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บทนำ

ผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะตาย...ตายอย่าง 
ช้า ๆ และทรมาน...

ทุก ๆ วันนับจากนี้เปรียบเสมือนโรคร้ายที่ผมจำเป็นต้องยืนหยัดต่อสู้ 

ทั้ง  ๆ  ที่ผมไม่อยากทำอย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว ผมอยากปล่อยมือ โยน 

ทุกอย่างทิ้งไป โยนคำสัญญาที่ให้ไว้กับคนคนนั้นทิ้งไปแล้วเลือกหนีความ 

เจ็บปวดที่กำลังกัดกร่อนให้ผมทรมานอยู่ทุก ๆ วันที่ยังคงหายใจ

ผมล้มตัวลงนอนอีกครั้ง นึกอยากให้ตัวเองนอนหลับไปแล้วไม่ตื่น 

ขึ้นมาอีกเลย แต่ผมทำไม่ได้...

เพราะผมยังคงต้องลืมตาตื่นขึ้นมา...และพบความจริงที่ว่าผมจะไม่มี 

เขาเคียงข้างอีกต่อไป

เพราะเขาได้จากผมไปแล้ว...ตลอดกาล

ผมลูบใบหน้าตนเองแรง  ๆ สัมผัสได้ถึงเหงื่อผสมกับน้ำตาที่ไหล 

ออกมาโดยไม่รู้ตัวทุก ๆ ครั้งที่นอนหลับ ในฝันของผมที่มีเขานั้นมันดีเกินไป 

ใครจะคิดว่าคนอย่างผมจะตกหลุมรักคนอย่างเขาได้มากมายถึงขนาดนี้  

ผมเหมือนเป็นคนโง่ ๆ ที่รักแล้วก็ฝังใจอยู่เพียงแค่เขา

เพื่อนสนิทและคนใกล้ตัวมักจะมองผมด้วยความสงสารผสมกับ 

สมเพชที่ผมรักคนที่ไม่ควรรัก บางคนบอกผมว่าดีแล้วที่คนอย่างเขาตายไป 

อย่างน้อยอาชญากรชั่ว  ๆ  อย่างเขาก็ต้องชดใช้กรรม คนพวกนั้นมักจะ 

หัวใจที่แหลกสลาย
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โดนผมมองตาขวางอย่างเหยียดหยามที่บังอาจกล่าวหาเขาในสิ่งที่ตนเอง 

ไม่เคยได้รู้

ภายนอกเขาอาจจะดูเป็นคนร้ายกาจ...ทว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นเพียง 

คนที่ขาดวิ่นและเจ็บปวดยิ่งกว่าใคร ๆ 

ทว่าตอนนี้คนแบบนั้นก็ต้องนับรวมผมไปด้วย...ผมที่สูญเสียเขาไป 

แล้ว...อย่างไม่มีวันหวนกลับ

ถึงจะรู้อยู่แก่ใจ ทว่าผมกลับไม่อาจทำใจได้เลย ผมคิดเสมอว่าเขา 

ยังคงอยู่...อยู่ข้างกายผม สอนให้ผมได้เรียนรู้ชีวิตของคนหลาย  ๆ  ด้าน  

คอยจับมือผมเอาไว้อย่างอ่อนโยนและปกป้องผมจากอันตรายทุก  ๆ  อย่าง 

ที่จะเข้ามา เป็นคนเดียวที่ทำให้ผมรู้จักคำว่ารัก...และเป็นคนที่ทำให้ผมยังม ี

ชีวิตอยู่ได้ถึงทุกวันนี้

ถ้าไม่ใช่เพราะคำสัญญาที่เขาบีบบังคับจากผม...บางทีผมคงยอมตาย 

ไปพร้อมกับเขา ทว่าเขาเลือกที่จะให้ผมอยู่ต่อไป ให้ผมได้ใช้ชีวิตของ 

ตัวเองอย่างมีความสุข...

เขาบอกผมเสมอว่าเขาอยากให้ผมมีความสุขและคอยดูแลความรัก 

ของเขาที่อยู่กับผม...

เพราะเขาบอกแบบนั้น...ผมถึงได้ทนฝืนให้ตัวเองอยู่ต่อไป อยู่เพื่อ 

รักษาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทิ้งเอาไว้ให้และคอยดูแลมันให้ดีที่สุดเท่าที่คน 

อย่างผมจะสามารถทำได้

ผมหลับตา หัวใจยังคงเต้นไปด้วยความเจ็บปวดทุก  ๆ  ครั้งที่คิดถึง 

เขา ทว่าผมกลับไม่อาจหยุดคิดถึงเขาได้เช่นเดียวกัน

อีธาน เฉิน...

ผมเรียกชื่อเขาในใจ

อีธาน...อีธาน...อีธาน...

ดวงตาของผมร้อนผ่าว น้ำตาของผมไหลรินอีกครั้ง คราวนี้ผมไม่ได ้

เช็ดมัน แต่ปล่อยให้มันไหลออกมา อย่างน้อยก็ช่วยให้ผมได้ระบายความ 

เจ็บปวดออกไปบ้าง

ผมหลับตา ล้มตัวลงบนเตียงกว้างอีกครั้ง ข้างกายผมว่างเปล่าพราะ 
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ไม่มีเขาอีกต่อไป ผมขดตัวจนแทบจะเป็นก้อนกลม กอดตัวเองแน่นขณะที่ 

ร้องไห้จนตัวโยน

ชั่วเวลาที่ปล่อยให้ตัวเองได้คิดถึงเขาอย่างนี้...ผมก็อดคิดถึงในตอนที่ 

ผมก้าวขาออกมาจากกะลาใบเล็ก ๆ ของตัวเองแล้วเข้าสู่โลกของเขาไม่ได้

เรื่องราวของผมกับเขาเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น...
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ตอนที่ 1
ความสูญเสียคือจุดเริ่มต้น

“แล้วฉันจะรีบกลับมานะคะ”
เสียงหวานใสดังขึ้นพร้อม  ๆ  กับที่หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองผู้เป็นสามี 

แล้วส่งยิ้มหวานให้เขา เรือนร่างบอบบางน่าทะนุถนอมอยู่ในชุดแส็คสีขาว 

ส่งให้เธอดูราวกับดอกไม้อันแสนล้ำค่า

และใช่...เธอคือของล้ำค่าสำหรับเขา

ชายหนุ่มประคองหญิงสาวแล้วค่อย ๆ  พาเดินช้า  ๆ  จนไปหยุดอยู่ตรง 

หน้าประตูรถที่ถูกเปิดออกกว้างด้วยฝีมือของเหล่าบอดี้การ์ดซึ่งยืนเรียงราย 

รออยู่ 

ชายหนุ่มเจ้าของดวงหน้าหล่อเหลาคมคายทอดมองร่างในอ้อมแขน 

ด้วยสายตาอ่อนโยนและรักใคร่อย่างสุดหัวใจ...เพราะมีเพียงเธอที่ทำให้ 

คนอย่างเขายังรับรู้ได้ว่าโลกใบนี้ยังสดใสและงดงาม ความรักของเธอทำให้ 

เขารู้สึกถึงการมีตัวตน หากขาดเธอ...เขาก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไร

แล้วตอนนี้...เธอก็กำลังจะมีทายาทของเขา

ทายาทตัวน้อย ๆ ของตระกูลเฉิน...

คนที่แต่ไหนแต่ไรมักจะแสดงแต่ความเย็นชาและโหดเหี้ยมก้มหน้า 

ลงประทับริมฝีปากบนหน้าผากมนอย่างแผ่วเบา หญิงสาวหัวเราะคิกคัก 

อย่างชอบใจที่นาน  ๆ  ทีสามีผู้เย็นชาจะแสดงความหวานโดยไม่สนใจสายตา 

ใคร เธอเงยหน้าขึ้นสบสายตากับเขาด้วยความรัก...ที่มีทั้งหมดของหัวใจ
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“ฉันไม่อยากให้เธอไปเลยจริง ๆ”

ชายหนุ่มพึมพำเสียงแผ่ว รู้สึกใจหายวาบอย่างไรชอบกลกับการ 

ปล่อยให้เธอเดินทางไปโรงพยาบาลเพียงคนเดียวในวันนี้ ทั้ง  ๆ  ที่มันก็แค่ 

เป็นวันธรรมดาที่เธอมีนัดตรวจครรภ์กับแพทย์ที่โรงพยาบาลก็เท่านั้น

“โธ่...อย่ากังวลเลยค่ะ ฉันก็แค่ไปตรวจครรภ์ตามปกติ คุณก็อยู่ 

บ้านดี  ๆ  นะคะ  ฝากดูแลเสี่ยวมาวของฉันด้วย  อย่ารังแกมันมากนะ”  

หญิงสาวยกมือขึ้นลูบแก้มสากระคายของสามีเพราะเจ้าตัวขี้เกียจโกนหนวด 

พลางหัวเราะคิกคักแล้วฝาก  “เสี่ยวมาว”...แมวเปอร์เซียสีขาวจอมเจ้าเล่ห์ 

ของเธอ ซึ่งเป็นคู่กัดกับสามี ทั้งสองมักทำท่าไม่ถูกกันเวลาอยู่ใกล้ชิดเธอ 

จนทำเอาอดขำไม่ได้

เธอแตง่งานกบัเขามาไดป้เีศษ...ชวีติการแตง่งานกบัหวัหนา้ตระกลูเฉนิ 

ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่หลาย  ๆ  คนคิด แล้วยิ่งได้อยู่กับเขาแล้ว ไม่มีอะไรที่ 

ทำให้ผิดหวังหรือต้องย้อนกลับไปคิดว่าตัดสินใจผิดสักนิด แม้ว่าก่อนหน้า 

นั้นเธอจะได้รับการคัดค้านจากทุก  ๆ  คนที่รู้ว่าเธอกำลังจะแต่งงานกับเขา 

ก็ตาม

เขาอาจเป็นผู้ชายโหดร้ายสำหรับใครต่อใคร...อาจเป็นปรปักษ์กับคน 

ทั้งโลก หากไม่ใช่กับเธอ สิ่งที่เขาเป็นคือผู้ชายธรรมดา  ๆ  คนหนึ่งที่กำลัง 

มีความรัก เหมือนกับที่เธอเป็นผู้หญิงธรรมดา ๆ ที่หลงรักเขาอย่างสุดหัวใจ

เขา...หัวหน้าแก๊งมาเฟีย หนึ่งในสามแก๊งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฮ่องกง

...อีธาน เฉิน

อีธานมองตามท้ายรถของผู้เป็นภรรยาด้วยความรู้สึกหนักใจอย่างบอกไม่ถูก 

แม้จะมีเหล่าบอดี้การ์ดมือดีที่สุดของเขาตามติดไปนับสิบคน

แค่ไม่กี่ชั่วโมงที่เธอห่างเขาไปก็เท่านั้น...

ชายหนุ่มสลัดศีรษะแรง ๆ ไล่ความรู้สึกบ้า ๆ ที่ก่อกวนขึ้นมาวนเวียน 

ทำให้เขาไม่สบายใจนับตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้น

ไม่สิ...นับตั้งแต่เมื่อคืนที่เขาฝันเห็นเธอเลือดท่วมตัวและกำลังจะ 

จากไป
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“ได้เวลาแล้วครับนาย” เสียงห้าวของเชส...ลูกน้องคนสนิทที่สุด 

ดังขึ้นจากทางเบื้องหลัง 

ตามกำหนดการแล้ว  วันนี้ เขามีธุระด่วนสำคัญที่จะต้องประชุม 

ออนไลนก์บัหวัหนา้ใหญผู่ด้ำรงตำแหนง่ “เศยีรมงักร” ของ “พนัธมติรไตรแอด”  

ซึ่งทำให้เขาต้องปล่อยให้ภรรยาเดินทางไปโรงพยาบาลเพียงลำพัง

ไตรแอด (Triad) นั้นคือการรวมตัวกันของสามตระกูลมาเฟียใหญ่ 

ในฮ่องกง หนึ่งในนั้นมีตระกูลเฉินของเขารวมอยู่ด้วย ชายหนุ่มไม่เคยรู้ว่า 

ผู้ดำรงตำแหน่งเศียรมังกรนั้นมีหน้าตาเช่นไร รู้เพียงแค่ชื่อของเขาเท่านั้น

วิลด์เฟรด ชาง

วิลด์เฟรดดำรงตำแหน่งเศียรมังกรตั้งแต่เมื่อยี่สิบปีก่อนนับตั้งแต่ 

ก่อตั้งไตรแอด ขณะที่บิดาของอีธานเกษียณตัวเองแล้วให้เขาก้าวขึ้นมาเป็น 

ผู้นำของ “ตระกูลเฉิน” ทว่าทางตระกูลชางกลับไม่มีการเปลี่ยนหัวหน้าสักนิด 

ยังคงเป็นวิลด์เฟรดอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

และการที่พวกเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มและบริหารงานองค์กรไตรแอด 

ตามตำแหน่งหน้าที่ของตน ทำให้ระบบการจัดการและการถูกแทรกแซงจาก 

องค์กรปราบปรามอาชญากรรมอย่างพวก OCTB1 นั้นเป็นไปได้ยาก เมื่อ 

สามตระกูลมาเฟียใหญ่รวมตัวกัน ก็ก่อให้เกิดผลประโยชน์มหาศาลแก่ 

พวกเขา ไม่ว่าจะเป็นแง่ของกำลังคน เงิน แม้กระทั่งเส้นสายที่ครอบคลุม 

แทรกซึมไปในทุก  ๆ  องค์กรของรัฐบาลและเอกชน ทำให้พวกเขา  “รอด” 

เงื้อมมือกฎหมายมาถึงทุกวันนี้

“พอลลีน”  ถือฟิล์มอัลตราซาวนด์ที่ขอมาจากคุณหมอแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่  

แม้ภาพที่เห็นจะเป็นเพียงกลุ่มก้อนเล็ก ๆ ที่ยังไร้รูป ทว่าเธอก็รู้ว่านั่นคือลูก 

ของเธอและอีธาน

หญิงสาวก้าวขึ้นไปบนรถก่อนจะควานหาโทรศัพท์มือถือของตนเอง 

ขึ้นมา จัดการถ่ายฟิล์มอัลตราซาวนด์นั้นส่งไปยังผู้เป็นสามี พร้อมกับ 

1 OCTB (Organised Crime and Triad Bureau) หน่วยปราบปรามอาชญากรรมของฮ่องกง
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ข้อความว่า

‘อีธานคะ...ลูกของเราน่ารักใช่ไหม คุณหมอบอกว่าแกแข็งแรงดี 

นะคะ ไม่ต้องเป็นห่วงเราสองแม่ลูกนะคะ คุณพ่อ แล้วจะรีบกลับค่ะ’

ส่งข้อความเสร็จ หญิงสาวก็ต้องสะดุ้งสุดตัว เมื่อจู่ ๆ รถที่กำลังแล่น 

อย่างนิ่มนวลถูกชนท้ายอย่างแรงจนเธอเองยังรู้สึกสะเทือน!

“นายหญิง หมอบลงเร็ว!”

เสียงตะโกนของหนึ่งในบอดี้การ์ดดังลั่น  หญิงสาวสะดุ้งเฮือก 

อีกรอบแล้วรีบหมอบลงในทันที พร้อมกับเสียงกระสุนปืนถูกยิงกราดเข้ามา 

ภายในรถ

ปัง! ปัง! ปัง! ปัง!

ถึงกระจกจะกันกระสุน ทว่าเมื่อโดนยิงรัวไม่มีหยุดมันก็แตกออก 

ในที่สุด พอลลีนได้แต่เอามือปิดปากตนเองแน่น พยายามตั้งสติให้มาก 

ที่สุด ถึงแม้จะไม่เคยเจอกับเหตุการณ์ถูกลอบโจมตีเช่นนี้มาก่อน

เธอตัวสั่นเทา ได้แต่กดโทรศัพท์ในมือต่อสายหาผู้เป็นสามี

อีธาน...ช่วยฉันด้วย!

ทว่าหญิงสาวยังไม่ทันได้กดปุ่มโทร.ออก อะไรบางอย่างก็ถูกโยนเข้า 

มากระทบใบหน้าของเธอ หญิงสาวมองตามมัน และนั่นก็เป็นครั้งสุดท้าย 

ที่เธอมีลมหายใจ เพราะระเบิดลูกเกลี้ยงที่ถูกโยนเข้ามานั้นทำงานของมัน 

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

บึ้ม!

แรงระเบิดนั้นฉีกร่างของเธอเป็นชิ้น  ๆ และพอลลีนพร้อมกับลูกใน 

ท้องก็ไม่มีโอกาสมีชีวิตอีกต่อไป...

หน้าจอคอมพิวเตอร์เพิ่งจะดับลง บ่งบอกว่าการประชุมออนไลน์ที่กิน 

ระยะเวลาไม่นาน ทว่ามีความสำคัญยิ่งยวดของกลุ่มไตรแอดนั้นจบลงแล้ว  

อีธานก้าวออกมาจากห้องประชุมลับที่อยู่ชั้นใต้ดิน ทว่าเพียงแค่ประตูสีเงิน 

เปิดออกกว้าง เชสก็ก้าวเข้ามาประกบด้วยสีหน้าไม่สู้ดี

“เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับ”
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“อะไร”

“รถของนายหญิงถูกโจมตี”

ชายหนุ่มกระโจนออกไปจากชั้นใต้ดินทันที  เมื่อไปถึงหน้าบ้าน 

รถยนต์ก็ถูกเตรียมพร้อมเอาไว้แล้ว อีธานกระชากลูกน้องซึ่งอยู่ในตำแหน่ง 

คนขับลงอย่างรวดเร็วแล้วขึ้นไปแทนที่ เขาขับรถไปตามเส้นทางที่จะไป 

โรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว ไม่สนใจสักนิดว่าจะฝ่าไฟแดงกี่แยกหรือเกือบ 

จะชนใครตาย แล้วเขาก็ต้องเบรกรถอย่างรวดเร็วเมื่อพบว่าภาพกองไฟ 

ดวงใหญ่ที่กำลังไหม้โหมตรงกลางถนน

สิ่งที่กำลังเผาไหม้คือรถยนต์คันหนึ่ง! 

ชายหนุ่มกระโจนลงจากรถ พร้อม ๆ กับที่เชสและเหล่าทีมบอดี้การ์ด 

ตามมาถึงแล้วรีบวิ่งตามหลังผู้เป็นเจ้านายตรงไปยังที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว

ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ติดอยู่กับรถซึ่งกำลังโหมไหม้นั้นทำให้พวกเขา 

รู้ว่าเป็นรถของตระกูลเฉินแน่  ๆ เชสได้แต่หยุดยืนอยู่เบื้องหลังของผู้เป็น 

เจา้นาย แผน่หลงักวา้งของชายผูย้ิง่ใหญ ่ บดันีส้ัน่เทานอ้ย ๆ ดว้ยแรงอารมณ ์

ที่ยากจะระงับ ซากศพของลูกน้องที่ตายเกลื่อนบวกกับเสียงซุบซิบของ 

ชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์ทำให้แน่ใจว่า...ไม่มีใครมีชีวิตรอด

อีธานกำมือจนนิ้วขึ้นข้อขาว ดวงตาของเขาแดงก่ำด้วยความอาฆาต 

แค้นจนสุดหัวใจ

พอลลีน...พอลลีนของเขา...แล้วก็ลูกในท้องของเธอ!

มันไม่ใช่ความจริง พอลลีนของเขาจะต้องไม่ตาย

ไม่จริง!

ไม่!!!

เชสรีบเข้าไปประคองผู้เป็นเจ้านายที่ทรุดฮวบลงกับพื้นด้วยความ 

รู้สึกสงสารเต็มหัวใจ แวบหนึ่งเขาเห็นดวงตาสีดำคมกริบของผู้เป็นนาย 

ที่จ้องมองภาพซากรถยนต์ที่กำลังลุกไหม้จนแทบไม่เหลือซากมีหยาดน้ำตา 

หลั่งไหลออกมา

น้ำตาของพญามังกร...

และเป็นมังกรที่สูญเสียไปแล้วซึ่ง...หัวใจ



Eigen

9

การตายของพอลลีนกำลังจะทำให้สัตว์ร้ายที่หายไปนานกลับมาอีก 

ครั้ง อีธานสาบานกับตนเองเลยว่า...คนที่ก่อเรื่องเช่นนี้กับเขา มันจะต้อง 

ได้รับการตอบแทนอย่างสาสม

เขาจะเอาเลือด เนื้อ และกระดูกของมันมาเซ่นวิญญาณของพอลลีน 

และลูกให้จงได้!

เขาสาบาน!

ห้าปีต่อมา...

อีธาน เฉิน ในวัยสามสิบห้าปียืนอยู่หน้าหลุมฝังศพของผู้เป็นภรรยา 

นิ่งนานนับชั่วโมงแล้ว ไม่สนใจแม้แดดในวันนี้จะร้อนจัดแค่ไหน ดวงตา 

สีดำคมกริบภายใต้แว่นกันแดดนั้นจับจ้องแต่ภาพดวงหน้าอ่อนหวานของ 

เจ้าของป้ายหลุมศพเท่านั้น 

เชสได้แต่มองแผ่นหลังภายใต้เชิ้ตสีดำซึ่งกลายสีประจำตัวของผู้เป็น 

เจ้านาย นับตั้งแต่การตายของนายหญิง ความเสียใจอย่างสุดซึ้งผลักดันให้ 

คนคนหนึ่งทำเรื่องเลวร้ายได้ทุกอย่าง 

และอีธาน เฉิน ก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกัน

เจ้านายของเขาควานหาตัวคนร้ายที่กล้าลงมือกับนายหญิงให้ควั่ก  

ทว่าตลอดหลายปีมานี้กลับล้มเหลว ทุกเส้นสายที่ตระกูลเฉิน รวมถึงกลุ่ม 

อิทธิพลที่เขาเข้าร่วมอย่างไตรแอดมี ดูเหมือนจะมืดมนสำหรับการตายของ 

นายหญิงพอลลีน และไม่อาจไขปริศนาออกได้ว่าเป็นฝีมือของใคร

แต่ไม่ใช่เวลานี้...

เชสมั่นใจ...ว่าอีกไม่นานเวลาของการแก้แค้นจะมาถึง เมื่อเบาะแส 

สำคัญน้ันได้ปรากฏข้ึน หลังจากความพยายามอันยาวนานกว่าห้าปีของอีธาน...

“ไปกันเถอะ”

เสียงห้าวทุ้มของผู้เป็นนายดังขึ้นในระหว่างที่เดินผ่านหน้าเขาไป  

เชสหันไปทางป้ายหลุมศพภายในสุสานตระกูลเฉินแล้วก็ค้อมศีรษะลงเป็น 

การเคารพผู้ตาย เขามองช่อลิลี่สีขาวช่อใหญ่นั้นเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะ 

เดินตามเจ้านายของเขาไป



มาเฟียร้อยกล

10

เจ้านาย...ที่บัดนี้กลายเป็นอาชญากรอันดับสองของฮ่องกง รองจาก 

วิลด์เฟรด ชาง หัวหน้ากลุ่มไตรแอดคนนั้น ขึ้นแท่นเป็นเป้าฉากหน้าล่อ 

ให้ทุกคนจับจ้องมายังเขาแทนเศียรมังกรของกลุ่มอย่างวิลด์เฟรด ชาง 

ผู้ลึกลับ

อีธาน เฉิน...ราชายาเสพติดคนปัจจุบัน!
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ตอนที่ 2
ม่านเมฆ

แสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์  ที่สว่างจ้าท่ามกลาง 
ความมืดสะท้อนกับกรอบแว่นตาอันโตสีดำที่ประดับอยู่บนดวงหน้าจนเป็น 

ประกาย ชายหนุม่เจา้ของดวงหนา้เรยีวทีพ่อจะมคีวามหลอ่อยูบ่า้ง หากยอม 

สลัดแว่นอันโตออกจากใบหน้าที่ทำให้เขากลายเป็นหนุ่มเนิร์ดในสายตาของ 

ผู้พบเห็นออกไป เขาใช้ปลายนิ้วดันแว่นที่ลื่นตกลงมาอยู่ปลายจมูกโด่ง 

ให้กระชับใบหน้า ก่อนจะรีบพรมนิ้วมือลงบนแป้นคีย์บอร์ดรัวเร็วจนเสียง 

ดังลั่นท่ามกลางความเงียบ

เหงื่อผุดซึมไปทั่วใบหน้าของชายหนุ่มทั้ง ๆ  ที่อากาศภายในห้องแทบ 

จะเรียกได้ว่าเย็นจัด เพราะเจ้าของห้องอย่างเขานั้นเกลียดอากาศร้อนเป็น 

ที่สุด คิ้วเรียวขมวดเข้าหากันมุ่นเมื่อพบว่าภารกิจในวันนี้ดูเหมือนจะยากขึ้น 

กว่าเดิมนิดหน่อย เนื่องจากทีมรักษาความปลอดภัยของฝ่ายตรงข้ามรู้ตัวว่า 

มีผู้บุกรุกเล็ดลอดเข้ามาในระบบของตนเองแล้ว

“เอาซี่ คิดว่าจะชนะคนอย่างไอ้เมฆได้เหรอ”

ชายหนุ่มพึมพำเสียงเบา แล้วกัดริมฝีปากของตนเองแน่นด้วยท่าที 

ฮึดสู้ พร้อมกับพรมนิ้วมือลงบนคีย์บอร์ดรัวเร็ว ไม่นานเขาก็สามารถเข้า 

ครอบครองระบบของอีกฝ่ายจนได้  เขาจัดการสั่งปิดระบบของฝ่ายนั้น  

พลิกเปลี่ยนให้ผู้ดูแลกลายเป็นเพียงคนนอกของระบบรักษาความปลอดภัย 

นั้นในชั่วพริบตา ก่อนจะถล่มอีกฝ่ายด้วยการส่งไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ 
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ที่เขาคิดค้นขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะให้แก่ฝ่ายตรงข้าม แล้วรีบถอนตัว 

ออกจากระบบเมื่อเขาส่งของขวัญสุดที่รักให้พวกมันเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งไวรัสลูกรัก...และการถล่มระบบรักษาความปลอดภัย จัดการแฮ็ก 

เปลี่ยนพาสเวิร์ดสำคัญทั้งหมด แล้วใส่ระบบป้องกันอีกชั้นเพื่อกันไม่ให้คน 

ของทางนั้นแก้ปัญหาเครือข่ายถูกบุกรุกได้เร็วนัก

เหอะ! แค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ำ สำหรับคนที่กล้าท้าทายเขา!

กระจอก!

ฝมีอือยา่งนี้ ถงึจะดขีึน้มาหนอ่ย แตอ่ยา่คดิเทยีบเคยีงเขาได.้..ไปฝกึ 

มาใหม่อีกสักสิบปีเถอะ ไอ้หนู เผื่อจะเปลี่ยนจากวิ่งไล่ตามมาเป็นขี่จักรยาน 

ตามถึงจะตามจับตัวเขาได้!

“เมฆ เมฆ! ไอ้เมฆ!” 

เสียงตะโกนเรียกชื่อดังลั่นอยู่ข้าง ๆ หู พร้อมกับที่อีกฝ่ายเขย่าตัวเขา 

แรง  ๆ ม่านเมฆจึงปัดมือฝ่ายนั้นออกอย่างรำคาญ แล้วพลิกตัวหมายจะ 

นอนหลับต่อ เมื่อคืนนี้กว่าเขาจะได้นอนก็กินเวลาตั้งตีสี่ อย่าว่าอย่างโน้น 

อย่างนี้เลย คนที่นอนเกือบเช้าตื่นหัวค่ำอย่างเขาไม่มีทางคิดจะลุกขึ้นมา 

สู้แดดยามเช้าเด็ดขาดถ้าไม่มีความจำเป็น

“ไอ้เมฆ ถ้าไม่ตื่นฉันจะเอาน้ำสาดปลุกแกจริง ๆ ด้วย”

เสียงห้าวทุ้มนั้นดังดังลั่นข้าง  ๆ  หู แถมเจ้าของเสียงยังเอื้อมมือมา 

เขย่าพร้อมกับกระชากแขนเสียจนม่านเมฆสะดุ้งและไม่สามารถนอนได้อีก 

ต่อไป

“ไอ้พี่เหม!” ชายหนุ่มเรียกคนตรงหน้าด้วยน้ำเสียงขุ่นเคือง ดวงตา 

ปราศจากแว่นสายตาอันโตหรี่มองเหมันต์ด้วยความรู้สึกง่วงงุนปนหงุดหงิด 

ม่านเมฆร้องอุทธรณ์เสียงแหบพร่า “มาปลุกทำไมแต่เช้าเนี่ย ก็รู้อยู่แล้วว่า 

ผมเพิ่งได้นอน” 

“วันนี้มีงานแต่เช้านะ แกจะมานอนกินบ้านกินเมืองได้ยังไง!”

เหมันต์เอ่ยพลางใช้เท้าสะกิดให้เขาลุกขึ้นด้วยสีหน้าระอาใจ

“งั้นขอลาหยุด วันนี้ไปทำงานไม่ไหว”
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ม่านเมฆน้ำเสียงหงุดหงิด รู้สึกปวดหัวเพราะนอนไม่พอ คว้าผ้าห่ม 

ที่ร่นตกไปกองตรงปลายเท้าขึ้นมาห่มอีกครั้ง คราวนี้คลี่คลุมศีรษะตนเอง 

โดยไม่สนใจเหมันต์ที่ยืนอยู่ข้างเตียงแม้แต่น้อย

“อย่าบ้านะเมฆ!” เหมันต์ตะโกนลั่น แล้วเริ่มใช้เท้าถีบเขาแรงมาก 

ขึ้น “ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ แกก็รู้ว่าวันนี้มีงานด่วน!”

“เกิดอะไรขึ้นน่ะเหม”

เสียงของผู้มาใหม่ดังขึ้น “เซลีน”  ที่กำลังจะเดินผ่านห้องนอนของ 

ม่านเมฆที่ถูกเปิดแง้มเอาไว้ด้วยฝีมือเหมันต์ได้ยินเสียงสองทั้งคู่ทุ่มเถียงกัน  

โดยเฉพาะเสยีงของเหมนัตท์ีด่งัลอดผา่นออกมา ดงึดดูใหห้ญงิสาวเดนิเขา้มา

“ก็ไอ้ขี้เซานี่น่ะสิ” เหมันต์ชี้มือไปยังร่างของม่านเมฆที่นอนคลุมโปง 

อยู่ “เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่น ทั้ง ๆ ที่เป็นผู้จัดการแท้ ๆ”

“อ้าว” เซลีนร้องคราง กลายเป็นว่าเธอมายืนดูม่านเมฆหลับด้วย 

อีกคน “วันนี้สำคัญซะด้วย งานบ้านคุณพอฤทัยใช่ไหม” หญิงสาวหันไป 

ถามเหมันต์

“ใช่ แล้วถ้ามันไม่ไปด้วย คุณพอฤทัยต้องถามเซ้าซี้ยาวเหยียดแน่ ๆ 

ฉันขี้เกียจแก้ตัวว่าทำไมคนโปรดถึงไม่ไป” เหมันต์อธิบายยืดยาวแล้วมอง 

คนขี้เซาด้วยสายตาถอนหายใจ

“งั้นนายถอยออกมาห่าง ๆ ฉันจัดการเอง”

“เธอจะทำยังไงน่ะลีน”

“ง่าย  ๆ” เซลีนแย้มรอยยิ้มเจ้าเล่ห์  เธอเดินไปวนเวียนตรงโต๊ะ 

คอมพิวเตอร์ของม่านเมฆแล้วหมุนข้อมือเป็นวงราวกับว่าตัดสินใจไม่ได้ว่า 

จะหยิบอะไรดี สุดท้ายเธอก็หยิบเอาแท็บเล็ต...ลูกสาวหมายเลขสอง ของใช ้

สุดรักสุดหวงของม่านเมฆขึ้นมา

“ถ้าเมฆมันไม่ยอมตื่น” เซลีนหัวเราะหึ  ๆ  ในลำคอ “บางทีมอลลี่ 

ที่รักอาจจะกลายเป็นแค่เศษซากเทคโนโลยีก็ได้นะ”

“ไม่นะ!” คนที่ดูเหมือนจะนอนคลุมโปงอยู่เด้งตัวขึ้นมาจากที่นอน 

ทันที ดวงตาเรียวสวยที่มักจะซ่อนอยู่หลังกรอบแว่นหันไปถลึงตาดุ  ๆ  ใส่ 

เซลีน “อย่าคิดทำร้ายลูกฉันเชียวนะลีน ไม่งั้นฉันจะเล่นงานเธอแน่ ๆ!”
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“อ้อ...ยอมตื่นแล้วเหรอ” เซลีนวางแท็บเล็ตลงกับโต๊ะที่เดิม แล้ว 

หันมายิ้มกริ่ม ยักคิ้วให้กับเหมันต์ที่ได้แต่โคลงศีรษะด้วยความระอา

“ถ้าวันนี้ไม่สำคัญจนต้องมารบกวนการนอนของฉัน ทั้งสองคนเละ 

แน่ ไอ้พี่เหม! ลีน!” ชายหนุ่มหันไปอาฆาตเพื่อนร่วมงานที่สนิทสนมกัน 

จนแทบจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน พลางควานมือเปะปะไปยังโต๊ะ 

ข้างเตียงที่จำได้ว่าเขาถอดแว่นวางเอาไว้ตรงนั้นก่อนเข้านอน

เมื่อสวมแว่นสายตาแล้ว โลกของเขาก็แจ่มชัดขึ้น และหนุ่มน้อย 

หน้าตาน่ารักอ่อนกว่าวัยก็หายไปด้วย กลับกลายเป็นหนุ่มเนิร์ด เจ้าของ 

ผมฟองฟูมาแทนที่

“สำคัญน่ะสิ เพราะเราจะต้องไปบ้านคุณพอฤทัยกัน ที่นั่นมีงาน 

เลี้ยงวันเกิด แล้วฉันก็ไม่อยากไปสาย” เหมันต์พูดพลางกอดอก 

“และที่สำคัญยิ่งกว่า...นายต้องเป็นคนไปประกบคุณพอฤทัยในขณะ 

ที่ฉันต้องเข้าไปสำรวจบ้านนั้นน่ะสิ นายคนโปรด ไม่รู้เธอถูกใจอะไรในตัว 

นายกันนะเมฆ ถึงได้ชอบนายนักหนา” เซลีนเสริม และแน่นอน อดที่จะ 

จิกกัดไม่ได้ เพราะคนที่แสนจะเก็บตัวที่สุดอย่างม่านเมฆ ดันเป็นคนที่คุณ 

พอฤทัยถูกอกถูกใจไปเสียได้! ไม่รู้ว่าเล็งนายเมฆไว้เพื่อตัวเองหรือเพื่อ 

หลานสาวกันแน่! 

“คุณเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าที่ถูกใจน่ะ มันไอ้ตัวร้ายชัด ๆ ถ้ารู้ว่านายเป็น 

คนวางแผนหาหลักฐานจับผิดหลานชายที่ดันเป็นขาใหญ่กระจายยาเสพติด 

ไปทั่วภาคกลางจะทำหน้ายังไงนะ”

คุณพอฤทัยม่ายสาวร้อยล้านคนดัง นอกจากหลานสาวแล้วก็ยังมี 

หลานชายซึ่งถือได้ว่าเป็นมือขวาของเธออีกหนึ่งคน และแน่นอนว่าย่อมถูก 

วางตัวเป็นทายาทของธุรกิจใต้ดินของเธอด้วย

เครือข่ายของคุณพอฤทัยถูกพวกเขาแทรกแซงและจับตามองมานาน 

แล้ว...หลังจากประกบตามอยู่นานหลายเดือน ในที่สุดงานของพวกเขาก็มา 

ถึงจุดหมายปลายทาง

ซึ่งก็คือวันนี้...

“ก็ทำหน้าเป็นคุณพอฤทัยนั่นแหละ” ม่านเมฆตอบกลับอย่างไม่ใส่ใจ  
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ก่อนจะก้าวลงจากเตียง เพราะตอนนี้เขาตาสว่างเรียบร้อยแล้ว “ออกไปกัน 

ได้แล้ว ฉันจะได้อาบน้ำแต่งตัวเสียที อีกสิบนาทีเจอกันข้างล่าง”

พูดเสร็จ ชายหนุ่มก็เดินตรงไปคว้าผ้าเช็ดตัวแล้วตรงดิ่งเข้าห้องน้ำ  

แต่ก่อนจะปิดประตูห้องน้ำก็ชะโงกหน้าออกไปตะโกนบอกทั้งสองคน

“อ้อ ออกไปล็อกห้องให้ด้วย แล้วสำหรับเธอนะลีน” เขาชี้นิ้วใส่ 

สาวสวยเพื่อนสนิทด้วยสีหน้าดุ  ๆ “คราวหน้าอย่าคิดใช้น้องมอลลี่มาขู่ฉัน 

อีก ไม่งั้นฉันเล่นงานเธอแน่ ๆ”

ม่านเมฆอายุยี่สิบสี่ปี เขาเรียนจบด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในระดับ 

ปริญญาตรีและเรียนปริญญาโทด้านการบริหาร นอกจากนั้นยังเรียนผ่าน 

ระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา ชายหนุ่มเข้าเรียนก่อน 

เกณฑ์อยู่หลายปีจึงทำให้จบไวกว่าคนรุ่นเดียวกัน เขาเป็นคนเก็บตัวและเข้า 

กับคนอื่นได้ไม่ค่อยดีนัก 

หลังเรียนจบเขาก็ทำงานอยู่ฝ่ายเทคนิคขององค์กรอิสระแห่งหนึ่ง 

ที่ก่อตั้งขึ้นสำหรับปราบปรามอาชญากรด้วยการชักชวนของพันธิต

เขาเคารพนับถืออีกฝ่ายเนื่องจากเป็นคนที่คอยดูแลและส่งเด็ก 

กำพร้าอย่างเขาให้เรียนหนังสือจนจบ แม้ว่าระหว่างนั้นเขาก็มีงานที่ทำรายได ้

ให้ตัวเองเป็นกอบเป็นกำก็ตาม แต่ก็เลิกไปเมื่ออีกฝ่ายชักชวนให้เขาเดิน 

ในทางที่ถูกที่ควรและทำงานร่วมกัน

ขอบเขตหน้าที่ส่วนใหญ่ของชายหนุ่มจะอยู่ในส่วนวางแผนและข้อมูล 

เขาไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกนัก เว้นแต่ว่างานนั้นจำเป็นต้องใช้เขาหรือขาด 

คนจริง  ๆ ชายหนุ่มจึงจะยอมก้าวเท้าออกจากองค์กร ซึ่งฉากหน้าเปิดเป็น 

บริษัทรับจัดงานอีเวนต์ต่าง  ๆ  โดยมีพันธิตเป็นหัวหน้าสูงสุดขององค์กร  

และเขาก็เป็นคนชักชวนให้ม่านเมฆเข้ามาทำงานนี้อีกด้วย

ทีมของพันธิตนั้น นอกจากเขา ก็มีเหมันต์...รองหัวหน้า ซึ่งเป็น 

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ เซลีน...เพื่อนสาวที่ร่วมงานกันบ่อยจนสนิทกัน แต ่

ก็เป็นคู่กัดกันบ้างในบางครั้ง นอกจากนั้นยังมีคนอื่น  ๆ  อีกสี่ห้าชีวิตที่เขา 

ไม่ได้เกี่ยวข้องมากเท่าไหร่นัก เพราะพวกนั้นมักจะเป็นฝ่ายภาคสนาม 
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มากกวา่ เนือ่งจากปกตแิลว้หนว่ยปฏบิตักิารนัน้จะไมม่เีขา เพราะ...มา่นเมฆ 

คิดถึงตัวเองแล้วอมยิ้ม 

...ก็ไม่เก่งอะไรเลยสักอย่างน่ะสิ!

การต่อสู้อะไรใด  ๆ  ล้วนไม่เอาอ่าว ร่างกายของเขาอ่อนแอ เหนื่อย 

ง่ายเกินกว่าจะไปออกกำลังกายอย่างชาวบ้านได้ ให้เขาใช้สมองคำนวณ 

ตัวเลขระดับหลักพันล้านยังจะเร็วเสียกว่าการที่จะให้เขาออกแรงชกต่อย 

กับใคร 

แต่ถ้าให้เขาท่องจำจากหนังสือทั้งเล่ม แล้วเขียนเป็นคำตอบในยาม 

ทำข้อสอบส่งอาจารย์ยังง่ายกว่าเลย

ไอ้พี่เหมันต์เคยบอกว่าการต่อสู้ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ไม่ใช่แค่การ 

ออกกำลงัชกตอ่ยกบัชาวบา้น เขาควรจะเรยีนรูไ้ว้ ทวา่ศลิปะเดยีวทีม่า่นเมฆ 

เข้าใจคงจะมีเพียงศิลปะของตัวเลขและการคำนวณที่พี่กับเพื่อนสนิทได้แต่ 

ส่ายหน้าเท่านั้น

แน่นอนว่าแค่ให้ม่านเมฆเดินบนพื้นราบก็แทบจะสะดุดอยู่แล้ว  

วัน ๆ เอาแต่นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ ดังนั้นอวัยวะที่ใช้งานมากที่สุดก็เห็นจะ 

เป็นนิ้วมือนั่นแหละ จะให้เขาไปเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้พวกนั้นยังไงไหว!

“ป้าดีใจที่คุณมาด้วยนะคะ คุณเมฆ”

คุณพอฤทัยเดินปรี่เข้ามาหาทันทีที่ม่านเมฆก้าวลงจากรถตู้ของบริษัท 

รับออร์แกไนเซอร์ซึ่งเปิดเอาไว้บังหน้า ม่านเมฆยกมือขึ้นไหว้หญิงวัยเกือบ 

หกสิบที่ดูสาวกว่าอายุจริง พร้อมกับยิ้มน้อย ๆ ให้อีกฝ่าย

“คุณพอฤทัยมีงานทั้งที แถมใช้บริการจากแอลออร์แกไนเซอร์ของ 

ทางเราตลอด ผมก็ต้องมาดูแลด้วยตัวเองสิครับ” ม่านเมฆตอบเอาใจหญิง 

วัยกลางคน ชายหนุ่มรู้จักคุณพอฤทัยมาหนึ่งปีแล้ว นับตั้งแต่อีกฝ่ายจัด 

งานวันเกิดของตัวเองเมื่อปีก่อนแล้วจ้างบริษัทแอลออร์แกไนเซอร์ ซึ่งเป็น 

บริษัทที่เป็นฉากหน้าขององค์กร ม่านเมฆดูแลงานในส่วนนี ้ ทว่าโดยมากเขา 

ไม่ค่อยได้มาดูงานนอกสถานที่ด้วยตนเอง นอกจากครั้งนั้นเพราะเหมันต์ 

ติดงานด่วนและไม่มีใครว่าง
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นับตั้งแต่เจอพอฤทัยและมีการติดต่อกันบ่อย  ๆ อีกฝ่ายก็มักจะ 

แนะนำคนรู้จักในแวดวงตนเองให้ติดต่องานกับเขา ทุกวันนี้ม่านเมฆก็ยัง 

คิดไม่ตกว่า เหตุใจคุณพอฤทัยนั้นจึงถูกใจเขาอย่างออกนอกหน้า ทั้ง  ๆ  ที่ 

ควรจะไปชื่นชมเหมันต์ ไม่ก็เซลีนมากกว่าจะมาสนใจหนุ่มแว่นเฉิ่มและ 

ไม่ค่อยแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างเขา และแน่นอน...ม่านเมฆไม่คิดจะถาม ถึง 

แม้จะได้ยินแว่ว  ๆ  มาว่าคุณพอฤทัยเคยถึงขั้นจะจับคู่ เขากับหลานสาว 

คนโปรดของท่าน ซึ่งชายหนุ่มก็ได้แต่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ เหมือนไม่เคยได้ยิน 

มาก่อน

“เข้าบ้านกันก่อนนะ คุณเมฆ งานเลี้ยงวันเกิดยายป่านอีกกว่าชั่วโมง 

ถึงจะเริ่ม คนของคุณเมฆมาจัดงานตั้งแต่เช้าแล้ว ทุกอย่างก็เรียบร้อยดี  

คิดซะว่ามาเป็นแขกของป้าแล้วกัน ทำตัวตามสบายนะ” ตอนท้ายเธอหันไป 

ทางเหมันต์และเซลีนซึ่งตามมาทำงานด้วยกัน ทั้งคู่ได้แต่ส่งยิ้มน้อย ๆ ให้แก ่

คุณพอฤทัยเท่านั้น

แล้วคุณพอฤทัยก็ชวนม่านเมฆให้เข้าไปด้านในบ้าน ทิ้งให้ทั้งสองคน 

โดยเฉพาะเซลีนได้แต่มองตามหลังไปอย่างขำ  ๆ ก่อนเธอจะปรายตามอง 

คนที่แต่ไหนแต่ไรมักจะเป็นจุดเด่นราวกับดาวล้อมเดือน เพราะเหมันต์นั้น 

ทั้งหน้าตาดี ฐานะร่ำรวย ชื่อเสียงในฐานะเจ้าของธุรกิจออร์แกไนซ์ชื่อดัง 

รวมถึงธุรกิจด้านอื่นก็โด่งดังเป็นที่รู้จัก โปรไฟล์ของเหมันต์ที่ถูกสร้างขึ้น 

ถือว่าดีกว่าม่านเมฆด้วยซ้ำ ทว่าทุกครั้งที่เหมันต์มาบ้านคุณพอฤทัยก็จะ 

กลายเป็นเพียงคนธรรมดา  ๆ ไม่โดดเด่นดึงดูดใจเท่าผู้จัดการบริษัทอย่าง 

ม่านเมฆในสายตาคุณพอฤทัย

“เมฆมีดีอะไรนะ คุณฤทัยอะไรเนี่ยถึงติดใจจัง” เซลีนมองไล่หลัง 

คนทั้งคู่จนสุดสายตา

เหมันต์ยักไหล่ ยิ้มทรงเสน่ห์ “ไม่รู้สิ อาจเป็นเพราะเมฆดูซื่อ  ๆ  

แล้วทำงานเก่งมั้ง คุณพอฤทัยคงชอบคนที่ดูเหมือนจะโอนอ่อนผ่อนตาม 

แล้วดูหัวอ่อนอย่างเมฆก็ได้”

ชายหนุ่มคาดเดา และนั่นทำให้คนฟังแทบสำลักน้ำลายตัวเอง

“ซื่อ  ๆ? หัวอ่อน?” เซลีนทวนเสียงสูง ก่อนจะหัวเราะขำอย่าง 
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อดกลั้นไม่อยู่ “เมฆเนี่ยนะ!”

“ก็เมฆนั่นแหละ”  เหมันต์หัวเราะออกมาบ้าง  เมื่อคิดว่าถ้าคุณ 

พอฤทัยคิดว่าม่านเมฆเป็นอย่างนั้นจริง ๆ 

“ซื่อกับผีน่ะสิ ถ้าเมฆเป็นคนซื่อและหัวอ่อน ทั้งโลกนี้ก็สมควร 

กำจัดคนซื่อและหัวอ่อนให้หมดโลก ตัวอันตรายและหายนะชัด ๆ!” 

“ใช่ อันนี้ฉันเห็นด้วยกับเธอนะลีน” น้อยครั้งที่เหมันต์จะมีความ 

คิดเห็นตรงกันกับเซลีนโดยไม่ขัดแย้ง

ถา้คณุพอฤทยัคดิวา่คนอยา่งมา่นเมฆเปน็คนซือ่ ๆ หวัออ่น...กส็มควร 

จะต้องตัดแว่นใหม่

แต่อาจต้องไปตัดในคุกนะ...หลังจากเสร็จงานนี้!

“ลีน...”

เสียงเรียกชื่อเธอดังแผ่วเบาทำให้เซลีนชะงักจากการดูแลคนงานที่ 

กำลังทำงานอยู่ เธอหันไปส่งสัญญาณกับเหมันต์แล้วจึงค่อย ๆ เดินเลี่ยงหนี 

จากกลุ่มไป มองซ้ายมองขวาแล้วไปยืนอยู่คนเดียวตรงสนามกว้าง ทำที 

เป็นหยิบเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแนบหู ทั้ง  ๆ  ที่เสียงที่เรียกนั้นดังมาจาก 

หูฟังไร้สายเล็ก  ๆ อุปกรณ์สื่อสารเฉพาะที่ม่านเมฆเป็นคนคิดค้นขึ้นเพื่อใช้ 

ในการทำงาน

หญิงสาวเลือกที่จะมายืนอยู่คนเดียวกลางสนามกว้างเพื่อป้องกันการ 

ดักฟัง ทำอย่างนี้หากใครเข้าใกล้รัศมีของเธอจะสังเกตเห็นได้ง่ายกว่าแอบ 

เข้าไปพูดในห้องเป็นไหน ๆ 

“ว่าไง” เซลีนที่แนบโทรศัพท์ขึ้นมาปิดบังตอบกลับเสียงเบา ทาง 

ปลายสายก็ตอบกลับมาเสียงเบาไม่แพ้กัน

“คุณพอฤทัยกับคนอื่น  ๆ  จะอยู่ในด้านหน้าเวทีทั้งหมดในช่วงการ 

แสดงบนเวที เธอมีเวลาราว  ๆ  เจ็ดนาทีในการค้นหารายชื่อคู่ค้าของคุณ 

พอฤทัยกับนายรัฐศาสตร์ ฉันคิดว่าน่าจะอยู่ในห้องนอนของคุณพอฤทัย  

และตามนิสัยแล้ว คุณพอฤทัยต้องเก็บไว้ในตู้เซฟลับข้างในตู้เสื้อผ้าแน่ ๆ”

คำสั่งยืดยาวและแสนรู้ดี สมกับเป็นคนโปรดที่ถูกเล็งให้เป็นว่าที่ 
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หลานเขย ทำให้เซลีนได้แต่แค่นยิ้ม 

“ได้ ไม่มีปัญหา” หญิงสาวตอบกลับอย่างมั่นใจ “นายก็ตามดูและ 

ตามประกบคุณพอฤทัยให้ดีก็แล้วกัน”

“จำไว้ว่าเธอมีเวลาเจ็ดนาที”  ม่านเมฆย้ำ ไม่สนใจคำเตือนของ 

เพื่อนร่วมงาน

คราวนี้เซลีนหลุดหัวเราะไม่ได้ “ว่าแต่นายดันไปรู้ได้ยังไงว่าคุณเก็บ 

ของไว้ที่ไหน ตู้เซฟลับอยู่ตรงไหน”

“นายคิดว่าฉันเป็นใคร แล้วฉันต้องเสียเวลากี่เดือนกันในการเอาใจ 

คุณพอฤทัย”

คำถามย้อนกลับนั้นทำให้เซลีนยิ้ม ถ้าไม่ใช่เพราะเห็นว่าคุณพอฤทัย 

คอยจับคู่ให้กับม่านเมฆกับตาเธอ ก็คงคิดว่าหญิงวัยกลางคนนั่นเล็งเพื่อน 

ของเธอเป็นคนรักมากกว่าต้องการเป็นหลานเขย  แล้วอดขำไม่ได้เมื่อ 

อีกฝ่ายตัดการติดต่อไปอย่างหงุดหงิด รู้ดีว่าคนชอบเก็บตัวอย่างม่านเมฆ 

ต้องมาทนเอาใจคุณพอฤทัยมานานเกือบปีนั้นฝืนจะทนมากแค่ไหน ดีที่ 

ไม่ต้องทนเจอหน้าทุกวัน ไม่อย่างนั้นคนอย่างม่านเมฆคงสติแตกตาย 

เสียก่อน

เสียงดนตรีไทยแผ่วหวานดังขึ้น ม่านเมฆเหลือบตามองไปทางเหมันต์ 

แวบหนึ่งก็เห็นอีกฝ่ายค่อย  ๆ  ปลีกตัวออกไปอย่างเงียบเชียบ เขาหยิบเอา 

มอลลี่...แท็บเล็ตที่ตนเองดัดแปลงภายในเสียจนประสิทธิภาพของมันสูงกว่า 

คอมพิวเตอร์ จัดการป่วนล่มระบบกล้องวงจรปิดของบ้านคุณพอฤทัย  

จากการวนเวียนเข้ามาภายในบ้านนี้หลายปีตั้งแต่ได้เบาะแสว่าคุณพอฤทัย 

และหลานชาย...นายรัฐศาสตร ์ ที่เริ่มตั้งตนเป็นเจ้าพ่อลำเลียงยาเสพติดจาก 

ภาคเหนือมากระจายสู่ภาคกลาง ทว่าเพราะความฉลาดและการจัดการ 

วางแผนที่ดี ทำให้หลายต่อปลายปีไม่มีใครจับได้ไล่ทันคุณพอฤทัยและ 

นายรัฐศาสตร์ได้เสียที จนกระทั่งงานนั้นมาสู่มือพวกเขา

“ยายรดานี่ไม่ว่ายังไงก็สะกดสายตาคนได้เสมอเลยนะ คุณเมฆ... 

เห็นด้วยกับป้าไหม”
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คุณพอฤทัยที่นั่งอยู่ข้าง  ๆ  เอนตัวมาคุยกับเขา แต่สายตายังเหลือบ 

มองหลานสาวที่ร่ายรำอยู่บนเวที และหวังชวนให้ม่านเมฆชื่นชมหลานสาว 

ของเธอ

มา่นเมฆคลีย่ิม้อยา่งรูท้นั แตไ่มแ่สดงออกอะไร เขากดปุม่ปดิหนา้จอ 

แท็บเล็ตให้มืดสนิท ปล่อยให้โปรแกรมทำงานไปแล้วหันไปตอบคุณพอฤทัย 

“คุณรดาเป็นคนมีเสน่ห์ครับ แล้วผมว่าเสน่ห์ของคุณรดาจะเห็นชัดที่สุด 

ตอนที่อยู่บนเวที สมกับที่จบนาฏศิลป์มาโดยตรง ใครบ้างจะไม่หลงรักเธอ 

เวลาเธออยู่ข้างบนนั้น ซึ่งผมไม่มีอะไรที่คู่ควรกับคุณรดาเลย อย่างพี่เหม 

อาจจะเหมาะสมกันมากกว่า”

ม่านเมฆรู้ว่าคุณพอฤทัยนั้นถูกใจเขาและอยากได้มาเป็นหลานเขย 

เพียงใด ซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมาถูกใจอะไรในตัวเขานักหนา จนบางทีก็อด 

รำคาญไม่ได้ เรื่องนี้ทำให้เขาถูกคนในองค์กรแซวมาตลอด

เขาไม่สนใจผู้หญิงคนไหน ไม่สิ อันที่จริงเขาไม่สนใจ  “ความรัก” 

ต่างหาก!

ไม่สน ไม่อยากมีใคร คนอย่างเขาไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้ ในสายตา 

ของเขา ความรกัคอือารมณเ์พอ้เจอ้อยา่งหนึง่ทีท่ำใหค้นเราตดัสนิใจผดิพลาด 

มันไม่มีผลดีในท้ายที่สุด...มันมีแต่ผลเสียมากกว่า

“คุณเมฆนี่ชอบดูถูกตัวเองจัง ถึงคุณจะไม่ได้ดูดีเท่าคุณเหมันต์  

ป้าชอบนิสัยอย่างคุณมากกว่า คุณเหมันต์ดูเจ้าชู้เกินไป เดี๋ยวยายรดา 

ของป้าก็ช้ำใจพอดี”

ม่านเมฆแอบเบ้ปาก เขารู้ทันหรอกว่าคุณพอฤทัยหวังจะเอานิสัย 

หัวอ่อน ละเอียดรอบคอบ และช่างจัดการของเขาดึงไปช่วยงานตัวเอง  

เพราะนายรัฐศาสตร์หลานชายนั้นเป็นพวกเก่งแต่หาเงิน แถมปากดีแต่ขี้โอ่  

จัดการบริหารอะไรก็เหลวเป๋วสิ้นดี ถ้าไม่มีคุณพอฤทัย ป่านนี้พวกตำรวจ 

คงรวบตัวหมอนี่ได้นานแล้ว ไม่ต้องรอถึงมือพวกเขา!

“ว่าแต่เมื่อไหร่คุณเมฆจะยอมคบกับยายรดาเสียทีล่ะคะ”

“เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับผมคนเดียวไม่ได้หรอกครับ คุณรดาไม่ได้ชอบผม 

เสียหน่อย”
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ชายหนุม่ตอบความจรงิ เขาไมไ่ดโ้งพ่อจะมองไมอ่อกวา่ ถงึคนเปน็ปา้ 

จะปลื้ม...แต่หลานสาวไม่ได้ปลื้มด้วย เพราะนิรดานั้น ทุกครั้งจะมองข้าม 

หัวเขาไปที่เหมันต์ต่างหาก 

“สักวันยายรดาก็จะรู้ว่าใครคือคนที่เหมาะสมกับแกนะคะ”

คุณพูดทิ้งท้ายไว้อย่างนั้น พอดีกับที่การแสดงของนิรดาบนเวทีจบ 

ลง ส่งผลให้ม่านเมฆกวาดตามองไปรอบ ๆ ครั้งหนึ่งด้วยความร้อนใจ

ทำไมป่านนี้เซลีนยังไม่โผล่ออกมา...ไหนว่าเวลาแค่นี้ก็พอแล้วไง!

เซลีนค่อย ๆ แอบย่องเข้าไปจนถึงห้องนอนของคุณพอฤทัยตามแผนผังของ 

บา้นหลงันีท้ีจ่ำไดข้ึน้ใจจากการมองดเูพยีงครัง้เดยีวตามแผนการของมา่นเมฆ 

ที่ประชุมกันเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ ก่อนจะทำแผนบุกเพื่อปิดคดีเจ้าแม่ 

ยาเสพติดรายใหญ่อย่างคุณพอฤทัยในวันนี้

หญิงสาวเลี้ยวขวา ค่อย  ๆ  เดินตรงไปตามทางเดินอันเงียบสงัด  

จนกระทั่งถึงห้องสุดท้ายทางขวามือซึ่งเป็นเป้าหมาย

ไม่นานหญิงสาวก็สะเดาะกุญแจแล้วเข้าไปในห้องนั้นได้  หนทาง 

ปลอดโปร่งเพราะฝีมือการเคลียร์ทางของม่านเมฆ เธอลองตรงดิ่งไปยัง 

ประตูตู้เสื้อผ้าเป็นที่แรก เปิดออกมากลับไม่เห็นอะไร จึงลองเคาะมือไป 

ตามผนังหลังตู้ช้า ๆ ก็พบว่ามีตรงช่วงหนึ่งที่ฟังดูโปร่ง ไม่ทึบเหมือนส่วนอื่น 

ไม่นานก็พบว่ามันมีช่องลับและสามารถเปิดออกได้

เซลีนพบตู้เซฟตามที่ม่านเมฆบอก

ทว่าสิ่งที่ม่านเมฆไม่บอกเธอ...รหัสเปิดเซฟของไอ้ตู้บ้านี่!

“เมฆ!”

หญิงสาวส่งเสียงกระซิบแผ่วเบา รู้ดีว่าอย่างไรประสิทธิภาพของ 

เครื่องมือสื่อสารของม่านเมฆนั้น เสียงเบาแค่ไหน อีกฝ่ายก็ได้ยิน

“อืม...” เสียงครางตอบจากอีกฝ่ายดังเบา ๆ 

“รหัสตู้เซฟ” เซลีนเอ่ยสั้น ๆ 

“อยู่ในมือถือ” อีกฝ่ายตอบกลับมาอย่างรวดเร็ว พร้อม  ๆ  กับที่ 

เครื่องมือสื่อสารของเธอสั่นเบา  ๆ เซลีนล้วงออกมาดูก็พบว่ามีชุดตัวเลขอยู่ 
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ตามนั้น ให้ทดลองใส่เพื่อปลดรหัสอยู่สองชุด

หญิงสาวลองกดตามชุดแรกก่อน ปรากฏว่าถูกต้องจนอดที่จะทึ่งใน 

ตัวม่านเมฆไม่ได้ ต่อไปนี้เธอต้องระวังรักษาความลับกับม่านเมฆให้มาก ๆ 

เสียแล้ว หญิงสาวคิดในใจ ก่อนจะค่อย  ๆ  เปิดเซฟออก ในนั้นเธอเห็นแต่ 

เพียงแฟลชไดรฟ์อันเล็ก ๆ เพียงหนึ่งอันเท่านั้น

“มีแต่แฟลชไดรฟ์ เอาไง”

“โทรศัพท์ที่ให้ไป คลำข้าง  ๆ  ดี  ๆ เธอจะเห็นว่ามันมีพอร์ตสำหรับ 

เชื่อมต่ออยู่”

เซลีนทำตาม พบว่าเป็นเช่นนั้นจริง  ๆ มิน่าล่ะ ก่อนออกมาม่านเมฆ 

ถึงได้สั่งให้เธอเปลี่ยนเครื่อง ตอนแรกก็กะว่าจะโวย เพราะไอ้มือถือที่ให้มา 

ใหม่มันก็หน้าตาเหมือนของเดิมเปี๊ยบ แต่จริง  ๆ...ไอ้เจ้านี่ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ 

ของอีกฝ่ายเหมือนกันน่ะสิ

เซลีนเอาแฟลชไดรฟ์อันนั้นต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือ ไม่นานมันก็ 

ถ่ายโอนข้อมูลมาอย่างรวดเร็วเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่กี่วินาที

“โอเค ลีน ฉันได้รับข้อมูลทั้งหมดแล้ว ถอนตัวออกมาได้ อ้อ  

คราวนี้ระวังตัวด้วยนะ เมื่อกี้เห็นนายรัฐตามหาเธอด้วย”

ถ้านิรดาอยากสานสัมพันธ์กับเหมันต ์ รัฐศาสตร์ก็ถูกตาต้องใจความ 

สวยของเซลีน เมื่อครู่เพิ่งได้ยินฝ่ายนั้นเข้ามาถามถึงเซลีน พอไม่เห็นก็ทำ 

สีหน้าไม่พอใจ

“ได้” เซลีนตอบเสร็จก็วางของลงที่เดิม พร้อมกับค่อย  ๆ  ก้าวออก 

จากห้องคุณพอฤทัย เธอรีบก้าวกระโจนลงจากบันไดจนมาถึงขั้นสุดท้าย 

ก็พบรัฐศาสตร์...ผู้ชายเจ้าสำอางหน้าตาดี แต่ซ่อนความชั่วอยู่ภายใต้ใบหน้า 

คมขาวของเขาเดินตรงเข้ามาหาพอดี

เซลีนลอบถอนหายใจช้า ๆ ถ้าคุณพอฤทัยตาบอดที่หลงชอบม่านเมฆ  

อีตานี่ก็สมองทึบที่คิดชอบคนอย่างเธอ

แต่เอาเถอะ...เพื่อเป็นรางวัลแก่คนที่อีกไม่นานจะเข้าคุก เธอจะยอม 

ทำดีกับเขาสักครั้ง หญิงสาวคิดแล้วเริ่มคลี่ยิ้มอ่อนหวานส่งให้รัฐศาสตร์ 

ที่ตรงเข้ามาหา
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Eigen

“สวัสดีค่ะ คุณรัฐ...”

เธอเอ่ยทักทายเขาเสียงหวาน แค่นั้นรัฐศาสตร์ก็ตกลงไปในบ่วงเสน่ห ์

ของเธอเหมือนหมาเจอเจ้าของในทันที

ม่านเมฆคลี่ยิ้มตรงมุมปากด้วยความพึงพอใจ กวาดตามองคร่าว ๆ  เพียง 

แวบเดียวเพื่อเช็กความถูกต้องว่าไฟล์ที่เซลีนถ่ายโอนมาให้นั้นไปถึงระบบ 

คลาวด์และบันทึกกับคอมพิวเตอร์เครื่องหลักของเขาอย่างครบถ้วน ส่งผล 

ให้อารมณ์ของเขาดีขึ้นราว  ๆ  สามสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเห็นว่าภารกิจทุกอย่าง 

เสร็จสิ้นตามแผนโดยไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยยาก

กลับจากงานนี้ เขาก็แค่ประชุมกับพวกพี่  ๆ น้อง  ๆ อีกที แล้วจัดการ 

ส่งหลักฐานที่รวบรวมทั้งหมดให้แก่ตำรวจไปจัดการเอาเอง โดยไม่ต้องถึง 

มือเหมันต์กับเซลีนออกไปกวาดล้างให้เสียหยาดเหงื่อแรงงานอีกต่อไป

รวมถึงเขาก็ไม่ต้องมาออกภาคสนามเอาใจใครแบบนี้อีกด้วย!

“งานทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับ”

ม่านเมฆถามคุณพอฤทัยหลังจากอีกฝ่ายกลับมาหาเขาที่นั่งอยู่ที่เดิม 

ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ขณะที่ส่งยิ้มเลยไปให้เซลีนที่มีรัฐศาสตร์เดินตามต้อย ๆ 

พร้อมกับยิ้มเหมือนหมาโง่ ๆ แสดงท่าทีดีใจที่เซลีนยอมพูดคุยด้วย

ม่านเมฆยกมือขึ้นกระชับแว่นสายตากรอบดำของตนให้กระชับ 

ใบหน้า แล้วหันไปทางคุณพอฤทัยตามเดิม

“จ้า...ทุกอย่างเรียบร้อยเหมือนเดิม ป้าพอใจมาก อีกสามเดือน 

จะเป็นงานวันเกิดตารัฐ คงต้องจ้างแอลออร์แกไนซ์มาช่วยจัดงานให้อีก 

เหมือนเดิม” คุณพอฤทัยชมอย่างออกนอกหน้า

“ถ้าคุณพอฤทัยพอใจ ผมก็ดีใจ ขาดตกบกพร่องยังไง ผมก็ขอโทษ 

ด้วยครับ” ชายหนุ่มกล่าวทั้ง ๆ  ที่ในใจอดคิดไม่ได้ว่า ลาขาดเถอะ...แค่อีก 

สามวันก็คงจะไม่ได้เจอกันอีกต่อไปแล้ว!

ม่านเมฆมองไปรอบ  ๆ  งานที่เรียบร้อยดีทุกอย่างและแขกเหรื่อที่ยัง 

คงพูดคุยกันอย่างมีความสุข เห็นเหมันต์เดินออกมาแล้วส่งสัญญาณว่า 

เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เขาจึงหันไปทางคุณพอฤทัยอีกครั้ง พร้อม 
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มาเฟียร้อยกล

กับขอตัว

ม่านเมฆเหลียวหลังมองสองป้าหลานผู้ไม่รู้ว่าเครือข่ายยาเสพติดของ 

ตนเองกำลังจะถูกทลายราบลงในไม่ช้า แล้วอดโบกมือให้อย่างอารมณ์ดี 

ไม่ได้...ถือเสียว่าเป็นยิ้มปลอบใจครั้งสุดท้ายแล้วกัน!

คืนนั้นชายหนุ่มก็เสนอหลักฐานทุกอย่างในที่ประชุม และหลังจากนั้น 

ไม่นาน พันธิตก็จัดการส่งหลักฐานทั้งหมดให้แก่ต้นสังกัดของพวกเขา เป็น 

อันว่าเสร็จงานนี้...ม่านเมฆมีเวลาพักถึงสามวัน ชายหนุ่มหมายมาดในใจ  

นอกจากลุกขึ้นมากิน เขาจะขอนอนชดเชยที่ไม่ได้นอนเต็มอิ่มติดกันมาร่วม 

สองอาทิตย์นี้ให้ได้!

พอเช้าวันต่อมา เหมันต์ยื่นแท็บเล็ตส่งให้เมื่อเห็นเขาลอยออกมา 

จากห้องนอนของตนเองในสภาพสะลึมสะลือเพื่อออกมาหาของกิน ชายหนุ่ม 

กวาดตาดูก็เห็นว่าหน้าจอเป็นเว็บไซต์ข่าว หัวข่าวที่จั่วใหญ่ที่สุดเห็นจะเป็น 

ข่าวสองป้าหลานผู้ใจบุญ โดนตำรวจจับคาโกดังขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย 

ที่สอดแทรกยาเสพติด คุณพอฤทัยดูแก่ลงไปเป็นสิบ ๆ ปี

ม่านเมฆเลื่อนอ่านเนื้อหาข่าวในระหว่างที่ปากก็คาบแผ่นขนมปัง 

ทาเนย เห็นว่าคุณพอฤทัยกับนายรัฐศาสตร์ท่าจะดิ้นไม่หลุด แถมเผลอ  ๆ 

ผู้มีอิทธิพลและสารพัดสีที่หนุนหลังก็สะดุ้งกันเป็นแถบ  ๆ เพราะโดนลากยาว 

กันไปหมด ชายหนุ่มคลี่ยิ้มอย่างสะใจ ก่อนที่จะเลื่อนแท็บเล็ตส่ง  ๆ  ไป 

ไม่สนใจข่าวนั้นอีกเลย

เป็นอันว่างานที่กวนใจเขามายาวนานเสร็จสิ้นลงเสียที

“ตอนเย็นมีประชุมนะเมฆ ตื่นด้วยล่ะ”

“ทำไมอีกล่ะ”

“พอดีมีงานด่วนอีกงานน่ะ ใกล้ปิดจ๊อบพอดี หัวหน้าเลยสั่งให้นาย 

เข้าประชุมด้วย” เหมันต์ตอบ

“งานอะไรเหรอ” คิ้วเข้มเรียวยาวของม่านเมฆขมวดมุ่น

“ไม่รู้สิ เข้าประชุมก็จะรู้เอง” อีกฝ่ายตอบพลางยักไหล่ ม่านเมฆ 

เลยไม่ได้สนใจเขาอีก นอกจากของกินของตนเองเท่านั้น


