
‘กุหลาบ...ราชนิดีอกไม้ ผู้กุมความลบัแห่งอนาคต’
ดอกกุหลาบสีแดงและสีขาวในระยะใกล้ ถูกซูมห่างออกไปจนเห็น

เป็นสวนกหุลาบหน้าวหิารกรกีอนัเก่าแก่ ประกอบกบัเสยีงเพลงบรรเลงเนบิ

ช้าจากวงซมิโฟนอีอร์เคสตรา

‘ศาสตร์กุหลาบพยากรณ์มีมานับพันปี สืบทอดอย่างลับๆ ในหมู่

นกับวชแห่งวหิารเทพเจ้า ก่อนจะเผยแผ่มาถงึยโุรป สูร่าชสำานกัของจกัรพรรด ิ

นโปเลียนที่ ๑ แห่งฝรั่งเศส เมื่อพระนางโจเซฟีนทรงให้ความสำาคัญแก่

กุหลาบพยากรณ์อย่างยิ่ง’

ภาพจกัรพรรดผิูโ้ด่งดงัของฝรั่งเศสถกูแทนที่ด้วยรปูวาดงดงามของ

พระนางโจเซฟีนกบักหุลาบในสวนของพระองค์ ท่วงท�านองเพลงเปลี่ยนเป็น

เร่งเร้า เช่นเดียวกับกุหลาบดอกโตซึ่งย้ายข้ามประเทศจากฝรั่งเศสมายัง

ประเทศไทย กุหลาบหลากสีสันบานสะพรั่งอย่างรวดเร็วจนเต็มดินแดน

ขวานทอง

‘บดันี้ ศาสตร์กหุลาบพยากรณ์ได้มาถงึเมอืงไทยแล้ว อาจารย์โรสติา 

๑
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เทพธิดากุหลาบพยากรณ์ ผู้ได้รับการถ่ายทอดศาสตร์โบราณอันศักดิ์สิทธิ์

จากทายาทที่เหลอืเพยีงหนึ่งเดยีวในฝรั่งเศส จะใช้กหุลาบไขความลบัให้แก่

คุณ’

หญิงสาวหน้าตาคมหวานอย่างคนที่มีเลือดชาวตะวันตกผสม ยืน 

โดดเด่นอยูก่ลางฉากหลงัซึ่งเป็นกหุลาบขาวและชมพอู่อนเรยีงต่อกนัเป็นพดื 

เธอสวมชุดราตรเีกาะอกสแีดงสดซึ่งจบีผ้าให้เป็นกุหลาบดอกเลก็ๆ ต่อกนั

ไปทั่วทั้งชดุจนดรูาวกบัเป็นกหุลาบจรงิ ผมสนี�้าตาลดดัเป็นลอนคลายๆ ยาว

เคลียเนินอกอิ่ม ในมือของเธอมีกุหลาบขาวดอกใหญ่อยู่หนึ่งดอก ตัดกับ

เลบ็สแีดงเฉดเดยีวกบัชุด

“ดฉินัศกึษาศาสตร์กุหลาบพยากรณ์อย่างจรงิจงัมานานกว่าสบิปีค่ะ 

กุหลาบทุกดอก ทุกกิ่งก้าน และทุกหยกัใบ ล้วนมพีลงัในการท�านายชะตา

ชวีติของผู้คน ผสมผสานกบัจติใต้ส�านกึของคุณเอง ท�าให้กุหลาบล่วงรู้ถงึ

ลางบอกเหตุ และเตอืนถงึสิ่งที่จะเกดิขึ้นกบัคุณในอนาคต”

เธอยิ้มเล็กน้อยที่มุมปาก ก่อนจะเด็ดกลีบกุหลาบขาวมาโปรยด้วย

ท่าทางสง่างาม ภาพตดัไปยงักลบีกหุลาบซึ่งร่วงลงมาไม่ขาดสาย มปีระกาย

สทีองพร่างพราวอยูร่อบๆ แล้วจงึเปลี่ยนกลบัไปยงัภาพของโรสติา เทพธดิา

กุหลาบพยากรณ์อกีครั้ง

“เรามาร่วมกันสื่อสารผ่านพลงัอ�านาจของกุหลาบกันนะคะ ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องความรกั การเงนิ การงาน สุขภาพ อุปสรรค รวมไปถงึทุกสิ่งที่

คุณสงสยั กุหลาบจะให้ค�าตอบแก่คุณ”

ภาพซูมเข้ามายงัใบหน้างามพริ้งและกหุลาบขาวดอกใหม่ซึ่งเธอถอืไว้

ด้วยท่าทางเก๋ไก๋ ก่อนเสยีงบรรยายเดมิจะกล่าวปิดท้าย

‘ปรกึษาดวงชะตาและอนาคตของคณุกบัอาจารย์โรสติาได้ที่ ๑๗๐๐-

๑๗๐๐-๑๗ แล้วกุหลาบจะไขความลบัให้คุณเอง’

ภาพของโรสติา เทพธดิากหุลาบพยากรณ์ถกูแทนที่ด้วยโฆษณาสนิค้า

ชิ้นใหม่ หญงิวยัห้าสบิเศษซึ่งมใีบหน้าคล้ายคลงึกบัโรสติาจงึละสายตาจาก
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จอโทรทัศน์ในห้องนั่งเล่นที่ตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแบบวินเทจสีขาวนวล 

ตัดกับโซฟาและผ้าม่านลายดอกไม้กระจุ๋มกระจิ๋ม รอบห้องเต็มไปด้วย

กระถางดอกไม้ ส่วนใหญ่เป็นกุหลาบนานาพนัธุ์

“ลูกแม่นี่สวยจรงิ ในโฆษณากว็่าสวยแล้ว แต่ตวัจรงิสวยกว่า” เธอ

คลี่ยิ้มให้หญงิสาวที่นั่งอยู่บนโซฟาตรงข้าม

“สวยเหมอืนแม่นั่นแหละค่ะ” โรสติายิ้มตอบพลางตกัน�้าแขง็บดใส่ลง

ในแก้วที่วางตรงหน้า รินน�้ากุหลาบสีชมพูอ่อนตามลงไป ความเย็นท�าให้

หยดน�้าเกาะพราวไปทั่วแก้วใส

“แหม! ปากหวาน” มารดาตวดัค้อน “แต่ที่โรสพดูกถ็กู ใครๆ กบ็อก

ว่าแม่สวยตั้งแต่เด็กยันแก่ ยิ่งตอนสาวๆ นะ หนุ่มๆ ตามมาแอบดูแม่ที่

โรงเรยีนเตม็ไปหมด คุณตาถงึกบัต้องไว้หนวดให้หน้าดุเพื่อกนัพวกเขา”

“แม่สวยจรงิๆ นี่คะ” โรสติาหวัเราะ เธอเดด็กุหลาบสดสองกลบีมา

ลอยไว้ในแก้ว “น�้ากุหลาบค่ะ หนนี้โรสบีบมะนาวลงไปนิดเดียว เห็นแม่ 

ไม่ชอบรสเปรี้ยว ลองชมิดูนะคะว่าถูกปากรเึปล่า” 

“ถกูปากทั้งนั้นแหละ โรสกบักหุลาบเป็นของคูก่นัอยูแ่ล้ว คูก่นัยิ่งกว่า

ลูกกบัผู้ชายเสยีอกี” มารสิาส่ายศรีษะ ก่อนจะยกน�้าขึ้นมาจบิ

“โธ่! แม่ขา ผู้หญิงเราไม่เห็นจ�าเป็นต้องแต่งงานเลยนี่นา” โรสิตา

หวัเราะพลางรนิน�้ากุหลาบให้ตนเอง

“แต่แม่อยากอุ้มหลานเตม็แก่แล้วนี่ โรสอายุสามสบิแล้วนะลูก หนู

เอาแต่ดดูวงให้คนอื่น ไม่ดใูห้ตวัเองบ้างรไึงว่าเมื่อไหร่จะได้แต่งงาน” มารสิา 

วางแก้วลงในจานรอง

“ไม่ดหูรอกค่ะ โรสไม่ได้อยากแต่งงานซะหน่อย” โรสติาย่นจมูก ดื่ม

น�้ากลบเกลื่อนความอดึอดั

“เป็นเพราะแม่กบัพ่อของลูกใช่มั้ย” มาริสาขมวดคิ้วอย่างเคร่งขรมึ

“ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกค่ะแม่” 

โรสิตาปฏิเสธ ทั้งที่ความจริงแล้วการหย่าร้างของบิดามารดามีผล



10  l  พ ย า ก ร ณ์ ซ่ อ น รั ก

ต่อเธอมากทีเดียว แม้ในช่วงนั้นโรสิตาจะอยู่แค่ชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

แต่เธอก็จ�าได้แม่นว่าพ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อยแค่ไหนและรุนแรงมากเพียง

ใด 

ปัญหาส่วนใหญ่เกดิขึ้นเนื่องจากบดิาเป็นคนเจ้าชู้ ท�าให้มารดาเสยีใจ

ไม่หยุดหย่อน ก่อนที่บิดาจะตัดสินใจไปอยู่กับภรรยาน้อยคนล่าสุด ทิ้ง

มารดาให้โศกเศร้ากบัลูกสาวคนเดยีว มารสิาฟ้องหย่าได้เงนิมาเป็นจ�านวน

มาก ไม่นับผลประโยชน์มหาศาลจากกิจการของอดีตสามีซึ่งเป็นรายได้

ส�าคญัของมารสิากบับุตรสาวมาจนถงึปัจจุบนันี้ 

มารสิาตดัสนิใจพาโรสติาไปอยูป่ระเทศฝรั่งเศสอนัเป็นบ้านเกดิเมอืง

นอนของผู้เป็นยาย โรสติาเฝ้ามองความชอกช�้าของมารดามาตลอด ถงึจะ

หย่าร้างไปนานแล้ว แต่มารสิากม็บีาดแผลในใจซึ่งยงัรกัษาไม่หาย ซ�้าร้าย

พ่อของโรสิตาไม่เคยหยุดที่ผู้หญิงคนไหน สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตคาอกอีหนู

คนล่าสุดจนเป็นข่าวดังไปเมื่อหลายปีก่อนที่เธอกับมารดาจะย้ายกลับมาอยู่

เมืองไทยเสียอีก โรสิตาจึงพานเกลียดบิดาและชิงชังความเจ้าชู้ของผู้ชาย 

เธอถงึกบัปฏญิาณตนว่าจะไม่แต่งงานไปตลอดชวีติ

เสยีงโทรศพัท์มอืถอืที่ดงัขึ้นดงึโรสติาออกจากภวงัค์ เธอคลี่ยิ้มเมื่อ

เหน็ภาพของคนซึ่งอยู่ปลายสายปรากฏตรงหน้าจอ จงึรบีกดรบั

“หวดัดคี่ะพอล” 

“หวดัดคีรบัโรส”

“เอ...เสยีงคณุดเูหนื่อยจงั” โรสติาย่นหวัคิ้วยามได้ยนิเสยีงของเพื่อน

ซึ่งได้ชื่อว่าสนทิที่สุด 

“ปัญหาที่รสีอร์ตยุ่งมากกว่าที่คดิไว้น่ะครบั” พลทตัหมายถงึหนึ่งใน

รสีอร์ตในเครอืของครอบครวัซึ่งมอียูห่ลายแห่งทั่วเมอืงไทยและอกีสองสาม

แห่งในประเทศเพื่อนบ้าน

“อดทนอกีนดินะ โรสดูให้แล้วไงว่าช่วงนี้งานของคุณจะขลุกขลกัอยู่

สกัหน่อย แต่หลงัจากวนัที่สบิเดอืนหน้าไปแล้ว ปัญหาเรื่องงานกจ็ะคลี่คลาย 



แ พ ร ณั ฐ  l  11

แถมดวงความรกัจะพุ่งแรงด้วยนะ” 

“ความรกัผมจะต้องพุง่แรงแน่ ถ้าโรสยอมรบัรกัเสยีท”ี ชายหนุ่มท�า

เสยีงกรุ้มกริ่มแต่แฝงแววจรงิจงั

“อย่าเล่นมกุนี้เลยน่า เราเป็นเพื่อนกนันะ” โรสติาย�้าเหมอืนที่เธอเคย

ย�้ามาแล้วหลายหน

“เฮ้อ! อย่างนี้ทกุท”ี เขาแสร้งถอนใจยาวจนหญงิสาวอดหวัเราะไม่ได้ 

โรสิตาเห็นมาริสามองมาและทอดถอนใจอยู่เช่นกัน จากปลายสาย

เธอได้ยนิเสยีงใครบางคนเรยีกชื่อพลทตั 

“คุณต้องไปแล้วใช่มั้ย”

“ครบั ผมต้องประชุมอกีแล้ว ไม่รู้งานจะเสรจ็เมื่อไหร่ ที่จรงิผมจะ

โทร. มาบอกโรสว่า มะรนืนี้ที่เรานดัจะไปงานด้วยกนั ผมคงไปไม่ได้แล้ว

ละ”

“งานของเดอะเบสต์แมกาซนีน่ะเหรอคะ ไม่เป็นไรหรอก โรสไปคน

เดยีวได้ ไม่ต้องห่วงนะ คุณจดัการธุระให้เรยีบร้อยเถอะ” 

เดอะเบสต์แมกาซีนเป็นนิตยสารในเครือบริษัทสิ่งพิมพ์ชื่อดัง และ

ก�าลังจะครบรอบยี่สิบปีในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ ทางนิตยสารจึงจัดงานใน

ศนูย์การค้าใจกลางเมอืงถงึสามวนัตดิกนั ในแตล่ะวนักม็กีจิกรรมแตกต่าง

กนัไป

“ในงานนั้นมโีจทก์เก่าของคณุด้วยนะ แถมคณุยงัต้องขึ้นเวทดีดูวงให้

เขาสดๆ อกี” น�้าเสยีงคนพูดแสดงความกงัวลชดัเจน

“เรื่องเลก็น่า แค่ขึ้นเวทดีดูวง โรสสบายมาก” โรสติากล่าวหนกัแน่น

“แต่เขาคอืธรีุตม์เชยีวนะครบั” พลทตัย�้า

“โรสไม่กลวันายธรีุตม์หรอกค่ะ โรสกท็�าตามหน้าที่ของโรส เขาเอง

กท็�าตามหน้าที่ของเขา ไม่เหน็มอีะไรเลย” เธอยกัไหล่ทั้งที่อกีฝ่ายไม่เหน็ แต่

มารดาซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามกลบัขมวดคิ้วมุ่น

“ธรีุตม์เขาเคยหมายหวัคุณไว้นะ” เสยีงของพลทตัขงึขงัยิ่งกว่าเก่า 
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“โรสรู้ค่ะ คุณไม่ต้องห่วงหรอก โรสดูแลตวัเองได้จรงิๆ”

พลทัตตอกย�้าถึงความกังวลอีกยืดยาวจนโรสิตาต้องยืนยันซ�้าๆ ว่า

ไม่เป็นไร เขาจงึยอมวางสายอย่างไม่เตม็ใจนกั

“ตาพอลนี่น่ารกั เขาทั้งรกัทั้งเป็นห่วงลูก หนูน่าจะลงเอยกบัเขานะ” 

มารสิาฉกียิ้ม ตาเป็นประกาย

“โรสบอกแล้วไงคะว่าเป็นไปไม่ได้ พอลกบัโรสเป็นเพื่อนกนั” โรสติา

ค้านพร้อมกบัหยบิน�้าขึ้นมาดื่มอกึใหญ่

“แม่ชอบเขานี่นา แต่เอาเถอะ หนูบอกว่าเพื่อนก็เพื่อน” มารดาท�า

เสียงจึ๊กจั๊กในปากอย่างขัดใจ ก่อนจะเปลี่ยนเรื่อง “แม่ได้ยินลูกบอกว่าจะ

ต้องไปดูดวงในงานของเดอะเบสต์ และมธีรีุตม์ไปด้วยหรอืจ๊ะ”

“ค่ะ” หญงิสาวพยกัหน้าและวางแก้วลง

“แม่ไม่สบายใจเลย ตอนที่ลูกมีเรื่องกับเขา ข่าวมันแรงเหลือเกิน” 

มารสิานิ่วหน้า

โรสติามองมารดาด้วยความเข้าใจ ไยเธอจะไม่รูว่้าการเผชญิหน้ากบั

ธรีุตม์ พระเอกชื่อดงั จะต้องเป็นข่าวฮอืฮาซึ่งหลายคนในวงสงัคมตั้งตารอ

เป็นที่ทราบกนัดว่ีาโรสติากบัธรีตุม์เป็นไม้เบื่อไม้เมากนัมาตลอด ชาย

หนุ่มเป็นนักแสดงแถวหน้า มีผลงานทางโทรทัศน์และภาพยนตร์มาหลาย

สิบเรื่อง รวมทั้งเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าครอบคลุมทั้งเครื่องอุปโภคและ

บรโิภคแทบทุกชนดิ 

เสียดายที่เขาเป็นหนุ่มเลือดร้อน มักมีเรื่องกับผู้คนจนมีข่าวฉาว

สะเทอืนวงการอยู่หลายครั้ง สื่อถงึกบัตั้งฉายาเขาว่า ‘แบดบอยเบอร์หนึ่ง’ 

สนิค้าหลายชนดิที่เขาเคยเป็นพรเีซนเตอร์ถอดชายหนุม่ออก แต่กไ็ม่ทั้งหมด 

อย่างไรกต็าม แม้ธรีตุม์จะเป็นแบดบอย สาวๆ กย็งัหลงใหลในความ

หล่อเหลาของเขาอยู่ด ี ธรีุตม์ขึ้นชื่อว่าเป็นดาราหนุ่มที่เปลี่ยนแฟนบ่อย ไม่

ว่าจะแสดงละครกบัใครกม็กัมขี่าวกบันกัแสดงสาวในเรื่องเสมอ 

ปัญหาระหว่างโรสติากบัธรีตุม์เริ่มขึ้นเมื่อสามปีก่อน หลงัสื่อมวลชน
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ขอให้เธอท�านายดวงชะตาของเขาออกสื่อ หญิงสาวชิงชังผู้ชายเจ้าชู้ซึ่งมี 

ข่าวคราวร้ายๆ อยู่แล้ว เธอจึงกัดเขาไม่ปล่อย ยิ่งโรสิตาเห็นภาพนิมิตว่า 

ธรีตุม์มคีวามเกี่ยวพนักบัหญงิสาวท้องแก่และเดก็ทารก เธอจงึท�านายว่าเขา

จะท�าผู้หญงิท้อง 

ผลที่เกิดขึ้นท�าให้ธีรุตม์ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบโต้อย่างเผ็ดร้อน 

ทว่าหลังจากนั้นไม่นานเขากลับรับอุปการะเด็กทารกคนหนึ่ง โดยออกข่าว

ว่าผู้เป็นมารดาเป็นแม่บุญธรรมของหนูน้อย โรสิตาไม่เชื่อ เพราะเธอเห็น

ภาพรางๆ ว่าเด็กน้อยมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับธีรุตม์ เธอจึงบอก 

นกัข่าวไปตามที่เหน็ เรื่องจงึใหญ่โตยิ่งไปกว่าเดมิ และจบลงที่ธรุีตม์ประกาศ

หมายหวัเธอออกสื่อ

“เรื่องมันผ่านมาเป็นปีๆ แล้วนะคะ ปีที่ผ่านมาโรสก็ไม่ได้ดูดวงเขา

แล้วด้วย”

“แต่ตอนนั้นลูกกก็ดัเขาไม่ปล่อย ถงึเขาจะออกมาปฏเิสธให้ตาย ลูก

กย็นืยนัออกสื่อต่างๆ ว่าตวัเองท�านายไม่ผดิ ถงึกบัยอมเอาหวัเป็นประกนั 

แฟนคลับของเขาเลยรวมพลกันเอาไข่มาปาหน้าบ้าน แถมยังโทรศัพท์ไป

ต่อว่าในรายการทวีขีองลูกอกี บางคนกโ็ทร. มาว่าแม่ที่สั่งสอนลูกไม่ด ีใน

อินเทอร์เน็ตก็มีเพจแอนตี้หนูที่หาเรื่องด่าได้ไม่เว้นวัน รู้ไหมว่าแม่เจ็บปวด

แค่ไหนที่มีคนมาว่าลูกสาวแม่ ที่ส�าคัญธีรุตม์เป็นแบดบอยที่มีแต่ข่าวฉาว 

แถมยงัเลอืดร้อนหาเรื่องชาวบ้านไปทั่ว ลูกไม่ควรไปมเีรื่องด้วยเลย” 

“โรสแค่ท�าตามหน้าที่เองค่ะแม่ นักข่าวให้โรสท�านาย โรสก็ท�าและ

พูดไปตามที่เหน็” 

“แต่โรสไปยุ่งกบัเรื่องส่วนตวัของเขามากเกนิไป” มารสิาต�าหนติรงๆ 

“ธรีุตม์เป็นดารา เป็นคนของประชาชนนะคะ เขากต็้องรู้ตวัอยู่แล้ว

วา่เขาไม่มวีนัจะมชีวีติส่วนตวัอกี ทกุสิ่งที่เขาท�าย่อมอยูใ่นสายตาของทกุคน 

ดงันั้นเขากค็วรจะท�าตวัให้ดสีคิะ” โรสติาแย้งจนมารดาถงึกบัถอนหายใจ 

“เขาคงไม่คิดเหมือนลูกน่ะสิ ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ให้สัมภาษณ์ต่อว่า
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ลูกแรงๆ ที่ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาเพราะคิดจะเกาะเขาดังหรอก พรุ่งนี้

ลูกต้องระวงัตวัให้ดนีะ” 

“ค่ะ โรสจะระวงัให้ดทีี่สดุ โรสไม่มลีางสงัหรณ์อะไรที่บอกว่าตวัเอง

จะมีเคราะห์ร้ายสักหน่อย เพราะฉะนั้นแม่ไม่ต้องห่วงค่ะ” โรสิตาจับมือ

มารดาอย่างให้สญัญา

“แม่กห็วงัว่าจะเป็นอย่างนั้น” มารสิาพมึพ�าด้วยท่าทางอ่อนอกอ่อนใจ

โรสิตาบีบมือมารดาอย่างปลุกปลอบ เธอเชื่อในลางสังหรณ์ของ

ตนเอง และที่แน่นอนกว่านั้นคือเธอไม่กลัวธีรุตม์ คนที่ต้องกลัวควรเป็น

พระเอกหนุ่มเสียมากกว่า ดีไม่ดีเธออาจจะเห็นนิมิตที่เลวร้ายของผู้ชายซึ่ง

ขยนัสร้างข่าวฉาวอย่างเขากเ็ป็นได้

หญงิสาวไม่รูว่้าเหตใุดธรีตุม์จงึยอมมาปรากฏตวับนเวทเีดยีวกนั แต่

นั่นกเ็ป็นเรื่องที่ดี

นี่จะเป็นหนแรกในรอบยี่สบิปีที่โรสติาจะได้พบเขาอกี 

ธรีุตม์คงไม่รู้หรอกว่า แท้จรงิแล้วเขากบัเธอมปีัญหากนัมานานเกนิ

กว่าที่คดิ...นานก่อนจะเกดิเหตุการณ์พลกิผนัครั้งส�าคญัอกีครั้งในชวีติ ซึ่ง

ท�าให้เธอต้องก้าวเข้าสู่เส้นทางของการเป็นนกัพยากรณ์ดวงชะตา

โรสติามั่นใจ ธรีุตม์จ�าเธอไม่ได้ แต่หญงิสาวจ�าเขาได้เสมอ

จ�าได้ทุกๆ สิ่ง ไม่เว้นแม้แต่ความแค้นที่เขาก่อขึ้นในใจของเธอ!



งานฉลองครบรอบยี่สิบปีของเดอะเบสต์แมกาซีนได้รับความ
สนใจอย่างล้นหลาม ผู้คนมาออกันหน้าเวทีไปจนถึงทางเดินในห้างสรรพ-

สนิค้าชื่อดงัจนแทบไม่เหลอืที่ว่าง รมิระเบยีงของชั้นที่สงูขึ้นไปกม็คีนจบัจอง

พื้นที่จนเตม็ 

โรสติานั่งเด่นอยู่กลางเวท ีเธอสวมชุดกระโปรงตดิกนัสขีาวพมิพ์ลาย

กุหลาบแดงดอกเล็กใหญ่กระจายไปทั้งชุด ตัวเสื้อเป็นแขนล�้า คอเหลี่ยม 

การตดัเยบ็ช่วยเน้นให้เหน็ส่วนโค้งเว้าอนังดงามของรปูร่าง ดูโก้หรปูนเซก็ซี่ 

ทั้งทรวงอกอวบอิ่ม เอวคอดกิ่ว กระโปรงบานสั้นเสมอเข่าอวดขาเรยีวสวย 

ผมยาวสยายปล่อยลงมาเคลียไหล่ข้างหนึ่ง เครื่องประดับชิ้นเดียวที่มีคือ

ต่างหูเพชรเมด็เดี่ยวขนาดสองกะรตัอย่างละข้าง

ด้านขวามอืของโรสติาคอืพธิกีรสาวซึ่งสมัภาษณ์เธอในฐานะนกัเขยีน

ประจ�านิตยสาร เจ้าของคอลัมน์พยากรณ์ดวงชะตา รอบเวทีประดับด้วย

กุหลาบหลากสีสัน แม้แต่โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงหน้าคนทั้งสองก็มีแจกัน

บรรจุดอกกุหลาบซึ่งโรสติาจะใช้ท�านาย

๒
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ก่อนหน้านี้หญิงสาวได้รับการเปิดตัวขึ้นเวทีด้วยกลุ่มแดนเซอร์สาว

แต่งชุดประดับดอกกุหลาบ ตามด้วยนักเต้นชายที่แบกกุหลาบดอกมหึมา

ขึ้นมาบนเวท ีเมื่อพวกเขาแง้มกลบีกุหลาบออก ภายในกค็อืโรสติานั่นเอง

ครั้นพิธีกรสัมภาษณ์หญิงสาวจนเป็นที่พอใจแล้ว เธอจึงเชิญแขก 

ผู้มีเกียรติจ�านวนหกคนขึ้นมาบนเวทีเพื่อให้โรสิตาพยากรณ์ดวงชะตาของ

พวกเขา ทั้งหมดล้วนเป็นบุคคลชื่อดงัในวงสงัคม 

แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือธีรุตม์ เป็นครั้งแรกที่โรสิตาได้พบพระเอก

หนุ่มซึ่งๆ หน้า หลงัจากก่อสงครามผ่านสื่อทั้งหลายมาเป็นปีๆ 

ธีรุตม์ตัวจริงดูดีกว่าที่โรสิตาคิด เขาใส่เสื้อหนังสีด�ากับกางเกงยีน 

ผมรองทรงสั้นปาดเจลและจัดทรงให้ชี้ขึ้นไปตามสมัยนิยม วงหน้าคมเข้ม

แบบชายไทยแท้มไีรเคราแต่งแต้ม ส่งผลให้พระเอกหนุม่ดหูล่อร้ายสมฉายา

แบดบอย

อายุที่มากขึ้นในวยัสามสบิไม่ท�าให้ธรีตุม์แก่ขึ้นเลย ตรงข้ามชายหนุม่

กลบัดูสุขุมลุ่มลกึมากกว่าเดมิ ความมั่นใจฉายชดัเสยีจนน่าเกรงขาม โดย

เฉพาะดวงตาคมกรบิซึ่งจ้องตรงมายงัโรสติาราวกบันยัน์ตาของพยคัฆ์ที่จ้อง

ศตัรูก่อนจะขย�้า

โรสติาไม่กลวั เธอจ้องเขากลบั จนกระทั่งแฟนคลบัที่ถอืป้ายไฟเชยีร์

พระเอกหนุ่มส่งเสียงกรี๊ดให้ก�าลังใจเขา ธีรุตม์จึงหันไปยิ้มแย้มทักทาย 

ปล่อยให้โรสติานกึหมั่นไส้อยู่ในใจ

พธิกีรแนะน�าแขกรบัเชญิทั้งหลายและสมัภาษณ์ถงึความคดิเหน็ที่จะ

ได้สมัผสัศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ร่วมกนับนเวท ีเกอืบทุกคนตอบว่าสนใจ 

บางคนก็ตื่นเต้น บ้างก็บอกว่ายังไม่ทราบ ต้องขอพิสูจน์ก่อน มีแต่ธีรุตม์

เท่านั้นที่มคีวามเหน็ต่างออกไป

“บอกตรงๆ ว่าผมไม่เชื่อครับ” ธีรุตม์มองนักพยากรณ์สาวอย่าง

ท้าทาย 

โรสติาจ้องตอบ ไม่รู้สกึแปลกใจ
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“ท�าไมคุณธถีงึไม่เชื่อล่ะคะ” พธิกีรท�าหน้าที่ของเธอ

“กุหลาบเป็นแค่ดอกไม้ มนัพดูไม่ได้ด้วยซ�้า แล้วจะบอกอะไรใครได้

ล่ะครบั อกีอย่างหนึ่งผมไม่ชอบดูดวงอยู่แล้วด้วย ผมเชื่อตวัเองมากกว่า” 

ธรีุตม์ยิ้มมาดมั่น แฟนคลบัส่งเสยีงกรี๊ดกร๊าดสนบัสนุน เขาจงึยิ้มกว้างให้

เป็นรางวลั

“เอาละส ิคุณธพีูดมาอย่างนี้แล้วอาจารย์โรสติาจะว่าอย่างไรคะ” 

“ตอนนี้คณุธรีตุม์อาจยงัไม่เชื่อ แต่เรามาพสิูจน์กนัดกูไ็ด้ค่ะ กหุลาบ

ไม่เคยโกหกอยู่แล้ว” โรสติาจ้องชายหนุ่มอย่างท้าทาย 

เขาเองกม็องเธอด้วยแววตาแบบเดยีวกนั หากมปีระกายไฟวาบปลาบ

จากดวงตาของพวกเขา ทั้งสองอาจถกูลกูไฟของอกีฝ่ายพุง่เข้าใส่จนไหม้เป็น

จุณ

“ในเมื่ออาจารย์โรสิตาและแขกรับเชิญทุกท่านพร้อมจะพิสูจน์แล้ว 

เรากม็าเริ่มกนัเลยดกีว่านะคะ ก่อนอื่นดฉินัขอถามนอกเรื่องว่า ตามปกติ

แล้ว อาจารย์ใช้กุหลาบในการพยากรณ์ด้วยวธิไีหนคะ”

“ในการท�านายด้วยศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ เราจะเริ่มจากให้ผู้รับ

ค�าท�านายตั้งจติอธษิฐานและเลอืกกหุลาบมาหนึ่งดอก โดยหยบิด้วยมอืข้าง

ที่ไม่ถนดั แล้วเอามาวางไว้ตรงหน้าดฉินัค่ะ”

โรสิตาผายมือไปยังโต๊ะกลางซึ่งทีมงานเพิ่งน�าจานแก้วรูปสี่เหลี่ยม

จตัุรสัจ�านวนหกใบมาวางไว้ข้างแจกนักุหลาบ

“การพยากรณ์มีอยู่สามขั้นตอนค่ะ เริ่มแรกดิฉันจะท�านายจาก

กุหลาบทั้งดอก รวมถงึกิ่งและใบของมนั ขั้นตอนที่สองเป็นการท�านายจาก

กลบีกุหลาบ คุณจะเดด็กลบีกี่กลบีกไ็ด้มาวางเรยีงตรงหน้า วธิกีารเรยีงก็

แล้วแต่คณุ ขั้นตอนนี้กหุลาบจะบอกความลบัที่ละเอยีดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสิ่ง

ที่คุณสงสัยมากเป็นพิเศษ และสุดท้ายเป็นการใช้จิตสัมผัสท�านาย คุณจะ

ต้องจับปลายกิ่งกุหลาบข้างหนึ่ง ส่วนดิฉันจะจับอีกข้าง ขั้นตอนนี้จะท�าให้

จิตของเราโยงถึงกันโดยตรง การท�านายจะยิ่งเจาะลึกและแม่นย�ามากขึ้น
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ค่ะ”

“อาจารย์อธิบายถึงขนาดนี้ ดิฉันก็อยากจะเห็นวิธีการท�านายจริงๆ 

แล้วละค่ะ แต่เนื่องจากงานนี้ไม่ใช่งานธรรมดาทั่วไป แต่ว่าเป็นงานฉลอง

ครบรอบยี่สบิปีของเดอะเบสต์แมกาซนี แมกาซนีแห่งความเป็นที่หนึ่ง ดงันั้น

เราจะท�าสิ่งที่แตกต่างออกไปด้วยการแบ่งแขกรับเชิญทั้งหกท่านออกเป็น

สองกลุ่ม กลุ่มละสามท่านค่ะ”

แขกรบัเชญิมองหน้ากนัอย่างท�าความเข้าใจ พธิกีรสาวอธบิายต่อไป

ว่าแขกรับเชิญกลุ่มแรกจะเลือกดอกกุหลาบให้โรสิตาท�านาย ส่วนแขก 

รับเชิญกลุ่มที่สองจะใช้กลีบกุหลาบ ระหว่างการเลือกโรสิตาจะต้องปิดตา

ไม่ให้เห็นว่าแขกรับเชิญคนใดเป็นเจ้าของกุหลาบดอกไหน หลังจากนั้นเธอ

จงึท�านายดวงชะตาและทายว่าใครคอืเจ้าของกุหลาบแต่ละดอก 

โรสิตาคาดผ้าปิดตาและตั้งสมาธิก�าหนดลมหายใจเข้าออกไล่ความ

รู้สึกหงุดหงิดต่อสายตากวนประสาทของธีรุตม์ แต่หูก็ได้ยินเสียงความ

เคลื่อนไหวบนเวทีสลับกับเสียงกรี๊ดของแฟนคลับ โรสิตาไม่รู้ว่าเกิดอะไร

ขึ้น แต่เดาได้ไม่ยากว่าธรีุตม์คงใช้เสน่ห์ออดอ้อนสาวๆ ตามเคย 

ครั้นพธิกีรประกาศว่าทกุคนพร้อมส�าหรบัการท�านายแล้ว โรสติาจงึ

ถอดผ้าปิดตา เธอมองจานกุหลาบซึ่งวางเรยีงกนับนโต๊ะ แจกนัดอกไม้ตรง

กลางโต๊ะถูกยกออกไปแล้ว ดวงตาของแขกรับเชิญฉายแววกระตือรือร้น

และรอคอย มแีต่ธรีุตม์ซึ่งนั่งยิ้มยวนๆ ไม่ยี่หระต่อช่วงเวลาอนัน่าตื่นเต้น

“เราจะท�านายจากกหุลาบทั้งดอกก่อนนะคะ อาจารย์จะเลอืกกหุลาบ

ดอกไหนมาท�านายเป็นดอกแรกดคีะ” พธิกีรสาวถาม

“ดอกนี้กแ็ล้วกนัค่ะ” โรสติาหยบิกหุลาบสแีดงเลอืดนกซึ่งวางอยูใ่กล้

ที่สุดขึ้นมา

“อาจารย์เหน็อะไรบ้างคะ” พธิกีรซกัต่อ

“คนที่เลือกกุหลาบดอกนี้เป็นเพอร์เฟกชันนิสต์ค่ะ ทุกสิ่งที่เขาเลือก

จะต้องเป็นสิ่งที่ดทีี่สดุเสมอ สงัเกตได้จากก้านกหุลาบที่ตรงสวย ใบค่อนข้าง
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ใหญ่ ไม่งุ้มงอ และมสีเีขยีวสดใส” โรสติาไล้ปลายนิ้วไปตามก้านใบเลก็ๆ 

เลื่อนขึ้นมาถงึดอก

“กุหลาบยังตูมอยู่ แปลว่าเขาเป็นคนรักสวยรักงามและไม่ยอมแก่” 

หญงิสาวหยดุเลก็น้อยเมื่อคนฟังหวัเราะกนัครนื “เขาต้องการความโดดเด่น 

ต้องอยู่เหนือทุกคน มีความคิดลึกซึ้ง และมีความทะเยอทะยาน ขณะ

เดียวกันก็เป็นคนเฉียบขาด อันตราย และไม่ยอมใครค่ะ สังเกตได้จาก

หนามซึ่งมอียูถ่ี่ยบิ อมื...คนคนนี้น่าจะผ่านการผ่าตดัใหญ่มาแล้วหลายครั้ง

ด้วยนะคะ”

“ท�าไมคะอาจารย์” พธิกีรถามอย่างสนใจ

“กลีบชั้นในของดอกมีรอยฉีกขาดค่ะ การผ่าตัดมีผลกับเขามาก 

ทเีดยีว เป็นการผ่าตดัซึ่งเปลี่ยนแปลงชวีติ”

นักพยากรณ์สาวท�านายอีกสองสามเรื่อง ก่อนที่พิธีกรจะขอให้เธอ

เลอืกกหุลาบดอกต่อไป โรสติาจงึหยบิดอกกหุลาบสเีหลอืงบานสะพรั่งเตม็ที่

ขึ้นมา

“กุหลาบดอกที่สองนี่ก้านเลก็และคดงอ คนที่เลอืกกุหลาบดอกนี้น่า

จะเป็นคนที่มเีล่ห์เหลี่ยม ไม่ท�าอะไรตรงๆ และค่อนข้างจะโลเล ไม่เดด็ขาด 

อาจจะเกบ็กดหน่อยๆ ด้วยค่ะ ถงึอย่างนั้นเขากเ็ป็นคนมนี�้าใจกบัคนใกล้ชดิ

มากนะคะ แต่เขาจะมปัีญหากบัคูค่รอง น่าจะมมีานานแล้วด้วย และปัญหา

กย็งัไม่ได้รบัการสะสาง คณุควรจะรบีจดัการให้เรว็ที่สดุนะคะ ไม่อย่างนั้น

จะเกดิผลร้ายใหญ่หลวง อกีอย่างหนึ่งคณุต้องระวงัสขุภาพด้วย โดยเฉพาะ

ช่วงล่างจากหวัเข่าลงไป อาจจะหกล้มได้ค่ะ”

“อูห้!ู อาจารย์เหน็ถงึขนาดว่าจะมปัีญหากบัหวัเข่าลงมาเลยเหรอคะ” 

พธิกีรอุทานด้วยความทึ่ง

“ค่ะ คุณดูก้านของใบประกอบตรงนี้นะคะ ใบตรงปลายสุดหายไป 

ต�าแหน่งนี้ตามศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ใช้แทนขาหรือหัวเข่าค่ะ” โรสิตาชู

กุหลาบให้ดู
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“ไม่น่าเชื่อเลยนะคะ อย่างนี้ตอนที่เฉลยต้องถามแขกรบัเชญิแล้วละ

ค่ะว่าตรงรเึปล่า เรามาดูดอกสุดท้ายเลยดมีั้ยคะ” พธิกีรชี้ชวน 

โรสติาหยบิกุหลาบขาวซึ่งเหลอืเพยีงดอกเดยีวขึ้นมา

“คนที่เลือกกุหลาบดอกนี้น่าจะมีอายุมากพอสมควรหรือไม่ก็ชอบ

อะไรเก่าๆ อนุรกัษนยิม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง”

“ดฉินัคงต้องถามค�าถามเดมิแล้วละค่ะว่าอาจารย์ดูจากอะไรคะ”

“ง่ายๆ ค่ะ กลบีดอกกบัใบค่อนข้างจะเหี่ยว” 

ถ้อยค�าของโรสติาเรยีกเสยีงหวัเราะจากผู้ชมอกีครั้ง เธอเหน็ธรีุตม์

เหยียดยิ้มอย่างไม่เชื่อถือ แต่หญิงสาวไม่สนใจ เธอพิศมองกุหลาบด้วย

ความตั้งใจและท�านายต่อ

“เจ้าของกุหลาบน่าจะเป็นคนที่ท�าอะไรเพื่อผลประโยชน์เป็นหลักค่ะ 

สงัเกตได้จากใบซึ่งมอียู่ถี่ยบิ เส้นลายที่กลบีกบ็อกว่าเขาไม่ยอมเสยีเปรยีบ

ใคร แต่เรื่องที่ต้องระวงัคอืบรวิารอาจจะก่อให้เกดิปัญหาใหญ่ ดงันั้นเวลา

เลือกใช้คนจะต้องเลือกให้ถูกกับงาน นอกจากนี้ก็...ขอโทษนะคะ...เขายัง

ต้องระวงัเรื่องรกัๆ ใคร่ๆ และปัญหาเรื่องชู้สาวด้วยค่ะ”

โรสติาท�านายเกี่ยวกบัสขุภาพของเจ้าของดวงชะตาอกีเลก็น้อย ก่อน

ที่พธิกีรจะให้เธอเลอืกว่ากุหลาบดอกไหนเป็นของแขกรบัเชญิคนใด ผลคอื

เธอทายถูกทั้งหมด 

กหุลาบสแีดงเลอืดนกดอกแรกเป็นของไลลา ดไีซเนอร์ดกีรนีกัเรยีน

นอกซึ่งก�าลังมาแรงในวงการไฮโซ และมีข่าวแว่วว่าจะเปิดห้องเสื้อไลลาใน

เรว็ๆ นี้  กุหลาบสเีหลอืงดอกที่สองเป็นของนนัทวด ีภรรยานายทหารชั้น

นายพล ซึ่งบ�าเพญ็ตนให้กจิกรรมการกุศลมากมายจนเป็นที่ชื่นชม ส่วนดอก

สุดท้ายเป็นของวุฒกิร นกัการเมอืงดงัที่ได้รบัต�าแหน่งส�าคญัในพรรคและ

ในกระทรวงใหญ่

การท�านายของโรสิตาสร้างความตื่นเต้นให้แก่แขกรับเชิญและผู้ชม

ยิ่งขึ้นกว่าเดิม พิธีกรสาวจึงได้ขอให้เธอท�านายดวงชะตาด้วยกลีบกุหลาบ 
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โรสิตาหยิบจานใบที่อยู่ขวาสุดซึ่งมีกลีบกุหลาบสีชมพูอ่อนนับสิบกลีบเรียง

ต่อกนัเป็นรูปหวัใจอย่างน่ารกั

“แขกรับเชิญท่านนี้มีหัวศิลป์นะคะ ดูจากการเรียงกลีบกุหลาบก็รู้ 

เขามคีวามคดิสร้างสรรค์ ชอบท�าอะไรใหม่ๆ ใจเยน็ แต่กใ็จใหญ่ หน้าใหญ่ 

ใช้เงินเก่ง ดูจากกุหลาบที่เขาเลือกมาเป็นสีชมพูอ่อน บอกว่าเขาเป็นคน

หวานๆ น่ารกักุ๊กกิ๊ก นอกจากนี้เขายงัแคร์ความคดิของคนอื่นมาก ภาพ-

ลักษณ์ต่อคนอื่นเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด ทั้งที่จริงแล้วเขาอาจมีอะไรบางอย่าง

ซ่อนอยู่ค่ะ”

“อนาคตของเขาล่ะคะ” พธิกีรเจาะลกึมากขึ้น

“ดูเหมือนเขาก�าลังคิดที่จะเปิดธุรกิจบางอย่างซึ่งเหมาะกับเขามาก 

ทเีดยีว ดฉินัเชยีร์ให้เปิดนะคะ ตั้งแต่เดอืนกรกฎาคมเป็นต้นไป ยิ่งถ้าเป็น

ธุรกจิเกี่ยวกบัของสวยๆ งามๆ จะเหมาะกบัเขามาก แต่สิ่งที่ต้องระวงัมาก

กค็อืความรกั ความรกัจะส่งผลร้ายต่อชวีติอย่างที่คุณคาดไม่ถงึ” 

โรสิตาบอกเสียงเครียด เธอขยายความและชี้แนะแนวทางแก้ไขอีก

เล็กน้อย แต่ก็ก�าชับว่าคงแก้ไขได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ก่อนที่หญิงสาวจะ 

เลอืกกุหลาบในจานต่อไป

“กุหลาบในจานนี้มีสามกลีบ เรียงต่อกันเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ 

แสดงให้เหน็ว่าเจ้าของเป็นคนมรีะเบยีบ เนี้ยบทุกกระเบยีดนิ้ว ชอบอยู่ใน

กฎเกณฑ์ หรอืไม่เขากเ็ป็นคนตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาเสยีเองค่ะ” เธอหยบิกลบี

กุหลาบขึ้นมาเพ่งพนิจิ

“กุหลาบมีหลายสีอยู่ในกลีบเดียว เขาเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี มี

เพื่อนเยอะ ชอบช่วยเหลอืคนอื่น แต่ว่าความใจอ่อนอาจจะน�าความล�าบาก

มาให้นะคะ ต�าหนิที่กลีบตรงนี้บอกว่าคุณอาจมีปัญหาภายในครอบครัว 

นอกจากนี้ยงัต้องระวงัปัญหาเกี่ยวกบัการฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลด้วย” 

พิธีกรซักถามโรสิตาอีกหลายค�าถาม เธอตอบตามที่เห็นจากกลีบ

กุหลาบ ก่อนที่พิธีกรจะให้เธอท�านายกลีบกุหลาบในจานสุดท้าย ซึ่งเป็น
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กุหลาบสีแดง และมีอยู่เพียงกลีบเดียว ดูจากกลีบดอกแล้วไม่ใช่กุหลาบ

พันธุ์เดียวกับที่ทีมงานจัดไว้ในแจกันแก้วเจียระไนซึ่งเตรียมมาให้เลือกใน

ตอนต้น แต่เป็นกุหลาบพนัธุ์เลก็กว่าเหมอืนกุหลาบที่ใช้ประดบัรอบเวที

โรสติาตวดัสายตามองธรีตุม์ซึ่งจ้องมองเธออยูก่่อนแล้วอย่างท้าทาย 

หญิงสาวนึกย้อนไปถึงตอนที่ตนคาดผ้าปิดตา แต่หูยังได้ยินเสียงกรี๊ดของ

แฟนคลบั ธรีุตม์เล่นตุกตกิจรงิดงัที่คดิ เขาคงตั้งใจฉกีหน้าเธอเตม็ที่ 

ธรีตุม์ไม่รูห้รอกว่าเขาพลาดเสยีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกหุลาบดอกไหนใน

โลกกส็ามารถบอกดวงชะตาของทกุคนได้ เขาดถูกูศาสตร์โบราณอนัลกึลบั

นี่เกนิไป เธอจะพสิูจน์ให้ธรีุตม์เหน็ว่าเขาท�าพลาด 

โรสิตาหยิบจานแก้วใบเล็กขึ้นมา มองพระเอกหนุ่มตรงๆ ก่อนจะ

พูดชดัถ้อยชดัค�า

“กหุลาบในจานนี้มเีพยีงกลบีเดยีว แถมยงัเป็นกหุลาบคนละพนัธุก์บั

ที่ทีมงานเตรียมไว้ให้ในแจกัน แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาค่ะ จะกุหลาบดอกไหน 

ดฉินักท็�านายได้อยู่ด”ี เธอเผยอยิ้มอย่างที่คดิว่ากวนโทสะที่สุด

“คนคนนี้เป็นกบฏค่ะ ไม่ชอบท�าอะไรตามกฎเกณฑ์ ขี้ระแวง ไมเ่ชื่อ

ใครง่ายๆ มอีคต ิหลงตวัเอง ทั้งที่ความจรงิแล้วเขาอาจไม่ได้เก่งกาจหรอื

ฉลาดล�้าอย่างที่ตวัเองคดิ” 

โรสิตายิ้มมากขึ้นเมื่อเห็นแววตาของธีรุตม์แทบลุกเป็นไฟ เธอหยิบ

กลบีกุหลาบขึ้นมาดูใกล้ๆ สหีน้าเหน็อกเหน็ใจเกนิจรงิ

“โถ...อนัที่จรงิเขาน่าสงสารมากนะคะ เขาเป็นคนโดดเดี่ยว ไมพ่ึ่งพา

ใคร ชอบแก้ปัญหาทกุอย่างตามล�าพงั และเที่ยวแบกรบัภาระของคนอื่นมา

เป็นของตวัไปเสยีหมด ทั้งที่ความเป็นจรงิแล้วเขานี่แหละค่ะที่ต้องการความ

ช่วยเหลอืที่สุด”

โรสิตาชื่นชมตนเองที่ตีสีหน้าสมเพชใส่พระเอกหนุ่มได้สมบทบาท 

ตอนนี้ธรีุตม์โกรธเธอจนแทบจะกระโจนใส่อยู่แล้ว

“อย่าใจร้อนนะคะ ความใจร้อนและขี้โมโหจะท�าให้คุณต้องตกอยูใ่น
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ที่นั่งล�าบาก อ้อ! แต่ฉนัมขี่าวดคี่ะ” เธอจงใจยิ้มหวานใส่ตาเขา “ดวงชะตา

เรื่องความรกัของคุณก�าลงัจะรุ่ง คุณจะไม่โดดเดี่ยวอกีแล้ว”

ธรีุตม์นิ่วหน้าอย่างไม่เชื่อถอื แต่โรสติามั่นใจว่ากุหลาบไม่เคยโกหก 

เธอนกึสงสารผู้หญงิโชคร้ายคนนั้น ใคร่อยากเหน็หน้าตาของเธอนกั เวร-

กรรมอนัใดเธอจงึถูกลขิติให้เป็นคู่ของผู้ชายเจ้าชู้และกวนโมโหอย่างธรีุตม์

“อาจารย์แน่ใจใช่มั้ยคะว่า คุณ...เอ่อ...เจ้าของกุหลาบกลีบนี้จะมี

ความรกัจรงิๆ”

“แน่ใจสิคะ กลีบตรงนี้มีลายหัวใจ แต่ลายหัวใจมีรอยช�้าพาดผ่าน

และมรีอยขาดเลก็ๆ ด้วย และ...โอ...” นกัพยากรณ์สาวอุทานพลางขมวด

คิ้วมุ่น หนนี้เธอไม่ได้เสแสร้งแต่อย่างใด

“มอีะไรคะอาจารย์”

ค�าถามของพธิกีรท�าให้โรสติาสบตาธรีุตม์อย่างเคร่งเครยีด

“ความรักที่จะเข้ามาอาจท�าให้เขากับคู่ของเขาถึงแก่ชีวิต คนคนนี้มี

เคราะห์ใหญ่ค่ะ”

“โอ้โห! น่ากลัวถึงขนาดนั้นเชียวเหรอคะอาจารย์” พิธีกรสาวเบน

สายตาไปทางธรีุตม์ เช่นเดยีวกบัทุกคนในที่นั้น

“ค่ะ เขากับคนรักจะต้องหนักแน่น ความรักน่าจะช่วยให้พวกเขา

ฟันฝ่าวิกฤตไปได้ และเขาคงต้องหมั่นไปท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรม

นายเวรบ่อยๆ นะคะ” 

โรสิตาปลอบใจทั้งที่เธอกลัวแทนพระเอกหนุ่มและคนรักยิ่งนัก ถึง

เธอจะไม่ชอบหน้าเขา แต่โรสติากม็มีนษุยธรรมพอที่จะห่วงใยธรีตุม์ในฐานะ

เพื่อนร่วมโลก โดยเฉพาะสาวเคราะห์ร้ายที่เป็นคู่ของเขา

พิธีกรชวนสนทนาให้ความตึงเครียดคลายลง ก่อนจะขอให้โรสิตา

ทายว่าใครเป็นเจ้าของกลบีกุหลาบสามจานนั้น แน่นอนว่าโรสิตาทายถูก

กลีบกุหลาบในจานแรกซึ่งเรียงต่อกันเป็นรูปหัวใจเป็นของรินรดี 

นางเอกสาวเจ้าบทบาทซึ่งอ่อนหวาน สดใส และแสดงละครกบัภาพยนตร์
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เรื่องล่าสุดคู่กบัธรีุตม์จนเป็น ‘คู่จิ้น’ ที่แฟนคลบัอยากให้เป็นแฟนกนัจรงิๆ 

กลีบกุหลาบในจานต่อมาเป็นของธนพล นักธุรกิจหนุ่มเจ้าของบริษัท

อสงัหารมิทรพัย์ ซึ่งอุทศิตนสนบัสนุนองค์กรการกุศลหลายแห่ง แน่นอน

ว่ากุหลาบกลบีเดยีวในจานแก้วใบสุดท้ายกค็อืธรีุตม์

พธิกีรและแขกรบัเชญิร่วมกนัซกัไซ้ว่าเหตใุดโรสติาจงึทายถูกทั้งหมด 

เธอจงึอธบิายถงึความแม่นย�าของศาสตร์กหุลาบพยากรณ์ ก่อนที่พธิกีรสาว

จะถามความเหน็ธรีุตม์เกี่ยวกบัการท�านายอนัน่ากลวัถงึแก่ชวีติ

“ผมไม่กลัวหรอกครับ หมอดูก็คู่หมอเดานั่นแหละ ผมฟังวิธีการ

ท�านายแล้ว มนัเป็นจติวทิยาเท่านั้นเอง อย่างการเลอืกกลบีกุหลาบมากลบี

เดียวก็บอกว่าผมเป็นคนโดดเดี่ยว หรือที่คุณวุฒิกรเลือกกุหลาบเหี่ยวเข้า

หน่อย กห็าว่าเขาแก่ ทั้งที่คุณวุฒกิรยงัหนุ่มฟ้ออยู่เลยนะครบั ผมว่าเรื่อง

นี้ใครๆ กบ็อกได้” ธรีุตม์ออกความเหน็อย่างฉะฉาน บรรดาแฟนคลบัจงึ

ส่งเสยีงสนบัสนุน 

โรสติาถงึกบัเข่นเขี้ยวอยู่ในใจ 

“แต่อาจารย์โรสติาทายถูกตั้งหลายข้อนะคะพี่ธ”ี รนิรดคี้าน 

ธรุีตม์ยกัไหล่ “มนัเป็นจติวทิยาอย่างที่พี่บอกแหละครบัรนิ ส่วนเรื่อง

อนาคตเป็นสิ่งที่ยงัไม่เกดิขึ้น คนท�านายกพ็ูดไปเรื่อยๆ ได้ เพราะใครจะรู้

ว่าแม่นหรือไม่แม่น ทุกสิ่งอยู่ที่การกระท�าของเรามากกว่า แต่ก็ขอบคุณ

อาจารย์โรสติานะครบัที่ช่วยเตอืนผม โบราณว่าจิ้งจกทกัยงัต้องฟัง อาจารย์

อตุส่าห์ทกั ผมกค็งต้องฟัง แต่จะท�าตวัยงัไงนั้น ชวีติของผม ผมจะเป็นคน

ตดัสนิเอง” เขายิ้มยยีวนให้โรสติา

“แต่บางครั้งคนเรากฝ็ืนดวงชะตาไม่ได้หรอกนะคะ ถ้าคุณธรีุตม์ไม่

เชื่อกไ็ม่เป็นไรค่ะ เอาไว้เกดิเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นมาจรงิๆ ดฉินัหวงัว่าคุณ

จะจ�าค�าของดฉินัได้ และน�าไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา” โรสติายิ้มตอบ

เหมอืนไม่ถอืสา ทว่าดวงตาสองคู่ต่างพฆิาตกนัและกนั

“ดฉินัคดิว่าเรามาพสิูจน์ศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ของอาจารย์โรสติา
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ในขั้นตอนสุดท้ายดมีั้ยคะ วธินีี้อาจท�าให้ทุกคนเชื่อมากขึ้นกไ็ด้” พธิกีรสาว

เปลี่ยนเรื่องเพื่อกู้สถานการณ์ แขกรบัเชญิที่เหลอืต่างพยกัหน้ารบัมุก

“คราวนี้เราจะเพิ่มความท้าทายให้มากขึ้นค่ะ ถ้าให้อาจารย์โรสิตา

ท�านายอนาคตกค็งธรรมดาไป เพราะเราไม่รูว่้าจะมอีะไรเกดิขึ้นเหมอืนอย่าง

ที่คุณธรีุตม์สงสยั เพราะฉะนั้นดฉินัขออนุญาตเปลี่ยนสครปิต์สดๆ ตรงนี้ 

ดฉินัอยากขอให้อาจารย์โรสติาลองใช้ศาสตร์กุหลาบพยากรณ์ทายดูว่า ใน

บรรดาแขกรับเชิญทั้งหมด แต่ละท่านมีความลับอะไรที่คนทั่วไปไม่รู้บ้าง 

อย่างเช่นในที่นี้ใครยงันอนตกเตยีง หรอืใครนอนกอดตุ๊กตาหมเีน่าตวัโปรด

ตั้งแต่เดก็ หรอืว่าใครมคีวามลบัมุง้มิ้งกุง๊กิ๊งที่คนทั่วไปไม่รู้ ไม่ทราบว่าแขก

รบัเชญิทุกท่านอนุญาตมั้ยคะ”

ผู้ร่วมรายการหลายคนนิ่งงนั สุดท้ายพวกเขากต็อบรบั 

“แขกรบัเชญิพร้อมแล้ว อาจารย์โรสติาล่ะคะ พร้อมมั้ย”

“ฉนัไม่เคยดูความลบัของใครอย่างที่คุณบอกเลยค่ะ แต่ฉนัจะลอง” 

โรสติาออกตวัเพราะไม่มั่นใจว่าจะเหน็ภาพนมิติดงัที่พธิกีรขอร้องได้ แต่เมื่อ

อยู่บนเวท ีเธอจงึต้องเลยตามเลย

พธิกีรให้แขกรบัเชญิใช้กหุลาบดอกเดมิหรอืดอกใหม่ตามแต่สะดวก 

โดยจบัที่ตวัดอก ส่วนโรสติาจบัปลายก้าน ทแีรกโรสติาจะดูทลีะคน ทว่า

พิธีกรสาวเกิดความคิดบรรเจิดให้แขกรับเชิญยื่นดอกไม้ของพวกเขามาให้

เธอแตะและทายพร้อมๆ กนั 

โรสิตารวบก้านกุหลาบทั้งหกโดยไม่ใส่ใจกับหนามของมัน เธอมอง

แขกรบัเชญิซึ่งจบัตรงตวัดอกของพวกเขา รวมทั้งธรีุตม์ซึ่งยงัส่งสายตาไม่

เชื่อถอืมาเช่นเคย หญงิสาวปัดความขุ่นข้องออกไป แล้วหลบัตา ตั้งสมาธิ

ภาพมากมายแล่นอยู่ในหัว ล้วนเป็นเรื่องราวของบุคคลทั้งหกใน

เหตกุารณ์แตกต่างกนั รวดเรว็ราวกบัมคีนฉายภาพยนตร์โดยกดปุม่ฟาสต์

ฟอร์เวริ์ดให้เรว็จี๋จนจบัความไม่ได้ 

ความเรว็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดวงตาของหญงิสาวกลอกไปมาอยูใ่ต้เปลอืก
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ตา เธอถูกตดัขาดจากโลกภายนอก ไม่ได้ยนิแม้แต่เสยีงรอบข้าง

ทันใดนั้นภาพที่วิ่งจี๋ก็ลดความเร็วลง เหตุการณ์ที่ชัดเจนปรากฏขึ้น

ในนมิติ 

ขนคอของโรสติาลกุชนัเมื่อพบว่ามนัเป็นภาพของเธอกบัแขกรบัเชญิ

คนหนึ่ง...ภาพซึ่งอยูเ่หนอืความคาดหมาย และน่าตื่นตระหนกอย่างถงึที่สดุ!



ลมหายใจของโรสติาสะดุดเมื่อภาพในนมิติที่เหน็คอื เธอกบัธรีตุม์ 
ทุกภาพล้วนแสดงถงึความสนทิสนม...

ธรีุตม์จบัมอืเธอ ธรีุตม์นอนเอกเขนกอยู่ข้างเธอ ธรีุตม์ยิ้มหวานให้

เธอ ที่หนกัไปกว่านั้นคอื ธรีุตม์กอดและจูบเธอ!

โรสิตาสะดุ้งเฮือก มือก�าก้านกุหลาบแน่นขึ้นจนรู้สึกถึงความเจ็บ

แปลบ ทว่าภาพนิมิตยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลง เธอเห็นสีหน้าเปี่ยมสุขของ

ตนเองกบัพระเอกหนุ่ม ความรกัฉายชดัอย่างน่าขนลุก 

ภาพเหตุการณ์พลนัเปลี่ยนอย่างเรว็จี๋ โรสติาหายใจหอบ ก่อนภาพ

จะหยดุนิ่งที่ใบหน้าตื่นตระหนกของเธอกบัธรีตุม์ ตามด้วยเสยีงระเบดิแผด

ก้อง เลอืดสแีดงฉานสาดกระเซน็!

โรสิตาสะดุ้งสุดตัวและเบิกตาโพลง รีบปล่อยมือจากก้านกุหลาบ 

หนามแหลมคมทิ่มแทงจนเลือดไหลซิบ กุหลาบร่วงหล่นลงพื้น เสียงของ

คนรอบด้านดงัเซง็แซ่ ทว่าหญงิสาวกลบัจบัใจความไม่ได้

เธอจ้องนิ่งไปยงัจดุเดยีวด้วยความมนึงง ดวงตาพร่าเลอืน ขนลกุชนั 

๓
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หวัใจเต้นแรงอย่างตื่นตระหนก 

โรสติาหายใจหอบ เธอไม่เคยเหน็นมิติเกี่ยวกบัตนเองชดัเจนเท่าวนันี้

มาก่อน 

เป็นไปไม่ได้...เนื้อคู่ของธรีุตม์จะเป็นเธอไปได้อย่างไร!

“อาจารย์โรสติาคะ อาจารย์โรสติา!”

เสยีงคนรอบข้างเรยีกชื่อสลบักบัเขย่าตวัท�าให้นกัพยากรณ์สาวสะดุง้

โหยง เธอกะพรบิตาและกวาดมองไปรอบๆ จงึเหน็ว่าพธิกีรกบัแขกรบัเชญิ

ต่างกจ็้องมาด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด 

โรสิตาเลื่อนสายตาไปยังธีรุตม์ซึ่งมองมาอยู่ก่อนแล้ว ไอร้อนแล่น

ปราดไปทั่ววงหน้า เช่นเดยีวกบัขนที่ลุกซู่ หญงิสาวรบีเบอืนหน้าหนอีย่างมี

พริุธ

“อาจารย์เป็นอะไรรเึปล่าคะ” พธิกีรถามด้วยความเป็นห่วง

“ไม่ค่ะ ดฉินัไม่เป็นอะไร” โรสติาสั่นศรีษะ

“แต่อาจารย์หน้าซดีมากนะคะ” พธิกีรซกัต่อ แขกรบัเชญิพยกัพเยดิ

อย่างเหน็พ้อง แต่ละคนมองเธอด้วยสายตาแปลกๆ ไม่เว้นแม้แต่ธรีุตม์

“ดฉินัคงใช้พลงัมากเกนิไปค่ะ” โรสติายิ้มเฝื่อนๆ

“โอ้โห! ถ้าอย่างนั้นอาจารย์คงต้องเหน็ภาพนมิติเตม็ไปหมดเลยสคิะ 

ดฉินัและทุกคนที่นี่อยากทราบแล้วละค่ะว่าอาจารย์เหน็อะไรบ้าง” 

ทุกคนในที่นั้นจ้องมาอย่างตื่นเต้นและรอคอย

โรสิตาอึกอัก เธอจะบอกได้อย่างไรว่าเห็นภาพตนเองกับธีรุตม์เป็น

คูร่กักนั แก้มที่แดงอยูแ่ล้วของโรสติายิ่งแดงก�่า สหีน้าว้าวุน่ส่อพริธุมากกว่า

เก่า

“ดิฉันไม่เห็นอะไรค่ะ” หญิงสาวปฏิเสธ ให้ตายเธอก็ให้ใครรู้เรื่อง 

น่าอบัอายนี้ไม่ได้

“ไม่เหน็จรงิๆ เหรอคะ” สหีน้าของคนรอบกายบ่งชดัว่าไม่เชื่อ

“จรงิค่ะ ดฉินัต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะคะ ดฉินัไม่เคยดูจติสมัผสั
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ให้ใครพร้อมกนัหลายคนมาก่อน ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ภาพนมิติจงึวิ่งเรว็จี๋

และตกีนัจนสบัสน จบัใจความไม่ได้เลยค่ะ ต้องขอโทษจรงิๆ” โรสติายอม

ออกตัวว่าบกพร่อง พิธีกรกับแขกรับเชิญยังซักไซ้ ทว่าหญิงสาวไม่ยอม

ปรปิาก 

ใจของเธอไม่อยูก่บัเนื้อกบัตวัอกีแล้ว ความคดิของโรสติาวนเวยีนอยู่

แต่เรื่องในอนาคตของตนเองกบัคู่ปรบัหมายเลขหนึ่ง ยิ่งธรีุตม์จ้องมองมา 

หญงิสาวกย็ิ่งท�าตวัไม่ถกู ได้แต่หลบตาวบูวาบไปจนกระทั่งงานบนเวทจีบลง

ด้วยความทุลกัทุเล

จติใจของโรสติาไม่ปกตไิปอกีนานจนเธอต้องยอมเสยีมารยาทขอตวั

กบัเจ้าภาพ หญงิสาวปฏเิสธที่จะให้สมัภาษณ์สื่อมวลชน แม้จะรูผ้ลที่ตามมา

ด ีสิ่งที่เกดิขึ้นบนเวทตี้องเป็นข่าวดงัอย่างแน่นอน 

หญงิสาวไม่มแีก่ใจจะคดิถงึปัญหาเหล่านั้น ภาพนมิติระหว่างเธอกบั

ธรีุตม์ต่างหากที่น่าสะพรงึกลวัอย่างแท้จรงิ

โรสิตาอยากให้สิ่งที่เห็นเป็นเพียงฝันร้าย เธอกับธีรุตม์จะเป็นเนื้อคู่

กนัได้อย่างไรในเมื่อเธอไม่ชอบเขา และเขาเองกไ็ม่ชอบเธอ ที่น่าพรั่นพรงึ

ไปกว่านั้นคอื โรสติาไม่คาดคดิว่าจะเหน็ภาพความตายของตวัเองก่อนเวลา

อันควร หรือไม่...ก็อาจเป็นความตายของธีรุตม์ แต่ไม่ว่าจะเป็นของใคร 

ความตายกไ็ม่ใช่สิ่งที่น่าปรารถนา

หญงิสาวตวัสั่นอย่างครั่นคร้าม รูด้ว่ีาศาสตร์กหุลาบพยากรณ์ไม่เคย

ท�านายผดิ

โรสติาก้าวตามทมีงานซึ่งช่วยกนัสื่อมวลชนและผู้คนออกไป เธอท�า

พลาดเมื่อเผลอช�าเลอืงไปทางธรีุตม์เป็นครั้งสุดท้าย 

พระเอกหนุ่มให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและจ้องมาที่เธอพอดี ดวงตา

สองคู่จงึสบประสาน

โรสติารบีเบอืนหน้าไปทางอื่นและจ�้าพรวดออกจากที่นั่นอย่างรวดเรว็ 

หนไีปให้พ้นผรี้ายแห่งอนาคตที่ตามมาหลอกหลอน
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โรสติาดูแปลกไป...ธรีุตม์นิ่วหน้าครุ่นคดิ 

ตามปกติแล้วหญิงสาวมักประกาศตนเป็นคู่อริของเขาอย่างชัดแจ้ง 

ตลอดเวลาที่พบกนัในงาน เธอมองมาด้วยสายตายยีวนกวนโทสะ และพดูจา

จกิกดัทุกครั้งที่มโีอกาส

ทว่าหลังจากโรสิตาใช้จิตสัมผัสดูความลับของแขกรับเชิญ เธอก็มี

อาการผดิแผกไปอย่างน่าสงสยั

ธีรุตม์จับตามองหญิงสาวทุกท่วงท่าและทุกการเปลี่ยนแปลงของ

สีหน้าเพื่อหาข้อจับผิด ในช่วงเริ่มต้นเขาเห็นโรสิตาก�าก้านกุหลาบพร้อม

หลับตานิ่ง หลังจากนั้นเปลือกตาของเธอก็ขยับไหว เหงื่อเม็ดเล็กๆ ผุด

พรายทั่ววงหน้าซึ่งซดีขาวลงทกุท ีคิ้วเรยีวกระตุกเข้าหากนั ร่างกลมกลงึสั่น

สะท้าน 

จู่ๆ โรสิตาก็สะดุ้งเฮือกและเบิกตาโพลงอยู่นาน จนทุกคนช่วยกัน

เรียกเธอนั่นแหละ หญิงสาวจึงได้สติและมองไปรอบๆ ด้วยท่าทางงงงวย 

ก่อนสายตาจะจับนิ่งที่เขา แต่ก็เพียงไม่กี่วนิาทีเท่านั้น เพราะอยู่ดีๆ  เธอก็

หลบตาวูบอย่างมพีริุธ

ถ้าโรสิตาเล่นละครเป็นคนทรงเจ้าเข้าผี เธอก็ตีบทแตกและน่าจะ

กวาดทุกรางวลัในวงการบนัเทงิจนถงึกบัแย่งอาชพีเขาได้ด้วยซ�้า

แต่ธรีุตม์กลบักลวัอยู่ลกึๆ ว่าเธออาจไม่ได้แสดงละคร โรสติาเหน็

ภาพนมิติบางอย่างจรงิ และภาพนมิติที่ว่านั่นอาจเกี่ยวข้องกบัเขา! 

ชายหนุ่มโกรธโรสิตายิ่งนัก อีกครั้งแล้วที่เธอขว้างระเบิดลูกโตมา

ท�าลายชวีติซึ่งควรสงบสุขของเขา 

หลงัจากโรสติาตบีทแตกบนเวท ีเธอกจ็ากไปพร้อมกบัทิ้งให้เขาตอบ

ค�าถามนกัข่าวเกี่ยวกบัค�าท�านายที่ว่าเขาจะได้พบเนื้อคู่ แต่ขณะเดยีวกนัเขา

กบัผู้หญงิคนนั้นกจ็ะมเีคราะห์ใหญ่ร่วมกนัจนเป็นอนัตรายถงึแก่ชวีติ เวร-

กรรมอนัใดที่ท�าให้เขาต้องมปีัญหาซ�้าซากเพราะยายแม่หมอจอมจุ้นคนนี้ 

เขาควรจะรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์ดังกล่าวต้องเกิดขึ้น เขาไม่ควรมา
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งานนี้ตั้งแต่แรก แต่จ�าเป็นต้องมาเพราะจิตติ ผู้จัดการส่วนตัวยืนกราน 

เนื่องจากเดอะเบสต์แมกาซีนเป็นนิตยสารในเครือบริษัทสิ่งพิมพ์ใหญ่ยักษ์

ระดับประเทศ ครอบคลุมการผลิตหนังสือหลากหลายประเภท รวมทั้ง

นิตยสารบันเทิงหลายฉบับ ตลอดจนมีรายการโทรทัศน์และช่องรายการ

โทรทศัน์ในระบบดจิทิลัเป็นของตนเอง

ช่วงที่ธรีุตม์มขี่าวเสยีหาย ผู้บรหิารใหญ่ของบรษิทัคอยให้สื่อต่างๆ 

ในเครือช่วยแก้ข่าวให้เขาอยู่เสมอ เมื่อเดอะเบสต์แมกาซีนเชิญเขามาร่วม

งานฉลองครบรอบยี่สบิปี ธรีตุม์จงึจ�าเป็นต้องมาเพื่อด�ารงความสมัพนัธ์อนั

ดงีาม 

ธีรุตม์ขึ้นมานั่งบนรถเก๋งของจิตติพลางโบกมือลาแฟนคลับซึ่งมาส่ง

ถงึลานจอดรถ คนเหล่านี้คอืก�าลงัใจส�าคญัที่ท�าให้พระเอกหนุ่มยิ้มสู้ต่อไป

ในวงการมายา ทว่าเมื่อคล้อยหลงัแฟนคลบั เขากพ็งิพนกัเก้าอี้แรงๆ แล้ว

หลบัตา ใช้มอืกดนวดระหว่างหวัคิ้วด้วยความเหนื่อยใจ 

“ถึงกับหมดเรี่ยวหมดแรงเลยเหรอธี” ผู้จัดการหนุ่มใหญ่พูดเสียง

กลั้วหวัเราะ

“พี่ตกิร็ู้นี่” ธรีุตม์ลมืตาและลดมอืลงวางข้างตวั

“เอาน่า วนันี้นายท�าดมีาก มแีต่คนชม” จติตกิล่าวโดยไม่ละสายตา

จากท้องถนนเบื้องหน้า

“ผมแก่แล้วนี่พี่ เบื่อที่จะไปหาเรื่องชาวบ้านแล้ว แต่เซง็ชะมดั เพราะ

ยายหมอดูนั่นคนเดยีว ผมถงึต้องผจญค�าท�านายบ้าบอซ�้าๆ ซากๆ” ธรีุตม์

กระแทกเสยีงด้วยความหงุดหงดิ

“พูดอย่างกบัว่านายไม่เคยเจอปัญหานี้มาก่อน คราวที่แล้วโดนหนกั

กว่านี้ตั้งเยอะ นายยงัผ่านมาได้ หนนี้ข่าวเบากว่าเดมิอกี นายกต็้องผ่านได้

เหมอืนกนัส”ิ จติตใิห้ก�าลงัใจพลางหกัพวงมาลยัรถเข้าสู่ถนนสายหลกั

“พรุง่นี้พวกสื่อคงเอาข่าวของวนันี้ไปปนกบัค�าท�านายครั้งก่อนๆ ของ

ยายแม่หมอจนเละ แล้วกข็ุดเรื่องเดมิขึ้นมาใหม่แหงๆ” ธรีุตม์ถอนหายใจ 
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“นายอยู่นิ่งๆ ไว้แล้วกนั อย่าไปโต้ตอบ ช่วงนี้มขี่าวใหญ่ของคนใน

วงการบันเทิงอยู่หลายข่าว หนักกว่านายตั้งหลายเท่า ไม่กี่วันข่าวนายก็คง

ตกไปนั่นแหละ พี่ไม่ห่วงเรื่องข่าวเท่าไหร่หรอก ที่ห่วงคอืตวันายมากกว่า” 

ผู้จดัการหนุ่มใหญ่ผนิหน้ามาด้วยความเคร่งขรมึ

“ห่วงผมเรื่องอะไรครบัพี่” ธรีุตม์เลกิคิ้วขึ้น

“หมอโรสท�านายค่อนข้างแม่น เขาพูดเรื่องของนายตรงตั้งหลายข้อ 

พี่เลยไม่สบายใจที่เขาท�านายว่านายจะมเีคราะห์หนกัถงึแก่ชวีติ”

“โอ๊ย! อย่าไปสนยายนี่เลย” ธรีุตม์แค่นหวัเราะ “หมอดูกค็ู่หมอเดา 

ผูห้ญงิคนนั้นเจ้าเล่ห์จะตาย เขารูอ้ยู่แล้วว่ากลบีกหุลาบกลบีนั้นเป็นของผม 

เขากเ็ลยท�านายไปตามข่าวของผมที่เขาเคยอ่าน ข้อมูลพวกนั้นใครๆ กร็ู้”

“แต่กม็หีลายข้อมลูที่คนทั่วไปไม่รู ้อกีอย่างเขามองไมเ่หน็เสยีหนอ่ย

ว่านายกบัเซเลบคนอื่นเลอืกกหุลาบดอกไหน แล้วเขาทายถกูทกุคนได้ยงัไง”

“มันเป็นจิตวิทยาน่ะครับ อย่างของผม เขาคงได้ยินเสียงกรี๊ดของ

แฟนคลบัถงึได้เดาถกูว่าผมต้องท�าอะไรแผลงๆ อย่างเช่นไปเดด็กุหลาบหน้า

เวทีมา ผมเองก็พลาด น่าจะเลือกดอกไม้ในแจกันให้เหมือนกับคนอื่น”  

ธรีุตม์ตเีข่าตวัเองอย่างเจบ็ใจ

“แล้วดอกกหุลาบของคนอื่นล่ะ เขาทายถกูได้ยงัไง รู้ไหมว่าพี่น่ะกลวั 

ค�าท�านายของเขาจะเป็นจรงิ” จติตกิล่าวเสยีงขงึขงั

“ยายแม่หมอไม่ชอบหน้าผม เขากเ็ลยแช่งผมไปอย่างนั้นแหละครบั 

พี่กไ็ด้ยนินี่ เขาจกิกดัผมตั้งเยอะบนเวท”ี ธรีุตม์เบ้ปาก

“นายเองก็จิกกัดเขาไว้เยอะเหมือนกันนั่นแหละ แต่ไม่ว่ายังไงนายก็

ควรระวงัตวัให้ด ีไม่ใช่เรื่องเสยีหายนี่ที่นายจะระวงัตวัเอง” 

“ครบั พี่ตไิม่ต้องห่วง ผมจะอยู่กวนพี่ไปอกีนาน เพราะผมมภีาระ

เยอะ ยังตายไม่ได้หรอก” ธีรุตม์กล่าวติดตลก จิตติมองมาพลางส่ายหัว 

ก่อนเขาจะขมวดคิ้วเคร่ง

“พี่สงสยัอกีเรื่องหนึ่งนะ หมอโรสเหน็อะไรในตอนท้ายของงาน”
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“เขาคงไม่เหน็อะไรหรอกครบั แต่เล่นละครว่าเหน็ เพราะว่าเหตุผล

แรกคอื เขาคงอยากสร้างกระแสให้เป็นข่าวขึ้นมา หรอืไม่กเ็หตุผลหลงัคอื 

เขาโกหกเรื่องไอ้กุหลาบพยากรณ์มาตั้งแต่ต้นแล้ว พอถูกขอให้ดูความลับ

คนอื่น เขากเ็ลยมั่วท�าเป็นว่าเหน็ภาพเยอะไปหมดจนจบัความไม่ได้ คนจะ

ได้ไม่รู้ความจรงิไงล่ะ” ธรีุตม์ยิ้มหยนั 

“อย่าประมาทหมอโรสนะธ ี เขาเกอืบจะทายความลบัเมื่อสามปีก่อน

ของนายถูกอยู่แล้ว” จติตปิรามเสยีงขรมึ

ธีรุตม์นิ่งงันไป ไม่กล้ายอมรับว่าตนเองก็กลัว แต่เพราะร�าคาญที่ 

โรสิตามายุ่งเรื่องส่วนตัวของเขา ชายหนุ่มจึงต้องปกป้องตนเองด้วยการ

แสดงเป็นอรกิบัเธอ

“ถ้าหากยายแม่หมอรู้ความลับของผมเมื่อสามปีก่อนจริง ผมก็หวัง

ว่าเขาจะรู้เพยีงเท่านั้น และไม่เหน็อะไรมากไปกว่าเดมิ”

“และพี่ก็หวังว่าเขาจะไม่ไปพูดต่อด้วย พี่ไม่อยากคิดเลยว่าถ้าความ

จรงิเปิดเผย เรื่องมนัจะเลวร้ายขนาดไหน คนเรายิ่งชอบเสพข่าวคาวๆ ของ

คนอื่นกนัอยู่ด้วย” จติตเิสริมอย่างเคร่งเครยีด

ธรีตุม์นิ่วหน้าพลางขบกรามแน่น เขาเองกก็งัวลไม่แพ้จติต ิชายหนุ่ม

ได้แต่ภาวนาว่าเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นบนเวทจีะเป็นเพยีงการแสดงของโรสติา 

เธอจะต้องไม่เห็นความลับสุดยอดของเขา...ความลับที่ธีรุตม์ต้อง

รกัษาไว้ด้วยชวีติ 

อกีฟากหนึ่งของท้องถนน ใครบางคนก็ภาวนาเช่นเดยีวกนักบัธรีุตม์
เขาอยากรู้ว่าโรสติาเหน็อะไร

เขามั่นใจว่าเธอคงจะเห็นภาพนิมิตบางอย่างซึ่งท�าให้เธอตกใจกลัว  

ทุกคนในงานต่างกเ็ชื่อเช่นเดยีวกนั ทว่าโรสติากลบัโกหกหน้าด้านๆ 

เขาประมาทเกินไปที่หลวมตัวมาให้โรสิตาท�านายดวงชะตาและดู

ความลับสุดยอดของตน เธอดูแม่นมากเกินไป รู้จักตัวตนของเขาผ่าน



34  l  พ ย า ก ร ณ์ ซ่ อ น รั ก

กุหลาบดอกเลก็ๆ ได้อย่างไม่น่าเชื่อ 

เขาเห็นปฏิกิริยาทั้งหมดเมื่อโรสิตาจับก้านกุหลาบโดยที่เขากับแขก

รบัเชญิคนอื่นจบัดอกของมนั เธอสะดุง้และจ้องมาที่เขาอยูน่าน ก่อนที่เสยีง

เรยีกของคนรอบข้างจะท�าให้เธอละสายตาไป

โรสิตาต้องรู้ความลับของเขาแล้วแน่ๆ ความลับที่เขาไม่ต้องการให้

ใครทราบ

เขาจะต้องหาค�าตอบให้ได้ว่าเธอรู้มากแค่ไหน แม้แต่เพยีงการสงสยั

เลก็ๆ น้อยๆ เขากจ็ะไม่ปล่อยไว้ 

หากสิ่งที่โรสติารูเ้ป็นภยัต่อเขา เขากต้็องท�าให้แน่ใจว่า โรสติาจะไม่มี

โอกาสได้เล่าความลบันี้ให้ใครฟังแม้แต่คนเดยีว! 



เธอรู้สกึว่าถูกจ้องมอง
โรสิตาบอกตนเองขณะเดินอยู่ในอาคารพาณิชย์ซึ่งมีบริษัทแม่ของ

กจิการบนัเทงิยกัษ์ใหญ่ตั้งอยู่ ภายในตกึมทีั้งที่ท�าการบรษิทัย่อย ห้องจดั

รายการโทรทศัน์และวทิยุ ห้องฝึกซ้อมการแสดง โรงเรยีนดนตร ีไปจนถงึ

ร้านค้าและภตัตาคาร

หญิงสาวไม่ได้เพิ่งรู้สึกว่าถูกมองตอนที่เข้ามาในตึก แต่สายตาคู่นั้น

จบัจ้องเธอทุกที่ ทุกเวลา 

โรสติาควรจะชนิกบัการถกูมอง เพราะคนส่วนใหญ่ต่างกค็ุน้หน้าเธอ

จากสื่อหลายแขนงมาตั้งแต่หญงิสาวเดนิทางกลบัมาอยู่เมอืงไทยถาวร  และ

ออกงานสงัคมกบัมารสิาและพลทตัจนเป็นที่รูจ้กั ก่อนเธอจะเปิดตวัในฐานะ

เทพธดิากหุลาบพยากรณ์ท�าให้มชีื่อเสยีงมากยิ่งขึ้น มคีอลมัน์ตามนติยสาร 

และมีรายการโทรทัศน์เป็นของตนเอง ยิ่งโรสิตาท�านายดวงชะตาของผู้คน

ในวงการบนัเทงิไปจนถงึดวงเมอืงให้เป็นที่ฮอืฮา เธอกย็ิ่งตกอยูใ่นสายตาของ

ประชาชนไปโดยปรยิาย

๔
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ทว่าความรู้สกึที่โรสติาเป็นอยู่ในขณะนี้แตกต่างออกไป

ลางสงัหรณ์ของหญงิสาวบอกว่า ใครบางคนที่จบัตาดูเธอไม่ได้มอง

เพยีงเพราะจดจ�าได้ หรอืมองด้วยความอยากรู้อยากเห็นดงัที่เคยเป็น มนั

เป็นการมองอย่างไม่ให้คลาดสายตา และชวนให้อดึอดั 

ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เธอเสร็จงานของเดอะเบสต์แมกาซีน 

แรกๆ หญงิสาวคดิว่าคงเป็นสายตาใคร่รูข้องพวกนกัข่าวหรอืผูม้าร่วมงาน

ที่อยากทราบว่าเกดิสิ่งใดขึ้นบนเวท ีเพราะหลงัจากจบงาน นกัข่าวกก็ลุม้รมุ

ยิงค�าถาม โชคดีที่ทางทีมงานช่วยกันไว้ แม้เมื่อโรสิตากลับมาถึงบ้านและ 

จนกระทั่งทกุวนันี้ พวกเขากย็งัพยายามตดิต่อขอสมัภาษณ์ ทั้งยงัเสนอข่าว

การท�านายดวงชะตาของธรีตุม์ที่ว่าเขาจะมคีวามรกัและมเีคราะห์ถงึแก่ชวีติ

ในคราวเดยีว

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ธีรุตม์กับรินรดีถึงความคิดเห็นต่อค�าท�านาย 

พวกเขาขดุคุย้เรื่องความรกัของพระเอกหนุม่ คอยคาดเดาว่าใครคอืคนรกั

ของเขา และพานไปขุดคุ้ยค�าท�านายของโรสิตาเมื่อหลายปีก่อนแล้วน�ามา

เปรยีบเทยีบความแม่นย�าที่เกดิขึ้นกบัชวีติของชายหนุ่ม ข่าวในอดตีกลบัมา

เกรยีวกราวอกีครั้ง ปัญหาความขดัแย้งระหว่างโรสติากบัธรุีตม์ถูกหยบิยก

ขึ้นมาพดูอกีครั้ง มกีารถกกนัถงึประเดน็เดมิว่าผูห้ญงิปรศินาซึ่งเป็นคนรกั

ของเขาจะใช่แม่ของเดก็ที่พระเอกหนุ่มรบัมาเลี้ยงหรอืไม่ 

โรสติาไม่รูว่้าควรจะกลดักลุม้หรอืดใีจกนัแน่ที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเธอ

สามารถมองเหน็ภาพนมิติบนเวท ีเพราะไม่ใช่แค่นกัข่าว คนทั่วไปซึ่งโรสติา

พบต่างกซ็กัไซ้หญงิสาวตรงๆ ว่าเธอเหน็ภาพนมิติใดในวนันั้น 

ผูบ้รหิารของเดอะเบสต์แมกาซนีถงึกบัขอเปิดคอลมัน์สมัภาษณ์เจาะ

ลกึเหตกุารณ์ดงักล่าว มารดาของโรสติาและพลทตักเ็พยีรถามหญงิสาวไม่

หยุดหย่อน

โรสิตาบ่ายเบี่ยงไปเช่นเดิมว่าเธอเห็นภาพมากมายจนจับความไม่ได้ 

ส่วนท่าทางตื่นตระหนกที่เกดิขึ้นบนเวทกีเ็ป็นเพราะว่าเธอใช้พลงัมากเกนิไป
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จนเหนื่อย

หญิงสาวเพิ่งจะเข้าใจความรู้สึกของดาราที่ตกเป็นข่าว การที่ชีวิต 

ส่วนตวัอยูใ่นความสนใจของประชาชน และการถกูสื่อมวลชนตามล่าเพื่อให้

ตอบค�าถามซึ่งไม่อาจตอบได้ช่างสร้างความล�าบากใจยิ่งนกั ในอดตีที่เธอเคย

ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับดวงชะตาของใครต่อใคร โรสิตาไม่เคยหวั่น เพราะ 

นั่นไม่ใช่เรื่องของตน ทว่าหนนี้หญงิสาวจะบอกความจรงิกบัใครได้เลา่ มนั

เป็นความลบัที่น่าอายที่สุด จนบดันี้โรสติายงัท�าใจไม่ได้ด้วยซ�้า 

เธอกบัธรีตุม์น่ะหรอืจะเป็นเนื้อคูก่นั แค่คดิหญงิสาวกข็นลกุขนพอง

อย่างรบัไม่ได้ ยิ่งนกึถงึความแค้นเมื่อยี่สบิปีก่อน เธอกย็ิ่งเจบ็ใจจนไม่อาจ

ให้อภยัธรีุตม์ แล้วเธอจะรกัเขาลงได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความ

รกันั้นต้องจบลงด้วยการสูญเสยีชวีติ เธอยิ่งไม่ควรรกัเขา

ภาพนมิติอนัน่าสะพรงึกลวัหวนกลบัมาอกีครั้ง ชดัเจนยิ่งกว่าทกุภาพ

ที่เคยเหน็ โรสติาตวัสั่น ขนลุกชนั จนต้องลูบแขนทั้งสองเพื่อปลอบใจตนเอง 

ความรูส้กึว่าถูกจ้องมองยงัตามตดิมาไม่ขาด แม้ขณะที่เธออยูใ่นลฟิต์

ซึ่งมผีู้คนแน่นขนดั หญงิสาวเหลยีวซ้ายแลขวามองหาเจ้าของสายตาลกึลบั 

ไม่มใีครหนัมาทางเธอแม้แต่คนเดยีว 

ประตูลฟิต์เปิดออก โรสติารบีเดนิไปยงัห้องแต่งตวัเพื่อเตรยีมพร้อม

ก่อนอัดรายการพยากรณ์ดวงชะตาเหมือนที่เคยท�าเป็นประจ�าทุกสัปดาห์ 

ทมีงานที่หญงิสาวคุน้เคยเดนิผ่านไปมาและทกัทายเธอ โรสติาจงึคลายความ

ระแวงลง  

หญงิสาวนอนไม่หลบัตั้งแต่วนัที่เหน็นมิติ เธอไมส่บายใจมากเสยีจน

ต้องโทรศพัท์ทางไกลไปยงัประเทศฝรั่งเศสเพื่อขอค�าปรกึษาจาก ‘อาจารย์’ 

แต่ต้องผดิหวงัเมื่อพบเพยีงแม่บ้านซึ่งแจ้งว่าผูเ้ป็นนายออกเดนิทางท่องเที่ยว

ไปที่ไหนสกัแห่งและจะไม่กลบัมาอกีนาน

อาจารย์ของโรสติาไม่เหมอืนคนทั่วไป เธอปฏเิสธการตดิต่อสื่อสาร

ทางเทคโนโลยแีทบทกุชนดิ ยกเว้นโทรศพัท์บ้านซึ่งโรสติายนืกรานให้ตดิตั้ง
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เผื่อกรณฉีุกเฉนิ อาจารย์อายุมากแล้ว โรสติาไม่รู้ว่านางอายุเท่าไร เพราะ

เจ้าตวัไม่ยอมแย้มพราย

ดวงชะตาของโรสิตากับผู้เป็นอาจารย์ผูกพันกันด้วยเหตุการณ์สุด

แสนประหลาด และพิเศษยิ่งกว่านั้น ความผูกพันดังกล่าวมาพร้อมดอก

กุหลาบ

เรื่องทั้งหมดเริ่มขึ้นเมื่อสบิเก้าปีก่อน หลงัโรสติาเดนิทางไปฝรั่งเศส

กบัมารดาได้ไม่นาน ทั้งสองพ�านกัอยู่ในเมอืงเลก็ๆ ซึ่งเป็นบ้านเกดิของยาย

ผูล่้วงลบั ชวีติของสองแม่ลกูควรจะเรยีบง่าย ถ้าหากเดก็หญงิไม่ซกุซนและ

อยากรูอ้ยากเหน็ เส้นทางระหว่างบ้านกบัโรงเรยีนมคีฤหาสน์ล้อมรอบด้วย

ก�าแพงสงูทบึเตม็ไปด้วยกหุลาบเลื้อย ชวนให้โรสติากบัเพื่อนๆ จนิตนาการ

ถงึปราสาทเจ้าหญงินทิราซึ่งถูกแม่มดสาปให้รกเรื้อไปด้วยกุหลาบ

เพื่อนคนหนึ่งบอกโรสิตาว่าภายในคฤหาสน์มีแม่มดอยู่จริง เพื่อน 

บางคนเชื่อ โรสติากเ็ช่นกนั เดก็หญงิมาด้อมๆ มองๆ รอบรั้วอยู่หลายวนั 

จนกระทั่งวนัหนึ่งโรสติากพ็บโพรงเลก็ๆ ตรงก�าแพงด้านข้าง เธอรวบรวม

ความกล้าลอดรั้วเข้าไป 

สิ่งที่โรสติาพบหลงัก�าแพงไม่ใช่คฤหาสน์ แต่เป็นกระท่อมหนิหลงัเลก็

ท่ามกลางสวนกุหลาบนานาพนัธุ์

โรสติาไม่เคยเหน็กุหลาบใดงดงามเท่านี้มาก่อน บางต้นมสีสีนัแปลก

ตาน่าอศัจรรย์ เธอชื่นชมกหุลาบต้นแล้วต้นเล่า จนกระทั่งหญงิชราเจ้าของ

บ้านเปิดประตูกระท่อมออกมาและเหน็เธอ

เดก็หญงิตกใจมาก เธอวิ่งหนไีปตามทางเก่าอย่างไม่คดิชวีติ ก่อนที่

จะถูกรถยนต์ซึ่งแล่นผ่านมาชนเข้าอย่างจัง ภาพสุดท้ายก่อนที่เธอจะหมด

สติคือ หญิงชราผู้นั้นชะโงกมองมาเหนือร่างเธอ ในมือมีกุหลาบสีด�าดอก

หนึ่ง

อาการของโรสติาสาหสั ต้องรบัการผ่าตดัอย่างเร่งด่วน เธอไม่รบัรู้

ว่าเกดิสิ่งใดขึ้นในโรงพยาบาล เพราะต่อสูอ้ยูใ่นความฝันว่าได้กลบัไปยงัสวน
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กหุลาบแห่งนั้น ความงดงามของราชนิดีอกไม้ช่วยบรรเทาความเจบ็ปวดและ

ความหวาดกลวัในใจเดก็น้อย 

เธอพบหญงิชราคนเดมิยนืรออยู่ตรงกลางสวน ในมอืมกีุหลาบสดี�า

เหมอืนกบัที่โรสติาเคยเหน็ก่อนหมดสต ิโรสติาหยุดชะงกัไม่กล้าเดนิต่อ

‘หนูขอโทษที่เข้ามาในสวนของคุณค่ะ’ 

เดก็หญงิพดูตะกกุตะกกั ตามองปลายเท้าตวัเองด้วยความกริ่งเกรง 

ก่อนน�้าตาจะไหลรนิมาบดบงัไม่ให้เหน็อะไร

‘ฉนัยกโทษให้เธอ มนัอาจจะเป็นดวงชะตาของเรากไ็ด้’ 

โรสติาไม่เข้าใจความหมาย หญงิชราช่วยเชด็น�้าตาให้อย่างอ่อนโยน 

โรสิตามองนางและเห็นรอยยิ้มบางๆ บนวงหน้าเหี่ยวย่น สัมผัสดังกล่าว

ท�าให้เดก็น้อยคดิถงึมารดา น�้าตาจงึหยดเผาะลงมาใหม่

‘หนูคดิถงึแม่ หนูอยากกลบัไปหาแม่ค่ะ’ 

‘ได้ส ิฉนัจะพาเธอกลบัไป แต่มขี้อแม้อย่างหนึ่ง’

‘ข้อแม้อะไรเหรอคะ’ 

‘เธอถูกรถชน อาการสาหสั ตอนนี้หมอยงัพยายามช่วยชวีติเธออยู่ 

หากเป็นคนทั่วไปอาจไม่รอด แต่เธอเป็นผู้ถูกลขิติให้มชีวีติรอดเพื่อกลบัไป

ช่วยเหลอืคนอื่น ชวีติของเธอจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล เมื่อเธอได้ชวีติ

ใหม่ เธอกต้็องใช้ชวีตินี้เพื่อช่วยเหลอืคนอื่น มนัเป็นงานหนกั เธอต้องคดิให้

ดวี่าจะยอมรบัข้อแม้นี้ได้มั้ย’ หญงิชราอธบิายอย่างเคร่งขรมึ

‘ได้ค่ะ หนทู�าอะไรกไ็ด้ทั้งนั้น ถ้าหนไูด้กลบัไปหาแม่’ โรสติาตอบโดย

ไม่เสยีเวลาคดิด้วยซ�้า

‘แน่ใจรึ มันเป็นภาระที่หนักมากนะ ชีวิตของเธอจะไม่ได้อยู่เพื่อ 

ตวัเองอกีต่อไป เธอจะเล่นสนุกไปวนัๆ กบัเพื่อนไม่ได้แล้ว แต่เธอจะต้อง

ช่วยเหลือคนอื่นอย่างไม่หยุดหย่อน เธอจะได้รับรู้ความทุกข์ ความเศร้า  

ความเสยีใจ และปัญหามากมายของคนที่เธอรูจ้กัและไม่รูจ้กั เธอต้องช่วย

พวกเขาป้องกนัหรอืแก้ไขปัญหาเหล่านั้น บางครั้งเธอกท็�าได้ บางครั้งกท็�า
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ไม่ได้จนต้องเกบ็มาหดหูอ่ยูห่ลายวนั การรูเ้รื่องของอนาคตไม่ใช่สิ่งที่เธอจะ

รบัมอืได้ง่ายๆ มนัจะน�าความทุกข์มาสู่ตวัเธอ เธอจะทนได้งั้นร’ึ 

‘ทนได้สคิะ แม่สอนให้หนูช่วยเหลอืคนอื่น หนูเคยปีนขึ้นไปช่วยลูก

แมวที่ติดอยู่บนต้นไม้ ช่วยพยุงคริสตีนไปห้องพยาบาลตอนที่เธอหกล้ม 

ช่วยครถูอืหนงัสอืไปเกบ็ที่ห้องพกัคร ูช่วยแม่ท�ากบัข้าว ช่วยลงุกบันา้เลี้ยง

น้องๆ หนูเป็นเดก็ดทีี่ชอบช่วยเหลอืคนอื่นนะคะ’ โรสติายนืยนั

‘แต่ภาระที่เธอจะได้รบัหนกักว่าที่เธอเล่ามาหลายล้านเท่า เธอจะไม่มี

วนัหยุด ไม่ได้พกั และเลอืกไม่ช่วยใครกไ็ม่ได้ด้วย ถ้าหากเขามาขอความ

ช่วยเหลอื เธอกต็้องช่วย’ หญงิชราถามย�้า

‘หนูไม่กลวัหรอกค่ะ’ โรสติายดือกอย่างมาดมั่น 

‘ถ้าอย่างนั้น...เรา...จะให้โอกาสเธอ’ คนพูดหลุบตามองกุหลาบสีด�า

ในมอื

‘คุณพูดกบัดอกกุหลาบเหรอคะ’ เด็กหญงิเอยีงคอด้วยความงงงวย 

‘ใช่จ้ะ เขาเองกอ็ยากพูดกบัเธอเหมอืนกนั’ หญงิชราแตะลงบนกลบี

บอบบางอย่างแผ่วเบา

‘แต่กุหลาบพูดไม่ได้นี่คะ’

‘พวกเขาพดูได้ ต่อจากนี้ไปเธอจะได้ยนิค�าพูดของพวกเขา’ หญงิชรา

ยื่นกุหลาบให้ 

โรสติานิ่วหน้าอย่างไม่เข้าใจ แต่กร็ับมนัมาถอืไว้ จู่ๆ ดอกกุหลาบที่ 

สดี�าสนทิกเ็ปลี่ยนเป็นสขีาวบรสิุทธิ์

‘แล้วพบกนัตอนที่เธอตื่นขึ้นมานะ’ 

เสียงเล็กๆ ของกุหลาบดังขึ้นมาในการรับรู้ของโรสิตา เด็กหญิง 

ตกตะลงึและสะดุ้งตื่น

เธอรับรู้อย่างเชื่องช้าว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาล รอบ

ตัวมีสายระโยงระยางเต็มไปหมด แสงตะวันอ่อนๆ ลอดเข้ามาทางช่อง

หน้าต่างท�าให้ห้องสว่างขึ้นทลีะน้อย ผู้หญงิคนหนึ่งยนือยู่ข้างเตยีง
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หญงิชราคนนั้น!

โรสติาเลกิคิ้วอย่างงนุงง แต่เธออ่อนเพลยีเกนิกวา่จะทนลมืตาต่อไป

ได้ สติสัมปชัญญะลดลงทีละน้อย เธอหลับไปพร้อมกับกลิ่นกุหลาบหอม

อบอวล

กลิ่นหอมรวยรื่นปลกุโรสติาให้ตื่นขึ้นมาอกีครั้ง หญงิชราไม่อยูแ่ล้ว 

มเีพยีงมารดากบัญาตชิาวฝรั่งเศสที่ล้อมอยู่รอบเตยีงด้วยความดใีจ 

หญงิชรามาเยี่ยมหลงัจากนั้นพร้อมช่อกหุลาบ ยนืยนัว่าสิ่งที่ฝันเป็น

ความจรงิ เดก็หญงิไม่ได้ยนิเสยีงของดอกไม้เหมอืนในความฝัน แต่ทกุครั้ง

ที่สมัผสัดอกกุหลาบ เธอรู้สกึถงึความอบอุ่นเหมอืนได้พบเพื่อนที่ผูกพนั 

โรสติาได้รู้จกัชื่อของหญงิชราในวนันั้น...อซิาแบลล์

ชื่อของโรสติาได้รบัการเปลี่ยนโดยอซิาแบลล์ หลงัจากมารสิาเหน็ว่า

ลกูสาวรอดชวีติอย่างปาฏหิารย์ิ เดก็น้อยแขง็แรงราวกบัเป็นคนละคน เธอ

จงึควรเปลี่ยนชื่อเล่นกบัชื่อจรงิเสยีเพื่อแก้เคลด็ เคราะห์กรรมที่เคยเกดิขึ้น

จะได้จบไปพร้อมชื่อเดมิ

อซิาแบลล์ตั้งชื่อให้เดก็หญงิว่า โรสติา หรอื โรส ไม่มใีครเรยีกเธอ

ด้วยชื่อเดมิอกีต่อไป จนถงึทุกวนันี้โรสติาแทบจะลมืชื่อเก่าไปแล้วด้วยซ�้า

นบัจากวนัที่ออกจากโรงพยาบาล โรสติากบัอซิาแบลล์ไปมาหาสู่กนั

เสมอ ส่วนมากเธอเป็นคนไปหาหญงิชราที่บ้านกลางสวนกหุลาบ อซิาแบลล์

สอนให้โรสติารู้จกักุหลาบแต่ละพนัธุ์ ได้หดัปลูก และดูแลพวกมนั ก่อนที่

อิซาแบลล์จะถ่ายทอดวิชาลึกลับจากโบราณกาล ซึ่งก็คือ ศาสตร์กุหลาบ

พยากรณ์

ยิ่งนานวนั ความสมัพนัธ์ระหว่างโรสติากบัอซิาแบลล์กย็ิ่งแน่นแฟ้น

ขึ้น เช่นเดียวกับความสัมพันธ์กับดอกกุหลาบ โรสิตาได้เรียนรู้ว่ากุหลาบ

สามารถพูดกับเธอได้จริงๆ ไม่ใช่การใช้ปากพูดเหมือนสิ่งมีชีวิตอื่น แต่

เป็นการสื่อสารกนัด้วยจติสมัผสั 

สิ่งหนึ่งที่โรสิตาหาค�าตอบไม่ได้สักทีคือ ที่มาของอิซาแบลล์ผู้ลึกลับ 
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แม้เธอจะเพยีรถาม แต่เจ้าตวักไ็ม่เคยตอบ หญงิสาวรูเ้พยีงว่าอซิาแบลล์เป็น

ผูส้บืทอดศาสตร์กุหลาบพยากรณ์เพยีงคนเดยีวที่เหลอือยู ่บรรพบรุษุของ

อาจารย์นั้นเป็นหนึ่งในผู้ดูแลสวนกุหลาบในปราสาทมาลเมซงของพระนาง 

โจเซฟีน

อซิาแบลล์สอนทุกสิ่งที่จ�าเป็นแก่โรสติา เคี่ยวกร�าจนมั่นใจว่าโรสติา

เชี่ยวชาญศาสตร์กุหลาบพยากรณ์มากพอที่จะไปช่วยผูค้นได้ตามล�าพงั นาง

จงึยอมให้โรสติาซึ่งขณะนั้นเพิ่งจะเรยีนจบปรญิญาโท ได้กลบัมาใช้ชวีติใน

ประเทศไทยตามที่มารสิามคีวามประสงค์

แม้จะอยู่กันคนละซีกโลก แต่โรสิตายังคงโทรศัพท์ไปคุยกับอิซา-

แบลล์สปัดาห์ละครั้ง ล่าสุดกก็่อนงานของเดอะเบสต์แมกาซนีสองวนั ไม่มี

วี่แววว่าอซิาแบลล์จะเดนิทางไปไหน ทว่าอาจารย์กลบัไม่อยูใ่นตอนที่โรสติา

ต้องการค�าแนะน�ามากที่สุด 

หญงิสาวถอนหายใจอย่างทดท้อ เธอเดนิเข้าไปในห้องแต่งตวั ไม่มี

ใครอยู่ในนั้น โทรทศัน์ซึ่งมกัจะถูกเปิดไว้เสมอกป็ิดไว้ โรสติาเข้าไปในห้อง

เปลี่ยนเสื้อผ้าที่อยู่ลกึเข้าไปในห้องใหญ่อนัวงัเวง

เธอไม่ชอบบรรยากาศ ลางสงัหรณ์แปลกๆ ท�าให้หญงิสาวขนลุกซู่

อย่างไร้สาเหตุ 

โรสติาปัดความรูส้กึกริ่งเกรงออกไป จดจ่อกบัการสวมชุดที่ทมีงาน

เตรียมไว้ให้ เป็นเดรสสั้นสีโอลด์โรส แขนเสื้อมีเพียงข้างเดียวตัดเย็บเป็น

ดอกกุหลาบเรยีงต่อกนั 

ทว่าขณะที่โรสติาเอื้อมมอืไปด้านหลงัเพื่อรูดซปิ ไฟกด็บัพึ่บ!

รอบกายมดืสนทิ แต่ความหวาดวติกของหญงิสาวชดัเจนอยู่ในใจ




