
ภายในคฤหาสน์หลงัใหญ่ซึ่งตั้งตระหง่านอยูก่ลางความมดืมดิแห่ง
รัตติกาล ทุกชีวิตหลับใหล มีเพียงผู้เดียวที่ตื่นอยู่เสมอทุกค�่าคืน และใช้

ชวีติปกตเิสมอืนเป็นเวลากลางวนั

ไฟในห้องแต่งตวัแบบวอล์กอนิคลอเซตสว่างขึ้น สภุาพสตรวียัหกสบิ

ตอนปลายปรากฏกายกลางห้อง

เธอมใีบหน้างามเพรศิแพร้วราวกบัภาพเขยีนของจติรกรเอก ผมสดี�า

ขลับเกล้ามวยไว้อย่างประณีต ล�าคอระหงประดับสร้อยทับทิมล้อมเพชร

ขนาดมหึมารับกับต่างหูที่ออกแบบมาให้เข้าชุดกัน ร่างเพรียวแต่งชุดราตร ี

สแีดงเพลงิปักเลื่อมแวววาวบนกระโปรงบานซึ่งตดัเยบ็ด้วยผ้าบางพลิ้วซ้อน

เป็นชั้นๆ ชายกระโปรงสูงเหนือข้อเท้าขึ้นมาเล็กน้อย เผยให้เห็นรองเท้า 

ส้นสูงส�าหรบัเต้นร�าสดี�าแซมทอง

เครื่องแต่งกายสุดแสนอลังการและบุคลิกอันงามสง่าส่งให้เธอดู

เหมอืนนางพญาผูท้รงอ�านาจเหนอืข้าทาสบรวิาร ผดิกนักแ็ต่เธอยนือยูอ่ย่าง

โดดเดี่ยวกลางห้องแต่งตัวหรูหรา เรียงรายไปด้วยชั้นวางของกรุกระจกใส 

๑
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ภายในจัดวางกระเป๋าแบรนด์เนม รองเท้าส้นสูงราคาแพง เครื่องประดับ

ส�าหรบังานแฟนซ ีวกิผมสารพดัทรง ทั้งหมดนี้เป็นของเธอคนเดยีว

ร่างเพรียวในชุดราตรีบานพลิ้วฮัมเพลงพลางหมุนตัวด้วยท่วงท่า 

ของนักเต้นร�าที่เชี่ยวชาญ เพื่อลอยล่องลึกเข้าไปในห้องซึ่งมีกระจกเงาอยู่

รอบด้าน ซ่อนตู้เซฟและตู้เสื้อผ้าหลายสบิใบไว้อย่างแนบเนยีน ด้านในสุด

ของห้องมโีต๊ะเครื่องแป้งขนาดใหญ่พร้อมกบัเครื่องส�าอางแบรนด์ดงัวางรอ

ให้ใช้งาน

ทุกครั้งที่เข้ามาในห้องนี้เธอเป็นต้องหงุดหงิด เพราะไม่มีวันจะได ้

เหน็เงาของตนสะท้อนมาจากกระจกเหล่านั้นอกีต่อไปแล้ว

แต่วนันี้...เธออารมณ์ดี

ร่างระหงเคลื่อนกายไปยังโต๊ะเครื่องแป้งด้วยท่วงท่าราวกับหงส์เหิน 

ประตลูบัหลงักระจกเงาบนโต๊ะเครื่องแป้งเปิดออกเองโดยอตัโนมตั ิมเีพยีง

สิ่งเดยีวที่ถูกซ่อนอยู่ในนั้น

กล่องเครื่องประดบัสเีงนิ ซึ่งไม่มใีครหาเจอนอกจากเธอเพยีงคนเดยีว 

บนฝากล่องแกะสลกัอกัษรย่อ ‘P.N.’ ชื่อและนามสกุลของเธอเอง

‘ปราณปรยีา นฤบาลบด’ี

สามสีั่งให้ช่างชาวอติาลที�าให้เพื่อเป็นของขวญัเนื่องในโอกาสครบรอบ

แต่งงานปีแรก เขาตั้งใจให้ปราณปรยีาใช้เกบ็ของมค่ีา แต่ภาคภมูไิม่รู้หรอก

ว่าของมีค่าที่สุดส�าหรับเธอไม่ใช่เครื่องประดับราคาแพง ทว่าเป็นความ 

ทรงจ�าอนังดงาม

กล่องสีเงินลอยมาวางบนโต๊ะเครื่องแป้งอย่างรู้หน้าที่ ปราณปรียา

ทรุดกายลงบนม้านั่งซึ่งลากออกมารออยู่แล้ว

“เปิด!”

สิ้นเสียงสั่ง ฝากล่องก็เด้งออก เผยให้เห็นรูปถ่ายปึกหนึ่งวางอยู่

ภายใน

ปราณปรยีาหยบิภาพถ่ายมาดูทลีะใบ มทีั้งภาพบดิามารดาผู้ล่วงลบั 
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รปูหมูค่รอบครวั ภาพลกูหลาน ภาพเธอกบัสามใีนวนัส�าคญัต่างๆ ไปจนถงึ

รูปสองสามใบที่อยู่ด้านล่างสุด

เจ้าของมือเรียวหยิบภาพถ่ายสีขาวด�าเหล่านั้นมาเพ่งพินิจ มันเป็น 

รูปของหนุ่มน้อยวยัต้นยี่สบิจ�านวนสามคน แต่งชุดนกัศกึษา ผูกเนกไทซึ่ง

มตีราของสถาบนัรฐัชื่อดงั พวกเขากอดคอกนัยิ้มให้กล้องอย่างสดใส แสดง

ถงึมติรภาพที่แน่นแฟ้นอย่างไม่น่ามสีิ่งใดท�าให้ทั้งสามแตกคอกนัได้เลย

ปราณปรยีาอดอมยิ้มตามไปด้วยไม่ได้ เธอเลื่อนสายตาไปยงัลายมอื

ของหนุม่น้อยแต่ละคนที่เซน็ชื่อตนเองไว้ตรงที่ว่างใต้ภาพของพวกเขา ก่อน

อ่านชื่อเรยีงล�าดบัจากคนที่อยู่ซ้ายสุด

“เทยีม เจรญิกจิพฒันา...เลอสรรค์ เลอเลศิพงศ์...ภาคภูม ินฤบาล-

บด”ี

น�้าเสยีงยามหญงิสงูวยัเอ่ยชื่อบคุคลสดุท้ายอ่อนโยนยิ่งกว่าใคร เพราะ

เขาคอืสามขีองเธอเอง

เรียวปากอิ่มคลายยิ้มลง ดวงตาเปลี่ยนเป็นเศร้าสร้อย เธอเก็บ 

รูปดังกล่าวลงในกล่อง หยิบอีกใบขึ้นมา มันยังคงเป็นภาพผู้ชายทั้งสาม  

คราวนี้มสีาวน้อยอกีสองคนเพิ่มมาด้วย

คนแรกอยู่ด้านซ้ายสุดของภาพ เธอแต่งชุดนกัศกึษา หน้าตาจิ้มลิ้ม

พริ้มเพราราวกับตุ๊กตา รวบผมเป็นหางม้า ดูยุ่งๆ เล็กน้อย แต่น่าเอ็นดู  

ขดักบัแววตามุ่งมั่นจรงิจงั

“ลม...เพื่อนรกัของฉนั”

ปราณปรยีายิ้มให้สาวน้อยในรปู ลลนาเป็นเพื่อนรกัของเธอมาตั้งแต่

ชั้นมธัยมศกึษาจนเข้าเรยีนคณะอกัษรศาสตร์มาด้วยกนั

“ตอนนี้เธอกค็อื ลลนา เลอเลศิพงศ์ แล้วสนิะ”

ปราณปรียายิ้มกว้างขึ้นยามพินิจมองเพื่อนรักซึ่งยืนอยู่ติดกับเลอ-

สรรค์ ไม่มีใครเคยคิดว่าทั้งคู่จะมาลงเอยเป็นคู่ชีวิตกัน แต่พวกเขาก็เป็น 

คู่ที่น่ารกัที่สุด
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“และนี่กฉ็นัเอง”

ปราณปรยีาจ้องมองสาวน้อยในชดุดรมัเมเยอร์ซึ่งแม้จะเป็นรูปขาวด�า 

อดตีดาวมหาวทิยาลยักจ็�าได้แม่นว่าที่จรงิมนัคอืชดุสขีาวขลบิเงนิ คอปกตั้ง 

ตดิอนิทรธนบูนบ่าทั้งสองข้าง กระโปรงบานสั้นกดุ อวดเรยีวขางามสมส่วน 

มรีองเท้าบตูสงูคลมุขึ้นมาถงึครึ่งแข้ง เธอปล่อยผมหยกัศกยาวสลวยเหนอื

บ่า เซตเข้ารูปตามสมัยนิยมในตอนนั้น และสวมหมวกทรงสูงมีขนนก

ประดบับนยอด ในมอืถอืคทาดรมัเมเยอร์ไม้หนึ่งของมหาวทิยาลยั

ต�าแหน่งยนืของปราณปรยีาในรปูนี้กเ็หมอืนกบัแทบทกุครั้ง คอืตรง

กลาง เสมอืนเธอเป็นศูนย์รวมความสนใจของทุกคน 

ในภาพปราณปรียายืนอยู่ระหว่างเลอสรรค์กับเทียมที่ต่างก็ยิ้มกว้าง 

เอนศรีษะมาทางเธอ ราวกบัจะแข่งกนัอยูใ่นทว่ีาใครได้อยูใ่กล้นางในดวงใจ

มากกว่า ขณะที่ภาคภูมิผู้เคร่งขรึมอยู่ริมขวาสุดของรูป เขาไม่แสดงความ

ชื่นชอบต่อปราณปรียาอย่างออกนอกหน้าเหมือนเพื่อนๆ แต่มักใช้การ 

กระท�าบ่งบอกว่าเธอส�าคญัที่สุดส�าหรบัเขา 

“คนพูดน้อยแต่ต่อยหนกั เพราะอย่างนี้ฉนัถงึสนใจคุณ”

ปราณปรียายิ้มขบขัน เธอเพิ่งจะมาค้นพบว่าภาคภูมิมักท�าอะไรที่ 

คาดไม่ถึงบ่อยๆ และใส่ใจเธอมากกว่าที่คิดก็ตอนเธอกับเขาไปเรียนต่อ

ปรญิญาโทที่ประเทศองักฤษเพยีงสองคน

“แล้วฉนักเ็ลยรกัคุณ” ปลายนิ้วเรยีวไล้ไปบนวงหน้าคมสนัของสามี

อย่างโหยหา 

เธอถอนใจเมื่อนกึถงึ ‘การเลอืก’ ของตน อนัเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้

ความสมัพนัธ์ของเพื่อนรกัทั้งสามสั่นคลอน

หญงิสงูวยัหยบิรปูงานมงคลสมรสของตวัเองกบัภาคภมูขิึ้นมา เทยีม 

เลอสรรค์ และลลนามาร่วมงานด้วย แม้สองหนุ่มจะยิ้ม แต่ดวงตาเศร้า

หมองยิ่งนกั ยงัดทีี่ข้างกายของเลอสรรค์มลีลนาคอยปลอบใจ เพราะเหตนุี้

ไม่กี่เดอืนต่อมาทั้งคู่จงึแต่งงานกนั
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ปราณปรียามองภาพสุดท้ายตรงก้นกล่อง เป็นรูปที่ถ่ายหน้าบริษัท

เก่าของเพื่อนรกัทั้งสาม พวกเขาเคยเป็นหุ้นส่วนท�าธุรกจิก่อสร้างด้วยกนั  

เธอยนืเคยีงข้างสาม ีถดัไปเป็นเลอสรรค์กบัลลนา ตามด้วยเทยีมซึ่ง

แต่งงานกบัเพญ็ เจ้าสาวที่ครอบครวัหาไว้ให้ มเีดก็น้อยสามคนยนืเกาะกลุม่

กนัอยู่ตรงมุมขวาของภาพ ซึ่งกค็อืบุตรชายของพวกเขา

เดก็ๆ เกดิไล่เลี่ยและน่าจะเป็นเพื่อนรกักนัเฉกเช่นบดิา ทว่ากลบัมี

เหตุไม่คาดฝันท�าให้ความสัมพันธ์ขาดสะบั้นลง เมื่อจู่ๆ เงินหมุนเวียนใน

บริษัทหายไปอย่างไร้ร่องรอยถึงยี่สิบล้าน หุ้นส่วนทั้งสามต่างโทษกันเอง 

ว่าใครบางคนในหมู่พวกเขาโกงเงนิไป

หลงัเกดิเรื่องไม่มใีครมองหน้ากนัตดิ แม้แต่ปราณปรยีากบัลลนาซึ่ง

เคยเป็นเพื่อนรัก ขณะที่ภาคภูมิ เทียม เลอสรรค์ ต่างก็ไปเปิดบริษัท

ก่อสร้างของตนเอง และขบัเคี่ยวแข่งกนัในทุกๆ เรื่องนบัจากนั้นมา ตั้งแต่

รุ่นพ่อ ไปจนรุ่นลูก มาถงึรุ่นหลาน

ปราณปรยีาถอนใจอย่างเศร้าสร้อย เธอก้มมองตนเอง ชดุราตรสีแีดง

เพลงิไม่เหมาะกบัอารมณ์โศกศลัย์เอาเสยีเลย ร่างระหงลกุขึ้นยนื แล้วหมนุ

ตวั กระโปรงบานพลิ้วกพ็ลนัเปลี่ยนเป็นสม่ีวงเข้มเกอืบด�าหม่นมวัพอๆ กบั

จติใจหดหู่ในยามนี้

“ฉนัท�าความปรารถนาก่อนตายไม่ส�าเรจ็”

ใช่...เธอตายมานานแล้ว...ตาย...ก่อนที่ทุกคนที่เธอรกัจะคนืดกีนั...

เสยีงนกร้องดงัมาจากนอกหน้าต่างเป็นสญัญาณว่ายามเช้าใกล้มาถงึ 

ปราณปรยีาเกบ็รูปเก่าๆ ทั้งหมดกลบัลงไปในกล่อง ก่อนจะกรดีนิ้ว แบมอื

ออก ภาพถ่ายจากกระดาษอดัใหม่เอี่ยมกป็รากฏขึ้นในมอื

แสงทองจากดวงอาทิตย์ลอดเข้ามาทางช่องหน้าต่างแทนที่แสงไฟ 

ในห้องซึ่งดบัลงอย่างรูง้าน ดวงตะวนัยามเช้าส่องให้เหน็รปูถ่ายซึ่งเธอไดม้า

จากนภสัสร หลานสาวคนเลก็

หนึ่งในภาพนั้นถ่ายในงานเลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสที่นภสัสรสอบเข้า
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มหาวทิยาลยัได้ จดัในภตัตาคารของโรงแรมหรใูจกลางกรุง เดมิทคีรอบครวั

ของเธอตั้งใจจะกนิเลี้ยงกนัเฉพาะญาตสินทิ แต่นภสัสรซึ่งรบัรู้ความปรารถนา

ของปราณปรียาต้องการสานฝันให้ย่าด้วยการขอร้องบิดามารดาให้เชิญ 

ชยัภคัดิ์และครอบครวัของเขามาด้วย 

ชัยภัคดิ์ก็คือหลานชายคนโตของเทียมกับเพ็ญ ภาพประวัติศาสตร์

จงึเกดิขึ้น  

ภาคภูมนิั่งตดิกบัคุณยายของนภสัสรซึ่งนั่งอยู่ตรงกลาง บดิามารดา

ของนภัสสรนั่งถัดจากเขา ขณะที่ด้านซ้ายของคุณยายของนภัสสรต่อด้วย

เพญ็และบดิามารดาของชยัภคัดิ์ ด้านหลงัในแถวยนืคอืหลานๆ ของทั้งสอง

ตระกูล โดยมนีภสัสรยนือยู่ตรงกลางตดิกบัชยัภคัดิ์ 

แม้บรรยากาศในภาพจะตึงเครียดเหมือนทุกคนถูกบังคับให้มาถ่าย

รปูร่วมกนั แทบไม่มใีครกล้ายิ้ม ยกเว้นนภสัสรและผูเ้ป็นยายที่ไม่เกี่ยวข้อง

กบัความขดัแย้งใดๆ ของสองตระกูล แต่เพยีงเท่านี้ปราณปรยีากป็ลื้มปริ่ม

จนน�้าตาซมึ

เธอใช้ปลายนิ้วซบัน�้าตา ปลอบใจตนเองว่าอย่างน้อยสองครอบครวั

กก็ลบัมาฟื้นความสมัพนัธ์กนัอกีครั้งด้วยการช่วยเหลอือย่างลบัๆ ของตน

“ย่าจบัคูใ่ห้หนจูิ๋วกบัตาแบร์ส�าเรจ็ ผูใ้หญ่กเ็ลยมาดกีนั...” แม้จะไม่ใช่

การคนืดอีย่างสนทิใจร้อยเปอร์เซน็ต์กต็าม “มนัคงต้องใช้เวลา...ใช่ไหม จิ๋ว

ของย่า”

ปราณปรียาพยักพเยิดกับสาวน้อยวัยสิบแปดปีในภาพ วงหน้างาม

พริ้มเพราของหลานรกัสวย ‘เกอืบจะ’ เท่าเธอในวยัสาว นภสัสรเป็นหลาน

คนสุดท้องที่ปราณปรียาทั้งรักทั้งห่วง แต่ตอนนี้เธอไม่กังวลเท่าไรแล้ว 

เพราะแม่หนูตวัน้อยมชียัภคัดิ์มาดูแล

เธอมองหนุ่มหล่อวัยยี่สิบเก้าปีที่ยืนอยู่เคียงข้างนภัสสร อายุของ 

พวกเขาอาจจะห่างกัน แต่ความรักช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยจนทั้งสอง 

ปรบัตวัเข้าหากนัได้และกลายเป็นคู่ที่ลงตวัอย่างไม่น่าเชื่อ
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“ฉนัดใีจที่เพญ็ยอมมา ถงึแม้ว่าเทยีมจะยงัไม่หายโกรธ แล้วกไ็ม่มี

ครอบครวัเลอสรรค์กบัลมด้วย...แต่คงอกีไม่นานหรอก”

ปราณปรยีาวาดหวงัอย่างหมายมั่น เธอมองรูปถ่ายอกีใบซึ่งเป็นการ

รวมตัวย่อยๆ ของสองครอบครัว นภัสสรกับมารดาเดินทางไปร่วมงาน 

รับปริญญาโทของน้องสาวชัยภัคดิ์ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพ็ญ มารดา 

ของชายหนุม่ และน้องทั้งสองอยูใ่นภาพด้วย ทกุคนยิ้มให้กล้องอย่างชื่นมื่น 

เป็นภาพหมู่ที่อบอุ่นและแสดงถึงความก้าวหน้าของความสัมพันธ์ระหว่าง 

สองตระกูล

เธอย้อนกลบัไปดรูปูหมูใ่นงานเลี้ยงซึ่งสองครอบครวัพบกนัครั้งแรก

อกีท ี ทุกคนเคร่งเครยีดกว่านี้มาก ปราณปรยีาเคาะปลายนิ้วไปบนใบหน้า

ถมงึทงึของภรูนิทร์ หลานชายคนโตของเธอเอง เขาหงดุหงดิที่น้องสาวคบหา

กบัอดตีคู่อรอิย่างชยัภคัดิ์ ทว่าท�าอะไรไม่ได้นอกจากจ�าใจยอมรบั

“ถ้าภูรู้ว่าย่าเล็งเจ้าสาวเอาไว้ให้แล้ว เป็นคนที่ภูจะต้องคาดไม่ถึง 

ทเีดยีว ภูจะว่าอย่างไรกนันะ”

ปราณปรยีาหวัเราะหึๆ  น่าเสยีดายที่เจ้าสาวของภูรนิทร์คนนั้นยงัอยู่

ห่างไกลเหลอืเกนิ...คงยงัไม่ถงึเวลาของพวกเขา

“แต่ย่าเบื่อจะรอแล้วนี่นา” ปราณปรยีาท�าเสยีงดงัจึ๊กจั๊กในปาก

ทนัใดนั้นเธอกไ็ด้ยนิเสยีงเรยีกดงัแว่วมาจากที่ไกลๆ

‘แป้ง...’

ใครเรยีกเธอกนันะ น�้าเสยีงช่างอ่อนโยนและอบอุน่เหลอืเกนิ ปราณ-

ปรียาสัมผัสได้ถึงกระแสความสุขที่อาบเอิบจนร่างในชุดสีม่วงหม่นมัว 

เตม็ไปด้วยประกายเรอืงรอง

“ฉนัต้องไปดูหน่อยแล้ว!”

ปราณปรยีาโบกมอื สั่งให้กล่องเครื่องประดบักระเด้งกลบัเข้าไปซ่อน

ตวัในช่องลบัหลงัโต๊ะเครื่องแป้ง ก่อนที่ร่างโปร่งจะลอยออกไปนอกหน้าต่าง 

พร้อมกบัภาพถ่ายใหม่เอี่ยมทั้งสองใบ
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สถานที่ซึ่งปราณปรียามาปรากฏกายนั้นคือหน้าคฤหาสน์สไตล ์
โมเดริ์น ที่เจ้าของตั้งใจให้เป็นต้นแบบของบ้านประหยดัพลงังานและพึ่งพงิ

ธรรมชาต ิตั้งอยูใ่นหมูบ้่านหรแูพงตดิอนัดบัต้นๆ ของโครงการบ้านจดัสรร

ในประเทศ

ตัวบ้านมีลักษณะคล้ายกล่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่เปิดโล่งด้านหน้า

ของกล่องไว้ เผยให้เห็นกล่องเล็กๆ อีกสามกล่องเรียงซ้อนขึ้นไปแบบ

ซกิแซก็จนต่อกนัเป็นสามชั้น แต่ละชั้นเชื่อมกนัด้วยบนัไดและระเบยีงที่เปิด

โล่งเพื่อให้ลมโกรกได้ทุกทิศ ผนังและก�าแพงบ้านปลูกพืชไม้เลื้อยเพื่อดูด

ซับความร้อนจากแสงอาทิตย์ ขณะที่หลังคาของกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่เป็น

ดาดฟ้าไว้ส�าหรับปลูกพืชผักสวนครัว ชั้นล่างของบ้านมีบ่อปลาขนาดใหญ่

ส�าหรบัคนรกัการเลี้ยงปลาอย่างเลอสรรค์ ล้อมรอบด้วยสนามหญ้าและสวน

อันเต็มไปด้วยแมกไม้เขียวขจี นอกจากนี้ยังมีการติดแผงโซลาร์เซลล์เพื่อ

เปลี่ยนพลงังานแสงอาทติย์มาเป็นพลงังานไฟฟ้า ทั้งยงัมรีะบบน�้าหมนุเวยีน

ในบ้านเพื่อให้ใช้น�้าได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

บรเิวณหน้าบ้านในขณะนี้ ประตูรั้วถูกปิดลงหลงัจากที่พระสงฆ์เดนิ

บิณฑบาตคล้อยหลังไปไกลแล้ว คนรับใช้ช่วยกันยกโต๊ะซึ่งเคยวางส�ารับ

อาหารส�าหรบัถวายพระกลบัเข้าไปภายใน

หญงิชราวยัเจด็สบิตอนปลายก้มลงกรวดน�้าใต้ต้นไม้ใหญ่โดยมวีรดา 

ลกูสะใภ้ช่วยประคอง แม้ลลนาจะอธษิฐานอยู่ในใจ ปราณปรยีากไ็ด้ยนิเสยีง

กงัวานใสอย่างชดัเจน

‘ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระท�าในวันนี้ให้แก่ปราณ-

ปรียา นฤบาลบดี เพื่อนรักของข้าพเจ้า ไม่ว่าเธอจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตาม 

ขอให้เธอมารบับุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทศิให้ในครั้งนี้ด้วยเทอญ’

ความอิ่มเอมและเป็นสุขอาบเอิบไปทั่วทุกอณูของปราณปรียา โต๊ะ

อาหารเรยีบง่ายผุดขึ้นมาจากผนืดนิด้านหน้า มนัเตม็ไปด้วยส�ารบักบัข้าวที่

เธอเคยชอบ เพื่อนรกัยงัจ�าได้ทุกอย่าง



แ พ ร ณั ฐ  l  15

ปราณปรียามองร่างที่ท้วมขึ้นเล็กน้อยตามวัยของเพื่อน ใคร่อยาก

บอกให้ลลนารู้ว่าตนซาบซึ้งมากเพียงไร แต่คนที่เธอติดต่อสื่อสารด้วยได ้

ในยามนี้มเีพยีงท่านเจ้าที่ซึ่งเยี่ยมหน้าออกมาทกัทายจากศาลพระภมูริปูร่าง

ทนัสมยัไม่แพ้บ้านหลงัใหญ่

“สวสัดคี่ะท่าน” ปราณปรยีายกมอืไหว้

“ตามสบายนะคุณ” ท่านเจ้าที่โบกมอืให้

เธอคุ้นเคยกบัท่านเพราะมาบ้านหลงันี้บ่อย ต้องขอบคุณลลนาที่ลด

ทฐิลิงหลงัจากปราณปรยีาเสยีชวีติ เพื่อนถงึกบัเคยเอ่ยปากอนุญาตให้ดวง

วญิญาณของเธอตามเข้าไปได้ทุกบ้านที่เจ้าตวัอาศยัอยู่ แม้กระทั่งบ้านใหม่

ซึ่งครอบครัวเลอเลิศพงศ์เพิ่งย้ายมาพ�านักเมื่อไม่กี่ปีนี้หลังจากโครงการ 

บ้านจดัสรรสุดหรูในเครอืบรษิทัพวกเขาสร้างเสรจ็

ลลนารูส้กึผดิที่ปฏเิสธการพบปะปราณปรยีาในยามมชีวีติ และหมั่น

ท�าบุญให้เธอเป็นประจ�า...น่าเศร้าที่เพื่อนเพิ่งมาเสียดายเวลาและมิตรภาพ 

กต็อนที่ฝ่ายหนึ่งได้ตายจากไปแล้ว

ดวงตาคูง่ามหมองหม่นลง คงจะดถ้ีาคนเป็นได้เข้าใจสิ่งที่คนตายเพิ่ง

ตระหนกัรูห้ลงัทกุสิ่งสายเกนิแก้ คนตายอย่างปราณปรยีาไม่สามารถสื่อสาร

กบัคนที่ตนรกัได้อกี เพยีงแค่แสดงความขอบคุณต่อลลนากย็งัท�าไม่ได้

เพื่อนรักไม่ได้มองมาทางนี้ แต่หันหลังกลับไปทางตัวบ้าน ปราณ-

ปรียาเบนสายตาตามไป และเห็นชายหนุ่มวัยยี่สิบเก้าปีเดินเข็นจักรยาน 

ออกมา

เขาแต่งกายง่ายๆ สบายเกนิไปด้วยซ�้าตามมาตรฐานของปราณปรยีา 

เสื้อยืดคอกลมสีขาว กางเกงฟุตบอลขาสั้นสีด�า สวมหมวกและรองเท้า 

ขี่จกัรยานสนี�้าเงนิสลบัส้มสะท้อนแสง สะพายกระเป๋าใบโตไว้ด้านหลงัอย่าง

ทะมดัทะแมง ความธรรมดาของเครื่องแต่งกายหาได้ลดทอนความหล่อเหลา

ของวงหน้าคมเข้มที่โดดเด่นราวกบัพระเอกภาพยนตร์ลงได้ มนักลบัท�าให้

ชายหนุ่มดูเท่และมเีสน่ห์อย่างน่าประหลาด
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แต่ถงึเขาหล่อแค่ไหนกแ็พ้ภูรนิทร์ หลานชายของเธออยู่ด!ี

ปราณปรียารู้จักพ่อหนุ่มคนนี้...ลวัศกร เลอเลิศพงศ์...หลานคนโต

ของลลนากบัเลอสรรค์ เขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากบัภรูนิทร์และชยัภคัดิ์มาตั้งแต่

สมยัเรยีน ขบัเคี่ยวแข่งกนัมาทุกเรื่องจนถงึทุกวนันี้

“ไปออฟฟิศหรอืต้น”

ลลนาถามหลานชายที่เดนิตรงมาหา สหีน้าของเพื่อนรกัไม่แสดงความ

แปลกใจกบัเสื้อผ้าของผู้เป็นหลานเลยสกันดิ

“ครบัคุณย่า วนันี้ผมมปีระชุมแต่เช้าเลย”

“ไปประชุม? ชุดนี้เนี่ยนะ” ปราณปรยีาแบะปากอย่างรบัไม่ได้

“หนุ่มรักษ์โลกน่ะ ออฟฟิศอยู่ห่างออกไปไม่กี่กิโล เจ้าต้นก็เลยปั่น

จักรยานไปท�างานทุกวัน เขาว่าจะได้ไม่ก่อมลภาวะจากท่อไอเสียรถยนต์” 

ท่านเจ้าที่ออกมาจากศาลตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้ เขายกมอืไพล่หลงั มองลวศักร

ด้วยแววตาเอน็ดู

“แต่ว่าเขาจะใส่ชุดนี้ไปประชุมจริงๆ หรือคะท่าน นั่นรองประธาน

กรรมการบรหิาร แอลแอลดเีวลลอปเมนต์ จ�ากดั วงเลบ็มหาชน เชยีวนะ!”

“เขาเตรียมชุดท�างานใส่กระเป๋าใบนั้นไปไงล่ะคุณ ถึงออฟฟิศเขาก็

อาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าอกีทหีนึ่ง”

“แหม ท�าไมต้องท�าให้ชวีติมนัยุ่งยากด้วย”

“เดก็รุน่ใหม่กอ็ย่างนี้แหละ คดิอะไรไม่เหมอืนเรา หลานบ้านนี้สดุโต่ง

กันทุกคน เจ้าต้นรักสิ่งแวดล้อม ส่วนน้องสาวก็เชื่อหมอดูจนขึ้นสมอง”  

ท่านเจ้าที่หวัเราะเบาๆ

ปราณปรยีาเกบ็ข้อมลูของเดก็ทั้งคูไ่ว้อย่างเงยีบๆ และหนัไปตั้งใจฟัง

การสนทนาของมนุษย์ทั้งสามต่อ

“เหน็แม่บอกว่าต้นจะไปท�างานเมอืงนอกหรอืลูก”

“ครบัคุณย่า ผมจะไปประชุมกบัดูงานที่เนเธอร์แลนด์”

ชื่อประเทศสะดุดหูปราณปรียาเหลือเกิน เธอเพิ่งได้ยินใครบางคน
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พูดถงึมนัอยู่หยกๆ

“ฝากเยี่ยมคุณกบัครอบครวัแทนแม่ด้วยนะ” วรดาเอ่ยกบับุตรชาย

“แน่นอนครบั พี่คุณชวนผมไปค้างที่บ้านด้วย”

“นติคิณุ ลกูของพี่สาววรดา เขาเป็นทตูพาณชิย์อยูท่ี่กรงุเฮกน่ะ” ท่าน

เจ้าที่อธบิายทนัททีี่เหน็แววตาเตม็ไปด้วยค�าถามของปราณปรยีา

“อย่างนี้นี่เอง” เธอพยกัหน้า

แต่...กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ นี่มนัยิ่งคุ้นเข้าไปใหญ่...

“ต้นจะไปกี่วนัล่ะ” ลลนาถาม

“สองอาทติย์ครบั ผมมโีปรแกรมท�างานที่นั่นอาทติย์กว่าๆ แต่ว่าจะ

อยู่ต่ออีกสักนิดหนึ่ง ไหนๆ ก็ได้ไปแล้ว เลยจะถือโอกาสอู้งานไปเที่ยว 

ดูตึกแถวๆ นั้นเสียเลย คุณย่าอย่าบอกคุณปู่นะครับ คุณแม่ก็อย่าบอก 

คุณพ่อนะ” ชายหนุ่มกอดย่ากบัมารดาคนละทสีองทอีย่างออดอ้อน

“ไม่บอกอยู่แล้ว ย่าอยากให้ต้นไปพกัผ่อนบ้าง เราท�างานหนกัไปแล้ว

นะลูก วนัหยุดกแ็ทบไม่ม ีแอลแอลใช้งานหลานฉนัหนกัเกนิไปแล้ว!”

“ผมเต็มใจครับคุณย่า ไม่งั้นจะถูกไอ้พวกซีเคพีกับพีพีมาแย่งงาน 

ไปหมด”

ปราณปรียาสะดุ้งเมื่อได้ยินชื่อย่อบริษัทของครอบครัวตนเอง นี่

อย่างไรเล่า ผลพวงจากการแตกหกัของผูใ้หญ่พานให้รุน่เดก็เขม่นกนัไปด้วย

“เลกิพูดเรื่องนี้ได้แล้ว ย่าเบื่อจะฟัง” ลลนาเอด็

“โอเคครบัคุณย่า คุณย่าอยากได้อะไรที่เนเธอร์แลนด์รเึปล่า กงัหนั 

ทวิลปิ รองเท้าไม้ ชสี ววั...ผมขนววัทั้งตวัมาให้คุณย่าได้นะ ถ้าคุณย่าจะ

เอา” ลวศักรยิ้มทะเล้น

“ไม่ตลกย่ะ” ลลนาตแีขนหลานชายพร้อมกบัค้อนวงใหญ่ แต่กระนั้น

กล็อบยิ้มเมื่อลวศักรกอดร่างท้วมไว้อย่างออดอ้อน

“ฝากหอมแก้มสองสาวแทนย่าด้วยกแ็ล้วกนั ป่านนี้จะโตกนัแค่ไหน

แล้วกไ็ม่รู้ ยงัจะจ�าทวดลมได้ไหมน้อ”
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“เอาแค่พวกแกจะจ�าผมได้รึเปล่าก็ยังไม่รู้เลยครับ ตอนไปที่โน่น

ใหม่ๆ แกยงัเพิ่งหกขวบกบัสองขวบเอง นี่กผ็่านมาเกอืบสามปีแล้ว”

“น่าอจิฉาพี่ว ิ มหีลานจากคุณมาให้เลี้ยงแล้ว เมื่อไหร่ต้นจะมหีลาน

ให้แม่กบัคุณย่าบ้างฮ”ึ วรดาคาดคั้นเสยีงเข้ม

“กค็งต้องมสีกัวนัแหละครบั แต่ยงัไม่ใช่วนันี้”

“ไม่ใช่วนันี้แล้วจะวนัไหน”

“วนัไหนกว็นันั้นแหละครบั ผมไม่รบี”

“แต่แม่รบี”

“ย่าก็รีบ อีกไม่กี่ปีย่าก็จะแปดสิบแล้วนะ กลัวจะตายก่อนได้เห็น

หลานสะใภ้กบัเหลนน่ะส”ิ

“คณุย่าน่ะหรอืจะแปดสบิ สวยป๊ิงขนาดนี้ ผมคดิว่าเพิ่งห้าสบิเสยีอกี”

“เว่อร์ไปแล้วย่ะ” ลลนาค้อนปะหลับปะเหลือกพาให้ลวัศกรหัวเราะ

ชอบใจ

“หลานชายเธอน่ารกัเหมอืนกนันะเนี่ย” ปราณปรยีายิ้มเอน็ดู

เมื่อเหน็ชายหนุม่กระเซ้าย่ากบัมารดา ปราณปรยีากย็ิ่งชอบเดก็คนนี้ 

หากผู้หญงิคนไหนได้อยู่กบัเขาคงอารมณ์ดทีั้งวนั

หนุ่มนักธุรกิจหัวใจรักษ์โลก ชอบดูตึก นั่นก็แปลว่าลวัศกรน่าจะ

ชื่นชมสถาปัตยกรรมและศิลปะ เขาชอบปั่นจักรยาน ก�าลังจะไปกรุงเฮก 

ประเทศเนเธอร์แลนด์

อา...เธอนกึออกแล้ว!

ปราณปรียาเอารูปถ่ายซึ่งนภัสสรเดินทางไปเนเธอร์แลนด์มาดู ตรง

ศูนย์กลางของภาพมีหญิงสาววัยยี่สิบเศษหน้าตาสวยเด่นที่ทุกคนไปร่วม

แสดงความยนิดใีนงานรบัปรญิญาโทของเธอ

‘เดยีร์ กมลดา’

น้องสาวคนสุดท้องของชัยภัคดิ์ เธอเรียนอยู่ที่กรุงเฮก มาเยี่ยม 

เมืองไทยในช่วงสั้นๆ จึงได้ถ่ายรูปนี้ร่วมกับทุกคน และก�าลังจะบินกลับ
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เนเธอร์แลนด์ในอกีไม่กี่วนันี้แล้ว ปราณปรยีาชอบเดก็คนนี้ เสยีดายที่เธอ

มหีลานชายเพยีงคนเดยีว แต่ลวศักรกถ็อืเป็นหลานได้เหมอืนกนั

หากกมลดามาดองกับลวัศกร ลูกหลานของเทียมกับเลอสรรค์ก็จะ

ได้สร้างความสมัพนัธ์ที่ดต่ีอกนั ความหวงัที่สามครอบครวัจะคนืดกีนัได้ใน

อนาคตอาจอยู่ไม่ไกล

กมลดาเรียนที่กรุงเฮก ลวัศกรก�าลังจะไปที่นั่น ไม่มีอะไรจะลงตัว 

มากไปกวา่นี้อกีแล้ว ต่อให้ประเทศเนเธอร์แลนด์กวา้งใหญเ่พยีงไร กไ็มน่่า

เป็นปัญหาส�าหรบัเธอ ปราณปรยีายิ้มย่อง

“ฉนัเคยเป็นกามเทพให้เดก็ๆ มาแล้วคูห่นึ่ง ท�าไมฉนัจะเป็นกามเทพ

ให้เด็กๆ อีกคู่ไม่ได้ ต้น เดียร์ รอย่าก่อนเถอะ ย่าจะท�าให้พวกเธอรัก

กนัเอง!”



ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิลวศักรเพิ่งเสรจ็สิ้นการจากเชก็อนิ 
ที่เคาน์เตอร์ของสายการบินซึ่งเขาจะโดยสารไปประเทศเนเธอร์แลนด์  

ชายหนุ่มสะพายเป้ เดนิตรงไปยงัทศิทางซึ่งจะน�าไปสู่ทางเข้าช่องทางพเิศษ 

ฟาสต์แทร็กเลนอันเป็นทางลัดส�าหรับผู้โดยสารชั้นบิซิเนสคลาสกับเฟิสต์-

คลาส 

ทว่ายังเดินไปไม่ถึงไหนเขาก็รู้สึกถึงรังสีอ�ามหิตที่ท�าให้บรรยากาศ 

ในสนามบนิอดึอดั มวัซวัราวกบัมมีลภาวะเป็นพษิกระจายอยู่ในอากาศ

ลวศักรมองอย่างระแวดระวงั ก่อนที่ดวงตาคมจะวาบปลาบ ใบหน้า

ซึ่งเปื้อนยิ้มอยู่เป็นนิจขึงขังขึ้นทันควัน เมื่อเขาเห็นคนกลุ่มหนึ่งยืนเด่น 

สะดุดตาอยู่ท่ามกลางนกัท่องเที่ยว เกอืบทั้งหมดเป็นผู้ชายร่างบกึบนึ สวม

สทูสเีข้ม ใสแ่วน่ตาด�า ชวนให้นกึถงึแก๊งมาเฟียในภาพยนตร์ต่างประเทศที่

พร้อมจะหาเรื่องใครสกัคน ผู้ซึ่งถูกหมายหวักน็่าจะเป็นเขานี่แหละ เพราะ

ถงึจะสวมแว่นกนัแดด เขากส็มัผสัได้ว่าไอ้พวกนั้นมองมาทางนี้ 

ชายหนุม่จ�าได้ทนัทว่ีามนัเป็นลกูสมนุของ ‘หนึ่งในศตัรหูมายเลขหนึ่ง’ 

๒
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ของตน...ไม่ใช่ส.ิ..ของพ่อ ของปู่ ของทุกคนในวงศ์ตระกูลเขาเลยต่างหาก

ไอ้พวกเจรญิกจิพฒันา!

ชยัภคัดิ์ คูแ่ค้นตลอดกาลของลวศักรยนือยูเ่กอืบจะกลางวง เขาเคย

อยู่โรงเรยีนเดยีวกนักบัไอ้หมอนี่ เป็นคู่แข่งกนัมาทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องเรยีน 

ไปจนถงึการท�ากจิกรรมอื่นๆ นอกห้อง ผลดักนัแพ้ผลดักนัชนะ แม้เมื่อมา

สบืทอดกจิการของที่บ้าน พวกเขากย็งัแข่งกนัต่อ 

ล่าสุดแอลแอลดีเวลลอปเมนต์ของเขาเพิ่งแพ้ซีเคพีคอนสตรักชัน 

ของชัยภัคดิ์ไปหมาดๆ งานก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธาร- 

ณูปโภคมูลค่าถงึห้าพนัล้านหลุดลอยไปอย่างน่าเจบ็ใจ 

คดิแล้วเขากย็งัแค้นไม่หาย!

ทกุครั้งที่เหน็ชยัภคัดิ์ ลวศักรเป็นอนัต้องหมั่นไส้ในความขี้เก๊กท�าเป็น

เข้มแบบเจ้าพ่อมาเฟียในหนงั คนอื่นอาจหวาดกลวั แต่ไม่ใช่ลวศักร ร่างสงู

พอๆ กนักบัเขาสวมสูทสดี�าสนทิ เสื้อเชิ้ตข้างในกด็�า เนกไทกด็�า กางเกง 

กด็�า รองเท้ากด็�า แถมยงัสวมแว่นตาด�าอกี หน�าซ�้าบอดกีาร์ดของชยัภคัดิ์

ทุกคนกส็วมสูทสดี�าไม่ต่างจากเจ้านาย

‘ในชวีตินี้มนัคงไม่รู้จกัสอีื่นเลยสนิะ’ ลวศักรแค่นยิ้มอย่างดูถูก

ความด�าทะมึนของเครื่องแต่งกายที่ชัยภัคดิ์สวมใส่ช่างแตกต่างจาก

เสื้อสูทและกางเกงสฟี้าครามของน้องชายซึ่งยนือยู่ข้างๆ 

ชัยพลมีรูปร่างสูงโปร่งกว่าผู้เป็นพี่และเห็นได้ชัดว่าเขารู้จักสีอื่นใน 

โลกนี้มากกว่าพี่ด้วย ชายหนุ่มไม่ได้ผูกเนกไท แต่สวมเสื้อเชิ้ตสขีาวคอตั้ง

ไว้ด้านใน ทับด้วยเสื้อถักสีกรมท่า น่าจะเป็นแบรนด์เนมลุคเขาจึงเหมือน 

นายแบบบนรนัเวย์แฟชั่น

บอดกีาร์ดของชยัพลยนือารกัขาอยู่คนละฟากกบัผูต้ดิตามของชยัภคัดิ์  

เขาสวมสทูสกีรมท่า ด้านในมเีสื้อเชิ้ตสฟ้ีาครามเฉดเดยีวกบัสทูของเจ้านาย

และผูกเนกไทสนี�้าเงนิเข้ม เขาเป็นอกีคนหนึ่งที่มองลวศักรอยู่ 

ตรงกลางระหว่างชัยภัคดิ์กับชัยพลมีผู้หญิงต่างวัยสามคน สองคน 
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ในนั้นคือเพ็ญกับภคมน ย่าและมารดาของพวกเขา ทั้งคู่ผลัดกันโอบกอด

หญงิสาวร่างเพรยีวบาง ลวศักรคลบัคล้ายคลบัคลาว่าเคยเหน็เธอ ก่อนจะ

นกึได้ว่าครอบครวันี้มน้ีองสาวอกีคน คุน้ๆ ว่าชื่อ ‘เดยีร์’ ชยัภคัดิ์กบัชยัพล

หวงนกัหวงหนาถงึกบัเคยไล่เตะเดก็ผู้ชายที่พยายามตามจบีเธอ

เจ้าหล่อนอายุห่างจากลวัศกร...น่าจะ...สี่ปีได้ ตอนเขาอยู่ชั้นมัธยม 

ศกึษาปีที่ ๖ เธอยงัเป็นแค่เดก็มธัยมต้น เป็นนกักฬีาของโรงเรยีน มกัจะ

ซ้อมวิ่งบนลู่รอบสนามฟุตบอลที่เขาเล่นอยู่เป็นประจ�า ลวัศกรไม่เจอเธอ

ตั้งแต่เขาจบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เธอไม่ออกงานสังคมกับที่บ้าน หรือลง 

นติยสารใดๆ แบบที่พวกไฮโซมกัจะท�า 

เวลาสบิกว่าปีที่ผ่านไป เจ้าหล่อนโตเป็นสาวแล้ว สวยเสยีด้วย โชคด ี

ที่เธอหน้าตาละม้ายไปทางชัยพล เพราะหากคล้ายชัยภัคดิ์ละก็...น่าสงสาร

แย่!

วงหน้าเก๋ล้อมกรอบด้วยเรือนผมยาวสลวยสีน�้าตาลมะฮอกกานี

นัยน์ตากลมโตเปี่ยมชีวิตชีวาและแพขนตางอนยาวตามธรรมชาติรับกับ 

คิ้วหนาได้รูปราวกบัถูกวาดไว้ จมูกโด่งเป็นสนั เรยีวปากอวบอิ่มเผยอออก

เลก็น้อย ช่างเซก็ซี่ทเีดยีว

เรือนร่างที่เคยสูงเก้งก้างแบบเด็กๆ มีส่วนเว้าส่วนโค้งงดงามอย่าง 

พอดบิพอด ีไม่มากไปหรอืน้อยไป เขาเหน็โค้งเว้านั้นได้ชดัจากเสื้อยดืคอวี

เข้ารูปสีขาวแขนสั้น กับกางเกงจ็อกเกอร์สีด�าขลิบขาวซึ่งแนบไปกับสะโพก

ผาย เธอดูดแีม้จะสวมเพยีงแค่ชุดล�าลองง่ายๆ กบัรองเท้าผ้าใบสขีาวคู่เก่า 

สะพายกระเป๋าหนงัสนี�้าตาลทะมดัทะแมง

เจ้าของดวงตาด�าขลบัตวดัมายงัเขาราวกบัรูต้วัว่าถูกจ้องมอง ลวศักร

ตกใจเลก็น้อยที่ถกูจบัได้ แต่เรื่องอะไรจะยอมเสยีฟอร์ม เขาสง่ยิ้มให้ และ

เหน็คิ้วเรยีวสวยขมวดมุ่นตอบมา

ไอ้มาเฟียจอมปลอมถลนัเข้ามาบงัหญงิสาวจนหายไปอยูด้่านหลงั แม้

ชยัภคัดิ์จะไม่ถอดแว่นกนัแดด ลวศักรกร็ูส้กึถงึประกายไฟที่ลั่นเปรี๊ยะๆ อยู่
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หลงักรอบแว่น

ชายหนุ่มยิ้มเยาะยกมือขึ้นปาดผมแบบเท่ๆ เดินอาดเข้าไปหาด้วย

ท่าทางที่มั่นใจว่าหล่อและกวนตนีที่สุด รู้ตวัว่าอย่างไรเขากก็นิขาด

ชยัภคัดิ์ถอดแว่นกนัแดดเสยีบตรงกระเป๋าเสื้อสทู เผยให้เหน็ดวงตา

วาววบัฉายแววฟาดฟัน เขาก้าวเข้ามาประจนัหน้าลวศักร 

ท่ามกลางความตงึเครยีด ลวศักรเหลอืบไปเหน็หญงิชราผู้สงูวยัที่สดุ

ในนั้นมองมาพอดี หน้าตาใจดีของเพ็ญท�าให้ชายหนุ่มนึกถึงย่าของตัวเอง 

เขาจงึยกมอืไหว้

“สวสัดคีรบั”

เพ็ญไหว้ตอบด้วยรอยยิ้มมีเมตตา ดูเหมือนเธอจะจ�าเขาไม่ได้  

ลวศักรหนัไปไหวภ้คมนอกีคนอย่างมมีารยาท มารดาคูอ่รริบัไหว ้แต่ไมไ่ด้

ยิ้ม และกไ็ม่ได้ท�าหน้าบึ้งเหมอืนกนั

“อย่ามายุ่งกบัครอบครวัฉนั!” ชยัภคัดิ์พูดให้ได้ยนิกนัแค่สองคน

“ไม่ได้หรอก ฉนัเป็นคนมมีารยาท” 

ลวศักรยิ้มยยีวน ยิ่งเหน็คู่อรหิงุดหงดิ เขากย็ิ่งสนุก จากที่คดิว่าจะ

แค่ทักผู้ใหญ่ตามมารยาททางสังคม ชายหนุ่มจึงเลือกท�าในสิ่งที่มั่นใจว่า 

จะยั่วให้ชัยภัคดิ์โกรธมากขึ้น เขาขยับตัวให้เพ็ญมองเห็นตนได้ชัดๆ แล้ว 

ชวนคุยอย่างนอบน้อม

“ไม่ได้พบท่านมานานเลย ท่านสบายดนีะครบั” 

“สบายดคี่ะ เอ...หน้าคุณดูคุ้นๆ นะ” 

“ผมชื่อต้นครับ เคยเจอท่านตอนที่ผมยังเป็นเด็ก แต่ท่านยังดู 

แขง็แรงและสวยเหมอืนเดมิเลยนะครบั อย่างกบัหยดุเวลาไวแ้นะ่” ลวศักร

รู้สึกอย่างนั้นจริงๆ จากที่เคยเห็นเพ็ญไปรับหลานๆ ที่โรงเรียนในบางวัน

สมยัพวกเขายงัเดก็ 

“แหม คุณก็พูดเกินไป ขอบใจนะ คนแก่เลยได้กระชุ่มกระชวย  

คุณเองก็หล่ออย่างกับดารา ฉันจ�าคุณไม่ได้ ขอโทษด้วย เอ๊ะ หรือว่า 
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คุณเป็นดาราคะ” รอยยิ้มของเพ็ญที่ผ่องใสขึ้นเรื่อยๆ แสดงให้เห็นว่าเธอ 

ชื่นชอบค�าชมของเขา

“ไม่ใช่ดาราหรอกครบัอาม่า ไอ้ต้น ลวศักร เลอเลศิพงศ์ หลานคุณ

เลอสรรค์ไง” ชยัภคัดิ์บอกเสยีงแขง็

“อ้าว!” เพญ็ยกมอืทาบอกและเงยีบไปเลยทนัที

“ครบั ผมเป็นหลานคณุปูส่รรค์กบัคณุย่าลม แต่ผมดใีจจรงิๆ นะครบั

ที่ไดพ้บท่านในวนันี้” ลวศักรยนืยนัด้วยรอยยิ้มสุภาพ สง่ผลให้เพญ็อดยิ้ม

ตอบไม่ได้

“หยุดทะลึ่งกบัอาม่าของฉนัได้แล้ว” ชยัภคัดิ์กระซบิเสยีงเยน็เยยีบ

“แต่อาม่าของนายท่านเอน็ดฉูนันะ” ลวศักรโต้กลบัพลางยกัคิ้วข้างเดยีว

ให้

“ไอ้...”

“ผมไปก่อนนะครบัท่าน สวสัดคีรบั” 

ลวศักรไหว้ลาเพญ็และภคมนโดยไม่สนใจไอ้คูแ่ค้น ทั้งสองไหว้ตอบ

มา ชายหนุม่ก�าลงัจะหนัหลงักลบั สายตากป็ะทะกบัเจ้าของวงหน้าสวยที่ยงั

คงขมวดคิ้วมองมา

เขาไม่รู้ว่าน้องสาวคู่อริเหม็นขี้หน้าตนเหมือนที่พี่ชายเธอคอยเสี้ยม-

สอนหรอืไม่ แต่ถ้าไม่คดิอะไร เธอจะนิ่วหน้าท�าไม 

เหน็แล้วมนัน่าแกล้ง!

“พี่ไปก่อนนะครบัน้องเดยีร์ สวสัดคีรบั” ชายหนุม่ยิ้มเก๋ไก๋ แสร้งรอ

ให้หญงิสาวตอบ 

เจ้าหล่อนยกมือไหว้ด้วยสีหน้าที่เขาอ่านไม่ออก แต่ก็ช่างเถอะ แค่

เหน็ชยัภคัดิ์แทบจะเต้นเร่า เขากส็นุกจะแย่ ลวศักรรบัไหว้อย่างอารมณ์ดี

“อย่ายุง่กบัน้องฉนั!” ชยัภคัดิ์ตะคอก อกีนดิหนึ่งอาจเหวี่ยงหมดัชก

หน้าคน

ลวศักรยิ้มทะเล้น เขายกัคิ้วให้ชยัพลอกีคน แล้วหมุนตวัอย่างเท่ๆ 
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เดนิทอดน่องออกไปให้ดูกวนตนีแม้อกีฝ่ายจะเหน็เขาแค่ด้านหลงั มั่นใจว่า

ตอนนี้ชยัภคัดิ์คงเดอืดดาลจนหน้าเปลี่ยนเป็นสแีดงตดักบัเสื้อผ้าสดี�าแล้ว

ถงึลวศักรจะสะใจ แต่กอ็ดคดิไม่ได้ว่าการเจอชยัภคัดิ์ท�าให้เสยีฤกษ์

การเดนิทาง 

‘ท�าไมต้องมาเจอตวัซวยตั้งแต่ต้นอย่างนี้ด้วยวะ!’

ชายหนุม่หวงัว่าการท�างานของเขาในต่างแดนจะไม่มอีปุสรรค เขาเอา

มอืปัดไปตามตวัเพื่อไล่ความซวยออก ก่อนจะเข้าไปในช่องทางพเิศษพร้อม

กบัพาสปอร์ตและตั๋วเครื่องบนิไปประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ที่ซึ่งไม่มพีวกเจรญิกจิพฒันาไปเสนอหน้าอยู่อย่างแน่นอน

พี่ชายคนโตของเธอโกรธจนแทบคลั่งไปแล้ว กมลดามองผูเ้ป็นพี่
สลบักบัผู้ชายตวัสูงที่เพิ่งเดนิจากไป 

สองคนนี้เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน แต่เกลียดขี้หน้ากันมาตั้งแต่เด็ก 

แล้วกย็งัมภีูรนิทร์อกีคน ตั้งแต่เลก็จนโตเธอเหน็ทั้งสามหาเรื่องทะเลาะกนั

อย่างเอาเป็นเอาตาย เวลาไม่ท�าให้อะไรดขีึ้นเลย ขนาดพวกเขาโตจนอายจุะ

สามสบิในอกีไม่นานกย็งัเถยีงกนัเหมอืนเดก็ๆ

กมลดาไม่ได้เจอลวศักรมานานแล้ว แต่เหน็เขาบ่อยในสื่อต่างๆ คู่แค้น

ของพี่ชายยงักวนประสาทเหมอืนเดมิ เธอไม่เคยคยุกบัเขาหรอก แต่ชยัภคัดิ์

ด่ากรอกหูมาตั้งแต่เลก็ เธอจงึพานหมั่นไส้เขาไปด้วย

“ท�าไมเดยีร์ต้องไปไหว้มนั” 

“เขาอายุมากกว่าเดียร์นี่คะ ถ้าเดียร์ไม่ไหว้ เขาอาจจะว่าเอาได้ว่า 

บ้านเราไม่อบรมสั่งสอน” เธอชี้แจงอย่างใจเยน็

“ไม่เหน็ต้องแคร์มนัเลย คราวหน้าเดยีร์อย่าไปไหว้มนัอกีนะ” 

“ไม่มคีราวหน้าหรอกเฮยี ร้อยวนัพนัปีเดยีร์กไ็ม่เคยเจอเขา ต่อไปก็

คงไม่ได้เจอหรอก” กมลดาลูบแขนพี่คนโตปลอบให้สงบลง

“นั่นส ิคนไม่ได้เจอกนัมาตั้งหลายปี ย่าเลยจ�าเขาไม่ได้ เหน็หน้าคุน้ๆ 
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กเ็ลยคดิว่าเป็นดารา ที่แท้กห็ลานสรรค์กบัลมนี่เอง ตอนเดก็ๆ เขากห็น้าตา

ดนีะ แต่พอโตขึ้นหล่อกว่าเดมิอกี”

“หล่อตรงไหนกันครับอาม่า หน้าอย่างกับลิง ต้องอย่างผม อย่าง 

ไทเกอร์สคิรบั ถงึจะเรยีกว่าหล่อ” 

ชัยภัคดิ์โวยวายพลางพยักพเยิดไปทางชัยพลซึ่งมีใบหน้าสวยเกิน

ผู้ชายทั่วไป บางครั้งกมลดากอ็ดคดิไม่ได้ว่าหากจบัพี่คนรองมาแต่งตวัเป็น

ผู้หญงิและยนืเทยีบกบัเธอ เขาอาจสวยกว่าด้วยซ�้า

“โอ๊ย ใครจะหล่อไปกว่าหลานย่าได้ล่ะ แบร์กับไทเกอร์หล่อที่สุด 

ในโลกแล้ว เพราะมีย่าสวย” เพ็ญหัวเราะคิกคัก ทุกคนจึงขบขันตาม 

บรรยากาศอนัตงึเครยีดมลายหายไปทนัที

“วันนี้คนเยอะเหมือนกันนะ ลื้อน่าจะเข้าไปข้างในได้แล้วนะ เผื่อ 

ควิตรวจอะไรๆ มนัจะยาว” มารดามองนาฬิกาข้อมอื 

“ค่ะม้า” เธอใจหายเมื่อนกึถงึการจากลา

“พาสปอร์ต ตั๋วเครื่องบิน ทุกอย่างอยู่ครบนะ” ชัยภัคดิ์ส�ารวจไป

รอบๆ ตวัน้องสาว

“ครบสคิะ นี่ไง” กมลดาชพูาสปอร์ตซึ่งมบีตัรโดยสารเครื่องบนิเสยีบ

อยู่ข้างใน

“กระเป๋าตงัค์ล่ะ เอามารเึปล่า”

“แหม ก็ต้องเอามาสิ อยู่ในนี้” เธอตบกระเป๋าสะพายหนังสีน�้าตาล 

ใบเก่งดงัปุๆ

“การ์ดเอาใส่กระเป๋ารยึงั เดี๋ยวไม่มตีงัค์ใช้” เขาถามถงึบตัรเดบติของ

ธนาคารในเนเธอร์แลนด์เนื่องจากประเทศดังกล่าวแทบจะเป็นสังคมไร้

เงนิสดเกอืบร้อยเปอร์เซน็ต์

“ไม่เคยเอาออกจากกระเป๋าเลย” 

“จรงิอะ ไหนขอดูหน่อย” ชายหนุ่มเอื้อมมอืมาที่กระเป๋าสะพายของ

เธอ
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“เฮยีแบร์ เดยีร์อายุยี่สบิห้าแล้วนะ ไม่ใช่เดก็ๆ แล้ว” หญงิสาวโวย

“เออว่ะเฮยีลมืไป โทษท”ี ชยัภคัดิ์หวัเราะเก้อๆ

“แหม ตั้งแต่มแีฟนเดก็นี่ลมืตลอดเลยนะเฮยี” ชยัพลแซวพี่ชาย

ชยัภคัดิ์ลูบท้ายทอยอย่างเขนิๆ เขาอายุยี่สบิเก้าปีแล้ว แต่รอิ่านจบี

เด็กมัธยม อ้อ ไม่ใช่สิ นภัสสรเป็นเฟรชชีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของ

มหาวทิยาลยัชื่อดงัแล้วต่างหาก

“เดยีร์จะไม่ให้เฮยีอปัเกรดเราไปนั่งชั้นบซิเินสคลาสจรงิๆ หรอื ทิ้งตั๋ว 

เครื่องบนิใบนี้ไปเหอะ เฮยีซื้อตั๋วใหม่ให้เอง” ชยัพลเสนอเหมอืนที่เขาพดูซ�้าๆ 

มาหลายหนแล้วตลอดหลายวนัที่ผ่านมา

“อย่าเลยค่ะเฮยีไทเกอร์ เสยีดายเงนิ ที่นั่งอโีคโนมกีส็บายออก เดยีร์

นั่งได้ ไม่ต้องห่วง”

“ห่วงส ิตั้งสบิสองชั่วโมง หลงัขดหลงัแขง็กนัพอด”ี

“เดยีร์บนิอโีคโนมไีด้จรงิๆ นะ แล้วเรากเ็ชก็อนิไปแล้วด้วย ขามาเดยีร์

กน็ั่งมาแล้ว สบายออกจะตาย” 

“ปล่อยน้องไปเหอะไทเกอร์ เฮียพูดจนปากแฉะแล้ว เดียร์ไม่ยอม

ฟัง” 

ชัยภัคดิ์สบตากับชัยพลอย่างมีความหมาย คล้ายกับว่าทั้งสองส่ง

สญัญาณลบักนัอยู่ และชยัพลกพ็ยกัหน้า

“พวกเฮียแอบวางแผนอะไรกันอยู่ใช่ไหม ไม่ต้องเลยนะคะ แล้วก็ 

อย่าแอบโอนเงนิให้เดยีร์ด้วย เดยีร์หาเงนิเองได้แล้ว มเีงนิพอใช้น่า”

“ใครโอนเงนิให้เดยีร์ ไม่มี้” ชยัภคัดิ์ปฏเิสธเสยีงสูง

“นั่นส ิไม่มเีลย ไม่ใช่เราสองคนแน่นอน” ชยัพลแกล้งมองไปทางอื่น

กมลดามองพี่ชาย แล้วส่ายหน้า ทั้งที่ความจรงิแล้วเธอแอบซึ้งใจใน

ความห่วงใยของพวกเขา 

ทายาทคนสดุท้องของเจรญิกจิพฒันาเพิ่งเรยีนจบปรญิญาโทในสาขา

ที่เธอเลือกเอง แม้จะได้รับการคัดค้านจากปู่และบิดาซึ่งไม่เคยเห็นค่าของ
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ลกูสาว กมลดาไม่อยากเดนิตามเส้นทางที่ถกูขดีไว้ให้ เพราะมคีวามฝันของ

ตวัเอง 

ก่อนหน้านี้กมลดาเคยพยายามเอาความฝันมารวมกบัความต้องการ

ของผู้น�าครอบครัวด้วยการเรียนปริญญาตรีสาขามัณฑนศิลป์เพื่อจะได้

ท�างานออกแบบตกแต่งภายในให้กจิการอสงัหารมิทรพัย์ในเครอืบรษิทั แต่

เมื่อลองไปท�างานจรงิๆ กพ็บว่าไม่ใช่ตนเอง เธอจงึดิ้นรนมาเรยีนปรญิญา-

โททางการออกแบบเชงิอุตสาหกรรมซึ่งน่าสนุกกว่า แม้จะไม่มใีครเหน็ด้วย

โชคดทีี่ชยัภคัดิ์กบัชยัพลเข้าใจน้องสาวเสมอ พวกเขาช่วยกนัเกลี้ย-

กล่อมจนทุกคนยอมให้กมลดาได้มาเรยีนในสิ่งที่รกั แต่พ่อของเธอมขี้อแม้

ว่าเขาจะส่งเสียแค่ค่าเล่าเรียนกับค่ากินอยู่ในจ�านวนเงินที่จ�ากัด นอกนั้น 

กมลดาต้องหาเงนิเอง หญงิสาวจงึท�างานพาร์ตไทม์ไปด้วย 

บดันี้กมลดาเรยีนจบแล้ว เพญ็ ภคมน พี่ชายทั้งสอง แฟนของชยัภคัดิ์ 

และมารดาของเธอบินไปร่วมงานรับปริญญาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง แม้ 

หญิงสาวจะทัดทานด้วยความเกรงใจว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องล�าบาก 

เดนิทางไป แต่พวกเขาเหน็ว่าอะไรที่เกี่ยวกบัเธอนั้นย่อมส�าคญัเสมอ

กมลดาเดนิทางกลบัมาเยี่ยมเมอืงไทยพร้อมทกุคนตามค�าขอร้องของ

ผูเ้ปน็ย่าวา่ควรเอาใบปรญิญามาให้ปูก่บับดิาชื่นชมแม้หญงิสาวรูว่้าทั้งคูไ่มม่ี

ทางไยดีหรอก แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ ใบปริญญาเป็นแค่เศษกระดาษ

ส�าหรบัพวกเขา

ระหว่างการเดนิทางกลบั กมลดาท�าให้ย่า มารดา และพี่ชายบ่นกนั

ไปหลายยกโทษฐานที่เธอแอบซื้อตั๋วเครื่องบินไป-กลับอัมสเตอร์ดัม-

กรงุเทพฯ และกรงุเทพฯ-อมัสเตอร์ดมัในชั้นประหยดั ไม่ใช่ชั้นธรุกจิเหมอืน

คนอื่นแม้จะเดนิทางกลบัมาในเครื่องบนิล�าเดยีวกนักต็าม

หญิงสาวอยากใช้เงินที่มาจากน�้าพักน�้าแรงตนเองมากกว่าและตั้งใจ

อีกด้วยว่าจะไม่ท�างานกับบริษัทของครอบครัว ปู่กับบิดาจะต้องเห็นว่าเธอ

สามารถประสบความส�าเรจ็ในหนทางที่เลอืกเองนี้ได้ กมลดาพยายามหางาน
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ในสาขาวชิาที่ร�่าเรยีนมาในประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่กย็งัไม่ได้งานเสยีที

การได้กลบัมาอยู่ในอ้อมอกของครอบครวัท�าให้เธอเคยตวั เมื่อต้อง

จากลา หญิงสาวจึงใจหาย เธอล�่าลาย่าอย่างอาวรณ์ ต่อด้วยมารดา ซึ่ง 

ทุกครั้งที่กอดแม่ เธอกไ็ม่อยากปล่อย

“เดยีร์ต้องคดิถงึม้ามากแน่เลย” 

“ก็ไม่เห็นต้องไปเลยนี่นา อยู่กับม้าดีๆ ก็ไม่ชอบ” ภคมนลูบศีรษะ

บุตรสาวพร้อมกบับ่นไปด้วย

“เดยีร์ชอบอยู่กบัม้านะคะ แต่ทุกคนมทีางของตวัเอง ม้าเข้าใจเดยีร์

ใช่ไหม” กมลดาผละจากอ้อมกอด สบตามารดาอย่างเว้าวอน 

“เข้าใจส ิ ไม่งั้นม้าคงไม่ยอมให้ลื้อไปตั้งแต่ต้นหรอก” มารดาคลี่ยิ้ม

อ่อนโยน

เพยีงเท่านี้กมลดากม็แีรงฮดึสู ้ในฐานะลกูสาวคนเดยีวในครอบครวั

ซึ่งปูก่บับดิาเชดิชแูต่เพยีงลูกชาย กมลดาน้อยเนื้อต�่าใจมาตั้งแต่จ�าความได้ 

โชคดีที่ย่า มารดา ตลอดจนพี่ทั้งสองรักและเข้าใจความรู้สึกของกมลดา

เสมอ เธอจงึมแีรงใจต่อสู้มาจนทุกวนันี้

ถึงคราวที่เธอต้องไปสู้ต่อแล้ว หญิงสาวตัดใจ ออกจากอ้อมกอด

มารดา แล้วลาพี่ชาย

“ขอบคุณที่มาส่งนะเฮยีแบร์ เฮยีไทเกอร์” 

“จ้ะ เดนิทางดีๆ  ล่ะ ถงึแล้วบอกเฮยีด้วย” ชยัภคัดิ์ตอบ

“แน่นอนค่ะ เดยีร์จะไลน์บอกพวกเฮยีทนัททีี่ลงจากเครื่องบนิเลย”

“ดมีาก” เขาลูบศรีษะทุยสวยของน้องสาว

กมลดาหลับตาซึมซับความอบอุ่นจากสัมผัสของพี่ชายทั้งสองที่ต่าง 

กผ็ลดักนักอดเธอ

“อย่าให้อากงกับป๊ารู้เชียวนะคะว่าเดียร์ยังหางานท�าไม่ได้” กมลดา

เตอืนทุกคนด้วยเสยีงอ่อยๆ 

“ไม่ต้องห่วง อากงกับป๊าจะไม่รู้แน่นอน” ชัยภัคดิ์รับประกันอย่าง 
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ขนัแขง็ เพญ็ ภคมน และชยัพลพยกัหน้าเหน็พ้อง

“ขอบคุณค่ะ” กมลดาค่อยโล่งใจ

“ขอให้หางานได้ไวๆ นะเดยีร์ เฮยีเอาใจช่วย” ชยัภคัดิ์ยิ้มปลอบ

“ขอบคุณนะเฮยี” เธอกราบเขาที่อก กอดร่างสูงใหญ่ด้วยน�้าตาซมึๆ

“สู้ๆ น้องรกั” ชยัภคัดิ์กอดตอบ

“รกันะเฮยีแบร์” หญงิสาวพูดเสยีงอู้อี้อยู่แนบอกเขา

“เฮยีกร็กัเดยีร์เหมอืนกนั” ชยัภคัดิ์ตบหลงักลมกลงึเบาๆ

“คว้าความฝันมาให้ได้นะ เฮยีรู้ว่าเดยีร์ท�าได้” ชยัพลให้ก�าลงัใจเธอ

ด้วยอกีคน

หญงิสาวกอดพี่ชายทั้งสองแรงๆ และเขย่งปลายเท้า หอมแก้มทลีะคน

“เดยีร์ไปนะ”

“จ้ะ ดแูลตวัเองดีๆ  ล่ะ” ชยัภคัดิ์กอดรดัเธอแน่นๆ อกีหนึ่งครั้งด้วย

ความอาวรณ์ แล้วจงึยอมปล่อย

กมลดาท�าความเคารพย่า มารดา และพี่ชายทั้งสองเป็นครั้งสุดท้าย 

เธอโบกมอืลาผู้ตดิตามของพวกเขา ก่อนตดัใจหนัหลงั เดนิขึ้นบนัไดเลื่อน

ของผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่จะไปผ่านด่านตรวจหนงัสอืเดนิทาง 

หญงิสาวไม่ชอบการจากลา เธอมกัจะคดิถงึพ่อแม่ พี่ชาย และปู่ย่า

อยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะในเวลาท้อใจ มหีลายครั้งที่กมลดาอยากล้มเลกิ เกบ็

กระเป๋ากลบับ้านไปเสยีเลย แต่การคว้าความฝันมาไวใ้นมอืได้จ�าต้องอาศยั

ความอดทนและเข้มแขง็ ในโลกนี้ไม่มทีี่ส�าหรบัคนอ่อนแอหรอก

ถ้าเธอยงัพสิูจน์ตนเองให้ทุกคนในบ้านเหน็ไม่ได้ละก ็เธอจะไม่มวีนั

บากหน้ากลบัไปเป็นอนัขาด

กมลดาคล้อยหลังไปนานแล้ว ปราณปรียาเพิ่งหายตัววับมาถึง
สนามบนิ 

เธอแต่งตัวช้าไปสักหน่อย มัวแต่เสกสรรชุดให้เข้ากับการเดินทาง 
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ร่างระหงสวมเครื่องแบบแอร์โฮสเตสสชีมพูบานเยน็ ตวัเสื้อเป็นสูทตดัเยบ็

เข้ารปู กระโปรงสอบยาวคลมุเข่าลงมาเลก็น้อย เธอสวมรองเท้าส้นสงูสเีดยีว

กับชุด เกล้าผมขึ้นเป็นมวยอย่างเรียบร้อย และสวมหมวกแอร์โฮสเตส 

ผ้าสักหลาดสีชมพูซึ่งติดเข็มรูปปีกนกสีทองแวววาว ลากกระเป๋าเดินทาง 

แบบแครอีอนใบเลก็ซึ่งยดัสมัภาระมาไม่พอต่อการใช้งาน ทว่ามนัเข้ากบัชุด

ที่สวมใส่

“ป่านนี้สองคนนั้นจะไปถงึไหนกนัแล้วนะ” 

ไม่น่าเชื่อว่าลวัศกรกับกมลดาจะเดินทางในวันเดียวกัน เที่ยวบิน

เดยีวกนั นี่มนัคู่แท้ชดัๆ!

ปราณปรยีาเดาว่าทั้งสองน่าจะผ่านกระบวนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง

และเข้าไปด้านในแล้ว เธอจงึหายตวัตามไปดู

ไม่นานหลงัจากนั้น เธอจงึเหน็แผ่นหลงักลมกลงึของกมลดาซึ่งเดนิ

อยูไ่วๆ หญงิสาวมองหาร้านอาหารไทยราคาถกูเพื่อจะได้รบัประทานเป็นมื้อ

สุดท้ายสั่งลาก่อนจากบ้านเกดิไปอกีนาน ขณะที่อกีฟากตรงข้ามกนัลวศักร

เดนิคล้อยหลงัไปยงัห้องรบัรองของผู้โดยสารชั้นธุรกจิ

ปราณปรยีามองทางซ้ายท ี ทางขวาท ี เธอจะท�าอย่างไรให้ทั้งสองมา

เจอกันได้สักที แต่...ไม่เป็นไร...ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเธอ

หรอกน่า



งานของปราณปรียายากยิ่งกว่าที่คิด ลวัศกรกับกมลดานั่งกัน
คนละโซนบนเครื่องบิน คนหนึ่งโดยสารชั้นธุรกิจ อีกคนนั่งอยู ่ในชั้น

ประหยดั

ลวัศกรไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับตามอง ชายหนุ่มสนใจแต่เพียงงานใน 

หน้าจอแทบ็เลต็ จนกระทั่งได้ยนิเสยีงหวานๆ ทกัทาย

“ขอโทษนะคะ คุณต้นใช่ไหมคะ”

เจ้าของชื่อเหลยีวไปยงัที่นั่งข้างๆ จงึเหน็สาวสวยคนหนึ่งส่งยิ้มมาให้ 

“นกยูงค่ะ ครอบครวันกยงูเป็นเจ้าของร้านจวิเอลรทีี่คณุป้าวรดาเป็น

ลูกค้าวไีอพอียู่”

“อ๋อ ครบั ยนิดทีี่ได้รูจ้กัครบั” ลวศักรค้อมศรีษะพร้อมส่งยิ้มให้ตาม

มารยาท

“ยนิดทีี่ได้รู้จกัเช่นกนัค่ะ คุณป้าวรดาเล่าเรื่องคุณให้ฟังบ่อยๆ”

“แม่นนิทาอะไรผมรเึปล่าครบัเนี่ย”

“แหม นนิทาอะไรกนัล่ะคะ มแีต่ชมว่าคุณเก่ง ท�างานหนกั รกัคุณ

๓
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แม่มาก แล้วก.็..หล่อมากด้วยค่ะ” เธอยิ้มหว่านเสน่ห์ 

“ค่อยยงัชั่วหน่อย”

“คุณคงจะไปท�างานที่เนเธอร์แลนด์ใช่ไหมคะ” 

“ครบั คุณทราบได้ยงัไง”

“แหม นกัธรุกจิไฟแรงอย่างคณุต้นคงไม่เดนิทางไปเที่ยวให้เสยีเวลา

งานหรอกค่ะ สงสยัว่าแอลแอลจะมโีพรเจกต์ยกัษ์ใหญ่กบัทางเนเธอร์แลนด์

แน่ๆ เลย ใช่ไหมคะ” 

“คณุเป็นสายที่บรษิทัคูแ่ข่งส่งมาล้วงความลบัของผมรเึปล่า” ลวศักร

แกล้งถามยิ้มๆ

“อุ๊ย คุณต้นก.็..”

เจ้าหล่อนหวัเราะคกิคกั ก่อนท�าตาโตเมื่อจู่ๆ ฉากกั้นระหว่างที่นั่งก็

เลื่อนขึ้นมาบงัหน้าเธอกบัเขาไว้

“เอ๊ะ! อะไรเนี่ย” หญงิสาวพยายามยดืกายขึ้นจนสดุตวั ก้นลอยจาก

ที่นั่งกนัเลยทเีดยีว

“มนัเลื่อนขึ้นมาได้ยงัไง” ลวศักรกดปุม่ให้ฉากกั้นหบุกลบัลงไปดงัเดมิ 

แต่มนัไม่ขยบัเลยแม้แต่น้อย

“ถ้าคุณไม่อยากคุยกบันกยูงกบ็อกมาตรงๆ กไ็ด้” เจ้าหล่อนต่อว่า

“ไม่ใช่อย่างนั้นนะครบั”

“ฮ!ึ ไอ้เรารอึุตส่าห์ชวนคุย ไม่เป็นไรค่ะ นกยูงเข้าใจ” 

“ไม่ใช่นะครบั คุณเข้าใจผดิแล้ว ผมไม่ได้ท�าอะไรเลย” 

เขากดปุ่มเลื่อนฉากลงซ�้าๆ แต่ไม่ได้ผล จึงเรียกพนักงานต้อนรับ 

มาช่วย แต่ไม่มใีครท�าให้ฉากขยบัเขยื้อนได้ ลวศักรจงึได้แต่เอ่ยค�าขอโทษ

ต่อสาวสวยเจ้าของร้านจวิเอลรทีั้งที่ตนไม่ได้ท�าอะไรผดิ 

จากศีรษะที่โผล่มาให้เห็น เธอเชิดใส่เขาอย่างโกรธจัดทีเดียว ทิ้ง 

ลวศักรให้นั่งบื้อใบ้ไปด้วยความงงงวย 
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เสียงหัวเราะสะใจดังมาจากที่ว่างข้างแถวที่นั่งของนักธุรกิจหนุ่ม 
น�าโดยร่างในชุดแอร์โฮสเตสสชีมพูและเพื่อนใหม่ทั้งหลาย

ปราณปรียาตีมือไฮไฟว์กับวิญญาณช่างบ�ารุงอากาศยานผมทอง

สญัชาตเิดยีวกบัสายการบนิ รอบๆ มวีญิญาณตนอื่นที่ปรบมอืชอบใจ 

พวกมนุษย์คงไม่รู้ว่าบนเครื่องบินซึ่งตนโดยสารมานั้นไม่ได้มีแค่ 

พวกเขา แต่ปะปนไปด้วยดวงวญิญาณของผู้ล่วงลบั ทั้งแอร์โฮสเตสเก่าแก่

และช่างบ�ารงุอากาศยานที่ยงัผกูพนักบังาน อดตีผูโ้ดยสารวยัชราชาวเอเชยี

ซึ่งหัวใจวายตายบนเครื่องบินล�านี้ ตลอดจนเจ้าของกระดูกและร่างซึ่ง 

เครื่องบนิเคยขนย้ายมา 

ปกตแิล้วเหล่าวญิญาณจะไม่สนใจกนั แต่พอมดีวงวญิญาณหน้าใหม่

เข้ามา พวกเขาก็พากันสงสัย ปราณปรียาอาศัยความมีมนุษยสัมพันธ์ดี

ท�าความรู้จักทุกตน เธอเล่าเหตุผลที่ต้องมาจับคู่ให้หนุ่มสาวทั้งสองด้วย

ท่าทางน่าสงสาร วญิญาณทั้งหลายยอมร่วมมอืด้วยทนัที

ในโลกแห่งความตายที่ทุกคนลืมพวกเขาไปหมดแล้ว วิญญาณก็

อยากมตีวัตนส�าหรบัมนษุย์ เพยีงแค่ไม่มโีอกาส ทั้งพลงัอ�านาจกไ็ม่มากพอ 

ปราณปรยีากเ็ช่นกนั เธอไม่มอีทิธฤิทธิ์มากมายนกั แต่ถ้าพวกผจีบัมอืกนั

เมื่อไรละก ็อะไรๆ กเ็กดิขึ้นได้

ปราณปรียากระหยิ่มยิ้มย่องมองลวัศกรที่เริ่มรับประทานอาหารซึ่ง

พนักงานน�ามาเสิร์ฟโดยไม่มีใครมาชวนคุยให้ว่อกแว่กอีก หากเป็นไปได้ 

เธออยากให้กมลดาได้ย้ายมานั่งในชั้นธุรกิจด้วยกัน เสียดายที่ไม่มีที่ว่าง

เหลอื จะไล่ใครออกไป เธอกเ็กรงใจและดูไม่ยุตธิรรม 

แม้จะอยากจบัคูใ่ห้หลานของทกุคนที่เธอรกัมากแค่ไหน ปราณปรยีา

กม็จีรรยาบรรณ

เจ้าของวงหน้างามพิลาศพยักหน้ากับเพื่อนใหม่ ก่อนทั้งหมดจะ

หายตวัวบัไปในโซนที่นั่งของผู้โดยสารซึ่งเป็นอกีเป้าหมายหนึ่ง
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ในโซนของผู้โดยสารชั้นประหยัดกมลดานั่งอยู่ติดกับหน้าต่าง 
ข้างๆ มฝีรั่งตวัสูงนั่งใกล้ทางเดนิ พนกังานต้อนรบับนเครื่องเริ่มเขน็รถมา

เสริ์ฟอาหาร

กมลดาเปิดโต๊ะหน้าที่นั่งแทบจะพร้อมๆ กับหนุ่มผมทอง เมื่อ 

แอร์โฮสเตสยื่นถาดอาหารมา เขากช็่วยรบัและส่งมาให้เธอ

“Thank you.” เธอขอบคุณเป็นภาษาองักฤษ

“ด้วยความยนิดคีรบั” เขาตอบภาษาไทย 

หญงิสาวยิ้มอย่างสภุาพ ไม่แปลกใจที่เจอฝรั่งพดูภาษาไทยได้ เพราะ

เขาเดินทางออกจากประเทศไทย อาจจะท�างานอยู่ที่นี่ หรือไม่ก็มีภรรยา 

คนไทย จากการเดา กมลดาคิดว่าเขาน่าจะอายุพอๆ กับพี่ชายของเธอ 

หรอืไม่กม็ากกว่าไม่กี่ปี

“อาหารอร่อยดีนะครับ” เขายังชวนคุยเป็นภาษาไทย แม้จะแปร่ง 

ไปบ้างเลก็น้อย 

“ค่ะ” เธอจิ้มปลาอบซอสซึ่งปรงุรสก�าลงัพอด ีรบัประทานกบัมนัฝรั่ง

และผกั

“ปกตผิมไม่ชอบอาหารบนเครื่องบนิเลย” เขาสารภาพด้วยหน้าแหยๆ

“ฉันก็ไม่ค่อยชอบค่ะ แต่จานนี้รสชาติดี” หญิงสาวส่งปลาเข้าไปใน

ปากและเคี้ยวตุ้ยๆ

“ต่อให้ดีแค่ไหนก็สู้กินหมูย่างจิ้มแจ่วกับข้าวเหนียวนึ่งไม่ได้หรอก” 

พ่อหนุ่มตาน�้าข้าวย่นจมูกทั้งที่คนไม่ชอบอาหารฝรั่งควรเป็นคนไทยอย่าง 

เธอมากกว่า

“จรงิค่ะ” เธอหวัเราะ “คุณชอบอาหารไทยหรอืคะ” 

“ยา (Ja)” เขาตอบรบัด้วยภาษาดตัช์ที่แปลว่าใช่ “ผมชอบอาหารไทย 

ตอนเดก็ๆ ผมเคยอยู่เมอืงไทยมาสบิสามปีครบั” เขาหยบิไวน์ขึ้นมาจบิ

“เพราะอย่างนี้เองคุณถงึพูดไทยได้คล่อง”

“ครบั พ่อผมเคยท�างานที่นั่น ครอบครวัเราเลยย้ายตามกนัไปครบั 
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อ้อ ผมชื่อฮนัส์ครบั” ชายหนุ่มวางแก้วบรรจุไวน์ลง ยื่นมอืออกมารอ

“ฉนั เดยีร์ค่ะ” เธอเชกแฮนด์กบัเขา

“ยนิดทีี่ได้รู้จกัครบัคุณเดยีร์” ฮนัส์เขย่ามอืหญงิสาวเบาๆ 

“ยนิดทีี่ได้รู้จกัเช่นกนัค่ะ” เธอดงึมอืออกอย่างนุ่มนวล

“คุณจะไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์หรอืครบั” ฮนัส์จบิไวน์ต่อ

“เปล่าค่ะ ฉันเรียนอยู่ที่นั่น” กมลดาซึ่งไม่ดื่มไวน์ยังคงเพลิดเพลิน

กบัอาหารตรงหน้า

“ว่าแล้วเชียว คุณดูไม่เหมือนนักท่องเที่ยวธรรมดา คุณเรียนอะไร

ครบั”

“อนิดสัเทรยีลดไีซน์ค่ะ”

“นา่สนใจมาก” ดวงตาสฟีา้เปล่งประกายวาววบั เขาขยบัตวัจอ้งมอง

มาอย่างจรงิจงัยิ่งกว่าเดมิ “ที่ไหนครบั”

“รอยลั อะคาเดม ีออฟ อาร์ต เดอะ เฮก ค่ะ” 

กมลดาบอกชื่อมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติในกรุงเฮก ซึ่งเป็นหนึ่ง 

ในสถาบนัที่เก่าแก่ที่สดุในโลก ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๖๘๒ โดยผลติศลิปิน

ซึ่งมอีทิธพิลในแวดวงศลิปะมาหลายยคุสมยั ในส่วนของสาขาการออกแบบ

เชิงอุตสาหกรรมที่เธอร�่าเรียนก็ได้มีการริเริ่มหลักสูตรนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก 

ในประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อ ค.ศ. ๑๙๓๘

“เคเอบเีค”

ฮนัส์พดูชื่อย่อของมหาวทิยาลยัดงักล่าวที่มาจากชื่อเตม็ในภาษาดตัช์

ว่า Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

“คุณเรยีนปรญิญาตรใีช่ไหม” 

“ปรญิญาโทค่ะ” 

“ปรญิญาโทหรอืครบั! คณุหน้าเดก็มากเลย” เขาวางแก้วไวน์ลง มอง

หญงิสาวอย่างทึ่งๆ

“ฉนัอายุยี่สบิห้าแล้วค่ะ เรยีนจบแล้วด้วย” กมลดายิ้มอวดๆ
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“ผมลมืไป คนไทยหน้าเดก็กว่าอายเุกอืบทกุคน คุณบอกว่าเรยีนจบ

แล้ว คุณมแีผนจะท�าอะไรต่อครบั”

“หางานท�าค่ะ ฉนัสมคัรงานไว้หลายที่เหมอืนกนั ก�าลงัรอค�าตอบอยู”่ 

กมลดาพูดให้โก้ๆ ไปอย่างนั้น ทั้งที่ยงัมดืแปดด้าน

“สไตล์งานของคุณเป็นยงัไงล่ะ”

กมลดาไม่รูว่้าท�าไมเธอจงึรูส้กึว่าฮนัส์มองมาอย่างพนิจิพเิคราะห์ แต่

เธออาจจะคิดไปเองก็ได้ หญิงสาวเลือกที่จะเปิดภาพถ่ายผลงานชิ้นเด็ดๆ 

ของตนที่เซฟไว้ในโทรศัพท์มือถือให้เขาดู ชายหนุ่มพิจารณางานแต่ละชิ้น

อย่างจรงิจงั 

“งานของคุณน่าสนใจมากครบั ทุกอย่างใช้ได้จรงิๆ การดไีซน์มสี่วน

ผสมระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก มคีวามอ่อนช้อยเป็นผูห้ญงิ แต่ยงัไม่มี

เอกลกัษณ์ เราสามารถหางานดไีซน์แบบนี้ที่ไหนกไ็ด้”

“อย่าบอกนะว่าคุณท�างานสายนี้เหมือนกัน” กมลดาท�าตาโตกับการ

วิจารณ์ตรงไปตรงมาตามสไตล์คนดัตช์ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเธอคงผงะและ 

จติตกไปเลย แต่ตอนนี้ชนิแล้ว

“เนย์! (Nee)” เขาปฏเิสธเป็นภาษาดตัช์ “ผมแค่สนใจงานดไีซน์ และ

สะสมมนั”

หญงิสาวหรี่ตามองอย่างค้นหาพริุธ ชายหนุ่มยกแก้วไวน์มาดื่มโดย

ไม่ยอมสบตา และเรยีกแอร์โฮสเตสที่เดนิผ่านมาพอดเีพื่อขอเตมิไวน์อกี

“คุณมีแววว่าจะไปได้ไกลถ้าได้รับการชี้แนะจากคนที่ถูกต้อง คุณ 

ลองไปสมคัรที่ฟรอลกิสตดูโิอดสู ิมนัเป็นบรษิทัที่ก�าลงัมาแรงในวงการ เขา

ก�าลงัเปิดรบัสมคัรพนกังานใหม่อยู่นะ”

“คุณทราบได้ยังไงคะ คุณท�าให้ฉันสงสัยมากขึ้นไปอีกแล้วนะ คุณ

ท�างานที่นั่นรเึปล่า” 

“เพื่อนผมท�า” เขาจบิไวน์

“เพื่อนฉนักท็�างานที่นั่นค่ะ เพิ่งเริ่มเมื่อต้นเดอืนนี่เอง” เพื่อนสนทิซี้ป้ึก
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ของเธอเลยละ

“แล้วท�าไมคุณไม่ไปสมคัรบ้าง” เขาหนัมามองเธอเตม็ตา

“ฉนัยื่นใบสมคัรไปนะคะก่อนกลบัเมอืงไทย”

“คุณยื่นใบสมคัรไปหรอื” 

“ค่ะ แต่ยงัไม่ได้ค�าตอบเลย”

สหีน้าของฮนัส์เตม็ไปด้วยความครุน่คดิ แต่กมลดาไม่ทนัสงัเกต เธอ

บขินมปังกนิอย่างกลดักลุ้มใจ

สองหนุ่มสาวไม่รู้หรอกว่ารอบๆ ตัวมีวิญญาณจ้องมองมาอย่าง
ไม่พอใจ โดยเฉพาะปราณปรียาซึ่งเกือบจะคว้าขวดไวน์มาทุบหัวพ่อหนุ่ม

ตาน�้าข้าวให้สลบไปเสยีเลย 

“หน้าดูคุ้นๆ อยู่นะเจ้าหมอนี่ ฉนัเคยเหน็ที่ไหนนะ” เธอรู้สกึตงดิๆ 

แต่ถงึอย่างไรเธอกต็้องตดัไฟแต่ต้นลม!

“เราต้องรบีย้ายที่นั่งของพ่อหนุ่มนั่นแล้วละ ผมจะท�าให้จอหนงัของ

เขาดบั เก้าอี้พงั เอนพนกัพงิไม่ได้ ดไีหม” ช่างซ่อมบ�ารุงเสนอ

“เครื่องเตม็ขนาดนี้ เขาจะย้ายไปที่ไหนล่ะคณุ” ชายชราชาวเอเชยีท้วง

“ผมว่าท�าให้เขาหลับป้อกไปเลยดีกว่า เอาไขควงทุบหัวมันเลย!” 

วญิญาณนกัเลงที่ถกูฆ่าตายแล้วเถ้ากระดกูถูกขนย้ายกลบัประเทศบ้านเกดิ 

มาทางใต้ท้องเครื่องบนิเมื่อหลายปีก่อนเสนอแนะ

“อย่าท�าร้ายผูโ้ดยสารของฉนัเชยีวนะ!” แอร์โฮสเตสวยัดกึปรามเสยีง

เข้ม

ปราณปรยีาหรี่ตามองคนที่ดื่มไวน์ราวกบัน�้า แล้วกผ็ดุความคดิขึ้นมา 

“ถ้าเราท�าอย่างนี้ล่ะคะจะดไีหม” 

เธอกระดกินิ้วเรยีกผทีุกตนมาสุมหวัประชุมกนั



มื้ออาหารบนเครื่องบนิยงัคงด�าเนนิต่อไป ความกลดักลุ้มใจของ 
กมลดาถูกลืมเลือนไปชั่วคราว เนื่องจากมีเพื่อนร่วมทางชวนคุยอย่าง 

ถูกคอ 

ฮันส์เปลี่ยนจากผู้สัมภาษณ์มาเป็นฝ่ายถูกซักถามบ้าง เขาคุยเก่ง 

ทเีดยีว กมลดาสนุกกบัการฟังชวีติวยัเดก็ของหนุ่มตาน�้าข้าวคนนี้

“เพราะเราอยู่เมืองไทยตั้งสิบสามปี พ่อแม่ของผมเลยผูกพันกับ 

เมอืงไทย หลงัพ่อเกษยีณ พวกเขาเลยย้ายกลบัไปอยูท่ี่นั่นปีละหกเดอืน มี

ปีนี้ที่ยังไม่ยอมกลับกันมาสักที ผมเลยต้องบินไปหาเพื่อฉลองครบรอบ

แต่งงานปีที่สามสบิห้าของพวกเขาน่ะครบั”

“ว้าว! ขอแสดงความยนิดดี้วยนะคะ”

“ขอบคุณครบั” 

“คุณย้ายกลบัมาเนเธอร์แลนด์ตอนอายุเท่าไหร่หรอืคะ”

“สบิสี่ครบั”

“โอ้โห นั่นกว็ยัรุ่นแล้วนะคะ”

๔
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“ใช่ ผมต้องปรบัตวัเยอะเลยแหละ แต่ตอนที่เรายงัเป็นเดก็ อะไรๆ 

กส็นุก” ฮนัส์ยิ้มพลางตกัขนมเค้กเข้าปาก 

ทนัใดนั้น มอืล่องหนคูห่นึ่งจบัหมบัเข้าที่แก้มทั้งสองของเขา ก่อนจะ

ง้างปากชายหนุ่มให้กว้างขึ้นๆ แล้วมือของใครอีกคนก็ยัดยาเม็ดเข้าไปใน 

ล�าคออย่างแม่นย�า!

ฮันส์เบิกตากว้าง ทว่ามือลึกลับก็ขยับมาปิดปากเขาไว้อย่างฉับไว 

ความใหญ่โตของมือที่แผ่กว้างไปถึงครึ่งหน้าแทบจะอุดจมูกเขาเลยด้วยซ�้า 

ฮันส์อ้าปากไม่ได้ รสขมของยาปริศนาจึงกระจายไปทั่วช่องปาก ปะปนไป

กบัขนมเค้กจนฮนัส์เกอืบส�ารอกออกมา เขาพยายามดิ้นรน แต่ท�าได้ยากยิ่ง 

มอืมากมายกลุ้มรุมจบัตวัเขาไว้ 

กมลดาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะมือเรียวสวยอีกคู่หนึ่งยื่นมาปิดหู

เธอ ทั้งยังเอาผ้าพันคอสีชมพูหวานมากางกั้นระหว่างหญิงสาวกับฮันส์ไว้ 

ก�าบังไม่ให้เธอเห็นอะไร กมลดาจึงดื่มด�่าแต่เพียงรสชาติของขนมเค้กใน 

ถาดอาหาร

ฮนัส์ยงัคงดิ้นรนอยูต่ามล�าพงั เขาไม่เคยกลวัอะไรเท่านี้มาก่อน ไม่รู้

ว่าเกดิอะไรขึ้นกบัตนเอง วงหน้าขาวจดัเปลี่ยนเป็นแดงก�่า ตาเหลอืก แม้จะ

อยากเรยีกหญงิสาวที่นั่งข้างๆ กท็�าไม่ได้ สดุท้ายชายหนุม่จ�าต้องกลนืยาขม

ผสมขนมเค้กหวานลงไปในล�าคอดงัเอื๊อก!

มอืทั้งหลายปล่อยเขาทนัท!ี

ส้อมในมอืชายหนุ่มร่วงหล่นลงในถาด เขารู้สกึถงึความโล่งและเป็น

อิสระประหนึ่งคนจมน�้าที่สามารถผุดขึ้นมาหายใจเหนือน�้าได้อีกครั้ง เขา 

เริ่มไอจงึทุบหน้าอกตนเองแรงๆ 

“เป็นอะไรคะ” กมลดาเพิ่งหนัไปมอง

ฮนัส์ไม่ตอบ แต่ดื่มไวน์ซึ่งเพิ่งเตมิมาไม่นานนี้ดงัอั้กๆ รวดเดยีวหมด

แก้ว เขาขอไวน์จากแอร์โฮสเตสมาดื่มอีก มองรอบๆ ตัวอย่างพรั่นพรึง 

ไม่แตะอาหารอกีเลย 
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ท่าทางแปลกประหลาดของฮนัส์สร้างความงงงนัให้กมลดายิ่งนกั ชาย

หนุ่มขอตัวไปเข้าห้องน�้าโดยไม่รอให้แอร์โฮสเตสมาเก็บถาดอาหารด้วยซ�้า 

ครั้นเขากลบัมากเ็อาแต่นั่งหาว 

“คุณโอเคมั้ยคะ” เธอถามอย่างหวั่นใจ

“โอเค...หะ...ฮ้าว...” 

ฮนัส์หลบัไปก่อนที่เขาจะหาวจบด้วยซ�้า!

ท่ามกลางความงงงวยของกมลดา วิญญาณทั้งหลายต่างก็ตีมือ
ไฮไฟว์ซึ่งกนัและกนั 

“บราโว! ขอบคุณพวกคุณทุกคนนะคะ” ปราณปรียายิ้มร่าให้แก ่

ความส�าเรจ็ 

สมน�้าหน้าอตีาฝรั่งขี้นกที่เอาแต่ดื่มไวน์อย่างกบัน�้าเปล่า พวกเธอจงึ

ท�าให้เขาหลับได้ไม่ยากด้วยการขโมยยานอนหลับจากผู้โดยสารคนหนึ่งที่

ปราณปรยีาแอบเหน็ว่าม ีทแีรกเธออยากให้เขากนิเข้าไปเลยสกัสองเมด็ แต่

วญิญาณแอร์โฮสเตสห้ามไว้และอาสาป้อนให้เขาไปหนึ่งเมด็ 

ปราณปรียาหวังว่ายานอนหลับผสมกับฤทธิ์แอลกอฮอล์คงจะท�าให้ 

อตีาฮนัส์หลบัยาวไปจนถงึเนเธอร์แลนด์

แต่ถ้าไม่ เธอกม็ยีาเหลอือกีเมด็หนึ่งในมอื

ปราณปรยีาหวัเราะหึๆ  พลางมองกมลดาที่นั่งเงยีบๆ ชมภาพยนตร์

ไปตามล�าพงั

ไฟบนเครื่องบินดับลงเพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนนอนพัก กมลดาดู
หนงัจบไปเรื่องหนึ่งแล้ว เธอเหลอืบมองฮนัส์ซึ่งกรนเบาๆ แล้วกเ็ริ่มง่วงบ้าง 

หญิงสาวจึงกดปุ่มปิดภาพบนหน้าจอ เอนพนักพิงไปด้านหลังอีกเล็กน้อย 

และห่มผ้านอน

กมลดาหลบัไปได้ครูห่นึ่งแล้ว เจ้าของร่างระหงในชดุพนกังานต้อนรบั
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สบีานเยน็จงึเดนิมา มอืเรยีวซึ่งทาเลบ็สเีดยีวกบัชุดช่วยดงึชายผ้าห่มขึ้นมา

ปิดถึงใต้คางหญิงสาว นิ้วที่สวมแหวนเพชรแพรวพราวเลื่อนขึ้นมาไล้แก้ม

นวลใสราวกบัเดก็น้อยด้วยความเอน็ดู

“หนูเดยีร์ หนูเป็นคนน่ารกั เก่ง และแกร่งสมกบัเป็นผู้หญงิยุคใหม่ 

แต่ถงึยงัไงหนกูต้็องมคีนมาดแูลนะ ไม่ต้องห่วงจ้ะ ย่าจะพาเขามาให้หนูเอง”

ปราณปรยีาหวัเราะ แล้วหายตวัวบัไปหาคนคนนั้น

ร่างในชดุสชีมพปูรากฏกายขึ้นข้างเก้าอี้ของลวศักร ชายหนุม่หลบั
ไปแลว้ ปราณปรยีาจงึดงึชายผ้าห่มมาปิดถงึต้นคอแบบเดยีวกบัที่เธอท�าให้

กมลดา

ลวศักรลมืตาขึ้นอย่างสะลมึสะลอื ปราณปรยีาชะงกัมอื เหน็ชายหนุม่

กะพริบตาสองสามครั้งและจ้องตรงมาที่เธอ แต่ปราณปรียารู้ว่าเขามอง 

ไม่เหน็เธอหรอก หญงิชราคลี่ยิ้มเอน็ดู

“นอนหลับฝันดีนะจ๊ะต้น พอหลานตื่นขึ้นมาก็จะได้เจอเจ้าสาวที่ย่า

พามาให้เสยีท”ี 

“เจ้าสาว...” ชายหนุ่มพมึพ�า สหีน้ามนึงง

ปราณปรยีาผงะ เขาพูดว่าอะไรนะ!

ตาต่อตาสบกนั วญิญาณผูเ้ป็นย่าเริ่มมคีวามหวงั...เขาได้ยนิและมอง

เหน็เธองั้นหรอื ถ้าเธอคุยกบัเขาได้ตรงๆ กด็สี ิอะไรๆ คงจะง่ายขึ้น

แต่แล้ว...เปลอืกตาของลวศักรกป็ิดลง และเขากห็ลบัไป

“อ้าว” ปราณปรยีาท�าปากยื่น ตวดัค้อนราวกบัสาวๆ 

ไม่เป็นไร เธอยงัมหีวงั ลวศักรจะมเีธอตามตดิไปอกีนาน อย่างน้อย

กต็ลอดการเดนิทางของเขานี่แหละ

ปราณปรียาหัวเราะหึๆ วาดหวังไปถึงผลลัพธ์อันน่าอภิรมย์ ซึ่งเธอ

ต้องท�าให้ส�าเรจ็ก่อนลวศักรกลบัเมอืงไทย
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สิบสองชั่วโมงของการเดินทางผ่านพ้นไป ในที่สุดล้อเครื่องบินก็
แตะพื้นรนัเวย์ของท่าอากาศยานอมัสเตอร์ดมั สคปิโพล๑

ลวัศกรซึ่งเป็นผู้โดยสารชั้นบิซิเนสคลาสได้ลงจากเครื่องบินก่อน 

ขณะที่กมลดาออกมากับฮันส์ซึ่งตื่นขึ้นมาอย่างงงๆ ปราณปรียาพยายาม

โบกมอืไม้ทกัทายลวศักรมาตั้งแต่เขาตื่นด้วยความหวงัว่าเขาจะมองเหน็เธอ 

แต่เขาไม่เหน็ 

เธอตามลงมาจากเครื่องบินด้วยความผิดหวัง โดยมีวิญญาณแอร์-

โฮสเตสและช่างอากาศยานมาด้วย ทั้งคูอ่าสาว่าจะช่วยให้ถงึที่สดุ และเรยีก

เพื่อนผรี่วมอาชพีที่สงิสถติอยู่ในสนามบนิแห่งนี้มาช่วยอกีหลายแรง 

ด่านตรวจคนเข้าเมอืงจงึไม่ได้มแีต่มนษุย์ซึ่งต่อควิจนแน่นขนดั ทว่า

มีวิญญาณจับกลุ่มกันเฝ้ามองพวกเขา ลวัศกรกับกมลดายืนห่างกันไกล 

จนคุณย่าขดัใจ แต่ยงัดทีี่ฮนัส์แยกตวัออกไปเข้าควิในช่องทางส�าหรบัผู้ถอื

พาสปอร์ตพลเมอืงสหภาพยุโรป

ลวศักรผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืงไปได้แล้วเกอืบครึ่งชั่วโมง กมลดา

จงึตามหลงัไป แต่เพราะความช่วยเหลอืของเหล่าวญิญาณที่ยกโขยงกนัไป

ขัดขวางการขนกระเป๋าลงจากเครื่องบินท�าให้สัมภาระมาถึงอาคารสนามบิน

ช้ามาก พวกเขาถึงกับหยุดสายพานไม่ให้ท�างานรอจนกว่ากมลดาจะมาถึง

บรเิวณรบักระเป๋า  พวกวญิญาณขี้เล่นจงึยอมปล่อยสมัภาระทั้งหลายเลื่อน

ออกมา

กมลดายนือยู่ไกลจากลวศักรเกนิไป พวกผจีงึเริ่มแผนสอง...

ลวศักรโล่งใจที่กระเป๋ามาถงึสายพานเสยีทหีลงัรอคอยมายาวนาน 
เขาเกอืบจะหงดุหงดิทั้งที่อตุส่าห์อารมณ์ดมีาตลอดเพราะนอนมาเตม็อิ่มจาก

บนเครื่องบนิ 

๑ Amsterdam Airport Schiphol
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ตามปกตแิล้วเขาแทบไม่หลบับนเครื่อง ทว่าหนนี้ไม่ใช่แค่หลบั เขา

ยงัฝันแปลกๆ อกีด้วย เหน็แอร์โฮสเตสสูงวยัหน้าตาใจดมีาห่มผ้าให้ แล้ว

พูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ ‘เจ้าสาว’ เขาตื่นขึ้นมาอย่างงุนงงและขบขันไป

พร้อมกนั 

กระเป๋าเดนิทางของลวศักรมาถงึเป็นใบแรกๆ ตามสทิธิ์ของผูโ้ดยสาร

ชั้นธุรกิจ ชายหนุ่มกระชับเป้สะพายหลัง และเอื้อมมือไปคว้าหูกระเป๋า 

เดนิทาง

มนัขยบัหน!ี 

เขาพยายามจะคว้า แต่สายพานที่เลื่อนอยูก่พ็ากระเป๋าห่างออกไปไกล 

ลวศักรเกอืบจะวิ่งตามไปแต่กลวัไม่เท่ เขาจงึยอมยนืรอจนกระเป๋าวนกลบั

มาอีกรอบโดยมีสัมภาระของผู้โดยสารส่วนใหญ่ทยอยออกมาจนเกือบเต็ม

สายพาน

คราวนี้เขาคว้ากระเป๋าตวัเองไว้ได้ ชายหนุ่มวางมนัลงบนพื้น ก�าลงั

จะลากออกไป แต่เห็นสองสามีภรรยาวัยชราพยายามยกกระเป๋าเดินทาง 

ใบยกัษ์ลงจากสายพานด้วยความยากล�าบาก ลวศักรจงึเข้าไปช่วย

ชายหนุ่มหนักลบัมาที่สมัภาระของตนแล้วกต็้องตกใจ 

มนัเลื่อนปรู๊ดหนไีปราวกบัมขีา!

“เฮ้ย!” ลวศักรวิ่งตามกระเป๋าใบเขื่องด้วยความอศัจรรย์ใจ

อกีคนที่ไล่ตามกระเป๋าเดนิทางของตนเองอยู่เช่นกนักค็อื กมลดา
หญิงสาวไม่มีวันจะเห็นว่าตัวก่อการเบื้องหลังเป็นเหล่าวิญญาณใน 

สนามบนินี่เอง พวกเขาลากกระเป๋าเธอไปหากระเป๋าของลวศักรซึ่งถูกพาวิ่ง

มาให้บรรจบกนั

ปราณปรยีาและผอีกีหลายสบิตนลอยปราดตามไปด ูดวงตาทกุคูม่อง

มนุษย์หนุ่มสาวที่ต่างกไ็ล่ตามกระเป๋าเดนิทางของตนเอง จนกระทั่งกระเป๋า

ชะลอความเรว็ลง และแตะกนัเพยีงเบาๆ ก่อนหยุดนิ่งอยู่คู่กนั
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สองหนุ่มสาวหยุดลงข้างๆ สัมภาระของพวกเขา ต่างคนต่างคว้า 

หกูระเป๋าของตนเองด้วยความพศิวง แต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมองกนัและกนักย็ิ่ง

ฉงนฉงาย

“น้องเดยีร์!”

“พี่ต้น!”

ทั้งคู่อ้าปากค้าง ต่างจากพวกวิญญาณที่พากันปรบมือเป่าปากอย่าง

รอฉากนี้มานาน

“พวกเขารู้จกักนัด้วยหรอืนี่ เนื้อคู่ชดัๆ!” 

ปราณปรยีาดใีจจนเนื้อเต้นยิ่งกว่าใครๆ หากจดุพลฉุลองชยัตรงนี้ได้ 

เธอคงท�าไปแล้ว ผูส้งูวยัเฝ้ามองการทกัทายของสองหนุม่สาวอย่างเป่ียมหวงั 

ทว่าพวกเขากลบัดูประดกัประเดดิกนัชอบกล 

“น้องเดยีร์มาเที่ยวหรอืครบั” 

“เปล่าค่ะ เดยีร์เรยีนอยู่ที่นี่” 

“อ๋อครบั พี่ไม่เคยรู้เลย”

กมลดายิ้มพอเป็นพธิ ีลวศักรซึ่งมกัจะยิ้มเรี่ยราดไปทั่วกก็ลบักลาย

เป็นคนสุภาพไปเสยีอย่างนั้น

ปราณปรยีาขบคดิว่าควรท�าอย่างไรต่อ แต่ได้ยนิเสยีงห้าวของผู้ชาย

อกีคนเข้าเสยีก่อน

“เดยีร์!”

ทั้งผีทั้งคนต่างก็หันไปมองหนุ่มตาน�้าข้าวที่ลากกระเป๋าเดินทางตรง

มาหากมลดา 

“ฮนัส์” 

กมลดาละความสนใจจากลวัศกรไปหาไอ้หนุ่มชาวดัตช์ซึ่งยิ้มแฉ่ง 

รบัการเรยีกชื่ออย่างน่าหมั่นไส้ 

ลวัศกรมองคนทั้งคู่ด้วยสายตาที่ท�าให้ปราณปรียาหวั่นใจว่าเขาต้อง

เข้าใจผิดไปแล้วแน่ๆ ก่อนชายหนุ่มจะดึงก้านลากกระเป๋าเดินทางขึ้นมา 
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ดงัคลกิ

“พี่ไปก่อนนะครบัน้องเดยีร์”

“ค่ะ สวสัดคี่ะพี่ต้น” กมลดายกมอืไหว้ลา

เขารบัไหว้ ผงกศรีษะทกัฮนัส์ และลากกระเป๋าออกไป

“ปัดโธ่เอ๊ย!” ปราณปรยีาสบถ 

ผีเพื่อนใหม่ต่างก็หงุดหงิดจนถึงกับร้องโห่ หนึ่งในนั้นแกล้งลาก 

กระเป๋าฮนัส์หนไีปท�าให้หนุ่มตาน�้าข้าวต้องวิ่งตาม

ปราณปรียาชูนิ้วโป้งทั้งสองมือเพื่อขอบคุณเพื่อนๆ เธอมองกมลดา

สลบักบัลวศักรที่เดนิห่างออกไปไกลแล้ว ละล้าละลงัวา่ควรท�าอย่างไรต่อด ี

สุดท้ายจงึเลอืกตามลวศักรไป

สิ่งแรกที่ปราณปรียามองเห็นทันทีที่ออกมาจากประตูซึ่งกางกั้น
ด่านศุลกากรกับบริเวณรอรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศก็คือ ลูกโป่ง

น่ารักสองใบ เป็นวงกลมพื้นขาวสลับน�้าเงิน มีตัวอักษรภาษาดัตช์สีแดง 

เขยีนว่า ‘Welkom’ หรอืยนิดตี้อนรบันั่นเอง

แต่ที่น่ารกักว่าลูกโป่งคอืเดก็หญงิสองคนซึ่งเป็นคนถอืมนั

ทั้งคูเ่ป็นชาวเอเชยี คนหนึ่งอายปุระมาณแปดเก้าขวบ อกีคนคงจะสี่

หรอืห้า สวมแจก็เกตยนีสซีดีกบัรองเท้าผ้าใบสชีมพขูลบิขาวเหมอืนกนัเป๊ียบ 

ต่างกันตรงแม่หนูคนพี่สวมเสื้อยืดข้างในสีชมพูอ่อนกับกระโปรงหนังสีด�า

สั้นๆ ดูเท่ๆ ส่วนคนน้องใส่เสื้อยดืสเีทาอ่อนกบักระโปรงบานฟูฟ่องสชีมพู

เฉดเดยีวกบัสเีสื้อยดืของพี่สาว ท�าให้ดูเป็นสาวหวาน

ข้างๆ เดก็ทั้งสองน่าจะเป็นพ่อแม่ของเธอเพราะหน้าละม้ายคล้ายกนั 

พวกเขาอายปุระมาณสี่สบิต้นๆ คนเป็นพ่อรปูร่างสงูใหญ่หล่อคมเข้มทเีดยีว 

มเีค้าคล้ายลวศักร ภรรยาของเขาตวัเลก็กว่ามาก ผมยาว หน้าสวยราวกบั

ตุ๊กตา ทั้งสองโบกมือให้ลวัศกร ปราณปรียาตระหนักได้ทันทีว่าพวกเขาก็

คอืนติคิุณกบัปณาลี
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นักธุรกิจหนุ่มยิ้มกว้าง โบกมือตอบ ลากกระเป๋าไปหา และยกมือ 

ไหว้คนทั้งคู่

“สวสัดคีรบัพี่คุณ พี่ปลา สวสัดคีรบัพรมิ เพพ็”

ลวัศกรทักหนูน้อยทั้งสองซึ่งไหว้เขาอย่างเขินๆ คนพี่ยื่นลูกโป่งให้

ด้วยท่าทางไม่มั่นใจเท่าไร 

“ให้อาหรอื ขอบคุณครบั น่ารกัจงัเลย”

เดก็น้อยหลบตา ท่าทางจะเขนิเขามาก 

“พริม เพ็พจ�าอาต้นได้ไหมลูก อาต้นเป็นพี่ชายอาตาล เมื่อวานลูก

เพิ่งโทร. คุยกบัอาตาลทางไลน์อยู่เลยไม่ใช่หรอื” นติคิุณถามบุตรสาว ทว่า

เดก็ๆ กย็งัมองลวศักรตาแป๋ว แต่ไม่พูดด้วย

“อาตาลฝากอาต้นให้ซื้อขนมจากเมอืงไทยที่พรมิ เพพ็ชอบมาให้ด้วย

นะครับ อยู่ในกระเป๋าเดินทางใบนี้ เดี๋ยวกลับไปถึงบ้าน อาต้นจะเอาให้ 

นะครบั”

เด็กๆ พยักหน้า แล้วไหว้ขอบคุณตามที่มารดาสั่ง แต่ก็ยังขัดเขิน 

อยู่นั่นเอง ลวัศกรซึ่งคงจะไม่ค่อยคุ้นกับการอยู่กับเด็กนักจึงดูเก้ๆ กังๆ  

ไปด้วย

“พี่คุณ พี่ปลา รอผมนานไหม ขอโทษด้วยนะครับที่ต้องรบกวน 

ทุกคนให้มาไกลถงึอมัสเตอร์ดมัเลย” ลวศักรกล่าวอย่างเกรงใจ 

กรุงอัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองหลวงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

เนเธอร์แลนด์ แต่ศูนย์กลางของการบริหารประเทศที่แท้จริงอยู่ในกรุงเฮก 

อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงงาน ท�าเนียบรัฐบาล 

ที่ท�าการรฐัสภา ศาลฎกีา คณะกรรมการกฤษฎกีา สถานที่ส�าคญัทางราชการ

รวมถงึสถานเอกอคัรราชทูตของประเทศต่างๆ นติคิุณจงึต้องขบัรถมาไกล

ถงึสี่สบิกโิลเมตรเพื่อมารบัลวศักรที่สนามบนิ

“ไม่ต้องเกรงใจเลยต้น ระยะทางแค่นี้สบายมาก พี่ขบัมาบ่อยๆ ที่นี่

รถไม่ตดิเหมอืนบ้านเรา” นติคิุณเอ่ย
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“จรงิด้วยครบั ผมลมืไป” ลวศักรหวัเราะ

“วนันี้พี่เลยได้พาเดก็ๆ มาเที่ยวเล่น กนิข้าวในอมัสเตอร์ดมั สนกุกนั

ไปเลย”

“ค่อยยงัชั่วหน่อยครบั ไม่งั้นผมรู้สกึผดิแย่”

“คิดมากน่า นายมาที่นี่ทั้งทีพี่ก็ดีใจ เราไม่ได้เจอกันมาตั้งนานแล้ว

นะ”

“ต้นหวิรเึปล่าคะ เลยเวลาอาหารเยน็มาแล้วด้วย พี่ซื้อข้าวเยน็เตรยีม

ไว้ให้ในรถ เดี๋ยวไปกนินะ”

“ขอบคุณครับพี่ปลา ผมยังไม่หิว แต่เรารีบไปกันเลยก็ดีนะครับ 

เดี๋ยวจะเลยเวลานอนของหลานๆ” ลวศักรจบัก้านส�าหรบัลากกระเป๋า เตรยีม

เดนิ

“ว้าย! อย่าเพิ่งไป รอหนูเดยีร์ด้วย” ปราณปรยีาโวยวาย

“พี่ต้องรอรับน้องอีกคนหนึ่งก่อน” นิติคุณผินหน้าไปทางประตูที่ 

ผู้โดยสารจะออกมาจากด่านศุลกากร

“เมื่อหร่ายจะมา” แม่หนคูนเลก็ถามพ่อของเธอด้วยส�าเนยีงไทยที่ไม่

ค่อยชดั

ใครจะมา...ผู้ชายหรอืผู้หญงิ!

‘ถ้าเป็นผูห้ญงิ ย่าต้องกนัออกไปอกีรเึปล่าเนี่ย’ ปราณปรยีาเริ่มกงัวล

“นั่นไง มาแล้ว” เดก็น้อยคนโตตะโกน

ปราณปรียาเบิกตากว้างเมื่อเห็นหญิงสาวที่เพิ่งลากกระเป๋าเดินทาง 

ออกมาจากประตู



ในรถตู้ของนิติคุณซึ่งเขาท�าหน้าที่เป็นสารถีด้วยตนเอง ปณาลี 
นั่งอยู่ตอนหน้าของรถคู่กับสามี ส่วนห้องโดยสารด้านหลังซึ่งมีเก้าอี้อยู่ 

สองแถวนั้น ลวศักรนั่งอยูแ่ถวแรกกบัลกูโป่งซึ่งเขาผูกเอาไว้กบัเก้าอี้ ขณะที่ 

หลานสาวทั้งสองนั่งอยู่ตอนท้ายสุดของรถ 

ตรงกลางระหว่างเดก็ๆ คอืหญงิสาวที่ลวศักรไม่คดิว่าจะต้องมาเจอ

กนัอกี กมลดาถอืลูกโป่งที่เหมอืนกบัของลวศักรเปี๊ยบ

หลานๆ ไมส่นใจอาอย่างเขาเลยสกันดิ แต่กลบัคุยจอ้เป็นภาษาไทย

ปนองักฤษกบักมลดาตั้งแต่วนิาทแีรกที่พบหน้า เหน็ได้ชดัว่าสนทิกนั

‘เดยีร์อยู่อะพาร์ตเมนต์เดยีวกบัเรา เป็นเพื่อนบ้านกนั’

นิติคุณแนะน�าสั้นๆ ตอนอยู่ที่สนามบิน ลวัศกรไม่แน่ใจว่าพี่ชายรู้

หรอืไม่ว่าเธอเป็นน้องของใคร และครอบครวัของเขากบัเธอกไ็ม่ถูกกนั แต่

ล�าพงัตวัลวศักรเองไม่ได้มปัีญหาอะไรกบักมลดาอยูแ่ลว้ เขาแยกแยะได้วา่

มนัเป็นเรื่องของผู้ใหญ่และเรื่องของลูกผู้ชาย ผู้หญงิไม่เกี่ยว 

ถ้าลวัศกรจะมีปัญหาอยู่บ้างในตอนนี้ก็คงเป็นแค่ความอิจฉาเล็กๆ 

๕
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น้อยๆ ที่หลานสาวสนใจกมลดามากกว่าอาแท้ๆ 

เด็กน้อยมองมาอย่างไม่แน่ใจทั้งที่เขาพยายามส่งยิ้มผูกมิตร ส่วน

กมลดากเ็หล่มองมาในบางครั้ง 

อย่างเช่นตอนนี้ พอเธอรู้ว่าเขาเองกม็องอยู่ หญงิสาวจงึท�าเป็นเล่น

กับตุ๊กตาสุนัขสีฟ้าตัวยาวท�าจากผ้าที่ทั้งเก่าและเหี่ยว เพราะไส้นุ่นข้างใน 

น่าจะยุบลงตามกาลเวลา แขน ขา และหางยาวๆ ของเจ้าหมาจึงลีบแบน 

ไปหมด ตรงขอบปากกับปลายเท้าทั้งสี่มีรอยลิปสติกกับยาทาเล็บสีแดง 

เลอะเปรอะ แต่กมลดากจ็บัอุ้งเท้าหน้าของมนัขึ้นมาอย่างทะนุถนอม

ลวัศกรรู้สึกคลับคล้ายคลับคลาว่า ลวิตรา น้องสาวของเขาเป็นคน

ซื้อตุ๊กตาหมาตัวนี้ให้พริบพราวตอนที่เธอเกิด แต่กลับถูกใจเพ็พพินซึ่งรับ

มรดกตุ๊กตาหมอนข้างส�าหรบัเดก็ทารกนี้มาจากพี่สาว ถงึขนาดพาไปไหนๆ 

ด้วย เขาเหน็รูปมนับ่อยๆ ในโซเชยีลมเีดยีของพี่สะใภ้ 

“น้องเพพ็พาพี่หมามารบัพี่เดยีร์ด้วยหรอืคะ สวสัดคี่ะพี่หมา” กมล-

ดาเขย่าขาหน้าของมนัเบาๆ 

“เฮลโล” เพพ็พนิท�าเสยีงต�่าๆ ในล�าคอพร้อมยิ้มกว้าง

“โอ้ นี่พี่หมาพูดหรอืคะ”

เพพ็พนิพยกัหน้า ดงึตุ๊กตาพี่หมาออกจากมอืกมลดา แล้วจบัอุ้งเท้า

ทั้งสองของมนัมาประกบกนั อกีมอืกดหวัให้ก้มลง เสมอืนเจ้าหมายกมอืไหว้

“โอ้โห พี่หมาไหว้สวยจงัเลย” กมลดาหวัเราะคกิ 

ลวัศกรมองผู้หญิงต่างวัยทั้งสองคนยิ้มสดใสให้แก่กัน เขาอดยิ้ม 

ไปด้วยไม่ได้ 

‘น้องไอ้แบร์ยิ้มสวย’ เขาเผลอคดิ

ตอนนั้นเองที่กมลดาหันมา...รอยยิ้มของหญิงสาวค่อยๆ หุบลง 

กลายเป็นยิ้มสุภาพ 

แม้ลวศักรจะรู้สกึเสยีดาย แต่เขาไม่ยอมเสยีฟอร์ม ชายหนุ่มแกล้ง

ยิ้มยยีวน แถมยกัคิ้วให้อกีต่างหาก แล้วจงึหนัไปชวนเพพ็พนิคุย
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“อาไม่ได้เจอพี่หมามาตั้งหลายปีแล้ว ขอทกัพี่หมาด้วยคนได้ไหมครบั 

เฮลโล่พี่หมา” ชายหนุ่มแกล้งดัดเสียงตลกๆ พร้อมกับยื่นมือออกไปหา 

เจ้าตุ๊กตา

เพพ็พนิกุมขาหน้าของมนัมั่น สบตาผู้เป็นอาอย่างไม่แน่ใจ

“ให้พี่หมาทกัอาต้นด้วยสคิะ” กมลดาเอ่ยหลงัจากเกดิความเงยีบอยู่

นาน

เหน็ได้ชดัว่าหญงิสาวมอีทิธพิลต่อหลานของเขา เพพ็พนิยื่นเท้าหน้า

ของเจ้าตุ๊กตามาให้ชายหนุ่มจบั

“เฮลโล” เธอพูดค่อยๆ

“เฮลโลพี่หมา” ลวศักรเขย่าขามนัเบาๆ “นี่อาต้นนะครบั อาขอไปอยู่

ที่บ้านด้วยคนได้ไหมครบัพี่หมา” 

ลวศักรรื้อฟ้ืนวธิเีล่นกบัเดก็ผูห้ญงิจากที่เขาเคยเลี้ยงน้องสาวซึ่งมอีายุ

ห่างกนัถงึแปดปี เธอเคยตดิตุ๊กตามาก ถงึกบันบัเป็นคนในครอบครวัด้วย 

บางทีลวิตราอาจรักมันยิ่งกว่าเขาเสียอีก ถ้าเขาไม่ให้เกียรติตุ๊กตาตัวโปรด

ของน้อง มนัจะเป็นปัญหาระดบัชาตทิเีดยีว เขาจงึต้องให้เกยีรตพิี่หมาของ

เพพ็พนิด้วยเหมอืนกนั

“พี่หมาบอกว่าด้าย” 

เพพ็พนิพูดไทยไม่ชดั อาจเป็นเพราะว่าตอนมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆ เธอซึ่ง

อายุเพิ่งสองขวบไม่เข้าใจภาษาองักฤษเลย เมื่อเข้าเรยีนในระดบัก่อนปฐมวยั

จึงมีปัญหาในการสื่อสารอย่างมาก ท�าให้ไม่อยากไปโรงเรียน ทุกคนใน

ครอบครัวจึงพยายามพูดภาษาอังกฤษด้วย ตอนนี้เพ็พพินสื่อสารภาษา

องักฤษได้ปร๋อ แต่พูดภาษาไทยเป็นส�าเนยีงฝรั่ง และไม่เข้าใจความหมาย

ของค�ายากๆ 

“ขอบคุณครบั” 

ลวศักรยิ้มร่า ใจชื้นที่เหน็หลานคนเลก็ยิ้มเขนิๆ ให้เขามากขึ้น ชาย

หนุม่อยากจะเข้าข้างตวัเองว่าเหน็ร่องรอยทึ่งๆ ในดวงตาของหญงิสาวซึ่งนั่ง



52  l  อ อ ก แ บ บ รั ก  หั ก แ ร ง แ ค้ น

อยู่ตรงกลาง เธอคงไม่คดิว่าเขาจะเล่นกบัเดก็ผู้หญงิได้ 

กมลดาเสมองไปทางพรบิพราว แล้วขมวดคิ้ว

“ท�าไมน้องพรมิเงยีบจงัคะ ขึ้นรถมาด้วยกนัรเึปล่าน้า” 

ค�าถามของหญงิสาวท�าให้ลวศักรเบนสายตาไปทางหลานคนโต พรบิ-

พราวนั่งเงยีบกรบิมาตั้งแต่ขึ้นรถได้สกัพกัหนึ่งแล้วจรงิๆ นั่นแหละ

ดวงตากลมแป๋วมองมาทางเขา...ไม่ส ิมองมาที่เก้าอี้ข้างๆ เขา ใบหน้า

เคร่งเครยีด 

“ว่าไงครบัพรมิ วนันี้พาเพื่อนมารบัอาต้นด้วยรเึปล่า อาตาลบอกว่า

พรมิกม็เีพื่อนตุ๊กตาเหมอืนกนั ชื่ออะไรนะ...คปัเค้กใช่ไหม คปัเค้กมาด้วย

รเึปล่าครบั” ลวติราร่ายยาวถงึความชอบของหลานให้เขาฟังมาหลายวนัแล้ว 

พรบิพราวส่ายศรีษะ

“ไม่ได้พามาหรอื งั้นเดี๋ยวอาต้นค่อยไปเจอคปัเค้กที่บ้านเนอะ”

หลานคนโตยงัคงเงยีบกรบิ

“ท�าไมน้องพริมไม่ตอบอาต้นล่ะคะ วันนี้พี่เดียร์แทบไม่ได้ยินเสียง

หนูเลย เป็นอะไรรึเปล่า” กมลดาย่นหัวคิ้วพลางกุมมือเด็กหญิงซึ่งสีหน้า

คล้ายจะร้องไห้เตม็แก่

“พรมิเป็นอะไรลูก” ปณาลถีามมาจากที่นั่งตอนหน้าของรถ

พรบิพราวมองมารดา แล้วเลื่อนสายตามาทางลวศักร...ลกูโป่ง...และ

ที่นั่งว่างๆ ข้างเขา นยัน์ตาสั่นระรกิราวกบัหวาดกลวัอะไรสกัอย่าง

“น้องพรมิ...” กมลดาโอบบ่าเดก็น้อย ลูกโป่งในมอืเธอแกว่งไปมา

พรบิพราวสบตาหญงิสาว แล้วยดืกายขึ้น กระซบิข้างหเูธอด้วยเสยีง

ที่ไม่เบานกัเพราะลวศักรได้ยนิ

“พี่เดยีร์ คนนั้น...เขาเป็นใครหรอืคะ” 

“คนนั้น...ก็...อาต้นไงคะ คุณอาของหนูไง” กมลดาเลิกคิ้วขึ้นมอง

ลวศักรอย่างงุนงง

ชายหนุ่มเอะใจ เขารู้สกึว่าพรบิพราวไม่ได้มองมาที่ตน แต่เป็นที่นั่ง
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ข้างๆ ต่างหาก...ที่ว่างๆ นั่น...

หรอืจรงิๆ แล้วมนัไม่ได้ว่าง!

“พรมิหมายถงึใครครบั”

“ผูห้ญงิสพีงิก์” เพพ็พนิเป็นคนตอบแทน พลางชี้มายงัเก้าอี้ข้างๆ เขา

ใจของลวศักรกระตกุวาบ จู่ๆ  เขากน็กึถงึแอร์โฮสเตสชดุสชีมพทูี่เหน็

ในฝัน!

“ผู้หญงิคนไหน ไม่มนีะลูก” ปณาลรี้องเสยีงหลง

เป็นครั้งแรกที่กมลดาสบตาลวศักรตรงๆ แต่ดวงตาเตม็ไปด้วยความ

คลางแคลงและพรั่นพรงึ

เขาเองกเ็ริ่มจะกลวัเหมอืนกนั...

ผู้หญิงชุดชมพูซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ว่างข้างลวัศกรก็ตกใจมากที่มี
มนุษย์มองเหน็ตน

“หนูเหน็ย่าด้วยหรอื!”

“ฮือ...” พริบพราวคราง ซุกหน้าเข้ากับต้นแขนของกมลดาพร้อม

หลบัตาปี๋

“น้องพรมิ ไม่มอีะไรหรอกนะ” กมลดาโอบปลอบเดก็น้อย 

“ตายแล้ว อย่ากลวัย่าเลยนะ ย่ามาด”ี ปราณปรยีาละล�่าละลกับอก 

“ย่าหนูอยู่ไทยแลนด์...” เพพ็พนิแย้ง

“นี่กย็่า...” ปราณปรยีาเถยีง

“ย่าไหนครับเพ็พ” ลวัศกรหันขวับมาทางผีตนที่ถูกเรียก เขากวาด

สายตาไปรอบๆ ค้นหาว่าเธออยู่ไหน แต่คงมองไม่เหน็

“ย่าสพีงิก์”

“เพพ็พูดอะไรน่ะลูก ไม่เอานะ แม่กลวั” 

ปณาลเีหลยีวหลงัมาท�าหน้าเครยีด นติคิุณซึ่งขบัรถอยู่กเ็หลอืบมอง

กระจกส่องหลงัอย่างไม่สบายใจ
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“แย่แล้ว! ย่าไปก่อนดกีว่า”

พูดจบปราณปรยีากห็ายตวัวบั หนปีัญหาไปเลยทนัที

“ย่าหายปายแล้ว!” เพพ็พนิตะโกน ชี้โบ๊ชี้เบ๊ไปข้างหน้า
พริบพราวลืมตาขึ้นข้างหนึ่งเพื่อแอบมอง ก่อนเธอจะค่อยๆ ขยับ 

ออกจากอ้อมกอดของกมลดาอย่างกลวัๆ กล้าๆ 

“หายไปแล้วหรอื”

“หนูพูดถงึใครกนัน่ะลูก” ปณาลถีามบุตรสาว

“หม่ามี้ หนเูหน็ผูห้ญงินั่งข้างๆ อาต้นเมื่อกี้” พรบิพราวบอกเสยีงสั่น

“ตอนนี้ ม่ายมแีล้ว” เพพ็พนิพูดต่อ

ลวัศกรมองไปข้างตัวอย่างขยาด เขาสบตากมลดาซึ่งมองมาด้วย

ความระแวง ต่างคนต่างหน้าเครียด ก่อนกมลดาจะกระแอมสองที แล้ว

เปลี่ยนเรื่อง

“พี่เดียร์ว่า...เรา...มาดูของที่พี่เอามาฝากกันดีกว่า พี่ซื้อลิปมันมีสีที่

น้องพรมิกบัน้องเพพ็อยากได้มาให้แล้วนะคะ อยู่ในกระเป๋านี่แหละ...” 

กมลดาเปิดกระเป๋า แต่มอืข้างหนึ่งถอืลูกโป่งอยู่ท�าให้ไม่ถนดั หญงิ

สาวจงึขอร้องเขา

“ขอโทษนะคะพี่ต้น เดยีร์ขอฝากลูกโป่งได้มั้ย”

“ได้ส”ิ ชายหนุ่มรบัลูกโป่งมาถอื

“ขอบคุณค่ะ” กมลดายิ้มเป็นการเป็นงาน เธอเปิดกระเป๋าหนัง 

สนี�้าตาลที่วางอยู่บนตกั “น้องพรมิขา ช่วยพี่หาลปิมนัหน่อยได้ไหมคะ มนั

อยู่ตรงไหนน้า” 

พรบิพราวพยกัหน้าช้าๆ แม้จะยงัมคีวามหวาดกลวัจนหน้าซดี แต่ก็

ยอมขยบัตวัเปลี่ยนท่านั่ง ยื่นมอืน้อยๆ เข้าไปในกระเป๋า

“หนูช่วยๆ” เพพ็พนิโบกตุ๊กตาหมา แต่ตดิที่ออกจากคาร์ซตีไม่ได้

“ได้เลย แต่ให้พี่พรมิหาก่อนนะคะ แล้วน้องเพพ็ค่อยหาของตวัเอง” 
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กมลดาเปิดปากกระเป๋าให้กว้างขึ้น 

“หนูเจอแล้ว” พรบิพราวหยบิลปิมนัสโีอลด์โรสออกมา

“ของหนูล่ะ” เพพ็พนิยื่นมอืออกมา

“อะนี่” กมลดาส่งกระเป๋าให้เดก็น้อย ไม่นานเพพ็พนิกเ็จอลปิมนัของ

ตนเอง

“ขอบคุณพี่เดยีร์ด้วยค่ะลูก” ปณาลเีตอืน 

ทั้งสองยกมือไหว้ขอบคุณกมลดา ก่อนจะละความสนใจจากทุกสิ่ง 

พากันทาลิปมันบนเรียวปากและขอดูกระจกจากตลับแป้งของกมลดาเพื่อ

ชื่นชมสปีากอ่อนๆ ของตน

ค่อยยังชั่วที่หลานๆ ลืมผู้หญิงชุดสีชมพูไปแล้ว ทว่าลวัศกรไม่ลืม

ง่ายๆ เขาเหล่มองเก้าอี้ว่างข้างกายซึ่งมีเพียงลูกโป่งแกว่งไปมาตามการ

เคลื่อนตวัของรถ หวงัว่าจะไม่มใีครอยู่ตรงนั้น แต่อย่างน้อยในตอนนี้เขาก็

ขอบคุณไหวพรบิของกมลดาที่เอาลปิมนัมากู้วกิฤตไิปได้

ลวัศกรผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอก และเห็นว่ากมลดาก็ถอนหายใจ

แทบจะพร้อมกนั 

พวกเขามาถึงกรุงเฮกอย่างราบรื่นโดยไม่มีใครเห็นอะไรแปลกๆ 
อีก เด็กทั้งสองก็เหมือนจะลืมเหตุการณ์เมื่อครู่ไปแล้ว เอาแต่คุยจ้อให ้

กมลดาฟังว่าช่วงสองอาทิตย์ที่หญิงสาวกลับไปเมืองไทย พวกเธอท�าอะไร

บ้าง 

นิติคุณขับรถไปตามถนนในกรุงเฮกอันสงบเงียบ แม้จะเป็นเวลา

หวัค�่าของวนัหยุดสุดสปัดาห์ การจราจรกบ็างตากว่ากรุงเทพฯ มาก รถตู้

แล่นผ่านย่านธุรกิจอันเต็มไปด้วยตึกสูงทันสมัย ก่อนตัวอาคารจะเตี้ยลง 

เมื่อถึงย่านเมืองเก่า แสงไฟสีทองส่องให้เห็นตึกรามบ้านช่องแบบดัตช ์

อนัเรยีบง่ายแต่งามสง่า ตั้งขนานไปกบัคคูลองซึ่งมเีกอืบทกุท้องถนน อาคาร

ส่วนใหญ่สูงประมาณสี่ห้าชั้น มบี้างที่สูงกว่านั้น แต่กไ็ม่มาก นอกจากเลน
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รถยนต์แล้วกย็งัมรีถราง และที่ขาดไม่ได้คอืทุกแห่งหนมเีลนรถจกัรยาน 

ไม่นานรถตูก้แ็ล่นมาถงึที่พกัของนติคิณุ ซึ่งอยูใ่กล้กบัย่านของสถาน-

เอกอคัรราชทตูประเทศต่างๆ  ข้างตกึที่นติคิณุพกักม็สีถานทตูของประเทศ

หนึ่งในแถบลาตนิอเมรกิาอยู่ด้วย 

นกัการทตูหนุม่เลี้ยวเข้าที่จอดรถของอะพาร์ตเมนต์ เพพ็พนิหลบัไป

แล้ว กมลดาปลกุเดก็น้อย และจงูมอืเธอออกมา พรบิพราวตามลงมาทหีลงั

และรบีไปจบัมอืมารดา มองไปรอบๆ อย่างระแวดระวงั ก่อนถอนหายใจ

โล่งอก

ลวศักรเข้าไปช่วยนติคิณุยกกระเป๋าเดนิทางของตนกบักมลดา ไม่ลมื

เอาลูกโป่งทั้งสองใบที่หลานๆ ให้ลงมาจากรถ   

“เดยีร์ลากกระเป๋าเองค่ะพี่ต้น” หญงิสาวบอกเขา

ชายหนุม่ส่งสมัภาระของเธอและลูกโป่งให้ ส่วนเขารบัผดิชอบกระเป๋า

กบัลกูโป่งอกีใบของตนเอง ทั้งสองเดนิตามหลงันติคิณุกบัปณาลทีี่จงูมอืลกูๆ 

ออกจากโรงรถ เดนิเข้าไปในตวัตกึ 

ตอนนั้นเองที่ลวศักรเหน็ผูห้ญงิฝรั่งตวัสูงโย่งเปิดประตอูาคารออกมา 

เธอซอยผมสั้นกุด เจาะหูหลายรู และเจาะคิ้ว ดวงตาคมกรดีอายไลเนอร์

คมกรบิ เธอสวมเสื้อยดืสเีทาเข้มสกรนีลายวงดนตรรีอ็กยคุ ๘๐ กบักางเกง

ขาสั้นสเีขยีวทหาร และรองเท้าแตะ

บุคลิกโหดๆ ของหญิงสาวช่างขัดกับรอยยิ้มกว้างและท่าทางดีใจ 

ราวกบัเดก็ๆ ยามโผเข้ากอดกมลดา

“มายเดยีร์ ที่รกัของฉนั เธอกลบัมาแล้ว คดิถงึที่สุดเลย!” 

สาวฝรั่งพูดไทยชดัยิ่งกว่าหลานคนเลก็ของลวศักรเสยีอกี ชายหนุ่ม

เดาว่าเธออาจเป็นลูกครึ่ง เพราะดูดีๆ  กม็เีค้าความเป็นเอเชยีอยู่บ้าง 

“มนีา คดิถงึจงัเลย” 

เอาละส ิกมลดากอดรดัอกีฝ่ายแน่นขึ้นไปอกีจนตวัแทบจะสงิกนัได้

อยู่แล้ว!
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“เธอรู้ไหมว่าตอนเธอไม่อยู่ ฉันนอนไม่หลับเลย ค่อยยังชั่วหน่อย 

คนืนี้ฉนัไม่ต้องนอนคนเดยีวแล้ว”

“โอ๋ ไม่เป็นไรนะ ฉนักลบัมาแล้ว” 

“ดใีจที่สุดเลย มายเดยีร์”

สองสาวกอดกนัไปมาราวกบัอยู่ในโลกส่วนตวั จนกระทั่งมนีาหนัมา

เห็นครอบครัวของนิติคุณจึงคลายอ้อมแขน ไหว้และยิ้มเขินๆ ทักทาย 

พวกเขา ไม่มใีครท�าสหีน้าผดิแผกประหนึ่งว่านี่คอืเรื่องปกตทิี่เกดิขึ้นระหว่าง

คนทั้งสอง

...จนกระทั่งมนีาสงัเกตเหน็ลวศักร

ใบหน้ายิ้มแย้มของสาวลูกครึ่งหบุลงทนัควนั เธอหรี่ตามองเขาอย่าง

ไม่ไว้วางใจ

“มนีา นี่พี่ต้นครบั เป็นน้องชายพี่เอง” นติคิุณแนะน�า

“สวสัดคี่ะ” มนีาทกัด้วยเสยีงแขง็ๆ ไม่ยอมไหว้ 

“สวสัดคีรบั” ลวศักรทกัตอบอย่างไม่ถอืสา แม้จะอดสงสยัไม่ได้ว่า

เธอเกลยีดขี้หน้าเขาตั้งแต่พบเจอเลยหรอืไร

“มนีากบัเดยีร์เป็นเพื่อนบ้านของเรา พวกเธออยูช่ั้นสอง เราอยูช่ั้นสาม” 

นติคิุณอธบิาย

“อ๋อ ครบั” ลวศักรยิ้มให้ตามมารยาท

มนีาดจูะไม่ชอบใจ เจ้าหล่อนโอบบ่ากมลดาเข้าไปใกล้ตวัอย่างหวงแหน 

เธอหงึเขาหรอื

ลวัศกรงง หากมีนาจะหึงใครสักคน ก็ควรไปหึงหนุ่มฝรั่งตาสีฟ้าที่

สนามบนิจะดกีว่า ทแีรกเขาคดิว่าหมอนั่นเป็นแฟนของกมลดา แต่เธอบอก

พี่ชายกบัพี่สะใภ้ว่าเขาเป็นแค่เพื่อนร่วมทางซึ่งนั่งตดิกนับนเครื่องบนิ

ลวศักรสงสารผู้ชายคนนั้น ท่าทางเขาอาลยัอาวรณ์กมลดาตอนจาก

กนั หมอนั่นควรจะได้รู้ ผู้หญงิคนนี้คงไม่ได้มดีวงตาไว้มองผู้ชาย 

น่าเสยีดายจรงิๆ
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โชคดทีี่เขาไม่ได้ชอบเธอ และไม่มวีนัจะชอบด้วย เพราะน้องสาวของ

ชยัภคัดิ์ไม่ใช่คนที่เขาควรจะสนใจ

“ฉนัไม่ชอบเขา!”
มนีาประกาศกร้าวทนัททีี่เธอกบักมลดาเข้าไปในห้องพกัของพวกตน 

กมลดายิ้มขบขันพลางถอดรองเท้าเก็บเข้าไปในตู้ และลากกระเป๋า

เดินทางมาวางตรงมุมหนึ่งของอะพาร์ตเมนต์ ซึ่งที่จริงเป็นของบิดามารดา

ของมนีา พวกเขาอาศยัอยูก่นัสามคนพ่อแม่ลกู ทว่าบดิามารดาของเพื่อนรกั

ย้ายไปอยู่เมอืงไทยเป็นส่วนใหญ่ นานๆ จงึกลบัมา

มนีาเป็นเพื่อนร่วมเรยีนปรญิญาโทของกมลดา เจ้าหล่อนซึ่งไม่ชอบ

อยู่คนเดียวและก�าลังหารูมเมตที่เข้ากันได้จึงชวนกมลดามาอยู่ด้วยกัน  

ทีแรกกมลดาปฏิเสธ ค่าเช่าห้องของมีนาค่อนข้างแพงและเธอก็อยู่หอพัก

เล็กๆ ในเมืองซึ่งใกล้มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว แต่ก็เปลี่ยนความคิดในเวลา 

ต่อมาเนื่องจากเพื่อนบ้านไม่น่าไว้วางใจ บ้างก็ขี้เมา บ้างก็ทะเลาะวิวาทกัน 

เธอรู้สึกไม่ปลอดภัย พี่ชายทั้งสองก็เป็นห่วง โดยเฉพาะเวลาเธอกลับจาก

การท�างานเป็นพนกังานพาร์ตไทม์เสริ์ฟอาหารในร้านไทยตอนดกึๆ

จนถึงบัดนี้กมลดาเป็นรูมเมตของมีนามาได้ปีครึ่งแล้ว หญิงสาว

ตดัสนิใจไม่ผดิเพราะได้เพื่อนแท้มาอกีคน

“จรงิๆ นะมายเดยีร์ ฉนัไม่ชอบผู้ชายคนนั้น!” เพื่อนแท้ของกมลดา

ท�าหน้าตูมพลางยื่นลูกโป่งของเดก็ๆ ที่เจ้าตวัช่วยถอืคนืมาให้

“ถ้าเฮยีแบร์ได้ยนิ คงรกัเธอตายเลย” กมลดาแกล้งเย้า 

เธอผูกลูกโป่งไว้กบัราวโลหะของชั้นวางของซึ่งมแีผ่นไม้สนี�้าตาลเข้ม

บางๆ เป็นฐานในแต่ละชั้น มนีาเป็นคนออกแบบและได้รบัรางวลัสมยัเรยีน

ปริญญาตรีปีสุดท้าย เธอดีไซน์ให้โครงเหล็กมีกลไกปรับเปลี่ยนรูปร่างได้

ตามประโยชน์การใช้งาน โดยเป็นได้ทั้งชั้นวางของและโต๊ะ ตอนนี้มนัเตม็ไป

ด้วยกระถางต้นไม้รูปทรงแปลกๆ ฝีมือกมลดาซึ่งเธอทดลองท�า แต่ยัง 
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ไม่ได้เรื่องเท่าไร ทว่ามนีาชอบมาก

“ฉนักอ็ยากให้เฮยีแบร์รกัฉนันะ เฮยีไทเกอร์ด้วย คนไหนกไ็ด้ ท�าไม

นะท�าไม ฉนัอุตส่าห์ทอดถนน...”

“ทอดสะพาน”

“โอ้! ฉันจ�าผิดอีกแล้วหรือ...ทอดสะพาน...ฉันอุตส่าห์ทอดสะพาน

แล้ว ท�าไมเฮยีของเธอถงึไม่รกัฉนั” 

มีนาคร�่าครวญ ภายใต้ท่าทางโหดๆ อย่างนี้ ที่จริงแล้วเจ้าตัวเป็น

หญงิสาวซึ่งโหยหารกัแท้ และช่างฝันยิ่งกว่ากมลดาเสยีอกี

“เฮียแบร์ก็หนีไปมีแฟนแล้ว ชอบเด็กก็ไม่บอก รู ้งี้ฉันไปหาชุด

นกัเรยีนมาใส่ตอนเฮยีมากด็”ี มนีายิ้มกรุ้มกริ่ม

“บ้า” กมลดาหวัเราะ เพื่อนรกัจงึหวัเราะไปด้วย

“ว่าแต่ว่าไอ้พี่ต้นนั่นน่ะ เขาเป็นคนที่เฮียแบร์ชอบโทร. มาด่าให้เธอ 

ฟังบ่อยๆ ใช่ไหม พวกแอลแอลดเีวลลอปเมนต์”

“ความจ�าเธอดนีะเนี่ย”

“อะไรที่เกี่ยวกบัเฮยีแบร์ ฉนัจ�าได้หมดแหละ เขามาเป็นญาตพิี่คุณ

ได้ยงัไง ฉนัไม่เหน็รู้เลย”

“แม่เขากบัแม่พี่คณุเป็นพี่น้องกนั แม่พี่คณุเป็นลกูคนโต แม่พี่ต้นเป็น

ลูกคนสุดท้อง รู้สึกว่าเขาจะมีกันห้าคนพี่น้องเลยนะ อายุเลยห่างกันเยอะ 

พี่คุณกบัพี่ต้นกเ็ลยอายุห่างกนัไปด้วย”

“เธอรู้ดจีงั”

“เฮียแบร์กับเฮียไทเกอร์เคยบอกฉันตั้งแต่ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่นี่ 

เสยีอกี” 

“ฉนัลมืไปว่าเฮยีของเธอสบืประวตัทิกุคนที่มาสนทิกบัเธอ รวมทั้งฉนั

ด้วย โชคดทีี่ฉนัประวตัดิ”ี

“อมื ฉนัมพีี่กเ็หมอืนมพ่ีอ...ไม่ส.ิ..พวกเฮยีเป็นห่วงฉนัยิ่งกว่าป๊าของ

ฉนัเสยีอกี” วงหน้าของกมลดาสลดลง
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“อย่าน้อยใจไปเลย...” มนีาตบหลงัเธอเบาๆ 

กมลดาสบตาเพื่อน มนีาเป็นอกีคนที่รบัรูป้มในใจนี้ของเธอมาตลอด 

สองปีที่หญิงสาวเรียนอยู่ต่างแดน บิดาไม่เคยมาเยี่ยมเลยสักครั้ง...ไม่...

แม้แต่จะโทรศพัท์มา ปู่กเ็หมอืนกนั เวลาเธอโทร. ไปหาพวกเขา ทั้งสองก ็

ไม่เตม็ใจคุยด้วย เอาแต่บ่นว่า หลงัๆ เธอจงึไม่ค่อยอยากโทร. ไป

“เธอยังโชคดีที่มีพี่ชายตั้งสองคน ฉันสิ เคยมี แต่พี่ก็ตาย ฉันยัง

อิจฉาเธอเลย ถ้าพี่ฉันยังอยู่ คงอายุพอๆ กับเฮียแบร์” ใบหน้าของมีนา

หมองหม่นลง

“ฉันขอโทษที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมา” กมลดาเป็นฝ่ายลูบหลังปลอบเพื่อน

บ้าง

“ไม่เป็นไร”

“ฉนัให้เธอยมืเฮยีเป็นพี่กไ็ด้นะ”

“ไม่เอา ฉนัอยากได้เขาเป็นบอยเฟรนด์มากกว่า”

“เอาอกีแล้ว ยายมนีา”

สองเพื่อนรกัหวัเราะให้แก่กนั ก่อนที่สาวลูกครึ่งจะวกเข้าเรื่องเดมิ

“ไอ้พี่ต้นจะอยู่ที่นี่นานไหม”

“คงไม่หรอก ฉันได้ยินว่าเขามาประชุมหรือมาดูงานแค่สองอาทิตย์

เอง เดี๋ยวกก็ลบัแล้ว”

“ดูงานอะไรหรอื”

“ไม่รู้สิ เขาไม่ได้บอก ดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยากให้ฉันรู้ อาจเป็น

ความลบัทางธุรกจิกไ็ด้นะ”

“โอ้ ถ้าอย่างนั้นเธอต้องรบีบอกเฮยีของเธอแล้วละ”

“เอาไว้ก่อนดกีว่า ฉนัไม่อยากให้พวกเขาบนิมาถงึนี่”

“อา...จรงิด้วย ยิ่งถ้าเฮยีแบร์รู้ พรุ่งนี้คงบนิตามมาเลย แต่เธอจะท�า

ยังไง เธออาจจะต้องเจอไอ้พี่ต้นบ่อยๆ เลยนะ เธอต้องไปสอนเปียโนให้

เดก็ๆ นี่นา”
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“กแ็ค่อาทติย์ละวนัเอง ตอนฉนัไป เขาอาจจะยงัไม่กลบับ้านกไ็ด้”

“แต่เด็กๆ ติดเธอมากนะ ดีไม่ดีจะมาชวนเธอไปเล่นที่บ้านเหมือน

อย่างเคย แล้วเธอกเ็ลยต้องเจอไอ้พี่ต้น”

“ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็แค่อยู่กับเด็กๆ ไม่ไปยุ่งกับเขา พี่ต้นเองก็คง 

ไม่อยากยุ่งกบัฉนัหรอก ฉนัเป็นน้องเฮยีแบร์นะ เขาไม่ถกูกบัเฮยี เขากต้็อง

ไม่ชอบหน้าฉันเหมือนกัน เราจะต่างคนต่างอยู่จนเขากลับเมืองไทยไปเลย 

เธอไม่ต้องห่วง”

“ด ีแค่เหน็หน้าเขา ฉนักห็มั่นไส้จะแย่ คนอะไรหน้ากวนตี๊นกวนตนี 

สมแล้วที่เฮยีแบร์ไม่ชอบ ศตัรขูองเฮยีแบร์กค็อืศตัรูของฉนั แล้วกเ็ป็นศตัรู

ของเธอด้วย!”

กมลดาพยักหน้า ไม่รู้เลยว่ามีร่างในชุดสีชมพูกอดอกมองอยู่ด้วย

ความหนกัใจ


