บทนำ
“ข่าวร้อน ๆ จากกระจิบวงในมาเสิร์ฟถึงที่แล้วค่ะคุณขา สืบเสาะ
มาแล้วว่านักแสดงหนุม่ พ. หน้าตีด๋ กี รีสงู ยาวเข่าดี ตีปกี พับ่ ๆ เพราะกำลัง
ขึน้ หม้อจะได้อพั เกรดเป็นพระเอกในเร็ววันแต่ดนั มาสะดุดขาตัวเอง เพราะ
มีคนตาดีเห็น หนุ่ม พ. ดอดเข้าคอนโดฯ ของ หนุ่ม ด. ช่างผมโกอินเตอร์
ตระกูลดังหล่อลากไส้กลางดึก ไม่รู้ปรึกษาปัญหาใจกันหรืออย่างไรเพราะ
หายไปข้ามวันข้ามคืน
หน่วยสืบราชการรักดอดย่องไปแอบฟังถึงหน้าประตูห้องได้ยินแต่
เสียงแปลก ๆ บอกไม่ได้วา่ เสียงอะไร รูแ้ ต่วา่ ...โอ๊ย! เสียว เกินกว่าจะเม้าธ์
งานนี้ผู้จัดกะจะดันให้ขึ้นแท่นไม่รู้จะเปลี่ยนใจเอาไว้ที่แท่นเดิมหรือเปล่า
กระจิบวงในไม่อยากจะเซด!”
“โอ๊ย! หนีมาถึงสิงคโปร์ยงั มีขา่ วกอสซิปพวกนีต้ ามมาหลอกหลอน
อีกเหรอเนี่ย” นิดาปิดหนังสือบันเทิงที่ซื้อติดมือจากสนามบินสุวรรณภูมิ
อย่างอารมณ์เสีย คิดจะอ่านตัง้ แต่อยูบ่ นเครือ่ งแต่ดว้ ยความเพลียจึงหลับ
ไปเสียก่อน จนกระทั่งมาถึงสนามบินชางฮีจึงได้เปิดอ่านระหว่างทางที่นั่ง
สกายเทรนเข้าเมือง
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“อยากรู้จริง ๆ ว่ายัยกระจิบวงในนี่เป็นใครกันแน่ ว่าไงยัยกาวเธอ
รู้หรือเปล่า”
“ฉันจะไปรูไ้ ด้ยงั ไง” เสียงตอบอย่างไม่ใส่ใจจากสาวร่างเล็กทีก่ ำลัง
ง่วนกับการเปิดสมุดจดชือ่ โรงแรมและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีต่ งั้ ใจจะไปให้ครบ
ภายในสี่วันที่อยู่ที่นี่
“อะไรกัน เธอทำงานวงในยังไม่รู้อีกเหรอ” กิ่งวารีส่ายหน้าปฏิเสธ
จนผมทีร่ วบตึงเป็นหางม้าซึ่งยาวถึงกลางหลังสะบัดไปมา
ทำงานเป็นนักข่าวให้นิตยสารเล่มนี้มาหลายเดือน แต่เธอไม่เคยรู้
เลยว่าคนเขียนคอลัมน์ลว้ งลึกเรือ่ งดาราได้ขนาดนีเ้ ป็นใคร ขนาดฝ่ายบัญชี
บริษัทเป็นคนจ่ายเงินทุกชีวิตที่ทำงานที่นี่ยังไม่รู้เลยว่ายัยกระจิบวงในเป็น
ใคร เพราะบรรณาธิการหนังสือเป็นผูจ้ า่ ยเงินค่าเขียนคอลัมน์ให้เองโดยตรง
“นีค่ งกลัวว่าถ้ามีคนรูว้ า่ ยัยนีเ่ ป็นใคร คงโดนดักตีหวั วันล่ะไม่รกู้ รี่ อบ”
นิดาจีบปากจีบคอน้ำเสียงเข่นเขี้ยวดูน่าขัน ราวกับกระจิบวงในเป็นคนที่
ใคร ๆ อยากรุมสะกรัม
มีความเป็นไปได้สงู เพราะคุณเธอเล่นเอาเรือ่ งความลับเน่าเฟะของ
ดาราจริงหรือไม่จริงไม่มใี ครรูน้ อกจากเจ้าตัวมาประจานผ่านอักษรย่อแบบ
นี้ แถมคนอ่านปัจจุบันนั้นแสนฉลาดสามารถไขรหัสอักษรย่อได้อีกว่าเป็น
ใครมาเม้าธ์กันต่อไปได้อีก
“ไม่ตอ้ งอินขนาดนัน้ ก็ได้น”ิ กิง่ วารีไม่เคยสนใจข่าวพวกนีส้ กั นิด มัน
ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตของเธอ นอกเสียจากจะโดนหัวหน้าจิกกัดอยู่เสมอ
ว่าเธอทำงานเป็นนักข่าวนิตยสารดาราไม่ใช่หนังสือพระ
“ไม่อินไม่ได้หรอกกาว อ่านแล้วโมโหอยากตามไปตบจริง ๆ ยัยนี่
เล่นข่าวใครไม่เล่น ดันมาเขียนให้รา้ ยเพทาย ดาราคนโปรดของฉัน” ตกลง
อักษรย่อ พ.ที่ว่าคือดาราหนุ่มชื่อเพทายไปได้
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นิดามีนิสัยปลาบปลื้มคนที่หน้าตาดีตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย
แล้วโดยเฉพาะดาราหน้าใหม่ทห่ี ล่อเข้ม หุน่ ดีและกำลังมาแรงอย่างเพทายที่
ต้องจริตเธอที่สุดตอนนี้
“แล้วรูไ้ ด้ไงว่าอักษรย่อ พ. เป็นเพทาย” กิง่ วารีแปลกใจทีเ่ พือ่ นสาว
โมโหเป็นตุเป็นตะว่าอักษรย่อนั่นคือดาราคนโปรดของตัวเอง
“รู้ก็แล้วกัน อธิบายซะเข้าเค้าขนาดนี้ ว่าแต่ตัวย่อ ด. นี่ใครกันนะ”
นั่นสิ กิ่งวารีเองพลอยคิดตามไปด้วย อักษรย่อพวกนี้ชอบทำให้
เวียนหัวไม่พอ ยังกระตุ้นต่อมความสงสัยให้ทำงานขึ้นมา แต่เมื่อนึกได้ว่า
ตอนนีเ้ ธอกำลังมาเทีย่ ว ต้องรีบไล่ความอยากรูอ้ ยากเห็นให้ออกจากหัวทัง้
ของตัวเองและของนิดาทั้งเบื่อทั้งเอียนกับเรื่องดาราเต็มทีถึงได้ลาออกจน
หางานใหม่ได้ในที่สุด
“พอเหอะ คนจะมาเที่ยวฉลองที่ได้งานใหม่ ยังจะมาคุยเรื่องข่าว
ดาราอยู่ได้” กิ่งวารีคว้านิตยสารจากมือเพื่อนได้ ก็โยนลงถังขยะที่อยู่ใกล้
ตัวทันที เรียกว่าถอนรากถอนโคนกันไปเลย
“เฮ้ย!! หนังสือฉัน” กิ่งวารีไม่สนใจเสียงร้องนั่น รีบดึงเพื่อนสาวให้
ขึ้นแท็กซี่เพื่อไปยังโรงแรมที่จองเอาไว้
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บทที่ 1
ระหว่างมื้ออาหารเลี้ยงอำลา แดน แฮร์สไตลิสต์ชื่อดัง แดเนียลโจ
ซาลอนหรูและใหญ่ทส่ี ดุ ในย่านถนนออร์ชาร์ด ถนนแห่งการค้าของสิงคโปร์
ที่ร้านอาหารทะเลชื่อดังย่านคลาร์ก คีย์ บรรยากาศริมท่าเรือเก่าที่กลาย
เป็นแหล่งบันเทิงยามราตรี ดูสวยงามด้วยภาพแสงไฟจากตึกสูงและบ้าน
เรือนริมแม่นำ้ ตัดกับความมืดยามค่ำคืน ส่วนบรรยากาศภายในร้านอาหาร
บนโต๊ะก็เต็มไปด้วยอาหารจานเด็ดของร้านอย่าง ปูผัดพริก ซึ่งใช้ปูยักษ์
ขนาดเท่ากับสองฝ่ามือคนต่อกันผัดกับซอสพริกสีแดงสดรสชาติเผ็ดปน
หวานกลมกล่อมที่แสนขึ้นชื่อ แม้ทุกอย่างดูลงตัวและสมบูรณ์แบบ แต่ผู้
ร่วมโต๊ะไม่มีทีท่าเจริญอาหารสักนิด เพราะไม่มีใครอยากให้เขาไป
“คุณย่ารักผมมาก ถึงเวลาทีผ่ มต้องกลับไปดูแลท่านบ้าง หกปีแล้ว
ที่ผมไม่ได้กลับไปหาท่านเลย” แดนรู้สึกผิดไม่น้อยเมื่อรู้ข่าวจากพี่ชายว่า
ย่าของเขากำลังป่วยหนัก
คุณหญิงพวงคอยดูแลแดนมาตัง้ แต่เล็ก หลายครัง้ ทีแ่ ดนไม่ได้อย่างใจ
บิดาจนถูกลงโทษด้วยไม้เรียวและเข็มขัด คุณหญิงพวงจะเข้ามาปกป้อง
เสมอจนพ่อของเขาไม่กล้าแตะต้องอีก
‘หลานคุณแม่มนั เป็นเทวดามาเกิดหรือไงแตะต้องไม่ได้เลย’ หลาย
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ครั้งที่พ่อของเขาแขวะลูกชายคนนี้
แดนไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นเช่นนัน้ ถ้าเขาเป็นเทวดามาเกิดจริงพ่อ
คงไม่หมางเมินและทำเหมือนเขาเป็นเศษธุลีในบ้านต่างจากพี่ชายของ
เขา คนนั้นสิลูกรักมาเกิดทำอะไรล้วนถูกใจพ่อเขาเสียทุกอย่าง กลับไป
คราวนี้ชายหนุ่มยังไม่แน่ใจนักว่าอะไร ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหน
เพราะการตัดสินใจที่ทุกคนคงคิดว่าบ้าบอที่สุด ทำให้เขาถูกพ่อ
ตัดหางปล่อยวัด เลิกส่งเสียค่าเล่าเรียนและกินอยูท่ นั ทีเมือ่ รูว้ า่ เขาแอบเอา
ค่าหน่วยกิตที่ต้องจ่ายให้คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังในรัฐ
วอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา มาจ่ายเป็นค่าเรียนออกแบบและจัดแต่งทรงผม
เพื่อเป็นแฮร์สไตลิสต์
ตอนนั้นชายหนุ่มในวัยยี่สิบปีต้องหาทางดิ้นรนที่จะอยู่รอดให้ได้
ด้วยตัวเองในวันที่ไม่คิดรับความช่วยเหลือจากที่บ้านอีก ยอมทนลำบาก
ทำงานมากมายไม่ยอมติดต่อใครเพือ่ พิสจู น์ตวั เอง จนได้เป็นช่างฝึกหัดใน
ร้านเสริมสวยชื่อดังที่ดีซี เวลาไม่นานก็มีลูกค้าที่ติดอกติดใจฝีมือเขาเข้า
หลายคน โดยเฉพาะคุณนายโจวผู้ติดตามสามีชาวสิงคโปร์มาดูแลธุรกิจ
ที่นี่ จนเธอติดต่อเขาและยื่นข้อเสนอที่ดีให้
‘เธอไม่ใช่เด็กฝึกงานในร้านทำผมทีด่ ซี อี กี แล้วนะแดน ฝีมอื เธอไม่ใช่
มานานแล้ว ฉันไม่เข้าใจว่าพวกนัน้ กดเธอไว้แบบนัน้ ทำไม ฉันจะเปิดธุรกิจ
ใหม่ที่สิงคโปร์ ซาลอนหรูและใหญ่ที่สุด เธอจะไปกับฉันไหมแดน’
แดนตกลงใจไปสิงคโปร์พร้อมคุณนายโจวและสามีทันที
ร้านแดเนียลโจจึงเกิดขึน้ และสร้างความฮือฮาในสิงคโปร์อยูไ่ ม่นอ้ ย
ผ่านไปไม่นานซาลอนเรียบหรูตามรสนิยมของคุณนายโจวก็ได้รับความ
นิยมอย่างมาก เพราะแฮร์สไตลิสต์มือหนึ่งที่โดดเด่นด้วยดวงตาสีนำ้ ตาล
เข้ม จมูกโด่งได้รูปรับกับคางเรียวยาวกว่าคนทั่วไป เป็นการผสมผสานที่
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ลงตัวของหนุ่มไทยยุคใหม่ที่มีผิวสีแทนไม่คล้ำเข้มอย่างหนุ่มแขกมาเลย์
และไม่ขาวซีดเป็นหนุ่มตี๋ทั่วไป คุณนายโจวจับแดนปรุงแต่งภาพลักษณ์
เสียใหม่ให้สมกับการเป็นช่างมือหนึ่งของร้านเพื่อดึงดูดลูกค้ารุ่นใหม่ที่มี
กำลังจ่ายแลกกับความสวยงามที่ไม่มีทางผิดหวัง
คุณนายโจวจัดการทุกอย่างให้แดนไม่วา่ จะเป็นการฝึกอบรมเพิม่ เติม
และส่งเขาไปเข้าประกวดไม่ใช่แค่เพือ่ ตัวเขาแต่เพือ่ ยกระดับร้านแดเนียลโจ
ขึ้นด้วยเช่นกัน ชายหนุ่มไม่ทำให้นายทุนของเขาผิดหวัง ด้วยการกวาด
รางวัลและใบประกาศมากมายมาประดับที่ร้านสร้างความปลาบปลื้มให้
คุณนายโจวและสามีอย่างมาก
แต่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราเพียงสี่ปีแดนก็ต้องอำลาที่นี่ไป
“ไปเถอะแดน ฉันเข้าใจ คนเราเกิดมาต้องกตัญญูต่อพ่อแม่และ
คนในครอบครัว” นายทุนของเขาย้ำอีกครั้ง
“แดน คุณนายโจว” เสียงทักสัน่ เครือดังมาจากหน้าประตูจนทุกคน
ต้องหันไปมอง
ร่างสูงเพรียวในชุดเกาะอกกระโปรงสั้นผ้ามันเลื่อมสีม่วงเข้มขับ
ผิวขาวของผูส้ วมใส่ ยิง่ ยามต้องแสงไฟในห้องราวกับผิวเธอมีประกายส่อง
สว่างระยับออกมา
“ฉันโทร. ไปบอกเขาเอง” คุณนายโจวกระซิบบอกแดนเบา ๆ
“ทำไมคุณไม่บอกฉันคะว่าจะกลับประเทศไทย พอฉันรูก้ ร็ บี ออกจาก
งานเลี้ยงมาทันทีเลย” แอนเนต ชางปรี่เข้ามานั่งข้างชายหนุ่มจับแขนเขา
ไว้แน่น
“ใจเย็น ๆ แอนเนต ผมยังไม่ได้ไปคืนนีส้ กั หน่อย” แดนพยายามยิม้
ให้ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่
“ไม่ใช่คืนนี้ แต่เป็นพรุ่งนี้ คุณไม่ได้ไปพักร้อนนะ แต่คุณจะกลับไป
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อยู่ที่นั่น คุณจะไม่กลับมาอีกแล้วใช่ไหม” น้ำเสียงตัดพ้อจนชายหนุ่มต้อง
ถอนใจ สายตาทุกคู่บนโต๊ะจ้องมองเขาอย่างรอฟังคำตอบเช่นกัน
“ผมยังไม่รู้เลย” แดนอ้ำอึ้ง
แซนดีส้ าวน้อยผูอ้ อ่ นไหวได้ยนิ ทีแ่ ดนตอบก็ปล่อยโฮทันที จนโทมัส
และเพื่อนอีกสองคนต้องพาออกไปสงบใจด้านนอก
“ดูสิ คุณทำให้แซนดีร้ อ้ งไห้อกี แล้ว” แดนพูดให้ขำมากกว่าจะต่อว่า
แอนเนตจริง ๆ เขาคุน้ ชินกับนิสยั ของแซนดีด้ แี ค่เผลอเหยียบมดเธอก็นำ้ ตา
คลอแล้ว
“เพราะคำตอบของคุณต่างหาก เห็นไหมว่าคนที่นี่รักคุณแค่ไหน”
แอนเนตอยากจะบอกว่าคนที่นี่หมายรวมถึงเธอด้วย แต่เธอยังไม่กล้าเอ่ย
ออกมาตรง ๆ
“คุณนายโจว ปากคุณบอกว่าให้ผมไปได้ แต่กลับพาแอนเนตมา
ทำให้ผมเปลี่ยนใจใช่ไหมครับ”
“แล้วได้ผลไหมล่ะแดน” คุณนายโจวหัวเราะร่วน เด็กปัน้ ของเธอคนนี้
ช่างฉลาดนักแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นจริง เธอก็รู้ดีว่าต่อให้เป็นดาราสาวสวย
อย่างแอนเนตก็ไม่มีทางเปลี่ยนใจเขาได้
“คงไม่ได้หรอกค่ะ เพราะยังไงฉันก็ไม่มีความหมายสำหรับเขาอยู่
แล้ว” หญิงสาวทำหน้าเศร้าเรียกความสงสารจนแดนทำหน้าไม่ถูก
“อย่าพูดแบบนั้นสิ คุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมนะแอนเนต”
แอนเนตเกลียดคำนีข้ องเขาจริง ๆ แต่เธอยังแอบหวังว่าสักวันคำว่า
เพื่อนของเขาจะพัฒนามากไปกว่านี้
คุณนายโจวและพนักงานของซาลอนแยกย้ายกันกลับโดยคุณนายโจว
อาสาขับรถไปส่งคนอื่น ๆ ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT เพราะเป็นการเดินทางที่
สะดวกที่สุดสำหรับทุกคนเพราะถ้าจะกลับแท็กซี่ต้องเดินไปที่ป้ายสำหรับ
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จอดแท็กซีซ่ งึ่ อยูค่ อ่ นข้างไกลจากร้าน และไม่รวู้ า่ ต้องรอต่อแถวนานแค่ไหน
กว่าจะได้ขนึ้ แท็กซี่ แต่แอนเนตไม่ยอมปล่อยแดนไปง่าย ๆ เธอชวนเขาเดิน
ดูสิงคโปร์ยามราตรีในคืนสุดท้ายด้วยกัน
“คุณคงไม่ชวนผมเดินไปถึงมารีนา่ เบย์หรอกนะ” แดนเอ่ยถึงบริเวณ
พื้นที่ติดกับอ่าวเล็ก ๆ มีทางเชื่อมต่อระหว่างทะเลและแม่น้ำสิงคโปร์
มารีนา่ เบย์ถกู พัฒนาจนเป็นสถานทีช่ มวิวทีส่ วยงามอีกจุดหนึง่ โดย
เฉพาะเมือ่ มองลงมาจากชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ทส่ี งู ทีส่ ดุ ในโลกอย่าง สิงคโปร์
ฟลายเยอร์ แม้จากย่านคลาร์ก คีย์จะสามารถเดินไปถึงมารีน่าเบย์ได้ แต่
คงใช้เวลาพอสมควรสำหรับสาวสวยในชุดราตรีและรองเท้าส้นสูงอย่าง
แอนเนต
“อีกอย่างตอนนีช้ งิ ช้าสวรรค์ทนี่ นั่ คงปิดแล้ว” แดนมองนาฬิกาบอก
เวลาสามทุ่มกว่า
“คุณยังจำได้ใช่ไหมคะที่เราพบกันครั้งแรก”
“จำได้สิครับ” แดนไม่ลืม
แต่คนทีจ่ ำฝังใจคงเป็นตัวหญิงสาวเองเสียมากกว่า สองปีกอ่ นในวัน
แดดจ้าและแสนวุน่ วายหน้าสิงคโปร์ฟลายเยอร์ทสี่ งู ถึง 165 เมตร ตามสคริป
แอนเนตต้องทำหน้าที่พิธีกรพาแขกรับเชิญขึ้นไปบนนั้นเพื่อพูดคุย แต่ช่าง
ทำผมและช่างแต่งหน้ากลับไม่ยอมมาตามเวลาทีน่ ดั ไว้ ทำให้กองถ่ายรายการ
วาไรตี้วุ่นวายไปหมดเพราะแอนเนตกำลังวีนใส่ทุกคนที่ทำงานพลาดและ
ไม่ตรงต่อเวลา
แต่อยู่ ๆ พระเอกขี่ม้าขาวก็ปรากฏตัวขึ้น
ชายหนุ่มเข้ามาจัดการกับผมยาวสลวยที่ยังไม่ได้ผ่านการจัดทรง
ที่ดูยุ่งเหยิง เพราะเธอทั้งเหวี่ยงทั้งสะบัดมันไปทั่วกองถ่ายอย่างหงุดหงิด
ไม่ถึงห้านาทีผมของหญิงสาวถูกม้วนตลบขึ้นสูงและทิ้งปลายผมให้ตกมา
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ราวกับสายน้ำพุทโ่ี ปรยปราย แอนเนตมองตัวเองในกระจกอย่างประหลาดใจ
เพราะทรงผมทีถ่ กู จัดแต่งอย่างง่าย ๆ โดยชายแปลกหน้าทำให้ใบหน้าของ
เธอดูออ่ นเยาว์ลงราวกับเด็กสาวแรกแย้มแตกต่างจากภาพลักษณ์สาวมัน่
และคมเข้มที่เคยเป็นอย่างสิ้นเชิง
เมื่อหญิงสาวได้รู้ว่าเขาคือ แดน แฮร์สไตลิสต์และช่างมือหนึ่งของ
ร้านแดเนียลโจที่กำลังมีชื่อเสียง หลังจากเหตุการณ์วันนั้นร้านแดเนียลโจ
ได้ลกู ค้าประจำทีม่ ชี อื่ เสียงอีกคนหนึง่ เพิม่ และกลายมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้
กับร้านไปโดยปริยาย
แดนแทบไม่รตู้ วั เลยว่าเขาสร้างความประทับใจให้ดาราสาวแค่ไหน
ความสนิทสนมที่เธอมีให้แม้ผิวเผินจะเหมือนเพื่อนแต่ในใจของเธอคิดไป
ไกลกว่านั้น จนกระทั่งวันนี้เขายังคงไม่รู้หรือแกล้งทำเป็นไม่รู้กันแน่
แอนเนตหยุดยืนทีส่ ะพานข้ามฟากเล็ก ๆ ระหว่างรีเวอร์ไซด์ พอยต์
จุดชมวิว สองฝัง่ แม่นำ้ ของย่านคลาร์ก คีย์ เพือ่ ดูแสงสีของแม่นำ้ ยามค่ำคืน
ของนักท่องราตรี แต่ยามนี้แอนเนตทอดสายตาออกไปที่แม่น้ำสายเล็ก ๆ
ที่มีเรือท่องเที่ยวกำลังแล่นผ่านไปอย่างใจหาย
“พรุง่ นีฉ้ นั ไปส่งคุณทีส่ นามบินนะคะ” หญิงสาวไม่รจู้ ะเอ่ยอะไรอีก
“ครับ” แดนไม่อยากปฏิเสธน้ำใจของหญิงสาวจึงรับคำ แม้ดารา
สาวจะเป็นผูห้ ญิงทีเ่ ขาสนิทด้วยมากทีส่ ดุ ตลอดเวลาทีอ่ ยูท่ สี่ งิ คโปร์ แต่เขา
ไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกับเธอมากกว่าเพื่อน ใคร ๆ ก็ว่าเขาเพี้ยนที่ไม่คว้า
แอนเนตมาไว้ข้างกาย แต่เขายอมเป็นคนเพี้ยนดีกว่าหลอกหัวใจตัวเอง
ลมเย็นในยามค่ำคืนริมแม่นำ้ ทำให้กงิ่ วารีตอ้ งหยิบผ้าคลุมไหล่ออก
มาคลุมตัวเอาไว้ พลางมองแสงระยิบระยับของแสงไฟทีส่ อ่ งกระทบผืนน้ำ
“ไหนว่าที่นี่มีแต่หน้าร้อนกับหน้าฝนไง ทำไมคืนนี้อากาศเย็นดีจัง”
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กิ่งวารีไม่ลืมยกกล้องถ่ายรูปตัวเก่งขึ้นเก็บภาพความสวยงามรอบตัว
“ก็ตอนเย็นฝนตกหนักเป็นชัว่ โมง กลางคืนก็ตอ้ งเย็นบ้างแหละ” นิดา
บ่นกระปอดกระแปดตัง้ แต่ตอนฝนตก ช่วงทีก่ ำลังถ่ายรูปสิงโตทะเลพ่นน้ำ
กันอยู่บริเวณฟูเลอร์ตั้น สแควร์ หรือปากแม่น้ำสิงคโปร์ โชคดีที่แถวนั้นมี
ร้านกาแฟสตาร์บคั ส์อยูใ่ ต้สะพานใหญ่ จึงกลายเป็นทีห่ ลบฝนของเหล่านัก
ท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณนั้นตอนฝนตกพอดี
พอฝนหยุดตกได้ทงั้ คูจ่ งึ มาเดินเล่นกันต่อทีร่ เี วอร์ไซด์ พอยท์เพือ่ หา
อะไรกินและชมแสงสีรมิ แม่นำ้ ต่อ กิง่ วารีเอาแต่เก็บภาพจนไม่ทนั สังเกตว่า
เพื่อนสาวที่มาดูด้วยกำลังตาโตเป็นไข่ห่านกับภาพบางอย่าง
“กาวดูนั่นสิ” นิดาร้องเรียกราวกับเห็นผี
“อะไรยัยนิ ร้องซะลัน่ มีคนทำทองตกหรือไง” คนถูกเรียกหันไปมอง
ตามทางที่เพื่อนชี้แต่ไม่เห็นอะไรผิดปกติสักนิด นอกจากฝูงชนที่เดินไปมา
“ฉันเห็นเพทาย เดินผ่านไปเมื่อกี้”
“บ้าดาราขึน้ สมองแล้วนะ มาถึงนีย่ งั ตาฝาดเห็นดาราอีก นีม่ นั สิงคโปร์
นะ ไม่ใช่สีลม” กิ่งวารีส่ายหน้าระอาใจเพื่อน
“ฉันไม่ได้ตาฝาดนะฉันเห็นจริง ๆ ไม่เชื่อตามไปดูกันเลย” นิดาไม่
พูดเปล่าลากกิง่ วารีให้รบี เดินไปด้วยกัน เพือ่ พิสจู น์วา่ เธอไม่ได้ตาฝาด หรือ
ดาราริซึ่มขึ้นสมองอย่างที่เพื่อนว่า
สองสาวเดินกึง่ วิง่ จนมาหยุดทีร่ มิ สะพานอีกด้าน นิดารีบชีไ้ ปอีกฝาก
ของแม่น้ำที่มีโต๊ะอาหารถูกจัดอย่างหรูหราตั้งอยู่เรียงรายเพื่อให้ลูกค้าได้
ทานอาหารเลิศรสไปพร้อมชมบรรยากาศความงามริมน้ำ
“นั่นไง เพทาย” กิ่งวารีพยายามเพ่งมองชายหนุ่มที่นั่งถือแก้วไวน์
อยู่มุมหนึ่ง แต่ความไกลทำให้เธอมองใบหน้าของเขาไม่ชัดนัก
“ใช่เหรอ เห็นแค่ดา้ นข้างก็เหมาว่าเป็นเพทายแล้วเหรอ” แม้ไม่มนั่ ใจ
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ในสายตาตัวเองและเพื่อนนัก แต่ร่างสูงโปร่งที่นั่งหลังตรง ไหล่ตั้ง ผิวขาว
ดูโดดเด่นแม้มองในระยะห่างหลายเมตร
“เอากล้องในมือแกส่องดูเลยว่าใช่หรือเปล่า ถ้าให้ดถี า่ ยไว้ดว้ ยเลย
นะ” นิดาบังคับให้คนมีกล้องยกมันขึ้นส่องไปทางเพทาย
“จะดีเหรอ เขามาส่วนตัว จะไปแอบถ่ายเขา ฉันไม่ใช่ปาปารัซซีน่ ะ
อีกอย่างฉันลาออกแล้วด้วย” แม้กิ่งวารีจะไม่เคยทำตัวเป็นปาปารัซซี่แต่
งานเก่าของเธอไม่พ้นเกี่ยวข้องซอกแซกเรื่องดารา แต่ทำได้เพียงปีกว่าก็
ต้องบอกลาเพราะความไม่ถนัด
“ถ่ายไปเถอะน่า จะได้รู้ไงว่าข่าวเม้าธ์พวกนั้นจริงหรือไม่จริง นั่ง
แบบนี้ต้องนัดใครไว้แน่ ๆ เล็งเลย เพี้ยงขอให้เป็นผู้หญิงทีเถอะ ข่าวลือ
บ้า ๆ บอ ๆ จะได้หายไปสักที” ไม่คิดเลยว่าจะได้ข่าวเด็ดตอนที่ลาออก
จากงานแล้ว แต่เธอคงไม่เอามันไปขายหากินเพราะไม่ใช่วสิ ยั ของเธอทีจ่ ะ
หาเงินจากเรื่องความลับของคนอื่น
นิดายังคงคะยั้นคะยอไม่เลิกจนกิ่งวารีต้องจำใจยอมยกกล้องส่อง
ไปยังเพทาย กดชัตเตอร์ไปได้สามรูป เพทายยังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะเพียงลำพัง
เขามองนาฬิกาข้อมือ ท่าทางกำลังรอใครอยู่แน่ ๆ
ไม่ทันจะได้ลั่นชัตเตอร์รูปต่อไป กล้องในมือหลุดหายไปเพราะแรง
กระชากจนทำให้เธอตกใจ นึกว่าถูกมือดีวิ่งราวกล้องให้เสียแล้ว
“ว้าย! กล้องฉัน” กิ่งวารีเผลออุทานออกมาด้วยความตกใจ
“พวกคุณแอบถ่ายรูปคนอืน่ งัน้ เหรอ” เสียงแข็งดังขึน้ จากคนทีก่ ระชาก
กล้องไป นิดาพลอยตกใจไปด้วย ยิง่ เขาพูดภาษาไทยแสดงว่าไม่ใช่โจรขโมย
กล้องแน่ ๆ
“แล้วมันเรือ่ งอะไรของคุณล่ะ เอากล้องฉันคืนมานะ” คนถูกแย่งของ
ไปจากมือร้องขึ้น
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ชายหนุม่ ไม่มที ที า่ จะคืนกล้องให้อย่างง่าย ๆ เขายกมันขึน้ สูงเหนือ
หัวทำให้กิ่งวารีได้แต่กระโดดหย็องแหย็งคว้ากล้องนั้นไม่ถึง
หลังจากแยกกับแอนเนต แดนไม่คิดว่าจะมาเจอนักท่องเที่ยวคน
ไทยกำลังพยายามแอบถ่ายภาพดาราหนุ่มอยู่ ทั้ง ๆ ที่เตือนแล้วว่าให้เขา
ระวังตัว สิงคโปร์ไม่ได้ไกลนักย่อมมีคนผ่านมาเห็นได้งา่ ย แต่ดเู หมือนเจ้าตัว
จะไม่สนใจนัก ดีที่เขามาเจอเข้าเสียก่อน
“ฉันจะแจ้งตำรวจ” หญิงสาวเปลีย่ นจากการพยายามยือ้ แย่งมาเป็น
ร้องขู่ เมื่อความสูงของเธอแค่ระดับอกของเขา กระโดดให้ตายก็คว้ากล้อง
คืนมาไม่ได้แน่
“ก็เอาสิ ใครกันแน่จะถูกจับ คุณไม่รเู้ หรอว่าทีน่ มี่ กี ฎหมายเรือ่ งการ
แอบถ่ายคนอื่น ปาปารัซซี่เข้มงวดแค่ไหน” คำพูดเขาจริงจังจนคนฟังหน้า
เจื่อนทันที
ซวยแล้วไง!
กิง่ วารีหนั ไปมองเพือ่ นจอมยุยงทีก่ ำลังจะหาคุกมาให้ นิดาได้แต่ยนื
กระมิดกระเมี้ยนไม่พูดอะไรสักคำ แถมพยายามดึงผ้าพันคอมาปิดหน้า
ปิดตาเอาไว้กลัวเขาจำได้อีก
แดนไม่อยากต่อความยาวกับสองสาวตรงหน้า ดึงเอาเมมโมรีก่ าร์ด
ทีอ่ ยูภ่ ายในกล้องออกมาแล้วหักมันทิง้ เป็นสองท่อน ก่อนยัดใส่มอื กลับให้
เจ้าของพร้อมกล้อง
หมดกันรูปทีถ่ า่ ยมาตลอดสามวัน ถูกทำลายหายวับไปกับตาเพราะ
ตาบ้าที่ไหนไม่รู้
กิ่งวารีโกรธควันแทบออกหูตอนที่ได้ของคืน แต่ทำได้เพียงยืนตัว
เกร็งมองร่างสูงท่วมหัวเธอเดินหนีปะปนกับฝูงชนหายวับไป พอหันกลับไป
มองที่ร้านอาหารริมแม่น้ำเพทายก็หายไปแล้วเช่นกัน ทั้งเธอและนิดาพา
18
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กันอดรูว้ า่ เพทายมานัง่ รอใคร แต่คดิ อีกทีหากมีการเอาเรือ่ งบอกตำรวจว่า
เธอแอบถ่ายรูปเพทาย หลักฐานอยู่ในการ์ดหลาขนาดนั้น มีหวังเธอได้กิน
ข้าวแดงในต่างแดนแน่ ๆ
เมื่อกลับมายังโรงแรม หญิงสาวรีบหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเรื่อง
กฎหมายเข้มงวดของสิงคโปร์กบั การแอบถ่ายภาพบุคคลมีชอื่ เสียง มันเป็น
อย่างคำขูข่ องตานัน่ จริง ๆ กิง่ วารีอยากจะหันไปเล่นงานคนยุยงนัก แต่เมือ่
เจอร่างท้วมคลุมโปงอยู่ใต้ผ้าห่มไม่ยอมโผล่มาให้เธอจัดการ จึงได้แต่นั่ง
หงุดหงิดต่อไปลำพัง
หมอนัน่ เป็นใครกันนะ ทำไมต้องทำตัวปกป้องความเป็นส่วนตัวของ
เพทายขนาดนั้น หรือเขาจะแค่หวังดีไม่ให้เธอโดนจับเพราะแอบถ่าย แต่
เตือนกันดี ๆ ก็ได้นไี่ ม่เห็นต้องมาทำลายข้าวของเธอเลย หรือว่า เขาจะเป็น
คูข่ าเพทายอย่างข่าวว่า ตายแล้ว กิง่ วารีใจหายวูบ นึกเสียดายใบหน้าเข้ม
ดวงตาคมนั่น ไม่น่าจะเป็นพวกไม้ป่าเดียวกันเลย มาคิดอีกทีข่าวพวกนั้น
เชื่อถือได้แค่ไหนกัน เธอทำงานวงการนี้มาเป็นปี พอรู้เทคนิคเขียนข่าว
ใส่สีตีไข่ เห็นเพื่อนร่วมงานเสกสรรปั้นแต่งเรื่องดาราให้ออกมาแก้ข่าวก็
บ่อยไป แม้บางเรื่องจะมีมูลจริงบ้างก็เถอะ
หญิงสาวไม่อยากคิดอะไรอีกนอกจากปล่อยให้อาการเซ็งปะปนไป
กับความเหนือ่ ยทีเ่ ดินเทีย่ วมาทัง้ วันจนผล็อยหลับไปโดยไม่รเู้ ลยว่าใครอีก
คนกลับนอนไม่หลับ
แดนมองกระเป๋าเดินทางทีจ่ ดั เตรียมไว้สำหรับเดินทางกลับอย่างไม่
สบายใจกับเรือ่ งทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ เมือ่ หัวค่ำ ไม่มใี ครรูว้ า่ เขาแอบกลับไปกรุงเทพฯ
เมือ่ เดือนทีแ่ ล้ว ทุกคนทีซ่ าลอนรูเ้ พียงเขาขอลาพักร้อนไปหนึง่ สัปดาห์ แดน
ตัง้ ใจจะกลับไปถามไถ่ขา่ วคราวคนในครอบครัวจากพีช่ ายจนรูเ้ รือ่ งคุณย่า
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ของเขาป่วยหนัก และอีกคนทีเ่ ขาไม่คาดฝันว่าจะเจอคือเพทาย เพือ่ นสนิท
สมัยมัธยมที่ดูเปลี่ยนไปมาก เขากลายเป็นคนดังเป็นดารามีชื่อที่กำลังมา
แรง
เพทายทำท่าดีใจทีไ่ ด้เจอแดนเช่นกัน แต่การพบกันครัง้ นีก้ ลับทำให้
แดนมีแต่ความกังวลใจ เรื่องของเพทายเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาต้อง
อำลาแดเนียลโจไป การกลับเมืองไทยครั้งนี้แดนไม่รู้ว่ามีอะไรรอเขาอยู่
บ้าง เขาจะตามแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนคืนนี้หรือเปล่า
ก่อนกลับเขาโทร. ไปเตือนเพือ่ นสนิทอีกรอบเรือ่ งการระมัดระวังตัว
“ขอบใจมากนะแดน” อีกฝ่ายรีบเอ่ยขอบคุณเมื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
และบอกว่าอีกสองวันก็จะกลับกรุงเทพฯ ทำให้แดนเบาใจขึ้น
แต่เมื่อทิ้งตัวลงกับเตียงหวังข่มตาให้หลับเพื่อตื่นเดินทางแต่เช้า
ภาพหญิงสาวตัวเล็ก ๆ คนนั้นกลับปรากฏขึ้นอีกครั้ง ดวงตารีเล็กไม่ต่าง
จากตัวเจ้าหล่อนเบิกกว้างอย่างโกรธจัดทีเ่ ขาทำลายข้าวของเธอ โดยเฉพาะ
ตอนที่เจ้าหล่อนพยายามกระโดดแย่งกล้องอย่างลืมนึกถึงส่วนสูงของ
ตัวเองทำให้เขานึกขำ เธอคงโกรธเขามาก แต่ช่วยไม่ได้ ที่เขาทำเช่นนั้น
เพราะไม่ต้องการให้ภาพของเพทายหลุดลอดออกไป โชคดีขณะที่เขาต่อ
ปากต่อคำกับเธอ เพทายลุกออกไปก่อนทีแ่ ม่สาวปาปารัซซีน่ นั่ จะเห็น หวัง
ว่าเจ้าหล่อนจะไม่โกรธเขามากนักหรอกนะ
	
แสงแฟลชสว่างวาบไปทั่วงานเปิดตัวตัวเครื่องสำอางคอลเล็กชัน
ใหม่ของแบรนด์ดังอย่างแอลเอคอสเมติก เช่นเดียวกับคนที่มาร่วมงานซึ่ง
ต่างก็เป็นคนดังในสังคม มีดกี รีมชี อื่ เสียงเช่นเดียวกับสินค้า มองไปทางไหน
ถ้าไม่ใช่ดาราก็ต้องเป็นตู้เพชรเคลื่อนที่เดินเฉิดฉายไปทั่วงาน
กิ่งวารีในชุดกระโปรงดูเรียบร้อยราวกับจะไปสมัครงานยืนหันรี20
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หันขวางในมือถือกล้องดีเอสแอลอาร์1 ตัวเขื่องบ่งบอกได้อย่างดีว่าเธอมา
งานนี้ทำไม หญิงสาวขยับตัวไม่ถนัดนักกับรองเท้าส้นสูงที่ถูกบังคับให้ใส่
‘ห้ามแต่งตัวกะโหลกกะลาไปในงานเด็ดขาด!’
แม้จะทำงานได้ร่วมสองเดือนแล้วหลังกลับจากทริปสิงคโปร์ แต่
คำสั่งอันเคร่งครัดนั่นยังก้องอยู่ในหู เวฬุกาหรือคุณวิน บรรณาธิการและ
เจ้าของนิตยสารบลูไดมอนด์ถอื ว่าหนังสือของเธอไม่ใช่นติ ยสารไก่กาอาราเร่
ดังนั้นภาพลักษณ์ของนักข่าวจะต้องดูดีไม่ต่างจากหนังสือเลิศหรูและต้น
ตระกูลอันมีเกียรติของเธอด้วย
งานนี้ทำเอากิ่งวารีเดินขาพลิกอยู่หลายเที่ยว ปกติเธอเคยแต่งตัว
แบบนี้ที่ไหน ไปทำข่าวบันเทิงลงหนังสือซุบซิบดาราเธอสวมแค่เสื้อเชิ้ต
กางเกงยีน ดีหน่อยก็กางเกงผ้ากับรองเท้าผ้าใบ แต่วันนี้เธอมาในฐานะ
นักข่าวหน้าสังคมต้องเจอทั้งกระโปรงทั้งรองเท้าส้นสูงทำยังไงก็ยังไม่ชิน
จนเดินแทบไม่เป็นเลยทีเดียว
“หนู ๆ มาถ่ายรูปทางนีบ้ า้ งสิ” ประกายแหวนและสร้อยข้อมือเพชร
ล้วนกระแทกตา กิ่งวารีรู้ด้วยสัญชาตญาณทันทีว่างานของเธอเริ่มต้นขึ้น
แล้วจึงรีบเดินตามไป
“มาจากเล่มไหนล่ะจ๊ะหนู” หนึ่งในแก๊งเครื่องเพชรถามขึ้น
“บลูไดมอนด์ค่ะ”
แค่หญิงสาวบอกชื่อนิตยสารที่เธอทำงานอยู่ออกไป บรรดาแขก
1

DSLR ย่อมาจากคำว่า Digital Single Lens Reflex เป็นกล้องดิจิตอลสะท้อน
ภาพแบบเลนส์เดี่ยว ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นๆ ก็คือ เวลาเรามองภาพผ่านเลนส์ของ
กล้อง DSLR นี้ จะเห็นเป็นภาพเดียวกันกับเลนส์ สาเหตุเพราะมีเลนส์เดียว
ทำให้ภาพที่ถ่ายนั้น ตรงกับภาพที่เราเห็น ดังนั้นกล้องประเภทนี้ จึงมีราคาแพง
และแถมยังต้องใช้คนถ่ายทีมีฝืมือมากพอสมควร
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ผู้มีเกียรติในงานรีบกรูมายืนเรียงแถวฉีกยิ้มกว้างยืนเฉียงเอียงตัวสี่สิบห้า
องศาเพื่ออำพรางรูปร่างอวบอย่างรู้งานให้เธอถ่ายรูปทันที ต่างรู้ดีว่าถ้ามี
รูปลงในบลูไดมอนด์เท่ากับมีเรื่องให้คุยอวดไปอีกเป็นสัปดาห์
“ถ่ายหลาย ๆ รูปเลยนะจ๊ะ” หญิงสาวจัดการรัวชัตเตอร์ตามคำขอ
พ้นจากกลุม่ นีไ้ ด้กลุม่ อืน่ ๆ พากันกวักมือเรียกเธออีก ผ่านไปชัว่ โมง
กว่ากิ่งวารีเมื่อยทั้งมือและขาเมื่อตรวจเช็กภาพในกล้องดูก็ต้องตกใจเมื่อ
ตัวแดงหน้าจอกล้องเตือนเมมโมรี่การ์ดเต็ม
แล้วกัน หญิงสาวไม่ได้ฉกุ คิดว่างานนีเ้ ธอจะถ่ายรูปมากมายขนาดนี้
จึงหยิบการ์ดความจำตัวเดิมที่มีรูปอื่น ๆ เก็บเอาไว้อยู่แล้วมาใช้ โชคดีที่
เธอเตรียมเมมโมรี่การ์ดอันใหม่มาด้วย
กิ่งวารีรีบหาที่ว่างเพื่อจัดการกับกล้องของเธอ แต่หันไปทางไหนมี
แต่ผคู้ นเดินขวักไขว่ไปหมด จนได้ทหี่ ลบมุมบริเวณโต๊ะของว่างสำหรับแขก
ที่มาร่วมงานเพราะตอนนี้ทุกคนกำลังเดินไปออกันที่หน้าเวทีเพื่อรอดูการ
แสดงเปิดตัวสินค้าตามเสียงเรียกของพิธีกร
ขณะที่หญิงสาวกำลังสาละวนกับการถอดเมมโมรี่การ์ดออกจาก
กล้อง จู่ ๆ ร่างสูงในเชิ้ตขาวกลับเดินมากระแทกเธอเข้าอย่างจัง
จ๋อม!
น้ำพัน้ ซ์สเี หลืองสดในอ่างแก้วใบใหญ่กระเพือ่ มดังขึน้ เมือ่ ของสำคัญ
ในมือเธอร่วงลงไปอยู่ก้นอ่างเสียแล้ว
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บทที่ 2
คนซุ่มซ่ามรู้ตัวว่าทำอะไรลงไปจึงชะงัก
“ขอโทษครับ” เขารีบหันมาเอ่ยกับหญิงสาวทีก่ ำลังอยากจะกรีดร้อง
ให้กอ้ งงานเมือ่ เห็นรูปถ่ายทีถ่ กู บันทึกไว้ทงั้ หมดในเมมโมรีก่ าร์ดค่อย ๆ จม
ลงก้นอ่างแก้ว เมือ่ สองเดือนก่อนเธอเคยถูกผูห้ วังดีทำลายเจ้าแผ่นเก็บข้อมูล
รูปภาพไปแล้วหนหนึ่ง คราวนี้...อีกแล้ว
“นีค่ ณ
ุ !” เสียงตวาดพร้อมสะบัดหน้าอย่างคนอารมณ์เสียสุดขีดบวก
กับความแค้นแต่หนหลังกะมาลงในคราวนี้ไปเลยทีเดียว
แต่เสียงดันชะงักอยู่แค่นั้น แค่นั้นจริง ๆ เพราะพูดอะไรต่อไม่ออก
เมือ่ เห็นชายหนุม่ ตัวต้นเหตุใช้มอื จุม่ ลงไปในอ่างแก้วขนาดใหญ่ควานหยิบ
ของทีต่ กลงไปขึน้ มาให้อย่างไม่กลัวแขนเสือ้ สีขาวนัน้ จะเปียกและเปือ้ นไป
ด้วยน้ำหวาน
“ถ้ารีบทำให้แห้ง มันอาจจะยังใช้ได้อยู่นะคุณ” ใบหน้าเขาเจื่อน
เล็กน้อยกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
กิ่งวารีเอื้อมมือไปรับเมมโมรี่การ์ดที่เปียกชื้นอย่างอึ้ง ๆ ตอนแรก
ตัง้ ใจจะตะโกนต่อว่าออกไปใส่ชายเซ่อซ่าทีท่ ำของเธอเสียหาย แต่เมือ่ เห็น
ใบหน้าขาวใสนัยน์ตาเป็นประกายใต้คิ้วเข้มหนา ทรงผมสมัยนิยมแบบ
23
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นักร้องเกาหลีปรกลงมาปิดเล็กน้อย ทำเอาเธอรู้สึกแสบตาจนคำต่อว่าที่
อยู่ในหัวพลันสลายหายไปหมด
“ขอโทษจริง ๆ นะครับ ผมรีบไปหน่อย” ริมฝีปากบางเอ่ยขอโทษ
อย่างสุภาพ
“ไม่เป็นไรค่ะ...คุณ...เพทาย” กิ่งวารีไม่รู้ตัวสักนิดว่าเสียงตอบนั้น
แผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินเพราะในหัวเธอยังเรียบเรียงอะไรไม่ค่อยถูก
ไม่คิดว่าจะได้เจอเขาอีกครั้งที่นี่ หวังว่าเขาคงไม่รู้ว่าเธอเคยแอบ
ถ่ายรูปเขามาแล้วเมือ่ ครัง้ ไปเทีย่ วสิงคโปร์ คิดได้อย่างนัน้ กิง่ วารียงิ่ หลุบตา
ลงต่ำ ก้มหน้างุดเอาไว้ก่อน
“ผมต้องไปแล้ว ขอโทษอีกครัง้ นะครับ” ชายหนุม่ ไม่รอว่าหญิงสาว
จะตอบว่ายังไง รีบสาวเท้าตรงไปยังเวทีทอี่ ยูข่ า้ งหน้าเพราะพิธกี รกำลังเรียก
ชื่อของเขาอยู่
กิง่ วารีตบหน้าตัวเองเรียกสติกลับมาจากอาการตะลึงทีไ่ ด้เห็นเพทาย
ใกล้ ๆ เป็นครั้งแรก คราวก่อนเธอเห็นเขาไกล ๆ และเป็นเวลากลางคืน
เค้าความหล่อเหลาและโดดเด่นยังฉายออกมา แต่เมือ่ ได้มาเห็นใกล้ ๆ ระยะ
ประชิด เริม่ ไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมเพือ่ นของเธอถึงได้คลัง่ ไคล้พระเอกคนนี้
นัก แถมผู้จัดค่ายละครก็กำลังจะดันเพทายเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งอีกคน
นักข่าวหน้าสังคมมือใหม่รบี ตรงไปยังหน้าเวที มองภาพผ่านกล้องที่
ซูมเข้าใกล้ชายหนุม่ ร่างสูงยืนเด่นกลางเวทีทา่ มกลางนางแบบสาวทีใ่ บหน้า
ถูกแต่งแต้มสีสนั ด้วยเครือ่ งสำอางราวกับหลุดออกมาจากหนังสือเทพนิยาย
บ้างแต่งหน้าติดขนตายาวคล้ายหางนกยูงรำแพน บ้างแต่หน้าด้วยประกาย
กากเพชรไม่ต่างจากนางพรายจากใต้ทะเลลึก
แม้โดดเด่นแต่กลับถูกกลบด้วยรัศมีและรอยยิ้มกว้างของเพทาย
ดาราหนุม่ ทีต่ อนนีถ้ กู เสริมเติมด้วยเสือ้ คลุมยาวแบบเจ้าชายทีก่ ำลังหลงเข้า
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มาอยู่ในป่าพิศวง การแสดงจบลงที่เจ้าชายควรคู่กับนางฟ้าที่ปรากฏกาย
เป็นคนสุดท้ายพร้อมเสียงปรบมือกึกก้อง
เจ้าชายของงานยังไม่ทนั ได้ถอดเสือ้ คลุมพอลงจากเวที นักข่าวพา
กันเข้ามารุมล้อมทันที กิ่งวารีได้แต่ยืนมองจากวงนอก หากเป็นเมื่อก่อน
เธอต้องรีบวิ่งขาขวิดเพื่อเข้าไปถ่ายรูปและอัดเสียงสัมภาษณ์ของเพทาย
ไม่ต่างจากนักข่าวคนอื่น ๆ
ถึงตอนนี้จะไม่ต้องทำแต่อดไม่ได้ต้องเขยิบเข้าไปตะแคงหูฟังดูสัก
หน่อยว่าเขาพูดคุยเรื่องอะไรกัน
“มีขา่ วซุบซิบเรือ่ งเพทายเป็นคูข่ ากับช่างผมหนุม่ จริงหรือเปล่าคะ”
กิง่ วารีทตี่ ะแคงหูฟงั ได้ยนิ ยังสะอึก เล่นถามกันอย่างนีเ้ ลยเหรอ แต่
ยังคงตั้งใจฟังต่ออย่างอยากรู้เช่นกันว่าหน้าหวาน ๆ อย่างเพทายจะเป็น
เก้งกวางอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่า
“เหรอครับ ผมเพิ่งได้ยินจากพี่นี่แหละ ไม่จริงหรอกครับ” เพทาย
ทำท่าหัวเราะเหมือนเป็นเรื่องขำขัน
“แล้วเรื่องจะได้เป็นพระเอกเบอร์หนึ่งล่ะคะ” คำถามนี้ค่อยฟังได้
หน่อย
“ต้องแล้วแต่ผใู้ หญ่ครับ ถ้าท่านให้โอกาส ก็ถอื ว่าผมโชคดี” ตอบได้
สุภาพและถ่อมตนมาก แบบนี่ล่ะอนาคตพระเอกขวัญใจมหาชน
แต่เมือ่ นึกได้วา่ เธอมาทำงานอะไรโดยเฉพาะการ์ดทีบ่ นั ทึกรูปทัง้ หมด
ทีถ่ า่ ยไว้เพิง่ ตกไปในโถน้ำพัน้ ซ์ ป่านนีร้ ปู ทัง้ หมดคงมลายหายไปกับน้ำหวาน
นั่นแล้ว มัวแต่คิดเรื่องดาราจนเกือบลืมหน้าที่ตัวเอง
“ตายแล้ว!” หญิงสาวเผลออุทานออกมา
ยิ่งเห็นแขกกิตติมศักดิ์เริ่มทยอยกันกลับกิ่งวารีจึงรีบผละจากกลุ่ม
นักข่าวที่สัมภาษณ์เพทายจนส้นสูงแทบพลิกตามไปเก็บรูปตามหน้าที่
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ของเธอต่อ โดยไม่รเู้ ลยว่าชายหนุม่ ทีถ่ กู ทัง้ ไมค์และเครือ่ งบันทึกเสียงจ่ออยู่
กำลังเหลือบมองท่าทางลุกลี้ลุกลนนั้นอย่างสนใจอยู่เช่นกัน
เวฬุกานัง่ หน้าหงิกใส่ลกู น้องใหม่ แต่ดว้ ยนิสยั ทีถ่ กู คุณหญิงแม่อบรม
มาอย่างดีทำให้เธอไม่แสดงกิริยาที่เกินงามออกไปแม้บางครั้งจะลืมตัวไป
บ้างก็ตาม
“ฉั น ได้ รั บ โทรศั พ ท์ ต่ อ ว่ า เยอะมากเรื่ อ งรู ป ข่ า วสั ง คมปกที่ แ ล้ ว
คุณหญิงก้อยกับคุณหญิงวิมลรัตน์โทร. มาว่าเธอถ่ายรูปท่านแต่ไม่เห็นลง
ในคอลัมน์ ทั้งที่นาน ๆ ท่านจะออกงานและยังคนอื่น ๆ อีก สรุปแล้วฉัน
ไว้ใจเธอไม่ได้เลยใช่ไหม กิง่ วารี” น้ำเสียงฟังดูกร็ วู้ า่ เวฬุกากำลังสะกดกลัน้
ความโกรธอยู่
ปกติคุณวินต้องตรวจดูความเรียบร้อยทุกหน้านิตยสารก่อนจะตี
พิมพ์ แต่คราวนีเ้ ธอติดธุระกับครอบครัวต้องตามคุณหญิงวิไลลักษณ์ผเู้ ป็น
แม่ไปยุโรป แถมคอลัมน์ขา่ วสังคมของกิง่ วารีสง่ มาช้าสุดเธอจึงไม่ได้ตรวจดู
เพราะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ก็มีจนได้
หญิงสาวอยากนำรูปท่านเหล่านั้นลงใจแทบขาดแต่เมมโมรี่การ์ด
ทีต่ กลงไปในน้ำหวานนัน่ ไม่สามารถกูภ้ าพกลับคืนมาได้ เธอจึงต้องจำใจใช้
ภาพที่ถ่ายใหม่อีกครั้งเท่าที่มีลงไปก่อน
“ขอโทษค่ะ” หญิงสาวไม่รู้จะตอบอะไรที่ดีกว่านี้ ไม่กล้าแม้แต่จะ
บอกสาเหตุของความผิดพลาดพลางก้มหน้า ไม่รู้ว่าจะมีคำด่าอะไรตาม
มาอีก
ทีบ่ า้ นให้กนิ หญ้าแทนข้าวหรือไงยัยกาวทำงานแค่นถี้ งึ ได้พลาด หรือ
ไม่ก็ ตกลงเธอเอาปริญญาปลอมมาสมัครงานใช่ไหมถึงได้ทำอะไรไม่ได้
เรื่อง
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ถ้าเป็นทีท่ ำงานเก่าเธอคงได้ยนิ ประโยคนีก้ ระแทกเข้าหูแน่ ๆ ตอนนี้
ได้แต่ภาวนาในใจอย่าให้เจ้านายใหม่ระเบิดลงใส่เธอเลยเจ้าประคู้ณ...
“เอาเถอะคราวหน้าอย่าให้พลาดแบบนีอ้ กี แล้วกัน...แต่รปู ทีอ่ อกมา
มีคนชมเยอะนะว่าเธอถ่ายรูปดี” บรรณาธิการสาวน้ำเสียงอ่อนลงมากจาก
ช่วงแรก
กิง่ วารีคดิ ว่าตัวเองหูฝาด ถึงแม้นำ้ เสียงจะเหมือนตบหัวแล้วลูบหลัง
แต่คุณวินยังดีกว่าเจ้านายคนเก่าของกิ่งวารีเป็นไหน ๆ ขานั้นใช้คำพูด
ราวกับจะเฆี่ยนกันให้ยับและถีบกลับไปทำงานต่อจนหลายคนทนไม่ไหว
ลาออกไป แม้กงิ่ วารีจะไม่เคยเจอของหนักขนาดนัน้ แต่โดนจิกกัดไปไม่นอ้ ย
เมื่อคุณวินรับเธอเข้าทำงานที่บลูไดมอนด์ หญิงสาวจึงรีบลาออกจากงาน
เดิมโดยไม่ลังเลสักนิด
“ถ้ามีโอกาสฉันจะลองให้เธอเป็นช่างภาพบางงานดู”
“ขอบคุณค่ะ คุณวิน” หญิงสาวแทบอยากเข้าไปกระโดดกอดเจ้านาย
เสียให้ได้ แต่คุณวินคงไม่ชอบใจกับกิริยาล้น ๆ แบบนั้นแน่ เธอจึงได้แต่
ยกมือไหว้เจ้านายใหม่แบบงาม ๆ แทน
	
คุณวินไม่ใช่คนพูดอะไรลอย ๆ ให้ลกู น้องฝันหวานไปวัน ๆ เมือ่ โอกาส
ของกิง่ วารีมาถึงคุณวินไม่ลงั เลทีจ่ ะมอบงานให้กบั เธอ ด้วยการไปถ่ายภาพ
ประกอบคอลัมน์สัมภาษณ์ภรรยาท่านอดีตรัฐมนตรีและที่ปรึกษาพรรค
การเมืองใหญ่
“คุณวินจะให้กาวไปถ่ายรูปจริง ๆ เหรอคะ”
คราวนี้ไม่ใช่แค่การออกไปทำข่าวตามงานสังคมแล้วเก็บรูปแขก
กิตติมศักดิ์เท่านั้น แต่เป็นการถ่ายภาพบุคคลประกอบคอลัมน์สัมภาษณ์
งานนี้ฝีมือดีจริงหรือไม่จะได้เห็นกันทำให้หญิงสาวเกิดอาการเกร็งขึ้นมา
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“มั่นใจหรือเปล่าล่ะ งานนี้ฉันซีเรียสนะ ถ้ารูปออกมาไม่ดีไม่ใช่แค่
เธอหรอกนะที่จะแย่ ฉันนี่ล่ะคนแรกที่จะโดนเล่นงานก่อน”
ถึงไม่มั่นใจแต่ใครจะกล้าตอบ
“มัน่ ใจค่ะ” กิง่ วารีตอบตรงข้ามกับความคิดออกไปพร้อมยิม้ สวย ๆ
เพื่อให้เจ้านายสบายใจ
“อย่างนัน้ ไปคุยกับพิมลเลย เขาจะเป็นคนสัมภาษณ์คณ
ุ รจนาส่วน
เธอถ่ายรูปครอบครัวท่าน” คุณวินเห็นลูกน้องทำท่ามัน่ ใจออกมาก็ถอนใจ
โล่งอก “นีเ่ อาช่างไฟ ช่างแต่งหน้าไปด้วยนะ รูปต้องออกมาสวยเก๋อย่าลืม”
“เจ้าค่ะ” ลูกน้องทำทะเล้นตอบพลางย่อตัวก่อนรีบแล่นฉิวออกไป
ทำเอาเจ้านายค้อนควักให้แต่แอบชอบที่มีคนทำท่านอบน้อมให้แบบนั้น
สาวใช้ในบ้านกิจประชารัตน์ตา่ งวิง่ วุน่ เมือ่ คุณผูห้ ญิงของบ้านคอย
ชีน้ วิ้ สัง่ ให้ทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมให้เรียบร้อยก่อนทีท่ มี งานของนิตยสาร
บลูไดมอนด์จะมาถึง
“อะไรกันคะคุณแม่ ทำไมถึงดูวนุ่ วายไปหมดแบบนี”้ ภารณีลกู สาว
คนเล็กของคุณรจนากลับเข้ามาในบ้านอย่างงุนงง
“วันนีน้ ติ ยสารบลูไดมอนด์เขาจะมาสัมภาษณ์แม่ไง ภา ลืมไปแล้ว
หรือจ๊ะ” คุณรจนากล่าวดวงตาเป็นประกาย
ตั้งแต่แต่งงานออกหน้าออกตากับท่านเดชามายี่สิบกว่าปี เธอเพิ่ง
จะมีโอกาสได้เปิดตัวด้วยการลงนิตยสารกับเขาเป็นครัง้ แรก เพราะคุณหญิง
พวงมารดาของท่านเดชาไม่สนับสนุนให้คนในบ้านทำอะไรแบบนี้
“ถ้าคุณย่าไม่ปว่ ย คุณแม่คงไม่ได้ทำอะไรแบบนีส้ นิ ะคะ” ภารณีเอง
ก็รู้เรื่องนี้ดี
“แล้ว พีทล่ะ” คุณรจนาทำเหมือนไม่ได้ยนิ ไพล่ถามถึงพิมขุ ลูกชาย
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อีกคนของเธอแทน
“ไม่ทราบสิคะ” ภารณีเอื้อมมือหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านอย่าง
ไม่ตื่นเต้นไปกับมารดาสักนิด
“แล้วกัน เราสองคนต้องถ่ายรูปกับแม่ด้วย วันก่อนแม่บอกไปแล้ว
นี่นา”
“สองคน แล้วพี่ดลกับพี่แดนล่ะคะ” ภารณีเอ่ยถึงพี่ชายต่างมารดา
อีกสองคนของเธอ
“แม่ไม่ได้บอกสองคนนั้นหรอก” คุณรจนาไม่มีท่าทีสนใจลูกเลี้ยง
สองคนของเธอสักนิด
“ทำแบบนี้ไม่น่าเกลียดเหรอคะ”
“อย่ามัวพูดถึงคนอื่นเลย เราน่ะไปแต่งตัวสวย ๆ มารอถ่ายรูปกับ
แม่ดีกว่า” คุณรจนารีบดันให้ลูกสาวคนเดียวลุกขึ้นไปแต่งตัวตามที่เธอว่า
ภารณีไม่อยากขัดใจมารดาจึงยอมทำตามโดยดี เมื่อเห็นลูกสาว
คนเล็กว่าง่ายตามต้องการแล้วเธอจึงรีบออกไปโทร. หาลูกชายอีกคนให้รบี
กลับมาโดยเร็วทีส่ ดุ โดยไม่ทนั สังเกตว่าชายหนุม่ เคราเขียวครึม้ สวมเสือ้ ยืด
สีเทาดูเก่าคร่ำและกางเกงยีนสีเข้มเต็มไปด้วยรอยขาดวิ่นราวกับรอยแมว
ข่วนเดินเข้ามา
ชายหนุม่ มองดูสาวใช้ทเี่ ดินกันขวักไขว่อย่างนึกฉงนในใจได้แต่ยนื
เงอะงะไม่รู้ว่าจะเรียกหาใครได้บ้าง จนปิ่นสาวใช้คนเก่าคนแก่กำลังยก
แจกันดอกไม้ที่ถูกจัดอย่างสวยงามเข้ามาด้านในพอดี
หญิงวัยกลางคนสะดุดตากับร่างสูง ผมหยักศกสีดำสนิทยาวระต้นคอ
ถูกปัดให้ปรกหน้าปรกตาราวกับคนเพิ่งตื่นนอนดูน่ารำคาญสำหรับผู้พบ
เห็นผิดกับวันแรกทีเ่ ขากลับมา ดูผดิ ไปเป็นคนละคน แต่ความรุงรังนัน้ กลับ
รับกับใบหน้าเรียวยาว จมูกโด่งเป็นสันอย่างไม่น่าเชื่อ
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“คุณแดนต้องการอะไรหรือเปล่าคะ” สาวใช้รีบถาม
“ฉันมาตามของว่างให้คณ
ุ ย่าน่ะ ไม่เห็นมีใครเอาไปให้เลย” น้ำเสียง
ราบเรียบไม่ได้แสดงความไม่พอใจใด ๆ นอกจากความสงสัยที่ทุกอย่างดู
ผิดปกติไปเท่านั้น
“ตายจริง! ยังไม่มใี ครยกไปอีก แล้วคุณหญิง...” ปิน่ ละล่ำละลักรูด้ ี
ว่าคุณหญิงพวงเป็นคนเจ้าระเบียบและเคร่งครัดขนาดไหน มีหวังเธอคงถูก
เรียกไปอบรมอีกเป็นแน่
“คุณย่าเอนหลังน่ะ ตอนนีย้ งั ไม่ตนื่ แต่ถา้ ตืน่ มาไม่เห็นของว่างอาจ
จะเป็นเรื่อง” ชายหนุ่มเอ่ยอย่างรู้นิสัยย่าของเขาเป็นอย่างดี
“ปิ่นจะรีบยกไปให้ค่ะ” สาวใช้แอบถอนใจอย่างโล่งอก
“ขอบใจนะ ว่าแต่ยุ่งอะไรกันอยู่หรือปิ่น”
แดนกลับมาบ้านได้เดือนกว่าแล้ว แต่ไม่เคยเห็นมีกิจกรรมอะไรที่
ทำให้คนทัง้ บ้านต้องวิง่ วุน่ เช่นนี้ แม้แต่การกลับมาของลูกชายทีจ่ ากบ้านนี้
ไปหกปี ทุกคนทำเหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึน้ สักนิด มีเพียงคุณหญิงพวงเท่านัน้
ที่ตื่นเต้นดีใจ แต่อาการป่วยไม่อำนวยให้เธอทำอะไรได้มากนัก
แดนรูส้ าเหตุความโกลาหลในบ้านจากปิน่ แล้วจึงเดินออกมาอย่าง
ไม่สนใจอะไรประหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเขา ถึงจะบอกว่าเป็นการสัมภาษณ์
เรื่องครอบครัวลงนิตยสาร
ตอนนีพ้ อ่ คงไม่นบั เขาอยูใ่ นนัน้ ด้วย จะให้ดเี ขาควรอยูใ่ ห้หา่ ง ๆ บ้าน
นี้ระหว่างที่ทีมงานนิตยสารมาคงทำให้แม่เลี้ยงพอใจมากกว่าเสนอหน้า
เข้าไป ไม่ทันไปพ้นจากบริเวณหน้าบ้านใหญ่ มีเสียงเรียกดังมาจากด้าน
หลังจนเขาต้องหยุด
“นาย ๆ ช่วยยกกระเป๋าพวกนี้เข้าไปไว้ข้างในหน่อยสิ”
เมือ่ หันกลับไปจึงได้เห็นหญิงสาวร่างเล็กหิว้ กระเป๋าใบเขือ่ งทัง้ สองมือ
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ของข้างในคงหนักมากเพราะคนถือเดินตัวเอียงไปมาดูทุลักทุเลไม่น้อย
แต่นั่นไม่สะดุดตาเท่ากับการแต่งตัวของเธอ
“มองอะไร” ดูเหมือนกิง่ วารีจะรูส้ กึ ได้วา่ ชายหนุม่ ตรงหน้ากำลังจ้อง
มองเธออย่างแปลก ๆ รู้สึกคุ้น ๆ หน้าแต่หนวดเคราหร็อมแหร็มนั่นทำให้
เธอไม่แน่ใจว่าเคยเห็นเขาที่ไหน
เช่นเดียวกับแดนที่แอบคิดในใจจะไม่ให้เขามองได้อย่างไรในเมื่อ
หญิงสาวตัวเล็ก ๆ ตรงหน้าดูคุ้นตา ยิ่งการแต่งตัวสุดแสนสะดุดตาด้วย
เสื้อสูทสีเข้มทับเสื้อยืดสีขาวตัวโคร่ง มัดผมเป็นหางม้าง่าย ๆ คล้ายสาว
เซอร์ แต่เมื่อมองมาด้านล่างกลับสวมกางเกงขาเดปสีม่วงเปลือกมังคุดที่
เน้นขาเรียวเล็กราวกับสาวเปรี้ยว แต่ไหงสวมรองเท้าผ้าใบเก่า ๆ เสียได้
ทุกอย่างดูประดักประเดิดไปหมดเหมือนคนแต่งตัวไม่เป็น
ความจริงมันเป็นอย่างที่ชายหนุ่มคิดจริง ๆ เจ้าตัวเองยังรู้สึก แต่
ไม่คิดจะทำอะไรให้ดีกว่านี้ด้วยความขี้เกียจ แม้จะไม่มั่นใจในการแต่งตัว
ที่ว่าดูดีตามคำสั่งเจ้านายแบบนี้สักเท่าไร แต่กิ่งวารีต้องทำท่ามาดมั่นไว้
ก่อน เพราะเสียงสัง่ ห้ามแต่งตัวกะโหลกกะลาไปทำงานเด็ดขาดของคุณวิน
มักก้องอยู่ในหูเสมอ
ทัง้ คูป่ ระสานตากันอีกครัง้ อย่างใจตรงกันต่างคนต่างนึกออกว่าเคย
เจอกันที่ไหน
“นาย...คนทีห่ กั เมมโมรีก่ าร์ดฉันทีส่ งิ คโปร์” กิง่ วารีรอ้ งออกมาก่อน
ภาพชายหนุ่มหน้าตาคมสันคนนั้นกับตาโทรมสุดเซอร์ราวกับคนสวนซ้อน
ทับกันได้อย่างสนิท
“คุณน่ะเอง” แดนจำเธอได้แล้วเช่นกัน
“นายมาทำอะไรทีน่ ่ี หรือว่าตกอับต้องมาเป็นคนสวนบ้านนี”้ หญิง
สาวยังคงแค้นใจไม่หาย มองเขาด้วยสายตาไม่เป็นมิตรอย่างชัดเจน
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“เรือ่ งคราวก่อนถือว่าผมขอโทษก็แล้วกัน” แดนเอ่ยขึน้ ไม่คดิ ว่าจะ
ได้เจอกันอีก แต่เมือ่ เจอกันเขาไม่อยากให้เธอโกรธเกลียดเขานัก ถึงจะยาก
สักหน่อยก็เถอะ
“ขอโทษเหรอ ในนัน้ มีรปู เพทายแค่สามรูป แต่มรี ปู ทีฉ่ นั ถ่ายไว้เป็น
ร้อย นายทำมันพังหมด” งานนี้กิ่งวารีตั้งใจขอด่าเอาคืน จะไม่ยอมให้เขา
เดินหนีไปเหมือนคราวก่อนแน่
แต่ไม่ทนั จะอ้าปากว่าอะไรต่อทีมงานทีม่ ารออยูแ่ ล้วก็เข้ามาขัดจังหวะ
จนได้ ยิ่งบอกว่าคุณรจนาต้องการพบช่างภาพ เธอจึงจำต้องผละจากเขา
เข้าไปด้านใน
ไม่เป็นไร ยังไงก็รวู้ า่ คนทีท่ ำให้เธอแค้นใจมาเป็นคนสวนอยูท่ นี่ ี่ เสร็จ
งานแล้วค่อยเรียกมาจัดการก็ยังไม่สาย
“ผมหน้าเหมือนคนสวนมากเหรอครับคุณย่า” แดนถามคุณหญิง
พวงขึน้ มาลอย ๆ พลางลูบไปตามใบหน้าว่ามีอะไรผิดปกติไปจากเดิมหรือ
เปล่า
“ใครมันกล้ามาว่าหลานย่าเป็นคนสวน บอกมา” คุณหญิงพวงสีหน้า
ไม่พอใจวางส้อมกระแทกลงจานของว่างทันที
“ไม่ได้มใี ครว่าหรอกครับคุณย่า ผมแค่สงสัยเฉย ๆ” เห็นท่าทางย่า
ของเขาจริงจังขึน้ มากับคำถามนัน้ แดนต้องเบีย่ งประเด็นไม่อยากให้คณ
ุ หญิง
พวงแสดงอาการโกรธมากไปกว่านี้
“มันจะไปเหมือนได้ยังไง เอาอะไรมาคิด อ้อ...แต่ถ้าแต่งตัวแบบนี้
ก็ไม่แน่เหมือนกัน” ผูเ้ ป็นย่าจ้องมองเสือ้ ผ้าทีห่ ลานชายสวมไม่ตา่ งจากพวก
วนิพกยุคใหม่สวมอยู่พลางถอนใจเบา ๆ
“แดนอย่าแต่งตัวให้พอ่ เขาหนักใจนักสิ ผมเผ้าหนวดเคราเราก็เหมือน
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กัน เห็นทีไรนึกอยากดายหญ้าขึน้ มาทุกที” แม้คณ
ุ หญิงจะนึกรำคาญทรงผม
แดนสักแค่ไหน ทำได้เพียงบ่นเป็นครั้งคราว หากเป็นคนอื่นคุณหญิงคงใช้
มีดดายหญ้าปาดจนหัวโล่งเตียนไปแล้ว
“ต่อให้ผมใส่สทู ผูกไทเดินอยูใ่ นบ้าน ก็ไม่มอี ะไรดีขนึ้ หรอกครับคุณย่า”
“แต่งแบบนัน้ ก็บา้ แล้วล่ะ” คุณหญิงพวงนึกภาพตามก็นกึ ขำออกมา
แต่เมื่อเห็นหน้าหลานชายเรียบเฉย จึงเปลี่ยนมาเป็นถอนใจแทน
รู้ดีว่าสิ่งที่หลานรักคนนี้ทำไม่เคยถูกใจบิดาเลยสักครั้ง
ผิดกับลูกคนอื่น ๆ ไม่ว่าดลพี่ชายคนโตที่เป็นหมอ ลูกใหม่อีกสอง
คนอย่าง พิมุขที่ไปช่วยงานที่พรรคการเมือง ส่วนภารณีทำงานเป็นเลขานุการสมาคมการกุศลใหญ่ ทุกคนต่างมีการงานที่เชิดหน้าชูตาให้คนเล่น
การเมืองอย่างเดชาทั้งสิ้น ยกเว้นแดนเพียงคนเดียว
เกือบสองเดือนทีแ่ ดนกลับจากสิงคโปร์มาดูแลคุณหญิงพวงได้เจอ
หน้าพ่อนับครัง้ ได้วา่ ไม่เกินห้าครัง้ และทุกครัง้ บทสนทนาไม่เคยเกินห้านาที
อีกเช่นกัน คุณหญิงพวงได้แต่มองหลานชายคนรองอย่างเวทนาจนต้อง
เปลี่ยนเรื่องคุย
“เมื่อกี้ย่าเห็นนังพวกบ้านใหญ่มันวิ่งเข้าออกกันให้วุ่น มีอะไรกันรู้
หรือเปล่าแดน” ตั้งแต่โดนโรคชรารุมเร้าคุณหญิงพวงขี้เกียจต้อนรับแขก
และสูร้ บปรบมือกับใครจึงขอย้ายออกจากบ้านใหญ่มาอยูเ่ รือนหลังเล็กแทน
ปล่อยให้ลกู สะใภ้คนทีส่ องของลูกชายคนเดียวดูแลไป แม้ลกึ ๆ จะไม่เต็มใจ
นักก็ตาม
“ว่าไงล่ะแดน” แดนไม่แน่ใจว่าควรจะบอกหรือเปล่า แต่เมือ่ โดนถาม
อีกครั้งเขาจึงไม่อยากปิดบัง
“เห็นว่ามีนิตยสารมาสัมภาษณ์คุณน้ารจนาน่ะครับ”
“สัมภาษณ์อะไรกัน ใครอนุญาต เรื่องในบ้านทำไมต้องโพนทะนา
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ให้ชาวบ้านเขารู้” คุณหญิงพวงแสดงท่าทีไม่พอใจขึ้นมาทันที
“แค่สมั ภาษณ์ธรรมดา ใคร ๆ เขาทำกันทัง้ นัน้ ไม่มอี ะไรหรอกครับ
คุณย่า” นิสัยใจร้อนของคุณหญิงพวงแดนเห็นมาแต่เด็ก ต่อให้เวลาผ่าน
ไปแค่ไหนก็ไม่เคยลดดีกรีลงเลยสักนิด
“ไม่มไี ด้ยงั ไง ทำแบบนีม้ นั ไม่เห็นหัวย่าชัด ๆ นีค่ งคิดว่าย่านอนแซ่ว
ใกล้ตายแล้วสิทา่ ถึงนึกอยากจะทำอะไรก็ทำ” ไม่พดู เปล่าคุณหญิงลุกพรวด
อย่างลืมป่วยและลืมสังขาร พุง่ ตัวลิว่ ไปบ้านใหญ่ราวกับพายุทอร์นาโด จน
แดนตั้งตัวไม่ทัน
“คุณย่า!” แดนได้สติรบี ตามคุณหญิงพวงไป นึกเป็นห่วงคนทีบ่ า้ น
ใหญ่ที่ต้องเจอกับอิทธิฤทธิ์อันน่ากลัวของหญิงชราวัย 70 ปี
ไททัศน์สำรวจกล้องสุดรักราคาเรือนแสนของเขาทุกซอกทุกมุมจน
คนยืมไปนึกหมั่นไส้
“ไม่มแี ม้แต่รอยขนแมวหรอกน่าพีไ่ ท เทินไว้บนหัวได้ กาวทำไปแล้ว”
กิ่งวารีแขวะออกไป แต่ชายหนุ่มกลับไม่รู้สึกรู้สาอะไร
“ถ้าแกทำได้แบบนัน้ ฉันจะดีใจมากไอ้กาว ถ้าไม่ใช่แกมาขอยืมตอน
ฉันเมาขีต้ าอยู่ อย่าหวังจะได้แตะลูกรักฉันเลย...ยาก” ไททัศน์เป็นคนง่าย ๆ
สนิทกับใครมักใช้สรรพนามอย่างเป็นกันเองเรียกอีกฝ่ายเสมอ ยิ่งกิ่งวารี
ไม่ได้ทำตัวนุม่ นิม่ เหมือนผูห้ ญิงคนอืน่ เขาจึงกล้าจะเรียกไอ้กบั รุน่ น้องคนนี้
“ถ้ากาวตกน้ำพร้อมลูกรักพี่ พีค่ งว่ายไปช่วยมันก่อนสินะ” หญิงสาว
ทำจมูกเชิดใส่อย่างหมัน่ ไส้กบั อาการหวงและห่วงกล้องขนาดหนักของรุน่ พี่
“แน่นอน เพราะแกว่ายน้ำเป็น ฉันรู”้ ไททัศน์หวั เราะออกมา จูบลูก
รักของเขาเบา ๆ และเก็บลงกระเป๋าปิดแน่นสนิทตามเดิม แต่เมือ่ เห็นหญิง
สาวที่นั่งขัดสมาธิอยู่บนโซฟาตัวยาวหน้ายู่ไม่ขำตามก็ให้รู้สึกแปลกใจ
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“เป็นไรวะ ไหนว่าไปทำงานสำคัญมา”
“ก็คุณหญิงพวง แม่ของท่านเดชานักการเมืองใหญ่น่ะสิ ท่านมา
อาละวาดตอนทีม่ กี ารสัมภาษณ์ภรรยาท่านเดชา โอย...กาวกับทีมงานนะ
วิง่ หนีกบั แทบไม่ทนั เลยล่ะ ดีทถี่ า่ ยรูปคุณรจนากับลูกเขาสองคนไว้กอ่ นแล้ว
แต่พมี่ ลทีเ่ ป็นคนสัมภาษณ์นสี่ คิ ยุ ไปไม่ถงึ สิบนาทีเลย ไม่รคู้ ณ
ุ วินจะว่ายังไง
บ้าง” กิ่งวารีเล่าเป็นชุดแทบไม่หยุดหายใจ
ภาพคุณหญิงพวงยืนเท้าสะเอวชีน้ วิ้ ด่ากราดเรียงคนยังติดตาหญิง
สาวไม่หาย
‘ถึงฉันจะไม่ได้อยูบ่ า้ นใหญ่แล้ว แต่อย่าคิดว่าจะทำอะไรข้ามหัวฉัน
ได้ พวกเธอก็เหมือนกันรูไ้ หมว่าทีน่ บ่ี า้ นใคร ไอ้พวกทีน่ ง่ั อยูน่ น่ั ใช้นามสกุล
ใครอยู่ ถ้าอยากรูป้ ระวัตโิ คตรเง้าสักหลาดคนทีน่ ี่ มาถามฉันนี่ คุณหญิงพวง
กิจประชารัตน์รู้ดีที่สุดในบ้านนี้แล้ว’
ไหนว่าท่านกำลังป่วย ทำไมน้ำเสียงยามโกรธเกรี้ยวถึงก้องกังวาน
เต็มไปด้วยพลังทำเอาทุกคนตะลึงงัน
กิง่ วารีเห็นคุณรจนาและลูกอีกสองคนหน้าซีดเหลือสองนิว้ ไปตาม ๆ
กัน โดยเฉพาะคุณรจนาปากคอสั่นอยากเถียงอะไรออกไปแต่เหมือนถูก
เย็บปากเอาไว้จนอ้าไม่ออก
‘ถึงกับพูดไม่ออกเชียวรึแม่รจนา’
‘คุณย่าครับ นั่งก่อนดีไหมครับ’ พิมุขพยายามทำให้สถานการณ์ดี
ขึ้น เข้าไปประคองผู้เป็นย่าแต่กลับถูกสะบัดให้ออกห่างอย่างไม่เป็นผล
‘ฉันไม่นงั่ ยืนค้ำหัวพวกแกไว้แบบนีล้ ะ่ ดีแล้ว จะได้รวู้ า่ ฉันยังไม่ตาย!’
คำเจ็บแสบตามออกมาอีกมากมาย ทำเอาคนฟังโดยเฉพาะคนนอกอย่าง
กิ่งวารีสะดุ้งเป็นห้วง ๆ ราวกับเป็นโรคชักกระตุก	
‘พี่แดนช่วยพูดกับคุณย่าทีเถอะค่ะ’ ภารณีเห็นแต่พี่ชายคนนี้ที่พอ
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จะทำให้พายุสงบได้
‘แดนไม่ตอ้ งยุง่ ย่าจะจัดการพวกกำเริบพวกนี’้ คุณหญิงพวกแสดง
ให้เห็นชัดว่าตอนนี้ใครก็เอาท่านไม่อยู่ แม้แต่หลานชายคนโปรดก็ตาม
ลำพังเจออิทธิฤทธิ์ของคุณหญิงพวงเข้าหญิงสาวต้องใจหายวาบ
ไปแล้ว ยิ่งมาเห็นคนที่เธอคิดว่าเป็นคนสวนแถมต่อว่าต่อขานเขาเสียมาก
มายเรียกคุณหญิงพวงว่า “คุณย่า”
หัวใจหญิงสาวตกลงไปที่ตาตุ่มทันที
‘ออกไปให้หมดเลยนะ มาทางไหนเก็บข้าวของออกไปทางนัน้ เลย!!’
เสียงตะเบ็งลัน่ ทำให้กง่ิ วารีกระตุกอีกรอบ เช่นเดียวกับ ช่างไฟ ช่างแต่งหน้า
พากันโกยอ้าวออกจากบ้านกันแทบไม่ทัน
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