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ค�ำน�ำนักเขียน

มัลลิกานะคะ รักกายสิทธิ์ เป็นนิยายเรื่องล่าสุดของมัลลิกาค่ะ  
หลังออกจากเมืองบาดาล ลิก้าก็ไปวิ่งเล่นที่ดาวดึงส์ ตอนแรกว่าจะอยู่ไม่

นาน แต่เขยีนไปเขยีนมา เกดิตดิใจเทพบตุรบนนั้น จงึใช้เวลาอยูท่ี่ดาวดงึส์

ไปหนึ่งปี เจด็เดอืน สบิแปดวนั พร้อมกบัความยาวห้าสบิบท ท�าลายสถติิ

นยิายทุกเรื่องที่เคยเขยีนมาเลยค่ะ

รกักายสทิธิ์มแีรงบนัดาลใจมาจากน้องเจมส์ จริายุค่ะ ตอนนั้นลกิ้า

ตดิละครเรื่องหนึ่งด้าวฟ้าเดยีวมาก น้องเจมส์น่ารกั ลกิ้าอยากเขยีนนยิาย

ให้น้องเจมส์เป็นพระเอกสกัเรื่อง ตอนแรกกน็กึไม่ออกเหมอืนกนัว่าจะเขยีน

อะไร แต่พอได้เหน็น้องเจมส์ในชุดสูทสขีาว ลกิ้ากค็ดิออกทนัท ีหล่อปาน

เทพบตุรแบบนี้ จะเป็นอะไรได้นอกจาก ‘เทวดา’ พอไดแ้ก่นเรื่องแลว้ สว่น

อื่นๆ กต็ามมาเหมอืนน�้าป่าไหลหลาก

ลกิ้าค่อนข้างคุ้นเคยกบั ‘พญานาค’ และ ‘พญาครุฑ’ แต่กบัเทวดา

ไม่ค่อยรู้จักเท่าไร พอคิดจะเขียนนิยายที่พระเอกเป็นเทวดา ลิก้าจึงต้อง

ศกึษาเรื่องดาวดงึส์อย่างจรงิจงั รวมทั้งเรื่องกามเทพด้วย เพราะลกิ้าตั้งใจ



ให้ ‘จิรายุเทพบุตร’ เป็นกามเทพฝึกหัด ก�าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 

แห่งดาวดงึส์ โดยดาวดงึส์ในมุมมองของลกิ้าจะเป็นสวรรค์แบบ ๔.๐ คอื

ทนัสมยัไม่ต่างจากโลกมนุษย์ในปัจจุบนัเท่าไร

สว่นนางเอกของเรื่อง ‘มนต์มนีา’ เป็นผูห้ญงิห้าว ชอบความเรว็และ

เครื่องยนต์ ไม่ศรัทธาในความรัก เพราะมีปมเรื่องพ่อ แล้ววันหนึ่งก็มี 

เทพบุตรมาหาถึงบ้าน บอกว่าตัวเองเป็นกามเทพ จะมาหาคู่ครองดีๆ ให้

หล่อน หญงิสาวปฏเิสธเท่าไรเขากไ็ม่ยอมฟัง ดื้อดงึจะจบัคู่ให้หล่อนท่าเดยีว 

เรื่องราววุ่นๆ ของเทวดากบัมนุษย์จงึเกดิขึ้น

รักกายสิทธิ์เป็นนิยายที่ค่อนข้างยาว ลิก้าใช้เวลาอยู่กับนิยายเรื่องนี้

เกอืบสองปี ซึ่งเป็นสองปีที่มคีวามสขุมาก แม้จะปวดหวัเป็นบางครั้ง เพราะ

นิยายค่อนข้างยาว ตัวละครเยอะ กลัวว่าถ้าเขียนไม่สนุก จะเอาคนอ่าน 

ไม่อยู่ แต่ท่ามกลางความกังวลต่างๆ นานา ลิก้าก็เขียนนิยายเรื่องนี้จบ 

จนได้ และค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเพื่อนๆ ได้อ่านแล้ว จะหลงรกัจริายเุทพบตุร 

รณกรเทพบุตร และธภีพยมทูตเหมอืนลกิ้าค่ะ

โอกาสนี้ ลิก้าขออนุญาตท้าวสักกเทวราช น�าเรื่องราวในสวรรค์ชั้น

ดาวดึงส์มาดัดแปลงเป็นนิยาย โดยทุกครั้งที่กล่าวถึง ลิก้าท�าด้วยความ

เคารพและยกย่องเสมอ ขอบคณุพมิพ์ค�าส�านกัพมิพ์และทมีงานทุกคนที่ช่วย

ให้นิยายเรื่องนี้ได้มาโลดแล่นในบรรณพิภพ และขอบคุณเพื่อนนักอ่านที่

คอยตดิตามผลงาน ขอให้รกัและตดิตามกนัตลอดไปนะคะ

มัลลิกาแปลว่าดอกมะลิ มะลิเป็นชื่อของแม่ หากมีความดีอันใดที่

เกดิจากนยิายเรื่องนี้ มลัลกิาขอมอบให้แก่แม่ ผู้หญงิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชวีติ

ของมลัลกิา

 รกันะ...มลัลกิา

 ซนิเดอเรลล่าเมอืงขนุแผน





“หนงัสอืและการอ่านคอืขุมพลงัแห่งความคดิสร้างสรรค์”



กลางดึกบนถนนหลวงย่านชานเมือง รถมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งนับ
ร้อยคันมาชุมนุมกันอย่างคึกคัก เพื่อรอดูการแข่งขันนัดส�าคัญระหว่าง 

ขาใหญ่เจ้าของพื้นที่กบันกัแข่งหน้าใหม่ต่างถิ่นที่อาจหาญมาท้าพนนัด้วยเงนิ

เดมิพนัสูงลบิ เสยีงพูดคุยประชนัขนัต่อดงัไปทั่ว ต่างพากนัวพิากษ์วจิารณ์

ว่าใครจะเป็นฝ่ายก�าชัยชนะ ซึ่งกองเชียร์ส่วนใหญ่เทใจให้นักแข่งเจ้าถิ่น 

ด้วยมภีาษดีกีว่าหลายเท่าตวั

รถมอเตอร์ไซค์แบบเอนดูโรสีแดงสลับขาวแล่นมาด้วยความเร็วสูง 

ก่อนผู้เป็นเจ้าของจะแตะเบรกพารถคู่ใจเข้าจอดข้างทาง ท่อนขายาวเรียว

แขง็แรงในกางเกงยนีรดัรปูสนี�้าเงนิเข้มก้าวลงยนัพื้น ดวงตาคมใต้หน้ากาก

หมวกกันน็อกกวาดมองไปรอบๆ มือยกขึ้นถอดหมวกกันน็อกออกจาก

ศีรษะ แล้วสะบัดผมเปียยาวไปด้านหลังด้วยท่าทางสบายๆ โดยไม่สนใจ

สายตาของคนรอบข้างที่จ้องมองมาด้วยความสนใจ

มีนาก้าวลงจากรถมอเตอร์ไซค์ของตน หยิบโทรศัพท์มือถือมากด

โทร. ออก คิ้วคมได้รูปสวยเหนือดวงตาสีด�าราวกับนิลขมวดมุ่นเมื่อพบว่า

บทน�ำ
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ปลายสายไม่ตอบรับการติดต่อของหล่อน หญิงสาวเก็บโทรศัพท์มือถือใส่

กระเป๋ากางเกง ริมฝีปากอิ่มสีกุหลาบเม้มแน่นอย่างหงุดหงิด เมื่อสิบนาที

ก่อนกล้าส่งข้อความมาบอกว่าถึงแล้ว แต่พอหล่อนโทร. ไปหา เขากลับ 

ไม่ยอมรบัสาย ไม่รู้ว่ามวัไปจบีสาวอยู่ที่ไหน

“เหลวไหลจรงิๆ เชยีว” หญงิสาวกวาดตามองไปตามกลุ่มคน การ

แข่งรถคูแ่รกเริ่มขึ้นแล้ว แต่หล่อนยงัไม่รูเ้ลยว่าคูแ่ข่งของตนเป็นใคร เพราะ

ให้หนุ่มรุ่นน้องจดัการแทนทั้งหมด

“ใครกนั” มนีาหยดุสายตาที่ชายหนุม่คนหนึ่ง เขาสวมสทูสขีาวยนือยู่

บนเกาะกลางถนนตรงข้ามหล่อน ไฟทางส่องกระทบชุดที่เขาสวมเป็น

ประกายเรืองรอง ดูโดดเด่นสะดุดตาและแตกต่างจากคนอื่น เขามองตรง

มาที่หล่อน หญงิสาวมองตอบด้วยความสนใจ แล้วจู่ๆ เขากเ็ดนิข้ามถนน

มาหา ตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์สองคันที่ก�าลังขับเคี่ยวกันมาเพื่อแย่งกันเข้า

เส้นชยั

“คุณ!”

หล่อนกระโจนเข้าไปหาด้วยสัญชาตญาณ ชายหนุ่มจ้องมองอย่าง

ตกใจ ก่อนถกูหล่อนโถมเข้าใส่จนล้มกลิ้งไปด้วยกนั หลบพ้นล้อรถไปอย่าง

ฉวิเฉยีด

มนีาร้องครางอย่างเจบ็ปวดเมื่อศรีษะกระแทกพื้นถนนเตม็แรง เจบ็

จนเห็นดาวระยิบระยับ หล่อนลืมตามองชายที่ตนช่วยไว้ ก่อนอ้าปากค้าง

อย่างตกตะลงึเมื่อพบว่าเขาหล่อมาก หล่อเหมอืนไม่ใช่คน

“เจ้าเหน็เรา?” เขาถามเสยีงแผ่ว สหีน้าประหลาดใจ

หญิงสาวจ้องมองตาค้าง คนเราหล่อได้ขนาดนี้เลยหรือ ดวงตา

คมกรบิสนี�้าตาล คิ้วหนาได้รปูสวย จมกูโด่ง รมิฝีปากหยกัลกึ ผวิขาวลออ

ตา หล่อที่สุดเท่าที่หล่อนเคยเหน็มา

“เจ้าเห็นเราได้ยังไง” เขาถามย�้าอีกครั้ง เสียงทุ้มน่าฟัง แต่ส�านวน

แปลกหู
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“ฉนั...”

หล่อนพูดได้เพียงเท่านั้นความมืดก็เข้าครอบง�า สิ้นสติไปพร้อมกับ

เสยีงกรดีร้องของคนที่เหน็เหตุการณ์



๑

สวรรค์ชั้นดาวดงึส์
ยามเช้าตรู ่ในวันที่ท้องฟ้าสดใส มหาวิทยาลัยแห่งดาวดึงส์ตั้ง

ตระหง่านอยูท่่ามกลางสวนพฤกษชาตร่ิมรื่น แสงสว่างอนัเกดิจากบุญบารมี

บนสวรรค์ชั้นดาวดงึส์อาบตวัอาคารสขีาวทรงโคโลเนยีลเป็นประกายเรื่อเรอืง 

มหาวทิยาลยัแห่งนี้เป็นสถานที่ประสทิธิ์ประสาทสรรพวชิาให้แก่เทพบตุรและ

เทพธดิาอายุเยาว์ โดยมสีาขาวชิาให้เลอืกศกึษาไม่จ�ากดั ขึ้นอยูก่บัว่าต้องการ

จบออกไปท�างานด้านใด

สายลมเย็นพัดกลิ่นบุปผชาติลอยเข้าไปในห้องเรียนบนชั้นสาม 

ปีกตะวนัตกซึ่งวนันี้คกึคกัเป็นพเิศษ ด้วยเป็นวนัที่นกัศกึษาชั้นปีที่สี่ ภาค

วิชากามเทพศึกษา มารวมตัวกันเพื่อสุ่มเลือกมนุษย์ที่ตนต้องลงไปดูแล

จดัการชวีติรกั นกัศกึษาที่จบัคูใ่ห้มนษุย์ที่ตนดแูลส�าเรจ็จะส�าเรจ็การศกึษา 

ได้บรรจุเป็นพนกังานในกรมกามเทพ ต�าแหน่งกามเทพปฏบิตักิาร

จิรายุเทพบุตรมองออกไปนอกหน้าต่าง ใบหน้าหล่อเหลาสงบนิ่ง 

ดวงตาคมกรบิสนี�้าตาลเข้มทอดมองหมู่ไม้เขยีวขจ ี มนุษย์คดิว่าสวรรค์ชั้น
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ดาวดงึส์เป็นแดนสุขาวด ีมแีต่ความสุขส�าราญ ปราศจากความชั่วร้าย ทว่า

ที่จรงิแลว้ชาวสวรรค์ชั้นนี้ยงัมกีเิลส รกั โลภ โกรธ หลง ไมต่่างจากมนษุย์ 

เพียงแต่มีอ�านาจทิพย์จากบารมีที่สั่งสมมา จึงไม่หิว ไม่เจ็บป่วย และไม่ 

แก่เฒ่า

เทพบตุรหนุม่เอนหลงัพงิพนกัเก้าอี้ สดูกลิ่นหอมของมวลดอกไม้เข้า

ปอด เขาเป็นเทวดาที่เพิ่งถอืก�าเนดิได้ไม่นาน ไม่เคยลงไปโลกมนุษย์สกัครั้ง 

จึงอดกังวลไม่ได้ว่ามนุษย์ที่ตนต้องดูแลจะเป็นอย่างไร จะเป็นผู้หญิงหรือ

ผู้ชาย จะรูปงามหรอือปัลกัษณ์ จะมจีติใจดงีามหรอืต�่าช้า

“จริายุ”

เสยีงคุ้นหูร้องเรยีก เจ้าของชื่อหนัไปมองแล้วยิ้มให้อกีฝ่าย

“รณกร”

“นอกหน้าต่างมอีะไรน่าสนใจเหรอ เหน็จ้องมองอยูเ่ป็นนานสองนาน” 

ผู้เป็นเพื่อนถามพลางนั่งลงข้างๆ เขา

“ไม่มอีะไรหรอก แค่มองไปเรื่อยๆ เท่านั้น” เทพบุตรหนุ่มยิ้มกลบ-

เกลื่อน ไม่เล่าสิ่งที่คิดให้เพื่อนสนิทฟัง เพราะไม่อยากให้อีกฝ่ายคิดว่าเขา 

ขี้กงัวล

“อากาศดีเนอะ” รณกรมองไปนอกหน้าต่าง แล้วหันมายิ้มอย่าง

อารมณ์ด ี“อากาศดแีบบนี้ต้องมเีรื่องดเีกดิขึ้นแน่ ท่านเหน็ด้วยไหม”

จริายพุยกัหน้ารบั ผูเ้ป็นเพื่อนเป็นคนร่าเรงิ ไม่เคยโมโหฉนุเฉยีวโดย

ไม่มเีหตผุล ยกเว้นเวลาที่พบกบัยศธรเทพบตุร คูแ่ข่งที่ไม่กนิเส้นกนัเท่านั้น

“สวสัดที่านจริายุ ท่านรณกร” 

เสยีงของคนที่เขาเพิ่งนกึถงึดงัขึ้น เทพบตุรหนุ่มสบตาเพื่อนสนทิแล้ว

หนัไปทกัทายผู้มาเยอืน

“สวสัดที่านยศธร”

“คุยอะไรกนัอยู่เหรอ ท่าทางน่าสนุก”

“ไม่มีอะไรหรอก ท่านกลับไปนั่งที่เถอะ อาจารย์ชัยภัทรมาแล้ว”  
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รณกรตดับทแล้วพยกัพเยดิไปที่หน้าห้องเรยีน 

คนถูกไล่กลายๆ หน้าตึง เดินหลังแข็งไปนั่งหน้าชั้น พร้อมกับที่

อาจารย์ที่ปรกึษาเดนิเข้ามาในห้องเรยีน

“ยศธรมาคุยด้วยดีๆ ท่านไม่น่าพูดกับเขาแบบนั้นเลย” เขากระซิบ

ต่อว่าผู้เป็นเพื่อน

“คนแบบนั้นไม่มีทางมาดีหรอก เขาอิจฉาท่านจะตายไป มีเมตตาก็

ต้องเลอืกคนด้วย ไม่งั้นท่านจะเสยีใจภายหลงั”

จริายลุอบถอนใจ ผูเ้ป็นเพื่อนพดูไม่ผดินกั ยศธรมุ่งมั่นจะเป็นที่หนึ่ง

ในรุ่น แต่มีเขากับรณกรซึ่งมีผลการเรียนดีมาโดยตลอดเป็นก้างชิ้นใหญ่ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างพวกเขาจงึไม่ค่อยดนีกั แต่ถ้าไม่รู้จกัปล่อยวางเสยีบ้าง 

เมื่อไรความขดัแย้งจะยุติ

“มากนัครบแล้วใช่ไหม จะได้เริ่มกนัเลย” ท้าวชยัภทัรพดูขึ้น เขาเป็น

เทวดาอาวุโสที่เสวยสุขอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาหลายร้อยปี รูปร่างสูง

ใหญ่ ท่าทางเคร่งขรึม ทว่าใจดีมาก อาจารย์หนุ่มมองไปรอบห้อง นับ

จ�านวนนกัศกึษาในใจแล้วพูดต่อเสยีงดงั

“อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้ว การศึกษาภาคสนามเป็นวิชาสุดท้ายที่

พวกเจ้าต้องเรยีน คนที่สอบผ่านวชิานี้จะส�าเรจ็การศกึษา และไดบ้รรจเุป็น

พนกังานของกรมกามเทพ เราจะเรยีกพวกเจ้าออกมาทลีะคน เพื่อสุม่เลอืก

มนุษย์จากระบบสารสนเทศของกรมกามเทพ พวกเจ้าต้องท�าหน้าที่เป็น

กามเทพฝึกหัด มีหน้าที่จับคู่ให้มนุษย์ที่ตนสุ่มได้ ช่วยเหลือให้พวกเขาได้

พบรกัแท้และมชีวีติรกัที่มคีวามสุขสมหวงั”

จริายสุดูหายใจระงบัความตื่นเต้น เขาเรยีนรูศ้าสตร์การจบัคูม่าแลว้

สามปี ท่องจ�าเทคนคิการท�าให้คนรกักนัจนขึ้นใจ แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขา

จะได้จบัคู่ให้มนุษย์ด้วยตนเอง

“ทกุคนมสีทิธิ์แค่คนละครั้ง ไม่สามารถเปลี่ยนมนุษย์ที่ตนสุม่ได้ แต่

ก่อนที่พวกเจ้าจะออกมา เราจะเป็นคนสุ่มเลอืกสถานที่และช่วงเวลาในโลก
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มนุษย์ที่พวกเจ้าต้องลงไปเอง มาเริ่มกนัเลยดกีว่า”

ท้าวชยัภทัรหนัไปมองกระดานไวต์บอร์ดหน้าห้องเรยีน ดดีนิ้วเบาๆ 

กระดานสีขาวก็เปลี่ยนเป็นจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ ดีดนิ้วอีกครั้งก็ปรากฏ

ตวัอกัษรสทีองเป็นชื่อยคุสมยัต่างๆ ของโลกมนษุย์เรยีงเตม็หน้าจอ ตวัอกัษร

ทั้งหมดหมุนวนเป็นวงกลม ก่อนรวมตัวกันเป็นค�าว่า ‘กรุงเทพมหานคร 

รตันโกสนิทรศก ๒๓๙’

“พุทธศกัราช ๒๕๖๓”

จิรายุหันไปมองหน้าเพื่อนสนิทเมื่ออีกฝ่ายพูดขึ้นด้วยเสียงค่อนข้าง

ดัง รณกรแอบหวังว่าจะได้ลงไปโลกมนุษย์ในยุคสุโขทัยหรืออยุธยา หรือ

อย่างน้อยช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ยังดี ซึ่งเป็นยุคที่มนุษย์ยังมีความ 

ซบัซ้อนทางความคดิและการกระท�าไม่มากนกั การจบัคูใ่ห้มนุษย์ในยคุเหล่านี้

จงึง่ายกว่าการจบัคูใ่ห้มนษุย์ในพทุธศกัราช ๒๕๖๓ ที่ศลีธรรมเสื่อมถอยลง 

เมื่อผลการสุ่มออกมาเช่นนี้จงึถอืว่าโชคไม่เข้าข้างพวกเขาเลย

“เมื่อรู้แล้วว่าจะไปยุคไหน เรามาเริ่มที่คนแรกกนัเลย ยศธร”

ท้าวชยัภทัรหนัไปมองเจ้าของชื่อ ยศธรเดนิออกไปหน้าชั้นเรยีนแลว้

ยื่นมือไปสัมผัสจอมอนิเตอร์ ระบบสารสนเทศของกรมกามเทพท�างานอีก

ครั้ง ก่อนปรากฏภาพชายหญงิคู่หนึ่งบนจอ ฝ่ายหญงิอายุมากกว่าฝ่ายชาย

สบิห้าปี เป็นรกัต่างวยัที่อายุค่อนข้างห่างกนัพอสมควร เทพบุตรหนุ่มกลบั

ไปนั่งที่ของตน อาจารย์ที่ปรกึษาเรยีกนกัศกึษาคนต่อไปออกมา

“พงษกร”

เวลาเคลื่อนผ่านไปพกัใหญ่ จริายุเริ่มขยบัตวัอย่างอดึอดั เพื่อนร่วม

ชั้นเรยีนทั้งสบิหกคนของเขาทยอยออกไปสุ่มเลอืกมนุษย์ที่ตนต้องดแูลเกอืบ

หมดแล้ว ทกุคนได้บททดสอบที่ยากง่ายไม่ต่างกนั โดยมฐีานะ ชาตติระกลู 

นสิยัใจคอ อายุ และเพศสภาพเป็นอุปสรรค

“รณกร”

ผู ้เป็นเพื่อนลุกเดินไปหน้าชั้นเรียน ยื่นมือไปแตะจอมอนิเตอร์ 
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จอภาพปรากฏภาพหญิงชายมากมายวิ่งสลับกันไปมา สุดท้ายเหลือภาพ

ผู้ชายสองคน เพื่อนของเขาสุ่มได้คู่รักเพศเดียวกันซึ่งเป็นบททดสอบที่ไม่

ง่ายเลย

“คนสุดท้าย จริายุ”

เวลาของเขามาถงึแล้ว เทพบตุรหนุม่เดนิออกไปหน้าชั้น สวนทางกบั

ผู้เป็นเพื่อนที่ส่งยิ้มให้ก�าลงัใจก่อนเดนิกลบัไปนั่งที่ของตน

จิรายุเดินไปหยุดยืนหน้าชั้นเรียน แล้วยื่นมือไปแตะจอมอนิเตอร์ 

จอภาพปรากฏภาพชายหญงิมากมายไม่ต่างจากของเพื่อนคนอื่น ภาพเหลา่

นั้นหมุนวนสลบักนัไปมา เขากลั้นใจรอคอยอย่างตื่นเต้น จอมอนเิตอร์ดบั

วูบลง แล้วปรากฏภาพหญงิสาวคนหนึ่งเพยีงภาพเดยีว

เทพบุตรหนุ่มจ้องมองด้วยความสนใจ หญิงสาวในรูปภาพเพิ่งไถล

ตวัออกมาจากใต้ท้องรถ ใบหน้าเปื้อนน�้ามนัเครื่องมอมแมม ผมด�าถกัเปีย

ยาวถงึกลางหลงั ดวงตาคมแวววาวราวกบันลิ รอยยิ้มสดใสท�าให้หวัใจของ

เขาเต้นแรงอย่างไม่รู้ตวั

“ท�าไมมคีนเดยีวครบั” เขาหนัไปถามอาจารย์ที่ปรกึษา

ท้าวชยัภทัรเรยีกแทบ็เลต็สวรรค์ของตนออกมา ก้มหน้าเขี่ยหน้าจอ

ไปมาอยู่ครู่หนึ่งจงึเงยหน้าขึ้นมาตอบค�าถามเขา

“ผู้หญงิคนนี้ไม่มเีนื้อคู่”

“ไม่มีเนื้อคู่” เทพบุตรหนุ่มเอ่ยอย่างประหลาดใจ เนื้อคู่ของมนุษย ์

ถกูก�าหนดด้วยกศุลกรรมที่กระท�าร่วมกนัในอดตีชาต ิมนษุย์คนหนึ่งอาจมี

เนื้อคู่ได้หลายคน แต่หญงิสาวคนนี้กลบัไม่มเีนื้อคู่

“ใช่” อาจารย์ที่ปรกึษาพยกัหน้า “โปรแกรมอุม้สมบอกแบบนั้น กรณี

แบบนี้ค่อนข้างหายาก เรากเ็พิ่งเคยเหน็นี่แหละ”

“แล้วท�าไมเธอถงึไม่มเีนื้อคู่ครบั”

“โปรแกรมอุม้สมไม่ได้บอกไว้ แต่เราคดิว่าเป็นไปได้สองกรณ ีกรณี

แรก หญงิคนนี้อาจไม่เคยท�ากศุลร่วมกบัใครไว้ และกรณทีี่สอง เนื้อคูข่อง
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หล่อนอาจจะอยู่กนัคนละภพภูมกิไ็ด้”

จิรายุขมวดคิ้ว บททดสอบที่เขาได้รับยากกว่าของเพื่อนๆ เพราะ

มนุษย์ที่เพื่อนสุ่มได้มเีนื้อคู่มาให้ด้วย พวกเขาแค่พยายามท�าให้ทั้งสองคน

รกักนั แต่หญงิสาวที่เขาเลอืกได้กลบัไม่มเีนื้อคู ่แล้วเขาจะจบัคู่ให้หล่อนได้

อย่างไร

“สงสยัรุ่นเราจะมคีนเรยีนไม่จบ” 

ยศธรพดูขึ้นลอยๆ ทว่าค่อนข้างเสยีงดงั เขาหนัไปมองเพื่อนร่วมชั้น 

แต่ยงัไม่ทนัได้พูดอะไร รณกรกพ็ูดขึ้นก่อน

“ถ้าผู้หญงิคนนี้ไม่มเีนื้อคู่ จริายุกเ็สยีเปรยีบคนอื่นสคิรบั ให้เขาสุ่ม

ใหม่ได้ไหมครบั”

“ไม่ได้หรอก” อาจารย์ที่ปรกึษาส่ายหน้า “ทกุคนมสีทิธิ์เลอืกแค่คนละ

หนึ่งครั้ง จริายเุลอืกได้หญงิสาวคนนี้ แสดงว่าสวรรค์ก�าหนดมาแบบนั้น เขา

ต้องท�าหน้าที่ของตนให้ส�าเรจ็”

“ผมจะจบัคู่ให้คนที่ไม่มเีนื้อคู่ได้ยงัไงครบั”

“ได้ส ิเราว่าดเีสยีอกีที่หล่อนไม่มเีนื้อคู่”

“ดยีงัไงครบั” เขาถามอย่างไม่เข้าใจ

“เวลาที่กามเทพจะจับคู่ให้มนุษย์ จะดูข้อมูลจากโปรแกรมอุ้มสมที่

กรมกามเทพพฒันาขึ้น ซึ่งโปรแกรมนี้จะวเิคราะห์ว่าใครเคยท�ากศุลร่วมกนั

มาในอดตีชาต ิรวมทั้งพจิารณาถงึบญุกรรมที่กระท�าในชาตนิี้ จากนั้นจงึคดั

เลือกมนุษย์สองคนที่มีวาสนาต่อกันมากที่สุดขึ้นมา ดังนั้นการที่หญิงสาว

ไม่มเีนื้อคู ่เจ้ากส็ามารถจบัคูห่ล่อนกบัใครกไ็ด้ หากหล่อนรกัใครสกัคนจาก

ใจจรงิ งานของเจ้ากถ็อืว่าส�าเรจ็แล้ว”

“อาจารย์ครบั” ยศธรยกมอืขึ้น “จริายสุามารถเลอืกใครกไ็ด้ให้มนษุย์

ของตน แต่พวกเราต้องจับคู่ตามที่โปรแกรมเลือกมาเท่านั้น แบบนี้ก็ไม่

ยุตธิรรมสคิรบั”

“ถ้าคิดว่าไม่ยุติธรรม ท่านก็เปลี่ยนกับจิรายุสิ” รณกรพูดแทรก 
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เสยีงดงั

คนถูกแทรกหนัไปมองแล้วท�าปากเบ้อย่างเย้ยหยนั

“เราไม่เปลี่ยน เราไม่ใช่พวกชอบเล่นนอกกตกิาเหมอืนใครบางคน”

“ท่านว่าใครเล่นนอกกตกิา” รณกรถามเสยีงเข้ม

“ไม่ต้องเถียงกัน” ท้าวชัยภัทรตัดบทแล้วหันไปพูดกับทุกคน 

“โปรแกรมอุม้สมเป็นเครื่องมอืที่ช่วยให้เราท�างานได้ง่ายขึ้น แต่เจตจ�านงยงั

เป็นของมนุษย์ พวกเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกรักใครก็ได้โดยที่กามเทพอย่างเรา

ไม่สามารถขดัขวาง ดงันั้นทกุคนสามารถเปลี่ยนคูใ่ห้มนุษย์ที่ตนดูแลได้ จงึ

ไม่ต้องเถยีงกนัให้มากความ

“เข้าใจแล้วใช่ไหมจริายุ” อาจารย์ที่ปรกึษาหนัมาถามเขา

“ครบัอาจารย์”

จิรายุเดินกลับไปนั่งที่ของตน เรียกแท็บเล็ตสวรรค์ออกมา ข้อมูล

ของมนุษย์ที่เขาต้องดูแลมารออยู่ที่หน้าจอแล้ว พอเขาแตะปลายนิ้วที่

โฟลเดอร์ของหญิงสาว ข้อมูลและรูปถ่ายในอิริยาบถต่างๆ ของหล่อนก็

ปรากฏขึ้นมา เขาจ้องมองรูปภาพของหล่อนแล้วพมึพ�ากบัตวัเอง

“มนต์มนีา ศุภการ”

โลกมนุษย์
อู่มนัสยานยนต์ตั้งอยู่ในซอยลึกย่านชานเมือง บนเนื้อที่ขนาดสอง

ร้อยตารางวา ด้านหน้าตดิถนนซอย ด้านหลงัตดิที่ดนิรกร้าง ภายในอู่แบ่ง

ออกเป็นสามส่วน ประกอบด้วยโถงด้านหน้าส�าหรบัจอดรถที่ก�าลงัซ่อม ขวา

มือเป็นออฟฟิศขนาดสิบหกตารางเมตร ผนังทั้งสี่ด้านกรุด้วยกระจกใส 

ปิดทบัด้วยผ้าม่าน ใช้เป็นห้องรบัรองลูกค้าและจดัเกบ็เอกสาร ซ้ายมอืเป็น

ห้องพ่นสแีละอบสรีถยนต์ ด้านในสุดเป็นเรอืนแถวขนาดสามห้อง ซึ่งเป็น

ที่พกัของกล้าและสมหมาย นายช่างประจ�าอู่

ใต้ท้องรถเก๋งสีขาวที่จอดอยู่ชิดก�าแพง หญิงสาวที่จิรายุเทพบุตร
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ค�านึงถึงก�าลังตรวจเช็กช่วงล่างรถยนต์ เพื่อหาสาเหตุที่ท�าให้มันสั่นเป็น 

เจ้าเข้าเวลาเจ้าของเร่งความเร็วแตะร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง มีนาท�างานไป

ฟังเพลงจากโทรศพัท์มอืถอืไป มคีวามสขุกบังานของตน แม้คนทั่วไปจะคดิ

ว่างานซ่อมรถยนต์ไม่เหมาะกบัผู้หญงิ เพราะเป็นงานที่ค่อนข้างหนกั แถม

ยังต้องทนกับความเปรอะเปื้อน แต่ส�าหรับหล่อน การได้เห็นรอยยิ้มของ

ลกูค้าเมื่อพบว่ารถยนต์ของตนกลบัมาใช้งานได้ดดีงัเดมิคอืความภมูใิจที่สดุ

ในชวีติ

“เจ้มนีา! อยู่ที่ไหน ตอบด้วย”

เสียงตะโกนโหวกเหวกของกล้าดังขึ้น หญิงสาวเจ้าของชื่อขมวดคิ้ว 

ดนัตวัออกมาจากใต้ท้องรถ แล้วร้องบอกหนุ่มรุ่นน้องเสยีงดงั

“ฉนัอยู่นี่”

“มาหลบอยู่นี่เอง หาอยู่ตั้งนาน” กล้ารบีเดนิมาหา 

หญิงสาวลุกขึ้นยืน เช็ดมือกับผ้าที่ห้อยอยู่บนเสาแล้วมองอีกฝ่าย

อย่างกล่าวหา

“หาท�าไม นายไปก่อเรื่องอะไรอกีเหรอ”

“เปล๊า” เขาปฏเิสธเสยีงสูง “เดี๋ยวนี้ผมเป็นคนดแีล้ว ไม่เชื่อถามลุง

หมายดูกไ็ด้”

“แล้วมเีรื่องอะไร”

มนีาถามอย่างอ่อนใจ กล้าเป็นหลานชายของสมหมาย ทั้งสองท�างาน

กบัตาของหล่อนซึ่งเป็นเจ้าของอูม่นสัยานยนต์ตั้งแต่หล่อนยงัเดก็ พอตาเสยี

หล่อนก็มาดูแลอู่แทนโดยมีสองลุงหลานเป็นก�าลังส�าคัญ ทั้งสองพักอยู่ใน 

อู่รถ ส่วนหล่อนพกัอยู่ที่บ้านของแม่แถวนนทบุรี

“พ่อของเจ้มาหา นั่งรออยู่ในรถ” กล้าชี้ไปนอกอู่รถ

“ช่วยไปบอกเขาทวี่าฉนัไม่อยู่ ออกไปไหนตั้งแต่เมื่อไหร่กไ็ม่รู้”

“ไม่ได้” หนุ่มรุ่นน้องส่ายหน้าดกิ “ผมบอกไปแล้วว่าเจ้อยู่ข้างใน”

“งั้นกไ็ปบอกว่าเพิ่งออกไปกไ็ด้”
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“อย่าท�าแบบนั้นเลยหนูมนีา” สมหมายเดนิมาหาหล่อน “ยงัไงท่านก็

เป็นพ่อ ท่านมาหาคงมธีุระ ออกไปพบท่านเถอะ ท�าให้พ่อแม่เป็นทุกข์มนั

บาปมากนะ”

มนีาจ�าใจพยกัหน้าแล้วเดนิออกไปนอกอู่รถ หล่อนพบรถของพ่อจอด

อยู่รมิก�าแพง จงึเปิดประตูหลงัเข้าไปนั่งแล้วยกมอืไหว้ผู้เป็นพ่อ

“เป็นยงัไงบ้าง ลูกดูผอมลงนะ”

“หนูสบายดีค่ะ” หญิงสาวมองหน้าพ่อ พ่อของหล่อนเป็นชายวัย 

ห้าสิบปีเศษที่ดูดีมาก สวมสูทแบรนด์เนมตัดเย็บประณีต รูปร่างสูงโปร่ง 

ไม่มไีขมนัส่วนเกนิ เค้าหน้าคล้ายคลงึกบัหล่อน ยกเว้นดวงตาที่หล่อนได้มา

จากแม่

“พ่อให้ผูช่้วยเชก็บญัชเีงนิฝากของลกู ท�าไมลกูไม่เบกิเงนิที่พ่อให้ทุก

เดอืนไปใช้ ลูกจะได้ไม่ต้องล�าบากท�างานแบบนี้”

มนีาก�ามอืซ่อนนิ้วเป้ือนน�้ามนัเครื่องจากสายตาพ่อ หล่อนไม่เคยอาย

อาชพีของตนเอง แต่เวลาอยูต่่อหน้าพ่อ หล่อนเหมอืนกลบัไปเป็นเดก็เลก็ๆ 

ที่โหยหาอ้อมกอด ความรกั และการยอมรบั

“หนไูม่ล�าบากค่ะ รายได้ของอูอ่าจจะไม่มาก แต่กไ็ม่ถงึกบัขดัสน หนู

ดูแลตวัเองได้ค่ะ”

“ลกูเหมอืนแม่มาก ตวัเลก็แต่เข้มแขง็ ปากแขง็แต่ใจอ่อน พ่อเสยีใจ

ที่พบแม่ช้าเกนิไป ท�าให้พ่อให้อะไรแก่ลูกมากกว่านี้ไม่ได้”

“หนมูทีกุอย่างที่ต้องการแล้ว หนกูบัแม่ไม่เคยต้องการอะไรจากพอ่” 

หล่อนตอบเสยีงเข้ม ก�ามอืแน่นขึ้นอกี

“พ่ออยากให้ลกูไปเรยีนรูง้านที่โรงแรม สโรชาเป็นคนฉลาด แต่ไม่ใช่

นกับรหิารที่ด ีพ่อไม่อยากให้โรงแรมของเราตกเป็นของคนอื่น”

“หนูไม่อยากมเีรื่องกบัคุณหญงิจงกลน ีถ้าหนูไปท�างานกบัพ่อ ชวีติ

ของพ่อคงหาความสงบไม่ได้ เพราะคณุหญงิคงไม่ยอมให้หนูมาชุบมอืเปิบ” 

หล่อนตอบตามตรง 
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พ่อถอนใจยาวแล้วเอ่ยอย่างเคร่งขรมึ

“โรงแรมอนนัต์ธาราเป็นของพ่อ ลกูเป็นลกูของพ่อคนหนึ่ง ลกูมสีทิธิ์

ในโรงแรมนั้นไม่น้อยไปกว่ายายเกรซหรอืคุณหญงิจงกลน”ี

“หนจูะคดิดคู่ะ เยน็นี้ลูกค้าจะมารบัรถ หนขูอตวัไปท�างานก่อนนะคะ”

มนีายกมอืไหว้พ่อ เปิดประตูลงจากรถแล้วเดนิเข้าไปในอู่ หญงิสาว

หยุดยนืข้างรถที่ซ่อมค้างไว้ ทรุดตวัลงนั่งพงิล้อรถ ดวงตาด�าขลบัฉายแวว

เจบ็ปวด เรื่องราวในวยัเดก็หวนกลบัมา 

คุณหญิงจงกลนีเป็นภรรยาหลวงของพ่อ นางมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อ

สโรชา ส่วนแม่ของหล่อนชื่อมุกดา เป็นภรรยาน้อย พ่อบอกเสมอว่ารกัแม่

ของหล่อนมาก แต่พ่อพบกบัแม่ทหีลงัจงึไม่สามารถยกย่องแม่ได้ แต่พ่อก็

ส่งเสยีเลี้ยงดูแม่กบัหล่อนอย่างด ีไม่เคยให้เดอืดเนื้อร้อนใจเลยสกัครั้ง

พ่อปิดบงัเรื่องของหล่อนกบัแม่มานานกว่าสบิห้าปี จนกระทั่งแม่ของ

หล่อนเสียชีวิตด้วยโรคประจ�าตัว พ่อจึงตัดสินใจรับหล่อนไปอยู่ที่บ้าน 

ศภุการ คณุหญงิจงกลนแีละสโรชาตกใจมาก นางไม่เคยต่อว่าพ่อสกัค�า แต่

เอาความเสียใจมาลงที่หล่อนแทน มีนาทนอยู่ร่วมบ้านกับแม่เลี้ยงใจร้าย 

และพี่สาวขี้วนีร่วมปี จงึขอพ่อออกมาอยู่กบัตามนสัที่อู่ซ่อมรถแห่งนี้ เพื่อ

เรียนรู้การซ่อมรถและการแข่งรถ หล่อนหลงรักความเร็วและเสียงเครื่อง-

ยนต์ จงึเลอืกเรยีนวศิวกรรมเครื่องกล แม้ว่าพ่อจะไม่เหน็ด้วยกต็าม

“เจ้อยู่นี่หรอืเปล่า” กล้าเรยีก

“อยู่ตรงนี้” หล่อนปาดน�้าตาทิ้งพลางลุกขึ้นยนื 

หนุ่มรุ่นน้องเดนิเข้ามาหา มองซ้ายมองขวาแล้วกระซบิบอก

“ไอ้โต้งโทร. มาบอกว่าคืนนี้มีหมูมาให้เชือด เดิมพันสองหมื่น เจ้

สนใจไหม”

“สนส ินายโทร. ไปบอกเลยว่าฉนัตกลง” หลอ่นรบีตอบรบัทนัท ีเงนิ

สองหมื่นบาทจ่ายค่าน�้าค่าไฟได้ทั้งเดอืน ใครไม่สนกโ็ง่แล้ว

“ได้เลยเจ้” เขารับค�าเสียงใสแล้วบุ้ยใบ้ไปข้างหลัง มีนาพยักหน้า
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เข้าใจแล้วรบีเปลี่ยนเรื่องพูด

“รถคนัสนี�้าเงนิถ่ายน�้ามนัเครื่องเสรจ็แล้ว นายเอาไปล้างเลยนะ เดี๋ยว

ตอนเยน็เจ้าของจะมารบั”

“ครบัเจ้” หนุม่รุน่น้องรบัค�าแล้วเดนิแยกไปทนัท ีสวนทางกบัสมหมาย

ที่เดนิมาหาหล่อน

“จะไปแข่งรถอกีแล้วเหรอ หนกูร็ูว่้ามนัอนัตราย เสี่ยงทั้งอบุตัเิหต ุทั้ง

ถูกต�ารวจจบั เมื่อไรหนูจะเลกิเสยีท”ี

“เที่ยงแล้ว หนูไปสั่งข้าวดกีว่า ลุงหมายเอากะเพราไก่ไข่ดาวเหมอืน

เดมินะ” 

หญงิสาวไม่อยากโกหก จงึเฉไฉไปพดูเรื่องอื่น แล้วเดนิหนอีอกจาก

อู่รถ ทิ้งให้สมหมายยนืส่ายหน้าอย่างอ่อนใจอยู่คนเดยีว

มีนาเดินเข้าไปในร้านชวนชมชวนชิม ซึ่งเป็นร้านอาหารตามสั่งเล็กๆ 
อยูถ่ดัจากอูร่ถของหล่อนไปไม่ไกล ชวนชมเจ้าของร้านเป็นหญงิวยักลางคน

อายุสี่สิบกว่าๆ รูปร่างท้วมแต่คล่องแคล่ว ท�าอาหารรสชาติดี ที่ส�าคัญลง

บญัชไีว้จ่ายสิ้นเดอืนได้ นางมลีกูสาวคนหนึ่งชื่อต้นหอม อายสุบิเจด็ปี เรยีน 

ปวช. แต่งตวัเก่ง และมคีวามฝันว่าอยากได้แฟนรวยๆ เพื่อจะถบีตวัเองไป

ให้พ้นจากร้านของแม่

“รับอะไรดีคะพี่มีนา” ต้นหอมวิ่งมารับหน้า วันนี้เด็กสาวผูกแกละ 

สวมเสื้อยดืสขีาวผกูเอวโชว์สะดอืกบักางเกงขาสั้นอวดท่อนขาขาว แต่งหน้า

ทาปากเหมอืนจะไปเที่ยวมากกว่ามาช่วยงานแม่

“กะเพราไก่ไข่ดาวสอง ข้าวผดัหมูหนึ่ง น�้าอดัลมสามกระป๋อง”

“แม่ กะเพราไก่ไข่ดาวสอง ข้าวผดัหมูหนึ่ง น�้าอดัลมสาม” เดก็สาว

ร้องบอกมารดาแล้วหันมาจ้องหน้าหล่อน “กล้าบอกว่ารถเบนซ์คันใหญ่ที่

จอดอยู่หน้าอู่เป็นของพ่อพี่ จรงิหรอืเปล่าคะ”

มีนาพยักหน้าพลางคาดโทษกล้าในใจ เขาเอาเรื่องของหล่อนไปเล่า

PC
Highlight
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โดยไม่ถามก่อน สิ้นเดอืนจะหกัเงนิเดอืนให้เขด็เลย

“ขบัรถคนัใหญ่ขนาดนั้น พ่อพี่คงรวยมากสนิะ แล้วท�าไมพี่ไม่ไปอยู่

กบัพ่อ มาทนท�างานในอู่รถเลก็ๆ ท�าไม เป็นหนูเปิดก้นไปนานแล้ว”

“เลิกเพ้อเจ้อได้แล้วนังต้นหอม เอาข้าวไปส่งลูกค้าที่แฟลต เขา

โทรศพัท์มาเร่งแล้ว” ชวนชมเดนิมาหาแล้วส่งถุงอาหารให้ลูกสาว

“แม่นี่ชอบขัดจังหวะจัง ใช้ได้ทั้งวี่ทั้งวัน ใจคอจะไม่ให้หนูว่างเลย 

เหรอ” ต้นหอมบ่นกระปอดกระแปดแล้วเดนิสะบดัก้นออกไป

“ขนาดฉนัใช้เก่ง แกยงัอู้ได้เลย รบีไปรบีมาเลยนะ ถ้ามวัไปเถลไถล

คุยกับไอ้หนุ่มที่ไหน แกโดนดีแน่” ผู้เป็นแม่ตะโกนไล่หลังแล้วหันมายิ้ม

หวานให้หล่อน

“กล้าบอกว่าพ่อของหนูเป็นเจ้าของโรงแรม ชื่อโรงแรมอะไรจ๊ะ เผื่อ

น้าจะไปใช้บรกิารบ้าง น้าเหน็แวบๆ ในกระจกหลงั พ่อหนหูล่อมากเลย โสด

หรอืเปล่า แล้วท�าไมหนูไม่ไปอยู่กบัพ่อล่ะ มาทนล�าบากท�าอู่ซ่อมรถท�าไม”

“อาหารที่สั่งไว้ให้ต้นหอมไปส่งที่อู่นะคะ หนูต้องรีบกลับไปท�างาน 

เดี๋ยวลูกค้าจะมารบัรถแล้ว”

มีนาเดินออกจากร้านโดยไม่สนใจเสียงเรียกของอีกฝ่าย แม่กับลูก

นสิยัไม่ต่างกนัเลย เขาถงึได้บอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

กลางดึกบนถนนหลวงย่านชานเมือง รถมอเตอร์ไซค์แบบเอนดูโร 
สีแดงสลับขาวแล่นมาด้วยความเร็วสูง ก่อนผู้เป็นเจ้าของจะแตะเบรกพา 

รถคู่ใจเข้าจอดข้างทาง มีนาถอดหมวกกันน็อกออกจากศีรษะ แล้วสะบัด

ผมเปียยาวไปข้างหลัง ดวงตาคมหวานมองไปรอบๆ คืนนี้มีผู ้พิสมัย

ความเรว็มารวมตวักนัคกึคกั บางคนมาเพื่อแข่ง บางคนมาเพื่อด ูแต่หล่อน

มาเพื่อล่า เงนิเดมิพนัสองหมื่นถอืว่าค่อนข้างสูงส�าหรบัการแข่งขนับนถนน 

ที่กติกามีแค่ใครเข้าเส้นชัยก่อนคนนั้นชนะ รับเงินสดแล้วแยกย้ายก่อน

ต�ารวจมา
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มนีาก้าวลงจากรถมอเตอร์ไซค์ของตน คนทั่วไปอาจคดิว่าการแข่งรถ

เป็นอันตราย แต่ส�าหรับหล่อนมันคือความสุข เวลาสายลมปะทะใบหน้า 

หล่อนรู้สกึเป็นอสิระ หญงิสาวหยบิโทรศพัท์มอืถอืมากดโทร. ออก คิ้วคม

ได้รูปสวยเหนือดวงตาสีด�าราวกับนิลขมวดมุ่นเมื่อพบว่าปลายสายไม่ตอบ

รับการติดต่อ มีนาเก็บโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋ากางเกง ริมฝีปากอิ่มสี

กุหลาบเม้มแน่นอย่างหงุดหงิด เมื่อสิบนาทีก่อนกล้าส่งข้อความมาบอกว่า

มาถงึแลว้ แต่พอหล่อนโทร. ไปหา เขากลบัไม่ยอมรบัสาย ไม่รูว้า่มวัไปจบี

สาวอยู่ที่ไหน

“เหลวไหลจรงิๆ เชยีว” หญงิสาวกวาดตามองไปตามกลุ่มคน การ

แข่งรถคูแ่รกเริ่มขึ้นแล้ว แต่หล่อนยงัไม่รูเ้ลยว่าคูแ่ข่งของตนเป็นใคร เพราะ

ให้หนุ่มรุ่นน้องจดัการแทนทั้งหมด

“ใครกนั”

มีนาหยุดสายตาที่ชายหนุ่มคนหนึ่ง เขาสวมสูทสีขาวยืนอยู่บนเกาะ

กลางถนนตรงข้ามหล่อน ไฟทางส่องกระทบชุดที่เขาสวมเป็นประกาย 

เรอืงรอง ดโูดดเด่นสะดดุตาและแตกต่างจากคนอื่น เขามองตรงมาที่หล่อน 

หญงิสาวมองตอบด้วยความสนใจ แล้วจู่ๆ  เขากเ็ดนิข้ามถนนมาหา ตดัหน้า

รถมอเตอร์ไซค์สองคนัที่ก�าลงัขบัเคี่ยวกนัมาเพื่อแย่งกนัเข้าเส้นชยั

“คุณ!”

หล่อนกระโจนเข้าไปหาด้วยสัญชาตญาณ ชายหนุ่มจ้องมองอย่าง

ตกใจ ก่อนถกูหล่อนโถมเข้าใส่จนล้มกลิ้งไปด้วยกนั หลบพ้นล้อรถไปอย่าง

ฉวิเฉยีด

มนีาร้องครางอย่างเจบ็ปวดเมื่อศรีษะกระแทกพื้นถนนเตม็แรง เจบ็

จนเห็นดาวระยิบระยับ หล่อนลืมตามองชายที่ตนช่วยไว้ ก่อนอ้าปากค้าง

อย่างตกตะลงึเมื่อพบว่าเขาหล่อมาก หล่อที่สดุเท่าที่หล่อนเคยเหน็มา หล่อ

เหมอืนไม่ใช่คน

“เจ้าเหน็เรา?” เขาถามเสยีงแผ่ว สหีน้าประหลาดใจ
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“ฉนั...”

หล่อนพูดได้เพียงเท่านั้นความมืดก็เข้าครอบง�า สิ้นสติไปพร้อมกับ

เสยีงกรดีร้องของคนที่เหน็เหตุการณ์

“เจ้าเหน็เราได้ยงัไง...”



๒

แสงแดดยามเช้าส่องผ่านม่านหน้าต่างเข้ามาในห้อง ปลุกให้ 
หญิงสาวที่นอนหลับอยู่บนเตียงรู้สึกตัวตื่น ดวงตาด�าขลับแวววาวเหมือน

นลิฉายแววงนุงงในตอนแรก ก่อนเจ้าตวัจะร้องครางอย่างเจบ็ปวดเมื่อระลกึ

ได้ว่าตนอยู่ที่ไหน มนีามองไปรอบตวั สิ่งแรกที่เหน็คอืเพดานสขีาวสะอาด 

โทรทัศน์จอแบนบนผนังปลายเตียง เก้าอี้รับแขกแบบปรับนอนได้ทางขวา

มอื เหนอืขึ้นไปเป็นหน้าต่างบานใหญ่ มผ้ีาม่านซาตนิสฟ้ีาอ่อนปิดไว้ครึ่งหนึ่ง

หญิงสาวยกมือข้างซ้ายขึ้นมาดู ใบหน้าเรียวเหยเกเมื่อเห็นเข็ม 

น�้าเกลอืปักอยูบ่นหลงัมอื เมื่อคนืนี้หล่อนออกไปแข่งรถ แต่ยงัไม่ทนัได้แข่ง

ก็เกิดเรื่องเสียก่อน เพราะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินลงไปบนถนน ตัดหน้ารถ

มอเตอร์ไซค์ที่ก�าลังแข่งกันมาด้วยความเร็วสูง หล่อนกระโดดเข้าไปช่วย

ผู้ชายคนนั้นด้วยความตกใจ ก่อนหมดสตไิปเพราะศรีษะกระแทกพื้นถนน

มีนายกมือขวาคล�าศีรษะตัวเอง ก่อนถอนใจยาวอย่างโล่งอกเมื่อ 

ไม่พบผ้าพนัแผล หมายความว่าศรีษะของหล่อนไม่แตก นบัว่าเป็นเรื่องดี

เรื่องเดยีวที่คดิออกตอนนี้ หญงิสาวหนัไปมองประตูห้องพกัเมื่อได้ยนิเสยีง
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ลกูบดิประตขูยบั ก่อนกล้าและสมหมายจะเดนิเข้ามาในห้อง ทั้งสองยิ้มกว้าง

ด้วยความยนิดขีณะรบีเดนิมาหาหล่อน

“เจ้ฟื้นแล้ว เจบ็ตรงไหนบ้าง ปวดหวัหรอืเปล่า” กล้าถามด้วยความ

เป็นห่วง

“ปวดไปหมดทั้งตวั” หล่อนตอบตามตรง “แล้วผูช้ายคนนั้นเป็นยงัไง

บ้าง เขาอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ด้วยหรอืเปล่า”

“ผู้ชายคนไหน” หนุ่มรุ่นน้องท�าหน้างง

“ผู้ชายคนที่ฉนัช่วยไว้ไง สวมสูทสขีาว หน้าตาหล่อๆ น่ะ”

“ไม่มี้” เขาปฏเิสธเสยีงสงู “ผมเหน็เจ้ยนือยูร่มิถนนคนเดยีว แล้วจู่ๆ  

กก็ระโดดไปตดัหน้ารถ โชคดทีี่ไม่โดนรถชนคอหกัตาย”

มนีายกมอืกมุศรีษะ งนุงงหนกัขึ้นไปอกี หล่อนตาฝาดหรอืกล้าตาไม่

ด ีผู้ชายที่โดดเด่นขนาดนั้น ท�าไมหนุ่มรุ่นน้องถงึมองไม่เหน็ ในเมื่อหล่อน

จ�ารายละเอยีดของเขาได้หมด ตาคม คิ้วดก จมกูโด่ง ปากสวย ผวิขาว ผม

ด�า คนเราจะตาฝาดได้ชดัเจนขนาดนี้เลยหรอื

“มสี”ิ หล่อนยนืยนั “ผู้ชายคนนั้นเดนิตดัหน้ารถ ฉนักระโดดเข้าไป

ช่วยเขา เรากลิ้งไปด้วยกนับนพื้น ก่อนฉนัจะสลบไปเพราะหวักระแทกพื้น”

“ไม่มีใครเลยจริงๆ ผมเห็นเจ้กระโดดออกไปคนเดียว ตอนพามา 

โรงพยาบาลกม็เีจ้คนเดยีว ไม่เชื่อถามคนอื่นดูกไ็ด้ เขาเหน็กนัทุกคนแหละ 

หรอืว่า...” กล้าท�าท่าขนลุก “เจ้จะถูกสมัภเวสบีนถนนเล่นงาน”

มีนากลืนน�้าลายอึกใหญ่ หรือผีตายโหงบนถนนเล่นงานหล่อนแล้ว 

หญงิสาวดงึผ้าห่มขึ้นมากอด หล่อนยิ่งไม่ค่อยถูกโรคกบัผอียู่ด้วย

“แล้วการแข่งรถเมื่อคนืเป็นยงัไงบ้าง”

“ฝ่ายโน้นยดึเดมิพนัของเราไป เพราะเจ้ไม่สามารถลงแข่งได้”

“ได้ยงัไง แบบนี้มนัขี้โกงนี่หว่า” หล่อนลกุพรวดขึ้นนั่งด้วยความโมโห 

แต่ต้องนอนลงไปอกีครั้งเมื่ออาการปวดศรีษะเล่นงาน

“ใจเยน็ก่อนหนูมนีา” สมหมายเอ่ยเตอืนสต ิ “เงนิทองของนอกกาย 
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ไม่ตายเดี๋ยวกห็าใหม่ได้ แค่หนูปลอดภยักด็มีากแล้ว คราวหน้าอย่าไปแข่ง

อกีกแ็ล้วกนั”

“หนูจะพยายามค่ะ” หล่อนแบ่งรบัแบ่งสู้ แล้วเปลี่ยนเรื่องพูด “หนู

ต้องอยู่โรงพยาบาลอีกนานไหม ที่นี่ค่ารักษาน่าจะแพง หนูคงสู้ค่ารักษา 

ไม่ไหว”

“ไม่รู้เหมอืนกนั เดี๋ยวลุงจะให้กล้าไปถามหมอให้นะ”

“ไม่ต้องถามแล้วลุง หมอมาโน่นแล้ว” เขาพยกัพเยดิไปที่ประตูห้อง

มนีามองตามสายตากล้า แพทย์หนุ่มคนหนึ่งเดนิเข้ามา เขาเป็นชาย

หนุ่มอายุใกล้สามสบิ รูปร่างสูง ผวิขาว จดัว่าหน้าตาด ีสวมแว่นตากรอบ

ทอง ท่าทางใจเยน็ หล่อนอ่านชื่อบนเสื้อกาวน์ของเขา ‘นายแพทย์ต่อพงศ์ 

บูรณเวช’ เขานามสกุลเหมอืนชื่อโรงพยาบาลเลย

“สวสัดคีรบั ผมหมอต่อพงศ์” เขาแนะน�าตวัเสยีงนุ่ม “คุณฟื้นนาน

หรอืยงั ปวดหวัหรอืเปล่า มนึงง อยากอาเจยีนไหม”

“ปวดหวันดิหน่อยค่ะตอนที่ขยบัตวัเรว็ๆ แต่ตอนนี้ไม่ปวดแล้ว ฉนั

จะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไรคะ” หล่อนถามเข้าเรื่องทนัท ีโรงพยาบาล

บูรณเวชเป็นโรงพยาบาลที่ดี เครื่องมือแพทย์ทันสมัย ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอู่

ของหล่อน แต่ค่ารกัษาพยาบาลค่อนข้างแพง เพราะเป็นโรงพยาบาลเอกชน

“ผมขอดูอาการอีกหนึ่งคืน เพราะหัวคุณกระแทกค่อนข้างแรง ถ้า

พรุง่นี้ไม่มอีะไรกก็ลบับ้านได้ครบั” เขาตอบค�าถามหล่อน แล้วหนัไปพดูกบั

พยาบาล ก่อนเดนิออกจากห้องไป

มีนาหลับตาลงอย่างเหนื่อยอ่อน อยากออกจากโรงพยาบาลใจแทบ

ขาด แต่เมื่อหมอบอกแบบนั้นหล่อนกค็งต้องอยู่ต่อ เพราะดงึดนักลบับ้าน

ตอนนี้ สองลุงหลานกค็งไม่ยอมอยู่ดี

มีนานอนดูโทรทัศน์อยู่บนเตียง สมหมายกลับไปเฝ้าอู่รถ ส่วนกล้า
ออกไปหาของกิน หญิงสาวกดรีโมตเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆ ก่อนกดปิดเมื่อ



มั ล ลิ ก า  l  27

ไม่มอีะไรชวนให้ดู ตอนนี้อาการบาดเจบ็ของหล่อนดขีึ้นมาก แต่อาการเบื่อ

หน่ายสาหัสนัก เพราะไม่ใช่คนที่ชอบอยู่เฉยๆ พอไม่มีอะไรให้ท�า ชีวิต

เหมอืนไร้คุณค่าชอบกล

เสยีงเคาะประตูดงัขึ้น หญงิสาวหนัไปมอง แล้วลุกขึ้นนั่งอย่างระวงั

ตัวเมื่อเห็นว่าคนที่เปิดประตูเดินเข้ามาคือพี่สาวต่างมารดาซึ่งปกติไม่ค่อย 

กินเส้นกันเท่าไร แต่วันนี้สโรชากลับถือกระเช้าผลไม้มาเยี่ยมหล่อนถึง 

โรงพยาบาล

“ดูดกีว่าที่คดินี่ ฉนันกึว่าจะแย่กว่านี้เสยีอกี” สโรชาส่งกระเช้าผลไม้

ให้หล่อน สหีน้าแววตาเยาะหยนั เหมอืนมาสมน�้าหน้ามากกว่ามาเยี่ยมไข้

“ขอบใจ แต่ไม่ต้องล�ามากมาเยี่ยมก็ได้ พรุ่งนี้ฉันจะออกจากโรง-

พยาบาลแล้ว” มนีารบักระเช้าผลไม้มา ไม่โมโห ไม่ตอบโต้ เพราะเหน็จน 

ชนิชาแล้ว

“ฉันก็ไม่ได้อยากมานักหรอก ถ้าพ่อไม่สั่งให้มาดูว่าเธอตายหรือยัง 

นกึเหรอว่าฉนัจะฝ่ารถตดิมาถงึที่นี่”

“พ่อไปไหนเหรอ ท�าไมไม่มาเอง” หญิงสาวถามเสียงแผ่ว สโรชา

เกลยีดหล่อน เพราะคุณหญงิจงกลนพูีดกรอกหตูั้งแต่เดก็ว่าหล่อนจะมาแย่ง

ความรักจากพ่อ ทั้งที่ไม่จริงเลยสักนิด ลูกเมียน้อยจะส�าคัญกว่าลูก 

เมยีหลวงได้อย่างไร ขนาดหล่อนเข้าโรงพยาบาล พ่อยงัไม่คดิจะมาดดู�าดูด ี

เลย

“บินไปเมืองนอกตั้งแต่เช้าแล้ว ตอนแรกพ่อจะเลื่อนไฟลต์เพื่อมาดู

อาการเธอ แต่ฉนัเหน็ว่าไม่ใช่เรื่องส�าคญัอะไร เลยบอกให้พ่อเดนิทางตาม

ก�าหนดเดมิ แล้วเอากระเช้ามาเยี่ยมเธอเอง”

สโรชายิ้มเยาะ สะใจที่ได้เหยยีบย�่าน้องสาวต่างแม่ โดยไม่รู้ว่าค�าพดู

ของตนท�าให้มนีารู้สกึดขีึ้น เพราะได้รู้ว่าความจรงิแล้วพ่อเป็นห่วงหล่อน

“ฉนัเข้าใจแล้ว เธอกลบัไปเถอะ เดี๋ยวรถตดิ”

“เธอกล้าไล่ฉนัเหรอ” พี่สาวต่างแม่ตวาดแว้ด
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 มนีามองอย่างอ่อนใจ ผูเ้ป็นพี่เป็นคนสวย เข้าสงัคมเก่ง แต่ควบคุม

อารมณ์ตวัเองไม่ได้ นกึแล้วกเ็สยีดายแทน

“ฉนัไม่ได้ไล่ แค่แนะน�าเฉยๆ แต่ถ้าเธออยากอยู่ต่อกต็ามสบายเลย 

ฉนัจะนอนแล้ว” หล่อนวางกระเช้าลงบนโต๊ะข้างหวัเตยีง แล้วล้มตวัลงนอน

ดงึผ้าห่มขึ้นมาคลุมตวั

“จองหอง อย่าว่าแต่อยู่ร่วมห้องเลย แค่ใช้นามสกุลร่วมกันฉันยัง 

ไม่อยากเลย รบีไปเปลี่ยนนามสกุล ก่อนเธอจะท�าให้ศุภการมวัหมอง”

“ขอบคณุที่แนะน�า แต่ฉนัไม่เปลี่ยนหรอก ฉนัจะใช้ไปเรื่อยๆ แบบนี้

แหละ สะใจด”ี

มีนาแกล้งยั่ว ท�าเอาผู้เป็นพี่สาวเต้นผาง แต่ยังไม่ทันได้อาละวาด 

คุณหญงิจงกลนกีเ็ปิดประตูเข้ามาก่อน 

หญิงสาวยกมือไหว้ตามมารยาท แม่เลี้ยงของหล่อนเป็นหญิงวัย 

ห้าสบิปีที่ยงัสวยพริ้ง ผวิขาว รูปร่างอวบ แต่งตวัเก่ง แต่ชอบดูถูกคนอื่น 

และขี้หงึมาก

“กไ็ม่ได้เป็นอะไรมากนี่” นางรบัไหว้อย่างขอไปท ี แล้วหนัไปพูดกบั

ลูกสาว “ท�าอะไรอยู่ยายเกรซ แค่เอากระเช้ามาให้ท�าไมนานจัง แม่รอจน

เมื่อยแล้วนะ”

“มนัยั่วประสาทเกรซค่ะ”

“เหลวไหลน่า เรารีบไปกันดีกว่า เดี๋ยวแม่ไปประชุมสมาคมไม่ทัน” 

นางคว้ามอืลกูสาวออกเดนิพลางพร�่าสอนไปด้วย “แม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่า

เอาทองไปรู่กระเบื้อง พวกลูกเมยีน้อยพูดไปกเ็ท่านั้น คนพวกนี้ไม่มสี�านกึ

หรอก”

มนีาก�ามอืแน่นอย่างอดกลั้น สโรชาว่าร้ายแล้วยงัไม่ได้เศษเสี้ยวของ

ผู้เป็นแม่ คุณหญิงจงกลนีจงใจพูดให้หล่อนได้ยิน ย�้าว่าหล่อนเป็นแค่ลูก

เมยีน้อยต�่าต้อย ไม่คู่ควรต่อปากต่อค�าด้วย ทั้งที่แม่ของหล่อนเสยีมาร่วม

สบิปีแล้ว แต่ความเกลยีดชงัของนางไม่ได้ลดลงเลย
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สวรรค์ชั้นดาวดงึส์
จริายุเทพบุตรนั่งอยู่ที่ม้าหนิอ่อนใต้ต้นหูกวางภายในสวนหย่อมของ

มหาวทิยาลยั ดวงตาคมสนี�้าตาลเข้มจ้องมองแทบ็เลต็สวรรค์ในมอื เมื่อวาน

เขาลงไปโลกมนุษย์เพื่อดูมนุษย์ที่ตนต้องดูแล มนต์มีนาตัวจริงดูดีกว่า

ภาพถ่ายมอมแมมที่เขาดูอยู่ตอนนี้มาก หญิงสาวมีรูปร่างสูงโปร่ง ท่าทาง

คล่องแคล่ว แววตามั่นใจในตวัเอง แต่มขี้อเสยีตรงชอบขี่พาหนะอนัตราย

อย่างมอเตอร์ไซค์

เทพบตุรหนุม่ปิดแทบ็เลต็สวรรค์ ดวงตาคมหรี่ลงอย่างครุน่คดิ ปกติ

มนษุย์ไม่สามารถมองเหน็เทวดา แต่เมื่อคนืเขาคดิว่ามนต์มนีาเหน็เขา เพราะ

ตอนที่เขาข้ามถนนไปหาหล่อน จู่ๆ หญงิสาวกพ็ุ่งเข้ามาหาเขาจนล้มกลิ้งไป

กบัพื้นด้วยกนั หล่อนจ้องมองเขาอย่างประหลาดใจ แล้วหมดสตไิปเพราะ

ศีรษะกระแทกพื้น แต่จะเป็นไปได้อย่างไร ในเมื่อตาเนื้อของมนุษย์ไม่

สามารถมองเหน็กายทพิย์ของเทวดา

“ลงไปโลกมนุษย์ครั้งแรกเป็นยงัไงบ้างท่านจริายุ”

เสียงคุ้นหูดังขึ้นด้านหลัง จิรายุไม่ต้องหันไปมองก็รู้ว่าเจ้าของเสียง

คอืยศธรเทพบุตร ซึ่งไม่รู้ว่าครึ้มอกครึ้มใจอะไรถงึเข้ามาทกัเขา ทั้งที่ปกติ

แทบไม่คยุกนัด้วยซ�้า เทพบตุรหนุม่เสกแทบ็เลต็ในมอืให้หายไป แล้วหนัไป

ตอบค�าถามอกีฝ่าย

“ค่อนข้างแปลก แต่กไ็ม่เลวนกั”

“เหน็เขาพูดกนัว่ามนุษย์ที่ท่านดูแลเข้าโรงพยาบาลเหรอ”

“ใช่” เทพบุตรหนุ่มยอมรับตามตรง เคยได้ยินว่าพวกมนุษย์ชอบ

นนิทา ไม่คดิว่าเทวดากช็อบเหมอืนกนั

“หญงิมนษุย์ของท่านช่างอบัโชคนกั จู่ๆ  กม็าเจบ็ป่วยแบบนี้ แล้วท่าน

จะจบัคู่ให้นางอย่างไร ระวงัจะเรยีนไม่จบพร้อมเพื่อนนะ”

“อยู่โรงพยาบาลก็จับคู่กับหมอสิ ดีเสียอีก ไม่ต้องไปหาให้ล�าบาก” 

รณกรพูดพลางเดินเข้ามาหา ดวงตาจ้องมองยศธรอย่างท้าทาย “ท่านเอา
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เวลาไปดูแลมนุษย์ของตวัเองดกีว่าไหม”

“เรากแ็ค่เป็นห่วง ท�าไมต้องว่ากนัด้วย”

“เราไม่ได้ว่า” รณกรปฏเิสธเสยีงสงู “เราเหน็ท่านเที่ยวเป็นห่วงคนอื่น

ไปทั่ว เรากก็ลวัว่าท่านจะเรยีนไม่จบเท่านั้นเอง”

“เราไปก่อนนะ แถวนี้อากาศไม่ด ีอยูแ่ล้วอดึอดั” ยศธรหนัมาพดูกบั

จริายุ แล้วสะบดัหน้าจากไปอย่างขุ่นเคอืง

“ท่านสองคนเป็นอะไร ท�าไมชอบทะเลาะกนั ไม่เบื่อบ้างหรอืไง” จริายุ

ถามอย่างอ่อนใจ ทั้งสองเป็นไม้เบื่อไม้เมากันตั้งแต่พบหน้า เพราะยศธร 

ชอบเป็นที่หนึ่ง ท�าอะไรกต้็องเหนอืกว่าคนอื่น รณกรเองกไ็ม่ชอบเป็นที่สอง 

พวกเขาจงึปะทะกนัเป็นประจ�า

“เรามาช่วยท่านนะ ท�าไมท่านพูดเหมอืนเราเป็นคนผดิ”

“เราไม่ได้บอกว่าท่านผิด เราแค่ไม่อยากให้ท่านทะเลาะกับยศธร 

เทพบุตร พวกเราต้องอยู่ด้วยกนัอกีนาน ท�าดตี่อกนัไว้ไม่ดกีว่าเหรอ”

“เราจะพยายามแล้วกนั” ผูเ้ป็นเพื่อนตดับทแล้วเปลี่ยนเรื่องพดู “เล่า

เรื่องมนุษย์ของท่านให้เราฟังบ้างสิ นางเป็นอย่างไรบ้าง แล้วท�าไมถึงบาด

เจบ็”

จริายกุ้มหน้าซ่อนรอยยิ้ม ค�าว่า ‘มนษุย์ของท่าน’ ท�าให้หวัใจของเขา

เต้นแรงขึ้น ไม่รู้เหมอืนกนัว่าท�าไม รู้แต่ว่าเขาชอบค�านี้มาก

“นางหน้าตาดูดีกว่าในรูปนิดหน่อย นอกนั้นก็เหมือนมนุษย์ทั่วไป 

ไม่มอีะไรเป็นพเิศษหรอก” เขาเงยหน้าขึ้นตอบ

“แค่นี้เองเหรอ” ผู้เป็นเพื่อนท�าหน้าผดิหวงั “นานๆ จะเจอมนุษย์ที่

ไม่มเีนื้อคู่สกัคน เรานกึว่านางจะมอีะไรพเิศษเสยีอกี”

“มนักไ็ม่เชงิหรอก”

“ยงัไง” ผู้เป็นเพื่อนจ้องเขมง็

“เราคดิว่านางมองเหน็เรา”

“เป็นไปไม่ได้หรอก” ผู้เป็นเพื่อนส่ายหน้าดิก “มนุษย์กับเทวดาอยู่
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คนละภพภูมกินั ตาของมนุษย์ไม่อาจเหน็กายทพิย์ของพวกเราได้”

“ตอนแรกเราก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน จนกระทั่งนางกระโดดเข้ามา

ช่วยเรา เพราะคดิว่าเราก�าลงัจะถกูรถชน ก่อนหมดสตนิางจ้องหน้าเราเขมง็ 

เราจงึคดิว่านางน่าจะมองเหน็เรา”

“ถ้าเป็นอย่างที่ท่านเล่า” รณกรขมวดคิ้วครุ่นคิดแล้วชูนิ้วขึ้นสองนิ้ว 

“มคีวามเป็นไปได้สองทาง หนึ่งคอืหญงิสาวมสีมัผสัที่ละเอยีดมาก ซึ่งอาจ

เกดิจากบุญบารมทีี่สั่งสมมา ท�าให้นางมองเหน็เหล่าโอปปาตกิะ เช่นเทวดา

อย่างพวกเรา เปรต อสุรกาย รวมทั้งวญิญาณทั้งหลาย”

“แล้วทางที่สองคอื...” เขาถามเสยีงเบา

“ท่านกับนางเคยผูกพันกันมาในอดีตชาติ จึงท�าให้นางมองเห็นท่าน

ได้ แต่ถ้าให้แน่ใจคงต้องไปถามท้าวชัยภัทร อาจารย์น่าจะให้ค�าตอบที่

ชดัเจนได้”

“ขอบใจท่านมาก แล้วเราจะหาเวลาไปคุยกบัอาจารย์เอง” เขายิ้มให้

ผู้เป็นเพื่อนแล้วเปลี่ยนเรื่องคุย “มนุษย์ของท่านเป็นอย่างไรบ้าง”

“เขาชื่อน�้ามนต์ นสิยัด ีหน้าตาด ีเป็นลูกชายคนเดยีว มพีี่สาวสี่คน 

ครอบครัวจึงตั้งความหวังให้เขาช่วยสืบสกุล แต่เขาดันมีเนื้อคู่เป็นเพศ

เดยีวกนั”

“เราเชื่อว่าท่านท�าได้ ท่านมผีลการเรยีนดมีาตลอด ท่านจะต้องเรยีน

จบเป็นคนแรกของรุน่แน่นอน” เขาตบไหล่ให้ก�าลงัใจเพื่อน แล้วขอตวักลบั

วมิานของตนเพื่อวางแผนลงไปโลกมนุษย์อกีครั้ง

โลกมนุษย์
ห้องพกัของมนต์มนีาในเวลากลางดกึเงยีบสนทิ หญงิสาวเจ้าของห้อง

นอนหลบัอยูบ่นเตยีง ส่วนหนุม่รุน่น้องที่มาเฝ้าไข้นอนหลบัอยูบ่นโซฟา ตรง

มุมห้องใกล้ตู้เก็บของปรากฏกลุ่มควันสีขาวนวลหมุนวนเป็นวงกลม ก่อน

จางหายไปแล้วแทนที่ด้วยเรอืนร่างสูงสง่าในชุดสูทสขีาวสะอาดตา
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จิรายุเทพบุตรเดินไปยืนข้างเตียงนอน ก้มมองหญิงสาวที่ตนต้อง

ดูแลด้วยความสนใจ มนต์มีนานอนหลับได้น่าเอ็นดู มือขวากอดผ้าห่มไว้

แนบอก มอืซ้ายวางอยู่เหนอืศรีษะ ขาข้างขวาอยู่ในผ้าห่ม ส่วนขาข้างซ้าย

ยื่นออกมาข้างนอก แสงจากโคมไฟหวัเตยีงส่องกระทบใบหน้าของหล่อนดู

นุ่มละมุนน่ามอง ความจรงิหญงิสาวเป็นคนสวย ถ้าจบัแต่งเนื้อแต่งตวัดีๆ  

คงหาชายหนุ่มดีๆ  มาเป็นคู่ครองได้ไม่ยาก

เทพบุตรหนุ่มปัดเส้นผมนุ่มสลวยออกจากหน้าผากมน ก่อนดึงมือ

กลบัมาแทบไม่ทนัเมื่อจู่ๆ หญงิสาวลมืตาขึ้นมามองเขา ดวงตาของทั้งสอง

สบประสานกัน ก่อนหญิงสาวจะลุกพรวดขึ้นนั่ง ชี้หน้าเขาด้วยนิ้วมือสั่น

ระรกิ

“นายเข้ามาในห้องฉนัได้ยงัไง”

“เจ้ามองเห็นเราจริงๆ ด้วย” เขาพูดกับตัวเองเบาๆ แต่หล่อนยัง

อุตส่าห์ได้ยนิแล้วตอบเสยีงขุ่น

“ฉนัไม่ได้ตาบอดนี่ จะได้ไม่เหน็นาย”

“เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง หายดแีล้วใช่ไหม” เขาเปลี่ยนเรื่องพูด

“เจ้า-เรา นายมาจากไหนเนี่ย” หล่อนขมวดคิ้วใสเ่ขา “พดูจาแปลกๆ 

เหมอืนไม่ใช่คนยุคนี้”

“เราเป็นเทวดา ลงมาดแูลเจ้า” เทพบตุรหนุม่ตอบตามตรง เมื่อหล่อน

มองเหน็เขากไ็ม่มคีวามจ�าเป็นต้องปิดบงั และที่ส�าคญัเขาไม่อยากโกหกให้

เป็นบาปตดิตวั

มนต์มนีาจ้องหน้าเขานิ่งก่อนหวัเราะเสยีงดงั

“ไปหลอกเดก็เถอะ ในโลกนี้มเีทวดาที่ไหน นายมาที่โรงพยาบาลถกู

เพราะกล้าบอกใช่ไหม”

“กล้า?” เขาหันไปมองเจ้าของชื่อแล้วหันมาพูดกับหล่อน “มนุษย์

ผู้ชายคนนั้นใช่ไหม เขาไม่ได้บอกอะไรเราหรอก เพราะเขามองไม่เหน็เรา”

“กล้า ตื่นขึ้นมาคุยกนัหน่อยซ”ิ หญงิสาวตะโกนเรยีก แต่หนุ่มรุ่นน้อง
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ไม่รู้สกึตวั หล่อนจงึเร่งเสยีงขึ้นอกี “ไอ้กล้า บอกให้ตื่นได้ยนิไหม แกนอน

หลบัหรอืซ้อมตาย”

“ไม่ต้องเรียกหรอก เราสะกดให้เขาหลับเอง พรุ่งนี้เช้าถึงจะตื่น”  

เทพบุตรหนุ่มร้องห้าม 

หญงิสาวหนัมามองเขา ดวงตาสนีลิมแีววลงัเล แต่กย็งัไม่เชื่อเขาอยูด่ี

“ไม่จรงิ โลกนี้ไม่มเีทวดา”

“เราต้องท�ายงัไง เจ้าถงึจะเชื่อ”

“หายตวัให้ดูก่อน” หล่อนมองอย่างท้าทาย “ถ้านายท�าได้ ฉนัถงึจะ

เชื่อ”

“แค่เรื่องง่ายๆ เจ้าคอยดูให้ดีนะ” เขาก้าวถอยหลังสามก้าว แสดง

อทิธฤิทธิ์หายตวัให้หล่อนดู แล้วปรากฏตวัขึ้นอกีครั้ง

“เป็นยงัไงบ้าง คราวนี้เจ้าเชื่อเราแล้วใช่ไหม” เทพบุตรหนุ่มถาม แต่

หญงิสาวไม่ตอบ หล่อนนอนหลบัตานิ่ง

“ท�าไมหลบัง่ายจงั” เขาขมวดคิ้วสงสยั

“มนต์มนีา อย่าเพิ่งหลบัส ิตื่นมาคยุกนัก่อน” เขาเขย่าหมอนที่หล่อน

หนุน แต่หญงิสาวนอนเงยีบ ไม่มทีที่าว่าจะรู้สกึตวั

“สงสยัจะไม่ได้หลบั”

จิรายุหัวเราะอย่างสุดกลั้น แม่คนปากเก่งท้าให้เขาแสดงอิทธิฤทธิ์ 

พอเขาท�าให้ดูกลบักลวัจนเป็นลม

“เก่งแต่ปาก” เขาเอ่ยกลั้วหัวเราะ ดึงผ้ามาห่มให้หล่อนแล้วหายตัว

จากไป



๓

บ้านไม้สองชั้นสขีาวปลูกอยู่บนเนื้อที่สองร้อยตารางวา ล้อมรอบ
ด้วยรั้วไม้กึ่งปูนสูงเสมอศีรษะสีเดียวกัน ด้านหน้าติดถนนซอยขนาดสอง

เลน ด้านหลังติดหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ บริเวณบ้านร่มรื่นด้วยต้นไม้

ใหญ่ผลใิบเขยีวชอุม่ ด้านซ้ายมอืเป็นโรงจอดรถขนาดเลก็ มรีถมอเตอร์ไซค์

แบบเอนดูโรสีแดงสลับขาวและรถมอเตอร์ไซค์วิบากสองคันจอดอยู่ข้างใน 

ส่วนด้านขวามอืเป็นศาลานั่งเล่นท�าจากไม้สกัขดัเงา หน้าศาลาปลูกต้นมะลิ

พุ่มใหญ่ออกดอกบานสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบรเิวณ

รถกระบะคนัเก่าแล่นมาจอดหน้าประตูรั้ว มนีาก้าวลงจากรถเดนิไป

ไขประตรูั้ว แล้วเดนิน�าเข้าไปในบ้านซึ่งยงัคงสะอาดสะอ้านและเป็นระเบยีบ

เรยีบร้อย แม้ว่าหล่อนจะไม่ได้กลบัมานอนหลายวนั ด้วยมปี้าอ้น แม่บ้าน

แบบไปกลบัช่วยมาดูแลตอนกลางวนั

“ความจรงิเจ้ค้างที่โรงพยาบาลอกีคืนกไ็ด้ ไม่เหน็ต้องรีบกลับมาแต่

เช้าแบบนี้เลย” กล้าเดนิตามเข้ามาพลางบ่นไปด้วย

“อยูไ่ม่ไหวหรอก” หล่อนส่ายหน้า “เมื่อคนืผทีี่ฉนัเจอตอนไปแข่งรถ
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ตามมาหลอกฉนัถงึห้องพกั ขนือยู่ต่อฉนัได้หวัโกร๋นพอด”ี

“เจ้ตาฝาดไปเองหรอืเปล่า” เขาเอ่ยอย่างไม่เชื่อ “เมื่อคนืผมกน็อนอยู่

ด้วย ท�าไมผมไม่รู้เรื่องเลย”

“นายนอนหลบัเป็นตายน่ะส ิอุตส่าห์ให้ไปนอนเป็นเพื่อน ดนัปล่อย

ให้ฉนัถูกผหีลอกคนเดยีว” หล่อนต่อว่าเสยีงเขยีว 

กล้าหวัเราะเสยีงดงัแล้วยกมอืยอมแพ้

“โอเค ผมผดิเองที่หลบัลกึ แล้วผบีอกเจ้หรอืเปล่าว่ามาหาท�าไม”

“ยงัไม่ได้คุยกนัเลย พอเขาหายตวัให้ดู ฉนักเ็ป็นลมไปก่อน ตื่นมา

อกีทกีเ็ช้าแล้ว” หล่อนเล่าเสยีงอ่อย 

กล้านิ่งงนัไปอดึใจหนึ่งก่อนหวัเราะดงักว่าเดมิ

“ตลกมากใช่ไหม หัวเราะให้พอเลยนะ เพราะเดี๋ยวจะไม่ได้หัวเราะ

แล้ว” หล่อนขู่เสยีงเข้ม อุตส่าห์เล่าให้ฟังเพราะคดิว่าเป็นคนกนัเอง ดนัมา

หวัเราะเยาะกนัได้

“ขอโทษครับ” กล้ายกมือปิดปากตัวเอง กลั้นหัวเราะจนหน้าแดง 

“ผมเหน็เจ้ไม่กลวัอะไรเลย ไม่นกึว่าจะกลวัผขีนาดนี้”

“นายกลบัไปท�างานเถอะ ป่านนี้ลุงหมายบ่นแล้ว”

“นั่นส ิผมกลบัก่อนนะ” เขาเดนิไปที่ประตูแล้วหนักลบัมา “เจ้อยูค่น

เดยีวพกัผ่อนเยอะๆ นะ ถ้าผมีาหาอกีกอ็ย่าเพิ่งเป็นลม ขอเลขสามตวับน

มาก่อน พวกเราจะได้รวยกนัเสยีท”ี

“ไอ้บ้ากล้า ไปให้พ้นเลยนะ”

มีนาหยิบกล่องกระดาษช�าระปาใส่เขา กล้าเบี่ยงตัวหลบอย่าง

คล่องแคล่ว แล้ววิ่งไปขึ้นรถกระบะขับออกไป ทิ้งให้หล่อนยืนหน้าบึ้งอยู่ 

คนเดยีว

“ไอ้บ้ากล้า ปากเสยีจรงิๆ คนยิ่งเสยีวๆ อยู่ด้วย” หญงิสาวบ่นพมึพ�า

พลางเดินขึ้นห้อง บ้านหลังนี้เป็นเรือนหอของพ่อกับแม่ หล่อนอยู่ที่นี่มา

ตั้งแต่เกดิ ที่ผ่านมาไม่เคยมอีะไรมารบกวน เพราะมศีาลพระภมูอิยูห่น้าบ้าน 



36  l  รั ก ก า ย สิ ท ธิ์

ผตีนนั้นต้องเข้ามาไม่ได้แน่นอน

“หนูกลบัมาแล้วค่ะแม่ หนูปลอดภยัดคี่ะ แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ”

มีนาหยุดพูดกับรูปถ่ายของแม่ที่แขวนอยู่บนผนังตรงเชิงบันได แม่

ของหล่อนเป็นผูห้ญงิตวัเลก็ ผวิขาว ผมด�ายาวเหมอืนหล่อน แม่ไม่ได้สวย

สะดดุตาแบบคณุหญงิจงกลน ีแต่แม่เป็นผูห้ญงิอ่อนหวาน จติใจด ีไม่เคย

โกรธใคร แม่พบกับพ่อตอนไปท�างานที่โรงแรมอนันต์ธารา ตอนนั้นพ่อ 

เพิ่งแต่งงานได้ไม่นาน ส่วนแม่เป็นสาวน้อยที่เพิ่งเรยีนจบ ทนัททีี่ได้พบหน้า

พวกเขากต็กหลุมรกักนั ทั้งที่รู้ว่าเป็นความรกัต้องห้าม

หญงิสาวถอนใจยาว แม่รกัพ่อด้วยชวีติ รกัโดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน 

ตั้งแต่เลก็จนโตหล่อนเหน็แม่นั่งรอพ่อที่ศาลาหน้าบ้านจนชนิตา วนัไหนพ่อ

มาค้างที่บ้าน แม่จะเบ่งบานเหมอืนดอกมะลติ้องสายฝน วาระสุดท้ายของ

ชวีติ แม่ขอให้หล่อนเข้าใจพ่อ แม่บอกว่าพ่อรกัหล่อนมาก แต่ที่พ่อไม่มาอยู่

กบัพวกหล่อน เพราะพ่อต้องดูแลอกีบ้านหนึ่ง หล่อนพยายามจะเข้าใจพ่อ 

แต่จนแล้วจนรอดหล่อนกท็�าไม่ได้

“หนูคิดถึงแม่ค่ะ” หล่อนแตะนิ้วกับริมฝีปากตัวเอง แล้วยกมือไป

แตะรูปถ่ายของแม่ ก่อนเดนิเข้าห้องนอนของตนที่อยู่ชั้นสองของบ้าน

เสียงเพลงแปร่งหูลอยออกมาจากห้องน�้า ก่อนเจ้าของเสียงจะเปิด
ประตูเดนิออกมา มนีายนืเชด็ผมอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง ดวงหน้าเรยีวสวย

ไร้เครื่องส�าอาง เรอืนผมด�ายาวสยายเตม็แผ่นหลงั หลอ่นพาดผ้าขนหนกูบั

พนกัเก้าอี้ แล้วเปิดลิ้นชกัหยบิแปรงหวผีมออกมา ทว่ายงัไม่ทนัได้หวกีต้็อง

หนัขวบัไปข้างหลงั เมื่อเหน็ร่างสูงในชุดสูทสขีาวในกระจกเงา

“นาย!” มีนาถอยหลังกรูดไปติดโต๊ะเครื่องแป้ง ดวงตาคมหวาน 

เบกิโตอย่างตระหนก มอืก�าแปรงหวผีมแน่นต่างอาวุธป้องกนัตวั

“นายมาที่นี่ได้ยงัไง” หญงิสาวถามเสยีงสั่น การมชีายหนุม่รูปงามบกุ

มาหาถงึห้องนอนคงเป็นความฝันของผูห้ญงิหลายคน แต่ไม่ใช่ส�าหรบัหล่อน
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ในตอนนี้ เพราะผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คน ทว่าเป็นผทีี่ตามมาจากโรงพยาบาล

“หายตวัมา” เขายิ้มให้หล่อน ฟันขาวเรยีงสวย

มีนากลืนน�้าลายอึกใหญ่ หน้าบ้านมีศาลพระภูมิ ในบ้านมีห้องพระ 

แถมตอนนี้ยงัเป็นเวลากลางวนัแสกๆ แต่ผหีนุม่ตนนี้ยงัเข้ามาในบ้านหล่อน

ได้ แสดงว่าเฮี้ยนไม่ใช่เล่น หญงิสาวข่มความกลวัไว้ แล้วถามเขาไปตรงๆ 

ให้สิ้นเรื่องสิ้นราว

“นายต้องการอะไร มารบกวนฉนัท�าไม ถ้าอยากได้ส่วนบุญ พรุ่งนี้

ฉนัจะไปใส่บาตรให้ที่ตลาด แต่อย่ามาให้ฉนัเหน็อกีเลย”

“เราไม่ใช่ผ”ี เขาท�าหน้าเมื่อยใส่หล่อน “เราเป็นเทวดา เราไม่ต้องการ

ส่วนบุญของเจ้า ต้องบอกกี่ครั้งเจ้าถงึจะเชื่อ”

“เทวดาจะมาเดนิแถวนี้ได้ยงัไง นายต้องเป็นผทีี่ตายบนถนน บงัเอญิ

คลื่นของเราตรงกนั ฉนัเลยมองเหน็นายได้”

ผหีนุ่มรูปงามถอนใจเฮอืกใหญ่ แล้วก้าวเข้ามาประชดิตวัหล่อน ยื่น

แขนทั้งสองข้างมาเท้าโต๊ะเครื่องแป้ง กกัตวัหล่อนไว้ในวงแขนของเขา แล้ว

ก้มหน้าลงมาให้หล่อนดูใกล้ๆ

“ลมืตาดูให้ชดัๆ เลย ผทีี่ไหนจะหล่อขนาดนี้ เจ้ามตีากเ็หมอืนไม่ม ี

แยกผแียกเทวดาไม่ออก มนัน่าน้อยใจจรงิเชยีว”

มนีาเบกิตาโตด้วยความตกใจ จะถอยหนกีท็�าไม่ได้เพราะสะโพกตดิ

โต๊ะเครื่องแป้ง จงึได้แต่ท�าตวัลบีที่สุดเพื่อไม่ให้สมัผสัตวัเขา

“เลกิกลวัเราแล้วใช่ไหม” ผหีนุ่มถามเสยีงนุ่ม

หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมอง กลิ่นหอมจากตัวเขาโอบล้อมหล่อนไว้ 

คล้ายกลิ่นดอกไม้แต่ไม่รู้ว่าดอกอะไร หล่อนเคยได้ยินว่าภูตผีจะมีกลิ่น 

สาบสาง แต่เขาตวัหอมมาก บางทเีขาอาจไม่ใช่ผกีไ็ด้

“ยงั ขอพสิูจน์อกีนดิหนึ่ง”

“พสิูจน์ยงัไง” เขาเลกิคิ้วถาม

“ถอยออกไปก่อนส”ิ หญงิสาวโบกมอืไล่ พอเขาถอยออกไป หล่อน
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ก็หยิบสร้อยพระที่ถอดวางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งตอนเข้าไปอาบน�้ายื่นให้เขา 

“ถ้านายไม่ใช่ผกีต็้องจบัพระได้”

“แค่นี้เองเหรอ” เขาท�าหน้าผิดหวัง หยิบสร้อยพระไปถือไว้แล้วส่ง

คนืให้หล่อน “เราจบัพระเครื่องของเจ้าได้ เชื่อหรอืยงัว่าเราเป็นเทวดา ไม่ใช่

ภูตผอีย่างที่เจ้ากล่าวหา”

“เชื่อกไ็ด้” หล่อนรบัสร้อยพระมาสวม “แล้วเทวดามาท�าอะไรที่โลก

มนุษย์ บนสวรรค์ไม่มทีี่ให้เที่ยวเหรอ”

“เรามาช่วยเหลอืเจ้า”

“ฉนัสบายด”ี หล่อนปฏเิสธทนัควนั “ไม่ต้องการความช่วยเหลอื นาย

ไปช่วยคนอื่นเถอะ”

“ถ้าท�าได้เราท�าไปนานแล้ว ไม่มาเซ้าซี้เจ้าหรอก” เขาเอ่ยอย่าง

หงุดหงดิ

“โอเค” หล่อนยกมอืยอมแพ้ “นายต้องการอะไร พูดมาตรงๆ เลย 

ถ้าท�าได้ฉนัจะท�าให้ นายจะได้หมดห่วงแล้วกลบัสวรรค์ไปอย่างสบายใจ”

“พูดแบบนี้ค่อยยงัชั่วหน่อย” 

เขายิ้มพอใจ เป็นรอยยิ้มที่ท�าให้มีนาใจสั่นจนต้องบอกตัวเองว่าเขา

ไม่ใช่คน หล่อแค่ไหนกว็างใจไม่ได้

“เราชื่อจริายุเทพบุตร เป็นเทวดามาจากสวรรค์ชั้นดาวดงึส์”

“นายมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์?” หล่อนพูดแทรกด้วยความสนใจ 

“บนนั้นเขากนิอยู่กนัยงัไงเหรอ แล้วพวกเขาดูดเีหมอืนนายหรอืเปล่า”

“ปกตแิล้วไม่กนิ พวกเราอิ่มทพิย์ มคีวามเป็นอยู่สุขสบายตามก�าลงั

บุญของตน แต่กย็งัมกีเิลส รกั โลภ โกรธ หลง ไม่ต่างจากมนุษย์”

“เป็นเทวดามกีเิลสด้วยเหรอ” หล่อนถามอย่างประหลาดใจ “แลว้ถ้า

ฉนัอยากเป็นเทวดาต้องท�ายงัไงบ้าง”

“ท�าความดไีว้เยอะๆ แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งสนใจเรื่องนั้นเลย มาฟังเรื่อง

ของเราให้จบก่อนเถอะ” เทพบุตรหนุ่มมองนิ่ง สหีน้าไม่ค่อยพอใจ
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“ขอโทษท”ี หล่อนยิ้มแหย “ฉนัตื่นเต้นไปหน่อย เชญินายพดูต่อเลย 

ฉนัไม่ขดัจงัหวะแล้ว”

“เราศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งดาวดึงส์ ชั้นปีที่สี่ ภาควิชากามเทพ

ศกึษา เมื่อเรยีนจบจะได้บรรจเุป็นกามเทพ สงักดักรมกามเทพ แต่จะเรยีน

จบได้ เราต้องสอบผ่านวชิาศกึษารายกรณกี่อน”

“บนดาวดงึส์มมีหาวทิยาลยัด้วยเหรอ” หล่อนถามแทรกอกีครั้งอย่าง

ลมืตวั “แล้วนกัศกึษาภาควชิากามเทพศกึษาเขาเรยีนอะไรกนับ้าง มสีอนยงิ

ธนูไหม ท�าไมนายไม่มปีีก แล้วคนัศรกบัลูกศรเกบ็ไว้ที่ไหนเหรอ”

“เรยีนหลายอย่าง คณติศาสตร์ รฐัศาสตร์ จติวทิยา ทกุศาสตร์ที่ช่วย

ให้เราจบัคูใ่ห้มนษุย์ส�าเรจ็ ส่วนวชิายงิธนไูม่มสีอน คนัศรกบัลกูศรกไ็ม่เคย

พก เพราะเราไม่ได้ใช้ธนูยงิให้มนุษย์ตกหลุมรกักนั เราไม่มปีีกและไม่เคย

เหน็เทวดาองค์ไหนมปีีก เราตอบค�าถามเจ้าครบไหม” เขาจ้องมองนิ่ง สหีน้า

บูดสนทิ

“ครบถ้วนทุกข้อ ความจ�าดเีนอะ” หล่อนยิ้มแก้เขนิ “แต่เพื่อความ

สบายใจของทุกฝ่าย นายข้ามเรื่องสวรรค์ไปเลยก็ได้ แล้วบอกสิ่งที่นาย

ต้องการมา ฉนัจะได้ไม่ต้องถามให้นายร�าคาญอกี”

“กด็เีหมอืนกนั” เขาพยกัหน้าเหน็ด้วย สบตาหล่อนแล้วเอ่ยเสยีงหนกั 

“เราถกูส่งลงมาในโลกมนษุย์เพื่อท�าหน้าที่เป็นกามเทพฝึกหดั จบัคู่ให้มนุษย์

ที่ตนดูแล ช่วยเหลอืพวกเขาให้ได้พบรกัแท้และมชีวีติรกัที่มคีวามสุข”

“อย่าบอกนะว่า...” หล่อนเบกิตาอย่างตกใจ “นายจะมาจบัคู่ให้ฉนั!”

“ใช่” เขาพยกัหน้า “เมื่อเจ้าได้คู่ครองที่ดแีล้ว ภารกจิของเรากถ็อืว่า

ลุล่วง”

“ไม่เอา” หล่อนโวยวายเสียงดัง “ฉันไม่อยากมีแฟน ฉันไม่อยาก

แต่งงาน นายไปจบัคู่ให้คนอื่นเถอะ อย่ามาเสยีเวลากบัฉนัเลย”

“เราท�าแบบนั้นไม่ได้หรอก เพราะเราไม่ได้เป็นคนเลอืกมาดูแลเจ้าเอง 

แต่ระบบสารสนเทศของกรมกามเทพเป็นคนสุ่มเลอืกเจ้าให้เรา”
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“นายกไ็ปขอเขาเปลี่ยนส”ิ

“ไม่ได้” เขาส่ายหน้า “การสุ่มเลอืกท�าได้แค่ครั้งเดยีว เมื่อเลอืกแล้ว

ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ถ้าเจ้าไม่ยอมให้ความร่วมมอืกบัเรา เรากต็้องตดิอยู่

กบัเจ้าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะท�าหน้าที่ของตนส�าเรจ็”

“แบบนี้ฉนักแ็ย่ส”ิ

มีนากระแทกตัวลงนั่งอย่างหงุดหงิด กรรมเวรอะไรของหล่อนไม่รู้ 

อยูเ่ป็นโสดดีๆ  กม็เีทวดามาเสนอตวัหาคูใ่ห้ บอกว่าไม่เอากไ็ม่ยอม แถมยงั

ขู่ว่าจะตามวอแวไปเรื่อยๆ จนกว่าหล่อนจะใจอ่อนอกี

เสียงแตรรถดังมาจากหน้าบ้าน มีนาเดินไปชะโงกมองตรงหน้าต่าง 

เหน็รถกระบะสดี�าคนัใหญ่จอดอยู่นอกรั้ว ก่อนชายคนหนึ่งจะเปิดประตรูถ

ลงมา เขามรีูปร่างผอมสูง ผวิคล�้า ตดัผมเกรยีนเหมอืนทหาร สวมกางเกง

ยนีกบัเสื้อแจก็เกตสดี�า

“นายชาญชัย” หญิงสาวพึมพ�าแล้วหันไปมองเทพบุตรหนุ่ม แต่เขา

ไม่อยู่ในห้องแล้ว “อะไรของเขา คดิจะมากม็า คดิจะไปกไ็ป ไม่บอกกล่าว

กนัสกัค�า”

เสยีงแตรรถดงัขึ้นอกีครั้ง ตามด้วยเสยีงกดกริ่งรวัๆ อย่างคนอารมณ์

เสยี มนีากลอกตาด้วยความร�าคาญ แล้วเดนิลงไปหาแขกไม่ได้รบัเชญิ

“มาแล้ว จะกดอะไรนกัหนา เดี๋ยวกริ่งฉนัพงัพอด”ี หญงิสาวตะโกน

บอกพลางเปิดประตูรั้วออกไป ชาญชัยเป็นลูกน้องคนสนิทของเสี่ยอ�านาจ 

ผู้กว้างขวางในวงการรถแข่งและเจ้าของบรษิทัน�าเข้ารถยนต์ หล่อนรู้จกักบั

เสี่ยใหญ่มาหลายปีแล้ว เพราะเขาเป็นเจ้าหนี้ของตาหล่อน

“มอีะไร” หล่อนถามเสยีงขุ่น “ยงัไม่ถงึเวลาจ่ายดอก ไม่ต้องรบีมา 

ทวงกไ็ด้ เดี๋ยวถงึก�าหนดฉนัจะเอาไปให้เอง”

“ฉันไม่ได้มาทวงหนี้ แต่มาพูดเรื่องงาน เสี่ยจะจัดแข่งรถวันเสาร์นี้ 

แต่คนขบัไส้ติ่งแตก คงหายไม่ทนัวนัแข่ง เสี่ยจงึอยากจ้างเธอไปขบัแทน”

“แข่งรถประเภทไหน รถยนต์หรอืมอเตอร์ไซค์”
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“รถยนต์แบบออฟโรด”

มีนาขมวดคิ้วครุ่นคิด การแข่งรถแบบออฟโรดส่วนใหญ่แข่งกันใน

ต่างจงัหวดับนเส้นทางทรุกนัดารซึ่งขบัล�าบากกวา่ถนนปกต ิทั้งรถยนต์และ

คนขับต้องมีความพร้อมสูงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความสูญเสีย หล่อน 

ไม่ค่อยชอบขบัออฟโรดเท่าไร เพราะยุ่งยากกว่าการขี่รถมอเตอร์ไซค์มากนกั

“ขอฉนัคดิดกู่อนนะ ช่วงนี้งานที่อูเ่ร่ง ไม่รู้ว่าจะไปได้หรอืเปล่า” หญงิ

สาวตอบแบ่งรบัแบ่งสู ้สมหมายเคยเตอืนหล่อนไม่ให้ยุง่เกี่ยวกบัเสี่ยอ�านาจ 

เพราะเขาคดิว่าเสี่ยใหญ่ไม่ได้จดัแข่งรถอย่างเดยีว แต่มธีรุกจิสเีทาแอบแฝง

อยู่ด้วย

“อย่าคดินาน เสี่ยไม่ชอบรอใคร” เขามองเข้าไปในบ้านแล้วหนัมามอง

หล่อน “บ้านเธอท�าเลดีนะ ถ้าขายให้เสี่ย นอกจากจะปลดหนี้ได้แล้ว ยัง

เหลอืเงนิไปท�าอย่างอื่นได้อกี”

“ขอบคุณที่แนะน�า แต่ตอนนี้ฉนัยงัไหว ถ้าหมุนไม่ทนัจรงิๆ ฉนัจะ

นกึถงึเสี่ยเป็นคนแรก”

“ตัดสินใจได้แล้วก็รีบโทร. ไป ถ้าเธอไม่รับ ฉันจะได้ติดต่อคนอื่น” 

ชาญชยัเอ่ยก�าชบั เดนิกลบัไปขึ้นรถแล้วขบัออกไปอย่างรวดเรว็

มนีาปิดประตรูั้วเดนิกลบัเข้าบ้าน ดวงตาคมหวานมองไปรอบๆ รูส้กึ

โล่งใจที่ไม่เหน็เทวดาจอมยุ่งอยู่ในบ้าน เพราะป้าอ้น แม่บ้านของหล่อนจะ

มาท�างานตอนสบิโมง ถ้าแม่บ้านสาวใหญ่เหน็ผู้ชายอยู่ในบ้าน หล่อนคงได้

ตอบค�าถามไม่จบไม่สิ้นแน่นอน

“วางใจได้ ตาของมนุษย์มองไม่เหน็กายทพิย์ของเทวดาหรอก มแีต่

เจ้าเท่านั้นที่มองเห็นเรา” เสียงแปลกปลอมดังขึ้นโดยไม่บอกกล่าวและไม่

เหน็ตวัคนพูด

“นายอยู่ที่ไหน อย่ามาแต่เสียงสิ ฉันหลอนนะ” หล่อนตะโกนถาม 

แต่ไม่มเีสยีงตอบ

“คณุเทวดา” หญงิสาวร้องเรยีกอกีครั้งหลงัยนืรออยูอ่ดึใจหนึ่ง แต่ก็
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เหมอืนเดมิ เทวดาจอมยุ่งไม่ขานรบั สงสยักลบัสวรรค์ไปแล้ว

“เทวดาบ้า” หล่อนพมึพ�าอย่างหงดุหงดิ แล้วเดนิขึ้นห้องนอนของตน

แสงแดดอุ่นยามสายสาดเข้าไปในอูม่นสัยานยนต์ กระทบละอองฝุน่
มองเห็นเป็นล�าแสงสีทอง กล้าถือกระป๋องน�้ามันเครื่องเดินไปยืนหน้า

กระโปรงรถของลูกค้า ซึ่งเอามาจอดทิ้งไว้ให้ถ่ายน�้ามนัเครื่องและเชก็เบรก

เมื่อเช้า ส่วนสมหมายเดินเข้าไปในห้องอบสีเพื่อตรวจดูสีรถยนต์ที่อบไว้

ตั้งแต่เมื่อวาน

เสียงรถมอเตอร์ไซค์คุ้นหูดังมาจากหน้าอู่ ทั้งสองหันไปมองพลาง

ขมวดคิ้ว เมื่อเห็นมอเตอร์ไซค์เอนดูโรสีแดงสลับขาวแล่นเข้ามาในอู่ แล้ว 

วิ่งไปจอดข้างก�าแพงใกล้ออฟฟิศ หญิงสาวเจ้าของรถก้าวลงมายืน ถอด

หมวกกนันอ็กออกจากศรีษะ สะบดัผมเปียยาวไปข้างหลงั แล้วยิ้มหวานให้

พวกเขา

“ลุงสั่งข้าวหรอืยงั” หล่อนถามสมหมาย “สั่งเผื่อหนูจานส ิหวิชะมดั

เลย”

“หนูมาท�าอะไรที่นี่” ชายสูงวยัเดนิมาหา สหีน้าไม่สบายใจ

“มาท�างานค่ะ นอนนานๆ มนัเบื่อ ลุงมอีะไรให้หนทู�าไหม” หล่อนยิ้ม

ประจบ

“ไม่มหีรอก” สมหมายส่ายหน้า “หนูเพิ่งออกจากโรงพยาบาล กลบั

ไปนอนพกัที่บ้านเถอะ งานที่นี่ลุงกบัไอ้กล้าท�ากนัเองได้”

มีนายิ้มแหย นอนอยู่บ้านใครบ้างไม่ชอบ แต่ตอนนี้บ้านหล่อนไม่

เหมอืนเดมิ เพราะมเีทวดาจอมจุน้คอยรงัควาน แม้เขาจะไม่ปรากฏตวัออก

มาให้เหน็ แต่หล่อนรู้สกึเหมอืนถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลา เมื่อไม่สามารถ

ข่มตานอนได้ หล่อนจงึลุกขึ้นแต่งตวัมาท�างาน

“ปลอ่ยเจ้แกเถอะลุง” กล้าตะโกนบอก “แกไมอ่ยากอยูบ้่านคนเดยีว 

แกกลวัผทีี่ถนนตามมาหลอก”
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“ผอีะไรของเอง็” สมหมายถามหลานชาย

“ถามเจ้แกดสู”ิ กล้าบุย้ใบ้มาที่หล่อน “ผมไม่อยากเล่า เดี๋ยวแกด่าเอา”

มนีาขงึตาใส่หนุ่มรุ่นน้อง เล่ามาขนาดนี้ยงัจะกลวัหล่อนด่าอกีเหรอ

“ผอีะไรหนูมนีา” สมหมายหนัมาถามหล่อน

“ไม่มอีะไรหรอกค่ะ ไอ้กล้ามนับ้าไปเอง ลงุอย่าไปฟังมนัเลย ต้นหอม

เอาข้าวมาส่งแล้ว ลุงสั่งเผื่อหนูหรอืเปล่า ถ้าไม่ได้สั่งหนูจะได้สั่งเพิ่ม”

มนีาถอืโอกาสเปลี่ยนเรื่องพดูเมื่อเหน็ต้นหอมถอืถงุอาหารเข้ามาในอู่

รถ วนันี้เดก็สาวสวมกระโปรงสั้น สวมเสื้อยดืรดัรูปเอวลอย แต่งหน้าสไตล์

เกาหลแีบบที่เดก็วยัรุ่นนยิม

“พี่มีนา” ต้นหอมร้องทักเสียงใส แล้วยิงค�าถามใส่เป็นชุด “พี่หาย

ป่วยแล้วเหรอ ท�าไมออกจากโรงพยาบาลเรว็จงั พี่ไปท�าท่าไหนให้รถชนได้ 

แล้วท�าไมเนื้อตวัไม่มรีอยแผลเลย”

“พี่หายแล้ว ขอบใจที่เป็นห่วง วันนี้ไปเที่ยวไหนเหรอ แต่งตัวสวย

เชยีว”

“ตอนเที่ยงหนูมนีดักบัเพื่อน เลยต้องแต่งตวันดิหน่อยค่ะ” เดก็สาว

บดิไปมาด้วยความเขนิอาย ก่อนหนัขวบัไปมองกล้าตาเขยีวเมื่ออกีฝ่ายแกล้ง

พูดลอยๆ เสยีงดงั

“สวยที่ไหน ยงักบันางเอกงิ้ว”

“นางเอกงิ้วบ้านป้านายส”ิ ต้นหอมแผดเสยีงดงัลั่น “ชุดนี้เกริ์ลกรุ๊ป

เกาหลเีขาใส่กนัย่ะ อย่างนายจะไปรูอ้ะไร วนัๆ มดุหวัอยูแ่ต่ใต้ท้องรถ ปาก

กเ็สยี หน้ากม็อม ไม่ได้ขี้เลบ็พี่วนิเลยสกันดิ”

“พี่วนิ” เขาท�าหน้างง “วนิมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยเหรอ”

“ไอ้บ้ากล้า อย่ามาว่าพี่วนิของฉนันะ” เดก็สาวเต้นผางด้วยความโกรธ 

ขณะที่กล้าหวัเราะชอบใจ เพราะแกล้งแทงใจด�าอกีฝ่ายได้

มนีาเบื่อฟังพวกเขาทะเลาะกนั จงึหยบิถงุอาหารส่งให้สมหมาย แล้ว

ลากต้นหอมไปส่งหน้าประต ูวางเงนิค่าอาหารใส่มอืเดก็สาว แล้วดนัหลงัให้
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รบีเดนิกลบัร้าน

“ขอบใจมากนะ”

“พี่มนีาต้องไล่ไอ้บ้ากล้าออก” เดก็สาวขนืตวัไม่ยอมเดนิ “ไม่งั้นหนู

จะไม่มาส่งข้าวที่นี่อกี”

“ปกตกิท็ะเลาะกนัเป็นประจ�า ท�าไมวนันี้โกรธแรงนกัล่ะ”

“กม็นัมาว่าพี่วนิของหนู ถ้าพี่ไม่ไล่มนัออก หนูจะโกรธพี่ด้วย” เดก็

สาวประกาศกร้าว 

มนีาขมวดคิ้วสงสยั ชกัอยากรู้ว่า ‘ไอ้พี่วนิ’ คอืใคร

“พี่วนิคอืใครเหรอจ๊ะ แล้วเขาเป็นญาตขิ้างไหนของต้นหอม”

“พี่ไปอยูท่ี่ไหนมาคะ” เดก็สาวจ้องหน้าหล่อน แล้วถอนใจเฮอืกใหญ่ 

“พี่วินมีชื่อเต็มว่าวินธัย เป็นนักร้องนักแสดงที่ดังที่สุดในตอนนี้ ออกงาน 

อเีวนต์ที่ไหนห้างแตกที่นั่น จนได้ฉายาว่า ‘วนิห้างแตก’ ค่ะ”

มีนาร้องอ๋อในใจยาวเหยียด ต้นหอมโกรธกล้าจะเป็นจะตายเพราะ

เขาไปว่านกัแสดงคนโปรด วนัก่อนแม่ค้าขายไข่ในตลาดมาด่าชวนชมถงึร้าน 

หล่อนไม่เหน็เดก็สาวจะโกรธเคอืงอะไร เดก็วยัรุ่นสมยันี้ช่างเข้าใจยากเสยี

จรงิ

“ขอโทษจ้ะ พี่ไม่ค่อยดูโทรทศัน์ เลยไม่ค่อยรู้จกัดาราเท่าไร”

“ต้นหอมมรีูปค่ะ” เดก็สาวเปิดรูปในโทรศพัท์ให้หล่อนดู 

หญิงสาวก้มมอง ยอมรับว่าพี่วินของต้นหอมหน้าตาดี ผิวพรรณ

สะอาดตา แต่เมื่อเทยีบกบัเทวดาจอมจุ้นประจ�าตวัหล่อน ‘วนิห้างแตก’ ยงั

ห่างอยู่หลายขุม

“ต้นหอมมีรูปพี่วินเต็มโทรศัพท์เลย พี่มีนาดูสิคะ คนอะไรมองมุม

ไหนกห็ล่อ ไม่ยิ้มกห็ล่อ ยิ่งยิ้มกย็ิ่งหล่อ”

“พี่ไปท�างานก่อนนะ เดี๋ยวตอนเยน็ลูกค้าจะมารบัรถ”

มีนาเดินกลับเข้าอู่รถ ทิ้งให้เด็กสาวยืนถือโทรศัพท์ค้าง เวลาของ

หล่อนเป็นเงินเป็นทอง แถมหล่อนยังเลยวัยคลั่งไคล้ดารามานานแล้ว จึง 
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ไม่อยากฟังต้นหอมคุยเรื่องนกัแสดงคนโปรดให้เสยีเวลาท�างาน

“กล้า” หล่อนหยุดยืนข้างหนุ่มรุ่นน้องแล้วกระซิบถาม “คืนนี้มีแข่ง

ไหม ฉนัอยากได้เงนิมาจ่ายดอกเสี่ยอ�านาจ”

“เจ้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะ ถ้าลงุหมายรูเ้ข้าผมถกูด่าหชูาแน่” เขา

กระซบิตอบขณะที่มอืท�างานไปด้วย เพราะกลวัว่าผู้เป็นลุงจะผดิสงัเกต

“กอ็ย่าให้รู้ส ิแค่นี้กไ็ม่มใีครถูกด่าแล้ว”

“เจ้ไหวแน่เหรอ” เขาถามอย่างไม่แน่ใจ “คราวที่แล้วกเ็จ๊งไปตั้งสอง

หมื่น”

“ไหวส”ิ หล่อนยนืยนั “คราวที่แล้วมนัเป็นอุบตัเิหตุ รบัรองคราวนี้

ฉนัไม่แพ้แน่”

“ถ้าเจ้มั่นใจว่าไหว เดี๋ยวผมจะโทร. ไปถามไอ้โต้งให้ ได้เรื่องยงัไงจะ

บอกอกีท”ี

“ขอบใจนายมาก” หล่อนตบไหล่รุ่นน้อง แล้วเดินเข้าไปในออฟฟิศ

เพื่อท�าบญัชคี่าใช้จ่ายของอู่เดอืนนี้

มีนาขี่รถมอเตอร์ไซค์เอนดูโรคันโปรดไปยังจุดนัดหมาย คืนนี้เหล่า 
ผู้พสิมยัความเรว็มารวมตวักนันบัร้อย เพื่อชมการแข่งขนันดัส�าคญัระหว่าง

นักแข่งเจ้าถิ่นมากฝีมือกับผู้ท้าชิงหน้าใหม่ที่ได้ยินว่าเป็นถึงลูกชายเจ้าของ

โรงงานย่านปรมิณฑล หญงิสาวกวาดตามองไปรอบๆ กล้าบอกว่าคูแ่ข่งของ

หล่อนเป็นลกูชายนายต�ารวจ เพิ่งลงสนามได้ไม่นาน อยากหาประสบการณ์

มากกว่าเงนิทอง คู่ของหล่อนจะแข่งเป็นคู่แรก เดมิพนัไม่สูงนกั แค่ห้าพนั

บาท

“เจ้มนีา” กล้าร้องเรยีกแล้ววิ่งมาหา “คู่แข่งของเจ้ไปรอที่จุดสตาร์ต

แล้ว คนืนี้อย่าให้พลาดนะ ไม่งั้นเสยีชื่อนางฟ้านกับดิหมด”

“ใครนางฟ้านกับดิ” หล่อนเปิดหน้ากากหมวกกนันอ็กขึ้นถาม

“กเ็จ้ไง” กล้าชี้มาที่หล่อน “แถบนี้มนีกัแข่งผู้หญงิไม่กี่คน แล้วเจ้ก็
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สวยที่สุดในกลุ่ม พวกมนัเลยตั้งฉายาให้เจ้ว่านางฟ้านกับดิ”

“เหลวไหล นางฟ้าบ้าบออะไร”

มีนาปิดหน้ากากหมวกกันน็อก แล้วพารถมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปที่จุด 

สตาร์ต คนส่วนใหญ่ชอบตดัสนิคนด้วยกนัจากภายนอก โดยไม่สนใจความ

สามารถที่ซ่อนอยู่ข้างใน พอเห็นหล่อนเป็นผู้หญิง พวกเขาก็พากันสนใจ 

แต่รูปร่างหน้าตา ไม่มีใครสนใจว่าหล่อนซ่อมรถเก่งแค่ไหน หล่อนขี่

มอเตอร์ไซค์ได้เร็วแค่ไหน รวมทั้งคู่แข่งปากเปราะของหล่อนด้วย พอลูก

นายต�ารวจเหน็หล่อน หมอนั่นกเ็ริ่มต้นพูดดูถูกทนัที

“ผู้หญงิเหรอ”

“ใช่ ข้องใจอะไรเหรอ” หล่อนเปิดหน้ากากหมวกกนันอ็กขึ้นถาม

“เปล๊า” เขาปฏเิสธเสยีงสงู “แค่ไม่คดิว่าผูห้ญงิจะมาแข่งรถแบบนี้ นกึ

ว่าจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกเสยีอกี”

“ขอให้ฝีมอืดเีหมอืนปากนะ” หญงิสาวปิดหน้ากากหมวกกนันอ็ก หนั

ไปให้ความสนใจการแข่งขัน เพราะสิ่งที่จะพิสูจน์ตัวตนของหล่อนได้คือ

ความสามารถในการบงัคบัรถ ไม่ใช่ฝีปาก

“ต้องชนะเท่านั้นนะเจ้ ไม่งั้นพวกเราได้กนิมาม่ากนัทั้งเดอืนแน่ เพราะ

ผมแทงข้างเจ้ไว้เยอะ” กล้าตะโกนเชยีร์อยู่ในกลุ่มคนดู

มีนาชูนิ้วโป้งให้หนุ่มรุ่นน้อง ยืนยันว่าคืนนี้หล่อนไม่ยอมแพ้แน่ 

หล่อนจะท�าให้พวกที่ชอบเหยียดเพศเห็นว่าผู้หญิงท�าได้ทุกอย่างที่อยากท�า 

โดยไม่ยอมให้เพศสภาพมาเป็นอุปสรรค

ธงปล่อยตัวถูกยกขึ้น หญิงสาวเพ่งสมาธิไปข้างหน้า ก่อนออกตัว

ทนัททีี่ธงฟันลง เสยีงเครื่องยนต์ค�ารามกกึก้อง รถมอเตอร์ไซค์สองคนัพุ่ง

ออกจากจุดปล่อย แล่นไปบนถนนหลวงด้วยความเรว็สูง มนีาก้มตวัลงต�่า

บดิคนัเร่งจนสดุ หลอมรวมเป็นหนึ่งเดยีวกบัรถคูใ่จ ยิ่งรถมอเตอร์ไซค์แล่น

เร็วแค่ไหน หล่อนยิ่งรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นเท่านั้น ระยะห่างระหว่างคู่แข่ง

เพิ่มมากขึ้น ลกูนายต�ารวจไม่เก่งเหมอืนปาก หล่อนจงึพารถคูใ่จเข้าเสน้ชยั
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ไปก่อน คว้าชยัชนะมาได้อย่างไม่ยากเยน็

“เธอเก่งมาก” คู่แข่งของหล่อนเอ่ยชมหลงัตามมาถงึเส้นชยั

“นายกไ็ม่เลวเหมอืนกนั” หล่อนเปิดหน้ากากหมวกกนันอ็กยิ้มให้เขา 

เมื่อการแข่งขันจบแล้วก็ไม่จ�าเป็นต้องเป็นศัตรูกัน “ถ้านายอยากแก้มือ 

ตดิต่อโต้งได้ทุกเวลา คนืนี้ฉนัขอตวัก่อน”

“เธอชื่ออะไรเหรอ”

“มนีา” หล่อนปิดหน้ากากหมวกกนันอ็ก แล้วขี่รถกลบัไปที่จดุปล่อย

ตวัซึ่งกล้ารออยู่พร้อมเงนิเดมิพนั

“สดุยอดเลยเจ้” หนุม่รุน่น้องวิ่งมาหา “เราได้เงนิที่เสยีไปมาครบแล้ว 

แถมได้ก�าไรมานดิหน่อย ห้าพนัเป็นเงนิเดมิพนั ส่วนหมื่นเจด็เป็นเงนิที่ผม

แทงข้างเจ้”

“เอามาสองหมื่นกพ็อ ที่เหลอืนายเอาไป”

“ขอบคุณครบัเจ้” 

เขาส่งเงนิให้หล่อน หญงิสาวรบัมาใส่กระเป๋า หนัไปมองข้างหลงัเมื่อ

ได้ยนิเสยีงคนตะโกนดงัลั่น

“พ่อมงึมา!”

“แยกกนัหน ีพรุ่งนี้เจอกนัที่อู่” หล่อนหนัไปบอกกล้า 

หนุ่มรุ่นน้องพยกัหน้ารบั วิ่งไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ของตนแล้วขี่ออก

ไปก่อนอย่างรวดเรว็

มนีาขี่รถมอเตอร์ไซค์คูใ่จไปอกีทางหนึ่ง ทิ้งความอลหม่านไว้ข้างหลงั 

หล่อนเลอืกถนนสายรองเป็นทางหน ีเพราะถนนสายนี้ทะลอุอกได้หลายทาง 

ถ้าต�ารวจตามมาหล่อนสามารถสลดัหนไีด้ไม่ยาก

เสยีงไซเรนดงัไล่หลงัมา มนีาก้มมองกระจกข้าง ขมวดคิ้วอย่างขดัใจ

เมื่อเหน็รถต�ารวจแล่นตามมา หญงิสาวบดิคนัเร่งหน ีแต่จู่ๆ  รถมอเตอร์ไซค์

คูใ่จกก็ระตกุแล้วดบัไปดื้อๆ หล่อนพยายามสตาร์ตเครื่อง แต่สตาร์ตเท่าไร

กไ็ม่ตดิ
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“อย่าเกเรสลิกู ตดิเถอะนะ แม่ยงัไม่อยากถกูจบั” หล่อนลองสตาร์ต 

อกีครั้ง แต่เครื่องยนต์กไ็ม่มทีท่ีาว่าจะตดิ ขณะที่รถต�ารวจใกล้เข้ามาเรื่อยๆ 

มีนามองหาทางหนีอย่างร้อนรน จะทิ้งรถหนีก็เสียดายรถ เอนดูโร 

คนันี้ไม่ใช่ถูกๆ เสยีด้วย แถมหล่อนยงัรกัมนัเหมอืนลกู แต่ถ้ายนือยูอ่ย่างนี้ 

มหีวงัถูกจบัทั้งคนทั้งรถ

“ท�าไมเราถึงโชคร้ายติดๆ กันแบบนี้ บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล ถูก

เทวดาตามรงัควาน แล้วยงัจะโดนต�ารวจจบัข้อหาเดก็แว้นอกี” หญงิสาวต่อว่า

โชคชะตาตัวเอง ก่อนผงะด้วยความตกใจเมื่อเทวดาที่พูดถึงปรากฏกาย 

ตรงหน้าโดยไม่ให้สุ้มให้เสยีง

“จะกลัวอะไรนักหนา เราเป็นเทวดานะ ไม่ได้เป็นภูตผีปีศาจ” เขา

ต่อว่าอย่างเคอืงๆ ใบหน้าหล่อเหลาบูดบึ้ง

“อย่าเพิ่งมายุ่งได้ไหม ฉันก�าลังจะถูกต�ารวจจับแล้วเนี่ย” หล่อน

พยายามติดเครื่องรถอีกครั้ง แต่ต้องหยุดชะงักเมื่อได้ยินค�าพูดต่อมาของ

เทพบุตรหนุ่ม

“ถ้าเจ้าสญัญาว่าจะยอมให้เราจบัคู่ เราจะช่วยให้เจ้าไม่ต้องนอนคุก”

“ท�ายงัไง” หล่อนหนัไปถาม

“วธิกีารไม่ส�าคญัหรอก เจ้าแค่สญัญามากพ็อ ที่เหลอืเราจดัการเอง”

“ตกลง ฉันสัญญา” หญิงสาวรับปากอย่างร้อนรน เมื่อรถต�ารวจ 

คนันั้นตามมาทนัแล้วเลี้ยวมาจอดดกัหน้ารถหล่อน

จริายุเทพบุตรยิ้มพอใจ ขยบัมายนืบงัหล่อนไว้ มนีาชะเง้อมองผ่าน

ไหล่เขา เหน็นายต�ารวจคนหนึ่งลงจากรถเดนิตรงมาหาหล่อน เขามหีน้าตา 

คมเข้ม แววตาดุดนั ท่าทางจรงิจงั

“ท�าอะไรสกัอย่างส ิเขาเดนิมาทางนี้แล้วนะ” หล่อนกระซบิ เหงื่อแตก

จนมอืเหนยีว

“ใจเยน็” เทพบุตรหนุ่มกระซบิตอบ

มีนากลั้นหายใจเมื่อนายต�ารวจคนนั้นเดินมาหยุดตรงหน้าจิราย ุ
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เทพบตุร หล่อนเหน็เขามองตรงมาที่หล่อน แต่กลบัท�าท่าเหมอืนมองไม่เหน็ 

ก่อนต�ารวจอีกนายจะตามลงมาสมทบ คนนี้รูปร่างสูงผอม มีอายุมากกว่า

คนแรก แต่มยีศต�่ากว่า เพราะเขาเรยีกอกีฝ่ายว่า ‘หมวดสารนิ’ ด้วยท่าทาง

นอบน้อม

“มอเตอร์ไซค์คันนั้นหายไปไหนครับ เมื่อกี้ผมยังเห็นจอดอยู่ตรงนี้

เลย”

“ไม่รู้เหมอืนกนัจ่า” ผู้มยีศสูงกว่าส่ายหน้า

“หรอืว่าเราตาฝาดครบั”

“ตาฝาดพร้อมกนัสองคนได้ด้วยเหรอ” คนมยีศเป็นหมวดทกัท้วง 

คนที่ถูกเรยีกว่าจ่านิ่งคดิแล้วโพล่งออกมา

“หรอืว่าเราถกูผหีลอกครบั รถมอเตอร์ไซค์สแีจ่มขนาดนั้นจะหายไป

เฉยๆ ได้ยงัไง”

“ผีไม่มีจริงหรอกจ่า น่าจะดวงดีมากกว่า เราไปตามจับคันอื่นกัน

เถอะ” ต�ารวจทั้งสองเดนิกลบัไปขึ้นรถ แล้วขบัออกไปอย่างรวดเรว็

มนีาผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอก เพิ่งเข้าใจค�าว่าผบีงัตากว็นันี้เอง

“เทวดาคุ้มครองต่างหาก” จริายุหนัมาท�าหน้าบึ้ง

“นายรู้ได้ยงัไง” หล่อนมองอย่างสงสยั “นายอ่านใจฉนัเหรอ”

“เราต้องไปแล้ว อย่าลมืสญัญาของเจ้ากแ็ล้วกนั” เทพบุตรหนุ่มเอ่ย

ก�าชบั แล้วหายตวัจากไปทนัท ีทิ้งให้หล่อนยนือยู่คนเดยีว

“เทวดาบ้า พอโดนจับได้ก็ทิ้งกันดื้อๆ เลยนะ” หล่อนพึมพ�าอย่าง

ขดัใจ ลองสตาร์ตเครื่องอกีครั้ง ซึ่งครั้งนี้ตดิอย่างง่ายดาย

“หรอืจะเป็นแผนของเทวดา” หญงิสาวขมวดคิ้วสงสยั แต่ไม่มเีวลา

หาค�าตอบ เพราะจู่ๆ หมาแถวนั้นกห็อนขึ้นพร้อมกนั หล่อนมองซ้ายมอง

ขวา แล้วรบีขี่รถไปจากตรงนั้นทนัที



๔

มีนาขี่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจเข้าไปในอู ่ตรงไปจอดข้างออฟฟิศ  
หญงิสาวก้าวลงจากรถ ถอดหมวกกนันอ็กวางลงบนเบาะ แล้วรวบผมผูก

หางม้าอย่างง่ายๆ เมื่อคนืกว่าจะกลบัถงึบ้าน อาบน�้าเข้านอนกเ็กอืบตสีอง 

เช้านี้หล่อนจงึตื่นมาท�างานด้วยสภาพที่ไม่เตม็ร้อยนกั แต่อาการนี้น่าจะดขีึ้น

หากได้จบิกาแฟแก่ๆ สกัแก้ว

“เจ้มนีา” กล้าร้องเรยีกพลางเดนิมาหา

“มอีะไร เสยีงดงัแต่เช้าเชยีว”

“มสี”ิ เขามองซ้ายมองขวาแล้วกระซบิ “เมื่อคนืเจ้หนรีอดมาได้ยงัไง 

ผมเหน็รถต�ารวจไล่ตามเจ้ไปตดิๆ นกึว่าเช้านี้ต้องพาลุงหมายไปประกนัตวั

เจ้แล้ว”

“ไม่มทีางหรอก ฝีมอืระดบัฉนั ต�ารวจหน้าไหนจะตามทนั ฉนัเลี้ยว

สองสามทีก็สลัดพ้นแล้ว” มีนาแกล้งคุยโม้กลบเกลื่อน เพราะขืนบอกว่า

เทวดาช่วยไว้ ลูกน้องคงหาว่าหล่อนบ้า

“ได้ยินแบบนี้ผมก็โล่งใจ ต่อไปเราคงต้องแข่งรถให้น้อยลง เพราะ 
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ไอ้โต้งบอกว่าต�ารวจก�าลงักวาดล้างพวกแข่งรถบนถนน”

“เสียรายได้ชะมัด” หญิงสาวบ่นอุบอิบ ก่อนหันไปมองข้างหลังเมื่อ

ได้ยนิสมหมายร้องถาม

“คุยอะไรกนัเหรอ”

“คุยเรื่องเสี่ยอ�านาจจ้ะ” หล่อนตอบพลางขยบิตาให้กล้ารบัลูกต่อ

“ใช่ครบั” เขารบีพยกัหน้า “เราก�าลงัคุยเรื่องเสี่ยอ�านาจกนั”

“เสี่ยอ�านาจท�าไมเหรอ” สมหมายเดนิมาหา

“เมื่อวานนายชาญชยัมาหาหนูที่บ้าน บอกว่าเสี่ยอ�านาจจะจ้างหนูไป

ขบัรถแข่ง เพราะคนขบัของเสี่ยไส้ติ่งแตก หนเูหน็ว่าลงุไม่อยากให้ยุง่กบัเขา 

เลยบอกไปว่าขอคดิดกู่อน” หล่อนถอืโอกาสเล่าให้ทั้งสองฟังไปเลย กล้าฟัง

แล้วเฉยๆ ส่วนผู้เป็นลุงหน้าเครยีดขึ้นมาทนัที

“ปฏเิสธเขาไปเถอะ เสี่ยอ�านาจเป็นคนไม่น่าไว้ใจ ธรุกจิส่วนใหญ่ของ

เขาเป็นสเีทา ลุงไม่อยากให้หนูตดิร่างแหไปด้วย”

“หนูกค็ดิแบบลุงนั่นแหละ แต่ค่าจ้างที่เขาเสนอมาไม่ใช่น้อยๆ แข่ง

รถให้เขาสกัสองสามครั้ง หนูน่าจะปลดหนี้ไปได้บ้าง” หล่อนหยบิเรื่องเงนิ

ขึ้นมาหว่านล้อม

“เงนิดกีจ็รงิ แต่มนัเป็นเงนิร้อน ได้มากไ็ม่เป็นสุขหรอก”

“เงินร้อนก็ซื้อข้าวกินได้นะลุง ช่วงนี้ลูกค้าของเราลดลง ถ้าได้เงิน 

ทางอื่นมาช่วยบ้าง เจ้จะได้เหนื่อยน้อยลง” กล้าช่วยหล่อนพูดอกีแรง 

สมหมายมที่าทอี่อนลง หล่อนจงึรบีรุกต่อทนัที

“หนูจะพากล้าไปด้วย มอีะไรจะได้ช่วยกนั ลุงให้หนูไปเถอะนะ”

“สรุปคือหนูอยากไปแข่งรถ ไม่ว่าลุงจะพูดยังไง หนูก็จะไปอยู่ดี 

ใช่ไหม” เขาถามอย่างรู้ทนั

“หนูจะดูแลตัวเองให้ดี ลุงไม่ต้องเป็นห่วงนะ” หญิงสาวยิ้มประจบ 

แล้วหนัไปมองหน้าอู่รถเมื่อมรีถเก๋งคนัหนึ่งแล่นมาจอด

“เดี๋ยวผมไปดูเอง” หนุ่มรุ่นน้องขนัอาสาพลางเดนิออกไปดู แต่แป๊บ
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เดยีวกเ็ดนิหน้าตื่นกลบัมา ท่าทางลุกลี้ลุกลนจนหล่อนสงสยั

“ใครมาเหรอ”

“เจ้ดูเองเถอะ” เขาพยกัพเยดิไปที่ประตู

มีนามองตามสายตาลูกน้อง ก่อนกลืนน�้าลายอึกใหญ่เมื่อเห็นนาย

ต�ารวจที่ตามจับหล่อนเมื่อคืนเดินเข้ามาในอู่ ผู้หมวดหนุ่มจ้องมองหล่อน 

แล้วเลื่อนสายตาไปมองกล้า ก่อนหยุดมองรถเอนดูโรคนัเก่งของหล่อน

“มอีะไรหรอืเปล่าคะ” หญงิสาวเดนิเข้าไปหา 

เขาหันมามองหล่อนแล้วชี้ไปนอกรั้ว “รถของผมสตาร์ตไม่ค่อยติด 

ให้ช่างออกไปดูหน่อยส”ิ

“ได้ เดี๋ยวฉนัดูให้เอง”

“คุณเป็นช่างเหรอ ผมนกึว่าคนนั้นเสยีอกี” เขาชี้ไปที่กล้า “หน้านาย

ดูคุ้นๆ นะ เราเคยเจอกนัมาก่อนหรอืเปล่า”

“เปล่าครบั ผมหน้าโหล ไปท�างานก่อนนะเจ้” หนุม่รุน่น้องบอกหล่อน

แล้วเดนิหลบไปหลงัอู่

“ไปดูรถกนัเถอะค่ะ”

มนีาเดนิน�าออกจากอู ่หมวดสารนิเดนิตามมา หล่อนเปิดกระโปรงรถ

แล้วลงมอืตรวจสอบเบื้องต้น โดยมนีายต�ารวจหนุ่มยนืมองไม่ห่าง

“ไดสตาร์ตน่าจะมปัีญหา ถ้าคณุจะซ่อมกท็ิ้งรถไวท้ี่นี่ แลว้ฉนัจะเชก็

ให้ละเอยีดอกีท”ี

“คณุเป็นช่างผูห้ญงิคนแรกที่ผมเคยเจอ ไม่ยกัรู้ว่าผู้หญงิซ่อมรถเป็น

ด้วย”

“ผูห้ญงิกบัผูช้ายมคีวามสามารถไม่ต่างกนั ถ้าได้รบัการฝึกฝนกท็�าได้

เหมอืนกนั โลกนี้มผีู้ชายซ่อมรถไม่เป็นเยอะแยะไป”

หญิงสาวปิดกระโปรงรถ ไม่รู้สึกอะไรกับค�าพูดดูแคลนของอีกฝ่าย 

เพราะผู้หมวดหนุ่มไม่ใช่คนแรกที่คิดแบบนี้ และจะไม่ใช่คนสุดท้ายอย่าง

แน่นอน
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“จรงิของคุณ ซ่อมรถเป็น แล้วซิ่งรถเป็นด้วยหรอืเปล่า”

“เป็นค่ะ” หล่อนหนัไปสบตาเขา “ทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ ถ้า

ขบัไม่เป็นแล้วจะซ่อมได้ยงัไง จรงิไหมคะ”

“จริงครับ ซ่อมเสร็จแล้วโทร. มาที่เบอร์นี้ ผมจะรีบมารับ” เขาส่ง

กุญแจรถกับนามบัตรให้หล่อน แล้วเดินไปขึ้นรถอีกคันที่จอดรออยู่ข้าง

ก�าแพง

มนีาเดนิกลบัเข้าอู่ กล้ารบีวิ่งมาหาแล้วถามอย่างร้อนรน

“เขาว่ายงัไงบ้างเจ้ เขาจ�าพวกเราได้ไหม”

“จ�าไม่ได้หรอก แต่ถงึจ�าได้กท็�าอะไรพวกเราไม่ได้ นายเลกิกงัวลได้

แล้ว ไปขบัรถของเขาเข้ามา แล้วเชก็ไดสตาร์ตให้ด้วย” หล่อนส่งกุญแจรถ

ให้เขาแล้วเดนิเข้าไปในออฟฟิศ

มีนานั่งท�าบัญชีรายรับรายจ่ายของอู่อยู่ในออฟฟิศ รายรับเดือนนี้ 
ลดลงจากเดอืนที่แล้ว แต่รายจ่ายกลบัเพิ่มขึ้น เพราะเครื่องปั๊มลมเสยี จงึ

ต้องซื้อเครื่องใหม่มาทดแทน ยังไม่นับค่ารักษาพยาบาลของหล่อนที่จ�าใจ

ต้องเบิกเงินจากบัญชีของพ่อมาจ่ายอีก ถ้าเดือนนี้หล่อนยังหาลูกค้าเพิ่ม 

ไม่ได้ เดอืนหน้าคงไม่มเีงนิจ่ายค่าจ้างให้สมหมายกบักล้า ซึ่งหล่อนไม่มวีนั

ยอมให้เกดิขึ้นแน่นอน

หญิงสาวเอื้อมมือไปหยิบปากกา แต่กลับท�ามันกลิ้งตกลงไปที่พื้น 

หล่อนก้มลงไปหยิบ พอเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นจิรายุเทพบุตรยืนอยู่ตรงหน้า 

หล่อนผงะด้วยความตกใจ ก่อนนกึได้ว่าเขาเป็นเทวดา ไม่ใช่ผี

“เมื่อไรเจ้าจะเลิกกลัวเราเสียที เราดูเหมือนภูตผีปีศาจเหรอ” เขา 

ยื่นหน้ามาให้ดูจนใกล้ หญิงสาวลุกไปหลบหลังเก้าอี้ จับพนักไว้ต่างโล่

ป้องกนัตวั

“สิ่งที่เหน็เชื่อไม่ได้เสมอไปหรอก นายอาจเนรมติรูปกายขึ้นมาหลอก

ฉนักไ็ด้ แต่ร่างกายที่แท้จรงิเป็นซอมบี้เละๆ มนี�้าเหลอืงไหลเยิ้ม”
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มนีาแกล้งว่าเขาไปอย่างนั้นเอง แต่เทพบุตรหนุ่มกลบัคดิจรงิจงั เขา

ก้าวเท้าเข้ามาหา คว้ามอืหล่อนไปจบัแก้มแล้วกดแนบไว้อย่างนั้น

“หน้าเราเละหรอืเปล่า มนี�้าเหลอืงตดิมอืเจ้าไหม” เขาถามเสยีงขุ่น

หญงิสาวยนืนิ่งเหมอืนถูกสาป กระแสประหลาดแล่นจากฝ่ามอืไปที่

หวัใจ แก้มเทวดานุม่เหมอืนไหม กลิ่นกายหอมเหมอืนดอกไม ้มนึเมาชวน

ให้หลงใหล

“เปล่า” หล่อนดงึมอืกลบัมา ใจเต้นโครมคราม “นายมาท�าไม ถ้าไม่มี

อะไรกก็ลบัไปเถอะ ฉนัต้องท�างาน”

“เรามาหาคู่ให้เจ้าตามสญัญา”

“ตอนนี้เลยเหรอ” หล่อนถามเสยีงดงั

“ใช่ เจ้าได้คูค่รองเมื่อไร เรากเ็รยีนจบเมื่อนั้น นายต�ารวจที่มาเมื่อเช้า

กน็่าสนใจนะ หน้าตาไม่เลว นสิยัเดด็เดี่ยว ดูเป็นผู้ใหญ่เหมาะกบัเจ้าด”ี

จริายุเสกอุปกรณ์บางอย่างออกมา รูปทรงสี่เหลี่ยมผนืผ้า ด้านหลงั

เป็นสบีรอนซ์เงนิ หน้าตาเหมอืนแทบ็เลต็ที่มขีายทั่วไป เขาก้มหน้าก้มตาจิ้ม

อยู่อดึใจหนึ่ง จงึเงยหน้าขึ้นพูดกบัหล่อน

“ยงัโสดด้วย ถ้าเลอืกเขาเป็นคูค่รอง เจ้าจะไดเ้ป็นคณุหญงิก่อนอายุ

ห้าสบิปี”

“นั่นอะไร” หล่อนชี้ไปที่เจ้าสิ่งนั้น

“แทบ็เลต็สวรรค์” เขาชูให้หล่อนดู “เครื่องมอืท�างานของเรา”

“มันท�างานยังไงเหรอ เหมือนแท็บเล็ตของโลกมนุษย์ไหม” หล่อน

ถามด้วยความสนใจ กามเทพยคุนี้ไม่พกคนัศรแต่พกแทบ็เลต็ ช่างทนัสมยั

เสยีจรงิ

“น่าจะคล้ายกนั”

“ขอฉนัดูหน่อยได้ไหม”

“ไม่ได้หรอก” เทพบตุรหนุม่ส่ายหน้าปฏเิสธ แล้วเสกให้แทบ็เลต็หาย

ไป “มนัเป็นความลบัของสวรรค์ ให้มนุษย์ล่วงรู้ไม่ได้”
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“งก” หล่อนพมึพ�าเสยีงเบา แต่เทวดาหูดยีงัได้ยนิ

“เจ้าว่าอะไรนะ”

“เปล่า” หล่อนปฏเิสธเสยีงห้วน

“เปล่ากด็แีล้ว ตกลงเจ้าเลอืกต�ารวจคนนั้นใช่ไหม เราจะได้จบัคู่เจ้า

กบัเขาให้เลย”

“เดี๋ยวก่อน!” หญงิสาวร้องห้ามเสยีงหลง สมหมายกบักล้าชะโงกหน้า

มามอง หล่อนโบกมือบอกพวกเขาว่าไม่มีอะไร แล้วหยิบรีโมตเครื่องปรับ

อากาศมากดเปิด

“นายจะมาท�าเป็นมัดมือชกแบบนี้ไม่ได้นะ” หล่อนหันไปโวยวายใส่

เขา “ฉนัเพิ่งเจอหน้าเขาแค่สองครั้ง พูดกนัยงัไม่ถงึสบิประโยค แล้วจะไป

เป็นอะไรกบัเขาได้ยงัไง คนเราจะใช้ชวีติคูร่่วมกนัมนัต้องรกักนัก่อน เข้าใจ

ไหม”

“เรื่องนั้นไม่ยากหรอก แค่เสกมนตร์ดลใจใส่เจ้าสองคนก็เรียบร้อย

แล้ว”

“ห้ามใช้มนตร์ของนายกบัฉนัเดด็ขาด” หล่อนเอ่ยเสยีงเข้ม “ฉนัยอม

ให้นายจบัคูก่จ็รงิ แต่ฉนัจะเลอืกคนที่ฉนัรกัเท่านั้น ซึ่งความรกัต้องเกดิจาก

การคบหาดูใจกนั ร่วมทุกข์ร่วมสุขกนั ไม่ใช่เกดิจากเวทมนตร์ของนาย ถ้า

นายท�านอกเหนอืจากนี้ ถอืว่าข้อตกลงของเราเป็นโมฆะ”

“เราเป็นกามเทพมหีน้าที่ท�าให้คนรกักนั เจ้าคดิว่าเราไม่รู้เรื่องพวกนี้

เหรอ” เขาท�าหน้าเบื่อใส่หล่อน “มนตร์ดลใจแค่ช่วยให้มนุษย์มีจิตใจ 

เอนเอยีงเข้าหากนั เปิดใจรบัอกีฝ่ายได้ง่ายขึ้น ไม่ใช่การท�าเสน่ห์ให้หลงรกั

หวัปักหวัป�า เราแค่หาคู่ครองดีๆ  ให้เจ้า แต่เจตจ�านงยงัเป็นของเจ้า เจ้ามี

สทิธิ์ที่จะรกัใครกไ็ด้ตามที่ใจของเจ้าต้องการ”

“มนตร์อะไรฉันก็ไม่เอาทั้งนั้น” หล่อนยืนยันค�าเดิม “นายต�ารวจ 

คนนั้นฉนักไ็ม่ชอบ”

“เรื่องเยอะ” เทวดาหนุม่บ่นอุบอบิ แล้วแกลง้พดูประชด “ถ้าไมช่อบ
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นายต�ารวจ แล้วเจ้าชอบใคร เราจะได้หามาให้เลอืก ต่อให้ต้องบุกน�้าลุยไฟ 

เรากจ็ะไม่บ่นสกัค�า”

มนีามองออกไปนอกออฟฟิศ เหน็โฆษณาของวนิธยั นกัแสดงชื่อดงั

ในโทรทศัน์ที่สมหมายเปิดทิ้งไว้ ด้วยอารมณ์ชั่ววูบจงึแกล้งประชดเขากลบั

ไปบ้าง

“ฉนัชอบดาราคนนั้น นายท�าได้หรอืเปล่า”

“หน้าตาก็ไม่เท่าไร อาชีพก็ไม่ค่อยมั่นคง แต่ถ้าเจ้าอยากได้ เราก ็

ไม่ขดัหรอก” พอพูดจบเขากห็ายตวัไปทนัท ีไม่ต่างจากตอนมาเลยสกันดิ

มนีาทรุดตวัลงนั่งหลงัโต๊ะท�างาน ยกมอืข้างที่จบัแก้มเทวดาหนุ่มขึ้น

มาดู ตอนที่สัมผัสแก้มเขา หล่อนรู้สึกว่ามีกระแสบางอย่างแล่นผ่านหัวใจ 

ความรู้สกึนี้คอือะไรกนัแน่

“เหลวไหลน่ามีนา” หญิงสาวต่อว่าตัวเอง แล้วหยิบบัญชีมาท�าต่อ 

เรื่องที่หาค�าตอบไม่ได้ คดิไปกเ็สยีเวลาเปล่า

ลานแสดงสินค้าภายในศูนย์การค้าชื่อดังย่านกลางเมืองเนืองแน่นไป
ด้วยบรรดาแฟนคลบัของวนิธยั นกัร้องและนกัแสดงชื่อดงั ซึ่งมกี�าหนดการ

มาร่วมเปิดตวัสนิค้าที่เขาเป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์บ่ายวนันี้ จนท�าให้ลาน

โล่งที่เคยกว้างขวางแคบลงถนัดตา สมกับฉายา ‘วินธัยห้างแตก’ ที่ได้รับ

จากสื่อมวลชน

จิรายุเทพบุตรปรากฏตัวบนระเบียงชั้นสอง ก้มมองลงไปยังเวที

ชั่วคราวด้านล่าง ยอมรบัว่ามนษุย์หนุม่คนนี้เป็นที่ชื่นชอบของคนจ�านวนมาก 

แต่ส�าหรับเขาสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ความฉาบฉวย เพราะการที่คนเราจะใช้ชีวิต

ร่วมกนั มนัต้องมมีากกว่าความหลงใหลในรูปกายภายนอก

เทพบุตรหนุ่มกวาดตามองไปรอบๆ เขาเป็นเทวดาอายุน้อย เพิ่งลง

มาโลกมนุษย์เป็นครั้งแรก สิ่งที่เห็นจึงค่อนข้างแปลกตาและน่าสนใจ ต่าง

กบัรณกรเทพบตุรซึ่งถอืก�าเนดิมาก่อน ผูเ้ป็นเพื่อนเคยลงมาโลกมนษุย์แล้ว
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สามยคุ โดยบอกว่าชอบยคุนี้น้อยที่สดุ เพราะผูค้นศลีธรรมตกต�่า สวนทาง

กบัเทคโนโลยทีี่สูงขึ้น

ถ้าจบัคู่ให้มนีาส�าเรจ็แล้วเขาจะลองไปเที่ยวยคุต่างๆ ดบู้าง การย้อน

เวลาไปมาส�าหรับเขาไม่ใช่เรื่องยากเลย เพราะเวลาของเทวดาเป็นนิรันดร์ 

อยากไปยุคไหนแค่นึกในใจ เขาก็สามารถไปที่นั่นได้ทันทีโดยใช้เวลาแค ่

ดดีนิ้วเท่านั้น

มนุษย์สาวกลุ่มหนึ่งเดินมาตรงจุดที่เขายืน เทพบุตรหนุ่มถอยหลัง

ออกมา แม้จะรูว่้าพวกหล่อนมองไม่เหน็เขา แต่กย็งัอดรู้สกึอดึอดัไม่ได้อยูด่ ี

เพราะยังไม่ชินกับการอยู่ท่ามกลางมนุษย์เท่าไร พอเห็นมนุษย์กลุ่มนี้เขาก็

นึกถึงมนต์มีนา หล่อนเป็นมนุษย์คนเดียวที่มองเห็นเขา ซึ่งไม่รู้ว่าเพราะ

อะไร

จริายยุกมอืแตะแก้มตวัเอง นอกจากหล่อนจะเหน็เขาแล้ว หญงิสาว

ยังถูกตัวเขาได้ด้วยโดยที่เขาไม่ได้ใช้มนตร์ช่วยแต่อย่างใด มือของหล่อน 

อุ่นจัด แวบแรกที่ปลายนิ้วเรียวสัมผัสแก้ม เขารู้สึกถึงกระแสประหลาดที่

แล่นผ่านหวัใจ อบอุ่น อ่อนโยน เหมอืนได้สิ่งที่ท�าหายไปคนืมา

เสียงกรีดร้องแสบหูดังขึ้นพร้อมกัน เป็นสัญญาณว่านักแสดงหนุ่ม

มาถงึแล้ว เทวดาหนุ่มลอยตวัขึ้นจากพื้นเพื่อให้เหน็อกีฝ่ายได้ถนดัขึ้น วนิธยั

ปรากฏตวับนเวทใีนชุดเสื้อเชิ้ตสขีาว คลุมทบัด้วยชุดสูทลายสกอตสนี�้าเงนิ 

สวมรองเท้าก�ามะหยี่สีน�้าตาลเข้ม เขาให้สัมภาษณ์ด้วยน�้าเสียงร่าเริง ยิ้ม

แย้มแจ่มใสดูมเีสน่ห์

เทพบตุรหนุม่ท�าปากเบ้อย่างดแูคลน นอกจากรปูร่างหน้าตาด ีเขาก็

ไม่เหน็ว่าดาราหนุม่จะมอีะไรด ีแต่เมื่อมนีายนืยนัว่าชอบหมอนี่ เขากต้็องท�า

ตามหน้าที่ของตน จริายเุสกแทบ็เลต็สวรรค์ออกมา ดงึรูปของมนีากบัวนิธยั

ขึ้นมาคู่กัน ใช้ปลายนิ้ววาดรูปหัวใจล้อมรูปของทั้งสองไว้ แล้วดีดนิ้วไปที่ 

นกัแสดงหนุ่ม

วินธัยซึ่งก�าลังร้องเพลงอยู่บนเวทีหยุดชะงัก แต่เพียงอึดใจเดียวก็
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กลบัมาร้องเพลงอกีครั้งโดยไม่มใีครผดิสงัเกต เพราะคดิวา่นกัร้องหนุม่แค่

ลมืเนื้อเพลง เทวดาหนุม่ยิ้มพอใจ มนตร์ดลใจของเขาออกฤทธิ์แล้ว ที่เหลอื

ก็แค่สร้างโอกาสให้มีนาได้พบกับดาราหนุ่ม แล้วปล่อยให้พรหมลิขิตท�า

หน้าที่ต่อไป

จิรายุก�าลังจะหายตัวกลับสวรรค์ แต่อะไรบางอย่างดลใจให้เขา

ปรากฏตัว หญิงสาวที่ยืนอยู่ใกล้ที่สุดเห็นเขาก่อน หล่อนเบิกตาโตอย่าง 

ตกตะลึงพรึงเพริดแล้วยื่นมือไปสะกิดแขนเพื่อน จากนั้นอาการตะลึงก ็

แพร่กระจายไปเรื่อยๆ เทพบตุรหนุม่ยิ้มพอใจแล้วเดนิจากไปอย่างอารมณ์ดี

‘นี่สหิล่อของจรงิ’

มีนาขี่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจมาตามทาง หล่อนเพิ่งกลับจากบ้านเสี่ย
อ�านาจ หลังจากไปจ่ายดอกเบี้ยของเดือนนี้และตอบตกลงรับจ้างแข่งรถ 

โดยมีข้อแม้ว่าเขาต้องจ้างกล้าด้วย เสี่ยใหญ่ไม่ขัดข้องอะไร ข้อตกลงจึง 

จบลงด้วยดี ก่อนแข่งหล่อนกับกล้าจะเข้าไปดูรถเพื่อเตรียมความพร้อม 

และรับค่าจ้างล่วงหน้า หลังจากพูดจาตกลงกันเรียบร้อย หล่อนก็ขี่รถ

มอเตอร์ไซค์คนัโปรดกลบับ้าน โดยเลอืกใช้ถนนสายรองซึ่งรถตดิน้อยกว่า

สายหลกั

“รถเสียเหรอ” หญิงสาวพึมพ�าเมื่อเห็นรถสปอร์ตสีขาวยี่ห้อดังจอด

อยู่ข้างทาง มชีายหนุ่มคนหนึ่งก้มๆ เงยๆ อยู่หน้ากระโปรงรถด้วยท่าทาง

หงุดหงดิ

“มอีะไรให้ช่วยไหมคุณ” หล่อนจอดรถพลางร้องถาม 

ชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นมอง ใบหน้าคมคายบูดบึ้ง แต่ถงึบูดแค่ไหนก็

ยงัดูด ีเพราะเขาคอืวนิธยั นกัร้องนกัแสดงขวญัใจสาวๆ ครึ่งประเทศ

มีนาอ้าปากค้าง วินธัยมารถเสียอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร อย่าบอกนะว่า

ฝีมอืเทวดา

“คุณซ่อมรถเป็นไหม รถผมสตาร์ตไม่ตดิ ช่วยดูให้ผมหน่อยส ิผม
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ต้องรบีไปด้วย”

หญิงสาวก้าวลงจากรถ ถอดหมวกกันน็อกวางบนเบาะแล้วเดินไป

ช่วยดูรถให้เขา ดาราหนุ่มจ้องหน้าหล่อนแล้วถามอย่างประหลาดใจ

“คุณเป็นผู้หญงิเหรอ”

“ใช่ มปีัญหาอะไรหรอืเปล่า” หล่อนถามกวนๆ แล้วลงมอืเชก็รถให้

เขา เบื้องต้นพบว่าขั้วแบตเตอรี่หลวม ซึ่งอาจเป็นสาเหตใุห้รถสตาร์ตไม่ตดิ

“ไม่มปีัญหาครบั ผมแค่ไม่เคยเหน็ผู้หญงิซ่อมรถเป็นมาก่อน”

“ไม่มกีด็แีล้ว คุณลองไปสตาร์ตเครื่องส”ิ

วนิธยัเดนิไปนั่งประจ�าที่คนขบั กดปุม่สตาร์ตรถ เครื่องยนต์ส่งเสยีง

ครดืๆ อดึใจหนึ่งก่อนจะตดิอย่างนิ่มนวล

“สตาร์ตตดิแล้ว คณุเก่งจรงิๆ เลย” เขาโผล่หน้าออกมายิ้ม เป็นรอย

ยิ้มที่สาวๆ ครึ่งประเทศคงร้องกรี๊ดถ้าได้เห็น แต่หล่อนกลับไม่รู้สึกอะไร 

นอกจากคดิว่าดาราหนุม่นสิยัใช้ได้ มคีวามเป็นกนัเอง ไม่หยิ่งยโสเหมอืนที่

หล่อนคดิไว้

“ไม่เป็นไร” หญงิสาวยิ้มตอบ “แบตเตอรี่รถคณุอาการไม่คอ่ยด ีพอ

เสรจ็งานแล้วรบีไปเข้าศนูย์เพื่อตรวจเชก็ให้ละเอยีดอกีครั้ง จะได้ไม่ต้องมา

เสยีกลางทางอกี”

“ขอบคุณครบั ผมจะตอบแทนคุณยงัไงด”ี

“ไม่ต้องหรอก แค่เรื่องเลก็น้อยเท่านั้น ฉนัไปก่อนนะ” 

มีนาโบกมือลาแล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์จากไป โดยไม่สนใจเสียงเรียก

ของนกัแสดงหนุ่ม



๕

ยามเช้าตรู่ในวนัที่อากาศแจ่มใส สวนสาธารณะย่านใจกลางเมอืง
คกึคกัด้วยกลุ่มคนรกัสุขภาพที่ตื่นมาออกก�าลงักายแต่เช้า บางคนวิ่ง บาง

คนเดิน และบางคนปั่นจักรยาน สายลมเย็นพัดแผ่ว เมฆขาวลอยเอื่อย 

แสงแดดอุ่นตกกระทบหยดน�้าค้างบนใบหญ้า ส่องประกายวับวาวจับตา 

กระรอกน้อยวิ่งไล่กนับนกิ่งไม้อย่างร่าเรงิ เกาะกิ่งหนึ่งแล้วโผไปอกีกิ่งหนึ่ง

จริายเุทพบตุรปรากฏกายใต้ต้นชมพพูนัธุท์พิย์ ดวงตาคมกวาดมอง

ไปรอบๆ สถานที่แห่งนี้ร่มรื่นงดงามยิ่งนัก แม้จะเทียบไม่ได้กับอุทยาน

สวรรค์ แต่กส็ุขสงบกว่าศูนย์การค้าที่เขาไปมาเมื่อวาน ที่นั่นแออดัไปด้วย

ผูค้นมากหน้าหลายตา แม้จะแต่งตวัด้วยเสื้อผ้าราคาแพง กนิอาหารเลศิหรู 

แต่ความสุขที่พวกเขาแสวงหาเป็นแค่สิ่งฉาบฉวย เมื่อเทียบกับความสุขที่

คนในสวนสาธารณะแห่งนี้ได้รบั

“มาโน่นแล้ว” รณกรเทพบุตรพยักพเยิดไปยังชายหนุ่มคนหนึ่ง  

เขามผีวิขาว รูปร่างสูงโปร่ง หน้าตาคมคาย ชายคนนั้นวิ่งผ่านหน้าจริายุไป 

จากนั้นกม็ชีายหนุม่อกีคนวิ่งสวนทางมา เขามผีวิสองส ีรปูร่างก�าย�า หน้าตา



มั ล ลิ ก า  l  61

คมเข้ม ทั้งสองสบตากนัแวบหนึ่ง แล้ววิ่งต่อไปโดยไม่มอีะไรเกดิขึ้น

“แค่นี้นะ?” จริายุหนัไปถามผู้เป็นเพื่อน ชายผวิขาวชื่อน�้ามนต์ เป็น

มนุษย์ที่รณกรต้องดูแล ส่วนชายผวิสองสชีื่อทวิ เป็นเนื้อคู่ของน�้ามนต์

“แค่นี้กด็แีล้ว ความรกัต้องค่อยเป็นค่อยไป” รณกรตอบอย่างไม่ทกุข์

ร้อน 

เทพบุตรหนุม่ขมวดคิ้ว เขารูว่้าผูเ้ป็นเพื่อนเก่ง แต่ใจเยน็เกนิไปกไ็ม่ดี

“เรามีเวลาแค่หกเดือน ถ้ามัวแต่ค่อยเป็นค่อยไป เกรงว่าจะไม่ทัน

กาล”

“ทนัถมเถไป ตอนนี้ความรกัเกดิขึ้นในใจพวกเขาแล้ว เวลาหกเดอืน

ถอืว่ามากเกนิไปด้วยซ�้า”

“แค่สบตานี่นะ” เขาแย้งอย่างไม่เหน็ด้วย “ไม่ได้คยุกนัสกัค�า แล้วจะ

รกักนัได้ยงัไง”

“ความรกัไม่ต้องการอะไรมากมายหรอก ถ้าท่านเปิดใจคบหานางฟ้า

สกัองค์ ท่านจะเข้าใจความรกัมากกว่านี้”

“มนัเกี่ยวกนัด้วยเหรอ” เทพบุตรหนุ่มย้อนถามเสยีงขุ่น รณกรชอบ

ว่าเขาเรื่องครองตัวเป็นโสด ขณะที่ตัวเองเที่ยวจีบนางฟ้าไปทั่ว หากการ

เข้าใจความรกัขึ้นอยูก่บัจ�านวนคนรกัเก่า ผูเ้ป็นเพื่อนคงเป็นรองแค่ท่านท้าว

กามเทพ ผู้ก่อตั้งภาควชิากามเทพศกึษาเท่านั้น

“เกี่ยวส”ิ ผู้เป็นเพื่อนยนืยนั “ท่านจะท�าให้คนรกักนัได้ยงัไง ถ้าตวั

ท่านเองไม่เคยรกัใคร เก่งทฤษฎแีต่ไม่เคยปฏบิตั ิกเ็หมอืนม้าแข่งที่ไม่เคย

ลงสนาม เวลาแข่งจรงิอาจสะดุดหวัทิ่มกไ็ด้”

จิรายุลอบถอนใจ การตกหลุมรักเป็นเรื่องง่ายส�าหรับรณกร แต่

ส�าหรบัเขามนัไม่ใช่ ตั้งแต่ถอืก�าเนดิบนสวรรค์ ไม่เคยมนีางฟา้องคใ์ดท�าให้

หวัใจเขาเต้นแรงเลย จะให้เขาเที่ยวจบีเล่นๆ พอเบื่อกต็ตีวัออกหาก เขาท�า

ไม่ได้หรอก

“เราจะเกบ็ไปพจิารณา ขอบใจท่านที่แนะน�า”
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“ไม่ต้องคดิมากหรอก เรากพ็ูดไปอย่างนั้นเอง” ผู้เป็นเพื่อนตบไหล่

ปลอบใจเขา “เวลาของพวกเราเป็นนรินัดร์ ท่านค่อยๆ มองหาไปกไ็ด้ แต่

อย่าเผลอไปหลงรักมนุษย์ก็แล้วกัน เพราะเรายังไม่อยากเสียเพื่อนที่สนิท

ที่สุดไป”

“ขอบใจที่เป็นห่วง นางฟ้าทั้งสวรรค์ยงัท�าให้เราหวั่นไหวไม่ได้ แล้ว

มนุษย์คนหนึ่งจะท�าได้ยงัไง”

จริายุยิ้มให้ผู้เป็นเพื่อนอย่างมั่นใจ การหลงรกัมนุษย์เป็นข้อห้ามข้อ

แรกของกามเทพซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาย�้าเตือนมาตลอด เพราะพวกเขาต้อง

ท�างานกับมนุษย์ ความใกล้ชิดอาจท�าให้เผลอใจได้ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อใคร

เลย โดยเฉพาะกบัเทวดาซึ่งมอีายุขยัยนืยาว หากรกัแล้วไม่อาจครองคู่ ถงึ

มลีมหายใจกเ็หมอืนไร้ชวีติ ต่อให้อยู่บนสวรรค์กไ็ม่ต่างจากอยู่ในนรก

มนีาขี่รถมอเตอร์ไซค์คนัโปรดเข้าไปในซอย วนันี้หล่อนมาท�างานสาย
กว่าทุกวัน เพราะต้องท�างานบ้านแทนป้าอ้นที่โทรศัพท์มาขอลางานสองวัน 

เนื่องจากต้องไปเฝ้าไข้สามทีี่โรงพยาบาล หล่อนบดิคนัเร่งแซงรถขายอาหาร

สดที่แล่นอยู่ข้างหน้า แล้วเลี้ยวเข้าซอยทางขวามือเพื่อตรงไปยังอู่ซ่อมรถ

ของตน

“รถใคร” หญงิสาวพดูกบัตวัเองเมื่อเหน็รถสปอร์ตสขีาวจอดอยูห่นา้

อู ่หล่อนขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปจอดด้านใน ถอดหมวกกนันอ็ก ก้าวลงจากรถ 

แล้วหนัไปมองออฟฟิศ คนที่นั่งรออยู่ข้างในคงจะเป็นเจ้าของรถคนันั้น รถ

ทั้งใหม่ทั้งสวย ท�าไมถงึเสยีเรว็นกั แต่จะว่าไปรถคนันั้นดูคุ้นตาอยู่นะ

“เจ้” กล้าวิ่งมาหา

“ลูกค้าเหรอ” หล่อนพยกัพเยดิไปที่ชายคนนั้น

“ไม่ใช่” หนุ่มรุ่นน้องส่ายหน้า “เขามาหาเจ้”

“มาหาฉนันี่นะ” หล่อนขมวดคิ้ว “มาหาฉนัท�าไม ฉนัไม่รู้จกัคนขบัรถ

แพงๆ แบบนี้หรอก”
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“เจ้ไปดูเองเถอะ ผมไม่รู้จะอธบิายยงัไง เขามานั่งรอพกัหนึ่งแล้ว”

“นายมอีะไรกไ็ปท�าเถอะ เดี๋ยวฉนัไปคุยกบัเขาเอง”

มีนาเดินเข้าไปในออฟฟิศ ชายคนนั้นหันมามองแล้วยิ้มกว้างด้วย

ความดใีจ เป็นรอยยิ้มที่ท�าให้สาวๆ ครึ่งประเทศร้องกรี๊ด

“คุณวนิธยั”

“สวสัดคีรบัคุณมนีา ขอโทษที่มาหาโดยไม่บอกก่อน”

“คุณมาที่นี่ได้ยังไงคะ” หญิงสาวเดินไปนั่งหลังโต๊ะท�างาน วันที่พบ

เขา หล่อนจากมาโดยไม่ได้บอกอะไร ดาราหนุ่มจึงไม่น่าจะมาที่นี่ถูก

นอกจากจะมเีทวดาเล่นตลก

“ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ เมื่อเช้าผมขับรถออกจากบ้าน ตอนแรก

ตั้งใจวา่จะไปซ้อมเต้น แต่ท�าไมมาถงึอู่ของคณุได้กไ็ม่รู ้สงสยัจะเป็นพรหม

ลขิติ”

มนีาร้องครางในใจ ไม่ใช่พรหมลขิติหรอก แต่เป็นเทวดาจอมจุน้ลขิติ

มากกว่า

“แล้วคุณรู้ได้ยงัไงว่าที่นี่เป็นอู่ของฉนั”

“ผมพบคุณกล้ายืนอยู่หน้าอู่ จึงเอารูปของคุณที่แอบถ่ายไว้ให้เขาดู 

คุณคงไม่โกรธผมนะครบั”

“ไม่โกรธหรอกค่ะ” หญงิสาวฝืนยิ้มให้เขา ถ้าจะโกรธใครสกัคน คน

นั้นควรเป็นเทวดาหนุ่ม เจ้ากี้เจ้าการดนีกั

“คุณมาหาฉนัมอีะไรหรอืเปล่าคะ”

“ผมมาขอบคุณที่คุณช่วยซ่อมรถให้ครบั”

“แค่เรื่องนดิหน่อยเอง ไม่ต้องมาถงึที่นี่กไ็ด้”

“ไม่ได้หรอกครบั” เขาเอ่ยด้วยสหีน้าจรงิจงั “ถ้าวนันั้นไม่ได้คุณช่วย

ไว้ ผมคงไปงานอเีวนต์ไม่ทนั แฟนคลบัของผมคงผดิหวงักนัมาก”

มนีายิ้มเจื่อน กลวัแฟนคลบัผดิหวงั สมกบัเป็นขวญัใจมหาชน ถ้า

ต้นหอมมาได้ยนิคงอิ่มอกอิ่มใจจนกนิข้าวไม่ลงไปหลายวนั
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“เอาเป็นว่าฉันรับค�าขอบคุณไว้ ถ้าคุณไม่มีอะไรแล้ว ฉันขอตัวไป

ท�างานก่อน” หล่อนลุกเดนิออกไป แต่นกัแสดงหนุ่มเรยีกไว้

“เดี๋ยวก่อนครบั”

“มอีะไรคะ” หล่อนหนัไปถาม

“ผมอยากเลี้ยงข้าวคณุเพื่อเป็นการขอบคณุ ตกลงเยน็นี้เลยนะครบั” 

เขาถามเองตอบเองเสรจ็สรรพ ไม่เปิดช่องให้หล่อนได้พูดเลย

“ไม่ต้องหรอกค่ะ ฉนัเกรงใจ”

“อย่าปฏเิสธผมเลยนะครบั” เขาอ้อนวอนเสยีงนุม่ “นะครบัคุณมนีา”

มนีาพดูไม่ออก ดาราหนุม่เหมอืนลูกแมวตาโต ช่างออดอ้อนน่าเอน็ดู 

เวลาเอ่ยปากขออะไร ใครเหน็กป็ฏเิสธไม่ลง

“กไ็ด้ค่ะ”

“ตอนเยน็ผมมารบันะครบั” เขายิ้มกว้างด้วยความดใีจ

“ไม่ต้องมารบัหรอกค่ะ แค่บอกสถานที่มากพ็อ เดี๋ยวฉนัไปเอง จะ

ได้ไม่ต้องเสยีเวลาย้อนไปย้อนมา”

“ได้ครบั” เขาบอกชื่อร้านอาหารซึ่งตั้งอยูใ่นโรงแรมชื่อดงัย่านใจกลาง

เมอืง บอกเวลานดัหมาย แล้วขอตวักลบัไปท�างาน

มนีาเดนิตามไปส่งเขาหน้าอูร่ถ ดาราหนุม่ยิ้มให้หล่อนแล้วขบัรถออก

ไป หญิงสาวมองตามด้วยความหนักใจ มนตร์ดลใจของจิรายุเทพบุตรมี

อานุภาพรุนแรงจนน่ากลวั ไม่รู้ว่าร่ายใส่วนิธยัไปกี่จบ นกัแสดงหนุ่มถงึได้

ยิ้มหวานขนาดนี้ ทั้งที่คนระดบัเขาไม่น่าจะชายตาแลหล่อนด้วยซ�้า

“พี่มนีา” ต้นหอมวิ่งมาหาด้วยท่าทางอยากรู้อยากเหน็ “รถคนันั้นของ

ใครเหรอจ๊ะ สวยชะมดัเลย ท่าทางคงแพงน่าดู”

“รถลูกค้า พี่ไปท�างานก่อนนะ” หญงิสาวบอกปัดแล้วเดนิกลบัเข้าอู่ 

พอเดนิผ่านกล้า หล่อนกห็ยุดยนืแล้วสั่งเสยีงเบา

“ห้ามบอกเรื่องนี้กบัต้นหอมเดด็ขาด เข้าใจไหม”

“ครับเจ้” กล้าแกล้งรับปากเสียงดัง ดวงตาเป็นประกายล้อเลียน 
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หญงิสาวขงึตาใส่เขาแล้วเดนิกลบัเข้าออฟฟิศ

มีนาเดินไปเดินมาอยู่ในห้องนอนของตน อีกสองชั่วโมงจะถึงเวลาที่
นัดกับวินธัยแล้ว แต่หล่อนยังไม่รู้ว่าจะแต่งตัวอย่างไรไปกินข้าวกับเขา 

เพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยดินเนอร์กับผู้ชายเลยสักครั้ง หล่อนรื้อเสื้อผ้า

ในตู้ออกมาวางบนเตยีงนอน แต่ไม่มสีกัชุดที่เหมาะจะสวมไปนั่งกนิอาหาร

ในโรงแรมหร ูหญงิสาวหนัไปมองนาฬิกา เวลางวดเข้ามาทกุทแีล้ว ถ้าหล่อน

ไม่รบีอาบน�้าแต่งตวัคงไปตามนดัไม่ทนั เพราะแถวนั้นรถค่อนข้างตดิ

“มีอะไรก็ใส่แบบนั้นละกัน” หญิงสาวคว้าผ้าขนหนูเดินเข้าห้องน�้า  

ผู้หญงิแต่งตวัสวยเพราะอยากดูดใีนสายตาผู้ชาย แต่หล่อนไม่ได้รู้สกึอะไร

กบัดาราหนุ่ม แล้วจะคดิเรื่องเสื้อผ้าไปท�าไมให้รกสมอง

เวลาผ่านไปครู่หนึ่ง มีนาเดินออกจากห้องน�้า ใบหน้ารูปไข่สะอาด

สะอ้าน ผมด�ายาวสยายเต็มแผ่นหลัง หล่อนใช้ผ้าขนหนูเช็ดผมจนแห้ง

หมาด แล้วน�าไปตากกบัพนกัเก้าอี้หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง จากนั้นจงึหนัไปหยบิ

เสื้อที่วางไว้บนเตยีงนอน แต่กต้็องชะงกัเมื่อพบว่าเสื้อผ้าที่รื้อออกมาหายไป

หมด แล้วมกีล่องกระดาษสขีาวใบใหญ่ผูกโบสชีมพูวางอยู่แทน

“มาจากไหนเนี่ย” หล่อนมองไปที่ประต ูกลอนลอ็กแน่นหนา หน้าต่าง

ตดิเหลก็ดดั ไม่มใีครเข้ามาได้แน่นอน นอกจากเทวดาจอมจุ้น

“ฝีมือนายใช่ไหมจิรายุ” หล่อนร้องถามพลางมองไปรอบห้อง แต ่

เทพบุตรหนุ่มไม่ตอบและไม่ยอมปรากฏตวั

“จริายเุทพบตุร” หล่อนร้องเรยีกอกีครั้ง แต่กย็งัเหมอืนเดมิ “ไม่ออก

มากต็ามใจนาย ไม่ต้องมาอกีเลยกไ็ด้นะ”

มนีาหนัไปมองกล่องกระดาษ โลโก้สทีองบนฝากล่องดูคุ้นตา ไม่ว่า

อะไรอยูข้่างในกต็าม มนัต้องแพงหฉูี่อย่างแน่นอน หล่อนเปิดฝากล่องออก

ดู พบชุดกระโปรงสีฟ้าอ่อนคอกลมแขนกุดวางอยู่กับรองเท้าส้นสูงสีเงิน 

และกระเป๋าถอืออกงานใบเลก็เข้าชุดกนั



66  l  รั ก ก า ย สิ ท ธิ์

“สวยจงัเลย” หญงิสาวหยบิชดุขึ้นมาทาบตวั ชายกระโปรงพลิ้วเสมอ

หวัเข่า เนื้อผ้าเรยีบลื่นน่าสมัผสั ขนาดพอดรีาวกบัสั่งตดั คนเลอืกช่างสงัเกต

ยิ่งนกั

“การ์ดเหรอ” หล่อนหยบิการ์ดที่วางอยูก้่นกล่องขึ้นมาอ่าน “ยนิดกีบั

เดตแรก จากนางฟ้าแม่ทูนหวั”

มนีายิ้มข�า นางฟ้าแม่ทูนหวัที่หล่อนเคยเหน็ในการ์ตูนส่วนใหญ่เป็น

หญงิวยักลางคนรูปร่างท้วม ไม่ได้ใกล้เคยีงกบัจริายุเทพบุตรเลยสกันดิ

“ฉันไม่ใช่ซินเดอเรลล่า แต่ก็ขอบใจนายมาก” หล่อนเอ่ยกับตัวเอง

แล้วถอืกระโปรงเดนิเข้าห้องน�้า

รถแท็กซี่สีเขียวเหลืองแล่นมาจอดหน้าโรงแรมหรูระดับห้าดาว 
พนกังานต้อนรบัในชุดราชปะแตนสคีรมีรบีวิ่งมาเปิดประตู มนีาก้าวลงจาก

รถ เอ่ยขอบคุณแล้วเดนิเข้าไปในโรงแรม สายตานบัสบิคู่หนัมามองหล่อน 

หญิงสาวเก็บอาการประหม่าไว้แล้วทุ่มเทสมาธิให้การเดิน เพราะไม่อยาก

ท�าให้ตวัเองขายหน้าด้วยการตกจากรองเท้าส้นสูงลงมากองกบัพื้น

มีนาหันไปมองผนังกระจก หญิงสาวที่มองตอบมามีดวงหน้ารูปไข่

สวยหวาน แต่งแต้มเครื่องส�าอางบางเบา ขบัให้ดวงตาด�าขลบัดโูดดเด่น ชุด

กระโปรงสฟี้าแนบไปกบัเรอืนร่างสูงโปร่ง อวดน่องเรยีวกบัข้อเท้ากลมกลงึ 

สวยสง่าเหมอืนหญงิสาวจากตระกลูผูด้ ีแตกต่างจาก ‘เจ้มนีา’ เจ้าของอูม่นสั

ยานยนต์ราวกบัคนละคน

“ว้าย!” หญงิสาวร้องอย่างตกใจ เพราะมวัแต่มองกระจกจงึเดนิสะดดุ

ขาตัวเอง ร่างบางเซถลาไปข้างหน้า เกือบล้มลงไปกองกับพื้น โชคดีที่ม ี

ท่อนแขนข้างหนึ่งยื่นมารบัตวัหล่อนไว้ แล้วช่วยประคองให้ยนืได้อกีครั้ง

“เดนิระวงัหน่อยส ิเกอืบล้มแล้วเหน็ไหม” เขากระซบิบอกเสยีงนุ่ม

มนีาก้มมองท่อนแขนที่รดัอยูร่อบเอว แขนเสื้อสขีาว น�้าเสยีงหวานหู 

กลิ่นกายหอมเหมอืนดอกไม้ มแีค่คนเดยีวเท่านั้น เทวดาจอมจุ้น!
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“มาจนได้นะ” หล่อนเงยหน้ามองเขา “นกึว่าจะไม่มาให้เหน็แล้วเสยี

อกี”

“ภารกิจยังไม่เสร็จ เราจะไม่มาได้อย่างไร” เทพบุตรหนุ่มถอยออก

ห่าง มองส�ารวจหล่อนแล้วยิ้มด้วยความพอใจ “เจ้าสวยมาก”

“ขอบใจ” หล่อนตอบอ้อมแอ้ม สองแก้มร้อนผ่าว เขาแค่ชมตาม

มารยาท ไม่เหน็ต้องเขนิเลย

“วนิธยัมารอพกัหนึ่งแล้ว เจ้ารบีไปหาเขาเถอะ”

มีนาพยักหน้าแล้วออกเดิน อุ่นใจขึ้นเมื่อมีเทพบุตรหนุ่มอยู่ด้วย 

หล่อนแอบมองซกีหน้าของเขา จริายุเทพบตุรงดงามหมดจด ผวิขาวกระจ่าง

ตา ไม่รู้ว่าเทวดาหล่อเหมอืนกนัหมดหรอืเปล่า

“ขอบคุณนะ” หญงิสาวกระซบิ เพราะกลวัคนอื่นได้ยนิจะหาว่าบ้า

“เจ้าจะล้ม เราจะไม่ช่วยได้ยงัไง”

“ไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องเดยีว ฉนัหมายถงึกระโปรงชุดนี้ด้วย มนัสวยมาก

เลย นายเลอืกชุดเก่งนะ”

“เรายนิดทีี่เจ้าชอบ” เขาหนัมายิ้มให้หล่อน “แต่ถ้าเจ้าอยากตอบแทน

เรา คนืนี้ช่วยปลงใจกบัดาราหนุ่มคนนั้น เราจะได้เรยีนจบเป็นคนแรกของ

รุ่น”

“ฉนัจะพยายามแล้วกนั” หญงิสาวกระแทกเสยีงบอกแล้วเดนิเข้าไป

ในร้านอาหาร ก�าลงัอารมณ์ดอียู่เชยีว ชอบชกัใบให้เรอืเสยีอยู่เรื่อย

“จองไว้หรอืเปล่าครบั” บรกิรหนุ่มซึ่งอยู่ในชุดเครื่องแบบสขีาว ผูก 

หูกระต่ายสีด�าเดินเข้ามาถาม หล่อนบอกชื่อดาราหนุ่มไป เขาพยักหน้ารับ

ทราบ แล้วเชญิให้หล่อนตามเข้าไปด้านใน

มนีามองไปรอบๆ ร้านอาหารแห่งนี้ตกแต่งแบบตะวนัตก เพดานสูง 

ประดบัโคมไฟระย้า ตรงกลางตั้งแกรนด์เปียโน ผนงัเป็นกระจกใสมองเหน็

ท้องฟ้ายามราตรี โต๊ะแต่ละตัวตั้งห่างกันเพื่อให้ลูกค้ารู ้สึกเป็นส่วนตัว  

ตอนนี้มลีกูค้าเข้ามาใช้บรกิารแล้วสามโต๊ะ ลกูค้าแต่ละคนแต่งตวัด้วยเสื้อผ้า
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ราคาแพง มองแวบแรกกร็ู้ว่าเป็นคนมฐีานะ

“ถงึแล้วครบั” เขาผายมอืไปยงัโต๊ะด้านในสุด

หญงิสาวหนัไปมอง วนิธยันั่งรออยู่ก่อนแล้ว พอเหน็หล่อนเดนิเข้า

มา ดาราหนุ่มก็ลุกขึ้นถือช่อดอกไม้เดินมาหา คืนนี้เขาหล่อมากในชุดสูท

สนี�้าเงนิเข้ม ดวงหน้าคมคาย รอยยิ้มหวานบาดใจ ถ้าต้นหอมมาเหน็คงกรี๊ด

จนเสยีงแหบ

“ดอกไม้ครบัคุณมนีา” เขายื่นช่อดอกไม้ให้หล่อน

“ขอบคุณค่ะ” หญิงสาวรับมากอดไว้ ดอกไม้ช่อใหญ่ส่งกลิ่นหอม 

ช่างเอาอกเอาใจแบบนี้นี่เอง แฟนคลบัถงึได้รกันกัรกัหนา

“ไปนั่งกนัเถอะครบั”

วินธัยพาหล่อนไปนั่งที่โต๊ะ บริกรเดินมาถามเมนู หล่อนไม่รู้จะกิน

อะไรจึงให้เขาเป็นคนสั่ง หลังจากนั่งรอไม่นาน บริกรก็น�าอาหารมาเสิร์ฟ 

ดนิเนอร์ผ่านไปด้วยด ี อาหารอร่อย เพลงเพราะ ดาราหนุ่มคุยเก่ง ขี้อ้อน 

รอยยิ้มของเขาท�าให้ใจหล่อนสั่นอยู่หลายครั้ง

“อร่อยไหมครบั” เขาถามหลงัจากบรกิรยกของหวานมาเสริ์ฟ

“อร่อยค่ะ” หญิงสาวพยักหน้า แล้วตักพานาคอตตามะม่วงใส่ปาก 

ปกตหิล่อนไม่ชอบกนิของหวาน แต่พานาคอตตาถ้วยนี้อร่อยจรงิๆ น่าซื้อ

กลบัไปฝากกล้ากบัสมหมายคนละถ้วย

“เดี๋ยวผมต้องไปซ้อมร้องเพลงต่อ คุณมนีากลบัเองได้ใช่ไหมครบั”

“ได้ค่ะ” หล่อนพยกัหน้าอกีครั้ง “เชญิคุณวนิธยัตามสบายเลยค่ะ”

“เรยีกวนิกพ็อครบั เรยีกชื่อเตม็ดูห่างเหนิชอบกล ผมอยากเป็นคน

พเิศษของคุณ นะครบัคุณมนีา” เขายิ้มหวานให้หล่อน 

หญิงสาวยิ้มตอบเจื่อนๆ ไม่ค่อยชินกับสายตาวิบวับของผู ้ชาย  

แบบนี้เขาเรยีกว่าจบีใช่ไหม

“ค่ะวนิ” หล่อนตอบเสยีงเบา

วนิธยัยิ้มกว้างด้วยความพอใจ แล้วเรยีกบรกิรมาเกบ็ค่าอาหาร พอ
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จดัการทุกอย่างเรยีบร้อย เขากห็นัมาพูดกบัหล่อน

“เดี๋ยวคุณเดนิออกไปก่อนนะครบั แล้วผมค่อยเดนิตามออกไป”

มีนานั่งงงไปหลายวินาที ก่อนร้องอ๋อในใจเมื่อสังเกตเห็นโต๊ะข้างๆ 

แอบมองมาที่พวกเขา วินธัยเป็นนักแสดงชื่อดัง มีแฟนคลับทั่วประเทศ  

ไม่ว่าจะท�าอะไรก็ถูกจับตามอง ถ้าเขากับหล่อนเดินออกไปด้วยกัน พรุ่งนี้

ข่าวบนัเทงิคงคกึคกัน่าดู

“ฉนัเข้าใจค่ะ ฉนักลบัก่อนนะคะ” หญงิสาวบอกลาแล้วถอืช่อดอกไม้

เดนิออกไป โดยมสีายตาสอดรู้มองตามตลอดทาง หล่อนเดนิออกไปหน้า

โรงแรม พอดีมีรถแท็กซี่มาส่งผู้โดยสาร หล่อนจึงเรียกใช้บริการต่อโดย 

ไม่ต้องเดนิออกไปที่ถนน

“ไปติวานนท์ค่ะ” หล่อนก้าวขึ้นไปนั่งบนรถ ดึงประตูปิด แล้วเอน

ศรีษะพงิพนกั แค่มากนิข้าวเยน็มื้อเดยีว ท�าไมเหนื่อยขนาดนี้

“ดนิเนอร์เป็นยงัไงบ้าง รู้สกึรกัวนิธยัหรอืยงั” เสยีงคุ้นหูดงัขึ้น 

หญงิสาวหนัไปมองแล้วกลอกตาอย่างอ่อนใจ

“เพิ่งกนิข้าวกนัมื้อเดยีว จะให้รกัเลยเหรอ”

“ความรกัไม่ต้องการเวลาหรอก สบตากนัครั้งเดยีวกร็กักนัได้แล้ว”

“นั่นไม่ใช่ความรกัของฉนั” หล่อนเอ่ยเสยีงเข้ม “ความรกัของฉนัต้อง

ค่อยเป็นค่อยไป ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ถ้านายกลัวเรียนจบไม่ทัน

เพื่อน ลองเปลี่ยนไปดูแลคนอื่นไหม”

“ไม่เปลี่ยน” เขาตอบหน้าตาเฉย “ตราบใดที่ยังจับคู่ให้เจ้าไม่ส�าเร็จ 

เรากจ็ะมากวนใจเจ้าไปเรื่อยๆ แบบนี้ ถ้าเจ้าไม่เบื่อกเ็ชญิดูใจดาราหนุ่มไป

นานๆ เลย”

“ด ีรอได้กร็อไปเลย”

มนีาหนัหน้าหนอีย่างเคอืงๆ เทวดาอะไรพูดยากพูดเยน็ หล่อนมอง

ไปข้างหน้าเพื่อดูว่ารถแทก็ซี่แล่นไปถงึไหนแล้ว แต่กลบัพบว่าคนขบัแทก็ซี่

ก�าลงัแอบมองผ่านกระจกมองหลงั หล่อนมองตอบพลางถามอย่างไม่พอใจ
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“มอีะไรหรอืเปล่าคะ”

“เปล่าครบั” เขารบีปฏเิสธ “ผมแค่สงสยัว่าคณุคุยกบัใคร เหน็นั่งพดู

คนเดยีวมาตั้งนานแล้ว”

“ฉนัคุยโทรศพัท์ค่ะ” หล่อนหยบิโทรศพัท์มอืถอืให้เขาดู 

คนขบัหนุ่มพยกัหน้าเข้าใจ แล้วหนักลบัไปมองถนน “อ๋อ ผมนกึว่า

คุณเลี้ยงกุมารเสยีอกี”

“สมยันี้มคีนเลี้ยงกมุารด้วยเหรอคะ” หล่อนแกล้งหวัเราะกลบเกลื่อน 

แล้วหนัไปกระซบิกบัเทพบุตรหนุ่ม “หมดธุระกก็ลบัไปได้แล้ว ฉนัไม่อยาก

ถูกมองว่าบ้า”

“แล้วแต่เจ้า” เขาเอ่ยด้วยท่าทางน่าหมั่นไส้ แล้วหายตวัจากไปทนัที

มนีามองออกไปนอกรถ เมื่อครู่หล่อนแกล้งพูดให้เทวดาหนุ่มรอไป

อย่างนั้นเอง เพราะความจริงหล่อนยังไม่รู้เลยว่าความรักคืออะไร หล่อน

อาจพอใจรปูร่างหน้าตาและนสิยัใจคอของวนิธยั แต่จะใช่ความรกัหรอืเปล่า 

หล่อนกไ็ม่แน่ใจเหมอืนกนั รู้แต่ว่าเวลาอยู่กบัเขาหล่อนอดึอดัมาก

“ความรกัคอือะไรคณุเทวดา ช่วยบอกฉนัหนอ่ยส”ิ หญงิสาวถอนใจ

ยาว แล้วหนัไปมองที่นั่งว่างข้างตวัเมื่อรู้สกึเหงาขึ้นมาดื้อๆ



๖

รถกระบะสีเขียวหัวเป็ดแล่นไปจอดหน้าประตูรั้วบานใหญ่ กล้า
ลดกระจกด้านคนขับลงแล้วชะโงกหน้าออกไปมองกล้องวงจรปิด เพื่อให้

พนักงานรักษาความปลอดภัยที่นั่งอยู่ข้างในเปิดประตูรับ หลังจากรออยู่

อึดใจหนึ่งประตูรั้วก็เลื่อนเปิดออก ชายหนุ่มขับรถกระบะเข้าไปจอดหน้า 

โรงจอดรถซึ่งอยู่ตดิก�าแพงด้านซ้ายของคฤหาสน์

มนีาเปิดประตลูงจากรถ หนัไปมองรอบๆ คฤหาสน์ของเสี่ยอ�านาจมี

เนื้อที่ราวสองไร่ ตวัอาคารปลกูแบบโมเดร์ิน ทาสขีาว สงูสองชั้น ตดิกระจก

รอบด้าน ปิดม่านมดิชดิ ด้านขวาเป็นสระว่ายน�้าขนาดใหญ่ที่เสี่ยใหญ่เอาไว้

ใช้หาความสุขกับอีหนูของตน ด้านหน้าเป็นสวนหย่อมปูหญ้าเขียวขจี ตั้ง

กระถางชวนชมเรยีงเป็นแถว แต่ละต้นเหน็ว่าราคาเฉยีดแสน

หญงิสาวหนัมามองโรงจอดรถ เสี่ยอ�านาจเป็นผู้กว้างขวางในวงการ

รถแข่งและเจ้าของบรษิทัน�าเข้ารถยนต์ชื่อดงั เขาจงึมรีถยนต์ราคาแพงเกบ็

ไว้เป็นสมบตัส่ิวนตวันบัสบิคนั เท่าที่หล่อนเหน็อยูต่อนนี้กม็ลีมัโบร์กนีสีเีขยีว

มะนาว เฟอร์รารีสีแดงสด แม็คลาเรนสีด�าด้าน แอสตันมาร์ตินสีบรอนซ์ 
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และปอร์เช่สขีาวซึ่งมรีาคาถูกที่สุดในโรงจอดรถ

“เสี่ยอ�านาจแกรวยเขด็ฟันเลยนะเจ้” กล้าพูดขึ้น “ไม่รู้ว่าต้องท�าบุญ

ด้วยอะไร ผมถงึจะได้เป็นเจ้าของรถพวกนี้สกัคนั”

“ท�าบุญไม่ช่วยหรอก ต้องท�างานเยอะๆ แล้วเกบ็เงนิไปซื้อ”

“โห” เขาร้องเสยีงดงั “ลมัโบร์กนีคีนัเดยีวกส็บิกว่าล้านแล้ว ท�างาน

อกีสามชาตกิย็งัซื้อไม่ได้”

“งั้นกไ็ม่ต้องซื้อ จะขบักระบะหรอืซเูปอร์คาร์กไ็ปถงึเหมอืนกนั เรามี

แค่ไหนกพ็อใจแค่นั้น จะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์”

“สาธ”ุ กล้ายกมอืท่วมหวั “เทศน์เก่งขนาดนี้อย่ามแีฟนเลยเจ้ ไปบวช

เป็นแม่ชนี่าจะรุ่งกว่านะ”

“รุง่บ้านป้าแกส ิทะลึ่งนกันะ วนันี้ซื้อข้าวกนิเองเลย” หล่อนคาดโทษ

หนุ่มรุ่นน้อง แล้วหมุนตวัไปมองข้างหลงัเมื่อได้ยนิชาญชยัร้องถาม

“มาถงึนานหรอืยงั”

“เพิ่งมาถงึเมื่อกี้เอง” มนีาตอบ วนัเสาร์นี้หล่อนต้องไปแข่งรถให้เสี่ย

อ�านาจ จงึขอชาญชยัมาตรวจสภาพรถก่อน

“รถอยู่ทางนี้ ตามฉันมาเลย” เขาเดินน�าไปยังโรงซ่อมรถซึ่งอยู่ติด

ก�าแพงด้านหลงัคฤหาสน์ มลีกัษณะเป็นโรงเรอืนเปิดโล่งทั้งสี่ด้าน ใช้เป็นที่

ซ่อมบ�ารุงรถยนต์ที่จะน�าไปแข่งตามสนามต่างๆ ทั้งที่ถูกกฎหมายและเลี่ยง

กฎหมาย

“รถคนันี้แหละ” เขาหยุดยนืข้างรถเก๋งยกสูงขบัเคลื่อนสี่ล้อ เสรมิคาน

เหลก็ ตดิสตกิเกอร์ทั้งคนั ดูดุดนัแบบรถออฟโรด

มนีาหนัไปพยกัหน้าเรยีกผูเ้ป็นลกูน้อง แล้วช่วยกนัตรวจสอบรถคนั

นั้น กล้าเปิดกระโปรงหน้าดเูครื่องยนต์ ส่วนหล่อนเข้าไปเชก็ในห้องโดยสาร 

สนามแข่งรถออฟโรดค่อนข้างทุรกันดาร รถยนต์และคนขับต้องมีความ

พร้อมสูง หล่อนจงึต้องมาตรวจสอบก่อนเพื่อวางแผนการขบัขี่ล่วงหน้า

“เครื่องยนต์เยี่ยมเลยเจ้” หนุ่มรุ่นน้องร้องบอก
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“แน่นอนอยู่แล้ว” ชาญชัยเอ่ยด้วยท่าทางภูมิใจ “รถของเสี่ยระดับ

แชมป์ประเทศทั้งนั้น ความจรงิไม่ต้องมาตรวจให้เสยีเวลากไ็ด้”

“ฉันไม่สงสัยเรื่องนั้นหรอก แต่ด้วยนิสัยช่าง จะขับรถก็ต้องดูก่อน 

ถ้านายมธีุระกไ็ปท�าเถอะ ฉนักบักล้าอยู่กนัสองคนได้”

“ไม่เป็นไร ฉนัจะอยู่เป็นเพื่อน เธอกร็บีตรวจให้เสรจ็เถอะ”

มนีาหนัไปสบตากล้า หนุม่รุน่น้องยกัไหล่ ปิดฝากระโปรงแล้วเดนิไป

ท้ายรถ พอจะเปิดกระโปรงหลงั ชาญชยักเ็ดนิเข้ามาขวาง

“นายจะท�าอะไร”

“ไม่ได้ท�าอะไร แค่จะตรวจดูตามปกต”ิ

“ไม่ต้องตรวจหรอก แค่กระโปรงท้ายว่างๆ นายไปตรวจตรงอื่นเถอะ” 

เขาสั่งเสยีงห้วน 

กล้าขมวดคิ้วแล้วร้องเรยีกมนีา “เจ้มานี่หน่อย”

“มอีะไร” หล่อนเดนิมาหา

“เขาไม่ยอมให้ดูกระโปรงหลงั”

“มอีะไรข้างในเหรอ ท�าไมถงึดูไม่ได้” หล่อนจ้องหน้าชาญชยั 

มอืขวาเสี่ยใหญ่ท�าท่าหงุดหงดิ แล้วเปิดฝากระโปรงรถอย่างจ�าใจ

“เอ้า อยากดูกด็ู เดี๋ยวจะหาว่าฉนัปิดบงัอะไร”

มนีากบักล้าช่วยกนัส�ารวจกระโปรงท้าย พบว่าว่างเปล่าอย่างที่อกีฝ่าย

บอก แต่พอหล่อนจะเปิดดูข้างใต้ ชาญชยักต็ะโกนถามขึ้นมา

“ดูเสรจ็หรอืยงั ถ้าดูเสรจ็กก็ลบัไปได้แล้ว เสี่ยไม่ชอบให้คนนอกมา

เพ่นพ่านในบ้าน”

“เสรจ็แล้ว” หล่อนหนัไปบอกเขา กล้าปิดกระโปรงรถแล้วเดนิกลบั

ไปที่รถของตน โดยมชีาญชยัเดนิคุมไปตลอดทาง

“ฉนักลบัก่อนนะ วนัแข่งเจอกนัที่สนาม” 

หญิงสาวบอกลาพลางก้าวขึ้นรถ กล้าติดเครื่องยนต์แล้วขับออกไป 

พอพ้นรั้วคฤหาสน์เขากห็นัมาพูดกบัหล่อน
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“ผมไม่ไวใ้จนายชาญชยัเลยเจ้ ท่าทางลุกลี้ลกุลนชอบกล ท�ายงักบัมี

อะไรซุกซ่อนไว้”

“ฉันก็คิดเหมือนนายนั่นแหละ แต่เราท�าอะไรไม่ได้แล้ว คราวนี้คง

ต้องยอมไปก่อน แล้วคราวหน้าค่อยปฏเิสธ”

“ดนิเนอร์เมื่อคนืเป็นยงัไงบ้าง” เขาเปลี่ยนเรื่องคุย

“ไม่มอีะไร กนิข้าวอิ่มกแ็ยกย้ายกนักลบั”

“ผมอยากให้เจ้มีแฟนมานานแล้ว แต่ไม่คิดว่าจะเป็นดาราดัง ถ้า 

ต้นหอมรู้เข้าคงอกแตกตาย” 

กลา้หวัเราะชอบใจ แต่มนีาหวัเราะไม่ค่อยออก เพราะรูฤ้ทธิ์เดชของ

ต้นหอมดี ถ้าหล่อนเป็นแฟนกับวินธัยจริง เด็กสาวคงมาร้องกรี๊ดหน้าอู่ 

จนหล่อนไม่เป็นอนัท�ามาหากนิ

“เขาไม่ใช่แฟนฉัน ที่เลี้ยงข้าวก็เพื่อขอบคุณ ต่อไปคงไม่มาให้เห็น

แล้ว”

“สาธ”ุ เขายกมอืท่วมหวั “ให้จรงิอย่างที่เจ้พดูเถอะ ผมยงัไม่อยากหา

ร้านข้าวใหม่กนิ เพราะในซอยร้านป้าชวนชมอร่อยที่สุด แถมยงัจ่ายเงนิสิ้น

เดอืนได้ด้วย”

มีนากลืนน�้าลายอึกใหญ่ ร้านข้าวอร่อยๆ ราคาย่อมเยา ให้เชื่อได้

ด้วย ใช่จะหาได้ง่ายๆ หล่อนคงต้องคดิให้หนกัถ้าจะเป็นแฟนดาราหนุม่จรงิ

รถกระบะสีเขียวหัวเป็ดแล่นมาจอดหน้าอู่มนัสยานยนต์ มีนาเปิด
ประตลูงจากรถแล้วเดนิแกมวิ่งไปเปิดประตรูั้ว กล้าขบัรถเข้าไปจอดในอูแ่ล้ว

เดนิมาหาหล่อน

“ลุงหมายไปไหน ท�าไมอู่เงยีบจงั” เขาถามพลางมองไปรอบๆ

“นั่นส”ิ หล่อนพยกัหน้าเหน็ด้วย สมหมายเป็นคนขยนั ปกตจิะตื่น

มาท�างานแต่เช้า แต่วนันี้เกอืบเที่ยงแล้วยงัไม่เปิดประตูอู่รถเลย “นายไปดู

ที่ห้องซ ิแกป่วยหรอืเปล่า”
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“ป่วยอะไร เมื่อเช้าตอนออกไปแกยงัดีๆ  อยู่เลย ผมว่าแกอูม้ากกว่า”

“นั่นมนันาย ไม่ใช่ลงุหมาย ไปดทูี่ห้องพกัเลย เดี๋ยวฉนัจะไปดูที่ร้าน

ชวนชม เผื่อแกไปสั่งข้าวที่นั่น” 

หล่อนโบกมอืไล่แล้วเดนิออกจากอูร่ถ ส่วนกล้าเดนิไปที่ห้องพกั แต่

ยงัเดนิไม่พ้นประตู หนุ่มรุ่นน้องกร็้องเรยีกเสยีงดงั

“เจ้ ทางนี้”

มีนารีบเดินไปหาลูกน้อง ขมวดคิ้วอย่างสงสัยเมื่อเห็นสมหมายฟุบ

หลบัอยู่ที่โต๊ะกนิข้าวหน้าห้องพกั

“ผมบอกแล้วว่าแกอู้” กล้ายิ้มกว้างแล้วเขย่าตวัผู้เป็นลุง “เที่ยงแล้ว

ลุง ตื่นได้แล้ว ไม่หวิข้าวเหรอ เดี๋ยวโดนเจ้หกัเงนิเดอืนนะ”

“ฉนัว่ามนัแปลกๆ นะ ลุงหมายไม่น่าจะนอนขี้เซาแบบนี้”

“นั่นส”ิ เขาพยกัหน้าเหน็ด้วย ก่อนร้องอย่างตกใจ เมื่อผูเ้ป็นลงุหล่น

จากเก้าอี้ลงไปกองกบัพื้นปูน

“ลุงหมาย!” หล่อนผวาเข้าไปหา พลกิตวัสมหมายขึ้นมา ชายสูงวยั

หน้าซดี เนื้อตวัเยน็เฉยีบ “เรยีกรถพยาบาลเรว็กล้า ลุงหมายแย่แล้ว”

“กว่ารถจะมาตั้งนาน เราพาแกไปเองเถอะ”

กล้าอุ้มสมหมายไปขึ้นรถกระบะ มนีาวิ่งตามไปประจ�าที่คนขบั แล้ว

ขบัรถออกไปอย่างรวดเรว็

ภายในห้องพักฟื้นของโรงพยาบาลบูรณเวช มีนากับกล้ายืนอยู่ข้าง
เตียงของสมหมายซึ่งฟื้นคืนสติหลังจากได้รับการรักษาไม่นาน เบื้องต้น

แพทย์เจ้าของไข้บอกว่าสขุภาพของเขาอ่อนแอ พกัผ่อนน้อยและท�างานหนกั 

จึงเป็นลมหมดสติ แพทย์ขอให้พักอยู่ที่โรงพยาบาลอีกสองวันเพื่อตรวจดู

อาการให้ละเอยีดอกีครั้ง

“ลุงแค่เป็นลมนิดเดียว ไม่เห็นต้องมาโรงพยาบาลเลย เสียเงินเสีย

ทองเปล่าๆ” พอรู้ตวัว่าอยู่ที่ไหนสมหมายกบ็่นอุบทนัที
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“พอมแีรงกบ็่นเลยนะลุง” กล้าเอ่ยกลั้วหวัเราะแล้วนั่งลงข้างเตยีง

“ข้าไม่ใช่เอง็นี่ จะได้ใช้จ่ายฟุม่เฟือย ท�าตวัเหมอืนลกูเศรษฐ ีแต่ไม่มี

เงนิในกระเป๋าสกับาท” เขาเทศนาหลานชายชดุใหญ่แลว้หนัมาพดูกบัหลอ่น 

“หนมูนีาไม่น่าพาลงุมาที่นี่เลย ขบัรถไปอกีหน่อยกถ็งึโรงพยาบาลรฐัแล้ว ค่า

รกัษาถูกกว่าที่นี่เป็นสบิเท่า”

“มนัฉกุเฉนิ หนไูม่ทนัได้คดิ ขบัรถมาถงึที่นี่ก่อนหนกูเ็ลี้ยวเข้ามาเลย 

อกีอย่างหมอที่นี่เก่งมาก คราวที่แล้วหนูกร็กัษาที่นี่เหมอืนกนั”

“แต่มันแพงนะหนูมีนา” สมหมายถอนใจยาว “ลุงเสียดายเงิน 

อตุส่าห์ท�างานแทบตาย สดุท้ายต้องเอามาให้หมอ แทนที่จะเอาไปใช้หนี้เขา”

“อย่าคดิมากเลยค่ะ ลุงหมายกเ็หมอืนญาตผิูใ้หญ่ของหนู ลงุไม่สบาย

หนูก็ต้องดูแล เงินทองของนอกกาย เดี๋ยวลุงหายแล้วเราค่อยหากันใหม่

กไ็ด้”

มนีาจบัมอืสมหมายมากุมไว้ บบีเบาๆ อย่างให้ก�าลงัใจ เขากบักล้า

ไม่เคยทิ้งหลอ่น มกีก็นิด้วยกนั ไม่มกีอ็ดด้วยกนั แลว้หลอ่นจะทิ้งพวกเขา

ได้อย่างไร

“ตอนนี้ลุงดขีึ้นมากแล้ว ลุงกลบับ้านเลยได้ไหม” เขาท�าทา่จะลงจาก

เตยีง

“นอนลงก่อนค่ะ” หล่อนรบีห้ามไว้ “ลงุยงักลบับ้านตอนนี้ไม่ได้ หมอ

อยากให้ลุงอยู่โรงพยาบาลอกีสองวนัเพื่อตรวจให้แน่ใจว่าลุงป่วยเป็นอะไร”

“ลุงไม่อยากให้หนูสิ้นเปลอืง” เขาเอ่ยเสยีงอ่อย

“เงินเก็บของหนูยังพอมี ลุงหมายพักรักษาตัวให้หาย ไม่ต้องกังวล

เรื่องเงนินะคะ”

“แต่...”

“ไม่ต้องแต่แล้วลุง” กล้าพดูขดัขึ้น “เจ้เขาให้มานอนตากแอร์สบายๆ 

ลุงจะดิ้นรนกลบัไปท�าไม ถอืว่ามาพกัผ่อนกแ็ล้วกนั”

“พกัผ่อนบ้านเอง็ส”ิ สมหมายตวาดหลานชายแล้วชี้ไปนอกห้อง “เอง็
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จะไปไหนกไ็ปเลย ข้าขี้เกยีจลงไปเตะเอง็”

เสยีงเคาะประตดูงัขึ้น ทกุคนหนัไปมอง ประตหู้องพกัเปิดออก นาย

แพทย์หนุม่ในชดุกาวน์สขีาวเดนิเข้ามา เขาคอืหมอต่อพงศ์ บูรณเวช แพทย์

เจ้าของไข้ของสมหมาย และเคยดูแลมนีาตอนรถเฉี่ยวคราวก่อน

“หายแล้วเหรอครบั เสยีงดงัออกไปนอกห้องเลย” หมอหนุม่ถาม คน

ป่วยยิ้มเขนิ ส่วนกล้าหวัเราะข�า

“ดขีึ้นแล้วค่ะหมอ” หล่อนตอบแทนสมหมาย

“ดขีึ้นกด็แีล้วครบั ขอผมตรวจหน่อยนะครบั” เขาตรวจอาการอยูค่รู่

หนึ่ง แล้วยิ้มให้คนไข้อย่างใจด ี“อาการโดยรวมดขีึ้นมาก”

“ผมกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ” สมหมายถามทันที ก่อนท�าหน้า

จ๋อยเมื่อหมอหนุ่มส่ายหน้า

“ยงัครบั ผมอยากตรวจเพิ่มอกีสองสามอย่าง ถ้าไม่มอีะไรน่าเป็นห่วง 

วนัมะรนืผมจะให้กลบับ้านได้”

“ครบัหมอ” เขารบัค�าเสยีงอ่อย 

หมอหนุม่ยิ้มพอใจแล้วหนัไปพดูกบัมนีา “คุณเป็นญาตคินไข้ใช่ไหม

ครบั”

“ค่ะ” หล่อนพยกัหน้า

“ผมมเีรื่องจะคุยด้วย เชญิข้างนอกด้วยครบั” 

เขาบอกเสียงเรียบแล้วเดินน�าออกจากห้อง มีนาสั่งให้กล้าอยู่เฝ้า 

สมหมาย แล้วเดนิตามหมอหนุ่มออกไป

มีนานั่งอยู่หน้าโต๊ะท�างานของหมอต่อพงศ์ หมอหนุ่มก้มหน้าอ่าน 
แฟ้มประวัติของสมหมาย สีหน้าเคร่งขรึมของเขาท�าให้หล่อนใจคอไม่ด ี

เพราะการเรยีกญาตอิอกมาคุยนอกห้อง คดิได้อย่างเดยีวคอืหมอไม่อยาก

ให้คนไข้ได้ยนิสิ่งที่จะพดูกบัญาต ิด้วยเกรงว่าสิ่งที่พดูออกไปจะท�าให้คนไข้

ทรุดลง หรอืว่าหวัหน้าช่างของหล่อนจะป่วยเป็นโรคร้าย
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“ลุงหมายป่วยเป็นอะไรคะ” หล่อนถามอย่างร้อนใจ

“เบื้องต้นผมคดิว่าคนไข้เป็นโรคหวัใจ แต่ผมไม่ใช่แพทย์ที่เชี่ยวชาญ

ด้านนี้ วนันี้ผมจะส่งคนไข้ไปตรวจกบัแพทย์เฉพาะทางให้แน่ชดัอกีครั้ง”

“โรคหวัใจเหรอคะ” หล่อนพมึพ�า

“ครับ” หมอหนุ่มพยักหน้า “คลื่นหัวใจของคนไข้ผิดปกติ มีภาวะ

ความดนัโลหติสงู แต่อาการยงัไม่น่าเป็นห่วงเท่าไร หากรบัการรกัษาต่อเนื่อง 

ดูแลตวัเองอย่างเคร่งครดั คนไข้สามารถใช้ชวีติตามปกตไิด้”

มนีาผ่อนลมหายใจที่กลั้นไว้ออกมา โรคหวัใจอาจจะอนัตราย แต่ยงั

ดกีว่าโรคร้ายอื่นๆ ที่หล่อนนกึกลวัตอนแรก

“แล้วเราต้องท�ายงัไงบ้างคะ”

“พาคนไข้มาพบหมอตามนัด กินยาอย่างต่อเนื่อง รักษาสุขภาพ 

ควบคุมอาหาร ไม่เครยีด และห้ามท�างานหนกัครบั”

“ขอบคุณค่ะ ฉนักลบัได้แล้วใช่ไหมคะ”

“ครบั” เขาพยกัหน้า

มนีายกมอืไหว้หมอหนุ่ม เขารบัไหว้พลางยิ้มให้หล่อน หญงิสาวยิ้ม

ตอบแล้วเดนิออกจากห้อง หล่อนพบกล้ายนืรออยู่ข้างลฟิต์ พอเหน็หล่อน

เดนิออกมา เขากร็บีเข้ามาถามอาการของผู้เป็นลุง

“หมอว่ายงัไงบ้างเจ้”

“หมอบอกว่าลุงหมายเป็นโรคหวัใจ”

“แล้วมนัอนัตรายไหม” หนุม่รุน่น้องถามเสยีงแผ่ว แม้จะชอบยั่วโมโห

สมหมายเป็นประจ�า แต่ความจริงเขาเป็นห่วงลุงมาก เพราะนอกจาก 

สมหมายแล้ว เขากไ็ม่มญีาตพิี่น้องที่ไหนอกี

“หมอบอกว่าอาการของลุงหมายไม่น่าเป็นห่วงเท่าไร แต่ต้องมาพบ

หมอตามนดั กนิยาอย่างต่อเนื่อง รกัษาสุขภาพ ควบคุมอาหาร ไม่เครยีด

และห้ามท�างานหนกั”

“แค่นี้เองเหรอ” เขาถอนใจอย่างโล่งอก “ผมนกึวา่แกจะแย่เสยีแลว้”
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“ไม่แย่แต่กท็�างานหนกัเหมอืนเดมิไม่ได้แล้ว ฉนัคงต้องรบัสมคัรช่าง

มาช่วยงานลุงหมายสกัคน”

“เจ้มเีงนิจ้างเหรอ” เขาทกัท้วงด้วยสหีน้าไม่สบายใจ “ทกุวนันี้พวกเรา

กก็ระเบยีดกระเสยีรกนัจะแย่อยู่แล้ว”

มนีาถอนใจเฮอืกใหญ่แล้วตบไหล่ชายหนุ่มรุ่นน้อง

“เรื่องนั้นเอาไว้คิดทีหลัง วันนี้นายกลับไปอู่ก่อน ตอนเย็นค่อยมา

เปลี่ยนเวรกบัฉนั เผื่อมลีูกค้าเข้ามา เราจะได้ไม่เสยีรายได้”

“ครบัเจ้” กล้าพยกัหน้ารบัแล้วเดนิจากไป

มีนาเดินกลับห้องพักของสมหมาย ระหว่างทางหล่อนเห็นความ

วุน่วายหน้าห้องฉกุเฉนิจงึหยดุมองด้วยความสนใจ ดเูหมอืนว่าจะมคีนป่วย

หนักเข้ามารักษา เจ้าหน้าที่จึงได้วิ่งวุ ่นแบบนั้น หล่อนพึมพ�าขอให้เขา

ปลอดภยั แล้วออกเดนิอกีครั้ง แต่ต้องหยดุชะงกัเมื่อเหน็ผูห้ญงิคนหนึ่งเดนิ

ตรงมาด้วยท่าทางรบีเร่ง นางมรีูปร่างเลก็บอบบาง ผวิขาวจนเหน็เส้นเลอืด 

เรอืนผมดกด�า สวมเสื้อผ้าราคาแพง ทั้งที่อยูใ่นวยักลางคน แต่ยงัสวยพริ้ง

จนผู้หญงิสาวๆ ยงัต้องอจิฉา

“สวยจงัเลย แต่ท�าไมดูคุ้นหน้าจงั เหมอืนเคยเหน็มาก่อน” 

หญิงสาวหมุนตัวมองตาม ก่อนเซไปก้าวใหญ่เมื่อถูกผู้ชายคนหนึ่ง

เดนิชน เขาเป็นชายหนุ่มร่างสูง ผวิสแีทน หน้าตาคมคาย แววตาคมกล้า 

สวมสูทสีเข้มตัดเย็บประณีต หล่อนรอให้เขาขอโทษ แต่เขากลับวิ่งไปหา 

ผู้หญงิคนนั้น แล้วพากนัเดนิไปที่ห้องฉุกเฉนิโดยไม่สนใจหล่อนเลย

“หล่อเสยีเปล่า ไม่มมีารยาท” หล่อนพมึพ�าอย่างไม่พอใจ

“อย่าไปโกรธเขาเลย เขาคงรีบมาก คนที่เขารักอาจก�าลังจะจากไป

กไ็ด้”

เสยีงทุ้มคุ้นหูดงัขึ้นด้านหลงั มนีาหมุนตวัไปมอง จริายุเทพบุตรใน

ชุดสูทสีขาวยืนยิ้มให้หล่อน ดวงหน้าคมคายสดใส ดวงตาสีน�้าตาลเป็น

ประกายแวววาว หล่อชวนตะลงึคงเส้นคงวาทุกครั้งที่ได้พบกนั
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“มองโลกในแง่ดสีมกบัเป็นเทวดา” หล่อนแกล้งแขวะเขา 

เทพบุตรหนุ่มหวัเราะแล้วชี้ให้หล่อนดูรอบๆ

“ที่นี่เป็นโรงพยาบาล เจ้าจะให้เราคดิเป็นอื่นได้อย่างไร”

“นั่นสิ” หล่อนถอนใจยาวแล้วเอ่ยเสียงเศร้า “เพราะแบบนี้ฉันถึง 

ไม่ชอบมาโรงพยาบาล ที่นี่มแีต่ความสูญเสยีและคราบน�้าตา”

“อย่ามองโลกในแง่ร้ายนกัส ิที่นี่ไม่ได้มแีต่ความตายหรอก แต่ยงัมี

ชวีติด้วย” 

จริายปุรายตาไปยงัหญงิท้องแก่ที่นั่งรถเขน็ผ่านมา หญงิสาวมองตาม

แล้วหนัมาจ้องหน้าเขา

“นายท�าความดอีะไรถงึได้เกดิเป็นเทวดา”

“หลายอย่าง” เขาตอบเสยีงเรยีบ “สั่งสมมาหลายชาตหิลายภพ แต่

หลกัๆ กค็อืการท�าความดโีดยไม่หวงัผลตอบแทน”

“ก่อนมาเป็นเทวดา นายเป็นอะไรมาก่อน” หล่อนถามอกี

“เป็นมนุษย์”

“เรื่องนั้นฉนัรูแ้ล้ว” หล่อนท�าหน้าเบื่อใส่เขา “ฉนัหมายถงึนายเป็นใคร 

ท�าอาชพีอะไร บ้านอยู่ที่ไหน พ่อแม่เป็นใครต่างหาก”

“เราจ�าไม่ได้”

“จ�าไม่ได้?” หล่อนเอ่ยอย่างประหลาดใจ “ฉันเคยได้ยินว่าเวลาที่

มนษุย์เกดิใหม่ พวกเขาจะลมือดตีชาตขิองตน เทวดากเ็ป็นแบบนั้นเหมอืน

กนัเหรอ”

“ไม่ใช่ทั้งหมดหรอก เทวดาส่วนใหญ่จ�าอดีตชาติของตนได้ แต่ก็มี

เทวดาบางองค์ที่จ�าไม่ได้ ซึ่งเราเป็นเทวดาประเภทนั้น”

“ท�าไมล่ะ”

“เราไม่รู้” เขาส่ายหน้า

“แปลกดนีะ แต่จ�าไม่ได้กด็เีหมอืนกนั เพราะถ้าเกดิใหม่แล้วยงัไม่ลมื

อดตีชาตขิองตน ชวีติคงวุ่นวายน่าด ูยิ่งเป็นเทวดาอย่างนายยิ่งวุน่วายใหญ่
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เลย”

“ท�าไมล่ะ” เขาถามหล่อนบ้าง

“สมมตุว่ิาชาตทิี่แล้วนายเกดิเป็นลกูชายเศรษฐ ีมภีรรยาที่รกัมากคน

หนึ่ง แต่อยู่กนิด้วยกนัได้ไม่เท่าไร นายกล้็มป่วยตายไปก่อน พอตายแล้วก็

ไปเกิดเป็นเทวดา แต่นายยังไม่ลืมความรักในอดีต นายอยากกลับไปหา

หล่อน แต่ท�าไม่ได้เพราะอยูก่นัคนละภพภมู ิจะหกัใจลมืกท็�าไม่ได้อกี ต้อง

จมอยู่กบัความห่วงหา ถงึอยู่บนสวรรค์กไ็ม่มคีวามสุข”

“เจ้าเล่าได้เหน็ภาพมาก น่าจะไปเป็นนกัเขยีน” เทพบตุรหนุ่มหวัเราะ

ข�า

มนีาขมวดคิ้วมองเทวดาหนุม่ ก�าลงัจะต่อว่าที่เขาล้อเลยีนหล่อน แต่

เขาดันหยุดหัวเราะก่อนแล้วมองนิ่งไปข้างหน้า ใบหน้าคมคายเครียดขึง 

หล่อนมองตามสายตาเขาแต่ไม่เหน็อะไร จงึหนัมาถาม

“นายมองอะไรเหรอ”

“เจ้าอย่ารู้เลย เดี๋ยวจะกลวัเสยีเปล่าๆ”

“ผเีหรอ” หล่อนถามเสยีงสั่น

“ไม่ใช่ผ”ี เขาส่ายหน้า “แต่เป็นยมทูตตนหนึ่ง”

“ยมทูตเหรอ” หล่อนกลืนน�้าลายอึกใหญ่ ยมทูตน่ากลัวกว่าผีอีก 

เพราะเมื่อใดที่ยมทูตปรากฏตวั ย่อมหมายความว่าก�าลงัจะมคีนตาย

“เขามาท�างานของเขา เราอยู่ส่วนของเรา ไม่มอีะไรต้องกงัวล”

“ไม่กังวลได้ยังไง มียมทูตก็แสดงว่าต้องมีผี ฉันไม่น่าลืมเอาสร้อย

พระมาเลย”

มนีามองไปรอบๆ อย่างระแวง อาการกลวัผขีึ้นสมองก�าเรบิ จริายุ

ยิ้มอย่างเอน็ด ูแล้วดงึให้หล่อนถอยหลงั เมื่อหมอต่อพงศ์วิ่งผ่านมาแล้วตรง

ไปที่ห้องฉุกเฉนิ

“คนไข้ในห้องนั้นคงอาการหนกัน่าดู เพราะสหีน้าหมอไม่ดเีลย นาย

ว่าไหม” หล่อนหนัไปถามจริายุเทพบุตร แต่เทวดาหนุ่มหายตวัไปแล้ว
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“อะไรของเขา อยากมากม็า อยากไปกไ็ป เทวดาเอาแต่ใจ” หล่อนบ่น

พมึพ�าอย่างหงุดหงดิ แล้วเดนิกลบัห้องของสมหมาย

พอหญงิสาวเดนิลบัสายตาไปแล้ว จริายเุทพบุตรกป็รากฏตวัอกีครั้ง 

เทวดาหนุม่มองไปยงัห้องฉกุเฉนิ ชายคนที่เดนิชนมนีาประคองหญงิคนหนึ่ง

ออกมา นางเป็นหญงิวยักลางคนร่างเลก็ ผวิขาวจดั หน้าตางดงามตามวยั 

พวกเขาน่าจะเป็นแม่ลูกกนั แม้หน้าตาจะไม่คล้ายกนันกั

หญงินางนั้นหนัมาทางเขา สองแก้มเป้ือนน�้าตา นางซวนเซเหมอืนจะ

เป็นลม ผูเ้ป็นลกูจงึเข้ามาประคองแล้วพาไปนั่งพกัที่เก้าอี้ เทวดาหนุ่มยกมอื

จบัหน้าอก รู้สกึอดึอดักบัน�้าตาของนาง ผู้หญงิคนนี้เป็นใคร ท�าไมเขารู้สกึ

คุ้นเคยกบันาง

“เหลวไหลน่า เราเป็นเทวดา นางเป็นมนษุย์ จะรูจ้กักนัได้ยงัไง” จริายุ

ต่อว่าตวัเองแล้วหายตวัจากไป มนีาพูดถูก เทวดาที่จมอยู่กบัความห่วงหา 

ถงึอยู่บนสวรรค์กห็าความสุขไม่ได้



๗

ภายในห้องพักฟื้นของสมหมาย มีนานั่งขัดสมาธิอยู่บนโซฟา
รับแขก ส่วนเจ้าของห้องนอนหลับอยู่บนเตียง หญิงสาวหยิบรีโมตมาเปิด

โทรทศัน์ดูแก้เบื่อ ช่องแรกเป็นละครที่กลบัมาฉายใหม่ หล่อนไม่ชอบดูจงึ

กดเปลี่ยนไปดชู่องอื่น หญงิสาวเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆ เพราะไม่มรีายการไหน

เลยที่น่าสนใจ จนกระทั่งมาถงึช่องหนึ่งซึ่งเป็นรายการข่าวประจ�าวนั หลอ่น

เหน็ว่ามปีระโยชน์จงึไม่เปลี่ยนไปช่องอื่น

มนีาวางรโีมตบนโต๊ะเลก็หน้าโซฟา แล้วหยบิกระป๋องน�้าอดัลมขึ้นมา

ดื่ม แต่ต้องส�าลกัพรวดเมื่อเหน็ภาพวนิธยันกัแสดงชื่อดงัก�าลงัดนิเนอร์กบั

ผูห้ญงิคนหนึ่งปรากฏบนจอโทรทศัน์ แม้ภาพจะไม่ค่อยชดัเท่าไร เพราะถกู

แอบถ่ายจากระยะไกล แต่หล่อนกจ็�าได้ว่าผูห้ญงิคนนั้นคอืตวัเอง หญงิสาว

เช็ดปากด้วยหลังมือ แล้วหยิบรีโมตมาเร่งเสียงเมื่อดาราหนุ่มให้สัมภาษณ์

นกัข่าว

“ไม่มอีะไรครบั เธอเป็นเพื่อนของผม บงัเอญิเจอกนัครบั ไม่ได้นดั

กันจริงๆ ครับ ถ้าผมจะมีแฟน ผมต้องบอกทุกคนแน่นอนครับ” วินธัย
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ปฏเิสธอย่างนุ่มนวล แล้วขอตวัไปท�างานอย่างสุภาพ ใบหน้าหล่อเหลายิ้ม

แย้มแจ่มใส ไม่มพีริุธให้เหน็เลยสกันดิ สมกบัเป็นนกัแสดงเจ้าบทบาท

ภาพข่าวตัดมาที่ห้องส่ง นักข่าวชายหญิงหยิบเรื่องหญิงสาวปริศนา

มาคยุกนั แล้วสรปุว่าตอนนี้แฟนคลบัของดาราหนุม่คงก�าลงัตามหาหญงิสาว

ลึกลับคนนี้กันจ้าละหวั่น เพราะวินธัยเป็นสามีแห่งชาติของผู้หญิงครึ่ง

ประเทศ คงไม่มีใครยอมให้ผู้หญิงคนหนึ่งเอาเขาไปครอบครองคนเดียว

แน่นอน

มนีากลนืน�้าลายอกึใหญ่ ถกูผูห้ญงิครึ่งประเทศตามล่าไม่ใช่เรื่องสนกุ 

จิรายุเทพบุตรหางานให้หล่อนแล้ว เสียงโทรศัพท์มือถือของหล่อนดังขึ้น 

หญงิสาวหยบิมาดูเหน็ว่าต้นหอมโทร. มาจงึกดรบัสาย

“มอีะไรเหรอต้นหอม”

“พี่เหน็ข่าวพี่วนิในทวีไีหม” เดก็สาวถามเสยีงขุ่น

มนีาร้องครางในใจ ข่าวเพิ่งออกไม่ถงึนาทต้ีนหอมกโ็ทร. มาหาหล่อน

แล้ว ท�าเป็นไม่รู้ไม่เหน็ไปก่อนดกีว่า แล้วค่อยแก้ไขสถานการณ์ทหีลงั

“วนิไหนเหรอ พี่ไม่ค่อยได้ดูข่าว”

“พี่วินคือวินธัยนักแสดงชื่อดัง ว่าที่สามีของต้นหอมไงคะ วันนั้น 

ต้นหอมยงัเอารูปให้พี่ดูเลย” ต้นหอมอธบิายอย่างหงุดหงดิ

“อ๋อ พี่นกึออกแล้ว มอีะไรเหรอจ๊ะ”

“เมื่อกี้มภีาพหลดุว่าพี่วนิไปดนิเนอร์กบัผูห้ญงิคนหนึ่ง ต้นหอมดแูล้ว

คล้ายกบัพี่มนีา เลยโทร. มาถามว่าพี่ใช่ผูห้ญงิคนนั้นไหม” เดก็สาวเน้นเสยีง

เข้ม

มีนากลืนน�้าลายอีกอึก รู้จักกันมาตั้งหลายปี เพิ่งรู้ว่าต้นหอมเป็น 

คนช่างสงัเกตกว็นันี้แหละ แต่เพื่อความสงบสุข แกล้งโกหกไปก่อนดกีว่า

“บ้าแล้ว” หล่อนหวัเราะกลบเกลื่อน “พี่จะไปดนิเนอร์กบัเขาได้ยงัไง 

ละครยงัไม่เคยดูด้วยซ�้า ช่างซ่อมรถกระจอกๆ อย่างพี่ ดาราที่ไหนเขาจะ

ชวนไปกนิข้าวด้วย”



มั ล ลิ ก า  l  85

“นั่นส ิถ้าเป็นสาวๆ สวยๆ สดๆ อย่างต้นหอมกว่็าไปอย่าง” เดก็สาว

เออออเหน็ด้วย “แค่นี้นะพี่มนีา ต้นหอมมนีดัในไลน์กลุ่มแฟนคลบั พวก

เราต้องรู้ให้ได้ว่าผู้หญงิคนนั้นเป็นใคร”

“ถ้ารู้ว่าเขาเป็นใครจะท�ายงัไงเหรอ” หล่อนโยนหนิถามทาง

“ถ้าผูห้ญงิคนนั้นเหมาะสมกบัพี่วนิ พวกเราจะยอมถอดใจ แต่ถ้าไม่

เหมาะสม พวกเราจะแย่งพี่วินกลับมา แล้วสั่งสอนแม่นั่นว่าอย่ามายุ่งกับ 

พี่วนิของเราอกี แค่นี้นะคะ” เดก็สาววางสาย

มีนาปล่อยโทรศัพท์มือถือหล่นจากมือ นิ้วมืออ่อนแรงขึ้นมาดื้อๆ 

เมื่อนึกถึงความยุ่งยากที่ก�าลังจะตามมา แค่ไปดินเนอร์กับวินธัยมื้อเดียว 

รูปหล่อนยงัออกโทรทศัน์หรา ถ้าเป็นแฟนเขาจรงิๆ ชวีติหล่อนคงหาความ

สงบไม่ได้

เสียงเคาะประตูดังขึ้น หญิงสาวหันไปมอง คิดว่าเป็นแม่บ้านมา

ท�าความสะอาดจงึเดนิไปเปิดประต ูแต่ต้องเบกิตาอย่างตกใจเมื่อเหน็วนิธยั

ยนือยู่หน้าห้องพกั

“คุณวนิ” หล่อนพมึพ�าเสยีงแผ่ว

“ครบั ผมเอง” ดาราหนุ่มยิ้มให้หล่อน เขาสวมหมวกแก๊ปสดี�า สวม

แว่นกันแดดปิดบังใบหน้า แต่แทนที่จะช่วยปกปิด มันกลับท�าให้เขาดูน่า

สนใจยิ่งขึ้น หล่อนรบีดงึเขาเข้ามาในห้องแล้วปิดประตูทนัที

“คุณมาที่นี่ได้ยงัไงคะ”

“ผมโทร. ไปที่อู่รถ คุณกล้าบอกว่าคุณอยู่ที่นี่ พอดผีมมงีานอเีวนต์

แถวนี้ เลยแวะมาหาคณุก่อน แต่ไม่มขีองเยี่ยมมาด้วย เพราะคอ่นข้างฉกุ-

ละหุก”

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ แค่คุณมาเยี่ยม ฉนักเ็กรงใจแย่แล้ว”

“อย่าพดูเหมอืนผมเป็นคนอื่นสคิรบั” เขาท�าท่าน้อยใจ “คุณกรู้็ว่าผม

อยากเป็นคนพเิศษของคุณ”

มีนายิ้มเจื่อน มีหนุ่มหล่อมาขายขนมจีบก็ดีอยู่หรอก แต่พอนึกถึง
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แฟนคลบัครึ่งประเทศของเขา หล่อนกย็ิ้มไม่ออกขึ้นมาทนัที

“แถวนี้รถตดิมาก คณุวนิรบีไปท�างานเถอะค่ะ ถ้าไปสายคนอื่นจะว่า

ได้ เอาไว้ลุงหมายตื่นแล้ว ฉนัจะบอกว่าคุณมาเยี่ยมนะคะ”

“ผมดใีจจงั” เขายิ้มหวานให้หล่อน

“ดใีจอะไรคะ”

“ผมดใีจที่คุณเป็นห่วงผม” 

ดาราหนุ่มสบตาหล่อนนยัน์ตาหวานเชื่อม มนีายิ้มตอบเขนิๆ หยอด

เก่งแบบนี้นี่เอง แฟนคลบัถงึได้รกันกัรกัหนา

“ค่ะ นอกจากเป็นห่วงคณุแล้ว ฉนัยงัเป็นห่วงแฟนคลบัของคุณด้วย 

ป่านนี้คงมารอกนัแน่นแล้ว” หล่อนพาเขาไปที่ประต ูเปิดออกไปมองแล้วหนั

มาพูดกบัเขา “ทางสะดวก ไม่มใีครอยู่แถวนี้ คุณรบีไปเถอะค่ะ”

“แล้วผมจะมาอกี ไปก่อนนะครบั” เขาบอกลาแล้วเดนิออกไป

มนีามองตามพลางถอนใจยาว ถ้าเป็นแฟนกนัแล้วต้องหลบๆ ซ่อนๆ 

แบบนี้ ยงัจะเรยีกว่าแฟนได้ไหม หญงิสาวก�าลงัจะปิดประตู แต่เหน็หมอ

ตอ่พงศ์เดนิแกมวิ่งผ่านมาก่อน จงึยื่นหน้าออกไปด ูหมอหนุม่เดนิตรงไปที่

ห้องด้านในสุดทางเดนิ สหีน้าเขาไม่ดเีอาเสยีเลย ด้วยความสงสยัหล่อนจงึ

เดนิตามไปดู

หญงิสาวหยดุยนืหน้าห้องพกัฟ้ืนซึ่งเปิดประตแูง้มไว้ประมาณหนึ่งฟตุ 

หล่อนจ้องมองเข้าไปข้างใน เหน็หมอหนุม่พยายามกูช้วีติคนไข้บนเตยีง โดย

มีผู้หญิงวัยกลางคนหน้าตาสะสวยที่หล่อนเห็นเมื่อวานยืนร้องไห้อยู่ปลาย

เตียง หญิงสาวเลื่อนสายตาไปมองหน้าคนไข้ แต่ไม่เห็นเพราะมีหน้ากาก

เครื่องช่วยหายใจบงัไว้ ก่อนพยาบาลจะเดนิมาปิดประต ูปิดกั้นทกุอย่างจาก

สายตาหล่อน

“น่าสงสารจงั” หล่อนพมึพ�าแล้วเดนิกลบัห้องพกัของสมหมาย ผูป่้วย

ที่อยู่ในห้องฉุกเฉินเมื่อวานคงเป็นญาติของผู้หญิงคนนั้น ดูแล้วน่าจะอายุ

ไม่เท่าไร ท�าไมถงึล้มป่วยกไ็ม่รู้
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มนีาเงยหน้ามองนาฬิกาแขวนบนผนงัห้อง เขม็นาฬิกาทั้งสั้นและยาว
เดินไปถึงเลขสิบสอง บอกให้รู้ว่าตอนนี้เที่ยงตรงแล้ว หล่อนเดินไปนั่งขัด

สมาธบินโซฟา แล้วมองไปที่เตยีงนอนว่างเปล่ากลางห้อง แพทย์เฉพาะทาง

ด้านโรคหวัใจพาสมหมายไปตรวจตั้งแต่สบิโมงเช้า ตอนนี้ผ่านมาสองชั่วโมง

แล้ว ยงัไม่พาหวัหน้าช่างของหล่อนกลบัมาส่งเลย

หญงิสาวหยบิรโีมตโทรทศัน์ขึ้นมา ตอนแรกตั้งใจวา่จะเปิดโทรทศัน์

ดแูก้เบื่อ แต่พอนกึถงึข่าววนิธยัเมื่อเช้ากว็างรโีมตลงที่เดมิ เพราะกลวัว่าจะ

ต้องดูข่าวเดิมซ�้าอีก หล่อนหันไปมองโทรศัพท์มือถือบนโต๊ะ แต่ต้องเมิน

หน้าหนอีกีครั้ง เมื่อนกึได้ว่าข่าวหญงิสาวปรศินาของวนิธยัคงแพร่กระจาย

ไปทั่วโลกโซเซยีลแล้ว

เสียงโทรศัพท์มือถือของหล่อนดังขึ้น มีนาหยิบขึ้นมาดู พอเห็นว่า

กล้าโทร. มาจึงกดรับสาย แต่ถ้าคนที่โทร. มาเป็นต้นหอม หล่อนคงต้อง

แกล้งท�าเป็นไม่ได้ยนิ

“มอีะไรกล้า”

“มงีานด่วนเข้ามาเจ้” หนุม่รุน่น้องตอบ น�้าเสยีงร้อนใจ “ลกูค้าเอารถ

มาใหซ้่อมเครื่องยนต์ ต้องท�าให้เสรจ็ก่อนพรุง่นี้เช้า เจ้อยู่เฝ้าลุงหมายคนืนี้

แทนผมได้ไหม”

“ได้ส ินายท�างานไปเถอะ ไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้ ลุงหมายแกสบายด ี

ถ้าไม่มอีะไรพรุ่งนี้กก็ลบับ้านได้แล้ว”

“ขอบคุณเจ้ ผมไปท�างานก่อนนะ” เขาบอกลาแล้ววางสาย

มีนาวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะ อู่มนัสยานยนต์อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ 

เพราะมีสองลุงหลานเป็นก�าลังส�าคัญ ถ้าล�าพังหล่อนท�าคนเดียวคงปิดไป

นานแล้ว แต่ตอนนี้สมหมายมาล้มป่วย ภาระหนกัจงึไปตกที่หลานชาย ออก

จากโรงพยาบาลหล่อนจะรบัสมคัรช่างเพิ่ม ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะตามมาไว้ค่อย

คดิทหีลงั คาดว่าจะบรหิารจดัการได้ ขอแค่เขาสองคนไม่เหนื่อยเกนิไปกพ็อ

“ขออนุญาตค่ะ” เสยีงเคาะประตูดงัขึ้น แม่บ้านของโรงพยาบาลเปิด
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ประตูแล้วยกถาดอาหารเข้ามา นางเป็นหญิงวัยกลางคนรูปร่างผอมสูง 

ท�างานคล่องแคล่ว ยิ้มเก่งและช่างเจรจา เหมาะที่หล่อนจะเลยีบเคยีงถาม

เรื่องที่สงสยั

“มื้อนี้มอีะไรกนิบ้างคะ” หล่อนเปิดฉากสนทนาก่อน

“แกงจืดวุ้นเส้นหมูสับ ผัดคะน้าหมูกรอบ กุนเชียงทอด แล้วก ็

ข้าวสวยร้อนๆ ค่ะ” นางตอบพลางวางถาดอาหารที่โต๊ะหวัเตยีง “เดี๋ยวคนไข้

กลบัมา คณุให้แกกนิอาหารเลยนะคะ แล้วบ่ายสองโมงดฉินัจะมาเกบ็ถาด”

“พี่ท�างานที่นี่มานานหรอืยงัคะ” หล่อนชวนคุย

“สิบปีได้แล้วค่ะ ตึกนี้มีสิบชั้น พี่ดูแลชั้นเจ็ดกับชั้นแปด” พอเห็น

หล่อนพูดคุยอย่างเป็นกนัเอง นางกเ็ปลี่ยนสรรพนามตาม

“คนไข้ในห้องที่อยูส่ดุทางเดนิ ป่วยเป็นอะไรเหรอคะ เมื่อเช้าหนเูหน็

หมอวิ่งกนัวุ่นเลย” หล่อนถามเข้าเรื่อง 

นางท�าหน้าอดึอดัใจ มองซ้ายมองขวาเหมอืนอยากเล่าแต่ไม่กล้า

“ความลบัของคนไข้พี่พูดไม่ได้ค่ะ”

“ความลบัเลยเหรอคะ” หล่อนแกล้งท�าหน้าประหลาดใจ “แค่เล่าสูก่นั

ฟังคงไม่เป็นไรมั้งคะ หนูไม่ใช่นกัข่าวหรอืนกัสบื ที่ถามเพราะสงสยัเท่านั้น

เอง แต่ถ้าพี่ไม่สะดวกกไ็ม่เป็นไรค่ะ”

“ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะ” นางขยับมาหาแล้วลดเสียงลง “คนไข้ใน

ห้องนั้นเป็นคนไข้วีไอพีของที่นี่ค่ะ ญาติของคนไข้เป็นหุ้นส่วนของโรง-

พยาบาล นอกจากพยาบาลส่วนตวัที่จ้างมาเอง พวกเราถูกห้ามไม่ให้เข้าไป

ยุ่งค่ะ”

“ขนาดนั้นเชยีว” หล่อนลดเสยีงตาม “แล้วเขาเป็นใครเหรอคะ”

“เป็นทายาทตระกูลดงั แต่ตระกูลอะไรพี่กจ็�าไม่ได้เหมอืนกนั”

“เขาป่วยเป็นอะไรเหรอคะ เมื่อวานหนเูหน็แวบหนึ่ง เหมอืนค่อนข้าง

หนกั”

“เจ้าชายนทิราค่ะ เมื่อสามปีก่อนประสบอบุตัเิหตขุบัรถตกน�้า พ่อตาย
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ในรถ ส่วนตวัเองเป็นเจ้าชายนทิรา รกัษาตวัที่นี่มาสามปีแล้ว เข้าๆ ออกๆ 

โรงพยาบาลตามอาการ แต่เมื่อวานเห็นว่าอาการทรุดลง ญาติเลยน�าตัว 

ส่งโรงพยาบาล ท�าเอาหมอวุ่นกนัใหญ่ น่าสงสารนะคะ หน้าตาหล่อยงักบั

เทพบุตร บ้านรวยระดบัมหาเศรษฐ ีไม่น่าโชคร้ายเลยจรงิๆ”

พอเครื่องตดิข้อมลูกไ็หลมาเหมอืนท�านบแตก มนีารบัฟงัด้วยสหีนา้

สงบ หยดน�้าตาบนแก้มของมารดาคนป่วยยงัแจ่มชดั นางสญูเสยีสาม ีแถม

ลูกชายยงัมาเป็นแบบนี้อกี ถ้าเป็นหล่อนคงท�าใจไม่ได้

“เขาจะหายไหมคะ” หล่อนถามเสยีงเบา

“คงต้องพึ่งปาฏิหาริย์ค่ะ รอบนี้ได้ยินว่าปอดติดเชื้อ ต้องใส่เครื่อง

ช่วยหายใจ” นางถอนใจยาวแล้วเอ่ยขอตวั “พี่ไปก่อนนะคะ เดี๋ยวห้องอื่น

จะหวิ”

มนีาเดนิตามไปปิดประตแูล้วยนืพงิไว้อย่างนั้น ใบหน้าใต้เครื่องช่วย

หายใจของคนไข้ห้องสุดท้ายปรากฏขึ้นในความทรงจ�า รู้สึกคุ้นตาเหมือน

เคยเหน็ แต่นกึไม่ออกว่าที่ไหน คงเพราะหล่อนเหน็หน้าเขาแค่นดิเดยีว

สวรรค์ชั้นดาวดงึส์
ไม่ใช่มีนาคนเดียวที่รู้สึกคุ้นเคยกับคนแปลกหน้าอย่างไม่มีเหตุผล  

จิรายุเทพบุตรก็ก�าลังรู้สึกเช่นเดียวกับหล่อน เขานั่งอยู่ในห้องสมุดของ

มหาวิทยาลัยแห่งดาวดึงส์ ตรงหน้ามีหนังสือประวัติศาสตร์ไทยเปิดทิ้งไว้ 

แต่เขาไม่มีแก่ใจจะอ่านเลยสักนิด เพราะไม่สามารถลืมหญิงมนุษย์นางนั้น

ได้ เขาเฝ้าถามตวัเองว่านางเป็นใคร ท�าไมเขาถงึได้รู้สกึคุ้นเคยกบันางทั้งที่

ไม่เคยรู้จกักนัมาก่อนเลย หรอืนางจะเป็นส่วนหนึ่งในอดตีชาตขิองเขา

เทวดาหนุ่มมองออกไปนอกหน้าต่าง รณกรเทพบุตรบอกว่าการ 

ระลกึชาตไิม่ใช่เรื่องยาก แค่ได้ดมกลิ่นดอกปารชิาตจากอทุยานปุณฑรกิวนั 

ความทรงจ�าในอดีตชาติจะหวนกลับมา ดอกปาริชาตจะบานเพียงหนึ่งครั้ง

ในรอบร้อยปี หากเทพองค์ใดปรารถนาจะได้รับ ดอกปาริชาตจะตกลงมา 
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ในมอืเองโดยไม่ต้องปีนป่ายขึ้นไปเดด็ให้เหนื่อย แต่ตอนนี้ดอกปารชิาตยงั

ไม่บาน และเขาไม่แน่ใจว่าอยากรู้อดตีชาตขิองตวัเองจรงิหรอืเปล่า

“จิรายุ” เสียงคุ้นหูดังขึ้น เทพบุตรหนุ่มหันไปมองแล้วค้อมศีรษะ

ทกัทาย

“อาจารย์”

“เป็นยงัไงบ้าง” ท้าวชยัภทัรถามพลางนั่งลงตรงข้ามเขา “มนุษย์ที่เจ้า

ดูแลชื่ออะไรนะ”

“มนต์มนีาครบั”

“ชื่อเพราะด”ี อาจารย์เอ่ยชม “เจ้าจบัคู่ให้นางไปถงึไหนแล้ว”

“นางก�าลงัศกึษาดูใจกบัมนุษย์หนุ่มที่ผมจบัคู่ให้ครบั”

“งั้นกไ็ม่น่าจะมปีัญหาอะไร ท�าไมเจ้าถงึหน้าตาเคร่งเครยีดนกั” ท้าว

ชยัภทัรจ้องมองนิ่ง 

เทพบุตรหนุ่มก้มหน้าหลบตา แล้วตดัสนิใจตอบเลี่ยงไป

“โลกมนุษย์ไม่เหมอืนที่นี่ ผมเหน็คนตายแล้วใจคอไม่ดคีรบั”

“แน่ใจหรอืว่าเรื่องนี้ท�าให้เจ้าไม่สบายใจ”

จิรายุเงยหน้าสบตาอาจารย์ที่ปรึกษา เคยได้ยินว่าเทวดาบางองค์

สามารถอ่านใจได้ ดูท่าท้าวชยัภทัรจะอยู่ในกลุ่มนั้นด้วย

“เราไม่ได้อ่านใจเจ้า เราแค่ดจูากสหีน้าของเจ้า” ผูเ้ป็นอาจารย์หวัเราะ

แล้วเอ่ยอย่างใจด ี“มเีรื่องอะไรในใจกพ็ดูมาเถอะ เราเป็นอาจารย์ของเจ้านะ”

“ตอนลงไปโลกมนษุย์ ผมพบหญงิมนษุย์คนหนึ่ง แวบแรกที่เหน็นาง 

ผมรู้สึกคุ้นเคยกับนาง เหมือนเคยรู้จักมาก่อน แต่นึกไม่ออกว่าตอนไหน 

เทวดารู้สกึกบัมนุษย์แบบนั้นได้ไหมครบั”

“ได้ส”ิ ผูเ้ป็นอาจารย์พยกัหน้า “เทวดาอย่างพวกเรากว่าจะมาอยูต่รงนี้

ได้ ล้วนผ่านการเวยีนว่ายตายเกดิมานบัครั้งไม่ถ้วน ผู้หญงิคนนั้นอาจเคย

ผกูพนักบัเจ้ามาก่อน สายสมัพนัธ์ในอดตีชาตยิงัตดักนัไม่ขาด ท�าให้เจ้ารู้สกึ

คุ้นเคยกบันาง”
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“ดอกปารชิาตช่วยให้ผมจ�านางได้ไหมครบั”

“อาจจะได้ แต่เจ้าอยากจ�านางไปเพื่ออะไรจริายุ” ผู้เป็นอาจารย์จ้อง

หน้าเขานิ่ง “ตอนนี้เจ้าอยู่ในภพภูมทิี่ด ี เสวยผลบุญที่ตนสั่งสมมา ตามหา

อดตีจะได้ประโยชน์อะไร แค่เริ่มคดิเจ้ากเ็ป็นทุกข์แล้ว”

จริายมุองตอบอาจารย์ ท้าวชยัภทัรพดูถกูทุกค�า ตั้งแต่พบนางใจเขา

ไม่เป็นสขุเลย การจ�านางได้จะมปีระโยชน์อะไร ในเมื่อพวกเขาอยูก่นัคนละ

ภพภูมแิล้ว

“ขอบคุณครบัอาจารย์ ผมจะไม่คดิเรื่องนี้อกี”

“ดแีล้ว” ผู้เป็นอาจารย์ลุกขึ้นยนืแล้วยื่นมอืมาตบไหล่เขา “กามเทพ

ไม่ควรผกูพนักบัมนษุย์ เรามหีน้าที่จบัคูใ่ห้พวกเขา แต่ไม่มสีทิธิ์ก้าวก่ายชวีติ

ใคร ท�างานอย่างมอือาชพี ไม่เอาความรู้สกึส่วนตวัมาเกี่ยวข้อง เราเชื่อว่า

เจ้าจะเป็นกามเทพที่ดไีด้”

“ครบัอาจารย์” เขายกมอืไหว้ ท้าวชยัภทัรยิ้มพอใจแล้วเดนิจากไป

จริายุก้มมองหนงัสอื แต่สิ่งที่เหน็คอืใบหน้าของมนีา หญงิสาวมอง

เหน็เขาทั้งที่ไม่มมีนษุย์คนไหนมองเหน็ เป็นไปได้ว่าเขากบัหล่อนเคยผกูพนั

กันมา แต่จะเป็นชาติไหนเขาก็ไม่รู ้เหมือนกัน เขาคงต้องก�าชับรณกร 

เทพบุตรไม่ให้บอกเรื่องนี้กับผู้เป็นอาจารย์ เพราะไม่อยากถูกบังคับให้

เปลี่ยนตวัหล่อนขณะที่การจบัคู่ก�าลงัไปได้ด้วยดี

ร้านส้มต�าเจ้าอร่อยข้างโรงพยาบาลบรูณเวชยามพลบค�่าคกึคกัไปด้วย
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บรกิารจนโต๊ะที่ตั้งไว้บนทางเท้าเตม็แทบทุกโต๊ะ มนีานั่งรอ

อาหารอยู่ที่โต๊ะด้านหลังสุด ท้องหล่อนร้องประท้วงมาพักหนึ่งแล้ว แต่

อาหารที่สั่งไว้ก็ยังไม่มาเสิร์ฟ คงเพราะวันนี้ลูกค้าเยอะ แม่ค้าจึงท�าอาหาร

ไม่ทนั

“มาแล้วค่ะ” เสยีงหวานดงัมาแต่ไกล

มนีาหนัไปมอง แม่ค้าวยัรุน่หน้าตาน่าเอน็ดูยิ้มให้หล่อน แล้ววางจาน
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อาหารลงบนโต๊ะ เริ่มจากส้มต�าปูปลาร้ากลิ่นหอมรญัจวน น�้าตกหมูตดิมนั 

ไก่ย่างเหลอืงกรอบ และข้าวเหนยีวกระติ๊บเลก็

“ขอโทษที่ท�าช้านะคะ วนันี้ลูกค้าเยอะจรงิๆ”

“ไม่เป็นไรจ้ะ” หญงิสาวโบกมอือย่างไม่ถอืสา ตอนนี้หลอ่นไม่มเีวลา

โกรธใครทั้งนั้น เพราะต้องทุ่มเทสมาธิกับการกิน หล่อนส่งอาหารเข้าปาก

อย่างต่อเนื่อง ร้านนี้ท�าอาหารอสีานได้อร่อยจรงิๆ วนัหลงัต้องพาสมหมาย

กบักล้ามากนิด้วย

“เคี้ยวไม่ละเอยีด เดี๋ยวตดิคอหรอก” เสยีงคุ้นหูดงัขึ้น

มนีาชะงกัมอืที่ก�าลงัฉกีไก่ย่าง เงยหน้ามองเจ้าของเสยีง จริายุเทพ-

บตุรในชดุสทูสขีาวนั่งอยูบ่นเก้าอี้ตรงข้ามหล่อน ใบหน้าคมคายเกลี้ยงเกลา 

ริมฝีปากหยักลึกประดับรอยยิ้มอบอุ่น ดวงตาสีน�้าตาลเข้มเป็นประกาย

ขบขนั หล่อตั้งแต่หวัจดเท้าเหมอืนเดมิทุกอย่าง

“ชอบมาเงียบๆ อยู่เรื่อย ถ้าฉันช็อกตายจะว่ายังไง” หล่อนต่อว่า

พลางส่งไก่ย่างเข้าปาก แล้วตามด้วยข้าวเหนยีวก้อนใหญ่

“ชอบพูดเหมอืนเราเป็นภตูผปีีศาจ” เขาตดัพ้อหล่อนแล้วชี้ไปที่อาหาร

บนโต๊ะ “อร่อยมากไหม”

“อร่อยมาก...” หล่อนลากเสยีงยาว “กนิด้วยกนัไหม”

“ขอบใจที่ชวน เราไม่ใช่มนุษย์จงึไม่จ�าเป็นต้องกนิอาหาร แค่เหน็เจ้า

ตั้งอกตั้งใจกนิ เลยสงสยัว่าอร่อยมากไหม”

มีนาชะงักมือที่ก�าลังหยิบส้มต�าปูปลาร้า แล้วเปลี่ยนมาใช้ช้อนตัก

แทนเมื่อนกึได้ว่าตวัเองกนิไม่เรยีบร้อย

“ฉนัหวิ ไม่ได้กนิอะไรมาทั้งวนั เลยรบีกนิไปหน่อย จะให้เหมอืนนาย

ที่อิ่มทพิย์ได้ยงัไง”

“สมหมายเป็นอย่างไรบ้าง” เขาเปลี่ยนเรื่องคุย

“ดขีึ้นมากแล้ว หมอบอกว่าพรุง่นี้กลบับ้านได้แล้ว” หล่อนตอบพลาง

ตกัน�้าตกหมใูส่ปาก เนื้อตดิมนัให้สมัผสัละมนุลิ้น รสชาตกิลมกล่อมถกูปาก 
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ขากลบัต้องซื้อไปฝากยามหน้าโรงพยาบาลสกัถุง

“เจ้าพบผู้หญงิคนนั้นอกีหรอืเปล่า”

“ผู้หญงิคนไหน” หล่อนจ้องหน้าเขา 

เทพบตุรท�าท่าอกึอกัแล้วขยายความเพิ่ม “คนที่ลกูชายของนางชนเจ้า

แล้วไม่ขอโทษไง”

“อ๋อ...” หล่อนลากเสยีงยาว “เมื่อเช้าเหน็แวบหนึ่ง ลกูชายอกีคนของ

นางป่วย พกัอยู่ชั้นเดยีวกบัลุงหมาย แต่อยู่ห้องวไีอพสีุดทางเดนิ”

“นางเป็นยงัไงบ้าง ยงัร้องไห้อยู่ไหม” เขาถามเสยีงเบาหววิ

“ไม่รู้สิ ท�าไมนายไม่ไปดูเองล่ะ นายเป็นเทวดาจะไปไหนก็ได้ไม่ใช่ 

เหรอ” หญิงสาวตอบอย่างไม่ใส่ใจ เพราะก�าลังเพลิดเพลินกับอาหาร แต ่

ต้องชะงักมือ เมื่อเทพบุตรหนุ่มเอ่ยอย่างมีอารมณ์ ทั้งที่ปกติไม่เคยเห็น

เกรี้ยวกราดแบบนี้

“ถ้าท�าได้เราจะมาถามเจ้าเหรอ เราเป็นกามเทพฝึกหัด สวรรค์

อนญุาตให้เราไปในสถานที่ที่เจ้าไปได้ หรอืไปในสถานที่ที่คนที่เกี่ยวข้องกบั

เจ้าไปเท่านั้น นอกเหนอืจากนั้นเราไม่สามารถไปได้”

“มขี้อจ�ากดัแบบนี้กไ็ม่ดสี”ิ

“เทวดาไม่ต่างจากมนุษย์เท่าไร มีทั้งเรื่องที่ท�าได้และเรื่องที่ท�าไม่ได้ 

ไม่อย่างนั้นสงัคมจะวุ่นวาย”

มนีาพยกัหน้าเข้าใจ แล้วก้มหน้าก้มตากนิต่อ ก่อนเงยหน้าขึ้นมาพบ

ว่าเทวดาหนุ่มจ้องมองหล่อน สหีน้าเว้าวอนจนหล่อนใจอ่อนยวบ

“อยากรู้อะไรก็ถามมา ถ้าตอบได้ฉันจะตอบ ให้เวลาห้านาทีเท่านั้น 

เพราะฉนัยงักนิไม่อิ่ม”

“ผู้หญงิคนนั้นยงัร้องไห้อยู่ไหม”

“ร้อง” หล่อนตอบเสยีงหนกั “ฟูมฟายกว่าวนันั้นอกี”

“ท�าไมล่ะ เกดิอะไรขึ้นเหรอ”

“เหน็ว่าลกูชายของนางป่วยเป็นเจ้าชายนทิรา ปอดตดิเชื้ออาการทรุด
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หนกั ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ นางกลวัจะเสยีลูกชายไป กเ็ลยร้องไห้หนกั

เลย” หล่อนเล่าตามที่ฟังมา แล้วถามเขากลบัไปบ้าง “ท�าไมนายสนใจผู้หญงิ

คนนั้น เคยรู้จกักนัมาก่อนเหรอ” 

“ขอบใจเจ้ามาก กินข้าวต่อเถอะ เราจะกลับแล้ว” เขาไม่ยอมตอบ

ค�าถาม แล้วยงัท�าท่าจะผละหนี

“หยุดเดี๋ยวนี้นะ” หล่อนร้องห้ามเสยีงดงั “ตอนนายถามฉนัยงัตอบ

เลย แล้วเวลาฉนัถามท�าไมนายไม่ตอบ ถ้านายหนไีปดื้อๆ คราวหลงัฉนัจะ

ไม่ตอบค�าถามนายอกีแล้ว”

“เราไม่รู้จะตอบยงัไง” เขาเอ่ยเสยีงเบา

“ไม่ยาก ฉันจะถามนายทีละข้อ ข้อแรก นายรู้จักผู้หญิงคนนั้นมา

ก่อนหรอืเปล่า”

“ไม่รู้จกั” เขาส่ายหน้า “เจ้าเป็นมนุษย์คนเดยีวที่เรารู้จกั”

“แล้วท�าไมนายถงึสนใจหล่อน”

“เรารู้สึกคุ้นเคยกับผู้หญิงคนนั้น เหมือนเคยพบมาก่อน แต่นึก 

ไม่ออกว่าที่ไหน อาจารย์ที่ปรึกษาของเราบอกว่าอาจเป็นความผูกพันใน 

อดตีชาต ิซึ่งเราควรเลกิสนใจเรื่องนี้ เพราะมนัไม่ดตี่อตวัเราเอง แต่เรายงั

ตดัใจไม่ได้ จงึลองถามเจ้าดู”

“อ๋อ” หล่อนพยกัหน้าเข้าใจ “อาจารย์ของนายพูดถูกนะ ตอนนี้นาย

เป็นเทวดา เสวยสุขอยู่บนสวรรค์ อดตีไม่ส�าคญัอกีแล้ว”

“เราไม่คิดเรื่องนางก็ได้ ตอนนี้เราอยากรู้เรื่องเจ้ากับวินธัย ความ

สมัพนัธ์คบืหน้าไปถงึไหนแล้ว”

“เขากด็นีะ” หล่อนหยบิช้อนมากนิต่อ “แต่ชวีติเขามนัวุน่วาย ท�าอะไร

กต็้องหลบๆ ซ่อนๆ เพราะกลวัเป็นข่าว”

“เป็นคนดงักแ็บบนี้แหละ อกีหน่อยเจ้ากช็นิไปเอง”

“คงยาก” หล่อนส่ายหน้าดกิ “เขากบัฉนัต่างกนัเกนิไป ถ้าไม่มมีนตร์

วเิศษของนาย คนอย่างเขาไม่มวีนัหนัมามองฉนัหรอก”
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“มนตร์ดลใจแค่ท�าให้เขาเปิดใจรบัเจ้าง่ายขึ้น แต่ความรกัเกดิเพราะ

ตวัเจ้าเอง อย่าเพิ่งถอดใจส ิเจ้าเป็นคนอยากได้เขาเป็นแฟนไม่ใช่เหรอ”

มนีาถอนใจเฮอืกใหญ่ ความอยากอาหารลดฮวบ หล่อนไม่ได้อยาก

ได้วนิธยัเป็นแฟน หล่อนแค่แกล้งประชดเทพบตุรหนุม่ แต่เขาดนับ้าจี้จบัคู่

ดาราหนุ่มให้หล่อนจรงิๆ

“นายถอนมนตร์ดลใจจากวนิธยัได้ไหม”

“ได้ แต่เจ้าไม่สงสารเขาเหรอ เพราะเขาชอบเจ้าแล้วนะ”

“ฉนั...” หญงิสาวหยุดพูดเมื่อได้ยนิเสยีงของหล่น หล่อนหนัไปมอง

ข้างหลงั เหน็เดก็เสริ์ฟก้มเกบ็จานแล้วเงยหน้ายิ้มแหย

“พี่เลี้ยงกุมารทองเหรอคะ”

“เปล่าจ้ะ พี่ชอบพดูคนเดยีว” หล่อนยิ้มให้เดก็สาวแล้วหนัไปหาจริายุ 

แต่เขาไม่อยู่แล้ว



๘

รถกระบะสเีขยีวหวัเป็ดแล่นมาจอดหน้าอู่มนสัยานยนต์ มนีาลง
จากรถเดินแกมวิ่งไปเปิดประตูเหล็ก กล้าขับรถกระบะเข้าไปจอดด้านใน 

แล้วลงจากรถมาช่วยหล่อนประคองสมหมายเข้าไปพักในห้องพักด้านหลัง 

อาการป่วยของหวัหน้าช่างสงูวยัดขีึ้นมาก หลงัจากได้พกัผ่อนเตม็ที่และกนิ

ยาตามที่แพทย์สั่ง จากนี้ก็ต้องกินยาที่เหลือให้หมด ไปพบแพทย์ตามนัด 

ดูแลสุขภาพ พกัผ่อนให้เพยีงพอ และไม่ท�างานหนกัเกนิไป เพื่อไม่ให้โรค

หวัใจก�าเรบิอกี

“เปิดทวีใีห้หน่อย ข้าอยากดูข่าว” สมหมายบอกหลานชาย 

กล้าเดนิไปเปิดโทรทศัน์ แล้วถอืรโีมตมาส่งให้ผู้เป็นลุง “ช่องไหนมี

ข่าวกไ็ม่รู้ ลุงเปิดดูเองละกนั”

“เออ ข้าเปิดเองได้ เอง็จะไปไหนกไ็ปเถอะ” 

สมหมายเปิดโทรทศัน์ช่องโปรดของตน นกัข่าวชายหญงิทกัทายผู้ชม

เสียงใส มีนาเหลือบตาไปมองแวบหนึ่ง แล้วหันหลังจะเดินออกจากห้อง 

ปล่อยให้เจ้าของห้องพกัผ่อนตามล�าพงั
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“มีภาพหลุดหน้าคล้ายซุป’ตาร์คนดังอีกแล้วค่ะ คราวนี้ไปโผล่แถว 

โรงพยาบาลเอกชนชื่อดงั” นกัข่าวสาวเอ่ย

มนีาชะงกัเท้า หนัไปมองด้วยความสนใจ ภาพข่าวตดัไปที่ชายหนุ่ม

ในชุดแจ็กเกตสีด�า สวมหมวกและแว่นกันแดดปิดบังใบหน้าแทบทั้งหมด 

แม้จะเหน็เสี้ยวหน้าเพยีงนดิเดยีว แต่ทกุคนที่รูจ้กัวนิธยัต่างรู้ว่าชายคนนี้คอื

เขาอย่างแน่นอน

“เขาไปท�าอะไรที่นั่นครบั” นกัข่าวหนุ่มถาม

“ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ อาจจะไปเยี่ยมใครก็ได้มั้งคะ” นักข่าวสาว

ตอบ นกัข่าวหนุ่มหวัเราะแล้วอ่านข่าวอื่นต่อ

“หมอนี่น่าสงสารนะ ขยบัตวัท�าอะไรกเ็ป็นข่าว แค่ไปโรงพยาบาลยงั

โดนแอบถ่าย ชวีติหาความเป็นส่วนตวัไม่ได้เลย” กล้าพูด

มีนาพยักหน้าเห็นด้วยแล้วหันไปมองต้นหอม เด็กสาวเดินมาหา 

พวกเขา จ้องมองหล่อนด้วยสหีน้าแปลกๆ แล้วหนัไปถามสมหมาย

“ลุงเข้าโรงพยาบาลอะไรเหรอ”

“ไม่รู้ ข้าจ�าไม่ได้” เขาตอบเสยีงห้วน

“อะไรกนัลงุ ไปนอนมาตั้งสามวนั จ�าไม่ได้ได้ยงัไง” เดก็สาวเอ่ยอย่าง

ไม่พอใจ แล้วหนัมาถามหล่อนแทน “พี่มนีา ลุงหมายเข้าโรงพยาบาลอะไร

เหรอ”

“โรง...” หล่อนก�าลงัจะตอบ แต่สมหมายพูดขดัก่อน

“โรงพยาบาลอะไรกไ็ม่เกี่ยวกบัเอง็ ไปเอาข้าวผดัปูมาสามจานเลย”

“เดี๋ยวค่อยกนิไม่ได้เหรอ หนูยงัคุยไม่เสรจ็เลย”

“ข้าจะกนิเดี๋ยวนี้ ข้าหวิ ข้าต้องกนิยา ถ้าเอง็ไม่ขาย ข้าไปกนิร้านอื่น

กไ็ด้” เขายนืกรานเสยีงแขง็แล้วหนัไปสั่งหลานชาย “ไอ้กล้า ไปสั่งข้าวผดัที่

ร้านเจ้เพญ็ให้หน่อย”

“รอแป๊บนงึ เดี๋ยวหนเูอามาส่ง” ต้นหอมเดนิกระฟัดกระเฟียดออกไป 

ร้านเจ้เพ็ญเป็นร้านอาหารตามสั่งเปิดใหม่ตั้งอยู่กลางซอย หากมารดารู้ว่า



98  l  รั ก ก า ย สิ ท ธิ์

ปล่อยให้ลูกค้าไปกนิร้านคู่แข่งมหีวงัถูกด่าเปิง

“เป็นเอามากนะ ไม่ได้เป็นอะไรกันเสียหน่อย หึงหวงเขายังกับเป็น

เมีย” กล้ามองตามอย่างอ่อนใจแล้วหันมาถามหล่อน “เจ้จะเอายังไงต่อ  

ต้นหอมคงไม่ยอมหยุดแน่ๆ ท�าท่าสงสยัเจ้ขนาดนั้น”

“คราวหน้าสั่งข้าวไม่ต้องเผื่อฉนันะ ฉนัจะซื้อจากข้างนอกเข้ามากนิ”

มนีาเดนิเข้าออฟฟิศนั่งลงหลงัโต๊ะท�างาน เปิดลิ้นชกัหยบิสมุดบญัชี

ธนาคารออกมาดู ค่ารกัษาของสมหมายเป็นเงนิไม่ใช่น้อย หล่อนมเีงนิสด

ไม่มากพอ จงึต้องเอาเงนิที่พ่อโอนให้ทกุเดอืนมาจ่ายแทน ทั้งที่เคยตั้งใจวา่

จะไม่น�าเงนิก้อนนี้มาใช้ แต่เพื่อสมหมายหล่อนจ�าเป็นต้องยอมตดัใจ หญงิ

สาวเกบ็สมุดบญัชธีนาคารใส่ลิ้นชกั แล้วหยบิสมุดนดัของลูกค้ามาเปิดดู

เสยีงโทรศพัท์มอืถอืดงัขึ้น หล่อนก�าลงัยุง่จงึกดรบัสายโดยไม่ได้ดวู่า

ใครโทร. มา

“อู่มนสัยานยนต์ค่ะ”

“ผมเองครบั” เสยีงทุ้มดงัตอบกลบัมา 

หญงิสาวลอบถอนใจแล้วตอบรบักลบัไป “ค่ะ คุณวนิ”

“ผมอยากพบคณุ เยน็นี้ไปกนิข้าวกนันะครบั ผมมเีรื่องส�าคญัจะคยุ

ด้วย”

“เรื่องอะไรคะ” หญิงสาวถามเสียงเบา ออกไปกินข้าวกับเขาคงไม่

แคล้วถูกแอบถ่ายอกี เขาอาจไม่คดิอะไร แต่หล่อนยงัไม่พร้อมจะดงั

“บอกตอนนี้ไม่ได้ครับ ผมอยากบอกต่อหน้าคุณ นะครับคุณมีนา” 

เขาอ้อนเสยีงนุ่ม

“กไ็ด้ค่ะ” หล่อนตอบตกลง เพราะทนเสยีงอ้อนของเขาไม่ได้ ได้ยนิ

ทไีรใจอ่อนทุกที

ภายในศูนย์การค้าชั้นน�าใจกลางเมือง มีนาเดินไปอย่างไม่รีบร้อน 
ดวงตาคมหวานมองร้านรวงข้างทางผ่านๆ สินค้าแทบทั้งหมดประทับตรา
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แบรนด์ดังระดับโลก สวยงามน่าครอบครอง แต่ไม่เหมาะกับช่างซ่อมรถ

ซอมซ่ออย่างหล่อนที่ท�างานอยูใ่ต้ท้องรถหน้ามอมมอืด�าแทบทกุวนั ต่อให้มี

ปัญญาซื้อมาใช้กไ็ม่มใีครเชื่อว่าเป็นของจรงิ

มนีาหยดุยนืรมิระเบยีงทางเดนิ ก้มหน้ามองลานแสดงสนิค้าด้านล่าง

ซึ่งวนันี้จดัแสดงกล้วยไม้สายพนัธุต่์างๆ เป็นซุม้สวยงาม มลีกูค้าเข้าไปเดนิ

ชมและบนัทกึภาพกนัคกึคกั หญงิสาวยกข้อมอืขึ้นดนูาฬิกา วนิธยันดัหล่อน

มาพบที่ศูนย์การค้าแห่งนี้ แต่ไม่ได้บอกให้ไปรอตรงไหน หล่อนจงึเดนิเล่น

ไปเรื่อยๆ เพื่อรอให้เขาโทร. มาหา แต่ตอนนี้หล่อนเดนิมาร่วมชั่วโมงแล้ว 

นกัแสดงหนุม่ยงัไม่มทีท่ีาว่าจะโทร. มา สงสยัหล่อนคงโดนเบี้ยวนดัเสยีแล้ว

“ขอโทษครบั” 

ผู้ชายคนหนึ่งเดินมาชนหล่อน หญิงสาวเงยหน้ามอง แล้วก็ต้อง

ประหลาดใจเมื่อพบว่าชายคนนั้นคอืวนิธยั วนันี้เขาสวมแจก็เกตแบบมฮีูด

คลุมศรีษะ สวมแว่นกนัแดดปิดบงัใบหน้า ดูรดักุมกว่าวนัที่ไปโรงพยาบาล

“คุณวนิ”

“มานานหรือยังครับ” เขาถามเสียงนุ่ม ผู้ชายคนนี้มีเสน่ห์ที่เสียง 

ได้ยนิเสยีงเขาทไีร หล่อนโกรธไม่ลงทุกที

“พกัหนึ่งแล้วค่ะ”

“ผมนี่แย่มาก” เขาต่อว่าตวัเอง “นดัคุณมาพบเองแท้ๆ แต่ปล่อยให้

คณุรอนาน ความจรงิผมอยากมาเรว็กว่านี้ แต่งานยงัไม่เสรจ็เลยปลกีตวัมา

ไม่ได้ ขอโทษนะครบั”

มีนาท�าหน้าไม่ค่อยถูก ใจหนึ่งปลื้มที่เขาเห็นความส�าคัญของหล่อน 

แต่อีกใจกส็งสัยว่าการที่เขาดกีบัหล่อน เกดิจากความรู้สกึที่แท้จรงิของเขา 

หรอืเกดิจากมนตร์วเิศษของจริายุเทพบุตร

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ คุณมเีรื่องอะไรจะคุยกบัฉนัคะ”

“ผมไม่อยากพดูที่นี่” ดาราหนุม่มองไปรอบๆ แล้วหนัมาพดูกบัหล่อน 

“เราไปหาที่ส่วนตวัคุยกนัดกีว่าครบั”



100  l  รั ก ก า ย สิ ท ธิ์

“ก็ได้ค่ะ” หญิงสาวพยักหน้าเห็นด้วย ไปคุยกันที่อื่นก็ดีเหมือนกัน 

หล่อนจะได้มเีวลาทบทวนว่าจะไปต่อกบัเขาหรอืพอแค่นี้ดี

“วนิธยั กรี๊ด!”

เสียงกรีดร้องอย่างตื่นเต้นดังขึ้น นักแสดงหนุ่มหันขวับไปมอง 

ใบหน้าหล่อเหลาเผอืดสเีหมอืนเดก็หนเีรยีนแล้วถูกจบัได้

“วนันี้ยกเลกิก่อนนะครบั ผมต้องรบีไปแล้ว คนืนี้ผมโทร. หานะครบั” 

เขาบอกอย่างร้อนรนแล้วรบีวิ่งหนไีปทนัที

มนีายนืมองงงๆ หญงิสาวหลายคนวิ่งผ่านหล่อนไป มคีนหนึ่งชนไหล่

ซ้าย อีกคนชนไหล่ขวา หล่อนเซไปมา ก่อนล้มลงไปคุกเข่ากับพื้นเมื่อถูก

ใครไม่รู้ชนจากด้านหลงั

“โอ๊ย!” หล่อนร้องอย่างเจบ็ปวด พยายามลกุขึ้นยนื แต่ขาไม่ยอมให้

ความร่วมมอื

“เราช่วย”

มือขาวที่ประกอบด้วยนิ้วเรียวยาวยื่นมาตรงหน้า มีนาเงยหน้ามอง

เจ้าของมอื จริายุเทพบุตรยิ้มให้หล่อน หล่อกระชากใจเหมอืนทุกครั้งที่พบ

กนั

“ลุกขึ้นเถอะ คนมองกนัใหญ่แล้ว”

“ขอบใจ” หญิงสาววางมือบนมือเขา เทพบุตรหนุ่มดึงหล่อนขึ้นยืน 

แล้วถอยออกห่างอย่างสุภาพ

“ไหวไหม มีแฟนเป็นดาราก็แบบนี้แหละ แต่อีกหน่อยเจ้าจะชินไป

เอง”

“ฉันไม่ไหว” หล่อนเงยหน้าสบตาเขา “นายยกเลิกการจับคู่ระหว่าง

ฉนักบัเขาได้ไหม”

“เจ้าแน่ใจเหรอ” เทวดาหนุ่มมองตอบ

“ฉันแน่ใจ” หล่อนยืนยันเสียงเข้ม “วินธัยไม่เหมาะจะเป็นแฟนกับ

ใคร เพราะเขาเป็นสามขีองหญงิสาวครึ่งประเทศ ถ้าต้องคบกนัแบบหลบๆ 
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ซ่อนๆ นายคดิว่าฉนัจะมคีวามสุขเหรอ”

“เจตจ�านงเป็นของเจ้า เรามหีน้าที่แค่ชี้แนะ ถ้าเจ้าแน่ใจเช่นนั้น เราก็

ขดัขวางเจ้าไม่ได้”

จริายุเรยีกแทบ็เลต็สวรรค์ออกมา หล่อนชะเง้อมองอย่างสนใจ แต่

ต้องถอยหลงัออกมาเมื่อเขามองด้วยสายตาต�าหน ิเทพบตุรหนุม่จิ้มๆ ปัดๆ 

อยู่อดึใจหนึ่งแล้วก้มลงบอกหล่อน

“เรยีบร้อยแล้ว”

“ง่ายแบบนี้เลยเหรอ”

“ใช่” เขาพยกัหน้าพลางเสกแทบ็เลต็สวรรค์ให้หายไป “ตอนนี้วนิธยั

หมดรกัเจ้าแล้ว อย่านกึเสยีใจกแ็ล้วกนั”

“โล่งใจมากกว่า เป็นแฟนดาราดงัไม่เหมาะกบัฉนัหรอก”

“ไม่เป็นไร คนนี้ไม่ชอบก็หาคนใหม่ คราวนี้เราจะเลือกให้เจ้าเอง” 

เทวดาหนุ่มพูดหน้าตาเฉยเหมือนชวนไปเลือกเสื้อผ้าในห้าง ทั้งที่ก�าลังพูด

ถงึชวีติคู่ของหล่อน

“ไม่เอาแล้ว” หญงิสาวโวยวายเสยีงดงั “คนไหนๆ ฉนักไ็ม่เอาทั้งนั้น 

คนอย่างฉนัคงเหมาะจะอยู่คนเดยีวมากกว่า”

“ไม่ได้หรอก เจ้ารบัปากเราแล้ว จะมาบดิพลิ้วง่ายๆ ได้ยงัไง ถ้าเจ้า

ไม่มคีนรกั เรากส็อบไม่ผ่านส”ิ

“แต่นี่มนัชวีติของฉนันะ นายจะท�าตามใจชอบได้ยงัไง”

“เจ้าไม่ต้องกงัวลหรอก เราจะหาคนที่เหมาะสมให้เจ้าเอง รบัรองว่า

ดกีว่าคนที่เจ้าเลอืกร้อยเท่า” พอพูดจบเขากห็ายตวัไปทนัที

มนีาก�ามอืทั้งสองแน่น อยากร้องกรี๊ดให้ลั่นห้าง แต่กลวัถกูหาว่าเป็น

บ้า จงึกล�้ากลนืความโกรธไว้ แล้วเดนิหลงัแขง็กลบับ้าน

จิรายุเทพบุตรปรากฏตัวที่โรงพยาบาลบูรณเวช ดวงตาสีน�้าตาล
คมกริบมองไปรอบๆ ก่อนหยุดอยู่ที่ยมทูตหนุ่มตนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนละตน
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กบัที่เขาพบคราวก่อน ยมทูตตนนี้รูปร่างสูงโปร่ง ผวิขาว หน้าตาหล่อเหลา 

ขณะที่ยมทูตตนก่อนรูปร่างล�่าสัน ผิวสีทองแดง หน้าตาดุดัน เมื่อดูจาก 

รปูลกัษณ์ภายนอกรวมทั้งแววตาเย่อหยิ่งถอืด ียมทตูตนนี้น่าจะเป็นยมทตู

ชั้นสูงตนหนึ่ง

เทพบุตรหนุ่มเดินไปที่ห้องตรวจ การเห็นยมทูตเดินไปเดินมาใน 

โรงพยาบาลไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะที่นี่มคีนตายอยู่ตลอดเวลา เขาหยุดหน้า

โต๊ะท�างานของนายแพทย์ต่อพงศ์ หมอหนุ่มก�าลังตรวจรักษาคนไข้สูงอายุ

รายหนึ่ง เขายิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพนุ่มนวล แม้คนไข้จะไม่ค่อยให้

ความร่วมมอืเท่าไร แต่เขากไ็ม่มที่าทางขุ่นเคอืงให้เหน็สกันดิ

จิรายุเรียกแท็บเล็ตสวรรค์ออกมา เปิดโปรแกรมอุ้มสม แล้วค้น

ประวตัขิองหมอหนุม่ขึ้นมาอ่าน นายแพทย์ต่อพงศ์ บรูณเวช เป็นหมอหนุม่

ที่มีอุดมการณ์ ท�างานอย่างเสียสละ จิตใจอ่อนโยน รูปร่างหน้าตาใช้ได้ 

ฐานะมั่นคง เพราะเป็นหลานชายแท้ๆ ของผู้อ�านวยการโรงพยาบาลบูรณ-

เวช เขาอยูก่บัแม่สองคน ส่วนพ่อเสยีชวีติตั้งแต่เขายงัเดก็ สถานะโสด เคย

มแีฟน แต่เลกิกนันานแล้ว

ผู้ชายคนนี้ดเูหมาะสมกบัมนีา เพราะเขาเป็นคนใจเยน็ ขณะที่หล่อน

ใจร้อน คนที่ใช้ชวีติเสี่ยงๆ แบบหล่อนสมควรมแีฟนเป็นหมอ ถ้ามนีาได้เขา

เป็นคูค่รอง หญงิสาวจะมคีวามสขุ ส่วนเขาจะเรยีนจบ ได้บรรจเุป็นกามเทพ

เต็มตัว เทพบุตรหนุ่มเปิดไฟล์ของมีนาขึ้นมา อัปโหลดรูปหมอต่อพงศ์ 

ขึ้นไปคู่กับรูปมีนา ใช้ปลายนิ้ววาดรูปหัวใจล้อมทั้งสองไว้ แล้วดีดนิ้วไปที่

หมอหนุ่ม

นายแพทย์ต่อพงศ์หยุดชะงัก ก่อนกลับไปตรวจคนไข้อีกครั้ง เขา

เขียนใบสั่งยาส่งให้ญาติของคนไข้ ทั้งสองยกมือไหว้แล้วประคองกันเดิน

ออกไป หมอหนุ่มก้มมองนาฬิกาข้อมือ แล้วหยิบแฟ้มเดินออกจากห้อง

ตรวจ จิรายุเทพบุตรเดินตามไปห่างๆ หมอต่อพงศ์ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นแปด 

แล้วเดินตรงไปยังห้องด้านในสุดซึ่งเป็นห้องพักลูกชายของหญิงมนุษย ์
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นางนั้น

เทวดาหนุ่มหยุดเดิน หัวใจเต้นแรงขึ้น ท้าวชัยภัทรบอกให้เขาเลิก

ตามหาอดตี เขาพยายามท�าตามแล้ว แต่ไม่อาจห้ามเสยีงเลก็ๆ ในหวัใจได้ 

การที่เขาจบัคู่หมอต่อพงศ์กบัมนีา เหตุผลแรกเพราะเขาชอบหมอหนุ่ม เขา

คิดว่าหมอหนุ่มจะท�าให้หล่อนมีความสุขได้ แต่เขายังมีเหตุผลที่บอกใคร 

ไม่ได้ซ่อนอยู่อีก เหตุผลนั้นก็คือ เขาอยากมาที่โรงพยาบาลบูรณเวชเพื่อ 

เฝ้าดูผู้หญงิคนนั้นโดยไม่ผดิกฎสวรรค์

หมอต่อพงศ์เปิดประตเูข้าไปในห้อง ผูห้ญงิคนนั้นเดนิออกมารบัหน้า 

ดวงตาแดงช�้า จริายุกดัรมิฝีปากแน่น หวัใจเจบ็ปวดเหมอืนถูกบบี เขาเดนิ

เข้าไปหาอย่างไม่รู้ตัว แต่ต้องหยุดชะงักเมื่อชนเข้ากับก�าแพงที่มองไม่เห็น 

เขาพยายามอีกครั้งแต่ก็ยังเหมือนเดิม สวรรค์ให้เขาเข้าไปได้แค่นี้ หมอ 

ต่อพงศ์ดนัประตูปิด เทพบุตรหนุ่มถอนใจแล้วหายตวัจากไป

พระอาทิตย์ดวงโตลับหายไปหลังคอนโดมิเนียม แสงจากหลอดไฟ 
มาแทนที่แสงธรรมชาต ิมนีายนืก้มหน้าอยู่หน้ากระโปรงรถของลูกค้า โดย

มกีล้าคอยส่งเครื่องมอือยูข้่างๆ ได้ยนิเสยีงรถยนต์คนัหนึ่งแล่นมาจอดหน้า

อู่ หญงิสาวเงยหน้าขึ้นด ูคิ้วเรยีวสวยขมวดมุน่ ค�่าแล้วยงัมลีกูค้ามาอกี ถ้า

เป็นงานด่วนมีหวังคืนนี้หล่อนไม่ได้นอนแน่ เพราะคันที่ซ่อมอยู่ตอนนี้ยัง 

ไม่เสรจ็เลย

“ออกไปดูซกิล้า” หล่อนหนัไปสั่งลูกน้อง

“ครบัเจ้” เขารบัค�าแล้วเดนิออกไป

มนีาก้มลงท�างานต่อ ได้ยนิเสยีงฝีเท้าเดนิมาหยดุข้างหลงั หล่อนหนั

ไปมองพลางถาม

“ใครมาเหรอกล้า”

“ผมเองครบั” ผูม้าเยอืนยามค�่ายิ้มให้หล่อน ดวงหน้าขาวเกลี้ยงเกลา 

ดวงตาชั้นเดยีวพราวระยบั
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“หมอต่อพงศ์” หญงิสาวพมึพ�า ค�าถามมากมายผุดขึ้นมาในหวั หมอ

หนุ่มมาที่นี่ได้อย่างไร อย่าบอกนะว่าฝีมอืเทวดา

“ค�่าแล้วยงัไม่เลกิงานเหรอครบั” เขาถามพลางมองไปรอบๆ ก่อนหนั

มามองหล่อน “นอนดกึไม่ดตี่อสุขภาพนะครบั”

“ปกตกิไ็ม่ดกึหรอกค่ะ พอดวีนันี้มงีานด่วน คุณหมอมาที่นี่ได้ยงัไง

คะ”

“ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ” หมอหนุ่มส่ายหน้า แววตาสับสน “ผม

ก�าลงัขบัรถกลบับ้าน แต่ท�าไมมาถงึที่นี่ได้กไ็ม่รู ้แล้วจู่ๆ  รถผมกด็บัไปเฉยๆ 

พอหนัไปมองกเ็หน็คุณกล้าเดนิออกมา ผมถงึรู้ว่าที่นี่เป็นอู่ของคุณ”

มนีาร้องครางในใจ ถ้าตอบแบบนี้แสดงว่าเป็นฝีมอืของจริายเุทพบตุร

แน่ๆ เทวดาหนุ่มไม่ฟังหล่อนเลย เลิกกับวินธัยได้ไม่ถึงวัน เขาก็จับคู่ 

หมอหนุ่มให้หล่อนแล้วโดยไม่ถามความเหน็หล่อนสกัค�า

“เทวดาบ้า” หญงิสาวพมึพ�าลอดไรฟัน ทั้งที่เบาแสนเบา แต่หมอหนุม่

ยงัอุตส่าห์ได้ยนิ

“คุณว่าอะไรนะครบั”

“เปล่าค่ะ ไปดรูถของคณุหมอกนัดกีว่าค่ะ” หล่อนเดนิน�าไปที่รถของ

เขา หมอหนุ่มเดนิตามมาแล้วชวนหล่อนคุยไปด้วย

“คุณมนีาท�าอู่ซ่อมรถมานานหรอืยงัครบั”

“เกอืบสบิปีแล้วค่ะ”

“คณุมนีาเก่งจงั เป็นผูห้ญงิแต่ซ่อมรถเป็น ส่วนผมขบัเป็นอย่างเดยีว 

เรื่องเครื่องยนต์ไม่รู้เลย” 

หมอหนุ่มเอ่ยเขนิๆ หญงิสาวหนัไปมอง รอยยิ้มซื่อๆ ของเขาท�าให้

หล่อนหงุดหงดิน้อยลง

“คนเราถนัดไม่เหมือนกัน ถ้าให้ไปรักษาคนไข้แบบหมอ ฉันก็ท�า 

ไม่ได้เหมือนกันค่ะ” หล่อนชี้ไปที่รถยนต์ของเขา “คุณหมอเข้าไปนั่งในรถ 

แล้วลองสตาร์ตเครื่องดูนะคะ”
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“ครบั” เขาเปิดประตเูข้าไปนั่ง บดิกุญแจสตาร์ตเครื่องยนต์ แลว้หนั

มายิ้มให้หล่อน “ตดิแล้วครบั น่าประหลาดจรงิๆ เมื่อครู่ผมสตาร์ตเท่าไรก็

ไม่ยอมตดิ”

มนีายิ้มตอบหมอหนุม่ ไม่ประหลาดใจเลยสกันดิ เพราะรูด้ว่ีารถยนต์

ของเขาไม่ได้เสยี แต่ที่สตาร์ตไม่ตดิเป็นเพราะอทิธฤิทธิ์ของเทวดาจอมจุน้ที่

ตั้งใจพาเขามาที่อู่ของหล่อน

“คุณหมอกลบับ้านเถอะค่ะ เดี๋ยวคนที่บ้านจะเป็นห่วง”

“ผมอยูก่บัแม่สองคน ถ้าจะมใีครเป็นห่วงผม กค็งมแีต่คณุแม่แหละ

ครบั” 

เขาบอกเป็นนยัว่ายงัโสด หล่อนพยกัหน้ารบัทราบแล้วโบกมอืลาเขา 

“งั้นกร็บีกลบัเถอะค่ะ เดี๋ยวคุณแม่ของคุณหมอจะเป็นห่วง”

“เรยีกผมว่าหมอต่อกไ็ด้ครบั เรยีกคุณหมอดูห่างเหนิชอบกล” 

เขายิ้มหวานให้หล่อน ดวงตาพราวระยบั ท�าเอาหญงิสาวยิ้มเจื่อน มา

ท�านองเดยีวกนัอกีแล้ว ไม่อยากดูห่างเหนิ เดี๋ยวคงอยากเป็นคนกนัเอง

“ค่ะ หมอต่อ ขบัรถดีๆ  นะคะ” หล่อนโบกมอืให้เขาอกีครั้ง บอกเป็น

นยัว่าไปได้แล้ว หมอหนุ่มจงึโบกมอืตอบแล้วขบัรถออกไป

มีนายืนมองจนรถยนต์ของเขาพ้นสายตา จึงหันหลังเดินกลับเข้า 

อู่ซ่อมรถ แต่ต้องหยุดชะงักเมื่อเห็นกล้ายืนพิงประตูรั้วมองมาด้วยแววตา

ล้อเลยีน

“เสน่ห์แรงเหลอืเกนินะเจ้”

“เสน่ห์บ้านป้าแกส ิเขาแค่บงัเอญิผ่านมา ไม่มอีะไรเสยีหน่อย” หล่อน

ผลกัเขาให้พ้นทางแล้วเดนิเข้าไปในอู่รถ

“อู่เราอยู่ก้นซอยนะเจ้ ไม่ได้อยู่รมิถนนใหญ่ จะได้มรีถผ่านไปผ่าน

มา” ลูกน้องเดนิตามเข้ามา “เดี๋ยวหมอเดี๋ยวดารา หวับนัไดไม่แห้ง เสน่ห์

แรงกย็อมรบัเถอะเจ้ ไม่เหน็ต้องอายเลย”

“อายบ้านป้าแกสิ” หล่อนหันไปมองหนุ่มรุ่นน้อง แล้วรีบยื่นมือไป
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ปิดปากเขาเมื่อเหน็ต้นหอมเดนิเข้ามาในอู่

“อะไรเจ้” กล้าดงึมอืหล่อนออก

“ต้นหอมมา” หล่อนพยกัพเยดิไปข้างหลงัเขา 

หนุ่มรุ่นน้องพยกัหน้าเข้าใจ แล้วหนัไปทกัทายเดก็สาว

“ค�่ามดืแล้วมาท�าไม ไม่ช่วยแม่ขายของเหรอ”

“ฉนัมาหาพี่มนีา ไม่เกี่ยวกบันาย” ต้นหอมจบัมอืหล่อน ดงึให้ถอย

ออกห่างแล้วกระซบิถาม

“ผู้ชายเมื่อกี้ใครเหรอพี่มนีา หล่อเหมอืนดาราเกาหลเีลย”

“หมอของลุงหมาย” กล้าแย่งตอบแทนหล่อน

“ฉนัไม่ได้ถามนาย ไม่ต้องมายุง่” เดก็สาวถลงึตาใส่เขาแล้วหนัมาถาม

หล่อน “เขาเป็นหมอของลุงหมายจรงิเหรอคะ”

“ใช่จ้ะ” หล่อนพยกัหน้ายนืยนั 

“เดี๋ยวนี้หมอเขามาตรวจคนไข้ถึงบ้านเลยเหรอ” เด็กสาวขมวดคิ้ว

สงสยั ก่อนหนัไปมองกล้าเมื่อหนุ่มรุ่นน้องพูดขึ้น

“เขาไม่ได้มาตรวจลุงหมาย แต่เขามาจบีเจ้มนีา”

“จรงิเหรอคะพี่มนีา” เดก็สาวเขย่าแขนหล่อน “น่าอจิฉาจงัเลย ขบัรถ

คนัเบ้อเริ่ม แถมยงัหล่ออกี ท�าไมไม่มผีู้ชายแบบนี้มาจบีต้นหอมบ้างนะ”

“ผู้ชายเขามตีา จะจบีใครเขากต็้องเลอืกส”ิ กล้าพูดแขวะลอยๆ 

ต้นหอมหนัขวบัไปมองแล้วแผดเสยีงใส่ทนัที

“ไอ้บ้ากล้า ถ้าฉนัไม่สวย คนทั้งโลกกข็ี้เหร่หมดแล้ว”

“กล้าพูดเนอะ” ชายหนุ่มหวัเราะข�า

“ไปท�างานเถอะกล้า เสร็จแล้วจะได้ไปพักผ่อน ขืนโอ้เอ้อยู่ตรงนี้ 

เดี๋ยวไม่ได้นอนทั้งคืน” หญิงสาวปรามลูกน้องด้วยสายตา แล้วคว้าแขน 

ต้นหอมพาไปส่งหน้าอูร่ถ “ค�่าแล้วรบีกลบับ้านเถอะ เดี๋ยวแม่ไม่เหน็จะถกูดุ

อกี”

“ไม่ใช่ความผดิของต้นหอมนะ ไอ้บ้ากล้ามนัว่าหนูก่อน”
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“พี่กไ็ม่ได้ว่าต้นหอมผดิ แต่พี่ต้องรบีไปท�างาน ต้นหอมกลบัไปก่อน

นะ”

“กไ็ด้ค่ะ” เดก็สาวเดนิออกไป แต่จู่ๆ กว็ิ่งกลบัมาอกี “พี่มนีารู้ข่าว 

พี่วนิหรอืยงั”

“ไม่รู้จ้ะ” หล่อนส่ายหน้า “เขาเป็นอะไรเหรอ”

“พี่วนิไม่ได้มแีฟนค่ะ พี่เขาเพิ่งให้สมัภาษณ์นกัข่าวว่าไม่ได้คยุกบัใคร 

ผู้หญงิคนนั้นเป็นแค่เพื่อนจรงิๆ ตอนนี้กไ็ม่ได้เจอกนัแล้ว” เดก็สาวเล่าอย่าง

ตื่นเต้น “ต้นหอมต้องขอโทษพี่มนีาด้วยที่เคยสงสยัว่าพี่เป็นผู้หญงิคนนั้น”

“พี่ไม่ถอืหรอกจ้ะ เพราะมนัไม่ใช่เรื่องจรงิ พี่ไปท�างานก่อนนะ”

มนีาดงึประตรูั้วปิดแล้วเดนิไปที่ออฟฟิศ ข่าวที่ต้นหอมบอกไม่ท�าให้

หลอ่นแปลกใจ เพราะเมื่อจริายุเทพบตุรถอนมนตร์ของเขาออกแลว้ วนิธยั

กก็ลบัไปเป็นสามแีห่งชาตคินเดมิ คนที่หล่อเหลา โด่งดงั และห่างไกลจาก

หล่อน ถ้าตอนนั้นหล่อนเผลอใจไปชอบเขา ตอนนี้คงต้องนั่งกอดเข่าร้องไห้ 

หญงิสาวปิดประตูออฟฟิศ กวาดตามองไปรอบๆ แล้วร้องเรยีกเสยีงดงั

“จริายุ ออกมาเดี๋ยวนี้นะ เรามเีรื่องต้องคุยกนั” 

เสียงของหล่อนก้องไปมาแล้วจางหายไปในอากาศ เทวดาหนุ่มไม่

ปรากฏตวั หญงิสาวลองเรยีกอกีครั้งด้วยเสยีงที่ดงัขึ้นสองเท่า

“หมอต่อพงศ์มาหาฉนัที่นี่ เป็นฝีมอืนายใช่ไหม” 

ทุกอย่างเหมือนเดิม เสียงของหล่อนก้องไปมาแล้วจางหายไปใน

อากาศ โดยไร้เงาของเทวดาหนุ่ม

“หลบได้หลบไป ถ้าเจอเมื่อไรน่าดู” หล่อนพมึพ�าอย่างหงุดหงดิแล้ว

เดนิออกไปท�างาน



๙

เสยีงเครื่องยนต์ค�ารามกกึก้อง รถยนต์แต่งซิ่งสองคนัขบัเคี่ยวกนั
ด้วยความเร็วสูง ผลัดกันแซงผลัดกันตามอย่างสูสี ท่ามกลางเสียงเชียร์

อย่างสนุกสนานของเหล่าคนดูซึ่งลุ้นให้รถยนต์คันที่ตนพนันไว้เป็นฝ่ายก�า

ชยัชนะ หมวดสารนิในชดุกางเกงยนีและเสื้อแจก็เกตยนีเก่าซดียนืปะปนอยู่

ในกลุม่คนด ูดวงตาคมกรบิใต้แว่นกนัแดดสเีข้มจ้องมองไปที่สนามแข่งรถ

ชั่วคราวซึ่งดดัแปลงจากบ่อดนิเก่าของนกัการเมอืงท้องถิ่นคนหนึ่ง

ฝุน่ดนิสแีดงอฐิปลวิว่อนเมื่อรถแข่งทั้งสองแล่นผ่านหน้าเขาไป หมวด

หนุ่มมองตามดว้ยความสนใจ วนันี้การแขง่ขนัดุเดอืดมาก เพราะมเีดมิพนั

สูงถึงหลักล้าน รถที่น�าอยู่ตอนนี้เป็นรถของเสี่ยอ�านาจ นักธุรกิจเจ้าของ

บริษัทน�าเข้ารถยนต์และผู้กว้างขวางในวงการรถแข่งแบบออฟโรด ซึ่งเป็น

เป้าหมายที่เขาจับตามองตลอดแปดเดือนที่ผ่านมา ด้วยสงสัยว่าเสี่ยใหญ่ 

ไม่ได้จดัแข่งรถอย่างเดยีว ทว่ามธีุรกจิสเีทาแอบแฝงอยู่เบื้องหลงั

เสยีงร้องด้วยความตื่นเต้นดงัสนั่นขึ้น เมื่อรถของเสี่ยอ�านาจแซงเข้า

เส้นชยัได้ก่อนแบบเส้นยาแดงผ่าแปด คนขบัพารถไปจอดหน้าทมีงานของ
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ตน เปิดประตูก้าวลงมา ถอดหมวกกนันอ็กออกจากศรีษะ สะบดัผมเปีย

ยาวไปด้านหลงั แล้วเดนิหายเข้าไปในเตน็ท์พกั

“มนต์มนีา” นายต�ารวจหนุม่พมึพ�าด้วยความแปลกใจ หญงิสาวเคย

บอกเขาว่าขบัรถแข่งเป็น แต่ไม่คดิว่าจะมฝีีมอืขนาดนี้ และที่ส�าคญัไม่คดิ

ว่าหล่อนจะรู้จกักบัเสี่ยอ�านาจ

“รู้จกัด้วยเหรอครบั” จ่าประสงค์คู่หูของเขากระซบิถาม

“เคยเจอครั้งหนึ่ง หล่อนเป็นเจ้าของอู่มนสัยานยนต์ที่ผมเคยเอารถ

ไปซ่อม”

“เจ้าของเอนดูโรสแีดงสลบัขาวคนันั้นใช่ไหมครบั”

“ใช่” เขาพยกัหน้า

“สวย หุน่ด ีชื่อเพราะ แถมยงัขบัรถเก่งอกี ไม่รูว่้าขบัรถให้เสี่ยอ�านาจ

อย่างเดยีว หรอืว่าท�าหน้าที่อย่างอื่นด้วย” 

จ่าประสงค์หวัเราะลงลกูคอ ทว่าผูบ้งัคบับญัชาไม่ข�าด้วย หมวดหนุม่

มองหน้าลูกน้องแล้วกล่าวตกัเตอืนเสยีงเข้ม

“อย่าพูดถงึคนอื่นในทางเสยีหาย เป็นผู้ชายนนิทาผู้หญงิมนัดูไม่ด”ี

“ขอโทษครับ” เขาเอ่ยเสียงอ่อยแล้วเปลี่ยนเรื่องพูด “ผมได้ยินว่า 

วนันี้เสี่ยอ�านาจไม่ได้มา แต่ให้นายชาญชยัมอืขวามาคมุแทน เราจะท�ายงัไง

กนัต่อไปดคีรบั”

“กลบัก่อน ผมมแีผนอื่นแล้ว” 

หมวดหนุม่เดนิกลบัไปที่รถยนต์ของตน จ่าประสงค์เดนิตามไป โดย

ไม่รู้ว่ามคีนแอบมองพวกตน

ดวงอาทติย์ยามบ่ายคล้อยทอแสงอบอุน่ เสี่ยอ�านาจนอนทอดกายอยู่
ข้างสระว่ายน�้า มหีญงิสาวรปูร่างอวบอดั สวมชดุว่ายน�้ารดัติ้วคลอเคลยีอยู่

ไม่ห่าง เขาชอบความนุม่ลื่นของผวิกายสาว ชอบส่วนโค้งส่วนเว้าเย้ายวนตา 

และชอบกลิ่นกายสาวหอมจรุงใจ ในวันว่างเขามักจะเรียกเด็กสาวที่เต็มใจ
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มาหาความสขุด้วยกนัที่บ้าน พอสขุสมกจ่็ายเงนิแล้วแยกย้าย ไม่ผูกมดัและ

ไม่ต้องรบัผดิชอบ

เสียงโทรศัพท์มือถือของเขาดังขึ้น เสี่ยใหญ่หยิบขึ้นมาดูแล้วกดรับ

สาย เมื่อเห็นว่าคนที่โทร. เข้ามาคือชาญชัย ลูกน้องคนสนิทที่เขาใช้ให้ไป

ท�างานส�าคญั

“ว่าไง”

“เราชนะครบัเสี่ย ฝ่ายโน้นหวัเสยีใหญ่ อยากนดัแก้มอืครบั”

เสี่ยอ�านาจยิ้มพอใจ หญงิสาวเจ้าของอูร่ถมฝีีมอืจรงิสมค�าเล่าลอื เงนิ

ที่ได้จากเดมิพนัก้อนใหญ่พอสมควร แต่ยงัเทยีบไม่ได้กบัธุรกจิลบัของเขา

“แล้วเรื่องนั้นเรยีบร้อยไหม”

“เรยีบร้อยครบัเสี่ย สนิค้าอยู่กบัผมแล้ว คนืนี้จะขนเข้ากรุงเทพฯ”

“ดมีาก กลบัมาแล้วฉนัจะให้รางวลั” เสี่ยใหญเ่อย่ชม การจดัแข่งรถ

ในวนันี้เป็นเพยีงฉากหน้าที่เขาสร้างขึ้นเพื่อปิดบงัการค้ายาเสพตดิ โดยอาศยั

ช่วงที่คนก�าลังตื่นเต้นกับการแข่งขัน แอบรับยาเสพติดจากคู่ค้ามาพักไว้ 

แล้วขนเข้ากรุงเทพฯ หลงัการแข่งขนัจบลง

“ผมพบหมวดสารนิกบัลกูน้องมาป้วนเป้ียนแถวสนามแข่งด้วยครบั”

เสี่ยอ�านาจหบุยิ้มทนัท ีนายต�ารวจคนนี้ตามจกิเขาไม่ยอมปล่อย เขา

เหน็ว่ามดีาวบนบ่าคุม้หวั จงึปล่อยให้ลอยนวลมาตลอด แต่ถ้ามากวนใจเขา

มากๆ คงต้องก�าจดัให้สิ้นเรื่อง

“มนัสงสยัอะไรไหม”

“ไม่ครบั พอแข่งรถจบพวกมนักก็ลบัไป เสี่ยจะให้ผมจดัการมนัไหม

ครบั”

“กลบัมาก่อน แล้วค่อยว่ากนั”

เสี่ยอ�านาจวางสาย แล้วคว้าตวัเดก็สาวมานั่งตกั ฟอนเฟ้นเนื้อนวล

ด้วยอารมณ์ขุน่มวั โดยไม่สนใจสายตาลกูน้องที่ยนืรกัษาความปลอดภยัอยู่

รอบสระ
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“ไปต่อที่ห้องกนัเถอะ” เสี่ยใหญ่บอกเสยีงเข้มหลงัอารมณ์พุง่ถงึขดีสดุ

“ค่ะเสี่ย” เดก็สาวตอบด้วยท่าทางขวยเขนิ แล้วเดนิตามเขาเข้าไปใน

คฤหาสน์ โดยมสีายตาลูกน้องมองตามด้วยความอจิฉา

รถกระบะสเีขยีวหวัเป็ดแล่นมาในซอย ก่อนเลี้ยวไปจอดต่อท้ายรถเก๋ง
สบีรอนซ์เทาซึ่งจอดขวางอยูห่น้าอูร่ถของพวกเขา กล้าดบัเครื่องยนต์ หนัไป

ยิ้มล้อเลียนมีนาที่ก�าลังท�าหน้าเหมือนปลาส�าลักน�้า เพราะจ�าได้ว่ารถยนต์

คนันั้นเป็นของหมอต่อพงศ์ นายแพทย์หนุ่มอนาคตไกล หลานชายเจ้าของ

โรงพยาบาลเอกชนชื่อดงั ซึ่งท�าท่าเหมอืนมาชอบพอลูกพี่ของตน

“เช้าถงึเยน็ถงึแบบนี้ สงสยัหมอต่อจะเอาจรงิ”

“เอาจรงิบ้านป้าแกส”ิ หญงิสาวต่อว่าเสยีงขุ่น “รถเขาอาจเสยีกไ็ด้ รบี

ลงไปดูเลย”

“รถใหม่ป้ายแดงจะเสียได้ยังไง ยอมรับความจริงเถอะเจ้ หมอ 

ต่อพงศ์ชอบเจ้แน่ๆ ไม่ต้องเขนิหรอก”

“รู้ไม่จรงิกห็ุบปากไปเลย ขนืพูดจาไร้สาระ ฉนัจะหกัเงนิเดอืนนาย”

มีนาเปิดประตูลงจากรถ สิ่งที่กล้าพูดมาไม่ผิดหรอก แต่หล่อน

กระดากใจจนไม่อยากยอมรับ เพราะรู้อยู่เต็มอกว่าการที่หมอต่อพงศ์มา

สนใจหล่อนเกดิจากมนตร์ดลใจของจริายเุทพบตุร ไม่ได้เกดิจากความรู้สกึ

ที่แท้จรงิของเขา

“กลบัมาแล้วเหรอ” สมหมายเดนิมาหา “การแข่งขนัเป็นยงัไงบ้าง”

“เรียบร้อยดีค่ะ หมอมานานหรือยังคะ” หล่อนถามพลางมองไปที่

ออฟฟิศ หมอต่อพงศ์นั่งรออยู่หน้าโต๊ะท�างาน ในมือถือนิตยสารรถยนต์ 

เล่มหนึ่ง ดวงตาใต้แว่นกรอบทองจ้องมองอย่างสนใจ

“สกัพกัแล้ว ลงุบอกว่าหนไูม่อยู ่หมอกบ็อกว่าจะรอ ลงุเลยให้เข้าไป

นั่งรอในออฟฟิศ”

“เขาบอกหรอืเปล่าคะว่ามธีุระอะไร”
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“ไม่ได้บอก หนูเข้าไปคุยกบัเขาเถอะ ลุงไปท�างานก่อนนะ” 

สมหมายเดนิแยกออกไป มนีาหนัไปมองแขกของตน สูดหายใจเข้า

ปอดเฮอืกใหญ่แล้วจ�าใจเดนิไปหา

“มานานหรอืยงัคะ” หล่อนเดนิเข้าไปในออฟฟิศ หมอต่อพงศ์หนัมา

มอง ใบหน้าขาวกระจ่างด้วยรอยยิ้ม

“ไม่นานครบั” เขาส่ายหน้า “ลุงหมายบอกว่าคุณมนีาไปแข่งรถ ผล

การแข่งเป็นยงัไงบ้างครบั”

“เรยีบร้อยดคี่ะ หมอกนิอะไรหรอืยงัคะ เดี๋ยวฉนัไปเอาน�้ามาให้”

“ไม่ต้องหรอกครบั ลุงหมายหามาให้ผมแล้ว” เขาชี้ไปยงัแก้วน�้าบน

โต๊ะท�างาน 

หญิงสาวยิ้มเจื่อนแล้วเดินไปนั่งหลังโต๊ะ “หมอมาหาฉันมีอะไรหรือ

เปล่าคะ”

“ผมอยากเลี้ยงข้าวคุณครบั”

“เนื่องในโอกาสอะไรคะ”

“ไม่มีโอกาสหรอกครับ ผมแค่อยากมีเพื่อนกินข้าว คุณมีนาไปกิน

ข้าวกบัผมนะครบั” เขาอ้อนวอนเสยีงนุม่ แววตาที่มองมาหวานฉ�่าจนหล่อน

อดเขนิไม่ได้

“ไม่ดมีั้งคะ ฉนัเกรงใจ”

“ไม่ต้องเกรงใจหรอกครบั ไปกบัผมนะครบัคณุมนีา” เขายิ้มให้หล่อน 

รอยยิ้มใสซื่อเหมอืนมมีนตร์สะกด เหน็ทไีรปฏเิสธไม่ลงทุกที

“กไ็ด้ค่ะ”

“งั้นเราไปกนัเลยนะครบั” 

หมอต่อพงศ์เดนิน�าไปที่รถ มนีาเดนิตามไป ระหว่างทางหล่อนเหน็

กล้าฉีกยิ้มล้อเลียน หญิงสาวขึงตาใส่หนุ่มรุ่นน้อง แล้วเดินไปขึ้นรถหมอ

หนุ่ม ก่อนรถยนต์คนังามจะเคลื่อนออกไป
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พระอาทติย์ลบัขอบฟ้าไปครู่หนึ่งแล้ว เมื่อมนีาพาหมอต่อพงศ์มาถงึ
ร้านโปรดของหล่อนซึ่งเป็นร้านบะหมี่หมูแดงบนทางเท้ารมิถนน หมอหนุ่ม

ขบัรถไปจอดข้างทาง แล้วหนัมามองหล่อนด้วยท่าทางลงัเล

“ร้านนี้เหรอครบั”

“ใช่ค่ะ” หล่อนพยกัหน้ายนืยนั “หมอกนิได้ไหมคะ”

“ผมไม่เคยกนิอาหารในร้านแบบนี้มาก่อน แต่ถ้าคณุมนีาชอบกนิร้าน

นี้ ผมกจ็ะลองกนิดูครบั”

มีนาแอบยิ้มกับตัวเอง หมอหนุ่มไม่ชอบร้านบะหมี่ของหล่อน แต่ 

ไม่กล้าพูดตรงๆ เพราะกลวัว่าหล่อนจะไม่พอใจ แบบนี้ใช่ไหมที่เขาเรยีกว่า 

‘ช่วงโพรโมชนั’

“ไปนั่งกันเถอะค่ะ” หล่อนเปิดประตูลงจากรถแล้วเดินไปนั่งที่โต๊ะ 

ตวัหนึ่งซึ่งตั้งห่างจากโต๊ะตวัอื่น หมอหนุ่มเดนิตามมานั่งฝั่งตรงข้าม สหีน้า

ดูกระอกักระอ่วน แต่ยงัฝืนยิ้มให้หล่อน

“นั่งรมิถนนแบบนี้ไม่ค่อยปลอดภยันะครบั ถ้ามรีถพุ่งเขา้มาคงหลบ

ไม่ทนั”

“เราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกค่ะ น้อง สั่งอาหารหน่อย” 

หล่อนยกมอืเรยีกเดก็เสร์ิฟ เดก็สาวร่างเลก็ในชดุกางเกงยนีขาสั้นกดุ

สวมเสื้อยดืคอกลมสขีาวเดนิมาหาพวกเขา ในมอืถอืสมดุเล่มเลก็ส�าหรบัจด

รายการอาหาร

“รบัอะไรดคีะ”

“บะหมี่แห้งหมูแดงสองชาม เกี๊ยวน�้าสองชาม น�้าอดัลมสองขวด”

“ผมขอน�้าเปล่าครบั” หมอหนุ่มพูด

“เปลี่ยนเป็นน�้าอดัลมหนึ่ง น�้าเปล่าหนึ่ง น�้าแขง็สองแก้วนะ”

“รอสกัครูน่ะคะ” เดก็สาวเดนิออกไป จากนั้นกย็กเครื่องดื่มมาเสร์ิฟ 

ตามด้วยอาหารที่หล่อนสั่ง บะหมี่สีเหลืองนวล หมูแดงชิ้นหนา เกี๊ยวน�้า 

ตวัอ้วน ทุกอย่างดูน่าอร่อย
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“น่ากินจังเลย” หญิงสาวสูดกลิ่นหอมเข้าปอดแล้วเงยหน้ามองหมอ

หนุ่ม เขาถอืตะเกยีบแต่ไม่กล้าคบีขึ้นมากนิ

“กนิเถอะค่ะ ถงึร้านจะอยู่รมิถนน แต่รบัรองวา่สะอาด และที่ส�าคญั

อร่อยมากด้วย” 

หล่อนกนิให้เขาด ูท�าให้เขาต้องกนิตาม พอค�าแรกเข้าปากแววตาของ

เขากเ็ปลี่ยนไป

“อร่อยมาก”

“อร่อยกก็นิเยอะๆ นะคะ”

มีนาคีบหมูแดงใส่ปาก หมอต่อพงศ์ท�าตาม อาหารอร่อยท�าให้

อารมณ์ดี การสนทนาจึงลื่นไหลไปด้วย หมอหนุ่มเล่าว่าเขาเป็นลูกชาย 

คนเดยีว พ่อเสยีตั้งแต่เขาอายุสบิขวบ ลุงซึ่งเป็นเจ้าของโรงพยาบาลจงึรบั

เขามาเลี้ยง ส่งเสยีให้เรยีนเป็นหมอ พอเรยีนจบกม็าท�างานในโรงพยาบาล

ของลุง

“เป็นหลานชายเจ้าของโรงพยาบาลกต็้องรวยมากสคิะ” หล่อนแกล้ง

ถาม

“ผมไม่ได้รวยครบั” เขาส่ายหน้า “ลุงของผมต่างหากที่รวย ผมมแีค่

เงนิเดอืนเลี้ยงตวัเองกบัแม่ แม่ของผมชอบท�าบญุมาก ท่านพาผมไปท�าบญุ

ตั้งแต่เดก็ คุณมนีาชอบท�าบุญไหมครบั”

“ชอบค่ะ แต่ไม่ค่อยว่างไปท�าเท่าไร วนัๆ อยูแ่ต่ในอู ่ซ่อมรถ ล้างรถ

ไปเรื่อย” หล่อนเล่าเรื่องตวัเองให้เขาฟังบ้าง แต่ไม่เล่าเรื่องของพ่อ เล่าแค่

เรื่องของแม่กบัตามนสั

“แม่เสยีตอนฉนัอายุสบิห้า ส่วนตาเพิ่งเสยีเมื่อสองปีก่อน ตอนนี้ฉนั

มกีล้ากบัลุงหมายเป็นญาตแิค่สองคนค่ะ”

“ลุงหมายบอกว่าคุณชอบแข่งรถ ผมคิดว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้าง

อนัตราย คราวก่อนคุณกป็ระสบอุบตัเิหตุมาครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าเลี่ยงได้ผมว่า

ควรไปเล่นกฬีาอย่างอื่นดกีว่า”
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มนีาตกัเกี๊ยวตวัอ้วนใส่ปาก หมอหนุม่ยกเรื่องอนัตรายมาเตอืนหล่อน 

โดยไม่พดูเรื่องที่หล่อนเป็นผูห้ญงิ นบัว่ามุมมองเรื่องเพศของเขาใช้ได้ทเีดยีว

“ฉนัชอบความเรว็” หล่อนเงยหน้ามองเขา “ส่วนเรื่องอนัตรายกม็บ้ีาง 

ถ้าเตรียมตัวมาดีก็ไม่ต้องกังวล เอาไว้ว่างๆ ฉันจะพาหมอไปดูฉันแข่งรถ 

จะได้รู้ว่ามนัไม่อนัตรายอย่างที่คดิ”

“ครบั” หมอหนุ่มยิ้ม ดวงตาใต้แว่นกรอบทองหวานฉ�่า ก่อนเปลี่ยน

เป็นเบกิโตด้วยความตกใจ เขากระโจนเข้าใส่หล่อนจนล้มลงไปด้วยกนั

“ระวงัครบัคุณมนีา!”

เสียงโครมดังขึ้นพร้อมเสียงกรีดร้องอย่างเสียขวัญ มีนาหันไปมอง 

ทั้งจุกทั้งมึนงง ก่อนเบิกตาค้างเมื่อเห็นรถเก๋งคันหนึ่งพุ่งเข้าชนร้านบะหมี่ 

เจ้าของร้าน เด็กเสิร์ฟ และลูกค้ากระโดดหนีตายกันจ้าละหวั่น สิ่งที่หมอ

หนุ่มกงัวลเกดิขึ้นจรงิๆ ด้วย ไม่เรยีกว่าซวยกไ็ม่รู้จะเรยีกอะไรแล้ว

“เจบ็ตรงไหนหรอืเปล่าครบั”

“ไม่ค่ะ” หล่อนส่ายหน้าพลางลุกขึ้นยนื

“คณุมนีาโทร. เรยีกต�ารวจกบัรถพยาบาลนะครบั ผมจะไปดคูนเจบ็”

หมอต่อพงศ์เดินแกมวิ่งไปที่รถยนต์ต้นเหตุ พลเมืองดีช่วยกันลาก

คนขบัที่หมดสตอิอกมา เขาเป็นชายชราอายุเกอืบเจด็สบิปี เบื้องต้นพบว่า

ไม่หายใจ หมอหนุ่มจึงช่วยปั๊มหัวใจให้เขา โดยมีผู้ประสบเหตุยืนลุ้นอยู่

รอบๆ ด้วยความตื่นเต้น

“โทร. เรยีกรถพยาบาลหรอืยงัครบัคุณมนีา” เขาตะโกนถามหล่อน

“โทร. แล้วค่ะ” หญิงสาวกดโทรศัพท์มือไม้สั่น ปกติหมอต่อพงศ์ดู

เป็นคนใจเยน็ แต่เวลามเีรื่องฉุกเฉนิ เขากลบัเดด็ขาดและเป็นผู้น�า ผดิกบั

หล่อนที่ร้อนรนจนท�าอะไรไม่ถูก

เวลาผ่านไปครูห่นึ่งรถพยาบาลกม็าถงึ หมอต่อพงศ์กบัเจ้าหน้าที่ช่วย

กันยกคนเจ็บไปขึ้นรถ เขาพูดอะไรบางอย่างกับเจ้าหน้าที่แล้วเดินมาหา

หล่อน
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“ผมจะไปกบัคนเจบ็ คณุขบัรถผมกลบัเองได้ไหมครบั แล้วพรุง่นี้ผม

จะไปรบัรถที่อู่ของคุณ”

“ได้ค่ะ หมอไปเถอะค่ะ ไม่ต้องเป็นห่วงฉนั” 

เขาส่งกุญแจรถให้หล่อนแล้วเดนิไปขึ้นรถพยาบาล

มนีามองตามจนรถพยาบาลแล่นไปพ้นสายตา แล้วจงึเดนิกลบัไปที่

รถของหมอต่อพงศ์ ทั้งที่มีต�ารวจ หน่วยกู้ภัย และบรรดาไทยมุงเดินกัน

พลกุพล่าน แต่หล่อนกลบัรูส้กึเหงา ดทู่าการเป็นแฟนหมอคงไม่ต่างจากการ

เป็นแฟนดาราเท่าไร พวกเขาไม่ค่อยมเีวลาเป็นของตวัเอง แล้วจะแบ่งเวลา

ที่ไหนมาให้หล่อน

“หมอต่อพงศ์เป็นคนดี เป็นแฟนกับคนดี เจ้าจะมีความสุข” เสียง 

คุ้นหูดงัขึ้นด้านหลงั มนีารู้ว่าเป็นเสยีงใครตั้งแต่ยงัไม่ได้หนัไปมอง

“เป็นฝีมอืนายจรงิๆ ด้วย นายจะท�าอะไรท�าไมไม่ถามฉนัก่อน นี่มนั

ชวีติของฉนันะ” หล่อนหนัไปต่อว่าเขา

“เราตรวจดูแล้ว เจ้ากับหมอต่อพงศ์มีวาสนาต่อกัน เขาเป็นคนด ี

หน้าตาด ีฐานะมั่นคง แถมยงัโสด เราจงึจบัคู่เขาให้เจ้า เพราะเราเชื่อว่าเขา

จะท�าให้เจ้ามคีวามสขุได้” เขาชกัแม่น�้าทั้งห้ามาอธบิาย ซึ่งความจรงิกไ็ม่ผดิ

หรอก แต่คนเราจะรกักนัได้มนัต้องมมีากกว่านั้น

“ฉนักบัหมอชอบอะไรไม่เหมอืนกนัเลย แล้วพวกเราจะไปกนัรอดได้

ยงัไง”

“ความรกัจะท�าให้ทกุอย่างเป็นไปได้ ถ้ารกัมากพอ อปุสรรคใดกข็วาง

กั้นไม่ได้” ค�าพูดของเขาสวยหรู แต่ไม่เป็นรูปธรรมเท่าไร

“นายเคยรกัใครไหม” หล่อนถามตรงๆ เทพบตุรหนุม่ยนือึ้งจนหล่อน

ต้องถามซ�้า “ว่ายงัไง นายเคยมคีนรกับ้างไหม”

“ไม่เคย”

“นายไม่เคยมคีวามรกั” หล่อนเอ่ยอย่างประหลาดใจ “แล้วนายจะจบัคู่

ให้คนอื่นได้ยงัไง”
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“ไม่เคยรกั แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่รูจ้กัความรกั” เขาเอย่เสยีงเข้ม 

“หน้าที่ของเราคอืจบัคู่ให้มนุษย์ ไม่ใช่มารกัเสยีเอง”

“ฉันเป็นช่างเครื่อง ถ้าฉันขับรถไม่เป็น นายคิดว่าฉันจะซ่อมรถได้

ไหม” 

หล่อนจ้องหน้าเขานิ่ง เทพบุตรหนุ่มจ้องตอบ แล้วหายตัวไปเฉยๆ 

โดยไม่พูดอะไรอกี

“เทวดาบ้า พอเถียงไม่ชนะก็หนีไปดื้อๆ อย่าให้ฉันหายตัวเป็นบ้าง 

กแ็ล้วกนั” หญงิสาวบ่นพมึพ�าอย่างหงุดหงดิแล้วขบัรถกลบับ้าน



๑๐

มนีาขบัรถของหมอต่อพงศ์เข้าไปในโรงพยาบาลบรูณเวช เมื่อคนื
หล่อนขบัรถของเขาไปจอดไว้ที่บ้าน เช้านี้ก่อนไปท�างานจงึขบัรถมาส่งให้เขา

ที่โรงพยาบาล หล่อนจอดรถในช่องจอดที่มปี้ายชื่อของหมอหนุ่มตดิไว้ ดบั

เครื่อง หยบิกุญแจรถเดนิออกจากลานจอด ตอนแรกตั้งใจว่าจะเอากุญแจ

ไปฝากประชาสัมพันธ์ไว้ เพราะคิดว่ายังเช้าอยู่ หมอหนุ่มน่าจะยังไม่มา

ท�างาน แต่หล่อนกลบัเหน็เขานั่งหน้าเศร้าอยู่ที่ม้านั่งใต้ต้นไม้ในสวนหย่อม

ของโรงพยาบาล

“หมอต่อ” หล่อนเดนิเข้าไปหาเขา “มาท�างานแต่เช้าเลยนะคะ”

“ผมยังไม่ได้กลับบ้านครับ” หมอหนุ่มหันมามองหล่อน ขอบตาด�า

คล�้าเหมอืนคนไม่ได้นอนทั้งคนื

“เกดิอะไรขึ้นเหรอคะ” หล่อนนั่งลงข้างเขา

“คนไข้ที่ประสบอุบตัเิหตุเมื่อคนืเสยีชวีติแล้วครบั”

มีนาพูดไม่ออก ปกติก็ปลอบคนไม่เก่งอยู่แล้ว มาเจอแบบนี้เข้า 

หล่อนยิ่งไปไม่เป็น



มั ล ลิ ก า  l  119

“หมอท�าเตม็ที่แล้ว อย่าเสยีใจเลยค่ะ”

“ผมกค็ดิแบบนั้นครบั แต่มนัท�าใจไม่ได้เสยีท”ี เขาถอนใจยาว สหีน้า

หม่นหมอง “ทกุครั้งที่คนไข้เสยีชวีติ ผมรูส้กึว่ามนัเป็นความผดิของผม ถ้า

ผมท�าได้ดกีว่านี้เขาคงไม่ตาย”

“เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ หมอชอบท�าบุญน่าจะ

เข้าใจเรื่องนี้ดกีว่าฉนั”

“ผมอยากเข้มแขง็แบบคณุ” หมอหนุม่ลกุขึ้นยนื สดูหายใจเฮอืกใหญ่ 

แล้วยื่นมอืให้หล่อน “ผมหวิข้าว ไปกนิข้าวเช้ากบัผมนะครบั”

“ได้ค่ะ” หล่อนลุกขึ้นยนืตามเขา “ฉนักย็งัไม่ได้กนิอะไรเหมอืนกนั”

“วนันี้เป็นวนัหยุดของผม เราไปกนิข้าวข้างนอกกนันะครบั”

“ได้ค่ะ วนันี้ฉนัตามใจหมอหนึ่งวนั จะไปที่ไหนกบ็อกได้เลย ฉนัจะ

เป็นโชเฟอร์ให้หมอเอง”

มนีาพาหมอหนุม่ไปที่รถยนต์ของเขา เหตกุารณ์เมื่อคนืหล่อนกม็ส่ีวน

ผดิเหมอืนกนั เพราะถ้าหล่อนไม่ได้พาเขาไปกนิบะหมี่ร้านนั้น เขากไ็ม่ต้อง

ประสบเหตุและไม่ต้องเสียใจ เพื่อเป็นการไถ่โทษ หล่อนจะเกงานหนึ่งวัน 

พาเขาไปทุกที่ที่เขาอยากไป ท�าทุกอย่างให้เขาคลายเศร้า

ณ วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งริมแม่น�้าเจ้าพระยา มีนากับหมอต่อพงศ์ 
นั่งสมาธอิยูใ่นโบสถ์ หมอหนุม่นั่งหลงัตรงสง่า ลมหายใจต่อเนื่องสม�่าเสมอ 

ขณะที่หญงิสาวนั่งขยุกขยกิอยู่ข้างหลงัเขา เมื่อเช้าหลงัจากพาหมอหนุ่มไป

กนิโจ๊กร้านดงัย่านเยาวราช เขากข็อให้หล่อนพามาที่วดัแห่งนี้เพื่อท�าบญุอทุศิ

ส่วนกุศลให้ผู้ตาย การท�าบุญถวายสงัฆทานไม่ใช่ปัญหาส�าหรบัหล่อน แต่

การนั่งสมาธใินโบสถ์เป็นเรื่องที่ไม่ชนิเอาเสยีเลย

ดวงตาคมหวานเหลือบมองนาฬิกาข้อมือ เวลาเพิ่งผ่านไปเพียงสิบ

นาท ีแต่หล่อนกลบัรู้สกึว่านานเป็นชั่วโมง มนีาหลบัตาลงอกีครั้ง พยายาม

ท�าใจให้สงบ ทั้งที่เท้าทั้งสองเริ่มเป็นเหนบ็ ความเจบ็ปวดค่อยๆ คบืคลาน
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จากปลายเท้าไปที่น่อง แต่ก่อนที่มนัจะขยบัไปมากกว่านี้ หล่อนกล็มืตาขึ้น 

ก้มลงกราบพระประธาน แล้วย่องออกไปจากโบสถ์ ปล่อยให้หมอหนุ่ม

ดื่มด�่ากบัสมาธเิพยีงล�าพงั

มีนาเดินไปริมแม่น�้า แวะซื้อขนมปังให้ปลาแล้วเดินลงไปที่ท่าน�้า 

หลอ่นชอบน�้ามาก เคยฝันว่าจะมบ้ีานรมิน�้าสกัหลงั แต่มนัคงเป็นไปไดย้าก 

เพราะที่ดินริมแม่น�้าแพงมาก ช่างซ่อมรถจนๆ อย่างหล่อนคงไม่มีปัญญา 

หญงิสาวเกบ็ความฝันของตนไว้ ฉกีขนมปังเป็นชิ้นแล้วโยนลงไปในน�้า ปลา

สวายหลายตวัโผเข้ามากนิ ปลายหางตนี�้าแตกกระจาย

สายลมเยน็พดัผ่านพวงแก้ม กลิ่นดอกไม้ลอยมาเข้าจมูก ไม่ใช่กลิ่น

ดอกไม้ธรรมดา แต่เป็นกลิ่นหอมของจิรายุเทพบุตร กลิ่นที่คุ้นเคยจน 

ไม่ต้องหนัไปมองกร็ู้ว่าเป็นเขา

“เบื่อเหรอ” เขาเดนิมายนืข้างหล่อน “การนั่งสมาธเิป็นกุศลกรรม เจ้า

ควรฝึกให้เป็นนสิยั”

“ฉนัรูว่้านั่งสมาธดิ ีแต่ฉนัไม่ชอบอยูน่ิ่งๆ เพราะเวลาอยูเ่ฉยๆ ฉนัจะ

ง่วง พอง่วงแล้วไม่ได้นอนมันก็ทรมาน กลายเป็นบาปต่อตัวเอง ฉันเลย 

เดินออกมาแล้วท�าบุญด้วยวิธีอื่นแทน” หล่อนหันไปหาเขา ชูขนมปังให้ดู

แล้วโยนลงไปให้ปลากนิ

“เจ้าควรอดทนมากกว่านี้ เราไม่สามารถหาคนที่ถกูใจเจ้าทกุอย่างได้ 

หมอต่อพงศ์เป็นผูช้ายที่ด ีเจ้าควรปรบัตวัเข้าหาเขา แล้วเจ้าจะพบความสขุ”

“ความรักจ�าเป็นต้องอดทนด้วยเหรอ” หล่อนย้อนถามเขา “ฉันอยู่ 

คนเดยีวกไ็ม่ได้ล�าบากอะไร ที่ยอมให้นายจบัคูเ่พราะรบัปากนายไว้ จะว่าไป

คนที่ได้ประโยชน์กค็อืนาย ไม่ใช่ฉนั”

“เจ้าพดูแบบนั้นกไ็ม่ถกู การได้คูค่รองที่ดจีะท�าให้เจ้ามคีวามสขุ ไม่ใช่

เราคนเดยีวที่ได้ประโยชน์ เจ้ากไ็ด้ด้วยเหมอืนกนั หรอืเจ้าอยากแก่เฒ่าไป

เพยีงล�าพงั การมบีั้นปลายชวีติเช่นนั้นคงไม่ดนีกั”

“ที่นายพูดมันก็จริง” หล่อนหันไปมองแม่น�้าพลางถอนใจยาว “ฉัน
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ไม่รูว้า่จะอยูก่บัหมอต่อพงศ์ไปจนแก่ได้ไหม เขาเป็นคนด ีเป็นหมอที่ด ีแต่

การเป็นคนรกัมนัต้องมอีะไรมากกว่านั้น ซึ่งฉนัไม่รู้ว่าคอือะไร”

“เสน่หา” เทวดาหนุ่มพูดขึ้น “เจ้าไม่มจีติเสน่หาต่อหมอต่อพงศ์”

มนีาหนัไปสบตาจริายุเทพบตุร เวลาอยู่กบัหมอต่อพงศ์หลอ่นรูส้กึด ี

ความใจเย็นของเขาท�าให้หล่อนเย็นลง แต่ไม่รู้สึกโหยหาเวลาจากกัน ใจ

หล่อนไม่เคยเต้นแรงเวลาพบหน้าเขา เพราะหล่อนไม่รู้สกึเสน่หาเขานั่นเอง

“เจ้าเพิ่งรู้จกัเขาแค่ไม่กี่วนั ให้เวลาเขาอกีสกันดิ เราเชื่อว่าเจ้าจะพบ

สิ่งนั้นในตวัเขา”

“ถ้าฉนัใช้เวลาค้นหาสบิปี นายจะรอไหวไหม”

“สิบปีเชียว” เขาท�าหน้าครุ่นคิดก่อนยิ้มให้หล่อน “ถ้าได้พบกับเจ้า 

ทุกวนัเป็นเวลาสบิปี เรากย็นิด”ี

มนีาหนัหน้าไปมองแม่น�้า สองแก้มร้อนผ่าว รอยยิ้มของเขามอีทิธพิล

ต่อหล่อนเสมอ ทั้งที่เหน็มานบัครั้งไม่ถ้วน แต่ยงัอดใจสั่นไม่ได้เสยีที

“คุณมนีา” 

หมอต่อพงศ์ร้องเรยีก หญงิสาวลอบถอนใจแลว้หนัไปมองเขา หมอ

หนุ่มมาช่วยหล่อนไว้แท้ๆ เชยีว

“นั่งสมาธเิสรจ็แล้วเหรอคะ”

“ครบั” เขาพยกัหน้า “คุณมนีาคุยกบัใครเหรอครบั”

“หมอเหน็เหรอคะ” หล่อนถามเสยีงเบา

“ครบั ผูช้ายตวัสูงใส่สูทสขีาว เมื่อกี้ยงัอยูต่รงนี้เลย แต่ตอนนี้ไมอ่ยู่

แล้ว”

“เขามาถามทางค่ะ เกือบเที่ยงแล้ว เราไปหาอะไรกินกันดีกว่า ไป 

เกาะเกรด็ไหมคะ ที่นั่นข้าวแช่อร่อย”

มนีาพาหมอต่อพงศ์เดนิไปที่รถ ด้านหลงัจริายุเทพบุตรปรากฏตวัขึ้น 

ดวงตาสนี�้าตาลคมกรบิมองตามทั้งสอง เทวดาหนุ่มยิ้มแล้วหายตวัจากไป
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มนีาจอดรถในลานจอดรถของโรงพยาบาลบูรณเวช ตอนแรกหล่อน
ตั้งใจจะพาหมอต่อพงศ์ไปเที่ยวเกาะเกรด็ กนิข้าวแช่แล้วเดนิชมเกาะเพลนิๆ 

แต่หมอหนุ่มถูกตามตวัไปท�างานด่วน หล่อนจงึต้องพาเขากลบัมาส่ง ทั้งที่

ไม่เหน็ด้วยเท่าไร เพราะเขายงัไม่ได้พกัเลย

“อดกนิข้าวแช่เลย น่าเสยีดายนะคะ” หล่อนบ่นอุบอบิ

“มันเป็นหน้าที่ของผม ถ้าถูกตามตัวก็ต้องมา เพราะความเป็น 

ความตายของคนไข้รอไม่ได้” เขาเอ่ยอย่างเคร่งขรมึ

“เป็นหมอไม่ง่ายเลยนะคะ รายได้ดกีจ็รงิ แต่ไม่มเีวลาเป็นของตวัเอง

เลย”

“ครบั” เขาพยกัหน้าเหน็ด้วย “การที่ผมเป็นโสดมาจนทกุวนันี้ เพราะ

ผู้หญงิส่วนใหญ่รบัไม่ได้ ถ้าเป็นคุณมนีาจะรบัได้ไหม”

“รบัอะไรคะ” หล่อนแกล้งท�าเป็นไม่เข้าใจ

“คุณมีนาครับ” หมอหนุ่มสบตาหล่อน แล้วจับมือหล่อนไปกุมไว้ 

“คุณจะรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วย ทั้งชีวิตต้องอุทิศตัวให้คนป่วยอย่าง

ผม เป็นคู่ชวีติของคุณได้ไหมครบั”

มีนายิ้มเจื่อน เล่นขอกันดื้อๆ แบบนี้ หล่อนจะตอบอย่างไรดี จะ

ปฏเิสธกก็ลวัจริายุบ่นว่าไม่ให้โอกาสหมอหนุม่ จะตอบรบักไ็มไ่ดอ้กี เพราะ

ยงัไม่แน่ใจตวัเอง

“หมอคะ” 

เสียงเคาะกระจกรถดังขึ้น ทั้งสองหันไปมอง เจ้าของเสียงเป็น

พยาบาลสาวหน้าตาสะสวย มีนารีบกดปุ่มลดกระจกลง นึกดีใจที่มีคนมา

ขดัจงัหวะ

“มอีะไรพลอย” เขาถามเสยีงเรยีบ

“รบีไปเถอะค่ะ คุณจริากรแย่แล้ว” พยาบาลสาวเอ่ยอย่างร้อนใจ

“คุณไปก่อน เดี๋ยวผมตามไป”

“ค่ะคณุหมอ ตามมาเรว็ๆ นะคะ” พยาบาลสาวรบัค�าแล้วรบีวิ่งจากไป
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หมอต่อพงศ์เปิดประตูลงจากรถ ตอนแรกมีนานึกว่าเขาจะวิ่งตาม 

พยาบาลคนนั้นไป แต่หมอหนุ่มกลบัหนัมาพูดด้วยน�้าเสยีงหนกัแน่น

“ผมต้องไปแล้ว ถ้าวนันี้คุณยงัไม่มคี�าตอบกไ็ม่เป็นไร วนัหลงัค่อย

ตอบผมก็ได้ ผมจะรอค�าตอบจากคุณ เพราะผมชอบคุณจริงๆ ผมอยาก

ดูแลคุณครบั”

พอพูดจบเขากเ็ดนิแกมวิ่งจากไป มนีามองตามด้วยหวัใจหนกัอึ้ง มี

คนที่ดพีร้อมมาหลงรกั หล่อนควรจะดใีจไม่ใช่หรอื แต่ท�าไมหล่อนถงึไม่รู้สกึ

อะไร หรอืว่าหวัใจของหล่อนจะตายด้าน

“เป็นบ้าอะไรของแกมนีา” 

หญงิสาวต่อว่าตวัเอง เปิดประตูลงจากรถ เดนิจากลานจอดไปที่ตกึ

โรงพยาบาล เอากญุแจรถไปฝากที่ประชาสมัพนัธ์ ตอนหนัหลงักลบัออกมา 

หล่อนเห็นร่างสูงในชุดสูทสีขาวทางหางตา นึกว่าเป็นจิรายุเทพบุตรจึงหัน

กลบัไปมอง แต่พอมองเตม็ตากลบัไม่เหน็ใครเลย

“สงสยัจะตาฝาด” หล่อนพมึพ�าแล้วเดนิออกจากโรงพยาบาล

จิรายุเทพบุตรยืนอยู่ที่โถงทางเดินของโรงพยาบาลบูรณเวช ดวงตา 
สนี�้าตาลคมกรบิมองหมอต่อพงศ์วิ่งผ่านหน้าไป โดยมพียาบาลสาวคนหนึ่ง

วิ่งตามหลงัด้วยท่าทางรบีร้อน เขาเงยหน้ามองเพดานห้องโถง แล้วก�าหนด

จติหายตวัไปที่ชั้นแปด ซึ่งเป็นห้องพกัฟื้นส�าหรบัผู้ป่วยใน

เทพบุตรหนุม่หนัไปมองลฟิต์โดยสาร หมอหนุม่และพยาบาลสาวก้าว

ออกมา แล้วเดนิแกมวิ่งไปยงัห้องพกัวไีอพทีี่ตั้งอยู่สุดทางเดนิ เขาเดนิตาม

ทั้งสองไปด้วยหวัใจหนกัอึ้ง ตอนที่หมอต่อพงศ์กบัมนีาก�าลงัจะออกจากวดั 

โรงพยาบาลโทร. มาตามหมอหนุม่กลบัด่วน เพราะคนไข้วไีอพทีี่เขาดแูลอยู่

อาการทรุดลง ซึ่งคนไข้คนนั้นคือบุตรชายของหญิงมนุษย์ที่เขารู้สึกผูกพัน

ด้วย

หมอต่อพงศ์เปิดประตูเข้าไปในห้อง หญิงนางนั้นรีบเดินเข้ามาหา 
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ดวงตาแดงช�้า สองแก้มเปื้อนคราบน�้าตา เทพบุตรหนุ่มวางมือบนหน้าอก

ด้านซ้าย หวัใจของเขาเจบ็ปวดทกุครั้งที่เหน็น�้าตาของนาง เขาเฝ้าถามตวัเอง

ว่าท�าไม แต่จนแล้วจนรอดเขากไ็ม่มคี�าตอบให้ตวัเอง

ประตูห้องพกัฟื้นปิดลง ปิดกั้นทุกอย่างจากสายตาของเขา เทพบุตร

หนุ่มถอนใจแล้วหันหลังเดินออกมา เขาก�าหนดจิตพาตัวเองกลับไปที่ห้อง

โถง ก�าลงัจะหายตวัไปหามนีาที่อู่ซ่อมรถ ทว่าได้ยนิเสยีงคุน้หรู้องเรยีกเสยี

ก่อน

“จริายุ”

เทพบุตรหนุ่มหันไปมอง คิ้วดกหนาได้รูปขมวดมุ่นเมื่อเห็นรณกร 

เทพบุตรเดนิเข้ามาหา ผู้เป็นเพื่อนมาท�าอะไรที่โรงพยาบาล หรอืจะเกดิเหตุ

ร้ายกบัมนุษย์ที่เขาดูแล

“ท่านมาท�าอะไรที่นี่” เขาถาม

“น�้ามนต์ มนุษย์ที่เราดูแลกนิยานอนหลบัฆ่าตวัตาย ญาตพิามาส่งที่

โรงพยาบาลนี้ เราจงึตามมาดูว่าเขาเป็นยงัไงบ้าง”

“ท�าไมเขาท�าแบบนั้น” เขาถามด้วยความตกใจ “เขาไม่รู้เหรอว่าการ

ฆ่าตวัตายเป็นบาปมหนัต์”

“รู้ส ิแต่ตอนนั้นคดิไม่ได้ เพราะความรกับงัตา”

“ยงัไงเหรอ” เขาขมวดคิ้วสงสยั

“เมื่อวานน�้ามนต์ไปบอกชอบทวิ แต่อกีฝ่ายปฏเิสธ เพราะทนสายตา

ของคนรอบข้างไม่ได้ น�้ามนต์เสยีใจมาก หาทางออกไม่ได้กเ็ลยกนิยาฆ่าตวั

ตาย”

“ท�าไมท่านไม่ขดัขวาง ท่านมหีน้าที่ดูแลเขาไม่ใช่เหรอ”

“ท�าไมเราต้องขดัขวางด้วย” ผูเ้ป็นเพื่อนย้อนถาม “ท่านลมืที่อาจารย์

สอนไปแล้วเหรอ กามเทพมหีน้าที่จบัคู่ให้มนุษย์ ไม่มสีทิธิ์แทรกแซงชะตา

ชีวิตของใคร ถ้าวันนี้น�้ามนต์ต้องตาย มันก็เป็นชะตากรรมของเขา ต่อให้

องค์อนิทร์กเ็ปลี่ยนแปลงไม่ได้”
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“เราตกใจเลยลมืไป” เขายอมรบัเสยีงอ่อย “เมื่อเรื่องเป็นแบบนี้ท่าน

จะท�ายงัไงต่อไป ถ้าจบัคู่ให้น�้ามนต์ไม่ส�าเรจ็ท่านจะเรยีนไม่จบ”

“เราไม่ท�าอะไรหรอก พวกเขามีวาสนาต่อกัน ยังไงก็ต้องได้ครองคู่ 

ดูนั่นส”ิ

รณกรพยกัพเยดิไปด้านหลงัเขา เทพบตุรหนุม่หนัไปมอง เหน็ทวิวิ่ง

ไปถามเจ้าหน้าที่ประชาสมัพนัธ์ แล้ววิ่งหน้าตื่นผ่านพวกเขาไป

“บางครั้งความรกักต้็องการสิ่งกระตุน้ เพราะคนบางคนปากแขง็เกนิ

กว่าจะยอมรบัใจตวัเอง”

“เราจะจ�าไปใช้บ้าง” เขายิ้มให้ผู้เป็นเพื่อน 

รณกรยิ้มตอบ มองไปรอบๆ แล้วหนัมามองเขา

“ท่านมาท�าอะไรที่นี่ มนุษย์ของท่านไม่สบายเหรอ”

จิรายุเทพบุตรชะงัก เทวดาห้ามพูดโกหก แต่ถ้าบอกไม่หมดคงไม่

เป็นไรมั้ง

“เปล่า นางสบายด ีตอนนี้เราจบัคูน่างกบัหมอคนหนึ่งของที่นี่ เราเลย

ตามมาดูแลนาง แต่ตอนนี้นางกลบัไปแล้ว” เขาเล่าเท่าที่เล่าได้

“คราวก่อนท่านบอกว่าคู่ของนางเป็นดาราไม่ใช่เหรอ”

“นางขอเปลี่ยน เพราะเขาไม่มเีวลาให้นาง”

“ท่านกย็อมเหรอ” รณกรถามเสยีงดงั

“ใช่” เขาพยักหน้ารับแล้วถอนใจยาว “เจตจ�านงเป็นของนาง เรา

มหีน้าที่แค่หาคู่ให้นาง เมื่อนางอยากเปลี่ยน เรากข็ดัขวางไม่ได้”

“ท่านใจดกีบันางเกนิไป ถ้าคราวหน้านางขอเปลี่ยนอกี ท่านจะท�ายงัไง”

“คงไม่แล้วมั้ง” เขาเอ่ยแบ่งรบัแบ่งสู ้แล้วเปลี่ยนเรื่องพดู “เจอท่านก็

ดแีล้ว เรามเีรื่องจะขอร้องอยู่พอด”ี

“เรื่องอะไร”

“ท่านอย่าบอกใครว่ามนต์มนีาเหน็เราได้ไหม อาจารย์ไม่อยากให้พวก

เราผกูพนักบัมนษุย์ ถ้าอาจารย์รูว่้านางมองเหน็เรา เราเกรงว่าอาจารย์จะให้
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เราสุ่มเลอืกมนุษย์คนใหม่”

“กด็ไีม่ใช่เหรอ สาวนกัแข่งคนนี้เอาแต่ใจเกนิไป ถ้าสุม่เลอืกใหม่ท่าน

อาจจะได้มนุษย์ที่จบัคู่ง่ายกว่านางกไ็ด้”

“เราไม่อยากเริ่มต้นใหม่ ตอนนี้ทุกอย่างก�าลงัไปได้ด้วยดแีล้ว”

รณกรมองหน้าเขานิ่ง ผู้เป็นเพื่อนคงไม่เหน็ด้วยเท่าไร แต่สุดท้ายก็

พยกัหน้าตกลง

“แล้วแต่ท่าน ถ้าท่านยนืกรานเช่นนั้น เรากไ็ม่ขดัหรอก วางใจเถอะ 

เราไม่บอกเรื่องของนางกบัใครหรอก”

“ขอบใจท่านมาก” เขายิ้มให้เพื่อน “ท่านไปดูมนุษย์ของท่านเถอะ 

ป่านนี้ไม่รู้เป็นยงัไงบ้าง”

“เราไปก่อนนะ แล้วเจอกนับนสวรรค์” รณกรเดนิจากไป

จริายุมองตามอย่างโล่งอก อยู่บนโลกมนุษย์เลี่ยงการโกหกยากมาก 

เขาตอบเลี่ยงไปเลี่ยงมาจนเหนื่อยแล้ว แต่ไม่ท�าแบบนั้นก็ไม่ได้ เพราะถ้า

อาจารย์ไม่ให้เขาดูแลมนีา เขากจ็ะมาที่โรงพยาบาลไม่ได้อกี ซึ่งเขาไม่อยาก

ให้เป็นแบบนั้น อย่างน้อยก็จนกว่าเขาจะรู้ว่าหญิงมนุษย์นางนั้นกับเขา

เกี่ยวข้องอะไรกนั



๑๑

เสยีงฮมัเพลงดงัออกมาจากใต้ท้องรถ ตามด้วยเสยีงเคาะหนกัๆ 

สองสามครั้ง มีนาวางค้อนลงข้างตัว แล้วหยิบประแจปากตายขึ้นมาแทน 

หล่อนสวมมนัเข้ากบันอตตวัหนึ่ง แต่พบว่ามนัใหญ่เกนิไป ไขไม่ได้ หญงิ

สาวกลอกตาอย่างหงุดหงิด ก�าลังจะไถลตัวออกจากใต้ท้องรถเพื่อไปหยิบ

ประแจตัวใหม่มาใช้แทน แต่ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินมาหยุดใกล้ๆ จึงร้องสั่ง

แทน

“กล้า หยบิประแจเบอร์สบิให้หน่อย”

เสยีงก๊อกแก๊กดงัขึ้น ก่อนมปีระแจตวัหนึ่งยื่นมาให้หล่อน มนีารบัมา

แล้วเอ่ยอย่างฉุนเฉยีว เมื่อพบว่ามนัคอืประแจเบอร์สบิสอง ไม่ใช่เบอร์สบิ

ที่หล่อนต้องการ

“ไอบ้้ากล้า เมายากนัยงุเหรอ ท�างานมากี่ปีแล้ว นี่มนัใช่ประแจเบอร์

สบิที่ไหน”

“ผมไม่รู้ว่าประแจเบอร์สิบคืออันไหน คุณเลือกเอาเองเถอะ” เสียง

ห้าวแปลกหูดงัขึ้น จากนั้นกม็ปีระแจห้าตวัยื่นมาให้หล่อน
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มีนาไถลตัวออกจากใต้ท้องรถ ลุกขึ้นยืนมองหน้าเจ้าของเสียง คิ้ว

เรยีวขมวดมุน่เมื่อพบว่าเขาคอืหมวดสารนิในชดุต�ารวจแบบครึ่งท่อน หล่อน

มองหากล้า ก�าลงันกึสงสยัว่าลูกน้องไปไหน หมวดหนุ่มกพ็ูดขึ้นเสยีก่อน

“ลกูน้องคณุเดนิไปที่ร้านอาหารตามสั่ง ผมเหน็ว่าไม่มใีครอยู่เลยเดนิ

เข้ามาเอง ท�าไมเขากลวัผมนกั ผมเป็นต�ารวจนะ ไม่ใช่ผ”ี

“เจอผกีบัต�ารวจพร้อมกนั เป็นใครกต็้องหนตี�ารวจก่อน” หญงิสาว

พมึพ�ากบัตวัเอง ทว่าหมวดหนุ่มยงัอุตส่าห์ได้ยนิ

“คุณพูดอะไรนะ”

“คุณมาท�าไมคะ รถเสยีอกีเหรอ” หล่อนไม่ตอบแต่ถามเขาแทน

“ผมมเีรื่องส�าคญัจะพูดด้วย” หมวดสารนิมองไปรอบๆ ก่อนหนัมา

มองหล่อน “ที่นี่โล่งเกนิไป เราไปคุยกนัที่อื่นได้ไหม”

“วนันี้งานฉนัเร่ง คงออกไปข้างนอกไม่ได้ ไปคุยในออฟฟิศได้ไหม” 

หล่อนชี้ไปที่ออฟฟิศของตน 

เขามองตามแล้วพยกัหน้าตกลง “ได้”

มนีาเชด็มอืกบัผ้าขนหนู แล้วพาหมวดหนุ่มไปที่ออฟฟิศ พอเขานั่ง

ลงที่ชุดรบัแขกเรยีบร้อย หล่อนกป็ิดประตู แต่เปิดม่านเอาไว้

“คุณมอีะไรจะพูดกบัฉนัเหรอคะ” หล่อนนั่งลงตรงข้ามเขา

“ผมขอพูดตรงๆ เลยนะ ผมอยากให้คุณมาเป็นสายให้ผม”

“สายต�ารวจ?” หล่อนทวนค�าแล้วหวัเราะ “คุณล้อฉนัเล่นใช่ไหมคะ 

ฉนัเป็นช่างซ่อมรถ ไม่ใช่สายลบั คงเป็นสายให้คุณไม่ได้หรอกค่ะ”

“ผมรู้ว่าคุณเป็นอะไร ถึงได้มาหาคุณ” เขาหยิบรูปถ่ายจากกระเป๋า

กางเกงวางลงตรงหน้าหล่อน “ผมตามเสี่ยอ�านาจมานานแล้ว เสี่ยใหญ่ท�า

ธุรกจิรถแข่งบงัหน้า แท้จรงิเป็นพ่อค้ายาเสพตดิ คุณรู้จกักบัเขา ผมจงึมา

ขอให้คุณช่วย”

มนีาก้มมองภาพถ่าย สมหมายเคยเตอืนหล่อนว่าเสี่ยอ�านาจท�าธรุกจิ

สีเทา หากไม่จ�าเป็นไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย แต่ไม่คิดว่าจะเป็นพ่อค้า 
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ยาเสพตดิ

“ฉนัช่วยคณุไม่ได้หรอกค่ะ” หล่อนปฏเิสธเสยีงเรยีบ “งานนี้เสี่ยงเกนิ

ไป ฉันยังไม่อยากตาย นักแข่งรถของเสี่ยอ�านาจมีหลายคน คุณไปขอให ้

คนอื่นช่วยเถอะค่ะ”

“เรื่องนั้นคณุไม่ต้องกงัวลหรอกครบั ผมจะรบัประกนัความปลอดภยั

ของคุณเอง”

“ขอบคณุค่ะ แต่ฉนัไม่ขอยุง่ดกีว่า ฉนัคนท�ามาหากนิ ไม่อยากเดอืด-

ร้อน” หล่อนยนืยนัค�าเดมิแล้วลกุขึ้นยนื “ขอตวัไปท�างานก่อนนะคะ ถ้าคณุ

ไม่มอีะไรแล้วกเ็ชญิกลบัไปเถอะค่ะ”

“เดี๋ยวครบั” หมวดหนุ่มคว้าข้อมอืหล่อน 

หญงิสาวขมวดคิ้วไม่พอใจ ก่อนหนัไปมองประตอูอฟฟศิเมื่อมเีสยีง

เคาะดงัรวั

“หมอต่อพงศ์” หล่อนรบีดงึมอืกลบัมา แล้วเดนิไปเปิดประตู “เชญิ

ค่ะหมอ”

“ผมมารบกวนหรอืเปล่าครบั”

“ไม่ค่ะ ผู้หมวดก�าลงัจะกลบัแล้ว ใช่ไหมคะ” หล่อนหนัไปถามนาย

ต�ารวจหนุ่ม ถอืโอกาสไล่เขากลบัไปด้วยเลย

“ครบั” เขาเดนิออกจากออฟฟิศ พอก้าวพ้นประตกูห็นัมาบอกหล่อน 

“เรื่องที่ผมพูดผมจรงิจงัมาก ถ้าคุณเปลี่ยนใจ โทร. หาผมได้ตลอดเวลา”

“ค่ะ” หญงิสาวรบัค�าตามมารยาท แต่ในใจคดิว่าฝันไปเถอะ ชาตนิี้

หล่อนไม่มวีนัเป็นสายต�ารวจ เรื่องอะไรจะเอาชวีติไปเสี่ยง

“ผู้ชายคนนั้นเป็นใคร” หมอหนุ่มถาม

มนีาหนัไปมอง สหีน้าบึ้งตงึของเขาท�าให้หล่อนประหลาดใจ เพราะ

ไม่เคยเหน็เขาท�าสหีน้าแบบนี้มาก่อน แล้วยงัน�้าเสยีงของเขาอกี ฟังแปลกๆ 

เหมอืนไม่พอใจหล่อน

“เป็นต�ารวจค่ะ ชื่อสารนิ ยศร้อยโท”
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“เขามาท�าอะไรที่นี่ ท�าไมต้องจบัมอืถอืแขนกนัด้วย แล้วที่เขาบอกว่า

จรงิจงัมนัคอือะไร” หมอหนุ่มถามเป็นชุด น�้าเสยีงไม่ดขีึ้นเลย

“ไม่มีอะไรหรอกค่ะ เขาแค่มาปรึกษาเรื่องรถ” หล่อนไม่บอกความ

จรงิ เพราะเรื่องสายต�ารวจพูดไปคงไม่ด ีแต่พอหล่อนไม่บอก หมอหนุ่มก็

ยิ่งโกรธ

“คุณโกหกผม คุณคบซ้อน คุณไม่รบัปากผมเพราะคุณมผีู้ชายอื่น”

“ใจเยน็ๆ ก่อนค่ะหมอ วนันี้คุณดูแปลกๆ นะคะ”

“ผมไม่เยน็แล้ว” เขาตวาดเสยีงดงั “แค่เหน็คณุอยูก่บักล้าทกุวนั ผม

กเ็หลอืทนแล้ว คุณยงัมผีู้ชายอื่นเข้ามาอกี ผมจะเยน็ไหวได้ยงัไง”

มนีาจ้องมองตาค้าง หมอต่อพงศ์ขี้หงึอย่างร้ายกาจ เขาหงึกระทั่งกล้า

ที่เป็นเหมือนน้องชายหล่อน ยังไม่ได้เป็นอะไรกันยังอาละวาดขนาดนี้ ถ้า

เป็นแฟนกนัจรงิๆ เขาไม่ฆ่าหั่นศพหล่อนทิ้งบ่อเกรอะหรอื

“คุณบอกมาตรงๆ ดกีว่าว่าคุณจะเลอืกใคร” เขายื่นค�าขาดให้หล่อน

“ฉนัไม่เลอืกใครทั้งนั้น รวมทั้งคณุด้วย เพราะฉนัไม่เคยคดิอะไรกบั

ใคร ถ้าคณุไม่มอีะไรแล้วกก็ลบัไปเถอะ ฉนัมงีานต้องท�า” หญงิสาวเอ่ยปาก

ไล่ตรงๆ 

หมอหนุม่จ้องหน้าหล่อน แววตาเจบ็ปวด แล้วเดนิกระฟัดกระเฟียด

ออกไป

“เจ้” กล้าเดนิมาหา “หมอต่อเป็นอะไรเหรอ ผมทกักไ็ม่พดูด้วย แถม

ยงัท�าหน้าเหมอืนโกรธกนัมาเป็นชาต”ิ

“เขาหงึหมวดสารนิ แล้วกห็งึนายด้วย”

“หึงผมเนี่ยนะ” หนุ่มรุ่นน้องชี้ตัวเองก่อนหัวเราะเสียงดัง “เขาเอา

อะไรมาคดิ หงึหมวดสารนิยงัพอเข้าใจ แต่หงึผมเนี่ยนะ โคตรเหลวไหลเลย

เจ้”

“ใช่ เหลวไหลมาก ฉนัโมโหกเ็ลยไล่เขากลบัไป”

“เจ้ตกลงเป็นแฟนกบัเขาแล้วเหรอ เขาถงึได้หงึไปทั่วแบบนี้”
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“ตกลงบ้าบออะไร” หล่อนเอ่ยอย่างหงดุหงดิ “แค่กนิข้าวด้วยกนัสอง

มื้อ เขาคดิเองเออเองทั้งนั้น”

“แล้วเจ้ไม่ตามไปอธบิายเหรอ ปล่อยไปแบบนี้คงไม่ดมีั้ง”

“ไม่ตามหรอก” หล่อนปฏิเสธเสียงห้วนแล้วเดินออกจากออฟฟิศ 

“ฉนัมงีานต้องท�า เยน็นี้ลูกค้าจะมารบัรถ ไม่มเีวลาไปง้องอนใครหรอก”

“หมวดสารนิมาท�าไมเหรอ” กล้าเดนิตามมา 

หญงิสาวหยุดเดนิ มองซ้ายมองขวาแล้วเอ่ยเสยีงเบา

“เขาบอกว่าเสี่ยอ�านาจค้ายาเสพติด เขามาขอให้ฉันช่วยเป็นสายให้

เขา”

“ค้ายา!” 

หนุ่มรุ่นน้องเอ่ยอย่างตกใจ หล่อนรบียื่นมอืไปปิดปากเขาแล้วต่อว่า

เสยีงเขยีว

“นายจะแหกปากท�าไม อยากโดนเผานั่งยางเรอะ”

“ขอโทษครับ ผมตกใจไปหน่อย” เขาเอ่ยเสียงอ่อย “แล้วเจ้ตอบ 

ผู้หมวดไปว่ายงัไง ปฏเิสธเขาไปแล้วใช่ไหม”

“แหงละ สายต�ารวจไม่มใีครตายด ี เรื่องอะไรฉนัจะเอาชวีติไปเสี่ยง 

แค่หากนิให้ชนเดอืนกล็�าบากจะแย่แล้ว”

มีนาเดินกลับไปยังรถที่ซ่อมค้างไว้ เลือกประแจเบอร์สิบจากกล่อง

เครื่องมือ แล้วทรุดลงนั่งบนแผ่นปูพื้น ก�าลังจะมุดกลับไปใต้ท้องรถ แต่

กล้าเรยีกหล่อนไว้ก่อน

“เดี๋ยวก่อนเจ้”

“มอีะไร” หญงิสาวเงยหน้ามอง 

หนุ่มรุ่นน้องนั่งลงข้างๆ แล้วกระซบิเพราะกลวัสมหมายได้ยนิ

“เมื่อกี้นี้ไอ้โต้งโทร. มา บอกว่าลูกนายต�ารวจอยากแก้มือ ขอเพิ่ม 

เดมิพนัเป็นสองเท่า ผมไม่แน่ใจว่าเจ้จะรบัไหม เลยบอกมนัว่าขอคดิดกู่อน”

“รบัส ิเงนิตั้งเยอะ เยน็นี้ส่งรถให้ลูกค้าแล้วฉนัว่างทั้งคนื”
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“โอเค งั้นผมโทร. ไปบอกไอ้โต้งเลยนะ” กล้าลุกขึ้นเดนิออกไป

มีนามุดเข้าไปใต้ท้องรถแล้วท�างานที่ค้างไว้ต่อ อาการป่วยของ 

สมหมายต้องรกัษาต่อเนื่อง แต่เงนิเกบ็ของหล่อนก�าลงัจะหมด ถ้าเขาต้อง

เข้าโรงพยาบาลกะทันหัน หล่อนคงมีเงินไม่พอจ่าย ดังนั้นทางไหนที่จะได้

เงนิมาเพิ่ม หล่อนไม่ลงัเลที่จะท�าทนัท ีเพราะทุกคนที่อู่แห่งนี้คอืครอบครวั

ของหล่อน

สวรรค์ชั้นดาวดงึส์
ดวงอาทิตย์ยามเช้าส่องแสงอ่อนโยน กระท่อมหินสีขาวตั้งอยู่ริม

หน้าผา เบื้องบนคือท้องฟ้าสีคราม เบื้องล่างคือมหาสมุทรสีมรกต จิราย ุ

เทพบุตรนั่งอ่านหนงัสอือยู่ที่ระเบยีง สายลมพดัผ่านใบหน้า เขาสูดอากาศ

บรสิุทธิ์เข้าปอด แล้วเงยหน้าขึ้นดื่มด�่ากบัทวิทศัน์รอบตวั

วิมานแต่ละหลังบนสวรรค์สร้างจากบุญบารมีของเทพผู้เป็นเจ้าของ 

ยิ่งมบีญุบารมมีาก วมิานของเทพองค์นั้นยิ่งงดงามอลงัการ กศุลบุญที่เขามี

สามารถเนรมิต วิมานหลังใหญ่ได้ แต่เขาชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย จึง

เนรมิตกระท่อมหลังเล็กบนหน้าผาริมมหานทีแทน เพื่อจะได้ตื่นขึ้นมาชม

มหาสมุทรทุกเช้า

จริายุก้มมองหนงัสอืที่วางเรยีงรายอยู่บนโต๊ะ ต�าราที่เขาอ่านช่วยให้

เขาท�าข้อสอบได้คะแนนดี แต่เมื่อลงไปโลกมนุษย์เพื่อปฏิบัติงานจริง เขา

กลบัพบว่าทฤษฎมีากมายในต�าราไม่สามารถน�ามาใช้จบัคู่ให้มนต์มนีาได้เลย 

หรอืว่าจะเป็นอย่างที่หญงิสาวพูด

‘นายไม่เคยรกัใคร แล้วจะจบัคู่ให้คนอื่นได้ยงัไง ฉนัเป็นช่างเครื่อง 

ถ้าฉนัขบัรถไม่เป็น นายคดิว่าฉนัจะซ่อมรถได้ไหม’

เทพบุตรหนุ่มถอนใจยาว ความรกัมแีง่มุมมากมายที่เขายงัไม่เข้าใจ 

หรอืเขาต้องลองรกัใครสกัคนเพื่อจะได้เข้าใจความรกัมากขึ้น

“เป็นอะไรจริายุ ถอนใจเฮอืกๆ เหมอืนคนอมทุกข์” รณกรเทพบุตร
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ปรากฏกายบนระเบยีง ดวงหน้าเกลี้ยงเกลากระจ่างด้วยรอยยิ้มรื่นเรงิ

“เราสบายด ีนั่งก่อนส”ิ เขาผายมอืไปที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้าม 

ผู้เป็นเพื่อนเหลือบตามอง แล้วเดินไปยืนพิงสะโพกกับราวระเบียง

แทน

“ที่นี่สวยดนีะ แต่เงยีบชะมดั แถมห่างไกลผูค้น ท่านอยูไ่ด้ยงัไง ไม่

เหงาบ้างเหรอ”

“ไม่เหงาหรอก เรามเีสยีงคลื่นกบัเสยีงลมเป็นเพื่อน ท่านลองฟังดูส ิ

แล้วจะรู้ว่าไพเราะแค่ไหน”

จริายุยิ้มให้ผู้เป็นเพื่อน รณกรเป็นเทวดาที่ชอบสงัสรรค์ วมิานของ

เขาอยู่ใกล้อุทยานสวรรค์ ซึ่งมเีทวดานางฟ้าพลุกพล่านตลอดเวลา การคดิ

ว่าที่นี่เงยีบเหงาจงึเป็นเรื่องธรรมดา

“ไม่เอาหรอก” ผู้เป็นเพื่อนส่ายหน้า “เราชอบเสยีงใสๆ ของบรรดา

นางฟ้าสวยๆ มากกว่า เสยีงลมเสยีงคลื่นฟังกี่ทกีเ็หมอืนเดมิ”

“ท่านมาหาเรามอีะไรหรอืเปล่า” เทพบตุรหนุม่เปลี่ยนเรื่องพดู รณกร

กบัเขาไม่มวีนัคดิเหมอืนกนั พูดไปกเ็หนื่อยเปล่า

“เรามาชวนท่านไปงานเลี้ยง วนันี้องค์อนิทร์ทรงจดังานเลี้ยงที่อทุยาน

ส่วนพระองค์ มเีทวดากบันางฟ้ามาร่วมงานมากมาย ทพิย์กนัยากม็าด้วยนะ”

จิรายุนึกถึงนางฟ้าเจ้าของชื่อแสนไพเราะ ทิพย์กันยาเป็นนางฟ้าที่

งดงามมาก เขาเคยคุยกบันางหลายครั้ง แต่ทุกครั้งจบด้วยการที่ยศธรเข้า

มาขวางแล้วกนัเขาออกจากนาง

“ไม่ไปดกีว่า เราไม่อยากเจอยศธร” เขาบอกตามตรง

“หมอนั่นไม่อยู่บนสวรรค์ มนุษย์ที่เขาดูแลมปีัญหา เขาจงึต้องลงไป

แก้ไข รบัรองว่าไม่มใีครมาขวางท่านกบัทพิย์กนัยาแน่นอน”

“ขอบใจท่านมาก แต่เราไม่ไปดกีว่า” เทพบตุรหนุ่มยนืยนัค�าตอบเดมิ 

เขาไม่ได้ชอบทพิย์กนัยาแบบชู้สาว แล้วจะเสี่ยงขดัแย้งกบัยศธรไปท�าไม

“นางฟ้าองค์อื่นกม็”ี ผู้เป็นเพื่อนไม่ยอมถอดใจ “ถ้าท่านลองคุยกบั
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ใครสกัคน ท่านอาจเข้าใจความรกัมากขึ้นกไ็ด้”

จริายมุองหน้าเพื่อน เขารูว่้ารณกรหวงัดกีบัเขา แต่ตอนนี้เขาไม่พร้อม

ท�าตามค�าแนะน�า ซึ่งไม่รู้เหมอืนกนัว่าท�าไม

“เอาไว้คราวหน้าดกีว่า วนันี้เราต้องลงไปดูแลมนีาที่โลกมนุษย์”

“ดูผ่านแทบ็เลต็สวรรค์กไ็ด้ ไม่ต้องลงไปเองหรอก”

“ไม่ได้หรอก” เขาส่ายหน้า “ตอนนี้เราล้าหลงักว่าคนอื่น ถ้าไม่ขยนั

คงเรยีนไม่จบ ท่านรบีไปเถอะ ไม่ต้องเป็นห่วงเราหรอก”

“ตามใจท่าน เทวดาอะไรพูดยากพูดเยน็” ผู้เป็นเพื่อนบ่นอุบอบิแล้ว

หายตวัจากไป

จริายุยิ้มอย่างไม่ถอืสา หยบิหนงัสอืมาเรยีงซ้อนกนัแล้วถอืเข้าไปใน

บ้าน ไม่รู้ว่าตอนนี้มีนาท�าอะไรอยู่ ลงไปดูหล่อนที่โลกมนุษย์ดีกว่า จะได้ 

ไม่เป็นการโกหกด้วย

กลางดึกบนถนนหลวงย่านชานเมือง รถมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งสองคัน
แข่งกนัมาตามทาง ก่อนคนัหนึ่งจะแซงเข้าเส้นชยัไปแบบเส้นยาแดงผ่าแปด 

เรียกเสียงเชียร์จากหนุ่มสาวที่เฝ้าดูการแข่งขันดังลั่น มีนาขี่เอนดูโรคันเก่ง

ของตนไปจอดตรงหน้ากล้า แล้วถอดหมวกกันน็อกออกจากศีรษะ การ

แข่งขันคืนนี้สนุกมาก ชัยชนะที่ได้มาคู่ควรกับเงินเดิมพัน คู่แข่งที่เป็นลูก

นายต�ารวจฝีมอืดขีึ้น แต่ยงัห่างชั้นเมื่อเทยีบกบัหล่อน

“สุดยอดเลยเจ้” หนุ่มรุ่นน้องยกนิ้วหวัแม่มอืให้หล่อนสองข้าง

“ขอบใจ” หญิงสาวพยักหน้า แล้วหันไปมองคู่แข่งของตน เมื่อลูก

นายต�ารวจขี่รถมาจอดข้างๆ แล้วยื่นเงนิเดมิพนัให้หล่อน

“เธอเก่งมาก”

“ขอบใจ” หล่อนรบัซองเงนิมาเกบ็ไว้ “นายกเ็ก่งเหมอืนกนั วนันี้ฉนั

สนุกมาก”

“แข่งกนัอกีสกัรอบไหม”
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“ได้เสมอ แต่ต้องเป็นวนัหลงันะ วนันี้ฉนัต้องกลบัแล้ว ไปกนัเถอะ

กล้า” หล่อนหันไปบอกลูกน้อง แต่ยังไม่ได้ขยับไปไหนก็มีเสียงตะโกนดัง

ขึ้นเสยีก่อน

“ต�ารวจมา!”

สิ้นเสยีงตะโกนพลนัเกดิความอลหม่านขึ้นทนัท ีมนีาบอกให้กลา้หนี

ไปทางหนึ่ง ส่วนหล่อนจะหนไีปอกีทาง แล้วพรุง่นี้พบกนัที่อูร่ถ หนุม่รุน่น้อง

รบัค�าแล้วขี่รถออกไป หญงิสาวออกรถไปบ้าง มรีถต�ารวจคนัหนึ่งตามหล่อน

มาโดยไม่สนใจตามรถคนัอื่นเลย

“แปลกๆ แล้ว” หล่อนพมึพ�า แล้วตดัสนิใจเลี้ยวเข้าไปในถนนสาย

รองซึ่งเป็นทางลดัไปออกถนนสายอื่นได้ หล่อนหกัเลี้ยวหลายครั้งเพื่อหลบ

รถต�ารวจคนันั้น จนกระทั่งมาพบด่านตรวจ

“แย่แล้ว” หญงิสาวก�าลงัจะเลี้ยวกลบั แต่รถต�ารวจคนันั้นตามมาทนั

ก่อน หล่อนจอดรถ ไม่รูว่้าจะท�าอย่างไรด ีขณะก�าลงัคบัขนักม็เีสยีงหนึ่งดงั

ขึ้น

“เมื่อไรเจ้าจะเขด็”

มนีาหนัขวบัไปมองเจ้าของเสยีง จริายยุนืกอดอกมองหล่อน ใบหน้า

หล่อเหลาบึ้งตงึ เขาต�าหนอิย่างไม่พอใจ

“การแข่งรถมนัอนัตราย แถมยงัผดิกฎหมาย ถ้าไม่ตายกต้็องตดิคุก 

ท�าไมเจ้าไม่เลกิเสยีท”ี

“อย่าเพิ่งบ่นได้ไหม หาทางช่วยฉนัก่อน ฉนัยงัไม่อยากตดิคุก”

“เจ้าต้องสัญญาว่าจะไม่แข่งรถบนถนนอีก เราถึงจะช่วย” เขายื่น 

ข้อเสนอให้หล่อน 

หญงิสาวหนัไปมองรถต�ารวจคนันั้นซึ่งจอดดกัทางหล่อนไว้ แล้วรบี

รบัปากอย่างร้อนรน

“ตกลง ฉนัสญัญา นายจะท�าอะไรกท็�าเถอะ”

จริายุเทพบุตรยิ้มพอใจ เดนิมาซ้อนท้ายรถหล่อน วางมอืบนบั้นเอว 
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แล้วก้มลงกระซบิแถวใบหู

“ออกรถส”ิ

“นายจะท�าอะไร” หล่อนถามเสียงสั่น ใจเต้นโครมคราม ขนลุกไป 

ทั้งตวั

“บอกให้ออกรถก็ออกสิ อยากถูกต�ารวจจับหรือไง” เขาท�าเสียง

เหมอืนผูใ้หญ่ดเุดก็ดื้อ มอือุ่นที่วางอยู่บนบั้นเอวบบีแน่นขึ้น กลิ่นหอมของ

เขาโอบล้อมหล่อนไว้

มนีาขี่รถมอเตอร์ไซค์คูใ่จผ่านด่านตรวจ ต�ารวจทั้งด่านไม่มใีครมอง

เห็นหล่อนเลย ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของเทวดาหนุ่ม หล่อน

กดัฟันขี่ไปจนเหน็ว่าปลอดภยั จงึเลี้ยวรถเข้าจอดข้างทาง แล้วหนัไปพดูกบั

ผู้พทิกัษ์ของตน

“ลงไปได้แล้ว ฉนัจะกลบับ้าน”

“เราไปบ้านกับเจ้าด้วยได้ไหม ความจริงมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้น่ากลัว

เท่าไร พอได้ขี่แล้วกส็นกุด ีเจ้าสอนเราขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหม” เทพบตุรหนุม่

ก้มหน้าลงมาใกล้ ใช้ดวงตาของเขายิ้มให้หล่อน หญงิสาวใจสั่นระรวั มอืไม้

เหมอืนจะอ่อนแรงจนต้องรบีใช้เสยีงข่ม

“นายจะหดัไปท�าไม หายตวัง่ายกว่าตั้งเยอะ รบีลงไปเลย ฉนัจะกลบั

บ้านแล้ว”

“เจ้าเป็นอะไร ท�าไมต้องท�าเสยีงแขง็ด้วย โกรธเราเหรอ” เขาสบตา

หล่อนนิ่ง มอือุ่นยงัวางอยู่ที่เดมิ แถมไม่ยอมลงจากรถ

มนีารบีหนัหน้ากลบัมา ใจเต้นโครมคราม ขณะก�าลงัหาวธิไีล่เขาไป 

โทรศพัท์มอืถอืของหล่อนกด็งัขึ้น หญงิสาวหยบิออกมาดู เหน็เป็นเบอร์โทร. 

ของกล้าจงึกดรบัสาย

“มอีะไร ถงึบ้านแล้วเหรอ”

“ยงัไม่ถงึเจ้ ผมถูกต�ารวจจบั ตอนนี้อยู่ที่โรงพกั”

“อะไรนะ!” หล่อนเอ่ยอย่างตกใจ
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“ผมถูกจบัเจ้” กล้านกึว่าหล่อนไม่ได้ยนิจงึพูดซ�้าอกีครั้ง

“ฉนัรู้แล้ว เดี๋ยวฉนัไปหา แค่นี้นะ”

มีนาวางสายแล้วหันไปหาเทวดาหนุ่ม แต่ต้องรีบหันกลับมาเมื่อพบ

ว่าเขาก้มมองหล่อนอยู่ก่อนแล้ว แก้มของหล่อนเกือบชนกับจมูกของเขา 

ท�าไมต้องนั่งใกล้ขนาดนี้ด้วย ถอยออกไปหน่อยกไ็ด้

“กล้าถูกจบัเหรอ”

“ใช่” หล่อนพยกัหน้า ไม่กล้าหนัไปอกี “นายลงไปเถอะ ฉนัจะรบีไป

โรงพกั”

“เราไปกบัเจ้ากไ็ด้ วนันี้เราว่าง จะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าทั้งคนืเลย”

มนีาร้องครางในใจ วนันี้เทพบตุรหนุม่เป็นอะไร ตดิหล่อนแจเป็นเดก็

เลย เมื่อไล่แล้วไม่ยอมไปกค็งต้องพาไปด้วย

“จบัแน่นๆ นะ” หญงิสาวร้องบอกแล้วขี่รถออกไป

มนีาเดนิมาหยุดหน้าสถานตี�ารวจซึ่งวนันี้แออดัเป็นพเิศษ เพราะเพิ่ง
จบัแก๊งแข่งรถกลุ่มใหญ่ได้ หญงิสาวดงึปีกหมวกลงต�่า ก้มหน้ามองพื้น ก้าว

เข้าไปข้างในโดยมีจิรายุเทพบุตรเดินตามมา หล่อนเห็นเพื่อนนักแข่งอยู่ใน

ห้องขงันบัสบิคน แต่ไม่เหน็กล้าอยู่ในนั้นด้วย จงึเดนิไปที่โต๊ะร้อยเวร

“ที่นี่คนเยอะดเีนอะ” เทวดาหนุม่มองไปรอบๆ แล้วหนัมาชวนหล่อน

คุย “ถ้าเราไม่ช่วยเจ้าไว้ ตอนนี้เจ้าคงอยู่ในห้องขงัด้วย”

“ขอบใจ ฉนัซึ้งใจจรงิๆ เลย” หล่อนแกล้งพูดประชด

“แค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้น” เทวดาหนุ่มหัวเราะ “เจ้าไม่ต้องคิดมาก

หรอก แต่ถ้าเจ้าอยากตอบแทนเรา กช็่วยรบัรกัหมอต่อพงศ์เรว็ๆ เราจะได้

เรยีนจบเสยีท”ี

มีนาหัวเราะไม่ออก หล่อนเพิ่งทะเลาะกับหมอหนุ่มมาหมาดๆ ถ้า 

จริายุรู้เข้าคงบ่นเป็นหมกีนิผึ้ง แต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อน เพราะตอนนี้หล่อนมี

เรื่องใหญ่กว่าต้องจดัการ
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“สวสัดค่ีะ” หล่อนหยดุยนืหน้าโต๊ะร้อยเวร “ฉนัมาประกนัตวันายกล้า 

หาญณรงค์”

“เชญิที่ห้องผูห้มวดเลยครบั” เขาผายมอืไปที่ห้องด้านหลงั “นายกล้า

รอคุณอยู่ในนั้นแล้ว”

“ขอบคุณค่ะ”

มนีาหนัไปสบตาจริายแุล้วเดนิไปที่ห้องนั้น รูส้กึไม่ค่อยชอบมาพากล

เท่าไร เพราะกล้าไม่ใช่คนใหญ่คนโตที่ไหน ท�าไมได้เข้าไปนั่งรอในห้อง 

แทนที่จะถูกคุมตัวอยู่ในห้องขังเหมือนคนอื่น หล่อนเคาะประตูแล้วเปิด

เข้าไปข้างใน โดยมเีทวดาหนุ่มเดนิตามเข้าไปด้วย

“เจ้” กล้าร้องทกัด้วยความดใีจ เขาไม่ได้นั่งอยู่ในห้องคนเดยีว ทว่า

นั่งอยู่กบัหมวดสารนิ

“ฉนัมาขอประกนัตวัน้องชายค่ะ” หล่อนพูดอย่างไม่อ้อมค้อม 

นายต�ารวจหนุ่มพยกัหน้าแล้วผายมอืไปที่เก้าอี้ว่าง

“เชญินั่งก่อนครบั”

“ฉนัต้องท�ายงัไงบ้างคะ” หล่อนถามพลางนั่งลงข้างลูกน้อง “ต้องใช้

เงนิประกนัตวัเท่าไร ใช้โฉนดที่ดนิแทนได้ไหม”

“ใจเย็นๆ ก่อนครับ” เขายกมือห้าม “นายกล้าท�าผิดฐานเป็นผู้

สนับสนุนให้มีการแข่งรถในทางสาธารณะ ต้องถูกยึดรถจักรยานยนต์และ

ส่งฟ้องศาล ตอนนี้ดกึแล้วยงัให้ประกนัตวัไม่ได้ คณุต้องกลบัมาใหม่พรุ่งนี้

เช้า”

“เจ้ ผมเสยีดายรถ” หนุ่มรุ่นน้องเขย่าแขนหล่อน แล้วหนัไปพูดกบั

หมวดสารนิ “ไม่ต้องยดึรถไม่ได้เหรอครบั”

“ไม่ได้ครบั กฎหมายก�าหนดไว้ ผูส้นบัสนนุให้มกีารแข่งรถต้องได้รบั

โทษเช่นเดยีวกบัผูแ้ข่งรถ ผมต้องยดึรถของคณุเป็นของกลางแล้วน�าไปขาย

ทอดตลาด” เขาตอบค�าถามกล้าแล้วหนัมามองหล่อน “แต่ตอนนี้ยงัไม่ได้ลง

บนัทกึประจ�าวนั ผมว่าเรายงัคุยกนัได้”
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มนีาขมวดคิ้ว ค�าว่า ‘คุยกนัได้’ ของเขาหมายถงึอะไร

“คุณต้องการอะไรกพ็ูดมาตรงๆ เถอะค่ะ”

“ดีครับ ผมก็ไม่ชอบพูดอ้อมค้อมเหมือนกัน” หมวดหนุ่มยิ้มให้

หล่อน เป็นรอยยิ้มของหมาป่าเวลาจะเขมือบลูกแกะ “ผมต้องการความ 

ช่วยเหลอื ถ้าคณุช่วยผมเรื่องเสี่ยอ�านาจ ผมจะปล่อยตวันายกล้า เขาจะไม่

เสยีประวตั ิไม่ต้องถูกยดึรถ และไม่ต้องเสยีเวลาขึ้นโรงขึ้นศาล”

“อย่านะเจ้” กล้ารบีห้าม “ปล่อยให้ผมตดิคกุเถอะ ผมไม่เสยีดายรถ

แล้ว”

“ไม่เป็นไร เดี๋ยวฉนัจดัการเอง”

มนีายิ้มปลอบใจหนุม่รุน่น้อง แล้วหนัไปสบตาหมวดสารนิ การที่กล้า

ถูกจับและการที่รถต�ารวจคันนั้นตามหล่อนคนเดียวไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่

เป็นความตั้งใจของหมวดสารนิ เขารู้ว่าหล่อนกบักล้าจะออกมาแข่งรถ จงึ

ส่งลูกน้องมาตามจบัเพื่อบบีให้หล่อนยอมร่วมมอืด้วย

“ฉนัตกลง คุณจะให้ท�าอะไรกบ็อกมาเลย”

“ขอบคุณที่เสียสละช่วยงานราชการ ผมสัญญาว่าคุณจะปลอดภัย 

คนืนี้ดกึมากแล้ว คณุพาน้องชายกลบัไปก่อน แล้วผมจะตดิต่อไปอกีท ีเดนิ

ออกทางด้านหลงัจะได้ไม่ผดิสงัเกต ผมให้ลูกน้องเอารถมาจอดรอไว้แล้ว”

“ขอบคุณ” 

หญิงสาวกัดฟันพูดแล้วพากล้าเดินออกมา พอเดินพ้นสถานีต�ารวจ 

หนุ่มรุ่นน้องกห็ยุดเดนิแล้วดงึแขนเสื้อหล่อนไว้

“ผมขอโทษนะเจ้ ผมไม่น่าโง่โดนจบัได้เลย ไม่งั้นเจ้คงไม่เดอืดร้อน

แบบนี้”

“ไม่ต้องขอโทษหรอก มนัไม่ใช่ความผดิของนาย แต่มนัเป็นแผนของ

เขา”

“อย่าบอกนะว่า...” กล้าอ้าปากค้าง “ไอ้หมวดสารินมันตั้งใจจับผม

เพื่อบบีให้เจ้ท�างานด้วย พวกต�ารวจนี่เจ้าเล่ห์จรงิๆ เลย”
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“ช่างเถอะ เราเสยีรู้เขาแล้ว โมโหไปกเ็ท่านั้น นายกลบัไปนอนก่อน 

พรุ่งนี้ค่อยคุยกนั”

“ครบัเจ้ ผมไปก่อนนะ” เขาเดนิไปที่รถของตน ตดิเครื่องแล้วขี่ออก

ไป

มนีาเดนิกลบัไปที่มอเตอร์ไซค์ของตน ขึ้นไปนั่ง หยบิหมวกกนันอ็ก

มาสวม แล้วหนัไปมองจริายุที่เดนิตามมา

“การแข่งรถบนถนนมนัไม่ด ีถ้าเจ้าเชื่อเรากไ็ม่ต้องเดอืดร้อนแล้ว”

“เหรอ หมวดสารนิที่นายบอกว่าด ี เคยคดิจะจบัคู่ให้ฉนั เป็นคนดี

มากเลยสนิะ” หล่อนพูดใส่หน้าเขาแล้วขี่รถออกไปทนัที

จริายหุนัไปมองสถานตี�ารวจ วธิกีารที่หมวดสารนิใช้อาจไม่ถูกต้องนกั 
แต่ก็ต้องยอมรับว่าหมวดหนุ่มท�าให้มีนาจนมุมได้ เขาคงต้องจ�ามาใช้บ้าง 

เผื่อจะช่วยให้หล่อนว่าง่ายขึ้น เทพบุตรหนุ่มเรียกแท็บเล็ตสวรรค์ออกมา 

เปิดไฟล์ของมีนาขึ้นมาดู คิ้วดกหนาได้รูปสวยขมวดมุ ่น เมื่อพบว่า

เปอร์เซน็ต์ความรกัระหว่างหล่อนกบัหมอต่อพงศ์ไม่เพิ่มขึ้นเลย แถมยงัลด

ลงอกีต่างหาก

“ทะเลาะกนัเหรอ เพิ่งคบกนัไม่กี่วนัทะเลาะกนัแล้ว ให้มนัได้อย่างนี้

ส”ิ เขาบ่นพมึพ�าอย่างหงดุหงดิ แล้วหายตวักลบัสวรรค์ คนืนี้ดกึแล้ว ปล่อย

ให้มนีาพกัก่อน แล้วค่อยไปจดัการกบัหล่อนทหีลงั



๑๒

บ้านไม้สองชั้นสขีาวตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ไม้ร่มรื่น หน้าต่างชั้นสอง
ของบ้านถูกผลกัออก เปิดทางให้แสงแดดอ่อนส่องเข้าไปในห้องนอน มนีา

สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าเข้าปอด แล้วหยิบผ้าขนหนูเดินไปเข้าห้องน�้าเพื่อ

อาบน�้าแต่งตวัไปท�างานเหมอืนทุกวนั

ร่างสูงสง่าในชุดสูทสขีาวปรากฏตวักลางห้อง ดวงตาคมกรบิมองไป

รอบๆ เขาเคยเข้ามาในห้องนี้หลายครั้ง แต่ยงัไม่เคยส�ารวจเตม็ตาสกัครั้ง 

มนีาเป็นสาวห้าวชอบความเรว็ แต่ห้องนอนของหล่อนสะอาดมาก เตยีงนอน

ตั้งอยู่กลางห้องคลุมผ้าเรียบร้อย ด้านขวาของเตียงมีตู้หนังสือ มีหนังสือ

หลายประเภทจดัเรยีงตามตวัอกัษร

ใกล้หน้าต่างบานเดยีวในห้องมโีต๊ะเขยีนหนงัสอื มคีอมพวิเตอร์แบบ

พกพาและโคมไฟวางอยู่บนโต๊ะ ตรงข้ามหน้าต่างเป็นโต๊ะเครื่องแป้ง มี

เครื่องบ�ารุงผิววางเรียงกันจากใหญ่ไปหาเล็ก ส่วนด้านซ้ายของเตียงเป็น 

ตู้เสื้อผ้า ถัดไปเป็นประตูห้องน�้า ซึ่งเจ้าของห้องก�าลังอาบน�้าอยู่พร้อมกับ 

ร้องเพลงด้วยเสยีงแปร่งหู



142  l  รั ก ก า ย สิ ท ธิ์

จริายเุดนิไปยนืพงิสะโพกกบัขอบหน้าต่าง ยกมอืกอดอกรอมนีาอย่าง

สงบ เสยีงเพลงหยุดลง ประตหู้องน�้าเปิดออก หญงิสาวเดนิเชด็ผมออกมา 

ตากผ้าขนหนูกบัพนกัเก้าอี้หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง แล้วหยบิที่เป่าผมมาเป่าผม

ยาวสลวยของตน เขาสบตาหล่อนผ่านกระจกเงา หญงิสาวหยุดชะงกั แล้ว

หนัมาโวยวายใส่เขา

“นายเข้ามาในห้องฉนัได้ยงัไง”

“หายตวัเข้ามา” เทพบุตรหนุ่มตอบเสยีงเรยีบ 

หญงิสาวกดัฟันกรอด แล้วคว้าแขนเขาลากไปที่ประตู

“ออกไปจากห้องฉนัเดี๋ยวนี้ ต่อไปห้ามเข้ามาอกีถ้าฉนัไมไ่ดอ้นญุาต”

“เรามหีน้าที่ดแูลเจ้า ท�าไมเราจะเข้ามาไม่ได้” เขาขนืตวัไว้ไม่ยอมเดนิ 

หล่อนปล่อยแขนเขาแล้วเอ่ยอย่างหวัเสยี

“ฉนัเป็นผู้หญงิ ถ้ามใีครรู้เข้าฉนัจะเสยีหาย”

“ไม่มีใครรู้จะเสียหายได้ยังไง ต่อให้เจ้าเล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อ” 

เขามองทั่วตัวหล่อนแล้วยิ้มอย่างดูแคลน “ผอมแห้งอย่างเจ้าท�าให้เรา 

หวั่นไหวไม่ได้หรอก บนสวรรค์มนีางฟ้าสวยๆ เป็นโขยงเรายงัไม่สนใจเลย”

“เทวดาบ้า ออกไปเดี๋ยวนะ” หญงิสาวร้องกรี๊ดแล้วผลกัเขาเตม็แรง

จิรายุไม่ทันระวังตัว เสียหลักล้มลงบนเตียง โดยดึงคนผลักลงไป

ด้วย มนีากระแทกลงบนตวัเขา หล่อนร้องครางเสยีงเบาแล้วเงยหน้าขึ้นมอง 

เทพบุตรหนุ่มมองตอบ เวลาเหมือนหยุดหมุน ดวงตาสองคู่สบประสาน 

ดวงใจสั่นไหววาบหวาม

“มนีา” 

เขายื่นมอืไปแตะแก้มหล่อน หญงิสาวเอยีงหน้าหน ี แล้วลุกขึ้นจาก

ตวัเขาไปยนืหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง

“นายมธีุระอะไร มาท�าไมแต่เช้า”

“เรามเีรื่องจะคุยกบัเจ้า เราจะไปรอข้างล่าง”

จิรายุลงจากเตียง เดินออกจากห้องนอน หัวใจของเขายังเต้นแรง  
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ข้อห้ามที่อาจารย์เคยให้ท่องชัดเจนในความทรงจ�า เขาไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้

อย่างไร แต่ถ้าเขาไม่หกัห้ามใจไว้ เขาได้เดอืดร้อนแน่

“เป็นบ้าอะไรของนายจริายุ อยากโดนขบัจากสวรรค์เหรอ”

มีนาเดินจดปลายเท้าลงบันได ดวงตากลมโตมองไปรอบๆ โซฟา
รบัแขกว่างเปล่า ห้องครวัปิดไฟมดื ประตูห้องน�้าเปิดแง้ม แต่ไม่มใีครอยู่

ในนั้น ทั้งบา้นเงยีบสนทิ จริายุเทพบุตรไปแลว้ หญงิสาวหยดุยนืกลางบ้าน

แล้วถอนใจอย่างโล่งอก หล่อนยังไม่พร้อมจะพบเขา เหตุการณ์เมื่อครู่ยัง

สดใหม่เกนิไป เนื้อตวัของเขา กลิ่นกายของเขา ดวงตาของเขา ทกุอย่างยงั

แจ่มชดั แค่นกึถงึหวัใจหล่อนกเ็ต้นแรงแล้ว

“อย่าเหลวไหลมนีา” หญงิสาวต่อว่าตวัเอง เขาเป็นใครหล่อนเป็นใคร 

ถ้าไม่ระวงัใจตวัเองให้ด ีหล่อนนั่นแหละจะเสยีใจ

“เจ้าว่าอะไรนะ” เทวดาหนุ่มเดนิเข้าประตูมา

มีนาถอยหลังไปชิดโซฟา ยื่นมือไปจับพนักพิง ท�าหน้าให้เป็นปกติ 

ทั้งที่สองแก้มร้อนผ่าว จิรายุยังไม่กลับสวรรค์ ถ้าเขาพูดเรื่องในห้องนอน 

หล่อนควรท�าอย่างไรดี

“นายมธีุระอะไรเหรอ ฉนัจะรบีไปท�างาน” หญงิสาวชงิพูดก่อน ถ้า

หล่อนท�าเป็นรบี เขาอาจไม่พูดเรื่องนั้นกไ็ด้

“เรามาพดูเรื่องหมอต่อพงศ์” เขาเหลอืบตามองหล่อนแล้วหนัไปมอง

ทางอื่น ท่าทางห่างเหนิกว่าปกต ิ“เจ้าทะเลาะกบัเขาเหรอ”

“ฉนัไม่ได้ทะเลาะกบัเขา เขาต่างหากทะเลาะกบัฉนั”

“แล้วมันต่างกันตรงไหน” เขาหันมามองหล่อน “เจ้าไม่เคยปรับตัว

เข้าหาเขา ไม่เคยมคีวามอดทน เจ้าไม่เคยคดิจะช่วยเราเลย”

“ท�าไมฉันจะไม่คิด” หล่อนเถียงเสียงแข็ง ชักโมโหขึ้นมาแล้ว “แต่

ความรกัมนับงัคบักนัไม่ได้ แล้วนายจะให้ฉนัท�ายงัไง”

“เรื่องนั้นไม่ยากหรอก แค่เราดดีนิ้วทเีดยีว ความคดิของเจ้ากเ็ปลี่ยน
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แล้ว” 

เขาเดินเข้ามาหาหล่อน หญิงสาวถอยหนีไปติดราวบันไดแล้วร้อง 

ห้ามเขาเสยีงดงั

“อย่าท�าบ้าๆ นะ นายสัญญาแล้วว่าจะไม่ใช้เวทมนตร์กับฉัน เป็น

เทวดาไม่รกัษาค�าพูดไม่อายเหรอ”

“แล้วเจ้าจะให้เราท�าอย่างไร” เขาถามหล่อนบ้าง “นั่นกไ็ม่ได้ นี่กไ็ม่ได้ 

แล้วเมื่อไรเราจะเรยีนจบ”

“เมื่อไรกเ็มื่อนั้นแหละ” หล่อนตะโกนใส่หน้าเขา “ถ้านายใช้เวทมนตร์

กบัฉนั สญัญาของพวกเราถอืว่าจบกนั”

“เจ้านี่มนั...” จริายกุดัฟันกรอด ดวงตาวาวโรจน์ แล้วหายตวัไปทนัที

มนีามองไปรอบๆ วิ่งออกไปดูหน้าบ้าน ชะเง้อมองไปหลงับ้าน พอ

เหน็ว่าเทวดาหนุ่มไปแล้วจรงิๆ จงึเดนิกลบัมานั่งที่โซฟา พระเจ้าช่วยกล้วย

ทอด หล่อนเพิ่งทะเลาะกบัเทวดา ถ้าเขาควบคุมตวัเองไม่ได้ สาปให้หล่อน

เป็นกบ ตอนนี้หล่อนคงกระโดดหายไปแล้ว

“เกือบไปแล้วมีนา” หญิงสาวถอนใจเฮือกใหญ่ แล้วหันไปมอง

โทรศพัท์มอืถอืเมื่อได้ยนิเสยีงเรยีกเข้า

“ใครกนั” หล่อนหยบิขึ้นมาดูแล้วกดรบัสาย “สวสัดคี่ะ”

“ผมเอง หมวดสารนิ ออกมาพบผมหน่อย ผมรออยูท่ี่สวนสาธารณะ” 

เขาบอกอย่างไม่อ้อมค้อม แล้ววางสายไปทันทีโดยไม่ถามสักค�าว่าหล่อน

สะดวกไหม

“อะไรของเขา” 

หญิงสาวเอ่ยอย่างหงุดหงิด ท�าไมวันนี้เจอแต่ผู้ชายเอาแต่ใจ ไล่

เทวดากลบัไปได้แล้ว ต�ารวจยงัมากวนใจอกี หล่อนกลอกตาอย่างอ่อนใจ 

หยบิกระเป๋ากบัหมวกกนันอ็กเดนิไปที่โรงรถ แล้วขี่มอเตอร์ไซค์คูใ่จออกไป
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รถมอเตอร์ไซค์แบบเอนดโูรสแีดงสลบัขาวแล่นเข้ามาในสวนสาธารณะ
ย่านชานเมือง แล้วตรงไปจอดใต้ต้นหูกวางริมทางเดิน มีนาก้าวลงจากรถ 

ถอดหมวกกนันอ็ก แล้วเดนิไปนั่งที่ม้านั่งรมิสระน�้า หล่อนวางหมวกกนันอ็ก 

ไว้บนตกั ทอดตามองสระน�้าเบื้องหน้า ปล่อยให้สายลมลูบไล้ผวิกาย เวลา

เคลื่อนผ่านไปเรื่อยๆ หล่อนนั่งรอจนเกอืบหลบั แต่คนที่นดัหล่อนมากย็งั

ไม่ปรากฏตวั

“อะไรของเขา ไม่รกัษาเวลาเลย” หญงิสาวบ่นอย่างหงุดหงดิ ก�าลงั

คิดว่าจะกลับแล้ว แต่มีคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างคนหนึ่งเดินมานั่งข้างๆ 

หล่อน แล้วพูดด้วยเสยีงแหบเครอื

“ขอโทษที่มาช้า”

มีนาหันไปมองเจ้าของเสียง แล้วหัวเราะพรวดออกมา เมื่อจ�าได้ว่า

เขาคอืหมวดสารนิในชุดเสื้อกั๊กสสี้มสะท้อนแสง สวมวกิผมยาวกบัแว่นตา

อนัใหญ่

“เล่นอะไรของคุณ ผู้หมวด”

“ผมไม่ได้เล่น” เขาปฏิเสธอย่างเคร่งขรึม “ผมปลอมตัวเพื่อมาพบ

คุณ”

“ปลอมตวัมาพบฉนั” หล่อนชี้ตวัเอง “จะท�าให้ยุง่ยากท�าไมคะ ถ้าคณุ

อยากพบฉนักไ็ปหาที่อู่สคิะ ไม่เหน็ต้องนดัออกมาให้ล�าบากเลย”

“ผมท�าแบบนั้นไม่ได้ ตอนนี้คณุเป็นสายของผมแล้ว สายต้องปกปิด

ตวัตน จะเดนิไปเดนิมากบัต�ารวจไม่ได้ ทกุอย่างต้องเป็นความลบัเพื่อความ

ปลอดภยัของคุณเอง”

“ฉันถอนตัวตอนนี้ได้ไหม” หล่อนถามเสียงอ่อย “ฉันเก็บความลับ 

ไม่เก่ง ไม่อยากตายตั้งแต่ยงัสาว”

“ผมบังคับให้คุณท�าไม่ได้หรอกครับ แต่ผมอยากขอร้องให้คุณเห็น

แก่เดก็คนนี้” เขาส่งรูปถ่ายใบหนึ่งให้หล่อน

มีนารับรูปถ่ายมาดู เด็กชายในภาพอายุราวสามขวบ หน้าตาน่ารัก
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น่าชงั ยิ้มให้กล้องจนตาหย ีหล่อนส่งคนืให้เขาพลางถาม

“ลูกผู้หมวดเหรอคะ”

“ผมยังโสดครับ เด็กคนนี้เป็นลูกชายของคู่หูของผม เมื่อปีที่แล้ว 

จ่าดนยัแฝงตวัไปเป็นสายในบ้านเสี่ยอ�านาจ แล้วกไ็มไ่ด้กลบัออกมาอกีเลย 

เดก็คนนี้ก�าพร้าพ่อกเ็พราะผม ดงันั้นผมต้องจบัเสี่ยอ�านาจมาลงโทษให้ได้ 

เพื่อทวงความเป็นธรรมให้ทุกคน” เขาเอ่ยเสยีงเข้ม แววตาเจบ็ปวด

“ขนาดต�ารวจยงัไม่รอด แล้วฉนัจะรอดเหรอคะ”

“ผมขอรับรองความปลอดของคุณด้วยชีวิต ถ้าไม่เห็นแก่เด็กคนนี้ 

ก็ขอให้เห็นแก่บ้านเมือง ยาเสพติดเป็นภัยต่อคนทั้งชาติ การช่วยงานผม

เท่ากบัได้ช่วยคนอื่นด้วย” 

เขาสบตาหล่อน หญงิสาวมองตอบ กลวัตายกก็ลวั แต่รบัปากไปแล้ว 

กค็งต้องลองสกัตั้ง

“ฉนัท�าเป็นแค่ซ่อมรถกบัขบัรถ คงช่วยอะไรคณุไม่ได้มาก แต่ฉนัจะ

พยายามค่ะ”

“แค่นั้นกด็มีากแล้วครบั” เขาส่งอุปกรณ์เลก็ๆ ชิ้นหนึ่งให้หล่อน 

หญงิสาวก้มมองแล้วเงยหน้าถาม “อะไรคะ”

“เครื่องดกัฟังครบั คุณแค่เอามนัไปตดิในห้องท�างานของเสี่ยอ�านาจ 

แล้วที่เหลอืผมจะจดัการเอง”

มนีากลนืน�้าลายอกึใหญ่ บ้านเสี่ยอ�านาจคุ้มกนัแน่นหนา หล่อนเคย

ไปหลายครั้ง แต่ทุกครั้งจบลงแค่ห้องโถง ไม่เคยได้เข้าไปลกึกว่านั้นเลย

“ฉันท�าไม่ได้หรอกค่ะ” หล่อนส่ายหน้า “เสี่ยอ�านาจเป็นคนขี้ระแวง 

อย่าว่าแต่ห้องท�างานเลย แค่ผ่านรั้วบ้านเข้าไปยงัยาก”

“อย่าเพิ่งปฏเิสธสคิรบั ผมไม่ได้เร่งให้คุณท�าตอนนี้ เอาไว้สบโอกาส

ค่อยท�ากไ็ด้”

“คุณคงต้องรอจนหนวดหงอก เพราะฉนัไม่เหน็โอกาสนั้นเลย”

“ผมขอแค่ครั้งเดยีวเท่านั้น” เขามองตาหล่อนพลางอ้อนวอน “ถ้าคณุ
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ท�างานนี้ส�าเรจ็ ผมจะไม่มารบกวนคุณอกีเลย”

มนีาชั่งน�้าหนกัในใจ ครั้งเดยีวแล้วจบกนั อาจจะอนัตรายไปบ้าง แต่

เพื่อความสงบในอนาคต มนักน็่าลองเสี่ยงดู

“กไ็ด้ค่ะ ฉนัจะลองดู แต่ไม่รบัรองผลนะคะ”

มีนาขี่รถเอนดูโรคันโปรดเข้าไปในอู ่รถ แต่ต้องแตะเบรกอย่าง
ประหลาดใจ เมื่อเหน็ช่อดอกไม้วางเรยีงรายจากประตูรั้วไปถงึหน้าออฟฟิศ 

หญงิสาวถอดหมวกกนันอ็ก ก้าวลงจากรถมอเตอร์ไซค์ รู้สกึไม่ชอบมาพากล 

กลา้กบัสมหมายไปไหน ท�าไมปล่อยให้ใครมาท�าอะไรแบบนี้ในอูข่องหลอ่น

หญงิสาวเดนิตามช่อดอกไม้ไปเรื่อยๆ พอสดุทางกต้็องร้องครางในใจ 

เมื่อพบหมอต่อพงศ์ยนืรออยู่พร้อมกุหลาบช่อใหญ่

“ผมขอโทษที่พูดไม่ดกีบัคุณ” เขายื่นช่อดอกไม้ให้หล่อน

“ขอบคุณค่ะ แต่ไม่ต้องกไ็ด้ ฉนัไม่ได้โกรธหมอ” หล่อนรบัมาถอืไว้

แล้วมองไปรอบๆ “กล้ากบัลุงหมายไปไหนคะ”

“ออกไปข้างนอกครบั เขาอยากให้เราปรบัความเข้าใจกนัตามล�าพงั”

มีนายิ้มเจื่อน ฉากนี้เหมือนในละครเลย ถ้าหล่อนชอบเขาสักนิด 

เรื่องคงง่ายกว่านี้มาก แต่พอไม่ได้ชอบ หล่อนจงึท�าตวัไม่ถูก

“ไม่ต้องปรับหรอกค่ะ ฉันเข้าใจหมอดี ไปกินข้าวกันไหมคะ ร้าน

ชวนชมข้างอู่ท�าอาหารอร่อยมาก” 

หญงิสาวหนัหลงัออกเดนิ หมอหนุ่มรบีก้าวมาดกัหน้าแล้วคุกเข่าลง

กบัพื้น

“ผมรกัคณุ แต่งงานกบัผมนะครบั” เขายื่นแหวนเพชรให้หล่อนพลาง

มองอย่างวงิวอน

มนีากะพรบิตาปรบิๆ วนัก่อนเขาบอกว่าชอบหล่อน มาวนันี้เขาบอก

ว่ารกัหล่อน ต้องเป็นเพราะมนตร์ของจริายุแน่นอน เทพบุตรหนุ่มคงอยาก

เรียนจบไวๆ จึงไปร่ายมนตร์ให้หมอต่อพงศ์ท�าแบบนี้ หล่อนเป็นคนนะ 
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ไม่ใช่ตุก๊ตา จะได้จบัหนัซ้ายหนัขวาได้ตามใจชอบ วนันี้หล่อนจะสอนเทวดา

ให้รู้ว่ามนุษย์ไม่ใช่ของเล่นของเขา จะได้สั่งให้ท�าอะไรกไ็ด้ตามอ�าเภอใจ

“ท�าไมหมอถงึรกัฉนัคะ”

“ผมไม่รูค้รบั” เขาส่ายหน้า “ผมรูแ้ต่ว่าผมรกัคณุ ผมอยากอยูก่บัคณุ

ตลอดชวีติ”

“หมอรู้จักฉันดีพอแล้วเหรอคะ ถึงคิดว่าจะอยู่กับฉันได้” หล่อน

สบตาเขา “ฉนัชอบกนิอะไร ชอบสอีะไร ชอบดูหนงัแบบไหน ชอบฟังเพลง

แบบไหน เรยีนจบจากที่ไหน พ่อแม่ฉนัชื่ออะไร ความฝันของฉนัคอือะไร 

หมอตอบได้สกัข้อไหมคะ ถ้าหมอตอบได้ ฉนัจะแต่งงานกบัหมอค่ะ”

“ผม...” เขาท�าหน้าสบัสน

“หมอไม่รู้จกัฉนัเลย พอๆ กบัที่ฉนัไม่รู้จกัหมอ แล้วเราจะแต่งงาน

กนัได้ยงัไง”

“แต่งแล้วค่อยเรยีนรู้กนัไปกไ็ด้นี่ครบั”

“ไม่ได้หรอกค่ะ” หล่อนส่ายหน้าพลางก้าวถอยหลงั “ฉนัไม่ได้รกัหมอ 

เราสองคนไปกนัไม่รอดหรอก ขอโทษนะคะ”

มนีาส่งช่อดอกไม้คนืให้เขา แล้วเดนิกลบัไปที่รถมอเตอร์ไซค์ของตน 

หล่อนพบกล้ากับสมหมายยืนแอบอยู่หน้าอู่ พวกเขารอจะวิ่งเข้ามาแสดง

ความดใีจหากหล่อนตอบตกลงแต่งงานกบัหมอหนุม่ หญงิสาวสบตาทั้งสอง

คน แล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไป



๑๓

รถกระบะสีเขียวหัวเป็ดเลี้ยวไปจอดหน้าประตูอัลลอยบานใหญ่ 
มนีาชะเง้อมองออกไปนอกรถ คฤหาสน์ของเสี่ยอ�านาจล้อมรอบด้วยก�าแพง

สูง ประตูรั้วตดิตั้งกล้องวงจรปิดสี่ตวั หลงัประตูเป็นป้อมยาม มคีนนั่งเฝ้า

ยี่สบิสี่ชั่วโมง ถ้าไม่ตดิต่อไว้ล่วงหน้า หากต้องการขอพบเสี่ยใหญ่อาจต้อง

รอเป็นชั่วโมง

“ท�าแบบนี้ไม่เสี่ยงไปหน่อยเหรอเจ้” กล้าพดูขึ้น “ถ้าถกูจบัได้พวกเรา

ตายแน่”

มนีาหนัไปมองลกูน้อง หล่อนรูว่้าเขากลวั หล่อนเองกก็ลวัเหมอืนกนั 

แต่เมื่อรบัปากหมวดสารนิไปแล้ว หล่อนกต้็องลองท�าดสูกัตั้ง ส�าเรจ็หรอืไม่

ค่อยว่ากนัอกีที

“วนันี้เราแค่มาดูลาดเลา นายอย่าเพิ่งกงัวลไปเลย”

“ไม่กังวลได้ยังไงเจ้” เขาเอ่ยเสียงเบา สีหน้าเป็นทุกข์ “ถ้ารู้ว่าต้อง

เสี่ยงแบบนี้ ผมยอมโดนจบัดกีว่า ตดิคุกไม่กี่วนักไ็ด้ออกแล้ว เจ้กไ็ม่ต้อง

มาล�าบากด้วย”



150  l  รั ก ก า ย สิ ท ธิ์

“อย่าพดูแบบนั้นส”ิ หล่อนตบไหล่ปลอบใจเขา “นายโดนจบัเพราะไป

แข่งรถกบัฉนั เรากผ็ดิด้วยกนัทั้งคู่นั่นแหละ เพยีงแต่นายโชคร้ายกว่าฉนั

เท่านั้นเอง”

“แล้วคราวนี้เจ้จะโชคดอีกีไหม”

มีนานึกถึงจิรายุเทพบุตร ทุกครั้งที่หล่อนรอดมาได้เพราะเทพบุตร

คอยช่วยเหลือ แต่หล่อนเพิ่งทะเลาะกับเขา ถ้าคราวนี้หล่อนเดือดร้อนอีก 

เขาจะมาช่วยหรอืเปล่ากไ็ม่รู้

“โชคดสี”ิ หล่อนพยกัหน้ายนืยนัแล้วยิ้มให้ก�าลงัใจกล้า “หมวดสารนิ

รับปากว่าถ้าเราท�าส�าเร็จ เขาจะไม่มายุ่งกับพวกเราอีก งานนี้นอกจากเรา 

จะได้ช่วยตวัเองแล้ว ยงัถอืว่าได้ช่วยประเทศชาตดิ้วยนะ”

“ผมกลวัว่าจะตายก่อนได้ช่วยส”ิ เขาพมึพ�า

“มีคนเดินมาแล้ว” หล่อนชี้ไปนอกรถเมื่อเห็นยามร่างใหญ่คนหนึ่ง

เดนิมาหา เขาเป็นชายผวิคล�้ารูปร่างบกึบนึ สวมชุดซาฟารสีกีรมท่า ตดัผม

เกรยีนเหมอืนทหาร แต่หน้าตาดุดนัเหมอืนผู้ร้ายในละคร

“สวัสดคีรบัพี่” กล้าลดกระจกรถลงพลางยิ้มทกัทาย “ผมมาขอพบ

เสี่ยอ�านาจครบั”

“นดัไว้หรอืเปล่า ถ้าไม่ได้นดั เสี่ยไม่ให้พบ” เขาถามเสยีงห้วน สหีน้า

ไม่เป็นมติร

“นดัจ้ะ” หล่อนยื่นหน้าไปตอบ “ฉนัโทร. บอกนายชาญชยัแล้ว ฉนั

เป็นนกัแข่งรถของเสี่ย เคยมาที่นี่ตั้งหลายครั้ง พี่จ�าฉนัไม่ได้เหรอ”

รปภ. ร่างยกัษ์มองหล่อนกบักล้าอย่างเพ่งพศิ แล้วเดนิกลบัเข้าไปใน

รั้วคฤหาสน์ ก่อนประตอูลัลอยจะเลื่อนเปิด กล้าขบัรถกระบะเข้าไปจอดใต้

ต้นไม้ใกล้โรงรถของเสี่ยใหญ่ มนีาเปิดประตูลงจากรถ หนุ่มรุ่นน้องเดนิมา

สมทบแล้วเดนิไปที่คฤหาสน์ด้วยกนั

“เราจะรอดไหมเจ้” เขาถามเสยีงสั่น ใบหน้าเผอืดส ีมองกร็ู้ว่ามพีริุธ

“ต้องรอดส ิเลกิพดูจาไม่เป็นมงคลได้แล้ว” หญงิสาวดเุสยีงเข้ม แล้ว
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เดนิไปหาชาญชยัซึ่งยนืรออยู่หน้าคฤหาสน์

“เธอมาหาเสี่ยท�าไม” เขาถามอย่างไม่อ้อมค้อม

“มธีุระนดิหน่อย เสี่ยอยู่ใช่ไหม ขอฉนัพบหน่อยส”ิ

“เสี่ยไม่ว่าง เธอกลบัไปเถอะ”

มีนาหันไปสบตากล้า งานนี้คงยากเกินไปส�าหรับหล่อน แค่ก้าวเท้า

เข้าไปในบ้านของเสี่ยใหญ่ยังท�าไม่ได้ แล้วจะเข้าไปติดเครื่องดักฟังในห้อง

ท�างานของเขาได้อย่างไร หมวดสารนิคงต้องหาทางอื่นเอาเอง เพราะหล่อน

ช่วยเขาได้เท่านี้จรงิๆ

“เรากลบักนัเถอะ” หญงิสาวหนัหลงัออกเดนิ แต่ต้องหนักลบัไปใหม่ 

เมื่อเสี่ยอ�านาจเดนิออกมาแล้วร้องถามมอืขวาของตน

“ใครมาเหรอชาญชยั”

“ฉนัเองค่ะ” หล่อนรบีเดนิเข้าไปหา “ฉนัมเีรื่องขอให้เสี่ยช่วย”

“เธอเองเหรอ” เสี่ยใหญ่หรี่ตามองหล่อนแล้วหนัไปสั่งลกูน้อง “มอีะไร

กไ็ปท�าเถอะ เดี๋ยวฉนัจดัการเอง”

“ครบัเสี่ย” ชาญชยัรบัค�า หนัมามองหล่อนแล้วเดนิออกไป

มนีาขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจ หล่อนไม่ชอบใจสายตาของเขาเลย มนั

ดมูลีบัลมคมในแปลกๆ กึ่งเยาะหยนั กึ่งสมเพช เหน็แล้วชวนให้อารมณ์ขึ้น

“เธอมอีะไรจะพูดกบัฉนั” เสี่ยอ�านาจถาม

“ฉนั...” หล่อนอ้าปากจะพูด แต่เขายกมอืห้าม

“ตรงนี้อากาศร้อน ไปคุยกนัในห้องดกีว่า ฉนัไม่ชอบคนพลุกพล่าน 

เธอมาคนเดยีวกพ็อ ส่วนลูกน้องของเธอให้ไปรอที่รถก่อน” 

เสี่ยใหญ่เดนิกลบัเข้าไปในคฤหาสน์ หญงิสาวจะตามเข้าไป แต่กล้า

คว้าแขนหล่อนไว้

“จะดเีหรอเจ้”

“ไม่มอีะไรหรอก นายไปรอที่รถเถอะ ฉนัดูแลตวัเองได้”

มีนาเดินตามเสี่ยอ�านาจไป พยายามจ�าทางที่เดินผ่านโดยไม่ท�าให้ 
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อีกฝ่ายสงสัย เสี่ยใหญ่พาหล่อนเดินผ่านห้องโถงไปหยุดหน้าประตูไม้สัก

บานหนึ่ง เขาเปิดประตูเข้าไปข้างใน หญงิสาวเดนิตามเข้าไป ภาวนาให้เป็น

หอ้งท�างานของเขา เผื่อสบโอกาสจะได้ตดิเครื่องดกัฟงัวนันี้เลย ทวา่โชคไม่

เข้าข้างหล่อนเท่าไร เพราะห้องที่เขาพามาคอืห้องรบัแขก

“นั่งส”ิ

เสี่ยอ�านาจนั่งลงบนโซฟาตวัใหญ่ แล้วผายมอืไปยงัเก้าอี้ฝั่งตรงข้าม 

หญงิสาวเดนิไปนั่ง ประสานมอืไว้บนตกั บอกตวัเองให้ใจเยน็ไว้ เขายงัไม่รู้

ว่าหล่อนมเีจตนาแอบแฝง จงึไม่ต้องกลวัว่าเขาจะจบัได้

“มอีะไรกพ็ูดมาส”ิ

“ฉนัก�าลงัล�าบาก ต้องการใช้เงนิ ตอนนี้งานที่อู่ไม่ค่อยม ี เสี่ยมงีาน

ให้ฉนัท�าไหม จะแข่งรถหรอืซ่อมรถกไ็ด้ ฉนัท�าได้ทั้งนั้น ขอแค่ให้ได้เงนิ”

มีนาพูดตามที่ซ้อมมาจากบ้าน การจะเข้าไปติดเครื่องดักฟังในห้อง

ท�างานของเขา หล่อนต้องเข้านอกออกในคฤหาสน์หลงันี้ให้ได้ก่อน ซึ่งการ

มาของานเสี่ยใหญ่ท�าเป็นหนทางเดยีวที่หล่อนนกึออกตอนนี้

“ชาญชยับอกว่าบ้านเธอสวย ตั้งอยูใ่นท�าเลด ีท�าไมไม่ขายบ้านเธอให้

ฉนัล่ะ จะได้มเีงนิไปใช้จ่าย แล้วยงัปลดหนี้ปลดสนิได้อกี”

“ฉนัอยากลองสู้ดกู่อน ถ้าไม่ไหวจรงิๆ กค็งต้องยอมขาย ถงึตอนนั้น

ฉนัจะนกึถงึเสี่ยเป็นคนแรก แต่ตอนนี้ฉนัอยากได้งานท�ามากกว่า”

เสี่ยอ�านาจหรี่ตามองหล่อน แววตาของเขาท�าให้มนีาร้อนๆ หนาวๆ 

ไม่รู้ว่าเขาก�าลงัคดิเรื่องงานหรอืเรื่องอะไรกนัแน่

“รับจ้างขับรถแข่งจะได้สักกี่บาท เธอมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวฉันดีกว่า 

เงนิดงีานสบาย ถ้าเธอตกลง ฉนัจะเซน็เชค็ให้เดี๋ยวนี้เลยห้าหมื่นบาท”

มีนาหน้าชาเหมือนถูกตบ ถ้าเป็นปกติหล่อนคงลุกขึ้นด่าแล้วสะบัด

ก้นเดนิออกไปแล้ว แต่ครั้งนี้หลอ่นไมก่ล้าโวยวาย เพราะกลวัวา่จะเสยีงาน

ใหญ่

“ฉนัเคยจบัแต่พวงมาลยักบัไขควง ขอท�างานที่ถนดัดกีว่า ส่วนงาน
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สบายเงนิด ีเสี่ยไปจ้างคนอื่นเถอะ จ้างฉนักข็าดทุนเปล่า”

“ตามใจเธอ ชอบล�าบากกต็ามใจ” เขาเอ่ยอย่างไม่ถอืสาแล้วโบกมอื

ไล่หล่อน “วนันี้เธอกลบัไปก่อน ถ้ามงีานฉนัจะให้ชาญชยัโทร. ไปเรยีก”

มีนาเอ่ยขอบคุณแล้วเดินออกมา หล่อนรู้สึกเหมือนตัวเองเป็น

กระต่ายที่หลงเข้าไปในถ�้าหมาป่า งานสายลับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ ถ้า

เปลี่ยนใจขอถอนตวัตอนนี้ หมวดสารนิจะยอมไหมนะ

จริายเุทพบตุรปรากฏตวัหน้าโรงพยาบาลบรูณเวช ดวงตาคมกรบิจ้อง
มองอาคารสงูเบื้องหน้า วนัก่อนหลงักลบัจากบ้านมนีา เขาไปหาหมอต่อพงศ์

ที่โรงพยาบาล แล้วเพิ่มความแรงของมนตร์ดลใจขึ้นสองระดบัเพื่อให้หมอ

หนุ่มคลายความโกรธ แล้วไปปรับความเข้าใจกับหญิงสาว ถ้าไม่มีอะไร 

ผดิพลาด ตอนนี้พวกเขาน่าจะคนืดกีนัแล้ว

“ไม่อยูเ่หรอ” เขาพมึพ�าเมื่อไม่เหน็หมอตอ่พงศใ์นอาคาร ตอนนี้เป็น

เวลาท�างาน หมอหนุ่มควรจะอยู่ในห้องตรวจ หรอืว่าเกดิอะไรขึ้นอกี

เทพบุตรหนุ่มก�าหนดจิตตามหาหมอต่อพงศ์ แล้วหายตัวไปที่สวน

หย่อมของโรงพยาบาลเมื่อสัมผัสได้ว่าหมอหนุ่มอยู่ที่นั่น เขาปรากฏตัวใต้

ต้นหกูวาง ขมวดคิ้วอย่างสงสยัเมื่อเหน็ร่างสงูในเสื้อกาวน์สขีาวนั่งหน้าเศร้า

อยู่ข้างอ่างบวั

“แบบนี้มนัไม่ถูกต้อง”

จิรายุเสกแท็บเล็ตสวรรค์ออกมา แล้วเปิดไฟล์ของมีนาขึ้นมาดู 

ใบหน้าคมคายบึ้งตงึทนัทเีมื่อพบว่าสายสมัพนัธ์ของมนีากบัหมอต่อพงศ์ขาด

จากกนัแล้ว เขาแตะนิ้วไปที่เมนบูนัทกึเหตกุารณ์ เรยีกไฟล์วดิโีอต้นเหตุขึ้น

มาด ูหมอหนุม่เอาแหวนไปขอมนีาแต่งงาน แต่หญงิสาวปฏเิสธอย่างไม่ไยด ี

เจตจ�านงของหล่อนแรงกล้า ท�าให้สายสมัพนัธ์ที่เขาขดีไว้ขาดลง

“ผูห้ญงิใจด�า” เทวดาหนุม่หนัไปมองหมอต่อพงศ์ แม้สายสมัพนัธ์จะ

ขาดไปแล้ว แต่มนตร์ดลใจของเขายังอยู่ หมอหนุ่มจึงมีสภาพอย่างที่เห็น 
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ถ้าเขาดงึดนัให้หมอหนุ่มรกัมนีาต่อไป เขาคงเป็นเทวดาที่ใจร้ายมาก

“เราขอโทษ” เขาดดีนิ้วไปที่หมอต่อพงศ์ 

หมอหนุ่มชะงกั มองไปรอบๆ ด้วยสหีน้างุนงง ก่อนยกข้อมอืขึ้นดู

นาฬิกา แล้วรบีเดนิกลบัโรงพยาบาล

จริายุเดนิตามหมอต่อพงศ์ไปห่างๆ แต่พอถงึหน้าโรงพยาบาลกต็้อง

หยุด เพราะที่นี่ไม่มใีครเกี่ยวข้องกบัมนีา เขาจงึเข้าไปข้างในไม่ได้ เทพบตุร

หนุ่มถอนใจแรง แล้วหายตวัไปจากตรงนั้น

อากาศยามบ่ายร้อนอบอ้าว มีนายืนซ่อมเครื่องยนต์อยู่ในอู่รถ มือ
เรยีวหยบิจบัอย่างคล่องแคล่วโดยไม่สนใจว่าจะเปรอะเป้ือนแคไ่หน หลอ่น

ใช้หลงัมอืเชด็เหงื่อบนหน้าผาก แล้วหนัไปหากระตกิน�้าที่ตั้งไว้บนโต๊ะรมิผนงั 

แต่ต้องหยุดชะงัก เมื่อพบจิรายุเทพบุตรยืนกอดอกจ้องมองอยู่ด้วยสีหน้า

บูดสนทิ

“เป็นอะไรของนาย หน้าตาบอกบุญไม่รบั ปวดท้องเหรอ” หญงิสาว

เปิดกระติกตักน�้าขึ้นมาดื่ม เทวดาหนุ่มคงรู้เรื่องหมอต่อพงศ์แล้ว สีหน้า 

แบบนี้คงตั้งใจมาอาละวาดหล่อน

“ไม่ได้ปวดท้อง แต่เราปวดใจ เจ้าใจร้ายกบัหมอต่อพงศม์าก เจ้าไม่

สงสารเขาบ้างเหรอ” เทพบุตรหนุ่มถามเสยีงเข้ม 

หล่อนหนัไปมองหน้าเขาแล้วตอบเสยีงเข้มไม่แพ้กนั

“สงสารส ิฉนัถงึต้องท�าแบบนั้น หมอต่อพงศ์เป็นคนด ีเขาไม่ควรมา

เสยีเวลากบัฉนั การที่ฉนัปฏเิสธเขาไปตรงๆ ถอืว่าฉนัช่วยเขาด้วยซ�้า”

“เจ้าหกัอกเขา ปล่อยให้เขาเสยีใจ นี่คอืวธิชี่วยของเจ้าเหรอ” เทวดา

หนุ่มยิ้มหยัน “เจ้ารับปากว่าจะช่วยให้เราเรียนจบ แต่เจ้าไม่เคยท�าตาม 

ค�าพูด เจ้าสร้างข้อแม้มากมายมาปฏิเสธคนที่เราเลือกให้ วาจาของมนุษย์

เชื่อถอืไม่ได้เลยจรงิๆ”

มนีาก�ามอืแน่นด้วยความโกรธ แก้มร้อนผ่าวด้วยแรงโทสะ หล่อน
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ไม่ได้อยากมคีู่ครองเสยีหน่อย เขาเข้ามาเจ้ากี้เจ้าการกบัชวีติของหล่อนเอง 

พอหล่อนไม่ท�าตามก็หาว่าไม่รักษาค�าพูด ถึงเป็นเทวดาก็ไม่ได้หมายความ

ว่าจะมาดูแคลนกนัได้

“ฉนัไม่ได้ชอบหมอต่อพงศ์ นายจะมาบงัคบัฉนัได้ยงัไง ฉนัพยายาม

เตม็ที่แล้ว แต่เราสองคนไปกนัไม่ได้ จะให้ฉนัฝืนใจท�าเพื่อนาย ไม่เหน็แก่

ตวัเกนิไปหน่อยเหรอ”

“เรานี่นะเหน็แก่ตวั” เขาชี้ตวัเอง

“ใช่” หล่อนเอ่ยเสยีงหนกั “นายจบัคู่หมอต่อพงศ์ให้ฉนัโดยไม่ถาม

ความสมคัรใจของฉนัสกัค�า พอฉนัไม่รกัเขา นายกต็โีพยตพีาย แบบนี้มนั

ถูกต้องแล้วเหรอ”

“งั้นเจ้าชอบใครกบ็อกมาเลย ต่อให้ต้องผดิกฎสวรรค์ เรากจ็ะหามา

ให้เจ้าให้ได้”

“ฉนัไม่ชอบใครทั้งนั้นแหละ นายไปจบัคู่ให้คนอื่นเถอะ อย่ามาเสยี

เวลากบัฉนัเลย”

มีนาจ้องหน้าเขานิ่ง เทพบุตรหนุ่มจ้องตอบ เขาก�าลังจะพูดอะไร 

บางอย่าง แต่โทรศพัท์มอืถอืของหล่อนดงัขึ้นก่อน หญงิสาวหยบิโทรศพัท์

ออกจากกระเป๋ากางเกงมาด ูเบอร์โทร. ไม่คุน้เลย แต่คดิว่าอาจจะเป็นลกูค้า 

หล่อนจงึกดรบัสาย

“สวสัดคี่ะ อู่มนสัยานยนต์ยนิดรีบัใช้”

“ผมเอง” ปลายสายตอบกลบัมา “เรื่องนั้นถงึไหนแล้ว”

“หมวดสาริน” หญิงสาวพึมพ�า เรื่องเทวดายังเคลียร์ไม่จบ มีเรื่อง

ต�ารวจมาเพิ่มอกี ปีนี้หล่อนอายยุี่สบิห้าปีพอด ีสงสยัเพราะอายเุข้าเบญจเพส 

จงึมแีต่เรื่องปวดหวัวิ่งเข้าหา

“ยงัไม่ถงึไหนค่ะ งานของคุณไม่ใช่ง่ายๆ อย่าเพิ่งมาเร่งฉนัเลยค่ะ”

“ผมไม่ได้เร่ง” เขาเอ่ยเสยีงอ่อน “ผมแค่โทร. มาถามเฉยๆ เผื่อคุณ

มอีะไรให้ช่วย”
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“ไม่มหีรอกค่ะ แค่นี้นะคะ ฉนัก�าลงัยุ่ง”

มีนาวางสายแล้วเงยหน้ามองจิรายุ ทว่าเทพบุตรหนุ่มไม่อยู่แล้ว 

หล่อนพ่นลมหายใจอย่างหงุดหงดิแล้วกลบัไปท�างานต่อ

“อยากมากม็า อยากไปกไ็ป เทวดาเอาแต่ใจ”

‘เทวดาเอาแต่ใจ’ ของมนีาปรากฏตวัที่ตลาดสดแห่งหนึ่ง ดวงตาคม 
สีน�้าตาลมองไปยังคนกลุ่มใหญ่ที่ก�าลังมุงดูคนเมายาบ้าจับคนท้องเป็นตัว

ประกนั หญงิท้องแก่ร้องไห้ด้วยความหวาดกลวั แต่ไม่มใีครกล้าเข้าไปช่วย

หล่อน เพราะคนร้ายถือมีดปลายแหลมไว้ เขาหันปลายมีดไปยังคนที่ราย

ล้อม แล้วร้องเตอืนไม่ให้เข้าไปใกล้ ดวงตามองเลิ่กลั่กอย่างหวาดระแวง

“ปล่อยคนท้องเถอะ แล้วจบัฉนัไว้แทน” เสยีงทุม้ลกึดงัขึ้น ก่อนชาย

คนหนึ่งจะเดินเข้ามากลางวง เขาคือร้อยต�ารวจโทสารินในชุดนอกเครื่อง-

แบบ

จิรายุก�าหนดจิตลอยตัวขึ้นเหนือกลุ่มคน ดวงตามองตรงไปที่นาย

ต�ารวจหนุ่ม เขาเคยพบหมวดสารินที่อู่รถของมีนา ตอนนั้นเขายุให้หล่อน

เลอืกหมวดหนุ่ม แต่หญงิสาวบอกว่าเพิ่งเจอกนัแค่สองครั้ง ไม่สามารถใช้

ชวีติคูก่บัคนที่เพิ่งรูจ้กัได้ แต่ตอนนี้เหมอืนเหตกุารณ์จะเปลี่ยนไปแล้ว มนีา

สนิทสนมกับหมวดสารินถึงขั้นโทรศัพท์หากัน ถ้าเขาจับคู่หมวดหนุ่มกับ

หล่อนตอนนี้ หญงิสาวคงไม่หาว่าเขาเหน็แก่ตวัแล้ว

“มงึเป็นใคร ออกไปให้พ้น อย่ามายุ่งกบักู” คนร้ายตวาดเสยีงดงั

“ใจเย็นๆ ฉันมาช่วยนาย” หมวดสารินยกมือทั้งสองข้างขึ้น แล้ว

ค่อยๆ ขยบัเข้าไปใกล้คนร้ายโดยพยายามไม่ให้อกีฝ่ายรู้ตวั

“กูไม่รู้จกัมงึ อย่ามามั่ว ถอยออกไปเดี๋ยวนี้ ไม่งั้นนงันี่ตาย” เขากด

คมมดีเข้ากบัคอหญงิท้องแก่ หล่อนกรดีร้องด้วยความเจบ็ปวด น�้าตาไหล

อาบใบหน้ามอมแมม

“โอเคๆ ฉันไม่เข้าไปแล้ว” หมวดหนุ่มหยุดยืนแล้วหยิบกระเป๋า
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สตางค์ออกมา “นายอยากได้เงนิไหม ส่งผูห้ญงิคนนั้นให้ฉนั แล้วเอากระเป๋า

ไปเลย”

“กูไม่เอาเงนิมงึ เงนิกูเยอะกว่ามงึอกี”

“งั้นนายอยากได้อะไร บอกมาเลย ฉนัจะหามาให้เอง”

“กูอยากเข้าเฝ้าพระอินทร์” เขาตะโกนบอกเสียงดัง แล้วชี้มีดมาที่

หมวดหนุ่ม “มงึไปเอารถมา ถ้ากูเจอพระอนิทร์เมื่อไร กูถงึจะปล่อยนงันี่”

จริายุมองไปรอบๆ ไม่เหน็ยมทูตอยู่แถวนี้ แสดงว่าไม่มใีครถงึฆาต 

เขาคดิจะเข้าไปช่วยหญงิท้องแก่ แต่หมวดสารนิชงิลงมอืก่อน

“ขบัรถไปมนัช้า ขบัเครื่องบนิไปกนัดกีว่า” 

นายต�ารวจหนุ่มชี้ไปบนฟ้า คนร้ายหลงกลมองตาม เขารบีกระโดด

เข้าไปแย่งมีด ทั้งสองยื้อยุดกันไปมา หมวดหนุ่มได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่

มอื แต่ช่วยหญงิท้องแก่ได้ส�าเรจ็ ส่วนคนร้ายถกูคมุตวัไปสถานตี�ารวจ หลงั

จากถูกไทยมุงรุมสกรมัเลก็น้อย

“หมวดเป็นยังไงบ้างครับ” นายต�ารวจในเครื่องแบบคนหนึ่งเดินมา

ถาม

“ได้แผลนิดหน่อย คุณไปดูคนเจ็บเถอะ” เขาโบกมืออย่างไม่ใส่ใจ 

แล้วเดนิกลบัไปที่รถของตน

จิรายุมองตามด้วยความชื่นชม หมวดสารินฉลาด กล้าหาญ และ 

เดด็เดี่ยว เขาน่าจะปราบพยศมนีาได้ เทวดาหนุม่เสกแทบ็เลต็สวรรค์ออกมา 

เรยีกประวตัขิองหมวดหนุม่ขึ้นมาด ูนายต�ารวจหนุม่ยงัโสด ไม่มญีาตพิี่น้อง

ที่ไหน ไม่ต้องกงัวลเรื่องแม่ผวัลกูสะใภ้ หญงิสาวจะมคีวามสขุถ้าได้เขาเป็น

คนดูแล

เทพบุตรหนุ่มเปิดไฟล์ของมนีาขึ้นมา อปัโหลดรูปหมวดสารนิขึ้นไป

คูก่นั ใช้ปลายนิ้ววาดรปูหวัใจล้อมทั้งสองไว้ แล้วดดีนิ้วไปที่หมวดหนุ่ม นาย

ต�ารวจหนุม่หยดุชะงกั ก่อนออกเดนิอกีครั้งโดยไม่รู้ว่าเกดิอะไรขึ้นกบัตวัเอง 

จริายุยิ้มด้วยความพอใจ แล้วหายตวัไปจากตรงนั้น



๑๔

มนีายนืล้างรถของลกูค้าอยูห่น้าอูร่ถ อากาศร้อนจนเหงื่อไหลเข้าตา 
หญิงสาวใช้หลังมือเช็ดลวกๆ แล้วท�างานต่อพร้อมกับนึกถึงจิรายุไปด้วย 

เมื่อวานหล่อนทะเลาะกบัเขายกใหญ่ วนันี้เทพบุตรหนุ่มจงึไม่มาปรากฏตวั

ให้เหน็ หญงิสาวหย่อนฟองน�้าลงถงั แล้วหยบิสายยางมาฉดีล้างฟอง ความ

จรงิหลอ่นกอ็ยากช่วยให้เขาเรยีนจบ แต่ความรกัมนับงัคบักนัไม่ได้ หวงัวา่

เรื่องเมื่อวานจะท�าให้เขาเข้าใจ แล้วไม่มาตอแยหล่อนอกี

มีเสียงรถแล่นมาจอดด้านหลัง หญิงสาวปิดน�้าแล้วหันไปมอง รถ

กระบะที่จอดอยู่ตรงหน้าหล่อนเป็นแบบตอนเดียว สีแดงเลือดหมู สภาพ

ค่อนข้างเก่า มเีครื่องใช้ไฟฟ้าเสยีๆ วางอยูเ่ตม็กระบะหลงั หล่อนยิ้มทกัทาย

แล้วถามอย่างเป็นมติร

“รถมปีัญหาเหรอลุง”

“เปล่า” คนขบัตอบพลางถอดหมวกออก

มนีาเบกิตาอย่างประหลาดใจ เมื่อพบว่าเขาคอืหมวดสารนิที่ปลอมตวั

เป็นคนรบัซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า
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“มอีะไรหรอืเปล่าคะ ท�าไมมาหาฉนัที่นี่” หล่อนขยบัเข้าไปหา เขาสวม

หมวกตามเดมิแล้วตอบด้วยน�้าเสยีงนุ่มนวล ผดิกบัทุกครั้งที่พบกนั

“ผมเป็นห่วงคุณ”

“เป็นห่วงฉัน?” หญิงสาวพึมพ�า รู้สึกไม่ชอบมาพากล วันนี้หมวด 

สารินดูแปลกๆ ตาหวานขึ้น เสียงนุ่มขึ้น อย่าบอกนะว่า...เป็นฝีมือของ

เทวดา!

“ครับ” เขาพยักหน้า “ความจริงผมไม่ควรมาพบคุณที่นี่ เพราะจะ

ท�าให้คณุเป็นอนัตรายได้ แต่ผมห้ามใจตวัเองไม่ได้จรงิๆ คณุไม่โกรธผมนะ

ครบั”

“ฉนัเข้าใจค่ะ” หญงิสาวกดัฟันตอบ พยายามท�าเสยีงให้สุภาพ ทั้งที่

ใจจรงิอยากร้องกรี๊ด เทวดาบ้า! เมื่อไรจะเลกิยุ่งกบัชวีติหล่อนเสยีที

“ผมดีใจที่คุณเข้าใจ” เขายิ้มหวานให้หล่อน “งานที่ผมขอให้คุณท�า

อนัตรายมาก คณุต้องดแูลตวัเองให้ด ีเมื่องานนี้ส�าเรจ็แล้ว ผมมเีรื่องส�าคญั

จะบอกคุณ”

มนีายิ้มแหย ตอนนี้หล่อนไม่อยากรู้อะไรทั้งนั้น นอกจากอยากรู้ว่า 

จริายุเทพบุตรอยู่ที่ไหน หล่อนจะตะโกนใส่เขาให้หูชาเลย

“คุณรบีไปเถอะค่ะ เดี๋ยวใครมาเหน็จะเสยีเรื่อง” หญงิสาวถอยหลงั

ออกห่างแล้วแกล้งตะโกนเสยีงดงั “ฉนัไม่มอีะไรขายหรอก ลงุไปหาซื้อที่อื่น

เถอะ”

“ขอบใจมากนังหนู” เขาแกล้งเล่นละครไปกับหล่อน แล้วขับรถ 

ออกไป โดยไม่ลมืมองหล่อนอย่างอาลยัอาวรณ์

มีนาถอนใจเฮือกใหญ่ สายตาของหมวดสารินท�าให้หล่อนอึดอัด 

เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่เขาแสดงออกเป็นผลจากมนตร์วิเศษของเทพบุตร

หนุ่ม ไม่ได้เกดิจากความรู้สกึที่แท้จรงิของเขา

“จริาย ุนายอยูแ่ถวนี้ใช่ไหม ออกมาเดี๋ยวนี้นะ” หล่อนร้องเรยีกเสยีง

ดัง ทว่าคนที่ปรากฏตัวไม่ใช่เทวดาหนุ่ม แต่เป็นกล้าที่เดินออกมาดูด้วย
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สหีน้าสงสยั

“เจ้เรยีกผมเหรอ”

“เปล่า มาล้างรถต่อท ีฉนัมเีรื่องด่วนต้องท�า” 

หญงิสาวเดนิตรงไปที่ออฟฟิศ ปิดประต ูเปิดแอร์ มองไปรอบๆ แล้ว

ร้องเรยีกอกีครั้ง

“ออกมาเดี๋ยวนี้นะจริายุ เมื่อไรนายจะเลกิยุ่งกบัฉนัเสยีท ี ฉนัไม่ได้

ชอบหมวดสารนิ ได้ยนิไหม”

เสยีงของหล่อนดงัก้องไปมาแล้วเงยีบหายไปกบัเสยีงแอร์ โดยไร้เงา

ของเทพบุตรหนุ่ม มีนากระแทกตัวลงนั่งอย่างหงุดหงิด ถ้าเขาคิดว่าเงียบ

แล้วเรื่องจะจบ บอกได้เลยว่าเขาคดิผดิ

“ไม่ออกก็อย่าออก แล้วอย่ามาให้เห็นอีกนะ” หญิงสาวบ่นพึมพ�า

อย่างหวัเสยี แล้วหยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาดูเมื่อได้ยนิเสยีงเรยีกเข้า

“นายชาญชยั” หล่อนรบีกดรบัสาย “เสี่ยมงีานให้ฉนัท�าแล้วเหรอ”

“รถของเสี่ยสตาร์ตไม่ตดิ เสี่ยต้องใช้เยน็นี้ เธอเข้ามาดูให้หน่อยได้

ไหม” มอืขวาเสี่ยใหญ่บอก

“ได้ส ิ เดี๋ยวฉนัไปเดี๋ยวนี้เลย” หญงิสาววางสายแล้วเรยีกกล้ามาหา 

โอกาสมาถึงอย่างไม่คาดฝัน หล่อนต้องท�าให้ส�าเร็จ จะได้หมดพันธะกับ

หมวดสารนิ ถ้าคราวหน้าเขามาอกี หล่อนจะได้หลบหน้าเขาโดยไม่ต้องกลวั

เสยีค�าพูด

จิรายุนั่งอยู่หน้าโต๊ะท�างานของอาจารย์ที่ปรึกษา เฝ้ารอให้อีกฝ่าย 
เงยหน้าจากแฟ้มเอกสารอย่างอดทน ผลการประเมนิวชิาศกึษารายกรณคีรึ่ง

แรกออกมาแล้ว คะแนนความส�าเรจ็ของเขาต�่าที่สดุในชั้น จงึเป็นเหตุให้เขา

ถูกเรยีกเข้ามาในห้องนี้ เพื่อรบัค�าแนะน�าว่าควรจะท�าอย่างไรต่อไป

เทพบุตรหนุ่มผ่อนลมหายใจออกมาเบาๆ ไม่แน่ใจว่าตัวเองคิดถูก

หรือเปล่าที่เลือกเป็นกามเทพ เพราะเขาไม่มีพรสวรรค์เหมือนรณกร ฝึก 
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จบัคูใ่ห้มนษุย์ครั้งแรกกล้็มเหลวไม่เป็นท่า ทั้งที่เรยีนต�าราเลม่เดยีวกนั แต่

ผู้เป็นสหายเข้าใจความรกัมากกว่าเขา และมวีธิกีารมากมายโน้มน้าวให้คน

รกักนั

“เรยีบร้อยแล้ว ขอโทษที่ให้รอนาน” ท้าวชยัภทัรพดูขึ้น หลงัจากง่วน

กบัการอ่านเอกสารในแฟ้มอยู่นานสองนาน

“ไม่เป็นไรครบั”

“คะแนนครึ่งแรกของเจ้าไม่ดเีลย มอีะไรจะพูดกบัเราไหม”

“ผมคงไม่เหมาะจะเป็นกามเทพ” เทพบุตรหนุ่มตอบเสียงเศร้า เขา

จับคู่ให้มีนาสองครั้งแล้ว แต่ไม่ประสบความส�าเร็จสักครั้ง ตอนแรกเขา 

คิดว่าเป็นเพราะหล่อนเรื่องมาก แต่พอมาคิดอย่างถี่ถ้วนแล้ว น่าจะเป็น

ความผดิของเขามากกว่าที่ไม่สามารถเป็นกามเทพที่ดไีด้

“อย่าเพิ่งถอดใจง่ายๆ แบบนั้นสิ งานทุกอย่างย่อมมีอุปสรรคเป็น

ธรรมดา เจ้าเพิ่งลงไปโลกมนษุย์ครั้งแรก ยงัเข้าใจมนษุย์ไม่มากพอ แต่เจ้า

เป็นคนฉลาด ทั้งยงัเรยีนดมีาตลอด ถ้าเจ้าพยายามมากกว่านี้ น�าวชิาที่เรยีน

มาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง เราเชื่อว่าเจ้าต้องท�าให้นางพบรกัแท้ได้”

จิรายุถอนใจยาว อาจารย์ไม่เคยพบมีนาจึงพูดแบบนี้ได้ หญิงสาว

ใจแขง็ ดื้อรั้น แถมยงัเถยีงเก่ง เขาท�าอะไรกไ็ม่ถูกใจหล่อนสกัอย่าง

“ผมลองท�าทุกอย่างแล้ว แต่หล่อนไม่ชอบคนที่ผมหาให้สกัคน ผม

ควรจะท�ายงัไงดคีรบั”

“เจ้าไม่ใช่กามเทพฝึกหดัคนแรกที่พบปัญหานี้หรอก” ท้าวชยัภทัรยิ้ม

ให้เขาอย่างมีเมตตา “มนุษย์มีกิเลสเป็นเครื่องชักน�า พวกเขามีความคิด

ความอ่านแตกต่างจากเรา เจ้าควรลงไปอยู่โลกมนุษย์ให้นานกว่านี้ ศกึษา

นสิยัใจคอของนาง ค้นให้พบว่านางปรารถนาสิ่งใด แลว้เจ้าจะประสบความ

ส�าเรจ็”

“ขอบคุณครบั” เขาพมึพ�าเสยีงแผ่ว

“เจ้ากลบัไปได้แล้ว หวงัว่าการประเมนิครั้งหน้าคะแนนของเจ้าจะดขีึ้น”
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“ผมจะพยายามครบั”

จริายคุ้อมศรีษะท�าความเคารพแล้วลกุออกจากห้อง ท้าวชยัภทัรพดู

มเีหตุผล เขาอาจรู้จกัมนีาไม่มากพอ จงึท�าให้การจบัคู่ไม่ส�าเรจ็

“เจ้าชอบผู้ชายแบบไหน มีนา” เขาพึมพ�า ก่อนหันไปมองข้างหลัง 

เมื่อได้ยนิเสยีงร้องเรยีกคุ้นหู

“จริายุ”

“รณกร” เขาส่งยิ้มทกัทาย 

ผูเ้ป็นสหายยิ้มตอบแล้วเดนิเข้ามาหา “คยุกบัอาจารย์เสรจ็แลว้เหรอ 

ท่านว่ายงัไงบ้าง”

“ท่านบอกว่าเราควรพยายามมากกว่านี้ เพราะตอนนี้เราตามหลัง 

ทกุคนมาก” เขาถอนใจยาวแล้วเปลี่ยนเรื่องพดู “มนุษย์ที่ท่านดแูลเป็นยงัไง

บ้าง”

“ค่อนข้างหนกัทเีดยีว รกัของคนเพศเดยีวกนั คนรอบข้างไม่ยอมรบั 

แต่โชคดทีี่ทั้งสองจติใจเข้มแขง็ เราเชื่อว่าพวกเขาจะผ่านไปได้”

“เรายินดีกับท่านด้วย” เขาเอ่ยอย่างจริงใจ รณกรเกิดมาเพื่อเป็น

กามเทพ เขาไม่แปลกใจเลยถ้าอกีฝ่ายจะเรยีนจบเป็นคนแรก

“ขอบใจท่านมาก วนันี้คุยเรื่องแย่ๆ มาเยอะแล้ว เราไปหาเรื่องดีๆ  

ท�ากนัดกีว่า”

“เรื่องดีๆ ” เขาขมวดคิ้วสงสยั “เรื่องอะไรเหรอ”

“ไม่ต้องถามให้มากความ เดี๋ยวไปถึงก็รู้เองแหละ” ผู้เป็นสหายยิ้ม

กว้าง แล้วดงึแขนเขาให้ออกเดนิ

รถกระบะสเีขยีวหวัเป็ดแล่นไปจอดหน้าโรงรถของเสี่ยอ�านาจ กล้าดบั
เครื่องยนต์ แล้วหันไปมองมีนาเพื่อขอให้ลูกพี่ของตนคิดทบทวนอีกครั้ง  

แต่หญงิสาวเปิดประตูเดนิลงไปแล้ว เขาจงึต้องตามหล่อนลงไปด้วย ทั้งที่

ไม่อยากมาเหยยีบบ้านนี้เลย



มั ล ลิ ก า  l  163

“เดี๋ยวก่อนเจ้” เขาคว้าแขนหล่อนไว้ “เจ้แน่ใจเหรอว่ามนัจะเวริ์ก”

“ไม่ลองไม่รู้หรอก นายแค่ท�าตามแผนกพ็อ เดี๋ยวฉนัจดัการเอง”

กล้ามองด้วยสีหน้ากังวล มีนาเล่าแผนการของหล่อนให้เขาฟังแล้ว 

หล่อนจะแกล้งท�าเป็นท้องเสยี แล้วขอไปเข้าห้องน�้าที่เรอืนคนงานด้านหลงั 

พอสบโอกาสจะแอบปีนเข้าไปในคฤหาสน์เพื่อเข้าไปตดิเครื่องดกัฟังในห้อง

ท�างานของเสี่ยใหญ่ เมื่อหล่อนท�าส�าเร็จแล้วจะรีบออกมาสมทบกับเขา 

แล้วกลบับ้านพร้อมกนั

“ผมว่าเราอย่าท�าดกีว่า มนัเสี่ยงเกนิไป ถ้าเสี่ยจบัได้ พวกเราตายแน่”

“กอ็ย่าให้จบัได้ส ิฉนัเคยเข้าไปในบ้านเสี่ยหลายครั้งแล้ว ข้างในไม่มี

คนงานเลยนอกจากนายชาญชยั ฉนัตวัเลก็ว่องไว น่าจะหลบสายตาเขาได้

ไม่ยาก นายไม่ต้องเป็นห่วงฉนัหรอก”

กล้าถอนใจยาว ตอนพดูมนัง่าย แต่ตอนท�าจะง่ายแบบนั้นหรอื มนีา

ไม่ใช่สายลบัในละคร จะได้กระโดดหลบไปมาแล้วไม่มใีครเหน็เลย

“มากนัแล้วเหรอ” ชาญชยัร้องถามพลางเดนิมาหา 

ผู้เป็นลกูพี่ขยบิตาให้กล้าเงยีบ แล้วหนัไปพดูกบัมอืขวาของเสี่ยใหญ่

“จ้ะ รถคนัไหนเหรอที่เสี่ยจะให้ฉนัซ่อม”

“คนันั้น” 

เขาชี้ไปยงัรถสปอร์ตสแีดงคนัหนึ่งที่จอดอยูด้่านในสดุของโรงรถ ทั้ง

สองเดนิเข้าไปดูใกล้ๆ กล้าเดนิวนรอบรถแล้วหนัไปถามด้วยความสงสยั

“ยงัใหม่อยู่เลย สตาร์ตไม่ตดิแล้วเหรอ”

“สงสยัหนกูดัสายไฟมั้ง” เขาตอบอย่างขอไปท ีแล้วหนัไปพดูกบัมนีา 

“คนันี้เสี่ยไม่ค่อยได้ใช้ วนันี้จะยกให้คนโปรดคนใหม่ ดนัสตาร์ตไม่ตดิเสยี

นี่ เธอช่วยดูให้หน่อยแล้วกนั แค่นี้คงไม่ยากเกนิไปมั้ง”

“ได้ เดี๋ยวฉนัจดัการให้เอง” หญงิสาวรบัปาก

“ท�าไมเสี่ยอ�านาจรวยจงั” กล้าถาม “บ้านหลงัใหญ่เท่าวงั รถหรูจอด

เตม็ไปหมด เจ้ผมท�าอู่รถมาตั้งแต่รุ่นตา ไม่เหน็จะรวยเสยีท ียิ่งท�ายิ่งมแีต่
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หนี้”

“เสี่ยมีธุรกิจเยอะ ขายรถแค่งานอดิเรก” ชาญชัยชี้ไปที่รถสปอร์ต 

สแีดง “กุญแจอยู่ในรถแล้ว พวกนายท�างานไปเถอะ เดี๋ยวฉนัจะออกมาดู 

วนันี้ไม่มใีครอยู่บ้าน ถ้าต้องการอะไรโทร. หาฉนั อย่าเดนิเพ่นพ่าน เพราะ

เสี่ยไม่ชอบ”

“ได้ วางใจเถอะ ฉนัไม่ไปไหนหรอก” มนีารบัปากแขง็ขนั แต่ทนัททีี่

ชาญชยัเดนิลบัตาไป หล่อนกห็นัมายิ้มกบักล้าแล้วแอบย่องออกไป

กล้ามองตาม เป็นห่วงแต่ท�าอะไรไม่ได้ จงึเดนิไปเปิดกระโปรงรถหรู

แล้วลงมอืท�างาน

นันทวนุทยานในยามนี้คึกคักด้วยเหล่าเทวดาและนางฟ้าซึ่งแต่งกาย
งดงามมาร่วมงานเลี้ยงขององค์สักกเทวราช จิรายุเทพบุตรนั่งอยู่ที่เก้าอี้ 

ตวัหนึ่ง มอืถอืแก้วเครื่องดื่มสทีบัทมิสวย นยัน์ตาคมสนี�้าตาลมองไปรอบๆ 

อุทยานทิพย์งดงามด้วยบุปผชาตินานาพรรณ สระโบกขรณีสถานที่จัด 

งานเลี้ยงน�้าใสดั่งแก้ว สมกับเป็นหนึ่งในสี่อุทยานส�าคัญของสวรรค์ชั้น

ดาวดงึส์

เสียงดนตรีไพเราะลอยมาตามลม คละเคล้ากับเสียงพูดคุย

สนกุสนาน เทพบตุรหนุม่ยกแก้วเครื่องดื่มขึ้นจบิ สถานที่แห่งนี้สวยงามและ

รื่นรมย์ แต่เขาชอบอยู่เงยีบๆ ที่วมิานของตวัเองมากกว่า ไม่เหมอืนรณกร

ที่ชอบสรวลเสเฮฮา ผูเ้ป็นเพื่อนมาร่วมงานเลี้ยงไม่ได้ขาด รู้จกัเทวดานางฟ้า

มากหน้าหลายตา ซึ่งตอนนี้ก�าลงัคุยเสยีงดงัอยู่ท่ามกลางกลุ่มนางฟ้า

ร่างบางในชุดราตรีสั้นสีชมพูอ่อนเดินมาหยุดตรงหน้าเขา จิรายุ 

เงยหน้าขึ้นมอง รอยยิ้มของหล่อนท�าให้ตาของเขาพร่ามวั ทพิย์กนัยางดงาม

และอ่อนหวานไปทั้งเนื้อทั้งตัว ไม่แปลกใจสักนิดที่ยศธรเทพบุตรจะชอบ

หล่อนหวัปักหวัป�า

“ไม่คดิว่าจะพบท่านที่นี่”
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“เรากไ็ม่คดิเหมอืนกนั นั่งก่อนส”ิ เขาเอ่ยชวนตามมารยาท หล่อนนั่ง

ลงตรงข้ามเขา กิริยาอ่อนช้อยงดงาม เมื่อเทียบกับแม่สาวนักแข่ง ช่าง

เหมอืนฟ้ากบัเหว

“เราไม่เคยเหน็ท่านสวมชุดอื่นเลย” หล่อนมองมาที่เขา

จิรายุก้มมองตัวเอง แล้วหันไปมองเทพบุตรองค์อื่นๆ ซึ่งแต่งกาย

แตกต่างกันไป เพราะเทวดาไม่ต่างจากมนุษย์ มีความชอบความเกลียด 

ส่วนตวั รณกรชอบเสื้อผ้าสสีนัสดใส ยศธรชอบเสื้อผ้าสเีข้ม ส่วนเขาชอบ

เสื้อผ้าสีขาว จึงเลือกสวมเครื่องแบบกามเทพซึ่งเป็นชุดสูทสีขาวจนทุกคน

ชนิตา

“เราชอบสขีาว” เทพบุตรหนุ่มตอบสั้นๆ แล้วหนัไปมองข้างหลงัเมื่อ

ได้ยนิเสยีงคุ้นหูร้องทกั

“ลมอะไรหอบมาที่นี่ได้ ท่านจริายุ”

“ไม่มลีมอะไรหรอกท่านยศธร เราแค่ตามรณกรมาเปิดหูเปิดตา อกี

สกัครูก่จ็ะกลบัแล้ว” เขาตอบอย่างสภุาพ ไม่ถอืสาน�้าเสยีงประชดของอกีฝ่าย 

เพราะได้ยนิบ่อยจนชนิชา

“รีบกลับก็ดีนะ ได้ข่าวว่าคะแนนของท่านไม่ค่อยดี ถ้าเป็นเราคง 

ไม่กล้ามาสงัสรรค์แบบนี้”

ยศธรมองหน้าเขานิ่ง เทพบตุรหนุม่มองตอบ เมื่ออกีฝ่ายเอ่ยปากไล่ 

ถ้าเขายงัดงึดนัอยู่ต่อ คงไม่แคล้วขดัใจกนั

“ขอบคุณที่เตอืน งั้นเรากลบัเลยดกีว่า” เขาลุกขึ้นยนืแล้วหนัไปพูด

กบัทพิย์กนัยา “เรากลบัก่อนนะ หวงัว่าจะได้พบเจ้าอกี”

“เช่นกนัค่ะ” หล่อนยิ้มให้เขา สหีน้าเสยีดาย

จริายุยิ้มตอบแล้วเดนิจากมา เพื่อนร่วมชั้นของเขาพอใจทพิย์กนัยา 

จงึหงึหวงทกุคนที่เข้าใกล้หล่อน ส่วนเขาไม่ได้รูส้กึอะไรกบัหล่อน จงึไม่รู้จะ

สร้างศัตรูไปเพื่ออะไร เทพบุตรหนุ่มเดินผ่านสวนดอกไม้ที่ก�าลังเบ่งบาน 

ส่งกลิ่นหอม เชญิชวนให้หมูภ่มรมาเชยชม เขาหยดุยนืชื่นชมความงาม ก่อน
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ขมวดคิ้วสงสยัเมื่อเหน็เทวดาองค์หนึ่งก้มๆ เงยๆ อยู่แถวพุ่มไม้

“อะไรหายหรอืท่าน ให้เราช่วยหาไหม” เขาถามอย่างมนี�้าใจ แล้วรบี

ก้มศีรษะท�าความเคารพ เมื่อพบว่าเทวดาองค์นั้นคือท้าวสักกเทวราช  

ผู้ปกครองสูงสุดแห่งดาวดงึส์

“ถวายบงัคมพ่ะย่ะค่ะ”

“พูดธรรมดากไ็ด้ เราไม่ชอบราชาศพัท์ ยดืยาดน่าร�าคาญ”

จริายเุงยหน้าขึ้นมอง องค์อนิทร์มกีายทพิย์เป็นชายหนุม่รปูงาม อายุ

ราวยี่สบิห้าปี ผวิขาวเหมอืนน�้านม ผมด�าเหมอืนขนกา เขาเคยฟังพระองค์

แสดงธรรมที่สุธรรมาเทวสภา แต่ไม่เคยได้เข้าเฝ้าใกล้ชดิ เพราะเขาเป็นแค่

เทวดาชั้นผู้น้อย

“ท่านหาอะไรอยู่หรอืครบั”

“เราท�าแหวนหล่นหาย” ทรงก้มลงทอดพระเนตรพื้นหญ้า สพีระพกัตร์

ยุ่งเหยงิ ก่อนทรงถอนพระปัสสาสะเฮอืกใหญ่ แล้วทรงเงยพระพกัตร์ตรสั

ถามเขา “เจ้าชื่ออะไรนะ”

“จริายุครบั”

“ช่วยเราหาแหวนหน่อยจริายุ มนัน่าจะหล่นอยู่แถวนี้แหละ”

เทพบุตรหนุ่มมองไปรอบๆ ก่อนเหน็แสงเลก็ๆ แยงเข้านยัน์ตา เขา

เดนิไปหยบิขึ้นมา มนัเป็นแหวนเพชรวงใหญ่ น�้าขาวสะอาดแวววาว เขาเดนิ

ไปหาองค์สหสันยัน์แล้วยื่นแหวนให้พระองค์

“วงนี้ใช่ไหมครบั”

“ใช่ วงนี้แหละ” องค์อนิทร์แย้มพระสรวลกว้าง “ขอบใจเจ้ามาก ถ้า

หาไม่เจอเราต้องแย่แน่ๆ เพื่อเป็นการตอบแทน เราจะให้พรเจ้าข้อหนึ่ง 

อยากได้อะไรกบ็อกมาเลย”

“ไม่ต้องหรอกครบั แค่เลก็น้อยเท่านั้น”

“ไม่ต้องเกรงใจหรอก เจ้าเรียนอยู่ชั้นปีที่สี่แล้วนี่ ขอพรให้เรียนจบ

ไหม เจ้าจะได้ไม่ต้องลงไปที่โลกมนุษย์อกี เราท�าให้เจ้าได้นะ”
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“ไม่เอาครับ” เขาปฏิเสธอีกครั้ง “ผมอยากเรียนจบด้วยตัวเอง 

ขอบคุณท่านมากครบั”

“เจ้าปกตดิหีรอืเปล่า” ทรงขมวดพระขนงใส่เขา “พรของเรามแีต่คน

อยากได้ แต่เจ้ากลบัไม่ต้องการ”

“ผมปกตดิคีรบั แต่สิ่งที่ผมท�าให้ท่าน ผมท�าด้วยความเตม็ใจ ไม่เคย

หวงัสิ่งตอบแทน” เทพบุตรหนุ่มกราบทูลจากใจจรงิ 

องค์อนิทร์ทอดพระเนตรเขา พลางแย้มพระสรวลอย่างพอพระทยั

“เจ้ามีจิตใจดีงาม ไม่มีความโลภ แต่เราไม่เคยใช้งานใครฟรีๆ ถ้า

ตอนนี้เจ้ายงัคดิไม่ออก เราอนญุาตให้เจ้าตดิไว้ก่อน เอาไว้เจ้าคดิออกเมื่อไร

ค่อยมาบอกเรา ตกลงตามนี้นะ”

“เป็นพระมหากรุณาธคิุณพ่ะย่ะค่ะ”

“พ่ะย่ะค่ะอกีแล้ว” ทรงท�าพระพกัตร์ยุ่งใส่เขา “เราบอกแล้วไงว่าไม่

ชอบราชาศพัท์”

“ขอโทษครบั” เทพบุตรหนุ่มค้อมศรีษะถวาย ซาบซึ้งในพระเมตตา 

ทั้งที่ทรงอยู่สูงกว่าชาวดาวดงึส์ทั้งปวง แต่กลบัไม่ทรงถอืพระองค์เลย

“ไม่เป็นไร เราไปก่อนนะ” องค์อนิทร์ทรงโบกพระหตัถ์แล้วทรงพระ

ด�าเนินจากไป แต่เขาเห็นว่าพระองค์ไม่ได้เสด็จไปทางสถานที่จัดงานเลี้ยง 

จงึกราบทูลทกัท้วง

“งานเลี้ยงไปทางนี้ครบั”

“ตวัเจ้าเองยงัเดนิหนมีา แล้วเราจะไปท�าไมให้เสยีเวลา งานเลี้ยงของ

พวกเทวดานางฟ้าน่าเบื่อจะตาย เราไปมานบัครั้งไม่ถ้วนแล้ว ลงไปเที่ยวเล่น

ที่โลกมนุษย์ดกีว่า มอีะไรแปลกๆ ให้ดูทุกวนั เราไปก่อนนะ” ทรงหายองค์

จากไป

จริายุค้อมศรีษะส่งเสดจ็ เขาอยูส่วรรค์ได้ไม่นานยงัรูส้กึเบื่อ แล้วองค์

อินทร์อยู่นานกว่าเทพทุกองค์ จะไม่ให้เบื่อได้อย่างไร เขาก�าหนดจิตจะลง

ไปยังโลกมนุษย์ แต่นึกได้ว่ายังเคืองมีนาอยู่ จึงหายตัวกลับวิมานของตน
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แทน โดยไม่เหน็ว่าองค์สหสันยัน์ยงัไม่ได้เสดจ็ไปไหน

ท้าวสักกเทวราชทรงปรากฏกาย เทพบุตรหนุ่มองค์นี้มีจิตใจดีงาม 

ทรงอยากช่วยให้เขาก้าวพ้นกรรมจากอดตีชาต ิจงึแกล้งท�าพระธ�ามรงค์หาย

เพื่อประทานพรให้เขา แต่เขากลับปฏิเสธอย่างไม่ไยดี เมื่อชะตากรรม

ก�าหนดมาเช่นนี้ คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามนั้น ทรงถอนพระปัสสาสะยาว

แล้วหายองค์จากไป



๑๕

คฤหาสน์ของเสี่ยอ�านาจเงียบจนเกือบวังเวง เขามีลูกน้องและ 
คนงานนับสิบคน แต่นอกจากชาญชัยมือขวาคนสนิทแล้ว ไม่มีใครได้รับ

อนุญาตให้เข้ามาข้างใน การแอบปีนเข้ามาจงึไม่ใช่เรื่องยากส�าหรบัมนีา แต่

ที่ล�าบากคอืหล่อนไม่รู้ว่าห้องท�างานของเขาอยู่ที่ไหน

หญงิสาวซ่อนตวัอยูห่ลงัแจกนัจนีใบใหญ่ ดวงตาคมหวานมองไปยงั

ชั้นสองซึ่งมปีระตไูม้สกัเรยีงรายนบัสบิบาน หล่อนคดิว่าห้องท�างานของเสี่ย

อ�านาจน่าจะอยูบ่นนั้น แต่ไม่แน่ใจว่าอยูห่ลงัประตบูานไหน ครั้นจะเดนิเปิด

ไปทุกบานกค็งไม่ได้ เพราะถ้าชาญชยัเหน็เข้าหล่อนได้สิ้นชื่อแน่

“เธอเข้ามาท�าอะไรที่นี่” เสยีงมอืขวาเสี่ยใหญ่ดงัขึ้น

มีนาชาวาบไปทั้งตัว เพราะนึกว่าถูกเขาจับได้แล้ว หล่อนคิดหา 

ค�าตอบอย่างร้อนรน ก่อนผ่อนลมหายใจออกมา เมื่อมเีสยีงสั่นๆ เสยีงหนึ่ง

ร้องตอบไป

“มจีดหมายกบัพสัดุมาส่งค่ะ ฉนัยนืรออยู่หน้าคฤหาสน์ ไม่เหน็คุณ

เดนิออกมา เลยเดนิเข้ามาดูค่ะ”
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ชาญชยัปิดประตหู้องที่เขาเพิ่งออกมา แล้วเดนิลงบนัไดมาหาเจ้าของ

เสยีง ซึ่งดูจากการแต่งกายแล้วน่าจะเป็นสาวใช้คนหนึ่ง

“เธอเพิ่งมาอยู่ใหม่ใช่ไหม”

“ค่ะ” สาวใช้พยกัหน้า

“ส่งจดหมายกับพัสดุมาให้ฉัน แล้วคราวหลังไม่ต้องเข้ามาอีก เสี่ย 

ไม่ชอบให้ใครมาวุน่วาย ถ้าเธออยากท�างานที่นี่นานๆ อย่าได้ท�าแบบวนันี้อกี” 

เขาจ้องมองนิ่ง แววตาเยียบเย็น สาวใช้ก้มหน้ามองพื้น ใบหน้า 

เผอืดสขีณะรบัค�าเสยีงสั่น

“ค่ะ หนูไม่กล้าแล้วค่ะ”

“ออกไปได้แล้ว” 

ชาญชัยโบกมือไล่ สาวใช้รีบลนลานออกไป พอหล่อนเดินพ้นบ้าน 

เขากว็างเอกสารไว้หลงัตู้โชว์ แล้วเดนิมาทางที่มนีาซ่อนตวั หญงิสาวเบยีด

ตวักบัแจกนั ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจ

“กินอะไรมาวะ ท้องเสียสองหนแล้ว โอ๊ย มาอีกแล้ว” เขากุมท้อง 

แล้วเดนิแกมวิ่งไปเข้าห้องน�้าที่อยู่ด้านหลงั

มนีาหายใจเข้าปอดเฮอืกใหญ่ โชคของหล่อนมาถงึแล้ว ขอให้เขาอยู่

ในห้องน�้านานๆ จนหล่อนตดิเครื่องดกัฟังเสรจ็ด้วยเถอะ หญงิสาวออกจาก

ที่ซ่อนเดนิขึ้นบนัได ตรงไปยงัห้องที่เหน็ชาญชยัเดนิออกมา หล่อนเปิดประตู

มองเข้าไปข้างใน ภาวนาให้เป็นห้องท�างานของเสี่ยใหญ่

สิ่งแรกที่เห็นคือโต๊ะท�างานตัวใหญ่ ด้านขวามือเป็นตู้หนังสือ ด้าน

ซ้ายมือเป็นตู้โชว์เครื่องลายคราม มุมห้องด้านหนึ่งเป็นบาร์เครื่องดื่ม มุม

ห้องอีกด้านเป็นโซฟารับแขก บนโต๊ะท�างานวางแลปทอป รูปถ่ายของเสี่ย

อ�านาจ และแท่นวางปากกาหนิอ่อน หล่อนโห่ร้องในใจด้วยความยนิดเีมื่อ

พบว่าค�าขอเป็นจรงิ

หญิงสาวเดินเข้าไปข้างในแล้วดันประตูปิด ดวงตาคมหวานมองไป

รอบๆ คิดว่าควรติดเครื่องดักฟังที่ไหนดี ก่อนหยุดสายตาที่โต๊ะท�างาน 



มั ล ลิ ก า  l  171

หล่อนรีบเดินตรงไปหาเป้าหมาย เลื่อนเก้าอี้ออกมาแล้วมุดเข้าไปใต้โต๊ะ 

หยบิเครื่องดกัฟังจากกระเป๋ากางเกงมาตดิตรงมุมโต๊ะด้านในสุด

มนีาเชด็เหงื่อบนหน้าผากแล้วมดุออกมาจากใต้โต๊ะ แต่ต้องมดุกลบั

เข้าไปใหม่เมื่อได้ยินเสียงลูกบิดประตูขยับ ตามด้วยเสียงฝีเท้าหนักๆ  

หญงิสาวนั่งกอดเข่า หวัใจเต้นโครมคราม เสยีงฝีเท้ามาหยดุหน้าโต๊ะท�างาน 

ตามด้วยเสยีงของชาญชยั

“ท�าไมเก้าอี้เลื่อนออกมา” เขาเดนิอ้อมมาจบัเก้าอี้แล้วดนัเข้ามาใต้โต๊ะ 

แต่เข้ามาไม่ได้เพราะตดิตวัหล่อน

“ตดิอะไรวะ” มอืขวาของเสี่ยใหญ่บ่นพมึพ�า ดงึเก้าอี้ถอยออกไปแล้ว

ก้มหน้าลงมามอง ดวงตาผสานกบัดวงตาของหล่อน

มีนาอ้าปากค้าง หัวใจแทบหยุดเต้น เมื่อถึงเวลาคับขัน มีแค่เขาที่

หล่อนนกึถงึ

‘จริายุ ช่วยฉนัด้วย!’

“ไม่เห็นมีอะไร” ชาญชัยยืดตัวขึ้น เดินออกจากห้องพลางบ่นกับ 

ตวัเอง “ปวดท้องอกีแล้ว จะถ่ายอกีกี่ครั้งวะ ชกัร�าคาญแล้วนะ”

มนีารบีคลานออกจากใต้โต๊ะ จดปลายเทา้เดนิไปแง้มประตแูลว้มอง

ออกไป พอเหน็ว่าปลอดคนจงึย่องออกจากห้องท�างาน วิ่งลงบนัไดกลบัไป

ทางเก่า ปีนออกทางหน้าต่าง แล้ววิ่งลดัเลาะกลบัไปหากลา้ หวัใจเต้นโครม

ครามเหมอืนจะหลุดออกจากอก

“เรยีบร้อยไหมเจ้” หนุ่มรุ่นน้องกระซบิถาม 

หล่อนหยบิไขควงมาถอืแล้วเดนิไปยนืข้างเขา “เรยีบร้อย แล้วรถเป็น

ยงัไงบ้าง”

“สายไฟขาด” เขาตอบพลางปิดกระโปรงรถ “ผมเปลี่ยนให้แล้ว เจ้ไป

ลองสตาร์ตส”ิ

มนีาเปิดประตเูข้าไปนั่งในรถ บดิกุญแจสตาร์ตเครื่อง พยายามบงัคบั

มอืไม่ให้สั่น รถสปอร์ตราคาแพงครางเบาๆ แล้วสตาร์ตตดิอย่างนุ่มนวล
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“เกบ็ของขึ้นรถเลย เราจะกลบักนัแล้ว” หล่อนร้องบอกหนุ่มรุ่นน้อง 

กล้าพยกัหน้ารบัแล้วเกบ็เครื่องมอืไปรอที่รถ

“เสรจ็แล้วเหรอ” ชาญชยัร้องถามพลางเดนิมาหา

“เสรจ็แลว้” หล่อนดบัเครื่องยนต์ เปิดประตลูงจากรถแลว้สง่กญุแจ

ให้เขา “ฉนักบัลูกน้องกลบัเลยนะ มงีานค้างต้องรบีไปท�า”

“ตามสบาย เธอคดิค่าจ้างเท่าไร เดี๋ยวฉนัจะโอนไปให้”

“ไม่ต้องหรอก งานง่ายๆ แค่นี้เอง ฉนัท�าให้ฟร ีถอืว่าตอบแทนที่เสี่ย

ให้งานฉนัท�า” 

หล่อนเดนิไปขึ้นรถ กล้าตดิเครื่องยนต์แล้วขบัออกไป พอพ้นประตู

รั้ว ทั้งสองกถ็อนใจออกมาพร้อมกนั

มีนาเดินเข้าไปในออฟฟิศของตน ทิ้งตัวลงนั่งหลังโต๊ะท�างาน หัวใจ 
ยงัเต้นรวัอยูใ่นอก สิ่งที่หล่อนเพิ่งท�ามนัยิ่งกว่าอนัตราย ถ้าชาญชยัพบหล่อน

ในห้องท�างาน เขาต้องไม่ปล่อยหล่อนไว้แน่ วิธีทรมานที่เคยเห็นในละคร 

วนเวียนมาหลอกหลอนจนมือสั่นไม่หยุด หล่อนก�ามือแน่น สูดหายใจเข้า

ปอดแล้วหยบิโทรศพัท์มาโทร. ออก รออยู่ไม่นานปลายสายกต็อบรบั

“สวสัดคีรบัคุณมนีา”

“เรยีบร้อยแล้วค่ะผู้หมวด” หล่อนบอกโดยไม่เกริ่น หมวดสารนินิ่ง

ไปอดึใจหนึ่งก่อนเอ่ยอย่างดใีจ

“ขอบคุณมากครบั ผมนกึแล้วว่าคุณต้องท�าได้”

“แค่นี้นะคะ” หญงิสาววางสาย นิ้วมอืยงัสั่นระรกิ หล่อนมองไปรอบ

ห้องแล้วร้องเรยีกเสยีงดงั

“จริายุ นายอยู่แถวนี้หรอืเปล่า ออกมาพบฉนัหน่อย”

เสียงของมีนาดังก้องไปทั่วห้องแล้วจางหายไปกับเสียงเครื่องปรับ

อากาศ โดยไม่มเีสยีงตอบจากเจ้าของชื่อ หรอืว่าเขาจะไม่ได้ยนิเสยีงหล่อน

“จริาย ุนายช่วยฉนัไว้ใช่ไหม” หญงิสาวร้องเรยีกอกีครั้ง ตอนที่ซ่อน
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อยู่ใต้โต๊ะท�างาน หล่อนสบตากบัชาญชยัตรงๆ ไม่มทีางที่เขาจะไม่เหน็หล่อน 

นอกจากมอีะไรมาบงัตาเขาไว้

“ขอบคณุที่ช่วยฉนันะ ถ้าไม่ได้นายช่วยไว้ ฉนัคงตายไปแล้ว” หล่อน

พมึพ�าเสยีงเบา ถงึรู้ว่าเขาไม่ได้ยนิ แต่กอ็ยากพูด

“เปลี่ยนค�าขอบคุณเป็นค�าสญัญาแทนได้ไหม”

เสยีงนุม่นวลของเทพบตุรหนุม่ดงัขึ้น มนีาเงยหน้าขึ้นมองด้วยความ

ดใีจ จริายุในชุดสูทสขีาวคุ้นตาปรากฏตวักลางห้อง ก่อนเดนิมานั่งหน้าโต๊ะ

ท�างานของหล่อน ดวงตาคมสนี�้าตาลเข้มจ้องมองนิ่ง

“สญัญาอะไร” หญงิสาวถามอย่างไม่ไว้ใจ คราวก่อนที่เขาช่วยหล่อน

จากต�ารวจ เขาให้หล่อนสญัญาว่าจะยอมให้เขาจบัคู ่ไม่รูว้า่คราวนี้เขาจะให้

หล่อนสญัญาอะไรอกี

“สญัญาว่าเจ้าจะไม่เอาตวัไปเสี่ยงอกี บ้านหลงันั้นมสีิ่งชั่วร้ายเตม็ไป

หมด ถ้าถูกจบัได้ คดิไหมว่าจะเกดิอะไรขึ้น”

มนีามองหน้าเทพบตุรหนุม่ จริายชุ่วยหล่อนเพราะเป็นห่วง แต่หล่อน

กลบัคดิระแวงเขา เทวดากบัมนุษย์ต่างกนัแบบนี้เอง

“ฉันไม่ได้อยากไปหรอก เสี่ยอ�านาจน่ากลัวจะตาย แต่ฉันปฏิเสธ

หมวดสารนิไม่ได้ ขอบคุณที่นายไปช่วยฉนั ทั้งที่เราเพิ่งทะเลาะกนั”

“หมวดสารินขอให้เจ้าท�าเหรอ” เทพบุตรหนุ่มถามเสียงเข้ม สีหน้า

เครยีดขงึอย่างที่หล่อนไม่เคยเหน็

“นายเป็นอะไรหรอืเปล่า ท�าไมท�าหน้าน่ากลวัแบบนั้น”

“เราไม่ได้เป็นอะไร” เขาคลายคิ้วที่ขมวดแล้วสบตาหล่อน “สัญญา

กบัเราสวิ่าเจ้าจะไม่ไปที่บ้านหลงันั้นอกี”

“ไม่ต้องสญัญาหรอก” หล่อนโบกมอืไปมา “แค่ครั้งเดยีวกเ็ขด็แล้ว 

ตอนที่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะหวัใจฉนัเกอืบวาย ดทีี่นายมาช่วยไว้ทนั”

“ได้ยนิแบบนั้นเรากเ็บาใจ” เขายิ้มให้หล่อน “แต่เจ้าลมือะไรไปหรอื

เปล่า”
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“ลมือะไรเหรอ” หล่อนย้อนถาม ลองนกึดูแล้วแต่นกึไม่ออก

“ในห้องท�างานมกีล้องวงจรปิด”

มนีาเบกิตาด้วยความตกใจ เสี่ยอ�านาจไม่เคยไว้ใจใคร ขนาดประตู

รั้วยงัตดิกล้องตั้งสี่ตวั แล้วในห้องท�างานจะมกีล้องกี่ตวั หล่อนไม่น่าลมืเรื่อง

นี้เลย

“ฉนัจะท�ายงัไงด”ี หล่อนลกุขึ้นเดนิกลบัไปกลบัมา “ป่านนี้เสี่ยอ�านาจ

คงรูเ้รื่องแลว้ ฉนัต้องรบีหนไีปจากที่นี่ แต่ถ้าพวกมนัไมเ่จอฉนั พวกมนัจะ

เล่นงานกล้าแทนไหม”

“ไม่ต้องหนไีปไหนหรอก เราจดัการเรยีบร้อยแล้ว”

“อะไรนะ” หล่อนหยุดเดนิแล้วหนัไปมอง

“เราลบภาพในกล้องวงจรปิดทุกตัวแล้ว ไม่มีใครรู้หรอกว่าเจ้าแอบ

เข้าไปในห้องนั้น”

“นายแกล้งฉนัเหรอ” หล่อนโวยวายใส่เขา 

เทพบุตรหนุ่มหวัเราะแล้วพูดหน้าตาเฉย

“ถอืเป็นการเอาคนืที่วนัก่อนเจ้าว่าเราเหน็แก่ตวั”

“นายเล่นแบบนี้ได้ยงัไง รู้ไหมว่าฉนักลวัแค่ไหน”

มนีายกมอืทบุเขาอย่างลมืตวั เทวดาหนุม่เบี่ยงตวัหลบแล้วคว้าข้อมอื

หล่อนไว้ ดวงตาสองคู่ผสานกัน หญิงสาวยืนตัวแข็ง สองแก้มร้อนผ่าว 

สมัผสัของเขามผีลต่อหล่อนเสมอ ไม่รู้ว่าเพราะอะไร

“เราขอโทษ” เขาเอ่ยเสยีงนุ่ม “แต่เจ้าไม่จ�าเป็นต้องกลวัเลย เพราะ

ตราบใดที่เรายงัอยู่ เราสญัญาว่าเจ้าจะปลอดภยั”

“ขอบคุณ แล้วก็ขอโทษ ฉันไม่ได้ตั้งใจว่านาย ตอนนั้นฉันโมโห 

เลยพูดไม่คดิ” หล่อนดงึมอืของตนกลบัมา เขนิจนไม่กล้ามองหน้าเขา

“เราต้องกลบัแล้ว” เทพบุตรหนุ่มลุกขึ้นยนืแล้วหายตวัจากไป

มนีายกมอืของตนขึ้นดู สมัผสัอุ่นยงัทิ้งรอยไว้ กี่ครั้งแล้วที่เขาช่วย

หล่อน กี่ครั้งแล้วที่เขาท�าให้หวัใจของหล่อนเต้นแรง กี่ครั้งแล้ว...
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เสี่ยอ�านาจนั่งเอนหลังอยู่ที่โต๊ะท�างาน มือซ้ายถือแก้วไวน์ที่พร่องไป
เลก็น้อย ส่วนมอืขวาคบีบุหรี่ที่จุดไปแล้วครึ่งมวน ดวงตาเยยีบเยน็มองไป

ที่ชาญชัยซึ่งก�าลังรายงานเหตุการณ์ในบ้านช่วงที่เขาออกไปท�าธุระข้างนอก 

เสี่ยใหญ่ดบับหุรี่กบัที่เขี่ยบหุรี่ เลื่อนไปไว้มมุโต๊ะท�างาน แล้วถามถงึรถยนต์

ที่จะยกให้นางบ�าเรอคนโปรด

“รถคนันั้นซ่อมเสรจ็หรอืยงั”

“เรยีบร้อยแล้วครบั”

“แม่สาวนั่นคดิค่าจ้างเท่าไร” เขาถามพลางยกแก้วไวน์ขึ้นจบิ

“หล่อนไม่คดิครบั บอกว่าตอบแทนที่เสี่ยให้งานท�า”

“นสิยัไม่เลว” เขาเอ่ยชมพลางวางแก้วไวน์ลงบนโต๊ะ “มอีะไรน่าสงสยั

ไหม”

“ไม่มคีรบั ผมคอยเฝ้าตลอด หล่อนกบัลูกน้องไม่ได้ออกจากโรงรถ

เลย พอซ่อมรถเสรจ็กข็อตวักลบั ค่าจ้างกไ็ม่รบั นบัว่าเป็นคนรู้คุณคนพอ

สมควรครบั”

เสี่ยอ�านาจพยกัหน้าด้วยความพอใจ หยบิแฟ้มค่าใช้จ่ายในบ้านที่วาง

อยู่บนโต๊ะมาเปิดอ่าน เมื่อเหน็ว่าถูกต้องเรยีบร้อยจงึหยบิปากกามาเซน็ชื่อ

“สนิค้าลอตใหม่มาถงึหรอืยงั”

“มาถึงแล้วครับ ตอนนี้อยู่ที่โกดังพุทธมณฑล เสี่ยจะไปตรวจสอบ

ไหมครบั”

“ไม่ต้องหรอก” เขาปิดแฟ้มแล้วส่งให้ชาญชยั “ถ้าเรยีบร้อยกส่็งลงใต้

ไปเลย ช่วงนี้ต�ารวจวิ่งกนัพล่าน ฉนัไม่อยากเกบ็สนิค้าไว้นาน”

“ครบัเสี่ย” ลูกน้องยื่นมอืมารบัแฟ้มแล้วเดนิออกจากห้อง

เสี่ยอ�านาจยกแก้วไวน์ขึ้นดื่มจนหมด ถอืแก้วไปวางที่บาร์เครื่องดื่ม 

แลว้เดนิออกจากห้องท�างาน โดยไม่รูว่้าความลบัของตนไม่เป็นความลบัอกี

ต่อไปแล้ว
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กลางดกึในคนืที่ท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆฝน หมวดสารนิและลูกทมี
นั่งซุ่มอยู่ในดงหญ้าตรงข้ามโกดังสินค้าแห่งหนึ่งย่านชานเมือง ตาคมกล้า

จ้องมองไปที่หน้าโกดงัซึ่งมสีภาพรกร้างขาดการบ�ารงุรกัษา แต่กลบัมคีนเดนิ

เข้าออกไม่ขาด แถมยงัมกีารจดัวางเวรยามแน่นหนา คนหนึ่งนั่งเฝ้าด้านหน้า 

อกีคนนั่งเฝ้าด้านหลงั และเดนิตรวจตรารอบๆ สองคน

“หมวดว่าใช่ที่นี่ไหมครบั” จ่าประสงค์กระซบิถาม

“ตอ้งใช่ส ิถ้าเปน็โกดงัเปลา่ เสี่ยอ�านาจคงไมจ้่างคนมานั่งเฝ้าหรอก” 

หมวดหนุ่มตอบเสยีงเบา หลงัได้ข้อความจากเครื่องดกัฟัง เขากบัทมีงานก็

ช่วยกนัสบืหาข้อมูล จนพบว่าเสี่ยอ�านาจมโีกดงัที่พุทธมณฑลหลงัหนึ่ง ตั้ง

อยู่ในสวนลึกห่างจากสายตาคน ซึ่งเขาบังคับซื้อมาจากลูกหนี้รายหนึ่งนาน

แล้ว แต่ไม่เปิดใช้งานหรอืปรบัปรุงเพื่อขายต่อ

“หมายค้นมาแล้วครับ เราจะบุกเลยไหม” ลูกทีมคนหนึ่งของเขา

กระซบิบอก

หมวดสารนิพยกัหน้ารบั แล้วส่งสญัญาณให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาลงมอื

ตามแผนที่วางไว้ จ่าประสงค์ไปจดัการยามที่เฝ้าอยูด้่านหลงั ต�ารวจอกีสอง

นายไปจัดการยามที่เดินลาดตระเวน ส่วนเขามีหน้าที่จัดการยามที่เฝ้าอยู่

หน้าโกดงัเพื่อเปิดทางให้ลูกทมีที่เหลอืจู่โจมเข้าไปข้างใน หมวดหนุ่มอาศยั

ความมดืย่องเข้าไปใกล้ แล้วฉวยโอกาสตอนที่เป้าหมายเผลอเข้าประชดิตวั 

ชกัปืนพกประจ�ากายจ่อศรีษะแล้วกระซบิเสยีงเข้ม

“อย่าเสยีงดงั ถ้าไม่อยากตาย”

“อย่าท�าผม ผมไม่รู้เรื่อง เขาจ้างผมมา” ยามที่เขากุมตวัไว้อ้อนวอน

เสยีงสั่น ฟังจากส�าเนยีงน่าจะเป็นชาวต่างด้าว

“พวกแกมกีนักี่คน”

“หกคน”

หมวดสารินใช้ด้ามปืนทุบศีรษะอีกฝ่าย ส่งยามร่างผอมลงไปนอน

สลบกบัพื้น แล้วส่งสญัญาณมอืเรยีกลกูทมีมารวมตวักนั ยามที่อยูข้่างนอก
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ถูกจดัการไปแล้วสี่คน แสดงว่าข้างในยงัเหลอือกีสองคน ต�ารวจนายหนึ่ง

ดงึประตูเปิด หมวดหนุ่มวิ่งน�าหน้าเข้าไปก่อน จากนั้นลูกทมีทั้งหมดจงึกรู

กนัเข้าไป

“วางอาวุธลงเดี๋ยวนี้ ต�ารวจล้อมไว้หมดแล้ว” เขาตะโกนสั่งเสยีงดงั 

ผูต้้องหาสองคนหนัมามองด้วยความตกใจ แล้วยกมอืยอมให้จบักมุแต่โดย

ดี

“อย่ายงิ พวกเรายอมแล้ว”

“มดัพวกมนัเอาไว้ แล้วแยกย้ายกนัค้นให้ทั่ว” เขาร้องสั่งลกูทมีเสยีง

ดัง แล้วเดินไปที่ลังไม้ใบหนึ่ง หยิบของที่อยู่ข้างในออกมา มันเป็นห่อ

พลาสตกิพนัด้วยเทป พอฉกีห่อออก ยาเมด็สส้ีมป๊ัมตวัอกัษร ‘ดบัเบลิย’ู ก็

ร่วงลงมา

“ยาบ้าเตม็เลยครบัหมวด ไม่ต�่ากว่าล้านเมด็” จ่าประสงค์ร้องบอก

“เรยีกก�าลงัเสรมิมาช่วย ส่งตวัผูต้้องหาไปโรงพกั ขนของกลางมารวม

กนัไว้” หมวดหนุม่วางห่อยาลงในลงัไม้ รมิฝีปากหยกัลกึคลี่ยิ้มแห่งชยัชนะ 

ของกลางกองเท่าภูเขาแบบนี้ เสี่ยอ�านาจไม่รอดมอืเขาแน่นอน

จิรายุเทพบุตรปรากฏตัวหน้าโกดัง นัยน์ตาคมสีน�้าตาลมองหมวด 
สารนิอย่างไม่พอใจ ต�ารวจหนุม่ใช้มนีาท�างานให้ตวัเองโดยไมส่นใจวา่หญงิ

สาวจะเป็นอนัตราย ผูช้ายไร้หวัใจแบบนี้ไม่คูค่วรกบัหล่อน เขาเสกแทบ็เลต็

สวรรค์ออกมา ก่อนหมุนตัวไปมองข้างหลังเมื่อสัมผัสได้ถึงการมาของ

อมนุษย์สองตน

“ยมทูต” เทพบุตรหนุ่มพูดกบัตวัเอง เมื่อยมทูตปรากฏตวัแสดงว่า

ต้องมคีนตาย แถมยงัมาถงึสองตน ดูท่างานของหมวดหนุ่มคงไม่ง่ายแล้ว

ยมทูตทั้งสองตนเดินผ่านเขาไป ตนแรกรูปร่างสูงโปร่ง ผิวขาว 

หน้าตาหล่อเหลา ส่วนอกีตนรูปร่างล�่าสนั ผวิสทีองแดง หน้าตาดุดนั เขา 

จ�าแววตาเย่อหยิ่งถือดีของยมทูตตนแรกได้ เพราะเคยพบที่โรงพยาบาล
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บูรณเวช ยมทูตทั้งสองเดินหายเข้าไปในโกดัง จากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้น

หลายนดั ตามด้วยเสยีงตะโกนโวยวาย

“ไม่มีมนุษย์คนใดหนีพ้นวัฏสงสาร” เขาพึมพ�าแล้วหายตัวจากไป 

ก่อนยมทูตทั้งสองตนจะน�าดวงวญิญาณคนตายออกมา



๑๖

มนีาเปิดฝากระโปรงรถ ฝุ่นที่ฟุ้งขึ้นมาท�าให้หล่อนจาม หญงิสาว 
เชด็จมกูด้วยหลงัมอื แล้วหยบิประแจหวักลมมาไขหวัอดุน�้ามนัเครื่องซึ่งอยู่

ด้านล่างของเครื่องยนต์ ปล่อยน�้ามนัเครื่องข้นคลั่กไหลลงกระบะพลาสตกิ

ที่วางอยู่บนพื้นปนู การถ่ายน�้ามนัเครื่องรถยนต์ไม่ยากเลย แค่มปีระแจหนึ่ง

ตวักท็�าได้แล้ว แต่เจ้าของรถส่วนใหญ่มกัจ้างช่างท�ามากกว่า เพราะสะดวก

และไม่ต้องกงัวลว่ามอืจะเปื้อน

“กลางดกึเมื่อคนืนี้ เจ้าหน้าที่ต�ารวจน�าก�าลงัเข้าตรวจค้นโกดงัร้างย่าน

ชานเมอืงแห่งหนึ่ง พบยาบ้าซุกซ่อนในลงัผลไม้กว่าล้านเมด็ รวมทั้งยาไอซ์ 

เคตามนี และเฮโรอนี ประเมนิมูลค่าเบื้องต้นนบัร้อยล้านบาท”

เสียงข่าวภาคเช้าดังมาจากโทรทัศน์ที่สมหมายเปิดทิ้งไว้ มีนาหันไป

หยบิกรวยพลาสตกิและแกลลอนน�้ามนัเครื่อง ข่าวจบัคนค้ายาเสพตดิมใีห้

เหน็แทบทกุวนัจนหล่อนเริ่มชนิชา ไม่ว่าภาครฐัจะทุม่เทสรรพก�าลงัลงไปมาก

แค่ไหน แต่ปัญหายาเสพตดิไม่เคยลดลง แถมมแีนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวนั

“เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้ขยายผลจบักุมนายอ�านาจ ไพรสณัฑ์ นกัธุรกจิ
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ชื่อดัง เจ้าของโกดังที่ใช้ซุกซ่อนยาเสพติด ได้ที่บ้านพักส่วนตัวย่านมีนบุร ี

ซึ่งเขาให้การปฏเิสธทุกข้อกล่าวหา ก่อนถูกต�ารวจน�าตวัไปสอบสวนและขอ

อ�านาจศาลฝากขงั”

มีนาชะงักมือที่ก�าลังเทน�้ามันเครื่อง ชะโงกหน้าออกไปดูโทรทัศน์  

เสี่ยอ�านาจสวมแว่นด�าเดินขึ้นรถตู้ โดยมีเจ้าหน้าที่ต�ารวจคุมตัวนับสิบคน 

หญงิสาวหยบิผ้าขนหนมูาเชด็มอื นกึถงึเครื่องดกัฟังที่แอบเข้าไปตดิ ไม่รูว่้า

เสี่ยใหญ่โดนจบัเพราะมนัหรอืเปล่า

“เจ้” กล้าเดนิมาหา สหีน้าตกใจ “เสี่ยอ�านาจโดนจบั”

“ฉนัเหน็แล้ว”

“เจ้ว่าเป็นเพราะเครื่องดักฟังของเราหรือเปล่า” เขาสงสัยเหมือน

หล่อน

“ไม่รูส้”ิ หล่อนส่ายหน้า “แต่เพราะอะไรกช่็างเถอะ ยงัไงเขากโ็ดนจบั

ไปแล้ว ต่อไปหมวดสารนิคงไม่มายุ่งกบัพวกเราอกี”

“ถงึมายุ่งอกีผมกไ็ม่เอาแล้ว เขด็จนตาย” กล้าเอ่ยเสยีงเข้มแล้วเดนิ

กลบัไป

มนีาหยบิแกลลอนน�้ามนัเครื่องมาเทต่อ เรื่องของเสี่ยอ�านาจควรจบ

แค่นี้ แต่ท�าไมหล่อนถงึรู้สกึไม่สบายใจ เหมอืนมปีมบางอย่างขมวดอยู่ใน

ท้อง หญงิสาวปิดฝาถงัน�้ามนัแล้วหนัไปหยบิขวดน�้ากลั่น แต่ต้องสะดุง้ตกใจ

เมื่อพบจริายุเทพบุตรยนือยู่ข้างหลงั จ้องมองหล่อนด้วยสหีน้าเครยีดขงึ

“เป็นอะไรของนาย ท�าหน้าบูดอกีแล้ว”

“เราจะถอนมนตร์ดลใจจากหมวดสารนิ จงึมาบอกเจ้าก่อน เจ้าจะได้

ไม่หาว่าเราเอาแต่ใจอกี”

“ท�าไมถงึจะถอน นายไม่กลวัเรยีนไม่ทนัเพื่อนแล้วเหรอ” หญงิสาว

เปิดฝาขวดน�้ากลั่น แล้วน�าไปเทใส่หม้อน�้า แต่ต้องชะงกัมอืเมื่อได้ยนิค�าตอบ

ของเขา

“ผู้ชายคนนั้นสนใจแต่ตวัเอง เขาท�าให้เจ้าตกอยู่ในอนัตราย เขาไม่
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เหมาะจะดูแลเจ้า”

มนีาเตมิน�้ากลั่นจนเสรจ็ ปิดฝาหม้อน�้า แล้วหนัไปมองเทพบุตรหนุ่ม 

ความอาทรของเขาท�าให้หล่อนตื้นตัน ทั้งที่เขาอยากเรียนจบมาก แต่กลับ

ยอมยกเลกิการจบัคูร่ะหว่างหล่อนกบัหมวดสารนิ เพราะโกรธที่นายต�ารวจ

หนุ่มใช้หล่อนท�างานเสี่ยงอันตราย แล้วหล่อนจะไม่ลองอดทนเพื่อเขาสัก

หน่อยหรอื

“ไม่ต้องหรอก หมวดสารนิไม่ใช่คนเลวร้าย เขาแค่จรงิจงักบังานไป

หน่อย ฉนัจะให้โอกาสเขาสกัครั้ง ถ้าเขาท�าให้ฉนัรกัเขาได้ นายจะได้เรยีน

จบพร้อมเพื่อน”

“ถ้าเจ้าคดิแบบนั้นเรากไ็ม่ขดัหรอก เพราะเจตจ�านงเป็นของเจ้า เรา

มหีน้าที่แค่ชี้แนะเท่านั้น” เขาเอ่ยเสยีงห้วน แล้วหายตวัจากไปโดยไม่บอก

ลา

มนีามองตามงงๆ หล่อนท�าอะไรผดิหรอื อตุส่าห์ยอมคบหมวดสารนิ

เพื่อช่วยเขา แทนที่เทพบตุรหนุม่จะขอบใจ เขากลบัเหวี่ยงใส่หล่อนเฉยเลย

“อะไรของเขา” หล่อนพมึพ�าแล้วกลบัไปท�างานต่อ

บรรยากาศในห้องเยี่ยมตงึเครยีด เสี่ยอ�านาจมองหน้าชาญชยัมอืขวา
ของตน แล้วเลื่อนสายตาไปมองทนายความชื่อดงัซึ่งเขาเคยเรยีกใช้บรกิาร

มาหลายครั้ง ทั้งสองมองตอบด้วยสหีน้าหวาดหวั่น แล้วพร้อมใจกนัก้มหน้า

หลบตา เสี่ยใหญ่สดูหายใจเข้าปอดลกึๆ ควบคมุความโกรธที่ใกล้ระเบดิไว้ 

แล้วถามลูกน้องคนสนทิด้วยเสยีงแหบพร่า

“เรื่องบ้านี่มนัเกดิขึ้นได้ยงัไง”

“ผมไม่ทราบครับ” ชาญชัยเงยหน้าขึ้นตอบ “ผมท�างานอย่างรัดกุม

เหมอืนทุกครั้ง ไม่น่าจะมใีครรู้เรื่องของเราได้”

“ถ้ามึงท�างานรัดกุมจริง กูจะมานั่งอยู่ที่นี่เหรอ” เขาทุบโต๊ะอย่าง

เดอืดดาล แล้วหนัไปมองทนายความของตนเมื่ออกีฝ่ายกระซบิเตอืนเสยีง
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สั่น

“อย่าเสยีงดงัครบั ก�าแพงมหีูประตูมชี่อง อาจมเีครื่องดกัฟังอยู่ในนี้

กไ็ด้”

เสี่ยอ�านาจหยุดชะงกั คิ้วหนาขมวดอย่างครุ่นคดิ เขาคุยเรื่องสนิค้า

กบัชาญชยัเมื่อคนื พอเช้ากถ็กูต�ารวจบกุจบัถงึบ้าน โกดงัหลงันั้นไม่ใช่จะหา

เจอได้ง่ายๆ เขาใช้เป็นที่เก็บสินค้ามาหลายปี ต�ารวจไม่เคยระแคะระคาย 

หรอืว่าเกลอืจะเป็นหนอน

“นายกลบัไปที่บ้านของฉนั ค้นห้องท�างานให้ทั่ว หาเครื่องดกัฟังให้

เจอ แล้วเรยีกคนงานทุกคนมาสอบ ดูว่าใครมพีริุธบ้าง”

“ครบัเสี่ย” ชาญชยัรบัค�าแขง็ขนั “ผมจะจบัคนทรยศให้ได้ ถ้าผมรู้ว่า

มนัเป็นใคร ผมไม่ปล่อยมนัไว้แน่”

“อย่าพูดแบบนั้นครบั เดี๋ยวต�ารวจได้ยนิ” ทนายความกระซบิเตอืน

อกีครั้ง 

เสี่ยอ�านาจหนัขวบัไปมองแล้วชี้ไปนอกห้องเยี่ยม

“ไม่ต้องพดูมาก นายมหีน้าที่อะไรกร็บีไปท�า ถ้าเยน็นี้ฉนัไม่ได้ประกนั

ตวั นายเตรยีมหาลูกความใหม่ได้เลย”

“ครบัเสี่ย” ทนายความหน้าเจื่อน รบีเดนิออกจากห้อง

“ผมกลบัก่อนนะครบัเสี่ย” ชาญชยับอกลาเขาแล้วเดนิตามไปอกีคน

เสี่ยอ�านาจขบกรามด้วยความโกรธ เขาท�าธุรกจินี้มาหลายสบิปี เริ่ม

ตั้งแต่เป็นเดก็เดนิยาในสลมั ไต่เต้ามาเป็นขาใหญ่ จนแยกตวัออกมาท�าเอง 

มเีครอืข่ายมากมาย ทั้งคนดงัและดารา เบื้องหน้าท�าธรุกจิรถยนต์หร ูเบื้อง

หลังเป็นนักค้ายา มีฐานการผลิตอยู่นอกประเทศ ที่ผ่านมาท�าอะไรรัดกุม 

ไม่เคยมใีครสาวมาถงึตวั แต่ครั้งนี้กลบัพลาดท่าถูกจบั มนัน่าเจบ็ใจนกั

“กูไม่น่าปล่อยมึงไว้เลยไอ้สาริน” เสี่ยใหญ่พึมพ�า แล้วหันไปมอง

ประตหู้องเมื่อได้ยนิเสยีงลกูบดิขยบั ก่อนคนที่เขาเอ่ยถงึจะเดนิเข้ามานั่งลง

ตรงหน้าเขา
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“พร้อมจะสารภาพหรอืยงัเสี่ย” นายต�ารวจหนุ่มถาม น�้าเสยีงมแีวว

เยาะหยนั 

เสี่ยอ�านาจข่มความโกรธไว้ขณะสบตาอกีฝ่าย

“อย่าเสยีเวลาเลยหมวด เรื่องทั้งหมดเป็นการเข้าใจผดิ ไม่ว่าหมวด

จะถามสกักี่ครั้ง ผมกไ็ม่มอีะไรจะสารภาพหรอก”

“ยาพวกนั้นพบในโกดังของเสี่ย แล้วมันจะไม่ใช่ของเสี่ยได้ยังไง” 

หมวดหนุ่มถามเสยีงเข้ม 

เขาแกล้งถอนใจเฮอืกใหญ่แล้วเอ่ยอย่างเออืมระอา

“ทรพัย์สนิของผมมเียอะแยะ โกดงันั่นผมซื้อทิ้งไวน้านแลว้ ไม่คอ่ย

มีเวลาไปดูแล จะรู้ได้ยังไงว่ามีใครแอบเข้าไปใช้บ้าง พอจับคนร้ายตัวจริง 

ไม่ได้กม็าเหมาว่าผมเป็นคนท�า มนัไม่ง่ายไปหน่อยเหรอ”

“ไอ้โกหก!” หมวดสารนิลุกพรวดขึ้น 

เสี่ยใหญ่เอนหลังพิงพนักเก้าอี้ จ้องมองอีกฝ่ายด้วยแววตาต�าหน ิ

แล้วเอ่ยเหมอืนผู้ใหญ่ดุเดก็

“พูดจาให้เกียรติกันหน่อยหมวด ผมเป็นแค่ผู้ต้องสงสัย ไม่ใช่ 

ผู้ต้องหาของหมวด ระวงัจะถูกฟ้องหมดตวั”

“ไม่สารภาพกไ็ม่เป็นไร ยงัไงเสี่ยกไ็ม่รอดคุกแน่”

“ไปหาหลกัฐานให้ได้ก่อนดกีว่าไหม” เสี่ยอ�านาจยิ้มหยนั “พดูแบบนี้

เขาเรยีกว่าหมาเห่าใบตองแห้ง เดก็อนุบาลมนัยงัไม่กลวัเลย”

“แล้วเราจะได้เหน็กนั” หมวดหนุม่กดัฟันกรอดแล้วเดนิออกจากห้อง 

เสี่ยใหญ่มองตามแล้วหวัเราะเสยีงดงั

“อย่านานนะหมวด ผมขี้เกยีจรอ”

ชาญชัยนั่งอยู่ในห้องท�างานของเสี่ยอ�านาจ มองเครื่องดักฟังในมือ
อย่างครุ่นคดิ หลงักลบัจากสถานตี�ารวจ เขากร็บีท�าตามที่นายสั่งทนัท ีเริ่ม

จากเรยีกคนงานมาสอบถามเพื่อดวู่ามใีครหายตวัไปหรอืเปล่า ซึ่งคนงานใน
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บ้านอยู่กนัครบ และไม่มใีครมพีริุธเลยสกัคน

พอจดัการเรื่องคนงานเสรจ็ เขากข็ึ้นมาที่ห้องท�างานของเสี่ยใหญ่แล้ว

ค้นทกุซอกทกุมมุในห้อง จนเจอเครื่องดกัฟังซ่อนอยูใ่ต้โต๊ะท�างาน เขาพลกิ

อุปกรณ์เลก็จิ๋วในมอืไปมา ตอนนี้เขารู้ที่มาของข่าวหลุดแล้ว แต่ไม่รู้ว่ามนั

มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร

“ใครเป็นคนเอาเข้ามาตดิ” มอืขวาเสี่ยใหญ่ถามตวัเองเบาๆ นอกจาก

เขาซึ่งเสี่ยอ�านาจไว้ใจที่สุดแล้ว ไม่มใีครเหยยีบเข้ามาในห้องนี้ได้

“ถ้าหาไม่เจอ เราซวยแน่” ชาญชัยก�าเครื่องดักฟังแน่น หลายปีที่

ท�างานกบัเสี่ยอ�านาจ เขารู้ดวี่าผู้เป็นนายโหดเหี้ยมแค่ไหน ถ้าเขาหาตวัคน

ท�าไม่ได้ เขาจะกลายเป็นผู้ต้องสงสยัเอง ซึ่งเสี่ยใหญ่ต้องไม่ปล่อยไว้แน่

“ถ้าคนในไม่ได้ท�า กต็้องเป็นคนนอก” 

ชายหนุ่มลุกพรวดขึ้น เมื่อวานมคีนนอกเข้ามาสองคน เช้าวนัรุ่งขึ้น

เสี่ยอ�านาจกถ็ูกจบั สองคนนั้นจงึน่าสงสยัที่สุด

“นงัมนีากบัไอ้กล้า” เขาพมึพ�าเสยีงเข้มแล้วเดนิออกไป

จิรายุเทพบุตรปรากฏกายหน้าโรงพยาบาลบูรณเวช ดวงตาคม 
สนี�้าตาลจ้องมองอาคารสงูเบื้องหน้า ทั้งที่รูว่้าไม่สามารถเข้าไปในโรงพยาบาล 

แต่เขากห้็ามตวัเองกลบัมาที่นี่อกีไม่ได้ เขาอยากพบหญงิมนุษย์คนนั้น อยาก

รู้ว่าหล่อนเป็นอย่างไรบ้าง ตอนนี้หล่อนยงัร้องไห้อกีหรอืเปล่า

เทพบตุรหนุม่มองไปที่หน้าต่างห้องพกับนชั้นแปด เขาเคยเหน็หล่อน

เดนิออกมามองทวิทศัน์ตอนเยน็ แต่วนันี้หล่อนไม่ออกมา ไม่รู้ว่าเป็นอะไร

หรอืเปล่า เขาถอนใจยาว แล้วหนัไปมองข้างหลงัเมื่อมรีถยนต์สญัชาตยิโุรป

คนัหนึ่งแล่นมาจอด ก่อนชายหญงิคู่หนึ่งจะเปิดประตูเดนิลงมา

จริายุจ้องมองอย่างประหลาดใจ ทั้งสองเป็นคนที่เขารู้จกั แต่ไม่รู้มา

ก่อนวา่พวกเขารูจ้กักนั ผูช้ายคอืลูกชายของหญงิมนษุย์คนนั้น สว่นผูห้ญงิ

คอืพี่สาวต่างมารดาของมนีา หล่อนชื่อว่าสโรชา เทพบตุรหนุม่ยิ้มด้วยความ
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ดใีจ แล้วเดนิตามทั้งสองเข้าไปในโรงพยาบาล ก�าแพงล่องหนที่เคยขวางเขา

ไว้หายไปแล้ว เพราะหญงิสาวเกี่ยวข้องกบัมนีา หล่อนอยูท่ี่ไหนเขากไ็ปที่นั่น

ได้

“คุณหญิงป้าเป็นยงัไงบ้างคะรุต” สโรชาถาม ท�าให้เขารู้ว่าชายหนุ่ม

ชื่อรุต ดูจากความสนทิสนม พวกเขาน่าจะเป็นคู่รกักนั

“ไม่ค่อยดเีท่าไร นายสองอาการทรุดลง คุณแม่กท็รุดตาม”

จิรายุขมวดคิ้ว ลูกชายที่ป่วยหนักของหญิงมนุษย์คนนั้นชื่อ ‘สอง’ 

ฟังคุ้นหู แต่ไม่รู้ว่าท�าไมเหมอืนกนั

“ไม่มทีางช่วยเลยเหรอคะ” หล่อนถามอกี

“เราลองมาทุกวธิแีล้ว” ชายหนุ่มตอบเสยีงเศร้าแล้วไม่พูดอะไรอกี

เทพบตุรหนุม่เดนิตามไปเรื่อยๆ อยากรูว่้าหญงิมนษุย์คนนั้นชื่ออะไร 

แต่พวกเขาก็ไม่ยอมพูดออกมา ทั้งสองเดินเข้าไปในลิฟต์ เขาก�าลังจะเดิน

ตามเข้าไป แต่มเีสยีงหนึ่งร้องทกัเสยีก่อน

“จริายุ”

“ยศธร” เทพบุตรหนุ่มพมึพ�า เมื่อหนัไปมองแล้วพบว่าเจ้าของเสยีง

คอืเพื่อนร่วมชั้นเรยีนของตน

“ท่านมาท�าอะไรที่นี่” ผู้เป็นเพื่อนเดนิมาหาด้วยสหีน้าสงสยั “มนุษย์

ที่ท่านดูแลป่วยเหรอ”

จิรายุหันไปมองลิฟต์ด้วยความเสียดาย อีกนิดเดียวเขาจะได้พบ 

หญงิมนุษย์คนนั้นแล้ว ไม่น่าโชคร้ายมาพบเพื่อนร่วมชั้นก่อนเลย

“เปล่า นางสบายดี” เขาหันไปตอบ “เราแค่ผ่านมาแถวนี้ ก�าลังจะ

กลบัแล้ว”

“แค่ผ่านมาเหรอ” ผูเ้ป็นเพื่อนเลกิคิ้ว สหีน้าไม่ค่อยเชื่อ “โรงพยาบาล

เป็นทางผ่านของท่านตั้งแต่เมื่อไรกนั”

จิรายุมองหน้าเพื่อนร่วมชั้น ยศธรไม่ได้มาแค่ทักทาย แต่ตั้งใจมา 

หาเรื่องเขา ถ้าอกีฝ่ายรู้ว่าเขามาท�าอะไรที่นี่ เขาได้เดอืดร้อนแน่นอน



186  l  รั ก ก า ย สิ ท ธิ์

“ท�าไมเราจะมาไม่ได้ ในเมื่อท่านยงัมาเลย”

“มนษุย์ที่เราดแูลล้มป่วย เราจงึมาท�าหน้าที่กามเทพฝึกหดั ไม่ได้ผ่าน

มาเฉยๆ เหมอืนท่าน”

“ถ้างั้นกข็อให้นางหายป่วยเรว็ๆ เรามเีรื่องด่วนต้องท�า ขอตวัก่อนนะ” 

เทพบุตรหนุ่มบอกลาแล้วหายตัวจากไป โดยไม่สนใจสายตาจับผิดของ 

อกีฝ่าย



๑๗

รถเอนดโูรสแีดงสลบัขาวเลี้ยวเข้าไปจอดหน้าอูม่นสัยานยนต์ มนีา
ก้าวลงจากรถ เดนิไปเปิดประตรูั้ว แล้วหนัไปมองข้างหลงัเมื่อรู้สกึว่าถูกจ้อง

มอง แต่ไม่พบอะไร หล่อนเปิดประตูรั้วจนสุด แล้วเดินกลับไปขึ้นรถ

มอเตอร์ไซค์ แต่ยงัไม่ทนัได้ขี่เข้าไปในอู่ ต้นหอมกว็ิ่งมาหาเสยีก่อน

“วนันี้มาท�างานแต่เช้าเลยนะพี่มนีา” เดก็สาวร้องทกัเสยีงใส 

หล่อนเปิดหน้ากากหมวกกนันอ็กแล้วตอบค�าถามอกีฝ่าย

“พี่มงีานค้างเลยต้องรบีมาท�า เรากต็ื่นเช้าเหมอืนกนันะ”

“ไม่ได้อยากตื่นหรอกค่ะ” เด็กสาวท�าหน้าบูดแล้วเอ่ยอย่างกระฟัด-

กระเฟียด “แม่เรยีกมาช่วยงาน เรยีกได้เรยีกด ีเรยีกตั้งแต่เช้าจดเยน็”

“แม่เขาหวงัด ีอย่าว่าแม่เขาเลย แล้วมาหาพี่มอีะไรหรอืเปล่า”

“ไม่มอีะไรหรอกค่ะ แค่แวะมาคุยเฉยๆ” เดก็สาวส่ายหน้าแล้วท�าท่า

นกึได้ “อ๋อ ก่อนที่พี่จะมาถงึ ต้นหอมเหน็รถเก๋งคนัหนึ่งขบัวนไปวนมาแถว

อู่หลายรอบ ไม่รู้ว่าเป็นลูกค้าของพี่หรอืเปล่า”

“ไม่รู้ส ิอาจใช่หรอืไม่ใช่กไ็ด้ ซอยเรามรีถผ่านเข้าออกทั้งวนั” หล่อน
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ตอบอย่างไม่คดิอะไร แล้วมองไปที่ร้านของเดก็สาว “แม่ขายข้าวหรอืยงั พี่

ขอข้าวผดัสามกล่อง เอามาส่งที่อู่ด้วยนะ”

“ขายแล้วค่ะ พี่รอแป๊บนงึนะ” เดก็สาวยิ้มให้หล่อนแล้ววิ่งกลบัไปที่

ร้าน

มีนาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปจอดข้างออฟฟิศ ถอดหมวกกันน็อกครอบ

ไว้กบักระจกข้างแล้วก้าวลงมายนื ดวงตาคมหวานมองไปรอบๆ หล่อนเหน็

กล้าเดนิออกมาจากห้องน�้า แต่ไม่เหน็สมหมายจงึร้องถาม

“ลุงหมายยงัไม่ตื่นเหรอ”

“ตื่นมาพ่นสแีต่เช้าแล้ว เรื่องขยนัต้องยกให้แก” กล้าชี้ไปที่ห้องอบส ี

หญิงสาวหันไปมอง แล้วร้องอย่างตกใจเมื่อเห็นสมหมายเดินโซเซ

ออกมา ท�าท่าจะล้ม

“กล้า ลุงหมายแย่แล้ว”

มนีากบักล้ารบีวิ่งเข้าไปหา ช่วยกนัประคองสมหมายไปนั่ง ชายสงูวยั

แทบไม่มแีรงเดนิ ดวงหน้าซดีเผอืดไร้สเีลอืด

“ไปเอารถออก กล้า ฉนัจะพาลุงหมายไปโรงพยาบาล”

“ไม่ต้องหรอก” สมหมายโบกมอืห้าม “ลงุแค่หน้ามดื นั่งพกัดมยาดม

สกัหน่อยกห็าย ไม่ต้องไปให้สิ้นเปลอืงหรอก”

“สหีน้าลงุไม่ค่อยดเีลย ไปโรงพยาบาลเถอะนะ ให้หมอตรวจดหูน่อย 

จะได้รู้ว่าเป็นอะไร” หล่อนพยายามเกลี้ยกล่อม แต่ชายสูงวัยส่ายหน้าลูก

เดยีว แล้วหนัไปพูดกบัผู้เป็นหลาน

“ไปชงยาลมมาให้ข้าแก้วหนึ่ง แล้วเอายาดมบนหวัเตยีงมาด้วย”

“ไปโรงพยาบาลไม่ดีกว่าเหรอ กินยาลมมันจะหายได้ยังไง” กล้า

ทกัท้วงเสยีงอ่อย แล้วสะดุ้งโหยงเมื่อผู้เป็นลุงตวาดเสยีงดงั

“ข้าบอกให้ไปเอากไ็ปเอาส ิเอง็จะรู้ดกีว่าตวัข้าได้ยงัไง”

“ยาลมกย็าลม ดื้อแบบนี้เจ้จดัการเองละกนั” กล้าหนัมาบอกหล่อน

แล้ววิ่งไปที่ห้องพกั
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มีนามองหัวหน้าช่างแล้วถอนใจเฮือกใหญ่ สมหมายกลัวหล่อน 

สิ้นเปลอืงจงึไม่ยอมไปโรงพยาบาล ทั้งที่มโีรคประจ�าตวั แต่ยงัท�างานหนกั

ทุกวนั หล่อนคงต้องท�าอะไรสกัอย่างแล้ว

“พอส่งรถคนันี้ให้ลูกค้าแล้ว หนูจะเลกิรบังานส ีลุงจะได้มเีวลาพกั-

ผ่อน”

“ไม่ได้นะ” ชายสงูวยัคดัค้านเสยีงแขง็ “รายได้ของอูไ่ม่ค่อยดอียูแ่ล้ว 

ถ้าเลิกรับงานท�าสี รายได้จะน้อยลงไปอีก หนูจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายดอก

เสี่ยอ�านาจ”

“เรารบัสมคัรช่างสเีพิ่มไหมเจ้” กล้าร้องถามพลางเดนิมาหา แล้วส่ง

แก้วยาหอมให้หล่อน “ถ้ามช่ีางสมีาเพิ่ม เรากร็บังานเพิ่ม เงนิกจ็ะเพิ่มขึ้นด้วย”

“เอ็งนี่มีหัวไว้คั่นหูจริงๆ” สมหมายมองหลานชายอย่างต�าหนิ “พูด

อย่างกบัว่าลูกค้าเราเยอะ มงีานเข้ามาเดอืนละคนัสองคนักเ็ก่งแล้ว เอง็จะ

จ้างช่างมานั่งเล่นเหรอ”

“นั่นก็ไม่ได้ นี่ก็ไม่ได้ แล้วลุงจะให้ผมท�ายังไง” กล้าถามอย่าง

หงุดหงดิ

“ไปท�างานของเอง็ส ิไม่ต้องมายุ่งเรื่องของข้า”

“ไปกไ็ด้ เจ้จดัการเองละกนั ผมขี้เกยีจพดูแล้ว” เขาหนัมาบอกหล่อน

แล้วเดนิงอนออกไป

มนีามองสองลุงหลานอย่างอ่อนใจ กล้าเป็นห่วงลงุมาก ส่วนสมหมาย

กร็ูว้า่หลานเป็นห่วง แต่แทนที่จะพดูกนัดีๆ  พวกเขากลบัชอบทะเลาะกนัให้

หล่อนต้องคอยห้ามอยู่ตลอดเวลา

“วนันี้ลุงไม่ต้องท�างานนะ กนิยาหอมแล้วนอนพกั ถ้าอาการไม่ดขีึ้น 

หนูจะพาไปโรงพยาบาล” 

หล่อนส่งแก้วยาหอมให้สมหมาย เขารบัไปดื่มจนหมด แล้วเอนหลงั

นอนบนเก้าอี้ยาว แต่ไม่วายเป็นห่วงงานที่ค้างอยู่

“หลบัตาสกัพกักห็ายแล้ว ลุงต้องไปพ่นสตี่อให้เสรจ็ เดี๋ยวไม่ทนัส่ง
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รถให้ลูกค้า”

“เดี๋ยวหนกูบักล้าท�าต่อเอง ลงุไม่ต้องเป็นห่วงหรอก” หญงิสาวลกุขึ้น

ยนื ก�าลงัจะเดนิไปที่ออฟฟิศ แต่สมหมายจบัมอืหล่อนไว้

“หนูมนีาอย่าเลกิรบังานสเีลยนะ ลุงยงัท�าไหว ลุงอยากช่วยแบ่งเบา

ภาระของหนู”

“หนูตัดสินใจแล้วค่ะ” หล่อนทรุดตัวลงนั่ง จับมือเขามากุมไว้ “ลุง

ช่วยหนูมาเยอะแล้ว หนูอยากให้ลุงพกับ้าง ลุงจะได้อยู่กบัหนูไปนานๆ ลุง

อย่าห้ามหนูเลยนะ”

“หนูยงัมพี่อนะ ถ้าลุงไม่อยู่แล้ว หนูควรไปอยู่กบัพ่อ ส่วนไอ้กล้าก็

ปล่อยมนัไป มนัเป็นผู้ชาย มนัเอาตวัรอดได้”

“พ่อไม่ได้เป็นครอบครัวของหนู” หล่อนเอ่ยเสียงเครือ “เขามี

ครอบครวัเป็นของตวัเอง หนูกเ็ป็นแค่ส่วนเกนิเท่านั้น ลุงกบักล้าต่างหากที่

เป็นครอบครวัของหนู”

“ไม่รบักไ็ม่รบั” เขาถอนใจเฮอืกแล้วยิ้มให้หล่อน “หนูอยากให้ลุงท�า

อะไร ลุงกจ็ะท�าตามนั้น ขอแค่หนูสบายใจกพ็อ”

“งั้นลงุพกัผ่อนนะ หนจูะไปท�างาน หนสูั่งข้าวผดัไว้แล้ว เดี๋ยวต้นหอม

คงเอามาส่ง”

มนีาลกุไปที่ออฟฟิศ พอเดนิไปถงึโต๊ะท�างาน โทรศพัท์มอืถอืกด็งัขึ้น 

หญงิสาวกดรบัสายโดยไม่ดูเบอร์โทร. เพราะคดิว่าเป็นลูกค้า

“สวสัดคี่ะ อู่มนสัยานยนต์ยนิดรีบัใช้ค่ะ”

“ผมเองครบั” เสยีงทุ้มลกึตอบกลบัมา

“หมวดสารนิ” หญงิสาวพมึพ�า ค่อนข้างแปลกใจที่เขาโทร. มา เพราะ

คดิว่าเขาน่าจะยุ่งเรื่องคดจีนไม่มเีวลาโทร. หาใครตอนนี้

“ครบั ผมเอง”

“ผู้หมวดโทร. มาหาฉนั มอีะไรหรอืเปล่าคะ” หล่อนถามเข้าเรื่อง

“ผมอยากเลี้ยงข้าวคุณกบักล้าสกัมื้อ เพื่อขอบคุณที่คุณสองคนช่วย
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งานผม เยน็นี้คุณออกมาพบผมได้ไหมครบั”

“ไม่ต้องเลี้ยงหรอกค่ะ ฉันยินดีช่วยเหลือราชการ ขอแค่คุณไม่ลืม

สญัญากพ็อ”

“ผมไม่เคยลมืเรื่องของคุณหรอกครบั” หมวดหนุ่มเอ่ยเสยีงนุ่มแล้ว

อ้อนวอนหล่อน “ออกมาพบผมหน่อยนะครบั ผมมเีรื่องส�าคญัจะบอกคณุ”

มนีาขยบัตวัอย่างอดึอดั ใจหนึ่งอยากปฏเิสธ แต่อกีใจกน็กึถงึจริายุ 

หล่อนเคยพูดว่าจะให้โอกาสหมวดสาริน ถ้าตอบปฏิเสธเขาตอนนี้ เท่ากับ

หล่อนไม่รกัษาค�าพูด เดี๋ยวเทวดาหนุ่มจะว่าหล่อนอกี

“กไ็ด้ค่ะ คุณจะให้ฉนัไปพบที่ไหนคะ”

“ร้านอาหารชื่อ...” 

หมวดหนุม่บอกสถานที่และเวลา หล่อนรบัปากแล้ววางสาย ก่อนหนั

ไปมองหน้าออฟฟิศเมื่อได้ยนิเสยีงกล้าถาม

“ลูกค้าเหรอเจ้”

“เปล่า” หล่อนส่ายหน้า “หมวดสารนิ เขาโทร. มาชวนฉนักบันายไป

กนิข้าวเพื่อขอบคุณที่ช่วยงาน”

“ผมไม่ไปนะ” กล้ารบีปฏเิสธ “ผมไม่อยากข้องแวะกบัต�ารวจ เจ้ไป

กนิกบัเขาสองคนเถอะ”

“ทิ้งกนัง่ายๆ แบบนี้เลยเหรอ”

“ง่ายๆ แบบนี้แหละ ผมไปท�างานก่อนนะ เดี๋ยวลุงหมายด่า” เขายก

ผู้เป็นลุงขึ้นมาอ้าง แล้วรบีเดนิหนไีปทนัที

“พึ่งพาไม่ได้เลย” หญงิสาวส่ายหน้าอย่างอ่อนใจ แล้วหยบิบญัชขีอง

อู่ขึ้นมาท�า ใบหน้าหวานเคร่งขรมึขึ้นมาทนัทเีมื่อพบว่าบญัชขีองอูต่ดิตวัแดง

หมวดสารนิหยดุยนืหน้าห้องท�างานของผูบ้งัคบับญัชา พอวางสายจาก
มนีา จ่าประสงค์กม็าบอกว่าสารวตัรต้องการพบเขา ดูเหมอืนมเีรื่องส�าคญั

จะบอก นายต�ารวจหนุ่มยกมือเคาะประตู แล้วเปิดเข้าไปเมื่อได้ยินเสียง
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เจ้าของห้องอนุญาต

“เชญิ”

“จ่าประสงค์บอกว่าท่านต้องการพบผม” เขาเกริ่นอย่างสุภาพ 

พันต�ารวจเอกโกมลเงยหน้าจากแฟ้มเอกสาร แล้วผายมือไปที่เก้าอี้

หน้าโต๊ะท�างานของตน

“นั่งก่อนส”ิ

“ท่านมเีรื่องอะไรเหรอครบั” เขาถามอกีครั้งหลงัจากนั่งลงแล้ว 

ผู้เป็นหวัหน้าปิดแฟ้มแล้วถอนใจยาว

“ศาลอนุญาตให้เสี่ยอ�านาจประกนัตวัออกไปสู้คด”ี

หมวดสารินนั่งนิ่งอย่างตกตะลึง การปล่อยเสี่ยอ�านาจออกไปสู้คดี 

ไม่ต่างจากการปล่อยจระเข้ลงน�้า เสี่ยใหญ่ต้องท�าทุกอย่างเพื่อให้ตัวเอง 

พ้นผดิ การจบัเขากลบัมารบัโทษอกีครั้งคงยากยิ่งกว่าเขน็ครกขึ้นภูเขา

“ท�าไมล่ะครับ” เขาถามเสียงดัง “เสี่ยอ�านาจเป็นคนมีอิทธิพล ถ้า

ปล่อยตวัเขาออกมา เขาจะไปยุง่กบัพยานหลกัฐาน การท�างานของเราจะยาก

ยิ่งขึ้น”

“ผมรู้ว่าเขาเป็นคนยังไง แต่เราก็ต้องเข้าใจศาลด้วย เสี่ยอ�านาจ

ยอมรบัว่าเป็นเจ้าของโกดงัจรงิ แต่เขาแก้ต่างว่าทิ้งร้างไว้นานแล้ว จงึไม่รู้ว่า

มคีนแอบเข้าไปใช้ และที่ส�าคญั คนร้ายที่เราจบัได้ไม่มใีครยอมชี้ตวัเขาเลย 

ทุกคนให้การตรงกันว่าไม่รู้จัก เมื่อพยานหลักฐานไม่แน่นหนาพอ ศาลจึง

อนุญาตให้เขาประกนัตวั ซึ่งเราต้องยอมรบัค�าวนิจิฉยัของศาล”

“ในคลปิเสยีงเสี่ยอ�านาจพูดถงึสนิค้า แล้วกพ็ูดถงึโกดงัหลงันั้น เขา

จะอ้างว่าไม่รู้เรื่องได้ยงัไงครบั” เขาทกัท้วงอย่างไม่เหน็ด้วย 

หวัหน้ามองหน้าเขานิ่งแล้วเอ่ยอย่างเคร่งขรมึ

“หมวดก็รู้ว่าคลิปนั่นใช้ให้การในศาลไม่ได้ เพราะหมวดได้มันมา

อย่างไม่ถูกต้อง ขืนเอาไปใช้ได้ถูกฟ้องยกหน่วย แล้วสายของหมวดก็จะ

เดอืดร้อนไปด้วย”
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หมวดสารนิขบกรามแน่น ผูบ้งัคบับญัชาของเขาพดูถกู หลกัฐานของ

เขาไม่แน่นหนาพอ ครั้งนี้คงต้องปล่อยเสี่ยใหญ่ไปก่อน แล้วค่อยหาทางจบั

ให้ได้คาหนงัคาเขา

“ผมเข้าใจแล้วครบั แต่ผมไม่มวีนัวางมอืจากเรื่องนี้ ผมจะหาหลกั-

ฐานมาจบัเสี่ยอ�านาจเข้าคกุให้ได้” เขาลกุขึ้นท�าความเคารพแล้วเดนิออกจาก

ห้อง

รถมอเตอร์ไซค์แบบเอนดูโรสีแดงสลับขาวแล่นมาด้วยความเร็วสูง 
ก่อนเลี้ยวไปจอดหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง มีนาถอดหมวกกันน็อกออก 

ดวงตาคมหวานมองป้ายชื่อร้าน แล้วมองผ่านผนงักระจกเข้าไปข้างใน ร้าน

อาหารที่หมวดสารนินดัหล่อนมาพบเป็นร้านอาหารกึ่งร้านกาแฟ ตวัร้านเป็น

ตกึแถวขนาดสองคหูา ผนงัด้านหน้ากรกุระจกใสมองเหน็ดา้นในซึ่งตกแต่ง

แบบเรยีบง่ายสบายตา

มีนาแขวนหมวกกันน็อกกับกระจกข้าง ลงจากรถไปที่ร้านอาหาร 

หมวดสารินนั่งรออยู่แล้วที่โต๊ะตัวในสุด พอเห็นหล่อนเดินเข้ามา เขาก็ลุก

ขึ้นยนืต้อนรบั

“เชญิครบัคุณมนีา” เขาเลื่อนเก้าอี้ให้หล่อน 

หญงิสาวนั่งลงแล้วเงยหน้ายิ้มให้เขา “ขอบคณุค่ะ หมวดมานานหรอื

ยงัคะ”

“เพิ่งมาถึงครับ” เขาเดินกลับไปนั่งที่ของตนแล้วส่งเมนูให้หล่อน 

“ร้านนี้สเต๊กอร่อยมาก คุณมนีากนิเนื้อววัไหมครบั”

“กนิค่ะ” หล่อนตอบพลางมองไปรอบๆ นอกจากโต๊ะของหล่อนแล้ว 

ยังมีลูกค้านั่งอยู่อีกสองโต๊ะ โต๊ะแรกน่าจะเป็นคู่รัก ส่วนโต๊ะที่สองมาเป็น

ครอบครวั

“งั้นเอาสเต๊กเนื้อสนันะครบั ส่วนเครื่องดื่มรบัอะไรดคีรบั”

“น�้าเปล่ากไ็ด้ค่ะ”
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หมวดสารนิยกมอืเรยีกบรกิร เดก็สาวหน้าตาจิ้มลิ้มเดนิมาหา เขาสั่ง

สเต๊กให้หล่อนและตัวเอง น�้าเปล่ากับกาแฟร้อน และของกินเล่นอีกสอง

อย่าง หลงัจากรอประมาณสบินาท ีอาหารทั้งหมดกม็าเสริ์ฟ เขาเชญิหล่อน

กนิพร้อมชวนคุย แม้สหีน้าของเขาจะยิ้มแย้ม แต่ดวงตาของเขาไม่ยิ้มด้วย

“หมวดบอกว่ามเีรื่องส�าคญัจะบอกฉนั เรื่องอะไรเหรอคะ”

“ตอนนี้ไม่เหมาะจะพูดเรื่องนั้นแล้ว” เขาวางแก้วกาแฟลง สีหน้า

เคร่งเครยีด “ผมขอตดิไว้ก่อนนะครบั”

“มีอะไรหรือเปล่าคะ สีหน้าหมวดไม่ดีเลย” หล่อนรวบช้อน ถ้าไม่

เกี่ยวกบัเรื่องส�าคญั แล้วเกี่ยวกบัเรื่องอะไรกนัแน่

“เสี่ยอ�านาจได้ประกนัตวัออกมาสู้คด ีเพราะหลกัฐานไม่พอมดัตวัเขา”

มนีาหยบิแก้วน�้าขึ้นมาดื่ม แต่ต้องรบีวางลงบนโต๊ะเมื่อรูส้กึวา่มอืสั่น

จนคุมไม่ได้ เสี่ยใหญ่เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้น ถ้าเขารู้ว่าหล่อนเป็นคนเอา

เครื่องดกัฟังไปตดิจนเป็นเหตใุห้เขาถกูต�ารวจจบั เขาต้องไม่ปล่อยหล่อนไว้

แน่

“เสี่ยอ�านาจจะมาแก้แค้นฉนัไหมคะ” หล่อนถามเสยีงสั่น

“ไม่หรอกครบั” เขาส่ายหน้าพลางยิ้มปลอบใจ “เขาไมรู่ว้า่คณุท�างาน

ให้ผม เขาคงไม่ไปยุง่กบัคณุหรอก แต่ผมคงต้องระวงัตวัมากขึ้น เพราะเปิด

ตวัเป็นศตัรูกบัเขาแล้ว”

“แล้วหมวดจะท�ายงัไงต่อไปคะ”

“ผมจะหาหลักฐานเพิ่ม ผมจะต้องจับเขาให้ได้” เขาตอบเสียงเข้ม 

“ช่วงนี้ผมอยากให้คุณอยู่ห่างเขาไว้ เพราะผมคงไม่มเีวลาดูแลคุณเท่าไร”

“ฉันคงเลี่ยงเขายากค่ะ” หล่อนเอ่ยอย่างหนักใจ “ฉันเป็นคนไปขอ

งานเขาท�า ถ้าเขาเรยีกมาแล้วฉนัไม่ยอมไป เขาต้องระแวงฉนัแน่”

“พยายามบ่ายเบี่ยงไปก่อน ผมคงไม่มีแก่ใจท�างานถ้ารู้ว่าคุณไม่

ปลอดภยั เพราะผมเป็นห่วงคุณยิ่งกว่าตวัเอง”

หมวดสารินวางมือบนหลังมือหล่อน ดวงตาคมกล้าสบตาหล่อนนิ่ง 
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มีนาสั่งตัวเองไม่ให้ชักมือหนี เพราะบอกจิรายุว่าจะให้โอกาสหมวดหนุ่ม 

หล่อนต้องเปิดใจรบัเขาเข้ามา คลายความหวาดระแวงลง เพื่อให้เทพบุตร

หนุ่มเรยีนจบทนัเพื่อน

“ขอบคณุค่ะ” หญงิสาวค่อยๆ ดงึมอืกลบัมา “ฉนัจะท�าตามที่คณุบอก 

แต่วนันี้ขอตวักลบัก่อน พอดมีธีุระต้องรบีไปท�า”

“รอผมก่อนนะครับ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ผมจะบอกเรื่อง

ส�าคญักบัคุณ”

มนีายิ้มรบัแล้วเดนิออกมา หมวดสารนิไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่ หน้าที่การงาน

ด ีสุภาพเอาใจเก่ง คุ้มครองดูแลหล่อนได้ มผีู้ชายเพยีบพร้อมอย่างเขามา

ชอบ หล่อนควรจะดใีจ แต่ท�าไมรู้สกึอดึอดักไ็ม่รู้ 

หญงิสาวหยบิหมวกกนันอ็กมาสวม แล้วก้าวขึ้นนั่งบนรถมอเตอร์ไซค์ 

ขณะก�าลังจะออกรถก็เห็นสโรชานั่งรถผ่านไป หล่อนไม่เห็นหน้าคนขับรถ 

แต่คุ้นตาคนที่นั่งอยู่บนเบาะหลงั

“จิรายุ!” หญิงสาวมองตามด้วยความสงสัย มั่นใจว่าตัวเองไม่ได้

ตาฝาด เทวดาหนุ่มนั่งอยู่ในรถของสโรชาจรงิๆ แต่เขาเข้าไปท�าอะไรในนั้น 

เขารู้จกัพี่สาวของหล่อนด้วยหรอื

มีนารีบขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามไป การจราจรหนาแน่นของกรุงเทพฯ 

ท�าให้หล่อนตามทนัได้ไม่ยาก หญงิสาวขี่รถตามไปเรื่อยๆ ยิ่งตามยิ่งรู้สกึคุ้น

ตา จนกระทั่งรถยุโรปคันงามแล่นมาจอดหน้าประตูรั้วอัลลอยบานใหญ่ 

สลกัเสลาลวดลายเถาวลัย์อ่อนช้อยงดงาม

“คฤหาสน์ศุภการ” หญิงสาวจอดรถแอบริมก�าแพง เปิดหน้ากาก

หมวกกันน็อกขึ้น แล้วมองผ่านซี่รั้วเข้าไปข้างใน คฤหาสน์สีขาวสไตล ์

โคโลเนยีลตั้งอยู่บนเนื้อที่เกอืบสามไร่ หล่อนเคยอาศยัอยู่ที่นี่เกอืบปี ก่อน

พ่อจะส่งหล่อนไปอยู่กบัตา

ประตูรั้วอัลลอยเลื่อนเปิดออก รถยุโรปคันงามแล่นเข้าไปจอดหน้า

คฤหาสน์ คนขับเปิดประตูลงมาก่อน แล้วเดินอ้อมไปเปิดประตูรถให ้
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สโรชา

“ผู้ชายคนนั้นนี่นา” หญิงสาวเอ่ยอย่างประหลาดใจ เมื่อจ�าได้ว่าเขา

คอืลกูชายของผู้หญงิที่จริายบุอกว่ารูส้กึคุน้เคยด้วย ถ้าอย่างนั้นคนที่เขาตาม

มาอาจไม่ใช่พี่สาวหล่อน แต่เป็นผู้ชายคนนี้กไ็ด้

มนีามองหาเทวดาหนุม่ อยากรูว่้าหล่อนคดิถกูหรอืไม่ แต่ไม่เหน็เขา

อยูแ่ถวนั้นเลย หล่อนแนบหน้าผากกบัประตรูั้วแล้วจ้องมองเข้าไปในรถ แต่

ต้องรบีหดศรีษะกลบัมาเมื่อเหน็พ่อเดนิออกจากบ้าน ท่านรบัไหว้ผู้ชายคน

นั้น แล้วหนัไปสวมกอดพี่สาวของหล่อน

หญิงสาวกัดปากแน่น ล�าคอตีบตัน นานแค่ไหนแล้วที่หล่อนไม่ได้

กอดพ่อ สิบปีหรือมากกว่านั้น จ�าไม่ได้เหมือนกัน รู้แต่ว่านานเหลือเกิน 

หล่อนสูดหายใจลกึ ขอบตาร้อนผ่าว แล้วรบีปัดหน้ากากหมวกกนันอ็กลง

ปิดใบหน้า เมื่อจู่ๆ พ่อมองตรงมาทางหล่อน ก่อนหันไปยิ้มให้สโรชาแล้ว

จูงมอืกนัเดนิเข้าบ้าน

มนีามองตามด้วยแววตาเจบ็ปวด แล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไป โดย

ไม่รู้ว่ามีสายตาคู่หนึ่งจ้องมอง ก่อนเจ้าของสายตาจะขับรถตามหล่อนไป

ห่างๆ พร้อมโทรศพัท์รายงานลูกพี่ของตน

“มนัขี่รถออกไปแล้วครบั จะให้ตามต่อไหมครบั”

รถตู้สีขาวแล่นมาจอดหน้าคฤหาสน์ ชาญชัยรีบเดินไปเปิดประตูรถ 
แล้วก้าวหลบมาด้านข้างเพื่อหลีกทางให้ผู้เป็นนาย เสี่ยอ�านาจมองหน้า

มือขวาคนสนิทแล้วเดินเข้าไปในคฤหาสน์ ใบหน้าอิดโรยเคร่งเครียด เสี่ย

ใหญ่เดนิตรงไปที่ห้องรบัแขกแล้วทิ้งตวันั่งอย่างอ่อนแรง ชวีติในห้องขงัยาก

ล�าบาก จะนั่งจะยนืจะนอนหาความสบายไม่ได้เลย

“เสี่ยครบั” ชาญชยัเดนิตามเข้ามา

เสี่ยใหญ่เงยหน้าขึ้นมองแล้วถามเสยีงขุน่ “เรื่องที่ฉนัสั่งให้ท�า ได้เรื่อง

ยงัไงบ้าง”
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“ผมเจอไอ้นี่ครับ” เขาวางอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งลงบนโต๊ะ “มันติดอยู่ใต้

โต๊ะท�างานของเสี่ยครบั”

เสี่ยอ�านาจหยบิขึ้นมาด ูดวงตาด�าใหญ่ลกุโชนราวเปลวไฟ เมื่อพบว่า

อุปกรณ์ชิ้นนั้นคอืเครื่องดกัฟังขนาดจิ๋ว เขาบบีมนัจนแหลกคามอืแลว้ขว้าง

ลงบนพื้นอย่างแรง

“ใครเป็นคนเอาเข้าไปตดิ มงึเปิดกล้องดูหรอืยงั”

“เปิดแล้วครบั แต่ไม่เหน็ใครเข้าไปในห้องท�างานของเสี่ยเลย”

“มึงจะบอกว่ามันมีตีนเดินเข้าไปเองเหรอ” เขาชี้หน้าลูกน้องอย่าง

เกรี้ยวกราด “มงึเรยีกคนงานมาถามหรอืยงั บ้านกูไม่เคยให้คนนอกเข้ามา 

มนัต้องเป็นคนในที่เอาเข้าไปตดิ”

“ผมถามทกุคนหมดแล้ว ไม่มใีครมพีริธุเลยครบั นอกจากนงัมนีากบั

ลูกน้องของมนั”

“นงันั่นเกี่ยวอะไรด้วย” เขาถามเสยีงเขยีว

“วนันั้นผมเรยีกมนัมาซ่อมรถให้เสี่ย พอตกดกึต�ารวจกบ็ุกค้นโกดงั

ของเรา ทั้งที่ที่ผ่านมาต�ารวจไม่เคยระแคะระคายเลย ผมคดิว่ามนัไม่น่าจะ

ใช่เรื่องบงัเอญิ จงึให้คนสะกดรอยตามนงัมนีากบัลูกน้อง เมื่อครู่ไอ้โก้เพิ่ง

ส่งรูปนี้มาให้ผม” เขาวางโทรศพัท์มอืถอืลงตรงหน้าผู้เป็นนาย “มนับอกว่า

นงัมนีาไปกนิข้าวกบัไอ้หมวดสารนิ ท่าทางสนทิสนมกนัมาก ผมจงึคดิว่าน่า

จะเป็นมนัที่แอบเข้ามาตดิเครื่องดกัฟัง แต่ผมไม่รูว้า่มนัหลบกลอ้งวงจรปิด

ของเราได้ยงัไง”

เสี่ยอ�านาจขมวดคิ้วครุ่นคดิ หญงิสาวเจ้าของอู่ซ่อมรถเคยมาที่บ้าน

เขาหลายครั้ง แต่เข้ามาไกลสดุแค่ห้องรบัแขก หล่อนไม่น่าจะรู้ว่าห้องท�างาน

ของเขาอยู่ตรงไหน แต่เรื่องที่ชาญชยัพดูกน่็าคดิ ดงันั้นเพื่อไขข้อสงสยั เขา

คงต้องออกโรงจดัการเอง

“พาตวันงันั่นไปที่โกดงันนทบุร ีกูจะรดีความจรงิจากมนัเอง”

“ครบัเสี่ย” ลูกน้องรบัค�าแล้วรบีเดนิออกไป
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เสี่ยอ�านาจเทเหล้าใส่แก้วแล้วยกขึ้นดื่มรวดเดียวหมด ไอ้หมวด 

สารนิท�าเขาแสบนกั มนัท�าให้เขาสูญเงนิเป็นร้อยล้าน ต้องตดิคุกตดิตะราง 

เสยีชื่อเสยีงที่สั่งสมมา ถ้าไม่เหน็มนัตายต่อหน้า เขาไม่มวีนันอนหลบัสนทิ

“ไอ้สารนิ ชาตนิี้มงึกบักอูย่าอยูร่่วมโลกกนัเลย” เขากดัฟันกรอดด้วย

ความแค้น แล้วเทเหล้าดื่มอกีแก้วใหญ่



๑๘

เสยีงกริ่งประตดูงักงัวานขึ้น มนีาวางแก้วกาแฟลงแล้วหนัไปมอง
หน้าบ้าน คิ้วเรยีวสวยขมวดมุน่เมื่อเหน็บดิายนืรออยูน่อกรั้ว หลอ่นเดนิไป

เปิดประตู ยกมอืไหว้พ่อแล้วหลบมาด้านข้าง ท่านเดนิเข้ามา มองไปรอบๆ 

แล้วเดนิไปที่ศาลานั่งเล่น ก้มลงเดด็ดอกมะลซิ้อนขึ้นมาดม แล้วหนัมายิ้ม

ให้หล่อน

“อยู่บ้านคนเดยีวเหงาไหม”

“ไม่ค่ะ หนชูนิแล้ว” หล่อนส่ายหน้า “พ่อมาแต่เช้ามอีะไรหรอืเปล่าคะ”

“เมื่อวานพ่อเหน็ลกูไปที่บ้านศภุการ ตั้งแต่ย้ายมาอยูก่บัตา ลกูไม่เคย

ไปที่บ้านนั้นอกีเลย ลูกมอีะไรกบัพ่อหรอืเปล่า”

“ไม่มอีะไรค่ะ หนแูค่ผ่านไปแถวนั้น” หล่อนจ�าเป็นต้องพดูปด เพราะ

ถงึบอกความจรงิ พ่อกค็งไม่เชื่ออยู่ดี

“กจิการอู่ซ่อมรถเป็นยงัไงบ้าง”

“เรื่อยๆ ค่ะ” หล่อนพดูปดอกีครั้ง แต่คราวนี้พ่อไม่เชื่อ ท่านมองหน้า

หล่อนแล้วถอนใจยาว
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“ถ้าการเงินของอู่ไม่แย่ ลูกคงไม่ถอนเงินในบัญชีไปใช้ ยกอู่ให้ 

สมหมายกบักล้าดูแลเถอะ แล้วไปฝึกงานที่โรงแรมกบัพ่อ ไม่ต้องเป็นห่วง

พวกเขาหรอก”

“หนูจะลองคิดดูค่ะ” หล่อนตอบแบ่งรับแบ่งสู้แล้วเปลี่ยนเรื่องพูด 

“พ่อจะเข้าไปดื่มกาแฟในบ้านก่อนไหมคะ”

“วนันี้พ่อมปีระชุมเช้า วนัหลงัพ่อค่อยมาใหม่”

มนีาเดนิออกไปส่งพ่อ ท่านก้าวขึ้นไปนั่งในรถแล้วหนัมายิ้มให้หล่อน 

หญงิสาวอยากโผเข้าไปกอดพ่อ แต่เหมอืนมกี�าแพงขวางกั้นไว้ ก�าแพงนั้น

ชื่อความน้อยใจ มนัสูงใหญ่จนหล่อนข้ามไปไม่ได้

“พ่อไปก่อนนะ” ท่านดงึประตูปิดแล้วสั่งให้คนขบัออกรถ

“ค่ะพ่อ” หญิงสาวพึมพ�าตอบไปกับสายลม พ่ออยู่ใกล้แค่มือเอื้อม 

แต่เหมอืนอยูไ่กลสุดขอบฟ้า หล่อนกล�้ากลนืหยาดน�้าตาไว้ แล้วเดนิกลบัเข้า

บ้านไปแต่งตวัเพื่อไปท�างาน

จิรายุปรากฏกายในโรงแรมอนันต์ธารา ดวงตาคมสีน�้าตาลมองไป
รอบๆ โรงแรมแห่งนี้กว้างขวางและหรหูรา ตกแต่งด้วยโทนสขีาว ครมี เทา 

ด�า และทอง พื้นปูด้วยหนิอ่อนสขีาว ผนงัด้านหน้ากรุกระจก ปิดทบัด้วย

ผ้าม่านไหมสคีรมี เฟอร์นเิจอร์ทุกชิ้นเป็นสเีทาซึ่งออกแบบเป็นพเิศษ

ประตูกระจกเลื่อนเปิดออก สโรชาในชุดกระโปรงสูทสีฟ้าเทา สวม

รองเท้าสน้สงูปลายแหลม เดนิเข้ามาด้วยท่าทางมั่นใจ ดวงตาคมเฉี่ยวมอง

ไปรอบๆ ก่อนหยดุที่พนกังานสาวคนหนึ่งซึ่งวิ่งเข้ามารบัหน้าพร้อมยิ้มกว้าง

“สวสัดคี่ะคุณสโรชา”

“คุณพ่อมาหรอืยงั” หล่อนถามด้วยท่าทางเย่อหยิ่ง

“ยงัไม่มาเลยค่ะ”

สีหน้าของสโรชาเปลี่ยนไปทันที หล่อนโบกมือไล่อีกฝ่ายอย่าง

หงุดหงิด แล้วเดินไปยืนหน้าผนังกระจก หยิบโทรศัพท์มือถือมากดโทร. 
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ออก รออยู่ไม่นานปลายสายกต็อบรบั

“คุณพ่อยังไม่ถึงโรงแรมเลยค่ะคุณแม่” หล่อนเอ่ยอย่างมีอารมณ์ 

“คุณพ่อต้องไปหานงัมนีาที่บ้านแน่ๆ เมื่อวานคนรบัใช้บอกว่าเหน็มอเตอร์-

ไซค์แปลกๆ มาวนเวียนแถวคฤหาสน์ของเรา เกรซว่าแล้วว่าต้องเป็นมัน 

ไม่รู้ว่าป่านนี้อ้อนขอเงนิคุณพ่อไปเท่าไรแล้ว”

จริายุขมวดคิ้ว ผูห้ญงิคนนี้สวยแต่รปูกาย ทว่าจติใจด�ามดืด้วยความ

รษิยา เขารู้ว่ามนีาเป็นลูกนอกสมรส แต่ไม่คดิว่าสองแม่ลูกจะชงิชงัหล่อน

ขนาดนี้ เทพบุตรหนุ่มถอนใจยาว นึกแล้วก็สงสารหญิงสาว มีนาเหมือน 

ตวัคนเดยีวในโลก การที่เขาหาคู่ที่ดใีห้หล่อน เท่ากบัเขาได้ช่วยหล่อนด้วย

“แค่นี้นะคะคณุแม่ เกรซไปเตรยีมตวัประชุมก่อน” หญงิสาววางสาย

แล้วเดนิไปขึ้นลฟิต์

เทพบุตรหนุ่มเดนิไปนั่งที่โซฟารมิผนงักระจก หลายวนัมานี้เขาคอย

ตามสโรชาแทนที่จะไปเฝ้าดูมนีา เพราะเขาหวงัว่าหล่อนจะไปที่โรงพยาบาล

บูรณเวชอกี แต่ผ่านมาสามสี่วนัแล้ว หล่อนยงัไม่มทีที่าว่าจะไปเลย

“คุณท่าน” เสยีงพนกังานสาวคนเดมิดงัขึ้น

จริายหุนัไปมอง อนนัต์เดนิเข้ามาในโรงแรม เขาเป็นชายวยักลางคน

ที่ดดู ีรปูร่างสงูโปร่ง สวมสูทตดัเยบ็ประณตี ใบหน้าที่ดคูลา้ยมนีายิ้มอย่าง

อบอุ่น พนักงานหลายคนยกมือไหว้เขา ชายสูงวัยรับไหว้อย่างเป็นกันเอง 

แล้วเดนิไปขึ้นลฟิต์ส�าหรบัผู้บรหิาร

เทพบุตรหนุ่มเอนหลังพิงพนัก เขาจะตามสโรชาอีกแค่วันเดียว ถ้า 

ไม่ได้เรื่องเขาจะกลบัสวรรค์

มีนาปิดสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายของอู่แล้วยกแขนบิดตัวไล่ความ
เมื่อยขบ หล่อนใช้เวลาตลอดบ่ายบวกลบตวัเลขแดงๆ ในบญัช ี รู้ตวัอกีท ี

กถ็งึเวลาเลกิงานแล้ว หญงิสาวมองไปรอบห้องแล้วป้องปากเรยีกเสยีงดงั

“จริายุ นายอยู่แถวนี้หรอืเปล่า ออกมาหาฉนัหน่อยส”ิ
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เสยีงของหล่อนดงัก้องไปมาแล้วจางหายไปกบัเสยีงเครื่องปรบัอากาศ 

เทพบุตรหนุ่มไม่ขานรับและไม่ปรากฏตัว เป็นไปได้ว่าเขาไม่ได้ยินเสียง

หล่อน

“ไม่ยอมมาหาฉนั แต่ไปตามสโรชา ถ้าเจอตวัเมื่อไรจะบ่นให้หชูาเลย” 

หล่อนเก็บของใส่กระเป๋าสะพาย แล้วเงยหน้ามองประตูออฟฟิศเมื่อได้ยิน

เสยีงเคาะกระจก

“ยุ่งหรอืเปล่าครบั” หมวดสารนิยิ้มกว้างแล้วเปิดประตูเข้ามา

“ไม่ยุ่งค่ะ” หล่อนยิ้มตอบ “ฉนัก�าลงัจะกลบับ้าน หมวดมอีะไรหรอื

เปล่าคะ”

“ผมมารบัคุณไปกนิข้าวเยน็ด้วยกนั”

“เนื่องในโอกาสอะไรคะ”

“ไม่มคีรบั” เขาส่ายหน้า “ผมแค่อยากใช้เวลากบัคุณ เราจะได้รู้จกั

กนัมากขึ้น”

หมวดสารินสบตาหล่อน หวานจนมีนาท�าหน้าไม่ถูก หล่อนเกือบ

ปฏิเสธไปแล้ว แต่นึกถึงจิรายุขึ้นมาได้ เขาอยากให้หล่อนเปิดใจให้นาย

ต�ารวจหนุ่ม ถ้าหล่อนไม่ยอมไปด้วย เขาคงหาว่าหล่อนไม่ให้ความร่วมมอื

อกี

“ตกลงค่ะ ขอฉนัหยบิของแป๊บนงึนะคะ” หลอ่นหยบิกระเป๋าสะพาย 

แล้วเดนิตามหมวดหนุ่มไป

พระอาทติย์ลบัขอบฟ้าไปแล้ว เมื่อมนีากบัหมวดสารนิมาถงึร้านอาหาร 

ทั้งสองเลอืกนั่งโต๊ะรมิแม่น�้าเพื่อชมทวิทศัน์ยามค�่าคนื หมวดหนุม่สั่งอาหาร

มาเต็มโต๊ะ ทั้งหมดเป็นของโปรดของหล่อนซึ่งเขาถามมาจากกล้าและ 

สมหมาย

หมวดสารินเล่าว่าเขาเป็นลูกชายคนเดียว พ่อเป็นต�ารวจเหมือนเขา 

แต่เสยีชวีติในหน้าที่ตอนเขาอายุหกขวบ เขามพีี่สาวคนหนึ่งแต่งงานกบัชาว
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ต่างชาต ิตอนนี้ย้ายตามสามไีปอยู่อเมรกิา โดยรบัแม่ไปอยู่ที่นั่นด้วย เวลา

ส่วนใหญ่ของเขาหมดไปกบังาน โดยมจี่าประสงค์เป็นคู่หูคนส�าคญั

หญิงสาวเขี่ยข้าวในจานแล้วหันไปมองสายน�้า อาหารทุกจานอร่อย 

หมวดหนุ่มเอาใจเก่ง บรรยากาศเป็นกนัเอง แต่ท�าไมหล่อนอยากกลบับ้าน

กไ็ม่รู ้หรอืวา่หล่อนตายด้านไปแล้ว เพราะไม่ว่าจริายจุะหาผูช้ายคนไหนมา

ให้เลอืก หล่อนกร็ู้สกึเฉยๆ กบัพวกเขาไปหมด

“คุณมนีาครบั” เพื่อนร่วมโต๊ะเรยีก

“คะ ผู้หมวด” หล่อนหนัไปมองเขา

“ไม่อร่อยเหรอครบั” เขามองจานข้าวของหล่อน

“อร่อยค่ะ แต่ฉนัไม่ค่อยหวิ ถ้าหมวดอิ่มแล้ว เรากลบับ้านกนัดไีหม

คะ หมวดจะได้พกัผ่อน พรุ่งนี้ยงัมงีานรออยู่อกี” หล่อนถอืโอกาสชวนเขา

กลบั

“ก็ได้ครับ ผมยังไงก็ได้ แล้วแต่คุณมีนา” หมวดหนุ่มยกมือเรียก

บริกรมาเก็บเงิน แล้วพาหล่อนออกจากร้านไปขึ้นรถยนต์ของเขาที่อยู่ใน 

ลานจอด

“เชญิครบั” เขาเปิดประตูรถให้หล่อน

“ขอบคุณค่ะ” 

หญิงสาวก้าวขึ้นไปนั่ง หมวดหนุ่มเดินอ้อมไปประจ�าที่คนขับแล้ว

เคลื่อนรถออกจากลานจอด หล่อนมองข้างทางผ่านๆ แวบหนึ่งหล่อนคดิว่า

เห็นชาญชัยยืนอยู่ข้างเสาไฟใกล้ทางออก แต่พอหันไปมองเต็มตากลับไม่

เหน็อะไร

“มอีะไรหรอืเปล่าครบั” นายต�ารวจหนุ่มถาม

“เปล่าค่ะ” หล่อนส่ายหน้าปฏเิสธ เพราะคดิว่าตวัเองตาฝาด

หมวดสารินขับรถมาตามทาง ก่อนเลี้ยวเข้าไปในถนนสายรองสาย

หนึ่งซึ่งเป็นทางลดัไปยงับ้านหล่อนเพื่อหลกีเลี่ยงการจราจรตดิขดั หญงิสาว

นั่งมองข้างทางเพลินๆ ก่อนส่งเสียงร้องอย่างตกใจ เมื่อมีรถตู้คันหนึ่งขับ
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ปาดหน้ามาจอดขวางรถของพวกเขาไว้

“คุณรออยู่ในรถก่อนนะครบั” เขาท�าท่าจะเปิดประตูลงไป

“อย่าลงไปเลยค่ะ พวกมนัไม่ได้มาดแีน่ เรารบีหนกีนัดกีว่า” หล่อน

ร้องห้ามเพราะรู้สกึไม่ชอบมาพากล แต่นายต�ารวจหนุ่มไม่ฟัง

“ไม่ต้องกลวันะครบั คณุอยูก่บัต�ารวจ ไม่มใีครท�าอะไรคณุได้หรอก”

หมวดสารินลงจากรถ ประตูรถตู้เปิดออก ชายสามคนเดินลงมา 

หล่อนไม่ได้ยินว่าพวกเขาพูดอะไรกัน แต่จู่ๆ ชายคนหนึ่งก็ชักปืนออกมา 

แล้วฟาดหมวดหนุ่มล้มลง

“ผู้หมวด!” หล่อนเบกิตาอย่างตกใจ รบีเปิดประตูรถลงไปช่วย แต่

ต้องก้าวถอยหลงั เมื่อมอืขวาเสี่ยอ�านาจเดนิมาขวาง

“นายชาญชยั” หญงิสาวพมึพ�า เมื่อครู่นี้หล่อนไม่ได้ตาฝาด เขาคง

ตามหล่อนมาจากร้านอาหาร พอสบโอกาสจงึค่อยลงมอื

“เออ กูเอง” ชายหนุ่มแสยะยิ้มน่าเกลียด แล้วต่อยท้องหล่อนเต็ม

แรง

มนีาทรดุลงนั่งตวังอกบัพื้น จกุเสยีดจนร้องไม่ออก เขาเอาถงุผ้าสดี�า

มาคลมุหวัหล่อน แล้วลากหล่อนขึ้นจากพื้น โยนเข้าไปในรถตู้อย่างไม่ปรานี



๑๙

นานเท่าไรแล้วที่ต้องนั่งอยูใ่นความมดื นานเท่าไรแล้วที่ต้องทนกบั
ความหวาดกลัว นานเท่าไรแล้วมีนาก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน รู้แต่ว่านาน

เหมือนชั่วกัปชั่วกัลป์ หญิงสาวซุกหน้ากับหัวเข่า บังคับเสียงสะอื้นไม่ให้

เลด็ลอดออกมา เวลาอนัตรายมาอยู่ตรงหน้า คนเดยีวที่หล่อนนกึถงึ แค่ 

คนเดยีวเท่านั้น

‘จริายุ ช่วยฉนัด้วย’

หลงัจากถูกชาญชยัจบัโยนขึ้นรถตู้ เขากพ็าหล่อนกบัหมวดสารนินั่ง

รถมาอกีพกัใหญ่ ก่อนถูกลากลงจากรถมาโยนไวต้รงนี้ ซึ่งคาดวา่เป็นโกดงั

ร้างที่ไหนสกัแห่ง ตอนนี้สิ่งที่หล่อนสมัผสัได้มแีค่ความมดื เสยีงลมหายใจ

ของตัวเอง เสียงคนหลายคนเดินไปมา และเสียงกระซิบปลอบโยนของ

หมวดสารนิ

“ไม่ต้องกลวันะ ถ้าผมยงัมลีมหายใจ ผมจะไม่ยอมให้ใครท�าร้ายคุณ”

มีนาพยายามท�าตามที่เขาบอก แต่ท�าได้ยากเหลือเกิน เมื่อนึกถึง 

แววตาโกรธแค้นของชาญชยั เสี่ยอ�านาจคงรูแ้ล้วว่าหล่อนเป็นคนเอาเครื่อง
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ดกัฟังไปตดิ เขาถงึได้ให้ลูกน้องคนสนทิมาจบัตวัหล่อน หญงิสาวสะอื้นไห้

อย่างหวาดกลวั สายต�ารวจไม่ตายด ีหล่อนจะเป็นแบบนั้นไหม

‘จริายุ ช่วยฉนัด้วย’

ถงุคลมุศรีษะของหล่อนถกูดงึออก หญงิสาวหยตีาสูแ้สงไฟ เลอืดใน

กายเยน็เฉยีบเมื่อเหน็เสี่ยอ�านาจยนือยู่ตรงหน้า จ้องมองหล่อนด้วยแววตา

โกรธแค้น สิ่งที่หล่อนคดิไว้ไม่ผดิเลย เสี่ยใหญ่รู้แล้วว่าหล่อนทรยศเขา

“เป็นยงัไงบ้างผูห้มวด เจบ็มากไหมครบั ไอ้พวกนี้กเ็หลอืเกนิ เบามอื

ไม่เป็นหรือยังไง หน้าตายับเยินแบบนี้ ผู้หมวดจะไปสู้หน้าใครได้” เสี่ย

อ�านาจหวัเราะชอบใจ โดยมลีูกสมุนที่รายล้อมหวัเราะตามอย่างสนุกสนาน

“จะท�าอะไรก็ท�า ถึงทีแกแล้วนี่ แต่อย่าคิดว่าคนชั่วอย่างแกจะ

ลอยนวลไปได้นาน สักวันกรรมจะตามสนองแกอย่างสาสม” หมวดสาริน

ร้องด่าอย่างไม่กลวัเกรง

“ผู้หมวดก็พูดเกินไป” เสี่ยใหญ่หยุดหัวเราะ “ผมแค่ท�าธุรกิจเลี้ยง

ครอบครวั ไม่เคยไปแส่เรื่องของใคร ผมชั่วตรงไหนไม่ทราบครบั”

“แกค้ายาเสพตดิ ท�าให้คนตกเป็นทาสยานรก ครอบครวัพงัพนิาศ มี

เด็กกี่คนแล้วที่หมดอนาคตเพราะแก แกยังมีหน้ามาถามอีกเหรอว่าตัวเอง

ชั่วตรงไหน”

“ใช่ กคู้ายาเสพตดิ” เสี่ยใหญ่ตะโกนเสยีงดงั หมดอารมณ์สภุาพแล้ว 

“แต่กูเคยบงัคบัใครสกัคนไหม ทุกคนแส่หาเรื่องใส่ตวัทั้งนั้น แล้วมงึจะมา

โทษกูคนเดยีวได้ยงัไง”

“มงึมนัชั่วเกนิเยยีวยา ถ้าวนันี้กูไม่ตาย กูจะเอามงึเข้าคุกให้ได้”

“ไม่ต้องห่วง วนันี้มงึตายแน่ กูไม่ปล่อยมงึไวห้รอก” เสี่ยใหญแ่สยะ

ยิ้มแล้วชี้มาที่หล่อน “รวมทั้งนงัสาวนกับดินี่ด้วย มนัอยู่ของมนัดีๆ  ท�างาน

ใช้หนี้ไปวนัๆ มงึกไ็ปลากมนัมาซวยด้วย ถ้าวนันี้มนัเป็นอะไรไป ตราบาปนี้

จะเป็นของมงึไปจนวนัตาย”

มนีาตวัสั่นด้วยความหวาดกลวั ภาพการทรมานที่เคยดใูนภาพยนตร์
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หวนกลบัมาหลอกหลอนหล่อน ก่อนสิ้นใจหล่อนจะเจบ็ปวดมากไหม พวก

มนัจะเอาศพหล่อนไปท�าลายหรอืเปล่า พ่อ สมหมาย กล้าจะรู้ไหมว่าเกดิ

อะไรขึ้นกบัหล่อน

“อย่ายุ่งกับเธอ” หมวดหนุ่มเอ่ยเสียงเข้ม “แค้นฉันก็มาฆ่าฉันเลย  

มนีาไม่เกี่ยวอะไรด้วย”

“รกักนัมากสนิะ” เสี่ยใหญ่ลากเขาขึ้นจากพื้น “มงึได้ตายสมใจแน่ แต่

หลงัจากที่ดูลูกน้องกูรุมข่มขนืแฟนมงึก่อน”

มีนาสะอื้นไห้เสียงดัง ความตายยังไม่น่ากลัวเท่ากับสิ่งที่เสี่ยอ�านาจ

พดู ลกูสมนุของเขาแต่ละคนเหมอืนหลุดมาจากนรก หลอ่นยอมตายดกีวา่

ถูกพวกมนัย�่ายี

“ไอ้สารเลว!” 

หมวดสารนิโขกศรีษะใส่จมูกเสี่ยใหญเ่ตม็แรง เขารอ้งลั่นด้วยความ

เจบ็ปวด เหวี่ยงหมวดหนุ่มลงไปกองกบัพื้น แล้วร้องสั่งลูกสมุนด้วยความ

โกรธ

“มนัท�าจมูกกูหกั กระทบืมนัให้ตาย”

“ครบัเสี่ย ผมอยากท�าแบบนี้มานานแล้ว” 

ชาญชยัเอ่ยเสยีงเหี้ยม แล้วพาลกูน้องมารุมท�าร้ายหมวดสารนิซึ่งถกู

มัดมือไพล่หลัง ไม่มีสิทธิ์ป้องกันตนเอง พวกมันประเคนหมัดเท้าเข้าใส่

หมวดหนุ่มจนเลอืดไหลอาบใบหน้าบวมปูด

“หมวดสาริน” มีนาจะเข้าไปหาเขา แต่ถูกเสี่ยอ�านาจจิกผมกระชาก

กลบัมา

“มงึจะไปไหนนงัตวัด”ี

“พอเถอะเสี่ย อย่าท�าผดิอกีเลย”

“มึงไม่ต้องมาสั่งสอนกู” เขากระชากผมหล่อนอย่างแรง “กูอุตส่าห์

เอ็นดูมึง เห็นว่าท�างานเก่ง แต่มึงดันเป็นสายให้ต�ารวจมาจับกู ท�าให้กู 

สูญเงนิเป็นร้อยล้าน”
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“ฉันขอโทษ เสี่ยปล่อยฉันไปเถอะนะ แล้วฉันจะไม่บอกใครเลย” 

หล่อนวงิวอนอย่างสิ้นหวงั 

เสี่ยใหญ่หวัเราะเสยีงดงั เหวี่ยงหล่อนลงไปกองกบัพื้น แล้วหนัไปสั่ง

ลูกสมุน

“พวกมงึอยากท�าอะไรกบันงันี่กท็�าเลย ให้มนัทรมานที่สุดจนกว่าจะ

ตาย”

“ครบัเสี่ย” ลูกสมนุคนหนึ่งขานรบัแล้วหนัไปเรยีกพวก “เลกิกระทบื

ไอ้ต�ารวจนั่นแล้วมาเล่นกบันงันี่ดกีว่า ขาวเนยีนไปทั้งตวัเลยมงึ”

มีนาถอยหนีอย่างลนลาน ลูกสมุนของเสี่ยอ�านาจสามคนเดินเข้ามา

หาด้วยสีหน้าหื่นกระหาย โดยมีผู้เป็นนายและชาญชัยยืนเชียร์อย่างสะใจ 

พวกมันยื่นมือเข้ามาหา หล่อนพยายามต่อสู้ดิ้นรนทั้งที่ถูกมัดมือไพล่หลัง 

ก่อนถูกตบคว�่าไปกบัพื้น ใบหน้าเจบ็ร้าวไปทั้งแถบ รมิฝีปากแตกเลอืดกบ

“อย่าท�าฉนัเลยนะ” หญงิสาวอ้อนวอนเสยีงสั่น ก่อนกรดีร้องเสยีงดงั

เมื่อถูกกระชากเสื้อจนขาด เปิดเผยเนื้อตวัต่อหน้าทุกคน

“ขอกูประเดมิก่อนนะ” ลูกสมุนคนหนึ่งกระชากขาหล่อน อกีคนกด

ไหล่หล่อนลงกบัพื้น ส่วนคนที่สามหยบิโทรศพัท์มอืถอืมาบนัทกึภาพ

มีนาหวาดกลัวจับขั้วหัวใจ น�้าตาไหลอาบแก้มเขียวช�้า ท่ามกลาง

ความเป็นความตาย หล่อนยงัหวงัให้เขาได้ยนิ

‘จริายุ ช่วยฉนัด้วย!’

ท้องฟ้าเหนอืโรงพยาบาลบรูณเวชปกคลมุด้วยเมฆฝน สายลมแรงพดั
ยอดปาล์มต้นสูงใหญ่โยกไหวไปมา จิรายุเทพบุตรยืนอยู่หน้าตึกผู้ป่วยใน 

ใบหน้าคมคายแหงนเงยอย่างรอคอย นยัน์ตาคมสนี�้าตาลมองไปที่หน้าต่าง

ห้องชั้นแปดซึ่งปิดม่านเงยีบแบบนี้มาหลายวนัแล้ว

เทวดาหนุ่มถอนใจยาว เขาอยากขึ้นไปที่ห้องนั้น อยากไปดูว่าหญงิ

มนุษย์คนนั้นเป็นอย่างไรบ้าง แต่เขาเข้าใกล้หล่อนไม่ได้ ถ้าไม่มีมีนาหรือ
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มนษุย์ที่เกี่ยวข้องกบัหญงิสาวช่วย หลายวนัที่เขาตามเฝ้าสโรชาช่างเสยีเปล่า 

พี่สาวต่างมารดาของมนีาไม่มาที่โรงพยาบาลอกีเลย

จริายุตดัใจเดนิจากมา ดกึแล้ว ถงึเวลากลบัสวรรค์ แต่กต็้องชะงกั

เมื่อได้ยนิเสยีงเรยีกของมนีาดงัมาจากที่ไกลมาก

‘จริายุ ช่วยฉนัด้วย!’

เทพบตุรหนุม่ขมวดคิ้ว มนีาก�าลงัหวาดกลวัสดุชวีติ ต้องเกดิเรื่องขึ้น

กบัหล่อนแน่ เขาก�าหนดจติตามหาหญงิสาว แล้วหายตวัไปจากตรงนั้นทนัที

สายฝนโปรยปรายลงกระทบหลังคาสังกะสี ส่งเสียงดังไปทั่วสวน 
ผลไม้ทรุดโทรม สายลมกระโชกแรงพัดประตูโกดังเปิด จิรายุเทพบุตร

ปรากฏกายหน้าโกดงัร้าง ดวงตาคมสนี�้าตาลมองเข้าไปข้างใน มนีาก�าลงัถกู

ชายฉกรรจ์สามคนรมุท�าร้าย พวกมนัจบัหล่อนกดลงกบัพื้นสกปรก หลอ่น

กรดีร้องด้วยความหวาดกลวัขณะที่พวกมนัหวัเราะชอบใจ

เทพบุตรหนุ่มรีบวิ่งเข้าไปช่วย แต่มียมทูตตนหนึ่งมาขวางเขาไว้ 

ยมทตูตนนี้สวมแจก็เกตหนงัสดี�า รปูร่างสูงโปร่ง ผวิขาว ผมด�าสนทิ แววตา 

เย่อหยิ่งถอืด ีเขาเคยพบยมทตูตนนี้มาแล้วสองครั้ง แต่ไม่เคยมปีฏสิมัพนัธ์

กนัเลยสกัครั้ง

“หลกีไป” เขาสั่งเสยีงเข้ม แต่อกีฝ่ายไม่ขยบั แถมยงัไล่เขาอกี

“ท่านนั่นแหละหลกีไป ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเทวดา อย่ามาเกะกะเรา”

จิรายุหันไปมองมีนา หล่อนถูกชายคนหนึ่งกดไหล่ไว้ ขณะที่ชาย 

อกีคนพยายามถอดกางเกงหล่อน หญงิสาวร้องไห้น�้าตาอาบแก้ม หวาดกลวั

จนแทบสิ้นสติ

“เรามหีน้าที่ดแูลผูห้ญงิคนนั้น” เขาชี้ไปที่หล่อน “นางก�าลงัมอีนัตราย 

ได้โปรดหลกีทางให้เราด้วย”

“มนษุย์มกีรรมเป็นของตวัเอง ไม่ใช่หน้าที่เทพบุตรอย่างท่านที่จะยื่น

มอืเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย ถ้าไม่อยากเดอืดร้อน รบีไปจากที่นี่ซะ”
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จริายุหนัไปมองมนีาอกีครั้ง หญงิสาวถบีชายที่ดงึกางเกงของหล่อน

หงายหลงั ชายคนนั้นค�ารามด้วยความโกรธแล้วตบหน้าหล่อนจนฟบุกบัพื้น 

เทพบุตรหนุ่มกัดฟันกรอด เนื้อตัวร้อนรุ่มด้วยเพลิงโทสะ เขารู้ว่าไม่ควร 

ยุ่งเกี่ยวกบัชะตากรรมของมนุษย์ แต่เขาทนเหน็มนีาเป็นอะไรไปไม่ได้ ต่อ

ให้ต้องถูกขบัออกจากสวรรค์เขากย็อม

“ถอยไป!” 

เขาแผ่รศัมเีทพให้พุ่งกระแทกยมทตูหนุม่จนกระเดน็ออกไป แล้วตรง

ไปกระชากคอเสื้อชายที่ตบมนีา เหวี่ยงไปกระแทกผนงัโกดงัเตม็แรง ก่อน

หนัไปจดัการกบัชายอกีสองคนจนกระเดน็ไปคนละทศิคนละทาง ทกุคนร้อง

โอดโอยด้วยความเจบ็ปวดโดยไม่รู้ว่าเกดิอะไรขึ้นกบัตวัเอง

“มนีา” เขาประคองหล่อนขึ้นจากพื้น 

หญงิสาวลมืตามองเขา รมิฝีปากแตกยบัคลี่ยิ้ม แล้วร้องไห้โฮเหมอืน

เดก็

“นายมาช่วยฉนัจรงิๆ ด้วย”

“เราขอโทษ เราควรมาเรว็กว่านี้” เขากอดหญงิสาวแนบอก รู้สกึผดิ

จนพดูไม่ออก ถ้าเขาตั้งใจดแูลหล่อน ไม่มวัแต่นกึถงึเรื่องตวัเอง มนีาคงไม่

บาดเจบ็แบบนี้

“พวกมงึเป็นอะไร เกดิอะไรขึ้น” เสี่ยอ�านาจตะโกนถามลกูสมุน ชาย

ทั้งสามมองหน้ากนัแล้วมองไปรอบๆ ด้วยสหีน้าหวาดหวั่น

“ไม่รู้ครบัเสี่ย” ลูกสมุนคนหนึ่งตอบ “มอีะไรไม่รู้เหวี่ยงผมกระเดน็

ออกมา”

“ลุกขึ้นมาได้แล้วไอ้พวกโง่ ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละ” เสี่ยใหญ่ตวาด

เสียงดังแล้วชี้มาที่มีนา “ไปสั่งสอนนังนั่นให้รู้ส�านึก วันนี้กูจะให้มันมีผัว

พร้อมกนัสามคน”

จิรายุจ้องมองเสี่ยใหญ่เขม็ง ผู้ชายคนนี้จิตใจต�่าทราม ทั้งที่ได้เกิด

เป็นสตัว์ประเสรฐิ แต่ทั้งชวีติไม่เคยประกอบกรรมด ี ความเลวที่เขาก่อจะ
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ท�าให้เขาพบจุดจบที่ทุกข์ทรมานซึ่งก�าลงัจะมาถงึในเรว็วนันี้

“เรว็สวิะ ไอ้พวกเลี้ยงเสยีข้าวสุก มนักแ็ค่ผู้หญงิตวันดิเดยีว พวกมงึ

จะกลวัอะไรนกัหนา” เสี่ยใหญ่ตะโกนเร่งอย่างหวัเสยี ก่อนหนัไปมองนอก

โกดงั เมื่อมแีสงไฟสว่างจ้าสาดเข้ามาพร้อมกบัเสยีงตะโกนผ่านเครื่องขยาย

เสยีง

“วางอาวุธลงเสี่ยอ�านาจ ต�ารวจล้อมไว้หมดแล้ว”

เสี่ยอ�านาจรบีวิ่งไปหลบหลงักองไม้ ชาญชยัวิ่งไปหลบข้างผู้เป็นนาย

แล้วถามเสยีงเครยีด

“ต�ารวจมนัรู้ได้ยงัไงว่าเราอยู่ที่นี่ครบัเสี่ย”

“กูจะไปรูเ้หรอ” เสี่ยใหญ่ตอบอย่างเดอืดดาล แล้วหยตีามองไปนอก

โกดงั ต�ารวจนบัสบิยนืดกัอยูพ่ร้อมอาวุธคูม่อื การฝ่าออกไปไม่ง่ายเลย แต่

กย็งัดกีว่าไม่ท�าอะไร

“สู้ตายโว้ย กูไม่ยอมถูกจบั ถ้าใครหนกีูยงิ” เขาตะโกนก้องแล้วเปิด

ฉากยงิก่อนทนัท ีท�าให้ลูกสมนุต้องยงิตาม ทั้งสองฝ่ายสาดกระสนุปืนใส่กนั 

เสยีงดงัราวกบัพลุแตก

หมวดสารินลืมตาบวมปูดขึ้นมองมีนา หญิงสาวนั่งอยู่กลางโกดัง 

ท�าท่าเหมือนโอบกอดอะไรบางอย่าง แต่เขาไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความ

ว่างเปล่า

“คุณมีนา หมอบลง” เขาตะโกนบอกหญิงสาวเพราะกลัวหล่อนถูก

ลกูหลง แต่กต้็องเบกิตาอย่างตกใจเมื่อเหน็กระสนุปืนหกัเหออกจากหล่อน 

เหมอืนถูกมอืที่มองไม่เหน็ปัดออกไป

“เป็นไปได้ยงัไง” หมวดหนุ่มพมึพ�า แล้วรบีพลกิตวัหลบหลงักองไม้

เมื่อกระสุนนดัหนึ่งพุ่งเฉยีดใบหูไป

จริายุโอบกอดมนีาไว้ในอ้อมแขน ใช้อทิธฤิทธิ์ของตนปกป้องหล่อน

จากกระสุนปืน หญิงสาวซุกหน้ากับอกเขา เสียงสะอื้นหยุดลงแล้ว แต่ 

เนื้อตวัยงัสั่นเทา
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“ไม่ต้องกลวั เราอยูท่ี่นี่แล้ว เราจะดแูลเจ้าเอง” เขากระซบิปลอบโยน 

หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมอง น�้าตาไหลอาบแก้มบวมช�้า เอ่ยเสียงสั่น

เครอื

“ฉนัรู้ว่านายต้องมาช่วยฉนั”

“อย่าร้องไห้ เราสญัญาว่าจะไม่ยอมให้ใครท�าร้ายเจ้าอกี” เขาเชด็น�้าตา

ให้หล่อนอย่างเบามอื แล้วก้มลงจุมพติหน้าผากมอมแมม

“นาย...” มนีาเบกิตาอย่างตกใจ

“เจ้าเหนื่อยมากแล้ว นอนหลบัเสยีเถอะ”

เทพบุตรหนุ่มดดีนิ้วเบาๆ หญงิสาวหลบัไปทนัท ีเขาประคองหล่อน

นอนลงกบัพื้นแล้วหนัไปมองรอบๆ เสยีงปืนสงบลงแล้ว ต�ารวจเข้ามาเคลยีร์

พื้นที่ จับเสี่ยอ�านาจใส่กุญแจมือ และช่วยแก้มัดให้หมวดสาริน พอเป็น

อสิระเขากร็บีมาหามนีา

“คุณมนีา” หมวดหนุ่มเขย่าตวัหญงิสาวแล้วหนัไปสั่งลูกน้อง “เรยีก

รถพยาบาลด้วยจ่า คุณมนีาได้รบับาดเจบ็”

“รถพยาบาลก�าลงัมาครบั” จ่าประสงค์บอกแล้วนั่งลงข้างๆ ผู้บงัคบั

บญัชา “หมวดเองกบ็าดเจบ็ไม่ใช่น้อย ไปโรงพยาบาลพร้อมคณุมนีาเลยนะ

ครบั”

“ฉนัไม่เป็นอะไร” เขาส่ายหน้าปฏเิสธ “จบัคนร้ายได้หมดไหม”

“ไม่หมดครบั นายชาญชยักระโดดหน้าต่างหนไีปได้ ตอนนี้คนของ

เราก�าลงัตามไป เสี่ยอ�านาจได้รบับาดเจบ็ ลกูสมนุถกูยงิตายสามคน ได้รบั

บาดเจบ็สองคน ตอนนี้เราคุมตวัไว้แล้ว”

จิรายุถอยออกมายืนดูห่างๆ หลังจากรอไม่นานรถพยาบาลก็มาถึง 

เจ้าหน้าที่น�ามีนาขึ้นเปลแล้วยกออกไปขึ้นรถพยาบาล เขาก�าลังจะเดินตาม

หล่อนออกไป แต่ได้ยนิหมวดหนุ่มเอ่ยขึ้นก่อน

“ท�าไมมาช้า”

“ผมหลงทางนดิหน่อยครบั” จ่าประสงค์ตอบ “จู่ๆ  เครื่องตดิตามของ
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หมวดกด็บัไปดื้อๆ พวกเราจงึต้องคล�าทางมากนัเอง”

“มนัคงเสยีตอนพวกมนัซ้อมผม” เขาแตะรอยช�้าบนใบหน้าแล้วร้อง

ครางอย่างเจบ็ปวด

“เจ็บตัวแต่ถือว่าคุ้มค่านะครับ แผนเอาตัวเป็นเหยื่อล่อของหมวด

ท�าให้เราจับเสี่ยอ�านาจได้คาหนังคาเขา ต้องขอบคุณคุณมีนาที่ช่วยให้ปลา

กนิเหยื่อเรว็ขึ้น”

“ผมไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้” หมวดสารินสีหน้าเข้มขึ้น “ผมแค่จะ

ล่อให้เสี่ยอ�านาจลงมอื ไม่ได้ตั้งใจท�าให้เธอบาดเจบ็เลย”

“อย่าคดิมากเลยครบั งานของเราส�าเรจ็แล้ว เสี่ยอ�านาจชดใช้กรรม

ในคกุ ถอืวา่เธอได้ช่วยเหลอืราชการ ผมว่าน่าภมูใิจออกครบั” เขาปลอบใจ

หมวดหนุ่ม แล้วเดนิไปท�างานของตน

จริายุก�าหมดัแน่น ความโกรธเมื่อครูเ่ทยีบไม่ได้เลยกบัตอนนี้ ผูช้าย

คนนี้เลวมาก เพื่อให้งานของตนส�าเร็จ เขายอมเอาชีวิตของมีนามาเสี่ยง  

เทพบุตรหนุ่มกดัฟันแน่น แล้วต่อยหน้าหมวดหนุ่มเตม็แรง

“โอ๊ย!” หมวดสารินล้มลงนั่งกับพื้น ยกมือกุมปาก มองไปรอบๆ 

อย่างงงๆ เขารู้สกึว่าถูกต่อย แต่ไม่รู้ว่าใครต่อย เพราะไม่เหน็ใครเลย



๒๐

ไอเยน็จากเครื่องปรบัอากาศปลุกให้มนีารู้สกึตวัตื่น หล่อนควาน
หาผ้าห่มตามความเคยชนิ แต่ต้องลมืตาขึ้นมองเมื่อรูส้กึเจบ็แปลบที่หลงัมอื

‘เขม็น�้าเกลอืเหรอ’

หญงิสาวมองไปรอบๆ สิ่งแรกที่เหน็คอืเสาสเตนเลสกบัขวดน�้าเกลอื

ข้างหัวนอน ถัดไปเป็นโทรทัศน์จอแบนบนผนังปลายเตียง ตามด้วยเก้าอี้

รับแขกแบบปรับนอนได้ทางขวามือ เหนือขึ้นไปเป็นหน้าต่างบานใหญ่ มี 

ผ้าม่านซาตนิสฟี้าอ่อนปิดไว้ครึ่งหนึ่ง

‘โรงพยาบาลบูรณเวชนี่นา’ หล่อนร้องครางในใจเมื่อจ�าได้ว่าตนอยู่

ที่ไหน

เสยีงขยบัลกูบดิดงัขึ้น หญงิสาวหนัไปมอง หมอต่อพงศ์ในเสื้อกาวน์

สขีาวเดนิเข้ามา เขาส่งยิ้มให้หล่อนแล้วถามเสยีงนุ่ม

“ตื่นแล้วเหรอครบั”

“ค่ะ” หญงิสาวตอบเสยีงเบา จะยิ้มตอบกไ็ม่ค่อยกล้า เพราะตั้งแต่

ปฏเิสธหมอหนุ่มไป หล่อนกไ็ม่ได้พบหน้าเขาอกีเลย
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“เช้านี้เป็นยงัไงบ้างครบั เจบ็ตรงไหนหรอืเปล่า”

มนีายกมอืแตะแก้มข้างขวา ใบหน้าเรยีวเหยเกเมื่อรู้สกึเจบ็ตงึไปทั้ง

แถบ แต่ยงัดทีี่ไม่พบผ้าพนัแผล แสดงว่าไม่มแีผลเปิด

“ระบมไปทั้งตวัเลยค่ะ” หล่อนตอบตามตรง

“คณุมแีผลฟกช�้าหลายแห่ง แต่ไม่มอีะไรน่าเป็นห่วง รกัษาตวัไม่เกนิ

เจด็วนักห็าย”

“ค่อยยงัชั่วหน่อยค่ะ” หญงิสาวยิ้มอย่างโล่งอกแล้วขยบัตวัลกุขึ้นนั่ง 

โดยมหีมอต่อพงศ์ช่วยสอดหมอนรองหลงัเพื่อให้หล่อนนั่งสบายขึ้น

“ฉนัมาที่นี่ได้ยงัไงคะ”

“ต�ารวจส่งคุณมาครบั”

มีนานึกทบทวนเหตุการณ์เมื่อคืน หล่อนจ�าได้ว่าหมวดสารินถูกรุม

ท�าร้าย ลกูสมนุเสี่ยอ�านาจจะข่มขนืหล่อน แต่จริายมุาช่วยหล่อนไว้ทนั จาก

นั้นไม่นานต�ารวจก็มาถึง ทั้งสองฝ่ายเปิดฉากยิงกันเหมือนในละคร เสียง

ปืนดงัสนั่นหวั่นไหว แล้วหล่อนกส็ลบไป

“หมวดสารนิอยู่ที่นี่ด้วยหรอืเปล่าคะ”

“ผู้หมวดพกัอยู่อกีห้องหนึ่งครบั”

“เขาเป็นยงัไงบ้างคะ”

“ร่างกายบอบช�้ามาก เพราะถูกซ้อมอย่างหนัก แต่โชคดีไม่มีอะไร

แตกหกั พกัรกัษาตวัสกัสี่ห้าวนักก็ลบับ้านได้แล้ว เจบ็นดินงึนะครบั” เขาดงึ

เขม็น�้าเกลอืออกจากหลงัมอืหล่อน แล้วปิดปลาสเตอร์ให้อย่างเบามอื “ไม่

ต้องเป็นห่วงนะครบั”

มนีายิ้มเจื่อน ถ้าเป็นเมื่อก่อนหล่อนถามแบบนี้ หมอต่อพงศ์คงโกรธ

หวัฟัดหวัเหวี่ยง เพราะเขาเป็นคนขี้หงึอย่างร้ายกาจ แต่ตอนนี้เขากลบัตอบ

อย่างไม่รู้สกึอะไรเลย พอไม่มมีนตร์ดลใจของจริายุเทพบุตร หล่อนกเ็ป็น

แค่คนไข้คนหนึ่งเท่านั้น นกึแล้วกอ็ดสะท้อนใจไม่ได้

“ขอยมืโทรศพัท์ของหมอได้ไหมคะ ฉนัอยากโทร. หาลงุหมายกบักล้า 
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ป่านนี้พวกเขาคงเป็นห่วงฉนัแย่แล้ว”

“ผมโทร. ไปบอกกล้าให้แล้ว ตอนนี้พวกเขาก�าลงัมา อกีไม่นานคงถงึ

ครบั”

“ขอบคุณค่ะ” หล่อนยิ้มให้เขา

“ไม่เป็นไรครบั คณุพกัผ่อนเถอะ ผมขอตวัไปตรวจคนไข้ก่อน” หมอ

ต่อพงศ์ยิ้มตอบแล้วเดนิออกไป

มีนาทิ้งศีรษะพิงหมอน เมื่อคืนหล่อนเข้าใกล้ความตายที่สุดในชีวิต 

ถ้าจริายไุม่มาช่วย ตอนนี้หล่อนคงไปนอนในห้องดบัจติแทนห้องพกัฟ้ืนแล้ว 

ดวงตาคมหวานมองไปรอบๆ เทพบุตรอยู่แถวนี้หรือเปล่า หล่อนอยาก

ขอบคุณเขา

“จริาย ุนายอยูห่รอืเปล่า” หล่อนลองเรยีกด ูก่อนถอนใจยาวเมื่อไม่มี

เสยีงตอบ

“นายคงไม่อยู่สินะ” หญิงสาวหลับตาลงอย่างอ่อนเพลีย เมื่อคืน 

ก่อนหมดสตเิขาจูบหน้าผากหล่อน แผ่วเบาเหมอืนสมัผสัจากปีกผเีสื้อ แต่

ท�าให้หล่อนรู้สกึปลอดภยัและอบอุ่นจนผลอ็ยหลบัไปโดยไม่รู้ตวั

‘ไม่ต้องกลวั เราอยู่ที่นี่แล้ว เราจะดูแลเจ้าเอง’

ภายในห้องพักฟื้นของโรงพยาบาลบูรณเวช มีนานั่งกินข้าวกลางวัน
อยู่บนเตียงนอน โดยมีสมหมายกับกล้านั่งเฝ้าอยู่คนละด้าน หญิงสาวตัก

ข้าวกนิอย่างยากล�าบากเพราะรมิฝีปากแตก ความเจบ็ท�าให้ความหวิลดลง 

หลงัจากฝืนกนิไปไม่กี่ค�า หล่อนกว็างช้อนลงแล้วหยบิแก้วน�้ามาดื่ม

“อิ่มแล้วเหรอหนมูนีา” สมหมายถาม “เพิ่งกนิไปนดิเดยีวเอง กนิอกี

สกัค�าสองค�าส”ิ

“พอแล้วค่ะ หนูเจบ็ปาก เดี๋ยวดื่มนมแทน”

“อาหารโรงพยาบาลอร่อยไหมเจ้” กล้าถามบ้าง

“ค่อนข้างจดื แต่กพ็อกนิได้” หล่อนหนัไปตอบ
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“เหน็เจ้ชอบมากนิบ่อยๆ ผมนกึว่าอร่อยเสยีอกี” เขาฉกียิ้มล้อเลยีน

“คราวหน้านายกม็าลองกนิเอง จะได้รู้ว่าอร่อยไหม” หล่อนขงึตาใส่

หนุ่มรุ่นน้อง 

กล้าหวัเราะเสยีงดงัแล้วชี้ไปที่สมหมาย

“ผมยังหนุ่มยังแน่น ขอยกสิทธิ์นั้นให้ลุงหมายละกัน แกแก่แล้ว 

น่าจะชอบกนิ”

“แก่บ้านป้าเอง็ส”ิ สมหมายยกมะเหงกให้หลานชาย “อย่างข้าเขาเรยีก

ประสบการณ์สูงเว้ย”

“ประสบการณ์สูงหรือความดันโลหิตสูง” กล้าถามหน้าเป็น ก่อน

กระโดดหลบแทบไม่ทนั เมื่อผู้เป็นลุงหยบิของใกล้มอืขว้างใส่พร้อมร้องด่า

อย่างขุ่นเคอืง

“ปากดนีกันะไอ้หลานเวร เอง็ไม่เป็นบ้างกแ็ล้วไป”

มนีาหวัเราะข�าสองลุงหลาน ทะเลาะกนัได้ทกุเรื่อง แหย่กนัไดท้กุวนั 

แต่พวกเขากข็าดกนัไม่ได้

“หมอให้หนูออกจากโรงพยาบาลเมื่อไร” สมหมายหันมาถามหล่อน

หลงัจดัการหลานชายแล้ว

“หมอยงัไม่ได้บอกเลยค่ะ” หญงิสาวส่ายหน้า “แต่ถ้าเป็นไปได้ หนู

อยากออกวนันี้เลย เพราะยิ่งอยู่นานยิ่งเปลอืง”

“เสี่ยอ�านาจเป็นคนท�าร้ายเจ้ น่าจะไปคดิค่ารกัษาที่มนั” กล้าร้องบอก

มาจากโซฟารบัแขกที่เขาหลบไปนั่งให้พ้นมอืผู้เป็นลุง

“อย่าดกีว่า ฉนัไม่อยากนกึถงึเขาอกีแล้ว”

“ผมอยากให้มันโดนประหาร” เขาเอ่ยอย่างโกรธแค้น “มันจะได้มา

ท�าร้ายเจ้อกีไม่ได้”

มนีาถอนใจยาว เสี่ยอ�านาจเป็นคนเลว แต่หล่อนอยากให้เขาตายไหม 

หล่อนกบ็อกไม่ได้เหมอืนกนั รู้แต่ว่าชาตนิี้หล่อนไม่อยากเจอเขาอกี

“ท�าไมเสี่ยอ�านาจต้องท�าร้ายหนูด้วย” สมหมายถาม
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“คอื...” หล่อนหนัไปมองเขา ไม่รู้จะตอบอย่างไร

“ว่ายงัไงหนูมนีา” ชายสูงวยัคาดคั้น

มีนาหันไปสบตากล้า หนุ่มรุ่นน้องมองตอบแล้วพยักหน้าปลงๆ 

เพราะรู้ว่าผู้เป็นลุงไม่รามอืแน่จนกว่าจะได้รู้ความจรงิ

“เรื่องมนัเริ่มจาก...” 

หล่อนเล่าเรื่องทั้งหมดให้สมหมายฟัง พอฟังจบเขากห็นัไปด่าหลาน

ชาย แล้วหนัมาต�าหนหิล่อน

“ไอ้กล้า เอ็งนี่มันแย่จริงๆ หาเรื่องเดือดร้อนได้ตลอด หนูมีนาก็

เหมอืนกนั ชอบแข่งรถเหลอืเกนิ ลุงห้ามลุงเตอืนไม่เคยฟัง คราวนี้จะเขด็

ได้หรอืยงั”

“หนเูขด็แล้วค่ะ แข่งรถทไีรมแีต่เรื่อง ได้ไม่คุม้เสยีเลย” หญงิสาวเอ่ย

เสยีงอ่อย แล้วหนัไปมองประตูห้องเมื่อได้ยนิเสยีงเคาะเบาๆ 

เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดนิเข้ามาเกบ็ถาดอาหารของหล่อนออกไป สวนทาง

กบัหมอต่อพงศ์ที่เดนิเข้ามาพอดี

“สวสัดคีรบัลงุหมาย” เขายกมอืไหว้อย่างเป็นกนัเอง “พกันี้เป็นยงัไง

บ้างครบั”

“สบายดีครับหมอ” ชายสูงวัยรับไหว้ “แล้วหมอเป็นยังไงบ้างครับ  

ไม่ได้เจอกนันานเลย”

“งานยุ่งเหมอืนเดมิครบั” หมอหนุ่มตอบแล้วหนัมาถามหล่อน “เป็น

ยงัไงบ้างครบั เจบ็แผลไหม ผมจะได้ให้ยาแก้ปวดเพิ่ม”

“ไม่เจ็บเท่าไรค่ะ ฉันอยากกลับไปพักฟื้นที่บ้าน ขอออกจากโรง-

พยาบาลวนันี้ได้ไหมคะ”

“ใจเยน็ๆ ครบั” เขายิ้มอย่างใจด ี “รอผลสแกนสมองออกก่อน ถ้า

ไม่มอีะไรน่าเป็นห่วง พรุ่งนี้ผมจะให้กลบับ้านได้”

“ขอบคุณค่ะ” หล่อนยิ้มตอบ “หมวดสารินพักอยู่ห้องไหนคะ ฉัน

อยากไปเยี่ยมเขาก่อนกลบับ้าน”
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“หมดสารนิพกัอยู่อกีชั้นหนึ่ง เดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่พาไปเยี่ยมเขา 

ขอตวัก่อนนะครบั” 

หมอหนุ่มเดินออกไป หล่อนมองตามเขา แล้วหันมามองกล้าเมื่อ

หนุ่มรุ่นน้องพูดขึ้น

“หมอต่อพงศ์เป็นคนด ีเจ้ไม่น่าปล่อยเขาหลุดมอืไปเลย”

“เสยีดายมากนายกต็ามไปจบีเขาส ิเหน็พยาบาลคุยกนัว่าเขายงัโสด” 

หล่อนเอ่ยอย่างหมั่นไส้

“จะดเีหรอคะ” 

กล้าแกล้งดดัเสยีง เรยีกเสยีงหวัเราะจากทกุคน โดยไม่รูว่้าหมอหนุม่

ยนืฟังอยู่หน้าประตู

หมอต่อพงศ์ถอนใจยาว ครั้งแรกที่พบมนีา เขาคดิว่าหล่อนน่าสนใจ 
พอได้พบกนัอกีครั้ง เขากลบัหลงรกัหล่อน ตอนที่หล่อนบอกเลกิ เขาเสยีใจ

จนแทบไม่เป็นผู้เป็นคน แต่จู่ๆ ความรู้สึกนั้นก็คลายลงจนเขาคิดว่าลืม

หล่อนไปแล้ว แต่พอได้มาเจอหน้ากนัอกีครั้ง หวัใจกอ็ดหวั่นไหวไม่ได้ ถ้า

หล่อนมใีจให้เขาสกันดิ เขาจะลองจบีหล่อนอกีครั้ง แต่หล่อนไม่มใีจให้เขา

เลย เมื่อก่อนรู้สกึอย่างไร ตอนนี้กไ็ม่ต่างจากเดมิ

“คุณหมอคะ” เสยีงคุ้นหูดงัขึ้น

“ครบั” เขาหนัไปมอง

“ท่านผู้อ�านวยการเชญิพบค่ะ”

“ขอบคุณครบั” เขาพมึพ�าตอบแล้วเดนิออกไป

สมัผสัอุ่นบนหน้าผากปลุกมนีาให้รู้สกึตวั หล่อนยกมอืแตะหน้าผาก
แล้วลืมตาขึ้นมองอย่างงัวเงีย รอยยิ้มอบอุ่นกับดวงตาอ่อนโยนตรงหน้า

ท�าให้หญงิสาวไม่แน่ใจว่าตวัเองตื่นแล้วหรอืว่ายงัอยูใ่นห้วงฝัน หล่อนยื่นมอื

ไปหาพลางพมึพ�า
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“พ่อ...”

“เป็นยงัไงบ้าง” พ่อรบัมอืหล่อนไปกุมไว้

“พ่อจรงิๆ ด้วย”

มนีายนัตวัลุกขึ้นนั่ง แวบแรกหล่อนนกึว่าเป็นจริาย ุแต่พอลมืตาขึ้น

มาเหน็เป็นพ่อ หล่อนกลบัตื่นเต้นมากกว่า เพราะไม่นกึว่าท่านจะมาเยี่ยม

“พ่อช่วย” พ่อประคองหล่อนนั่งแล้วหยิบหมอนมาให้พิง “ลูกเป็น 

ยงัไงบ้าง เจบ็ตรงไหนหรอืเปล่า”

“ดขีึ้นมากแล้วค่ะ พรุ่งนี้หมอให้กลบับ้านได้แล้ว พ่อมานานหรอืยงั

คะ”

“ไม่นาน” พ่อตอบพลางนั่งลงข้างเตยีง “ท�าไมลูกถงึไปมเีรื่องกบัคน

พวกนั้นได้”

“เรื่องมนัยาวค่ะ” มนีาตอบอุบอบิ 

พ่อจ้องหน้าหล่อนนิ่งแล้วถอนใจยาว

“พ่อมเีวลา เล่ามาเถอะ”

“กไ็ด้ค่ะ” หล่อนเอ่ยเสยีงอ่อย แล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อฟังเหมอืน

ที่เล่าให้สมหมายฟัง 

พอเล่าจบพ่อกถ็อนใจอกีครั้ง

“เลกิท�าอู่ซ่อมรถแล้วไปท�างานกบัพ่อเถอะ วงการนี้อนัตรายเกนิไป”

“อู่รถเป็นสมบตัขิองตา ท่านรกัมนัมาก หนูทิ้งไปไม่ได้หรอกค่ะ”

มีนาปฏิเสธผู้เป็นพ่อ เหตุผลแรกเพราะหล่อนรับปากตามนัสว่าจะ

ดูแลอู่ของท่าน ส่วนเหตุผลที่สองเพราะคุณหญงิจงกลนกีบัสโรชา สองแม่

ลูกเกลียดหล่อนเข้ากระดูกด�า ถ้าต้องเจอหน้าพวกเขาทุกวัน หล่อนได้

เส้นเลอืดในสมองแตกตายก่อนอายุสามสบิ

“กล้ากบัสมหมายกย็งัอยู ่ยกอูร่ถให้พวกเขาดแูลส ิแล้วหนูมาท�างาน

กบัพ่อ เขาสองคนรกัอู่ไม่แพ้หนู พวกเขาต้องดูแลได้แน่นอน”

“แล้วหนูจะคดิดูค่ะ”
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“หนูตอบแบบนี้ทุกครั้งเลย” พ่อมองอย่างตัดพ้อแล้วถามเสียงเข้ม 

“ต้องให้พ่อคุกเข่าขอร้องไหม หนูถงึจะยอมไปท�างานกบัพ่อ”

“หนู...”

มนีามองพ่ออย่างล�าบากใจ แล้วหนัไปมองประตหู้องเมื่อมเีสยีงเคาะ

ดงัขึ้น คุณหญงิจงกลนเีปิดประตูเข้ามา นางเหลอืบตามองหล่อนแวบหนึ่ง 

แล้วถามพ่อด้วยน�้าเสยีงไม่พอใจ

“เสรจ็หรอืยงัคะคุณ เดี๋ยวกไ็ปงานเลี้ยงไม่ทนัหรอก แถวนั้นรถตดิ

ทุกวนัด้วย”

“ผมรู้แล้ว คุณไปรอที่รถก่อน เดี๋ยวผมตามไป”

“อย่านานนะคะ ฉนัไม่อยากไปสาย” 

นางหันหลังเดินออกไป พ่อมองตามจนประตูปิดจึงหันมาพูดกับ

หล่อน

“วันนี้พ่อต้องกลับก่อน ไว้หนูออกจากโรงพยาบาลแล้วพ่อจะไปขอ

ค�าตอบอกีครั้ง”

“ค่ะพ่อ”

มนีายกมอืไหว้ผูเ้ป็นพ่อ ท่านลบูผมหล่อนเบาๆ แล้วเดนิออกจากห้อง 

หญิงสาวมองตาม ตอนที่พ่อแตะหน้าผากหล่อน หล่อนคิดว่าจิรายุมาหา 

พวกเขาเหมอืนกนัเหลอืเกนิ รู้ว่าอยู่ที่ไหน แต่มอืของหล่อนเอื้อมไปไม่ถงึ

สวรรค์ชั้นดาวดงึส์
ห้องรบัรองในไพชยนตปราสาท จริายยุนือยูต่รงหน้าองค์สกักเทวราช 

ซ้ายมอืของเขาคอืท้าวชยัภทัร ส่วนขวามอืคอืผูม้าเยอืนจากยมโลก เทพบตุร

หนุ่มเหลือบตามอง ยมทูตตนนี้คือยมทูตที่เขาพลั้งมือท�าร้ายตอนไปช่วย 

มีนาจากเสี่ยอ�านาจ ดูจากสีหน้าตึงๆ ของอีกฝ่าย และสีหน้าเคร่งเครียด 

ของอาจารย์ที่ปรกึษา หมอนี่คงมาฟ้องที่เขาไปก้าวก่ายงานของยมโลกอย่าง

ไม่ต้องสงสยั
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“เจ้าชื่ออะไร” องค์สหสันยัน์ตรสัถาม

“ธภีพพ่ะย่ะค่ะ” ยมทูตหนุ่มกราบทูล

“เจ้ามาพบเราด้วยเรื่องอนัใด”

“กระหม่อมเป็นตัวแทนของท้าวยมราช มาทูลขอความเป็นธรรม 

พ่ะย่ะค่ะ”

“ความเป็นธรรมอะไร”

“จริายเุทพบตุรผูน้ี้...” ยมทตูหนุม่ปรายตามองเขาแล้วหนัไปกราบทลู

องค์อนิทร์ “ท�าร้ายร่างกายกระหม่อมและขดัขวางการท�างานของยมโลก เป็น

เหตุให้ได้รับบาดเจ็บและท�างานล่าช้า ท้าวยมราชจึงให้กระหม่อมน�าความ

มากราบทูลพระองค์ เพื่อให้ทรงตกัเตอืนเทวดาในปกครอง ไม่ให้ก้าวก่าย

งานของยมโลกอกีพ่ะย่ะค่ะ”

จริายรุ้องครางในใจ เขาคดิไว้ไม่ผดิเลย เคยได้ยนิว่ายมทตูเป็นพวก

เจ้าคดิเจ้าแค้น เพิ่งเหน็กบัตาตวัเองกว็นันี้แหละ

“เจ้าท�าจรงิหรอืไม่จริายุ” องค์สหสันยัน์ตรสัถาม

“กระหม่อมไปที่นั่นจรงิพ่ะย่ะค่ะ” เขายอมรบัแต่โดยดแีล้วกราบทูล

ชี้แจง “แต่กระหม่อมไม่ได้ตั้งใจไปขดัขวางการท�างานของยมโลก และไม่ได้

ตั้งใจท�าร้ายยมทูตผู้นี้แม้แต่น้อย กระหม่อมแค่ต้องการช่วยเหลือหญิง

มนุษย์ผู้หนึ่งให้พ้นจากอนัตราย จงึพลั้งมอืท�าลงไปโดยไม่ทนัคดิว่าจะเกดิ

เรื่องร้ายแรงขึ้น”

“หญิงมนุษย์ผู้นั้นเป็นใคร เกี่ยวข้องอะไรกับเจ้า ท�าไมเจ้าต้องช่วย

นางด้วย”

“นางชื่อมนต์มนีาพ่ะย่ะค่ะ” ท้าวชยัภทัรกราบทูลแทนเขา “นางเป็น

หญงิมนษุย์ที่จริายเุทพบตุรดแูล เขาต้องลงไปโลกมนษุย์เพื่อจบัคูใ่ห้นาง ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งในวชิาศกึษาภาคสนามพ่ะย่ะค่ะ”

“ขอประทานอภัยพ่ะย่ะค่ะ” ธีภพยมทูตกราบทูล “กามเทพฝึกหัด

มีหน้าที่จับคู่ให้มนุษย์ ไม่ได้มีหน้าที่เปลี่ยนชะตากรรมของพวกเขา จิรายุ
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เทพบตุรท�าเกนิหน้าที่ของตน สมควรได้รบัโทษทณัฑ์ให้เขด็หลาบ เพื่อไม่ให้

เทพบุตรองค์อื่นประพฤตเิป็นเยี่ยงอย่าง”

จริายุกดัฟันกรอด เขาไม่ค่อยโกรธใครบ่อยนกั เพราะความโกรธเป็น

สิ่งไม่ด ีแต่วนันี้เขาอยากต่อยหน้ายมทตูตนนี้มาก ไม่รูว่้าจงเกลยีดจงชงัเขา

มาแต่ชาตไิหน ถงึได้อยากให้เขาถูกลงโทษนกั

“หญงิมนุษย์นางนั้นถงึฆาตหรอืไม่” องค์สหสันยัน์ตรสัถาม

“นางยงัไม่ถงึฆาตพ่ะย่ะค่ะ” ยมทูตหนุ่มกราบทูล

“เมื่อหญิงสาวยังไม่ถึงฆาต จิรายุเทพบุตรจึงไม่ได้ขัดขวางงานของ

ยมโลก แต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย เราจะลงโทษเขาอย่างเหมาะสม 

และห้ามเขาไม่ให้ไปยุ่งกบังานของยมโลกอกี เจ้าพอใจหรอืไม่ธภีพ”

“พอใจพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมทูลลา” ยมทูตหนุ่มค้อมศรีษะ แล้วเดนิ

ออกจากห้องรบัรอง 

พอเขาเดนิพ้นห้องไปแล้ว องค์สหสันยัน์กม็รีบัสั่ง

“เจ้าออกไปก่อนชยัภทัร เราจะคุยกบัจริายุตามล�าพงั”

“พ่ะย่ะค่ะ” ท้าวชยัภทัรค้อมศรีษะ แล้วเดนิตามยมทูตหนุ่มออกไป

จิรายุเงยหน้ามองพระพักตร์องค์อินทร์ ไม่ว่าจะทรงลงโทษอย่างไร 

เขาจะน้อมรบัไว้ด้วยความเตม็ใจ เพราะเขาสมควรได้รบัมนัแล้ว

“โลกมนุษย์เป็นอย่างไรบ้างจริายุ”

“โลกมนุษย์สับสนวุ่นวาย มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีพ่ะย่ะค่ะ” เขา

กราบทูลตามที่เหน็มา

“หยุดก่อน” ทรงยกพระหตัถ์ห้าม “ตอนนี้อยู่กนัแค่สองคน เจ้าพูด

ธรรมดากไ็ด้ เราไม่ชอบราชาศพัท์ มนัยดืยาดน่าร�าคาญ”

“ได้ครบั” เขาน้อมรบัพระบญัชา “มนษุย์เป็นสิ่งมชีวีติที่เข้าใจยาก ทั้ง

ความคิดและการกระท�าแตกต่างจากชาวสวรรค์ แต่โดยรวมไม่ได้เลวร้าย

ครบั”

“เจ้าชอบพวกเขากด็แีล้ว แต่อย่าผูกพนักบัมนุษย์มากนกั อดตีผ่าน
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มาแล้ว ไม่มปีระโยชน์ที่จะค้นหา หวงัว่าเจ้าจะเข้าใจที่เราพูด”

จริายุมองสบพระเนตร องค์อนิทร์มอีกีพระนามว่าท้าวสหสันยัน์ ทรง

รู้เห็นทุกเรื่องราวในสามโลก เรื่องที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาจึงไม่อาจพ้น

พระเนตรพระกรรณ

“ผมจะจ�าไว้ครบั” เขาค้อมศรีษะ

“เจ้าออกไปได้แล้ว” ทรงโบกพระหตัถ์ไล่ “เราอยากพกัผ่อน”

“ผมยงัไม่ได้รบัโทษเลยครบั” เขากราบทูลทกัท้วง

“ขอโทษท ีเราลมืไป ท�าผดิเพราะเจตนาด ีควรจะรบัโทษอะไร” ทรง

ขมวดพระขนงแล้วแย้มพระสรวล “เราลงโทษให้เจ้าไปช่วยงานที่ห้องสมุด

หนึ่งวนั แล้วห้ามไปยุ่งเกี่ยวกบัฝ่ายยมโลกอกี”

“แค่นี้เหรอครบั” เขาถามอย่างแปลกใจ

“ใช่” ทรงพยกัพระพกัตร์แล้วทรงย้อนถามเขา “ท�าผดิครั้งแรกแค่นี้

ก็พอแล้ว หรือว่าเจ้าอยากให้เราขับเจ้าออกจากสวรรค์ ไปจ�าศีลในป่า

หมิพานต์สกัร้อยปีมนุษย์”

“ไม่ครบั” เขาส่ายหน้า กราบทูลลาแล้วเดนิออกไป



๒๑

มนีาหยดุยนืหน้าห้องพกัของหมวดสารนิ เยน็นี้หล่อนจะออกจาก 
โรงพยาบาล จงึแวะมาเยี่ยมเขาก่อนกลบับ้าน หญงิสาวเคาะประตูแล้วเปิด

เข้าไปหลงัได้ยนิเสยีงอนญุาต นายต�ารวจหนุม่นั่งอยูบ่นเตยีง ใบหน้ายงับวม

เป่งเขยีวช�้า แต่ดูแล้วไม่มอีะไรเสยีหาย ซึ่งนบัว่าโชคดมีาก

“หายดแีล้วเหรอครบั” เขายิ้มทกัทายหล่อน

“ดขีึ้นมากแล้วค่ะ” หญงิสาวยิ้มตอบพลางนั่งลงข้างเตยีง “หมวดเป็น

ยงัไงบ้างคะ”

“ค่อยยงัชั่วแล้วครบั อกีสองสามวนักอ็อกจากโรงพยาบาลได้ แก้ม

คณุ...” หมวดหนุม่ยื่นมอืมาแตะแก้มหล่อน มนีาถอยหนตีามสญัชาตญาณ 

เขาชกัมอืกลบัพลางพมึพ�า

“ขอโทษครบั ผมไม่ได้ตั้งใจล่วงเกนิ แค่อยากรู้ว่าคุณเจบ็ไหม”

“ไม่เจบ็แล้วค่ะ แต่รอยช�้าคงต้องใช้เวลาอกีสกัพกั ช่วงนี้กใ็ช้หน้ากาก

อนามยัปิดหน้าไปก่อน” หญงิสาวหวัเราะข�า แต่เขาไม่หวัเราะด้วย

“ผมขอโทษครบั”
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“ขอโทษท�าไมคะ หมวดไม่ได้ท�าอะไรผดิเสยีหน่อย คนที่ผดิคอืเสี่ย

อ�านาจกบัลูกน้อง ตอนนี้พวกเขารบักรรมไปแล้ว หมวดไม่ต้องขอโทษฉนั

หรอกค่ะ”

“เสี่ยอ�านาจคงอยูใ่นคกุอกีนาน แต่นายชาญชยัหนไีปได้ ผมออกจาก

โรงพยาบาลเมื่อไร จะตามจบัมนัมารบัโทษให้ได้”

“นายชาญชยัหนไีปได้เหรอคะ” หญงิสาวถามเสยีงเบา หน้าเครยีดขึ้น

มาทนัท ีชาญชยัรู้จกัหล่อนด ีถ้าเขากลบัมาแก้แค้น หล่อนจะท�าอย่างไร

“ไม่ต้องกลวันะครบั” หมวดหนุม่อ่านสหีน้าหล่อนออก “ไม่มนีายคุม้

หวั ชาญชยักเ็หมอืนหมาไม่มเีจ้าของ ป่านนี้คงหนหีวัซุกหวัซุน ไม่กล้าย้อน

กลบัมาท�าร้ายคุณหรอก”

มนีาพยกัหน้าพลางฝืนยิ้ม ภาวนาให้เป็นอย่างที่นายต�ารวจหนุ่มพูด 

เพราะหล่อนไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบคนืนั้นอกีแล้ว

“ฉนักลบัห้องก่อนนะคะ” หล่อนลุกขึ้นยนื “เดี๋ยวกล้าจะมารบัแล้ว”

“เดี๋ยวก่อนครบั” หมวดหนุ่มร้องเรยีก สหีน้าอดึอดัจนหล่อนสงสยั

“มอีะไรหรอืเปล่าคะ”

“เสี่ยอ�านาจได้รบัโทษแล้ว แต่ผมยงัไม่ได้รบัโทษเลย”

“หมวดท�าอะไรผดิคะ ท�าไมต้องรบัโทษด้วย” หล่อนเลกิคิ้วถาม 

หมวดหนุ่มเงยหน้ามองแล้วถอนใจยาว

“วนัที่ผมชวนคณุมาเลี้ยงขอบคณุ ผมเหน็นายชาญชยัขบัรถตามคณุ

ไป ผมคดิว่าเสี่ยอ�านาจน่าจะสงสยัคณุแล้ว ผมจงึชวนคุณออกมากนิข้าวอกี

ครั้ง เพื่อล่อให้เสี่ยใหญ่เผยตวัออกมา ผมไม่ได้ตั้งใจท�าให้คุณบาดเจบ็ ผม

แค่ต้องการจบัเขาให้ได้คาหนงัคาเขา ผมขอโทษที่คดิน้อยเกนิไป ยกโทษให้

ผมได้ไหมครบั”

มนีาพดูไม่ออก หล่อนรูว่้าหมวดสารนิเป็นคนจรงิจงักบังานมาก แต่

ไม่คดิว่าจะกล้าเอาชวีติหล่อนไปเสี่ยงอนัตรายด้วย

“พูดอะไรสักค�าสิครับ จะด่าผมก็ได้ จะตบผมก็ได้ แต่อย่านั่งนิ่ง 
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แบบนี้ ผมไม่อยากให้คุณเกลยีดผม”

“ฉนัไม่ได้เกลยีดหมวดหรอกค่ะ ฉนัแค่ตกใจ”

“ไม่ต้องกลวันะครบั ผมจะดูแลคุณเอง ผมจะไม่ยอมให้ใครท�าร้าย

คุณอกี” เขาจบัมอืหล่อนไปกุมไว้แล้วสบตาหล่อน “ผมรกัคุณครบั”

มนีายิ้มแหย ปากเขาบอกว่ารกัหล่อน แต่กลบัใช้หลอ่นเป็นเหยื่อลอ่

เสี่ยอ�านาจ คนรกักนัเขาท�ากนัแบบนี้เหรอ

“ผมไม่รู้ว่ามนัเกดิขึ้นตั้งแต่เมื่อไร รูต้วัอกีทผีมกร็กัคุณไปแล้ว ขอให้

ผมดูแลคุณนะครบั”

“ฉันดีใจที่หมวดรู้สึกดีกับฉัน แต่ฉันคงรับไว้ไม่ได้ เพราะฉันไม่ได้

รกัหมวด” หล่อนดงึมอืกลบัมา 

หมวดหนุ่มหน้าหมองลงแล้วเอ่ยเสยีงเศร้า

“สิ่งที่ผมท�าเลวร้ายมาก คุณคงไม่ให้อภยัผม”

“ไม่ใช่ค่ะ” หล่อนส่ายหน้า “ฉันไม่เคยโกรธหมวด แต่ที่ฉันปฏิเสธ

หมวด เพราะฉนัไม่ได้รกัหมวด”

“คุณรกัคนอื่นเหรอครบั”

มีนานิ่งงันไป ร่างสูงในชุดสูทสีขาวปรากฏในห้วงความคิด ก่อน

หล่อนจะรบีลบมนัทิ้งไป เพราะแค่คดิกไ็ม่สมควรแล้ว

“เปล่าค่ะ ฉนัไม่ได้รกัใคร”

“ขอผมเป็นเพื่อนกบัคุณได้ไหม”

“ไม่ต้องขอหรอกค่ะ เราเป็นเพื่อนกนัอยูแ่ล้ว หมวดพกัผ่อนเถอะค่ะ 

ฉนัขอตวัก่อนนะคะ” หล่อนยิ้มให้เขาแล้วเดนิออกไป

มีนาเดินกลับห้องพักของตน รู้สึกโล่งใจที่บอกปฏิเสธหมวดสาริน  
การเป็นแฟนต�ารวจอนัตรายเกนิไป โดยเฉพาะต�ารวจที่ตั้งใจท�างานอย่างเขา 

ถ้าคืนนั้นจิรายุมาช่วยหล่อนไม่ทัน ป่านนี้หล่อนคงตายอย่างอนาถไปแล้ว 

หญิงสาวถอนใจยาว หล่อนอยากช่วยเทพบุตรหนุ่ม แต่ความรักฝืนกัน 
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ไม่ได้ เขาเป็นกามเทพน่าจะเข้าใจ แต่ถ้าเขาไม่เข้าใจ หล่อนกจ็นใจ

“คุณหญิงคนนั้นนี่” หล่อนพึมพ�าเมื่อเห็นแม่ของคนไข้ในห้องวีไอพี

บนชั้นแปดยนืพงิผนงัอยูข้่างหน้า ใบหน้าสวยตามวยัของนางซดีเผอืด ท�าท่า

จะรูดลงไปกองกบัพื้น

“ระวงัค่ะ” หล่อนรบีเข้าไปประคอง แล้วพานางไปนั่งที่ม้านั่ง “นั่งตรงนี้

ก่อนนะคะ เดี๋ยวหนูไปตามคนมาช่วย”

“ไม่ต้องหรอกจ้ะ” นางจบัมอืหล่อนไว้ “ฉนัแค่หน้ามดืนดิหน่อย นั่ง

พกัสกัครู่คงดขีึ้น ขอบใจหนูมากนะ”

“ไม่เป็นไรค่ะ” หล่อนยิ้มรบั นั่งลงข้างๆ มองไปรอบๆ ก่อนหนักลบัมา

เมื่อรู้สกึว่าถูกจ้องมอง

“หนูไม่ไปไหนเหรอจ๊ะ”

“หนูว่างค่ะ อยากนั่งเล่นตรงนี้สกัพกั” มนีาตอบแล้วมองไปทางอื่น 

ก่อนหนักลบัมาอกีครั้งเมื่อนางจบัแขนหล่อน

“หนูเป็นเดก็ด ีฉนัชื่อ จารว ีบวรภทัร หนูชื่ออะไรเหรอจ๊ะ”

“หนูชื่อมนต์มนีาค่ะ แต่เรยีกมนีาเฉยๆ กไ็ด้” หล่อนบอกชื่อแต่ไม่

บอกนามสกุล เหมอืนทุกครั้งที่แนะน�าตวักบัคนแปลกหน้า เพราะไม่อยาก

ให้ใครรู้ว่าเป็นคนตระกูลศุภการ

“ชื่อเพราะจัง หนูป่วยเป็นอะไรเหรอจ๊ะ” นางมองชุดคนไข้ที่หล่อน

สวม

“อุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะ” หล่อนตอบเลี่ยงไปแล้วเปลี่ยนเรื่องพูด 

“ลูกชายของคุณหญงิเป็นยงัไงบ้างคะ”

“หนูรู้จกัลูกชายฉนัด้วยเหรอ”

“ไม่รู้จกัค่ะ” หล่อนส่ายหน้า “หนูแค่เคยเหน็เขาแวบหนึ่งตอนพาลุง

มาหาหมอคราวก่อน ขอโทษที่ละลาบละล้วงนะคะ”

“ไม่เป็นไรจ้ะ” นางยิ้มเศร้า “ลูกชายของฉันป่วยมานานแล้ว ไม่ใช่

ความลบัอะไร”
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“ไม่ดขีึ้นเลยเหรอคะ” หล่อนถามเสยีงเบา

คณุหญงิจารวหีน้าหมองลง ส่ายหน้าช้าๆ น�้าตาปริ่มขอบตา ก่อนไหล

ผ่านร่องแก้มเหมอืนไข่มุกหลุดจากสาย

“หนูขอโทษค่ะ หนูปากไม่ด ี ชอบพูดอะไรไม่คดิ อย่าร้องไห้นะคะ” 

หล่อนละล�่าละลกัขอโทษ 

นางเชด็น�้าตาแล้วยิ้มให้หล่อนอย่างเอน็ดู

“ไม่เป็นไรจ้ะ ไม่ต้องขอโทษหรอก ฉนัอยากกลบัห้องแล้ว หนูพาฉนั

ไปส่งที่ห้องได้ไหม ฉนัจะได้แนะน�าให้รู้จกักบัลูกชาย”

มนีาพยกัหน้า ประคองคณุหญงิจารวใีห้ลกุขึ้นยนืแล้วพาไปส่งที่ห้อง

พกั ทั้งสองขึ้นลฟิต์ไปที่ชั้นแปด ระหว่างทางนางเล่าเรื่องลกูชายให้หล่อนฟัง 

ทั้งน�้าเสยีงและแววตาเตม็ไปด้วยความภูมใิจ

“ลูกชายของฉนัชื่อจริากร ชื่อเล่นว่าสอง ตอนเป็นเดก็เขาน่ารกัมาก 

พอโตเป็นหนุ่มหน้าตาหล่อเหลา เรยีนเก่ง เล่นกฬีาเก่ง มสีาวๆ แวะเวยีน

มาหาไม่ได้ขาด แม้ตอนนี้จะล้มป่วย แต่ยงัหล่ออยู่นะ”

“หนูไม่แปลกใจเลยค่ะ คุณหญงิสวยขนาดนี้ คุณจริากรกต็้องหล่อ

อยู่แล้ว”

มนีาแอบมองเสี้ยวหน้าของนาง ลองค�านวณอายุในใจ แต่เดาไม่ออก

ว่าอายุเท่าไร เพราะนางสวยจนหล่อนยงัอจิฉา

“ฉนัแก่แล้วนะ ยงัจะสวยอกีเหรอ” นางถามยิ้มๆ

“ค่ะ สวยมาก” หล่อนพยกัหน้ายนืยนั “ตอนเหน็คุณหญงิครั้งแรก 

หนูยงัตกตะลงึเลย ไม่น่าเชื่อว่าจะมลีูกโตเป็นหนุ่มแล้ว”

“ปากหวาน” นางหวัเราะเสยีงใส “ฉนัอายหุ้าสบิแล้วนะ ตอนนี้คนสวย

คอืหนู ถ้าแต่งหน้าแต่งตวัดีๆ  หนูจะสวยจนคนมองเหลยีวหลงั”

“หนูไม่สวยหรอกค่ะ” หล่อนยิ้มเขิน “แค่ผู้หญิงมอมแมมคนหนึ่ง

เท่านั้น วนัๆ มุดอยู่ใต้ท้องรถ ไม่ค่อยเหน็เดอืนเหน็ตะวนั”

“มุดอยู่ใต้ท้องรถเหรอจ๊ะ” นางท�าหน้างง
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“หนทู�าอูซ่่อมรถค่ะ ชื่ออู่มนสัยานยนต์ อยูแ่ถวมนีบรุ ีถ้าคณุหญงิไป

ใช้บรกิาร หนูจะดูแลอย่างดเีลย”

“อ๋อ เป็นช่างซ่อมรถ แล้วฉนัจะแวะไปอุดหนุนนะ”

ประตูลฟิต์เปิดออก มนีาประคองคุณหญงิจารวอีอกมา ทั้งสองเดนิ

ไปช้าๆ แล้วหยุดยืนเมื่อมีชายหนุ่มคนหนึ่งวิ่งมาหา หล่อนจ�าได้ว่าเขาคือ

ลูกชายอกีคนของนางที่เคยเดนิชนหล่อนแล้วไม่ขอโทษ

“คุณแม่ไปไหนมาครบั ผมเป็นห่วงแทบแย่”

“แม่ไปเดนิเล่นจ้ะ แล้วจู่ๆ เกดิเวยีนหวั โชคดทีี่ได้หนูมนีาพามาส่ง” 

นางตอบลูกแล้วหันมาหาหล่อน “หนูมีนา นี่ตาศรุต ลูกชายคนโตของฉัน 

ตารุต นี่หนูมนต์มนีา เจ้าของอู่ซ่อมรถมนสัยานยนต์”

“สวสัดคี่ะ” หล่อนทกัทายตามมารยาท 

ชายหนุม่พยกัหน้าตอบนดิหนึ่ง รวดเรว็จนมองแทบไมท่นั แลว้เดนิ

มาประคองมารดาแทนหล่อน

“กลบัห้องเถอะครบั คุณแม่เหนื่อยแล้ว”

“จ้ะ” นางพยกัหน้ารบัแล้วจบัมอืหล่อน “ไป หนูมนีา ไปเยี่ยมตาสอง

ด้วยกนั จะได้ดูว่าลูกชายฉนัหล่ออย่างที่บอกไหม”

“วิภาก�าลังเช็ดตัวนายสองอยู่ครับ คงไม่สะดวกให้คนนอกเข้าไป 

ตอนนี้”

“เหรอ” นางท�าหน้าเสยีดาย “ขอโทษด้วยนะจ๊ะ คงต้องเป็นวนัหลงั

แล้วละ”

“ไม่เป็นไรค่ะ งั้นหนูขอตวักลบัห้องก่อนนะคะ”

มีนายกมือไหว้คุณหญิงจารวีแล้วหันหลังเดินออกมา พอไปถึงหน้า

ลฟิต์ หล่อนกห็นักลบัไปมองพวกเขา คุณหญงิจารวผีวิขาว นายศรุตขี้เก๊ก

ผวิสแีทน หน้าตาผวิพรรณเหมอืนหนงัคนละม้วน โดยเฉพาะนสิยัแตกต่าง

กนัราวฟ้ากบัเหว คุณหญงิจารวนี่ารกัใจด ีแต่ศรุตเย่อหยิ่งไม่เหน็หวัคน

“ไม่รู ้เป็นแม่ลูกกันได้ยังไง” หล่อนพึมพ�าแล้วเดินเข้าไปในลิฟต์  
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จริากรชื่อเล่นว่าสอง แต่ศรตุชื่อเล่นว่ารตุ ถ้าเขาเป็นพี่ชาย ท�าไมไม่ชื่อหนึ่ง

“นั่นส ิท�าไมชื่อรุต” หล่อนถามตวัเองแล้วเดนิออกจากลฟิต์

รถกระบะสเีขยีวหวัเป็ดแล่นมาจอดหน้ารั้วไม้สขีาว มนีาเปิดประตรูถ
ลงมาก่อน จากนั้นสมหมายกบักล้าจงึเดนิตามมา หล่อนไขกุญแจเปิดประตู

รั้วเดนิน�าเข้าไปในบ้าน กล้าถอืกระเป๋าของใช้ของหล่อนไปวางบนโต๊ะกนิข้าว

แล้วเดนิไปเข้าห้องน�้า ส่วนสมหมายเดนิไปนั่งที่โซฟารบัแขก

มีนาเดินเข้าไปในห้องครัว ป้าอ้นหุงข้าวและท�ากับข้าวง่ายๆ ไว้ให้

หล่อนสองอย่าง หญงิสาวเปิดตูเ้ยน็ หยบิขวดน�้ากบัแก้วเปล่าเดนิออกไปหา

สมหมาย หล่อนวางของลงตรงหน้าเขาแล้วนั่งลงฝ่ังตรงข้าม สมหมายเทน�้า

ใส่แก้ว ยกขึ้นดื่ม แล้ววางแก้วเปล่าลงบนโต๊ะ

“หนูนอนพักอีกสองสามวันแล้วค่อยไปท�างานก็ได้ ตอนนี้ไม่ได้รับ

งานสแีล้ว งานที่อู่จงึไม่ค่อยมาก ลุงกบัไอ้กล้าท�ากนัเองได้”

“หนพูกันานกว่านี้ไม่ได้หรอกค่ะ ค่ารกัษาท�าเอาเงนิเกบ็ของหนเูกอืบ

หมด ยงัดทีี่ตอนนี้ไม่ต้องใช้หนี้เสี่ยอ�านาจแล้ว ไม่งั้นพวกเราได้กนิมาม่ากนั

ทั้งเดอืนแน่”

“หนูน่าจะไปท�างานกบัคุณพ่อ โรงแรมของคุณอนนัต์ใหญ่โต หนูจะ

มาทนล�าบากกบัพวกเราท�าไม” สมหมายสบตาหล่อน 

หญงิสาวมองตอบแล้วส่ายหน้าปฏเิสธ

“หนูชอบล�าบาก เหนื่อยกายยงัดกีว่าเหนื่อยใจ ลุงหมายไม่ต้องพูด

ให้เมื่อยปากหรอก ไม่ว่ายงัไงหนูกไ็ม่มวีนัทิ้งอู่ของเรา”

“ดื้อ ดื้อตั้งแต่เลก็ยนัโต ดื้อเหมอืนตาไม่มผีดิ” เขาลุกขึ้นยนืพลาง

ตะโกนเรยีกหลานชาย “เสรจ็หรอืยงัไอ้กล้า ข้าจะกลบัอู่แล้ว”

“ลุงหมาย” หล่อนคว้าแขนเขาไว้ “หนูรู้ว่าลุงหวงัดกีบัหนู แต่หนูไป

ท�างานกบัพ่อไม่ได้จรงิๆ ลุงอย่าโกรธหนูเลยนะ”

“ลุงไม่ได้โกรธหนู” เขาถอนใจยาว “แต่ลุงเป็นห่วงหนู ลุงอยากเหน็
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หนูมอีนาคตที่ด ีไม่ใช่จมอยู่ในอู่รถไปวนัๆ แบบนี้”

“ขอหนูสู้อกีหน่อยนะจ๊ะ ถ้าไม่ไหวจรงิๆ หนูจะไปหาพ่อ” หญงิสาว

วงิวอน 

สมหมายกลอกตาอย่างอ่อนใจ แต่สุดท้ายกย็อมตามใจหล่อน

“แล้วแต่หนเูถอะ ลงุยงัไงกไ็ด้ ไอ้กล้าเสรจ็หรอืยงั ข้าจะกลบัแล้วนะ” 

เขาตะโกนเรยีกหลานชาย

“เสรจ็แล้ว” กล้าร้องบอกพลางเดนิมาหา “คนปวดท้อง เรยีกจงัเลย 

รอหน่อยกไ็ม่ได้”

“ไม่ต้องบ่น ไปสตาร์ตรถรอเลย” เขาชี้ออกไปนอกบ้านแล้วหนัมาพดู

กบัหล่อน “ลุงกลบัก่อนนะ พกัผ่อนให้มากๆ”

“จ้ะลุง”

มีนาเดินไปส่งสมหมาย พอสองลุงหลานขับรถไปแล้ว หล่อนก็ปิด

ประตูรั้ว เดนิกลบัเข้ามายนืกลางห้องรบัแขก มองไปรอบๆ แล้วร้องเรยีก

เสยีงดงั

“จริายุ”

เงียบ เทพบุตรหนุ่มไม่ขานรับและไม่ปรากฏตัว หญิงสาวมองไป

รอบๆ ตั้งแต่เขาช่วยชวีติหล่อนไว้ จริายไุม่มาหาหล่อนเลย ไม่รู้ว่าเกดิอะไร

ขึ้นกบัเขาหรอืเปล่า

“จริายุ” หล่อนร้องเรยีกอกีครั้ง แต่ผลที่ได้กเ็หมอืนเดมิ เทวดาหนุม่

ไม่ตอบ

มนีาถอดใจ เดนิขึ้นไปยงัห้องนอน แต่ต้องหยดุชะงกัเมื่อได้ยนิเสยีง

กริ่งหน้าบ้าน หล่อนหนัไปมอง คิ้วคมสวยขมวดด้วยความสงสยั เมื่อเหน็

ชายหนุ่มในชุดสูทสีด�ายืนอยู่นอกรั้วชะเง้อมองเข้ามาในบ้านหล่อน แล้ว 

กดกริ่งเรยีกอกีครั้ง

หญงิสาวเดนิออกไปด ูชายในชดุสทูอายรุาวสามสบิปี ผวิขาว หน้าตา

เกลี้ยงเกลา ถ้าเป็นลูกค้ากน็่าจะไปที่อู่รถ ไม่น่ามาหาหล่อนที่บ้าน
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“มาหาใครคะ” หล่อนร้องถามโดยไม่เปิดประตูรั้ว

“ผมมาหาเจ้าของบ้าน”

“ฉนัเป็นเจ้าของบ้าน คุณมธีุระอะไรกบัฉนั”

“นายของผมสนใจที่ดินของคุณ” เขาสอดนามบัตรลอดรั้วเข้ามา 

“ท่านพร้อมจะให้ราคาที่คุณต้องการ”

มีนารับนามบัตรมาอ่าน ชายคนนี้ชื่อสุเมธ เป็นพนักงานของบริษัท 

คีรีพรอพเพอร์ตี ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง หมู่บ้านที่อยู่ 

ตดิหลงับ้านหล่อนกเ็ป็นของบรษิทันี้ ดทู่าคงอยากสร้างเฟสสองจงึมาตดิต่อ

ซื้อที่หล่อน

“ฉนัไม่ขายหรอกค่ะ” หล่อนส่งนามบตัรคนืเขา แต่ชายหนุม่ไม่ยอม 

รบัคนื

“อย่าเพิ่งรบีปฏเิสธสคิรบั นายของผมอยากได้ที่ผนืนี้จรงิๆ คณุอยาก

ได้ราคาเท่าไรกเ็สนอมาเลย นายของผมยนิดสีูร้าคา รบัรองว่าจะไม่ต่อสกัค�า”

“ขอบคุณที่สนใจที่ดนิของฉนั แต่ที่ดนิแปลงนี้ไม่ได้มไีว้ขาย ขอตวั

ก่อนนะคะ” หล่อนเดินหนีเข้าบ้าน ทิ้งนามบัตรลงถังขยะ โดยมีเสียงชาย

หนุ่มดงัตามหลงั

“อย่าเพิ่งไปสคิณุ คนแถวนี้ขายที่เกอืบหมดแล้ว ถ้าคุณไม่ขายจะอยู่

ยงัไงคนเดยีว”

มนีาเดนิขึ้นไปที่ห้องนอน เพื่อนบ้านของหล่อนขายที่ไปหลายแปลง

แล้ว แต่หล่อนไม่เคยคดิจะขาย เพราะที่นี่เป็นบ้านของแม่ ต่อให้เหลอืแค่

หลงัเดยีว หล่อนกจ็ะอยู่ต่อไป

ภายในหอสมดุของมหาวทิยาลยัแห่งดาวดงึส์ จริายเุขน็รถใส่หนงัสอื
ไปตามชั้นวางหนงัสอื ดวงตาคมสนี�้าตาลมองตวัอกัษรเหนอืศรีษะ แล้วหยบิ

หนังสือเล่มหนึ่งขึ้นไปวาง จากนั้นก็เดินไปยังชั้นถัดไป โดยมีรณกรสหาย

สนทิเดนิตามไปห่างๆ พร้อมกบับ่นเขาไปด้วย
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“ท่านคดิยงัไงถงึไปยุง่กบัชะตากรรมของมนุษย์ ท่านกรู้็ไม่ใช่เหรอว่า

ผลที่ออกมาจะเป็นยงัไง”

“เราไม่ได้คดิ มนัเป็นเหตุสุดวสิยั มนีาตกอยู่ในอนัตราย เราจ�าเป็น

ต้องยื่นมอืเข้าไปช่วย เพราะถ้านางเป็นอะไรไป เรากเ็รยีนไม่จบ” เขาหยบิ

หนังสือเล่มหนึ่งจากรถเข็น อ่านรหัสบนสันหนังสือ แล้วน�าไปวางบนชั้น

เหนอืศรีษะ

“นางกแ็ค่มนษุย์คนหนึ่ง ถ้านางมอีนัเป็นไป ท่านกข็ออาจารย์เปลี่ยน

คนใหม่ อาจจบช้ากว่าคนอื่นไปบ้าง แต่ไม่ต้องเสี่ยงถูกขบัจากสวรรค์”

จริายุชะงกัมอืที่ก�าลงัจดัเรยีงหนงัสอื หวัใจเจบ็แปลบเมื่อคดิว่ามนีา

จะตาย เขาไม่รู้ว่าความรู้สกึนี้คอือะไร รู้แต่ว่าเขาไม่ชอบมนัเลย

“ท่านฟังที่เราพูดหรอืเปล่าจริายุ” ผู้เป็นสหายถามเสยีงดงั

“เบาๆ หน่อยส ิที่นี่ห้องสมุดนะ” 

เขากระซบิเตอืนแล้วเขน็รถหน ีรณกรเดนิมาดกัหน้า ขมวดคิ้วมอง

เขา

“อะไรของท่าน จ้องหน้าเราท�าไม”

“ท่านเป็นอะไร แคพู่ดถงึหญงิมนุษย์คนนั้น สหีน้าของท่านกเ็ปลี่ยน 

อย่าบอกนะว่า...”

“ว่า...” หวัใจเขาเต้นแรงขึ้น ลุ้นว่าผู้เป็นเพื่อนจะพูดอะไร

“ท่านผูกพนักบันางไปแล้ว”

จริายุผ่อนลมหายใจที่กลั้นไว้ออกมา ‘ผูกพนั’ เป็นค�าที่เขารบัได้ ถ้า

ให้ถกูควรเพิ่มค�าว่า ‘ปรารถนาด’ี เข้าไปด้วย เพราะเขารู้สกึแบบนั้นกบัมนีา

จรงิๆ

“กามเทพมหีน้าที่จบัคูใ่ห้มนษุย์ ส่วนผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไร ขึ้น

อยู่กบัผลกรรมของพวกเขา การผูกพนักบัมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่สมควร ท�าไม

ท่านไม่ห้ามใจตัวเองบ้าง ครั้งนี้แค่โดนลงโทษให้จัดหนังสือ ถ้ามีครั้งหน้า

ท่านถูกขบัออกจากสวรรค์แน่”
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“เราเข้าใจแล้ว” เขายกมอืตดับทเพื่อให้เพื่อนหยุดบ่น “ต่อไปเราจะ

ระวงัให้มากขึ้น ท่านมอีะไรกไ็ปท�าเถอะ ไม่ต้องอยู่ให้ก�าลงัใจเราหรอก เรา

อยากท�างานเงยีบๆ คนเดยีว”

“เข้าใจกด็แีล้ว เพราะเรายงัไม่อยากเสยีเพื่อนสนทิที่สดุไป เราไปก่อน

นะ” รณกรตบไหล่เขาแล้วเดนิออกไป

จิรายุถอนใจเฮือกใหญ่ แล้วเข็นรถเข็นเปล่าไปเก็บหนังสือตามโต๊ะ 

โดยไม่เห็นยศธรที่ยืนอยู่อีกฝั่งของชั้นหนังสือ เขายิ้มมุมปากอย่างเจ้าเล่ห์ 

แล้วเดนิออกจากห้องสมุด



๒๒

แสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องรับแขก ปลุกให้ 
บ้านไม้หลงัเลก็พ้นจากเงาของรตัตกิาล มนีาในชดุเสื้อเชิ้ตลายตารางสฟ้ีากบั

กางเกงยนีสนี�้าเงนิเข้มเดนิลงบนัได ดวงตาคมหวานเหลอืบมองโซฟารบัแขก

ตามความเคยชนิ ก่อนยิ้มกว้างด้วยความดใีจเมื่อเหน็ร่างสูงในชุดสูทสขีาว

นั่งอยู่ตรงนั้น หญงิสาวรบีวิ่งลงบนัไดไปยนืตรงหน้าเขา

“นายหายไปไหนมาตั้งหลายวนั”

“มเีรื่องนดิหน่อยท�าให้เราลงมาโลกมนุษย์ไม่ได้” 

เทพบุตรหนุ่มยิ้มให้หล่อน หล่อเหลากระชากใจ หญิงสาวยิ้มตอบ

เขนิๆ ทั้งที่รู้จกักนัมานาน แต่หล่อนยงัไม่ชนิเสยีที

“เรื่องอะไร เกี่ยวกบัที่นายช่วยฉนัไหม”

“เกี่ยวนดิหน่อย การช่วยเจ้าท�าให้เราท�าผดิกฎสวรรค์ ขดัขวางการ

ท�างานของยมทูต ยุ่งเกี่ยวกับชะตากรรมของมนุษย์ จึงถูกองค์สหัสนัยน์

ลงโทษ”

“แบบนี้ไม่นิดแล้วละ” หล่อนเอ่ยเสียงอ่อยแล้วนั่งลงตรงข้ามเขา 
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“องค์สหสันยัน์คอืพระอนิทร์ใช่ไหม”

“ใช่” เทพบุตรหนุ่มพยกัหน้า “องค์อนิทร์ทรงเป็นผู้ปกครองสวรรค์

ชั้นดาวดงึส์ มหีน้าที่ปกครองเหล่าเทพบตุรและเทพธดิา ทรงเหน็เหตุการณ์

ทุกอย่างในสามโลก จงึมอีกีพระนามว่าองค์สหสันยัน์หรอืท้าวพนัตา”

“นายโดนลงโทษอะไรบ้าง” หล่อนมองทั่วตวัเขา ไม่เหน็ความผดิปกต ิ

แต่ยงัอดห่วงไม่ได้

“เราท�าความผดิเป็นครั้งแรก องค์สหสันยัน์จงึทรงตกัเตอืน แล้วส่ง

ไปจดัหนงัสอืในห้องสมุด”

“แค่นั้นเองเหรอ” หล่อนถามอย่างแปลกใจ ท�าผดิกฎสวรรค์ตั้งหลาย

ข้อ แต่รบัโทษแค่จดัหนงัสอื

“พระองค์ทรงพระเมตตา เราจงึถูกลงโทษแค่นั้น”

มีนาพยักหน้าเข้าใจ อาจฟังดูแปลกไปนิด แต่รับโทษน้อยก็ดีแล้ว 

เพราะถ้าเขาถูกขับออกจากสวรรค์เพราะช่วยชีวิตหล่อน หล่อนคงรู้สึกผิด

ไปทั้งชวีติ

“องค์สหสันยัน์ทรงมรีูปร่างหน้าตายงัไงเหรอ”

“กายทพิย์ของพระองค์งดงามมาก เหมอืนชายหนุ่มอายยุี่สบิเศษ ยิ้ม

เก่ง มอีารมณ์ขนั และเป็นกนัเองกบัเทพทุกองค์”

“ทรงหล่อกว่านายไหม” หล่อนชี้ไปที่เขา

“ขอบคณุที่ชมว่าเราหล่อ” เทพบตุรหนุม่ยิ้มกว้าง “แต่องค์อนิทร์ทรง

งามกว่าเราหลายเท่านกั”

“ไม่ได้ชม แค่เปรยีบเทยีบ” หล่อนเสมองไปทางอื่น เกลยีดใจตวัเอง

ที่ชอบสั่นเวลาเหน็รอยยิ้มของเขา

“เจ้าเป็นยงัไงบ้าง หายเจบ็หรอืยงั”

มนีาหนักลบัไปมอง แต่ต้องผงะอย่างตกใจเมื่อเทพบตุรหนุม่ขยบัมา

นั่งข้างๆ แถมยงัยื่นมอืมาแตะแก้มหล่อน เบาเหมอืนสมัผสัของปีกผเีสื้อ

“เจบ็ไหม”
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“ค่อยยงัชั่วแล้ว” หล่อนตอบเสยีงสั่นแล้วขยบัออกห่าง “ขอบคุณที่

ช่วยชวีติฉนั และขอโทษที่ท�าให้นายถูกลงโทษ”

“ไม่ใช่ความผิดของเจ้า เราเป็นคนจับคู่เจ้ากับหมวดสารินเอง เรา

สมควรต้องรบัผดิชอบด้วย”

“ฉนัมเีรื่องจะสารภาพ” หล่อนยิ้มแหย “ฉนัปฏเิสธหมวดสารนิไปแล้ว 

ขอโทษที่ท�าให้นายเสยีเวลาอกีครั้ง”

“ช่างมันเถอะ ถึงเจ้าไม่บอกเลิกหมวดสาริน เราก็ต้องยกเลิกการ 

จบัคูค่รั้งนี้อยูด่ ีเพราะเขาท�าให้เจ้าตกอยูใ่นอนัตราย เขาจงึไม่เหมาะจะเป็น

คู่ครองของเจ้า”

มนีายิ้มกว้างด้วยความดใีจ ตอนแรกหล่อนนกึว่าเขาจะโวยวาย แต่

เขากลบัเหน็ดเีหน็งามด้วย ไม่น่ากงัวลให้เสยีเวลาเลย

“เดี๋ยวเราจะหาคู่ให้เจ้าใหม่ ให้ดกีว่าทุกคนที่เราเคยหามาเลย”

“หาใหม่อกีเหรอ” หญงิสาวถามเสยีงอ่อย ความจรงิผู้ชายสามคนที่

จริายุหาให้หล่อนล้วนมดีไีปคนละแบบ แต่ปัญหากค็อืไม่มใีครท�าให้หล่อน

รกัได้เลยสกัคน

“มคีนมา” เขาชี้ไปนอกบ้าน หญงิสาวมองตามแล้วพมึพ�า 

“นายสุเมธ”

“ใครเหรอ”

“เขาเป็นนายหน้าซื้อที่ดนิ นายนั่งอยู่ตรงนี้แหละ เดี๋ยวฉนัออกไปไล่

เขาก่อน”

มีนาเดินออกจากบ้าน สุเมธยืนเกาะรั้วมองหล่อน หญิงสาวอ้าปาก

จะไล่เขา แต่ชายหนุม่ยกมอืห้าม แล้วผายมอืไปยงัรถเก๋งสดี�าคนัใหญ่ที่จอด

อยู่ห่างออกไป

“นายของผมอยากคุยกบัคุณ”

“ถ้าจะพูดเรื่องที่ดนิกก็ลบัไปเถอะ เพราะไม่ว่ายงัไงฉนักไ็ม่ขาย”

“รอแป๊บนงึนะ” 
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เขาเดนิไปที่รถยนต์คนันั้น พูดคุยกนัอยู่อดึใจหนึ่งประตูรถกเ็ปิดออก 

ชายหนุ่มคนหนึ่งเดินลงมา เขาสวมสูทสีด�าเรียบหรู ผิวขาว รูปร่างสูง 

หน้าตาดี อายุราวสามสิบปี เขาเดินตรงมาหาหล่อนแล้วถอดแว่นกันแดด

ออก

“ผมชื่อ ธรากร ครีวีงศ์ เป็นเจ้าของบรษิทัครีพีรอพเพอร์ต ีผมสนใจ

ที่ดนิของคุณมาก แต่สุเมธบอกว่าคุณไม่ยอมขาย ผมคดิว่าเราน่าจะคุยกนั

ได้ จงึมาคุยกบัคุณด้วยตวัเอง”

“อย่าเสยีเวลาเลยค่ะ ใครมาคยุฉนักไ็ม่ขาย ขอตวัก่อนนะคะ” หล่อน

หนัหลงัเดนิเข้าบ้าน แต่ต้องหยุดชะงกัเมื่อได้ยนิชายหนุ่มตะโกนตามหลงั

“สบิล้านบาทพอไหม”

“อะไรนะ” หล่อนหนักลบัไป

“ของทุกอย่างในโลกนี้มีราคาของมัน” เขามองหล่อนอย่างท้าทาย 

“ฉนัให้ราคาที่ดนิเธอสบิล้าน ถ้าตกลงฉนัจะเขยีนเชค็ให้เดี๋ยวนี้เลย”

มนีากดัฟันกรอด ตอนแรกกพ็ูดจาสุภาพด ีพอไม่ได้ดั่งใจกเ็ปลี่ยน

เป็นคนละคน เอะอะกเ็อาเงนิมาฟาดหวั คงคดิว่าเงนิของเขาซื้อได้ทุกอย่าง

สนิะ

“ไม่ตกลง ร้อยล้านฉันก็ไม่ขาย เชิญคุณกลับไปได้แล้ว ถ้ายังมา 

รบกวนอกี ฉนัจะแจ้งต�ารวจ”

“จองหอง ฉันจะซื้อที่แถวนี้ให้หมด ดูซิว่าเธอจะอยู่ยังไง” เขาจ้อง

หน้าหล่อนเขมง็ แล้วเดนิกระทบืเท้ากลบัไป

มนีาเดนิกลบัเข้าบ้าน โบราณบอกว่าเกลยีดแบบไหนมกัเจอแบบนั้น 

หล่อนเกลยีดพวกเศรษฐทีี่ชอบดูถูกคนจน แต่ต้องเจอคนพวกนี้อยู่เรื่อยๆ 

เมื่อวาน ศรตุ บวรภทัร ลูกชายของคุณหญงิจารว ีวนันี้ ธรากร ครีวีงศ์ ไม่รู้

ว่าพรุ่งนี้จะเจอใครอกี

“เจอคนทุเรศแต่เช้า วนันี้คงซวยทั้งวนั” หล่อนบ่นอย่างหวัเสยี

“ได้พบแสดงว่ามวีาสนาต่อกนั ต้องเป็นโชคส ิไม่ใช่ซวย” เทพบุตร
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หนุ่มยิ้มข�า 

หล่อนเบะปากแล้วยนืยนัค�าเดมิ

“เจอคนแบบนี้เรยีกว่าซวยถูกแล้ว คนไม่เหน็หวัคนฉนัเกลยีดนกั”

จริายเุสกแทบ็เลต็สวรรค์ออกมา ค้นหาประวตัขิองธรากร ดวงตาคม

สนี�้าตาลมองปราดไปตามตวัอกัษร แล้วเงยหน้าพูดกบัหล่อน

“ผู้ชายคนนี้รวยมาก ถ้าได้เขาเป็นคู่ครอง เจ้าจะสบายทั้งชาต”ิ

“เงนิซื้อความสขุไม่ได้หรอก คนที่ชอบดถูกูคนอื่นแบบนี้ ฉนัไม่มวีนั

ญาตดิดี้วย ฉนัไปท�างานก่อนนะ”

มีนาหยิบกระเป๋าสะพายเดินออกจากบ้าน เข็นมอเตอร์ไซค์คันเก่ง

ออกไปจอดนอกรั้ว ปิดลอ็กประตอูย่างแน่นหนา แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป

อากาศยามบ่ายร้อนจัด มีนาเดินไปเปิดพัดลม กดปุ่มให้ส่ายไปมา
แทนการเปิดแอร์ หล่อนมองออกไปนอกออฟฟิศ เหน็สมหมายถอืน�้ายาล้าง

รถเดนิออกไปนอกอูเ่พื่อล้างรถของลกูค้าซึ่งนดัมารบัเยน็นี้ หล่อนหนัไปมอง

กล้า หนุ่มรุ่นน้องก�าลังใช้แท่นยกรถคันหนึ่งขึ้นเพื่อตรวจเช็กช่วงล่าง แต่

ต้องกระโดดหลบแทบไม่ทนั เมื่อแท่นรบัน�้าหนกัไม่ไหวพงัครนืลงมา

“กล้า!” 

หล่อนรีบวิ่งออกไปดูโดยมีสมหมายวิ่งมาสมทบ กล้าลุกขึ้นยืนปัด

เนื้อตัว ไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่รถของลูกค้าเสียหาย ล้มตะแคงอยู่กับพื้น 

กระจกแตกละเอยีด

“ตายแน่” หล่อนพมึพ�า รถคนันี้เป็นของป้าสมร แม่ค้าผลไม้หน้าปาก

ซอยซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความงก นางเอารถมาให้ช่วยเช็กเบรก ถ้ามาเห็นรถใน

สภาพนี้ได้โวยวายอู่พงัแน่

“เอง็ท�าอะไรไอ้กล้า” สมหมายถามอย่างฉุนเฉยีว

“ผมไม่ได้ท�า” กล้าโบกมอืปฏเิสธ ใบหน้าซดีเผอืด “แท่นมนัล้มลงมา

เอง”
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“ท�าไมเอง็ไม่ระวงั รถลูกค้าเสยีหาย จะเอาเงนิที่ไหนไปใช้เขา”

“อย่าดกุล้าเลยลุง มนัเป็นอุบตัเิหต ุแท่นมนัเก่ามากแลว้ รบัน�้าหนกั

ไม่ไหว กล้าไม่เป็นอะไรกด็แีล้ว” หล่อนเข้ามาห้าม 

สมหมายหนัมามองแล้วถามอย่างหนกัใจ

“แล้วรถคนันี้จะท�ายงัไง รถของนงัสมรเสยีด้วย มนัด่าเราเปิงแน่”

“คงต้องลองเจรจาดูก่อน ถ้าเขาไม่ยอมค่อยว่ากนัอกีท”ี

“มันต้องไม่ยอมแน่ๆ นังนี่ขึ้นชื่อเรื่องความงก ห้าบาทสิบบาทยัง 

ไม่ยอมเลย แล้วนี่รถพงัทั้งคนั มนัต้องให้เราซื้อใช้แน่” 

สมหมายเอ่ยด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด ขณะที่กล้าหน้าเผอืดสลีงไปอกี 

หนุ่มรุ่นน้องมองหล่อน แต่ไม่รู้จะพูดอะไร

“อย่าเพิ่งคดิมากเลยจ้ะ มาช่วยกนัยกรถก่อน ลองเชก็ความเสยีหาย 

บางทอีาจไม่ได้เป็นหนกัอย่างที่เหน็กไ็ด้”

“ขอให้เป็นแบบนั้นเถอะ” สมหมายถอนใจเฮอืกใหญ่ แล้วร้องบอก

หลานชาย “เลกิกลวัได้แล้วไอ้กล้า ไปเอาเครื่องมอืมาช่วยกนัยกรถขึ้น”

มีนาถอยหลังออกมาเพื่อให้ทั้งสองท�างาน เมื่อมองด้วยสายตา รถ

เสยีหายหนกั ด้านขวาบุบไปทั้งแถบ ล้อด้านขวาแตก ไฟหน้าแตก กระจก

แตกรอบคนั ซ่อมให้เหมอืนเดมิคงได้ แต่ลูกค้าอาจไม่พอใจ เพราะถอืว่า

ของมตี�าหนแิล้ว ถ้าเจ้าของรถให้ซื้อใช้ หล่อนจะท�าอย่างไร

“ท�าไมถงึเจอแต่เรื่องร้ายๆ นะ” หญงิสาวบ่นกบัตวัเอง แล้วไปช่วย

ทั้งสองเชก็รถ

ตกเย็นพายุใหญ่ก็พัดเข้ามาในอู่มนัสยานยนต์ เมื่อสมรแม่ค้าผลไม้
มาดรูถยนต์ของตน นางโวยวายจนเสยีงดงัออกไปนอกอูร่ถ มนีายกมอืไหว้

อ้อนวอนให้นางลดเสยีงลง เพราะเกรงว่าอู่จะเสยีชื่อเสยีง แต่นางกไ็ม่ยอม

ลดเสยีงลงเลย จนเกอืบจะมเีรื่องกบัสมหมาย หญงิสาวไม่อยากให้เรื่องบาน

ปลาย จึงขอให้กล้าพาลุงไปสงบสติอารมณ์ที่ห้องพัก แล้วปล่อยให้หล่อน
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เจรจากบัลูกค้าตามล�าพงั

“รถพงัยบัแบบนี้ฉนัไม่เอาแล้ว เธอต้องซื้อคนัใหม่มาชดใช้ฉนั”

“หนูไม่มีเงินหรอกค่ะ รถเสียหายเยอะก็จริง แต่เป็นแค่ภายนอก 

เครื่องยนต์ไม่กระทบเลย หนูรับรองว่าจะซ่อมให้ใหม่กว่าเดิมอีก” หล่อน

พยายามอธบิาย แต่นางปฏเิสธท่าเดยีว

“ซ่อมดแีค่ไหนฉนักไ็ม่เอา ของมตี�าหนฉินัไม่ชอบ”

“หนรูบัรองว่าเมื่อซ่อมเสรจ็ จะไม่มตี�าหนใิห้เหน็แน่นอน เราคนหาเช้า

กนิค�่าด้วยกนั เหน็ใจหนูเถอะนะ” หล่อนวงิวอนเสยีงเศร้า 

สมรจ้องมองอย่างครุ่นคดิ แล้วพยกัหน้าอย่างเสยีไม่ได้

“กไ็ด้ แต่เธอต้องซ่อมรถให้กลบัมาเหมอืนเดมิ และจ่ายค่าท�าขวญั

ให้ฉนัสามหมื่นบาท ถ้าไม่ตกลงตามนี้กซ็ื้อรถคนัใหม่มาคนืฉนัเลย”

“ได้ค่ะ หนตูกลง ขอเวลาหนสูองสปัดาห์ แล้วทุกอย่างจะเรยีบร้อย”

“ให้จรงิอย่างที่พูดกแ็ล้วกนั” นางสะบดัหน้าเดนิออกไป

มนีาหนัไปมองรถแล้วถอนใจยาว ซ่อมรถให้กลบัมาเหมอืนเดมิไม่ใช่

เรื่องยาก เพราะสมหมายกบักล้าเป็นช่างฝีมอืด ีแต่การหาเงนิสามหมื่นบาท

มาจ่ายค่าท�าขวญั หล่อนยงัมองไม่เหน็ทางเลย

“ซ่อมรถให้เหมือนเดิมก็พอแล้ว ท�าไมหนูต้องจ่ายค่าท�าขวัญด้วย” 

สมหมายเดนิมาหาหล่อน โดยมหีลานชายเดนิตามมา

“หนูไม่อยากมเีรื่องค่ะ แค่นี้กเ็สยีชื่อมากแล้ว”

“ผมขอโทษนะเจ้ เพราะผมคนเดยีว เจ้เลยต้องเดอืดร้อน” กล้าเอ่ย

อย่างรู้สกึผดิ

“ไม่ต้องขอโทษหรอก มนัเป็นอุบตัเิหตุ ไม่ใช่ความผดิของนาย แค่

ช่วยลุงหมายซ่อมรถให้ดเีหมอืนเดมิกพ็อแล้ว”

มนีาตบไหล่ปลอบใจเขาแล้วเดนิกลบัไปที่ออฟฟิศ ทรุดตวัลงนั่งหลงั

โต๊ะท�างาน หยบิสมุดเงนิฝากออกมาดู ตวัเลขน้อยนดิในบญัชที�าเอาหล่อน

อยากร้องไห้
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“ขอเราดหูน่อยส”ิ จริายเุทพบตุรปรากฏตวัหน้าโต๊ะท�างาน แล้วหยบิ

สมุดบญัชธีนาคารไปจากมอืหล่อน “เหลอืเงนิในบญัชแีค่หมื่นเดยีว ค่าน�้า

ค่าไฟเดอืนนี้ยงัไม่พอเลย แล้วเจ้าจะเอาเงนิที่ไหนไปใช้หนี้เขา”

“ฉนัยงัมเีครื่องประดบัของแม่ ถ้าเอาไปขายคงพอใช้หนี้เขา”

“ของส�าคัญแบบนั้น อย่าเอาไปขายเลย” เขาส่งสมุดบัญชีธนาคาร

คนืให้หล่อน แล้วทรุดตวัลงนั่งหน้าโต๊ะท�างาน “ให้เราหาสามรีวยๆ ให้เจ้า 

ดกีว่า เจ้าจะได้สบาย ไม่ต้องมาท�างานงกๆ แบบนี้”

“ในโลกมนุษย์เงนิต้องต่อด้วยเงนิ เศรษฐทีี่ไหนจะมาสนใจยาจกอย่าง

ฉนั” หล่อนเกบ็สมุดบญัชธีนาคารใส่ลิ้นชกั แล้วหยบิสมุดบญัชขีองอู่มาท�า

ต่อ

“เรื่องนั้นไม่ยากหรอก แค่เสกมนตร์มดัใจใส่เศรษฐสีกัคน เขากร็กั

เจ้าหวัปักหวัป�าแล้ว”

“มนตร์มดัใจ” หล่อนเลกิคิ้ว “ไม่ใช่มนตร์ดลใจ”

“มนตร์ดลใจช่วยให้มนษุย์เปิดใจให้กนั แต่มนตร์มดัใจช่วยให้มนษุย์

หลงรกักนั ในกรณขีองเจ้า เราคดิว่าต้องใช้ยาแรง”

“ความรกัที่เกดิจากมนตร์วเิศษ ใช่ความรกัที่แท้จรงิเหรอ” 

หล่อนมองหน้าเขานิ่ง เทพบตุรหนุม่มองตอบแล้วเอ่ยอย่างเคร่งขรมึ

“มนตร์ของเราเป็นจุดเริ่มต้น หากทั้งสองมีวาสนาต่อกัน ความรัก

ที่แท้จรงิจะตามมา”

“ผูช้ายสามคนที่นายหามาให้ฉนัยงัท�าให้ฉนัรูส้กึแบบนั้นไม่ได้สกัคน 

แล้วนายมั่นใจได้ยงัไงว่าคนที่สี่จะท�าส�าเรจ็”

“เรา...” เขาอ้าปากจะพูด แต่หล่อนห้ามไว้

“ขอร้องละ หยุดจบัคูใ่ห้ฉนัสกัพกั อย่างน้อยกจ็นกว่าฉนัจะหาเงนิมา

จ่ายป้าสมรได้”

“ตามใจเจ้า เรากลับละ” เทพบุตรหนุ่มลุกขึ้นยืน ท่าทางไม่พอใจ

เท่าไร
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“เดี๋ยวก่อน” หล่อนเรียกเขาไว้ “วันนั้นฉันเห็นนายในรถของสโรชา 

นายไปท�าอะไรในรถของเธอ”

“เรา...” เขาอกึอกัแล้วพดูตดับท “ไม่มอีะไรหรอก เจ้าอย่าสนใจเลย”

“เป็นเทวดาโกหกได้ด้วยเหรอ” หล่อนจ้องมองเขมง็

“ในเมื่อรู้ว่าเราโกหกไม่ได้ เจ้าจะคาดคั้นเราท�าไม” เขาต่อว่าหล่อน

แล้วหายตวัไป

“ขี้โกงนี่นา กลบัมาตอบค�าถามฉนัก่อน ได้ยนิไหมจริาย”ุ หล่อนร้อง

เรียกเสียงดัง แล้วหันไปมองประตูออฟฟิศเมื่อกล้าเปิดประตูชะโงกหน้า 

เข้ามา

“เจ้คุยกบัใครเหรอ เสยีงดงัออกไปข้างนอกเลย”

“ไม่มีอะไรหรอก นายไปท�างานเถอะ” หญิงสาวโบกมือไล่แล้วหยิบ

บัญชีมาท�าต่อ แต่ในใจคิดถึงเทวดาหนุ่ม แค่ค�าถามง่ายๆ ท�าไมเขาต้อง

ปิดบงัด้วย

ค�่าแล้ว แต่ห้องประชุมของบริษัทคีรีพรอพเพอร์ตียังเปิดไฟสว่าง  
ด้วยประธานกรรมการหนุ่มเรียกประชุมด่วน เนื่องจากโครงการคอนโด- 

มเินยีมหรยู่านชานเมอืงมข้ีอพพิาทกบัชาวบ้านเรื่องค่ารื้อถอน ธรากรนั่งอยู่

หัวโต๊ะในฐานะประธานการประชุม ดวงตาเรียวยาวจ้องมองผู้จัดการฝ่าย

กฎหมายซึ่งก�าลงัรายงานปัญหาที่เกดิขึ้นพร้อมเสนอแนวทางแก้ไข

จิรายุปรากฏตัวด้านหลังประธานหนุ่ม ธรากรเป็นคนหนุ่มที่ท�างาน

เก่ง ฉลาด และเดด็ขาด เขาไม่ได้เป็นดารา ไม่ได้เป็นหมอ และไม่ได้เป็น

ต�ารวจ ถ้าเป็นแฟนกบัเขา มนีากไ็ม่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ ไม่ต้องกลวัว่าจะเป็น

ม่ายตั้งแต่ยงัสาว และไม่ต้องนั่งเหงาอยู่บ้านคนเดยีว แถมฐานะของเขายงั

มั่นคง ถ้าหญิงสาวได้เขาเป็นคู่ครอง หล่อนจะสบายไปทั้งชาติ ไม่ต้อง 

ท�างานงกๆ เพื่อแลกกบัเงนิน้อยนดิ และไม่ต้องแข่งรถให้ต�ารวจไลจ่บัด้วย

เทพบุตรหนุ่มเสกแทบ็เลต็สวรรค์ออกมา ธรากรยงัโสด เคยมแีฟน
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เป็นชาวต่างชาต ิแต่เลกิกนัไปนานแล้ว เขาเป็นลกูชายคนเดยีว ฐานะร�่ารวย

ติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย กิจการของเขาเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นนัก

ธรุกจิหนุม่อนาคตไกล เขาเรยีกรปูของมนีาขึ้นมาคูก่นั วาดรูปหวัใจล้อมรูป

ของทั้งคู่ไว้ แล้วดีดนิ้วไปที่นักธุรกิจหนุ่ม โดยเลือกใช้มนตร์มัดใจแทน

มนตร์ดลใจ เพราะมอีานุภาพรุนแรงกว่ามาก

ธรากรที่ก�าลังสั่งงานลูกน้องหยุดชะงัก แต่อึดใจเดียวก็กลับมาพูด 

อกีครั้งโดยไม่มใีครผดิสงัเกต เทวดาหนุ่มยิ้มพอใจแล้วหายตวัไป

“วนันี้พอแค่นี้ พรุ่งนี้ท�ารายงานการประชุมส่งให้ผมด้วย” 

ชายหนุม่ลกุออกจากห้อง ใจคอร้อนรุม่แปลกๆ จู่ๆ  กอ็ยากพบหญงิ

สาวเจ้าของบ้านหลงันั้น อยากพบอย่างไม่มเีหตผุล เขาเป็นอะไร ท�าไมนกึถงึ

แต่หล่อน

ธรากรลงลิฟต์ไปยังชั้นที่จอดรถไว้ เขาก้าวเข้าไปนั่งในรถ ก�าลังจะ

ตดิเครื่อง แต่โทรศพัท์มอืถอืดงัขึ้นก่อน ชายหนุ่มหยบิออกมาดูแล้วกดรบั

สาย

“มอีะไรครบัแม่ ผมก�าลงัจะกลบับ้านแล้ว”

“ไม่มีอะไรหรอกจ้ะ แค่โทร. มาเตือนว่าพรุ่งนี้อย่าลืมไปทานข้าวที่

บ้านหนูมรกตนะ”

“ผมไม่ลมืหรอกครบั แค่นี้นะครบัแม่” 

ชายหนุ่มวางสายแล้วขับรถออกไป แม่อยากให้เขาคบกับมรกต 

ลูกสาวเจ้าของห้างทองชื่อดงั แต่เขาไม่ชอบหล่อน ตอนนี้ยิ่งไม่ชอบ เพราะ

เขารู้ตวัแล้วว่าชอบใคร



๒๓

เสยีงฮมัเพลงเบาๆ ดงัออกมาจากบ้านไม้สองชั้น ก่อนเจ้าของเสยีง
จะเดินออกมา มีนาหันไปมองรอบๆ เมื่อคืนฝนตกทั้งคืน เช้านี้อากาศจึง

เยน็สบาย ต้นไม้ใบหญ้าเขยีวขจ ีพุม่มะลอิอกดอกบานสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอม

ลอยมาตามลม หล่อนสดูกลิ่นหอมเยน็เข้าปอด รูส้กึดทีี่ได้กลบัมานอนบ้าน

อกีครั้งหลงัจากไปนอนโรงพยาบาลมาหลายวนั

“หนูไปท�างานก่อนนะป้า” หล่อนร้องบอกป้าอ้นซึ่งท�างานบ้านอยู่ใน

ครวั “ตอนกลบัลอ็กประตูบ้านให้หนูด้วยนะ พกันี้ชอบมนีายหน้ามาด้อมๆ 

มองๆ”

“จ้า เดี๋ยวป้าจดัการเอง หนูไปท�างานเถอะ” แกร้องตอบกลบัมา

มีนาเข็นรถเอนดูโรคันโปรดไปจอดนอกรั้วแล้วหันไปปิดประตู แต่

พอหนักลบัมากพ็บธรากรยนืยิ้มให้หล่อน สหีน้าและแววตาของเขาแตกต่าง

จากเมื่อวานราวฟ้ากบัเหว

“คณุมาท�าไม” หล่อนถามเสยีงขุน่ “ถ้าจะพดูเรื่องที่ดนิกก็ลบัไปเถอะ 

ฉนัไม่มวีนัเปลี่ยนใจหรอก”
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“ผมไม่ได้มาพูดเรื่องที่ดนิ”

“งั้นคุณมาท�าไม” หล่อนกอดอกมองเขา 

ชายหนุ่มยิ้มหวานแล้วตอบเสยีงนุ่ม

“ผมชอบคุณครบั ผมอยากเป็นเพื่อนกบัคุณ”

มนีาปวดหวัจี๊ดขึ้นมาทนัท ีเมื่อวานยงัท�าท่าจะกนิเลอืดกนิเนื้อหล่อน 

วันนี้กลับบอกว่าชอบหล่อน ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าเป็นฝีมือใคร เทวดาจอมจุ้น 

ก่อเรื่องให้หล่อนอกีแล้ว

“ตั้งสติให้ดีนะคะ” หล่อนสบตาเขาแล้วพูดช้าๆ ให้เขาได้ยินชัดๆ 

“พวกเราเพิ่งเคยเจอกนัครั้งเดยีว แถมฉนัยงัไม่มอีะไรดเีลย จนกจ็น หน้าตา

กธ็รรมดา คุณจะมาชอบฉนัได้ยงัไง”

“ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ” เขาส่ายหน้า แววตาสับสน “จู่ๆ ผมก็

คดิถงึคุณ อยากอยู่ใกล้คุณ ขอโอกาสให้ผมพสิูจน์ตวัเองสกัครั้งนะครบั”

มนีาถอนใจเฮอืกใหญ่ ธรากรอาการหนกักว่าชายหนุ่มคนก่อนๆ ที่ 

จริายุหามาให้หล่อน สงสยัจะถกูมนตร์มดัใจที่เทพบตุรหนุ่มบอกว่าแรงกว่า

มนตร์ดลใจเข้าไปแน่ๆ

“ฉนัเข้าใจทุกอย่างแล้วค่ะ คุณกลบัไปก่อนนะคะ แล้วฉนัจะจดัการ

เรื่องนี้เอง” หญิงสาวขึ้นคร่อมรถมอเตอร์ไซค์ หยิบหมวกกันน็อกมาสวม 

แล้วขี่รถเอนดูโรคนัโปรดออกไป

มีนาขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในอู่มนัสยานยนต์ ตรงไปจอดริมก�าแพง 
ข้างออฟฟิศ หล่อนดบัเครื่องยนต์แล้วก้าวลงมา ถอดหมวกกนันอ็กวางบน

เบาะรถ ใบหน้ารูปไข่เครียดขึง ริมฝีปากอิ่มเม้มแน่น ธรากรกับหล่อน 

แตกต่างกนัมาก หล่อนไม่มอีะไรคูค่วรกบัเขา ถ้าไมม่มีนตร์วเิศษของจริายุ 

เงาหล่อนเขายงัไม่อยากมองเลย ครั้งนี้เทพบตุรหนุม่ท�าเกนิไปจรงิๆ หล่อน

จะไม่ยอมให้เขาท�าตามใจตวัเองอกีแล้ว

“เกดิเรื่องแล้วหนูมนีา” สมหมายเดนิเข้ามาหาด้วยท่าทางร้อนใจ
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“เอาไว้ก่อนค่ะ” หล่อนยกมอืห้าม “ขอหนูจดัการธุระส�าคญัแป๊บนงึ 

แล้วหนูจะออกมาฟังนะคะ”

มนีาเดนิเข้าไปในออฟฟิศ ลอ็กประต ูรดูม่านปิด มองไปรอบๆ แล้ว

ร้องเรยีกเสยีงดงั

“จริาย ุนายอยูท่ี่นี่หรอืเปล่า ออกมาเดี๋ยวนี้นะ เรามเีรื่องต้องคยุกนั” 

เสยีงของหลอ่นดงัก้องไปมาแล้วจางหายไปในความเงยีบ โดยไมป่รากฏเงา

ของเทพบุตรหนุ่ม

“ฉนัรูน้ะว่านายได้ยนิ ออกมาเดี๋ยวนี้นะ ได้ยนิไหมจริาย”ุ หล่อนร้อง

เรยีกอกีครั้งด้วยเสยีงที่ดงัขึ้น แต่กเ็หมอืนครั้งก่อน เทพบุตรหนุ่มไม่ยอม

ปรากฏตวั

“เทวดาบ้า” หญงิสาวกระแทกตวัลงนั่งอย่างหงุดหงดิ เทวดาหนุ่มท�า

แบบนี้ทุกครั้ง จบัคู่ให้หล่อนโดยไม่บอกกล่าว แล้วกห็ลบไปอยู่บนสวรรค์ 

ปล่อยให้หล่อนรบัมอืคนเดยีว

“หนูมีนา” สมหมายร้องเรียกพลางเคาะประตู “หนูเป็นอะไรหรือ

เปล่า”

มนีาสูดลมหายใจเข้าปอด ระงบัอารมณ์พลุ่งพล่าน แล้วเดนิไปเปิด

ประตูให้หวัหน้าช่างสูงวยักบัหลานชายของเขา

“หนูพูดกบัใครเหรอ” เขาถามพลางมองไปรอบๆ

“เปล่าค่ะ” หญงิสาวส่ายหน้าแล้วเปลี่ยนเรื่องพูด “เมื่อกี้ลุงหมายจะ

บอกอะไรหนูคะ”

“นงัสมรมนัไปแจ้งความ ต�ารวจขอให้หนไูปพบเพื่อเจรจาค่าเสยีหาย”

“ท�าไมป้าสมรท�าแบบนั้น หนูนึกว่าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วเสียอีก” 

หล่อนถามอย่างหวัเสยี ก่อนหนัไปมองกล้าเมื่อหนุ่มรุ่นน้องพูดขึ้น

“รู้เรื่องที่ไหนกันเจ้ แกไม่เชื่อว่าเราจะซ่อมรถให้เหมือนเดิมได้ แก

กลวัเราเบี้ยวเลยไปแจ้งความไว้ก่อน”

“ไม่เป็นไร” หล่อนพยายามมองโลกในแง่ด ี “เดี๋ยวฉนัจะโทร. ไปคุย
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กบัแกเอง”

“ไม่มีประโยชน์หรอกหนูมีนา” สมหมายโบกมือห้าม “ลุงโทร. ไป

ขอร้องมนัแล้ว แต่มนัยนืกรานว่าจะพูดต่อหน้าต�ารวจเท่านั้น”

“ไม่เป็นไร หนูจะไปโรงพักเอง ลุงกับกล้าไปท�างานต่อเถอะค่ะ” 

หล่อนเดนิไปที่รถมอเตอร์ไซค์ หยบิหมวกกนันอ็กมาสวม

“ถ้ามนัไม่ยอมคุย จะเอาแต่เงนิ หนูจะท�ายงัไง”

“หนูจะขอให้พ่อช่วย เราเป็นฝ่ายผดิ ถ้าเขาต้องการให้เราชดใช้ เรา

กค็งต้องยอม”

มีนาก้าวขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์แล้วขี่ออกไปจากอู่รถ โดยมีสอง 

ลุงหลานมองตามอย่างหนกัใจ

มนีาจอดรถมอเตอร์ไซค์ ถอดหมวดกนันอ็กวางบนเบาะแล้วเดนิเข้าไป

ในสถานตี�ารวจ หล่อนเหน็สมรแม่ค้าผลไม้นั่งรออยูห่น้าโต๊ะร้อยเวร จงึเดนิ

เข้าไปหา ยกมอืไหว้ทกัทายนายต�ารวจหนุ่ม แล้วหนัไปไหว้คู่กรณขีองตน

ซึ่งยกมอืรบัไหว้อย่างเสยีไม่ได้

“คณุสมรบอกว่าอูข่องคณุท�ารถยนต์ของเธอเสยีหาย เธอต้องการให้

คุณซื้อรถยนต์คนัใหม่ชดใช้ คุณจะว่ายงัไงครบั” ร้อยเวรหนุ่มถาม

“ขอฉันคุยกับป้าสมรก่อนนะคะ” หญิงสาวทรุดตัวลงนั่งแล้วพูดกับ

คู่กรณขีองตน “ท�าไมป้าต้องมาแจ้งความด้วยคะ หนูนกึว่าเราคุยกนัรู้เรื่อง

แล้วเสยีอกี”

“เธอรู้ของเธอคนเดยีว ฉนัไม่รู้ด้วยหรอก เธอท�ารถของฉนัพงั เธอ

ต้องซื้อรถใช้ฉัน” นางตอบอย่างฉุนเฉียวแล้วหันไปพูดกับร้อยเวร “คุณ

ต�ารวจต้องจดัการให้ฉนันะคะ”

“รถยนต์ของคุณป้าอายุตั้งห้าหกปีแล้ว การให้ซื้อรถยนต์ป้ายแดง

ชดใช้ ผมว่ามนัเกนิกว่าเหตุไปหน่อย คุณผู้หญงิไม่ได้ตั้งใจท�าให้เกดิความ

เสยีหาย ถ้ายงัไงช่วยลดลงหน่อยได้ไหมครบั อย่าให้ต้องถงึโรงถงึศาลเลย 
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มนัจะเสยีเวลาทั้งสองฝ่าย” นายต�ารวจหนุ่มช่วยไกล่เกลี่ย 

นางขมวดคิ้วครุ่นคดิ แล้วหนัมาพูดกบัหล่อน

“ฉันเห็นแก่คุณต�ารวจ จะยอมลดให้ก็ได้ จ่ายเงินสดมาให้ฉันสาม

แสนบาท แล้วเธอเอารถคนันั้นไปเลย”

“รถของป้าขายได้ไม่ถึงสามแสน ลดลงอีกหน่อยไม่ได้เหรอคะ” 

หล่อนพยายามต่อรอง แต่นางไม่ยอมท่าเดยีว

“บาทเดยีวกล็ดไม่ได้ ถ้าไม่ได้เงนิสามแสน เรากไ็ปเจอกนัที่ศาล”

“กไ็ด้ค่ะ” หล่อนยอมตกลงทั้งที่ถูกเอาเปรยีบ “สามแสนกส็ามแสน 

แต่วนันี้หนูไม่มเีงนิ ขอเวลาเจด็วนั แล้วหนูจะหาเงนิมาให้ป้า”

“ไม่ได้” นางปฏเิสธเสยีงดงั “ฉนัจะเอาวนันี้ ฉนัคนท�ามาหากนิ ไมม่ี

เวลารอเธอหรอก”

มนีาอบัจนค�าพูด คนทั้งซอยบอกว่าป้าสมรเคม็ยิ่งกว่าเกลอื หล่อน

เคยได้ยนิมานานแล้ว ไม่คดิว่าจะได้เหน็กบัตาตวัเองวนันี้

“ผมขอจ่ายเงนิแทนคณุมนีาครบั” เสยีงทุม้ลกึดงัขึ้น หญงิสาวหนัไป

มองแล้วเอ่ยอย่างประหลาดใจ

“คุณธรากร”

“ผมเป็นเพื่อนของคณุมนีา ผมขอจ่ายเงนิแทนเธอครบั” ชายหนุม่นั่ง

ลงข้างหล่อนแล้วหยบิสมุดเชค็ออกมา “แต่ผมไม่มเีงนิสดตดิตวัมากขนาด

นั้น ขอจ่ายเป็นเชค็แทนได้ไหมครบั”

“เดี๋ยวก่อนค่ะ” หล่อนคว้าแขนเขาไว้แล้วถามเสยีงเบา “คุณมาที่นี่ได้

ยงัไง”

“ผมไปหาคุณที่อู่รถ กล้าบอกว่าคุณอยู่ที่นี่ ก�าลงัเดอืดร้อนมาก ผม

เลยตามมาช่วย”

“คุณรู้เรื่องอู่ของฉนัได้ยงัไง” หล่อนจ้องมองเขมง็ 

ชายหนุ่มยิ้มหวานแล้วตอบเสยีงนุ่ม

“เวลาผมสนใจใคร ผมต้องรู้เรื่องของเขาทุกเรื่อง แค่นี้ไม่ยากหรอก
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ครบั”

มีนาอับจนค�าพูดเป็นครั้งที่สอง ถ้าเป็นผู้หญิงอื่นได้ยินคงเขินจน

วางตัวไม่ถูก แต่หล่อนรู้เต็มอกว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ได้เกิดจากความรู้สึกที่แท้

จรงิของเขา ทว่าเกดิจากมนตร์สะกดของจริาย ุจงึไม่รู้ว่าจะท�าหน้าอย่างไรดี

“จะคุยกันอีกนานไหม” สมรพูดขัดขึ้นด้วยท่าทางหงุดหงิด “ถ้าจะ

จ่ายแทนกเ็อาเงนิมา ฉนัไม่มเีวลาทั้งวนัหรอกนะ”

“ได้ครบั สามแสนใช่ไหมครบั” เขาหยบิปากกาจากกระเป๋าเสื้อ เขยีน

ตวัเลขลงไป เซน็ชื่อก�ากบั แล้วฉกีเชค็ออกจากสมุด

“ไม่ต้องหรอกค่ะ ฉนัจดัการเองได้” หล่อนจบัแขนเขา ดงึให้หนัมา

มอง “หนี้ของฉนัจะให้คุณใช้แทนได้ยงัไง แบบนี้มนัไม่ถูกต้อง”

“ให้ผมช่วยเถอะครบั” เขายิ้มให้หล่อน แววตาจรงิใจ

“ฉันรับเงินของคุณไม่ได้หรอกค่ะ” หล่อนส่ายหน้าปฏิเสธ ก่อนหัน

ไปมองสมรเมื่อนางคว้าเชค็ไปจากชายหนุ่ม

“แต่ฉันรับได้” นางพลิกเช็คไปมาแล้วหันไปถามเขา “เด้งหรือเปล่า

เนี่ย”

“ผมชื่อ ธรากร คีรีวงศ์ ถ้าเช็คใบนี้เด้ง ป้าแจ้งต�ารวจมาจับผมได้

เลย” เขาเอ่ยอย่างหนกัแน่นแล้วหนัไปพูดกบัร้อยเวร “หมวดช่วยลงบนัทกึ

ประจ�าวนั แล้วให้ทั้งสองฝ่ายลงชื่อไว้เป็นหลกัฐานด้วยนะครบั”

“ได้ครบั”

นายต�ารวจหนุ่มลงบันทึกประจ�าวันแล้วส่งให้สมรเซ็นรับทราบก่อน 

จากนั้นจงึส่งมาให้หล่อน มนีาก�าปากกาแน่น ไม่อยากรบัเงนิของธรากร แต่

ไม่มทีางเลอืกอื่น จงึต้องยอมกลนืศกัดิ์ศรตีวัเอง หญงิสาวเซน็ชื่อลงไปใน

บนัทกึประจ�าวนัแล้วส่งคนืให้ร้อยเวรหนุ่ม

“ฉนักลบัก่อนนะ แล้วจะแจ้งวนันดัโอนรถอกีท”ี 

สมรลุกออกไป หญงิสาวบอกลานายต�ารวจหนุ่ม แล้วพาธรากรเดนิ

ออกจากสถานตี�ารวจ
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“ขอบคุณที่ช่วยนะคะ แล้วฉนัจะรบีหาเงนิมาคนืให้เรว็ที่สุด”

“ไม่ต้องคนืหรอกครบั เงนิแค่เลก็น้อย ผมยนิดทีี่ได้ช่วยคุณ”

มีนาเงยหน้ามองนักธุรกิจหนุ่ม ธรากรตกอยู่ในอ�านาจของมนตร์ 

มดัใจ อย่าว่าแต่เงนิแค่สามแสนบาท ต่อให้เงนิเป็นล้านเขากย็กให้หล่อนได้ 

แต่ถ้าหล่อนยอมรบัเงนิของเขาง่ายๆ หล่อนจะเป็นผู้หญงิประเภทไหน

“ไม่ได้หรอกค่ะ ฉนัไม่อยากเอาเปรยีบคณุ เราไม่ได้เป็นอะไรกนั ฉนั

จะเอาเงนิของคุณมาใช้ฟรีๆ  ได้ยงัไง”

“ผมอยากเป็นเพื่อนกบัคณุ ขอโอกาสให้ผมพสิจูน์ตวัเองได้ไหมครบั 

ผมรบัรองว่าจะไม่ท�าให้คุณเสยีใจ”

ธรากรมองตาหล่อน หญงิสาวมองตอบแล้วถอนใจยาว เขาคดิว่าเขา

หลงรกัหล่อน พูดอะไรไปตอนนี้เขากค็งไม่ฟังอยู่ดี

“เหน็แก่ที่คุณมนี�้าใจ ฉนัจะยอมรบัคุณเป็นเพื่อนกไ็ด้ ส่วนเรื่องเงนิ

ฉนัขอท�าสญัญากู้ยมืไว้ก่อน พอหาเงนิได้ครบ ฉนัจะเอาไปคนืคุณ”

“แล้วแต่คุณครบั ผมยงัไงกไ็ด้” 

เขายิ้มกว้างด้วยความดีใจ หล่อนอยากยิ้มตอบ แต่มันยิ้มไม่ค่อย

ออก จงึขอตวักลบับ้านแทน

“ฉนัขอตวักลบัก่อนนะคะ แล้วพรุง่นี้ฉนัจะเอาสญัญาไปให้คุณเซน็ที่

บรษิทั”

“เดี๋ยวก่อนครบั” เขาเรยีกหล่อนไว้

“มอีะไรคะ”

“ผมชื่อเลน่ว่าทอ็ป เราเป็นเพื่อนกนัแล้ว คณุเรยีกผมวา่ทอ็ปไดไ้หม 

แล้วผมจะเรยีกคุณว่ามนีา” 

เขาเอ่ยชื่อหล่อนเสยีงนุม่ หญงิสาวท�าหน้าไม่ค่อยถกู เพราะไม่ชนิกบั

การเกี้ยวพา

“กไ็ด้ค่ะ” หล่อนตอบตกลง แล้วเดนิไปที่รถมอเตอร์ไซค์ของตน
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จิรายุยืนอยู่หน้าตึกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลบูรณเวช นัยน์ตาคม 
สีน�้าตาลจ้องมองแท็บเล็ตสวรรค์ในมือ เขาดลใจให้ธรากรไปช่วยมีนาที่

สถานตี�ารวจ ซึ่งนกัธรุกจิหนุม่ท�าได้ดกีว่าที่เขาคดิไว้มาก ตอนนี้ทั้งสองเป็น

เพื่อนกนัแล้ว การพฒันาเป็นคู่รกัไม่น่าจะยากเกนิไป

เทพบุตรหนุม่ยิ้มด้วยความพอใจ เสกแทบ็เลต็สวรรค์ให้หายไป แล้ว

เงยหน้ามองหน้าต่างห้องพักวีไอพีบนชั้นแปด วันนี้เขาจะมาที่นี่เป็นครั้ง

สดุท้าย องค์สหสันยัน์มรีบัสั่งถูกต้องทกุอย่าง อดตีผ่านไปแลว้ เขาไมค่วร

ค้นหามนัอกี เพราะท�าไปกไ็ม่เกดิประโยชน์อะไร มแีต่จะท�าให้จติใจของเขา

มวัหมอง

เวลาเคลื่อนผ่านไปพักใหญ่ หน้าต่างบานนั้นก็ไม่มีวี่แววว่าจะเปิด

ออก เขาจึงตัดใจเดินจากมา ก�าลังจะหายตัวจากไป แต่เหลือบเห็นหญิง

มนษุย์นางนั้นกบัลูกชายเดนิออกมาจากโรงพยาบาลเสยีก่อน เขาเดนิเข้าไป

หานาง หวัใจหนกัอึ้ง รู้สกึโหยหาอย่างประหลาด

“นายสองอยูใ่นรถพยาบาลแล้วครบั เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะพาไปส่งที่บ้าน 

คุณแม่นั่งรถไปกบัผมนะครบั” ผู้เป็นลูกชายพูด

“แม่อยากไปกบัน้อง” นางมองไปที่รถพยาบาลซึ่งจอดรออยู่ข้างหน้า 

เทพบุตรหนุ่มมองตาม นอกจากรถคนันั้นแล้ว เขายงัเหน็หมอต่อพงศ์ยนื

รออยู่ด้วย

“รถพยาบาลนั่งไม่สบาย วภิานั่งไปกบันายสองแล้ว น้องไม่เป็นอะไร

หรอก คณุแม่ไปกบัผมดกีว่าครบั” ผูเ้ป็นลกูรบเร้า เขาดูออกว่านางไม่อยาก

ไปด้วย แต่สุดท้ายกต็อบตกลง

“กไ็ด้จ้ะ”

“คณุหญงิครบั” หมอต่อพงศ์เดนิเข้ามาหา “ถ้าคณุจริากรมอีาการผดิ

ปกต ิคุณหญงิรบีตดิต่อโรงพยาบาลเลยนะครบั”

“ค่ะ ฉนัจะดูแลเขาอย่างด ีขอบคุณคุณหมอมากนะคะ”

“ไม่เป็นไรครบั เป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้ว”
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“ฉันไปก่อนนะคะ” นางบอกลาแล้วเดินไปขึ้นรถของลูกชายซึ่งจอด

อยู่ไม่ไกลจากรถพยาบาล จากนั้นรถทั้งสองคนักเ็คลื่อนออกไป

จริายุมองตามรถทั้งสองคนั วนันี้เขาได้รู้ว่าลูกชายของนางชื่อจริากร 

ฟังคล้ายชื่อของเขา จริายุ จริากร ดูเป็นความบงัเอญิที่น่าประหลาดใจ

“เลกิคดิได้แล้วจริาย”ุ เทพบตุรหนุม่พดูกบัตวัเองดงัๆ เขาได้พบนาง

เป็นครั้งสุดท้ายตามที่ได้ตั้งใจไว้แล้ว จากนี้เขาจะไม่คิดถึงนางอีก นางมี

ลูกชายคนโตคอยดูแล ลูกชายอกีคนกอ็าการดขีึ้น นางจะไม่ร้องไห้อกีแล้ว 

ไม่มอีะไรที่เขาต้องเป็นห่วง ตั้งแต่วนันี้เขาจะกลบัไปท�าหน้าที่ของตน ดูแล

มนต์มนีาให้ดทีี่สุด แล้วลมืนางไปตลอดกาล

“ลาก่อนครบั” เขาพมึพ�าฝากไปกบัสายลม แล้วหายตวัไปจากตรงนั้น



๒๔

รถเอนดโูรสแีดงสลบัขาวแล่นมาจอดหนา้อาคารครีพีรอพเพอร์ตี 
มีนาเปิดหน้ากากหมวกกันน็อก เงยหน้ามองอาคารสูงยี่สิบชั้นตรงหน้า 

บรษิทัของธรากรใหญ่โตหรหูรา สมกบัเป็นบรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ชั้น

แนวหน้าของเมอืงไทย หล่อนถอดหมวกกนันอ็กออกจากศรีษะ แลว้หนัไป

มองข้างหลงัเมื่อมรีถยนต์คนัหนึ่งบบีแตรไล่เสยีงดงั

มนีามองไปรอบๆ ไม่เข้าใจว่าท�าอะไรผดิ เพราะจุดที่หล่อนจอดรถ

ไม่ใช่จดุหวงห้าม และไม่ได้ขวางทางเข้าออกของใคร ท�าไมเจ้าของรถคนันั้น

ต้องบบีแตรไล่หล่อนด้วย

“ถอยไปส ิฉนัจะจอดรถ” หญงิสาวเจ้าของรถโผล่หน้าออกมาตะโกน

ไล่ หล่อนมผีวิขาว หน้าตาสะสวย แต่งหน้าจดั ย้อมผมแดง และแต่งตวั

เปรี้ยว

“ท�าไมฉนัต้องถอย ฉนัมาถงึก่อนกต้็องได้จอดก่อนส”ิ มนีาย้อนถาม 

หญงิสาวนางนั้นเปิดประตูลงจากรถแล้วชี้นิ้วสั่งหล่อนเสยีงดงั

“ฉนัจอดตรงนี้ทุกครั้ง เธอต้องไปจอดที่อื่น”
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“ฉนัไม่ไป ฉนัจะจอดตรงนี้” หล่อนยนืกรานเสยีงเข้ม อยากได้ที่จอด

รถกน็่าจะขอกนัดีๆ  มาแผดเสยีงใส่เป็นเล่นงิ้วแบบนี้ ใครที่ไหนจะยอม

“แก!” 

หญงิสาวกระทบืเท้าด้วยความโมโห แต่ก่อนเรื่องจะบานปลายไปกว่า

นี้ พนกังานรกัษาความปลอดภยัคนหนึ่งกว็ิ่งมาหาหล่อน

“คุณผู้หญงิช่วยไปจอดด้านโน้นได้ไหมครบั”

“ท�าไมฉนัต้องไปด้วย” มนีาย้อนถาม 

เขาท�าหน้าล�าบากใจแล้วยกมอืไหว้หล่อน

“ผมขอร้องนะครบั ช่วยไปจอดด้านโน้นเถอะครบั นกึว่าเหน็แก่ลูก

เมยีผมกไ็ด้ เพราะถ้าผมถูกไล่ออก พวกเขาจะไม่มกีนิ”

มนีาหนัไปมองคูก่รณขีองตน เจ้าหล่อนคงมอีทิธพิลไม่ใช่เล่น รปภ. 

หนุ่มถงึได้ลงทุนยกมอืไหว้หล่อนแบบนี้

“กไ็ด้” 

หล่อนขี่รถไปจอดที่อื่นตามที่เขาบอก หญงิสาวนางนั้นกลบัขึ้นรถแล้ว

ขบัไปจอดแทนที่รถของหล่อน จากนั้นกล็งจากรถเดนิเข้าไปในอาคาร โดย

ไม่ลมืหนัมายิ้มเยาะอย่างผู้ชนะ

“ขอบคุณครบั” รปภ. หนุ่มค้อมศรีษะให้หล่อน

“ไม่เป็นค่ะ ขอโทษที่ท�าให้ยุ่งยาก”

มีนาเดินเข้าไปในอาคาร ไม่มีใครอยากแพ้ แต่ถ้าชนะแล้วคนอื่น

เดือดร้อนมันจะมีประโยชน์อะไร หล่อนหยุดยืนหน้าเคาน์เตอร์ประชา-

สมัพนัธ์ แล้วพูดกบัพนกังานสาวคนหนึ่งที่นั่งประจ�าอยู่ตรงนั้น

“ฉนัมาขอพบคุณธรากรค่ะ”

“นดัไว้หรอืเปล่าคะ” หญงิสาวเงยหน้าถาม

“ไม่แน่ใจค่ะ” หล่อนตอบตามตรง เมื่อวานหลอ่นบอกวา่จะมาหาเขา

ที่บรษิทั แต่เป็นการบอกปากเปล่า ไม่รู้จะเรยีกว่านดัได้หรอืเปล่า

“ถ้าไม่นดัไว้ ท่านอาจไม่ให้เข้าพบนะคะ”
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“ช่วยเรยีนท่านว่ามนต์มนีามาขอพบได้ไหมคะ” หลอ่นเอย่เสยีงออ่น 

พนกังานสาวมองนิ่งๆ แล้วพยกัหน้าเบาๆ

“นั่งรอก่อนนะคะ เดี๋ยวฉนัจะเรยีนเลขาฯ ของท่านให้ แต่ไม่รบัรอง

นะคะ”

มีนาเอ่ยขอบคุณประชาสัมพันธ์สาว แล้วหันไปมองโซฟารับแขกซึ่ง

ตั้งอยู่ริมผนังกระจก พลันต้องขมวดคิ้วอย่างประหลาดใจเมื่อเห็นจิรายุ 

เทพบุตรนั่งไขว่ห้างอยู่ตรงนั้น เขายิ้มให้หล่อนอย่างอารมณ์ด ีทั้งที่ก่อเรื่อง

ปวดหวัให้หล่อนมากมาย

“มาจนได้นะ” หล่อนเดนิเข้าไปหาเขาแล้วเปิดฉากต่อว่าทนัท ี“ท�าไม

นายท�าอะไรไม่บอกฉนั นายไม่ฟังที่ฉนัขอร้องเลยใช่ไหม”

“เราท�าทกุอย่างเพื่อเจ้า ธรากรร�่ารวยมาก เมื่อวานที่สถานตี�ารวจ เจ้า

กเ็หน็ว่าเขาเป็นที่พึ่งของเจ้าได้ จากนี้เจ้าจะไม่ล�าบากอกีแล้ว”

“ฉนัไม่เคยคดิจะเกาะใครกนิ” หล่อนเอ่ยเสยีงเข้ม “ฉนัมมีอืมเีท้า หา

เลี้ยงตวัเองได้”

“เมื่อแต่งงานกันแล้วก็เหมือนเป็นคนคนเดียวกัน เงินของสามีก็

เหมอืนเงนิของภรรยา เจ้าจะคดิมากท�าไม”

“มนัไม่ง่ายอย่างนั้นหรอก” หญงิสาวส่ายหน้าอย่างหวัเสยี ก่อนหนัไป

มองข้างหลังเมื่อรู้สึกว่าถูกสายตาหลายคู่จับจ้อง หนึ่งในนั้นคือหญิงสูงวัย

แต่งตวัด ีนางมองหล่อนอย่างดูแคลน แล้วหนัไปต่อว่าประชาสมัพนัธ์สาว

“เธอปล่อยให้คนบ้าเข้ามาในบรษิทัของฉนัได้ยงัไง”

มนีาหน้าร้อนผ่าวขึ้นมาทนัท ีจริายหุาเรื่องให้หล่อนอกีแล้ว อยู่ดีๆ  ก็

ถูกหาว่าเป็นคนบ้า เพราะยนืพูดคนเดยีวเป็นคุ้งเป็นแคว

“เธอมาขอพบคุณธรากรค่ะ” ประชาสมัพนัธ์สาวตอบเสยีงอ่อย 

หญงินางนั้นหนักลบัมามองหล่อน สายตาเหยยีดหยาม แล้วเดนิเข้า

มาถามด้วยท่าทางเย่อหยิ่ง

“เธอมาขอพบลูกชายฉนัท�าไม”
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มนีาหนัไปมองเทพบตุรหนุม่ อยากถามว่าตอนจบัคูห่ล่อนกบัธรากร 

ได้ตรวจสอบไหมว่าครอบครวัของเขาเป็นอย่างไร ทว่าเทวดาหนุม่หายตวัไป

แล้ว

“ว่ายงัไง ฉนัถามไม่ได้ยนิเหรอ” นางตวาดอย่างหงุดหงดิ

“หนู...” 

หญงิสาวอ้าปากจะตอบ แต่ธรากรเดนิออกมาก่อน โดยมหีญงิสาวที่

แย่งที่จอดรถกับหล่อนเดินตามมาด้วย เขายกมือไหว้มารดา แล้วทักทาย

หล่อนด้วยท่าทางดใีจ

“มานานหรอืยงัครบัคุณมนีา”

“ครู่หนึ่งค่ะ”

“นี่คุณแม่ของผมครบั คุณหญงิรศัม ีครีวีงศ์” เขาแนะน�าหล่อนกบั

มารดา “แม่ครบั นี่คุณมนต์มนีา เพื่อนใหม่ของผมครบั”

“สวสัดคี่ะ” หญงิสาวยกมอืไหว้ 

คุณหญงิรศัมรีบัไหว้แล้วหนัไปถามลูกชาย

“ไปรู้จกักนัตั้งแต่เมื่อไร ท�าไมแม่ไม่รู้เรื่องเลย”

“เดี๋ยวกลับบ้านแล้วผมเล่าให้ฟังนะครับ เชิญครับคุณมีนา ห้อง

ท�างานของผมอยู่ทางนี้”

ธรากรเดนิน�าไปที่ลฟิต์ หญงิสาวเดนิตามไป แต่รูส้กึเสยีวสนัหลงั จงึ

หันกลับไปมอง และพบว่าคุณหญิงรัศมีกับหญิงสาวคนนั้นจ้องมองหล่อน

อยู่ก่อนแล้วด้วยแววตาเกลยีดชงัอย่างไม่ปิดบงั

“เชญิครบั” ชายหนุ่มร้องเรยีก 

หล่อนเดนิเข้าไปหา ลฟิต์เคลื่อนขึ้นไปที่ชั้นสบิแปด จากนั้นเขากพ็า 

หล่อนเดนิไปที่ห้องท�างานซึ่งอยู่ทางปีกขวาของตวัอาคาร

มนีามองไปรอบๆ ห้องท�างานของเขากว้างมาก เฟอร์นเิจอร์น้อยชิ้น 

เน้นสขีาวและสดี�าเป็นหลกั ผนงัเป็นกระจกทุกด้าน มองแล้วเหมอืนอยู่ใน

อ้อมกอดของท้องฟ้า
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“ห้องท�างานสวยนะคะ” หล่อนหยบิสญัญาส่งให้เขา 

ชายหนุ่มรบัไปอ่าน แล้วส่ายหน้าไม่เหน็ด้วย

“ความจรงิไม่จ�าเป็นต้องท�าสญัญาให้ยุง่ยากเลย เงนิแค่เลก็น้อย คุณ

สะดวกเมื่อไรค่อยเอามาคนืผมกไ็ด้”

“แบบนี้ดแีล้วค่ะ” หล่อนยิ้มให้เขา “ฉนัไม่อยากเอาเปรยีบคุณ”

“แต่ผมอยากให้คุณเอาเปรยีบนะครบั” ชายหนุ่มยิ้มตอบ หวานจน

หล่อนต้องหลบตาแล้วเปลี่ยนเรื่องพูด

“ขอบคุณค่ะ แล้วฉนัจะรบีหาเงนิมาคนืนะคะ”

“ผมรูว่้าอูข่องคณุมลีกูค้าไม่มาก คณุมาท�างานกบัผมไหม จะได้มเีงนิ

มาคนืผมเรว็ๆ”

“อย่าดีกว่าค่ะ ฉันท�าเป็นแต่ซ่อมรถ แค่มาพบคุณวันนี้ก็วุ่นวาย

พอแล้ว”

“ตามใจคณุครบั ผมยงัไงกไ็ด้” เขาเซน็สญัญาแลว้ยื่นให้หล่อน “อยู่

กนิข้าวเที่ยงด้วยกนันะครบั จะได้ท�าความรู้จกักบัแม่ผมด้วย”

“เอาไว้วนัหลงัดกีว่าค่ะ วนันี้ฉนัมธีรุะต้องรบีไปท�า” หล่อนรบัเอกสาร

มาใส่ซอง

“ผมเดนิไปส่งนะครบั”

“ไม่ต้องค่ะ ฉนักลบัเองได้ ฉนัไปก่อนนะคะ”

มนีาเดนิออกจากห้องท�างาน ลงลฟิต์กลบัไปชั้นล่าง พอออกจากลฟิต์

กต้็องหยุดชะงกั เมื่อถกูหญงิสาวที่แย่งที่จอดรถกบัหล่อนเดนิมาขวาง แล้ว

มองหล่อนตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้า

“เธอเป็นอะไรกบัคุณทอ็ป แล้วรู้จกัเขาได้ยงัไง”

“เธอเป็นใคร ท�าไมฉนัต้องตอบเธอด้วย” หล่อนย้อนถามพลางมอง

ตอบตั้งแต่ปลายเท้าจดศรีษะ

“ฉนัชื่อ มรกต ไพศาลวานชิย์ เป็นว่าที่คู่หมั้นของคณุทอ็ป” หญงิสาว

ประกาศเสยีงดงัพลางจ้องหน้าหล่อนเขมง็ “ฉนัอยากรู้ว่าเธอมาหาเขาท�าไม”
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“ว่าที่คู่หมั้น?” หล่อนทวนค�าแล้วยิ้มกว้าง “ฉันบอกไม่ได้หรอกค่ะ 

มนัเป็นเรื่องส่วนตวัระหว่างฉนักบัคณุทอ็ป คงบอกให้คนนอกรู้ไม่ได้ ขอตวั

ก่อนนะคะ”

มนีาเดนิอ้อมหญงิสาวออกมา แต่ต้องหยดุชะงกัอกีครั้งเมื่อคุณหญงิ

รศัมกี้าวมาขวาง แล้วมองหล่อนด้วยสายตาไม่ต่างจากมรกต

“ฉนัเป็นแม่ตาทอ็ป ไม่ใช่คนนอกที่ไหน เธอคงบอกได้สนิะ”

“คณุหญงิไปถามคณุทอ็ปเองเถอะค่ะ หนขูอตวันะคะ” หญงิสาวเดนิ

เลี่ยงออกมา แต่ต้องหยดุเดนิอกีครั้งเมื่อได้ยนิเสยีงคุณหญงิรศัมดีงัมาเข้าหู

“จองหอง”

มีนาถอนใจเฮือกใหญ่แล้วออกเดินต่อ ผู้ชายแสนดีของจิรายุเทพ-

บุตร มีของแถมเป็นคุณแม่ตัวร้ายกับคู่หมายตัวแสบ แพ็กคู่กันมาราวกับ

ละครหลงัข่าว เทวดาหนุม่จะรูบ้้างไหมว่าหาเรื่องปวดหวัมาให้หล่อนอกีแล้ว

เสี่ยอ�านาจเดินไปที่ห้องเยี่ยม ตั้งแต่ถูกจับแทบไม่มีใครมาเยี่ยมเขา
เลย เพราะเขาตวัคนเดยีว ไม่มญีาตพิี่น้องลูกเมยีที่ไหน เพื่อนฝูงที่เคยมกี็

หายหน้าไปหมดเพราะไม่อยากตดิร่างแหไปด้วย ส่วนนางบ�าเรอที่เขาเลี้ยง

ไว้ พอรู้ว่าเขาตดิคุกกโ็บยบนิไปหาคนเลี้ยงใหม่ แล้วใครกนัมาขอเยี่ยมเขา

วนันี้

“นายอ�านาจ ไพรสณัฑ์ พบญาตทิี่ช่องสบิเอด็” เจ้าหน้าที่ราชทณัฑ์

ประกาศเรยีก

อดตีเสี่ยใหญ่เดนิตรงไปตามค�าบอก ก่อนขมวดคิ้วด้วยความสงสยั 

เมื่อพบว่าคนที่มาขอเยี่ยมเป็นหญงิสาวไม่คุ้นหน้า เขานั่งลงบนเก้าอี้ หยบิ

โทรศัพท์มาแนบหู มองหญิงสาวที่นั่งอยู่อีกด้านของผนังกระจก แล้วถาม

หล่อนเสยีงเข้ม

“เธอเป็นใคร ต้องการอะไร”

“หนเูป็นเมยีของพี่ชาญชยัค่ะ” หล่อนตอบเสยีงเบาหววิ มองไปรอบๆ 
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อย่างระแวง “ตอนนี้พี่เขาล�าบากมาก จึงให้หนูมาขอเงินเสี่ยเพื่อหนีไป

กบดานที่ชายแดน”

เสี่ยอ�านาจหวัเราะข�า ชาญชยัหนไีปได้แล้ว แต่กลบัให้เมยีมาขอเงนิ

คนตดิคุกอย่างเขา หลายปีที่อยู่ด้วยกนัมา เขาให้เงนิมนัใช้ไม่เคยขาด ถ้า

รู้จกัเกบ็หอมรอมรบิไว้บ้างคงไม่สิ้นไร้ไม้ตอกขนาดนี้

“ผวัเธออยู่นอกคุก แต่ฉนัอยู่ในคุก เธอว่าใครล�าบากกว่ากนั”

“แต่พี่เขาล�าบากจรงิๆ นะคะ” หล่อนยนืยนั “พี่เขาบอกว่าถ้าเสี่ยไม่

ช่วยเขา ถ้าเขาถูกต�ารวจจบั เขาอาจพูดเรื่องที่ไม่ควรพูดกไ็ด้”

“เธอขู่ฉนัเหรอ” เขาถามเสยีงเข้ม

“หนเูปล่าค่ะ” หล่อนโบกมอืไปมา “หนแูค่พดูตามที่พี่เขาบอกเท่านั้น 

เสี่ยให้เงนิพี่เขาไปเถอะค่ะ เขาจะได้ไม่มารบกวนเสี่ยอกี”

“ฉนัตดิคุก จะเอาเงนิที่ไหนมาให้มนั”

“พี่เขาบอกว่าเสี่ยยงัมเีงนิเกบ็ไว้ แค่เสี่ยสั่งค�าเดยีวกไ็ด้แล้ว”

เสี่ยอ�านาจจ้องหน้าหญงิสาวนิ่ง ชาญชยัอยู่กบัเขามาหลายปี แต่มนั

ไม่เคยรูอ้ะไรเลย ตอนนี้เขาไม่เหลอืเงนิสกับาท คนที่พึ่งพาได้กไ็ม่ม ีแต่มนั

ยงัคดิว่าเขาจะช่วยมนัได้ โง่แบบนี้กด็เีหมอืนกนั เขาจะได้หลอกใช้มนัเสยี

เลย

“ฉนัจะให้เงนิมนักไ็ด้ แต่มนัต้องท�างานให้ฉนัก่อน”

“งานอะไรคะ” หญงิสาวถามอย่างตื่นเต้น

“ไปจดัการนงันั่นให้ฉนั แล้วฉนัจะให้เงนิมนัสบิล้าน”

“นงัไหนคะ”

“ผวัเธอรูด้”ี เสี่ยใหญ่วางโทรศพัท์แล้วลกุออกไป นงัมนีากบัไอ้หมวด

สารนิท�าเขาเจบ็นกั ถ้ามนัสองคนยงัไม่ตาย เขาไม่มวีนัหายแค้น

พระอาทติย์ลบัขอบฟ้าไปแล้ว เมื่อมนีาขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอย
บ้าน วนันี้มลีูกค้าเอารถมาซ่อมสองคนั คนัแรกมปีัญหาที่ระบบเบรก ส่วน
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อกีคนัมปีัญหาที่ระบบเกยีร์ หล่อนกบักล้าช่วยกนัซ่อมจนเสรจ็แล้วจงึกลบั

บ้านมาพักผ่อน หญิงสาวขมวดคิ้วมองไปข้างหน้าเมื่อเห็นรถกระบะเก่าๆ 

คนัหนึ่งจอดเสยีอยูข้่างทาง คนขบัเป็นชายชราท่าทางเก้ๆ กงัๆ ดูแล้วไม่น่า

จะซ่อมรถเป็น หล่อนขี่รถเลยไปจอดด้านหน้าแล้วเดนิไปหาเขา

“รถเป็นอะไรเหรอลุง”

“สตาร์ตไม่ตดิ” แกหนัมาตอบ น�้าเสยีงห้วนจดั

“ให้หนูช่วยไหม” หล่อนม้วนแขนเสื้อขึ้น

“ข้ายังซ่อมไม่ได้ แล้วหน้าใสๆ อย่างเอ็งจะท�าได้เหรอ” ชายสูงวัย 

หรี่ตามอง สหีน้าไม่ค่อยเชื่อ

“ไม่ลองไม่รู้นะ”

มนีายิ้มอย่างไม่ถอืสา แล้วลงมอืตรวจเครื่องยนต์ เบื้องต้นหล่อนพบ

ว่าขั้วแบตเตอรี่หลวม จงึถอดออกมาเชด็ท�าความสะอาดแล้วสวมกลบัเข้าไป

ใหม่ ถ้าไดสตาร์ตไม่มปัีญหา รถน่าจะสตาร์ตตดิ แต่ถ้าไม่ตดิค่อยว่ากนัใหม่

“ลุงลองสตาร์ตดูส ิน่าจะตดิแล้วละ” หล่อนหนัไปบอกแก 

ชายสูงวัยเดินไปนั่งในรถ บิดกุญแจสตาร์ต เครื่องยนต์ครางเบาๆ 

สองครั้งก่อนจะสตาร์ตตดิ

“เอง็ท�าได้ยงัไงเนี่ย” แกชะโงกหน้าออกมาถาม ท่าทางประหลาดใจ

“หนเูป็นเจ้าของอูซ่่อมรถ เรื่องแค่นี้เลก็น้อยมาก ขั้วแบตเตอรี่หลวม

ท�าให้สตาร์ตไม่ตดิ พรุง่นี้ลงุเอารถไปที่อูข่องหนสู ิแล้วหนูจะซ่อมให้เหมอืน

ใหม่เลย” 

หล่อนส่งนามบตัรให้แก ชายสงูวยัยื่นมอืมารบัแล้วถามอย่างไม่แน่ใจ

“แพงหรอืเปล่า ข้าไม่ค่อยมเีงนินะ”

“หนูซ่อมให้ฟรเีลยกไ็ด้” หล่อนยิ้มกว้าง “แต่ขอคดิค่าอะไหล่นะ”

“น่าสนใจ แล้ววนันี้เอง็คดิเงนิหรอืเปล่า”

“ไม่คดิจ้ะ วนันี้หนูบรกิารให้ฟร”ี

“ขอบใจเอ็งมาก แต่ข้าไม่ชอบรับของใครฟรีๆ ข้าจะดูดวงให้เอ็ง
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เป็นการตอบแทน รบัรองว่าแม่นเหมอืนตาเหน็” แกเปิดประตูลงจากรถแล้ว

เดนิมาหาหล่อน

“ไม่ต้องกไ็ด้ลงุ” หญงิสาวโบกมอืปฏเิสธ เพราะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ 

ดวงช่วยให้ใครรวยไม่ได้หรอก มอืต่างหากที่ช่วยให้พ้นความยากจน

“ส่งมอืมา” เขาสั่งเสยีงเข้ม “เวลาผู้ใหญ่ให้ของ เขาห้ามปฏเิสธ เอง็

ไม่รู้เรอะ”

มนีายื่นมอืให้แกอย่างจ�าใจ ชายชราจบัมอืหล่อนไว้ หลบัตาลง สหีน้า

ของแกสงบนิ่ง ดูต่างจากเมื่อครู่ราวกบัคนละคน เวลาเคลื่อนผ่านไปอดึใจ

หนึ่ง แกกล็มืตาขึ้นมองหน้าหล่อน สหีน้าเปลี่ยนเป็นเคร่งเครยีดจนคนถูก

มองเริ่มใจคอไม่ดี

“หนูเป็นตวัซวยใช่ไหมจ๊ะ” หล่อนถามเสยีงอ่อย 

ชายชราขมวดคิ้วแล้วย้อนถามหล่อน “ท�าไมเอง็คดิแบบนั้น”

“หนูอยู่กบัใครไม่ได้ อยู่กบัแม่แม่กต็าย อยู่กบัตาตากต็าย ตอนนี้ก็

เลยต้องอยู่คนเดยีว ถ้าไม่เรยีกว่าตวัซวยกไ็ม่รู้จะเรยีกว่าอะไรแล้ว”

มนีายิ้มแห้งๆ ปกตหิล่อนไม่ชอบพดูเรื่องครอบครวัให้ใครฟัง ท�าไม

วันนี้ถึงเล่าให้แกฟังก็ไม่รู้ อาจเป็นเพราะแววตามั่นคงของแกก็ได้ที่ท�าให้

หล่อนรู้สกึวางใจจนพูดเรื่องส่วนตวัออกมา

“พวกเขามกีรรมเป็นของตวัเอง ไม่ได้เกี่ยวอะไรกบัเอง็เลย” แกถอน

ใจยาวแล้วปล่อยมือหล่อน “ความจริงเอ็งเป็นคนวาสนาดี แต่ตอนเด็กมี

วบิากกรรมท�าให้เป็นก�าพร้า แต่ถ้ามคีู่ครองชวีติของเอง็จะดขีึ้น”

“ถ้างั้นชาตนิี้หนคูงต้องอยูอ่ย่างนี้แหละ เพราะหนไูม่อยากได้ใครเป็น

คู่เลย”

“ท�าไม” แกขมวดคิ้วใส่หล่อน “เอง็ไม่ชอบผู้ชายเหรอ”

“เปล่าจ้ะ” หล่อนโบกมอืไปมา “หนูชอบผู้ชาย แต่ไม่เคยมผีู้ชายคน

ไหนท�าให้หนูชอบได้เลย หนูเลยตั้งใจว่าจะอยู่เป็นโสดไปจนตาย”

“เจ้าแอบชอบคนที่ไม่สมควรหรอืเปล่า” แกจ้องหน้าหล่อนเขมง็
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มนีาหยุดชะงกั แวบหนึ่งหล่อนนกึถงึร่างสูงในชุดสูทสขีาว ก่อนจะ

ส่ายหน้าแรงๆ ไล่ภาพนั้นไปจากสมอง ไม่มทีาง เป็นไปไม่ได้ หล่อนไม่มวีนั

คดิแบบนั้น ไม่มวีนัเดด็ขาด

“เปล่าจ้ะ หนูไม่ได้แอบชอบใครเลย”

“เรว็ๆ นี้เอง็จะมเีคราะห์” ชายสูงวยัท�านายต่อ “แต่ไม่ต้องเป็นกงัวล 

ดวงเอง็มเีทวดารกัษา เขาจะปกป้องคุ้มครองเอง็ ใครกท็�าอะไรเอง็ไม่ได้”

มีนาจ้องมองคู่สนทนาของตน เขาพูดว่าหล่อนมีเทวดาคุ้มครอง 

แสดงว่าดูหมอแม่นสมราคาคุย แต่ถ้าเขาดูหมอแม่นจริง ก็หมายความว่า

หล่อนก�าลงัจะมเีคราะห์อกีแล้ว ทั้งที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้ไม่กี่วนั

“ขอบคณุลุงมาก หนไูปก่อนนะ” หญงิสาวเดนิไปขึ้นรถของตน แลว้

ขี่ออกไปอย่างรวดเรว็

ชายชราหยิบนามบัตรจากกระเป๋าเสื้อออกมาดู คิ้วสีดอกเลาขมวด

มุน่อย่างครุน่คดิ ก่อนทั้งตวัเขาและรถกระบะคนัเก่าจะหายแวบไปจากตรง

นั้นอย่างน่าอศัจรรย์

เสยีงฮมัเพลงของลูกชายลอยเข้ามาในห้องรบัแขก คุณหญงิรศัมเีงย
หน้าจากนิตยสารหันไปมอง ธรากรไม่ได้กลับเข้าบ้านพร้อมเสียงเพลงมา

นานแล้ว หวังว่าจะไม่ใช่เพราะผู้หญิงมอมแมมที่นางพบเมื่อเช้า เพราะถ้า

เป็นแบบนั้นนางคงอกแตกตายแน่

“ตาทอ็ป” นางร้องเรยีกลูกชาย

“ครับคุณแม่” ธรากรขานรับแล้วเดินเข้ามาหา “คุณแม่ยังไม่นอน 

เหรอครบั”

“แม่ยงัไม่ง่วง วนันี้ท�างานเป็นยงัไงบ้าง”

“ราบรื่นดคีรบั” เขานั่งลงข้างนาง

“แม่เหน็ลูกอารมณ์ด ีมอีะไรจะบอกแม่ไหม” นางถามอ้อมๆ 

ผู้เป็นลูกหวัเราะแล้วก้มลงกอดนาง
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“แม่อยากรู้อะไรถามผมตรงๆ ก็ได้นะครับ ผมไม่มีอะไรปิดบังแม่

หรอก”

“ลกูกบัผูห้ญงิที่ชื่อมนต์มนีาเป็นอะไรกนัเหรอ” เมื่อผูเ้ป็นลกูเปิดช่อง

ให้ นางจงึรบีถามทนัท ีเพราะอยากรู้มาตั้งแต่เช้าแล้ว

“เราเป็นเพื่อนกนัครบั” เขาตอบด้วยน�้าเสยีงมั่นคง แต่นางกงัวลว่า

จะไม่ใช่แค่นั้น

“ลูกรู้จกัเธอได้ยงัไง”

“เธอเป็นเจ้าของที่ดินที่ผมอยากได้ครับ ผมรู้จักเธอเพราะไปติดต่อ

ซื้อที่ดนิ เธออาจจะดหู้าวๆ ไปบ้าง แต่เป็นคนด ีขยนัขนัแขง็ หยิ่งในศกัดิ์ศร ี

ไม่เห็นแก่เงิน และที่ส�าคัญเวลาอยู่กับเธอ ผมมีความสุขมาก” ผู้เป็นลูก 

ปิดท้ายค�าชมมากมายด้วยรอยยิ้ม ท�าให้สิ่งที่นางกงัวลมนี�้าหนกัมากขึ้นไปอกี

“ลูกชอบเธอเหรอ” นางถามเสยีงเบาหววิ

“ครบั” ผู้เป็นลูกตอบอย่างหนกัแน่น

คณุหญงิรศัมใีจหายวาบ ลูกชายของนางไม่ใช่คนเจ้าชู้ หลงัเลกิรากบั

สาวอเมรกินั เขากไ็ม่เคยพูดว่าชอบใครอกี วนัๆ เอาแต่ท�างาน แล้วจู่ๆ ก็

บอกว่าชอบผู้หญงิมอมแมมคนนั้น สิ่งที่นางกงัวลเป็นเรื่องจรงิหรอืนี่

“แล้วมรกตล่ะ น้องชอบลูกมากนะ”

“ผมไม่เคยคดิอะไรกบัมรกตครบั” เขาตอบหนกัแน่นกว่าเมื่อครู่อกี 

“เธอสวยกจ็รงิ แต่ท�างานไม่เป็น ใช้เงนิสุรุ่ยสุร่าย ผู้หญงิแบบนั้นไม่เหมาะ

จะเป็นแม่ของลูกผม”

“ครอบครวัของเราสนทิกนั แม่กลวัว่าจะมองหน้ากนัไม่ตดิ”

“ความรกัมนับงัคบักนัไม่ได้ ผมอยากให้แม่เอน็ดูมนีา ผมเชื่อว่าถ้า

แม่ได้รู้จกัเธอ แม่จะชอบเธอเหมอืนที่ผมชอบ”

คุณหญงิรศัมหีายใจเข้าลกึๆ ครั้งนี้ผู้เป็นลูกออกตวัแรงกว่าตอนขอ

คบกบัสาวอเมรกินัอกี โบราณว่าไว้น�้าเชี่ยวอย่าเอาเรอืขวาง ดงันั้นนางต้อง

ค่อยๆ คดิหาทางออก จะผลผีลามไม่ได้เดด็ขาด
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“เพิ่งรู้จกักนัไม่นาน ท�าไมลูกแน่ใจนกั”

“ความรกัไม่ต้องการเวลาหรอกครบั เมื่อเราพบคนที่ใช่ ใจของเราจะ

รู้เอง เหมอืนตอนที่พ่อพบกบัแม่ยงัไงครบั”

“แม่ไม่ขดัข้องหรอก ลูกรกัใครแม่กร็กัด้วย”

“ผมนึกอยู่แล้วว่าแม่ต้องเห็นด้วย ผมขอตัวไปอาบน�้าก่อนนะครับ 

รกัแม่ที่สดุในโลกเลยครบั” ผูเ้ป็นลกูกอดนาง หอมแก้มฟอดใหญ่ แล้วเดนิ

ออกจากห้องรบัแขก

คุณหญิงรัศมีรอจนเสียงฝีเท้าของลูกชายเงียบไปแล้ว จึงหยิบ

โทรศพัท์มอืถอืบนโต๊ะมากดโทร. ออก รออยู่ไม่นานอกีฝ่ายกร็บัสาย

“สวสัดคีรบัคุณหญงิ”

“ฉันมีงานให้นายช่วยท�า” นางบอกโดยไม่ต้องเกริ่นน�า เพราะเคย

ท�างานกนัมาหลายครั้ง

“งานอะไรครบั”

“สบืประวตัผิูห้ญงิคนหนึ่ง” นางตอบเสยีงเข้ม “เดี๋ยวฉนัจะสง่ชื่อกบั

รูปถ่ายไปให้ ฉนัอยากรู้ว่ามนัเป็นใคร บ้านอยู่ที่ไหน พ่อแม่เป็นใคร ฐานะ

เป็นยงัไง สบืมาให้ละเอยีดเลยนะ”

“ได้ครบัคุณหญงิ”

คุณหญงิรศัมกีดวางสาย นางหมายตามรกตมานานแล้ว แม้จะรู้ว่า

หญิงสาวคนเป็นคนหยิบโหย่ง แต่ครอบครัวของหล่อนร�่ารวยมาก แถม

หล่อนยงัเป็นลกูคนเดยีวอกี ถ้าแต่งงานกบัหล่อน ธรากรมแีต่ได้กบัได้ ส่วน

มนต์มนีาแค่ดกูร็ูว่้าจน คงตั้งใจมาปอกลอกลกูชายของนาง ธรากรก�าลงัรกั

ก�าลังหลง นางจึงแกล้งเออออไปก่อนเพราะไม่อยากหักด้ามพร้าด้วยเข่า 

แล้วค่อยหาวธิเีขี่ยให้พ้นทางทหีลงั



๒๕

ยามบ่ายที่อากาศร้อนอบอ้าว มีนานอนอยู่ใต้ท้องรถของป้าสมร
ซึ่งตอนนี้โอนมาเป็นของหล่อนแล้ว หญงิสาวตรวจเชก็สภาพช่วงล่าง ตั้งใจ

ว่าจะซ่อมให้กลบัมาใช้งานได้ตามเดมิ เพราะเสยีเงนิไปตั้งสามแสนบาท หาก

จอดทิ้งไว้เฉยๆ กน็่าเสยีดายเกนิไป

หญงิสาวถอนใจอย่างโล่งอกเมื่อพบว่าช่วงลา่งเสยีหายน้อยกวา่ที่คดิ 

เบื้องต้นพบว่าโช้กอปัด้านหน้าแตกทั้งสองข้าง สามารถเอาของมอืสองที่มอียู่

มาใส่แทนได้ ลกูหมากแหนบและส่วนประกอบอื่นๆ ไม่เสยีหาย หล่อนหยบิ

ประแจข้างตวัมาจะไขนอต แต่หยบิผดิเบอร์ จงึร้องเรยีกลูกน้อง

“กล้า หยบิประแจเบอร์สบิให้หน่อย”

ประแจตวัหนึ่งยื่นเข้ามาใต้รถ หญงิสาวหยบิมาดูแล้วกลอกตาอย่าง

หงุดหงดิ เมื่อพบว่าลูกน้องส่งประแจผดิเบอร์

“ไอ้บ้ากล้า นี่มนัใช่ประแจเบอร์สบิที่ไหน” หล่อนไถลตวัจากใต้ท้องรถ

มาต่อว่าหนุม่รุน่น้อง แต่กลบัพบธรากรนั่งยิ้มอยูแ่ทน ในมอืของเขามปีระแจ

อยู่หลายตวั ทว่าไม่มปีระแจเบอร์สบิอยู่เลย
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“ขอโทษครับ ผมไม่รู้ว่าอันไหนคือประแจเบอร์สิบ” เขายื่นประแจ

ทั้งหมดให้หล่อนดู

“ไม่ใช่สกัอนัเลยค่ะ” หล่อนหยบิประแจทั้งหมดจากมอืเขา วางลงใน

กล่องเครื่องมือ แล้วหยิบประแจที่วางอยู่ข้างล้อรถส่งให้เขา “อันนี้ประแจ

เบอร์สบิค่ะ”

“หน้าตาไม่ต่างกันเลยนะครับ” เขายิ้มเขิน “ผมไม่ค่อยรู ้เรื่อง

เครื่องยนต์เท่าไร แต่ถ้าคุณสอนผม ผมรบัรองว่าจะไม่หยบิผดิอกี เพราะ

ผมเป็นคนหวัไว”

“คณุทอ็ปมานานหรอืยงัคะ” หญงิสาวเปลี่ยนเรื่องพดู ลกุขึ้นยนืมอง

ไปรอบอู่รถ กล้ากับสมหมายหายตัวไปอีกแล้ว เวลามีผู้ชายมาหาหล่อน 

พวกเขาต้องออกไปข้างนอกทุกท ีช่างอยากให้หล่อนมแีฟนเสยีจรงิ

“เพิ่งมาครบั ผมพบคุณกล้าหน้าอู่ เขาบอกว่าคุณอยู่ตรงนี้ ผมเลย

เดนิเข้ามาหา รถคนันี้ใช่คนัที่มปีัญหากนัหรอืเปล่าครบั”

“ใช่ค่ะ” หล่อนหนัมาตอบ

“ดูแล้วไม่น่าจะถงึสามแสนบาทนะครบั”

“เราเป็นคนผดิ ท�าอะไรไม่ได้หรอกค่ะ” หล่อนเอ่ยอย่างปลงๆ “เขา

เรยีกเท่าไรกต็้องยอม ไม่อย่างนั้นเรื่องมนักไ็ม่จบ”

“สภาพแบบนี้จะซ่อมไหวเหรอครบั”

“ไหวสิคะ” หล่อนเอ่ยอย่างมั่นใจ “ฉันตั้งใจว่าจะซ่อมให้กลับมาใช้

งานได้ แล้วให้กล้าเอาไปใช้แทนรถกระบะคนัเก่า เวลาพาลงุหมายไปหาหมอ

จะได้ไม่ล�าบาก”

“เสยีหายไม่น้อยเลย คงต้องซ่อมกนันาน ระหว่างนี้เอารถที่บ้านผม

มาใช้ก่อนไหมครบั ผมมรีถหลายคนัไม่ค่อยได้ใช้งาน” 

ชายหนุม่เอ่ยอย่างใจกว้าง แต่หล่อนรบัไว้ไม่ได้หรอก เพราะมนัไม่ใช่

นสิยัของหล่อนที่จะรบัของแพงๆ จากคนที่เพิ่งรู้จกักนั

“ขอบคณุค่ะ แต่ไม่รบกวนดกีว่า หนี้เก่ายงัไม่ได้ใช้สกับาท ขนืเอารถ
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คุณมาใช้อกี ฉนัได้เป็นหนี้คุณทั้งชวีติแน่”

“ผมเตม็ใจให้คณุเป็นลกูหนี้ทั้งชวีติ ไม่คดิดอกเบี้ยสกับาทกไ็ด้” เขา

สบตาหล่อน แววตาหวานปานน�้าเชื่อม

มนีายกมอืเชด็เหงื่อแก้เขนิ ชายหนุม่หวัเราะเสยีงเบา แล้วชี้มาที่หน้า

หล่อน

“หน้าผากคุณเปื้อนหมดแล้วครบั”

“เปื้อนเหรอคะ” หล่อนยกมอืแตะหน้าผาก แต่เขาจบัมอืหล่อนไว้

“อย่าครบั คุณมองไม่เหน็ ผมเชด็ให้ดกีว่า” เขาหยบิผ้าเชด็หน้าจาก

กระเป๋าเสื้อแล้วยื่นมาที่หน้าผากหล่อน

“ไม่ต้องหรอกค่ะ เดี๋ยวผ้าเชด็หน้าของคุณเปื้อน คราบน�้ามนัเครื่อง

ซกัออกยาก” หล่อนถอยหลงัหน ีแต่ชายหนุ่มไม่ยอม

“ไม่เป็นไรครับ ผ้าเช็ดหน้าผมมีเยอะ ซักไม่ออกก็ทิ้งไป” เขาเช็ด 

หน้าผากให้หล่อนพลางเอ่ยเสยีงนุม่ “อยูน่ิ่งๆ นะครบั นดิเดยีวกเ็สรจ็แล้ว”

มนีาหลุบตามองพื้น สองแก้มร้อนผ่าว ธรากรต่างจากผู้ชายสามคน

ก่อนที่จิรายุจับคู่ให้หล่อน เขามีอะไรบางอย่างที่ท�าให้หัวใจหล่อนเต้นผิด

จงัหวะ ความรู้สกึแบบนี้ใช่ความรกัไหมนะ

“สะอาดแล้วครบั”

“ขอบคณุค่ะ” หล่อนก้าวถอยหลงัแล้วเปลี่ยนเรื่องพดู “คุณมาหาฉนั

มอีะไรหรอืเปล่าคะ”

“ผมมารบัคุณไปดนิเนอร์ด้วยกนั”

“เนื่องในโอกาสอะไรคะ”

“เหงาครบั อยากกนิข้าวกบัคณุ” เขาตอบเสยีงหวาน หวานจนหล่อน

ท�าหน้าไม่ถูก พกันี้ถูกจบีบ่อย แต่กไ็ม่ชนิเสยีที

“ฉนัแต่งตวัมอมแมม คงไม่สะดวกไปด้วย”

“ไม่เป็นไรครบั ผมรู้จกัร้านเสื้อดีๆ  หลายร้าน ก่อนไปกนิข้าว เราก็

ไปซื้อเสื้อผ้ากนัก่อน แค่นี้คุณกพ็ร้อมจะดนิเนอร์กบัผมแล้ว”
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มีนายิ้มแหย แค่เลี้ยงข้าวหล่อนก็เกรงใจจะแย่แล้ว เขายังจะซื้อ

เสื้อผ้าให้หล่อนอกี ช่างเป็นผู้ชายสายเปย์ตวัจรงิเสยีงจรงิ

“ฉนัยงัท�างานค้างอยู่ เอาไว้วนัหลงัดกีว่าค่ะ”

“เจ้ไปกบัคุณทอ็ปเถอะ” กล้าร้องบอกมาจากหน้าอู่รถ แล้วเดนิแกม

วิ่งมาหาพวกเขา “รถเป็นของเราแล้ว ไม่ต้องรบีซ่อมกไ็ด้ เดี๋ยวผมท�าต่อให้

เอง”

มนีาขงึตาใส่ลูกน้อง แวบหายไปนานสองนาน จู่ๆ  กโ็ผล่มาสนบัสนนุ

ธรากรราวกับนัดแนะกันไว้ แถมยังเรียกชื่อเล่นกันอีก ไม่รู้ว่าไปสนิทกัน

ตั้งแต่เมื่อไร

“ขอตัวแป๊บนึงนะคะ” หล่อนดึงกล้าออกมาแล้วกระซิบถาม “นาย

หายหวัไปไหนมา แล้วเรื่องอะไรไปช่วยเขา ฉนัไม่ได้อยากไปเสยีหน่อย”

“คุณทอ็ปเป็นคนด ี ผมอยากให้เจ้ลงเอยกบัคนดีๆ  ผมผดิตรงไหน

เหรอ” เขาย้อนถามหล่อน สหีน้าใสซื่อ แต่แววตาล้อเลยีน

“ลงเอยบ้านป้าแกสิ” หล่อนกระซิบลอดไรฟัน “ฉันกับเขาเพิ่งรู้จัก

กนัเองนะ”

“ความรกัไม่ต้องการเวลาหรอกเจ้ ผู้ชายแบบคุณทอ็ปไม่ใช่จะหาได้

ง่ายๆ ถ้าปล่อยเขาหลุดมือไป เจ้จะต้องเสียใจไปทั้งชีวิต” กล้าเอ่ยอย่าง

เคร่งขรมึแล้วหนัไปบอกธรากร “คณุทอ็ปยนืรอก่อนนะครบั เจ้ขอไปล้างมอื

แป๊บนงึ”

“ได้ครบั ผมไปรอที่รถนะครบั” ชายหนุ่มเดนิออกไป

“ไปล้างมือสิเจ้ อาบน�้าเลยก็ได้ ผมช่วยเจ้ได้แค่นี้แหละ ที่เหลือเจ้

ต้องช่วยตวัเอง” กล้าดนัหลงัหล่อนให้เดนิไปที่ห้องน�้า ส่วนตวัเขาไปซ่อมรถ

แทนหล่อน

“ขอบใจนะกล้า” หญงิสาวร้องบอก หนุม่รุน่น้องหนัมายิ้มแลว้มดุไป

ใต้ท้องรถ

มนีายกมอืของตวัเองขึ้นมาดู หล่อนไม่รู้ว่ามอืด�าๆ ของช่างซ่อมรถ
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จะคูค่วรกบัท่อนแขนของนกัธรุกจิไหม แต่เพื่อเหน็แก่คนที่รกัหล่อน หล่อน

จะยอมให้โอกาสเขา และให้โอกาสตวัเองสกัครั้ง

ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านใจกลางเมือง ธรากรพามีนาเดิน
เข้าไปในร้านเสื้อชั้นน�าร้านหนึ่ง พนักงานขายสาวสวยรีบวิ่งเข้ามาต้อนรับ 

แล้วพาพวกเขาไปยงัแผนกเสื้อผ้าสตร ีหญงิสาวเดนิตามพลางมองไปรอบๆ 

ร้านเสื้อแบบนี้หล่อนไม่เคยคดิจะเฉยีดเข้าไปใกล้เลย เพราะนอกจากราคา

จะแพงหฉูี่แล้ว แบบเสื้อยงัไม่เข้ากบัการแต่งตวัของหล่อนด้วย เพราะเสื้อผ้า

ส่วนใหญ่เป็นชุดกระโปรงยาวกรุยกราย ขณะที่หล่อนชอบสวมกางเกงยีน

กบัเสื้อยดื

ธรากรหยุดยืนที่แผนกเสื้อผ้าสตรี หยิบชุดกระโปรงหลายชุดออก

จากราวแขวน แล้วเลอืกชุดหนึ่งส่งให้หล่อน

“ลองสวมดูนะครบั ผมว่าชุดนี้เหมาะกบัคุณ”

“ชุดนี้นะคะ” หล่อนรับมาดูแล้วส่งคืนให้เขา “ไม่เอาดีกว่าค่ะ ฉัน 

ไม่ค่อยชอบสวมกระโปรง ที่ส�าคญัราคาแพงไปด้วย”

“ไม่แพงหรอกครบั” เขาดนัชดุกลบัมาให้หล่อน “ต่อให้เหมาหมดร้าน 

ผมกไ็ม่เดอืดร้อน”

“ฉนัรู้ว่าคุณรวย แต่ฉนัรบัของของคุณฟรีๆ  ไม่ได้หรอกค่ะ” หล่อน

ยื่นกลบัไปอกีครั้ง 

ชายหนุ่มมองนิ่งแล้วถอนใจเฮอืก

“อย่าคิดมากสิครับ เราเป็นเพื่อนกัน เพื่อนซื้อของให้เพื่อนไม่เห็น 

เสยีหายตรงไหน”

“แต่...”

“ไม่มแีต่ครบั” เขาส่ายหน้าแล้วดนัชดุกลบัมา “ไปลองให้ผมดหูน่อย

นะครบั ถอืว่าเป็นค�าขอของเพื่อนกไ็ด้”

“กไ็ด้ค่ะ แต่เอาชุดเดยีวนะคะ”
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“ครบั ชุดเดยีวกช็ุดเดยีว”

มนีาเดนิไปเปลี่ยนชุดในห้องลองเสื้อ แล้วเดนิกลบัออกมาให้ธรากร

ดู ชุดที่เขาเลอืกให้หล่อนเป็นชุดกระโปรงสั้นเสมอเข่าสขีาว ลายดอกสมี่วง

เลก็ๆ ตวัเสื้อเป็นเสื้อแขนกุด ตวักระโปรงจบัจบี ขนาดพอดตีวัหล่อนราวกบั

สั่งตดั

“สวยมากครบั” เขาเอ่ยชมเสยีงนุ่ม “ชุดนี้เหมาะกบัคุณจรงิๆ ด้วย”

“ขอบคุณค่ะ” หล่อนตอบเขินๆ แล้วหันไปมองพนักงานขาย เมื่อ

หญงิสาวเดนิเข้ามาหาแล้วถามธรากร

“รบัชุดนี้เลยไหมคะ”

“ครบั” เขาส่งบตัรเครดติให้หล่อน “ช่วยเอาเสื้อชดุเดมิของคณุผูห้ญงิ

ไปใส่ถุงให้ด้วยนะครบั”

“ได้ค่ะ” พนกังานขายเดนิออกไป ก่อนเดนิกลบัมาพร้อมถงุกระดาษ

หรูหรา หญิงสาวส่งถุงกระดาษให้หล่อน แล้วส่งบัตรเครดิตกับสลิปให ้

ธรากร

“เราไปกนัเถอะครบัคุณมนีา”

ชายหนุม่เดนิน�าออกจากร้านเสื้อ แล้วพาหล่อนไปที่ร้านรองเท้า มนีา

ปฏิเสธไม่ได้เหมือนเคย จึงยอมรับรองเท้าส้นสูงรัดส้นสีเงินคู่หนึ่งไว้ พอ

ออกจากร้านรองเท้า เขาจะแวะร้านเครื่องประดบั แต่คราวนี้หล่อนไม่ยอม

แล้ว

“คอคุณโล่งๆ น่าจะหาสร้อยมาสวมสกัเส้น”

“ไม่เอาค่ะ”

“นะครบั” เขาท�าเสยีงอ้อน “เส้นเลก็ๆ เส้นเดยีวกไ็ด้ครบั”

“ไม่ค่ะ” หล่อนปฏเิสธเสยีงแขง็ “ถ้าคุณดื้อฉนัจะกลบับ้าน”

“กไ็ด้ครบั ถ้าไม่ซื้อสร้อย งั้นเราไปร้านเสรมิสวยกนั” 

ชายหนุม่พาหล่อนออกเดนิ เหน็อะไรถกูใจกช็วนให้หล่อนด ูมนีายิ้ม

อย่างอ่อนใจ ธรากรเหมอืนเดก็ชายตวัโตๆ ดื้อแต่กน็่าเอน็ดู
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ห่างออกไปด้านหลงั ชายหนุม่รปูร่างผอมสงูเดนิตามพวกเขามาห่างๆ 

แสร้งท�าเป็นยกโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาด ูแต่ความจรงิแอบถ่ายรปูของมนีากบั

ธรากร โดยที่ทั้งสองไม่รู้ตวัเลยว่าถูกสะกดรอยตาม

รถยโุรปสดี�ามนัปลาบแล่นมาจอดหน้าโรงแรมอนนัต์ธารา ธรากรเปิด
ประตูลงจากรถ แล้วเดินอ้อมมาเปิดประตูให้หล่อน มีนาพึมพ�าขอบคุณ

พลางก้าวลงมายนื ดวงตาด�าขลบัฉายแววไม่สบายใจ โรงแรมในกรุงเทพฯ 

มเีป็นร้อยแห่ง ท�าไมเขาต้องพาหล่อนมาที่โรงแรมของพ่อด้วย

“เราจะกนิข้าวที่นี่เหรอคะ”

“ใช่ครบั” เขาพยกัหน้า “อาหารอติาลใีนโรงแรมนี้อร่อยมาก คณุมนีา

ไม่ชอบกนิเหรอครบั”

“เปล่าค่ะ” หญงิสาวส่ายหน้า ไม่รู้จะตอบอย่างไร เพราะถ้าพูดกค็ง

ต้องเล่ายาว

“งั้นไปกนัเถอะครบั” 

ชายหนุ่มยื่นแขนให้หล่อนจับ มีนาวางมือบนท่อนแขนของเขาแล้ว

เดินเข้าไปในโรงแรม โดยหวังว่าชุดสวยที่เขาซื้อให้จะช่วยให้ไม่มีใครจ�า

หล่อนได้

ร้านอาหารที่ธรากรพาหล่อนมาตั้งอยูบ่นชั้นห้า ตวัร้านกว้างขวาง ทา

ด้วยสขีาวสะอาดตา เพดานสงู ตดิโคมไฟครสิตลั ผนงัด้านหนึ่งเป็นกระจก

ใส มองเหน็ท้องฟ้ายามเยน็ เฟอร์นเิจอร์ทุกชิ้นเป็นสขีาวและสทีอง ตอนนี้

มลีูกค้ามาใช้บรกิารแล้วห้าโต๊ะ

ทนัททีี่ทั้งสองก้าวเท้าเข้าไปในร้าน สายตาทกุคูต่่างหนัมามองพวกเขา 

หรอืจะพูดให้ถูกกค็อืมองธรากร เพราะเขาเป็นคนดงัในวงสงัคม ทุกคนจ�า

เขาได้ แล้วพลอยสงสยัว่าหล่อนเป็นใคร

“เชญิทางนี้เลยค่ะคุณธรากร” พนกังานสาวสวยเข้ามาต้อนรบั แล้ว

พาทั้งสองเข้าไปในร้าน
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มนีาหายใจเข้าลกึๆ นกึอยากให้จริายุอยู่ที่นี่ด้วย เพราะเวลาเขาอยู่

ใกล้ๆ หล่อนรูส้กึอุน่ใจ หญงิสาวเงยหน้ามองธรากร นกึเปรยีบเทยีบเขากบั

เทพบุตรหนุ่ม เขาท�าให้หล่อนใจเต้นได้ แต่ไม่ท�าให้รู้สึกอุ่นใจ หล่อนยัง

กงัวลและหวาดหวั่น

“มอีะไรหรอืเปล่าครบั” ชายหนุ่มก้มหน้าลงมาถาม

“ไม่มคี่ะ” หล่อนส่ายหน้าช้าๆ ไม่รู้จะตอบอย่างไรเหมอืนเคย

พนกังานสาวพาธรากรกบัมนีาไปที่โต๊ะด้านในสดุ ซึ่งจดัไว้เป็นส่วนตวั

ห่างจากโต๊ะอื่นๆ บนโต๊ะมีดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่ เขาหยิบขึ้นมาส่งให้

หล่อน แววตาหวานยิ่งกว่าน�้าผึ้ง

“ดอกไม้ส�าหรบัคุณครบั”

มนีายื่นมอืไปรบัเขนิๆ ต่อไปคงต้องท�าตวัให้ชนิกบัการถกูจบี เพราะ

กว่าจะเป็นคู่รกักนัจรงิๆ ธรากรคงเพยีรมาขายขนมจบีหล่อนบ่อยๆ

“เชญิครบั” 

ชายหนุ่มเลื่อนเก้าอี้ให้หล่อนนั่ง แล้วเดินไปนั่งฝั่งตรงข้าม จากนั้น

อาหารที่เขาสั่งไว้ล่วงหน้าก็ทยอยมาเสิร์ฟ เริ่มจากออร์เดิร์ฟเป็นจานแรก 

ดนิเนอร์เป็นไปด้วยด ีอาหารอร่อย แม้ไม่ค่อยถกูปากหล่อนนกั จนกระทั่ง

มเีสยีงหนึ่งร้องทกัขึ้น

“คุณทอ็ป”

มนีาหนัไปมอง เจ้าของเสยีงชะงกัด้วยความประหลาดใจ ส่วนหล่อน

ได้แต่ร้องครางในใจ ค�าขอของหล่อนไม่เป็นจรงิ สโรชามาเจอหล่อนจนได้

“สวสัดคีรบัคณุเกรซ” ชายหนุม่ทกัทายตอบ ทั้งสองเรยีกชื่อเล่นของ

กนัและกนั แสดงว่าสนทิกนัไม่น้อยเลย แต่ไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องของหล่อนไหม

“มาทานข้าวเหรอคะ”

“ครับ ผมติดใจฝีมือเชฟโรแบร์โตมาก จึงชวนคุณมีนามากินเป็น

เพื่อน”

มีนาก้มหน้ากินอาหารต่อ พยายามนิ่งเข้าไว้ เพราะคิดว่าสโรชาคง 
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ไม่อยากให้ใครรู้ว่าหล่อนเป็นน้อง แต่ธรากรกลับท�าให้หล่อนประหลาดใจ 

ด้วยการบอกว่าหล่อนเป็นใคร

“แต่ลืมไปว่าคุณมีนาเป็นลูกสาวของคุณอนันต์ น่าจะเคยกินอาหาร

ร้านนี้จนเบื่อแล้ว ใช่ไหมครบัคุณมนีา”

“ค่ะ” หล่อนเออออไปกบัเขา

“ไม่ยกัรู้ว่าเธอรู้จกักบัคุณทอ็ปด้วย” สโรชาเอ่ย

“เราเพิ่งรู้จกักนัครบั” ธรากรตอบแทนหล่อน

“อ๋อ...โลกกลมนะคะ” พี่สาวของหล่อนเอ่ยยิ้มๆ แล้วหนัไปมองข้าง

หลงัเมื่อมชีายคนหนึ่งเดนิมาตาม

“ท�าอะไรอยู่เกรซ”

มนีาประหลาดใจเป็นครั้งที่สอง เมื่อพบว่าชายคนนั้นคอื ศรตุ บวร-

ภทัร ลกูชายของคณุหญงิจารว ีบวรภทัร ที่หล่อนพบที่โรงพยาบาลบรูณเวช

“พอดเีจอน้องสาวค่ะ” สโรชาตอบแล้วแนะน�าหลอ่นกบัเขา “นี่มนต์-

มนีา น้องสาวต่างแม่ของฉนั แล้วนี่คุณธรากร ครีวีงศ์ คุณคงเคยพบกนั

แล้ว”

ศรุตมองหล่อนอย่างประหลาดใจ แล้วทักทายธรากรสองสาม

ประโยค ก่อนทั้งคู่จะขอตวัไปนั่งที่โต๊ะตวัเอง

“คุณรู้เรื่องของฉนัได้ยงัไงคะ” หล่อนถามเสยีงเข้ม

“ผมอยากรู้เรื่องของคุณ จงึให้คนช่วยสบืครบั” เขาตอบตามตรง

“รู้แล้วดขีึ้นไหมคะ” หล่อนจ้องหน้าเขา

“ผมขอโทษครบั” ชายหนุม่เอ่ยเสยีงอ่อย “ผมแค่อยากรู้เรื่องของคน

ที่ผมสนใจ ไม่ได้มเีจตนาอย่างอื่นเลย คุณมนีาอย่าโกรธผมเลยนะครบั”

มนีาถอนใจยาว เขาตั้งใจพาหล่อนมาที่โรงแรมของพ่อ เพราะเขารู้ว่า

หลอ่นเป็นใครมาตั้งแต่แรก แล้วจงใจใช้เหตกุารณน์ี้บบีให้หลอ่นยอมรบัวา่

ตัวเองเป็นใคร ธรากรเป็นนักธุรกิจ เขามองทุกอย่างเป็นโอกาส ขณะที่

หล่อนเป็นช่างซ่อมรถ หล่อนไม่มวีนัทนัเล่ห์เหลี่ยมของเขา
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“ไม่โกรธหรอกค่ะ ความจริงก็คือความจริง สักวันหนึ่งคุณก็ต้องรู้

อยู่ด ีแต่ฉนัขอร้องนะคะ ถ้ารกัจะคบหากนั อย่าท�าอะไรลบัหลงัฉนัอกี”

“ผมไม่กล้าแล้วครับ” เขายิ้มกว้างด้วยความดีใจ “แต่เพื่อความ

ยุตธิรรม ผมจะเล่าเรื่องของผมให้คุณฟัง คุณอยากรู้อะไรถามได้เลยครบั”

“ฉนัไม่รู้จะถามอะไร”

“ไม่เป็นไรครบั ผมเล่าให้คุณฟังเองกไ็ด้”

ธรากรเล่าเรื่องตวัเองให้หล่อนฟัง เริ่มตั้งแต่พ่อแม่เป็นใคร พวกท่าน

พบกนัได้อย่างไร เขาเรยีนจบมาจากที่ไหน ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เคยมี

คนรักมาแล้วกี่คน เขาพูดไม่ยอมหยุด มุ่งมั่นจะให้หล่อนหายโกรธ จน

หล่อนอดข�าท่าทางเหมอืนเดก็ชนๆ ของเขาไม่ได้

ด้านหลังห่างออกไปไม่ไกล ร่างโปร่งแสงของจิรายุยืนพิงกระจก

ทอดตามองมีนาด้วยสีหน้าเคร่งขรึม เขาควรดีใจที่หญิงสาวมีใจให้ธรากร 

แต่ท�าไมหวัใจของเขาถงึได้หนกัอึ้งแบบนี้ เทพบตุรหนุม่ยิ้มเศร้าแล้วหายตวั

จากไป

มีนายืนรอจนรถยนต์ของธรากรแล่นออกไปแล้ว จึงเปิดกระเป๋า
สะพายหยบิกุญแจมาไขประตูรั้ว หลงัอาหารค�่าจบลง ธรากรกข็บัรถมาส่ง

หล่อนที่บ้าน โดยที่หล่อนไม่ได้เชิญเขาเข้าบ้าน เพราะหล่อนอยู่ตามล�าพัง 

จึงไม่เหมาะที่จะต้อนรับเพื่อนผู้ชายในเวลากลางคืน ส่วนชายหนุ่มก็ไม่ได้

ขอเข้ามาข้างใน นบัว่าเป็นผู้ชายที่รู้จกักาลเทศะพอสมควร

หญงิสาวปิดลอ็กประตรูั้วแล้วหมนุตวัเดนิเข้าบ้าน แต่ต้องหยดุชะงกั

เมื่อพบเทวดาหนุม่นั่งอยูท่ี่ม้านั่งใต้ต้นไม้ จ้องมองหล่อนด้วยสหีน้าแปลกๆ 

ก่อนหนัหน้าหนพีร้อมกบัถอนใจยาว

“เป็นอะไรของนาย หายหน้าไปหลายวนั พอมากท็�าหน้าเหมอืนปวด

ท้อง” หล่อนเดนิเข้าไปนั่งลงตรงข้ามเขา

“เจ้าเจอคนที่ถูกใจแล้ว เราเลยไม่รู้จะมาเป็นก้างขวางคอท�าไม” เขา
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หนัมามองหล่อน แววตาตดัพ้อ แต่อดึใจเดยีวแววตานั้นกห็ายไป

“ยงัไม่ถงึขนาดนั้นหรอก ฉนัแค่คดิว่าเขาไม่เหมอืนคนอื่นที่นายหามา 

คุณทอ็ปดูมเีสน่ห์ น่าค้นหา และพึ่งพาได้”

“เจ้าถกูใจกด็แีล้ว ไม่ต้องมาสาธยายให้เราฟังหรอก” เขาตดับทพลาง

ลุกขึ้นยนื “ที่เรามาวนันี้ เราตั้งใจมาลาเจ้า”

“นายจะไปไหนเหรอ”

“กลับสวรรค์” เขาตอบเสียงห้วน “เมื่อเจ้าได้คู่ครองแล้วเราก็หมด

หน้าที่ ต่อไปเราคงไม่ได้พบกนัอกี แต่เจ้าคงไม่รู้สกึอะไรหรอก เพราะเจ้า

พบคู่แท้ของตวัเองแล้ว เรากไ็ม่มปีระโยชน์ส�าหรบัเจ้าอกี”

มีนาขมวดคิ้ว วันนี้เทพบุตรหนุ่มกินของผิดส�าแดงมาหรือยังไง 

อารมณ์ถึงได้ขึ้นๆ ลงๆ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแบบนี้ หล่อนถามดีๆ กลับพูด

ประชด ทั้งที่ปกตไิม่เคยท�า

“วนันี้นายเป็นอะไร มาเหวี่ยงใส่ฉนัท�าไม นายเป็นคนจบัคูใ่ห้ฉนัเอง

ไม่ใช่เหรอ คุณทอ็ปนายกเ็ป็นคนหามา ฉนัไม่ได้ร้องขอนายสกัค�า”

“เราไม่ได้เหวี่ยง เราไม่ได้รู้สกึอะไรทั้งนั้นแหละ ลาก่อน” พอพูดจบ

เขากห็ายตวัไปเลย ทิ้งให้หล่อนนั่งอยู่คนเดยีว

“จริาย ุอย่าเพิ่งไปส ิฉนัยงัพดูไม่จบเลยนะ” หญงิสาวร้องเรยีกเสยีง

ดงั แต่เทพบุตรหนุ่มไปแล้วทั้งที่ยงัพูดกนัไม่รู้เรื่อง

“อยากไปกไ็ปเลย เทวดาบ้าไม่มเีหตผุล แล้วไม่ต้องมาอกีนะ” หล่อน

แกล้งพูดประชด แล้วลุกขึ้นเดนิเข้าบ้าน โดยไม่รู้ว่ามคีนแอบมองจากนอก

รั้ว

ชาญชัยจ้องมองหญิงสาวด้วยความแค้น เขาต้องหนีต�ารวจหัวซุก
หวัซุน อดมื้อกนิมื้อ แต่นงัตวัแสบที่ท�าให้เขาล�าบากกลบัอยู่ดมีสีุข แต่งตวั

สวยนั่งรถหรูไปดินเนอร์กับเศรษฐีหนุ่ม ไม่เหลือเค้าช่างซ่อมรถหน้าตา

มอมแมมให้เห็นเลยสักนิด อดีตมือขวาเสี่ยอ�านาจขบกรามจนเป็นสันนูน  
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ถ้าไม่เหน็มนัตายกบัตา ชาตนิี้เขาไม่มวีนัหายแค้น

“ผูห้ญงิคนนี้บ้าหรอืเปล่า พดูคนเดยีวเป็นวรรคเป็นเวร” เข้มพดู เขา

เป็นเพื่อนร่วมซุม้มอืปืนของชาญชยั เคยก่อคดมีาอย่างโชกโชน ทั้งปล้น ฆ่า 

และข่มขนื

“เอง็ไม่ต้องไปสนใจมนัหรอก จะบ้าหรอืดกีไ็ม่เกี่ยวกบัเรา ท�างานของ

เอง็ให้เสรจ็ แล้วไปรบัเงนิจากเสี่ยอ�านาจ แค่นั้นพอแล้ว” อดตีมอืขวาเสี่ย

ใหญ่ตอบเสยีงหนกั

“แล้วแต่เอง็ ข้ายงัไงกไ็ด้” มอืปืนหนุ่มยกัไหล่ แล้วเดนิกลบัไปที่รถ

ซึ่งจอดซ่อนไว้ข้างทาง

“มงึเจอกบักแูน่ อมีนีา” เขาเงยหน้ามองหน้าต่างชั้นสอง แล้วเดนิตาม

เพื่อนกลบัไปที่รถ จากนั้นจงึขบัรถเก๋งคนัเก่าของตนออกไป



๒๖

สวรรค์ชั้นดาวดงึส์
จิรายุเดินไปตามทางที่เชื่อมระหว่างอาคารเรียนกับหอสมุด ดวงตา

คมสนี�้าตาลเหม่อมองไปข้างหน้า วนันี้มหาวทิยาลยัแห่งดาวดงึส์เงยีบเหงา

เพราะเป็นวนัหยดุสดุสปัดาห์ นกัศกึษาส่วนใหญ่พกัผ่อนอยูท่ี่วมิานของตน 

ส่วนนักศึกษาเอกกามเทพชั้นปีสี่อย่างเขา ตอนนี้คงดูแลมนุษย์ของตนอยู่

ในโลกมนุษย์

เทพบุตรหนุ่มหยุดเดนิ หนัไปมองทวิไม้ด้านนอก ตั้งแต่พบกนัครั้ง

สุดท้าย มีนาไม่เรียกหาเขาเลย หญิงสาวคงลืมเขาไปแล้ว เพราะมีธรากร

คอยเอาอกเอาใจ เขาหนักลบัมาก�าลงัจะออกเดนิอกีครั้ง แต่พบยศธรเพื่อน

ร่วมชั้นเรยีนยนืมองเขาอยู่ก่อน สหีน้าของอกีฝ่ายบึ้งตงึเหมอืนโกรธใครมา

“สวัสดีท่านยศธร ไม่ลงไปโลกมนุษย์เหรอ” เขาถามอย่างเป็นมิตร 

แต่กลบัถูกอกีฝ่ายต่อว่า

“อย่าเพิ่งดีใจไป ถึงมนุษย์ของท่านจะพบคนถูกใจแล้ว ก็ไม่ได้

หมายความว่าท่านจะได้ที่หนึ่งในรุ่น”
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จิรายุเลิกคิ้วอย่างแปลกใจ ที่แท้ผู้เป็นเพื่อนโกรธเขา แล้วเขาไปท�า

อะไรให้ มาโกรธเขาท�าไม

“พูดอะไรของท่าน ที่หนึ่งในรุ่นอะไร”

“นี่ไง” 

ยศธรยื่นแท็บเล็ตสวรรค์ของตนให้เขาดู ตารางคะแนนวิชาศึกษา 

รายกรณขีองเขาขยบัขึ้นมาเป็นอนัดบัหนึ่ง หลงัจากที่ก่อนหน้านี้อยูใ่นอนัดบั

รั้งท้าย นั่นหมายความว่ามนีาก�าลงัจะรกักบัธรากรแล้ว ความจรงิเป็นเรื่อง

ควรยนิด ีแต่ท�าไมเขาไม่ดใีจเลยกไ็ม่รู้

“ถ้าเป็นเรื่องนี้ท่านสบายใจได้ เพราะเราไม่เคยอยากเอาชนะใคร ถ้า

ทา่นอยากได้ที่หนึ่งกเ็อาไปเลย” เขายนืยนัเสยีงเข้มแลว้เดนิหน ีโดยมเีสยีง

ผู้เป็นเพื่อนดงัไล่หลงั

“ให้มนัจรงิเถอะ อย่ากลบัค�าทหีลงักแ็ล้วกนั”

จิรายุเดินไปหยุดยืนริมสระน�้าในสวนหย่อมของมหาวิทยาลัย 

บรรยากาศโดยรอบร่มรื่นสวยงาม แต่หัวใจของเขากลับไม่แช่มชื่นขึ้นเลย 

ยศธรกับรณกรมุ่งมั่นจะเป็นที่หนึ่งในรุ่น แต่เขาไม่เคยสนใจเรื่องนั้น เขา

เลอืกเรยีนสาขากามเทพเพราะคดิว่าการท�าให้คนรกักนัเป็นกุศล แต่ตอนนี้

เขาไม่แน่ใจว่าตวัเองเหมาะสมจะเป็นกามเทพหรอืเปล่า

“จริายุ” 

เสยีงทุม้ลกึดงัขึ้นด้านหลงั เทพบตุรหนุม่หนัไปมอง เจ้าของเสยีงคอื

องค์สหสันยัน์ ผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์ชั้นดาวดงึส์ ซึ่งวนันี้ทรงเสื้อเชิ้ตสขีาว

ทบัด้วยเสื้อกั๊กไหมพรมสฟ้ีา ทรงกางเกงขายาวสดี�า ในพระหตัถ์ถอืหนงัสอื

ปกหนังเล่มโต หากไม่สังเกตก็นึกว่าทรงเป็นนักศึกษาคนหนึ่งของมหา-

วทิยาลยั

“องค์อนิทร์” เขาจะคุกเข่าถวายบงัคม แต่ทรงโบกพระหตัถ์ห้าม

“ไม่ต้องมากพธิหีรอก เจ้ากร็ู้ว่าเราไม่ชอบ”

“ครบั” เขาเปลี่ยนเป็นยกมอืไหว้แทน
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องค์สหัสนัยน์ทรงพยักพระพักตร์รับ เสด็จมายืนริมสระน�้า ทอด-

พระเนตรบงึน�้าใสราวกระจก แล้วทรงหนัมามรีบัสั่งกบัเขา

“เจ้ามายนืท�าอะไรตรงนี้ ไม่ลงไปโลกมนุษย์เหรอ”

“งานของผมใกล้จะส�าเร็จแล้ว จึงไม่ต้องลงไปโลกมนุษย์บ่อยๆ 

เหมอืนช่วงแรกครบั”

“เรายนิดด้ีวย” พระองค์แย้มพระสรวลให้เขา “เจ้าจะเป็นกามเทพที่ด”ี

“ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นได้หรอืเปล่า” เขากราบทูลเสยีงเบา

“ท�าไมเจ้าคดิแบบนั้นล่ะ” ทรงขมวดพระขนง “เกดิอะไรขึ้นเหรอ”

“ไม่มอีะไรครบั” เขาส่ายหน้า “ผมแค่คดิว่าตวัเองไม่มพีรสวรรค์ใน

การท�าให้ใครรกักนั จงึไม่แน่ใจว่าจะเป็นกามเทพที่ดไีด้หรอืเปล่า”

องค์อนิทร์ทอดพระเนตรนิ่ง พระขนงดกหนาขมวดมุน่ จนเทพบตุร

หนุ่มเริ่มใจคอไม่ดี เพราะพระองค์มีอีกพระนามว่าท้าวพันตา ทรงเห็นทุก

อย่างที่เกดิขึ้นในสามโลก ไม่รูว่้าก�าลงัทอดพระเนตรเขาในตอนนี้ เขาในอดตี 

หรอืว่าเขาในอนาคต

“ถ้าไม่อยากเป็นกามเทพ เจ้ามาท�างานกบัเราไหม”

“ท�างานกบัท่านหรอืครบั” เขาทูลถามเสยีงแผ่ว

“ใช่” ทรงพยกัพระพกัตร์ “เรามตี�าแหน่งผู้ช่วยว่างอยู่ต�าแหน่งหนึ่ง 

เจ้าสนใจไหม”

“สนใจครับ” เขายิ้มกว้างอย่างโล่งใจ ไม่มีอะไรเสียหน่อย เขาแค่

คดิมากไปเอง

“โอเค งั้นเรยีนให้จบ แล้วค่อยไปหาเรา”

“ขอบคณุครบั” เขาก้มศรีษะยกมอืไหว้ ก่อนเงยหน้ามาพบว่าถูกองค์

สหสันยัน์ทรงจ้องมองอกีแล้ว “มอีะไรหรอืเปล่าครบั”

“เราถกูชะตากบัเจ้าตั้งแต่แรกเหน็ จงึอยากจะเตอืนอะไรเจ้าสกัอย่าง”

“อะไรเหรอครับ” เทพบุตรหนุ่มทูลถามเสียงเบา เมื่อครู่เขาไม่ได้

คดิมากไปเอง ทรงเหน็อะไรในตวัเขาจรงิๆ
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“รศัมเีทพของเจ้าหม่นหมองลง กรรมจากอดตีชาตกิ�าลงัส่งผล ถ้าเจ้า

ยงัอยากเป็นเทพบตุรต่อไป จงอย่าลงไปที่เมอืงมนษุย์อกี” ทรงสบตาเขา ยื่น

พระหตัถ์มาตบไหล่ แล้วเสดจ็จากไป

จริายุมองตามองค์สหสันยัน์ ในสามโลกไม่มอีะไรที่พระองค์ไม่ทรงรู้ 

เมื่อมีรับสั่งเตือนแสดงว่าต้องเป็นจริง เทพบุตรหนุ่มถอนใจยาว แต่ถึง

พระองค์ไม่ทรงเตอืน เขากไ็ม่คดิจะลงไปโลกมนษุย์อกีแล้ว เพราะมนีาก�าลงั

ไปได้ดกีบัธรากร จงึไม่มอีะไรที่เขาต้องกงัวลอกี

ภายในห้องอาหารของคฤหาสน์คีรีวงศ์ คุณหญิงรัศมีนั่งดูโทรศัพท ์
มือถืออยู่ที่หัวโต๊ะ ตรงหน้ามีข้าวต้มกุ้งชามโตส่งกลิ่นหอม แต่อาหารเช้า 

ไม่น่าสนใจเท่ากบัภาพถ่ายที่นกัสบืส่งมา นางรบีเปิดไฟล์ภาพขึ้นมาดู คิ้วที่

เขยีนอย่างประณตีขมวดมุ่น ภาพชุดแรกเป็นภาพธรากรไปรบัมนีาที่อู่ซ่อม

รถ อู่เลก็ซอมซ่อ มคีนงานแค่สองคน แถมหญงิสาวยงัลงมอืซ่อมรถเองอกี

“กระจอก” นางท�าปากเบ้อย่างดูแคลน แล้วเปิดภาพชุดที่สองขึ้นมา

ดู หลังออกจากอู่ซ่อมรถ ธรากรก็พาหญิงสาวไปศูนย์การค้า ซื้อเสื้อผ้า

รองเท้า แล้วเข้าร้านเสรมิสวย

“ดูดเป็นปลิงเชียวนะ” นางพึมพ�าอย่างขุ่นเคือง แค่เดตแรกก็อ้อน 

ขอของแพงๆ แล้ว ถ้าเป็นแฟนกนัจรงิๆ ธรากรจะต้องหมดอกีเท่าไร นาง

ไม่อยากคดิเลย

“ดนิเนอร์หรู แต่งตวัสวย เงนิลูกฉนัทั้งนั้น” นางพูดกบัตวัเองพลาง

ดูภาพชุดที่สาม ซึ่งเป็นภาพธรากรพาหญงิสาวไปกนิอาหารที่โรงแรมอนนัต์

ธารา ลูกชายของนางยิ้มหน้าบานตลอดเวลา บอกให้รู้ว่าปลื้มเจ้าของอู่รถ

สาวมากแค่ไหน

“โดนของหรอืไงตาทอ็ป ท�าไมถงึไปชอบผู้หญงิคนนี้” นางเอ่ยอย่าง

ไม่พอใจ ปิดไฟล์รปูภาพ แล้วเปิดข้อความจากนกัสบืขึ้นมาอา่น คิ้วที่เขยีน

จนคมขมวดยิ่งขึ้น เมื่อนกัสบืแจ้งว่าหญงิสาวที่ลกูชายไปตดิพนัเป็นลกูนอก
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สมรสของนายอนนัต์ ศุภการ เจ้าของโรงแรมอนนัต์ธารา

“แค่ลูกเมียน้อยจะสู้ลูกสาวเจ้าของห้างทองชื่อดังได้ยังไง” นางปิด

โทรศพัท์มอืถอื วางลงบนโต๊ะอาหาร แล้วตกัข้าวต้มขึ้นมากนิ

“อรุณสวสัดิ์ครบัแม่”

ธรากรเดนิเข้ามาในห้องอาหาร ตรงมาจบูแก้มนาง แล้วไปนั่งที่ประจ�า

ซึ่งอยู่ทางขวามอืของนาง

“วนันี้มขี้าวต้มกุ้ง ลูกจะกนิหน่อยไหม”

“ไม่ดกีว่าครบั ผมไม่ค่อยหวิ ขอกาแฟแก้วเดยีวกพ็อ”

คุณหญิงรัศมีหันไปสั่งสาวใช้ แล้วหันกลับมามองลูกชาย ธรากรมี

สหีน้าแช่มชื่น ดวงตาเป็นประกาย ยิ้มง่ายกว่าทุกวนัอย่างคนที่ตกอยู่ในห้วง

รกั ซึ่งนางรู้สกึไม่ค่อยดเีลย

“เมื่อวานลูกไปไหนมาเหรอ เลขาฯ ของลูกบอกว่าลูกออกจากที่

ท�างานตั้งแต่เที่ยง”

“ผมไปหามีนามาครับ พาเธอไปชอปปิง แล้วก็ไปดินเนอร์กันนิด

หน่อย ผมเหน็ว่าแม่ไปงานเลี้ยงรุ่น เลยไม่ได้โทร. บอก”

“ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ แม่ไม่ว่าอะไรหรอก” นางยิ้มให้ลูกชายแล้ว

เลยีบๆ เคยีงๆ ถาม “หนูมนีาเป็นคนยงัไงเหรอ”

“เธอเป็นคนน่ารกัครบั แล้วกน็่าสงสารด้วย”

“น่าสงสารยงัไงจ๊ะ” นางแสร้งท�าเป็นสงสยัทั้งที่พอรู้อยู่บ้างแล้ว

“มนีาเป็นลกูสาวนอกสมรสของคณุอนนัต์ ศุภการ ครบั แต่เธอต้อง

ปิดเรื่องนี้ไม่ให้ใครรู้ เพราะพี่สาวกบัแม่เลี้ยงไม่ยอมรบัเธอ ผมสงสารเธอ 

ผมอยากให้แม่คดิว่าเธอเป็นลูกสาวอกีคนได้ไหมครบั” 

ผู้เป็นลูกมองอย่างเว้าวอน คุณหญงิรศัมมีองตอบแล้วยิ้มอย่างใจดี

“ได้สจิ๊ะ ลูกรกัใครแม่กร็กัด้วยอยู่แล้ว วนัเสาร์นี้ชวนหนูมนีามากนิ

ข้าวที่บ้านเราส ิแม่จะได้ท�าความรู้จกัเธอให้มากขึ้น”

“ขอบคณุครบัแม่ ผมมคีวามสขุที่สุดเลย ผมไปท�างานก่อนนะครบั” 
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ธรากรยิ้มกว้าง โอบแขนกอดนาง หอมแก้มฟอดใหญ่แล้วลุกออกไป

คุณหญิงรัศมีรอจนลูกชายเดินพ้นห้องอาหาร จึงรีบหยิบโทรศัพท ์

มอืถอืมากดโทร. ออก เสยีงเพลงรอสายดงัอยูเ่ป็นนานสองนาน ปลายสาย

กไ็ม่ยอมกดรบัเสยีที

“ไปไหนของเขาเนี่ย” นางบ่นอย่างหงุดหงดิ ก�าลงัจะกดวางสาย แต่

อกีฝ่ายกดรบัก่อนแล้วถามเสยีงงวัเงยี

“มอีะไร โทร. มาท�าไม คนจะนอน”

“หนูมรกต นี่ป้าเองนะ” นางเอ่ยเสยีงเข้ม 

หญงิสาวหาวแล้วถามกลบัมา “คุณป้ามอีะไรคะ โทร. มาแต่เช้า”

คุณหญิงรัศมีมองนาฬิกาบนผนัง ตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงครึ่ง ซึ่ง 

ไม่เช้าแล้วส�าหรับคนทั่วไป แต่มรกตยังคุดคู้อยู่บนที่นอน ดูท่าเมื่อคืนคง

ปาร์ตอีย่างหนกั

“ไม่มอีะไรหรอกจ้ะ หนูนอนต่อเถอะ” 

นางวางสาย นึกเคืองที่หญิงสาวพึ่งพาไม่ได้ แต่พอนึกถึงทรัพย์สิน

ของเจ้าสวัอมร ความขุน่ข้องหมองใจกล็ดฮวบลงทนัท ีไม่ว่ามรกตจะเหยยีบ

ขี้ไก่ไม่ฝ่อแค่ไหน หล่อนกย็งัดกีว่านงัลูกเมยีน้อยหลายร้อยเท่า

“อ้อย มาเกบ็โต๊ะ ฉนัไม่กนิแล้ว” 

คณุหญงิรศัมเีดนิออกจากห้องอาหาร มรกตไม่ช่วยนางคดิกไ็ม่เป็นไร 

นางวางแผนก�าจดันงัเดก็มอมแมมคนเดยีวกไ็ด้

รถยุโรปสีด�าแล่นมาจอดหน้าคฤหาสน์บวรภัทร ศรุตในชุดสูทสีเทา
เรยีบหรูก้าวลงจากรถ แล้วเดนิอ้อมไปเปิดประตูให้หญงิคนรกั สโรชาก้าว

ลงมาพลางเอ่ยขอบคณุ เขาพยกัหน้านดิหนึ่งตามประสาคนไมช่่างพดู แลว้

พาหล่อนเข้าไปในคฤหาสน์

หญงิสาวเดนิตามไปเงยีบๆ คฤหาสน์บวรภทัรเป็นอาคารเก่า สบืทอด

กนัมาตั้งแต่สมยัปูท่วดของคณุดนยั สามขีองคณุหญงิจารว ีเจ้าของบ้านคน
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ปัจจบุนั ตวัอาคารสงูสามชั้นตกแต่งแบบจนีประยุกต์ ประตูหน้าต่างทุกบาน

ท�าจากไม้สักทาสีเขียว แกะสลักลวดลายอ่อนช้อย เครื่องเรือนและของ

ตกแต่งทุกชิ้นเป็นของโบราณ

“คุณแม่อยู่ที่ไหนเหรอ” ศรุตถามเดก็รบัใช้ที่เดนิผ่านมา

“คุณหญงิอยู่ที่ห้องคุณสองค่ะ” เดก็สาวตอบอย่างนอบน้อม 

ชายหนุ่มเอ่ยขอบใจแล้วหนัมาพูดกบัสโรชา

“คุณไปนั่งรอที่ห้องรบัแขกนะ ผมจะขึ้นไปบอกคุณแม่ก่อน ท่านคง

ดใีจที่คุณมากนิข้าวด้วย”

“ขอฉนัไปด้วยได้ไหมคะ ฉนัอยากไปเยี่ยมคุณสอง” หล่อนเงยหน้า

มองเขา 

ชายหนุ่มมองตอบ นิ่งคดิอยู่อดึใจหนึ่งจงึพยกัหน้าตกลง

“กไ็ด้ แต่นายสองเพิ่งออกจากโรงพยาบาล สภาพของเขาอาจไม่น่า

มองนกั ถ้าคณุเหน็อะไรกอ็ย่าพดูออกมา ผมไม่อยากให้คณุแม่ไม่สบายใจ”

“ค่ะ ฉนัเข้าใจ ฉนัจะไม่พูดอะไรเลย” สโรชารบัปากอย่างหนกัแน่น 

คนรักของหล่อนหวงครอบครัวของเขามาก หล่อนต้องใช้เวลาหกเดือน 

ถึงมาบ้านเขาได้ และต้องใช้เวลาเกือบปีจึงขอไปเยี่ยมน้องชายของเขาที่ 

โรงพยาบาลได้

ศรุตเดินน�าขึ้นบันไดไปยังชั้นสาม เลี้ยวขวาแล้วเดินต่อจนมาหยุด

หน้าประตบูานสดุท้าย สโรชามองไปรอบๆ ด้วยความสนใจ เพราะเป็นครั้ง

แรกที่ได้ขึ้นมาบนนี้ การตกแต่งบนชั้นสามไม่ต่างจากส่วนอื่นๆ ในบ้าน แต่

พเิศษกว่าตรงที่ทายาทตระกูลบวรภทัรเท่านั้นที่ได้พกัชั้นนี้

“คณุแม่ครบั รตุนะครบั เกรซอยากมาเยี่ยมนายสอง ขอผมเข้าไปได้

ไหมครบั” เขาเคาะประตูพลางร้องบอกมารดา

“เข้ามาเลยจ้ะ” เสยีงหวานดงัตอบกลบัมา 

ชายหนุ่มเปิดประตูเข้าไป สโรชาเดินตามหลัง ห้องนอนของจิรากร 

กว้างมาก เครื่องเรอืนแทบทกุชิ้นเป็นของเก่า ยกเว้นเตยีงนอนคนป่วยที่เป็น
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รุ่นใหม่ล่าสุด มอีุปกรณ์ช่วยชวีติตั้งอยู่ครบครนั

“มาถงึนานหรอืยงัจ๊ะหนูเกรซ” คุณหญงิจารวเีอ่ยทกัทาย 

หญงิสาวยกมอืไหว้แล้วเดนิเข้าไปหานาง “เพิ่งมาถงึค่ะคุณหญงิ”

“เรยีกวา่แม่เถอะจ้ะ” นางจบัมอืหล่อนไว้พลางยิ้มอย่างใจด ี“ไมต้่อง

เรียกคุณหญิงหรอก เราไม่ใช่คนอื่นคนไกลกัน อีกหน่อยหนูก็มาเป็นคน 

บ้านนี้แล้ว”

“ขอบคุณค่ะคุณแม่”

สโรชายกมอืไหว้อกีครั้ง แล้วมองไปที่จริากร ศรุตบอกว่าเขาเพิ่งออก

จากโรงพยาบาล สภาพอาจไม่น่ามองเท่าไร แต่เท่าที่หล่อนเหน็ชายหนุม่หล่อ

มาก ใบหน้าคมคายค่อนข้างขาวเพราะไม่ได้ออกแดดมานาน คิ้วเข้มพาด

เหนอืดวงตาที่หลบัพริ้ม จมกูโด่งเป็นสนั มหีนวดจางๆ เหนอืรมิฝีปากหยกั

ลึกและเคราเขียวๆ ที่ข้างแก้ม ดูเหมือนคนนอนหลับมากกว่าคนป่วยที่ 

ช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้

“คุณแม่ดูแลคุณสองคนเดยีวคงเหนื่อยมาก”

“เหนื่อยแต่กม็คีวามสขุจ้ะ” นางหนัไปมองลกูชาย แววตาเตม็ไปด้วย

ความรกั “โชคดทีี่ได้ตารุตช่วยดูแลบรษิทั แม่จงึมเีวลาดูแลตาสอง”

“แม่บ้านคงจัดโต๊ะอาหารเสร็จแล้ว เราลงไปทานข้าวกันเถอะครับ” 

ศรุตเอ่ย

“ลูกกบัหนูเกรซลงไปก่อนนะ เดี๋ยวแม่ตามลงไป”

“ครับคุณแม่” ชายหนุ่มเปิดประตูห้อง ยืนรอให้สโรชาออกไปก่อน 

จงึตามออกไป แล้วปิดประตูตามหลงั

สโรชาเดินตามชายคนรักลงไปชั้นล่าง ดวงตากลมโตจ้องมองแผ่น

หลังตั้งตรงของเขา แล้วนึกถึงวันแรกที่พบเขาในงานเลี้ยงของนักธุรกิจคน

หนึ่ง ชายหนุม่ฉลาด เคร่งขรมึ หน้าตาด ีและมเีสน่ห์ หล่อนพอใจเขาตั้งแต่

แรกเหน็ เขาสมบูรณ์แบบแทบทุกอย่าง ยกเว้นเรื่องชาตกิ�าเนดิเรื่องเดยีว

ศรตุเคยเล่าให้หล่อนฟังว่าคณุหญงิจารวมีลีกูชายฝาแฝด แฝดคนพี่
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ล้มป่วยและเสยีตอนอายสุบิขวบ คณุหญงิจงึรบัเขาซึ่งเป็นลกูชายของเพื่อน

มาเลี้ยง เพื่อให้เป็นเพื่อนเล่นกบัแฝดคนน้อง เพราะเขาเพิ่งเสยีพ่อแม่จาก

อุบตัเิหตุ ตอนนั้นเขาอายุสบิเอด็ขวบ

ทว่าความโชคร้ายของคุณหญิงจารวียังไม่หมด เมื่อจิรากรอายุได้

ยี่สบิสองปี เขากบัพ่อประสบอุบตัเิหตขุบัรถตกน�้า พอ่เสยีชวีติในที่เกดิเหตุ

ทันที ส่วนเขากลายเป็นเจ้าชายนิทรา คุณหญิงจึงวางมือจากธุรกิจของ

ครอบครวั แล้วมอบหมายให้ศรุตบรหิารงานแทน ซึ่งชายหนุ่มกท็�าให้ภทัร

เจมส์เตบิโตขึ้นอกีหลายเท่าตวั

สโรชานกึถงึมนีากบัธรากร นกัธรุกจิหนุม่มท่ีาทพีอใจน้องสาวต่างแม่

ของหล่อนอย่างเปิดเผย ถ้าพวกเขาแต่งงานกนั มนีาจะเหนอืกว่าหล่อนทนัท ี

เพราะธรากรเป็นลกูชายคนเดยีว ฐานะร�่ารวยตดิอนัดบัต้นๆ ของเมอืงไทย 

ส่วนศรตุเป็นแค่ลูกบญุธรรม แม้จะดแูลภทัรเจมส์ แต่ไม่ใช่เจ้าของที่แท้จรงิ 

วนัใดที่จริากรฟื้นขึ้นมา เขาจะไม่เหลอือะไรเลย

หญงิสาวถอนใจยาว ศรุตเป็นผู้ชายที่ดมีาก ท�างานเก่ง เป็นสุภาพ

บุรุษ ไม่เจ้าชู้ พึ่งพาได้ ถ้าธรากรไม่ใช่คนรักของมีนา หล่อนคงไม่ต้อง

คดิมากแบบนี้

“คุณสองมโีอกาสหายไหมคะ”

“ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ” เขาส่ายหน้า “หมอบอกให้พวกเราท�าใจ 

แต่คุณแม่ไม่เคยหมดหวงั”

“ถ้าคุณสองไม่ฟื้นขึ้นมา ภัทรเจมส์ก็จะเป็นของคุณ แบบนั้นน่าจะ 

ดกีว่านะคะ”

ศรุตหนัขวบัมามองหล่อน ดวงตาคมวาววบัด้วยความโกรธ เขาจบั

แขนหล่อนแล้วกระชากเข้ามาหา

“คุณพูดอะไรของคุณ เขาเป็นน้องชายของผมนะ”

“ฉนัขอโทษค่ะ ฉนัไม่ได้ตั้งใจ ฉนัแค่คดิว่าคณุเป็นนกับรหิารที่ด ีคณุ

น่าจะดูแลภัทรเจมส์ได้ดีกว่าคุณสอง ไม่ได้คิดให้เขาเป็นอะไรไปนะคะ” 
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หญงิสาวละล�่าละลกั ศรตุเป็นคนเคร่งขรมึ แต่เวลาโกรธแล้วร้อนเหมอืนไฟ 

หล่อนไม่น่าพูดเพ้อเจ้อเลย

“ภัทรเจมส์เป็นของนายสอง ผมแค่ดูแลแทนเขาเท่านั้น” เขาปล่อย

แขนหล่อนแล้วสั่งเสยีงเข้ม “อย่าพดูแบบนี้ให้ผมได้ยนิอกี คณุแม่มบุีญคุณ

กบัผมมาก ถ้าได้ยนิท่านจะไม่สบายใจ”

“ฉนัไม่กล้าแล้วค่ะ” หล่อนเอ่ยเสยีงอ่อย “อย่าโกรธฉนัเลยนะคะ”

“ไปกนิข้าวกนัเถอะ” 

ชายหนุม่ตดับทเสยีงห้วนแล้วเดนิน�าไปที่ห้องอาหาร ท่าทางยงัไม่หาย

โกรธ หล่อนจงึไม่กล้าพูดอะไรอกี ท�าเพยีงเดนิตามไปเงยีบๆ

พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปพักใหญ่แล้ว แต่เสียงเครื่องมือยังดังออก
มาจากอู่มนัสยานยนต์ หมวดสารินขับรถไปจอดในเงามืดข้างก�าแพงอู่ 

ดวงตาสดี�าสนทิมองลอดเข้าไปข้างใน ค�่าแล้วแต่มนีายงัไม่กลบับ้าน หล่อน

ยนือยู่หน้ารถยนต์คนัหนึ่ง มอืขวาถอืประแจ ส่วนมอืซ้ายวางอยูบ่นกระโปรง

รถ แก้มข้างหนึ่งเป้ือนน�้ามนัเครื่องด�าเป็นป้ืน เขาอยากลงจากรถไปช่วยเชด็ 

แต่รู้ว่าตวัเองไม่มสีทิธิ์เข้าใกล้หล่อนอกีแล้ว

นายต�ารวจหนุ่มถอนใจยาว ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาล มนีาไม่เคย

ตดิต่อเขาเลย ส่วนเขากล็ะอายใจจนไม่กล้ามาหาหล่อน ถงึหญงิสาวจะบอก

ว่าไม่โกรธ แต่ก็ลบล้างสิ่งที่เขาท�าไม่ได้อยู่ดี ความเห็นแก่ตัวของเขาท�าให้

หล่อนเกอืบตาย

“หมวดไม่ลงไปเหรอครบั” จ่าประสงค์ซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ ถาม

“ผมไม่มหีน้าไปพบเธอ” เขาตอบเสยีงเศร้า

“หมวดจะคดิมากท�าไมครบั คณุมนีากบ็อกแล้วว่าไม่โกรธ ถ้าหมวด

คดิถงึกล็งไปหาเธอ จะมานั่งอมทุกข์อยู่ท�าไม”

“ชวีติต�ารวจแขวนอยู่บนเส้นด้าย ผมจะถูกยงิตายวนัไหนกไ็ม่รู้ ผม

ไม่อยากท�าให้เธอเสยีใจ”
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“อย่ามองโลกในแง่ร้ายสิครับ หมวดเป็นต�ารวจที่ดี คงไม่โชคร้าย

แบบนั้นหรอก ลงไปพูดกบัเธอให้รู้เรื่อง ขอโอกาสแก้ตวัอกีครั้ง เชื่อผมนะ

ครบัหมวด”

หมวดสารินสบตาผู้ใต้บังคับบัญชา เขารู้ว่าจ่าประสงค์หวังดีต่อเขา 

แต่เขายังลืมเหตุการณ์คืนนั้นไม่ได้ มีนาถูกพวกคนชั่วรุมท�าร้ายโดยที่เขา

ช่วยอะไรหล่อนไม่ได้เลย ถ้าเกดิเหตุการณ์แบบคนืนั้นขึ้นอกี เขาคงเสยีใจ

ไปทั้งชวีติ

“ไม่ดกีว่าครบั” เขาส่ายหน้า “ศตัรูของผมมเีป็นร้อย ไม่รู้ว่าพวกมนั

จะมาแก้แค้นผมเมื่อไร ผมไม่อยากท�าให้เธอเดอืดร้อนเพราะผมอกี”

“โอเคครบั” จ่าประสงค์ถอนใจเฮอืกแล้วชี้ไปข้างหน้า “ถ้าไม่ลงกก็ลบั

กนัเถอะครบั ผมยงัมรีายงานต้องเขยีนอกี”

หมวดสารินก�าลังจะขับรถออกไป แต่มีรถยนต์คันหนึ่งแล่นสวนมา

ก่อน กระจกด้านคนขบัเปิดโล่ง แวบแรกที่ตาสบตา ต่างคนต่างชะงกั เพราะ

คนที่ขบัรถคนันั้นคอืชาญชยั ลูกน้องของเสี่ยอ�านาจที่หลบหนไีปได้

“ไอ้ชาญชัยครับหมวด” จ่าประสงค์เอ่ยอย่างตื่นเต้น “มันอยู่ในรถ 

คนันั้น รบีตามไปเลยครบั”

หมวดหนุม่รบีกลบัรถตามไปทนัท ีแต่ชาญชยัขบัรถเก่งกว่าเขา แถม

ยงัรู้เส้นทางแถวนี้เป็นอย่างด ีหลงัจากไล่ตามอยู่พกัหนึ่ง ลูกสมุนเสี่ยใหญ่

กส็ลดัเขาหลุด

“มนัหายไปไหนแล้วจ่า”

“ไอ้นี่มนัไวเป็นวอก หมวดลองเลี้ยวไปทางซ้ายนะครบั ผมว่ามนัน่าจะ

ไปทางนั้น”

หมวดสารนิเลี้ยวตามทนัท ีหลงัจากขบัไปได้พกัหนึ่ง เขากพ็บรถของ

ชาญชยัจอดทิ้งอยูใ่นพงหญ้า หมวดหนุม่เลี้ยวรถเข้าจอดข้างทาง หยบิอาวธุ

ประจ�ากายลงจากรถแล้วเดนิเข้าไปตรวจสอบ

“ระวงัตวัด้วยนะจ่า พวกมนัอาจซ่อนอยู่แถวนี้กไ็ด้”
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“ครบัหมวด” 

จ่าประสงค์ส�ารวจรอบๆ ส่วนเขาเดินเข้าไปดูที่รถซึ่งตอนนี้ไม่มีใคร

อยู่เลย ชาญชยัหนไีปแล้ว พร้อมทิ้งกุญแจคารถไว้

“ไม่มใีครเลยครบัหมวด” ลูกน้องตะโกนบอก

“ตรงนี้กไ็ม่ม ีพวกมนัหนไีปแล้ว” หมวดหนุ่มตะโกนกลบัไป 

จ่าประสงค์วิ่งกลบัมาหาแล้วถามอย่างสงสยั

“ไอ้ชาญชัยมันหนีไปได้แล้ว ท�าไมมันไม่หนีไปไกลๆ มาป้วนเปี้ยน

อยู่แถวอู่รถของคุณมนีาท�าไม มนัไม่กลวัถูกต�ารวจจบัเหรอครบั”

“มันคงแค้นเธอ” เขาตอบเสียงเข้ม “ถึงไม่ยอมไปไหน เราต้องจัด

ก�าลงัมาดูแลเธอ เพราะมนัต้องลงมอือกีแน่นอน”

“เรื่องนั้นไม่มปัีญหาครบั เดี๋ยวผมจดัการให้เอง แลว้เราควรจะบอก

คุณมนีาไหมครบั เธอจะได้ระวงัตวัไว้ด้วย”

“อย่าดกีว่าครบั ผมไม่อยากให้เธอกลวั จ่าขบัรถคนันี้กลบั สน. นะ 

ผมจะขบัรถวนดูแถวนี้อกีหน่อย เผื่อพวกมนัยงัไปไม่ไกล”

“ได้ครบัหมวด ระวงัตวัด้วยนะครบั” จ่าประสงค์ขึ้นรถแล้วขบัออก

ไปอย่างรวดเรว็

หมวดสารนิเดนิกลบัไปที่รถของตน ใบหน้าคมคายเคร่งเครยีด ครั้ง

ที่แล้วเขาท�าพลาดจนท�าให้มนีาได้รบับาดเจบ็ แต่ครั้งนี้เขาจะไม่พลาดอกี

“ฉนัต้องจบัแกให้ได้ ไอ้ชาญชยั” เขาสญัญากบัตวัเองแล้วขบัรถออก

ไป

พอนายต�ารวจทั้งสองไปแล้ว ชาญชยักบัเพื่อนกอ็อกจากที่ซ่อน เขา
ก�าหมัดแน่นด้วยความแค้น ก่อนหันมามองเพื่อนเมื่ออีกฝ่ายถามด้วย 

น�้าเสยีงไม่แน่ใจ

“พวกเราถอยก่อนดไีหม ผูห้ญงิคนนั้นมตี�ารวจคุม้กนั ขนืเราท�าอะไร

บุ่มบ่าม ได้ตามเข้าไปนอนในคุกกบันายเก่าเอง็แน่”
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“ข้ารอไม่ได้” เขาปฏเิสธเสยีงห้วน “ข้าต้องใช้เงนิหนไีปกบดาน เอง็ก็

อยากได้เงนิไปใช้หนี้เฮยีฤทธิ์ไม่ใช่เหรอ แค่ฆ่าผูห้ญงิคนเดยีวคงไม่เหลอืบ่า

กว่าแรงหรอก ยงิให้ตายกส็ิ้นเรื่องสิ้นราวแล้ว”

“ถ้าเอง็มั่นใจอย่างนั้นข้ากไ็ม่ว่าอะไรหรอก เรารบีไปจากที่นี่กนัเถอะ”

ชาญชัยพยักหน้าแล้วออกเดิน ไอ้หมวดสารินกับนังมีนาท�าเขาเจ็บ

นกั ต่อให้ต้องตกนรกหมกไหม้ เขากจ็ะลากพวกมนัลงไปด้วย



๒๗

หญงิสาวในกระจกเงาสวมชดุกระโปรงสฟ้ีาอ่อน ตวัเสื้อออกแบบ
เป็นคอปาดแขนสั้น ตวักระโปรงบานพลิ้วระหวัเข่า ผมยาวเกล้าเป็นหางม้า

ยกสูง ดวงหน้ารูปไข่ผุดผ่อง คิ้วคมได้รูปสวย ดวงตากลมโตด�าขลบั รมิ-

ฝีปากอวบอิ่ม แต่งหน้าโทนสชีมพูอ่อน ดูหวานละมุนน่ามอง

มนีายื่นมอืไปแตะกระจกเงา หญงิสาวในกระจกสวยมาก แต่มนัดไูม่

เหมือนหล่อนเท่าไร เพราะปกติหล่อนไม่ค่อยสวมกระโปรงและแต่งหน้า

หวานแหววแบบนี้ หญงิสาวถอนใจเฮอืกใหญ่ เมื่อวานธรากรส่งชุดนี้มาให้

หล่อน แล้วบอกว่าจะมารบัหล่อนไปกนิข้าวกบัแม่เขาเยน็นี้ ชายหนุ่มบอก

ว่าแม่ของเขาอยากท�าความรู้จกักบัหล่อน ซึ่งมนัตรงกนัข้ามกบัที่หล่อนเจอ

มาราวฟ้ากบัเหว

เสยีงแตรรถยนต์ดงัมาจากหน้าบ้าน มนีาเดนิไปดูที่หน้าต่าง ธรากร

ยนืโบกมอือยูน่อกรั้วบ้าน เขายิ้มกว้างอย่างร่าเรงิ หล่อนยิ้มตอบพลางท�ามอื

บอกว่าก�าลงัจะลงไป แล้วหยบิกระเป๋าถอืเดนิออกจากห้องนอน คุณหญงิ

รศัมจีะมาไม้ไหนหล่อนไม่รู้ แต่รอยยิ้มของธรากรท�าให้หล่อนปฏเิสธไม่ได้ 
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ในบรรดาชายหนุ่มที่จิรายุหามาให้หล่อน ต้องยอมรับว่าเขามีอิทธิพลต่อ

หล่อนมากที่สุด

มนีาเดนิลงบนัได พอนกึถงึเทพบตุรหนุม่กอ็ดมองหาเขาไมไ่ด ้เวลา

จิรายุมาหาหล่อนที่บ้าน เขาจะนั่งรออยู่ที่โซฟารับแขก แต่หลายวันมานี้

หล่อนไม่เหน็เขาเลย ถ้าไม่ใช่ว่าเขาโกรธจนตดัขาดกบัหล่อน เขากค็งคดิว่า

หล่อนตกหลุมรกัธรากรไปแล้ว จงึไม่จ�าเป็นต้องมาดูแลหล่อนอกี

“เทวดาบ้า ชอบคดิเองเออเอง” 

หญงิสาวพมึพ�าแล้วเดนิออกจากบ้าน เปิดประตูรั้วออกไปหาธรากร 

เขาต้อนรบัหล่อนด้วยค�าชมและดอกกุหลาบช่อโต ก่อนเปิดประตูให้หล่อน

เข้าไปนั่งในรถ ส่วนตัวเขาวิ่งอ้อมไปประจ�าที่คนขับแล้วขับรถออกไปอย่าง

รวดเรว็

หน้าประตรูั้ว เทวดาบ้าของมนีายนืมองรถแล่นจากไปด้วยสหีน้าเศร้า

หมอง ความจริงเขาไม่ควรลงมาที่โลกมนุษย์อีก แต่เขาอดเป็นห่วงหล่อน 

ไม่ได้ ถ้าต้องจากกนัจรงิๆ เขาอยากแน่ใจว่าหญงิสาวได้คูค่รองที่ด ีสามารถ

ดูแลและให้ความสุขแก่หล่อนได้ ในบรรดาชายหนุ่มที่เขาหามาให้หล่อน  

ธรากรมคีณุสมบตัคิรบถ้วนกว่าทกุคน เมื่อไรที่ทั้งสองรกักนั เมื่อนั้นหน้าที่

ของเขากจ็บลง

“ลาก่อนมนีา” เขาฝากสายลมไปบอกหล่อนแล้วหายตวัจากไป

รถสปอร์ตสีบรอนซ์เทาแล่นมาจอดหน้าคฤหาสน์คีรีวงศ์ มีนามอง 
ผ่านกระจกรถด้วยความสนใจ บ้านของธรากรหลงัใหญ่มาก ดูทนัสมยัใน

สไตล์โมเดิร์น สูงสองชั้น ทาสีขาว ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว้างขวาง ประตูและ

หน้าต่างเป็นกระจก พื้นปหูนิอ่อนขดัเงา ด้านซ้ายตดิตวับ้านเป็นสระว่ายน�้า 

ส่วนด้านขวาตดิก�าแพงเป็นโรงจอดรถ มรีถยนต์สญัชาตยิุโรปจอดเรยีงกนั

เป็นแถว

“เชญิครบัคณุมนีา” ธรากรเปิดประตใูห้หล่อน หญงิสาวก้าวลงมายนื
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แล้วเงยหน้ายิ้มให้เขา

“บ้านคุณทอ็ปสวยมากค่ะ”

“บ้านหลังนี้เพิ่งสร้างเสร็จ ผมออกแบบเองทั้งหมด” เขาเล่าอย่าง 

ภาคภูมิใจแล้วหยอดเสียงหวาน “ถ้าคุณมีนาชอบ ย้ายมาอยู่ด้วยกันไหม

ครบั”

มีนายิ้มเจื่อน แก้มร้อนผ่าว ไม่ค่อยชินกับการถูกจีบเท่าไร มือไม้

เกะกะไปหมด ไม่รูต้้องท�าตวัอย่างไรจงึจะเหมาะสม หล่อนหนัไปมองทางอื่น

แก้เขนิ ก่อนสะดุดตากบัรถสปอร์ตสแีดงคนัหนึ่งซึ่งจอดอยู่ใกล้โรงจอดรถ 

รถคนันี้เป็นรถของผู้หญงิคนนั้นนี่นา

“รถของมรกตครบั” ธรากรพูด “เธอเป็นลูกสาวของเจ้าสวัอมร แม่

ของเธอกบัแม่ของผมเป็นเพื่อนกนั เธอจงึมาที่บ้านผมบ่อยๆ แต่ผมไม่เคย

คดิอะไรกบัเธอมากไปกว่าเพื่อนเลย”

“ฉันว่าคุณมรกตไม่ได้คิดเหมือนคุณนะคะ” หญิงสาวทักท้วงเสียง

เรยีบ ธรากรเป็นคนชดัเจน หล่อนเชื่อที่เขาพูดทุกค�า แต่มรกตคงไม่ยอม

ปล่อยเขาง่ายๆ

“เธอคดิยงัไงไม่ส�าคญัหรอกครบั ขอให้คุณมนีาเชื่อใจผมกพ็อ”

“ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่าค่ะ ตอนนี้เราเข้าไปข้างในกันดีกว่า 

คุณแม่ของคุณคงรอแล้ว”

ธรากรยื่นแขนให้หล่อนเกาะ มนีาวางมอืบนท่อนแขนของเขาแล้วเดนิ

เข้าไปในคฤหาสน์ คุณหญงิรศัมชีวนหล่อนมากนิข้าว ขณะเดยีวกนักเ็ชญิ

มรกตมาด้วย ว่าที่แม่ผวัตวัแสบผนกึก�าลงักบัลกูสะใภ้ในฝัน อาหารค�่ามื้อนี้

คงอร่อยพลิกึ

หญงิสาวมองไปรอบๆ คฤหาสน์ครีวีงศ์ตกแต่งอย่างทนัสมยั เครื่อง-

เรอืนส่วนใหญ่เป็นสขีาว ด�า และทอง ดูหรูหราแต่ไม่รก ชายหนุ่มหยุดยนื

กลางห้องโถงเมื่อเสยีงเรยีกอย่างดใีจดงัขึ้น

“ตาทอ็ปมาแล้วเหรอลูก”
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มีนาหันไปมอง คุณหญิงรัศมีลงบันไดมาโดยมีมรกตเดินตามหลัง 

หญงิสาวยงัคงแต่งตวัเปรี้ยวเหมอืนเดมิ แต่ไม่มท่ีาทางเย่อหยิ่งให้เหน็แบบ

วันนั้น คงเพราะธรากรยืนอยู่กับหล่อน จึงไม่กล้าออกฤทธิ์ออกเดชให้เขา

เหน็

“ระวงัครบัแม่” เขาเดนิไปรบัมารดาแล้วแนะน�าหล่อนกบันาง “นี่คุณ

มนต์มนีาที่ผมเล่าให้แม่ฟังไงครบั”

“สวสัดคี่ะคุณหญงิ” หล่อนยกมอืไหว้ “เรยีกหนูว่ามนีากไ็ด้ค่ะ”

“ไหว้พระเถอะจ้ะ” นางรบัไหว้แล้วเอ่ยชม “หนมูนีาน่ารกัจงั น่ารกัทั้ง

ชื่อ น่ารกัทั้งตวั ลูกเลอืกได้เก่งจรงิๆ”

มีนายิ้มรับเจื่อนๆ คุณหญิงรัศมีคนนี้กับคุณหญิงรัศมีที่หล่อนพบ 

ที่บริษัทคีรีพรอพเพอร์ตีแตกต่างกันราวกับคนละคน จนหล่อนต้องแอบ 

จกิอุ้งมอืตวัเองเพื่อทดสอบว่าฝันไปหรอืเปล่า

“คุณป้าคะ” มรกตเดนิเข้ามาหา

“หนมูนีา นี่หนมูรกต” นางแนะน�าหญงิสาวกบัหล่อน “หนมูรกตเป็น

ลูกสาวของเพื่อนฉนัเองจ้ะ”

“ยนิดทีี่ได้รู้จกัค่ะคุณมรกต” หล่อนยิ้มให้อย่างระมดัระวงั แต่หญงิ

สาวกลบัยิ้มหวานตอบ ราวกบัว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอกนัมาก่อน

“ยนิดเีช่นกนัค่ะคุณมนีา เรยีกฉนัว่าเอมมี่กไ็ด้นะคะ”

“โต๊ะอาหารจดัเสรจ็แล้วค่ะคณุหญงิ” แม่บ้านวยักลางคนเดนิมาบอก

คณุหญงิรศัมชีวนทกุคนไปที่ห้องอาหาร นางนั่งหวัโต๊ะ ธรากรนั่งทาง

ขวามอืของนาง มรกตนั่งตรงข้ามชายหนุม่ ส่วนหล่อนนั่งตดิธรากร หญงิสาว

มองอาหารตรงหน้า ทุกอย่างดูสวยงามน่ากิน แม่บ้านเดินมาตักข้าวให้ 

ทุกคน

“พอกนิได้ไหมจ๊ะหนูมนีา”

“ได้ค่ะคณุหญงิ” หญงิสาวพยกัหน้า นกึดใีจที่เป็นอาหารไทย เพราะ

หล่อนไม่ชอบอาหารฝรั่ง แต่ถ้าเป็นส้มต�าหน้าปากซอยเจ้าประจ�าคงดกีว่านี้
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ธรากรตกักบัข้าวให้แม่แล้วหนัมาตกัให้หล่อน ตามด้วยมรกต มนีา

กนิข้าวไปเงยีบๆ อาหารรสชาตดิ ีแต่จดืไปหน่อยส�าหรบัหล่อน อาหารเยน็

ด�าเนนิไปเรื่อยๆ จนกระทั่งชายหนุ่มท�าน�้าแกงหกรดแขนเสื้อตวัเอง

“ผมขอตวัไปห้องน�้าก่อนนะครบั” 

ธรากรลุกออกไป พอเขาเดนิพ้นห้องอาหาร บรรยากาศกเ็ปลี่ยนไป

ทนัที

“เธอต้องการเท่าไร” คณุหญงิรศัมถีามด้วยน�้าเสยีงไม่ต่างจากนางร้าย

ในละคร

“อะไรนะคะ” หล่อนท�าหน้างงๆ มรกตจงึช่วยเสรมิอกีแรง

“โง่จรงิ คณุหญงิป้าอยากรูว่้าเธอต้องการเงนิเท่าไร ถงึจะยอมไปจาก

พี่ทอ็ป แค่นี้กไ็ม่เข้าใจ”

มนีาพยกัหน้าหงกึๆ เข้าใจทกุอย่างปรโุปร่ง ก่อนหน้านี้คุณหญงิรศัมี

แกล้งท�าดกีบัหล่อนเพื่อตบตาลกูชาย แต่พอเขาไม่อยู ่นางกบัมรกตกแ็สดง

ธาตุแท้ออกมาทนัที

“หนไูม่ต้องการอะไรหรอกค่ะ คณุทอ็ปดกีบัหนมูาก ที่ผ่านมากด็เีกนิ

พอแล้ว” หญงิสาวตอบจากใจจรงิ แต่นางกลบัคดิว่าหล่อนเสแสร้ง

“อย่ามาเล่นบทนางเอกหน่อยเลย ฉันรู้ว่าเธอก�าลังล�าบาก อู่รถ

ขาดทุน ท�ารถลูกค้าเสียหาย จนต้องมากู้เงินตาท็อปไปใช้หนี้ ถ้าเธอยอม

ปล่อยเขา ฉนัจะให้เธอห้าล้านบาท ใช้หนี้แล้วยงัเหลอือกีหลายล้าน เอาไป

ปรบัปรุงอู่ได้สบายๆ”

“คุณหญิงจ้างหนูให้เลิกกับคุณท็อปเหรอคะ” หล่อนถามเพื่อความ

ชดัเจน

“กใ็ช่น่ะส”ิ มรกตพูดแทรกขึ้น “ถ้าห้าล้านบาทยงัน้อยเกนิไป ฉนัจะ

สมทบให้อกีห้าล้าน ว่ายงัไง ตกลงไหม เงนิสบิล้านบาทไม่ใช่น้อยๆ เธอซ่อม

รถทั้งชาตกิไ็ม่มวีนัหาได้”

“รับเงินสิบล้านแล้วไปจากชีวิตตาท็อปซะ ดึงดันไปก็เสียเวลาเปล่า 
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เพราะฉันไม่มีวันรับผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้ามาเป็นลูกสะใภ้เด็ดขาด” 

คุณหญงิรศัมรีบัช่วงกดดนัหล่อนต่อ ตามด้วยมรกตอกีรอบหนึ่ง

“ส�าหรบัพี่ทอ็ปหล่อนกแ็ค่ของแปลก เหมอืนอาหารป่าที่เขาไม่เคยกนิ 

แต่พอชมิแล้วกเ็บื่อหน่าย อกีไม่นานกท็ิ้งขว้าง เมื่อถงึตอนนั้นอย่าหวงัว่าจะ

ได้ค่าตวัเท่านี้”

มีนากะพริบตาปริบๆ อยากลุกขึ้นปรบมือให้ทั้งสองเหลือเกิน คน

หนึ่งชงคนหนึ่งตบ สอดประสานกนัแบบไร้รอยต่อ ไม่เปิดโอกาสให้หล่อน

ได้คดิเลย

“ขอบคณุที่เป็นห่วงนะคะคณุเอมมี่” หล่อนยิ้มให้มรกตแล้วหนัไปพดู

กับคุณหญิงรัศมี “หนูไม่ใช่คนโง่ ยังไงก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองอยู่

แล้ว ถ้าเดนิออกไปตอนนี้ได้สบิล้านบาท แต่ถ้าหนูได้แต่งงานกบัคุณทอ็ป 

หนจูะได้สมบตัทิั้งหมดของครีพีรอพเพอร์ต ีคณุหญงิคดิว่าหนูควรจะเลอืก

อะไรดคีะ”

“แก!” นางชี้หน้าหล่อนอย่างเดอืดดาล ก่อนรบียิ้มหวานกลบเกลื่อน

เมื่อเหน็ธรากรเดนิกลบัมา

“ขอโทษครับ พอดีมีโทรศัพท์เข้ามา เลยช้าไปหน่อย” เขาพูดกับ

มารดาแล้วนั่งลงข้างหล่อน “อาหารอร่อยไหมครบั”

“อร่อยมากค่ะ ฉันไม่เคยกินอาหารเย็นอร่อยเท่านี้มาก่อนเลย 

ขอบคณุคณุหญงิที่ชวนหนมูากนิข้าวนะคะ” หล่อนหนัไปยิ้มให้คณุหญงิรศัมี

“ถ้าชอบกม็าบ่อยๆ นะจ๊ะ” นางยิ้มตอบหวานหยด แล้วตกักบัข้าวให้

หล่อน แม้มอืจะสั่นไปบ้าง แต่ผู้เป็นลูกกด็ูไม่ออก

“กนิเยอะๆ นะครบั” ธรากรยิ้มให้หล่อน แลว้หนัไปยิ้มกบัมารดาซึ่ง

ยิ้มตอบอย่างอ่อนโยน

มนีากนิอาหารเยน็ต่ออย่างปลงๆ หล่อนไม่เคยเรยีนศลิปะการแสดง 

แต่เคยดลูะครโทรทศัน์มาหลายเรื่อง ถ้าเรื่องนี้เป็นละครหลงัข่าว คณุหญงิ

รัศมีคงได้รางวัลนักแสดงน�ายอดเยี่ยม ขณะที่มรกตได้รางวัลนักแสดง
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สมทบยอดเยี่ยม

มีนาเหม่อมองออกไปนอกรถสปอร์ตคันงาม หลังอาหารเย็นแบบ
อบอุน่จนร้อนจบลง ธรากรกอ็าสาขบัรถมาส่งหล่อนที่บ้าน หญงิสาวยนืกราน

ว่ากลบัเองได้ แต่ชายหนุม่ไม่ยอมท่าเดยีว หล่อนเถยีงไม่ชนะจงึต้องตามใจ

เขา ทั้งสองขบัรถไปเรื่อยๆ จนกระทั่งธรากรเหน็สิ่งผดิปกตบิางอย่าง

“รถมอเตอร์ไซค์คนันั้นตามเรามาหรอืเปล่าครบั”

มีนาหมุนตัวไปมอง ขมวดคิ้วอย่างสงสัย เมื่อเห็นรถมอเตอร์ไซค์

แบบวิบากสภาพค่อนข้างเก่าคันหนึ่ง แต่เครื่องแรงอย่างเหลือเชื่อแล่นอยู่

ด้านหลงัรถของพวกเขา ซึ่งอาจจะตามหรอืไม่ตามกไ็ด้ เพราะที่นี่เป็นถนน

หลวง รถทุกคนัมสีทิธิ์ใช้งาน

“ลองเลี้ยวเข้าซอยข้างหน้าดคู่ะ ถ้าไม่ขี่ตามมากแ็สดงวา่ไมใ่ช่” หญงิ

สาวชี้ไปยังซอยทางซ้ายมือซึ่งเป็นทางลัดไปบ้านหล่อนได้ เพื่อดูว่ารถ

มอเตอร์ไซค์คนันั้นจะตามมาไหม

ธรากรเลี้ยวรถเข้าซอยตามที่หล่อนบอก ใบหน้าคมคายเคร่งเครยีด

ยิ่งขึ้นเมื่อพบว่ารถมอเตอร์ไซค์คนันั้นยงัตามมา

“เร่งเครื่องหนเีลยค่ะ ท่าทางไม่ดแีล้ว” หล่อนร้องบอกเขา 

ชายหนุ่มรีบท�าตาม แต่ถนนค่อนข้างเล็กและคดโค้ง ท�าให้รถ

มอเตอร์ไซค์คันนั้นตามมาทัน คนขับเร่งเครื่องตีคู่มาทางซ้าย ก่อนคน 

ซ้อนท้ายจะชกัปืนออกจากเอวแล้วเลง็มาที่พวกเขา

“ระวงัค่ะคุณทอ็ป!” หญงิสาวร้องเตอืนอย่างตกใจ 

ธรากรรบีหกัพวงมาลยัหลบ กระสุนพุ่งเข้ามาในรถ เฉยีดหล่อนไป

เพยีงไม่กี่นิ้ว รถยนต์ของพวกเขาเสยีหลกัชนที่กั้นตกลงไปข้างทาง

มนีาร้องครางอย่างเจบ็ปวด นกึดใีจที่คาดเขม็ขดันริภยัจนเป็นนสิยั 

ท�าให้ศรีษะไม่โขกคอนโซล แต่กถ็ูกเหวี่ยงอย่างแรงจนเจบ็ระบม หญงิสาว

หันไปมองธรากร ก่อนเบิกตาอย่างตกใจ เมื่อพบว่ากระสุนที่ไม่ถูกหล่อน 
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พุ่งไปถูกหวัไหล่ชายหนุ่ม

“คุณทอ็ปคะ” หญงิสาวเขย่าตวัเขา แต่ชายหนุ่มสลบไม่ได้สต ิหน้า-

ผากมเีลอืดไหลซมึ หล่อนมองออกไปนอกรถ คนร้ายจอดรถมอเตอร์ไซค์

รมิถนน คนซ้อนท้ายถอืปืนเดนิมาหาพวกเขาเพื่อเกบ็งานให้เสรจ็สมบูรณ์

“เฮ้! ฉนัอยู่นี่”

มนีาตดัสนิใจเปิดประตลูงจากรถ แล้วเรยีกให้พวกมนัตามหล่อนมา

เพื่อดงึความสนใจไปจากธรากร หญงิสาวตั้งใจวิ่งออกไปให้ไกลที่สดุ แต่ไป

ได้ไม่กี่ก้าวกล็้มลง เมื่อคนร้ายยงิปืนเฉี่ยวขาหล่อน

“โอ๊ย!” หญงิสาวร้องด้วยความเจบ็ปวด น่องข้างขวาร้อนเหมอืนถูก

เหลก็เผาไฟนาบ หล่อนกดัฟันลุกขึ้นยนือย่างทุลกัทุเล แล้วตะโกนถามคน

ที่ยงิตวัเอง

“พวกแกเป็นใคร ต้องการอะไร”

“ต้องการชวีติมงึไง” 

มือปืนถอดหมวกกันน็อกออก หญิงสาวเบิกตาอย่างตกตะลึง เมื่อ

พบว่าเขาคอืโจทก์เก่าของหล่อน

“นายชาญชยั!”

“ใช่! กูเอง” เขาค�ารามตอบเสยีงดงัแล้วก้าวเข้ามาหา

“นายหนไีปได้แล้วท�าไมไม่หนไีปให้ไกล กลบัมาท�าร้ายฉนัอกีท�าไม” 

หล่อนก้าวถอยหลงั เลอืดไหลอาบขา

“ถ้ามงึไม่ตาย กกูไ็ปไหนไม่ได้ เพราะเสี่ยไม่ยอมให้เงนิกหูน ีจนกว่า

กูจะฆ่ามงึให้เขาก่อน”

มนีาร้องครางในใจ เสี่ยอ�านาจใช้กรรมอยู่ในคุก แทนที่จะส�านกึผดิ 

กลบัให้ลูกน้องมาแก้แค้นหล่อน ช่างชั่วเสมอต้นเสมอปลายจรงิๆ

“นายถูกเขาหลอกแล้ว เสี่ยอ�านาจโดนยึดทรัพย์ เขาไม่มีเงินมาให้

นายหรอก ถงึฆ่าฉนักไ็ม่มปีระโยชน์” หล่อนมองไปรอบๆ ถนนทั้งสายมดื

สนทิ ไม่มรีถผ่านมาเลย
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“ไม่จรงิ เสี่ยมเีงนิเยอะแยะ เขาไม่มวีนัเบี้ยวกู”

“นายเป็นลกูน้องเสี่ยอ�านาจมากี่ปี นายน่าจะรู้จกัเขาดกีว่าฉนั ตอนนี้

คงมคีนได้ยนิเสยีงปืนแล้ว นายกบัเพื่อนรบีหนไีปเถอะ แล้วฉนัจะไม่บอก

ใครเลย” หญงิสาวเอาน�้าเยน็เข้าลบู ภาวนาให้ชาญชยัยอมฟัง แต่ค�าขอของ

หล่อนไม่เป็นผล

“ไม่ต้องมาท�าเป็นพูดดี ถึงเสี่ยไม่ให้เงินกู กูก็ไม่ปล่อยมึงไว้หรอก 

ตายซะเถอะนงัตวัด”ี เขาลั่นกระสุนปืนใส่หล่อน

มีนาเบิกตาด้วยความหวาดกลัว เวลาอันตรายมาอยู่ตรงหน้า คน

เดยีวที่หล่อนนกึถงึ แค่คนเดยีวเท่านั้น

‘จริายุ ช่วยฉนัด้วย’

กระสุนปืนพุ่งเข้าหาหล่อน หญงิสาวยนืตวัแขง็ทื่อ แต่จู่ๆ กระสุนก็

หยุดนิ่งแล้วหล่นลงแทบเท้าหล่อน พร้อมกบัที่ร่างสูงในชุดสูทสขีาวปรากฏ

กายขึ้น

“จิรายุ!” หล่อนโผไปกอดเขา น�้าตาพรั่งพรู “นายมาช่วยฉันจริงๆ 

ด้วย”

“ไม่ต้องร้องไห้ เจ้าปลอดภยัแล้ว” เทวดาหนุม่กอดหล่อนไว้ แล้วหนั

ไปมองชาญชยัเมื่อเขาตวาดถามเสยีงสั่น

“มงึเป็นใคร มงึมาได้ยงัไง”

จริายดุนัหล่อนไปยนืข้างหลงั แล้วเดนิเข้าไปหาอดตีมอืขวาเสี่ยใหญ่ 

นยัน์ตาคมลกุโชนเหมอืนเปลวไฟ แววตาแบบนี้หล่อนเคยเหน็ครั้งหนึ่งตอน

ที่เสี่ยอ�านาจจบัตวัหล่อนไป

“กูถามว่ามงึเป็นใคร อย่าเข้ามานะโว้ย” ชาญชยัถอยหลงัหนไีม่เป็น 

กระบวน เขามที่าทางหวาดกลวั ทั้งที่เทวดาหนุ่มยงัไม่ได้ท�าอะไรเลย

“เป็นคนที่แกไม่มีสิทธิ์ได้พบเห็น ไม่ว่าจะในโลกนี้หรือโลกหน้า 

เพราะที่ที่คนอย่างแกมสีทิธิ์อยู่คอืนรกเท่านั้น”

“มงึนั่นแหละต้องไปนรก อย่าอยู่เลยมงึ” 
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เขายงิปืนใส่จริายุสองนดัซ้อน กระสุนพุ่งออกมาแล้วตกลงแทบเท้า

เทพบุตรหนุ่ม ไม่ต่างจากตอนที่ยงิหล่อนเลย

“มงึไม่ใช่คน มงึเป็นใคร!” 

ชาญชยัก้าวถอยหลงัอย่างตื่นกลวั ก่อนร่างกายจะกระตุกเฮอืก เมื่อ

กระสนุปืนนดัหนึ่งพุง่ทะลหุน้าอก เขาก้มลงมอง ใบหน้าบดิเบี้ยวด้วยความ

เจบ็ปวด แล้วล้มลงขาดใจตายตรงหน้าหล่อน

มนีาถอยหนอีย่างตกใจจนเสยีหลกัล้ม จริายุหนัมามองหล่อน แล้ว

หายตวัจากไปเมื่อเหน็หมวดสารนิวิ่งมาหา

“คุณมนีาบาดเจบ็ตรงไหนบ้างครบั”

“ฉนัไม่เป็นอะไรค่ะ” หล่อนส่ายหน้าแล้วชี้ไปที่รถ “คุณธรากรถูกยงิ 

หมวดไปช่วยเขาก่อนเถอะค่ะ”

“จ่า มคีนเจบ็อยูใ่นรถ” เขาร้องบอกจ่าประสงค์ แล้วหนัมาถามหล่อน 

“ผมเหน็ชาญชยัยงิคุณตั้งหลายนดั คุณไม่เป็นอะไรแน่นะครบั”

มีนาชะงัก หมวดสารินมองไม่เห็นจิรายุ จึงคิดว่าชาญชัยยิงหล่อน 

ยิงหลายนัดในระยะประชิด ถ้าหล่อนไม่เป็นอะไรเลย มันก็ประหลาดเกิน

ไปแล้ว

“ฉนัโดนยงิที่ขานดัหนึ่งค่ะ” หล่อนรบียื่นขาให้เขาด ู“นดัที่เหลอืไม่โดน 

แถวนี้มดืมาก ชาญชยัเลยยงิพลาดค่ะ”

“ยงิพลาดเหรอครบั” หมวดหนุม่ท�าหน้าไมค่่อยเชื่อ แต่ยงัไมไ่ดถ้าม

อะไรเพิ่ม เสยีงจ่าประสงค์กด็งัขึ้นก่อน

“ยงัไม่ตายครบัหมวด แต่บาดเจบ็ไม่น้อยเลย”

“เรยีกรถพยาบาลเลยจ่า” เขาตะโกนตอบ

“ฉนัอยากไปดคูณุธรากร ช่วยฉนัหน่อยได้ไหมคะ” หล่อนถอืโอกาส

เปลี่ยนเรื่อง 

นายต�ารวจหนุ่มพยกัหน้า แล้วประคองหล่อนลุกขึ้นเดนิไปที่รถของ

ธรากร
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“คุณมนีารู้จกักบัเขาได้ยงัไงครบั”

มนีาเงยหน้ามองหมวดสารนิ น�้าเสยีงของเขาฟังแปลกๆ จริายุถอน

มนตร์ดลใจไปแล้ว เขาไม่น่าจะคิดอะไรกับหล่อนอีก แต่ท�าไมเขาท�าเสียง

เหมอืนไม่พอใจ

“เขาเป็นเจ้าหนี้ของฉันค่ะ” หล่อนตอบอ้อมๆ แล้วถามเรื่องอื่น 

“หมวดรู้ได้ยงัไงคะว่าฉนัอยู่ที่นี่”

“สองวันก่อนผมเห็นชาญชัยที่อู่ของคุณ ผมไล่ตามเขาไปแต่ไม่ทัน 

จงึให้ลูกน้องคอยเฝ้าคุณไว้ เพราะคดิว่าเขาต้องมาอกีแน่ๆ วนันี้ตอนออก

จากบ้านครีวีงศ์ ผมเหน็คุณถูกตาม จงึขบัรถตามคุณมา แต่จ่าประสงค์เลี้ยว

ผดิ ท�าให้ผมมาช่วยคณุไม่ทนั ผมขอโทษนะครบั ผมควรท�าได้ดกีว่านี้” เขา

เอ่ยอย่างรู้สกึผดิ

“หมวดท�าดแีล้วค่ะ” หล่อนยิ้มให้เขา “ไม่จ�าเป็นต้องขอโทษเลย ฉนั

ต่างหากที่ต้องขอบคุณหมวด ขอบคุณนะคะที่มาช่วยฉนั”

“ด้วยความยนิดคีรบั” 

หมวดสารินยิ้มตอบ หวานจนมีนาท�าหน้าไม่ถูก พอดีเหลือบเห็น 

รถพยาบาลแล่นเข้ามา จงึรบีเปลี่ยนเรื่องพูดอกีครั้ง

“รถพยาบาลมาแล้ว เรารบีไปเถอะค่ะ”

มีนาในชุดผู้ป่วยสีเขียวอ่อนนั่งกระสับกระส่ายอยู่หน้าห้องผ่าตัด  
หลงัจากรถพยาบาลพาหล่อนกบัธรากรมาถงึโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่กเ็ขน็เขา

เข้าไปในห้องฉกุเฉนิทนัท ีแล้วพาหล่อนไปท�าแผลถกูยงิอกีห้องหนึ่ง พอท�า

แผลที่น่องเสร็จ หมอจะส่งหล่อนไปพักฟื้นที่ห้องพัก แต่หล่อนอยากเห็น

ธรากรปลอดภยัก่อน จงึขอมานั่งรอดูอาการเขาหน้าห้องผ่าตดัแทน

หมอหนุ่มคนหนึ่งเปิดประตูเดินออกมา หญิงสาวรีบเดินกะเผลก

เข้าไปถามด้วยความเป็นห่วง

“คุณธรากร คนไข้ที่ถูกยงิ เป็นยงัไงบ้างคะ”
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“คนไข้พ้นขีดอันตรายแล้วครับ ผมผ่ากระสุนในหัวไหล่ออกแล้ว 

อาการโดยรวมไม่น่าเป็นห่วง ส่วนอาการทางสมองคงต้องตรวจละเอียด 

อกีครั้ง อกีสกัครู่จะออกจากห้องผ่าตดัไปพกัที่ห้องครบั”

“ขอบคณุค่ะ” หญงิสาวถอนใจอย่างโล่งอก ดใีจที่เขาไม่เป็นอะไรมาก 

เพราะถ้าเขาเป็นอะไรไป หล่อนคงรู้สกึแย่ไปทั้งชวีติ

“คุณหมอคะ” 

เสียงคุณหญิงรัศมีดังขึ้น มีนาหันไปมอง แล้วรีบก้าวถอยหลังเมื่อ

นางกบัมรกตวิ่งตรงมาหา ใบหน้าเปื้อนคราบน�้าตามอมแมม

“ลูกชายของฉนัเป็นยงัไงบ้างคะ” นางถามละล�่าละลกั

“คนไข้ปลอดภยัแล้วครบั” เขาตอบเหมอืนที่บอกหล่อน แล้วขอตวั

ไปตรวจคนไข้อื่น ทนัททีี่หมอหนุ่มหนัหลงั นางกห็นัมาเล่นงานหล่อน

“นงัตวัซวย ยงัมหีน้ามาที่นี่อกีเหรอ ถ้าตาทอ็ปไม่ขบัรถไปส่งแก ลกู

ของฉนัคงไม่ถูกยงิปางตาย”

“ใช่” มรกตชี้หน้าหล่อน “แกมันนังตัวซวย ลูกน้องพ่อฉันบอกว่า 

ไอ้โจรที่มนัยงิคุณทอ็ปมนัมาฆ่าแก ถ้าแกไม่มายุ่งกบัเขา เขาคงไม่โชคร้าย

แบบนี้”

มนีาเถยีงไม่ออก เพราะหล่อนเป็นต้นเหตุของเรื่องเลวร้ายครั้งนี้จรงิๆ 

ถ้าหล่อนไม่เดนิเข้ามาในชวีติของธรากร ทุกอย่างคงดกีว่านี้

“หนูขอโทษค่ะ” หล่อนยกมือไหว้คุณหญิงรัศมี แต่กลับถูกมรกต

ผลกัล้ม

“ออกไปจากชวีติตาทอ็ปซะ เธอไม่เหมาะสมกบัเขา ถ้าฉนัยงัไม่ตาย 

อย่าคดิว่าจะสมหวงั ฉนัจะขดัขวางให้ถงึที่สุด” คุณหญงิรศัมจ้ีองมองหล่อน

อย่างเกลยีดชงั ก่อนหนัไปมองประตหู้องผ่าตดัเมื่อบรุุษพยาบาลเขน็ธรากร 

ออกมา

“ตาทอ็ป เป็นยงัไงบ้างลูก” นางถลาไปเกาะขอบรถเขน็ มรกตรบีตาม

ไปเกาะอกีข้าง แล้วเดนิตามเขาไปยงัห้องพกัฟื้น
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มนีายนัตวัลกุขึ้นยนื พมึพ�าขอโทษชายหนุม่ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่มวีนัได้ยนิ 

แล้วเดนิกลบัห้องพกัของตน



๒๘

มีนาเดินมาตามทางเดินช้าๆ สลับกับหยุดยืนเท้าผนัง ขาของ 
หล่อนยงัเจบ็ระบม แต่หล่อนเป็นห่วงธรากร จงึแอบมาเยี่ยมเขาที่ห้องพกั 

ทั้งที่หมอสั่งห้ามหล่อนเดิน หญิงสาวยกมือเช็ดเหงื่อที่หน้าผาก หลังจาก

เดนิๆ หยุดๆ มาสบิห้านาท ีหล่อนกม็าถงึห้องพกัของเขาจนได้

หญงิสาวยกมอืขึ้นก�าลงัจะเคาะประต ูแต่มชีายฉกรรจ์รปูร่างสงูใหญ่

ก้าวมาขวางแล้วถามด้วยท่าทางขงึขงั

“คุณจะท�าอะไรครบั”

“ฉนัจะเข้าไปเยี่ยมคุณธรากรค่ะ”

“ไม่ได้ครับ” เขาปฏิเสธเสียงห้วน “คุณหญิงรัศมีสั่งว่าไม่ให้ใครเข้า

เยี่ยม”

มนีายนืงงท�าอะไรไม่ถูก เพื่อกดีกนัหล่อนจากลกูชาย คณุหญงิรศัมี

ถงึกบัจ้างการ์ดมายนืเฝ้าหน้าห้องเขา แต่หล่อนเป็นห่วงธรากรมาก คงยอม

กลบัไปง่ายๆ โดยไม่พยายามไม่ได้หรอก อยา่งนอ้ยได้เหน็หน้าเขาสกันดิก็

ยงัดี
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“ฉันเป็นเพื่อนของคุณธรากร ฉันอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้าง ขอฉัน

เข้าไปเยี่ยมเขาหน่อยนะคะ”

“ไม่ได้ครบั” เขายนืยนัค�าเดมิ สหีน้าเริ่มไม่พอใจ “คุณกลบัไปเถอะ

ครบั”

“ฉันเข้าไปไม่นานหรอกค่ะ ขอแค่นาทีเดียวก็พอ ได้โปรดเถอะค่ะ” 

หล่อนพยายามอ้อนวอน แต่กลบัถูกเขาตวาดเสยีงดงั

“เอ๊ะคุณ! กบ็อกว่าไม่ให้เข้า ฟังไม่รู้เรื่องหรอืไง”

มนีาถอดใจหนัหลงักลบั แต่พบหมวดสารนิยนือยู่ข้างหลงั เขามอง

การ์ดหนุ่มเขมง็แล้วเอ่ยอย่างไม่พอใจ

“ที่นี่โรงพยาบาล พูดจากนัดีๆ  กไ็ด้ ท�าไมต้องเสยีงดงัด้วย”

“ผมท�าตามที่คุณหญิงรัศมีสั่งครับ คุณหญิงอยากให้คุณธรากร 

พกัผ่อน จงึไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าเยี่ยมครบั”

“ผมเป็นเจ้าของคดีของคุณธรากร ผมต้องการสอบปากค�าเขา คุณ

คงไม่คดิจะขดัขวางการท�างานของเจ้าหน้าที่หรอกนะ” หมวดสารนิถามเสยีง

เข้ม 

การ์ดหนุ่มนิ่งคดิอยู่อดึใจหนึ่งจงึยอมหลกีทางให้เขา

“กไ็ด้ครบั แต่อย่านานนะครบั ผมไม่อยากถูกคุณหญงิรศัมตี�าหน”ิ

“ขอบใจ” หมวดหนุ่มตอบเสยีงห้วน แล้วหนัมาพูดกบัหล่อน “เชญิ

ครบั คุณมนีา”

มนีาเดนิตามเข้าไปในห้อง แล้วเร่งฝีเท้าไปยนืข้างเตยีง ธรากรนอน

หลบัสนทิ ดวงหน้าซดีเซยีว มสีายน�้าเกลอืห้อยอยู่ข้างเตยีง บนหวัไหล่พนั

ผ้าพนัแผลผนืใหญ่ หล่อนจบัผ้าห่มที่เลื่อนลงมาตรงหน้าอกเขาขึ้นมาห่มให้

อย่างเบามือ น�้าตาปริ่ม ความรู้สึกผิดท่วมท้นหัวใจ ถ้าไม่ใช่เพราะหล่อน 

เขาคงไม่โชคร้ายแบบนี้

“คุณมนีารู้จกักบัเขาตั้งแต่เมื่อไรครบั”

“ไม่นานค่ะ” หล่อนตอบเสยีงเศร้า น�้าตาล้นขอบตาแล้วไหลผ่านร่อง
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แก้ม “คุณทอ็ปมนี�้าใจกบัฉนั แต่ฉนักลบัท�าให้เขาบาดเจบ็”

“คุณไม่ได้ท�าอะไรผดิ คนที่ผดิคอืชาญชยักบัเสี่ยอ�านาจ”

“กจ็รงิค่ะ” หล่อนเชด็น�้าตาจากแก้มแล้วหนัไปมองหมวดหนุ่ม “แต่

เรื่องมันเกิดขึ้นเพราะฉัน ถ้าตอนนั้นเขาไม่อยู่กับฉัน เขาคงไม่โชคร้าย 

แบบนี้”

“ถ้าจะมใีครสกัคนผดิ คนคนนั้นควรเป็นผม เพราะถ้าผมไม่ขอร้อง

ให้คุณช่วยเป็นสาย เรื่องเลวร้ายพวกนี้คงไม่เกดิขึ้น ผมขอโทษนะครบั”

หมวดสารนิก้มศรีษะให้หล่อน เขาขอโทษหล่อนมาหลายครั้งแล้ว แต่

ไม่ว่าจะขอโทษสักกี่ครั้ง ความรู้สึกผิดก็ไม่เคยลดลง ซึ่งคงเหมือนกับที่

หล่อนรู้สกึกบัธรากรตอนนี้ ยิ่งขอโทษยิ่งรู้สกึผดิ แต่กไ็ม่รู้ว่าจะท�าอะไรที่ดี

กว่านี้

“เธอยงักล้ามาที่นี่อกีเหรอ!”

เสยีงคุณหญงิรศัมดีงัขึ้น ทั้งสองหนัไปมอง มนีายกมอืไหว้ทกัทาย 

แต่นางไม่รบัไหว้หล่อน แถมยงัชี้หน้าต่อว่าอย่างเกรี้ยวกราด

“ลูกชายฉันถูกยิงเกือบตาย ยังไม่สาแก่ใจเธอใช่ไหม ถึงได้ตามมา

ราวเีขาอกี”

“หนูขอโทษค่ะ” หล่อนยกมือไหว้อีกครั้ง “หนูไม่คิดว่าเรื่องจะเป็น

แบบนี้ คุณหญงิยกโทษให้หนูนะคะ”

“ฉนัไม่มวีนัยกโทษให้เธอ ออกไปเดี๋ยวนี้ แล้วอย่ากลบัมาอกี” นาง

ชี้ไปที่ประตู แววตาเกลยีดชงั แล้วตวาดเสยีงดงั “ออกไป!”

“คณุมนีามากบัผมครบั” หมวดสารนิทนไม่ไหว ยื่นมอืมาช่วยหล่อน

“คุณเป็นใคร” นางถามเสยีงห้วนพลางมองเขาตั้งแต่หวัจดเท้า

“ร้อยต�ารวจโทสารนิ พทิกัษ์ไทย เจ้าของคดนีี้ครบั ผมมาสอบปากค�า

คุณธรากร”

“ลกูชายของฉนัยงัไม่ฟ้ืน คงให้ปากค�าอะไรคณุไม่ได้หรอก คณุกลบั

ไปเถอะ อย่าให้ฉนัต้องร้องเรยีนผูบ้งัคบับญัชาของคณุเลย” นางเอ่ยไล่ด้วย
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ท่าทางเยน็ชา

“แต่ผม...”

“เรากลบักนัก่อนเถอะค่ะ” หญงิสาวพูดแทรกขึ้น 

หมวดหนุ่มหันมามองหล่อน พยักหน้าเข้าใจ แล้วหันไปบอกลา 

คุณหญงิรศัมี

“ผมกลบัก่อนนะครบั แล้วผมจะมาใหม่”

มนีาหนัไปมองธรากร บอกลาเขาในใจแล้วเดนิออกจากห้อง หมวด

สารนิเดนิตามมา ยื่นแขนให้หล่อนเกาะเพราะเหน็ว่าหล่อนเดนิไม่ถนดั หญงิ

สาวพมึพ�าขอบคณุแล้ววางมอืบนท่อนแขนเขา ทั้งสองเดนิกนัไปเงยีบๆ จน

ใกล้ถงึห้องพกัของหล่อน หมวดหนุ่มกถ็ามขึ้น

“คุณรกัเขาเหรอ”

“ฉนัไม่แน่ใจค่ะ” หล่อนส่ายหน้า “เขากบัฉนัแตกต่างกนัเหลอืเกนิ”

“ถ้าคุณรกัเขาจรงิ ความรกัจะเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้”

“แต่ฉันไม่มั่นใจว่าความรักจะเอาชนะใจคุณหญิงรัศมีได้” หล่อน 

เงยหน้ามองเขา 

หมวดหนุ่มมองตอบแล้วเอ่ยอย่างหนกัแน่น

“ที่คุณไม่มั่นใจ เพราะคุณยงัรกัเขาไม่มากพอ”

มนีาชะงกั ค�าพดูของหมวดสารนิเหมอืนลกูธนูที่พุง่เข้าปักกลางหวัใจ

หล่อน อุปสรรคส�าคญัไม่ได้อยู่ที่ธรากรรวยหรอืหล่อนจน และไม่เกี่ยวกบั

การที่คุณหญงิรศัมไีม่ชอบหล่อน แต่มนัอยู่ที่ตวัหล่อนเองต่างหาก

“ถงึห้องของฉนัแล้ว ขอบคุณที่มาส่งนะคะ”

หญิงสาวเดินกะเผลกเข้าห้องพัก ดันประตูปิดแล้วหันหลังยืนพิงไว้ 

หมวดสารนิพดูถูกทกุอย่าง หล่อนยงัรกัธรากรไม่มากพอ เพราะคนสดุท้าย

ที่หล่อนนกึถงึตอนความตายมาเยอืนไม่ใช่เขา



มั ล ลิ ก า  l  309

สัมผัสแผ่วเบาที่หน้าผากปลุกให้มีนารู้สึกตัวตื่น หญิงสาวลืมตาขึ้น
มอง แวบแรกที่เหน็ใบหน้าบึ้งตงึของพ่อ หล่อนคดิว่าตวัเองฝันไป เพราะ

ปกตเิวลาพบกนั พ่อจะมองหล่อนด้วยแววตาอบอุน่และยิ้มให้อย่างอ่อนโยน

เสมอ แต่วนันี้ท่านไม่ยิ้ม แถมยงัมองหล่อนด้วยแววตาต�าหนอิกีต่างหาก

“พ่อมานานหรอืยงัคะ” หล่อนยนัตวัลุกขึ้นนั่ง

“ครู่หนึ่ง” พ่อช่วยปรบัเตยีงให้หล่อน หยบิหมอนมารองหลงั แล้ว

ทรุดตวัลงนั่งที่เดมิ

“มอีะไรหรอืเปล่าคะ สหีน้าพ่อดูไม่ดเีลย” หล่อนถามอย่างไม่แน่ใจ 

ตอนนี้พ่อหน้าไม่บึ้งแล้ว แต่กไ็ม่ใกล้เคยีงค�าว่าอ่อนโยนเลย

“ลูกสาวของพ่อเพิ่งเฉยีดตายมา หนูจะให้พ่อยิ้มหน้าบานเหรอ” พ่อ

เลกิคิ้วถาม 

หญงิสาวยิ้มแหย ตอนแรกท�าหน้าบึ้ง ตอนนี้พดูประชด ต่อไปจะเป็น

อะไร

“วนันี้พ่อไม่ท�างานเหรอคะ” หล่อนชวนคยุเรื่องอื่น แต่พ่อไม่ยอมคยุ

ด้วย ท่านมองหน้าหล่อนนิ่งแล้วถามอย่างเคร่งขรมึ

“ถงึเวลาหรอืยงั”

“เวลาอะไรคะ” หล่อนถามเสยีงอ่อย 

พ่อถอนใจเฮอืกใหญ่แล้วตอบเสยีงเข้ม

“เวลาที่ลูกจะย้ายไปอยู่กบัพ่อ”

มีนากะพริบตาปริบๆ ถ้าไปอยู่กับพ่อต้องเจอคุณหญิงจงกลนีกับ

สโรชาทุกวนั ต้องเหน็สายตาเกลยีดชงัของสองแม่ลูกวนัแล้ววนัเล่า หล่อน

ไม่เอาด้วยหรอก

“หนูอยู่คนเดยีวได้ค่ะ”

“จรงิเหรอ” พ่อย้อนถาม “สามเดอืนนี้ลูกเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่า

เล่น ลูกดูแลตวัเองไม่ได้เลย แล้วลูกจะอยู่คนเดยีวได้ยงัไง”

“มันเป็นเหตุสุดวิสัยค่ะ ต่อไปจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกแล้ว” มีนา



310  l  รั ก ก า ย สิ ท ธิ์

ยนืยนัเสยีงหนกั 

พ่อจ้องหน้าหล่อนแล้วส่ายหน้าไม่เชื่อ

“ไม่จรงิหรอก ถ้าลูกยงัท�าอู่รถ เรื่องพวกนี้ต้องเกดิขึ้นอกี”

“หนูสัญญาว่าจะดูแลตัวเองให้มากกว่านี้ จะไม่ไปยุ่งเรื่องเสี่ยง

อนัตรายอกี แต่อย่าให้หนไูปอยูก่บัพ่อเลยนะคะ” หล่อนอ้อนวอนเสยีงอ่อน 

พ่อนิ่งคดิอยู่อดึใจหนึ่งจงึพยกัหน้าตกลง

“ก็ได้ แต่ลูกต้องไปท�างานกับพ่อที่โรงแรม ห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับอู่รถ

ของตาอกี”

มนีาขมวดคิ้วครุ่นคดิ ไม่ว่าจะเลอืกทางไหน หล่อนกห็นสีองแม่ลูก

ไม่พ้นอยู่ด ีถ้าหลกีเลี่ยงไม่ได้จรงิๆ ท�าไมไม่ใช้เหตกุารณ์นี้ให้เป็นประโยชน์

“หนูไปท�างานกบัพ่อกไ็ด้ค่ะ แต่หนูขอค่าจ้างล่วงหน้าห้าแสนบาท”

“ลูกจะเอาเงนิไปท�าอะไร”

“เมื่อเดือนก่อนมีเรื่องนิดหน่อยค่ะ” หล่อนเล่าเรื่องแท่นยกรถพัง 

ท�าให้รถของลูกค้าเสียหาย จนต้องไปกู้เงินมาใช้หนี้ แต่ไม่เล่าว่าคนที่ให้กู้

เงินคือธรากร “หลังจากใช้หนี้แล้ว เงินที่เหลือหนูจะให้ลุงหมายเอาไป

ปรบัปรุงอู่รถ พวกเขาจะได้อยู่กนัเองได้โดยที่หนูไม่ต้องเป็นห่วง”

“ห้าแสนบาทใช่ไหม” พ่อหยบิสมดุเชค็จากกระเป๋าเสื้อสทู “เดี๋ยวพอ่

เขยีนเชค็ให้เลย”

“หนูขอเป็นเงนิสดค่ะ” หล่อนรบีบอก

“กไ็ด้” พ่อเกบ็สมดุเชค็ใส่กระเป๋าเสื้อ “เดี๋ยวพ่อสั่งให้ผู้ช่วยเอาเงนิมา

ให้ที่นี่ แล้วลูกจะไปท�างานกบัพ่อเมื่อไร”

“ขอหนสูะสางเรื่องที่อูใ่ห้เรยีบร้อยก่อน แล้วหนูจะไปหาพ่อที่โรงแรม

ค่ะ”

“กี่วนัจงึจะสะสางเสรจ็ เจด็วนัพอไหม”

“พอค่ะ” หล่อนพยักหน้า “คุณหญิงจงกลนีรู้เรื่องที่หนูจะไปท�างาน

กบัพ่อไหมคะ”
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“โรงแรมเป็นของพ่อ ไม่ใช่ของคณุหญงิ” พ่อตอบเสยีงเข้ม “ลกูเป็น

ลกูของพ่อ ลกูกบัพี่เกรซเป็นเจ้าของคนละครึ่ง ถ้าคณุหญงิมาระรานลกู พ่อ

จะจดัการเธอเอง”

“ขอบคณุค่ะ” หล่อนยกมอืไหว้พ่อ “จดัการเรื่องอูเ่สรจ็แล้ว หนูจะไป

ท�างานกบัพ่อ”

“พ่อจะรอนะ” 

ท่านลูบศรีษะหล่อนเบาๆ หญงิสาวเงยหน้ามอง อยากกอดพ่อแบบ

สโรชา แต่ขี้ขลาดเกนิกว่าจะขอ

“ค่ะพ่อ”

“พ่อต้องกลบัแล้ว พกัผ่อนมากๆ นะ” พ่อยิ้มให้หลอ่นแลว้เดนิออก

ไป

มีนาทิ้งศีรษะลงพิงหมอน ตอนนี้หล่อนมีเงินไปคืนธรากรแล้ว ที่

เหลือก็แค่ขอให้จิรายุถอนมนตร์สะกด ชายหนุ่มจะได้กลับไปมีชีวิตของ 

ตัวเอง ส่วนหล่อนจะได้ไปท�างานกับพ่ออย่างสบายใจ หญิงสาวลุกขึ้นนั่ง 

มองไปรอบห้องแล้วร้องเรยีกเสยีงดงั

“จริายุ นายอยู่แถวนี้หรอืเปล่า ออกมาหาฉนัหน่อย”

เสียงของหล่อนลอยไปในอากาศ แล้วหายไปกับเสียงเครื่องปรับ

อากาศ เทพบุตรหนุ่มไม่ปรากฏตวั เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ยนิ

“จริายุ ได้ยนิไหม ฉนัมเีรื่องให้ช่วย” หล่อนป้องปากร้องเรยีกด้วย

เสยีงที่ดงัขึ้นสองเท่า ก่อนหุบปากแทบไม่ทนั เมื่อพยาบาลสาวคนหนึ่งเปิด

ประตูเข้ามาถาม สหีน้ากึ่งสงสยักึ่งห่วงใย

“คุณต้องการอะไรหรอืเปล่าคะ เสยีงดงัออกไปนอกห้องเลย”

“ฉนัหวิน�้าค่ะ” หล่อนยิ้มกลบเกลื่อน “พอดนี�้าหมด”

“เดี๋ยวฉนัไปเอาน�้ามาให้ค่ะ คราวหลงัถ้าคณุต้องการความช่วยเหลอื 

กดกริ่งที่หวัเตยีงนะคะ ร้องเรยีกแบบนี้ ถ้าไม่มใีครเดนิผ่านมา คุณคงอด

น�้าทั้งวัน” พยาบาลสาวแนะน�ากึ่งต�าหนิแล้วเดินออกจากห้องพัก ทิ้งให้
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หล่อนนั่งยิ้มแห้งๆ อยู่คนเดยีว

เสยีงเคาะประตูดงัขึ้น มนีาหนัหน้าไปมอง ยงัไม่ทนัเอ่ยปากอนุญาต 
ประตูกเ็ปิดออกก่อน สมหมายเดนิน�าหน้าเข้ามา กล้าหิ้วถุงผลไม้เดนิตาม

หลงั หนุ่มรุ่นน้องปิดประตูแล้วเดนิแซงผู้เป็นลุงมาหาหล่อน ใบหน้าเปื้อน

รอยยิ้มล้อเลยีน

“ตดิใจโรงพยาบาลเหรอเจ้ เข้าออกเป็นว่าเล่นเลยนะ”

“ใช่” หญิงสาวแกล้งยิ้มหวานแล้วถามเสียงเหี้ยม “นายมานอนบ้าง

ไหมล่ะ เดี๋ยวฉนัจดัการให้เดี๋ยวนี้เลย”

“แหม ล้อเล่นแค่นี้ จะฆ่าแกงกันเลยเหรอ” หนุ่มรุ่นน้องหัวเราะ

ชอบใจ แล้วหนัไปมองผู้เป็นลุงเมื่อสมหมายเดนิมาหาแล้วผลกัเขาไปที่โต๊ะ

กนิข้าว

“เลกิแหย่หนูมนีาได้แล้ว เอาผลไม้ไปใส่จานเลย”

“แตะต้องไม่ได้เลยนะ ใครเป็นหลานกันแน่เนี่ย” เขาแกล้งท�าเป็น

น้อยใจ 

สมหมายส่ายหน้าอย่างระอาแล้วหนัมาพูดกบัหล่อน

“เป็นยงัไงบ้างหนูมนีา ยงัเจบ็แผลอยู่หรอืเปล่า”

“ค่อยยงัชั่วแล้วค่ะ โชคดทีี่ไม่ถกูจดุส�าคญั ไม่งั้นหนคูงได้ไปนอนวดั

แทนโรงพยาบาลแล้ว” 

หล่อนเอ่ยอย่างอารมณ์ดี แต่ชายสูงวัยไม่ดีด้วย เขาขมวดคิ้วใส่

หล่อนแล้วต�าหนอิย่างอ่อนใจ

“เพิ่งเฉยีดตายมาแท้ๆ ยงัจะพูดเล่นอกีนะ”

“หนูแค่ไม่อยากให้ลุงเครยีดค่ะ” หล่อนเอ่ยเสยีงอ่อย 

สมหมายพยกัหน้าเข้าใจแล้วนั่งลงข้างเตยีง

“หนนู่าจะไปท�าบญุบ้างนะ ตั้งแต่อายเุข้าเบญจเพส มเีรื่องไม่ดเีข้ามา

ตลอด รถเฉี่ยว ถูกเสี่ยอ�านาจจบัตวัไป แล้วยงัถูกชาญชยัยงิอกี”
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“เดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลแล้วหนูจะไปท�าค่ะ แต่ตอนนี้หนูมีเรื่อง

ส�าคญัให้ลุงช่วย”

มีนาหยิบซองจากใต้หมอนส่งให้เขา ผู้ช่วยของพ่อเพิ่งเอาเงินมาให้

หล่อน หญิงสาวจึงแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนที่หนึ่งเก็บไว้ใช้หนี้ธรากร 

ส่วนที่สองให้สมหมายไว้ปรับปรุงอู่ และส่วนที่สามหล่อนเก็บไว้ซื้อเสื้อผ้า

เพื่อใส่ไปท�างานกบัพ่อที่โรงแรม

“อะไร” สมหมายรับไปเปิดดูแล้วหยิบเงินทั้งหมดออกมา “หนูมีนา

เอาเงนิมาจากไหน แล้วเอามาให้ลุงท�าไม”

“หนูจะไปท�างานกบัพ่อค่ะ เงนิก้อนนี้เป็นค่าจ้างที่หนูเบกิล่วงหน้ามา 

ลงุหมายเอาไปปรบัปรงุอูข่องเรานะคะ ซื้อแท่นยกรถอนัใหม่มาแทนอนัที่พงั 

แล้วกซ็ื้ออะไหล่มาส�ารองไว้”

“ลงุเหน็ด้วยที่หนจูะไปท�างานกบัพ่อ แต่เงนิพวกนี้ลงุไม่เอาหรอก หนู

เกบ็ไว้ใช้เองเถอะ” เขาส่งซองเงนิคนืให้หล่อน

“หนแูบ่งไว้แล้วค่ะ” หล่อนดนัซองเงนิกลบัไป แต่สมหมายไม่ยอมรบั 

เขาส่ายหน้าท่าเดยีว

“เงนิเยอะขนาดนี้ ลุงรบัไว้ไม่ได้หรอก หนูเอาคนืไปเถอะ”

“รบัไวเ้ถอะค่ะ” หล่อนวางซองเงนิบนมอืเขาแลว้บบีเอาไว ้“หนใูห้ลงุ

เอาไปปรบัปรุงอู่ ไม่ได้ให้ลุงไปใช้เสยีหน่อย ไม่ต้องคดิมากนะคะ”

“ขอบใจหนูมาก ลุงจะดูแลอู่ให้ดทีี่สุด หนูไม่ต้องเป็นห่วงนะ”

“เรื่องอู่หนูไม่กังวลหรอกค่ะ” หล่อนยิ้มให้เขาแล้วถอนใจยาว “หนู

กังวลเรื่องคุณหญิงจงกลนีกับสโรชามากกว่า สองแม่ลูกเกลียดหนูยิ่งกว่า

กิ้งกอืไส้เดอืน หากต้องไปท�างานเหน็หน้ากนัทกุวนั ไม่รู้ว่าหนูจะทนได้สกักี่

น�้า”

“ทนเท่าที่ทนได้” กล้าถือจานผลไม้เดินมาหาแล้ววางลงตรงหน้า

หล่อน “ถ้าทนไม่ได้กก็ลบัมา เจ้ยงัมผีมกบัลุงหมาย มอีู่มนสัยานยนต์ จะ

ไปแคร์ท�าไม”
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“ขอบใจนายมาก” หล่อนตบไหล่หนุ่มรุ่นน้องแล้วหยบิฝรั่งขึ้นมากนิ 

“ฉนัจะทนให้ถงึที่สุด อย่างน้อยกเ็พื่อพ่อ เอาใจช่วยฉนัด้วยล่ะ”

“แน่นอนอยูแ่ล้วเจ้” เขาหยบิฝรั่งมากนิบ้าง ก่อนร้องโอ๊ยเสยีงดงัเมื่อ

ถูกสมหมายเขกหวั

“ข้าเอามาเยี่ยมหนูมนีา เอง็หยบิมากนิท�าไม”

“ของตั้งเยอะ เจ้เขากนิไม่หมดหรอก ลงุจะหวงผมท�าไม” กล้าท�าหน้า

ยุ่ง ก่อนกระโดดหนแีทบไม่ทนัเมื่อผู้เป็นลุงง้างมะเหงกอกีครั้ง

“อย่ามาพูดมาก ของคนป่วยยงัจะแย่งกนิ ไปนั่งไกลๆ โน่นเลย”

มนีานั่งมองอย่างเศร้าๆ สองลุงหลานชอบเถยีงกนั อู่มนสัยานยนต์

จงึไม่เคยเงยีบเหงา จากนี้หล่อนคงไม่ได้เหน็อกีแล้ว

ภายในไพชยนตปราสาท จิรายุหยุดยืนหน้าห้องรับรองแล้วเคาะ 
ประตูเบาๆ เขาเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้ว ตอนถูกธภีพยมทูตร้องเรยีนว่าขดั

ขวางการท�างานของยมโลกเพราะไปช่วยมนต์มีนาจากเสี่ยอ�านาจ วันก่อน

เขาเพิ่งช่วยหล่อนจากชาญชยั ไม่รูว่้ายมทตูหนุม่มาร้องเรยีนเขาอกีหรอืเปล่า 

เพราะตอนที่เขาเดนิกลบัออกมา เขาพบยมทูตตนนั้นอยู่ที่นั่นด้วย

“เข้ามา” เสยีงอนุญาตดงัออกมา

จิรายุเปิดประตูเดินเข้าไป องค์สักกเทวราชประทับอยู่บนพระแท่น 

โดยมีท้าวชัยภัทรยืนอยู่ทางซ้ายของพระองค์ เหมือนตอนที่เขาถูกธีภพ

ยมทูตร้องเรียนไม่มีผิด ทว่าจุดที่ยมทูตหนุ่มเคยยืนกลับมียศธรเทพบุตร

ยนือยู่แทน เพื่อนร่วมชั้นของเขามาท�าอะไรที่นี่ อย่าบอกนะว่ามาร้องเรยีน

เขา เทพบุตรหนุ่มเกบ็ความสงสยัไว้ แล้วถวายความเคารพองค์ผู้เป็นใหญ่

แห่งดาวดงึส์

“ถวายบงัคมพ่ะย่ะค่ะ”

“ตามสบายเถอะ”

“ขอบพระทยัพ่ะย่ะค่ะ” เทพบตุรหนุม่เงยหน้าขึ้นมอง เวลาอยูต่่อหน้า
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คนอื่น เขาต้องใช้ราชาศัพท์เต็มรูปแบบเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าตีตนเสมอ

พระองค์

“ทรงเรยีกกระหม่อมมาพบ มอีะไรหรอืพ่ะย่ะค่ะ” เขากราบทูลถาม

“ยศธรเทพบุตรบอกว่าเจ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชะตากรรมของมนุษย์ 

แสดงอิทธิฤทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต และเปิดเผยตัวตนให้มนุษย์มากกว่า

หนึ่งคนเหน็จรงิหรอืไม่”

จริายุหนัไปมองเพื่อนร่วมชั้น แล้วหนัไปมองอาจารย์ที่ปรกึษา ท้าว

ชยัภทัรมสีหีน้าเคร่งเครยีด ส่วนยศธรอมยิ้มเยาะหยนั

“จรงิพ่ะย่ะค่ะ” เขาหนักลบัไปกราบทูล

องค์อนิทร์ทอดพระเนตรนิ่ง สพีระพกัตร์เรยีบเฉยจนน่ากลวั ความ

เงียบครอบคลุมไปทั่วห้อง ก่อนท้าวชัยภัทรจะท�าลายลงด้วยการช่วยพูด

แก้ตวัแทนเขา

“จริายเุทพบตุรคงท�าไปโดยไม่ตั้งใจ ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาด้วย”

“กระหม่อมตั้งใจท�าพ่ะย่ะค่ะ” เขากราบทูลตามตรง 

องค์สหสันยัน์ทรงถอนพระปัสสาสะ แล้วตรสัถามอย่างเคร่งขรมึ

“ท�าไมเจ้าจงึท�าเช่นนั้นจริายุ”

“มนต์มนีาถูกคนชั่วท�าร้าย กระหม่อมจงึปรากฏตวัเพื่อช่วยชวีตินาง

พ่ะย่ะค่ะ”

“หญิงมนุษย์คนนั้นอีกแล้วหรือ เจ้ากับนางมีอะไรกันหรือเปล่า” 

พระองค์ทอดพระเนตรเขา 

เทพบุตรหนุ่มมองตอบแล้วกราบทูลเสยีงหนกั

“ไม่มพ่ีะย่ะค่ะ นางเป็นมนษุย์ที่กระหม่อมต้องดูแล ถ้านางเป็นอะไร

ไป กระหม่อมจะเรยีนไม่จบ กระหม่อมจงึต้องช่วยนางพ่ะย่ะค่ะ”

“แต่ที่กระหม่อมเหน็ไม่ใช่แบบนั้นพ่ะย่ะค่ะ” ยศธรกราบทลูแทรกขึ้น 

“จริายเุทพบตุรห่วงใยหญงิมนษุย์นางนั้นเกนิหน้าที่ของกามเทพ กระหม่อม

เกรงว่าจะเกดิเรื่องไม่งามขึ้น จงึรบีน�าเรื่องมากราบทูลฝ่าบาทพ่ะย่ะค่ะ”
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“ยศธรเทพบุตรริษยากระหม่อม เขากลัวกระหม่อมจะได้คะแนนดี

กว่า จงึแต่งเรื่องใส่ร้ายป้ายสกีระหม่อมพ่ะย่ะค่ะ” จริายุตอบโต้กลบัไปบ้าง 

เมื่ออกีฝ่ายจงใจให้ร้ายเขา กไ็ม่ต้องไว้หน้ากนัอกีแล้ว

“ไม่จริง” ผู้เป็นเพื่อนเถียงเสียงแข็ง “เราไม่ได้แต่งเรื่องใส่ร้ายท่าน 

ท่านนั่นแหละใส่ร้ายเรา”

“ไม่ต้องเถยีงกนั” องค์สหสันยัน์ตรสัห้าม “เรามอีกีชื่อว่าท้าวพนัตา 

พวกเจ้าคดิว่าเราไม่รู้หรอืว่าใครพูดจรงิ ใครพูดเทจ็”

จิรายุกับยศธรสบตากัน แล้วต่างคนต่างเงียบ เพราะต่างรู้แก่ใจว่า

พูดไม่หมด

“จริายุ” องค์อนิทร์ตรสัเรยีก “เจ้าท�าผดิเป็นครั้งที่สองแล้ว ถ้าเราไม่

ลงโทษเจ้าให้หลาบจ�า เราคงถูกครหาไปทั่วดาวดงึส์ ตั้งแต่บดันี้เราห้ามเจ้า

ลงไปโลกมนุษย์อีก ส่วนเรื่องเรียนให้พักไว้ก่อน จนกว่าเราจะมีค�าสั่งเป็น

อย่างอื่น”

“ฝ่าบาทพ่ะย่ะค่ะ” ท้าวชยัภทัรกราบทลูทกัท้วง “จริายมุผีลการเรยีน

ดมีาตลอด อกีวชิาเดยีวกจ็ะส�าเรจ็การศกึษาแล้ว ที่เขาท�าผดิกเ็พราะตั้งใจ

เรียน กระหม่อมขอโอกาสให้เขาอีกสักครั้ง ได้โปรดลงโทษอย่างอื่นเถอะ 

พ่ะย่ะค่ะ”

“เราตดัสนิแล้ว เจ้าไม่ต้องพูดแล้ว” 

ทรงลุกขึ้นจากพระแท่นแล้วเสดจ็ออกจากห้อง จริายุเดนิตามไปดกั

หน้าแล้วคุกเข่าลงกบัพื้น

“ตอนกระหม่อมช่วยหาพระธ�ามรงค์ ฝ่าบาทประทานพรให้กระหม่อม

หนึ่งข้อ กระหม่อมรู้แล้วว่าจะขออะไรพ่ะย่ะค่ะ”

“ถ้าเจ้าจะขอให้เรายกโทษ เราขอปฏเิสธ”

“หามไิด้พ่ะย่ะค่ะ” เขารบีส่ายหน้า “กระหม่อมท�าผดิจรงิ ไม่บงัอาจ

ขอให้ทรงยกโทษ แต่จะขอให้ทรงเปลี่ยนบทลงโทษแทน”

“เปลี่ยนบทลงโทษอย่างไร” ทรงขมวดพระขนง 
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เขาเงยหน้ามองพระพกัตร์แล้วกราบทูลเสยีงหนกั

“ขอได้โปรดส่งกระหม่อมไปที่โลกมนุษย์ ห้ามกลบัขึ้นมาบนสวรรค์

อกี จนกว่าจะท�าให้มนต์มนีารู้จกัความรกั”

“จิรายุ!” ท้าวชัยภัทรเอ่ยอย่างตกใจ ยศธรยิ้มเยาะ ส่วนองค์

สหสันยัน์กริ้ว

“เจ้าไม่เชื่อที่เราเตอืนเลยใช่ไหม” ตรสัถามพระสุรเสยีงเข้ม

“กระหม่อมซาบซึ้งในพระเมตตา แต่กระหม่อมตั้งใจจะเป็นกามเทพ

ที่ด ีขอพระองค์ได้โปรดประทานพรด้วย” เขาจ้องมองอย่างอ้อนวอน 

องค์อนิทร์ทรงถอนพระปัสสาสะแล้วหนัไปตรสัถามยศธร

“เจ้าขดัข้องไหมยศธร”

“กระหม่อมไม่ขดัข้องพ่ะย่ะค่ะ”

“ถ้าไม่มีใครขัดข้อง เราจะอนุญาตตามที่เจ้าขอ แต่เจ้าต้องเร่งมือ

หน่อย เพราะยิ่งอยู่โลกมนษุย์นานเท่าไร อ�านาจของเจ้าจะยิ่งลดลง และถ้า

เจ้าท�าผดิกฎสวรรค์อกี เจ้าจะหมดอทิธฤิทธิ์ และกลบัขึ้นมาบนสวรรค์ไม่ได้ 

จนกว่าจะท�าตามที่ตั้งใจไว้ส�าเรจ็”

“เป็นพระมหากรุณาธคิุณพ่ะย่ะค่ะ” เขาค้อมศรีษะถวายบงัคม

“เมื่อเจ้าเลือกแล้ว เราก็ขอให้เจ้าโชคดี” ทรงวางพระหัตถ์บนศีรษะ

เขา

จริายุเงยหน้ามองพระพกัตร์ ตั้งแต่อุบตัเิป็นเทพบุตร เขาไม่เคยคดิ

ฆ่าสตัว์ตดัชวีติ แต่เมื่อเหน็มนีาหลั่งเลอืดเป้ือนพื้นดนิ เขาโกรธจนอยากฆ่า

คนที่ท�าให้หล่อนเจบ็ เขาเรยีนรูว้ธิที�าให้คนรกักนั แต่เขาไม่รู้ว่าความรกัเป็น

อย่างไร เขาอยากรู้ว่าความโกรธนั้นใช่ความรกัหรอืเปล่า เมื่อไปอยู่บนโลก

มนุษย์ เขาจะลองหาค�าตอบดู

“ขอบพระทยัพ่ะย่ะค่ะ”

ร่างสูงเปล่งแสงเรอืงรองแล้วหายวบัไปทนัที



๒๙

มีนาเดินช้าๆ ไปตามทางเดินในโรงพยาบาล ขาของหล่อนดีขึ้น 
มากแล้ว แม้จะยงัเดนิไม่ถนดันกั แต่กไ็ม่มอีะไรน่าเป็นห่วง แพทย์เจ้าของ

ไข้จงึอนญุาตให้หล่อนกลบับ้านได้ หญงิสาวหยดุยนืหน้าห้องพกัของธรากร 

ก�าลงัจะยกมอืเคาะประตู แต่บอดกีาร์ดของเขาเดนิเข้ามาหาก่อน แล้วเอ่ย

ห้ามเหมอืนเมื่อวานไม่มผีดิ

“เข้าไม่ได้ครบั”

“ฉนัมเีรื่องส�าคญัจะคุยกบัคุณธรากร ขอฉนัพบเขาหน่อยนะคะ”

“ไม่ได้ครับ” เขาปฏิเสธเสียงห้วน “คุณหญิงรัศมีสั่งว่าห้ามคุณเข้า

เยี่ยมเดด็ขาด เชญิคุณกลบัไปเถอะครบั”

“ฉนัมเีรื่องส�าคญัจรงิๆ ขอฉนัเข้าไปหน่อยนะคะ แค่แป๊บเดยีวเท่านั้น

เอง”

“บอกว่าเข้าไม่ได้ พูดไม่รู้เรื่องหรือไง เมื่อวานคุณก็ท�าผมถูกด่ามา 

ทหีนึ่งแล้ว” การ์ดหนุม่ตวาดอย่างหงดุหงดิ ถ้าเป็นเมื่อวานหล่อนคงหนัหลงั

กลบัแล้ว แต่วนันี้หล่อนไม่ยอมถอยเดด็ขาด เพราะมเีรื่องส�าคญัต้องพดูกบั
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ธรากร

“คุณหญงิรศัม”ี หล่อนแกล้งมองไปข้างหลงัเขา การ์ดหนุ่มหลงเชื่อ

หันมองตาม หล่อนจึงรีบฉวยโอกาสเปิดประตู แล้ววิ่งพรวดเข้าไปในห้อง

ทนัที

“คุณ! ผมบอกไม่ให้เข้า ท�าไมคุณตื๊อแบบนี้” เขาตามมาคว้าแขน

หล่อน ก่อนยืนตัวแข็งเหมือนถูกสาป เมื่อสบตากับธรากรที่มองมาอย่าง

โกรธจดั

“ใครสั่งให้นายท�าแบบนี้” ชายหนุ่มถามเสยีงเข้ม

“คุณหญงิรศัมคีรบั” เขาตอบเสยีงเบาหววิ

“โกหก! คณุแม่จะสั่งแบบนั้นท�าไม ออกไปให้พน้หนา้ฉนัเดี๋ยวนี้เลย

นะ” 

ผู้เป็นนายโบกมอืไล่ เขารบีลนลานออกไปแล้วปิดประตูตามหลงั

มนีาเดนิเข้าไปหาธรากร ชายหนุม่นั่งอยูบ่นเตยีง แม้จะมผ้ีาพนัแผล

ที่หวัไหล่และหน้าผาก แต่สหีน้าของเขาดขีึ้นมาก

“ผมขอโทษด้วยนะครบั” เขายิ้มให้หล่อน “ต้องเป็นเรื่องเข้าใจผดิกนั

แน่ๆ เดี๋ยวผมจะอบรมเขาเอง”

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ” หล่อนยิ้มตอบ “คุณเป็นยงัไงบ้างคะ”

“ค่อยยังชั่วแล้วครับ อีกสองวันก็กลับบ้านได้แล้ว” เขามองทั่วตัว

หล่อน แล้วเลื่อนสายตามามองหน้า “คุณมีนาเป็นยังไงบ้างครับ บาดเจ็บ

ตรงไหนบ้าง”

“ฉนัไม่เป็นอะไรค่ะ” หล่อนส่ายหน้า “วนันี้หมอให้กลบับ้านได้แล้ว 

ฉนัเลยมาลาคุณ”

“ไม่ต้องลาหรอกครบั เดี๋ยวผมออกจากโรงพยาบาล เรากไ็ด้เจอกนั

แล้วครบั”

“เราคงไม่ได้เจอกนัแล้วค่ะ” หล่อนวางซองเงนิที่ถอืมาตรงหน้าเขา 

ชายหนุ่มก้มมองพลางขมวดคิ้วสงสยั “อะไรครบั”
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“ฉนัก�าลงัจะไปท�างานที่อื่น คงไม่ได้พบคณุอกี จงึน�าเงนิมาคนืคณุค่ะ”

“ไม่ครบั” เขาหยบิซองเงนิคนืให้หล่อน “ถ้าคณุโกรธเรื่องเมื่อครู่ ผม

ขอโทษแทนคุณแม่ด้วย ผมสญัญาว่าเรื่องนี้จะไม่เกดิขึ้นอกี”

“อย่าหลอกตวัเองเลยค่ะ คุณหญงิรศัมไีม่ชอบฉนั ถ้าฉนัคบกบัคุณ 

คุณจะไม่มคีวามสุข”

“ผมรักคุณ” เขาคว้ามือหล่อนไว้แล้วดึงไปแนบแก้ม “ผมจะคุยกับ

คุณแม่เอง ท่านจะต้องเข้าใจพวกเรา อย่าทิ้งผมไปเลยครบั”

“คุณไม่ได้รกัฉนัหรอกค่ะ สิ่งที่คุณรู้สกึตอนนี้เป็นแค่ความหลงใหล 

เมื่อความรูส้กึนี้คลายลง คณุจะดใีจที่ฉนัจากไป” หล่อนปลดมอืเขาออกแล้ว

ก้าวถอยหลงั

“ไม่ครบั ผมรกัคุณ” 

ชายหนุม่ลงจากเตยีง แต่ขายงัไม่ค่อยมแีรงจงึทรดุลงกบัพื้น หลอ่น

ก�าลงัจะเข้าไปช่วย แต่เสยีงคุณหญงิรศัมดีงัขึ้นก่อน

“ตาท็อป! ลงมาท�าไมลูก” นางพยุงลูกชายกลับขึ้นเตียงแล้วหันมา

ต่อว่าหล่อน “เธอมาที่นี่ท�าไม ลูกชายของฉนัยงัเจบ็ไม่พออกีเหรอ”

“หนูเอาเงินมาคืนค่ะ หนูก�าลังจะไปท�างานที่อื่น ขอโทษที่ท�าให้ 

คุณหญงิไม่สบายใจ หนูลาค่ะ” หล่อนยกมอืไหว้คุณหญงิรศัมแีล้วหนัหลงั

เดนิออกจากห้อง โดยมเีสยีงธรากรดงัตามมา

“อย่าทิ้งผมไป ผมรกัคุณ”

มีนาสูดลมหายใจเข้าปอดแล้วเดินต่อไปอย่างมั่นคง สิ่งที่หล่อนท�า

ถูกต้องแล้ว เมื่อจริายุถอนมนตร์สะกด เขาจะลมืหล่อนไปเอง

“ลาก่อนค่ะคุณทอ็ป”

รถเก๋งสบีรอนซ์เทาแล่นมาจอดหน้ารั้วไม้สขีาว มนีาลงไปเปิดประตรูั้ว 

แล้วบอกให้กล้าขับรถเข้าไปจอดในโรงรถ เขาช่วยหล่อนขนของใช้ส่วนตัว

เข้าไปในบ้าน แล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์คนัโปรดของหล่อนกลบัอู ่โดยทิ้งรถเก๋ง
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ของป้าสมรที่เขากบัสมหมายช่วยกนัซ่อมจนเสรจ็ไว้ให้หล่อนใช้แทน

มนีาปิดประตรูั้วเดนิเข้าบ้านแล้วทิ้งตวัลงนั่งบนโซฟารบัแขก ดวงตา

ด�าขลบัมองไปรอบๆ บ้านทั้งหลงัเงยีบมาก เงยีบจนได้ยนิเสยีงนาฬิกาบน

ฝาผนงั หล่อนเอนศรีษะพงิพนกัแล้วหลบัตาลง ทั้งที่บอกตวัเองว่าท�าถกูแล้ว 

แต่ท�าไมถงึรู้สกึเศร้ากไ็ม่รู้

“ชอบเขาแล้วไปบอกเลกิเขาท�าไม” 

เสยีงทุม้ลกึดงัขึ้น หญงิสาวลมืตาขึ้นมอง จริายปุรากฏกายข้างหล่อน 

หล่อเหลาเหมอืนทุกครั้งที่พบกนั

“เวลาเรยีกไม่ยอมมา แต่เวลาไม่เรยีกชอบมา” หล่อนต่อว่าพลางขยบั

ออกห่าง เพราะคดิว่าเทวดาหนุ่มอยู่ใกล้เกนิไป

“เรากม็ธีุระปะปังของเราบ้าง จะให้มาทุกครั้งที่เจ้าเรยีกไม่ได้หรอก” 

เขาเอ่ยด้วยท่าทางสบายๆ แล้ววกกลบัมาพดูเรื่องเดมิ “เจ้าไม่มใีจให้ธรากร

บ้างเลยเหรอ”

“คุณทอ็ปเป็นผู้ชายมเีสน่ห์ เวลาอยู่กบัเขาฉนัรู้สกึด”ี

“สรุปว่าเจ้าชอบเขา” เทพบุตรหนุ่มมองตาหล่อนแล้วถามอย่าง

เคร่งขรมึ “ถ้าชอบเขาแล้วปล่อยเขาไปท�าไม”

“คุณหญิงรัศมีไม่ชอบฉัน ถ้าฉันยังยุ่งเกี่ยวกับเขา ชีวิตของเขาจะ 

เลวร้าย”

“ความรกัท�าลายอปุสรรคทกุอย่างได้ วนัหนึ่งแม่ของเขาจะเข้าใจเอง”

มีนามองหน้าเทพบุตรหนุ่ม เพราะค�าว่ารักนั่นแหละ หล่อนถึงได้

ปล่อยธรากรไป เขาเป็นผู้ชายที่ดทีุกอย่าง แต่เขาไม่ใช่ผู้ชายที่หล่อนรกั

“นายไม่ได้เจอแบบฉนันายกพ็ูดได้ส ิคุณหญงิรศัมรี้ายยิ่งกว่าแม่ผวั

ในละคร ความรกัไม่ใช่เรื่องของคนสองคน ยงัไงแม่ของเขากส็�าคญักบัเขา 

ดงึดนัไปคนที่ไม่มคีวามสุขกค็อืเขา”

“เจ้าชอบเขาแล้วท�าไมไม่ให้โอกาสเขาอกีหน่อย อย่าเพิ่งด่วนตดัสนิใจ

ตอนนี้เลย” เขาพยายามกล่อมให้หล่อนเปลี่ยนใจ แต่ส�าหรบัหล่อนมนัเลย
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จุดนั้นมาแล้ว

“ฉันอยากให้นายถอนมนตร์สะกดจากเขา ถ้าไม่มีอ�านาจของมนตร์

วเิศษแล้วคณุทอ็ปยงัรูส้กึกบัฉนัเหมอืนเดมิ ฉนัจะให้โอกาสเขา” หล่อนเอ่ย

อย่างหนกัแน่น

จิรายุเสกแท็บเล็ตสวรรค์ออกมา ตวัดนิ้วบนหน้าจอสองสามครั้ง 

แล้วเสกแทบ็เลต็สวรรค์ให้หายไป

“เรียบร้อยแล้ว จากนี้ความรู้สึกของธรากรที่มีต่อเจ้าจะเกิดจากตัว

เขาเอง ไม่เกี่ยวกบัมนตร์วเิศษของเรา อย่าเสยีใจทหีลงักแ็ล้วกนั”

“ต่อให้ต้องเสยีใจ ฉนักไ็ม่โทษนายหรอก”

มีนายิ้มขอบใจเขาแล้วเดินขึ้นบันได ชีวิตเป็นของหล่อน หล่อนขอ

เลอืกเอง ไม่ว่าจะผดิหรอืถูก หล่อนจะไม่เสยีใจ

เสยีงฝีเท้ากระทบพื้นไม้ดงัมาจากชั้นสองของบ้าน มนีาในชุดเสื้อยดื
คอกลมสขีาวมลีายการ์ตนูที่หน้าอกและกางเกงยนีสนี�้าเงนิเข้มมรีอยขาดตรง

หวัเข่าข้างขวาเดนิลงบนัไดมาช้าๆ หลงัจากนอนพกัผ่อนสามชั่วโมง หล่อน

กพ็ร้อมจะออกไปข้างนอกเพื่อซื้อชุดส�าหรบัใส่ไปท�างานพรุ่งนี้

ดวงตาคมหวานมองไปที่โซฟารับแขกตามความเคยชิน แต่ต้อง 

ขมวดคิ้วสงสยัเมื่อเหน็ร่างสงูในชดุสทูสขีาวนั่งเอกเขนกอยู่บนนั้น แทนที่จะ

กลบัไปสวรรค์ตั้งแต่สามชั่วโมงที่แล้ว

“ท�าไมนายยงัอยู่ที่นี่อกี”

“ที่ผ่านมาเราดูแลเจ้าไม่ดี เรียกหาก็ไม่ยอมมา เราจึงจะมาอยู่โลก

มนษุย์เพื่อดแูลเจ้ายี่สบิสี่ชั่วโมง” เขาตอบค�าถามยาวเหยยีด แต่หล่อนไม่เชื่อ

สกัค�า

“เอาความจรงิ”

“วันที่เราช่วยเจ้าจากชาญชัย เพื่อนร่วมชั้นเรียนของเราเห็นเข้า เขา

น�าเรื่องไปร้องเรยีนองค์สหสันยัน์ เราจงึถูกพระองค์ลงโทษให้ลงมาอยู่โลก
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มนษุย์ ห้ามกลบัขึ้นไปบนสวรรค์อกีจนกว่าจะท�าให้เจ้ารู้จกัความรกั” เขาพดู

ยาวกว่าเดมิสองเท่า แต่ครั้งนี้หล่อนเชื่อทุกค�า

“นายถูกขบัออกจากสวรรค์เหรอ” หล่อนถามอย่างตกใจ

“ไม่ร้ายแรงขนาดนั้นหรอก” เขาตอบเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย “เรา

ยงัมอีทิธฤิทธิ์ครบถ้วน เพยีงแต่กลบัสวรรค์ไม่ได้เท่านั้นเอง”

มนีามองหน้าเทพบตุรหนุม่ ไม่ว่าเขาจะพดูให้ดนูุม่นวลลงแค่ไหน แต่

ความจรงิกค็อืความจรงิ เขาถูกขบัออกจากสวรรค์เพราะช่วยชวีติหล่อน

“เทวดามฟี้องกนัด้วยเหรอ”

“เราเป็นเทวดาจากสวรรค์ชั้นดาวดงึส์ เทวดาชั้นนี้มคีวามรกัโลภโกรธ

หลงไม่ต่างจากมนุษย์ เรื่องหงึหวงอจิฉารษิยามใีห้เหน็ทั่วไป เพยีงแต่พวก

เราสั่งสมบุญมามาก จงึได้ไปเสวยสุขบนสวรรค์”

“ฉนัขอโทษที่ท�าให้นายเดอืดร้อน” หล่อนเอ่ยอย่างรู้สกึผดิ “ถ้านาย

ไม่ช่วยชวีติฉนั นายคงไม่โดนลงโทษแบบนี้”

“ไม่ต้องขอโทษหรอก เราไม่เคยเสยีใจที่ช่วยเจ้า ถ้าย้อนเวลากลบัไป

ได้ เรากจ็ะท�าเหมอืนเดมิ” 

เขาเอ่ยอย่างหนกัแน่น ทั้งสองสบตากนั ก่อนมนีาจะมองไปทางอื่น

เมื่อความรู้สกึแปลกๆ ก่อตวัขึ้นในใจ

“แล้วนายจะท�ายงัไงต่อไป”

“เราคงต้องขออยู่กบัเจ้าไปก่อนจนกว่าจะกลบัสวรรค์ได้”

“นายจะมาอยู่กับฉันได้ยังไง” หล่อนหันขวับไปมองเขา “ฉันเป็น 

ผู้หญงิ นายเป็นผู้ชาย ถ้ามใีครรู้เข้าฉนัจะเสยีหาย”

“ไม่มใีครเหน็เรานอกจากเจ้า แล้วคนอื่นจะรูไ้ด้ยงัไงว่าเราอยูด้่วยกนั”

“ยงัไงนายกย็งัเป็นผูช้าย” หล่อนส่ายหน้าดกิ “ฉนัไม่เคยอยูร่่วมบ้าน

กบัผู้ชาย ฉนัอดึอดั”

“เราไม่รู้จักใครนอกจากเจ้า ถ้าไม่ให้เราอยู่กับเจ้า เราคงต้องไปอยู่

ข้างถนน”
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มนีาชะงกั เทพบตุรหนุม่เดอืดร้อนเพราะช่วยชวีติหล่อน ถ้าปล่อยให้

เขาไปนอนข้างถนน หล่อนกเ็ป็นคนใจจดืใจด�ามาก

“กไ็ด้” หล่อนแกล้งพดูอย่างจ�าใจแล้วชี้ไปนอกบ้าน “ฉนัจะปลกูศาล

ให้นายอยู่หลงับ้าน ลมพดัเยน็สบาย ไม่วุ่นวายด้วย”

“เราไม่ใช่พระภูม ิเราไม่อยู่ในศาล” 

จริายทุ�าหน้างอใส่หล่อน หญงิสาวหวัเราะข�า เทวดาเคอืงไดน่้าเอน็ดู

มาก สงสยัต้องแกล้งให้โกรธบ่อยๆ

“ฉนัล้อเล่น ฉนัให้นายอยู่ในบ้านได้ แต่นายต้องท�าตามกฎของฉนั”

“กฎอะไร”

“ตามมาส”ิ 

หญงิสาวเดนิน�าไปที่ห้องนอนซึ่งอยูต่ดิกบัห้องครวั หล่อนผลกัประตู

เดนิเข้าไปข้างใน เทพบตุรหนุม่เดนิตามเข้ามา มองไปรอบๆ แล้วหนัมามอง

หน้าหล่อน

“ห้องนอนของใคร”

“ห้องนี้เคยเป็นห้องของตาฉนั แต่ท่านเสยีไปหลายปีแล้ว”

มนีาเดนิไปเปิดหน้าต่าง แสงแดดยามบ่ายส่องเข้ามา เผยให้เหน็ห้อง

นอนเลก็ๆ ที่ประกอบด้วยเตยีงขนาดสามฟตุครึ่งหนึ่งหลงั ตูเ้สื้อผ้าหนึ่งหลงั 

โต๊ะเครื่องแป้งหนึ่งตวั และโต๊ะไม้ตวัเลก็อกีหนึ่งตวั ทุกอย่างสะอาดสะอ้าน 

เพราะหล่อนท�าความสะอาดเป็นประจ�า

“ฉนัยกให้เป็นห้องของนาย นายจะท�าอะไรกไ็ด้ แต่ห้ามขึ้นไปชั้นสอง

เดด็ขาด เพราะบนนั้นเป็นห้องนอนของฉนั”

“ได้ เราไม่ขึ้นไปหรอก” เขาเดนิไปนั่งบนเตยีง ลูบมอืไปบนผ้าคลุม 

แล้วหนัมาพูดกบัหล่อน “ขอบใจเจ้ามากที่ให้เราพกัด้วย เราไม่เคยอยู่โลก

มนุษย์มาก่อน แต่คดิว่าไม่น่าจะมปีัญหาอะไร เพราะเราไม่ต้องกนิ ไม่ต้อง

ดื่ม ไม่ต้องอาบน�้า ขอแค่มทีี่พกัหลบฝนหลบแดดกพ็อ”

“งั้นนายกอ็ยู่ไปนะ ฉนัจะออกไปข้างนอก” หล่อนเดนิออกจากห้อง
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“เจ้าจะไปไหน” เทวดาหนุ่มเดนิตามมา

“ไปซื้อเสื้อผ้า พรุ่งนี้ฉนัจะไปท�างานกบัพ่อ ยงัไม่มชีุดใส่เลย”

มนีาหยบิรองเท้าผ้าใบจากตู้ข้างบนัได หยบิกระเป๋าสะพายจากหลงั

ตู้โชว์ แล้วเดนิออกจากบ้าน แต่ต้องหยุดชะงกั เมื่อเทพบุตรหนุ่มวิ่งมาดกั

หน้าหล่อน

“เราไปด้วย”

“นายจะไปท�าไม”

“เราจะไปช่วยเจ้าเลอืก ขอเราไปด้วยคนนะ เราไม่อยากอยู่บ้านคน

เดยีว เรายงัไม่ค่อยชนิ” 

เขาวิงวอนเสียงออดอ้อน ใจหล่อนอยากปฏิเสธ แต่ปากกลับตอบ

ตกลง

“กไ็ด้”

ภายในห้างสรรพสนิค้าชั้นน�าใจกลางเมอืงหลวง มนีาเดนิช้าๆ โดยมี
จริายุเทพบุตรเดนิตามหลงั ดวงตาคู่โตมองร้านรวงสองข้างทาง มรี้านเสื้อ

น่าสนใจหลายร้าน ทั้งแบรนด์เนมและแบรนด์ไทย แบบและสสีนัแตกต่าง

กันไป แต่หล่อนไม่รู้ว่าจะเข้าร้านไหนดี เพราะไม่รู้ว่าสาวออฟฟิศแต่งตัว 

อย่างไร แล้วหล่อนควรจะแต่งตวัแบบไหน จงึจะไม่แปลกแยกจากพวกเขา

“เดนิมาเป็นชั่วโมงแล้วนะ ไม่ถกูใจสกัร้านเลยเหรอ” เทวดาหนุม่ถาม 

น�้าเสยีงเบื่อหน่าย 

หล่อนหนัไปมองเขาแล้วตอบตามตรง

“ฉนัไม่รู้ว่าคนท�างานโรงแรมแต่งตวัยงัไง เลยไม่รู้ว่าจะซื้อเสื้อผ้าแบบ

ไหนด”ี

“ไม่เหน็จะยาก ตวัไหนใส่สวยกซ็ื้อตวันั้น”

“มนัไม่ง่ายแบบนั้นส”ิ หล่อนท�าหน้ายุง่ “ฉนัต้องเจอสโรชากบัคณุหญงิ

จงกลน ีถ้าแต่งตวัไม่ดคีงไม่แคล้วถูกพวกเขาดูถูก”
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“ร้านนั้นไหม” เขาชี้ไปที่ร้านเสื้อแบรนด์เนมยี่ห้อหนึ่ง “แบรนด์ดัง 

ใครเหน็กต็ะลงึ”

“แพงไป” หล่อนส่ายหน้า “ฉนัไม่มปีัญญาซื้อหรอก”

“งั้นร้านโน้น” เขาชี้ไปที่อกีร้านหนึ่งซึ่งอยูต่รงกนัข้ามกนั “แบรนด์ไทย 

แบบดูทนัสมยั แถมก�าลงัลดราคา”

มนีาเดนิไปที่ร้านเสื้อร้านนั้น หยบิชดุกระโปรงออกมาด ูสนี�้าเงนิเข้ม 

คอบวั แขนยาวเสมอข้อมอื แบบเรยีบไปหน่อย แต่ราคาถูกดี

“ตวันี้ดไีหม” หล่อนหนัไปถามเขา

“สีทึบเกินไป ใส่แล้วดูแก่ ไม่เหมาะกับเจ้า ตัวนี้ดีกว่า สีสันสดใส 

สวมคูก่บัสทูตวันี้ ดเูข้ากนัด”ี เขาหยบิชดุกระโปรงสฟ้ีาอ่อนกบัเสื้อสทูสขีาว

ยื่นให้หล่อน

“สวยจรงิด้วย” หล่อนรบัมาทาบตวั “นายเพิ่งลงมาโลกมนษุย์ ท�าไม

เลอืกเสื้อเก่งจงั”

“เราชอบอ่านหนงัสอื เจ้ากค็วรอ่านให้มากๆ จะได้ฉลาดทนัคน”

“นายว่าฉนัโง่ไม่รู้ทนัคนอื่นเหรอ” หล่อนท�าหน้าบึ้งใส่เขา

“เปล่า” เทวดาหนุ่มส่ายหน้า นยัน์ตาพราวระยบั “เราไม่ได้พูด เจ้า

พูดของเจ้าเอง”

“จริายุ!” หล่อนโวยเสยีงดงั เงื้อมอืจะฟาดเขา แต่ต้องหยดุชะงกัเมื่อ

มเีสยีงหนึ่งดงัขึ้น

“คุณลูกค้าเลี้ยงกุมารทองเหรอคะ”

มนีาหนัไปมอง เจ้าของเสยีงคอืพนกังานขายซึ่งเดนิวนเวยีนดหูลอ่น

เลอืกเสื้อผ้าอยู่แถวนี้ หญงิสาวไม่เหน็จริายุจงึคดิว่าหล่อนพูดคนเดยีว

“เปล่าค่ะ พี่ชอบพูดคนเดยีว” หล่อนหยบิชุดกระโปรงอกีสามตวัส่ง

ให้พนกังานขายคนนั้น แล้วเดนิตามไปจ่ายเงนิ โดยมเีทวดาหนุ่มเดนิตาม

หลงั

“ไม่ลองก่อนเหรอ” เขาสะกดิแขนหล่อน
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“ไม่ต้องหรอก” หล่อนกระซบิบอก

“เป็นอะไร ท�าไมต้องกระซบิ” เขาขมวดคิ้วใส่หล่อน

มนีาไม่อยากพดูกบัเขาต่อหน้าคนอื่น พอจ่ายเงนิเสรจ็ หล่อนกถ็อืถงุ

เดนิออกจากร้าน แต่พอหล่อนไม่พูดด้วย เทพบุตรหนุ่มกย็ิ่งเซ้าซี้

“เดนิหนที�าไม ไม่ได้ยนิที่เราถามเหรอ”

“ได้ยนิ”

“ได้ยนิแล้วท�าไมไม่ตอบ” เขาเดนิแซงมาดกัหน้า

“ฉนัอายคนอื่น ไม่มใีครเหน็นาย เขากห็าว่าฉนับ้า เดนิพดูคนเดยีว”

“นกึว่าเรื่องอะไร แล้วกไ็ม่บอกตรงๆ” 

เขาดดีนิ้วเบาๆ หญงิสาวขมวดคิ้วแล้วถามอย่างสงสยั

“นายท�าอะไร”

“ปรากฏตวัให้มนุษย์เหน็ จะได้ไม่มใีครหาว่าเจ้าบ้า”

“นายท�าแบบนั้นได้ด้วยเหรอ”

“ได้ส ิร้านนั้นลดราคา เราไปดกูนัเถอะ” เขาชี้ไปที่ร้านรองเท้าแล้วเดนิ

น�าไปก่อน

มีนาเดินตามเข้าไป ทางร้านก�าลังจัดโพรโมชันลดราคา จึงมีลูกค้า

สาวๆ ยืนเลือกรองเท้าอยู่ร่วมสิบคน หล่อนเดินไปหยิบรองเท้าคัตชูสีด�า 

ส้นเตี้ยมาลอง แต่พอเทพบตุรหนุม่หนัมาเหน็ เขากส่็ายหน้าไม่เหน็ด้วยทนัที

“เชยมาก ลองคู่นี้ดกีว่า” 

เขาหยบิรองเท้าส้นสงูสคีรมีส่งให้หล่อน หญงิสาวรบัมาสวมแล้วลอง

เดนิไปมา พื้นรองเท้านุ่ม แบบทนัสมยั พอดเีท้าหล่อน

“ขอบใจมาก นายช่วยฉันได้เยอะเลย” หล่อนมองหาพนักงานขาย 

เพื่อจะจ่ายเงนิค่ารองเท้า แต่กลบัพบว่าไม่มใีครสนใจหล่อนเลย ทุกคนมอง

จริายุตาปรอย รวมทั้งลูกค้าคนอื่นในร้านด้วย

“จ่ายเงนิด้วยค่ะ” หญงิสาวแกล้งพูดดงัๆ 

พนกังานสาวที่ยนืใกล้ที่สุดสะดุ้งแล้วยิ้มเขนิให้หล่อน
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“เชญิทางนี้เลยค่ะ”

มนีาเดนิตามไปจ่ายเงนิ พอได้ถุงรองเท้าแล้ว หล่อนกพ็าจริายุเดนิ

ออกจากร้านเพื่อหนสีายตาของทกุคน แต่ดเูหมอืนหนเีท่าไรกไ็มพ่น้ เพราะ

ไม่ว่าจะเดนิไปทางไหนกม็คีนมองตามตลอด

“ขอโทษครบั” ชายคนหนึ่งเดนิมาขวาง

“มีอะไรคะ” หล่อนถาม แต่อีกฝ่ายไม่ตอบ เขามองจิรายุตาเป็น

ประกาย แล้วหยบินามบตัรยื่นให้เทพบุตรหนุ่ม

“ผมชื่อซัน มาจากสกายมอเดลลิง ก�าลังมองหานักแสดงหน้าใหม่ 

คุณสนใจเข้าวงการบนัเทงิไหมครบั”

“ไม่สนใจค่ะ” 

หล่อนพาจิรายุเดินหนี แต่เขายังตามมาดักหน้าแล้วยื่นนามบัตรให้

อกีครั้ง

“อย่าเพิ่งปฏิเสธสิครับ โอกาสไม่ได้มาง่ายๆ รับนามบัตรไปก็ยังด ี

เผื่อเปลี่ยนใจจะได้โทร. กลบัมา”

“ขอบคณุค่ะ แต่เราไม่สนใจจรงิๆ ขอตวัก่อนนะคะ” หญงิสาวปฏเิสธ

เสยีงเข้ม มอเดลลงิหนุ่มท�าหน้าเสยีดาย แต่ไม่ตามพวกเขามาอกี

มีนาพาเทพบุตรหนุ่มไปที่ลานจอดรถ ตลอดทางมีคนมองพวกเขา 

ไม่ได้ขาด จริายุเหมอืนแม่เหลก็ดงึดูดสายตาของทุกคน สาวน้อยสาวใหญ่

มองเขาตาปรอย ยิ่งเหน็กย็ิ่งโมโห คนพวกนี้ไม่มสีทิธิ์มองเขา เพราะเขาเป็น

ของหล่อน

หญงิสาวหยดุเดนิทนัท ีความคดินี้กลบัมาอกีแล้ว ยิ่งนานวนัยิ่งเด่น

ชดั ซึ่งมนัไม่ใช่เรื่องที่ดเีลย

“เจ้าเป็นอะไร”

“เปล่า” หล่อนส่ายหน้า “นายหายตวัเหมอืนเดมิเถอะ”

“ท�าไมล่ะ”

“นายดึงดูดสายตาคนมากเกินไป ฉันไม่ชินกับการเป็นเป้าสายตา 
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คนอื่น” หล่อนบอกความจรงิครึ่งหนึ่ง

“ตอนแรกกลัวคนหาว่าบ้า ตอนนี้กลัวคนมองอีก เอาใจยากแบบนี้

นี่เอง ถงึหาคูถ่กูใจไม่ได้เสยีท”ี เขาบ่นอบุอบิแล้วดดีนิ้วเบาๆ “เรยีบร้อยแล้ว 

ไปไหนกนัต่อด”ี

“กลบับ้าน ฉนัเหนื่อยแล้ว”

มนีาออกเดนิอกีครั้งเพื่อไปยงัอาคารจอดรถ แต่พอเลี้ยวตรงหวัมุม 

หล่อนกเ็ซมาข้างหลงัก้าวใหญ่เมื่อชนกบัผู้ชายคนหนึ่งอย่างจงั

“ขอโทษค่ะ” 

หญงิสาวเงยหน้ามอง แล้วกต็้องประหลาดใจเมื่อพบว่าผู้ชายคนนั้น

คือศรุต เขามองหล่อนอย่างต�าหนิ แต่ยังไม่ทันได้พูดอะไร สโรชาซึ่งเดิน

ตามมากช็งิต่อว่าหล่อนก่อน

“ซุ่มซ่าม”

“คุณหญิงจารวีเป็นยังไงบ้างคะ” หล่อนท�าเป็นไม่ได้ยินแล้วคุยกับ

ศรุตแทน

“สบายด”ี

“เธอรูจ้กัคณุหญงิจารวไีด้ยงัไง” สโรชาถามเสยีงเข้ม แต่หล่อนไม่ตอบ

“ขอตวัก่อนนะคะ”

มีนาแกล้งยิ้มหวานให้ศรุตแล้วเดินจากมา โดยไม่สนใจสายตาของ 

พี่สาวซึ่งมองหล่อนอย่างกนิเลอืดกนิเนื้อ

“เจ้าชอบผู้ชายคนนั้นเหรอ” เทพบุตรหนุ่มถาม

“เปล่า” หล่อนส่ายหน้าดกิ “ผู้ชายคนนั้นหยิ่งจะตาย ฉนัจะชอบลง

ได้ยงัไง”

“ไม่ชอบแล้วยิ้มหวานให้เขาท�าไม”

“แค่อยากแกล้งคนเล่น” หล่อนตอบอย่างอารมณ์ดี

“ผู้หญงิคนนั้นเป็นพี่สาวของเจ้า แกล้งเธอแล้วจะได้อะไรขึ้นมา”

“ได้ความสะใจ เทวดาอย่างนายไม่เข้าใจหรอก”
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“เจ้ารู้จกัผู้ชายคนนั้นได้ยงัไง” เขาเปลี่ยนค�าถาม

“ฉนัรูจ้กัเขาผ่านคณุหญงิจารว ีตอนเข้าโรงพยาบาลครั้งก่อน ฉนัช่วย

พาคณุหญงิไปส่งที่ห้องพกั คณุหญงิจงึแนะน�าให้ฉนัรู้จกักบัเขา ฉนัเกอืบได้

พบลกูชายที่ป่วยเป็นเจ้าชายนทิราของคณุหญงิแล้วนะ เสยีดายนายศรุตมา

ขวางแล้วไล่ฉนัออกมาก่อน แต่ฉนัสงสยัอยู่เรื่องหนึ่ง”

“เจ้าสงสยัอะไร” เขาถามอย่างสนใจ

“คณุหญงิจารวบีอกว่าลกูชายที่ป่วยชื่อจริากร ชื่อเล่นว่าสอง แต่นาย

ศรตุชื่อเลน่วา่รตุ เขาเป็นพี่ชายของคณุสอง ท�าไมเขาไมช่ื่อเลน่วา่หนึ่ง นาย

ว่าแปลกไหม” หล่อนเงยหน้าถาม

“ไม่รู้ส”ิ เขาส่ายหน้า “เราไม่ค่อยเข้าใจมนุษย์เท่าไร แต่คงมเีหตุผล

แหละ”

มีนามองเสี้ยวหน้าหล่อเหลา จิรายุแปลกไปตั้งแต่เจอศรุต เขา

เคร่งขรมึและพดูน้อยลงเหมอืนมเีรื่องบางอย่างอยูใ่นใจ เขาเคยบอกว่ารู้สกึ

ผูกพันกับคุณหญิงจารวี อย่าบอกนะว่าเขายังคิดเรื่องของนางอยู่ ถ้าเป็น

เรื่องจรงิกไ็ม่ดตี่อตวัเขาเลย



๓๐

หญิงสาวที่ยืนอยู่ในกระจกเงาสวมชุดกระโปรงสีฟ้าอ่อนยาวเลย
เข่า คลุมทบัด้วยสูทพอดตีวัสขีาว ผมยาวสลวยรวบเป็นหางม้ายกสูง เผย

ใบหน้ารูปไข่นวลเนียนซึ่งแต่งแต้มด้วยเครื่องส�าอางบางเบา ดูสวยน่ามอง

และไม่เป็นทางการเกนิไป

มีนาสูดหายใจเข้าปอดเฮือกใหญ่ หยิบกระเป๋าสะพายเดินออกจาก

ห้องนอน พักหลังนี้หล่อนรู้สึกว่าตัวเองเหมือนตุ๊กตาขึ้นทุกวัน วันก่อน 

แต่งตวัสวยเป็นเจ้าหญงิ วนันี้แต่งตวัเป็นสาวออฟฟิศ ไม่รู้ว่าวนัหน้าจะแต่ง

เป็นอะไรอกี

หญิงสาวเดินลงบันได รู้สึกประหม่าเล็กน้อยเมื่อสบตากับเทพบุตร

หนุ่มซึ่งนั่งมองหล่อนอยู่บนโซฟารบัแขก

“เจ้าสวยมาก” เขาเอ่ยชม

“ขอบใจ ถ้าไม่ได้นายช่วยเลอืก คงไม่ดดูขีนาดนี้” หลอ่นเดนิไปเปิด

ตู้เยน็แล้วหนัไปถามเขา “นายกนิอะไรไหม”

“เราอิ่มทพิย์ เชญิเจ้าตามสบาย”
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“อิ่มทพิย์กด็นีะ” หล่อนหยบินมกบัแซนด์วชิจากตูเ้ยน็มานั่งตรงข้าม

เขา “ไม่ต้องยุ่งยากท�ามาหากนิแบบมนุษย์ แต่ที่ดทีี่สุดคอืไม่ต้องถ่าย”

“พูดจาน่าเกลยีด” เขาย่นจมูกใส่หล่อน

“น่าเกลยีดที่ไหน” หญงิสาวหวัเราะแล้วหยบินมมาดื่ม “เป็นเรื่องปกติ

ของมนุษย์ ใครๆ กท็�ากนัทั้งนั้น”

“ไม่ต้องพดูแล้ว รบีกนิจะได้รบีไป ท�างานวนัแรกไม่ควรไปสาย เดี๋ยว

จะโดนต�าหนเิอา”

“ฉันเตรียมใจไว้แล้ว” หล่อนกินแซนด์วิชแล้วพูดไปด้วย “แค่โดน

ต�าหนิคงน้อยเกินไป งานนี้มีงิ้วคณะใหญ่เปิดแสดงที่โรงแรมอนันต์ธารา

แน่นอน”

“เจ้ากพ็ูดเกนิไป คงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้ง”

“สาธุ ขอให้จริงอย่างที่นายพูด” หล่อนกินอาหารเช้าจนหมด แล้ว

หยิบกระเป๋าลุกขึ้นยืน “เดี๋ยวสายๆ ป้าอ้นแม่บ้านของฉันจะมาท�าความ

สะอาดบ้าน นายอย่าท�าเสยีงดงัให้แกตกใจล่ะ”

“ไม่ต้องห่วงหรอก เพราะเราจะไปท�างานกบัเจ้าด้วย”

“นายจะไปท�าไม” หล่อนขมวดคิ้ว “รออยู่ที่บ้านนี่แหละ”

“อยู่บ้านคนเดียวเบื่อตาย เราไปท�างานกับเจ้าดีกว่า มีอะไรจะได้ 

ช่วยเหลอืกนั ถ้าโชคดพีบผู้ชายดีๆ  จะได้จบัคู่ให้เจ้าเลย”

“พกัก่อนกไ็ด้ ฉนัไม่รบี” หล่อนหยบิรองเท้าคู่ใหม่มาสวมแล้วออก

จากบ้าน

“แต่เรารบี” เขาเดนิตามพลางพดูไปด้วย “เจ้าได้คูค่รองเรว็เท่าไร เรา

กก็ลบัสวรรค์เรว็เท่านั้น”

“ตามใจนาย อย่าก่อเรื่องกพ็อ” 

หญงิสาวไปเปิดประตรูั้วแล้วขบัรถออกไป โดยมเีทพบตุรหนุม่นั่งไป

ด้วย
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มนีาเดนิเข้าไปในโรงแรมอนนัต์ธารา โดยมจีริายเุทพบตุรเดนิตามหลงั 
ดวงตาคมหวานมองไปรอบๆ โรงแรมของพ่อใหญ่โตหรูหรา แตกต่างกับ 

อูม่นสัยานยนต์ราวฟ้ากบัเหว แต่ถ้าเลอืกได้หล่อนขอท�างานในอูซ่อมซ่อของ

ตนดกีว่า หญงิสาวสูดหายใจเข้าปอดลกึๆ บงัคบัใจตวัเองให้เต้นช้าลง แต่

ท�าได้ยากเหลอืเกนิเมื่อมสีายตาหลายคูม่องมาที่หล่อน ไม่รู้ว่าพวกเขารู้ไหม

ว่าหล่อนเป็นใคร

“อย่าคดิมาก” เทวดาหนุ่มพูดขึ้น “พวกเขามองเพราะเจ้าสวย ไม่มี

ใครรู้หรอกว่าเจ้าเป็นลูกสาวเจ้าของโรงแรม”

“ขอบใจ” 

หญิงสาวพึมพ�าแล้วเดินไปหยุดหน้าล็อบบี พนักงานสาวหน้าตา

สะสวย สวมชดุไทยจติรลดาสชีมพกูลบีบวั มผ้ีาสไบยกดอกผนืเลก็พนัช่วง

บน ทิ้งชายสไบระบั้นเอวคอดกิ่ว ยกมอืไหว้พลางยิ้มให้หล่อน

“สวสัดคี่ะ เชก็อนินะคะ”

“เปล่าค่ะ ฉนัมาพบคุณอนนัต์”

“สกัครู่นะคะ” พนกังานสาวต่อโทรศพัท์ พูดคุยอยู่สองสามค�า แล้ว

เงยหน้าถามหล่อน “นดัไว้หรอืเปล่าคะ”

“เปล่าค่ะ” หล่อนส่ายหน้า

“ถ้าไม่ได้นดัไว้คงให้เข้าพบไม่ได้ ขอโทษด้วยนะคะ” หญงิสาวท�าท่า

จะวางโทรศพัท์ หล่อนจงึต้องบอกชื่อตวัเอง ทั้งที่ไม่ได้อยากบอกเท่าไร

“ช่วยเรยีนท่านว่า มนต์มนีา ศุภการ มาขอพบ”

“สักครู่นะคะ” พนักงานสาวขมวดคิ้วมองหล่อน แล้วบอกราย-

ละเอียดให้ปลายสาย ดวงหน้าสวยน่ามองมีแววประหลาดใจ ก่อนวาง

โทรศพัท์แล้วผายมอืไปที่ลฟิต์ด้านหลงั “คณุอนนัต์อยูท่ี่ห้องท�างาน เชญิคณุ

ขึ้นไปได้เลยค่ะ”

มนีาเดนิไปขึ้นลฟิต์ เทพบุตรหนุ่มเดนิตามเข้ามา หล่อนกดลฟิต์ไป

ที่ชั้นห้าซึ่งเป็นส่วนออฟฟิศของโรงแรม ประตลูฟิต์เลื่อนเปิดออก พนกังาน



334  l  รั ก ก า ย สิ ท ธิ์

คนหนึ่งเดนิมารบัหล่อน แล้วพาไปพบพ่อที่ห้องท�างาน นางสวมสทูกระโปรง

สเีทาอ่อน สวมรองเท้าส้นสงูห้านิ้ว แต่เดนิคล่องแคล่วจนน่านบัถอื ใบหน้า

สวยแต่งอย่างประณตีจนดูไม่ออกว่าอายุเท่าไร

“คุณมนต์มนีามาแล้วค่ะคุณท่าน” 

นางเปิดประตูให้หล่อน หญิงสาวเดินเข้าไปข้างใน พ่อนั่งอยู่ที่โต๊ะ

ท�างาน มองหล่อนด้วยแววตาอบอุ่น

“สวสัดคี่ะพ่อ” หล่อนยกมอืไหว้

“สวสัดจี้ะ” พ่อลุกจากเก้าอี้มาหาหล่อนแล้วแนะน�าผู้หญงิคนนั้น “นี่

คุณลดัดา เธอเป็นเลขาฯ ของพ่อ เธอจะช่วยดูแลลูกตอนที่ลูกฝึกงานที่นี่”

มนีายกมอืไหว้ เลขานกุารสาวใหญ่รบัไหว้พลางยิ้ม หล่อนชอบรอยยิ้ม

ของนาง ดูจรงิใจและไม่เสแสร้ง บางทกีารท�างานที่นี่อาจไม่เลวร้ายนกักไ็ด้

“พ่อจะให้หนูท�าอะไรคะ”

“งานโรงแรมมหีลายแผนก พ่ออยากให้หนูเรยีนรู้ทุกแผนก จะได้เป็น

ผู้บรหิารที่ด ีเดี๋ยวลดัดาจะพาลูกไป...” 

พ่อยังพูดไม่ทันจบประโยค ประตูห้องท�างานก็เปิดออก คุณหญิง

จงกลนีกับสโรชาเดินเข้ามา สองแม่ลูกจ้องหล่อนเขม็ง ก่อนคนเป็นแม่จะ

ถามหล่อน

“เธอมาท�าอะไรที่นี่”

“มนีาจะมาท�างานที่นี่ตั้งแต่วนันี้” พ่อตอบแทนหล่อน

“ท�าอะไรคะ” สโรชายิ้มหยนั “โรงแรมของเรามรีถให้ซ่อมด้วยเหรอ”

มีนาร้องครางในใจ แค่เปิดฉากกลิ่นน�้าเน่าก็โชยมาแล้ว แม่เลี้ยง

ใจร้ายผนกึก�าลงักบัพี่สาวขี้อจิฉา นี่มนันทิานเรื่องซนิเดอเรลล่าชดัๆ

“ลดัดา ออกไปก่อน” พ่อสั่งเลขานุการของตน พอนางเดนิพ้นห้อง 

ท่านกห็นัไปพูดกบัสโรชา “มนีาไม่ได้มาซ่อมรถ แต่น้องมาฝึกงานเพื่อเป็น 

ผู้บรหิารอนนัต์ธารา”

“เกรซไม่ยอมนะคะ” พี่สาวของหล่อนโวยวายทนัท ี“ช่างซ่อมรถจะมา
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เป็นผู้บรหิารอนนัต์ธาราได้ยงัไง”

“มนีาเป็นน้องสาวของลูก ท�าไมจะเป็นผู้บรหิารไม่ได้”

“เกรซไม่เคยนบัมนัเป็นน้อง” สโรชาโพล่งออกมา 

ความเงยีบครอบคลุมไปทั่วห้อง ก่อนพ่อจะตวาดอย่างโกรธจดั

“ยายเกรซ! ท�าไมลูกพูดแบบนี้”

“เกรซ...”

“พอเถอะยายเกรซ” คุณหญงิจงกลนรี้องห้ามลูกสาว แล้วหนัไปพูด

กบัพ่อของหลอ่น “โรงแรมเป็นของคณุ คณุอยากท�าอะไรกท็�าเถอะ ไมต้่อง

สนใจพวกเราหรอก”

“ผมไม่เคยคดิแบบนั้น แต่ถ้าคุณหญงิจะคดิ ผมคงห้ามไม่ได้” พ่อ

เอ่ยอย่างเยน็ชา คุณหญงิจงกลนเีม้มปากแน่น แล้วสะบดัหน้าเดนิออกไป

โดยดงึมอืลูกสาวไปด้วย

มนีามองตามทั้งสอง ไม่แปลกใจในสิ่งที่เกดิขึ้น เพราะคดิอยู่แล้วว่า

สองแม่ลูกต้องไม่ยอม แต่พ่อซึ่งเป็นคนกลางคงหนกัใจน่าดู

“พ่อขอโทษแทนพี่เขาด้วยนะ”

“ไม่เป็นไรค่ะ หนชูนิแล้ว” หล่อนเอ่ยอย่างไม่รูส้กึอะไร “แต่ท�าแบบนี้

จะดเีหรอคะ”

“ดสี”ิ พ่อตอบเสยีงหนกั “ทกุคนต้องปรบัตวั ลกูกต้็องปรบัตวัเหมอืน

กนั ออกไปหาลดัดาเถอะ เธอรอลูกอยู่ข้างนอกแล้ว”

“ค่ะพ่อ หนูจะพยายามท�าให้ดทีี่สุด” 

หล่อนยิ้มให้พ่อแล้วเดินออกจากห้อง โดยมีจิรายุที่ยืนดูอยู่ตลอด 

เดนิตามออกมา

มีนาเดินตามเลขานุการส่วนตัวของพ่อไปทั่วโรงแรม ลัดดารู้จัก 
ทกุซอกทกุมมุของโรงแรมอนนัต์ธารา นางเล่าเรื่องโรงแรมให้หล่อนฟังอย่าง

ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เริ่มตั้งแต่ประวัติของโรงแรม ห้องพักประเภทต่างๆ  
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สิ่งอ�านวยความสะดวก กลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรม และเรื่องจิปาถะอีก

มากมาย ซึ่งหล่อนจ�าได้บ้างไม่ได้บ้าง

“โรงแรมอนนัต์ธารามห้ีองพกัสองร้อยห้าสบิห้อง มห้ีองจดัเลี้ยงและ

สัมมนาสิบห้าห้อง ห้องอาหารและคอฟฟีชอปหกห้อง มีสระว่ายน�้าและ

ฟิตเนสอย่างละหนึ่งแห่ง นอกจากนี้ยังมีโรงแรมและรีสอร์ตในเครืออีกห้า

แห่ง ตั้งอยู่ในจงัหวดัท่องเที่ยวใหญ่ๆ เรื่องนี้คุณน่าจะทราบแล้ว” 

ลดัดาหนัมามองหล่อน มนีาไม่ค่อยทราบเท่าไร แต่เพื่อไม่ให้อกีฝ่าย

เสยีเวลา หล่อนจงึพยกัหน้าเออออไป

“ค่ะ”

“โรงแรมอนนัต์ธาราแบ่งการบรหิารงานออกเป็นสองส่วน” นางพดูต่อ 

“ส่วนแรกเป็นส่วนที่สร้างรายได้ให้โรงแรม ต้องพบปะกับลูกค้าโดยตรง 

ประกอบด้วยฝ่ายบรกิารส่วนหน้า ฝ่ายห้องพกั และฝ่ายอาหารและเครื่อง-

ดื่ม ส่วนที่สองเป็นส่วนที่ไม่สร้างรายได้ แต่ท�าหน้าที่สนับสนุนส่วนแรก 

ประกอบด้วยฝ่ายบญัช ีฝ่ายขาย และฝ่ายทรพัยากรบคุคล ตามทนัไหมคะ”

“ทนัค่ะ” หล่อนพยกัหน้าอกีครั้ง

“ดีค่ะ” นางพาหล่อนเข้าไปในห้องพักพนักงาน ก่อนหยุดหน้าตู้ 

ลอ็กเกอร์ตู้หนึ่ง เปิดออกแล้วหยบิชุดพนกังานสนี�้าเงนิให้หล่อน “คุณท่าน

อยากให้คุณเริ่มงานที่แผนกล่างสุดก่อน เดี๋ยวคุณไปเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วไป

พบฉนัที่ลอ็บบนีะคะ”

“ค่ะ” หล่อนรบัชุดมา

“ให้เวลาสบินาทนีะคะ ห้ามไปสายเดด็ขาด” นางยิ้มให้หล่อนแล้วเดนิ

ออกไป

มีนาทาบชุดพนักงานกับตัว ตัวเสื้อเป็นเสื้อคอบัว แขนสั้นเหนือ

ข้อศอก ตดิกระดมุเรยีงเป็นแถว กระโปรงยาวเสมอเข่า มผ้ีากนัเป้ือนสขีาว

คาดเอว

“เหมอืนชุดแม่บ้านเลย” จริายุซึ่งเดนิตามมาตลอดออกความเหน็
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“ไม่ใช่เหมอืน แต่ใช่เลยละ” หญงิสาวกลนืน�้าลายอกึใหญ่ งานแรก

ของหล่อนคอืแม่บ้านโรงแรมหรอืนี่

ภายในห้องพักแบบมาตรฐานของโรงแรมอนันต์ธารา มีนาในชุด 
เครื่องแบบแม่บ้านใหม่เอี่ยมยนือยู่ข้างเตยีงนอน โดยมพีมิพ ์พนกังานสาว

รุน่พี่รปูร่างผอมสูง ซึ่งลดัดาการนัตว่ีาฝีมอืดทีี่สดุในแผนกแม่บ้าน ท�าหน้าที่

สาธิตการปูเตียงและท�าความสะอาดห้องพักให้หล่อนดูอย่างละเอียดทุก 

ขั้นตอน

“ห้องพักเป็นหน้าตาของโรงแรม เมื่อแขกเช็กเอาต์ออกไปแล้ว  

แม่บ้านจะต้องเข้ามาเคลยีร์ห้อง โดยต้องเกบ็ผ้าปทูี่นอน ปลอกหมอน และ

ผ้าขนหนูที่ลูกค้าใช้แล้วออกไปให้หมด จากนั้นท�าความสะอาดห้องให้

เรียบร้อย แล้วจึงน�าผ้าชุดใหม่เข้ามาเปลี่ยนแทน ที่นอนต้องปูให้เรียบตึง

และสวยงาม” เลขานกุารมากประสบการณ์อธบิาย “ถ้าลกูคา้ประทบัใจ เขา

จะกลบัมาพกัอกี ซึ่งความสะอาดส�าคญัที่สุด”

“ค่ะ” หล่อนพยกัหน้า

“เสรจ็แล้วค่ะคุณลดัดา” 

แม่บ้านมือหนึ่งบอกแล้วถอยหลังออกมา เลขานุการสาวเข้าไปยืน

แทน ลูบฝ่ามอืไปบนผ้าปูที่นอน แล้วหยบิเหรยีญออกจากกระเป๋าเสื้อสูท

“การปเูตยีงที่ดต้ีองเรยีบตงึ จนทิ้งเหรยีญลงไปแล้วเด้งขึ้นมาแบบนี้” 

นางทิ้งเหรยีญลงไป เหรยีญตกลงบนเตยีงแล้วกระเด้งขึ้นมาทนัท ี“คณุมนีา

จ�าวธิปีูได้นะคะ”

“ค่ะ” หล่อนพยกัหน้าอกีครั้ง

“งั้นลองท�าดูเลยค่ะ” 

นางถอยหลังออกมา แม่บ้านมือหนึ่งเดินเข้าไปแทน ดึงผ้าปูที่นอน

ออกจากเตยีงแล้วหนัมาหาหล่อน

“เชญิค่ะ”
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มนีาสูดหายใจเข้าปอดเฮอืกหนึ่งแล้วลงมอืปูเตยีงอย่างตั้งใจ โดยมี

แม่บ้านสาวคอยแนะน�า หล่อนปเูตยีงครั้งแล้วครั้งเล่า ปแูล้วดงึออก ดงึออก

แล้วปูใหม่ ท�าวนอยูอ่ย่างนี้ จนครั้งที่สบิ ครฝึูกของหล่อนจงึหนัไปพยกัหน้า

กบัเลขานุการสาว

“เรยีบร้อยแล้วค่ะ”

ลัดดาหยิบเหรียญเหรียญเดิมออกมา ทิ้งลงบนเตียงเพื่อทดสอบ 

แล้วหนัมายิ้มให้หล่อน เมื่อพบว่าเหรยีญเด้งขึ้นมาหลงัตกกระทบผ้าปูเตยีง

“คุณมนีาปูเตยีงใช้ได้แล้ว ต่อไปกฝ็ึกท�าความสะอาดห้องพกั ดฉินั

จะไปท�างานให้ท่านก่อน อกีหนึ่งชั่วโมงจะกลบัมาตรวจนะคะ” นางสั่งความ

แล้วเดนิออกจากห้อง โดยมแีม่บ้านมอืหนึ่งเดนิตามหลงั

มีนาสูดหายใจเข้าปอดอีกเฮือกแล้วเริ่มท�างานอย่างอดทน โดยม ี

จริายุคอยเดนิตามพลางชวนคุยไปด้วย

“เป็นมนษุย์นี่ล�าบากเนอะ ตอนอยูส่วรรค์เราไม่เคยต้องท�าแบบนี้เลย 

ตอนเช้าลุกออกจากเตียง พอตกเย็นกลับมาบ้าน เตียงก็เรียบร้อยพร้อม

นอนแล้ว”

“บ้านไม่ใช่วมิานเหรอ” หล่อนเงยหน้าถามแล้วหยบิผ้าไปเชด็โต๊ะ

“คนอื่นอาจจะเรียกวิมาน แต่เราชอบเรียกว่าบ้าน เพราะฟังแล้ว

อบอุ่นด”ี

“บ้านของนายเป็นยงัไงเหรอ” หล่อนถามพลางเชด็โต๊ะไปด้วย “เป็น

วิมานประดับด้วยแก้วเจ็ดประการ ล้อมรอบด้วยก�าแพงแก้วเจ็ดชั้นหรือ

เปล่า”

“นั่นมนัในหนงัสอื” เขาหวัเราะเสยีงเบา “บ้านของเราเป็นกระท่อมหนิ

สขีาวตั้งอยู่บนหน้าผา มองเหน็ทะเล อากาศเยน็สบาย ฝนตกเมื่อเราอยาก

ให้ตก แดดออกเมื่อเราอยากให้ออก”

“น่าอยู่ดนีะ” หล่อนเอ่ยชมแล้วถามต่อ “แล้วบ้านของเทวดาองค์อื่น

เหมอืนบ้านของนายไหม”
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“ไม่เหมือน” เขาส่ายหน้า “วิมานของเทวดาแต่ละองค์สร้างจากบุญ

บารมีของผู้เป็นเจ้าของ มีอาณาเขตเป็นของตนเอง กว้างใหญ่สวยงาม 

แค่ไหนขึ้นอยู่กบับุญบารมทีี่สั่งสมมาและความชอบส่วนตวัเป็นหลกั”

“อยู่ห่างกนัขนาดนั้น แล้วไปมาหาสู่กนัยงัไง”

“ใช้วิธีก�าหนดจิต อยากไปหาใครหรืออยากไปที่ไหนก็นึกเอา แล้ว

หายตวัไปที่นั่นได้ทนัท ีไม่ต้องล�าบากนั่งรถตดิเป็นชั่วโมงแบบโลกมนุษย์”

“สะดวกดเีนอะ ถ้ามนษุย์ท�าแบบนั้นได้คงด ีกรุงเทพฯ รถตดิชะมดั”

มีนาเปิดม่านให้แสงแดดส่องเข้ามา เทพบุตรหนุ่มเดินมาหยุดตรง

หน้าต่าง แสงแดดอุ่นส่องกระทบดวงหน้าคมคาย ผวิขาวจดัเรอืงรองราวกบั

มรีศัมลี้อมรอบ แบบนี้ใช่ไหมที่เรยีกว่างดงามด้วยบุญบารมี

“เทวดาองค์อื่นเป็นเหมอืนนายไหม”

“เจ้าหมายถงึอะไร” เขาหนัมามองหล่อน

“ดูดเีหมอืนนายไง”

“ถ้าจะชมว่าเราหล่อ พูดมาตรงๆ กไ็ด้ เราไม่เหลงิหรอก” เทพบุตร

หนุ่มยิ้มกว้าง ดวงตาเป็นประกาย หล่อขึ้นอกีหลายเท่า

“นั่นแหละ ทุกคนหล่อเหมอืนนายไหม”

“เทวดาส่วนใหญ่มีรูปกายงดงาม แต่จะงามมากงามน้อยขึ้นอยู่กับ

บุญบารมขีองแต่ละองค์”

“เหมอืนวมิานของพวกเขาใช่ไหม” หล่อนหอบผ้าขนหนเูดนิเข้าห้องน�้า 

จดัเรยีงบนชั้นเหมอืนที่ครูฝึกบอก แล้วหนักลบัมาถามเทวดาหนุ่ม “ถ้างั้น

คนที่หล่อที่สุดก็ต้องเป็นพระอินทร์สิ เพราะทรงเป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้น

ดาวดงึส์”

“ใช่” เขาพยกัหน้า “ทรงงามมาก ทรงมอีารมณ์ขนั และเปี่ยมพระ

เมตตา”

มนีาเดนิออกจากห้องน�้า หยดุยนืกลางห้องพกั กวาดตามองไปรอบๆ 

หลอ่นเคลยีร์ห้องพกัเสรจ็แล้ว แม้จะไม่ค่อยได้ท�างานบ้านเท่าไร แต่หลอ่น
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กท็�าออกมาได้ดพีอสมควร อย่างน้อยกเ็สรจ็ก่อนเวลาที่ลดัดาก�าหนดไว้

“ถ้าฉนัอยากเหน็พระอนิทร์ ฉนัต้องท�ายงัไงบ้าง”

“ไม่ยากเลย เจ้าต้องท�าบญุกุศลให้มาก เมื่อตายแล้วไปเกดิบนสวรรค์ 

เจ้ากจ็ะได้พบพระองค์เอง”

“สงสยัจะล�าบาก แค่ชาตหิน้าไม่เกดิเป็นปลาทองกบ็ุญแล้ว” 

หญิงสาวยิ้มกว้าง เทพบุตรหนุ่มหัวเราะ แล้วหันไปมองประตูห้อง

เมื่อลัดดากับครูฝึกของหล่อนเดินเข้ามา ทั้งสองมองหล่อนด้วยสายตา

แปลกๆ ก่อนเลขานุการของพ่อจะถามหล่อน

“เคลยีร์ห้องเสรจ็หรอืยงัคะ”

“เสรจ็พอดเีลยค่ะ เชญิคุณลดัดาตรวจได้เลย”

ลดัดามองไปรอบห้อง เดนิไปดใูนห้องน�้า เดนิไปดทูี่ระเบยีง แล้วเดนิ

มาเปิดตูเ้สื้อผ้า ดวงตามแีววสงสยัเหมอืนหาอะไรสกัอย่าง ก่อนหนัมาบอก

หล่อน

“ผ่านค่ะ คุณมนีาหวัไวมาก สอนครั้งเดยีวกท็�าได้แล้ว”

“ขอบคณุค่ะ” หล่อนยิ้มกว้าง “ถ้าไม่ได้คณุลดัดากบัพี่พมิพ์ช่วยสอน 

ฉนัคงท�าไม่ได้หรอกค่ะ”

“เมื่อกี้คุณคุยกับใครเหรอคะ ฉันได้ยินเสียงผู้ชายหัวเราะ” ครูฝึก

ของหล่อนถาม

มีนาหุบยิ้มทันที หันไปสบตาเทพบุตรหนุ่มแล้วหันไปมองเจ้าของ

ค�าถาม แม่บ้านมอืหนึ่งได้ยนิเสยีงจริายุ เป็นไปได้อย่างไร

“ไม่มค่ีะ เวลาท�างานฉนัชอบพดูกบัตวัเอง จะให้ฉนัท�าห้องต่อไปเลย

ไหมคะ” หล่อนหนัไปถามลดัดา 

เลขานุการสาวพยกัหน้าแล้วหนัไปสั่งครูฝึกของหล่อน

“พิมพ์พาคุณมีนาไปนะ ฉันต้องรีบไปท�างาน” พอพูดจบก็เดินออก

จากห้องทันที แม่บ้านมือหนึ่งมองตามตาละห้อย ก่อนหันมายิ้มแหยให้

หล่อน
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“ชั้นนี้มลีูกค้าเชก็เอาต์สามห้อง คุณมนีาเคลยีร์หมดแล้ว กลบับ้าน

ไดเ้ลยนะคะ เดี๋ยวพมิพม์าตรวจทหีลงั” นางสง่กุญแจหอ้งให้หล่อนแลว้รบี

ผลุนผลนัออกไป

“นายท�าอะไรหรอืเปล่า” หล่อนถามเทพบุตรหนุ่ม

“เราไม่ได้ท�าอะไร พวกนางคงมสีมัผสัละเอยีดอ่อน จงึรู้สกึได้ว่าเรา

อยู่ในห้องนี้”

“เหรอ” หล่อนขมวดคิ้ว “ถ้างั้นต่อไปเราคงต้องระวังตัวให้มากขึ้น 

เพราะฉนัไม่อยากถูกลอืว่าเป็นคนเลี้ยงผ”ี

“ผทีี่ไหน เทวดาต่างหาก” 

เทพบุตรหนุ่มยิ้มกว้าง หญงิสาวยิ้มตอบ ทั้งสองหวัเราะให้กนั โดย

ไม่รูว่้าแม่บ้านมอืหนึ่งแอบฟังอยูห่น้าห้อง แล้วรบีหลบไปก่อนหล่อนออกมา

นดิเดยีว



๓๑

มีนาเดินเข้าไปในโรงแรมอนันต์ธารา พนักงานหลายคนเริ่มจ�า
หล่อนได้ เพราะหล่อนท�างานที่นี่ครบหนึ่งเดือนแล้ว หญิงสาวยิ้มทักทาย 

ทุกคนอย่างเป็นมิตร ซึ่งส่วนใหญ่ยิ้มตอบแบบเดียวกัน แม้ลับหลังจะพูด

เรื่องหล่อนสนุกปากกต็าม

“ครฝึูกของเจ้านี่” จริายชุี้ไปยงัแม่บ้านมอืหนึ่งซึ่งเดนิมากบัเพื่อนร่วม

งานอกีคน

“สวัสดีค่ะพี่พิมพ์” หล่อนเอ่ยทักทาย แม่บ้านสาวชะงักแล้วรีบเดิน

หนไีป

“นางกลวัเจ้า” เทพบุตรหนุ่มหวัเราะข�า

“เพราะใครล่ะ ไม่ใช่เพราะนายเหรอ”

มนีาหนัไปขงึตาใส่เทวดาหนุม่ เขาเป็นต้นเหตุส�าคญัที่ท�าให้หล่อนถูก

นนิทา ตอนหล่อนเข้ามาท�างานใหม่ๆ พนกังานพดูเรื่องที่หล่อนเป็นลกูนอก

สมรสเป็นหลกั และพูดเรื่องที่หล่อนเลี้ยงผเีป็นเรื่องรอง แต่ตอนนี้เหมอืน

สถานการณ์จะกลบักนั เพราะมคีนสมัผสัถงึจริายุได้หลายคน แถมบางคน
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ท�าท่าเหมอืนเหน็เขาด้วย

“เราไม่ได้ท�าอะไรเลยนะ เจ้าห้ามเราคยุกบัเจ้าต่อหน้าคนอื่น เรากท็�า

ตามแล้ว เจ้าจะมาโทษเราได้ยงัไง”

“แล้วท�าไมนายไม่อยูบ้่าน ถ้านายไม่ตามฉนัมา เรื่องพวกนี้จะเกดิไหม”

“อยู่บ้านมันน่าเบื่อ เจ้าไม่สงสารเราเหรอ” เทพบุตรหนุ่มถามเสียง

อ้อน 

หล่อนมองค้อนอย่างหมั่นไส้ แล้วรีบท�าสีหน้าเป็นปกติเมื่อเห็น

เลขานุการสาวเดนิมาหา

“วนันี้คุณมนีาไม่ต้องไปท�างานที่แผนกแม่บ้านแล้วนะคะ”

“ท�าไมล่ะคะ” หล่อนถามอย่างสงสยั

“คุณเรียนรู้งานในแผนกแม่บ้านครบหนึ่งเดือนแล้ว ตั้งแต่วันนี้จะ

เปลี่ยนให้ไปท�างานฟรอนต์แทน นี่เครื่องแบบของคณุค่ะ” เลขานกุารสาวส่ง

ถุงกระดาษให้หล่อน

มีนารับมาดูแล้วครางเสียงเบา เครื่องแบบพนักงานฟรอนต์เป็นชุด

ไทยจติรลดาสกีลบีบวั หล่อนไม่เคยแต่งตวัแบบนี้มาก่อนเลย เหน็ชุดแล้ว

อยากกลบัไปเป็นแม่บ้านเหมอืนเดมิ

“ตามฉันมาค่ะ” ลัดดาเดินน�าไปที่เคาน์เตอร์เช็กอิน แล้วแนะน�าให้

รูจ้กัพนกังานสาวคนหนึ่ง หล่อนเป็นหญงิสาวหน้าตาสะสวย รูปร่างสงูโปร่ง 

ยิ้มเก่ง

“นี่พลอยจนัทร์ เป็นพนกังานฟรอนต์มอืหนึ่งของที่นี่ พลอยจนัทร์จะ

สอนงานให้คุณ ถ้าสงสยัอะไรกถ็ามเธอได้”

“ค่ะ คณุลดัดา” หล่อนรบัค�า เลขานกุารสาวพยกัหนา้พอใจแลว้เดนิ

จากไป

“สวสัดค่ีะคณุมนีา ยนิดทีี่ได้ร่วมงานกนั” พลอยจนัทร์ทกัหล่อนก่อน 

หญงิสาวจงึตอบกลบัไป

“สวสัดคี่ะ ไม่ต้องเรยีกฉนัว่าคุณหรอก เรยีกมนีาเฉยๆ กพ็อ”



344  l  รั ก ก า ย สิ ท ธิ์

“ค่ะมนีา ไปเปลี่ยนชุดเถอะค่ะ จะได้เริ่มงานกนั”

มีนามองถุงกระดาษในมือ ถอนใจเฮือกใหญ่แล้วเดินไปที่ห้องพัก

พนกังาน โดยมเีทพบุตรหนุ่มเดนิตามไปด้วย

“ชุดในถุงนี้เหมอืนชุดที่พนกังานคนนั้นสวมไหม” เขาถาม

“เหมอืน”

“ชุดสวยมาก ไม่เหน็ต้องกลุ้มใจเลย”

“มนัแคบ เดนิเหนิลุกนั่งไม่สะดวก” หล่อนหนัไปมองเขาแล้วก�าชบั

เสยีงหนกั “ถ้าฉนัล้มหน้าฟาดพื้น นายห้ามหวัเราะเดด็ขาด เข้าใจไหม”

“เราไม่หวัเราะหรอก” เทพบุตรหนุ่มยิ้มกว้างแล้วหวัเราะออกมา

“ไหนบอกว่าไม่หวัเราะ ฉนัยงัไม่ทนัล้มเลยนะ” 

หญิงสาวยกมือจะตีเขา แต่ต้องรีบลดมือลงเมื่อมีพนักงานคนหนึ่ง

เดินสวนมา หล่อนยิ้มให้อย่างเป็นมิตร แต่อีกฝ่ายกลับรีบเดินหนีไปโดย 

ไม่กล้ามองหน้าหล่อน

“นางกลวัเจ้า” เขาหวัเราะข�า

“เพราะนายนั่นแหละ ตอนนี้ไม่มคีนกล้าคยุกบัฉนัแล้ว ไปรอที่ลอ็บบี

เลย ฉนัจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้า” หล่อนขงึตาใส่เขาแล้วรบีเดนิหนไีป

มีนาในชุดไทยจิตรลดาสีกลีบบัวเดินไปที่ล็อบบี ผ้าถุงยาวกรอมเท้า
ท�าให้หล่อนเดนิไม่ถนดั เพราะชนิกบัการก้าวเท้ายาวๆ พอมาสวมผ้าถุงที่ทั้ง

ยาวและแคบ ท�าให้ต้องก้าวขาสั้นลง จากห้องพักพนักงานจนถึงล็อบบ ี

หล่อนเกอืบหวัคะม�าอย่างน้อยสองครั้งเพราะสะดุดขาตวัเอง

“เดนิช้าๆ ไม่ต้องรบี” 

เสยีงจริายดุงัมาจากด้านหลงั หญงิสาวหมนุตวัไปมอง เทพบตุรหนุม่

ยิ้มให้หล่อนแล้วเอ่ยชมด้วยน�้าเสยีงนุ่มทุ้ม

“เจ้าสวยมาก สวยกว่าเทพธดิาหลายองค์ที่เราเคยเหน็มาอกี”

มีนาก�ามือไว้ข้างตัว สองแก้มร้อนผ่าว สายตาชื่นชมของเขาท�าให้
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หล่อนเขนิ เทวดาไม่โกหก แสดงว่าหล่อนสวยจรงิ แต่เล่นชมกนัดื้อๆ แบบนี้ 

หล่อนกไ็ปไม่เป็นเหมอืนกนั

“ขอบใจ” หล่อนยิ้มตอบเขา ก่อนหันมองข้างหลังเมื่อพลอยจันทร์

เดนิมาถามอย่างสงสยั

“เป็นอะไรมนีา ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดยีว”

“เปล่า ไม่ได้เป็นอะไร” หล่อนรบีส่ายหน้าปฏเิสธ “ฉนัแค่ไม่ชนิกบั 

ชุดไทย เลยรู้สกึเขนิตวัเอง”

“เธอสวยมาก เชิดหน้ายืดไหล่ไว้ พนักงานฟรอนต์ต้องมั่นใจใน 

ตวัเอง ท�าตามฉนันะ” หญงิสาวเดนิไปที่ลอ็บบ ีหน้าเชดิหลงัตรงดจุนางพญา

“นายนั่งเล่นที่โซฟานี่แหละ ไม่ต้องตามฉนัไปหรอก” หล่อนกระซบิ

บอกจิรายุแล้วเดินตามอีกฝ่ายไป หน้าเชิดหลังตรง แต่ไม่ค่อยเหมือน

นางพญาเท่าไร

มีนาเริ่มท�างานต�าแหน่งพนักงานฟรอนต์ โดยมีพลอยจันทร์  

พนกังานฟรอนต์มอืหนึ่งคอยสอนงาน งานฟรอนต์ไม่เหนื่อยเท่างานแม่บ้าน 

แต่ต้องพร้อมให้บรกิารตลอดเวลา เพราะงานบรกิารสว่นหน้าเป็นหวัใจของ

โรงแรม เป็นจุดแรกและจุดสุดท้ายที่แขกจะได้พบเมื่อเข้าหรือออกจาก

โรงแรม

หญงิสาวมหีน้าที่ต้อนรบัแขก ลงทะเบยีนเข้าพกั ก�าหนดหมายเลข

ห้องพกั ดแูลกญุแจห้องพกั ดแูลการจ่ายเงนิ และดแูลการยกสมัภาระ รวม

ทั้งให้ข้อมูลข่าวสารแก่แขก ทั้งข้อมูลภายในและภายนอกโรงแรม ถ้าเป็น

แขกชาวไทยหล่อนให้บริการได้ทันที แต่ถ้าเป็นแขกต่างชาติก็ต้องเรียก

พลอยจนัทร์มาช่วย เพราะภาษาองักฤษของหล่อนคนืครูไปเกอืบหมดแล้ว

“คุณ” ผู้ชายคนหนึ่งร้องเรยีก

มนีาเงยหน้าขึ้นมอง ก่อนเบกิตาอย่างประหลาดใจเมื่อพบว่าเจ้าของ

เสยีงคอืศรุต ชายหนุ่มจ้องหน้าหล่อนนิ่ง ท่าทางประหลาดใจไม่แพ้กนั

“มีอะไรให้รับใช้คะ” หล่อนยกมือไหว้ทักทายตามหน้าที่พนักงาน 
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ฟรอนต์ที่ดี

“ผมมาดูห้องจัดเลี้ยงที่จะจัดงานแสดงเครื่องเพชรสัปดาห์หน้า”  

ชายหนุม่ตอบเสยีงเรยีบ ท่าทางเคร่งขรมึของเขาท�าให้หลอ่นดไูมอ่อกวา่เขา

คดิอะไร

“เดี๋ยวฉนัแจ้งคณุสโรชาให้นะคะ” หล่อนหยบิโทรศพัท์ แต่เขายกมอื

ห้าม

“ไม่ต้องหรอก เกรซเขางานยุ่ง คุณพาผมไปดูกไ็ด้”

“ฉนัเป็นฟรอนต์ ไม่ใช่เซลส์ คงช่วยอะไรคณุไม่ได้มาก เดี๋ยวฉนัตาม

เซลสใ์ห้ดกีว่าค่ะ” หลอ่นหยบิโทรศพัท์อกีครั้ง แตเ่ขากย็กมอืหา้มอกี แถม

ท�าหน้าดุใส่หล่อน

“ผมไม่ต้องการเซลส์ คุณจะขดัใจลูกค้าเหรอ”

“เธอพาคณุศรตุไปเถอะ เดี๋ยวฉนัเฝ้าเคาน์เตอร์เอง” พลอยจนัทร์เดนิ

มาหาแล้วกระซบิบอกหล่อน “ลูกค้าส�าคญัที่สุด จ�าได้ไหม”

มนีาพยกัหน้าอย่างจนใจ แล้วพาศรตุไปที่ห้องจดัเลี้ยง หล่อนพาเขา

เดนิงมไปเรื่อยๆ เพราะเพิ่งมาท�างานได้แค่เดอืนเดยีว จงึไม่รู้ว่าห้องจดัเลี้ยง

ที่เขาจองไว้อยู่ตรงไหน

“ผมว่าเราควรไปทางนี้นะครบั” เขาทกัท้วงเมื่อเหน็หล่อนเลี้ยวผดิ

“ขอโทษค่ะ” หญงิสาวยิ้มเจื่อน “ฉนัเพิ่งมาท�างานได้ไม่นาน จงึไม่ค่อย

รู้จกัทางเท่าไร”

“เป็นเจ้าของโรงแรมยงัไง ไม่รูจ้กัโรงแรมของตวัเอง” เขาต�าหนลิอยๆ 

หล่อนเงยหน้ามองแล้วเอ่ยเสยีงเศร้า

“ฉันไม่ใช่เจ้าของโรงแรมค่ะ ฉันมาที่นี่เพราะพ่อขอร้อง ถ้าเลือกได้

ฉันอยากท�าอู่ซ่อมรถมากกว่า เพราะที่นี่ไม่ใช่ที่ของฉัน ต่อให้ฉันพยายาม 

แค่ไหน กย็งัรูส้กึเป็นคนนอกอยูด่”ี หล่อนยิ้มให้เขาแล้วเปิดประตู “ถงึห้อง

จดัเลี้ยงแล้วค่ะ ขอโทษที่พดูเรื่อยเป่ือย ถ้าท�าให้คณุร�าคาญ ฉนัต้องขอโทษ

ด้วย”
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“ผมเข้าใจครบั เพราะผมเป็นเหมอืนคุณ ทั้งชวีติไม่มอีะไรเลย ต้อง

พยายามแทบตายเพื่อให้มทีี่ยนืของตวัเอง”

“คุณเป็นลูกชายของคุณหญิงจารวี เป็นนักธุรกิจหนุ่มอนาคตไกล 

ท�าไมถงึคดิว่าตวัเองไม่มทีี่ยนืคะ”

ศรตุเดนิเข้าไปในห้องจดัเลี้ยง หญงิสาวเดนิตามเข้าไป ชายหนุ่มมอง

ไปรอบห้องแล้วหนัมามองหล่อน

“ผมเป็นลกูบญุธรรมครบั คณุแม่รบัผมมาเลี้ยงหลงัจากลกูชายคนโต

เสยีไป แม้ผมจะบรหิารภทัรเจมส์ แต่ผมไม่ใช่เจ้าของมนั ผมกบัคณุไม่ต่าง

กนัเลย”

“คุณถงึได้ชื่อเล่นว่ารุต แทนที่จะชื่อหนึ่ง”

“ครับ” เขาพยักหน้า “คุณหนึ่งเป็นพี่ชายของคุณสอง เขาเสียตอน 

สบิขวบเพราะไข้เลอืดออก ไม่ว่าจะพยายามสกัแค่ไหน ผมกไ็ม่มวีนัแทนที่

เขาได้”

มีนาจ้องมองนักธุรกิจหนุ่ม หล่อนเห็นความเศร้า ความเจ็บปวด 

ความอ้างว้าง และความน้อยเนื้อต�่าใจ ไม่ต่างจากตอนที่หล่อนมองตวัเองเลย

“เราเหมอืนกนัจรงิๆ ค่ะ” หญงิสาวเอ่ยเสยีงเศร้า ก่อนมองไปข้างหลงั

เขา เมื่อเหน็ผู้เป็นพี่เดนิเข้ามาในห้องจดัเลี้ยง

“นงัมนีา!” 

สโรชาวิ่งเข้ามาหาแล้วตบหน้าหล่อนเตม็แรง มนีาไม่ทนัตั้งตวัจงึล้ม

ลงกบัพื้น ผู้เป็นพี่จะเข้ามาซ�้าอกี แต่ศรุตคว้าแขนหล่อนไว้

“ท�าบ้าอะไรของคุณเกรซ”

“มนัหว่านเสน่ห์ใส่คุณ เกรซจะตบมนั”

“เหลวไหล คุณมนีาแค่พาผมมาดูห้องจดัเลี้ยง ไม่ได้ท�าอะไรอย่างที่

คุณพูดเลย” ชายหนุ่มดุเสียงเข้ม แต่แทนที่สโรชาจะฟัง หล่อนกลับแผด

เสยีงดงัขึ้น

“มนัเป็นฟรอนต์ ไม่ได้เป็นเซลส์ มนัเสนอหนา้พาคณุมาเพราะอยาก
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ใกล้ชดิคุณ คุณไม่ทนัเล่ห์เหลี่ยมมนัหรอกค่ะ”

มนีาลุกขึ้นยนื เสยีงของสโรชาดงัออกไปนอกห้อง ดงึให้พนกังานที่

เดนิผ่านมาหยดุมอง หล่อนยกมอืแตะแก้มตวัเอง เจบ็ไม่มากเท่าไร แต่อาย

คนอื่นมากกว่า

“คุณมีนาไม่ได้เสนอหน้า ผมเป็นคนขอให้เธอมาพาเอง ถ้าคุณจะ

โกรธกโ็กรธผมนี่”

“คณุปกป้องมนั” สโรชาเอ่ยอย่างน้อยใจ แล้วหนัมาลงกบัหล่อน “นงั

มีนา นังหน้าด้าน อยากสบายจนตัวสั่น คิดจับผู้ชายรวยๆ ไม่เว้นแม้แต่

แฟนพี่”

มีนาก�าหมัดแน่น ชักโมโหขึ้นมาบ้างแล้ว คนอะไรไม่มีเหตุผล หึง 

ไม่ดูตาม้าตาเรอื พูดจาหยาบคาย ชอบใช้ก�าลงั เสยีแรงเป็นลูกคุณหญงิ

“ของแบบนี้ใครดใีครได้ มาก่อนมาหลงัไม่ส�าคญั ถ้าคนกลางเลอืก

ฉนั เธอจะท�าอะไรได้” 

หล่อนเดนิออกจากห้อง แต่ต้องหยดุชะงกั เมื่ออกีฝ่ายพดูก้าวร้าวถงึ

มารดา

“เชื้อแม่แกมันแรงจริงๆ อย่าคิดนะว่าแกจะแย่งศรุตไปจากฉันได้ 

เหมอืนที่แม่แกแย่งคุณพ่อไปจากคุณแม่ฉนั”

“ถ้าหวงนกักจ็บัเขามดัไว้ให้ด ี อย่าให้หลุดมาถงึฉนัได้ เพราะฉนัจะ

ไม่ปล่อยเขาไปแน่ เมื่อถึงตอนนั้นฉันจะเป็นเมียหลวง แล้วจะยอมให้เธอ

เป็นเมยีน้อยกไ็ด้” 

หญงิสาวยิ้มเยาะ ผู้เป็นพี่ก�ามอืแน่นแล้วแผดเสยีงดงัลั่น

“นงัมนีา!”

มนีาเดนิออกจากห้องจดัเลี้ยง จริายเุดนิเข้ามาหา หล่อนมองหน้าเขา 

แล้วเดินกลับไปที่ฟรอนต์ เทพบุตรหนุ่มมองตาม แล้วหันไปมองศรุตกับ

สโรชาเมื่อทั้งสองทะเลาะกนัเสยีงดงั

“เลกิโวยวายเสยีท ีผมบอกว่าไม่มอีะไร ท�าไมไม่ฟังกนับ้าง”
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“ถ้าไม่มอีะไร มนัจะกล้าพูดแบบนั้นเหรอ มกัมาก ใฝ่ต�่า”

“ใช่ ผมมนัต�่า เชญิคุณอยู่บนที่สูงของคุณไปคนเดยีวเถอะ” 

ศรุตเดนิหน้าตงึออกไป สโรชากระทบืเท้าด้วยความโมโหแล้วหนัไป

ด่าพนกังานที่มามุงดู

“ไม่มีอะไรท�าหรือไง มามุงดูอะไรกัน กลับไปท�างานสิ เดี๋ยวฉันจะ 

ไล่ออกให้หมดเลย”

สิ้นเสียงนายจ้างสาว เหล่าพนักงานก็แตกฮือกันออกไป จิรายุ 

ส่ายหน้าอย่างอ่อนใจแล้วเดนิออกไปด้วย

มนีากลบัมาท�างานที่ฟรอนต์ พยายามข่มอารมณ์พลุง่พล่านให้เยน็ลง 
แต่ท�าได้ยากเหลือเกิน เมื่อมีพนักงานหลายคนแวะเวียนมามองหล่อน ดู

เหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องจัดเลี้ยงจะแพร่ไปทั่วโรงแรมแล้ว รวมทั้ง

เคาน์เตอร์เชก็อนิที่หล่อนท�างานอยู่ด้วย

“มนีา” พลอยจนัทร์ขยบัมาหาแล้วกระซบิถาม “เกดิอะไรขึ้นเหรอ”

“ไม่มอีะไรหรอก แค่เรื่องไร้สาระ”

“ถึงเราจะเพิ่งรู้จักกัน แต่ฉันชอบเธอนะ” หญิงสาวยิ้มให้หล่อน  

“ไม่ว่าจะเกดิอะไรขึ้น ฉนัเชื่อว่าเธอไม่ได้เป็นคนเริ่มแน่นอน”

“ขอบใจจ้ะ” หล่อนยิ้มตอบแล้วก้มหน้าท�างานไปเงียบๆ จนมีเสียง

เรยีกดงัขึ้น

“คุณมนีาใช่ไหมครบั”

มนีาเงยหน้าขึ้นมอง ก่อนพมึพ�าอย่างประหลาดใจ เมื่อพบว่าเจ้าของ

เสยีงเรยีกคอืดาราหนุ่มที่ไม่ได้พบกนันานแล้ว

“คุณวนิธยั”

“นกึไม่ถงึว่าจะเจอคณุที่นี่” ดาราหนุม่ยิ้มให้หลอ่นแลว้เอย่อย่างดใีจ 

“ไม่ได้เจอกนันาน คุณสบายดไีหมครบั ไม่ได้ท�าอู่รถแล้วเหรอ”

“ฉนัสบายดคี่ะ” หล่อนยิ้มตอบ “อู่รถยงัเปิดอยู่ มกีล้ากบัลุงหมาย
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คอยดแูล ส่วนฉนัอยากมาหาประสบการณ์จงึมาท�างานที่นี่ คณุสบายดไีหม

คะ”

“ผมสบายดคีรบั มงีานให้ท�าทกุวนั” ดาราหนุม่มองไปรอบๆ พอเหน็

คนมองมาที่ตน กร็บีหยบิแว่นกนัแดดมาสวม “วนันี้ผมมากนิข้าว เดี๋ยวต้อง

ไปแล้ว ดใีจที่พบคุณนะครบั” 

“ดใีจเหมอืนกนัค่ะ”

“ผมไปก่อนนะครบั” เขาบอกลาแล้วเดนิไป

มีนามองตาม นึกดีใจที่ไม่ได้ชอบเขา ไม่อย่างนั้นชีวิตหล่อนคง

หาความสุขไม่ได้ เพราะความรักต้องการการยอมรับ ไม่ใช่การปิดบังและ

หลบซ่อน

“คนเมื่อกี้ใช่วนิธยั ดารานกัร้องชื่อดงัไหม” พลอยจนัทร์กระซบิถาม 

เมื่อครู่หล่อนไปห้องน�้า จงึเหน็ดาราหนุ่มแค่แวบเดยีว

“ไม่รูส้ ิฉนัไม่ค่อยรูจ้กัดาราเท่าไร” หล่อนจ�าใจพดูปดเพราะไม่อยาก

เล่า ก่อนหนัไปมองลดัดาเมื่ออกีฝ่ายเดนิมาหา

“คุณมนีาคะ คุณท่านเชญิพบที่ห้องค่ะ”

“ขอบคุณค่ะ คุณลดัดาไปก่อนนะคะ เดี๋ยวฉนัตามไป”

“ได้ค่ะ เรว็ๆ นะคะ คุณท่านรออยู่” เลขานุการสาวเดนิออกไป

“ต้องเรื่องนั้นแน่เลย เธอจะเป็นอะไรไหม” พลอยจันทร์ถามอย่าง 

เป็นห่วง

“ฉันไม่เป็นอะไรหรอก” หล่อนยิ้มให้เพื่อนร่วมงานแล้วเดินตาม 

ลดัดาไป

มนีาหยดุยนืหน้าห้องท�างานของพ่อ เคาะประตแูล้วเปิดเข้าไป สิ่งแรก
ที่เห็นคือสายตาเกลียดชังของคุณหญิงจงกลนีกับสโรชา ตามด้วยสีหน้า

เคร่งเครยีดของพ่อซึ่งนั่งอยูท่ี่โต๊ะท�างานกลางห้อง สองแม่ลกูคงมาฟ้องเรื่อง

หล่อนกบัศรุตอย่างไม่ต้องสงสยั หญงิสาวปิดประตูแล้วเดนิไปยนืหน้าโต๊ะ
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ท�างานของพ่อ

“เรยีกหนูมาพบมอีะไรเหรอคะ”

“เกดิอะไรขึ้นที่ห้องจดัเลี้ยง” พ่อถามอย่างเคร่งขรมึ

“คุณเกรซบอกพ่อว่ายงัไงคะ”

“บอกยงัไงไม่ส�าคญัหรอก พ่ออยากได้ยนิจากปากลูกมากกว่า”

“เรื่องไม่เป็นเรื่องค่ะ” หล่อนเอ่ยเสยีงเรยีบ “หนพูบคณุศรตุที่ลอ็บบ ี

เขาขอให้หนูพาไปดูห้องจดัเลี้ยง หนูเหน็ว่าเป็นลูกค้าจงึพาไป แล้วจู่ๆ คุณ

เกรซกเ็ข้ามาท�าร้ายหนู กล่าวหาว่าหนูจะแย่งเขา”

“ไม่จรงิ!” สโรชาพดูแทรกขึ้น “แกเป็นฟรอนต์ ไม่ใช่เซลส์ ไม่มหีน้าที่

พาลูกค้าไปดูห้องจดัเลี้ยง แกเสนอตวัพาเขาไปเพราะอยากอ่อยเขา”

“ฉันไม่เคยคิดจะอ่อยใคร คุณศรุตเป็นคนขอให้ฉันพาไปเอง ถ้า 

ไม่เชื่อไปถามพลอยจนัทร์ หรอืโทร. ไปถามเขาเองกไ็ด้” หลอ่นยนืยนัเสยีง

เข้ม ก่อนหนัไปมองคุณหญงิจงกลนเีมื่อนางแผดเสยีงขึ้น

“เธอคดิว่าตวัเองมดีกีว่าลกูฉนัใช่ไหม เลอืดแม่มนัแรง ชอบแย่งของ

คนอื่น ไม่มยีางอายเหมอืนกนัทั้งแม่ทั้งลูก”

มนีาก�ามอืแน่นอย่างอดกลั้น คณุหญงิจงกลนเีกลยีดชงัแม่ของหล่อน 

ทุกครั้งที่มโีอกาสจะพาดพงิถงึเสมอ

“ถ้าจะด่าให้ด่าฉนัคนเดยีว อย่ามาว่าแม่ของฉนั เพราะท่านไม่เกี่ยว

ด้วย”

“เกี่ยวส”ิ นางยิ้มหยนั “เพราะแม่ของเธอชงิตายไปก่อน เลยไม่มเีวลา

สั่งสอนลูกสาวไม่ให้แย่งของของคนอื่น”

“คุณยังไม่ตายนี่คะ ท�าไมไม่สั่งสอนลูกสาวตัวเองให้เก็บข้าวของให้

เป็นที่เป็นทาง จะได้ไม่ถูกใครแย่ง” หล่อนย้อนอย่างเหลืออด นางมอง

หล่อนตาพองแล้วแผดเสยีงอย่างโกรธจดั

“นงัมนีา!”

“หยุดได้แล้ว!” พ่อตวาดเสยีงดงั “ทะเลาะกนัอยู่ได้ แค่นี้ยงัอายคน
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ไม่พอเหรอ พี่น้องแย่งผู้ชายกนัเอง”

“เกรซไม่ยอมนะคะ คุณพ่อต้องจัดการเรื่องนี้ให้เกรซด้วย” สโรชา

เขย่าแขนพ่อ 

ท่านพยกัหน้ารบัแล้วหนัมามองหล่อน

“ลูกพกังานไปก่อนนะ ไว้เรื่องเงยีบแล้วค่อยกลบัมาท�างานใหม่”

“ไม่จ�าเป็นหรอกค่ะ” หล่อนปลดป้ายพนักงานจากหน้าอก แล้ววาง

ลงบนโต๊ะท�างานของพ่อ “หนไูม่ได้อยากมาที่นี่ตั้งแต่แรกแล้ว หนขูอลาออก

ตั้งแต่วนันี้เลย ส่วนเรื่องเงนิหนูจะรบีหามาคนื”

มนีายกมอืไหว้แล้วเดนิออกจากห้อง โดยไม่สนใจเสยีงเรยีกของพ่อ

และเสยีงสาปส่งของสองแม่ลูก หญงิสาวเดนิเข้าไปในลฟิต์ น�้าตาไหลออก

มาช้าๆ ปวดใจจนแน่นไปทั้งอก พ่อคดิว่าหล่อนเป็นคนผดิ ทั้งที่สโรชาเป็น

คนก่อเรื่องก่อน

ประตูลิฟต์เปิดออก หล่อนพบจิรายุยืนรออยู่ เขามองด้วยความ

สงสัย แต่หล่อนไม่มีอารมณ์จะพูดด้วย จึงยกมือห้ามเขาไว้แล้วเดินไปที่ 

ห้องพกัพนกังาน หยบิของใช้ส่วนตวัจากลอ็กเกอร์แล้วเดนิไปที่ลานจอดรถ 

โดยมเีทพบุตรหนุ่มเดนิตามหลงั

“เกดิอะไรขึ้นเหรอ” เขาเร่งฝีเท้ามาดกัหน้า 

หล่อนปาดน�้าตาทิ้งแล้วเงยหน้ามองเขา

“ฉนัชอบคุณศรุต นายจบัคู่เขาให้ฉนัได้ไหม”

“ท�าแบบนั้นจะดเีหรอ เขาเป็นคนรกัของพี่สาวเจ้านะ”

“ฉนัไม่มพีี่สาว” หล่อนตวาดเสยีงดงั “นายมหีน้าที่หาคู่ครองให้ฉนั 

ตอนนี้ฉนัเจอคนที่ถกูใจแล้ว นายกร็บีจบัคูใ่ห้ฉนัส ิไม่อยากกลบัสวรรค์เหรอ”

“เจ้าก�าลงัโกรธ เอาไว้คุยกนัทหีลงัดกีว่า”

“ฉนัไม่คุยแล้ว ถ้านายไม่ช่วยฉนั เรากไ็ม่ต้องพูดกนัอกี” 

หญงิสาวก้าวเข้าไปนั่งในรถแล้วขบัออกไปอย่างรวดเรว็ หล่อนไม่เคย

สนใจศรตุ แต่สโรชากบัคณุหญงิจงกลนตีราหน้าว่าหล่อนเป็นคนผดิ หล่อน
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กจ็ะแย่งเขามาจรงิๆ จะได้สมใจสองแม่ลูกนั่น

‘ภทัรเจมส์’ สาขาใหญ่ตั้งอยู่บนถนนสายเศรษฐกจิย่านใจกลางเมอืง 
ตวัส�านกังานเป็นอาคารขนาดสามคหูาสูงห้าชั้น ด้านนอกกรหุนิแกรนติสดี�า

เกลด็ทอง สว่นด้านในปหูนิอ่อนสขีาวลายเทา ทางเข้าด้านหนา้กรกุระจกใส 

ดูใหญ่โตหรูหราสมกบัเป็นร้านเพชรชั้นน�าของเมอืงไทย

จริายเุดนิผ่านประตกูระจกเข้าไปข้างใน ภายในร้านตกแต่งด้วยสคีรมี

และทอง โถงชั้นล่างเป็นส่วนจดัแสดงเครื่องประดบั ซึ่งจดัวางในตู้กระจก

ใสแยกไว้เป็นชุดๆ มีพนักงานขายสวมเครื่องแบบสีเขียวเข้มขลิบทองยืน

ประจ�าตามจุดต่างๆ พนกังานสาวแต่ละคนรูปร่างหน้าตาพริ้มเพรา

เทพบุตรหนุ่มเงยหน้ามองเพดาน แล้วหายตัวไปที่ห้องท�างานของ

ศรุตซึ่งอยู่บนชั้นห้าของอาคาร เขาพบเจ้าของห้องนั่งอยู่ที่โต๊ะท�างาน ดวง

หน้าคมเข้มเครียดขึง ท่าทางยังหงุดหงิดไม่หาย เทวดาหนุ่มมองไปรอบๆ 

ห้องท�างานของศรุตกว้างมาก ตกแต่งด้วยโทนสีน�้าตาลทอง ตรงกลางม ี

โต๊ะท�างานไม้สกัตวัใหญ่

บนผนงัด้านหลงัแขวนภาพชายคนหนึ่ง ซึ่งน่าจะเป็นเจ้าสวับวร ผู้ก่อ

ตั้งภัทรเจมส์ ผนังห้องด้านขวากรุกระจกตลอดแนว มีผ้าม่านสีครีมลาย

ใบไม้สทีองปิดทบัไว้ ถดัออกมาเป็นชดุรบัแขกสไตล์หลยุส์ลายดอกไม้ ผนงั

ด้านตรงข้ามวางตู้หนงัสอืและตู้โชว์ไม้สกัขนาดใหญ่

จิรายุเสกแท็บเล็ตสวรรค์ออกมา แล้วค้นประวัติของศรุตขึ้นมาดู 

สโรชาไม่ใช่เนื้อคู่ของเขา เมื่อกุศลที่ท�าร่วมกนัมาหมดลง จงึเป็นสาเหตุให้

ต้องเลกิรากนั เขาสามารถจบัคูช่ายหนุม่กบัมนีาได ้แต่เขาไมอ่ยากท�าเท่าไร 

เพราะไม่แน่ใจว่าอกีฝ่ายจะท�าให้หล่อนมคีวามสุขได้

เทพบตุรหนุม่มองหน้าศรตุ ปกตเิทวดาสามารถมองเหน็กศุลจติของ

มนุษย์ได้ แต่เขากลบัมองไม่เหน็อะไรเลย ชายหนุ่มดูลกึลบั เยน็ชา และ

คาดเดาไม่ได้ เสียดายที่โปรแกรมอุ้มสมของกรมกามเทพมีแต่ข้อมูลเรื่อง 
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คู่ครอง ไม่มีข้อมูลด้านอื่นๆ บันทึกไว้ เขาจึงไม่รู้ว่าชายหนุ่มซ่อนอะไรไว้ 

ในใจ

ศรุตโยนแฟ้มลงบนโต๊ะอย่างหงุดหงิด แฟ้มเลื่อนไปชนกรอบรูป 

ตกพื้น เขาตกใจรีบไปหยิบขึ้นมาดู ก่อนถอนใจเมื่อเห็นว่ามันไม่เสียหาย 

ชายหนุ่มหยิบผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋าเสื้อมาเช็ดท�าความสะอาดอย่างเบามือ 

จากนั้นจงึวางกรอบรูปลงที่เดมิแล้วกลบัไปนั่งท�างาน

จิรายุเดินไปดูกรอบรูปอันนั้น มันเป็นรูปถ่ายของศรุตกับคุณหญิง

จารวใีนวนัที่เขารบัปรญิญา เขาจ้องมองรูปถ่ายอย่างครุ่นคดิ ชายหนุ่มเป็น

ลูกบุญธรรมของคุณหญงิจารว ีถ้าเขาจบัคู่มนีากบัศรุต เขาจะไปที่บ้านของ

นางได้ และสามารถค้นหาว่าสิ่งที่ค้างอยู่ในหวัใจของเขาคอือะไร

เทพบตุรหนุม่มองแทบ็เลต็ในมอือย่างสองจติสองใจ ความสขุชั่วชวีติ

ของมีนากับความปรารถนาของเขาสามารถรวมเป็นสิ่งเดียวกันได้ไหม เขา

เปิดไฟล์ของมีนาขึ้นมาแล้วเรียกรูปของศรุตมาคู่กัน ถอนใจยาวพลางจด

ปลายนิ้วบนแทบ็เลต็ จากนี้ไม่ว่าจะเกดิอะไรขึ้น เขาขอรบัไว้คนเดยีว

จิรายุเดินทะลุประตูห้องท�างานออกมา แต่ต้องหยุดชะงักเมื่อพบ 

หญงิสาวคนหนึ่งยนือยู่หน้าประตู หล่อนจ้องหน้าเขาเขมง็ ดวงตาใต้คอน-

แทกต์เลนส์สนี�้าตาลเบกิโต รมิฝีปากเคลอืบลปิสตกิสแีดงสดสั่นระรกิ ก่อน

กรดีร้องเสยีงดงัแล้วล้มลงหมดสติ

เทพบตุรหนุม่ยกมอืตวัเองขึ้นมาด ูตั้งแต่ลงมาอยูโ่ลกมนุษย์กบัมนีา 

มีมนุษย์มองเห็นเขาหลายคนแล้ว ตอนแรกเขาคิดว่าคนพวกนั้นมีสัมผัส

ละเอยีดอ่อนจงึมองเหน็เขาได้ แต่ตอนนี้เขาคดิว่าไมน่่าจะใช่แลว้ อทิธฤิทธิ์

ของเขาก�าลงัเสื่อมลง ถ้าไม่รบีท�าภารกจิให้ส�าเรจ็ เขาอาจกลบัสวรรค์ไม่ได้

อกี

“เวลาเหลอืน้อยลงทุกทแีล้ว” เขาพมึพ�าแล้วหายตวัจากไป



๓๒

รถเก๋งสบีรอนซ์เทาแล่นมาจอดข้างอูม่นสัยานยนต์ มนีาเปิดประตู
ลงจากรถ เงยหน้ามองป้ายชื่ออู่เหนือศีรษะ หลังจากไปท�างานกับพ่อหนึ่ง

เดอืน หล่อนกก็ลบัมายนืที่เดมิอกีครั้ง ที่ที่เป็นของหล่อนอย่างแท้จรงิ หญงิ

สาวสูดลมหายใจเข้าปอด รู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูก จากนี้หล่อนจะไม ่

ฝืนใจท�าอะไรที่ไม่ใช่ตวัเองอกี

เสยีงเพลงเพื่อชวีติแปร่งหูลอยออกมาจากอู่ ตามด้วยเสยีงลดีกตีาร์

ด้วยปาก หญิงสาวหัวเราะข�าแล้วเดินตามเสียงเพลงไป หล่อนพบเจ้าของ

เสยีงยนือยูห่น้ากระโปรงรถ มอืถ่ายน�้ามนัเครื่องขณะที่ปากร้องเพลงดงัลั่น 

โดยไม่รู้ว่าหล่อนมายนืข้างหลงั

“ท�าอะไรกล้า” หล่อนถามเสยีงดงั 

หนุม่รุน่น้องหนัขวบัมามองแล้วยิ้มกว้างด้วยความดใีจ “เจ้มาได้ยงัไง

เนี่ย”

“ฉันทนคิดถึงแกไม่ไหว เลยกลับมาท�างานด้วย” หล่อนแกล้งตอบ

เสยีงหวาน 
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กล้าส่ายหน้าไม่เชื่อแล้วหรี่ตามองหล่อน “เอาความจรงิ”

“เรื่องมนัยาว รอลุงหมายมาก่อนแล้วค่อยเลา่พร้อมกนั” หลอ่นมอง

ไปรอบๆ แล้วหนัมาถามเขา “ลุงหมายไปไหน”

“เข้าห้องน�้า เดี๋ยวผมเรียกให้” เขาชี้ไปหลังอู่รถแล้วตะโกนเสียงดัง 

“ลุง มคีนมาหา ออกมาก่อน เดี๋ยวค่อยเข้าใหม่”

“ลกูค้าเหรอ เอง็กร็บัหน้าไปก่อนส ิท�าไมต้องเรยีกข้าด้วย” สมหมาย

เปิดประตเูดนิออกจากห้องน�้า ตอนแรกบ่นหลานชายอย่างหงดุหงดิ แต่พอ

เหน็ว่าคนที่มาหาคอืหล่อน เขากย็ิ้มกว้างด้วยความดใีจแล้วเดนิแกมวิ่งมาหา

“ไปยงัไงมายงัไงหนูมนีา”

“หนูจะกลบัมาท�างานกบัลุงค่ะ” หล่อนตอบพร้อมกบัยกมอืไหว้

“เกดิอะไรขึ้นเหรอ”

“เรื่องเดิมค่ะ” หญิงสาวยิ้มเศร้าแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทั้งสองฟัง 

พอเล่าจบกล้ากต็บเข่าฉาด

“ผมนกึอยู่แล้วว่าเจ้ต้องไปไม่รอด คนบ้านนั้นเกลยีดเจ้จะตาย”

“ล�าบากใจนกักก็ลบัมาอยูด้่วยกนั เรามอีูย่งัไงกไ็ม่อดตาย” สมหมาย

พูด 

หล่อนหนัไปมองแล้วยิ้มให้เขา “ขอบคุณค่ะลุง”

“พี่มนีา!” ต้นหอมร้องเรยีกแล้ววิ่งมาเกาะแขนหล่อน “หายไปไหนมา

เป็นเดอืนคะ พี่ไม่อยู่ยอดขายร้านหนูตกไปเยอะเลย”

“ไปอยู่กบัพ่อมาพกัหนึ่ง ต้นหอมเป็นยงัไงบ้าง”

“เหมอืนเดมิแหละพี่ ถกูแม่ใช้งานงกๆ ไม่ได้ลมืหลูมืตา” เดก็สาวท�า

ปากเบ้แล้วเปลี่ยนเรื่องพูด “วันนี้วันดีอย่าสนใจเรื่องต้นหอมเลย พี่มีนา 

กลบัมาทั้งทต้ีองฉลองถงึจะถกู อยากกนิอะไรสั่งมาเลยค่ะ เดี๋ยวต้นหอมยก

มาเสริ์ฟเอง”

“นั่นส”ิ หล่อนพยกัหนา้เหน็ดว้ยแล้วถามสองลงุหลาน “ลุงหมายกบั

กล้าอยากกนิอะไรล่ะ เดี๋ยวหนูเลี้ยงเอง”
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“เอาต้มย�าโป๊ะแตก ไข่เจยีวกุ้งสบั กะเพราเนื้อเผด็ๆ ย�าเลบ็มอืนาง 

ผดัผกัรวมมติร” กล้าได้โอกาสรบีสั่งทนัท ีก่อนถูกผู้เป็นลุงร้องห้าม

“พอแล้วไอ้กล้า เอง็เป็นปอบหรอืไง สั่งอะไรเยอะแยะ”

“ไม่เป็นไรหรอกลุง กนิไม่หมดเกบ็ไว้กนิตอนเที่ยงกไ็ด้” หล่อนช่วย

พูดแล้วหนัไปถามเขา “เอาอะไรอกีไหม”

“น�้าอดัลมสามขวด”

“ไอ้กล้า!” สมหมายตวาด หนุม่รุน่น้องหวัเราะ วิ่งมาหลบหลงัหล่อน

แล้วโบกมอืไล่ต้นหอม

“เอาตามนี้แหละ รบีไปท�ามาเลย อย่านานนะ ฉนัหวิ”

“โอเค” เดก็สาวจดรายการอาหารใส่กระดาษแล้วเหลยีวมองไปรอบ

อู่รถ “พี่ชายรูปหล่อที่มากบัพี่อยู่ที่ไหนเหรอ”

มนีาขมวดคิ้ว เมื่อเช้าหล่อนออกจากบ้านมาพร้อมจริาย ุแต่นั่งรถมา

ได้สักพักเขาก็หายตัวไป เป็นไปได้ว่าเทพบุตรหนุ่มคงตามหล่อนมาทีหลัง 

แต่ไม่ปรากฏตวัให้หล่อนเหน็ แล้วต้นหอมเหน็เขาได้อย่างไร

“ไม่ม ีพี่มาคนเดยีว” หล่อนส่ายหน้าปฏเิสธ แต่เดก็สาวไม่เชื่อ

“มาสองคนจรงิๆ ต้นหอมเหน็เขาเดนิตามพี่เข้ามาในอู ่ตวัสงูๆ ใส่สทู

สขีาว หล่อกว่าดาราอกี”

“เอง็ตาฝาดหรอืเปล่า ข้าไม่เหน็มใีครเลย” สมหมายพูดขดัขึ้น 

เดก็สาวหนัไปมองเขาแล้วยนืยนัเสยีงหนกั

“ฉนัเหน็จรงิๆ ลุง ผูช้ายหล่อๆ แถวนี้หายากจะตาย ฉนัจะมองพลาด

ได้ยงัไง”

“เหน็คนเดยีว คนอื่นไม่เหน็ สงสยัจะเป็นผ.ี..” กล้าแกล้งพดูยานคาง 

เดก็สาวหนัไปมองแล้วท�าปากเบ้ใส่เขา

“นายสผิ ีคนหล่อแบบนั้นจะเป็นผไีด้ยงัไง”

“ฉนันี่นะผ”ี กล้าชี้ตวัเอง “หล่อกว่านี้กว็นิธยัแล้ว”

“นายนี่นะวนิธยั” เดก็สาวหวัเราะข�า “วนิมอเตอร์ไซค์มากกว่า”
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“พูดแบบนี้กส็วยส”ิ กล้าท�าท่านกัเลงใส่

“ฉนัสวยอยู่แล้วย่ะ” ต้นหอมแลบลิ้นหลอกแล้วสะบดัหน้าเดนิออก

ไป แต่ไม่วายมองไปรอบๆ อย่างสงสยั

“บ้าผู้ชายจนตาฝาด” กล้าส่ายหน้าอย่างอ่อนใจแล้วเดนิไปท�างาน

“หนูมนีาว่านงัต้นหอมมนัเหน็จรงิหรอืเปล่า” สมหมายถาม

“อย่าไปสนใจเลยค่ะ ต้นหอมกเ็ป็นแบบนี้แหละ หนไูปท�างานก่อนนะ

คะ”

มีนาเดินไปที่ออฟฟิศของตน พักหลังมีคนเห็นจิรายุบ่อยขึ้น ซึ่ง

หล่อนคดิว่าไม่ใช่เรื่องปกต ิแต่เขากลบัท�าท่าไม่ทุกข์ร้อน

“อยูน่ี่เอง” หญงิสาวพมึพ�าเมื่อเหน็เทพบตุรหนุม่นั่งสมาธอิยูบ่นโซฟา 

หล่อนเดนิไปนั่งที่โต๊ะท�างานแล้วกอดอกมองเขาอย่างสงสยั

“มอีะไร จ้องหน้าเราท�าไม” เขาถามโดยไม่ลมืตา

“เมื่อกี้ต้นหอมบอกว่าเหน็นาย ท�าไมพกัหลงัมคีนเหน็นายบ่อย นาย

ลมืบอกอะไรฉนัหรอืเปล่า” หล่อนคาดคั้น 

เทพบุตรหนุ่มลมืตาขึ้นมองแล้วตอบด้วยสหีน้าเรยีบเฉย

“อ�านาจของเราก�าลงัเสื่อมลง”

“อะไรนะ!” หล่อนร้องอย่างตกใจ “แล้วท�าไมนายไม่บอกฉนั”

“เราไม่อยากให้เจ้าไม่สบายใจ”

“เป็นเพราะฉนัเหรอ” หล่อนถามเสยีงเบา ก่อนหนัไปมองประตูเมื่อ

มเีสยีงแก้วแตกดงัขึ้น ตามด้วยเสยีงร้องตกใจ

“ผหีลอก!” กล้าเบกิตาอย่างตื่นกลวัแล้วเป็นลมล้มลงกบัพื้น

“ผหีลอก!”
เสียงตะโกนของกล้าดังไปทั่วห้องพัก ก่อนเจ้าตัวจะลุกพรวดขึ้นมา

นั่ง สองมือกอดผ้าห่มไว้แนบอก สองตามองไปรอบๆ อย่างหวาดระแวง 

ก่อนถูกผู้เป็นลุงตบหวัจนหน้าทิ่มพร้อมต่อว่าอย่างขุ่นเคอืง
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“แหกปากอะไรของเอง็ หูข้าเกอืบแตก”

“อู่ของเรามผีลีุง ผมเหน็กบัตาเลย” เขาเขย่าแขนผู้เป็นลุง

“เหลวไหล” สมหมายปัดมอืหลานชายออก “ผเีผอมทีี่ไหนกนั”

“มจีรงิๆ ลุง ผผีู้ชายใส่ชุดสขีาว มนัต้องเป็นผตีวัที่เจ้เจอที่ถนนแน่

เลย” พอเหน็ว่าผู้เป็นลุงไม่เชื่อ กล้ากห็นัมาหาหล่อน

“ถนนไหน” หล่อนท�าเป็นไม่รู้เรื่อง

“วันที่เจ้โดนรถเฉี่ยวไง เจ้เล่าให้ผมฟังว่าเห็นผู้ชายใส่ชุดขาวยืนอยู่

กลางถนน แต่ผมไม่เหน็ใครอยู่กลางถนนสกัคน แสดงว่าผู้ชายคนนั้นต้อง

เป็นผ ีเจ้ไปเหน็มนัเข้า มนักเ็ลยตามเจ้มาที่นี่”

มีนาอึ้งไป หนุ่มรุ่นน้องเดาถูกบางส่วน โดยเฉพาะตรงที่หล่อนเห็น 

จริายุ เขาจงึตามมาวุน่วายกบัหล่อน แต่ผดิตรงที่เขาเป็นเทวดา ไม่ได้เป็นผี

“ไร้สาระ ผีมีที่ไหน นายนอนน้อยเลยตาฝาด วันนี้ไม่ต้องท�างาน 

นอนพกัผ่อนให้เตม็ที่ แล้วตอนกลางคนือย่าเล่นเกมให้มากนกั” หล่อนลุก

ขึ้นยนื

“ผมเห็นจริงๆ นะเจ้” กล้าคว้าแขนหล่อนไว้แล้วรบเร้าให้เชื่อ “ผี

ผู้ชายหน้าตาด ีใส่ชุดสูทสขีาว”

“ต้นหอมก็เห็นค่ะ” เสียงต้นหอมดังแทรกขึ้น ก่อนเด็กสาวจะเดิน 

เข้ามาในห้องพร้อมถงุอาหารในมอื “ผูช้ายที่เดนิตามพี่มนีาเมื่อเช้า หล่อกว่า

ดาราอกี เสยีดายไม่น่าเป็นผเีลย”

มนีาหนัไปสบตาจริายุซึ่งนั่งมองอยู่ตรงมุมห้อง เทพบุตรหนุ่มยิ้มข�า 

หล่อนขงึตาใส่เขาแล้วรบัถุงอาหารส่งให้สมหมาย

“ขอบใจนะต้นหอม พวกเราออกไปกันเถอะ กล้าจะได้พักผ่อน” 

หล่อนจ่ายเงนิให้เดก็สาวแล้วจูงมอืเดนิออกจากห้อง

“อยู่ต่ออกีหน่อยไม่ได้เหรอคะ ต้นหอมยงัพูดไม่จบเลย”

“เอาไว้วนัหลงัเถอะจ้ะ”

มนีาพาเดก็สาวไปส่งหน้าอู่ แล้วเดนิกลบัไปที่ออฟฟิศโดยมจีริายเุดนิ
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ตามหลัง พอเขานั่งลงบนโซฟาแล้ว หล่อนก็เดินไปปิดประตูเพื่อไม่ให้คน

ข้างนอกได้ยนิเสยีง

“ไม่ใช่เรื่องเลก็ๆ แล้วนะ วนันี้มคีนเหน็นายสองคนแล้ว ถ้านายกลบั

สวรรค์ไม่ได้ ฉนัจะบอกคนอื่นว่ายงัไง แล้วที่ส�าคญันายจะท�ายงัไง”

“เรื่องนี้แก้ไขไม่ยากหรอก” เขาเงยหน้ามองหล่อน “แค่เจ้ารักใคร 

สกัคน เรากก็ลบัสวรรค์ได้แล้ว”

มีนาอับจนค�าพูดขึ้นมาทันที เรื่องไม่ยากของเขา แต่มันยากมาก

ส�าหรบัหล่อน แค่รกัใครสกัคนกจ็บ แล้วจะรกัใครดลี่ะ หล่อนนกึไม่ออก

จรงิๆ

“หนมูนีา” สมหมายร้องเรยีก หล่อนเดนิไปเปิดประตแูล้วชะโงกหน้า

ไปถาม

“มอีะไรคะลุง”

“มีคนมาหาหนู” เขาขยับหลบไปด้านข้างเพื่อให้หล่อนเห็นคนที่เดิน

ตามมา

“คณุศรตุ” หญงิสาวพมึพ�าอย่างประหลาดใจแล้วหนัไปมองเทพบตุร

หนุ่ม ถามเขาด้วยสายตาว่าใช่ฝีมอืของเขาไหม

“เจ้าอยากได้ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่เหรอ เขาก็มาหาเจ้าแล้วไง” เขาพูด

ประชดแล้วหายตวัไป

มนีานบัหนึ่งถงึสบิในใจ หนัไปขอบคณุสมหมาย แล้วเชญิศรุตเข้ามา

ในออฟฟิศ พอเขานั่งลงเรยีบร้อย หล่อนกน็ั่งลงตรงข้ามเขา

“คุณศรุตมาหาฉนัมอีะไรหรอืเปล่าคะ”

“ผมเสยีใจที่ท�าให้คุณโดนไล่ออก”

“ไม่ต้องเสยีใจหรอกค่ะ ฉนัไม่ได้อยากท�างานที่นั่นอยู่แล้ว”

“ไม่ได้หรอกครบั” เขายนืกรานเสยีงเข้ม “ยงัไงผมกม็สี่วนผดิ เพื่อ

ขอโทษที่ท�าให้คุณตกงาน ผมมงีานมาเสนอคุณครบั”

“จะให้ฉันไปขายเพชรเหรอคะ คงขายไม่ออกหรอกค่ะ เพราะฉัน
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พูดจาไม่ค่อยเข้าหูคน” หล่อนพูดตดิตลก 

ชายหนุ่มหวัเราะแล้วส่ายหน้าปฏเิสธ

“คุณไม่มมีารยาเลย คดิยงัไงกพ็ูดยงังั้น ขายเพชรไม่ได้หรอกครบั”

“แล้วคุณจะให้ฉนัท�างานอะไรคะ”

“เป็นผู้ช่วยคุณแม่ผมดูแลนายสอง การดูแลผู้ป่วยตดิเตยีงเป็นงาน

หนกั ถ้ามคีนที่ไว้ใจได้มาช่วย ท่านจะได้พกัผ่อนมากขึ้น”

มนีาขมวดคิ้วครุ่นคดิ ทั้งชวีติท�าเป็นแต่ซ่อมรถกบัแข่งรถ ตอนแม่

เสียหล่อนยังเด็ก ตอนตาเสียก็อยู่ที่โรงพยาบาล แล้วหล่อนจะไปดูแล 

คนป่วยท่าไหน

“ขอบคุณนะคะ แต่ฉนั...”

“ตอบตกลงเถอะ” จริายุปรากฏกายข้างตวัหล่อน หญงิสาวเงยหน้า

มองเขา เทพบุตรหนุ่มมองตอบแล้วอ้อนวอนเสยีงหนกั “เราขอร้องนะ”

“แต่อะไรครบั” ศรุตถาม

“ไม่มอีะไรค่ะ” หล่อนส่ายหน้า

“แล้วตกลงไหมครบั”

“ตกลงค่ะ ฉนัจะพยายามท�าให้ดทีี่สุด”

“งั้นเราไปพบคุณแม่ของผมกนัเถอะครบั” ชายหนุ่มลุกขึ้นยนื “ท่าน

ต้องดใีจมากที่คุณมาช่วย”

“วนันี้เลยเหรอคะ”

“ใช่ครบั” เขาพยกัหน้ายนืยนั “ช่วงนี้งานผมค่อนข้างยุ่ง คงปลกีตวั

มาล�าบาก”

“งั้นคุณไปรอที่รถก่อน เดี๋ยวฉนัตามไปค่ะ”

ศรุตเดนิออกจากออฟฟิศ หญงิสาวมองหาจริายุ อยากถามเหตุผล

กับเขา แต่เทพบุตรหนุ่มไม่อยู่แล้ว หล่อนจึงหยิบกระเป๋าสะพายแล้วเดิน

ตามชายหนุ่มไป
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รถยุโรปสีด�าแล่นมาจอดหน้าคฤหาสน์บวรภัทร ศรุตก้าวลงจากรถ 
เดนิอ้อมไปเปิดประตรูถให้มนีา หญงิสาวเอ่ยขอบคณุพลางก้าวลงมายนื เขา

ยิ้มรบันดิหนึ่งจนแทบมองไม่ทนั แล้วพาหล่อนเข้าไปในคฤหาสน์

มนีามองไปรอบๆ ด้วยความสนใจ คฤหาสน์บวรภทัรเป็นอาคารเก่า 

ตัวอาคารสูงสามชั้นตกแต่งแบบจีนประยุกต์ ประตูหน้าต่างทุกบานท�าจาก

ไม้สักทาสีเขียว แกะสลักลวดลายอ่อนช้อย เครื่องเรือนและของตกแต่ง 

ทุกชิ้นเป็นของโบราณ

“นายจะตามมาท�าไม” หล่อนกระซบิถามจริายเุมื่อเหน็เขาเดนิตามมา

“เรามหีน้าที่ดูแลเจ้า เจ้าไปที่ไหน เรากไ็ปที่นั่นด้วย”

“จริงเหรอ” หล่อนหรี่ตามอง ไม่เชื่อเลยสักนิด แต่ยังไม่ทันได้ซัก 

ศรุตกถ็ามขึ้นก่อน

“มอีะไรหรอืเปล่าครบั”

“บ้านคุณสวยมากค่ะ” หล่อนยิ้มกลบเกลื่อน

“บ้านคุณแม่ครบั ไม่ใช่บ้านผม” ชายหนุ่มยิ้มตอบ แล้วหนัไปถาม

สาวใช้ที่เดนิสวนมา “คุณแม่อยู่ที่ไหน”

“อยู่ที่ห้องคุณสองค่ะ” เดก็สาวตอบแล้วเดนิต่อ

“เราไปพบคณุแม่กนัครบั” เขาเดนิน�าขึ้นบนัไดไปที่ชั้นสาม เลี้ยวขวา

แล้วเดนิไปจนสุดทาง ก่อนหยุดยนืหน้าประตูบานสุดท้าย

มนีามองไปรอบๆ ด้วยความสนใจ การตกแต่งบนชั้นสามไม่ต่างจาก

ส่วนอื่นๆ ของบ้าน ยังคงยึดแนวจีนประยุกต์ ของตกแต่งโบราณล�้าค่า 

หล่อนหยุดสายตาที่ป้ายชื่อบนประตูซึ่งเขียนว่า ‘จิรากร’ แล้วเลื่อนสายตา

ไปยงัประตูบานข้างๆ ที่เขยีนว่า ‘จริายุ’ ชื่อเดยีวกบัเทพบุตรหนุ่ม

“จิรายุ” หล่อนหันไปมองเจ้าของชื่อ เทวดาหนุ่มมองตอบ แล้ว

พยกัพเยดิไปที่ศรุตเมื่อชายหนุ่มพูดขึ้น

“ห้องคณุหนึ่งครบั คณุแม่ยงัเกบ็ห้องไว้เหมอืนเดมิทั้งที่คุณหนึ่งเสยี

ไปหลายปีแล้ว ส่วนนั่นห้องของผมครบั” เขาชี้ไปที่ห้องของตวัเอง
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“จริายุ คุณหนึ่ง จริากร คุณสอง ชื่อคล้องกนัเลยนะคะ”

“พวกเขาเป็นฝาแฝดกนัครบั” เขาเคาะประตูแล้วเปิดเข้าไป “คณุมนีา

มาแล้วครบัคุณแม่”

มนีาเดนิตามหลงัชายหนุม่ ห้องนอนของจริากรกว้างมาก เครื่องเรอืน

แทบทกุชิ้นเป็นของเก่า ยกเว้นเตยีงนอนคนป่วยที่ดูทนัสมยั มอีปุกรณ์ช่วย

ชวีติครบครนั หล่อนพบคณุหญงิจารวนีั่งอยูท่ี่โซฟา พอเหน็หล่อนเดนิเข้ามา

นางกย็ิ้มทกัทาย

“สวสัดคี่ะคุณหญงิ” หญงิสาวยกมอืไหว้

“สวสัดจี้ะ” นางรบัไหว้ “ฉนัดใีจมากที่หนูมาช่วยดูแลตาสอง”

“หนูไม่เคยดูแลใครมาก่อน แต่จะท�าให้ดทีี่สุดค่ะ”

“ไม่ยากหรอกจ้ะ ตาสองมพียาบาลพเิศษดูแลอยู่แล้วชื่อวภิา เธอจะ

เช็ดตัวและป้อนอาหารเขาตามเวลา หนูมีนาแค่คอยอยู่เป็นเพื่อน ชวนคุย 

อ่านหนังสือให้ฟังเวลาที่ฉันไปท�าธุระนอกบ้าน ฉันให้ค่าจ้างเดือนละสาม

หมื่นบาทพอไหมจ๊ะ” นางถามอย่างใจด ี“ถ้าไม่พอฉนัจะขึ้นให้อกี”

“ไม่ต้องค่ะ” หล่อนรบีปฏเิสธ “แค่นี้กม็ากไปแล้วค่ะ”

“หนยูงัไม่เคยเหน็ตาสองเลยนี่ ไปท�าความรูจ้กัลกูชายฉนักนัจ้ะ” นาง

พาหล่อนไปที่เตยีงแล้วแนะน�าอย่างภาคภูมใิจ “นี่ตาสองลกูชายของฉนั หล่อ

เหมอืนที่เล่าให้ฟังไหมจ๊ะ”

มนีาก้มมองชายหนุ่ม ดวงตาคมหวานเบกิโตอย่างตกตะลงึ จริากร

หน้าตาเหมอืนจริายุเทพบุตรราวกบัคนคนเดยีว จมูกปากคิ้วคางถอดแบบ

กนัมาหมดราวกบัหลดุมาจากพมิพ์เดยีวกนั เพยีงแต่ชายหนุม่ผ่ายผอมกว่า

เท่านั้น หล่อนเงยหน้ามองจิรายุซึ่งยืนอยู่อีกด้านของเตียง สีหน้าของเขา

ประหลาดใจยิ่งกว่าหล่อนอกี

“หนมูนีา” นางจบัแขนหล่อน หญงิสาวหนัไปมองแล้วยิ้มกลบเกลื่อน

“หล่อกว่าที่หนูคดิอกีค่ะ”

“ปากหวานไม่เปลี่ยนเลย” นางยิ้มอย่างพอใจ “พรุ่งนี้หนูค่อยมา 
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เริ่มงานก็ได้ วันนี้ไปเดินดูบ้านกับตารุตก่อน ฉันให้แม่บ้านเตรียมอาหาร 

กลางวนัไว้แล้ว เดี๋ยวทานข้าวด้วยกนัแล้วค่อยกลบันะ”

“ขอบคุณค่ะคุณหญงิ”

มนีายกมอืไหว้แล้วเดนิตามศรตุไป หล่อนหนัไปมองจริายเุมื่อเหน็ว่า

เขาไม่ตามมา เทวดาหนุ่มยนืนิ่งอยู่ที่เดมิ แววตาสบัสน หล่อนอยากคุยกบั

เขา แต่โอกาสไม่อ�านวย จงึเกบ็ความสงสยัไว้แล้วเดนิตามศรุตออกไป

“คุณสองล้มป่วยได้ยงัไงคะ” หล่อนถามเมื่อเดนิมาถงึห้องโถง

“สามปีก่อนนายสองกับคุณลุงขับรถตกน�้า คุณลุงเสียชีวิตในที่เกิด

เหตุทนัท ีส่วนนายสองเป็นเจ้าชายนทิรา”

“คุณสองจะหายไหมคะ”

“ผมไม่ทราบครบั เราไปดูรอบบ้านกนัดกีว่า” ชายหนุ่มตดับทแล้วเดนิ

ออกจากคฤหาสน์ ท�าให้หล่อนต้องเดนิตามไปด้วย

ภายในห้องนอนของจริากร คุณหญงิจารวหียบิหนงัสอืจากตู้มุมห้อง 
เดินไปนั่งข้างเตียงของลูกชาย เปิดหน้าที่อ่านค้างไว้แล้วอ่านหนังสือให้เขา

ฟัง น�้าเสยีงของนางอ่อนหวาน แววตาของนางอ่อนโยน

“เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จไปพร้อมกับนายฉันทะ สารถี ซึ่งเตรียมม้า

พระที่นั่งนามว่ากณัฐกะ มุง่ไปยงัแม่น�้าอโนมานท ีก่อนประทบับนกองทราย 

ทรงตดัพระเมาลดี้วยพระขรรค์ และเปลี่ยนชุดผ้ากาสาวพสัตร์...”

จริายยุนืมองด้วยหวัใจหนกัอึ้ง เขารูส้กึผกูพนักบัคุณหญงิจารวตีั้งแต่

แรกเห็น หัวใจของเขาอบอุ่นยามอยู่ใกล้นาง เขาอยากลบความเศร้าจาก 

แววตาของนาง แต่ไม่รู้ว่าจะต้องท�าอย่างไร

เทพบตุรหนุม่ทรดุลงนั่งคกุเข่าแล้วยื่นมอืไปจบัมอืนาง ทนัททีี่มอืของ

ทั้งสองสัมผัสกัน ภาพในอดีตชาติของเขาก็ปรากฏขึ้น เขาเห็นตัวเองเป็น 

เดก็สบิขวบ นอนอยู่บนเตยีงในโรงพยาบาล มเีครื่องมอืแพทย์ลอ้มรอบตวั 

ปลายเท้าข้างขวามสีดี�าอมม่วง ส่วนเท้าอกีข้างถูกตดัถงึข้อเท้า
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“คุณหมอช่วยลูกฉนัด้วยนะคะ อย่าปล่อยให้แกเป็นอะไรไป”

เสียงผู้หญิงคร�่าครวญราวกับจะขาดใจดังขึ้น เขาพยายามลืมตาขึ้น

มอง ทั้งที่ร่างกายเจ็บปวดทรมาน ผู้หญิงคนนั้นโผเข้ามากอดเขา ดวงตา

อ่อนล้าเบกิกว้างอย่างตกตะลงึเมื่อพบว่านางคอืคุณหญงิจารวี

“ตาหนึ่ง อย่าทิ้งแม่ไป”

คณุหญงิจารวเีขย่าตวัเขา น�้าตาของนางหยดลงบนแก้มเขา เทพบตุร

หนุ่มหลับตาลง ถ้าเขาไม่ดื้อออกไปตั้งแคมป์ตอนกลางคืน เขาคงไม่ป่วย

เป็นไข้เลอืดออก เขาไม่อยากเหน็น�้าตาของแม่ ไมว่า่ชาตนิี้หรอืชาตไิหน ไม่

ขอจดจ�าตลอดไป…

จิรายุปล่อยมือคุณหญิงจารวี ค�าอธิษฐานก่อนสิ้นใจของเด็กชาย 

จิรายุท�าให้เขาจ�าอดีตชาติของตนไม่ได้ แต่สายใยระหว่างแม่กับลูกเหนียว

แน่น ท�าให้เขารู้สกึผูกพนักบันางตั้งแต่แรกเหน็ และท�าให้เขารู้สกึเจบ็ปวด

ทุกครั้งที่เหน็น�้าตาของนาง

“ผมขอโทษครบั” เขาก้มลงกราบแทบเท้านางแล้วหายตวัจากไป

มนีาขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดในโรงรถ รถเอนดโูรคนัโปรดของหล่อน
ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิม หลังจากหนึ่งเดือนที่เอารถยนต์มาใช้แทน ท�าให้

หล่อนรูต้วัว่ารกัความเรว็แค่ไหน หญงิสาวปิดประตูรั้วแล้วเดนิเข้าไปในบ้าน 

หลงักนิอาหารกลางวนัเสรจ็ ศรตุกข็บัรถไปส่งหล่อนที่อูร่ถ หล่อนท�างานต่อ

จนเยน็ จงึขี่รถมอเตอร์ไซค์คนัโปรดกลบับ้าน

หญิงสาวหยุดยืนกลางห้องรับแขก ดวงตาคมหวานมองไปรอบๆ 

ตั้งแต่แยกกบัจริายทุี่ห้องของจริากร จนถงึตอนนี้หล่อนยงัไม่เหน็เขาอกีเลย 

ไม่รู้ว่าเทพบุตรหนุ่มออกจากบ้านบวรภทัรหรอืยงั

“จริายุ” หล่อนร้องเรยีกเสยีงดงั “อยู่แถวนี้หรอืเปล่า ออกมาหาฉนั

หน่อย”

“เจ้ามอีะไร” เทวดาหนุม่ปรากฏตวับนโซฟา หล่อนเดนิไปนั่งตรงข้าม
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เขาแล้วยงิค�าถามใส่ทนัที

“นายรู้เรื่องคุณสองมาก่อนหรอืเปล่า”

“เราเหน็เขาพร้อมกบัเจ้า แล้วจะรูก่้อนได้ยงัไง” เขาไม่ยอมตอบตรงๆ 

แต่ย้อนถามหล่อนแทน

“นายขอร้องให้ฉันไปท�างานกับคุณหญิงจารวี เพราะนายอยากตาม

ฉนัไปที่บ้านบวรภทัร นายยงัคดิเรื่องคุณหญงิอยู่ใช่ไหม” หล่อนคาดคั้น 

เทพบุตรหนุ่มมสีหีน้าอดึอดัก่อนยอมรบัครึ่งหนึ่ง

“เรายอมรับว่ายังลืมนางไม่ได้ แต่เราไม่รู้จริงๆ ว่าลูกชายของนาง

หน้าตาเหมอืนเรา”

“ก่อนหน้านี้คุณสองอยู่ที่โรงพยาบาล” หล่อนรุกไล่ต่อทันที “หมอ 

ต่อพงศ์เป็นเจ้าของไข้เขา นายพยายามจบัคู่ฉนักบัหมอ ทั้งที่ฉนับอกว่าไม ่

รู้สกึอะไรกบัเขา พอคณุสองย้ายมาอยูบ้่าน นายกจ็บัคู่ฉนักบัคุณศรุต ทั้งที่

ก่อนหน้านี้นายไม่เหน็ด้วย นายใช้ฉนัเป็นเครื่องมอืเข้าหาคุณหญงิ นายท�า

กบัฉนัอย่างนี้ได้ยงัไง”

มีนาจ้องมองอย่างตัดพ้อ เทพบุตรหนุ่มมองตอบ ถอนใจยาวแล้ว 

ลุกขึ้นยนื

“เราขอโทษที่ไม่ได้บอกความจรงิกบัเจ้า เราเป็นกามเทพที่ไม่ได้เรื่อง 

เราตดัเรื่องส่วนตวัออกจากเรื่องงานไม่ได้ แต่ทกุครั้งที่เราจบัคู่ให้เจ้า เราท�า

ด้วยความหวงัดจีรงิๆ เราต้องขอโทษเจ้าด้วย” 

เขาเดนิออกจากบ้าน หล่อนเดนิไปขวางแล้วเงยหน้าถามเขา

“นายจะไปไหน กลบัสวรรค์ได้แล้วเหรอ”

“เรากไ็ม่รูเ้หมอืนกนั แต่เจ้าไม่ต้องสนใจหรอก เราสมควรได้รบัแล้ว”

มีนาถอนใจเฮือกใหญ่ เทพบุตรหนุ่มท�าผิดที่หลอกใช้หล่อน แต่

ความดขีองเขากม็ไีม่ใช่น้อย ถ้าไม่ได้เขาช่วยไว้ หล่อนคงตายไปแล้วสองหน 

ถ้าหล่อนปล่อยเขาไปเร่ร่อนข้างถนน หล่อนคงใจไม้ไส้ระก�ามาก

“ไม่ต้องไปหรอก เรื่องมนัแล้วไปแล้ว ฉนัไม่ถอืสากไ็ด้ แต่ห้ามนาย
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ท�าอะไรลบัหลงัฉนัอกี ถ้าอยากให้ช่วยกบ็อกตรงๆ ฉนัไม่ชอบถกูหลอกใช้”

“ขอบใจเจ้ามาก เราสญัญาว่าจะไม่ท�าอกี”

“ฉนัไปอาบน�้าก่อนนะ” หล่อนเดนิขึ้นบนัไดแล้วหนักลบัมา “นายใช่

คุณหนึ่งไหม”

“ใช่” เทพบตุรหนุม่ตอบสั้นๆ แต่ท�าเอาหลอ่นตกใจ ต้องวิ่งลงบนัได

กลบัมา

“นายรูไ้ด้ยงัไงว่าตวัเองคอืคณุหนึ่ง นายระลกึชาตไิด้แล้วเหรอ” หญงิ

สาวถามอย่างตื่นเต้น 

เขาเดนิกลบัไปนั่งที่โซฟาแล้วตอบค�าถามหล่อน

“ตอนที่เจ้าเดนิออกมากบัศรุต เราจบัมอืของคุณหญงิจารว ีจากนั้น

เรากจ็�าทุกอย่างได้”

มนีาปะตดิปะต่อเรื่องราวในใจ ชาตทิี่แล้วจริายคุอืคุณหนึ่ง เขาถงึได้

มหีน้าตาเหมอืนคุณสอง และรูส้กึผกูพนักบัคุณหญงิจารวตีั้งแต่แรกเหน็ แต่

ตอนนี้เขาเป็นเทวดาแล้ว หล่อนไม่แน่ใจว่าการที่เขาจ�านางได้จะเป็นผลดี 

ต่อเขา

“แล้วนายจะท�ายงัไงต่อไป” หล่อนถามพลางนั่งลงข้างเขา

“ตอนนี้เราคือจิรายุเทพบุตร หน้าที่ของเราคือดูแลเจ้าให้ดี เรื่องใน

อดตีชาตจิบไปแล้ว เราจะไม่เข้าไปยุ่งอกี ได้รู้แค่นี้เรากพ็อใจแล้ว”

“คดิได้แบบนั้นกด็ ีเป็นเทวดาดกีว่าเป็นมนุษย์ รบีหาทางกลบัสวรรค์

ดกีว่า ฉนัไปอาบน�้าก่อนนะ” หล่อนลุกขึ้นยนื แต่ต้องหยุดชะงกัเมื่อได้ยนิ

ค�าพูดของเขา

“ขอบใจเจ้ามาก แต่ถ้าเจ้าอยากช่วยเรา ก็รีบรักใครเข้าสักคน เรา 

จะได้กลบัสวรรค์ เลกิเป็นกามเทพ แล้วไม่ลงมาโลกมนุษย์อกี”

“ฉนัจะพยายาม”

มนีาเดนิขึ้นบนัได พูดไปพูดมากว็นมาเรื่องเดมิ รกัคนที่เขาจบัคู่ให้

ก็จบ ถ้ามันง่ายแบบนั้นก็ดีสิ หล่อนหยุดยืนบนชั้นสองแล้วมองมาที่จิรายุ 
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เขาสง่างามด้วยบญุบารม ีไม่รูว่้าบญุหรอืกรรมที่ส่งเขามาพบหล่อน เขาเป็น

เทวดาบนชั้นฟ้า หล่อนเป็นมนษุย์เดนิดนิ ถ้าหล่อนมคีวามรูส้กึอะไรกบัเขา 

หล่อนต้องฝังมนัให้ลกึที่สุด เพราะมอืของมนุษย์จะท�าให้เขาแปดเปื้อน

“ห้ามคดินะมนีา” หล่อนพมึพ�ากบัตวัเองแล้วเดนิเข้าห้องนอน



๓๓

ภายในห้องพักของจิรากร มีนานั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โซฟารับแขก
มุมห้อง เสยีงเครื่องปรบัอากาศดงัคลอเบาๆ หญงิสาวปิดปากหาว แล้วลุก

ขึ้นยืนบิดตัวขับไล่ความง่วง หล่อนมาดูแลจิรากรได้สองสัปดาห์แล้ว การ

ดแูลเขาไม่ได้ยุง่ยากเลย เพราะคนที่ดแูลเขาจรงิๆ คอืคณุหญงิจารวกีบัวภิา 

พยาบาลพเิศษที่นางจ้างมา ส่วนหล่อนมหีน้าที่อยูเ่ป็นเพื่อนเขาเวลาที่นางไป

พักผ่อนหรือออกไปข้างนอก และช่วยพยาบาลสาวใหญ่หยิบจับโน่นนี่บ้าง

เวลาที่นางมาดูแลชายหนุ่ม

เสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆ ก่อนวิภาจะเปิดประตูเข้ามา นางอาย ุ

สี่สบิห้าปี รูปร่างท้วม แต่แขง็แรงจนน่าตกใจ ยิ้มเก่ง ใจเยน็ เวลาอยู่ใกล้

แล้วสบายใจ

“ฉันช่วยค่ะ” หญิงสาวเดินไปดันประตูไว้เพื่อให้วิภาเข็นรถเข็นใส่

อุปกรณ์เช็ดตัวจิรากรเข้ามา พยาบาลสาวใหญ่เข็นรถเข็นไปจอดข้างเตียง

แล้วหนัมายิ้มให้หล่อน

“ง่วงเหรอคะคุณมนีา”
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“นดิหน่อยค่ะ” หล่อนยิ้มตอบ “บรรยากาศมนัเป็นใจ”

“ถ้าง่วงกง็บีได้ค่ะ คณุสองไม่หนไีปไหนหรอก” นางพดูตดิตลก แล้ว

ดงึผ้าห่มออกจากตวัชายหนุ่มเพื่อเตรยีมเชด็ตวัให้เขาเหมอืนทุกวนั

“ฉนัออกไปข้างนอกนะคะ” หล่อนเหน็ว่านางจะท�างาน จงึจะไปเดนิ

ยดืเส้นยดืสาย แต่อกีฝ่ายห้ามหล่อนไว้

“ไม่ต้องออกไปหรอกค่ะ”

“จะดเีหรอคะ” หล่อนถามเสยีงอ่อย “พี่จะท�างาน ฉนักลวัไปเกะกะ”

“ไม่เกะกะหรอกค่ะ พี่อยากให้คณุหดัท�าไว้ เวลาพี่ไม่อยูค่ณุจะได้ท�า

เป็น”

มนีาขมวดคิ้ว รูส้กึแปลกๆ กบัค�าพดูของอกีฝ่าย วภิาดูแลจริากรมา

ตั้งแต่วันแรกที่เขาล้มป่วย นางปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นลูกมากกว่าคนไข้

ทั่วไป แล้วนางจะทิ้งเขาไปได้อย่างไร

“พี่จะไปไหนเหรอคะ” หล่อนเดนิเข้าไปหา

“ไม่ไปไหนหรอกค่ะ พี่แค่พูดเผื่อไว้เท่านั้น เรามาเชด็ตวัให้คุณสอง

ดกีว่าค่ะ คุณมนีาเอาผ้าขนหนูชุบน�้าแล้วบดิหมาดๆ แบบนี้ค่ะ” นางท�าให้

หล่อนดูก่อนแล้วปล่อยให้หล่อนท�าเอง ส่วนตัวนางหันไปถอดเสื้อผ้าของ

ชายหนุ่ม

“การดูแลผู้ป่วยตดิเตยีงไม่ยาก แต่ต้องเอาใจใส่ให้มาก” 

วภิาท�างานไปอธบิายไป นางท�างานได้รวดเรว็และนุ่มนวล หญงิสาว

ยนืมองอย่างตั้งใจ แต่พอนางถอดกางเกง หล่อนกร็บีมองไปทางอื่น ไม่ได้

รงัเกยีจแต่เขนิ

“ไม่ต้องอายหรอกค่ะ” นางบอกโดยไม่หนัมามองหล่อน “คณุสองเป็น

คนป่วย ช่วยเธอกเ็หมอืนท�าบุญ”

มนีาข่มความอาย ยนืดอูกีฝ่ายท�างานไปเรื่อยๆ พอเชด็ตวัสวมเสื้อผ้า

เสร็จ วิภาก็เข็นรถเข็นออกไป หญิงสาวเดินตามไปปิดประตูแล้วกลับมา 

ห่มผ้าให้จิรากร เขาเหมือนคนนอนหลับมากกว่าคนป่วยติดเตียง ใบหน้า
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คมคายสงบนิ่ง ขนตาหนายาวเป็นแพ ร่างกายผ่ายผอมไปนดิ แต่ไม่ได้ดู 

น่าเกลยีดอะไร หล่อนจะเดนิไปนั่งที่โซฟา แต่เหน็จริายุนั่งอยู่ก่อนแล้ว

“นายหายไปไหนมา”

“เราอยู่กับเจ้าตลอด เพียงแต่ไม่ปรากฏตัวเท่านั้น จิรากรเป็นยังไง

บ้าง” 

เขาตอบด้วยท่าทางเรื่อยๆ เหมอืนไม่ค่อยสนใจเท่าไร แต่หล่อนรู้ว่า

เขาเป็นห่วงจิรากร เพราะเขาตามหล่อนมาที่นี่ทุกวัน ทั้งที่บอกว่าจะไม่ยุ่ง

เกี่ยวด้วย

“เหมอืนเดมิ เขาเหมอืนคนนอนหลบั ถ้าปลุกให้ตื่นขึ้นมาได้คงด”ี

จิรายุเดินมายืนข้างเตียง ก้มลงมองหน้าจิรากร พวกเขาเหมือนเงา

สะท้อนของกนัและกนั เพยีงแต่ผวิของเทพบตุรหนุม่นวลผ่อง เปล่งประกาย

เหมอืนมรีศัมลี้อมรอบ

“ดวงจติของจริากรยงัอยู่ในร่างนี้ เพยีงแต่บงัคบัร่างกายไม่ได้”

“นายตดิต่อกบัคุณสองได้ไหม” หล่อนถามอย่างตื่นเต้น

“ไม่ได้” เขาส่ายหน้า “ผู้ที่พูดคุยกับวิญญาณได้คือยมทูต ไม่ใช่

กามเทพฝึกหดัอย่างเรา”

“น่าเสียดายจัง” หล่อนพึมพ�า ก่อนหันไปมองประตูห้องเมื่อมีเสียง

แก้วแตกดงัขึ้น ตามด้วยเสยีงร้องตกใจ

“คุณสอง!” วภิาเบกิตาอย่างตื่นกลวัแล้วเป็นลมล้มลง

“วภิาเหน็วญิญาณของคุณสองค่ะ”
ทนัททีี่ได้รบัการปฐมพยาบาลจนฟ้ืนคนืสต ิวภิากบ็อกสิ่งที่ตนเหน็ให้

ทุกคนฟัง คุณหญงิจารวมีสีหีน้าตกใจ ศรุตส่ายหน้าอย่างไม่เชื่อ ส่วนมนีา

พยายามท�าหน้านิ่งๆ เข้าไว้ เพราะรู้แก่ใจว่าสิ่งที่อกีฝ่ายเหน็คอือะไร

“เธอรู้ได้ยงัไงว่าเป็นวญิญาณของตาสอง” คุณหญงิจารวถีาม

“วภิาเหน็กบัตาเลยค่ะ” นางชี้ดวงตาของตน “วญิญาณของคุณสอง
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สวมชดุสทูสขีาว ยนืมองอยูข้่างเตยีง การที่เธอไม่ฟ้ืนคงเพราะวญิญาณออก

จากร่าง แต่วญิญาณไม่ได้ไปไหน ยงัวนเวยีนอยู่ใกลร่้างของตน ถ้าเราเชญิ

หมอผเีก่งๆ มาเรยีกวญิญาณกลบัเข้าร่าง คุณสองอาจจะฟื้นกไ็ด้นะคะ”

“ตาสองจะฟื้นจรงิเหรอ” 

คุณหญิงจารวีถามเสียงเบา มีนาเห็นความหวังในดวงตาคู่สวย ใจ

หนึ่งอยากบอกว่าไม่ใช่ แต่อีกใจบอกให้เงียบไว้เพราะพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อ

อยู่ดี

“วภิาไม่แน่ใจขนาดนั้นหรอกค่ะ แต่ยงัดกีว่าไม่ท�าอะไรเลยนะคะ”

“เหลวไหล” ศรุตต�าหนิเสียงเข้ม “วิญญาณมีที่ไหนกัน เธอเป็น

พยาบาลแต่กลับเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ แถมยังเอาเรื่องเหลวไหลมาบอกแม่

ฉนัอกี”

“ฉนัไม่ได้เหลวไหลนะคะ ฉนัเหน็วญิญาณคุณสองจรงิๆ” พยาบาล

สาวใหญ่ยนืยนั ก่อนสะดุ้งโหยงเมื่อถูกชายหนุ่มตวาด

“หยดุพดูได้แล้ว ตาฝาดแล้วเที่ยวพดูเป็นตุเป็นตะ ถ้าไม่หยดุพดูให้

แม่ฉนัสบัสน ฉนัจะไล่เธอออก”

“ขอโทษค่ะ” วภิาพมึพ�าเสยีงอ่อย ก่อนหนัไปมองคณุหญงิจารว ีเมื่อ

นางยื่นมอืมาจบัแขนแล้วยิ้มให้อย่างอ่อนโยน

“ขอบใจนะวภิา วนันี้เธอไม่ต้องท�างานแล้ว นอนพกัผ่อนอยู่ในห้อง

นี่แหละ เดี๋ยวฉนักบัหนูมนีาจะดูแลตาสองเอง”

“ขอบคุณค่ะคุณหญงิ” 

พยาบาลสาวใหญ่ยกมือไหว้ ท่าทางจ๋อยจนมีนาสงสาร นางแค่

แนะน�าด้วยความหวงัด ีไม่เข้าใจว่าท�าไมศรุตต้องโกรธด้วย

“พกัผ่อนเถอะ” 

คณุหญงิจารวลีกุขึ้นยนืแล้วชวนลกูชายออกไป มนีามองตามทั้งสอง 

ก่อนหนัมามองวภิาเมื่ออกีฝ่ายพูดขึ้น

“พี่เหน็คุณสองจรงิๆ นะคะคุณมนีา”
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“ฉนัเชื่อพี่ค่ะ ไม่ต้องคดิมากนะคะ” หล่อนยิ้มให้ก�าลงัใจแล้วเดนิตาม

ออกไป

มนีาเปิดประตเูข้าไปในห้องของจริากร แล้วเดนิไปหยดุข้างเตยีงนอน
ของเขา ชายหนุม่เจ้าของห้องนอนหลบัตา ใบหน้าคมคายสงบนิ่ง ไม่รบัรู้ว่า

มอีะไรเกดิขึ้นบ้าง หญงิสาวถอนใจยาว ปกตหิล่อนไม่ใช่คนที่ชอบอยู่นิ่งๆ 

แต่ที่อดทนดแูลจริากรมาได้ถงึสองสปัดาห์ สาเหตสุ�าคญักเ็พราะความสงสาร 

เขาเป็นชายหนุ่มที่เพยีบพร้อม ไม่ควรต้องมาเป็นเจ้าชายนทิราแบบนี้

“คุณอยู่ข้างในหรือเปล่าคะ” หล่อนก้มลงพูดกับเขา “ถ้าคุณได้ยิน

เสยีงฉนั ลมืตาขึ้นมาเถอะค่ะ คณุแม่รอคณุอยูน่ะ ท�าให้แม่เป็นทกุข์มนับาป

รู้ไหมคะ”

เสียงของหล่อนจางหายไปโดยไม่มีเสียงใดตอบกลับมา จิรากร

หลบัตานิ่งเหมอืนเดมิ มนีาหยดัตวัขึ้นยนื ก�าลงัจะเดนิกลบัไปนั่งที่โซฟา แต่

เหลือบไปเห็นลิ้นชักตู้ข้างหัวเตียงเปิดแง้มไว้ หญิงสาวดึงลิ้นชักออกมาดู 

ข้างในมีอัลบัมรูปอยู่เล่มหนึ่ง หล่อนหยิบอัลบัมออกมา ปกด้านนอกสีซีด

จาง ทว่าไม่มฝีุ่นจบัเลย แสดงว่าถูกเปิดดูบ่อยๆ

มีนาเดินไปนั่งที่โซฟาแล้วเปิดอัลบัมดู หน้าแรกเป็นรูปถ่ายของ 

จิรากรและจิรายุตอนเป็นทารก ฝาแฝดน่าเกลียดน่าชัง ผิวขาว อวบอ้วน 

แก้มแดง ตาโต หล่อนเปิดดูไปเรื่อยๆ ฝาแฝดมรีูปถ่ายด้วยกนัเยอะมาก 

จนรูปสุดท้ายที่ทั้งสองไปเที่ยวต่างจงัหวดั

หลงัจากนั้นเหลอืรปูถ่ายของฝาแฝดแค่คนเดยีว คงเพราะจริายแุฝด

ผูพ้ี่เสยีชวีติไปแล้ว หน้าต่อมามรีปูถ่ายเดก็ชายคนหนึ่งเข้ามาแทน ดจูากเค้า

หน้าแล้วคงเป็นศรุต ชายหนุ่มยิ้มยากมาตั้งแต่เดก็ ผดิกบัจริากรที่ยิ้มแย้ม

แจ่มใสตลอดเวลา

รปูถ่ายใบสุดท้ายเป็นรปูของจริากรในวนัรบัปรญิญา มพ่ีอกบัแม่และ

ศรตุยนือยูเ่คยีงข้าง หล่อนจ้องมองศรตุ แววตาของเขาดคุู้นเหลอืเกนิ รษิยา 
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เจบ็ปวด น้อยเนื้อต�่าใจ ไม่ต่างจากตอนที่หล่อนมองพ่อกบัสโรชาเลยสกันดิ

“ท�าอะไรอยู่เหรอครบั” 

ศรุตเปิดประตูเข้ามาในห้อง หญิงสาวเงยหน้ามองแล้วยกอัลบัมรูป

ให้เขาดู

“ฉนัเจออลับมัรูปในตู้ข้างหวัเตยีงค่ะ อลับมัเล่มนี้ดูได้ใช่ไหมคะ”

“ดไูด้ครบั” เขาตอบพลางนั่งลงตรงข้ามหล่อน “คุณแม่ชอบหยบิออก

มาดูบ่อยๆ ไม่ได้เป็นความลบัอะไร”

“คุณหญงิเป็นยงัไงบ้างคะ”

“คุณแม่หลับไปแล้วครับ เมื่อครู่นี้ขอโทษที่ท�าให้คุณตกใจ แต่ผม

จ�าเป็นต้องปกป้องท่าน”

“ฉนัเข้าใจค่ะ” หล่อนปิดอลับมัแล้วยิ้มให้เขา “เป็นฉนักค็งท�าแบบนั้น 

แต่พี่วภิาไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะ เธอรกัคุณสองไม่ต่างจากคุณหญงิ ที่แนะน�า

แบบนั้นคงเพราะหวงัด”ี

“ผมรู้ครบั แต่การให้ความหวงัลมๆ แล้งๆ กไ็ม่ต่างจากการท�าร้าย

คุณแม่ ผมไม่อยากให้ท่านเสยีใจ” ชายหนุ่มเอ่ยเสยีงเศร้าแล้วเปลี่ยนเรื่อง

พูด “คุณท�างานเป็นยงัไงบ้าง ช่วงนี้งานผมยุ่งมาก เพราะใกล้ถงึวนัแสดง

เครื่องเพชรแล้ว เลยไม่ค่อยได้มาคุยกบัคุณเท่าไร”

“ฉนัสบายดคี่ะ คุณสองดูแลง่าย”

“นายสองเกิดมาโชคดี ใครเห็นใครก็รัก ไปที่ไหนก็มีแต่คนชื่นชม 

เสยีดายที่มาเป็นแบบนี้” เขาหนัไปมองน้องชาย แววตาหม่นหมอง

“ฉนักเ็สยีดายค่ะ ถ้าฉนัเป็นคุณหญงิ ฉนัคงท�าใจไม่ได้”

“คุณแม่ไม่เคยท�าใจได้หรอกครับ” เขาหันกลับมามองหล่อน “ท่าน

หวงัทุกวนัว่านายสองจะฟื้น ทั้งที่ผมมองไม่เหน็ทางเลย”

“ถ้าฉันเป็นคุณหญิงก็คงท�าแบบนั้นเหมือนกัน ส�าหรับคนเป็นแม่  

ต่อให้มดืมนแค่ไหน กไ็ม่มวีนัหมดหวงัหรอกค่ะ”

“คุณจะเป็นแม่ที่ดคีรบั” เขาเอ่ยชม
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“ฉนัไม่แน่ใจหรอกค่ะ” หล่อนเอ่ยเขนิๆ “แค่ลูกที่ดฉีนัยงัเป็นไม่ได้

เลย”

“ไว้มโีอกาสผมจะพูดกบัคุณอนนัต์เอง เรื่องที่เกดิขึ้นไม่ใช่ความผดิ

ของคุณ”

“ไม่ต้องหรอกค่ะ...” 

หล่อนยงัพดูไม่จบประโยค ประตหู้องกเ็ปิดออก สโรชาเดนิเข้ามาใน

ห้อง พี่สาวจ้องหน้าหล่อนเขมง็แล้วหนัไปถามศรุตเสยีงเขยีว

“นงัมนีามาอยู่ที่นี่ได้ยงัไง”

“คุณแม่จ้างคุณมีนามาดูแลนายสอง” ชายหนุ่มตอบ แต่พี่สาวของ

หล่อนไม่เชื่อ สโรชาก�ามอืแน่นแล้วต่อว่าอย่างโกรธจดั

“ไม่ต้องเอาคุณหญงิมาอ้างเลย ไม่ยอมรบัโทรศพัท์ฉนั แต่พานงัลูก

เมยีน้อยมากกถงึบ้าน ถ้าฉนัไม่มาดูเองคงโง่ไปอกีนาน”

“เลกิว่าร้ายคนอื่นได้แล้ว” ศรตุโกรธขึ้นมาบ้าง “คุณมนีามาดูแลนาย

สอง ไม่เคยท�าเรื่องน่าเกลยีดอย่างที่คุณพูด”

“ฉันใช้เวลาเป็นปีกว่าจะได้เห็นหน้าคุณสอง แต่กับนังมีนาคุณรู้จัก

มนัแค่ไม่กี่วนั คณุกจ้็างมนัมาดแูลน้องชายแล้ว นงัลกูเมยีน้อยมนัมอีะไรดี

เหรอ ถงึได้เทดิทูนบูชามนันกั”

ยิ่งโมโห สโรชายิ่งเสยีงดงั มนีาหนัไปมองจริากร ชายหนุ่มยงัหลบั

สนทิ แต่ปล่อยทั้งคู่ทะเลาะกนัต่อไปคงไม่ดตี่อคนป่วยเท่าไร

“คณุพาคณุเกรซออกไปคยุข้างนอกเถอะค่ะ ฉนัไม่อยากให้เสยีงเธอ

รบกวนคุณสอง” หล่อนหนัไปบอกศรุต

“ออกไปข้างนอก” 

เขาลกุขึ้นคว้าแขนสโรชา แต่หญงิสาวขนืตวัไว้ ทั้งสองยื้อยดุกนัไปมา 

ก่อนพี่สาวของหล่อนจะดิ้นหลุดแล้วเสยีหลกัไปชนเตยีงของจริากร

“คุณสอง!” มนีาตกใจรบีเข้าไปดูคนป่วย แต่ต้องหน้านิ่วด้วยความ

เจบ็เมื่อถูกผู้เป็นพี่จกิผมจนหน้าหงาย
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“นงัลูกเมยีน้อย นงัหน้าด้าน ฉนัจะฆ่าแก!” 

สโรชากดหัวหล่อนกระแทกกับเตียง หญิงสาวกลัวจิรากรจะเป็น

อนัตราย จงึใช้มอืเท้าขอบเตยีงไว้แล้วปล่อยให้พี่สาวท�าร้ายตวัเอง

“เลกิบ้าเสยีท!ี” 

ศรตุกระชากสโรชาออกจากหล่อน หญงิสาวเสยีหลกัล้มลงกบัพื้น ยิ่ง

เจบ็กย็ิ่งโมโห พอตะเกยีกตะกายลุกขึ้นยนืได้กช็ี้หน้าด่าเขาอย่างเดอืดดาล

“แกไอ้เดก็ก�าพร้า! กล้าดยีงัไงมาท�าร้ายฉนั”

เสียงของสโรชาดังลั่นห้อง มีนาหันไปมองศรุต ชายหนุ่มยืนก�ามือ

แน่น ดวงตาลุกเหมอืนเปลวไฟ ก่อนชี้ออกไปนอกห้อง

“ออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้ ผมกบัคณุจบกนัแค่นี้ แล้วอย่ามาเหยยีบ

ที่นี่อกี”

“ฉนัไม่ไป” สโรชาตะโกนตอบ “นายเป็นแค่ลกูบญุธรรม ไม่ใช่เจ้าของ

บ้านบวรภทัร นายไม่มสีทิธิ์มาไล่ฉนั” 

“ถ้างั้นฉนัคงไล่เธอได้”

คณุหญงิจารวเีดนิเข้ามาในห้อง ทกุคนหนัไปมองนาง ศรุตรบีเดนิไป

หาผู้เป็นแม่ นางจบัมอืลกูชายไว้ หนัไปจ้องหน้าสโรชาแล้วชี้ออกไปนอกห้อง

“เชญิคุณออกไปจากบ้านฉนั ก่อนฉนัจะเรยีกต�ารวจ”

สโรชาหน้าเสยี ก่อนเปลี่ยนความอายเป็นความโกรธ หญงิสาวเดนิ

กระทบืเท้าออกจากห้อง โดยไม่ลมืท�าร้ายศรุตด้วยค�าพูดของตน

“คุณสองฟื้นขึ้นมาเมื่อไร นายก็เป็นแค่หมาข้างถนน คบกับนังลูก 

เมยีน้อยกเ็หมาะกนัแล้ว”

ศรุตขบกรามจนเป็นสันนูน คุณหญิงจารวีส่ายหน้าเตือนผู้เป็นลูก 

แล้วเดนิมาหยุดข้างเตยีงจริากร

“ตาสองเป็นยงัไงบ้าง”

“คุณสองปลอดภยัดคี่ะ” มนีาตอบ

“แล้วหนูล่ะเจ็บมากไหม” นางยื่นมือมาแตะล�าคอหล่อน สโรชาทิ้ง
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รอยเลบ็ไว้สามสี่รอย เป็นรอยข่วนไม่ลกึนกั แต่คงอยูก่บัหล่อนไปอกีหลาย

วนั

“หนูไม่เป็นไรค่ะ” หญงิสาวส่ายหน้า “แค่นดิหน่อยเท่านั้น”

“ผมขอโทษครบัคณุแม่ ผมผดิเองที่ดคูนไม่เป็น” ศรตุเอ่ยเสยีงเครอื 

นางหนัไปมองลูกชายแล้วยิ้มอย่างใจดี

“ไม่ใช่ความผดิของลูกหรอก ใครจะรู้ว่าคนมชีาตติระกูลจะท�าตวัต�่า

ได้ขนาดนี้”

มีนาท�าหน้าไม่ถูก สโรชาเป็นพี่สาวของหล่อน เมื่อพี่สาวต�่าแล้ว 

น้องสาวจะสูงได้อย่างไร เพราะต่างใช้นามสกุลเดยีวกนั

“หนูขอโทษแทนคุณเกรซด้วยค่ะ เธอก�าลงัโกรธจงึท�าอะไรไม่คดิ”

“ฉนัต่างหากที่ต้องขอโทษ เมื่อกี้ฉนัโกรธมากไปหน่อย จงึไม่ทนัคดิ

ว่าสโรชาเป็นพี่สาวของหนู” คุณหญิงจารวียิ้มให้หล่อนแล้วหันไปพูดกับ

ลูกชาย “ตารุตช่วยไปส่งหนูมนีาที่บ้านให้แม่หน่อย วนันี้ไม่ต้องท�างานแล้ว 

แม่จะดูแลตาสองเอง”

“ครบัคุณแม่” เขาเดนิน�าออกจากห้อง

มีนายกมือไหว้คุณหญิงจารวีแล้วเดินตามชายหนุ่มไป ตลอดทาง

ตั้งแต่ชั้นสามถงึห้องโถงชั้นล่าง ศรตุไม่พดูไม่จา สหีน้าเคร่งเครยีด ไม่ต้อง

ถามกด็ูออกว่ายงัโกรธไม่หาย

“อย่าโกรธคณุเกรซเลยค่ะ เธอก�าลงัโกรธจงึพดูไปแบบนั้น ความจรงิ

เธอรกัคุณมากนะคะ” หล่อนช่วยพูดแทนพี่สาว 

ชายหนุ่มหนัมามองแล้วเอ่ยอย่างเยน็ชา

“มนัจบแล้วครบั ผมไม่มวีนัให้อภยัคนที่ดูถูกผม เดี๋ยวผมจะให้คน

ขบัรถไปส่งคณุที่บ้าน” เขากวกัมอืเรยีกเดก็รบัใช้ที่เดนิผ่านมา สั่งความสอง

สามประโยค แล้วเดนิกลบัห้องของตน

“คุณไปรอหน้าคฤหาสน์ก่อนนะคะ” เด็กสาวหันมาพูดกับหล่อน 

“เดี๋ยวหนูไปตามคนขบัรถให้ค่ะ”



378  l  รั ก ก า ย สิ ท ธิ์

“ไม่ต้องหรอกจ้ะ ฉนักลบัเองดกีว่า”

มีนาเดินออกจากคฤหาสน์ หล่อนเคยคิดจะแย่งศรุตมาจากสโรชา 

แต่พอพวกเขาเลกิกนัจรงิๆ หล่อนกลบัไม่รู้สกึยนิดเีลย

กลางดึกบนถนนหลวงย่านชานเมือง จิรายุเทพบุตรในชุดสูทสีขาว
สะอาดปรากฏตวับนเกาะกลางถนน นยัน์ตาคมสนี�้าตาลมองไปรอบๆ คนที่

เขาอยากพบมกัจะวนเวยีนอยู่แถวนี้ เพราะถนนสายนี้เกดิอุบตัเิหตุอยู่เป็น

ประจ�า

“มาแล้ว” เทพบุตรหนุ่มพึมพ�าด้วยความยินดีเมื่อเห็นธีภพปรากฏ

กายอยู่อีกฝั่งของถนน เขารีบหายตัวไปหายมทูตหนุ่มแล้วทักทายอย่าง 

สนทิสนม

“ท่านธภีพ จ�าเราได้ไหม”

“ชาวสวรรค์กับชาวยมโลกไม่เกี่ยวข้องกัน เหตุใดเราต้องจ�าท่านให้

รกสมองด้วย” เจ้าของชื่อย้อนถาม สหีน้าเรยีบเฉย แววตาเยน็ชา น�้าเสยีง

ยยีวน

จริายหุน้าชาเหมอืนถกูตบ แต่เขามาขอความช่วยเหลอื จงึต้องท�าเป็น

ไม่รู้ไม่ชี้ไปก่อน

“พวกเราพบกนัหลายครั้งแล้ว แต่เรายงัไม่เคยแนะน�าตวัเองเลย เรา

ชื่อจริายุเทพบุตร ยนิดทีี่ได้รู้จกัท่านธภีพยมทูต”

“อมื” ยมทูตหนุ่มพยกัหน้าแกนๆ

“ที่เราเคยล่วงเกนิท่าน เราต้องขอโทษด้วย”

“ท่านต้องการอะไรพดูมาตรงๆ เถอะ” ยมทตูหนุ่มตดับท “ไม่จ�าเป็น

ต้องมาพดูเสยีงอ่อนเสยีงหวาน เราไม่ใช่นางอปัสรจะได้หลงคารมของท่าน”

จิรายุนับหนึ่งถึงสิบในใจ เพื่อจิรากรเขาต้องอดทน หากช่วยให้ 

ชายหนุม่หายเป็นปกตไิด้ คณุหญงิจารวจีะได้มคีนดแูล เขากไ็ม่ต้องเป็นห่วง

นางอกี
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“เรามเีรื่องขอให้ท่านช่วย”

“ช่วยอะไร” ยมทูตหนุ่มถาม สหีน้าเบื่อหน่าย

“เราอยากขอให้ท่านไปคุยกับมนุษย์คนหนึ่ง ตอนนี้เขาป่วยเป็น 

เจ้าชายนทิรา เราสมัผสัได้ว่าวญิญาณเขายงัอยูใ่นร่าง แต่ไม่สามารถควบคมุ

ร่างกายได้ เราอยากรู้ว่าต้องท�าอย่างไรถงึจะช่วยเขาได้”

“ท�าไมท่านชอบยุ่งเรื่องของมนุษย์นัก คราวที่แล้วท้าวสหัสนัยน์คง

ลงโทษท่านน้อยไป จงึไม่รู้สกึเขด็หลาบ” 

ยมทูตหนุ่มเดนิหน ีจริายุรบีตามไปดกัหน้าแล้วขอร้องอกีฝ่าย

“เรื่องนี้ส�าคญักบัเรามาก ช่วยเราสกัครั้งเถอะนะ ภายหน้าหากท่าน

ต้องการความช่วยเหลอื ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร ล�าบากแค่ไหน เราจะไม่เกี่ยง

งอนเลย”

“น่าสนใจ” ยมทตูหนุม่ยิ้ม แววตาเจ้าเล่ห์ “เรายอมช่วยท่านกไ็ด้ แต่

ไม่ใช่คนืนี้นะ เรามงีานต้องท�า”

“ไม่เป็นไร ท่านสะดวกเมื่อไรให้นกึถงึเรา เราจะรบีมาทนัทเีลย”

“ตกลง ท่านกลบัไปเถอะ เราต้องท�างานแล้ว”

ธีภพยมทูตหันไปมองถนน รถกระบะบรรทุกคนเต็มท้ายแล่นมา

อย่างรวดเรว็ ก่อนเสยีหลกัชนเกาะกลางถนนพลกิคว�่าหลายตลบ คนที่นั่ง

ท้ายกระบะกระเด็นเกลื่อนถนน เสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังระงม  

จริายุไม่อยากเหน็ภาพสยดสยองจงึรบีหายตวัไป



๓๔

“เปิดประตูเถอะลูก อย่าท�าแบบนี้เลย แม่ใจคอไม่ด”ี
เสยีงของภรรยาลอยมาเข้าหอูนนัต์ตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากห้องนอน 

เขาเดนิตามเสยีงไปด้วยความสงสยั พอเดนิไปถงึห้องนอนของลกูสาวกเ็หน็

ภรรยายนืเคาะประตูอย่างเอาเป็นเอาตาย

“เกดิอะไรขึ้น ยายเกรซเป็นอะไร” เขาถามพลางเดนิเข้าไปหา

“ลูกขังตัวอยู่ในห้องตั้งแต่เมื่อวานค่ะ” นางหันมาตอบ “ตามไปกิน

ข้าวกบ็อกว่าไม่หวิ เคาะเรยีกกบ็อกว่าอยากอยู่คนเดยีว ฉนักลวัลกูจะคดิสั้น

ค่ะ”

“ท�าไมต้องคดิสั้นด้วย” เขามองอย่างคาดคั้น 

ภรรยาหลบตาแล้วตอบเสยีงเบา “เมื่อวานลกูไปบ้านบวรภทัร เหน็ว่า

ทะเลาะกบัตาศรุต”

“แล้วท�าไมคุณไม่บอกผม” 

เขาถามอย่างต�าหนิ ผู้เป็นภรรยายังไม่ทันได้ตอบ ประตูห้องก็เปิด

ออกก่อน ทั้งสองหนัไปมอง สโรชายนือยูห่น้าประต ูดวงตาแดงช�้า ใบหน้า
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มอมแมม ผมเผ้ายุ่งเหยงิเหมอืนคนร้องไห้มาทั้งคนื

“ยายเกรซ!” นางรบีเดนิไปหาลูกสาว “เกดิอะไรขึ้นลูก ท�าไมหนูเป็น

แบบนี้”

สโรชาไม่ตอบผู้เป็นแม่ หญงิสาวเดนิหนเีข้าห้อง ล้มตวัลงนอนคว�่า

กับเตียงเหมือนที่ชอบท�าตอนเป็นเด็กเวลาพ่อกับแม่ไม่ตามใจ สองสามี

ภรรยาสบตากนัแล้วเดนิเข้าไปในห้องลูกสาว คุณหญงิจงกลนนีั่งลงข้างลูก 

ส่วนอนนัต์ยนืมองอยู่ข้างเตยีง

“อย่าท�าแบบนี้สลิูก มอีะไรท�าไมไม่บอกแม่”

“นงัมนีามนัแย่งรุตไปจากเกรซแล้ว” สโรชาลุกขึ้นนั่ง น�้าตานองหน้า 

“ได้ยนิไหมคะแม่ นงัลูกเมยีน้อยมนัแย่งรุตไปแล้ว”

“ลูกเข้าใจผดิหรอืเปล่า” อนนัต์ถามอย่างไม่เชื่อ 

ผู้เป็นลูกหนัมามอง ดวงตาแดงก�่า

“ไม่ผดิหรอกค่ะ เมื่อวานเกรซไปบ้านบวรภทัร เกรซเหน็มนัอยูก่บัรุต 

พอเกรซถามว่ามนัมาท�าอะไรที่นี่ รตุกโ็กรธ บอกเลกิเกรซ แล้วห้ามเกรซไป

เหยยีบบ้านเขาอกี”

“เป็นเพราะคณุคนเดยีว ชอบให้ท้ายนงัลกูเมยีน้อย มนัเลยมารงัแก

ลูกของเรา” 

ภรรยาต่อว่าเขา นางเชื่อทุกค�าพูดของลูกสาว เพราะรกัหลงกนัเป็น

ทุนเดมิ แต่เขาคดิว่าไม่ถูกต้องเท่าไร เพราะเป็นการฟังความข้างเดยีว

“อย่าเพิ่งพดูเหลวไหลได้ไหม ผมจะไปคยุกบัมนีาก่อน อาจเป็นเรื่อง

เข้าใจผดิกนักไ็ด้”

“ไม่ผดิหรอกค่ะ” สโรชายนืยนัเสยีงเข้ม “นงัมนีามนัเกลยีดเกรซ มนั

จงใจแย่งรุตไปเพื่อประกาศว่ามันชนะเกรซ ตอนนี้มันอยู่ในบ้านบวรภัทร 

คุณหญงิจารวเีข้าข้างมนั พ่อจะไปท�าอะไรมนัได้”

“ลูกรกัศรุตหรอืเปล่า” เขาถามตรงๆ 

ผู้เป็นลูกชะงกั ตอบเสยีงห้วน
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“รกัหรอืไม่รกัไม่ใช่เรื่องส�าคญัหรอกค่ะ ที่ส�าคญัคอืเกรซไม่อยากแพ้

นงัลูกเมยีน้อย พ่อได้ยนิไหมคะว่าเกรซไม่อยากแพ้มนั”

อนันต์เดินออกจากห้องนอนลูกสาว สโรชาบอกว่ามีนาแย่งศรุตไป

เพราะอยากเอาชนะหล่อน แต่ที่จรงิแล้วคนที่อยากเอาชนะคอืสโรชาต่างหาก

“คุณจะไปไหน คุณจะไม่ท�าอะไรเลยเหรอ” ผู้เป็นภรรยาร้องเรียก 

พอเหน็วา่เขาไม่สนใจ นางกห็นัไปโอ๋ลูกสาว “เลกิร้องไห้เถอะลกู ใครไม่รกั

เรากช่็างมนั ศรตุเป็นแค่ลูกบญุธรรม ไม่คูค่วรกบัลกูของแม่หรอก เดี๋ยวแม่

จะแนะน�าลูกชายของเพื่อนให้รู้จกั รบัรองว่าดกีว่าหมอนั่นเป็นร้อยเท่า”

อนนัต์ถอนใจยาว โบราณว่าไม้อ่อนดดัง่าย ไม้แก่ดดัยาก เขาปล่อย

ให้ภรรยาเลี้ยงลกูสาวอย่างตามใจมาตลอด ตอนนี้มานกึเสยีใจกส็ายไปแล้ว

มนีานั่งอยูใ่นห้องครวั มอีาหารเช้าท�าเองง่ายๆ วางอยูต่รงหน้า หล่อน
กินแซนด์วิชทูน่าไป ดูข่าวทางโทรศัพท์ไป ก่อนเงยหน้าขึ้นมองเมื่อได้ยิน

เสยีงฝีเท้าเดนิเข้ามา เจ้าของเสยีงคอืจริายเุทพบตุร เขานั่งลงตรงข้ามหล่อน 

จ้องมองแต่ไม่พูดอะไร

“เป็นอะไรของนาย มาจ้องหน้าฉนัท�าไม”

“เจ้ารู้สกึรกัศรุตบ้างหรอืยงั เวลาของเราเหลอืน้อยแล้วนะ”

มีนาชะงักมือที่ก�าลังยกแก้วกาแฟขึ้นดื่ม ถ้าหล่อนกับศรุตรักกัน  

เทพบุตรหนุ่มจะได้กลบัสวรรค์ แต่หล่อนจะไม่ได้พบเขาอกี ตอนนี้หล่อน

เริ่มชนิกบัการมเีขาเดนิไปเดนิมาในบ้าน ถ้าวนัหนึ่งเขาไม่อยู่แล้ว หล่อนจะ

เป็นอย่างไร

“ช่วงนี้งานเขายุง่มาก กลบับ้านดกึแทบทกุวนั เลยไม่ค่อยได้เจอกนั” 

หล่อนดื่มกาแฟอกึหนึ่ง วางแก้วลงบนโต๊ะ แล้วหยบิแซนด์วชิมากนิต่อ

“เจ้าต้องพยายามมากกว่านี้” เขามองอย่างต�าหน ิ“จะรอให้เขาเข้าหา

ฝ่ายเดยีวไม่ได้ เพราะมนัจะไม่ทนักาล”

“ฉนัเป็นผู้หญงินะ ท�าแบบนั้นกน็่าเกลยีดตายส”ิ



มั ล ลิ ก า  l  383

“เจ้าไม่อยากช่วยให้เรากลบัสวรรค์ใช่ไหม” เขาถามเสยีงขุ่น

“ฉนัอยากช่วยนาย” หล่อนวางแซนด์วชิลงแล้วมองหน้าเขา “แต่ถ้า

มนักลบัไม่ได้จรงิๆ นายกน็่าจะหาทางอื่นไว้บ้าง”

“เจ้าหมายถงึอะไร” เขามองตอบ

“เป็นเทวดาดกีว่าเป็นมนษุย์กจ็รงิ แต่เปน็มนษุย์กไ็มไ่ดเ้ลวร้ายอะไร 

ถ้านายกลบัสวรรค์ไม่ได้จรงิๆ ลองอยู่บนโลกมนุษย์ดูไหม”

“อยู่ที่นี่กบัเจ้าเหรอ”

“ใช่” หล่อนพยกัหน้า “นายอยูบ้่านฉนัตลอดไปกไ็ด้ ฉนัไม่คดิค่าเช่า

หรอก”

“ขอบใจเจ้ามาก อยู่โลกมนุษย์กไ็ม่เลวหรอก แต่เรามาพยายามกนั

ให้เตม็ที่ก่อนดกีว่า แล้วค่อยคดิเรื่องนั้นทหีลงั”

“จริงของนาย” หญิงสาวหยิบแซนด์วิชมากินต่อ ไม่รู้อะไรดลใจให้

พดูไปแบบนั้น เขาเป็นเทวดาบนชั้นฟ้า อยากได้อะไรกเ็นรมติเอา เรื่องอะไร

จะมาล�าบากกบัหล่อน

“ผู้ชายคนนี้เป็นใคร” เสยีงคุ้นหูดงัขึ้น

มนีาหนัขวบัไปมอง แซนด์วชิแทบหล่นจากมอื พอ่มาไดย้งัไง ท�าไม

หล่อนไม่ได้ยนิเสยีงเลย

“พ่อถามได้ยนิไหมมนีา” เสยีงของพ่อเข้มขึ้น 

หล่อนมองตาพ่อ แล้วหนัไปมองจริายุเมื่อพบว่าพ่อไม่ได้มองหล่อน 

ทว่าจ้องเทพบุตรหนุ่มเขมง็

“นายไม่ได้หายตวัอยู่เหรอ” หล่อนกระซบิถาม

“หายไม่ทนัแล้ว” เขากระซบิตอบ “ถ้าเราหายตวัตอนนี้ พ่อของเจ้าได้

เป็นลมแน่”

“มนีา!” พ่อเปลี่ยนจากถามเป็นตวาด “ผูช้ายคนนี้เป็นใคร มาท�าอะไร

ที่นี่แต่เช้า”

“เขาชื่อจริายุ เป็นเพื่อนมาจากต่างจงัหวดัค่ะ พอดผี่านมาแถวนี้เลย
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แวะมาเยี่ยม ก�าลงัจะกลบัแล้วค่ะ” หล่อนตอบเรว็ปรื๋อ

“สวสัดคีรบั ผมกลบัก่อนนะครบั” 

เทพบตุรหนุม่เดนิออกจากบ้าน พ่อมองตามด้วยสหีน้าสงสยัก่อนหนั

มาถามหล่อน

“ลูกรู้จกัเขานานหรอืยงั”

“ไม่นานค่ะ” หญิงสาวส่ายหน้าแล้วเปลี่ยนเรื่องพูด “พ่อมาหาหน ู

แต่เช้ามอีะไรหรอืเปล่าคะ”

“พ่อมาเรื่องพี่เกรซ พี่เขาบอกว่าหนูกบัคุณศรุต...”

“คณุเกรซเข้าใจผดิค่ะ” หล่อนรบีตอบก่อนพ่อจะพดูจบ เพราะรู้แล้ว

ว่าพ่อต้องการอะไร “หนูกบัคุณรุตไม่ได้เป็นอะไรกนั ที่หนูไปบ้านบวรภทัร 

เพราะคุณหญงิจารวจี้างหนูดูแลลูกชายคนเลก็ของเธอ”

“ลูกรู้จกัคุณหญงิจารวไีด้ยงัไง”

“หนพูบคณุหญงิที่โรงพยาบาลตอนพาลงุหมายไปรกัษาตวั ไม่ได้รูจ้กั

ผ่านคณุรตุหรอกค่ะ” หล่อนรบีตอบดกัคอพ่อ เพราะดอูอกวา่ท่านคดิอะไร

“ไม่มีอะไรก็ดีแล้ว แต่เพื่อไม่ให้มีข้อครหา พ่ออยากให้ลูกเลิกไปที่

บ้านบวรภทัร เพราะยงัไงศรตุกเ็ป็นคนรกัของพี่ พ่อไม่อยากเหน็ลกูสองคน

ทะเลาะกนั”

“หนูท�าไม่ได้ค่ะ” หล่อนตอบเสยีงเข้ม ขอบตาร้อนผ่าว “หนูรบัปาก

คุณหญงิไว้ หนไูม่อยากผดิค�าพดูกบัเธอ ส่วนเรื่องของคณุรตุ คณุเกรซต้อง

จดัการเอง ถ้าเขาจะเลกิกบัเธอกไ็ม่ใช่เพราะหน ูแต่เป็นเพราะนสิยัแย่ๆ ของ

คุณเกรซเอง หนูขอตวัก่อนนะคะ”

มีนาเดินขึ้นห้องนอน ก้อนสะอื้นจุกในล�าคอ น้อยใจจนน�้าตาร่วง  

ทั้งที่เชื่อว่าหล่อนไม่ผิด แต่พ่อก็เลือกตัดปัญหาด้วยการให้หล่อนถอนตัว

เพื่อให้ลูกรกัของท่านสบายใจ
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ภายในห้องนอนของจริากร มนีายนืดวูภิาเชด็ตวัชายหนุม่อยูข้่างเตยีง 
ส่วนคณุหญงิจารวไีปพกัผ่อนที่ห้องหลงัจากดแูลลกูชายมาครึ่งวนั พยาบาล

สาววางผ้าขนหนูลงในอ่างน�้า แล้วรบัเสื้อผ้าชุดใหม่ที่หล่อนส่งให้ไปสวมให้

เขา นางท�างานอย่างคล่องแคล่วและนุ่มนวล สมกบัที่นายจ้างไว้ใจให้ดูแล

ลูกชาย ส่วนหล่อนคงต้องฝึกอีกพักใหญ่ อย่างน้อยก็จนกว่าจะชินกับ

ร่างกายเปลอืยเปล่าของคนป่วย

“พกันี้คุณหญงิดูอ่อนเพลยีนะคะ” หล่อนชวนวภิาคุย

“หัวใจของคุณหญิงไม่ค่อยแข็งแรงค่ะ ที่อยู ่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะ 

คณุสอง แต่ถ้าคณุสองไม่อยูแ่ล้ว คณุหญงิกค็งอยู่ไม่ได้” พยาบาลสาวใหญ่

ถอนใจยาว

“เป็นใครก็อยู่ไม่ได้ค่ะ” หญิงสาวถอนใจตาม แล้วหันไปมองประตู

ห้องนอนเมื่อศรุตเดินเข้ามา เขาสวมกางเกงขายาวสีด�ากับเสื้อโปโลสีเทา 

หน้าตาไม่เคร่งเครยีดเหมอืนเมื่อวาน คงจะหายโกรธสโรชาไปบ้างแล้ว

“ท�าอะไรอยู่ครบั” เขาเดนิมายนืข้างหล่อน

“ดูพี่วภิาเชด็ตวัให้คุณสองค่ะ แล้วกช็่วยหยบิจบันดิหน่อย”

“นายสองโชคดนีะครบั อยู่ท่ามกลางสาวๆ ทั้งวนั” 

ชายหนุม่พดูตดิตลก หล่อนเหน็วภิาเหลอืบตามองเขาแวบหนึ่ง แล้ว

รบีก้มหน้าหลบตา เพราะเหน็ว่าหล่อนก�าลงัมอง

“พี่จะเอาน�้าไปเท ฝากดูคุณสองด้วยนะคะ” 

นางเดนิออกจากห้อง มนีามองตามอย่างสงสยั แล้วหนักลบัมามอง

ศรุตเมื่อชายหนุ่มถามขึ้น

“นายสองเป็นยงัไงบ้างครบั”

“เหมือนเดิมค่ะ นอนหลับไม่รู้อะไรเลย ดูแล้วก็น่าสงสาร” หล่อน

กระชับผ้าห่มรอบคอของจิรากร ก่อนขมวดคิ้วเมื่อได้ยินค�าพูดต่อมาของ

ศรุต

“ถ้านายสองไปพร้อมกบัพ่อของเขา คงไม่ต้องทุกข์ทรมานแบบนี้”
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“อะไรนะคะ” หล่อนเงยหน้าถาม

“ไม่มีอะไรหรอกครับ” ชายหนุ่มส่ายหน้าแล้วเปลี่ยนเรื่องพูด “งาน

แสดงเครื่องเพชรวนัเสาร์นี้ คุณมนีาไปกบัผมนะครบั”

“ขอบคณุที่ชวนค่ะ แต่เมื่อเช้าพ่อเพิ่งมาหาฉนั บอกให้อยูห่่างๆ คณุ

ไว้ ท่านไม่อยากเหน็พี่น้องทะเลาะกนั เพื่อไม่ให้พ่อไม่สบายใจ ฉนัขอไม่ไป

นะคะ”

“เดี๋ยวผมจะคุยกบัคุณลุงเอง” เขาเอ่ยเสยีงเข้ม สหีน้าไม่พอใจ “ผม

กบัเกรซจบกนัแล้ว ผมจะเริ่มต้นใหม่กบัใครกไ็ด้ ไม่จ�าเป็นต้องขออนญุาต

เธอ เพราะเธอไม่ใช่เจ้าชวีติของผม”

มนีามองอย่างหนกัใจ ไม่รูว่้าท่าทางแขง็กร้าวของศรุตเกดิจากตวัเขา

เองหรอืเกดิจากมนตร์ดลใจของจริายุเทพบุตร ถ้าเป็นอย่างหลงัหล่อนกท็�า

ผดิต่อผู้เป็นพี่มาก

“คุณคบกับคุณเกรซมาตั้งนาน ให้โอกาสเธอสักครั้งเถอะค่ะ ฉัน 

ไม่อยากเป็นสาเหตใุห้พวกคณุเลกิกนั” หล่อนช่วยพดูแทนพี่สาว แต่เหมอืน

ยิ่งพูดเขายิ่งโกรธ

“ผมเลกิกบัเกรซไม่ใช่เพราะคณุ แต่เป็นเพราะตวัเธอเอง ผมไม่มวีนั

ให้อภยัคนที่ดูถูกผม”

“ตอนนั้นเธอก�าลงัโกรธ จงึพดูออกไปโดยไม่คดิ ยกโทษให้เธอไม่ได้

เหรอคะ”

“ผมไม่อยากพูดเรื่องเธออีกแล้ว” เขาตัดบทพลางส่งนามบัตรให้

หล่อน “ผมสั่งชดุราตรไีว้ให้คณุแล้ว วนัเสาร์คณุไปแต่งหน้าแต่งตวัที่ร้านได้

เลย ถ้าไม่ชอบชุดที่ผมสั่งไว้จะเลอืกใหม่กไ็ด้”

มนีารบันามบตัรมาดู ห้องเสื้อที่ศรุตบอกเป็นห้องเสื้อชื่อดงั หล่อน

เคยขบัรถผ่าน แต่ไม่เคยไปใช้บรกิาร เพราะสู้ราคาไม่ไหว

“ฉันดีใจที่คุณให้เกียรติฉัน แต่ฉันไม่คู่ควรหรอกค่ะ” หล่อนส่ง

นามบตัรคนืเขา แต่ชายหนุ่มไม่ยอมรบั เขาสบตาหล่อนแล้วเอ่ยเสยีงหนกั
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“ใครจะดูถูกเราก็ได้ แต่เราห้ามดูถูกตัวเอง คุณไม่มีอะไรด้อยกว่า

เกรซเลย”

“แต่ฉนั...”

“วันงานผมจะให้รถไปรับคุณที่ร้านเสื้อ ผมจะท�าให้ผู้หญิงทุกคน

อจิฉาคุณ แล้วเจอกนัในงานนะครบั” เขาตดับทแล้วเดนิออกจากห้อง

มีนามองตามอย่างหนักใจ ถ้าวันนั้นหล่อนไม่ขอให้จิรายุช่วย วันนี้

คงไม่ต้องล�าบากใจแบบนี้

“หาเรื่องใส่ตวัแท้ๆ เลย” หล่อนพมึพ�าแล้วเดนิไปนั่งที่โซฟา

มีนานั่งอยู่ข้างเตียงคนป่วย ดวงตากลมโตมองหนังสือพุทธประวัติ 
ในมอื รมิฝีปากอิ่มอ่านข้อความด้วยน�้าเสยีงนุ่มนวล

“ครานั้นพระองค์ประทับนั่งขัดสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ อุรุ-

เวลาเสนานคิม เมอืงพาราณส ีทรงหนัพระพกัตร์ไปทางทศิตะวนัออก และ

ตั้งจติอธษิฐานด้วยความแน่วแน่ว่า ตราบใดที่ยงัไม่บรรลสุมัมาสมัโพธญิาณ 

จะไม่ทรงลุกขึ้นจากสมาธบิลัลงัก์...”

หญงิสาวอ่านไปเรื่อยๆ สลบักบัเงยหน้ามองคนป่วย การอ่านหนงัสอื

ให้จิรากรฟังในช่วงบ่ายเป็นสิ่งที่หล่อนต้องท�าเป็นประจ�าทุกวัน หล่อนไม่รู้

หรอกว่าเขาจะได้ยนิไหม แต่เท่าที่สงัเกต ทกุครั้งที่หล่อนอ่านหนงัสอื สหีน้า

ของชายหนุ่มจะสงบ ลมหายใจยาวขึ้น ซึ่งวภิาบอกว่าเป็นอาการตอบสนอง

ที่ดี

“แม้จะมีหมู่มารเข้ามาขัดขวาง แต่ก็พ่ายแพ้พระบารมีของพระองค์

กลบัไป จนเวลาผ่านไป ในที่สุดพระองค์ทรงบรรลุรูปฌาน…”

มีนาเปิดหนังสือหน้าถัดไป แต่ต้องหยุดชะงักเมื่อเห็นจิรายุปรากฏ

กายกลางห้อง แม้เขาจะตามหล่อนมาที่บ้านบวรภทัรทุกวนั แต่เทพบุตรหนุม่

ไม่ได้เฝ้าหล่อนตลอดเวลาเหมอืนตอนท�างานที่โรงแรมอนนัต์ธารา ส่วนใหญ่

เขาจะมาตอนที่คุณหญงิจารวไีม่อยู่ในห้อง
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“นายหายไปไหนมาทั้งวนั”

“เราไปหาคนมาช่วยคุยกบัจริากร”

“เขาอยู่ไหนล่ะ” หล่อนมองไปรอบๆ “ไม่เหน็มใีครเลย”

“เขาไม่ใช่มนุษย์ ถ้าเขาไม่เปิดเผยตวั เจ้าไม่มวีนัมองเหน็”

“เขาเป็นเทวดาเหรอ” หญงิสาวถามอย่างตื่นเต้น ก่อนมองไปรอบห้อง

เมื่อได้ยนิเสยีงหวัเราะทุ้มลกึ

“เราไม่อาจเอื้อมหรอก เราเป็นยมทูตชื่อธีภพ” ชายหนุ่มคนหนึ่ง

ปรากฏกายตรงหน้าหล่อน เขามรีูปร่างสูงโปร่ง ดวงหน้าคมคาย จมูกโด่ง

เป็นสนั นยัน์ตาสนีลิแวววาว คิ้วดกหนาได้รปูสวย ผวิขาวเหมอืนน�้านม ผม

ด�ายาวประบ่าหวเีสยไปด้านหลงั สวมสูทสดี�าทั้งชุด ดูมเีสน่ห์อย่างร้ายกาจ

‘หล่อชะมดัเลย’

มีนาอ้าปากค้าง คิดมาตลอดว่ายมทูตต้องน่ากลัว ผิวสีทองแดง  

รูปร่างสงูใหญ่ มกีล้ามเป็นมดัๆ สวมโจงกระเบนสแีดง ไม่สวมเสื้อ แต่ธภีพ

ไม่เหมอืนที่หล่อนคดิเลย เขาหล่อมากๆ หล่อเหมอืนรูปปั้นเทพบุตรกรกี

“ขอบคุณ” 

ยมทูตหนุ่มยิ้มมุมปากแล้วค้อมศีรษะให้หล่อน หญิงสาวหน้าแดง 

รู้ทนัทวี่าเขาอ่านใจหล่อนได้

“เริ่มได้แล้วมั้งท่านธีภพ ที่นี่มีมนุษย์คนอื่นอยู่ด้วย เดี๋ยวพวกเขา 

เข้ามาจะเสยีเรื่อง” จริายุพูดขดัขึ้น น�้าเสยีงหงุดหงดิ

“เราขอตวัก่อนนะ เทวดาโมโหแล้ว”

ยมทูตหนุ่มยิ้มให้หล่อน แล้วเดนิไปยนืข้างเตยีงของจริากร ทนัททีี่

เหน็หน้าคนป่วย เขากห็นัไปมองเทวดาหนุม่ ดวงตาคมมแีววสงสยั ซึ่งมนีา

รู้ทนัทวี่าเพราะอะไร

“ไม่ต้องถามหรอก เรื่องมันยาว เราไม่มีเวลาตอบ” เทพบุตรหนุ่ม

ตดับท

ธภีพยกัไหล่ด้วยท่าทางกวนๆ แล้วหนักลบัไปมองจริากร หลบัตาลง
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ครู่หนึ่งก่อนจะลมืตาขึ้นมอง สหีน้าไม่ค่อยดนีกั

“ท่านสื่อสารกบัเขาได้ไหม” จริายุถาม

“ไม่ได้” ยมทตูหนุม่ส่ายหน้า “ชายคนนี้ถกูขงัอยูใ่นร่างของตวัเอง เรา

พยายามสื่อสารกบัเขาแล้ว แต่ไม่สามารถท�าได้เลย”

“เพราะอะไรคะ” มนีาถามบ้าง

“อาจเป็นกรรมเก่าของเขา ท�าให้ต้องทนทุกข์อยู่ในสภาพนี้”

“ท่านเรยีกวญิญาณของเขาออกมาได้ไหม” เทพบุตรหนุ่มถามอกี

“อย่าเสี่ยงดกีว่า ถ้าเรยีกออกมาแล้วกลบัเข้าร่างไม่ได้ ต้องเร่ร่อนเป็น

สมัภเวส ีจะยุ่งไปกนัใหญ่”

“ท่านช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยเหรอคะ” หญงิสาวจ้องมองอย่างอ้อนวอน

ยมทูตหนุ่มมองตาหล่อนแล้วถอนใจเฮอืกหนึ่ง

“เราจะลองดูกไ็ด้” เขาเสกอุปกรณ์ที่คล้ายแทบ็เลต็สวรรค์ของจริายุ

ออกมา แตะปลายนิ้วเรียวยาวกับหน้าจอ เขี่ยไปมาอยู่ครู่หนึ่งจึงเงยหน้า

มองหล่อน “มนัเป็นกรรมของเขา ใครกช็่วยเขาไม่ได้ แต่เขาจะทนทุกข์อกี

ไม่นานหรอก”

“คุณสองจะหายใช่ไหมคะ” หล่อนถามอย่างดใีจ

“เกรงว่าจะไม่ใช่”

มนีาหน้าเสยี ใจหายวูบ ถ้าไม่หายป่วย กห็มายความว่า...

“ความตายไม่น่ากลัวหรอก ในหลายกรณีความตายคือความปรานี

ด้วยซ�้า” ยมทูตหนุ่มพูดปลอบ แต่ฟังไม่รื่นหูเท่าไร เพราะมนัตรงเกนิไป

“ฉันเป็นห่วงคุณแม่ของเขา” หล่อนเอ่ยเสียงเศร้า “ถ้าไม่มีลูกชาย 

นางคงอยู่ไม่ได้”

“กรรมของใครก็เป็นของคนนั้น เจ้าท�าอะไรไม่ได้หรอก อย่าท�าให ้

ตวัเองเป็นทุกข์ด้วยการเกบ็เรื่องของคนอื่นมาคดิเลย”

มนีาเงยหน้ามองยมทตูหนุม่ ภายใต้ใบหน้าหล่อเหลา หวัใจของธภีพ

เยน็ชา คงเพราะเห็นความตายจนชาชิน แตกต่างจากจิรายุเทพบุตรที่ยังมี
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ความเหน็อกเหน็ใจคนอื่น

“ฉนัจะจ�าไว้ค่ะ”

“เรากลับก่อนนะ” เขาหันไปบอกลาจิรายุแล้วหันมาพูดกับหล่อน 

“ยนิดทีี่ได้รู้จกั ถ้ามโีอกาสคงได้พบกนัอกี”

“คงอกีนานค่ะ ตอนนี้ฉนัยงัไม่พร้อม”

“เมื่อถงึเวลานั้น เราจะดูแลเจ้าอย่างด”ี 

ธีภพยิ้มให้หล่อน หญิงสาวยิ้มตอบ สีหน้าจืดสนิท ยมทูตหนุ่ม

หัวเราะแล้วหายตัวจากไป หล่อนหันไปมองจิรายุ เทพบุตรมองตอบแล้ว

หายตวัไปอกีคน



๓๕

สวนสาธารณะรมิแม่น�้าเจา้พระยา จริายเุทพบตุรยนือยูบ่นบนัได
ท่าน�้า ทอดตามองสายน�้าด้วยสหีน้าเคร่งขรมึ เขาลงมาโลกมนุษย์เกอืบสาม

เดอืนแล้ว แต่ภารกจิจบัคูใ่ห้มนต์มนีาไม่คบืหน้าเลย ความจรงิเขาควรกงัวล

ได้แล้วว่าตวัเองจะกลบัสวรรค์ไม่ได้ แต่เขากลบัไม่รู้สกึเดอืดร้อนอะไรเลย 

ส่วนหนึ่งคงเพราะเขาเริ่มชินกับโลกมนุษย์แล้ว และอีกส่วนที่เขาไม่อยาก

ยอมรบัคอื เขาพอใจที่ได้อยู่กบัหล่อน

“ท่านจริายุ”

เสยีงคุ้นหูดงัขึ้นด้านหลงั เทพบุตรหนุ่มหมุนตวัไปมอง คิ้วดกหนา

ได้รูปสวยขมวดนดิหนึ่ง เมื่อเหน็รณกรสหายสนทิสวมเครื่องแบบกามเทพ 

ซึ่งคล้ายกับเครื่องแบบนักศึกษาภาควิชากามเทพศึกษาที่เขาสวมตอนนี้ 

เพยีงแต่เปลี่ยนสูทตวันอกเป็นโคตสขีาวยาวคลุมเข่าแทน

“ท่านเรยีนจบแล้ว ยนิดด้ีวยนะ” เขายิ้มให้ผู้เป็นเพื่อน เมื่อเช้ารณกร

ส่งกระแสจติเรยีกเขาออกมาพบ คงเพื่อบอกข่าวดใีห้รู้นั่นเอง

“ขอบใจท่านมาก” รณกรยิ้มตอบ “แล้วท่านจับคู่ให้มนุษย์ของตน
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ส�าเรจ็หรอืยงั”

“เราก�าลงัพยายามอยู่” เขาตอบแบ่งรบัแบ่งสู้ 

ผู้เป็นเพื่อนขมวดคิ้วแล้วชี้มาที่ตวัเขา

“เวลาของท่านเหลอืน้อยแล้วนะ ท่านรู้ตวัหรอืเปล่าว่ารศัมทีพิย์ของ

ท่านจางลงแค่ไหน ถ้าท่านไม่รบีท�างานให้ส�าเรจ็ ท่านอาจกลบัสวรรค์ไม่ได้

อกีเลย”

“เรารู้แล้ว”

“รู้! แต่ไม่เดอืดร้อนเลย” รณกรขึ้นเสยีงอย่างหงุดหงดิ

“เดอืดร้อนส ิแต่มนัไม่ง่ายอย่างที่คดิ มนต์มนีาไม่ชอบใครสกัคน เรา

จงึท�างานไม่ส�าเรจ็เสยีท”ี

“ท่านไม่อยากกลบัสวรรค์ใช่ไหม” ผู้เป็นเพื่อนจ้องหน้าเขาแล้วโพล่ง

ออกมา “ท่านหลงรกัมนุษย์นางนั้นใช่ไหม”

จิรายุชะงัก ค�าถามของรณกรดังก้องอยู่ในหู ที่ผ่านมาเขาไม่เคย

นกึถงึค�านี้เลย เขารูแ้ค่ว่าตวัเองมคีวามสขุเวลาได้อยูก่บัหล่อน เท่านั้นจรงิๆ

“ท่านพอใจที่ได้อยู่กบันาง จงึไม่พยายามหาทางกลบัสวรรค์ มนัคุ้ม

แล้วหรอืที่จะทิ้งบุญบารมทีี่สั่งสมมาเพื่อมนุษย์คนเดยีว”

“เราไม่รู้หรอก” เขาส่ายหน้า “แต่เราจะหาค�าตอบให้ได้”

“ท่านก�าลังหลงผิด ถ้าเราไม่ท�าอะไรเลย เราก็เป็นเพื่อนที่แย่มาก” 

รณกรเอ่ยเสยีงเข้มแล้วหายตวัจากไป

จริายุมองตามอย่างสงสยั ไม่เข้าใจว่าผู้เป็นเพื่อนหมายถงึอะไร แต่

หวงัว่าจะไม่เกี่ยวกบัมนีา

มีนาขี่รถมอเตอร์ไซค์คันโปรดออกจากซอยบ้าน วันนี้หล่อนไม่ต้อง
ไปท�างานที่บ้านบวรภทัร เพราะตอนเยน็ต้องไปงานแสดงเครื่องเพชรกบัศรตุ 

หล่อนจึงขอลางานคุณหญิงจารวีหนึ่งวัน เพื่อไปแต่งหน้าท�าผมที่ห้องเสื้อ

ตามนามบตัรที่ชายหนุ่มให้มา
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“รถเสยีเหรอ” หล่อนพมึพ�าเมื่อเหน็รถกระบะเก่าๆ คนัหนึ่งจอดอยู่

ข้างทาง เจ้าของรถเป็นชายแก่ รปูร่างผอมสงู ผมขาวทั้งศรีษะ ท่าทางหวัเสยี

หญิงสาวจอดรถมอเตอร์ไซค์ข้างทาง ถอดหมวกกันน็อกแขวนกับ

กระจกข้าง แล้วเดนิไปหาชายคนนั้น

“รถเป็นอะไรคะลุง”

ชายชราเจ้าของรถหนัมามองหล่อน ดวงตาสดี�าของเขาเป็นประกาย

วาว มนีายนืตวัแขง็เหมอืนถูกสาป ภาพที่เหน็ตรงหน้าพร่าเลอืน เวลาเหมอืน

หยดุหมนุไปครูห่นึ่ง พอภาพกลบัมาชดัอกีครั้ง หล่อนกไ็ม่ได้ยนือยูร่มิถนน

อีกแล้ว ทว่ายืนอยู่ริมล�าธารสวยงาม น�้าใสเหมือนกระจก มองเห็นก้อน

กรวดหลากส ีแวดล้อมด้วยต้นไม้เขยีวชอุ่ม

“เป็นไปได้ยงัไง” หญงิสาวหมุนมองรอบตวั มั่นใจว่าตวัเองไม่ได้ฝัน 

หล่อนจอดรถริมถนนเพื่อลงไปช่วยเหลือชายชรา แล้วจู่ๆ มาโผล่ที่นี่ได้

อย่างไร

“เราพาเจ้ามาเอง” เสยีงทุ้มลกึน่าฟังดงัขึ้น

มนีาหนัไปมองเจ้าของเสยีง ดวงตาคมหวานเบกิโต เมื่อพบว่าเขาคอื

ชายหนุ่มรูปงามในชุดเสื้อโคตสีขาวยาวคลุมเข่า ผมด�ายาวมัดไว้ด้านหลัง 

ปล่อยลูกผมล้อมดวงหน้าคมคาย ดวงตาสีด�าเป็นประกายกล้า จมูกโด่ง  

รมิฝีปากหยกัลกึ หล่อชวนตะลงึแบบนี้ต้องไม่ใช่มนุษย์แน่นอน

“นายเป็นเทวดาใช่ไหม” หล่อนถามตรงๆ “ที่นี่ที่ไหน แล้วนายพาฉนั

มาท�าไม”

“ที่นี่คือรอยต่อระหว่างแดนสวรรค์กับโลกมนุษย์ เราชื่อรณกร 

เทพบุตร เป็นเพื่อนของจิรายุเทพบุตร เราพาเจ้ามาที่นี่เพราะมีเรื่องจะคุย

ด้วย” เขาตอบตรงๆ เช่นกนั

“คยุกบัฉนันี่นะ” หญงิสาวชี้ตวัเอง จริายคุนเดยีวหล่อนกป็วดหวัแล้ว 

ถ้ามาขออยู่เพิ่มอกีองค์ หล่อนคงต้องหนไีปบวช

“เราไม่ได้มาขออยู่กบัเจ้า” เขาเอ่ยเสยีงห้วน
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“นายอ่านใจฉนัเหรอ” หล่อนขมวดคิ้วใส่เขา “นายไมค่วรท�าแบบนั้น

นะ ขนาดจริายุยงัไม่เคยท�าเลย”

“เพราะเขาไม่เคยท�าน่ะส ิเขาถงึได้ล�าบากอยู่ทุกวนันี้ เจ้ารู้ไหมว่าเขา

จะกลบัสวรรค์ไม่ได้แล้ว” เขาพูดใส่หน้าหล่อน ดวงตาสนีลิวาววบั

มีนามองเทพบุตรหนุ่ม หล่อนกับจิรายุเคยคุยเรื่องกลับสวรรค์กัน

หลายครั้ง แต่ทุกครั้งเขาไม่เคยบอกเลยว่าตัวเองล�าบากแค่ไหน ถ้าเขาไม่

สบายใจกน็่าจะบอกหล่อนตรงๆ ไม่เหน็ต้องขอให้เพื่อนมาช่วยพูดเลย

“จริายไุม่รูว่้าเรามาหาเจ้า” เขาอ่านใจหล่อนอกีแล้ว “เรามาของเราเอง 

เพราะเราทนเหน็เพื่อนเดนิทางผดิไม่ได้ ถ้าเจ้าเหน็เขาเป็นเพื่อน อย่ารั้งเขา

ไว้อกีเลย ปล่อยเขาไปอยู่ในที่ของเขาเถอะ”

“ฉันไม่เคยรั้งเขาไว้” หล่อนปฏิเสธเสียงหนัก “ฉันอยากช่วยให้เขา

กลบัสวรรค์ แต่ฉนัรกัคนที่เขาจบัคูใ่ห้ไม่ได้จรงิๆ แล้วนายจะให้ฉนัท�ายงัไง”

“เจ้าไม่รกัคนที่จริายุหามา เพราะเจ้ารกัคนที่ไม่ควรรกัอยู่หรอืเปล่า” 

เขาจ้องหน้าหล่อนนิ่ง

มีนาพูดไม่ออก ค�าว่า ‘รักคนที่ไม่ควรรัก’ ก้องอยู่ในหู ที่ผ่านมา

หล่อนไม่เคยกล้ายอมรบั จนกระทั่งรณกรเทพบุตรพูดออกมา

“ความรักที่แท้จริงคือการเสียสละ ถ้ารักแล้วท�าให้คนที่เรารักตกต�่า 

สิ่งนั้นไม่ใช่ความรกั เจ้าไปลองคดิเองเถอะ” เขาดดีนิ้วตรงหน้าหล่อนเบาๆ

มนีารูส้กึเหมอืนหล่นจากที่สงู พอกลบัมายนืได้มั่นคงอกีครั้ง หล่อน

กพ็บว่าตวัเองยนือยูร่มิถนนที่เดมิ รถกระบะคนันั้นหายไป เหลอืรถเอนดโูร

ของหล่อนจอดอยูค่นัเดยีว หญงิสาวมองไปรอบๆ แล้วรบีขี่รถมอเตอร์ไซค์

ออกไป

รถยุโรปสีด�าคันใหญ่แล่นมาจอดหน้าโรงแรมอนันต์ธารา พนักงาน
โรงแรมในชุดราชปะแตนเดินมาเปิดประตูรถ ท่อนขาเรียวยาวสวมรองเท้า

ส้นสงูสเีงนิยื่นออกมาก่อน จากนั้นหญงิสาวร่างบางในชุดราตรสีั้นสม่ีวงอ่อน



มั ล ลิ ก า  l  395

จงึก้าวลงมา

มนีายิ้มขอบคณุพนกังานหนุม่ เขามองหล่อนอย่างประหลาดใจ แล้ว

รีบค้อมศีรษะค�านับอย่างสุภาพ หญิงสาวเดินเข้าไปในโรงแรม วันนี้ภัทร

เจมส์จดังานแสดงเครื่องเพชร จงึมแีขกเดนิพลกุพล่านมากกว่าปกต ิทุกคน

สวมชุดราตรสีวยงามและสวมเครื่องประดบัแพรวพราว

หญิงสาวหยุดยืนหน้าผนังกระจก ผู้หญิงในกระจกสวยมาก เจ้า

หล่อนสวมชดุราตรสีั้นสม่ีวงอ่อน ปักมกุที่ชายกระโปรงและคอเสื้อปาดกว้าง 

อวดเนนิอกนวลผ่องและล�าคอระหง ผมยาวเกล้าเป็นมวยสูง ปลอ่ยลูกผม

ล้อมกรอบหน้ารูปไข่ซึ่งแต่งอย่างประณตีด้วยโทนสชีมพูอ่อน

“คนืนี้เจ้าสวยมาก” เสยีงทุม้น่าฟังเอ่ยชม ก่อนเจ้าของเสยีงจะปรากฏ

กายข้างหล่อน หล่อเหลาบาดตาในชุดสูทสขีาว

“ขอบใจที่ชม แต่ดูแล้วไม่ค่อยเหมอืนฉนัเท่าไร”

“ไม่หรอก” เขาส่ายหน้าไม่เหน็ด้วย “เราว่านี่แหละคอืตวัตนของเจ้า 

ศรุตมาเหน็ต้องพอใจมากแน่นอน”

“ฉนักห็วงัให้เป็นแบบนั้น” หญงิสาวพมึพ�าตอบ รณกรบอกว่ารกัแท้

คอืการเสยีสละ ถ้ารกัแล้วท�าให้คนที่เรารกัตกต�่า สิ่งนั้นไม่ใช่ความรกั แต่

ถ้าเสียสละแล้วต้องพรากจากกนั คนที่เสยีสละจะเป็นอย่างไร ตรงนี้เทพ-

บุตรหนุ่มไม่ได้บอก

“มอีะไรหรอืเปล่า” เขาก้มมองหล่อน

มนีามองเงาเทพบตุรหนุม่บนผนงักระจก จริายงุดงามด้วยบุญบารมี

โดยไม่ต้องเสียเวลาแต่งทั้งวันแบบหล่อน ยิ่งมายืนเคียงกันยิ่งเห็นความ 

แตกต่าง เขาควรอยู่บนสวรรค์ ไม่ใช่มาเดนิดนิแบบนี้

“เมื่อเช้าเพื่อนของนายมาพบฉนั เขาบอกให้ฉนัรบีรกัใครสกัคนก่อนที่

นายจะกลบัสวรรค์ไม่ได้”

“ให้ตายสิ!” เขาสบถอย่างหงุดหงิด “รณกรเป็นห่วงเรา เลยท�าตัว 

จุ้นจ้าน เดี๋ยวเราจะห้ามเขาไม่ให้มารบกวนเจ้าอกี”
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“ไม่ต้องหรอก เขาพูดถูกแล้ว” หญิงสาวเงยหน้ามอง ถึงเวลาต้อง

ตดัใจแล้ว “ขอบคณุที่คอยช่วยเหลอืฉนัมาตลอด ฉนัดใีจที่ได้เป็นเพื่อนกบั

นาย ถ้าคนืนี้คุณศรุตบอกรกัฉนั ฉนัจะตอบตกลง นายจะได้กลบัสวรรค์ 

ไม่ต้องมาระหกระเหนิในโลกมนุษย์อกี”

“อย่ากงัวลเรื่องของเราเลย ท�าตามที่เจ้าต้องการเถอะ”

“ส่งนายกลบัสวรรค์คอืสิ่งที่ฉนัต้องการ” หล่อนยนืกรานหนกัแน่น 

เทพบตุรหนุ่มมองนิ่ง นยัน์ตาคมเหมอืนฉายแววตดัพ้อ แต่แวบเดยีว

กห็ายไป

“ขอบใจเจ้ามาก เรากด็ใีจที่ได้เป็นเพื่อนกบัเจ้า” เขายิ้มให้หล่อนแล้ว

หายตวัไป

มนีาเม้มปากแน่น ขอบตาร้อนผ่าว หล่อนท�าสิ่งที่ถูกต้อง ความจรงิ

ควรรู้สกึด ีแต่ท�าไมถงึอยากร้องไห้กไ็ม่รู้

“คณุมนีา” ศรตุเรยีกพลางเดนิมาหา เขาสวมสทูสดี�าแบบกระดมุสอง

แถว ผมรองทรงจดัแต่งประณตี ดวงหน้าคมคายสดใส ดเูนี้ยบตั้งแต่ศรีษะ

จดปลายเท้า

“สวสัดค่ีะคณุศรตุ ฉนัมาสายหรอืเปล่าคะ” หญงิสาวยิ้มหวานให้เขา 

จริายุจะกลบัสวรรค์ได้หรอืไม่ขึ้นอยู่กบัคนืนี้ ดงันั้นหล่อนต้องท�าให้ดทีี่สุด

“ไม่ครับ งานยังไม่เริ่ม” เขาจ้องมองหล่อนนิ่งแล้วเอ่ยชมเสียงนุ่ม 

“คุณสวยมาก ผมเลอืกไม่ผดิเลย ชุดนี้เหมาะกบัคุณมาก”

“ขอบคุณค่ะ” หล่อนยิ้มเขนิ

“แต่จะสวยขึ้นอีกเมื่อสวมสิ่งนี้” เขาหยิบกล่องก�ามะหยี่สีแดงจาก

กระเป๋าเสื้อสูทด้านใน เปิดฝาแล้วยื่นมาตรงหน้าหล่อน

“สวยจังค่ะ” มีนาพึมพ�า สิ่งที่อยู่ในกล่องคือสร้อยเพชรเส้นบาง มี

เพชรเรยีงกนัเป็นแถว เมด็ตรงกลางใหญ่ที่สุด แล้วไล่ขนาดกนัลงมา ทุก

เมด็น�้างามขาวสะอาด ส่องแสงแวววาวยามกระทบแสงไฟ

“ผมสวมให้นะครบั” เขาหยบิสร้อยเพชรจากกล่อง
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“ไม่เอาดกีว่าค่ะ” หล่อนโบกมอืปฏเิสธ “ฉนักลวัท�าหาย”

“หายกไ็ม่เป็นไรครบั ไม่มสีร้อยเส้นไหนมค่ีาเท่ากบัรอยยิ้มของคณุ” 

เขาเดนิอ้อมมาข้างหลงัแล้วสวมสร้อยให้หล่อน

“ขอบคุณค่ะ” มีนาหมุนตัวไปมองเขา ชายหนุ่มมองหล่อนอยู่ก่อน

แล้ว ดวงตาเป็นประกายวบิวบัจนหล่อนท�าหน้าไม่ถูก

“คณุสวยมาก คนืนี้ผูช้ายทกุคนในงานจะต้องอจิฉาผม” เขายื่นแขน

ให้หล่อน “เราเข้าไปในงานกนัดกีว่าครบั”

“อะไรคะ” หล่อนท�าหน้างงๆ

“แบบนี้ครบั” ชายหนุ่มหวัเราะอย่างเอน็ดู จบัมอืหล่อนวางบนท่อน

แขน แล้วพาหล่อนเดินไปที่ห้องจัดเลี้ยง ผ่านสายตาแขกที่มาร่วมงาน

มากมาย

มนีาสูดลมหายใจเข้าปอด พยายามเชดิหน้าเข้าไว้ทั้งที่ใจเต้นไม่เป็น

จงัหวะ

แฟชั่นโชว์เครื่องเพชรของภทัรเจมส์จบลงอย่างงดงาม ศรตุได้รบัเสยีง
ชื่นชมจากผู้มาร่วมงานล้นหลาม คอลเลก็ชนัใหม่ของภทัรเจมส์มยีอดสั่งจอง

เกินเป้า ทันทีที่ก้าวลงจากเวที นักข่าวหลายส�านักก็เข้ามารุมสัมภาษณ์เขา 

ชายหนุ่มตอบค�าถามอย่างฉะฉาน ไม่มีท่าทางประหม่าให้เห็นสักนิด เขา 

รูปหล่อ ฉลาด และมเีสน่ห์ คุณหญงิจารวโีชคดทีี่ได้เขามาช่วยดูแลกจิการ

มีนายืนชื่นชมชายหนุ่มอยู่ด้านหลัง เขาเกิดมาเพื่อยืนอยู่ท่ามกลาง

กลุ่มคน ส่วนหล่อนเกิดมาเพื่ออยู่บนอานมอเตอร์ไซค์ บิดเกินสองร้อย

หล่อนยังไม่รู ้สึกอะไร แต่ถ้าให้หล่อนไปยืนอยู่หน้าไมโครโฟนแบบเขา 

หล่อนคงปากคอสั่นพูดผดิพูดถูกเป็นแน่

“หนูมนีา” คุณหญงิจารวเีดนิมาหา “เป็นยงัไงบ้างจ๊ะ สนุกไหม”

“สนุกค่ะ นางแบบสวย เครื่องเพชรสวย แต่คนเยอะไปหน่อย หนู

ไม่ค่อยชนิกบัการตกเป็นเป้าสายตาคนอื่นเท่าไร”
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“พวกเขามองเพราะหนูสวย ไม่มอีะไรต้องกงัวลหรอกจ้ะ” นางมอง

ไปที่ลูกบุญธรรมแล้วหนักลบัมามองหล่อน “หนูคดิยงัไงกบัตารุตจ๊ะ”

“คุณรุตเป็นคนเก่ง หนูชื่นชมเขาค่ะ”

“ฉันไม่ได้หมายถึงแบบนั้น” นางหัวเราะอย่างเอ็นดู “ตารุตชอบหนู

มากนะ ถ้าเทยีบกบัสโรชา ฉนัอยากได้หนูเป็นลูกสะใภ้มากกว่า”

“หนเูป็นแค่ลกูเมยีน้อย ไม่มอีะไรเทยีบคณุเกรซได้หรอกค่ะ” หล่อน

เอ่ยเสยีงเศร้า 

คุณหญงิจารวสี่ายหน้าแล้วจบัมอืหล่อนไปกุมไว้

“ฉนัดคูนจากการกระท�า ไม่ใช่ชาตกิ�าเนดิ หนไูม่มอีะไรด้อยกว่าสโรชา 

เลย”

“ขอบคณุค่ะ หนดูใีจที่คณุหญงิไม่รงัเกยีจหน”ู หล่อนเอ่ยอย่างตื้นตนั 

ก่อนเงยหน้ามองศรุตเมื่อเขาผละจากนกัข่าวมาหา

“คุยอะไรกนัครบั นนิทาผมหรอืเปล่า”

“ความลับของผู้หญิงจ้ะ” นางขยิบตาให้ผู้เป็นลูกแล้วหันมาพูดกับ

หล่อน “ฉนักลบัก่อนนะ เป็นห่วงตาสอง ทิ้งมาทั้งวนัแล้ว”

“หนูกลบัด้วยค่ะ”

“อย่าเพิ่งกลบัเลยครบั” ศรุตเอ่ยห้าม “อยู่เป็นเพื่อนผมก่อน เดี๋ยว

งานเลกิแล้วผมไปส่ง”

มีนาเกือบปฏิเสธไปแล้ว แต่นึกถึงเรื่องจิรายุขึ้นมาได้ จึงพยักหน้า

ตกลง

“กไ็ด้ค่ะ”

“เดินเล่นแถวนี้ไปก่อนนะครับ ผมขอไปส่งคุณแม่ที่รถก่อน” เขา

ประคองมารดาออกไป ระหว่างทางมแีขกหลายคนเข้ามาทกั กว่าจะเดนิพ้น

ห้องจดัเลี้ยงกเ็สยีเวลาไปหลายนาที

มีนาเดินไปที่ซุ้มของว่าง หยิบแก้วน�้าส้มมาดื่มอึกใหญ่ แล้วหยิบ 

สลดัโรลค�าเลก็ๆ ใส่ปาก ตั้งแต่เที่ยงหล่อนยงัไม่ได้กนิอะไรเลย เพราะมวั
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ยุ่งอยู่กบัการแต่งหน้าแต่งตวั ตอนนี้จงึหวิพอจะกนิไก่ได้ทั้งตวั

“คณุมนีา” เสยีงคุน้หรู้องเรยีก หญงิสาวหนัไปมอง ทาร์ตผลไม้แทบ

หล่นจากมอืเมื่อเหน็เจ้าของเสยีง

“คณุทอ็ป” หล่อนพมึพ�าเสยีงแผ่ว ธรากรดแูขง็แรงและหล่อเหลาใน

ชุดสูทสเีทาตดัเยบ็ประณตี ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาล หล่อนไม่ได้พบเขา

อกีเลย ไม่คดิว่าเขาจะมางานนี้ด้วย

“ผมดใีจที่ได้พบคุณ” เขายิ้มกว้าง “คุณสบายดนีะครบั”

“สบายดคี่ะ” หล่อนยิ้มตอบ “คุณหญงิรศัมมีาด้วยไหมคะ”

“มาครบั คุยอยู่กบัเพื่อนตรง...”

“ตาทอ็ป”

ธรากรยงัพดูไม่จบประโยค คณุหญงิรศัมกีเ็ดนิมาหา นางมองหล่อน

ด้วยหางตา แล้วหนัไปพูดกบัลูกชาย

“มาท�าอะไรตรงนี้ลูก”

“ผมหวิน�้าครบั พอดพีบคุณมนีา”

“สวสัดคี่ะคุณหญงิ” หล่อนยกมอืไหว้

“สวสัด”ี นางรบัไหว้อย่างขอไปท ี“กลบับ้านกนัเถอะ วนันี้แม่เดนิมาก 

ปวดขาไปหมดแล้ว”

“ผมกลบัก่อนนะครบั แล้ว...” เขาท�าท่าเหมอืนจะพดูอะไรอกี แต่ถกู

ผู้เป็นแม่ลากออกไปก่อน

มนีามองตามพลางส่ายหน้า ดใีจที่ไม่ถล�าตวัไปกบัธรากร ไม่อย่างนั้น

คงต้องปวดหวักบัปัญหาแม่ผวัลูกสะใภ้ไปอกีนาน

“คุยอะไรกบัคุณธรากรครบั” ศรุตเดนิกลบัมาหา

“ไม่มอีะไรค่ะ แค่ทกัทายกนัธรรมดา”

“แค่นั้นไม่เป็นไรครบั แต่ถ้ามากกว่านั้นผมไม่ยอมด้วย”

เขาแกล้งท�าหน้าบึ้ง หล่อนหวัเราะข�า เขาหวัเราะตาม แล้วจู่ๆ เขาก็

หยุดหวัเราะ
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“คุณอนนัต์กบัคุณหญงิจงกลนกี�าลงัเดนิมาหาเราครบั”

มนีาหมุนตวัไปมอง พ่อมองตรงมา แววตาเฉยเมยจนหล่อนใจหาย

“ไม่ต้องกลัวครับ” เขาเดินมายืนเคียงข้างแล้ววางมือบนเอวหล่อน 

“คุณไม่ได้ท�าอะไรผดิ ผมจะปกป้องคุณเอง”

“ยินดีด้วยนะ จัดงานได้ดีมาก” พ่อเอ่ยชมโดยไม่เหลือบตามอง

หล่อน

“ขอบคุณครบั เป็นฝีมอืของทมีงาน ผมแค่คอยดูเท่านั้น”

มนีาเม้มปากแน่น ไม่เคยรู้สกึไร้ตวัตนเช่นนี้มาก่อน ทั้งที่หล่อนยนื

อยู่ตรงหน้า แต่พ่อท�าเหมือนไม่เห็น ถ้าไม่มีมือของศรุตวางอยู่บนเอว 

หล่อนคงเดนิหนไีปแล้ว

“เป็นยงัไงบ้างจ๊ะหนมูนีา” คณุหญงิจงกลนมีองหล่อนตั้งแต่หวัจดเท้า 

แล้ววกกลบัมามองสร้อยเพชรบนล�าคอ “เดี๋ยวนี้ได้ดบิได้ด ีสวมสร้อยเพชร

เส้นใหญ่ สวยผดิหูผดิตา ไม่เหลอืเค้าช่างซ่อมรถเลยนะ”

“สร้อยของคุณศรุตค่ะ ล�าพงัหนูไม่มปีัญญาหรอก” หล่อนตอบตาม

ตรง ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้ว แต่เดนิหนไีม่ได้เพราะศรุตไม่ยอม

“นั่นสนิะ ช่างซ่อมรถจนๆ จะมปัีญญาได้ยงัไง ถ้าไม่เอาอะไรไปแลก

มา ใช่ไหมคะคุณศรุต”

“ไม่ต้องแลกหรอกครบั คุณมนีาเป็นคนด ีจรงิใจ ไม่เหน็แก่เงนิ ยิ่ง

กว่าสร้อยผมก็ให้เธอได้ ไม่เหมือนผู้หญิงบางคน สวยแต่หน้า จิตใจต�่า 

ชอบดถููกคนอื่น ผมขยะแขยงคนแบบนั้นจนไม่อยากเข้าใกล้” ชายหนุ่มพดู

ไปยิ้มไป แต่ทุกค�าเชอืดเฉอืน

คณุหญงิจงกลนตีาลกุวาว นางรูด้ว่ีาเขาหมายถงึใคร แต่ยงัไม่ทนัได้

พูดอะไร พ่อกพ็ูดขดัขึ้นก่อน

“กลบักนัเถอะคุณหญงิ”

“ค่ะ ฉนักไ็ม่อยากอยูเ่หมอืนกนั” นางกระแทกเสยีงตอบ แล้วหนัไป

มองหน้าห้องจัดงานเมื่อได้ยินเสียงโวยวาย สโรชาในชุดกระโปรงสั้นสีด�า
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รดัรูปเดนิเข้ามาในสภาพเมามาย ผมยาวถงึกลางหลงัยุ่งเหยงิ ใบหน้าเลอะ

เครื่องส�าอาง

“ยายเกรซ!” นางรบีเข้าไปหาลกูสาว “หนมูาท�าอะไรที่นี่ ท�าไมถงึเป็น

แบบนี้ กลบับ้านกบัแม่เถอะ”

“เกรซไม่กลบั เกรซจะดหูน้านงัหญงิชั่วชายโฉด” สโรชาสะบดัมอืแม่

ออกแล้วเดนิมาชี้หน้าหล่อน “นงัมนีา อย่านกึนะว่าแกจะชนะฉนัได้”

“กลบับ้านเถอะลูก คนมองกนัใหญ่แล้ว อายคนอื่นเขา” 

พ่อมาช่วยห้ามอกีแรง แต่กห็ยดุสโรชาไม่ได้ พี่สาวยื่นมอืมาหาหล่อน 

กระชากสร้อยคอจนขาดแล้วขว้างลงบนพื้น

“ลูกเมียน้อยอย่างแกไม่คู่ควรกับเพชร เพราะแกมันเป็นแค่ก้อน

กรวด”

“โอ๊ย!” หล่อนยกมอืกุมคอตวัเอง

“คณุท�าเกนิไปแล้วนะ เรื่องระหว่างเรามนัจบไปแล้ว คณุไม่มสีทิธิ์มา

ท�าร้ายคุณมนีา” 

ศรุตเข้ามาประคองหล่อน สโรชามองเขาอย่างกนิเลอืดกนิเนื้อ แล้ว

ด่ากราดอย่างโกรธแค้น

“นายมนัมาจากที่ต�่า ขนาดถูกเกบ็มาชุบตวักย็งัชอบกนิของต�่า เดก็

ก�าพร้าไม่มพี่อแม่สั่งสอนกเ็หมาะกนัดกีบัลูกเมยีน้อย”

สีหน้าของชายหนุ่มเข้มขึ้น มีนาจับแขนเขาไว้แล้วก้าวไปเผชิญหน้า

กบัพี่สาว

“ถ้าคุณศรุตไม่มีดี เธอคงไม่ลดตัวลงมาท�าแบบนี้ เข้าข่ายหมาหาง

ด้วน อยากกนิจนตวัสั่น แต่ไม่มวีนัได้กนิ เลยโทษว่าองุ่นเปรี้ยว”

“แกกล้าว่าฉนัเป็นหมาเหรอ” สโรชาเงื้อมอืตบหล่อน มนีายกมอืกนั

ไว้ จบัแขนผู้เป็นพี่บดิแล้วผลกัลงไปกองกบัพื้น

“เป็นลูกเมยีหลวงกท็�าตวัให้ดหีน่อย เดี๋ยวเขาจะหาว่าแม่ไม่สั่งสอน”

“นงัมนีา!” คุณหญงิจงกลนโีผเข้ามาหาหล่อน แต่พ่อคว้าแขนนางไว้
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แล้วตวาดอย่างโกรธจดั

“พายายเกรซกลบับ้านเดี๋ยวนี้! แค่นี้ยงัอายคนไม่พออกีเหรอ”

“กลบับ้านกบัแม่ลูก” นางลากลูกสาวออกไป โดยมสีายตาแขกที่มา

ร่วมงานมองตามไปตลอดทาง เพราะสโรชายงัโวยวายไม่หยุด

“ลุงขอโทษด้วยนะ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดลุงไม่คดิ ถอืว่าเป็นการขอโทษ

จากลุง” พ่อหันมาพูดกับศรุต แล้วเดินตามออกไปโดยไม่เหลือบตามอง

หล่อนเลย

มีนามองตามด้วยความน้อยใจ สโรชาท�าหล่อนเจ็บ พ่อไม่เคยว่า 

สักค�า พอหล่อนท�าสโรชาเจ็บบ้าง พ่อกลับโกรธหล่อน หน้าหล่อนพ่อยัง 

ไม่อยากมอง เพราะหล่อนไม่ส�าคัญเท่ากับสโรชา หล่อนก็แค่ลูกเมียน้อย

เท่านั้น

“เจบ็มากไหมครบั” ศรุตถาม “ไปท�าแผลก่อนไหม”

“ไม่เป็นไรค่ะ” หล่อนส่ายหน้า “ฉนักลบับ้านก่อนนะคะ”

“เดี๋ยวผมให้รถไปส่ง”

“ไม่ต้องหรอกค่ะ ฉนักลบัเองได้ แล้วเจอกนันะคะ”

มนีาเดนิออกจากห้องจดัเลี้ยง แผลที่ล�าคอเจบ็แปลบ แต่ยงัน้อยกว่า

แผลในใจหลอ่น หญงิสาวเดนิออกจากอาคารโรงแรม ก้าวเท้ายาวๆ ไปบน

ถนนคอนกรตี ก่อนยกมอืขึ้นบงัตาเมื่อรถยนต์คนัหนึ่งสาดไฟสงูเข้าใส่ แล้ว

เร่งเครื่องพุ่งเข้าหาอย่างรวดเรว็

หญงิสาวเบกิตาอย่างตกใจ รถยนต์คนันั้นพุง่ชนหล่อนอย่างแรง ร่าง

บางลอยขึ้นไปในอากาศแล้วตกลงบนกระโปรงหน้ารถ หล่อนสบตาคนที่นั่ง

อยู่หลงัพวงมาลยัซึ่งมองตอบด้วยแววตาเกลยีดชงั

“สโรชา...” รมิฝีปากบางพมึพ�าเสยีงแผ่ว ก่อนทุกอย่างจะดบัวูบลง



๓๖

“ที่นี่ที่ไหน”
มนีามองไปรอบๆ ทางเดนิกว้าง ผนงัสขีาว เก้าอี้สเีขยีว ทุกอย่างดู

คุน้ตา หญงิสาวทรดุตวัลงนั่ง ลบูฝ่ามอืไปบนกระโปรง หล่อนสวมชุดราตรี

ของศรตุ ตอนนี้หล่อนควรอยูใ่นงานแสดงเครื่องเพชร แล้วหล่อนมาอยูท่ี่นี่

ได้อย่างไร

“เรว็ค่ะหมอ คนไข้แย่แล้ว” 

เสยีงพดูอย่างร้อนรนดงัขึ้น หญงิสาวหนัไปมอง แล้วรบีลกุขึ้นยนืเมื่อ

เหน็หมอต่อพงศ์วิ่งตรงมา สหีน้าของเขาเคร่งเครยีด

“โรงพยาบาลบูรณเวช!”

มีนานึกออกจนได้ว่าตนอยู่ที่ไหน แต่หล่อนมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร 

เพราะสิ่งสดุท้ายที่หล่อนจ�าได้คอืแววตาเกลยีดชงัของสโรชา แล้วทกุอย่างก็

ดบัวูบไป

“คุณเกรซขบัรถชนเรา!” 

หญงิสาวหนัไปมองหมอต่อพงศ์แล้วรบีวิ่งตามเขาไป หมอหนุม่วิ่งไป
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ถึงห้องฉุกเฉิน เอื้อมมือไปแตะประตู แต่ยังไม่ทันได้เปิดเข้าไป พ่อของ

หล่อนกโ็ผเข้ามาหาเขาแล้วอ้อนวอนเสยีงสั่นเครอื

“ช่วยลูกผมด้วยครบัหมอ อย่าให้แกเป็นอะไรนะครบั”

“ไม่ต้องห่วงนะครบั เธอเป็นเพื่อนของผม ผมจะรกัษาเธอให้ดทีี่สดุ” 

หมอหนุ่มรบัปากหนกัแน่น แล้วเดนิเข้าไปในห้องฉุกเฉนิ

มนีาเดนิไปยนืหน้าผนงักระจก จ้องมองเข้าไปข้างใน บนเตยีงผูป่้วย

ด้านในสุด หล่อนเหน็ตวัเองนอนอยู่บนนั้น มเีครื่องมอืแพทย์ห้อยอยู่รอบ

ตวั

“พ่อขอโทษ อย่าเป็นอะไรไปนะลูก” พ่อเดินมายืนข้างหล่อน มอง

เข้าไปในห้องฉุกเฉนิ น�้าตาปริ่มขอบตาแล้วไหลอาบลงมาช้าๆ

“พ่อขา หนอูยูน่ี่” หญงิสาวยื่นมอืไปจบัแขนของพ่อ แต่มอืของหล่อน

ผ่านแขนของพ่อไป หล่อนยกมอืของตนขึ้นมาด ูแล้วหนัไปมองร่างบนเตยีง

อกีครั้ง

“เราตายแล้ว” มีนาพึมพ�าเสียงแหบพร่า ก่อนกรีดร้องอย่างตกใจ 

เมื่อถูกมอืที่มองไม่เหน็กระชากเข้าไปในเงามดื

“ที่นี่ที่ไหน”
มนีามองไปรอบๆ ค�าถามเดมิกลบัมาอกีครั้ง ตอนนี้หล่อนเดนิอยูบ่น

ถนนมดืๆ ไม่มไีฟทางสกัดวง มองไปทางไหนกไ็ม่เหน็ใคร หล่อนยกมอืกอด

ตวัเอง รู้สกึหนาวจบัขั้วหวัใจ

“มคีนมา” หญงิสาวเอ่ยอย่างดใีจเมื่อเหน็ชายคนหนึ่งเดนิตรงมา เขา

เป็นชายวัยกลางคนรูปร่างผอมสูง ตัดผมรองทรงสั้น สวมสูทตัดเย็บ

ประณตี ท่าทางเหมอืนนกัธุรกจิ

“สวสัดคี่ะ ที่นี่ที่ไหนเหรอคะ” หญงิสาวเดนิเข้าไปคุยกบัเขา แต่ชาย

คนนั้นไม่พูดกบัหล่อน เขาเดนิตรงไปข้างหน้าอย่างเดยีว

มนีามองไปรอบๆ ถนนทั้งสายเงยีบสงดั หล่อนหนัไปมองชายคนนั้น 
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แล้วตดัสนิใจเดนิตามเขาไป เพราะคดิว่าไม่มอีะไรดกีว่านี้แล้ว หญงิสาวเดนิ

ตามไปเรื่อยๆ จนถึงทางสามแพร่ง ตรงนี้หล่อนพบเพื่อนร่วมทางเพิ่มอีก 

ห้าคน แต่ทุกคนกเ็หมอืนชายคนนั้น คอืไม่พูดไม่จา เอาแต่เดนิอย่างเดยีว

“จะเดนิไปไหนกนั” 

หญิงสาวเดินแซงไปข้างหน้า ก่อนขมวดคิ้วสงสัยเมื่อพบคนจ�านวน

มากยนืเข้าแถวยาวเหยยีด หล่อนหนัมามองเพื่อนร่วมทางของตน พวกเขา

เดนิไปต่อท้ายแถวแล้วยนืนิ่งเหมอืนรูปปั้น

“แถวอะไรเนี่ย” 

หญิงสาวเดินไปดูด้วยความอยากรู้ ตรงหัวแถวหล่อนเห็นผู้ชายยนื

อยู่สามคน คนหนึ่งขานชื่อ อกีคนเชก็ชื่อ คนที่เหลอืยนืคมุ พวกเขามรีปูร่าง

บึกบึน ผิวด�าแดง ท่าทางดุดัน สวมโจงกระเบนสีแดง ถือสามง่ามปลาย

แหลม

มนีารบีก้าวถอยหลงั แต่งตวัแบบนี้ไม่ผดิแน่ พวกเขาต้องเป็นยมทตู 

ส่วนที่นี่เป็นนรกภูม ิถงึหล่อนจะไม่ใช่คนดนีกั แต่กไ็ม่น่าจะตกนรก

“เจ้าจะไปไหน” ยมทูตตนหนึ่งหนัมาเหน็หล่อน

“อยู่ไม่ได้แล้วเรา” 

หญิงสาวหันหลังวิ่งหนีทันที ยมทูตตนนั้นวิ่งตามมา หล่อนวิ่งหน ี

ไม่คดิชวีติแล้วสะดุดล้ม

“วิญญาณดื้อด้าน คิดว่าจะหนีข้าพ้นรึ ถ้าไม่สั่งสอนเสียบ้างคงไม่

หลาบจ�า” ยมทูตร่างใหญ่ตวดัแส้ใส่หล่อน

“จริายุ ช่วยฉนัด้วย!”

มนีายกมอืขึ้นกนัด้วยความหวาดกลวั เสยีงแส้ดงัแหวกอากาศมาหา 

แต่น่าแปลกที่หล่อนไม่รู้สึกเจ็บเลย หญิงสาวลืมตาขึ้นมอง แล้วยิ้มกว้าง

ด้วยความดีใจเมื่อเห็นเทพบุตรหนุ่มยืนขวางอยู่ข้างหน้า มือขวาก�าแส้ของ

ยมทูตไว้ ดวงตาลุกโชนด้วยความโกรธ

“นายมาช่วยฉนัแล้ว” หล่อนโผเข้าไปหา แต่เขาร้องห้าม
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“ถอยออกไปก่อน”

มีนาหยุดชะงัก แล้วรีบถอยออกไป ยมทูตร่างใหญ่จ้องมองจิรายุ

ด้วยสีหน้าถมึงทึง เขาพยายามดึงแส้คืน แต่เทพบุตรหนุ่มไม่ยอมปล่อย 

ดวงตาคมสีน�้าตาลมองนิ่ง ร่างสูงโปร่งในชุดสูทสีขาวเปล่งแสงเรืองรอง 

ท�าให้บรเิวณโดยรอบสว่างขึ้นทนัตา

“เจ้าเป็นใคร มาขวางเราท�าไม” ยมทูตถาม

“เราชื่อจิรายุเทพบุตร เป็นเทวดาประจ�าตัวของนาง” เขาตอบพลาง

ปล่อยแส้จากมอื ยมทูตร่างใหญ่ดงึแส้กลบัไปแล้วชี้มาที่หล่อน

“นางมนุษย์คนนี้ตายแล้ว เทวดาไม่ควรก้าวก่ายงานของนรกภูม ิ

ส่งตวันางมาเดี๋ยวนี้”

“นางยังไม่หมดลมหายใจ เราต้องพานางกลับโลกมนุษย์ ได้โปรด

ละเว้นสกัครั้งเถอะ” เทพบุตรหนุ่มขอร้อง แต่อกีฝ่ายไม่ยอม

“ไม่ได้ ส่งนางมาให้ข้าเดี๋ยวนี้”

“ถ้าขอแล้วไม่ยอม เราคงต้องล่วงเกนิแล้ว” 

จริายุเอ่ยเสยีงเข้ม รศัมรีอบตวัสว่างจ้า มนีายกมอืป้องตา ทั้งสองยนื

ประจนัหน้ากนั แต่ยงัไม่ทนัได้เปิดฉากต่อสู ้กม็เีสยีงทรงอ�านาจร้องห้ามขึ้น

“หยุดก่อน!”

เจ้าของเสียงเดินออกมาจากเงามืด มีนาจ้องมองอย่างประหลาดใจ

เมื่อเห็นว่าเขาคือธีภพยมทูตในชุดเสื้อโคตสีด�ายาวคลุมเข่า แม้ไม่มีรัศมี 

สทีองล้อมรอบอย่างจริายุ แต่เขากโ็ดดเด่นด้วยรศัมสีเีงนิยวง

“เกดิอะไรขึ้น” เขาหนัไปถามยมทูตตนนั้น

“เทพบตุรองค์นี้พาดวงวญิญาณหนขีอรบั ข้ามาพบเข้าจงึขอให้ส่งตวั

นางคนืมา แต่เขาไม่ยอม แถมยงัขู่จะท�าร้ายข้าอกี” ผู้ถูกถามรบีฟ้องทนัที

มนีาขมวดคิ้วไม่พอใจ นกึว่ามแีต่มนุษย์ที่ชอบพูดเอาดใีส่ตวั ไม่นกึ

ว่าที่ยมโลกกม็เีหมอืนกนั

“เรารู้แล้ว เจ้ากลบัไปท�างานเถอะ เดี๋ยวเราจดัการเอง” ธภีพโบกมอื
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ไล่ 

ยมทูตร่างใหญ่หันมามองหล่อน ท่าทางลังเล แต่สุดท้ายก็ยอม 

ถอยไป

“ขอรบั”

มนีามองตามพลางย่นจมกูใส่ ไม่รูจ้กัมกัจี่กนัเสยีหน่อย มาจงเกลยีด

จงชงัอะไรหล่อนนกั ใจคอจะจบัหล่อนไปลงนรกให้ได้เลยใช่ไหม

“ท�าไมท่านชอบยุ่งเรื่องของมนุษย์นัก” ธีภพถามด้วยน�้าเสียงเบื่อ

หน่าย หญงิสาวหนัไปมองเขา แล้วรบีเดนิไปหลบหลงัจริายุ

“เรายุ่งเรื่องของมนต์มีนาคนเดียว” เทพบุตรหนุ่มตอบ “เพราะเรา

มหีน้าที่ต้องดูแลนาง”

“เรารู้ว่าท่านมีหน้าที่อะไร แต่ตอนนี้นางตายแล้ว หน้าที่ของท่านก ็

สิ้นสุดลง ส่งวญิญาณของนางมาเถอะ เราจะดูแลนางให้เอง”

“จริายุ” หล่อนจบัแขนเสื้อเขา เทวดาหนุ่มก้มมองแล้วหนัไปพูดกบั

อกีฝ่าย

“นางยงัไม่หมดลมหายใจ เราจะพานางไปเข้าร่าง ได้โปรดหลกีทาง

ให้เราด้วย” เขาเอ่ยวงิวอน 

ยมทูตหนุ่มมองนิ่งแล้วส่ายหน้าปฏเิสธ

“เราคงยอมให้ท่านท�าแบบนั้นไม่ได้ ส่งตัวนางมาเถอะ อย่าท�าเรื่อง

เลก็ให้เป็นเรื่องใหญ่เลย”

“ไม่ว่ายังไงเราก็จะพานางไป ถ้าท่านเข้ามาขวาง อย่าหาว่าเราไม่

เกรงใจ” จริายุยนืกรานเสยีงเข้ม ทั้งสองสบตากนัเขมง็

มีนาเงยหน้ามองเทพบุตรหนุ่ม ถ้ามีการต่อสู้ก็ต้องมีการบาดเจ็บ 

หล่อนไม่รู้ว่าใครจะชนะ แต่หล่อนไม่อยากให้ใครบาดเจบ็เลย

“ฉันหมดอายุขัยหรือยัง” หล่อนร้องถามยมทูตหนุ่ม “ถ้าฉันหมด

อายุขัยแล้ว ฉันจะยอมไปกับท่าน แต่ถ้าฉันยังไม่หมดอายุขัย ได้โปรด

ปล่อยฉนัไปได้ไหม”
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ธภีพเสกแทบ็เลต็ของตนออกมา เขี่ยหน้าจอไปมาอยู่อดึใจหนึ่ง เขา

กเ็สกแทบ็เลต็ให้หายไป แล้วหนัมาพูดกบัหล่อน

“เจ้ายังไม่หมดอายุขัย อุบัติเหตุท�าให้วิญญาณออกจากร่าง ถ้ารีบ

กลบัไปยงัทนั”

“ขอบคุณท่านมาก” หญงิสาวยิ้มกว้างด้วยความดใีจ แล้วเขย่าแขน

เทพบุตรหนุ่ม “เราไปกนัเถอะ ฉนัไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว”

จริายุพยกัหน้า วางมอืบนหลงัมอืหล่อน แต่ยงัไม่ทนัได้ไป ธภีพก็

เดนิมาขวาง

“เดี๋ยวก่อนท่านจริายุ”

“ท่านจะไม่ปล่อยฉนัไปเหรอ” หล่อนถามเสยีงเบา

“เปล่า เราแค่อยากจะเตือนเทวดาของเจ้าเท่านั้น” เขาส่ายหน้าแล้ว

หนัไปพดูกบัจริาย ุ“อย่ายุ่งเรื่องของมนษุย์ให้มากนกั การผดิกฎสวรรค์บ่อย

ครั้งไม่เป็นผลดตี่อท่านเลย”

“ขอบใจท่านมาก ไม่ว่าจะเกดิอะไรขึ้น เราจะไม่เสยีใจเลย ขอแค่นาง

ปลอดภยัเท่านั้น”

“นายจะเดอืดร้อนเพราะช่วยฉนัเหรอ” หญงิสาวถามเสยีงแผ่ว 

เทพบุตรหนุ่มไม่ตอบ เขาบีบมือหล่อนแน่นขึ้น ดวงตามองยมทูต

หนุ่มนิ่ง

“ถา้ทา่นเลอืกแลว้กข็อให้โชคด”ี ธภีพก้าวถอยหลงั หลกีทางให้พวก

เขา

“ขอบคุณ” เทวดาหนุ่มเอ่ยสั้นๆ แล้วพาหล่อนไป

“จริายุ!”
มนีาลุกพรวดขึ้นนั่ง เสยีงร้องยงัตดิอยู่ที่รมิฝีปาก หญงิสาวมองไป

รอบๆ สิ่งแรกที่เหน็คอืสหีน้าตื่นตะลงึของหมอต่อพงศ์ เขายนือยู่ข้างเตยีง

พยาบาล ในมือถือเครื่องกระตุกหัวใจซึ่งคงก�าลังจะเอามาใช้กับหล่อน  



มั ล ลิ ก า  l  409

ถัดไปเป็นหมอคนหนึ่งที่หล่อนไม่รู้จัก เขายืนอ้าปากค้างเหมือนปลาทอง

ส�าลกัน�้า

“คุณพระช่วย!” พยาบาลที่ยืนอยู่ด้านหลังอุทานอย่างตกใจ แล้ว

ปล่อยถาดเครื่องมือแพทย์หล่นลงพื้น เสียงโครมครามดังก้องไปทั่วห้อง

ผ่าตดั

มีนาหันกลับมาส�ารวจตัวเอง ทั่วตัวหล่อนมีสายเครื่องมือช่วยชีวิต

ตดิอยู่เตม็ไปหมด หญงิสาวดงึออกอย่างร้อนรน แต่พอจะดงึเขม็น�้าเกลอื

ออก หมอต่อพงศ์กค็ว้ามอืหล่อนไว้

“อย่าดงึออกครบั”

“ที่นี่ที่ไหนคะ” หล่อนถาม

“ห้องผ่าตดัครบั” หมอหนุ่มตอบ “คุณสมองบวม เราก�าลงัจะผ่าตดั

ลดความดนั แต่หวัใจคุณหยุดเต้นก่อน ผมเตรยีมจะท�าซพีอีาร์ให้คุณ แต่

จู่ๆ คุณกล็ุกขึ้นมานั่ง มนัเป็นไปได้ยงัไงครบั”

มีนารีบยกมือคล�าศีรษะตัวเอง ก่อนถอนใจอย่างโล่งอกเมื่อพบว่า

เส้นผมยังอยู่ครบ โชคดีที่หล่อนฟื้นขึ้นมาก่อน ไม่อย่างนั้นคงถูกโกนผม

หมดหวั

“ฉันไม่รู ้จะอธิบายยังไง ฉันต้องรีบไปแล้วค่ะ” หล่อนจะดึงเข็ม 

น�้าเกลอืออก แต่หมอหนุ่มไม่ยอมปล่อย เขาจบัมอืหล่อนไว้แน่น

“คุณจะไปไหน คุณเป็นคนป่วยนะ”

“ฉนัหายแล้ว” หล่อนบดิข้อมอืหน ี“ฉนัมธีุระต้องรบีไปท�า”

“ไม่ได้ ผมไม่ให้คุณไป หมอนพมาช่วยผมจบัหน่อย” เขากดหล่อน

นอนลงบนเตยีงแล้วเรยีกหมออกีคนมาช่วย

“ปล่อยฉนั มาจบัฉนัท�าไม ฉนัไม่ได้เป็นอะไร” หญงิสาวดิ้นรนขดัขนื 

ก่อนท�าหน้านิ่วอย่างเจบ็ปวดเมื่อรูส้กึเจบ็จี๊ดที่ต้นแขน หล่อนปรอืตามองไป

รอบๆ แล้วหลบัไปอย่างรวดเรว็

“เกดิอะไรขึ้นครบัหมอต่อ เมื่อครูน่ี้เธอยงัโคม่าอยูเ่ลย” หมอนพถาม 
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คนถูกถามหนัไปมองแล้วส่ายหน้าอย่างจนใจ

“ผมกไ็ม่รู้เหมอืนกนัครบั สงสยัจะเป็นปาฏหิารยิ์”

“ลูกสาวผมเป็นยงัไงบ้างครบั”
เสยีงคุน้หปูลุกให้มนีารูส้กึตวัตื่น หญงิสาวลมืตาขึ้นมองช้าๆ หลอ่น

เห็นพ่อยืนอยู่ข้างเตียง ก�าลังคุยกับหมอต่อพงศ์ สีหน้าของท่านดูร้อนใจ 

หล่อนอยากรู้ว่าพวกเขาคุยอะไรกนั จงึแอบมองเงยีบๆ โดยไม่ให้พวกเขา

รู้ตวั

“คณุมนีาปลอดภยัแล้วครบั อกีสองวนักก็ลบับ้านได้” หมอหนุม่ตอบ

“ขอบคุณคุณหมอมากครบั” พ่อเขย่ามอืเขา “ขอบคุณจรงิๆ ครบั”

“ไม่ต้องขอบคณุหรอกครบั ผมไม่ได้ท�าอะไรเท่าไรเลย คุณมนีาหาย

ของเธอเอง” หมอหนุ่มยิ้มแหย 

พ่อขมวดคิ้วสงสยัแล้วย้อนถามเขา “หายเองเหรอครบั”

“ครบั” หมอหนุ่มพยกัหน้า “อาการบาดเจบ็ของเธอตอนแรกหนกัมาก 

แต่จู่ๆ กห็ายไปเองราวกบัปาฏหิารยิ์ ผมไม่รู้เหมอืนกนัว่าเป็นไปได้ยงัไง”

“สวรรค์คงเมตตาผม หายได้ยังไงไม่ส�าคัญ แค่แกหายเป็นปกติก็

พอแล้ว ขอบคุณคุณหมอมากครบั”

“ผมขอตวัก่อนนะครบั”

หมอต่อพงศ์เดนิออกจากห้อง พ่อเดนิไปส่งเขาหน้าประต ูหล่อนผงก

ศีรษะขึ้นจะร้องเรียกพ่อ แต่เห็นคุณหญิงจงกลนีเดินเข้ามาก่อน จึงรีบทิ้ง

ศรีษะลงนอนอย่างเดมิแล้วแอบมองพวกเขาต่อไป

“ลูกสาวคุณเป็นยงัไงบ้าง” นางเหลอืบตามามองหล่อน

“บาดเจบ็นดิหน่อย ตอนนี้ปลอดภยัแล้ว”

“ถ้าลูกสาวคุณไม่เป็นอะไรแล้ว ท�าไมคุณไม่ไปดูยายเกรซบ้าง” นาง

ถามเสยีงขุ่น ดวงตาวาวโรจน์ “ต�ารวจกกัตวัแกไว้ที่โรงพกั ตอนนี้ยงัไม่ให้

ประกนัตวัเลย”
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“ยายเกรซท�าผดิจรงิ ต�ารวจท�าแบบนั้นกถ็ูกต้องแล้ว” พ่อเอ่ยอย่าง

เยน็ชา 

คุณหญงิจงกลนจี้องเขมง็แล้วต่อว่าอย่างโกรธจดั

“คุณล�าเอยีงรกัแต่ลูกเมยีน้อย ยายเกรซถงึได้เป็นแบบนี้”

“ผมรักลูกเท่ากัน” พ่อเอ่ยเสียงเข้ม “แต่ผมไม่เคยให้อะไรมีนาเลย 

ขณะที่ยายเกรซได้ทุกอย่างจนเสียนิสัย ท�าผิดก็ต้องรับโทษ ผมไม่ขอยุ่ง

เกี่ยวด้วย”

“ได้ ฉนัช่วยลูกของฉนัเองกไ็ด้ เชญิคุณเฝ้าลูกของคุณไปเลย” 

นางเดนิกระทบืเท้าออกไป พ่อขมวดคิ้วสหีน้าเคร่งเครยีด แล้วเดนิ

ตามไปปิดประตูห้อง

มนีาลกุขึ้นนั่งบนเตยีง หล่อนเคยเหน็พ่อทะเลาะกบัคุณหญงิจงกลนี

หลายครั้ง แต่ไม่เคยเห็นพ่อเสียงแข็งเท่านี้มาก่อน เพราะแทบทุกครั้งที่

ทะเลาะกนั พ่อจะเป็นฝ่ายเดนิหนแีล้วปล่อยให้นางโวยวายคนเดยีว หรอืไม่

กย็อมตามใจนางเพื่อตดัความร�าคาญ

“พ่อคะ” หล่อนร้องเรยีก พ่อหนัมามองแล้วรบีเดนิมาหา 

“ตื่นนานหรอืยงัลูก”

“นานแล้วค่ะ” หล่อนตอบตามตรง 

พ่อชะงกัไปนดิหนึ่ง แล้วเอ่ยอย่างรู้สกึผดิ

“พ่อขอโทษนะ พ่อเป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่อง ถ้าพ่อดูแลหนูดกีว่านี้ เรื่อง

พวกนี้คงไม่เกดิขึ้น”

“หนูไม่เคยโกรธพ่อค่ะ” หล่อนยิ้มพลางส่ายหน้า “หนูขอกอดพ่อได้

ไหมคะ”

“ท�าไมจะไม่ได้ล่ะ” พ่อโอบแขนรอบตวัหล่อน

มนีาซุกหน้ากบัอกท่าน หล่อนโหยหาสิ่งนี้มาทั้งชวีติ แต่ไม่เคยกล้า

ขอสกัครั้ง เพราะหล่อนปล่อยให้อคตมิาบงัใจ กว่าจะรู้ตวั ความน้อยเนื้อ

ต�่าใจก็ผลักหล่อนออกห่างจากพ่อจนเกือบจะข้ามกลับมาไม่ได้ ถ้าไม่เห็น
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น�้าตาของพ่อหน้าห้องฉกุเฉนิ หล่อนคงไม่รูว่้าพ่อรกัหล่อนมากแค่ไหน แล้ว

หล่อนรกัพ่อมากเพยีงใด

“หนูไม่เอาเรื่องคุณเกรซ เดี๋ยวหนูจะไปบอกต�ารวจเอง พ่อไม่ต้อง

กงัวลนะคะ” หญงิสาวดนัตวัออกห่าง โอกาสที่สองที่จริายุให้มา หล่อนจะ

ใช้มนัอย่างดทีี่สุด

“เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะ ตอนนี้ลูกรกัษาตวัให้หายก่อนดกีว่า”

“หนไูม่เป็นอะไรแล้ว พ่อตามคณุหญงิไปเถอะค่ะ หนอูยู่คนเดยีวได้”

“เดี๋ยวพ่อค่อยไปก็ได้ เกรซถูกตามใจจนเสียนิสัย ปล่อยให้ล�าบาก

บ้างกด็”ี พ่อหยบินมกล่องยื่นให้หล่อน “ลกูหวิไหม กนินมกล่องไปก่อนนะ 

เดี๋ยวพ่อไปซื้อของกนิมาให้”

“หนูไม่หวิค่ะ” หล่อนจบัมอืพ่อไว้ “หนูสงสารคุณเกรซ พ่อไปดูเธอ

เถอะค่ะ”

“กไ็ด้ เดี๋ยวพ่อจะโทร. ไปบอกสมหมายว่าลูกฟ้ืนแล้ว แกจะได้มาอยู่

เป็นเพื่อนลูก”

“ไม่ต้องหรอกค่ะ เดี๋ยวหนูโทร. เอง พ่อรบีไปเถอะค่ะ”

“พ่อจะรีบกลับมานะ” พ่อตบหลังมือหล่อนเบาๆ แล้วเดินออกจาก

ห้อง

มนีานั่งรอจนแน่ใจว่าพ่อไปแล้ว จงึหย่อนเท้าลงจากเตยีง หล่อนลอง

เดนิสองสามก้าว ไม่รูส้กึวงิเวยีน ไม่เจบ็ปวดตรงไหนเลย หมอต่อพงศ์บอก

ว่าหล่อนหายราวปาฏหิารยิ์ ซึ่งหล่อนรู้ดวี่าปาฏหิารยิ์นั้นคอือะไร

“นายอยู่ที่นี่หรือเปล่าจิรายุ นายได้ยินเสียงฉันไหม ออกมาหาฉัน

หน่อย” หล่อนร้องเรยีกพลางมองไปรอบห้อง ครั้งก่อนที่เขาช่วยชวีติหล่อน 

เขาโดนไล่ออกจากสวรรค์ แล้วครั้งนี้เขาจะโดนอะไร

“ไม่อยู่ที่นี่ หรอืว่าจะอยู่ที่บ้าน” หญงิสาวเดนิไปเปิดตู้เสื้อผ้า ข้างใน

มกีระเป๋าถอืของหล่อนวางอยู่ใบเดยีว ชุดราตรนี่าจะเปื้อนเลอืด เจ้าหน้าที่

คงเอาไปทิ้งแล้ว
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มนีาหยบิกระเป๋าถอืออกมาแล้วเดนิออกจากห้องพกัฟ้ืน ระหว่างทาง

หล่อนพบพยาบาลพาดเสื้อแขนยาวทิ้งไว้ตรงเคาน์เตอร์ จงึหยบิมาสวมแล้ว

แอบหนอีอกจากโรงพยาบาล



๓๗

มนีาเปิดประตเูข้าไปในบ้านแล้วหมนุตวัมองไปรอบๆ บ้านสะอาด
เหมอืนทุกวนั ทว่าเงยีบจนน่าใจหาย หล่อนหนัไปมองโซฟารบัแขก จริายุ

ชอบนั่งมองหล่อนอยูต่รงนั้น แต่วนันี้ไม่มแีม้แต่เงาของเขา หรอืว่าเทพบตุร

หนุ่มจะกลบัสวรรค์ไปแล้ว

หญิงสาวเดินไปนั่งอย่างหมดแรง ตอนสูญเสียตาหล่อนยังไม่รู้สึก 

ว่างเปล่าเท่านี้ หล่อนยกมอืปิดหน้า ขอบตาร้อนผ่าว แต่ก่อนจะร้องไห้โฮ

ออกมา เสยีงทุ้มลกึคุ้นหูกด็งัขึ้นก่อน

“เจ้ากลบัมาได้ยงัไง หมอให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอ”

มีนาเงยหน้าขึ้นมอง จิรายุยืนอยู่ตรงหน้าหล่อน หล่อเหลาบาดตา 

ในชุดสูทสีขาว หญิงสาวโผเข้าไปกอดเขา ซุกหน้ากับแผงอกกว้าง ความ 

ว่างเปล่าหายวบัไปกบัตา

“นายยงัอยูท่ี่นี่ นายยงัอยูก่บัฉนั” หล่อนกอดเขาไว้แน่น เวลาเคลื่อน

ผ่านไปช้าๆ เทพบุตรหนุ่มยืนนิ่ง ปล่อยให้หล่อนกอดเขาไปเรื่อยๆ ไม่

ผลกัไสแต่กไ็ม่กอดตอบ จนหล่อนเป็นฝ่ายปล่อยมอืเอง
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“ฉนัขอโทษ ฉนัดใีจไปหน่อย” มนีาพมึพ�าเสยีงอ่อย สองแก้มร้อน

ผ่าว “ฉนันกึว่าจะไม่ได้เจอนายอกี เลยเผลอท�าอะไรแบบนี้ไป ปกตฉินัไม่ใช่

คนแบบนี้นะ”

“ไม่เป็นไร เรากด็ใีจเหมอืนกนั” เขาส่ายหน้าพลางยิ้มให้หล่อน “เจ้า

หายแล้วเหรอ หมอถงึยอมให้ออกจากโรงพยาบาล”

“เปล่า” หล่อนยิ้มเจื่อน “ฉนัหนอีอกมา”

“เจ้าหนอีอกจากโรงพยาบาล” เขาท�าหน้าประหลาดใจ

“ฉนัเป็นห่วงนาย เรยีกหานายกไ็ม่ตอบ ฉนักลวันายโดนลงโทษ เลย

รบีกลบัมาดูที่บ้าน แต่พอเหน็ว่านายสบายด ีฉนักเ็บาใจขึ้นเยอะ”

“กไ็ม่ค่อยสบายเท่าไรหรอก” 

จริายุเดนิน�าเข้าไปในครวั หญงิสาวเดนิตามเข้าไป คิ้วเรยีวสวยขมวด

อย่างสงสยัเมื่อเหน็ซองบะหมี่กึ่งส�าเรจ็รูปบนโต๊ะกนิข้าว

“นายอิ่มทพิย์ไม่ใช่เหรอ” หล่อนหนัไปถามเขา “แล้วเอาบะหมี่ออกมา

ท�าไม”

“ตอนนี้เราเป็นมนุษย์แล้ว เราต้องหาอะไรกนิถ้าไม่อยากหวิตาย”

มนีาจ้องมองตาค้าง สมองหยดุประมวลผลไปอดึใจหนึ่ง หล่อนไม่ได้

หฝูาดไปใช่ไหม เทพบตุรหนุม่บอกว่าเขาเป็นคนแล้ว และเขาก�าลงัจะหวิตาย

“เพราะช่วยชวีติฉนัเหรอ” หล่อนถามเสยีงเบา

“ท�านองนั้น แต่ถงึเราไม่ช่วยเจ้า วนันี้กต็้องมาถงึอยู่ด”ี

“ฉันขอโทษ” หญิงสาวเอ่ยอย่างรู้สึกผิด ไม่ว่าเขาจะพูดอย่างไร 

หล่อนกห็นคีวามรบัผดิชอบไม่ได้อยูด่ ีทั้งที่บอกว่าจะช่วยให้เขากลบัสวรรค์ 

แต่สุดท้ายหล่อนกท็�าให้เรื่องแย่ลงกว่าเดมิ

“เปลี่ยนค�าขอโทษเป็นต้มบะหมี่ให้เรากินแทนได้ไหม” เขายื่นซอง

บะหมี่ให้หล่อน “ตอนนี้เราหวิจนตาลายแล้ว”

“ได้ส”ิ มนีาพยกัหน้าพลางยิ้ม “ฉนัท�าได้มากกว่านั้นอกี นั่งรอแป๊บนงึ

นะ”
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มีนายกจานข้าวไข่เจียวออกจากครัว ข้าวหอมมะลิหุงใหม่อ่อนนุ่ม  
ไข่เจยีวเหลอืงกรอบน่ากนิส่งกลิ่นหอมฟุง้มาตลอดทาง แม้จะไม่ได้ท�าอาหาร

บ่อยนัก แต่หล่อนมั่นใจว่าไข่เจียวจานนี้ต้องอร่อยมาก เพราะหล่อนใช้ใจ

ทั้งดวงมาช่วยทอด หญงิสาววางจานข้าวตรงหน้าจริาย ุเทพบตุรหนุ่มก้มลง

ดมฟุดฟิด แล้วเงยหน้ามองหล่อนอย่างลงัเล ท�าเอาความมั่นใจของหล่อน

ลดฮวบ

“กนิส ิอร่อยนะ”

“เราก�าลงัท�าใจ เราไม่อยากเบยีดเบยีนชวีติผู้อื่น”

“ไม่ต้องกลัวบาปหรอก ไข่พวกนี้ไม่ได้ผสม นายไม่ได้เบียดเบียน

ชวีติใคร แต่ถ้านายไม่กนิ นายจะเบยีดเบยีนชวีติตวัเอง” หล่อนหยบิช้อน

ส่งให้เขา 

เทพบุตรหนุ่มตกัข้าวกนิแล้วยิ้มกว้างให้หล่อน “อร่อยจงั”

“อร่อยกก็นิเยอะๆ เดี๋ยวฉนัไปเอาน�้ามาให้นะ”

มนีาเดนิเข้าไปหยบิขวดน�้ากบัแก้วน�้าในห้องครวัแล้วกลบัมานั่งที่เดมิ 

หล่อนนั่งมองเขากนิข้าวเงยีบๆ พอเขากนิหมด หล่อนกร็นิน�้าดื่มยื่นให้เขา

“เป็นยงัไงบ้าง”

“อร่อยมาก” เขาวางแก้วเปล่าลงบนโต๊ะ “เป็นมนุษย์กไ็ม่เลวนะ ได้

กนิของอร่อยๆ”

“ตอนกินก็อร่อยแบบนี้แหละ รอให้ถึงเวลาของที่กินเข้าไปออกมา

ก่อน นายจะได้รู้ว่าเป็นมนุษย์ไม่สนุกเท่าไร”

“พูดจาน่าเกลยีด” เขาท�าหน้าพะอดืพะอม 

หญงิสาวหวัเราะข�าแล้วมองหน้าเขานิ่ง

“ขอบคุณที่ช่วยชวีติฉนั และขอโทษที่ท�าให้นายล�าบาก ถ้าฉนัไม่ขอ

ให้นายจบัคู่ฉนักบัคุณศรุต เรื่องเลวร้ายพวกนี้คงไม่เกดิขึ้น”

“ไม่ต้องขอบคุณหรอก เพราะเราเตม็ใจช่วยเจ้า ถ้าย้อนเวลากลบัไป

ได้ เราก็จะท�าเหมือนเดิม” เขายิ้มให้หล่อน “ส่วนค�าขอโทษก็ไม่จ�าเป็น
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เหมือนกัน เพราะเราไม่เสียใจเลยสักนิด ความจริงอยู่โลกมนุษย์ก็สนุกด ี

จากนี้ไปเจ้าคงต้องดูแลเรา เพราะเราท�าอะไรไม่เป็นสกัอย่าง”

“ได้ส ิฉนัจะสอนนายเอง”

มนีามองหน้าเทพบตุรหนุม่ ใจหนึ่งหล่อนรูส้กึผดิ แต่อกีใจกลบัเรงิร่า

อย่างยนิด ี ถ้าเขากลบัสวรรค์ไม่ได้ หล่อนกไ็ด้อยู่กบัเขาทุกวนั ชวีติจะไม่

ว่างเปล่าอกีแล้ว

“มคีนมา” เทพบตุรหนุม่พดูขึ้น หล่อนหนัไปมองหน้าบ้านแล้วลกุขึ้น

ยนือย่างตกใจ

“หมอต่อพงศ์มา นายไปซ่อนในห้องก่อน ฉนัจะไปคุยกบัเขา”

จิรายุเดินเข้าห้องของตน ส่วนมีนาเดินออกไปหน้าบ้าน โดยหยิบ 

เสื้อคลมุที่เอามาจากโรงพยาบาลตดิมอืไปด้วย หล่อนเปิดประตูรั้วแล้วเชญิ

หมอหนุ่มเข้ามา

“คุณหนอีอกจากโรงพยาบาลท�าไม” เขาถามอย่างต�าหนิ

“ฉนัคดิถงึบ้านค่ะ” หล่อนตอบเสยีงอ่อย รู้ว่าเป็นค�าตอบที่โง่ แต่คดิ

อย่างอื่นไม่ออกจรงิๆ

“ผมเชื่อคุณก็ได้ แต่ตอนนี้กลับโรงพยาบาลก่อน ผมยังต้องตรวจ

คุณอกี”

“ไม่ต้องตรวจแล้วค่ะ ฉนัหายแล้ว เดี๋ยวฉนัวิ่งรอบบ้านให้คณุดกูไ็ด้” 

หญงิสาวท�าท่าจะออกวิ่ง แต่เขาคว้าแขนหล่อนไว้

“ไม่ต้องวิ่งหรอกครบั ผมเชื่อว่าคุณหายแล้ว แต่ผมกต็้องตรวจคุณ

อยู่ด ี กลบัโรงพยาบาลกบัผมเถอะครบั ถ้าคุณไม่เป็นอะไรผมจะไม่รั้งคุณ

ไว้เลย”

“ฉนัรูว่้าคณุเป็นห่วงฉนั แต่วนันี้ฉนัมธีรุะต้องรบีไปท�า ขอเป็นพรุ่งนี้

ได้ไหมคะ”

มนีาพยายามต่อรอง หมอต่อพงศ์มองหน้าหล่อน แต่ยงัไม่ทนัได้พดู

อะไร โทรศัพท์มือถือของเขาก็ดังขึ้นก่อน หมอหนุ่มกดรับสาย หญิงสาว
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เงี่ยหูฟัง ได้ยนิแว่วๆ ว่ามคีนไข้ด่วนเข้ามา

“ครบั ผมจะรบีไปครบั” เขากดวางสายแล้วพูดกบัหล่อน “ผมต้อง

กลบัแล้ว ถ้าคุณรู้สกึผดิปกตริบีโทร. หาผมทนัท ีผมยงัใช้เบอร์เดมิ”

“ค่ะ” หล่อนพยกัหน้า “ฝากเสื้อไปคนืเจ้าของด้วยนะคะ แล้วกฝ็าก

ขอโทษเธอด้วยค่ะ”

“ได้ครบั” เขาเดนิไปขึ้นรถแล้วขบัออกไป

มีนาปิดประตูรั้วเดินเข้าบ้าน หล่อนพบจิรายุยืนอยู่หน้าประตู เขา 

มองออกไปนอกรั้วแล้วเอ่ยอย่างเสยีดาย

“หมอเป็นคนด ีเจ้าน่าจะให้โอกาสเขาบ้าง”

“ฉนัเคยลองแล้ว แต่มนัไปไม่รอด เนื้อคู่ของหมอคงไม่ใช่ฉนั” หล่อน

ตอบตามตรงแล้วเดนิเข้าบ้าน

มีนาขับรถไปจอดหน้าสถานีต�ารวจ หลังจากโทรศัพท์บอกพ่อกับ 
สมหมายว่าออกจากโรงพยาบาลแล้ว หล่อนกร็บีอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้า คว้า

กญุแจรถขบัออกจากบ้าน โดยมจีริายเุทพบตุรขอตามมาด้วยเพราะไม่อยาก

อยู่บ้านคนเดียว ความจริงหล่อนไม่เห็นด้วยเท่าไร แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะ

บอกป้าอ้นว่าเขาเป็นใคร จงึจ�าใจต้องพาเขามาด้วย หญงิสาวดบัเครื่องยนต์ 

แล้วหนัไปมองเพื่อนร่วมรถเมื่อเขาสะกดิแขนหล่อน

“เจ้ามาท�าอะไรที่นี่”

“นายควรเปลี่ยนวธิพีูดใหม่ ตอนนี้นายหายตวัไม่ได้แล้ว ถ้าคนอื่น

ได้ยนิจะสงสยั”

“ไม่ต้องกงัวลหรอก ถ้ามคีนอื่นอยู่ด้วย เราจะพูดแบบมนุษย์”

“ถ้างั้นกโ็อเค” หล่อนหนัไปเปิดประตูรถ แต่ต้องหนักลบัมาอกีครั้ง

เมื่อเขาดงึแขนหล่อนไว้

“เจ้ายงัไม่ได้ตอบเราเลย”

“ฉนัมาจดัการเรื่องสโรชา ฉนัไม่อยากให้เธอตดิคุก”
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“ผู้หญงิคนนั้นคดิจะฆ่าเจ้า เจ้าไม่โกรธนางเหรอ”

มีนาหน้าหมองลง สโรชาจงเกลียดจงชังหล่อนมาตั้งแต่เด็ก เพราะ

คดิว่าหล่อนมาแย่งความรกัจากพ่อ และยิ่งทวคีวามเกลยีดขึ้นอกีเมื่อมเีรื่อง

ของศรตุเพิ่มเข้ามา แต่ไม่ว่าอกีฝ่ายจะเกลยีดหล่อนมากแค่ไหน สโรชากย็งั

เป็นพี่สาวของหล่อนอยู่ด ีการแก้แค้นอาจจะสะใจ แต่ไมท่�าให้อะไรดขีึ้นมา 

หน�าซ�้ายงัท�าให้คนที่หล่อนรกัเป็นทุกข์อกี

“ฉนัไม่อยากให้พ่อไม่สบายใจ ที่ส�าคญัฉนัเองกผ็ดิด้วย ถ้าวนันั้นฉนั

ไม่ยั่วยุเธอ เรื่องทั้งหมดคงไม่เกดิขึ้น”

“คดิแบบนั้นได้กด็ ีความแค้นเหมอืนก้อนหนิ ยิ่งถอืไว้กย็ิ่งหนกั เจ้า

วางได้ก่อนกเ็ป็นสุขก่อน”

“ขอบใจที่ให้ข้อคิด ฉันเข้าไปข้างในก่อนนะ นายนั่งรออยู่ในรถนี่

แหละ ไม่ต้องตามเข้าไปหรอก ฉนัไม่อยากให้สโรชาเหน็นาย” หล่อนเปิด

ประตูลงจากรถ ก่อนหนัไปขมวดคิ้วใส่จริายุเมื่อเหน็เขาตามลงมาด้วย

“บอกให้รออยู่ในรถไม่เข้าใจเหรอ” หล่อนถามอย่างต�าหนิ

“เข้าใจ” เขาลากเสยีงยาว “แต่เราไม่อยากอยู่ในรถ”

“ไม่ได้” หล่อนท�าเสยีงเลยีนแบบเขา “สโรชารู้จกัคุณสอง ถ้าเธอเหน็

นายต้องเกดิเรื่องแน่ ฉนัไม่อยากโกหกโดยไม่จ�าเป็น”

“เราคดิออกแล้ว” เขาหยบิหมวกกบัแว่นกนัแดดจากหลงัรถมาสวม 

แล้วหนัมายิ้มกว้างให้หล่อน “แค่นี้กไ็ม่มใีครเหน็หน้าเราแล้ว ขอเราเข้าไป

ด้วยคนนะ นั่งรอข้างนอกกไ็ด้”

มีนากลอกตาอย่างอ่อนใจ หมวกกับแว่นกันแดดไม่ได้ช่วยปกปิด

ความหล่อของเขาเลย แถมยงัท�าให้เขาดูน่าสนใจขึ้นอกี

“ไม่ได้ เข้าไปรอในรถเลย เดี๋ยวฉนัออกมา” หล่อนปฏเิสธเสยีงแขง็ 

แล้วหนัไปมองข้างหลงัเมื่อมเีสยีงคุ้นหูร้องเรยีก

“คุณมนีา”

“สวสัดคี่ะหมวด” หล่อนยิ้มทกัทายเจ้าของเสยีง หมวดสารนิในชุด
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ข้าราชการดดูมีาก ผมรองทรงสั้นจดัทรงเรยีบร้อย ใบหน้าคมคายเกลี้ยงเกลา 

ดวงตาคมกล้า แต่ดูเหมอืนจะผอมลงเลก็น้อย

“คุณมาท�าอะไรที่นี่ คุณควรอยู่โรงพยาบาลไม่ใช่เหรอ”

“ฉนัหายแล้วค่ะ”

“เป็นไปได้ยังไงครับ” หมวดหนุ่มมองอย่างไม่เชื่อ “เมื่อวานอาการ

ของคุณยงัน่าเป็นห่วงอยู่เลย ผ่านมาคนืเดยีวคุณลุกขึ้นมาเดนิได้ยงัไง”

“คงเป็นปาฏิหาริย์มั้งคะ” หล่อนยิ้มกลบเกลื่อนแล้วเปลี่ยนเรื่องพูด 

“คุณสโรชาอยู่ที่ไหนคะ”

“ถูกควบคุมตวัอยูท่ี่ห้องสอบสวนครบั คณุหญงิจงกลนกี�าลงัท�าเรื่อง

ประกนัตวั แต่ก่อนหน้านี้คณุสโรชาไม่ให้ความร่วมมอืในการจบักมุ ต�ารวจ

จงึยงัไม่ให้ประกนัครบั” เขาตอบค�าถามหล่อนแล้วหนัไปมองจริายุ “เพื่อน

ของคุณเหรอครบั ผมไม่เคยเหน็มาก่อนเลย”

“ค่ะ” หล่อนพยกัหน้า “เขาเพิ่งมาจากเชยีงใหม่ ช่วงนี้ยงัไม่มงีานท�า 

ฉนัเลยให้ท�างานที่อู่ไปก่อน”

“ผมชื่อจริายคุรบั” เทพบตุรหนุม่แนะน�าตวัเอง “ยนิดทีี่ได้รู้จกั ผูห้มวด

สารนิ”

“คุณรู้ชื่อผมได้ยงัไง” เขามองอย่างสงสยั

“อ่านจากป้ายชื่อครบั” จริายชุี้ไปที่อกเสื้อของเขา แม้ใบหน้าจะยิ้มแย้ม 

แต่แววตาดูกวนชอบกล ซึ่งหล่อนไม่เคยเหน็มาก่อน

“เราเข้าไปข้างในกนัดกีว่าค่ะ”

มนีาเดนิน�าไปที่สถานตี�ารวจ หมวดสารนิเดนิตามมา แต่สหีน้ายงัดู

ข้องใจ หล่อนจงึหาเรื่องชวนคุยเพื่อให้เขาเลกิคดิเรื่องเทพบุตรหนุ่ม

“ถ้าฉนัจะถอนแจ้งความต้องท�ายงัไงบ้างคะ”

“คณุสโรชาจะฆ่าคณุนะครบั คณุจะถอนแจ้งความท�าไม” เขาจ้องมอง

หล่อนเหมอืนตวัเองหูฝาด

“มนัเป็นอุบตัเิหตุค่ะ เธอไม่ได้ตั้งใจขบัรถชนฉนัหรอก”
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“แต่พยานในที่เกดิเหตุไม่ได้บอกแบบนั้นนะครบั”

“มันเป็นอุบัติเหตุจริงๆ ค่ะ ฉันเดินตัดหน้ารถคุณสโรชาเอง ไม่ใช่

ความผดิของเธอ” หล่อนยนืยนัแขง็ขนั 

หมวดหนุ่มมองนิ่งแล้วถามอย่างเคร่งขรมึ

“ผมเป็นเพื่อนของคุณนะครบั คุณพูดกบัผมตรงๆ กไ็ด้”

มนีาถอนใจยาว เหตุการณ์ชดัเจนขนาดนั้น ถ้าหมวดสารนิเชื่อกค็ง

แปลก เมื่อโกหกไม่ส�าเรจ็กค็งต้องบอกความจรงิ

“สโรชาเป็นพี่สาวของฉนัค่ะ ถ้าเธอตดิคกุพ่อจะเสยีใจมาก ตอนนี้ฉนั

ไม่เป็นอะไรแล้ว ฉนัไม่อยากผูกพยาบาทกบัใคร”

“ผมเพิ่งรู้ว่าคุณเป็นลูกสาวของคุณอนนัต์”

“แค่ลูกเมยีน้อยค่ะ เลยไม่กล้าบอก” หญงิสาวยิ้มเจื่อน 

เขาพยกัหน้าเข้าใจ เปิดประตูสถานตี�ารวจแล้วผายมอืบอกหล่อน

“คุณสโรชาอยู่ทางนี้ครบั”

มนีาเดนิไปตามทางที่เขาบอกแล้วหยุดยนืหน้าห้องสอบสวน หมวด

หนุม่ยื่นมอืไปจบัลกูบดิ แต่คณุหญงิจงกลนเีปิดประตอูอกมาก่อน นางจ้อง

มองหล่อนตาค้าง

“เธอมาที่นี่ได้ยงัไง”

“สวสัดคี่ะ” หล่อนยกมอืไหว้ นางรบัไหว้ แววตายงัสงสยั

“หมอให้เธอออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอ”

“ใช่ค่ะ ฉนัหายแล้วค่ะ” หญงิสาวมองเข้าไปในห้องสอบสวน สโรชา

มองสวนออกมา พอเหน็ว่าเป็นหล่อนกช็ี้หน้าต่อว่าทนัที

“นงัมนีา แกมาท�าไม แกมาสมน�้าหน้าฉนัใช่ไหม”

“ที่นี่เป็นสถานที่ราชการ รักษามารยาทด้วยครับ ถ้าคุณยังเอะอะ

โวยวาย ผมจะย้ายคุณไปที่ห้องขงั” หมวดสารนิเอ่ยเตอืน 

สโรชาหนัขวบัไปมองเขาแล้วต่อว่าอย่างเกรี้ยวกราด

“นกึว่าฉนักลวัแกเหรอ ไอ้...”
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“เงียบเดี๋ยวนี้นะยายเกรซ!” คุณหญิงจงกลนีรีบห้ามก่อนลูกสาวจะ

พูดจบ “แค่นี้ยงัเดอืดร้อนไม่พออกีเหรอ”

“แต่มนั...”

“ถ้าลูกไม่เชื่อฟังแม่ แม่จะไม่สนใจลูกอกี” นางปรามเสยีงเข้ม 

สโรชาหน้างอหงกิ แต่ไม่กล้าโวยวายอกี คณุหญงิจงกลนจีงึปิดประตู

ห้องแล้วหนัมาพูดกบัหล่อน

“ฉนัอยากคุยกบัเธอ”

“ผู้หมวดมหี้องให้ฉนัยมืไหมคะ”

“เชญิที่ห้องของผมกไ็ด้ครบั”

มีนาเดินตามหมวดสารินไปที่ห้องท�างานของเขา โดยมีคุณหญิง

จงกลนเีดนิตามหลงั หมวดหนุ่มปล่อยให้หล่อนอยู่กบันางตามล�าพงั ส่วน

ตวัเขาออกไปรอข้างนอก

“คุณหญงิมอีะไรจะพูดกบัฉนัเหรอคะ”

“ฉนัอยากให้เธอถอนแจ้งความ ต้องการเงนิเท่าไรบอกมาเลย ขอแค่

ยายเกรซไม่มคีดตีดิตวักพ็อ”

“ฉนัไม่ต้องการเงนิของคณุ” หล่อนปฏเิสธเสยีงเรยีบ “คณุเกรซท�าผดิ

ต้องรบัโทษ คุณหญงิควรท�าใจนะคะ”

“ยายเกรซเป็นพี่สาวของเธอนะ เธอจะปล่อยให้แกตดิคุกเหรอ”

“ตอนคณุเกรซขบัรถชนฉนั ไม่เหน็นกึถงึความเป็นพี่น้อง” หล่อนเอ่ย

อย่างเยน็ชา

คุณหญิงจงกลนีก�ามือแน่น มีนาเห็นความเกลียดชังในแววตานาง 

ตอนแรกหล่อนนกึว่านางจะอาละวาด แต่นางกลบัท�าให้หล่อนประหลาดใจ 

ด้วยการทรุดลงนั่งคุกเข่าตรงหน้าหล่อน

“เป็นความผิดของฉันเอง ฉันเป็นคนเอาความเกลียดชังใส่หัวยาย

เกรซ เพราะฉนัเกลยีดแม่ของเธอ” นางกดัฟันแน่น น�้าตาไหลผ่านแก้ม แววตา

เจ็บปวด “แม่ของเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวที่คุณอนันต์รัก ส่วนฉันเป็นแค่ 
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ผู้หญงิที่ผู้ใหญ่หามาให้ ในหวัใจของเขาไม่เคยมฉีนั ขนาดแม่ของเธอตาย

ไปตั้งนานแล้ว เขากไ็ม่เคยลมืเธอ”

มนีาหยบิกล่องกระดาษทชิชบูนโต๊ะท�างานส่งให้นาง ตั้งแต่เลก็จนโต

หล่อนเห็นแม่นั่งรอพ่ออยู่หน้าบ้านทุกวัน วันไหนที่พ่อมาค้างด้วยแม่จะมี

ความสขุมาก โดยที่หล่อนไม่เคยคดิเลยว่ามผีูห้ญงิอกีคนต้องทุกข์ใจเพราะ

สามไีม่กลบับ้าน

“ยายเกรซเป็นความสขุเดยีวในชวีติของฉนั เป็นความรกัที่ฉนัไม่เคย

ได้รบัจากคุณอนนัต์ ถ้าเธอจะโกรธจะเกลยีดขอให้มาลงที่ฉนัเถอะ”

“ฉนัเข้าใจคุณค่ะ” หญงิสาววางกล่องทชิชูลงที่เดมิ คุณหญงิจงกลนี

เกลียดหล่อนอย่างกับกิ้งกือไส้เดือน แต่เพื่อลูกสาวนางถึงกับยอมคุกเข่า

ขอร้องหล่อน ความรกัของแม่ยิ่งใหญ่นกั แต่หล่อนอยากเหน็มากกว่านี้

“เธอจะถอนแจ้งความใช่ไหม” นางถามอย่างดใีจ

“ไม่ค่ะ” หล่อนส่ายหน้า

“เธอต้องการอะไรถึงจะยอมปล่อยยายเกรซ บอกมาเลย ฉันจะท�า

ทุกอย่าง” นางกระชากเสยีงถาม น�้าตาแห้งไปแล้ว ความโกรธมาแทน

“กราบขอร้องฉนัสคิะ” หล่อนยิ้มหยนั “เผื่อฉนัจะใจอ่อน”

คณุหญงิจงกลนจ้ีองหน้าหล่อนเขมง็ ดวงตาวาวโรจน์เหมอืนเปลวไฟ 

นางเม้มปากแน่นแล้วพนมมอืขึ้น แต่พอนางจะก้มลงกราบ หล่อนกร็บีจบั

แขนนางไว้แล้วประคองขึ้นยนื

“ลุกขึ้นเถอะค่ะ หนูแค่ลองใจคุณ หนูอยากรู้ว่าความรกัของพ่อแม่

ยิ่งใหญ่แค่ไหน”

“ตราบใดที่ไม่ได้เป็นแม่ เธอไม่มวีนัรู้หรอก”

“หนูขอโทษนะคะ ที่หนูมาวนันี้กเ็พื่อมาถอนแจ้งความ เงนิทองของ

คุณหญิงหนูไม่ต้องการ หนูขอแค่ให้หนูได้พบพ่อบ้างก็พอ” หล่อนยกมือ

ไหว้ขอโทษ 

คุณหญงิจงกลนมีองนิ่งแล้วยื่นมอืมาจบัมอืหล่อน
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“ขอบใจเธอมาก ฉนัสญัญาว่าจบเรื่องนี้แล้ว ฉนัจะส่งยายเกรซไปอยู่

องักฤษ จะไม่ให้แกไปรบกวนเธออกี” นางเปิดประตูเดนิออกไป

มนีาถอนใจอย่างโล่งอก แม้ความเกลยีดชงัที่สั่งสมมานานจะไม่หมด

ลงในวนันี้ แต่อย่างน้อยคณุหญงิจงกลนกีม็องหล่อนด้วยสายตาที่ดขีึ้น ซึ่ง

นบัว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี

“คุยกนัได้ความว่ายงัไงบ้างครบั” หมวดสารนิเดนิเข้ามา

“ฉนัจะถอนแจ้งความค่ะ ต้องท�ายงัไงบ้างคะ”

“คุณแน่ใจแล้วเหรอ”

“ฉนัแน่ใจค่ะ” หล่อนพยกัหน้ายนืยนั

“งั้นคณุนั่งรอที่นี่ก่อน เดี๋ยวผมจดัการให้เอง” เขาเดนิออกไปจากห้อง

“ขอบคณุค่ะ” หญงิสาวทรดุตวัลงนั่ง พอเลกิโกรธเลกิเกลยีด ใจมนั

กเ็บาขึ้นเยอะ

หลังจากถอนแจ้งความเรียบร้อย หมวดสารินก็เดินมาส่งมีนาหน้า
สถานตี�ารวจ หญงิสาวขอบคุณเขาแล้วกลบัไปที่รถยนต์ของตน เพื่อนชาย

ที่มาด้วยกนัเดนิเข้ามาหา ก่อนทั้งสองจะขึ้นรถออกไป นายต�ารวจหนุม่มอง

ตาม หวัใจเจบ็แปลบ เขาเคยขอดแูลหล่อน แต่หญงิสาวไม่ให้โอกาสเขา คง

เพราะหล่อนมคีนพเิศษอยู่แล้ว ผู้ชายที่ดูดจีนผู้ชายด้วยกนัยงัอจิฉา

“อกหกัหรอืครบัหมวด หน้าหงอยเชยีว” จ่าประสงค์ถาม

“เปล่า” เขาปฏเิสธเสยีงขุ่น “ผมไม่ได้เป็นอะไรกบัเธอเสยีหน่อย จะ

อกหกัได้ยงัไง”

“ไม่อกหกักด็แีล้วครบั ผมขี้เกยีจเชด็น�้าตาให้หมวด”

“พูดแบบนี้อยากไปนอนคุกสกัคนืไหม” เขาถามเสยีงขุ่น

“ไม่ครบั ผมนอนกบัเมยีดแีล้ว” ลูกน้องฉกียิ้มแล้วเปลี่ยนเรื่องพูด 

“ผมว่าผู้ชายคนนั้นดูคุ้นหน้านะครบั”

“คุณมนีาบอกว่าเขาเพิ่งมาจากเชยีงใหม่ จ่าเคยเหน็เขาเหรอ”
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“เหมอืนเคยเหน็ครบั แต่นกึไม่ออกว่าที่ไหน”

“นกึออกแล้วบอกผมด้วยนะ ผมไปท�างานก่อนละ” หมวดสารนิเดนิ

กลบัห้องท�างาน แค่นี้เขากป็วดใจมากพอแล้ว ไม่อยากคดิให้เปลอืงสมองอกี

มีนาจอดรถข้างก�าแพงคฤหาสน์บวรภัทร ไม่ขับเข้าไปจอดข้างใน
เหมอืนทุกครั้ง เพราะครั้งนี้จริายุเทพบุตรนั่งมาด้วย ขนืหล่อนพาเขาเข้าไป

ข้างในได้เกิดความโกลาหลขึ้นแน่ หญิงสาวดับเครื่องยนต์แล้วหันไปถาม

เพื่อนร่วมทาง

“ไม่ถามเหรอว่าฉนัมาที่นี่ท�าไม”

“เราพอจะรู้แล้ว” เขาตอบเสยีงเรยีบ

“ตอนนี้นายไม่มีอิทธิฤทธิ์แล้ว มนตร์ดลใจที่นายร่ายใส่คุณศรุตจะ

เสื่อมไปด้วยไหม”

“ปกตแิล้วไม่น่าจะเสื่อม แต่เจ้าไม่ต้องกงัวลหรอก เพราะเราไม่เคย

ร่ายมนตร์ใส่เขา”

“ไม่ได้ร่ายมนตร์ ไหนนายบอกว่า...” หล่อนขมวดคิ้วมองเขา 

เทพบุตรหนุ่มมองตอบแล้วเอ่ยด้วยสหีน้าเรยีบเฉย

“เราไม่ได้บอกอะไร เจ้าคดิไปเองทั้งนั้น”

“แล้วที่เขาดกีบัฉนัล่ะ ไม่ใช่เพราะมนตร์ของนายเหรอ”

“เปล่า สิ่งที่เขาท�าเกดิจากความรูส้กึของเขาเอง ไม่ได้เกี่ยวกบัเราเลย”

“แล้วท�าไมนายไม่บอกฉนั” หญงิสาวถามเสยีงขุ่น 

แทนที่เทพบุตรหนุ่มจะตอบ เขากลบัย้อนถามหล่อนแทน

“บอกหรอืไม่บอกต่างกนัยงัไง ในเมื่อเจ้าไม่ได้ชอบเขา ที่มาวนันี้กจ็ะ

ลาออกไม่ใช่เหรอ”

“ฉนัไม่เถยีงกบันายแล้ว นั่งรออยู่ในรถนะ อย่าออกมาเดนิข้างนอก 

เดี๋ยวคนในบ้านเหน็จะยุ่ง”

มนีาเปิดประตลูงจากรถ ตั้งแต่หมดอทิธฤิทธิ์เทวดาหนุม่เถยีงเก่งขึ้น
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เยอะ แต่มันน่าโมโหตรงที่เขาพูดถูกทุกอย่าง หญิงสาวกดกริ่งที่ประตูรั้ว 

สาวใช้คนหนึ่งเดนิมาเปิดประตู หล่อนจงึถามถงึศรุต

“คุณรุตอยู่ไหมจ๊ะ”

“อยู่ค่ะ หนูเหน็เธออยู่ที่ห้องรบัแขก”

“ขอบใจจ้ะ” หล่อนยิ้มให้เด็กสาวแล้วเดินไปที่คฤหาสน์ เวลาเกือบ

สองเดือนที่มาท�างานที่นี่ท�าให้หล่อนคุ้นเคยกับคนในบ้านและห้องหับต่างๆ 

เป็นอย่างดี

มนีาเดนิเข้าไปในห้องรบัแขก หล่อนพบชายหนุ่มนั่งอยูท่ี่โซฟา ก�าลงั

ก้มมองแท็บเล็ตในมือ พอได้ยินเสียงฝีเท้าของหล่อน เขาก็เงยหน้าขึ้นมา

มองแล้วถามอย่างประหลาดใจ

“คุณมาได้ยงัไง เมื่อวานคุณยงัโคม่าอยู่เลย”

“ฉนัหายแล้วค่ะ อาการตอนแรกเหมอืนจะหนกั แต่ความจรงิไม่ได้

เป็นอะไรมาก นอนค้างคืนหนึ่งหมอก็ให้กลับบ้านได้” หล่อนตอบอย่าง

คล่องแคล่ว เพราะถูกถามมาสามรอบแล้ว

“ผมดใีจด้วยที่คุณไม่ได้เป็นอะไร แล้วมาวนันี้มอีะไรหรอืเปล่าครบั”

มีนาขมวดคิ้วนิดๆ ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่า ท�าไมถึงรู้สึกว่า

ศรุตดูเหินห่างกว่าปกติ หรือว่าเขาจะโกรธที่สโรชาบุกไปอาละวาดในงาน

แสดงเครื่องเพชรของภทัรเจมส์ แล้วพลอยมาโกรธหล่อนซึ่งเป็นต้นเหตขุอง

เรื่องด้วย

“ฉนัมาขอโทษที่ท�าให้เกดิเรื่องวุ่นวายค่ะ”

“ไม่ต้องขอโทษหรอกครบั ไม่ใช่ความผดิของคุณ แต่เป็นความผดิ

ของสโรชา ผู้หญงิคนนี้ร้ายกาจมาก ไม่รู้ผมหลงผดิคบกบัเธอได้ยงัไง”

“คุณเกรซรักคุณมากจึงท�าเรื่องโง่ๆ ลงไป ให้อภัยเธอเถอะค่ะ” 

หล่อนช่วยพูดแทนพี่สาว แต่ผลก็ไม่ต่างจากครั้งก่อน เขาท�าเสียงขึ้นจมูก

แล้วเอ่ยอย่างเย้ยหยนั

“เธอไม่ได้รกัผมหรอกครบั เธอรกัแต่ตวัเอง ถ้าเธอรกัผมจรงิ เธอจะ
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ไม่ท�าร้ายผม ขนาดคณุเป็นน้องสาว เธอยงัคดิฆ่าคณุได้ นบัประสาอะไรกบั

ผม”

“มนัเป็นอุบตั.ิ..”

“ไม่ต้องพดูแล้วครบั” ชายหนุม่ตดับทแล้วลกุขึ้นยนื “ผมเหน็เองกบั

ตา ผมรู้ว่ามนัเป็นอะไร ถ้าไม่มอีะไรแล้ว ผมขอตวันะครบั”

“ฉนัมเีรื่องจะบอกคุณอกีเรื่องหนึ่งค่ะ”

มีนารีบเดินไปดักหน้าเขา ชายหนุ่มก้มลงมอง แววตาว่างเปล่าจน

หล่อนใจหาย ดูท่าหล่อนคงไม่ได้คดิไปเองแล้ว

“อะไรครบั”

“ฉนัมาขอลาออกค่ะ ถ้าฉนัยงัท�างานกบัคณุ คณุเกรซคงไม่ยอมหยดุ 

ฉนัไม่อยากให้พ่อทุกข์ใจ”

“ดเีหมอืนกนัครบั เอาไว้เรื่องเงยีบแล้วค่อยว่ากนัใหม่”

มีนาพูดไม่ออก ไม่ได้หวังว่าเขาจะอ้อนวอนให้หล่อนอยู่ต่อ แต่ก็ 

ไม่คดิว่าเขาจะเหน็ดเีหน็งามกบัหล่อนอย่างง่ายดายแบบนี้

“คุณหญงิอยู่ที่ห้องคุณสองหรอืเปล่าคะ ฉนัอยากไปลาท่าน”

“คุณแม่ออกไปข้างนอกครบั แล้วผมจะบอกท่านเอง”

“งั้นฉนักลบัก่อนนะคะ”

มนีาเดนิออกจากคฤหาสน์บวรภทัร ศรตุเปลี่ยนไปจรงิๆ แววตาของ

เขาว่างเปล่า ค�าพูดของเขาแห้งแล้ง ท่าทางของเขาเฉยเมย ถ้าจริายุไม่บอก

ว่าเขาไม่ได้ร่ายมนตร์ดลใจใส่ชายหนุม่ หล่อนต้องคดิว่ามนตร์วเิศษของเขา

เสื่อมแน่ๆ

“คุณมนีา” วภิาร้องเรยีกพลางเดนิมาหา “หายป่วยแล้วเหรอคะ”

“หายแล้วค่ะ”

“ดีจังเลย คุณหญิงบอกว่าคุณถูกรถชน พี่ตกใจแทบแย่ โชคดีที่ 

ไม่เป็นอะไรมาก”

“ค่ะ โชคด”ี หญงิสาวยิ้มแหยแล้วเปลี่ยนเรื่องพดู “คณุสองเป็นยงัไง
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บ้างคะ”

“เมื่อวานคุณสองขยับนิ้วค่ะ” นางเล่าอย่างตื่นเต้น “พี่กับคุณหญิง

ดใีจมากเลย พี่คดิว่าเธอก�าลงัจะตื่นแล้ว”

มนีายิ้มเศร้า ทั้งที่รูเ้ตม็อกว่าจริากรไม่มทีางฟ้ืน แต่กพ็ดูออกมาไม่ได้ 

เพราะไม่อยากท�าให้คนที่รกัเขาต้องเสยีใจ

“ฉนัดใีจด้วยค่ะ แต่ฉนัคงไม่ได้มาที่นี่อกีแล้ว ฝากพี่วภิาดูแลคณุสอง

กบัคุณหญงิด้วยนะคะ”

“ท�าไมคะ คุณจะไปไหน”

“ฉันลาออกแล้วค่ะ ต้องกลับไปดูแลอู่รถ นี่นามบัตรของฉัน ถ้าพี่

ผ่านไปแถวนั้น อย่าลมืแวะเข้าไปหาฉนันะคะ” หล่อนหยบินามบตัรส่งให้นาง 

วภิารบัไปพลางเอ่ยเสยีงเศร้า

“คุณสองคงคดิถงึคุณมาก ถงึเธอจะโต้ตอบไม่ได้ แต่พี่รู้ว่าเธอรบัรู้

ได้ค่ะ”

“ฉนักค็ดิถงึเธอเหมอืนกนั แต่ฉนัจ�าเป็นต้องไปจรงิๆ ฉนักลบัก่อน

นะคะ”

มนีาเดนิกลบัไปที่รถยนต์ของตน เปิดประตูขึ้นไปนั่งประจ�าที่คนขบั 

แล้วหนัไปมองจริายุซึ่งนั่งอยู่ด้านข้างเมื่อเทพบุตรหนุ่มถามหล่อน

“ศรุตว่ายงัไงบ้าง”

“ไม่ว่าอะไรเลย แถมดูโล่งใจด้วยซ�้าที่ฉนัลาออก ทั้งที่ก่อนหน้านี้เขา

ยงัจบีฉนัอยู่เลย”

“ไม่ต้องคดิมากหรอก เขาอาจจะชอบเจ้า แต่ไม่เท่ากบัที่รกัตวัเอง เจ้า

ควรดใีจที่ไม่ได้รกัเขา”

“นั่นส ิโชคดชีะมดัเลย” หญงิสาวเอ่ยเหน็ด้วยแล้วขบัรถออกไป



๓๘

รถเก๋งสีบรอนซ์เงินแล่นมาจอดหน้าอู่มนัสยานยนต์ มีนาดับ
เครื่องยนต์แล้วหันไปมองเพื่อนร่วมทาง วันนี้จิรายุเทพบุตรไม่ได้สวม 

เครื่องแบบกามเทพแล้ว แต่เปลี่ยนมาสวมกางเกงยนีสซีดีกบัเสื้อยดืคอกลม

สขีาว เพื่อให้เหมาะกบัการมาช่วยงานหล่อนที่อู่ซ่อมรถ

“ท�าไมมองเราแบบนั้น เราดูไม่ดเีหรอ” เขาถามอย่างไม่มั่นใจ

“เปล่า นายดดูแีล้ว” หล่อนส่ายหน้าพลางยิ้ม แม้กางเกงยนีกบัเสื้อยดื

จะท�าให้เขาดแูปลกตา แต่ไม่ได้ท�าให้ความหล่อกระชากใจของเขาลดลงเลย 

แถมยงัท�าให้หล่อนรู้สกึว่าเขาเป็นคนธรรมดามากขึ้น

“ค่อยสบายใจหน่อย” เขายิ้มตอบ “เราจะตั้งใจท�างาน ไม่ท�าให้เจ้า 

ผดิหวงั”

“ความจริงนายไม่ต้องมาช่วยงานฉันก็ได้ รออยู่บ้านเดี๋ยวตอนเย็น

ฉนักก็ลบัแล้ว”

“เราอยากช่วยงานเจ้า เราต้องกนิต้องใช้ อยูเ่ฉยๆ ให้เจ้าหาเลี้ยง เรา

รู้สกึไม่สบายใจ” เขาเอ่ยด้วยสหีน้าจรงิจงั
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“คิดมากไปได้ ที่นายเป็นแบบนี้ก็เพราะช่วยชีวิตฉัน ฉันดูแลนาย

ตอบแทนกถ็ูกต้องแล้ว”

“ไม่ดหีรอก” เขาส่ายหน้าไม่เหน็ด้วย “เราเปน็ผูช้าย เราอยากท�างาน

หาเลี้ยงตวัเอง เมื่อกลบัสวรรค์ไม่ได้แล้ว เรากต็้องอยู่โลกมนุษย์ให้ได้”

“ไม่มทีางที่นายจะกลบัสวรรค์ได้เลยเหรอ”

“คงไม่มทีางแล้วละ เราท�าผดิกฎสวรรค์หลายครั้ง ประตูสวรรค์ไม่

เปิดรบัเราแล้ว เจ้าให้เราอยู่ด้วยตลอดไปได้ไหม” 

จิรายุมองหน้าหล่อน หญิงสาวมองตอบ ถ้าบอกว่ายินดีมากจะด ู

น่าเกลยีดไหม

“เจ้ายงัไม่ได้ตอบเราเลยนะ” เขายกมอืแตะแก้มหล่อน

มนีานั่งนิ่งเหมอืนต้องมนตร์ แม้รูจ้กักนัมาร่วมห้าเดอืนแล้ว เหน็หน้า

กนัแทบทุกวนั แต่น้อยครั้งมากที่เขาจะถูกตวัหล่อน

“ฉนั...”

เสยีงเคาะกระจกดงัขึ้นรวัๆ มนีารู้สกึตวัรบีหนัไปมอง เจ้าของเสยีง

เคาะฉกียิ้มกวา้ง โบกมอืทกัทายอยา่งร่าเรงิ หญงิสาวกลอกตาอย่างออ่นใจ

แล้วเปิดประตูลงจากรถ

“มอีะไรต้นหอม”

“คนนั้นใครเหรอ” เดก็สาวพยกัพเยดิไปที่จริายุซึ่งก�าลงัลงจากรถมา

รอหล่อน

“เพื่อน”

“พี่เขาชื่ออะไร มาท�าไมที่นี่ แล้วมแีฟนหรอืยงั”

“เราเป็นเจ้าหน้าที่เขตเหรอ ซกัเป็นชุดเชยีวนะ” หล่อนถามอย่างไม่

พอใจ

“ต้นหอมแค่อยากรู ้ไม่ได้อยากเผอืกเท่าไรหรอก” เดก็สาวยิ้มหน้าเป็น

แล้วขมวดคิ้วสงสยั “แต่หน้าพี่เขาดูคุ้นๆ นะ เหมอืนเคยเหน็มาก่อน”

“จ�าผดิมั้ง เขาเพิ่งมาจากเชยีงใหม่ ต้นหอมจะเคยเหน็ได้ยงัไง”
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“ไม่มีทางผิดหรอก หล่อระดับซุป’ตาร์แบบนี้ ต้นหอมไม่มีทางลืม 

เดด็ขาด” เดก็สาวยนืยนัแขง็ขนัแล้วเดนิไปถามจริาย ุ“เราเคยเจอกนัมาก่อน

ใช่ไหมคะ”

“ไม่น่าจะเคยนะครบั” เขาตอบอย่างสุภาพ

“เคยสคิะ ลองนกึดูดีๆ  มองหน้าต้นหอมให้ชดัๆ จ�าได้หรอืยงัคะ”

ต้นหอมยื่นหน้าเข้าไปใกล้ เทพบุตรหนุ่มเอนตัวออกห่าง ก่อนเด็ก

สาวจะสะดุ้งโหยง เมื่อเสียงชวนชมดังแหวกอากาศมาจากร้านอาหารที่อยู่

ถดัออกไปยี่สบิเมตร

“นงัหอม! ข้าให้ไปซื้อของที่ตลาด เมื่อไรเอง็จะไป ลูกค้าหวิจะตาย

แล้วเนี่ย”

“ไปเดี๋ยวนี้แหละ” เดก็สาวตะโกนตอบแล้วหนัมาบอกลา “หนูไปก่อน

นะพี่ หนูชื่อต้นหอมนะ เดี๋ยวมาคุยด้วยใหม่”

“ยงัไม่ไปอกีเหรอนงัหอม เอง็จะบ้าผู้ชายอกีนานไหม” เสยีงชวนชม

ดงัมาอกีรอบ

“ไปแล้วๆ เร่งจงัเลย” เดก็สาวเดนิกระทบืเท้าจากไปพร้อมบ่นพมึพ�า

อย่างหวัเสยี “สกัวนัหนึ่งฉนัจะไปจากร้านบ้าๆ นี่ให้ได้ คอยดูส”ิ

“เพื่อนเจ้าแปลกดนีะ” จริายุหนัมาพูดกบัหล่อน

“อย่าไปถอืสาเลย ต้นหอมกเ็ป็นแบบนี้แหละ” หญงิสาวส่ายหน้าอย่าง

อ่อนใจ “นายรออยูต่รงนี้ก่อนนะ ฉนัจะเข้าไปคยุกบัลงุหมาย แล้วนายค่อย

ตามเข้าไป แกแก่แล้ว ไม่อยากให้ตกใจ”

“ได้ เราไม่ไปไหนหรอก”

มนีาเดนิเข้าไปในอู่รถ ทั้งอู่เงยีบสนทิเพราะยงัเช้า สมหมายกบักล้า

ยงัไม่เริ่มงาน หล่อนเดนิไปที่ห้องพกัของสองลุงหลาน ก�าลงัจะเคาะประตู

เรยีก แต่กล้าเปิดประตูห้องน�้าออกมาเหน็หล่อนก่อน

“เจ้มาได้ยงัไงเนี่ย หายป่วยแล้วเหรอ” หนุ่มรุ่นน้องเดนิมาหาพลาง

เอ่ยอย่างตื่นเต้น “ตอนรู้ว่าเจ้ถูกรถชน พวกเราตกใจแทบแย่ ก�าลังจะไป
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เยี่ยมที่โรงพยาบาล เจ้กโ็ทร. มาบอกว่ากลบัไปอยูบ้่านแล้ว ตกลงถกูรถชน

จรงิหรอืเปล่า ท�าไมหายเรว็จงัเลย”

“จรงิ แต่ดวงฉนัยงัไม่ถงึฆาต ต้องอยู่โขกสบัแกอกีนาน”

“ใครมาแต่เช้าไอ้กล้า” เสยีงสมหมายดงัออกมาจากห้อง ก่อนเจ้าตวั

จะเปิดประตูออกมา พอเหน็ว่าเป็นหล่อนกร็บีเดนิมาหา “หนูมนีาหายป่วย

แล้วเหรอ”

“หายแล้วค่ะ” หล่อนยกมือไหว้ แล้วหันไปมองกล้าเมื่อเขาถามถึง

สโรชา

“พี่สาวเจ้ตดิคุกกี่ปี”

“มนัเป็นอุบตัเิหตุ ฉนัไม่ได้เอาเรื่องเขา”

“ได้ยงัไงเจ้” กล้าถามอย่างไม่พอใจ “ยายโหดนั่นจะฆ่าเจ้นะ”

“เรื่องมนัแล้วไปแล้ว เอง็อย่าเท้าความเลย ยงัไงกพ็ี่น้องกนั ถอืว่า

ฟาดเคราะห์ไป” สมหมายช่วยพูดแทนหล่อน แต่กล้ากย็งัไม่เหน็ด้วยอยู่ดี

“ฟาดแรงไปหรอืเปล่าลุง เป็นผมไม่ยอมหรอก”

“ฉันไม่อยากให้พ่อไม่สบายใจ อีกอย่างคุณหญิงจงกลนีก็รับปากว่า

จะไม่ให้สโรชามายุ่งกบัฉนัอกี จากนี้คงไม่มอีะไรแล้วละ”

“มองโลกในแง่ดไีปหรอืเปล่าเจ้” หนุ่มรุ่นน้องส่ายหน้าไม่เชื่อ

“ฉนัลาออกจากงานแล้ว ถ้าฉนัไม่ไปยุง่กบัคณุศรุต สโรชากค็งไม่มา

ยุง่กบัฉนั หนจูะกลบัมาท�างานที่อู ่ต�าแหน่งเดมิยงัว่างไหมคะ” หล่อนหนัไป

ถามสมหมาย

“อู่มนัสยานยนต์เป็นของหนู ลุงกับไอ้กล้าแค่ดูแลให้เฉยๆ หนูจะ

กลบัมาเมื่อไรกไ็ด้”

“ขอบคณุค่ะ แต่หนไูม่ได้มาคนเดยีวนะ หนพูาคนมาช่วยงานลงุด้วย”

“ใครเหรอ” ชายสูงวยัท�าหน้าประหลาดใจ

“รอแป๊บนงึค่ะ” หญงิสาวไปพาจริายเุข้ามา แล้วแนะน�าให้ทั้งสองรู้จกั 

“เพื่อนของหนคู่ะ ชื่อจริายุ เรยีกสั้นๆ ว่ายุกไ็ด้ เขาเพิ่งมาจากเชยีงใหม่ ยงั
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ไม่มงีานท�า หนูเลยให้มาช่วยงานที่อู่ไปก่อน”

“สวสัดคีรบั” เขายกมอืไหว้สมหมายแล้วหนัไปยิ้มให้กล้า หนุม่รุน่น้อง

ยิ้มตอบ แต่ผู้เป็นลุงส่ายหน้าอย่างดูแคลน

“หน้าตา ผวิพรรณ มอืไม้ ไม่น่าจะเป็นช่างซ่อมรถได้ เอง็แน่ใจเหรอ

ว่าจะมาท�างานที่นี่”

“ผมก�าลังตกงานครับ ไม่ว่าอะไรผมก็ท�าได้ทั้งนั้น” เขาตอบตามที่

นดัแนะกบัหล่อนไว้

“ให้คนอื่นสอนเถอะ” สมหมายตัดบท “ข้าถนัดงานสี เอ็งท�าไม่ได้

หรอก”

“นายไปนั่งรอในออฟฟิศก่อนนะ เดี๋ยวกนิข้าวเช้าเสรจ็ค่อยเริ่มงาน” 

มนีาบอกเทพบตุรหนุม่ เขาพยกัหน้ารบัแล้วเดนิไปที่ออฟฟิศ พอเขา

เข้าไปในห้องเรยีบร้อย สองลุงหลานกร็ุมกนัซกัถามหล่อน

“หมอนั่นแฟนเจ้เหรอ หล่อยงักบัไม่ใช่คน” กล้าเริ่มก่อนเลย

“เปล่า เพื่อนกนั” หล่อนตอบเสยีงสูง

“ผมว่าหน้าพี่เขาดูคุ้นๆ เหมอืนเคยเหน็มาก่อน”

“เป็นไปไม่ได้หรอก” หล่อนรบีปฏเิสธ “เขาเพิ่งมาจากเชยีงใหม่ นาย

จะเคยเหน็ได้ยงัไง”

“เหรอ แต่ผมคุ้นจรงิๆ นะ”

“หนูจะให้ไอ้หนุ่มนั่นพกัที่ไหน” สมหมายถามบ้าง

“เขาพกัอยู่ที่บ้านหนูค่ะ” หล่อนหนัไปตอบ

“ลุงว่าไม่ค่อยเหมาะนะ ผู้ชายกบัผู้หญงิอยู่บ้านเดยีวกนั ให้มนัย้าย

มาพกัที่อู่เถอะ ยงัมหี้องว่างเหลอือกีห้องหนึ่ง”

“เขาเคยประสบอบุตัเิหต ุท�าให้หลงๆ ลมืๆ ชอบท�าอะไรแปลกๆ หนู

กลวัลุงจะล�าบาก” หล่อนพยายามหาข้ออ้าง แต่ไม่อาจเปลี่ยนใจอกีฝ่ายได้

“ไม่ล�าบากหรอก ให้มนัมาอยู่ที่นี่แหละ ลุงจะได้สอนงานมนัด้วย”

“กไ็ด้ค่ะ เดี๋ยวหนูจะบอกเขาเอง”
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มนีาเดนิไปที่ออฟฟิศ สมหมายเดนิเข้าห้องน�้า สว่นกลา้ยนือยูท่ี่เดมิ 

คิ้วหนาขมวดอย่างสงสยั เขามั่นใจว่าไม่ได้คดิไปเอง เขาเคยเหน็จริายจุรงิๆ 

แต่นกึไม่ออกว่าที่ไหน

“กล้า” ต้นหอมสะกิดแขนเขา ชายหนุ่มหันไปมองแล้วถามอย่าง

หงุดหงดิ

“มอีะไร”

“พี่รูปหล่อชื่ออะไรเหรอ เขามาท�าอะไรที่นี่ แล้วเป็นแฟนกับพี่มีนา

หรอืเปล่า” ต้นหอมถามรวัเรว็ 

ชายหนุ่มหรี่ตามอง ความคดิร้ายๆ ผุดขึ้นในสมอง

“หวิข้าวจงัเลย ถ้าได้กนิข้าวสกัหน่อยคงด”ี

“นายอยากกินอะไรบอกมาเลย เดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง” เด็กสาวรับปาก

ทนัท ีโดยไม่รู้ว่าหลงกลคนเจ้าเล่ห์เข้าแล้ว

งานแรกในฐานะมนุษย์ของจิรายุเทพบุตรเริ่มขึ้นทันทีที่เขากินอาหาร
เช้าเสร็จ โดยมีสมหมายรับหน้าที่เป็นครูฝึกคนแรก เทพบุตรหนุ่มมองถัง

น�้าในมอื มองรถยนต์ตรงหน้า แล้วหนัไปมองชายสูงวยัซึ่งยนืกอดอกมอง

เขาอยู่หน้าอู่รถ

“จะให้ผมล้างรถเหรอครบั”

“ใช่” สมหมายพยกัหน้า “รถคนันี้ซ่อมเสรจ็แล้ว เดี๋ยวบ่ายๆ ลูกค้า

จะมารบั เอง็ยงัท�าอะไรไม่เป็นกล็้างรถไปก่อน แค่นี้คงท�าได้นะ”

“ท�าได้ครบั”

“งั้นท�าให้ดูหน่อยซ”ิ

จริายุเปิดน�้าใส่ถงัแล้วยกไปสาดใส่รถ ถงัที่หนึ่ง ถงัที่สอง พอถงัที่

สาม ครูฝึกของเขากร็้องห้าม แล้วเดนิมาคว้าถงัน�้าไปจากมอืเขา

“เอง็ท�าแบบนี้กเ็ปลอืงน�้าตายส ิยนืตรงนี้เลย เดี๋ยวข้าจะท�าให้ดูก่อน” 

ชายสูงวยัเปิดน�้าใส่ถงัแล้วหิ้วมาล้างรถให้เขาดู ล้างไปกอ็ธบิายไป พอล้าง
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เสรจ็กห็นัมาถามเขา “ง่ายๆ แค่นี้เอง จ�าได้ไหม”

“จ�าได้ครบั” เขาพยกัหน้า

“เอง็ไปล้างรถคนันูน้เลย ข้าจะเข้าไปท�างานข้างใน เดี๋ยวข้าจะออกมา

ดู” สมหมายสั่งความแล้วเดนิเข้าไปในอู่รถ

จริายมุองตามพลางยิ้ม ชายสงูวยัชอบวางท่าท�าหน้าดุ พดูจาไม่ค่อย

รื่นห ูแต่เขารูด้ว่ีาอกีฝ่ายเป็นคนจติใจด ีที่แสดงท่าทางเป็นอรกิบัเขากเ็พราะ

หวงมนีาซึ่งเอน็ดูเหมอืนลูกสาว

“เอง็จะยนืยิ้มอกีนานไหม รถมนัล้างตวัเองไม่ได้หรอกนะ” สมหมาย

ตะโกนออกมาจากอู่ เทพบุตรหนุ่มหวัเราะแล้วร้องตอบกลบัไป

“ท�าเดี๋ยวนี้แหละครบั”

จริายุรองน�้าใส่ถงัพลาสตกิ หิ้วไปที่รถยนต์คนัที่สมหมายบอก แล้ว

ลงมอืล้างรถอย่างตั้งใจ พระอาทติย์แผดแสงแรงขึ้นเรื่อยๆ เหงื่อของเขาไหล

ผ่านขมบัลงมาที่ข้างแก้ม เทพบุตรหนุ่มยกหลงัมอืขึ้นเชด็ แต่ต้องผงะถอย

อย่างตกใจเมื่อมอืไปชนกบัมอืของใครไม่รู้

“เฮ้ย!”

“ตกใจแรงไปหรือเปล่าพี่ ต้นหอมไม่ใช่ผีนะคะ” เจ้าของมือปริศนา

เอ่ยกระเง้ากระงอด

“ขอโทษครบั ผมไม่ค่อยชนิ”

“ไม่เป็นไรค่ะ ต้นหอมไม่โกรธ คนหล่อท�าอะไรกไ็ม่ผดิ” เดก็สาวยิ้ม

หน้าเป็น เทพบุตรหนุ่มยิ้มเจื่อน แล้วเดนิหนไีปอกีด้านหนึ่ง

“หนูชื่อต้นหอมนะ พี่ชื่ออะไรเหรอ” เดก็สาวตามมาชวนคุย

“ผมชื่อจริายุ”

“ชื่อเพราะจงัค่ะ พี่เป็นคนที่ไหนคะ”

“ผมเป็นคนเชยีงใหม่ครบั” เขาตอบเหมอืนที่บอกคนอื่น

“แล้วพี่มาท�าอะไรที่นี่คะ”

“ผมตกงาน เลยมาของานคุณมนีาท�าครบั”
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“ไม่จรงิหรอกค่ะ” เดก็สาวส่ายหน้าไม่เชื่อ “หน้าตาผวิพรรณดแีบบนี้ 

จะเป็นลูกจ้างอู่รถได้ยงัไง”

“ผมเป็นลูกจ้างของคุณมนีาจรงิๆ ครบั”

“ไม่ต้องโกหกหรอกค่ะ กล้าเล่าให้ต้นหอมฟังหมดแล้ว พี่บอกความ

จรงิมาเถอะ ต้นหอมไม่บอกใครหรอก”

“เล่าอะไรครบั” เขาถามอย่างสงสยั

“กล้าบอกว่าพี่เป็นลูกเศรษฐ ีปลอมตวัมาตามหารกัแท้”

จริายหุวัเราะ เรื่องลกูเศรษฐปีลอมตวัเป็นคนจนมาตามหารกัแท้ เขา

เคยอ่านเจอในหนังสือนิยายที่บ้านของมีนา แต่ไม่คิดว่าจะมีคนเชื่อเรื่อง 

พวกนี้ด้วย

“คุณโดนกล้าหลอกแล้วครบั ผมไม่มพี่อแม่ ไม่มญีาตพิี่น้อง ไม่มี

บ้าน ไม่มงีาน และไม่มเีงนิ เลยต้องมาอาศยัอยู่กบัคุณมนีา”

“จรงิเหรอ” เดก็สาวชกัลงัเล

“จริงสิครับ ถ้าไม่เชื่อไปถามคุณมีนาดูก็ได้ ผมไม่โกหกคุณหรอก” 

เทพบตุรหนุม่ยนืยนั ก่อนมองไปข้างหลงัเดก็สาว เมื่อเหน็ชวนชมเดนิมาหา

แล้วแผดเสยีงใส่ลูกสาว

“นังหอม! มายืนท�าอะไรตรงนี้ เห็นผู้ชายหล่อๆ ไม่ได้เลย แกบ้า

ผู้ชายเหมอืนใครฮ”ึ

“เหมอืนแม่ไง” เดก็สาวหนัไปตอบแล้วเดนิกลบัร้าน

“นงัหอม! นงัลูกเวร” ชวนชมร้องด่าเสยีงดงัแล้วเดนิตามลูกไป

จริายสุ่ายหน้าอย่างอ่อนใจแล้วหนักลบัไปล้างรถต่อ ก่อนหนักลบัมา

อกีครั้งเมื่อมเีสยีงแตรรถดงัขึ้น ตามด้วยเสยีงเรยีก

“เจ้าหนุ่มมานี่ซ”ิ

“รถเสยีเหรอครบั” เขาเดนิเข้าไปหา

ชายคนนั้นมองนิ่งแล้วถามอย่างเคร่งขรมึ “จ�าเราไม่ได้เหรอ”

จริายุจ้องมอง ก่อนเบกิตาอย่างตกใจ เมื่อเหน็ว่าภายใต้ใบหน้าเหี่ยว
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ย่น คอืพระพกัตร์หล่อเหลาขององค์สหสันยัน์

“ฝ่าบาท” เขาค้อมศรีษะถวายความเคารพ แต่ทรงยกพระหตัถ์ห้าม

“ไม่ต้อง เราไม่อยากให้พวกมนุษย์สงสยั”

“พระองค์มาท�าอะไรที่นี่ครบั”

“เจ้าต่างหากมาท�าอะไรที่นี่” ทรงย้อนถามเขา “ไม่คดิจะกลบัสวรรค์

แล้วหรอื”

“ผมท�าผดิกฎสวรรค์ ผมกลบัไปไม่ได้แล้ว”

“เจ้าท�าผิดกฎสวรรค์ ท�าให้หมดอิทธิฤทธิ์ แต่ข้อตกลงของเรายัง

เหมอืนเดมิ เจ้ายงักลบัสวรรค์ได้ถ้าท�าให้มนต์มนีารกัใครสกัคน”

“ผมไม่แน่ใจว่าจะท�าได้ เธอไม่เหมือนผู้หญิงคนไหนเลย” เขาเอ่ย 

แบ่งรบัแบ่งสู้ 

องค์อนิทร์ทอดพระเนตรนิ่งแล้วตรสัถามเขาตรงๆ

“ท�าไม่ได้หรอืไม่อยากท�า”

จริายกุ้มหน้าหลบสายพระเนตร องค์สหสันยัน์ทรงถอนพระปัสสาสะ 

แล้วตรสัถามอย่างเคร่งขรมึ

“เจ้าเหน็อทิธฤิทธิ์ของมนัแล้วใช่ไหม”

“อทิธฤิทธิ์...” เขาเงยหน้าขึ้นมอง “อะไรครบั”

“ความรกัไง เวลามนัเกดิขึ้นแล้ว ขุนเขายงัขวางไม่ได้”

“ทรงรู้...” เขาพมึพ�า

“เจ้าไม่ใช่กามเทพคนแรกที่หลงรักมนุษย์ และเราเชื่อว่าจะไม่ใช่คน

สุดท้าย”

“ผมพยายามแล้ว แต่มนั...”

“เราเข้าใจ” ทรงลากพระสุรเสยีงยาว “กว่าจะได้เกดิเป็นเทวดา เจ้า

สั่งสมบารมีมากี่ชาติภพ คุ้มแล้วหรือที่จะทิ้งทุกอย่างเพื่อมนุษย์เพียงคน

เดยีว”

จริายมุองสบพระเนตร เขารูว่้าองค์อนิทร์ทรงหวงัดกีบัเขา แต่เขามา
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ไกลเกนิกว่าจะย้อนกลบัแล้ว

“ผมไม่รู้ว่ามนัคุ้มหรอืเปล่า ผมรู้แค่ว่าทุกนาททีี่ได้อยู่กบัหล่อน ผม

ไม่เคยรู้สกึว่างเปล่าอกีเลย”

“การเป็นมนษุย์ไม่ง่ายเลย เจ้าต้องเผชญิกบัวฏัสงสาร ต้องพบกบัรกั

โลภโกรธหลง เราเอน็ดเูจ้าจงึไม่อยากเหน็เจ้าก้าวผดิ เกบ็ค�าของเราไปคดิดู

ให้ด ีอย่าเพิ่งด่วนตดัสนิใจตอนนี้”

“ขอบคุณครบั” เขาจะค้อมศรีษะค�านบั แต่เหน็มนีาเดนิออกมาก่อน 

จึงแสร้งท�าเป็นคุยเรื่องอื่น “เจ้าของอู่ออกมาแล้วครับ ลุงถามเขาเองเถอะ 

ผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไร”

“ลูกค้าเหรอ” หญงิสาวถาม

“เปล่า ข้าเอง” องค์อนิทร์ในร่างชายสูงวยัหนัไปตอบ

“อ้าว ลงุ” หล่อนยิ้มกว้างแล้วเอ่ยทกัทาย “ไปยงัไงมายงัไง รถเสยี 

เหรอ”

“เปล่า พอดีผ่านมาแถวนี้เลยแวะมาหา ตั้งแต่เอ็งดูรถให้ครั้งนั้น  

ไอ้แก่ของข้าไม่เกเรอกีเลย ขอบใจเอง็มากนะ”

“ไม่ต้องขอบใจหรอกจ้ะ แค่นดิหน่อยเท่านั้นเอง ถ้ารถมปัีญหากแ็วะ

มาได้ เดี๋ยวหนูลดให้เป็นพเิศษ”

“เอง็นี่ใจดจีรงิๆ ข้าไปก่อนนะ” 

องค์สหสันยัน์ทรงขบัรถออกไป เทพบตุรหนุม่มองตามจนลบัตา แล้ว

หนักลบัมาถามหญงิสาว

“เจ้ารู้จกักบัชายคนนั้นได้ยงัไง”

“รถเขาจอดเสยีอยู่ข้างทาง ฉนัผ่านไปเจอเลยช่วยซ่อมรถให้เขา เรา

กเ็ลยรูจ้กักนั แป๊บนงึนะ มสีายเข้า” หล่อนหยบิโทรศพัท์มอืถอืจากกระเป๋า

กางเกง กดรบัสายแล้วเอ่ยเสยีงหวาน “อูม่นสัยานยนต์ยนิดรีบัใช้ค่ะ พี่วภิา

เองเหรอ ฉนันกึว่าลกูค้า ไม่ได้พบกนัหลายวนั พี่สบายดไีหม อยากเจอฉนั

เหรอคะ ได้ค่ะ ที่ไหนนะคะ เดี๋ยวเจอกนัค่ะ”
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“วภิาโทร. มาเหรอ” จริายุถาม

“ใช่” หล่อนพยักหน้าพลางกดวางสาย “เธอนัดฉันไปพบ เห็นว่ามี

เรื่องส�าคญั แต่ไม่บอกว่าเรื่องอะไร”

“เราไปด้วยคนนะ”

“ไม่ได้” หล่อนส่ายหน้าปฏิเสธ “ตั้งแต่วันนี้นายต้องย้ายมาอยู่ที่อู่ 

เพราะลุงหมายคดิว่าไม่เหมาะที่นายจะอยู่กบัฉนัสองต่อสอง”

“เราไม่อยากอยู่ที่นี่ เราอยากอยู่กบัเจ้า”

“ฉันก็ไม่อยากให้นายอยู่ที่นี่เหมือนกัน” หล่อนเอ่ยอย่างล�าบากใจ 

“แต่ฉนัไม่อยากขดัใจลุงหมาย ไว้แกวางใจค่อยย้ายกลบัไป”

“กไ็ด้” เขาจ�าใจรบัปาก หญงิสาวพยกัหน้าแล้วเดนิกลบัเข้าอู่

รถเอนดูโรสแีดงสลบัขาวแล่นเข้ามาในสวนสาธารณะ ตรงไปจอดใต้
ต้นไทรริมสระน�้า มีนาถอดหมวกกันน็อกออกแล้วยกข้อมือขึ้นดูนาฬิกา 

วิภานัดหล่อนมาพบที่นี่ตอนห้าโมงเย็น ตอนนี้เลยเวลานัดมาสิบนาทีแล้ว 

พยาบาลสาวน่าจะมาถงึก่อนหล่อน หญงิสาวก้าวลงจากรถ ดวงตาคมหวาน

มองไปรอบๆ ก่อนหนัไปมองด้านหลงัเมื่อได้ยนิเสยีงคุ้นหูร้องเรยีก

“น้องมนีาทางนี้ค่ะ”

มีนาวางหมวกกันน็อกบนเบาะรถ แล้วเดินเข้าไปหาพยาบาลสาว  

วนันี้วภิามสีหีน้าแปลกๆ นยัน์ตาดหูลกุหลกิชอบกล ทั้งที่ปกตเิป็นคนใจเยน็

เหมอืนน�้า

“พี่มานานหรอืยงัคะ”

“ครูห่นึ่งแล้วค่ะ” นางตอบพลางมองไปรอบๆ เหมอืนกลวัใครได้ยนิ 

ทั้งที่ตอนนี้พวกเขายนือยู่ใต้ต้นไทรกนัแค่สองคน

“พี่เป็นอะไรหรอืเปล่าคะ ท�าไมสหีน้าไม่ค่อยดเีลย” หล่อนถามอ้อมๆ 

นางหนัมามอง ขอบตาแดงก�่าเหมอืนจะร้องไห้

“คุณสองเข้าโรงพยาบาลค่ะ”
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“เป็นไปได้ยงัไงคะ” หล่อนถามอย่างตกใจ “วนัก่อนพี่เพิ่งบอกว่าเธอ

ดขีึ้นแล้ว”

“เธอดขีึ้นจริงๆ ค่ะ จนกระทั่งเมื่อคนืนี้” นางจับมือหล่อนไปกุมไว้ 

น�้าตาไหลอาบแก้ม “พี่ไม่มทีี่พึ่งที่ไหนอกีแล้ว คุณมนีาช่วยคุณสองด้วยนะ

คะ”

“ใจเยน็ๆ นะคะ ค่อยๆ เล่า เกดิอะไรขึ้น ท�าไมคุณสองถงึเข้าโรง-

พยาบาล”

“เมื่อคืนพี่ตื่นขึ้นมากลางดึก รู้สึกเป็นห่วงคุณสอง จึงลุกไปดูเธอที่

ห้องนอน พี่เหน็คุณรุตเดนิออกมาท่าทางลบัๆ ล่อๆ พอพี่เข้าไปดูคุณสอง 

เธอกไ็ม่หายใจแล้ว พี่จงึช่วยปั๊มหวัใจแล้วเรยีกรถพยาบาลมารบั”

“พี่คดิว่าคุณรุตท�าร้ายคุณสองเหรอคะ” หล่อนถามเสยีงเบาหววิ

“ถ้าไม่ใช่เขาแล้วจะเป็นใคร ต่อหน้าคุณหญิงเขาท�าเป็นคนดี แต่พี่ 

ดูออกว่าเขาอจิฉาคุณสอง ถ้าไม่มเีธอภทัรเจมส์กจ็ะเป็นของเขา”

มนีาขมวดคิ้วครุน่คดิ ตอนอยู่ที่บ้านบวรภทัร หล่อนพอดูออกว่าวภิา

ไม่ชอบศรุต การที่พยาบาลสาวปักใจว่าเขาเป็นคนท�าจึงไม่ใช่เรื่องแปลก 

แถมศรุตยงัมแีรงจูงใจให้ท�าแบบนั้นด้วย

“ใจเยน็ๆ ก่อนค่ะ เราไม่มหีลกัฐาน พดูไปกม็แีต่เสยี ตอนนี้คณุสอง

เป็นยงัไงบ้างคะ”

“หมอกู้ชพีคนืมาได้ แต่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา”

“แล้วคุณหญงิจารวเีป็นยงัไงบ้างคะ”

“คุณหญิงโรคหัวใจก�าเริบ รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ” นางเอ่ย

เสียงเครือ น�้าตาที่แห้งไปแล้วไหลออกมาอีก “ตอนนี้เรื่องในบ้านทุกอย่าง

อยู่ในมอืคุณรุต พี่เป็นห่วงคุณสอง เธอไม่มใีครจรงิๆ น้องมนีาอย่าทิ้งเธอ

นะคะ”

“ฉนัไม่ทิ้งเธอหรอกค่ะ” หล่อนรบัปากหนกัแน่น “วนันี้พี่กลบัไปก่อน

นะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปเยี่ยมคุณสอง แล้วเราค่อยคิดกันอีกทีว่าจะท�า 
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ยงัไง”

“พี่ฝากคุณสองด้วยนะคะ” 

วภิาย�้าอกีครั้งแล้วเดนิจากไป หญงิสาวมองตาม รู้สกึใจหายแปลกๆ 

ก่อนบอกตวัเองว่าไม่มอีะไร หล่อนแค่ตกใจกบัเรื่องที่เกดิขึ้นจงึคดิฟุ้งซ่าน

ไปเอง

จิรายุนอนมองเพดานอยู่ในห้องของตัวเอง ทั้งที่ท�างานเหนื่อยมา 
ทั้งวัน แต่เขากลับนอนไม่หลับ ไม่รู้ว่าแปลกที่หรือคิดถึงมีนา รู้แต่ว่าเขา 

ไม่อยากอยู่ที่นี่ ชีวิตที่ไม่มีหญิงสาวอยู่ด้วยช่างเงียบเหงา เทพบุตรหนุ่ม 

พลกิตวันอนตะแคงแล้วบงัคบัให้ตวัเองหลบั

เสียงกุกกักดังขึ้นตอนที่เขาก�าลังเคลิ้ม เขาคิดว่าดังมาจากห้องของ

สมหมายซึ่งอยู่ตดิกนัจงึไม่ลมืตามอง แต่เสยีงนั้นกลบัดงัขึ้นเรื่อยๆ จนมา

หยุดข้างฟกูนอนของเขา เทพบตุรหนุม่ขมวดคิ้ว เมื่อฟกูที่เขานอนยบุตวัลง

เหมอืนมคีนมานอนด้วย เขาพลกิตวัไปมอง ก่อนลุกพรวดขึ้นนั่งเมื่อพบว่า

ต้นหอมนอนอยู่บนฟูกของเขา เด็กสาวสวมชุดนอนบางเบา ดวงตาที่มอง

เขาหวานเชื่อม

“คณุเข้ามาในห้องผมท�าไม” เขาถอยหนไีปตดิผนงั เดก็สาวลกุขึ้นนั่ง

แล้วขยบัเข้ามาหา

“ต้นหอมรกัพี่ อยากเป็นของพี่ เรามาเป็นผวัเมยีกนัเถอะค่ะ”

“คณุจะบ้าเหรอ ออกไปจากห้องผมเดี๋ยวนี้นะ” เขาชี้ออกไปนอกห้อง

“ต้นหอมไม่ออก ยงัไงวนันี้ต้นหอมกต็้องเป็นเมยีพี่ให้ได้” เดก็สาว

ประกาศเสียงดัง กระชากชุดนอนจนขาดเป็นทางยาว แล้วโถมเข้ามากอด

รดัเขา

“เฮ้ย!” เทพบุตรหนุ่มผลักต้นหอมกระเด็นออกไป หัวของเด็กสาว

โขกผนงัห้องเตม็แรง แล้วนอนนิ่งอยู่อย่างนั้นโดยไม่ร้องสกัแอะ

“คุณเป็นยงัไงบ้าง คอหกัหรอืเปล่า” 
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เขาจิ้มแขนต้นหอม ก่อนหนัไปมองประตูห้องนอนเมื่อสมหมายเปิด

ประตูพรวดเข้ามา ชายสูงวัยจ้องมองเด็กสาวแล้วตวัดตามามองเขาอย่าง

กล่าวหา

“นงัต้นหอมมาอยู่ที่นี่ได้ยงัไง เอง็ท�าอะไรมนัหรอืเปล่า”

“ผมเปล่านะครบั ผมไม่ได้ท�าอะไรเลย” เขาปฏเิสธอย่างร้อนรน

“เกิดอะไรขึ้น เสียงดังลั่นเลย” กล้าตามมาสมทบอีกคน พอเห็น 

ต้นหอมเขากห็วัเราะ “นงันี่มนับ้าได้ใจจรงิๆ”

“ฝีมอืเอง็ใช่ไหมไอ้กล้า” 

สมหมายมองหลานชาย ชายหนุ่มฉกียิ้มกว้าง ก่อนร้องเสยีงดงัเมื่อ

ถูกผู้เป็นลุงเขกหวัดงัโป๊ก



๓๙

มนีาถูกตามตวัมาที่อู่รถตั้งแต่ฟ้ายงัไม่สาง พอมาถงึกพ็บชวนชม 

ต้นหอม และจริายุนั่งรออยู่ในออฟฟิศ ส่วนสมหมายกบักล้ายนืรออยู่ด้าน

นอก สหีน้าของทกุคนเคร่งเครยีด ยกเว้นกล้าที่หน้าจดืเจื่อนอย่างคนมชีนกั

ตดิหลงั

“มอีะไรกนัเหรอคะ” หล่อนถามหวัหน้าช่าง

“ไอ้เวรกล้าก่อเรื่องน่ะสิ” ชายสูงวัยตอบอย่างฉุนเฉียว แล้วหันไป

ขงึตาใส่หลานชาย

“ผมไม่ได้ตั้งใจนะเจ้ ผมแค่พูดเล่นๆ ไม่คิดว่ามันจะบ้าจริง” กล้า

แก้ตวัเสยีงอ่อย

มีนาขมวดคิ้ว ยิ่งฟังยิ่งไม่เข้าใจ กล้าก่อเรื่องอะไร แล้วเกี่ยวกับ

ชวนชมและต้นหอมตรงไหน ท�าไมสองแม่ลูกต้องมานั่งรอหล่อน หญงิสาว

เดนิเข้าไปในออฟฟิศ จริายุนั่งหน้าซดีเผอืด ชวนชมมที่าทางโกรธจดั ส่วน

ต้นหอมร้องไห้กระซกิ

“เกดิอะไรขึ้นเหรอคะพี่ชวนชม” หล่อนถาม
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“พี่ไม่ยอมนะคะ น้องมนีาต้องจดัการให้พี่ด้วย”

“จดัการอะไรคะ”

“คนงานของน้องปล�้าลูกสาวของพี่แล้วไม่ยอมรบัผดิชอบ ลกูพี่ยงัเป็น

เยาวชน ถ้าพูดกนัไม่รู้เรื่องพี่จะไปแจ้งความ” นางเอ่ยอย่างเดอืดดาล 

ต้นหอมร้องไห้ดงัขึ้น จริายสุ่ายหน้า ส่วนหล่อนได้แต่ยนือึ้ง เทพบตุร

หนุ่มปล�้าต้นหอม มนัจะเป็นไปได้อย่างไร

“ใจเยน็นะคะพี่ ขอหนูคุยกบัคนของหนูแป๊บนงึ”

มีนาพยักหน้าเรียกจิรายุออกไปข้างนอก สมหมายกับกล้าเดินมา

สมทบ หล่อนมองหน้าเทพบุตรหนุ่มแล้วถามเขาตรงๆ

“นายปล�้าต้นหอมหรอืเปล่า”

“เปล่าครบั” เขาส่ายหน้าปฏเิสธ “ผมนอนอยู่ในห้อง จู่ๆ ต้นหอมก็

เข้ามา ฉกีเสื้อตวัเอง แล้วเข้ามากอดผม ผมตกใจจงึผลกัเธอออก แต่ผลกั

แรงไปหน่อย หัวของเธอไปกระแทกผนังท�าให้เธอสลบไป ไม่เชื่อถามลุง

หมายกบักล้าดูกไ็ด้”

“จรงิไหมคะลุงหมาย” หล่อนถามหวัหน้าช่าง

“จริง ลุงได้ยินเสียงโครมครามเลยรีบวิ่งมาดู พอมาถึงก็เห็นนัง 

ต้นหอมนอนสลบอยู ่แต่หนอูย่าไปว่าไอ้ยมุนัเลย เพราะคนผดิไม่ใช่มนั แต่

เป็นไอ้เวรกล้า” เขาหนัไปมองหลานชายตาเขยีว

“นายท�าอะไร กล้า”

“นังต้นหอมมันอยากรู้ว่าไอ้ยุเป็นใครมาจากไหน ผมเลยแกล้งบอก

ว่าไอ้ยุเป็นลูกเศรษฐีปลอมตัวมาหารักแท้ แต่ผมไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเรื่อง 

แบบนี้เลยนะเจ้” เขาแก้ตวัเสยีงอ่อย “ผมแค่คดิจะแกล้งมนัเล่นสนุกๆ ไม่

คดิว่านงัต้นหอมมนัจะบ้าขนาดนี้”

“นายนี่เล่นไม่รู้เรื่องเลยนะ” หล่อนต�าหนเิสยีงเข้ม “จะตั้งใจหรอืไม่

ตั้งใจ เรื่องมนักเ็กดิขึ้นแล้ว สิ้นเดอืนนี้ฉนัจะหกัเงนิเดอืนนายสบิเปอร์เซน็ต์”

“ห้าเปอร์เซน็ต์ไม่ได้เหรอเจ้ เป็นความผดิครั้งแรกเอง” กล้าต่อรอง
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เสยีงอ่อน หญงิสาวขงึตาใส่เขาแล้วเดนิกลบัไปหาสองแม่ลูก

“หนูคุยกับคนของหนูแล้ว เขายืนยันว่าไม่ได้ท�าอะไรต้นหอม ต้น-

หอมมาหาเขาเองถงึห้อง แล้วยงัพยายามจะปล�้าเขาด้วย เรื่องนี้ลงุหมายกบั

กล้าเป็นพยานได้ ถ้ายงัไงเลกิแล้วต่อกนัดกีว่าไหมคะ” หล่อนพดูกบัชวนชม

“มนัไม่ง่ายไปหน่อยเหรอคะน้อง จะมาเองหรอืใครล่อลวงมา ลกูสาว

ของพี่กเ็สยีหายไปแล้ว ถ้าพดูกนัไม่รูเ้รื่องกไ็ปคยุกนัที่โรงพกั” นางเอ่ยอย่าง

ไม่พอใจ

มนีาหนัไปมองต้นหอม เดก็สาวสบตาหล่อนแวบหนึ่งแล้วรบียกมอื

ปิดหน้าร้องไห้ ไม่เหน็น�้าตา ได้ยนิแค่เสยีง ดูแค่นี้กร็ู้แล้วว่าเสแสร้ง

“ได้ค่ะ ไหนๆ เรื่องมนักเ็กดิขึ้นแล้ว หนูจะให้คนของหนูรบัผดิชอบ

กไ็ด้”

“มนีา!” เทพบุตรหนุ่มเอ่ยอย่างตกใจ 

หล่อนยกมอืให้เขาเงยีบแล้วหนัไปพูดกบัสองแม่ลูก

“นายยุเคยประสบอบุตัเิหต ุหลงๆ ลมืๆ บางวนักค็ลุม้คลั่ง พ่อแม่ก็

ตายหมดแล้ว บ้านกไ็ม่มอียู ่หนเูลยรบัมาท�างานด้วย ส่วนเรื่องที่บอกว่าเป็น

ลกูเศรษฐปีลอมตวัมาหารกัแท้ไม่จรงินะ กล้าแค่แต่งเรื่องมาแกล้งเล่นเฉยๆ 

ถ้าต้นหอมทนล�าบากได้ก็ขนของมาอยู่ที่อู่ได้เลย ช่วยกันท�ามาหากิน แต่ 

เงนิเดอืนหนูไม่มใีห้นะ เพราะตอนนี้อู่ก�าลงัล�าบาก”

ชวนชมมองอย่างอึ้งๆ ส่วนต้นหอมหยุดคร�่าครวญทันที เด็กสาว 

เงยหน้ามองหล่อน เลื่อนสายตาไปมองจริายุ แล้วหนักลบัมามองผู้เป็นแม่

“ว่ายังไงนังหอม จะเอาหรือไม่เอา ถ้าเอาก็ไปเก็บเสื้อผ้ามาเลย ข้า 

ไม่ยุ่งกบัเอง็แล้ว”

“หนไูม่เอาอะไรทั้งนั้นแหละ หนกูบัเขาไม่ได้มอีะไรกนั เหน็หน้าตาดี

นกึว่ารวย ที่แท้กย็าจกดีๆ  นี่เอง เปลอืงตวัชะมดั” เดก็สาวกระทบืเท้าออก

ไป พอเดนิผ่านกล้ากห็ยุดด่า “ฝากไว้ก่อนนะไอ้บ้ากล้า อย่าให้ถงึทฉีนับ้าง

กแ็ล้วกนั”
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“นงัหอม นงัลูกเวร สร้างเรื่องให้กูตลอด” ชวนชมตะโกนด่าลูกสาว 

แล้วหนัมายิ้มแหยให้หล่อน “พี่ขอโทษนะน้องมนีา แล้วกข็อโทษทกุคนด้วย 

ถ้าไม่มีอะไรแล้วพี่ขอตัวไปเปิดร้านก่อนนะ” พอพูดจบนางก็รีบวิ่งตาม

ลูกสาวไปทนัที

“หนูบอกลุงแล้วว่าจะเกดิเรื่อง” หล่อนพูดกบัสมหมาย

“ลุงผดิเองแหละ เอง็พามนักลบัไปอยู่บ้านเถอะ ลุงไม่มเีวลาเฝ้ามนั

หรอก ไม่รู้ว่าวนัไหนจะมคีนมาปล�้ามนัอกี” เขาเอ่ยอย่างอ่อนใจแล้วหนัไป

คว้าคอหลานชาย “ไปอาบน�้าไอ้กล้า ได้เวลาท�างานแล้ว”

“หยุดวนัหนึ่งไม่ได้เหรอลุง เมื่อคนืแทบไม่ได้นอนเลย”

“ไม่ต้องมาโอดครวญเลย ชอบเล่นพเิรนทร์ให้คนอื่นเดอืดร้อน ข้าไม่

ตบกะโหลกให้ยุบกบ็ุญแล้ว” 

สมหมายลากหลานชายออกไป หญิงสาวมองตาม ทั้งข�าทั้งอ่อนใจ 

แล้วหนัมามองเทพบุตรหนุ่มเมื่อได้ยนิเสยีงเขาหวัเราะ

“ข�าอะไร เสน่ห์แรงเหลอืเกนินะ อยู่วนัเดยีวกโ็ดนปล�้าแล้ว”

“ไม่จรงิหรอก” เขายิ้มพลางส่ายหน้า “ต้นหอมคดิวา่เรารวยจงึเข้าหา 

แต่พอรู้ว่าเราจนกส็ะบดัหน้าไปทนัท ีแบบนี้จะบอกว่าเราเสน่ห์แรงได้ยงัไง”

“เกดิเป็นมนุษย์ต้องกนิต้องใช้ ยงัไงปากท้องกต็้องมาก่อน”

“ความจรงิเกดิเรื่องนี้ขึ้นกด็เีหมอืนกนั เราจะได้กลบัไปอยู่บ้านกบัเจ้า 

ถงึลุงหมายกบักล้าจะดกีบัเรา แต่เราอยากอยู่กบัเจ้ามากกว่า” 

เทพบุตรหนุ่มยิ้มให้หล่อน หวานจนมนีาท�าหน้าไม่ถูก โชคดทีี่เสยีง

โทรศพัท์มอืถอืของหล่อนดงัขึ้น หญงิสาวจงึไม่ต้องเขนินาน

“สวสัดคี่ะ” หล่อนกดรบัสาย “อู่มนสัยานยนต์ยนิดรีบัใช้ค่ะ”

“ผมเองหมวดสารนิ วนันี้คุณเข้ามาหาผมที่ สน. ได้ไหม”

“มอีะไรหรอืเปล่าคะ”

“เดี๋ยวมาถงึคุณกร็ู้เอง แค่นี้นะ” หมวดหนุ่มตดับทแล้ววางสาย

มนีามองโทรศพัท์มอืถอืของตนเอง วนันี้หมวดสารนิดแูปลกๆ เรยีก
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หล่อนไปพบโดยไม่ยอมบอกว่าเรื่องอะไร แถมยงัวางสายไปก่อนเหมอืนกลวั

ว่าหล่อนจะถามอกี

“มอีะไรเหรอ” จริายุถาม

“ไม่รูส้”ิ หล่อนส่ายหน้า “หมวดสารนิให้ฉนัเข้าไปหา พอถามว่ามเีรื่อง

อะไรกไ็ม่บอก”

“ขอเราไปด้วยคนนะ”

“นายไปอาบน�้าล้างหน้าล้างตาเถอะ เดี๋ยวกนิข้าวเช้าเสรจ็แล้วค่อยไป”

มนีาเดนิไปที่ออฟฟิศของตน เช้านี้คงต้องให้กล้าไปซื้อกบัข้าวที่ตลาด

มากนิ เพราะหล่อนคงไม่กล้าสั่งอาหารที่ร้านชวนชมมากนิอกีนาน

มีนาเดินเข้าไปในสถานีต�ารวจ ส่วนจิรายุนั่งรออยู่ในรถเหมือนเดิม 
นายต�ารวจคนหนึ่งพาหล่อนไปที่ห้องท�างานของหมวดสารนิ หญงิสาวเคาะ

ประตูแล้วเปิดเข้าไป หมวดหนุ่มนั่งอยู่ที่โต๊ะท�างาน พอเห็นหล่อนเข้ามาก็

ลุกขึ้นยนืต้อนรบั

“นั่งก่อนครบั” เขาผายมอืไปที่เก้าอี้หน้าโต๊ะท�างาน

“ขอบคุณค่ะ” หล่อนนั่งลงแล้วถามเข้าเรื่องทนัท ี “หมวดมธีุระอะไร

กบัฉนัหรอืคะ”

“ผมอยากให้คุณช่วยดูรูปในแฟ้มนี้หน่อย” เขาเลื่อนแฟ้มบนโต๊ะมา

ตรงหน้าหล่อน

มนีาก้มมองอย่างงงๆ ก่อนยกมอืปิดปากตวัเองอย่างตกใจ เมื่อพบ

ว่ารูปถ่ายในแฟ้มเป็นรูปศพของผู้หญิงคนหนึ่ง แม้ใบหน้าจะเขียวซีดและ

เนื้อตวัเปื้อนเลอืด แต่หล่อนกจ็�าได้ว่าศพนี้เป็นศพของใคร

“พี่วภิา” หล่อนพมึพ�าเสยีงแหบพร่า

“คุณรู้จกัเธอใช่ไหมครบั”

“ใช่ค่ะ” หล่อนพยกัหน้า “มนัเกดิอะไรขึ้นคะ เธอเสยีชวีติได้ยงัไง”

“ถกูฆ่าชงิทรพัย์ครบั” เขาหยบิแฟ้มกลบัไปวางตรงหน้าตวัเอง “พลเมอืง
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ดีพบศพเธอตรงที่ดินรกร้างหลังป้ายรถเมล์แถวมีนบุรี ตรวจสอบเบื้องต้น

ไม่พบหลกัฐานอะไรเลย นอกจากนามบตัรของอู่มนสัยานยนต์ ผมจงึเชญิ

คณุมาดศูพเผื่อว่าคณุจะรูว่้าเธอเป็นใคร แต่ที่ไม่บอกล่วงหน้าเพราะเกรงว่า

คุณจะกลวั”

“ฉันไม่กลัวหรอกค่ะ แต่ฉันช็อกมากกว่า เธอเป็นคนดีมาก ไม่น่า 

โชคร้ายแบบนี้เลย”

“เธอเป็นใครครบั” เขาถามพลางจ้องมองหล่อน

“เธอชื่อวิภาค่ะ เป็นพยาบาลส่วนตัวของคุณจิรากร ลูกชายของ 

คุณหญงิจารว ีบวรภทัร เจ้าของร้านเพชรภทัรเจมส์”

“คุณพบเธอครั้งสุดท้ายเมื่อไร” เขาเริ่มสอบสวนหล่อนตามหน้าที่

“เมื่อวานนี้ค่ะ เธอเรียกฉันไปพบที่สวนสาธารณะ คุยกันไม่นานก็

แยกย้ายกนักลบั”

“พวกคุณคุยเรื่องอะไรกนัครบั”

มีนาชะงักไปนิดหนึ่ง ไม่รู้ว่าจะพูดดีหรือเปล่า เพราะเรื่องที่คุยกัน

กระทบถงึบุคคลที่สาม วภิาไม่มหีลกัฐานยนืยนั หล่อนพูดไปกค็งไม่ดี

“เรื่องทั่วไปค่ะ ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ” หล่อนตัดสินใจไม่เล่า แล้ว

เปลี่ยนเรื่องพูด “ใครเป็นคนท�าร้ายเธอคะ”

“ยงัไม่ทราบครบั แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเธอเป็นใคร เบื้องต้นคงต้อง

แจ้งญาตใิห้ทราบก่อน จากนั้นค่อยสบืหาตวัคนร้ายจากพยานแวดล้อม”

“ถ้าไม่มอีะไรแล้วฉนัขอตวักลบัก่อนนะคะ พอดมีธีุระต้องรบีไปท�า”

“เชญิครบั” เขาลุกขึ้นยนื “เดี๋ยวผมไปส่งที่รถ”

“ไม่ต้องค่ะ หมวดท�างานไปเถอะค่ะ ฉนัไปเองได้” หล่อนยิ้มให้เขา

แล้วเดนิออกไป

หมวดสารนิมองตามอย่างสงสยั เขาสอบปากค�าคนร้ายมานบัไม่ถ้วน 
ท�าไมจะดไูม่ออกว่าใครพดูจรงิใครพดูเทจ็ เรื่องที่มนต์มนีาเล่าเป็นเรื่องจรงิ
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แทบทั้งหมด ยกเว้นค�าถามสุดท้ายที่หญิงสาวจงใจปิดบังเขา หมวดหนุ่ม

เปิดคอมพวิเตอร์ ค้นหาข้อมลูของตระกลูบวรภทัร ข้อมูลที่ขึ้นมาส่วนใหญ่

เป็นเรื่องธรุกจิ เขาเลื่อนข้อมลูดไูปเรื่อยๆ จนถงึข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งเมื่อสามปี

ก่อน

ทายาทหนุ่มตระกูลดงั จริากร บวรภทัร ซิ่งรถเก๋งหรูตกคลองส่งนำา้ 

บิดาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนตัวเองบาดเจ็บสาหัส คาดว่าจะเป็นเจ้าชาย

นทิรา 

หมวดหนุ่มรีบเปิดเข้าไปอ่านเนื้อหาด้านใน คิ้วดกหนาบนใบหน้า 

คมเข้มขมวดมุ่น เมื่อเหน็หน้าตาของชายหนุ่มที่ตกเป็นหวัข้อข่าว

“เป็นไปได้ยงัไง” เขาพมึพ�าอย่างประหลาดใจ เมื่อพบวา่ทายาทหนุม่

ตระกลูดงัหน้าตาเหมอืนเพื่อนชายของมนต์มนีาไม่ผดิเพี้ยน มน่ิาคู่หูของเขา

ถงึได้บอกว่าชายหนุ่มหน้าตาคุ้นๆ

‘พี่ไม่มทีี่พึ่งที่ไหนอกีแล้ว คุณมนีาช่วยคุณสองด้วยนะคะ’
มนีาขบัรถด้วยหวัใจหนกัอึ้ง ค�าพูดของวภิายงัวนเวยีนอยู่ในหวั วนั

นั้นหลอ่นคดิว่าสิ่งที่พยาบาลสาวบอกมมีลู เพราะศรตุมแีรงจงูใจให้ท�าแบบ

นั้น แต่ยังไม่มีน�้าหนักมากพอให้เชื่อว่าเขาท�าร้ายจิรากร เพราะวิภาไม่ม ี

หลกัฐานมายนืยนั นอกจากค�าพูดฝ่ายเดยีวของตน

หญงิสาวบบีพวงมาลยัรถยนต์แน่น ภาพศพของวภิายงัตดิตาหล่อน 

ตั้งแต่รูจ้กักนัมาหล่อนไม่เคยเหน็นางสวมเครื่องประดบั นอกจากพระเครื่อง

องค์เล็กๆ กับนาฬิกาข้อมือเรือนละไม่กี่ร้อยบาท แถมนางยังไม่ค่อยออก

จากบ้านบวรภัทร แล้วท�าไมถึงโชคร้ายมาถูกฆ่าชิงทรัพย์ในวันที่นัดพบ

หล่อน

“หมวดสารนิเรยีกเจ้ามาพบท�าไม” จริายุถาม

“พี่วภิาตายแล้ว” หล่อนตอบเสยีงแหบพร่า 

เทพบุตรหนุ่มนิ่งงนัไปอดึใจหนึ่ง ก่อนถามอย่างตกใจ
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“เป็นไปได้ยงัไง เมื่อวานนางยงัโทร. หาเจ้าอยู่เลย”

“หมวดสารินบอกว่าพี่วิภาถูกฆ่าชิงทรัพย์ แต่ฉันคิดว่าบางทีอาจจะ

ไม่ใช่กไ็ด้”

“ท�าไมเจ้าจงึคดิแบบนั้น” เขาจ้องหน้าหล่อนนิ่ง 

หญงิสาวจอดรถข้างทางแล้วหนัไปมองเขา

“เมื่อวานฉันไปพบพี่วิภาที่สวนสาธารณะ เธอบอกว่าคุณสองเข้า 

โรงพยาบาล ทั้งที่ก่อนหน้านี้อาการเขาดีขึ้นมาก เธอสงสัยว่าคุณศรุตเป็น 

คนท�าร้ายเขา เพราะต้องการครอบครองภทัรเจมส์ พอแยกกนัไม่นานเธอก็

ถูกฆ่า ฉันจึงคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ฆาตกรรมธรรมดา แต่ฉันไม่กล้าบอก

หมวดสารนิ เพราะฉนัไม่มหีลกัฐานอะไรเลย”

“เรื่องคดเีอาไว้ก่อนเถอะ” เขาตดับทเสยีงเครยีด “รบีไปโรงพยาบาล

กนัดกีว่า เราเป็นห่วงจริากร”

“จรงิด้วย ตอนนี้คณุสองน่าเป็นห่วงที่สดุ” หล่อนก�าลงัจะออกรถ แต่

นึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ “ฉันว่านายกลับไปรอที่บ้านดีกว่า ฉันไม่อยากให้

คนที่รู้จกัคุณสองเหน็นาย เดี๋ยวฉนักลบัไปเล่าให้ฟัง”

“โรงพยาบาลอยู่ข้างหน้านี้เอง เจ้าจะย้อนไปย้อนมาท�าไม เราจะใส่

หมวกกบัแว่นกนัแดด ไม่มใีครจ�าเราได้หรอก”

“แว่นกบัหมวกนี่นะ” หล่อนไม่ค่อยเหน็ด้วยเท่าไร

“เราจะก้มหน้าต�่าๆ ไม่สบตาใคร คนที่โรงพยาบาลเยอะแยะ ไม่มใีคร

สนใจเราหรอก อย่ามวัแต่คดิมากอยู่เลย เจ้าไม่เป็นห่วงจริากรเหรอ” เขา

เอ่ยอย่างร้อนใจ 

“กไ็ด้”

มีนาขับรถออกไป โรงพยาบาลบูรณเวชอยู่ไม่ไกลนัก ประกอบกับ

ไม่ใช่เวลาเร่งด่วน พวกเขาจงึมาถงึอย่างรวดเรว็ หญงิสาวจอดรถแล้วเดนิ

เข้าไปในโรงพยาบาล โดยมีจิรายุที่สวมหมวกกับแว่นกันแดดเดินตามมา

ห่างๆ หล่อนเดนิไปที่เคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ แล้วถามเจ้าหน้าที่สาวในชุด
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เครื่องแบบสชีมพูหวาน

“คุณจริากร บวรภทัร พกัอยู่ห้องไหนคะ”

“ญาติสั่งห้ามเข้าเยี่ยมค่ะ” ประชาสัมพันธ์สาวเงยหน้าตอบหลังคีย์

ข้อมูลในคอมพวิเตอร์อยู่ครู่หนึ่ง

“แล้วคุณหญิงจารวี บวรภัทร พักอยู่ห้องไหนคะ” หล่อนเปลี่ยน

ค�าถาม แต่ค�าตอบยงัคงเดมิ

“ญาตสิั่งห้ามเข้าเยี่ยมเหมอืนกนัค่ะ”

มนีาขมวดคิ้ว จริากรกบัคุณหญงิจารวอีาการหนกัมากหรอื ศรุตถงึ

ห้ามใครเข้าเยี่ยม แต่หล่อนมาถงึที่นี่แล้ว จะให้กลบัไปง่ายๆ คงไม่ได้ ขณะ

ก�าลงัคดิว่าจะท�าอย่างไรต่อไป หมอต่อพงศ์กเ็ดนิผ่านมาพอด ี หล่อนมอง

เหน็โอกาสจงึรบีเข้าไปทกัเขา

“หมอต่อคะ”

“มาท�าอะไรครับ ไม่สบายเหรอ” เขาหันมามองหล่อน สีหน้า

ประหลาดใจ

“เปล่าค่ะ ฉนัมาเยี่ยมคุณจริากร บวรภทัร”

“คุณรู้จกัเขาด้วยเหรอ” เขาขมวดคิ้ว 

หญงิสาวพยกัหน้าแล้วเล่าให้เขาฟัง

“ฉนัเคยท�างานกบัคณุหญงิจารวค่ีะ พอรูว่้าคณุจริากรเข้าโรงพยาบาล 

ฉนักร็บีมาเยี่ยมเขาทนัท ีแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าญาตไิมใ่ห้เยี่ยม เขาป่วยหนกั

มากเหรอคะ”

“ค่อนข้างหนักครับ” เขาตอบเสียงเครียด “แต่ผมคงบอกอะไรมาก

ไม่ได้ เพราะทางญาตขิอไว้”

“เสยีดายจงั ฉนัเป็นห่วงเขามาก ถ้าได้เหน็เขาสกันดิคงด”ี หลอ่นท�า

หน้าเศร้า 

หมอหนุ่มนิ่งคดิแล้วเอ่ยเสยีงเบา

“ผมพาคุณไปเยี่ยมได้ แต่คงอยูน่านไม่ได้ เพราะญาตคินไข้ห้ามไว้”
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“ขอบคุณค่ะ” หล่อนยิ้มด้วยความดีใจ มารยาหญิงใช้ได้ผลจริงๆ 

สงสยัต้องหดัใช้บ่อยๆ เสยีแล้ว

“เชญิทางนี้ครบั”

หมอต่อพงศ์เดนิน�าไปที่ลฟิต์ มนีาหนัไปสบตาจริายแุล้วเดนิตามหมอ

หนุ่มไป เขาพาหล่อนขึ้นไปที่ชั้นแปด แล้วเดนิตรงไปที่ห้องพกัผู้ป่วยวไีอพี

สุดทางเดิน ซึ่งเป็นห้องที่หล่อนพบกับจิรากรครั้งแรก เขาเปิดประตูเดิน

เข้าไปก่อน หล่อนเดินตามเข้าไป แล้วแอบแง้มประตูไว้เผื่อเทพบุตรหนุ่ม

ตามมา

มนีาเดนิไปหยดุข้างเตยีงผูป่้วย จริากรนอนหลบัเหมอืนเดมิ ใบหน้า

ขาวตอบลงเล็กน้อย มีเครื่องช่วยหายใจครอบจมูกและสายจากเครื่องมือ

แพทย์ระโยงระยางรอบตวั

“เขาเป็นยงัไงบ้างคะ” หล่อนหนัไปถามหมอหนุ่ม

“คุณจิรากรหยุดหายใจ ญาติจึงพาส่งโรงพยาบาล แม้หมอจะช่วย

ชีวิตเขาไว้ได้ แต่สมองของเขาเสียหายหนักขึ้น ตอนนี้โอกาสฟื้นแทบไม่มี

แล้ว”

“ตอนที่ฉนัลาออก อาการของเขาดขีึ้นมากแล้ว ท�าไมถงึหยุดหายใจ

ได้”

“ผู้ป่วยที่เป็นเจ้าชายนิทราอาจหยุดหายใจได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องมี

สาเหตุกไ็ด้”

“เป็นไปได้ไหมคะว่ามคีนท�าร้ายเขา อย่างเช่น เอาหมอนปิดหนา้เพื่อ

ให้เขาหายใจไม่ออก” หล่อนถามเสยีงเบาหววิ

“ท�าไมคุณคดิแบบนั้น” หมอต่อพงศ์มองหน้าหล่อน 

หญงิสาวชะงกัไปนดิหนึ่ง แล้วโพล่งสิ่งแรกที่คดิได้ออกมา

“ละครค่ะ ฉนัดูมาจากละคร”

“เป็นไปไม่ได้หรอกครบั คุณสองนอนนิ่งแบบนี้ ใครที่ไหนจะท�าร้าย

เขาลง”
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มนีายิ้มแหย เป็นใครกต็้องคดิแบบหมอหนุ่ม เอาหมอนปิดหน้าใน

ละครเหน็บ่อย แต่ในชวีติจรงิคนที่ท�าแบบนั้นได้ต้องจติใจโหดเหี้ยมเข้าขั้น

อ�ามหติทเีดยีว

“พวกคุณเข้ามาท�าอะไรที่นี่” 

เสียงศรุตดังขึ้น ทั้งสองหันไปมอง หล่อนก�าลังจะตอบ แต่หมอ 

ต่อพงศ์ตอบไปก่อน

“คุณมนีามาเยี่ยมคุณจริากร ผมจงึพาเธอเข้ามาครบั”

“ถึงหมอจะเป็นหมอเจ้าของไข้น้องชายผม แต่ไม่ได้หมายความว่า

หมอจะท�าทุกอย่างตามอ�าเภอใจได้นะครบั” เขาต่อว่าอย่างไม่พอใจ

“ฉันเป็นคนขอให้หมอต่อพามาเองค่ะ ถ้าจะต�าหนิขอให้ต�าหนิฉัน 

คนเดยีว” หล่อนออกรบัแทนหมอต่อพงศ์ เพราะเหน็ว่าเป็นความผดิของตน

“คณุมาแล้วกไ็ม่เป็นไรหรอกครบั” เขาเอ่ยอย่างเสยีไม่ได้ แล้วหนัไป

ก�าชบัหมอหนุ่ม “อย่าให้มเีรื่องแบบนี้อกีนะครบั”

“ผมจะจ�าไว้ครบั” หมอต่อพงศ์รบัค�าแล้วเดนิออกไป

“คุณรู้ได้ยงัไงว่านายสองเข้าโรงพยาบาล” ศรุตหนัมาถามหล่อน

“ฉนัโทร. ไปที่บ้านบวรภทัร เดก็รบัใช้ที่บ้านบอกค่ะ ฉนัเป็นห่วงจงึ

รบีมาเยี่ยม คุณหญงิจารวเีป็นยงัไงบ้างคะ”

มีนาไม่กล้าบอกความจริง จนกว่าจะรู้ว่าเขาท�าร้ายจิรากรหรือเปล่า 

การเกบ็เรื่องวภิาไว้เป็นความลบัน่าจะดตี่อหล่อนมากกว่า

“คุณแม่ต้องพักผ่อนครับ ตอนนี้คงให้คุณพบไม่ได้” เขารีบปฏิเสธ

ทนัททีั้งที่หล่อนยงัไม่ได้ขอ มนีาเกบ็ความสงสยัไว้แล้วถามเรื่องอื่นแทน

“พี่วภิาเป็นยงัไงบ้างคะ เธอรกัคุณสองมาก ตอนนี้คงเสยีใจน่าดู”

“ใช่ครบั เธอเสยีใจมาก ผมจงึให้ลากลบับ้านไปพกัผ่อน อกีสองสาม

วนัคงกลบัมา”

“ดคี่ะ” หล่อนแกล้งเออออไปกบัเขา “ฉนัขอตวักลบัก่อน คุณศรุตดู

เครยีดๆ พกัผ่อนบ้างนะคะ”
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“ขอบคุณครบั”

มีนาเดินไปหาจิรากร ก้มลงบอกลาเขา แล้วเดินออกมาจากห้อง 

หล่อนมองหาจิรายุ แต่ไม่เห็นเขาอยู่แถวนั้น หล่อนคิดว่าเขาคงไปรอที่รถ 

จึงรีบเดินไปที่ลิฟต์ แต่พอเดินผ่านหัวมุมก็มีมือข้างหนึ่งยื่นมาจับแขน 

หล่อนก�าลงัจะร้องโวยวาย แต่เจ้าของมอืห้ามไว้ก่อน

“เราเอง”

“ตกใจหมดเลย นายมาท�าอะไรตรงนี้”

“ไปคุยกันตรงโน้นเถอะ” เขาพาหล่อนไปที่ทางหนีไฟ ถอดแว่น

กนัแดดออกแล้วก้มลงถามหล่อน “จริากรเป็นยงัไงบ้าง”

“อาการไม่ดเีลย หมอต่อบอกว่าสมองของเขาเสยีหาย โอกาสกลบัมา

เป็นเหมอืนเดมิแทบไม่ม”ี หล่อนตอบตามตรง 

เขามสีหีน้าหมองลงแล้วถามหล่อนอกี “แล้วคุณหญงิจารวลี่ะ”

“ฉนัไม่พบคณุหญงิ” หล่อนส่ายหน้า “ศรตุไม่ให้ฉนัไปเยี่ยม เขาบอก

ว่าคุณหญงิต้องพกัผ่อน”

“ท่าทางของศรุตเป็นยงัไงบ้าง”

“ค่อนข้างเคร่งเครยีด แต่โดยรวมกเ็หมอืนเดมิ ยกเว้นเรื่องที่เขาหวง

คุณหญงิมาก ฉนัแค่ถามถงึนาง เขากร็บีปฏเิสธทนัท ีทั้งที่ฉนัยงัไม่ได้ขอพบ

เลย”

“เราเป็นห่วงคุณหญงิจารว ีเจ้าพอมทีางไปพบนางไหม”

“ท่าทางจะยาก แต่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ คุณหญิงกับคุณสองก็น่า 

เป็นห่วง” หล่อนเอ่ยอย่างจนใจ แล้วหนัไปมองประตูหนไีฟเมื่อได้ยนิเสยีง

เรยีกคุ้นหู

“คุณมนีา!”

“ใจเยน็ๆ ก่อนนะคะ ฉนัอธบิายได้ค่ะ” 

หล่อนเดินเข้าไปหาเขา หมอหนุ่มมองจิรายุตาค้างแล้วพึมพ�าเสียง

แหบพร่า
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“รบีๆ หน่อยกด็คีรบั เพราะผมก�าลงัจะเป็นลม”

ภายในห้องท�างานของหมอต่อพงศ์ มนีากบัจริายุนั่งอยู่หน้าโต๊ะท�างาน
ของหมอหนุม่ หญงิสาวเล่าเรื่องเทพบตุรหนุม่ที่หล่อนแต่งขึ้นให้เจ้าของห้อง

ฟัง ซึ่งเป็นเรื่องเดยีวกบัที่หล่อนบอกคนอื่นๆ ส่วนเรื่องที่เขาหน้าตาเหมอืน

จริากร หล่อนอธบิายว่าเป็นเรื่องบงัเอญิ เพราะเขากบัทายาทร้านเพชรชื่อดงั

ไม่เกี่ยวข้องกนัเลย

“ไม่ใช่ญาตพิี่น้อง แต่เหมอืนกนัราวกบัฝาแฝด เป็นไปได้ยงัไง” หมอ

หนุม่ถามหลงัจากหล่อนเล่าจบ ดวงตาใต้แว่นกรอบทองมองจริายไุมว่างตา

“เป็นไปได้หรอืไม่ได้ มนักเ็ป็นไปแล้วค่ะ”

“ผมได้ยนิที่พวกคุณคุยกนั ท�าไมคุณถงึคดิว่าคุณหญงิจารวกีบัคุณ

สองน่าเป็นห่วง”

มนีาหนัไปสบตาจริาย ุแล้วหนัมาเล่าเรื่องทั้งหมดให้หมอหนุม่ฟัง เริ่ม

ตั้งแต่เรื่องที่จิรากรอาการดีขึ้น เรื่องที่วิภาสงสัยว่าศรุตเป็นคนท�าร้ายเขา 

และเรื่องที่ต�ารวจพบศพวิภาถูกฆ่าชิงทรัพย์หลังจากมาพบหล่อนที่สวน

สาธารณะ

“คุณวภิาตายแล้วเหรอ” เขาถามเสยีงเบา

“ใช่ค่ะ” หล่อนพยกัหน้า “ฉนัเหน็รูปศพเธอกบัตา”

“คุณคดิว่าคุณศรุตท�าร้ายคุณจริากรและเป็นคนสั่งฆ่าคุณวภิาเหรอ”

“ฉันไม่อยากคิดแบบนั้นหรอกค่ะ” หล่อนตอบตามตรง “แต่ก็ต้อง

ยอมรับว่าเขามีแรงจูงใจ เพราะถ้าไม่มีคุณสองกับคุณหญิง สมบัติของ 

บวรภทัรกจ็ะตกเป็นของเขา”

“ผมมวีธิพีสิูจน์” จริายุพูด

“พสิูจน์ยงัไง” หมอหนุ่มถาม

“ผมจะสลับตัวกับคุณจิรากรแล้วกลับไปอยู่บ้านบวรภัทร ถ้าอาการ

ของเขาดขีึ้น คนที่อยากให้เขาตายจะต้องเผยพริธุออกมา หรอืไม่กพ็ยายาม



456  l  รั ก ก า ย สิ ท ธิ์

ลงมอือกีครั้ง แต่ต้องให้คุณหมอช่วยด้วย”

มนีามองหน้าเทพบตุรหนุม่ แผนสลบัตวัในละครเหน็บ่อยพอกบัแผน

หมอนปิดหน้า แต่ในชวีติจรงิมนัคงไม่ง่ายแบบนั้น และที่ส�าคญัหมอต่อพงศ์

จะยอมหรอื ในเมื่อมนัเสี่ยงต่อหน้าที่การงานของเขา

“ผมช่วยคุณไม่ได้หรอก เพราะผมไม่ใช่นกัสบื แล้วนี่กเ็ป็นเรื่องจรงิ 

ไม่ใช่ละครหลงัข่าว ผมยงัไม่อยากตดิคกุ” หมอหนุม่ตอบไม่ต่างจากที่หล่อน

คดิเท่าไร

“ผมกไ็ม่ใช่นกัสบืเหมอืนกนั แต่ผมต้องท�าเพื่อคณุจริากร หมอรกัษา

เขามาตั้งนาน หมอไม่อยากรูเ้หรอว่าเกดิอะไรขึ้นกบัเขา” เขาเอ่ยด้วยแววตา

มุ่งมั่น 

หมอต่อพงศ์มที่าทอี่อนลง หล่อนจงึช่วยพูดอกีแรง

“ถ้าพิสูจน์แล้วศรุตไม่ผิด เราก็สลับตัวคุณสองกลับไป แค่นี้ก็ไม่มี

ใครรู้เรื่องแล้ว”

“คุณมนีาเคยดูแลคุณจริากรมาก่อน การที่คุณเป็นห่วงเขาผมพอจะ

เข้าใจ แต่คุณ...” หมอหนุ่มจ้องหน้าจริายุแล้วคาดคั้น “คุณไม่ได้เป็นอะไร

กบัคุณจริากร แถมยงัเพิ่งรู้จกักนั ท�าไมคุณต้องอยากช่วยเขาด้วย”

“ผมอธิบายไม่ได้หรอกครับ ผมรู้แค่ว่าอยากช่วยเขา หมอเชื่อผม 

สกัครั้งนะครบั”

“ผมไม่รู้จกัคุณ” หมอหนุ่มส่ายหน้า “จะให้ผมเชื่อง่ายๆ คงเป็นไป 

ไม่ได้”

“แต่หมอรูจ้กัฉนั ถ้าหมอไม่เชื่อเขากข็อให้เชื่อฉนั ฉนัขอรบัรองว่าเขา

ไม่มวีนัคดิร้ายกบัคุณสองและคุณหญงิจารวเีดด็ขาด” หญงิสาวช่วยยนืยนั

อกีแรง จริายุคอืคุณหนึ่งกลบัชาตมิาเกดิ เขาไม่มวีนัท�าร้ายจริากร หล่อนรู้

เรื่องนี้ดแีต่พูดไม่ได้

หมอต่อพงศ์มองหน้าหล่อนแล้วถอนใจเฮอืกใหญ่



๔๐

ศรตุเขน็รถเขน็ของมารดา คิ้วเข้มบนใบหน้าคมคายขมวดมุน่ เขา
ไม่เห็นด้วยที่คุณหญิงจารวีจะไปหาจิรากร ทั้งที่อาการป่วยของนางยังไม่

ทุเลา แต่คัดค้านผู้เป็นแม่ไม่ได้จึงต้องพามา เขาเปิดประตูห้องพักของ 

น้องชาย คิ้วเข้มขมวดมากขึ้นเมื่อได้กลิ่นยาโชยเข้าจมูก เขาไม่เคยชอบกลิ่น

ของมนัเลย ทั้งที่เข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจ�า

ชายหนุ่มเข็นรถเข็นของแม่เข้าไปข้างใน ดวงตาคมมองไปที่เตียง 

ผู้ป่วย จิรากรนอนอยู่บนเตียง มีสายอุปกรณ์ช่วยชีวิตห้อยอยู่รอบตัว 

พยาบาลที่เขาจ้างมานั่งอยู่ที่โซฟารับแขก พอเห็นเขากับมารดาเดินเข้ามา 

หล่อนกล็ุกขึ้นไหว้

“สวสัดคี่ะคุณหญงิจารว ีคุณศรุต”

“ลูกชายของฉนัเป็นยงัไงบ้างจ๊ะ” คุณหญงิจารวถีาม

“ก�าลังหลับค่ะท่าน” พยาบาลสาวตอบ แล้วเงยหน้ามองศรุตเมื่อ 

ชายหนุ่มพูดขึ้น

“เธอไปพกัผ่อนเถอะ อกีสามสบินาทคี่อยกลบัมา ฉนักบัแม่จะดูแล
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ต่อเอง”

“ค่ะ คุณศรุต” พยาบาลสาวรบัค�าแล้วเดนิออกจากห้อง

“ผมให้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครบั” เขาก้มลงพูดกบัแม่ แล้วเขน็รถเขน็

ไปหยุดข้างเตยีง

คุณหญงิจารวพียกัหน้าแล้วหนัไปมองจริากร จบัมอืของเขามาแนบ

แก้ม น�้าตาเอ่อคลอก่อนไหลอาบลงมาช้าๆ

“อยู่กบัแม่นะลูก อย่าทิ้งแม่ไปไหน ใจแม่จะขาดแล้ว”

ศรุตถอนใจยาวแล้วเดินไปนั่งรอที่โซฟา แม่ของเขาหวังว่าสักวัน 

จริากรจะฟื้น แต่ผ่านมาสามปีอาการของชายหนุ่มมแีต่ทรุดลง ส�าหรบัเขา 

การปล่อยให้น้องชายจากไปดีกว่าการปล่อยให้นอนเป็นผักอยู่แบบนี้ การ

พลดัพรากอาจท�าให้เจบ็ปวด แต่การรออย่างไม่มหีวงัมนัเจบ็ปวดยิ่งกว่า

“ตารุต!” คุณหญงิจารวรี้องเรยีกเสยีงสั่น

“มอีะไรครบัแม่” ชายหนุม่ลกุไปหา ดวงตาคมกล้าเบกิกว้าง เมื่อเหน็

จริากรลมืตาขึ้นแล้วยื่นมอืไปหาผู้เป็นแม่

“คุณแม่ครบั...”

“ตาสอง” คุณหญงิจารวสีะอื้นไห้แล้วก้มลงกอดลูกชาย

ศรุตมองอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเอง จิรากรยกแขนกอดตอบแม่ 

ดวงตามองตรงมาที่เขา แม้แขนดูไม่ค่อยมแีรง ทว่านยัน์ตากลบัใสกระจ่าง

“เป็นไปได้ยงัไง”

มีนาเดินหน้าเครียดมาตามทางเดิน คุณหญิงจารวีโทร. มาบอกว่า
ลูกชายฟื้นแล้ว ขอให้หล่อนมาพบที่โรงพยาบาล หล่อนตกใจมากที่ได้ยิน

แบบนั้น เพราะตอนแรกตกลงกนัว่าจริายจุะนอนเป็นเจ้าชายนทิรา ไม่คดิว่า

เขาจะเล่นนอกบทฟ้ืนขึ้นมาแบบนี้ เทวดาหนุม่ท�าอะไรไม่ปรกึษากนัเลย เมื่อ

ถงึเวลาถอนตวัจะท�าอย่างไร

หญงิสาวหยุดยนืหน้าห้องพกัของจริากร เคาะประตูเบาๆ แล้วเปิด
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ประตูเข้าไป หล่อนเห็นจิรายุนอนอยู่บนเตียง โดยมีคุณหญิงจารวีนั่งอยู่

ข้างๆ ใบหน้าของนางสดใสเหมอืนต้นกล้าได้ฝน นางหนัมายิ้มให้หล่อนแล้ว

ทกัทายอย่างเป็นกนัเอง

“มาแล้วเหรอจ๊ะหนูมนีา”

“สวสัดคี่ะคุณหญงิ” หล่อนยกมอืไหว้

“สวสัดจี้ะ” นางรบัไหว้แล้วกวกัมอืเรยีก “เข้ามาใกล้ๆ สจิ๊ะ มารู้จกั

กบัตาสอง”

มีนาเดินไปยืนข้างเตียง สบตาจิรายุ อยากถามว่าเขาคิดอย่างไรจึง 

ไม่ท�าตามที่ตกลงกนัไว้ แต่พดูต่อหน้าคณุหญงิจารวไีมไ่ด ้จงึจ�าใจต้องเลน่

ตามน�้าไป

“สวสัดคี่ะคุณสอง”

“สวสัดคีรบัคณุมนีา คณุแม่เล่าว่าคณุเคยดแูลผม ขอบคณุนะครบั” 

เทพบตุรหนุม่ยิ้มให้หล่อน สุภาพทว่าห่างเหนิ เหมอืนคนไม่รูจ้กักนัมาก่อน 

บนสวรรค์คงมโีรงเรยีนสอนการแสดง เขาถงึเล่นเป็นจริากรได้แนบเนยีนนกั

“ไม่ต้องขอบคณุหรอกค่ะ ฉนัยนิดทีี่ได้ช่วยดแูลคณุ” หล่อนยิ้มตอบ

แบบเดยีวกนั แล้วหนัไปพูดกบัคุณหญงิจารว ี“หนูดใีจด้วยนะคะ”

“ขอบใจจ้ะ ตอนแรกฉนันกึว่าตวัเองฝันไป พอได้กอดลกูชายจงึรูว้า่

ไม่ใช่ ฉนัสวดมนต์อ้อนวอนสิ่งศกัดิ์สทิธิ์มาหลายปี ในที่สดุปาฏหิารย์ิกเ็ป็น

จรงิ”

“ค่ะ ปาฏหิารยิ์จรงิๆ” หล่อนพยกัหน้าเออออกบันาง

“หลงัออกจากโรงพยาบาลคงต้องเดนิสายท�าบุญยกใหญ่ ลูกจะบวช

สกัพรรษาหนึ่งไหม จะได้เป็นมงคลต่อตวัเอง” นางหนัไปถามจริายุ

“เอาไว้ก่อนดีกว่าครับ ผมอยากอยู่กับคุณแม่มากกว่า” เขาอ้อน 

คุณหญงิจารว ีนางพยกัหน้าตกลงทนัท ีเพราะทั้งรกัทั้งหลงลูกชาย

“กไ็ด้จ้ะ แม่ยงัไงกไ็ด้ แค่ลูกสบายใจกพ็อ”

มีนาลอบถอนใจ นึกกังวลถึงวันที่ความจริงเปิดเผย ถ้าคุณหญิง 
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จารวรีูว่้าชายหนุม่ตรงหน้าไม่ใช่จริากร นางจะเสยีใจสกัแค่ไหน แต่ดูเหมอืน

เทพบุตรหนุ่มจะไม่กังวลเลย เขาเล่นเป็นจิรากรอย่างเต็มอกเต็มใจ จน

หล่อนแอบคดิว่าเขารอเวลานี้มานานแล้ว

“ผมอยากให้คุณมนีากลบัมาดูแลผม ได้ไหมครบัคุณแม่”

“ได้สลิูก หนูมนีาว่ายงัไงจ๊ะ กลบัมาดูแลตาสองได้ไหม เดี๋ยวฉนัจะ

เพิ่มค่าจ้างให้อกี” นางหนัมาถามหล่อน

“ได้ค่ะ แต่ค่าจ้างไม่ต้องเพิ่มหรอกค่ะ” หญงิสาวตอบตกลงเพราะนดั

กนัไว้แล้ว

เสยีงเคาะประตดูงัขึ้น ทกุคนหนัไปมอง หมอต่อพงศ์เดนิเข้ามา เขา

สบตาหล่อนแวบหนึ่ง แล้วหันไปมองคุณหญิงจารวี สีหน้าของเขาเคร่ง-

เครยีด ซึ่งหล่อนรู้ดวี่าเพราะอะไร

“ขอผมตรวจคนไข้หน่อยนะครบั” 

หมอหนุ่มตรวจร่างกายของจิรายุ หล่อนกับคุณหญิงจารวีถอยออก

มายนืรอ พอเขาตรวจเสรจ็นางกเ็ดนิเข้าไปถาม

“ตาสองเป็นยงัไงบ้างคะ”

“ร่างกายฟื้นตวัได้ดคีรบั” หมอต่อพงศ์ตอบ “ไม่มอีะไรน่าเป็นห่วง”

“ผมกลบับ้านได้หรอืยงัครบั” เทพบุตรหนุ่มถาม

“ผมขอดอูาการอกีหนึ่งวนั ถ้าไม่มอีาการแทรกซ้อน พรุ่งนี้กก็ลบับ้าน

ได้ แล้วค่อยมาตรวจตามนดั ผมขอตวัก่อนนะครบั” หมอหนุม่สบตาหล่อน

แล้วเดนิออกจากห้อง

“เดี๋ยวหนูมานะคะ หนูลมืของไว้ที่รถ”

มีนารีบเดินตามเขาออกไป หมอต่อพงศ์เหลือบตามองหล่อน แล้ว

เดินน�าไปที่ทางเชื่อมอาคารจอดรถซึ่งค่อนข้างลับตาคน ก่อนหยุดยืนแล้ว

หนัมาต่อว่าหล่อน

“เพื่อนของคณุไม่ท�าตามแผน เขาฟ้ืนขึ้นมาแบบนี้ เวลาถอนตวัจะท�า

ยงัไง”
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“ฉนักเ็พิ่งรู้เหมอืนกนัค่ะ แต่คดิว่าเขาคงมเีหตุผล”

“ผมคดิไม่ออกว่าเหตุผลอะไร” หมอหนุ่มเอ่ยเสยีงเข้ม 

มนีาไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไร จงึใช้วธิเีอาน�้าเยน็เข้าลูบแทน

“เดี๋ยวฉนัจะถามเขาเอง หมอใจเยน็ๆ ก่อนนะคะ เรื่องถอนตวัยงัพอ

มเีวลา ค่อยคดิกนัทหีลงักไ็ด้”

“เรื่องมาถงึขั้นนี้แล้ว ผมจะท�าอะไรได้” เขาเอ่ยประชด 

หญงิสาวยิ้มเจื่อนแล้วเปลี่ยนเรื่องพูด “คุณจริากรเป็นยงัไงบ้างคะ”

“เขาอยู่ในที่ปลอดภัย มีคนไว้ใจได้คอยดูแล คุณไม่ต้องเป็นห่วง

หรอก”

“ขอบคุณค่ะหมอ ถ้าไม่ได้หมอช่วย แผนนี้คงไม่ส�าเรจ็”

“ผมท�าเพื่อคณุจริากร” เขาเอ่ยเสยีงห้วน “หวงัว่าคณุจะคดิถกู เพราะ

หน้าที่การงานของผมอยู่ในมอืของคุณแล้ว”

“ค่ะหมอ” หล่อนรับปากเสียงอ่อย “ฉันสัญญาว่าจะไม่ท�าให้หมอ

เดอืดร้อนค่ะ”

“คุณศรุตเดินมาทางนี้ ผมไปท�างานก่อนนะ” เขากระซิบแล้วเดิน

เข้าไปในอาคาร

มนีาหนัไปมองศรุต ปั้นหน้ายิ้มให้เขา ชายหนุ่มมองตอบ สหีน้าไม่

บ่งบอกอะไร แต่ดวงตามแีววสงสยั

“คุณมาท�าอะไรตรงนี้”

“ฉันมาหยิบของในรถค่ะ พอดีพบหมอต่อพงศ์ เลยทักทายกันนิด

หน่อย”

“คุณกับหมอต่อพงศ์ดูสนิทกันมาก รู้จักกันมานานแล้วเหรอครับ” 

เขาออกเดนิพลางชวนหล่อนคุยไปด้วย

“พกัหนึ่งแล้วค่ะ หมอต่อรกัษาฉนัตอนเกดิอบุตัเิหต ุเราเลยรู้จกักนั”

“คุณแม่บอกคุณหรอืยงัว่าจะจ้างคุณมาดูแลนายสอง”

“บอกแล้วค่ะ ฉนัตอบตกลงท่านไปแล้ว”
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“ผมดใีจที่คุณกลบัมานะครบั” เขายิ้มให้หล่อน

“ฉนักด็ใีจเหมอืนกนัค่ะ” มนีายิ้มตอบ “พี่วภิาตดิต่อมาบ้างไหมคะ”

“ไม่เลยครบั”

“พี่วภิารกัคุณสองมาก ถ้าเธอรู้ว่าเขาฟื้นแล้วคงดใีจ”

“ครบั เราไปหาคณุแม่กนัเถอะ” ศรตุตดับทแล้วเดนิน�าหน้าไป เหมอืน

ไม่อยากคุยเรื่องของวิภา ซึ่งความจริงไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะปกติเขาก ็

ไม่สนใจเรื่องคนรบัใช้อยู่แล้ว

“ไม่ไปเหรอครบั” เขาหนัมาถามหล่อน

“ไปค่ะ” มนีาร้องตอบแล้วรบีเดนิตามไป

ภายในห้องพักผู้ป่วยวีไอพี จิรายุนอนอยู่บนเตียงโดยมีคุณหญิง 
จารวนีั่งอยูข้่างๆ คอยปอกส้มส่งให้เขากนิทลีะชิ้น ศรตุนั่งอยูท่ี่โซฟารบัแขก

ตัวหนึ่ง มีนานั่งอ่านนิตยสารอยู่ที่โซฟาอีกตัว หล่อนท�าท่าสนใจภาพถ่าย 

นายแบบดาวรุง่ ทว่าความจรงิแอบมองชายหนุม่ที่นั่งอยูต่รงข้าม เพื่อสงัเกต

ว่าเขามท่ีาทางอย่างไร เมื่อเหน็น้องชายก�ามะลออ้อนผู้เป็นแม่อย่างออกนอก

หน้า

“ลกูน่าจะกนิเนื้อสตัว์บ้าง ร่างกายจะได้ฟ้ืนตวัเรว็ขึ้น” คณุหญงิจารวี

พูดกบัจริายุ

“เนื้อสตัว์ย่อยยาก คุณสองเพิ่งฟื้น อย่าเพิ่งกนิดกีว่าค่ะ” หล่อนรู้ว่า

เทพบุตรหนุ่มไม่กนิเนื้อสตัว์จงึช่วยพูดแทนเขา

“กนิแต่ผกัจะเอาเรี่ยวแรงมาจากไหน” นางไม่เหน็ด้วยเท่าไร หล่อน

จงึอธบิายเพิ่ม

“ไม่กนิเนื้อสตัว์กแ็ขง็แรงได้ค่ะ โปรตนีจากถั่วมปีระโยชน์ไม่ต่างกบั

โปรตนีจากเนื้อสตัว์ แถมย่อยง่ายกว่าด้วย”

“ใช่ครบัคุณแม่” จริายุยนืยนัอกีแรง 

นางมองหน้าเขาแล้วถอนใจเฮอืก
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“ไม่กนิกไ็ม่กนิ เดี๋ยวแม่จะให้แม่บ้านท�าอาหารจากเต้าหู้มาให้ลูกกนิ

แทน”

“ผมชอบกนิเต้าหู้ครบั” 

เทพบตุรหนุม่ยิ้มอ้อน มนีามองอย่างหมั่นไส้ ก่อนหนัไปมองศรตุเมื่อ

ชายหนุ่มพูดขึ้น

“คุณมนีากบันายสองดูสนทิกนัมาก ไม่เหมอืนคนที่เพิ่งรู้จกักนัเลย”

“คงเพราะฉนัเคยดแูลคณุสองมั้งคะ เลยท�าให้เราสองคนสนทิกนัเรว็”

“เหรอครบั” เขาเอ่ยเสยีงเรยีบ สหีน้าอ่านไม่ออก

มีนาหยิบนิตยสารมาท�าท่าอ่าน รู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องเท่าไร เพราะ

ขณะที่หล่อนจบัตามองศรตุ เขากจ็บัตามองหล่อนกบัจริายเุหมอืนกนั ต่อไป

หล่อนคงต้องระวงัตวัให้มากกว่านี้

“ใครมา” 

ศรุตหันไปมองประตูเมื่อมีเสียงเคาะดังขึ้น หญิงสาวมองตามเขา 

ดวงตากลมโตเบิกกว้างเมื่อเห็นหมวดสารินในชุดเครื่องแบบเต็มยศเดิน 

เข้ามา

“แย่แล้ว” หล่อนพมึพ�าเสยีงแผ่วแล้วหนัไปมองจริายุ เทพบุตรหนุ่ม

มองตอบ แววตาของเขานิ่งมากจนหล่อนต้องบอกตวัเองให้ใจเยน็ไว้ก่อน

“ผมมาขอพบคุณหญงิจารวคีรบั” หมวดหนุ่มเอ่ยเสยีงดงัฟังชดั

“ดฉินัเองค่ะ” เจ้าของชื่อร้องบอก “คุณต�ารวจมอีะไรเหรอคะ”

“สวสัดคีรบัคณุหญงิ ผมร้อยต�ารวจโทสารนิ พทิกัษไ์ทย ผมมาแจ้ง

เรื่องคุณวภิาครบั” เขาแนะน�าตวัพลางเดนิมาหา

“วภิาเป็นอะไรคะ” คุณหญงิจารวถีามเสยีงสั่น

“พลเมอืงดพีบศพคณุวภิาถกูฆ่าชงิทรพัย์บรเิวณที่ดนิรกร้างหลงัป้าย

รถเมล์แถวมีนบุรี ผมทราบว่าเธอท�างานให้คุณหญิง จึงมาขอสอบปากค�า

ครบั”

ความเงยีบปกคลุมไปทั่วห้อง คณุหญงิจารวหีน้าซดีด้วยความตกใจ 
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จิรายุจับมือนางมากุมไว้ ส่วนศรุตนั่งเงียบไม่พูดไม่จา มีนาเหลือบตามอง

เขาเพื่อสงัเกตสหีน้าท่าทาง ก่อนท�าหน้าตกใจเมื่อชายหนุม่หนัมามองหล่อน

“ใครท�าร้ายเธอคะหมวด” คุณหญงิจารวถีาม

“เราก�าลังสืบหาตัวคนร้ายอยู่ครับ คุณหญิงพบคุณวิภาครั้งสุดท้าย

เมื่อไรครบั”

“ฉนัไม่ได้พบวภิามาหลายวนัแล้วค่ะ เพราะมารกัษาตวัที่โรงพยาบาล 

แต่ทราบจากลูกชายคนโตว่าเธอไม่ค่อยสบายใจ เขาเลยอนุญาตให้ลากลบั

บ้านไปพกัผ่อน”

“คุณวภิาไมส่บายใจเรื่องอะไรเหรอครบั” หมวดหนุม่หนัไปถามศรุต

“เธอไม่สบายใจเรื่องอาการของน้องชายผมครบั” เขาตอบเสยีงเรยีบ 

“ผมเหน็ว่าช่วงนี้ไม่มงีานอะไร เพราะคณุแม่กบันายสองอยูโ่รงพยาบาล ผม

จงึอนญุาตให้เธอลางานกลบับ้าน แต่ผ่านไปหลายวนัเธอกย็งัไม่กลบัมา ไม่

นกึว่าจะโชคร้ายแบบนี้”

“ตอนนี้ศพวภิาอยูท่ี่ไหนคะหมวด” คณุหญงิจารวถีาม “เธอไม่มญีาติ

พี่น้อง ฉนัอยากขอรบัศพเธอมาจดังานเอง”

“ตอนนี้แพทย์ชันสูตรศพเสร็จแล้ว ถ้าคุณหญิงจะรับศพมาท�าพิธ ี

สามารถไปตดิต่อที่แผนกนติเิวชได้เลยครบั”

“แม่ฝากด้วยนะศรุต” นางหนัไปพูดกบัลูกชายคนโต

“ครบัคุณแม่” เขารบัค�าแล้วเดนิออกไป

หมวดสารนิสอบปากค�าคณุหญงิจารวต่ีอ นางให้ความร่วมมอืกบัเขา

เป็นอย่างด ีพอหมดค�าถามเขากห็นัมาพูดกบัหล่อน

“ผมมเีรื่องจะถามคุณมนีาด้วยครบั”

“ฉนัรูเ้รื่องของพี่วภิาไม่มากหรอกค่ะ” หญงิสาวออกตวัเสยีงอ่อย ไม่รู้

ว่าหมวดหนุม่จะมาไม้ไหน แต่ค่อนข้างแน่ใจว่าไม่ใช่เรื่องดแีน่ๆ เพราะตั้งแต่

เดนิเข้ามา เขามองจริายุไม่วางตาเลย

“ไม่ใช่เรื่องของคุณวภิาหรอกครบั แต่เป็นเรื่องของคุณ”



มั ล ลิ ก า  l  465

“หมวดรู้จกัหนูมนีาด้วยเหรอคะ” คุณหญงิจารวถีาม

“ผมเคยเอารถไปซ่อมที่อู่ของเธอครบั” เขาหนัไปตอบนางแล้วหนัมา

หาหล่อน “เพื่อนของคุณไม่มาด้วยเหรอ ผมมเีรื่องจะถามเขาเหมอืนกนั”

“ฉนันกึได้ว่าลมืของไว้ที่รถ หมวดจะกลบัแล้วใช่ไหมคะ เราเดนิไป

คุยกนัไปดกีว่าค่ะ หมวดจะได้ไม่เสยีเวลา”

มนีาเดนิน�าออกจากห้อง หมวดสารนิบอกลาคุณหญงิจารวแีล้วเดนิ

ตามหล่อนมา

ภายในห้องท�างานของหมอต่อพงศ์ มีนาแนะน�าหมวดสารินให้รู้จัก
เจ้าของห้อง หมอหนุ่มจ้องมองอย่างสงสัย แต่ด้วยมารยาทจึงเชิญทุกคน 

นั่งลง เขามองหน้าหล่อนแล้วหันไปมองนายต�ารวจหนุ่ม ก่อนถามเหมือน

อกีฝ่ายเป็นคนไข้คนหนึ่ง

“คุณต�ารวจป่วยเป็นอะไรเหรอครบั”

“เปล่าครบั ผมสบายด”ี หมวดสารนิส่ายหน้า 

หมอต่อพงศ์ขมวดคิ้ว แล้วหนัไปมองมนีาเมื่อหญงิสาวพูดขึ้น

“ฉนัเล่าเรื่องของเราให้เขาฟังแล้วค่ะ”

“คุณท�าแบบนั้นได้ยงัไง ไหนตกลงกนัว่าจะเกบ็เป็นความลบั” หมอ

หนุ่มต่อว่าหล่อน

หญงิสาวยิ้มแหยแล้วแก้ตวัเสยีงอ่อย

“ฉนักไ็ม่อยากท�าหรอกค่ะ แต่ถูกจบัได้จงึต้องสารภาพ”

“จบัได้?” เขาขมวดคิ้ว “ยงัไง”

“หมวดสารนิเคยเหน็จริายุ เขารูเ้รื่องอุบตัเิหตขุองคณุสอง แลว้เขาก็

เป็นคนท�าคดีของพี่วิภา พอเห็นจิรายุในห้องของคุณสอง เขาก็เดาเรื่อง

ทั้งหมดได้ทนัท ีฉนัพยายามจะปิดบงัแล้ว แต่ถกูเขาจบัได้ว่าโกหก ฉนัไม่มี

ทางเลอืกจงึต้องบอกความจรงิค่ะ” หล่อนเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟัง 

หมอหนุ่มถอนใจเฮอืกใหญ่แล้วถามอย่างหงุดหงดิ
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“แล้วจะท�ายงัไงกนัต่อไป เราจะไว้ใจเขาได้เหรอ”

“อย่าพดูเหมอืนผมไม่อยูท่ี่นี่ด้วยสคิรบั” หมวดสารนิพดูขดัขึ้น “คณุ

หมอไม่ไว้ใจผมไม่ใช่เรื่องผดิ เพราะเราไม่รู้จกักนั แต่ขอให้รู้ว่าผมไม่มวีนั

คดิร้ายกบัคุณมนีา”

“ตอนนี้เราเป็นพวกเดยีวกนัแล้ว ฉนัดใีจที่ได้หมวดมาช่วยค่ะ”

มนีารบีรวบรดัตดัความ เพราะเหน็ว่าบรรยากาศดแูปลกๆ ปกตหิมอ

ต่อพงศ์เป็นคนสภุาพ แต่กลบัมท่ีาทางไม่ชอบหน้าหมวดสารนิตั้งแต่แรกเหน็ 

ถ้าเป็นเมื่อก่อนหล่อนคงคดิว่าเขาหงึหล่อน แต่ตอนนี้ไม่มมีนตร์ดลใจของ

จริายุแล้ว จงึเป็นไปได้ว่าพวกเขาไม่ถูกชะตากนัเอง

“ผมยงัไม่ได้รบัปากเลยนะครบั” นายต�ารวจหนุ่มพูดขดัหล่อน “วธิี

ของพวกคณุมนัเสี่ยงเกนิไป ถ้าความแตกทกุคนจะเดอืดร้อน ไม่ใช่แค่พวก

คณุสามคน แต่รวมถงึคณุหญงิจารวด้ีวย คณุคดิวา่เธอจะรบัได้เหรอครบั”

“ฉันรู้ค่ะ” หล่อนเอ่ยเสียงหนัก “แต่เรามาไกลเกินกว่าจะถอยแล้ว 

เพื่อความปลอดภยัของคุณสอง และเรยีกร้องความเป็นธรรมให้พี่วภิา เรา

ต้องจบัตวัคนร้ายมารบัโทษให้ได้”

“เพื่อนของคุณที่ชื่อจริายุเป็นใคร ท�าไมหน้าตาเหมอืนคุณจริากร”

“เขาเป็นคนเชยีงใหม่ค่ะ พ่อแม่เสยีหมดแล้ว ไม่มญีาตพิี่น้อง ก�าลงั

ตกงาน ฉันจึงให้มาช่วยงานที่อู่รถ เขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคนตระกูล 

บวรภทัรเลย การที่หน้าตาเหมอืนกนัเป็นเรื่องบงัเอญิค่ะ” หล่อนตอบเหมอืน

ที่บอกทุกคน

“ผมไม่เชื่อว่าโลกนี้มเีรื่องบงัเอญิ ผมขอดูหลกัฐานยนืยนัตวัตนของ

เขา”

“ฉันไม่มีหรอกค่ะ” หล่อนตอบถามตรง “แต่ฉันรับรองว่าเขาไม่ใช่

คนร้าย เขาปลอมตวัเป็นคุณสองเพราะอยากช่วยจรงิๆ ค่ะ”

“คุณเชื่อใจเขามากเลยนะครบั” หมอต่อพงศ์พูด

“ใช่” หมวดสารนิเหน็ด้วย
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มนีาปวดหวัจี๊ดขึ้นมาทนัท ีเมื่อครูย่งัไม่กนิเส้นกนัอยูเ่ลย จู่ๆ  เปลี่ยน

มาร่วมมอืกนัซะงั้น ถ้าหล่อนบอกได้จะรบีบอกเลย แต่กลวัว่าบอกไปแล้ว

พวกเขาจะหาว่าหล่อนบ้า

“ไม่มากกว่าเชื่อใจหมวดกบัหมอหรอกค่ะ” 

หญงิสาวจ้องมองนิ่ง สองหนุ่มมองตอบแล้วหนัไปคุยกนัเอง

“ตอนนี้คุณจริากรอยู่ที่ไหน” หมวดสารนิถาม

“อยู่ในที่ปลอดภยัครบั” หมอต่อพงศ์ตอบ

“อาการของเขาเป็นยงัไงบ้าง”

“ยงัน่าเป็นห่วงครบั”

“หมอคดิว่าเขาถูกท�าร้ายใช่ไหม” หมวดหนุ่มถามอกี

“ค่อนข้างพดูยากครบั” หมอต่อพงศ์ส่ายหน้า “เพราะคนไข้อย่างคุณ

จริากรช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้ อาจหยุดหายใจเองหรอืถูกคนท�าร้ายกไ็ด้”

“ผมจะช่วยคุณครบั เพราะผมเป็นห่วงคุณ ไม่ใช่เพราะเหน็ด้วยกบั

คุณ” หมวดหนุ่มหนัมาบอกหล่อนหลงัจากซกัถามจนพอใจแล้ว

“ขอบคุณค่ะ ไม่ว่าเพราะอะไรฉนักด็ใีจทั้งนั้น” หล่อนยิ้มกว้างด้วย

ความยินดี ก่อนหันไปพูดกับหมอต่อพงศ์ “ขอบคุณหมอด้วยค่ะ คุณ 

สองคนเป็นเพื่อนที่ดขีองฉนั”

“ผมต้องกลบัแล้ว” หมวดสารนิลุกขึ้นยนื “ถ้ามอีะไรคบืหน้าให้แจ้ง

ผม ห้ามท�าอะไรบุม่บ่ามเดด็ขาด ส่วนผมจะหาตวัคนร้ายที่ฆ่าคุณวภิาให้ได้ 

ถ้าจบัตวัเขาได้เรื่องทั้งหมดจะคลี่คลาย”

“ฉนัไปส่งค่ะ ฉนัไปก่อนนะคะหมอ” 

หลอ่นบอกลาหมอต่อพงศ์ แล้วเดนิตามหมวดสารนิออกไป ทั้งสอง

เดนิคุยกนัไปโดยไม่เหน็ศรุตที่ยนือยู่ข้างหลงั



๔๑

รถตูส้ดี�าแล่นไปจอดหน้าคฤหาสน์บวรภทัร มนีานั่งอยูท่ี่เบาะหลงั 
จ้องมองออกไปนอกรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย คนสวน แม่บ้าน 

และสาวใช้ตั้งแถวรอกันคึกคัก ทุกคนตื่นเต้นที่เห็นนายน้อยของบ้านหาย

ป่วย ทั้งที่แทบจะหมดหวงัไปแล้ว

ประตูรถตู้เลื่อนเปิดออก ศรุตก้าวลงไปก่อน เพราะนั่งอยู่แถวหน้า

ด้านนอก แล้วหนัมาช่วยพยงุจริายซุึ่งนั่งอยูแ่ถวที่สองกบัคณุหญงิจารว ีทว่า

เทพบุตรหนุ่มปฏเิสธ

“ผมลงเองได้ครบั”

จริายุลงมายนืด้วยตวัเอง แล้วหนัไปประคองคณุหญงิจารว ีนางก้าว

ลงมายนืข้างเขาแล้วหนัไปทกัทายคนงานที่มาต้อนรบั ก่อนเกาะแขนลกูชาย

คนโปรดเดนิเข้าบ้าน โดยลมืไปว่าทิ้งลูกชายอกีคนไว้ข้างหลงั

“คุณศรุตคะ”

มีนาขยับมายืนหน้าประตู ชายหนุ่มเจ้าของชื่อหันมามองหล่อน  

แววตาของเขาเศร้าหมองจนหล่อนใจหาย เพราะมนัคอืแววตาที่หล่อนใช้มอง
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พ่อกบัสโรชามาทั้งชวีติ

“ผมช่วยครบั” เขายื่นมอืมารบัหล่อน

“ขอบคุณค่ะ” หญงิสาวส่งมอืให้เขาแล้วก้าวลงจากรถ “คุณหญงิดูมี

ความสุขมากเลยนะคะ”

“ครบั” ชายหนุ่มตอบสั้นๆ แล้วเดนิเข้าบ้าน ท่าทางเหมอืนไม่อยาก

คุย แต่หล่อนจ�าเป็นต้องเดนิตาม เพราะมหีน้าที่ต้องจบัตาดูเขา

“งานศพพี่วภิาเป็นยงัไงบ้างคะ”

“เรียบร้อยดีครับ” เขาหันมาตอบ “ผมตั้งศพไว้ที่วัดใกล้ๆ แถวนี้ 

สวดสามคนืแล้วเผาเลย ถ้าคุณอยากไปร่วมงาน ผมจะพาไปเอง”

“คุณหญงิกบัคุณสองคงอยากไปร่วมงานด้วย”

“นายสองกบัคุณแม่เพิ่งออกจากโรงพยาบาล ผมว่าอย่าเพิ่งไปดกีว่า

ครบั” เขาส่ายหน้าไม่เหน็ด้วย ก่อนหนัไปมองจริายเุมื่อเทพบตุรหนุม่พดูขึ้น 

เพราะได้ยนิที่พวกเขาคุยกนั

“ผมอยากไปครบั”

“นายเพิ่งหายป่วย อย่าเพิ่งไปเลย”

“ผมสบายดแีล้วครบั วภิาดูแลผมมาหลายปี ผมอยากไปลาเธอ”

“แต่...” ศรุตอ้าปากจะคดัค้านอกี แต่คุณหญงิจารวพีูดขึ้นก่อน

“ให้น้องไปเถอะลูก แม่กอ็ยากไปเหมอืนกนั รตุเตรยีมรถให้แมด้่วย

นะ”

“ครบัคุณแม่” ชายหนุ่มรบัค�าแล้วเดนิแยกไป

มนีามองตาม สหีน้าของเขาเรยีบเฉย แต่หล่อนรู้ว่าเขาเจบ็ปวด หญงิ

สาวถอนใจยาวแล้วเดนิเลี่ยงออกไป

มีนาหยุดยืนหน้าห้องนอนของจิรากรซึ่งตอนนี้กลายเป็นห้องของ 
จริายุเทพบุตรไปแล้ว หญงิสาวมองซ้ายมองขวา เมื่อไม่เหน็ใครอยู่แถวนั้น

จงึเปิดประตูเข้าไป หล่อนพบเทพบุตรหนุ่มยนือยู่ข้างเตยีง ในมอืถอืกรอบ
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รูปอนัหนึ่ง พอได้ยนิเสยีงหล่อนเดนิเข้ามา เขากห็นัมามองด้วยสายตาต�าหนิ

“คุณไม่ควรเข้ามาในห้องของผม ถ้าใครมาเหน็เข้ามนัจะไม่ด”ี

“ฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ย” หล่อนหรี่ตามองเขา “เดี๋ยวนี้นายพูดจา

เหมอืนมนุษย์เลย ทั้งที่ก่อนหน้านี้บอกว่าไม่ค่อยชนิ”

“ตอนนี้เราปลอมตวัเป็นจริากร ถ้าพูดแบบเดมิกถ็ูกจบัได้ส”ิ

“อ๋อ” หล่อนแกล้งลากเสยีงยาว “บนสวรรค์มโีรงเรยีนสอนการแสดง

เหรอ นายถงึได้ปลอมเป็นคุณสองเหมอืนนกั”

“เจ้ามอีะไรกพ็ูดมาตรงๆ เถอะ ไม่ต้องประชดกนัหรอก”

“ท�าไมนายไม่ท�าตามแผน” หล่อนมองอย่างคาดคั้น 

เขาวางกรอบรูปลงบนหวัเตยีง แล้วเดนิไปยนืพงิโต๊ะเครื่องแป้ง

“ถ้าเรานอนเป็นเจ้าชายนิทรา เราจะท�าอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้

ศรตุลงมอืเอง ซึ่งไม่รูว่้าต้องรออกีนานแค่ไหน แต่ถ้าจริากรฟ้ืนขึ้นมา เราจะ

บบีให้เขาเผยตวัตนได้เรว็ขึ้น”

“ฉนัสงสารคณุหญงิจารว”ี หล่อนเอ่ยเสยีงเศร้าแล้วถอนใจยาว “ไม่ว่า

ความจรงิจะเป็นยงัไง คุณหญงิกต็้องเสยีใจอยู่ด”ี

“เรากก็งัวลเรื่องนั้นเหมอืนกนั แต่ตอนนี้เราต้องคดิถงึความปลอดภยั

ของคุณหญงิก่อน เพราะถ้าศรุตท�าร้ายจริากรได้ เขากอ็าจท�าร้ายคุณหญงิ

ได้เหมอืนกนั”

“ท�าไมนายมั่นใจนักว่าคุณศรุตเป็นคนท�าร้ายคุณสอง” หล่อนถาม

อย่างสงสยั 

เขายงัไม่ทนัได้ตอบ เสยีงเคาะประตกูด็งัขึ้นก่อน ตามด้วยเสยีงเรยีก

ของคนที่พวกเขาก�าลงัพูดถงึ

“นายสองท�าอะไรอยู่ ขอพี่เข้าไปได้ไหม”

“เจ้าไปหลบในนั้นก่อน” เขาชี้ไปที่ห้องแต่งตวัแล้วเดนิไปเปิดประตู

มีนายืนอยู่หลังประตูที่แง้มไว้นิดๆ ดวงตาแอบมองไปข้างนอก 

หล่อนเหน็ศรุตเดนิเข้ามาในห้อง เขากวาดตามองไปรอบๆ แล้วหนัไปถาม 
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จริายุ

“นายท�าอะไรอยู่เหรอ”

“ก�าลงัรื้อฟื้นความทรงจ�าครบั”

“นายหลับไปนานมากจนพี่กลัวว่านายจะไม่ฟื้น แต่นายก็ฟื้นขึ้นมา 

จนได้ พี่ดใีจกบันายด้วยนะ” เขาตบไหล่จริายุ 

เทพบุตรหนุ่มยิ้มรบัแล้วขยบัถอยหลงั

“ขอบคุณครบั ผมกด็ใีจเหมอืนกนั”

“ตอนเป็นเจ้าชายนทิรา นายจ�าอะไรได้บ้าง”

“จ�าไม่ได้เลยครับ” เทพบุตรหนุ่มส่ายหน้า “ผมรู้สึกว่าตัวเองนอน

หลบั พอตื่นขึ้นมากพ็บว่าเวลาผ่านไปหลายปีแล้ว”

“นายจ�าอุบัติเหตุวันนั้นได้ไหม มันเกิดอะไรขึ้นเหรอ ท�าไมนายถึง 

ขบัรถตกน�้า”

จิรายุจ้องมองนิ่งๆ ความเงียบปกคลุมไปทั่วห้อง สีหน้าของศรุต

เครยีดขึ้น ขณะที่เทพบุตรหนุ่มส่ายหน้าอกีครั้ง

“ผมจ�าไม่ได้ครบั ตอนนี้ผมรู้แค่ว่าตวัเองเป็นใคร ส่วนเรื่องในอดตี

ผมจ�าแทบไม่ได้เลย มนัเลอืนรางเหมอืนความฝัน”

“อกีหน่อยคงดขีึ้น นายพกัผ่อนเถอะ พี่ไม่รบกวนแล้ว” 

ศรตุเดนิออกจากห้อง จริายเุดนิตามไปปิดประต ูแล้วหมนุตวัมามอง

มนีาซึ่งเดนิออกจากที่ซ่อน

“เป็นอะไรของนาย ท�าคิ้วผูกโบท�าไม”

“เมื่อกี้ศรุตถามเราเรื่องอุบตัเิหตุ เรื่องมนัผ่านมาหลายปีแล้ว เขามา

ถามเราท�าไม หรอืว่าอุบตัเิหตุครั้งนั้นเกี่ยวข้องกบัเขา”

“นายสงสยัว่าจะไม่ใช่อุบตัเิหตุเหรอ” หล่อนถามเสยีงเบาหววิ 

เทพบุตรหนุ่มมองนิ่งก่อนส่ายหน้าปฏเิสธ

“เราไม่แน่ใจเหมอืนกนั เจ้าช่วยไปบอกหมวดสารนิให้รื้อคดอีบุตัเิหตุ

ครั้งนั้นขึ้นมาดูได้ไหม เราอยากรู้ว่ามอีะไรผดิปกตหิรอืเปล่า”
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“ได้ เดี๋ยวฉนัจะบอกเขาให้”

มนีาเปิดประตูห้อง มองซ้ายมองขวาแล้วรบีเดนิออกไป โดยไม่เหน็

ศรตุที่เปิดประตูห้องของตนออกมา เขามองตามหญงิสาวแล้วหนัไปมองห้อง

ของจริากร คิ้วเข้มขมวดอย่างสงสยั

รถยุโรปสีด�าแล่นเข้าไปในสวนสาธารณะ แล้วจอดใกล้ต้นไทรริม 
สระน�้า ศรตุดบัเครื่องยนต์ มองออกไปนอกรถ ในใจครุน่คดิเรื่องของมนีา

กับน้องชายของตน จิรากรนอนเป็นเจ้าชายนิทรามาสามปี หมอบอกว่า

โอกาสฟื้นของเขาแทบไม่มี แต่จู่ๆ เขาก็ฟื้นขึ้นมาราวปาฏิหาริย์ แถมยัง 

แขง็แรงเหมอืนไม่เคยป่วยมาก่อน แวบแรกที่เขาสบตาผู้เป็นน้อง เขารู้สกึ

เหมอืนสบตาคนอื่น แต่มนัจะเป็นไปได้อย่างไร

ศรุตเอนหลังพิงพนัก มีนาดูสนิทกับน้องชายของเขาเร็วเกินไป ไม่

เหมือนคนที่เพิ่งรู้จักกันเลย แถมหล่อนยังสนิทกับหมอต่อพงศ์เจ้าของไข้

ของจริากร และหมวดสารนิเจ้าของคดขีองวภิาอกีด้วย ทุกอย่างดูน่าสงสยั

เกินไป เขาไม่ชอบเรื่องค้างคาใจ ถ้าหาค�าตอบพวกนี้ไม่ได้ เขาไม่มีวัน

สบายใจ

เสยีงเคาะกระจกรถดงัขึ้นเบาๆ ชายหนุม่เหลอืบตาไปมองแล้วกดปุม่

ปลดลอ็กประต ูเจ้าของเสยีงเคาะก้าวเข้ามานั่งข้างเขา เสื้อผ้ายบัย่น ผมเผ้า

ยุง่เหยงิ ใบหน้ารกด้วยหนวดเคราสดีอกเลา มกีลิ่นเหล้าโชยออกมาจากตวั

ทั้งที่เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าแล้ว

ศรุตถอนใจยาว ชายคนนี้ชื่อสุชนิ เป็นพ่อของเขาเอง พ่อทิ้งเขากบั

แม่ไปอยู่กบัผู้หญงิอื่นตั้งแต่เขาอายุสบิขวบ แม่ท�างานหนกัเลี้ยงดูเขาเพยีง

ล�าพงั จนประสบอบุตัเิหตตุกนั่งร้านเสยีชวีติ คณุหญงิจารวทีี่เพิ่งเสยีลกูชาย

ฝาแฝดคนโตไปจึงรับเขามาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเพื่อให้เป็นเพื่อนเล่นกับ

ฝาแฝดที่เหลือ พ่อกลับมาหาเขาตอนเขาอายุยี่สิบปี เพราะรู้ว่าเขาเป็นลูก

บุญธรรมของเศรษฐ ีเขาให้เงนิปิดปากพ่อทุกเดอืนเพื่อไม่ให้พ่อบอกใครว่า
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เขาเป็นลูก ทุกคนจะรู้แค่ว่าเขาเป็นลูกชายของเพื่อนคุณหญิงจารวี ซึ่ง 

สูญเสยีพ่อแม่จากอุบตัเิหตุรถชน

“รอนานไหมไอ้ช้าง” ผู้เป็นพ่อถาม 

ชายหนุ่มกัดฟันอย่างอดกลั้น ช้างเป็นชื่อที่พ่อกับแม่เรียกเขา เขา

เกลยีดมนัเข้ากระดกูด�า เพราะมนัท�าให้เขานกึถงึความล�าบากในวยัเดก็ เขา

เคยบอกพ่อให้เรยีกชื่อใหม่ของเขา แต่พ่อไม่เคยท�าตามเลยสกัครั้ง

“ไม่นาน พ่อกนิเหล้าอกีแล้วเหรอ” เขาต�าหนอิย่างอดไม่ได้ 

พ่อก้มลงดมกลิ่นตวัเองแล้วหวัเราะกลบเกลื่อน

“สงัสรรค์กบัเพื่อนนดิหน่อย เอง็เรยีกพ่อมาพบท�าไม”

“งานที่ผมวานให้ไปท�าครั้งก่อน พ่อเกบ็กวาดเรยีบร้อยไหม” เขาถาม

เข้าเรื่อง 

พ่อขมวดคิ้วสงสยัแล้วย้อนถามเขา

“ปิดปากนางพยาบาลเหรอ”

“นั่นแหละ พ่อจดัการเรยีบร้อยไหม” ชายหนุม่เอ่ยอย่างหงดุหงดิ คนื

นั้นวิภาเห็นเขาท�าร้ายจิรากร เขาจึงน�าเรื่องมาเล่าให้พ่อฟัง จากนั้นพ่อก็

จดัการหล่อนตามวธิขีองตน เหมอืนที่เคยจดัการให้เขามาแล้ว

“ยิ่งกว่าเรียบร้อยอีก ฝีมือระดับพ่อใครก็จับไม่ได้ ดูอย่างคดีเมื่อ 

สามปีก่อนส ิทุกวนันี้ทุกคนยงัคดิว่าเป็นอุบตัเิหตุอยู่เลย”

ศรตุนกึถงึอบุตัเิหตเุมื่อสามปีก่อน ตอนนั้นจริากรเพิ่งเรยีนจบ ก�าลงั

จะก้าวเข้ามาเป็นผู้บริหารหน้าใหม่ของภัทรเจมส์ ซึ่งเป็นต�าแหน่งที่เขา

หมายตามาหลายปีแล้ว เขาจงึน�าเรื่องนี้ไปปรกึษากบัพ่อ โดยบอกว่าถ้าไม่มี

สองพ่อลูกบวรภัทร ภัทรเจมส์ก็จะเป็นของพวกเขาสองคน หลังจากนั้น 

ไม่กี่วนัจริากรกข็บัรถตกน�้า ดนยัเสยีชวีติในที่เกดิเหต ุส่วนจริากรนอนเป็น

เจ้าชายนทิรา

“ถ้าพ่อจดัการเรยีบร้อยจรงิ ผมคงไม่ต้องล�าบากใจแบบนี้”

“เอง็หมายความว่ายงัไง” พ่อขมวดคิ้วไม่เข้าใจ
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“ลูกชายของคุณหญงิจารวฟีื้นแล้ว”

“เฮ้ย! เป็นไปได้ยงัไง” พ่อร้องอย่างตกใจ “มนันอนเป็นผกัมาสามปี

แล้วนะ”

“เป็นไปได้ยังไงไม่ส�าคัญหรอก ที่ส�าคัญคือตอนนี้มันฟื้นขึ้นมาแล้ว 

อกีไม่นานมนัคงเอาทกุอย่างคนืไปหมด ถ้าผมไม่ได้เป็นทายาทของบวรภทัร 

พ่อกอ็ย่าหวงัว่าจะได้อยู่ดกีนิดอีย่างทุกวนันี้เลย” เขาเอ่ยเสยีงเข้ม 

พ่อมองหน้าเขา แววตาเยยีบเยน็

“พ่อขอแก้ตวัอกีครั้ง รบัรองว่าคราวนี้มนัตายสนทิแน่นอน”

“มคีนล้อมหน้าล้อมหลงัมนัเตม็ไปหมด ขนืลงมอืตอนนี้กค็วามแตก

กนัพอด”ี

ศรุตเปิดลิ้นชกัหน้ารถ หยบิรูปถ่ายกบันามบตัรของมนีาส่งให้ผู้เป็น

พ่อ จริากรเป็นหนามยอกอกของเขา เขาอยากให้จริากรตายมากกว่าใคร แต่

ถ้าบุม่บ่ามลงมอืโดยไม่วางแผน นอกจากเขาจะไม่ได้ภทัรเจมส์แล้ว อาจต้อง

ตดิคุกหวัโตด้วย

“อะไร” ผู้เป็นพ่อรบัไปดูแล้วพมึพ�า “ผู้หญงิคนนี้...”

“มอีะไรเหรอ”

“วันนั้นก่อนที่พ่อจะจัดการนางพยาบาลวิภา พ่อเห็นเธอนัดคุยกับ 

ผู้หญงิคนนี้ที่สวนนี่”

“แน่ใจเหรอ”

“แน่ใจส”ิ ผูเ้ป็นพ่อพยกัหน้ายนืยนั “นงัหนคูนนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์คนั

เบ้อเริ่มเลย พ่อยงันกึชมว่าผู้หญงิอะไรทั้งสวยทั้งเท่”

“พวกเธอคุยอะไรกนับ้าง”

“พ่อยนือยู่ไกล ไม่ได้ยนิหรอก แต่เหน็พยาบาลวภิาร้องไห้ คุยกนั 

ไม่นานกแ็ยกย้ายกนักลบั”

ศรตุขมวดคิ้วครุน่คดิ มนีาเข้ามาพวัพนักบัเรื่องของเขามากกว่าที่คดิ 

แม้เขาจะชอบหญงิสาวมาก แต่ถ้าหล่อนเป็นภยัต่อเขา เขาคงเกบ็หล่อนไว้
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ไม่ได้

“เอง็จะให้พ่อท�าอะไรนงัหนูคนนี้”

“ผมอยากให้พ่อสะกดรอยตามเธอ ไม่ว่าเธอจะไปไหน ท�าอะไร พบ

กบัใคร ขอให้รายงานผมให้หมด”

“จะตามท�าไมให้เหนื่อย” พ่อส่ายหน้าไม่เหน็ด้วย “ถ้าไม่น่าไว้ใจกเ็กบ็

ไปเลย จะได้สิ้นเรื่องสิ้นราว”

“ผมอยากรูว่้าเธอรูเ้รื่องของผมมากแค่ไหน ถ้าเธอเป็นภยัต่อเราค่อย

จดัการทหีลงักไ็ด้ แต่ตอนนี้พ่ออย่าเพิ่งท�าอะไรเธอเดด็ขาด” ชายหนุม่ก�าชบั

เสยีงเข้ม 

ผู้เป็นพ่อพยกัหน้ารบัแล้วยื่นมอืมาตรงหน้าเขา

“ถ้าเอ็งต้องการแบบนั้นก็ได้ แต่ท�างานก็ต้องมีค่าใช้จ่าย ขอเบิก 

ล่วงหน้าสกัสามหมื่นได้ไหม”

“เพิ่งต้นเดอืนเองนะ เงนิเดอืนที่ผมให้พ่อหมดแล้วเหรอ”

“พ่อก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกัน เอ็งได้เงินจากยายคุณหญิงนั่นตั้ง

เยอะ แค่นี้ขนหน้าแข้งไม่ร่วงหรอก”

ศรุตนับหนึ่งถึงสิบในใจ ทุกครั้งที่โทร. มาขอเงิน พ่อจะอ้างอย่างนี้

ทุกท ีโดยไม่เคยถามว่าเขาเหนื่อยไหม เขาต้องพยายามมากแค่ไหนเพื่อให้

คุณหญิงจารวีเอ็นดูสงสาร แต่พูดไปก็เหนื่อยเปล่า เพราะคนเห็นแก่ตัว 

อย่างพ่อเหน็ใจใครไม่เป็นหรอก

“เดี๋ยวผมโอนให้ ระวงัตวัด้วย”

“ขอบใจ” 

พ่อลงจากรถแล้วเดนิหายไป เขานั่งรออยู่ครู่หนึ่งจงึขบัรถออกไป

รถตูส้ดี�าแล่นเข้าไปในวดัย่านชานเมอืง ตรงไปจอดหน้าศาลาสวดศพ
รมิแม่น�้า ซึ่งเป็นสถานที่จดังานศพของวภิา คนขบัรูปร่างผอมสูงลงจากรถ 

แล้วเดินแกมวิ่งมาเปิดประตูให้ผู้เป็นนาย จิรายุก้าวลงไปก่อน จากนั้นจึง 
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หนัมาประคองคุณหญงิจารวี

มนีาลงมาเป็นคนสดุท้าย หล่อนเงยหน้ามองศาลาสวดศพที่ค่อนข้าง

เงียบเหงา เพราะวิภาไม่มีญาติที่ไหน คนที่มาร่วมงานจึงเป็นคนในบ้าน 

บวรภทัรและเพื่อนพยาบาลไม่กี่คน หญงิสาวเดนิขึ้นศาลา แต่ต้องหยดุชะงกั

เมื่อได้ยนิเสยีงเรยีก

“นงัหนู”

“ลุง” มีนาเอ่ยอย่างประหลาดใจ เมื่อเห็นว่าคนที่เรียกตนคือลุง

เจ้าของรถกระบะที่หล่อนเคยช่วยซ่อมรถให้ หญิงสาวเดินเข้าไปทักอย่าง

สนทิสนม “ลงุมางานศพเหรอ วนันี้มสีวดศพสามศาลา ลงุไปศาลาไหนละ่”

“ข้าไม่ได้มางานศพ ข้ามารอพบเอง็”

“พบหน?ู” หล่อนชี้ตวัเอง “รถลุงเสยีอกีเหรอ ไปที่อูด่กีวา่มั้ง ตอนนี้

หนูไม่มเีครื่องมอืเลย”

“ข้าไม่ได้มาซ่อมรถ ข้ามเีรื่องจะคุยกบัเอง็” เขาเดนิเข้ามาใกล้หล่อน

แล้วดดีนิ้วเบาๆ

มนีาเบกิตาอย่างตกใจ ทุกอย่างรอบตวัหล่อนหมุนเป็นวงกลม พอ

ทุกอย่างหยุดนิ่ง หล่อนกไ็ม่ได้ยนือยู่หน้าศาลาสวดศพอกีแล้ว ทว่ายนือยู่

รมิล�าธารสวยงาม น�้าใสเหมอืนกระจก มองเหน็ก้อนกรวดหลากส ีแวดล้อม

ด้วยต้นไม้เขยีวชอุ่ม สวยแบบนี้หล่อนจ�าได้ไม่ลมื 

“ประตสูวรรค์” หญงิสาวมองไปรอบๆ แล้วหนัไปมองคนที่พาตนมา 

แต่ชายแก่คนนั้นหายไปแล้ว มชีายหนุ่มรูปงามที่สุดเท่าที่หล่อนเคยเหน็มา

ยืนแทน เขามีดวงหน้าคมคายสมบูรณ์แบบ ผิวขาวผ่องเรืองรอง ผม

รองทรงสั้นด�าเหมอืนขนกา ทั้งที่สวมแค่เสื้อเชิ้ตสขีาวกบักางเกงขายาวสดี�า 

แต่ความหล่อของเขาท�าให้หล่อนรู้สกึตะลงึ

“คุณเป็นใคร” หล่อนถอยหลงัหนี

“เราคอืพระอนิทร์ผู้ดูแลสวรรค์ชั้นดาวดงึส์”

“เป็นไปไม่ได้” หญงิสาวพมึพ�าเสยีงแผ่ว มั่นใจว่าเขาเป็นชาวสวรรค์
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แน่ๆ และต้องมศีกัดิ์เหนอืกว่าจริายกุบัเพื่อนของเขาด้วย แต่ไม่คดิว่าจะเป็น

องค์อนิทร์

“ปกตกิเ็ป็นไปไม่ได้หรอก แต่ครั้งนี้เป็นกรณพีเิศษ มนษุย์เช่นเจ้าจงึ

เหน็เราได้”

“พระองค์ ฝ่าบาท ท่าน...” หล่อนไม่รู้ว่าจะสื่อสารอย่างไร ต้องใช้

ราชาศพัท์ไหม หรอืจะพูดแบบธรรมดา แต่มนัจะเหมาะหรอื

“พูดแบบปกติก็ได้ เราไม่ถือหรอก” พระองค์แย้มพระสรวลขบขัน 

พระเนตรคมอ่อนโยน ท�าให้หล่อนคลายกงัวลลง

“ท่านพาหนูมาที่นี่ท�าไมคะ”

“เรามหีน้าที่ปกครองเทวดานางฟ้าทุกองค์ในสวรรค์ชั้นดาวดงึส์ แต่

ตอนนี้มเีทวดาองค์หนึ่งละเมดิกฎสวรรค์นบัครั้งไม่ถ้วน เราจ�าเป็นต้องแก้ไข

ทุกอย่างให้กลบัไปเป็นดงัเดมิ”

“ท่านหมายถงึจริายุเหรอคะ”

“ใช่” ทรงพยกัพระพกัตร์ “เราเฝ้าดเูจ้ากบัจริายมุานานแล้ว เรามเีรื่อง

ส�าคญัจะบอกเจ้า”

“เรื่องอะไรคะ” หล่อนถามเสยีงเบา

“จริายุยงักลบัสวรรค์ได้”

“ตอนนี้เขาเป็นคนแล้วนะคะ” หล่อนแย้งตามที่เหน็ “ไม่มอีทิธฤิทธิ์

อะไรเลย”

“จริายุยงัเป็นเทพบุตร เขาแค่โดนลงโทษจงึไม่มอีทิธฤิทธิ์ แต่เขายงั

กลบัสวรรค์ได้ถ้าท�าภารกจิของตนส�าเรจ็” ทรงสบตาหลอ่นแลว้มรีบัสั่งถาม 

“เจ้ารู้ใช่ไหมว่าภารกจินั้นคอือะไร”

“ท�าให้หนูรู้จกัความรกั” มนีาพมึพ�า “จริายุรู้เรื่องนี้ไหมคะ”

“รู้” ทรงหันไปทอดพระเนตรบึงน�้า พระพักตร์คมคายเครียดขรึม 

“ตอนนี้เขาก�าลงัหลงผดิ ตดิอยู่กบัอดตีที่จบไปแล้ว เราอยากให้เจ้าช่วยเขา

กลบัสวรรค์”
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“หนู...” หล่อนพูดไม่ออก

“เทวดามหีน้าที่แค่ชี้แนะ เจตจ�านงเป็นของมนุษย์ เจ้าเกบ็ไปคดิเอง

เถอะ”

องค์อินทร์ทรงดีดพระหัตถ์เบาๆ ทุกอย่างรอบตัวมีนาหมุนเป็น

วงกลม พอหยุดนิ่งหล่อนกก็ลบัมายนืหน้าศาลาสวดศพตามเดมิ หญงิสาว

มองไปรอบๆ ก่อนหันไปมองรถยุโรปสีด�าที่แล่นมาจอดใกล้ๆ ศรุตเปิด

ประตูลงจากรถแล้วเดนิมาหาหล่อน

“มายนืท�าอะไรตรงนี้ครบั ไม่เข้าไปในศาลาเหรอ”

“ก�าลงัจะไปค่ะ” 

มนีาเดนิเข้าไปในศาลา จุดธูปเคารพศพแล้วเดนิไปนั่งข้างหลงัจริายุ 

ส่วนศรตุเดนิไปนั่งข้างคณุหญงิจารว ีพระเดนิเข้ามาในศาลา พธิสีวดศพเริ่ม

ขึ้น หล่อนพนมมอืขึ้นฟังสวดอย่างสงบ ทั้งที่ในใจสบัสนวุ่นวาย



๔๒

มนีาเดนิเข้าไปในคฤหาสน์บวรภทัร ก่อนมาที่นี่หล่อนไปพบหมวด 
สารนิที่สถานตี�ารวจเพื่อขอให้เขาช่วยรื้อคดขีองจริากรกบัพ่อขึ้นมาใหม่ ตอน

แรกหมวดหนุม่ท�าท่าจะไม่ยอมช่วย หล่อนต้องชกัแม่น�้าทั้งห้ามาหว่านล้อม 

เขาจงึยอมใจอ่อนรบัปากอย่างเสยีไม่ได้

“พวกคุณๆ อยู่ที่ไหนกนัเหรอจ๊ะ” หล่อนถามสาวใช้ที่เดนิสวนมา

“คุณหญงิอยู่ในห้องรบัประทานอาหารค่ะ คุณสองยงัไม่ลงมา ส่วน

คุณศรุตออกไปท�างานแล้ว” เดก็สาวตอบเสยีงใส

“ขอบใจนะ”

มนีาเดนิไปที่ห้องอาหาร หล่อนพบคุณหญงิจารวนีั่งอยู่ที่โต๊ะกนิข้าว 

ตรงหน้ามีชามข้าวต้มและนมสดแก้วใหญ่ พอได้ยินเสียงหล่อนเดินเข้ามา 

นางกเ็งยหน้าขึ้นมองแล้วร้องทกัอย่างเป็นกนัเอง

“มาแล้วเหรอหนูมนีา กนิอะไรมาหรอืยงัจ๊ะ กนิข้าวเช้าด้วยกนัไหม”

“ขอบคุณค่ะ หนูกนิมาแล้ว”

“เหรอ งั้นดื่มนมสกัแก้วไหม หรอืว่าเอากาแฟด”ี



480  l  รั ก ก า ย สิ ท ธิ์

“กาแฟดกีว่าค่ะ” 

มีนาตอบพลางนั่งลงตรงข้ามนาง คุณหญิงจารวีหันไปสั่งเด็กรับใช้ 

อดึใจต่อมาแก้วกาแฟกถ็ูกน�ามาวางตรงหน้าหล่อน

“หนนู่าจะย้ายมาอยูท่ี่นี่เลย จะได้ไม่ต้องเทยีวไปเทยีวมา ห้องหบัที่นี่

มตีั้งเยอะ”

“หนูชอบอยู่บ้านค่ะ อกีหน่อยคุณสองแขง็แรงแล้ว หนูคงไม่ต้องมา

ที่นี่อกี” หล่อนยกแก้วกาแฟขึ้นดื่ม แล้วเงยหน้าขึ้นมองคุณหญงิจารวเีมื่อ

นางพูดด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั

“ฉนัชอบหนูนะ ถ้าไม่ต้องดูแลตาสองแล้ว หนูมาเป็นผู้ช่วยของฉนั

ไหม หรอืว่าจะไปท�างานที่ภทัรเจมส์กไ็ด้นะ”

“ขอบคุณค่ะ” หล่อนวางแก้วกาแฟลงบนโต๊ะ “แต่หนูชอบซ่อมรถ

มากกว่า ขายเพชรไม่น่าจะเหมาะกบัหนูเท่าไร”

“ยงัไม่ได้ลองท�าเลย รูไ้ด้ยงัไงว่าไม่เหมาะ ถ้าไม่อยากเป็นลกูจ้าง มา

เป็นลูกสะใภ้ฉนัไหม” นางถามอย่างเอน็ดู 

หญงิสาวยิ้มเจื่อน แล้วหนัไปมองด้านหลงัเมื่อได้ยนิเสยีงจริายุ

“คุยอะไรกนัเหรอครบั”

“ลูกจะไปไหนจ๊ะ” คุณหญงิจารวมีองอย่างสงสยั เทพบุตรหนุ่มสวม

เสื้อเชิ้ตสฟ้ีาทบัด้วยสูทสดี�า สวมกางเกงขายาวสเีดยีวกนั ซึ่งดแูลว้ไม่นา่จะ

เป็นชุดใส่อยู่บ้าน

“ผมจะไปท�างานครบั” เขาตอบพลางนั่งลงข้างนาง

“แต่ลูกเพิ่งหายป่วยนะ จะไปท�างานได้ยงัไง”

“ผมสบายดแีล้วครบั ผมอยากไปศกึษางานที่ภทัรเจมส์”

“ไม่เหน็ต้องรบีร้อนเลย” นางส่ายหน้าไม่เหน็ด้วย “ภทัรเจมส์ไม่ได้

หนหีายไปไหน พกัรกัษาตวัอกีสกัเดอืนสองเดอืน ค่อยคดิเรื่องท�างานดกีว่า

นะ”

“ผมนอนมาสามปีแล้วนะครบั ตอนนี้ผมอยากท�างานเหมอืนคนปกต ิ
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คุณแม่ให้ผมไปเถอะนะ”

มนีานั่งมองทั้งสองคุยกนัเงยีบๆ ไม่รู้ว่าเทพบุตรหนุ่มคดิจะท�าอะไร 

เพราะตั้งแต่สวมรอยเป็นจริากร หล่อนเดาใจเขาไม่ถูกเลย

“กไ็ด้ แต่ต้องให้หนูมนีาตามไปดูแลด้วย ในฐานะผู้ช่วยส่วนตวัของ

ลูก”

“ผมไม่มปีัญหาครบั”

“หนูมีนาว่ายังไงจ๊ะ” นางหันมาถามหล่อน ซึ่งมีนาจะท�าอะไรได้ 

นอกจากตอบตกลง

“แล้วแต่คุณหญงิค่ะ”

“ถ้าอย่างนั้นกต็กลงตามนี้ กนิอาหารเช้าก่อน แล้วค่อยออกไปกนั”

คณุหญงิจารวสีั่งให้สาวใช้ยกอาหารมาให้เขา จริายกุนิไปคุยไปอย่าง

อารมณ์ด ีส่วนมนีาได้แต่นั่งฟังเงยีบๆ เพราะไม่รู้ว่าจะเข้าไปแทรกตรงไหน

“บ้านเราไม่มงีานรื่นเรงิมานานแล้ว แม่อยากจดังานเลี้ยงต้อนรบัลกู”

“เอาไว้ก่อนดกีว่าครบั ผมยงัไม่พร้อมเท่าไร”

“ท�างานยังไปได้เลย แล้วงานเลี้ยงท�าไมจะไปไม่ได้ จริงไหมจ๊ะหนู 

มนีา” นางหนัมาถามหล่อน 

มนีาเงยหน้ามองจริายุแล้วจงึหนัไปตอบ

“ถ้าคุณสองยงัไม่พร้อม หนูว่าเอาไว้ก่อนกด็คี่ะ”

“สองคนนี้เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยเลยนะ” นางตัดพ้ออย่างงอนๆ “ถ้า

ไม่รู้มาก่อนว่าตาสองเพิ่งหายป่วย ฉนัคงคดิว่ารู้จกักนัมานานแล้ว”

“ผมอิ่มแล้วครบั ไปท�างานก่อนนะครบั แล้วตอนเยน็จะรบีกลบั” 

จริายุก้มลงหอมแก้มนาง คุณหญงิจารวอีารมณ์ดขีึ้นทนัตา นางยิ้ม

ให้เทพบุตรหนุ่มแล้วหนัมาพูดกบัหล่อน

“ฝากดูแลตาสองด้วยนะหนูมีนา ถ้ามีอะไรผิดปกติรีบโทร. หาฉัน

ทนัทเีลยนะ”

“ค่ะคุณหญงิ” มนีาพยกัหน้าแล้วเดนิตามจริายุออกไป
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รถตู ้สีด�าแล่นมาจอดหน้าอาคารภัทรเจมส์ซึ่งตั้งอยู ่บนถนนสาย
เศรษฐกิจย่านใจกลางเมือง คนขับรูปร่างสูงลงจากรถอ้อมมาเปิดประตูให ้

ผู้เป็นนาย มีนาเดินลงไปก่อน ตามด้วยจิรายุที่นั่งอยู่ด้านใน หญิงสาว 

เงยหน้ามองอาคารสามคูหาสูงห้าชั้นตรงหน้าด้วยความสนใจ

ร้านเพชรภทัรเจมส์สาขาใหญ่ตกแต่งอย่างหรูหราสมกบัเป็นร้านเพชร

ชั้นน�าของเมอืงไทย ด้านนอกกรุหนิแกรนติสดี�าเกลด็ทอง ชั้นล่างด้านหน้า

กรุกระจกใส มองเข้าไปเหน็ภายในร้านซึ่งตกแต่งด้วยสคีรีมและทอง โถง

ชั้นล่างเป็นส่วนจดัแสดงเครื่องประดบั มพีนกังานขายสวมเครื่องแบบสเีขยีว

เข้มขลิบทองยืนประจ�าตามจุดต่างๆ พนักงานสาวแต่ละคนรูปร่างหน้าตา

พริ้มเพรา

“ไปกนัเถอะ” เทพบุตรหนุ่มกระซบิบอก แล้วเดนิน�าเข้าไปในอาคาร 

ท่าทางคล่องแคล่วมั่นใจเหมอืนไม่ได้มาเป็นครั้งแรก

“สวสัดค่ีะ คณุจริากร” หญงิสาวสวยจดัคนหนึ่งเดนิมาหา ยกมอืไหว้

เทพบุตรหนุ่มแล้วแนะน�าตวักบัเขา “ดฉินัชื่อบุศรา เป็นเลขานุการของคุณ

ศรุตค่ะ”

“สวสัดคีรบั” เขาตอบรบัด้วยสหีน้าเรยีบเฉย

มนีามองไปรอบๆ พนกังานหลายคนแอบมองพวกเขา ซึ่งหล่อนไม่ 

รู้สกึแปลกใจอะไร เพราะปกตจิริายุกด็งึดูดสายตาคนอื่นอยู่แล้ว

“พี่รุตอยู่ที่ไหนครบั”

“อยู่ข้างบน...” เลขานุการสาวยังตอบไม่จบ เสียงของศรุตก็ดังขึ้น

ก่อน

“มาแล้วเหรอนายสอง”

มีนาเงยหน้ามอง ศรุตยืนอยู่บนบันได สวมสูทสีเทาเข้ม ตัดเย็บ

ประณตี ใบหน้าเกลี้ยงเกลา หล่อเนี้ยบตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้า ไม่ต่างจาก

ทุกวนัที่หล่อนเคยเหน็ เขาบอกเลขานุการของตนให้ไปท�างาน แล้วเดนิลง

มาหาเทพบุตรหนุ่ม
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“คุณแม่โทร. มาบอกพี่แล้ว แต่มนัฉุกละหุก พี่เตรยีมห้องท�างานให้

นายไม่ทนั นายไปนั่งที่ห้องท�างานเก่าของพี่ก่อนนะ”

“ไม่เป็นไรครบั ผมมหี้องที่อยากนั่งท�างานอยู่แล้ว” 

จริายุเดนิขึ้นไปชั้นสอง หญงิสาวหนัไปมองศรุต สหีน้าของเขาดตูงึๆ 

หล่อนคดิว่าตวัเองไม่ควรอยูต่รงนี้ จงึเดนิตามเทพบุตรหนุม่ไป โดยมเีสยีง

ศรุตดุพนกังานดงัไล่หลงั

“มอีะไรกไ็ปท�าส ิมายนืมองอะไรกนั”

มนีาเดนิเข้าไปในห้องท�างานห้องหนึ่งซึ่งกว้างมาก ตกแต่งด้วยโทนสี

น�้าตาลทอง มีโต๊ะท�างานไม้สักตัวใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลาง บนผนังด้านหลัง

แขวนภาพชายคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเจ้าสวับวร ผู้ก่อตั้งภทัรเจมส์ ผนงัห้อง

ด้านขวากรุกระจกตลอดแนว มผี้าม่านสคีรมีลายใบไม้สทีองปิดทบัไว้ ถดั

ออกมาเป็นชดุรบัแขกสไตล์หลยุส์ลายดอกไม้ ผนงัด้านตรงข้ามวางตูห้นงัสอื

และตู้โชว์ไม้สกัขนาดใหญ่

“ห้องท�างานของใครเหรอ” หล่อนเดินไปหาเทพบุตรหนุ่ม เขายืน

กอดอกอยู่หน้าภาพแขวน แววตาเหมอืนเจ้าสวับวรไม่ผดิเพี้ยน

“ห้องท�างานประธานบริษัทภัทรเจมส์ แต่ตอนนี้เป็นห้องท�างานของ

เราแล้ว”

“แล้วคุณศรุตล่ะ เขาเป็นประธานบรษิทัไม่ใช่เหรอ” 

หล่อนขมวดคิ้วสงสยั เขายงัไม่ทนัได้ตอบ ศรุตกเ็ดนิเข้ามาก่อน

“นายเข้ามาท�าอะไรในห้องท�างานพี่”

“ห้องนี้เป็นห้องของคุณพ่อ ผมจะนั่งท�างานในห้องนี้” 

จิรายุเดินไปนั่งที่โต๊ะท�างาน เอนหลังพิงพนักแล้วยกขาขึ้นไขว่ห้าง  

มนีาหนัไปมองศรุต สหีน้าของเขาเข้มขึ้น หล่อนดอูอกว่าเขาโกรธ แต่เพยีง

แวบเดยีวกห็ายไป แล้วแทนที่ด้วยรอยยิ้มอบอุ่น

“ห้องนี้เก่าแล้ว การตกแต่งก็เชย ไม่เหมาะกับคนหนุ่มอย่างนาย

หรอก นายไปนั่งท�างานที่ห้องเก่าพี่ดกีว่า เดี๋ยวพี่จะให้ช่างมาปรบัปรุงใหม่ 
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นายชอบแบบไหนกบ็อกช่างได้เลย”

“ไม่ต้องล�าบากหรอกครบั ผมนั่งท�างานห้องนี้ได้ เพราะที่นี่เป็นห้อง

ท�างานของประธานบรษิทั คุณปู่กบัคุณพ่อกน็ั่งท�างานในห้องนี้” 

เทพบตุรหนุม่ยนืกราน ความอดึอดักระจายไปทั่วห้อง หล่อนเหน็ว่า

เขาท�าเกนิไป จงึเดนิเข้าไปสะกดิแขนเขา

“คุณสองคะ ฉนัว่า...”

“คุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น เพราะผมตดัสนิใจแล้ว” เขามองหล่อน

ตาขุ่นเขยีว หญงิสาวชะงกัไปเพราะไม่เคยเหน็มาก่อน

“ถ้าอย่างนั้นกต็ามใจนาย เดี๋ยวพี่จะให้เลขาฯ มาขนของ” ศรุตเดนิ

ออกจากห้อง สหีน้าของเขาเรยีบเฉย แต่หล่อนรู้ว่าเขาโกรธ

“นายจะท�าอะไร” หล่อนถามเสยีงเข้ม

“บบีให้ศรุตเผยตวัตนที่แท้จรงิออกมา” เขาตอบด้วยสหีน้าเรยีบเฉย 

ท่าทางไม่รู้ร้อนรู้หนาวของเขาท�าให้หล่อนหมดความอดทน

“ด้วยการแย่งห้องท�างานของเขานี่นะ” หล่อนขึ้นเสยีงอย่างเหลอือด

“ใช่” เขาตอบเสียงหนัก “จิตใจมนุษย์เต็มไปด้วยกิเลส อยากได ้

อยากมไีม่สิ้นสุด ศรุตครอบครองภทัรเจมส์มานาน แต่จู่ๆ ถูกแย่งไปจาก

มอื ถ้าเขาเป็นคนท�าร้ายจริากรกบัวภิา เขาจะลงมอือกีครั้งเรว็ๆ นี้ แล้วเรา

จะถอดหน้ากากของเขาได้”

มนีาถอนใจยาว เทพบุตรหนุ่มพูดมเีหตุผล แต่วธิกีารที่เขาเลอืกใช้ 

ไม่ว่าจะมองจากมุมไหน หล่อนกไ็ม่ชอบใจอยู่ดี

“ฉนัสงสารเขา สายตาของเขาตอนมองคณุหญงิกบันาย เหมอืนตอน

ที่ฉนัมองพ่อกบัสโรชาไม่มผีดิ โหยหาแต่ไม่มวีนัได้ครอบครอง ถ้าเขาจะท�า

เรื่องร้ายๆ เพื่อสิ่งที่ตนปรารถนา มนัผดิมากนกัเหรอ”

“การท�าร้ายคนอื่น ไม่ว่าด้วยเหตผุลใด มนักค็อืสิ่งที่ผดิ เจ้ามหีนา้ที่

จบัผดิศรตุ ไม่ใช่มาเหน็อกเหน็ใจเขา” เขาจ้องตาหล่อนนิ่งแล้วเอ่ยเสยีงเข้ม 

“อย่าลมืว่าเจ้ามาที่นี่ท�าไม”



มั ล ลิ ก า  l  485

“ฉนัรูต้วัดว่ีาต้องท�าอะไร นายต่างหากจ�าได้ไหมว่าตวัเองเป็นใคร มา

โลกมนุษย์เพื่อท�าหน้าที่อะไร” หล่อนถามเขากลบับ้าง 

เทพบุตรหนุ่มขมวดคิ้วแล้วถามหล่อนกลบั

“เจ้าต้องการจะพูดอะไร”

“วันที่ไปงานศพพี่วิภา ฉันพบองค์อินทร์ ทรงบอกว่านายยังกลับ

สวรรค์ได้ ท�าไมนายไม่บอกฉนั นายลมืไปหรอืเปล่าว่าตวัเองคอืจริายุเทพ-

บุตร ไม่ใช่ จริากร บวรภทัร” 

หล่อนจ้องหน้าเขาเขมง็ เทพบุตรมองตอบแล้วหมุนเก้าอี้หนไีปดื้อๆ

“เรารู้ดวี่าตวัเองเป็นใคร เจ้าต่างหากไม่รู้อะไรเลย”

“ใช่ ตอนนี้ฉนัไม่รูอ้ะไรทั้งนั้นแหละ” หญงิสาวเอ่ยอย่างขุน่เคอืง แล้ว

เดนิกระทบืเท้าออกไป

จิรายุหมุนเก้าอี้กลับมา ดวงหน้าคมคายเครียดขรึม เขายอมรับว่า 
ตัวเองไม่เหมือนเดิม ซึ่งคนที่ท�าให้เขาเป็นแบบนี้ก็คือคนที่มีนาพยายาม

ปกป้อง เทพบตุรหนุม่หลบัตาลง วนัที่เขาเปลี่ยนตวักบัจริากร เขาสมัผสัมอื

ของชายหนุ่ม ได้เหน็สิ่งที่ศรุตท�ากบัจริากร มนัเลวร้ายจนเขาแทบทนไม่ได้

เทวดาหนุม่ลมืตาขึ้น นยัน์ตาคมวาวโรจน์ วนันั้นเขาได้รู้จกัความเจบ็

ปวด ความหวาดกลวั และความคบัแค้นใจเป็นครั้งแรกในชวีติ ความรู้สกึ

เหล่านั้นท�าให้เขาเปลี่ยนไป เขาจะไม่ยอมกลบัสวรรค์เดด็ขาด จนกว่าจริากร

กบัคุณหญงิจารวจีะปลอดภยั ไม่ว่าองค์อนิทร์หรอืมนีาจะว่าอย่างไรกต็าม

มนีาหยดุยนืหน้าห้องท�างานของศรตุ เคาะประตูเบาๆ แล้วเปิดเข้าไป 
ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมอง สหีน้าเรยีบเฉยจนหล่อนท�าหน้าไม่ถูก ดูท่ายงัไม่

หายโกรธที่โดนจริายแุย่งห้องท�างาน หญงิสาวยิ้มแหยๆ แล้วถามเสยีงอ่อย

“ฉนัเข้าไปได้ไหมคะ”

“เชญิครบั”
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มีนาเดินเข้าไปในห้อง ดวงตาคมหวานมองไปรอบๆ ห้องนี้ตกแต่ง

ด้วยโทนสขีาวด�า เฟอร์นเิจอร์น้อยชิ้น เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลกั แม้จะ

เล็กกว่าห้องเดิมเกือบเท่าตัว แต่หล่อนกลับชอบห้องนี้มากกว่า เพราะดู 

ทนัสมยัเหมาะกบัคนรุ่นใหม่

“ห้องนี้ตกแต่งสวยนะคะ ดูทนัสมยักว่าห้องโน้นเยอะเลย”

“ครบั” ชายหนุ่มมองนิ่งแล้วถามเสยีงเรยีบ “คุณมอีะไรหรอืเปล่า”

“ฉันมาขอโทษคุณแทนคุณสองค่ะ” หล่อนตอบเสียงอ่อยแล้วยิ้ม

เอาใจเขา “คณุสองเพิ่งหายป่วย อาจคดิอะไรไม่ค่อยกระจ่าง คณุอย่าโกรธ

เขาเลยนะคะ”

“ไม่ต้องขอโทษหรอกครบั ทกุอย่างในบวรภทัรเป็นของนายสอง เขา

จะท�าอะไรกไ็ม่ผดิหรอก”

“ฉนัเพิ่งรูจ้กัคณุสองไม่นาน ก่อนเกดิอบุตัเิหต ุเขาเป็นคนยงัไงเหรอ

คะ” หล่อนลองเปลี่ยนเรื่องพูด เผื่อบรรยากาศจะดขีึ้น แต่ดูเหมอืนหล่อน

จะคดิผดิ

“กเ็ป็นแบบนี้แหละครบั เย่อหยิ่ง เอาแต่ใจ ไม่เหน็หวัคนอื่น”

มนีามองหน้าศรตุ หล่อนไม่รูจ้กัจริากร จงึไม่รู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหน 

แต่ถ้าเขาเป็นอย่างที่ชายหนุ่มพูด ศรุตกบัหล่อนกเ็หมอืนกนัมากกว่าที่คดิ

“เกอืบเที่ยงแล้ว ไปหาอะไรกนิกนัดกีว่าครบั เดี๋ยวนายสองหวิขึ้นมา 

ผมจะเดอืดร้อนอกี” ชายหนุ่มลุกจากเก้าอี้แล้วพาหล่อนเดนิออกไป

ภายในร้านอาหารอติาลแีห่งหนึ่ง มนีานั่งอยูท่ี่โต๊ะอาหารรมิผนงักระจก 
ตรงข้ามกบัศรตุและจริากร ดวงตาคมหวานมองไปรอบๆ ร้านอาหารแห่งนี้

ตกแต่งอย่างหรหูรา สมกบัราคาอาหารที่แพงจนเขด็ฟัน หญงิสาวหนัมามอง

เพื่อนร่วมโต๊ะทั้งสอง ศรตุกนิอาหารอย่างเอรด็อร่อย ขณะที่จริายกุม็ท่ีาทาง

ไม่ต่างกนั คงเพราะความทรงจ�าในอดตีชาต ิท�าให้เขาปรบัตวัเป็นจริากรได้

เรว็มาก
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มนีาก้มมองสปาเกต็ตขีองตน ศรุตชอบกนิอาหารอติาล ีจริายุกนิได้

ทกุอย่าง ขอแค่เป็นผกั ขณะที่หล่อนต้องจ�าใจกนิ เพราะไม่ชอบอาหารฝรั่ง

เท่าไร

“ไม่อร่อยเหรอครบั” ศรุตถาม

“อร่อยค่ะ” หล่อนตกัอาหารกนิเอาใจเขา ก่อนหนัไปมองจริายุเมื่อเขา

กระแอมขดัจงัหวะ

“เป็นอะไรคะ”

“เลี่ยน ผมอิ่มแล้ว ขอตวัไปเข้าห้องน�้า” เทพบุตรหนุ่มลกุขึ้นยนื ก่อน

หนัไปชนกบัผู้หญงิคนหนึ่งซึ่งเดนิมาทางด้านหลงัของเขา

“ไม่มตีาหรอืไง” หญงิสาวตวาดอย่างฉุนเฉยีว

มีนาชะโงกหน้าออกไปมอง คิ้วเรียวได้รูปสวยขมวดมุ่น เมื่อพบว่า

เจ้าของเสียงแหวคือสโรชาซึ่งหลบไปอยู่เมืองนอกตั้งแต่ได้ประกันตัว ไม่รู้

ว่ากลบัมาเมอืงไทยตั้งแต่เมื่อไร

“ขอโทษครบั ผมไม่ทนัระวงั” เทพบุตรหนุ่มเอ่ยเสยีงนุ่ม 

สโรชามองหน้าเขาตาโต ก่อนพมึพ�าอย่างประหลาดใจ

“คุณสอง...เป็นไปได้ยงัไง”

“เรารู้จกักนัด้วยเหรอครบั” จริายุแสร้งถามด้วยสหีน้างุนงง ส�าหรบั

คนที่ไม่ถนดัพูดปด มนีาคดิว่าเขาท�าได้ดมีาก

“คณุเกรซกลบัมาจากเมอืงนอกตั้งแต่เมื่อไรคะ” หล่อนถามแทรกขึ้น 

เทพบุตรหนุ่มหนัมามองแล้วแกล้งถามอย่างแปลกใจ

“รู้จกักนัด้วยเหรอครบั”

“คุณเกรซเป็นพี่สาวของฉนัค่ะ แล้วกเ็ป็นเพื่อนกบัคุณรุต” มนีาถอื

โอกาสแนะน�า 

สโรชาปรายตามองหล่อนแล้วเลื่อนสายตาไปมองศรุต

“แค่พี่สาวต่างแม่กบัคนเคยรู้จกัค่ะ” หญงิสาวเอ่ยอย่างเยน็ชา แล้ว

หันไปยิ้มหวานกับจิรายุ “ฉันชื่อ สโรชา ศุภการ ยินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็น
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ทางการค่ะ”

“เราเคยพบกนัมาก่อนเหรอครบั”

“ใช่ค่ะ” พี่สาวของหล่อนพยกัหน้า “ฉนัเคยไปบ้านบวรภทัร เคยไป

เยี่ยมคณุด้วย แต่คณุไม่เคยเหน็ฉนั เพราะตอนนั้นคุณไม่รู้สกึตวั คณุหาย

ป่วยได้ยงัไงคะ”

“ผมคงเบื่อนอนแล้วมั้งครับ” เทพบุตรหนุ่มพูดติดตลก สโรชา

หวัเราะรบัทนัท ีแล้วคุยต่อเหมอืนอยู่กนัสองคน

“ฉนัขอไปเยี่ยมคุณที่บ้านได้ไหมคะ”

“ได้ครบั คุณเป็นพี่สาวของคุณมนีา ผมยนิดตี้อนรบัคุณเสมอ” 

จริายุวางมอืบนหวัไหล่ของหล่อน สโรชาตวดัตามามอง หญงิสาวเหน็

ความรษิยาในแววตาของผู้เป็นพี่ แต่เพยีงแวบเดยีวกห็ายไป แล้วกลบัมา

ยิ้มหวานอกีครั้ง

“ขอบคุณค่ะ”

“ผมขอตวัก่อนนะครบั” 

เทพบุตรหนุ่มเดินไปห้องน�้า สโรชาส่งสายตาเกลียดชังให้หล่อนกับ

ศรุต แล้วสะบดัหน้าเดนิไปที่โต๊ะของตน

มีนามองตามผู้เป็นพี่ไปแล้วหันกลับมามองศรุต เมื่อก่อนสโรชาหึง

หวงเขาจนขบัรถชนหล่อน แต่ตอนนี้กลบัเกลยีดเขาเหมอืนกิ้งกอืไส้เดอืน

“มอีะไรหรอืเปล่าครบั” ชายหนุ่มเงยหน้าถามเมื่อรู้สกึว่าถูกจ้องมอง

“ไม่มค่ีะ” หญงิสาวส่ายหน้าปฏเิสธ การที่หล่อนไม่เปิดใจรบัใครไม่ใช่

เพราะหวาดกลวัความรกั แต่หล่อนกลวัวนัที่ความรกัจดืจางแล้วเปลี่ยนเป็น

ความเกลยีดชงั เหมอืนที่เหน็ตอนนี้



๔๓

สโรชาเดนิเข้าไปในห้องอาหาร กลิ่นหอมของข้าวต้มร้อนๆ โชยมา
เข้าจมูกหล่อน หญิงสาวปิดปากหาว แล้วเสยผมยาวยุ่งเหยิงไปข้างหลัง 

ตั้งแต่กลบัมาจากเมอืงนอก หล่อนยงัไม่ได้ท�าอะไรเป็นชิ้นเป็นอนั เหตุผล

แรกคอืหล่อนอยากพกัผ่อน เหตผุลที่สองคอืเบื่อท�าตวัเป็นลกูที่ด ีเพราะท�า

ไปพ่อกไ็ม่เหน็หล่อนดกีว่าน้องสาวต่างแม่ เลยไม่รูว่้าจะท�าให้เหนื่อยไปท�าไม

“มอีะไรกนิบ้างคะแม่” หล่อนถามผู้เป็นแม่เสยีงใส 

คุณหญงิจงกลนชีะงกัมอืที่ก�าลงัตกัข้าวต้ม เงยหน้ามองลูกแล้วถาม

ด้วยน�้าเสยีงต�าหนิ

“เมื่อคนืกลบับ้านกี่ทุ่ม ตั้งแต่กลบัจากเมอืงนอก ลูกเที่ยวเก่งเหลอื

เกนินะ”

“อยู่ที่โน่นเงยีบเหงาจะตาย ขอเกรซเที่ยวให้สบายใจหน่อยเถอะค่ะ” 

หล่อนเดนิไปนั่งตรงข้ามแม่แล้วชวนคยุด้วยท่าทางตื่นเต้น “เมื่อวนัก่อนเกรซ

เจอเรื่องประหลาดด้วยนะคะ”

“เรื่องอะไร”
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“คุณแม่จ�าลูกชายของคุณหญิงจารวีที่ป่วยเป็นเจ้าชายนิทราได้ไหม

คะ”

“จ�าได้” ผู้เป็นแม่พยกัหน้า “ท�าไมเหรอ”

“เขาฟ้ืนแล้วค่ะ เกรซพบเขาที่ร้านอาหาร หล่อ แขง็แรง เหมอืนไม่เคย

ป่วยมาก่อนเลย”

“กด็แีล้วนี่ แม่เขาคงดใีจ” คณุหญงิจงกลนตีกัข้าวต้มกนิต่อ แต่ต้อง

ชะงกัมอืเมื่อได้ยนิค�าพูดต่อมาของลูกสาว

“เกรซพบนังมีนากับศรุตอยู่กับเขาด้วย เกรซอยากแก้แค้นพวกมัน

ค่ะ”

“เรื่องมันผ่านไปแล้ว ลูกอย่าไปยุ่งกับพวกเขาดีกว่า แม่ไม่อยาก

ทะเลาะกบัพ่ออกี” 

ผู้เป็นแม่พูดอย่างเหนื่อยใจ ตั้งแต่เกดิเรื่องคราวก่อน นางลดความ

เกลยีดชังมนต์มีนาลงมาก คงเพราะเหน็ความดีที่อีกฝ่ายไม่เอาเรื่องหล่อน 

แต่ส�าหรับสโรชาแค่นั้นไม่ถือว่าเป็นบุญคุณ เพราะถ้าน้องสาวต่างแม่ไม่มา

ยุ่งกบัศรุต หล่อนคงไม่สตหิลุดแบบนั้นหรอก

“เกรซยอมไม่ได้ค่ะ เกรซจะต้องเหนอืกว่านงัมนีา เกรซจะท�าให้คุณ

สองหลงรกัเกรซ เกรซจะเป็นเจ้าของภทัรเจมส์ ศรุตจะต้องแค้นใจจนตาย 

เหมอืนที่เขาเคยท�ากบัเกรซ”

“ลูกจะท�าแบบนั้นได้ยังไง ตั้งแต่เกิดเรื่องวันนั้น แม่ยังเข้าหน้า 

คุณหญงิจารวไีม่ตดิเลย”

“เกรซสนใจแค่คุณสองค่ะ ถ้าท�าให้คุณสองหลงเสน่ห์เกรซได้  

คุณหญงิจารวกีไ็ม่มคีวามหมาย” หญงิสาวเอ่ยอย่างมั่นใจแล้วหนัไปสั่งกาแฟ

กบัสาวใช้ เดก็สาวพยกัหน้ารบัแล้วยกกาแฟมาเสริ์ฟให้หล่อน

“มนัจะดเีหรอลกู” ผูเ้ป็นแม่ถามอย่างไม่แน่ใจ “เขานอนเป็นผกัมาตั้ง

นาน ถ้าพกิลพกิารจะท�ายงัไง”

“เรื่องนั้นเกรซไม่สนใจหรอกค่ะ” หล่อนยกแก้วกาแฟขึ้นดื่มแล้ววาง
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ลงบนจานรอง “ขอแค่ให้ศรุตกับนังมีนาคลั่งตายก็พอ แม่ช่วยเกรซด้วย 

นะคะ”

“แม่ว่า...”

“ถ้าแม่ไม่ช่วยเกรซ เกรซจะกลับไปอยู่เมืองนอกแล้วไม่กลับมาอีก” 

หล่อนเอ่ยเสยีงเข้ม 

ผู้เป็นแม่นิ่งไปทนัท ีแล้วถอนใจอย่างอ่อนใจ

“เยน็นี้ลกูสาวเจ้าสวัธ�ารงฉลองแต่งงาน แม่กบัพอ่ได้การ์ดเชญิมาใบ

หนึ่ง พวกบวรภทัรคงไปร่วมงานด้วย แต่ไม่รู้ว่าจริากรจะไปด้วยหรอืเปล่า

นะ”

“ไม่ลองกไ็ม่รู้ค่ะ ขอบคุณนะคะ รกัแม่ที่สุดเลย เกรซไปดูชุดก่อน 

นะคะ”

สโรชายิ้มกว้างด้วยความดใีจ แล้วลุกออกจากห้องอาหาร คุณหญงิ

จงกลนมีองตาม ทั้งที่ไม่เหน็ด้วยกบัผู้เป็นลูก แต่กห็้ามปรามไม่ได้ เพราะ

ตามใจกนัมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก

ภายในห้องท�างานของหมวดสารนิ นายต�ารวจหนุม่นั่งอยูท่ี่โต๊ะท�างาน 
ตรงหน้ามีแฟ้มคดีอุบัติเหตุของจิรากร หมวดหนุ่มเคาะนิ้วกับโต๊ะ คิ้วดก

หนาขมวดอย่างใช้ความคดิ รายงานระบุว่าตอนนั้นเป็นเวลาพลบค�่า มฝีน

ตกปรอยๆ ผู้เสียหายขับรถมาด้วยความเร็วสูง เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมี 

รถกระบะคนัหนึ่งแล่นตดัหน้า จริากรหกัหลบท�าให้รถเสยีหลกัตกลงไปใน

คลองส่งน�้า

นายดนยัผูเ้ป็นพ่อเสยีชวีติในที่เกดิเหต ุเพราะไม่ได้คาดเขม็ขดันริภยั 

สว่นชายหนุม่ได้รบับาดเจบ็หมดสต ิกว่าพลเมอืงดจีะช่วยออกมาจากรถได้ 

เขากจ็มน�้าหยดุหายใจไปหลายนาทแีล้ว ส่วนรถกระบะคูก่รณขีบัหายไป ไม่

หยดุให้ความช่วยเหลอื พยานหลายคนจ�าทะเบยีนรถได้ แต่ตรวจสอบแล้ว

เป็นทะเบยีนปลอม หลงัเกดิเหตคุณุหญงิจารวไีม่ตดิใจเอาความ นายต�ารวจ
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เจ้าของคดจีงึปิดคดโีดยระบุว่าเป็นอุบตัเิหตุ

“ท�าไมรถกระบะคันนั้นต้องสวมทะเบียนปลอม” หมวดหนุ่มพึมพ�า 

ส�านวนคดมีจีดุน่าสงสยั แต่เวลาล่วงเลยมาถงึสามปีแล้ว การรื้อฟ้ืนคดแีทบ

เป็นไปไม่ได้เลย แต่ถ้าเป็นการจัดฉากฆาตกรรมจริง มีนากับเพื่อนของ

หล่อนกน็่าเป็นห่วง เพราะเอาตวัไปเป็นเหยื่อล่อฆาตกร

เสยีงเคาะประตูห้องดงัขึ้น หมวดสารนิเงยหน้าขึ้นมองแล้วร้องบอก

เจ้าของเสยีงเคาะ

“เชญิครบั”

“ยุ่งหรอืเปล่าครบัหมวด” จ่าประสงค์เดนิเข้ามา

“ไม่ครบั จ่ามอีะไรหรอืเปล่า”

“ผมได้คลิปกล้องวงจรปิดจากร้านสะดวกซื้อใกล้กับจุดพบศพวิภา

มาครบั”

จ่าประสงค์ยื่นโทรศัพท์มือถือให้เขา หมวดหนุ่มรับมาดูอย่างตั้งใจ 

คลปิเป็นภาพของวภิาเดนิเข้ามาซื้อของ มชีายคนหนึ่งเดนิตามหล่อนเข้ามา 

พอจ่ายเงินเสร็จพยาบาลสาวเดินออกไป ชายคนนั้นก็เดินตามออกไปด้วย

โดยที่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยสกัอย่าง เมื่อดูจากเวลาที่ระบุในคลปิ ห่างจากเวลา

เสยีชวีติที่แพทย์ระบุไม่ถงึชั่วโมง

“เหน็หน้าชดัขนาดนี้ จ่ารู้ไหมว่าเขาเป็นใคร”

“เขาชื่อนายสุชนิครบั เคยต้องโทษหลายครั้ง แต่เป็นคดไีม่ร้ายแรง”

“ตามตวัเขามาสอบปากค�า” เขาสั่งการพลางส่งโทรศพัท์คนื

“ได้ครบั หมวดดูอะไรอยู่เหรอครบั”

“คดอีุบตัเิหตุเมื่อสามปีก่อน” เขาเลื่อนแฟ้มให้อกีฝ่ายดู 

จ่าประสงค์ก้มลงอ่านแล้วตบโต๊ะผาง

“มน่ิาล่ะ! ผมกว่็าเขาหน้าคุน้ๆ เหมอืนเคยเหน็ว่าก่อน แต่นกึไม่ออก

ว่าที่ไหน ที่แท้เพื่อนของคุณมนีาหน้าตาเหมอืนทายาทร้านเพชรนี่เอง พวก

เขาเป็นฝาแฝดกนัเหรอครบั”
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“เปล่า ไม่ได้เป็นอะไรกนัเลย”

“ไม่ได้เป็นอะไรกัน แต่หน้าตาเหมือนกัน แปลกดีนะครับ” จ่า

ประสงค์ส่งแฟ้มคนืให้เขา “แล้วหมวดเอาแฟ้มคดนีี้มาดูท�าไมครบั”

“ผมอยากให้จ่าส่งคนไปดแูลคณุมนีา เพราะผมสงัหรณ์ใจว่าอบุตัเิหตุ

ครั้งนั้นจะไม่ใช่อุบตัเิหตุธรรมดา”

“เดี๋ยวนะครบั หมวดสงสยัว่าไม่ใช่อบุตัเิหตธุรรมดา เลยสั่งให้ผมส่ง

คนไปตามดูคุณมนีา สองเรื่องนี้เกี่ยวกนัด้วยเหรอครบั”

หมวดสารนิมองหน้าผูใ้ต้บงัคบับญัชา เรื่องที่เขาช่วยมนต์มนีาปิดบงั

ไวเ้ป็นเรื่องใหญ่ การจะเลา่ใหบ้คุคลที่สามฟงั เขาตอ้งแน่ใจว่าคนคนนั้นจะ

ไม่น�าไปแพร่งพรายต่อ

“หมวดมอีะไรหรอืเปล่าครบั ท�าไมมองหน้าผมแบบนั้น”

“ผมไว้ใจจ่าได้ใช่ไหม” เขาถามอย่างเคร่งขรมึ 

จ่าประสงค์ขมวดคิ้วแล้วเอ่ยด้วยสหีน้าจรงิจงั

“ถามแบบนี้หมวดเอาปืนมายงิผมดกีว่าครบั”

“ผมขอโทษ จ่านั่งลงก่อนเถอะ เราคงต้องคุยกนัยาว เพราะเรื่องมนั

ค่อนข้างซบัซ้อน”

หมวดสารนิเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลูกน้องฟัง เริ่มตั้งแต่วภิานดัพบมนีา

ที่สวนสาธารณะ เพราะสงสัยว่าศรุตท�าร้ายจิรากรซึ่งเป็นผู้ป่วยที่พยาบาล

สาวดูแล จากนั้นไม่นานก็พบศพเธอถูกฆ่าชิงทรัพย์ มีนาจึงสลับตัวเพื่อน

ของหล่อนกับทายาทภัทรเจมส์ เพื่อวางแผนจับคนร้ายให้ได้คาหนังคาเขา 

โดยขอร้องให้เขาช่วยเกบ็เรื่องทั้งหมดเป็นความลบั

“ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะครับ” จ่าประสงค์เอ่ยอย่างหนักใจ “ถ้าเรื่อง

ปลอมตวัแดงขึ้นมา หมวดจะเดอืดร้อนไปด้วย”

“ผมรู้ครบั แต่ผมปฏเิสธเธอไม่ได้ เพราะผมเป็นหนี้เธอ”

“หนี้บุญคุณหรอืหนี้รกัครบั” จ่าประสงค์ถามยิ้มๆ

“หนี้อะไรกไ็ม่ส�าคญัหรอก ยงัไงผมกต้็องชดใช้ให้เธอ ถ้าจ่าไม่อยาก
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ยุ่งด้วยผมกเ็ข้าใจนะ แต่ขอให้เกบ็เรื่องนี้ไว้เป็นความลบั”

“ลงเรอืล�าเดยีวกนัแล้ว ยงัไงผมกไ็ม่ทิ้งหมวด จะให้ผมช่วยอะไรก็

บอกมาเลยครบั”

“ขอบคณุจ่ามาก” เขายิ้มให้อกีฝ่าย “ถ้ามอีะไรเพิ่มเตมิผมจะบอก แต่

ตอนนี้ส่งคนไปดูแลคุณมนีาก่อน ผมเกรงว่าเธอจะเป็นอนัตราย”

“รบัทราบครบั” จ่าประสงค์รบัค�าแล้วเดนิออกไป

รถสปอร์ตสขีาวแล่นมาจอดในลานจอดรถของโรงแรมชื่อดงั มนีาเปิด
ประตดู้านคนขบัลงมา แล้วเดนิไปหาจริายุซึ่งลงจากประตอูกีดา้นหนึ่ง ชาย

หนุ่มสวมสูทสีครีมแบบกระดุมสองแถว ผมตัดสั้นจัดทรงเรียบร้อย ดวง

หน้าคมคายเกลี้ยงเกลา เขามองมาด้วยท่าทางมั่นใจ ซึ่งแตกต่างจากหลอ่น

อย่างสิ้นเชงิ

หญงิสาวก้มมองตวัเอง หล่อนสวมชดุราตรสีั้นสทีอง ตวัเสื้อเป็นแบบ

เกาะไหล่เฉยีงข้าง แต่งด้วยโบผ้าซทีรูทิ้งชายระข้อมอื กระโปรงทรงดนิสอ

ยาวเสมอหวัเข่าเข้ารปู อวดเรอืนร่างอ้อนแอ้นอรชร ผมยาวเกล้าเป็นมวยสงู 

สวมต่างหูเพชรน�้างาม เข้าชุดกบัแหวนและสร้อยข้อมอืที่คุณจารวใีห้ยมืมา

สวม

“เจ้าสวยมาก เราเข้าไปในงานกนัเถอะ” เทพบตุรหนุม่เอ่ยชมแล้วเดนิ

น�าไปที่โรงแรม

มนีาเดนิตามไป ทุกก้าวที่จริายุเดนิผ่านต้องมคีนหนัมามองเขา ข้อ

แรกเพราะเขาหล่อเหลาสะดุดตา และข้อสองเพราะเขาคือทายาทของภัทร

เจมส์ หญิงสาวหน้าเครียดขึ้นมาทันที ข่าว จิรากร บวรภัทร หายป่วย 

กระจายไปทั่ววงสังคม หล่อนกังวลถึงวันที่ความจริงเปิดเผย แต่เขากลับ 

ไม่สนใจเรื่องนี้เลย

“เป็นอะไร สหีน้าไม่ดเีลย” เทพบุตรหนุ่มถาม 

หญงิสาวหยุดเดนิแล้วเงยหน้ามองเขา
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“เรามาท�าอะไรที่นี่เหรอ”

“มางานเลี้ยงฉลองสมรสลูกสาวเจ้าสัวธ�ารงแทนคุณหญิงจารวี” เขา

ตอบเสยีงเรยีบ

“ฉนัว่าเราก�าลงัหลงทาง”

“เจ้าจะพูดอะไร”

มนีาเดนิออกจากหน้าห้องจดัเลี้ยงไปยนืที่ระเบยีงด้านนอก แล้วหนั

กลบัไปมองเทพบุตรที่เดนิตามมา

“เราก�าลงัหลงประเดน็กนัหรอืเปล่า เราต้องหาตวัคนที่ท�าร้ายจริากร 

แล้วเรามาท�าอะไรกนัที่นี่ เราจะเจอคนร้ายที่โรงแรมนี้เหรอ”

“เรากไ็ม่อยากมาหรอก แต่เพื่อไม่ให้คนอื่นสงสยั เราจ�าเป็นต้องเลน่

ตามน�้าไปก่อน”

“เราต้องเล่นตามน�้าอกีนานไหม ฉนัมอีู่รถต้องดูแล นายกต็้องกลบั

สวรรค์ หรอืว่านายไม่อยากกลบัไปแล้ว” หล่อนจ้องหน้าเขาเขมง็ 

เทพบุตรหนุ่มถอนใจยาวแล้วหมุนตวัไปมองแม่น�้า

“เราคงกลบัสวรรค์ไม่ได้แล้ว”

“เพราะฉนัไม่รกัใครเหรอ” หล่อนถามเสยีงเบาหววิ

“ไม่ใช่หรอก” เขาหนักลบัมาตอบ “แต่เป็นเพราะตวัเราเอง การลงมา

อยู่โลกมนุษย์ท�าให้เรารู้จักรักโลภโกรธหลง สิ่งเหล่านี้ฉุดเราให้ห่างจาก

สวรรค์ จนเราไม่แน่ใจว่าจะกลบัไปได้แล้ว”

“ในฐานะเพื่อน ฉนัอยากให้นายกลบัสวรรค์ เพราะโลกมนุษย์ไม่ใช่

ที่ของนาย ถึงนายจะเคยเป็นคุณหนึ่ง แต่ตอนนี้ทุกอย่างจบไปแล้ว นาย

สูงส่งเกนิกว่าจะลดตวัลงมาอยู่ที่นี่”

มนีาเงยหน้าสบตาจริายุ เทพบุตรหนุ่มมองตอบ ก่อนหนัไปมองข้าง

หลงั เมื่อได้ยนิเสยีงสโรชาร้องทกัแล้วเดนิเข้ามาหาพวกเขา

“คุณสองมาท�าอะไรตรงนี้คะ”

“ผมมายนืรบัลมครบั คณุสโรชามางานแต่งลกูสาวคณุธ�ารงด้วยเหรอ



496  l  รั ก ก า ย สิ ท ธิ์

ครบั”

“เกรซมาแทนคุณแม่ค่ะ พอดที่านไม่สบายเลยให้เกรซมาแทน คุณ

สองเรียกเกรซว่าเกรซก็ได้ค่ะ ไม่ต้องเรียกสโรชาหรอก เราไม่ใช่คนอื่น 

คนไกลกนัเสยีหน่อย” สโรชาวางมอืบนท่อนแขนของเขาแล้วหนัมายิ้มหวาน

ให้หล่อน “จรงิไหมจ๊ะน้องมนีา”

“ค่ะพี่เกรซ” หญงิสาวยิ้มตอบ เมื่ออกีฝ่ายป้ันหน้ามา หล่อนกป้ั็นหน้า

ตอบ จะได้เสมอภาคกนั

“เราเข้าไปในงานกนัเถอะค่ะ เกรซหวิน�้า อยากดื่มน�้าส้มสกัแก้ว”

“เชญิครบั” 

พวกเขาเดินควงแขนกันไปที่ห้องจัดเลี้ยง ท่าทางสนิทสนมเหมือน

รู้จักกันมานาน ทั้งที่เพิ่งพูดคุยกันแค่สองครั้ง มีนาเดินตามไป รู้สึกว่า 

ตวัเองเป็นส่วนเกนิจนไม่อยากเข้าไปแทรก หล่อนหยดุยนืหน้าห้องจดัเลี้ยง 

ก�าลงัคดิว่าจะกลบับ้านหรอืตามเข้าไปในงานด ีศรุตกเ็ดนิเข้ามาหาก่อน

“ไม่เข้าไปในงานเหรอครบั”

“ฉนัรูส้กึเหนื่อยค่ะ อยากกลบับ้านไปพกัผ่อน ฝากดูแลคุณสองด้วย

นะคะ”

“ไม่จ�าเป็นมั้งครับ ดูเหมือนว่าจะมีคนท�าหน้าที่นั้นแล้ว” เขา

พยักพเยิดไปที่สโรชาแล้วเอ่ยอย่างเย้ยหยัน “พี่สาวของคุณเป็นคนฉลาด

เลอืก เธอเลอืกสิ่งที่ดทีี่สุดให้ตวัเองเสมอ”

“คุณเอาอะไรมาวดัว่าอะไรดทีี่สุดคะ”

“ทายาทภัทรเจมส์ เศรษฐีหมื่นล้าน ถ้ายังไม่ดีที่สุด แล้วใครจะดี

ครบั” เขาย้อนถามหล่อน 

หญงิสาวเงยหน้ามองแล้วตอบเสยีงหนกั

“ส�าหรบัฉนัเงนิทองไม่ส�าคญัเท่านสิยัใจคอ ชาตกิ�าเนดิไม่ส�าคญัเท่า

สิ่งที่เราท�าค่ะ”

“คุณกบัสโรชาไม่เหมอืนกนัเลย” เขายิ้มให้หล่อน



มั ล ลิ ก า  l  497

“จะเหมือนกันได้ยังไงคะ” หญิงสาวยิ้มตอบ “คุณเกรซเป็นลูก 

เมยีหลวง ส่วนฉนักแ็ค่ลูกเมยีน้อย”

“คุณยงัดมีพี่อมแีม่ ผมสไิม่มใีครเลย เหมอืนตวัคนเดยีวในโลก” 

เขาเดนิเข้าไปในงาน หญงิสาวเดนิตามเข้าไปแล้วพูดปลอบโยน

“คุณหญงิรกัคุณมาก คุณเป็นคนส�าคญัของภทัรเจมส์ คุณไม่ได้ตวั

คนเดยีวหรอกค่ะ”

“ถ้าเป็นเมื่อก่อนคงใช่ แต่ตอนนี้ทายาทตวัจรงิกลบัมาแล้ว ผมกแ็ค่

กาฝากในบ้านเท่านั้น”

“คุณดูแลภัทรเจมส์มาตั้งนาน คุณจะปล่อยให้คุณสองแย่งมันไป 

เหรอคะ ฉนัว่ามนัไม่ยุตธิรรมเลย” หล่อนแกล้งพูดลองใจเขา 

ชายหนุ่มหยุดเดนิทนัทแีล้วหนัมามองอย่างไม่พอใจ

“ภัทรเจมส์ไม่ใช่ของผม ผมแค่ดูแลมันไว้เท่านั้น ไม่เคยคิดเอามา

เป็นของตวัเอง”

“ฉนัขอโทษค่ะ” หล่อนเอ่ยเสยีงอ่อย “ฉนัแค่คดิว่าภทัรเจมส์รุ่งเรอืง

ทุกวันนี้เพราะความทุ่มเทของคุณ คุณก็ควรได้อะไรบ้าง ไม่ได้ตั้งใจท�าให้

คุณโกรธเลย”

“คุณแม่ให้ผมมามากแล้ว ขอตวัก่อนนะครบั” 

ศรตุเอ่ยอย่างขุน่เคอืงแล้วเดนิหนไีปทนัท ีหญงิสาวมองตาม ถ้าชาย

หนุ่มแกล้งโกรธ เขากแ็สดงได้ดมีาก

เสียงโทรศัพท์มือถือของมีนาดังขึ้น หล่อนเปิดกระเป๋าถือหยิบ

โทรศพัท์ออกมาดู แล้วกดรบัสายเมื่อเหน็ว่าหมอต่อพงศ์โทร. มา

“สวสัดคี่ะหมอ”

“คุณจิรากรอาการไม่ดีเลย ผมต้องแจ้งให้ญาติทราบ แต่ผมแจ้ง 

คุณหญงิจารวไีม่ได้ ผมไม่รู้จะท�ายงัไงแล้ว” หมอหนุ่มเอ่ยอย่างร้อนใจ

“ใจเยน็ๆ ก่อนนะคะหมอ ฉนัจะรบีไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ แล้วเรา

ค่อยคดิหาทางกนั” หญงิสาววางสายแล้วเดนิออกจากห้องจดัเลี้ยง แต่ต้อง
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หยุดชะงกั เมื่อจริายุเดนิมาดกัหน้าแล้วถามอย่างสงสยั

“เจ้าจะไปไหน”

“ฉนัมธีุระด่วนต้องรบีไปท�า นายกลบับ้านกบัคุณรุตนะ”

“ธุระอะไร” เขาคว้าแขนหล่อนไว้ “เจ้าคดิว่าเราโง่เหรอ ถงึดูไม่ออก

ว่าเจ้าโกหก”

“ไปคยุกนัข้างนอกเถอะ” หล่อนเดนิน�าออกจากห้อง แล้วหยดุยนืตรง

ทางเดนิ “หมอต่อโทร. มาบอกว่าอาการของคณุสองน่าเป็นห่วง ฉนัก�าลงัจะ

ไปดูเขาที่โรงพยาบาล”

“เราไปด้วย” เขาพูดสวนขึ้นมาทนัที

“นายอยู่ที่นี่เถอะ เดี๋ยวคุณรุตสงสยั”

“สงสยักช็่างเขาส ิเราไม่สนใจหรอก” เทพบุตรหนุ่มเดนิน�าออกไป

มีนากลอกตาอย่างอ่อนใจ รีบเดินตามเขาไป ทั้งสองเดินไปขึ้นรถ 

แล้วขบัออกไปอย่างรวดเรว็

ภายในห้องจดัเลี้ยงบนชั้นสามของโรงแรม ศรตุยนือยูร่มิผนงักระจก 
มองรถของจริากรแล่นออกไปด้วยความสงสยั ก่อนหนัไปมองข้างหลงัเมื่อ

ได้ยินเสียงสโรชาร้องเรียก หญงิสาวเดนิเข้ามาหา ในมือถือแก้วเครื่องดื่ม

สองแก้ว

“นายเหน็คุณสองไหม”

“กลบัไปแล้ว” เขาตอบเสยีงเรยีบ

“กลบัไปได้ยงัไง ท�าไมเขาไม่บอกฉนั”

“เขากไ็ม่ได้บอกผมเหมอืนกนั ถ้าคณุอยากรูก้โ็ทร. ไปถามคณุมนีาส ิ

ผมเหน็พวกเขาออกไปด้วยกนั” เขาชี้ไปที่ลานจอดรถ 

หญงิสาวมองตามไปแล้วเอ่ยอย่างหงุดหงดิ

“นงัลูกเมยีน้อยมนัมอีะไรด ีท�าไมผู้ชายถงึได้ตามกนัต้อยๆ”

“เธอมสีิ่งที่คุณไม่มไีงครบั” ชายหนุ่มเอ่ยยิ้มๆ 
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สโรชาหนัขวบัมามองแล้วถามเสยีงเขยีว “อะไร”

“ความจรงิใจครบั” เขาตอบเสยีงเข้มพลางจ้องหน้าอกีฝ่าย “คณุมนีา

จรงิใจกบัทุกคน ไม่เคยท�าร้ายใครทั้งค�าพูดและการกระท�า ขณะที่คุณเอา

ตวัเองเป็นใหญ่ ไม่เคยคดิถงึใจคนอื่น”

“พวกเดยีวกนักเ็ข้าข้างกนั คุณสองไม่คดิแบบนายหรอก เพราะเขา

ไม่ใช่ลูกก�าพร้า” สโรชาเอ่ยอย่างเย้ยหยนั 

ชายหนุ่มหวัเราะเสยีงเบา ไม่โกรธเลยสกันดิ แต่สมเพชมากกว่า

“ผมรูจ้กันายสองมาทั้งชวีติ แต่คณุเพิ่งคยุกบัเขาหนเดยีว ถ้าคณุจะ

คดิแบบนั้นผมคงห้ามไม่ได้ แต่ในฐานะที่เราเคยรูจ้กักนั ผมขอเตอืนให้คณุ

เลกิวิ่งตามนายสอง เพราะถงึเขาจะเพิ่งฟื้น แต่เขาไม่ได้โง่ เขาแยกออกว่า

ใครเป็นเพชร ใครเป็นกรวด ขอตวัก่อนนะครบั”

ศรตุค้อมศรีษะให้อดตีคนรกั แล้วเดนิออกจากงานเลี้ยง ทิ้งให้หล่อน

ยนืกรี๊ดอยู่คนเดยีว

มนีากบัจริายเุดนิเข้าไปในโรงพยาบาลบูรณเวช หมอต่อพงศ์เดนิแกม
วิ่งเข้ามาหา แล้วพาพวกเขาไปที่ห้องพักของจิรากร ซึ่งเป็นห้องพิเศษที่ไม่

อนุญาตให้คนนอกเข้าไป ยกเว้นพยาบาลที่เขาไว้ใจได้คนเดยีว

หญิงสาวเดินไปหยุดข้างเตียงผู้ป่วย อาการของจิรากรดูไม่ดีเลย 

ร่างกายของเขาผ่ายผอมลงไปมาก มีเครื่องช่วยหายใจครอบปากและจมูก 

มีเครื่องมือช่วยชีวิตวางอยู่รอบตัว แม้ไม่อยากคิดถึงเรื่องร้ายๆ แต่ก็ต้อง

ยอมรบัว่าเวลาของชายหนุ่มเหลอืน้อยเตม็ทแีล้ว

“เกิดอะไรขึ้นคะ” หล่อนหันไปถามหมอต่อพงศ์ “ท�าไมคุณสองถึง

เป็นแบบนี้”

“คุณจริากรหยุดหายใจครบั” หมอหนุ่มเดนิมาหยุดข้างหล่อน “ผม

ปั๊มหัวใจขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ชีพจรเต้นอ่อนลงเรื่อยๆ ถ้าหัวใจของเขา

หยดุเต้นอกี ผมต้องขอความเหน็ของญาตเิพื่อประกอบการรกัษา ผมจงึตาม
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ตวัคุณมาเพื่อปรกึษาว่าจะท�ายงัไงกนัด”ี

มีนามองอย่างหนักใจ คุณหญิงจารวีควรได้ดูใจลูกชายเป็นครั้ง

สุดท้าย แต่ถ้าบอกความจรงิให้นางรู้ตอนนี้ นอกจากจะจบัตวัคนที่ท�าร้าย 

จริากรไม่ได้แล้ว ทกุคนที่เกี่ยวข้องจะต้องเดอืดร้อนไปด้วย หญงิสาวหนัไป

มองจริาย ุเขาเดนิมายนืข้างเตยีง จบัมอืจริากรไปกมุไว ้หลบัตาลง ใบหน้า

คมคายสงบนิ่ง

“เขาท�าอะไร” หมอหนุ่มถาม

“จบัมอืให้ก�าลงัใจมั้งคะ” หล่อนตอบอย่างไม่แน่ใจ

“คุณจริากรไม่รบัรู้อะไรแล้ว ก�าลงัใจคงช่วยอะไรไม่...”

หมอต่อพงศ์ยังพูดไม่จบประโยค สัญญาณชีพของจิรากรก็กลับมา

เป็นปกต ิลมหายใจสม�่าเสมอ สหีน้าดดูขีึ้นทนัตา หมอหนุม่รบีเข้าไปตรวจ

อาการของเขา แล้วไปตรวจการท�างานของเครื่องมอืแพทย์ เมื่อพบว่าไม่มี

อะไรผดิปกตกิห็นัไปมองจริายุด้วยสหีน้าประหลาดใจ

“คุณท�าได้ยงัไง”

“ผมยกผลบุญของผมให้เขาครบั” เขาตอบเสยีงเรยีบ

“ผลบุญนี่นะ” หมอหนุ่มท�าหน้าไม่เชื่อ

“เขาคงหมายถงึการให้ก�าลงัใจค่ะ ความห่วงใยของเขาสื่อถงึคณุสอง 

ท�าให้อาการป่วยของคุณสองดขีึ้น” หญงิสาวช่วยพูดแก้ต่าง เพราะการยก

ผลบุญให้กนัฟังแล้วไม่เป็นวทิยาศาสตร์ หมอต่อพงศ์เป็นคนตรง เขาไม่มี

ทางเชื่อแน่นอน

“วนันี้อาการของคุณจริากรดขีึ้น แต่ไม่รู้ว่าจะทรุดลงอกีเมื่อไร คุณ

สองคนคดิจะท�าอะไรกค็วรเร่งมอืกนัได้แล้ว เพราะถ้าคณุจริากรหยดุหายใจ

อกี ผมคงต้องแจ้งเรื่องนี้กบัคุณหญงิจารว”ี

“หมอไม่ต้องกังวลนะครับ เมื่อได้ตัวคนร้ายแล้ว ผมจะเล่าเรื่อง

ทั้งหมดให้คุณหญงิจารวฟีังเอง ผมจะไม่ท�าให้หมอเดอืดร้อนเดด็ขาด”

“ผมไม่ได้กลัวเดือดร้อน” หมอต่อพงศ์ปฏิเสธเสียงเข้ม “แต่ผม 
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เป็นห่วงคุณมนีา เธอไม่ควรต้องมาเดอืดร้อนเพราะคุณ”

“ผมเข้าใจครับ ฝากคุณหมอดูแลคุณจิรากรไปก่อน ผมจะรีบจบ 

เรื่องนี้ให้เร็วที่สุด แต่วันนี้ผมต้องกลับแล้ว เดี๋ยวคนที่บ้านบวรภัทรจะ

สงสยั” จริายุหนัมามองหล่อนแล้วเดนิออกจากห้อง

“ฉันกลับก่อนนะคะ ถ้าคุณสองอาการทรุดลงอีก หมอโทร. หาฉัน

ทนัทเีลยนะคะ”

มีนาบอกลาหมอต่อพงศ์แล้วเดินตามเทพบุตรหนุ่มไป เขายืนรอ

หล่อนอยูห่น้าลฟิต์ พอประตลูฟิต์เปิด เขากเ็ดนิน�าเข้าไปก่อน หญงิสาวเดนิ

ตามเข้าไปแล้วเงยหน้ามองเขา

“นายมวีธิหีาตวัคนร้ายแล้วเหรอ ถงึได้พูดกบัหมอต่อพงศ์แบบนั้น”

“คดิว่าม ีแต่ตอนนี้ยงับอกไม่ได้”

“ท�าไมล่ะ” หล่อนขมวดคิ้วสงสยั

“เดี๋ยวถงึเวลาเจ้ากร็ู้เอง รบีกลบัไปที่งานกนัเถอะ” 

เทพบุตรหนุ่มตดับทแล้วเดนิออกจากลฟิต์ มนีาเดนิตามเขาออกไป 

ทั้งสองเดนิออกจากโรงพยาบาลโดยไม่เหน็ว่ามคีนแอบตามพวกตน

หน้าแผนกจ่ายยาของโรงพยาบาลบรูณเวช จ่าประสงค์นั่งรอรบัยาอยู่
กับภรรยาซึ่งมาหาหมอเพราะปวดท้องอย่างรุนแรง นายต�ารวจมาก

ประสบการณ์มองไปรอบๆ ด้วยท่าทางหงดุหงดิ เพราะนั่งรอมาพกัใหญ่แล้ว 

แต่เภสชักรยงัไม่เรยีกเขาไปรบัยาเสยีที

“กนิจงัเลยหมูกระทะ กนิจนจะเป็นหมูแล้ว” เขาหนัไปบ่นภรรยาแก้

เซง็ “เลกิงานแทนที่จะได้พกัผ่อน ต้องมานั่งแกร่วที่โรงพยาบาล”

“อย่าบ่นนกัเลยน่า ทพีี่จ่าไม่สบายฉนัยงัไม่เคยว่าเลย” ผู้เป็นภรรยา

หนัมาทวงบุญคุณ ไม่มที่าทางส�านกึสกันดิ

“นั่นมนัไม่สบาย แต่นี่กนิจนอาหารไม่ย่อย มนัเหมอืนกนัที่ไหน” เขา

ขึ้นเสยีงอย่างหวัเสยี 
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ภรรยาท�าหน้าบึ้งแล้วโยนความผดิให้เขา

“กเ็ป็นเพราะพี่นั่นแหละ ท�าไมตอนกนิไม่ห้ามฉนั”

จ่าประสงค์อ้าปากจะเถียง แต่เห็นมีนากับเพื่อนของหล่อนเดินผ่าน

มาก่อน ทั้งสองมท่ีาทางรบีร้อนจนไม่เหน็เขา จากนั้นกม็ชีายคนหนึ่งเดนิตาม 

พวกเขาไป นายต�ารวจหนุม่ขมวดคิ้วสงสยั เพราะจ�าได้ว่าชายคนนั้นคอืนาย

สุชนิ ผู้ต้องสงสยัในคดพียาบาลวภิา

“เธอกลบับ้านเองนะ พี่มรีาชการด่วนต้องรบีไป” 

จ่าประสงค์รีบเดินตามออกไป โดยไม่สนใจเสียงเรียกของภรรยาที่

ดงัตามหลงัด้วยความโมโห



๔๔

เสยีงเคาะประตดูงัขึ้นเบาๆ หมวดสารนิเงยหน้าขึ้นมอง ยงัไม่ทนั
ได้เอ่ยปากอนญุาต จ่าประสงค์กเ็ปิดประตเูข้ามา ใบหน้าตอบเป้ือนรอยยิ้ม

เหมอืนทกุครั้งที่พบหน้ากนั จนเขาแอบสงสยัอยูบ่่อยๆ ว่าอกีฝ่ายเคยมเีรื่อง

กลุ้มใจบ้างไหม

“ลมอะไรหอบมาแต่เช้าจ่า”

“ไม่มีลมอะไรหรอกครับ ผมแค่ขยันท�างาน” จ่าประสงค์นั่งลงหน้า

โต๊ะท�างานของเขาโดยไม่รอค�าเชญิ เพราะท�าแบบนี้เป็นประจ�า

“เอาความจรงิ ยงัไม่ถงึเวลาประเมนิ ไม่ต้องสร้างภาพ”

“เบื่อคนรู้ทนั” เขาแกล้งค้อนด้วยหางตา แล้วหวัเราะอย่างอารมณ์ด ี

“เมื่อคนืผมพาเมยีไปหาหมอ หมวดรู้ไหมครบัว่าผมเจอใคร”

“ผมเดาไม่ถูกหรอก จ่าเล่ามาเถอะ”

“ผมเจอนายสชุนิครบั” ลกูน้องเฉลย “มนัสะกดรอยตามคุณมนีากบั

เพื่อนของเธอ ผมจึงแอบตามมันไปอีกทอดหนึ่ง นายสุชินตามพวกเขาไป

จนถงึโรงแรม ซุ่มรออยู่พกัหนึ่งกก็ลบับ้านพกัแถวชานเมอืง”
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หมวดสารินขมวดคิ้วครุ่นคิด ถ้าสุชินเป็นคนฆ่าวิภาจริง การที่เขา

สะกดรอยตามมนีากบัเพื่อนแสดงว่าแผนของพวกเขาได้ผล คนบงการที่อยู่

เบื้องหลงัเริ่มขยบัตวัแล้ว

“หมวดจะให้ผมน�าก�าลังไปพาตัวนายสุชินมาสอบสวนเลยไหมครับ” 

จ่าประสงค์ถาม

“ปล่อยเขาไปก่อน หลักฐานของเรายังไม่แน่นหนาพอ ถ้านายสุชิน 

ยนืกรานไม่ยอมรบั เรากต้็องปล่อยตวัไปอยูด่ ีดงันั้นเราต้องคดิให้รอบคอบ 

ถ้าไม่อยากแหวกหญ้าให้งูตื่น”

“แล้วหมวดจะให้ผมท�ายงัไงต่อไปครบั” ลูกน้องถามอกี

“ตอนนี้เรารูท้ี่อยูข่องนายสชุนิแล้ว ผมอยากให้จ่าส่งคนไปจบัตาดูเขา

ไว้ ถ้าเขารับงานมาจัดการคุณมีนากับเพื่อน เขาต้องติดต่อคนบงการอีก

แน่นอน”

“ได้ครบั” จ่าประสงค์ท�าความเคารพ แล้วเดนิออกจากห้องท�างาน

หมวดสารินหยิบแฟ้มของสุชินมาเปิดอ่าน เขาอายุห้าสิบปีเศษ 

ประวตัอิาชญากรรมโชกโชน เคยถกูจบันบัครั้งไม่ถ้วน แต่เป็นคดไีม่ร้ายแรง 

แค่ฉกชงิวิ่งราว ตรีนัฟันแทง และเสพยาเสพตดิ แต่สบิปีที่ผ่านมาเขาหาย

ไป ไม่พบการกระท�าผดิอกี ประวตับิอกว่ามลูีกเมยี แต่ไม่ได้บอกว่าชื่ออะไร

หมวดหนุม่หยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมา คดิว่าจะโทร. ไปบอกมนีาเรื่อง

สชุนิ แต่สดุท้ายเขากเ็ปลี่ยนใจ เพราะไม่อยากท�าให้หล่อนกลวั ซึ่งคงไม่เป็น

ผลดีต่อแผนที่วางไว้ เขากดโทรศัพท์ไปหาจิรายุแทน ชายหนุ่มดูเป็นคน 

เข้มแขง็ เขาน่าจะรบัเรื่องต่างๆ ได้ดกีว่าหญงิสาว

“ขอให้คุณคดิถูกเถอะมนีา”

ศรตุนั่งอยูท่ี่โต๊ะท�างาน มแีฟ้มเอกสารกองโตวางตรงหน้า แต่เขาไม่มี
แก่ใจจะหยิบมาเปิดอ่าน เพราะเรื่องที่คุยกับคุณหญิงจารวีเมื่อเช้าวนเวียน

มารบกวนสมาธิเขาอยู่ตลอดเวลา ชายหนุ่มพ่นลมหายใจอย่างหงุดหงิด  
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แล้วหยิบแฟ้มบนสุดมาเปิดอ่าน แต่สิ่งที่เขาเห็นกลับเป็นใบหน้าของแม่

บุญธรรมตอนเรยีกเขาไปบอกเรื่องส�าคญั...

‘มาแล้วเหรอลกู’ คณุหญงิจารวเีงยหน้าขึ้นมองเมื่อเหน็เขาเดนิเข้ามา

ในห้องนั่งเล่น ชายหนุ่มนั่งลงตรงข้ามมารดา แล้วถามด้วยน�้าเสยีงนุ่มนวล

‘คุณแม่มอีะไรจะใช้ผมเหรอครบั’

‘ไม่มหีรอกจ้ะ’ นางส่ายหน้า ‘แม่แค่อยากขอบใจรุตที่ช่วยดูแลภทัร

เจมส์’

‘คุณแม่เลี้ยงดูผมมาอย่างดี ฉุดผมขึ้นมาจากกองขยะ ผมท�าแค่นี้ 

นบัว่าน้อยมากครบั’ เขาจบัมอืผู้เป็นแม่มากุมไว้ 

คุณหญงิจารวมีองหน้าเขาแล้วยิ้มอย่างอ่อนโยน

‘หลายปีนี้ถ้าไม่ได้รุตช่วยบรหิารงาน บรษิทัของเราคงไปไม่รอด แต่

ตอนนี้น้องกลับมาท�างานได้แล้ว แม่ต้องขอต�าแหน่งประธานบริหารคืนให้

น้อง เพราะภทัรเจมส์เป็นสมบตัขิองตระกูลบวรภทัร’

ศรุตนั่งนิ่งเหมือนถูกสาป มือที่กุมมือผู้เป็นแม่เย็นเฉียบ ในที่สุด 

วนันี้กม็าถงึจนได้ วนัที่จริากรกลบัมาแย่งทุกอย่างไปจากเขา

‘แต่รุตไม่ต้องห่วงว่าจะล�าบากนะ’ คุณหญิงจารวีบีบมือเขา ‘แม่มี

สมบัติส่วนตัวเป็นที่ดินแถวเชียงใหม่แปลงหนึ่ง แม่จะยกให้ลูกไปบริหาร

พร้อมกบัเงนิท�าทนุก้อนหนึ่ง รตุเป็นคนเก่ง จะต้องท�าให้ที่ดนิผนืนี้งอกงาม

ได้แน่นอน’

‘ผมไม่ต้องการอะไรครับ’ เขายิ้มให้ผู้เป็นแม่ ‘คุณแม่ให้ผมมามาก

แล้ว ถ้าคุณแม่อยากให้ผมวางมอื ผมกย็นิดจีะท�า ขอแค่คุณแม่สบายใจก็

พอ’

‘ขอบใจลกูมากนะ แม่คดิไม่ผดิเลยที่รบัรุตมาอยูด้่วย’ นางเอ่ยอย่าง

โล่งอก โดยไม่รู้ว่าใต้รอยยิ้มใสซื่อของศรุตซ่อนความคบัแค้นใจไว้

ศรุตทุบก�าปั้นกบัโต๊ะท�างาน เวลาอยู่ต่อหน้าคุณหญงิจารว ี เขาต้อง

แสร้งท�าเป็นคนดเีพื่อให้นางรกัเมตตา ทั้งที่อยากลุกขึ้นอาละวาด เขาดูแล
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ภทัรเจมส์มากบัมอื ทุม่เทแรงกายแรงใจ แต่สดุท้ายเขากเ็ป็นได้แค่คนดแูล 

เพราะเขาเป็นลูกบุญธรรม ไม่ใช่ทายาทตระกูลบวรภทัร

“คุณรุตคะ” 

เสยีงเคาะประตูดงัขึ้น ชายหนุ่มหนัขวบัไปมองแล้วตวาดเสยีงห้วน

“มอีะไร”

“คุณจริากรเชญิคุณรุตไปพบที่ห้องค่ะ” บุศราเดนิเข้ามาบอก

“เขาบอกหรอืเปล่าว่ามเีรื่องอะไร”

“บุศไม่ทราบค่ะ” หล่อนส่ายหน้า “ท่านไม่ได้บอก”

“มอีะไรกไ็ปท�าเถอะ”

ศรตุโบกมอืไล่อย่างหงดุหงดิ แล้วเดนิออกจากห้องท�างาน จริากรสั่ง

ให้เขาไปพบทั้งที่เขามศีกัดิ์เป็นพี่ เพิ่งมาท�างานได้ไม่กี่วนักท็�าตวัใหญ่โตคบั

บรษิทั นสิยัชอบเหยยีบย�่าคนอื่น ไม่ว่ากี่ปีกย็งัเหมอืนเดมิ เขาหยดุยนืหน้า

ห้องท�างานเก่าของตน เคาะประตูแล้วเปิดเข้าไป

“มาแล้วเหรอครับพี่” เจ้าของห้องคนใหม่เงยหน้ามอง “นั่งก่อนสิ

ครบั”

“นายเรยีกพี่มาท�าไมเหรอ” เขาถามพลางนั่งลง อยากคุยให้จบๆ จะ

ได้รบีออกไป

“แม่คงบอกเรื่องนี้กบัพี่แล้ว” จริากรวางเอกสารแผ่นหนึ่งตรงหน้าเขา

ศรตุหยบิขึ้นมาอ่าน แล้ววางลงอย่างเบามอื ทั้งที่อยากฉกีเป็นชิ้นเลก็

ชิ้นน้อย เพราะมนัคอืหนงัสอืปลดเขาจากต�าแหน่งประธานบรหิาร

“นายเพิ่งหายป่วย ไม่เหน็ต้องรบีร้อน ยงัไงภทัรเจมส์กต็้องเป็นของ

นายอยู่แล้ว”

“ผมกนิแรงพี่มานานแล้ว พี่ควรมชีวีติเป็นของตวัเอง ไม่ต้องมาผูก

ตดิกบัครอบครวัของผมอกี” จริากรยื่นปากกาให้เขา “เซน็ชื่อเถอะครบั พี่

จะได้เป็นอสิระ”

ศรตุยื่นมอืไปรบัปากกา ก�าไว้ในอุง้มอื ครั้งนี้เขาเป็นฝ่ายแพ้ เขาต้อง
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ยอมไปก่อน แล้วถงึทเีขาเมื่อไร เขาจะเอาคนืให้สาสม

“ทกุอย่างที่นี่เป็นของนาย นายจะท�ายงัไงกไ็ด้ พี่ไม่ขดัข้องหรอก” เขา

เซน็ชื่อในเอกสารแล้วส่งคนืให้อกีฝ่าย “แค่นี้ใช่ไหม”

“ขอบคณุครบั” จริากรรบัไปดแูล้วยิ้มให้เขา “ผมขอให้พี่โชคด ีพี่เป็น

คนเก่ง พี่ต้องดแูลไร่ของคณุแม่ได้ด ีส่วนงานที่ภทัรเจมส์ ผมจะรบัช่วงต่อ

เอง ไม่ต้องเป็นห่วงนะครบั”

ศรุตพยักหน้ารับแกนๆ แล้วลุกเดินออกจากห้อง ท่าทางภายนอก

ของเขาสงบ ทว่าในใจลุกโชนราวเปลวเพลงิ เขาดูแลภทัรเจมส์มาร่วมสบิปี 

ลงทุนลงแรงไปไม่รู้เท่าไร เหนด็เหนื่อยสายตวัแทบขาด ขณะที่จริากรนอน

ง่อยอยูบ่นเตยีง ไม่กระดกิกระเดี้ยท�าอะไรเลย พอฟ้ืนขึ้นมาไม่กี่วนักช็บุมอื

เปิบ แย่งทุกอย่างไปจากเขา แบบนี้มนัยุตธิรรมแล้วหรอื

ชายหนุ่มเดินเข้าห้องท�างานของตน มองไปรอบตัวเพื่อหาที่ระบาย 

แต่ยงัไม่ทนัได้ลงมอืท�าอะไร เสยีงโทรศพัท์มอืถอืของเขากด็งัขึ้นก่อน เขา

หยิบโทรศัพท์ออกมาดู อยากขว้างทิ้งมากกว่ารับสาย เพราะคนที่โทร. มา 

คอืบดิา เขารอให้เสยีงเรยีกเข้าเงยีบไปเอง แต่ผูเ้ป็นพ่อไม่ละความพยายาม 

เขาจงึต้องกดรบัสายเมื่อความอดทนหมดลง

“มอีะไรพ่อ” เขาถามเสยีงห้วน

“รถพ่อเสยี เอง็โอนเงนิมาสกัสามหมื่นได้ไหม”

“อะไรกนั เพิ่งเอาไปหมดแล้วเหรอ” เขาถามอย่างฉนุเฉยีว พ่อรบังาน

ตดิตามมนีา แต่ผ่านมาหลายวนัไม่เคยส่งข่าวมาเลย

“ท�างานกต้็องมค่ีาใช้จ่าย” ผูเ้ป็นพ่ออ้างเหมอืนทกุครั้ง “พ่อเองกต้็อง

กนิต้องใช้ ปล่อยให้พ่ออดๆ อยากๆ มนับาปนะลูก”

“เดี๋ยวผมโอนให้ แค่นี้นะ” ศรตุตดับทแล้วกดวางสาย จริากรเกดิมา

มพีร้อมทุกอย่าง ส่วนเขาไม่มอีะไรเลย แม้แต่พ่อที่รกัเขาอย่างจรงิใจ ชาย

หนุ่มกวาดแฟ้มเอกสารลงจากโต๊ะ ความรษิยาลุกโชนราวเปลวไฟ
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มีนาชะงักมือที่ก�าลังยกขึ้นจะเคาะประตู เมื่อได้ยินเสียงโครมคราม
ดังจากห้องท�างานของศรุต หล่อนหันไปมองเลขานุการของเขาอย่างขอ 

ความเหน็ หญงิสาวรบีลุกมาหาแล้วกระซบิบอก

“อย่าเข้าไปดกีว่าค่ะ คุณรุตอารมณ์ไม่ดเีลย ใครกเ็ข้าหน้าไม่ตดิ”

“เกดิอะไรขึ้นเหรอคะ”

“คุณยงัไม่เหน็เหรอคะ” 

บศุราหยบิกระดาษบนโต๊ะท�างานส่งให้หล่อน หญงิสาวรบัไปอ่านอย่าง 

งงๆ ข้อความในเอกสารบอกว่าศรุตถูกปลดจากต�าแหน่งประธานบริหาร 

แล้วแต่งตั้งจริากรขึ้นมาแทน โดยให้มผีลตั้งแต่วนันี้เป็นต้นไป

“ขอบคุณค่ะ” 

มีนาส่งประกาศคืนให้เลขานุการสาว แล้วเดินไปที่ห้องท�างานของ 

จิรายุ หญิงสาวเคาะประตูแล้วเปิดเข้าไป เทพบุตรหนุ่มนั่งอยู่ที่โต๊ะท�างาน 

พอหล่อนอ้าปากจะพูดเขากย็กมอืห้าม

“ไม่ต้องพดูหรอก ทกุอย่างที่เราท�าลงไป เราท�าเพื่อปกป้องจริากรกบั

คุณหญงิจารว”ี

“เรายังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด สิ่งที่นายท�ากับคุณรุตไม่เกินไปหน่อย 

เหรอ”

“เพื่อกระชากหน้ากากเขา เราจ�าเป็นต้องใช้วธิรีนุแรง” เทพบตุรหนุม่

ยนืยนัเสยีงเข้ม ดวงหน้าหล่อเหลาเยน็ชา

“เดี๋ยวนี้ฉนัไม่รู้จกันายแล้ว” หล่อนส่ายหน้าอย่างผดิหวงั “เทพบุตร

คนนั้นหายไปไหน”

“เราไม่ใช่เทพบุตรอีกแล้ว ขอแค่จิรากรกับคุณหญิงจารวีปลอดภัย 

เรายอมตกนรก”

“ฉันไม่ยอมให้นายท�าร้ายตัวเองอีกแล้ว ยิ่งอยู่บนโลกมนุษย์นาน

เท่าไร นายยิ่งเปลี่ยนไปเท่านั้น ฉนัจะส่งนายกลบัสวรรค์เดี๋ยวนี้” หล่อนถอย

ไปยนืกลางห้องแล้วร้องเรยีกเสยีงดงั “องค์อนิทร์เพคะ ทรงได้ยนิไหม”
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“เจ้าจะท�าอะไร” เขาเดนิเข้ามาหา

“หม่อมฉันรู้จักความรักแล้ว” หล่อนร้องบอกเสียงดังขึ้น “ได้โปรด

พาจริายุเทพบุตรกลบัสวรรค์ด้วย”

“ท�าแบบนี้ไม่ได้ผลหรอก เจ้าหลอกสวรรค์ไม่ได้ เพราะเจ้าไม่ได้รกั

ศรุต”

“ฉันไม่ได้รักคุณรุต” หล่อนมองหน้าเขาแล้วเอ่ยเสียงหนัก “แต่ฉัน

รกัคนอื่น คนที่ไม่สมควรรกั ฉนัพยายามปฏเิสธมาตลอด เพราะไม่อยาก

ดงึเขาลงมาต�่า ฉนัรกั...”

“หยดุเดี๋ยวนี้นะ!” เขาคว้าแขนหล่อน กระชากเข้ามาหา “สิ่งที่เจ้าคดิ

จะท�าไม่มวีนัส�าเรจ็ เพราะคนคนนั้นไม่ได้รกัเจ้าตอบ อย่าพดูออกมาให้อาย

เลย”

มีนาจ้องหน้าเทพบุตรหนุ่ม หัวใจเจ็บปวดเหมือนถูกกรีดเมื่อเห็น 

แววตาเย้ยหยนัของเขา หญงิสาวเม้มปากแน่น น�้าตาปริ่มขอบตา

“ฉนัเกลยีดนาย อยากท�าอะไรกท็�าไปเลย ฉนัจะไม่ยุ่งเรื่องของนาย

อกีแล้ว” หล่อนพูดใส่หน้าเขาแล้ววิ่งออกจากห้อง

จริายยุนืมองประตหูอ้งท�างาน เขารูว่้ามนีาจะพดูอะไร แต่เขายอมให้
หล่อนพดูไม่ได้ เพราะเขากร็ูส้กึไม่ต่างจากหล่อน หากองค์อนิทร์รบัฟังหญงิ

สาว แล้วเรยีกตวัเขากลบัสวรรค์ตอนนี้ จริากรกบัคณุหญงิจารวจีะไม่มใีคร

ปกป้อง เขาจงึจ�าเป็นต้องท�าร้ายจติใจหล่อน ทั้งที่ไม่อยากท�าเลยสกันดิ

“เราขอโทษ” เทพบุตรหนุ่มพมึพ�า เขารงัเกยีจตวัเองเหลอืเกนิ

ศรุตขับรถมาจอดหน้าคฤหาสน์บวรภัทร วันนี้เขากลับบ้านเร็วเป็น 
ครั้งแรกในรอบหลายปี เพราะงานของเขาถูกจริากรเอาไปท�าหมดแล้ว ชาย

หนุม่เปิดประตลูงจากรถ คิ้วเข้มขมวดอย่างสงสยัเมื่อเหน็รถยนต์คุ้นตาจอด

อยู่รมิก�าแพง
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“คุณรุตครบั” คนรบัใช้หนุ่มเดนิมาหา 

เขาส่งกุญแจรถให้อีกฝ่ายแล้วชี้ไปที่รถยนต์คันนั้น “คุณสโรชามา 

เหรอ”

“ครบั เธอเพิ่งมาถงึก่อนคุณครู่หนึ่ง”

ศรตุเดนิเข้าไปในคฤหาสน์ นกึสงสยัว่าอดตีคนรกัมาท�าไม หลงัจาก

ก่อเรื่องวุ่นวายในงานแสดงเครื่องเพชร เขาไม่คิดว่าหญิงสาวจะกล้ามา

เหยยีบบ้านเขาอกี

“คุณรุตบอกว่าคุณป้าชอบกินช่อม่วง เกรซผ่านร้านขนมเจ้าดังเลย 

ซื้อมาฝากค่ะ” เสียงสโรชาดังออกมาจากห้องรับแขก ชายหนุ่มแอบยืนฟัง

อย่างสนใจ

“ขอบใจที่นกึถงึคนแก่นะ วนันี้มาหาป้ามอีะไรหรอืเปล่า”

“เกรซก�าลงัจะเปิดตวัโรงแรมแห่งใหม่ที่หวัหนิ อยากเชญิคณุหญงิป้า

กบัคณุสองไปร่วมงานค่ะ” หล่อนตอบเสยีงอ่อนเสยีงหวานโดยไม่เอ่ยถงึเขา

สกัค�า

“ป้ายนิดดี้วยนะจ๊ะ แต่ตอนนี้ตาสองงานยุ่งมาก คงเดนิทางไปร่วม

งานไม่ได้” คุณหญงิจารวปีฏเิสธอ้อมๆ

“คุณสองหายป่วยกลับมาท�างานแล้ว คุณหญิงป้าน่าจะจัดงานเลี้ยง

โดยเชญิเพื่อนสนทิและผูถ้อืหุน้มาร่วมงาน เพื่อเปดิตวัคณุสองให้ทกุคนได้

รู้จกั และถอืโอกาสเที่ยวพกัผ่อนด้วย”

“ป้า...” แม่ของเขาจะปฏเิสธอกีครั้ง แต่สโรชาพูดขดัขึ้นก่อน

“ถ้าคุณป้าตกลง เกรซจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเลย ถือเป็นการไถ่โทษที่

เกรซท�าเรื่องไม่ดใีนงานแสดงเครื่องเพชรคราวก่อน”

“ขอบใจหนเูกรซมากนะ แต่ป้าไม่แน่ใจว่านายสองจะยอมไหม เพราะ

ป้าเคยพูดเรื่องนี้แล้ว แต่แกไม่ค่อยเหน็ด้วยเท่าไร”

ศรุตขมวดคิ้วครุ่นคดิ ระยะทางจากกรุงเทพฯ ไปหวัหนิไม่ใช่ใกล้ๆ 

อาจเกดิอะไรขึ้นระหว่างทางกไ็ด้ ชายหนุ่มยิ้ม นกึขอบใจอดตีคนรกัที่ช่วย
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ให้เขาเหน็ช่องทางก�าจดัเสี้ยนหนามในชวีติ

“ผมเห็นด้วยกับคุณเกรซครับ” เขาเดินเข้าไปในห้องแล้วนั่งลงข้าง

มารดา “ถ้านายสองไม่ยอมไป เรากไ็ม่ต้องบอกสคิรบั”

“ยงัไงเหรอจ๊ะ” ผู้เป็นแม่หนัมาถาม

“วนัเสาร์นี้ผมจะชวนนายสองไปตรวจโรงงานที่เพชรบรุ ีแลว้คอ่ยพา

ไปพกัที่โรงแรมของคุณเกรซ สว่นคุณแม่กบัแขกกไ็ปรอที่โรงแรมกอ่น พอ

เราสองคนไปถึงค่อยบอกเขาเรื่องงานเลี้ยง ถึงตอนนั้นนายสองก็ปฏิเสธ 

ไม่ได้แล้ว”

“จะดเีหรอลกู” นางถามอย่างไม่แน่ใจ “เหลอืเวลาแค่ไม่กี่วนั แม่กลวั

เชญิแขกไม่ทนั แล้วถ้าน้องโกรธ แม่จะท�ายงัไง”

“คณุสองไม่โกรธคณุหญงิป้าหรอกค่ะ ส่วนเรื่องเชญิแขก เกรซคดิว่า

คุณรุตน่าจะจดัการได้ ใช่ไหมคะคุณรุต” หญงิสาวหนัมาสบตาเขา

ศรุตยิ้มให้หล่อนแล้วหนัไปพูดกบัแม่ของตน

“ใช่ครบัคณุแม่ เรื่องเชญิแขกผมจดัการเอง ส่วนเรื่องงานเลี้ยงยกให้

เกรซจดัการ คุณแม่แค่ไปเตรยีมชุดสวยๆ ใส่ในวนังานกพ็อแล้ว”

“ตกลงจ้ะ บ้านเราเศร้ามานานแล้ว เล่นอะไรแบบนี้บ้างกด็ ีงั้นตกลง

ตามนี้เลยนะ วนัเสาร์นี้เราจะไปหวัหนิกนั” คณุหญงิจารวยีิ้มสดใส ก่อนหนั

ไปมองประตูห้องรบัแขกเมื่อจริากรเดนิเข้ามา

“จะไปไหนกนัเหรอครบั”

“แม่...” นางท�าหน้าเหลอหลา ศรุตจงึช่วยบอกแทน

“วันเสาร์นี้คุณแม่อยากให้ฉันพานายไปดูโรงงานที่เพชรบุรี แล้วถือ

โอกาสไปพกัผ่อนที่โรงแรมของคุณเกรซด้วย”

“ใช่จ้ะ” นางรบีพยกัหน้ายนืยนั “แม่ไม่ได้ไปเที่ยวทะเลนานแล้ว ลูก

ชวนหนูมนีาไปด้วยกนันะ”

“ผมไม่มปีัญหาหรอกครบั แต่มนีาคงไปด้วยไม่ได้แล้ว”

“ท�าไมล่ะลูก” คุณหญงิจารวถีาม
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“มนีาเพิ่งมาขอลาออกกบัผม เธอเหน็ว่าผมแขง็แรงดแีล้ว จงึขอกลบั

ไปดูแลอู่ซ่อมรถ”

“ไม่เหน็หนูมนีาบอกแม่เลย เดี๋ยวแม่จะโทร. ไปคุยกบัเธอเอง”

“ไม่ต้องหรอกครบั ผมดูแลตวัเองได้ ขอตวัก่อนนะครบั” 

จริากรเดนิออกจากห้อง นางมองตามลกูชายแล้วหนัมาพดูกบัสโรชา

“อยูก่นิข้าวเยน็ด้วยกนันะหนูเกรซ วนันี้ป้าให้แม่บ้านท�าแกงมสัมั่นไว้”

“วันนี้คงไม่สะดวกครับ เพราะเกรซต้องรีบไปเตรียมงาน ใช่ไหม

ครบั” ศรุตหนัไปถามอดตีคนรกั 

หญงิสาวสบตาเขาแล้วหนัไปพูดกบัคุณหญงิจารวี

“ใช่ค่ะคุณหญงิป้า เกรซขอตวักลบัเลยนะคะ”

“จ้ะ เดี๋ยวเจอกนัที่หวัหนินะ”

“ค่ะคุณหญงิป้า”

หญิงสาวยกมือไหว้แม่ของศรุต แล้วเดินออกจากห้องรับแขก เขา

ตามไปส่งหล่อนที่รถ เปิดประตูแล้วผายมอืเชญิ

“เชญิครบัคุณเกรซ”

“นายช่วยฉนัท�าไม นายต้องการอะไร” สโรชาคาดคั้น

“ผมเห็นคุณอยากได้นายสอง จึงช่วยสงเคราะห์เพื่อเอาบุญ ไม่ได้

อยากได้อะไรเลย” เขาตอบกวนๆ 

หญงิสาวเงยหน้ามองแล้วส่ายหน้าไม่เชื่อ

“คนอย่างนายไม่เคยท�าอะไรโดยไม่หวงัผล นายเปิดโอกาสให้ฉนัใกล้

ชดิคุณสอง เพราะนายอยากกนัเขาจากมนีาใช่ไหม”

ศรตุหวัเราะอย่างอารมณ์ด ีหญงิสาวพดูถกู เขาท�าอะไรหวงัผลเสมอ 

ซึ่งคงไม่ต่างจากหล่อนเท่าไร ไม่อย่างนั้นพวกเขาจะคบหากนัได้อย่างไร

“มีนาเป็นผู้หญิงที่ผมอยากใช้ชีวิตด้วยที่สุด แต่ที่ผมช่วยคุณไม่ใช่

เพราะเหตุผลนี้หรอก”

“งั้นเพราะอะไร” หล่อนถามเสยีงเข้ม
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“นายสองเจอแต่คนดีๆ  มาตลอด ผมอยากให้เขาเจอคนเลวๆ บ้าง 

ชวีติจะได้มรีสชาต”ิ ชายหนุ่มกระซบิบอกแล้วเดนิหนไีป ทิ้งให้อดตีคนรกั

ยนืกรี๊ดอยู่คนเดยีว

“แก!”

ศรตุหยดุยนืรมิสระว่ายน�้าหลงัคฤหาสน์ ดวงตาคมกรบิมองไปรอบๆ 

พอเหน็ว่าปลอดคนจงึหยบิโทรศพัท์มอืถอืมากดโทร. ออก เสยีงเรยีกเข้าดงั

อยู่อดึใจหนึ่ง คนที่เขาโทร. หากร็บัสายแล้วถามสวนมาทนัที

“เอง็โอนเงนิให้พ่อหรอืยงั”

“ผมมงีานให้พ่อท�า ส่วนเรื่องเงนิ เดี๋ยววางสายแล้วผมจะจดัการให้

ครับ” ชายหนุ่มกัดฟันตอบอย่างสุภาพ ทั้งที่อยากขว้างโทรศัพท์มือถือทิ้ง 

พ่อไม่เคยสนใจอะไรเลยนอกจากเงิน เมื่อก่อนไถเงินจากแม่แทบทุกวัน 

ตอนนี้เปลี่ยนมาไถเงนิจากเขาแทน

“ขอบใจเอง็มาก” ผู้เป็นพ่อตอบ “แล้วเอง็จะให้พ่อท�างานอะไร”

“ผมอยากให้พ่อหาคนไว้สี่ห้าคน เลอืกแต่คนที่ไว้ใจได้เท่านั้น”

“เอง็จะเอาคนไปท�าอะไร” ผู้เป็นพ่อถาม

“พ่อไปเตรยีมคนให้พร้อมก่อน แล้วผมจะโทร. ไปบอกอกีท”ี

“ได้ เอง็อย่าลมืเงนิพ่อล่ะ”

“ผมไม่ลืมหรอก แค่นี้นะ” เขากดวางสายอย่างหงุดหงิด แล้วเดิน

กลบัเข้าไปในคฤหาสน์

อกีด้านหนึ่งของสระว่ายน�้า รณกรเทพบุตรปรากฏกายใต้ต้นลลีาวด ี
ดวงตาคมมองตามศรุตไป แล้วเงยหน้ามองระเบยีงห้องของจริายุ ในฐานะ

เทวดาเขาไม่มีสิทธิ์ก้าวก่ายเรื่องของมนุษย์ แต่ในฐานะเพื่อน เขาทนเห็น 

อกีฝ่ายเป็นอนัตรายไม่ได้

เสยีงเตอืนจากแทบ็เลต็สวรรค์ของเขาดงัขึ้น กรมกามเทพสง่ภารกจิ

ใหม่มาให้เขาท�าแล้ว เทพบุตรหนุ่มเสกเครื่องมอืท�างานของตนออกมา นิ้ว
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เรยีวยาวจิ้มค�าสั่งบนหน้าจอ ภาพมนษุย์ชายหญงิคูห่นึ่งปรากฏขึ้น ฝ่ายชาย

เป็นคนที่เขาคุ้นหน้า แม้ไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน ส่วนฝ่ายหญิงเป็นคนที่เขา

รู้จกัดี

“จริากร บวรภทัร มนต์มนีา ศุภการ”

รณกรเทพบตุรขมวดคิ้วครุน่คดิ หญงิสาวเป็นมนุษย์ที่สหายของเขา

ดูแล ท�าไมกรมกามเทพจึงสั่งเขาจับคู่ให้หล่อนอีก หรือว่าสวรรค์อยากให้

เขาช่วยเพื่อน เพราะถ้าเขาท�าภารกจิครั้งนี้ส�าเรจ็ กเ็ท่ากบัจริายทุ�างานส�าเรจ็

ด้วย

“หรอืว่าจะมอีะไรมากกว่านั้น” เขาพมึพ�าแล้วหายตวัจากไป



๔๕

วันเดินทางไปหัวหินมาถึงอย่างรวดเร็ว จิรายุยืนมองท้องฟ้า 
อยู่ที่ระเบียงห้องนอนของตน หลับตาลงปล่อยใจสัมผัสกับสิ่งรอบตัว 

สายลมเยน็ แสงแดดอ่อนๆ และเสยีงนกร้อง โลกมนุษย์อาจไม่สวยงามเท่า

สวรรค์ แต่เมื่ออยูแ่ล้วกน่็าอภริมย์ไม่น้อย โดยเฉพาะเมื่อได้อยูก่บัคนที่เรา

รกัและรกัเรา

เทพบตุรหนุม่ลมืตาขึ้นมอง ตั้งแต่ทะเลาะกบัมนีาในห้องท�างาน หญงิ

สาวไม่มาให้เขาเหน็อกีเลย หล่อนคงโกรธเกลยีดเขามาก เพราะสิ่งที่เขาท�า

มนัเลวร้ายนกั

“จิรายุ” เสียงรณกรดังขึ้นด้านหลัง เจ้าของชื่อหันไปมองแล้วถาม 

ผู้มาเยอืน

“ท่านมาท�าไม”

“เรามาเตอืน...”

“อย่า” เขายกมอืห้าม “เราไม่อยากให้ท่านผดิกฎสวรรค์”

“ไม่ผดิหรอก ถ้าเกี่ยวกบัมนุษย์ที่เราดูแล”
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“ท่านดูแลใคร” เขาขมวดคิ้วสงสัย “บ้านนี้นอกจากเรา ศรุต และ 

คุณหญงิจารวกีไ็ม่มใีครแล้ว”

“ยงัเหลอือกีคนหนึ่ง”

“จริากรเหรอ” เขาถามเสยีงเบาหววิ

“ใช่” รณกรเทพบตุรพยกัหน้า “เราได้รบัมอบหมายให้จบัคูจ่ริากรกบั

มนต์มนีา”

“ท่านจะจบัคู่พวกเขาได้อย่างไร จริากรยงัเป็นเจ้าชายนทิราอยู่เลย”

“สวรรค์ก�าหนดมาเช่นนั้น เราแค่ท�าหน้าที่ของเรา”

จริายุนิ่งคดิ หากสวรรค์ก�าหนดมาเช่นนี้ แสดงว่าจริากรจะหายเป็น

ปกต ิถ้าเป็นเช่นนั้นเขากไ็ม่มอีะไรต้องห่วงอกีแล้ว เพราะคุณหญงิจารวกีบั

มนีาจะมคีนดูแลเมื่อเขาไปจากโลกมนุษย์แล้ว

“เราขอให้ท่านท�างานส�าเรจ็”

“การไปหัวหินครั้งนี้อันตรายมาก ท่านไม่มีอิทธิฤทธิ์แล้ว หากโดน

ท�าร้าย ท่านจะตายเหมอืนมนุษย์ทั่วไป ถอนตวัออกมาเถอะ ท่านยงักลบั

สวรรค์ได้ แค่รอให้เราท�างานส�าเรจ็เท่านั้น”

จิรายุมองหน้าสหาย เมื่ออีกฝ่ายพูดเช่นนี้แสดงว่าสิ่งที่เขาคิดไว ้

ถูกต้อง การไปหวัหนิครั้งนี้ ศรุตตั้งใจลวงเขาไปฆ่าเพื่อก�าจดัให้พ้นทาง

“ไม่ได้หรอก” เขาส่ายหน้า “ถ้าศรตุยงัอยู่จริากรจะไม่ปลอดภยั งาน

ของท่านจะไม่มีวันส�าเร็จ เราบอกเรื่องนี้กับหมวดสารินแล้ว เขาจะส่งคน

ตามประกบเรา ศรุตกบัพวกลงมอืเมื่อไร พวกเขาจะถูกต�ารวจจบัทนัท”ี

“มนัไม่ง่ายแบบนั้นหรอก” รณกรพูดอย่างหนกัใจ

“ขอบใจที่เป็นห่วงเรา” เขายิ้มให้ผูเ้ป็นเพื่อน “ท่านช่วยเรามามากแล้ว 

เรื่องนี้เราจะจดัการเอง ท่านไปดูแลมนีาเถอะ”

เสยีงเคาะประตูห้องดงัขึ้นเบาๆ ตามด้วยเสยีงเรยีกของเดก็รบัใช้

“รถพร้อมแล้วค่ะคุณสอง”

“ขอบใจมาก เดี๋ยวผมลงไป” 
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เทพบุตรหนุ่มหันไปบอกแล้วหันกลับมามองรณกร แต่ผู้เป็นเพื่อน

จากไปแลว้ เขาไปหยบิสูทมาสวมแล้วเดนิออกจากห้อง แววตามุง่มั่น วนันี้

ทกุอย่างต้องจบ เขาเดนิลงไปชั้นล่าง รถยนต์ที่ใช้ประจ�าจอดรออยูแ่ล้วโดย

มศีรุตยนืรออยู่ข้างๆ แต่งตวัเนี้ยบเหมอืนทุกวนั

“คุณแม่ลงมาหรอืยงัครบั”

“คุณแม่ออกไปแล้ว ท่านจะไปรอเราที่โรงแรม”

จิรายุพยักหน้าเข้าใจ ศรุตคงตั้งใจแยกคุณหญิงจารวีออกไปเพื่อ

จดัการเขาคนเดยีว

“งั้นเรากไ็ปกนัเถอะ เดี๋ยวสายรถจะตดิ” เขาเปิดประตูด้านหลงัแล้ว

ก้าวเข้าไปนั่งในรถ แต่ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าคนขบัรถคอืมนีา หล่อน

สบตาเขาผ่านกระจกมองหลงั สหีน้าเรยีบเฉย

“เธอมาท�าอะไรที่นี่”

“คุณหญงิขอให้ฉนัมาขบัรถให้คุณ” หญงิสาวตอบเสยีงเรยีบ 

เทพบตุรหนุม่ขมวดคิ้ว แบบนี้มนัไม่ถกูต้อง หล่อนต้องปลอดภยัอยู่

ที่อู่รถ ไม่ใช่ไปเสี่ยงอนัตรายกบัเขา

“ไม่ต้อง ฉนัไล่เธอออกแล้ว ลงไปจากรถเดี๋ยวนี้”

“คณุมนีาท�าอะไรผดิเหรอ นายถงึต้องไลเ่ธอออก” ศรตุเข้ามานั่งข้าง

เขา เทพบุตรหนุ่มหนัไปตอบเสยีงห้วน

“ผมมสีทิธิ์ไล่ลูกจ้างคนไหนออกกไ็ด้ โดยไม่จ�าเป็นต้องอธบิายให้พี่

ฟัง”

“แต่คุณแม่คงอยากรู้เหตุผล” ชายหนุ่มเอ่ยเสยีงเข้ม

ทั้งสองสบตากนันิ่ง ก่อนหนัไปมองมนีาเมื่อหล่อนพูดแทรกขึ้น

“ไม่ต้องเถียงกันค่ะ หลังจบงานนี้ฉันไปแน่ แต่วันนี้ฉันจะขับรถให้

พวกคุณ คาดเขม็ขดัด้วยค่ะ” หญงิสาวสตาร์ตรถแล้วขบัออกไปทนัที

จริายุพ่นลมหายใจอย่างหงุดหงดิ เขารู้ว่าจะเกดิเรื่องร้ายจงึไม่อยาก

ให้หล่อนไปด้วย แต่ถ้าพดูมากกว่านี้ศรตุจะไหวตวั แล้วแผนที่เขาวางไว้กบั



518  l  รั ก ก า ย สิ ท ธิ์

หมวดสารนิจะพงัไม่เป็นท่า เขามองมนีาผ่านกระจกมองหลงั ไม่แน่ใจว่าใคร

เป็นต้นคดิเรยีกหล่อนมาขบัรถให้เขา ถ้าศรตุเป็นคนคดิเขากโ็หดเหี้ยมมาก 

เพราะคดิก�าจดัเขาคนเดยีวไม่พอ ยงัคดิจะก�าจดัหญงิสาวด้วย

มีนาจอดรถใต้ต้นหูกวางหน้าโรงงาน แล้วเดินไปนั่งรอที่ม้านั่งริม
ชายหาด พวกเขามาถงึโรงงานตอนใกล้เที่ยง ผูจ้ดัการหนุม่ใหญท่่าทางใจดี

เตรยีมอาหารกลางวนัมื้อใหญ่ไว้ต้อนรบั หลงัจากอิ่มแล้วศรุตกพ็าจริายุไป

แนะน�าให้ทุกคนรู้จัก แล้วพาเขาเดินตรวจงานในแผนกต่างๆ ส่วนหล่อน

แยกออกมานั่งรอที่รถ ด้วยไม่รู้ว่าจะดูไปท�าไม เพราะหลังจากงานนี้จบ 

หล่อนจะไม่ยุ่งเรื่องของเขาอกีแล้ว

“มนีา” เสยีงเรยีกของจริายุดงัขึ้น หญงิสาวหนัไปมองแล้วถามอย่าง

เสยีไม่ได้

“มอีะไร”

“เจ้าขับรถกลับกรุงเทพฯ ไปก่อน เรากับศรุตจะไปโรงแรมของ 

สโรชากนัเอง”

“ท�าไม” หล่อนถามเสยีงห้วน “นายรงัเกยีจฉนัมากจนทนเหน็หน้าฉนั

ไม่ได้เลยเหรอ”

“ไม่ใช่แบบนั้น” เขาท�าหน้ายุ่งยากใจ หญิงสาวจ้องมองนิ่งแล้วถาม

อย่างคาดคั้น

“ไม่ใช่แบบนั้นแล้วแบบไหน”

“เรา...” จริายกุ�าลงัจะตอบ แต่ศรตุเดนิมาก่อน เขาจงึเงยีบเสยีงแล้ว

ท�าหน้าเฉย

“เราไปกนัเถอะ ผมอยากไปถงึที่พกัเรว็ๆ เหนยีวตวัจะแย่แล้ว”

“เชญิค่ะคุณรุต”

มนีาเดนิกลบัไปที่รถของพวกเขา สองหนุ่มเดนิตามหลงัมา จริายุมี

ท่าทางน่าสงสยั ต้องเกี่ยวกบัศรตุแน่นอน แต่ไม่รูว่้าเรื่องอะไร หล่อนยื่นมอื
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ไปเปิดประตูรถ แล้วหันไปมองข้างหลังเมื่อมีรถคันหนึ่งแล่นมาต่อท้าย  

สโรชาเปิดประตเูดนิลงมา ชดุกระโปรงยาวต้องลมแนบไปกบัเรอืนร่าง ดวง

หน้าสวยประดบัด้วยรอยยิ้มสดใส

“สวสัดค่ีะคณุสอง เดนิทางเป็นยงัไงบ้าง เหนื่อยหรอืเปล่าคะ” ผูเ้ป็น

พี่เอ่ยทกัทายเทพบุตรหนุ่ม แต่ท�าเป็นไม่เหน็หล่อนกบัศรุต

“ผมสบายดคีรบั” เขาตอบตามมารยาท

“ตรวจโรงงานเสร็จหรือยังคะ จะได้ไปโรงแรมด้วยกัน” สโรชาถาม

เสยีงหวาน ก่อนหนัไปมองศรุตเมื่อชายหนุ่มพูดขดัขึ้น

“ไม่ต้องหรอก พวกเราไปกนัเองได้ เธอกลบัไปก่อนเถอะ”

“นายกไ็ปกบัมนีาส ิฉนัจะไปกบัคณุสอง” หญงิสาวเอ่ยเสยีงห้วนแล้ว

หนัไปอ้อนจริายุ “คุณสองนั่งรถไปกบัเกรซนะคะ”

“คณุเกรซไปกบัมนีาดกีว่าครบั ผมจะไปกบัพี่รตุเอง พี่น้องจะได้คยุ

กนั”

“คุณรุตคงอยากคุยกบัมนีามากกว่า เราอย่าไปขดัคอพวกเขาเลยค่ะ 

จรงิไหมคะคุณรุต” หล่อนหนัไปถามอดตีคนรกั

“แล้วแต่คุณครบั ผมยงัไงกไ็ด้” 

ศรุตเข้าไปนั่งในรถ สโรชายิ้มด้วยความพอใจแล้วควงแขนจิรายุไป

ที่รถ เทพบุตรหนุ่มสบตาหล่อนแวบหนึ่ง สหีน้าดูล�าบากใจเหมอืนไม่อยาก

ไปด้วย แต่พูดออกมาไม่ได้

“เรารบีไปกนัเถอะครบั” ศรุตเรยีก “เดี๋ยวจะตามพวกเขาไม่ทนั”

มนีาขึ้นไปนั่งประจ�าที่คนขบัแล้วขบัตามรถของพี่สาวไป สโรชาเลอืก

ใช้เส้นทางติดชายทะเลซึ่งมีรถไม่มากเท่าถนนสายหลัก ผู้เป็นพี่ขับรถ 

ค่อนข้างเรว็ ท�าให้หล่อนต้องเหยยีบคนัเร่งตาม

“คุณเคยไปโรงแรมนี้ไหม” ศรุตชวนคุย

“ไม่เคยค่ะ ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องกิจการของพ่อเท่าไร” หล่อนตอบแล้ว

เปลี่ยนเรื่องพูด “คุณอดึอดัไหมที่เหน็พี่เกรซมาสนทิกบัคุณสอง”
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“ไม่ครบั” เขาตอบโดยไม่หยุดคดิ “ผมกบัเกรซจบกนัแล้ว อกีไม่นาน

ผมจะไปอยู่เชยีงใหม่ เธอจะท�าอะไรกไ็ม่เกี่ยวกบัผม”

“ฉนัเสยีใจด้วยนะคะ”

“ไม่ต้องเสยีใจหรอกครบั ลองท�างานใหม่ๆ ดูบ้างกท็้าทายด ีคุณไป

ท�างานกบัผมไหม ผมอยากใช้ชวีติร่วมกบัคุณนะ” 

เขาวางมือบนหลังมือหล่อน หญิงสาวเหลือบตามองแล้วดึงมือออก

อย่างสุภาพ

“ขอบคุณที่รู้สกึดกีบัฉนั แต่ฉนัต้องดูแลอู่รถ คุณเป็นคนด ี สกัวนั

ต้องได้พบคนที่เหมาะกบัคุณค่ะ”

“ขอบคุณครบั ได้ฟังแบบนี้ผมกส็บายใจขึ้นเยอะ” ชายหนุ่มถอนใจ

เฮอืกแล้วร้องเตอืนเสยีงดงั “ระวงัครบั!”

มนีาเหยยีบเบรกอย่างแรง เมื่อพี่สาวเบรกกะทนัหนัเพราะมรีถตู้คนั

หนึ่งขบัปาดหน้า หญงิสาวดงึเบรกมอืแล้วชะเง้อมองไปนอกรถ ดวงตาคม

หวานเบิกโตอย่างตระหนกเมื่อเห็นชายสองคนลงจากรถตู้พร้อมอาวุธปืน 

ชายคนหนึ่งเปิดประตูรถแล้วกระชากสโรชาลงมา ผู้เป็นพี่กรีดร้องอย่าง

ตกใจ

“คุณเกรซ!” 

หล่อนจะเปิดประตูลงไปช่วย แต่ศรุตล็อกคอหล่อนไว้แล้วโปะ

ผ้าเชด็หน้าลงบนจมกู หล่อนพยายามดิ้นรนขดัขนื แต่อดึใจเดยีวกห็มดแรง 

ก่อนสตจิะดบัลง หล่อนได้ยนิเสยีงเขากระซบิข้างหู

“ผมให้โอกาสคุณแล้ว แต่คุณไม่เลือกผมเอง อย่าหาว่าผมใจร้าย

เลย”

คอนโดมเินยีมร้างใกล้ชายทะเลแห่งหนึ่ง จริายนุั่งอยูบ่นพื้นปนูสกปรก 

มอืทั้งสองข้างถกูมดัไพล่หลงั โดยมสีโรชานั่งร้องไห้อยูข้่างๆ หลงัขบัรถออก

จากโรงงานได้ไม่นาน กม็รีถตูค้นัหนึ่งปาดหน้ารถของพวกเขา หญงิสาวลด
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กระจกลงไปด่าด้วยความโมโห แต่กลบัถูกอกีฝ่ายชกัปืนออกมาขู่แล้วลาก

พวกเขาไปขึ้นรถตู้ของพวกมนั ก่อนพามาขงัที่คอนโดมเินยีมร้างแห่งนี้

จิรายุหันไปมองสโรชาเมื่อหญิงสาวร้องไห้ดังขึ้น หล่อนถูกมัดมือ 

มดัปาก เพราะโวยวายจนพวกมนัร�าคาญ เทพบตุรหนุม่เงยหน้ามองคนร้าย 

พวกมนัมกีนัทั้งหมดสามคน แต่ละคนหน้าตาเหี้ยมเกรยีม สองคนอยู่ในวยั

ฉกรรจ์ แต่มคีนหนึ่งเป็นชายวยักลางคน น่าจะเป็นหวัหน้าของคนกลุ่มนี้

“แก้ผ้าผูกปากให้เธอเถอะ เธอหายใจไม่ออก” เขาขอร้องแทนสโรชา 

คนร้ายมองหน้ากนั ชายที่เขาคดิว่าเป็นหวัหน้าเดนิมาหา ปลดผ้าผูก

ปากให้หญงิสาวแล้วชี้หน้าขู่

“ถ้าแหกปากอกีจะตบให้ปากฉกี”

“นายจบัฉนัมาท�าไม” เขาถามชายคนนั้น 

คนถูกถามหนัมามองแล้วถามเขากลบั

“ท�าไมเอง็นิ่งจงั ไม่กลวัตายเหรอ”

“ถ้าฉนักลวันายจะปล่อยฉนัเหรอ” เขาย้อนถาม 

ชายคนนั้นหวัเราะแล้วส่ายหน้า

“ข้าปล่อยเอง็ไม่ได้หรอก เอง็เป็นหนามยอกอกลกูชายข้า ยงัไงกต้็อง

ฆ่าทิ้งให้พ้นทาง”

“ศรุตเป็นลูกชายของนายเหรอ” เขาถามตรงๆ 

ชายคนเดมิชะงกัแล้วเอ่ยชม

“เอง็นี่ไม่ธรรมดา นอนเป็นผกัตั้งนาน ท�าไมฉลาดนกั”

“ศรตุบอกว่าพ่อเขาตายแล้ว นายจะเป็นพ่อเขาได้ยงัไง” สโรชาพดูขดั

ขึ้น

“มนัมาถงึแล้ว เอง็ถามมนัเองกแ็ล้วกนั” 

เขาชี้นิ้วโป้งไปที่บนัไดด้านหลงั ทั้งสองหนัไปมอง ศรุตอุ้มมนีาเดนิ

ขึ้นมา เขาวางหญงิสาวลงบนพื้นแล้วถอยไปยนืข้างผู้เป็นพ่อ

“นายท�าอะไรเธอ” จริายถุามเสยีงเข้ม มนีาสลบไม่ได้สต ิแก้มมคีราบ
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น�้าตา

“ฉนัไม่ได้ท�า นายนั่นแหละเป็นคนท�า ถ้านายไม่ดงึเธอมาเกี่ยวด้วย 

เธอคงไม่เป็นแบบนี้” ศรุตตอบอย่างเย้ยหยนัแล้วหนัไปชี้หน้าสโรชา “ส่วน

เธอแส่หาเรื่องใส่ตวัเอง ถ้าไม่บ้าผูช้ายจนไม่ลมืหลูมืตา คงไม่ต้องตดิร่างแห

มาด้วย”

“นายเป็นคนจ้างพวกมนัเหรอ” หญงิสาวถามเสยีงสั่น

“ใช่ พวกเขาเป็นคนของฉันเอง” เขาตอบเสียงหนัก “ตึกหลังนี้ก็

เหมอืนกนั ฉนัซื้อเกบ็ไว้นานแล้ว ตั้งใจว่าจะซ่อมแล้วขาย ไม่คดิว่าจะได้ใช้

เป็นสุสานของพวกแก”

“ฉนัไม่เกี่ยวด้วยนะ นายอยากฆ่าคณุสองกบันงัมนีากฆ็า่ไป แต่อย่า

ท�าอะไรฉนัเลย” สโรชาพูดเอาตวัรอด 

ศรุตหวัเราะเสยีงดงัแล้วหนัไปพูดกบัจริายุ

“เธอรกันายมากเลยนะ น่าปลื้มใจแทนจรงิๆ”

“ฉนัไม่ได้รกัเขา” หญงิสาวรบีปฏเิสธ “ฉนัแค่ไม่อยากแพ้นงัมนีา นาย

ปล่อยฉนัไปเถอะนะ ฉนัจะไม่บอกใครเลย”

“เงยีบเถอะ คณุรูเ้รื่องพวกเขาหมดแล้ว ไม่มใีครปล่อยคุณไปหรอก” 

เทพบตุรหนุม่เอ่ยอย่างอ่อนใจ มนษุย์มคีวามเหน็แก่ตวัเป็นที่ตั้ง เขาไม่โกรธ

หญงิสาวเลยสกันดิ แต่รู้สกึร�าคาญมากกว่า

“ฉนัยงัไม่อยากตาย” หญงิสาวร้องโวยวายแล้วอ้อนวอนอดตีคนรกั 

“ยงัไงเรากเ็คยคบกนั นายอย่าฆ่าฉนัเลยนะ”

“นั่นส ิฉนัจะลมืเธอลงได้ยงัไง” ศรุตเชยคางสโรชาขึ้นสบตา หล่อน

ยิ้มอย่างมคีวามหวงั ก่อนถกูผลกัจนหน้าหงาย “ถงึเราจะเคยคบกนัดดูดื่ม

แค่ไหน ฉนักป็ล่อยเธอไปไม่ได้หรอก ยอมรบัชะตากรรมอย่างสงบเถอะ”

“แก! ไอ้สารเลว” หล่อนด่าด้วยความโมโห ก่อนร้องอย่างเจบ็ปวด

เมื่อถูกตบจนหน้าหนั

“อุดปากนงันี่ แล้วลากไปไกลๆ ฉนั” เขาหนัไปสั่งลูกน้อง 
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ชายสองคนเข้ามาผูกปากสโรชา แล้วลากหล่อนไปไว้ตรงมุมห้อง 

หญงิสาวร้องไห้ด้วยความหวาดกลวั เครื่องส�าอางเลอะไปทั้งหน้า

จริายุมองตามหล่อน ก่อนหนัมามองศรุตเมื่อชายหนุ่มถามขึ้น

“ท�าไมนายนิ่งจงั ไม่กลวัตายเหรอ”

“มนุษย์ทุกคนต้องตาย” เขาตอบเสียงเรียบ “ความตายไม่น่ากลัว 

สกันดิ แต่สิ่งที่ควรกลวัคอืโลกหลงัความตาย โดยเฉพาะคนชั่วๆ อย่างนาย 

ถ้าตายไปต้องตกนรกแน่นอน”

“ปากดนีกันะ” ศรุตตบหน้าเขาอย่างแรงแล้วง้างหมดัจะต่อยซ�้า แต่

ผู้เป็นพ่อคว้าแขนไว้ก่อน

“อย่าท�ามัน ถ้าตัวมันมีบาดแผล ต�ารวจจะไม่เชื่อว่ามันขับรถตก

น�้าตายเอง”

“แผนนั้นใช้ไม่ได้แล้ว” เขากระชากแขนจากมือผู้เป็นพ่อ “เราต้อง

เปลี่ยนแผนใหม่ เพราะมศีพเพิ่มขึ้นมาอกีสองศพ”

“อุบตัเิหตุเมื่อสามปีก่อนเป็นฝีมอืของนายเหรอ” เทพบุตรหนุ่มถาม 

ศรุตหนัมามองแล้วตอบเสยีงเหี้ยม

“ใช่ ฉนัอตุส่าห์คดิแผนตั้งนาน ตั้งใจให้ตายทั้งพ่อทั้งลกู แต่นายมนั

ตายยากตายเยน็ ขบัรถตกน�้ากไ็ม่ตาย หมอนกดหน้ากไ็ม่ตาย แต่ไม่ต้อง

เป็นห่วงนะ วนันี้นายได้ตายแน่ เพราะฉนัจะฆ่านายด้วยมอืตวัเอง”

“อยากท�าอะไรก็ท�าเลย ฉันไม่กลัวนายหรอก” เขาจ้องมองอย่าง

ท้าทาย หัวใจของชายคนนี้ด�ามืดด้วยกิเลสตัณหา ท�าร้ายได้แม้กระทั่ง 

ผู้มีพระคุณ เสียดายที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ แต่จิตใจต�่าช้ายิ่งกว่าอสุรกายใน

นรกภูมิ

“นายได้ตายสมใจแน่ แต่ต้องหลงัจากฉนัฆ่ามนีากบัสโรชาก่อน หวงั

ว่านายจะชอบฟังเสยีงกรดีร้อง”

จิรายุหันไปมองสองสาว มีนานอนสลบไม่ได้สติ ส่วนสโรชาร้องไห้ 

ไม่หยุด ตอนรณกรบอกว่าเรื่องจะไม่จบง่ายๆ เขาไม่ค่อยเชื่อเท่าไร เพราะ
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คิดว่าวางแผนไว้ดีแล้ว แต่พอถึงเวลาจริงๆ กลับเกิดเรื่องผิดแผนขึ้น

มากมาย เริ่มตั้งแต่มนีามาขบัรถให้เขา สโรชามารบัเขาที่โรงงาน และหมวด

สารนิไม่มาตามนดั

เทพบุตรหนุ่มหลับตาลง ส่งกระแสจิตไปหาผู้เป็นเพื่อน เขาไม่ม ี

ตวัตนในโลกนี้ จะอยู่หรอืตายกไ็ม่ส�าคญั แต่มนีาจะตายไม่ได้

‘รณกร ช่วยมนต์มนีาด้วย’

หมวดสารินถอนใจอย่างหงุดหงิด เมื่อหกวันก่อนจิรายุโทร. หาเขา 
บอกว่าจะมาตรวจโรงงานที่เพชรบุรี ชายหนุ่มสงสัยว่าจะไม่ใช่การดูงาน

ธรรมดา แต่เป็นแผนล่อเขามาก�าจดัให้พ้นทาง พวกเขาจงึวางแผนตลบหลงั

คนร้ายด้วยการใช้จริายุเป็นเหยื่อล่อ ส่วนเขามหีน้าที่คอยตดิตาม คนร้าย

ลงมือเมื่อไรเขาจะน�าก�าลังเข้าจับกุม ทุกอย่างเป็นไปตามแผน จนกระทั่ง 

ชายหนุ่มออกจากโรงงาน สญัญาณตดิตามตวัของเขากห็ายไป

หมวดหนุม่ร้อนใจมาก เพราะรูว่้ามนีาขึ้นรถมาด้วย ซึ่งอยูน่อกแผน 

ที่พวกเขาวางไว้ เขารบีประสานงานกบัต�ารวจท้องที่ขอก�าลงัสนบัสนุน แต่

ไม่รู้ว่าจะเริ่มค้นหาจากตรงไหน เพราะพื้นที่ค่อนข้างกว้าง

“ที่โรงแรมบอกว่าพวกเขายังไปไม่ถึงครับ” จ่าประสงค์หันมาบอก 

“ผมว่าพวกมนัต้องลงมอืแล้วแน่ๆ”

“ให้ตายส!ิ” หมวดหนุ่มสบถอย่างฉุนเฉยีว เป็นห่วงมนีาจนท�าอะไร

ไม่ถูก เขาไม่น่าไว้ใจเครื่องตดิตามตวัจนขบัรถทิ้งระยะห่างขนาดนี้เลย

“ไปทางไหนดจี่า” เขาถามคู่หูเมื่อขบัรถมาถงึทางสามแพร่ง 

จ่าประสงค์มองออกไปนอกรถแล้วชี้ไปทางซ้าย

“ไปทางนั้นครบั”

“จ่ารู้ได้ยงัไงว่าต้องไปทางนั้น”

“ไม่รู้ครับ” ผู้เป็นลูกน้องส่ายหน้า “ผมแค่รู้สึกว่าเราต้องไปทางนั้น 

อาจเป็นสญัชาตญาณต�ารวจกไ็ด้ครบั”
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“ถ้าเราไปผดิทาง เราจะช่วยใครไม่ได้เลย” เขาเอ่ยเสยีงเข้ม

“เชื่อผมเถอะครับ ผมขอเอาหัวเป็นเดิมพัน แต่อย่าถามเหตุผล 

เพราะผมกไ็ม่รู้เหมอืนกนั”

“ได้ ผมเชื่อจ่า” 

หมวดสารนิเลี้ยวรถไปทางซ้าย แล้วสั่งให้คูห่ปูระสานกบัต�ารวจท้องที่

แบ่งก�าลงัตามมา ส่วนที่เหลอืให้กระจายกนัออกค้นหา โดยหวงัว่าสญัชาต-

ญาณของจ่าประสงค์จะแม่นย�า

บนทางสามแพร่ง รณกรในเครื่องแบบกามเทพสีขาวยืนอยู่ริมถนน 

ดวงตาคมกรบิมองตามรถกระบะของหมวดสารนิ แล้วหายตวัไปจากตรงนั้น



๔๖

มนีาขยบัตวัลกุขึ้นนั่ง เจบ็ปวดใจในสิ่งที่ได้ยนิ หล่อนอยูข้่างศรุต
มาตลอด หลงคดิว่าเขาน่าสงสาร แต่เขากลบัท�าเรื่องเลวร้าย วางแผนก�าจดั

ทุกคนที่ขวางทางเพื่อครอบครองสิ่งที่ไม่ใช่ของตน โดยไม่มคีวามละอายใจ

เลยสกันดิ

“ฟื้นแล้วเหรอ” ศรุตก้มมองหล่อน หญงิสาวมองตอบแล้วถามเสยีง

เครอื

“ท�าไมคุณท�าแบบนี้ ฉันไม่เคยเชื่อว่าคุณเป็นคนไม่ดี ขนาดพี่วิภา

บอกว่าคุณท�าร้ายคุณสอง ฉนัยงัไม่เชื่อเธอเลย”

“ผมท�าสิ่งที่ต้องท�า เมื่อสวรรค์ไม่เมตตาผม ผมกต้็องไขว่คว้ามนัด้วย

ตวัเอง” เขาตอบเสยีงเข้ม แววตาเจบ็แค้น

“แม้แต่การท�าร้ายคุณหญงิจารวเีหรอคะ” หล่อนจ้องมองนิ่ง 

ชายหนุ่มมองตอบ แววตาอ่อนโยนลง

“ผมไม่เคยคดิร้ายกบัคณุแม่ ผมดแูลท่านมาเป็นสบิปี ความจรงิผม

ควรเป็นลูกชายของท่าน ไม่ใช่นายสองที่แค่อาศยัท้องมาเกดิ แต่ไม่เคยท�า
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อะไรให้ท่านเลย”

“คุณเป็นคนฆ่าพี่วภิาใช่ไหมคะ” หล่อนถามเสยีงหนกั

“นงันั่นมนัสาระแน ชอบสอดรูส้อดเหน็ แถมยงัปากโป้ง สมควรโดน

แล้ว” เขาตอบอย่างไม่สะทกสะท้าน ทั้งที่พดูถงึชวีติของผู้หญงิคนหนึ่งที่ทั้ง

ชวีติไม่เคยคดิร้ายกบัใครเลย

“ฉนัมนัโง่เอง ไม่เชื่อค�าพดูของพี่วภิา ท�าให้ทกุคนตกอยูใ่นอนัตราย” 

หล่อนตดัพ้อตวัเอง 

ชายหนุ่มท�าเสยีงเยาะแล้วชี้ไปที่จริายุ

“คณุโง่ตั้งแต่หลงรกัไอ้ง่อยแล้ว ถ้าคณุรบัปากไปอยูเ่ชยีงใหมก่บัผม 

คุณคงไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้”

มนีาหนัไปมองเทพบตุรหนุม่ ดวงตาของเทวดาเหน็ธาตแุท้ของมนษุย์ 

ส่วนดวงตาของมนุษย์เห็นแต่ภาพลวง การที่เขาไม่ยอมจับคู่ศรุตให้หล่อน 

คงเพราะเหน็ความชั่วร้ายของอกีฝ่าย แต่หล่อนกลบัไม่เหน็อะไรเลย เพราะ

ถูกความสงสารบดบงั

“คดิว่าพวกเราตายหมดแล้วนายจะรอดเหรอ มพียานเหน็ว่าพวกเรา

มาด้วยกนั ถ้านายรอดอยู่คนเดยีว นายจะบอกต�ารวจว่ายงัไง” จริายุถาม

“ขอบคณุที่เตอืนนะ แต่ฉนัคดิไว้หมดแล้ว ฉนัจะจดัฉากให้สโรชาฆ่า

มนีากบันาย แล้วฆ่าตวัตายตาม เพราะรษิยาน้องสาว ส่วนฉนัพยายามเข้า

มาช่วยนาย แต่โดนท�าร้ายสลบไป พอฟื้นขึ้นมาทุกคนกต็ายหมดแล้ว แค่

แสดงละครนดิหน่อย ยอมเจบ็ตวัเลก็ๆ น้อยๆ กไ็ม่มใีครสงสยัฉนัแล้ว”

ศรุตหัวเราะอย่างล�าพองใจ แล้วหันไปมองสโรชาเมื่อหญิงสาวร้อง

เรยีกเสยีงอู้อี้ เขาเดนิเข้าไปหาแล้วดงึผ้าที่ผูกปากหล่อนออก

“มอีะไร”

“คณุอย่าฆ่าฉนัเลยนะ เรากลบัไปใช้แผนเดมิกนัเถอะ จดัฉากให้คณุ

สองกบันงัมนีาขบัรถตกน�้าตาย แล้วเรากลบัไปเป็นเหมอืนเดมิ ฉนัรบัรอง

ว่าจะไม่บอกใครเลย” สโรชาวงิวอน 
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ชายหนุ่มเหยยีดยิ้มแล้วเอ่ยอย่างเยน็ชา

“อย่าพดูให้เหนื่อยเลย ยงัไงเธอกต้็องตาย ฉนัไม่ปล่อยเธอไปหรอก”

“ไอ้สารเลว!” 

หญงิสาวร้องด่าอย่างเดอืดดาล ศรตุหวัเราะชอบใจแล้วปิดปากหล่อน

ไว้ตามเดมิ

“ถ้าพูดเรื่องความเลว ฉันยังสู้เธอไม่ได้หรอก มีนาเป็นน้องสาวพ่อ

เดยีวกนั เธอยงัคดิจะฆ่าได้ลงคอ แล้วฉนัเป็นใคร เธอถงึจะไม่หกัหลงัฉนั”

“รีบลงมือเถอะ อย่ามัวแต่พูดอยู่เลย พ่อรู้สึกสังหรณ์ใจยังไงไม่รู้”  

สุชนิพูดแทรกขึ้น 

ชายหนุ่มหนัไปมอง สหีน้าไม่พอใจ

“ถ้าพ่อกลวักล็งไปเฝ้าข้างล่าง เดี๋ยวข้างบนนี้ผมจดัการเอง”

“พ่อไม่ได้กลวั แต่อยากให้เอง็รบีลงมอื จะได้แยกย้ายกนัไป” เขาส่ง

ปืนพกให้ลูกชาย 

ศรตุหยบิถงุมอืมาสวม รบัปืนมาเชด็รอยนิ้วมอื แล้วเดนิไปหาจริากร

กบัมนีา

“ใครอยากตายก่อน” เขาส่ายกระบอกปืนไปมา “สุภาพบุรุษหรือว่า

เลดี้เฟิสต์”

“ยงิฉนัเถอะ” มนีารบีเสนอตวั

“รักมันมากสินะ งั้นดูมันตายละกัน” เขาจ่อปากกระบอกปืนเข้ากับ

หน้าผากจริายุ “พอนายตายแล้ว คุณแม่คงเสยีใจสกัพกั หลงัจากนั้นท่าน

จะท�าใจได้ ภทัรเจมส์กจ็ะเป็นของฉนั แต่ถ้าท่านท�าใจไม่ได้ ตรอมใจตาย

ตามนายไป ภทัรเจมส์กย็งัเป็นของฉนัอยู่ด”ี

“นายเข้าใจผดิแล้ว ต่อให้ฉนัตายไป ภทัรเจมส์กไ็ม่ได้เป็นของนาย”

“นายพูดอะไร” ศรุตขมวดคิ้วสงสยั 

เทพบุตรหนุ่มเหยยีดยิ้มแล้วเอ่ยเสยีงเข้ม

“ฉนัไม่ใช่ จริากร บวรภทัร”
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หมวดสารนิจอดรถกระบะซ่อนไว้หลงัเนนิดนิ แล้วลงจากรถไปหมอบ
หลังพงหญ้ารก ดวงตาคมมองไปยังคอนโดมิเนียมสูงริมทะเลซึ่งถูกพิษ

เศรษฐกิจเล่นงานจนถูกปล่อยทิ้งร้าง ทั้งที่สร้างเสร็จไปแล้วกว่าเจ็ดสิบ

เปอร์เซ็นต์ หมวดหนุ่มมองไปที่ลานจอดรถด้านล่าง รถเก๋งของจิรายุจอด

อยู่ข้างรถสปอร์ตสีแดงและรถตู้สีขาวสภาพกลางเก่ากลางใหม่ แต่ไม่เห็น

มนุษย์สกัคนอยู่แถวนั้นเลย

“สญัชาตญาณของจ่าแม่นจนน่ากลวั” เขาหนัไปพูดกบัลูกน้อง

“ผมกก็ลวัตวัเองเหมอืนกนัครบั” จ่าประสงค์ตอบ

“จ่ารอก�าลงัเสรมิอยูท่ี่นี่นะ ผมจะเข้าไปดขู้างในก่อน” เขาสั่งความคูหู่

ของตนแล้วหยบิปืนพกออกมา แต่อกีฝ่ายส่ายหน้าปฏเิสธ

“ไม่ครบัหมวด ถ้าจะไปต้องไปด้วยกนั เดี๋ยวก�าลงัเสรมิมาถงึ พวก

เขากต็ามไปเอง”

“ถ้างั้นกต็ามมา”

หมวดสารนิวิ่งลดัเลาะไปที่คอนโดมเินยีม โดยอาศยัพงหญ้าสงูปิดบงั

ตัวเอง เขาหยุดหลังเสาต้นหนึ่ง แล้วโบกมือให้คู่หูไปหลบหลังเสาอีกต้น 

ดวงตาคมมองไปยงัชั้นล่างของคอนโดมเินยีมซึ่งเปิดโล่งทุกด้านเนื่องจากยงั

สร้างไม่เสรจ็ เขาพบชายฉกรรจ์สองคนยนืสูบบุหรี่คุยกนัโดยไม่รู้ตวัสกันดิ

ว่าภยัมาถงึตวัแล้ว

หมวดหนุ่มส่งสญัญาณมอืบอกลูกน้องให้แบ่งกนัจดัการคนร้าย จ่า

ประสงค์ส่งสัญญาณมือตอบแล้วลงมือท�างานอย่างเงียบเชียบ คนร้ายคน

หนึ่งสลบ ส่วนอกีคนถูกจบัได้

“พวกแกมกีี่คน แล้วตวัประกนัอยู่ที่ไหน” หมวดสารนิถามเสยีงเข้ม

“หกคน อยู่ข้างบนสี่คนกบัตวัประกนั” คนร้ายตอบทนัท ี มองด้วย

แววตาตื่นๆ แสดงว่าไม่ใช่มอือาชพี

“มัดพวกมันไว้” เขาสั่งความลูกน้อง แล้วเงยหน้ามองข้างบนเมื่อ

ได้ยนิเสยีงปืนดงัก้อง
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กระสนุปืนพุง่เฉยีดศรีษะของจริาย ุก่อนด้ามปืนจะกระแทกที่ใบหน้า 
เทพบตุรหนุม่ล้มคว�่าลง เขากดัฟันข่มความเจบ็ ถ่มเลอืดออกจากปาก แล้ว

เงยหน้ายิ้มเยาะคนที่ท�าร้ายตน ศรุตค�ารามด้วยความโมโหแล้วเตะกลาง 

ล�าตัวเขา เทวดาหนุ่มกัดฟันแน่น เจ็บแต่ไม่ยอมส่งเสยีงร้อง ศรุตง้างเท้า 

จะเตะอกีครั้ง แต่มนีาถลนัเข้ามาขวางก่อน

“อย่าท�าเขา” หญงิสาวกอดเขาไว้ น�้าตาไหลอาบแก้ม ก่อนร้องอย่าง

เจบ็ปวดเมื่อศรุตกระชากแขนหล่อนแล้วผลกัไปให้พ่อของตน

“มงึเล่นตลกอะไร” ศรุตกระชากคอเสื้อเขาขึ้นมาถาม

“ฉนัไม่ได้เล่นตลก ฉนัแค่หน้าเหมอืนจริากร แต่ไม่ใช่...” เขายงัพูด

ไม่ทนัจบกถ็ูกต่อยคว�่า แล้วถูกกระชากคอเสื้อขึ้นมาอกีครั้ง

“ไอ้โกหก! คนไม่ได้เป็นอะไรกนัจะหน้าเหมอืนกนัได้ยงัไง”

“นายคดิวา่คนที่นอนเป็นเจ้าชายนทิรามาตั้งหลายปี จะลกุขึ้นมาเดนิ

เหินเป็นปกติในเวลาไม่กี่วันได้เหรอ” เทพบุตรหนุ่มหัวเราะแล้วพูดใส่หน้า

อกีฝ่าย “ฉนัไม่ใช่ จริากร บวรภทัร ฉนัปลอมตวัเข้าไปในบ้านบวรภทัรเพื่อ

ฉกีหน้ากากนาย ตอนนี้ต�ารวจรูเ้รื่องหมดแล้ว นายเตรยีมตวัเข้าคกุได้เลย”

“กูไม่เชื่อมึง” ศรุตง้างก�าปั้นจะต่อยหน้าเขาอีก แต่ลูกสมุนคนหนึ่ง

ตะโกนขึ้นก่อน

“มีรถกระบะสองคันขับตรงมาที่นี่ ใช่รถต�ารวจอย่างที่มันพูดหรือ

เปล่า”

“ไปดูซพิ่อ” เขาร้องสั่งบดิา

สุชนิผลกัมนีาให้ลูกสมุนคนหนึ่ง เดนิไปชะโงกมองตรงช่องหน้าต่าง 

แล้วหนัมามองลูกชายด้วยสหีน้าเครยีดขงึ

“ใช่ต�ารวจไหมพ่อ” เขาตะโกนถาม

“ไม่แน่ใจเหมอืนกนั” ผู้เป็นพ่อส่ายหน้า “แต่มนัมากนัหลายคน เรา

ต้องรบีหนแีล้วละ”

“นายหนไีม่รอดหรอก มอบตวัเสยีเถอะ” เทพบุตรหนุ่มพูด
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“กูไม่รอด มงึกไ็ม่รอดเหมอืนกนั” 

ศรตุเหวี่ยงจริายุลงกบัพื้นแล้วเลง็ปืนใสท่นัท ีแต่ก่อนจะลั่นไก มนีา

ก็กัดมือคนร้ายที่จับตัวหล่อนแล้ววิ่งมาชนไหล่เขา ท�าให้กระสุนพลาดเป้า 

ชายหนุ่มค�ารามด้วยความโมโห กระชากแขนหล่อนเข้ามาหา

“เธอเป็นพวกเดยีวกบัมนัใช่ไหม”

“ใช่ เขาเป็นเพื่อนของฉนัเอง เขาไม่ใช่คุณสอง” มนีาตะโกนใส่หน้า

เขา 

ชายหนุ่มเงื้อมอืจะตบหล่อน แต่เสยีงหมวดสารนิดงัขึ้นก่อน

“วางอาวุธลงเดี๋ยวนี้ ต�ารวจล้อมไว้หมดแล้ว”

“สูม้นัพ่อ ถ้าผมตดิคกุ พ่อกต็ดิด้วย” ศรตุตะโกนสั่งผูเ้ป็นพอ่ แลว้

ลากมนีาเดนิขึ้นบนัได ใช้หล่อนเป็นโล่บงักระสุน

“สู้มัน กูไม่ยอมติดคุก” สุชินร้องสั่งลูกสมุนของตนแล้ววิ่งไปหลบ

หลงัเสา เสยีงปืนนดัแรกดงัขึ้น แล้วดงัตามมาเหมอืนพลุแตกจนก้องไปทั่ว

คอนโดมเินยีมร้าง

จริายหุมอบลงกบัพื้น ดวงตาคมมองไปรอบๆ เขาเหน็ยมทูตปรากฏ

ตวัสองตน และเหน็รณกรยนือยู่ใกล้ช่องหน้าต่าง เขาขอร้องผู้เป็นเพื่อน

“ช่วยมนีาด้วย”

รณกรเทพบุตรมองอย่างอ่อนใจ แล้วยกมอืขึ้นดดีนิ้วเบาๆ เชอืกที่

มดัข้อมอืของเขาหายไป จริายุขอบใจผู้เป็นเพื่อน แล้ววิ่งขึ้นบนัไดตามมนีา

ไป

มีนาโดนศรุตลากขึ้นบันไดไปเรื่อยๆ หล่อนพยายามขืนตัวไว้ แต่ 
สูแ้รงชายหนุม่ไม่ได้ ไม่รูว่้าเขาเอาเรี่ยวแรงมาจากไหน หญงิสาวเงยหน้ามอง 

นยัน์ตาของศรุตล่อกแล่ก เขาก�าลงัหวาดกลวัและพยายามหาทางหน ีทั้งที่

รู้ว่าไม่มทีางรอดแล้ว

“มอบตวัเถอะค่ะ โทษหนกัจะได้เป็นเบา” หล่อนพยายามเกลี้ยกล่อม 
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แต่เขาปฏเิสธเสยีงห้วน

“ไม่ ฉนัไม่ยอมตดิคุกเดด็ขาด”

“ฉนัจะช่วยคุณเองค่ะ อย่าหนอีกีเลยนะคะ”

“ไม่ต้องมาโกหก ฉันท�าความผิดขนาดนั้น ใครหน้าไหนจะช่วยฉัน

ได้” 

ชายหนุม่ตวาดเสยีงดงั แล้วลั่นกระสนุใส่จริายเุมื่อเหน็เทพบตุรหนุม่

วิ่งตามขึ้นมา แต่กระสุนพลาดไปโดนผนัง เขาลากหล่อนขึ้นไปบนดาดฟ้า 

เทวดาหนุ่มวิ่งขึ้นบนัไดตามมา ทั้งสามยนืเผชญิหน้ากนัท่ามกลางแสงแดด

จ้าและสายลมพดัแรง

“มอบตวัเถอะ นายหนไีปไหนไม่ได้แล้ว” จริายุร้องบอก

“กูไม่ยอมตดิคกุ” ศรตุตะโกนก้องแล้วเหนี่ยวไกปืนทนัท ีกระสนุถกู

ท้องของเทพบุตรหนุ่ม เขาล้มลงนอนกบัพื้น

“จริายุ!”

มีนาทุบก�าปั้นใส่ศรุตไม่ยั้ง เขาปัดป้องด้วยความโมโหแล้วบิดแขน

หล่อนเตม็แรง หญงิสาวร้องอย่างเจบ็ปวด แล้วหนัไปมองเทพบุตรหนุ่มเมื่อ

เขายนัตวัลุกขึ้นยนื มอืกุมแผลที่หน้าท้อง เลอืดไหลผ่านนิ้วหยดลงบนพื้น

“เราเป็นคนวางแผนนี้เอง ถ้าจะฆ่ากฆ็่าเราเถอะ แต่ขอให้ปล่อยมนีา

ไป เพราะเธอไม่เกี่ยวด้วย”

“รกักนัมากใช่ไหม งั้นกล็งนรกไปด้วยกนัเลย” เขากดปากกระบอก

ปืนกบัศรีษะของหล่อน

มนีามองตาเทพบุตรหนุ่ม น�้าตาปริ่มก่อนไหลอาบลงมาช้าๆ หล่อน

ผิดพลาดที่ไม่เชื่อเขา หากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต หล่อนขอท�าสิ่งที่ 

ถูกต้องสกัครั้ง

“ฉันรักนาย รักตั้งแต่แรกเห็น ฉันปฏิเสธผู้ชายทุกคนที่นายหามา 

เพราะฉนัรกันาย รกัทั้งที่รู้ว่าฉนัไม่คู่ควร ฉนัจะส่งนายกลบัสวรรค์ เพราะ

มนัคอืที่ของนาย”
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“พูดบ้าอะไรของเธอ” 

ศรตุบดิแขนหล่อนแรงขึ้น หญงิสาวกดัฟันข่มความเจบ็ เงยหน้ามอง

ท้องฟ้าแล้วตะโกนเสยีงดงั

“องค์อนิทร์เพคะ ฉนัรู้จกัความรกัแล้ว ฉนัมคีนที่ฉนัรกัแล้ว จริายุ

เทพบุตรท�างานส�าเรจ็แล้ว ได้โปรดรบัเขากลบัสวรรค์ด้วย”

“เธอพูดกบัใคร องค์อนิทร์ที่ไหน กลวัตายจนเป็นบ้าเลยเหรอ” 

ชายหนุ่มตะโกนถามเสยีงดงั ก่อนเงยหน้ามองท้องฟ้า เมื่อแผ่นฟ้า

เบื้องบนสั่นสะเทือนเลื่อนลั่น เมฆฝนก้อนใหญ่ก่อตัวเหนือคอนโดมิเนียม

ร้าง สายลมพดักระโชกแรงราวกบัมพีายุ

“ฉนัไม่ได้บ้า นายนั่นแหละบ้า” หล่อนตะโกนใส่หน้าเขา “มวัเมากเิลส

ตณัหา ท�าร้ายผูม้พีระคณุ ชวีตินี้นายจะไม่มวีนัมคีวามสขุ นายจะต้องชดใช้

กรรมอย่างสาสม”

“ถ้าฉนัไม่มคีวามสุข เธอกอ็ย่าหวงัว่าจะม ีฉนัจะฆ่ามนัให้เธอดู” 

ศรุตลั่นไกยิงเทพบุตรหนุ่ม กระสุนพุ่งออกไปอย่างรวดเร็ว แต่พอ

ไปถงึตวัจริายุมนักลบัหยุดนิ่ง แล้วตกลงบนพื้นแทบเท้าเขา

จิรายุละมือออกจากท้อง บาดแผลถูกยิงหายไปแล้ว สวรรค์รับฟัง

ค�าขอของมีนา เขาจ้องมองศรุตเขม็ง แล้วก้าวเท้าเข้ามาหาช้าๆ แววตา 

เยยีบเยน็น่ากลวั

“เป็นไปได้ยงัไง แกเป็นใครกนัแน่” ศรตุลากหล่อนไปยนืชดิขอบตกึ 

แล้วยงิปืนใส่เทพบตุรหนุม่จนกระสนุหมด แต่ทกุนดัล้วนตกลงตรงหน้าเขา 

ไม่สามารถท�าอนัตรายเขาได้เลย

“แกไม่ใช่คน แกเป็นปีศาจ” ชายหนุ่มปล่อยปืนหลุดจากมอื ดวงตา

เบกิโพลงด้วยความกลวั แต่ยงัลอ็กคอหล่อนไม่ยอมปล่อย

มนีาเหลยีวไปมองข้างหลงั ขนทุกเส้นบนท่อนแขนลุกชนั เมื่อพบว่า

ตวัเองยนืหมิ่นเหม่อยูบ่นขอบตกึซึ่งสงูจากพื้นดนิมากกว่ายี่สบิชั้น หากศรตุ

ถอยอกีเพยีงครึ่งก้าว พวกเขาจะตกลงไปแน่นอน
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“เราเป็นเทวดา เราไม่เคยท�าร้ายใคร แต่วันนี้เราขอท�าบาปสักครั้ง” 

เทพบุตรหนุ่มเอ่ยเสยีงเข้ม 

หญงิสาวจกิเท้ากบัพื้นแน่น แล้วมองไปข้างหลงัจริายเุมื่อหมวดสารนิ

วิ่งตามขึ้นมาพร้อมอาวุธปืนในมอื

“อย่าเข้ามา ถ้าใครเข้ามา กจูะโยนนงันี่ลงไป” ศรตุตะโกนเหมอืนคน

เสยีสต ิ

หมวดหนุ่มยกมอืทั้งสองขึ้น แล้ววางปืนพกลงบนพื้น

“มอบตัวเถอะคุณศรุต นายสุชินสารภาพหมดแล้ว คุณหนีไม่รอด

หรอก”

“ชีวิตฉันไม่เหลืออะไรแล้ว พวกแกก็ต้องไม่เหลือเหมือนกัน” ชาย

หนุ่มหวัเราะเสยีงดงั แล้วทิ้งตวัลงจากดาดฟ้าโดยลากหล่อนลงไปด้วย

“มนีา!”

จิรายุกระโจนเข้ามาหาหล่อน มีนายื่นมือไปหาเขา ปลายนิ้วของทั้ง

สองสมัผสักนัวูบหนึ่งก่อนหล่อนจะตกลงไปด้านล่าง หญงิสาวมองหน้าเขา 

จดจ�าเขาไว้ในใจตลอดกาล รมิฝีปากบวมช�้าขยบัน้อยๆ ก่อนทกุอย่างจะดบั

มดืลง

“จริายุ...”



๔๗

“จริายุ!”
มนีาลกุพรวดขึ้นนั่ง เสยีงร้องตดิอยูท่ี่รมิฝีปาก ดวงตาคมหวานมอง

ไปรอบๆ ก่อนหยุดสายตาที่สมหมายกบักล้าซึ่งนั่งคุยกนัอยู่ที่โซฟารบัแขก 

ทั้งสองมองหล่อนด้วยสหีน้างงๆ แล้วลุกมาหาที่เตยีง

“เป็นอะไรเจ้ ฝันร้ายเหรอ” กล้าถาม

“จริายุอยู่ที่ไหน” หญงิสาวไม่ตอบ แต่ถามเขาแทน

“จริายไุหน” หนุม่รุน่น้องท�าหน้างง “ไม่มหีรอก มแีต่ผมกบัลงุหมาย

แค่สองคนนี่แหละ”

“ที่นี่ที่ไหน” หญงิสาวเปลี่ยนค�าถาม 

กล้าขมวดคิ้วมองหล่อนแล้วผายมอืไปรอบห้อง

“สยามพารากอนมั้ง ถุงน�้าเกลอืห้อยขนาดนี้ ยงัจะถามอกีเหรอ”

“มันใช่เวลาพูดเล่นไหม” สมหมายเขกหัวกล้าแล้วผลักเขาออกไป  

“ที่นี่โรงพยาบาลบูรณเวช เมื่อคืนหนูออกไปแข่งรถ แล้วโดนรถเฉี่ยว 

หวักระแทกพื้นสลบ กู้ภยัเลยส่งหนูมารกัษาที่นี่”
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มนีามองส�ารวจตวัเอง ศรีษะพนัผ้าพนัแผล ท่อนแขนสองข้างเขยีว

ช�้า หัวเข่าสองข้างถลอก ใบหน้าด้านซ้ายเจ็บตึง เนื้อตัวเจ็บระบม ดูแล้ว 

น่าจะโดนรถเฉี่ยวมาจรงิๆ

แต่...

หญิงสาวขมวดคิ้วครุ่นคิด หล่อนจ�าได้ว่าถูกศรุตจับตัวไป เขาลาก

หล่อนขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วพวกเขาก็ตกลงมาไม่ใช่หรือ ส่วนเรื่องรถเฉี่ยว

ผ่านมาเกอืบหกเดอืนแล้วนี่นา

“วนันี้วนัที่เท่าไรคะ”

“วนัที่...” 

สมหมายบอกวนัที่กบัหล่อน ซึ่งเป็นวนัหลงัจากที่หล่อนโดนรถเฉี่ยว

หนึ่งวนั หญงิสาวนั่งนิ่งพูดไม่ออก เป็นไปได้อย่างไร หล่อนย้อนเวลากลบั

ไปหกเดอืนหรอื

“คนไข้ตื่นแล้วเหรอครับ” เสียงคุ้นหูร้องถาม มีนาหันไปมองแล้ว

พมึพ�า

“หมอต่อ”

“ครบั ผมหมอต่อพงศ์ แพทย์เจ้าของไข้ของคณุ” เขาเดนิมาหยุดข้าง

เตยีง ยิ้มทกัทายสมหมายแล้วหนัมาถามหล่อน “รูส้กึยงัไงบ้างครบั ปวดหวั 

มนึงง อยากอาเจยีนบ้างไหม”

มนีาส่ายหน้าช้าๆ งุนงงกบัความสุภาพแต่เหนิห่างของเขา

“ไม่เป็นอะไรเลย ดจีรงิๆ ขอผมตรวจหน่อยนะครบั” 

หมอต่อพงศ์ตรวจอาการของหล่อน หญิงสาวท�าตามอย่างว่าง่าย 

ตอนนี้หล่อนสบัสนไปหมดแล้ว มนัเกดิอะไรขึ้นกนัแน่ ท�าไมเขาท�าท่าเหมอืน

ไม่รู้จกัหล่อน

“หมอจ�าฉนัได้ไหมคะ” หล่อนถามหลงัจากเขาตรวจเสรจ็

“จ�าได้สคิรบั คณุเป็นคนไข้ของผม อาการของคุณไม่น่าเป็นห่วง พกั

ดูอาการอกีสกัคนื พรุ่งนี้กก็ลบับ้านได้แล้ว ขอตวัก่อนนะครบั” เขายิ้มให้
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หล่อนแล้วเดนิออกไป

มีนามองตามอย่างสับสน หมอต่อพงศ์ไม่รู้จักหล่อน หรือว่าเรื่อง

ทั้งหมดเป็นแค่ความฝัน แต่จะเป็นไปได้อย่างไร ในเมื่อหล่อนจ�าเรื่องราว

ตลอดหกเดือนได้ทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องของจิรายุเทพบุตร ชุดสูทสีขาว 

ใบหน้าหล่อเหลา แววตาอบอุ่น รอยยิ้มอ่อนโยน กลิ่นกายหอมละมุน 

หล่อนจ�าได้ไม่เคยลมื

“มองตาละห้อยเลยนะ ถูกใจคุณหมอเหรอ ถงึได้แกล้งท�าเป็นรู้จกั

เขาทั้งที่เพิ่งเหน็หน้ากนั เดี๋ยวนี้ร้ายนะเจ้” กล้าแซวหล่อน

มนีาไม่ตอบโต้ เพราะมเีรื่องส�าคญักว่าให้คดิ ถ้าหมอต่อพงศ์ไม่รู้จกั

หล่อน แล้วคนอื่นๆ ล่ะ หมวดสารนิ วนิธยั ธรากร ศรุต และจริากร พวก

เขาจะรูจ้กัหล่อนไหม หญงิสาวหย่อนขาลงจากเตยีงแล้ววิ่งออกจากห้องพกั 

โดยมสีมหมายกบักล้าวิ่งตามมา

“หนูมนีา จะไปไหน หนูยงัไม่หายป่วยนะ”

มนีาวิ่งตรงไปข้างหน้า ไม่สนใจเสยีงเรยีกของสองลงุหลาน ไม่สนใจ

ว่าจะชนใครบ้าง และไม่สนใจขาที่เจ็บระบมของตน หญิงสาววิ่งเข้าไปใน

ลฟิต์แล้วกดปิดก่อนที่ทั้งสองจะตามมาทนั ลฟิต์เลื่อนขึ้นอย่างรวดเรว็ แต่

ยงัช้ากว่าหวัใจที่เต้นรวัของหล่อน

ประตูลฟิต์เปิดออก เมื่อมาถงึชั้นที่หล่อนต้องการ มนีาวิ่งตรงไปยงั

ห้องพกัของจริากร หล่อนต้องรูใ้ห้ได้ว่าเกดิอะไรขึ้น เวลาหกเดอืนที่ผ่านมา

หายไปไหน สวรรค์เล่นตลกอะไรกบัหล่อนกนัแน่ หญงิสาวเงยหน้ามองเลข

ห้อง แล้วเปิดประตูพรวดเข้าไปทนัที

สายตาทุกคู่หันมามองหล่อนเป็นตาเดียว หนึ่งในนั้นคือสายตาของ

หมอต่อพงศ์ซึ่งยืนคุยอยู่กับญาติคนไข้ตรงโซฟารับแขก มีนารีบเดินไปที่

เตียงคนป่วยเพื่อพิสูจน์ว่าหล่อนไม่ได้ฝันไป ถ้าจิรากรมีตัวตนจริง จิราย ุ

กต็้องมดี้วย

“ไม่ใช่” หญิงสาวยืนนิ่งเหมือนถูกสาป เมื่อพบว่าคนที่นอนอยู่บน
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เตยีงไม่ใช่จริากร แต่เป็นชายชรารปูร่างท้วม มหีน้ากากออกซเิจนครอบบน

ใบหน้า

“คณุเป็นอะไรหรอืเปล่าครบั” หมอหนุม่เดนิมาหาหล่อน “สหีน้าของ

คุณไม่ดเีลย”

“ฉนัไม่เป็นอะไรค่ะ” หล่อนส่ายหน้า “คนไข้ที่ชื่อจริากรอยู่ที่ไหนคะ 

ฉนัต้องพบเขาเดี๋ยวนี้”

“จริากร...” หมอหนุ่มขมวดคิ้ว

“จริากร บวรภทัร เขาป่วยเป็นเจ้าชายนทิรา เคยรกัษาตวัอยูท่ี่ห้องนี้

ค่ะ” หล่อนอธบิายเพิ่ม 

หมอหนุ่มนิ่งคดิก่อนพยกัหน้าเข้าใจ

“คณุจริากรออกจากโรงพยาบาล กลบัไปพกัที่บ้านเกอืบหกเดอืนแล้ว 

คุณมนีารู้จกัเขาด้วยเหรอครบั”

“ฉนั...” มนีาส่ายหน้าไปมา แล้วหนัไปมองสมหมายกบักล้าที่วิ่งเข้ามา

หาหล่อน

“หนูมนีา หนูมาท�าอะไรที่นี่”

“หนู...” หล่อนไม่รู้จะตอบอย่างไร

“ไม่เป็นไร ไม่ต้องพูดแล้ว กลบัห้องเรากนัเถอะ” สมหมายขอโทษ

เจ้าของห้องแล้วพาหล่อนเดนิออกมา

มีนาเดินตามเหมือนคนไร้สติ ก่อนทรุดลงนั่งกับพื้น ขาทั้งสองข้าง

หมดแรง หล่อนรอดชวีติจากการตกตกึ เพื่อมาพบว่าเวลาหกเดอืนที่จริายุ

เข้ามาในชีวิตหล่อนถูกลบทิ้งไปหมด หมอต่อพงศ์จ�าหล่อนไม่ได้ หมวด 

สารนิ ธรากร และวนิธยักค็งเหมอืนกนั เพราะจริายุยงัไม่ได้จบัคู่พวกเขา

กบัหล่อน หญงิสาวซบแก้มกบัผนงัตกึแล้วร้องไห้อย่างไม่อายใคร

“หนมูนีา” สมหมายสบตาหลานชาย กล้าส่ายหน้าอย่างจนใจ ทั้งสอง

ถอนใจพร้อมกันแล้วนั่งลงเป็นเพื่อนหล่อน โดยไม่สนใจสายตาของคนที่ 

เดนิผ่านไปมา
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มนีานั่งกอดเข่าอยู่บนเตยีง น�้าตาเหอืดแห้งไปแล้ว สมหมายกลบัไป
อู่รถ แต่ทิ้งกล้าไว้เฝ้าหล่อน หนุม่รุน่น้องนั่งอยูท่ี่โซฟา ท�าทเีป็นเล่นโทรศพัท์

มอืถอื แต่แอบมองหล่อนเป็นระยะ เพราะกลวัว่าหล่อนจะวิ่งออกจากห้อง

ไปอีก หญิงสาวเงยหน้ามองเพดาน พอร้องไห้ออกมาความเสียใจก็เบาลง 

หลอ่นท�าสิ่งที่ถกูต้องแล้ว จริายุควรอยู่บนสวรรค์ ไมใ่ช่มาเร่ร่อนอยูใ่นโลก

มนุษย์

เสยีงเคาะประตดูงัขึ้นเบาๆ กล้าลุกขึ้นไปเปิดประต ูแล้วเดนิกลบัมา

หาหล่อน

“เจ้ พ่อมาหา” เขากระซบิบอกแล้วเดนิไปนั่งรอที่โซฟา

มนีาเงยหน้าขึ้นมอง พ่อดดูเีหมอืนทกุครั้งที่พบกนั เพราะอาชพีของ

พ่อต้องพบปะผู้คนตลอดเวลา ท่านจงึต้องดูดอียู่เสมอ

“สวสัดคี่ะ” หล่อนยกมอืไหว้ 

พ่อถอนใจเบาๆ แล้วนั่งลงข้างเตยีง

“เป็นยงัไงบ้าง”

“ฟกช�้าด�าเขยีว ถลอกนดิหน่อย พรุ่งนี้กก็ลบับ้านได้แล้วค่ะ” หญงิ

สาวยิ้มให้พ่อ แล้วหนัไปมองกล้าเมื่อเขาพูดแทรกขึ้น

“ไม่จรงิครบัคณุลงุ เมื่อเช้าเจ้ร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลงั แถมยงัเที่ยวถาม

หาคนโน้นคนนี้ไปทั่ว ผมว่าสมองน่าจะกระทบกระเทอืนครบั”

“นายไปหาอะไรกนิไป แล้วไม่ต้องรบีมานะ” หล่อนจ้องมองตาเขยีว 

หนุ่มรุ่นน้องยิ้มแหยแล้วเดนิออกจากห้อง แต่ไม่วายเป็นห่วงหล่อน

“ผมรออยู่แถวนี้นะ เจ้จะเอาอะไรกเ็รยีกได้”

“รู้แล้ว ไปเถอะ”

มนีาโบกมอืไล่ลูกน้อง หล่อนรู้ว่าเขาเป็นห่วง แต่บางทมีนักม็ากเกนิ

ไป โดยเฉพาะเรื่องที่เขาฟ้องพ่อ ออกจากโรงพยาบาลเมื่อไรคงต้องอบรม

กนัสกัหน่อย

“ลูกมอีะไรจะบอกพ่อไหม”
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“หนู...” หญงิสาวส่ายหน้า แววตาห่วงใยของท่านท�าให้หล่อนอยาก

ร้องไห้

“อยากร้องไห้กร็้องเถอะ” พ่อดงึหล่อนเข้าไปกอด

มนีาร้องไห้กบัอกพ่อ มเีรื่องเกดิขึ้นมากมาย แต่ไม่รู้ว่าจะเล่าอย่างไร 

เพราะทุกอย่างอศัจรรย์เกนิไป หล่อนร้องไห้จนหมดน�้าตา จงึเงยหน้าจาก

อกพ่อ

“ดขีึ้นแล้วใช่ไหม”

“ค่ะ” หล่อนพยกัหน้า

“มนัหนกัมากเลยสนิะ”

“ค่ะ” หล่อนพยกัหน้าอกีครั้ง

“พ่อรกัหนูนะ”

“หนูรู้ค่ะ” หล่อนยิ้มให้พ่อ “หนูไม่เคยสงสยัเรื่องนั้นเลย”

“เลกิแข่งรถได้ไหม” พ่อถามด้วยสหีน้าจรงิจงั “แล้วหนูไปท�างานกบั

พ่อ ส่วนอู่รถกย็กให้สมหมายดูแล พ่อเชื่อว่าเขาต้องท�าได้ด ี เพราะเขารกั

มนัไม่น้อยกว่าหนูเลย”

“ถ้าหนไูปท�างานกบัพ่อ คณุเกรซกบัคณุหญงิคงไม่พอใจ หนไูม่อยาก

ให้พ่อล�าบากใจค่ะ” หล่อนอ้างเหมอืนทุกครั้งที่พ่อชวนไปท�างานด้วย

“ยายเกรซไปอยูเ่มอืงนอกกบัแม่เขาเป็นเดอืนแล้ว พ่อคดิว่าคงอยู่อกี

นานจนกว่าจะสบายใจ ดงันั้นหนูไม่ต้องกงัวลเรื่องพวกเขาเลย”

“คุณเกรซเป็นอะไรคะ ท�าไมเธอถึงไม่สบายใจ” หล่อนถามอย่าง

สงสยั

“แฟนเขาเสยีกะทนัหนั ยายเกรซท�าใจไม่ได้ เลยขอไปอยู่เมอืงนอก

สกัพกั”

“คุณศรุตเหรอคะ” หล่อนถามเสยีงเบา “เขาเสยีได้ยงัไงคะ”

“อุบตัเิหตุขบัรถชนต้นไม้”

มีนารู้สึกใจหาย ศรุตตกจากดาดฟ้าพร้อมกับหล่อน ชายหนุ่มตาย
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เพราะอุบตัเิหต ุส่วนหล่อนรอดชวีติ ทั้งหมดนี้คงเป็นอ�านาจของสวรรค์เพื่อ

จดัการทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทาง แล้วเสี่ยอ�านาจ ชาญชยั และวภิา พวกเขา

เป็นอย่างไรกันบ้าง ประสบชะตากรรมเหมือนเหตุการณ์ในหกเดือนที่หาย

ไปหรอืเปล่า

“พ่อต้องกลับไปประชุมแล้ว ลูกออกจากโรงพยาบาลพรุ่งนี้ใช่ไหม 

เดี๋ยวพ่อมารบันะ”

“ไม่ต้องกไ็ด้ค่ะ หนูกลบักบักล้าได้” หล่อนปฏเิสธ 

พ่อลุกขึ้นยนืแล้วถอนใจยาว

“อย่าห้ามพ่อเลยนะ ขอพ่อได้ท�าหน้าที่ของพ่อบ้างเถอะ”

“ค่ะพ่อ” หญิงสาวกอดพ่อ หล่อนเคยน้อยใจว่าพ่อไม่รัก แต่

เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในช่วงหกเดอืนที่หายไป ท�าให้หล่อนรู้ว่าไม่จรงิเลย พ่อ

รกัหล่อนในแบบของท่าน ซึ่งหล่อนพอใจในสิ่งที่ได้รบัแล้ว

มนีาเดนิเข้าไปในสวนหย่อมของโรงพยาบาล ดวงตาคมหวานมองไป
รอบๆ สเีขยีวของต้นไม้ใบหญ้า สเีหลอืงสดของดอกรวงผึ้ง สชีมพูอมม่วง

ของดอกอนิทนลิ และกลิ่นหอมอ่อนของดอกแก้ว ท�าให้หล่อนรู้สกึสดชื่น

และสบายใจขึ้นมาก

หญงิสาวเดนิไปนั่งที่ม้านั่งรมิสระน�้า สูดอากาศบรสิทุธิ์เข้าปอดเฮอืก

ใหญ่ แล้วหันไปมองกล้าที่เดินตามมา เมื่อหนุ่มรุ่นน้องบ่นอุบอิบอย่างไม่

พอใจ

“ร้อนจะตาย ออกมาท�าไมก็ไม่รู้ นอนตากแอร์ในห้องสบายๆ ไม่

ชอบ”

“ในห้องมนัอดุอู ้ฉนัอยากอยูท่ี่โล่งๆ สมองจะได้ปลอดโปร่ง นายจะ

ไปไหนกไ็ปเถอะ ไม่ต้องมาเฝ้าฉนัหรอก”

“ไม่ได้ เดี๋ยวลุงหมายด่า เจ้อยากนั่งคนเดยีวกน็ั่งไป ผมจะไปนั่งรอ

ตรงโน้น จะกลบัเมื่อไรกเ็รยีกละกนั” 



542  l  รั ก ก า ย สิ ท ธิ์

กล้าเดินไปนั่งที่ม้านั่งใต้ต้นหูกวาง แล้วหยิบโทรศัพท์มือถือมาเล่น 

เขาท�าเป็นสนใจเครื่องมอืสื่อสารในมอื แต่ดวงตาเหลอืบมองหล่อนเป็นระยะ 

เหมอืนกลวัว่าหล่อนจะโดดน�้าตาย

มนีาเงยหน้ามองท้องฟ้า เคยได้ยนิว่าโลกมนุษย์อยู่ตรงกลาง เหนอื

ท้องฟ้าคอืสวรรค์ ต�่ากว่าพื้นดนิคอืนรกภูม ิตอนนี้จริายุท�าอะไรอยู่ เขาจะ

คดิถงึหล่อนเหมอืนที่หล่อนคดิถงึเขาไหม หญงิสาวสูดหายใจลกึ ข่มน�้าตา

ที่เอ่อขึ้นมาให้ไหลกลบัไป บางทกีารลมือาจเจบ็น้อยกว่านี้กไ็ด้

“ถ้าอยากลืมจริงก็ลองขอกับองค์อินทร์สิ พระองค์อาจรับค�าขอของ

เจ้ากไ็ด้” 

เสียงแปลกปลอมดังขึ้น มีนาหันขวับไปมอง ร่างสูงในชุดคลุมยาว 

สขีาว ใบหน้าหล่อเหลา แววตาเย่อหยิ่งถอืด ีแม้เคยพบเขาแค่ครั้งเดยีว แต่

หล่อนจ�าเขาได้ไม่เคยลมื

“รณกรเทพบุตร” หล่อนพมึพ�าเสยีงแผ่ว

“ไม่ต้องตกใจขนาดนั้นกไ็ด้ เราเป็นเทวดา ไม่ใช่ภตูผ”ี เทพบุตรหนุ่ม

เอ่ยอย่างไม่พอใจเมื่อเหน็หล่อนจ้องมองตาค้าง

“ฉันไม่ได้คิดว่าท่านเป็นผี ฉันแค่ไม่คิดว่าจะได้เห็นท่านอีก” หญิง

สาวอธบิาย 

เขาพยกัหน้าแกนๆ แล้วเดนิมาหา

“ความจรงิเจ้ากไ็ม่ควรจะเหน็ ถ้าองค์อนิทร์ไม่ทรงเอน็ดูเจ้ามากกว่า

มนุษย์ทุกคน”

มนีาเงยหน้ามองท้องฟ้า พนมมอืขึ้นแล้วก้มศรีษะลงไหว้ องค์อนิทร์

มพีระนามว่าท้าวพนัตา แม้พระองค์ไม่ได้อยู่ตรงหน้า แต่หล่อนเชื่อว่าต้อง

ทรงรบัรู้ได้

“จริายุเป็นยงัไงบ้าง เขาสบายดใีช่ไหม” หล่อนเงยหน้าขึ้นถาม

“จริายุท�าผดิกฎสวรรค์เป็นโหล เจ้าคดิว่าเขาจะสบายดไีหมล่ะ”

“เขาถูกลงโทษเหรอ” หล่อนถามเสยีงแผ่ว
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“ไม่ใช่เรื่องของเจ้า”

มนีาขมวดคิ้ว รณกรเทพบุตรไม่เหมอืนจริายุเลย เขาเป็นเทวดาช่าง

จกิกดั ชอบประชดประชนั สงสยัมปีมตอนเดก็ไม่ค่อยมใีครอุ้ม

“เราเกดิแล้วโตเลย ไม่ต้องมพี่อแม่ ไม่ต้องให้ใครมาอุ้ม”

“ท่านไม่ควรอ่านใจฉนั” หล่อนต�าหนเิสยีงเข้ม 

เทพบุตรหนุ่มท�าหน้าตึงแล้วโต้กลับมา “เจ้าก็ไม่ควรนินทาเราในใจ

เหมอืนกนั”

“โอเค ฉนัผดิเอง” หล่อนยกมอืยอมแพ้ “ฉนัเหนื่อยมาก ไม่มแีรงจะ

เถยีงกบัท่าน ถ้าท่านไม่มธีุระอะไรกบัฉนั ท่านกก็ลบัไปเถอะ ฉนัอยากอยู่

คนเดยีว”

“ไม่ต้องมาไล่ ถ้าเราไม่มธีุระกบัเจ้า เราจะมาหาเจ้าท�าไม”

“ธุระอะไร” หล่อนถามอย่างเหนื่อยใจ เบื่อคุยกับเทวดาขี้หงุดหงิด

เตม็ทน เพราะพูดอะไรกผ็ดิหูเขาไปหมด

“เรามาจบัคู่ให้เจ้า”

มนีานิ่งอึ้งไปทนัท ีจบัคูอ่กีแล้วหรอื การที่หล่อนไม่มคีูค่รองมนัท�าให้

สวรรค์เดอืดร้อนมากหรอื ถงึได้พยายามจบัคู่ให้หล่อนนกั

“ไม่เอา ไม่จบัคู่อะไรทั้งนั้น ฉนัพอแล้ว” หล่อนปฏเิสธเสยีงดงั แล้ว

หนัไปมองกล้าเมื่อเขาตะโกนถาม

“เป็นอะไรหรอืเปล่าเจ้”

“ฉนัสบายด ีนายเล่นมอืถอืไปเถอะ” หล่อนตะโกนบอกแล้วลดเสยีง

ลง “ท่านไม่ต้องมาจับคู่อะไรให้ฉันทั้งนั้น เพราะฉันไม่ต้องการ ฉันจะอยู่

เป็นโสดไปจนตาย”

“สวรรค์ก�าหนดมาแล้ว เจ้าดงึดนัไปกเ็ท่านั้น”

“ชีวิตเป็นของฉัน ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาก�าหนด” หล่อนยืนกราน

เสยีงเข้ม “เชญิท่านกลบัสวรรค์ไปเถอะ ชาตนิี้ฉนัจะไม่รกัใครอกีแล้ว ไม่ว่า

ท่านจะหาใครมาให้ ฉนัจะไม่มวีนัรกัเขาเดด็ขาด”
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“แล้วเราจะได้เหน็กนั” รณกรเทพบุตรยิ้มหยนัแล้วหายตวัจากไป

“ไม่ต้องมาท้า ฉนัไม่ยอมแพ้ท่านหรอก” หล่อนโต้อย่างลมืตวั ท�าให้

คนแถวนั้นหนัมามอง รวมทั้งหนุ่มรุ่นน้องด้วย

“เป็นอะไรเจ้ คุยกบัสมัภเวสเีหรอ” กล้าเดนิมาถาม

“เปล่า” หล่อนตอบเสยีงห้วน “แถวนี้ไม่มผีหีรอก มแีต่เทวดาเจ้ากี้-

เจ้าการ ชอบบงการชวีติมนุษย์”

“เรากลบัห้องกนัดกีว่า เจ้จะได้กนิยาแล้วนอนพกั เดี๋ยวจะเพี้ยนหนกั

กว่านี้”

“เพี้ยนบ้านป้าแกส”ิ 

หญิงสาวเดินกระทืบเท้ากลับห้องพัก โดยมีเทวดาเจ้ากี้เจ้าการมอง

ตาม แล้วส่ายหน้าอย่างไม่เข้าใจ

“นางมนษุย์ปากกล้า ไม่เหน็มอีะไรดสีกัอยา่ง ท�าไมจริายถุงึได้ปักใจ

กบันางนกั”



๔๘

มนีาขบัรถของลกูค้าไปจอดหน้าอู่รถ แล้วลากสายยางออกมาฉดี
ล้าง หล่อนกลบัมาท�างานได้หนึ่งสปัดาห์แล้ว แน่นอนว่าสมหมายไม่เหน็ด้วย

เท่าไร แต่ไม่อยากให้หล่อนอยูค่นเดยีว เขาจงึต้องจ�าใจยอม หญงิสาวหยบิ

ฟองน�้ามาล้างรถ ตั้งแต่พบรณกรเทพบุตรที่โรงพยาบาล เขาไม่ปรากฏตัว

ให้หล่อนเห็นอีกเลย สงสัยว่าจะถอดใจไปแล้ว ซึ่งนับเป็นเรื่องดีส�าหรับ

หล่อน

“เทวดาไม่ถอดใจง่ายๆ เหมอืนมนษุย์หรอก เมื่อรบัหน้าที่มาแล้ว เรา

กต็้องท�าให้ส�าเรจ็”

เสียงรณกรดังขึ้นด้านหลัง มีนาถอนใจเฮือกใหญ่แล้วหันไปมอง 

เทพบุตรหนุ่ม สมกบัเป็นเทวดาจรงิๆ นกึถงึปุ๊บกม็าปั๊บเลย

“มนุษย์อย่างฉนัมีหัวใจดวงเดียว เมื่อมอบให้คนคนหนึ่งไปแล้ว ก็

ไม่สามารถรกัคนอื่นได้อกี ท่านกลบัสวรรค์ไปเถอะ อย่ามาเสยีเวลากบัฉนั

เลย”

“เจ้าท�าแบบนี้ยิ่งท�าให้จริายเุป็นทกุข์ หากเจ้ารกัเขากจ็งใช้ชวีติของตน
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ให้ด ีอย่าให้คนที่มองอยู่บนฟ้าต้องเป็นห่วงเลย”

มีนาก�าฟองน�้าล้างรถแน่น สวรรค์ใจร้ายกับหล่อนมาก แค่แอบรัก 

จริายุเงยีบๆ สวรรค์ยงัไม่ยอมให้หล่อนท�าเลย

“พรุง่นี้เจ้าจะได้พบเนื้อคูข่องเจ้า เปิดใจรบัเขา แล้วเจ้าจะพบความสขุ” 

เขาเอ่ยอย่างเคร่งขรมึแล้วหายตวัไปทนัที

“อย่าเพิ่งไปส ิเรายงัพดูกนัไม่จบเลยนะ” หญงิสาวร้องเรยีกพลางมอง

ไปรอบๆ ก่อนหนัไปมองกล้าเมื่อหนุ่มรุ่นน้องเดนิออกจากอู่มาหา

“เป็นอะไรเจ้ คุยกบัสมัภเวสอีกีเหรอ”

“เปล่า คุยกบัเทวดา” 

หล่อนตอบเสียงห้วนแล้วหันไปล้างรถต่อ เสียงโทรศัพท์มือถือของ

กล้าดงัขึ้น เขากดรบัสายแล้วคุยเสยีงดงั

“มอีะไรไอ้โต้ง คนืนี้มแีข่งเหรอ เจ้เขาไม่ไปหรอก เขาเลกิแข่งรถแล้ว”

มีนาหันขวับไปหาหนุ่มรุ่นน้อง แย่งโทรศัพท์จากมือเขามาคุยกับ

ปลายสายเอง

“ฉนัเองนะโต้ง ฉนัไม่ได้เลกิแข่งรถ ไอ้กล้ามนัเข้าใจผดิ มหีมูมาให้

เชอืดเหรอ ตกลง คนืนี้เจอกนั” 

หญงิสาวกดวางสายแล้วส่งโทรศพัท์คนืเจ้าของ กลา้รบักลบัไปอย่าง 

งงๆ แล้วขมวดคิ้วมองหล่อน

“เจ้ไปรบัปากมนัท�าไม เจ้เพิ่งหายป่วยนะ ถา้ลงุหมายรูเ้ข้า ผมถกูดา่

หูชาแน่”

“ให้แกมาด่าฉนั เพราะฉนัอยากแข่งเอง ไม่เกี่ยวกบันาย” หล่อนหนั

กลบัไปล้างรถต่อ แต่ต้องชะงกัมอืเมื่อได้ยนิค�าพูดของหนุ่มรุ่นน้อง

“ตอนนี้เราไม่ได้เดือดร้อน เจ้จะเอาชีวิตไปเสี่ยงท�าไม มันได้ไม่คุ้ม

เสยีหรอก”

“นายลมืเงนิกูข้องเสี่ยอ�านาจแล้วเหรอ” หล่อนหนักลบัไปถาม “เดอืนนี้

ฉนัยงัไม่มเีงนิไปส่งดอกเขาเลยนะ”
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“เสี่ยอ�านาจไม่อยู่แล้ว เจ้จ�าไม่ได้เหรอ”

“เขาไปไหน” หล่อนขมวดคิ้วสงสยั

“เสี่ยอ�านาจตดิคกุเพราะค้ายาเสพตดิ เป็นข่าวดงัอยูต่ั้งหลายวนั ส่วน

นายชาญชยัขบัรถตกน�้าตายไปเกอืบหกเดอืนแลว้ ตอนนี้เราไมม่หีนี้ต้องใช้

แล้ว ผมถงึบอกว่าเราไม่เดอืดร้อนไง”

มนีาตกใจปล่อยฟองน�้าหลุดมอื เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในช่วงหกเดอืน

ที่หายไป ความจรงิไม่ได้หายไปไหน แต่ถูกจดัระเบยีบใหม่ คนที่ตายในช่วง

นั้นกย็งัตายเหมอืนเดมิ เพยีงแต่สาเหตกุารตายเปลี่ยนไป ทั้งศรตุ ชาญชยั 

และคงรวมถงึวภิาด้วย

“ผมโทร. ไปบอกยกเลกิไอ้โต้งนะ” กล้าบอก

“ไม่ต้อง” หล่อนรบีห้าม

“ท�าไมล่ะ”

“ฉนัอยากกลบัไปเป็นคนเก่า”

“คนเก่า ยงัไงเหรอ” เขาถามงงๆ

“นายไม่ต้องรู้หรอก ฉนัจะไปเชก็รถก่อน ไม่ได้ขี่มาหลายวนั เดี๋ยว

คนืนี้จะเร่งไม่ขึ้น นายช่วยล้างรถต่อทนีะ เดี๋ยวตอนบ่ายลูกค้าจะมารบั”

มีนายัดฟองน�้าใส่มือเขาแล้วเดินเข้าไปในอู่รถ หล่อนจะกลับไปใช้

ชวีติของตวัเองเพื่อไม่ให้จริายเุป็นกงัวล แต่หล่อนไม่มวีนัเปลี่ยนใจ สวรรค์

พรากเขาไปได้ แต่พรากหวัใจรกัของหล่อนไม่ได้

กลางดกึบนถนนหลวงย่านชานเมอืง รถมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งนบัร้อยคนั
มาชุมนุมกันอย่างคึกคักเพื่อรอชมการแข่งขันซึ่งจัดเป็นประจ�าทุกคืน มีนา

จับมือกับคู่แข่งของตน เขาเป็นชายหนุ่มอายุยี่สิบต้นๆ หน้าตาผิวพรรณ

เหมือนลูกเศรษฐีทั่วไป คู่แข่งลักษณะนี้หล่อนชอบมาก เพราะส่วนใหญ่มี

เงนิแต่ไม่มสีมอง

หญงิสาวเดนิกลบัไปเตรยีมตวัที่รถมอเตอร์ไซค์ของตน เดมิพนัคนืนี้
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ไม่สูงนัก ปกติหล่อนจะไม่รับ เพราะไม่คุ้มกับความเสี่ยง แต่คืนนี้หล่อน

อยากแข่งรถ จึงยกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษ โดยหวังว่าความเร็วจะช่วยเติม

เตม็ส่วนที่ขาดหายไปของหล่อน

“ระวงัตวัด้วยนะเจ้” กล้าบอกอย่างเป็นห่วง

“อย่าใจเสาะหน่อยเลย ฉนัไม่ได้แข่งรถครั้งแรกเสยีหน่อย”

มีนาตบหน้ากากหมวกกันน็อกลง แล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่จุด 

สตาร์ต คู่แข่งหนุ่มเปิดหน้ากากหมวกกันน็อกยิ้มให้หล่อน สีหน้าแววตา

มั่นใจเกนิร้อย หญงิสาวยกนิ้วโป้งให้เขา แล้วหนัไปทุ่มสมาธกิบัการแข่งรถ 

สญัญาณปล่อยตวัดงัขึ้น หล่อนออกตวัอย่างรวดเรว็ น�าหน้าคู่แข่งไปทนัท ี

ซึ่งควรจะเป็นแบบนั้นไปจนจบ ถ้าคู่แข่งของหล่อนไม่พอมฝีีมอือยู่บ้าง

ชายหนุ่มขบัเคี่ยวกบัหล่อนอย่างสูส ียิ่งเขาเก่งเท่าไร หล่อนยิ่งสนุก

เท่านั้น มนีาก้มตวัลงต�่าบดิคนัเร่งจนสุด หลอมรวมเป็นหนึ่งเดยีวกบัรถคูใ่จ 

ยิ่งรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเร็วแค่ไหน หล่อนยิ่งรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นเท่านั้น นี่

แหละคือส่วนที่หายไปของหล่อน ชีวิตอิสระที่ไม่ต้องสนใจใครหรืออะไร 

ทั้งนั้น มเีพยีงหล่อนกบัสายลมที่โอบล้อมอยู่รอบกาย

มีนาเร่งเครื่องจนสุดก�าลัง เส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้ว หล่อนเป็นต่อ 

คู่แข่งนดิๆ แต่ก่อนจะเข้าเส้นชยั หางตาของหล่อนเหลอืบไปเหน็ร่างสูงใน

ชดุสทูสขีาวยนือยูร่มิถนน หญงิสาวหนัไปมองอย่างตกตะลงึ ท�าให้ความเรว็

ลดลง คู่แข่งจึงแซงเข้าเส้นชัยไปก่อน หล่อนชะลอรถเข้าจอดข้างทางแล้ว

หนักลบัไปมองข้างหลงั ไม่สนใจผลแพ้ชนะ สนใจแต่ผู้ชายคนนั้น

“เจ้หยุดท�าไม เราเกอืบจะชนะอยู่แล้ว” กล้าวิ่งมาหา

“ฉนัเหน็คนรู้จกั เอาเงนิไปให้เขาแล้วกลบัอู่ไปก่อน ไม่ต้องรอฉนั”

มนีายดัเงนิเดมิพนัใส่มอืลูกน้อง แล้ววนรถคู่ใจกลบัไปดูชายคนนั้น 

แต่มรีถต�ารวจเปิดไซเรนแล่นสวนมาก่อน กลุ่มผูร้กัความเรว็วงแตกหนกีนั

จ้าละหวั่น หล่อนไม่มทีางเลอืกจงึต้องขี่รถหน ีทั้งที่ใจจรงิอยากย้อนกลบัไป

ดูว่าชายคนนั้นใช่จริายุเทพบุตรหรอืเปล่า
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เสยีงไซเรนดงัไล่หลงัมา มนีาก้มมองกระจกข้าง คิ้วเรยีวสวยขมวด

อย่างขดัใจเมื่อเหน็รถต�ารวจแล่นตามหล่อนมา หญงิสาวบดิคนัเร่งหน ีแต่

จู่ๆ  มอเตอร์ไซค์คูใ่จกก็ระตกุแล้วดบัไปดื้อๆ หลอ่นพยายามสตาร์ตเครื่อง

อกีครั้ง แต่สตาร์ตเท่าไรกไ็ม่ตดิ จนรถต�ารวจคนันั้นตามมาทนั

“หยุดนะ” เสยีงทุ้มลกึตะโกนสั่ง

มนีายกมอืขึ้นเหนอืศรีษะแล้วหมนุตวัไปมอง ดวงตาคมหวานเบกิโต

เมื่อพบว่าเขาคอืเพื่อนเก่าของตน

“หมวดสารนิ” หล่อนพมึพ�า

“ถอดหมวกกนันอ็กซ”ิ หมวดหนุ่มสั่งเสยีงห้วน 

หญิงสาวท�าตามช้าๆ เขาจ้องหน้าหล่อนเขม็ง ท�าท่าเหมือนจะจ�าได้ 

แต่สุดท้ายหล่อนกค็ดิไปเอง

“เป็นผู้หญงิท�าไมไม่อยู่บ้านเลี้ยงลูก มาแข่งรถตามถนนดกึๆ ดื่นๆ 

ไม่กลวัตายบ้างหรอืไง”

“ฉนัยงัไม่มลีูก แล้วกไ็ม่มสีามดี้วย”

“เป็นสาวแว้นแบบนี้จะหาสามีได้ยังไง ผู้ชายดีๆ ที่ไหนเขาจะมา

สนใจ” หมวดหนุ่มถอนใจใส่หล่อน 

หญงิสาวนบัหนึ่งถงึสบิในใจ แล้วยื่นมอืทั้งสองข้างให้เขา

“จะจบักจ็บัเลย ไม่ต้องมาด่ากนั”

“จ่ามานี่หน่อยส”ิ หมวดสารนิร้องเรยีกคู่หู 

จ่าประสงค์เดนิมาหา สหีน้าเรยีบเฉยไม่ต่างจากผูบ้งัคบับญัชา “ครบั

หมวด”

“เอารถคนันี้ไปโรงพกั” เขาสั่งความคู่หขูองตนแล้วหนัมาพดูกบัหล่อน 

“ส่วนคุณไปกบัผม”

มีนาเดินตามไปขึ้นรถอย่างว่าง่าย หมวดหนุ่มขับรถกลับทางเดิม 

หญงิสาวชะโงกหน้าไปมองตรงจุดที่เหน็ชายชุดขาว แต่ไม่มใีครอยู่แถวนั้น

แล้ว หล่อนเอนหลงัพงิพนกัแล้วถอนใจยาว
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“เราเคยรู้จกักนัไหม” หมวดหนุ่มถาม

“ไม่เคย เดก็แว้นกบัต�ารวจจะรู้จกักนัได้ยงัไง” หญงิสาวหนัหน้าหน ี

เมื่อสวรรค์ก�าหนดมาแล้วกใ็ห้เป็นไปตามนั้นเถอะ

แสงแดดที่ส่องเข้ามาในห้องสอบสวนบอกให้มนีารูว่้ายามเช้ามาเยอืน
แล้ว ดวงตาคมหวานมองไปรอบๆ เมื่อคืนผู้ต้องหาที่ถูกจับมามีเยอะมาก 

ห้องขงัไม่มทีี่พอให้ทุกคนนั่ง ต�ารวจจงึให้ผู้หญงิมานั่งในห้องนี้ เพื่อนร่วม

ชะตากรรมของหล่อนบางคนตื่นแล้ว แต่กม็อีกีหลายคนที่ยงันั่งสะลมึสะลอื

ไม่ต่างจากหล่อนเท่าไรนกั เพราะไม่ได้นอนทั้งคนืเหมอืนกนั

หญงิสาวแกะผมเปียออกมาถกัใหม่ลวกๆ เมื่อคนืหล่อนนั่งคดิเรื่อง

จิรายุทั้งคืน แวบหนึ่งหล่อนคิดว่าหล่อนเห็นเขา แต่พอย้อนกลับไปกลับ 

ไม่เจอใคร ไม่รู้ว่าสวรรค์เล่นตลกหรอืหล่อนตาฝาดไปเอง

“มนต์มนีา ศุภการ” ร้อยเวรเปิดประตูเรยีก

“ฉนัเองค่ะ” หล่อนลุกขึ้นเดนิไปหา

“มคีนมาประกนัตวัคุณแล้ว ตามผมมา” 

หมวดหนุ่มเดนิน�าหน้า หญงิสาวเดนิตาม หล่อนพบกล้านั่งรออยู่ที่

โต๊ะ จงึตบไหล่ขอบคุณเขา

“ขอบใจที่มาประกนัตวัฉนันะ”

“ผมไม่ได้ประกนัตวัเจ้ ใครไม่รู้ประกนัไปก่อน” หนุ่มรุ่นน้องปฏเิสธ 

หล่อนขมวดคิ้วสงสยัแล้วหนัไปถามร้อยเวร “ใครเป็นคนประกนัตวั

ฉนัคะ”

“เขาบอกว่าชื่อจริากร จ่ายเงนิประกนัแล้วกร็บีไป เหน็บอกว่ามธีุระ

ส�าคญั”

“เขานามสกุลอะไรคะ ใช่บวรภทัรไหม” หล่อนถามเสยีงเข้ม 

เขาก้มมองเอกสารแล้วเงยหน้าขึ้นตอบ “ใช่ครบั”

มนีาขมวดคิ้วครุ่นคดิ จริากรลุกขึ้นมาเดนิเหนิได้แล้วหรอื แล้วเขา
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มาประกนัตวัหล่อนท�าไม ความจรงิพวกเขาต้องไม่รู้จกักนัสิ

“เขาเป็นใครเหรอเจ้ แล้วเจ้ไปรู้จกัเขาตั้งแต่เมื่อไร” กล้าสะกดิแขน

หล่อน 

หญงิสาวไม่ตอบ แต่พดูกบัร้อยเวรแทน “ฉนักลบัไดแ้ลว้ใช่ไหมคะ”

“เซน็ชื่อตรงนี้แล้วกก็ลบัได้ครบั”

มนีารบีเซน็ชื่อในเอกสาร แล้วเดนิออกจากโรงพกัไปหารถคูใ่จของตน

ซึ่งอยู่ในลานจอด

“เจ้จะไปไหน” กล้าวิ่งตามมา

“ฉนัมธีุระ นายกลบัไปที่อู่ก่อน เดี๋ยวฉนัตามไป” 

หญงิสาวขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป วนันี้หล่อนต้องรู้ให้ได้ว่าเกดิอะไรขึ้น 

สวรรค์เล่นตลกกบัหล่อนอกีหรอืเปล่า

รถเอนดูโรสีแดงสลับขาวแล่นมาจอดหน้าประตูอัลลอยบานใหญ่  
มนีาเปิดหน้ากากหมวกกนันอ็กขึ้น ดวงตาคมหวานมองไปรอบๆ ก�าลงัจะ

ลงจากรถเดนิไปกดกริ่งหน้าประตู แต่พนกังานรกัษาความปลอดภยัในชุด

ซาฟารีเปิดประตูเล็กด้านข้างออกมาก่อน เขามองตรงมาที่หล่อนแล้วถาม

อย่างสุภาพ

“คุณมนต์มนีาใช่ไหมครบั”

“ค่ะ” หล่อนพยกัหน้า

“เชญิเข้ามาเลยครบั คุณสองรออยู่ข้างในแล้ว” เขากดปุ่มเปิดประตู

ให้หล่อน

มีนาขี่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจผ่านประตูเข้าไป คฤหาสน์บวรภัทรตั้ง

ตระหง่านท่ามกลางแสงตะวนั งดงามและมมีนตร์ขลงั ดงึดูดสายตาทุกคู่ที่

ได้พบเหน็ หญงิสาวจอดรถมอเตอร์ไซค์หน้าคฤหาสน์ ก้าวลงจากรถ ถอด

หมวกกนันอ็กวางบนเบาะ แล้วเดนิเข้าไปข้างใน

“คุณมนต์มนีาใช่ไหมคะ” สาวใช้คนหนึ่งเดนิมาหา
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“ค่ะ” หล่อนพยกัหน้า

“คุณสองรออยู่ที่ห้องนั่งเล่น คุณเข้าไปพบเธอได้เลยค่ะ” เด็กสาว 

ผายมอืบอกแล้วเดนิเลี่ยงไป

มีนาขมวดคิ้วสงสัย จิรากรรู้ว่าหล่อนจะมา เขาสั่งคนในบ้านให้รอ

ต้อนรบัหล่อน แต่ถ้าเขาอยากเจอหล่อน ท�าไมต้องรบีออกจากสถานตี�ารวจ 

แค่รออยู่ที่นั่นพวกเขาก็ได้พบกันแล้ว ไม่เห็นต้องให้หล่อนล�าบากตามมา 

ที่นี่เลย

หญงิสาวเดนิไปที่ห้องนั่งเล่น เสยีงเปียโนที่ดงัแว่วมาเร่งให้หล่อนก้าว

เท้าเรว็ขึ้น หล่อนเคยเหน็เปียโนตั้งอยูใ่นห้องนั่งเล่น แต่ไม่เคยเหน็ใครเลน่ 

เพราะศรุตเล่าว่านอกจากฝาแฝดแล้วไม่มีใครเล่นเป็น หล่อนหยุดยืนหน้า

ประตู จ้องมองไปที่เปียโน

ดวงตาคมหวานเบิกโตอย่างตกตะลึง ท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆ  

ยามเช้า ชายหนุ่มร่างสูงในชุดเสื้อเชิ้ตและกางเกงขายาวสีขาวก�าลังเล่น 

เปียโนด้วยสีหน้าอ่อนโยน นิ้วมือเรียวยาวเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว 

ดวงตาคมกริบมองต�่า เห็นขนตาเรียงเส้นสวยเป็นแพ ดวงหน้าคมคาย 

หล่อเหลา

“จริายุ” 

หล่อนเดินเข้าไปในห้อง ชายหนุ่มหยุดเล่นเปียโน เงยหน้าขึ้นยิ้ม 

แล้วลุกมาหาหล่อน

“ไม่ใช่ครบั ผมชื่อ จริากร บวรภทัร จริายุเป็นพี่ชายของผม แต่เขา

เสยีไปหลายปีแล้ว คุณไม่น่าจะรู้จกัเขา”

มนีากวาดตามองทั่วตวัเขา เริ่มจากศรีษะไปจดปลายเท้า แล้ววกกลบั

มาจ้องหน้าเขาอกีครั้ง

“คณุฟ้ืนตั้งแต่เมื่อไร แล้วฟ้ืนได้ยงัไงคะ คณุดูไม่เหมอืนคนเคยป่วย

เลย ท�าไมถงึหายเรว็ขนาดนี้”

“คณุจะให้ผมตอบค�าถามไหนก่อนดคีรบั” เขาย้อนถามพลางยิ้ม เป็น
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รอยยิ้มของจริายุที่หล่อนจดจ�าไม่เคยลมื

“ค�าถามไหนกไ็ด้ ตอบมาเถอะค่ะ”

“ผมฟื้นเมื่อหกเดือนก่อน ส่วนฟื้นได้อย่างไร ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน 

ตอนนี้ผมหายดีแล้ว ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิม เพราะขยันท�า

กายภาพบ�าบดั สปัดาห์หน้าผมจะไปช่วยงานคุณแม่ที่ภทัรเจมส์” เขาตอบ 

ทลีะข้อแล้วย้อนถามหล่อน “ผมตอบครบไหมครบั”

“ครบค่ะ” หล่อนพยกัหน้า “คุณหญงิจารวอียู่ไหมคะ”

“คณุรูจ้กัคณุแม่ของผมด้วยเหรอครบั” เขาเลกิคิ้วอย่างประหลาดใจ

“ไม่ได้รูจ้กัเป็นการส่วนตวัค่ะ แค่เคยเหน็ในนติยสาร” หญงิสาวแอบ

ไขว้นิ้วไว้ข้างหลงั ตอนนี้ทกุอย่างเปลี่ยนไปแล้ว คุณหญงิจารวไีม่รู้จกัหล่อน 

ดงันั้นหล่อนจะรู้จกันางไม่ได้

“อ๋อ...คุณแม่ไปถือศีลแก้บนที่สกลนคร วันอาทิตย์ถึงจะกลับครับ” 

เขายิ้มให้หล่อนอกีครั้ง

มีนาจ้องมองอย่างเผลอไผล หน้าตาของเขาเหมือนจิรายุ น�้าเสียง 

รอยยิ้ม วธิพีดูจา ตลอดจนท่าทาง เหมอืนจริายุราวกบัคนคนเดยีว ทว่าคน

ที่อยู่ข้างในไม่ใช่จริายุ

“มอีะไรตดิหน้าผมหรอืเปล่าครบั” ชายหนุ่มถาม

“ไม่มคี่ะ” หล่อนตอบเสยีงเศร้า “ยนิดดี้วยที่คุณหายป่วย คุณหญงิ

จารวคีงดใีจมาก”

“ยนิด ีแต่สหีน้าของคุณดูไม่ดเีลย เป็นอะไรหรอืเปล่าครบั”

“เปล่าค่ะ” หล่อนส่ายหน้าแล้วเปลี่ยนเรื่อง “เมื่อคนืคุณไปดูฉนัแข่ง

รถใช่ไหมคะ”

“ครบั คุณขี่มอเตอร์ไซค์เก่งมากเลย เสยีดายที่เมื่อคนืคุณไม่ชนะ”

มนีามองหน้าชายหนุม่ เมื่อคนืหล่อนไม่ได้ตาฝาด เขาไปดหูล่อนแข่ง

รถจรงิๆ แต่เขารู้ได้ยงัไงว่าเมื่อคนืหล่อนออกไปแข่งรถ และที่ส�าคญัเขาจะ

อดหลบัอดนอนไปดูหล่อนท�าไม ในเมื่อพวกเขาไม่รู้จกักนั
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“คุณไปประกนัตวัฉนัท�าไมคะ”

“ผมไม่อยากให้คุณตดิคุกครบั”

“เราไม่รูจ้กักนั คณุจะสนใจเรื่องของฉนัท�าไมคะ” หลอ่นถามค�าถาม

ส�าคญั 

เขามองหน้าหล่อนนิ่งแล้วยิ้มอย่างอ่อนโยน

“ผมอยากรู้จกัคุณครบั ผมตามดูคุณมาร่วมสปัดาห์แล้ว แต่ไม่รู้ว่า

จะเข้าไปแนะน�าตวัยงัไง จนเมื่อคนืผมถงึมโีอกาสช่วยเหลอืคุณ”

มีนาเข้าใจทุกอย่างทันที รณกรเทพบุตรบอกว่าวันนี้หล่อนจะพบ 

เนื้อคู่ หล่อนรู้ว่าอ�านาจของเทวดาท�าได้ทุกอย่าง แต่ไม่คิดว่าเขาจะจับคู่ 

จริากรให้หล่อน

“คุณไม่อยากรู้จกัฉนัจรงิๆ หรอกค่ะ ความรู้สกึที่เกดิกบัคุณตอนนี้

เป็นเพราะอ�านาจของเทวดาจอมจุ้นองค์หนึ่ง ถ้าไม่มีมนตร์วิเศษของเขา  

หางตาของคุณกไ็ม่แลคนอย่างฉนั”

“เทวดาเหรอครับ” ชายหนุ่มขมวดคิ้ว “คุณหมายถึงอะไร ผมไม่

เข้าใจครบั”

“คณุไม่ต้องเข้าใจหรอกค่ะ ขอบคณุที่ช่วยประกนัตวั พรุ่งนี้ฉนัจะเอา

เงนิมาคนื” 

หล่อนหนัหลงัเดนิออกมา เขาเดนิตามมาดกัหน้าแล้วถามอย่างตดัพ้อ

“ผมชอบคุณนะครบั ท�าไมคุณเยน็ชากบัผมนกั”

มีนาเงยหน้ามองจิรากร แววตาเว้าวอนของเขาท�าให้หล่อนนึกถึง 

ชายหนุม่ที่จริายุเคยจบัคูใ่ห้ ทกุคนมแีววตาแบบนี้ไม่ผดิเพี้ยน ต่อให้หล่อน

หลงตวัเองมากแค่ไหน กไ็ม่กล้าคดิว่าเขารกัหล่อนจรงิๆ หรอก

“ความรู้สึกของคุณเป็นของปลอม คุณถูกมนตร์ดลใจของรณกร 

เทพบุตรท�าให้คุณคดิว่าคุณชอบฉนั แต่ความจรงิแล้วไม่ใช่เลย”

“ผมชอบคุณจรงิๆ ไม่มมีนตร์ของใครทั้งนั้น เชื่อผมเถอะครบั” ชาย

หนุ่มยนืยนัแขง็ขนั 
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หญงิสาวถอนใจยาวแล้วถามเขากลบั

“คุณรู้จกัฉนัเหรอคะ ถงึคดิว่าชอบฉนั”

“คณุชื่อ มนต์มนีา ศภุการ ชื่อเล่นว่ามนีา เป็นลกูสาวคนเลก็ของนาย

อนนัต์ ศภุการ เรยีนจบปรญิญาตรด้ีานเครื่องยนต์ ตอนนี้เปิดอูซ่่อมรถชื่อ

มนสัยานยนต์”

“ข้อมูลพื้นๆ หาในกูเกลิกไ็ด้” หล่อนเอ่ยอย่างดูแคลน 

ชายหนุ่มเม้มปากแน่นแล้วบอกต่อ

“คุณเกดิวนัพุธกลางคนื เดอืนมนีาคม ชื่อของคุณตั้งตามเดอืนเกดิ 

ซึ่งเป็นเดอืนที่พ่อกบัแม่พบกนั และเป็นเดอืนที่แม่ของคุณเสยีด้วย”

“ดขีึ้น” หล่อนแกล้งชม “แต่ยงัไม่มากพอหรอก”

“คุณชอบความเรว็ เวลาขี่รถมอเตอร์ไซค์คุณจะรู้สกึเป็นอสิระ คุณ

คิดว่าพ่อไม่รัก เพราะคุณเป็นลูกเมียน้อย คุณพยายามยืนด้วยล�าแข้ง 

ตัวเอง เพื่อพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าคุณไม่ได้ด้อยกว่าพี่สาวต่างแม่ คุณไม่เคย

เปิดใจรกัใคร เพราะไม่อยากช�้าใจเหมอืนแม่”

มีนานึกชมความพยายามของเขา สิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับตัวหล่อนไม่ผิด

สกัข้อ แต่มนัไม่ท�าให้อะไรเปลี่ยนไปหรอก หล่อนรกัจริายุเทพบุตรและไม่มี

วนัเปลี่ยนใจ

“พอได้แล้วค่ะ” หล่อนยกมือห้าม มองไปรอบๆ แล้วเอ่ยเสียงดัง 

“รณกรเทพบตุร เลกิท�าแบบนี้ได้แล้ว ภารกจิของท่านไม่มวีนัส�าเรจ็ ฉนัไม่มี

วนัรกัเขา ท่านเข้าใจไหม”

“ผมต่างจากเขาตรงไหน คุณรกัจริายุเทพบุตรได้ ท�าไมรกัผมไม่ได้” 

จริากรถามเสยีงเข้ม 

หญงิสาวหยุดชะงกัแล้วหนัไปมองเขา

“คุณรู้เรื่องจริายุเทพบุตรได้ยงัไง”

“รณกรเทพบตุรบอกผม” ชายหนุม่ก้าวถอยหลงั กางแขนทั้งสองออก

เพื่อให้หล่อนดูเตม็ตา “ผมกบัจริายุเทพบุตรเหมอืนกนัทุกอย่าง ท�าไมคุณ
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ถงึรกัผมเหมอืนที่รกัเขาไม่ได้”

“ถงึคุณจะเหมอืนจริายุ แต่คุณไม่ใช่เขา คุณเสยีเวลาไปหลายปีแล้ว 

อย่ามาเสยีเวลากบัฉนัอกีเลย” 

หญงิสาวหนัหลงัเดนิหน ีชายหนุม่เดนิตามมาแล้วสวมกอดหล่อนไว้

“เจ้าจ�าเราไม่ได้จรงิๆ เหรอ” เขาถามเสยีงนุ่ม “เรายอมทิ้งบุญบารมี

ทั้งหมด ยอมทนเจบ็ปวดท�ากายภาพบ�าบดัเพื่อมาอยู่กบัเจ้า แต่เจ้ากลบัจ�า

เราไม่ได้”

มนีาหมนุตวัไปจ้องหน้าเขา แววตาตดัพ้อของชายหนุ่มเหมอืนแววตา

ที่จริายุเคยมองหล่อน แต่มนัจะเป็นไปได้หรอื

“เราคิดถึงเจ้าเหลือเกิน” เขายกมือจับแก้มหล่อน “ตอนเห็นเจ้าตก

จากตกึ ใจของเราจะขาดให้ได้ เรานกึว่าต้องเสยีเจ้าไปแล้ว”

“นายคอืจริายุจรงิๆ เหรอ” หญงิสาวถามเสยีงสั่น 

ชายหนุม่ไม่ตอบ แต่ก้มลงจบูหล่อนแทน อ่อนหวานนิ่งนาน ก่อนเขา

จะถอนรมิฝีปากแล้วเงยหน้ายิ้มให้หล่อน

“เราอยากท�าแบบนี้มานานแล้ว แต่ตอนเป็นจิรายุเทพบุตรท�าไม่ได้ 

เพราะกามเทพห้ามหลงรกัมนุษย์ที่ตนดูแล”

มนีายกมอืแตะรมิฝีปากตวัเอง สมัผสัอบอุ่นยงัทิ้งรอยไว้ ยนืยนัว่า

หล่อนไม่ได้ฝันไป เขายนือยูต่รงหน้าหล่อนจรงิๆ เป็นมนษุย์มเีลอืดเนื้อ ไม่

สูงส่งเกนิเอื้อมอกีแล้ว

“เป็นนายจรงิๆ นายกลบัมาหาฉนัแล้ว” หล่อนยื่นมอืไปแตะแก้มเขา 

สะอื้นไห้อย่างสุดกลั้น

“ขอโทษที่ท�าให้เจ้าเป็นทกุข์ จากนี้เราจะไม่ไปไหนอกีแล้ว” ชายหนุ่ม

ดงึหล่อนเข้าไปกอดแล้วลูบผมอย่างอ่อนโยน 

หญงิสาวร้องไห้จนพอใจ จงึดนัตวัออกจากอ้อมอกอุ่น

“เกิดอะไรขึ้นเหรอ ฉันฟื้นขึ้นมาเวลาก็ย้อนกลับไปหกเดือน หมอ 

ต่อพงศ์ หมวดสารนิ ไม่มใีครจ�าเรื่องที่เกดิขึ้นได้เลย”
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“องค์อนิทร์ทรงเมตตาพวกเรา” เขามองขึ้นข้างบน พนมมอืไหว้ แล้ว

จงึเลา่ต่อ “ทรงช่วยชวีติเจ้า ทรงคนือทิธฤิทธิ์ให้เรา แลว้ทรงแก้ไขเรื่องยุง่ๆ 

ที่เราท�าไว้ด้วยการย้อนเวลากลบัไปเริ่มต้นใหม่ ท�าให้ไม่มใีครจ�าเรื่องที่เกดิ

ขึ้นได้ เพราะเรื่องทั้งหมดยงัไม่เกดิขึ้น”

“แล้วศรุตล่ะ” หล่อนถามอกี “พ่อบอกว่าเขาประสบอบุตัเิหตเุสยีชวีติ”

“ศรุตหมดอายุขยั ตอนนี้เขาชดใช้กรรมอยู่ในภพภูมขิองตนแล้ว”

มนีาพยกัหน้าเข้าใจ สิ่งที่จริายบุอกยนืยนัว่าหล่อนเข้าใจถกูแล้ว ทุก

อย่างที่เกดิขึ้นกบัหล่อนเป็นผลจากอทิธฤิทธิ์ขององค์อนิทร์ที่พยายามจดัการ

ทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทาง รวมทั้งการส่งจริายุกลบัมาหาหล่อนด้วย แต่เดี๋ยว

ก่อนนะ หญงิสาวขมวดคิ้วเมื่อนกึถงึเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้

“ถ้านายอยู่ในร่างของคุณสอง แล้ววญิญาณของคุณสองอยู่ที่ไหน”

“จริากรหมดกรรมแล้ว เขาไปเกดิในภพภูมทิี่ด ี เราจงึขอองค์อนิทร์

ลงมาเกิดในร่างของเขาเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับเจ้า และทดแทนพระคุณของ 

คุณแม่”

“รณกรเทพบุตรบอกว่านายท�าผิดกฎสวรรค์หลายข้อ นายถูกองค์

อนิทร์ลงโทษหรอืเปล่า” หล่อนมองทั่วตวัเขา แม้จะเหน็ว่าปกตทิกุอย่าง แต่

ยงัอดเป็นห่วงไม่ได้

“การลงมาเกิดเป็นมนุษย์คือโทษที่เราได้รับ เราต้องเผชิญกับการ

เวยีนว่ายตายเกดิ ผลบุญที่สั่งสมมาถูกหกัไปเกอืบหมด ต้องเริ่มต้นสั่งสม

บุญบารมใีหม่ถ้าอยากกลบัไปเกดิเป็นเทวดาอกีครั้ง”

“เป็นมนษุย์ไม่สบายเหมอืนเป็นเทวดา นายไมเ่สยีดายเหรอ” หลอ่น

ถามเสยีงเบา

“เราไม่เคยเสียดายเลย” เขาตอบอย่างหนักแน่น “เราอยากใช้ชีวิต

ร่วมกับเจ้า ร่วมทุกข์ร่วมสุขเหมือนมนุษย์ทั่วไป แก่เฒ่าและจากโลกนี้ไป

พร้อมกบัเจ้า”

“แต่...”
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“ไม่มคี�าว่าแต่ จากนี้จะมแีค่ค�าว่าเรา” 

ชายหนุม่เชยคางหล่อนขึ้นสบตาแล้วก้มลงจูบอย่างนุม่นวล หญงิสาว

หลบัตาลง ปล่อยใจไปกบัมนตร์ที่เขาร่ายขึ้น อ่อนหวานและอบอุ่น

“เรารกัเจ้า” เขาถอนรมิฝีปาก มองสบตาหล่อน “รกัเจ้าเพยีงคนเดยีว 

และจะรกัเช่นนี้ตลอดไป”

มนีายิ้มทั้งน�้าตา เขาเป็นเทวดาบนชั้นฟ้า หล่อนเป็นแค่มนษุย์เดนิดนิ 

ปาฏหิารยิ์แห่งรกัน�าพาพวกเขามาพบกนั จากคนที่ไม่เคยคดิจะรกัใคร แต่

วนันี้หล่อนรกัเขาเตม็หวัใจ

“ฉนักร็กันาย รกันายเพยีงคนเดยีว และจะรกัตลอดไป”



บทส่งท้ำย

ในวนัที่ท้องฟา้เปน็สคีรามสดใส พระอาทติยส่์องแสงสทีองอร่าม
ตา ปุยเมฆขาวลอยเอื่อย สายลมเย็นพัดแผ่วนุ่มนวล งานมงคลสมรส

ระหว่างมีนากับจิรายุ หรือตอนนี้คือ จิรากร บวรภัทร จัดขึ้นที่โรงแรม 

อนันต์ธารา ท่ามกลางความยินดีของญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายและแขกเหรื่อ

ที่มาร่วมงาน

บนทางเดินริมแม่น�้าเจ้าพระยาด้านหลังโรงแรม มีนาในชุดไทย

จักรพรรดิสีทองเดินคู่กับเจ้าบ่าวไปที่ศาลาท่าน�้า หลังพิธีรับหมั้นแบบไทย

จบลง พวกเขามเีวลาพกัเลก็น้อยก่อนจะกลบัไปเปลี่ยนชุดเพื่อเตรยีมเข้าพธิี

ฉลองมงคลสมรสและพธิสี่งตวัเข้าหอในช่วงค�่า

สองหนุ่มสาวหยดุยนืที่ศาลาท่าน�้า ทอดตามองสายน�้าเบื้องหน้า งาน

แต่งงานวนันี้งดงามเหมอืนภาพฝัน จนมนีาต้องหยกิแขนตวัเองเพื่อทดสอบ

ว่าหล่อนไม่ได้ฝันไป หญงิสาวสดูอากาศบรสิทุธิ์เข้าปอด หลงัจากหล่อนกบั

จริากรคบหากนัได้หกเดอืน ชายหนุ่มกข็อหล่อนแต่งงาน

ตอนแรกพ่อประหลาดใจมาก แต่พอตั้งสติได้ท่านก็ยินดีกับหล่อน 
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ขณะที่คุณหญิงจงกลนีกับสโรชาไม่ได้พูดอะไร ซึ่งนับว่าดีมากแล้วส�าหรับ

หล่อน ส่วนคุณหญงิจารว ีแม้นางจะจ�าหล่อนไม่ได้ แต่ความผูกพนัยงัทิ้ง

ร่องรอยไว้ นางจงึรูส้กึเอน็ดหูล่อนตั้งแต่แรกเหน็ และดใีจที่ได้หล่อนมาเป็น

ลูกอกีคน

“เหนื่อยไหมครบั” จริายุถาม

มีนาหันไปมองเจ้าบ่าวของตน ชายหนุ่มหล่อเหลาสง่างามในชุด 

เสื้อสูทกับโจงกระเบนสีงาช้าง เข้ากับชุดไทยจักรพรรดิของหล่อน แม้การ

แต่งงานจะมีพิธีการมากมาย แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี เพราะมีเจ้าบ่าว 

รูปงามคอยอยู่เคยีงข้าง ดูแลด้วยความห่วงใยตลอดเวลา

“ไม่ค่ะ” หล่อนส่ายหน้า “ฉนัดใีจที่ได้แต่งงานกบัคุณ”

“เก่งจรงิเจ้าสาวของผม” ชายหนุม่เอ่ยชมเสยีงนุ่ม แล้วโอบเอวหล่อน

เข้าไปใกล้ตัว เวลาหนึ่งปีในโลกมนุษย์หล่อหลอมให้เขาเป็นจิรากรเต็มตัว 

เขาพดูแบบมนษุย์ ใช้ชวีติแบบมนษุย์ อทิธฤิทธิ์ของเทวดาไม่มแีล้ว ยกเว้น

แค่เรื่องเดยีว

“ตวัคณุยงัหอมอยูเ่ลย” หญงิสาวท�าจมกูฟดุฟิด หล่อนชอบกลิ่นกาย

ของเขา กลิ่นคล้ายดอกไม้ผสมกบัสมนุไพร หอมกว่าน�้าหอมทกุชนดิบนโลก

ใบนี้

“คงเป็นของขวญัที่องค์อนิทร์ประทานให้ผม”

“คุณว่าทรงดูพวกเขาอยู่ไหมคะ”

“ดูสิ” เขาพยักหน้า “พระองค์มีอีกพระนามว่าท้าวพันตา ทรงเห็น 

ทุกอย่างในสามโลก ผมเชื่อว่าพระองค์ต้องทอดพระเนตรพวกเรา”

มีนาเงยหน้ามองท้องฟ้า พนมมือขึ้น น้อมร�าลึกถึงองค์ผู้เป็นใหญ่

แห่งสวรรค์ชั้นดาวดงึส์ หล่อนเคยฝันว่าจะได้รกัใครสกัคน แต่ไม่เคยฝันว่า

เขาจะเป็นเทวดา ขอบคุณที่มอบเขาให้หล่อน

“เพื่อนของคุณอยู่แถวนี้หรอืเปล่าคะ” หล่อนถามอกี 

เขามองไปรอบๆ แล้วส่ายหน้า
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“ไม่รู้สคิรบั ผมไม่เหน็เขาเลย คุณมอีะไรกบัเขาเหรอ”

“ฉนัอยากบอกว่าเขาเป็นกามเทพที่เก่งมากค่ะ”

“ไม่ต้องบอกหรอกครบั แค่นี้เขากห็ลงตวัเองจะแย่แล้ว” 

เขายิ้มให้หล่อน หญงิสาวยิ้มตอบแล้วชวนเขากลบั 

“นั่นสคิะ เรากลบัโรงแรมกนัดกีว่าค่ะ ป่านนี้คณุแม่คงตามหาพวกเรา

แล้ว” 

มนีาเดนิน�าไปก่อน แต่เขาจบัมอืหล่อนไว้แล้วดงึให้หนักลบัมา

“เดี๋ยวก่อนมนีา”

“คะ” หล่อนเลกิคิ้วถาม

“ถ้าอกีหน่อยผมแก่เฒ่าไม่น่ามอง คุณยงัจะรกัผมอกีไหม”

มนีายกแขนคล้องคอเขา โน้มให้ก้มลงมาหา แล้วเขย่งปลายเท้าจูบ

รมิฝีปากเขาเบาๆ

“ไม่ต้องกงัวลนะคะ คณุไม่ได้แก่คนเดยีวหรอก เราจะแก่ไปด้วยกนั

ค่ะ”

“ผมรกัคุณ” 

เขากระซบิเสยีงนุ่มแล้วก้มหน้าลงมาหา หล่อนรบีถอยออกห่างแล้ว

ส่ายหน้าปฏเิสธ

“ไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวเครื่องส�าอางเลอะ ฉนัไม่อยากโกหกช่างแต่งหน้า”

“นิดเดียวไม่ได้เหรอ” เขาจับเอวหล่อนแล้วดึงเข้ามากอด “นะครับ 

คนดขีองผม”

มนีาแกล้งท�าเป็นคดิก่อนพยกัหน้าตกลง จริายุยิ้มกว้างแล้วก้มลงจบู

หล่อน หญงิสาวหลบัตาลง เวลาเหมอืนหยดุหมนุ ก่อนเขาจะถอนรมิฝีปาก

แล้วยิ้มหวานให้หล่อน

“มดัจ�าไว้ก่อนนะครบั แล้วคนืนี้ผมจะต่อให้จบ”

“ฉนัต่างหากที่ต้องพูดค�านั้น” 

หญงิสาวกระซบิบอกเขาแล้วเดนิหนกีลบัโรงแรม จริายุหวัเราะเสยีง
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ดงัแล้วเดนิตามหล่อน ทั้งสองจบัมอืเดนิคู่กนัไป โดยไม่เหน็สายตาสองคู่ที่

มองอยู่ด้านหลงั คู่หนึ่งมองอย่างสงสยั ส่วนอกีคู่ไม่แสดงอารมณ์ใดๆ

รณกรเทพบตุรยนืมองคูบ่่าวสาว ความรกัมอีานภุาพเหนอือ�านาจใด 
ในโลก บนัดาลสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นจรงิอย่างอศัจรรย์ เทวดาอย่างจริายุ

จงึได้ครองคูก่บัมนษุย์อย่างมนต์มนีา เขาเหน็ความสขุฉายชดัในแววตาของ

สหาย แต่เมื่อเทยีบกบับญุบารมทีั้งหมดที่เสยีไป เขายงัไม่แน่ใจว่ามนัคุม้กนั

หรอืเปล่า

“ถ้าท่านรู้จกัความรกัดพีอ ท่านจะไม่สงสยัเช่นนั้นเลย” ธภีพยมทูต

เดินเข้ามาหา ทั้งสองถือว่าตัวเองรู้จักกับบ่าวสาว จึงถือโอกาสมาร่วมงาน

โดยไม่ต้องมคี�าเชญิ

“ท่านจะบอกว่า ยมทูตอย่างท่านรู้จกัความรกัมากกว่ากามเทพอย่าง

เราหรอื” เทพบุตรหนุ่มถามอย่างถอืดี

“เราคงไม่สามารถพูดเช่นนั้นได้ เพราะเราเป็นแค่ยมทูตต�่าต้อยที่

คลกุคลอียูก่บัความตายเท่านั้น” เขาค้อมศรีษะเหมอืนนอบน้อม ทว่าแววตา

ถอืดไีม่ต่างจากอกีฝ่าย “แต่มสีิ่งหนึ่งที่เรารู้มากกว่าท่าน”

“อะไร” รณกรขมวดคิ้วสงสยั

“เรารู้จกัมนุษย์มากกว่าท่าน มนุษย์อาจเตม็ไปด้วยกเิลส แต่เมื่อใด

ที่พวกเขามคีวามรกั พวกเขาจะยอมสละทุกสิ่งเพื่อมนั”

“ท่านเคยคดิจะมคีวามรกับ้างไหม”

“ท�าไม” ยมทูตหนุ่มเลกิคิ้ว “ท่านจะจบัคู่ให้เราหรอื”

“เทวดาอย่างจิรายุยังมีความรักได้ ยมทูตอย่างท่านก็น่าจะมีได้

เหมอืนกนั เรายงัไม่เคยจบัคู่ให้ยมทูตเลย น่าสนุกดเีหมอืนกนันะ”

“วันนั้นคงไม่มีจริง เราต้องขอตัวไปก่อน เพราะงานมงคลเช่นนี้ไม่

เหมาะกบัเราเท่าไร”

ธภีพยมทูตหนัหลงัเดนิจากมา แต่ต้องหยุดชะงกั เมื่อหญงิสาวคน
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หนึ่งโผล่พรวดพราดออกมาจากพุม่ไม้แล้วล้มลงคกุเข่าตรงหน้าเขา ดวงหน้า

เรยีวสวยเงยขึ้นมอง ดวงตากลมโตด�าขลบัเป็นประกาย สวยที่สุดเท่าที่เขา

เคยเหน็มา

“ขอโทษค่ะ” หล่อนเอ่ยอย่างเขนิๆ พลางลกุขึ้นยนื ปัดมอืทั้งสองข้าง

“เจ้าเหน็เรา” เขาพมึพ�า

“เหน็ค่ะ ขอตวัก่อนนะคะ” หล่อนมองเขาอย่างงงๆ แล้วรบีเดนิจากไป

ธภีพยมทตูมองตามหญงิสาว ปกตมินษุย์ไม่สามารถมองเหน็ยมทตู 

ถ้าหล่อนเหน็เขากห็มายความว่าก�าลงัจะหมดอายุขยั

“นางสวยดนีะ” รณกรเทพบตุรเดนิมาหา “ท่านสนใจจะลองมคีวามรกั

ดูสกัครั้งไหม เราช่วยได้นะ”

“เหลวไหล ผูห้ญงิคนนี้ก�าลงัจะตาย นางจะเป็นคูข่องใครได้” ยมทตู

หนุ่มต่อว่าเสยีงเข้ม แล้วหายตวัจากไปทนัที

รณกรเม้มปากอย่างไม่พอใจ คิ้วเข้มขมวดอย่างครุ่นคดิ แล้วหายตวั

ไปจากตรงนั้น 
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