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เธอกล้าพดูว่า ณ วินาทนีี ้ไม่มีใครโชคร้ายเท่าเธออกีแล้ว

โอเค ไม่นับผู้คนที่อดอยากในประเทศโลกที่สามนั่นนะ แต่ 

พูดถงึบรรดาหญงิสาวที่ถกูแฟนบอกเลกิในวนิาทนีี้นั้น เธอมั่นใจว่าไม่มี

ใครโดนแบบที่เธอโดนอยู่นี่แน่นอน หรอือาจจะม ีแต่กช็่างเถอะ!

“พี่ขอโทษจรงิๆ นะวาวา” ชายหนุ่มมองเธอด้วยแววตารู้สกึผดิ 

“วาวาไม่โกรธ ไม่เกลยีดพี่ได้ไหม”

วาสติามองชายหนุม่ที่เพิ่งเปิดปากขอจบความสมัพนัธ์ (ที่จรงิๆ 

กไ็ม่ได้เป็นรูปเป็นร่างอะไรตั้งแต่ต้น) กบัเธอหมาดๆ อย่างอึ้งงนั ก่อน

จะส่ายหน้าช้าๆ “วาไม่ได้โกรธหรอืเกลยีดอะไรพี่นทัทั้งนั้นค่ะ วาแค่...” 

แค่...แค่ชอ็กจนพูดอะไรไม่ออกต่างหากล่ะ!

สารพดัเหตผุลบอกเลกิที่เคยมใีนประวตัศิาสตร์โลกของเขาเป็น

เหตผุลที่ว่าเขาไม่ได้ชอบเธอแล้ว 

เจาะจงอกีนดิ เขาไม่เคยชอบเธอ 

เพิ่มความพเิศษอกีหน่อย...เขาไม่เคยชอบผู้หญงิเลย!

วาสติาเบนสายตาไปมองชายหนุม่ขาวตี๋อกีคนที่นั่งอยูเ่คยีงข้าง

แฟนเก่าหมาดๆ ของเธอ สมองที่มักจะท�างานเร็วเสมอในตอนนี้นั้น

เกดิอาการค้างไปชั่วขณะ ในเมื่อใกล้ชดิสนทิสนมกนัมาเป็นปี ท�าไม
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เธอถงึไม่รู้สกึตงดิๆ ในใจบ้างเลยนะว่า...

เขาชอบเพศเดยีวกนั!

ใครจะไปคดิว่า เธอ วาสติา สริริกัษ์ หรอืที่ใครๆ กร็ู้จกัในชื่อ  

วาวา นางร้ายสดุแซ่บ หญงิสาวที่ทั้งสวยทั้งเก่ง เจ้าของส่วนสงูหนึ่งร้อย

เจ็ดสิบเซนติเมตร รูปร่างเพรียวสวยไปทุกสัดส่วน ไม่ว่าใครก็อยาก 

ได้เธอด้วยกันทั้งนั้น มีทั้งไฮโซ ทั้งนักแสดง ทั้งนักกีฬาทีมชาติ มา 

ตามตื๊อไม่รู้ตั้งกี่คน 

แล้วท�าไม...ท�าม้ายยย...อ๊ายยย...

หลงัจากกรดีร้องในใจไปหลายสบิตลบ วาสติากห็นักลบัมามอง

ชายหนุม่ตรงหน้าเธออกีครั้ง...ณฐันนัท์ เตชะวรกลุ ไฮโซชื่อดงั เจ้าของ

ห้างสรรพสนิค้าหลายแห่งในกรงุเทพฯ เธอรู้จกัเขาผ่านกลุม่เพื่อนที่จดั

งานวนัเกดิให้ใครสกัคนในกลุม่นั่นละ ขอโทษท ีเธอจ�าไม่ได้ว่าชื่ออะไร 

เขาเป็นคนเรยีบร้อย อธัยาศยัด ีและมสีมอง ไม่เหมอืนพวกลูกเศรษฐี

คนอื่นๆ ที่เคยเจอ ที่มักไม่ท�างานท�าการอะไรนอกจากใช้เงินพ่อแม่

เที่ยวเล่นไปวันๆ เพราะคุณสมบัติครบถ้วนที่เขามี เขาจึงเข้าตาเธอ 

ไม่น้อย 

ตลอดเวลาหลายปีที่อยู่ในวงการบันเทิง เธอก็วางตัวอย่างด ี 

ไม่เคยมขี่าวกบัใครมาก่อน จนกระทั่งณฐันนัท์ เธอตอบรบัไมตรทีี่เขา

มีให้มากกว่าปกติ ท�าความรู้จักกันไปได้พักหนึ่งก็พบว่าเขาเป็นคนดี

ใช้ได้ (ฐานะยิ่งดีเกินค�าว่าใช้ได้) ท�าให้เธอเริ่มที่จะเปิดตัวเขากลายๆ 

ด้วยการไปงานคู่กันบ้าง แต่ก็กั๊กสถานะอยู่แค่คนสนิท ตามประสา

คนในวงการที่ไม่มใีครใช้ค�าว่าแฟนกนัเท่าไหร่ 

จนกระทั่งเวลาผ่านไปเป็นปี เธอกเ็ริ่มคดิจรงิจงัว่าควรแก่เวลา

ที่จะใช้ค�าว่าแฟนออกสื่อได้หรอืยงั ถงึแม้ว่าเขาและเธอจะไม่เคยมกีาร

ขอคบจรงิๆ จงัๆ แต่ดูจากการเจอกนัสปัดาห์ละสองครั้ง ซื้อของให้กนั

ในวาระโอกาสต่างๆ ไปออกงานด้วยกันหลายรอบ มันก็เหมือนเป็น
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แฟนกนัไปแล้วนั่นละ แถมตลอดระยะเวลาที่รู้จกักนัมา เขากเ็ทกแคร์

ดูแลเธออย่างด ีเป็นสภุาพบรุษุ ให้เกยีรตเิธอทกุเรื่อง ซื่อสตัย์ จรงิใจ 

ไม่เคยมีเรื่องให้ไม่มั่นใจว่าเขาจะแค่มาเล่นๆ กับเธอ หรือต้องคอย

ระแวงว่าเขาจะแอบมสีาวอื่นไปด้วยในเวลาเดยีวกนั

แน่นอนละ เขาจะไปมีสาวอื่นได้ยังไงในเมื่อเขา...เขา...เขามี

ผู้ชายอื่นแทน!...ฮอืออ...

“น้องวา...พี่ขอโทษ พวกเราไม่ได้อยากจะให้เรื่องมนัเป็นแบบนี้

เลย พี่ผิดเองที่ไม่กล้าบอกความจริงกับน้องวาตั้งแต่ตอนที่รู้ตัวว่า 

รกักนั แล้วยิ่งนานวนัเข้า มนักย็ิ่งถล�าลกึขึ้นไปเรื่อยๆ กว่าจะรู้ตวัอกีท ี

พวกพี่ก.็..”

“เดี๋ยวนะคะ” นางร้ายแฟนทิ้งยกมือขึ้นตรงหน้าเป็นการส่ง

สญัญาณให้หยดุพดูอย่างไม่แน่ใจนกักบัค�าที่เพิ่งได้ยนิ “กรอเทปกลบั

ไปก่อนหน้านี้ก่อน ตอนที่รู้ตวัว่ารกักนั...แปลว่าอะไรคะ แปลว่าพี่นทั

เพิ่งจะค้นพบตวัเองงั้นเหรอคะ”

แบบนี้แปลว่าเขาเพิ่งค้นพบว่าชอบเพศเดยีวกนัตอนที่คบหากบั

เธอเหรอ 

นะ...นี่...นี่เธอไร้เสน่ห์ถึงขั้นท�าให้ผู้ชายหมดความชอบในสตรี

เพศเลยงั้นเรอะ!

“คอื...พี่ก.็..” 

ณัฐนันท์อึกอักไปเล็กน้อย เพราะมันเป็นเรื่องที่ยากจะยอมรับ

อยู่เหมอืนกนั แม้ว่าสงัคมสมยันี้จะเปิดกว้างกว่าเมื่อก่อน แต่กบัเขาที่

มีหน้ามีตาในสังคม ไหนจะบุพการีที่ยังคงมีความคิดแบบหัวโบราณ

อกี เขาจงึหกัห้ามใจตวัเองอย่างมาก และตั้งใจจะเกบ็มนัเป็นความลบั

ตลอดไป วาสติากเ็ป็นผู้หญงิที่ดแีละเพยีบพร้อม เธอไม่งี่เง่าเอาแต่ใจ 

เขาเลยคิดว่าเขาคงอยู่กับเธอได้ จนกระทั่งเจอวรเดช...คนที่เข้ามา

ท�าให้โลกของเขาสั่นไปทั้งใบ นั่นเป็นตอนที่เขารู้ตัวว่าเขาไม่สามารถ
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หลอกตวัเองต่อไปได้อกีแล้ว 

“พี่ไม่เคยคดิมาก่อนว่าทกุอย่างมนัจะเป็นแบบนี้ แต่หลงัจากได้

รู้จกักบัเดช ตั้งแต่ที่พี่เจอเขา...พี่...พี่ไม่เคยรู้สกึมคีวามสขุและมอีสิระ

แบบนี้มาก่อน พี่ได้ค้นพบตัวเอง พี่...พี่...พี่พยายามแล้วนะน้องวา  

พี่พยายามซ่อนมันแล้ว แต่พี่อึดอัดเหลือเกิน พี่ไม่อยากปิดบังอีก 

ต่อไปแล้ว พี่อยากมคีวามสขุ พี่อยากท�าในสิ่งที่พี่อยากท�า พี่...”

“พอค่ะ พอ” 

วาสติาแทรกขดัขึ้นก่อนที่เขาจะร่ายยาวไปมากกว่านี้ หญงิสาว

สูดหายใจเข้าลึกเพื่อตั้งสติ พยายามกลั่นกรองความคิดที่วิ่งพล่าน

เหมอืนมแีมลงสาบร้อยตวัในหวั เธอเหน็ความรู้สกึผดิฉายชดัในดวงตา

เขา รวมถึงสีหน้าของชายหนุ่มอีกคนข้างๆ เขานั่นด้วย รู้ดีว่าตัวเอง

ต้องพูดอะไรออกไปให้เรื่องนี้จบด้วยด ีอย่างไรเสยีเขากก็ล้าที่จะบอก

ความจรงิ ไม่ได้หลอกเธอไปเรื่อยๆ 

ร่างเพรยีวบางยดืตวันั่งหลงัตรง ประสานมอืไว้บนตกั แล้วเริ่ม

เอย่ขึ้นเมื่อจดัระเบยีบความคดิของตวัเองได้แล้ว “พี่นทัคะ วาไม่โกรธ 

ไม่โทษ ไม่มปีัญหาอะไรทั้งนั้นในสิ่งที่พี่นทัเป็น วาเข้าใจว่าความรู้สกึ

มันห้ามกันไม่ได้” เธอส่งยิ้มให้เขา ยิ้มที่ซ่อนความเจ็บใจของตัวเอง 

ไว้ได้อย่างเนยีนที่สดุสมกบัที่เป็นนกัแสดงมากฝีมอื “วายนิดกีบัพี่นทั

ด้วยซ�้าที่พี่นัทได้ค้นพบตัวเองและมีความสุข ได้เจอคนที่ใช่ วายินดี

ด้วยจรงิๆ นะคะ”

“น้องวา...” 

ณฐันนัท์น�้าตารื้นขึ้นมาทนัท ีจนแฟนหนุม่ต้องรบีดงึเข้าไปกอด

ปลอบใจ และนั่นท�าเอาวาสิตากลอกตามองบนหนึ่งที...อีพี่นัท พอรู ้

ตวัเองปุ๊บกพ็ุ่งไปซะสดุทางเลยนะ อโีมชนัเซนซทิฟิมาเตม็มากค่ะ!

“เอาละค่ะ ถ้าไม่มอีะไรแล้ว วาขอตวัก่อนนะคะ” ร่างเพรยีวลกุ

ขึ้นยนื สองหนุ่มกล็กุตาม ท�าท่าเหมอืนจะเดนิไปส่งเธอถงึรถ ซึ่งเธอ
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รีบโบกมือปฏิเสธเพราะต้องการเวลาให้ตัวเองคิดทบทวนถึงข้อมูล

ทั้งหมดที่ได้รบั เธอเข้าใจเขา แต่ไม่ได้แปลว่าเธอจะท�าใจได้เลยในทนัท ี

ต้องยอมรับว่ามันจุกไม่น้อย เจอกันทุกสัปดาห์มาเป็นปี จะให้พูดว่า

ไม่มคีวามผูกพนัอะไรเลยกค็งโกหก

อย่างไรเสยี ส�าหรบันางร้ายอนัดบัหนึ่งอย่างเธอ เรื่องนี้ไม่ระคาย

เคืองอะไรหรอก เขาไม่ต้องการเธอก็เรื่องของเขา เธอหาใหม่ได้ ไม่

อยากจะคุยหรอกนะ แต่เธอมีหนุ่มๆ จ่อคิวรออยู่แล้ว จะเอาลูกใคร

หลานใครล่ะ บอกมาเลย!

เป็นห่วงกแ็ค่เรื่องเดยีว ถ้าเรื่องนี้หลดุไปถงึนกัข่าวเมื่อไร เธอได้

ขึ้นหน้าหนึ่งหนงัสอืพมิพ์บนัเทงิทกุฉบบัแน่

หนึ่งสัปดาห์ต่อมา

กลางลานกิจกรรมภายในห้างดังตอนนี้นั้นเต็มไปด้วยความ

ครกึครื้น ทั้งแสงไฟทั้งเสยีงเพลงจดัเตม็ชนดิที่ว่าใครเดนิผ่านกต้็องหยดุ

ดูด้วยความสนใจ ในงานมีทั้งแขกผู้มีเกียรติ นักข่าว และช่างกล้อง

เตม็ไปหมด

“ขอขอบคุณคุณวาวามากนะคะ ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้เรื่อง

การดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีกับเราในวันนี้ ได้รู้เคล็ดลับดีๆ แบบนี้  

เหน็ทคีงต้องรบีท�าตามบ้างแล้วค่ะ เพราะอยากหุ่นสวยแบบคณุวาวา

เหลอืเกนิ”

วาสติายิ้มหวานรบัค�าชมจากพธิกีร ก่อนจะเผื่อแผ่รอยยิ้มนั้นไป

ยงักลุม่คนดรูอบๆ ที่มแีฟนคลบัของเธอปนอยูเ่กนิครึ่ง วนันี้เธอมาเป็น

แขกรบัเชญิในอเีวนต์รกัสขุภาพของนติยสารกูด๊เฮลต์ เพื่อพดูถงึวธิดีแูล

รูปร่างของเธอ 

ท�าไมน่ะเหรอ กเ็พราะหุน่เธอเลศิมากน่ะส ิขาเธอเรยีวสวยไร้ซึ่ง

เซลลูไลต์ ก้นกง็อนงาม หน้าท้องกแ็บนราบแบบมกีล้ามท้องที่พอจะ
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นบัได้ครบว่ามหีกแพก็ แม้ว่าบางทมีนัจะเลอืนรางไปบ้างหลงัมื้ออาหาร 

ส่วนหน้าอกหน้าใจ...โอเค อาจจะไม่ได้ใหญ่ ไม่อวบอิ่ม ไม่ตู้ม ไม่ได้

ดูมๆ มาจาเร่ดูม แต่!...มนักไ็ม่ได้ไข่ดาว ไม่ได้แบนราบ พอมใีห้เหน็

นูนๆ ก�าลงัด ีไม่หย่อนไม่ยานอะ เคป้ะ

แถมนอกจากหุ่นดีแล้ว กระแสความดังของเธอก็ก�าลังมาแรง

เพราะละครที่เล่นเพิ่งจะฉายไป ไหนจะโฆษณาอกีหลายตวั ดงันั้นเธอ

น่ะเหมาะสมที่สุดแล้วในเวลานี้ที่พวกเขาจะเชิญมาพูดคุยบนเวท ี

เพราะมั่นใจได้ว่าจะต้องได้รับความสนใจจากเหล่าคนดูมากๆ อย่าง

แน่นอน

“ยนิดคี่ะ วาวาขอย�้าอกีครั้งนะคะ สิ่งที่ดแีละได้ผลที่สดุคอืการ

หมั่นออกก�าลังกายและทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ เราไม่จ�าเป็นต้อง

อดอาหารหรือพึ่งยาใดๆ ช่วยเลย แถมสองอย่างนี้นอกจากท�าให้ 

รูปร่างด ีสขุภาพดแีล้ว จติใจเรากจ็ะสดใสตามไปด้วยค่ะ”

“จะท่องจ�าไว้ให้ขึ้นใจเลยค่ะ ขอขอบคณุคณุวาวาอกีครั้งนะคะ 

ยงัไงก่อนจะจากกนัไปในวนันี้ ขอเชญิท่าน...” 

พธิกีรเอ่ยเชญิคณะผู้บรหิารและทมีงานที่ส�าคญัๆ สองสามท่าน

ขึ้นมาถ่ายภาพรวมบนเวที วาสิตาส่งไมโครโฟนในมือให้แก่สตาฟฟ์

ด้านหลงั จากนั้นกค่็อยๆ ถอดแจก็เกตยนีที่สวมอยูอ่อก เหลอืแค่เพยีง

สปอร์ตบราแบบครึ่งตวัสขีาวกบักางเกงออกก�าลงัผ้ายดื ที่ท�าให้ทกุคน

ได้เห็นกล้ามท้องหกแพ็กของเธออย่างเต็มที่ แหม...เพื่องานนี้แล้ว  

เธออตุส่าห์รบัประทานแค่ซปุถ้วยเลก็ๆ ถ้วยเดยีวแทนข้าวเที่ยงเพื่อที่ 

กล้ามท้องของเธอจะได้ไม่โดนพงุบงัเลยนะ

กว่าที่นางร้ายหุ่นดีจะได้พักรอยยิ้มบนหน้าหลังจากยืนโพสท่า

ให้ช่างภาพกดชตัเตอร์กนัจนเป็นที่พอใจกก็นิเวลาไปราวๆ สบิห้านาท ี

เธอสวมเสื้อแจก็เกตยนีกลบัเหมอืนเดมิเมื่อจบงาน รบัทชิชจูากคนดแูล 

ส่วนตวัที่มหีน้าที่อ�านวยความสะดวกให้เธอตลอดการท�างานในอเีวนต์ 
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มาซบัเหงื่อและความมนับนใบหน้าขณะลงจากเวท ีเตรยีมอ้อมไปยงั

ห้องแต่งตวัด้านหลงั เพื่อที่จะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปเดนิเล่นหาอะไร

รบัประทานต่อ

แต่ก่อนจะไป วาสิตาก็ไม่ลืมที่จะท�าตัวเป็นคนของประชาชน 

ที่ดีด้วยการเข้าไปพูดคุยและถ่ายรูปกับแฟนคลับของเธอที่มาอยู่รอ

ตั้งแต่ก่อนเริ่มงานยนัจบงานอย่างเป็นกนัเอง ก่อนที่จะโดนดงึตวัออก

มาโดยผูจ้ดัการส่วนตวั เขาเป็นชายหนุม่ร่างโปร่งผวิคล�้า ที่มชีื่อขดักบั

บคุลกิในตอนนี้มากที่สดุ...มาดแมน

“วาว้าาา...วาวาาา...เราต้องไปแล้ว เกดิเรื่องละ โอ๊ยยย...พี่จะ

บ้า”

“นกึว่าพี่แมนนี่บ้าอยูแ่ล้วซะอกี” เธอตอบกวนๆ เพราะแม้อกีฝ่าย

จะมตี�าแหน่งเป็นผูจ้ดัการ แต่เธอกบัมาดแมนสนทิกนัจนเหมอืนพี่น้อง 

อยู่ด้วยกนัแทบทกุวนั จะไปไหนกไ็ปด้วยกนัตลอด

“เดี๋ยวเถอะ รู้เรื่องแล้วจะอยากบ้าเหมือนพี่ อกอีตุ๊ดจะแตก” 

มาดแมนว่าพลางยกมือทาบอก พร้อมสีหน้าตื่นตกใจที่ดูโอเวอร์เกิน

ความจรงิไปมาก

วาสติาอดหวัเราะกบัท่าทางนั้นไม่ได้ “ตกลงมอีะไรคะ”

“กน็กัข่าวน่ะส ิรูเ้รื่องของวาวากบัคณุนทัแล้ว!” ผูจ้ดัการส่วนตวั 

ว่าพลางตวดัสายตาไปยงัด้านหน้างานที่ตอนนี้มกีลุม่คนยนือยูก่ลุม่ใหญ่ 

พร้อมกล้องและไมโครโฟน “พี่ไม่รูเ้ลยว่าไปได้ข่าวกนัมาจากไหน เนี่ย 

ตอนนี้ยนืออกนัเตม็หน้างานเลย เดี๋ยวน้องวารบีไปเปลี่ยนชดุแล้วออก

ด้านหลงั ส่วนพี่จะไปบอกนกัข่าวให้ว่าเราตดิงานที่อื่นต่อ ต้องรบีไป 

มาให้สมัภาษณ์ไม่ได้”

วาสติาถอนหายใจยาว...รูเ้รื่องกนัจนได้... ในวงการนี้การเกบ็เรื่อง 

ส่วนตวัให้เป็นเรื่องส่วนตวันั้นยากจรงิๆ รกักนักต็้องประกาศ เลกิกนัก็

ต้องประกาศ จะไปไหนท�าอะไรกต็้องประกาศ อนาคตเข้าห้องน�้ากค็ง
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ต้องประกาศว่าถ่ายหนกัหรอืถ่ายเบามา 

แต่กน็ะ บ่นไปกเ็ท่านั้น เธอเลอืกที่จะเข้ามายนืในจดุนี้เองนี่นา 

กบัผลพวงพวกนี้ กท็�าได้แค่ทนและท�าใจให้ชนิซะ

“ไม่เป็นไรค่ะพี่แมนนี่ เขาอยากสมัภาษณ์กส็มัภาษณ์ วาเตรยีม

ใจไว้แล้วละว่ายงัไงกค็งต้องโดน” 

“แน่ใจเหรอวาวา เพราะหน้าตานกัข่าวแต่ละคนตอนนี้ พร้อม

จกิพร้อมทึ้งมากกก...” 

“หนวีนันี้ได้ กไ็ม่ได้แปลว่าจะหนไีปได้ตลอดนี่นา” วาสติาถอน

หายใจอกีครั้ง “มาเถอะค่ะพี่แมนนี่ เขาอยากรู้ เรากต็้องให้เขารู้ ไม่

ต้องห่วง วารบัมอืได้อยู่แล้ว”

มาดแมนพยกัหน้าเหน็ด้วย “ได้ งั้นเดี๋ยวพี่จะไปยนือยูข้่างๆ นะ 

ท่าไม่ดเีมื่อไหร่ พี่จะพุ่งเข้าไปช่วยทนัทเีลย”

หญงิสาวเชดิหน้าขึ้นน้อยๆ ขณะเดนิไปหาบรรดานกัข่าวบนัเทงิ

ที่พอเห็นเธอก็ส่งเสียงเรียกกันเกรียวกราว ริมฝีปากอิ่มรูปกระจับฉีก

ยิ้มหวาน ขณะประนมมอืไหว้สื่อทกุคนอย่างนอบน้อม และทนัททีี่เธอ

มายืนประจ�าต�าแหน่งตรงกลางวง ค�าถามแรกก็พุ่งมาทันทีอย่างไม่ 

รอช้า 

“น้องวาวาเลกิกบัไฮโซนทัแล้วเหรอคะ”

วาสติาตอบกลบัไปด้วยน�้าเสยีงสงบนิ่งพร้อมรอยยิ้ม “ค่ะ เรยีก

ว่าเราลดระดับความสัมพันธ์ลงไปเหลือแค่เพื่อนที่ดีต่อกันจะดีกว่า 

ส�าหรับวา พี่นัทก็ยังเป็นคนที่น่ารักและดีกับวามากเหมือนเดิม ไม่

เปลี่ยนแปลงค่ะ”

“น้องวาวากบัไฮโซนทัเลกิกนันานหรอืยงัคะ”

“กพ็กันงึแล้วค่ะ”

“เพราะมอืที่สามหรอืเปล่าคะ”

“ไม่ใช่ค่ะ” ตอบแล้วกต่็อประโยคเองในใจ...แค่เพราะเขาไม่ชอบ
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ผู้หญงิค่ะ เหอะ!

“ข่าวที่ว่าไฮโซนทัชอบผู้ชาย จรงิหรอืเปล่าคะ”

ค�าถามนี้ท�าเอาวาสิตาชะงักน้อยๆ เพราะเพิ่งจะนึกค่อนแคะ 

อีกฝ่ายในใจไป “ความชอบเป็นสิทธิส่วนบุคคล วาขอไม่ตอบแทน 

คนอื่นนะคะ”

“ถ้างั้นข่าวอกีเรื่องนงึล่ะคะ จรงิด้วยหรอืเปล่า”

“ข่าวอะไรคะ”

“เขาบอกกันมาว่าความจริงแล้วน้องวาวาไม่ได้เป็นอะไรกับ 

ไฮโซนทัเลย แต่แค่แกล้งเล่นละครตบตาว่าก�าลงัคบหาดูใจกนัอยู่เพื่อ

ปิดบังความจริงที่ว่าเขาเป็นเกย์ โดยแลกกับเงินค่าจ้างก้อนโตจาก 

ไฮโซนทัค่ะ”

ค�าถามนี้ท�าเอาวาสติาถงึกบัสตั๊นไป

...

ฮะ...ข่าวนี้มาจากไหนวะ!!!

ต๊ายยย...ข่าวด่วน ข่าวร้อนมาแล้วค่ะคู้ณณณ...

นางร้ายชื่อดงันามว่า ว. ก�าลงัจะโดนแฟนหนุ่มไฮโซทิ้ง 

หรอืจะพูดให้ถูก ใช้ค�าว่าเลกิว่าจ้างจะดกีว่า

ท�าไมน่ะหรอืคะ แหมมม...นั่นกเ็พราะความจรงิแล้ว เขาไม่ได้

เป็นฟงเป็นแฟนกันหรอก ไฮโซหนุ่มก็แค่จ้างให้เธอมาอยู่ในต�าแหน่ง

แฟนเพื่อจะได้ปิดซ่อนความจรงิที่ว่าตวัเองน่ะ...สายเหลอืงจ้าาา

โถๆๆๆ ใครจะไปคิดว่านางร้ายหน้าสวยจะมารับจ้างเป็นแฟน

หลอกๆ ตบตาสงัคมอะไรแบบนี้ แต่กอ็ย่างว่าละเนอะ เงนิไม่เข้าใคร

ออกใคร แถมงานนี้ได้ทั้งเงนิ ได้ทั้งหน้า โอกาสงามซะขนาดนี้กต็้อง

รบีตะครบุให้ไว จรงิมั้ยล่ะคะ แบบนี้กน็่าคดิอยู่เหมอืนกนั ว่านอกจาก

งานนี้แล้ว ยงัมไีปรบัจ๊อบพเิศษให้ใครอกีบ้างหรอืเปล่า อุ๊ปส์!
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ดูท่าอาทิตย์นี้ เราจะได้ปูเสื่อนั่งรอ นอนรอเผือกร้อนๆ กันไป

ยาวๆ แน่นอนค่ะ!

     เจ๊หมอนชอนไช

“ปกนติยสารเดอืนนี้เราจะให้รติ้าถ่ายแบบคู่กบั...”

เสยีงพดูหยดุชะงกักลางคนัเมื่อประตหู้องถกูกระชากให้เปิดออก 

หญงิสาวเจ้าของห้องท�างานไม่ต้องเสยีเวลาเงยหน้าขึ้นมองกร็ูด้ว่ีาเป็น

ใครที่ท�าตัวไร้มารยาทแบบนี้ ก็มีอยู่คนเดียวที่ไม่เคยเคาะประตูขอ

อนญุาตก่อนเข้ามา

“ท�าไมๆๆๆ ท�าไมฉนัต้องเจออะไรแบบนี้ด้วย กรี๊ดดด...”

...รวมถงึส่งเสยีงกรี๊ดแปดหลอด ทั้งๆ ที่กเ็หน็อยูว่่าเธอก�าลงัคยุ

โทรศพัท์อยู่แบบนี้ด้วย

“เดี๋ยวฉนัโทร. กลบั” ฉตัรเกล้าวางหูโทรศพัท์ลงแล้วหนัไปหา

เพื่อนสนทิที่กระแทกประตหู้องท�างานปิดอย่างดงัชนดิที่ว่าขอบปนูต้อง

มรี้าวกนับ้าง แล้วเอ่ยทกัอกีฝ่ายอย่างคนมมีารยาท “ว่าไง วาวา”

“ไม่ว่าไง! แกเห็นข่าวแล้วใช่มั้ย! แกเห็นแล้วใช่มั้ย! กรี๊ด!!!”  

วาสิตาพุ่งตัวไปยังโซฟารับรองแขก ฝังหน้าลงกับหมอนอิงแล้วกรี๊ด 

ออกมาอกีครั้ง

ฉตัรเกล้าพยกัหน้า “เหน็แล้ว เล่นลงข่าวกนัทกุฉบบัขนาดนั้น”

“แกรู้มั้ยว่าตอนนี้ฉันอยากจะท�าอะไรมากที่สุด! ฉันอยากจะ

ลากคออพีี่นทัมากลางวงนกัข่าวแล้วให้นางมาตอบค�าถามเองบ้าง ฉนั

ทั้งตอบเรื่องตวัเอง ทั้งตอบแทนนาง ไหนจะต้องคอยแก้ข่าวให้ทั้งๆ ที่

รูว่้าไม่มใีครเชื่อฉนัหรอก แต่ฉนักต้็องท�าเพราะฉนัเป็นคนมมีนษุยธรรม 

ฉันไม่สามารถปัดความผิดโยนให้อีพี่นัทรับคนเดียวได้ แกเข้าใจฉัน

มั้ย!!!”

ทกุวนันี้ไปออกงานทต้ีองโดนนกัข่าวรมุล้อมจนไม่เหลอืที่ว่างให้
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หายใจ ต้องตอบเรื่องเดมิๆ ซ�้าแล้วซ�้าอกี ท�าเอาคนที่ปกตนิ่ารกักบัพี่ๆ  

นกัข่าวมาตลอดเริ่มจะน่ารกัต่อไม่ออก เพราะดเูหมอืนความดทีี่สั่งสม

มาตลอดจะหายวับไปหมดในตอนนี้ ไม่ว่าเธอจะปฏิเสธและอธิบาย

อย่างไรกไ็ม่มใีครคดิจะเชื่อและเขยีนแก้ข่าวให้เธอเลยสกัคน มแีต่เขยีน

เรื่องเพิ่มให้มันดูใหญ่โตจนเธออยากจะกรี๊ดวันละสามสิบทีเสียเหลือ

เกนิ

เจ้าของห้องท�างานหน้าย่นไปเลก็น้อย เพราะเสยีงที่แหลมแสบ

แก้วหูของเพื่อน สมแล้วที่เป็นนางร้าย เวลาวนีเหวี่ยงทนีี่ มาดให้สดุๆ 

“แล้วท�าไมแกไม่ท�าล่ะ ฉนัเชื่อว่าขอแค่แกบอก คณุนทัเขาต้องมาอยู่

แล้ว”

“นางจะมาได้ยงัไง ในเมื่อนางพาแฟนใหม่บนิไปเที่ยวปารสีอยู่

น่ะ!” พูดแล้วก็ยิ่งแค้น หลังจากบอกเลิกเธอได้หนึ่งวัน ณัฐนันท์ก็ 

พาแฟนใหม่หมาดๆ ไปฉลองกันที่ฝรั่งเศสทันที ที่เธอรู้นั่นก็เพราะว่า 

ณฐันนัท์ส่งไลน์มาถามว่าเธอยงัอยากได้แว่นตากนัแดดรุน่ลมิเิตด็ของ 

ดอิอร์อยู่หรอืเปล่า 

เหอะ! ถามมาแบบนี้คิดว่าคนอย่างเธอจะตอบไปว่าอะไรล่ะ 

นอกจาก...เอาค่ะ!

เลกิกส่็วนเลกิ ของฟรกีส่็วนของฟร ีใจจรงิกก็ะจะจ่ายเงนิคนืเขา

อยู่หรอก แต่ดูความวุ่นวายที่เขาน�ามาสู่ชวีติเธอแล้ว สมควรแล้วละที่

จะซื้อแว่นตามาให้เธอเพื่อชดเชยความผดิ!

วาสติาไม่เข้าใจว่าท�าไมทกุอย่างถงึได้บานปลายไปขนาดนี้ ทั้งๆ 

ที่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มขี่าวเทจ็ มนัเป็นเรื่องปกตขิองวงการ ข่าวเกนิครึ่ง

สร้างขึ้นกันเองทั้งนั้น แต่ส่วนมากก็ฮือฮากันอยู่วันสองวันแล้วก็เงียบ 

ขณะที่ข่าวนี้ของเธอนั้น ผ่านมาจะครบเจด็วนัอยู่แล้ว ไม่เหน็มที่าทวี่า

จะเงยีบเลย แถมไต่ระดบัความดรามาขึ้นไปเรื่อยๆ อกี 

ยิ่งเธอไม่พูดไม่ตอบอะไรที่ชัดเจน เพราะความเป็นคนดีมัน
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ค�้าคอ ส่วนณฐันนัท์กไ็ม่ออกมาพูดอะไรสกัแอะ หลกัๆ กเ็พราะอพีี่นทั

ที่หายหัวนี่ละ ข่าวมนัถึงไม่จบสกัท ี เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องก็มเีธอออก

มาพูดอยู่คนเดียว ใครเขาจะเชื่อกันง่ายๆ ในเมื่อได้ฟังความแค่ข้าง

เดยีวกนั  นกัข่าวเลยยิ่งช่วยกนัใส่สตีไีข่กนักลายเป็นไข่เจยีวฟองใหญ่

ที่กนิได้สามวนัเจด็วนัไปแล้ว!

ใครกไ็ด้ช่วยมภีาพหลดุ หรอืท�างานพลาด หรอือะไรกไ็ด้ เพื่อ

จะได้แย่งความสนใจนกัข่าวไปจากเรื่องของเธอท!ี

“ตกลงตอนนี้แกเป็นอะไรไปแล้วนะ”

“จรงิๆ แล้วฉนัรู้ว่าเขาเป็นเกย์ แต่กย็งัคบกบัเขาต่อ เพราะอยาก

ยกระดับตัวเองเป็นแฟนไฮโซ และพอเขาไม่ยอมก็ขู่บังคับว่าจะแฉ

ความลบัเขาให้ทกุคนรู้ จนสดุท้ายเขาทนไม่ไหวเลยหนไีปต่างประเทศ

แล้วตดัขาดการตดิต่อกบัฉนัแบบไม่บอกกล่าว”

“อื้อหอื แกนี่มนัเลวได้ใจจรงิๆ”

“อฉีตัรเกล้า! นี่เพื่อนแกนะ”

สรรพนามน�าหน้าที่เปลี่ยนไป บ่งบอกให้รูว่้าถ้ายงัคดิจะกวนต่อ

ละกไ็ด้มเีรื่องแน่ๆ ดงันั้นฉตัรเกล้าจงึหบุปากฉบั แล้วกลบัมาสนใจงาน

บนโต๊ะเธอต่อแทน ไม่พดูไม่ออกความเหน็อะไรต่อแล้วดกีว่า ปลอดภยั

กบัชวีติตวัเองที่สดุ

“ก๊อก ก๊อก...ขอเข้าไปนะคะสาวๆ” มาดแมนค่อยๆ แง้มประตู

เปิด ความจริงเขาก็มาถึงที่นี่พร้อมกับวาสิตานั่นละ แต่นางร้ายสาว

นั้นเดนิเรว็ยงักบัสายฟ้าแลบ ลงจากรถได้กผ็ลบุหายเข้าตวัตกึไปแบบ

ไม่มกีารรอเขาสกันดิ 

วาสิตาหันมามองผู้จัดการส่วนตัวที่เดินเข้ามาร่วมวงสนทนา

ด้วยอกีคน ปรี๊ดขึ้นอกีรอบอย่างอยากหาที่ระบาย “พี่แมนนี่ ท�าไมไม่

เตอืนกนัก่อนว่าเขาไม่แมน ปกตพิี่มเีรดาร์จบัผดิไม่ใช่หรอืไงคะ แล้ว

ปล่อยให้วาคยุกบัเขามาเป็นปีแบบนี้ได้ยงัง้ายยย...ดซูว่ิาเขาท�าชื่อเสยีง
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ที่วาสร้างมาอย่างดใีห้เละเทะไปหมดแล้ว...”

มาดแมนอ้าปากค้างเมื่อจู่ๆ  กโ็ดนโยนขี้ใส่หวั...เอ๊า จู่ๆ  กม็คีวาม

ผดิกบัเขาด้วยเฉย

“โธ่ น้องวาวา พี่กเ็หน็เขาดูดมีชีาตติระกูล เหมาะกบันางร้าย

อนัดบัหนึ่งอย่างน้องวาวาถงึได้สนบัสนนุ แถมคณุนทัเขาเกบ็ได้เนยีน

มากจนดูไม่ออกเลย โอเค อาจจะตงดิๆ กบัความพถิพีถินัเวลาเลอืก

ของตอนเดินชอปปิงนิดๆ แต่ก็คิดว่าคงเป็นผู้ชายช่างเลือก ไม่รู้นี่ว่า 

จะช่างเลอืกเพราะไม่ใช่ผู้ชาย”

วาสติากระทบืเท้าอย่างขดัใจ ทกุอย่างในตอนนี้ไม่มอีะไรอยูข้่าง

เธอเลยสกันดิเดยีว “ฮึ่ย โมโหๆๆๆ”

“น้องวาวาใจเยน็ๆ ก่อนนะ”

“ไม่กก็รี๊ดแตกอกีรอบกไ็ด้” ฉตัรเกล้าแทรกขึ้น คนที่ตอนแรกจะ

ท�างานต่อเปลี่ยนใจไปนั่งเล่นโซเชียลแทน จึงได้เห็นข่าวใหม่ล่าสุดที่

เพิ่งโพสต์ลงบนหน้าเว็บไซต์นิตยสารซุบซิบ เธอกวักมือเรียกอีกสอง

คนในห้องให้เดินอ้อมมาดูหน้าจอคอมพิวเตอร์บนโต๊ะท�างาน กระทู้

ข่าวที่เธอก�าลงัอ่านอยู่จั่วหวัด้วยชื่อย่อ ว. และค�าว่า ‘นางร้ายชื่อดงั

กับความฉาวอีกระดับ’ ซึ่งเจ้าตัวอ่านได้แค่นั้นก็กรี๊ดแตกออกมาอีก

รอบจรงิๆ

เจ๊เผือกไปได้ยินข่าววงในที่สุดของที่สุดมาค่ะ บอกว่าเรื่องที่

ก�าลงัฉาวโฉ่อยู่ตอนนี้นั้นไม่ถงึครึ่งของความจรงิ ที่นางร้ายนามว่า ว. 

เลิกกับไฮโซเจ้าของห้างน่ะไม่ใช่เพราะผู้หนีไปต่างประเทศอะไรหรอก 

แต่เพราะชไีด้เป้าหมายใหม่ที่รวยกว่า ไฮโซกว่า และที่ส�าคญั แมนกว่า 

ให้จบัแทนแล้วต่างหากจ้าาา...

“เขาเหน็วาเป็นผู้หญงิแบบนี้กนัเหรอ!” อ่านไปได้แค่ครึ่งเดยีว 

วาสิตาก็แทบจะปราดเข้าไปท�าร้ายร่างกายคอมพิวเตอร์เพื่อระบาย

ความโกรธ แต่ฉตัรเกล้ารบีดนัเพื่อนออกไปก่อน เพราะนั่นคอือปุกรณ์
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ท�ามาหากนิของเธอ “ข่าววงในที่สดุของที่สดุบ้าอะไร นี่มนัจะมากไป

แล้วนะ พี่แมนนี่! โอ๊ย! ไม่ไหวแล้ว! วาจะไม่ยอมอยูเ่ฉยๆ ให้เขาท�าลาย

ชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์วาต่อไปแล้ว”

วาสิตานั่งจ้องหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ตโฟนในมือที่ก�าลัง

เปิดคลปิถ่ายทอดสดผ่านแอปพลเิคชนัเฟซบุ๊กของณฐันนัท์ หลงัจาก

ที่เธอโทร. ไปวีนแตกอีกฝ่ายอย่างโนสนโนแคร์ว่าจะท�าลายดินเนอร ์

โรแมนติกระหว่างเขากับแฟนใหม่หรือเปล่า เพราะถ้าเธอไปล้มโต๊ะ 

อกีฝ่ายได้ด้วยตวัเอง เธอกค็งท�าไปแล้ว

...

‘พี่นทัคะ วาจะไม่ทนแล้วนะคะ ตอนนี้ข่าวโจมตวีาจนเสยีหาย

ไปหมด วาจะให้พี่นทัตดัสนิใจ ระหว่างออกมาเคลยีร์เอง หรอืจะให้ 

วาพูด’

‘น้องวา พี่บอกน้องวากจ็รงิ แต่พี่ยงัไม่คดิจะเปิดเผยตวัตนให้

คนทั่วไปรู้นะ พ่อกับแม่พี่เองท่านก็เพิ่งจะทราบ พวกท่านยังท�าใจ 

ไม่ได้...’

‘ไอ้เรื่องนั้นพี่จะพูดไม่พูดก็แล้วแต่พี่ค่ะ วาไม่ได้สนใจ แต่วา

ต้องการให้พี่ออกมาเคลยีร์เรื่องระหว่างเราสองคน ให้พี่ชี้แจงว่าเรื่องที่

พี่ว่าจ้างให้วาคบกับพี่ หรือวาข่มขู่พี่นั่นไม่เป็นความจริง และเรา 

สองคนห่างกันเพราะไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือไลฟ์สไตล์สวนทางกัน 

อะไรก็ว่าไป วาแค่ขอให้พี่นัทออกมาพูดอะไรบ้าง ให้คนเขาเลิกตาม

ขดุตามคุ้ยเท่านั้น เพราะวาจะบ้าตายอยู่แล้ว! พี่นทัรู้มั้ยคะว่าคนเขา

เอาไปพูดกันว่าอะไรบ้าง หาว่าวาแบล็กเมล์พี่บ้างละ รับเงินจากพี่ 

บ้างละ วาทนรบัทกุอย่างอยูค่นเดยีวไม่ไหวแล้วนะคะ วารูว่้าพี่ไม่แมน

แล้ว แต่ช่วยดงึความเป็นลกูผูช้ายที่หลงเหลอือยูน้่อยนดิออกมายดือก

รบัผดิครึ่งนงึบ้างเถอะค่ะ!’
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‘พี่ขอโทษนะน้องวา พี่เข้าใจแล้ว น้องวาให้เวลาพี่หน่อยนะ พี่

ขอปรกึษากบัเดชก่อน...’

‘ยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคะพี่นัท วาให้เวลาพี่แค่นั้น แล้วถ้าพี่ 

ยังเงียบอยู่อีก คราวนี้วาจะขอเคลียร์ทุกประเด็นแบบไม่ปกปิดอะไร 

อกีแล้วด้วยตวัวาเอง!’

...

“เขาว่าไงบ้าง” ฉตัรเกล้าเดนิเข้ามาหาเพื่อนที่วนันี้บกุมาสงิสถติ

อยู่ที่ห้องท�างานเธออกีแล้ว

“นางยงัเงยีบ” ตอบพลางกลอกตาเป็นรอบที่ร้อย ณฐันนัท์เปิด

ไลฟ์มาห้านาทแีล้วแต่ยงัคงเงยีบ ไม่พดูอะไรสกัค�า เอาแต่ท�าหน้าอ�้าอึ้ง 

ขณะที่ยอดผู้ชมกพ็ุ่งขึ้นเรื่อยๆ

“เอาน่า เห็นใจเขาหน่อย ออกจากตู้เสื้อผ้าตอนอายุสามสิบ 

ต้องใช้ความกล้ากนันดิ”

“ฉันไม่ได้อยากท�ากับเขาแบบนี้เลยนะปิ่น แต่เล่นเงียบแบบนี้ 

สังคมก็โจมตีฉันอยู่ฝ่ายเดียว” ยิ่งคิดก็ยิ่งเซ็ง เธอไม่เคยโดนรุมจาก 

ทกุสถาบนัสื่อแบบนี้มาก่อน หรอือาจจะเป็นเพราะเธอดเีลศิเกนิไป พอ

ล้มททีกุคนเลยรอซ�้า...เฮ้อ เกดิมาเพอร์เฟกต์กง็ี้ละ มแีต่คนหมั่นไส้ ท�า

อะไรไม่ได้ นอกจากท�าใจสถานเดยีว

ฉตัรเกล้าลงมานั่งบนโซฟาข้างๆ เพื่อน เมื่อเหน็ณฐันนัท์ในหน้า

จอเริ่มกระแอมกระไอ “อ๊ะ จะพูดแล้วๆ”

“ผมเข้าเรื่องเลยละกนันะครบั ที่ผมออกมาพดูในวนันี้เพราะผม

ทนเหน็ทกุคนรมุท�าร้ายน้องวาต่อไปไม่ได้ ตั้งแต่ที่รู้จกักนั น้องวาเป็น

คนดแีละน่ารกักบัผมมาตลอด เธอจรงิใจกบัทกุคน ไม่เคยท�าอะไรไม่

ดเีลยสกัครั้ง ในตอนแรกที่ผมไม่ออกมาพูดอะไร เพราะผมเหน็ว่าผม

ไม่ใช่คนดงัมชีื่อเสยีง และผมกเ็หน็ว่ามนัเป็นเรื่องส่วนตวั เลยไม่คดิว่า

มนัจ�าเป็นที่จะต้องมาอธบิายเหตผุลกบัคนนอก แต่ตอนนี้ทกุอย่างมนั
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ชกัจะบานปลายไปกนัใหญ่ ผมจงึตดัสนิใจที่จะออกมาชี้แจงทกุอย่าง

ด้วยตวัเอง”

ฟังณฐันนัท์ไปได้พกัหนึ่ง ฉตัรเกล้ากพ็ยกัหน้าเบาๆ “เออ กพ็ูด

ดอียู่นะ”

“จะไม่ดไีด้ไง ฉนัให้พี่แมนนี่เขยีนบทส่งไปให้เขาเอง”

“เอ้า”

“นางต้องออกมาพูดให้ฉนัรอดจากการรมุกระทบื ดงันั้นฉนัไม่

ไว้ใจให้นางพูดเองหรอก เกดิผดิพลาดขึ้นมา ฉนักซ็วยยิ่งกว่าเดมิส”ิ 

เธอร่างบทพดูทั้งหมดด้วยตวัเอง แล้วกใ็ห้มาดแมนพมิพ์ในคอมพวิเตอร์

แล้วส่งให้เขาผ่านทางอเีมล พร้อมทั้งก�าชบัว่าให้พดูตามที่เธอเขยีนให้

เท่านั้น

“เรื่องของผมกับน้องวา เราสองคนคบหาดูใจกันด้วยความ

จริงใจ ไม่มีค�าว่าผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยสักนิด แต่ที่เราลด

สถานะลงเหลอืแค่เพื่อนที่ดตี่อกนั เพราะช่วงหลงัๆ มานี่เราไม่ค่อยมี

เวลาให้กันเหมือนเดิม รวมถึงไลฟ์สไตล์และความชอบที่เริ่มจะไม ่

ตรงกนั...”

“ความจริงเลิกเพราะความชอบตรงกันต่างหาก แกชอบผู้ชาย 

เขากช็อบผู้ชายไง...”

“อปีิ่น!”

“แต่ถึงจะห่างกันไป ผมกับน้องวาก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน 

ผมยงัรกัและเอน็ดูน้องวาเหมอืนเดมิไม่เปลี่ยน...”

ณัฐนันท์พูดถึงวาสิตาต่ออีกประมาณสามสี่นาที เขาก็จบการ

ไลฟ์สดของตวัเอง

“น่าจะปิดจ๊อบแล้วนะ หลงัจากนี้” ฉตัรเกล้าหนัไปมองเพื่อนที่

ส่งข้อความไปขอบคณุณฐันนัท์หลงัการพูดของเขาจบลง ซึ่งวาสติาก็

พยกัหน้ารบั
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“กห็วงัว่าอย่างนั้นแหละแก”

ไม่ค่ะ สิ่งที่วาสิตาหวังนั้น ไม่เกิดขึ้นเลยสักนิดค่ะ!

วาสติายนืมองไมโครโฟนเกอืบยี่สบิอนัที่พากนัยื่นมาเสยีจนจะ

ทิ่มหน้าอยู่แล้ว เธอเพิ่งจะเสรจ็จากอเีวนต์เปิดตวัเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งที่

เธอเป็นพรเีซนเตอร์ ก�าลงัจะไปเปลี่ยนชดุด้านหลงั แต่ก้าวลงจากเวที

ได้แค่ก้าวเดียวเท่านั้น นักข่าวก็กรูกันเข้ามาล้อมเธอเหมือนแมลงวัน

เจอขี้ให้ตอม 

ถงึจะไม่ใช่ขี้จรงิๆ แต่กเ็หมอืนขี้ เพราะเธอตกบ่อขี้ให้ตวัเหมน็

โฉ่มาได้สองสปัดาห์กว่าแล้ว!

“เมื่อสองวันก่อนไฮโซนัทออกมาไลฟ์ในเฟซบุ๊กเคลียร์ทุกอย่าง

แล้ว แบบนี้น้องวาวาสบายใจขึ้นมั้ยคะ”

“วากส็บายใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะ เพราะเรื่องที่ทกุคนพดูกนัมนั

ไม่ได้มคีวามจรงิอยู่เลยสกันดิ วาเลยไม่รู้สกึเดอืดร้อน เพราะวาไม่ได้

ท�าอะไรผดิ”

“แต่ข่าวออกมาแรงขนาดนั้น ไม่กลวัแฟนคลบัเชื่อบ้างเหรอคะ”

วาสติาลอบเบะปากในใจ มนัแรงกเ็พราะพวกพี่ตไีข่ใส่เครื่องให้

มันนั่นละค่ะ...“คนที่รักและรู้จักวาจริงๆ จะรู้ว่าวาไม่ใช่คนแบบนั้น

แน่นอนค่ะ แต่กบัคนที่เชื่อ วากค็งไม่สามารถไปเปลี่ยนความคดิของ

พวกเขาได้ จรงิมั้ยคะ นอกจากท�าตวัเองให้ดทีี่สดุ เพราะสดุท้ายแล้ว 

การกระท�าต่างหากที่จะพสิูจน์ได้ว่าเราเป็นคนแบบไหน ไม่ใช่ค�าพูด”

“แต่ยังมีค�าถามนึงที่ยังไม่เคลียร์ ตกลงไฮโซนัทเป็นเกย์จริงๆ 

หรอืเปล่าคะ”

“วาขอตอบเหมอืนเดมิ คอืเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่นทัค่ะ”

“แต่น้องวาวาอยู่กับไฮโซนัทมานาน ต้องดูออกอยู่แล้วว่าเป็น 

หรอืเปล่า”
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“วาไม่มคีวามเหน็ในเรื่องนี้ค่ะ”

“ว่าแต่ไฮโซนัทเป็นเกย์ก่อนคบกับน้องวาวา หรือหลังจากคบ

กบัน้องวาวาแล้วถงึได้รู้ตวัเองคะ”

“วาขอไม่ตอบค�าถามนี้ค่ะ”

“น้องวาวาไม่อยากตอบ เพราะกลวัคนจะคดิว่าน้องวาวาโง่ เอ๊ย 

ไม่รู้จกัสงัเกตคนให้ดกี่อนคบกนัหรอืเปล่าคะ”

เอ๊ะ นี่ปากคนหรอืปากหมา...วาสติาแทบจะชกัสหีน้าใส่คนถาม 

สตเิริ่มจะหลดุแล้ว 

“วาไม่พดูเพราะที่บ้านสอนให้วารูจ้กัเคารพสทิธส่ิวนบคุคลของ

คนอื่น มันเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่นัท และวาก็ไม่ได้ชอบยุ่งชอบเสือก

เรื่องชาวบ้านเหมอืนพวกพี่ๆ  นี่คะ!”

“วาวาไปพดูแบบนัน้กบันกัข่าวไม่ได้นะคะลูก้กก...” มาด- 

แมนเสยีงแหลมยิ่งเสยีกว่าตอนที่วาสติาปรี๊ด ขณะเดนิเข้ามาหานางร้าย

ในความดูแลของตน ดูส ิคลาดสายตาแค่แป๊บเดยีวเท่านั้น เจ้าหล่อน

กเ็สยีทใีห้พวกนกัข่าวยั่วยใุห้หวัร้อนจนได้

“วาขอโทษค่ะพี่แมนนี่ วาพลาดเอง” คนที่รู้ตวัว่าท�าพลาดแล้ว

หน้าเศร้าสลด ไม่อยากจะคิดเลยว่าหัวข้อข่าวพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร

บ้าง...ยายวาวาเอ๊ย! อยู่วงการมาก็หลายปี อุตส่าห์ท�าตัวให้ทุกคน

เอน็ดูมาได้ตั้งนาน เจอเรื่องวนันี้เข้าไป บวกกบัข่าวที่เพิ่งจะซา บอก

ได้ค�าเดยีวว่าพงั!

“พวกนกัข่าวนี่กจ็รงิๆ เลย ผู้ชายกอ็อกมาเคลยีร์ทกุประเดน็แล้ว 

ยงัไม่รู้จกัจบอกี” ผูจ้ดัการส่วนตวัยกมอืก่ายหน้าผาก ยุง่กว่ามข่ีาวฉาว

คอืมเีรื่องกบันกัข่าวนี่ละ 

หันกลับมามองนางร้ายหน้าสวยที่ก็เครียดไม่แพ้กัน เขาดูแล 

วาสติามาตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆ มองปราดเดยีวกร็ูว่้าเป็นคนฉลาด อยู่
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เป็น รู้ว่าต้องท�าตวัแบบไหนโดยที่เขาไม่ต้องเหนื่อยสอนให้ปากเปียก

ปากแฉะเหมอืนคนอื่นๆ แต่ขณะเดยีวกนั เธอกเ็ป็นคนใจร้อนและไม่

ค่อยจะชอบนกัเวลาที่อะไรๆ ไม่ได้ดั่งใจ หลายต่อหลายครั้งที่ดเูหมอืน

จะหลุดวีนใส่คนรอบตัวเวลาที่ท�าอะไรพลาดจนเธอต้องเสียเวลาโดย

ใช่เหตุ ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะรีบไปขวางเอาไว้แล้วท�าให้เธอใจเย็นลง 

เพื่อให้ภาพลกัษณ์ร้ายในจอแต่ดนีอกจอที่พยายามสร้างมาคงอยูต่่อไป

ในสายตาประชาชน

แต่รอบนี้มาดแมนดันเข้าห้องน�้านานไปหน่อยเพราะข้าศึกบุก 

ทนีี้เลยได้เจอข้าศกึนอกร่างกายบกุเป็นของแถมเลย

วาสิตายกสองมือปิดหน้า รู้สึกโกรธตัวเองที่หลุดใส่นักข่าวให้

เป็นเรื่องจนจะร้องไห้ออกมาอยู่รอมร่อ “วาไม่น่าตัดสินใจควงพี่นัท

ตั้งแต่แรกเลย”

“ไม่ควงคนนี้ กต็้องมคีนอื่นให้ควงอยู่ด ีจะให้ไม่มขี่าวกบัหนุ่ม

ที่ไหนเลยก็คงไม่ได้” มาดแมนปลอบนักแสดงสาวอย่างสงสาร รู้ว่า 

อกีฝ่ายกงัวลมาก “ไม่เป็นไรนะคะวาวา เราท�าผดิ เรากข็อโทษ แค่นั้น

เองค่ะ”

“มนัคงไม่ง่ายแบบนั้นมั้งคะพี่แมนนี่” ที่เธอกลวัไม่ใช่กลวันกัข่าว

โกรธแล้วด่าเธอลงหนงัสอืพมิพ์บนัเทงิ แต่เธอกลวัเหล่าผูจ้ดัละครและ

คนอื่นๆ ในวงการจะมองเธอไม่ดจีากเรื่องนี้มากกว่า ถ้าเป็นแบบนั้น

คงไม่มใีครอยากจ้างเธอท�างาน อนาคตเธอคงได้ดบัวูบแน่นอน

“เดี๋ยวพี่คยุกบัน้องปิ่นก่อนดกีว่า ว่าตอนนี้ไฟลกุแค่ไหน เราจะ

ได้เตรียมตัวรับมือถูก” เพราะฉัตรเกล้าท�างานให้แก่นิตยสารแฟชั่น 

ต้องคอยตามเทรนด์ตามกระแสอยู่เสมอ จงึรู้จกัและคุ้นเคยกบัสื่อทกุ

แขนงด ี เวลามขี่าวอะไรหรอืมเีรื่องที่ไหน ฉตัรเกล้ามกัจะได้รบัข้อมูล

ก่อนคนทั่วไป

“ตาย ตายแน่ๆ” นั่นคือค�าพูดแรกที่ฉัตรเกล้าเอ่ยหลังจากที่ 
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มาดแมนโทร. หาอีกฝ่ายและเปิดล�าโพงเพื่อที่วาสิตาจะได้ได้ยินด้วย 

“ซวยฉิบหายเลยไอ้วา ด่าใครไม่ด่า ดันไปด่าเจ๊ลินนี่ ไม่รู้หรือไงว่า 

เขาน่ะอยู่มานานจนจะเป็นแม่ย่านางของวงการสื่อได้แล้ว ตอนนี้นี่ 

ข้างหลงัเขาเตรยีมขดุอดตีแกออกมาแฉกนัเตม็ที่แล้วรู้มั้ย”

“มอีะไรที่ฉนัต้องกงัวลมั้ยแก”

“ทกุอย่าง” ตอบสั้นๆ แบบที่ท�าให้คนฟังหวัใจร่วงไปอยู่ตาตุ่ม

อกีรอบ “ยงัดทีี่ประวตัแิกเมื่อก่อนไม่ค่อยมอีะไร ฉนัว่าขดุอย่างมากก็

คงมีแต่เรื่องคุณนัทเรื่องเดียวนี่ละ กับเรื่องที่แกเกาเหลากับนางเอก

ละครเมื่อสองปีก่อนนู้น”

“แล้วแบบนี้ต้องท�ายงัไงดคีะ น้องปิ่น”

“ถ้ายงัอยากมทีี่ยนืในวงการ กต็้องขอโทษไปนั่นละค่ะ ยอมรบั

ผดิทกุประการแม้ว่าจรงิๆ แล้วจะไม่ผดิกต็าม แล้วกร็อให้ทกุอย่างเงยีบ

ไปเอง คงใช้เวลาเดือนสองเดือน ระหว่างนั้นก็เก็บตัวให้ดี อย่าไปมี

เรื่องอะไรที่ไหนอกีกพ็อค่ะ”

หนึ่งสาวแท้หนึ่งสาวเทยีมพยกัหน้ารบัค�าแนะน�าพร้อมกนั ก่อน

ที่มาดแมนจะเงยหน้าขึ้นมาเอ่ยกบัวาสติา “พรุง่นี้วาวามงีานเดนิแบบ

นี่ กค็่อยขอโทษสื่อพรุ่งนี้หลงัเลกิงานเนอะ” 

“ค่ะ พี่แมนนี่ ถ้านกัข่าวจะยงัอยากสมัภาษณ์วาอยู่น่ะนะ”

“โอ๊ย คนพวกนี้เขาไม่พลาดหรอก” มาดแมนไม่กงัวลเรื่องนั้น

เลย “วาวาไม่ต้องห่วง เตรียมบทพูดให้ดีแค่นั้นพอ ที่เหลือเดี๋ยวพี่

จดัการเอง”
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“ขณะนี้เครื่องบินก�าลังลดระดับสู่ท่าอากาศยานกิตติลา 

เพื่อความปลอดภยั...”

เสียงแอร์โฮสเตสที่ประกาศพร้อมกับความรู้สึกวูบในช่องท้อง

ท�าให้วาสติารู้สกึตวัตื่น เธอยกนาฬิกาขึ้นดเูวลา...เจด็โมงครึ่ง...จากนั้น

กม็องออกไปนอกหน้าต่าง ทกุอย่างยงัคงมดืสนทิ แต่ไม่นานหลงัจาก

นั้นกม็แีสงสสี้มจางๆ ให้เหน็ที่ปลายขอบฟ้า

เธอหยิบกระจกแบบพกพาขึ้นมาตรวจดูสภาพหน้าและผม ใช้

นิ้วปาดคราบอายไลเนอร์ที่เลอะใต้ตาออก ลงแป้งเพิ่ม เตมิปากอกีหน่อย 

ก่อนจะหยิบเครื่องมอืสื่อสารที่ตอนนี้อยู่ในระบบไฟลต์โหมดอยู่ขึ้นมา 

เปิดโฟลเดอร์ภาพแล้วจิ้มรปูที่เธอแคปหน้าจอเกบ็ไว้ตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่อง 

เป็นบทสมัภาษณ์สดุท้ายของเธอก่อนที่เธอจะ ‘เกบ็ตวั’ อย่างที่ฉตัร-

เกล้าแนะน�า 

‘วาขอโทษพี่ๆ  นกัข่าวทกุคนด้วยนะคะ วาผดิเองค่ะที่ควบคมุ

อารมณ์ตัวเองไม่อยู่ สองอาทิตย์ที่ผ่านมามีแต่เรื่องให้เครียดไม่หยุด 

วาได้คุยกับคนใกล้ตัวแล้วถึงเรื่องที่เกิดขึ้น วาจะขอเวลาไปอยู่กับ 

ตวัเองสกัพกั ทบทวนความผดิของตวัเอง ปรบัปรงุตวัให้ดขีึ้น หวงัว่า

พี่ๆ  นกัข่าวจะให้อภยัวานะคะ’

2
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เธออ่านค�าพูดของตัวเองไปจนถึงคอมเมนต์ใต้ข่าวที่เธอแคป

หน้าจอเกบ็มาด้วยจบสามรอบกถ็อนหายใจเฮอืกใหญ่ ใครจะไปคดิว่า

ดังเป็นดาวบนฟ้าอยู่ดีๆ แค่มีข่าวโดนผู้ชายทิ้งทีเดียว จะกลายเป็น

ดาวตกร่วงตุ้บไปเสยีได้ ยงัดหีน่อยที่แฟนคลบัเธอยงัรกัและเป็นก�าลงั

ใจให้เธอเหมอืนเดมิ และงานละครปีหน้าที่วางตวัเธอไว้สามเรื่องยงัไม่

คดิเปลี่ยนตวันกัแสดงไปเป็นคนอื่น กถ็อืว่าบญุที่เคยท�ามายงัพอเหลอื

อยู่ อย่างน้อยๆ กย็งัไม่ถงึจดุหายนะซะทเีดยีว 

หลังจากเช็กกับมาดแมนว่าเธอยกเลิกงานโชว์ตัวตอนช่วง

คริสต์มาสที่ตอนแรกรับปากไว้ว่าจะไปร่วมได้อย่างไม่มีปัญหา และ

ประกาศไม่รับงานเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้ว เธอก็จัดการจองตั๋ว

เครื่องบินและลัดฟ้าข้ามซีกโลกมาภายในสุดสัปดาห์นั้นทันที สาเหตุ

ที่ตดัสนิใจแบบนี้กเ็พราะว่าทางที่ดทีี่สดุที่จะมั่นใจได้ว่าเธอจะไม่มข่ีาว

อะไรเลยก็คือต้องไปอยู่ที่อื่นสักพัก ที่ที่จะไม่มีนักข่าวตามจับผิด 

ประกอบกับเป็นช่วงสิ้นปีพอดี เดินทางครั้งนี้ก็ถือเสียว่ามาพักผ่อน 

ท้ายปีไปด้วยเลย

ใจจริงตั้งใจจะท�าทริปท�าบุญล้างซวย แต่ฉัตรเกล้าไม่สามารถ

ไปกบัเธอได้เพราะบรษิทัไม่ให้ลา ซึ่งเธอคดิว่าฉตัรเกล้าโกหก ท�าเป็น

อ้างเรื่องงาน แต่จรงิๆ แล้วเจ้าตวัไม่อยากเข้าวดัมากกว่า ส่วนมาดแมน

กม็นีกัแสดงคนอื่นในสงักดัที่ต้องดแูล แล้วทนีี้จะให้เธอตะลอนไหว้พระ

เก้าวดัคนเดยีวกไ็ม่ไหว เป็นลมเป็นแล้งมาใครจะช่วยหาม หน้าหนาว

เมอืงไทยยิ่งน้าวววหนาว...เสยีจนลมจะจบัวนัละสามรอบอยู ่เธอกเ็ลย

ตดัสนิใจเดนิทางมาหาน้าสาวที่ประเทศฟินแลนด์แทน

เธอโตมากับน้าและยาย เพราะพ่อและแม่เธอเสียชีวิตไปจาก

อบุตัเิหตรุถยนต์ตั้งแต่เธออายไุด้เก้าขวบ น้าสาวเธอย้ายมาอยูป่ระเทศ

นี้ตามสามีชาวฟินแลนด์ได้เกือบห้าปีแล้ว ตั้งแต่ตอนที่เธอเรียนจบ 

มหาวทิยาลยั ส่วนคณุยายกเ็พิ่งจากเธอไปเมื่อสองปีก่อน เรยีกได้ว่า
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ตอนนี้ญาตคินเดยีวที่เหลอือยู่กค็อืน้าสาวคนนี้ 

นั่งเหม่อคิดถึงเรื่องในอดีตได้ไม่นานก็ต้องหลุดออกจากภวังค์

เมื่อเครื่องบนิลงจอดอย่างแรงเสยีจนเธอสะดุ้งพรวด ทกุคนลกุขึ้นยนื

สวมเสื้อกนัหนาวเมื่อเครื่องบนิจอดนิ่ง เธอเองกเ็ช่นกนั เสื้อโคตพาร์ก้า 

ตัวยาวสีขาวที่ตกแต่งด้วยขนเฟอร์ช่วงไหล่จากแบรนด์คาลวิน ไคลน์ 

เข้ากบัชดุคอเต่ากระโปรงยาวเข้ารปูสนี�้าเงนิด้านใน และรองเท้าบตูหนงั 

ส้นสูงจากวาเลนตโิน

หลังจากการเดินทางเกือบสิบห้าชั่วโมง ต่อเครื่องไปรอบ ใน

ที่สดุเธอกถ็งึที่หมาย ในตอนนี้ข้างนอกเริ่มสว่างแบบสลวัๆ แล้ว พอ

ให้เหน็หมิะสขีาวที่มอียู่ทั่ว ต้นไม้กส็ขีาว ถนนกส็ขีาว ตกึกส็ขีาว รนัเวย์

กส็ขีาว ที่นี่เป็นแบบนี้เสมอในฤดูหนาว 

ไม่มแีดด ขาว แล้วกห็นาว

ครั้งสุดท้ายที่เธอมาคือราวๆ สี่ปีก่อน แต่ตอนนั้นเธอมาช่วง

ซมัเมอร์ อากาศจงึแค่เยน็ๆ ไม่ได้หนาวตดิลบอย่างตอนนี้ ล่าสดุที่เชก็

พยากรณ์อากาศ อณุหภมูสิงูสดุคอืลบสบิหก ต�่าสดุคอืลบสามสบิสาม 

ดงันั้นเธอจงึสวมเสื้อและเลกกงิฮตีเทกไว้ใต้ชดุเดรสด้วย จะได้ไม่หนาว

จนแข็งตายไปเสียก่อน แม้มันจะท�าให้เธอรู้สึกอึดอัดเพราะใส่เสื้อผ้า

หลายชั้นกต็ามที

สวยกต็้องสวย อุ่นกต็้องอุ่น โอ๊ย ล�าบากจรงิ

ความเยน็ยะเยอืกยิ่งกว่าที่เตรยีมใจไว้พดัผ่านมาปะทะผวิหน้า

ทนัททีี่เธอก้าวออกจากเครื่องบนิ เพราะเป็นสนามบนิเลก็ งวงช้างอะไร

ไม่มหีรอก มแีค่บนัไดเทยีบจากประตูให้แค่นั้น ผู้โดยสารต้องเดนิเท้า

เข้าตวัอาคารสนามบนิกนัเอง วาสติาก้าวเรว็เสยีจนจะเป็นการจ�้าอ้าว 

เพราะลมที่พัดโกรกช่วยท�าให้หนาวยิ่งกว่าก่อนหน้านี้ เข้ามาในตัว

อาคารได้ ก็เห็นผู้หญิงตัวเล็กวัยกลางคนยืนอยู่หน้าประตูทางออก 

โบกมอืให้เธอพร้อมรอยยิ้มกว้าง วาสติาปรี่เข้าไปหาอกีฝ่ายทนัที
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“น้ามาศ คดิถงึที่สดุเลยค่ะ” เธอหอมแก้มน้าสาวที่เปรยีบเสมอืน 

มารดาคนที่สองของเธอฟอดใหญ่ ก่อนจะเอ่ยแซวอกีฝ่าย “แหม ท่าทาง

น้าลคุจะเลี้ยงด ีอ้วนขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ย”

“เดี๋ยวเถอะ พูดแบบนี้เดี๋ยวก็ปล่อยเดินเข้าเมืองเองหรอก”  

จติมาศแทบจะประเคนมะเหงกให้หลานสาว “แล้วนี่ได้กระเป๋าเดนิทาง

หรอืยงั”

พูดถึงกระเป๋า เธอก็หันไปมองสายพานล�าเลียงกระเป๋าซึ่งอยู่

ด้านหลงั “โอ๊ะ นั่นไงคะ มาพอด”ี

“นี่มาอยูห่นึ่งเดอืนหรอืหนึ่งปี” เมื่อวาสติาไปลากกระเป๋ามาแล้ว 

น้าสาวกถ็ามขณะมองกระเป๋าเดนิทางที่สูงกว่าเอวเจ้าตวั แถมหนายิ่ง

กว่ากระเป๋าทั่วไปเท่าหนึ่ง ดนีะที่รถเธอคนัใหญ่ ไม่งั้นคงแย่แน่

จติมาศเดนิน�าอกีฝ่ายมาข้างนอก คนไม่ชนิสภาพอากาศถงึกบั

ร้องกรี๊ดในใจกับความหนาวจัดสะท้านทรวง จากเดินจึงเปลี่ยนเป็น 

วิ่งจู๊ดไปยงัรถของน้าสาว และเมื่ออกีฝ่ายปลดลอ็กให้ กร็บียกกระเป๋า

ยดัใส่ท้ายรถแล้วขึ้นประจ�าที่นั่งข้างคนขบัด้วยความเรว็แสง

“หวิมั้ย นี่ฉนัเตรยีมอาหารไว้ให้แล้ว”

“ไม่หวิกท็านค่ะ คดิถงึรสมอืน้าจะแย่”

“คดิถงึแต่กไ็ม่เหน็มาหากนับ้าง ดแีต่ไปเที่ยวที่อื่น ฉนัยงัคดิอยู่

เลยว่าสงสัยคงลืมกันแล้ว” จิตมาศท�าเสียงงอนๆ หลานสาวเลยรีบ 

เอ่ยเสยีงอ่อนง้อทนัที

“โธ่ กม็าหาแล้วนี่ไงค้าาา...”

“ถ้าผวัไม่ทิ้งกค็งไม่มา”

“น้า!” วาสติาร้องเสยีงหลง “ท�าไมพูดงี้คะ!”

“ท�าไมจะพูดไม่ได้ ก็จริงไม่ใช่เรอะ” แม้จะอยู่คนละทวีป แต ่

จติมาศกร็ู้หมดว่าหลานสาวมขี่าวอะไรบ้าง เพราะเธอตดิตามดูละคร

และข่าวบนัเทงิประเทศไทยอยู่ทกุวนัผ่านอนิเทอร์เนต็ “ตกลงแฟนแก
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เป็นเกย์จรงิมั้ย”

“จรงิค่ะ” เธอไม่จ�าเป็นต้องปิดเรื่องนี้กบัน้า จงึตอบตรงๆ

“นี่แกไร้เสน่ห์ถงึขั้นท�าผู้ชายเบี่ยงเบนเลยเหรอ”

“น้ามาศ!”...นั่น โดนอกีดอกแล้ววาสติา เพลยีใจจรงิๆ...นางร้าย

หน้าสวยแทบจะยกมอืกมุขมบั เหน็ทต้ีองรบีเปลี่ยนเรื่องก่อนที่น้าสาว

จะพูดอะไรให้เธอจี๊ดเพิ่ม “น้าลคุเป็นไงบ้างคะ”

“กด็ ีแต่ช่วงนี้เข่ามปีัญหานดิหน่อย เพิ่งจะไปผ่าตดัมา ฉนัเลย

ให้พกัอยู่เฉยๆ จนกว่าจะหายด”ี

“อ้าว งี้น้ากด็ูแลร้านคนเดยีวเลยสคิะ”

“ฉนักม็แีกมาช่วยงานแล้วนี่ไง”

“แต่หนูตั้งใจจะมาพกัผ่อนนะ”

“ฉนัเคยสอนแกอยูต่ลอดไม่ใช่เหรอว่าอยูบ้่านท่านอย่านิ่งดดูาย 

ปั้นววัปั้นควายให้ลูกท่านเล่นน่ะ”

“แต่น้าไม่ได้มีลูกให้หนูปั้นวัวปั้นควายให้นี่ โอ๊ย!” ความกวน

รอบนี้ได้รบัมะเหงกลกูโตจากผูเ้ป็นน้า วาสติาลบูหน้าผากตวัเองป้อยๆ 

“น้า หนูต้องใช้หน้าตาหาเงนินะ อย่าท�าให้มแีผลสคิะ”

จติมาศขงึตาใส่หลานสาว ไม่เจอหลายปี นสิยัยงัคงเหมอืนเดมิ 

วาสติาเวลาอยูต่่อหน้าแฟนคลบัหรอืคนในวงการทั้งเรยีบร้อยทั้งสภุาพ 

แต่พออยู่กับคนสนิท ก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยทีเดียว  

“ได้ งั้นคราวหน้าฉนัจะหยกิแขนแกแทนกแ็ล้วกนั”

วาสิตามองวิวนอกหน้าต่างรถโดยมีรอยยิ้มแต่งแต้มที่ 

มมุปากตลอดเวลา ทกุอย่างขาวโพลนไปหมด เธอไม่เคยเจอหมิะเยอะ

แยะขนาดนี้มาก่อน ทิวทัศน์รอบๆ สวยจนเธอละสายตาไม่ได้เลย 

ทเีดยีว แถมยงัมสีสีนัของเทศกาลวนัครสิต์มาสแซมอยู่ทกุจดุ หลอด

ไฟหลากสกีบัหมิะขาวๆ เหมอืนกบัฉากเทศกาลส่งท้ายปีในภาพยนตร์
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ฮอลลวีูดหลายๆ เรื่องที่เคยดู

กติตลิาเป็นเมอืงในภมูภิาคแลปแลนด์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอด

นยิมแห่งหนึ่งของคนที่ชอบเล่นสก ีรวมถงึกจิกรรมขึ้นชื่อของประเทศนี้ 

อย่างดแูสงเหนอื หรอืนั่งเลื่อนที่ลากโดยสนุขัฮสัก ีตวัเมอืงจงึใหญ่และ

มีประชากรเยอะกว่าเมืองชนบททั่วไป มีโรงแรมหลายแห่งในเมือง 

และมีรีสอร์ตชั้นดีชื่อ เลวี พาโนราม่า รีสอร์ต ตั้งชื่อตามชื่อเขตเลว ี

เป็นรีสอร์ตบนเขาที่มีไว้ส�าหรับให้คนมาเล่นสกีโดยเฉพาะ โดยจะมี

กอนโดลาหรอืกระเช้าลอยฟ้าคอยรบัส่งคนขึ้นเขาลงเขา 

จติมาศเปิดร้านอาหารไทยชื่อ ราวด ีอนัเป็นชื่อจรงิของมารดา 

หรอืคณุยายของเธอ ตั้งอยู่ตรงตนีเนนิเขาใกล้ๆ รสีอร์ตที่ว่า นบัว่าเป็น

ท�าเลที่ดีมาก น้าสาวเธอเริ่มเปิดร้านอาหารตอนที่สามีของเธอ ‘ลุค’ 

เกษยีณจากงานหวัหน้าผู้รบัเหมา ซึ่งตอนนี้มาเป็นลูกมอืคอยช่วยเธอ

ดแูลกจิการ ลคุเจอจติมาศตอนที่เขาไปเที่ยวที่ประเทศไทย จะเรยีกว่า

เป็นรกัแรกพบกไ็ม่ผดินกั เขาใช้เวลาอยูน่านกว่าจะชนะใจจติมาศ ยอม

บนิไปกลบัฟินแลนด์-ประเทศไทยแทบจะเดอืนเว้นเดอืน ก่อนที่สดุท้าย

จะตดัสนิใจขอเธอแต่งงานและพามาอยู่ด้วยกนัที่นี่

ตวัร้านอาหารและบ้านพกันั้นอยู่ในตกึเดยีวกนั มนัเป็นอาคาร

สีส้มอ่อนสูงสองชั้นขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ผนังชั้นล่างด้านหนึ่งเป็น 

กระจกบานยาวเพื่อที่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาสามารถมองเห็นตัวร้าน

ด้านในได้ จติมาศจอดรถพอดกีบัลคุที่เปิดประตูร้านออกมา เขาเป็น

ชายที่ดูเลยวัยกลางคนไปหน่อย รูปร่างสูงใหญ่ ตัดผมรองทรงสีเทา 

ใบหน้าแม้จะเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งกาลเวลา แต่ก็ยังดูออกว่าตอน

หนุ่มๆ ต้องหล่อไม่เบา

“สวัสดีวาวา เดินทางมาเหนื่อยมากมั้ย” เขาเข้ามาสวมกอด 

หญงิสาวพร้อมกบัแนบแก้มทกัทาย ก่อนจะช่วยเธอยกกระเป๋าเดนิทาง 

ใบเขื่องออกจากท้ายรถ 
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“นดิหน่อยค่ะ กระเป๋านี่เดี๋ยววาจดัการเองค่ะ น้าลคุเพิ่งผ่าตดั

เข่ามา อย่าเพิ่งหกัโหมเลย” เธอตอบเขาอย่างยิ้มแย้ม แม้จะไม่ได้เจอ

กนันาน แต่เมื่อก่อนเธอสนทิกบัเขามากอยู่ เพราะช่วงที่เขาจบีน้าเธอ 

กไ็ด้เธอนี่ละคอยเป็นสายสบืวงใน เธอรู้ว่าลคุเป็นคนใจด ีซื่อตรง และ

จรงิใจ รวมถงึรู้จกัตดิสนิบนเธอด้วยของกนิอร่อยๆ และของฝากจาก

ฟินแลนด์เสมอๆ เธอถงึได้ช่วยเขาสดุแรงเกดิ เรยีกได้ว่าถ้าไม่มเีธอ เขา

กไ็ม่มทีางชนะใจจติมาศและคณุยายจอมเฮี้ยบของเธอได้แน่นอน

วาสติารบีลากกระเป๋าเข้าข้างในเนื่องจากเริ่มหนาวจนขาสั่น ดู

ท่าเสื้อผ้าที่เธอคิดว่าอุ่นพอจะไม่พออย่างแรง เข้ามาแล้วก็กวาดตา

มองอย่างส�ารวจ น้าเธอเทสต์ดไีม่น้อย การตกแต่งภายในดสูะอาดตา 

แม้จะมีของจ�าพวกไม้แกะสลักแบบไทยๆ ที่เธอไม่ชอบเท่าไหร่วาง

ตกแต่งสถานที่อยู่ตามจดุต่างๆ กต็ามท ีในร้านมทีี่นั่งอยู่เจด็แปดโต๊ะ 

มต้ีนครสิต์มาสขนาดกลางประดบัไฟหลากสตีั้งอยูท่ี่มมุร้าน และเคาน์-

เตอร์ยกสูงที่เต็มไปด้วยขวดเครื่องดื่มหลายประเภทกับเครื่องคิดเงิน 

ด้านหลงันั้นเป็นบนัไดขึ้นชั้นสองและประตูครวั

“แกยกกระเป๋าไปเก็บไว้ข้างบน ห้องแกอยู่ขวามือ ห้องเดิมที่

เคยอยู่ ยังจ�าได้ใช่มั้ย” น้าสาวเอ่ยพลางถอดเสื้อกันหนาวแขวนกับ

ตะขอหลงัประตูร้าน

วาสติาพยกัหน้าหงกึๆ ลากกระเป๋าอ้อมเคาน์เตอร์ไปด้านหลงั

แล้วกห็นัมาส่งสายตาปรบิๆ “น้ามาศ ช่วยหนูยกขึ้นบนัไดหน่อยส”ิ

“เรื่องอะไร แกอยากขนของมาเยอะเอง”

“น้า!”

“รบียกกระเป๋าไปเกบ็แล้วลงมาทานข้าวก่อนร้านเปิด” จติมาศ

บอกแล้วก็เดินหายเข้าครัวที่อยู่หลังร้านไป อีกสองชั่วโมงจะถึงเวลา

เปิดร้าน เธอต้องเริ่มท�าอาหารแล้ว ส�าหรับมื้อเที่ยงร้านเธอจะเป็น

บรกิารแบบบฟุเฟต์ ส่วนมื้อเยน็ถงึจะเป็นแบบเลอืกสั่งตามเมน ูอาหาร
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ทกุจานมเีธอเป็นคนท�าคนเดยีว แน่นอนว่ามนัเป็นงานหนกั แต่จติมาศ

เคยลองจ้างคนช่วยแล้วพบว่ามนัไปไม่รอด เพราะไม่มใีครสามารถท�า

อาหารได้มาตรฐานอย่างที่เธอต้องการ ดังนั้นเธอจึงยอมที่จะเหนื่อย

ท�าทกุอย่างเอง แต่อาหารออกมาดมีคีณุภาพสงูดกีว่า และนั่นคอืหนึ่ง

ในเหตผุลหลกัที่ธรุกจิประสบความส�าเรจ็จนถงึทกุวนันี้

เมื่อน้าสาวสะบัดก้นให้อย่างไม่คิดจะช่วย วาสิตาก็ก้มมอง

กระเป๋าเดนิทางของตวัเองแล้วกไ็ด้แต่ถอนหายใจเฮอืก เอาวะ ที่ออก

ก�าลงักายมาทั้งหมด มปีระโยชน์ที่สดุกว็นันี้นี่ละ

“ฮยึย่า!” เธอตะเบง็เสยีงขณะลากกระเป๋าที่หนกัยิ่งกว่าตวัเธอ

เองขึ้นบนัได เสยีงล้อกระแทกขั้นบนัไดดงักกึๆ ดนีะที่บนัไดมพีรม ไม่

อย่างนั้นคงได้มรีอยขูดยาวตั้งแต่ขั้นแรกยนัขั้นสดุท้ายแน่นอน

ชั้นสองเป็นบรเิวณที่พกัอาศยั มหี้องนั่งเล่น ห้องน�้า และห้อง

นอนสองห้อง ห้องนอนของจติมาศและลคุไม่ได้ใหญ่มาก ส่วนห้องที่

จะเป็นห้องนอนของเธอนั้นยิ่งไม่ได้ใหญ่มากเข้าไปใหญ่ เรยีกได้ว่ามนั

พอดสี�าหรบัเตยีงเดี่ยวแคบๆ กบัโต๊ะหนึ่งตวัเท่านั้น แต่เธอไม่มปัีญหา

เรื่องขนาดห้องหรอก เธอไม่ใช่คนอยู่ยากกินยาก นิสัยอะไรก็ได้เป็น 

สิ่งที่มีประโยชน์ในการอยู่ในวงการ ซึ่งเธอดีใจที่เธอเป็นคนแบบนั้น 

เพราะมนัส่งผลให้ทกุคนที่ร่วมงานกบัเธอชอบและเอน็ดเูธอเป็นพเิศษ

แต่หลงัจากที่เธอโดนมรสมุข่าวฉาวรมุกระทบืซะปางตาย กไ็ม่รู้

ว่าความชอบและเอน็ดูนั้นจะเหลอือยู่สกัเท่าไหร่ 

โอ๊ย คิดแล้วก็ปรี๊ดขึ้นมาอีกรอบ อีพี่นัทควรจะไปตามล่าหา

แว่นตากนัแดดที่เธอต้องการมาไถ่โทษให้ได้ ไม่อย่างนั้นเธอจะสบัเขา

เป็นชิ้นๆ ตอนที่ได้เจอกนัแน่นอน! 

วาสิตาล้มกระเป๋าเดินทางลงบนพื้นและเปิดมันออกซึ่งก็ขวาง

พื้นที่ปลายเตยีงแบบไม่เหลอืที่ว่างให้เดนิทนัท ีเธอหยบิหมวกไหมพรม

กับผ้าพันคอออกมาแล้วถือติดลงมาชั้นล่างด้วย พอดีกับจิตมาศที่
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เตรียมโต๊ะเสร็จเรียบร้อย หญิงสาวมองอาหารไทยหน้าตาคุ้นเคยที่มี

ควนัสขีาวลอยกรุ่นพร้อมกลิ่นหอมพลางทรดุตวัลงนั่งบนเก้าอี้ 

“หนูไม่ทานข้าวค่ะ” เธอบอกเมื่อเจ้าบ้านก�าลังจะตักข้าวสวย

ใส่จานเธอ

“โอ๊ย กินๆ เข้าไปเถอะ อย่าเรื่องมาก ผอมเป็นไม้เสียบผ ี

แบบนี้ ผู้ชายมนัถงึได้ทิ้งไง”

วาสิตาแทบหัวทิ่มโต๊ะกับค�าพูดของน้าสาว ย้อนกลับเสียงสูง 

“น้า! เขาไม่ได้ทิ้งเพราะหนูผอม เขาทิ้งเพราะหนูไม่มีปิกาจู้ต่างหาก

เล่า!” 

“อร่อยเหมอืนเคย!” วาสติาแทบจะยกชามแกงเขยีวหวาน 

ขึ้นซด ถ้าไม่ใช่เพราะลคุยงันั่งอยู่ที่โต๊ะด้วย จะว่าไปเธอไม่ได้กนิข้าว

เตม็ที่แบบนี้มานานแล้ว และจรงิๆ เธอกไ็ม่ควรจะได้กนิข้าวเตม็ที่ด้วย

ไม่ว่าจะตอนไหน เพราะเธอยงัมรีปูร่างที่ต้องรกัษาให้มนัเปะ๊ปงัตลอด

เวลา...แต่ช่างเถอะ กินซะเต็มคราบไปแล้ว เอาไว้ค่อยไปออกก�าลัง 

หลงัจากนี้กแ็ล้วกนั “แถวนี้มยีมิมั้ยคะ”

“จะไปท�าไม อยู่ช่วยฉนัท�างานบ้านแทนนี่” จติมาศตอบพลาง

เกบ็จานชามบนโต๊ะโดยที่ลคุช่วยเกบ็แก้วน�้า

วาสติาฟังแล้วกส็่ายหน้า “ไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวมอืด้าน”

“อะไรนะ”

“เวลาถ่ายโฆษณา บางทเีขากโ็คลสอปัมอื มอืหนตู้องเนยีนสวย

ตลอดเวลา ไม่งั้นเดี๋ยวชวดงานพรเีซนเตอร์ค่ะ”

น้าสาวค้อนขวบัทนัทกีบัเหตผุลนั่น “ยายเดก็เลี้ยงเสยีข้าวสกุ”

“เสยีที่ไหน วาไม่ได้ทานข้าวเลยสกัเมด็”

“วาสิตา!” ถ้าไม่ใช่เพราะถือจานเต็มมือ เธอคงได้ฟาดหลาน

สกัผวัะสองผวัะแล้ว
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“อุ๊ย! หิมะตก” คนที่รู้ตัวว่าใกล้จะโดนท�าร้ายร่างกายเต็มที

เปลี่ยนเรื่องทนัควนั เธอลกุขึ้นจากโต๊ะแล้วก้าวเรว็ๆ ไปยนืตดิกระจก

หน้าร้าน มองเกลด็หมิะสขีาวที่โปรยปรายลงมาจากท้องฟ้า “สวยจงั

เลย...”

ลุคถามขึ้น “แล้วมาอยู่ที่นี่เดือนนึง มีแพลนจะไปเที่ยวที่ไหน

หรอืเปล่า”

“อยากไปนั่งเลื่อนกบัดูแสงเหนอืค่ะ เป็นสองรายการในบกัเกต 

ลสิต์ของหนูเลย” เธอตั้งใจเอาไว้ว่ามาครั้งนี้จะต้องไปท�ากจิกรรมสอง

อย่างนี้ให้ได้ เพราะคราวก่อนที่มาดนัเป็นช่วงซมัเมอร์ หมิะไม่ม ีทวัร์

ทกุเจ้าปิดกนัหมด เลยไม่ได้ท�าอะไรอย่างที่อยากท�าสกัอย่าง นอกจาก 

นั่งๆ นอนๆ ไปวันๆ (ครั้งนี้ก็คิดว่าเวลาส่วนใหญ่ของเธอคงจะเป็น 

แบบนั้นเหมอืนกนั)

“มบีรษิทัทวัร์ท่องเที่ยวอยู่ใกล้ๆ นี่ชื่อไวลด์ซาฟาร ีถ้าจะไปเดนิ

เล่นกล็องเดนิไปถามข้อมลูกบัจองวนัดสู ิเขามโีปรแกรมให้เลอืกหลาย

อย่าง มทีวัร์ท้องถิ่นในมอืเยอะ”

วาสิตาก�าลังคิดอยากจะไปเดินถ่ายรูปอยู่พอดี แต่ก่อนหน้านี้

หมิะไม่ตกเธอยงัหนาวแทบตาย แล้วตอนนี้จะไม่ยิ่งหนกักว่าเดมิเหรอ 

“อยากนะคะ แต่มนัหนาวอะ”

แว่วเสียงจิตมาศดังออกมาจากห้องครัว “ถ้าไม่ไปงั้นก็มาช่วย

ฉนัยกถาดอาหารเที่ยงขึ้นโต๊ะ”

วาสติายกมอืสวสัดชีายเจ้าของบ้านทนัท ี“ไปก่อนนะคะ สวสัดี

ค่ะ”

สาวไทยหน้าคมเดนิย้ิมน้อยย้ิมใหญ่ไปตามทาง แหงนหน้า

มองหิมะสีขาวที่โปรยปรายลงมาเป็นระยะ ความเครียดในใจสลาย 

ไปหมดเมื่อเจอบรรยากาศสวยๆ รอบตวั เขตเลวทีี่เธออยู่ไม่กว้างนกั 
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ความหมายคอืเดนิรอบได้ มรี้านขายของช�า เสื้อผ้า และของกระจกุ

กระจกิตามประสา รวมถงึซเูปอร์มาร์เกตกบัร้านขายยาซึ่งตั้งอยูอ่กีฝ่ัง

ของถนนใหญ่ ส่วนเขตเมอืงจรงิๆ ต้องขบัรถเข้าไปอกีหน่อย เธอยงัไม่

คดิจะไป อนัที่จรงิคอืไปเองไม่ได้ เพราะเธอขบัรถบนหมิะได้ที่ไหนล่ะ

แม้จะเคยมาเมืองนี้แค่ครั้งเดียวแต่วาสิตาก็พอคล�าทิศทางได้ 

อย่างที่บอกว่าเขตนี้ไม่ได้ใหญ่มาก จะหลงยังไง ขอแค่เดินไปเรื่อยๆ 

เดี๋ยวกเ็จอทางเอง รวมถงึถ้างงทศิจรงิๆ เธอกย็งัมโีปรแกรมน�าทางใน

โทรศพัท์อยู่เป็นตวัช่วย ดงันั้นจงึไม่มอีะไรต้องกงัวล เธอเลอืกทางเดนิ

ที่จะผ่านพวกร้านขายของ เพราะอยากส�ารวจพื้นที่ดวู่ามอีะไรน่าสนใจ

ให้ชอปปิงบ้างไหม

ช่วงนี้ของปีเป็นช่วงพเิศษ เพราะก�าลงัมตีลาดนดัฤดหูนาว หรอื

ที่เรยีกกนัว่า วนิเทอร์ มาร์เกต แทบทกุร้านอยู่ในช่วงลดราคา วาสติา

ยนืมองร้านขายเสื้อผ้าแล้วกถ็อนหายใจ เมื่อครู่รบีออกมามากเกนิไป

หน่อย เลยไม่ทนัได้หยบิกระเป๋าสตางค์ออกมาด้วย ไม่อย่างนั้นคงจะ

เข้าไปดถูงุมอืกบัอปุกรณ์กนัหนาวเพิ่มแล้ว เพราะที่สวมอยูน่ี่ไม่ได้ช่วย

ให้รู้สกึอุ่นพอเลย

นงัโคตพาร์ก้าไร้ประโยชน์ แพงกแ็พง ไหนว่ารุน่นี้ส�าหรบัอณุหภมูิ 

ตดิลบสบิห้าไง หลอกลวงผู้บรโิภคชดัๆ

ส่วนถงุมอืยี่ห้อนอร์ทเฟสนั้น เธอไม่โทษแบรนด์ แต่โทษตวัเอง

นี่ละที่อวดเก่ง ไม่ยอมเอาถุงมือทนหนาวมาเพราะมันใหญ่เทอะทะ

เวลาสวม ดนัเลอืกแบบบางพร้อมคณุสมบตัพิเิศษคอืสวมแล้วสามารถ

เล่นโทรศพัท์ได้ผ่านผ้าชนดิพเิศษที่ปลายนิ้ว กม็อืเยน็เฉยีบยาวๆ ไป

ค่ะ! ทนไป!

ยนือ้อยอิ่งหน้าร้านเสื้อผ้าพกัหนึ่ง เธอกอ็อกเดนิต่อ ตั้งใจจะไป

ยงับรษิทัทวัร์ที่ลุุคพูดถงึเพื่อดูรายละเอยีดโปรแกรมเที่ยว รอบนี้อยู่ตั้ง

เดอืนหนึ่ง ต้องหากจิกรรมท�าหน่อย ไม่อย่างนั้นคงไม่มเีหตผุลในการ
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หนงีานบ้านงานเรอืนแน่

ไม่ใช่ว่าเธอท�าตวักระแดะเป็นคณุหนบูนหอคอยงาช้าง ท�าอะไร

ไม่เป็น เธอท�าเป็นหมดนั่นละ ตั้งแต่กวาดบ้าน ปัดหยากไย่ เปลี่ยน

หลอดไฟ ซ่อมก๊อกน�้า ส่วนเรื่องท�าอาหารนั้นได้นดิหน่อย เพราะอยู่

คนเดียวมาหลายปี ก่อนหน้านี้ก็มีหน้าที่ดูแลบ้านดูแลยาย แต่ที่ 

ตอนนี้ไม่ท�ากเ็พราะขี้เกยีจกเ็ท่านั้น

เดินตัวสั่นต่อได้ไม่เกินห้านาทีก็พ้นเขตตึก เหลือแค่ทางเดิน

ขนานกบัถนนใหญ่ สองข้างทางเป็นหมิะสูงเกอืบเท่าไหล่ เป็นหมิะที่

ถูกกวาดออกจากทางเดินไปกองไว้ วาสิตาเดินแล้วก็หยุด เดินแล้ว 

กห็ยดุ มองหมิะกองสูงข้างทางเดนิพร้อมความคดิพเิรนทร์ๆ ในหวั

ถ้าเธอกระโดดใส่ มนัจะเป็นอย่างไร

มนัต้องนุ่มมากแน่ๆ 

เหมอืนฉากในหนงัภาพยนตร์ต่างประเทศที่พระเอกนางเอกเดนิ

ด้วยกันท่ามกลางหิมะโปรยปราย จากนั้นนางเอกก็จะสะดุดพื้นราบ 

ล้มหน้าคะม�า แล้วพระเอกกจ็ะรบีคว้าเธอไว้ ก่อนจะล้มกลิ้งไปด้วยกนั

บนหมิะนุม่ๆ หรอืไม่กเ็ป็นฉากวิ่งเล่นปาหมิะที่ป้ันเป็นก้อนกลมๆ ใส่กนั 

นอนบนพื้นแล้วกางแขนกางขาท�ารอยบนหมิะพรอ้มเสยีงหวัเราะที่ดงั

กงัวานไปทั่วบรเิวณ 

เธออยากได้ความรูส้กึแบบนั้นบ้าง ไม่ต้องมพีระเอกกไ็ด้ เพราะ

เธอไม่ใช่นางเอก และต่อให้เธอเป็นนางเอก (อดีต) พระเอกของเธอ

ก�าลงัหวัเราะกบัพระรองอยู่ ดงันั้นมแีค่เธอนี่ละ นางร้ายที่สดุแสนจะ

เลศิเลอเพอร์เฟกต์ ก�าลงัจะเกลอืกกลิ้งบนหมิะที่หนานุม่ด้วยความสขุ 

เพราะเธอไม่ต้องตกอยู่ในวงัวนน�้าเน่าที่พวกพระเอกนางเอกอาศยัอยู่ 

เธอโสด เธอสวย เธอจะเฉลิมฉลองอิสระนี้ด้วยการปล่อยตัวลงบน

ความหนาวเยน็ที่สวยงามตรงหน้านี่

หลงัจากสร้างเรื่องราวและจดัฉากให้ตวัเองในหวั สาวไทยกม็อง
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ซ้ายมองขวา ไม่มคีนอื่นแถวนี้ ทางสะดวก! วาสติาไล่สายตาหากอง

หิมะที่มีหิมะทับถมสูงที่สุด พอเจอเป้าหมายแล้วก็ฉีกยิ้มกว้างอย่าง

ชอบใจ เธอถอยหลงัเพื่อตั้งหลกั ก่อนจะออกวิ่ง แล้วกระโดดใส่เป้าหมาย

ที่เลง็ไว้สดุแรง

“ลาก่อนชวีติเก่า สวสัดกีารเริ่มต้นหม่ายยย...”

โผละ!

ฉบิหาย 

...แขง็โป๊ก

“โอ๊ยยย...เจบ็โว้ยยย....” 

คนที่เพิ่งจะตัวลอยละลิ่วใส่กองหิมะกรีดร้องลั่น เมื่อความนุ่ม

แบบน�้าแข็งไสในความคิดนั้น...กลายเป็นความแข็งแบบน�้าแข็งก้อน 

วาสติาตะเกยีกตะกายลกุขึ้นยนืด้วยความยากล�าบาก เพราะออกตวั

แรง เลยบนิเข้ากองหมิะข้างทางลกึเกนิ ใบหน้าเนยีนชาวาบด้วยความ

เยน็จากเกลด็หมิะที่พากนัจบัตวัตามขนตาขนคิ้ว ทั้งเข้าปากเข้าจมููก

จนแทบเตม็รหูายใจ และยงัตดิเตม็หมวกไหมพรม เตม็เส้นผม เอาเป็น

ว่าเตม็หวัเธอทั้งหมดนั่นละ

พอทรงตวัยนืได้กร็บีพาตวัเองออกจากตรงนั้นทนัท ีแต่การเดนิ

บนกองหมิะไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะพอน�้าหนกัตวัลงมาอยูท่ี่เท้าข้างเดยีว

ตอนที่เธอก�าลงัจะยกเท้าก้าวเดนินั้น หมิะข้างใต้ที่เคยแน่นกอ่็อนยวบ

ลงไปเพราะรับน�้าหนักไม่ไหว ร่างเพรียวจึงร่วงผลุบและเสียหลักล้ม

หน้าฟาดลงไปหาหมิะตรงหน้าอกีครั้ง

“กรี๊ด! หนาว!”

เสื้อโคตไร้ประโยชน์ของเธอตอนนี้ทวคีวามไร้ประโยชน์เข้าไปใหญ่ 

เมื่อหมิะบางส่วนหลดุรอดเข้ามาอยูด้่านใน และเมื่อเจอความร้อนของ

ร่างกาย มนักล็ะลายเป็นน�้าแล้วซมึเข้าชดุเธอจนเปียกชุ่มเป็นหย่อมๆ 

วาสติาใช้สองมอืตะกยุหมิะเพื่อพาตวัเองออกจากตรงนี้ เธอไม่คดิจะ
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เดนิออกจากกองหมิะนี่แบบสวยๆ แล้วละ ตอนนี้ให้กลิ้งออกเธอกจ็ะ

กลิ้ง วธิไีหนกไ็ด้ที่จะออกไปได้เรว็ที่สดุ

วาสิตาแทบจะคลานไปกับพื้น แต่ดูเหมือนธรรมชาติจะยังไม่

พอใจกับความทุลักทุเลที่เธอมี จึงได้สาปเธอเพิ่มด้วยการให้เท้าเธอ

ข้างหนึ่งตดิอยู่ในกองหมิะ ไม่ว่าจะออกแรงมากแค่ไหนกด็งึไม่ออก 

“ยงัโชคร้ายไม่พออกีหรอืไง ฮอืออ...” 

เธอคิดได้ไงว่านางร้ายอย่างเธอจะมีความสุข ในเมื่อค�าว่า 

นางร้ายมนัพ่วงอยู่กบัค�าว่าซวย บดัซบ!

บดัซบ บดัซบ บดัโซ้บบบ!!!

“นี่มนัยงัไม่ทนัข้ามปีเลย จะเริ่มปีชงกนัตั้งแต่ตอนนี้เลยหรอืไง

ฮะ!”

“คณุ...โอเคมั้ยครบั”

เสยีงทุม้ดงัขึ้นเหนอืหวั ท�าเอาวาสติาที่ก�าลงัอาละวาดฟาดงวง

ฟาดงาใส่หมิะที่ตวัเองนอนทบัอยู่ชะงกัไป หญงิสาวค่อยๆ เงยหน้าขึ้น

มองหาเจ้าของเสยีง ไล่สายตาจากรองเท้าบตูส้นหนาสดี�าซดีที่มคีราบ

เป้ือนเตม็ไปหมด ไปยงักางเกงขายาวสเีขยีวขี้ม้าสไตล์ที่พวกนกัปีนเขา

ชอบสวม ตามด้วยเสื้อกันหนาวสีเทา และ...ใบหน้าหล่อเหลาที่ล้อม

กรอบด้วยผมสบีลอนด์ซดีที่เซตทรงเสยขึ้นแบบง่ายๆ ดวงตาสฟี้าเจอื

เทานดิๆ หลบุลงต�่าสบตากบัเธอ

โอ้แม่เจ้า...หล่อ หล่อมาก นี่มนัเทพบตุร...เทพบตุรชดัๆ...

เอ๊ะ เดี๋ยวนะ นี่เธอตายแล้วเหรอ เธอหนาวตายเหรอ ถงึได้มี

เทพบตุรมาปรากฏตวัตรงหน้า เขามาเพื่อรบัวญิญาณเธอใช่มั้ย...แบบ

นี้แปลว่าเธอจะได้ขึ้นสวรรค์สนิะ แสดงว่าเธอต้องเป็นคนดใีช้ได้นะเนี่ย

วาสติามองเขานิ่ง แล้วกส่็งยิ้มหวานให้เขา... เชญิค่ะพ่อเทพบตุร 

เชญิอุ้มฉนัขึ้นสวรรค์เลยค่ะ 

“คณุครบั” 
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เขาเรียกเธออีกครั้ง ดึงให้เธอหลุดออกจากห้วงมโน วาสิตา

กะพริบตาปริบๆ ไล่หิมะที่ละลายเป็นน�้าออกจากขนตา อ้อ เธอยัง 

ไม่ตาย เธอยงัคงตดิแหงกกบักองหมิะเหมอืนเดมิ “เอ่อ คอื...ฉนั...”

“ให้ผมช่วยมั้ยครบั”

เขาส่งยิ้มมุมปากน้อยๆ แต่กระชากใจวาสิตาอย่างแรงมาให้ 

เธอร�่าร้องอยูใ่นใจ...ช่วยค่ะ ได้โปรดช่วยฉนัท ีช่วยทั้งตวัและหวัใจดฉินั

เลยค่ะ! 

ในใจนั้นกรดีร้องดงัลั่น ทว่าน�้าเสยีงที่เลด็ลอดออกจากรมิฝีปาก

ที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสมี่วงกลบัเบาหววิ “ถ้าไม่รบกวนคณุจนเกนิไป คอื...

เท้าฉนัตดิน่ะค่ะ” 

“มาครบั เดี๋ยวผมพยงุคณุขึ้นยนื” 

เขาย่อตัวลงมาส่งมือให้เธอจับ ก่อนจะค่อยๆ ดึงเธอให้ลุกขึ้น

ยืน วาสิตาจับมือเขาแน่นขณะก้มมองเท้าที่จมหายอยู่ในกองหิมะ 

พยายามจะดึงมันให้ออก ออกแรงเพิ่มขึ้นเมื่อรู ้สึกว่าเท้าเธอเริ่ม

เคลื่อนไหวได้ 

พรวด

“กรี๊ด!”

จู่ๆ เท้าเธอจากที่ติดขัดก็เปลี่ยนเป็นลื่นพรืดกะทันหัน ด้วย

อารามตกใจท�าเอาเธอผละออกจากคนที่ประคองตวัเธออยูแ่ล้วกห็งาย

หลังล้มก้นจ�้าเบ้าลงไปหาหิมะด้านหลังอีกครั้ง ล�าบากชายหนุ่มต้อง

เข้าไปช่วยพยงุเธอให้ยนืขึ้นอกีรอบ หลงัจากล้มลกุคลกุคลานจนเปียก

หิมะไปทั้งตัว วาสิตาก็รอดพ้นจากธรรมชาติอันแสนใจร้ายได้ในที่สุด 

เธอส่งยิ้มเจื่อนๆ ให้แก่ชายหนุ่ม ก่อนจะรีบปัดเกล็ดหิมะที่ติดทั่วตัว

เธอจนไม่ต่างกบัมนษุย์เอสกโิม

“ดูท่าคณุจะชอบอยู่กบัหมิะมากจรงิๆ นะครบั” 

คนช่วยเอ่ยข�าๆ ท�าเอาวาสติาอายจนหน้าร้อนผ่าว การที่หนุ่ม
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หล่อมคีวามประทบัใจแรกพบกบัเธอในสภาพนี้นี่ช่างเป็นอะไรที่...จบเห่

แน่นอน

“ขอบ...ขอบคณุ...นะคะ...” เธอเอ่ยกบัเขาด้วยน�้าเสยีงตดิๆ ขดัๆ 

เพราะหนาวจนฟันกระทบกันกึกๆ ชุดเธอเปียกชุ่มไปทั้งตัว ไม่เว้น 

แม้แต่ชดุชั้นใน ท�าเอาเธอหนาวสะท้านจนขยบัตวัไม่ได้

“ด้วยความยนิดคีรบั” เขาตอบยิ้มๆ “คณุโอเคนะครบั” 

“คะ...ค่ะ” วาสิตาพยักหน้า...แล้วก็ส่ายหน้า เธอช้อนตาขึ้น 

มองเขา “คณุคะ...คอื...ฉนั...ฉนั...”

“ครบั?”

“คณุ...ช่วย...พาฉนัไป...ส่ง...ที่ร้าน...ราวด.ี..หน่อย...ได้มั้ย...คะ” 

เอ่ยไปกต็วัสั่นไป พลางส่งสายตาเว้าวอนให้เขาอย่างสดุความสามารถ 

“ฉนั...คอืฉนั...ก้าวขา...ไม่ออกแล้ว”

“วาวา ท�าไมกลับมาสภาพน้ี!” จิตมาศแทบปรี่เข้ามาหา

หลานสาวหลังจากเห็นอีกฝ่ายยืนตัวสั่นหงึกๆ อยู่ตรงประตูร้าน เธอ 

รีบประคองวาสิตาลงนั่งบนเก้าอี้ที่ใกล้ฮีตเตอร์ที่สุด ดีหน่อยที่ตอนนี้

เหลอืลูกค้าอยู่แค่ไม่กี่โต๊ะ ตวัร้านจงึค่อนข้างโล่ง

คนที่หนาวจนปากกลายเป็นสมี่วงเข้มค่อยๆ ถอดเสื้อกนัหนาว

ที่เปียกชื้นออกจากร่าง ก่อนจะพนัตวัเองด้วยผ้าห่มนุ่มๆ ที่น้าสาวไป

หยบิมาให้ ส่งเสยีงครางฮอืออกมาเมื่อในที่สดุกส็มัผสัถงึความอบอุ่น 

เธอหนัไปมองชายหนุม่ที่ช่วยประคองเธอมาส่งถงึที่แล้วเอ่ยด้วยน�้าเสยีง

ไหลลื่นไม่สั่นกกึๆ ใส่เขาเป็นครั้งแรก “ขอบคณุมากๆ นะคะ”

“ไม่เป็นไรครบั” เขาตอบเธอ จากนั้นกโ็ค้งศรีษะให้แก่เจ้าของ

ร้านสาว “สวสัดคีรบัมสิซสิเบอร์คาเนน”

“มกิ้า! ฉนักไ็ม่ทนัสงัเกตเลย” จติมาศร้องทกัเสยีงสูง กเ็หน็อยู่

รางๆ ว่ามีคนยืนอยู่ข้างหลังหลาน แต่ไม่ได้สังเกตว่าใคร “มาทาน 
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ข้าวเที่ยงเหรอ เชญิๆ”

“อ้อ เปล่าครบั ผมแค่พาเธอมาส่ง”

“น้ารู้จักเขาเหรอ” วาสิตาเลิกคิ้วน้อยๆ...รู้จักก็แนะน�าตัวกัน

หน่อยสนิ้า! แนะน�าตวัเรว็!

คนเป็นน้าไม่ได้รับสารนั้นจากผู้เป็นหลาน จิตมาศถามกลับ

อย่างสงสยั “พามาส่ง?”

“พอดผีมบงัเอญิเจอเธอ...ประสบปัญหาเลก็น้อยกลางทาง...น่ะ

ครบั” มคิาเอลเอ่ยยิ้มๆ พลางมองมาทางวาสติาเลก็น้อย 

“เกดิอะไรขึ้นกนั”

“เรื่องมนัยาวค่ะน้า ไว้ค่อยเล่าให้ฟังนะ”

“คงไปซุ่มซ่ามจนตกท่อมาละส ิเฮ้อ”

“ไม่ใช่ซะหน่อย!” ตกท่อที่ไหน ตกหลมุหมิะต่างหาก ปัดโธ่!

มคิาเอลมองน้าหลานตรงหน้าแล้วกเ็อ่ยขึ้นหลงัจากที่ทั้งสองคน

คยุกนัเสรจ็แล้ว “งั้นผมขอตวัก่อนนะครบั”

ได้ยินแล้ววาสิตาก็เงยหน้ามองพ่อเทพบุตรของเธอตาละห้อย 

เดี๋ยวส ิจะไปแล้วเหรอ ยงัไม่ได้แนะน�าตวัอย่างเป็นทางการเลย จะรบี

ไปไหนกนั!

“เดี๋ยวส ิอยู่ทานอะไรสกัหน่อย อตุส่าห์พาวาวามาส่ง อยากได้

อะไรไปตกัเลย ตามสบายนะ รบักาแฟหรอืชามั้ย”

นางร้ายในผ้าห่มลอบยกนิ้วให้น้าสาวในใจเมื่ออกีฝ่ายเอ่ยรั้งตวั

ชายหนุ่มแทนเธอ...ดมีากค่ะน้ามาศ ท�าดคี่ะ ท�าด ีปรบมอื

มคิาเอลมองหญงิสาวที่กลุกีจุอดงึเก้าอี้ออกให้เขานั่งแล้วกย็อม

อยู่ต่ออย่างไม่อยากให้เสยีน�้าใจ แต่กร็บีบอกก่อนที่อกีฝ่ายจะไปหยบิ

จานมาให้ “ขอแค่น�้าชากพ็อครบั ผมต้องรบีกลบั ตาห์ตรีอผมอยู่”

ชื่อบคุคลที่สามท�าเอาวาสติาหนัขวบั ตาห์ต ีเหมอืนชื่อผู้ชาย...

อย่าบอกนะว่าเขามผีู้ชายรออยู่ 
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นะ...นี่...นี่เธอตกอับขนาดที่เจอหนุ่มถูกใจคนไหนก็กลายเป็น

เกย์ไปซะหมดเหรอ!

ขณะที่เธอก�าลงัอึ้งงนั บทสนทนากด็�าเนนิต่อ จติมาศหยบิแก้ว

กระเบื้องแล้วรินน�้าชาจากกาน�้าร้อนให้เขาพลางพูดคุยไปด้วย “เจ้า

หนูนั่นเป็นยงัไงบ้างล่ะ กี่ขวบแล้วนะ”

“จะแปดปีแล้วครบั”

สรปุแล้วเป็นลูก เขามลีูกแล้ว โอ๊ย หมดหวงั ตายๆๆๆ

“แล้วยังพาวิ่งลากเลื่อนอยู่หรือเปล่า ฉันว่าจะไปที่คอกเธออยู่

เหมอืนกนั แต่ช่วงนี้ที่ร้านยุ่งๆ เลยหาโอกาสไปไม่ได้สกัท”ี

“ยงัวิ่งอยู่ครบั แต่ลดจากยี่สบิกโิลเหลอืแค่สบิแล้ว”

วิ่งลากเลื่อน? วนัละสบิยี่สบิกโิล? นี่ลูกหรอืแรงงานทาส?

“จริงสิ ฉันมีขนมที่อบเหลืออยู่ ฝากไปให้มันหน่อยได้มั้ยล่ะ 

ปกตใิห้ทานหรอืเปล่า”

“ไม่ค่อยให้ครบั ส่วนใหญ่ให้ทานแต่อาหารเมด็ครบั”

มาตรงนี้วาสติาชกัจะรู้ตวัว่าเธอหลงทางไปไกล หญงิสาวเอยีง

คอ ตัดสินใจถามแทรกเพราะไม่อยากคิดอะไรเลยเถิดไปมากกว่านี้ 

“เอ่อ ตาห์ตทีี่พูดถงึนี่คอืใครเหรอคะ”

“สุนัขของผมครับ” มิคาเอลหันมาตอบเธอ พร้อมรอยยิ้มที่

ท�าเอาใจเธอแกว่งเป็นครั้งที่สบิในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา

ดวงตาเรียวสวยของวาสิตาเป็นประกายขึ้นมาทันที...ไม่ใช่เกย์ 

ไม่ได้มลีูก แถมยงัรกัสตัว์! ผู้ชายรกัสตัว์! กรี๊ด!

“จรงิส ิ วาวา เหน็เธอบอกลคุอยู่ว่าอยากไปนั่งเลื่อนสนุขัไม่ใช่

เหรอ นี่ไง ไปที่ฟาร์มของมกิ้าเขาส”ิ จติมาศเอ่ยขึ้น ดงึให้หลานสาวที่

ก�าลงัมองหนุม่หล่อเคลิ้มๆ อยูไ่ด้สตกิลบัมาครึ่งหนึ่ง แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้น

“ฟาร์มเหรอคะ”

“ใช่ มก้ิามฟีาร์มสนุขัอยูห่่างจากที่นี่ไปประมาณสบิห้านาทไีด้” 
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จติมาศตอบแล้วกล็กุขึ้นยนื เพราะเหน็ลูกค้าโบกมอืเรยีก เธอเอ่ยกบั

หลานก่อนจะหนัไปลาชายหนุ่ม “แกถามข้อมูลต่อเองกแ็ล้วกนั...ตาม

สบายนะมิก้า อยากได้ชาเพิ่มก็เติมเอาเองเลย วันไหนว่างๆ ก็มา 

ทานข้าวที่นี่บ้างนะ ไม่เหน็เธอมาตั้งนานแล้ว”

มคิาเอลยิ้มรบั “ขอบคณุครบั”

“คุณมีฟาร์มฮัสกีเหรอคะ แล้วมีฮัสกีไรด์ด้วยเหรอคะ” สบ

โอกาสแล้วกไ็ม่รอช้า วาสติาจ้องเขาตาแป๋วด้วยความอยากรูป้นตื่นเต้น 

นี่ถ้าเธอมหีูมหีางมนัคงกระดกิดิ๊กๆ เป็นใบพดัแล้ว

“ครบั มคีรบั” 

“แล้วถ้าอยากจะไป ต้องท�ายงัไงบ้างคะ”

“จองรอบผ่านเวบ็ไซต์ครบั ปกตวินันงึจะมทีวัร์สองรอบ ตอนเช้า

กบัตอนบ่าย” มคิาเอลหยบินามบตัรออกจากกระเป๋าเสื้อกนัหนาวแล้ว

ส่งให้คู่สนทนา “ว่างๆ กล็องเข้าไปดูโปรแกรมก่อนนะครบั มอียู่หลาย

อย่าง นี่ครบั รายละเอยีดการตดิต่อ”

เธอรบัไปแล้วกก็้มอ่านข้อมูลบนนามบตัรทนัท.ี..อุ๊ยตาย ผู้ชาย

ให้เบอร์

“อยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเตมิกโ็ทร. มาสอบถามได้นะครบั แต่

ตอนนี้ผมคงต้องขอตวักลบัก่อน เดี๋ยวเจ้าตาห์ตจีะงอนผมที่กลบัไปช้า” 

เขาเอ่ยยิ้มๆ ก่อนจะลกุขึ้นยนื “ฝากขอบคณุคณุน้าส�าหรบัน�้าชาด้วย

นะครบั คณุ...”

“วาสติาค่ะ เรยีกวาวากไ็ด้” กล่าวพร้อมรอยยิ้มหวาน ในที่สดุ

กไ็ด้แนะน�าตวัเสยีท ีสาวไทยเดนิตามเขาไปยงัประตูร้านทั้งๆ ที่ยงัคง

ห่อตวัอยู่ในผ้าห่ม กร็ู้หรอกว่ามนัคงดูไม่สวย แต่เธอคดิว่าความสวย

มนัคงไม่เหลอืตั้งแต่ตอนที่หน้าทิ่มหมิะแล้วละ

ไม่เป็นไร เอาไว้ค่อยแก้ตวัวนัที่ไปฟาร์มเขากแ็ล้วกนั

“ยงัไงจะขอไปรบกวนที่ฟาร์มเรว็ๆ นี้นะคะ คณุ...มก้ิา...ใช่มั้ยคะ”
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“มคิาเอลครบั แต่จะเรยีกมกิ้ากไ็ด้ครบั”

“มคิาเอล” เธอทวนชื่อเขา ก่อนจะลอบยิ้มในใจ...คนอะไร ชื่อ

กเ็พราะ หน้าตากด็ ีเหมาะที่จะเป็นพ่อของลูกที่สดุ...อั๊ยย่ะ!

“ยนิดทีี่ได้รูจ้กันะครบั วาสติา” มคิาเอลเอ่ยชื่อเธอด้วยส�าเนยีง

แปร่งๆ เลก็น้อย ก่อนจะขยบิตาให้เธออย่างขี้เล่นหนึ่งท ี“ระวงัอย่าไป

ตกหลมุหมิะที่ไหนอกีนะครบั”

ร่างสงูเดนิออกจากร้านไปแล้ว แต่สาวไทยยงัคงนิ่งค้างอยูท่ี่เดมิ 

สองมอืยกขึ้นประสานกนัไว้ที่อก ตรงต�าแหน่งหวัใจที่ตอนนี้เต้นรวัเรว็

แบบบ้าคลั่ง

คณุแม่ขา...หนูรกัเขา


