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เพยีงรุ้งนั่งงอตวัอยูบ่นฝาชกัโครกในห้องน�้ามาเป็นเวลาเกอืบครึ่ง
ชั่วโมงแล้ว	 มือเรียวงามราวสลักเสลากดบนหน้าอกซ้ายสลับกับทุบเบาๆ	

เพื่อคลายความรู้สึกอึดอัดและเสียดแปลบที่แล่นปราดขึ้นมาจากกระเพาะ

อาหาร	หญงิสาวรู้สกึคล้ายมลีมอดัแน่นอยู่ในช่องท้องจนปวดมวนไปหมด	

ในตอนแรกที่วิ่งเข้ามาในห้องน�้า	 เธอคลื่นไส้	 พะอืดพะอม	 อยาก

อาเจียนให้หมดไส้หมดพุง	 แต่ยืนโก่งคออยู่นานสองนานก็มีเพียงลมผสม

น�้าลายเหนียวๆ	 ออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น	 สุดท้ายจึงตัดใจเลิกราแล้ว 

ทิ้งตวัลงนั่งนิ่งๆ	พกัใหญ่จนอาการเริ่มทุเลาลงมาก

“น	ินั่นท�าอะไรน่ะ”

เสยีงใสเยน็เหมอืนระฆงัแก้วดงัขึ้นจากด้านนอก	เรยีกให้คนที่อยูใ่น

ห้องน�้าสลัดความรู้สึกอึดอัดทิ้งแล้วผุดลุกขึ้นยืนอย่างเชื่องช้า	 มือเรียวราว

สลกัเสลาผลกับานประตไูม้มะฮอกกานใีห้เปิดออกก่อนจะเยี่ยมหน้าออกมา

จากด้านใน

“รุ้ง”	 เจ้าของเสียงปราดเข้าไปหาเพียงรุ้ง	 ดวงหน้าใสกระจ่างที่แทบ

รุ้งสายที่ 

๑
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ปราศจากเครื่องส�าอางฉายชดัถงึความห่วงใยล้นปรี่	“เรารอตั้งนาน	ไม่เหน็

รุ้งลงไปข้างล่างเสยีท	ีนี่ไม่สบายหรอืเปล่า”

ไม่พูดเปล่า	มอืไม้เนยีนนุ่มของเพยีงดาวยงัตามมาองัหน้าผาก	แล้ว

จบัเนื้อจบัตวัอกีฝ่ายเพื่อวดัไข้กลายๆ	

“เปล่า”	 เพียงรุ้งส่ายหน้าเร็วๆ	 แล้วแสร้งฝืนยิ้มร่าเริง	 “แหม...ดาว 

ละกท็�าเหมอืนเราเป็นเดก็ไปได้	แล้ว...เมื่อกี้มอีะไรกนัเหรอ”

หญิงสาวมองหน้าเพียงดาวสลับกับใบหน้าสวยหวานราวกับตุ๊กตา

กระเบื้องเคลอืบของอกีคน

“ไม่มอีะไรหรอกรุง้	ดาวมาเหน็ตอนที่เราก�าลงัหยบิมอืถอืออกมาถ่าย

เซลฟีพอด”ี	ยามรมิฝีปากอิ่มที่เคลอืบด้วยลปิกลอสสชีมพูประกายมุกแย้ม

ยิ้ม	ดวงตากลมโตที่ล้อมกรอบด้วยแพขนตางอนหนาของนติากพ็ลอยยิ้มไป

ด้วยอย่างน่ามอง	“งานปาร์ตเีริ่มแล้ว	เพื่อนๆ	ไม่เหน็รุ้งลงไปเสยีที	เรากเ็ลย

อาสามาตาม”

“ถ่ายเซลฟีในห้องน�้าเนี่ยนะน?ิ”

เพยีงดาวเลกิคิ้วนดิๆ	อย่างประหลาดใจ	ในขณะที่นติาหวัเราะคกิคกั

“แหม...สมยันี้ใครๆ	กช็อบถ่ายเซลฟีในห้องน�้าทั้งนั้นแหละดาว	แสง

มนัดจีะตาย	 ไม่ต้องใช้แอปหน้ากเ็ด้ง	 แล้วห้องน�้าของรุ้งกส็วยขนาดนี้	 จะ

อดใจไหวได้ยงัไงกนัเล่า”

นิตาไม่ได้พูดเกินจริงเลยสักนิด	 ห้องน�้าในห้องนอนบนชั้นสองของ

เพยีงรุง้นั้นนอกจากจะโอ่โถงกว้างขวางแล้ว	ยงัตกแต่งอย่างเรยีบหรมูรีสนยิม

ด้วยหนิอ่อนสขีาวตดักบัสทีองของเครื่องสุขภณัฑ์และของใช้กระจกุกระจกิ

ชิ้นอื่นๆ	ด้านหนึ่งมอ่ีางอาบน�้าคลาสสกิที่มขีาสงิห์แบบวนิเทจรองรบัทั้งสี่มมุ

ตั้งอยู่	 ส่วนอีกด้านก็เป็นตู้อาบน�้ากระจกใสติดตั้งฝักบัวเล่นระดับส�าหรับ

ช�าระล้างร่างกายในวนัที่เร่งรบี

“กจ็รงิ”	เพยีงดาวพยกัหน้ารบั	แม้จะแน่ใจว่าเมื่อครู่เธอเหน็นติายก

โทรศพัท์มอืถอืเลง็ไปทางประตหู้องสุขาที่แยกเป็นสดัสว่นอยูม่มุห้อง	ไมไ่ด้
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ถ่ายเซลฟีดงัที่กล่าวอ้าง	แต่ไม่ได้พดูออกไป	เพราะไม่มหีลกัฐานแน่ชดั	และ

ไม่ได้สนทิกบัเพื่อนซี้ของเพยีงรุง้มากพอที่จะขอดหูลกัฐานในโทรศพัท์มอืถอื	

เดี๋ยวจะกลายเป็นมีเรื่องกินใจกันเปล่าๆ	 “แล้วตกลงรุ้งไม่เป็นอะไรแน่นะ	 

ดูปากส	ิซดีเชยีว”

“หือ?	 ปากซีดเหรอ”	 เพียงรุ้งเบิกตากว้าง	 พลางยกมือขึ้นแตะริม-

ฝีปากของตนเอง	ก่อนจะวิ่งปราดไปยงักระจกบานยาวเกอืบสองเมตรที่ตดิ

อยู่เหนอือ่างล้างหน้าสทีองอร่าม	“ตายๆ	สหีลดุไปตอนเชด็ปากเมื่อกี้แน่เลย”

“แหม...หน้าแน่นจนถงึโลกหน้าขนาดนี้	สจีะซดีได้ยงัไง”	นติาพดูกลั้ว

หวัเราะ	“เมื่อกี้ฉนัได้ยนิเสยีงเหมอืนรุง้อาเจยีนด้วย	รบีบ้วนปากเถอะ	เดี๋ยว

ฉนัจะลงไปเอาน�้าส้มคั้นเยน็ๆ	จากในครวัมาให้	จะได้สดชื่นขึ้น	ฉนัเหน็พวก

แม่บ้านคั้นกนัอยู่เมื่อบ่าย”

“ขอบคุณจ้ะน	ิรู้ใจกนัขนาดนี้สงสยัต้องให้คุณย่าไปสู่ขอแล้ว”	

ประโยคท้ายที่หลุดออกจากปากของหญิงสาวฟังไม่ค่อยได้ศัพท์นัก	

เพราะเจ้าตวัก้มลงบ้วนปากแล้วใช้ทชิชูซบัคราบน�้าอยู่

“ให้มนัจรงิเถอะจ้ะ	ถ้าพวกเรายงัขึ้นคานกนัอยูอ่ย่างนี้	ต่อไปกค็งต้อง

แต่งกนัเองแน่”	นติายิ้มตอบกลบัมาอย่างอ่อนหวานแล้วเดนิออกจากห้องไป

“นริูเ้รื่องในบ้านหลงันี้มากกว่าเราอกีนะรุง้	รูไ้ปหมดเลยว่าใครท�าอะไร

ที่ไหน”	

เพยีงดาวรอจนร่างบอบบางในเดรสผ้าชฟีองทรงเจ้าหญงิเดนิหายลบั

ไปจากประตูแล้ว	จงึพูดด้วยเสยีงที่กดต�่าพอให้ได้ยนิกนัสองคน

“กน็มิาค้างที่นี่บ่อยนี่”	เพยีงรุง้ยกัไหล่อย่างไม่ใส่ใจนกั	“เวลาเรากลบั

จากคอนโดมานอนที่บ้านคุณย่าทไีร	นกิข็อตามมาด้วยทุกครั้งแหละ”

“แต่...เราว่านถิอืวสิาสะมากไปหลายๆ	อย่างนะรุ้ง	เดนิเข้านอกออก

ในห้องโน้นห้องนี้ตามใจชอบ	 ป้าแม่บ้านมาบอกเราว่าบางทนีนิกึอยากหยบิ

อะไรในตู้เยน็กนิกห็ยบิหน้าตาเฉย	ไม่บอกใครก่อน	ขนาดบอกแล้วว่าเป็น

ผลไม้ที่ปอกไว้ส�าหรบัรบัแขกของคุณย่ากย็งัไม่สน”
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เพียงดาวไม่ได้เกลียดขี้หน้านิตา	 เพียงแต่รู้สึกว่าการไปเยี่ยมเยียน

บ้านใครก็ควรเป็นแขกที่ดี	 รักษามารยาทที่พึงมี	 ไม่ใช่ถือความสนิทสนม 

ที่มตี่อกนัเป็นหลกั	คนจะนนิทาเอาได้ว่าไม่ได้รบัการอบรมสั่งสอน

“เอาน่า	 อย่าคดิมากเลยดาว	 เดี๋ยวเราจะเตอืนนกิแ็ล้วกนั”	 เพยีงรุ้ง

นิ่งไปครู่หนึ่ง	 ในแววตาคล้ายมีความรู้สึกหนักใจซ่อนอยู่	 “เอ๊ะ?	 ลิปสติก 

สแีดงแท่งโปรดของเราหายไปไหนเนี่ย”

หญงิสาวควานมอืลงไปในกระเป๋าเครื่องส�าอางใบโต	ก่อนจะเทลปิสตกิ

นบัสบิแท่งออกมากองอยู่บนพื้นที่แห้งสนทิของเคาน์เตอร์หนิอ่อน	

เพยีงดาวมองคนที่ก�าลงัสาละวนไล่เปิดปลอกลปิสตกิดทูลีะแท่งแล้ว

อดข�าไม่ได้	ทกุแท่งเป็นลปิสตกิเฉดสแีดงทั้งหมด	มองอย่างไรกไ็ม่เหน็ความ

แตกต่างเลยสกันดิ

“เลอืกเอาสกัแท่งเถอะ	มนักส็เีหมอืนกนัหมดนั่นละจ้ะคุณนาย”

“ไม่เหมือนเลยสักนิด!”	 เพียงรุ้งหันมามองเพียงดาวแล้วท�าตาโต

เหมอืนเพิ่งได้ยนิเรื่องอาชญากรรมร้ายแรงประหนึ่งสงัหารหมูม่วลมนษุยชาติ

อย่างไรอย่างนั้น	เธอหยบิลปิสตกิขึ้นมาชทูลีะแท่ง	“สแีดงมนัมหีลายเฉดนะ	

แท่งนี้แดงเลอืดนก	แท่งนี้แดงเลอืดววั	นี่ๆ 	อนันี้แดงอฐิ	แท่งนี้แดงทรูเรด 

...”

“พอเลยรุ้ง	อธบิายไปเรากไ็ม่เข้าใจหรอก”	 เพยีงดาวหวัเราะเสยีงใส

ท�าเอาคนฟังกลอกตาแล้วย่นจมูกใส่	 “เราแยกไม่ออกด้วยซ�้าว่าอายแชโดว์

กบับลชัออนต่างกนัยงัไง”	

หญงิสาวมองเงาสะท้อนในกระจก	เธอกบัเพยีงรุ้งเป็นฝาแฝดกนั	แม้

จะเป็นแฝดเทยีมที่เกดิจากไข่คนละใบ	แต่ใบหน้ากลบัมสี่วนที่คล้ายกนัอยู่

มาก	 สมัยเด็กๆ	 แทบแยกโครงหน้าไม่ออกด้วยซ�้าว่าใครเป็นใคร	 จนเริ่ม

แตกเนื้อสาวนั่นละถึงได้มองเห็นความแตกต่างระหว่างกันบ้าง	 ยิ่งตอนนี้ 

ยิ่งเหน็เด่นชดั	อย่างแรกเลยกค็อืเพยีงรุง้แต่งหน้าด้วยสสีนัจดัจ้าน	ส่วนเธอ

ทาลปิสอี่อนๆ	บ้างยามออกงานกถ็อืว่าบุญมากแล้ว
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“เว่อร์ไปจ้ะดาว	 ชื่อก็บอกอยู่แล้วไหมว่าอายแชโดว์น่ะทาตา	 ส่วน 

บลชัออนใช้ปัดแก้ม”

เพียงรุ้งเลือกลิปสติกสีแดงเบอร์กันดีขึ้นมาแท่งหนึ่ง	 แล้วใช้แปรง

ปาดเนื้อสเีนยีนนุม่ราวก�ามะหยี่ลงบนเรยีวปากอิ่มเตม็อย่างคล่องแคล่วทว่า

ประณตีบรรจงอย่างที่สุด	เธอเหลอืบมองดวงหน้าใสกระจ่างราวภาพสะท้อน

ของดวงจันทร์บนผืนน�้าของคู่แฝดแล้วอดชื่นชมแกมอิจฉานิดๆ	 ไม่ได้...

ขนาดแต่งหน้าอ่อนบางอย่างนี้	ความงามสมวยัสาวของเพยีงดาวยงัเด่นชดั

น่ามอง	คิ้ว	คาง	ปาก	 รวมไปถงึดวงตา	มเีสน่ห์อ่อนหวานในแบบที่ท�าให้ 

ผู้ที่พบเหน็รู้สกึประทบัใจและอบอุ่นยามอยู่ใกล้ชดิ	

ผิดกับเธอที่แทบไม่มีความมั่นใจเอาเสียเลยยามต้องเปิดเปลือย

ใบหน้าปราศจากเครื่องส�าอางให้คนอื่นเหน็	เธอจงึประโคมใช้เทคนคิการแต่ง

หน้าสารพดัสารพนัที่เรยีนรูม้านานปีจากการเป็นบวิตบีลอ็กเกอร์	ปกปิดส่วน

ที่ตนเองคิดว่าบกพร่อง	 เฉดดิงหน้าให้มีโครงชัดพร้อมกับแต้มไฮไลต์ใน 

ส่วนที่กระทบแสง	ใช้อายแชโดว์โทนสนี�้าตาลแดงเพิ่มเสน่ห์ให้ดวงตา	และ

ตดิขนตาปลอมจากขนมงิก์ฟูสวยช่วยเสรมิให้ดวงตาดูกลมโต	รบักบัเรยีวคิ้ว 

ที่เขยีนทลีะเส้นให้ดโูก่งงามแบบธรรมชาติ	ทั้งที่จรงิๆ	แล้วเธอมคีิ้วบางมาก	

“เว่อร์อะไรเล่า	 เราพูดจริงๆ	 นะ”	 เพียงดาวดึงทิชชูจากกล่องทาง 

ขวามอืให้คูแ่ฝดเม้มซบัรมิฝีปากแดงเข้มอย่างรูใ้จ	“เราว่ารุง้เก่ง	ไม่รูแ้ยกแยะ

ได้ยงัไงว่าเครื่องส�าอางชิ้นไหนใช้ท�าอะไร”

“กห็ดัแต่งหน้าบ้างส	ิจะได้รู”้	เพยีงรุง้หนัมาส่งยิ้มหวาน	ดวงหน้าสวย

เด่นดโูฉบเฉี่ยวด้วยโทนสแีดงเข้มที่แทบจะเป็นสเีดยีวกบัชดุเดรสที่สวมอยู่	

“มาๆ	เดี๋ยวเราทาลปิสตกิให้	ดาวทาสนีี้แล้วต้องสวยแน่ๆ”

“โอ๊ย	พอเลย	ไม่เอาด้วยหรอก”	เพยีงดาวดนัมอืของเพยีงรุง้ออกห่าง	

ใบหน้าฉาบไปด้วยรอยยิ้มอบอุ่น	 “นี่แสดงว่าอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมถึงมา

แกล้งเราได้เนี่ย”

“ก.็..ดขีึ้นมากแล้วละ	ไม่เป็นไรหรอกน่า	เราถกึจะตาย”	
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เป็นอกีครั้งที่เพยีงรุ้งฝืนยิ้มกว้างเพื่อให้คู่แฝดสบายใจ	

“รู้ว่าถึก	 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะป่วยไม่เป็นนี่”	 เพียงดาวนิ่งไป 

ครู่หนึ่ง	 ก่อนจะเอ่ยถามออกมาอย่างลังเล	 “รุ้ง...รุ้งรู้ใช่ไหมว่าบอกเราได ้

ทกุเรื่อง	ถ้าเกดิวา่รุง้มแีอกซเิดนต์	คอื...เราหมายถงึถ้ารุง้...รุง้...เออ่...รุง้...”

“เราท�าไมฮ?ึ”	เพยีงรุง้เอยีงคอมองเพยีงดาวอย่างไม่เข้าใจ	ยิ่งเหน็วา่

อกีฝ่ายท�าท่าอกึอกัเหมอืนไม่กล้าพูดกย็ิ่งสงสยั

“โอ๊ย!	ยายรุ้งน่ะไม่มทีางท้องหรอกจ้าดาว	ชวีตินางแห้งเหี่ยวไม่เคย

มผีู้ชายตกถงึท้องหรอก	ทุกวนันี้ยงัซงิอยู่เลย	แล้วกด็ูท่าว่าจะซงิไปถงึอายุ

แปดสบิโน่นละ”

เสียงแหลมเล็กไม่เข้ากับขนาดร่างกายสูงใหญ่ผิดมาตรฐานชายไทย

ดังขึ้น	 พร้อมกับการปรากฏตัวของเจ้าของเสียง	 ผู้มาใหม่เป็นชายหนุ่ม 

รูปหล่อเจ้าของใบหน้าขาวใสเหมือนไข่ปอก	 ดวงตาเล็กเรียวตวัดเฉียงขึ้น

แบบที่เรยีกว่าตาหงส์	บ่งชดัถงึเชื้อสายจนีของบรรพบุรุษ

“นั่นปากเรอะนงัคงิ!”	

เพียงรุ้งแยกเขี้ยวใส่หนึ่งในเพื่อนสนิทที่คบหากันมาตั้งแต่เด็ก	 คิง

หรือคิรากรเป็นลูกชายของเจ้าสัวหิรัญผู้เป็นเจ้าของกิจการอิมพอร์ตเอกซ์-

พอร์ตชื่อดงัของเมอืงไทย	เจ้าสวัรกัลูกชายที่มคีนเดยีวคนนี้มาก	เนื่องดว้ย

คิรากรเป็นคนฉลาด	 ท�างานเก่ง	 มีหัวการค้า	 ท�าให้กิจการของครอบครัว

เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างด	ี เสียอย่างเดียวก็ตรงที่ไม่อาจผลิตลูกหลานให้อุ้ม

เล่นสกัโหลได้	เพราะ	‘คงิ’	ดนัอยากจะเป็น	‘ควนี’	เสยีนี่!

“อ้าว	ฉนัพูดอะไรผดิยะหล่อน	เรื่องจรงิทั้งนั้น”	

คิรากรลอยหน้าลอยตาใส่เพื่อนอย่างไม่เกรงกลัว	 คนอย่างเพียงรุ้ง

ไม่มทีางขว้างลปิสตกิที่รกัยิ่งกว่าลกูมาปะทะหน้าเนยีนนุม่ด้วยการเข้าคอร์ส

นวดหน้าคลาแรงส์ของเขาแน่!

“หล่อนมนัปากร้าย	ขอให้ไม่มผีู้ชายตกถงึท้องไปอกีสบิปี!”	เพยีงรุ้ง

เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันแล้วหนัไปหาเพยีงดาว	“ดาวกอ็กีคน	อะไรกไ็ม่รู้	ท�าไมถงึ
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คดิเพี้ยนๆ	ไปได้ว่าเราท้องกนัเล่า”

“กเ็ราได้ยนินบิอกว่ารุ้งอาเจยีน	กเ็ลยคดิไปแบบนั้น”	

“แหม...ท�าอย่างกับเคยท้องอย่างนั้นละ	 แม่แก่ของฉัน”	 เพียงรุ้ง

กระเซ้า	ก่อนจะต้องนิ่งไปครูห่นึ่งเมื่อเหน็เพยีงดาวหน้าเซยีวลงทนัตา	“อย่า

ท�าหน้าอย่างนั้นสดิาว	เราแค่ล้อเล่นเท่านั้นละ	โกรธเหรอ”

“บะ...บ้า	โกรธอะไรกนัเล่า”	เพยีงดาวหวัเราะเสยีงแห้ง	“เราต่างหาก

ที่ต้องขอโทษที่ถามอะไรกไ็ม่รู้”

“ขอโทษท�าไม	เราไม่ซเีรยีสเสยีหน่อย”	เพยีงรุ้งขมวดคิ้วนดิๆ	ด้วย

ความรู้สกึประหลาดใจท่าทางที่แปลกออกไปของหญงิสาว

“เอ้าๆ	ถ้าสองพี่น้องขอโทษกนัไปขอโทษกนัมาเหมอืนละครวทิยเุมื่อ

ยี่สบิปีที่แล้วจบแล้ว	กข็ออญัเชญิลงไปข้างล่างได้แล้วค่ะ	เพื่อนฝงูรอหล่อน

สองคนจนเหงอืกแห้งแล้ว	นี่หล่อนเป็นเจ้าบ้านกนันะยะ	เป็นเจ้าของงาน	หดั

ลงไปดูแลแขกเหรื่อบ้างเถอะย่ะ	 โดยเฉพาะหล่อน...ยายรุ้ง	 รีบเสด็จลงไป

เลย	 หล่อนจะถ่ายวีล็อกไม่ใช่หรือไง	 เดี๋ยวพอทุกคนเริ่มเมากันแล้วตลาด

วายจะเละเทะ	ถ่ายลงยูทวิบ์ให้ประชาชเีหน็ไม่ได้นะยะ”

สมยันี้บรรดาบวิตบีลอ็กเกอร์ที่มผีูต้ดิตามหลกัล้านแบบเพยีงรุ้ง	มกั

นยิมท�าวลีอ็ก	(Vlog)	หรอืคลปิวดิโีอที่เกี่ยวกบัไลฟ์สไตล์การใช้ชวีติในแบบ

ต่างๆ	ทั้งกนิดื่มและท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อโพรโมตตนเอง	หรอืบางรายกข็าย

สินค้าของสปอนเซอร์ไปในตัว	 นอกจากจะได้ยอดเข้าชมกับยอดไลก์แล้ว	

ยงัมรีายได้มหาศาลอกีด้วย

“เออ	จรงิด้วย”	เพยีงรุ้งเบกิตากว้างอย่างเพิ่งนกึขึ้นได้	“งั้นเรารบีลง

ไปกนัเถอะ”

พูดจบก็รีบเผ่นแผล็วออกจากห้องน�้าไป	 เหมือนลืมอาการป่วยของ

ตนก่อนหน้านี้ไปโดยสิ้นเชงิ

“ดาว”	คริากรเรยีกหญงิสาวเอาไว้ก่อนที่จะเดนิตามแฝดผูพ้ี่ไป	“อะไร

ที่หลุดออกมาจากปากยายนิน่ะ	 ไม่ต้องไปเชื่อมากหรอกนะ	 ต้องหารสอง	 
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ไม่ส.ิ..หารร้อยเลยกไ็ด้”

“ขนาดนั้นเลยเหรอคงิ”	

เพยีงดาวไม่ได้สนทิกบันติามากนกั	รูเ้พยีงนติากบัเพยีงรุง้สนทิสนม

กันมากตอนไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศส	 ทั้งคู่เริ่มท�าบล็อกรีวิวเครื่องส�าอางและ

เทคนิคการแต่งหน้ามาพร้อมๆ	 กัน	 เพียงแต่นิตาไม่ได้ดังเป็นพลุแตกเท่า

เพยีงรุ้งกเ็ท่านั้น	ดงันั้นเธอจงึไม่คดิพูดถงึเพื่อนของคู่แฝดในแง่ลบนกัหาก

ไม่จ�าเป็น

“กข็นาดนั้นละ”	คริากรแบะปาก	เขาแสดงออกอย่างชดัแจ้งว่าไม่ค่อย

ชอบหน้าหญิงสาวที่ก�าลังเป็นหัวข้อสนทนาเอาเสียเลย	 “มีโอกาสก็เตือนรุ้ง

ให้ระวังไว้บ้างก็ดีนะ	 คนเราน่ะรู้หน้าไม่รู้ใจ	 ปากปราศรัยน�้าใจเชือดคอมี

ถมไป”

“แหม...วันนี้ช่างส�าบัดส�านวนจริงนะคะคุณคิง”	 เพียงดาวส่ายหน้า

อย่างระอาใจ	 เธอเองก็สนิทสนมกับคิรากรไม่น้อยเพราะเจ้าสัวหิรัญ	 บิดา

ของชายหนุม่เป็นเพื่อนสนทิกบัสุรยินั	บดิาของพวกตน	เธอกบัเพยีงรุง้จงึมี

คริากรเป็นเพื่อนเล่นตุ๊กตาพ่อแม่ลูกกนัมาตั้งแต่จ�าความได้

แน่นอนว่าคริากรเป็นแม่	และตอนนี้กเ็ป็นตวัแม่เสยีด้วย!

“เราเคยเตอืนรุง้สองสามครั้งแล้วละ	แต่อย่างที่คงิรู้	รุ้งน่ะเวลารกัใคร

แล้วกร็กัไม่ลมืหูลมืตา	ไม่เคยมองข้อเสยีเลย”

“ไม่ลมืหลูมืตาอะไรกนั	ตาบอดละไม่ว่า”	คริากรกลอกตามองเพดาน	

“ทุกคนในกลุ่มก็เตือนรุ้งตอนพาแม่นิตานั่นมาเข้ากลุ่มพวกเราแล้วนะว่ามี

อะไรแปลกๆ	นกึออกไหม	สญัชาตญาณผูห้ญงิในรงัไข่ของฉนัมนัร้องเตอืน

ดงัปี๊บๆ	ว่าแม่คนนี้ไม่ธรรมดา”

“มกีบัเขาด้วยเหรอ”	หญงิสาวข�าจนหลุดหวัเราะออกมาเสยีงดงั

“มสีิ	 รงัไข่ในจนิตนาการไง	 Imaginary	ovary	ยูโน้ว”	คริากรพูด

หน้าตาเฉย	“ฉนับอกไว้เลยนะว่าแม่เนี่ย	งูพษิ!”

“คงิกพ็ูดเกนิไป	เราว่าเขาแปลกๆ	แต่กแ็ค่เป็นคนไม่ค่อยมมีารยาท	
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ไม่น่าเป็นคนเลวร้ายอะไรนกัหรอก”

“โอ๊ย!	แม่คนดศีรกีรงุเทพฯ	รอดกูนัไปเถอะย่ะ	อกีไม่นานต้องมคีน

แอ๊บแตกแน่!”

เสยีงดนตรขีองงานรื่นเรงิดงัก้องกงัวาน	 ขณะที่เพยีงรุ้งเยื้องย่าง
ลงจากบันไดด้วยท่าทางเริงรื่นแบบโอเวอร์แอกติงนิดๆ	 มือข้างหนึ่งถือไม้

เซลฟีไว้

“สวสัดค่ีะทกุคน	รุง้เองค่ะ	วนันี้รุง้จะพาทกุคนมาร่วมงานปาร์ตปีีใหม่

แบบเอกซ์คลูซิฟที่บ้านของคุณย่ารุ้งเอง	 บรรยากาศข้างล่างก�าลังครึกครื้น

เลยค่ะ”	หญงิสาวส่งยิ้มหวานให้กล้องที่โคลสอปัดวงหน้าสวยเฉี่ยวในมุมที่

เจ้าตวัค�านวณมาแล้วว่าเพอร์เฟกต์ที่สุด	คอืเอยีงหน้า	๔๕	องศา	“แต่ก่อน

ที่เราจะลงไปปาร์ตกีบัเหล่าเซเลบรติด้ีานล่าง	วนันี้เรามาดกูนัก่อนว่าลคุของ

รุ้งในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ	 เริ่มจากหน้ากับผม	 รุ้งฟาดเองกับมือเลยค่ะ	

ถ้าใครอยากได้ลุคแกลเมอรัสชิก	 สวยแพงแบบนี้	 รอดูได้ในคลิปสอน 

แต่งหน้าวนัพรุ่งนี้เลยนะคะ	รุ้งตดัต่อใกล้เสรจ็แล้วค่ะ”

เพียงรุ้งเอียงซ้ายเอียงขวาให้กล้อง	 ถ่ายช้อนขึ้นลงให้เห็นเรือนร่าง

เพรยีวบางทว่าอิ่มเตม็ในทุกส่วนสดัช้าๆ	 โดยไม่สนใจสายตาของแขกเหรื่อ

เกอืบร้อยคู่ที่มองมาทางเธอกนัเป็นตาเดยีว

“แกว่าจะกลิ้งตกลงมาคอหกัตายไหมวะ”
ฟ้าครามที่ยืนมองหญิงสาวผ่านกระจกแบบเฟรนช์วินโดว์จากฝั่ง 

สระว่ายน�้าด้านนอกหนัไปถามเพื่อนที่ยนืดื่มเบยีร์อยู่ด้วยกนั

“ใครคอหกัวะ”	มารตุมองตามสายตาของเพื่อนไปแล้วส่งเสยีงออือยู่

ในล�าคอ	“เฮ้ย!	นั่นน้องรุ้งนี่หว่า	แกไม่รู้จกัเหรอวะ	ออกจะดงั”

“ฉันไม่ดูละครน�้าเน่า	 จะไปรู้จักดารา	 นางแบบเหมือนแกได้ยังไง”	

ดวงตาสนี�้าตาลอ่อนฉายแววเหนื่อยหน่าย	รมิฝีปากหยกัลกึสสีดที่ล้อมกรอบ
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ด้วยไรหนวดเขียวครึ้มยกแย้มขึ้นเป็นรอยยิ้มเยาะหยันนิดๆ	 แบบที่เจ้าตัว

ชอบท�าเป็นประจ�า	“ใส่ส้นสงูยนืบดิไปบดิมา	แอ่นหน้าแอ่นหลงัอยูบ่นบนัได

แบบนั้น	อกีเดี๋ยวกค็งกลิ้งลงมาคอหกัตาย”

ประโยคหลงัชายหนุม่กดเสยีงลงต�่าพอให้ได้ยนิคนเดยีว	แล้วกระดก

เบยีร์จากขวดสเีขยีวเข้มรวดเดยีวเกอืบหมด...ให้ตายเถอะ!	ผูห้ญงิยคุนี้เป็น

อะไรกนัไปหมด	แต่งตวัอวดรปูโฉมโนมพรรณลงโซเชยีลเนต็เวร์ิกเรยีกยอด

ไลก์	 บางทีก็ไลฟ์สดเต้นเด้งหน้าเด้งหลังโฆษณาขายครีมทาผิวที่ตนเองไม่

เคยใช้จริงๆ	 ด้วยซ�้า	 แม่สาวพวกนี้นี่ละคือเหตุผลที่ท�าให้เขาไม่อยากกลับ

ไปเล่นทั้งอนิสตาแกรมและเฟซบุ๊กอกี

“ดารานางแบบอะไรกนัเล่า	น้องรุ้งเป็น	‘บ.ต.บ.ก.’	ต่างหาก	คนกด

ตดิตามไอจกีบัแฟนเพจเป็นล้าน”

มารตุมองหญงิสาวในชดุสแีดงเบอร์กนัดตีาวาว	เขาชอบสาวงามเป็น

ทนุเดมิอยู่แล้ว	ยิ่งขยนัอวดความเซก็ซี่เขากย็ิ่งชอบ	เพยีงรุง้กไ็ม่ใช่ข้อยกเว้น

“บ.ต.บ.ก.	 มันย่อมาจากอะไรวะ	 บ้าตูดบ้าก้นหรือเปล่า”	 ฟ้าคราม

หลุดข�าออกมาเบาๆ	“คนเป็นล้านชอบดูคนยนืบดิ	แอ่นอก	แอ่นก้นแบบนี้

เหรอวะ	ฉนัคนนงึละที่ไม่เอาด้วย”

“โอ๊ย	ไอ้หล่อเลอืกได้	บ.ต.บ.ก.	ย่อมาจากบวิตบีลอ็กเกอร์ต่างหาก

เล่า	กพ็วกที่ท�าบลอ็กรวีวิเครื่องส�าอาง	ตวัไหนด	ีตวัไหนเดด็	หรอืแชร์พวก

เทคนคิการแต่งหน้าอะไรเทอืกๆ	นั้นแหละ”	

มารุตแยกเขี้ยวใส่	 ถึงจะหมั่นไส้อยู่นิดๆ	 แต่ต้องยอมรับจริงๆ	 ว่า 

ไอ้เพื่อนเวรมนั	‘โคตรหล่อ’	ฟ้าครามได้ความสูงใหญ่ผดิมนุษย์มนามาจาก

เมฆาผูเ้ป็นบดิา	และใบหน้าคมคายมาจากเคท	มารดาชาวอเมรกินั	เสน้ผม

ยาวหยกัศกที่ชายหนุม่รวบไว้เพยีงครึ่งเดยีวและปล่อยที่เหลอืให้ทิ้งตวัลงระ

บ่านั้นมีสีน�้าตาลอ่อนเช่นเดียวกับดวงตา	 เสริมให้ภาพลักษณ์ของเขาดู

เหมือนชาวต่างชาติเสียมากกว่าเป็นลูกครึ่ง	 คนส่วนใหญ่มองรูปลักษณ์

ภายนอกของเขาแล้วต่างกค็ดิกนัว่าเป็นฝรั่งทั้งนั้น	เพื่อนชาวไทยที่สนทิกนั
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มาตั้งแต่สมยัเรยีนจงึพากนัตั้งฉายาให้เขาว่า	‘ไอ้หรั่ง’	และเป็นไอ้หรั่งที่เสน่ห์

แรงมากด้วย	มสีาวๆ	ที่หลงละเมอเพ้อหาพ่อเนื้อทองกนัมากมาย	แต่ต้อง

ถอยทุกรายเมื่อไอ้ตวัแสบอ้าปากพูด

ใช่...ปากมนันรกเรยีกพ่อเชยีวละ!

“ไร้สาระ”	ฟ้าครามกระดกเบยีร์จนหมดขวด	แล้วหนัไปกวกัมอืเรยีก

บรกิรให้น�าขวดใหม่มาให้

“แหกตาดูนี่เลย...นี่	 ดูๆ”	 มารุตวางขวดเบียร์บนโต๊ะ	 แล้วหยิบ

โทรศพัท์มอืถอืออกมาสไลด์หน้าจอเปิดให้เพื่อนรกัดูภาพของหญงิสาวที่พวก

ตนก�าลังพูดถึงอยู่ในอินสตาแกรม	 “เห็นไหม	 เซ็กซี่สวยแซ่บขนาดนี้	 ใคร

เหน็กน็�้าลายหกทั้งนั้น”

ฟ้าครามหลบุตามองภาพหญงิสาวนุง่ชดุบกินิอีวดส่วนสดัอยูบ่นหาด

ทรายด้วยสหีน้าเฉยชาตดิจะเหนื่อยหน่ายอยูน่ดิๆ	เธอนอนคว�่าหน้า	เท้าคาง	

มองมาทางกล้องด้วยแววตาท้าทาย	 เส้นผมด�าขลับเปียกลู่แนบไปกับดวง

หน้ารูปไข่	 รมิฝีปากสแีดงสดเผยอนดิๆ	อย่างเย้ายวน	สะโพกกลมมนที่มี

บกินิตีวัจิ๋วปกปิดไว้อย่างหมิ่นเหม่นั่นยั่วตาดพีลิกึละ	

แต่...ไม่เย้ายวนส�าหรบัเขาแน่

“เซก็ซี่?	เซก็ซ์เสื่อมละไม่ว่า”	ชายหนุ่มกลอกตามองฟ้า	“แกดูนะ	ใช้

แอปแต่งรปูเอาทั้งนั้นละ	ใครมนัจะผวิเนยีนไร้ไฝฝ้าราคขีนาดนี้	ขนาดยกขา

ขึ้นยงัไม่มรีอยยบัย่นให้เหน็เลย	แล้วหน้าเนี่ยจะแต่งแน่นไปไหน	ตดิขนตา

เป็นพู่อย่างกับหางหมาพอเมอเรเนียน	 ปากก็แดงอย่างกับเพิ่งไปกินเลือด

ใครมา	ฉาบหนาขนาดนี้	มองจากดวงจนัทร์ลงมายงัเหน็	เผลอๆ	จะเหน็ชดั

กว่าแนวก�าแพงเมอืงจนีอกี”

“ไอ้ฟ้า	ไอ้ปากหมา	แกวจิารณ์น้องรุ้งของฉนัซะเสยีหายหมด”	

มารุตท�าเสียงจึ๊กจั๊กอยู่ในล�าคออย่างไม่สบอารมณ์นัก	 เขาเป็นแฟน

คลับเพียงรุ้งมาแรมปี	 ย่อมไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ฉาบไปด้วยอคติของ

เพื่อนรกัเป็นแน่
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“กแ็กดูส	ิแต่ละรูปแทบจะเปลอืยกายแก้ผ้าทั้งนั้น	ที่ไม่เปลอืยอย่าง

เดยีวกม็แีต่หนงัหน้านั่นละ”

ชายหนุ่มยงัไม่หยุด	 เขาคว้าโทรศพัท์มอืถอืของมารุตมาดูแล้วใช้นิ้ว

เลื่อนภาพถดัๆ	ไป	ซึ่งจรงิอย่างที่เขาว่า	รูปส่วนใหญ่ถ้าไม่สวมเสื้อผ้าน้อย

ชิ้นกอ็วดแต่ใบหน้าที่แต่งด้วยสสีนัจดัจ้าน	จดัเตม็ทั้งปากและตา

“พอแล้วไอ้รุต	 แกกร็ู้ว่าไอ้ฟ้ามนัปากแบบไหน	 ยงัจะไปถามมนัอกี”	

เวหน	 ชายหนุ่มผวิเข้มอกีคนเดนิเข้ามาร่วมวงสนทนา	 เขาชนขวดเบยีร์กบั

ฟ้าครามแล้วยกขึ้นจิบอย่างอารมณ์ดี	 “แต่แกก็ควรเพลาๆ	 ปากลงบ้างนะ

โว้ยไอ้ฟ้า	นั่นน่ะรกัแรกของแกไม่ใช่หรอืไง	ท�ามาเป็นลมื”

“รกัแรกบ้าบออะไรวะ”	ฟ้าครามแทบส�าลกัเบยีร์	“ฉนัเนี่ยนะจะชอบ

อะไรแบบนั้น	ไม่มทีาง”

“อ้าว...ไม่เจอหน้าสาวแค่สบิกว่าปีกล็มืแล้วเหรอวะ	คนนี้ไม่ใช่หรอืไง

ที่แกบอกวา่ป๊ิงตั้งแต่แรกเหน็	ตอนนั้นแกกบัฉนัเพิ่งขึ้นเกรดสบิ	เราแอบไป

สบูบหุรี่หลงัโรงเรยีนกเ็จอเขาเล่นกบัแมวอยู	่แกบอกเองนะว่าเขาน่ารกัมาก”	

เวหนเลกิคิ้วนดิๆ	อย่างประหลาดใจ	เขาเป็นคนมคีวามจ�าดเีลศิ	ไม่มี

ทางจ�าคนผดิแน่

“ใช่ที่ไหนเล่า	 คนที่ฉันบอกว่าน่ารักน่ะดาวต่างหาก”	 ฟ้าครามชะงัก	

ดวงตาคมกล้าเบกิกว้างเหมอืนเพิ่งนกึอะไรได้	เขาหนัไปหามารตุ	“เดี๋ยวนะ...

เมื่อกี้แกบอกว่าผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรนะ	 เพียงรุ้ง?	 รุ้งที่เป็นพี่สาวฝาแฝด

ของดาวน่ะเหรอ	ไม่จรงิน่า...”

ภาพเพยีงรุง้ในความทรงจ�าของเขาคอืสาวน้อยวยัสบิห้าที่มโีครงหน้า

ประพมิพ์ประพายคล้ายเพยีงดาวอยู่มาก	 หน้าของเธอเนยีนใสน่ารกัสมวยั	

แล้วท�าไมโตขึ้นมาถงึได้กลายมาเป็นแบบนี้ไปได้

“เฮ้ย!	ไม่น่าใช่นะ	ฉนัจ�าได้ว่าคนนี้...”

“น้องรุ้งเป็นพี่สาวฝาแฝดของดาวนั่นละ	 ตอนเด็กๆ	 เหมือนกันจะ

ตาย	แต่โตขึ้นมาแล้วคนละแนวเลย	ฉนัชอบแบบนี้แหละ	แซ่บด”ี	มารุตพดู
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สวนขึ้นมาก่อนเวหนจะพูดจบ	

ฟ้าครามท�าหน้าเบ้	“แกมนักบ้็าผูห้ญงิตลอดนั่นละ	ถ้านั่นเป็นฝาแฝด

ของดาว	แกกค็วรให้เกยีรตเิขาหน่อย”

“แหม...พูดอย่างกับแกให้เกียรติเขานักนี่	 เมื่อกี้นินทาเป็นชุดเชียว	

ดาวมาได้ยนิเข้าแกได้โดนแม่แก่บ่นยาวแน่”

เวหนหัวเราะ	 พวกเขาทั้งสามคนเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับเพียงดาวที่

โรงเรยีนนานาชาตติั้งแต่ช่วงเกรดสบิจนจบการศกึษา	ก่อนที่ต่างคนต่างแยก

ย้ายไปมชีวีติของตนเอง	ฟ้าครามกบัมารตุไปเรยีนต่อที่อเมรกิา	สว่นตวัเขา

ไปเรยีนที่องักฤษ	แต่กย็งันดัพบกนัอย่างสม�่าเสมอ	ที่อเมรกิาบ้าง	องักฤษ

บ้าง	 ตามแต่สะดวก	 เพิ่งมาสองสามปีหลังนี้เองที่ต่างคนต่างยุ่งจนเจอกัน

น้อยลง

“ดาวไม่น่ากลัวเท่าคุณย่าหรอก	 แกก็รู้นี่หว่าว่าคุณย่าหวงหลานสาว

อย่างกบัอะไรด	ีจ�าตอนที่แกจบีดาวไม่ได้หรอืไง	คณุย่าตามไปดหูน้าแกถงึที่

โรงเรยีนเลยนะโว้ย”	มารุตท�าท่าขนลุกขนชนั	

หม่อมราชวงศ์ศศนิภิา	 นภดล	 คอืผู้กุมบงัเหยีนของสถานโีทรทศัน์

สกายเนต็เวริ์ค	สถานยีกัษ์ใหญ่ที่เป็นผู้น�าทางด้านบนัเทงิ	ละครและวาไรตี

ที่ทางสถานเีป็นผู้ผลติมเีรตตงิสูง	ทิ้งห่างช่องคู่แข่งเป็นเท่าตวั	การข่าวหรอื

กก็ระชบัฉบัไว	ใครต่อใครกพ็ูดกนัว่าที่ช่องสกายเนต็เวริ์คมาได้ไกลเพยีงนี้

เป็นเพราะความเด็ดขาดและมองการณ์ไกลของหม่อมราชวงศ์ศศินิภามาก 

กว่าสุรยินัผู้เป็นบุตรชายหวัแก้วหวัแหวน	รายนั้นกม็ชีื่อเสยีงโด่งดงัเหมอืน

กัน	 แต่ไม่ใช่ในฐานะผู้บริหารมากความสามารถ	 แต่เป็นดาราดาวร้ายที่ 

ขึ้นชื่อว่าเจ้าชูท้ี่สดุในวงการบนัเทงิ	ขนาดแต่งงานแต่งการแล้วยงัไม่ทิ้งเขี้ยว

เลบ็	ท�าให้ชวีติการแต่งงานกบัจนัทร์เจ้า	แม่ของสามศรพีี่น้องต้องจบลงอย่าง

ไม่สวยงามนกั	

อย่างที่คนในวงสงัคมรูก้นัว่าสรุยินัไม่เป็นโล้เป็นพายนกั	หน้าที่ในการ

อบรมดูแลสามศรพีี่น้อง	เพยีงรุ้ง	เพยีงดาวและไลลาลณิ	จงึตกเป็นหน้าที่
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ของหม่อมราชวงศ์ศศนิภิาเสยีเป็นส่วนใหญ่	 แต่เอาเข้าจรงิ	 คนที่ต้องดูแล

เป็นพิเศษก็มีแค่ไลลาลิณหลานรักเท่านั้นเอง	 เพราะเพียงรุ้งไปเรียนต่อที่

ฝรั่งเศส	 ส่วนเพียงดาวก็อยู่กับจันทร์เจ้าที่แต่งงานมีครอบครัวใหม่ไปแล้ว	

เหลอืหลานคนเลก็ที่หม่อมราชวงศ์หญงิผูน่้าเกรงขามต้องคอยประคบประหงม

เป็นอย่างดนีี่ละ

“คณุย่าท่านกไ็ม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นหรอกน่า	ท่านแค่อยากเหน็หน้า

หล่อๆ	ของฉนัมากกว่า”

ฟ้าครามขยบิตา	เรื่องที่หม่อมราชวงศ์ศศนิภิาเคยตามไปดูหน้าเขาถงึ

โรงเรียนนั้นเป็นเรื่องจริง	 ไม่รู้ว่าการข่าวของท่านดีเยี่ยมหรือท่านแอบอ่าน

การ์ดเล็กๆ	 ที่เขาแนบไปกับช็อกโกแลตวาเลนไทน์ที่เขามอบให้เพียงดาว

ประสาเด็กในวัยพัปปีเลิฟกันแน่	 แต่ที่เขารู้ก็คือคุณย่าของสามสาวไม่ได้

เฮี้ยบหรอืปิดกั้นเรื่องความรกัวยัรุ่นแตอ่ย่างใด	ท่านแคอ่ยากรู้ว่าหลานสาว

ของท่านคบหาสมาคมอยู่กับใคร	 และอยากให้ความรักในวัยเรียนอยู่ใน

สายตาผู้ใหญ่ไม่ออกนอกลู่นอกทางกเ็ท่านั้น	

แม้ความรักข้างเดียวของเขาที่มีต่อเพียงดาวไม่เคยพัฒนาพ้นความ

เป็นเพื่อนสนทิแม้แต่นดิ	ทว่าเรื่องที่ดทีี่สุดกค็อืเขาเหมอืนได้ญาตผิูใ้หญ่เพิ่ม

มาอกีคน	 และได้รบับตัรเชญิมาร่วมงานปีใหม่ของบ้านนภดลในฐานะกลุ่ม

เพื่อนของเพียงดาวทุกปี	 จนกระทั่งเขาไปเรียนต่อต่างประเทศนั่นละจึง 

ไม่ได้มาอกีเลย	ปีนี้พเิศษหน่อยตรงที่คณุย่าให้เพยีงดาวโทรศพัท์มาชวนเขา

กบัเพื่อนๆ	โดยตรง	ทุกคนจงึมโีอกาสกลบัมารวมตวักนัอกีครั้ง

“แกมันหลงตัวเองฉิบ”	 มารุตท�าหน้าเหม็นเบื่อ	 แต่จะเถียงก็เถียง 

ไม่ออก...เออ	 มนัหล่อจรงิๆ	 นั่นละ!	 “โน่น...แม่แก่ของแกเดนิมาโน่นแล้ว	

แกหุบปากให้สนิทนะโว้ย	 ถ้าแกหลุดปากนินทาน้องรุ้งของฉันอีก	 ดาวบิด 

หูแกหลุดแน่”

“เขาไปเป็นของแกตอนไหนวะไอ้รุต	แล้วเขากอ็ายุยี่สบิแปดเท่าพวก

เราไม่ใช่หรอืไง	เดาะไปเรยีกเขาว่าน้องท�าไม”
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ฟ้าครามหนัไปมองเพยีงดาวที่เดนิตรงมาทางพวกตนแล้วยิ้มกว้าง

“เฮ้!	ดาว”

หญิงสาวตอบรับคนที่โบกไม้โบกมือให้ตนด้วยรอยยิ้มอ่อนหวาน 

เช่นเคย	

“ท�าไมมารวมตวักนัอยู่ตรงนี้ล่ะ	ไม่เข้าไปในเตน็ท์จดังานเหรอจ๊ะ”

เพียงดาวพูดถึงเต็นท์สีขาวติดเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ซึ่งเป็น

สถานที่จดังานเคานต์ดาวน์ในคนืนี้	แขกเหรื่อที่มาร่วมงานส่วนใหญ่ไปรวม

ตวักนัอยูท่ี่นั่นแล้ว	คนที่อยูแ่ถวนี้จงึค่อนข้างบางตา	มเีพยีงเสยีงดนตรทีี่ดงั

กระหึ่มไปทั่วเท่านั้นที่พอท�าให้บรรยากาศดูคกึคกัอยู่บ้าง

“ในนั้นเสยีงดงั	คุยกนัไม่ค่อยรู้เรื่อง	เราเลยชวนไอ้เวกบัไอ้รุตมานั่ง

จบิเบยีร์กนัตรงนี้แทน”

“อ้อ”	หญงิสาวหนัไปส่งยิ้มให้เวหนกบัมารตุแล้วถามต่อด้วยน�้าเสยีง

นุม่นวล	“แล้วนี่กนิอะไรกนัหรอืยงั	ดื่มพวกแอลกอฮอล์ตอนท้องว่างมากๆ	

ไม่ดนีะ”

“หยุดเลยแม่แก่จ๋า	 อ้าปากพูดก็จะบ่นเพื่อนก่อนเลยเหรอ”	 มารุต 

ท�าหน้าเมื่อย	“พวกเราฟาดอาหารในเตน็ท์กนัมาเตม็คราบแล้ว	ถงึได้มาดื่ม

เบยีร์ย่อยข้าวอยู่นี่ไง”

“กนิข้าวแล้วกต็้องต่อด้วยยอดข้าวสดิาว”	เวหนพูดเสรมิ	

เพียงดาวได้แต่ส่ายหน้าอย่างระอาใจ	 แม้จะคบหากันมานาน	 แต่

บางทกีไ็ม่ค่อยเข้าใจความคดิความอ่านของทั้งสามหนุ่มนกั

“เอาที่สบายใจกแ็ล้วกนัจ้ะ”	หญงิสาวหวัเราะ	“เออ	จรงิส	ิมใีครเหน็

ไลลาบ้างไหม	คณุย่าถามหาอยู	่นี่เดนิเกอืบทั่วงานแล้วกย็งัไม่เหน็น้องเลย”

“หอื?	ไลลาน่ะเหรอ”	ฟ้าครามเลกิคิ้วขึ้นนดิๆ	พลางกวาดตามองไป

รอบๆ	“เมื่อกี้เหน็เดนิอยูแ่วบๆ	นะ	เหมอืนจะไปทางห้องเกบ็ไวน์หรอืเปล่า”

ชายหนุ่มไม่แน่ใจนักว่าสาวน้อยร่างเล็กหน้าตาน่ารักที่เดินผ่านหน้า

เขาไปเมื่อสกัสบินาทก่ีอนใช่น้องสาวคนเลก็ของเพยีงดาวหรอืไม่	เขาเคยพดู
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คุยสนิทสนมกับขวัญใจของบ้านนภดลเมื่อครั้งยังเด็ก	 แต่เมื่อน้องโตเป็น

สาวเตม็ตวัแล้ว	เขากแ็ทบไม่ได้พบกนัอกีเลย	ถงึกระนั้นเขากพ็อจ�าโครงหน้า

จิ้มลิ้มพริ้มเพราเหมอืนตุ๊กตาของเธอได้อยู่บ้าง

“ไม่น่านะ	แต่กข็อบใจจ้ะ	เดี๋ยวจะลองชวนรุ้งไปตามหาน้องอกีท”ี

เพียงดาวหันไปโบกไม้โบกมือเรียกคู่แฝดที่ก�าลังมองผ่านกระจกมา

ทางพวกตน	โดยไม่รู้เลยว่าอกีฝ่ายก�าลงัยนือึ้งเหมอืนถูกสาป	ดวงตาคู่งาม

ของเพียงรุ้งเต้นระริกยามเห็นเจ้าของร่างสูงใหญ่เหมือนยักษ์ปักหลั่นที่ด ู

โดดเด่นกว่าใครคนนั้น...คนที่เธอไม่ได้พบหน้ามานานแรมปี

ฟ้าคราม...ผู้ชายคนแรกและคนเดยีวที่หกัอกเธอเสยีพงัยบัเยนิ!



‘ชอบแมวเหมอืนกนัเหรอ...’
เพียงรุ้งยืนตัวแข็งทื่อ	 เธอรู้สึกเหมือนในสมองยังคงได้ยินเสียงทุ้ม

นุม่นวลเมื่อสบิสามปีที่แล้วดงักกึก้องเหมอืนครั้งแรกที่ได้ยนิ	รอยยิ้มสดใส

ของหนุม่น้อยลกูครึ่งวยัสบิห้าปีผดุวาบขึ้นมาในสมอง	และซ้อนทบัช้าๆ	เข้า

กบัใบหน้าของชายหนุ่มเจ้าของใบหน้าคมเข้มที่ยนืเคยีงข้างเพยีงดาว	

‘นี่เราไม่ได้ฝันไป...ฟ้าครามยนือยู่ตรงนั้นจรงิๆ	ด้วย!’

แม้คนตรงหน้าจะแตกต่างจากคนในความทรงจ�าอยู่บ้าง	 ทว่าเป็น

ความต่างที่เพิ่มเสน่ห์ให้เขาอกีไม่รู้กี่เท่า	เขาสูงขึ้น	ก�าย�าขึ้น	สผีวิจากที่เคย

ขาวอมชมพูแบบเด็กน้อยเปลี่ยนเป็นคมเข้มคล้ามแดดแบบคนที่ชอบท�า

กจิกรรมกลางแจ้ง	เส้นผมหยกัศกสนี�้าตาลอ่อนที่เคยตดัสั้นเกรยีนกไ็ว้ยาว

รุย่ร่าย	แม้จะมดัรวบไว้ครึ่งหนึ่งปล่อยที่เหลอืให้ทิ้งตวัเคลยีไหล่กไ็ม่ได้ท�าให้

เขาดเูรยีบร้อยหรอืเป็นทางการแต่อย่างใด	ตรงกนัข้าม...ยิ่งเขาสวมเสื้อเชิ้ต

สีน�้าเงินเข้มแบบล�าลองและกางเกงยีนสีเดียวกันแบบนี้	 เขายิ่งดูเซอร์แบบ 

ดบิๆ	ไม่เหมาะสมกบังานปาร์ตหีรูหราของบ้านนภดลเลยสกันดิ

รุ้งสายที่ 

๒
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ใช่...เขาไม่เหมาะกบังานเลี้ยง	แต่เขาเหมาะกบัเธอ!

คิดถึงตรงนี้เพียงรุ้งก็รีบสลัดความคิดเหลวไหลเลื่อนเปื้อนทั้งหมด

ทั้งมวลทิ้งไปในทนัที	

‘นี่เราคิดบ้าอะไรอยู่กันเนี่ย	 ถึงฟ้าครามจะหล่อลากดินแค่ไหนก็ 

ไม่ควรลวนลามเขาทางความคดิไม่ใช่เรอะ	เป็นสาวเป็นนางแท้ๆ	ยายรุง้เอ๊ย!’

“เป็นอะไรไปรุ้ง	ท�าไมท�าหน้าแบบนั้น	ยงัไม่หายเหรอ”

เสียงของคู่แฝดดึงสติของเพียงรุ้งให้กลับคืนสู่ร่าง	 เธอมองกลุ่มคน

ที่ยนือยู่รอบๆ	ตวัแล้วแทบอยากเอาหน้ามุดดนิ	 นี่เธอเดนิลอยมาหาผู้ชาย

โดยไม่รู้ตวัสกันดิได้อย่างไรกนั	

โอ๊ย!	อยากจะบ้าตาย!

“อะ...เอ่อ...เราไม่เป็นไรแล้ว”	

เพียงรุ้งฝืนยิ้มหวานกลบเกลื่อน	 เธอพยายามตั้งสติ	 ยืดตัวตรง	

วางท่างามสง่าและมาดมั่นดังเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา	 แต่ไม่รู้ท�าไมเวลายืนอยู่

ต่อหน้าดวงตาสนี�้าตาลอ่อนเชื่อมเหมอืนคาราเมลคู่นี้	เธอถงึได้ประหม่าจน

ท�าอะไรไม่ถูกแบบนี้กนัหนอ

“จรงินะ?”	เพยีงดาวมองหน้าพี่สาวฝาแฝดอย่างไม่ค่อยเชื่อนกั	พวก

เธอมสีมัผสัทางใจสื่อถงึกนั	ความผดิปกตเิพยีงนดิเดยีวย่อมไม่อาจรอดพ้น

ความรู้สกึของเธอไปได้

“อื้อ	จรงิส”ิ	

เพยีงรุง้พยกัหน้าแล้วฉกียิ้มกว้างเป็นการยนืยนั	ถงึกระนั้นเพยีงดาว

กย็งัรูส้กึไม่วางใจอยูด่ี	แต่ในเมื่อเจ้าตวัไม่ยอมรบั	เธอกไ็ม่เซ้าซี้	และไดแ้ต่

ส่งสายตาแห่งความห่วงใยไปให้

“เออ	นี่เพื่อนเราเอง	จ�าได้ไหม	มารตุ	เวหน	แล้วกฟ้็าคราม	เคยเจอ

กันตอนสมัยเรียนไฮสกูลไง”	 เพียงดาวผายมือแนะน�าเพื่อนๆ	 ประสาคน

เคร่งมารยาท	

“จ�าได้ส”ิ	
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เพยีงรุง้ค้อมศรีษะนดิหนึ่งพอเป็นพธิขีณะหนัไปส่งยิ้มให้ทั้งสามหนุม่

โดยทิ้งสายตาไว้ที่คนผมยาวนานกว่าคนอื่นๆ	นดิหน่อย	ทว่าเขากลบัตหีน้า

นิ่งพลางจบิเบยีร์อย่างไม่ใส่ใจ	

“สวสัดคี่ะ	ไม่เจอกนันานเลย	สบายดไีหมคะ”

“โอ้โห	ดใีจ๊...ดใีจ	น้องรุ้งจ�าผมได้ด้วย”	มารุตพุ่งปราดเข้าไปจบัมอื

เพยีงรุ้ง	แล้วมองดวงหน้าสวยเฉี่ยวของเธอด้วยแววตาหวานเชื่อม	

“อะแฮ่ม!”	เพยีงดาวกระแอมพร้อมส่งสายตาคาดโทษไปให้ชายหนุม่

ที่สะดุ้งรีบปล่อยมือทันควัน	 “ให้มันน้อยๆ	 หน่อยเถอะจ้ะรุต	 เผลอเป็น 

ไม่ได้เชยีวนะ	รุ้งกอ็ายุเท่าพวกเราจะเรยีกน้องท�าไมกนั”

“เมื่อกี้เรากบ็อกไอ้รุตแบบนี้แหละ	มนัฟังที่ไหนกนัเล่า”	

ฟ้าครามหวัเราะ	 เพยีงรุ้งยิ้มเจื่อน	 เธอไม่ตกใจที่จู่ๆ	มารุตพุ่งมาถงึ

เนื้อถึงตัวเลยสักนิด	 ผู้ชายส่วนใหญ่เห็นว่าเธอนุ่งน้อยห่มน้อยถ่ายรูปลง 

อนิสตาแกรมกค็ดิว่าเธอใจกว้าง	เข้าถงึง่ายกนัทั้งนั้น	ไม่ค่อยคดิหรอกว่านั่น

เป็นแค่งานชิ้นหนึ่ง	 แต่เธอมีวิธีรับมือคนเหล่านี้เป็นอย่างดีจึงไม่เคยกลัว

แม้แต่นดิ	

การต้องยนือยู่ต่อหน้ารกัแรกเมื่อครั้งวยัรุ่นน่ากลวักว่าเยอะ...

แต่ไหนแต่ไรมา	ฟ้าครามแทบไม่เคยสนใจเธอเลย	สหีน้าแววตาแบบ

ที่เห็นอยู่นี้จะมีได้ก็จ�าเพาะตอนเพียงดาวอยู่ในวงสนทนาด้วยเท่านั้น	 ยาม

พบหน้ากนัเขามกัทกัทายเธอสั้นๆ	สองสามค�าตามมารยาท	เป็นเธอเองที่บ้า

หลงรักเขามาตั้งหลายปีก่อนที่จะยอมยุติทุกความรู้สึกของตนเองไปอย่าง

เงยีบๆ	โดยที่เขาไม่เคยรูว่้าเธอคดิอย่างไร	ไม่รูก้ระทั่งว่าค�าพดูเพยีงประโยค

สั้นๆ	ของเขาก่อนไปเรยีนต่อที่อเมรกิามผีลต่อชวีติของเธอมากมายมหาศาล	

และท�าให้เธอเป็น	‘เพยีงรุ้ง’	ที่ทุกคนรู้จกัเช่นทุกวนันี้

อย่างที่เขาว่ากนันั่นละ	 หากความรู้สกึเจบ็ปวดไม่ฆ่าคุณ	 กจ็ะท�าให้

คุณแขง็แกร่งขึ้น...

“โธ่...แม่แก่	อย่าเพิ่งโกรธกนัน่า	กเ็ราตื่นเต้น	อุตส่าห์ได้เจอขวญัใจ
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ทั้งที”	 มารุตหัวเราะเสียงแห้ง	 รู้สึกเสียหน้านิดๆ	 ที่ถูกเพียงดาวจับไต๋ได ้

ต่อหน้าสาวสวยที่เขาปวารณาตนเป็นแฟนคลบั	

“มันเรียกผู้หญิงสวยๆ	 ทุกคนว่าน้องครับคุณรุ้ง	 ฉะนั้นอย่าไปเชื่อ 

มนัมาก	มนัปากหวาน”	

เวหนกระทุง้ศอกใส่สข้ีางของมารตุ	ทกุคนเลยพลอยหวัเราะกนัเสยีง

ใส	 เว้นแต่ฟ้าครามที่ยืนจิบเบียร์มองเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยรอยยิ้มบางๆ	

ไม่ได้พูดอะไร

“ใช่	 ปากหวานมากด้วย”	 เพียงดาวพูดเสริมแล้วหันไปหาเพียงรุ้ง	

“เออ	รุง้	เหน็ไลลาบ้างไหม	คณุย่าให้มาตาม	ใกล้จะต้องเป่าเค้กวนัเกดิน้อง

แล้ว”

“ไม่เหน็นะ”	 เพยีงรุ้งส่ายหน้า	 “ลองโทรศพัท์ตามดูไหม	 เผื่อว่าแอบ

ไปหาขนมกนิอยู่ตรงไหน”

“เราโทร.	แล้ว	แต่ไลลาปิดเครื่อง”

“ปิดเครื่อง?”	หญงิสาวสบตาคูแ่ฝดอย่างประหลาดใจ	น้องน้อยน่ารกั

ของพวกเธอติดโทรศัพท์อย่างกับอะไรดี	 จู่ๆ	 จะปิดเครื่องโดยไม่มีสาเหตุ

เนี่ยนะ?	 “เอาอย่างนี้ไหม	 เราลองเดินตามหากันดูอีกรอบ	 ถ้าไม่เจอจริงๆ	

เดี๋ยวลองโทรศพัท์หาธนัน์อกีท	ีรายนั้นรู้เรื่องไลลาทุกเรื่อง”

ธนัน์คอืชายหนุม่รปูหล่อที่เป็นทั้งเพื่อนซี้และพี่รหสัของไลลาลณิ	ทั้ง

คูส่นทิกนัมากขนาดไปไหนมาไหนด้วยกนัตลอด	และที่ส�าคญัคอืเขาไม่เคย

คดิอะไรกบัน้องสาวคนเลก็ของสองฝาแฝดมากไปกว่าความเป็นเพื่อน	เรยีก

ได้ว่าเป็นคนที่จรงิใจต่อไลลาลณิที่สุดคนหนึ่งกว็่าได้

“กไ็ด้	งั้นเราแยกกนัหาไลลาอกีทกีแ็ล้วกนั”	เพยีงดาวพยกัหน้าตกลง

“เดี๋ยวพวกเราช่วยตามหาน้องอีกแรงนะดาว”	 มารุตอาสา	 เขาหวัง

แสดงตวัเป็นสุภาพบุรุษผู้เอาใจใส่ต่อหน้าเพยีงรุ้ง	“เรื่องตามหาคนหายเนี่ย	

ไอ้ฟ้ามนัถนดันกัละ	ดมกลิ่นเก่งอย่างกบัอะไรด”ี

“ดมกลิ่นอะไรกนัไอ้รุต	ฉนัเป็นคนนะโว้ย	ไม่ใช่หมา”	
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ฟ้าครามกระดกเบยีร์จนหมดขวดแล้ววางลงบนโต๊ะอลัลอยรมิสระน�้า	

ทุกอิริยาบถของเขาชวนมองเสียจนเพียงรุ้งต้องลอบเหลือบตาดูหลายต่อ

หลายครั้ง

ท�าไมต้องหล่อลากดนิขนาดนี้ด้วยเนี่ย!

“อ้าว	กห็รอืไม่จรงิ	เวลาเดก็หายที่ระนอง	ชาวบ้านกช็อบแห่มาหาแก

ที่รสีอร์ตให้ช่วยตามหาไม่ใช่หรอืไง	แล้วแกกห็าเจอทุกครั้งด้วย”

“หาเจอทุกครั้ง?”	 เพียงดาวฟังแล้วเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจ	 “นี่เรา 

ไม่เจอกนันานไปหรอืเปล่าเนี่ย	ไม่ยกัรู้ว่าเดี๋ยวนี้ฟ้าเป็นพอีาย๑ไปเสยีแล้ว”

“พอีายอะไรกนั	หมอผลีะไม่ว่า”	

เวหนหวัเราะ	ก่อนจะต้องหบุปากฉบัเมื่อฟ้าครามหนัไปถลงึตาใส่	เขา

ลมืไปสนทิใจเลยว่าไอ้เพื่อนตวัดไีม่ชอบให้ใครพูดถงึ	‘เรื่องนั้น’

“กไ็ม่ได้เก่งกาจอะไรขนาดนั้น	ไอ้พวกเดก็แสบแถวระนองชอบไปเล่น

ซนกนัในป่า	ฉนัเคยเป็นหวัโจกแถวนั้นมาตั้งแต่เดก็	กต้็องรู้สวิะว่าเดก็ชอบ

ไปเล่นที่ไหนกนั”

“หมอผ?ี”	เพยีงดาวมองหน้าเวหนสลบักบัฟ้าครามด้วยแววตากึ่งข�า

กึ่งสงสยั	“ฟ้าเนี่ยนะ?”

คนที่ไม่เคยสนใจเรื่องผสีางนางไม้อย่างเขาน่ะหรอื

“ไอ้เวรมนักพ็ูดเรื่อยเปื่อย”	ฟ้าครามแค่นหวัเราะกลบเกลื่อน

“ไอ้คุณฟ้าครบั	 กูชื่อเวหนครบั	 ชื่อเล่นชื่อไอ้เว	 ไม่ใช่ไอ้เวร”	 เวหน

แยกเขี้ยว	 “อย่ามัวพูดกันอยู่เลย	 ไปช่วยกันตามหาน้องไลลาก่อนดีกว่า	

เดี๋ยวกเ็ลยเที่ยงคนืกนัพอด”ี

เป็นที่รู้กันในหมู่คนใกล้ชิดว่าหม่อมราชวงศ์ศศินิภาจัดงานเลี้ยงส่ง

ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้นมาไม่ใช่เพียงเพื่อสังสรรค์อย่างเดียว	 แต่ยังเพื่อ

๑	P-eye	หรอื	Private	Eye	เป็นค�าใช้เรยีกนกัสบืเอกชนอย่างไม่เป็นทางการ	PI	หรอื	Private	

Investigator	กเ็รยีก
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ฉลองวันเกิดของหลานสาวคนสุดท้องที่เกิดในวันปีใหม่ด้วย	 ดังนั้นเมื่อถึง

เวลาเที่ยงคืนของทุกครั้งที่จัดงานจึงมีการเป่าเค้กฉลองวันเกิดให้ไลลาลิณ

ด้วย

“งั้นแยกย้ายกนัเลย	เดี๋ยวฉนัจะไปช่วยน้องรุง้หาเอง	เผื่อจะหลงทาง”

ท่าทางของมารุตกระดี๊กระด๊าเสยีจนเวหนอดหมั่นไส้ไม่ได้	

“ไม่ต้องเลย	แกน่ะมากบัฉนันี่”	เวหนลากแขนเพื่อนให้ออกห่างจาก

เพียงรุ้ง	 “ที่นี่เป็นบ้านของคุณรุ้งกับดาว	 เขาไม่หลงทางกันหรอก	 มีแต่แก 

นี่แหละที่จะหลง!”

“พวกเราอาจจะหลงทางก็ได้นะ	 เพราะพวกเราก็ไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่ 

เท่าไหร่”

เพียงดาวพูดกลั้วหัวเราะ	 ว่ากันตามจริงแล้ว	 เธอกับเพียงรุ้งแทบ 

ไม่ได้ใช้ชีวิตในคฤหาสน์หลังงามหลังนี้เท่าใดนัก	 หลังจากการหย่าร้างของ

บดิากบัมารดา	สามศรพีี่น้องของบ้านนภดลกเ็รยีกได้ว่าแตกฉานซ่านเซน็ไป

คนละทศิละทาง	เพยีงดาวไปอยู่กบัมารดาและแมทธวิ	สามใีหม่และพ่อเลี้ยง

ที่ดีที่สุดที่โลกนี้จะมีได้	 เพียงรุ้งไปเรียนต่อฝรั่งเศสด้านแฟชั่นดีไซน์จนจบ	

แต่เมื่อกลับมาแล้วก็เลือกที่จะไปอยู่ที่คอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมืองตาม

ล�าพงัมากกว่า	ส่วนไลลาลณิกไ็ปๆ	มาๆ	บ้านโน้นท	ีบ้านนี้ท	ีจนเหมอืนเป็น

เจ้าไม่มศีาล	แม้ต่างคนจะต่างด�าเนนิชวีติของตนเองไป	แต่สิ่งหนึ่งที่ฝังอยู่

เบื้องลกึในหวัใจของทุกคนกค็อื...ความเหงา...

“แหม...กเ็วอ่ร์ไปจ้ะ”	เพยีงรุง้หยกิแก้มคูแ่ฝดเบาๆ	“เราจะไปเดนิหา

ยายตวัเลก็ในบ้านอกีทกีแ็ล้วกนั	บางทอีาจจะอยู่ในครวักไ็ด้”

พดูจบเพยีงรุง้กต็ั้งสตใิห้มั่นแล้วรบีเดนิออกไปให้พ้นรศัมสีายตาของ

ฟ้าครามให้เร็วที่สุด	 ถึงเขาจะไม่ได้มองมาทางเธอสักนิด	 แต่การที่ต้องยืน

อยู่ต่อหน้าเขากเ็ป็นเรื่องยากส�าหรบัเธออยู่ดี	

“เราไปด้วยรุ้ง	เราจะไปดูที่ห้องเกบ็ไวน์”	

เพยีงดาวเดนิตามฝาแฝดกลบัเข้าไปด้านใน	เมื่อเดนิเคยีงคูก่นัเช่นนี้
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ยิ่งเหน็ได้ชดัว่าทั้งสองคนมบีคุลกิแตกต่างกนัโดยสิ้นเชงิ	คนหนึ่งอ่อนหวาน

นุ่มนวลเหมอืนธารใสไหลเยน็	ส่วนอกีคนก้าวฉบัๆ	บนส้นสูงอย่างมาดมั่น	

ไม่เขนิอายที่จะอวดสดัส่วนท้าทายสายตาผู้คน

“พอได้แล้วมั้ง	 น�้าลายแกหยดติ๋งๆ	 เตม็พื้นไปหมดแล้วไอ้รุต	 เล่น 

ไม่เลกิแบบนี้เดี๋ยวดาวกโ็กรธเอาหรอก”	เวหนหนัไปกระซบิบอกมารตุที่มอง

ตามหลงัเพยีงรุง้ไปไม่วางตา	“แกท�าท่าหื่นแบบนี้ผูห้ญงิที่ไหนกห็นหีมด	หดั

เกบ็อาการแบบไอ้ฟ้ามนับ้าง”

“ฉันไม่ได้เก็บอาการ”	 ฟ้าครามกระซิบตอบโดยไม่มองหน้าเพื่อนๆ	

เขายังเกรงใจเพียงดาวอยู่บ้างจึงไม่อยากให้ค�าพูดลอยไปถึงหูเธอเข้า	 “ถ้า

ไม่ใช่สเปกฉนั	ต่อให้มายนืแก้ผ้าตรงหน้าฉนักไ็ม่สนหรอก”

“แหม...ท�าเป็นพูดดี	 ที่ผ่านมาก็เห็นจับสาวๆ	 แก้ผ้าก่อนทุกราย”	

มารุตบ่นพมึพ�า	“พูดให้มนัจรงินะโว้ยไอ้ฟ้า	อย่าได้คดิมาฉกน้องรุ้งของฉนั

เชยีว”

“เออ	กบ็อกแล้วไง	ไม่ใช่สเปก	ฉนัไม่ไปยุ่งกบัเขาแน่”	

ฟ้าครามปรายตามองสาวสวยในชดุแดงที่เดนิหายลบัเข้าไปในคฤหาสน์ 

ด้วยแววตาเฉยชา	 วูบหนึ่ง...เขาเห็นเงาด�าลอยอยู่เหนือร่างของหญิงสาว 

ก่อนที่จะจางหายไป	

“ยิ่งเป็นคนที่ก�าลงัจะมเีคราะห์	ฉนัยิ่งไม่อยากยุง่เกี่ยวด้วยไปกนัใหญ่”

ไม่อยาก...ซวยไปด้วย!

“ไลลา”
เพยีงรุง้เดนิไล่เปิดประตหู้องต่างๆ	บนชั้นสองพลางส่งเสยีงเรยีกน้อง

สาวคนเล็กไปด้วย	 แต่ไม่เห็นแม้แต่เงาจึงเดินย้อนกลับไปที่ห้องนอนของ

ยายน้องจอมยุง่เพื่อลองหาดอูกีท	ีก่อนจะต้องชะงกัเมื่อเหน็แสงไฟลอดออก

มาจากห้องที่อยู่ด้านในสุดของโถงทางเดนิ

ห้องเกบ็ของ?
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หญงิสาวจ�าได้คลบัคล้ายคลบัคลาว่าตอนที่ตูเ้สื้อผ้าแบบวอล์กอนิใน

ห้องนอนของเธออดัแน่นจนใส่ไม่พอแล้วนั้น	สรุยินัเรยีกช่างมาตดิตั้งตูแ้บบ

บิลต์อินไว้ในห้องนี้เพิ่มเพื่อเก็บเสื้อผ้าสารพัดแบรนด์เนมที่เธอตัดใจส่งต่อ

หรอืบรจิาคไม่ลง	ที่จรงิ...บางชดุเธอซื้อมาเกบ็ไว้โดยไม่เคยใส่เสยีด้วยซ�้าไป

“ไลลา	มาท�าอะไรในนี้	คุณย่า...”	

เสยีงเรยีกของเพยีงรุง้ม้วนหายลงล�าคอไปทนัททีี่ดนับานประตใูห้เปิด

ออก	แล้วเหน็ว่าคนที่อยู่ด้านในไม่ใช่สาวน้อยที่เธอก�าลงัตามหา	

“น?ิ	ท�าไมถงึมาอยู่ในนี้	แล้วนั่นชุดของเรานี่”

ดวงตาคมซึ้งกวาดมองไปยงัร่างของนติาที่สวมเดรสสายสปาเกตตสีี

โรสโกลด์ของครสิเตยีนดอิอร์ที่ด้านบนปักเลื่อมสเีงนิวบัวาว	ส่วนด้านล่างที่

เป็นผ้าชีฟองพองฟูยาวจดพื้นเป็นประกายระยิบระยับสีเงินยวงล้อแสงไฟ	 

นิตาผอมบางกว่าเธออยู่สักหน่อย	 ช่วงอกจึงดูหลวมไม่พอดีนัก	 อีกทั้งยัง

เตี้ยกว่า	 ชายกระโปรงจึงลากยาวชนิดที่ว่าต่อให้สวมส้นสูงแล้วก็ยังกอง 

ยับย่นไม่พอดีกับส่วนสูงอยู่ดี	 และชุดนี้คือหนึ่งในชุดที่เธอยังไม่เคยใส่ไป

ออกงานเลย!

“เราก�าลงัหาชุดใส่ไปงานกาลาดนิเนอร์อาทติย์หน้าอยู่น่ะ	พอดจี�าได้

ว่ารุง้มชีดุนี้อยูก่เ็ลยมาแอบลองก่อน	แต่มนัไม่ค่อยพอดเีท่าไหร่	คงต้องแก้

นดิหน่อยเนอะ”

นติาพดูด้วยรอยยิ้มหวานฉ�่าเช่นทกุท	ีแม้จะเหน็ว่าสหีน้าของอกีฝ่าย

เริ่มทะมนึเหมอืนฝนตั้งเค้ากย็งัไม่มทีที่าสะทกสะท้านสกันดิ

“มันจะพอดีได้ยังไงกันล่ะ	 ก็ชุดนี้เป็นไซซ์เรา	 ไม่ใช่ไซซ์ของนิ	 ถ้า 

ยงัไงลองดูชุดอื่นดกีว่าไหม”	

เพยีงรุง้เอ่ยเสยีงเรยีบอย่างพยายามข่มอารมณ์เตม็ที่	นี่ไม่ใช่ครั้งแรก

ที่นิตาถือวิสาสะหยิบเสื้อผ้าข้าวของส่วนตัวของเธอไปใช้โดยไม่ขออนุญาต

ก่อน	แรกๆ	กย็งัพอเข้าใจว่าเจ้าตวัไม่ได้มเีจตนา	แต่หลงัๆ	เริ่มหนกัข้อขึ้น

ทุกทจีนเธอรู้สกึอดึอดั	 ทว่ายงัไม่อยากพูดต่อว่าต่อขานแรงๆ	 ให้ผดิใจกนั	
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รวมไปถงึไม่ปรปิากเล่าให้เพยีงดาวฟังด้วย	เพราะกลวัว่าเพื่อนกบัคูแ่ฝดของ

เธอจะทะเลาะกันใหญ่โต	 รายนั้นพูดเปรยๆ	 เรื่องพฤติกรรมไม่น่ารักของ 

นติาหลายครั้งแล้วด้วย

“เหรอ”	 นิตาท�าหน้าม่อย	 “แต่เราชอบชุดนี้มากเลยนะรุ้ง	 แก้ไซซ ์

ไม่ได้เหรอ”

“ถ้าแก้เป็นไซซ์นแิล้วเราล่ะจะท�ายงัไง	ชดุนี้เรายงัไม่ได้ใส่เลยนะ	แล้ว

ชดุนี้คณุย่ากซ็ื้อให้เราเป็นของขวญัวนัเกดิด้วย	ไม่ได้หรอก	คุณย่ารู้เข้าโกรธ

ตายเลย”	

เพียงรุ้งเปิดตู้เสื้อผ้าออกดูก็เห็นว่าเสื้อผ้าหลายชุดถูกรื้อออกมาลอง

แล้ววางกองอยู่ที่ก้นตู้	ยงัไม่ได้เกบ็เข้าถุงพลาสตกิกนัฝุ่นให้เรยีบร้อย	 เธอ

เม้มรมิฝีปากนดิหนึ่งแล้วหยบิเดรสสฟ้ีาอ่อนที่มคีวามยาวระดบั	Midi	ออก

มาพลกิซ้ายพลกิขวาอย่างส�ารวจตรวจตรา	

“ลองตวันี้ไหม	สั้นหน่อย	น่าจะพอดกีบัความสงูของนมิากกว่า	ตวันี้

เรากย็งัไม่ได้ใส่เหมอืนกนั	หรอือยากได้สอีื่น	สมี่วงไหม”

หญิงสาวไล่ปลายนิ้วไปตามเสื้อผ้าชุดอื่นๆ	 ที่อยู่ในตู้	 พร้อมๆ	 กับ

นึกถึงชุดที่ตนเองชอบน้อยที่สุดเพื่อที่ว่าเกิดนิตาถูกใจขึ้นมาแล้วต้องน�าไป

แก้จะได้ไม่รู้สกึเสยีดายเท่าใดนกั

“ชุดที่ไม่ได้ใส่กม็อีกีเป็นร้อย	จะหวงอะไรนกัหนา”	นติาพมึพ�าเสยีง

เบาอย่างไม่สบอารมณ์	

“นวิ่าอะไรนะ”	

เพียงรุ้งมัวแต่เลือกเสื้อผ้าอยู่ไม่ทันฟัง	 เมื่อหันกลับไปหาเพื่อนสาว	

ฝ่ายนั้นกร็บีปั้นหน้ายิ้มแย้มเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น

“เราบอกว่าขอโทษที่เข้ามาลองชดุโดยพลการ	พอดเีราเหน็ว่ารุ้งก�าลงั

ถ่ายวลีอ็กอยู่กเ็ลยไม่อยากกวน”

“ไม่เป็นไรหรอก	เราเป็นเพื่อนกนั	เรื่องแค่นี้เอง”

กลายเป็นเพยีงรุ้งเองที่ปั้นหน้าไม่ถูก	ทุกครั้งที่นติาท�าผดิกม็กัจบลง
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ด้วยค�าขอโทษที่ดูจรงิใจเช่นนี้ละ	แต่อกีไม่นานกท็�าแบบเดมิซ�้าอกี	ที่น่าขนั

คอืเธอกม็กัใจอ่อนยอมยกโทษให้ทกุคราจนคริากรถงึขั้นเขยีนค�าว่า	‘โง่’	บน

กระดาษโพสต์อติแล้วน�ามาแปะหน้าผากของเธอตอนนอนหลบัทเีดยีว

‘หล่อนควรเอาชอล์กกนัแมลงสาบขดีเส้นเขตแดนรอบตวับ้างได้แล้ว

นะยะไอ้รุง้	ไม่ใช่แค่แมลงสาบกะพรบิตาออดอ้อน	หล่อนกก็ลวับาป	ปล่อย

ให้มันแทะเนื้อเถือหนังต่อหน้าตาเฉย	 แมลงสาบยุคมิลเลนเนียมเนี่ย 

หน้าด้านเอาเรื่องนะจะบอกให้’

เธอรูว่้าคริากรหมายถงึใคร	แต่ท�าเป็นไม่รูเ้พราะไม่อยากให้เป็นเรื่อง

เป็นราวกัน	 ใช่ว่าเธอไม่รู ้สึกรู ้สมกับพฤติกรรมบางอย่างของนิตา	 แต่

มิตรภาพและสิ่งดีๆ	 ที่นิตาเคยท�าให้ในช่วงปีแรกๆ	 ที่คบหากันฉันเพื่อนที่

ปารสียงัคงอบอุ่นอยู่ในความทรงจ�า	 เธอจงึเลอืกที่จะมองข้ามเรื่อง	 ‘จุกจกิ’	

เลก็ๆ	น้อยๆ	ไปบ้าง	ทว่า...กลบักลายเป็นว่าเรื่องจกุจกิที่ว่านี้ค่อยๆ	ลกุลาม

ขึ้นเรื่อยๆ	เมื่อไม่มกีารตกัเตอืนกนั	นติากย็ิ่งถอืวสิาสะท�าเรื่องเสยีมารยาท

มากขึ้นและเริ่มลามไปถงึเรื่องงานด้วย

ว่ากันว่า...เวลาเปลี่ยน	 คนเปลี่ยน	 แต่คิรากรผู้ขวางโลกมักบอกว่า	

คนอาจไม่ได้เปลี่ยน	 เขาเพียงแต่แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาเมื่อเวลา 

ผนัผ่านกเ็ท่านั้น...

“งั้นเราลองชุดสมี่วงกไ็ด้”

นิตาชี้นิ้วไปยังชุดผ้าชีฟองที่แบบคล้ายกับชุดของคริสเตียนดิออร์ 

ที่ตนเองสวมอยู่	 เพียงแค่ปักเลื่อมน้อยกว่าและมีความยาวระดับหัวเข่า

ส�าหรบัเพยีงรุ้ง	แต่น่าจะอยู่ระดบัครึ่งน่องส�าหรบัเธอ

“ได้จ้ะ	สนีี้กข็บัผวินดิ”ี	

หญงิสาวตดัใจส่งเดรสสมี่วงให้เพื่อนสนทิด้วยรู้ว่าให้ยมืไปแล้วกค็ง

ไม่ได้คนืเหมอืนข้าวของอื่นๆ	นั่นละ	ถงึจะเป็นเสื้อผ้าจากแบรนด์ดไีซเนอร์

ไทย	 สนนราคาของชุดนี้ก็ไม่ได้น้อยหน้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศเลย 

สกันดิ	
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แม้เพยีงรุง้จะเกดิมาบนกองเงนิกองทอง	และมกัใช้จ่ายเพื่อความสขุ

ของตนเองอย่างเตม็ที่	แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าเธอต้องปรนเปรอคนอื่นอย่าง

ไม่สมเหตุสมผลเสยีเมื่อไหร่	

“เออ	แล้วท�าไมรุง้มาอยูท่ี่นี่ล่ะ	ไม่ไปเป่าเค้กกบัน้องไลลาเหรอ”	นติา

เหลอืบมองนาฬิกากรอบทองบนฝาผนงั	ตามปกตแิล้ว	เวลานี้จะเป็นเวลาที่

สมาชิกครอบครัวนภดลไปรวมตัวกันในเต็นท์ติดเครื่องปรับอากาศเพื่อ

เตรยีมนบัถอยหลงัเข้าสูว่นัขึ้นปีใหม่และเป่าเค้กฉลองวนัเกดิให้แก่ไลลาลณิ	

สาวน้อยผู้เป็นแก้วตาดวงใจของคนทั้งบ้าน	เธอถงึได้เลอืกจงัหวะนี้ดอดมา

ลองชดุโดยไม่ให้ใครรูอ้ย่างไรเล่า	“เออ	จรงิด้วย...เมื่อกี้เราได้ยนิรุ้งเรยีกหา

ไลลานี่นา	เกดิอะไรขึ้นเหรอ”

หญิงสาวพูดพลางถอดชุดที่สวมอยู่ทิ้งลงพื้นอย่างไม่ไยดีถึงคุณค่า

ทางจิตใจที่มันมีต่อเจ้าของเลยสักนิด	 เพียงรุ้งพยายามข่มใจแล้วรีบคว้า 

เดรสปักเลื่อมขึ้นมาใส่ไม้แขวนไว้ตามเดิม	 เธออาจจะร้ายกบัมนุษย์ทั้งโลก

ได้ชนิดไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม	 แต่กับเพื่อนฝูงเธอมักยอมอ่อนข้อให้

อย่างน่าสมเพชเสมอ

“ใกล้เวลาเป่าเค้กแล้ว	แต่ไม่รู้ว่าไลลาไปอยู่ที่ไหนน่ะส	ิคุณย่ากต็าม

หาตวัอยู่	นเิหน็น้องบ้างไหม”

“อ๋อ...”	นติาลากเสยีงยาว...รูส้	ิท�าไมจะไม่รู	้เธอเหน็เหตกุารณ์ตั้งแต่

ต้นจนจบเลยละว่าเกดิอะไรขึ้นบ้าง	แต่เรื่องอะไรจะบอก	ปล่อยให้เดอืดเนื้อ

ร้อนใจกนับ้างนั่นละด	ี“ตอนแรกกเ็หน็เดนิลงไปที่ห้องเกบ็ไวน์นะ	แต่เดี๋ยว

เดยีวกข็ึ้นมาแล้ว	ท่าทางแปลกๆ	อยู่เหมอืนกนั”

“ท่าทางแปลกๆ?”	 เพียงรุ้งหันขวับกลับมามองหน้าคนพูดทันควัน	

“เกดิอะไรขึ้นกบัน้อง”

“ไม่รูส้”ิ	นติายกัไหล่เหมอืนไม่ใส่ใจนกัก่อนจะท�าหน้าเหมอืนนกึอะไร

ได้	“แต่เอ...ท�าไมรุง้ไม่ลองถามผูช้ายผมยาวที่อยูร่มิสระน�้าดลู่ะ	ที่หน้าฝรั่งๆ	

น่ะ	เขาน่าจะรู้นะ	เหน็คุยอยู่กบัน้องไลลาตั้งนานแน่ะ”
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หญิงสาวรูดซิปด้านข้างอย่างคล่องแคล่วแล้วหมุนตัวไปมาอยู่หน้า

กระจกบานใหญ่อย่างพงึใจ	 แม้ช่วงอกจะหลวมไปสกัหน่อย	 แต่ความยาว

นบัว่าพอด	ีท�าให้เธอดูสวยหวานกว่าตอนที่สวมชุดก่อนหน้านี้มาก

“หน้าฝรั่ง?”	เพยีงรุง้เลกิคิ้วขึ้นนดิๆ	เธอรูใ้นทนัทว่ีานติาหมายถงึใคร	

“ไลลาน่ะเหรอคุยกบัเขา”

“ออืฮ	ึคุยกนัสองคนเป็นนานสองนานเลยนะ	แล้วจากนั้นน้องไลลา

กห็ายไปไหนกไ็ม่รู้”	

นิตาพยักหน้า	 ที่แน่ใจก็คือเธอเห็นเพียงรุ้งจ้องผู้ชายผิวสีแทนสวย

คนนั้นไม่วางตา...เท่าที่คบหากนัมานาน	เธอไม่เคยเหน็แม่เพื่อนผู้หยิ่งผยอง

สนใจผู้ชายคนไหนเลย	มคีนเข้ามารุมล้อมมากมายอย่างน่าหมั่นไส้	แต่แม่

เจ้าประคณุกเ็ลอืกที่จะเป็นโสดมาตลอด	อย่างดกีอ็อกไปดนิเนอร์กบัหนุม่ๆ	

พวกนั้นครั้งสองครั้งแล้วกต็ดัความสมัพนัธ์เสยีเฉยๆ	ด้วยซ�้า	เพิ่งจะเหน็ว่า

สนใจผู้ชายบุคลกิเถื่อนๆ	คนนั้นนั่นละ...รสนยิมต�่ากว่าที่คดิ

“ไม่จรงิน่า”

เพยีงรุ้งขมวดคิ้ว	ถ้าฟ้าครามได้คุยกบัไลลาลณิจรงิๆ	อย่างน้อยเขา

กค็วรต้องบอกเพยีงดาวตอนที่ไปถามหาแม่น้องน้อยสิ

“โธ่...รุ้ง	 แล้วเราจะโกหกรุ้งไปท�าไม”	 นิตาท�าเสียงกระเง้ากระงอด	

“เราเหน็อะไรกบ็อกไปแบบนั้นนั่นแหละ”

“เราไม่ได้คิดว่านิโกหกเลยนะ”	 สีหน้าของเพียงรุ้งเต็มไปด้วยความ

กงัวล	“เราแค่...เพิ่งเจอกบัเขามา	แต่ไม่เหน็เขาพูดว่าเจอกบัไลลาเลย”

เขาแทบ...ไม่ได้พูดอะไรกบัเธอเลยด้วยซ�้าไป

“แบบนี้ยิ่งน่าสงสัยไปกันใหญ่	 อย่าลืมสิว่าไลลาน่ะไม่ค่อยฉลาด...

เอ่อ...เราหมายถงึไม่ค่อยทนัคน	อาจโดนหลอกได้	คนสมยันี้น่ากลวัจะตาย

ไป”	 นิตารีบเปลี่ยนค�าพูดเมื่อเห็นสีหน้าเคร่งเครียดของคู่สนทนา	 เพียงรุ้ง

รักน้องสาวคนนี้มาก	 แค่ได้ยินใครนินทาไลลาลิณ	 เธอก็แทบกระโจนไป

หกัคอแล้ว!	 “เราดูอยู่ไกลๆ	กไ็ม่รู้หรอกว่าเขาพูดอะไรกบัไลลาบ้าง	แต่เรา
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เหน็ท่าทางไลลาดแูปลกๆ	เหมอืนตกใจกลวั	คง...ไมช่อบที่โดนลบูไหล	่ลบู

เอวมั้ง”

“ลูบไหล่ลูบเอว?”	 เพียงรุ้งเบิกตากว้าง	 “นี่นิจะบอกว่าเขาลวนลาม 

ยายตวัเลก็เหรอ”

สมัยยังรุ่นๆ	 กิตติศัพท์เรื่องความมือไวใจเร็วของฟ้าครามก็เป็นที่

เลื่องลืออยู่เหมือนกัน	 แต่นั่นก็เป็นเพียงเรื่องราวของวัยรุ่นวัยคะนองที่

ฮอร์โมนพลุ่งพล่านอยากรู้อยากลองในเรื่องรกัๆ	ใคร่ๆ	เวลาเขาอยู่ต่อหน้า

เพยีงดาวหรอืเธอ	เขาแทบไม่เคยแสดงท่าทางก้อร่อก้อตกิให้เหน็เลยสกัครั้ง

เดียว	 แล้วกับไลลาลิณ...ยิ่งไม่น่าเป็นไปได้	 ในเมื่อเขาเคยเห็นแม่น้องสาว

ตวัยุ่งคนนี้มาแต่เลก็แต่น้อย

“แหม...เรากไ็ม่กล้าฟันธงหรอกนะ	อย่างที่บอกแหละว่าเหน็ไกลๆ	เรา

อาจจะมองพลาดกไ็ด้”	นติาพูดแบ่งรบัแบ่งสู้	แต่สหีน้าฟ้องกลายๆ	ว่าเป็น

จริงดังที่เล่า	 “แต่การที่เขาไม่ยอมบอกว่าคุยกับไลลาก็ฟังดูแปลกๆ	 อยู่นะ	

เราว่ารุ้งลองไปถามเขาอกีทดีกีว่ามั้ง”

หญิงสาวหยิบรองเท้าติดคริสตัลแพรวพราวของเพียงรุ้งออกมาลอง	

ทั้งที่รูด้แีก่ใจว่ามขีนาดไม่พอดกีบัสรรีะของตนเอง	ใช่ว่าเธอไม่มรีองเท้าหรอื

ชุดหรูหราสวยงามแบบนี้	 แต่ก็อย่างว่าละ...หญ้าที่สวนหน้าบ้านของคนอื่น

ย่อมเขยีวขจกีว่าที่สวนหน้าบ้านของตนเองเสมอ

“กค็งต้องอย่างนั้น”	

ถงึจะไม่เชื่อแม้แต่น้อยว่าฟ้าครามจะท�ามดิมีร้ิายไลลาลณิดงัที่นติาว่า

มา	ทว่าความรกัความห่วงใยที่มตี่อน้องสาวกข็ยบัขึ้นมาอยู่เหนอืทุกสิ่ง	อกี

ประการหนึ่ง	นติาไม่มเีหตุผลต้องโกหกเธอมใิช่หรอื	ต่อให้มพีฤตกิรรมไม่

น่ารักอยู่บ้าง	 แต่นิตาก็เป็นคนจิตใจด	ี ไม่เคยพูดจาว่าร้ายใครโดยไม่มีมูล

ความจรงิ

“เราไปเป็นเพื่อนนะ”	

นติารบีถอดเสื้อผ้าทิ้งลงพื้นอกีเช่นเคย	แล้วเปลี่ยนกลบัเป็นชุดเดมิ
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ของตนเอง	 พวกเธอสนิทกันมาก	 เคยเปลี่ยนเสื้อผ้าเวลาเข้าฟิตเนสหรือ 

เข้าสปาด้วยกันบ่อยๆ	 จึงไม่รู้สึกเขินอายยามต่างฝ่ายต่างอยู่ในชุดชั้นใน 

เนื้อบางเบา

“ขอบใจนมิากนะ”

เพยีงรุง้ยิ้มเจื่อนๆ	ขณะก้มลงเกบ็เสื้อผ้าที่เพื่อนถอดทิ้งไว้ใส่ไม้แขวน

อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกครั้ง	 เธอเป็นลูกคุณหนู	 มีคนคอยพะเน้า-

พะนอเอาใจมาตลอดชวีติกจ็รงิ	แต่หม่อมราชวงศ์ศศนิภิากอ็บรมสั่งสอนให้

เธอรู้จักท�างานบ้านงานเรือนเล็กๆ	 น้อยๆ	 จะได้สั่งเด็กรับใช้ให้ท�าตามได้

อย่างถูกต้อง	 เว้นก็แต่เรื่องท�าอาหารนี่ละที่เพียงรุ้งมีฝีมือเข้าขั้นหายนะ 

ทีเดียว	 ขนาดทอดไข่เจียวยังไหม้จนรับประทานไม่ได้	 ผิดกับนิตาซึ่งท�า

อาหารอร่อยมาก	แต่เรื่องงานบ้านงานเรอืนนั้น...กอ็ย่างที่เหน็

สมัยเรียนอยู่ฝรั่งเศสด้วยกัน	 ช่วงสุดสัปดาห์	 นิตามักชอบมานอน

ค้างที่อะพาร์ตเมนต์ของเธอบ่อยๆ	 และแน่นอนว่าเธอต้องเป็นคนคอยเกบ็

เสื้อผ้าและข้าวของที่เพื่อนทิ้งไว้เกลื่อนห้อง	ซึ่งส่วนใหญ่กเ็ป็นสมบตัขิองเธอ

เองนี่ละ	เพราะนติาไม่เคยหอบเสื้อผ้าของตนเองมาด้วยเลย	ชอบมายมืของ

เธอใส่อยู่ตลอด	มเีพยีงแปรงสฟัีนเท่านั้นที่น�ามาเอง	แม้แต่ครมีบ�ารงุผวิหน้า

และผวิกายยงัควกัจากกระปกุที่เธอวางเรยีงไว้หน้ากระจกหน้าตาเฉย	แถม

ถ้าชอบครมียี่ห้อไหนเป็นพเิศษกจ็ะหยบิตดิไม้ตดิมอืกลบัห้องพกัของตนเอง

ไปอกีต่างหาก

‘นั่นเขาเรยีกว่าขโมย	ขะ-โมย	สะกดเป็นไหมยะ’

เสยีงของคริากรดงัขึ้นในสมองอกีครา	แต่กน็ั่นละ	เพยีงรุง้ยงัคงมอง

ว่าเป็นเรื่องเลก็น้อยที่เกดิขึ้นไม่กี่ครั้งจงึ	‘มองข้าม’	ไปเสยีเพื่อรกัษามติรภาพ

ระหว่างกันไว้	 อย่างน้อยนิตาก็มีข้อดีอื่นๆ	 อีกมาก	 อาทิ	 ช่วยเธอริเริ่มท�า

แฟนเพจและไอจทีี่มคีนตดิตามเรอืนล้านในวนันี้	อกีทั้งยงัคอยดูแลควิงาน

อเีวนต์ต่างๆ	ให้ด้วย

ทว่าหลงัๆ	 มานี้เพยีงรุ้งเริ่มรู้สกึว่ามบีางอย่างที่แปลกไป	 แต่ช่างมนั
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ก่อนเถอะ	ตอนนี้เรื่องที่ส�าคญัที่สดุคอืตามหาไลลาลณิให้พบ	และสอบถาม

ว่า...ฟ้าครามได้ท�าอย่างที่นติาเล่าหรอืเปล่า	

ถ้าท�าจริง...รับรองว่าเธอไม่ปล่อยเขาเอาไว้แน่	 ต่อให้เขาเป็นรักแรก

ของเธอกเ็ถอะ!



“เขาอยู่นั่นไง”
นิตาชี้ไปยังเจ้าของร่างสูงสะดุดตาที่เพิ่งเดินผ่านประตูกระจกไป	

เพียงรุ้งจิกมือกับราวบันไดเพื่อตั้งสติอยู่ครู่หนึ่ง	 โดยไม่รู้เลยว่าเพื่อนสาว 

ที่ยืนอยู่เคียงข้างคอยจับตามองทุกอากัปกิริยาของตนเองอย่างเงียบเชียบ	

หญิงสาวพยักหน้าแล้วก้าวฉับๆ	 ลงบันไดไปอย่างมาดมั่นทั้งที่ในใจหวาด 

หวั่นเตม็แก่

“คุณฟ้าคราม”	 เพียงรุ้งร้องเรียกชายหนุ่มด้วยน�้าเสียงปนหอบ	 เขา 

ขายาวมาก	แถมเดนิเรว็	เพยีงเดี๋ยวเดยีวกเ็ดนิน�าไปไกลจนเกอืบถงึสระน�้า

แล้ว	“คุณฟ้าครามคะ”

เมื่อเรียกด้วยเสียงที่ดังขึ้นกว่าเดิม	 เจ้าของชื่อจึงหยุดเดินแล้วหัน

กลบัมามองหญงิสาวด้วยสหีน้าตดิจะร�าคาญนดิๆ

“ไม่ต้องเรยีกคุณกไ็ด้	เรยีกผมว่าฟ้าเหมอืนที่ดาวเรยีกเถอะ”	

“อะ...เอ่อ...ฟ้าคะ”	หวัใจของเพยีงรุ้งเต้นโครมคราม	แค่เหน็ดวงตา

คมกล้าที่ล้อมกรอบด้วยขนตางอนเช้งของเขาในระยะใกล้แบบนี้	เธอกแ็ทบ

รุ้งสายที่ 

๓
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เข่าอ่อนแล้ว	“เรื่อง...ไลลา...”

“ผมเดินไปดูรอบๆ	 แล้ว	 แต่ไม่เจอ	 ดาวกับคนอื่นๆ	 ก็หาไม่เจอ

เหมอืนกนั	 ถ้ายงัไงคุณลองโทรศพัท์หาน้องอกีทดีไีหม	 ผมว่าน้องคงไม่ไป

ไหนไกลหรอก	อาจจะขบัรถไปร้านสะดวกซื้อกไ็ด้”

ชายหนุ่มล้วงมือหยิบซองบุหรี่เมนทอลออกมาคาบไว้ในปากแล้ว

ควานหาไฟแช็ก	 แต่ยังไม่ทันได้จุดมือเรียวของหญิงสาวก็เอื้อมมาแตะ 

หลงัมอืข้างที่ถอืไฟแชก็ไว้อย่างลมืตวั

“คอื...คุณย่าไม่ชอบให้ใครสูบบุหรี่ในบรเิวณบ้าน”

ดวงตาสนี�้าตาลอ่อนเชื่อมที่หลุบมองมอืของเพยีงรุ้ง	ท�าให้เธอต้องรบี

ชกัมอืกลบัด้วยท่าทางเหมอืนเพิ่งแตะถูกถ่านร้อนๆ	

“ขอโทษท	ีผมลมืไป”	ฟ้าครามระบายลมหายใจยาวแล้วเหนบ็บหุรี่ไว้

ข้างใบหู	ไม่เกบ็กลบัใส่ซองด้วยคดิว่าเดี๋ยวจะเดนิออกไปสบูด้านนอกรั้ว	เขา

ไม่ได้มาบ้านนภดลเสียนานจึงหลงลืมไปบ้างว่าคนเจ้าระเบียบอย่างหม่อม-

ราชวงศ์ศศนิภิาเคยเอด็เดก็แสบแบบเขากบัเพื่อนๆ	ด้วยเรื่องอะไรบ้าง	“อ้าว	

แล้วยนืท�าหน้ามุ่ยท�าไม	ไม่ไปโทรศพัท์หาไลลาเล่า”

“มี...คนบอกว่าเห็นไลลาคุยกับคุณ”	 เพียงรุ้งรวบรวมความกล้าพูด

ออกไปในที่สุด	“ท�าไมคุณถงึไม่บอกว่าคุณคุยกบัน้องอยู่ตั้งนาน”

“หอื?”	 ฟ้าครามเลกิคิ้วซ้ายขึ้นแล้วหนักลบัมามองหน้าคนตั้งค�าถาม

ตรงๆ	“แค่น้องมาสวสัดทีกัทายผมแป๊บเดยีวนี่ต้องรายงานด้วยเหรอ”

เขาจ�าได้ว่าคนืนี้เหน็หน้าไลลาลณิอยู่สองครั้งเท่านั้น	ครั้งแรกตอนที่

เขากบัเพื่อนๆ	มาถงึงาน	กบัตอนที่เหน็ว่าเธอเดนิหายลบัไปทางห้องเกบ็ไวน์

“คณุแน่ใจเหรอคะว่าคยุกนัแป๊บเดยีว	คณุได้พดูหรอื...ท�าอะไร...ให้

น้องกลวัหรอืเปล่า”

รู้ว่าเป็นค�าถามที่เสียมารยาท	 แต่สู้ถามให้รู้ด�ารู้แดงกันไปเลยดีกว่า

เกบ็ง�าให้รู้สกึอดึอดัใจไม่ใช่หรอื	 อย่างน้อยเธอกย็งัมั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนหื่น

กามอย่างที่ถูกกล่าวหาแน่
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“ท�าให้กลัว?	 เดี๋ยวนะ	 นี่คุณพูดเรื่องอะไรไม่ทราบ	 ผมไม่ใช่ยักษ์ 

ใช่มารนะคุณ	 จะได้แยกเขี้ยวขู่ให้น้องคุณกลัวได้”	 ฟ้าครามเริ่มหงุดหงิด 

ขึ้นมานดิๆ	“พดูอย่างกบัไลลาอายสุามขวบอย่างนั้นละ	น้องเป็นสาวแล้วนะ	

จะมากลวัอะไรกบัคนที่รู้จกักนัอยู่แล้ว”

“กเ็พราะเป็นสาวนี่ละฉนัถงึได้ห่วง”	เพยีงรุ้งเม้มรมิฝีปากแน่น	“ฉนั

อยากรู้ว่าคุณคุยอะไรกบัน้องบ้าง	หรอื...ได้แตะต้องตวัน้องหรอืเปล่า”

“อ้อ...”	ชายหนุ่มเพิ่งเข้าใจจุดประสงค์ของค�าถามแปลกๆ	ของหญงิ

สาวเดี๋ยวนั้นเอง	ดวงตาสนี�้าตาลอ่อนหรี่มองดวงหน้าสวยเด่นของเธออย่าง

ขุ่นเคอืง	“นี่คุณคดิว่าผมท�ามดิมีริ้ายไลลาว่าอย่างนั้นเถอะ”	

เขาเอน็ดยูายตวัเลก็จะตายไป	เหน็กนัมาแต่เลก็แต่น้อย	จะคดิบดัซบ

กบัน้องได้ลงคอหรอื	แม่คนนี้คดิได้ยงัไงวะ!

“ฉนัไม่ได้คดิอย่างนั้น	ฉนัแค่ถามคณุตรงๆ	ถ้าไม่จรงิคณุกแ็ค่พดูว่า

ไม่จรงิ”

เพียงรุ้งพูดตามความสัตย์จริง	 เธออาจไม่ใช่คนที่ใสซื่อที่สุดในโลก	

เรยีกได้ว่าห่างไกลจากค�าจ�ากดัความของค�าว่า	 ‘นางเอก’	 เกนิร้อยโยชน์ได้	

แต่เธอกใ็จกว้างพอที่จะฟังค�าอธบิายจากคนอื่นก่อนตดัสนิว่าอะไรเป็นอะไร

เสมอ

“ถ้าบอกว่าไม่จริงแล้วยังไง	 จะเชื่อผมทันทีเลยหรือไง”	 ฟ้าคราม

กอดอกมองอกีฝ่ายด้วยแววตาเออืมระอา	

“ถ้าคุณบอกว่าไม่จรงิ	ฉนักพ็ร้อมจะเชื่อ”

“แล้วถ้าผมบอกว่าท�าจรงิล่ะ	คณุจะว่ายงัไง	จะเชื่อในทนัทเีหมอืนกนั

เลยหรอืเปล่า”	

“เรื่องนั้น...”

เพียงรุ้งนิ่งอึ้งไป	 เธอคิดเพียงไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องยืนยันในความ

บริสุทธิ์ของตนเอง	 ไม่คิดว่าเขาจะรวนกลับหน้าตายแบบนี้	 ว่ากันตามจริง	

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เธอมีโอกาสสนทนากับเขายาวที่สุดในรอบสิบปี	 และดู
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เหมอืนจะเป็นการเริ่มต้นที่ย�่าแย่มากเสยีด้วย

“ไม่ต้องหลอกพาผมวิ่งอ้อมทุง่ลาเวนเดอร์ร้อยล้านเอเคอร์ด้วยค�าพดู

สวยหรูพวกนั้นหรอก	คุณตั้งธงไว้ในใจอยู่แล้วว่าผมท�า	ถูกไหม”

“ฉนัไม่ได้คดิแบบนั้น	ฉนัแค่ถาม...”

“ถ้าไม่ได้คิดผ่านสมองมาก่อน	 จะพ่นค�าพูดพวกนี้ออกมาได้ยังไง	

หรอืว่าปกตใิช้ตาตุ่มคดิ”	

ชายหนุ่มชะงักนิดหนึ่ง	 เมื่อเห็นเงาด�าที่อยู่ด้านหลังหญิงสาวขยาย

ขนาดใหญ่ขึ้น...เงาด�าที่มแีต่เขาคนเดยีวที่เหน็	ให้ตาย...เกลยีดอะไรแบบนี้

ชะมดัยาด!

“อ้าว!	คุณ!	พูดกนัดีๆ 	กไ็ด้	ท�าไมต้องหยาบคายด้วย”	เพยีงรุ้งเริ่ม

รู้สกึฉวิขึ้นมาบ้าง

“ขว้างมีดใส่คนอื่นก่อนแล้วคิดว่าจะได้ดอกไม้กลับไปหรือไงแม่คุณ	

จะบอกอะไรให้นะ	ถ้าคณุไม่ใช่พี่สาวฝาแฝดของดาว	ผมจะหยาบคายใส่คณุ

มากกว่านี้อกี”	ฟ้าครามแยกเขี้ยว	“แล้วถ้าผมท�าเรื่องระย�าต�าบอนกบัไลลา

อย่างที่คณุกล่าวหาจรงิๆ	ผมเผ่นหนกีลบับ้านไปเลยไม่ดกีว่าเหรอ	จะอยูร่อ

ให้น้องฟ้องคุณย่ากบัคุณลุงฤกษ์ให้โง่หรอืไง	 โดนกระทบืตายคาเท้าคุณลุง

ฤกษ์พอด”ี

ฟังมาถงึตรงนี้	เพยีงรุ้งถงึได้รู้ว่าตนเองพลาดที่คดิน้อยเกนิไป	สิ่งที่

ฟ้าครามพูดมานั้นมีเหตุผลที่ฟังขึ้นทีเดียว	 หากไลลาลิณถูกเขาลวนลาม

จรงิๆ	คนแรกที่แม่น้องน้อยจะวิ่งโร่มาฟ้องกค็อืเธอ	เพราะเธอนี่ละคอืผูห้ญงิ

สายบู๊ที่สุดของบ้านนภดล	 เธอมักเป็นคนแรกที่ออกหน้าปกป้องพี่น้องอยู่

เสมอ	โดยเฉพาะน้องสาวคนเลก็ที่เป็นแก้วตาดวงใจของทกุคนในครอบครวั

‘แต่เราเห็นท่าทางไลลาดูแปลกๆ	 เหมือนตกใจกลัว	 คง...ไม่ชอบที่

โดนลูบไหล่	ลูบเอวมั้ง...’

เสียงของนิตาดังก้องขึ้นมาในห้วงความคิด	 เพียงรุ้งหันไปมองคนที่

พูดว่าจะเดนิมาเป็นเพื่อนเธอ	ทว่ากลบัหยดุยนือยูห่่างออกไปเกอืบร้อยเมตร
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ครู่หนึ่ง...เรื่องนี้จะโทษนิตาคงไม่ได้	 เพราะเจ้าตัวก็พูดแต่แรกแล้วว่าเห็น

ไลลาลณิคยุกบัฟ้าครามจากระยะไกล	เรื่องที่เกดิขึ้นอาจจะเป็นอกีอย่างกไ็ด้

“เอ้า	จะยนืบื้ออกีนานไหม	ผมไม่มเีวลามาฟังคณุพลา่มเรื่องไร้สาระ

ทั้งคนืหรอกนะ”	ฟ้าครามเสยผมไปด้านหลงัเรว็ๆ	อย่างหงดุหงดิที่เหน็หญงิ

สาวยืนนิ่งเหมือนจมอยู่ในห้วงภวังค์ในขณะที่เงาด�าด้านหลังขยายใหญ่ขึ้น

เรื่อยๆ	

ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา	หากเงาประหลาดเช่นนี้ปรากฏขึ้นที่ด้านหลงัใคร	

มนับ่งบอกว่าคนนั้นก�าลงัจะมเีคราะห์	 และถ้าเลอืกได้	 เขาจะหลกีลี้ให้ห่าง

ไกลคนพวกนี้ให้มากที่สุดเพราะไม่อยากตดิร่างแหไปด้วย!	

“เรื่องน้องไลลา	พวกคุณไปตามหากนัเอาเองกแ็ล้วกนั	ผมกลบัละ”

“ดะ...เดี๋ยวก่อนค่ะ	ฉนัต้องขอโทษด้วยที่เสยีมารยาท”	

เพยีงรุง้หลดุออกจากห้วงความคดิทนัททีี่เหน็ชายหนุม่หนัหลงัให้และ

ตั้งท่าจะเดนิจากไป	เธอรบีก้าวยาวๆ	ตามเขาไป	แต่ส้นเขม็สงูปรี๊ดกลบัผลบุ

เขา้ไปตดิอยูใ่นรอยแตกเลก็ๆ	ของพื้นท�าให้เสยีหลกัเซถลา	มอืเลก็เรยีวรบี

ยื่นไปไขว่คว้าหาหลกัยดึที่ใกล้ตวัที่สดุซึ่งกค็อืชายเสื้อเชิ้ตของฟ้าครามที่หลดุ

ออกมาจากขอบกางเกงด้านหลัง	 แรงดึงของเธอพาให้ชายหนุ่มหงายหลัง

ตกลงไปในสระน�้าพร้อมกนั

ตูม!

เสียงน�้าแตกกระจายในจังหวะเดียวกับที่ร่างของสองหนุ่มสาวจมลง

ไปข้างใต้	กลิ่นของคลอรนีทะลกัเข้ามาในปากและจมกูของเพยีงรุ้งพร้อมกบั

น�้า	ดวงตาของเธอพร่าขณะพยายามดิ้นรนแหวกว่ายกลบัขึ้นสูเ่บื้องบนอย่าง

ทุลกัทุเลจนรองเท้าส้นสูงตวัปัญหาหลุดจากเท้าไปทั้งสองข้าง	 ทว่าเพยีงครู่

เธอก็รู้สึกได้ถึงแรงโอบรัดรอบเอวที่ฉุดกระชากให้เธอลอยหวือขึ้นเหนือน�้า

ในชั่วพรบิตา

“บ้าเอ๊ย!”	

เสยีงค�ารามดงัแสบแก้วหทู�าเอาหญงิสาวที่ก�าลงัส�าลกัน�้าจนไอโขลกๆ	
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ต้องลมืตาขึ้นเพยีงเพื่อจะพบว่าเนื้อตวัของตนเองนั้นแนบชดิอยูก่บักายแกร่ง

ของฟ้าครามจนแทบไม่มชี่องว่างระหว่างกนั	 วงแขนแขง็แรงของเขาโอบรดั

อยู่รอบเอวแนบแน่น	 เธอได้ยินเขาสบถรัวเร็วเป็นรถด่วนอีกหลายค�า	 แต่

กลบัฟังไม่ออกเลยสกันดิว่าเขาพูดอะไรบ้าง

ดูเหมอืน...จะเป็นภาษาใต้?

เดี๋ยวก่อน...หน้าฝรั่งจ๋าอย่างฟ้าครามเนี่ยนะแหลงใต้?	 นี่เธอหูฝาด

ไปหรอืเปล่า

“คุณนี่มนัตวัซวยฉบิ!”

นั่นคือประโยคเดียวที่เพียงรุ้งฟังออก	 เธอเงยดวงหน้างอง�้าขึ้นมอง

ใบหน้าคมคายด้วยความรู้สกึโมโหครึ่งหนึ่ง	รู้สกึผดิอกีครึ่งหนึ่ง

“นี่คุณด่าฉันอีกแล้วนะ”	 หญิงสาวพยายามดันตัวออกจากแผงอก

กว้างของชายหนุ่มอย่างเคอะเขนิ	เขาเปียกปอนไปหมด	เสื้อผ้าจงึแนบลู่ไป

กบัโครงร่างใหญ่โตเผยให้เหน็กล้ามเนื้อแขง็แกร่งและสวยงามของเขาอย่าง

ชดัเจนจนเธอใจเต้นไม่เป็นส�่า	“พูดกนัดีๆ 	กไ็ด้	ฉนัไม่ได้ตั้งใจเสยีหน่อย”

เพยีงรุง้นกึดใีจที่โบกรองพื้นกนัน�้ามาหนาพอควรส�าหรบังานกลางคนื	

ไม่เช่นนั้นเขาคงเหน็ว่าหน้าของเธอแดงก�่าไปหมดแล้วแน่ๆ	

สาธุบุญโยเร	 ขอขอบคุณ	 จอร์โจ	 อาร์มานี	 ที่ช่วยชีวิตชะนีครั้งนี้ 

นะคะ...

“คณุกล่าวหาผม	แล้วกด็งึผมตกลงมาในสระจนเปียกเหมอืนลกูหมา

ตกน�้าแบบนี้	ยงัมหีน้าคดิว่าผมจะพูดดีๆ 	กบัคุณได้อกีเหรอ	ผมไม่หกัคอ

คุณเสยีเดี๋ยวนี้กด็เีท่าไหร่แล้ว!”

ฟ้าครามโกรธจนควันออกหู	 แต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่อาจถลึงตามอง

คนในอ้อมแขนตรงๆ	ได้	เพราะชดุเดรสเกาะอกของเธอเปียกน�้าจนเลื่อนลง

เหน็เนนิอกนวลสล้างเตม็ตา	และให้ตายเถอะ!	แม่เจ้าประคุณโนบรา!

“ฉันขอโทษ”	 เพียงรุ้งพูดเสียงอ่อย	 “คุณ...ปล่อยฉันได้แล้ว	 ฉัน 

ว่ายน�้าเป็น	ว่ายแขง็ด้วย”
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“อยูเ่ฉยๆ	ไม่ต้องพดูมาก”	ชายหนุม่หนัมาดทุนัควนั	เขาหลบุตามอง

หญงิสาวนดิหนึ่งแล้วเบนสายตาไปอกีทาง	“แต่งตวัอ้อร้ออ้อตงิขนาดนี้	ขนื

ปล่อยให้ว่ายน�้าเอง	เกาะอกคงหล่นไปเกาะที่เอวโน่นละ”

เขาพูดพลางประคองร่างในอ้อมแขนว่ายกลบัไปยงัขอบสระ	

“อ้อร้ออ้อติง?	 มันแปลว่าอะไร”	 เพียงรุ้งรีบใช้สองมือดึงเกาะอกให้

เข้าที่จงึจ�าต้องปล่อยให้ชายหนุ่มโอบกอดกลายๆ	อยู่อย่างนั้น

“ก.็..แรด”

ค�าตอบนั้นสั้น	 ง่าย	 แต่ฟังแล้วอยากจะข่วนหน้าคนพูดให้ยับนัก	

แถมเขายงัตหีน้าเฉยเมยเหมอืนพูดถงึลมฟ้าอากาศอกีด้วย!

“หยาบคาย!	กล้าดยีงัไง...”

“รุ้ง!”	นติาวิ่งปราดเข้ามาหาที่ขอบสระด้วยท่าทางตื่นตระหนก	ก่อน

จะคุกเข่าลงข้างบนัไดทางขึ้น	“นี่เกดิอะไรขึ้น	ท�าไมถงึตกลงไปในสระได้!”

เพียงรุ้งเงยหน้าขึ้นมองเพื่อนสาวครู่หนึ่ง	 แต่ยังไม่ทันปริปาก	 ฟ้า-

ครามกพ็ูดสวนขึ้นมาเสยีก่อน

“เหน็ยนืดูอยู่ตั้งนาน	ไม่รู้หรอกเหรอว่าเกดิอะไรขึ้น”

ถ้อยค�าที่ไม่ไว้หน้าใครท�าเอานติาหน้าม้าน	เธอมองคนตวัโตที่ปีนขึ้น

จากสระเหมอืนอยู่ในอาการตกตะลงึไปเกอืบหนึ่งนาทเีตม็ๆ	

“พี่ฟ้า?...นี่คุณคอื...พี่ฟ้า	ลูกคุณลุงเมฆากบัคุณป้าเคทใช่ไหมคะ”	

ฟ้าครามชะงกั	เขาหนักลบัไปมองหญงิสาวตรงๆ	ก่อนจะเบกิตากว้าง

“น?ิ	น้องนใิช่ไหม”	แววตาแขง็กระด้างเฉยชาในคราแรกออ่นแสงลง

ในพรบิตาที่นกึได้ว่าคนตรงหน้าเป็นใคร	“ไม่เจอกนัสบิปีได้แล้วมั้ง	จ�าไม่ได้

เลย”

เขาพูดพลางรวบเอวเพียงรุ้งด้วยสองมือยกให้ขึ้นไปนั่งบนขอบสระ

ราวเธอเป็นเพียงตุ๊กตายัดนุ่น	 แล้วปีนขึ้นบันไดไปหาหญิงสาวอีกคนด้วย

ท่าทางกระตอืรอืร้นกว่ามากจนเพยีงรุ้งอยากร้องกรี๊ด

อตีาบ้า!	ท�าเหมอืนฉนัเป็นหวัหลกัหวัตอเนี่ยนะ!
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“ก.็..กต็ั้งแต่นอิายุสบิขวบโน่นเลยละค่ะ”	

ชายหนุม่สะบดัน�้าออกจากตวัด้วยท่าทางเหมอืนสนุขัโกลเดนรทีรฟี-

เวอร์ตัวใหญ่ในสายตาของนิตา	 เธอลุกขึ้นแล้วก้าวถอยหลังห่างออกมานิด

หนึ่งเพราะกลวัว่าชุดตวัสวยที่สวมอยู่จะพลอยเปียกไปด้วย

“นานมากจรงิๆ	นั่นละ”	ฟ้าครามบดิน�้าออกจากชายเสื้อ	“คณุลงุนนท์

สบายดใีช่ไหม”

เขาจ�าชื่อเพื่อนรักของบิดาได้อย่างแม่นย�า	 แม้ครั้งสุดท้ายที่พบกับ 

ศดานนท์จะผ่านมานานเป็นสบิปีแล้วกต็ามที

“คุณพ่อสบายดีค่ะ”	 นิตาตอบสั้นๆ	 และตบท้ายด้วยรอยยิ้มอ่อน

หวาน	“ไม่คดิเลยว่าจะเจอพี่ฟ้าที่นี่”

ไม่นึกเลย...ว่าคนระดับเขาจะมีโอกาสเป็นถึงแขกของตระกูลนภดล

ด้วย

“พี่กไ็ม่คดิว่าจะเจอนทิี่นี่เหมอืนกนั	โลกมนักลมจรงิๆ”

สรรพนามแทนตัวของชายหนุ่มที่เพิ่งได้ยินท�าเอาเพียงรุ้งต้องลอบ

แบะปาก	 หนอ็ย...พูดจาเสยีงอ่อนเสยีงหวานเชยีว	 ทกีบัเธอท�าท่าอย่างกบั

จะกนิหวัอย่างนั้นละ!

“ฉนัยงัอยู่ตรงนี้นะยะ!	หนาวด้วย!”

หญิงสาวร้องประท้วงปากสั่น	 ปีนี้เป็นปีที่อากาศเย็นที่สุดในรอบ 

หลายปี	 เย็นชนิดอุณหภูมิในกรุงเทพมหานครในช่วงกลางดึกลดฮวบลง

เหลอืเพยีง	๑๔-๑๕	องศาเซลเซยีส	พอเนื้อตวัเปียกปอนแบบนี้	เธอจงึสั่น

เป็นเจ้าเข้า

“ตายจรงิ	ขอโทษด้วยนะรุ้ง	พอดไีม่ได้เจอกบัพี่ฟ้ามานานมาก	เลย

ลมืรุ้งไปเลย”

นติารบีย่อตวัลงไปหาเพื่อนแล้วใช้มอืเกลี่ยหยดน�้าออกจากดวงหน้า

สวยเด่นอย่างเป็นห่วงเป็นใย	เพยีงรุง้สะดดุหกูบัค�าว่า	‘ลมื’	ที่เพิ่งได้ยนิอยู่

บ้างเหมอืนกนั	 แต่สภาพเปียกม่อล่อกม่อแล่กในตอนนี้ท�าให้เธอไม่มแีก่ใจ
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คดิเรื่องหยุมหยมิเท่าไหร่

“ยายรุ้ง!”

เสยีงเฉยีบขาดที่พุ่งแหวกอากาศมาท�าเอาเพยีงรุ้งสะดุ้งโหยง	รบีหนั

กลบัไปหาต้นเสยีงทนัที

“คะ...คุณย่า!”	

หญงิสาวขยบัลกุขึ้นยนือย่างทลุกัทเุล	ร่างงามสง่าของผูม้าใหม่อยูใ่น

ชุดเสื้อแจ็กเกตผ้าทวีดสีขาวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ชาเนลเข้าคู่กับ

กางเกงกระโปรงผ้าไหมสเีดยีวกนั	เชอืกถกัสขีาวเส้นโตที่พนัอยูร่อบเอวช่วย

เสรมิให้เหน็ว่าเจ้าตวัมชี่วงเอวบอบบาง	 แม้จะล่วงพ้นวยัสาวสะพรั่งมานาน

หลายสิบปี	 แต่หม่อมราชวงศ์ศศินิภายังดูอ่อนกว่าวัยมาก	 เค้าโครงความ

งามเมื่อครั้งยงัสาวปรากฏให้เหน็เด่นชดัไม่เสื่อมคลาย

“รุ้ง...ฟ้า...นี่มนัเกดิอะไรขึ้น	ท�าไมถงึได้เปียกไปหมดแบบนี้”	

เพียงดาวกับคิรากรที่เพิ่งเดินมาสมทบถึงกับอ้าปากค้าง	 แน่ละว่า 

อ้าปากค้างต่างกรรมต่างวาระ	คนหนึ่งตกใจที่เหน็สองหนุม่สาวอยูใ่นสภาพ

ดูไม่จืด	 ส่วนอีกคนแทบเก็บอาการไม่อยู่เมื่อเห็นเรือนกายเปียกน�้าอวด 

มดักล้ามสวยงามของหนุ่มผวิแทน!

“อื้อหอื	หล่อล�่าเตม็ค�า”

คิรากรครางฮือเสียงดังอย่างลืมตัว	 จนเพียงดาวต้องกระทุ้งศอกใส่

สขี้างเขาเป็นเชงิเตอืน

“ห่วงยายรุ้งก่อนดไีหมคงิ”

“เออ...จรงิ”	

คิรากรรีบดึงผ้าเช็ดหน้าออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วเดินตรงไปซับน�้า

ออกจากหน้าตาเนื้อตัวให้เพียงรุ้ง	 ทั้งที่อยากพุ่งไปซับน�้าจากกล้ามแน่นๆ	

ของฟ้าครามใจจะขาด	 ส่วนเพียงดาวหันไปเรียกเด็กรับใช้ให้รีบไปเอา

ผ้าเชด็ตวัมาให้คู่แฝด

“เกดิอะไรขึ้น	ท�าไมถงึอยู่ในสภาพนี้กนั”
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หม่อมราชวงศ์ศศินิภาหรี่ตามองสองคนที่ยืนตัวเปียกปอนอยู่ริม 

สระน�้าด้วยสายตาคาดโทษกลายๆ	 โชคดีเท่าใดแล้วที่แขกเหรื่อส่วนใหญ ่

ยงัคงอยู่ในเตน็ท์จดังาน	ไม่เช่นนั้นหากมาเหน็ภาพตรงหน้านี้เข้าคงได้จนิต-

นาการอกุศลเลยเถดิไปไกล

“คอื...รุ้ง...”	

ปกติสมองของหญิงสาวคิดเรื่องพลิกลิ้นแก้ตัวได้อย่างคล่องแคล่ว	

แต่ไม่รู้ท�าไมตอนนี้ถงึคดิอะไรไม่ออกสกัอย่าง

“เป็นความผิดของผมเองครับคุณย่า	 ผมดื่มเยอะไปหน่อยเลยเดิน 

เซชนหลานสาวของคุณย่าตกน�้า	ต้องกราบขอโทษด้วยจรงิๆ”

ชายหนุม่กระพุม่มอืไหว้ผูสู้งวยักว่าอย่างนอบน้อม	ขดักบัหน้าตาฝรั่ง

จ๋าเหมอืนไม่มเีชื้อไทยของเจ้าตวัลบิโลก	เพยีงรุง้หนักลบัไปมองหน้าเขาด้วย

ความรู้สกึสบัสนวุ่นวายใจที่อยู่ๆ	เขากอ็อกหน้าแทนเธอทั้งที่เธอเป็นคนผดิ

แท้ๆ	 โกรธที่เขาแขวะเธอว่าแรดกโ็กรธ	แต่พอเขาท�าแบบนี้ใจกใ็จอ่อนเป็น

วุ้นบนเตาไฟร้อนๆ	เสยีอย่างนั้น

“เอาเถอะ	เข้าไปเชด็เนื้อเชด็ตวัเปลี่ยนเสื้อผ้ากนัข้างในบ้านดกีว่า	ยนื

ตากลมตรงนี้คงไม่เหมาะนกั	เดี๋ยวจะเป็นหวดักนัเสยีก่อน”

หม่อมราชวงศ์ศศนิภิาถอนใจ	แต่ไหนแต่ไร	เธอมกัแพ้ทางพ่อหนุ่ม

คนนี้ทุกทสีนิ่า	เหน็กริยิาห่ามๆ	แบบนี้กเ็ถอะ	พอถงึเวลาเข้าหาผู้ใหญ่ละก็

มอืไม้อ่อน	สภุาพเรยีบร้อยขึ้นมาทนัตาอย่างน่าหมั่นไส้	บางทกีน็กึอยากหยกิ 

พ่อคนนี้ให้เนื้อเขยีวนกัเชยีว	

“ผมขออนุญาตลากลบัเลยดกีว่าครบัคุณย่า	พอดผีมมเีสื้อผ้าส�ารอง

อยู่ในรถอยู่แล้ว”	เขาพูดเสยีงเรยีบโดยไม่มองเพยีงรุ้งแม้แต่แวบเดยีว	

ศศนิภิาพยกัหน้ารบั

“เอ้า	ตามใจเรากแ็ล้วกนั	แต่อย่าลมืกนิยาแก้ไข้กนัไว้หน่อยนะฟ้า	ย่า

เป็นห่วง”	 พูดจบก็หันกลับไปหาหลานสาวที่ยืนตัวสั่นอยู่	 “ส่วนเราก็เข้าไป

เปลี่ยนเสื้อผ้าเสยีก่อนไป	เดี๋ยวพรุง่นี้ได้ไม่สบายกนัพอด.ี..	ยายดาวไปเป็น
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เพื่อนยายรุ้งท”ี

“ค่ะคุณย่า”	

เพียงดาวรีบคว้ามือของแฝดผู้พี่แล้วจูงมือให้ออกเดินในจังหวะที่

เวหนกบัมารุตเดนิสวนมาพอด	ีฟ้าครามเหน็เพื่อนรกัทั้งสองคนกร็้องทกั

“ไอ้เว	ขอยมืเสื้อสทูหน่อย”	เขากวกัมอืเรยีกเวหนแทนที่จะเป็นมารตุ	

“หา?”	 เวหนท�าหน้างงแต่ก็ยอมท�าตามแต่โดยดี	 “เกิดอะไรขึ้นวะ 

ไอ้ฟ้า	ท�าไมแกถงึมสีภาพเป็นลูกหมาตกน�้าแบบนี้	แล้วคุณรุ้ง...”

“ไม่ต้องพูดมากน่า”	

ฟ้าครามตดับทแล้วรบัเสื้อสูทมาจากเวหน	จากนั้นจงึวิ่งตามไปคลุม

ร่างเปียกปอนของเพยีงรุ้งไว้	 แม้กริยิาของเขาไม่สุภาพอ่อนโยนเอาเสยีเลย	

แต่กลบัท�าให้หวัใจของหญงิสาวสั่นไหวแรงเสยียิ่งกว่าร่างกายที่สั่นเทาเพราะ

ความหนาวเยน็เสยีอกี

“เฮ้ย!	เอาเสื้อฉนัอกีตวักไ็ด้	คุณรุ้งเปียกแบบนี้หนาวแย่”	

มารตุรบีถอดเสื้อแจก็เกตอย่างกระตอืรอืร้น	แต่ฟ้าครามเบรกเสยีจน

เขาหวัทิ่ม

“พอเลยไอ้รุต	นี่กรุงเทพฯ	ไม่ใช่ขั้วโลกเหนอื	ไม่หนาวขนาดนั้น”

ฟ้าครามไม่ใช่สุภาพบุรุษอะไรนักหนา	 เพียงแต่เขารู้จักสันดานของ

มารุตดี	 หากได้เห็นเนื้อตัวอิ่มตาของเพียงรุ้งในสภาพล่อแหลมเช่นนี้คงได้

โลมเลียมด้วยสายตาไม่เลิกแน่	 ถึงอารมณ์กรุ่นโกรธในอกของฟ้าครามจะ

ยังปะทุอยู่	 ทว่าเขาไม่อาจปล่อยให้พี่สาวฝาแฝดของเพียงดาวกลายเป็น 

ขนมหวานให้ไอ้เพื่อนตวัแสบบรโิภคทางสายตาได้

“ขอบคุณค่ะ”	

เพียงรุ้งเอ่ยเสียงแผ่ว	 ท่าทางของเธอดูสงบเสงี่ยมผิดธรรมชาติเสีย

จนคริากรกบัเพยีงดาวไม่ต้องสงัเกตกเ็หน็ได้อย่างชดัเจน

“ไปขอบคุณไอ้เวโน่น	 สูทของมันต่างหาก	 ไม่ใช่ของผม”	 ฟ้าคราม

ระบายลมหายใจยาว	 “คุณก็หัดดูแลตัวเองให้ดีหน่อยก็แล้วกัน	 อย่าท�าให้
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คนอื่นต้องพลอยเดอืดร้อนอกี”

เขาเอื้อมมือไปปัดเงาด�าที่คืบคลานมาทางตนเอง	 ด้วยกิริยาเหมือน

ก�าลงัปัดแมลงหวี่ที่เอาแต่วนตอมน่าร�าคาญใจ

“เราไปก่อนนะดาว	ไว้ค่อยคุยกนั”

เป็นค�าเอ่ยลาที่ไม่ต้องการค�าตอบ	 ฟ้าครามพูดจบก็เดินสาวเท้าจาก

ไปอย่างรวดเรว็โดยมนีติาจ�้าเท้าประกบคูไ่ปด้วยทิ้งให้เพยีงรุ้งได้แต่มองตาม

แผ่นหลงัของเขาไปด้วยความรู้สกึหน่วงๆ	อยู่ในอก

ดเูหมอืนที่ใครต่อใครว่ากนัว่ารกัแรกมกัไม่สมหวงั...คงเป็นเรื่องจรงิ

สนิะ

“ตกลงไม่มใีครรู้เลยหรอืไงว่าไลลาหายไปไหน”
หม่อมราชวงศ์ศศนิภิากวาดตามองสมาชกิครอบครวันภดลที่นั่งเรยีง

กันหน้าสลอนอยู่บนชุดโซฟาหนังทรงเชสเตอร์ฟิลด์ในห้องนั่งเล่นอย่าง

พยายามระงับความขุ่นเคืองใจไว้อย่างเต็มที่	 โดยมีคิรากรยืนนวดไหล่ 

คลายเครยีดให้อยู่ด้านหลงั

“ใจเยน็ๆ	ก่อนนะคะคุณย่า	เดี๋ยวโบทอ็กซ์เคลื่อน”

“คงิ!	ประเดี๋ยวเถอะ!”	แม้ปากจะเอด็คริากรเสยีงแหลม	แต่ใจไม่เคย

ถือสาเขาจริงจังนักด้วยเห็นกันมาแต่อ้อนแต่ออก	 คิรากรจึงเปรียบเสมือน

หลานแท้ๆ 	คนหนึ่ง	ถงึจะเป็นหลานที่ปากรา้ยอยู่สกัหน่อยกเ็ถอะ	“วา่ยงัไง	

ตาฤกษ์	 ลูกหายไปทั้งคน	 ท�าไมถึงยังนั่งเฉยเป็นทองไม่รู้ร้อน	 จ้องแต่

โทรศพัท์อยู่ได้”

สุรยินัสะดุ้ง	 แล้วส่งยิ้มแหยๆ	 ให้มารดา	 “โธ่	 คุณแม่ครบั	ผมเป็น

ห่วงลูกจนท�าอะไรไม่ถูกต่างหาก”

“คุณย่าใจเย็นๆ	 ก่อนนะคะ”	 เพียงดาวที่ดูจะเป็นคนที่มีสติสตัง

แขง็แกร่งที่สดุในครอบครวันภดลเอ่ยอย่างนุม่นวล	“พวกเราทุกคนช่วยกนั

หาไลลาจนทั่วแล้วก็ไม่เจอ	 ดาวลองโทรศัพท์ไปหาธันน์แล้ว	 แต่ธันน์ยัง 
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ไม่รบัสาย	เดี๋ยวจะลองให้รุ้งโทร.	อกีที	ใช่ไหมรุ้ง”

เพยีงรุ้งนั่งนิ่งไม่ตอบ	ดวงตาหลุบมองลวดลายพรมเปอร์เซยีที่ปูอยู่

บนพื้นอย่างเหม่อลอย

“อะแฮ่ม!”	เพยีงดาวกระแอมเบาๆ	“รุง้จะโทร.	หาธนัน์อกีรอบใช่ไหม”

“หา...”	เพยีงรุ้งเงยหน้า	เหน็ทุกคนจ้องมาทางตนเองเป็นตาเดยีวจงึ

ยิ้มเจื่อนๆ	รบีหยบิโทรศพัท์ออกมาจากกางเกงวอร์มแอเบอร์ครอมบแีอนด์

ฟิตช์สขีาวที่สวมอยู	่“เอ่อ...เดี๋ยวรุง้จะรบีไปโทร.	หาธนันอ์กีรอบเดี๋ยวนี้เลย

ค่ะคุณย่า”

‘บ้าจรงิ...นี่เรามวัแต่นกึถงึอตีาคนปากร้ายนั่นท�าไมกนันะ...’

“เป็นอะไรไปฮึ	 ดูแปลกๆ	 ทั้งพ่อทั้งลูกเลย”	 ศศินิภามองบุตรชาย 

ของตนสลับกับหลานสาวคนโตอย่างพินิจพิเคราะห์	 “แล้วโทร.	 หาตาธันน์

ตอนนี้จะรบัเหรอ	นี่มนัเกอืบตสีองแล้วนะ”

“โอ๊ย!	 คุณย่าขา	 รุ้งโทร.	 หาน้องธันน์ตอนไหน	 น้องธันน์ก็รับสาย

ตลอดนั่นละค่ะ”

คริากรจบีปากจบีคอพูด	เรื่องที่ธนัน์แอบปลื้มเพยีงรุ้งไม่ใช่ความลบั

ของจกัรวาลแต่อย่างใด	เพื่อนสนทิรปูหล่อของไลลาลณิคนนี้เรยีกได้ว่าเป็น

แฟนคลบัตวัยงของบลอ็กเกอร์สาวทเีดยีว	 คริากรเพยีรเชยีร์ให้เพยีงรุ้งกนิ

เดก็วนัละร้อยรอบ	แต่ดเูหมอืนธนัน์จะไม่ใช่สเปกของแม่คนเสน่ห์แรง	จงึยุ

อย่างไรกไ็ม่ขึ้นเสยีที

“กล็องไม่รบัส	ิย่าจะโทร.	ไปตามเรื่องจากตาธนัน์เอาเองเลย”

ธันน์คือเพื่อนสนิทคนเดียวของไลลาลิณ	 และเป็นผู้ชายคนเดียวที่

หม่อมราชวงศ์ศศนิภิาวางใจให้ไปไหนมาไหนกบัหลานสาวคนเลก็	ดว้ยรูว้า่

ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นเพียงมิตรภาพที่แน่นแฟ้น	 ไม่มีทางแปรเปลี่ยน

เป็นเรื่องชู้สาวไปได้	

“ต่อสายเลยยายรุ้ง	ย่าร้อนใจจะแย่แล้ว”

เพยีงรุ้งรบีกดปุ่มโทร.	 ด่วนหนึ่งในห้าหมายเลขที่ตั้งไว้อย่างรวดเรว็	



ช ญ า น์ พิ ม พ์		l  53

เธอจ�าเป็นต้องบันทึกเบอร์ของธันน์ไว้ในหมายเลขโทร.	 ด่วนเพราะเขากับ

ไลลาลณิตวัตดิกนัอย่างกบัตงัเม	หากตดิต่อไลลาลณิไม่ได้กแ็ค่โทรศพัท์ถาม

หนุ่มรุ่นน้องคนนี้เท่านั้น

“ฮา...โหลครบั...พี่รุ้ง...”

หลังเสียงเรียกเข้าไม่กี่ครั้ง	 คนปลายสายก็กดรับแล้วส่งเสียงอ้อแอ้

ฟังไม่ได้ศพัท์แข่งกบัเสยีงเพลงดงักกึก้องกลบัมาทนัที	ในตอนแรกเพยีงรุง้

คดิจะกดเปิดล�าโพงให้ทุกคนได้ยนิบทสนทนาด้วย	 แต่ต้องเปลี่ยนใจเมื่อรู้

ว่าอีกฝ่ายน่าจะก�าลังเมาเละเทะอยู่ในผับ	 คุณย่าก�าลังกังวลเรื่องของไลลา-

ลณิแทบบ้า	หากได้ยนิเสยีงพ่อเจ้าประคณุในยามนี้เข้าอาจจะยิ่งไมส่บายใจ

ไปกนัใหญ่

“ธนัน์	ไลลาอยู่กบัธนัน์หรอืเปล่า”

“ไล...ลา...”	ธนัน์ลากเสยีงยาว	“ไลลา...ไหนฮะพี่รุ้ง”

“ธนัน์	นี่ไม่ใช่เวลามาล้อเล่นนะ”	ถ้าชายหนุม่รุ่นน้องอยูต่รงหน้า	เธอ

จะบดิพุงให้เนื้อเขยีวเชยีว!	 “คุณย่ากบัพวกพี่ตดิต่อไลลาไม่ได้เลย	 ไม่รู้ว่า

เกดิอะไรขึ้น	ท�าไมจู่ๆ	น้องถงึหายออกจากงานไปเฉยๆ	อกีนดิเดยีวคุณย่า

กบัพ่อจะโทร.	หาท่าน	ผบ.ตร.	ให้ช่วยส่งต�ารวจออกตามหาแล้วนะ”

“เฮ้ย!	 ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครบั”	 เสยีงของชายหนุ่มหายอ้อแอ้ไป

นดิหนึ่งทนัควนั	“เดี๋ยว...แป๊บ...แป๊บนงึนะครบั...”

เสยีงกกุกกัเหมอืนเจ้าตวัก�าลงัค้นหาอะไรบางอย่าง	ตามมาด้วยเสยีง

กดปุ่มติ๊ดๆ	น่าร�าคาญใจส�าหรบัคนที่เฝ้ารอดงัอยู่ราวๆ	นาทเีศษ

“ธนัน์	ฮลัโหล	ธนัน์ยงัอยู่หรอืเปล่า”	

เพยีงรุ้งเริ่มหมดความอดทน	คนืนี้เธอเจอศกึหนกัมามากแล้ว	แถม

ยังเปียกปอนไปทั้งตัว	 กว่าจะอาบน�้าสระผมแล้วเป่าให้แห้งก็กินเวลาโขอยู่	

หากไม่เป็นเพราะห่วงไลลาลิณไม่แพ้ทุกๆ	 คน	 เธอคงไม่ทนนั่งอยู่จนถึง 

ตอนนี้แน่

“ยงั...อยู่ครบัพี่รุ้ง...”	ธนัน์พูดเสยีงยานคาง	“เอ่อ...ไลลา...ไลลาไลน์
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มา...”

“อะไรนะ	 พี่ไม่ได้ยินเลย	 เสียงเพลงดังมาก	 ออกไปคุยข้างนอกได้

ไหม”	

“ผมเมา...ผมเดนิไปไหนไม่ไหวแลว้ครบัพี่รุง้”	ธนัน์พูดฟงัไมค่่อยได้

ศพัท์	“ไลลาไลน์มาบอกว่าไป...ระ...ออง...”

“หา!	ไลลาไปไหนนะ”	หญงิสาวขมวดคิ้ว	นิ่วหน้า	เสยีงดนตรดีงัมาก

เสยีจนเธอฟังคนเมาพูดไม่รู้เรื่อง	“ระยอง?	ระนอง?”

“ครบั	ระยอง	เอ๊ย	ระนอง	เออๆ	ระนองครบั	ระนอง”

“ตกลงที่ไหนกนัแน่ธนัน์!”	เพยีงรุง้กรอกเสยีงแขง็ใสไ่ปตามสาย	แต่

ไม่มเีสยีงใดๆ	ตอบรบักลบัมา	มหิน�าซ�้าเสยีงเพลงยงัเงยีบไปด้วย	“ฮลัโหล	

ธนัน์	ได้ยนิหรอืเปล่า	ฮลัโหล...	สงสยัสายหลุดค่ะคุณย่า	เดี๋ยวรุ้งโทร.	อกี

ท”ี

นิ้วเรียวกดปุ่มรีไดอัล	 แต่กลับถูกโอนสายเข้าสู่บริการฝากข้อความ

เสยีเฉยๆ

“สงสยัจะแบตหมดค่ะ	หรอืไม่กไ็ม่มสีญัญาณ”

เท่าที่รู้	 ธันน์คือคนที่เธอโทรศัพท์ติดต่อง่ายที่สุดในโลกหล้า	 ต่อให้

ไม่ได้รบัสาย	เขากจ็ะรบีขวนขวายโทรศพัท์กลบัมาหาเธออย่างรวดเรว็ที่สุด

เสมอ	ดงันั้นเธอจงึไม่คดิว่าชายหนุ่มตั้งใจหลบเลี่ยงไม่คุยกบัเธอแน่	ถงึจะ

รู้สกึตงดิๆ	กบัการพูดคุยที่แปลกออกไปอยู่บ้างกเ็ถอะ

“ว่ายงัไง	ได้ความไหม	ตกลงไลลาอยู่ที่ไหนกนัแน่”

หม่อมราชวงศ์ศศนิภิาแตะมอืของคริากรที่นวดบ่าเป็นเชงิขอให้หยดุ

ก่อน	 สีหน้าของประมุขหญิงแห่งตระกูลนภดลเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด

ในขณะที่สุรยินัมสีหีน้าหมองคล�้า

“นั่นสิ	ตกลงน้องอยู่ที่ไหนกนัแน่จ๊ะรุ้ง”	จนัทร์เจ้าที่เพิ่งเดนิเข้ามาใน

ห้องตรงเข้าไปหาบุตรสาวคนโต	 ดวงหน้าสวยหวานที่เคยผ่องใสกลับ

หม่นหมองลงอย่างน่าเสียดาย	 แม้วัยจะล่วงผ่านมาจนลูกสาวฝาแฝดทั้งคู่
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มอีายยุ่างเข้ายี่สบิแปดปีแล้ว	แต่คนเป็นแม่กย็งังามจบัตาชนดิที่คนเดาอายุ

ไม่ถูก	 “แม่โทร. ไปหาน้องหลายครั้งแล้วก็ไม่ติด	 ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือ

เปล่า”

“คุณแม่ใจเยน็ๆ	ก่อนค่ะ	เมื่อกี้ธนัน์บอกรุ้งว่าไลลาน่าจะไประนอง”

หญงิสาวไม่แน่ใจนกัว่าได้ยนิถูกไหม	แต่หลงัจากธนันพ์ดูชื่อจงัหวดั

ระนองซ�้าๆ	เธอกม็ั่นใจว่าไลลาลณิน่าจะไปที่นั่น

“ระนอง!”

ทุกคนในห้องประสานเสยีงพร้อมเพรยีงกนัโดยไม่ได้นดัหมาย

“ไประนองตอนกลางดกึเนี่ยนะ	ธนัน์เมาอยู่หรอืเปล่ายายรุ้ง”	

หม่อมราชวงศ์ศศนิภิาหรี่ตามองหลานสาวคนโตอย่างรู้ทนั	 เธอรู้จกั

ธันน์มานานพอที่จะรู้ว่าเจ้าตัวมีนิสัยใจคอและพฤติกรรมอย่างไรบ้าง	 ยิ่ง

ได้ยนิเพยีงรุ้งต้องคอยถามซ�้าๆ	 หลายหนกเ็ดาได้ทนัทวี่าชายหนุ่มคงก�าลงั

เรงิราตรอียู่ตามผบัตามบาร์ที่เปิดเพลงเสยีงดงัหนวกหูอย่างที่ชอบนั่นละ	

“นั่นส	ิธนัน์เมาหรอืเปล่า	น้องจะไปท�าอะไรที่ระนอง	น้องไม่รู้จกัใคร

ที่นั่นเลยนะจ๊ะ”	จนัทร์เจ้ายกมอืขึ้นตบอกเบาๆ	สหีน้าทวคีวามกงัวลมากขึ้น

ไปอกี

“ถ้าธนัน์ไม่รู้ว่าไลลาอยู่ที่ไหน	กค็งไม่มใีครรู้แล้วละค่ะ”	

เพยีงรุ้งรู้สกึเหมอืนมกี้อนแขง็ๆ	แล่นขึ้นมาจุกคอหอย	หลายปีมานี้

เธอมัวแต่วุ่นวายอยู่กับเส้นทางบิวตีบล็อกเกอร์ของตนเองจนแทบไม่เคยมี

เวลาใส่ใจสิ่งอื่นๆ	ในชวีติเลย	และที่รูส้กึผดิที่สดุกค็งเป็นเรื่องที่แทบไม่เคย

มีเวลาพูดคุยกับน้องสาวคนเล็ก	 กลับกลายเป็นว่าคนที่รู้ความเป็นไปของ

ไลลาลณิแทบทุกอย่างเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครวัเสยีนี่

“ดาวว่าต่อให้ไปไล่เค้นความจริงกับธันน์ตอนนี้ก็ไม่ได้เรื่องได้ราว

หรอกค่ะ	คงต้องรอถามอกีทตีอนเช้า”

ตอนที่ชายหนุ่มสร่างเมาแล้วนั่นละ

“นี่มนัเรื่องอะไรกนั	ท�าไมจู่ๆ	ไลลาถงึได้ออกจากบา้นไปโดยไม่บอก
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ใครเลยแบบนี้	ม	ี‘ใคร’	ท�าอะไรให้น้องเสยีใจหรอืเปล่า”

จนัทร์เจ้าปรายตามอง	‘อดตีสาม’ี	ที่มที่าทางลุกลี้ลุกลนแปลกๆ	เขา

เอาแต่กดส่งข้อความในโทรศัพท์ขณะที่คนอื่นๆ	 ก�าลังขบคิดหน้าด�าคร�่า

เครยีดว่าไลลาลณิหายไปไหนกนัแน่

“โธ่...จันทร์เจ้าขา”	 สุริยันเรียกขานอดีตภรรยาอย่างที่เคยเรียกมา

ตั้งแต่สมยัยงัครองคูก่นัอยู	่“พดูอะไรอย่างนั้นคะ	วนันี้พวกเรามารวมตวักนั

ฉลองวันเกิดให้ไลลานะ	 พี่เตรียมของขวัญพิเศษไว้ให้ลูกด้วยซ�้า	 พี่รักลูก	

ไม่มวีนัท�าร้ายจติใจลูกแน่ๆ”

“ที่นี่ไม่มีกล้อง	 ไม่จ�าเป็นต้องแสดงเป็นพ่อที่แสนดีก็ได้ค่ะคุณฤกษ์	

คุณเคยสนใจลูกจรงิๆ	เสยีที่ไหนกนั”	

จนัทร์เจ้าจ้องสรุยินัด้วยแววตาเยน็ชา	ความเจบ็ช�้าน�้าใจในอดตีท�าให้

เธอแทบไม่อยากทนมองหน้าอดีตสามีที่นอกจากจะเป็นดาวร้ายชื่อดังของ

วงการบันเทิงแล้ว	 เขายังขึ้นชื่อเรื่องเป็นเพลย์บอยจอมเจ้าชู้ของวงการอีก

ด้วย	 สมัยที่เธอยังเป็นสาวรุ่น	 รูปโฉมหล่อเหลาและคารมคมคายของเขา

ท�าให้เธอตกหลมุรกัเขาหวัปักหวัป�า	รั้นจะแต่งงานกบัเขาโดยไม่ฟังค�าทดัทาน 

ของใครทั้งสิ้น	ผลสดุท้ายชวีติคูต้่องจบลงด้วยน�้าตา	เพราะเธอไม่ใช่ผู้หญงิ

คนเดยีวที่นอนอุ่นเตยีงให้เขา!	

“เอาละ	พอแล้ว	เถยีงกนัตั้งแต่ยงัหวัด�ายนัหวัหงอก	ไม่เบื่อกนับ้าง

หรอืไง”	หม่อมราชวงศ์ศศนิภิาผู้ท�าหน้าที่เป็นกรรมการห้ามมวยให้แก่อดตี

สามีภรรยามาตั้งแต่สมัยยังใช้นามสกุลร่วมกันอยู่โบกมืออย่างเอือมระอา

เตม็ทน	“ตอนนี้เรื่องที่ส�าคญัที่สุดกค็อืเรื่องของหลานฉนัต่างหาก	เป็นตาย

ร้ายดยีงัไงบ้างกไ็ม่รู้	ยายไลลายิ่งบอบบางเอาตวัไม่ค่อยรอดอยู่”

“คงไม่ถงึขนาดนั้นหรอกค่ะคณุย่า”	เพยีงดาวพดูปลอบอย่างนุม่นวล	

“อย่างน้อยตอนนี้เรากร็ู้ว่าไลลาไม่ได้เอารถไป	หมดห่วงเรื่องขบัรถแล้วเกดิ

อุบตัเิหตุไปได้”

“แต่ถ้านั่งแท็กซี่หรือแกร็บคาร์ก็น่ากลัวอยู่นะ	 เห็นข่าวทางทีวีแล้ว 
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น่ากลั๊วน่ากลัว	 โชเฟอร์ก็กลัวลูกค้า	 ลูกค้าก็กลัวโชเฟอร์...”	 คิรากรชะงัก 

เมื่อเหน็เพยีงรุ้งถลงึตาใส่	เขาจงึเริ่มรู้ตวัว่าพูดมากเกนิไปแล้ว	จุดประสงค์

ของเพียงดาวคงเพียงแค่ต้องการปลอบให้หม่อมราชวงศ์ศศินิภาคลาย 

ความกังวลลงเท่านั้น	 “เออ...แต่น้องไลลาก็...มีไหวพริบอยู่นะคะ	 น่าจะ 

ไม่เป็นอะไรหรอกค่ะ”

เรื่องไหวพริบที่เพิ่งพูดไปนั้น	 คิรากรไม่แน่ใจเอาเสียเลย	 คนใน

ตระกูลนภดลทะนุถนอมไลลาลิณราวกับไข่ในหิน	 ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็

พร้อมเข้าข้างแม่น้องน้อยกันไปเสียหมด	 โดยเฉพาะสายบู๊อย่างเพียงรุ้งที่

ออกหน้าเคลียร์ปัญหาแทนไลลาลิณไปเสียทุกเรื่อง	 หากรู้ว่าใครรังแกน้อง

ละก	็แม่เจ้าประคุณพร้อมลุยแหลกเชยีวละ!

“เอาจรงิๆ	รุง้กค็ดิว่าไลลาไม่น่าจะไปไหนไกลหรอกค่ะ	เผลอๆ	จะไป

อยู่กบัธนัน์นั่นละ	 เพยีงแต่ธนัน์ไม่ยอมบอกเราตรงๆ”	 เพยีงรุ้งรบีพูดเสรมิ	

เพื่อให้บรรยากาศคลายความตงึเครยีดลง

“หรอืถ้าน้องไประนองจรงิๆ	กย็งัขึ้นเครื่องบนิไปตอนนี้ไม่ได้	เพราะ

มีเที่ยวบินไประนองวันละไม่กี่เที่ยวคือช่วงเช้าตรู่ประมาณหกโมงเช้า	 ช่วง

กลางวนั	กบัช่วงเยน็ไปเลย	มสีายการบนิอยู่แค่สองเจ้าเท่านั้นเองดว้ย	เชก็

ไม่ยากหรอกค่ะ	แต่ถ้าน้องไปทางรถยนต์	ดาวกพ็อมเีพื่อนอยู่ที่ระนองบ้าง	

คงพอขอให้เขาช่วยเป็นหูเป็นตาอกีแรงได้”

เพยีงดาวเป็นบลอ็กเกอร์ชื่อดงั	เชี่ยวชาญเรื่องการท่องเที่ยวและถ่าย

รูปชนิดหาตัวจับยาก	 ดังนั้นค�าพูดของเธอจึงฟังดูมีน�้าหนักน่าเชื่อถือเป็น

ที่สุด

“ที่ดาวพูดก็มีเหตุผลนะครับคุณแม่”	 สุริยันขยับตัวไปมาบนโซฟา

อย่างอดึอดั	“ผมว่าเราใจเยน็ๆ	กนัก่อน	แล้วรอถามจากเจ้าธนัน์พรุง่นี้อกีที

จะดกีว่า	บางท.ี..ตอนนี้ไลลาอาจจะอยู่กบัธนัน์กไ็ด้	ถ้าส่งคนออกไปตามหา

ตอนนี้จะกลายเป็นข่าวเอกิเกรกิได้	แค่เราเลกิงานก่อนเวลาโดยไมม่กีารเป่า

เค้กวนัเกดิให้ไลลาเหมอืนทกุปี	แขกกซ็บุซบิกนัจะแย่แล้วนะครบั	ดไีม่ดจีะ
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พากนัปล่อยข่าวลอืไร้สาระด้วย”

“ถ้าคุณเป็นห่วงชื่อเสียงหรือหน้าตามากขนาดนั้น	 คุณคงไม่ท�าตัว

แบบที่ผ่านมาหรอกมั้งคะคณุฤกษ์”	จนัทร์เจ้าไม่วายแขวะสรุยินัเข้าให้	“ไลลา

เป็นเดก็ขี้น้อยใจกจ็รงิ	แต่ไม่เคยหายไปโดยไม่บอกอะไรใครแบบนี้เลย	จะ

ไม่ให้ห่วงได้ยงัไงกนัคะ”

สญัชาตญาณความเป็นแม่ร้องบอกว่าสาเหตทุี่ไลลาลณิหนหีายไปเสยี

เฉยๆ	กอ็ยู่ในห้องนี้นี่ละ!

“แต่อย่างน้อยไลลาก็ยังบอกธันน์ว่าจะไปไหนนะคะแม่	 ไม่ว่าจะไป

จรงิหรอืเปล่าแต่เรากย็งัเบาใจไปได้เปลาะหนึ่ง	ธนัน์ไม่มทีางปล่อยให้ไลลา

ไปเจอกับเรื่องอันตรายแน่ๆ	 ค่ะ	 ไม่อย่างนั้นคงไม่มีแก่ใจเที่ยวเตร่เหมือน

ไม่สนใจเรื่องที่ไลลาหายตวัไปแบบนี้หรอก”	เพยีงดาวท�าหน้าครุน่คดิ	“ตอน

นี้ดาวว่าเราท�าอย่างที่พ่อบอกก็ดีค่ะ	 รอให้เช้าก่อนดีกว่าแล้วค่อยโทร. หา

ธนัน์อกีที	 อกีไม่กี่ชั่วโมงกเ็ช้าแล้วนะคะ	 ถงึตอนนั้นน้องอาจใจเยน็ลงแล้ว

ตดิต่อกลบัมาเองกไ็ด้”

หญงิสาวพยายามปลอบทุกคนทั้งที่ลกึๆ	แล้วเป็นห่วงน้องสาวจบัใจ	

เธอสบตากับเพียงรุ้งอย่างรู้กันว่าพวกตนทั้งคู่อาจต้องช่วยกันแก้ปัญหา 

ยุ่งยากนี้กนัเองเพื่อไม่ให้ผู้ใหญ่เป็นห่วง

“ถ้าพรุ่งนี้เช้าธันน์ไม่รับสาย	 รุ้งจะขับรถไปหาธันน์ถึงบ้านเลยค่ะ

คุณย่า”	

“เอาอย่างนั้นก็ได้	 ย่าจะรอจนกว่าจะเช้าก็ได้	 แต่ถ้ายังติดต่อไลลา 

ไม่ได้	ย่าจะไม่ฟังใครทั้งนั้น”	หม่อมราชวงศ์ศศนิภิาลกุขึ้นยนื	สหีน้าอ่อนล้า	

แต่แววตากลบัดุดนัและเฉยีบขาดจนสุรยินัขนหวัลุก	 “เจอตวัไลลาเมื่อไหร่	

ย่าจะถามให้รู้เรื่องว่าเกดิอะไรขึ้น	อย่าให้รู้เชยีวว่าใครรงัแกหลานย่า	ย่าจะ

เอาเรื่องให้ถงึที่สุด!”


