็อ้วน มนิ�าพาว่ามนัจะหล่น ดทีี่เดก็อ้วน

คว้าไว้ได้อย่างว่องไวก่อนจะดงึไปกอดไว้อย่างหวงแหน น�้าตายงัคงไหลพราก

แม้จะได้ของคนืแล้ว

“ไปโว้ยพวกเรา” หัวหน้าเด็กเกเรร้องบอกแล้วพากันเดินแหวกฝูง 

ไทยมุงจากไป

“ไอ้พวกมปีมด้อย” ณดาพดูงมึง�า จากนั้นจงึหนัไปหาเดก็อ้วนที่ยงัคง 



16  l  เ มื่ อ หั ว ใ จ ข ยั บ ปี ก  W i n g s   o f   H e a r t 

ร้องไห้กระซกิอยูข้่างๆ แล้วโน้มตวัลงเลก็น้อยให้สายตาอยูใ่นระดบัเดยีวกนั 

“เลกิร้องไห้ได้แล้วจ้ะ พวกนั้นไปกนัหมดแล้ว”

เดก็อ้วนมองเดก็สาวผ่านม่านน�้าตาด้วยความซาบซึ้ง ใบหน้าสวยหวาน 

แบบไทยๆ ของเธอท�าให้เธอแลดูเหมือนนางฟ้าไม่มีผิด ดวงตาคมราว

มีดโกนเมื่อครู่กลับมีประกายสดใสราวกับดวงตาของเด็กหญิงในการ์ตูน

ตาหวานที่เขาชอบอ่าน

“เอ้านี่...เช็ดน�้าตาซะ” ณดายื่นผ้าเช็ดหน้าสีขาวที่ปักตัวอักษร ‘ณ’ 

ตรงมุมให้

เด็กอ้วนรับมาอย่างละล้าละลัง แล้วใช้มันเช็ดน�้าตาที่อาบแก้มยุ้ยๆ 

พร้อมของแถมเป็นน�้าเขียวๆ เหนียวเหนอะหลังจากใช้สั่งขี้มูกดังพรืด  

จากนั้นกย็ื่นคนืให้เธอ

ณดามองแล้วท�าหน้าเหย “เกบ็ไว้เถอะ พี่ให้”

“พี่ใจดีจัง” เด็กสาวยิ้มหวาน เป็นรอยยิ้มที่งดงามที่สุดที่เด็กอ้วน 

เคยเหน็

“ชื่ออะไรน่ะเรา”

เดก็อ้วนยิ้มแป้น “ณภทัรครบั”

สิ้นเสียงพูด พุงหลามของเขาก็ส่งเสียงดังโครกครากแทรกขึ้นมา  

บ่งบอกให้เจ้าตวักบัเดก็สาวรู้ว่า ‘เฮ้! พวกนาย ถงึเวลาใส่อาหารเที่ยงลงใน

ช่องว่างๆ ของฉนัแล้วนะ’

พอณดาได้ยินเสียงท้องร้องของเด็กอ้วน เธอก็หัวเราะ แล้วยื่น 

มอืบางที่ปกป้องเขาเมื่อครู่มายผีมหยกิหยอ็งของเขาเบาๆ อย่างเอน็ดู

“ไปน้องภทัร ไปหม�่ากนั”

ณภทัรยิ้มเจื่อน รู้สกึเขนิที่กระเพาะเจ้ากรรมดนัส่งเสยีงตอนนี้ แล้ว

เดนิเคยีงคูไ่ปโรงอาหารกบันางฟ้าของเขา จากนั้นกร็บัประทานอาหารกลางวนั

อย่างเอร็ดอร่อย เพราะมีทั้งข้าวสวยและกับข้าวแสนอร่อยฝีมือแม่เป็น

อาหารปาก แกล้มด้วยภาพนางฟ้าสุดสวยเป็นอาหารใจ ให้อาหารมื้อนี้ 
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กลายเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดในชวีติของเขาเลยกว็่าได้

หากใครสกัคนจะจดจ�ารอยยิ้มของเจ้าเดก็อ้วนในวนันั้นได้ เขาก็
จะรู้ว่ามันแทบไม่ต่างอะไรกันเลยกับรอยยิ้มของชายหนุ่มในชุดสูทสีเข้ม 

ที่ก�าลงัยนืลว้งกระเป๋ากางเกง จ้องมองหญงิสาวที่นอนสลบไสลไม่ได้สตอิยู่

บนเตยีงผู้ป่วย

“ไม่พบกนัตั้งหลายปี พี่กย็งัสวยเหมอืนนางฟ้าอยู่ดนีะครบั”

หลายปีที่ผ่านมา ณภทัรอยากเหน็ดวงตาเป็นประกายเหมอืนเดก็สาว

ในการ์ตูนตาหวานอกีครั้ง ไม่นกึเลยว่าวนันี้เขาจะได้เหน็มนัอกี

ภาพที่เธอลนลานวิ่งตามเข็มกลัดรูปผีเสื้อผุดขึ้นมาในห้วงความคิด

ของเขา ท่าทางของเธอดึงความสนใจเขาได้เป็นอย่างดี แต่วินาทีที่เธอโผ

เข้าหาเขาแล้วเงยหน้าขึ้นมา ดวงตาคู่นั้น...เขาแทบไม่ต้องร�าลึกความหลัง

อะไรเลยกร็ู้ได้ทนัทวี่า เธอคอืนางฟ้าที่เขาเฝ้าคดิถงึอยู่ทุกวี่ทุกวนันั่นเอง

แต่ตอนนี้ดวงตาเป็นประกายคู่นั้นถูกบดบังด้วยเปลือกตาที่เคลือบ

อายแชโดว์สชีมพูอมส้ม

ณภทัรมองใบหน้าสวยหวานแบบไทยๆ อย่างหลงใหล หลายครั้งที่

เธอพาเขาหวนกลับไปสู่อดีตอันแสนหวานจนลืมไปเลยว่ายืนอยู่ตรงนี้นาน

แค่ไหนแล้ว กระทั่งได้ยนิเสยีงเปิดประตูนั่นละ เขาจงึละสายตาจากเธอได้ 

พอเห็นว่าเป็นนายแพทย์สูงวัยที่เดินเข้ามาพร้อมพยาบาล เขาก็ยกมือไหว้

อย่างนอบน้อม

“สวสัดคีรบั อากติต”ิ

“อ้าว ภทัร อานกึว่ากลบัไปแล้วเสยีอกี”

ชายหนุ่มเพียงยิ้ม มองนายแพทย์กิตติผู้เป็นน้องชายของบิดาด ู

ใบรายงานที่พยาบาลยื่นให้ ก่อนจะเขียนอะไรยุกยิกลงไปแล้วส่งคืนให้

พยาบาลสาว

“เธอ...” ณภทัรหนัไปมองหญงิสาวเลก็น้อย “เป็นไงบ้างครบั”
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“แผลลึกเกือบถึงกระดูก อาจต้องพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลอีกสักสอง

สามวัน แล้วก็จะเดินเหินล�าบากหน่อยอีกสักเดือน แต่โดยรวมก็นับว่า 

ไม่เป็นอะไรมาก”

“อ้อครบั ค่อยยงัชั่วหน่อย” ณภทัรหนัไปมองหญงิสาวอกีครั้ง “ยงัไง

ฝากอากติตดิ้วยนะครบั ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายผมจะรบัผดิชอบเอง”

“ไม่ต้องห่วง คนไข้ทุกคนเป็นหน้าที่รับผิดชอบของหมออยู่แล้ว 

สบายใจได้”

“ขอบคุณครบั” ชายหนุ่มยกมอืไหว้อย่างอ่อนน้อม

พอนายแพทย์กติตอิอกไป เขากห็นักลบัไปมองใบหน้าสวยหวานนั้น

อย่างหลงใหลอกีครั้ง ครู่หนึ่งโทรศพัท์มอืถอืในกระเป๋ากางเกงของเขากส็ั่น 

ณภทัรหยบิมนัขึ้นมากดรบัแล้วยกขึ้นแนบหู

“ครบั คุณก�าจร”

ชายหนุ่มนิ่งฟังเลขานุการของเขาครู่หนึ่งแล้วขมวดคิ้วเลก็น้อยอย่าง

ใช้ความคดิ “รอก่อนเถอะครบั ผมว่าหุน้ตวันี้มนัยงัทรงๆ อยู ่ธรุกจิกย็งัท�า

ก�าไรปรกต ิมาร์จนิกย็งัมากพอ ผมว่าเกบ็ไว้ก่อนดกีว่าครบั”

ณภัทรนิ่งฟังอีกครั้งแล้วพยักหน้าเล็กน้อย “อีกสักครู่ผมจะเข้าไป

ครบั...อ้อ เดี๋ยวครบัคุณก�าจร”

เขาร้องเรยีกปลายสาย แล้วก้มลงมองป้ายชื่อของหญงิสาวที่วางรวม

อยูก่บัชดุยนูฟิอร์มของห้างสรรพสนิค้าเซยี คงิดอมส์ ที่พบัอย่างเป็นระเบยีบ

อยู่บนโต๊ะ

“ช่วยสบืประวตัขิองผู้หญงิคนหนึ่งให้ผมหน่อยสคิรบั”

ณภทัรบอกชื่อและนามสกุลของณดาให้ก�าจรฟัง ก่อนจะวางสายไป

แล้วเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋ากางเกง จากนั้นก็หันไปมองหญิงสาวบนเตียง 

ผู้ป่วยอกีครั้ง

“ขอบคุณนะครับที่เคยปกป้องผม ต่อไปนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ผม

ปกป้องพี่นะครบั”
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เขายิ้มก่อนจะหมนุตวัหนัหลงัให้เธอ แล้วเดนิออกจากห้องไปเงยีบๆ

เสยีงประตปิูดท�าให้ณดาตื่น ความรูส้กึแรกที่เข้ามาเยอืนคอืความ
เจบ็ปวดบรเิวณน่องซ้าย เธอต้องกดัฟันอยู่พกัใหญ่ ก่อนจะลมืตาขึ้นแล้ว

มองไปที่ขาซึ่งพนัผ้าพนัแผลหนาเตอะ

“อูย...เจบ็จงั”

หญงิสาวสดูปากพลางหนัไปมองประต ูเมื่อไม่เหน็ใครกเ็หลยีวมองไป

รอบๆ แล้วกพ็บว่าตวัเองอยู่ในห้องพกัฟื้นหรูหราของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

“มนัเกดิอะไรขึ้นเนี่ย”

ณดาค่อยๆ ขยบัลกุขึ้นนั่ง พยายามนกึทบทวนเรื่องราวที่เกดิขึ้นช้าๆ 

แต่พอเกอืบจะนกึออก กลบัได้ยนิเสยีงแปดหลอดของเพื่อนดงัขึ้นเสยีก่อน

“ว้าย! ตายแล้ว ณดา” 

เสยีงจติรเทพนั่นเอง ไม่น่าเชื่อว่าผูช้ายร่างใหญ่จะท�าเสยีงแหลมปรี๊ด

ได้ขนาดนี้ เขาและเจนจริากรกูนัเข้ามาหาเธอหน้าตื่น แลว้สาวขายชดุชั้นใน

กถ็ามขึ้น

“แกเป็นไงบ้าง เจบ็ตรงไหน รูไ้หมพวกเราตามหาตวัแกแทบแย่ ตอน

เกดิเรื่องมนัชุลมุนไปหมดเลย แล้วนี่ใครพาแกมาส่งโรงพยาบาล ใครเป็น

หมอ...”

“เดี๋ยวๆๆ” ณดายกมือขึ้นห้ามพร้อมใช้อีกมือนวดขมับ “เสียงแก 

สองคนท�าฉนัปวดหวัมาก ค่อยๆ พูดได้ไหม นี่มนัเกดิอะไรขึ้นกนัแน่เนี่ย”

“โอ๊ย...สมองเพี้ยนไปหรือไงยะ เขายิงกันปุ้งปั้ง จ�าอะไรไม่ได้เลย 

เรอะ” จติรเทพถาม

ค�าพูดของเพื่อนหนุ่มหัวใจสาวท�าให้ภาพความชุลมุนวุ่นวายในงาน

เปิดตวัห้างสรรพสนิค้าเซยี คงิดอมส์ แห่งใหม่ฉายวาบเข้ามาในสมองเธอ

“ฉนัโดนยงิ”

“กเ็ออน่ะส”ิ จติรเทพบอก “ฉนัเหน็แกโดนยงิตกเวท ีพยายามจะวิ่ง
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ไปช่วย แต่คนแตกตื่นหนตีายกนัอลหม่านไปหมด พอเหตุการณ์สงบฉนัก็

หาแกไม่เจอแล้ว ตามหาอยูต่ั้งนานกว่าจะรูว่้ามคีนพาแกมาโรงพยาบาลเนี่ย”

ณดาหลบัตาลง พยายามนกึทบทวนเรื่องราว แล้วใบหน้าหล่อเหลา

คุ้นตาของใครคนหนึ่งกผ็ุดขึ้นมา

“มผีู้ชายมาช่วยฉนั”

“ใคร” ทั้งจติรเทพและเจนจริาถามแทบจะพร้อมกนั

“ไม่รู้”

“อ้าว” สองเพื่อนซี้อ้าปากหวอ

“ฉนัไม่รูจ้กัเขานี่นา เพิ่งเหน็หน้าครั้งแรกตอนวิ่งไปเกบ็เขม็กลดัผเีสื้อ 

ยงัไม่ทนัถามไถ่อะไรแกกด็งึฉนัออกมาซะก่อน”

“อ๋อ...พ่อหญ้าอ่อนรูปหล่อนั่นน่ะเหรอ” จิตรเทพท�าเสียงอ่อนเสียง

หวานพร้อมบดิตวัไปมา

“หญ้าอ่อนรูปหล่อไหนวะ ท�าไมฉนัไม่เหน็” เจนจริาหูผึ่ง

“หล่อนไม่ได้อยูห่น้าเวท ีจะไปเหน็ได้ยงัไงกนัยะ” ชายหนุม่หนัไปตอบ

“แล้วหล่อนท�าไมไม่เรยีกฉนั”

“ทันเสียที่ไหนเล่า แค่พายายณดาไปหน้าเวทีก็หมดเวลาแล้วแมะ 

ไหนจะต้องหลบห่ากระสนุ ฉนัละงดุๆ หาที่หลบเหมอืนในหนงัสงครามเลย

นะแก”

“อ้าว ไหนตะกี้บอกว่าวิ่งไปช่วยยายณดา”

“ก ็เอ่อ...” จติรเทพชะงกัแล้วยิ้มเจื่อน เพราะพอเสยีงปืนดงักกึก้อง 

ตวัเองกร็บีมดุเข้าไปหลบในบทูขายสนิค้าที่ใกล้ที่สดุโดยไม่คดิถงึอะไรทั้งสิ้น 

และหลบอยู่ในนั้นจนกระทั่งเหตุการณ์สงบ 

“กแ็หม หลบไปวิ่งไปไงแก เลยไปไม่ทนัพ่อรูปหล่อนั่น”

“ย่ะ น่าเชื่อตายละ”

“นี่ๆ ๆ” ณดาร้องปรามทั้งคู่ “หยุดเถยีงกนัก่อนได้ไหม แล้วช่วยเล่า

ให้ฉนัฟังทวี่ามนัเกดิอะไรขึ้น”
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“โอ๊ยแก เมาท์กนัมาขนาดนี้ยงัไม่รู้เรื่องอกีเรอะ” จติรเทพแหว

“ก็พวกแกสองคนเล่นพ่นไฟใส่กันจนฉันจับต้นชนปลายไม่ถูกน่ะส ิ

ขอช้าๆ ชดัๆ ได้ไหม เหน็ใจคนเพิ่งโดนยงิหน่อยได้ไหม”

“แหม...โดนยงิขานะยะ ไม่ใช่สมอง” เจนจริาจิ้มขมบัเพื่อนสาวแล้ว

กดเบาๆ

“แล้วจะเล่าไม่เล่าล่ะ” ณดาค้อนขวบั

“ฉนัเล่าเอง ฉนัอยู่ในเหตุการณ์” จติรเทพอาสา

“อยูต่รงไหนของเหตกุารณ์ยะ ใต้เวทหีรอืใต้โต๊ะ” เจนจริาไม่วายแขวะ

“พอเถอะน่า เถยีงกนัไปเถยีงกนัมาไม่รู้เรื่องพอด”ี ณดาปรามเพื่อน

สาว

จิตรเทพแบะปากใส่เจนจิรา แล้วเริ่มเล่าตั้งแต่คณิน ประธาน

กรรมการบรหิารบรษิทั เซยี คงิดอมส์ จ�ากดั ตดัรบิบิ้นเปิดงาน และเรยีก

ผู้บริหารขึ้นไปถ่ายรูปบนเวที ซึ่งตอนนั้นณดาจ�าได้แล้วว่าเธอก็อยู่บนเวที

ด้วย แต่แล้วจู่ๆ กลบัมกีระสุนห่าใหญ่สาดใส่เวท ีหลงัจากนั้นกเ็กดิความ

โกลาหลไปทั่วงาน จนกระทั่งเสียงปืนเงียบไปพร้อมกับการเสียชีวิตของ...

คณนิ

“หา! ท่านประธานตายแล้ว”

“เออส ินอนจมกองเลอืดอยู่บนเวทโีน่นแน่ะ” จติรเทพเสรมิ

“แล้วมใีครเป็นอะไรอกีไหม”

“ก็มีตายมีบาดเจ็บกันไปหลายคนแหละ รวมทั้งแกด้วย” เจนจิรา 

บอก

“แล้วจบัคนร้ายได้ไหม”

“ยังเลย คนร้ายน่าจะใช้ช่วงชุลมุนหนีไปแหละ” ช่างแต่งหน้าหนุ่ม

บอก

“แล้วคณุเอสล่ะ” ณดาหมายถงึภมี ซาตานแห่งเซยี คงิดอมส์ บุตรชาย

ของคณนิ 
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ที่เขาได้รหสัย่อว่า ‘เอส’ กเ็นื่องจากถงึแม้จะมหีน้าตาหล่อเหลา แต่

มักจะตีหน้าเคร่งขรึมดุดัน ไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยยิ้ม แถมยังมีข่าวลือจาก

พนกังานที่ใกล้ชดิว่าเขาเป็นคนเจ้าระเบยีบและโหดมาก ทกุคนเลยพร้อมใจ

กนัขนานนามเขาว่ามสิเตอร์เอส ซึ่งย่อมาจากซาดสิม์นั่นเอง

“ปลอดภัยดี ใครจะท�าอะไรปีศาจได้ล่ะ” เจนจิราตอบด้วยสีหน้า

หวาดๆ เพราะแค่คดิถงึใบหน้าเข้มของภมีกเ็ล่นเอาขนลุกเกรยีวแล้ว

“ดีนะที่ตอนนั้นแกเดินไปใกล้คุณเอส รัศมีปีศาจเลยแผ่มาถึงแก 

ท�าให้บาดเจบ็นดิหน่อย” จติรเทพเอ่ย

“เออว่ะ รอดตายมาได้กบ็ุญโขแล้ว” เจนจริาเหน็ด้วย

“รอดตายกะผอีะไรล่ะ” ช่างแต่งหน้าหนุ่มขดั

“อะไรยะนังจีจี้ จะขัดฉันซะทุกเรื่องไม่ได้นะยะ ก็เห็นนั่งหัวโด่อยู่ 

นี่ไง ยงัไม่ลงโลงซะหน่อย”

ณดากระแอม แล้วถอนใจเฮอืกที่เพื่อนเอาแต่ทุ่มเถยีงกนัเป็นเดก็ๆ 

ไปเสยีทกุเรื่อง แถมคราวนี้ยงัมาแช่งเธอให้ลงโลงอกี ปรกตกิพ็อฟังเพลนิๆ 

ได้อยู่หรอก แต่ยามที่หวัแทบระเบดิหลงัจากรอดตายมาได้หวุดหวดิ เสยีง

จุ๊บจิ๊บเป็นนกกระจอกตกีนัมนัช่างน่าปวดหวัเหลอืเกนิ

“กพ็วกแกดูบรรยากาศโรงพยาบาลส”ิ จติรเทพเหลยีวมองรอบห้อง

ที่เต็มไปด้วยเครื่องอ�านวยความสะดวกครบครัน ผนังก็ติดวอลล์เปเปอร์

สวยหรู มรีูปสนี�้ามนัท่าทางราคาแพงประดบั แล้วกลนืน�้าลายดงัเอื๊อก 

“โรงพยาบาลอะไรวะ อย่างกบัโรงแรมห้าดาวแน่ะ ฉนัว่าพอหมอมา 

บอกว่า ‘เรามีความสุขทุกครั้งที่คุณได้กลับบ้าน’ แล้วยื่นบิลค่ารักษามาให้ 

ยายณดาได้ชกัตาตั้ง หวัใจวายตายจรงิๆ แน่”

“เออใช่” เจนจริาเสรมิเป็นลูกคู่ “แกตายแน่ ณดาเอ๊ย”

พดูกนัขนาดนี้ณดากถ็งึกบัใจเสยี “เฮ้ย พวกแก ไปบอกพยาบาลให้

หน่อยได้ไหมวะว่าฉนัจะขอกลบับ้านวนันี้”

“แกจะรบีกลบัท�าไมวะ”
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“ฉนัไม่อยากหวัใจวายตายตอนเหน็บลิอย่างที่แกบอกน่ะส ิออกวนันี้

อย่างน้อยกน็่าจะประหยดัค่าห้องไปได้อกีเยอะนะ” ณดาให้เหตุผล

“เออจรงิ เดี๋ยวฉนัจดัการให้” จติรเทพอาสาแล้วเดนินวยนาดออกไป

จากห้อง

“โอ๊ย...ปวดหวั” ณดายกมอืขึ้นกุมขมบั

“เป็นอะไรแก หวัฟาดพื้นด้วยเหรอ” เจนจริาร้องถามอย่างเป็นห่วง

“เปล่า” หญงิสาวส่ายหน้า “ก�าลงักลุ้มใจว่าจะเอาเงนิที่ไหนมาจ่ายค่า

โรงพยาบาลต่างหาก”

“วุ้ย...ฉนักน็กึว่าหวักระแทก”

“กม็นัท่าจะแพง แกจะช่วยฉนัออกไหมล่ะ”

“เอ่อ...” เจนจริาหวัเราะแห้งๆ “คอืปรกตเิงนิเดอืนฉนักแ็ทบไม่เหลอื

อะนะ ฉนัคงช่วยแกได้ไม่กี่ร้อยหรอก”

ณดาเหลอืบตามองบนแล้วถอนใจเฮอืก แต่จติรเทพกลบัเปิดประตู

เข้ามาด้วยสหีน้ายิ้มแย้ม ท่าทางร่าเรงิราวกบัธดิาช้างเรงิระบ�า

“อบ้ีา เพื่อนก�าลงักลุม้ใจ ยงัมหีน้ามาระรื่น เต้นเป็นฮปิโปโดนน�้าร้อน

อกี” เจนจริาแหวแกมหยอก

“ฮปิโปอะไรสวยขนาดเน้” จติรเทพเอ่ยอย่างอารมณ์ดี

คนป่วยส่ายหน้า “ตกลงเขาให้ออกไหม”

“จะออกไปท�าไมล่ะยะ ได้นอนโรงพยาบาลหรูฟรีๆ แบบนี้ นอน 

สกัเดอืนไปเลยดกีว่ามั้ง”

“ฟร?ี” ทั้งณดาและเจนจริาร้องถามแทบจะเป็นเสยีงเดยีวกนั

“อะฮ้า” จติรเทพยกัคิ้ว “แล้วฉนักร็ูด้้วยว่าพ่อหญ้าอ่อนรูปหล่อที่ช่วย

แกเป็นใคร”

“นี่แกพูดอะไรเนี่ย ฉนังงหมดแล้วนะ”

“ฟังดีๆ  นะยะ” ช่างแต่งหน้าหนุม่ยิ้มแป้น “พ่อหนุม่นั่นน่ะ ชื่อณภทัร 

เป็นหลานผู้อ�านวยการโรงพยาบาลนี้ และเขากเ็ป็นสปอนโง่...”
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“เซ่อ” สองสาวแก้เป็นเสยีงเดยีวกนั

“เออๆ นั่นแหละ คุณณภัทรเขาเป็นสปอนเซอร์ให้แกตลอดการ 

รกัษาจ้ะ”

“โอ๊ย...โชคดีจังแก” เจนจิราหันมาเขย่าเธอเบาๆ “คืนนี้ฉันมานอน 

ด้วยนะ แอร์กเ็ยน็ โทรทศัน์กจ็อใหญ่ แถมของกนิยงัเตม็ตู้เยน็อกี”

“ฉนัด้วยๆ” จติรเทพเสรมิเมื่อได้ยนิเรื่องของกนิ

“ตามใจพวกแกสิ” ณดาถอนใจอย่างโล่งอก เพราะหากต้องจ่ายค่า

รกัษาพยาบาลกนัจรงิๆ มหีวงัเงนิเกบ็ของเธอได้กลายเป็นศูนย์แน่ๆ 

แต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังอดตะขิดตะขวงใจไม่ได้อยู่ดี เพราะเธอแทบ

ไม่รู้จกัผูช้ายหน้าหล่อที่ชื่อณภทัรคนนี้เลย เจอกนักเ็พยีงแวบเดยีว แล้วเขา

จะมาช่วยออกค่ารกัษาพยาบาลแพงหูฉี่ให้เธอท�าไมกนั

“ว่าแต่ฉนัคุ้นชื่อณภทัรจงั”

“แหม...คนชื่อณภทัรมเีป็นล้าน แกกค็งเคยได้ยนิมาบ้างละน่า”

“ไม่แค่ชื่อนะ หน้ากค็ุ้น แต่นกึไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหน”

“สงสัยชาติปางก่อน” จิตรเทพเอ่ยแล้วหันไปประสานมือ สบตากับ

เจนจริา จากนั้นกพ็ร้อมใจกนัประสานเสยีงร้องเพลง “แต่ปางก่อน” กนัโดย

มไิด้นดัหมาย

“คงเป็น...รอยบุญมาหนุนน�า รอยกรรม...รอยเกวียนหมุนเปลี่ยน

เสมอ ให้เราได้มาเจอะเจอ ฉนัและเธอพบกนัร่วมสุขสมดงัรอคอย”

“อพีวกบ้า” ณดาโวยแล้วขว้างหมอนใส่ “ไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านได้แล้วไป๊ 

ฉนัจะนอน”

“จ้า” จิตรเทพลอยหน้าลอยตาตอบ แล้วควงแขนเพื่อนสาวเดิน

ยกัย้ายสา่ยสะโพกออกไปพร้อมส่งเสยีงร้องเพลงไปด้วยกนัราวกบัพระเอก

นางเอกละครอย่างไม่กลวัพยาบาลเอด็

“รอคอย...เธอมาแสนนาน ทรมานวญิญาณหนกัหนา ระทมอยูใ่นอรุา 

แก้วกานดา ฉนัปองเธอผู้เดยีว...”
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ณดามองเพื่อนจนลบัตาไป แล้วหวัเราะพร้อมกบัสา่ยหน้า จากนั้นก็

ล้มตวัลงนอน เฝ้าคดิค�านงึว่าเคยเจอผู้ชายที่ชื่อณภทัรคนนี้ที่ไหน

แต่จนแล้วจนรอด เธอกน็กึไม่ออกอยู่ดวี่านายณภทัรนี่เป็นใครกนั



“โตขึ้นอยากเป็นอะไรอะเรา” ณดาหันมาถามณภัทรขณะนั่งอยู ่
บนอัฒจันทร์ข้างสนามฟุตบอลที่นักกีฬาโรงเรียนก�าลังซ้อมกันอยู่อย่าง 

ขะมกัเขม้น

“เป็นนกับนิครบั” เดก็อ้วนตอบ แล้วอ้าปากกว้างงบัแฮมเบอร์เกอร์

ค�าโต พอนกึได้กห็นัไปถามเดก็สาวกลบัทั้งที่ปากยงัเคี้ยวตุ้ยๆ “แล้วพี่ณดา

ล่ะครบั อยากเป็นอะไร”

“อมื...” คนถกูถามครางในล�าคอเบาๆ ใช้นิ้วจิ้มคางอย่างใช้ความคดิ 

“เป็นแอร์ฯ กแ็ล้วกนั ภทัรขบัเครื่องบนิ พี่บรกิารผู้โดยสาร ดไีหม”

“ดคีรบั ผมจะขบัเครื่องบนิให้นิ่มที่สุดเลย” 

ณภทัรบอกเสยีงอู้อี้ ก่อนจะกลนืแฮมเบอร์เกอร์แล้วท�าท่าอ้าปากจะ

กดัอกีค�าโต แต่ยงัไม่ทนังบั เขากต็้องสะดุ้งเฮอืกด้วยความตกใจ เมื่อมลีูก

ฟุตบอลพุ่งเฉยีดหูเขาไปกระแทกที่นั่งข้างหลงัเสยีงดงัปัง

“เฮ้ย!” เด็กอ้วนร้องเสียงหลงเมื่อเห็นแฮมเบอร์เกอร์ที่เพิ่งกัดไป 

ค�าเดียวตกลงบนพื้นอัฒจันทร์แล้วกระเด้งผ่านช่องว่างระหว่างที่นั่ง หล่น

๒
รูปหล่อพ่อรวย ช่วยไม่ได้
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ตุ้บลงไปบนพื้นหญ้าด้านล่าง

“แฮมเบอร์เกอร์ช้าน...” ณภทัรท�าท่าจะร้องไห้ เพราะไม่มอีะไรส�าคญั

ไปกว่าของกนิอกีแล้ว โดยเฉพาะแฮมเบอร์เกอร์ของโปรด

แต่แล้วเสยีงโอดครวญกต็้องชะงกัเมื่อมอีกีเสยีงหนึ่งดงัแทรกขึ้น

“น้องณดาจ๋า ขอบอลให้พี่แมก็หน่อยสจิ๊ะ”

เด็กหนุ่มนักฟุตบอลคนหนึ่งวิ่งปราดมาร้องขอลูกบอลคืน เขาคือ 

วาทนิ หรอืแมก็ นกัเรยีนชั้นมธัยมศกึษาปีที่หกซึ่งตามจบีณดามาตั้งแต่เธอ

เข้าเรยีนชั้นมธัยมศกึษาปีที่หนึ่ง และกเ็ป็นเขาคนนี้นี่เองที่ท�าให้เหล่าเดก็เกเร 

ที่เคยแกล้งณภทัรเกรงใจณดาตอนเข้าไปช่วยเหลอื 

แต่แม้วาทินจะเป็นคนหน้าตาหล่อเหลา รูปร่างสูงราวร้อยแปดสิบ

เซนตเิมตร ร่างกายก�าย�าแขง็แรงสมกบัเป็นนกัฟุตบอลตวัเก่งของโรงเรยีน 

ณดากไ็ม่เคยสนใจเขา เพราะตั้งใจไว้แล้วว่าจะเรยีนให้จบมหาวทิยาลยัก่อน

ค่อยมแีฟน อกีทั้งยงัไม่อยากมปีัญหากบัเดก็สาวคนอื่นที่พากนัรุมกรี๊ดเขา

ตลอดเวลาด้วย

“ระวงัหน่อยสพิี่แมก็ เกอืบโดนน้องภทัรแล้วเนี่ย” ณดาแว้ดใส่แล้ว

โยนลูกฟุตบอลที่เธอคว้าไว้ได้ทันก่อนที่มันจะเด้งกลับมาโดนหัวณภัทร

คนืให้เดก็หนุ่ม

“โธ่ น้องณดา บอลมนัลูกกลมๆ จะกระเด้งไปทางไหนกไ็ม่รู้ จะให้

พี่ท�ายงัไงล่ะจ๊ะ” วาทนิเฉไฉ ทั้งที่ใครๆ กร็ู้กนัว่าเขาเป็นกองหน้าที่เตะบอล

ได้แม่นย�ากว่าใคร “แล้วที่นี่ก็ไม่ใช่โรงอาหารนะ จะได้เอาอะไรมากินตาม

อ�าเภอใจได้”

ณภทัรหนัขวบัไปมองวาทนิทนัททีี่ถูกกระทบกระเทยีบ แต่แล้วกต้็อง

หลบตา เพราะอย่างไรเสียเขาก็คงสู้แรงรุ่นพี่แถมเป็นนักฟุตบอลโรงเรียน 

ไม่ได้แน่

เดก็หนุม่เหยยีดปากอย่างเยาะหยนัแล้วหนัไปส่งยิ้มหวานให้เดก็สาว 

“ว่าแต่หลงัซ้อมเราไปกนิไอตมิหน้าโรงเรยีนกนัไหมจ๊ะ น้องณดาจ๋า”
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“ไม่อะ ณดาจะกลบับ้านแล้ว”

“งั้นพี่ไปส่ง”

“ไม่ต้อง พี่แมก็ซ้อมบอลไปเถอะ” เดก็สาวคว้ากระเป๋านกัเรยีนลกุขึ้น 

แล้วฉวยข้อมอืหนาของเดก็อ้วนขึ้นมา “ไปกนัเถอะภทัร เดี๋ยวโดนลูกหลง

อกี”

ณภทัรเดนิอุ้ยอ้ายตามณดาไปอย่างว่าง่าย แต่ก่อนลงจากอฒัจนัทร์

กไ็ม่วายขนลุกซู่เมื่อหนัไปเหน็วาทนิยนืจ้องเขมง็มา

“ไม่เป็นไรใช่ไหมภทัร”

“เป็นครบั” เดก็อ้วนตหีน้าเศร้า

“อ้าว โดนตรงไหน เจบ็หรอืเปล่า” ณดาถามเสยีงเครยีด

ณภทัรท�าปากเบ้ หน้าตาเหมอืนจะร้องไห้ “ไม่โดนครบั แต่ตกใจจน

ท�าแฮมเบอร์เกอร์หล่น”

เด็กสาวชะงักมองเด็กอ้วน แล้วระเบิดเสียงหัวเราะออกมา “โธ่เอ๊ย 

พี่กน็กึว่าโดนลูกฟุตบอล ที่แท้กห็วงของกนิ”

“เพิ่งกดัไปค�าเดยีวเองนี่ครบั” ณภทัรบอกเสยีงเครอื น�้าตารื้น

“งั้นไป พี่จะซื้ออนัใหม่ให้” เดก็สาวยิ้ม

“อ้าว พี่ณดาไม่รบีกลบับ้านแล้วหรอืครบั”

“ไม่รบีหรอก บอกไอ้พี่แมก็ไปอย่างนั้นเอง เหมน็ขี้หน้า”

“ท�าไมล่ะครบั พี่เขาหล่อออก”

“ขี้เก๊กละสไิม่ว่า” ณดาท�าปากเบ้ “พี่ไม่ชอบหรอกนะคนหล่อ เจ้าชู้อกี

ต่างหาก”

“แล้วชอบแบบไหนอ่าครบั”

เดก็สาวหนัไปจ้องมองเดก็อ้วน แล้วโน้มตวัลงเลก็นอ้ยให้สายตาอยู่

ในระดบัเดยีวกนั ก่อนจะยกมอืขึ้นหยกิแก้มยุ้ยเบาๆ

“จ�้าม�่าๆ แบบนี้มั้ง”
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ณภทัรยกมอืขึ้นลบูแก้มตนเองอย่างเผลอตวั แล้วเผยยิ้มออกมา
ด้วยความอิ่มอกอิ่มใจเหมือนทุกครั้งที่นึกถึงความหลังครั้งวัยเยาว์ที่เคยมี

ร่วมกบัณดา

ตอนนี้แก้มยุย้ๆ นั้นยบุลงไปมากแล้ว ท�าให้หน้ากลมๆ ของเขากลาย

เป็นรูปตวัว ี เสรมิด้วยกรามแกร่งที่แขง็แรงขึ้นตามวยั จงึท�าให้เขาห่างไกล

จากค�าว่าจ�้าม�่ามากทเีดยีว

‘พี่ณดายงัชอบคนอ้วนอยู่หรอืเปล่านะ’

ค�าถามนั้นผุดขึ้นในความคิดของเขา ก่อนจะถูกเสียงเคาะประตูดึง

ออกมาจากห้วงอดตี

ณภทัรกระแอมเบาๆ แล้วขยบันั่งตวัตรง เอ่ยอนุญาตให้ผู้มาเยอืน

เข้ามา พอได้รับอนุญาต ก�าจรผู้เป็นเลขาฯ ก็พาร่างอวบอิ่มของเขาเข้ามา 

ทรุดตวัลงนั่งพร้อมวางแฟ้มงานลงบนโต๊ะ

“เอฟเอส ซสิเตม ก�าลงัท�าข้อตกลงซื้อบกีนิส์พาวเวอร์ครบั”

ชายหนุม่มองกระดาษในแฟ้มอย่างรวดเรว็แล้วโยนมนักลบัไปบนโต๊ะ 

“คณุปรมิเข้ามาเป็นประธานกรรมการเอฟเอสทั้งที่เขามหีุน้อยูใ่นบกีนิสด้์วย 

ดูกร็ู้ว่าเป็นแผนเสนอขายเพื่อพยุงบกีนิส์ไว้ชั่วคราว งานนี้เล่นล่อแมลงเม่า

ชดัๆ”

“แล้วจะท�าไงต่อครบั”

“ออกจากเกมห่วยๆ นี่ซะ ก่อนที่ข่าวจะแพร่ออกไป และตอนที่เรายงั

ก�าไรอยู่” ณภทัรเอ่ยเสยีงเครยีด

“ครับ” ก�าจรพยักหน้าแล้วลุกขึ้น ก่อนจะชะงักแล้วผายมือมายัง 

แฟ้มเดมิ “ประวตัคินที่คุณต้องการอยู่ใต้เกมห่วยๆ นั่น”

ชายหนุ่มเลกิคิ้ว “เรว็ดนีี่”

“ต้องขอบคุณมาร์ก”

“มาร์กไหน”

“ซกัเคอร์เบริ์ก” ก�าจรยิ้มแล้วขยบิตาให้เขา ก่อนจะเดนิอุ้ยอ้ายออก
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ไปจากห้อง

ณภทัรหวัเราะเบาๆ แล้วหยบิแฟ้มบางๆ ที่อยูใ่ต้แฟ้มงานใหญ่ขึ้นมา

เปิดดู

“อมื...นี่ลงทุกอย่างในเฟซบุ๊กเลยหรอืนี่ ไม่กลวัเลยหรอืไง”

ชายหนุ่มท�าหน้านิ่วขณะอ่านประวัติของเธอคร่าวๆ แล้วก็พบว่า 

หลังจากเธอเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกจากโรงเรียนเดิม เธอก็สอบติด

คณะนเิทศศาสตร์ของมหาวทิยาลยัชื่อดงั จากนั้นกม็าสมคัรงานในต�าแหน่ง

พนกังานประชาสมัพนัธ์ของห้างสรรพสนิค้าเซยี คงิดอมส์

นอกจากนั้นเขายงัรูด้้วยว่า พื้นเพเดมิของเธอเป็นคนอมัพวา พ่อแม่

เป็นเกษตรกรท�าสวนมะพร้าวและเปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์ให้เช่าด้วย แต ่

หลงัจากลกูสาวได้งานท�าใจกลางเมอืงกซ็ื้อบ้านหลงัหนึ่งแถวห้วยขวางให้อยู่ 

จะได้ไม่ต้องเดนิทางไกลทุกวนั

“ให้ตายส ิท�าไมตอนนั้นฉนัไม่รู้อะไรพวกนี้เลยนะ”

เขาบ่นพลางเหลือบไปมองภาพณดาในชุดยูนิฟอร์มของห้างสรรพ-

สินค้า เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวกับเสื้อกั๊กสีด�าและกระโปรงสอบสีเดียวกัน 

ท�าให้เธอดูโดดเด่นไม่น้อย และนั่นก็ท�าให้เขาสะดุดตาเธอตั้งแต่แรกเห็น 

ในงานวนัเปิดตวัเซยี คงิดอมส์ สาขาใหม่อนัแสนจะวุ่นวาย

ณดาไม่ต่างอะไรจากเดมิเลย เธอยงัคงเป็นน�้าทพิย์ที่หล่อเลี้ยงชโลม

จติใจเขาได้เป็นอย่างด ีผดิกบัตวัเขาเองที่เปลี่ยนแปลงไปมาก จากเดก็อ้วน

ที่เคยงอแง กลายมาเป็นชายหนุ่มรูปร่างสมส่วน แก้มยุ้ยๆ ที่เธอเคย 

หยกิเล่นกต็อบลงจนใบหน้ากลายเป็นวเีชปคมคาย 

ไม่แปลกเลยที่เธอจะจ�าเขาเมื่อพบกนัอกีครั้งไม่ได้

“ผมว่าเรามาเล่นเกม Who am I? กนัดกีว่า”

ณภัทรยิ้ม แล้วก้มลงเปิดลิ้นชักหยิบคัตเตอร์ออกมากรีดรอบรูป 

ณดาจนหลุดออกมาจากแผ่นกระดาษ จากนั้นก็หยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมา

แล้วสอดรปูของเธอไว้ในช่องใส เพื่อให้แน่ใจว่ายามใดที่เขาเปิดกระเป๋าใบนี้ 
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เขาจะมองเหน็เธอได้ทุกครั้ง

ณดาใช้รโีมตปิดโทรทศัน์แทบจะทนัททีี่ข่าวการถล่มห้างเซยี คงิ-
ดอมส์ ปรากฏขึ้น เพราะยงัหวาดกลวัเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นชนดิเผาขนอยู่

“อะไรของแกวะ ก�าลังดูเพลินๆ” จิตรเทพซึ่งนอนอยู่บนโซฟาใน 

ชุดนอนแขนยาวขายาวสชีมพูลายลูกหมเีอ่ยอย่างขดัใจ

“เรื่องคนเจบ็คนตาย เพลนินกัหรอืไง” คนป่วยบ่นอุบ

“แกก็เห็นใจมันหน่อยสิวะจีจี้” เจนจิราตะโกนออกมาจากห้องน�้า 

ก่อนจะเดินออกมาในชุดนอนแบบไนต์กาวน์สีแดงแปร๊ดและมาสก์หน้า 

ขาวโบ๊ะ “นงัณดามนัเพิ่งผ่านเหตกุารณ์เฉยีดนรกมานะโว้ย ให้เวลามนัท�าใจ

หน่อย”

“กไ็ด้ๆ” จติรเทพเอ่ยอย่างยอมจ�านนต่อเหตผุล แล้วคว้าแทบ็เลต็ไป

เล่นแทน

เจนจิรามองเพื่อนหนุ่มก่อนจะส่ายหน้าแล้วเดินมานั่งขอบเตียง  

จากนั้นกว็างมอืลงบนมอืเพื่อนสาวอย่างเป็นห่วง

“คืนนี้แกจะนอนหลับไหมวะเนี่ย ให้ฉันขอยานอนหลับให้กินสัก

กระปุกไหม”

“อบี้า! กนิทั้งกระปุกน�้าลายฟูมปากพอด”ี ณดาแหว

“ฉนัล้อเล่น” เจนจริาหวัเราะในล�าคอ เพราะไม่อยากให้กระเทอืนมาสก์

“แกรู้ไหม แค่คดิถงึหวัใจฉนักเ็ต้นแรงจวนจะวาย...”

“ว้าย!”

จู่ๆ จติรเทพกก็รดีร้องขึ้นมา พาให้สองเพื่อนสาวกรดีร้องวี้ดว้ายไป

ด้วย ก่อนเจ้าของร่างอวบอ้วนจะลุกพรวดขึ้นนั่ง เล่นเอาสองสาวที่ก�าลัง

ปลอบขวญักนัอยู่ถงึกบัสะดุ้งโหยง

“นงัจจีี้! นงับ้า! ตกใจหมดเลย” เจนจริาตวาดแว้ดพลางเป่าปากและ

ลูบอกไปด้วย
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“เป็นอะไรของแก จู่ๆ  กก็รี๊ดออกมาซะอย่างนั้น” ณดาร้องถามอย่าง

ขวญัหนดีฝ่ีอ

“หล่อเลศิ ร�่ารวย อู้ฟู่สุดๆ”

“ผู้ชาย...ซะงั้น” เจนจริาเหลอืบตามองบนอย่างระอา

“ใครอกีล่ะทนีี้” ณดาถามเซง็ๆ

“กเ็ดก็แกไงล่ะ ยายณดา”

“เดก็ฉนั?” คนป่วยเลกิคิ้ว “ใครอะ ฉนัยงัไม่มเีดก็ซะหน่อย”

“โอ๊ย...ก็คนที่รับร่างแก แล้วก็อุ้มแกมาส่งโรงพยาบาล แถมเป็น 

สปอนเซอร์ออกค่ารกัษาพยาบาลให้ทุกอย่างไงล่ะยะ”

“อ๋อ...คุณณภทัรอะไรนั่นอะเหรอ” เจนจริาถาม

“ย่ะ” จิตรเทพพยักหน้าหงึกๆ แล้วเดินอุ้ยอ้ายมานั่งโครมบนเตียง 

“ดูนี่ นติยสารเขาลงประวตัไิว้”

“เขาว่าไงแก” ณดาถามด้วยความสนใจ เพราะเรื่อง ‘เผอืก’ นั้นนบั

ได้ว่าเป็นจดุขายของกลุม่ทเีดยีว ไม่ว่าจะดรามาเรื่องไหนๆ เกี่ยวกบัใครหรอื

ดาราคนใด เป็นไม่รอดหูรอดตาพวกเธอสามคนไปได้

“ณภัทร เดชากิจขจร ลูกชายคนเดียวของ อนันต์ เดชากิจขจร 

เจ้าของดี. เค. กรุ๊ป ยักษ์ใหญ่แห่งวงการธุรกิจก่อสร้างของเมืองไทย เขา 

กลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ของ 

มหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนยี หนึ่งในสบิอนัดบัมหาวทิยาลยัด้านธรุกจิที่ดทีี่สดุ

ในอเมรกิา หลงัจากเปิดพอร์ตด้วยเงนิเกบ็เพยีงเลก็น้อย พอจบการศกึษา 

มูลค่าพอร์ตของเขากเ็พิ่มพูนขึ้นมาหลายร้อยล้านบาท”

“กรี๊ด! เศรษฐร้ีอยลา้น” เจนจริากรดีร้อง แทบจะลมืเรื่องมาสก์หนา้

ไปสนทิใจ

“โอ๊ย...นี่คงดงึขนหน้าแข้งมาแค่เส้นเดยีวเพื่อมาจ่ายค่ารกัษาพยาบาล

แพงหฉูี่ให้แกแน่ๆ” จติรเทพเอ่ยเสยีงอ่อนเสยีงหวาน สหีน้าเคลิ้มฝัน “นี่ยงั

ไม่หมดนะ”
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“อะไรอกีแก บอกมา” เจนจริาเร่งเร้า

“หลังจากเรียนจบก็กลับมาเป็นรองประธานกรรมการบริหารดี. เค. 

กรุป๊ และวางแผนดนัธรุกจิของครอบครวัให้เข้าสู่ตลาดทุน และมเีป้าหมาย

จะให้กลายเป็นกลุ่มทุนระดบัโลกในอนาคตเลยนะแก”

“รวยเว่อร์วงัอลงัการ” เจนจริาตาโตเป็นไข่ห่าน

“หยู...แกโชคดจีงัที่หล่นปุล๊งไปในอ้อมกอดร้อยลา้นอย่างนั้น ฉนัละ

อยากล้มตวัลงบ้าง” จติรเทพท�าท่าชวนฝัน

“พอเลยอีช้างเน่า ขืนแกหล่นตุ้บใส่คุณณภัทร มีหวังเขาคงแบน

แต๊ดแต๋”

“บ้าส ิล�่าบึ้กอย่างนั้นรบัเดก็ผู้หญงิบอบบางอย่างฉนัได้สบายแน่ๆ”

“บางตายละ” เจนจริาท�าปากเบ้ “บางกว่ารถบรรทุกละสไิม่ว่า”

“นี่แก อย่ามาท�าลายความฝันของฉนัได้แมะ เดี๋ยวปั๊ดเหนี่ยว”

“พอๆๆ” ณดายกมือห้ามทัพก่อนที่เสียงแว้ดๆ ของทั้งคู่จะท�าให้

สมองของเธอระเบดิ “นี่จะเถยีงให้ได้อะไรขึ้นมายะ โพรไฟล์ดขีนาดนี้ เขา

ไม่มาเหลยีวแลคนกระจอกๆ มเีงนิตดิกระเป๋าไม่ถงึพนัอย่างพวกเราหรอก”

“ว่าได้หรอืยะ แกไม่เคยดูซนิเดอเรลลาหรอืไง” จติรเทพค้าน ก่อน

จะพาร่างอวบลงจากเตียงแล้วท�าท่าร่ายร�าราวกับเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ “จาก

ดนิสู่ดาว จากเดก็รบัใช้สู่เจ้าหญงิแสนงาม โอ้...เจ้าชาย จูบฉนัสคิะ”

“ก็มีแต่ในนิทานเท่านั้นแหละ” ณดาล้มตัวลงนอนแล้วดึงผ้าห่มขึ้น

คลุมตัว “นอนได้แล้ว ฉันง่วง พวกแกก็เหมือนกัน พรุ่งนี้ต้องไปท�างาน 

แต่เช้าไม่ใช่เหรอ ถงึจะเกดิเรื่อง แต่ห้างกไ็ม่ปิดท�าการนะยะ”

“เออ จรงิของมนั” เจนจริาเอ่ยแล้วเดนิไปล้มตวัลงนอนบนโซฟายาว

น่าสบาย

“อ้าว นั่นมนัที่นอนของฉนันะยะ” จติรเทพโวย

“แกเป็นผู้ชาย ไปนอนห้องด้านนอกสวิะ”

“โอ๊ย! อนีี่ เดี๋ยวแม่ตบ ใครเป็นผู้ชายกนัยะ”
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“นี่พวกแกจะเถยีงกนัอกีนานไหม” ณดาโวย “ไม่งั้นฉนัจะไล่ออกไป

นอนข้างนอกทั้งคู่เลย”

“ช”ิ จติรเทพท�าปากเบ้ แต่ก่อนจะเดนิออกไปเสยีงโทรศพัท์กด็งัขึ้น 

“ฉบิหายแล้ว!”

“อะไรอกี” เจนจริาแหว

“แม่ยายณดาโทร. มา” ช่างแต่งหน้าหนุ่มบอก

“ตายแล้ว ต้องโทร. มาถามเรื่องกราดยิงในห้างแน่เลย เอาไงดีวะ”  

ณดาเอ่ยหน้าตื่น

“รบัๆ ไปก่อนสจิจีี้”

“เออๆ” จิตรเทพพยักหน้า ก่อนจะกดรับโทรศัพท์แล้วเปิดล�าโพง 

กรอกเสยีงอ่อนเสยีงหวานลงไป “สวสัดคี่ะคุณแม่”

“จจีี้ หนอูยูก่บัณดาไหมลูก เป็นยงัไงกนับ้าง แม่เหน็ข่าวในทวี ีใจคอ

ไม่ดเีลย โทร. ไปหาณดากไ็ม่มสีญัญาณ โทร. ไปหาป้าทองกวาวกบ็อกว่า

ป่านนี้ณดายงัไม่กลบับ้านเลย แม่เป็นห่วง”

ความจริงไม่มีใครสามารถแย่งจิตรเทพพูดได้ทัน แต่คราวนี้เขา 

ต้องใช้สมองประมวลผลเพื่อแก้ไขสถานการณ์ จงึได้แต่อกึอกัฟังปลายสาย

พูดจนจบ ก่อนจะเอ่ยเสยีงอ่อนเสยีงหวานท�าเป็นปรกตไิปอกีครั้ง

“โอ๊ย...ไม่มใีครเป็นอะไรค่ะคุณแม่ ตอนนี้ก�าลงักนิหมูกระทะกนัอยู่ 

ไม่เชื่อคุณแม่ฟังสคิะ”

พดูจบกย็ื่นโทรศพัท์ไปใกล้ปากเจนจริา สาวขายชดุชั้นในชะงกัเลก็น้อย

แล้วห่อปากท�าเสยีงซู่ๆ เหมอืนเนื้อก�าลงัถูกย่าง

“ณดาอยู่ด้วยใช่ไหม”

“อยู่จ้ะแม่” หญงิสาวตอบด้วยน�้าเสยีงร่าเรงิ

“แล้วโทรศพัท์เราเป็นอะไร ท�าไมแม่โทร. ไปไม่มสีญัญาณ”

“เอ่อ...มนั...หายจ้ะแม่ ตอนชุลมุนมนัตกหายไปไหนกไ็ม่รู้จ้ะ”

“ค่อยโล่งใจหน่อย นี่ถ้าโทร. หาใครไม่เจอ แม่ว่าจะให้พ่อเขาขบัรถ
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พาไปกรุงเทพฯ แล้วนะ”

“มะ...ไม่ต้องมาหรอกจ้ะแม่ หนูไม่เป็นไร นี่ก็ก�าลังกินเนื้อย่างกัน

สนุกเชยีว ไม่เชื่อแม่ลองฟังสจิ๊ะ”

พดูจบณดากห็นัโทรศพัท์ไปที่ปากเจนจริา เพื่อนสาวชะงกั เหลอืบตา 

มองบนแล้วห่อปากท�าเสยีงซู่ๆ อกีครั้ง

“เชื่อแล้วๆ” มารดาตดับท “แต่แม่กย็งัอดห่วงไม่ได้อยู่ด ียงัไงกร็บี

กลบับ้านนะ แวะไปบอกป้าทองกวาวด้วยล่ะ เขากเ็ป็นห่วงหนอูยูเ่หมอืนกนั”

‘ฉบิหายแล้ว’ 

ณดาท�าปากขมบุขมบิกบัเพื่อน เพราะป้าทองกวาวคอืคนที่กว้างขวาง

ที่สดุในหมูบ้่าน ใครจะไปจะมาเป็นต้องผ่านหผู่านตาแกหมด เพราะเปิดร้าน

ขนมอยู่หน้าโครงการ แถมยังมีรถจักรยานยนต์เที่ยวขี่ตระเวนสอดส่อง 

ไปทั่วอกีต่างหาก ถ้าเธอไม่กลบับ้านคนืนี้ มหีวงัเรื่องถงึหูแม่เธอแน่

“เอ่อ...วนันี้หนูว่าจะไปนอนบ้านจจีี้อะจ้ะ ส่วนเรื่องป้าทองกวาว แม่

ไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะ เดี๋ยวหนูโทร. ไปบอกแกเอง”

“เออๆ แล้วรบีไปซื้อโทรศพัท์ใหม่ล่ะ แม่จะได้โทร. หาได้”

“จ้า”

ณดาลากเสียงยาว จากนั้นก็ฟังผู้เป็นแม่บ่นพึมพ�าต่ออีกเล็กน้อย 

แล้วค่อยวางสายไป เล่นเอาทั้งสามคนถงึกบัเป่าปากด้วยความโล่งใจ

“เกอืบไปแล้วไหมล่ะ” จติรเทพเอ่ย

“นั่นสิ ขืนบอกว่าอยู่โรงพยาบาล พ่อกับแม่คงรีบมา” ณดาถอนใจ

เฮือกแล้วก�าชับเพื่อนๆ “พวกแกห้ามบอกเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่รู ้เด็ดขาด 

เข้าใจไหม ฉนัไม่อยากให้พวกเขาเป็นห่วง”

“รู้ย่ะ” สองเพื่อนซี้ตอบแทบจะพร้อมกนั

“ทนีี้กแ็ยกย้ายกนัไปนอนได้แล้ว” ณดาโบกมอื

“ย่ะ” จติรเทพบอกก่อนจะเดนิสะบดัก้นออกจากห้องนอนไปนอนที่

โซฟาในโถงกลางของห้องพกัฟ้ืนสดุหร ูส่วนเจนจริากเ็อนตวัลงนอนบนโซฟา
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น่าสบาย

ณดาถอนใจเฮือกที่ความสงบสุขกลับสู่โลกเสียที จากนั้นก็พลิกตัว

นอนตะแคงหนัหลงัให้เพื่อนสาว 

แต่จนแลว้จนรอดเธอกไ็ม่อาจข่มตาหลบัได้เสยีท ีเพราะเฝ้าครุน่คดิ

อยูว่่านายณภทัรคนนี้เป็นใครกนั ท�าไมถงึหน้าคุน้ๆ และท�าไมเขาถงึมาช่วย

เธอ แถมยงัออกค่ารกัษาพยาบาลให้อกี

“อี๋...สงสยัเป็นพวกคนรวยหว่านเงนิซื้อผู้หญงิแน่ๆ”

“ฮดัเช้ย!”
เสยีงจามดงัสนั่นท�าเอาอนนัต์ ชายวยัห้าสบิปีที่ก�าลงันั่งดรูายการข่าว

ทางโทรทศัน์ถงึกบัสะดุ้งโหยง พอหนัไปมองกเ็หน็ลูกชายเดนิถูจมูกฟุดฟิด

เข้ามาหา

“เป็นหวดัหรอืลูก”

“เปล่าครบั” ณภทัรท�าจมกูยกุยกิแล้วทรดุตวัลงนั่งข้างบดิา “สงสยัมี

คนนนิทา”

ผู้เป็นพ่อหวัเราะ “น่าจะเป็นสาวๆ ซะละมั้ง”

ชายหนุม่เผยยิ้มแทนค�าตอบแล้วเฉไฉไปเรื่องอื่น “พ่อดอูะไรอยูค่รบั

เนี่ย”

“ข่าวที่ยงิกนัที่ห้างไง”

“เป็นไงบ้างครับ จับคนร้ายได้หรือเปล่า” ณภัทรถาม ท�าทีว่าเพิ่งรู้

เรื่องราว เพราะไม่อยากให้บดิาเป็นห่วง

“ไม่ได้น่ะสิ แต่ไม่ต้องห่วงหรอก ทั้งพยานทั้งกล้องวงจรปิดเพียบ 

ต�ารวจไทยเก่งอยู่แล้ว รับรองไม่เกินสามวันรู้ตัวคนร้ายแน่” อนันต์บอก 

แล้วถอนใจเฮอืก “แต่เสยีดายจรงิๆ ว่ะ”

ณภทัรเลกิคิ้ว “เสยีดายอะไรครบัพ่อ”

“คุณคณนิน่ะส ินกัธุรกจิมอืทองแบบนั้น จบัอะไรกเ็ป็นเงนิเป็นทอง 
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จู่ๆ ต้องมาตายแบบนี้ เสยีดายฝีมอืจรงิๆ นี่กไ็ม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบอะไร

ต่อหุ้นในตลาดหลกัทรพัย์หรอืเปล่า”

“เหน็ว่าคุณภมี ลูกชายคุณคณนิกเ็ก่งไม่ใช่หรอืครบั”

“คนเขากว็่ากนัอย่างนั้นนะ”

“ถ้างั้นก็น่าจะมีปัญหาแค่ในระยะสั้นครับ เพราะหากผู้บริหารใหม่ 

เก่งพอ สามารถพลิกฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้เร็ว ก็ไม่น่ามีปัญหา

อะไร” ณภทัรเอ่ยแล้วเหลยีวซ้ายแลขวา “แล้วนี่แม่นอนแล้วหรอืครบั”

“ไปงานการกุศลน่ะ แต่อกีเดี๋ยวกค็งจะกลบัแล้วมั้ง”

ยังไม่ทันขาดค�า สองพ่อลูกก็ได้ยินเสียงรถแล่นมาจอดหน้าบ้าน  

อกีครู่เดยีวนงลกัษณ์กเ็ดนิกรดีกรายเข้ามา เรอืนร่างสะโอดสะองอยู่ในชุด

ราตรรีะยบิระยบั

“สวสัดคีรบัแม่” ณภทัรโผเข้ากอดมารดาแล้วหอมแก้มฟอดใหญ่

“สวสัดจี้ะ” นงลกัษณ์หอมแก้มลูกบ้าง 

“งานเป็นยงัไงบ้างครบั วนันี้บรจิาคไปกี่ล้านครบั”

“ไม่ต้องมาท�าเป็นแซวแม่เลย เงนิที่บรจิาคเขากเ็อาไปท�าประโยชน์ให้

สงัคมทั้งนั้น ใครจะไปเหมอืนแกล่ะ ถอืว่าหาเงนิง่าย เลยใช้เงนิอย่างกบัเบี้ย 

แม่เหน็ไอ้หุ่นเหลก็ตวัเท่าคนราคาเกอืบเท่ารถยนต์ ซื้อมาตั้งไว้ในห้องนอน

เฉยๆ แล้วกเ็สยีดาย”

“อ้าว วกเข้าเรื่องนี้จนได้”

“กม็นัจรงิไหมล่ะ” คนเป็นแม่ค้อนควกั

“จรงิคร้าบ แม่พูดถูกทู้กอย่าง” ณภทัรหวัเราะ

“เออนี่...”

ณภทัรชะงกั หนัไปมองบดิาอย่างรูก้นัว่าถ้ามารดา ‘เออนี่’ ขึ้นมา เป็น

ต้องมเีรื่องอะไรบางอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อชวีติประจ�าวนัของทั้งคู่แน่

“ลูกจ�าคุณหญงิประภาได้ไหม”

“เอ่อ...” ชายหนุ่มท�าหน้าเหลอหลา
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“โธ่ คุณ ลูกไปเรยีนเมอืงนอกตั้งแต่จบ ป. หก จะไปจ�าได้ยงัไงกนั

เล่า”

“เออ...จริง” นงลักษณ์พยักหน้าแล้วรีบวกเข้าเรื่อง “วันนี้คุณหญิง

ประภาพาลูกสาวมาด้วยนะ หน้าตาน่ารักทีเดียว เห็นว่าเพิ่งเรียนจบจาก

องักฤษ”

“อ่า...ครบั” ณภทัรพยกัหน้า “แล้วแม่บอกผมท�าไมล่ะครบั”

“ก็แม่ชวนคุณหญิงประภากับลูกสาวมากินข้าวกลางวันกับเรา 

วนัอาทติย์นี้น่ะส ิเลยอยากให้ลูกอยู่ด้วย”

“เอ่อ...”

“นะ วนัอาทติย์ไม่ไปไหนไม่ใช่เหรอ”

“คอื...เอ่อ...ครบั ไม่ไปไหน”

“งั้นกอ็ยู่ต้อนรบัคุณหญงิประภากบัแม่นะ”

“เอ่อ...กไ็ด้ครบั” ณภทัรยิ้มเจื่อน

“ตกลงตามนี้นะ” นงลักษณ์รีบสรุป ก่อนจะแตะแก้มลูกชายเบาๆ 

แล้วเดนิจากไปอย่างอารมณ์ดี

ชายหนุ่มมองตามหลงัมารดาไปอย่างนกึหวั่นใจอะไรบางอย่าง แล้ว

กต้็องสะดุง้โหยงเมื่อหนัไปเหน็บดิาท�าท่าเอานิ้วเชอืดคอตวัเองพร้อมท�าปาก

ขมุบขมบิ

‘แกตายแน่ ไอ้ภทัร’


