


๑

รถหรูคันสีด�ำเงำวับแล่นเข้ำมำจอดบริเวณหน้ำอำคำรส�ำนักงำน 

บุรุษผิวเข้มร่ำงสันทัดคนหนึ่ง รอคอยต้อนรับขับสู้ผู้มำเยือนด้วยท่ำทำง

นอบน้อม 

ชำยหนุ่มสองคนก้ำวลงจำกรถคนละด้ำน สวมแว่นกนัแดดด้วยกนั

ทั้งคู่ คนแรกสวมสูทผูกไท แต่งกำยตำมฉบับสำกลนิยม อีกคนสวมชุด 

เสื้อเชิ้ตกำงเกงสแลก็ส์ ดูเรยีบง่ำย สบำยๆ กว่ำคนแรก 

“สวสัดคีรบัคณุอนัรำม ยนิดต้ีอนรบัสูฟิ่ล์มซติคีรบั ผมมำโนชจะเป็น

ผูน้�ำคณุทวัร์พื้นที่ในวนันี้” เจ้ำถิ่นแนะน�ำตวั ยกมอืไหว้ด้วยท่ำทำงยนิดปีรดีำ

ที่ได้ต้อนรบัแขกคนส�ำคญั

“สวสัดคีุณมำโนช” บุรุษที่ชื่ออนัรำมถอดแว่นแล้วยิ้มให้อย่ำงกนัเอง 

ก่อนแนะน�ำบุรุษข้ำงกำย

“นี่คอืสถำปนกิที่ปรกึษำประจ�ำบรษิทัผม มสิเตอร์รำเจช ชำร์มำ”

มำโนชหนัไปทำงผู้ชำยอกีคน แล้วยื่นมอืออกไปจบัทกัทำยอย่ำงคน

ตะวันตก รำเจชยื่นมือออกมำจับตอบรับกำรทักทำยด้วยท่ำทำงสุภำพ 
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เช่นกนั

“ยินดีที่ได้รู้จักครับ เรำหวังว่ำจะได้เห็นผลงำนน่ำทึ่งของคุณที่นี่”  

มำโนชรู้สกึเป็นเกยีรตอิย่ำงมำก...เป็นวำสนำที่ได้พบตวัจรงิในวนันี้

คฤหำสน์มูลค่ำหลกัร้อยล้ำนรูปีของ อนัรำม อมับำน ีควำมงดงำม

เป็นที่เลื่องลอืไปทั่วเมอืงมมุไบ ในวงกำรรูก้นัทั้งนั้นว่ำเป็นฝีมอืกำรออกแบบ

ของสถำปนกิหนุ่มไฟแรงที่ชื่อ รำเจช ชำร์มำ...

“เชิญครับ ผมจะพำคุณทั้งสองไปชมพื้นที่ก่อสร้ำง” มำโนชผำยมือ

เชื้อเชิญบุคคลทั้งสองไปที่รถกอล์ฟ ซึ่งทำงฟิล์มซิตีเตรียมไว้รอพร้อมอยู่

แล้ว

แดดช่วงใกล้เที่ยงร้อนจัด พนักงำนหญิงสองคนประจ�ำอำคำร

ส�ำนกังำนรู้หน้ำที่ รบีกำงร่มเข้ำมำพร้อมบรกิำร แต่อนัรำมโบกมอืปฏเิสธ 

ไม่รบั รำเจชกเ็ช่นกนั สองหนุ่มเดนิไปขึ้นรถกอล์ฟ นั่งข้ำงหลงัคู่กนั โดย 

มมีำโนชท�ำหน้ำที่เป็นคนขบั

ฟิล์มซิตีมีอำณำบริเวณกว้ำงขวำงมำก พื้นที่เป็นพันไร่ ต้องใช้เวลำ

เกอืบห้ำนำทกีว่ำพวกเขำจะมำถงึจุดหมำยปลำยทำง ระหว่ำงทำงอนัรำมกบั

รำเจชสังเกตสิ่งก่อสร้ำงข้ำงทำงมำโดยตลอด พวกเขำเห็นกองถ่ำยท�ำ

ภำพยนตร์ก�ำลงัใช้สถำนที่กนัอยู่หลำยกอง

“พื้นที่ก่อสร้ำงฉำกเพิ่มเติมในโซนนี้มีจ�ำนวนห้ำสิบไร่ครับ นี่เป็น

ประเภทฉำกที่เรำต้องกำร เรำขอให้คุณรำเจชช่วยออกแบบให้ใช้พื้นที่ทุก

ตำรำงนิ้วได้อย่ำงคุ้มค่ำที่สุด” มำโนชพำชำยหนุ่มทั้งสองลงเดินชมพื้นที่ที่ 

ปิดกั้นไว้เป็นเขตก่อสร้ำงฉำกถ่ำยท�ำภำพยนตร์โซนใหม่

รำเจชรบัเอกสำรจำกมำโนชมำดูคร่ำวๆ ก่อนถำมว่ำ 

“ฉำกที่คุณลสิต์รำยกำรมำ จ�ำเป็นจะต้องจดัล�ำดบัอยู่เรยีงกนัตำมนี้

หรอืเปล่ำ”

“ไม่จ�ำเป็นครบั จดัวำงได้ตำมคุณรำเจชเหน็เหมำะสม ขอให้ใช้พื้นที่

ได้คุ้มค่ำที่สุดเท่ำนั้น”
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รำเจชพยกัหน้ำเข้ำใจ

“นำยว่ำไง พอเป็นไปได้ไหม” อนัรำมถำมควำมเหน็ 

ทำงฟิล์มซติรีะบุควำมต้องกำรมำเตม็พกิดั อนัรำมไม่มั่นใจว่ำรำเจช

จะจดัวำงฉำกทั้งหมดลงในพื้นที่เพยีงเท่ำนี้ได้หรอืไม่

“น่ำจะเป็นไปได้ครบั ผมจะลองออกแบบดู”

อนัรำมส่ำยหวัพงึพอใจ ก่อนหนัไปบอกมำโนชว่ำ

“คุณมำโนชไม่ต้องห่วง กลบัไปบอกเจ้ำนำยคุณได้เลยว่ำฉำกถ่ำยท�ำ

ในโซนใหม่จะต้องออกมำอลังกำรยิ่งกว่ำโซนเก่ำอย่ำงแน่นอน คุณได้มือดี

ที่สุดมำแล้ว รบัรองไม่ผดิหวงั”

มำโนชยิ้ม นกึในใจว่ำอนัรำมเชื่อมอืสถำปนกิคนนี้มำก ส่วนคนที่ได้

รบักำรยกย่องว่ำเป็น ‘มอืดทีี่สดุ’ ยงัคงยนืนิ่ง ท่ำทสีขุุม ไม่ได้แสดงปฏกิริยิำ

ตอบรบัค�ำชื่นชมแต่อย่ำงใด

กำรพูดคุยของชำยทั้งสำมชะงักลงเมื่อได้ยินเสียงโครมครำมดังมำ

จำกฉำกถ่ำยท�ำภำพยนตร์ในบรเิวณใกล้เคยีง เสยีงดงัมำกเรยีกควำมสนใจ

จำกผู้คนทั่วบรเิวณ

“มอีะไรกนั” อนัรำมชะเง้อมอง

“ดเูหมอืนจะเกดิอบุตัเิหตคุรบั” มำโนชบอก แล้วออกวิ่งไปทำงสถำนที่ 

เกดิเหตุ

อันรำมกับรำเจชวิ่งตำมไปดูด้วย พื้นที่ถ่ำยท�ำบริเวณนั้นเป็นฉำก

จ�ำลองคฤหำสน์หลงัใหญ่ สองหนุม่วิ่งเข้ำมำถงึห้องรบัแขกโอ่โถง ทมีงำนตั้ง

มอนิเตอร์ดูภำพกำรถ่ำยท�ำอยู่ตรงนั้น รำเจชกับอันรำมเงยหน้ำมองตำม

สำยตำทุกคน แล้วเห็นบันไดโค้งขึ้นได้สองทำงโอบล้อมเป็นรูปวงรีขึ้นไปสู่

บรเิวณชั้นสอง 

สิ่งก่อสร้ำงจำกชั้นบนพงัลงมำ รำเจชเดำว่ำน่ำจะเป็นส่วนที่ท�ำเป็นมุข

ยื่นออกมำ อำจเป็นระเบยีงห้องนอนพระเอกหรอืนำงเอกของเรื่อง บดันี้พื้น

ระเบยีงกลำยเป็นรูโหว่ ท�ำให้โครงสร้ำงรอบบรเิวณพงัลงมำด้วย เศษวสัดุ
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ก่อสร้ำงพงัทลำยลงมำกองทบัถมอยู่ด้ำนล่ำง 

บรรยำกำศภำยในกองถ่ำยชุลมุนวุ่นวำย ผู้คนกรดีร้องตื่นตระหนก 

ทมีงำนที่อยู่ในรศัมใีกล้จุดเกดิเหตุรบีวิ่งหนกีนัจ้ำละหวั่น จนเมื่อฝุ่นผงจำง

ลงแล้ว มคีนได้สตกิลบัมำบ้ำง รำเจชกบัอนัรำมได้ยนิใครสกัคนสั่งกำรว่ำ

“เข้ำไปช่วยนกัแสดงเรว็เข้ำ!”

“โอ้ แย่แล้ว พวกเขำจะเป็นอะไรหรอืเปล่ำ” ทมีงำนหลำยคนยกมอื

ปิดปำก มองไปที่ซำกปรกัหกัพงักองทบัถมสูงเกอืบท่วมหวั

เมื่อนั้นเอง รำเจชกบัอนัรำมจงึรู้ว่ำมคีนตดิอยู่ใต้ซำกนั้น! 

มำโนชอุทำนตกใจ รบีล้วงหำโทรศพัท์มอืถอื ต่อสำยไปที่ส�ำนกังำน

เพื่อขอก�ำลงัเข้ำมำช่วยเหลอืด่วน

“รำอูล ลติ้ำ เป็นอะไรรเึปล่ำ ตอบด้วย” ผู้ก�ำกบัได้สต ิรบีวิ่งไปที่จุด

เกดิเหตุ ก้มถำมคนที่ตดิอยู่ใต้ซำกนั้น

ทมีงำนคนอื่นๆ มำช่วยกนัด้วย แต่ยงัไม่มใีครมองเหน็ตวัคนข้ำงใน

“ช่วยด้วย ผมอยู่นี่” มเีสยีงผู้ชำยตอบกลบัมำ

หลำยคนเป่ำปำกโล่งใจ...พระเอกของเรื่องยงัปลอดภยัดี

“แล้วลติ้ำล่ะ” ผู้ก�ำกบัไม่ลมืส่งเสยีงเรยีกนำงเอกด้วยอกีคน

ผลคอืควำมเงยีบ...ทุกคนหน้ำตำซดีเซยีว 

“ฉนัโอเคค่ะ” ทิ้งช่วงจำกเสยีงเรยีกอดึใจใหญ่ๆ กว่ำจะมเีสยีงตอบ

กลบัมำ ทุกคนเป่ำปำกโล่งใจออกมำพร้อมกนั

ทมีงำนผู้ชำยพำกนัวิ่งเข้ำไป เตรยีมรื้อถอนกองเศษซำกเพื่อช่วยคน

ออกมำ

“ระวงันะครบั!” เสยีงของรำเจชหยุดทุกคนไว้

ทมีงำนในกองถ่ำยหนงัหนัมำมองเขำเป็นตำเดยีว บำงคนกระซบิถำม

กนัว่ำผู้ชำยคนนี้เป็นใคร เพรำะไม่ใช่คนในกองถ่ำยแน่

“อย่ำแตะชิ้นนั้น คุณอำจท�ำมนัพงัครนืทั้งหมดได้”

ช่ำงไฟประจ�ำกองถ่ำยชกัมอืกลบัทนัท ีเขำไม่รู้หรอกว่ำสิ่งที่รำเจชพดู
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เป็นควำมจรงิหรอืไม่ แต่ไม่มใีครกล้ำเสี่ยง แต่ละคนท�ำตำปรบิๆ ไม่มใีคร

กล้ำขยบัท�ำอะไร ปล่อยให้รำเจชเดนิวนรอบกองซำกปรกัหกัพงั 

รำเจชท�ำสหีน้ำครุ่นคดิหนกั ส�ำรวจรอบบรเิวณแล้ว เขำจงึทิ้งตวัลง

แนบกบัพื้น มองหำคนที่ตดิอยู่ข้ำงใน มชี่องว่ำงเลก็ๆ พอให้เขำเหน็ใบหน้ำ

ซกีหนึ่งของเธอ 

“คุณเป็นยงัไงบ้ำง ถูกอะไรทบัหรอืเปล่ำ” สถำปนกิหนุ่มร้องถำม

หญงิสำวผู้โชคร้ำยหนัมำตำมเสยีง เธอมองเขำด้วยแววตำวงิวอนขอ

ควำมช่วยเหลอื

“มไีม้ทบัขำค่ะ ฉนัเอำมนัออกได้ไหม”

“อย่ำเพิ่งขยบันะ รอผมแป๊บหนึ่ง” รำเจชลกุขึ้นประเมนิโครงสร้ำงอกี

ครั้ง จนเมื่อแน่ใจแล้วจงึร้องขอควำมช่วยเหลอืจำกทมีงำนที่ยนืท�ำตำปรบิๆ 

มองเขำอยู่ตลอด

“ช่วยกนัยกตรงนี้ออกก่อน อย่ำแตะต้องมุมนั้นนะครบั” รำเจชบอก

ตอนนี้เองที่ผู้ก�ำกบัทนเกบ็ควำมสงสยัไว้ไม่ไหว เขำถำมรำเจชว่ำ 

“คุณเป็นใคร”

“เขำเป็นสถำปนกิ ถ้ำเขำบอกว่ำมนัจะถล่มกเ็ชื่อเขำเถอะ” รำเจชไม่ใช่ 

คนตอบ แต่เป็นอนัรำม 

ทมีงำนยงัคงหนัมำสบตำกนัเลิ่กลั่ก ท�ำให้อนัรำมหงุดหงดิ เพรำะเสยี

เวลำช่วยคน เขำจงึถอดสูทโยนไว้แถวๆ นั้น ถลกแขนเสื้อเชิ้ตขึ้นและคลำย

เนกไท แล้วก้ำวเข้ำไปช่วยรำเจชเอง

“ให้ฉนัช่วยตรงไหน บอกมำเลยรำเจช”

“ตรงนี้ครบัคุณอนัรำม ผมนบัถงึสำม ยกนะครบั” รำเจชบอก

เมื่อเห็นสองหนุ่มแปลกหน้ำขยับเข้ำช่วยกัน ทีมงำนที่เหลือก็มิอำจ

ยนืดูเฉยๆ ได้ จงึรบีเข้ำไปช่วยคนละไม้ละมอื มำโนชเพิ่งวำงสำยจำกทำง

ส�ำนักงำน เมื่อเขำกลับมำแล้วเห็นแขกคนส�ำคัญเข้ำไปช่วยยกเศษวัสดุ

ก่อสร้ำงกต็กใจ ห้ำมใครไม่ทนั ได้แต่ปล่อยเลยตำมเลย เพรำะตอนนี้ช่วย
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ชวีติคนส�ำคญักว่ำ

ผู้ชำยสิบกว่ำคนช่วยกันขยับเศษซำกทีละชิ้นสองชิ้นตำมค�ำสั่งรำเจช 

มีช่วงให้ลุ้นระทึกบ้ำงตอนที่รื้อบำงชิ้นออกมำแล้วเกิดเสียงพังครืน สร้ำง

ควำมหวำดเสียวให้ผู้ชมที่ยืนเชียร์อยู่ ยังโชคดี...ส่วนที่พังลงมำอยู่อีกฟำก 

ล้มเพยีงไม่กี่ชิ้นแล้วกก็ลบันิ่งสงบเหมอืนเดมิ ทุกคนปำดเหงื่อ รู้สกึเหมอืน

ก�ำลงัเล่นเกมดงึไม้เจงก้ำ ใครดงึพลำดอำจท�ำตกึทั้งหมดพงัถล่มลงมำได้ 

คนเดียวที่ยังดูสงบนิ่งคือรำเจช เขำสั่งรื้อต่อ นับจำกนั้นก็ไม่มี

อุปสรรคอะไรอกี รำอูลพระเอกของเรื่องได้ออกมำก่อนเพรำะอยู่ด้ำนนอก 

ส่วนนำงเอกอยู่ลกึเข้ำไปข้ำงใน ต้องรื้อชิ้นส่วนอกีหลำยชิ้น กว่ำจะเกดิช่อง

พอให้ดงึตวัออกมำได้

รำเจชก้มหมอบกบัพื้น เอื้อมมอืออกไปรบัตวันำงเอกของเรื่องออกมำ

“ระวงัหวันะครบั” เขำวำงมอืบนศรีษะของเธอ ป้องกนักำรกระแทก

เขำสังเกตเห็นเธอท�ำหน้ำเหยเกตอนลงน�้ำหนักเท้ำ คำดว่ำน่ำจะ 

บำดเจ็บแน่ จึงตัดสินใจช้อนร่ำงบำง อุ้มเธอออกมำจำกใต้ซำกปรักหักพัง 

ท่ำมกลำงสหีน้ำลุ้นสุดตวัของทุกคน

ลลติำรู้สกึตั้งแต่ตวัเธอลอยหวอืขึ้นมำจำกพื้น สมัผสัได้ถงึท่อนแขน

แข็งแรงโอบกระชับเรือนร่ำง เขำก้ำวเดินด้วยจังหวะเร่งรีบแต่มั่นคง เธอ 

ชอ้นตำขึ้นมองเขำ จำกมมุที่อยู่ในอ้อมแขนเขำตอนนี้ เหน็ชดัแค่แนวไรเครำ

จำงๆ ที่ปลำยคำง ถดัขึ้นไปเหน็สนัจมูกกบัดวงตำเขำนดิหนึ่ง แต่กย็งัมอง

ไม่ถนดันกั 

“ลติ้ำ เป็นยงัไงบ้ำง เจบ็ตรงไหนไหม” ทมีงำนหลำยคนกรูกนัเข้ำมำ

ดูอำกำรบำดเจบ็ของหญงิสำว บำงส่วนแบ่งไปดูแลพระเอก 

ลลติำละสำยตำจำกใบหน้ำของฮโีรผูช่้วยชวีติ หนัมำพดูกบัทมีงำนว่ำ 

“เจบ็แขนค่ะ”

ใบหน้ำดำรำสำวมอมแมม มีครำบสกปรกเปรอะเปื้อน แต่ทุกคน 

กย็งัเหน็สหีน้ำเหยเกแสดงถงึควำมเจบ็ปวด
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“ที่นี่มหี้องพยำบำลหรอืเปล่ำ” รำเจชหนัไปถำมมำโนช

ลลติำเงยหน้ำมองปลำยคำงเขำอกีครั้ง ขณะนี้เขำกย็งัไม่ปล่อยเธอลง

เลย

“มคีรบั อยู่ไม่ไกลจำกตรงนี้ นั่งรถผมไปดกีว่ำ เชญิครบั” 

รำเจชไม่รอช้ำ รบีอุม้ร่ำงคนเจบ็ตำมหลงัมำโนชไป อนัรำมกบัทมีงำน

อกีสองคนกต็ำมไปด้วย

“มแีผลหรอืเปล่ำ” 
นั่นคือค�ำถำมแรกจำกผู้ก�ำกับ หลังซิมรินทีมงำนกองถ่ำยโทร. ไป

รำยงำนอำกำรบำดเจบ็ของลลติำ ทำงห้องพยำบำลบอกว่ำไม่น่ำจะมอีะไรหกั 

แต่แนะน�ำให้ไปตรวจเชก็เพื่อควำมแน่ใจที่โรงพยำบำลอกีที

“ไม่มีค่ะ พยำบำลเช็ดท�ำควำมสะอำดให้แล้ว แขนขำยังเนียนสวย

เหมอืนเดมิ ไม่ต้องห่วง” ซมิรนิยนืยนัให้หำยห่วง

กำรถ่ำยท�ำภำพยนตร์ระดบันี้ใช้ทนุมำก ทุกอย่ำงตระเตรยีมไว้หมด

แลว้ หำกนกัแสดงบำดเจบ็ หรอืมรีอยแผลไม่น่ำมองกอ็ำจเป็นอปุสรรคต่อ

กำรถ่ำยท�ำ ถงึแม้ว่ำสมยันี้จะมเีทคนคิกำรแต่งหน้ำและกำรตดัแต่งภำพด้วย

คอมพวิเตอร์ แต่กจ็ะเป็นกำรเพิ่มภำระให้ทมีงำนโดยไม่จ�ำเป็น 

คนซื้อตั๋วเข้ำมำดูหนัง นอกจำกต้องกำรเนื้อเรื่องที่สนุกสนำนแล้ว 

ควำมสวยหล่อของพระนำงก็เป็นสิ่งส�ำคัญไม่แพ้กัน ผู้ก�ำกับจึงกังวลเรื่อง

พวกนี้เป็นธรรมดำ

หลังวำงสำยจำกผู้ก�ำกับ ซิมรินเดินกลับมำที่เตียงคนเจ็บ ลลิตำ 

นำงเอกสำวก�ำลงักล่ำวขอบคุณชำยหนุ่มผู้ช่วยชวีติเธอไว้ 

“ขอบคุณที่ช่วยฉันนะคะ” ลลิตำมองชำยหนุ่มที่อุ้มเธอออกมำจำก

ซำกปรกัหกัพงัด้วยแววตำซำบซึ้ง

“ไม่เป็นไรครบั” รำเจชยิ้มให้อย่ำงสุภำพ 

อนัรำมมองคนเจบ็แทบไม่กะพรบิตำ เขำไม่เคยรู้จกัเธอมำก่อน จงึ



18  l ทั ช ม ำ ฮ ำ ล . . . ต ร ำ บ ค ง ค ำ คู่ หิ ม ำ ลั ย

คิดว่ำน่ำจะเป็นดำรำใหม่ และน่ำจะมีเชื้อสำยหลำยชำติผสมกันด้วย แต่ 

อนัรำมยงัไม่แน่ใจว่ำกว่ำจะมำเป็นส่วนผสมที่ลงตวัรำวสวรรค์ป้ันแต่งแบบนี้ 

ต้องหลอมรวมยนีเด่นจำกเชื้อชำตไิหนมำบ้ำง...

มำโนชเองก็เพิ่งนึกขึ้นได้ เขำยังไม่มีโอกำสได้แนะน�ำทั้งสองฝ่ำยให้

รู้จกักนั

“คณุลลติำครบั นี่คณุอนัรำม อมับำน ีส่วนนี่คณุรำเจช ชำร์มำ ครบั”

“ต้องขอบคุณคุณทั้งสองมำกๆ เป็นโชคดทีี่พวกคุณอยู่ใกล้ๆ พอด”ี 

ซมิรนิกล่ำวขอบคณุในฐำนะตวัแทนจำกกองถ่ำยภำพยนตร์ ถ้ำไม่ได้พวกเขำ 

ทมีงำนของเธออำจท�ำให้นกัแสดงบำดเจบ็ไปมำกกว่ำนี้ด้วยควำมรู้เท่ำไม่ถงึ

กำรณ์

บุรุษทั้งสองยิ้มรบัค�ำขอบคุณ ซมิรนิหนัไปบอกคนเจบ็ว่ำ 

“เดี๋ยวไปโรงพยำบำลให้หมอตรวจดูให้แน่ใจสกัหน่อยดกีว่ำนะคะ” 

ลลติำพยกัหน้ำรบั พยำบำลเขน็รถเขน็มำรอรบัเพื่อไปส่งถงึรถยนต์

ด้ำนนอกที่ซิมรินติดต่อให้มำจอดรออยู่แล้ว นำงเอกสำวช้อนตำขึ้นมอง 

รำเจช รู้แล้วว่ำถงึเวลำต้องจำกลำ...

“ขอให้หำยไวๆ นะครับ” อันรำมอวยพรก่อนที่หญิงสำวจะถูกเข็น

ออกไป

“ขอบคุณค่ะ” ลลติำเอ่ย พร้อมกบัช�ำเลอืงมองผู้ชำยข้ำงหลงัอนัรำม 

...ฮโีรของเธอ

รำเจชไม่ได้กล่ำวอ�ำลำ ท�ำเพยีงผงกศรีษะเลก็น้อย และยิ้มให้อย่ำง

สุภำพ แต่เป็นยิ้มที่ท�ำให้หวัใจลลติำเต้นผดิจงัหวะไปเลย...

ลลิตำนั่งอยู่บนรถเข็น ก้มมองข้อเท้ำตัวเองซึ่งมีผ้ำอีลำสติกพันอยู่ 
ส่วนที่แขนข้ำงซ้ำยใส่ตำข่ำยพยุงไว้ ขณะนี้อำกำรปวดทุเลำลงกว่ำตอนแรก

มำก คงเพรำะยำที่หมอเพิ่งฉดีให้เริ่มออกฤทธิ์แล้ว โชคดทีี่ไม่มสีว่นไหนหกั 

ไม่เช่นนั้นคงมผีลกระทบต่อแผนกำรถ่ำยท�ำภำพยนตร์แน่
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ลลิตำรู้ว่ำเธอยังไม่ใช่ดำรำดังถึงขนำดที่ทุกอย่ำงจะต้องหยุดรอเพื่อ

เธอเพยีงคนเดยีว ถ้ำอำกำรสำหสัถงึขั้นกระดกูหกัต้องพกัยำวเป็นเดอืน ทำง

ทีมงำนคงไม่รอ ภำพยนตร์เรื่องนี้คงจะต้องมีนำงเอกคนใหม่มำแทนที่เธอ

อย่ำงแน่นอน 

ซมิรนิเพิ่งกลบัมำจำกจดักำรเรื่องค่ำใช้จ่ำย ทำงกองถ่ำยรบัผดิชอบ

ค่ำรกัษำพยำบำลทั้งหมด ก่อนหน้ำนี้ลลติำท�ำท่ำกระวนกระวำย เพรำะมนีดั

ต้องไปรบัเพื่อนที่สนำมบนิ ซมิรนิเหน็ดำรำสำวเพิ่งวำงสำยจงึถำมว่ำ

“เรยีบร้อยไหมคะ” 

“ค่ะ ฉันวำนให้คนขับรถของกองถ่ำยไปรับแขกที่สนำมบินให้แล้ว” 

ลลิตำตอบ แขกคนส�ำคัญของเธอจะเดินทำงมำถึงมุมไบในวันนี้ ทีแรก 

ลลติำตั้งใจว่ำจะไปรบัด้วยตวัเอง แต่มำเกดิอบุตัเิหตเุสยีก่อน คงต้องรอพบ

กนัที่บ้ำนทเีดยีว

“นี่ยำของคุณค่ะ” ซมิรนิยื่นถุงยำให้ “วนันี้คุณโชคร้ำย แต่ในควำม

โชคร้ำยกย็งัมคีวำมโชคดนีะคะ ดทีี่ได้คนมำช่วยไว้ คนส�ำคญัเสยีด้วย” 

พูดถงึคนที่มำช่วย หน้ำตำลลติำกส็ดใสขึ้น

“ใช่ค่ะ ถ้ำไม่ได้คุณรำ...”

ลลติำยงัไม่ทนัเอ่ยชื่อวรีบุรุษของเธอ ซมิรนิกลบัแทรกขึ้นมำก่อนว่ำ 

“คุณนี่มีวำสนำ มำอยู่อินเดียไม่เท่ำไร ก็ได้พบนักธุรกิจแถวหน้ำ 

เศรษฐอีนัดบัต้นๆ ของประเทศเรำเชยีวนะ ตวัจรงิเขำหล่อเนอะ คณุว่ำไหม” 

เธอท�ำท่ำเพ้อฝัน ส่วนคนฟังท�ำหน้ำงุนงง

“คนไหนเหรอคะ” 

“กค็ุณอนัรำมไงคะ” ซมิรนิเอ่ยชื่อคนดงั 

“อ๋อ เหรอคะ ฉนัไม่เคยรู้จกัเขำมำก่อน”

ลลิตำไม่ใช่คนที่นี่ ซิมรินจึงคิดว่ำไม่แปลกที่เธอจะไม่รู้จัก อันรำม 

อมับำนี

“คณุอนัรำมลงข่ำวหน้ำสงัคมกบัแวดวงธรุกจิทกุวนันั่นแหละค่ะ เป็น
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ข่ำวกบัเรณุกำของเรำอยู่ด้วยนะคะ”

ทั้งหมดเป็นข้อมลูใหม่ที่ลลติำเพิ่งรู.้..แต่นั่นกไ็ม่ใช่เรื่องที่เธอสนใจนกั

หรอก

“แล้วคุณรำเจชล่ะคะ” ดำรำสำวถำมถึงคนที่ช่วยเธอออกมำจำกใต้

ซำกฉำกถล่ม แต่ซมิรนิท�ำหน้ำงุนงง

“ใครเหรอคะ”

“คนที่ช่วยฉนัไว้” ลลติำตหีน้ำยุ่ง ดูเหมอืนใครๆ จะให้ควำมสนใจ

แต่นำยอนัรำมอะไรนั่น เขำไม่ใช่คนช่วยเธอออกมำสกัหน่อย 

“อ๋อ ฉนักไ็ม่รู้จกัเหมอืนกนัค่ะ คงเป็นลูกน้องของคุณอนัรำมมั้งคะ” 

ซมิรนิตอบอย่ำงไม่ใส่ใจ พอดเีสยีงโทรศพัท์มอืถอืของซมิรนิดงัขึ้นมำ ลลติำ 

จงึไม่มโีอกำสได้ถำมข้อมูลอะไรเพิ่มเตมิอกี

คุยโทรศัพท์อยู่สักพัก สำวอินเดียหน้ำเข้มตำคมก็เดินกลับมำบอก

ลลติำว่ำ 

“ผู้ก�ำกับโทร. มำค่ะ ฉำกพังหมด คงต้องใช้เวลำซ่อมแซมหลำยวัน 

และคุณกบ็ำดเจบ็ด้วย เขำเลยบอกพกักองสกัสำมสี่วนั ช่วงนี้คุณพกัรกัษำ

ตวัแล้วกนันะคะ ฉำกเสรจ็เมื่อไหร่ฉนัจะโทร. ไปบอก ฉนัเตรยีมรถมำรบั

คุณที่หน้ำโรงพยำบำลแล้ว เขำจะไปส่งคุณที่บ้ำนค่ะ”

ลลติำพยกัหน้ำเข้ำใจและกล่ำวขอบคณุ ได้พกักองกด็เีหมอืนกนั เธอ

จะได้มเีวลำต้อนรบัแขกคนส�ำคญั คดิถงึคนที่ก�ำลงัเดนิทำงมำ ลลติำกด็ใีจ

จนเนื้อเต้น 

คนขับรถของกองถ่ำยมำส่งลลิตำถึงคอนโดมิเนียมในย่ำนเคหสถำน
ของผู้มอีนัจะกนิ ลลติำทรำบว่ำแขกคนส�ำคญัของเธอมำถงึก่อนและรออยู่

ที่ห้องแล้ว หญงิสำวใช้ไม้ค�้ำยนั เดนิกะเผลกๆ ขึ้นลฟิต์โดยมคีนขบัรถลง

มำช่วยประคอง เมื่อมำถึงที่พัก พบแขกนั่งรออยู่ที่โซฟำ ลลิตำก็ยิ้มดีใจ 

แทบจะลมืควำมเจบ็ปวด เผลอวิ่งไปกอดผู้มำเยอืน
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“พี่เมย์!”

“ระวงัจ้ะ” อกีฝ่ำยต้องร้องเตอืนด้วยควำมห่วงใย และรบีวิ่งเข้ำไปรบั

ร่ำงคนเจบ็ไว้

ลลติำกอดรดัร่ำงมำรสิำ พร้อมกบับอกว่ำ 

“คดิถงึจงัเลย”

มำริสำแย้มยิ้มกับกิริยำช่ำงอ้อนของรุ่นน้องที่เธอรักเหมือนน้องสำว

แท้ๆ

“คนที่ไปรบัพี่เล่ำเรื่องอุบตัเิหตุให้ฟังหมดแล้ว โชคดจีรงิๆ ที่ไม่เป็น

อะไรมำก” มำรสิำดงึร่ำงลลติำออกห่ำงเพื่อส�ำรวจดูบำดแผลให้ชดัๆ

สังเกตจำกผ้ำพันแผล มำริสำเดำว่ำมีอำกำรบำดเจ็บสองจุด คือ 

ข้อเท้ำกบัท่อนแขน แต่ลลติำยงัพอเดนิลงน�้ำหนกัได้บ้ำงแม้ไม่เตม็ที่ แสดงว่ำ

อำกำรคงไม่สำหสั

“นั่นสคิะ ตอนแรกลติ้ำยงัคดิว่ำจะไม่รอด ดทีี่ได้คนช่วยออกมำเรว็” 

นกึถงึเหตุกำรณ์น่ำหวำดเสยีวแล้ว ลลติำกอ็ดนกึถงึวรีบุรุษของเธอ

ไม่ได้ เขำขี่ม้ำขำวมำช่วยเธอได้ทนัเวลำ ไม่รู้ว่ำจะมโีอกำสได้พบเขำอกีหรอื

เปล่ำ ลลติำยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก่อนจะดงึสตกิลบัมำอยู่ที่คนตรงหน้ำ

“พี่เมย์เดนิทำงเป็นยงัไงบ้ำงคะ” 

สองสำวชวนกันไปนั่งคุยต่อที่โซฟำ มำริสำช่วยประคองคนเจ็บไป

ตลอดทำง

“รำบรื่นตลอดทำงจ้ะ ที่นี่เจรญิกว่ำที่พี่คดิไว้เยอะเลย ก�ำลงัสร้ำงอะไร

เยอะแยะเชยีว” 

มำริสำเพิ่งเคยมำอินเดียเป็นครั้งแรก ค่อนข้ำงประหลำดใจกับสิ่งที่

พบ ภำพอินเดียในสำยตำเธอก่อนหน้ำนี้ ไม่มีอะไรใกล้เคียงกับของจริงที่

เธอเพิ่งได้เหน็เลย 

นบัตั้งแต่เครื่องบนิลงจอดที่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตมิมุไบ บรรยำกำศ

ภำยในสนำมบนิทนัสมยักว่ำที่เธอคดิ เมื่อออกมำด้ำนนอก สภำพบ้ำนเมอืง
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กเ็จรญิก้ำวหน้ำ มอีำคำรสูงชนดิที่ต้องแหงนมองมำกมำย ตกึรำมบ้ำนช่อง

ก็สวยงำมทันสมัย ระหว่ำงทำงมีกำรก่อสร้ำงหลำยจุด ทั้งโครงกำรของ 

ภำคเอกชน และโครงกำรสำธำรณปูโภคของภำครฐั ล้วนเป็น ‘บิ๊กโพรเจกต์’  

ทั้งสิ้น

“แล้วดูซ ิเรำมำอยู่ที่นี่ไม่กี่เดอืน พี่ว่ำแทบจะเหมอืนสำวอนิเดยีแท้ๆ 

เข้ำไปแล้ว” สำวชำวไทยกวำดตำมองร่ำงรุ่นน้องตั้งแต่หัวจดเท้ำ แต่เดิม 

ลลติำเป็นคนสวยจดัอยู่แล้ว แต่ตอนนี้รู้สกึว่ำสวยผดิหูผดิตำไปกว่ำเดมิ

ลลติำหวัเรำะ ยิ้มเขนิ 

“เพรำะกำรแต่งหน้ำแต่งตวัมำกกว่ำค่ะ” 

“เมื่อไหร่พี่จะได้ดูหนังลิต้ำล่ะ ฉำกพังแบบนี้ต้องหยุดถ่ำยท�ำนำน 

ไหม” ถงึจะไม่ใช่คอหนงั แต่มำรสิำตื่นเต้นมำกที่จะได้เหน็ภำพน้องรกัโลดแล่น

อยู่บนจอเงนิในวงกำรบอลลวีูด

“ไม่นำนหรอกค่ะ วงกำรนี้ทุนเยอะ เสกอะไรได้ในพรบิตำ อกีไม่กี่

วนักค็งซ่อมเสรจ็ สำมสี่วนันี้ทำงกองเขำให้ลติ้ำพกัรกัษำตวัไปก่อน”

“สำมสี่วนัจะหำยเหรอ” มำรสิำมองดขู้อเท้ำของรุน่นอ้งอย่ำงไม่แนใ่จ

“น่ำจะหำยค่ะ แค่ปวดบวมนิดหน่อย ไม่ถึงกับหัก แต่คงต้องขอ 

ผู้ก�ำกบัว่ำช่วงแรกๆ อย่ำเพิ่งถ่ำยท�ำฉำกเต้น” 

“ถ้ำต้องถ่ำยท�ำฉำกเต้น พี่ว่ำขำลติ้ำคงได้หกัจรงิ พี่ลองดูหนงัที่ลติ้ำ

ส่งไปให้ โอ้โฮ! หนงัอนิเดยีนี่เขำเต้นกนัมนัสะบดั พี่นั่งดูอยูย่งันกึอยำกขยบั

ตำม” 

ปกตมิำรสิำไม่ค่อยได้ดูหนงั เพรำะไม่มเีวลำ หนงัอนิเดยียิ่งไม่ต้อง

พูดถงึ ไม่เคยผ่ำนตำเลยสกัเรื่องเดยีว แต่เมื่อรุ่นน้องคนสนทิมโีอกำสได้มำ

แสดงหนงับอลลวีูด มำรสิำกเ็ริ่มหนัมำให้ควำมสนใจ อยำกรู้ว่ำหนงัอนิเดยี

เป็นอย่ำงไร 

เคยได้ยินว่ำมีแต่ฉำกร้องเพลงวิ่งข้ำมเขำหลำยลูก พระเอกนำงเอก

เล่นซ่อนหำกันเสียครึ่งเรื่อง นำงเอกก็ต้องอวบอัด พุงกระเพื่อมยำม
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เคลื่อนไหวตำมจงัหวะดนตร ีเธอยงันกึแปลกใจว่ำนำงเอกรูปร่ำง ‘เป๊ะ’ อย่ำง

ลลติำ จะเข้ำเค้ำเป็นนำงเอกอนิเดยีกบัเขำได้อย่ำงไร

จนเมื่อได้ลองเปิดดูแผ่นดีวีดีหนังที่ลลิตำส่งไปให้ มำริสำถึงเพิ่งรู้ 

หนงัอนิเดยีสมยันี้พฒันำไปไกลมำก ที่จรงิกอ็ำจจะไปไกลมำนำนแล้ว แต่

เธอไม่รู้เรื่องเอง 

เรื่องร้องเพลงเต้นร�ำนั้นยงัมอียู่ แต่เป็นแบบร่วมสมยั อลงักำรงำน

สร้ำง คึกคักเร้ำใจ มำถูกที่ถูกเวลำ ไม่เกร่อไม่เฝือจนน่ำเบื่อ และกำร

ออกแบบท่ำเต้นก็เป็นมืออำชีพ ขึ้นเวทีระดับโลกได้สบำย หนังหลำยเรื่อง

ยิ่งใหญ่อลงักำรชนดิที่ว่ำสู้กบัฮอลลวีูดได้ มำรสิำยงันกึเสยีดำย เธอมวัไป

อยู่ไหนมำจึงไม่รู้ว่ำอุตสำหกรรมภำพยนตร์ของเพื่อนบ้ำนในเอเชียด้วยกัน

พฒันำไปไกลมำกขนำดนี้

“อยำกเห็นพี่เมย์เต้นจัง” ลลิตำหัวเรำะคิกคัก จินตนำกำรภำพ 

นักธุรกิจสำวผู้มีบุคลิกเอำกำรเอำงำนอย่ำงมำริสำลุกขึ้นมำโยกย้ำยส่ำย

สะบดั คงเป็นบุญตำส�ำหรบัผู้พบเหน็

“รอให้ลติ้ำสอนละกนั” มำรสิำพูดยิ้มๆ แล้วสองสำวกร็ะเบดิหวัเรำะ

ออกมำพร้อมกนั

“เฮ้อ...ดีใจจังเลยที่พี่เมย์จะมำเปิดตลำดที่นี่ ลิต้ำจะได้มีเพื่อนแล้ว” 

ลลติำโผเข้ำกอดมำรสิำอกีครั้ง

“เรื่องนี้ต้องขอบใจลต้ิำด้วย ถ้ำไม่ใช่เพรำะลต้ิำโกอนิเตอร์มำบอลลวีดู 

พี่กค็งไม่นกึถงึตลำดอนิเดยีเลย” มำรสิำกล่ำวขอบคุณ

สองสำวยิ้มให้กัน ถึงแม้ไม่ใช่สำยเลือดเดียวกัน แต่ลลิตำรักและ

นับถือมำริสำเหมือนพี่สำวแท้ๆ ส่วนมำริสำก็รักและเอ็นดูลลิตำเหมือน 

น้องสำวแท้ๆ เช่นกนั ทั้งสองคนรูจ้กักนัตั้งแต่สมยัเรยีนชั้นมธัยม มำรสิำ 

เป็นเดก็เรยีนระดบัหวักะทขิองโรงเรยีน ส่วนลลติำเป็นดำวโรงเรยีน มหีนุม่ๆ 

รุมขำยขนมจีบ ได้รับคัดเลือกเป็นดรัมเมเยอร์สำมปีซ้อน ทั้งคู่ต่ำงเป็น 

ดำวเด่นของโรงเรยีน เพยีงแต่เด่นในคนละทำงเท่ำนั้นเอง
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ลลิตำได้รู้จักกับมำริสำในห้องแนะแนว เธอถือโอกำสเข้ำไปขอค�ำ

ปรกึษำเรื่องกำรสอบเข้ำมหำวทิยำลยั มำรสิำให้ค�ำแนะน�ำอย่ำงด ีลลติำจงึ

รูส้กึชื่นชมเพรำะมำรสิำเป็นผูห้ญงิเก่ง ลลติำยกมำรสิำเป็นไอดอลในดวงใจ 

จุดเริ่มต้นควำมสมัพนัธ์ของทั้งคู่เริ่มนบัหนึ่งมำตั้งแต่วนันั้น...

ต่อมำลลิตำเลือกสอบเข้ำมหำวิทยำลัยเดียวกันตำมรอยรุ่นพี่ แต่

คนละคณะ ตอนที่ลลติำเข้ำปีหนึ่ง มำรสิำอยู่ปีสุดท้ำยแล้ว เมื่อมำรสิำเรยีน

จบกไ็ปเรยีนต่อต่ำงประเทศ ส่วนลลติำเริ่มเข้ำวงกำรบนัเทงิ แต่ทั้งคู่ยงัคง

ติดต่อเล่ำสำรทุกข์สุกดิบ ให้ค�ำปรึกษำ และไปมำหำสู่กันอย่ำงสม�่ำเสมอ

จนถงึปัจจุบนั

“เอ้อ...มะรนืนี้พี่มนีดัพบกบัเจ้ำของบรษิทัที่จะเซน็สญัญำร่วมทนุกบั

บรษิทัของพี่ ลติ้ำไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยได้ไหม ลติ้ำคงช่วยพี่ได้มำก” มำรสิำ

ชกัชวน

ลลติำท�ำหน้ำยู่ เรื่องธุรกจิหล่อนจะไปรู้อะไร

“โธ่! อย่ำงลติ้ำจะช่วยอะไรพี่เมย์ได้คะ”

“มีดำรำสำวสวยไปนั่งร่วมโต๊ะ กำรเจรจำของพี่ต้องง่ำยขึ้นแน่นอน 

แค่ลติ้ำยิ้ม หนุ่มๆ กพ็ร้อมจะสยบแทบเท้ำลติ้ำแล้วละจ้ะ” มำรสิำพูดยิ้มๆ 

ท�ำเอำคนถูกชมเขนิจนหน้ำแดง

“พี่เมย์กพ็ูดเกนิไป” 

“น้อยไปสจิ๊ะ”

ลลติำตวดัค้อน แต่ลกึๆ กเ็ป็นปลื้มกบัค�ำชม

“คนืนี้พี่เมย์นอนกบัลติ้ำนะคะ จะได้เมำท์กนัให้สะใจไปเลย”

“โอเคจ้ะ”
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เนื่องจำกขำของลลิตำยังไม่หำยดี มำริสำจึงบอกให้พักผ่อน ยัง 
ไม่ต้องท�ำหน้ำที่เจ้ำบ้ำนพำเธอออกไปเที่ยวไหน สองสำวอยูใ่นห้องพกัตลอด

ทั้งวนั มื้อกลำงวนัแม่บ้ำนที่ลลติำจ้ำงไว้เป็นคนท�ำอำหำรให้กนิ ส่วนมื้อเยน็

ลลิตำโทร. สั่งอำหำรเดลิเวอรีมำส่งถึงคอนโดฯ ท�ำให้มำริสำรู้ว่ำอินเดียก็ 

ไม่ได้ต่ำงกบับ้ำนเมอืงเธอเลย มคีวำมสะดวกสบำย ควำมทนัสมยัคล้ำยคลงึ

กนั แต่ลลติำบอกว่ำเป็นเพรำะที่นี่คอืมมุไบ ศนูย์กลำงธรุกจิของอนิเดยี โลก

ของคนรุ่นใหม่ ถ้ำมำรสิำได้ไปเหน็เมอืงอื่นกอ็ำจจะเปลี่ยนควำมคดิที่ว่ำนี้

มำริสำชักอยำกเห็น เมืองอื่นๆ ของอินเดียจะมีสภำพควำมเป็นอยู่

อย่ำงไร หวงัว่ำเธอจะมโีอกำสได้ท่องเที่ยวบ้ำง

เยน็วนัต่อมำ มำรสิำมนีดักบัผูร่้วมทนุ อำกำรของลลติำดขีึ้น เดนิได้

คล่องกว่ำวันแรก ลงน�้ำหนักแล้วไม่รู้สึกปวดหรือขัดยอกอีก ลลิตำจึง 

ตดัสนิใจจะไปเป็นเพื่อนมำรสิำด้วย มำรสิำแต่งตวัเสรจ็ก่อน จงึมำนั่งเปิด

ภำพยนตร์บอลลวีูดดูฆ่ำเวลำไปพลำงๆ ระหว่ำงรอน้องสำวแต่งตวั

นอกจำกนำงเอกสมัยนี้จะเอวบำงร่ำงน้อยผิดกับสมัยก่อนแล้ว ฝั่ง
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พระเอกก็ไม่น้อยหน้ำ ที่มีคนปรำมำสวำ่พระเอกอินเดียผวิกระด�ำกระด่ำง 

หน้ำตำอย่ำงกบัมหำโจร มำรสิำได้เหน็ของจรงิอย่ำงนี้แล้วคงต้องเถยีงขำดใจ 

พระเอกสมยันี้หน้ำตำหล่อเหลำ ตำสเีขยีวอมฟ้ำสวย ผวิขำวตดักบัควำมคม

เข้มของเครื่องหน้ำอย่ำงลงตวั 

ส่วนหุน่น่ำมองไม่แพ้หน้ำตำ รปูร่ำงไม่น้อยหน้ำนำยแบบบนแคตวอล์ก 

สูงยำวเข่ำด ีมซีกิซ์แพก็และกล้ำมแขนแน่นๆ แทบทุกคน

มำรสิำดเูพลนิ นอกจำกพลอตเรื่องน่ำสนใจ เพลงเพรำะ ฉำกถ่ำยท�ำ

สวย พระนำงกย็งัสวยหล่อดงึดูดใจอกีด้วย ดูไปได้เกอืบครึ่งชั่วโมง ลลติำ

แต่งตวัเสรจ็ออกมำจำกห้องนอน เธอจงึกดหยดุหนงัไว้แล้วหนัมำมองรุน่น้อง

“ชุดนี้เป็นยงัไงคะพี่เมย์ ผ่ำนไหม” 

ลลติำเดนิออกมำในชุดกระโปรงคอวผี้ำพลิ้วยำวคลุมเข่ำ เข้ำรูปเน้น

ทรวดทรง 

“ขนำดพี่เป็นผู้หญิงยังแทบไม่อยำกกะพริบตำ แล้วพวกหนุ่มๆ จะ

เหลอืเหรอจ๊ะ” มำรสิำยิ้ม 

“พี่เมย์น่ะ อย่ำแกล้งลติ้ำสคิะ ถำมจรงิๆ นะ ถ้ำไม่โอเค ลติ้ำจะได้

ไปเปลี่ยน” ลลติำก้มลงส�ำรวจตวัเองอกีครั้ง 

“ดแีล้วละจ้ะ ไม่มำกไม่น้อยเกนิไป หุ่นอย่ำงลติ้ำใส่อะไรกส็วย พี่ละ

อจิฉำจรงิๆ” มำรสิำไม่ได้พูดเกนิจรงิเลย อย่ำงลลติำสวมเสื้อยดืกบักำงเกง

ขำสั้นธรรมดำก็ยังสวยมีเสน่ห์น่ำมอง ชุดกระโปรงแบบนี้ช่วยเสริมควำม

อ่อนหวำน อวดสรรีะเพศหญงิ เนื้อผ้ำมลีวดลำยปักเลื่อมสไตล์ภำรตะอยู่

ด้วย คงท�ำให้ผู้ร่วมทุนชำวอนิเดยีของเธอประทบัใจได้ไม่ยำก

“เอ้อ เมื่อกี้พี่ดูหนงั พระเอกหล่อมำกเลย ชื่ออะไรไม่รู้ ลติ้ำเคยเจอ

ตวัจรงิเขำไหม” มำรสิำชวนคุยเรื่องหนงัที่เธอดูค้ำงอยู่

“เรื่องไหนคะ” 

มำริสำชี้ไปที่หน้ำจอโทรทัศน์ หนังถูกหยุดค้ำงไว้ ลลิตำเห็นแค่ 

ภำพนิ่งฉำกเดยีวกร็ู้ว่ำเรื่องอะไร



ลั ล ล์ ล ลิ ล  l  27

“อ๋อ หรทิคิ โรชำน ลติ้ำกช็อบคนนี้ค่ะ เขำเป็น ‘King of Dance’ 

ของวงกำรเลยนะคะ เต้นเก่งมำก ลต้ิำยงัไม่เคยเจอเขำเลยคะ่ แต่เดอืนหน้ำ

ได้ข่ำวว่ำเขำจะมำถ่ำยท�ำภำพยนตร์เรื่องใหม่ที่ฟิล์มซิตี ลิต้ำจะคอยชะเง้อ

มองไม่ให้พลำดแน่”

มำรสิำชกัอจิฉำ นกึอยำกเหน็ตวัจรงิพระเอกอนิเดยีคนนี้บ้ำง เพรำะ

เขำหล่อและมเีสน่ห์จรงิๆ

“พระเอกนำงเอกอนิเดยีมแีต่สวยหล่อกนัทั้งนั้น พี่งงว่ำท�ำไมถงึได้ยนิ

บำงคนบอกว่ำพระเอกอนิเดยีด�ำ หน้ำตำเหมอืนโจร ส่วนนำงเอกหน้ำสวย

แต่หุ่นอวบเกนิไป บำงคนกม็พีุง เท่ำที่พี่ดู หุ่นดกีนัจะตำย เพอร์เฟกต์อย่ำง

ลติ้ำนี่แหละ”

“นำงเอกอวบๆ คงนยิมกนัในสมยัก่อนค่ะ สมยันี้ต้องดูแลรูปร่ำงให้

ฟิตแอนด์เฟิร์ม ผู้ชำยกเ็ล่นกล้ำมเข้ำฟิตเนสกนัทั้งนั้น แต่แบบที่พี่เมย์ว่ำก็

ยงัมนีะคะ อตุสำหกรรมหนงัในอนิเดยีไม่ได้มแีค่บอลลวีดู แต่ยงัมตีอลลวีดู 

คอลลวีูดอกีด้วย”

“คอือะไรเหรอจ๊ะ ต่ำงกนัยงัไงกบับอลลวีูด” 

“บอลลวีูดใหญ่ที่สุดค่ะ ส่วนตอลลวีูดกบัคอลลวีูดนี่เหมอืนอุตสำห-

กรรมหนงัภูมภิำค หนงัทุนน้อยกว่ำบอลลวีูด เป็นพวกหนงัทำงใต้ ซึ่งไม่ได้

ใช้ภำษำฮนิดคี่ะ ตอลลวีูดจะใช้ภำษำเตลูกู ส่วนคอลลวีูดใช้ภำษำทมฬิ ทำง

ใต้ค่อนข้ำงจะอนุรกัษ์นยิมนดิหนึ่ง พระเอกนำงเอกกจ็ะสไตล์แบบที่คนไทย

เข้ำใจกนันั่นละค่ะ”

มำริสำรับฟังด้วยควำมสนใจ อุตสำหกรรมหนังอินเดียมีควำม 

หลำกหลำยมำกจรงิๆ

“สงสัยจะมำแล้วค่ะ” ลลิตำได้ยินเสียงออด เธอเดินไปที่ระเบียง 

ชะโงกหน้ำมองลงไป เหน็รถลมีูซนีคนัหรูจอดรออยู่ด้ำนหน้ำอำคำร

“โอ้โฮ อย่ำงกับรำชรถมำเกยแน่ะ เรำแต่งหรูน้อยไปหรือเปล่ำคะ 

พี่เมย์”
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มำรสิำเดนิตำมมำชะโงกมองลงไปดูด้วย

“คงไม่หรอกจ้ะ นดัคยุธรุกจิ พี่ว่ำนี่กม็ำกไปแล้วด้วยซ�้ำ” มำรสิำสวม

แค่เสื้อสูทกระโปรงเท่ำนั้น ลลิตำเชื่อพี่สำว และถึงตัดสินใจจะเปลี่ยนชุด 

กค็งไม่มเีวลำแล้ว

สองสำวคว้ำกระเป๋ำเดนิลงไปข้ำงล่ำง ทำงบรษิทัผูร่้วมทนุส่งคนขบัรถ

มำรบั ส่วนตวัผูบ้รหิำรจะไปรออยูท่ี่ภตัตำคำรเลย นี่เป็นครั้งที่สองที่มำรสิำ

ได้ออกมำเหน็สภำพบ้ำนเมอืงของมมุไบ บรรยำกำศแตกต่ำงกบัตอนออกมำ

จำกสนำมบนิ เพรำะตอนนี้เป็นช่วงเวลำโพล้เพล้ ท้องฟ้ำขมุกขมวั ไฟยำม

ค�่ำคนืก�ำลงัจะเริ่มส่องแสง 

รถลมีซูนีเลี้ยวเข้ำไปในอำคำรสงูแห่งหนึ่ง สถำนที่นดัหมำยอยูบ่นชั้น

สบิเก้ำ เมื่อประตลูฟิต์เปิดออก สองสำวกไ็ด้พบกบัภตัตำคำรหรู ห้องอำหำร

เป็นกระจกสำมด้ำน เหน็ววิมมุสงูยำมค�่ำคนืของมมุไบ ดวงไฟด้ำนล่ำงแข่งกนั 

ส่องแสงวบิวบัตดักบัสดี�ำมดืของท้องฟ้ำ

“ลติ้ำเคยมำทำนที่นี่ไหม” มำรสิำถำม

“ยงัเลยค่ะ แต่ได้ยนิเพื่อนนกัแสดงพูดถงึเหมอืนกนัว่ำอำหำรอร่อย

มำก”

“เขำตกแต่งสวยจังเลยนะ” มำริสำเงยหน้ำมองเพดำนห้องที่มีกำร 

แกะสลกัเป็นลวดลำยสไตล์ภำรตะอย่ำงละเอยีดลออ ศลิปะที่นี่มเีอกลกัษณ์ 

มองแวบแรกกไ็ด้กลิ่นอำยควำมเป็นอนิเดยีทนัท ีคล้ำยๆ กบัลำยกนกที่มอง

ผ่ำนแวบแรกกต็้องรู้สกึถงึควำมเป็นไทย

“ทำงนี้ครบัคุณผูห้ญงิ ท่ำนรออยู่ที่โต๊ะแล้ว” ผูจ้ดักำรร้ำนตรงเข้ำมำ

ต้อนรบัสองสำว และเชื้อเชญิเข้ำไปยงัห้องรบัรองวไีอพซีึ่งเป็นห้องส่วนตวั

มำริสำก้ำวเข้ำไปก่อน ในห้องนั้นมีผู้ชำยอยู่สองคน พวกเขำยืนขึ้น

เพื่อต้อนรบัพวกเธอ 

“เอ๊ะ!” ลลติำก้ำวตำมเข้ำมำแล้วกช็ะงกั ถลงึตำมองบรุษุทั้งสองอย่ำง

ประหลำดใจ
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ชำยสองคนกท็�ำท่ำแปลกใจที่พบลลติำเช่นกนั

“คุณสองคนรู้จกักนัด้วยเหรอครบั” ผู้ร่วมทุนของมำรสิำถำมขึ้นมำ

ก่อน

มำรสิำท�ำหน้ำงุนงง มองลลติำกบัสองหนุ่มสลบัไปมำ

“คุณรู้จกัลติ้ำเหรอคะ”

“ครับ เรำเพิ่งพบกันเมื่อวันก่อน” นักธุรกิจหนุ่มอธิบำย แต่ยังไม่

กระจ่ำงชดันกั

ลลติำจงึเสรมิว่ำ 

“คุณอันรำมกับคุณรำเจชเป็นคนที่ช่วยลิต้ำตอนเกิดอุบัติเหตุที่กอง

น่ะค่ะ”

มำรสิำพยกัหน้ำเข้ำใจ แม้จะยงังงๆ อยู่นดิหน่อยเพรำะไม่นกึว่ำโลก

จะกลมถงึขนำดนี้

“ผมขอแนะน�ำตัวก่อนแล้วกัน ผมอันรำมครับ ยินดีที่ได้พบกัน 

ในที่สุด” ชำยหนุ่มคนแรกยื่นมอืออกมำจบัทกัทำยกบัมำรสิำก่อน 

มำรสิำทรำบมำก่อนแล้วว่ำวนันี้เธอจะได้พบ อนัรำม อมับำน ีผู้บรหิำร

บรษิทัอมับำน ีแอสเสท รุ่นปัจจุบนั 

“เช่นกนัค่ะ” มำรสิำยื่นมอืไปจบัอย่ำงสุภำพ

จำกนั้นอันรำมจึงหันไปแนะน�ำชำยหนุ่มข้ำงกำยให้สองสำวได้รู้จัก

อย่ำงเป็นทำงกำร

“นี่รำเจช สถำปนกิมอืหนึ่งของบรษิทัที่ผมเล่ำให้คุณฟัง”

มำรสิำพยกัหน้ำ ยิ้มให้หนุ่มสถำปนกิ เขำยิ้มตอบเช่นกนั ส่วนลลติำ 

ยนืท�ำตำปรบิๆ ใจเต้นรวั ไม่นกึว่ำจะได้พบเขำที่นี่...โลกกลมหรอืพรหมลขิติ 

ลลติำอยำกคดิเข้ำข้ำงตวัเองว่ำเป็นอย่ำงหลงั

“รำเจช นี่คณุมำรสิำ กรรมกำรผูจ้ดักำรบรษิทัอมเรศ พรอ็พเพอร์ต”ี 

อนัรำมหนัไปบอกรำเจช

“ยนิดทีี่ได้รู้จกันะครบั”
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“ยนิดเีช่นกนัค่ะ”

สองหนุ่มสำวยื่นมือมำจับทักทำยกัน ทุกคนสื่อสำรกันด้วยภำษำ

อังกฤษ ส�ำเนียงภำษำอังกฤษสไตล์อินเดียของอันรำมค่อนข้ำงจะฟังยำก

ส�ำหรบัมำรสิำ ส่วนส�ำเนยีงของรำเจชแทบจะเหมอืนฝรั่งพูดไม่ผดิเพี้ยน

“เพื่อนที่คุณมำริสำบอกจะพำมำด้วย ผมไม่ทรำบมำก่อนว่ำคือคุณ

ลลติำนี่เอง” ผู้บรหิำรอมับำน ีแอสเสท หนัไปยิ้มให้สตรสีำวสวยด้ำนหลงั

มำรสิำ 

ลลิตำยิ้มเขินๆ ลอบช�ำเลืองมองไปทำงรำเจช พบว่ำเขำมองเธออยู่

เช่นกนั 

“ลติ้ำกไ็ม่ทรำบมำก่อนว่ำบรษิทัที่พี่เมย์จะร่วมทุนด้วยคอืบรษิทัของ

คุณอนัรำม”

“อำกำรบำดเจบ็ของคุณเป็นยงัไงบ้ำงครบั” อนัรำมก้มลงมองข้อเท้ำ

หญงิสำว กระแสเสยีงของเขำเจอืควำมห่วงใย

“ไม่ได้เป็นอะไรมำกค่ะ ต้องขอบคุณคุณรำเจช ถ้ำไม่ได้คุณ ฉนัอำจ

ต้องนอนโรงพยำบำล” ลลติำหนัไปมองชำยหนุ่มผู้ช่วยชวีติด้วยแววตำเป็น

ประกำย

อนัรำมหวัเรำะออกมำอย่ำงอำรมณ์ด ียกมอืตบไหล่ชำยหนุม่ข้ำงกำย

แล้วกล่ำวว่ำ 

“รำยนี้เขำหวัไวครบั คดิเรว็แต่กม็สีต ิ รอบคอบ แก้ไขสถำนกำรณ์

และรบัมอืปัญหำเฉพำะหน้ำได้ด ี ผมถงึไว้ใจให้เขำดูแลงำนที่เรำสองบรษิทั

จะลงทุนร่วมกนั” 

มำรสิำหนัไปยิ้มให้รำเจช เจ้ำของบรษิทัชมไว้เสยีมำก เดี๋ยวคงได้รู้กนั

ว่ำมฝีีมอืสมค�ำโฆษณำหรอืไม่ แนะน�ำตวักนัแล้ว อนัรำมกเ็ชญิสุภำพสตรี

ทั้งสองนั่งร่วมโต๊ะ เมื่อทุกคนนั่งประจ�ำที่ อำหำรกเ็ริ่มเสริ์ฟ...

“มื้อนี้ผมสั่งอำหำรอินเดียทั้งนั้น อยำกให้คุณมำริสำได้ลองอำหำร 

ท้องถิ่น ไม่รู้คุณจะกนิได้หรอืเปล่ำ”
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“ต้องลองค่ะ มำถงึที่แล้ว ถ้ำพลำดอำหำรท้องถิ่นกเ็หมอืนมำไม่ถงึ”

เมื่อแขกเปิดใจ เจ้ำถิ่นก็รีบน�ำเสนอเมนูเด็ด จ�ำนวนจำนที่บริกร 

ยกมำท�ำให้มำรสิำต้องถำมเจ้ำภำพว่ำนี่เป็นอำหำรส�ำหรบัสี่คนแน่หรอื ขณะนี้

อำหำรวำงเรยีงเตม็โต๊ะ และบรกิรบอกว่ำจะทยอยน�ำมำเสริ์ฟเพิ่มอกีด้วย

อันรำมแนะน�ำแกงมำซำลำกินคู่กับนำนกระเทียม ข้ำวเลมอนและ 

ไก่แทนดอรตีำมมำตดิๆ สองอย่ำงหลงันี้มำรสิำยงัไมคุ่น้ทั้งรสชำตแิละกลิ่น

ของมัน เธอต้องยกชำนมร้อนขึ้นจิบเสียหลำยรอบเพื่อล้ำงรสเครื่องเทศที่ 

ไม่คุ้นลิ้น

“เป็นยังไงครับ กินได้ไหม” อันรำมคอยสอบถำมและท�ำท่ำลุ้นผล 

ไปด้วย

“ได้ค่ะ แกงมำซำลำเข้มข้นมำก ทำนกบันำนเข้ำกนัด”ี มำรสิำเลอืก

ตอบเมนทูี่ตวัเองชอบ กำรรกัษำน�้ำใจเจ้ำถิ่นเป็นสิ่งส�ำคญั และเธอกช็อบสอง

เมนูนี้จรงิๆ ด้วย

เมื่อได้รบัค�ำชม เจ้ำถิ่นกย็ิ้มกว้ำง ดอีกดใีจ

“ส่วนคุณลติ้ำ คงไม่ต้องห่วงใช่ไหมครบั น่ำจะคุ้นกบัอำหำรของเรำ

อยูแ่ลว้” อนัรำมหนัไปถำมหญงิสำวอกีคนบ้ำง เขำถอืโอกำสตสีนทิดว้ยกำร

เรยีกชื่อเล่นของเธอ

“สบำยมำกค่ะ ลติ้ำกนิมำตั้งแต่เดก็ๆ แล้ว”

อนัรำมส่ำยหวั สหีน้ำยิ้มแย้ม เขำเดำไว้อยูแ่ล้วว่ำลลติำต้องมเีชื้อผสม 

แต่เดำไม่ถูกว่ำผสมมำจำกชำตใิดบ้ำง เพิ่งทรำบในวนันี้ว่ำเป็นลูกครึ่งไทย–

อนิเดยี พ่อเป็นไทยแท้ แม่เป็นคนอนิเดยี ลลติำเกดิและเตบิโตที่เมอืงไทย 

เพิ่งมโีอกำสได้มำอนิเดยีตอนเข้ำวงกำรบอลลวีูดนี่เอง

“คุณอันรำมกับคุณรำเจช ไปท�ำอะไรที่ฟิล์มซิตีเหรอคะ” ลลิตำ 

ถอืโอกำสถำมบ้ำง เธอจ้องตำแป๋วไปที่รำเจช หวงัว่ำเขำจะเป็นคนตอบ แต่

อนัรำมรบัหน้ำที่นั้นไปเสยีก่อน

“อ๋อ ผมเพิ่งประมูลโซนก่อสร้ำงที่เพิ่งจะเปิดใหม่ได้น่ะครับ บริษัท
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ของเรำจะเข้ำไปก่อสร้ำงฉำกถ่ำยท�ำภำพยนตร์ในโซนนั้น ตอนนี้รำเจชก�ำลงั

ออกแบบอยู่”

“อยำกเหน็เรว็ๆ แล้วสคิะ” ลลติำยิ้มให้รำเจช ดวงตำเธอเป็นประกำย

ตื่นเต้น แต่คนตอบกย็งัคงเป็นอนัรำมตำมเดมิ

“รบัรองวำ่สวย และที่ส�ำคญั ไม่มพีงัถล่มลงมำทบันกัแสดงแนค่รบั” 

ค�ำพูดล้อเลียนของอันรำมเรียกเสียงหัวเรำะจำกผู้ร่วมโต๊ะ แม้แต่คนที่พูด

น้อยที่สุดอย่ำงรำเจชกย็งัอดยิ้มออกมำไม่ได้

เมื่อพูดถึงผลงำนของรำเจช มำริสำก็นึกขึ้นได้ เธอหันไปชื่นชม

สถำปนกิหนุ่มว่ำ 

“ฉันได้ดูแฟ้มผลงำนของคุณมำบ้ำงแล้ว ฝีมือของคุณมีเอกลักษณ์

มำกค่ะ”

รำเจชค้อมศรีษะเลก็น้อยเป็นกำรขอบคุณ

“ขอบคุณครบั ผมดใีจที่จะได้ร่วมงำนกบัคนไทย เผื่อว่ำจะได้ไอเดยี

อะไรมำผสมผสำนกนัให้งำนออกมำพเิศษยิ่งขึ้น”

มำรสิำยิ้มตอบอย่ำงสุภำพ ก่อนหนัไปทำงผู้บรหิำรอมับำน ีแอสเสท

“ข้อเสนอที่ทำงเรำยื่นมำ คุณอนัรำมไม่มอีะไรขดัข้องใช่ไหมคะ”

เมื่อพูดถงึเรื่องงำน สหีน้ำของอนัรำมกด็ูจรงิจงัขึ้น 

“ครบั ผมดูแปลนบ้ำนที่คุณส่งมำแล้ว มนัน่ำสนใจมำกทเีดยีว แต่

คุณคงจะเอำรูปแบบกำรก่อสร้ำงที่เคยขำยได้ในเมืองไทยมำขำยที่อินเดีย 

ไม่ได้ ผมคดิว่ำเรำคงต้องมกีำรประชุมหำจุดร่วมที่ลงตวักว่ำนี้” 

อมเรศ พรอ็พเพอร์ต ีท�ำโครงกำรบ้ำนจดัสรรมำเกนิกว่ำสบิปี สั่งสม

ประสบกำรณ์มำมำก ในส่วนนี้อนัรำมต้องยอมรบัว่ำอมับำน ีแอสเสท ด้อย

ประสบกำรณ์ในด้ำนนี้กว่ำมำก เพรำะยงัไม่เคยจบัโครงกำรบ้ำนจดัสรรเลย

“วิถีชีวิตของคนอินเดียไม่เหมือนชนชำติใดในโลก บ้ำนผูกพันกับ 

กำรใช้ชวีติประจ�ำวนั เพรำะฉะนั้นต้องตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อำศยั

ให้ได้มำกที่สุด ผมว่ำเรำคงยึดแปลนบ้ำนตำมที่ทำงคุณเสนอมำทั้งหมด 
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ไม่ได้ แต่ผมกเ็หน็ว่ำมนัมหีลำยส่วนที่ดแีละควรคงไว้”

มำริสำพยักหน้ำเห็นด้วยกับคนพูด พลำงนึกในใจว่ำนักธุรกิจหนุ่ม

คนนี้น่ำสนใจ ก่อนหน้ำนี้คุยเล่นกันอยู่ เขำยังมีท่ำทีขี้เล่นหยอกล้อปล่อย

มุกสนุกสนำน แต่เมื่อถึงเวลำเอำกำรเอำงำน เขำก็ปรับเปลี่ยนบุคลิกเป็น

คนละคนรำวพลิกหน้ำมือเป็นหลังมือ แต่ท่ำทำงจริงจังของเขำก็ไม่ได้ดู

เคร่งเครียดจนเกินไป ยังคงเป็นกำรพูดคุยกันอย่ำงสบำยๆ ไม่ได้ท�ำให้ 

ผู้ร่วมโต๊ะรู้สกึเกรง็หรอือดึอดัขึ้นมำแต่อย่ำงใด

“ประเดน็ว่ำอะไรจะคงไว้ อะไรจะปรบัเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเตมิ ผมอยำก

ให้สถำปนกิทำงคณุระดมสมองร่วมกบัสถำปนกิของผม หำจดุที่ลงตวัร่วมกนั 

คุณมำรสิำเหน็เป็นยงัไง” อนัรำมเปิดโอกำสให้อกีฝ่ำยออกควำมเหน็บ้ำง

มำรสิำยิ้มกว้ำง

“ฉันเห็นด้วยค่ะ ที่จริงฉันก็ยังรู้อะไรเกี่ยวกับอินเดียไม่มำกนัก มำ

เที่ยวนี้ คดิว่ำจะอยู่สกัระยะ ศกึษำหำข้อมูลให้มำกกว่ำนี้”

“ดคีรบั ถ้ำคุณมำรสิำต้องกำรข้อมูลหรอืควำมช่วยเหลอือะไร ขอให้

ตดิต่อรำเจชได้เลย ผมตั้งให้รำเจชเป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำงอมับำน ีแอส-

เสท กบัอมเรศ พรอ็พเพอร์ต ีเขำจะเป็นคนดแูลคณุระหว่ำงอยูท่ี่นี่” อนัรำม

ดใีจที่กำรเจรจำท�ำท่ำจะไปด้วยด ีฝ่ำยคูส่ญัญำเปิดใจยอมรบัฟังควำมคดิเหน็

ของกนัและกนั นั่นจะท�ำให้กำรท�ำงำนง่ำยขึ้นอย่ำงแน่นอน

“ยนิดทีี่จะได้ร่วมงำนกนันะคะ” มำรสิำบอกรำเจช

“เช่นกนัครบั” เขำตอบกลบัอย่ำงสุภำพพร้อมยิ้มยนิดเีช่นกนั

อนัรำมแทรกขึ้นมำว่ำ 

“มวัแต่คุยเรื่องงำน คุณลลติำเบื่อแย่เลย” 

ทุกสำยตำจงึไปหยุดอยู่ที่ลลติำ มำรสิำเองกล็มืนกึไปเลยว่ำลลติำนั่ง

ร่วมโต๊ะอยู่ด้วย เธอคุยเรื่องงำนเสยีเพลนิ

“ไม่หรอกค่ะ ลติ้ำฟังเพลนิเลย” ลลติำยิ้มแห้งๆ ที่จรงิเธอไม่ค่อยได้

ฟังนกัหรอก มวัแต่นั่งมองหนุ่มสถำปนกิฝั่งตรงข้ำมเสยีมำกกว่ำ
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“ผมได้ข่ำวมำว่ำ คณุลลติำเป็นดำรำดงัที่ประเทศไทยมำก่อน” อนัรำม

เปรยๆ แต่เขำโกหกอยู่ครึ่งหนึ่ง

เขำใช้ค�ำว่ำ ‘ได้ข่ำว’ เหมอืนกบัได้ยนิได้ฟังมำโดยบงัเอญิ แต่ที่จรงิ

แล้ว เขำตั้งใจหำข่ำวเกี่ยวกับเธอโดยตรงเลยต่ำงหำก อันรำมจึงได้พบว่ำ

ลลติำเป็นนกัแสดงจำกเมอืงไทย เพิ่งมำร่วมงำนกบับอลลวีูดเป็นเรื่องแรก 

“ไม่ถงึกบัดงัหรอกค่ะ” ลลติำถ่อมตวั ตอบอนัรำมแต่ตำช�ำเลอืงมอง

ผูช้ำยอกีคนตลอด เธออยำกรูว่้ำเขำจะมปีฏกิริยิำอย่ำงไรเมื่อรูว่้ำเธอเป็นดำรำ

ดงัที่ประเทศไทย...เขำจะสนใจเธอมำกกว่ำเดมิไหมนะ

“ใครบอกว่ำไม่ถงึกบัดงั ระดบันำงเอกแถวหน้ำเลยละค่ะ” มำรสิำช่วย

แก้ให้ เมื่อเหน็รุ่นน้องถ่อมตวั

สิ่งที่เธอพูดไม่ได้เกินจริงเลย ลลิตำเป็นนำงเอกระดับแถวหน้ำของ

ช่อง ผ่ำนงำนละครมำแล้วมำกมำย ทั้งที่อำยุเพียงแค่ยี่สิบห้ำ มีพระเอก 

คูข่วญัที่แฟนๆ ตำมเชยีร์ ไม่ว่ำจบัคูก่นัเล่นละครเรื่องใดเรตตงิกพ็ุง่กระฉูด

จนฉุดไม่อยู่ ถ้ำไม่ดังจริงก็คงไม่ไปเข้ำตำทีมงำนในบอลลีวูดจนได้รับกำร

ทำบทำมให้มำเล่นหนงัที่นี่แน่

เหตผุลที่ลลติำเป็นที่สนใจ ส่วนหนึ่งคงเป็นเพรำะเรื่องภำษำซึ่งลลติำ

พูดฮินดีได้ ประกอบกับเรื่องหน้ำตำที่น่ำจะถูกจริตผู้ชมทำงนี้ แต่ถ้ำไม่มี

ควำมสำมำรถด้วยละก็ มำริสำเชื่อว่ำรุ่นน้องของเธอคงไม่มีทำงเดินมำถึง 

จุดนี้ได้ 

“เป็นโชคดทีี่ได้คุณมำประดบัวงกำรบอลลวีูดของเรำ” อนัรำมกล่ำว

ชื่นชม

“เป็นโชคดขีองฉนัมำกกว่ำค่ะ” ลลติำกล่ำวแก้ ซึ่งเธอกร็ู้สกึอย่ำงนั้น

จรงิๆ 

ใครๆ กร็ู้ว่ำบอลลวีูดเป็นอุตสำหกรรมภำพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่มำก ไม่

แพ้ฮอลลวีูดของทำงฝั่งอเมรกิำเลย และไม่ใช่ใครจะเข้ำมำได้ง่ำยๆ นบัเป็น

เกยีรตทิี่เธอมโีอกำสก้ำวเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของวงกำรนี้
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“วนัเปิดตวัหนงัของคุณ ผมขอจองตวัมำเปิดตวัที่โรงภำพยนตร์ของ

ผมด้วยนะครบั”

“เรื่องนี้คงต้องถำมผู้จดักำรฉนัค่ะ” ลลติำยงัไม่กล้ำตกปำกรบัค�ำ

“แล้วผมจะให้คนตดิต่อไป” อนัรำมบอก 

“อ้อ โรงหนงัของผม รำเจชกเ็ป็นคนออกแบบ ได้รบักำรโหวตให้ตดิ

ทอ็ปเทนโรงหนงัสวยที่สุดในโลก ถ้ำคุณมำรสิำมเีวลำ ลองแวะไปดูสคิรบั 

เผื่อจะได้ไอเดยีกำรออกแบบบ้ำง”

“งั้นคงต้องรบกวนคุณรำเจชช่วยพำไปนะคะ” มำริสำสนใจจริงๆ  

โรงหนงัที่สวยที่สุดในโลก ถ้ำได้เหน็คงเป็นบุญตำ

“ยนิดคีรบั” รำเจชตอบรบัอย่ำงสุภำพ

ลลติำจ้องมองเขำตำแป๋วอยู่ก่อนแล้ว เธอถอืโอกำสถำมเขำว่ำ 

“คุณรำเจชชอบดูหนงัไหมคะ”

“ไม่ค่อยได้ดูหรอกครบั ดำรำกไ็ม่ค่อยรู้จกั ผมต้องสำรภำพว่ำผม

เพิ่งรู้จกัคุณ” เขำตอบอย่ำงตรงไปตรงมำ

ลลติำหน้ำเจื่อนเลก็น้อย แต่กย็งัคงมรีอยยิ้ม

“ไม่แปลกหรอกค่ะ ฉนัยงัไม่มผีลงำนที่นี่สกัเรื่องเลยนี่คะ” 

อนัรำมเหน็หญงิสำวท�ำหน้ำเก้อๆ เลยแก้สถำนกำรณ์ขึ้นมำว่ำ

“เดี๋ยวลองขนมหวำนกนัหน่อยนะครบั ผมสั่งไว้หลำยอย่ำง” 

มำริสำพยักหน้ำ แต่นึกหวั่นเกรงในใจ เพรำะเคยได้ยินกิตติศัพท์

เลื่องชื่อของขนมหวำนอนิเดยีมำว่ำ ‘หวำนจบัจติจบัใจ’ 

มื้อค�่ำวันนี้เน้นไปที่กำรท�ำควำมรู้จักผูกสัมพันธ์กันมำกกว่ำจะเป็น 
กำรคุยเรื่องธุรกิจอย่ำงจริงจัง กินของหวำนเสร็จแล้ว พูดคุยกันต่ออีก 

เลก็น้อย พวกหนุ่มๆ กล็งมำส่งสองสำวที่หน้ำตกึ มรีถคนัเดมิมำรอรบัอยู่

เพื่อพำสองสำวกลบัไปส่งที่บ้ำน

“ขอบคุณส�ำหรับอำหำรมื้อนี้นะคะ อร่อยมำกค่ะ” มำริสำกล่ำวกับ 
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เจ้ำภำพ 

“ดใีจที่คุณสองคนชอบครบั” อนัรำมส่ำยหวัเบำๆ

รำเจชบอกว่ำ “คุณมำรสิำต้องกำรจะออกไปเกบ็ข้อมูลเมื่อไหร่ โทร. 

นดัผมได้เลยนะครบั”

“ขอบคุณมำกค่ะ” 

ทั้งสี่เอ่ยลำกันอีกครั้ง แล้วสองสำวก็ก้ำวขึ้นรถ รถลีมูซีนเคลื่อน 

ออกไปสกัพกัแล้ว รำเจชจงึสะกดิอนัรำม

“คุณอนัรำมครบั”

อนัรำมสะดุ้งเลก็น้อย หนัมำมองคนข้ำงกำย

รำเจชเองกง็ุนงง เพรำะเรยีกอยู่หลำยทแีล้วอนัรำมไม่ตอบ

“กลบักนัเลยไหมครบั” เขำทวนค�ำถำมอกีครั้ง

นกัธุรกจิหนุ่มพยกัหน้ำแล้วยิ้มกรุ้มกริ่ม

“อมื นำยว่ำเธอเป็นยงัไง”

“ดูเป็นผู้หญงิเก่งครบั ท่ำทำงคล่องแคล่ว หวัสมยัใหม่ ทั้งที่อำยุยงั

ไม่มำก แต่บุคลกิดูเป็นผู้ใหญ่ มคีวำมมั่นใจในตวัเองสูง” 

นั่นเป็นสิ่งที่รำเจชสงัเกตเหน็และประมวลผลได้จำกกำรนั่งพดูคุยกนั

ตลอดหนึ่งชั่วโมงครึ่ง แน่นอนว่ำกำรจะท�ำควำมรู้จักตัวตนของใครสักคน

ต้องใช้เวลำมำกกว่ำนั้น สิ่งที่เขำพูดออกไปเป็นเพยีงควำมรู้สกึแรกพบ ซึ่ง

อำจเป็นเพยีงเศษเสี้ยวหนึ่งในตวัตนแท้จรงิของมำรสิำกเ็ป็นได้

“ฉนัหมำยถงึคุณลลติำ”

รำเจชท�ำหน้ำเก้อ...โธ่! ใครจะไปรู้ว่ำถำมถงึผู้หญงิอกีคน

“พระเจ้ำช่ำงป้ันแต่งเหลอืเกนินะรำเจช” อนัรำมพมึพ�ำ ท�ำตำลอยมอง

ตำมทั้งที่รถคนันั้นลบัสำยตำไปตั้งนำนแล้ว 

“ขนมอินเดียนี่หวำนจริงๆ นะลิต้ำ ขนำดดื่มน�้ำไปหลำยแก้วพี่ยัง 
แสบคออยู่เลย ลติ้ำกนิเข้ำไปได้ยงัไงตั้งสองลูก” 
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มำรสิำนกึถงึขนมกุหลำบจำมุน เหน็ลูกกลมๆ เลก็ๆ แค่นั้นไม่นกึว่ำ

จะมีพิษสงเหลือร้ำย กัดค�ำแรกเข้ำไปเธอถึงกับผงะ แต่ต้องพยำยำมเก็บ

อำกำรเพรำะกลวัเจ้ำภำพจะเสยีใจ และเหน็คนอื่นๆ กก็นิกนัหน้ำตำเฉย เธอ

ต้องกล�้ำกลืนกินให้หมดลูก พยำยำมตักแต่เฉพำะตัวแป้ง เลี่ยงน�้ำเชื่อมที่

ตวัขนมแช่อยู่ ยิ่งปล่อยแช่อยู่นำนรสน�้ำเชื่อมกย็ิ่งซมึซำบเข้ำไปมำก มำรสิำ

จึงต้องเร่งกินเร่งกลืนให้หมดลูกเร็วๆ ขณะนี้เธอก็ยังรู้สึกถึงรสหวำนติด

ปลำยลิ้นอยู่เลย

“แม่ท�ำให้ลติ้ำกนิมำตั้งแต่เดก็ๆ ชนิแล้วละค่ะ ลติ้ำว่ำอร่อยออก” 

“กนิหวำนขนำดนี้แต่กลบัไม่อ้วนเลย น่ำอจิฉำจรงิ” มำรสิำกอดเอว

น้องสำว ขณะนี้พวกเธอกลบัถงึห้องพกัแล้ว มำถงึกล้็มตวัเอกเขนกบนโซฟำ

ด้วยกนัทั้งคู่ เพรำะอิ่มจนลุกไปท�ำอะไรไม่ไหว

“พี่เมย์กไ็ม่เหน็จะอ้วน” ลลติำย่นจมูก

ถ้ำพูดกนัถงึเรื่องรูปร่ำง ลลติำกนิขำดกว่ำมำรสิำอยู่แล้ว ทรวดทรง

องค์เอวของดำรำสำวคอดเว้ำได้รปู และอวบอิ่มในส่วนที่ควรจะเป็น สมเป็น

สรีระของอิสตรีและมี ‘Sex Appeal’ โดยที่ไม่ต้องพยำยำมท�ำอะไร ไม่

จ�ำเป็นต้องแต่งกำยเซก็ซี่ แม้สวมเสื้อยดืกบักำงเกงยนี เสน่ห์ของเธอกเ็ปล่ง

ประกำยออกมำได้ 

ส่วนมำริสำเป็นผู้หญิงรูปร่ำงสูงโปร่ง มีอกมีเอวอยู่บ้ำงตำมสมควร 

แต่ถ้ำเดนิคู่กบัลลติำแล้ว ผู้ชำยกค็งเลอืกมองลลติำมำกกว่ำ

“แต่กก็นิตำมใจปำกไม่ได้หรอกจ้ะ ปีหน้ำพี่จะสำมสบิแล้ว มนัเบริ์น

ไม่ได้ดเีท่ำสมยัก่อน เรื่องออกก�ำลงักำยนี่กข็ำดไม่ได้เลย” 

มำริสำเป็นคนชอบเล่นกีฬำมำตั้งแต่เด็กๆ ปัจจุบันนี้แม้มีหน้ำที่ 

กำรงำนต้องรบัผดิชอบมำก แต่เธอกย็งัเจยีดเวลำไว้ส�ำหรบักำรออกก�ำลงักำย

เสมอ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละสำมครั้ง พักหลังมำนี้มำริสำหันไปสนใจโยคะ 

ฝึกเล่นอย่ำงเป็นเรื่องเป็นรำว เธอหลงเสน่ห์ศำสตร์ชนิดนี้มำก มำอินเดีย

ครั้งนี้กต็ั้งใจอยู่ว่ำจะหำโอกำสไปเยอืนถิ่นก�ำเนดิโยคะสกัครั้ง
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“พี่เมย์ว่ำคุณรำเจชเป็นยงัไงคะ” จู่ๆ ลลติำกถ็ำมขึ้นมำ

“พี่ว่ำเขำเป็นคนนิ่งๆ พดูน้อย แต่กสุ็ภำพด”ี มำรสิำตอบไปตำมที่รู้สกึ

“พี่เมย์จะเซน็สญัญำร่วมทุนกบัคุณอนัรำมแน่นอนใช่ไหมคะ” 

“แน่จ้ะ ตอนนี้ทมีกฎหมำยทั้งสองฝ่ำยก�ำลงัร่ำงเอกสำรกนัอยู่”

“แล้วพี่เมย์จะนดัคุยงำนกบัคุณรำเจชเมื่อไหร่เหรอคะ” คนถำมจ้อง

รอค�ำตอบตำแป๋ว

มำรสิำนกึแปลกใจที่ลลติำให้ควำมสนใจงำนของเธอมำกขนำดนี้

“อมื พรุง่นี้พี่จะลองโทร. นดัหมำยด ูพี่อยำกจะไปดูท�ำเลที่ดนิ แล้วก ็

ลกัษณะบ้ำนเรอืนของคนที่นี่”

“ถ้ำพี่เมย์นดักบัคุณรำเจชวนัที่ลติ้ำว่ำง ลติ้ำขอตดิไปด้วยได้ไหมคะ 

มำอยู่อนิเดยีหลำยเดอืนแล้ว แต่กย็งัไม่ค่อยได้ไปไหนเลย นอกจำกไปกบั

กองถ่ำย”

“ได้สจิ๊ะ ดเีสยีอกี พี่จะได้มเีพื่อน”

ลลติำยิ้มดใีจ หวงัว่ำจะได้พบ ‘ฮโีร’ ของเธออกีครั้งในเรว็วนันี้



๓

“ค่ะพ่อ ไม่ต้องห่วงนะคะ ลต้ิำดแูลเมย์อย่ำงดค่ีะ ห้องพกักอ็ยูส่บำย 
มยีำมรกัษำควำมปลอดภยั” 

“แล้วคุณอนัรำมเป็นยงัไงบ้ำง” เกรยีงไกรถำมกลบัมำ 

นี่เป็นครั้งแรกที่มำรสิำฉำยเดี่ยวออกไปท�ำธรุกจินอกประเทศ เขำจงึ

อดเป็นห่วงไม่ได้

“ดีมำกค่ะ ให้กำรต้อนรับเรำอย่ำงดี เขำเป็นคนเฟรนด์ลี ง่ำยๆ 

สบำยๆ เขำให้สถำปนิกที่ปรึกษำเป็นคนดูแลโครงกำรร่วมทุนกับเรำ ตัว

สถำปนกิกด็ค่ีะพ่อ เป็นคนเก่ง เมย์คงได้เรยีนรูอ้ะไรจำกเขำอกีเยอะทเีดยีว”

“ดลีกู ถ้ำเรำคดิจะไปเปิดตลำดที่นั่น จ�ำเป็นต้องมคีนท้องที่หนนุหลงั 

เรำบนิเดี่ยวโดดๆ ไม่มทีำงรอด”

“วันนี้เมย์นัดกับคุณรำเจชไว้ค่ะ เขำจะพำไปดูสภำพบ้ำนเมืองและ 

วถิชีวีติของคนที่นี่”

“ไปกบัเขำสองคนเหรอ” น�้ำเสยีงของคนเป็นพ่อเจอืควำมห่วงใย

“ลติ้ำไปเป็นเพื่อนค่ะ พอดทีี่กองถ่ำยเกดิอุบตัเิหตุฉำกพงั ลติ้ำกเ็ลย
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ได้หยุดหลำยวนั”

“ดแีล้วละลูก มลีติ้ำไปเป็นเพื่อนพ่อกส็บำยใจ เพิ่งรู้จกักบัเขำ ยงัไง

กต็้องระวงัไว้ให้มำก”

ระหว่ำงที่เกรยีงไกรก�ำลงัเตอืนลกูสำว มเีสยีงแว่วๆ เข้ำมำในโทรศพัท์ 

มำรสิำถำมว่ำ “เสยีงแม่เหรอคะ”

“ใช่ บ่นคดิถงึใหญ่แล้ว เดี๋ยวคุยกบัเขำหน่อยนะ”

มำรสิำเหน็ลลติำท�ำมอืส่งสญัญำณอะไรบำงอย่ำง ซึ่งน่ำจะหมำยควำม

ว่ำคนที่รออยู่มำถงึแล้ว

“สงสยัจะไม่ได้แล้วค่ะพ่อ คุณรำเจชมำถงึแล้ว”

“อ้ำวเหรอ”

“แค่นี้ก่อนนะคะพ่อ ฝำกหอมแก้มแม่หนึ่งท”ี

“พ่อจดัให้สองทเีลย” เกรยีงไกรบอกอย่ำงอำรมณ์ดี

มำรสิำอมยิ้มกบัค�ำพดูของพ่อ รบีบอกลำแล้วคว้ำกระเป๋ำตำมลลติำ

ลงไปข้ำงล่ำง สถำปนิกหนุ่มจอดรถคู่ใจของเขำรออยู่ก่อนแล้ว พำหนะใน

วนันี้ไม่ใช่ลมีซูนีหรหูรำอย่ำงวนัแรก แต่เป็นรถประเภทเอสยวูซีึ่งเป็นรถยนต์

อเนกประสงค์สมรรถนะสูง ออกแบบมำให้วิ่งได้ในทุกสภำวกำรณ์

“สวสัดคี่ะคุณรำเจช” ลลติำตรงเข้ำไปทกัทำยเจ้ำของรถก่อน

“สวสัดคีรบัคุณลลติำ”

“เรยีกลติ้ำเถอะค่ะ” 

“ครบั” รำเจชตอบรบัอย่ำงง่ำยๆ ก่อนจะหนัไปทกัทำยหญงิสำวอกีคน 

วันนี้มำริสำแต่งตัวทะมัดทะแมง สวมเสื้อเชิ้ตสีขำวกับกำงเกงยีน  

มัดผมหำงม้ำ แต่งหน้ำอ่อนๆ หมดมำดนักธุรกิจสำว กระชำกวัยกลับไป

เป็นสำวมหำวทิยำลยัได้เลย

“สวสัดคีรบัคุณมำรสิำ”

“สวสัดคี่ะ”

“พร้อมกนัแล้วใช่ไหมครบั” 
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สองสำวพยกัหน้ำ ตอบพร้อมกนัว่ำ “พร้อมค่ะ”

รำเจชเปิดประตูเชิญสองสำวขึ้นรถ มำริสำนั่งด้ำนหน้ำ ลลิตำจอง 

ด้ำนหลงั ส่วนเขำอ้อมไปประจ�ำที่นั่งคนขบั ออกรถพ้นบรเิวณคอนโดฯ ของ

ลลติำมำแล้ว มำรสิำกถ็ำมว่ำ

“วนันี้จะพำเรำไปไหนบ้ำงคะ”

“ผมจะพำขับชมให้ทั่วเมืองนะครับ ทั้งในเมืองและรอบเมือง คุณ 

มำรสิำจะได้เหน็สภำพบ้ำนเมอืงของเรำ”

มำรสิำพยกัหน้ำเหน็ดดี้วย แต่กไ็ม่ลมืหนัไปถำมคนข้ำงหลงั

“ลติ้ำจะเบื่อไหมเนี่ย”

“ไม่เบื่อหรอกค่ะ ลติ้ำมำอยู่มุมไบเกอืบปีแล้วกจ็รงิ แต่แทบจะไม่ได้

ไปไหนเลย นอกจำกกองถ่ำยกบัสตูดโิอซ้อมเต้น” 

รำเจชขับรถพำสองสำวเข้ำไปดูในเขตเมืองเก่ำก่อน มำริสำมองสอง

ข้ำงทำงอย่ำงตื่นตำตื่นใจ เพรำะเป็นมุมไบในมุมที่เธอยังไม่เคยเห็น ก่อน 

หน้ำนี้ถนนหนทำงที่เคยผ่ำนล้วนแต่มสีิ่งก่อสร้ำงเป็นตกึอำคำรทนัสมยั แต่

ตกึรำมบ้ำนช่องรมิถนนที่เหน็อยู่ตอนนี้เป็นสถำปัตยกรรมโบร�่ำโบรำณ ดูมี

มนตร์ขลงัอย่ำงที่หำไม่ได้ในย่ำนธุรกจิที่มตีกึสูงๆ เตม็ไปหมด

“นี่ถ้ำไม่บอกว่ำอยู่อินเดีย ฉันคงคิดว่ำเรำขับรถเล่นอยู่ในเมืองเก่ำ

แถบยุโรป” มำรสิำเอ่ยขึ้นมำ

“มมุไบได้ชื่อว่ำเป็น ‘นครลอนดอนแห่งอนิเดยี’ ครบั ตกึรำมบ้ำนช่อง

พวกนี้ได้รบัอทิธพิลมำตั้งแต่สมยัตกเป็นเมอืงอำณำนคิม” 

มำริสำพยักหน้ำ เธอพอรู้ประวัติศำสตร์มำบ้ำง อินเดียเคยตกเป็น

เมอืงขึ้นขององักฤษอยูน่ำนหลำยปี คงเป็นเรื่องปกตทิี่ผู้ปกครองในสมยันั้น

จะทิ้งร่องรอยควำมรุ่งเรอืงของตนไว้บนแผ่นดนิของผู้อยู่ใต้ปกครอง และ

เมื่อผูป้กครองหมดอ�ำนำจลงแล้ว เจ้ำถิ่นเดมิกค็งเหน็ว่ำหลำยสิ่งหลำยอย่ำง

ที่เขำทิ้งไว้นั้นมส่ีวนด ีจงึได้เกบ็รกัษำให้คงอยูม่ำจนถงึทกุวนันี้ แม้จะมหีลำย

อำคำรที่ดูเก่ำคร�่ำคร่ำ ทรุดโทรมไปตำมกำลเวลำ และดูเหมอืนจะไม่มใีคร
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เข้ำมำปรบัปรงุซ่อมแซมเลย แต่กย็งัคงมอีกีหลำยอำคำรที่ยงัดมูชีวีติชวีำอยู่

ยิ่งขยับเข้ำไปในใจกลำงเมืองเท่ำไร ถนนหนทำงก็ยิ่งเต็มไปด้วย 

ยำนพำหนะหลำกหลำยรปูแบบ บำงอย่ำงมำรสิำไม่คดิว่ำจะได้เจอบนท้องถนน

ด้วยซ�้ำ ววัเทยีมเกวยีนวิ่งคู่มำกบัรถสปอร์ตคนัหรู จอดตดิไฟแดงอยู่คู่กนั 

มำรสิำไม่เคยเหน็ภำพแบบนี้มำก่อน

“เขำบบีอะไรกนันกัหนำนะลต้ิำ” มำรสิำหนัไปถำมน้องสำว เพรำะตอน

รถตดิไฟแดง เสยีงแตรจำกรถรำทั้งหลำยกพ็ร้อมใจกนัดงัระงมขึ้นมำ เสยีง

อื้อองึไปหมด ไม่รู้ใครบบีใส่ใคร

ลลติำหวัเรำะเมื่อเหน็สหีน้ำพี่สำว

“คนอนิเดยีกอ็ย่ำงนี้แหละค่ะพี่เมย์ จะปำดหน้ำ ปำดหลงั เลี้ยวซ้ำย 

เลี้ยวขวำ ตรงไป หรอืแม้กระทั่งจอดอยู่เฉยๆ กข็อให้ได้บบีแตรไว้ก่อน”

มำรสิำยงัท�ำหน้ำงง บบีกนัพร�่ำเพรื่ออย่ำงนี้ แลว้จะรูห้รอืวำ่ต้องกำร

ส่งสญัญำณอะไร 

“ถนนอนิเดยีเป็นถนนที่วุ่นวำยที่สุดในโลกเลยกว็่ำได้มั้งครบั” รำเจช

ช่วยเสรมิ สหีน้ำของเขำมรีอยยิ้ม ท่ำทำงสบำยๆ แสดงว่ำไม่ได้ร�ำคำญเสยีง

หนวกหูจำกด้ำนนอกเลย...มำรสิำคดิว่ำรำเจชกบัลลติำคงชนิ

“นี่ตกึอะไรคะ” มำรสิำชี้ไปทำงอำคำรที่ทอดยำวไปตำมถนน 

“สถำนีรถไฟฉัตรปติ ศิวำชี หรือที่เรียกกันว่ำสถำนีปลำยทำง

วกิตอเรยีครบั ยูเนสโกประกำศให้เป็นมรดกโลกด้วย” รำเจชชะลอรถเพื่อ

ให้แขกได้ชื่นชมควำมสวยงำมของสถำปัตยกรรมชิ้นเอกอกีชิ้นหนึ่งที่สร้ำงขึ้น

ในช่วงที่อนิเดยีอยู่ใต้กำรปกครองขององักฤษ

“สวยดีค่ะ” มำริสำชม อำคำรก่อสร้ำงด้วยรูปแบบสถำปัตยกรรม 

วกิตอเรยีกอทกิ แต่กม็ศีลิปะอนิเดยีผสมผสำนอยู่ด้วย 

“ลติ้ำเคยแต่นั่งรถผ่ำน ยงัไม่เคยเข้ำไปสกัท”ี

“แสดงว่ำยงัไม่เคยนั่งรถไฟอนิเดยีสคิรบั” รำเจชถำมคนข้ำงหลงั

ลลติำส่ำยหน้ำ 
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“ยงัเลยค่ะ”

“ถ้ำอยำกสมัผสัอนิเดยีที่แท้จรงิ ต้องเดนิทำงด้วยรถไฟครบั” รำเจช

แนะน�ำ

มำรสิำหนัมำแซวน้องสำวว่ำ 

“ดำรำอย่ำงลติ้ำขึ้นรถไฟ คนเขำไม่แตกตื่นกนัเหรอจ๊ะ”

ลลติำท�ำท่ำค้อน บอกยิ้มๆ ว่ำ 

“ลติ้ำยงัไม่ดงัสกัหน่อย ไว้ดงัจะท�ำรถไฟขบวนแตกให้ดู”

รำเจชขบัรถพำสองสำวผ่ำนมหำวทิยำลยัแห่งหนึ่ง อำคำรสวยเหมอืน

กัน มำริสำถ่ำยรูปไปตลอดทำง จนมำถึงสถำนที่ส�ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของ 

มุมไบ รำเจชจอดรถ พำสองสำวลงมำ ลมทะเลพัดผ่ำนพื้นที่บริเวณนี้  

เยน็ก�ำลงัด ีแต่ว่ำแดดกแ็รงอยูไ่ม่น้อย เพรำะเป็นช่วงใกล้เที่ยง ทั้งสำมหยบิ

แว่นกนัแดดออกมำสวม 

มำรสิำมองสิ่งก่อสร้ำงรอบบรเิวณนี้ มแีต่อำคำรสวยสง่ำน่ำสนใจ โดย

เฉพำะโรงแรม The Taj Mahal Palace ออกแบบได้หรูหรำอลงักำรมำก 

ด้ำนล่ำงมแีต่ร้ำนแบรนด์เนม แต่สิ่งที่รำเจชตั้งใจพำมำดคูอืสิ่งก่อสร้ำงที่เป็น

เหมอืนประตูเมอืง ตั้งอยู่รมิท่ำเรอื เรยีกว่ำ ‘Gateway of India’ หรอื 

‘ประตูสู่อนิเดยี’

“เกตเวย์ออฟอนิเดยีถอืเป็นแลนด์มำร์กของเมอืงมุมไบครบั ใครมำ

มุมไบไม่มำที่นี่ถอืว่ำมำไม่ถงึ” เขำท�ำหน้ำที่แนะน�ำสถำนที่ส�ำคญั

มำรสิำขยบัแว่น มองผ่ำนช่องประตูออกไปยงัทะเลอำหรบั

“ตั้งอยู่ในท�ำเลที่ยอดเยี่ยมมำกเลยนะคะ” มำรสิำออกควำมเหน็

“จะว่ำไปกำรตกเป็นเมืองอำณำนิคมของอินเดียสิ้นสุดลงที่ตรงนี้ 

นะครบั”

“ยงัไงเหรอคะ” มำรสิำสงสยั ลลติำกเ็อยีงคอรอฟังอย่ำงสนใจด้วย

“ตอนที่อินเดียประกำศเอกรำช กองทัพอังกฤษเดินทำงออกจำก

ประเทศนี้ผ่ำนเกตเวย์ออฟอินเดียเพื่อขึ้นเรือกลับบ้ำน ทหำรอังกฤษคน
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สุดท้ำยก้ำวเท้ำออกไปจำกแผ่นดินอินเดียตรงจุดนี้ ถือเป็นกำรสิ้นสุดยุค

อำณำนคิมอย่ำงเป็นทำงกำร” สถำปนกิหนุ่มอธบิำย

“ท่ำเรอืตรงนี้มบีรกิำรเรอืรบัส่งไปถงึเกำะช้ำง สถำนที่ท่องเที่ยวส�ำคญั

บนเกำะนั้นกค็อืถ�้ำเอเลแฟนตำซึ่งเป็นมรดกโลกเช่นกนัครบั”

ตรงท่ำเรือมีเรือจอดรอรับผู้โดยสำรอยู่หลำยล�ำ นักท่องเที่ยวขำไป

ขำกลบัสลบักนัขึ้นลง คกึคกัตลอดทั้งวนั

“ที่นี่มมีรดกโลกเยอะจงัเลยนะคะ” มำรสิำเอ่ยยิ้มๆ ผ่ำนไปทำงไหน

กเ็หน็มแีต่มรดกโลกเตม็บ้ำนเตม็เมอืงไปหมด

“กส็มกบัที่เป็นประเทศที่มอีำรยธรรมมำยำวนำนนั่นละครบั” รำเจช

เอ่ย สำยตำของเขำทอดมองไปไกล

ประโยคนี้มำรสิำสะดดุหนูดิหนึ่ง เพรำะน�้ำเสยีงของเขำแปร่งหชูอบกล 

มนัไม่ใช่น�้ำเสยีงในเชงิชื่นชม แต่เป็นควำมรู้สกึอะไรมำรสิำกบ็อกไม่ได้แน่

ทั้งสำมเดินเที่ยวชมบรรยำกำศรอบบริเวณเกตเวย์ออฟอินเดียอีก 

เลก็น้อย รำเจชกช็วนไปที่อื่นต่อ เขำขบัรถไปตำมโค้งถนน ครำวนี้คนที่นั่ง

อยู่ข้ำงหลงันกึอยำกท�ำหน้ำที่ไกด์ขึ้นมำบ้ำง

“นี่คอืถนนมำรนีไดร์ฟค่ะพี่เมย์ เป็นถนนที่ดงัที่สดุในมมุไบแล้วละมั้ง 

ลติ้ำเคยมำถ่ำยท�ำหนงัแถวนี้ค่ะ” ลลติำยื่นหน้ำมำบอก

มำรสิำก�ำลงันกึชื่นชมอยู่ทเีดยีวว่ำถนนสำยนี้สวย ทอดยำวเลยีบไป

ตำมเวิ้งชำยหำด แลดูสะอำดสะอ้ำนดดี้วย แสดงว่ำได้รบักำรดูแลเอำใจใส่

จำกภำครฐัเป็นอย่ำงดี

“ถนนสำยนี้ตอนกลำงคนืสวยมำกครบั ได้รบัฉำยำว่ำ ‘สร้อยแห่งพระ

รำชนิ’ี (Queen’s Necklace) เพรำะถนนมรีปูร่ำงโค้งเว้ำเป็นรูปตวัซ ีถ้ำมอง

ยำมค�่ำคืนประกอบกับแสงไฟจะเห็นเป็นเหมือนรูปไข่มุกร้อยเรียงกันเป็น

สร้อยเส้นหนึ่ง”

มำรสิำพยำยำมจนิตนำกำรภำพตำม แต่คงดกีว่ำถ้ำจะมโีอกำสได้เหน็

ของจรงิ
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“สวยจรงิๆ ค่ะพี่เมย์ ไว้ลติ้ำจะพำมำดูตอนกลำงคนื แต่ต้องขึ้นไป

ชมววิที่สูงหน่อย”

ลลิตำช่วยน�ำเสนอ เรื่องไหนที่เธอพอมีควำมรู้ก็อยำกจะท�ำตัวเป็น 

เจ้ำถิ่นที่ดบี้ำง

“เดี๋ยวแวะชำยหำดจอปำตกีนัสกัหน่อยนะครบั” รำเจชบอกจดุหมำย

ปลำยทำงถดัไป 

ลลติำรบีเสรมิว่ำ 

“หำดนี้เป็นหำดชื่อดงัของมมุไบค่ะ ใช้เป็นสถำนที่ถ่ำยท�ำหนงับอลลวีดู

หลำยเรื่องเลย”

ฟังค�ำบอกเล่ำของดำรำสำว มำรสิำจงึวำดภำพไว้ไม่แพ้ชำยหำดสวยๆ 

ของทะเลเมอืงไทย ตั้งควำมหวงัไว้สูง พอเหน็ของจรงิกเ็ลยผดิหวงันดิหน่อย

เพรำะไม่สวยเท่ำที่จนิตนำกำรไว้

“ทะเลกับชำยหำดเขำไม่ค่อยสวยนะลิต้ำ” เธอแอบพึมพ�ำกับลลิตำ 

แต่กย็งัใช้ภำษำองักฤษ เพรำะไม่อยำกเสยีมำรยำทพูดภำษำที่รำเจชฟังไม่รู้

เรื่อง

“จรงิค่ะพี่เมย์ ที่จรงิชำยหำดแถบนี้ส่วนใหญ่เป็นหนิ ไม่สวย เดนิเล่น

กไ็ม่ได้ ถ้ำลติ้ำจ�ำไม่ผดิ หำดจอปำตนีี่กม็นุษย์ท�ำขึ้นนะคะ” ลลติำตอบด้วย

เสยีงปกต ิบทสนทนำของสองสำวจงึไปเข้ำหูรำเจชด้วย

เขำหนัมำให้ควำมรู้เพิ่มเตมิว่ำ 

“ใช่ครบั ทำงภำครฐัอยำกจะจดัท�ำขึ้นเป็นที่พกัผ่อนของชำวเมอืง ช่วง

เยน็จะมนีกัท่องเที่ยวกบัคนมมุไบเองขึ้นไปชมพระอำทติย์ตกบนจดุชมววิที่

สวยที่สดุกค็อืเนนิเขำมำลำบำร์ ตรงนั้นละครบัที่จะเหน็ถนนมำรนีไดร์ฟเป็น

สร้อยพระรำชนิ”ี

มำรสิำมองตำมมอืของรำเจชขึ้นไปยงัจุดชมววิด้ำนบน

“หำดไม่สวย แต่กน็บัว่ำท�ำเลที่ตั้งเมอืงดนีะคะ” 

รำเจชพยกัหน้ำเหน็ด้วย
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“มุมไบ แต่ก่อนชื่อบอมเบย์ ภูมิประเทศเดิมจริงๆ เป็นเกำะครับ  

มทีั้งหมดเจด็เกำะ กั้นด้วยธำรน�้ำหนองคลองบงึ ต่อมำธำรน�้ำเหล่ำนั้นแห้ง

ขอด ถูกถมดนิบ้ำง กลำยเป็นผนืดนิเชื่อมเจด็เกำะเข้ำไว้ด้วยกนัเป็นแหลม

ยื่นล�้ำไปในทะเลยำวยี่สิบสองกิโลเมตร มีทะเลอำหรับโอบล้อมสำมด้ำน  

เมื่อกี้ที่เกตเวย์ออฟอนิเดยีเรำหนัหน้ำเข้ำทะเลอำหรบัด้ำนนู้น ตอนนี้มำอกี

ด้ำนหนึ่ง ฝั่งอ่ำวแบก็เบย์ (Back Bay)”

“บริษัทของฉันเคยสร้ำงโครงกำรบ้ำนจัดสรรในจังหวัดติดริมทะเล 

ที่เมอืงไทยเหมอืนกนัค่ะ ขำยหมดเรว็มำก ปิดโครงกำรได้เรว็กว่ำโครงกำร

ในเขตปรมิณฑลที่สร้ำงขึ้นพร้อมๆ กนัด้วยซ�้ำ นอกจำกคนพื้นที่แล้ว กย็งั

มกีลุ่มชนชั้นสูงที่อยำกได้ไว้เป็นบ้ำนพกัตำกอำกำศ”

“เลอืกท�ำเลตดิรมิทะเลเลยเหรอครบั” สถำปนกิหนุ่มท�ำท่ำสนใจ

“กไ็ม่ถงึกบัตดิค่ะ มถีนนกั้นนดิหนึ่ง”

“ทะเลที่เมอืงไทยคงสวยกว่ำนี้มำก”

“สวยมำกค่ะ โดยเฉพำะทำงใต้ คุณรำเจชเคยไปเที่ยวเมอืงไทยไหม

คะ” มำรสิำถำม

“ยงัไม่เคยครบั” 

“ถ้ำมโีอกำสเมื่อไหร่ ลติ้ำอำสำเป็นไกด์ให้เองค่ะ แต่ตอนนี้คุณรำเจช

เป็นไกด์ให้ลติ้ำกบัพี่เมย์ไปก่อนนะคะ” ลลติำบอกด้วยรอยยิ้มสดใส

รำเจชยิ้ม และเหลอืบไปสงัเกตเหน็กลุ่มคนข้ำงหลงั พวกนั้นมองมำ

ที่คณะของเขำ มองแล้วกห็นัไปซบุซบิกนั แล้วกห็นัมำมองอกี ท่ำทำงเหมอืน

ไม่แน่ใจอะไรบำงอย่ำง

“ดูเหมอืนคนกลุ่มนั้นจะจ�ำคุณลติ้ำได้นะครบั”

“ไหนคะ” ลลติำหนัซ้ำยหนัขวำ

รำเจชรบีร้องห้ำมว่ำ 

“อย่ำหนัไปครบั”

ลลติำหยุดนิ่ง ส่วนมำรสิำช่วยรำเจชมอง จงึเหน็ว่ำคนกลุ่มนั้นมอง
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มำที่ลลิตำจริง ถึงแม้หนังของลลิตำจะยังไม่เข้ำฉำย แต่มำริสำทรำบว่ำ 

สื่อมวลชนที่นี่ให้ควำมสนใจลลิตำมำก เพรำะเป็นดำรำจำกเมืองไทย และ

พระเอกที่ได้ร่วมงำนกนักเ็ป็นดำวรุง่พุง่แรงเป็นที่จบัตำมองในวงกำร หลำย

ปัจจยัประกอบกนัจงึท�ำให้หนงัเรื่องนี้มกีระแสตั้งแต่เพิ่งเริ่มถ่ำยท�ำ เป็นไป

ได้ว่ำจะมคีนเคยเหน็ภำพของลลติำตำมสื่อต่ำงๆ อยู่บ้ำง

“นั่นสิลิต้ำ พี่ว่ำเขำจ�ำลิต้ำได้ ไหนบอกไม่ดังไงจ๊ะ นี่ขนำดใส่แว่น-

กนัแดดยงัมคีนจ�ำได้” มำรสิำล้อ 

“ผมว่ำเรำรบีขึ้นรถก่อนดกีว่ำครบั” รำเจชไม่อยำกให้เกดิควำมวุน่วำย 

เขำไม่แน่ใจหรอกว่ำคนพวกนั้นจ�ำลลติำในฐำนะดำรำได้จรงิหรอืไม่ แต่กค็วร

ปลอดภยัไว้ก่อน

รำเจชพำสองสำวออกจำกหำดจอปำตีไปยังจุดหมำยต่อไป รำเจช 

พำไปดูที่ดินที่อันรำมตั้งใจจะเสนอแก่ทำงอมเรศ พร็อพเพอร์ตี ให้ใช้เป็น

สถำนที่สร้ำงหมู่บ้ำนจดัสรร

“คณุมำรสิำเหน็ตกึพวกนั้นไหมครบั” สถำปนกิหนุม่ชี้ชวนให้คนข้ำงๆ 

ดูอำคำรสูงระหว่ำงทำง

“ค่ะ” มำรสิำเอยีงคอมอง

“คอนโดฯ ทั้งนั้นละครบั ช่วงนี้ผุดเป็นดอกเหด็”

“น่ำสนใจนะคะ ตอนที่ฉันมองลงมำจำกเครื่องบิน ยังเห็นที่ดินว่ำง

อกีมำก สงัคมที่นี่เจรญิในลกัษณะกระจุกตวัใช่ไหมคะ”

“ใช่ครบั ถงึมำแออดักนัอยู่ตรงนี้หมด บรษิทัคุณมำรสิำท�ำคอนโดฯ 

ด้วยไม่ใช่เหรอครบั” รำเจชศกึษำข้อมลูเกี่ยวกบับรษิทัอมเรศ พรอ็พเพอร์ต ี

มำบ้ำง เมื่อได้รบัมอบหมำยจำกอนัรำมให้ท�ำหน้ำที่ประสำนงำนโพรเจกต์นี้

“ใช่ค่ะ ถ้ำมีโอกำส คงจะได้มำลองตลำดที่นี่บ้ำงนะคะ” มำริสำคิด

เล่นๆ แต่กไ็ม่แน่ว่ำอำจเป็นจรงิเข้ำสกัวนั

รำเจชเลี้ยวเข้ำมำในซอยหนึ่ง เข้ำไปไม่ลึกเท่ำไร มำริสำก็เห็นที่ดิน

เปล่ำผนืหนึ่ง มขีนำดกว้ำงใหญ่พอสมควร พวกสำวๆ ลงมำยนืดูอยู่ข้ำงรถ 
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รำเจชอธบิำยว่ำ 

“ตรงนี้เป็นที่ดินของอัมบำนี แอสเสท ครับ คุณอันรำมหมำยมั่น 

ปั้นมือไว้ว่ำจะน�ำเสนอทำงอมเรศ พร็อพเพอร์ตี” เขำเอำแปลนที่ดินมำให้

มำรสิำดูด้วย

“นี่รำยละเอยีดที่ดนิครบั”

เธอรบัมำดูอย่ำงตั้งใจ สลบักบัเงยหน้ำมองของจรงิตรงหน้ำ

“กนิพื้นที่ถงึตรงนู้นเลยใช่ไหมคะ” เธอชี้ขอบเขต

“ใช่ครบั กว่ำจะรวบรวมได้กห็ลำยปี ผมทรำบมำว่ำเริ่มเจรจำตั้งแต่

สมยัคุณพ่อของคุณอนัรำม เพิ่งมำส�ำเรจ็ตอนคุณอนัรำมขึ้นบรหิำรเตม็ตวั

นี่เอง”

มำรสิำพยกัหน้ำเข้ำใจ พอจะทรำบมำบ้ำงว่ำกฎหมำยที่ดนิในอนิเดยี

มคีวำมยุ่งยำกซบัซ้อนอยู่ไม่น้อย

“ทั้งหมดนี่สร้ำงบ้ำนได้กี่หลงัคะพี่เมย์” ลลติำถำม ทแีรกเธอชะโงก

เข้ำไปดูแบบแปลนด้วย แต่ดูไม่รู้เรื่องกเ็ลยเดนิเตร่อยู่แถวๆ นั้น 

“ก็ต้องอยู่ที่แบบบ้ำนจ้ะ โครงกำรแรกเรำตั้งเป้ำจะเจำะตลำดชนชั้น

กลำง กน็่ำจะเป็นบ้ำนลกัษณะทำวน์โฮม ที่ดนิขนำดนี้ สองร้อยยูนติกน็่ำจะ

ไหวนะ” มำรสิำเงยหน้ำมองรำเจชคล้ำยจะปรกึษำ เขำพยกัหน้ำเหน็ด้วยกบั

ประมำณกำรโดยคร่ำวๆ ของเธอ

รำเจชชวนสำวๆ ขึ้นรถ ขับวนรอบหนึ่งเพื่อให้เห็นท�ำเลที่ดินชัดๆ  

แล้วกข็บัออกไป ครำวนี้ตั้งใจจะหำร้ำนอำหำรสกัร้ำนเพรำะเลยเที่ยงมำแล้ว 

ระหว่ำงทำงมำริสำไปเตะตำที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำผืนหนึ่งเข้ำ เธอมองจน

เหลยีวหลงั และตดัสนิใจหนัมำถำมคนขบั

“ที่ดนิรกร้ำงตรงนี้เป็นของรฐัหรอืเอกชนคะเนี่ย”

รำเจชขบัเลยมำหน่อยแล้วจงึต้องถอยรถกลบัไปมองดูอกีครั้ง

“เอ ไม่แน่ใจเหมอืนกนันะครบั คดิว่ำน่ำจะเป็นของเอกชน”

“ขอจอดดูหน่อยได้ไหมคะ”
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รำเจชไม่มีปัญหำอยู่แล้ว เขำดับเครื่องยนต์ สองสำวตำมลงมำ  

มำรสิำเดนิเข้ำไป เพรำะไม่มลีวดหนำมอะไรกั้นไว้เลย

“ที่สวยมำกเลยค่ะ” เธอหันมำบอกรำเจช ท่ำทำงแสดงชัดว่ำปลื้ม 

ที่ผนืนี้มำก เผลอๆ จะมำกกว่ำที่ของอมับำน ีแอสเสท ที่รำเจชพำไปดูเมื่อครู่ 

“สวยยงัไงเหรอคะพี่เมย์ รกออก” ลลติำท�ำหน้ำยุ่ง ดูไม่ออกว่ำสวย

อย่ำงไร

มำรสิำยิ้ม เธอกไ็ม่รูจ้ะอธบิำยว่ำอย่ำงไรดเีหมอืนกนั ที่ดนิของอมับำน ี

แอสเสท เธอก็ชอบ แต่ยังไม่ใช่ที่สุด ส�ำหรับที่ผืนนี้ มันเตะตำเธอตั้งแต่ 

แรกเหน็ เป็นควำมประทบัใจแรกพบ...

“ท�ำเลดจีรงิๆ ครบั” รำเจชเหน็ด้วย

“แถวนี้มสีถำนที่หรอืสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกอะไรบ้ำงคะ” มำรสิำรบี

ถำมด้วยน�้ำเสยีงตื่นเต้น

“อมื สกัครู่นะครบั” รำเจชล้วงโทรศพัท์มอืถอืของเขำออกมำ ค้นหำ

ข้อมูลอยู่ครู่หนึ่งกไ็ด้ค�ำตอบ

“โรงพยำบำลรฐัถดัไปสำมกโิล โรงเรยีนห้ำกโิล ตลำด มสัยดิ ธนำคำร

กอ็ยู่ไม่ไกลนกัครบั”

“เยี่ยมไปเลยค่ะ” มำรสิำพงึพอใจมำก หนัไปมองที่ดนิผนืนั้นอกีครั้ง 

“อะไรกนัเนี่ย!” ลลติำร้องลั่น เมื่อจู่ๆ  ฝนกเ็ทลงมำอย่ำงไม่มป่ีีมขีลุย่ 

รำเจชต้องรบีเอำเสื้อแจก็เกตบงัฝนให้ และพำเธอวิ่งกลบัเข้ำรถ เขำ

นึกว่ำมำริสำจะรีบวิ่งตำมมำด้วย แต่พอหันมำอีกที มำริสำยังยืนอยู่ที่เดิม 

เธอกำงแขนออก เงยหน้ำรบัฝนอย่ำงเตม็ที่ ภำพนั้นท�ำให้รำเจชฉงนงงงวย

“รบีขึ้นรถเถอะครบัคณุมำรสิำ เปียกหมดแล้ว” เขำตะโกนฝ่ำสำยฝน

กลบัไป

มำรสิำได้ยนิ หนัมำมองแล้วกเ็ดนิตำมกลบัมำที่รถ ทั้งสำมคนเปียก

กันหมด ลลิตำเปียกน้อยที่สุดเพรำะได้เสื้อของรำเจชคลุมศีรษะไว้ ส่วน 

มำรสิำกบัรำเจชเปียกม่อล่อกม่อแล่กไม่ต่ำงกนันกั
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“บ้ำจรงิ จู่ๆ ตกลงมำไม่มปีี่มขีลุ่ย” ลลติำบ่นอุบ รบีควำนหำกระจก

ในกระเป๋ำถอืขึ้นมำส่องดูว่ำเครื่องส�ำอำงเลอะหรอืเปล่ำ โชคดทีี่เธอใช้อำย- 

ไลเนอร์และมำสคำรำชนดิกนัน�้ำ ไม่เช่นนั้นคงดไูม่จดื แต่ทรงผมนี่ส ิอตุส่ำห์

เซตมำเสยีดบิด ี

หมดกนั!

ลลติำละสำยตำจำกกระจก ชะโงกมองคนข้ำงหน้ำ หวงัจะช่วยดูว่ำ

มำริสำมีเครื่องส�ำอำงเลอะหรือไม่ เธอจะได้ส่งทิชชูให้ แต่มำริสำกลับนั่ง 

ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ไม่ยี่หระสภำพเปียกปอนของตวัเองแม้แต่น้อย

“พี่เมย์ยิ้มอะไรคะ”

รำเจชก�ำลังสงสัยเหมือนลลิตำแต่ไม่กล้ำถำม เขำรอฟังค�ำตอบอยู่

เหมอืนกนั 

เมื่อถูกทัก มำริสำยิ่งยิ้มกว้ำงกว่ำเดิม เธอหันมำบอกคนขับอย่ำง

อำรมณ์ดวี่ำ

“ฉันสนใจที่ดินตรงนี้ค่ะ ยังไงรบกวนคุณช่วยบอกคุณอันรำมให้ท ี

นะคะ ฉนัอยำกรู้ว่ำเขำมคีวำมเหน็ยงัไง”

“ได้ครบั” รำเจชรบัปำก

“แล้วคุณมคีวำมเหน็ยงัไงคะ”

รำเจชมองผ่ำนกระจกมองหลัง ตอนนี้แทบไม่เห็นผืนดินด้ำนนอก

แล้วเพรำะม่ำนฝนหนำทบึบดบงัทศันวสิยั แต่เขำยงัมภีำพอยูใ่นควำมทรงจ�ำ

“ท�ำเลดคีรบั หน้ำกว้ำงดด้ีวย น่ำสนใจมำกทเีดยีว ถ้ำรวบรวมได้หมด

คงท�ำได้ถงึสำมร้อยยูนตินะครบั” 

“ใช่ค่ะ” มำรสิำพยกัหน้ำเหน็ด้วย ยิ้มไม่หุบเลย

รำเจชสงัเกตเหน็ว่ำมำรสิำ ‘ตกหลมุรกั’ ที่ดนิผนืนี้เสยีแล้ว เรื่องนี้คง

ต้องคยุกบัอนัรำมอกียำว เพรำะยงัไม่รูแ้ม้แต่ว่ำที่ดนิละแวกนี่เป็นกรรมสทิธิ์

ของใครบ้ำง
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“อ๋อ อย่ำงนี้นี่เอง ลติ้ำกน็กึว่ำพี่เมย์อำรมณ์ดเีรื่องอะไร”
“พอฝนตกลงมำพี่ขนลุกเลยจ้ะ ทั้งที่ก่อนหน้ำนั้นยังมีแดดอยู่เลย 

ตอนไปดูที่ดนิโครงกำรที่ชลบุร ีฝนกต็กลงมำอย่ำงนี้” มำรสิำเล่ำไปยิ้มไป

เมื่อกลับถึงบ้ำน ลลิตำรบเร้ำถำมทันทีว่ำมำริสำยิ้มอะไรนักหนำ  

มำรสิำจงึตดัสนิใจเล่ำที่มำที่ไปทั้งหมด ตอนนั้นเธอไม่กล้ำเล่ำต่อหน้ำรำเจช 

เพรำะไม่รู้เขำจะคดิอย่ำงไร

“โครงกำรที่พี่เมย์ว่ำขำยหมดเรว็มำกใช่ไหมคะ” ลลติำถำมต่อ

“ใช่จ้ะ โครงกำรที่พี่ท�ำแล้วประสบควำมส�ำเร็จเกินเป้ำมีอยู่สำม

โครงกำร อยูค่นละจงัหวดันะ ที่ดนิทั้งสำมผนืนี้ตอนที่พี่ไปดคูรั้งแรก พี่เจอ

ฝนทั้งสำมที่เลย”

ทั้งที่ตอนนั้นไม่ใช่ฤดูฝนด้วยซ�้ำ มำริสำจึงถือเป็นเรื่องโชคลำงมำ

ตลอด ถ้ำเธอไปดทูี่ดนิผนืไหนเพื่อจดัท�ำโครงกำร แล้วเกดิเจอฝนขึ้นมำละก ็

นั่นถือเป็นฤกษ์ดีที่สุดส�ำหรับเธอ แม่เคยบอกว่ำ สงสัยเป็นเพรำะเธอเกิด

หน้ำฝน จงึได้พระพริุณน�ำโชค มำรสิำไม่ถงึกบังมงำย แต่เจอหลำยครั้งเข้ำ

กก็ลำยเป็นควำมเชื่อส่วนบุคคลไป

“ลติ้ำชกัขนลุกตำมแล้วสคิะ” ลลติำยกแขนขึ้นมำให้ดู

มำรสิำยิ้ม

“แต่ก็ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่ำนะจ๊ะ คงต้องรอฟังทำงคุณอันรำม 

ไม่รูใ้ครครอบครองอยูบ้่ำง นี่พี่ก�ำลงัศกึษำกฎหมำยที่ดนิของอนิเดยี ยุง่ยำก

กว่ำของไทยเยอะเลยจ้ะ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรำเป็นคนต่ำงชำต ิมกีฎระเบยีบ

ยบิย่อยมำกกว่ำผูป้ระกอบกำรท้องถิ่น พี่เจอว่ำที่ดนิที่จะใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้ำง

โครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ต้องมขีนำดไม่น้อยกว่ำยี่สบิห้ำเอเคอร์ ไม่รูต้รงนั้น

จะรวบรวมได้ถงึหรอืเปล่ำนะ” มำรสิำถอืเอกสำรปึกหนำอยู่

“พี่เมย์เก่งจังเลยค่ะ” ลลิตำมองคนตรงหน้ำด้วยแววตำชื่นชม เธอ

ลองชะโงกดูเอกสำรพวกนั้นแวบๆ แล้ว อ่ำนไม่รู้เรื่องเลยสกันดิ

“อะไรจ๊ะ อยู่ดีๆ  มำชมกนั” มำรสิำหวัเรำะ มองรุ่นน้องด้วยแววตำ
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เอน็ดู

“พี่เมย์ท�ำให้ผูห้ญงิอย่ำงเรำภำคภมูใิจว่ำพวกเรำกท็�ำงำนเก่งสูก้บัพวก

ผู้ชำยเขำได้” ไม่ว่ำจะผ่ำนไปกี่ปี ลลติำกย็งัยกมำรสิำเป็นไอดอลอยู่ดงัเดมิ

“อะไรกนั ยอกนัเองเสยีแล้วเรำสองคน”

สองสำวประสำนเสียงหัวเรำะกัน เสียงโทรศัพท์มือถือของลลิตำดัง

แทรกขึ้นมำ เธอจงึลุกขึ้นไปรบั คุยพกัหนึ่งกก็ลบัมำบอกว่ำ

“กองถ่ำยโทร. มำค่ะ”

“ว่ำไงจ๊ะ”

“ฉำกซ่อมเสร็จแล้วค่ะ มะรืนนี้นัดถ่ำยท�ำต่อ” ลลิตำรำยงำนด้วย 

สหีน้ำเซง็ๆ 

“ท�ำไมท�ำหน้ำอย่ำงนั้นล่ะ”

“ยงัไม่อยำกกลบัไปท�ำงำนเลยนี่คะ ยงัอยำกเที่ยวกบัพี่เมย์อยู่”

มำรสิำอมยิ้ม เดก็น้อยท�ำท่ำจะงอแงเสยีแล้ว...

“เอำไว้วันไหนหยุดได้เที่ยวแน่ ลิต้ำไม่ได้ถ่ำยท�ำทุกวันไม่ใช่เหรอ”  

คนเป็นพี่ต้องช่วยหลอกล่อ

“กใ็ช่ค่ะ แต่กย็งัต้องมเีรยีนเต้นอกี” ดำรำสำวท�ำปำกยื่น แค่คดิกข็ี้เกยีจ

แล้ว 

“เอำไว้พี่ขอไปดูลิต้ำที่กองถ่ำยบ้ำงนะ อยำกเห็นจัง พี่เข้ำไปได้หรือ

เปล่ำ” 

“ได้สคิะ ลต้ิำจะขอทำงกองไว้ให้” ลลติำท�ำท่ำกระตอืรอืร้นจะจดักำร

ให้ เธออยำกให้รุ่นพี่คนสนทิไปดูกำรถ่ำยท�ำอยู่แล้ว

“ว่ำแต่...พี่เมย์จะนดักบัคุณรำเจชอกีเมื่อไหร่เหรอคะ” ลลติำตะล่อม

ถำม

“ยงัไม่รูเ้ลยจ้ะ เดี๋ยวได้ควำมเหน็เรื่องที่ดนิจำกคณุอนัรำม คณุรำเจช 

กค็งตดิต่อมำ” มำรสิำตอบพลำงก้มลงอ่ำนเอกสำรเรื่องกฎหมำยที่ดนิต่อ

ลลติำนิ่งไปอดึใจใหญ่ๆ ก่อนจะเลยีบเคยีงถำมขึ้นมำอกี
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“พี่เมย์ว่ำ...คุณรำเจชเขำมเีชื้อสำยอะไรบ้ำงคะ”

มำริสำเงยหน้ำขึ้น นิ่งคิด...ระหว่ำงคิดก็นึกถึงใบหน้ำของรำเจชไป

ด้วย

“ไม่รู้ส ิแต่คงไม่ใช่อนิเดยีแท้ น่ำจะผสมกบัฝรั่งมำบ้ำงนะ” เธอเดำ

ลลติำดดีนิ้วดงัเป๊ำะ 

“คดิเหมอืนลติ้ำเลยค่ะ”

มำรสิำบอกต่อว่ำ 

“พวกลูกครึ่งนี่น่ำอจิฉำ พี่รู้จกัแต่ละคน สวยหล่อกนัทั้งนั้น”

สำวลูกครึ่งยิ้มเขนิๆ กระแซะเข้ำไปอ้อนว่ำ 

“ไว้พี่เมย์ถำมคุณรำเจชหน่อยสิคะ ว่ำเขำมีเชื้อสำยอะไรบ้ำง ลิต้ำ

อยำกรู้”

“ได้จ้ะ ถ้ำมโีอกำสพี่จะถำมให้นะ” 

ลลติำสมใจ อยำกรูเ้รว็ๆ แล้วสว่ิำเขำมเีชื้อชำตอิะไรผสมอยูบ้่ำงนะ...



๔

ฉำกร้องเล่นเต้นร�ำอลงักำรงำนสร้ำงในภำพยนตร์อนิเดยี มเีบื้องหลงั 
กำรถ่ำยท�ำเป็นอย่ำงไร มำริสำมีบุญตำได้เห็นวันนี้ เพรำะเป็นวันที่มีกำร 

ถ่ำยท�ำฉำกเต้นพอดี ทีแรกเธอเป็นห่วงลลิตำ เพรำะเพิ่งหำยจำกอำกำร 

บำดเจบ็ไม่เท่ำไร แต่เจ้ำตวัยนืยนัว่ำไหว และบอกผูก้�ำกบัไปล่วงหน้ำแล้วว่ำ

พร้อมจะถ่ำยท�ำฉำกเต้นได้เลย

วนันี้นกัแสดงน�ำมคีวิสองคนคอืพระเอกกบันำงเอก นอกนั้นล้วนเป็น

แดนเซอร์ร่วมร้อยกว่ำชวีติ ผู้ก�ำกบัสั่งแอกชนั ดนตรมีำพร้อม นกัแสดง

กับแดนเซอร์ก็พำกันโยกย้ำยส่ำยสะบัดวำดลวดลำยตำมสเตปที่ฝึกซ้อมมำ  

เต้นกันได้อย่ำงพร้อมเพรียง ท่ำเต้นมีเอกลักษณ์คึกคักตำมจังหวะดนตร ี

เครื่องแต่งกำยที่ฝ่ำยคอสตูมจัดหำมำก็มีสีสันฉูดฉำดสดใส โดยเฉพำะ 

ชดุส่ำหรสีนี�้ำทะเลร่วมสมยัของนำงเอกนั้นสวยงำมมำก องค์ประกอบทกุอย่ำง 

ลงตวั มำรสิำดูเพลนิเลยทเีดยีว

“เต้นสวยมำกเลยลต้ิำ เหนื่อยไหมจ๊ะ” มำรสิำเอ่ยชมหลงัจำกผู้ก�ำกบั

สั่งพกั ให้นกัแสดงได้พกัเหนื่อย
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ลลติำรบัน�้ำจำกทมีงำนมำดื่ม ตอบด้วยเสยีงหอบๆ ว่ำ 

“เกอืบตำยท้ำยๆ เหมอืนกนัค่ะ แทบจะต้องหำยใจทำงปำกแล้วเนี่ย”

มำรสิำยิ้ม ช่วยหยบิทชิชูเชด็เหงื่อให้

“พี่ดูในจอ ภำพออกมำสวยมำก เต้นพร้อมเพรยีงกนัดจีงั นี่ดนีะว่ำ

ไม่ต้องร้องด้วย ถ้ำร้องด้วยเต้นด้วย ตำยแน่ๆ” 

มำรสิำเพิ่งรู้ว่ำฉำกร้องเพลงเต้นร�ำในหนงัอนิเดยี ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์

ต้องมอียู่ในเกอืบทุกเรื่องนั้น ส่วนใหญ่แล้วนกัแสดงไม่ได้ร้องเพลงเอง แต่

ลปิซงิเสยีงนกัร้องมอือำชพี ทแีรกเธอยงันกึทึ่งอยูว่่ำ ท�ำไมดำรำพวกนี้ถงึได้

มพีรสวรรค์นกั เกดิมำหน้ำตำด ีรูปร่ำงเพอร์เฟกต์แล้ว ยงัแสดงเก่ง เต้น

พลิ้ว แถมยงัร้องเพลงเพรำะอกี...ถ้ำท�ำได้ทั้งหมดนั่น เธอว่ำสมบูรณ์แบบ

เกนิไป แต่ลลติำบอกว่ำนกัแสดงบำงคนร้องเองเต้นเองกม็แีต่น้อย

“ถ้ำต้องร้องด้วย เสยีงหลงคย์ีอย่ำงลต้ิำคงไม่มทีำงได้เกดิแน่ค่ะพี่เมย์” 

มำรสิำยิ้ม ที่จรงิเสยีงร้องของลลติำกไ็ม่ได้น่ำเกลยีดมำก แต่อำจจะ

ไม่ดพีร้อมถงึขั้นจะร้องเพลงประกอบภำพยนตร์ได้

ทมีงำนเดนิเข้ำมำเรยีกลลติำไปแต่งหน้ำดคูวำมเรยีบร้อยก่อนเข้ำฉำก 

มำรสิำให้ก�ำลงัใจว่ำ 

“สู้ๆ จ้ะ”

“ถ้ำพี่เมย์เบื่อ ไปเดนิเล่นกไ็ด้นะคะ ถ่ำยฉำกเดมิ ไม่มอีะไรใหม่หรอก

ค่ะ”

มำรสิำพยกัหน้ำ ตั้งใจอยูเ่หมอืนกนัว่ำจะลองเดนิเล่นดูรอบๆ เผื่อว่ำ

จะโชคดไีปกระทบไหล่ดำรำดงัเข้ำ เดนิพ้นจำกฉำกถ่ำยท�ำเรื่องนี้ไปไม่เท่ำไร 

มำรสิำกเ็จอฉำกที่อยู่ข้ำงๆ กนั ตรงนี้เป็นฉำกสวนหย่อม คนท�ำฉำกจดัไว้

สวยงำมมำก มนี�้ำพุขนำดใหญ่อยู่ตรงกลำง เธอลองชะโงกมองเข้ำไป เหน็

ทมีงำนรำยล้อมกนัอยู่หนำแน่น ไม่มโีอกำสได้เหน็ตวันกัแสดงเลยสกัคน

รถกอล์ฟคันหนึ่งแล่นผ่ำนหน้ำมำริสำ เสียงบีบแตรท�ำเอำหญิงสำว

สะดุง้ นกึในใจว่ำคนอนิเดยีคงขำดแตรไม่ได้จรงิๆ บบีสะเปะสะปะเรื่อยเป่ือย
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ไปหมด แต่พอเธอหนัไปมองกต็้องประหลำดใจ ที่แท้เป็นคนรู้จกักนันี่เอง

“อ้ำว คุณรำเจช”

รำเจชจอดรถทกัทำย

“มำดูคุณลติ้ำถ่ำยหนงัเหรอครบั” เขำคำดเดำ

“ใช่ค่ะ คุณรำเจชมำท�ำงำนใช่ไหมคะ” 

“ครบั”

“ตรงนั้นใช่ไหมคะที่ว่ำจะสร้ำงโซนใหม่” เธอชี้ไปข้ำงหน้ำ มเีชอืกขงึ

ล้อมบรเิวณก่อสร้ำง ห้ำมคนภำยนอกเข้ำ

“ใช่ครบั คณุมำรสิำก�ำลงัจะไปไหนเหรอครบั” เขำเหน็เธอเดนิเตร่อยู่

รมิถนน จ�ำได้ว่ำเลยฉำกถ่ำยท�ำหนงัของลลติำมำแล้ว

“ว่ำจะเดนิชมรอบๆ หน่อยค่ะ เผื่อจะเดนิไปกระทบไหล่ดำรำดงักบั

เขำบ้ำง” เธอตอบยิ้มๆ

“ที่นี่กว้ำงมำกเลยนะครบั เดนิไม่ไหวหรอก ไปด้วยกนัไหมครบั ผม

ก�ำลงัจะเข้ำไปที่โซนใหม่” เขำเชญิชวน 

มำรสิำสนใจ มคีนขบัรถให้นั่งสบำยๆ ย่อมดกีว่ำอยู่แล้ว

“ไปสคิะ” เธอตอบรบัแล้วกระโดดขึ้นรถกอล์ฟทนัท ี

รำเจชขับช้ำลงกว่ำตอนมำคนเดียว เผื่อว่ำผู้โดยสำรต้องกำรจะชม

สถำนที่ต่ำงๆ 

“แต่ละฉำกอลงักำรมำกเลยนะคะ คงใช้ทุนเยอะน่ำดู” 

“มหำศำลครบั แต่กค็ุ้ม อุตสำหกรรมภำพยนตร์ของที่นี่เฟื่องฟูมำก 

แม้แต่ฮอลลวีูดกย็งัเคยมำเช่ำสถำนที่ถ่ำยท�ำที่นี่”

มำรสิำทึ่ง นี่เป็นควำมรู้ใหม่ส�ำหรบัเธอ

“สถำนที่ใหญ่โตอย่ำงนี้คงถ่ำยท�ำพร้อมกนัได้หลำยเรื่องเลยนะคะ”

“ครับ บอลลีวูดเป็นอุตสำหกรรมหนังที่ผลิตผลงำนออกสู่ตลำดได้

มำกที่สุดในโลก ปีหนึ่งกร็ำวๆ พนัเรื่องนั่นละครบั”

“มำกจรงิๆ ด้วย อย่ำงนี้คอหนงัจะดูกนัไหวเหรอคะเนี่ย” มำรสิำสงสยั 
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เธอไม่ใช่คอหนงั ในปีหนึ่งอย่ำงมำกคงมโีอกำสได้ดูหนงัไม่เกนิห้ำเรื่อง แต่

เธอมีเพื่อนที่เป็นคอหนังอยู่เหมือนกัน เห็นเข้ำโรงหนังทุกสัปดำห์ สมมติ

เฉลี่ยสปัดำห์หนึ่งดไูด้หนึ่งเรื่อง ปีหนึ่งกน่็ำจะดไูด้เกอืบห้ำสบิเรื่อง เมื่อเทยีบ

กบัจ�ำนวนหนงัที่ออกสู่ตลำดเป็นพนั ย่อมแตกต่ำงกนัมำก

“ประชำกรเยอะนี่ครบั กค็งดกูระจำยกนัไป ผมเคยได้ยนิว่ำในแต่ละ

วนัจะมชีำวอนิเดยีซื้อตั๋วเข้ำไปดูหนงัประมำณสบิล้ำนคน”

สบิล้ำนจะว่ำมำกกม็ำก แต่ถ้ำคดิในสดัส่วนของประเทศที่มปีระชำกร

ระดบัพนัล้ำน กน็บัว่ำอยู่ในสดัส่วนที่พอดี

“เดี๋ยวผมขอลงไปตรวจงำนหน่อยนะครบั” รำเจชจอดรถ 

ตรงบรเิวณนั้นดูเหมอืนจะปรบัหน้ำดนิกนัอยู่ เขำไม่ได้ลงไปคุมงำน

ในส่วนนั้น แต่เอำแบบไปคุยกับผู้ชำยอีกคนที่คุมงำนอยู่ คุยอยู่ไม่ถึงนำที

เขำก็กลับมำขึ้นรถ พำมำริสำไปจุดอื่นต่อ พื้นที่ก่อสร้ำงในโซนนี้กว้ำงอยู ่

พอสมควร 

“เมื่อกี้คุณพูดภำษำอะไรกบัผู้ชำยคนนั้นเหรอคะ”

“ภำษำมำรำฐคีรบั เป็นภำษำท้องถิ่นของเมอืงมุมไบ” รำเจชตอบ

มำริสำยังไม่คุ้นชื่อภำษำนี้ เธอเพิ่งรู้ว่ำมุมไบมีภำษำท้องถิ่นเป็นของ

ตวัเองโดยเฉพำะด้วย เท่ำที่อยู่มำห้ำวนั มำรสิำได้ยนิภำษำองักฤษเป็นส่วน

ใหญ่ มคีนพูดภำษำที่เธอไม่รู้เรื่องบ้ำง แต่นกึว่ำคอืภำษำฮนิด ี

“คุณพูดได้ทั้งหมดกี่ภำษำคะเนี่ย”

“สี่ครบั องักฤษ ฝรั่งเศส ฮนิด ีแล้วกม็ำรำฐ”ี

รำเจชให้ควำมรู้เพิ่มเติมอีกว่ำอินเดียเป็นประเทศที่มีควำมหลำก

หลำยทำงด้ำนวัฒนธรรมมำก ตัวอย่ำงที่ชัดเจนอย่ำงหนึ่งก็คือเรื่องภำษำ 

ผูค้นในแต่ละรฐัมภีำษำพดูภำษำเขยีนเป็นของตวัเอง กำรสื่อสำรในบำงครั้ง

อำจเป็นปัญหำบ้ำงส�ำหรบัคนที่ยงัไม่คุ้นชนิ 

“ตอนดูหนังอินเดียฉันก็งงนะคะ เพรำะว่ำนักแสดงพูดสลับภำษำ 

ไปมำ” 
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ในภำพยนตร์บอลลวีดูนกัแสดงจะพดูภำษำองักฤษกบัฮนิดปีนกนัไป

หมด บำงทคีนหนึ่งถำมเป็นภำษำองักฤษ อกีคนตอบเป็นภำษำฮนิด ีบำงที

คนคนเดยีวพูดประโยคแรกเป็นภำษำฮนิด ีแต่ต่อประโยคที่สองด้วยภำษำ

อังกฤษ แต่เขำก็คุยกันรู้เรื่อง มีคนดูอย่ำงเธอนั่นแหละที่ปรับสมองตำม

ไม่ทนั 

ทีแรกเธอนึกว่ำสไตล์กำรพูดอย่ำงนี้จะมีแต่ในหนัง แต่เมื่อมำเยือน

อินเดียแล้วจึงรู้ว่ำคนอินเดียมีลักษณะกำรพูดปะปนหลำยภำษำอย่ำงนี้ใน

ชวีติจรงิ และที่คนส่วนใหญ่พูดภำษำองักฤษคล่อง มำรสิำเดำว่ำน่ำจะเกี่ยว

กับกำรที่เคยเป็นเมืองอำณำนิคมมำก่อน แต่ก็เป็นอังกฤษสไตล์อินเดีย 

ส�ำเนยีงฟังยำกอยู่เหมอืนกนั

“ส�ำเนียงภำษำอังกฤษของคุณไม่เหมือนคนที่นี่ ไม่ทรำบว่ำเคยไปใช้

ชีวิตอยู่ต่ำงประเทศมำก่อนหรือเปล่ำคะ” พูดถึงเรื่องภำษำ มำริสำจึงได้

โอกำสตะล่อมถำม

“ผมเกดิและโตที่องักฤษครบั เพิ่งจะมำอยู่อนิเดยีได้ไม่กี่ปีเท่ำนั้น”

“คุณเป็นลูกครึ่งองักฤษ - อนิเดยีใช่ไหมคะ” เธอสรุป 

“ใช่ครบั” 

“มนิ่ำล่ะ” มำรสิำพูดยิ้มๆ พลำงลอบสงัเกตตอนที่เขำขบัรถ...เขำคง

ไม่รู้ตวั

รำเจชเป็นคนรูปร่ำงสูงใหญ่ ใบหน้ำคมเข้ม แต่ไม่ได้เข้มอย่ำงแขก

เสยีทเีดยีว มกีระเดยีดไปทำงฝรั่งอยู่บ้ำง จมูกโด่งเป็นสนั ดวงตำสเีทำอม

ฟ้ำ รวมยีนเด่นของแขกกับฝรั่งไว้ในตัวคนเดียว...สรุปว่ำเธอกับลลิตำเดำ

ได้ถูกเผง

“ลต้ิำนกึแล้วว่ำเขำต้องมเีชื้อทำงยโุรป” ลลติำท�ำท่ำตื่นเต้นเมื่อมำรสิำ 
กลบัมำเล่ำเรื่องรำเจชให้ฟัง

เธอเดำได้แต่แรกว่ำเขำต้องมีเชื้อผสม เดำได้ถูกทวีป เพียงแต่ระบุ
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จ�ำเพำะเจำะจงว่ำมำจำกประเทศอะไรไม่ได้เท่ำนั้น

“แล้วเขำบอกอะไรอกีไหมคะ” ดำรำสำวยื่นหน้ำเข้ำมำถำมต่อ 

“อะไรล่ะจ๊ะ” มำรสิำยิ้มกบัแววตำซุกซนของรุ่นน้อง

“กเ็รื่องอื่นๆ”

มำรสิำท�ำท่ำนกึ วนันี้เธอคุยอะไรกบัเขำบ้ำง

“เขำกเ็ล่ำเกี่ยวกบัอตุสำหกรรมหนงัของที่นี่ให้พี่ฟัง น่ำทึ่งมำกเลยนะ 

ลติ้ำโชคดมีำกที่ได้เข้ำมำ พี่ว่ำลติ้ำยงัไปได้อกีไกล”

ลลติำท�ำตำปรบิๆ รอว่ำจะมขี้อมูลอะไรใหม่ๆ น่ำสนใจหรอืไม่ เธอ

ไม่ได้อยำกรู้เกี่ยวกบัวงกำรหนงัเสยีหน่อย

“พรุ่งนี้พี่นดักบัเขำ เขำจะมำรบัแต่เช้ำ”

ลลติำท�ำปำกยื่น บ่นว่ำ 

“เสยีดำย พรุ่งนี้ลติ้ำมถี่ำยหนงั”

“ถงึลติ้ำว่ำงกค็งไปด้วยไม่ได้หรอกจ้ะ” 

“ท�ำไมล่ะคะ” เธอตหีน้ำยุ่งทนัที

“กพ็รุง่นี้พี่ขอให้เขำพำเที่ยวชมบ้ำนเมอืง วถิชีวีติแบบคนอนิเดยีแท้ๆ 

อย่ำงเช่นเดนิตลำดอะไรพวกนี้ ดำรำอย่ำงลติ้ำจะไปได้ยงัไงล่ะจ๊ะ” มำรสิำ

อธบิำยเหตุผล 

ใบหน้ำของลลิตำยับยู่กว่ำเก่ำอย่ำงคนไม่ได้ดั่งใจ บ่นกระปอด-

กระแปดว่ำ 

“เสยีดำยจงั”

มำรสิำปลอบว่ำเอำไว้ไปเที่ยวในที่เหมำะๆ และลลติำว่ำงพอดค่ีอยไป

ด้วยกนัใหม่ และพอดมีรีำยกำรข่ำวบนัเทงิน่ำสนใจในโทรทศัน์ มำรสิำจงึ

หนัไปดู

“เอ๊ะ! นี่ดำรำที่ถ่ำยท�ำหนังเรื่องเดียวกับลิต้ำนี่จ๊ะ ใช่ไหม” มำริสำ 

ไม่แน่ใจนัก แต่วันนี้เห็นที่กองถ่ำยแวบๆ แว่วๆ ว่ำเป็นตัวร้ำยในเรื่อง  

แต่ไม่ได้มคีวิถ่ำยท�ำในวนันี้
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“อ๋อ ใช่ค่ะ เรณุกำ”

“เธอสวยเซก็ซี่ดเีนอะ” มำรสิำวจิำรณ์จำกภำพข่ำวในโทรทศัน์ ผูห้ญงิ

คนนี้รูปร่ำงสูสีกับลลิตำ เพียงแต่น�ำเสนอออกมำในรูปแบบเซ็กซี่เย้ำยวน

อย่ำงชดัเจนมำกกว่ำ แต่หน้ำตำยงัไม่สวยคมเท่ำรุ่นน้องของเธอ

“เป็นดำรำดำวรุ่งของวงกำรเชยีวละค่ะ” ลลติำให้ข้อมูล

พิธีกรรำยกำรข่ำวบันเทิงพูดภำษำอังกฤษบ้ำง ภำษำท้องถิ่นบ้ำง  

มำรสิำพอจะจบัใจควำมได้บ้ำง แต่ไม่ทั้งหมด เธอจงึถำมลลติำเพิ่มเตมิ

“เขำเป็นแฟนกบันกัธุรกจิดงัเหรอจ๊ะ”

“กห็ุน้ส่วนของพี่เมย์นั่นแหละค่ะ” ลลติำกเ็พิ่งทรำบเรื่องนี้ไม่นำนจำก

ค�ำบอกเล่ำของทมีงำนในกองถ่ำยนั่นแหละ 

โลกกลมเหลอืเกนิ...

“คุณอนัรำมน่ะเหรอ” มำรสิำท�ำตำปรบิๆ 

ลลติำพยกัหน้ำยนืยนั 

“ในกองเขำเมำท์ว่ำสองคนนี้คบกนัอยู่”

มำริสำหันไปฟังรำยละเอียดข่ำวอีกที มีเทปสัมภำษณ์ดำรำสำวมำ 

ออกอำกำศด้วย

“สงสยัจะจรงินะ ผู้หญงิไม่ได้ตอบในเชงิปฏเิสธ” มำรสิำออกควำม

เหน็ ดูจำกท่ำทำงผู้หญงิ ตอบคล้ำยกบัแบ่งรบัแบ่งสู้ แต่จะเอยีงไปในทำง

รบัเสยีมำกกว่ำ

“อกีหน่อยลต้ิำของพี่คงมนีกัธรุกจิพนัล้ำนมำขำยขนมจบีบ้ำง” มำรสิำ 

ล้อคนข้ำงๆ บ้ำง

รุ่นน้องของเธอสวยน้อยกว่ำดำรำคนนั้นเสียเมื่อไร รูปร่ำงสูสี แต่

หน้ำตำกนิขำด ใบหน้ำลลติำทั้งคมทั้งหวำน ดวงตำนี่หวำนหยดย้อย ใคร

เผลอจ้องตรงๆ กต้็องหลงเสน่ห์ ลองว่ำหนงัเข้ำฉำยเมื่อไร เธอกล้ำรบัประกนั

ว่ำจะต้องมขีนมจบีมำเสนอให้เลอืกเพยีบ

“ไม่เอำหรอกค่ะ คนรวยมกัเจ้ำชู้” ลลติำย่นจมูก
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มำรสิำหวัเรำะ 

“นั่นส ิคุณอนัรำมนี่ทั้งหล่อทั้งรวยเสยีด้วย”

“ลต้ิำขอแค่ผูช้ำยธรรมดำ คนที่รกัเดยีวใจเดยีวกบัเรำกพ็อค่ะพี่เมย์” 

ดำรำสำวท�ำท่ำเพ้อฝัน แต่มำรสิำกเ็หน็ด้วย 

“ควำมใฝ่ฝันของผู้หญงิเรำกเ็ท่ำนี้นะลติ้ำ”

สองพี่น้องต่ำงสำยเลอืดกอดคอกนั หวงัว่ำฝันของพวกเธอจะกลำย

เป็นจรงิทั้งคู่

“แต่ถ้ำได้ทั้งหล่อทั้งรวยทั้งแสนดี รักภรรยำม้ำกมำกอย่ำงคุณพ่อ 

พี่เมย์ คงเหมอืนถูกหวยรำงวลัที่หนึ่งนะคะ ลติ้ำอจิฉำคุณป้ำจงั” 

“อย่ำว่ำแต่ลติ้ำเลยจ้ะ ตวัพี่เองยงัแอบอจิฉำแม่ทุกวนั”

ลลติำหวัเรำะคกิคกั ก่อนจะถำมเสยีงอ้อนๆ ว่ำ 

“เรำจะได้พบมสิเตอร์ไรต์ของเรำไหมนะพี่เมย์”

“อย่ำงลิต้ำน่ะ มิสเตอร์ต้องมีเข้ำมำแน่ มีมำกเสียด้วย แต่จะไรต์ 

(Right) หรอืรอง (Wrong) คงต้องรอดูกนัต่อไปนะจ๊ะ” มำรสิำขยบิตำ

ลลติำหวัเรำะ...อยำกบอกมำรสิำเหลอืเกนิว่ำ เธอรู้สกึเหมอืนจะเจอ 

‘มสิเตอร์ไรต์’ ของตวัเองแล้วสิ

“คุณรำเจชมำแล้วค่ะ” แม่บ้ำนของลลติำเดนิเข้ำมำรำยงำนมำรสิำ
วันนี้ลลิตำไม่อยู่ ออกไปกองถ่ำยตั้งแต่เช้ำ ถึงเวลำแปดโมงจะมี 

แม่บ้ำนมำท�ำควำมสะอำดห้องเป็นประจ�ำทุกวนั มำรสิำมำอยู่หลำยวนัเข้ำก็

เริ่มจะคุ้นเคยกนั แม่บ้ำนคนนี้เป็นคนทำงใต้ รูปร่ำงผวิพรรณต่ำงจำกพวก

ทำงเหนอือยู่มำก คนทำงใต้ผวิจะเข้มกว่ำ ถ้ำยงัไม่รู้จกัอำจคดิว่ำเป็นคนดุๆ 

แต่พอได้คุยกนัแล้วมำรสิำพบว่ำเธอเป็นคนอธัยำศยัดี

มำริสำหันไปบอกว่ำวันนี้ไม่ต้องเตรียมอำหำรเที่ยงให้เธอ เพรำะจะ

ออกไปข้ำงนอกทั้งวนั แล้วจงึลงไปพบรำเจชซึ่งรออยู่ภำยในลอ็บบดี้ำนล่ำง

“อรุณสวัสดิ์ครับ” ชำยหนุ่มทักทำย วันนี้เธอสวมชุดทะมัดทะแมง
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พร้อมลุยเช่นเคย

“อรุณสวสัดิ์ค่ะคุณรำเจช”

“ไปกนัเลยนะครบั”

เธอพยกัหน้ำอย่ำงกระตอืรอืร้น มำรสิำตื่นเต้นกว่ำทุกวนั เพรำะวนันี้ 

จะได้เที่ยวแบบชำวบ้ำนจรงิๆ รำเจชขบัรถคนัเดมิกบัวนัก่อนมำรบัเธอเช่นเคย 

แต่สภำพเขรอะกว่ำวนัแรกที่เหน็ ไม่รูเ้ป็นเพรำะวิ่งฝ่ำฝนในวนัก่อนหรอืเปล่ำ

เมื่อออกมำบนท้องถนน สภำพจอแจ เสียงบีบแตรสับสนอลหม่ำน

กว่ำทุกครั้งที่มำริสำเคยเจอ คงเป็นเพรำะวันนี้รำเจชขับพำเข้ำมำในย่ำน

ชุมชนคนท้องถิ่นอย่ำงแท้จรงิ 

“คุณมำรสิำอยำกเริ่มที่ไหนก่อนครบั” เขำถำมควำมเหน็ แม้ว่ำจะมี

โปรแกรมในใจอยู่บ้ำง

“ตลำดกไ็ด้ค่ะ ฉนัยงัไม่ได้กนิมื้อเช้ำเลย กะว่ำจะไปหำอะไรกนิที่ตลำด”

“มขีองกนิให้เลอืกเพยีบครบั อยู่มุมไบไม่มทีำงหวิโหย ของกนิมอียู่

ทุกหนแห่ง”

มำรสิำเหน็จรงิดงัเขำว่ำ เพรำะตอนนี้มองออกไปยงัข้ำงทำง รมิสอง

ฝั ่งถนนมีรถเข็นขำยอำหำรตั้งเรียงรำยเป็นทิวแถว บ้ำงก็ไม่มีรถเป็น

กจิจะลกัษณะ แต่ปเูสื่อตั้งหม้อปรงุอำหำรกนับนพื้น หลำยอย่ำงดนู่ำกนิ แต่

บำงร้ำนกท็�ำให้มำรสิำลงัเลในเรื่องควำมสะอำด 

“ว้ำย! ระวงัค่ะ” เธอหวดีร้องเมื่อเหน็รถสวนออกมำอกีทำงตรงสี่แยก 

เมื่อเหลอืบมองสญัญำณไฟกพ็บว่ำทำงฝ่ังเธอเป็นไฟเขยีว รำเจชมำตำมทำง

ของเขำอย่ำงถูกต้อง

“ทำงนั้นไฟแดงไม่ใช่เหรอคะ” เธอหันไปมองรถคันนั้นด้วยสำยตำ

กล่ำวหำ ทำงฝั่งเธอไฟเขยีว แสดงว่ำฝั่งนั้นต้องเป็นไฟแดงอยู่แน่นอน

“คนขบัรถบนท้องถนนในอนิเดยีส่วนใหญ่ตำบอดสคีรบั” 

มำรสิำหนัมำมองคนพดู ดทู่ำเขำเออืมระอำอยูเ่หมอืนกนั แต่คงปลง

ได้แล้ว แม้จะใช้ค�ำพูดเสยีดสนีดิหน่อย แต่ไม่ใช่กำรพูดใส่อำรมณ์ มำรสิำ
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จงึพลอยคลำยควำมหงุดหงดิลงไปบ้ำง ปกตเิธอกไ็ม่ใช่คนใจร้อน อำจเป็น

เพรำะตั้งแต่ตื่นมำยงัไม่มอีะไรตกถงึท้องจงึโมโหหวิ

พ้นแยกเมื่อครูม่ำแล้วกำรจรำจรโล่งขึ้น รำเจชเร่งควำมเรว็ขึ้นอกีนดิ 

เกือบจะเกิดอุบัติเหตุเพรำะมีคนวิ่งข้ำมถนนตัดหน้ำในระยะประชิด เกือบ

เบรกไม่ทนั มำรสิำเหน็แล้วกบ็่นอุบ

“คนข้ำมถนนอย่ำงนี้อนัตรำยจงั”

ไม่มทีำงม้ำลำย ไม่มสีะพำนลอย นกึอยำกจะข้ำมกข็้ำม พวกคนขบั

รถกใ็ช้วธิบีบีแตรส่งเสยีงเตอืนเอำ บบีน�ำทำงมำแต่ไกลเพื่อให้คนข้ำมถนน

รู้ตวั 

เมื่อเข้ำใกล้ตลำด กำรจรำจรกลบัมำตดิขดัอกี รำเจชบอกว่ำจอดรถ

ไว้ด้ำนนอกแล้วเดินเข้ำไปจะสะดวกกว่ำ มำริสำมีโอกำสมองรถคันข้ำงๆ 

แต่ละคนัมรีอยเฉี่ยวชนเป็นที่ระลกึกนัทั้งนั้นซึ่งกไ็ม่แปลก เพรำะคนขบัรถ

ที่นี่ถนัดปำดซ้ำยปำดขวำกันเหลือเกิน พอลงจำกรถรำเจชแล้วเธอจึงลอง

สงัเกตดู พบว่ำรถของเขำกม็รีอยบ้ำงเหมอืนกนั แต่ไม่มำกเท่ำคนัอื่นๆ 

บรรยำกำศคกึคกัในตลำดท�ำให้มำรสิำลมืเรื่องรถรำน่ำปวดหวั สนิค้ำ

ข้ำงทำงมแีต่ของน่ำสนใจทั้งนั้น 

“ระวงันะครบั” รำเจชจบัต้นแขนมำรสิำ ดงึให้พ้นวถิอีนัตรำย 

หญิงสำวมัวแต่เดินดูของท�ำให้เกือบจะโดนรถเฉี่ยวครั้งหนึ่ง และ

เกอืบโดนววัชนอกีครั้งหนึ่ง ทั้งที่คนขบักบ็บีแตรเตอืนแล้ว แต่ทุกคนกบ็บี

กนัหมด มำรสิำจงึไม่รู้ว่ำใครบบีใคร

“ผลไม้เยอะมำกเลยนะคะ” มำรสิำเดนิเข้ำไปชะโงกดูแผงขำยผกัผลไม้ 

มนัมมีำกเป็นพเิศษจรงิๆ คงเพรำะคนอนิเดยีบำงส่วนกนิมงัสวริตั ิผกัผลไม้ 

จงึเป็นที่ต้องกำรสงู ลองสอบถำมรำคำดพูบว่ำรำคำถกูมำก ถกูกว่ำเมอืงไทย

แน่ๆ

“คุณมำรสิำอยำกทำนอะไรครบั” รำเจชถำม

“ก่อนอื่นต้องขอกำแฟสกัแก้วก่อนเลยค่ะ”



64  l ทั ช ม ำ ฮ ำ ล . . . ต ร ำ บ ค ง ค ำ คู่ หิ ม ำ ลั ย

เขำมองไปรอบๆ ท�ำท่ำคดิหนกั

“ถ้ำกำแฟคงจะยำกสกัหน่อย เป็นชำแทนได้ไหมครบั”

“แถวนี้ไม่มร้ีำนกำแฟเหรอคะ” เธอท�ำหน้ำตกใจ...อะไรกนั ตลำดไม่มี

ร้ำนขำยกำแฟ!

“ไม่มคีรบั มแีต่ร้ำนชำ คนอนิเดยีไม่ค่อยดื่มกำแฟกนัหรอกครบั ตำม

ตลำดแบบนี้หำยำก ถ้ำอยำกดื่มกำแฟต้องเข้ำไปใจกลำงเมือง ย่ำนธุรกิจ  

มสีตำร์บคัส์มำเปิดหลำยสำขำอยู่เหมอืนกนั” 

ถ้ำจะว่ำกันตำมจริงก็มีคนอินเดียดื่มกำแฟอยู่บ้ำง แต่ส่วนใหญ่จะ

เป็นพวกหนุ่มสำว หรือไม่ก็พวกที่อยู่ในสังคมสมัยใหม่ ชำวอินเดียที่เป็น

ชำวบ้ำนดั้งเดมิจรงิๆ จะนยิมดื่มชำมำกกว่ำ และดื่มได้ตลอดทั้งวนั ตั้งแต่

เช้ำ สำย บ่ำย เยน็ วนัหนึ่งกค็งดื่มเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่ำสำมสี่แก้วต่อคน

“คุณมำรสิำตดิกำแฟเหรอครบั” เขำถำม เหน็ท่ำทำงเธอเซง็ๆ เมื่อรู้

ว่ำแถวนี้ไม่มกีำแฟขำย

“ค่ะ ถ้ำเช้ำไหนไม่ได้ดื่มจะรู้สกึไม่กระปรี้กระเปร่ำ” 

“ยงัไงลองชำอนิเดยีดูไหมครบั น่ำจะพอแก้ขดัได้” เขำเสนอ

“ได้ค่ะ” 

เมื่อมำรสิำตอบตกลง รำเจชจงึพำเธอเดนิไปที่ร้ำนชำ สภำพซอมซ่อ

แต่คนยืนออหน้ำร้ำนเยอะมำก พ่อค้ำชงมือเป็นระวิง มำริสำชะโงกดูพวก

อุปกรณ์กำต้มน�้ำ เห็นสภำพเขรอะเหมือนไม่ล้ำงมำสักสัปดำห์แล้วกลืน 

น�้ำลำยเบำๆ วนันี้เธอจะรอดจำกอำกำรท้องเสยีหรอืเปล่ำหนอ

มำรสิำท�ำใจ ไหนๆ กม็ำแล้ว ถ้ำไม่ลองกไ็ม่รู ้รำเจชสั่งชำมำซำลำสอง

ถ้วย ส่งให้มำรสิำถ้วยหนึ่ง ที่นี่ไม่มโีต๊ะนั่ง ต้องยนืดื่มกนัอย่ำงนั้น ถ้วยที่ใส่

ชำท�ำจำกดนิเผำ ดื่มเสรจ็แล้วกป็ำทิ้งให้แตกอยู่ข้ำงร้ำนนั่นเอง

“กลิ่นหอมจงัค่ะ” มำรสิำรบัมำดมกลิ่นก่อน แล้วค่อยยกขึ้นจบิ ชำ 

มกีลิ่นเครื่องเทศ ต้องค่อยๆ จบิ

“เป็นยงัไงครบั” รำเจชท�ำท่ำลุ้นๆ อยู่เหมอืนกนั
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“รสชำตกิลมกล่อมมำกค่ะ” 

เขำโล่งใจที่เธอดื่มได้

“ขนมกุหลำบจำมุนที่คุณทำนวันนั้น ถ้ำได้ทำนคู่กับชำ จะช่วยลด

ควำมหวำนแสบคอได้มำกเลยละครบั” เขำย้อนไปถงึวนัแรกที่พบกนั

มำรสิำหลุดยิ้มออกมำ 

“วนันั้นสหีน้ำฉนัคงออกเลยใช่ไหมคะ”

“กไ็ม่ต่ำงจำกตอนที่ผมลองกนิครั้งแรกหรอกครบั” รำเจชยิ้มมมุปำก

เลก็น้อย 

“ขนมกนิคู่กบัชำ ฉนัชอบพวกสโคนมำกกว่ำ” เธอพูดถงึขนมชื่อดงั

ของประเทศองักฤษ

“ผมกช็อบสโคนเหมอืนกนั คุณแม่ผมท�ำสโคนอร่อยมำก ส่วนขนม

หวำนจดัของที่นี่ผมกนิไม่ค่อยได้” 

วนันั้นมำรสิำเห็นเขำกนิได้ปกต ิ ไม่ต่ำงจำกคนอื่นๆ แสดงว่ำเขำคง

รักษำมำรยำทประกอบกับอยู่มำนำนก็คงได้กินจนเริ่มชินแล้ว แต่ยังคง 

ไม่ชอบเท่ำนั้นเอง

“อ้อ...เรื่องที่ดนิมคีวำมคบืหน้ำแล้วนะครบั”

มำรสิำท�ำตำโตด้วยควำมสนใจ

“ว่ำยงัไงบ้ำงคะ”

“คุณอนัรำมชอบมำก ตอนนี้ก�ำลงัสบืเสำะประวตัเิจ้ำของอยู่”

มำรสิำดใีจที่อนัรำมมคีวำมเหน็ตรงกนั

“แต่ไม่ว่ำเจ้ำของจะเป็นใครบ้ำง คุณมำริสำก็คงรู้ใช่ไหมครับว่ำต้อง

เป็นงำนหนิแน่นอน กฎหมำยที่ดนิของที่นี่มคีวำมยุ่งยำกมำก”

สหีน้ำของเธอเคร่งเครยีดขึ้นเลก็น้อย

“พอทรำบค่ะ ฉนัศกึษำมำบ้ำง แม้จะยงัไม่กระจ่ำงทั้งหมด”

รำเจชพยักหน้ำ นึกชื่นชมที่เธอเตรียมตัวมำบ้ำง ท�ำให้กำรท�ำงำน 

ง่ำยขึ้น
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“กำรรวบรวมที่ดินผืนเล็กผืนน้อยจะต้องให้เจ้ำของที่ดินอย่ำงน้อย

แปดสบิเปอร์เซน็ต์ของทั้งหมดเหน็ชอบ เรำถงึจะซื้อที่ดนิทั้งผนืได้” เขำช่วย

อธบิำย แม้ตวัเองกไ็ม่ได้รู้ลกึอะไรมำกนกั แต่อำศยัประสบกำรณ์จำกกำร

ท�ำงำนจงึได้เรยีนรู้มำบ้ำง

“ส่วนเรื่องรำคำประเมิน ค่ำชดเชย จำกกำรปรับกฎหมำยใหม่  

ผู้ประกอบกำรจะต้องจ่ำยมำกขึ้นหลำยเท่ำตวั จ่ำยซ�้ำซ้อนเสยีด้วย ต้นทุน

กำรจดัหำที่ดนิของบรษิทัจะต้องสงูขึ้น ไหนยงัจะต้องมกีำรท�ำประชำพจิำรณ์

เรื่องผลกระทบต่อท้องถิ่น ทั้งด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคม ยังมีอีกหลำย

ด่ำนที่คุณต้องฝ่ำฟัน” เขำบอกพร้อมกบัสงัเกตสหีน้ำเธอไปด้วย 

มำรสิำตั้งใจฟัง สหีน้ำเธอนิ่งๆ เดำอำรมณ์ไม่ถูกเหมอืนกนั

“ผมบอกไว้เพื่อให้เตรียมตัวนะครับ ไม่ใช่ให้ท้อ เผื่อคุณจะมำบุก

ตลำดคอนโดฯ ด้วย ตลำดนี้ผมกว็่ำน่ำสนใจไม่แพ้บ้ำนจดัสรร”

พอเขำพูดอย่ำงนั้นเธอจงึยิ้มออกมำ

“ฉนัไม่ท้อหรอกค่ะ มองเป็นเรื่องท้ำทำยมำกกว่ำ ถ้ำฝ่ำฟันไปได้กค็ุม้ 

เพรำะตลำดที่นี่น่ำสนใจมำก ยังไงกต็้องขอบคุณคุณรำเจชและคุณอันรำม

มำกที่ช่วยเหลอืทำงเรำทุกอย่ำง”

“คุณอันรำมสนใจธุรกิจบ้ำนจัดสรรมำนำนแล้ว แต่ยังไม่มีประสบ-

กำรณ์ ได้จบัมอืกบัทำงอมเรศฯ คงจะยิ่งท�ำให้โครงกำรนี้แขง็แกร่งขึ้น” รำเจช 

มองว่ำไม่มีใครเป็นหนี้บุญคุณใคร ทั้งสองฝ่ำยต่ำงมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

เมื่อมำรวมตวักนั ดงึจดุเด่นของแต่ละฝ่ำยขึ้นมำย่อมท�ำให้โครงกำรร่วมทุน

แขง็แกร่งขึ้น

ทั้งสองดื่มชำจนหมดถ้วย ปำถ้วยดนิเผำทิ้งอย่ำงลกูค้ำคนอื่นๆ แลว้

จึงเดินออกมำชมตลำดต่อ ระหว่ำงทำงมำริสำถูกพ่อค้ำรำยหนึ่งดักไว้แล้ว

รบเร้ำให้ซื้อของในร้ำน มำรสิำไม่เคยเจอคนค้ำขำยตำมรุกขนำดนี้กต็กใจ

“คุณมสี่ำหรสีกัผนืหรอืยงัครบั” รำเจชหนัมำถำม

“ยงัเลยค่ะ”
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“ถ้ำงั้นกเ็ข้ำไปดูหน่อยกไ็ด้นี่ครบั” 

มำริสำท�ำตำมค�ำแนะน�ำของเขำ ยังไม่ทันเลือกหยิบชิ้นไหน พ่อค้ำ

จอมตื๊อกร็บีหยบิของมำโฆษณำ พยำยำมยดัเยยีดให้มำรสิำลองจบัทำบกบั

ตวัดู 

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉนัขอดูเฉยๆ ก่อนนะคะ” มำรสิำปฏเิสธอย่ำงอดึอดั

รำเจชหนัไปส่งสำยตำปรำมนดิหนึ่งพ่อค้ำจงึยอมล่ำถอยไป ปล่อยให้

ลูกค้ำเลอืกดูอย่ำงอสิระ แต่กย็งัไม่วำยออกควำมเหน็เมื่อมำรสิำหยบิส่ำหรี

ผนืไหนขึ้นมำดู

“สสี้มเหมำะกบัคุณมำก...สนีี้กเ็หมำะ” เขำรบีบอกอย่ำงเอำใจ

พอมำรสิำกบัรำเจชหนัไปมองเขำกฉ็กียิ้มประจบ เหน็ฟันขำวเรยีงเป็น

ระเบยีบตดักบัสผีวิด�ำเมื่อม

“แบบนี้ฉนัใส่ไม่เป็นหรอกค่ะ” มำรสิำบอก เพรำะมนัเป็นผ้ำผนืเดยีว 

พนัอย่ำงไรให้กลำยเป็นชุดอย่ำงที่หุ่นโชว์ใส่อยู่กไ็ม่ทรำบ

“ไม่ยำกครับ ผมสอนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้” พ่อค้ำบอกอย่ำง

กระตอืรอืร้น และไม่บอกเปล่ำ ก้ำวเข้ำมำสำธติให้ดูอกีด้วย พนัไปพนัมำ

อยู่ครู่เดยีวบนตวัหุ่น แผลบ็เดยีวกอ็อกมำเป็นส่ำหรชีุดสวย 

“เอ่อ...สมีนัสดไปหน่อยไหมคะ” หญงิสำวชำวไทยไม่ค่อยมั่นใจ ส่ำหรี

ผนืนี้สฉีูดฉำด มหีลำยสรีวมอยู่ในผนืเดยีว

“ไม่หรอกคุณ สนีี้แหละสวย”

มำริสำหันไปมองรำเจชคล้ำยจะขอควำมเห็น เขำพยักหน้ำเชิงว่ำ 

เหน็ด้วยกบัพ่อค้ำ เธอจงึหนัไปบอกพ่อค้ำว่ำ

“งั้นฉนัเอำผนืนี้ด้วยแล้วกนัค่ะ แต่พอแล้วนะคะ เอำแค่นี้”

“แต่ผืนนี้ก็สวยนะคุณ ไม่รับไปด้วยเหรอ” พ่อค้ำได้คืบจะเอำศอก 

หญงิสำวจะออกจำกร้ำนกย็นืขวำงไม่ยอมท่ำเดยีว 

มำรสิำไปไม่เป็นเลย รำเจชเหน็สหีน้ำของเธอจงึก้ำวเข้ำมำช่วย

“ไม่เป็นไรครบั เอำเท่ำนี้พอ ผมถอืไม่ไหวแล้ว” เขำคว้ำถงุส่ำหรทีี่จ่ำย
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เงนิแล้วมำถอืไว้ และดงึเธอพ้นออกมำจนได้ มำรสิำถอนใจอย่ำงโล่งอก

“ขอโทษด้วยนะคะ ท�ำให้คุณต้องยนืรอ ฉนัถอืเองดกีว่ำค่ะ”

“ผมถือไหวครับ บอกพ่อค้ำไปอย่ำงนั้นเพื่อไม่ให้เขำเสนอขำยอะไร

อกีเท่ำนั้นเอง”

“พ่อค้ำที่นี่ตื๊อเก่งจงัเลยนะคะ”

รำเจชนึกในใจว่ำอย่ำงที่เธอเพิ่งเจอมำแค่ระดับอนุบำลเท่ำนั้นแหละ 

แต่เขำกไ็ม่อยำกพูดให้เธอขยำดไปมำกกว่ำนี้ เดี๋ยวจะไม่กล้ำออกมำเดนิบน

ท้องถนนอกี

ออกจำกร้ำนขำยส่ำหร ีมำรสิำพบร้ำนขำยขนม ลองซื้อขนมชนดิหนึ่ง

ชื่อว่ำ ‘คูลฟี (Kulf i)’ ลุ้นอยู่ว่ำจะหวำนเหมอืนกุหลำบจำมุนหรอืเปล่ำ แต่

ปรำกฏว่ำไม่ รสชำติเค็มๆ มันๆ อร่อยดี มำริสำกินหมดชิ้นในเวลำอัน

รวดเรว็ ต่อมำเจอร้ำนขำยดอกไม้ พ่อค้ำก�ำลงัก้มหน้ำก้มตำร้อยพวงมำลยั 

ฝีมอืประณตีไม่เบำ ผ่ำนหลำยร้ำนเข้ำมำรสิำกเ็ริ่มสงัเกตเหน็ว่ำ คนค้ำขำย

ในตลำดนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ชำย ผู้หญงิพอมบี้ำงแต่หำได้น้อยมำก เธอจงึตั้ง

ข้อสงัเกตกบัรำเจช 

เขำตอบวำ่ “ผมกส็งัเกตเหน็เหมอืนกนัครบั แต่ไมรู่เ้หตผุลแน่ชดั คง

เป็นเพรำะผู้หญิงในสังคมอินเดียยังมีบทบำทนอกบ้ำนไม่มำกนัก นี่พูดถึง

สงัคมชำวบ้ำนจรงิๆ นะครบั ถ้ำไปดูกนัตำมตกึสูงส�ำนกังำนบรษิทัห้ำงร้ำน

ต่ำงๆ ในย่ำนธุรกจิ กม็ผีู้หญงิท�ำงำนอยู่ไม่น้อย” 

ทั้งหมดเป็นเหตุผลที่เขำคิดเอำเอง โดยวิเครำะห์จำกพื้นฐำนสังคม

และวฒันธรรมของที่นี่ ผู้ชำยคงรบัหน้ำที่ท�ำมำหำกนินอกบ้ำน ส่วนผู้หญงิ

อยู่บ้ำนดูแลลูก ท�ำกบัข้ำว ท�ำควำมสะอำดบ้ำน...มองไปทำงไหนจงึมกัเหน็

แต่ ‘พ่อค้ำ’ ส่วน ‘แม่ค้ำ’ กลำยเป็นของหำยำก 

“ว้ำย!” 

รำเจชสะดุง้ตกใจ ก�ำลงัคดิตำมข้อสงัเกตของเธออยู ่จู่ๆ  มำรสิำกร้็อง

ออกมำแล้วสะดุดคะม�ำเกอืบจะล้ม ดทีี่เขำคว้ำแขนไว้ได้ทนั
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“ระวงัครบั” รำเจชเตอืนอกี 

เดนิบนถนนในอนิเดยีต้องมสีตริะมดัระวงัทุกย่ำงก้ำว ทั้งรถรำและ

สิ่งกีดขวำงบนถนนก่อให้เกิดอันตรำยได้ทั้งสิ้น เมื่อครู่มำริสำเกือบเดิน

เหยยีบร่ำงเดก็ชำยผอมกะหร่องที่นอนขุดคู้อยู่บนบำทวถิ ีท่ำมกลำงผู้คนที่

เดนิขวกัไขว่ไปมำ..นี่คอืเตยีงนอนของเดก็คนนั้น

มำรสิำหนัไปมองภำพนั้นอกีครั้ง รู้สกึสะท้อนใจ ท�ำไมผู้คนเดนิผ่ำน

จงึมองเฉย ไม่มใีครรู้สกึอย่ำงเธอบ้ำงหรอื

เด็กคนนี้น่ำจะอำยุไม่เกินสิบขวบ ตัวผอมมำก ผอมจนหนังติด

กระดูก เสื้อผ้ำที่สวมอยู่ มำริสำไม่อยำกเรียกว่ำเสื้อผ้ำด้วยซ�้ำ น่ำจะเป็น 

เศษผ้ำเสียมำกกว่ำ เพรำะขำดวิ่นรุ่งริ่งไม่เป็นชิ้นดี เนื้อตัวผมเผ้ำสกปรก

มอมแมม ร่ำงกำยคงไม่ได้ผ่ำนน�้ำมำหลำยวัน เป็นลูกเป็นหลำนใครหนอ 

ท�ำไมจงึได้มำนอนอยู่ตรงนี้

และมำรสิำกไ็ด้ค�ำตอบส�ำหรบัตวัเอง ท�ำไมคนผ่ำนไปผ่ำนมำจงึเดนิ

ผ่ำนเฉย ไม่มใีครท�ำท่ำรูส้กึอะไรเป็นพเิศษ เพรำะเมื่อเดนิต่อไปอกี เธอกไ็ด้

เหน็ผู้คนอำศยับำทวถิเีป็นบ้ำน เป็นที่นอน เป็นห้องน�้ำ ใช้ชวีติกนัรมิถนน

อย่ำงเป็นเรื่องปกตธิรรมดำ บำงกลุ่มกอ็ยู่กนัเป็นครวัเรอืน...ผู้คนเดนิผ่ำน

ไปมำคงเหน็เป็นภำพชนิตำ ไม่มใีครรู้สกึอะไร

“ข้ำงหน้ำนั่นคอือะไรเหรอคะ” เธอชี้เข้ำไปในชุมชนข้ำงหน้ำ ไม่น่ำจะ

ใช่เขตตลำดแล้ว

รำเจชมองตรงไป ก่อนหนัมำชวนว่ำ

“ไปดูกนัสคิรบั คุณจะได้มองเหน็อนิเดยีในทุกองศำ”

ค�ำพูดของเขำทิ้งปริศนำให้เธอ มำริสำเดินตำมไปด้วยควำมอยำกรู้

อยำกเหน็ เธอเคยได้ยนิกติตศิพัท์เรื่องควำมสกปรกของอนิเดยีมำมำกมำย 

อยู่มำห้ำวนั ไปแต่ที่เจรญิหูเจรญิตำ เธอยงันกึว่ำคนลอืกนัไปผดิๆ เดี๋ยวนี้

อินเดียพัฒนำไปไกล ไม่เหมือนที่เล่ำลือกันแล้ว คงเหมือนที่ฝรั่งบำงคน

เข้ำใจว่ำคนไทยยงัขี่ช้ำงเดนิทำงไปไหนมำไหนในชวีติประจ�ำวนันั่นละ
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ที่ไหนได้ ภำพตกึสูง อำคำรทนัสมยั สงัคมหรูหรำฟู่ฟ่ำ นั่นเป็นสิ่งที่

เธอได้เหน็เพยีงด้ำนเดยีว รำเจชก�ำลงัพำเธอมำดอูนิเดยีในอกีมุมหนึ่ง…สลมั

ท่ำมกลำงตกึสูงระฟ้ำ

ยิ่งเดนิลกึเข้ำมำ กลิ่นขยะสิ่งปฏกิูลกย็ิ่งรุนแรงมำกขึ้น รมิทำงมแีต่

น�้ำเน่ำขงั 

“ไหวไหมครบั” เขำหนัมำถำม

มำริสำกลัวเขำจะพำกลับ จึงพยักหน้ำว่ำไหว ทั้งที่จริงเธอเหม็นจน

จะเป็นลมแล้ว...เพรำะควำมอยำกรู้อยำกเห็นตัวเดียวเท่ำนั้นที่ท�ำให้ยังฝืน

อยู่ได้

“ประชำกรกว่ำครึ่งของเมืองมุมไบอำศัยอยู่ตำมสลัมแบบนี้ น่ำจะมี

ไม่ต�่ำกว่ำสองพันแห่ง ที่นี่ยังเป็นแค่สลัมเล็กๆ ถ้ำคุณอยำกศึกษำวิถีชีวิต

ของประชำกรส่วนใหญ่ในเมือง ไว้ว่ำงๆ ผมจะพำไปดูที่สลัมดำรำวี” เขำ 

หนัมำอธบิำย

มำรสิำนกึทึ่ง ประชำกรกว่ำครึ่งเชยีวหรอื...

“ไม่น่ำเชื่อเลยนะคะ ไม่ไกลจำกนี่กเ็ป็นย่ำนธุรกจิแท้ๆ”

“นี่ละครบั ‘Incredible India’ คุณสำมำรถเหน็นรกกบัสวรรค์อยู่

ใกล้กนัแค่เอื้อมเท่ำนั้น”

ระหว่ำงทำงมชีำยหญงิคูห่นึ่งจงูเดก็ชำยเดก็หญงิเดนิผ่ำนมำ พวกเขำ

ท�ำหน้ำตำดุๆ มองเธอหวัจดเท้ำ มำรสิำหลบตำ ไม่กล้ำสบตำใครจรงิๆ เธอ

ขยบัเข้ำไปเดนิใกล้รำเจชมำกขึ้น

รำเจชเดินไปเรื่อยๆ เขำไม่มีท่ำทีหวำดกลัวหรือระวังเป็นพิเศษ  

แสดงว่ำไม่น่ำจะมอีนัตรำยอะไร มำรสิำจงึคลำยควำมกงัวลลงบ้ำง 

เขำเล่ำให้เธอฟังต่อว่ำ 

“เหน็สภำพควำมเป็นอยู่อย่ำงนี้ แต่ดูถูกคนพวกนี้ไม่ได้เชยีวนะครบั 

ถงึจะอยูใ่นสลมั แต่บำงครอบครวัฐำนะไม่ใช่ธรรมดำ มเีงนิส่งลกูหลำนเรยีน

เมอืงนอก สมยัเรยีนที่องักฤษ ผมเคยรู้จกัเพื่อนชำวอนิเดยีอยู่คนหนึ่ง เขำ
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มำจำกสลัมดำรำวีเนี่ยละครับ ตำมสลัมพวกนี้บ้ำนหลำยหลังก็มีจำน-

ดำวเทยีม โทรทศัน์ ตู้เยน็ หรอืแม้แต่เครื่องปรบัอำกำศ”

“ถ้ำเขำมเีงนิ ท�ำไมไม่ออกไปซื้อบ้ำนใหม่คะ ทนแออดัอยู่ในนี้ท�ำไม” 

มำรสิำขมวดคิ้วสงสยั มองไปรอบๆ ตวั ไม่มอีะไรน่ำอภริมย์เลยสกัอย่ำง 

หลงัคำบ้ำนแทบจะเกยกนั ตำกผ้ำรกเตม็ไปหมด กลิ่นเน่ำเหมน็คละคลุง้จน

แทบไม่กล้ำสูดลมหำยใจเข้ำไปเตม็ปอด

“เพรำะที่อยู่อำศยัในมุมไบรำคำแพงลิ่วน่ะสคิรบั และอกีอย่ำง มนัก็

เป็นวถิชีวีติของพวกเขำด้วย นอกจำกเป็นที่อยูอ่ำศยั สลมัยงัเป็นแหล่งสร้ำง

รำยได้ เงนิหมนุเวยีนจำกกจิกำรภำยในสลมัเหล่ำนี้มจี�ำนวนมหำศำล มส่ีวน

ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทีเดียว เห็นสภำพแออัด

สกปรกอย่ำงนี้ แต่มธีรุกจิหลำกหลำยประเภทด�ำเนนิกจิกำรอยูใ่นนี้นะครบั 

อย่ำงที่ดำรำวีมีอุตสำหกรรมกำรผลิตหลำยอย่ำง ผลิตของส่งออกนอก

ประเทศด้วย”

ข้อมูลที่เขำพูดมำ มำริสำไม่เคยรู้มำก่อนเลย...อะไรกัน สลัมเป็น

แหล่งขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ มอีย่ำงนี้ด้วยหรอื

“น่ำสนใจจรงิๆ ค่ะ ฉนัอยำกไปเหน็สลมัดำรำวทีี่คุณว่ำ” 

เธอนกึในใจว่ำช่ำงไม่เขด็ รนหำที่เสยีแล้ว ขนำดสลมัขนำดเลก็แบบ

นี้เธอยังเกือบเอำตัวไม่รอด ชักหำยใจไม่ออกแล้วสิ มำริสำเปิดกระเป๋ำ

สะพำย ควำนหำผ้ำเชด็หน้ำจะเอำมำปิดจมูก เธอคงท�ำเก่งไปไม่ตลอดรอด

ฝั่งเสยีแล้ว ระหว่ำงนั้นมใีครคนหนึ่งส่งเสยีงเรยีกไกด์กติตมิศกัดิ์ของเธอ

“รำเจช!”

มำรสิำเงยหน้ำมอง รำเจชรู้จกัใครในสลมัแห่งนี้ด้วยหรอื 

“แคสซดิี้!” 

มำรสิำเหน็รำเจชมท่ีำทำงตกใจ เขำรูช้ื่อผูห้ญงิคนนั้นด้วย คงรูจ้กักนั

จรงิๆ หญงิสำวหนัไปมอง ผูห้ญงิคนนั้นเป็นฝรั่ง รปูร่ำงสงูโปร่ง ผมสบีรเูนต 

เธอเดนิเข้ำมำหำด้วยท่ำทำงดใีจ 
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“คุณมำอยู่ที่นี่ได้ยงัไง” 

มำริสำท�ำตำปริบๆ รำเจชกับผู้หญิงคนนี้ใจตรงกัน ถำมค�ำถำม

เดยีวกนัออกมำพร้อมกนั แล้วใครจะเป็นคนตอบก่อนล่ะ

แคสซดิี้หวัเรำะแล้วชงิบอกว่ำ 

“คุณตอบก่อนเถอะค่ะ”

“ผมท�ำงำนอยู่ที่นี่” รำเจชตอบ ยงัมสีหีน้ำมนึงงไม่หำย

“ฉันก็มำท�ำงำนเหมือนกัน โอ้...ไม่อยำกจะเชื่อเลย” ท่ำทำงเธอดู

เซอร์ไพรส์มำก

รำเจชท�ำตำปรบิๆ หลงัจำกตั้งสตไิด้เขำกร็บีหนัมำแนะน�ำสองสำวให้

รู้จกักนั

“คณุมำรสิำ นี่ แคสซดิี้ เบร์ิค เพื่อนของผมครบั...แคสซี่ นี่คณุมำรสิำ 

แขกของเจ้ำนำยผม”

“สวสัดคี่ะ ยนิดทีี่ได้รู้จกันะคะ” มำรสิำยื่นมอืออกไปก่อน

“เช่นกันค่ะ” แคสซิดี้เปิดรับมิตรภำพใหม่ด้วยรอยยิ้มยินดีเช่นกัน 

เธอพูดต่อว่ำ

“ขอทำยนะคะ คุณน่ำจะเป็นคนเกำหลหีรอืไม่กญ็ี่ปุ่น”

มำรสิำยิ้ม โดนทกัผดิแบบนี้จนชนิเสยีแล้ว ไม่ใช่ว่ำหน้ำเธอเหมอืน

สำวเกำหลีญี่ปุ่นอะไรนักหรอก แต่คนต่ำงชำติชอบเข้ำใจผิดว่ำเป็นคนจำก

โซนนั้นเสมอ 

“ฉนัเป็นคนไทยค่ะ”

แคสซดิี้ท�ำตำโต ร้องอย่ำงตื่นเต้นว่ำ 

“จรงิเหรอคะ ฉนัเคยไปท�ำรำยงำนเกี่ยวกบัผู้อพยพโรฮงิญำที่นั่น”

“แคสซดิี้ท�ำงำนเกี่ยวกบัด้ำนสทิธมินษุยชนและสงัคมสงเครำะห์ครบั 

เรำเรยีนจบจำกมหำวทิยำลยัเดยีวกนั” รำเจชให้ข้อมูลเพิ่ม

มำรสิำพยกัหน้ำเข้ำใจ และยิ้มให้เพื่อนใหม่ ตอนนี้แคสซดิี้กบัรำเจช 

ดูจะหำยตกใจไปบ้ำงแล้ว ทั้งคู่สบตำกัน ดูเหมือนจะเกิดควำมเงียบขึ้นมำ
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อดึใจใหญ่ๆ 

มำรสิำได้แต่ท�ำตำปรบิๆ ไม่รู้ว่ำควำมสมัพนัธ์ของสองคนนี้อยู่ในขั้น

ไหน สนทิสนมกนัหรอืไม่ ท�ำไมจงึดูเหมอืนไม่มอีะไรจะพูดกนั

“ร้อยกว่ำประเทศทั่วโลก ฉันไม่นึกว่ำเรำจะโคจรมำพบกันที่นี่”  

แคสซดิี้เป็นคนเอ่ยขึ้นมำก่อน 

มำรสิำสงัเกตเหน็ตำเธอมนี�้ำเอ่อคลอเลก็น้อย แต่เธอกร็บีกะพรบิตำ

ให้มนัหำยไปอย่ำงรวดเรว็

“คุณสองคนไม่ได้พบกนันำนแล้วหรอืคะ” มำรสิำถำม

“เจด็แปดปีเหน็จะได้ค่ะ” แคสซดิี้หนัมำตอบ แล้วกห็นัไปสบตำรำเจช

ชำยหนุ่มยงัคงยนืนิ่ง มำรสิำชกัจะรู้สกึอดึอดั

“ถ้ำอย่ำงนั้นฉนักลบัไปเดนิเที่ยวที่ตลำดก่อนดกีว่ำ คุณสองคนจะได้

คุยกนั”

“ไม่ได้หรอกครับคุณมำริสำ คุณยังไม่พร้อมที่จะเดินถนนอินเดีย 

คนเดยีว” เขำหนัมำคดัค้ำน

มำรสิำหน้ำเจื่อน

แคสซดิี้บอกด้วยรอยยิ้มว่ำ 

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณมำริสำ ฉันเองก็ก�ำลังท�ำงำนอยู่เหมือนกัน  

ฉันกับรำเจชมีอีเมลแอดเดรสกันอยู่แล้ว รู้ว่ำอยู่ประเทศเดียวกันอย่ำงนี้ 

จะนดัหมำยพบกนัเมื่อไหร่กไ็ด้”

มำรสิำพยกัหน้ำ 

รำเจชถำมเพื่อนเก่ำขึ้นมำว่ำ 

“คุณจะอยู่ที่นี่อกีนำนแค่ไหน”

“ยงัไม่แน่เลยค่ะ เรำคงมโีอกำสได้พบกนับ้ำงนะคะ” 

รำเจชพยกัหน้ำนดิหนึ่งเป็นค�ำตอบ

แคสซดิี้รู้ว่ำถงึเวลำแยกย้ำยแล้ว เธอหนัไปลำมำรสิำแล้วบอกรำเจช

อกีครั้งว่ำ 
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“ฉนัดใีจที่ได้พบคุณที่นี่”

“เช่นกนั” รำเจชตอบเรยีบๆ แววตำของเขำนิ่งมำก มำรสิำเดำอำรมณ์

ไม่ออกเลย เขำแสดงอำรมณ์ตกใจออกมำตอนที่เจอกนัทแีรกอยู่แวบเดยีว 

หลงัจำกนั้นแล้วเขำกน็ิ่งมำก ไม่มที่ำทยีนิดยีนิร้ำยอะไรอกีเลย มำรสิำลอบ

สงัเกตอย่ำงไม่เข้ำใจ


