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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

‘ครอบครัว’ เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม แต่กลับมีอิทธิพล 
มากที่สุดต่อสังคมในองค์รวม ปัญหาสังคมในปัจจุบันล้วนมีต้นสายปลาย

เหตุมาจากสถาบนัเลก็ๆ ที่ชื่อ ‘ครอบครวั’ ทั้งสิ้น เพราะความรกัและความ

เข้าใจสถาบนัเลก็ๆ นี้หายไปจากใจคน 

ด้วยเล็งเห็นความส�าคัญของสถาบันครอบครัว และเพื่อรณรงค์ให้

คนในสงัคมหนัมาเหน็ความส�าคญัของครอบครวัมากขึ้น บรษิทัสถาพรบุค๊ส์ 

จ�ากัด และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ จึงร่วมมือกันจัดให้มีการ

ประกวดพลอตนวนิยายที่มีแนวคิดหลักเกี่ยวกับความรักของครอบครัว 

กระตุ้นให้ผู ้คนกลับมาใส่ใจและสร้างค่านิยมแสดงความรักต่อคนใน

ครอบครวัผ่านนวนยิายโพรเจกต์ Good Plot Good Feeling พลอตเด่น

เป็นนยิาย/ละคร นวนยิายน�้าดทีี่จะท�าให้ทกุหวัใจอิ่มรกั เปิดโอกาสให้นกัเขยีน

ทุกท่านมส่ีวนร่วมสร้างสรรค์ด้วยการส่งพลอตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ

นี้

กองบรรณาธกิารในเครอืบรษิทัสถาพรบุ๊คส ์จ�ากดั และตวัแทนจาก

คณะผู้จัดละครช่อง ๓ ร่วมกันเลือกเฟ้นพลอตที่ดีที่สุดเพื่อน�ามาท�าเป็น

นวนยิายได้ ๔ เรื่องคอื รกัหลงโรง โดย ญนนัทร  สานรกัสลบักาล โดย 



ปองวฒุ ิ เรอืนรกัปาฏหิารย์ิ โดย หสัวร์ี  และหรรษาพาหรรษา โดย ดอกไม้-

โบราณ จากนั้นจะน�าไปต่อยอดเป็นละครโทรทศัน์ในโอกาสต่อไป  

ทางส�านกัพมิพ์หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นอกีหนึ่งฟันเฟือง ที่มส่ีวน

ท�าให้คนในสงัคมหนักลบัมาเหน็ความส�าคญัของครอบครวั เรยีกความรกั

ที่เคยหายหรอืพร่องไปให้กลบัคนืมาอกีครั้ง

         

 พมิพ์คำาสำานกัพมิพ์



คำ�นำ�นักเขียน

ส�าหรับนวนิยายเรื่องรักหลงโรงนั้น...นับว่าเป็นนวนิยายเรื่องที่  
๑๐ ภายใต้นามปากกา ‘ญนนัทร’ ซึ่งกเ็หมอืนกบัทุกครั้ง ญนนัทรมคีวาม

ตื่นเต้น ดีใจ ภูมิใจที่งานยากอีกชิ้นหนึ่งส�าเร็จลุล่วงลงไปได้ด้วยดี และ 

ได้กลบัมาพบเพื่อนๆ นกัอ่านอกีครั้ง แม้ว่าอาจจะมปีัญหาบ้าง มอีุปสรรค

บ้าง แต่ทกุอย่างกผ่็านพ้นไป ส�าหรบังานเล่มนี้มกีารเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง

เกดิขึ้น ไม่ว่าในเรื่องของนามปากกา หรอืการย้ายเข้ามาสู่บ้านใหม่ พมิพ์ค�า

ส�านักพิมพ์ บ้านอีกหลังในสถาพรบุ๊คส์ หลังจากที่ออกงานกับส�านักพิมพ์

มายดรมีเรื่อยมา

ก่อนอื่นนั้นญนันทรคงต้องขอชี้แจงเรื่องนามปากกาก่อน ในเล่มนี้ 

จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวอักษรบางตัวในนามปากกาเพื่อให้กลายเป็น

นามปากกาที่ถูกต้อง ถูกความหมาย หลังจากที่ปล่อยปละละเลยเรื่องนี้ 

มาโดยตลอด จนกระทั่งได้โดนทกัท้วงจากผูท้ี่ให้นามปากกานี้มา แต่อย่างไร

ก็ตาม สิ่งที่เปลี่ยนไปมีเพียงแค่ตัวอักษรเท่านั้น เพราะผลงานยังคงสไตล์

เดิม นั่นคือความพาฝันเหมือนนิทานก่อนนอน ส�าหรับเรื่องนี้พลอตหลัก 

อาจจะไม่ใช่พลอตซินเดอเรลลาอย่างที่นักอ่านคุ้นเคย แต่จะเป็นพลอต 

เจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์กับแม่มดใจร้าย และเจ้าชายขี่ม้าขาว ทว่าเจ้าหญิงของ 



เรื่องนี้หลุดค�าว่าแสนดีไปไกลโข ดังนั้นเจ้าชายจึงไม่ได้ท�าหน้าที่แค่ปราบ

แม่มดอย่างเดยีว แต่ต้องปราบเจ้าหญงิด้วย ‘คูร่ดัฟัดเหวี่ยง’ จงึเกดิขึ้นอย่าง

ตั้งใจ

ส�าหรับจุดก�าเนิดของเรื่องนี้นั้น นักอ่านทุกท่านคงทราบว่าเกิดจาก

โครงการพลอตเด่นเป็นละคร อันมีโจทย์สั้นๆ ว่า ‘ครอบครัว’ ครั้งแรก 

ที่ญนนัทรได้ยนิ รูส้กึว่าเป็นงานที่หนิและยากเหลอืเกนิ ทั้งในเรื่องของโจทย์

และโอกาส เนื่องจากทางสถาพรบุ๊คส์และช่อง ๓ ได้มอบโอกาสนี้ให้แก ่

นกัเขยีนทกุคน รวมถงึผูท้ี่มคีวามสนใจอยากเขยีน ซึ่งเท่าที่ทราบในตอนนั้น 

ทุกคนสนใจโครงการนี้อย่างมากมาย  ดงันั้นจงึไม่ง่ายเลยที่จะได้รบัเลอืก

เข้าสู่รอบสุดท้าย และความจริงแล้ว ญนันทรเองก็ไม่ได้หวังถึงจุดนั้น  

แรกเริ่มเลยคือแค่อยากลับสมองลองคิดพลอตตามโจทย์ดู ซึ่งหากไม่ได ้

รับเลือกก็จะลองปรับปรุงแล้วเขียนตามพลอตจนจบแล้วส่งให้ส�านักพิมพ์

พจิารณาต่อไป 

แรงบันดาลใจในการคิดพลอตเรื่องนี้เกิดจาก พยายามคิดในสิ่งที่ 

คนอื่นไม่น่าจะคดิ และบงัเอญินั่งรถผ่านธนาคารสมี่วง และมคี�าว่า SME 

ตดิหราอยูต่รงหน้าธนาคาร นั่นเองที่จดุก�าเนดิแรก ค�าว่า ‘ธรุกจิในครอบครวั’ 

โผล่เข้ามาในหัว คิดว่ามันน่าจะมีอะไรให้เล่นมากทีเดียว จึงจับค�านี้เอามา 

ไว้ก่อน หลงัจากนั้นกต่็อยอดว่าครอบครวัคอือะไร เป็นไปได้ไหมหากคนใน

ครอบครวัไม่ใช่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า น้า อา พี่ น้อง แต่เป็นเพื่อนร่วมงาน แล้ว

งานอะไรล่ะ...ที่มันเป็นธุรกิจครอบครัวที่ชวนวุ่นวาย ญนันทรใช้เวลาคิด 

อยู่นาน คดิตั้งแต่ร้านอาหารโรงแรม โรงเรยีนและอกีมากมายไปหมด จน

กระทั่งได้ไปเยี่ยมคุณย่าที่ อ�าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

และได้เหน็ท่านนั่งดูลเิกทางเคเบลิทวีอีย่างตั้งอกตั้งใจ ค�าถามที่ตั้งไว้ตั้งแต่

ตอนแรกจึงได้รับการเฉลย ธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่ที่ไม่จ�าเป็นต้อง 

เกี่ยวพันกันทางสายเลือด แต่รักกันยิ่งกว่าพี่น้องคลานตามกันมา เหมือน 

มหีลอดไฟสว่างวาบ ได้ค�าตอบทนัทวี่าคอืคณะลเิก



เมื่อกลับมาถึงบ้านก็ลองร่างพลอตคร่าวๆ จุดเด่นของเรื่องนี้คือ 

แครักเตอร์ของพระนางที่แตกต่างกันสุดขั้ว ซูเปอร์สตาร์ตกอับต้องมา 

ถูกหนุ่มบ้านนาจิกกัด ในขณะเดียวกันก็สอนให้เห็นถึงสัจธรรมในชีวิต  

จนกระทั่งเธอสามารถตั้งตวัได้ ยอมรบัในชะตากรรม แต่อปุสรรคยงัไม่จบ

เมื่อเจ้าเงาะกลายเป็นพระสงัข์ งานนี้จงึพลกิกลบั ซเูปอร์สตาร์คนดงักลายเป็น

หมาน้อยที่มองปลากระป๋องแทน...แต่คนอย่างเธอหรือจะยอมแพ้ ต้องหา

วิธีแงะปลากระป๋องออกมากินให้ได้ แต่จะใช้วิธีใดนั้นโปรดติดตามในเล่ม

นะคะ 

และหนังสือเล่มนี้คงจะออกมาสู่สายตานักอ่านไม่ได้ หากไม่มีผู้

อุปการคุณดงัต่อไปนี้

ขอบคณุบรษิทัสถาพรบุค๊ส์และคณะกรรมการคดัเลอืกจากไทยทวีสีี

ช่อง ๓ ที่เลือกพลอตเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับรางวัล นับว่าเป็น

เกยีรตปิระวตัสิ�าคญัในชวีติของนกัเขยีนตวัน้อยๆ คนนี้ เป็นเรื่องที่เกนิฝัน 

แม้กระทั่งในตอนตรวจทานต้นฉบับครั้งสุดท้ายก็อดถามตัวเองไม่ได้ ว่านี่

คอืเรื่องจรงิใช่ไหม...

ขอบคณุบรรณาธกิารพมิพ์ค�าส�านกัพมิพ์ ที่ดแูลต้นฉบบัให้เป็นอย่างดี

ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่น่ารัก ซึ่งท�าให้การร่วมงานกันครั้งแรกเต็มไปด้วย 

ความอบอุ่น 

ขอบคุณ น.ต. ณรงค์เดช เหมอืนประสาท ที่พาไปพบแรงบนัดาลใจ 

ช่วยต่อเติมเสริมแต่งจนพลอตส�าเร็จลุล่วงได้ในที่สุด และที่ส�าคัญคือ 

ก�าลังใจที่ให้กันมาโดยตลอด แม้แต่ในวันประกาศผลยังขับรถมาจาก 

กทม.เพื่อมานั่งฟังด้วยกัน เป็นสิ่งที่ตอกย�้าถึงความส�าคัญของสถาบัน

ครอบครวั...ไม่ว่าสุข ไม่ว่าทุกข์ จะอยู่ข้างกนัเสมอ ขอบคุณคุณแม่ มาล ี 

ชูโกสม น้องชาย น้องแพนเตอร์ และคุณยาย ที่ท�าให้เข้าใจความหมายของ

ค�าว่าครอบครัวได้ลึกซึ้งขึ้นจนมองเห็นภาพและสามารถน�ามาถ่ายทอดลง 

ในงานเขยีนให้ผู้อื่นได้เหน็ตาม ขอบคุณ คุณย่าทองหยบิ ภญิญศร ีที่เป็น



ผู้ให้แรงบนัดาลใจ จนเป็นจุดเริ่มต้นของรกัหลงโรง

และท้ายที่สดุที่ขาดไม่ได้คอืนกัอ่านที่น่ารกัทกุท่าน ที่ยงัให้การต้อนรบั

และตอบรับญนันทรเสมอมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความสุขกับ 

ความรกัที่ (เกอืบ) ลงตวัของตลุากบักรีณาใน รกัหลงโรง...และหวงัเป็นอย่างยิ่ง

ว่าจะได้พบนกัอ่านทุกท่านอกีในเวลาต่อไป

     

 ขอบคณุเป็นอย่างยิ่งค่ะ 

 ญนนัทร







บทนำ�

เปลือกตายับย่นของคนที่นอนอยู่ในห้องแย้มขึ้นเมื่อได้ยินเสียง 
ฝีเท้าก้าวเข้ามาในห้อง หัวใจที่แห้งแล้งเงียบเหงาชุ่มชื่นขึ้นมาอีกครั้ง ยาม

เมื่อคนใน ‘ครอบครวั’ ดาหน้าเข้ามาเยี่ยมเยยีน แสดงความอาทรห่วงใย 

ไม้ใกล้ฝั ่งที่นับวันจะทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ริมฝีปากแตกระแหง 

แย้มยิ้มทั้งที่เหนื่อยล้าและหมดก�าลงั พยายามเปล่งเสยีงทั้งที่ล�าคอแห้งผาก 

แม้จะรู้สกึว่าตนเองนั้นตะโกนออกไปแต่กด็งัไม่ต่างจากเสยีงกระซบิ

“ล�าบากมากันท�าไม” เมื่อขยับปากถามแล้วก็ยิ้มให้ทุกคน ตื้นตัน 

ที่ไม่ถูกทอดทิ้งแม้ยามหมดประโยชน์และหมดคุณค่า

“ไม่ล�าบากหรอกจ้ะยาย เราคดิถงึยาย” 

คนตอบคอืหญงิสาววยัยี่สบิสี่ ผมม้าปรกหน้าผากนั้นท�าให้ดวงหน้า

เรยีวดเูดก็กวา่อายุจรงิ แม้ว่าน�้าเสยีงจะฟังดรูื่นเรงิแต่ยงัจบัไดว้า่ความรูส้กึ

ที่แท้จรงินั้นไม่ใช่อย่างที่แสดงออก หญงิสาวก�าลงัขวญัเสยีและเศร้าโศก 

ผู้เป็นยายยิ้มให้อย่างอ่อนล้า...เกดิ แก่ เจบ็ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา 

รวมถึงการพลัดพรากด้วยเช่นกัน แต่ก่อนจากไปก็อยากเห็นความเป็นอยู ่

ที่ดขีองทุกคน “เรยีนเป็นอย่างไรบ้าง สอบหรอืยงั” 

เมื่อถูกถามเรื่องการศกึษา หญงิสาวผมม้ากห็ลบตาก่อนจะกล่าวตอบ
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อย่างไม่ค่อยเตม็เสยีงนกั “ยงัจ้ะยาย ยงัไม่ได้สอบ” 

ผู้สูงวยักว่าถอนหายใจ...ท�าไมจะไม่รู้ว่าเดก็สาวคนนี้คดิจะเลกิเรยีน 

ไม่ใช่เพราะไร้ความพากเพียรแต่เป็นเพราะปัญหาค่าใช้จ่าย ยิ่งเมื่อตน 

ไม่สบายกก็ลายเป็นภาระให้คนในครอบครวัต้องหนกัใจ

“กณัหา เจ้าต้องเรยีนให้จบ สญัญากบัยาย” ค�าพดูนั้นแม้จะอ่อนโยน 

แต่น�้าเสยีงกเ็ข้มงวด เพราะเป็นค�าสั่งไม่ใช่ค�าขอร้อง

หญิงสาวช้อนตาที่ปริ่มไปด้วยหยาดน�้าขึ้นมอง สุดท้ายก็ยอม 

พยกัหน้ารบัค�า “จ้ะยาย กณัหาจะเรยีนสูงๆ จะได้ดูแลแม่ดูแลยายได้” 

“ด ีดมีาก แล้วอย่าห้าวให้มนัมากนกั เพราะอย่างไรเรากเ็ป็นผู้หญงิ 

ไม่ใช่ผู้ชายอย่างพี่เขา...แล้วชาลลี่ะ ชาลมีาหรอืเปล่า” 

เมื่อสั่งเสียหลานคนเล็กเสร็จก็หันไปหาหลานคนโต ผู้ชายคนเดียว 

ในบ้านที่จะก้าวเข้ามาท�าหน้าที่เสาหลกัในเวลาต่อไป

“อยู่ครับยาย” ชายหนุ่มวัยยี่สิบหกเดินเข้ามาใกล้ แม้จะเป็นผู้ชาย 

ทั้งแท่งแต่กไ็ม่อาจกลั้นน�้าตา ร่างสูงทรุดลงข้างเตยีง

“ร้องท�าไมกนั บอกยายทุกวนัไม่ใช่หรอืว่าโตแล้ว” 

“ชาลรีกัยาย” 

ค�าบอกรักนั้นท�าให้เกิดน�้าตาไหลริน ไม่ใช่สืบสายเลือดกันมาแต่ก็

ผูกพนัไม่ต่างจากลูกหลานในอก หญงิชรายกมอืเหี่ยวย่น เอื้อมไปจบัท่อน

แขนชายหนุ่มอย่างแผ่วเบาเพื่อปลอบประโลม 

“ยายกร็กัชาล ี รกัทุกคน เดก็ๆ พวกนั้นยายฝากด้วย ให้มนัเรยีน

ร้อง เรยีนร�า ดกีว่าให้ไปตดิยา ส่วนเรื่องเรยีนกอ็ย่าทิ้ง หาทางเรยีนต่อ ยิ่ง

เจ้าเป็นผู้ชายเจ้าต้องเรยีนให้สูง แม่กบัน้องจะได้พึ่งพา” 

ที่ห่วงคือเด็กที่ได้รับอุปการะเอาไว้ ส่วนใหญ่เป็นเด็กแถวบ้านที่ 

พ่อแม่ไม่มเีวลาเหลยีวแล หรอืไม่กเ็ป็นเดก็ก�าพร้าที่ดาหน้ามาพึ่งใบบุญ ซึ่ง

กช็่วยเหลอืกนัไปตามก�าลงั หาทางถ่ายทอดวชิาความรู้ เมื่อเตบิโตขึ้นจะได้

เอาไว้ใช้ท�ากนิ
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“ครบัยาย” ชาลรีบัปากเสยีงสั่น อดกลั้นความอาดูรอย่างที่สุด

เมื่อจบประโยคอนัยาวเหยยีดคนพดูกห็อบสะท้าน แต่ยงัต้องแขง็ใจ 

มอีกีสองเรื่องที่ต้องสั่งความก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกนิไป

“มทัร”ี 

“คะแม่ขวญั”  

หญิงวัยกลางคนผู้อยู่ในบ้านเดียวกันถลาเข้ามาถึงเตียง คว้ามือ 

คนป่วยขึ้นแนบแก้ม สะอื้นจนตวัโยน

“ร้องไห้ท�าไมกนั” คนที่นอนแบบ็อยู่บนเตยีงถามเสยีงอ่อน 

“เปล่า...ค่ะ เปล่า” ค�าปฏเิสธนั้นไม่แนบเนยีนสกันดิ 

ผูอ้าวโุสไล้มอืไปตามแก้มนวล เชด็น�้าตาให้อย่างแผ่วเบา “อย่าร้องไห้ 

ต่อไปมทัรจีะต้องเข้มแขง็ แม่ฝากโรงลเิก ช่วยดูแลทุกคนแทนแม่ด้วย” 

“ท�าไมแม่พูดอย่างนั้น ทุกคนรอให้แม่กลบัไปดูแลเหมอืนเดมิ” 

หญงิชรายิ้มเศร้าแทนการปลอบใจ ท�าไมจะไม่รูว่้าเวลาของตวัเองนั้น

ก�าลงัใกล้เข้ามา

“มทัรกีร็ู้ว่าอะไรเป็นอะไร เข้มแขง็ไว้นะ สญัญากบัแม่” 

มัทรีนิ่งเงียบไปชั่วอึดใจ กลั้นสะอื้นอย่างสุดความสามารถ แต่ 

ไม่อาจปกปิดความเสยีใจได้ น�้าตาพรั่งพรอูาบแก้มที่เตม็ไปด้วยรอยแผลเป็น 

ก่อนจะตอบรบัด้วยเสยีงสะท้านสั่นเครอื

“ค่ะ” 

ได้ยินอย่างนั้นแล้วนางเอกลิเกเก่าก็แย้มยิ้มอย่างพึงใจ หากจะต้อง

จากไปในตอนนี้ก็ไม่มีห่วงด้วยสั่งเสียทุกอย่างไว้เรียบร้อย และเชื่อมั่นว่า 

ทุกคนจะปฏิบัติตามค�าสัญญา แต่กระนั้นก็ยังมีอีกเรื่องที่ยังติดค้าง หาก 

ไม่สะสางคงนอนตายตาไม่หลบั

“ตุลย์ มาหายายหน่อย” 

ชายหนุ่มคนสุดท้ายเคลื่อนกายเข้ามาใกล้ แม้ใบหน้าไม่มีน�้าตา 

อย่างเช่นคนอื่น ทว่าสหีน้าเศร้าและตรอมตรมอย่างเหน็ได้ชดั
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“ครบัยายขวญั ผมอยู่ตรงนี้แล้ว” 

“แก้วล่ะ มาหรอืยงั” 

ชื่อนั้นท�าให้ชายหนุม่เม้มรมิฝีปากเข้าหากนัเกอืบเป็นเส้นตรง แต่ต้อง

พยายามข่มอารมณ์เอาไว้เพื่อรักษาก�าลังใจของคนป่วย พร้อมกับกล่าว

แก้ตวัให้อกีฝ่ายทั้งที่ไม่อยากท�าเลยแม้แต่นดิเดยีว

“ผมตดิต่อไปแล้วครบั แต่เธองานยุ่ง อาจต้องสะสางสกัวนัสองวนั” 

“ยายคงรอไม่ไหว” คนป่วยพูดอย่างสิ้นไร้ก�าลงัใจ

“อย่าพูดอย่างนั้นสคิรบั ยายต้องรอแก้วนะครบั ยงัไงเธอกต็้องมา” 

หญงิชราหลบัตาลงอกีครั้ง คล้ายกบัปลงตกหรอืไม่กอ่็อนล้าเกนิกว่า

จะฝืน หางตามีน�้าใสรินออกมา “ยายอยากฝากแก้วด้วย ถ้าแก้วกลับมา 

ช่วยส่งของที่ยายฝากไว้ให้ถงึมอื” 

ชายหนุ่มก�ามอืแน่นด้วยความโกรธ ภาพที่เหน็นั้นชวนสงัเวช ท�าเอา

อกเขาสะท้านไปหมด นี่คือความรักของผู้เป็นยายที่มอบให้หลานคนเดียว 

แต่ดูเหมือนหลานคนนั้นไม่เคยเห็นค่า เพราะตั้งแต่กลับจากเมืองนอก 

กลายเป็นดาราโด่งดังคับฟ้าก็ไม่เหลียวแลยายที่เคยป้อนข้าวป้อนน�้าเมื่อ 

วยัเยาว์อกีเลย แต่เพราะความสงสารท�าให้ต้องกล่าวรบัปากเพื่อให้คนป่วย

สบายใจ

“ยายพกันะครบั เดี๋ยวผมจะไปเร่งให้เธอมาหายายเอง” 

“อย่าเลย อย่าไปรบกวน ปล่อยให้เขามชีวีติของเขา” 

ค�ากล่าวนั้นท�าให้ขอบตาของเขาร้อนผ่าว แม้อาจเป็นโอกาสสุดท้าย 

ที่จะได้เจอหน้า แต่ยายขวัญก็ปฏิเสธด้วยเกรงว่าจะรบกวนนักแสดงสาว  

ในที่สดุเขากต้็องเสยีน�้าตาลกูชายให้แก่ความรกัอนับรสิทุธิ์ ความรกัที่ผูห้ญงิ

คนนั้นมองข้ามและไม่เคยเหน็คณุค่า ซึ่งเขากไ็ด้แต่ภาวนาให้สกัวนัหนึ่งชวีติ

ของเธอกลบัคนืสู่สามญั แล้วเธอจะได้เหน็ว่าบนฟ้านั้นคอืสิ่งจอมปลอม



๑

เสียงย�่ารองเท้าส้นสูงที่ดังใกล้เข้ามาท�าให้ดวงหน้าหวานละมุน 
ที่ฉาบด้วยเครื่องส�าอางบางเบาเงยขึ้นมองอย่างไม่พอใจนกั พื้นที่เพิ่งถเูสรจ็

บดันี้มรีอยเปรอะเปื้อนเตม็ไปหมด รู้ดวี่าคนก่อเรื่องตั้งใจกลั่นแกล้ง ความ

ไม่พอใจจงึฉายชดัในดวงตาคู่งาม

คนท�าไม่สะทกสะท้าน จ้องกลบัด้วยท่าทางเอาเรื่อง ถามด้วยน�้าเสยีง

ห้วนจดั “มองอะไร” 

หญิงสาวผู้อยู่ก่อนเก็บอุปกรณ์ท�าความสะอาดให้เข้าที่ ก่อนจะเดิน

มาประจนัหน้ากบัผูเ้ป็นแขก มองกลบัไปตรงๆ แต่ยงัคงให้เกยีรต ิ“คุณหญงิ

สวมรองเท้าเข้ามาในบ้านท�าไมคะ” 

“กน็ี่มนับ้านคูห่มั้นของฉนั ฉนัจะท�าอะไรกไ็ด้” อกีฝ่ายตอบกลบัอย่าง

ไม่แยแส หน�าซ�้ายงัเดนิไปเดนิมาก่อให้เกดิรอยยิ่งกว่าเดมิ ดวงหน้าประดบั

รอยยิ้มอย่างผู้ที่เหนอืกว่าหลายขุม

“หยุดนะคะ” คนที่เพิ่งท�าความสะอาดบ้านเสรจ็ร้องห้าม

“ไม่หยุด” นอกจากปากจะประกาศแล้ว ยังย�่าเท้าไปจนกินพื้นที่
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บรเิวณกว้าง และหยุดลงเมื่อเดนิมาถงึถงัใส่น�้า

สายตาประสานกัน ผู้ที่เพิ่งท�าความสะอาดเสร็จรู้ทันทีว่าอีกฝ่ายจะ 

ท�าอะไร แต่สิ่งเดยีวที่ท�าได้ในตอนนี้คอืร้องห้าม

“อย่า...” 

ทว่ายงัไม่ทนัขาดค�า ถงัน�้าใบนั้นกล็้มลงและกลิ้งอย่างไม่เป็นท่า น�้า

สกปรกเปียกพื้นพรมพื้นกระเบื้องจนเปรอะไปด้วยกนั

คู่กรณยีิ้มแกมเย้ยหยนั กล่าวค�าให้ชวนเจบ็ใจ

“มสีทิธิ์อะไรมาห้ามฉนั นี่มนับ้านคู่หมั้นของฉนันะ นางบ�าเรออย่าง

แกมสีทิธิ์อะไร เอ้า...มวัยนืท�าอะไรอยู่ รบีไปหาผ้ามาเชด็ส!ิ” 

วาจาดูหมิ่นนั้นสร้างความโกรธเคืองให้คนที่ถูกกล่าวหา ก�ามือแน่น

พยายามสะกดกลั้นความโกรธเพื่อไม่ให้เกิดการวิวาท เพราะไม่อยากให้

คนกลางซึ่งก็คือเจ้าของบ้านหลังนี้เดือดร้อน แต่การนิ่งเฉยนั้นคงไม่ใช่

ทางออกที่ดี

“ดฉินักบัคุณชายฉายฉานไม่ได้เป็นอย่างที่คุณว่า” 

“พวกลกักนิขโมยกนิกพ็ูดจาอย่างนี้ทุกคน โกหก! หน้าด้านเหมอืน

แม่แกไม่มผีดิ นางลเิกชั้นต�่า อ่อยผูช้ายไม่เลอืก คงหวงัสนิะวา่พี่ชายฉายจะ

จรงิจงักบัแก คอยดเูถอะ วนัหน้าเขาจะเฉดหวัแกทิ้งเหมอืนที่คณุพ่อเฉดหวั

แม่แกกลบัโรงลเิกไปนั่นละ” 

ถ้อยค�าเหล่านั้นเหมือนสาดน�้ามันลงในกองไฟ ยิ่งเพิ่มเพลิงโทสะ 

ดวงตาเป็นประกายวาววบัอย่างน่ากลวั

“คุณหญงิก้อย หยุดก้าวร้าวดฉินักบัแม่ของดฉินัเดี๋ยวนี้” 

“ไม่หยุด เพราะมันเป็นเรื่องจริง แกคงหวังสินะว่าการมาอยู่กับ 

พี่ชายฉานจะท�าให้แกสูงขึ้นมาได้ ยังไงแกก็หนีก�าพืดตัวเองไม่ได้ นางลิเก 

ชั้นต�่า” 

ความอดทนของหญิงสาวขาดสะบั้นลงทันที และก่อนที่ใครจะ 

คาดคดิ เสยีงเผยีะดงัขึ้นตามด้วยใบหน้าของคนที่เพิ่งสาดวาจาอนัร้ายกาจ
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ใส่สะบดัหนัไปอกีทางท่ามกลางแววตาตกตะลงึของทุกคน 

“คตั!” 

กีรณา แก้วกังสดาล ชะงักทันที ก้มมองมือตัวเองอย่างตื่นตะลึง 

ก่อนที่จะหนัไปมองหน้านางร้ายป้ายแดงที่บดันี้แก้มขา้งซา้ยมรีอยแดงครบ

ทั้งห้านิ้ว เพราะอนิจดัในบทบาทจนเผลอแสดงเกนิกว่าที่ตกลงกนัเอาไว้ คอื

จะให้เหน็การตบครั้งนี้โดยการใช้มมุกล้องเข้าช่วย แต่กลายเป็นการตบจรงิ 

ซึ่งมนัเป็นสิ่งที่เธอไม่ได้ตั้งใจแม้แต่นดิเดยีว

นางเอกสาวหนัไปมองทางโต๊ะผูก้�ากบั อดกงัวลไม่ไดท้ี่พลั้งมอืเพราะ

ขาดสต ิเหน็ทคีราวนี้อาจเกดิเรื่องใหญ่...แต่กลบัไม่เป็นอย่างนั้น สิ่งที่ได้รบั

กลบัมาคอืรอยยิ้มพงึพอใจและนิ้วโป้งที่เป็นสญัลกัษณ์บอกว่าเธอยอดเยี่ยม

กรีณาถอนหายใจอย่างโล่งอก...เมื่อผูก้�ากบัพอใจ นกัแสดงใหม่คนนี้ 

กไ็ม่มสีทิธิ์พูดอะไรอกี ความกงัวลใจจงึจางหายไปทนัที

“ไม่เป็นไรใช่ไหม” หญิงสาวกล่าวถามนักแสดงหน้าใหม่สั้นๆ ไม่มี

ค�าขอโทษที่ท�าให้อีกฝ่ายเจ็บตัวเพราะนี่คืองาน ยิ่งทุกอย่างออกมาสมจริง

เท่าไร ยิ่งเป็นผลดตี่อละครมากเท่านั้น

“ไม่เป็นไรค่ะ” นกัแสดงสาวดาวรุ่งกล่าวตอบ ก้มหน้างุดซ่อนน�้าตา

ได้ยินแล้วกีรณาก็ไม่สนใจอีก เพราะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอ  

นี่นบัว่ายงัน้อย สมยัที่เธอเข้าวงการใหม่ๆ ถูกกระท�ามากกว่านี้เป็นร้อยเท่า 

มตีั้งแต่แย่งเสื้อผ้า แย่งช่างแต่งหน้า ถกูกลั่นแกล้งให้มารอเข้าฉากตั้งแต่เช้า

จนเย็นแล้วถ่ายท�าแค่สิบนาที หรือแม้กระทั่งแกล้งกดน�้าจนเธอเกือบตาย

เพราะนักแสดงคนนั้นกลัวว่าเธอจะได้บทที่เด่นกว่าในละครเรื่องต่อไป... 

ทุกสิ่งที่เกดิขึ้นล้วนสมชื่อวงการมายา 

กีรณาก้าวเดินไปจนถึงโต๊ะที่วางมอเตอร์ขนาดเล็ก ฉากที่เพิ่งถ่าย 

จบไปคือฉากที่นางเอกเจ้าน�้าตาลุกขึ้นมาเอาคืนนางอิจฉาที่กลั่นแกล้งกันมา

นาน ซึ่งเป็นฉากส�าคญัฉากหนึ่งที่คดิว่าผู้ชมทางบ้านรอคอยอยู่

“แกรนด์แสดงได้อนิมาก ฉากนี้ต้องเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์แน่ๆ” 
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ค�าชมของผู้ก�ากับท�าให้เธอยิ้มหน้าบาน แต่อย่างไรก็ตาม ต้องรู้จัก

ถ่อมตนจะได้ดูน่ารกัน่าเอน็ดู “ไม่ถงึขนาดนั้นหรอกค่ะ แกรนด์กแ็สดงไป

ตามบท” 

“แต่อินเนอร์ขั้นเทพเลยนะ ทั้งสีหน้าแววตาตอนที่โดนด่าว่าเป็น 

นางลิเกชั้นต�่า แกรนด์แกล้งโกรธได้เหมือนมาก พี่นี่ขนลุกเลย กลัวว่า 

น้องโรสจะถกูบบีคอ ยงับอกให้ไอ้ป๊ืดเตรยีมถงัน�้าเอาไว ้เผื่อตบกนัรนุแรง” 

กล่าวจบผู้ก�ากบักห็วัเราะราวกบัเป็นเรื่องน่าขบขนั

ทว่ากรีณากลบัข�าไม่ออก ที่ท�าได้คอืฝืนยิ้มให้อกีฝ่ายเพื่อกลบเกลื่อน

พิรุธ...ความจริงแล้วนั่นไม่ใช่การแสดง ไม่ใช่การแกล้งโกรธ แต่เธอโมโห

จรงิๆ นกึแล้วกพ็าลไปถงึคนเขยีนบทที่บงัเอญิเขยีนประโยคกระทบใจเธอ

เข้าอย่างจงั แต่สุดท้ายกต็้องปล่อยผ่าน เพราะหากโวยวายอะไรออกมา สิ่ง

ที่ซ่อนเร้นเอาไว้อาจถูกขุดคุ้ยแล้วที่ยนืตรงนี้อาจสั่นคลอน

กว่าสบิปีที่อยู่ในวงการนี้ได้นั้นไม่ง่ายเลย เธอต้องอดทน ต้องมานะ 

ต้องฝึกฝนเพื่อให้ได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุด บนจุดที่ถูกเรียกว่าซูเปอร์สตาร์  

ดงันั้นไม่ว่าอะไรกจ็ะพรากมนัไปจากเธอไม่ได้โดยเดด็ขาด

“เดี๋ยวฉากสุดท้ายแล้ว น้องแกรนด์ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ น่าจะใช้เวลา

ราวๆ ชั่วโมงหนึ่ง เพราะเป็นฉากใหญ่” 

ผูก้�ากบักลา่วกลายๆ ให้เธอไปพกั ซึ่งกรีณาเองกร็อเวลานี้อยูเ่หมอืน

กนั เธออยากอยู่เงยีบๆ เพื่อสงบสตอิารมณ์ไม่ให้วุ่นวายฟุ้งซ่านอย่างที่เป็น

อยู่ตอนนี้

“ได้ค่ะ งั้นแกรนด์เข้าไปเปลี่ยนชุดรอนะคะ” กีรณาบอกกล่าวแล้ว 

ยิ้มหวาน ก่อนจะก้าวเข้าไปในห้องแต่งตวัอย่างเรงิร่า เธอตั้งใจจบงานวนันี้

ให้เรว็ที่สุด เพราะนั่นหมายถงึจะได้พกัผ่อนมากขึ้นด้วย 

 กีรณานอนเอกเขนกอย่างสบายอารมณ์ในห้องแต่งตัวที่แยกเป็น
สัดส่วนเพื่อรอเข้าฉากต่อไป ความโด่งดังท�าให้ใครต่างพะเน้าพะนอเอาใจ 
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เธอเหนอืกว่านกัแสดงและทมีงานคนอื่นในกองอย่างชดัเจน แม้แต่พระเอก

ของเรื่องกย็งัไม่ได้รบัสทิธพิเิศษเท่าเธอ

นอกจากความสะดวกสบายแล้ว ยังเป็นความภาคภูมิใจ ไม่ใช่ใคร

ที่ไหนจะได้ในสิ่งที่เธอได้

วงหน้าสวยรูปไข่ถูกแต่งแต้มด้วยเครื่องส�าอางอย่างประณีตงดงาม 

เมื่อแย้มยิ้มกย็ิ่งเพิ่มเสน่ห์ชวนมอง ผมยาวถงึกลางหลงัถกูช่างท�าผมฝีมอืดี

ที่สดุในวงการขมวดม้วนเป็นก้นหอย เผยล�าคอระหงและเนนิอกอิ่มที่ห่อหุม้

ด้วยเกาะอกสแีดงสดตดัฉบักบักระโปรงยาวสตีอง ซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่ดูขดัตา

ที่สดุ แต่แปลกตรงที่เมื่อมนัอยูบ่นตวัเธอกลบัลงตวัและดเูก๋ไก๋อย่าบอกใคร

นั่นเป็นเพราะเธอไม่ใช่คนธรรมดา แต่เป็นนางฟ้าต่างหาก...นางฟ้า

ของเมอืงไทย ใครๆ กเ็รยีกเธออย่างนั้น

ไม่มใีครไม่รู้จกั กรีณา แก้วกงัสดาล นางเอกสาวชื่อก้องฟ้า ครอง

ต�าแหน่งพรเีซนเตอร์โฆษณาเกอืบสามสบิชนดิในเวลานี้ ดวงตาสวยซึ้งมอง

เงาตัวเองในกระจกอย่างภาคภูมิใจ ชาติที่แล้วเธอท�าบุญด้วยอะไร ชาตินี้ 

ถงึได้เพอร์เฟกต์ครบสูตร 

แล้วความสุนทรีย์ในอารมณ์ก็หยุดลงเมื่อใครบางคนเดินเข้ามา ซึ่ง 

ก็คือนักแสดงอีกคนที่เพิ่งแจ้งเกิดได้ไม่นาน กีรณาหันไปมองอย่างไม่ค่อย

พอใจนกัที่ถกูรกุล�้าสถานที่ส่วนตวั แต่อกีฝ่ายบอกจดุประสงค์ก่อน อารมณ์

ร้อนๆ จงึคลายลง

“เนตรเอาน�้ามาให้ค่ะ” 

กีรณาชายตาดูน�้าดื่มในมือของนักแสดงน้องใหม่ ซึ่งก็เห็นว่าเป็น 

น�้าแร่ยี่ห้อดังที่เธอดื่มอยู่เป็นประจ�า จึงรับมาและพอเดาได้ว่าน�้าแร่นี้ 

มาจากไหน

“ผู้ก�ากบัให้เอามาให้ละส ิขอบใจนะ” 

“ไม่เป็นไรค่ะ” เนตรดาราตอบพลางยิ้มสดใสอย่างเป็นธรรมชาต ิและ

รอยยิ้มนั้นกส็ร้างเสน่ห์ให้เจ้าตวัอยู่ไม่น้อย
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กีรณาเปิดฝาขวดน�้าแล้วยกขวดขึ้นดื่ม ตามทฤษฎีแล้วเธอต้อง 

ดื่มน�้าทุกชั่วโมงและไม่ต�่ากว่าวันละสองลิตรเพื่อผิวพรรณที่สดใส แต่เมื่อ

เธอดื่มเสรจ็ นกัแสดงหน้าใหม่กย็งัไม่มทีที่าว่าจะจากไปจงึเกดิความสงสยั

“มอีะไรหรอืเปล่า” 

“คอืเนตรสงสยัค่ะว่าท�าไมพี่แกรนด์ถงึดื่มน�้ายี่ห้อนี้” 

เมื่อได้ยนิค�าถามอย่างนั้น กรีณาจงึยกขวดน�้าขึ้นดู ความจรงิน�้าแร่

ขวดนี้กเ็หมอืนน�้าดื่มทั่วไป แต่ตดิโลโก้ตรงขวดที่ดไีซน์อย่างหรูหรา ราคา

จงึแพงกว่าน�้าธรรมดาเป็นร้อยเท่า แต่ราคานี้ส�าหรบัซูเปอร์สตาร์อย่างเธอ

ช่างจิ๊บจ๊อยเหลอืเกนิ

“เค้าว่ามนับ�ารุงผวิพรรณ กนิแล้วเปล่งปลั่งมอีอร่า” 

“อ๋อ...อย่างนั้นเหรอคะ” 

“อยากลองดูไหมล่ะ ในรถมีหลายขวด แบ่งไปได้นะ” กีรณากล่าว

อย่างใจดี รู้สึกเอ็นดูนักแสดงหน้าใหม่คนนี้อยู่ไม่น้อย เพราะที่ผ่านมา 

เนตรดาราก็แสดงตัวเป็นนักแสดงรุ่นน้องที่น่ารัก รู้จักเคารพและมีน�้าใจ  

ดงันั้นหากจะตอบแทนบ้างกค็งไม่ใช่เรื่องเสยีหายอะไร

“เนตรเกรงใจค่ะ ได้ข่าวว่าแพงมาก” 

กรีณาหวัเราะเสยีงใส “ไปเอาเถอะ ลองกนิดูแล้วจะตดิใจ” 

เมื่ออกีฝ่ายคะยั้นคะยอเช่นนั้น เนตรดารากไ็ม่ปฏเิสธอกี ยนิยอมรบั

น�้าใจจากนักแสดงรุ่นพี่แต่โดยดี “ถ้าอย่างนั้นเนตรไม่เกรงใจแล้วนะคะ 

ขอบคุณพี่แกรนด์มากค่ะที่แนะน�า” 

“ไม่เป็นไรหรอก ดาราอย่างเราเรื่องความสวยความงามเป็นสิ่งส�าคญั 

ต้องบ�ารุงแล้วกด็ูแลตวัเองให้มากๆ เพราะเราขายรูปร่างหน้าตา แต่อย่าลมื

ฝึกฝนเพราะความสามารถกส็�าคญั” 

“ขอบคณุพี่แกรนด์อกีครั้งนะคะ เดี๋ยวเนตรจะไปเอาสกัขวด งั้นเนตร

ไม่กวนพี่แกรนด์แล้วดกีว่า ขอตวัก่อนนะคะ” 

“อืม” กีรณาพึมพ�ารับรู้ก่อนจะหันไปหยิบลิปติกมาเติมเรียวปาก 
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อีกครั้งหลังจากที่มันลบไปบางส่วนขณะดื่มน�้า แต่ยังไม่ทันที่เนตรดาราจะ

ออกจากห้องไปก็ได้ยินเสียงฝีเท้าซอยถี่ดังใกล้เข้ามา ไม่ต้องเงยหน้าขึ้น 

มองกรีณากร็ู้ว่าใคร เพราะเท้าหนกัๆ อย่างนี้ในกองถ่ายมแีค่คนเดยีว

สาวประเภทสองร่างอวบอัดซึ่งท�าหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัววิ่งเข้ามา 

สหีน้าแตกตื่น ซึ่งนางเอกสาวดาวเด่นเหน็แล้วกไ็ม่ได้ตื่นเต้นตามนกั เพราะ

กิริยาอย่างนี้มีให้เห็นเป็นรายชั่วโมง กีรณาจึงนั่งเงียบเพื่อรอฟังว่าคราวนี้

เรื่องอะไร

“น้องแกรนด์ น้องแกรนด์ขา ยายกหุลาบเน่าก�าลงัให้สมัภาษณ์สื่อค่ะ 

บอกว่าน้องแกรนด์กลั่นแกล้ง ร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายอยูข้่างนอกโน่น” 

กรีณาพอจะจนิตนาการภาพออก จงึถอนหายใจเบาๆ นกึแล้วเชยีว

ว่าอีกฝ่ายต้องท�าเช่นนี้ แววตาของนางร้ายหน้าใหม่ไม่มีค�าว่าซื่อตรง  

ปากนั้นก็พร้อมจะใส่สีตีไข่ตลอดเวลา แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอถูกเพื่อน 

นกัแสดงด้วยกนัท�าอย่างนี้ หนกัหนากว่านี้กเ็คยเผชญิมาแล้ว ซึ่งทุกครั้งเธอ

กผ็่านพ้นมาได้ด้วยด ีคดิว่าครั้งนี้กเ็ช่นกนั

“แล้วยงัไงคะ” นกัแสดงสาวยงัคงถามด้วยน�้าเสยีงปกต ิ จ้องเข้าไป

ในกระจกตาไม่กะพรบิ พนิจิหาทกุรอยต�าหนจิะได้แก้ไขทนัทหีากมหีลดุรอด

สายตา

“เราต้องแถลงข่าวเรื่องนี้นะคะ ไม่งั้นชื่อเสียงของน้องแกรนด์อาจ 

เสียหาย ที่ผิดคิวเมื่อกี้เห็นกันทั้งกอง คนมันจะเอาไปเมาท์กันได้ว่า 

น้องแกรนด์อจิฉาเดก็กเ็ลยสกดัดาวรุ่ง” 

“ไม่แถลงค่ะ ไม่จ�าเป็นสกันดิ” กรีณาปฏเิสธแม้จะรู้ว่าสิ่งที่ผู้จดัการ

ส่วนตวักล่าวนั้นค่อนข้างเป็นไปได้

“ท�าไมคะน้องแกรนด์ อย่างนี้เรากถ็ูกโจมตฝี่ายเดยีวส”ิ 

“พี่นุ่มนิ่มมองไม่ออกหรือคะว่าเป็นแผนของแม่นั่น ถ้าเราจัดแถลง

ข่าวกเ็หมอืนส่งเสรมิให้เจ้าหล่อนดงั อกีอย่าง...เหน็ไหมคะว่าผู้ก�ากบักไ็ม่ว่า

สกัค�า ออกจะชอบด้วยซ�้าเพราะว่านี่คอืแกรนด์ กรีณา นางเอกที่ดงัที่สุดใน
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เวลานี้ ไม่ว่าแกรนด์ท�าอะไรกไ็ม่มคี�าว่าผดิ” ถ้อยค�าที่กล่าวเตม็ไปด้วยความ

มั่นอกมั่นใจจนเกือบหยิ่งผยอง เธอรู้ดีว่าในกองถ่ายละครกองนี้ไม่มีใคร

ส�าคญัเท่าเธออกีแล้ว เรื่องนี้รอควิเธอเกอืบสองปี ดงันั้นหากต้องการอะไร

กค็งไม่มใีครกล้าขดัแม้แต่ผู้จดัละครกต็าม

“แต่ปล่อยไว้น้องแกรนด์จะเสียหายนะคะ แหม...ช่วงนี้ก็มีแต่ข่าว 

ไม่ค่อยดี” ประโยคท้ายๆ ของผู้จัดการส่วนตัวนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยิน  

เพราะกลวัอกีฝ่ายอาละวาด

กรีณาพ่นลมหายใจออกมาอย่างเบื่อหน่าย...ถูกแล้ว ตลอดทั้งปีนี้เธอ

มข่ีาวบนหน้าหนงัสอืพมิพ์ไม่เว้นแต่ละวนั ตั้งแต่เรื่องเลก็อย่างเกบ็สนุขัจรจดั

มาเลี้ยงแล้วถกูกล่าวหาว่าสร้างภาพ จนถงึเรื่องใหญ่อย่างเป็นมอืที่สามท�าให้

ครอบครวัชาวบ้านแตกแยก ซึ่งล้วนไม่จรงิทั้งนั้น หากต้องมานั่งแถลงข่าว

กนัทุกเรื่องคงไม่ต้องท�ามาหากนิอะไร “อย่าไปสนใจเลยค่ะ มาสนใจละคร

เรื่องใหม่ดกีว่า ได้ข่าวว่าคุณชานนท์ตดิต่อมา” 

เมื่อถกูถามถงึงานใหม่ ผูจ้ดัการส่วนตวัสาวประเภทสองกก็ลุกีจุอไป

หยบิบทละครที่เพิ่งได้รบัการตดิต่อมาสดๆ ร้อนๆ จากในกระเป๋าแล้วยื่น

ให้นางเอกสาว เพราะหากกรีณารบั นั่นกห็มายความว่าเธอจะได้รบัเงนิเพิ่ม

ตามสญัญาที่ได้ว่าจ้างกนัเอาไว้ ซึ่งเป็นเงนิจ�านวนไม่น้อยเลยทเีดยีว

“นี่เลยค่ะน้องแกรนด์ เรื่องใหม่ชื่อเรื่องรกั...หลงโรงค่ะ เรื่องนี้ได้ข่าว

ว่าเซ็นสัญญากับทางประเทศจีน ฮ่องกง และไต้หวันแล้วนะคะว่าจะซื้อ

ลิขสิทธิ์ไปออนแอร์ แล้วคราวนี้นะคะ เชื่อเถอะว่าจะต้องไปดังในสาม

ประเทศนี้แน่ๆ เพราะพระเอกคอืคุณตุ๊ก เจษต์” 

กีรณาไม่สนใจนักว่าจะแสดงคู่กับใคร เพราะตอนนี้เธอดังได้ด้วย 

ตวัเอง แต่อยากรู้เนื้อหามากกว่า เพราะจะได้รู้ว่าต้องเตรยีมอะไรเพิ่มเตมิ

เพื่อสวมบทบาทให้เป็นตวัละครตวันั้นอย่างสมจรงิที่สุด

“เรื่องเกี่ยวกบัอะไรคะ” 

“รัก...หลงโรงก็ลิเกน่ะสิคะ พี่อ่านพลอตคร่าวๆ แล้วก็น่าสนใจ 
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เชื่อว่าต้องดงัแน่ๆ ค่ะ นางเอกมอีาชพีเป็นนางเอกลเิกค่ะ สูช้วีติ ส่วนพระเอก

เป็นราชนกิลุค่ะ ประมาณหม่อมราชวงศ์ เหน็นางเอกแล้วหลงรกั แต่นางเอก

นี่แนวหยิ่งในศกัดิ์ศร ีไม่ยอมคบค้าสมาคมกบัคนรวย กลวัทางครอบครวั

ของพระเอกดถูกู พระเอกกเ็ลยต้องปลอมตวัเข้าไปอยูใ่นคณะแล้วกห็ลงรกั

กนั แค่เรื่องย่อพี่กร็ู้สกึว่ามนัฟินจนบอกไม่ถูกแล้ว” 

นุ่มนิ่มมีสีหน้าเคลิ้มฝัน แต่แล้วก็ฝันค้างเมื่อนักแสดงสาวกล่าวถึง

การตดัสนิใจเกี่ยวกบังานชิ้นนี้

“แกรนด์แคนเซลิงานนี้ค่ะ” 

“อะ...อะไรนะคะ” 

“แกรนด์แคนเซลิ” นางเอกสาวย�้าค�าเดมิ แววตาจรงิจงัอย่างที่ไม่ค่อย

ได้เหน็บ่อยนกั

“ท�าไมล่ะคะ ท�าไมถงึแคนเซลิ โอกาสทองเชยีวนะ” นุ่มนิ่มโอดครวญ

ด้วยความเสยีดาย

“แกรนด์เกลยีดลเิก” กรีณาโพล่งอย่างที่รูส้กึ แต่แล้วกต้็องรบีเปลี่ยน

ค�าพูดเมื่อเห็นสีหน้าประหลาดของผู้จัดการส่วนตัวที่ไม่รู้ประวัติที่แท้จริง 

ของเธอ “หมายถึงแกรนด์แสดงเป็นลูกลิเกเรื่องนี้แล้ว จะให้ไปแสดงเป็น

นางเอกลเิกเรื่องโน้นอกี คนดูเขาจะตดิภาพแล้วกจ็ะเบื่อเอาน่ะส”ิ 

“แต่คุณชานนท์บอกว่าน้องแกรนด์ร้องลเิกคล่อง เลยเหมาะกบับท” 

ทกุคนชื่นชมเธอในเรื่องนี้เพราะคดิว่ามนัคอืพรสวรรค์ ซึ่งความจรงิ

แล้วไม่ใช่ มนัเป็นทกัษะ แต่จะให้ใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้ และหากรบัละครที่ทาง

ชานนท์เสนอมา บางทอีาจท�าให้ความแตก เธอจงึควรเลี่ยงตั้งแต่ต้น

“ไม่รู้ละ แกรนด์ไม่อยากเล่นเรื่องนี้ แต่อยากเล่นอกีเรื่อง” 

“ไพรนีฤมติน่ะหรอืคะ” 

“ค่ะ พี่นุม่นิ่มบอกคณุชานนท์ไปแบบนั้นกแ็ล้วกนั” กรีณาตดับทอย่าง

เอาแต่ใจ อย่างไรเสยีฝ่ายโน้นจะต้องเกรงใจและยอมมอบบทอกีเรื่องให้

“แต่เรื่องนั้นเขาวางคุณพีชเอาไว้นะคะ” นุ่มนิ่มค้านด้วยรู้จากสาย
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วงในว่าละครเรื่องนั้นวางตวันางเอกชื่อดงัอกีคนหนึ่งเอาไว้

กีรณาครุ่นคิดถึงเจ้าของชื่อนั้น...พีชหรือพีชญาคือนางเอกร่วมช่อง

อีกคนหนึ่งที่ก�าลังมาแรงในปัจจุบันนี้ ผลงานของนักแสดงสาวเป็นที่จับตา

มอง แต่กระนั้นกรีณายงัมั่นใจว่าหากให้เทยีบกนัอกีฝ่ายกย็งัสูเ้ธอไม่ได้ และ

ความมั่นใจในตวัเองที่สูงปรี๊ดท�าให้เธอไม่สนใจเรื่องนี้เลยสกันดิเดยีว

“แกรนด์ไม่สนว่าเขาจะวางใครเอาไว้ แต่ถ้าจะให้แกรนด์เล่นต้องไพรี

นฤมติเรื่องเดยีวเท่านั้น” ซเูปอร์สตาร์สาวยื่นค�าขาด ยื่นหน้าที่อนัน่าปวดหวั

ให้ผู้จัดการส่วนตัวไป และคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับให้แสดงละคร

เรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไป 

“เอาเป็นว่าพี่จะลองตดิต่อดนูะคะ” แม้จะล�าบากใจแต่นุม่นิ่มกจ็�าต้อง

รบัค�า เพราะมนัคอืโอกาสมรีายได้

กรีณายิ้มกว้าง ถูกใจค�าตอบที่ได้รบัและคาดการณ์ไว้แล้วล่วงหน้า 

“ต้องอย่างนี้สิคะพี่นุ่มนิ่ม เชื่อเถอะว่าส�าเร็จ นี่ใครกันคะ แกรนด์  

กรีณา นางเอกสาวที่ใครๆ กอ็ยากร่วมงานด้วย... ว่าแต่วนันี้อาดาไปไหนคะ 

ไม่เหน็หน้าค่าตาเลย” เมื่อตกลงเรื่องงานเรยีบร้อยแล้ว กรีณาจงึถามถงึญาติ

คนเดียวที่มีอยู่ และมีหน้าที่ดูแลเธอทุกๆ เรื่อง แต่วันนี้กลับหายตัวไป  

เท่าที่สงัเกต น่าจะหายไปตั้งแต่เธอเริ่มถ่ายฉากแรกเมื่อตอนสายของวนันี้

“อ๋อ ไปหาท่านบวรฤทธิ์ค่ะ น่าจะเรื่องธุรกจิที่ท�าอยู่นั่นละ” 

กีรณาหน้ามุ่ยอย่างไม่ชอบใจนัก ดารกาควรอยู่กับเธอตลอดเวลา

เพราะเป็นคนดูแลเรื่องสญัญาค่าตวั เมื่อหายไปอย่างนี้เธอกต็้องจดัการเอง 

ซึ่งเป็นเรื่องที่เธอไม่ชอบเลยสักนิด ครั้งหนึ่งเคยตั้งค่าตัวไปมั่วๆ เมื่อ 

ดารกากลับมาเธอก็ถูกต่อว่ายับเยินเพราะท�ารายได้ตัวเองหายไปเป็นแสน 

แต่ความไม่พอใจทั้งหมดไม่อาจเทยีบเท่ากบัที่เธอไม่ชอบให้ดารกาไปยุง่เกี่ยว

กบัผู้ชายคนนั้น

“ไปหากันอีกแล้ว แกรนด์ไม่ชอบให้อาดาคบค้าสมาคมกับคนอย่าง

นั้นเลย นักข่าวชอบเหมาเรื่อยเลยว่าอีตาบ้ากามคนนั้นกับอาดามีอะไรกัน
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แล้วกล็ามมาถงึแกรนด์” 

“แต่ท่านกเ็อน็ดูน้องแกรนด์มากนะคะ ความจรงิน้องแกรนด์กน็่าจะ

รบัไมตรที่านบ้าง อย่างแหวนเพชรที่ท่านส่งมาให้เมื่อวานพี่กว็่ามนัสวยมาก

นะคะ” นุ่มนิ่มกล่าวถงึของก�านลัเลอค่าที่นกัการเมอืงท้องถิ่นผู้ทรงอทิธพิล

มกัสง่มาเป็นประจ�า และทกุครั้งกรีณาไม่รบัพร้อมกบัสง่คนื ทวา่ของสิ่งนั้น

กลับไม่ถึงมือผู้รับ ตกหล่นกลางทางด้วยดารกาเป็นผู้เก็บเอาไว้ทุกชิ้น จึง

เสยีดายแทนนางเอกสาว

“ไม่เหน็อยากได้ แกรนด์มปีัญญาหาเอง ยิ่งถ้ารบั ทางโน้นจะได้ใจ

หาว่าเราคดิอะไรด้วย อี๋! ใครจะไปคดิลง แก่คราวพ่ออย่างนั้น” 

นุม่นิ่มทั้งสงสารและสมเพชเมื่อได้ยนิค�ากล่าวของนกัแสดงสาว อยาก

บอกเหลอืเกนิวา่แม้กรีณาจะไม่แสดงท่าทอีะไรออกมา แต่ดารกากท็�าหนา้ที่

แทนแล้วจนแทบจะเรียกได้ว่าใส่พานถวาย เพียงแต่ไม่ได้บอกให้รู้เท่านั้น 

หากพดูออกไปแล้วแผนของดารกาแตกแล้วกรีณาอาละวาด คนที่เดอืดร้อน

กค็งจะเป็นตน จงึนิ่งเฉยเสยีและตดับทออกไปท�างานอย่างอื่นเพื่อหารายได้

ให้ตวัเอง

“งั้นเดี๋ยวพี่ลองตดิต่อคุณชานนท์ดูนะคะ ถ้าเขาโอเคพี่จะได้จดัควิ” 

“ค่ะ แต่ถ้าอาดากลบัมากบ็อกให้มาหาแกรนด์ด้วยนะคะ” 

“ได้ค่ะ” นุ่มนิ่มรบัค�าและไปท�าหน้าที่ของตวัเองทนัที

เมื่อผูจ้ดัการส่วนตวัจากไป กรีณาจงึหนัมามองกระจกต่อ ฉากต่อไป

เป็นฉากเปิดตัวนางเอกตอนเต้นร�า ซึ่งเป็นฉากส�าคัญอีกฉากหนึ่งของเรื่อง 

เป้าหมายของเธอไม่ใช่เพียงให้พระเอกในเรื่องตะลึงตามบทเท่านั้น เธอ

ต้องการให้คนทั้งประเทศที่ได้ดูฉากนี้พูดเป็นค�าเดยีวกนัว่าเธอสวยไม่มทีี่ต ิ

ความคดิของหญงิสาวชะงกัเมื่อมกีลิ่นบางอย่างเตะจมกู...กลิ่นคุน้เคย

แสนเย้ายวน อาจเป็นเพราะตั้งแต่เช้าเธอยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันตก 

ถึงท้อง ด้วยหน้าที่การงานท�าให้การดูแลรูปร่างเป็นเรื่องส�าคัญ ดังนั้น

พลังงานที่กินเข้าไปจึงต้องจ�ากัดให้น้อยกว่าคนอื่น เพื่อคงสภาพหุ่นผอม



26  l  รั ก ห ล ง โ ร ง

เพรยีวตามแบบนยิมเอาไว้

เพราะหวิจนท้องร้องท�าให้นกัแสดงสาวเปิดประตอูอกไปและเดนิตาม

กลิ่น แล้วพบวา่กลิ่นหอมยวนใจนั้นมาจากโต๊ะอาหารของทมีงานผูท้�าหนา้ที่

เบื้องหลงั ทุกคนก�าลงัท�างานอยู่ ทิ้งอาหารที่ยงัเตม็จานไม่มรี่องรอยว่าถูก

แตะต้องแล้วแม้แต่นดิเดยีวไว้

ความอยากกินท�าให้เธอน�้าลายสอ หากจะขอกินสักค�าคงไม่มีใครรู้ 

นักแสดงสาวจึงมองซ้ายมองขวา เมื่อเห็นว่าปลอดคนจึงหยิบช้อนขึ้นมา

เตรยีมตกัอาหารตรงหน้าเข้าปาก ทว่ายงัไม่ได้ท�าอย่างที่ใจคดิ ใครบางคน

กโ็ผล่มาเสยีก่อน จงึต้องรบีวางช้อนลงอย่างแสนเสยีดาย

“คุณแกรนด์ มาท�าอะไรตรงนี้คะ” 

เพราะโพรไฟล์ที่สร้างขึ้นใหม่นั้นคือหญิงสาวที่เพียบพร้อมไปด้วย

คุณลกัษณะและคุณวุฒ ิถูกเลี้ยงดูและเตบิโตที่สหรฐัอเมรกิา พ่อแม่มกีาร

ศกึษาระดบัปรญิญาเอก แต่ด้วยใจรกัการแสดงจงึกลบัมาลงหลกัปักฐานที่

ประเทศไทยโดยมีอาสาวเป็นผู้ดูแล ซึ่งก็ท�าให้เธอต้องใช้ชีวิตอย่างหรูหรา 

อาหารตรงหน้าคอืสิ่งต้องห้ามอย่างเดด็ขาด

“มันเหม็น ก็เลยมาดูว่าอะไร” กีรณาตอบ ส่งสายตาอาวรณ์เส้น

มะละกอที่เกอืบจะเข้าปากเมื่อสกัครู ่หากทมีงานคนนี้ไม่โผล่หน้ามาเสยีก่อน

ทมีงานคนนั้นหน้าเจื่อนทนัท ี“ตายจรงิ พี่ต้องขอโทษด้วยนะคะที่น้อง

คนอื่นเอาส้มต�าปปูลาร้ามาไว้ที่นี่ เดี๋ยวพี่จะเอาไปไกลๆ เลยค่ะ น้องแกรนด์

จะได้ไม่เหมน็ แต่ขอร้องนะคะว่าอย่าบอกผูจ้ดั สงสารน้องๆ เขา เดี๋ยวจะ 

พากนัตกงาน งานยิ่งหายากอยู่ด้วยช่วงนี้” 

“เอ่อ...ค่ะ เอาไปเลยค่ะ” กรีณาตอบรบั ทมีงานคนนั้นควา้จานสม้ต�า

เดินจากไปทันที ปล่อยให้เธอมองตามจานอาหารตาละห้อยและต้องตัดใจ 

แต่หมายมาดว่าหากมโีอกาสเมื่อไรจะฟาดให้แซบหวัใจเลยทเีดยีว



๒

กระท่อมหลังเล็กยกพื้นสูงตั้งโดดเดี่ยวอยู่บนคันนา บริเวณ
นอกชานปูด้วยไม้กระดานหยาบๆ ขึ้นลูกกรงด้วยล�าไม้ไผ่ ด้านหนึ่งตั้ง 

เครื่องใช้ไฟฟ้าส�าหรบัด�ารงชพีอนัได้แก่ หม้อหุงข้าว กระตกิน�้าร้อน ตู้เยน็

หลงัเลก็ และโทรทศัน์จอมนส�าหรบัตดิตามข่าวสารบ้านเมอืง ส่วนอกีด้าน

คอืพื้นที่ว่างซึ่งมเีสื่อกกปูเอาไว้ส�าหรบัใช้งานอเนกประสงค์

ชายหนุม่ร่างสูงคนหนึ่งนั่งอยู่กลางเสื่อ แสงตะวนัยามเช้าสอ่งให้เหน็

เสี้ยวหน้าคมแบบคนไทยแท้ที่มีร่องรอยความกังวล คิ้วเข้มขมวดจนแทบ

จะชนกัน ดวงตาคมจ้องมองยังสิ่งหนึ่งที่อยู่ในมือ ขณะเดียวกันก็เหยียด 

ริมฝีปากสีสดออกจนเกือบจะเป็นเส้นตรง...กล่องที่อยู่ในมือคือสาเหต ุ

ของอารมณ์ขุ่นมวันี้ 

กล่องที่มาพร้อมกบัภาระหน้าที่ที่เขาเลี่ยงไม่ได้ 

เพราะไม่ใช่ความลบั และยายขวญัให้เขาเปิดดูตั้งแต่ต้น ตุลาจงึรู้ว่า

ในนี้คอือะไร ทุกอย่างที่อยู่ในนี้คอืของล�้าค่าเท่าชวีติของยายขวญั แต่กอ็ด

คิดไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นอาจเห็นว่าไม่ส�าคัญ...ผู้หญิงอกตัญญู ลืมตัวเมื่อ 
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โด่งดังและทอดทิ้งทุกคนเอาไว้เบื้องหลังโดยไม่ไยดี ไม่คู่ควรกับความรัก

ของยายขวญัแม้แต่นดิเดยีว 

“พี่ตุลย์” 

เสยีงเรยีกนั้นท�าให้ตุลาละสายตาจากกล่องในมอื เมื่อหนัไปกเ็หน็ว่า

คนเรยีกคอืชาลนีั่นเอง ท่าทางของชาลดีรู้อนรน ท�าให้เขานกึถงึเรื่องที่กงัวล

อยู่เพยีงเรื่องเดยีว นั่นคอือาการป่วยของผู้สูงวยัที่เขาเคารพดุจบุพการอีาจ

แย่ลงอย่างกะทนัหนั จงึรบีขานรบั

“ว่าไงชาล ีหรอืว่ายายเป็นอะไร” 

ชาลส่ีายหน้าก่อนเดนิมาทรดุตวัลงข้างๆ ถอนหายใจออกมาหนึ่งครั้ง 

แล้วระบายความกลัดกลุ้มกังวลที่อยู่ในใจออกมา “ผมร้อนใจเรื่องแก้ว  

กลวัว่ายายจะรอไม่ไหว แล้วไหนจะกล่องใบนี้อกี ยงัไม่รู้ว่าจะเอาไปให้ยงัไง” 

“ยงัไงกค็งต้องให้ และต้องส่งให้ถงึมอื” แม้จะหนกัใจ แต่ชายหนุ่ม 

กก็ล่าวอย่างมุ่งมั่น

“ให้ยงัไง จะเข้าถงึตวัได้เหรอ” อกีฝ่ายถามอย่างกงัวล

เรื่องนี้คือปัญหาใหญ่ที่สุด ตั้งแต่รู ้ว่ายายขวัญป่วย เขากับชาลี

พยายามติดต่อนางเอกสาว แต่ก็ถูกกีดกันทุกวิถีทางจนไม่อาจเข้าถึงตัวได้ 

และคนที่กดีกนักค็อือาแท้ๆ ที่พรากเธอไปจากครอบครวัเมื่อสบิปีก่อน ทว่า

อย่างไรกต็าม จะยอมแพ้ในภารกจินี้ไม่ได้ ตราบใดที่ยายขวญัยงัมลีมหายใจ

กต็้องพยายามกนัต่อไป

“ไม่รูส้ ิคงต้องลองด ูเผื่อผูห้ญงิคนนั้นจะไม่ใจด�ามากนกั และเราคง

ต้องรีบหน่อยเพราะดูเหมือนยายจะเหลือเวลาอีกไม่นาน...” ท้ายประโยค

เสยีงแผ่วลง แพทย์บอกว่ายายขวญัเป็นมะเรง็ตบัระยะสุดท้าย น่าจะอยู่ได้

อีกไม่เกินหนึ่งสัปดาห์...ทุกอย่างล้วนกะทันหัน เนื่องจากยายขวัญเป็นคน

อดทนต่ออาการเจบ็ป่วย กว่าทุกคนจะรู้เรื่องกเ็กนิเยยีวยา

“แล้วพี่จะเข้ากรุงเทพฯ อกีเมื่อไหร่” 

“วนันี้ละ พี่มนีดัตอนเที่ยง หลงัจากเสรจ็งานว่าจะเลยไปดูอกีท”ี 
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นี่คือการเสี่ยงดวง หลายวันมานี้เขาพยายามติดตามนักแสดงสาว 

คนนั้นไปทุกหนทุกแห่ง แต่ก็อย่างว่า...ในเมื่อเธอคือดาวบนฟ้า ก็ใช่ว่าจะ 

ร่วงลงมาบนดินให้มนุษย์อย่างเขาเสวนาด้วยได้ วันนี้ก็อาจคว้าน�้าเหลวอีก 

กเ็ป็นได้

“ให้ผมไปเป็นเพื่อนไหม” ชาลอีาสา

“ไม่ต้องหรอก อยู่ดูแลยายเถอะ” 

“งั้นกไ็ด้ครบั เจ้าประคูน้...ขอให้พี่ตลุาท�าส�าเรจ็ด้วยเถอะ” ชาลยีกมอื

ไหว้ท่วมหวั อยากให้งานนี้ส�าเรจ็ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกนิไป

 

กรีณาร่าเรงิเป็นพเิศษ การถ่ายละครวนันี้เสรจ็สิ้นไปด้วยด ี ทุก
ฉากใช้เวลาไม่นานนักเพราะพระเอกคู่ขวัญนั้นชั่วโมงบินสูง การต่อฉากจึง

ต่อเนื่อง เข้าถงึอารมณ์ของกนัและกนั แม้จะเพิ่งเริ่มถ่ายท�าไปได้ราวสามสบิ

เปอร์เซน็ต์แต่หญงิสาวกม็คีวามสขุในการร่วมงานกบักองถ่ายเรื่องนี้ ทุกคน

ให้เกยีรต ิดูแล เหน็ความส�าคญัของเธอ ทุกความคดิเหน็ที่เธอเสนอกม็คีน

รบัฟัง ซึ่งกท็�าให้เธอรู้สกึประดุจเป็นคนส�าคญัของที่นี่

นับว่าเธอก้าวมาได้ไกลจากที่ฝันเอาไว้มาก ทุกอย่างในวันนี้ช่าง 

แตกต่างกบัชวีติในวยัเยาว์อย่างเหลอืเกนิ ช่วงนั้นเธอเตม็ไปด้วยความทุกข์ 

ชวีติมแีต่ความยากแค้นขดัสนท�าให้ไม่มอีะไรทดัเทยีมคนอื่น แม้แต่อาหาร

การกนิกต็้องเกบ็เอาตามรมิรั้ว เสื้อผ้ากไ็ม่เคยมขีองใหม่ เวลาไปโรงเรยีน

ทุกครั้งก็มักถูกล้อเรื่องอาชีพของยายผู้เลี้ยงดู ซึ่งเหตุนี้เองที่ท�าให้ลิเกเป็น

สิ่งที่ยอกแสยงใจทกุครั้งที่ได้พบเหน็ แต่แปลกที่ช่วงนี้เธอคดิถงึยาย บางครั้ง

ก็ฝันถึงเหตุการณ์ในวัยเยาว์ ซึ่งบางเหตุการณ์ก็ไม่น่าจดจ�าเลยแม้แต่ 

นดิเดยีว 

อาการเจบ็แปลบในอกท�าให้เธอปฏเิสธอดตีของตวัเอง ชวีติของเธอ

ต้องก้าวไปข้างหน้า เป็นดาวดวงโตที่โดดเด่น สงูส่งกว่าใครทั้งหมดเพื่อกลบ

อดตีอนัเศร้าหมองให้เลอืนหายไป
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เมื่องานเสรจ็กเ็ลกิกองเรว็ กรีณาอยากกลบัไปพกัหลงัจากตรากตร�า

ท�างานอย่างหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์ สัจธรรมอย่างหนึ่งของการเป็น 

นกัแสดงคอืน�้าขึ้นต้องรบีตกั เนื่องจากมคีลื่นลกูใหม่ดาหน้าเข้ามาตลอดเวลา 

พร้อมจะกลนืคลื่นลูกเก่าให้จางหายไป 

ขณะเดนิออกมาขึ้นรถที่ทางทมีงานจดัเอาไว้ให้ส�าหรบัรบั-ส่งเธอโดย

เฉพาะกป็ระสบเหตุการณ์อนัแสนปกต ิ นั่นคอืการถูกนกัข่าวรุมล้อม แสง

แฟลชวบูวาบเข้าตา ซึ่งกรีณากช็นิแล้วส�าหรบัการเป็นคนดงัมากว่าสบิปี และ

ที่ชินอีกอย่างคือค�าถามระคายหู ค�าถามไร้ความเกรงใจจากบรรดาผู้ที่

ต้องการล้วงลบัถงึความเป็นส่วนตวัของคนอื่นเพื่อเอาไปตแีผ่แลกเงนิอย่าง

ไม่ละอายแก่ใจ

“จรงิหรอืเปล่าคะเรื่องที่มคีนบอกว่าน้องแกรนด์ไม่พอใจเรื่องอาหาร

ในกองถ่าย กเ็ลยมาลงที่น้องโรส” 

“แล้วจริงหรือเปล่าคะที่น้องแกรนด์กลัวว่าน้องโรสจะขึ้นแท่นลูกรัก

แทนน้องแกรนด์ กเ็ลยแอบสั่งสอนเอาไว้ก่อน” 

“แล้วละครเรื่องหน้าที่มีข่าวว่าน้องแกรนด์เลือกพระเอกเองจริง 

หรอืเปล่า” 

“แล้วเรื่องที่นอกบทนี่เพราะไม่ถูกใจคนเขยีนบทใช่ไหมคะ” 

นกัข่าวยงิค�าถามมาไม่หยดุ ซึ่งเธอกร็ูว่้าใครเป็นคนปล่อยข่าวนี้ และ

รู้สกึดทีี่ได้ตบหน้านางอจิฉาช่างเมาท์ไปจรงิๆ หากมโีอกาสคราวหน้าจะจดั

ชุดใหญ่ให้สกัชุด แต่ตอนนี้ต้องจดัการสิ่งตรงหน้าก่อน

“ไม่จรงิค่ะ” เธอตอบเสยีงห้วนทั้งที่รู้ว่าคงไม่มใีครฟัง

“แต่แหล่งข่าวบอกมา  น้องแกรนด์คดิว่าแหล่งข่าวคนนั้นเขาใส่ร้าย

น้องแกรนด์เหรอคะ” 

“งั้นแกรนด์ฝากไปยังแหล่งข่าวด้วยนะคะ...หากคิดจะวัดรอยเท้า 

กช็่วยใช้ความสามารถตวัเอง อย่าคดิเกาะกระแสใครดงั” 

นกัข่าวหลายคนเงยีบ 
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กรีณารูด้ ีประโยคนี้จะต้องถกูตดัต่อแล้วก่อให้เกดิสงครามเกาเหลา

ระหว่างเธอกบัผูใ้ห้ข่าว หรอือาจเป็นดาราคนอื่นที่ถูกลากเข้ามาเป็นมอืที่สาม 

สี่ ห้า หก...แต่ใครจะสน ไม่ เธอไม่สนอยู่แล้ว

“แล้วเรื่องของท่านบวรฤทธิ์ล่ะคะ ได้ข่าวว่าคุณอาของน้องแกรนด์

เข้านอกออกในบ้านท่าน หรอืว่าระหว่างคณุอาน้องแกรนด์กบัท่านบวรฤทธิ์

มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าธรรมดา” นักข่าวคนหนึ่งถามท่ามกลางเสียง 

อื้ออึง ซึ่งดูเหมือนว่าค�าถามนี้จะเป็นที่สนใจของทุกคน เพราะพากันเงียบ 

เพื่อรอค�าตอบจากเธอ

นักแสดงสาวหน้าตึง...ดูหมิ่นเธอแค่ไหนก็ทนได้ แต่การดูหมิ่นผู้มี

พระคุณล้นเหลอืกท็�าให้เธอหมดความอดทน จงึย้อนด้วยเสยีงกระด้าง

“เวลาจะถามอะไรให้เกียรติกันหน่อยนะคะ อาดาเหมือนแม่ของ 

แกรนด์ ถ้าใครถามพี่ๆ นักข่าวว่าแม่เป็นเมียน้อยของเสี่ยใหญ่หรือเปล่า  

พี่ๆ  จะรู้สกึยงัไง ช่วยบอกหน่อยเถอะค่ะ” 

นักข่าวพากันเงียบ เป็นจังหวะที่นุ่มนิ่มเดินออกมาพอดีและเห็น

เหตุการณ์ทั้งหมด จึงปรี่เข้าไปหาหญิงสาวพร้อมกับฝืนยิ้มจืดเจื่อนให ้

นกัข่าว ลากกรีณาออกจากวงล้อมพร้อมกบักล่าวตดับท

“เดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะ น้องแกรนด์มีงานต่อ... ไปเถอะค่ะ น้อง 

แกรนด์ขึ้นรถ” 

กรีณาเดนิตามแรงฉุดอย่างไม่ค่อยพอใจนกั พยายามนบัหนึ่งถงึสบิ

เพื่อให้จติใจสงบลง จนกระทั่งมาถงึรถที่เปิดประตรูอ ผู้จดัการสาวประเภท

สองดนัเธอเข้าไปข้างในทนัที

“น้องแกรนด์คะ พดูอย่างนั้นกบันกัข่าวได้ยงัไง” นุม่นิ่มต�าหน ิสหีน้า

เหนื่อยหน่ายและระอาใจอย่างชดัเจน

กีรณาไม่คิดว่าเธอผิด นักข่าวเหล่านั้นก้าวร้าวและไม่ให้เกียรติกัน

เลยที่ถามค�าถามอย่างนี้

“กถ็ามมาอย่างนั้น ดเีท่าไหร่แล้วที่แกรนด์ไม่ด่าแม่พวกเขา” 
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“โอ๊ย...น้องแกรนด์ขา พี่บอกกี่ครั้งแล้วว่าถ้าถูกหาเรื่องก็ให้ยิ้มไว้ 

หรอืไม่กเ็ดนิหน ีต่อปากต่อค�าไปอย่างนั้นรบัรองเลยวา่พรุง่นี้ได้ตกเป็นข่าว 

มแีต่เสยีกบัเสยี” 

“กม็นัทนไม่ไหว มาว่าอาดาอย่างนั้นได้ยงัไง” 

เมื่อนักแสดงสาวไม่ยอมลงให้ นุ่มนิ่มก็ถอนหายใจอย่างเหนื่อย

หน่าย...ดูแลนักแสดงมาก็มาก ไม่เคยมีใครควบคุมยากเท่านางเอกสาว 

คนนี้ แต่เพราะเงินค่าจ้างที่มากกว่าคนอื่นสองถึงสามเท่า จึงท�าให้ต้องใช้

ความอดทนมากขึ้นสองถงึสามเท่าเช่นกนั

“อยู่ในรถก่อนนะคะ เดี๋ยวพี่ไปจดัการข้างนอกเอง” 

กรีณาไม่ตอบอะไร เพยีงเอนหลงักระแทกพนกัพงิเพื่อระบายอารมณ์

ที่คกุรุน่อยูภ่ายใน...เธอเป็นดารา เป็นบคุคลสาธารณะ แล้วเธอไม่ใช่คนหรอื 

ท�าไมนกัข่าวพวกนั้นถงึไม่ให้เกยีรตเิธอบ้าง ลามปามถงึคนที่เธอรกัเพื่อเอา

ไปขายให้คนทั้งประเทศพูดถงึเรื่องนี้อย่างสนุกปาก และคนที่เสยีหายกห็นี

ไม่พ้นเธอกบัดารกา

 นุ่มนิ่มหายไปนาน นานจนกีรณาใจเย็นลง แต่กระนั้นก็ยังไม ่
หายโกรธ โกรธทั้งนกัข่าวทั้งอาสาวที่ท�าให้เกดิเรื่องนี้ขึ้นมา หากไม่ไปยุง่เกี่ยว

กบับวรฤทธิ์เรื่องแบบนี้กค็งไม่เกดิขึ้น ดงันั้นเธอจะต้องยื่นค�าขาดกบัดารกา

ว่าให้เลิกติดต่อผู้ชายคนนี้เสียที ก่อนที่ชื่อเสียงของเธอจะมัวหมองไป

มากกว่านี้

เธอคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างใจร้อน ซึ่งรอสายไม่นานนักอีกฝ่าย 

กร็บัสาย

“อาดา อยู่ไหนคะ” กีรณาเอ่ยถามทันที เสียงค่อนข้างห้วนเพราะ

อารมณ์ยงัไม่กลบัสู่ภาวะปกตเิตม็ร้อย

“อาท�าธุระอยู่ ว่าแต่เราเถอะ ถ่ายละครเสรจ็หรอืยงั” 

“เสรจ็แล้ว ก�าลงัจะกลบับ้านค่ะ” 
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“งั้นด ีวนันี้เรามากนิข้าวด้วยกนัหน่อยไหม” 

“กินข้าวด้วยกันเหรอคะ ดีสิคะ แกรนด์อยากกินข้าวกับอาดาอยู่

พอด”ี น�้าเสยีงของกรีณาฟังดูร่าเรงิขึ้นทนัท ี หายขุ่นเคอืงเป็นปลดิทิ้ง นกึ 

ไม่ออกว่านานแค่ไหนแล้วที่เธอกับดารกาไม่ได้รับประทานอาหารร่วมกัน 

และวันนี้เธอตั้งใจกินอาหารอีสานชุดใหญ่ตามประสาอาหลานหลังจาก 

ไม่ได้กินมานานเหลือเกิน เพราะต้องท�าตัวให้หรูเลิศสมกับประวัติใหม่ที่ 

สร้างขึ้นมา

“งั้นเจอกนัที่ร้าน...” ดารกากล่าวถงึร้านอาหารอติาลทีี่ไปรบัประทาน

กนัเป็นประจ�า 

กีรณาขมวดคิ้วเมื่อได้ยินชื่อร้านของบวรฤทธิ์ เธอไม่อยากยุ่งเกี่ยว

กบัผู้ชายคนนี้อกี

“ไม่ค่ะ แกรนด์ไม่กนิร้านนั้น แกรนด์ไม่อยากกนิอาหารอติาล”ี 

“แล้วแกอยากกนิอะไร” เสยีงของดารกาแปรเปลี่ยนไป ไม่อ่อนหวาน

ดงัเดมิ ซึ่งกเ็ป็นปกตยิามถูกขดัใจ

กรีณาตอบอย่างใจคดิ “แกรนด์อยากกนิส้มต�าปูปลาร้า ลาบ น�้าตก 

ซกเลก็ หรอือะไรกไ็ด้ที่มนัแซบๆ รู้ไหมคะ แค่คดิกน็�้าลายสอแล้ว” 

“ไม่ได้! ฉนับอกแกแล้วไม่ใช่เหรอว่าห้ามกนิของพวกนั้นเดด็ขาด” 

เสยีงนั้นเข้มงวดเหมอืนทกุครั้งที่เธอขอฝ่าฝืนกฎ แต่ครั้งนี้คงต้องขอ

กัน หากไม่ได้ปลาร้าไหลวนอยู่ในกระแสเลือดพรุ่งนี้เธอคงไม่มีแรงท�างาน 

จงึเว้าวอนผู้เป็นอา ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ท�าบ่อยนกั

“โธ่...อาดาคะ แกรนด์ไม่ได้กินมานานแล้วนะคะ อีกอย่าง...เราก็ 

กนิกนัที่บ้านประสาอาหลาน เดี๋ยวแกรนด์ให้พี่นุ่มนิ่มกลบับ้านเลย” 

ปลายสายเงียบไปชั่วอึดใจก่อนจะตอบ “งั้นกินตอนกลางคืนได้ไหม 

ตอนนี้มาเจออาที่นี่ก่อน” 

หญิงสาวแปลกใจที่ดารกายอมอย่างง่ายดาย เพราะตลอดมากฎ 

ข้อนี้เป็นกฎที่ต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั แต่อาจเป็นเพราะดารกาอยาก
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ให้รางวลัแก่เธอกเ็ป็นได้ หลายวนัมานี้เธอท�างานหนกัเหลอืเกนิ

“ค่ะ อาดารอที่นั่น เดี๋ยวแกรนด์จะรบีไปหา” 

เมื่อตกลงกนัได้กรีณากว็างสาย อารมณ์ดขีึ้นเป็นกอง วนันี้เธอจะได้

กนิอาหารตามใจอยากเสยีท ีหลงัจากที่ต้องปั้นหน้าเป็นไฮโซ ท�าทเีป็นเหมน็

ปลาร้าทั้งที่เป็นอาหารโปรดอย่างหนึ่งของเธอเลยทเีดยีว

การจราจรในกรุงเทพฯ ยังติดขัดเช่นทุกวัน โดยเฉพาะในย่าน
ใจกลางเมอืงด้วยแล้ว กว่าหนึ่งชั่วโมงที่กรีณาต้องอยู่บนรถ แต่เพราะเธอ

อารมณ์ดีขึ้นมากแล้วจึงไม่หงุดหงิดนัก มีเพียงนุ่มนิ่มเท่านั้นที่ยังมีสีหน้า 

บึ้งตงึ ซึ่งเธอกร็ู้ว่าอกีฝ่ายคงเหนื่อยมากกบัการไปจดัการเรื่องที่เธอก่อขึ้น

กรีณาหยบิขวดน�้าขึ้นมาดื่ม ซึ่งเรื่องนี้ใครๆ ต่างกรู้็ว่าเธอปฏบิตัติาม

ทฤษฎอีย่างเคร่งครดั พลางมองหน้าผู้จดัการส่วนตวัว่าจะท�าอย่างไรถงึจะ

ก�าจัดอีกฝ่ายไปได้ เพื่อเธอจะได้มีโอกาสอยู่กับดารกาตามล�าพัง และสิ่ง 

ที่คดิออกกค็อืต้องประจบอกีฝ่าย เธอจงึพูดดดี้วย

“พี่นุ่มนิ่มอย่าโกรธเลยนะ กแ็กรนด์โมโห เอาเป็นว่าวนันี้แกรนด์ให้

รางวลัด้วยการปล่อยให้พี่นุ่มนิ่มกลบับ้านได้เลย  แกรนด์จะกลบักบัอาดา” 

“พี่ว่าพี่รอน้องแกรนด์ดกีว่า” 

ท�าไมจะไม่รูว่้านุม่นิ่มห่วงอะไร แต่วนันี้เธออยากมวีนัพเิศษกบัดารกา

ซึ่งเป็นคนพิเศษคนเดียวของเธอ จึงลงทุนกล่าวด้วยน�้าเสียงอ่อนหวาน 

อย่างที่คนใกล้ชดิได้ยนิไม่บ่อยนกัเพราะชนิกบัการออกค�าสั่ง

“โธ่...แกรนด์ไม่ไปทะเลาะกบันกัข่าวคนไหนแล้ว แกรนด์สญัญา” 

“ว่าได้เหรอคะ เหน็พูดอย่างนี้ทไีรไม่ทนัข้ามคนืมเีรื่องทุกท”ี 

กีรณาเกือบจะท�าหน้าเบ้ แต่พยายามสะกดกลั้นอารมณ์และกล่อม 

ผู้จดัการส่วนตวัต่อ “เชื่อแกรนด์เถอะ ไม่ดหีรอืไงได้กลบับ้านตั้งแต่เยน็ ไป

อาบน�้าแร่ แช่น�้าอุ่น เหล่หนุ่มในสปา มคีวามสุขออก” 

ค�ากล่าวนั้นเย้ายวนใจไม่น้อย เพราะโอกาสอย่างนี้ไม่ใช่มบี่อยๆ แต่
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กระนั้นกย็งัไม่วางใจเท่าไรนกั 

“แน่นะคะว่าจะไม่มเีรื่อง” 

“แน่ค่ะ ไปพกัผ่อนเถอะ” 

เมื่อได้ยนิค�าตอบรบัที่หนกัแน่นอย่างนั้นนุม่นิ่มจงึยนิยอม การเคลยีร์

เรื่องให้กรีณาดูดพลงัของเธอไปมากทเีดยีว หากได้พกัผ่อนและได้ท�าอย่าง

ที่นกัแสดงสาวบอกคงกระชุ่มกระชวยหวัใจไม่น้อยเหมอืนกนั

“ตกลงค่ะ แล้วเจอกนัพรุ่งนี้ที่คอนโดฯ นะคะ” 

กรีณายิ้มแทนค�าตอบ ก่อนจะบอกให้คนขบัรถนั้นขบัตรงไปยงัร้าน

อาหารอติาลทีี่นดัหมายเอาไว้ แล้วไล่คนขบัรถกลบับ้านไปด้วยเช่นกนัเพราะ

เธอจะอาศยัรถของดารกากลบั

ทันทีที่ก้าวเข้าไปในร้านอาหารชื่อดังของผู้ทรงอิทธิพลนามว่า 
บวรฤทธิ์ กรีณากไ็ด้รบัการต้อนรบัอย่างดจีากพนกังานในร้าน ทุกคนที่นี่

รู้จกัเธอดแีม้ไม่ใช่ลูกค้าประจ�า ซึ่งกเ็ป็นเพราะความโด่งดงัของเธอนั่นเอง

หญิงสาวกวาดตามองจนทั่วแล้วแปลกใจเมื่อไม่เห็นแม้แต่เงาของ 

ดารกา แต่ยังไม่ทันได้ถาม บริกรคนหนึ่งก็ปรี่เข้ามาแจ้งข่าวแก่เธอว่า 

ดารกาอยู่ในห้องอาหารด้านใน...สิ่งที่ได้ยนิเป็นเรื่องแปลก เนื่องจากทกุครั้ง

ที่มาฝ่ายนั้นจะให้เธอนั่งหน้าร้านเพื่อเรียกแขก...แต่กีรณาก็ไม่สนใจนัก  

ก้าวตามบริกรผู้นั้นเข้าไปด้านในซึ่งเป็นห้องส�าหรับลูกค้าวีไอพีที่ต้องการ

ความเป็นส่วนตวั 

เมื่อเปิดประตูเพื่อจะเข้าไปเธอก็แทบจะหันหลังกลับทันที เนื่องจาก 

มคีนที่เธอไม่อยากเจอหน้าอยู่ด้วย

“ยายแกรนด์ มาแล้วเหรอ เข้ามาส”ิ ดารกาหนัมากล่าวกบัหลานสาว

กรีณาเดนิเข้าไปตามค�าชวน แต่ไม่ได้นั่งลงตรงเก้าอี้วา่ง จดุประสงค์

ก็เพื่อบอกให้ผู้เป็นอารู้ว่าเธอไม่อยากอยู่ที่นี่นานก่อนจะถามห้วนๆ โดย 

ไม่สนใจว่าค�าพูดนั้นข้ามหวัใคร
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“เสรจ็หรอืยงัคะ” 

“ท�าไมไม่ทักทายท่าน เสียมารยาทจริง” ดารกาต�าหนิ จ้องมองมา

อย่างไม่พอใจ

กรีณาไม่สนใจค�าต่อว่านั้น ทั้งยงันกึโกรธดารกาที่ไม่บอกว่าบวรฤทธิ์

อยู่ด้วยจงึต่อต้าน และถามด้วยค�าถามท�านองเดมิ “อาดาจะอยู่อกีนานไหม

คะ” 

“กส็กัพกั” 

“ถ้าอย่างนั้นแกรนด์ขอออกไปรอข้างนอกนะคะ รู้สึกอึดอัด เสร็จ 

เมื่อไหร่ออกไปตามแกรนด์ก็แล้วกัน” กล่าวจบนักแสดงสาวก็ก้าวฉับๆ  

จากไปโดยไม่เหลียวหลังแม้จะได้ยินเสียงเรียกของอีกฝ่าย เพราะต้องการ

ท�าให้คนทั้งคู่รู้ว่าเธอไม่พอใจและรงัเกยีจเดยีดฉนัท์บวรฤทธิ์เพยีงใด

เมื่อกีรณาออกไปแล้ว ดารกาก็ต้องเผชิญหน้ากับบวรฤทธิ์ตาม
ล�าพัง แม้อีกฝ่ายจะนิ่งเงียบ แต่ดารกาก็รู้ว่าเขาไม่ได้นิ่งอย่างที่แสดงออก 

แต่กระนั้นก็ต้องท�าหน้าที่ประนีประนอมยิ้มแย้มเพื่อความปลอดภัยของ

ตนเอง

“ต้องขอโทษแทนยายแกรนด์ด้วยนะคะ แกยังเด็ก” ดารกาแก้ตัว

แทน แม้รู้ดีว่าเป็นข้ออ้างที่ไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลย นี่ไม่ใช่ครั้งแรก 

ที่กีรณาแสดงท่าทางเช่นนี้ใส่อีกฝ่าย นับวันหลานสาวยิ่งวางตัวเย่อหยิ่ง 

ไม่เหน็หวัใคร แม้แต่กบัเธอกรีณากย็งัดื้อดงึ แขง็กร้าว ไม่ฟังค�าสั่งเหมอืน

อย่างเคย 

“ผมไม่อยากฟังค�าแก้ตวั แต่ผมอยากได้สิ่งที่ผมควรจะได้” บวรฤทธิ์

ทวงสญัญา 

ดารการูด้ว่ีาอกีฝ่ายหมายถงึอะไร แต่วนันี้กรีณาไม่เหมอืนเมื่อวนัวาน 

หญงิสาวเป็นดาราดงั และแน่นอนว่าเรื่องแบบนั้นคงไม่ใช่พูดกนัได้ง่ายๆ 

“แต่ว่ายายแกรนด์คงไม่ยอม” 
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ดวงตาของบวรฤทธิ์เป็นประกายกร้าวเมื่อได้รับค�าตอบเช่นนั้น จึง

หนัมาถามด้วยน�้าเสยีงข่มขู่ตามแบบฉบบัของนกัเลง

“คุณจะเบี้ยวอย่างนั้นเหรอ” 

“ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่ แต่อยากขอเวลาอีกสักระยะหนึ่ง” ดารกาตอบ 

ละล�่าละลัก รู้สึกเหมือนถูกต้อนจนสุดหน้าผาโดยจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์ จะ

กระโดดลงไปก็ตาย จะยืนอยู่ที่เดิมก็อาจถูกสัตว์ร้ายขย�้า แต่เธอก็เลือก

เจรจาต่อเวลาซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่ดทีี่สุดในตอนนี้

“ขอเวลา เท่าที่ผมจ�าได้ ผมให้เวลาคุณมามากแล้ว ซึ่งผมรอไม่ไหว

อกีต่อไปแล้ว ในเมื่อหลานคุณจองหองใส่ผมขนาดนี้ เหน็ทผีมคงต้องใช้วธิี

ของตวัเองก�าราบ ต่อไปจะได้มองเหน็หวักนับ้าง” 

ดารกาตาโตด้วยความตกใจ ถามเสยีงสั่นเมื่อเหน็แววจรงิจงัในดวงตา

อกีฝ่าย

“ท่านจะท�าอะไรคะ” 

“หน้าที่ของคุณคอือยู่เฉยๆ หรอืไม่กก็ลบับ้านไปเลยกไ็ด้ แล้วผมจะ

ให้คนไปส่งหลานคุณที่คอนโดฯ ตอนเช้า” 

นั่นคอืค�าตอบ ไม่ต้องเดากร็ู้ว่าอะไรจะเกดิขึ้นกบักรีณา แต่ครั้นจะ

คัดค้านห้ามปรามดารกาก็ไม่กล้า สุดท้ายก็จ�าต้องยินยอม ท�าเป็นไม่รู้ 

ไม่เหน็ พรหมจารแีลกกบัความปลอดภยั การคุ้มครอง รวมถงึบุญคุณที่

ได้ชุบเลี้ยงกนัมา กเ็ป็นสิ่งที่สมน�้าสมเนื้อกนัอยู่แล้ว



๓

กีรณาอารมณ์เสียจนแทบจะเดินออกจากร้านและกลับบ้านเอง  
แต่นึกได้ว่าเธอไม่ได้เอารถมาและรถของทีมงานก็กลับไปแล้ว ครั้นจะนั่ง

แทก็ซี่กลบับ้านกจ็ะกลายเป็นเรื่องเอกิเกรกิ ดไีม่ดหีากนกัข่าวถ่ายรูปได้ อาจ

กลายเป็นประเด็นขุดคุ้ยพูดกันไม่จบไม่สิ้น ซึ่งเธอเบื่อข่าวพวกนี้เหลือเกิน

แล้ว

ระหว่างที่นั่งรอ พนกังานคนหนึ่งกเ็ดนิมาพร้อมกบัแก้วไวน์และวาง

ลงตรงหน้า

“นี่อะไร” กรีณาถามด้วยความแปลกใจ เธอยงัไม่ได้สั่งอาหารแม้แต่

อย่างเดยีว ดงันั้นไวน์แก้วนี้ไม่น่าจะเป็นของเธอ

“คุณดาสั่งให้ครบั” 

ได้รบัค�าตอบเช่นนั้นกรีณากไ็ม่สงสยัอะไรอกี เพราะคดิว่าอาสาวคง

อยากไถ่โทษหรอืไม่กท็�าให้เธออารมณ์ดขีึ้นจงึยกแก้วไวน์ขึ้นจบิฆ่าเวลา ทนัที

ที่ไวน์สัมผัสลิ้นก็รู้ทันทีว่าเป็นไวน์ชั้นดี ที่รู้เพราะตอนที่ดารกาจะเปลี่ยน

บคุลกิและประวตัเิธอให้เข้าสงัคมชั้นสงูได้อย่างแนบเนยีน ฝ่ายนั้นส่งเธอไป
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ฝึกการเข้าสงัคมที่โรงเรยีนชื่อดงัแห่งหนึ่งขององักฤษ แม้จะเป็นคอร์สสั้นๆ 

แต่ก็ท�าให้ซึมซับสิ่งต่างๆ มากมาย ผนวกกับพรสวรรค์ด้านการแสดงจึง

ไม่มีใครจับได้ แม้กระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่มีใครระแคะระคายถึงชาติก�าเนิดที่ 

แท้จรงิของเธอเลย ทุกคนเชื่อสนทิว่าเธอมาจากครอบครวัชนชั้นสูง พ่อแม่ 

มกีารศกึษาและร�่ารวยล้นฟ้า 

บ่อยครั้งที่เธอสงสยัว่าดารกาเอาเงนิมาจากไหนถงึทุม่เทให้เธอได้มาก

ขนาดนี้ เมื่อถามอาสาวกลบัได้ค�าตอบไม่ชดัเจน และบางครั้งกถ็กูดุที่จุน้จ้าน

เรื่องนี้ สุดท้ายจึงได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ เพราะเรื่องราวในอดีตไม่ใช่

เรื่องราวที่ต้องจดจ�าเสมอไป อนาคตต่างหากคอืความสดใสที่ต้องก้าวไปหา

เมื่อดื่มไวน์จนหมดแก้วกม็มีาเตมิให้อกีเรื่อยๆ จนแก้วที่สี่ อารมณ์

ที่เย็นลงแล้วคุกรุ่นขึ้นมาอีกเพราะดารกายังไม่ยอมออกมาเสียที นาน 

เกนิกว่าที่เธอจะทนรอ และพอรอไม่ไหวจงึคดิว่าควรไปตาม

นักแสดงสาวลุกขึ้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีอาการผิดปกติ...มึนงงและ

เวียนหัว ภาพตรงหน้าพร่าเลือน หรือบางทีเธออาจเมาหลังจากที่ดื่ม

แอลกอฮอลไ์ปขณะที่ท้องยงัว่าง กรีณาหลบัตาลง หวงัวา่มนัจะช่วยบรรเทา

อาการที่เป็นอยู ่แต่ไม่เลย พื้นดนิที่ยนือยูน่ั้นโคลงไปมาเหมอืนก�าลงัล่องเรอื

อยู่ในมหาสมุทร

กรีณาส่ายศรีษะเพื่อขจดัอาการเหล่านั้น ฝืนเดนิตวัตรงมากที่สดุ เธอ

จะให้ใครรู้ไม่ได้ว่าเธอเป็นอะไร มิเช่นนั้นอาจมีคนประสงค์ร้ายถ่ายรูปไป

ประจานและขึ้นพาดหวัหราว่าดาราชื่อดงัเมากลางร้านอาหารหรู ซึ่งจะท�าให้

ภาพลกัษณ์ของเธอตดิลบทนัที

มือระผนังไปเรื่อยๆ ในที่สุดเธอก็ไปถึงห้องที่เพิ่งจากมาเมื่อครึ่ง

ชั่วโมงที่แล้ว ทว่าเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็เห็นบวรฤทธิ์อยู่เพียงล�าพัง ส่วน 

ดารกาหายตวัไปแล้ว

“อาดาไปไหน” 

บวรฤทธิ์ยิ้มกว้างอย่างชายใจดี “เข้ามาก่อนสิ อาดาของหนูไปเข้า
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ห้องน�้า” 

“ไม่ ฉนัจะไปตามอาดาที่ห้องน�้า” 

ทว่ายังไม่ทันก้าวขาออกไป ข้อมือของเธอก็ถูกคว้าไว้ก่อนจะถูกฉุด

จนเสียหลักล้มในอ้อมแขนของอีกฝ่าย ความตกใจผสานความขยะแขยง

ท�าให้เธอพยายามดิ้นรนและขืนตัว แต่แรงที่น้อยกว่าและอาการมึนศีรษะ

ท�าให้เธอพ่ายแพ้

“ปล่อยนะ ไม่งั้นฉันจะร้องให้ลั่นร้าน” เมื่อใช้ก�าลังขืนแล้วไม่ได้ผล

เธอจงึขู่ 

“ร้องสิ ร้องเลย อย่าลืมนะว่าที่นี่ถิ่นของฉัน” บวรฤทธิ์ท้าทาย ไม่

เกรงกลวัแม้แต่นดิเดยีว 

กรีณาใจหล่นไปอยูท่ี่ตาตุม่ เริ่มรูว่้านี่ไม่ใช่อาการเมาธรรมดา อารมณ์

ของเธอซู่ซ่าแต่สมองกลบัพร่าเลอืน

“แกใส่อะไรในไวน์นั่น”

“เปล๊า” บวรฤทธิ์กล่าวปฏเิสธเสยีงสูง “เธอคออ่อนเองต่างหาก เมาแล้ว

กไ็ด้เวลาเดก็ดเีข้านอน” 

บวรฤทธิ์พยายามดนัเธอออกนอกห้อง แต่กรีณากพ็ยายามฝืนตวัเอง

เอาไว้

“แกจะท�าอะไร” กีรณาถามเสียงสั่น เป็นครั้งแรกที่เธอกลัวผู้ชาย 

คนนี้จบัใจ

“ไม่น่าจะถาม” 

ทั้งสีหน้าและแววตาเจ้าเล่ห์นั่นบ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าอีกฝ่าย

ต้องการอะไรจากเธอ ความรู้สึกขยะแขยงแล่นพล่านไปทั่วตัว หญิงสาว

อยากอาเจยีนออกมาให้รู้แล้วรู้รอด 

“ถ้าท�าอะไรฉนัแม้แต่นดิเดยีว ฉนัจะแจ้งความ” 

เมื่อกล่าวไปแล้วก็เห็นรอยยิ้มน่าเกลียดบนใบหน้าของบวรฤทธิ์ 

นอกจากฝ่ายนั้นไม่กลวัค�าขู่แล้วยงัท้าทาย
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“งั้นแจ้งเลย แต่อย่าลมืแจ้งจบัอาของเธอด้วยนะ” 

“หมายความว่ายงัไง” เธอถามกลบัทนัท ีเริ่มเข้าใจรางๆ

“ก็อาของเธอเป็นคนตกลงเรื่องนี้กับฉันเองเพื่อแลกกับเงินก้อนหนึ่ง

เมื่อสบิปีที่แล้ว เงนิที่ท�าให้เธอมวีนันี้ได้ไงล่ะ แต่เธอกเ็ก่งนะ มาได้ไกลกว่า

ที่ฉนัคดิ ฉนัต้องอดทนรอนานขนาดไหนเพื่อจะได้ลิ้มลองเธอในวนันี้” 

กีรณารู้สึกเหมือนค้อนปอนด์หล่นใส่ศีรษะ ทั้งที่ใจไม่อยากเชื่อ 

แต่เรื่องนี้กเ็ป็นไปได้มากทเีดยีว

“อาดาขายฉนัให้แกอย่างนั้นเหรอ” 

“ใช่ คราวนี้กย็อมได้แล้ว เพราะเธอคอืสทิธิ์อนัชอบธรรมของฉนั” 

กีรณาตัวชาเมื่อได้รับค�ายืนยัน กลืนก้อนสะอื้นลงคออย่างล�าบาก 

ยากเย็น ไม่คิดเลยว่าดารกาจะทรยศเธอได้อย่างโหดเหี้ยม โดยสภาพ 

ของเธอแล้วคงช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้ และพรหมจรรย์กไ็ม่ส�าคญัเท่ากบัชวีติ 

เพื่อรอดพ้นและเจ็บตัวน้อยที่สุดเธอจึงต้องเปลี่ยนท่าที...อะไรที่ยอมได้ 

กต็้องยอม จากหน้าบึ้งตงึตอนแรกเปลี่ยนเป็นยิ้มหวาน 

“แหม...ท่านคะ อยากได้กนักพ็ูดกนัดีๆ  กไ็ด้ ไม่เหน็ต้องมาข่มขู่หรอื

มอมยากนัอย่างนี้เลย ไม่แมนสกันดิ” 

“กท็�าไมไม่พูดง่ายๆ อย่างนี้ตั้งแต่แรก” 

“แกรนด์เป็นดารานะคะ ก็ต้องเล่นตัวหน่อย ว่าแต่ที่นี่แกรนด์ว่า 

ไม่เหมาะ” หญิงสาวกวาดตามองไปทั่วห้องอย่างขยาด ปฏิญาณในใจว่า 

หากวนันี้รอดไปได้จะไม่มาเหยยีบที่นี่อกี

“ฉนัเตรยีมห้องนอนข้างบนเอาไว้แล้ว” 

“งั้นจะรออะไรอยู่ล่ะคะ” 

บวรฤทธิ์ยิ้มกว้าง โอบนางเอกสาวเอาไว้ในอ้อมแขน แม้จะไม่มั่นใจ

ว่าเธอสดซงิอย่างที่ดารกาโฆษณาไว้เพราะดูจะยอมง่ายเหลอืเกนิ แต่เวลานี้

เขาไม่สนใจเรื่องนั้นอีกแล้ว ดวงตาปรือฉ�่ามองดวงหน้าหวานหวังเพียงขึ้น

สวรรค์ไปชมดวงดาวกบัเธอเท่านั้น
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“อย่าเพิ่งค่ะ เดี๋ยวใครเหน็จะเป็นข่าว ท่านเดนิน�า เดี๋ยวแกรนด์ตาม

หลงั แกรนด์ยงัอยากมอีนาคตในวงการ” 

ตอนแรกบวรฤทธิ์คล้ายจะไม่ยอม แต่เมื่อเธอส่งสายตาวิงวอน  

อ้อมแขนที่โอบรัดรอบตัวก็คลายลงซึ่งก็ท�าให้ขืนตัวออกมาอย่างง่ายดาย...

คงคดิว่าเธอเป็นหมูในอวยไม่อาจหลบหนไีปไหนพ้น

กรีณามองแผ่นหลงักว้างด้วยความรงัเกยีจ นกึขยะแขยงทุกสมัผสั 

เมื่ออีกฝ่ายไม่ทันระวังตัว เธอจึงล้วงเข้าไปในกระเป๋าถือ หยิบอุปกรณ์

ป้องกนัตวัออกมาแล้วจี้ต้นแขนของบวรฤทธิ์ วนิาทนีั้นร่างล�่าสนักช็กักระตกุ 

ก่อนจะล้มฟุบลงไปกองกบัพื้นอย่างหมดสภาพ 

ถูกแล้ว...เธอคดิว่าพรหมจรรย์ไม่ส�าคญั แต่มนักส็มควรถูกมอบให้

คนที่เธอพงึพอใจ

เมื่อจัดการกับบวรฤทธิ์แล้ว กีรณาก็ยืนถอนหายใจโล่งอก ครั้งนี้ 

เธอรอดอย่างฉวิเฉยีด อดช�าเลอืงมองร่างที่ทรดุอยูด้่วยความเกลยีดชงัและ

แค้นเคืองไม่ได้ ต้องขอบคุณด้านมืดของชีวิตที่ท�าให้เธอรู้จักสันดานคน 

ความมักมาก ความหื่น และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนคิดจะลวนลามและ

ปลุกปล�้าท�าอนาจารเธอ

การมายนือยู่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งโด่งดงัเท่าไรภยัรอบกายกย็ิ่งมี

มากขึ้นเท่านั้น เธอจงึระมดัระวงัตวัเป็นพเิศษ พกพาอาวุธตดิตวัอยู่ตลอด

เวลา โดยเฉพาะที่ชอร์ตไฟฟ้าอันนี้นับว่าเป็นอาวุธคู่ใจ แต่การใช้มันอย่าง

ผลีผลามเหมือนนางเอกละครบางเรื่องก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรท�า ในเมื่อชีวิตจริง

ผู้ชายคือผู้ที่แข็งแรงกว่า สุดท้ายอาวุธที่จะใช้ป้องกันตัวอาจกลายเป็นสิ่งที่

ย้อนมาท�าร้ายตวัเอง

“หลบัให้สบายนะ ตายไปได้เลยกด็”ี กรีณากล่าวด้วยความเจบ็แค้น 

อยากจะเตะร่างนั้นให้หายแค้นสกัครั้งแต่ต้องถนอมเรี่ยวแรงเอาไว้ 

หญิงสาวเดินออกจากห้องไปทางด้านหลังร้านซึ่งคนพลุกพล่าน 

น้อยกว่า เพราะไม่อยากให้ใครเหน็เธอในสภาพนี้ มยีาบางชนดิผสมในไวน์
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ที่ดื่มเข้าไป วิธีการลดฤทธิ์ยาที่นึกได้วิธีเดียวในตอนนี้ก็คือต้องอาเจียน 

ออกมาให้หมด เมื่อเข้ามาในที่ปลอดคนเธอจึงล้วงคอพยายามส�ารอกสิ่งที่ 

กนิเข้าไป ซึ่งน่าจะท�าให้ดขีึ้น 

น�้าตาไหลรนิออกมา...ค�าพดูของชายคนนั้นยงัดงัก้องอยูใ่นห ูเรื่องนี้

ดารกาเป็นคนร่วมวางแผน ญาติคนเดียวในชีวิตต้องการขายเธอให้ผู้ชาย

ต�่าช้านั่นโดยไม่เคยถามความเหน็หรอืสนใจความรู้สกึของเธอเลย

แล้วหญิงสาวก็ต้องรีบปาดน�้าตาเมื่อแสงไฟแวบเข้าสู่ดวงตา มันคือ

แสงจากกล้องถ่ายรูปที่กดซ�้าอย่างไม่มคีวามเกรงอกเกรงใจ กรีณาใจหล่น

วูบ หากรูปเธอในสภาพนี้หลุดออกไปมหีวงัว่าคะแนนนยิมตกฮวบ และจะ

ต้องมคีนออกมาวจิารณ์เธออย่างย่อยยบัโดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ โจมตว่ีา

เธอไม่ใช่ตวัอย่างที่ดแีก่เยาวชน

“หยุดนะ! หยุด!” กรีณาได้แต่ตะโกน มอืทั้งสองข้างปิดหน้า

“หยุดกโ็ง่น่ะส ิไหน...ยิ้มกว้างๆ ขอหน้าชดัๆ หน่อย รบัรองเลยว่า

คุณจะดงัแบบที่ไม่เคยดงัมาก่อนแน่” 

“ไอ้บ้า! หยุดเดี๋ยวนี้ ไม่อย่างนั้นฉันจะฟ้องแก” กีรณาตวาดแหว

พร้อมทั้งกล่าวขู ่ เพราะตอนนี้เธอมปัีญญาท�าอยูแ่ค่นี้ แต่ดเูหมอืนปาปารซัซี 

กระหายเงนิไม่คดิจะฟัง ยงักดชตัเตอร์รวัเหมอืนปืนกล อกีทั้งยงัคกุคามเธอ

ด้วยการกระชากข้อมอืให้เธอเปิดเผยใบหน้า แสงแฟลชที่สาดเข้าตาระลอกใหม่

ท�าให้เธอถงึกบัตาพร่าไปเลยทเีดยีว

“มีปัญญาฟ้องก็ฟ้อง แต่ตอนนั้นผมคงรับเงินแสนไปนอนกอดเล่น

แล้ว ไหนๆ กไ็หนๆ น่า ขออกีรูปแล้วกนั” 

นี่มนัวนัอะไรของเธอ ท�าไมถงึได้เจอแต่เรื่องแย่ๆ ทุกคนต่างดาหน้า

เข้าซ�้าเตมิ แม้กระทั่งยามล�าบากเช่นนี้ ไม่มใีครสกัคนที่จะช่วยเหลอืเหน็ใจ

เป็นครั้งแรกที่กรีณารู้สกึว่าการเป็นดาว แม้จะสูงส่งและงดงาม แต่

ก็โดดเดี่ยวและเคว้งคว้างอย่างน่ากลัว เธอก�าลังจะยอมแพ้ ยอมศิโรราบ 

ต่อความละโมบของคนอื่น แม้แต่คนในครอบครวัยงัท�าร้ายเธอได้ แล้วใน
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โลกนี้จะมใีครจรงิใจต่อเธออกี

“หยุดนะ! ส่งกล้องมา” 

แต่ในระหว่างคบัขนั พระเจ้าส่งเจ้าชายขี่ม้าขาวมาช่วย เสยีงนั้นท�าให้

กรีณาเงยหน้าขึ้นมองทนัท ีเธอเหน็ชายคนหนึ่งก้าวเข้ามา หน้าตาขงึขงัและ

ดูเหมอืนว่าเขาก�าลงัปกป้องเธอ

ปาปารัซซีผู้ฉวยโอกาสหากินบนความเดือดร้อนของคนอื่นไม่ยอม

โดยง่าย แม้จะหยุดถ่ายรูปแต่ยึดกล้องเอาไว้แน่นไม่ยอมส่งให้ชายหนุ่ม 

ผู้ก้าวเข้ามาใหม่ อกีทั้งยงัถามเสยีงห้วนอย่างไม่กลวัเกรง 

“แกเป็นใคร ยุ่งอะไรด้วยวะ” 

“ฉนัเป็นที่ปรกึษากฎหมายของเธอ และการกระท�าของแกมนัละเมดิ

สทิธสิ่วนบุคคล ถ้าไม่อยากถูกฟ้องร้องไปถงึส�านกัข่าว กเ็อากล้องแกมา” 

“ไม่ให้! แล้วแกกไ็ม่มสีทิธิ์ยดึกล้องด้วย แกไม่ใช่ต�ารวจ” 

“สิ่งที่แกท�าทั้งหมดมีหลักฐานอยู่ในนั้น ก็ลองดู สู้กันสักตั้ง ถ้ารูป

หลุดออกไปแม้แต่รูปเดยีวฉนัจะเรยีกรูปละสบิล้าน” 

ชายหนุม่ชี้ไปยงัเสาต้นหนึ่งที่มกีล้องวงจรปิดตดิอยู ่ซึ่งทั้งกรีณาและ

ปาปารซัซไีม่ได้สงัเกต สหีน้าเป็นต่อในตอนแรกเผอืดลง ดวงตามแีววลงัเล 

แต่ปาปารซัซยีงัดื้อดงึกอดกล้องเอาไว้แน่น

ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลอืกลายเป็นคนที่เหนอืกว่า

“อย่าท�าให้เรื่องมนัยาก ยงัไงแกกส็ู้เราไม่ได้” 

สดุท้ายปาปารซัซกีย็อมยื่นกล้องให้แต่โดยด ีและเมื่อได้กล้องมาแล้ว

เขากล็บรูปทุกรูปแล้วส่งคนื

“ไปได้แล้ว แล้วอย่าท�าอย่างนี้อกี” 

 

 เมื่อปาปารัซซีจอมฉวยโอกาสจากไปแล้ว ตุลาก็มองนางเอกสาว 
ที่นั่งหลบัพงิถงัขยะอย่างสมเพช ความจรงิเขาน่าจะปล่อยให้เธอถกูประจาน

จะได้ไม่กล้าท�าตัวทุเรศอย่างนี้อีก แต่นั่นแหละ เมื่อปาปารัซซีใช้วิธีที่ไม่ 
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ถูกต้อง หากนิบนความเดอืดร้อนของคนอื่น เขากต็้องขดัขวาง

“คณุ...ตื่น” เขาเอื้อมมอืไปแตะบ่าคนที่เมาไม่รู้เรื่องเพื่อให้เธอรู้สกึตวั 

ไม่อย่างนั้นอาจตกเป็นเหยื่อของคนชั่วที่คอยจะเบยีดเบยีนอกี

“คราย...” 

เสียงที่หลุดออกมาอ้อแอ้เหลือทน ซึ่งก็ท�าให้ชายหนุ่มคิดว่าเวลานี้

ไม่ใช่เวลาพูดเรื่องส�าคญั เพราะสิ่งที่ส�าคญักว่าคอืการพาเธอกลบับ้าน

“คุณไม่รู้จกัผมหรอก แต่คุณต้องกลบับ้าน” 

“ฉันมึนไปหมด ลุกไม่ไหว พาไปส่งหน่อยซิ” นางเอกสาวยื่นมือ 

ออกมาเบื้องหน้า

ตุลาช�าเลืองมองอย่างไม่พอใจ...ค�าพูดของเธอเป็นค�าสั่ง ไม่ใช่ค�า 

ขอร้อง จงึอดไม่ได้ที่จะประชดกลบั “กร็ูว่้าจะเป็นอย่างนี้ แล้วดื่มเข้าไปท�าไม” 

“กฉ็นัหวิ แล้วกไ็ม่คดิว่าจะมคีนวางยาในไวน์แก้วนั้น” 

“คุณพูดเรื่องอะไร” 

“ฉนัถูกวางยา ฮอื...แล้วนายรู้ไหมว่าใครท�าอย่างนั้นกบัฉนั คนที่ฉนั

ไว้ใจที่สุดไง อาแท้ๆ ญาตคินเดยีวที่ฉนัมอียู่” 

หญงิสาวสะอกึสะอื้น น�้าตาที่เหอืดแห้งไปแล้วไหลอาบสองแก้มนวล 

ดวงตาที่มองเขาฉายแววร้าวรานและเจบ็ปวด หากเป็นอย่างที่เธอพูดจรงิก็

น่าเห็นใจ แต่ค�าว่าญาติคนเดียวที่มีอยู่ก็ท�าให้ความเห็นใจโบยบินไปแทบ

หมดสิ้น ดูเหมือนนักแสดงสาวคนนี้จะลืมว่ายังมีญาติอีกคนที่รอคอยการ 

กลบัไปของเธอตลอดเวลา

ตุลายนืนิ่ง สบัสนว่าควรจะถอยห่างหรอืท�าตามที่เธอขอร้องด ี

“พาฉนัไปส่งหน่อย ฉนัอยู่ที่รเีวอร์วลิล์คอนโดฯ รู้จกัไหม คอนโดฯ 

ที่แพงที่สุดในเมอืงไทย อยู่ฟรดี้วยนะ เพราะว่าฉนัเป็นดาราดงั” 

ยิ่งเธอพดูกย็ิ่งน่าหมั่นไส้ เวรกรรมอะไรที่ท�าให้เขาต้องมายุง่เกี่ยวกบั

ผู้หญิงคนนี้...ตุลาหลับตาลง พยายามฝืนก้าวเดิน เพราะคิดว่าถึงจะบอก

เรื่องภารกจิส�าคญัเธอกค็งไม่รู้เรื่องอยู่ดี
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แต่แล้วความดใีนหวัใจกเ็ป็นฝ่ายชนะ แม้เธอจะไม่น่ารกั ไม่น่าสงสาร 

อีกทั้งยังน่าซ�้าเติม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอควรถูกทอดทิ้งเอาไว้ใน 

สถานที่เช่นนี้

“หยุดพล่ามได้แล้ว ลุกขึ้น” 

“ฉนัลุกไม่ไหว ฉุดหน่อยส”ิ เธอยื่นมอืมาอกีครั้งรอการช่วยเหลอื

ความไม่พอใจและไม่ใคร่เต็มใจจะช่วยเธอสักเท่าไรนักท�าให้ตุลา 

ยื่นมือไปจับมือเธอ และออกแรงฉุดเธอขึ้นมาอย่างไม่ปรานีนัก แต่เพราะ

เรือนร่างเธอแบบบางจึงท�าให้นักแสดงสาวลอยหวือมาปะทะอกแล้วซบนิ่ง 

เขายนือึ้ง ท�าอะไรไม่ถกูไปชั่ววนิาท ีหวัใจเหมอืนหยดุเต้นเพราะความใกล้ชดิ

อย่างบงัเอญินี้ รอบตวัที่วุ่นวายกลบัมานิ่งเงยีบพร้อมกบัความรู้สกึแปลกๆ 

ที่แทรกเข้ามาในหวัใจ มนัเป็นความรู้สกึที่เขาไม่เคยรู้สกึมาก่อนและไม่เคย

คดิว่าจะมี

แล้วการขยบัตวัของเธอกท็�าให้เขาหลดุจากภวงัค์ เมื่อมองไปที่ดวงหน้า

ของเธอกเ็หน็เธอจ้องเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย

“เอ๊ะ! นาย...ฉันเคยเห็นนายที่ไหนมาก่อนน้า...” เธอพูดเปรยๆ 

ดวงตาใสแจ๋วฉายแววสงสยัก่อนจะตอบค�าถามนั้นด้วยตวัเอง “ออ๋ นกึออก

แล้ว นายตามฉันไปทุกที่เลย เป็นแฟนคลับฉันเหรอ ก็ต้องอย่างนั้นสินะ 

ฉนัสวยยงักะนางฟ้า ผู้ชายคนไหนเหน็กต็้องหลงรกัฉนัเป็นธรรมดา” 

ถ้อยค�านั้นท�าให้เขาผลกัเธอออกห่างทนัท ีค�าว่าหลงรกัเป็นอะไรที่เขา

ไม่เคยคดิ และไม่คดิว่าจะมคีวามรู้สกึแบบนั้นกบัเธอเลย

“ผมไม่ใช่แฟนคลับคุณ แล้วผมก็ไม่ชอบผู้หญิงอย่างคุณด้วย” เขา

ตอบกลบัเสยีงเข้มเพื่อให้ดูน่าเชื่อถอืมากที่สุด

นิ้วชี้ของนักแสดงสาวเลื่อนไปแตะปากของชายหนุ่มทันที เธอมอง 

ตาปรอืๆ พร้อมกบัส่งยิ้มหวาน 

“จุ๊ๆ  จากผลส�ารวจ มผีูช้ายไทยคลั่งไคล้ฉนัร้อยละเก้าสบิแปด เหลอื

สองเปอร์เซน็ต์เท่านั้นที่ไม่ชอบฉนั ตอนนี้ไม่มใีคร อย่าอายเลย มแีต่เราสอง
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คน บอกความจรงิฉนัมาเถอะว่านายชอบฉนั” 

“งั้นผมเป็นสองเปอร์เซน็ต์ที่ว่านั่น” ตุลายนืยนัเช่นเดมิ

“โอ้...สองเปอร์เซน็ต์ จรงิเหรอนี่” กรีณาอทุานอย่างตกใจ “นายรูไ้หม 

ไอ้สองเปอร์เซ็นต์ที่ว่านั่นเขาไม่ชอบผู้หญิง แต่เขาชอบผู้ชายด้วยกัน ว้า... 

น่าเสยีดาย หน้าตากด็ไีม่น่าเป็นตุ๊ดเลย” 

ค�ากลา่วหาของเธอนั้นท�าให้ใบหน้าของเขาแดงก�่า อยากจะปลอ่ยเธอ

ออกจากอ้อมแขนเหลือเกินถ้าท�าได้...กล้าดียังไงมาหยามศักดิ์ศรีของเขา 

ถึงเพียงนี้ แต่ค�าที่โบราณว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาท�าให้เขาเลือกที่จะ 

แก้ต่างให้ตวัเอง

“ผมไม่ใช่ตุ๊ด” 

“เหรอ...ไม่ใช่ตุ๊ดแล้วท�าไมถงึไม่ชอบฉนั” 

“ก็เพราะผู้หญิงอย่างคุณมันอกตัญญูไงล่ะ แม้แต่ยายแท้ๆ คุณยัง

ไม่ดูด�าดูด”ี 

เมื่อสบโอกาสเขาก็ไม่ปล่อยให้หลุดลอย กล่าวถึงธุระที่ท�าให้ต้อง

ตดิตามเธอไปทกุที่ทนัท ีดวงตาของเธอเบกิกว้างเมื่อเขากล่าวจบ แต่ดเูหมอืน

ยงังุนงง หรอืไม่กพ็ยายามที่จะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขากล่าว

“พูด...พูดถงึอะไร” 

“ยายคุณป่วยหนกั คุณควรไปเยี่ยมท่านบ้าง” เมื่อกล่าวออกไปตุลา

กต็ั้งใจดปูฏกิริยิาตอบรบั ซึ่งคดิว่าเธอน่าจะปฏเิสธ และท�าเป็นไม่รูจ้กัเหมอืน

ที่ผ่านมา

“ยายฉนั ครายกนั...ยายขวญัน่ะหรอื” 

ค�าตอบของเธอท�าให้เขาผิดคาด แต่กระนั้นก็ยังโกรธกรุ่นที่เธอทิ้ง

ท่านไปไม่เคยดูด�าดูดีในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา “ดีนะที่ยังจ�าชื่อท่านได้ 

ท่านรอคุณอยู่” 

“ฉนักค็ดิถงึท่านเหมอืนกนันะ” 

ค�ากล่าวนั้นยิ่งท�าให้ตลุางงงวยเข้าไปใหญ่ ท�าไมเธอถงึยอมรบัเรื่องนี้
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ได้อย่างง่ายดาย แต่คดิอกีท.ี..บางทเีพราะเธอเมา มสีตไิม่สมบรูณ์นกัจงึไม่รู้

ว่าตวัเองพูดอะไรออกมา

“คดิถงึกไ็ปหาส ิไปตอนนี้เลยไหม ผมจะพาไป” ตุลาอาสา ด้วยเหน็

ว่าเวลานั้นกระชั้นเข้ามาทุกที

“ไม่ได้ ฉนัยงัมงีานต้องท�า พรุง่นี้กม็คีวิอกี เอางี้นะ ขอเบอร์โทร. คณุ

ได้ไหม ว่างเมื่อไหร่ฉนัจะโทร. หา” 

ตุลารู้ว่ากรีณาไม่ได้โกหก หลายวนัมานี้เขาตดิตามเธอมาตลอดและ

รู้ว่ากรีณาท�างานหนกัมาก แต่ถงึอย่างไรเวลากไ็ม่เคยคอยใคร

“คุณไม่ควรรอนานกว่านี้” 

“ก.็..ฉนั...ฉนัง่วงจงั” นกัแสดงสาวหาวออกมาหนึ่งครั้ง ก่อนที่ศรีษะ

ยุ่งเหยงิจะซบลงกบัอกพร้อมกบัสตทิี่หายไป 

“คุณ คุณ เดี๋ยวก่อน มาหลบัอย่างนี้ได้ไง” ตุลาร้องเรยีก ซึ่งกไ็ม่ได้

รบัการตอบรบัจากอกีฝ่าย เธอหลบัตาพริ้ม และไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมเลย

ที่เธอจะมานอนอย่างนี้ ตลุาถอนหายใจอย่างอ่อนล้า ไม่แน่ใจว่าได้ท�าภารกจิ

เสร็จสิ้นหรือยัง แต่เขาก็พยายามท�าอย่างเต็มที่ตามที่ได้สัญญากับทุกคน 

คราวนี้คงแล้วแต่บุญแต่กรรมว่าหลานคนนี้จะได้พบหน้ายายเป็นครั้ง

สุดท้ายหรอืไม่ 

สุดท้ายเขาก็ต้องอุ้มร่างไร้สติใส่รถตัวเอง หน้าที่ของเขาตอนนี้คือ 

ส่งเธอให้ถึงที่พัก ทุกอย่างที่ท�าไปนั้นเขาบอกว่ามันคือมนุษยธรรมล้วนๆ  

ไม่ได้มคีวามรู้สกึอื่นแฝงอยู่เลย



๔

“โอ๊ย ปวดหวัจงั” 
คนที่นอนอยู่บนเตียงครางออกมาอย่างสุดกลั้น เมื่อรู้สึกเหมือน

ศรีษะก�าลงัแยกออกเป็นเสี่ยงๆ อกีทั้งยงัรูส้กึหนกัเหมอืนมหีนิสกัร้อยก้อน

มาถ่วงเอาไว้ ครั้นจะเปิดเปลอืกตากว็งิเวยีนจนต้องนอนบดิไปบดิมาเพื่อหวงั

ให้อาการเหล่านั้นทุเลาลง

สิ่งที่สมัผสัได้คอืความนุ่มเรยีบของพื้นเตยีง กลิ่นกุหลาบดามสัจาก

ตะเกยีงน�้ามนัหอมระเหยท�าให้กรีณารูว่้าตวัเองกลบัมาถงึห้องแล้ว นกัแสดง

สาวถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก เพราะอย่างน้อยเธอก็น่าจะปลอดภัย 

ในเมื่อที่นี่คือหอคอยงาช้างที่ไม่มีใครปีนป่ายขึ้นมาได้หากเธอไม่อนุญาต  

แต่แล้วความรู้สกึว่าตวัเองอยู่คนเดยีวกห็มดไป เมื่อได้ยนิเสยีงหนึ่งแทรก

เข้ามาตั้งแต่ยงัไม่ทนัตั้งสตไิด้ครบถ้วนบรบิูรณ์

“น้องแกรนด์ ตื่นแล้วเหรอคะ ท�าไมถงึเป็นอย่างนี้ได้นะ ไหนสญัญา

ว่าจะไม่ก่อเรื่องไงคะ ถ้านกัข่าวเกบ็รูปได้จะเป็นยงัไง” 

เสยีงที่ได้ยนิตั้งแต่ยงัไม่ลมืตาคอืเสยีงของผูจ้ดัการส่วนตวั กรีณาจงึ
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ฝืนลมืตาขึ้นแล้วกพ็บว่าอกีฝ่ายก�าลงัมองเธออย่างต�าหนิ

“พี่นุ่มนิ่มจะไม่ถามสักค�าเลยเหรอคะว่าแกรนด์เป็นไงบ้าง” เมื่อ

อ่อนแอถงึขดีสุดเธอกถ็ามอย่างน้อยใจ อยากมใีครห่วงใยเอาใจใส่บ้างโดย

เฉพาะคนใกล้ตวั แม้จะเป็นลูกจ้างกนิเงนิเดอืน หกัเปอร์เซน็ต์ แต่กค็วรจะ

มนี�้าใจต่อกนั ซึ่งดเูหมอืนเธอจะหวงัสงูเกนิไป เพราะใบหน้าผูจ้ดัการส่วนตวั

คลายความขึงขังเพียงเล็กน้อย เอ่ยด้วยน�้าเสียงเหมือนท�าตามค�าสั่งไม่ได้

ห่วงใยจรงิจงั

“เป็นไงบ้างคะ” 

“ปวดหวัค่ะ” 

“จะรบัยาไหมคะ เดี๋ยวจะไปจดัให้” 

“ไม่ค่ะ” กรีณากล่าวปฏเิสธเพราะคดิว่ายาไม่น่าจะช่วยอะไร สิ่งที่ช่วย

น่าจะเป็นการพกัมากกว่า “ว่าแต่แกรนด์กลบัมาที่นี่ได้ยงัไงคะ” 

“กลับมายังไงพี่ไม่รู้ แต่พี่ต้องเสียเงินให้ รปภ. หิ้วปีกน้องแกรนด ์

ขึ้นมาบนนี้ถงึห้าพนับาท” 

ห้าพนัที่จ่ายไปไม่ใช่เฉพาะค่าหิ้วปีกหรอก แต่มค่ีาปิดปากด้วย ซึ่งส�าหรบั

เธอมนัไม่ได้มากมายอะไรเลย ไม่เข้าใจว่าท�าไมนุม่นิ่มต้องท�าให้ดเูป็นเรื่องใหญ่

“เงนินั่นพี่นุ่มนิ่มเบกิตรงจากอาดาไปเลยนะคะ” 

“แน่ละค่ะ ต้นสงักดัเขาคงยอมให้พี่เบกิหรอก” นุ่มนิ่มประชด

กรีณาไม่สนใจอาการเกรี้ยวกราดของอกีฝ่าย แต่สนใจความรูส้กึของ

ตวัเอง เหมอืนมอีะไรตดิอยู่ในหวั ซึ่งเป็นเรื่องของดารกา แต่เธอกจ็�าไม่ได้

ว่าเรื่องอะไร

เมื่อสติสัมปชัญญะกลับมาครบถ้วนบริบูรณ์ เธอก็กวาดตามองหา

ดารกาซึ่งกไ็ม่ได้อยู่ในห้องทั้งที่ควรอยู่จงึเอ่ยปากถามผู้จดัการส่วนตวั 

“แล้วนี่อาดาไปไหนคะ” 

“ออกไปข้างนอกค่ะ” 

“ไปไหน” 
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“ไม่ทราบเหมอืนกนัค่ะ ไม่ได้เฝ้าไว้” นุ่มนิ่มตอบเสยีงห้วน เพราะยงั

โกรธที่นางเอกสาวมพีฤตกิรรมนอกลู่นอกทาง 

เมื่อได้ยนิเช่นนั้นกรีณากห็ลบัตาลงเพื่อทบทวนเรื่องราวทั้งหมด เธอ

แทบจ�าอะไรไม่ได้ รูส้กึเหมอืนถูกบวรฤทธิ์คกุคามและเขากย็งับอกเธอดว้ย

ว่าดารกาขายเธอให้เขา เธออยากรู้เหลอืเกนิว่าเป็นความจรงิหรอืความฝัน

“น้องแกรนด์มีงานตอนบ่ายสองที่ธาราแกรนด์ แล้วก็ห้าโมงเย็นที่

โรงแรมเปี่ยมสุข หลงัจากนั้นต้องไปงานวนัเกดิไฮโซแชมป์ เราควรจะไปถงึ

งานก่อนสองทุ่ม” 

เสียงของผู้จัดการส่วนตัวดึงรั้งเธอมาจากภวังค์อันเจ็บแปลบสู่โลก

แห่งความเป็นจรงิ โลกแห่งวงการมายาที่เธอจะต้องก้าวเดนิต่อไป

ไฮโซแชมป์คอืผู้ชายที่เข้ามาตดิพนัเธอในช่วงนี้ และดูเหมอืนจะเป็น

คนที่น่าคบหามากที่สดุเพราะอกีฝ่ายช่างเอาอกเอาใจ มขีองก�านลัมาให้อย่าง

สม�่าเสมอ อกีทั้งยงัรวยล้นฟ้า สมบตัทิี่มใีช้กี่สบิชาตกิย็งัไม่หมด แต่แปลก

ที่เธอไม่อยากเจอหน้าเขาในวนันี้ 

“แกรนด์ไม่ไปงานวนัเกดิคุณแชมป์ค่ะ” 

“แต่วันนี้คุณพีชกับคุณชานนท์ไปด้วย พี่ว่าน้องแกรนด์ควรจะไป 

สกัหน่อยนะคะถ้าอยากแสดงละครเรื่องนั้น” 

ประจบประแจง เลยีแข้งเลยีขา โผล่หน้าไปให้เหน็ คอืงานอกีอย่างหนึ่ง

เหมอืนกนั...กรีณาถอนหายใจยาว นั่นคอืผลประโยชน์ในอนาคต ไพรนีฤมติ

เป็นเรื่องที่เธออยากเล่น เนื่องจากนางเอกต้องร้องเพลงในละครซึ่งเป็นสิ่งที่

เธอชื่นชอบอย่างที่สุด อีกทั้งอาจเป็นการต่อยอดรายได้จากการขายเพลง

ประกอบละครด้วย

“งั้นกไ็ด้ค่ะ ไปกไ็ป แต่วนันี้ขอคนดูแลเพิ่มสกัสองคนนะคะ ถ้าให้ดี

ได้แบบพวกบอดกีาร์ดมอือาชพีเลยกไ็ด้” ลางสงัหรณ์บางอย่างท�าให้กรีณา

สั่งไปอย่างนั้น

“มอีะไรหรอืเปล่าคะ” 
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“ไม่มอีะไรหรอกค่ะ แค่เผื่อไว้เฉยๆ” เธอไม่เข้าใจเหมอืนกนัว่าท�าไม

ถงึรู้สกึระแวงอย่างนี้

นุ่มนิ่มเองกไ็ม่ตดิใจอะไร สนใจงานที่ก�าลงัจะต้องไปท�ามากกว่า “ถ้า

อย่างนั้นพี่เรยีกช่างแต่งหน้ามาเลยดไีหมคะ เหลอือกีสองชั่วโมงเราจะต้อง

ไปถงึงาน” 

“ค่ะ” กรีณารบัค�าอย่างว่าง่าย แม้จะปวดหวัไม่สบายแต่เธอกม็คีวาม

รบัผดิชอบต่องาน เพราะรู้ว่าหากไม่ไป เจ้าของงานจะต้องเสยีหาย แต่ขณะ

ลุกขึ้น สิ่งที่เป็นข้อกังขาก็ยังรบกวนจิตใจ จึงหันไปสั่งผู้จัดการส่วนตัวอีก

เรื่อง “ถ้าอาดากลบัมาเข้ามาบอกแกรนด์ด้วยนะคะ” 

กีรณาเลือกที่จะท�างานก่อนจะสะสางเรื่องส่วนตัว โดยปกตินั้น 
เธอมักจะไปแต่งหน้าที่งานเลย แต่สภาพทรุดโทรมในตอนนี้หากออกไป

ปรากฏตัวข้างนอกคงกลายเป็นที่วิจารณ์ ไม่ว่าจะเป็นความหมองคล�้าของ

ใบหน้าหรือเพราะดวงตาที่บวมเพราะผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักจาก 

ฝันร้าย ล้วนท�าลายภาพพจน์นางเอกผู้งดงามสามร้อยหกสิบองศาไปจน 

หมดสิ้น

ช่างแต่งหน้ามารวดเร็วคุ้มกับจ�านวนเงินค่าจ้าง แม้อีกฝ่ายจะไม ่

ซักถามอะไรแต่ก็มองออกว่าสงสัย ซึ่งเธอก็นิ่งเฉย ในระหว่างที่ทุกอย่าง 

ใกล้จะเสรจ็ประตหู้องนอนกเ็ปิดออกอย่างแรงโดยไม่มกีารส่งสญัญาณใดๆ 

มาก่อน เธอจงึหนัไปมองผู้บุกรุกที่ไร้มารยาท เกอืบจะเอ่ยค�าต�าหนไิปแล้ว

หากไม่เหน็สภาพของผู้ที่เข้ามา

“อาดา เกดิอะไรขึ้นคะ” กรีณาลกุขึ้นจากเก้าอี้ทนัท ีตรงเข้าไปประคอง

รา่งบอบช�้า ตามเนื้อตวัมรีอยแดงเป็นจ�้า ผมเผ้ายุ่งเหยงิเหมอืนไปมเีรื่องกบั

ใครมา 

เมื่อแตะถูกตวั ดารกากส็ะบดั มองหลานสาวด้วยความโกรธเกรี้ยว

แทบจะกนิเลอืดกนิเนื้อพร้อมกบัแผดเสยีงลั่น “นงัเนรคุณ! อย่าเอามอืของ
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แกมาแตะตวัฉนั!” 

เสียงตวาดนั้นท�าให้กีรณาตะลึง แม้จะเคยเห็นอารมณ์ร้ายของ 

ดารกามาก่อน แต่กไ็ม่มคีรั้งไหนรุนแรงเท่าครั้งนี้

และเสยีงนั้นกท็�าให้ผูจ้ดัการส่วนตวัของนกัแสดงสาววิ่งเข้ามา สหีน้า

ตื่นตระหนกไม่ต่างจากคนอื่นๆ แต่เพราะความเป็นมืออาชีพจึงมีสติก่อน

ใครและรู้ว่าสองอาหลานมเีรื่องต้องคุยกนั จงึดงึช่างแต่งหน้าออกมาก่อนที่

จะรู้เห็นอะไรไปมากกว่านี้แล้วน�าไปพูดต่อ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเป็นไปใน 

ทางไม่ดี

“คุณเมาท์คะ ออกมารอข้างนอกสกัครู่นะคะ” 

ช่างแต่งหน้าวางอุปกรณ์ลงแต่โดยดี แต่เดินช้ากว่าปกติ นุ่มนิ่มจึง

คว้าต้นแขนลากออกนอกห้อง จากนั้นกปิ็ดประตเูพื่อให้ทั้งคูค่ยุกนัได้สะดวก

เมื่ออยู่กันตามล�าพังกีรณาก็มองไปตามตัวของผู้เป็นอาอีกครั้งอย่าง

ส�ารวจตรวจตรา ดารกาถูกท�าร้ายมาอย่างแน่นอน ที่แก้มทั้งสองข้างมรีอย

ถกูตบเหน็เป็นรอยนิ้วอย่างชดัเจน ซึ่งใครกต็ามที่ท�าร้ายอาเธออย่างนี้เธอจะ

ไม่มวีนัปล่อยให้มนัลอยนวลอย่างเดด็ขาด   

“บอกแกรนด์มาว่าใครท�าร้ายอาดา แกรนด์จะไปเอามนัเข้าคุก” 

ความห่วงใยและเจ็บแค้นแทนนั้นเข้าไม่ถึงหัวใจดารกาเลย เพราะ 

ยงัคงตวาดอย่างโกรธจดั

“ยงัมหีน้ามาถามฉนัอกี เพราะแกไปท�าร้ายท่านบวรฤทธิ์อย่างนั้น เขา

กเ็ลยมาลงที่ฉนั” 

ค�าตอบนั้นท�าให้ดวงตาคูส่วยเบกิกว้าง แสดงว่าทกุอย่างไม่ใช่ความฝัน 

แต่มันคือเรื่องจริง...กีรณามองคนที่ตัวเองรักและเทิดทูนอย่างไม่อยากเชื่อ

สายตา ใจหล่นวูบ เจบ็จนจุก แต่กระนั้นกย็งัอยากได้ยนิค�ายนืยนัว่าสิ่งที่ 

ตวัเองคดินั้นถูกต้อง

“ตกลงว่าอาดาตั้งใจจะขายแกรนด์ให้ผู้ชายคนนั้นตั้งแต่แรกแล้ว 

ใช่ไหมคะ” 
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“ก็ท�าไมล่ะ แกก็เห็นนี่ว่าตอนนั้นเราอยู่เรากินกันยังไง ถ้าไม่มีท่าน 

เราจะมีวันนี้กันไหม” ดารกาตอบอย่างไม่สะทกสะท้าน ไม่มีค�าว่ารู้สึกผิด 

อีกทั้งสายตาที่มองนั้นบ่งบอกว่าเรื่องนี้เธอผิดเต็มประตู...เป็นความจริงที่

ตอนนั้นเธอยากไร้จนแทบไม่มีที่ซุกหัวนอน แต่วันนี้ไม่ใช่ เธอมีทุกอย่าง  

ดงันั้นหากบวรฤทธิ์อยากได้เงนิคนืเธอกย็นิดี

“อาดาเอาเงนิเขามาเท่าไหร่ แกรนด์จะคนืให้สองเท่า” 

ดารกายิ้มเยาะค�าพูดนั้น ก่อนจะกล่าวค�าเชือดเฉือนประชดประชัน

ออกมา “นกึเหรอว่าเงนิของแกจะฟาดหวัท่านได้ ท่านมเีงนิมากแค่ไหนแกกเ็หน็” 

เมื่อยื่นข้อเสนอจะคืนเงินให้ก็ไม่รับ กีรณาเองก็ชักหมดหนทาง  

ทุกอย่างเธอไม่ได้เป็นคนก่อและดารกาก็น�าเงินมาลงทุนกับเธอเพื่อหวังผล 

เธอจงึอยากรู้ว่าอกีฝ่ายมทีางออกเรื่องนี้ให้เธออย่างไร

“แล้วอาดาจะให้แกรนด์ท�ายงัไง” 

“ยอมท่านซะ” ดารกากล่าวทนัท ีสหีน้านิ่งสนทิไม่บ่งบอกว่าล้อเล่น

“อาดา!” กรีณาตกใจ ไม่คดิเลยว่าอาแท้ๆ จะกล่าวกบัเธออย่างนี้ ซึ่ง

ไม่ต่างจากการเอามีดมาเถือหัวใจ เธอจึงได้แต่มองหน้าดารกาด้วยความ

ร้าวรานใจอย่างที่สุด

ดารกาจ้องตรงมา กล่าวช้าๆ ชัดทุกถ้อยชัดทุกค�า “ยอมท่าน 

ตอบแทนบุญคุณของฉนั” 

“ไม่” กรีณาปฏเิสธทนัท ีมนัเกนิกว่าเธอจะรบัได้ บญุคณุส่วนบญุคณุ 

เธอไม่ใช่นางเอกนยิายที่จะยอมขายตวัแลกเงนิ 

“อ๋อ เดี๋ยวนี้แกปีกกล้าขาแข็งแล้วใช่ไหมถึงไม่เชื่อฟังกัน ใช่สิ ฉัน

เหมอืนนั่งร้านที่แกใช้ปีนป่ายขึ้นไปสร้างตกึ พอตกึแกเสรจ็แล้วแกกเ็ตรยีม

เฉดหวัฉนัทนัท”ี 

“ไม่ใช่อย่างนั้นนะอาดา แกรนด์ไม่เคยคดิเนรคณุอาดา แต่แกรนด์เป็น

ดารา ไม่ใช่โสเภณ ีแกรนด์ขายหน้าตา ขายความสามารถ แต่ไม่ได้ขายตวั” 

“ไม่ต้องมาส�าบดัส�านวน ถ้าฉนัไม่ฉุดแกมาจากโรงลเิกนั่น ป่านนี้แก
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กเ็ป็นได้แค่นางเอกลเิกเจรญิรอยตามแม่ ตามยายของแก แกจะมสีิ่งที่มอียู่

ทกุวนันี้ไหม จะได้กนิได้ใช้โดยไม่ต้องเหลอืบแลว่ามนัราคาเท่าไหร่ จะได้ไป

เที่ยวไกลๆ ถงึเมอืงนอกเมอืงนา หรอืมใีครมาคอยตดิตามแกอย่างนี้หรอื

เปล่านงัแกรนด์...กเ็ลอืกเอาแล้วกนั หากแกไม่ยอมท่านกไ็ม่ต้องมาเรยีกฉนั

ว่าอาอกี” ดารกากล่าวด้วยอารมณ์ฉุนเฉยีวและสุดท้ายกย็ื่นค�าขาด

กีรณาตะลึงกับการยื่นค�าขาดของผู้เป็นอา แม้เธอจะส�านึกบุญคุณ

ของดารกาและทุกอย่างก็เป็นอย่างที่ฝ่ายนั้นกล่าว แต่เธอก็ไม่คิดจะผลัก 

ตวัเองลงนรก น่าจะมทีางที่ดกีว่านี้

“ไม่ค่ะ ยงัไงแกรนด์กไ็ม่ตกลง” 

“นงัแกรนด์!” ดารกากรดีร้อง จ้องหน้าหลานสาวเขมง็

“แกรนด์ต้องไปท�างานก่อนค่ะ เอาเป็นว่าเราค่อยคุยเรื่องนี้กนัอกีท”ี 

กรีณาตดับท สิ่งที่เกดิขึ้นสร้างความเจบ็ปวดให้เธอมากมาย ทกุถ้อยค�าของ

ดารกาเหมือนคมมีดที่กรีดลึกเข้าในเนื้อหัวใจ หากพูดกันต่อไปเธอคงทน 

ไม่ไหวจงึจ�าเป็นต้องเลอืกการหน ีและการไปท�างานคอืข้ออ้างที่ดทีี่สุด

ดารกาโกรธจนตัวสั่น แต่ท�าได้เพียงยืนเฉย กีรณาไม่ใช่เด็กเล็กๆ 

เหมือนเมื่อก่อนที่จะยอมฟังทุกสิ่งที่เธอพูด ขู่เข็ญอะไรได้ตามใจ และดู

เหมือนครั้งนี้กีรณาจะไม่ยอมท�าตามใจเธออย่างแน่นอน และเมื่อหลาน 

ไม่ช่วยเธอก็จ�าเป็นจะต้องช่วยตัวเอง จากนี้ไปหากเกิดอะไรขึ้นจะมาหาว่า

เธอใจร้ายไม่ได้เป็นอนัขาด

 

กีรณาท�างานอย่างเหม่อลอย วันนี้นับว่าเป็นวันที่หนักอึ้งที่สุดใน
ชีวิต แต่ละย่างก้าวนั้นช่างยากล�าบากเหมือนเหยียบพงหนาม ความรู้สึก

อ้างว้างบีบหัวใจให้อ่อนล้า...ปัญหาของดารกาก็เหมือนปัญหาของเธอ เมื่อ

แก้ปัญหาให้ดารกาไม่ได้กร็ูส้กึเป็นทกุข์ จรงิอยู.่..เธอโกรธที่อาสาวท�ากบัเธอ

อย่างนี้ แต่กเ็กลยีดดารกาไม่ลง อย่างน้อยกเ็ป็นคนที่เคยมบีุญคุณชุบเลี้ยง

กนัมาหลงัจากที่ยายแท้ๆ ไม่ต้องการ
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เมื่อคนืเธอฝันว่ามคีนมาบอกว่ายายขวญัไม่สบายซึ่งกท็�าให้เธอนกึถงึ

ความหลงัเก่าๆ ความล�าบากที่เคยหลกีหน ีแต่บดันี้เธอกลบัอยากไปซบตกั

อุน่ๆ ของยายเหลอืเกนิ ปีนี้ยายของเธอคงอายยุ่างเข้าเจด็สบิ กี่ปีแล้วที่ไม่ได้

พบหน้า คงราวๆ สบิกว่าปีที่เธอไม่ได้กลบัไปที่นั่น ไม่ได้ตดิต่อใคร และ 

คนที่นั่นเองกไ็ม่มใีครไปมาหาสู่เธอเช่นกนั จงึดูเหมอืนเป็นการตดัขาดจาก

กันโดยปริยาย หรือเธอควรจะกลับไปที่นั่นสักครั้ง อย่างน้อยก่อนเจอ 

ดารกา ยายขวญักเ็ป็นผู้ที่เลี้ยงดูเธอมา

ระหว่างที่ก�าลงัชั่งใจอยูว่่าจะท�าอย่างไรกบัครอบครวัที่ห่างหายกนัไป

นานนั้นดี รถตู้ติดฟิล์มด�าที่เธอนั่งมาก็เลี้ยวเข้าจอดยังจุดหมายปลายทาง  

กีรณารู้ตัวว่างานอีกชิ้นเริ่มขึ้นแล้ว แม้จะอยู่ในภาวะวุ่นวายแต่เธอก็ไม่ลืม

ส�ารวจตรวจตราตัวเอง กีรณาคว้ากระจกขึ้นมาจากกระเป๋าถือ ส�ารวจ

หน้าตา เมื่อทุกอย่างไร้ที่ตจิงึพยกัหน้าให้ผู้จดัการส่วนตวัเปิดประตูรถ 

ชีวิตเธอค่อนข้างจ�าเจ สิ่งแรกที่เห็นคือแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูป 

ไม่ว่าจะไปไหนกจ็ะพบนกัข่าวรุมล้อม ถามค�าถามที่ไม่อยากตอบ และวนันี้

ค�าถามเดิมๆ ก็ลอยมา ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับ

เจ้าของงานวนัเกดิ ทว่าเพราะอารมณ์ไม่สูด้นีกัเธอจงึงดการโพสท่าให้ถ่ายรปู

และไม่ให้สมัภาษณ์

“ดงัแล้วหยิ่งว่ะ แบนเสยีดไีหม” 

นั่นคือค�าที่ได้ยิน กีรณาก�ามือแน่นเตรียมจะหันไปต่อว่าคนที่อยาก

เป็นอรกิบัเธอ แต่นุ่มนิ่มกเ็ดนิเข้ามาประชดิ บบีต้นแขนห้ามปราม

“อย่าค่ะ” 

นักแสดงสาวฮึดฮัด ไม่สบอารมณ์กับค�าปรามนั้นแต่ก็ยอมฟัง แค่

ปัญหาที่เกิดขึ้นก็มากมายอยู่แล้ว เธอไม่ควรจะสร้างเพิ่มอีก จึงก้าวเข้าสู ่

งานเลี้ยงที่เธอไม่อยากมาโผล่หน้าเลยแม้แต่นดิเดยีว 

งานเลี้ยงวนัเกดิคนืนี้จดัได้สมฐานะของไฮโซแชมป์ ชายหนุ่มเนรมติ

สระน�้าของโรงแรมชื่อดงัให้กลายเป็นชายหาด ปาร์ตี้วนันี้จดัด้วยธมีงานแบบ
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ฮาวาย กีรณาจึงเลือกผ้าผืนใหญ่สีครามลายดอกชบาสีชมพูมาพันกาย 

ท่อนล่างเอาไว้ ทรวงอกอิ่มปิดด้วยเสื้อรัดรูปตัวเล็กที่เน้นความเซ็กซี่ด้วย

สายสปาเกตตคีล้องคอ เผยให้เหน็ผวิขาวราวน�้านมของไหล่ลาด แผ่นหลงั

รวมถงึหน้าท้องเนยีน

สิ่งแรกที่ท�าคอืเดนิไปหาเจ้าของงานเพื่อน�าของขวญัไปให้ แต่หากถาม

ว่าข้างในคืออะไร บอกได้ทันทีว่าไม่รู้ เพราะเธอไม่ได้เลือก และไม่คิดจะ

ถามคนซื้อเพราะไม่ส�าคัญ แค่มีติดมือมาก็พอ หน้าที่ของเธอมีแค่เขียน 

ค�าอวยพรสองสามประโยค เซน็ชื่อสวยๆ จากนั้นกส็่งมอบให้กเ็ท่านั้น

ไฮโซหนุ่มยิ้มไม่หุบเมื่อเห็นหน้าเธอ เขาผละจากแขกทุกคนแล้ว 

เดนิตรงมา เอ่ยทกัเสยีงดงัมาแต่ไกล 

“เป็นเกยีรตอิย่างยิ่งครบัที่คณุแกรนด์มา ท�าไมไม่โทร. บอกก่อน ผม 

จะได้ไปรบัหน้างาน” 

หากเป็นผู้หญิงคนอื่นคงดีใจที่ได้รับความสนใจจากเจ้าของงาน

ประดุจเจ้าหญงิ แต่ผู้หญงิสวยเลอืกได้อย่างเธอไม่รู้สกึอย่างนั้น

“ไม่เห็นต้องล�าบากขนาดนั้นเลย” กีรณากล่าวอย่างเฉยชา เธอรู้ว่า 

ค�าพูดนั้นคอืการเอาอกเอาใจตามสไตล์ชายเจ้าชู้ที่มชีั้นเชงิเท่านั้น 

“แต่คุณคอืคนส�าคญั” 

เธอยิ้มรบัลูกไม้เดมิๆ ที่ได้ยนิมาจนชนิ พร้อมกบัถอืโอกาสยื่นกลอ่ง

ในมอืให้อกีฝ่าย “ของขวญัค่ะ” 

“อะไรเอ่ย” น�้าเสียงของไฮโซหนุ่มตื่นเต้นจนเกินจริง นั่นก็คงเพื่อ

เอาใจเธอด้วยเหมอืนกนั

กรีณายิ้มหวานให้เขาเลก็น้อย เพื่อไม่ให้เจ้าภาพเก้อเขนิที่เธอรู้ทนั 

“แหม บอกไปก็ไม่เซอร์ไพรส์สิคะ แกะดูเอาเองแล้วกัน ชอบหรือ 

ไม่ชอบกบ็อกกนัด้วย” เป็นค�าตอบที่เธอตอบจนเคยชนิ ไม่ว่าใครถามเธอก็

ตอบอย่างนี้เสมอ เป็นค�าตอบที่ดทีี่สุดเพราะเธอไม่รู้ว่าในกล่องนั้นมอีะไร

“ต้องชอบอยู่แล้วละครบั ของจากซูเปอร์สตาร์” 



58  l  รั ก ห ล ง โ ร ง

กีรณายิ้มอีกครั้ง นึกขอบคุณวิชาการแสดงที่ท�าให้เธอปกปิดความ

รูส้กึอนัแท้จรงิเอาไว้ได้ แต่กม็ขีดีจ�ากดั...โดยเฉพาะตอนนี้ เธออยากท�างาน

ให้เสร็จแล้วกลับไปขังตัวเองอยู่ในห้อง ร้องไห้ดังๆ ให้สะใจกับความ 

เจบ็ปวดที่อยู่ในใจ

“มแีขกมาเพิ่มอกีหลายคน คุณไม่ไปทกัทายหน่อยหรอืคะ” 

“คุณสนใจไปกบัผมไหม” ไฮโซหนุ่มเนื้อหอมเอ่ยชวน

“ฉันหิวน�้าน่ะค่ะ ขอไปหาอะไรดื่มก่อน แล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกัน”  

กีรณากล่าวปฏิเสธอย่างนุ่มนวล แต่กระนั้นก็เห็นแววตาเว้าวอนที่อีกฝ่าย 

ส่งมา แต่เธอไม่ใจอ่อนเพราะภารกิจในวันนี้ไม่ได้อยู่ที่เขา ตั้งใจจะคุยกับ 

ชานนท์ให้เรยีบร้อยแล้วจะขอตวักลบัทนัที

“งั้นผมขอเสริ์ฟน�้าคุณนะ” 

“ไม่ดกีว่า เดี๋ยวฉนัจดัการเอง คณุไปรบัแขกเถอะ” กรีณาปฏเิสธ เขด็

แล้วเรื่องรับเครื่องดื่มจากคนอื่น ไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ�้ารอย จากนี้

เธอจะดื่มน�้าที่แน่ใจว่าปลอดภยัเท่านั้น

“งั้นกไ็ด้ ผมขอตวัสกัครู่นะ” 

“ค่ะ” กีรณาปั้นหน้ายิ้มส่งท้าย ท�าทีเดินไปยังโต๊ะเครื่องดื่มเช่นกัน 

เพราะเธอไม่อยากให้ใครเหน็ว่าเขาเหน็ความส�าคญัของเธอเหนอืคนอื่น ซึ่ง

อาจท�าให้ตขี่าวกนัผดิๆ ท�าให้เธอเสยีหายอกี

 กว่าครึ่งชั่วโมงที่กรีณาเดนิตามล�าพงัอย่างเบื่อหน่าย และไม่เหน็ 
ว่าชานนท์จะมาสกัท ีแต่จะว่าไปบรรยากาศในงานนี้กน็บัว่าดเียี่ยมจนท�าให้

เธอคดิถงึทะเลขึ้นมาแล้วเหมอืนกนั จรงิอยู่ที่เธอไปทะเลเกอืบทุกหน้าร้อน 

แต่ว่าที่ไปนั้นเพราะท�างาน ไม่เคยได้พักผ่อนจริงๆ เสียที ไม่เข้าใจตัวเอง

เหมือนกันว่าจะท�างานทุกวันไปท�าไม เมื่อเวลานี้เธอมีทุกอย่างที่ปรารถนา 

ไม่ใช่เดก็หญงิลกูแก้วคนเก่าที่แสนยากจนข้นแค้น ไม่มเีงนิแม้แต่จะซื้อตุก๊ตา

สกัตวั ไม่รู้จกัว่าทะเลเป็นอย่างไรเพราะไม่มคีนพาไป
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ความหลังในวัยเยาว์ย้อนเข้ามาในความคิด น่าจะเป็นผลพวงจาก

ความฝันบ้าๆ นั่น เสยีงผู้ชายคนนั้นยงัก้องในหู หาว่าเธอเป็นคนอกตญัญู 

แต่หากผูช้ายคนนั้นมตีวัตนจรงิๆ เขาจะไปเข้าใจอะไร เขาไม่ใช่เธอสกัหน่อย

ชวีติที่อยูก่บัยายเตม็ไปด้วยความแร้นแค้น เมื่อกลบัมาจากโรงเรยีน

ทกุวนัเธอต้องมานั่งร้อยพวงมาลยัรบิบิ้น พอตกกลางคนืกต้็องเอาไปขายใน

งานวดั เพื่อให้คนซื้อไปคล้องพระเอกนางเอกลเิกผูเ้ป็นขวญัใจ แลว้สดุท้าย

รายได้ทั้งหมดกต้็องเอามาแบ่งกนัเกบ็เข้าสู่กองกลาง ซึ่งพอแบ่งแลว้กเ็หลอื

ไม่เท่าไร ไม่พอให้เธอซื้อขนมในงานด้วยซ�้า

เมื่อต้องท�างานอย่างนี้ทกุวนั ความเบื่อหน่ายท�าให้เธอละทิ้งหน้าที่เดนิ

ออกไปเที่ยวในงานแม้จะถูกผู้เป็นยายสั่งห้าม และวนันั้นเป็นครั้งแรกที่เธอ

ได้รู้จักหนังกลางแปลง การแสดงที่เหมือนชีวิตคนจริงๆ การด�าเนินเรื่อง

แบบจบัต้องได้ ที่ส�าคญัพระเอกนางเอกแต่งตวัสวยโดยไม่ต้องแต่งหน้าหนา

หรอืมเีครื่องเพชรพราวอยู่บนตวัเหมอืนเหล่าดาราลเิกที่เธอคุ้นเคย

เหมอืนตกอยูใ่นมนตร์สะกด...เธอนั่งดจูนกระทั่งหนงัจบ และรูต้วัว่า

ผดิเวลานานเป็นชั่วโมงแล้ว เมื่อกลบัไปกเ็ป็นอย่างที่คดิ ทกุคนก�าลงัตามหา

เธอวุ่นวาย มเีพยีงยายเท่านั้นที่กอดอกและถอืไม้เรยีว เธอถูกฟาดหลายที

โดยที่ยายไม่ถามสกัค�าว่าท�าไมเธอถงึฝ่าฝืนค�าสั่งออกไปจากบรเิวณที่อนุญาต

ให้ไปโดยพลการอย่างนั้น

ความเจ็บจากการถูกตีครั้งนั้นยังฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้ แต่กีรณาก็

รู้สกึว่ามนัคุ้มค่าเพราะท�าให้เธอตดัใจจากมาได้อย่างง่ายดายโดยไม่อาวรณ์

ยายและสถานที่ที่จากมาแม้แต่นิดเดียว เธอก้าวเดินมาสู่แสงสว่าง ความ

รุ่งโรจน์แห่งความฝัน และครั้งนี้กเ็ช่นกนั เธอจะต้องก้าวผ่านมนัไปให้ได้

ดูเหมอืนครั้งนี้ประวตัศิาสตร์จะซ�้ารอย แต่เธอกไ็ม่อยากเสยีดารกา

ไป จะมทีางไหนบ้างไหมที่จะแก้ปัญหาครั้งนี้ให้จบลงอย่างสวยงามที่สดุ โดย

ไม่มรีอยร้าวแก่กนั...กรีณารบีปาดน�้าตาทิ้ง เธออ่อนไหวง่ายเกนิไป ไม่ควร

แสดงความรูส้กึอย่างนี้ออกมาในที่สาธารณะ หากใครเหน็เข้ากค็งน�าไปเป็น



60  l  รั ก ห ล ง โ ร ง

ประเดน็อกี 

แล้วเธอกต็้องหยุดคดิเมื่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจหลายนายบุกเข้ามา แขก

ในงานกรดีร้องออกมาอย่างตกใจ รวมถงึเจ้าภาพในงานที่ออกมาพูดคุยกบั

เจ้าหน้าที่ให้วุ่นวาย สถานการณ์ชกัไม่ค่อยด ีกรีณาคดิว่าเธอควรไปจากที่นี่

ให้เรว็ที่สดุ เพราะเธอไม่อยากมปัีญหาไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นเรื่องอะไรกต็าม 

หญิงสาวเห็นบันไดด้านข้าง คิดว่าน่าจะลงทางนั้นเพื่อปิดกั้นสายตาของ 

นกัข่าว ทว่าเมื่อก�าลงัจะก้าวลงบนัได นายต�ารวจคนหนึ่งกม็าขวางเธอเอาไว้

ก่อน พลางถามด้วยน�้าเสยีงสุภาพ

“จะไปไหนครบั คุณผู้หญงิ...อ้อ...คุณแกรนด์” 

กีรณายิ้มกว้าง เธอไม่ได้หนี แต่ไม่อยากวุ่นวาย ทว่าเมื่อถูกขวาง 

เอาไว้กห็าข้ออ้างที่ดูดสี�าหรบัตวัเอง “จะไปห้องน�้าค่ะ”  

“รอสกัครู่ได้ไหม เดี๋ยวคุณได้ไปแน่ ไปรวมตวักนัทางโน้นก่อน” 

แม้จะไม่ค่อยพอใจนักแต่เธอก็ขัดไม่ได้ เวลานี้ให้ความร่วมมือแก ่

เจ้าหน้าที่เป็นดีที่สุด เธอจึงยอมเดินตาม แต่ก็ไม่วายสงสัย เกิดอะไรขึ้น 

ท�าไมถงึมตี�ารวจเตม็ไปหมด “มอีะไรกนัหรอืคะ” 

“มคีนแจ้งความว่าที่นี่มยีาเสพตดิ” 

ค�าตอบนั้นท�าให้กรีณาชกัเสยีวสนัหลงั เธอรู้มาบ้างว่าคนที่มางานใน

วนันี้บางคนชอบเล่นยาเสพตดิ แต่กไ็ม่คดิว่าจะกล้าในงานใหญ่ขนาดนี้

“เป็นไปไม่ได้หรอกมั้งคะ เจ้าของงานเป็นไฮโซ เขาจะให้มเีรื่องอย่างนี้

ในงานเขาได้อย่างไรกนั” 

“การเป็นไฮโซ ดารา หรอืคนดงั ไม่การนัตคีวามดขีองคนหรอกครบั” 

สิ่งที่ต�ารวจกล่าวมาคือเรื่องจริง หน้าตาภายนอกไม่ได้บอกถึงนิสัย

ภายใน ดูอย่างเธอสิ จอมปลอมตั้งแต่หัวจดเท้า แต่จะให้ท�าอย่างไรได ้

ในเมื่อเธออยู่ในโลกของมายา แต่เธอก็มั่นใจว่าเธอจะหลุดรอดจากเรื่องนี้ 

ไปได้เพราะเธอไม่เคยยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพตดิชนดิใดทั้งนั้น

กรีณาไปรวมกลุ่มกบัคนอื่นๆ แขกหลายคนมพีริุธ แต่คงไม่มอีะไร 



ญ นั น ท ร  l  61

หรอืถ้ามเีจ้าของงานคงจดัการได้ เพราะเขาเป็นลกูคนใหญ่คนโต ครอบครวั

มอี�านาจบารมี

หลงัจากเหตกุารณ์สงบแล้วทกุคนถกูตรวจปัสสาวะ ซึ่งเธอกย็นิยอม

ท�าตาม เธอจงึเป็นคนแรกๆ ที่เดนิเข้าห้องน�้าและน�าปัสสาวะมาให้ตรวจ ด้วย

หวงัว่าถ้าเรื่องนี้จบลงเธอจะได้กลบัไปพกัผ่อนเสยีที

แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคดิกเ็กดิขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่หยดน�้ายาลงในปัสสาวะ

ของเธอแล้วมนักลายเป็นสมี่วง 

“ไม่...ไม่จรงินะคะ” กรีณาปฏเิสธเสยีงสั่น มองกระปกุพลาสตกิใบเลก็

นั้นอย่างไม่เชื่อสายตา “ไม่มทีางเป็นไปได้ ฉนัไม่เคยเล่นยา”

“แต่ผลที่ออกมามันเป็นอย่างนี้นะครับ และเมื่อเป็นอย่างนี้ทางผม 

ก็ต้องท�าตามหน้าที่” ต�ารวจคนเดิมกล่าวกับเธอด้วยเสียงที่เข้มขึ้น ความ

ชื่นชม ความเป็นมติรจางหาย เหลอืเพยีงความผดิหวงัที่ฉายชดัทางสหีน้า

“มันต้องมีอะไรผิดพลาด” กีรณายืนยัน “ฉันขอตรวจใหม่อีกครั้ง 

ได้ไหมคะ”

ต�ารวจมองตรงมาเมื่อเธอขอไปเช่นนั้น ซึ่งสุดท้ายเขาก็พยักหน้ารับ 

ให้โอกาส “อกีครั้งกไ็ด้ครบั แต่จะมตี�ารวจหญงิไปกบัคุณด้วย ตกลงไหม”

“ตกลงค่ะ” กรีณารบีบอกทนัท ีตอนนี้อะไรเธอกย็อมทั้งนั้นขอให้ได้

ตรวจใหม่ เธอรบีคว้ากระปกุพลาสตกิส�าหรบัตรวจมาถอือย่างรวดเรว็เพราะ

กลวัว่าอกีฝ่ายจะเปลี่ยนใจ จากนั้นกเ็ดนิเข้าห้องน�้าพร้อมกบัการตดิตามของ

ต�ารวจหญิง แต่ไม่รู้ท�าไมเธอใจคอไม่ดีเลย ทั้งที่มั่นใจเหลือเกินว่าไม่เคย 

ยุ่งเกี่ยวกบัเรื่องพวกนี้มาก่อน

นักแสดงสาวกลับมาพร้อมกับกระปุกพลาสติกใส่ปัสสาวะ ก่อนที่ 

จะมอบให้ต�ารวจหญงิที่ตดิตามน�าไปตรวจ เท่าที่จ�าได้ กรีณาไม่เคยลุ้นผล

อะไรมากขนาดนี้มาก่อน ลุ้นเสยีจนลมืหายใจ เหงื่อกาฬเตม็หน้าผากนวล

มนัคงไม่มอีะไร...กรีณาปลอบตวัเอง ครั้งแรกต้องผดิพลาด ปัสสาวะ

ของเธอต้องสลบักบัคนอื่น 
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แต่แล้วผลการตรวจก็ไม่ใช่สิ่งที่กีรณาคาดคิด มันกลายเป็นสีม่วง 

อกีครั้ง และนั่นเกอืบท�าให้เธอล้มทั้งยนื

“ผมคงต้องขออนุญาตค้นตวั ขอโทษนะครบั”

กรีณาไม่ได้ยนิเสยีงค�าขออนญุาตนั้นเลย สมองของเธอมนึงงไปหมด 

โลกทั้งโลกของเธอก�าลงัถล่มอยูแ่ทบเท้า เมื่อเกดิเรื่องเช่นนี้ขึ้นเธอรู้ดว่ีาอะไร

จะตามมา ซึ่งทุกอย่างไม่เป็นผลดตี่อเธอเลย

เธอยนืนิ่งอึ้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่กค็ดิว่าได้รบัการยนิยอมแล้วจงึก้าวเข้ามา

ค้นตัว กระเป๋าถือใบเล็กที่เธอน�าติดตัวมาก็โดนด้วย และเหมือนฝันร้าย 

ซ�้าสองเมื่อต�ารวจหญงิคนนั้นหยบิบางอย่างออกมา 

มนัคอืหลอดพลาสตกิที่บรรจุผงสขีาว!

“ไม่...ไม่ใช่ของฉนันะคะ” กรีณาพยายามปฏเิสธ แต่ความตกใจท�าให้

เสยีงของเธอนั้นแทบจะไม่หลดุออกไปจากล�าคอ เมื่อหนัไปมองหน้าเจ้าหน้าที่ 

กรีณากร็ูต้วัดว่ีาโอกาสของเธอหมดแล้ว ฝ่ายนั้นมองเธอด้วยแววตากระด้าง 

ทั้งยงักล่าวกบัเธอด้วยเสยีงกระด้างไม่แพ้กนั

“ขอเชญิคุณไปโรงพกัครบัคุณแกรนด์ กรีณา”

ล�าคอของกีรณาแห้งผาก มันควรจะเป็นฝันร้าย แต่ท�าไมเธอกลับ

รู้สกึถงึหยาดน�้าตาที่หลั่งรนิ 

“ขอฉนัโทร. หาผูจ้ดัการส่วนตวัของฉนัก่อน” นั่นคอืทางออกที่ดทีี่สดุ 

นุ่มนิ่มน่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เธอได้เหมอืนทุกครั้งที่ผ่านมา

“บอกผู้จดัการส่วนตวัเลยนะครบัว่าให้หาทนายรอเอาไว้เลย” 

ค�ากล่าวนั้นท�าให้เธอรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอต่อจากนี้ ความเย็น 

ยะเยอืกแผ่ไปทั่วทั้งหวัใจ มอืที่ล้วงโทรศพัท์สั่นเทา ในสมองอื้อองึไปหมด 

และเมื่อโทร. หาผู้จดัการส่วนตวั อกีฝ่ายกไ็ม่ยอมรบัสาย แม้จะตดิต่อไป 

กี่ครั้งทุกอย่างกเ็หมอืนเดมิ จนครั้งสุดท้ายเสยีงที่ตอบรบักลบัมาคอื

“ขอโทษค่ะ ไม่มสีญัญาณตอบรบัจากเลขหมายที่ท่านเรยีก”



๕

“จากกรณีที่นักแสดงสาวชื่อดัง แกรนด์ กีรณา ถูกจับในข้อหา 
เสพยาเสพติดเมื่อคืนนี้ในงานปาร์ตี้วันเกิดของไฮโซชื่อดัง ทางส�านักข่าว 

เรยีลไทม์ได้ตดิตามอย่างใกล้ชดิเพื่อให้ผูช้มได้รบัทราบถงึข้อเทจ็จรงิเรื่องนี้ 

แต่จนบดันี้ยงัไม่มแีหล่งข่าวใดมาให้ข้อมลู แม้แต่นางเอกสาวกย็งัคงเกบ็ตวั

เงยีบอยูภ่ายในห้องพกัที่คอนโดฯ ย่านกลางเมอืง ซึ่งทางทมีข่าวยงัคงตดิตาม

สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากมคีวามคบืหน้าจะรายงานให้ทราบในทนัท”ี 

ข่าวนั้นท�าให้หญงิสาวที่นั่งอยู่หน้าโทรทศัน์ขนาด ๖๐ นิ้วถอนหายใจ

ยาวอย่างเหนื่อยหน่ายก่อนที่จะกดรีโมตปิดการรับรู้ของตัวเอง เพราะมัน

หนกัอึ้งเกนิกว่าที่เธอจะรบัไหวอกีต่อไป

ตั้งแต่เมื่อคนืกรีณากห็ลบัๆ ตื่นๆ เพราะความกงัวล เรื่องที่เกดิขึ้น

เหมอืนฝันร้าย แต่แม้เธอจะปลุกตวัเองเท่าไรกย็งัไม่ยอมตื่น สถานการณ์

รอบตวับอกว่าฝันร้ายครั้งนี้น่าจะยาวนานกว่าที่คดิเอาไว้

สื่อพยายามยดัเยยีดข่าวเสยีหายนี้ของเธอให้ผู้ชมทางบ้านตั้งแต่เริ่ม

วนัใหม่ ไม่ว่าจะเปิดไปช่องไหนกม็ภีาพเดมิฉายซ�้าไปซ�้ามา นั่นคอืภาพที่เธอ
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ถกูต�ารวจคมุตวัออกมาจากงานปาร์ตี้ จากนั้นกเ็ป็นภาพในโรงพกั และภาพ

ที่บรษิทัต้นสงักดัส่งคนไปประกนัตวัเธอออกมาจากห้องขงั สามภาพวนเวยีน

รอบแล้วรอบเล่าแต่เล่าข่าวได้เป็นตุเป็นตะ จนกระทั่งเกอืบเที่ยงวนัอยู่แล้ว

กย็งัน�ามาพูดถงึเป็นระยะ

น�้าตาที่แห้งไปแล้วรนิไหลออกมาอกีครั้ง เป็นครั้งแรกที่กรีณาท้อแท้

ผิดหวังต่อโชคชะตา สิ่งที่เกิดขึ้นเธอมั่นใจว่าเธอไม่ได้เป็นคนก่อ มีใคร 

บางคนหวังให้มันเป็นอย่างนี้โดยที่เธอไม่อาจแก้ต่างได้เลยเพราะหลักฐาน

มดัเธอแน่นหนาจนดิ้นไม่หลุด

เธอไม่ได้ท�า...กีรณาบอกตัวเองในใจและใช้ค�านี้เพื่อปลอบตัวเอง  

ค�าสอนของยายที่ให้ไว้ในวยัเยาว์กลบัมาก้องในสมองอกีครั้ง 

‘คนดผีคีุ้ม คนดตีกน�้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้’ 

สิ่งที่ยายพูดคือความจริงใช่ไหม เธออยากจะถามท่านเหลือเกิน  

เมื่อคืนตอนที่เผลอหลับไปงีบหนึ่งรู้สึกเหมือนยายมาหา มาปลอบประโลม

ให้เธอใช้สติและปัญญาจัดการเรื่องที่เกิดขึ้น กอดปลอบยามที่เธออ่อนแอ

ถึงขีดสุด มันเป็นฝันที่มีความสุขที่สุดก่อนที่จะตื่นมาพบกับความจริงอัน

เหนบ็หนาวและรวดร้าวอย่างที่เป็นอยู ่ในเวลานี้ต้องยอมรบักบัตวัเองว่าเธอ

คดิถงึยาย คดิถงึบ้านเกดิ แต่หากมองในมมุกลบั คนเหล่านั้นจะคดิถงึเธอไหม 

ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอทอดทิ้งพวกเขาเอาไว้เบื้องหลงัอย่างไม่ไยดี

เสยีงท้องร้องระงบัความเศร้าเอาไว้ชั่วคราว เกอืบยี่สบิชั่วโมงแล้วที่

ยงัไม่มอีะไรตกลงไปในท้อง เพราะตั้งแต่เกดิเรื่องบ้าๆ นั่นจนถกูจบัไปโรงพกั

และได้รบัการประกนัตวักไ็ม่มใีครเยี่ยมหน้ามาหาเธอเลยสกัคน แม้แต่ดารกา

และนุม่นิ่มผูท้ี่เธอสนทิชดิเชื้อที่สุดกห็ายไป ทกุคนทิ้งเธอไปแก้ไขสถานการณ์

ที่ยุ่งเหยิง ขังเธอเอาไว้ในคอนโดฯ สุดหรูนี้ตามล�าพัง ซึ่งความกว้างขวาง

ของมนัท�าให้เธออ้างว้างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

กรีณาเดนิวนไปวนมาในห้องเพราะไม่รู้ว่าจะท�าอะไรด ีปกตชิวีติเธอ

เตม็ไปด้วยงาน วนัว่างแต่ละปีแทบจะไม่ม ีแต่สถานการณ์บงัคบัให้เธอหยดุ
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ท�าสิ่งที่ตวัเองรกั เธอสั่งให้เกบ็ตวัเงยีบเอาไว้ก่อน เพราะหากไปปรากฏตวั

ข้างนอกจะต้องเต็มไปด้วยความวุ่นวาย นักข่าวที่ต้องการข่าวเสียหายนี้ไป

ขายก�าลังรอทึ้งเธออยู่ข้างล่าง มันคือการถูกเหยียบซ�้าหลังจากที่เธอล้มลง 

กรีณาเจบ็แค้นใจอย่างที่สุด ทั้งที่หลายครั้งนกัข่าวเหล่านี้กไ็ด้ผลประโยชน์

จากเธอแต่วนันี้กลบัไม่มใีครส�านกึบญุคุณ รอคอยที่จะเหยยีบเธอให้จมธรณี

เพื่อความส�าเรจ็ของตวัเอง

แต่ความเจบ็แค้นนั้นกถ็ูกระงบัด้วยความหวิ ท้องร้องอกีครั้ง และ

ครั้งนี้กด็งักว่าครั้งที่แล้วเพราะไม่เคยคดิว่าจะเกดิเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น จงึ

ไม่ได้เตรยีมอาหารเอาไว้ ในตู้เยน็ซึ่งธรรมดาควรมขีองกนิกลบับรรจุครมี

บ�ารุงนานาชนดิเอาไว้ ครั้นจะกนิมนัแทนข้าวกไ็ม่อาจท�าได้

ความทรมานหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาในเวลาเดียวกัน เธอต้องแก้

ปัญหาไปทลีะเปลาะ เรื่องแรกคอืปากท้อง

“ฉนัต้องตายแน่ๆ ถ้าเป็นอย่างนี้ คดิซคิดิ ว่าจะต้องท�ายงัไง” 

กีรณาพึมพ�ากับตัวเอง ก่อนที่จะตัดสินใจคว้าโทรศัพท์ออกมาโทร.

หาคนที่รบัผดิชอบต่อชวีติเธอโดยตรง นั่นกค็อืผู้จดัการส่วนตวัที่เธอเดาว่า

ก�าลงัเคลยีร์ปัญหาให้เธออยู ่แม้เธอรูว่้าไม่ควรจะรบกวนนุม่นิ่มในเวลานี้แต่

เธอกท็รมานเกนิกว่าที่จะทนรออยู่เฉยๆ

รอสายอยูร่าวๆ ครึ่งนาทกีไ็ด้ยนิเสยีงตอบรบัจากปลายสาย แม้เสยีงนั้น

ห้วนแต่เธอก็ไม่ใส่ใจนัก นุ่มนิ่มมักเป็นอย่างนี้เสมอเมื่อเธอก่อปัญหา “พี่ 

นุ่มนิ่ม หายไปไหนมา รู้ไหมแกรนด์รอพี่อยู่ทั้งวนั” 

“รอท�าไมคะ” 

กีรณางุนงงกับค�าถามนั้นและไม่ค่อยพอใจน�้าเสียงที่ตอบกลับมา

เท่าไรนกั แต่นั่นคงเป็นเพราะเหนด็เหนื่อยกบัการประจนัหน้ากบัหลายฝ่าย

เพราะความวุ่นวายที่เกิดขึ้น เธอจึงไม่ถือสา รีบบอกความต้องการของ 

ตวัเองไปทนัท ี“กแ็กรนด์หวิ มาหาแกรนด์เดี๋ยวนี้ แล้วซื้ออาหารมาให้แกรนด์

ด้วย” เธอออกค�าสั่งอย่างเคยชินเพราะคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะหนักหนาจน 
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นุ่มนิ่มท�าให้เธอไม่ได้

“ไม่ค่ะ” นุ่มนิ่มปฏเิสธทนัควนั

“ว่าไงนะคะ” กรีณางนุงงต่อการขดัค�าสั่งครั้งแรกของผูจ้ดัการส่วนตวั 

ปกตนิั้นต่อให้ตดิธุระที่ไหนพอเธอเรยีกหากต็้องตาลตีาเหลอืกมาทนัที

“พี่ไม่ไปค่ะ และจะไม่ไปหาน้องแกรนด์อกีแล้ว พี่ขอลาออก” ปลายสาย

ย�้าชดั กล่าวรวบรดัอย่างไร้เยื่อใยแต่ได้ใจความครบในทุกค�า

คนฟังถึงกับช็อกทันที ไม่คิดว่าจะถูกทิ้งเช่นนี้ จึงได้แต่อึ้งพูดอะไร 

ไม่ออก ซึ่งกเ็ปิดช่องว่างให้อกีฝ่ายได้พูดต่อ

“อ้อ...ได้คยุกบัน้องแกรนด์ตอนนี้กด็แีล้วค่ะ จะได้เคลยีร์งานให้น้อง

แกรนด์เลย ละครทกุเรื่อง โฆษณาทกุตวั อเีวนต์ทกุงานขอแคนเซลิงานน้อง

แกรนด์ทั้งหมดนะคะ ส่วนโฆษณาบางตวัที่ได้ถ่ายไปแล้วและยงัตดิสญัญา

อยู่เขาขอค่าปรบัด้วยที่น้องแกรนด์ท�างานได้ไม่ครบตามก�าหนด เดี๋ยวคงมี

เมสเซนเจอร์ไปส่งรายละเอยีดให้ แค่นี้นะคะ พี่จะต้องไปจดัควิให้น้องเนตร

ก่อน แล้วดูท่าทางจะยุ่งทั้งวนัเลยค่ะ พี่คงรบัสายน้องแกรนด์ไม่ได้อกี” 

ยงัไม่ทนัที่กรีณาจะได้กล่าวหรอืซกัถามอะไร นุม่นิ่มกว็างสายไปก่อน 

ปล่อยให้กรีณาอ้าปากค้าง สิ่งที่เกดิขึ้นหมายถงึเธอถูกแบนจากวงการ

กรีณากะพรบิตาถีๆ่  ยงัตะลงึไม่หาย ปลอบตวัเองว่ามนัคอืความฝัน...

มนัต้องไม่ใช่เรื่องจรงิ ต้องไม่เป็นอย่างนี้ หญงิสาวพยายามรวบรวมสต ิเธอ

จะต้องแก้ไขเรื่องนี้ และทางเดยีวที่ท�าได้ในตอนนี้คอืต้องแถลงข่าวเพื่อแสดง

ความบรสิุทธิ์ของตวัเอง หญงิสาวหยบิโทรศพัท์ขึ้นมาอกีครั้ง ต่อสายตรง

ไปยงัต้นสงักดัเพื่อขอให้ทางนั้นช่วยเหลอืเพราะเป็นที่พึ่งเดยีว 

“แกรนด์นะคะ ขอพูดกบัผู้จดัการหน่อยค่ะ” กรีณากรอกเสยีงเมื่อ

ได้ยนิการตอบรบัของปลายสาย

ทางโน้นเงยีบไปชั่วอดึใจ ก่อนจะตอบกลบัด้วยเสยีงเยน็ชา “มอีะไร

เหรอคะน้องแกรนด์” 

“แกรนด์อยากแถลงข่าวค่ะ” กรีณาบอกความต้องการของตวัเอง คดิ
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ว่าเป็นทางออกที่ดทีี่สุดในตอนนี้ 

“เอ๊ะ! นี่นุ่มนิ่มไม่ได้บอกเหรอว่าให้เงยีบเอาไว้ก่อน” 

“แต่ถ้าเงยีบกเ็หมอืนเรายอมรบันะคะ” เมื่อกล่าวไปเช่นนั้นกรีณากไ็ด้

ยนิเสยีงถอนหายใจจากปลายสายคล้ายกบัร�าคาญหรอืไม่พอใจ และไม่ถงึ

ครึ่งนาทตี่อมากรีณากไ็ด้ยนิประโยคที่ไม่คดิว่าจะได้ยนิ

“แกรนด์ หลกัฐานชดัเจนขนาดนี้ พี่ว่าหากแกรนด์ยิ่งไปร้องแรกแหก

กระเชอจะยิ่งดูเหมอืนพยายามแก้ตวั นิ่งๆ ให้เรื่องมนัเงยีบไปก่อน แล้วรอ

ทางเราพจิารณาเรื่องสญัญาอกีท”ี 

ก่อนหน้านี้กีรณาไม่สนใจหรือกังวลเรื่องสัญญาที่ก�าลังจะหมดลง 

เพราะทางต้นสังกัดต้องเป็นคนง้อเธออยู่แล้ว แต่ทว่าบัดนี้ทุกอย่างก�าลัง

เปลี่ยนไป “หมายความว่าทางบริษัทจะยกเลิกสัญญากับแกรนด์” นี่ไม่ใช่

ค�าถาม แต่เธออยากให้อกีฝ่ายทบทวนเรื่องนี้ซ�้า

“เราก�าลงัประชุมอยู่ เอาเป็นว่าตอนนี้แกรนด์อยู่เงยีบๆ ไปสกัพกันะ 

หลบไปที่ไหนก็ได้ เมืองนอกหรือเมืองไทยก็แล้วแต่ ทางเราจะติดต่อไป 

อกีท ีตอนนี้พี่ก�าลงัยุ่งอยู่ แค่นี้นะ” 

แน่นอนแล้วว่าเธอถูกลอยแพ หญิงสาวมือไม้อ่อนถึงขนาดท�า

โทรศพัท์ร่วงจากมอืโดยไม่รู้ตวั น�้าตาพรั่งพรู อนาคตของเธอก�าลงัจะดบั

วูบเพราะสิ่งที่เธอไม่ได้ก่อ เธอถูกปรกัปร�า

กรีณาเสยีเวลาร้องไห้อยูน่านกว่าหนึ่งชั่วโมงจนกระทั่งเหนื่อย แล้ว 
เธอก็คิดได้ว่าท�าไมเธอต้องอาวรณ์คนเหล่านั้น ทุกคนไร้ความจริงใจและ

เผยธาตแุท้ให้เหน็ เธอกค็วรจะดใีจที่สถานการณ์นี้ขจดัคนเลวๆ ออกไปจาก

ชวีติ และที่ผ่านมาเธอกใ็ช้ความสามารถในการท�างาน ผลงานการนัตคีณุภาพ 

เพชรเมื่อถกูไฟเผากย็งัเป็นเพชร แล้วเธอจะสนใจเรื่องเหล่านี้ท�าไม 

ข้างล่างเต็มไปด้วยนักข่าวผู้อยากรู้เรื่องราวของเธอ...ให้ตายเถอะ! 

ท�าไมนะ ตอนเธอท�าความด ีรบัเลี้ยงสุนขัจรจดั ช่วยเหลอืเดก็ก�าพร้า หรอื
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ไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลไม่เห็นมีใครมารุมล้อมของสัมภาษณ์อย่างนี้

บ้าง พอมขี่าวฉาวเข้าหน่อยกเ็ฮโลกนัมาเหมอืนแมลงวนัตอมขี้

แต่เธอไม่ใช่ขี้ และเธอไม่อยากถูกแมลงวันตอมจึงจ�าต้องหลบเลี่ยง

คนเหล่านี้

บางทีเธออาจต้องปลอมตัวลงไป ท�าอย่างไรก็ได้ไม่ให้นักข่าวจ�าเธอ

ได้ กรีณาชายตาแลแว่นกนัแดดยี่ห้อดงักบัหมวกแก๊ปก่อนจะเมนิมนั เพราะ

สิ่งเหล่านั้นยิ่งท�าให้เธอเป็นจุดสนใจ เธอต้องไปอย่างเหนอืชั้นซึ่งใครกจ็ะจ�า

เธอไม่ได้ทั้งนั้น

นกัแสดงสาวเดนิไปที่โต๊ะเครื่องแป้ง มองหาอุปกรณ์แปลงกาย แล้ว

เธอกย็ิ้มออกมาเมื่อพบสิ่งที่ต้องการ จงึไม่รอช้าที่จะใช้วชิาการแต่งหน้าที่เคย

ได้ร�่าเรียนมาแปลงโฉมตัวเอง...ใช้เวลาร่วมชั่วโมงภารกิจชิ้นนี้จึงส�าเร็จลง  

กีรณามองตัวเองในกระจกด้วยความพึงพอใจ หมุนซ้ายหมุนขวาแล้วยิ้ม

ออกมา เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครจ�าได้ เพราะแม้แต่เธอเองก็แทบจะจ�าตัวเอง 

ไม่ได้เช่นกนั 

งานยากหนึ่งอย่างผ่านไปแล้ว คราวนี้ก็เหลือแต่เดินไปซื้ออาหาร 

ที่ร้านสะดวกซื้อข้างล่าง เมื่อมองผ่านกระจกหน้าต่างจากห้องไปก็เห็นว่า 

ไม่ไกลนัก แต่เธอกลับหวาดหวั่น ที่ผ่านมาเธอไม่เคยซื้ออาหารตามร้าน 

อย่างนี้เลยสกัครั้ง เพราะมคีนท�าให้มาตลอด

ทุกอย่างต้องมีครั้งแรก...กีรณาสูดลมหายใจเข้าปอด เรียกพลังให้

ตวัเอง คงไม่ยากเยน็อะไรนกัหนา แค่เธอหยบิของแล้วจ่ายเงนิเท่านั้น กรีณา

มองซ้ายมองขวาแล้วก้าวออกจากห้องลงลิฟต์ไปยังด้านล่างเมื่อแน่ใจว่า 

ทุกอย่างเรียบร้อยไร้ที่ติแล้ว ทว่าเมื่อประตูลิฟต์เปิดออก เหตุการณ ์

กลบัตาลปัตร

“นั่นไงคุณแกรนด์ลงมาแล้ว” 

เสยีงของนกัข่าวสาวคนหนึ่งดงัขึ้นทนัท ีพร้อมกนันั้นนกัข่าวกลุม่ใหญ่

กเ็ฮกนัมา ฝีเท้าของคนเหล่านั้นท�าเอาสั่นสะเทอืนราวกบัแผ่นดนิไหว
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แม้จะอึ้งและชอ็กที่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผน แต่มอืกย็งัไวพอที่จะ

เอื้อมไปกดปิดประตูลฟิต์ และกดเลขไปยงัชั้นบนสุดของอาคาร ทุกอย่าง

เป็นไปตามสญัชาตญาณการหลบหน ีมนัเป็นช่วงเวลาที่ฉวิเฉยีด แม้เธอจะ

รอดการถกูรมุทึ้งกย็งัมช่ีางกล้องบางคนถ่ายรปูเธอเอาไว้ได้ และแน่นอนว่า

คงจะกลายเป็นข่าวออนไลน์หรือไม่ก็ขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์และ

นติยสารบนัเทงิหลายๆ ฉบบั

กรีณากลบัมายนืหอบอยูห่น้าห้อง หวัใจเต้นรวัยิ่งกว่าครั้งไหนๆ การ

หลบหนขีองเธอล้มเหลวอย่างสิ้นท่า ดูเหมอืนเธอจะดูถูกนกัข่าวมากเกนิไป

เสยีแล้ว ทั้งที่พอกตวัจนด�าปี๋ ทาปากแดงแปร๊ด พร้อมกบัสวมวกิผมหยกิ

หยอ็งเลยีนแบบนางล�าหบัจากเรื่องเงาะป่าแต่ทุกคนกย็งัจ�าได้ 

สุดท้ายเมื่อไม่มีที่ไปก็จ�าต้องกลับเข้าห้อง แล้วคิดใหม่ว่าจะแก้ไข

สถานการณ์นี้อย่างไรดี

ท้องร้องขึ้นมาอกีครั้ง หากเป็นอย่างนี้คงแย่แน่ๆ ตามต�าราคนเราอด

อาหารได้เจ็ดวัน และน�้าสองวัน แต่เธอเป็นคนที่บอบบางประดุจแก้ว

เจยีระไน เหน็ทหีากอดอกีแค่ชั่วโมงเดยีวคงต้องตายอยู่ในห้องนี้ตามล�าพงั

อย่างน่าอเนจอนาถ เวลานี้เธอคดิอะไรไม่ออกสกัอย่าง มคีนเคยบอกเธอว่า

เกิดจากภาวะน�้าตาลต�่า อย่างน้อยที่สุดเธอควรเพิ่มระดับน�้าตาลในเลือด 

เผื่อว่าสมองจะโลดแล่นคดิไว้ว่าจะท�าอย่างไรต่อไป แล้วน�้าตาลที่ว่านั่นเธอ

จะหาได้ที่ไหน...ดวงตาคู่สวยเบิกกว้างเมื่อนึกได้ว่าเธอมักจะมีลูกอมระงับ

กลิ่นปากติดกระเป๋าเอาไว้ตลอดเวลาเผื่อต้องเข้าฉากใกล้ชิดกับนักแสดง 

คนอื่นจะได้ไม่ถูกเมาท์ว่าเป็นนางเอกปากเหมน็

กรีณากลบัเข้าห้องนอน มองหากระเป๋าถอืใบโปรด ก่อนจะค้นหาสิ่ง

ที่ต้องการ แต่แล้วกพ็บกบัความผดิหวงั กระเป๋าใบนี้ไม่มสีิ่งที่เธอต้องการ 

แต่เพื่อความแน่ใจกีรณาจงึเทของทุกอย่างกองไว้บนที่นอนแล้วเลือกดูทีละ

ชิ้น ของที่มอียู่ได้แก่ ลปิสตกิ แป้ง กระดาษซบัมนั น�้าหอมยี่ห้อดงัชนดิ 

พกพาและสิ่งของจปิาถะของผู้หญงิ และมลีูกอมเหลอือยู่เมด็หนึ่ง ซึ่งทนัที
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ที่เหน็กรีณากร็ู้สกึเหมอืนเหน็ก้อนทองค�า

“โอ้...ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ใจร้ายกบัลูกนกั” 

กีรณาคว้าลูกอมมาแกะพลาสติกออกแล้วยัดเข้าปากทันที ทันทีที่

สมัผสัลิ้นกร็ูส้กึว่ารสชาตดิเีหลอืเกนิ และคดิไว้ว่าจะจดจ�าความรู้สกึนี้เอาไว้

เผื่อเจ้าของสนิค้าชิ้นนี้ตดิต่อมาให้เป็นพรเีซนเตอร์ รบัรองเลยวา่เธอจะต้อง

แสดงได้อย่างเยี่ยมยอดจนสนิค้าเป็นที่นยิม

ลูกอมในปากเม็ดแรกหมดไปในชั่วพริบตา แต่อาการหิวยังคงอยู่  

กรีณาจงึควานหาเมด็ต่อไป ทว่าครั้งนี้โชคไม่เข้าข้างอกีแล้ว สายตาหญงิสาว

สะดดุเศษกระดาษใบหนึ่ง มนัเหมอืนกระดาษโน้ตที่มตีวัเลขเรยีงกนัสบิหลกั

ซึ่งน่าจะเป็นเบอร์โทรศพัท์ แต่มนัเป็นเบอร์ใคร ท�าไมถงึมาอยู่ในกระเป๋าของ

เธอได้...เธอเกือบจะละความสนใจแต่ภาพของผู้ชายคนหนึ่งก็แวบเข้ามาใน

หวั ผูช้ายหน้าเข้มดวงตาคม  เขาเข้ามาช่วยเหลอืตอนที่ถกูนกัข่าวถ่ายรูปใน

กริยิาที่ไม่เหมาะสม และบอกเธอว่ายายไม่สบาย ก่อนที่จะให้เบอร์โทรศพัท์

แล้วกพ็าเธอมาส่งที่คอนโดฯ แห่งนี้ 

หรอืว่าสิ่งที่เกดิขึ้นนั้นไม่ใช่ความฝัน แต่มนัเป็นเรื่องจรงิ

ยายไม่สบาย

กรีณารู้สกึไม่ดเีอาเสียเลยกับสิ่งที่ได้รบัรู้ และเชื่อมโยงไปว่าอาการ

พะว้าพะวังคิดถึงบ้านเกิดในตอนนี้อาจมาจากสายสัมพันธ์ระหว่างเธอกับ

ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายแม่ที่เหลืออยู่เพียงคนเดียว ไม่รอช้ากีรณาต่อสายไปยัง 

เบอร์โทร. ที่ปรากฏบนกระดาษ ใจเธอกระวนกระวายเป็นอนัมาก เฝ้ารอคอย

การตอบรบัอย่างใจจดจ่อ จนกระทั่งอกีฝั่งหนึ่งตอบกลบัมา

“ฮลัโหล...” 

เสยีงที่ตอบรบัเป็นเสยีงของผูช้าย เธอจ�าได้ว่าเป็นเสยีงของชายในฝัน

ที่เธอไม่คดิว่าเขามตีวัตน และสิ่งที่เกดิขึ้นก่อให้เกดิความอึ้ง หวัใจเต้นแรง 

มอืเยน็เมื่อพสิูจน์ได้ว่าสิ่งที่เกดิขึ้นในคนืนั้นไม่ใช่ความฝัน 

“สวสัดคีรบั” 
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เขาทักซ�้าเมื่อเธอไม่ตอบเขาสักค�า จิตใจของกีรณาอยู่ในภาวะที่

กระเจดิกระเจงิด้วยความสบัสนระคนตกใจ แต่ปลายสายไม่รู้ เขาจงึถาม

ซ�้าอกีครั้งด้วยน�้าเสยีงกึ่งร�าคาญ

“จะพูดสายกบัใครครบั ถ้าคุณไม่พูด ผมจะวางแล้วนะครบั” 

“ดะ...เดี๋ยวก่อนค่ะ” กีรณากล่าวรั้งเมื่อปลายสายก�าลังจะจากไป

พร้อมกบัรวบรวมสตใิห้กลบัมา

“ว่าไงครบั จะพูดกบัใคร” 

แม้ค�าพูดทุกค�าเต็มไปด้วยความสุภาพ แต่น�้าเสียงเริ่มห้วน ท�าให ้

กรีณารู้ว่าเขาเริ่มหงุดหงดิกบัอาการอ�้าอึ้งของเธอ จงึรบีรายงานตวั 

“ฉันกีรณาค่ะ จะคุยกับเจ้าของเบอร์นี้” ในที่สุดเธอก็หลุดค�าพูด 

ออกไปได้ ท�าไมถึงใจสั่นยามได้ยินเสียงนี้จนเกือบจะเรียกได้ว่าหมด 

ความเป็นตวัของตวัเองนะ

เมื่อกล่าวไปเช่นนั้นปลายสายกเ็งยีบไปจนเธอชกัใจเสยี แต่สญัญาณ

โทรศพัท์กย็งัไม่ตดั

“คุณ ยงัอยู่หรอืเปล่า” เป็นเธอบ้างที่เป็นฝ่ายเรยีกเขา

“อยู่” เสยีงที่ตอบกลบัมานั้นห้วนชดัเจน

“แล้วท�าไมถงึเงยีบไปล่ะ” 

“คุณมีธุระอะไร” ปลายสายถามอย่างตรงประเด็น ในน�้าเสียงไม่มี

ความยนิดทีี่เธอโทร. ไป อกีทั้งยงัดขูุน่เคอืงด้วยซ�้า แต่บางทเีขาอาจเป็นพวก

บ้านนอกคอกตื้อที่ไม่รู้จกัมารยาททางสงัคม และเธอกม็เีรื่องร้อนใจอยู่จงึ

ตดัเข้าสู่ประเดน็ของตวัเองเช่นกนั

“คุณบอกว่าคุณยายฉันป่วยใช่ไหม ฉัน...ฉันอยากไปหาท่าน” เมื่อ

กล่าวออกไปแล้วเธอกล็ะอายใจอยูเ่หมอืนกนั การไปเยี่ยมยายไม่ใชเ่หตผุล

ทั้งหมด แต่กเ็อาเถอะ ถอืว่าเป็นโอกาสดทีี่จะได้กลบัไปหาท่านสกัครั้ง

“ไม่คดิว่ามนัช้าไปหน่อยเหรอ” 

เขาถามเหมือนกวน หากเป็นในช่วงปกติกีรณาคงตัดสาย แต่นี่เธอ
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กลบัเป็นห่วงยายอย่างบอกไม่ถูกจงึลงทุนพูดดกีบัเขา

“มาช้าดกีว่าไม่มาไม่ใช่เหรอ ก่อนหน้าฉนัยุ่ง ตอนนี้ฉนัว่างแล้ว” 

“งั้นกม็าส ิยายคุณอยู่ที่เดมิ” 

ค�าตอบไร้เยื่อใยของเขาท�าให้กีรณาเริ่มโกรธ พอเธอตกอับแม้แต ่

นายบ้านนอกนี่กท็�าท่าเหมอืนจะไม่ไยด ีและเธอกอ็ยากบอกเขาเหลอืเกนิว่า

หากมปีัญญาเธอคงไปแล้ว แต่นี่มองไปข้างล่างกพ็บกองทพันกัข่าวนบัร้อย 

สุดท้ายกต็้องยอมอ่อนให้เขาอกีครั้ง

“ฉนักอ็ยากไปเองนะ แต่จ�าทางไปไม่ได้แล้ว ช่วยมารบัฉนัหน่อยส”ิ 

กีรณาหาข้ออ้างแทนที่จะบอกความจริง อย่างไรก็ตามเธอก็ยังไม่อยาก

ยอมรบันกัว่าสถานการณ์ของตวัเองในตอนนี้เลวร้ายเหลอืเกนิ

อกีครั้งที่ปลายสายเงยีบไป จนกรีณาต้องเร่งเร้าอย่างร้อนใจ

“ว่าไง จะมาหรอืเปล่า” 

“กไ็ด้ จะให้ไปรบัที่ไหน” เสยีงที่ตอบกลบัมานั้นไม่ค่อยเตม็ใจนกั

เมื่อเขาตอบรบักรีณากร็ู้สกึโล่งใจ ในที่สุดเธอกห็าทางไปได้ และเชื่อ

ว่านกัข่าวทั้งหมดต้องตามหาเธอไม่เจออย่างแน่นอน “คอนโดฯ ของฉนั ที่เดมิ

ที่นายเคยมาส่ง ขับรถมาทางด้านหลังนะ ฉันจะรอที่ชั้นซี นายจะมาถึง 

เมื่อไหร่” กรีณาบอกจุดนดัหมายพร้อมกบัสอบถามเวลา

“อกีราวสองชั่วโมง” 

“ท�าไมนานนกั” เธอท้วงอย่างคนที่รอใครไม่เป็น ตั้งสองชั่วโมงเธอคง

หวิตายแน่ๆ แต่เขากไ็ม่สนใจ ตอบกลบัมาด้วยความเฉยชาเช่นเดมิ

“งั้นคุณกม็าเอง” 

“กไ็ด้ สองชั่วโมงกส็องชั่วโมง อย่าสายล่ะ” สุดท้ายเธอกต้็องยนิยอม 

แต่ไม่วายส�าทบัตามนสิยั และเมื่อวางสายเธอกถ็อนหายใจอย่างโล่งอก บางที

เธออาจหลบไปอยูท่ี่ไหนสกัพกั รอให้เรื่องเงยีบค่อยกลบัมา ตอนนี้เอาเป็นว่า

ออกไปจากคุกเลก็ๆ นี่ให้ได้ก่อนกแ็ล้วกนั


