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วาริศถือวิสาสะเอื้อมมือมาปัดละอองฝนบนเส้ือคลุมของเธอ สายตาของเขา

เลื่อนมาจับจ้องที่หน้าผาก...ใช้นิ้วกรีดหยาดน�้าฝนออกอย่างอ่อนโยน สัมผัสของเขา

ท�าให้พรมิารูส้กึเหมอืนมกีระแสไฟฟ้าแล่นวาบมาท่ีหวัใจ จนหญิงสาวถึงกับผงะ ถอยห่าง 

จากร่างสูงในทันตา แต่วาริศไม่ยอมลดละ สืบเท้าก้าวประชิดร่างพริมาอย่างถือดี

"คุณรู้มั้ย บางที...การที่คุณแสดงท่าทีห่วงหาอาทรผมสลับกับท่าทางต่อต้าน

แบบนี้กลับท�าให้ผมสนใจคุณมากขึ้นเรื่อยๆ" ชายหนุ่มโน้มหน้าเข้าใกล้แล้วกระซิบ 

ข้างหูเธออย่างถือวิสาสะ "ผมดีใจจริงๆ ที่หลังจากนี้เราจะได้เจอหน้ากันทุกวัน"

"..."

"บอกตามตรงนะพริมา ตั้งแต่วันนั้นท่ีเราจูบกัน ผมยังคิดถึงสัมผัสนั้นไม่หาย  

ถ้าหากคุณให้โอกาสผมอีกสักครั้ง ผมสัญญาว่าจะอ่อนโยนกับคุณมากกว่านี้  

พร้อมเมื่อไหร่ก็บอกละกัน ผมรู้ว่าคุณก็คิดถึงมัน"

ลมหายใจร้อนของเขารินรดแก้มเธออย่างลุ่มลึกในอารมณ์ จนพริมาแทบทน 

ไม่ไหว ผลักอกเขาไปให้พ้นรัศมีเธออย่างเต็มแรง

เขาพูดแบบนี้ท�าไม รู้บ้างไหมว่าชักจะล้อเล่นกับหัวใจเธอมากเกินไปแล้ว
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สาวๆ คงเคยได้ยินกนัมาก่อนใช่ไหมคะว่า 'เวรย่อมระงบัด้วยการไม่จองเวร'  
แต่ประโยคนี้ใช้ไม่ได้กบัตวัเอกของนยิายเรือ่งนีค่้ะ

'ปลายศร' นกัเขียนหน้าใหม่ฝีไม้ลายมอืไม่ธรรมดาท่ีเลฟิพามาแนะน�าตวั
กับเพ่ือนๆ ในวันนี้ขอเปิดตัวด้วย 'วงกตลายตะวัน' เรื่องราวการแก้แค้น 
สุดเข้มข้นของ 'วาริศ อิสรา' อาร์ตไดเร็กเตอร์หนุ่มมากฝีมือผู้จมปลักอยู่กับ 
เรื่องราวในอดีตอย่างถอนตัวไม่ข้ึน ซ่ึงได้เวียนกลับมาพัวพันกับคนรักเก่า 
อย่าง 'พรมิา' และอดตีเพือ่นรกัอย่าง 'อนิทัช'

แรกเริ่มสาวๆ อาจจะสงสัยเหมือนกับเลิฟว่าเกิดอะไรข้ึนในอดีตกันแน่  
แต่เม่ืออ่านไปเรื่อยๆ เรื่องราวจะค่อยๆ เปิดเผยออกมาจนภาพจิ๊กซอว ์
แห่งความลบันัน้สมบูรณ์

กไ็ม่รูเ้หมือนกนัว่าสดุท้ายแล้วเหล่าครเีอทีฟหนุม่สาวจะเดนิออกจากวงกต
แห่งความรกัและความแค้นนีอ้ย่างไร และหนีแ้ค้นท่ีวารศิตัง้ใจกลบัมาทวงคนืนัน้ 
จะได้รับการช�าระหรือไม่ หรือไฟท่ีชายหนุ่มจุดขึ้นมาจะมอดไหม้ตัวเขา 
จนกลายเป็นจณุไปเสยีก่อน

เราต้องไปร่วมกนัค้นหาค�าตอบในเล่มแล้วล่ะค่ะ

ด้วยไมตรีจิต
ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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'ปลายศร' มีชื่อเล่นว่า 'พลอย' ค่ะ เรียนจบจากคณะวารสารศาสตร์และ

สื่อสารมวลชน รั้วเหลืองแดง สารภาพตามตรงว่าอยากเป็นนักเขียนนิยาย 

มานานแล้วค่ะ แต่เพิง่เขียน 'วงกตลายตะวนั' จบเป็นเรือ่งแรกในวัยย่ีสบิปลายๆ 

คิดๆ ไปก็แอบเสียดายเวลาในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกัน รู้งี้น่าจะท�าตั้งนานแล้ว 

(#วรรคทองของคนเสียดายเวลา) แต่เอาน่า...สุดท้ายก็ส�าเร็จจนได้ มาแล้ว 

ยังดีกว่ามาช้า มาช้ายังดีกว่าไม่มา นะเออ พี่มอสว่าไว้ 

ส่วนท่ีมาของนามปากกาเกิดข้ึนจากหลายๆ ตัวละครท่ีชอบมีธนู 

เป็นอาวุธคู่ใจ โดยเฉพาะภาพของตัวละครโปรดอย่าง 'แคตนิส เอฟเวอร์ดีน' 

ในเรือ่ง 'The Hunger Games' ก�าลงัง้างธนยิูงลกูศรในเกมล่าชวิีต ถอืเป็นภาพ

ที่สะดุดใจมาก และเมื่อดูส่วนปลายของลูกศรแล้วมีรูปทรงคล้ายปลายปากกา

ซ่ึงเป็นหน่ึงในสัญลักษณ์ของอาชีพนักเขียนอยู่เหมือนกัน จึงหยิบยกค�าว่า 

'ปลายศร' มาเป็นนามปากกา บอกตัวเองให้มุ่งมั่นตั้งใจ พุ่งสู ่เป้าหมาย 

บนเส้นทางนักเขียน ̂ ^

เน่ืองจากงานประจ�าท่ีท�าอยู่มีโอกาสได้เดินทางอยู่บ้าง จึงพยายาม 

เกบ็บรรยากาศและเรือ่งราวน่าสนใจมาร้อยเรยีงในนยิายฝากเพือ่นๆ นกัอ่านด้วย  

ส่วนการอ่านนยิายและดซีูรีส์่ไม่ถอืว่าเป็นงานอดเิรกค่ะ ถอืเป็นหนึง่ใน 'งานประจ�า'  

ท่ีต้องท�าทุกวัน เป้าประสงค์คือต้องการพัฒนางานเขียนของตัวเองให้ดีข้ึน 

จรงิจริง๊ ไม่ได้หลงพระเอก กรีด๊พระรอง หรอือยากผ่อนคลายตวัเองแต่อย่างใด  

ที่ท�าไปก็เพื่องานทั้งนั้น (ฮา)

เพื่อนๆ นักอ่านเข้ามาพูดคุย ติชม ให้ก�าลังใจกันได้ที่เฟซบุ๊ก : ปลายศร 

พร้อมสแตนด์บายรอรับฟังและเม้าท์มอยเสมอค่ะ ̂ ^

ปลายศร

ประวัตินักเขียน
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หากวาริศแสร้งท�าใจยอมรับความสูญเสียอันใหญ่หลวงได้ เขาคง 

ไม่มานัง่ทอดสายตาผ่านหน้าต่างเครือ่งบินบนความสงูสามหม่ืนฟุต จดจ้อง

ปุยเมฆขาวโพลนเหนือน่านฟ้าไทยเช่นวันนี้

เสียงทุ้มเข้มของกัปตันประกาศพร้อมน�าเครื่องร่อนลงสู่สนามบิน

สวุรรณภมิู ระยะเวลาเดนิทางจากนวิยอร์กร่วมสบิเก้าช่ัวโมงชวนเบ่ือหน่าย

ก�าลังจะสิ้นสุดลง ทว่าเทียบไม่ได้เลยกับความคับแค้นใจท่ีสั่งสมมานาน

ตลอดสิบปี

วาริศบอกตัวเองให้อดทนไว้ เขาใกล้จะได้พบใครบางคนเต็มที... 

คนท่ีท�าให้ชีวิตครอบครัวเขาต้องเผชิญกับความพินาศ...ฆาตกรผู้ปลิดชีพ

ความจริงไปพร้อมกับลมหายใจอันรวยรินของพ่อ

แม่คัดค้านแผนเดินทางกลับไทยของเขามาโดยตลอด ไม่มีเหตุผล

ต้องท�าอย่างนี้ด้วยซ�้า อยู่ท่ีนิวยอร์กก็มีความสุขดีมิใช่หรือ ลูกของแม่ 

ควรมีชีวิตเฉกเช่นหนุ่มไฟแรงวัยย่ีสิบแปด ครีเอทีฟดาวรุ่งอย่างเขายังวิ่ง

ไปได้อีกไกลบนถนนสายโฆษณาเหมือนที่พ่อฝันไว้

'ลูกคือความหวังเดียวของพ่อ' ...แม่เอาแต่ย�้าประโยคนั้นซ�้าๆ  

บทนำ�
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นับตั้งแต่วันท่ีเสียพ่อไป ตอกย�้าว่าเป็นห่วงเขามากเพียงใด ไม่อยากเห็น

เขาเบนเข็มทิศพาชีวิตจมปลักอยู่กับหลุมโคลนแห่งความแค้นข้น

แต่แม่จะรู้บ้างไหม เพราะเขาคือความหวังเดียวของพ่ออย่างไรเล่า 

ถึงต้องกลับมาทวงความยุติธรรมคืน!

วาริศคิดอย่างนั้น แต่ไม่อาจพูดออกมาได้ ท�าได้แค่สรรหาเหตุผล 

มาหว่านล้อมผู้เป็นแม่ว่าเขาแค่อยากกลับไปพักผ่อนท่ีเมืองไทยสักปีหนึ่ง 

แล้วค่อยกลับมาเริ่มงานที่เอเจนซี่โฆษณาแห่งใหม่

ทว่าความจริงอีกครึ่งหนึ่งซ่ึงวาริศไม่ยอมบอกแม่คือเอเจนซ่ีใหม ่

ที่ว่านั้น...แท้จริงแล้วตั้งอยู่ในไทย เจ้าของหาใช่ใครอื่นไกล คือคุณอาธนา

เพื่อนสนิทของพ่อนั่นเอง

คุณอาธนามีลูกชายรุ่นราวคราวเดียวกับเขา ท�างานเป็นครีเอทีฟ 

ในต�าแหน่งอาร์ตไดเร็กเตอร์* เหมือนกัน หลังวาริศบอกข่าวแก่คุณอาธนา

ว่าจะกลับเมืองไทย ไม่กี่วันต่อมาเขาก็ได้รับอีเมลจากกริช บอกว่าจะ 

ขับรถมารับถึงสนามบินตามค�าสั่งของคนที่เป็นทั้งนายและพ่อ วาริศรู้ดีว่า

กริชท�าเป็นอ้างไปอย่างนั้น ทั้งที่ใจจริงของหมอนั่นอยากเจอเขาเต็มแก่

"ไอ้ริศ!"

กริชโบกมือหลังแผงรั้วกั้นหน้าทางออกบริเวณผู ้โดยสารขาเข้า 

พลางส่งยิ้มจริงใจให้ "ไม่เจอกันแค่ปีเดียว เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนี่หว่า"

วาริศเห็นสายตากริชเริ่มส�ารวจความเปลี่ยนแปลงของแบรนด์ 

เครือ่งแต่งกาย โดยเฉพาะแว่นกนัแดดแบรนด์ดงัจากอิตาล ี กรชิเคยบอกว่า 

ไม่ว่าเขาจะหยิบจบัแว่นตาใดๆ มาใส่ กช่็างรบักบัดวงตาคมเข้มคูเ่หยียดโลก  

จมูกโด่ง และริมฝีปากหยักบางเฉียบของเขาอย่างร้ายกาจ ดูดีย่ิงกว่า 

นายแบบบนหน้านิตยสารเป็นไหนๆ

* อาร์ตไดเร็กเตอร์ (ผู้ก�ากับศิลป์) มีหน้าท่ีออกแบบภาพโฆษณา ท�างานคู่กับก๊อปปี้ไรเตอร์ (ผู้เขียนค�าโฆษณา) 
มีหน้าที่ออกแบบข้อความโฆษณา
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"ตั้งแต่เป็นครีเอทีฟดังท่ีนิวยอร์ก มีเงินถุงเงินถังซ้ือเสื้อผ้าแพงๆ  

มาใส่ด้วยเว้ยเฮ้ย"

วาริศนึกขันนิดๆ "แบรนด์เปลี่ยน แต่สไตล์ยังเหมือนเดิม มินิมอลน่ะ 

รู้จักหรือเปล่า"

"รู้จักดิ แพรพูดกรอกหูฉันทุกวัน"

เวลากรชิพูดถงึดไีซเนอร์สาว 'เพยีงแพร' เพือ่นสนทิอีกคนของเขาทีไร  

ประกายตามักเปลี่ยนเป็นเด็กหนุ่มตกอยู่ในภวังค์รักทุกครั้ง 

ไม่มีค�าบรรยายใดๆ ลึกซึ้งไปกว่าค�าว่ายินดีจากใจ เมื่อเห็นเพื่อนรัก

สองคนลงเอยด้วยการคบหากัน วาริศหวังเหลือเกินว่ากริชและเพียงแพร 

จะรักกันไปตราบนานเท่านาน ไม่ว่ามารผจญตัวไหนย่างกรายเข้ามา 

ขัดขวาง เขานี่แหละ...จะเป็นคนกางแขนปกป้องความรักของทั้งคู่เอง

ไม่น่าเช่ือว่าคนอย่างเพียงแพรจะมีอิทธิพลต่อชีวิตกริชถึงขนาดนี้ 

เพียงแค่กริชดึงค�าบอกกล่าวของเพียงแพรเข้ามาเอี่ยวในบทสนทนา 

นิดเดียว หลังจากนั้นเรื่องราวต่างๆ โดยเฉพาะบทพ่อแง่แม่งอนระหว่าง

กริชกับเพียงแพรก็ถูกแบ่งปันมาถึงวาริศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ขณะ 

ชายหนุ่มลากกระเป๋าเดินทางใบเข่ืองเดินตามกริชไปยังอาคารจอดรถ 

ฝั่งตรงข้ามอาคารผู้โดยสารของสนามบิน 

ทว่าตลอดระยะเวลาครึ่งช่ัวโมงท่ีรถสปอร์ตสีขาวของกริชแล่นฉิว 

น�าวาริศสู ่ใจกลางเมืองนั้น วาริศเห็นชัดว่ากริชมีทีท่าเหมือนอยากจะ 

เล่าอะไรบางอย่าง แต่สุดท้ายก็เงียบไป ราวกับตัดใจเก็บเรื่องนั้นไว้ 

เป็นความลับต่อ วาริศไม่อยากซักไซ้ให้มากความ เขาเลือกนั่งนิ่งๆ  

ทอดอารมณ์มองข้างทาง ซึมซับความเปลีย่นแปลงของบ้านเกดิท่ีจากไปนาน  

โดยเฉพาะอาคารสูงเสียดฟ้ายืนเด่นเรียงรายตลอดสองข้างทางคล้ายก�าลัง

ต้อนรับเขา

"กรุงเทพฯ เปลี่ยนไปมากว่ะ"
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"แหงล่ะ แกไม่ได้กลบัมานานแล้วนีห่ว่า...สบิปีอะไรๆ มันกเ็ปลีย่นไป"

"ใช่ อะไรๆ ก็เปลี่ยนไป" วาริศพึมพ�าอย่างเห็นด้วย เพราะโลกเรานั้น 

...ความเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่แน่นอนที่สุดแล้ว

"แกแวะไปหาพ่อฉันก่อนไหม ดูตั้งตาคอยการกลับมาของแกยิ่งกว่า

ตอนฉันบินกลบัหลงัเรยีนจบท่ีนวิยอร์กซะอกี ตกลงใครเป็นลกูแท้ๆ กนัแน่วะ  

ชักจะสับสนแล้วสิ"

วาริศก้มมองหน้าปัดนาฬิกาข้อมือแบรนด์หรู "ไว้เจอกันตอนเย็น 

ดีกว่า ยังพอมีเวลา" ก่อนจะเงยหน้าหันไปมองคนขับ "ยังไงแกแวะส่งฉัน 

ที่โรงแรมแถวราชประสงค์หน่อยสิ"

"ไปท�าอะไรวะ อย่าบอกนะว่าเรื่องงาน พักสักวันก่อนดีกว่าน่า"

"ไม่ได้หรอก นัดลูกค้าส�าคัญไว้...ส�าคัญมากๆ ด้วย"

ลกูค้าคนส�าคญัท่ีว่านัน้...คอืชายวยัห้าสบิห้าเจ้าของนยัน์ตาพญาเหย่ียว  

ผมสดีอกเลาถกูจดัแต่งอย่างเรยีบง่าย ริว้รอยบนใบหน้ากร้านคมบ่งบอกถงึ

ประสบการณ์อันสั่งสมมานานบนถนนสายโฆษณา ชื่อของเขาคือศักดา...

ก�าลังด�าเนินปาฐกถาบนเวที

ทุกท่วงท่าของศักดาช่างน่ามอง วาริศนึกสงสัยว่าเขาอาจหลงใหล 

และบูชาในตัวศักดาข้ึนมาจริงๆ หากไม่เคยสัมผัสความเลวระย�าท่ีซ่อน 

ภายใต้หน้ากากย้ิมแย้มแสนจะเป็นมิตรมาก่อน น�า้เสยีงทรงพลงัของศกัดา

ร่ายไปเรื่อยถึงความย่ิงใหญ่ของโฆษณาว่าไม่ใช่แค่โทรโข่งเท่ียวโพนทะนา

สินค้า แต่เป็นระเบิดเวลาท่ีค่อยๆ ท�าให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลง 

อันน่าอัศจรรย์ใจในตัวมนุษย์ ระเบิดเวลานั้นจะเร็วหรือช้าข้ึนอยู่กับ 

การต้ังเวลานับถอยหลัง การปลูกฝังครีเอทีฟถึงบทบาทหน้าท่ีและ 

ความส�าคัญของการเข้าไปคลุกคลีสัมผัสเรื่องราวความเป็นมนุษย์เพื่อ 

เข้าถึงความในใจของมนุษย์ ให้ได้มากท่ีสุด คือทางออกส�าคัญของ 
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การสื่อสารการตลาดในยุคที่โฆษณาควรท�าตัวให้เป็นโฆษณาน้อยที่สุด

"โฆษณาท่ีด.ี..ไม่ควรสกัแต่ขายสนิค้าอย่างเดยีว ต้องเปลีย่นชีวิตผูค้น

ให้ดีข้ึนด้วย" ศักดาย�้ากับบรรดาผู้ฟังท้ังนักธุรกิจ นักการตลาด และ

นักศึกษาโฆษณาที่มารวมตัวกันจนห้องบอลรูมแน่นขนัด

ประโยคเมื่อครู่...วาริศขอยกให้เป็นวรรคทองของวัน ได้ยินแล้ว 

นึกขันจนอยากจะอาเจียน รู้สึกสะอิดสะเอียนเต็มกลืน แต่สุดท้ายแล้วต้อง

ฝืนใจฟังศักดาพูดต่อไป พร้อมค�านวณยอดในใจว่าลูกค้ารายนี้ค้างช�าระ 

หนี้แค้นเขาอยู่เท่าไร คิดทบต้นทบดอกเรียบร้อย รอวันทวงคืนให้สาแก่ใจ 

ไม่มีค�าว่าประนีประนอมใดๆ ส�าหรับคนท่ียังกล้าเชิดหน้าชูตาในสังคม 

หลงลมืว่าเคยท�าให้เขากบัแม่ต้องเผชิญกบัความทุกข์ระทมอย่างแสนสาหัส

เมื่อสิบปีก่อน

"...ขอบคุณทุกท่านท่ีมาร่วมงานครบรอบสามทศวรรษเอเจนซ่ี 

ADDICT วันนี้ครับ เหตุผลท่ีเอเจนซ่ีเราใช้ช่ือนี้ทุกท่านคงพอจะเดาออก 

อยู่แล้ว ค�าว่า AD ตัวแรกย่อมาจากค�าว่า Advertising ที่แปลว่าโฆษณา 

ส่วนค�าว่า ADDICT นัน้หมายถงึการเสพตดิ แปลรวมๆ แล้วเป็นความหมาย

ท่ีดีมากครับ พวกเราเสพติดโฆษณาประหนึ่งลมหายใจ ขาดเมื่อไหร่...

ลงแดงตายเมื่อนั้นครับ และนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ขอให้มั่นใจได้เลย

ว่าพวกเรา...เอเจนซ่ีแอดดิกต์จะไม่หยุดสร้างสรรค์สิง่ใหม่แก่วงการโฆษณา

ไทยแน่นอน ผมสัญญา"

"และนี่คือเจ้าของฉายาศาสดาโฆษณา...คุณศักดา เจนนุรักษ์  

ขอเสียงปรบมือให้คุณศักดาอีกครั้งครับ"

เหล่าผู้หลงผิดบูชาศักดาต่างปรบมือตามค�าขอพิธีกรอย่างว่าง่าย  

วาริศบอกตัวเองให้นิ่งดูดาย ละสายตาจากภาพขัดหูขัดตานั้นเสีย เม่ือ 

ไม่รูจ้ะท�าอะไร เขาจงึลองเปิดดถูงุกระดาษท่ีได้มาจากการลงทะเบียนหน้างาน  

ข้างในมพีอ็กเกต็บุ๊กเล่มหนึง่ปะปนกบัเอกสารประวัตเิจ้าของธรุกจิดงัท่ีเป็น
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ลูกค้าเอเจนซ่ีแอดดิกต์ซ่ึงมาร่วมเสวนาในหัวข้อการลงทุนกับกลยุทธ์ 

การท�าตลาดในยุค 4.0 และภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นนี้

วาริศหยิบพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนั้นขึ้นมา หน้าปกเป็นรูปศักดาอยู่ใน 

ชุดวิ่งมาราธอนสีแดงเลือดนกเฉดเดียวกับโลโก้เอเจนซี่แอดดิกต์ ดูเข้ากับ

ช่ือหนังสือ 'โฆษณามาราธอน' ก็จริง แต่เขากลับรู้สึกได้ถึงความสกปรก 

ของเนื้อหา ไม่แน่ใจนักว่าเรื่องเล่าของศักดาบนหน้ากระดาษถนอมสายตา

ปึกหนาเล่มนีจ้ะเป็นความจรงิสกักีเ่ปอร์เซ็นต์ ยิง่พลกิมาดปูกหลงั กวาดสายตา 

อ่านค�าโปรย วาริศยิ่งพบว่าตัวเองแทบสะกดกลั้นเสียงหัวเราะไว้ไม่อยู่

'ตลอดระยะเวลาการท�างานกว่า 20 ปีของ 'ศาสดาโฆษณาไทย' 

'ศักดา เจนนุรักษ์' มักให้ก�าลังใจตัวเองเสมอว่า

ชีวิตคนโฆษณา...ไม่ต่างจากการวิ่งมาราธอน

ออกตัวเร็วใช่ว่าจะชนะเสมอไป

ออกตัวช้าใช่ว่าไม่มีสิทธิ์ชนะเลย

การวิ่งมาราธอนบนถนนสายโฆษณาของเขา...

ต้องล้มลุกคลุกคลานมานับครั้งไม่ถ้วนเพื่อฝ่าฟันโจทย์แสนท้าทาย

"อย่าหยุดวิ่ง!" นี่คือสิ่งที่ศักดาบอกตัวเองอย่างนั้นซ�้าๆ

เพราะหากพลาดพลัง้ ค�าว่า 'แพ้' จะคอยกดักนิหัวใจเขาไปตลอดกาล...'

ให้ตายเถอะ ศักดาไปเอาความกล้าบ้าบ่ินจากไหนมาบรรยาย

สรรพคุณหนังสือได้ชวนขันขนาดนี้ ไม่เห็นแก่หน้าตัวเอง ก็น่าจะเห็นแก่

ความจริงอีกครึ่งหนึ่งซึ่งซ่อนอยู่ใต้พรมบ้างก็ยังดี

เมื่อเห็นว่าเหล่าผู้หลงผิดท่ีรุมล้อมศักดาเริ่มบางตา วาริศจึงลุกข้ึน

เหยียดกายเต็มความสูงหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตร ก้าวเข้าไปใกล้ๆ  

ดึงดูดความสนใจจากเจ้าของนัยน์ตาพญาเหยี่ยวคู่นั้น
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"ช่ืออะไรน่ะเรา" ศาสดาโฆษณาถามด้วยน�า้เสยีงเป็นกนัเอง คงเข้าใจว่า 

เขาเป็นหนึ่งในสาวกที่มาร่วมชุมนุมกันอย่างพร้อมหน้าในวันนี้

"วาริศครับ...วาริศ อิสรา"

"วารศิ อสิรา...ช่ือเท่ด"ี ศกัดาจรดปลายปากกาบนปกรองพ็อกเกต็บุ๊ก

ที่เขาเพิ่งยื่นให้เมื่อครู่ "ตอนนี้ท�างานโฆษณาอยู่รึเปล่า"

"ผมย่ืนใบสมัครไปหลายๆ เอเจนซ่ีแล้วครับ หวังว่าจะมีสักท่ีเรียก

สัมภาษณ์"

ศกัดาได้ยินเช่นนัน้พลนัแย้มรมิฝีปากให้ก�าลงัใจ "โฆษณากเ็หมือนกบั

การวิ่งมาราธอน ถ้าเราไม่หยุดวิ่งเสียก่อน ต้องถึงเส้นชัยเข้าสักวัน"

ตบท้ายเข้าช่ือหนงัสอื จบการขายได้อย่างน่าประทับใจจนวารศินกึหยัน  

แววตาซ่อนรอยชิงชังมิดชิด

"ยินดีที่ได้พบนะ"

"ยินดีเช่นกันครับ" วาริศยื่นมือกระชับตอบ ขอบคุณศาสดาโฆษณา

อีกครั้ง

พร้อมย�้ากับตัวเองว่าจะจดจ�าค�าสอนเมื่อครู่นั้น...ไปจนวันตาย
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ร่างระหงในชุดกางเกงยาวขาตรงสีขาวกับเสื้อเช้ิตตัวหลวมสีกรมท่า

ทรงไหล่ตกตามเทรนด์แต่งกายแห่งยุคสมัยเร่งฝีเท้ามาถงึหน้าห้องบอลรมู

ของโรงแรมหรูย่านราชประสงค์ ได้ทันเวลาพอดี ใบหน้ารูปไข่ของ 

ก๊อปป้ีไรเตอร์สาวช่างเข้ากนัดกีบัผมเส้นเลก็สนี�า้ตาลซ่ึงถกูตดัเป็นทรงบ็อบ

ยาวเคลียแก้มใส ดวงตาเรียวสวยคู่หม่นเจือรอยเศร้าจางๆ เฝ้ามองหา

เจ้าของงาน หญิงสาวคิดว่าคุณศักดาน่าจะกล่าวปาฐกถาเปิดงานเสร็จ

เรียบร้อย เพราะแขกเหรื่อเริ่มทยอยออกมาทานอาหารว่างท่ีโรงแรม 

จัดเตรียมไว้ในช่วงพักเบรกกันแล้ว

"พริม...รอด้วย"

เสียงเรียกของหนุ่ม อาร์ตไดเร็กเตอร์คู่หูของเธอดังไล่หลัง พริมา 

หันไปมองสามหนุ ่มเพื่อนร่วมทีมท่ีเดินตามมาอย่างเช่ืองช้าเหมือน 

หุ่นยนต์ที่แบตเตอรี่อ่อนจัดเหลือเพียงขีดเดียว

"ไม่เห็นต้องมางานนีเ้ลย พวกเราเพิง่ขายงานเสรจ็แท้ๆ น่าจะกลบัไป

พกัท่ีออฟฟิศ" วอแว ก๊อปป้ีไรเตอร์เจ้าของแว่นกรอบหนารบัทรงผมแสกกลาง 

เริ่มโวยวายนิดๆ พริมาจ�าได้ว่าเคยเอ่ยกับวอแวว่าถ้าไม่ม่ันใจในใบหน้า  

บทที่ 1
ของขวัญชิ้นเอก
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ก็ต้องบ้าเอามากๆ ถึงกล้าท�าผมทรงนี้

"ได้ไง กลับไปออฟฟิศก็ร้าง ไม่มีเออี* อยู่สักคน มาดูแลลูกค้า 

ท่ีงานกันหมด" ชินทร อาร์ตไดเร็กเตอร์หนุ่มตี๋ สมาชิกอีกคนของทีม 

พูดขึ้น

วอแวได้ยินอย่างนั้นพลันหันไปมองชินทรด้วยตาเป็นประกาย แล้ว

เอ่ยกบัคู่หูว่า "ไม่น่าเช่ือ วนันีแ้กพูดจาดมีีเหตผุลนบัตัง้แต่รูจั้กกนัมาเลยว่ะ"

พริมาได้แต่มองทั้งคู่อย่างอ่อนใจ ครีเอทีฟหนุ่มสองคนนี้ขึ้นชื่อเรื่อง

ตามหลีเออีสาวสวยในเอเจนซี่แอดดิกต์มากที่สุดแล้ว

เม่ือไม่เห็นทีท่าว่าคุณศักดาจะปรากฏตัวหน้าห้องบอลรูม หญิงสาว

จึงสอดส่ายสายตาส�ารวจบรรยากาศโดยรวม ก่อนจะสะดุดเข้ากับร่างสูง 

มาดสุขุมของผู้ชายแววตาใจดีคนหนึ่งซ่ึงก�าลังสนทนากับลูกค้าผู้บริหาร 

ค่ายรถจักรยานยนต์จากญี่ปุ่นอย่างออกรส จนพริมาอดสังหรณ์ใจไม่ได้ว่า

พี่ตระการ หัวหน้าครีเอทีฟผู้รับผิดชอบดูแลทีม A ท่ีเธอสังกัดอยู่นั้น 

น่าจะน�าข่าวดีเรื่องการงานไหลมาเทมามาให้เธอและผองเพื่อนได้ท�าเพิ่ม 

ภายในเร็วๆ นี้เป็นแน่

"ฉันเข้าไปดูข้างในก่อนนะ" พริมาหันไปบอกเพ่ือนร่วมทีมท้ังสาม 

ซ่ึงก�าลังรุมล้อมส�ารวจไลน์อาหารว่างและเครื่องดื่มกับความต้องการ 

ของกระเพาะอาหารอย่างจริงจัง ราวกับลืมไปแล้วว่าเธอมาด้วย

"เออ แกเข้าไปก่อนเลยพรมิ พวกฉันยงัไม่ได้กนิอะไรตัง้แต่เช้าเลยว่ะ"  

วอแวไม่รอช้า จัดการงับเมนูกุ้งพันอ้อยราดน�้าจิ้มบ๊วยสูตรพิเศษเข้าปาก 

เคี้ยวตุ้ยๆ โชว์ บอกให้เธอรู้ว่าหิวมากแค่ไหน

"นั่นอาหารว่างหรือมื้อเที่ยงเนี่ย"

พริมาพยักพเยิดไปท่ีปริมาณกุ้งพันอ้อยในจานของวอแวและชินทร

ก่อนจะส่ายหน้าย้ิมบางอย่างอ่อนใจให้ แล้วหมุนตัวเดินตรงไปท่ีประตู 

* AE (Account Executive) คอืคนกลางท่ีมีหน้าท่ีบรหิารงานลกูค้า ท้ังเจรจาและประสานงานระหว่างลกูค้ากบับรษัิท
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ทางเข้าออกห้องบอลรูมตามความตั้งใจแรก หยิบพ็อกเก็ตบุ๊ก 'โฆษณา

มาราธอน' ออกจากกระเป๋าเป้หนงัแท้สดี�าคูก่าย หมายมัน่ให้คนท่ีเธอนบัถอื

ยิ่งกว่าค�าว่า 'ครู' จรดลายเซ็นบนปกพ็อกเก็ตบุ๊กภายในงานนี้ให้จงได้

พริมายังจ�าได้ดีถึงวันแรกท่ีศักดารับเธอเข้าท�างานเม่ือสี่ปีก่อน 

ครีเอทีฟหลายคนกังขาเกี่ยวกับความสามารถของเธอว่ามีภาษีน้อยกว่า 

เส้นสาย เกิดมาเป็นลูกสาวคนเดียวของซีอีโอบริษัทอาหารและเครื่องดื่ม

รายยักษ์ช่างดีเหลือเกิน ไปไหนก็มีคนพร้อมอ้าแขนรับเข้าท�างาน

ในตอนนั้นพริมาท�าได้เพียงสะกดกลั้นความไม่พอใจเอาไว้ เธอ 

ไม่อยากพูดอะไรให้มากความ ในเม่ือปฏิเสธความเป็นลูกซีอีโอดังไม่ได้  

ก็ต้องพิสูจน์ ให้พวกนั้นเห็นกับตาว่าฝีมือเธอร้ายกาจไม่เป็นรองใคร  

ด้วยการคว้ารางวัลโฆษณาจากเวทีต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ จนสามารถ

ลบค�าสบประมาทและท�าให้ทุกคนยอมรับในตัวเธอได้ในที่สุด

"ว่าไงพรมิ เพิง่กลบัมาจากพรเีซนต์งานร ึเป็นไงบ้าง ลกูค้าชอบไหม" 

คุณศักดาหันมาถามถึงผลลัพธ์การขายงานเม่ือช่วงเช้าท่ีผ่านมา ขณะ

สนทนากับใครบางคน...คนเคยคุ้นที่พริมาไม่ได้เจอมานาน 

"ลูกค้าชอบมากๆ เลยค่ะ" เธอย้ิมตอบคุณศักดา ก่อนสายตาจะ 

เลื่อนไปท่ีชายหนุ่มเจ้าของร่างสูงคนนั้น เขาหายหน้าหายตาไปนาน  

ได้ยินข่าวว่าเพิ่งเรียนจบจากอเมริกาและมาท�างานแผนกการตลาดของ 

สายการบินต้นทุนต�่าเจ้าใหญ่ หญิงสาวไม่คิดเลยว่าจะมีโอกาสได้พบเขา 

อีกครั้งในวันนี้

"หวัดดีพริม ไม่เจอกันนานเลยนะ"

"รูจ้กักนัด้วยเหรอ" นยัน์ตาพญาเหย่ียวของคณุศกัดามีเค้าประหลาดใจ 

นิดๆ

"รู้จักค่ะ เรียนมหา'ลัยเดียวกัน แต่คนละคณะ" พริมาละรายละเอียด

ท่ีเห็นว่าไม่ควรเล่าให้คณุศักดาฟังต่อว่านกัการตลาดหนุม่ดาวรุง่ของวงการคนนี้ 
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มีดีกรีเป็นถึงเดือนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เคยตามจีบเธอ 

สมัยเรียนสถาปัตย์ตอนปีสอง

จรงิๆ แล้วเขากเ็ป็นผูช้ายท่ีแสนดคีนหนึง่ คอยตามตดิดแูลเธอไม่ห่าง 

แต่พรมิาไม่ได้ต้องการความปรารถนาดจีากใคร เพราะหัวใจของเธอยงัคงมี 

'ใครอีกคน' จับจองทุกอณูความรู้สึกเรื่อยมานานนับสิบปีตั้งแต่เรียนจบ 

ชั้นมัธยมปลาย

พออดีตเดือนคณะบัญชีฯ ปลีกตัวไปสนทนากับนักการตลาดคนอื่นๆ 

พริมาจึงได้พูดคุยกับคุณศักดาต่อถึงบรรยากาศการขายงานเมื่อเช้าว่า 

ลกูค้าช่ืนชอบเรือ่งเล่าของสนิค้าท่ีทีม A น�าเสนอมากเพียงใด ไม่นานนกั...

เลขาฯ ส่วนตัวของคุณศักดาก็เข้ามาสะกิดคนเป็นนายว่าถึงเวลาให้

สมัภาษณ์นกัข่าวหน้างานแล้ว และพาเขาออกไปจากบทสนทนาของพรมิา

ทันที แต่กว่าจะถึงวงล้อมของนักข่าวและช่างภาพ คุณศักดากลับติดพัน

การพูดคุยและหัวเราะร่วนกับบรรดาลูกค้าท้ังเจ้าของและผู้บริหารธุรกิจ

เคร่ืองดืม่ อาหาร ค้าปลกี เครือ่งใช้ไฟฟ้า รถยนต์ สายการบิน บรษัิทประกนัภยั  

และอีกมากมายซึ่งล้วนเป็นเบอร์ต้นๆ ของวงการ

เมื่อเห็นว่าบริเวณหน้างานไม่เหลือพื้นที่ส�าหรับเธอ พริมาจึงหลบมา

สมทบกับพี่ตระการ หนุ่ม วอแว และชินทรท่ีโต๊ะกลมสูงใกล้ชั้นวาง 

อาหารว่างอีกครั้ง เธอได้ยินหนุ่มพูดกับพี่ตระการเกี่ยวกับจ�านวนนักข่าว

และช่างภาพท่ีมาร่วมงานว่าเกินกว่าท่ีคาดไว้มาก น่าจะร่วมห้าสิบคนได้  

พี่ตระการยกถ้วยชาร้อนข้ึนจิบแล้วเล่าว่างานนี้แผนกพีอาร์ของเอเจนซ่ี 

แอดดิกต์เตรยีมการมาด ีคตขิองแผนกนีค้อืท�าทุกอย่างให้เป็นข่าว เลยเชิญ

พวกลูกค้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้นพูดบนเวที แตะประเด็นการลงทุนนิด 

แผนการตลาดหน่อย แค่นี้นักข่าวก็ปลื้มใจจะแย่แล้ว

พรมิาก้มหน้ามองพอ็กเกต็บุ๊กในมือท่ีหยิบจากกระเป๋าออกมาคอยเก้อ 

แล้วหันไปมองคุณศักดาอีกครั้งอย่างรอคอย พ่ีตระการเอ่ยกับเธอด้วย 
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น�้าเสียงนุ่มลึกว่าอย่ารอเลย ไว้กลับไปให้คุณศักดาเซ็นท่ีออฟฟิศดีกว่า 

เพราะทันทีท่ีให้สมัภาษณ์สือ่มวลชนเสรจ็คณุศกัดาต้องเข้าไปในงานเพ่ือฟัง

เสวนาบนเวทีต่อ ไม่มีเวลาให้เธอหรอก พริมาเองก็คิดเช่นนั้น จึงท�าได้แค่

ระบายลมหายใจแล้วเก็บพ็อกเก็ตบุ๊กใส่กระเป๋าเป้ตามเดิม

แต่แล้วสายตาของพรมิาพลนัสะดดุเข้ากบัเหล่าเมสเซนเจอร์ชายชุดด�า 

นบัสบิท่ีเดนิกรเูข้ามาเป็นขบวน ในมอืแต่ละคนมีกล่องกระดาษสีเ่หลีย่มผนืผ้า 

กับขาตั้งไม้สีขาว

ไม่พูดพร�่าท�าเพลง ท้ังหมดแกะกล่องกระดาษด้วยท่าทีเร่งรีบ  

น�าสิ่งท่ีบรรจุอยู่ภายในกล่องวางบนขาตั้งอย่างรวดเร็วเกินกว่าท่ีพริมา 

หรือใครจะตั้งหลักห้ามได้ พวงหรีดสีด�านับสิบจึงปรากฏแก่ทุกสายตา  

เรียงรายหน้างานฉลองครบรอบสามทศวรรษเอเจนซี่แอดดิกต์!

"ใครตายวะเนี่ย?!"

เสยีงพมึพ�านัน่เป็นของวอแวไม่ผดิแน่ แต่พรมิาตกตะลงึกบัเหตกุารณ์

ตรงหน้าเกนิกว่าจะหันไปเอด็เพือ่นว่าเผลอหลดุประโยคท่ีไม่สมควรเข้าแล้ว

ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดนิ่งราวกับถูกแช่แข็ง บรรดาแขกเหรื่อจดจ้อง

พวงหรีดปริศนาตาไม่กะพริบ ไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงซุบซิบนินทาของ 

คนหลายร้อยพลันดังกระหึ่มทั่วทั้งชั้นของโรงแรม

คนท่ีไหวตวัเรว็กว่าใครเห็นจะเป็นช่างภาพของสือ่แต่ละส�านกั พรมิา

เห็นพวกเขาถอนก�าลังออกจากวงล้อมสัมภาษณ์คุณศักดาและผู้บริหาร

บริษัทอื่น แล้วเข้ามาเก็บภาพพวงหรีดซ่ึงถูกปิดด้วยป้ายข้อความ 

อันเต็มไปด้วยเจตนาเสียดสีประชดประชันรุนแรง

'ยินดีกับความส�าเร็จจอมปลอม'

'ขอให้เจริญรุ่งริ่งยิ่งๆ ขึ้นไป'
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และอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีพริมาไม่อาจจดจ�าได้ท้ังหมด ใจความและ

ประโยคเหล่านั้นผ่านการลับคม ราวกับต้องการประจานและฝังกลบ 

คุณศักดาทั้งที่ยังหายใจ

พริมาหันไปมองเจ้าของผมสีดอกเลา เห็นเขาชะงักค้าง สัมผัสได้ถึง

ความขุ่นเครียดสะท้อนผ่านนัยน์ตาเหยี่ยวคู่นั้น คุณศักดาคงก�าลังคิดว่า 

ใครกันช่างอาจหาญสั่งให้เมสเซนเจอร์ขนพวงหรีดมาท�าลายบรรยากาศ 

กล้าฉีกหน้าเขากลางงานนี้...งานท่ีเขาควรจะได้รับการยกย่องเชิดชูและ 

โดดเด่นเหนือใคร แต่เรื่องบ้าบอพรรค์นี้กลับเกิดขึ้น! 

แสงแฟลชจากกล้องเหล่าช่างภาพสว่างวาบไม่หยุด เพราะนี่ถือ 

เป็นภาพเด็ดของงาน มีคุณค่าข่าวเรื่องความขัดแย้งชวนสงสัย ดีกว่า 

ภาพคณุศักดาพดูปาฐกถาบนเวทีหรอืเหล่าผูบ้รหิารยืนเรยีงแถวหน้ากระดาน 

ร่วมยินดีเป็นไหนๆ พริมาได้ยินนักข่าวหญิงสองคนคุยกัน คนหนึ่ง 

ตั้งสมมติฐานว่าน่าจะเป็นพวกไม่หวังดี เลยส่งพวงหรีดมาก่อกวน แต่ 

อีกคนกลับเห็นแย้งว่าแล้วจะส่งมาท�าไมถ้าคุณศักดาไม่ไปเหยียบเท้า 

ใครเขาก่อน

"คุณศักดาใช่ไหมครับ" เมสเซนเจอร์คนน�าขบวนเดินเข้ามาถาม 

ร่างสูงเจ้าของนัยน์ตาพญาเหย่ียวท่ีบัดนี้ยืนตัวแข็งท่ือ ใบหน้าซีดเผือด 

"รบกวนเซ็นรับของด้วยครับ"

"ใครส่งของพรรค์นี้มาไม่ทราบ" คุณศักดาขบกรามแน่น พูดขึ้นด้วย

น�้าเสียงเย็นเฉียบชวนขนลุก ท�าเอาเมสเซนเจอร์คนนั้นชักหวั่น ตอบกลับ

ด้วยน�้าเสียงสั่นสู้

"ไม่ทราบครับ ต้องขอโทษด้วย พวกเราแค่ท�าตามหน้าที่"

พริมาเห็นชัดว่าคุณศักดาถอนหายใจแรง มือไม้สั่นด้วยความโกรธ

เพียงใด จนเธอกลัวว่านักข่าวที่ยืนอยู่ข้างๆ จะจับสังเกตเห็นปฏิกิริยาของ

คุณศักดาเข้า ทันใดนั้นสายตาของเขาเบนทิศมายังพี่ตระการ...คนที่น่าจะ
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พึง่พงิได้มากท่ีสดุในสถานการณ์เช่นนี ้ พรมิาอ่านกระแสค�าสัง่ท่ีส่งผ่านนยัน์ตา 

พญาเหย่ียวคู่นั้นออกทุกอย่าง รีบท�าอะไรสักอย่างสิ! ท�าอะไรก็ได้ให้

เหตกุารณ์ตรงหน้าจบสวยท่ีสดุ ไร้ค�าครหาชวนจุดประเดน็สงสยัในภายหลงั

แต่พี่ตระการกลับนิ่งงัน แววตาสะท้อนชัดว่าไม่รู้จะเข้าไปช่วยกู้หน้า

อย่างไร

"และนี่คือไฮไลต์ส�าคัญของงานค่ะ..."

วนิาทีนัน้พรมิาตดัสนิใจประกาศแทรกเรยีกความสนใจจากแขกเหรือ่ 

พร้อมผายมือไปยังพวงหรีดทันที

แม้เบ้ืองลึกจะไม่ม่ันใจนักว่าวิธีท่ีเธอจะท�าต่อไปนี้จะช่วยแก้ไข

สถานการณ์ตรงหน้าได้ แต่ช่างปะไร...เธอปลุกใจตัวเองอย่างเด็ดเดี่ยว 

อย่างน้อยก็ดีกว่าเอาแต่ยืนเฉย ปล่อยให้ผู้ประสงค์ร้ายเป็นฝ่ายเดินเกม 

อยู่ข้างเดียว

อยากรู้จริงเชียวว่าใครอยู่เบื้องหลังพวงหรีดปริศนาพวกนี้!

วาริศเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่ม

ชายหนุ่มไม่อาจเมินเฉยต่อความรู้สึกข�าคลั่งอก พริมาโกหกต่อหน้า

ผู้คนมากมายออกไปได้อย่างไรว่าเหตุผลท่ีน�าพวงหรีดนับสิบมาตั้งในงาน

เป็นเพราะศักดาต้องการแสดงให้ทุกคนเห็นถึงสัจธรรมของการท�าโฆษณา

'ทุกคนน่าจะทราบกนัดอียู่แล้วนะคะว่าจากไอเดยีโฆษณาท่ีถอืก�าเนดิมา 

มากมาย มีเพียงไม่กี่ไอเดียเท่านั้นท่ีอยู่รอด ออกมาโลดแล่นต่อสายตา 

ผู้บริโภค เราจึงขอไว้อาลัยต่อการสูญเสียของไอเดียท่ีไม่แข็งแกร่งพอ 

ต่อแรงบีบคั้นจากสถานการณ์แข่งขันอันรุนแรงของโลกโฆษณา และแม้ว่า

จะต้องเสียไปมากเท่าไหร่ แต่เอเจนซ่ีแอดดิกต์ก็ไม่เคยเสียใจเลยสักครั้ง 

เพราะความหวังของลูกค้าคือภารกิจส�าคัญ การฆาตกรรมไอเดียอ่อนแอ 

จึงเป็นทางรอดเดียวของคนท�างานสายนี้'
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ในตอนนัน้วารศิอยากจะปรบมือเป็นก�าลงัใจให้ผูห้ญิงคนนัน้เสยีจรงิๆ แต่ 

พริมาจะรูบ้้างไหมว่าฝีมือในการพลกิวกิฤตเป็นโอกาสของเธอยงัอ่อนด้อยนกั

ใครเขาจะเช่ือกันง่ายๆ ว่าพวงหรีดเหล่านั้นเป็นไฮไลต์เด็ดอย่างท่ี 

เธอเฉลย ให้ตายเถอะ...วารศิไม่อาจปฏเิสธได้เลยว่าหลงใหลความพยายาม

อันไร้ค่าของพริมาเข้าแล้ว จนอยากเข้าไปกระซิบข้างหู ฉุดเธอกลับสู่ 

โลกความเป็นจริงเหลือทน วาจาท่ีเธอตั้งใจลับคมจนแยบคายเห็นแวว 

ไร้ความหมายในเชิงผลลัพธ์

แขกเหรือ่และนกัข่าวทยอยกลบัจนหมดแล้ว วารศิหลบมานัง่อยู่อีกมมุ 

ไม่ไกลจากหน้าห้องบอลรมู แว่นกนัแดดแบรนด์ดงัจากอิตาลยีงัคงท�าหน้าท่ี

ช่วยอ�าพรางแววเยาะหยันในดวงตาเขาเป็นอย่างดี

พริมายังอยู ่ในสายตาเขาตลอด ความรู ้สึกกลัดกลุ ้มอัดแน่นบน 

ดวงหน้าสวย จนเขาอยากเข้าไปช่วยปลอบ บอกเธอว่าท�าดีแล้ว ศักดา 

โชคดีเหลอืเกนิท่ีมีพนกังานดเีด่นอย่างเธอมาช่วยกูห้น้า ยิม้เข้าไว้พรมิา...

นีมั่นแค่เริม่ต้นเท่านัน้ เธอยังต้องเจออะไรอีกมากมายชนดิไม่มีทางคาดเดา

ได้เชียวล่ะ

เขาเพลิดเพลินกับการจ้องมองพริมาต่ออีกหลายนาที กระท่ัง 

หญิงสาวปลีกตัวจากวงสนทนาอันเคร่งเครียด มุ ่งหน้าไปยังลิฟต์  

ไม่ทันสังเกตเห็นเขาเลยแม้แต่นิด

วูบนั้นวาริศคิดอยากเป็นเด็กที่ชอบเรียกร้องความสนใจ เขาตัดสินใจ

ถอดแว่นกันแดด ก้าวยาวตามเธอไป ทันทีท่ีประตูลิฟต์เปิดชายหนุ่ม 

นึกอยากตะโกนเรียกพริมา แต่เหมือนมีอะไรบางอย่างกระซิบบอกเขาว่า

อย่า...อย่าเรยีกช่ือผูห้ญิงคนนีเ้ป็นอนัขาด ยังมเีวลาและจงัหวะท่ีเหมาะกว่านี ้

อีกมากส�าหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อหน้าเธอ

แต่กลับกลายเป็นว่าดวงตาสวยหม่นคู่นั้นประสานกับนัยน์ตาหยัน 

โลกของเขาเข้าเสียแล้ว
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พริมา...ใบหน้าของเธอแทบไม่เปลี่ยนเลย วาริศพินิจจมูกโด่งรั้น 

อันเคยคุ้น ต่อด้วยริมฝีปากเล็กเรื่อละมุนอย่างละเอียด จนนึกฉุนตัวเองที่

ปล่อยให้เธอฝังตวัในหลมุลกึแห่งความทรงจ�า ท้ังท่ีพยายามลมืมาตลอดสบิปี  

แต่สุดท้าย...พริมาไม่เคยเลือนหายไปจากห้วงคิดค�านึงของเขาเลยแม้แต่

วันเดียว เธอเก่งเหลือเกิน ชายหนุ่มนึกช่ืนชมเธอในใจ อาจเป็นเขาเอง 

ที่ประเมินความสามารถเธอต�่าไป

แล้วนี่อะไร ในเมื่อเห็นเขาแล้วท�าไมพริมาถึงไม่ยอมก้าวออกมาจาก

ลิฟต์ หรือเป็นเพราะเธอลืมเขาไปแล้ว แต่ก็ไม่น่าใช่ ดูเหมือนร่างระหง 

ของเธอจะเปลี่ยนไปเป็นแข็งท่ือมากกว่า แถมดวงตายังเบิกกว้างอย่าง 

ตกตะลึงคล้ายคนสติหลุดลอยเกินกว่าจะคว้าไว้ ยังไม่ทันท่ีพริมาจะ 

เปล่งเสียงฉายความสงสัยปนประหลาดใจใดๆ ประตูลิฟต์พลันปิดสนิท  

พาเธอไปยังชั้นล่างของโรงแรมทันที

แม้ส่วนลึกของหัวใจเพียรบอกให้ยืนรอเธอ แต่วาริศกลับเลือก 

ข่มความเอาแต่ใจนั้นไว้ เดินไปที่ลิฟต์อีกฝั่งของโรงแรม หวังทิ้งระยะทาง

ให้ห่างจากพริมามากที่สุด เผื่อเธอหวนคืนมายังชั้นนี้

ไม่ถึงสี่สิบนาที รถแท็กซ่ีพาชายหนุ่มหลบหลีกการจราจรอันวุ่นวาย

มาถึงหน้าบ้านปูนสองชั้นที่เขาไม่ได้มาเหยียบนานนับสิบปี

ตะวันรอนอ่อนแสงเป็นสีส้มจัด สาดกระทบพุ่มใบสีเหลืองอมเขียว

อ่อนของต้นแสงจันทร์ซ่ึงบัดนี้เติบใหญ่เคียงรั้ว ได้รับการดูแลตัดแต่งกิ่ง 

จนผลิใบออกเป็นพุ่มสวย วาริศไม่อยากเชื่อเลยว่ามันยังมีชีวิตอยู่ จ�าได้ว่า

ตอนอายุเก้าขวบเขาเคยเล่นซนข้ึนปีนป่าย ไม่รูด้้วยซ�า้ว่ากิง่ก้านสขีาวออกเทา 

จะเปราะบางหักง่าย เขาเลยกลายเป็นเด็กสามขาไปร่วมเดือน

"มาถงึแล้วเหรอ" หญิงแก่วยัหกสบิกล่าวต้อนรบัด้วยน�า้เสยีงสงบเรยีบ 

ทว่าประกายตาฉายชัดถงึความดีใจเม่ือเห็นเขากลบัมาเยือนไทยในรอบสบิปี  

"เปลี่ยนไปเยอะเลย ป้าจ�าแทบไม่ได้"
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"ป้าแหวนสบายดีนะครับ?" 

คนเป็นเพ่ือนบ้านพยักหน้าแทนค�าตอบ ก่อนจะหันไปไขกญุแจรัว้บ้าน

ให้เขา "กระเป๋าเดินทางไปไหนเสียล่ะ อย่าบอกนะว่ากลับมาตัวเปล่า"

เขายิ้มให้ก่อนบอกป้าแหวนว่าไม่ต้องเป็นห่วง "ผมแค่แวะมาดูบ้าน

ครู่เดียว ไม่คิดจะค้างที่นี่อยู่แล้วครับ"

คนสูงวัยกว่าสบตาวาริศอย่างรู้กันถึงเหตุผลท่ีไม่ควรแสดงออกถึง 

การมีตัวตนของสมาชิกอีกสองคนที่เหลืออยู่ของบ้าน

ร่างสูงปล่อยให้ป้าแหวนเดินน�าเข้าไปในบริเวณบ้าน ผ่านสนามหญ้า

อันรกร้าง ต่างจากต้นแสงจนัทร์ท่ีได้รบัอภสิทิธิก์ารดแูลอย่างประคบประหงม

จากป้าแหวนเพียงต้นเดียว แม่คงฝากไว้ก่อนพาเขาไปนิวยอร์ก เขาพอจะ

นึกออกแล้วว่าท�าไมแม่ถึงเป็นห่วงไม้ต้นนี้ เพราะมันมีคุณค่าทางจิตใจ  

พ่อซื้อให้แม่เป็นของขวัญวันครบรอบแต่งงานนั่นเอง

"ทานมื้อค�่ากับป้าก่อนนะ แล้วค่อยกลับคอนโดฯ"

ป้าแหวนพูดพลางไขประตูตัวบ้าน เปิดทางให้วาริศก้าวเข้าไป แล้ว

ท้ิงให้ชายหนุม่ส�ารวจความเปลีย่นแปลงภายในช้ันล่าง โปสเตอร์โฆษณาเก่าๆ  

สมัยสิบย่ีสิบปีก่อนท่ีเคยปิดตามฝาผนังบัดนี้ถูกม้วนเก็บไว้ในท่ีท่ีปลอดภัย 

เหลือเพียงโซฟาตัวเก่าคร�่าครึฝุ่นจับบางๆ ตั้งอยู่ใจกลางห้องนั่งเล่น

ร่างสงูละความสนใจจากเฟอร์นเิจอร์น้อยช้ิน ก้าวข้ึนบันไดไปยังช้ันสอง  

เขาแวะเปิดประตหู้องนอนเก่าซ่ึงอัดแน่นไปด้วยความว่างเปล่า ก่อนจะถอย

ออกมา แล้วเดินเข้าไปในห้องท�างานของพ่อ

โต๊ะไม้สักยังคงตั้งอยู่ท่ีเดิม ไม่มีใครกล้าแตะต้องมันเลยแม้แต่นิด  

แล้ววาริศก็จมหายไปกับกระแสธารแห่งอดีตอันไหลหลาก นึกถึงวันเก่าๆ  

ท่ีเขามักจะเข้ามาหาพ่อหลังเล่นซนกับเพ่ือนวัยเดียวกันท่ีสนามเด็กเล่น 

ในหมู่บ้าน และขอให้พ่อวาดรูปแบทแมนให้เหมือนเช่นทุกครั้ง พ่อเคย 

ถามเขาซ�้าๆ ว่าไม่เบ่ือหรือ เขาจ�าได้ว่าตัวเองย้ิมกว้างแล้วส่ายหน้า  
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ขนาดพ่อยังไม่เบื่อหน้ากากเสือ แล้วเขาจะเบื่อแบทแมนได้อย่างไร

รอยย้ิมของพ่อยังคงติดตรึงในความทรงจ�าราวกับนั่งอยู่ตรงหน้า  

วาริศบอกตัวเองให้เงยหน้า ขังน�้าตาไม่ให้ไหลออกมา เตือนตัวเองว่า 

อย่าปล่อยให้ความอ่อนแอกดักร่อนหัวใจเชยีว จ�าค�าสอนของพ่อไม่ได้หรอื 

โลกใบนี้...ไม่มีที่ยืนส�าหรับคนขี้แพ้

ตะวันลาลับขอบฟ้าไปแล้ว ชายหนุ่มปล่อยให้ความมืดคืบคลาน 

มาแทนที่อยู่นาน กว่าจะเหยียดกายลุกขึ้นไปเปิดสวิตช์ไฟเรียกความสว่าง

ปรากฏทั่วห้อง

ทว่าไม่กี่อึดใจเสียงกริ่งบ้านพลันดังขึ้น

แทนท่ีจะปิดไฟให้ความมืดเคลื่อนไหวแทนค�าตอบ วาริศกลับนิ่งงัน 

ขณะท่ีเสียงกริ่งยังคงดังระรัวไม่หยุด กดดันชายหนุ่มให้ออกไปต้อนรับ 

หน้ารั้ว เขามัวแต่คิดว่าใครเป็นคนกดกริ่ง จนกระท่ังใบหน้าของพริมา 

ผุดขึ้นมาเป็นค�าตอบ

ต้องเป็นพริมาแน่ๆ ไม่มีทางเป็นคนอ่ืนได้เลยนอกจากเธอ เสี้ยว 

ความรู้สึกนั้น...ชายหนุ่มเผลอดีใจ ก่อนจะระงับความพลุ่งพล่านในอก 

เอาไว้แล้วก้าวไปท่ีหน้าต่าง เลิกม่านสีทึบเป็นช่องเล็ก สอดส่ายสายตา 

ลงไปยังเบื้องล่าง

เป็นเธอจริงๆ ด้วย...

ไฟจากถนนหน้าบ้านท�าให้เขาพอมองเห็นเจ้าของร่างระหงอยู่บ้าง  

แต่จับสีหน้าและสายตาของพริมาได้ไม่ถนัดนัก ไม่นานนัก...เขาเห็น 

ป้าแหวนเข้ามาขวางเม่ือพรมิาเอ้ือมมือหมายกดกริง่อีกครัง้ ท้ังคูค่ยุอะไรกนั 

เขาอยากรู้เสียจริง

"ใครมาเหรอครับ" เขาแสร้งถามป้าแหวนทันทีท่ีคนอาวุโสกว่า 

เปิดประตูเข้ามาในห้อง ทว่าค�าตอบกลับห้วนสั้น สั่นสะเทือนใจวาริศ 

อย่างรุนแรง
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"หนูพริม"

เขานิ่งไป แค่มองตาก็อ่านออกว่าป้าแหวนน่าจะรู้เรื่องท่ีเขาไปงาน

ศักดาจากปากพริมาแล้ว "เธอ...มาท�าไมเหรอครับ"

"เราน่าจะรูค้�าตอบนัน้ดกีว่าป้านะ" ป้าแหวนมองตอบ แววตาอ่อนแสง 

"ป้าล่ะนับถือเธอจริงๆ มายืนรอคนบางคนท่ีหน้าบ้านนี้บ่อยๆ ท้ังท่ีรู้ว่า 

ไม่มีใครอยู่มาเป็นสิบปี ถ้าป้าเป็นหนูพริม...คงถอดใจไปนานแล้ว"

"สร้างภาพ!" นี่น่าจะเป็นงานที่พริมาถนัดที่สุดนับตั้งแต่รู้จักกันมา

"ไม่น่าใช่..."

วารศิไม่เข้าใจ ป้าแหวนจะปกป้องพรมิาไปถงึไหน "เรือ่งนีผ้มรูด้กีว่าใคร 

...บางเหตุการณ์ก็ท�าให้เราเห็นธาตุแท้ของผู้หญิงคนหนึ่งมากพอ"

"แล้วก็ท�าให้ผู้ชายอีกคนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนตลอดกาล"

แทนท่ีวาริศจะเฉยชากับประโยคนั้น กลับสะอึกในอกอย่างจัง 

จนรู้สึกเกลียดตัวเอง

"เม่ือกี้ป้าเพ่ิงเล่นละครโกหกหนูพริมไปว่าเป็นคนเปิดไฟท้ิงไว้เอง"  

ป้าแหวนถอนหายใจ มือเห่ียวย่นเอื้อมไปปิดไฟให้สมจริงตามบทละคร 

ท่ีเพิ่งเขียนข้ึนมาสดๆ ร้อนๆ "จะเปิดท้ิงได้ยังไง ในเมื่อเราเป็นคนเปิด 

ต่อหน้าหนูพริมแท้ๆ"

"จากนี้ไป...ป้าแหวนอาจต้องเล่นละครบ่อยขึ้น"

ป้าแหวนย้ิมบางคล้ายท�าใจกบัเรือ่งนีม้านานแล้ว หล่อนเล่าเรือ่งโกหก

ท่ีเพิ่งปั้นแต่งเพิ่มเม่ือครู่ว่าแม่ของเขาขายบ้านหลังนี้ให้หล่อนได้พักใหญ่ 

เป็นท่ีแน่นอนแล้วว่าสมาชิกสองคนท่ีเหลือจะไม่มีวันกลับมาเหยียบ 

เมืองไทยอีก

"จริงๆ เรากับหนูพริมน่าจะมาเจอกันสักครั้ง เคลียร์เรื่องค้างคาใจให้

จบๆ ไป ต่างคนจะได้แยกย้ายไปมีชีวติของตวัเอง ไม่เหนีย่วรัง้ซ่ึงกนัและกนัไว้"

"บางที...อาจเป็นผมเองที่ไม่อยากให้เรื่องของเราจบลง"
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"ท�าไมต้องท�าให้เป็นเรื่องยากด้วย ความสุขท่ีแท้จริงของคนเรา  

อยู่ที่เรารู้จักปล่อยวางไม่ใช่เหรอ"

ดวงตาคมฉานฉายแววยอกแสยง ความเศร้าสลดแล่นแฝงตัวจับ 

ข้ัวหัวใจ เขาจะปล่อยวางได้อย่างไร ในเม่ือคนท�าลายชีวิตพ่อ...ยังคง 

หายใจและใช้ชีวิตอย่างปลอดโปร่งมาจนถึงทุกวันนี้

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160623518.html
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