
ผู้ชายคนนั้น...ต่อให้เหน็แค่เพยีงเงาเธอกจ็�าได้ดี
ร่างสูงใหญ่ในชุดสูทสีเทาเข้ม เจ้าของสีหน้านิ่งจนติดจะเย็นชาที่ยืน

อยู่กลางงานนั้นคือใครบางคนที่เคยคุ้นกัน แต่บัดนี้เธอไม่รู้จักตัวตนใหม่

ของเขาอกีต่อไป 

เขาเปลี่ยนไปมากเหลอืเกนิ ไม่มอีกีแล้วแววตาขี้เล่น ยั่วเย้าของคน 

ที่เคยใจดทีี่สุด

ผมหยักศกยาวประบ่าที่เธอเคยเกล้าเล่นถูกตัดออกเหลือแค่ผมสั้น

ดูสุภาพและหล่อเหลา ปฏิเสธไม่ได้ว่ากาลเวลาผ่านไปเขาดูดีขึ้นมาก แต่ 

ทุกอย่างที่รวมๆ กนัท�าให้ดูเหมอืนไม่ใช่คนเดมิ

ทว่า...คนคนนั้นคอืเขาแน่นอน

เพียงดาวรู้สึกชาวาบไปทั้งร่าง เธอเอื้อมมือไปยันเสาต้นใหญ่เอาไว้

เพื่อประคองตัวไม่ให้ทรุดนั่งลงกับพื้น ส่วนมืออีกข้างยกทาบอก ก่อน

หลับตาลงช้าๆ น�้าตาที่สั่งตัวเองมาเป็นแรมปีให้หยุดมันเอาไว้กลับไหล 

ออกมาอย่างสุดกลั้น  

บทน�ำ
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เขากลบัมาแล้ว...

บางสิ่งบางอย่างที่เธอยื้อเอาไว้ก�าลงัจะจบลง 

มนัคงไม่ส�าคญัหรอกว่าเธอจะพร้อมหรอืไม่ เพราะเขาพร้อมจะเดนิ

หน้า

ณ ตอนนี้ ไม่มอีะไรที่จะร้อยรดัเธอและเขาอกีต่อไป

จะสายไปไหม ถ้าเธอจะพูดอะไรบางอย่าง

รว.ิ..ดาวมอีะไรอยากจะบอก



Doubt thou the stars are f ire;

Doubt that the sun doth move;

Doubt truth to be a liar;

But never doubt I love.

- William Shakespeare -

ได้โปรดอย่าสงสยัในความรกัของเรา



ดาวดวงที่

๑

สหรฐัอเมรกิา

คนืที่ดวงดาวพราวเตม็ฟ้า 

ฉลองส่งท้ายปีเก่าไกลบ้านครั้งแรก

และแล้ว...โลกของเดก็เรยีนอย่างเธอ

กโ็คจรมาพบกบัเดก็เที่ยวอย่างเขาจนได้

“ไปด้วยกนัเถอะ อย่าท่องหนงัสอืคนืเคานต์ดาวน์เลยนะ มนัหดหู่
เกนิไป” 

ความเงียบเหงาท�าให้เพียงดาวไม่ปฏิเสธค�าเชิญทางโทรศัพท์ไปใน

ทนัท ีแม้เธอจะเป็นเหมอืนแกะด�าของบ้าน ไม่ชอบเข้าสงัคม ไม่นยิมความ

เอกิเกรกิของงานส่งท้ายปีเก่ายิ่งใหญ่ที่ครอบครวัของเธอจดัเป็นประจ�าทกุปี 

แต่มันก็กลายเป็นความเคยชินเสียแล้วกับการแวดล้อมด้วยผู้คนมากมาย

ในคนืพเิศษนี้ บางทเีธออาจจะตดัสนิใจพลาดที่บอกมารดาไปว่าปีใหม่นี้ขอ

ไม่กลับบ้าน แน่นอนว่าจันทร์เจ้าอยากให้เธอกลับไปฉลองพร้อมหน้า แต่
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เมื่อเธอยกเรื่องเรยีนมาอ้าง มารดากไ็ม่ขดัใจ เพยีงแค่บอกว่าจะเรยีนคุณย่า

ให้เอง

“ขอที่อยู่อีกรอบได้ไหม” เพียงดาวถามและอีกฝ่ายรีบตอบอย่าง

รวดเรว็ หญงิสาวทวนชื่อถนนพลางว่า

“จรงิๆ กไ็ม่ไกลจากบ้านฉนั ห่างไปแค่สบิบลอ็ก”

“ใช่ แต่มันหนาวนะ หรือเธอจะเดินมา แล้วขากลับฉันวนไปส่ง”  

เอวาสาวสวยผมบลอนด์รบีเสนอ

“อย่าดีกว่าจ้ะ เดี๋ยวฉันขับรถไปเอง เผื่ออยากกลับก่อน BYOB๑  

ใช่ไหม”

“ใช่ ถ้าซื้อไม่ทนัไม่ต้องห่วง ฉนัเอามาหลายขวด ยงัไงมาให้ได้นะ ไม่

อยากให้เธออยู่คนเดยีว”

“จ้ะ ขอบคุณมากนะ”

เลขที่บนป้ายหน้าบ้านสขีาวหลงัใหญ่นั้นตรงตามที่จดไว้ แต่เพยีงดาว
ต้องขับวนไปจอดรถห่างออกไปถึงหนึ่งช่วงถนนเพราะที่จอดใกล้บ้านหลัง

นั้นถกูจบัจองไปแล้ว ช่วงครสิต์มาสและปีใหมบ่รรดานกัศกึษาท้องถิ่นสว่น

หนึ่งแยกย้ายกลับไปฉลองกับครอบครัว ส่วนนักศึกษาต่างชาติที่เพิ่งเดิน

ทางมาเรยีนในช่วงเปิดภาคการเรยีนเดอืนกนัยายนนั้นส่วนใหญ่เลอืกอยู่โยง

เฝ้าเมือง เพราะการเดินทางกลับบ้านช่วงสั้นๆ ไม่คุ้มกับเวลาและค่าบัตร

โดยสารเครื่องบนิที่สงูขึ้นกว่าช่วงปกตมิาก จงึมคีนคดิจดังานส่งท้ายปีขึ้นมา 

เพื่อรวมเอาเดก็ไกลบ้านทั้งหลายมาไว้ด้วยกนั

และก้าวแรกที่เดนิเข้างานไป เธอกต็กใจกบัจ�านวนคน...

เฮาส์ปาร์ตเีลก็ๆ ในจนิตนาการดจูะต่างจากความเป็นจรงิมากทเีดยีว

๑ BYOB ย่อมาจาก Bring Your Own Bottle หมายถงึให้คนที่ได้รบัเชญิในงานเลี้ยง
น�าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเอง
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ในจงัหวะที่เธอก�าลงัลงัเลว่าควรกลบัดไีหม เอวาเพื่อนสาวกป็รี่เข้ามา

รั้งเอวเธอไว้อย่างรวดเรว็

“ก�าลงัคดิอยู่เลยว่าฉนัจะต้องวนไปฉุดเธอออกมางานเองไหม” 

น�้าเสยีงร่าเรงิของสาวสแกนดเินเวยีนคนสวยที่พาเธอก้าวผ่านทางเดนิ

เข้าสู่โถงของตัวบ้านที่เต็มไปด้วยหนุ่มสาวนานาชาติ การบอกปากต่อปาก 

ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงรวบรวมเอาคนเหงาไกลบ้านไว้ได้มากพอด ูทั้งคูเ่ดนิผ่าน

ผู้คนไปด้านหลังบ้าน วางขวดไวน์ที่เพียงดาวน�ามาบนเคาน์เตอร์ในครัว

ขนาดใหญ่ และเดนิตามทางผ่านไปยงัห้องเลก็ที่มโีต๊ะท�างานและเดย์เบดที่

สามารถใช้เป็นเตยีงส�ารองวางตั้งอยู่ 

“ตู้เกบ็โคตด้านนอกเตม็แล้ว ถอดโคตไว้ในห้องนี้ก่อนแล้วกนั”

เพยีงดาวไม่ได้แย้งอะไร เธอจดัการแขวนเสื้อกนัหนาวและสอดถงุมอื

ใส่กระเป๋าเสื้อก่อนจะตามเอวาออกไปด้านนอกอกีครั้ง โดยไม่ได้รู้เลยว่าช่วง

เวลาสั้นๆ ที่เธอเดนิหายไปในห้องเลก็นั้น มใีครบางคนแอบพลกิขวดไวน์ที่

เธอเพิ่งวางไว้แล้วอ่านเบาๆ

“Merlot”

บางครั้งเครื่องดื่มชนิดโปรดก็ท�านายบุคลิกภาพของคนได้ ส�าหรับ

คนที่ชอบเมอร์โลไวน์แดงสุดคลาสสกิ ค�าท�านายนั้นว่าเป็นคนเรยีบง่าย ไม่

เรื่องมาก ปรบัตวัเข้ากบัสถานการณ์ได้ด ีรบัผดิชอบ ใส่ใจกบัความรูส้กึและ

ชอบช่วยเหลอืผู้อื่น 

Empathetic, Responsible & Helper-at-heart 

และสิ่งที่ไวน์ไม่ได้บอก แต่เหน็ชดักบัตาคอื 

เจ้าของไวน์ขวดนี้ยิ่งมองยิ่งสวย

ดใีจที่เธอมา...

ถ้าเทยีบกบัเพยีงรุง้คูแ่ฝดของเธอและไลลาลณิน้องสาวที่เป็นลกูหลง
ของบ้าน เพียงดาวไม่ใช่ตัวแม่ของงานปาร์ตี ออกแนวเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเสีย
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มากกว่า แต่ในฐานะลกูหลานนกัธรุกจิที่ต้องตดิตามผูใ้หญ่ไปงานเลี้ยงตั้งแต่

อายนุ้อยๆ เธอกส็ามารถเข้าสงัคมได้อย่างไม่เคอะเขนิ หลงัจากเข้ามาในงาน

ไม่นานนักเธอก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่หลายๆ คนจากทั้งยุโรป แอฟริกา และ 

ลาตนิอเมรกิา น่าแปลกที่แทบไม่เหน็หนุ่มสาวเอเชยีอยู่ในงานเลย 

เอวาขอตัวไปทักทายคนอื่นๆ ที่เพิ่งมาถึง หนึ่งในนั้นมีสมาชิกทีม 

ฮอกกีมหาวิทยาลัยหนุ่มหล่อที่เอวาเคยพูดถึงอยู่บ่อยครั้ง เพียงดาวอยาก

เปิดโอกาสให้เพื่อนได้ใช้เวลากับหนุ่มที่เธอหมายปองตามล�าพังจึงแยกตัว

เดนิกลบัไปที่ครวัเพื่อเตมิเครื่องดื่ม และทนัททีี่เธอวางแก้วไวน์ทรงสงูลงบน

เคาน์เตอร์ ขวดไวน์แดง Merlot ของเธอกถ็กูยกขึ้นมาโดยแขนแขง็แรงของ

ใครบางคนที่เดนิเรว็ๆ เข้ามายนืข้างๆ เธอ 

ใครคนนั้นสูงกว่าเธอมาก... 

เพียงดาวเอียงคอเงยหน้ามองตาม ความสูงเธอประมาณปลายคาง

ของเขาเท่านั้น สิ่งแรกที่สะดุดตาคอืผมยาวประบ่าที่รวบง่ายๆ เป็นจุกไว้ที่

ด้านหลงั ปล่อยผมด้านข้างให้ระใบหน้า ความเซอร์นั้นดูแย้งกบัใบหน้าใส

สะอาด โดดเด่นด้วยดวงตาเปล่งประกายและรอยยิ้มที่ตรึงสายตาเธอไว้ 

ไม่ให้หนัมองทางอื่น แม้รูส้กึไม่พอใจที่เขาถอืวสิาสะมายุง่กบัขวดเครื่องดื่ม

ของเธอ แต่ยิ้มกว้างทั้งปากและตาขนาดนี้

โกรธไม่ลง...

ผูช้ายเอเชยีร่างสงูใหญ่คนนั้นเอยีงขวดไวน์มาจ่อที่ปากแก้ว พลางส่ง

สายตาขี้เล่นเป็นเชิงถามเพื่อความแน่ใจว่าเธอต้องการให้เขารินมันลงไป 

เพยีงดาวพยกัหน้าอย่างงงๆ มองตามน�้าสแีดงเปลอืกองุ่นที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้น

มาถงึประมาณหนึ่งในสามของแก้ว ก่อนที่เขาจะหมุนข้อมอืยกปากขวดเพื่อ

หยุดรนิอย่างช�านาญ

“ขอบคุณค่ะ” เธอเอ่ยตามมารยาทด้วยภาษาสากล ทว่าภาษาที่เขา

ตอบกลับมานั้น กลับเป็นภาษาที่เธอไม่คาดคิดว่าจะได้ยินใครพูดในงาน 

คนืนี้
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“ยนิดคีรบั”

“คนไทยเหรอคะ” เธอถามอย่างประหลาดใจ

“ครบั ผมชื่อรว ิหรอืเรยีกว่าวนิซ์กไ็ด้ครบั” 

“เรียนที่ยูนี้?...” งานนี้เชิญเฉพาะเด็กต่างชาติในมหาวิทยาลัยที่เธอ

เรยีน

“ครบั”

หากเคยพบเจอมาก่อน เอกลกัษณ์โดดเด่น หน้าตาสไตล์ ‘เดก็มตีงัค์ 

แต่แอบดูเกเร’ ของเขาคงพอที่เธอจะจดจ�าได้ แต่เธอไม่เคยเหน็เขาในงาน

ชุมนมุนกัศกึษาไทยที่มาเรยีนต่อปรญิญาโทและปรญิญาเอก เพยีงดาวสรุป

ในใจง่ายๆ ว่า หนุม่คนนี้น่าจะเป็นนกัศกึษาปรญิญาตรทีี่มเีดก็ไทยอยู่หลาย

คนและเธอยงัไม่เคยเจอ

“ดาวค่ะ หรอืจะเรยีกพี่ดาวกไ็ด้นะคะ พี่เรยีนปรญิญาโทอยู่”

รอยยิ้มนั้นดูประหลาด แต่เขากร็บัค�า

“ครบัพี่ดาว” 

เมื่ออีกฝ่ายรับแต่โดยดีว่าเป็นรุ่นน้อง เพียงดาวก็รู้สึกเกร็งน้อยลง 

แต่กไ็ม่ใช่นสิยัเธอที่จะซกัไซ้คนที่เพิ่งรู้จกั และยิ่งเมื่ออกีฝ่ายเป็นชายหนุ่ม

ที่พอจะดูออกว่าแสดงความสนใจในตัวเธอ ยิ่งต้องพยายามรักษาระยะ 

หญงิสาวยกเครื่องดื่มขึ้นจบิ ทิ้งช่วงบทสนทนาจนอกีฝ่ายต้องเอ่ยขึ้นมาเพื่อ

หาเรื่องชวนคุย

“พี่ดาวมาเรยีนอะไรที่นี่ครบั”

“พี่เรยีนบรหิารค่ะ” 

“เพิ่งมาปีแรกเหรอครบั”

“ใช่ค่ะ” 

“ผมอยู่ที่นี่มาหลายปี ถ้ามอีะไรให้ช่วยบอกได้นะครบั”

“ขอบคุณมากค่ะ” 

รวแิอบยิ้มกบัท่าทางระมดัระวงัตวักบัคนแปลกหน้าของเธอ เล่นถาม
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ค�าตอบค�าและท�าท่าจะขอตวัอยู่ทุกเมื่อ

“ผมไม่สนทิกบัใครในงานนี้ ขอตามพี่ดาวไปด้วยคนนะครบั” 

“เอ่อ พี่คุยไม่สนุก อกีสกัพกักอ็าจจะกลบั” ยงัไม่ทนัขาดค�า เขาเดา

ถูกจรงิๆ

“อย่าเพิ่งกลบัเลยครบั ไหนๆ มาแล้ว อยูใ่ห้ถงึเคานต์ดาวน์” รอยยิ้ม

ใสซื่อและดวงตาวิบวับนั้นท�าให้คนหน้านิ่งปฏิเสธไม่ออก เพียงดาวได้แต ่

คดิว่า ถ้ามโีอกาสเธออาจจะหลบกลบัไปเองเงยีบๆ 

แต่ดูเหมอืนเขาจะไม่เปิดโอกาสการแวบหนหีายไปง่ายๆ

จากนาทนีั้นคนที่ออกตวัว่าไม่สนทิกบัใครกก็ลายเป็นเงาตามตวัหญงิ

สาวร่างบอบบางผิวเนียนใสราวตุ๊กตากระเบื้องเคลือบชั้นดีที่ไม่ได้แต่งเติม

อะไรมาก็ยังสวยสะดุดตา เอวาถึงกับเลิกคิ้วและเดินตรงเข้ามาทักด้วย 

รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ แต่เพยีงดาวกต็อบสั้นๆ แค่ว่า

“รุ่นน้องคนไทย เพิ่งรู้จกักนั”

ยิ่งดกึความครกึครื้นของงานปาร์ตยีิ่งเพิ่มดกีร ีและจ�านวนคนที่หลั่ง
ไหลเข้ามาในบ้านเริ่มล้นเกนิสถานที่จะรบัได้ เพยีงดาวเงยหน้ามองหญงิสาว

ชาวอเมรกิาใต้ที่ขึ้นไปลาตนิแดนซ์สะโพกพลิ้วไหวอยูบ่นโต๊ะตามจงัหวะเสยีง

เพลงที่ดงักระหึ่มงาน เธอเริ่มไม่แน่ใจว่าควรจะอยูท่ี่นี่ต่อ เอวาหายเงยีบไป

เป็นชั่วโมงแล้วจนไม่แน่ใจว่ายังอยู่ในงานหรือไม่ จะมีก็เพียงชายหนุ่มร่าง

สูงใหญ่ที่คอยยนืกั้นไม่ให้เธอโดนใครมาเบยีด และสิ่งที่เธอไม่เหน็คอื เขา

ส่งสายตาคุมเชงิหนุ่มๆ ที่เข้ามาทกัทายเธอ

เวลาห้าทุ่มความพกีของเฮาส์ปาร์ตใีกล้ถงึขดีสุด หนุ่มสาวหลายคู่ที่

กรึ่มได้ที่จากฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่บริโภคตั้งแต่หัวค�่าเริ่มออกอาการนัวเนีย 

เพยีงดาวถงึกบัผงะเมื่อเหลอืบไปเหน็คูห่นุม่สาวบนโซฟาลบูไล้กอดจบู และ

อกีคูห่นึ่งยกตวันั่งคร่อมบดเบยีดกนับนเก้าอี้ที่โต๊ะอาหารโดยไม่เกรงสายตา

ผู้คน
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ส่วนหนุ่มหน้าเอเชยี หุ่นฝรั่งใกล้ๆ ตวัเธอกด็ูเจ้าเสน่ห์มใิช่น้อย ทั้ง

หญงิสาวลาตนิาและสาวรสัเซยีหน้าสวย หุน่เซก็ซี่สลบักนัแวะมาเต้นวนเวยีน

ทกัทายเขาอยู่หลายรอบ ล่าสุดหนึ่งในสองคนนั้นถงึกบัยื่นหน้ามาใกล้และ

กรีดปลายเล็บแหลมสีสดบนแผงอกล�่าพลางส่งสายตาเชิญชวนอย่างไม่

ปิดบงั รวไิด้แต่อมยิ้มและเบี่ยงตวัหลบหลงัเพยีงดาว

อมื ถ้าเธอไม่ได้ยนือยู่ตรงนี้ เขาคงกระโจนเข้าใส่สไิม่ว่า

ถงึจะยงัไม่หมดวนั พลาดการเคานต์ดาวน์ แต่เวลาของเธอที่นี่หมด

แล้ว

“พี่จะกลบัแล้ว” เธอพดูกบัรวทิี่เอยีงหน้าเข้ามาฟัง เขาไม่ได้พยายาม

รั้งเธอไว้อกี

“เดี๋ยวผมไปเอาเสื้อโคตให้”

“ไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่ไปเอง” เพยีงดาวตอบ ชายหนุ่มไม่ได้แย้ง เขาเดนิ

ตามเธอไปเงยีบๆ 

“รอตรงนี้แหละ” เธอว่าและเขากห็ยุดรออยู่ที่หน้าห้องอย่างว่าง่าย 

ทวา่นบัหนึ่งไม่ทนัถงึห้าเพยีงดาวกผ็ลกัประตวูิ่งออกจากห้องเลก็นั้น

มา หน้าตาตื่นตระหนก 

“ดาวเป็นอะไร” ท่าทางของเธอพลอยท�าให้เขาตกใจไปด้วย

“มคีนอยู่ข้างใน” เธอเสยีขวญัจนไม่ผดิสงัเกตค�าเรยีกของเขา

“ใครจะท�าอะไรดาว” เสยีงพดูขึ้นอย่างกรุน่โกรธและท�าท่าจะพุง่เข้าไป

ในห้อง แต่ถูกเธอดงึแขนเอาไว้

“เปล่า เขา เอ่อ ท�าธุระส่วนตวักนัอยู่” 

สหีน้าเขนิอายของเธอท�าให้เขาพอจะเดาสถานการณ์ภายในห้องได้ มี

คู่หนุ่มสาวที่หลีกเลี่ยงจะท�าอะไรประเจิดประเจ้อด้านนอกเลยหาห้องส่วน

ตวัปฏบิตัภิารกจิกนั แต่เกดิจ�าเพาะเจาะจงเลอืกห้องที่ใช้เกบ็เสื้อโคตของคน

หลายสบิคน รวถิอนใจก่อนหลุดยิ้ม ถ้าไม่เกรงใจ เขาคงรั้งคนหน้าซดีเข้า

มากอดปลอบ แต่ถ้าเขาท�าอย่างนั้นมคีวามเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะโดนตบหน้า
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หนัเสยีเอง

“เดี๋ยวผมเข้าไปเอาเสื้อให้” รอยยิ้มกรุม้กริ่มท�าให้เธอเขนิหนกักว่าเดมิ

“แต่…” เพยีงดาวพดูแค่นั้น แต่กพ็ยกัหน้าปล่อยมอืจากแขนของเขา 

อากาศข้างนอกเยน็จดั เธอไม่มทีางเดนิถงึรถได้ถ้าไม่มเีสื้อกนัความหนาว

รวหินัมายิ้มปลอบก่อนจะผลกัประตูเข้าไป และกลบัออกมาในเวลา

ไม่นานนักพร้อมกับเสื้อโคตตัวยาวสีด�าแบรนด์เนมที่ไม่ได้ดังติดตลาด 

แต่คณุภาพดเียี่ยมและราคาแพงกว่าโคตแฟชั่นเสยีอกี เพยีงดาวไม่ใช่คนเน้น

ยี่ห้อแต่ในราคาที่จ่ายได้เธอกเ็ลอืกใช้ของดทีี่ซื้อมาเพื่อใช้ไม่ได้มไีว้อวดใคร 

แม้นึกสงสัยว่าเขารู้ได้อย่างไรว่าตัวไหนเป็นของเธอ และเขาท�า

อย่างไรกบัคนในห้อง แต่เธอกเ็ลอืกจะพูดสั้นๆ แค่

“ขอบคณุนะรว”ิ เธอจงใจเรยีกเขาด้วยชื่อจรงิ เพื่อแสดงออกถงึความ 

‘ไม่สนทิ’

อีกครั้งที่เขาส่งรอยยิ้มกว้างโชว์ฟันสวยเรียงเป็นระเบียบมาแทน 

ค�าตอบ ชายหนุ่มแตะข้อศอกเธอเบาๆ เป็นเชงิบอกให้เดนิน�าไป 

“เดี๋ยวผมไปส่งที่รถ”

“ไม่เป็นไรหรอก พี่ไปเองได้ อยูส่นกุกบัเพื่อนๆ เถอะ” คนที่ออกตวั

ว่าไม่สนทิกบัใคร แต่มใีครต่อใครทั้งหญงิชายเดนิเข้ามาทกัทายตลอดงาน 

“ถ้าดาวกลบั ผมกห็มดสนุกแล้ว” ยิ่งใกล้หมดวนัและต้องแยกจาก

กัน ค�าพูดและสายตานั้นยิ่งเปิดเผยชัดเจนจนคนฟังต้องก้มหน้าลงเพื่อ

หลบตา

“เรยีกพี่ดาว...” เสยีงกดต�่าพูดออกมาเบาๆ เพื่อเตอืนเขาอกีครั้งถงึ

ค�าเรยีกที่ถูกต้อง

รวไิม่ได้แย้ง เขาแค่ยิ้มก่อนขยบัตวัเข้ามาบงัเธอเอาไว้เมื่อต้องเบยีด

ผ่านกลุม่คนเพื่อจะเดนิไปที่หน้าประต ูในขณะที่เขาเอาตวักั้นไว้ไม่ให้คนอื่น

ชนเธอ เขาก็ระมัดระวังไม่ให้ส่วนไหนของร่างกายสัมผัสเธอด้วยเช่น

กัน เพียงดาวอดไม่ได้ที่จะเอี้ยวตัวหันมองคนตัวโตที่แม้จะเกาะติดกับเธอ
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แต่กเ็ป็นสุภาพบุรุษพอ เขาท�าหน้าที่การ์ดให้เธอตลอดคนืที่ผ่านมา 

ไม่รงัเกยีจ...

หญงิสาวรูส้กึประหลาดใจตวัเองที่เธอไม่ได้ร�าคาญเขาที่เข้ามาใกล้ชดิ

เธออย่างเปิดเผย ที่ผ่านมา หนุ่มๆ ที่ประกาศแสดงความสนใจในตัวเธอ

ล้วนแต่ต้องเสียหน้ากลับไป เพราะเธอตัดโอกาสอย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่

แรก แต่กบัรว ิเธอกลบัท�าไม่ลง เป็นเพราะอะไรกนั

หลงัจากรอรวหิาเสื้อโคตของตวัเองในตูห้น้าประตอูยูค่รู่หนึ่ง จงัหวะ

ที่ทั้งคูก่�าลงัจะเดนิออกจากงาน กม็คีนกลุ่มหนึ่งสวนเข้ามาอย่างรวดเรว็ และ

เป็นกลุ่มที่สร้างความตื่นเต้นให้ทุกคนในงาน

“ต�ารวจ” เพยีงดาวที่ยนือยู่ข้างทางออกกระซบิเบาๆ อย่างตกใจ

เมื่อหลายคนกรกูนัมาทางนี้เธอเป็นฝ่ายขยบัเข้าใกล้ชายหนุม่จนแขน

ทั้งสองแนบชดิกนัโดยไม่รูต้วั ตั้งแต่มาอยูต่่างถิ่นนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เจอ

กบัผูพ้ทิกัษ์สนัตริาษฎร์ของประเทศนี้ระยะประชดิ เกดิอะไรขึ้น หรอืจะเป็น

เรื่องมั่วสุมยาเสพติด ในใจตอนนี้คิดไปร้อยแปด มารดากับคุณย่าจะว่า

อย่างไรบ้างหนอ ถ้าเธอมเีรื่องมรีาวตดิร่างแหไปพร้อมกลุม่นกัเรยีนต่างชาติ

กลุ่มนี้ เสียประวัติคือสิ่งที่เธอกลัวมาตลอด ยิ่งเป็นในต่างแดนที่ไม่มีใคร

รู้จกัมาช่วยเหลอืได้แล้วยิ่งไปกนัใหญ่

ไม่น่ามางานนี้เลยจรงิๆ

“ไม่ต้องตกใจ ข้างบ้านหรือใครคงแจ้งเรื่องเสียงดังในยามวิกาล 

ต�ารวจเขาคงมาจัดการปิดปาร์ตี” น�้าเสียงนั้นมั่นคง เขาพูดออกมาราวกับ

เป็นเรื่องที่เขาเคยเจอมานบัครั้งไม่ถ้วน ร่างสูงใหญ่เบี่ยงตวักั้นให้เพยีงดาว

ก้าวออกจากบ้านโดยไม่โดนคนที่วิ่งกรูกนัออกมานั้นกระแทกเอา 

มือแข็งแรงขยับมากุมรอบมือเธอที่ตอนนี้สั่นและเย็นเฉียบ ฝ่ามือ

และนิ้วเขาสากและหยาบอย่างน่าประหลาดใจ มนัช่างขดักบัหน้าใสๆ และ

แววตาขี้เล่นเหมอืนคนไม่เคยต้องใช้แรงงานหนกั แต่กเ็ป็นไปได้ว่าเขาอาจ

จะชอบเล่นกีฬาที่ต้องใช้มือเช่น กอล์ฟ หรือยกน�้าหนัก เพียงดาวคงจะ
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สะบัดมันออกถ้าไม่เผอิญเห็นรถต�ารวจหกคันที่จอดล้อมบ้านไว้และท�าให้

เธอขาแข้งอ่อนแทบหมดแรง เธอยอมรับว่าในสถานการณ์ไม่ปกติเช่นนี้  

‘แม่แก่’ ที่น้องสาวเธอชอบใช้เรยีกขานแทนชื่อเธอท�าอะไรไม่ถูกจรงิๆ

“ดาวเดนิออกไปตรงๆ ครบั ไม่มอีะไร” รวดิูจะเป็นที่พึ่งที่ดใีนยาม

ฉุกเฉิน ร่างสูงใหญ่ที่กุมมือเธอแน่นให้ความรู้สึกอุ่นใจยามเดินผ่านกลุ่ม

ต�ารวจตวัสูงใหญ่ที่ยนืคุมเชงิ 

ทนัททีี่พ้นหน้าบ้านโดยไม่ถกูกกัตวัไว้อย่างที่นกึหวั่น เพยีงดาวถงึกบั

ถอนใจยาว เธอก้มลงมองนิ้วมอืของเธอและเขาที่ประสานกนัแนบแน่น ก่อน

ค่อยๆ แกะมอืออกโดยที่อกีฝ่ายไม่ได้รั้งไว้ เขาแค่ยิ้มกว้างอกีครั้งและยกมอื

ตนเองที่เพิ่งปล่อยมอืเธอขึ้นมาสมัผสักบัรมิฝีปาก

หวงัว่าเขาจะท�าอาการนั้นเพราะว่าหนาวนะ...

รวปิล่อยให้เพยีงดาวได้สงบสตอิารมณ์เงยีบๆ ทั้งคู่ไม่ได้พดูอะไรกนั

อกี เขาเดนิเคยีงข้างเธอไปนิ่งๆ แต่เมื่อมาถงึรถของเธอ ชายหนุม่อดอมยิ้ม

ไม่ได้ 

วอลโว่...ปลอดภัย สมรรถนะดีเยี่ยม เรียบหรู มั่นคง...ดูเป็นเธอ

จรงิๆ

“ถ้าดาวจะหยบิของอะไรในรถ ให้เปิดประตูข้างครบั อย่าเปิดประตู

คนขบั”

เพียงดาวที่ก�าลังหยิบกุญแจมองคนที่ก้มลงมากระซิบเตือนอย่างไม่

เข้าใจนกั แต่ชายหนุ่มกบ็ุ้ยปากให้มองต�ารวจสองนายที่เดนิอยู่ไม่ไกล

“เขามองอยู ่ถ้าดาวเปิดประตคูนขบั เขาอาจจะมาขอตรวจแอลกอฮอล์ 

เราเพิ่งออกจากปาร์ต”ี 

เขาอธิบายอย่างเชี่ยวชาญตามประสาเด็กเที่ยวกลางคืนที่รู้หลบ รู้

หลกีจนช�านาญสนิะ

หญงิสาวมองตามแล้วพยกัหน้า หลงัจากคนเข้ามาในงานกนัมากหน้า

หลายตา เธอกร็ะวงัตวัถงึขนาดไม่แตะขวดไวน์ของตนเองที่วางทิ้งไว้ในครวั
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อีก แต่ถึงจะมั่นใจว่าไวน์สองแก้วที่เธอดื่มไปตลอดหลายชั่วโมงจะเจือจาง

จนไม่สร้างความเดือดร้อนให้ ก็ไม่อยากเสี่ยง ตลอดชีวิตที่ผ่านมา เธอ

วางตัวในกรอบและไม่ประมาทที่จะเสียชื่อเสียงไม่ว่ากับเรื่องเล็กหรือเรื่อง

ใหญ่

“มบีูต หรอืรองเท้ากฬีาในรถไหม” 

“ท�าไม”

“เราจะเดนิกลบับ้าน ตอนนี้ห้าทุม่ครึ่งแล้ว ใกล้เวลาเคานต์ดาวน์ คง

หาแทก็ซี่ยาก” รวยิงัก้มมองรองเท้าที่เธอสวมใส่อยู ่มนัไม่ใช่ส้นสงูปรี๊ดแบบ

ที่สาวๆ นิยมใส่มางานเลี้ยงก็จริง แต่ก็ไม่ใช่รองเท้าส�าหรับเดินถนนระยะ

ทางไกล

เพียงดาวเข้าใจที่เขาพูด เธอรับว่ามีรองเท้าส�ารองอยู่พลางเปิดท้าย

รถหยบิถุงอุปกรณ์ออกก�าลงักายออกมา 

รวิดึงประตูด้านหลังเปิดออกเพื่อให้เธอเข้าไปนั่งเปลี่ยน ชุดเดรสที่

เธอสวมใส่ไม่ได้รดัสั้นกจ็รงิ แต่เมื่อมเีสื้อโคตตวัหนาใหญ่สวมอยู ่และต้อง

ก้มลงจากที่นั่งบนเบาะรถ เธอจงึเปลี่ยนรองเท้าไม่ถนดันกั

“ผมช่วย” รวคิว้ากล่องรองเท้ามาจากมอืเธอและย่อตวัลง จนเพยีง-

ดาวรบีขยบัขาหลบ

“ไม่ต้อง” 

“เปลี่ยนช้าเดี๋ยวต�ารวจมาหานะ” 

อกีครั้งที่ต�ารวจดูจะขู่เดก็ขี้กลวัส�าเรจ็ เพยีงดาวรบีเงยหน้าสอดส่าย

สายตามองหาผู้พทิกัษ์สนัตริาษฎร์ทนัท ี ไม่ปล่อยให้เธอเปลี่ยนใจ รวถิอด

ผ้าพนัคอตวัเองมาคลุมบรเิวณหน้าตกัของเธอไว้ แม้มนัจะมดิชดิมถีุงน่อง

สีด�าหนาสวมใส่อยู่ไม่ได้โป๊เปลือย แต่คลุมไว้อีกชั้นก็ดีกว่า ไม่ใช่เพื่อเธอ 

แต่เพื่อเขาเองที่จะได้โฟกัสที่รองเท้า มือแข็งแรงช่วยผูกเชือกรองเท้ากีฬา

เสรจ็ไปหนึ่งข้าง และย้ายไปอกีข้างหนึ่ง

เพยีงดาวไม่แน่ใจว่าเกดิอะไรขึ้นกบัตวัเธอ 
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ใจช่างสั่นสะท้าน...

ราวกบัถูกร่ายมนตร์ ร่างกายเธอตอนนี้นิ่งแขง็ท�าอะไรไม่ถกู แต่หวัใจ

กก็ลายเป็นขี้ผึ้งหลอมละลาย ตั้งแต่แตกเนื้อสาว ใช่วา่ไมเ่คยมชีายหนุม่มา

แสดงความสนใจและท�าอะไรให้ แต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่ใจเต้นระรัวไม่เป็น

จังหวะขนาดนี้ ชายหนุ่มที่เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกและก�าลังก้มตัวอยู่ตรง

หน้าช่วยเธอใส่รองเท้า ความใกล้ชิดเกินงามในท่าทางที่ไม่ปกติเช่นนี้ไม่ใช่

เหตุการณ์ที่เธอควรจะปล่อยให้เกดิขึ้นเลย 

แต่มนักเ็กดิขึ้นแล้ว โดยความยนิยอม ไม่ผลกัไสของเธอเอง...

เงาตะคุม่ของผูช้ายตวัโตที่เดนิมาด้านหลงัรวพิร้อมแสงไฟฉายกท็�าให้

เธอตกใจตวัเกรง็จนบบีมอืที่หวัไหล่ของเขา อาการของเธอท�าให้รวเิงยหน้า

มองหญงิสาว ก่อนจะหนัมองตามสายตาเธอ 

อย่างที่รวขิู่ไว้ ต�ารวจสองนายตามมาตรวจหนุ่มสาวที่ท�าลบัๆ ล่อๆ 

อยู่ที่รถจรงิๆ

“ทุกอย่างเรยีบร้อยดไีหม” เสยีงขงึขงัร้องถามมาจากด้านหลงั

รวิดึงเชือกรองเท้าผูกให้เป็นโบแน่น ก่อนลุกขึ้นยืนตอบอย่างไม่

หวาดหวั่น 

“เธอแค่เปลี่ยนรองเท้า เดี๋ยวเราจะเดนิกลบั ทิ้งรถไว้ที่นี่” 

ต�ารวจยงัคงฉายไฟเข้าไปในรถ แต่เมื่อไม่เจออะไรที่ผดิสงัเกต ทั้งสอง

กพ็ยกัหน้า และเดนิผ่านไป แต่คาดว่ายงัไม่ไปไหนไกล

อกีครั้งที่เพยีงดาวถอนใจ ชวีติจดืชดืของเธอดเูหมอืนจะเจอกบัเรื่อง

น่าตื่นเต้นนบัครั้งไม่ถ้วนในคนืนี้ และหนึ่งในนั้นกค็อืผู้ชายคนนี้สนิะ หญงิ

สาวหยบิผ้าพนัคอของเขาขึ้นมาจากหน้าตกัของตนเองแล้วส่งคนืให้เขา

“ขอบคุณค่ะ”

เจ้าของผ้าพันคอกลับไม่รับคืนโดยง่าย เขาขยับแทรกตัวเข้าไปวาง

รองเท้าคู่เดมิของเธอที่พื้นรถ ก่อนก้มลงมาตรงหน้าและพูดว่า

“พนัให้หน่อยครบั”
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“พี่ไม่เคยพนัให้ใคร”

“ผมกไ็ม่เคยใส่รองเท้าให้ใครเหมอืนกนั”

“กไ็ด้” ถ้าจะยนืเถยีงกนัหนาวๆ อยู่ตรงนี้กค็งไม่ได้กลบับ้าน เพยีง-

ดาวเอื้อมแขนคล้องผ้าหนาผืนยาวรอบคอเขา โดยพยายามท�าให้รวดเร็ว

ที่สุด

ปลายผมของเขาเกอืบสมัผสัใบหน้าเธอ ในขณะที่ปลายจมูกโด่งนั้น

เฉยีดอยูท่ี่ซอกคอ ได้กลิ่นหอมจางๆ จากน�้าหอมอ่อนๆ ที่เธอฉดีเมื่อหลาย

ชั่วโมงก่อน รวห้ิามใจตวัเองอย่างหนกัไม่ให้รวบคนตรงหน้าเข้ามากอดอย่าง

ที่ใจปรารถนา ถ้ายงัอยากสานสมัพนัธ์กบัเธอต่อ เขาคงต้องเดนิหน้าช้าๆ แต่

มั่นคง

“เสรจ็แล้ว”

“ขอบคณุมากครบั” ดวงตาคูน่ั้นพราวระยบิไม่ต่างจากดาวบนฟ้า คนื

นี้ดาวสวยเตม็ฟ้า แต่เธอไม่มเีวลาได้สงัเกตมนั

“แยกกนัตรงนี้กไ็ด้นะ เดี๋ยวพี่เดนิกลบัเองได้” เพยีงดาวรบีเอ่ยเพื่อ

ลบความเขนิอายออกไป

“คืนนี้คนเมาเยอะเต็มถนนไปหมด จะเดินหรือขับรถก็อันตราย

พอกนั รบีไปกนัเถอะ ชกัช้าอยู่เดี๋ยวต�ารวจกลบัมาอกีรอบนะ หรอืดาวอยาก

นั่งรถต�ารวจกลบั”

“ไม่”

“ถ้าผมเดนิไปบอกตอนนี้ว่าดาวเจบ็เท้า เราหาแทก็ซี่ไม่ได้ เขาอาจจะ

ไปส่ง”

“บ้า” เพียงดาวไม่คิดว่าจะมีใครที่ท�าให้เธอหลุดว่าออกมาได้ตั้งแต่ 

วนัแรกที่พบกนั 

รวฉิกีทุกกฎเกณฑ์เสยีจนเธอตั้งรบัไม่ทนั

“ดาวไม่มีถุงมือ” รวิสังเกตเห็นมือของเธอที่ยกขึ้นมาเป่าไออุ่นก่อน

สอดลงไปในกระเป๋าเสื้อโคตอกีรอบ



เ อ ก วี ย์  l  23

“อมื มนัคงหล่นตรงไหนสกัที่”

“เอาของผมไปใส่ก่อน”

“ไม่เป็นไร เสื้อพี่มกีระเป๋า”

รวถิอดถุงมอืเขาออกก่อนว่า “ดาวจะส่งมอืมาดีๆ  หรอืจะให้ผมช่วย” 

ถงึไม่ได้ระบุค�าจ�ากดัความของค�าว่าช่วย แต่เธอพอจะเดาได้

“แม่ยงัไม่เคยขู่พี่เลยนะ” เพยีงดาวยงัคงมุ่งมั่นในการแทนตวัตามที่

ควรจะเป็น

“ผมขอร้องต่างหาก ใส่ไว้นะครบั เดี๋ยวเอลซ่ามอืเยน็แล้วเสกทั้งเมอืง

เป็นน�้าแขง็ละยุ่งเลย” ประโยคหลงัเขาพูดเหมอืนพมึพ�ากบัตวัเอง

“อะไรนะ” ถ้าเธอฟังไม่ผิดเขาเปรียบเธอเป็นเจ้าหญิงน�้าแข็งใน

แอนเิมชนัเรื่องดงั

และแล้วในจังหวะที่เธอก�าลังงงๆ ถุงมือคู่ใหญ่ที่อุ่นสบายก็ถูกสวม

ทบัมอืเธอจนได้ 

“ขอบคุณ”

“ด้วยความเตม็ใจครบั”

ความเงยีบขณะเดนิกลบัไม่ได้ท�าให้เธออดึอดั เป็นครั้งแรกตั้งแต่มา

อยูท่ี่นี่ที่เธอได้เดนิมองท้องฟ้ายามค�่าคนื โดยมใีครบางคนเดนิเยื้องไปดา้น

หลงัห่างจากเธอประมาณครึ่งก้าวที่กลบัท�าให้เธอรู้สกึอุ่นใจกว่าเดนิล�าพงั 

ปลอดภยัจากคนอื่น แต่อนัตรายจากเขาสนิะ...

ช่างเป็นการเดินระยะทางสิบช่วงถนนยามดึกท่ามกลางอากาศหนาว

เย็นที่ผ่านไปเร็วเกินคาด แม้เขาจะให้เธอเดินน�า แต่ท่าทางของเขานั้นไม่

เหมอืนคนไม่รู้ทศิทางสกันดิ เพื่อพสิูจน์สิ่งที่เธอสงสยั เพยีงดาวแกล้งเดนิ

เลยหน้าประตูตกึ แต่เขากลบัหยุดยนืนิ่งและยิ้มกริ่ม

“รู้ได้ยงัไงว่าพี่อยู่ที่ตกึนี้” 

“เพราะผมกอ็ยู่ตกึนี้เหมอืนกนั”

หลากหลายค�าถามที่อยากรู้ แต่เธอเลอืกที่จะหยุดมนัไว้ตรงนี้ วนันี้
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ยาวนานเพยีงพอแล้ว

“ขอบคุณมากนะ วนันี้ดกึแล้ว พี่ขอตวัก่อน”

“ผมขออกีสบิวนิาท”ี

“หมื”

ชายหนุ่มพลกิดูนาฬิกาที่ข้อมอื ก่อนเงยหน้าขึ้นยิ้มกว้างแล้วเริ่มนบั

ตวัเลข

“สบิ เก้า แปด เจด็ หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง...แฮปปีนวิเยยีร์ครบั 

ดีใจจัง ปีใหม่ปีนี้ได้เห็นหน้าดาวเป็นคนแรก” ดวงตาเป็นประกายวิบวับ

งดงามยิ่งกว่าดวงไฟที่ประดบัประดาสองข้างทาง

“พี่ดาว...” เธอเตอืนเขาอกีครั้งในวนิาทแีรกๆ ของปีใหม่ แต่น�้าเสยีง

ไม่หนกัแน่นเอาเสยีเลย

“ของขวญัวนัปีใหม่ ขอผมเรยีกดาวเถอะนะ” น�้าเสยีงอ้อนวอนนั้นท�า

เธอเกอืบใจอ่อน แต่เพยีงดาวกส็่ายหน้า

“เรยีกพี่ดาวแหละดแีล้ว สุขสนัต์วนัปีใหม่นะรว”ิ

สายตาที่สบประสานบอกเขาว่า ดวงดาวที่ดูเย็นชาเหมือนเจ้าหญิง 

น�้าแขง็นั้น ลกึๆ ข้างในไม่ได้แขง็แกร่งอย่างที่เหน็เลย อยากจะเสกให้มชี่อ

มสิเซลิโทอยู่เหนอืจุดที่เธอและเขายนือยู่ตรงนี้

แต่...ส�าหรบัวนันี้ วนัแรกที่เราได้คยุกนัอยา่งเป็นทางการ...ได้แค่นี้ก็

ดใีจมากแล้ว



ดาวดวงที่

๒

คนมพีร้อมสรรพ

ที่สุขไม่สุด

เพยีงดาวไม่แน่ใจนกัว่าความสามารถในการควบคมุอารมณ์ให้อยู่
กลางๆ ไม่สุข ไม่ทุกข์นั้นคอืบุญหรอืคอืกรรมกนัแน่ แต่นั่นคอืตวัตนของ

เธอที่เป็นมานาน และยงัคงเป็นอยู ่การปล่อยตวัเองให้มคีวามสขุโดยลมืตั้ง

การ์ดจนความทุกข์ถาโถมเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวนั้นอันตรายเกินไป แม้จะ

ได้ยินเสียงชื่นชมจากคนรอบตัวถึงความเพียบพร้อมที่เธอมีทั้งรูปร่าง 

หน้าตา ชาตติระกูล และทรพัย์สนิเงนิทอง แต่เพยีงดาวรู้ดวี่าคนพวกนั้น

มองเธอแบบฉาบฉวยแต่เพียงเปลือกนอก ตัวจริงของเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่

ธรรมดาค่อนไปทางจดืชดืและไม่มเีสน่ห์นกั

ในบรรดาสามใบเถาพี่น้องสามคนซึ่งล้วนเป็นเด็กบ้านแตกตั้งแต่ยัง

เด็ก ใครๆ ก็มองว่าเธอโชคดีที่สุดที่ได้มาอยู่กับแม่ มีครอบครัวสมบูรณ์

ครบทั้งแม่ พ่อเลี้ยงที่แสนดีและดูแลเธอมาอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง แต่
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ลกึๆ เธอกลบัคดิว่าตวัแม่อยู่ใกล้ชดิเธอที่สุดกจ็รงิ แต่ใจของแม่นั้นพะวง

ห่วงหาอยู่กบัลูกที่อยู่ไกลตวัตลอดเวลา 

เมื่อครั้งที่เธอยังเด็ก หลายคืนที่แม่ผวาตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะ

คดิมากจนเกบ็ไปฝันว่าลกูที่อยูอ่กีบ้านจะไม่มใีครดแูลหาข้าวปลาให้กนิ หรอื

โดนผูห้ญงิคนใหม่ของพ่อบกุเข้ามารงัแก แม่รูส้กึผดิต่อเพยีงรุง้ที่ต้องกลาย

เป็นลูกพ่อเต็มตัวโดยที่แม่ไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายการเลี้ยงดูได้มากนัก 

แม่ห่วงไลลาลณิ เพราะเดก็น้อยถูกเปลี่ยนมอืเลี้ยงสลบัไปมา ดูจะไร้ความ

มั่นคงทางใจจนก่อเรื่องราวไม่เว้นแต่ละวนั 

ส�าหรับตัวเพียงดาวนั้น แม่เองก็โดนคนปรามาสไว้เช่นกันว่าพา

ลกูสาวมาอยูบ้่านเดยีวกบัพ่อเลี้ยงฝรั่ง โตมาจะใจแตก ด้วยเหตนุี้เพยีงดาว

จงึโตมาแบบรูอ้ยู่และมกีรอบให้ตวัเอง พยายามจะไม่สร้างปัญหา เพราะแม่

มเีรื่องให้ปวดหวัพอแล้ว เธอรูว่้าแม่เหนื่อยเพยีงไรกบัความพยายามในการ

ประคับประคองครอบครัวที่แตกสลายให้ยังดูเหมือนว่ามีความสัมพันธ์อัน

ดีกันอยู่ แม้ในความเป็นจริงนั้นสิ่งที่แตกสลายไปแล้วส่งผลต่อทุกคน

มากกว่าสิ่งที่ทุกคนแสดงออกกต็าม

ในสายตาเธอ แม่เหมือนผู้หญิงตัวเล็กบางที่สั่งตัวเองให้เทินแก้ว

เจยีระไนร้าวๆ หนกัๆ ไว้บนศรีษะ และพยายามประคองไม่ให้มนัหล่น...

และดูเหมอืนว่าเธอก�าลงัพยายามท�าตาม

เสยีงเคาะประตตูั้งแต่ยงัไม่เจด็โมงครึ่งในเช้าวนัปีใหม่ไม่ใช่เรื่องปกต ิ

มีเพื่อนเพียงไม่กี่คนที่เคยมาหาเธอที่บ้าน และไม่มีใครแวะมาโดยไม่โทร. 

หาล่วงหน้า อนัที่จรงิไม่น่ามใีครผ่านประตูตกึด้านล่างเข้ามาได้ด้วยซ�้า เมื่อ

มั่นใจว่าไม่ได้นดัใครไว้ เธอปล่อยให้เสยีงเคาะนั้นค่อยๆ เงยีบไปเอง 

ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว...ส�าเรจ็

แต่แล้วอกีหนึ่งนาทเีสยีงเคาะกด็งักลบัขึ้นมาอกีครั้ง...

เพียงดาวค่อยๆ เดินอย่างเงียบเสียงไปที่หน้าประตู มองผ่านช่อง 

ตาแมวและพบว่าคนตัวสูงใหญ่ที่มายืนอยู่หน้าประตูคือคนเดียวกับที่เพิ่ง 
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ลาจากกนัไปเมื่อตอนเที่ยงคนื 

หญิงสาวถอนหายใจเฮือกใหญ่...คนบ้าอะไรยืนยิ้มยิงฟันให้ช่อง 

ตาแมว

ผู้ชายช่างตอแยรุกหนกัไม่ใช่สไตล์ที่เธอนยิม หรอืเอาจรงิๆ เธอยงั

ไม่นึกอยากคบหากับผู้ชายหน้าไหนเลย อยากจะเดินกลับไปนั่งเฉยๆ ท�า

เป็นไม่รูไ้ม่เหน็ แต่จะปล่อยให้เขายนืยิ้มเก้อราวกบัเป็นนายแบบยาสฟัีน เธอ

กใ็จแขง็ไม่พอ

ประตูที่ค่อยๆ เปิดออกพร้อมเจ้าของห้องหน้านิ่งสนิทไม่ได้สร้าง

ความหวาดหวั่นให้คนมาเยอืนแต่อย่างใด

“ดาวขอกุญแจรถหน่อยครบั เดี๋ยวผมไปย้ายรถให้” เขาขยบิตา ยิ้ม

กว้าง พูดเสยีงซื่อ พลางยื่นมอืมาด้านหน้าเพื่อรอรบักุญแจ

เพียงดาวหน้าเหลอ ตกใจที่เธอลืมไปเสียสนิทว่ารถยังคงจอดอยู ่

ที่อื่น และนกึขอโทษที่แปลเจตนาดขีองเขาผดิไป

“ลมืไปเลย ขอบคุณนะ แต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่ไปขบักลบัมาเอง” 

“ผมขับไปส่ง ถนนเส้นนั้นแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเขาห้ามจอด 

เดี๋ยวโดนใบสั่งนะ”

เพียงดาวคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็พยักหน้า เขาพูดถูก ถ้าเธอเดินไปเอง

อาจจะไม่ทนั คนอยูใ่นกรอบท�าตามกฎระเบยีบเป๊ะอย่างเธอจ�ายอมลดความ

ตั้งใจที่จะรกัษาระยะห่างและท�าเป็นมองไม่เหน็รอยยิ้มกว้างอย่างถูกใจของ

เขาตอนรอเธอวิ่งไปหยบิกญุแจรถ โชคดทีี่การเป็นลกูสาวของจนัทร์เจ้าท�าให้

เพยีงดาวเคยชนิกบัการเปลี่ยนชดุนอนทนัททีี่ตื่นและแต่งตวัเรยีบร้อยพร้อม

รบัแขกเสมอแม้จะอยู่ที่บ้าน เธอเพยีงแค่หยบิคาดแิกนและโคตมาสวมทบั 

สวมรองเท้าบูตก็เป็นอันเรียบร้อยสามารถเดินตามเขาลงมาที่โรงจอดรถได้

ในเวลาอนัรวดเรว็

“รถสูงหน่อย ให้ผมช่วยไหม”

“ไม่เป็นไร ขึ้นเองได้” เธอบอกเขาเสยีงเรยีบ มองคนท�าหน้าเจ้าเล่ห์
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อย่างไม่ค่อยแน่ใจ วิธีการช่วยของเขาจะดันบั้นท้ายของเธอขึ้นไปหรือ

อย่างไรกนั

จู่ๆ กิจกรรมแรกของวันขึ้นปีใหม่เธอก็กระโดดขึ้นรถคนกึ่งแปลก

หน้ามาเสยีอย่างนั้น ที่ต้องใช้ค�าว่ากระโดดเพราะรถของเขาคอื GMC คนั

ใหญ่โตขนาดที่น่าจะลากรถบ้านได้ทั้งหลงั อย่างไรกต็ามมนักค็อืรถกระบะ 

ไม่ใช่รถที่เธอคุ้นชนิ เพยีงดาวแทบไม่เคยได้ขึ้นรถกระบะแบบนี้ ดูเหมอืน

การได้รู้จกักบัรวจิะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้เธอได้ในระยะเวลาไม่ถงึ ๒๔ 

ชั่วโมงที่ผ่านมา

ทนัททีี่ขบัออกจากตวัตกึได้ รวกิพ็ูดด้วยน�้าเสยีงร่าเรงิว่า

“ไปเที่ยวกนั”

“หืม” นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เธอก้าวขึ้นรถคันนี้เสียหน่อย สีหน้าหวาด 

ระแวงอย่างไม่ปิดบังเหมือนไม่แน่ใจว่าเขาจะมาไม้ไหนท�าเอาคนหลังพวง-

มาลยัรถหลุดหวัเราะ

“ดาวขี่ม้าเป็นไหม” น�้าเสยีงสนกุและใบหน้ายิ้มนั้นดจูะเกนิเหตไุปเสยี

หน่อย

“ไม่อยากไปไหน”

“ตอบไม่ตรงค�าถาม”

“ขี่เป็น”

“แล้วสกดีู๒ ล่ะ”

“ยงัไม่เคยลอง”

“ไปลองนะ ไว้แก่ๆ ค่อยอยู่บ้าน ตอนนี้ไปเที่ยวก่อน”

“ถ้ารีบเที่ยวปล่อยพี่ลงตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องไปส่ง พี่ต้องไปเอารถ” น�้า

เสยีงสะบดัของคนหน้านิ่งนั้นไม่ได้ท�าให้เขานกึกลวัแต่อย่างใด

“เดี๋ยวขับรถดาวไปเก็บที่บ้านก่อนไง แล้วเราขับออกไปนอกเมือง 

๒ Ski-Doo เป็นยี่ห้อของสโนว์โมบลิ ผลติโดยบรษิทั Bombardier
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ตอนนี้ทางไปทะเลสาบกบัไวเนอรมีหีมิะฟหูนาเลยนะ ดาวต้องชอบแน่ๆ เริ่ม

ต้นปีใหม่อย่าอยู่อุดอู้ในเมอืงเลย เดี๋ยวเยน็ๆ กก็ลบั” 

ฟังเผนิๆ ดเูหมอืนคนสนทิสนมวางแผนตารางการเที่ยวด้วยกนั มนั

กฟั็งดไูม่เลวร้ายถ้าเพยีงเธอจะสามารถเชื่อถอืเขาได้ แต่นี่เขาคอืใครกนั อยู่

ดีๆ  จะให้เธอไว้ใจเขาขนาดขึ้นรถออกนอกเมอืงไป กย็ิ่งไม่น่าเป็นไปได้  

เมื่อเพยีงดาวยงันิ่ง ไม่ตอบรบัหรอืปฏเิสธ รวกิพ็ูดต่อ 

“ผมมีธุระต้องแวะไปท�าแถวนั้นนิดหน่อย ถ้ากลัวว่าผมจะหลอกไป

ขาย ลองถามเขาดไูด้นะ คุน้หน้าไหม” รวส่ิงโทรศพัท์มอืถอืมาตรงหน้าเธอ 

เพียงดาวมองตาม อดคิดไม่ได้ว่าเขาจะมาไม้ไหนกันถึงส่งรูป

อธกิารบดขีองมหาวทิยาลยัมาให้ดู ยงัไม่ทนัที่เธอจะพูดอะไรต่อ รวกิพ็ลกิ

ข้อมอืดนูาฬิกาแล้วเบี่ยงรถเข้าข้างทาง เปิดแอปพลเิคชนัวดิโีอคอลก่อนโทร. 

ออก

“ท�าอะไรน่ะ”

“กด็าวกลวัผมหลอก เลยจะหาคนน่าเชื่อถอืได้มาช่วยยนืยนัว่าจะพา

ไปเที่ยวแล้วพากลบัมาส่งจรงิๆ”

“ไม่...” ยงัไม่ทนัที่จะพูดต่อ อกีฝ่ายกก็ดรบั แล้วหน้าของ ดร. ปีเตอร์ 

แมคคนินอน กข็ึ้นมาบนหน้าจอ

รวพิูดพลางยกมอืทกัทาย “ไฮ พที” 

พที คอืชื่อย่อของปีเตอร์ และไฮกด็ูไม่เหมาะกบัคุณวุฒแิละวยัวุฒิ

ของอีกฝ่ายเอาเสียเลย ค�าพูดไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ของนายคนนี้คงโดน

คุณย่าของเธอ ม.ร.ว. ศศนิภิา นภดล อบรมยกใหญ่

“ไฮ วนิซ์ แซนดี้ก�าลงัจะโทร. ไปเลยว่าออกมารยึงั” 

อกีฝา่ยดูไมเ่ดอืดร้อนกบัค�าพดูของรว ิฟงัดเูหมอืนเขาจะมนีดักนัไว้

จรงิๆ และวนิซ์คอืชื่อที่เขาให้เพื่อนต่างชาตเิรยีกสนิะ

แซนดี้ น่าจะหมายถงึ แซนดรา แมคคนินอน สุภาพสตรนีกัธุรกจิ

คนเก่งที่เพยีงดาวเพิ่งได้รบัมอบหมายให้เป็นตวัแทนนกัเรยีนไปเชญิเธอมา
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บรรยายเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจให้นกัธรุกจิรุน่ใหม่ๆ อะไรจะโลกกลมขนาด

นั้น

“พที ผมอยากพาใครไปแนะน�าให้คณุกบัแซนดี้รูจ้กั แต่คณุช่วยบอก

เธอหน่อยสวิ่าผมไม่ใช่ตวัอนัตราย” 

“หมายถงึให้ช่วยยนืยนัว่าอนัตรายมากๆ ใช่ไหม” คนสูงวยัขยบิตา

พูดกลั้วหวัเราะ

“พที! เธอฟังอยู่”

เสียงอุทานลั่นทันทีที่รวิพูดจบประโยค ก่อนจะร้องเรียกภรรยา  

“แซนดี้”

รวหินัมองหญงิสาวข้างๆ ที่ถอยจนหลงัตดิประตรูถ เธอถลงึตาพร้อม

ส่ายหน้าปฏเิสธ 

“ไฮ วนิซ์” เสยีงสภุาพสตรทีกัทายมาอย่างยนิด ีพร้อมค�าสั่ง “เธออยู่

ไหน ส่งโทรศพัท์ให้เธอสจิ๊ะ”

“แซนดี้ อย่าท�าเธอกลัวนะครับ” รวิหัวเราะพร้อมยื่นหน้าพร้อม

โทรศัพท์เข้าไปใกล้กับเพียงดาวที่ท�าได้เพียงค้อนขวับให้คนต้นเหตุ ก่อน

ขยบัยดืตวัตรง ยิ้มบางๆ และทกัทายคนในโทรศพัท์ด้วยน�้าเสยีงสภุาพและ

ภาษาแสนจะทางการ

“สวสัดคี่ะมสิเตอร์ มสิซสิแมคคนินอน”

“โอ ดาร่า ฉนัจ�าหนไูด้ ดใีจจรงิที่หนจูะมาฉลองวนัปีใหม่กบัเราวนันี้”

เป็นเพราะค�าว่าดาวมเีสยีงพ้องกบัค�าในภาษาองักฤษที่แปลว่าข้างล่าง 

หรอืต�่าลง ซึ่งไม่เหมาะกบัเป็นชื่อคน แมทธวิจงึตั้งชื่อใหม่ให้เธอว่าดาร่าซึ่ง

มาจากค�าว่าดาราหรอืดวงดาวนั่นเอง ตั้งแต่นั้นเธอกใ็ช้ชื่อนี้แนะน�าตวักบัคน

ตา่งชาต ิสว่นพ่อเลี้ยงเธอนั้นยงัคงเรยีกเธอว่าดาวเหมอืนสมาชกิครอบครวั

คนอื่นๆ

“เอ่อ คอื...” น�้าเสยีงตื่นเต้นและสหีน้ายนิดขีองทั้งสองท�าให้เพยีงดาว

ปฏิเสธไม่ออก แค่วันแรกรวิก็จับทางความขี้เกรงใจผู้ใหญ่ของเธอถูกเสีย
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แล้ว

“แค่นี้ก่อนนะครบัพที แซนดี้ เดี๋ยวเราเอารถดาร่าไปเกบ็ที่บ้าน แลว้

จะเริ่มเดนิทางครบั”

“เมื่อคนืที่นี่หมิะเพิ่งตกลงมาเพิ่มอกี เปลี่ยนล้อรถเป็นยางหน้าหนาว

แล้วใช่ไหม”

“เรยีบร้อยครบั เจอกนัครบั”

“ไม่ต้องรบีนะ ขบัรถดีๆ  นะ เดี๋ยวเจอกนั”

สายตดัไปแล้ว และรวกิค็่อยๆ หรี่ตาหนัแบบสโลว์โมชนัมามองคน

ข้างๆ อย่างกริ่งเกรง กเ็ธอเล่นจ้องหน้าคนมดัมอืชกด้วยสายตาของครใูหญ่

ยุคโบราณที่ถอืไม้เรยีวอนัโตพร้อมลงโทษเดก็เกเร

“ท�าอย่างนี้ท�าไม” เสยีงนั้นนิ่งสนทิ

“ผมขอโทษ ผมแค่อยากจะให้ดาวมั่นใจว่าไม่ได้หลอกพาไปขายหรอื

ไปท�าอะไรไม่ด”ี

“แต่พี่ไม่ได้รบัปากว่าจะไปตั้งแต่แรก”

“นะครบั นั่งรถไปเป็นเพื่อนผมหน่อย วนันี้ง่วงมาก กลวัหลบัใน นี่

เมื่อเช้ากร็บีตื่นเลย กลวัไปย้ายรถให้ดาวไม่ทนั โอ๊ะ เหลอือกีห้านาท ีต้อง

รบีแล้ว” รวหิาจงัหวะตดับทอย่างฉบัพลนั 

เพยีงดาวได้แต่หนัหน้าออกนอกหน้าต่างอย่างครุ่นคดิ

ผูช้ายอธัยาศยัด ีมนี�้าใจ แต่กะล่อน ลงิหลอกเจ้าอย่างนี้ เธอคงตาม

เขาไม่ทนัแน่นอน ควรอยู่ห่างๆ ไว้ใช่ไหม

รวขิบัรถมาจอดท้ายรถที่ถกูทิ้งไว้ทั้งคนืทนัเวลาก่อนแปดโมง แต่เขา

ไม่ได้แค่หย่อนเธอลงแล้วกลบัไปก่อน เขากลบัจอดรถต่อท้ายเธอและหยบิ

อุปกรณ์วิ่งตามลงมาขูดฝ้าน�้าแขง็ที่เกาะกระจกรถเสยีทุกด้าน

อุ่นใจ... 

น่าแปลก เธอน่าจะก�าลงัโกรธเขาอยู่มากๆ ไม่ใช่หรอื คนกึ่งแปลก

หน้าที่จู่ๆ  กพ็ุง่จูโ่จมเข้ามาจนท�าชวีติเธอพลกิคว�่าพลกิหงายในชั่วโมงแรกๆ 
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ของปีกลบัท�าให้เธอรูส้กึดใีนเรื่องเลก็น้อยที่เขาใส่ใจ ทั้งที่มนัเป็นเรื่องง่ายๆ 

ที่เธอควรจะจดัการทุกอย่างด้วยตวัเองได้โดยล�าพงัด้วยซ�้า

เอาเถอะ เพยีงดาวได้แต่บอกตวัเอง กแ็ค่ไปเที่ยวกบัน้องคนไทยวนั

เดยีว ไม่น่าจะมอีะไรมาก

ทนัททีี่ขบัรถกลบัมาถงึตกึที่พกั เพยีงดาวกบ็อกกบัรวสิั้นๆ ว่า

“ขอกลบัขึ้นไปเอาของบนห้อง รอสกั ๒๐ นาทนีะ”

“นานกว่านั้นกร็อได้ครบั หรอืจะให้ผมตามขึ้นไปช่วยถอืของไหม”

“ไม่ต้อง รอตรงนี้แหละ”

“ได้ครบั ขอบคุณครบัดาวที่ยอมไปด้วยกนั”

“เรยีกพี่ก่อนแล้วจะไป” เพยีงดาวแทบจะกดัปากตวัเองเมื่อหลุดพูด

ออกไป ไม่รู้เขาร่ายเวทมนตร์อะไรที่ท�าให้เธอปฏเิสธไม่ออกตลอด 

“คร้าบ พี่ดาว วนัปีใหม่นี้ไปเที่ยวกนันะจ๊ะ” 

“ทะเล้นอย่างนี้กไ็ม่ได้ กลบัก่อนมดืนะ”

“รับค�าบัญชาครับ” เสียงพูดปนหัวเราะของคนยิ้มตาเป็นประกาย

อย่างถูกใจค�าตอบนั้น ท�าเอาเธออยากเปลี่ยนใจเสยีเหลอืเกนิ

เธอเดนิหายขึ้นลฟิต์ไปสบินาทแีล้ว แต่รวยิงัเชื่อมั่นว่าเธอจะไม่หาย

ไปเฉยๆ ชายหนุ่มใช้เวลาที่มีอยู่เก็บข้าวของเครื่องไม้เครื่องมือที่วางระเกะ

ระกะเบาะหลงัรถ และหยบิเครื่องดูดฝุ่นเลก็ๆ ขึ้นมาดูดที่นั่งเบาะหน้าและ

พรม เธอจะรูส้กึอะไรไหมที่เขาไม่ได้ชวนเธอนั่งรถยโุรปคนัโก้ หรอืรถสปอร์ต

สุดเท่ ชวนสาวนั่งรถกระบะ ถ้าถูกปฏเิสธกค็วรท�าใจล่วงหน้า แต่ลกึๆ เขา

เชื่อว่าเพยีงดาวไม่ใช่คนเช่นนั้น ถ้าเธอจะปฏเิสธเขา เหตุผลหลกัน่าจะเป็น

เรื่องอื่น คนที่แคร์ความรูส้กึคนอื่นอย่างเธอคงไม่ทิ้งให้เขานั่งรอในรถทั้งวนั

โดยไม่บอกกล่าว

แล้วเขากเ็ดาถูก เธอกลบัลงมาจรงิๆ รวไิด้แต่ยิ้มกว้างยามวิ่งลงไป

เปิดประตูด้านข้างเชญิให้เธอขึ้นไปนั่ง พร้อมกบัรบัของที่ถอืมาเตม็สองมอื

“นี่อะไรเยอะแยะครบั”
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“กเ็ราจะไปเยี่ยมผู้ใหญ่ พี่ไม่เคยไปบ้านใครมอืเปล่า” 

“ยี่สิบนาทีก็เตรียมทันเนี่ยนะ ดูดีเหมือนของเพิ่งออกจากห้างเลย” 

บ้านเธอเลี้ยงมาด้วยความประณตีและพธิรีตีองขนาดไหนกนัหนอ

“กไ็ม่ได้ยาก ของมอียู่แล้ว” 

ทั้งคุณย่าและมารดาเป็นตวัอย่างในเรื่องนี้ ชนิเสยีแล้วที่เหน็จนัทร์-

เจ้าเตรียมของขวัญเผื่อไว้ที่บ้าน ถ้าต้องไปเยี่ยมเยือนใครกะทันหัน เธอ

สามารถหยบิของออกมาแพก็ใส่กล่องและถุงเรยีบร้อย ดูดสีมราคาโดยไม่

ต้องวิ่งหาของในนาทีสุดท้าย ก่อนเธอจะมาเรียนต่อ จันทร์เจ้าก็ไปจัดการ

ซื้อผ้าไหมไทย ทั้งผ้าพนัคอ เนกไท ผ้ารองจาน หรอืกระเป๋าใส่เหรยีญเลก็ๆ 

เตรียมไว้ให้พร้อมเสร็จสรรพส�าหรับให้เธอมอบให้อาจารย์หรือใครๆ ที่มี

น�้าใจต่อเธอ ส่วน ม.ร.ว. ศศนิภิา ผู้เป็นย่าของเธอนั้น ท่านมขีองขวญัชิ้น

เลก็ๆ ตดิบ้านท่านไว้เสมอ เวลามแีขกมาเยี่ยมเยอืนและให้ของแก่ท่าน ท่าน

กใ็ห้ของขวญักลบัเช่นกนั

“แล้วนี่อะไรครบั”

“แซนด์วชิกบักาแฟ ยงัไม่ได้กนิข้าวใช่ไหม พี่ เอ่อ ได้ยนิเสยีงท้อง

นายร้อง”

รวิยิ้มเขิน แต่แล้วก็หันมามองเธออย่างซึ้งใจ ในความเรียบเฉย 

เพยีงดาวมมีมุน่ารกั เธอใส่ใจคนรอบข้าง เมื่อเช้าทนัททีี่ตื่นเขากแ็ต่งตวัแล้ว

ตรงดิ่งไปหาเธอ โดยยงัไม่ได้กนิอะไรรองท้องแม้แต่น�้าสกัแก้ว ขนาดที่เธอ

ตอบตกลงแล้วและขอกลบัขึ้นไปเอาของบนห้อง เขายงัไม่กล้าวิ่งหายไปจาก

รถ เพราะเกรงว่าเธอจะเปลี่ยนใจ

“ขอบคุณครบัดาว”

“พี่ดาว...” เสยีงนั้นกดต�่า ท�าหน้าขรมึ แต่ดูเหมอืนอกีฝ่ายจะจบัทาง

ได้เสียแล้วว่าคนใจดีอย่างเธอ ไม่ได้ดุจริงจังอย่างที่พยายามจะแสดงออก

มาให้เห็นเลย รอยยิ้มสุดซึ้งของเขาไม่ได้บ่งบอกว่าเขากลัวเธอแม้แต่น้อย

นิด ดวงตาเป็นประกายเจิดจ้านั้นท�าเพียงดาวกลายเป็นฝ่ายหลบสายตา 
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เสยีเอง

“กล่องนี้แซนด์วชิโคลด์คตั กล่องนี้แซนด์วชิอกไก่ เอาอะไรด”ี

“โห หายไปแป๊บเดยีวยงัมใีห้เลอืกอกี เอาสองอย่างเลย” รวหินัมอง

คนหน้าดุแต่ใจด ี นี่หายไปแค่ ๑๐ กว่านาท ี นอกจากจดัเตรยีมของขวญั 

เตรยีมเสบยีง เธอยงัมเีวลาเตมิสบีนรมิฝีปากอกีด้วย เขาชอบลปิสตกิสนีูด้

น�้าตาลอมชมพูเนื้อซาตนิบนเรยีวปากของเธอเหลอืเกนิ

“จะกนิเลยไหม เอ่อ กนิในรถได้ใช่ไหม” 

เพราะโตมากับผู้ใหญ่หลายคน เพียงดาวจึงปรับตัวขึ้นอยู่กับว่าอยู่

กบัใคร ถ้าอยูก่บัพ่อเลี้ยง จะสบายๆ บางครั้งเวลาไปเที่ยวต่างแดนกข็บัรถ

เข้า Drive thru และสั่งของมานั่งกินในรถโดยไม่ต้องแวะพักกลางทาง 

มารดาไม่นยิมนกัแต่กไ็ม่ขดัใจ มบ่ีนเวลากลิ่นอาหารตดิรถหรอืใครท�าอะไร

หล่นบ้างไปตามเรื่องตามราว แต่ถ้าเป็นรถของคุณย่า แค่คดิจะเอาอะไรไป

นั่งกนิในรถกผ็ดิแล้ว 

“ป้อนหน่อยสคิรบั”

“เกนิไปแล้ว”

หลังจากขับรถออกนอกเมืองมาทางเหนือประมาณสองชั่วโมงก็เข้า

เขตไร่องุ่นผลติไวน์ ท้องฟ้าสดใสไร้เมฆเมื่อรวมเข้ากบัทวิทศัน์ของเนนิเขา

สลบักบัที่ราบส�าหรบัไร่องุ่นและพชืไร่อื่นๆ ที่ตอนนี้ปกคลุมด้วยหมิะสขีาว

สะอาดช่างงดงาม เพยีงดาวรบียกโทรศพัท์ขึ้นมาบนัทกึภาพผ่านหน้าต่างรถ 

ก่อนเอ่ยปากขออย่างอดไม่ได้

“ขอเปิดหน้าต่างนดิได้ไหม”

“ได้สคิรบั”

ลมหนาวที่เย็นวูบปะทะใบหน้าให้ความรู้สึกสดชื่น หญิงสาวรีบยก

โทรศัพท์มือถือขึ้นเล็งภาพผ่านช่องหน้าต่างรถอย่างตั้งใจ นานแล้วที่เธอ 

ไม่ได้ออกมาสัมผัสธรรมชาติ ชีวิตของเธอหมดไปกับการเรียนและท�างาน

จนไม่มเีวลาได้คดิเรื่องอื่น
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“ถ้าอยากถ่ายรูป จะให้ผมจอดรถตรงไหน บอกได้นะ”

“ไม่เป็นไร เดี๋ยวผู้ใหญ่รอ”

“ดาวนี่น่าจะเป็นเดก็ดมีากๆ ไม่เคยดื้อกบัผู้ใหญ่เลยใช่ไหม”

“น่าจะดื้อน้อยกว่านายแน่นอน” ใครบางคนกระตุ้นต่อมต่อล้อต่อ-

เถยีงของเธอมาตลอดชั่วโมง

“ผมกว็่างั้นแหละ แต่กไ็ม่แน่นะ นิ่งๆ แบบนี้อาจจะดื้อเงยีบ” 

“รวิ เรายังไม่สนิทกันขนาดนั้น” เธอปรามด้วยน�้าเสียงเรียบสนิท 

สหีน้าประหนึ่งมปี้ายไม่ใช่เพื่อนเล่นก�ากบัเอาไว้ท�าเอาชายหนุ่มหวัเราะร่า

“ค่อยๆ คบกนัไปกส็นทิกนัไปเองครบั” คนใจดสีูเ้สอืพดูพลางหนัมา

ขยบิตาก่อนยิ้มกว้างอย่างอารมณ์ดี

เพยีงดาวส่ายหน้า มองไปรอบด้านที่เตม็ไปด้วยหมิะขาวโพลนและมี

ผูช้ายกึ่งแปลกหน้าตวัโตนั่งฮมัเพลงหลงัพวงมาลยัรถกระบะ GMC Sierra 

Denali คนัใหญ่ยกัษ์ คนที่อยู่ในกรอบ ค่อยๆ คดิ ค่อยๆ ตดัสนิใจทุก

เรื่องเช่นเธอตกกระไดพลอยโจนพาตัวเองมานั่งอยู่ตรงนี้ ณ วันที่ ๑ 

มกราคมได้อย่างไรกนั

ตอบตวัเองไม่ได้จรงิๆ...



ดาวดวงที่

๓

วนัปีใหม่กบัคนกึ่งแปลกหน้า

Mr.Happy Go Lucky

เสยีงโทรศพัท์ดงัขึ้นสองครั้ง รวมิองเบอร์อย่างครุน่คดิก่อนจะหนั
หน้ามากระซบิบอกเธออย่างมมีารยาทว่า

“ผมขอคุยโทรศพัท์เดี๋ยวเดยีวนะครบั”

เพยีงดาวรบีพยกัหน้าพลางพมึพ�า “เชญิค่ะ” 

เสียงคุยภาษาสเปนอย่างคล่องแคล่วสร้างความแปลกใจให้คนแอบ

ฟังไม่น้อย น่าเสยีดายที่เธอไม่เข้าใจภาษานี้เลยไม่สามารถเดาได้ว่าเขาก�าลงั

คุยเรื่องอะไร

แล้วเธอจะอยากรู้ไปท�าไมกนั...

ชายหนุ่มวางสายไปแล้วและหันมาขยิบตาให้เธอตามสไตล์คนชอบ

หว่านเสน่ห์ทั้งยามรู้ตวัและไม่รู้ตวั

“ขอโทษที่ต้องรบัสาย เมื่อกี้เราคุยกนัถงึไหนนะ”
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เพยีงดาวไม่ได้ตอบ แต่พูดว่า

“นายพูดสแปนชิได้”

“อ๋อ เวลาไปเที่ยวสะดวกดนีะ หลายประเทศใช้สแปนชิเป็นภาษาหลกั 

ไว้ไปเที่ยวกนั ผมเป็นไกด์ให้เอง”

“อ้อ” และแล้วก็วกเข้าเรื่องท่องเที่ยวที่คุยกันมาเกือบตลอดทางอีก

จนได้

“ถ้าอยากเจอเดก็ๆ นกัศกึษาที่พูดสแปนชิ ดาวต้องไปงานปาร์ตวีนั

ประกาศอิสรภาพเม็กซิโกนะ รับรองตื่นตาตื่นใจ ที่เห็นเมื่อคืนธรรมดาไป

เลย เสยีดายมไีปแล้วเมื่อเดอืนกนัยา รอปีหน้าเดี๋ยวผมพาไป”

โธ่ หลงคดิว่าฝึกคุยภาษาสเปนภาษาที่มปีระชากรใช้มากเป็นอนัดบั

สี่ของโลกเพื่อเรื่องการงาน ที่ไหนได้ฝึกไว้ท่องเที่ยวและสนทนาในวงปาร์ตี

นั่นเอง

จะว่าไปแล้วผูช้ายเจ้าเสน่ห์ไร้ทกุข์โศกคนนี้มบุีคลกิคล้ายกบัใครบาง

คนที่เธอคุ้นเคยดี คนที่ท�าเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายดายไปเสียหมด 

ผู้ชายที่เธอทั้งรักและไม่อยากจะรัก ไม่คาดหวังเพราะไม่อยากผิดหวัง ถ้า

เป็นคนอื่น เธอคงจะหลกีหนคีนเช่นนี้ไปโดยง่าย แต่ที่ท�าไม่ได้เพราะคนคน

นั้นคอืบดิาของเธอเอง

สุรยินั นภดล พระเอกรุ่นเก่าชื่อดงัที่ทุกวนันี้กย็งัหล่อเหลาชนดิที่ว่า

กาลเวลาไม่อาจท�าอะไรได้ แม้ความสมัพนัธ์ระหว่างเธอกบับดิาไม่ราบเรยีบ

นกั แต่ประโยคที่บดิาพูดย�้าอยู่บ่อยครั้งคอื

‘พ่ออาจจะเคยท�าอะไรให้หนูผิดหวังไปบ้าง แต่ไม่มีวันไหนที่พ่อ 

ไม่รกัหนู’

ค�าพูดสวยหรูที่สมัผสัจรงิแทบไม่ได้...

นบัตั้งแต่วนัที่ความเสน่ห์แรงและไร้ความรบัผดิชอบของสรุยินัท�าให้

จนัทร์เจ้าเสยีใจจนต้องเลกิรากนั เธอกไ็ม่เคยมองพ่อเหมอืนเดมิอกีเลย เธอ

นกึโทษว่าสรุยินัคอืต้นเหตทุี่ท�าให้สามสาวพี่น้องต้องกระจดักระจายแยกไป
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คนละทางตั้งแต่เดก็ เพยีงรุ้งคู่แฝดของเธอไปอยู่กบัพ่อ ส่วนตวัเธอเองมา

อยู่กับแม่ และไลลาลิณน้องสาวที่ตอนนั้นยังเล็กมากต้องอยู่สลับไปมาทั้ง

สองบ้าน ความรกัระหว่างพี่น้องนั้นยงัมอียู่ แต่การเตบิโตที่อยูค่นละกรอบ

คนละกฎเกณฑ์สร้างความแตกต่างสุดขั้วให้แก่เธอสามคน ครอบครัวของ

พวกเธอที่มองจากสายตาคนภายนอกดเูหมอืนจะสมบรูณ์แบบ รกัใคร่กลม-

เกลยีวกนัด ีรวมความแตกต่างอย่างลงตวั แต่เอาเข้าจรงิแล้วรอยร้าวที่มอียู่ 

ไม่ว่าอย่างไรกไ็ม่สามารถประสานให้เหมอืนเดมิได้อกี

และผู้ชายที่ได้ชื่อว่าพ่อสร้างแผลในใจให้เธอกลวัการมคีรอบครวัมา

จนถงึวนันี้

สุรยินัและรว.ิ..

พระอาทติย์เจดิจรสัร้อนแรงที่ดงึดูดผู้คนให้เข้าหา ยกเว้น ‘น�้าแขง็’ 

อย่างเธอที่ควรหลกีหนใีห้ห่าง มฉิะนั้นอาจถูกหลอมละลายโดยไม่รู้ตวั

ทันทีที่รวิชะลอรถเลียบรั้วไม้สีขาวที่ยาวสุดตา เพียงดาวก็เริ่มแน่ใจ
แล้วว่าได้เดนิทางมาถงึจุดหมายปลายทางของวนันี้แล้ว 

“Welcome to the McKinnons.”

ป้ายหน้าประตูรั้วและสิ่งที่เธอเห็นต่อจากนั้นเพียงดาวบอกตัวเองว่า

มนัคอืวนิเทอร์วนัเดอร์แลนด์ ทวิสนสูงใหญ่คดโค้งตามทางมลีะอองหมิะที่

โปรยปรายเพราะลมพัดลงมาจากยอดไม้ให้ความรู้สึกคล้ายก�าลังอยู่ใน

เทพนิยาย และที่ปลายทางนั้นบ้านสไตล์คอตเทจสองชั้นครึ่งสร้างด้วยไม้

และกระจกใส มปีล่องไฟที่สูงจากพื้นจดหลงัคาสร้างดว้ยหนิ รวขิบัออ้มไป

ด้านหลงัก่อนหยบิรโีมตออกมากดเปิดโรงรถขนาดใหญ่และเลี้ยวเข้าไปจอด

อย่างคุ้นเคย

ท่าทางตื่นเต้นของเพยีงดาวท�าให้เขาอยากจะกมุมอืที่น่าจะเยน็เฉยีบ

ของเธอ แต่กย็ั้งตวัเองไว้เหลอืเพยีงแค่ค�าปลอบ

“ท�าตวัสบายๆ นะครบั เราแวะมากนิข้าว ถ้าดาวไม่สนุก เดี๋ยวกนิ
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เสรจ็กก็ลบัได้ แต่พทีกบัแซนดี้น่ารกัมาก ผมว่าดาวน่าจะชอบทั้งคู่นะ”

เพียงดาวไม่ได้ตอบ แต่ก็ยอมรับว่าสายตาสร้างความเชื่อมั่นและ 

ค�าพูดที่ไม่ได้ยั่วแหย่ผิดเวลาของเขาท�าให้เธอรู้สึกดี ท�าไมนะ ท�าไมรู้สึก

ประหม่าคล้ายก�าลงัจะมาพบผู้ปกครองของชายคนรัก...มันไม่ใช่เสยีหน่อย 

เธอเพิ่งรู้จกัผู้ชายคนนี้ยงัไม่ทนัครบ ๒๔ ชั่วโมงเลยด้วยซ�้า!

ดเูหมอืนว่าจะมใีครอดทนรอไม่ได้ ประตเูชื่อมระหว่างบ้านกบัโรงรถ

ถูกเปิดออก และแซนดราก็เปิดออกมาโบกมือโดยมีปีเตอร์เดินตามมา 

ส่ายหน้าก่อนสะกดิรั้งแขนแซนดราให้กลบัไปด้านใน รวถิงึกบัหวัเราะออกมา

“แซนดี้รอไม่ไหวแล้ว ไปกนัเถอะครบั”

เพยีงดาวพยกัหน้า และเปิดประตูลงจากรถออกไปยนืตั้งสต ิ มนัก็

แค่เหมือนกับการตามมารดากับพ่อเลี้ยงมาพบผู้ใหญ่ ไม่น่ามีอะไรแปลก

ใหม่เสยีหน่อย รวถิอืข้าวของออกมาพลางผายมอืให้เธอเดนิน�าเข้าไป

“ยินดีต้อนรับดาร่า” แซนดรายิ้มกว้างเอ่ยทักทายพร้อมเดินเข้ามา 

กอดเพยีงดาวอย่างเป็นกนัเอง ก่อนหลกีทางให้ปีเตอร์เดนิเข้ามาจบัมอื 

“ดใีจที่หนูมา ตามสบายนะดาร่า” 

“กอดของผมล่ะ” รวทิวง

“แหม ท�าเป็นน้อยใจ สวสัดปีีใหม่วนิซ์” แซนดราหนัไปกอดรวกิ่อน

จะปล่อยให้เขากอดทักทายกับปีเตอร์ และตอนนี้ทั้งสามคนต่างหยุดมอง

เพยีงดาวเป็นตาเดยีว พร้อมกบัรอยยิ้มที่เป็นอนัรู้กนั หญงิสาวรู้สกึประหม่า

เลก็น้อย แต่กท็กัทายอย่างมมีารยาท

“สวัสดีปีใหม่ค่ะมิสเตอร์ มิสซิสแมคคินนอน ขอบพระคุณที่ให้หนู

มาร่วมรบัประทานอาหารกลางวนัด้วยนะคะ” 

“ฟังดูเหมือนเราก�าลังอยู่กลางงาน Luncheon๓ กันเลยครับ” รวิ

๓ การรบัประทานอาหารกลางวนัอย่างเป็นทางการ บางครั้งจดัพร้อมงานสมัมนา มวีทิยากร
มาบรรยาย
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แกล้งแซวภาษาทางการของเธอ

“รว”ิ แซนดรายกมอืขึ้นมาตเีบาๆ ที่แขนชายหนุ่ม ก่อนที่ปีเตอร์จะ

ผายมอืเชื้อเชญิให้ทุกคนเดนิไปที่ห้องรบัแขก

“เพิ่งมาถงึนั่งพกักนัสบายๆ ก่อน”

เมื่อทกุคนนั่งลงเรยีบร้อย รวกิส่็งถุงของขวญัที่ช่วยถอืมาให้เพยีงดาว

“ของเล็กๆ น้อยๆ จากเมืองไทยค่ะ” เพียงดาวส่งให้แซนดราและ 

ปีเตอร์ เมื่อทั้งคู่เปิดออกดู แซนดราถงึกบัอุทาน

“ผ้าไหมไทยใช่ไหมจ๊ะ โอ้ สสีวยเหลอืเกนิ ขอบคุณจ้ะ”

“คุณแม่เป็นคนเลือกค่ะ” เธอไม่แปลกใจที่คนได้รับของจะชอบ 

จนัทร์เจ้ารสนยิมดเีสมอ

“เนกไทผมกด็ูดมีาก ขอบคุณมากดาร่า”

“ยนิดคี่ะ”

“เราสองคนตื่นเต้นมากที่รูว่้าวนันี้จะมแีขกพเิศษ นี่รู้จกักนัตั้งแต่เมื่อ

ไหร่จ๊ะ”

“เอ่อ...” เพยีงดาวอกึอกั จะให้เธอบอกไปว่าอย่างไร ถ้าทั้งคูท่ราบว่า

เธอเพิ่งเจอผู้ชายคนนี้ครั้งแรกเมื่อคืน และวันนี้ก็ตามเขามาถึงที่นี่ ภาพ-

ลกัษณ์ดีๆ  ที่เธอเพิ่งสร้างในห้านาทแีรกกค็งหมดกนัไม่มเีหลอื คนที่ชนิกบั

การรกัษาหน้ายิ่งชพีอย่างเธอคงทนไม่ไหว

“เอาเถอะน่า ปล่อยเป็นเรื่องของเดก็ๆ หวิกนัรยึงั ไปกนิข้าวกนัเลย

ดไีหม” ปีเตอร์ตดับทเมื่อเหน็เพยีงดาวดูอดึอดั 

“ดเีหมอืนกนัครบั ผมเริ่มหวิแล้ว” รวริบัค�า เขาไม่เดอืดร้อนสกันดิ

ที่จะบอกตามจรงิ แต่ถ้าเธอไม่อยากพูดถงึเขากเ็หน็ด้วยตามนั้น

บรรยากาศที่โต๊ะอาหารวันนี้ไม่อึดอัดเท่าที่เพียงดาวคาดไว้ ปีเตอร์
และแซนดราไม่ต่างอะไรกบัสมาชกิครอบครวัฝ่ังแมทธวิพ่อเลี้ยงของเธอ ทั้ง

กริยิามารยาท ค�าพูดจา และมุกตลกฝรั่งที่ปล่อยประปราย ท�าให้เธอผ่อน
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คลายได้ไม่ยาก อาหารบนโต๊ะนั้นส่วนใหญ่เป็นเมนดูั้งเดมิช่วงเทศกาล จาน

หลกัคอืไก่งวงอบยดัไส้ที่มเีกรวแีละแครนเบอร์รซีอสไว้เพิ่มรสชาต ิ

แซนดราและปีเตอร์ลอบมองแขกของรวเิป็นระยะๆ ดูเธอจะคุ้นเคย

กบัมารยาทการรบัประทานอาหารแบบตะวนัตกเป็นอย่างด ีท่าทหียบิจบัตกั

อาหารทุกอย่างดูเป็นธรรมชาต ิเธอดูเอรด็อร่อยกบัอาหารที่เสริ์ฟโดยไม่ได้

ฝืนแต่อย่างใด และนั่นท�าให้เจ้าภาพสบายใจมากทเีดยีว

“สแกลล็อปโปเตโตอาจจะไม่ค่อยเข้ากับไก่งวง แต่วินซ์เขาชอบ  

แซนดี้เขาเลยเตรียมไว้เอาใจ” ปีเตอร์ผายมือไปที่จานตรงหน้าหญิงสาว 

แทนที่จะเป็นมนัฝรั่งบดตามธรรมเนยีมดั้งเดมิ แต่แซนดราเสร์ิฟสแกลลอ็ป

โปเตโตซึ่งเป็นมนัฝรั่งหั่นบางๆ ตามแนวขวางแล้วน�ามาวางเรยีงซ้อนกนัใน

ถาดและอบพร้อมครมีและชสี

“อร่อยมากค่ะ หนูก็ชอบสแกลล็อปโปเตโต” เพียงดาวตอบอย่าง

จรงิใจ นกึแปลกใจ ในบรรดาเมนูที่ท�าจากมนัฝรั่งทั้งหมด เธอชอบเมนูนี้

ที่สุดและกลายเป็นเมนูโปรดเดยีวกบัของรวดิ้วย

“ดเูหมอืนนอกจากสแกลลอ็ปโปเตโตแล้ว ดาร่าจะชอบสตฟัฟิงเหมอืน 

วินซ์ด้วยนะจ๊ะ” สตัฟฟิงหรือส่วนที่ยัดไส้ตัวไก่งวงท�ามาจากขนมปังหั่น

สี่เหลี่ยมผสมกบัขึ้นฉ่ายฝรั่ง น�้าซุปไก่ และเครื่องเทศอื่นๆ

“นั่นสคิรบั” รวยิิ้มกว้าง 

ในความแตกต่างกย็งัมหีลายสิ่งที่เหน็ได้ว่าเขาและเธอชอบตรงกนั

“กนิไก่งวงวนัปีใหม่ แปลกกว่าบ้านอื่นไปหน่อย” เสยีงปีเตอร์พดูขึ้น

“กว็นัครสิต์มาสมคีนไม่ยอมมานี่นะ” แซนดราแกล้งท�าเสยีงเคอืงแต่

ไม่ได้โกรธจริงจัง เพราะรวิแจ้งล่วงหน้าหลายสัปดาห์ซึ่งนานพอที่จะไม่ให้

นางเตรยีมอาหารเก้อ  

“ผมเปิดโอกาสให้แซนดี้กับพีทรับค�าเชิญไปฉลองกับคนอื่นบ้าง 

ต่างหาก เขาเพยีรชวนกนัทุกปี” รวพิูด

แซนดรานกึอะไรขึ้นได้จงึหนัไปถามเพยีงดาว
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“เมื่อวนัครสิต์มาสดาร่าไปฉลองที่ไหนจ๊ะ” 

“ที่ไดนิ่งฮอลของมหาวทิยาลยัค่ะ มมีื้อพเิศษส�าหรบันกัเรยีนต่างชาติ

ที่ไม่ได้กลบับ้าน” 

“รวกิค็งอยูแ่ถวๆ นั้นสท่ิา” ปีเตอร์พดูพลางยิ้ม เขาคดิว่าเดาไม่พลาด

“กป็ระมาณนั้นแหละครบั” รวยิิ้มเขนิพลางหนัมองหญงิสาว 

แม้เธอไม่เหน็เขา แต่เขาเหน็เธอ...

หลงัรบัประทานเรยีบร้อยแล้ว ทุกคนช่วยกนัเกบ็จานไปไว้ที่ครวั ไม่
ต่างจากตอนสมยัเดก็ๆ ที่ทกุปิดเทอมเธอตามไปเคบนินอกเมอืงของพ่อเลี้ยง 

แม้จะมีหน้าที่การงานใหญ่โต มีรายได้มากมาย แต่ที่บ้านพักตากอากาศ 

สองสามีภรรยาช่วยกันท�าอาหารและเก็บล้างโดยไม่มีผู้ช่วยท�างานบ้าน ดู

แล้วน่ารกัด ีแซนดราและปีเตอร์ให้รวพิาเธอไปเดนิเล่นชมบ้านก่อนจะออก

ไปที่คอกม้า

“กไ็ม่แย่ใช่ไหม”

น�้าเสียงยั่วแหย่เหมือนรู้ทันนั้นชวนให้หมั่นไส้นายคนนี้ตงิดๆ หลัง

จากญาตดิกีนัมาตลอดมื้ออาหาร เพยีงดาวเหลอืบมองคนหน้าเป็นแต่กพ็ยกั

หน้าตอบรบัสิ่งที่เขาถาม

“ขอบคณุที่ชวนมา” เสยีงตอบเรยีบๆ แต่เรยีกรอยยิ้มจรงิใจจากคน

ฟังได้เป็นอย่างดี

“ขอบคุณมากที่มาครบัดาว”

“บอกให้เรยีกพี่ดาว”

“กก็นิข้าวเก่งนี่นา แต่ตวัเลก็กว่าผมตั้งเยอะ” คนตวัสงูใหญ่เริ่มเฉไฉ

“คนไทยเราถอืนะเรื่องรุ่นพี่รุ่นน้อง”

“แก่อ่อนกว่ากนันดิหน่อย เขาไม่นบัหรอก มาทางนี้ดกีว่า กนิข้าวฟรี

แล้วช่วยผมท�างานหน่อยครับ” ค�าพูดของรวิท�าให้คนฟังค้อนขวับอีกครั้ง 

แต่กเ็ดนิตามเขาไปทางด้านหลงัแต่โดยด ีเสื้อพาร์กาตวัโตที่แขวนอยู่ถูกส่ง
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ให้หญงิสาวสวมทบัไว้ รวเิองกค็ว้าแจก็เกตอกีตวัมาสวม หยบิสโนว์บูตให้

เธอและตนเองก่อนผลักประตูออกไปที่ลานหลังบ้าน ซึ่งมีทางเดินขึ้นสู่

ระเบยีงไม้ที่ทั้งกว้างและยาวเท่ากบัด้านหนึ่งของตวับ้าน ชายหนุ่มหยบิพลั่ว

ตกัหมิะให้เธอหนึ่งอนัและให้ตวัเองหนึ่งอนั 

“ววิสวยจงั” เพยีงดาวมองจากระเบยีงบ้านที่เหน็สขีาวสะอาดของหมิะ

สุดลูกหูลูกตาและเหน็ทวิสนเป็นแนวอยู่ลบิๆ

“ตรงนี้คอืทะเลสาบ ถ้ามาตอนหน้าร้อนจะสวยมาก สเีทอร์คอยส์เลย 

ลงไปว่ายน�้าได้ หรอืจรงิๆ หน้าหนาวนี่กส็นุก ลงไปสเกตได้ บางทพีทีกบั

ผมกต็กปลาใต้น�้าแขง็ ดาวเคยลองไอซ์ฟิชชงิรยึงั”

“ยงั” แม้จะตอบสั้นๆ แต่สหีน้าบ่งบอกว่าอยากลอง

“ค้างคนืนงึสแิล้วพรุง่นี้จะพาไป วนันี้ไม่ทนัแน่มนัต้องเตรยีมอปุกรณ์

ไปเจาะรูน�้าแข็ง เตรียมไปก่อไฟด้วย ไม่อย่างนั้นหนาวจนแข็ง” น�้าเสียง 

เชญิชวน

“ไม่เป็นไร กลับวันนี้ตามแผนเดิมดีแล้ว” เธอยืนยันหนักแน่นโดย 

ไม่ลงัเล

“ไว้คราวหน้านะ” รวิพูดเองเออเองก่อนจะตัดบทเปลี่ยนเรื่อง “มา

ย่อยอาหารกนัดกีว่า จรงิๆ ระเบยีงไม้มนัรบัน�้าหนกัหมิะไหว แต่ผมอยาก

ท�าทางออกฉุกเฉนิให้พทีกบัแซนดี้ ถ้าปล่อยให้มนัละลายเองแล้วจะลื่น”

การดแูลรกัษาบ้านในช่วงฤดหูนาวไม่ใช่เรื่องง่ายนกั ก่อนหมิะจะเริ่ม

ตกต้องจดัการใช้เครื่องเป่าท่อน�้านอกตวับ้านทั้งใต้ดนิบนดนิให้แห้งสนทิและ

ปิดวาล์วน�้า มฉิะนั้นเมื่ออณุหภมูลิดลงต�่ากว่าจดุเยอืกแขง็ น�้าที่เหลอืในท่อ

ขยายตวั ท่ออาจจะแตกได้ และการกวาดหมิะเพื่อท�าทางเข้าออกและกวาด

ฟุตพาทหน้าบ้านกเ็ป็นอกีหนึ่งภาระที่เจ้าของบ้านต้องรบัผดิชอบ

เพียงดาวมองวัสดุของพลั่วและถอดถุงมือสัมผัสพื้นผิวของระเบียง

บ้าน ตามประสาวศิวกรสาวที่เตบิโตมาในครอบครวัท�ากจิการก่อสร้าง เธอ

คุ้นเคยกบัเรื่องโครงสร้างและวสัดุเป็นอย่างดี
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“ระเบียงนี่ใช้ไม้จริง ไม่ใช่ไม้สังเคราะห์ แล้วก็สร้างไว้แข็งแรงมาก 

น่าจะเคลือบกันน�้าไว้รับสภาพอากาศทุกฤดู พลั่วแบบนี้ไม่ขูดไม้เป็นรอย 

ใช่ไหม” 

รวถิงึกบัหลุดหวัเราะ จะมสีาวไหนโดนใช้โกยหมิะแล้ว นอกจากจะ

ไม่งอแงยงัถามกลบัเรื่องวสัดุอุปกรณ์อย่างเธอบ้าง อนัที่จรงิคงจะมแีต่เธอ

นี่แหละที่เขาต้องจีบโดยการหากิจกรรมให้ท�าวุ่นๆ จนลืมตัวไปว่าก�าลังถูก

จบีอยู่

“ไม่ พลั่วนี่ท�าจากพลาสตกิ ไม่ท�าไม้เป็นรอย”

“โกยทางยาวตามแนวไม้ละกนั นายเริ่มด้านนูน้ เดี๋ยวพี่เริ่มจากด้าน

นี้” เพยีงดาวผายมอืไปทางฝั่งที่ชดิตวับ้านกบัด้านที่ตดิกบัขอบระเบยีง

“ดาวท�าแถวๆ นี้กพ็อ เดี๋ยวตรงนูน้ผมท�าเอง” เขาแกล้งใช้เธอท�างาน 

แต่กไ็ม่คดิว่าเธอจะจรงิจงัถงึเพยีงนี้

“ไม่เป็นไรช่วยๆ กนัจะได้เสรจ็เรว็ๆ ไปเริ่มจากสุดขอบด้านนั้นแล้ว

โกยลงด้านนี้นะ เพราะถ้าโกยลงด้านนั้นมนัอบัแสง ด้านนี้พระอาทติย์ส่อง 

หมิะที่เราโกยลงไปจะได้ละลายเรว็ขึ้น” หวัหน้างานเริ่มวเิคราะห์และแจกจ่าย

หน้าที่ทนัที

“รับทราบครับบอส” รวิแกล้งตะเบ๊ะ แต่สายตาก็บ่งบอกถึงความ

ชื่นชม เขาเฝ้ามองเธอมาพกัใหญ่แล้ว เพยีงดาวไม่เหมอืนใคร มคีวามผสม

ปนเปกันระหว่างความสวย ฉลาด นิ่ง และเหงา อารมณ์ของเธอเหมือน

พยายามอย่างเตม็ที่ให้ทุกอย่างอยู่ตรงกลาง สุขไม่สุด เศร้าไม่สุด แต่พอ

รวมๆ ออกมาดงึดูดให้เขาไม่อยากละสายตาจากเธออกีเลย

ไม่นานนักระเบียงกว้างก็สะอาดปราศจากหิมะจากฝีมือสองแรงแข็ง

ขนั รวมิองหญงิสาวที่ลุยงานไม่ปรปิากบ่นและโกยหมิะออกเกอืบจะเท่ากบั

เขา ซึ่งเป็นชายอกสามศอกและตวัสงูใหญ่กว่าเธอเป็นศอกแล้วได้แต่ยิ้ม จะ

เรว็ไปไหม ถ้าจะประกาศว่า...

คนนี้แหละ แม่ของลูกโพ้ม...
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“มองอะไร” เพยีงดาวดบัฝันเขาด้วยน�้าเสยีงเรยีบสนทิ

“มองลกูพี่ วนันี้ยกให้เป็นลกูพี่หนึ่งวนัเลย เก่งจรงิๆ เข้าบ้านกนัเถอะ 

หนาวแย่แล้ว หรอืจะเปลี่ยนใจแช่ฮอตทบัตรงนั้นแทน” รวชิี้ไปที่อ่างน�้าวน

ที่วางอยูส่ดุด้านหนึ่งของระเบยีง แม้จะรูค้�าตอบด ีแต่เขากอ็ดถามไม่ได้ เผื่อ

ไว้อะนะ

“ไม่แช่ เดี๋ยวเราจะไปดูคอกม้ากนัใช่ไหม”

“บ้าพลงัจรงิๆ”

“กถ็้านายไม่อยากไปกไ็ม่ไปกไ็ด้”

“ไปสคิร้าบ หวักไ็ม่ล้าน ใจน้อยจรงิ”

“เพ้อเจ้อ” 

“นี่ค�าด่าหยาบที่สุดแล้วใช่ไหม เจบ็จรงิๆ” รวแิกล้งกุมหวัใจแล้วลง

ไปชักดิ้นชักงอกับพื้นไม้เย็นๆ แต่ก็แอบหรี่ตามองหญิงสาวที่ก้มมองเขา

อย่างท�าอะไรไม่ถูก

“บ้า”

แม้จะพยายามกลั้นยิ้มแค่ไหนเธอกห็ลุดยิ้มออกมาจนได้ ผู้ชายคน

นี้เข้ามาในชวีติเพื่อก่อกวนความนิ่งในใจเธอเสยีจรงิๆ



ดาวดวงที่

๔

วนัที่หนาวยะเยอืก

แต่ใจอุ่น

หมิะบนระเบยีงไม้กว้างถูกกวาดเสยีสะอาด...
ภาพหนุม่สาวสองคนช่วยกนัท�างานเป็นทมีที่ขยนัขนัแขง็ ปรบัตวัเข้า

กบักจิกรรมตามสภาพภมูอิากาศได้ด ีสร้างความประทบัใจแรกพบให้คนสงู

วยัได้ไม่ยากนกั แซนดราเตรยีมชาร้อนๆ และขนมหวานส�าหรบัทั้งคูไ่ว้ที่มุม

นั่งเล่น แล้วเดินไปโบกมือเรียกให้ทั้งคู่กลับเข้ามา รวิส่งสัญญาณว่าจะพา

เพยีงดาวกลบัไปถอดเครื่องกนัหนาวออกที่ห้องด้านล่าง เพราะถ้าย�่าเข้าตวั

บ้านไปทั้งบูตที่เตม็ไปด้วยหมิะคงจะต้องวุ่นวายเชด็กนัอกี

“ขอบคุณมากดาร่ากบัวนิซ์ มาเที่ยวแล้วยงัต้องมาออกแรงอกี”

“ไม่เป็นไรค่ะ เมื่อครูร่บัประทานไปเยอะมาก ได้ออกแรงหน่อยกด็ค่ีะ”

“แล้วนี่ยังจะออกไปดูม้ากันใช่ไหม พักให้หายเหนื่อยก่อนแล้วกัน”  

ปีเตอร์บอก 
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“ไม่เหนื่อยหรอกครบั ดาร่านี่เหมอืนป๊อปอายกนิผกัโขม โกยเอ๊าโกย

เอา เล่นเอาผมตะลงึไปเลย”

“มเีวลาหยดุดคูนอื่น อูห้รอืไง” คนโดนพาดพงิอดไม่ได้ที่จะตอบกลบั

ไปบ้าง และกเ็รยีกเสยีงหวัเราะจากทุกคนได้

“โพรเจกต์เป็นยงัไงบ้างวนิซ์” แซนดราถามอย่างสนใจ

“ยุง่นดิหน่อยครบั เมื่อกี้เพิ่งว้ากกบัผูร้บัเหมาไป อยูด่ีๆ  จะขอเลื่อน

ตาราง ผมเลยยนืยนัไปแล้วว่าไม่ได้”

“ดแีล้ว คุมไทม์ไลน์กบังบประมาณเป็นสิ่งส�าคญัที่สุด จะรุ่งหรอืจะ

พังอยู่ที่สองอย่างนี้ ถ้าท�าให้เสร็จทันฤดูใบไม้ผลิได้จะดีมาก ถ้าช้าจะเสีย

โอกาส”

“ผมตั้งใจไว้ว่าอย่างนั้นครบั”

“ถ้ามอีะไรให้ช่วยรบีบอกนะจ๊ะ อย่ารอ”

“ขอบคุณครบัแซนดี้”

ปีเตอร์เหน็เพยีงดาวนั่งฟังอยูเ่งยีบๆ จงึหนัไปพยกัพเยดิพลางพดูว่า 

“วินซ์เขาเลือกไปทางแซนดี้ ถ้าเลือกทางผมป่านนี้คงก�าลังเรียนปริญญาโท

กบัหนูอยู่”

เพยีงดาวได้แต่ยิ้ม เพราะไม่แน่ใจหวัข้อในการสนทนานกั แต่เธอก็

ฉลาดพอที่จะไม่พดูโพล่งอะไรออกไป สหีน้าอดึอดัของเธอท�าให้รวริบีตดับท

“ออกไปกนัเลยดกีว่า เดี๋ยวจะช้า”

แซนดราพยกัหน้าก่อนหนัไปบอกเพยีงดาวว่า “เสื้อกนัหนาวที่หนเูอา

มาน่าจะอุ่นไม่พอออกไปกลางแจ้งนานๆ มีชุดเตรียมวางไว้ในห้องพักแขก

นะจ๊ะ ไปลองเลอืกดูได้”

“ขอบคุณมากค่ะ” 

การท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์ท�ากิจกรรมกึ่งชิลกึ่งผจญภัยคือสิ่งที่
เขาชอบ รวิมองหญิงสาวในสโนว์สูทท่าทางทะมัดทะแมงตามประสาสาว 



48  l  ด า ร า พ ริ บ พั น แ ส ง

วิศวกรบนสโนว์โมบิลแล้วยกนิ้วโป้งขึ้นมาสองข้างด้วยความชื่นชม เขาส่ง

หมวกนริภยัและแว่นกนัลมให้เธอก่อนเอ่ย

“ขอโทษนะตรงนี้มันติดยาก ผมช่วย” ชายหนุ่มก้มลงไปช่วยเลื่อน

สายหมวกและแว่นให้พอดแีละลองขยบัดูว่าไม่หลุดแน่

ร่างสงูใหญ่ขยบัชดิเข้ามาท�าให้เพยีงดาวเกรง็เลก็น้อย ก่อนจะรบีพดู

แก้เขนิ

“ขอบคุณ เราซ้อมสกัสองสามรอบแถวๆ นี้ก่อนได้ใช่ไหม” 

“กลัวรึเปล่า หรือจะเอาไปคันเดียวดี ดาวนั่งข้างหน้า ผมนั่งหลัง

เหมอืนมอเตอร์ไซค์ไง” 

อันที่จริงมันก็เป็นไอเดียที่ไม่ได้เลวร้ายมาก แต่สีหน้ากรุ้มกริ่มของ

เขาและความใกล้ชดิที่มากกว่านั่งข้างกนับนรถท�าให้เพยีงดาวปฏเิสธทนัควนั

“ไม่เป็นไร พี่เคยขบัเจต็สก ีมนัน่าจะคล้ายๆ กนั”

“ขาซิ่งรเึปล่าเนี่ย ผมอดห่วงไม่ได้ เดี๋ยวเราซ้อมอยู่รอบๆ นี่ก่อนแล้ว

ค่อยไป”

“ตกลง” 

เพยีงดาวไม่ได้ท�าให้ผดิหวงั ไม่นานหลงัจากที่เขาสอนวธิขีบัและวธิี

หยุด เธอก็สามารถบังคับสโนว์โมบิลได้อย่างคล่องแคล่วพอที่จะขี่ไปบน

เทรล

“ผมขี่น�าเปิดทาง ดาวตามมานะ ผมจะไปช้าๆ”

“ได้”

หิมะนิ่มฟูขาวโพลนกว้างสุดลูกหูลูกตาท�าให้เธอไม่กลัวแม้จะไม่เคย

ขบัขี่ยานพาหนะชนดินี้มาก่อน ความโล่งโปร่งไร้รั้วปักเขตแดนกลบัให้ความ

รู้สกึด ี เพยีงดาวมองตามเจต็สกคีนัหน้า ร่างสูงใหญ่ของรวใินชุดกนัหนาว

ยิ่งท�าให้พ่อหนุ่มเอเชยีไซซ์ฝรั่งอย่างเขาดูตวัหนาใหญ่เพิ่มขึ้น

จู่ๆ  เธอพาตวัเองมาอยูต่รงนี้พร้อมเขาได้อย่างไรกนั ไม่รู้ว่าโชคชะตา

เล่นตลกอะไรกบัเธอกนัแน่
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จินตนาการภาพคอกม้าเล็กๆ และโรงนาสีแดงตัดกับหลังคาสีเขียว
ตามแบบฉบับดั้งเดิมผิดไปจากความจริงมากอยู่ สิ่งที่เห็นอยู่ด้านหน้าคือ

สนามขี่ม้าในร่มและโรงเก็บม้าที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะเป็นของครอบครัว

เดยีว ดเูหมอืนรวจิะอ่านใจเธอออก เขาบอกออกมาโดยเธอไม่ต้องเอ่ยถาม

ว่า

“งานอดิเรกที่ได้เงินของแซนดี้ ถ้าท�าโรงเก็บม้าของตัวเองมีแต่เสีย

ตงัค์ เขาเลยท�าให้ใหญ่ จ้างคนมาดูแลเป็นเรื่องเป็นราว แล้วรบัฝากม้าของ

คนแถวนี้ด้วย เลี้ยงม้ามนัไม่ใช่แค่ให้อาหาร ต้องพาออกมาวิ่งทกุวนั เจ้าของ

เคบินส่วนใหญ่อยากมีม้าเวลามาเที่ยวพักผ่อน แต่ไม่สามารถจะดูแลได้

ตลอด ส่วนใครไม่อยากมม้ีาของตวัเอง กแ็วะมาขี่ที่นี่ได้ จ่ายค่าขี่ให้เจ้าของ 

เป็นม้าแชริ่งกนัไป”

“ดจีงั” คนที่มหีวัธรุกจิสามารถสร้างเมด็เงนิได้จากเรื่องต่างๆ รอบตวั

“ตรงรมิเลคกม็ลีานจอดอาร์วี๔ ให้เช่านะ มจีุดเตมิน�้า ชาร์จไฟ ถ่าย

ของเสยี หรอืใครอยากตั้งเตน็ท์กไ็ด้ ช่วงซมัเมอร์คนมากนัเยอะ ไว้เรามา

กนั”

เพยีงดาวชะงกัไปเลก็น้อย ไม่ตอบรบัหรอืปฏเิสธ ผู้ชายที่จู่โจมเข้า

มาในชวีติเธอไม่ถงึยี่สบิสี่ชั่วโมงดดีเูหมอืนจะวางแผนอยูต่่อในระยะยาว ซึ่ง

เป็นเรื่องที่น่าตกใจพอสมควร

แต่ทุกสิ่งที่คิดสับสนวุ่นวายในใจก็หายไปโดยปลิดทิ้งเมื่อเธอได้มา

อยู่บนหลงัม้า หลงัจากขี่วอร์มอยู่ด้านในครู่ใหญ่ เธอกพ็าม้าออกมาที่เทรล 

ด้านนอก ปุยหิมะขาว แนวทิวสน และตัวเธอบนหลังม้าสีขาวตัวสูงใหญ่ 

เดินคู่กันไปกับม้าสีช็อกโกแลตที่รวิขี่อยู่ เพียงดาวรู้สึกเหมือนพาตัวเองมา

อยู่ในโลกของเทพนิยายที่ทุกอย่างสวยงามเหมือนภาพฝัน ไม่มีความ

เคร่งเครยีดหม่นหมองอนัใดจากโลกของความจรงิ จงัหวะวิ่งเหยาะๆ ของ

๔ อาร์ว ีย่อมาจาก recreational vehicle คอื รถที่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศยัชั่วคราวได้
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ม้าที่ค่อยๆ เพิ่มความเร็วขึ้น ลมเย็นปะทะใบหน้าท�าให้เพียงดาวลืมตัว 

หนัไปยิ้มกว้างให้แก่ชายหนุม่ที่พาเธอมาที่นี่แทนค�าขอบคุณที่ไม่ได้เอื้อนเอ่ย

ออกมา

ใจละลาย...

รวบิอกกบัตวัเองว่า ยิ้มทั้งปากและตาของเธอครั้งนี้คุม้ค่าที่เขารอให้

จังหวะทุกอย่างเหมาะเจาะลงตัว แม้ยังไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเธอจะ

ยอมเปิดรับความสัมพันธ์ครั้งนี้ แต่รวิมั่นใจว่า ณ ตอนนี้ไม่มีชายหนุ่ม 

คนไหนเข้าใกล้เธอมากกว่าเขาอกีแล้ว 

เพียงดาวพยายามจะบอกตัวเองว่าทุกคนดูดีขึ้นยามที่นั่งบนหลังม้า 

แต่ผู้ชายคนนี้กลบัดดูมีากขึ้นเป็นพเิศษ บ่าตั้งตรงและท่าทางงามสง่าของคน

ที่อาสาน�าขึ้นไปข้างหน้าเพื่อเชก็ทางดมูั่นใจและรูว่้าก�าลงัท�าอะไรอยู ่ลบภาพ

เดก็น้อยขี้เล่นของเขาไปเสยีสิ้น 

และนั่นท�าให้เธอรู้สกึสั่นสะท้านหวั่นไหว

ผู้ชายคนนี้แสดงความสนใจในตวัเธออย่างไม่ปิดบงัซ่อนเร้น แต่คน

ที่ช�านาญการหวา่นเสน่ห์แบบนี้ ดแูลเทกแคร์ผูห้ญงิเก่งจนเคลิ้มได้ในระยะ

เวลาไม่ถงึวนัขนาดนี้ ไม่ควรไม่ใช่หรอื เขาน่าหวาดหวั่นมากกว่าที่เตรยีมใจ

ไว้มาก

แค่ไม่ถงึ ๒๔ ชั่วโมง เธอยงัเป็นเอามากขนาดนี้

หยุดเสยีตอนนี้จะดไีหม...

‘จันทร์เจ้าขา...’ เสียงเรียกหวานที่เมื่อนานมาแล้วเธอเคยได้ยินอยู่
เกอืบทุกวนั

‘จนัทร์จ๋าพลสี มานี่หน่อย’

‘เดี๋ยวค่ะพี่ฤกษ์ จนัทร์เตรยีมของให้ลูกอยู่’ เสยีงหวานรบีตอบกลบั

ไป

เมื่อภรรยาไม่เดนิไปหา สุรยินักเ็ป็นฝ่ายเดนิไปหาเธอเสยีเอง เสยีง
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เดก็หญงิฝาแฝดสองคนหวัเราะคกิคกัเมื่อเหน็พ่อทายาทคนเดยีวของสกาย-

เน็ตเวิร์คและพระเอกที่ดังที่สุดแห่งยุค ซึ่งใครต่อใครก็ชื่นชมว่าหล่อเหลา

ร�่ารวยชนดิหาตวัจบัยากแกล้งท�าท่าเดนิย่องเหมอืนแมวขโมยแถมหนัมายิ้ม

ขยบิตาเป็นประกาย

‘จุ๊ๆ อย่าบอกแม่นะคะ’ สุรยินักระซบิบอกลูกพลางจุปาก 

เดก็ทั้งสองยกมอืขึ้นมาปิดปากพร้อมๆ กนัก่อนจะระเบดิเสยีงหวัเราะ

ร่าเมื่อพ่อพุง่ตวัเข้าไปกอดแม่จากด้านหลงั หอมแก้มแม่ซ้ายขวา สรุยินัพลกิ

หนัตวัจนัทร์เจ้ากลบัมาแล้วก้มลงจุมพติที่รมิฝีปากอย่างรกัใคร่

‘จนัทร์เจ้าขาหวานที่สุด’

‘พี่ฤกษ์คะ อายเดก็ๆ บ้าง’

‘ไม่ต้องอายหรอกค่ะ รุ้งกบัดาวจะได้รู้ว่าพ่อรกัแม่มากแค่ไหน’

บางครั้งเพยีงดาวกแ็อบนั่งยิ้มคนเดยีวเมื่อนกึย้อนถงึความหลงั ถ้า

ถามว่าช่วงไหนในชีวิตที่เธอมีความสุขที่สุด สุขจริงๆ โดยไม่ต้องพยายาม 

เธอตอบตวัเองได้ชดัเจนว่าช่วงเวลาที่เธอยงัเป็นเดก็ ณ ตอนนั้นครอบครวั

ของเธออบอุ่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ได้เห็นทั้งรอยยิ้มบนใบหน้า 

ทกุคน และได้ยนิเสยีงหวัเราะดงัก้องอยูท่ั่วบ้านแทบจะตลอดเวลา ทกุอย่าง

ช่างสมบูรณ์แบบ พ่อหล่อเหลา แม่สวยหวาน ลูกแฝดหญิงหน้าตาน่ารัก 

น่าเอน็ดู 

สุริยันและจันทร์เจ้าเหมือนคู่สร้างคู่สม ที่สมกันทั้งหน้าตา ชาติ

ตระกลูและทรพัย์สนิ แม้การเริ่มต้นจะไม่ดนีกั เพราะจนัทร์เจ้าท้องและเป็น

เหตุให้ต้องเร่งจัดงานแต่งงานอย่างรวดเร็ว แต่ทางฝั่งนภดลก็ท�าทุกอย่าง

อย่างสมเกียรติและยินยอมพร้อมใจรับจันทร์เจ้าเป็นสะใภ้หนึ่งเดียวเป็น

อย่างดี

ที่ส�าคญัยิ่งกว่าความเหมาะสมคอืทั้งคูร่กักนัมาก สิ่งที่เธอจ�าได้ตดิตา

คือ พ่อดูแลแม่ดีเหลือเกิน และแม่ก็รักพ่อหมดใจ ทุกอย่างลงตัวไม่มี

อุปสรรคที่ต้องฟันฝ่าเพื่อต้องมารกักนั
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จนไม่น่าเชื่อว่าวนัหนึ่งจะไม่รอด...

หมิะส่วนนี้เริ่มหนาเกนิกว่าที่ม้าจะวิ่งได้ รวเิสนอให้วกกลบั เพยีงดาว
เห็นด้วยทันที ความคิดค�านึงที่วกวนอยู่ในหัวท�าให้ขากลับเพียงดาวไม่

อภริมย์กบัเส้นทางเท่าขามา ทนัททีี่กลบัถงึหน้าคอกม้า รวกิระโดดลงจาก

หลงัม้าอย่างรวดเรว็ มอืข้างหนึ่งจูงม้าของตวัเอง อกีข้างหนึ่งมาช่วยยดึม้า

ของเธอไว้มั่น ไม่ปล่อยให้มันวิ่งเตลิดยามที่เธอเหวี่ยงตัวลง เขาช่างเป็น

สุภาพบุรุษ ดูแลใส่ใจเธอทุกย่างก้าวจนเพยีงดาวรู้สกึสบัสน

“ขอบคุณ” 

สหีน้าที่กลบัมาเรยีบเฉยอกีครั้งของเธอท�าเขานิ่วหน้า เกดิอะไรขึ้นกบั

รอยยิ้มกว้างเมื่อครู่

“เดี๋ยวแปรงขนม้าเสรจ็แล้ว กลบักนัเลยดไีหม ไม่อย่างนั้นจะค�่า”

“ไม่อยูก่นิอาหารเยน็ก่อนเหรอ อาจจะแค่แซนด์วชิไก่งวงกบัซุปสลดั

ง่ายๆ นะ เนื้อไก่งวงยงัเหลอืพอให้กนิได้อกีหลายมื้อ เราช่วยพทีกบัแซนดี้

กนิหน่อย ไม่งั้นเขากนิไม่หมดแน่” รวพิยายามเสนอ

เพยีงดาวลงัเล แต่กต็ดัใจ ถ้าอยู่ต่อกเ็ป็นไปได้ว่าผู้ใหญ่จะชวนคุย

กนัยาวจนยากจะปลกีตวัตอนนั้น

“อย่าดกีว่า ไหนบอกว่าจะกลบัเข้าเมอืงไม่ช้าไง”

“ได้ครบั ถ้าดาวอยากกลบั เรากลบัเลยกไ็ด้”

บรรยากาศที่เปลี่ยนไปและสีหน้าที่สลดลงของชายหนุ่มท�าให้เพียง-

ดาวรูส้กึผดิ แต่แล้วเธอกย็�้ากบัตวัเองว่า สิ่งที่เกดิขึ้นวนันี้เป็นเรื่องดีๆ  กจ็รงิ 

แต่เธอควรระมัดระวังและรักษาระยะห่างจากผู้ชายคนนี้ให้มากกว่านี้ ทุก

อย่างที่เกดิขึ้นมนัจู่โจมเรว็เกนิไปมากจนเธอตั้งตวัไม่ทนั เธอยงัพอใจกบัชวีติ

เรยีบง่ายและเดนิช้าๆ อย่างมั่นคงของตวัเอง

ช้าๆ ไว้ก่อนเพยีงดาว เธอท�าได้ดมีาตลอด

อกีอย่าง...ผู้ชายกะล่อนเจ้าชู้เธอไม่มทีางตามเขาทนัหรอก ควรออก



เ อ ก วี ย์  l  53

ห่างไว้ใช่ไหม

ทั้งคู่กลับออกมาจากคอกม้าและขึ้นสโนว์โมบิลเตรียมตัวกลับ อาจ

จะเป็นวธิเีดยีวที่จะได้ยดืเวลากบัเธอเพิ่มขึ้นอกีสกัหน่อย รวนิ�าออกไปโดย

เลอืกเส้นทางคนละทางกบัขามา เทรลฝ่ังรมิทะเลสาบสวยงามจบัตาและหวงั

ว่าเธอจะประทบัใจ 

เพยีงดาวหนัมองววิที่เหมอืนภาพเขยีนของจติรกรฝีมอืเยี่ยมแล้วอด

นกึขอบคุณคนที่พาเธอมาที่นี่ไม่ได้ น่าเสยีดาย เธอคงไม่ได้กลบัมาอกี

เส้นทางขามาคอืเทรลที่ขนานกบัถนน ขบัตรงไปทางเรยีบๆ แต่เส้น

ทางขากลับนั้นเพิ่มระดับความยากขึ้นเล็กน้อย รวิหันมองดูคนที่ขี่ตามมา

อย่างรูส้กึห่วง เธอทิ้งระยะห่างจากเขามากขึ้นซึ่งไมแ่นใ่จวา่เป็นเพราะความ

ยากล�าบากของเส้นทางหรอืเธอจงใจจะไม่ตามมาใกล้เขาเท่าเดมิ 

กิ่งไม้ที่รับน�้าหนักหิมะที่เพิ่งตกหนักเมื่อวันก่อนไม่ไหวหักลงขวาง

เทรลไว้ เป็นเพราะมวัแต่คดิเรื่องอาการที่เปลี่ยนไปของเธอ แทนที่จะจอด

ลงมาย้ายกิ่งไม้ ด้วยความเคยชนิรวเิลอืกขบัเบี่ยงไปข้างๆ ที่เป็นเนนิ เขา

เอยีงสโนว์โมบลิและเร่งสปีดไปด้วยความเรว็กว่าปกตแิละกลบัลงมาที่เทรล 

ด้านล่างอกีครั้งเมื่อพ้นกิ่งไม้ไปได้ แต่เมื่อนกึขึ้นได้ว่าเพยีงดาวขี่ตามมา เขา

จงึรบีจอดที่ด้านหน้า และก้าวลงมาเพื่อลากกิ่งไม้ให้พน้ทาง แต่ดเูหมอืนวา่

จะไม่ทนัท่วงที

รวเิหน็สายตาไม่มั่นใจคูน่ั้นผ่านแว่นกนัลม คนที่ดเูรยีบร้อยไมเ่ถยีง

ใคร แต่ดื้อเงยีบอย่างที่สุดบางครั้งกก็ลวัใจเหลอืเกนิ ภาวนาให้เธอหยุด

ทว่า...เธอตดัสนิใจเลอืกจะขี่ขึ้นเนนิเลี่ยงกิ่งไม้ตามเขา

“ดาว หยุดก่อน” รวถิลาเข้าไปโบกมอืร้องเตอืนแข่งกบัเสยีงเครื่อง-

ยนต์ที่ดงักระหึ่ม

ช้าเกนิไปเสยีแล้ว เพยีงดาวเร่งเครื่องและเบี่ยงไปทางข้างๆ องศารถ 

ความเรว็ และการทรงตวัของคนไม่ช�านาญยงัจบัจงัหวะได้ไม่ประสานกนัด ี

และแล้วสิ่งที่รวหิวั่นเกรงกเ็กดิขึ้นจนได้
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สโนว์โมบิลของเพียงดาวหลบไม่พ้นและรถที่เอียงตามเนินแต่เร่ง

ความเรว็ไม่พอกเ็สยีหลกั ในเสี้ยววนิาทหีญงิสาวกลิ้งหล่นลงมาที่เทรล หมิะ

หนานุ่มไม่ท�าให้เธอเจบ็มาก แต่...

“ดาว...” รวติะโกนลั่น

สโนว์โมบลิคนัใหญ่สไลด์ตามเธอลงมาด้วย ชายหนุม่รบีวิ่งตรงเข้าไป

อย่างเรว็ที่สุด

“โอย” เพยีงดาวร้องออกมา ขาขวาของเธอถูกทบัอยู่ใต้ยานพาหนะ 

เธอประมาทเอง นกึหวั่นอยูว่่าทกัษะการขบัขี่ของเธอยงัไม่ดพีอ แต่เธอกย็งั

ขี่ขึ้นไปตามเขาเพราะไม่อยากเสยีเวลา 

“ดาวอย่าเพิ่งขยบั” เสยีงรวริ้องบอก เขาขยบัยกสโนว์โมบลิคนัใหญ่

อย่างสดุก�าลงั ขาของเธออยูใ่นชดุสกแีพนส์หนา แต่ดจูากความเจบ็ที่แสดง

บนสหีน้าแล้วเป็นไปได้ว่ากระดกูอาจจะหกั ชายหนุม่ทรุดนั่งลงและประคอง

ตวัเธอไว้ 

“เจบ็” เพยีงดาวบอกสั้นๆ สหีน้าของคนที่ก้มลงมาตอนนี้ดูเจบ็ปวด

ไม่ต่างกนั 

“เจบ็มากไหม หนาวไหม เราออกไปจากตรงนี้ก่อน ดาวไม่ต้องตกใจ

นะ เดี๋ยวเราจะไปโรงพยาบาลกนั” ชายหนุม่ล�าดบัความคดิก่อนช้อนตวัเธอ

ขึ้น ถ้าต้องเลือกระหว่างปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยไม่มีอุปกรณ์กลางหิมะ

ตรงนี้กบัพาเธอไปหาหมอให้เรว็ที่สดุ เขาตดัสนิใจเลอืกอย่างหลงั รวอิุม้เธอ

ขึ้นมาโดยพยายามให้ท่อนขาไม่กระทบกระเทอืนมากและเดนิตรงไปที่สโนว์-

โมบลิของเขาที่จอดอยู่

“ผมขอโทษ” รวพิดูเบาๆ กบัร่างบอบบางที่องิอยูท่ี่อกเขาตอนนี้ ก่อน

จะสตาร์ตเครื่องพาสโนว์โมบลิพุ่งทะยานออกไป

เพียงดาวรู้สึกร้าวไปทั้งขาขวา แต่ในความเจ็บปวด ความรู้สึกหนึ่ง

กลบัเกดิขึ้นกลางใจ สมัผสัที่ใกล้ชดิตอนนี้ วงแขนแขง็แรงที่ประคองตวัเธอ

และรถไปพร้อมๆ กนักลบัให้ความรูส้กึปลอดภยั ผู้ชายคนนี้ดขูี้เล่นไม่เป็น
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แก่นสาร แต่เขากลบัเป็นที่พึ่งได้ดใีนยามวกิฤต ิในเวลาฉุกเฉนิที่เธอท�าอะไร

ไม่ถูกทั้งคนืก่อนและวนันี้ เขาคอืคนที่ตดัสนิใจได้ฉบัไว เป็นผู้น�าที่ด ี

เสียงหัวใจเต้นเป็นจังหวะของคนที่เธอแนบชิด คนกึ่งแปลกหน้าที่ 

เธอเพิ่งได้รูจ้กัไม่ถงึ ๒๔ ชั่วโมง แต่กลบัมเีรื่องราวเกดิขึ้นมากมาย หญงิสาว

ได้แต่หลบัตา รู้สกึเหมอืนว่าเธอก�าลงัจะพ่ายแพ้แก่หวัใจตวัเอง

ตั้งแต่วนิาทนีี้เป็นต้นไป จติใจสงบนิ่งของเธอไม่เหมอืนเดมิอกีแล้ว...

ความโกลาหลเกดิขึ้นทนัททีี่รวพิาเธอมาถงึบ้าน ปีเตอร์และรวจิดัการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เธอ ขากางเกงถกูตดัออกและดามขาขวาเธอไว้ด้วย

เฝือกชั่วคราวเพื่อให้อยู่นิ่ง ไม่ขยับเขยื้อน แซนดราโทรศัพท์ติดต่อโรง-

พยาบาล และโทร. กลบัไปที่คอกม้าเพื่อส่งคนไปเกบ็สโนว์โมบลิที่ทิ้งไว้กลาง

ทาง ก่อนจะรบีไปอุ่นเครื่องรถเตรยีมตวัพาเธอออกไปพบแพทย์

เพยีงดาวรู้สกึเกรงใจทุกคนเหลอืเกนิ เป็นเพราะเธออยากกลบับ้าน

เรว็ๆ ไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อ ความกล้าบ้าบิ่นชั่วเสี้ยววนิาทขีองเธอสร้างความ

วุ่นวายในวนัขึ้นปีใหม่ที่ควรจะเป็นวนัที่สงบสุข ความเจบ็ท�าให้เธอบรรยาย

สิ่งที่คิดออกมาเป็นค�าพูดไม่ได้ มีเพียงน�้าตาที่เอ่อคลอแทนความรู้สึกผิด 

ทุกคนมนี�้าใจกบัเธอ ส่วนเธอกลบัอยากเลี่ยงไปให้เรว็ที่สุด

“เจบ็มากใช่ไหมดาว” เสยีงใครบางคนพูดขึ้นทนัท ีเขาคงจบัตามอง

เธออยู่ตลอด

เพียงดาวได้แต่ส่ายหน้า อยากจะอธิบายว่าน�้าตาที่ไหลออกมาไม่ใช่

เป็นเพราะเจบ็ แต่กพ็ูดออกมาไม่ได้

มอืใหญ่มาประคองที่ข้างแก้มใช้นิ้วโป้งเกลี่ยน�้าตา แววตาเคร่งเครยีด

ของคนที่จ้องเธอไม่วางตาท�าให้เพยีงดาวอยากจะปลอบเขาบ้าง

“แซนดี้ขบัรถมารอแล้ว” เสยีงปีเตอร์ร้องบอก 

ทั้งคู่ท�าเปลสนามฉุกเฉินขึ้นมาเพื่อขนย้ายเธอไปที่รถ เพียงดาวถูก

จดัให้นอนเหยยีดยาวบนเบาะหลงัโดยมรีวนิั่งประคองศรีษะเธอไว้ ปีเตอร์
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สลบัไปเป็นคนขบั ส่วนแซนดราวิ่งไปขึ้นฝั่งคนนั่งและโทร. เชก็สภาพถนน

และสภาพอากาศตลอดเส้นทาง การขับรถในหน้าหนาวบนถนนที่หิมะเริ่ม

ละลายแล้วกลบัไปหนาวต�่ากว่าจดุเยอืกแขง็จนกลายเป็นน�้าแขง็เกาะบนถนน

ใหม่อีกรอบอาจเป็นอันตรายได้ รถทุกคันต้องมีกระเป๋าอุปกรณ์ส�าหรับ

สถานการณ์ที่ไม่คาดคดิ เช่นเทยีนไข ผ้าห่ม อาหารแห้ง และอื่นๆ ถ้าเกดิ

เหตุให้ตดิอยู่กลางหมิะขึ้นมาจรงิๆ

หญงิสาวนอนหลบัตาแต่รูส้กึได้ว่ามอืเยน็เฉยีบของเธอถกูรวบไปเกาะ

กมุและจมุพติแผ่วๆ ความอุน่วาบที่เขาถ่ายทอดมานั้นไม่ได้ท�าให้มอืเธออุน่

ขึ้นเท่านั้น แต่มนัแผ่ซ่านอุ่นไปทั่วร่าง อกีนดิกจ็ะละลายเกราะน�้าแขง็ที่เธอ

สร้างไว้ได้ 

“ขอโทษนะ ผมดูแลดาวไม่ดเีอง ขอผมเป็นคนเจบ็เองดกีว่า” เสยีง

พมึพ�าเบาๆ อย่างรู้สกึผดิท�าให้เพยีงดาวสมัผสัได้ถงึความห่วงใยที่เขามใีห้

เธอจากใจจรงิ แต่สิ่งหนึ่งที่เพยีงดาวไม่อาจทราบได้คอื... 

วินาทีที่เขาช้อนตัวเธอขึ้นมาจากกองหิมะนั้น รวิบอกกับตัวเองว่า 

ต่อจากนี้ เขาจะดูแลผู้หญงิคนนี้อย่างดทีี่สุด

กว่าเธอจะรูต้วัอกีทเีขาและเธอกผ็กูพนัและผกูตดิเป็นเงาของกนัและ

กนัเข้าเสยีแล้ว


