
๑
ก่อนความตายมาบรรจบ

กรุงเทพมหานคร
ราวกบัฝงูผึ้งแตกรงัในลอ็บบขีองโรงพยาบาลหร ูเมื่อนางแบบสาวก้าว

เข้ามาในอาคารพร้อมผูจ้ดัการส่วนตวั ผึ้งฝงูที่เหน็จงึบนิหึ่งมาทางหล่อนอย่าง

รวดเรว็ จนนางแบบสาวถงึกบัชะงกัเท้า ราวกบัถูกบงัคบัไม่ให้ก้าวผ่านไป

“สรัยคะ พี่ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะ สรัยพอจะทราบสาเหตุที่ท�าให้ 

คุณแตมประสบอุบตัเิหตุครั้งนี้หรอืเปล่าคะ”

ค�าถามนั้นหยดุสรยัไว้ที่ความสนเท่ห์ แต่หล่อนไม่ได้รบัอนุญาตจาก 

โจโจ้ ผู้จดัการส่วนตวัให้ตอบค�าถามนั้น

“เดี๋ยวก่อนนะครบัน้อง” โจโจ้ยกมอืขึ้นห้าม “ท�าไมถงึถามแบบนี้ ข่าว

เมื่อเช้ากบ็อกแล้วไม่ใช่เหรอครบัว่ารถของเฌอแตมพลกิคว�่าเพราะอบุตัเิหต”ุ

“แล้วสรยัพอจะทราบมั้ยคะว่าท�าไม”

“เดี๋ยวนะ” น�้าเสยีงของผูจ้ดัการหนุม่เริ่มบอกความไม่พอใจ “ค�าถามนี้

แปลว่าอะไร ‘ท�าไม’ หมายถงึอะไร”

“มขี่าวมาน่ะค่ะพี่โจ้ ว่าเฌอแตมเมาแล้วขบั”
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“เรื่องนั้นพี่ทราบ แต่ที่พี่ไม่ทราบกค็อืท�าไมต้องมาถามเรื่องนี้กบัสรยั

ด้วย”

“ก.็..” นกัข่าวสาวเริ่มลงัเลและหนัมองหน้ากนัเมื่อถูกโจโจ้สวนกลบั 

ขยี้ให้คนถามชี้แจง “กะ...กม็ข่ีาวลอืมาก่อนหน้านี้นี่คะพี่ ว่าเฌอแตมกบัคณุ

ธรีดนย์ทะเลาะกนัเพราะสรยัเป็นมอืที่สาม”

สรัยกลืนน�้าลายลงคออย่างล�าบาก แสบชาไปทั้งหน้าราวกับถูกรุม

ตบ ในขณะที่หล่อนสมัผสัถงึไอร้อนผ่าวจากผูจ้ดัการส่วนตวัที่ยนืกนัหล่อน

ไว้ โจโจ้ผู้ก�าลงัเดอืดดาลอย่างไม่อาจจะเกบ็กลั้น

“น้องครบั น้องว่าค�าถามนี้มนัน่าถามมั๊ย เป็นพี่ พี่ไม่ถามนะ มารยาท

นดินงึนะครบั”

สรยัเหมอืนถูกพายุพัดปลิวให้ออกมาจากตรงนั้น ก็พายุโจโจ้นั่นละ 

ผู้จัดการของหล่อนมิวายหันไปต�าหนิ รปภ. ด้วยสายตาพิฆาตที่พวกเขา 

ท�าหน้าที่ได้ไม่ดีนัก กระทั่งทั้งสองเดินมาถึงหน้าลิฟต์ สรัยจึงถอนหายใจ

ยาวพรดือย่างโล่งอก ทว่าโจโจ้ยงัพ่นไฟเป็นเสยีงบ่นไม่หยุดปาก

“พวกประสาท จ้องแต่จะชงข่าว ถามไม่ดูกาลเทศะ กร็ู้อยู่ว่าคนจะ

มาเยี่ยมไข้ อบี้า”

“เอาน่าพี่ พ้นมาได้สรยักโ็ล่งแล้วแหละ”

“ถ้าไม่ด่าก็คงไม่หลุดออกมาหรอก นี่พวกมันตั้งใจจะให้เธอเป็น

จ�าเลยให้ได้เลยนะ รู้ตวัปะ”

มหีรอืสรยัจะไม่รู้...

“ค่ะ กพ็อรู้”

“พี่ถงึอยากให้เธอปิดปากให้สนทิ ไม่ต้องตอบค�าถามอะไรทั้งนั้น ให้

พี่เป็นคนพดูเอง อพีวกนี้ฉลาดใช้ค�าถาม มนัอยากให้เราจนมุม หนอ็ย...หวงั

จะเขยีนข่าวให้เธอโดนด่าละส ิคงเหน็เธอเป็นนางแบบกระแสด ีคงไม่กล้าว่า

ไม่อะไรมั้ง มนักเ็ลยได้ใจ คราวที่แล้วกเ็หมอืนกนั เขยีนให้คนเขาเมาท์ว่า

เธอใช้เต้าไต่จนได้ขึ้นปกไรห์นอส”
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เสยีงลฟิต์ดงั ‘ติ๊ง’ หยุดการสนทนาลงชั่วครู่ รอจนคนในลฟิต์เดนิ

ออกมาจนหมด ก่อนที่การสนทนาจะเริ่มต่อเมื่อทั้งสองคนเข้าไปยืนอยู่ใน

ลฟิต์

“แล้วเรื่องคุณธีร์ ตกลงยังไง” โจโจ้หันมาถามด้วยสีหน้าตึงเครียด 

“ระวงัตวัเอาไว้หน่อยกด็นีะ วงการนี้มอีนัตรายตวัพ่ออยูไ่ม่กี่คนหรอก แล้ว

หนึ่งในนั้นมคีุณธรี์อยู่ในลสิต์แน่นอน ขอบอกไว้”

เมื่อได้ยนิค�าเตอืน สรยัถงึกบัพรายยิ้มก่อนหวัเราะเบาๆ ในล�าคอ

“สรัยไม่ใช่คนโง่หรอกค่ะ สรัยรู้ว่าคุณธีร์ต้องการอะไร แต่สรัยให้

สญัญากบัพี่โจ้เลยนะว่าถ้ามนัยงัไม่ถงึเวลา สรยัไม่ยอมให้เขาง่ายๆ แน่”

“ถงึเวลา? เวลาอะไร”

“ผู้ชายถ้าลองได้อะไรง่ายๆ อกีไม่นานเขากเ็บื่อกท็ิ้ง สรยัไม่ยอมหมด

อนาคตเพราะเรื่องนี้แน่ๆ พี่โจ้กร็ู้ว่ากว่าสรยัจะมาถงึจุดนี้ได้ สรยัต้องผ่าน

ความล�าบากมามากแค่ไหน ถ้ามนัยงัไม่ถงึเวลาที่เหมาะสม สรยัไม่มวีนัให้

ในสิ่งที่เขาต้องการหรอก”

ผู้จดัการหนุ่มเบะปากยิ้ม เหมอืนดใีจและหมั่นไส้ระคนกนั

“ย่ะ! แล้วจะรอดูนะว่าเธอจะฉลาดจริงหรือว่าแค่ฉลาดคุย พี่ไม่

อยากให้เธอเป็น ‘เฌอแตม๒’ เธอเข้าใจใช่มั้ย”

ไม่เหน็จะน่าเข้าใจยากสกันดิ สรยัพยกัยิ้มแทนเสยีงตอบ ก่อนที่ลฟิต์

จะสง่ทั้งคูข่ึ้นมาถงึชั้นสาม โจโจ้เดนิน�าสรยัไปที่เคาน์เตอร์พยาบาล เพราะรู้

มาว่า เฌอแตม วเิศษสมบตั ิถกูย้ายขึ้นมาพกัในห้องไอซยูีบนชั้นสามนี้แล้ว

บรเิวณหน้าห้องไอซยี ูสรยัพบหญงิวยักลางคนอยูใ่นอาการเศร้าโศก 

หล่อนจ�าได้ว่าผูห้ญงิคนนี้คอืมารดาของเฌอแตม หล่อนจงึเดนิเข้าไปหาทนัท ี

โดยไม่รอโจโจ้ที่ก�าลงัยนืถามอาการของเฌอแตมกบัพยาบาลเวร

“สวสัดค่ีะแม่ พี่แตมเป็นยงัไงบ้างคะ สรยัเหน็ข่าวเมื่อเช้ากร็บีมาเลย

ค่ะ”

“ฟื้นแล้วลูก ฟื้นแล้ว” มารดาของนางแบบรุ่นพี่ตอบด้วยเสยีงสะอื้น 
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“แต่กว่าจะพ้นวกิฤตกิเ็กอืบทั้งคนืเลยลกู แม่นี่ไม่ได้หลบัเลย โถ่เอ๊ย ไม่รู้ว่า

นกึยงัไงถงึไปเที่ยวจนเมาได้ขนาดนั้น เหล้าเบยีร์แม่กไ็ม่เคยเหน็แตะสกัหยด 

ดูซเินี่ย อนาคตต้องดบัวูบไปเลย”

“โถ่แม่คะ พี่แตมปลอดภยัแล้วนี่นา อกีไม่นานเธอกก็ลบัมาท�างานได้

ค่ะแม่ มคีวามหวงัหน่อยสคิะ”

“แม่จะเอาความหวงัมาจากที่ไหนล่ะ...สรยั”

น�้าเสียงนั้นบอกความสิ้นหวัง สรัยสัมผัสได้ถึงความสิ้นหวังระดับ

แสน พลางรูส้กึวา่อาจมเีรื่องอนัน่าตกใจที่หล่อนยงัไมรู่ร้ออยู ่กระทั่งหนัไป

เห็นโจโจ้เดินหน้าซีดตามเข้ามา ยิ่งยืนยันว่าต้องมีเรื่องอันน่าตกใจรออยู่

จรงิๆ แน่แล้ว!

“สรยั...แม่ท�าใจไม่ได้เลย แม่รบัไม่ไหวเลยลูก ถ้ายายแตมต้องเดนิ

ไม่ได้จรงิๆ! แม่คงท�าใจไม่ได้เลยลูกเอ๊ย...”

ค�าบอกเล่านั้น...ส่งผลให้สรยัลมืหายใจไปในชั่วขณะจติ!

อะไรนะ...

...อมัพาตเลยเหรอ!...

สรยัรู้ดวี่าหล่อนท�าอะไรอยู่...
กล้อง ไฟ บลสูกรนีขนาดใหญ่ และทมีงานที่ตั้งอกตั้งใจของนติยสาร

ไรห์นอส สิ่งเหล่านี้เตือนให้รู้ว่าหล่อนไม่ควรเสียเวลาอยู่กับการส�านึกผิด 

หล่อนบอกตวัเองอยูเ่สมอว่าหล่อนไม่ได้ท�าผดิอะไร หล่อนไม่ได้ชงิต�าแหน่ง 

‘ดาวรุง่ดวงใหม่ของไรห์นอส’ มาจากใคร ทั้งชวีติที่ผ่านมาสรยัไม่เคยได้เหน็

ประกายแสงแห่งความสุขอยู่ในแววตาขณะที่สบตาตัวเองผ่านกระจก จน 

วนันี้...หล่อนได้เหน็แสงนั้นแล้ว แสงแห่งความสขุสมที่หล่อนไม่ควรดบัมนั

ลงเพยีงเพราะละอายต่อบาป!

คุณธรี์เขาเป็นฝ่ายเข้าหาสรยัเองนะคะพี่แตม

ความคิดดังกล่าวตอกย�้าในหัวของตัวเองหลายต่อหลายครั้ง จน 
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สรยัเริ่มสบายใจได้ โอกาสส�าคญัที่ได้มา ใครไม่คว้าไว้กโ็ง่เตม็ทน...สรยัแอบ

หวงัว่าเฌอแตมจะเข้าใจ

“น้องสรยัคะ”

ทมีงานสาวคนหนึ่งเดนิเข้ามาในเซตหลงัจากเสรจ็งานถ่ายปกสเปเชยีล 

ของไรห์นอส ซึ่งมสีรยัเป็นนางแบบเพยีงคนเดยีวในเล่มพเิศษของเดอืนหน้า

“เสรจ็แล้วอย่าเพิ่งกลบันะคะ พอดคีุณน�้าทพิย์...” ทมีงานหมายถงึ 

ผู้ช่วยของธรีดนย์ “...เธอฝากบอกมาว่าคณุธรีดนย์จองมื้อค�่าที่รเิวอร์ไซด์ไว้

น่ะค่ะ เดี๋ยวถ้าน้องสรยัเปลี่ยนชดุเรยีบร้อย ไปพบคณุธรีดนย์ที่ห้องท�างาน

ได้เลยนะคะ”

มื้อค�่าที่ริเวอร์ไซด์งั้นเหรอ...สรัยยิ้มย่องในใจอย่างรู้เกม ธีรดนย์

เอาใจหลอ่นขนาดนี้ ไม่แคล้วว่าหลงัมื้อค�่า...หลอ่นกบัเขากค็งไดข้ึ้นไปนอน

จบัมอืกนัอยู่บนโรงแรมของร้านอาหารรเิวอร์ไซด์นั่นเป็นแน่!

มนัจะเรว็ไปมั้งคะ คุณธรี์?

“พี่คะ สรยัฝากเรยีนคุณน�้าทพิย์ แล้วกฝ็ากขอโทษคุณธรีดนย์ด้วย

แล้วกนันะคะ” 

ค�าตอบรบัของสรยัพาให้ทมีงานสาวและทมีงานแถวนั้นซึ่งแอบได้ยนิ

ถงึกบัอึ้ง

“พอดีว่า...สรัยตั้งใจจะไปเยี่ยมพี่แตมที่โรงพยาบาลน่ะค่ะ ทราบมา

ว่าย้ายออกจากห้องไอซยีูแล้ว ถ้ายงัไง...รบกวนฝากเรยีนด้วยนะคะพี่”

สรยัไม่เสยีเวลาให้แก่สหีน้าตะลงึตะลานของทมีงานเหล่านั้น หล่อน

กรีดกรายออกมาจากเซต ก่อนโทรศัพท์บอกคนรถของไรห์นอสให้เตรียม 

ลมีูซนีของบรษิทัมารอรบัหล่อนที่หน้าตกึ

หนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้น สรัยจึงมาถึงโรงพยาบาล มี รปภ. ที่ถูกจัด

เตรยีมไว้อย่างดนี�าทางขึ้นไปและส่งหล่อนถงึห้อง

เมื่อผลกัประตหู้องเข้าไป สิ่งแรกที่สรยัได้เหน็คอืหญงิวยักลางคนอยู่

ในสภาพห่อเหี่ยวจากอารมณ์สิ้นหวงั อกีคนหนึ่งที่อยูใ่นห้องกน่็าจะเป็นญาติ
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กนั สรยัเหน็ว่าเฌอแตมยงัคงหลบัอยู ่จงึไถ่ถามอาการกบัผูเ้ป็นแม่ของรุ่นพี่

ไปพลางก่อน

“พี่ตาหวิหรอืยงั” ญาตอิกีคนถามมารดาของเฌอแตม “พี่ยงัไม่ได้กนิ

อะไรเลยนะ เดี๋ยวฉนัลงไปซื้ออะไรให้มั้ย”

“คุณน้าคะ...” สรยัพูดกบัญาตคินนั้น “พาคุณแม่ลงไปทานข้างล่าง

เถอะค่ะ สรยัอยู่เฝ้าให้ เกรงว่าถ้าคุณน้าซื้อขึ้นมา...คุณแม่กค็งไม่กล้าทาน

ต่อหน้าสรัยแน่ๆ คุณแม่ขา...ลงไปหาอะไรทานหน่อยเถอะค่ะ คนไข้จะ 

แขง็แรงได้ คนเฝ้ากต็้องแขง็แรงด้วยนะคะ”

เมื่อความปรารถนาดีของสรัยถูกส่งไปถึง สองสตรีวัยกลางคนจึง 

พากันเดินออกไปจากห้องด้วยความประทับใจ สรัยหันกลับไปทางคนเจ็บ

ที่นอนอยู่บนเตยีง ก่อนสบืเท้าเข้าไปยนืใกล้ขึ้น...

ราวกับเจ้าของร่างที่นอนเป็นผักอยู่บนเตียงจะรับรู้ว่ามีใครก้าวเข้า

มายนืจ้อง เฌอแตมปรอืตาขึ้นช้าๆ ได้ยนิเสยีงครวญครางแผ่วเบาพ่นผ่าน

รมิฝีปากอวบอิ่มที่เคยสวย...แต่บดันี้มนับดิเบี้ยวจนไม่น่าชื่นชมเสยีแล้ว

“ตื่นแล้วเหรอคะ พี่แตม”

เสยีงทกัจากสรยัง้างดวงตากลมของเฌอแตมให้เบกิกว้าง...กว้างขึ้น

ราวกบัคนที่ก�าลงัตกใจสุดขดี!

“เป็นยงัไงบ้างคะพี่” 

สรยัพรายยิ้ม โน้มหน้าลงหาคนป่วยที่เขม้นมองตอบมาด้วยแววตา

เกลยีดชงั!

“ท�าไมพี่แตมถงึมองสรยัด้วยสายตาแบบนั้นล่ะคะ” รอยยิ้มของสรยั

ค่อยๆ จางลง ความคบัข้องใจแทรกเข้ามาแทนที่ “นี่อย่าบอกนะว่าพี่แตม

คดิว่าเรื่องทั้งหมดที่เกดิขึ้นเป็นเพราะสรยัน่ะ?”

หากนั่นคอืค�าถาม เฌอแตมกค็งจะตอบได้เพยีงร่างกายที่สั่นเกรง็ไป

ทั้งตวัน่าหวั่นกลวัแบบนั้น!

“สรยัไม่ได้ท�าอะไรผดิ!” หล่อนยนืยนั สหีน้าบอกความไม่พอใจ “ที่
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พี่แตมเป็นแบบนี้ก็เพราะท�าตัวเอง ถ้าจะมีคนผิด คนคนนั้นก็คือพี่แตม 

นั่นแหละ! พี่แตมท�าให้คนทั้งประเทศเข้าใจว่าสรยัเป็นต้นเหตุที่ท�าให้พี่เป็น

แบบนี้ สรัยไม่ได้ท�าอะไรเลย ไรห์นอสเล่มที่แล้วที่สรัยได้ถ่ายปกแทนพี่ก็

เพราะคุณธรี์เขาเลอืกสรยั เขาไม่ได้เลอืกพี่! สรยัพูดถูกใช่มั้ยคะ”

ได้ยนิเสยีงกรดีร้องถกูเค้นผ่านรมิฝีปากที่บดิเบี้ยวนั้น เป็นภาพชวน

วติก...ที่ผลกัสรยัให้ถอยห่างออกมาจากเฌอแตม

“ปลงเสยีเถอะค่ะพี่แตม ‘ผู้หญงิง่ายๆ’ กไ็ม่แปลกที่จะโดนผู้ชายทิ้ง

ง่ายๆ แบบนี้!”

เฌอแตมเหมือนปลาบนเขียงที่เหลืออากาศอยู่เพียงเฮือกสุดท้าย...

ก�าลงัหมดแรงดิ้น...สรยัมองภาพนั้นแล้วอดสงัเวชอย่างปฏเิสธมไิด้ หล่อน

ยืนยันว่าหล่อนจะไม่มีวันเป็นแบบนี้แน่...ขณะที่คิดแล้วก็ยิ้มออกมาได ้

อกีครั้ง

“เสียดายนะคะ ถ้าพี่แตมยังดีอยู่ วันพรุ่งนี้พี่แตมก็คงจะได้เห็น... 

คู่ควงที่สวยที่สุดของคุณธรี์”

ดวงตากลมของคนที่นอนอยู่บนเตยีงปล่อยน�้าตาให้ไหลลงผ่านแก้ม

ที่เตม็ไปด้วยรอยฟกช�้า...ไหลลงสู่หมอน

“วนัพรุง่นี้สรยัจะได้ไปร่วมงานเลี้ยงวนัคล้ายวนัเกดิของคณุชายอคณิ 

ที่วงัของเขา สรยัจะไปในฐานะคูค่วงคนใหม่ของคณุธร์ี แล้วกไ็ปในนามของ

ไรห์นอสด้วยนะคะ...แหม...เสยีดายจงัเลยอะค่ะ พี่แตมน่าจะได้แสดงความ

ยนิดกีบัสรยั สรยัอยากกอดพี่แตมม้ากมาก”

จากเสียงที่ผ่านความเจ็บแค้นกลับกลายเป็นเสียงร�่าไห้ รอยยิ้มที่

เหยยีดเตม็หน้าสรยักค็ล้ายจะเจื่อนจางลง ก่อนที่หล่อนจะสบืเท้าเข้าไปยนื

ใกล้นางแบบรุ่นพี่ผู้น่าสงสารอกีครั้ง

“คิดเสียว่าเป็นกรรมเถอะนะ ตอนที่พี่เป็นที่หนึ่งของไรห์นอส พี่ก็

ท�าตวัเป็นหมาหวงก้าง แผลงฤทธิ์ใส่นางแบบคนนั้นคนนี้จนเขาเกลยีดเขาชงั

กันไปทั่ว ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่จะเป็นกรรมหรือว่าแรงสาปแช่ง สรัยก็ขอ
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ให้พี่แตมผ่านพ้นเรื่องร้ายๆ พวกนี้ไปให้ได้กแ็ล้วกนันะคะ”

สรยัวางมอืลงบนแขนคนป่วยที่เยน็เยยีบ ก่อนโน้มหน้าเข้าใกล้เพื่อ

บอกลาอกีคน

“สิ้นสุดยุคของพี่แล้ว ปลงให้ได้นะคะ เพราะว่าต่อไปนี้...จะเป็น 

ยุคทองของสรยั!”

นั่นไม่ใช่ค�าพดูเกนิจรงิของ ‘สรยั ดาวกิา’ หรอืที่ในเวลาต่อมาไม่นาน
คนทั้งประเทศรู้จกัหล่อนในชื่อ ‘สรยั ไรห์นอส’

แต่ชีวิตของสรัยกลับรุ่งเรืองมากกว่าที่หล่อนคาดคิดเอาไว้เสียอีก 

ภายหลงัจากงานเปิดตวัสรยัที่ไรห์นอสกรุ๊ป สรยัได้กลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง

ที่น่าจับตาที่สุด แม้จะมีคนกล่าวว่า...นางแบบที่ได้ควงธีรดนย์ไม่ว่าจะเป็น

คนไหนก็โด่งดังเป็นของธรรมดาก็ตามที แต่ส�าหรับ ‘สรัย’ คนนี้...หล่อน 

‘มาเหนอื’ กว่านางแบบคนก่อนๆ ของธรีดนย์ทุกคน

อะไรที่เป็นเครื่องยนืยนัเรื่องนั้นน่ะเหรอ...

ก.็..ลมัโบร์กนิสีแีดงเพลงิคนันั้นน่ะส!ิ

“สรยั...พี่จะเป็นลม” โจโจ้ยงัไม่หายตะลงึกบัลมัโบร์กนิสีแีดงคนันั้น 

กระซิบอย่างตื่นเต้นไม่หยุดปาก “เป็นผู้จัดการดารามาหลายปี ยังไม่มี 

วาสนาแม้แต่จะคดิว่าจะได้ขบับ้าง แต่นี่เธอเป็นใครยะ เธอเป็นใคร!”

สรยัยิ้ม และมคี�าตอบจากค�าถามนั้นอยู่ในใจแล้ว

สรยักเ็ป็นคนที่โชคดมีากเลยน่ะสิ

ลัมโบร์กินีสีแดงเพลิงที่คลานเข้ามาจอดเทียบอยู่ตรงหน้าหล่อน  

ผูข้บัมนัออกมาจากโชว์รมูนั้น คอืบคุคลส�าคญัที่ชาตนิี้สรยัคงไม่มวีนัลมืลง 

เขาเปิดประตูลงมาจากรถ ร่างสูงใหญ่สมส่วนอยู่ใต้สูทแฟชั่นสีกรมท่า 

ใบหน้าหลอ่เหลาที่พร้อมฉกฉวยหวัใจหญงิให้ทิ้งลงมาบนมอืเขาผดุรอยยิ้ม

บางเบาแต่เหลอืร้ายอยู่ในที

ธรีดนย์ สุทวิรา...ทายาทคนเดยีวของประธานฯ บรษิทัไรห์นอสกรุป๊ 
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อนัตรายตวัพ่อแห่งวงการบนัเทงิที่โจโจ้เคยให้สมญานามไว้ เวลานี้เขายนืรอ

นางแบบสาวอยู่ที่ลมัโบร์กนิคีนันั้นแล้ว

“ของขวัญต้อนรับต�าแหน่งนางแบบเบอร์หนึ่งของไรห์นอส หวังว่า 

สรยัจะชอบมนันะครบั”

สรัยตรงไปรับกุญแจรถจากมือของชายหนุ่ม ไม่มีใครรู้เลยว่า...

หล่อนก�าลังพยายามเก็บกลั้นความดีใจไว้ในอก...เก็บเสียงกรี๊ดและท่าท ี

กระดี๊กระด๊าซึ่งอลหม่านอยู่ในหวัตอนนี้แทบมไิด้

“สรยัว่ามนัดมูากเกนิไปนะคะคณุธร์ี คนันี้ใครกร็ูว่้าค่าตวัมนัเท่าไหร่”

“มันยังน้อยไปด้วยซ�้าส�าหรับนางแบบที่ท�าให้หนังสือของผมขาย

เกลี้ยงตั้งแต่วนัแรกที่วางแผง”

รอยยิ้มของสรัยมีฤทธิ์เท่ากับใบมีดกรีดอกใจชายผู้นิยมเสพความ

เจ็บแสบทางอารมณ์ ใช่...หล่อนมีรอยยิ้มที่เย้ายวนและยั่วเก่ง สรัยรับ

กุญแจมาได้ หล่อนรบัรู้ถงึพลงัอ�านาจในมอื ก่อนยกมอืคารวะผู้ให้ ขณะที่

อกีฝ่ายยื่นมอืมารบัไหว้นั้น...แล้วกุมไว้ไม่ปล่อย

แชะ!

แชะ!

“เอ๊ะ นั่นใครท�าอะไรน่ะ!”

เสียงตะโกนร้องของโจโจ้ล่มบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกของ 

ธีรดนย์...จนเจ้าตัวลอบท�าหน้านิ่ว ขณะที่สรัยหันกลับไปทางโจโจ้พร้อม

สหีน้าเตม็สงสยั

“เหมอืนจะเป็นพวกปาปารซัซมีาแอบถ่ายรปูน่ะ นี่...พี่ รปภ. ฮะ ช่วย

ไปดใูห้ท ีพี่ปล่อยให้เขาเข้ามาเพ่นพ่านในโชว์รมูได้ยงัไง ไล่ไปเลยนะฮะ ไล่

ออกไปเลย!”

เมื่อเหน็ว่าโจโจ้ออกทพัจดัการให้ สรยัจงึหนักลบัไปหาธรีดนย์อย่าง

ไม่แยแสปาปารซัซคีนนั้นอกี

“สรยัอยากเทสต์ไดรฟ์ดูน่ะค่ะ”
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“ได้สคิรบั” ธรีดนย์ถอยหลงัไปเปิดประตรูถให้หล่อน “ผมขอนั่งเป็น

เพื่อนสรยัแล้วกนันะ”

เมื่อสรัยหันรถเลี้ยวไปทางด้านหลังของโชว์รูม ซึ่งเป็นทางที่จะไปสู่

สนามเทสต์ไดร์ฟแล้ว...

อีกฟากหนึ่ง...บริเวณด้านหน้าโชว์รูมรถหรูแห่งนี้ ช่างภาพหนุ่มวิ่ง 

กระหืดกระหอบออกมาจากโชว์รูมได้ก็รีบหามุมหลบ ก่อนหยิบโทรศัพท์ 

มอืถอืขึ้นมากดเรยีกสายไปถงึใครบางคน

“ฮลัโหลครบัพี่รบ”

“ว่าไงไอ้เลนส์ มงึได้ภาพมาหรอืเปล่า”

ชายหนุ่มยิ้มให้แก่ค�าถามของคนในสายอย่างภาคภูมิใจก่อนตอบ

คนในสายออกไปว่า...

“ได้หลายชอตเลยครบัพี่ ทมีเราได้ข่าวนี้แน่ๆ ผมรบัรองเลยว่าเดด็!”



๒
คนห่วยๆ

“พี่เลนส์ๆ”
ธนภพเงยหน้าจากคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ มองสาวสวยซึ่งเป็นผูร่้วมงาน

รุ่นน้องก�าลงัเดนิรบีร้อนเข้ามาที่โต๊ะทมี ขณะที่คนถูกเรยีกย่นคิ้วเข้มขมวด

เป็นปม 

“มไีรวะโบว์ ท�าหน้าซเีรยีสเข้ามาเลย”

“พี่รบเรยีกพี่น่ะส”ิ 

ธนภพชะงักไปสามวินาที ก่อนเหลียวหน้ามาทางเพื่อนชาย...ผู้ซึ่ง

ก�าลงัหนัมามองเขาพอดอีย่างมไิด้นดัหมาย

“มงึรบีไปเหอะ ไอ้เลนส์” ณพเตอืน “กูเหน็พี่รบหวัเสยีตั้งแต่เช้า”

“หวัเสยีเรื่องไรวะ” ธนภพนกึหวั่น “กูส่งงานเขาทนันะ”

“กูจะรู้มั้ยล่ะ แต่ถ้าเป็นเรื่องคนอื่น พี่เขาจะเรยีกมงึท�าไม”

ธนภพคดิไม่ออกว่าเขาต้องเจอกบั ‘ปัญหาอะไรอกี’ แต่เขาไม่มเีวลา

มากพอที่จะนั่งทบทวนความผิดพลาดของตัวเองหรอก ชายหนุ่มลุกขึ้น 

ก่อนพาร่างสูงเดินเร็วๆ ไปเคาะประตูกระจกซึ่งเป็นห้องที่ถูกกั้นไว้เป็น
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สดัส่วนของพื้นที่ผู้เป็น ‘หวัหน้า’

ธนภพเลื่อนประตูแล้วก้าวเข้าไปขณะที่เผลอกลั้นหายใจอยู่ รู้สึก 

ปั่นป่วนไปหมด ราวกบัน้องหมูจากสปาเกตตทีี่กนิไปเมื่อเช้าลุกขึ้นประท้วง

อยู่ในช่องท้อง ยิ่งได้สังเกตท่าทางกับสีหน้าของเมืองรบ ผู้เป็นหัวหน้าทีม

แล้ว อาการที่ท้องกย็ิ่งทวคีวามรุนแรงและไล่ขึ้นมาจนปวดหวั

“เอ่อ...มอีะไรให้ผมช่วยครบัพี่”

เมอืงรบเบี่ยงหน้าจากหน้าจอคอมพวิเตอร์ขนาดใหญ่ ตาคมกรบินั้น

ราวกบัปลายมดีที่พร้อมจะแทงใครกต็ามที่เผชญิกบัตาคู่นั้น!

ธนภพรู้สกึเยน็ขึ้นมาที่ท้ายทอย...

“มงึซปิไฟล์มาให้กูกี่ตวัวะ ไอ้เลนส์”

“ฟะ...ไฟล์ไหนครบั”

“กไ็ฟล์รูปที่มงึไปถ่ายแม่สรยัมาให้กูเมื่อวานนี้ไงวะ”

“อ๋อก็...ผมซิปไฟล์ขึ้นคลาวด์ไว้ตัวเดียวนั่นแหละพี่ เอ่อ...ไฟล์มี

ปัญหาเหรอพี่ มนัเปิดไม่ได้เหรอครบั”

ธนภพสมัผสัได้ถงึลมร้อนที่อกีคนก�าลงัระบายผ่านลมหายใจออกมา

“ปัญหามนัไม่ได้อยู่ที่เปิดไฟล์ไม่ได้”

“อ้าว”

“มงึร้อง ‘อ้าว’?” เมอืงรบเลกิคิ้ว แต่สหีน้ายิ่งบอกความฉนุเฉยีว “มงึ 

‘อ้าว’ แบบนี้ แสดงว่ามงึไม่ได้เชก็รูปก่อนจะส่งกูเลยใช่มั้ยไอ้เลนส์!”

พายุก่อตัวขึ้นแล้ว ธนภพแทบจะหมดแรงยืนเพราะสะท้านไปกับ 

เสยีงตะคอกนั้น

“มาดูผลงานของมงึนี่!” เมอืงรบผลกัจอแอลซดีใีห้หนัมาทางลูกน้อง 

ผูซ้ึ่งก�าลงัยนืส�ารวมอย่างไม่เป็นตวัของตวัเอง “แหกตาดูซไิอ้เวร! มงึถ่ายรูป

ห่าอะไรมาส่งกู!”

ธนภพโน้มหน้าเข้าไปใกล้จอ ก่อนทิ้งรมิฝีปากล่างอ้ากว้างอย่างตะลงึ

รูปห่าจรงิๆ ด้วย...
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มนัควรจะเป็นรูป ‘สรยั ดาวกิา’ ที่เขาอุตส่าห์ซุ่มถ่ายมาจากโชว์รูม

รถหรูเมื่อวานนี้ไม่ใช่หรอื

แล้วรูปพวกนี้มันอะไรกัน! ธนภพแทบจะล้มทั้งยืนเมื่อเห็นผลงาน

ของตวัเอง

“มงึเล่นตลกอะไรกบักู งานมงึถงึเป็นแบบนี้!”

ธนภพยนืตวัชาไปหมด ค�าว่า ‘ผดิ’ โปรยเข้ามาในความคดิราวกบั 

ห่าฝน ใช่...มันเป็นความผิดของเขาเอง แต่ที่น่าเศร้าก็คือเขาไม่คาดคิดว่า 

ผลงานของตวัเองจะเตม็ไปด้วยความผดิพลาดมากมายขนาดนี้!

ณพเคาะกระจกก่อนเลื่อนประตูแล้วก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

มรสุม เขามกัปรากฏตวัแบบเสนอหน้าทุกครั้งเพื่อ ‘ช่วยเหลอืเพื่อนในทมี’ 

หรอืทุกครั้งที่ได้ยนิเสยีงตะคอกของเมอืงรบลั่นออกไปถงึข้างนอกนั่นละ

“อะ...อุ้ย...” ณพหน้าซีดเมื่อส�ารวจไปที่รูปถ่ายแต่ละรูปบนหน้าจอ 

ก่อนจะเอยีงหน้ากลบัมากระซบิสั่นๆ กบัเพื่อนซี้ “นี่มงึถ่ายคอนเซปต์เบลอ

ว่ารกัแถบหรอืไงวะ หน้าสรยัถงึเบลอซะขนาดนี้...”

“คอื...พี่รบครบั ผมขอโท...”

“กูไม่รบัค�าขอโทษจากลูกทมีห่วยๆ!”

เป็นค�าต�าหนทิี่มาพร้อมกบัการดถูกูฝีมอือย่างรุนแรง ธนภพไม่รู้สกึ-

รู ้สาอะไรอีกแล้ว ห้วงอารมณ์มันโหวงเหวงเคว้งคว้าง ราวกับร่างที่ไร้

วญิญาณสงิสถติ

เมอืงรบกระชากตวัลกุขึ้นเหมอืนกบัโดนใครถบี เก้าอี้ที่นั่งอยูด่ดีห่าง

ไปชนผนังด้านหลัง ก่อนยื่นมือแล้วส่งนิ้วชี้ที่ใช้ประหารอนาคตลูกทีมอยู่

เสมอ...ชี้ใส่หน้าธนภพ แล้วตะคอกด้วยน�้าเสยีงอนัทรงอ�านาจ

“มงึฝันอยากจะเป็น ‘ช่างภาพมอือาชพี’ อย่างกูใช่มั้ย แต่กูบอกได้

เลยว่ามงึน่ะ ‘อกีไกล!’ คนห่วยๆ อย่างมงึ กไูม่น่าให้โอกาสส�าคญัๆ แบบนี้

เลย งานกูฉิบหายหมด! นี่ที่กูให้โอกาสมึงเพราะกูเห็นว่ามึงชอบแม่สรัยนี่  

กูกน็กึว่ามงึจะท�างานออกมาได้ด ีแล้วดูมงึท�า”
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“ผะ...ผมขอแก้ตวัได้มั้ยครบัพี่” ธนภพยกมอืไหว้ขอโอกาส “งานหน้า 

ผมจะไม่ท�าให้พี่ผดิหวงัอกี พี่ให้โอกาสผมอกีสกัครั้งนะครบั!”

“งานหน้า?” เมืองรบหัวเราะลั่น แต่เป็นการหัวเราะที่ไม่ได้เกิดจาก

อารมณ์ขนัสกันดิเดยีว “งานหน้า กูจะให้มงึไปช่วยไอ้ณพถอืรเีฟลกซ์ คน

อย่างมงึ แม้แต่จดัไฟสตู กูกไ็ม่ขอเสี่ยง!”

ธนภพเหมอืนถูกถบีให้ตกลงเหวลกึ

“ออกไปให้พ้นหน้ากู! ไป!”

ธนภพเหมอืนคนเสยีสตสิมัปชญัญะไปแล้วจรงิๆ เขายนืนิ่งอย่างไม่

อาจขยบัตวั จนณพต้องดงึแขนเพื่อนให้เดนิออกไปจากห้องด้วยกนั

ทว่า...ธนภพยงัไม่ทนัเดนิพ้นไปจากวงกบประตู เสยีงของเมอืงรบก็

เรยีกเขาไว้อกีครั้ง

“กูอยากถามมงึอกีเรื่อง...”

ธนภพหนักลบัไปที่หวัหน้าอย่างช้าๆ ขณะที่ในดวงตา...มนี�้าตาคลอ

เบ้า

“ชื่อเล่นของมงึ...ความหมายที่ถกูต้องมนัคอือะไรวะ ชื่อ เลนส์ ที่มา

จาก ‘เลนส์กล้อง’...หรอืว่าชื่อ เลน ที่มาจาก ‘ขี้ดนิ’!”

ไม่มอีะไรเลวร้ายเท่ากบัการสูญเสยีความฝัน...
...โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...การสูญเสียที่เกิดจากการถูกพรากไปด้วย

น�้ามอืของคนอื่น

ธนภพระบายอารมณ์อยู่บนระเบียงตึกผ่านควันสีเทาจากบุหรี่ถูกๆ 

ขณะที่รู้สกึว่าร่างกายของตวัเองเบาหววิ จนเกอืบจะปล่อยให้ลมจากชั้นสบิ

พดัร่างให้ตกลงไปสู่พื้นดนิด้านล่างอย่างง่ายดาย

แต่ธนภพรู้ดวี่าเขาจะไม่ท�าร้ายตวัเองเช่นนั้น 

ปัญหาชวีติไม่ว่าจะเลก็หรอืใหญ่ มนัไม่มทีางจบชวีติของเขาได้หรอก

มอืข้างหนึ่งเหนบ็บหุรี่ไว้หลวมๆ ขณะที่มอือกีข้างถอืรูปนางแบบสาว
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ดาวโป๊แห่งไรห์นอสเอาไว้ในอุ้งมอื เขาหลุบมองรูปนั้นอย่างสิ้นหวงั ราวกบั

รอยยิ้มของคนในรูปนั้นท�าให้ชวีติของเขาต้องพงัทลาย

ถ้าชาตนิี้เราไม่ได้เป็นช่างภาพ...เรากค็งไม่มโีอกาสได้ร่วมงานกบัสรยั

น่ะสิ

สรยั ดาวกิา...นางแบบดาวยั่วจากนติยสารไรห์นอส หล่อนกลายเป็น

แรงบนัดาลใจชิ้นใหม่ล่าสุดในชวีติของเขา

สรยั ดาวกิา ขึ้นมายนืในต�าแหน่งดาวรุ่งพุ่งแรงแทนที่นางแบบรุ่นพี่

ผู้น่าสังเวชอย่างเฌอแตม แรกทีเดียวที่ธนภพได้เห็นสรัยบนปกไรห์นอส 

ชีวิตที่แสนจะแห้งเหี่ยวของเขาก็กลับมาเบ่งบานและสดใสอีกครั้ง ราวกับ

ดอกไม้ท่ามกลางฤดูแล้งที่ได้รบัหยาดฝนมาเยยีวยาหวัใจ

ธนภพมคีวามฝันว่าเขาจะเป็น...ช่างภาพมอือาชพี

เพื่อที่สักวัน...เขาจะได้ไปยืนอยู่ตรงหน้านางแบบสาวคนที่เขาฝันใฝ่ 

ทว่าในตอนนี้...ความฝันที่เคยเป็นเหมอืนไฟกลบัถกูเป่าให้ดบัลงเสยีแล้ว มนั

ดบัลงเพราะความห่วยแตกของเขาเอง

“ไอ้เลนส์” 

ความหดหู่ชะงักลงชั่วครู่เมื่อเสียงแทรกเข้ามาพร้อมการปรากฏตัว

ของณพ

“มคีนมาส่งข้าวเที่ยงให้มงึอกีแล้ว”

ธนภพถอนใจอย่างกลดักลุ้ม

“บอกเธอให้หน่อยดวิ่ากูไม่อยู่”

“ไม่อยากเจอน้องโซฟีจรงิอ้ะ?” 

“กบ็อกอยู่นี่ไงวะ”

ณพส่ายหน้าอย่างระอา กระนั้นก็ดูเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกของ

เพื่อนอยู่เช่นกนั

“อย่าคิดมากไปเลยมึง พี่เขาคงไม่ให้มึงไปถือรีเฟลกซ์จริงๆ หรอก 

เพราะทีมเรา...นอกจากพี่รบกับมึงแล้ว ก็ไม่มีใครในทีมจับกล้องถนัดมือ
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อกีแล้วแหละ คนเก่งๆ แม่งกล็าออกกนัไปหมด ใครจะไปทนอยู่กบัพี่รบ

แกได้วะ”

ธนภพพยกัหน้าตอบออกไปส่งๆ 

“มงึไปบอกน้องเขาให้กูเหอะไอ้ณพ บอกว่าตามหากูไม่เจอกไ็ด้”

“แล้วปิ่นโตของน้องเค้าล่ะ”

“มงึอยากแดกกแ็ดกไปเหอะ กูไม่มอีารมณ์จะหวิละ”

ณพปิดประตกูลบัเข้าไปในตกึแล้ว ทิ้งเหลอืกแ็ต่คนสิ้นหวงัคนเดมิ...

บนระเบยีงสูบบุหรี่แห่งนี้

ธนภพก้มมองรูปถ่ายสรยัในมอือกีครั้ง...

...ก่อนพบว่ารอยยิ้มของหล่อนไม่อาจท�าหน้าที่เป็นหยาดฝนชโลมใจ

ให้เขาได้อกี

เขาจงึปล่อยรูปถ่ายใบนั้น...ให้ลอยล่องไปในอากาศ...ปล่อยมนัปลวิ

ไปสูค่วามเวิ้งว้างของห้วงอากาศโลก มนัลอยว่อนออกมาไกลจากคนที่รนัทด

ท้อต่อความฝัน ลอยออกมาไกลทเีดยีว

ความหวงัของธนภพลอยตกลงมาอยูบ่นตวัอกัษรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็น

ป้ายชื่อของห้องเสื้อแบรนด์ดังแห่งหนึ่ง...และภายในห้องเสื้อ ณ ขณะนั้น

เอง...

“ถูกใจมั้ยคะ น้องสรยั”

สรยัหมนุตวัอยูห่น้ากระจกหลยุส์บานใหญ่ คลอยิ้มให้ตวัเองเมื่อพบ

ว่าหล่อนช่างคู่ควรกบัชุดแซก็สแีดงตวันี้เสยีเหลอืเกนิ

“ถูกใจค่ะ แต่สรัยว่าช่วงเอวมันกว้างไปนิดนึง ผ้ามันไม่แนบเนื้อ 

เท่าไหร่ แต่ถ้าจะแก้ตอนนี้กค็งไม่ทนัแล้วใช่มั้ยคะ”

พนกังานสาวหนัไปมองทมีช่าง ถามความเหน็ด้วยสายตา จนได้รบั 

ค�าตอบจงึหนักลบัมาที่นางแบบสาวอกีครั้ง

“เหลอืเวลาอกีแค่ไหนคะน้องสรยั”

“อีกหนึ่งชั่วโมงคุณธีรดนย์จะมารับสรัยที่นี่ค่ะ ตอนนี้สรัยก็รอแค่
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แต่งหน้าท�าผม คงใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง เวลาที่เหลอืกต้็องสวมชดุแล้ว 

ฉะนั้นพี่มเีวลาอกีแค่ครึ่งชั่วโมงถ้าพี่จะแก้ชดุนี้ให้สรยั แต่สรยัคดิว่ามนัอาจ

จะไม่ทนั...อมื...”

สรยัเมยีงมองไปรอบๆ ร้าน ตอนนี้หล่อนให้ความส�าคญัแก่การแก้

ปัญหาด้วยสิ่งอื่น

“ที่ร้านมแีอกเซสซอรอีื่นๆ ให้เลอืกมั้ยคะ สรยัอยากไดเ้ขม็ขดัสแีดง 

ถ้าเป็นแดงเฉดเดยีวกบัแซก็ตวันี้กย็ิ่งด”ี

พนกังานและทมีช่างต่างพากนัอมยิ้มอย่างโล่งอก เมื่อได้เหน็การแก้

ปัญหาของนางแบบสาวที่ปราศจากการใช้อารมณ์วนีเหวี่ยง

“ถ้างั้นเดี๋ยวพี่เอามาให้เลอืกนะคะ สกัครู่ค่ะคุณน้อง”

รวดเรว็เท่ากะพรบิตา พนกังานสาวกว็ิ่งกลบัมาพร้อมกบัแฟ้มเครื่อง-

ประดบัในมอื

“ของมใีนร้านเกอืบทกุชิ้นเลยค่ะ ถ้าน้องสรยัสนใจชิ้นไหน เดี๋ยวพี่จะ

เอาออกมาให้ลอง เรามีเยอะค่ะ แต่ไม่ได้เอาออกมาวางโชว์ทุกชิ้น มีทั้ง 

ให้เช่าแล้วกจ็�าหน่ายด้วยนะคะ”

“หมื...เขม็ขดัอนันี้ดดูจีงั แต่เส้นมนัใหญ่ไปหน่อย” สรยัพลกิแคต็ตา-

ลอ็กไปเรื่อยๆ “เอ๊ะ...เส้นนี้หวัมนัสวยด ีรูปหวัใจด้วย แต่สรยัไม่ชอบสมีนั

เลยค่ะ”

ระหว่างนั้นช่างแต่งหน้ากับช่างท�าผมเดินถือเครื่องมือประจ�าตัวเข้า

มาหาท�าเลพอด ีสรยัจงึเร่งหาเขม็ขดัที่ถูกใจอย่างไม่ประวงิเวลาอกี และจน

กระทั่ง...

“อุ๊ย! เส้นนี้สวย สรัยชอบ สายสีแดง เป็นหนังแก้วด้วยใช่มั้ยคะ 

ขนาดกก็�าลงัด ีสรยัเอาเส้นนี้แหละค่ะ”

“อะ...เอ่อ เส้นนี้เหรอคะ...” พนกังานสาวหน้าแห้งลงไปจนเหน็ได้ชดั

“ท�าไมเหรอคะ”

“คอื...กุชชเีส้นนี้ น้องลูกศรเพิ่งตดิต่อเช่าไว้เมื่อวานซนืนี้เองค่ะ เอ่อ 
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...เหน็ว่าเยน็นี้ผู้ช่วยของเธอจะมารบัแทนด้วย”

สรยันิ่งไปห้าวนิาท ีหล่อนใช้เวลาแค่นั้นเพื่อนกึถงึใบหน้าของ ศรศมล 

หรือ ‘ลูกศร ไรห์นอส’ นางแบบสาวเบอร์รองร่วมสังกัดคนนั้น ก่อนจะ 

นกึขึ้นได้อกีว่า...ศรศมลกจ็ะไปร่วมงานที่วงัแสงจนัทร์ในคนืนี้ด้วยเช่นกนั 

สรยัคงห้ามศรศมลไม่ให้ไปร่วมงานนี้ด้วยไม่ได้

แต่สรยักลบัมั่นใจว่า...หล่อนมวีธิทีี่จะท�าให้เขม็ขดัเส้นนี้ไม่ได้เกาะอยู่

บนเอวของศรศมล!

“ลูกศรนั่นเอง นกึว่าใคร เพื่อนสรยัเองค่ะ ลูกศร ‘เช่า’ ไว้ใช่มั้ยคะ 

อมื...ถ้าเป็นอย่างนั้น...” สรยัคลี่ยิ้มหวาน “ถ้าสรยัจะ ‘ขอซื้อ’ เขม็ขดัเส้นนี้ 

...ทางร้านจะว่ายงัไงดคีะ”

ตึกสีมะม่วงสุกเหลืองทองมลังเมลืองอันตระหง่านอยู่เบื้องหน้านั้น 
ประจักษ์แก่สายตาคนทุกผู้ที่ได้เข้ามาอยู่ภายในรั้วอาณาเขตอันกว้างใหญ่

ของวงัแห่งนี้

กล้องทุกตัวรัวชัตเตอร์และแสงแฟลชสาดใส่สุภาพบุรุษและสุภาพ-

สตรแีห่งไรห์นอส ธรีดนย์ผูห้ล่อเหลาควงแขนมากบันางแบบสาวดาวรุง่ดวง

ใหม่แห่งนติยสารปลุกใจเสอืป่า 

สรัย ไรห์นอส...ในชุดแซ็กสีแดงแหวกอกลึกร้ายกาจ คาดความ

หรูหราไว้ด้วยเขม็ขดักุชชเีส้นนั้น

เมอืงรบกระหน�่านิ้วลงบนปุม่ชตัเตอร์ เหมอืนสาดกระสนุด้วยปืนกล

ไม่ยั้ง ระหว่างที่สรัยก�าลังเดินเฉิดฉายผ่านหน้าเขาไปบนทางเดินหน้าตึก 

ซึ่งปูไว้ด้วยพรมสนี�้าเงนิ

“ไอ้ณพ ส่งกรปิมาให้กูดิ๊”

ณพควานหากริปแบตส�ารองในกระเป๋าเป้ใบยักษ์อย่างทุลักทุเล 

พลางบ่นในใจอย่างฉุนเฉยีว

ท�าไมไม่ให้ไอ้เลนส์มาช่วยวะ โถ่เว้ย! มนัใช่งานถนดัของกูมั้ยเนี่ย!
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“เรว็สไิอ้ห่า! ศรศมลลงจากรถมาโน่นแล้ว”

“ครบัๆ พี่”

ศรศมลเฉิดฉายมาในชุดสีเงินปักเลื่อมโชว์ความเซ็กซี่ด้วยแซ็กเปิด

หลัง เพิ่มความน่าสนใจด้วยเข็มขัดสีขาวมุกรูปหัวใจ หล่อนคลี่ยิ้มให้ช่าง

ภาพอย่างรู้หน้าที่ แต่ภายใต้รอยยิ้มนั้นกลับเร้นความเดือดดาลแฝงจางๆ 

ไว้ให้คนช่างสงัเกตได้เหน็

“นางยิ้มแปลกๆ นะพี่วันนี้” ณพวิจารณ์กับหัวหน้าทีม “โบทอกซ ์

ยงัไม่เข้าที่หรอืไงนั่น”

เมืองรบเกือบจะไม่สนใจค�าพูดของณพแล้ว ถ้าเขาไม่บังเอิญก้มลง 

ดูรูปที่ตวัเองถ่ายชอตนั้นไว้เมื่อครู่

“เออ รูปนี้แปลกๆ” เมืองรบส�ารวจสีหน้าของศรศมลในช่วงจังหวะ

ที่เจ้าหล่อนหันไปเผชิญหน้ากับสรัย “แปลก...แต่ก็เป็นรูปที่ฟีลลิงโคตรด ี

มงึดูสายตาของทั้งสองคนด”ิ

“เออว่ะพี่” ณพหวัเราะ “นี่ถ้ารทีชัฉากหลงั ใส่ฉากสนามรบนี่ยิ่งโคตร

เข้า ดูสายตาพวกหล่อนดิ แต่พี่รบนี่เจ๋งโคตร เก็บได้ทุกชอตทุกอารมณ์

จรงิๆ รูปโคตรได้อารมณ์”

เมอืงรบฟังค�าสรรเสรญิแล้วพลนัยิ้มเยาะ ก่อนเหล่มองไปทางลกูทมี

ช่างพูด

“กูเป็น ‘ช่างภาพ’ นะไอ้ณพ...ไม่ได้เป็น ‘ช่างพลาด’ เหมอืนไอ้เลนส์

เพื่อนมงึ!”



๓
พลุ...แตก

ยุคทองของสรยัเริ่มต้นนบัตั้งแต่คนืนั้น
หนงัสอืพมิพ์ นติยสารดารา และโซเชยีลเนต็เวริ์กอนัเป็นที่รวมของ

ข่าวสารสารพัดส�านัก ให้ความส�าคัญต่อการปรากฏตัวของสรัยในฐานะ  

‘คู่ควงคนใหม่ของ ธรีดนย์ สุทวิรา’ อย่างเป็นทางการ

สรัยกลายเป็นที่จับตา กลายเป็นที่ต้องการ และหล่อนยังเป็นได ้

ทุกอย่างในกระแสสังคม เป็นนางแบบดาวรุ่ง เป็นนางแบบตัวแม่ เป็น

ภรรยาของมวลชน จนเวลาผ่านไปเกอืบค่อนปีทเีดยีวที่หล่อนได้ใช้ชวีติอยู่

ท่ามกลางฐานะ ‘เจ้าหญงิแห่งวงการดาวยั่ว’ ใช่แล้ว...ประเทศไทยสรรเสรญิ 

‘ดาวยั่ว’ ชดัเจนกใ็นยุคของหล่อนนี่ละ

ถ้าคดิว่าสื่อพดูเกนิไป...ลองมาดปูรากฏการณ์นบัตั้งแต่วนัแรกที่สรยั

ปรากฏสู่สายตาคนทั้งประเทศดูส.ิ..

สงิหาคม 2555 : ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครน่ะ ‘คนใหม่’ ของธีรดนย์ 

เหรอ

สงิหาคม 2555 : นางแบบนมทะลกัจากปกไรห์นอสนี่นา เล่มที่โคตร
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อื้อฉาว โพสท่าแหกขาอยู่หน้าสวนสตัว์ใช่ปะ

กันยายน 2555 : ชื่อเก๋ หน้านางก็เก๋ ดูเชิดๆ หยิ่งๆ แต่ตัวจริง 

ฉนัไปเจอมาแล้วที่ชอปสวารอฟสกี้ แก...! น่ารกัมาก ขอถ่ายรูปกะนาง นาง

ถอืโทรศพัท์ให้ด้วย

ตุลาคม 2555 : ตดิตามมาสกัพกัแล้ว เชยีร์อ้ะ ชอบๆ แต่จะไปได้

ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านะ ไฮโซธีรดนย์นี่เขาว่าเป็นตัวพ่อในวงการเลยนะ

เวย้ แลว้กเูหน็แต่ละคนที่เคยเป็นคูค่วงเขาจบไมส่วยสกัคน ดคูนก่อนกไ็ด้ 

เฌอแตมไง นอนอมัพาตเป็นผกัไปซะแล้ว หรอืธรีดนย์จะเป็นคนต้องสาป

วะ!

พฤศจกิายน 2555 : ปาปารัซซีนี่เก่งเนอะ ตามแชะได้ทุกสถาน-

การณ์ รปูนี้คงเป็นห้องอาหารบนตกึใบหยกใช่ปะ จ�าววิได้ ชวีติดี๊ดอีะ สรยั

กด็ูไม่โง่เลยนะ แถมนางมเีสน่ห์มากๆ ดูจากการวางตวั ดูไหวพรบิจากการ

ตอบสมัภาษณ์นกัข่าว ดไีม่ดไีฮโซธรีดนย์อาจจะหยดุความเป็นเสอืที่ผู้หญงิ

คนนี้กไ็ด้นะ

พฤศจกิายน 2555 : นี่เมนต์บนน่ะ จะหมายความว่าผู ้หญิงคน

ก่อนๆ ของธรีดนย์โง่ใช่ปะ ท�าไมเหรอ เฌอแตมโง่ตรงไหน เราว่าเฌอแตม 

ดูดกีว่าสรยัตั้งเยอะ เฌอแตมดูจรงิใจกบัธรีดนย์มากที่สุดแล้ว ผดิกบัสรยั

ที่ท�าตัวเป็นช้างเท้าหน้า เหอๆ มาจากไหนถึงมั่นได้ขนาดนั้น เดี๋ยวโดน 

ธรีดนย์เขี่ยทิ้งจะข�าให้

ธนัวาคม 2555 : หูย...เน็ตหมด ไม่ได้เติมไปเดือนนึง เพิ่งมาเห็น

เมนต์ คอืเรากไ็ม่ได้บอกว่าผูห้ญงิคนก่อนๆ โง่นี่ เราแค่บอกว่าสรยัไม่โง่ จะ

สื่อว่านางอาจมดัใจธรีดนย์ได้ไง อย่าหวัร้อนได้ปะยาย FC เฌอแตม ของ

ขึ้นเหรออดีอก ด่ามาด่ากลบั/ฉนั FC สรยั/ทมีเมยีคนสุดท้ายของคุณธรี์

มกราคม 2556 : กรี๊ดดด! ปกใหม่ไรห์นอส/เจ้าหญงิกค็อืเจ้าหญงิ/

สรยัขึ้นปกอกีแล้วพวกเธอออ! งามฉบิ!

มกราคม 2556 : ไม่เคยเหน็นางแบบคนไหนได้ขึ้นปกไรห์นอสรอบ
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สองเรว็ขนาดนี้เลย คณุธร์ีดดูนันางเตม็ที่เลยอ้ะ รกัจรงิหวงัแต่งแล้วใช่มั้ย! 

มงึ! กูจิ้น! กูฟิน! (กูอนิมาก)

กุมภาพนัธ์ 2556 : คุณธรี์โพสต์ในทวติแล้วว่าไรห์นอสฉบบัแฮปปี

ซมัเมอร์ปีนี้ สรยัได้ถ่ายหววิชุดใหญ่อกีครั้งจ้า/มาแรงแซงแม่เกด

นั่นละ...

กระแสความนยิมบนหน้าข่าวทุกส�านกัที่เกี่ยวข้องกบั ‘สรยั’

สรัยกลับเข้ามาถึงคอนโดมิเนียมสุดหรู โดยมีโจโจ้เดินลากกระเป๋า

ตามเข้ามาด้วย

“ส�าราญจงัเลยนะแม่คูน้ ท�างานไม่กี่จ๊อบกไ็ด้พกัเที่ยวเดอืนละสบิหน”

“ก็แหม...” สรัยหมุนตัวกลับมาหาโจโจ้ ก่อนหย่อนตัวลงไปนั่งบน

เตยีง “คุณธรี์เขาชวนสรยัเองนี่นา สรยัจะขดัได้ยงัไงล่ะพี่”

โจโจ้มองนางแบบสาวในความดูแลอย่างกงัขา

“ถามจรงิ เธอกบัคุณธรี์นี่ไปถงึขั้นไหนแล้ว”

“อ้าวพี่โจ้ ถามเหมอืนนกัข่าวอกีคนละ พี่น่าจะรูท้กุเรื่องของสรยัไม่ใช่

เหรอ”

“กค็ดิว่ารู้ทุกเรื่องแล้วนั่นแหละ แต่กอ็าจจะรู้แค่ด้านที่เธออยากให้รู้

น่ะส”ิ

“พี่โจ้ น้อยๆ หน่อย” สรัยปัดผมสีมะฮอกกานีมาม้วนเล่นที่นิ้ว 

แก้เขนิ “ดูเหมอืนสรยัจะชอบคุณธรี์จรงิๆ แล้วสพิี่”

“เรื่องนั้นน่ะฉันพอรู้มาสักพักแล้วละ ถึงเธอไม่บอก ฉันก็รู้ เชอะ 

ไหนสญัญาว่าจะรกัษาระยะห่างกบัเขาไปก่อนไงล่ะ นี่อย่าบอกนะว่าได้เสยี

กนัไปแล้ว”

“พี่โจ้! บ้าเหรอ!” สรยัลั่นเสยีงสูง “ยงัไม่ได้ซะหน่อย!”

โจโจ้ยนืชี้นิ้วมาที่นางแบบสาว

“พี่โจ้ สรยัพดูความจรงิ!” สรยัถอนใจ ก่อนเสยีอารมณส์ดชื่นไปจน

สิ้น “คุณธรี์กพ็ยายามจะเอาชนะสรยัอยู่เหมอืนกนันั่นแหละ ยิ่งทรปิล่าสุด
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นี่นะ ถ้าสรัยไม่วางยานอนหลับให้เขาซัดไปเม็ดนึงละก็...สรัยคงเสียให้เขา

ไปละ”

โจโจ้ท�าหน้าเหมอืนคนจ�าใจต้องเชื่อ

“ฉันไม่ว่าหรอกนะ ถ้าวันไหนเธออยากจะยอมให้คุณธีร์เขาจิ้ม แต่

ฉนัเตอืนเธอแล้วนะว่าเขาเป็นผู้ชายยงัไง”

“เรื่องนั้นสรยัรู้อยู่หรอก” สรยัยกขาไขว่ห้าง “แต่ว่า...สรยัสมัผสัได้

นะพี่...ว่าคุณธรี์เขากร็กัสรยัมากเหมอืนกนั”

“อะไรที่ท�าให้แกสมัผสัได้แบบนั้น ฮ?ึ”

“ก.็..” สรยัเอยีงหน้านกึ รอยยิ้มและผวิแก้มขบัสแีดงเรื่อปรากฏขึ้น

มาอกีครั้ง “มนัเป็นความอบอุ่นในแบบที่สรยั...เคยได้รบัจากพ่อ”

โจโจ้นิ่งไปชั่วอดึใจ แววตาของเขาบอกความตะลงึและงงงนัระคนกนั

“เวลาที่สรยัอยู่กบัเขา เขาเอาใจใส่สรยัตลอดเลยน้า เหมอืนพ่อของ

สรยัที่ไม่เคยขดัใจสรยัสกัเรื่องเดยีว ถงึแม้ว่าบ้านของสรยัจะจนนะ แต่เวลา

บอกว่าอยากได้อะไรขึ้นมาละก็ พ่อนี่แหละต้องรีบออกไปรับจ้างหาเงินมา

ซื้อของที่สรยัอยากได้แทบจะทนัทเีลย”

“คุณธรี์เขาเอาใจใส่แกขนาดนั้นเลยเหรอ”

“อืม...บางทีเขาก็ท�าในสิ่งที่สรัยคาดไม่ถึงเหมือนกันนะ เช่นตอนอยู่

บ้านพกัที่หวัหนิของเขาน่ะ เขาให้คนงานที่นั่นเรยีกสรยัว่า ‘คณุผู้หญงิ’ เลย

นะ”

“ต๊าย!...” โจโจ้ร้องขึ้นมาแค่นั้น “อย่างกบัคนแต่งงานกนัแล้วแน่ะ”

“แถมตอนไปเดนิไนต์บาซาร์ มพีวกฝรั่งมาตามจบีสรยั คณุธร์ีนี่ออก

อาการหึงจนเลือดขึ้นหน้าเลยเชื่อปะ มิหน�าซ�้ายังดึงสรัยออกมาจากร้าน 

แล้วไปบอกรกัสรยัที่ชายหาด บอกสรยัว่าเขาจะไม่ยอมสญูเสยีสรยัไป” สรยั

พูดราวกบัคนเคลิ้ม เหมอืนคนที่สตไิม่อยู่กบัเนื้อกบัตวัแล้ว

“พี่โจ้ พี่ว่าเรว็ไปมั้ย ถ้าสรยัจะตอบรบัค�าขอเป็นแฟนกบัเขา”

“เอ๊า นี่เธอยงัไม่ได้ตอบเขาไปอกีเหรอ ฮ?ึ”
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“ตอบซะที่ไหนล่ะ ก็สรัยบอกแล้วไงว่าจะไม่ยอมเดินตามเขาต้อยๆ 

แบบผู้หญงิคนอื่นของเขาแน่ แต่นี่กผ็่านมาหลายเดอืนแล้ว สรยัว่าคุณธรี์

เขากไ็ด้พสิูจน์ตวัเองมามากแล้วเหมอืนกนันะพี่ เขาเดนิตามสรยัตลอดเลย 

บางทกีเ็ป็นที่รองรบัอารมณ์เวลาสรยัหงุดหงดิเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วย”

โจโจ้มีสีหน้าที่อ่อนลง คิ้วขมวดที่บอกความตึงเครียดก่อนหน้านี้

คลายสิ้น ก่อนนั่งลงข้างๆ นางแบบสาวบนเตยีงหลงัใหญ่

“เธอมั่นใจแล้วใช่มั้ย...ว่าเธอจะเอาคุณธรี์อยู่จรงิๆ”

สรยัยิ้มบางๆ แต่แววตาไม่สิ้นความหวงั

“สรยัไม่รูห้รอกว่าจะเอาคณุธร์ีอยูห่รอืเปล่า แต่ตอนนี้สิ่งที่สรยัรู้แน่ๆ 

กค็อื...สรยัเผลอรกัคุณธรี์ไปแล้วละพี่โจ้”

โจโจ้พยกัหน้าอย่างเข้าใจความรู้สกึนั้นดี

ที่ผ่านมา...เขาเองกเ็หน็ในสิ่งที่เขาไม่คาดคดิว่าจะได้เหน็จากธรีดนย์

เช่นกัน ทายาทคนเดียวของท่านประธานกรรมการบริหารไรห์นอสกรุ๊ป 

เพียรรับเพียรส่งนางแบบสาวอย่างมีมานะ หาใช่เพียงแต่โจโจ้ที่ไม่คาดคิด

มาก่อน แต่คนทั้งประเทศก็ไม่เคยเห็นว่าเขาจะเดินตามคู่ควงคนไหนเลย 

สกัคนเดยีว

สรัยถอยไปกึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเตียง หยิบสมาร์ตโฟนแล้วเปิดเข้า

อนิสตาแกรม ก่อนผดุยิ้มเมื่อเหน็รปูจากโพสต์ล่าสุดของธรีดนย์ ซึ่งเป็นรูป

ที่เขาได้ถ่ายคู่กบัเธอที่บ้านพกัของเขา พร้อมใส่แคปชนัว่า...

‘someone love u’

โลกโซเชียลคึกคักเสมอเมื่อเห็นความเคลื่อนไหวในความสัมพันธ์

ระหว่างคนทั้งสอง 

ทว่าความนยิมเหล่านั้น...กลบัเริ่มมสีญัญาณของความเปลี่ยนแปลง

บางอย่าง...

ความเปลี่ยนแปลงที่เปรยีบเสมอืนริ้วควนัจางๆ ที่เริ่มเคลื่อนตวัเข้า

มาให้เหน็ชดัภายหลงัจากเดอืนกุมภาพนัธ์
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มนีาคม 2556 : เผยแล้ว! ปกพเิศษฉบบัแฮปปีซมัเมอร์’ ๑๓ ของ 

ไรห์นอส!

มนีาคม 2556 : อ้าว!? ชะนบีนปกนี่ใครอ้ะ! ท�าไมไม่ใช่สรยั???

มนีาคม 2556 : ไปหาค�าตอบมาให้แล้ว นางชื่อ ‘ศรเีบลล่า มหา-

สวสัดิ์ การ์เด้น’ ลูกครึ่งซะด้วย นามสกุลเหมอืนชื่อคลองหน้าบ้านกูเลยอะ 

แต่ที่พกีกว่านามสกุลของนางคอื นางมาขึ้นปกแทนสรยัของฉนันน!!

มนีาคม 2556 : อ้าว! ท�าไมสื่ออกีหวัลงนามสกุลว่า ศรเีบลล่า มหา-

สวสัดิ์ โกลเด้น ตกใจเลยอหี่า/กนิเพดดกิรแีป๊บ/นางเป็นใคร ไหนเล่าดิ๊

มนีาคม 2556 : รู้มาว่าพ่อของนางเป็นฝรั่ง เป็นนกัลงทุนอสงัหาฯ 

แต่เลิกกับคุณศรีปรีดา แม่ของนางไปแล้ว (ได้ยินวงในเมาท์ว่าเพราะคุณ 

ศรปีรดีานางโปรดกจิกรรมเสี่ยงดวงมากเป็นพเิศษ เป็นสาเหตทุี่สามขีอเลกิ) 

ส่วนศรเีบลล่าน่ะเพิ่งเรยีนจบตรจีากเมกา สวยเปรี้ยวเยี่ยวไหลโพรไฟล์เรดิ!

มนีาคม 2556 : แล้วคอืยงัไง? โผล่มาปุ๊บ ได้ขึ้นปกแฮปปีซมัเมอร์

เลยงี้??? แก??? มนัมอีะไรที่ฉนัยงัไม่รู้???

มนีาคม 2556 : ความจรงิเป็นยงัไงกย็งัไม่มใีครรู้หรอก แต่กลิ่นไม่

ดมีาตั้งแต่ต้นเดอืนแล้วนะ ด ูIG ของคณุธร์ีกไ็ม่เหน็ลงรูปสรยัเลย แถมไม่

ค่อยเหน็ว่าควงกนัไปไหนมาไหนบ่อยๆ เหมอืนเมื่อก่อนด้วย (จรงิๆ ใช้ค�า

ว่าเมื่อก่อนกไ็ม่ถกู เพราะเดอืนที่แล้วยงัดสูวตีกนัอยูเ่ลย!) งงโว้ยยย วงใน

หายหวัไปไหนกนัหมด!!

เมษายน 2556 : เอ๊า!!! คุณธรี์ไปเล่นสงกรานต์ที่เซน็ทรลัเวลิด์กบั

ศรเีบลล่า! พวกแกกกกก แล้วสรยัของฉนัหายไปไหนนน! งงงนั ขวญัใจ

ฉนัหาย!

หล่อนไม่ได้หายไปไหน...
หล่อนเกบ็ตวัอยูใ่นห้องของหล่อนนั่นละ...ห้องชุดสดุหรูที่ธรีดนย์ซื้อ

ให้หล่อนเป็นของขวญัวนัปีใหม่ที่ผ่านมานี้ ใช่แล้ว...ของขวญัชิ้นนี้หล่อนเพิ่ง
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ได้รบัจากเขา...เมื่อไม่นานนี้เอง

ยุคทองของหล่อน...ระยะทางของมนัสั้นแค่นี้เองหรอื

“สรยั!” 

เสียงของโจโจ้ดังเข้ามาก่อนเห็นตัวเสียอีก เขาใช้คีย์การ์ดส�ารองที่ 

สรยัเคยให้ไว้เปิดประตหู้องเข้ามาโดยถอืวสิาสะเหมอืนที่ท�าทกุครั้ง แต่ครั้งนี้

โจโจ้มาพร้อมกบัท่าทางที่ดูร้อนใจมากเป็นพเิศษ

“อะไรเนี่ย! นี่ยงันอนจมขี้ตาอยู่เหรอ บ่ายนี้หล่อนมอีเีวนต์ที่เกสรฯ 

นะยะ ลมืไปแล้วไง้?”

ดวงตาช�้าแดงและเอ่อท้นไปด้วยน�้าเหม่อมองออกไปที่ระเบียงห้อง 

หล่อนยงันอนฟังเสยีงบ่นของโจโจ้อย่างไม่สะทกสะท้าน จนโจโจ้ต้องเดนิมา

ดงึผ้าห่มแล้วเอามอืตลีงที่ปลนี่องของนางแบบสาวอย่างหวัร้อน

“สรยั! งานกุ้งแอ๊บแบ๊วของคุณหญงิแสงน่ะ ลมืไปแล้วเหรอ”

“ไม่ลมื” สรยัตอบเสยีงเครอื “แต่ไม่ไป”

“อ้าว ยายนี่”

“บอกว่าไม่ไปกค็อืไม่ไปไง!”

สรยัดดีตวัลุกพรวด ตะคอกใส่อกีฝ่าย จนโจโจ้ถงึกบัเผลอถอยเท้า

ห่างเตยีงไปอกีคบื

“สรัยจะรอคุณธีร์มารับ วันนี้วันเกิดสรัยนะ วันนี้เป็นวันเกิดของ 

สรยั!”

โจโจ้แทบหาเสยีงของตวัเองไม่เจอขณะยนืตะลงึไปกบัเสยีงตวาดแหว

ของหล่อน เขาอ้าปากกว้างอย่างลมืตวั ไม่ได้โกรธนางแบบสาวเลยสกันดิ...

แต่ตกใจอาการที่หล่อนก�าลงัเป็นอยู่ต่างหาก

“สรัย...เมื่อวานนี้พี่บอกเธอว่าไง” โจโจ้ฝืนยิ้ม ค่อยๆ เข้าไปนั่งลง

ข้างๆ นางแบบสาวของเขา ก่อนเอื้อมมอืไปคล้องแขนหล่อนไว้หลวมๆ “พี่

จองโต๊ะดินเนอร์ของเราสองคนไว้แล้วไง พี่จองศาลาทิพย์ที่แชงกรีล่าให้ 

หนูไงลูก”
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“คุณธีร์จะมารับสรัย” หล่อนยืนยันเช่นนั้น “เขาไม่ลืมวันเกิดสรัย

หรอก สรยับอกเขาไปแล้วเมื่อคนื เขาไม่ลมืแน่”

โจโจ้กลืนน�้าลายลงคออย่างล�าบาก เพราะเขามั่นใจนักละว่าคืนนี้ 

ธรีดนย์จะไม่มทีางมารบัสรยัแน่ เพราะอะไรถงึมั่นใจน่ะเหรอ...โจโจ้ไปสบืรู้

มาว่าธรีดนย์ไม่ได้อยู่กรุงเทพฯ ในตอนนี้น่ะสิ

เขาก�าลงัพกัผ่อนอยู่ที่บ้านตากอากาศที่หวัหนิ

กบัคู่ควงคนใหม่ของเขา...ศรเีบลล่า การ์เด้น!

“จรงิด้วย จรงิด้วยส”ิ สรยัยิ้มทั้งน�้าตา “สรยัต้องออกไปหาชุดสวยๆ 

ส�าหรบัคนืนี้ พี่โจ้ พี่ช่วยแคนเซลิงานให้สรยัทนีะ บอกว่าสรยัไม่สบายหรอื

อะไรกไ็ด้”

“ไม่เอาน่ะ อย่าเหลวไหลส ิ แค่เดอืนเดยีวที่มปีัญหากบัคุณธรี์ เธอ

เบี้ยวงานไปสามงานแล้วนะ เธอจะปล่อยให้ลูกค้าเอาเธอไปเมาท์เสยีๆ หายๆ 

แบบนี้ไม่ได้นะสรยั อยากตกงานหรอืไงกนั”

“อะไรนะ ตกงาน?” สรยัหวัเราะร่วน “เพี้ยนไปแล้วเหรอพี่โจ้ นี่สรยั

แค่เบี้ยวไปสามงานเอง ใครมนัจะท�าให้สรยัตกงานได้ฮ”ึ

“ศรเีบลล่า การ์เด้น”

ค�าตอบของโจโจ้...เหมอืนกบัห่ากระสนุที่พุง่ตรงเข้ากลางอกของสรยั 

จนหล่อนแน่นิ่ง

“พี่...พูดอะไร...”

“พี่ไม่อยากท�าร้ายความรู้สกึเรานะสรยั แต่ตอนนี้ศรเีบลล่าก�าลงัอยู่

ในกระแส”

“กแ็ม่มนัคงใส่พานถวายให้คุณธรี์ถงึที่!”

“จะเพราะอะไรก็แล้วแต่ ไม่มีใครสนใจเรื่องนั้นหรอกนะสรัย แต ่

เรื่องที่คนทั้งประเทศสนใจคอื ‘ดรามา’ ความฉบิหายของดาราเป็นเรื่องสนกุ 

เธอจะท�าตวัเหลวไหลให้คนด่างั้นเหรอ ท�าไมไม่ลุกขึ้นมาสู้นงันั่นล่ะสรยั”

“แล้วสรยัจะเอาอะไรไปสู้”
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โจโจ้ชะงกั...เมื่อนางแบบสาวถามกลบัด้วยน�้าตา

“จะเอาอะไรไปสู้ล่ะพี่ สรัยจะสู้มันได้ไง ในเมื่อตอนนี้คุณธีร์หลง 

นงันั่นขนาดนั้น สรยัท�าอะไรผดิเหรอพี่โจ้”

สรยักรดีร้องฟูมฟาย ก่อนถูกโจโจ้ดงึไปกอดไว้อย่างปลอบขวญั...

‘สรัยท�าอะไรผิด’ นั่นเป็นค�าถามที่โจโจ้รู้ค�าตอบดี...และอันที่จริง 

ตวัคนถามเองกน็่าจะรู้ค�าตอบอยู่แล้วเช่นกนั

จะเพราะอะไรเล่า...หนึ่งในสาเหตุนั้นอาจเป็นเพราะความเล่นตวัของ

หล่อนนั่นละ...

ตลอดเวลาที่ผ่านมา สรัยไม่เคยมอบความเป็นหญิงให้ธีรดนย์ 

สักครั้งเดียว แม้หลายครั้งที่ฝ่ายชายจะสบโอกาสเล้าโลม ลวนลาม หรือ

แม้แต่ร้องขอหล่อน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม สรัยวางตัวเสมอ

เครื่องยดึเหนี่ยวที่เขาต้องวางไว้บนหิ้ง

เพราะสรัยเชื่อเหลือเกินว่าหากหล่อนปล่อยตัวปล่อยใจให้เขาได ้

ครอบครองแล้ว สักวันหนึ่งหล่อนต้องตกกระป๋องเหมือนคู่ควงคนอื่นๆ  

ของเขา ทว่าสิ่งที่หล่อนท�าและคาดการณ์มาตลอดกลบักลายเป็นฝันร้ายเมื่อ

ศรเีบลล่าก้าวเข้ามา

สรยัถูกเขี่ยออกจากคอลเลกชนัแฮปปีซมัเมอร์

สรัยถูกธีรดนย์มองผ่าน และยุติการผลักดันหล่อนในเล่มต่อๆ ไป

เอาเสยีดื้อๆ

สรยัถูกธรีดนย์ปฏเิสธดนิเนอร์มานบัครั้งไม่ถ้วน ‘ภายในเดอืนเดยีว’

ส่วนเขา...เลอืกที่จะไปดนิเนอร์กบัศรเีบลล่า

“ท�าไมถงึเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะพี่โจ้...”

โจโจ้ไม่รูจ้ะสรรหาค�าพดูไหนมาปลอบโยนหล่อน เพราะเขาเองกเ็คย

สนับสนุนให้สรัยถือตัวกับธีรดนย์มาโดยตลอด เพียงเพราะคิดว่านั่นเป็น

พฤตกิรรมที่ด ีเป็นพฤตกิรรมที่อาจจะมดัใจเสอือย่างธรีดนย์ได้

แล้วท�าไม...หวยถงึออกแบบนี้ สรยัไม่แม่น หรอืว่าเขาแทงพลาด



ส ุริ ย า ทิ ศ  l  35

“สรยั...เธอต้องท�าตวัให้มคี่า ถ้าเธอจะเป็นมอือาชพีในวงการนี้ เธอ

ต้องแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวให้ได้ พี่รู้นะสรัยว่าเธอเจ็บ...แต่สรัย

เชื่อพี่นะ ถ้าเธอท�าตัวเหลวไหลจนไม่มีงาน ชีวิตของเธอจะแย่ลงกว่านี้อีก  

ผู้หญงิที่ไม่มงีานท�าแย่กว่าผู้หญงิที่โดนผู้ชายทิ้งเป็นร้อยเท่า เชื่อพี่นะสรยั”

สรยัสะอกึสะอื้นอยูใ่นอ้อมกอดของโจโจ้ หล่อนฝังใบหน้าที่เผยความ

ปวดร้าวไว้ในอ้อมอกนั้นอยูน่านราวสบินาท ีก่อนจะผละออกมานั่งหลงัตรง

อย่างช้าๆ

“งั้น...สรยัไปกบัพี่นะ สรยัขบัรถไม่ไหว”

โจโจ้ยิ้มกว้าง ในความคดิโผล่ค�าว่า ‘โล่งฉบิหาย’ 

“นี่สคินเก่ง! แล้วคนืนี้เราไปดนิเนอร์กนัที่ศาลาทพิย์นะ...เราจะไปนั่ง

ชลิชลิ เก๋ๆ...ถ่ายรูปอปัลงไอจ.ี..แล้วเรากค็่อยไปดรงิก์กนัต่อที่...”

“สรยัจะรอคุณธรี์มารบัที่อเีวนต์นั่นแหละ”

โจโจ้ยิ้มเก้อ...

“พี่โจ้แค่ไปส่งสรยัที่งานกพ็อ ไม่ต้องรอจนงานเลกิ เพราะคนืนี้ขอให้

สรยัได้ดนิเนอร์กบัคุณธรี์ก่อน ส่วนกบัพี่ สรยัขอตดิไว้ก่อนนะ”

สรยัลกุพรวดก้าวลงไปจากเตยีง ท่าทางนั้นบ่งบอกถงึพลงัของความ

หวงัมาเตม็ จนโจโจ้ไม่อาจกล้าที่จะบอกความจรงิในส่วนที่หล่อนยงัไม่รู้...

...ความจรงิที่ว่าดนิเนอร์คนืนี้ ธรีดนย์จะไม่มทีางมาหาหล่อนแน่ๆ!

อเีวนต์ในห้างหรูกลางมหานครเสรจ็สิ้นลงแล้ว
แล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายวันที่สรัยยอมให้สัมภาษณ์นักข่าว 

หัวข้อค�าถามนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ว่าจริงหรือไม่ที่ความสัมพันธ์

ระหว่างหล่อนกบัธรีดนย์ก�าลงัดิ่งลงเหว

“ไม่จรงิค่ะ สรยักบัคณุธร์ียงัคบกนัอยูค่่ะ ไม่มอีะไรนะคะ สรยัขอให้

สัมภาษณ์เท่านี้นะ พอดีใกล้เวลาที่คุณธีร์จะมาแล้วน่ะค่ะ อ๋อ...วันนี้ 

คุณธีร์จะพาสรัยไปฉลองวันเกิดที่ศาลาทิพย์ค่ะ สรัยขอตัวนะคะพี่ๆ แล้ว
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เจอกนัค่ะ”

สรัยเดินเฉิดฉายไปทางห้องรับรองที่ทางห้างจัดเตรียมไว้ให้หล่อน 

โดยมีบอดีการ์ดยืนเป็นก�าแพงกั้นระหว่างหล่อนกับนักข่าวเอาไว้ เมื่อสรัย

เข้ามาในห้องรับรอง หล่อนเดินไปนั่งรอธีรดนย์ที่โซฟา ก่อนที่ทีมงานของ

ห้างจะเดนิมาเสร์ิฟเครื่องดื่มและเปิดโทรทศันจ์อใหญ่ให้หล่อนนั่งดฆู่าเวลา

สรยัพมิพ์ไลน์ไปหาธรีดนย์ บอกว่าหล่อนรออยู่ที่ห้องรบัรองที่หนึ่ง

ธรีดนย์เปิดอ่านข้อความแล้ว...แต่เขาไม่ได้พมิพ์ตอบอะไร

สรัยนั่งรอเขาอย่างมีความสุข หยิบรีโมตมากดเปลี่ยนช่องค้นหา

รายการที่น่าสนใจดูไปเรื่อย

...

หนึ่งชั่วโมงผ่านไป

สรัยก�าลังตึงเครียดอยู่กับการ์ตูนดิสนีย์เรื่องหนึ่ง...เรื่องที่นางเอก 

ท�ารองเท้าแก้วตกไว้

ซินเดอเรลลานี่คืออีศรีเบลล่าไม่มีผิด ขี้อ่อย เสแสร้งท�ารองเท้าตก

ไว้...ฉนัรู้ทนัหรอกน่ะ!

สองชั่วโมงผ่านไป

สรยัเริ่มฟุง้ซ่านอยูก่บัการ์ตนูอกีเรื่อง...เรื่องที่เจ้าหญงิกนิแอปเปิลจน

ต้องเข้าไปนอนในโลงแก้ว

หล่อนแค่ถุยแอปเปิลออกมาตั้งแต่แรกก็สิ้นเรื่องแล้วปะ?...ต้องรอ

เจ้าชายมาจบูเพื่อ?...ท�าไมต้องจบูวะ...ดดัจรติ...จบูแล้วจะพ้นจากความตาย

งั้นเหรอ...ปัญญาอ่อนสิ้นด.ี..เทพนยิายหลอกเดก็!

สามชั่วโมงผ่านไป

บนหน้าจอโทรทัศน์ก�าลังน�าเสนอข่าวการตายของเศรษฐินีชื่อดังคน

หนึ่ง ในเนื้อข่าวมชี่วงที่ญาตขิองผู้ตายเล่าว่าก่อนหน้าที่เศรษฐนิจีะเสยีชวีติ 

ราวๆ หนึ่งเดอืน ผู้ตายได้เล่าให้ญาตฟิังว่ามยีมทูตมาหาที่บ้าน บอกว่าจะ

มารบัตวัในอกีเดอืนข้างหน้า ให้บอกญาตแิละเตรยีมตวัให้พร้อม
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สรยัปารโีมตใส่โทรทศัน์ ก่อนลุกพรวดแล้วตะคอกใส่คนในข่าว

“ยมทตูมาเตอืนล่วงหน้าหนึ่งเดอืน? เพ้อเจ้อ! ข่าวสมยันี้ชอบใส่เมจ-ิ

คลัเว่อร์ๆ กะโหลกกะลา ใครเชื่อกบ็้าแล้ว!”

เจ้าหน้าที่สองนางซึ่งนั่งอยู่ร่วมห้องอย่างเงียบสงบราวกับคนตาย 

ถงึกบัหนัมองหน้ากนัอย่างคาดไม่ถงึ...

...คาดไม่ถงึว่าจะได้เหน็ ‘พายุอารมณ์ลูกนั้น’ จากสรยั

สรยัไม่บอกลาใครทั้งนั้น หล่อนคว้ากระเป๋าแล้วพุ่งออกมาจากห้อง

รับรองด้วยความเดือดดาล ก่อนหยิบโทรศัพท์กดหาผู้จัดการของหล่อน 

แล้วลั่นเสยีงสั่งทนัที

“พี่โจ้มารับสรัยที! ก็ที่ห้างเดิมนี่แหละ สรัยจะไปรอคุณธีร์ที่ศาลา-

ทพิย์ เรว็ๆ นะ”

สรยักดวางสาย ก่อนชะงกัฝีเท้าเมื่อก�าลงัจะเดนิผ่านร้านหนงัสอืชื่อ

ดัง หล่อนมองไปที่แผงหน้าร้าน เห็นไรห์นอสฉบับแฮปปีซัมเมอร์วางเด่น

อยู่หนึ่งเล่ม แต่นั่นไม่ใช่เล่มจรงิหรอก มนัเป็นเล่มตวัอย่าง ผู้สนใจต้องสั่ง

ซื้อที่เคาน์เตอร์ของร้านเท่านั้น มนัเป็นปกที่ขายดจีนต้อง ‘สั่งจองล่วงหน้า’

ปกที่ม ีศรเีบลล่า การ์เด้น เฉดิฉายอยู่นั่นละ

สรยัสบืเท้าเข้าไปใกล้แผงนั้น หล่อนมองผู้หญงิบนปกด้วยแววตาที่

บอกความ...รษิยา

ฉันก็เคยดังจนหนังสือหมดเกลี้ยงแบบนี้เหมือนกัน...เธอคงคิดว่า 

ตวัเองดงักว่าฉนัสนิะ

สรยัยิ้มเยาะใส่คนบนปก...ก่อนสะดุง้อย่างเกบ็อาการไม่ทนัเมื่อเสยีง

ใครบางคนแทรกเข้ามาจากด้านข้าง

“เปรี้ยงแน่ เปรี้ยงเว่อร์!”

สรยันิ่งมองมนษุย์เพศผูผ้วิด�าราวกบัมเีชื้อสายแอฟรกินั เขาสวมสทู

สีขาวสว่างแสบลูกตา เขาอยู่ในกิริยาตุ้งติ้งอันแสดงออกได้ถึงรสนิยมทาง

เพศ
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“ดงัเปรี้ยงปร้างแน่ๆ เลย ว่ามะๆ”

สรัยพูดไม่ออก ไม่แน่ใจว่าจะโต้ตอบเกย์ผิวสีอย่างไร แต่ที่แน่ใจ

เหลอืเกนิคอืตอนนี้หล่อนก�าลงัโกรธ

“อุ๊ย สรยันี่นา! สรยั ดาวกิา!”

สรยัแสร้งยิ้ม “ค่ะ สวสัด”ี

หนุม่ตุง้ติ้งก�าลงัอ้าปากเหมอืนจะพดูอะไรต่อด้วยความดใีจ ทว่าเสยีง

พนกังานที่เคาน์เตอร์เรยีกเขาไว้เสยีก่อน

“คุณรศัมแีขคะ คุณรศัมแีข หนงัสอืไรห์นอสที่สั่งไว้มาถงึแล้วค่ะ”

“อุ๊ยตาย แฮปปีดแีถก!”

สรยัอ้าปากค้างอย่างไม่แนใ่จว่า...หล่อนควรอึ้งกบัทา่ทางไม่เตม็บาท

ของอกีคน หรอืจะอึ้งกบัชื่อจรงิของเขาดี

หนุ่มตุ้งติ้งเดินแกว่งถุงหนังสือออกมาหน้าร้านอีกครั้ง ส่งรอยยิ้ม

กว้างเหน็ฟันขาวแสบตามาให้สรยัพลางกระซบิ

“น้องพนักงานที่เคาน์เตอร์นี่ขยันขันแข็งเชียว แต่น่าสงสาร นางจะ

หมดเคราะห์เดอืนหน้านี้แล้วละ อุ๊บไว้นะ”

สรัยนึกไม่ถึงกับเรื่องที่เขาพูด พลางหันไปทางพนักงานผู้นั้น ก่อน

เข้าใจว่าหนุ่มผวิสคีนนี้อาจจะเป็นหมอดู

“อ้อ...ส่วนเธอ ฉนัว่าเอาเวลาที่มายนือจิฉาคนอื่นเนี่ยไปจดัการเรื่อง

ของตวัเองให้เรยีบร้อยก่อนเถอะจ้ะ สรยั”

“เอ๊ะ นี่คุณ!”

“รศัมแีข” หนุ่มตุ้งติ้งโยกไหล่ “ชื่อเพราะแมะ พ่อยมตั้งให้อ้ะ”

“ฉันไม่สนชื่อของคุณหรอกนะ แต่คุณมีสิทธิ์อะไรมากล่าวหาว่าฉัน

อจิฉานงั...”

“จุ๊ๆๆ” หนุ่มตุ้งติ้งจุปาก “เตอืนแล้วนะ อย่ามวัโอ้เอ้อยู่ เธอควรไป

ท�าอะไรให้เรยีบร้อย”

“ฉนัต้องท�าอะไร!” สรยัเริ่มหงุดหงดิ
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“ท�าบุญมั้ง ภาวนาใส...ใจเยน็”

“ประสาท!”

“เขยีนพนิยักรรมเอาไว้ยงั”

“เอ๊ อนีี่!”

“วุ้ย เสยีเวลา! ขอตวักลบัไปนอนอ่านไรห์นอสเล่มนี้ก่อนนะ ครุคร ิ

ไว้เดอืนหน้าเจอกนันะจ๊ะ”

“จะไปตายที่ไหนกไ็ป!”

หนุ่มตุ้งติ้งเดนิโยกก้นออกไปแล้ว...

...ทิ้งเหลือก็แต่พายุสรัย ผู้ถูกแฟนคลับของศรีเบลล่ายั่วโมโหจน 

หวัร้อน!

สรัยจ�าต้องระงับอารมณ์ เมื่อสังเกตว่าผู้คนบริเวณรอบข้างเริ่มหัน

มองมาทางนี้ หล่อนจงึผละออกมาจากบรเิวณหนา้ร้านหนงัสอืทั้งที่ยงัอยูใ่น

อารมณ์เดอืดดาลไม่สร่าง ทว่าขณะที่ก�าลงัเดนิอย่างเรว็ๆ ไปยงัจดุนดัพบที่

นัดกับโจโจ้ไว้ ค�าพูดปริศนาของหนุ่มตุ้งติ้งคนนั้นก็ลอยกลับเข้ามาสะกิด

ความสงสยัของหล่อนอกีหน

‘ไว้เดอืนหน้าเจอกนั’ งั้นเหรอ

ท�าไมฉนัต้องเจอแกด้วยวะ อตีุ๊ดบ้า!



๔
ใจสลาย

“หนตู้องขอบคณุพี่เลนส์มากกว่าค่ะ ที่อุตส่าห์มาถ่ายรปูท�าพอร์ต 
ให้หนู”

หญงิสาวใบหน้าคมสวยส่งยิ้มอย่างพอใจขณะที่หล่อนก�าลงัชื่นชมรปู

ของตวัเองผ่านสมาร์ตโฟน ที่ชายหนุ่มส่งให้เกอืบร้อยรูปผ่านแอปพลเิคชนั

ซึ่งเชื่อมต่อไดเรก็ไว้กบัตวักล้อง

ธนภพยิ้มรับค�าขอบคุณ เกิดความอิ่มใจและตื้นตันในตัวเองผ่าน

ใบหน้าที่มองไม่เหน็ร่องรอยจากความเหนื่อยล้าของเขา

“อนัที่จรงิพี่ต้องขอบคุณน้องใหม่มากกว่าครบัที่ให้โอกาสพี่”

“โหพี่เลนส์ พี่ไม่ต้องถ่อมตัวเลยค่ะ ฝีมือระดับพี่ หนูต้องจ่าย 

ค่าตอบแทนเป็นหมื่นๆ ด้วยซ�้า”

“น้องใหม่กช็มพี่เกนิไป” ธนภพยกมอืขึ้นลบูท้ายทอย เป็นพฤตกิรรม

ปกติยามที่ชายหนุ่มเขิน “พามาเลี้ยงข้าวตอบแทนในร้านแพงๆ แบบนี้  

พี่ต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายเกรงใจ”

“หนูไม่ได้ลงทุนอะไรเลยค่ะพี่ พอดีหนูเล่นเกมโหวตศิลปินกับทาง
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เว็บไซต์นึง แล้วก็ได้รางวัลเป็นบัตรทานฟรีสามคนนี่แหละค่ะ เสียดายที่ 

พี่ณพไม่อยู่ดินเนอร์ด้วยกันก่อน แหม...ล�าพังหนูน่ะไม่มีเงินมานั่งในร้าน

แบบนี้หรอก ถ้าหนูมเีงนิ หนูกจ็่ายค่าถ่ายรูปให้พี่ได้แล้วแหละ”

ธนภพพยักหน้ายิ้มๆ เขินจนไม่รู้ว่าจะต้องพูดหรือควรพูดอะไรต่อ 

จงึยื่นมอืไปหยบิแก้วชามะนาวขึ้นจบิ

“แปลกจังเลยนะคะ” สาวสวยช่างพูดเอ่ยขึ้นอีก “ช่างภาพมือโปร

ระดับพี่เลนส์ท�าไมถึงยังไปโพสต์หานางแบบสมัครเล่นมาถ่ายรูปท�าพอร์ต

ในกรุ๊ปตากล้องอกีล่ะคะ จรงิๆ หนูว่าพี่รบังานเรยีกเงนิได้เลยนะ หนูเหน็

ภาพที่พี่ถ่ายให้วนันี้ หนูพูดจรงิๆ นะไม่ได้เว่อร์ มนัเกนิคาดกว่าที่หนูคดิมาก

เลยนะพี่”

แม้เสยีงพดูแจ้วๆ นั้นจะเป็นค�าชม ทว่าธนภพกลบัจางยิ้มลงจนหมด

หน้า แววตาที่เคยมแีสงสว่างของความหวงัหรี่ลงจนเหน็เพยีงหลมุสดี�าขลบั

ปรากฏแทนที่

“พี่ยังไม่ใช่ช่างภาพมือโปรหรอกครับน้องใหม่ อันที่จริงทุกวันนี้...พี่

ยงัเดนิตามหลงัทมีงานที่บรษิทัอยู่เลย”

“ถ้าหนูจะบอกว่าหนูไม่เชื่อ...ได้ไหมคะ”

ธนภพหวัเราะขื่นๆ ในล�าคอ 

“เชื่อเถอะครบั พี่ยงัเป็นคนถอืรเีฟลกซ์ให้กบัทมีอยู่เลย จรงิๆ นะ”

ใหม่หน้าเจื่อนตามลงไปอกีคน หล่อนอาจจะไม่ได้รบัรู้ปัญหาเบื้องลกึ

เบื้องหลงัจรงิๆ ของเขา แต่เพยีงสมัผสักบัน�้าเสยีง สหีน้า และท่าทางของ

ธนภพที่ซมึนิ่งลงไปแล้วนั้น...

“บรรยากาศในทมีของพี่คงไม่สนุกแน่ๆ เลยใช่มั้ยคะ”

ธนภพยิ้มแทนค�าตอบ...

ทั้งสองไม่ได้พูดเรื่องงานกันอีกหลังจากนั้น ต่างพากันพูดถึงอาหาร

ที่บรกิรน�ามาเสริ์ฟ บรรยากาศแย่ลงนดิหน่อย แต่ทั้งตากล้องและนางแบบ

สมคัรเล่นกป็ระคบัประคองสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้น...ให้ผ่านไปได้ด้วยดี
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ดนิเนอร์ขอบคณุจากนางแบบสาวสวยสิ้นสดุลงแลว้ หญงิสาวขอตวั

กลับและกล่าวขอบคุณเขาด้วยการยกมือไหว้อีกครั้งหนึ่ง ขณะที่ธนภพยัง

คงนั่งอยู่ที่โต๊ะและให้เวลาตวัเองได้ดื่มด�่าไปกบัล�าน�้าเจ้าพระยา

ลมเย็นพัดสะท้านมา...แต่มิได้น�าพาความรู้สึกสดชื่นมาให้ชายหนุ่ม

สกันดิเดยีว

ธนภพคดิแบบนั้น...

...ก่อนจะพบว่าตวัเองก�าลงัคดิผดิ...

เมื่อเหลือบมองไปเห็นใครบางคน ซึ่งก�าลังเดินเข้ามาในบริเวณของ

โซนรมิน�้า 

ใครบางคน...ผูส้ร้างความสดชื่นให้แก่หวัใจของเขาในทุกครั้งที่ได้เจอ

ท่ามกลางความไม่น่าเชื่อ...ทว่าในบางครั้งกลบัถกู ‘ความเชื่อ’ บางอย่าง
คุกคามการตดัสนิ

ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจ...ว่าสิ่งที่เห็นนั้นคือความจริง...สิ่งที่เป็นนั้นคือความ

โง่...

...แต่ ‘ความเชื่อ’ กลบับอกว่าสิ่งเหล่านั้น...อาจไม่ได้เป็นอย่างที่เหน็

กไ็ด้...มนัไม่เป็นความจรงิ...และเราไม่ได้โง่

“สรยั”

กว่าจะรูส้กึตวั หล่อนกพ็บว่าผูจ้ดัการหนุม่ยนืเอยีงคอมองหล่อนอยู่

ตรงหน้าเสยีแล้ว

“พี่โจ้...” สรยัเรยีกอกีคนด้วยความพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้เสยีง

สั่น

โจโจ้หลุบตามองอาหารหลายอย่างซึ่งวางอยู่เต็มโต๊ะ แต่ตอนนี้มัน

เยน็ชดื และบางจานดูแห้งเซง็จนไม่น่ารบัประทานไปแล้ว

แน่ละ...โจโจ้รู้แน่อยู่แล้วว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น เขาจึงไม่

ได้กลับบ้านตามค�าสั่งของสรัย หลังจากที่เขามาส่งหล่อนที่นี่...เขาแอบไป
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นอนนวดอยู่ที่สปาของโรงแรมแห่งเดยีวกนันี้นี่ละ

“นั่งสพิี่” สรยับอกยิ้มๆ แต่นยัน์ตากลบัคลอไปด้วยน�้าอุ่นใส “ดนีะ

ที่พี่กลบัมา ไม่อย่างนั้น...สรยัคงทานคนเดยีวไม่หมดแน่...”

แม้ได้รบัค�าชวนแล้ว แต่โจโจ้กลบัใช้เวลาเกอืบสบิวนิาทกีว่าจะหย่อน

ตัวนั่งลงบนเก้าอี้ได้ จนเมื่อได้นั่งลงแล้ว ความกดดันใหม่ก็ยิ่งทวีตัวขึ้น 

อาหารตรงหน้าที่เย็นชืดเหล่านี้คือรางวัลของความหวังที่แตกสลายของใคร

คนหนึ่ง แน่นอนว่าเขาไม่รู้สกึอยากจะกลนืมนัลงคอสกัค�าเดยีว

แต่ด้วยบทบาทของเขา ด้วยมติรภาพของเขา...บงัคบัให้เขาหยบิช้อน

กบัส้อมขึ้นมาถอื ก่อนคลี่ยิ้มแบบเสแสร้งใส่นางแบบที่นั่งยิ้มอยู่ตรงหน้า

“หน้าตาน่าทานมากเลยเธอ” โจโจ้กวกัมอืเรยีกบรกิร “น้องๆ ขอข้าว

สวยสองที่ ด่วนๆ เลยนะ”

“พี่ทานเถอะ” สรยับอกด้วยเสยีงเหนื่อยๆ “สรยัไม่หวิเลย ขอนั่งเป็น

เพื่อนพี่แล้วกนั”

โจโจ้พบว่า...ถงึเวลาสิ้นสุดการฝืนยิ้มให้กนัและกนัสกัท ีมนัหมดเวลา

นั้นแล้ว

“เวลาที่ผ่านมา เรื่องราวต่างๆ ที่เกดิขึ้น และคนเก่าๆ ของเขา...มนั

เป็นบทเรยีนให้เราได้ศกึษากนัมามากพอแล้วนะ สรยั”

สรัยก้มหน้ารับฟัง และเพียงพยักหน้าช้าๆ น�้าตาหล่อนก็ร่วงเผาะ

เปื้อนแก้ม

“คุณธีร์ยังไงก็ยังเป็นคุณธีร์อยู่” โจโจ้ยืนยันด้วยเสียงอันเบา “แต่ 

ผู้หญิงทุกคนของเขา กี่คนแล้วที่ต้องสูญเสียความรู้สึก...เสียไปทั้งตัวตน 

แม้กระทั่งหวัใจที่เป็นทกุสิ่งทกุอย่างที่พวกหล่อนควรจะรกัษา แต่เธอกเ็หน็

ใช่มั้ยสรยั พวกหล่อนทกุคนแทบจะไม่มใีครเลยที่ยงัอยูด่กีนิด ีอะไรที่ท�าให้

พวกหล่อนเป็นแบบนั้น คดิส”ิ

“สรัยก็แค่สงสัย...” นางแบบสาวพูดทั้งน�้าตา “...สรัยไม่เคยท�าตัว 

เสื่อมเสียให้คุณธีร์ต้องขายหน้า สรัยวางตัวดี สรัยคิดว่าสรัยอยู่ในภาพ-
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ลกัษณ์ที่ดมีาตลอด แม้สรยัจะเป็นดาวโป๊อย่างที่คนทั้งประเทศเรยีกกนั แต่

สรยักไ็ม่เคยท�าเรื่องเสยีหายให้คุณธรี์ต้องเสยีใจ”

“คนอย่างคุณธรี์ไม่มวีนัเสยีใจให้กบัใครหรอกนะ” โจโจ้ยนืยนัความ

เชื่อของตัวเองด้วยเสียงที่แผ่วเบา “เพราะเขาไม่ได้มีหัวใจไว้เพื่อเสียให้กับ 

ผู้หญงิคนไหนทั้งนั้น”

สรยัเบี่ยงหน้าหนัไปทางแม่น�้า แสงไฟจากตกึฝั่งตรงข้ามสะท้อนอยู่

บนผวิน�้าที่เคลื่อนไหวอย่างเยอืกเยน็ ในชั่วอารมณ์นั้นสรยัแอบคดิว่าหล่อน

อยากเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มนุษย์...หล่อนไม่อยากเผชิญกับความผิดหวัง 

ทั้งหลายทั้งปวง ที่บางครั้งมันก็ยากเย็นแสนเข็ญต่อการตั้งรับเรื่องราวที่

ท�าให้หวัใจสลาย

“แต่ไม่ว่าจะยงัไง...ความสูญเสยีจะต้องไม่เกดิขึ้นกบัเธอนะ สรยั”

โจโจ้เตอืนหล่อน น�้าเสยีงนั้นบอกถงึความกงัวลและความเป็นห่วงอยู่

ในคราวเดยีวกนั สรยัจงึหนักลบัไปยิ้มก่อนที่จะตอบเขา

ยิ้ม...ที่ไม่ใช่รอยยิ้มของคนผดิหวงั...

...แต่กลบัเป็นรอยยิ้ม...ของคนที่ไม่ยอมแพ้!

“สรัยรู้ค่ะ...ว่าต่อจากนี้สรัยจะต้องท�ายังไง และชีวิตของสรัย...ก็จะ

ไม่มทีางตกต�่าแบบพี่เฌอแตมแน่ๆ!”

ธนภพผลักประตูเข้าไปในห้อง เปิดไฟจนเห็นบรรยากาศอันแสนรก
ภายในห้องเช่าแคบๆ เท่ากรงหนขูองเขา ยิ่งชวนให้ท้อแท้จนต้องถอนใจยาว

ออกมาอกีครั้ง

แต่ที่มาของความทุกข์กลับไม่ได้มีต้นเหตุมาจากเรื่องราวของเขาไป

เสียทั้งหมดหรอก อีกหนึ่งความทุกข์ที่แทรกเติมเข้ามา...กลับเป็นเรื่องที่

ไม่ใช่เรื่องของเขาเลย...แต่เป็นเรื่องของนางแบบสาวสุดเซก็ซี่คนนั้น

แม้เป็นเรื่องบงัเอญิที่เขาได้เจอหล่อนที่ภตัตาคารศาลาทพิย์ แต่เรื่อง

ที่มใิช่ความบงัเอญิคอืความรู้สกึของเขาที่ยงัมตี่อหล่อนผู้นั้นอยู่...
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...สรัย ไรห์นอส...คือนางแบบสาวดาวยั่วที่เขายังหลงรักได้ทุกทีที่

เหน็หน้า

แต่วนันี้หล่อนกลบัท�าให้โลกของเขามดืหม่นลงอกีครั้งเมื่อเขาได้เหน็

น�้าตาของหล่อน

แม้ไม่อาจจะได้ยนิเรื่องราวอนัเป็นปัญหาของหล่อนสกันดิเดยีว แต่

ในฐานะที่เขาเป็นหนึ่งในทมีงานแห่งนติยสารดาราที่มชีื่อเสยีงระดบัประเทศ 

เขาคอื ‘สื่อสารมวลชน’ คนหนึ่ง ที่รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกบัดาราที่เขาสนใจ

แม้จะเป็นแค่คนถอืรเีฟลกซ์กเ็ถอะ

ธนภพเอนหลังลงบนเตียง หนุนกายสูงโปร่งลงบนหมอนข้างจระเข้ 

ก่อนดึงกระเป๋าเป้แล้วหยิบกล้องถ่ายรูปที่อยู่ในนั้นออกมา เปิดอัลบัมและ

คลกิไฟล์ล่าสุดที่เขาแอบบนัทกึไว้

มนัคอืไฟล์วดิโีอที่บนัทกึช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าของ สรยั ไรห์-

นอส

ก่อนที่เสยีงจากมารผจญจะดงัแทรกขึ้น ธนภพย่นคิ้วขณะมองลงไป

บนจอสมาร์ตโฟนก่อนที่จะกดรบั

“อะไรมงึ”

“อ้าวเฮ้ย! ท�าไมเสยีงมงึทุเรศยงังี้วะไอ้คุณเลนส์”

ธนภพถอนใจอย่างสุดร�าคาญ

“มงึมอีะไรกว็่ามาเถอะไอ้ณพ”

“เดี๋ยวๆ มึงอย่าเปลี่ยนเรื่องเลย นี่ตกลงดินเนอร์สุดหรูมันไม่เวิร์ก

หรอืไง ท�าไมน�้าเสยีงมงึเชี่ยยงังี้วะ”

“ดนิเนอร์กเ็วริ์กอยู่ อาหารหรู บรรยากาศกแ็พงด”ี

“แล้วไมเสยีงมงึดแูย่ เฮ้ย! อย่าบอกนะว่าน้องใหม่หล่อนกนิมมูมาม”

“ไอ้เชี่ยณพ หุบปากเลยมึง เรื่องเชี่ยๆ ของผู้หญิงนี่มึงถนัดจังนะ 

ผู้ชายห่าไรวะ”

“เอ้า! กก็ูอยากรู้ว่ามงึเป็นอะไรไง”
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“มงึกร็อกพูดูก่อนสวิะ จะเดาโง่ๆ ท�าห่าไร” ธนภพพ่นลมปากอกีครั้ง 

ก่อนที่นัยน์ตาหม่นเศร้าจะทอดมองกลับลงไปบนหน้าจอแอลซีดีของกล้อง 

“กูไปเจอสรยัมาว่ะ เธอไปดนิเนอร์ที่นั่น”

“แล้ว?”

“เธอนั่งร้องไห้ในโต๊ะอาหารด้วยว่ะ”

“เชรด!” ได้ยินเสียงณพตบมืออยู่ในสาย “มึงถ่ายชอตน�้าตาเอาไว้ 

ปะวะ”

“ออื ถ่ายมา กูถ่ายเป็นคลปิเลยแหละ”

“ภาพเป็นไง มงึเชก็ภาพรยึงั”

“เดี๋ยวนะ” ธนภพดดีตวัลุกขึ้นนั่ง “ท�าไมกูต้องเชก็ภาพด้วยวะ”

“เอ้า! มงึอยากโดนพี่รบด่าอกีรไึง”

“ท�าไมกูจะต้องโดนด่าด้วย ในเมื่อกูไม่ได้คิดที่จะส่งคลิปนี้ให้พี่รบดู

ซะหน่อย”

“เอ้า! มงึถ่ายแล้วไม่ส่ง แล้วมงึจะถ่ายหาพระแสงไรวะไอ้บ้านี่”

“ที่กูถ่าย...กเ็พราะว่าคนที่กูแอบถ่ายเป็นคนที่กูชอบ”

“ไอ้เลนส์ มงึอย่าโง่หน่อยเลยน่ะ” ณพต�าหนทิั้งเสยีงหวัเราะ “ถ้าคลปิ

มงึโอเค เหน็น�้าตาของแม่สรยัชดัเจนจรงิๆ นะ มงึอาจได้รบัโอกาสจากพี่รบ

อกีครั้งกไ็ด้นะมงึ”

ธนภพเงยีบลงเมื่อค�าแนะน�าของณพไหลเข้ามาในกระบวนความคดิ

“มงึฟังกูดีๆ  นะไอ้เลนส์ กูรู้ว่ามงึหลงแม่สรยัมาก แต่มงึกบัแม่นั่น

ไม่มวีนัได้โคจรมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกนัได้หรอกนะโว้ย หล่อนอาจจะเป็นได้

แค่แรงบันดาลใจ เป็นอารมณ์ชั่ววูบที่ท�าให้มึงเป็นบ้า แต่กูจะบอกให้นะ  

สิ่งที่จะท�าให้มงึได้ไปต่อคอืความฝันต่างหาก!”

ธนภพไม่คาดคิดมาก่อนว่า...เขาจะลืมเรื่อง ‘ความฝัน’ ของตัวเอง 

ไปได้

“ไอ้เลนส์ ชวีติคนแม่งจะดขีึ้นได้มนัต้องมเีงนิเว้ย เงนิที่ได้จากงานดีๆ  
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แล้วตอนนี้มงึมหีรอืยงั เงนิกไ็ม่ม ีงานที่ท�ากด็ตีายห่า มงึจะถอืรเีฟลกซ์ไป

อกีนานแค่ไหน! มงึเชื่อกูนะ คลปิที่มงึถ่ายมาจะท�าให้คนทั้งประเทศได้รบัรู้

ความจริงว่าสรัยแม่งโกหก นางเพิ่งให้สัมภาษณ์เมื่อบ่ายนี้เองว่าธีรดนย์จะ

มารบัไปกนิข้าว แต่สุดท้ายแม่งจบด้วยน�้าตา พกีฉบิ! ถ้าข่าวนี้ได้ลงคลปิ

ของมงึละก ็อนาคตของมงึมาแน่”

มันเป็นความรู้สึกที่โหดร้ายส�าหรับเขาเหลือเกิน เมื่อในหัวนั้นเกิด 

สองทางเลือกซึ่งก�าลังตีรันฟันแทงกันอย่างบ้าคลั่ง ทางเลือกหนึ่งคือการ 

ยนืหยดัอยูบ่นความรูส้กึส่วนตวัที่เขามต่ีอนางแบบคนนั้น นางแบบสาวที่อยู่

ในจุดที่แสนไกลเกนิกว่าที่มอืเขาจะเอื้อมไปถงึ

กบัอกีหนึ่งทางเลอืกที่ณพร่วมตดัสนิอนาคตให้เขาแล้ว 

ทางเลอืกที่จะท�าให้ชวีติของเขาดขีึ้น 

ประหารชวีติ สรยั ไรห์นอส...ด้วยการส่งคลปินี้ให้เมอืงรบ

“กูตัดสินใจแล้วไอ้ณพ” ธนภพบอกกับเพื่อนรัก “กูจะเลือกสิ่งที่ดี

ที่สุดให้ตวัเอง...ขอบใจมงึมากนะ”

เป็นเรื่องปกตทิี่ทุกคนจะต้องท�าเช่นนั้น...
...เลอืกสิ่งที่ดทีี่สุด...ให้ตวัเอง

สรยั ไรห์นอส...กเ็ช่นกนั

ภายในห้องชดุสดุหรขูองหล่อนมดืสลวัและเหน็เพยีงแสงไฟจากโคม

สเีหลอืงส้มที่โต๊ะแต่งหน้า

สรัยรวบผมมัดตึง บรรจงหยิบส�าลีแผ่นเกรดพรีเมียมก่อนจะหยด 

คลีนซิ่งจนชุ่ม ใช้มันท�าความสะอาดเครื่องส�าอางจนเกลี้ยงเกลาหมดจด 

เหลอืเพยีงหน้าสดที่ปราศจากสสีนัแต่งเตมิ

ดวงตาคมกรบิทอดมองตวัเองในกระจก ราวกบัก�าลงัท้าทายและทกั

ถามตวัเองว่า...

...เธอพร้อมหรอืยงั สรยั ดาวกิา...



48  l  จ ูบ นั้ น ต ล อ ด ก า ล

...พร้อมที่จะท�าให้อศีรเีบลล่า...ได้รูจ้กักบัตวัตนที่แท้จรงิของเธอมาก

ขึ้น!

สมาร์ตโฟนวางนิ่งอยู่บนโต๊ะตรงหน้า และยังคงปราศจากการตอบ

กลบัมาของชายหนุ่มผู้ที่หล่อนเฝ้ารอ

คุณใจร้ายกับสรัยมาก...คุณเก่งมาก...ที่ท�าให้ผู้หญิงทุกคนบาดเจ็บ

เพราะรกัคุณ...

...แล้วสรยัจะคอยดู...

...ว่าคุณจะเก่งไปได้อกีสกัเท่าไหร่!

สมาร์ตโฟนบนโต๊ะถูกหยบิมาถอืไว้อกีครั้ง ก่อนที่หล่อนจะกดพมิพ์

ข้อความลงไปสั้นๆ แล้วกดโพสต์


