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“เราจะสร้าง  ‘สู่ใต้พิภพ’  ให้ดีที่สุดครับ”
คำสัญญาของผู้อำนวยการสร้างมาพร้อมกับซองสีขาวซึ่งยื่นมาตรงหน้า  

เหนือดาวรับไว้แล้วยิ้มอย่างพึงพอใจ รู้ดีว่าข้างในคือเช็คค่าลิขสิทธิ์ของบทละคร 

เวทีที่เธอขายให้กับบริษัทโปรดักชั่นใหญ่แห่งเมืองไทย

อนัทีจ่รงิ...สิง่สำคญัสำหรบัเธอไมใ่ชม่ลูคา่มหาศาลตามทีต่กลงกนัไวห้รอก แต ่

คือการที่บทละครของตนได้มีโอกาสมาถ่ายทอดในรูปแบบละครเวที ณ ประเทศ 

บ้านเกิดต่างหาก

“ขอบคุณนะคะ” หญิงสาวยิ้มรับก่อนจะเก็บเช็คใบนั้นลงกระเป๋าถือของตน  

ขณะที่ผู้กำกับซึ่งยืนอยู่ข้าง  ๆ  กันเอ่ยปากชวน

“วันนี้เรามีออดิชั่นนะครับ ถ้าคุณเหนือสนใจดูก็บอกสต๊าฟได้เลย”

“ขอบคุณมากค่ะ”

เหนือดาวเอ่ยลาหลังจากนั้น รอยยิ้มยังไม่เลือนหายไปจากใบหน้าสวยหวาน 

ซึ่งบ่งบอกสายเลือดตะวันตกที่ไหลเวียนอยู่ในตัวถึงหนึ่งในสาม ดวงตาคู่กลม 

โตจับจ้องไปยังบทละครของตนในมือ ดีใจอีกครั้งที่ความพยายามนับหลายเดือน 

สำเร็จอย่างไม่คาดฝัน 

และความสำเร็จนี้เองที่ทำให้เธอสามารถ  ‘กลับบ้าน’  ได้โดยไม่ตะขิดตะขวง 

ใจดังเช่นก่อนหน้านี้ที่เธอยังเป็นแค่นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเขียนบทละครใน 

ประเทศอังกฤษ แต่ตอนนี้เธอจะมี  ‘ที่ยืน’  อยู่ในประเทศแม่ของเธออีกครั้ง!

‘สู่ใต้พิภพ’ หรือ ‘To the Underworld of Hades’ เป็นบทละครเวทีภาษา 

อังกฤษที่เธอประพันธ์ขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ ทันทีที่ละครเวที 
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เรื่องนี้ออกแสดงในลอนดอนเมื่อสามเดือนก่อน ก็ได้รับการตอบรับและความนิยม 

อย่างล้นหลามด้วยเนื้อเรื่องโศกนาฏกรรมสะเทือนใจซึ่งอ้างอิงมาจากตำนานเทพ 

ปกรณัมกรีก อีกทั้งยังแทรกแก่นแท้อันโหดร้ายของระบบทุนนิยมซึ่งกำลังเป็น 

ปัญหาใหญ่ในสังคมปัจจุบันทั่วโลกได้อย่างน่าสนใจ

ความสำเร็จนี้ทำให้ชื่อของเหนือดาวกลายเป็นที่จดจำในฐานะนักประพันธ์ 

บทละครชาวเอเชียคนแรกที่มีผลงานโดดเด่นในแวดวงละครเวทีของอังกฤษ จน 

สถาบันการแสดงหลายแห่งพากันแย่งซื้อตัวเธอให้เข้ามาทำงานด้วย และในระหว่าง 

ที่เหนือดาวกำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะไปไหนนี้เอง โอกาสทองก็วิ่งเข้ามาหา  

เมื่อผู้อำนวยการสร้างกับผู้กำกับการแสดงละครเวทีจากเมืองไทยได้ดูละครของเธอ 

และสนใจอย่างยิ่ง จึงติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์เพื่อนำมาสร้างในไทย รวมถึงให้เธอแปล 

บทละครเป็นภาษาไทยด้วยค่าลิขสิทธิ์สูงลิบลิ่ว  เธอตัดสินใจรับข้อเสนอโดย 

ไม่ลังเล

เนื่องจากอีกตั้งหกเดือนกว่าจะถึงกำหนดการรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ 

อังกฤษ ดังนั้นเหนือดาวจึงมีเวลาว่างพอที่จะกลับมาไทยเพื่อติดตามการสร้าง 

ละครเวทีเรื่องนี้ ทุกคนที่ได้ยินเรื่องราวดังกล่าวต่างพากันชื่นชมความสามารถ 

ของ  ‘ดอกเตอร์เหนือดาว’ ซึ่งประสบความสำเร็จที่ต่างประเทศได้ และนำเอาความ 

สำเร็จนั้นกลับมายังประเทศบ้านเกิดได้อย่างงดงาม

ทั้งที่ควรจะภูมิใจ...ควรจะหน้าชื่นตาบาน แต่ลึก  ๆ  แล้วเหนือดาวก็ยัง 

หวั่นใจไม่น้อยทีเดียว ในเมื่อจริง ๆ  แล้วเธอมี ‘ความหลัง’ ที่ไม่ค่อยดีเท่าใดนักกับ 

เมืองไทย

ดังนั้นจุดประสงค์สำคัญที่สุดของการกลับมาในครั้งนี้ เพื่อจะพิสูจน์ตัวเอง 

ให้คนที่เคยเหยียดหยามได้เห็นว่าตอนนี้เธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป...

ไม่ใช่  ‘เหนือดาว’  ที่ถูกเหยียบย่ำจน  ‘มิดดิน’  ดังเช่นเจ็ดปีที่แล้ว

นาฬิกาข้อมือบอกเวลาบ่ายสองโมงตรง การทำสัญญาเสร็จสิ้นเร็วกว่าที่ 

เหนือดาวคาดไว้ เธอจึงเดินไปรอบ  ๆ  สำนักงานซึ่งเป็นที่นัดหมายเซ็นสัญญาและ 

รับค่าลิขสิทธิ์แห่งนี้เพื่อฆ่าเวลาก่อนกลับบ้าน บริษัทแห่งนี้คือบริษัทอำนวยการ 

สร้างละครเวทีชื่อดังของเมืองไทยที่เธอเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาตั้งแต่ยัง 
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เป็นเด็ก

หญิงสาวไล่สายตาไปตามผนังเรียบซึ่งมีโปสเตอร์ละครเวทีเรื่องต่าง  ๆ  

ติดอยู่เป็นระยะ ๆ โปสเตอร์เหล่านี้คือผลงานที่ผ่านมาของบริษัทนี ้ และอีกไม่นาน 

นักโปสเตอร์ของ  สู่ใต้พิภพ จะมีโอกาสมาแปะอยู่บนผนังนี้เช่นกัน

แต่แล้วเหนือดาวก็หยุดนิ่งสนิทราวต้องคำสาป เมื่อเห็นใบหน้าอันคุ้นเคย 

ของใครคนหนึ่งบนโปสเตอร์ตรงหน้า...

ดวงหน้าสวยซึ้งได้รูปที่เธอคุ้นเคยดีอยู่บนนั้น ตาคู่โตคมเข้มใต้แพขนตา 

หนาฉายความสุขชัดเจน ปากแดงคลี่ยิ้มราวผู้กุมชัยยามซบลงบนอกของพระเอก 

ที่เหนือดาวมองผ่าน  ๆ  อย่างไม่ใส่ใจ เพราะมัวแต่ตะลึงและไม่คาดถึงว่ารัญรตี  

คู่กรณีของเธอเมื่อเกือบสิบปีจะโด่งดังขนาดได้รับบทเป็นนางเอกละครเวที ทั้งที่ 

ควรจะได้รับบทนางร้ายในชีวิตจริง

หญิงสาวกัดฟันอย่างขึงเครียด เผลอกำมือแน่นเสียจนเล็บจิกกลางฝ่ามือ  

ก่อนตื่นจากภวังค์เมื่อเสียงที่ดังขึ้นจากโทรทัศน์แล่นมากระทบโสตประสาท 

“คุณปริ๊นซ์ตอนนี้กำลังจะมีผลงานใหม่อะไรบ้างคะ”

เธอหันไปมองต้นเสียงตรงด้านขวามือของตนก็เห็นพนักงานสาวหลายคน 

นั่งออกันอยู่ตรงหน้าโทรทัศน์จอแบนบนโต๊ะทำงาน ดวงตาของเธอเหล่านั้นเปี่ยม 

ไปด้วยประกายระยับจนเหนือดาวสงสัย เลื่อนสายตาไปยังบนหน้าจอโทรทัศน์ซึ่ง 

ปรากฏภาพชายหนุ่มรูปหน้าหล่อเหลาเอาการกำลังยืนตอบคำถามของนักข่าว

ผู้ถูกถามพยักหน้าเล็กน้อยแล้วเบือนสายตามาสบกล้อง ดวงตาคู่เรียว 

ของเขาดูเย็นนิ่ง หากเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ลึกลับอันน่าค้นหา เขาเม้มริมฝีปาก 

ได้รูปก่อนจะตอบพร้อมรอยยิ้มตรงมุมปาก

“เรื่อง  ‘ล่ารักสุดฟ้า’  ครับ”

“นางเอกนี่คือคุณฝันใช่มั้ยคะ งั้นแบบนี้ก็เป็นการกลับมาเจอกับคุณฝัน 

อีกครั้งหลังจากเรื่อง  ‘ร้อยรักเลือนราง’  เมื่อเกือบสองปีที่แล้วสินะคะ”

“ใช่ครับ” ชายหนุ่มตอบเรียบ  ๆ 

คนอยู่หน้าจอขมวดคิ้วเล็กน้อย เธอคุ้นหน้าเขาเหลือเกิน จะว่าเพราะเป็น 

ดาราก็ไม่ใช่ แต่เพราะเหมือนเคยเห็นจากไหนมาก่อนเมื่อไม่นานมานี้
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ความสงสัยนั้นติดค้างอยู่ในใจเหนือดาวได้ไม่นานนัก เมื่อเธอเหลือบ 

กลับมามองโปสเตอร์ชวนแสลงใจ ก็พบว่าเขาคือพระเอกที่รัญรตีกำลังซบอยู่ 

นั่นเอง 

หญิงสาวเมินหน้าหนีทันที แล้วรีบสาวเท้าเดินไปอีกทาง อดคิดไม่ได้ว่า 

นานเท่าไรแล้วที่ตนไม่ได้ติดตามข่าวคราวบันเทิงไทย...ตั้งแต่ไปอยู่อังกฤษที่เธอ 

คิดว่าคงจะเป็นการกลับไปอยู่แบบ  ‘ถาวร’  เมื่อเจ็ดปีก่อน และถึงแม้ยามกลับมา 

เยี่ยมบ้านเกิด เธอได้เปิดโทรทัศน์ดูเป็นบางครั้ง แต่ก็มักกดเปลี่ยนช่องทันที 

เมื่อเจอข่าวบันเทิง เพราะเกรงว่าจะได้เห็นใบหน้าของศัตรูที่ทำให้เธอรู้สึกยอกแสยง 

ทุกครั้งยามนึกถึง

“คุณเหนือดาวคะ...”

เสียงใสดังขึ้นมาจากใกล้ตัว เรียกความสนใจของเหนือดาวให้กลับมา  

ทีมงานของละครเวทีเรื่องนี้ในชุดทะมัดทะแมงกำลังยืนยิ้มให้เธอ ถัดไปด้านหลัง 

คือประตูกระจกฝ้าซึ่งเป็นทางเข้าห้องซ้อมขนาดใหญ่

“ไปดูแคสต์นักแสดงไหมคะ ตอนนี้เรากำลังออดิชั่นเพอร์เซโฟนีอยู่เลยค่ะ”

ยังไม่ทันที่เหนือดาวจะได้ตอบอะไร ก็เริ่มรู้สึกเสียดท้องพิกลเหมือน 

ลำไส้ใหญ่ของตนกำลังทำหน้าที่สำคัญของมันอยู่ หญิงสาวเม้มริมฝีปากเพื่อกด 

ระงับอาการมวน  ๆ  เอาไว้ ทว่าทีมงานหญิงกลับเข้าใจว่าเป็นเพราะเธอเกรงใจ  

จึงรีบคว้ามือเล็กของเธอแล้วรบเร้าอีกครั้ง

“นะคะ  ๆ  ไหน  ๆ  คุณเหนือก็อุตส่าห์มาทั้งที  นี่พี่พลก็บอกให้มาชวน 

คุณเหนืออีกครั้งค่ะ”

เมื่อชื่อของผู้กำกับละครเวทีหลุดออกจากปากทีมงาน เหนือดาวจึงไม่อาจ 

ปฏิเสธได้ เธอพยักหน้ารับแล้วเดินตามทีมงานสาวคนนี้เข้าไปในห้องประชุม 

ขนาดกว้างซึ่งมีเวทีอยู่ตรงกลาง แสงไฟในห้องปรับหรี่ให้สลัวลงเล็กน้อย ขณะที ่

ตรงกลางเวทีซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผู้เข้ามาคัดบทนางเอกต้องมายืนพูดบทก็มีแสง 

สปอตไลต์สาดส่อง ด้านหน้าเวทีมีโต๊ะของกรรมการทั้งสามคน เหนือดาวกวาดตา 

มองผ่าน  ๆ  แล้วจับจองที่นั่งเบาะหลังสุดใกล้ประตูทางออกเพื่อไม่ให้เป็นการ 

รบกวนผู้มาคัดบทที่กำลังแสดงอยู่ในตอนนี้
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“หัวใจรักของคุณ...ดึงฉันให้ดิ่งลงไปสู่ห้วงมหาสมุทรแห่งความมืดมิด  

ลึกไปยังสุดใต้ท้องทะเลอนธการ ไม่มีทางใด...ให้ฉันกลับไปสู่แผ่นดินที่ฉันจากมา  

สถานที่ที่แสนสดใสในวันวานได้อีกแล้ว...”

ถ้อยคำจากปลายน้ำหมึกของเธอถูกถ่ายทอดโดยนักแสดงหญิงด้วยน้ำเสียง 

เจ็บร้าว เหนือดาวฟังแล้วนิ่ง นักแสดงคนนี้เข้าถึงอารมณ์ตัวละครได้ดีทีเดียว  

แต่กลับถ่ายทอดออกมาไม่ลึกซึ้งจับใจเท่าที่เธอหวังไว้ หญิงสาวฝืนดูต่อได้อีกสาม 

คนก็เริ่มมวนท้องจนทนไม่ไหว แต่ในวินาทีที่กำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำนั้นเอง  

ก็กลับก้าวเท้าไม่ออกเสียดื้อ  ๆ  เมื่อเห็นคนที่เพิ่งก้าวขึ้นมาอยู่บนเวที

รัญรตีกำลังยืนยิ้มหวานท่ามกลางแสงสปอตไลต์อันเจิดจ้า แน่นอนว่าเธอ 

มาออดิชั่นบทนางเอกเช่นกัน

“ขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสรัญมาคัดตัวในวันนี้”

เธอว่าด้วยน้ำเสียงถ่อมตัว แต่หน้ากลับภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

ไม่ต่างอะไรจากตอนนั้น...ที่ เธอผู้นี้ใส่ร้ายเหนือดาวด้วยน้ำเสียงปริ่ม 

จะขาดใจต่อหน้าทุกคน แต่ชั่วเสี้ยววินาทีที่ใบหน้าสวยเสลานั้นกลับแสดงความ 

สะใจผ่านคราบน้ำตา ไม่มีใครเห็นรอยยิ้มเยาะนั้นของรัญรตี มีเพียงเหนือดาว 

คนเดียวที่เห็น และทุกคนก็เชื่อว่าเหนือดาวเลวแสนเลวดังน้ำคำของรัญรตี... 

เลวเสียจน  ‘ทุกคน’  เลิกคบเธอ 

รวมถึง  ‘เขาคนนั้น’

เมื่อต้องจากเมืองไทยไป เหนือดาวจำเป็นต้องทิ้งความรู้สึกดี  ๆ  ที่เคย 

มอบให้เขาด้วยเช่นกัน ในเมื่อเหตุการณ์ที่รัญรตีจัดฉากขึ้นมาทำให้เขาเห็นว่า 

เธอผิดเหลือเกิน โดยที่เขาคงไม่รู้ว่าเธอต้องทนทุกข์ใจมากเพียงใดนับตั้งแต่วันนั้น

แม้ไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้น แต่พอนึกถึงเรื่องนี ้ เหนือดาวก็อดขุ่นข้องไม่ได ้ 

ก่อนที่ความเคืองดังกล่าวจะค่อย  ๆ  เลือนหายไปเมื่อมวนท้องมากขึ้น หญิงสาว 

รีบลุกพรวดตรงดิ่งไปห้องน้ำทันที เริ่มพาลรัญรตีว่าคงเป็นต้นเหตุที่ทำให้เธอ 

ปวดท้องได้ขนาดนี้ 

หญิงสาวกึ่งเดินกึ่งวิ่งโดยเร็ว เริ่มใจชื้นขึ้นเมื่อเห็นป้ายห้องน้ำชาย  - หญิง 

อยู่ไม่ไกลนัก เพียงไม่กี่วินาทีให้หลัง เธอก็เดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าห้องน้ำหญิง  
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ที่มีป้ายพลาสติกแขวนอยู่ตรงลูกบิด

‘ขออภัย กำลังทำความสะอาด’

เหนือดาวอ้าปากหวอขณะอ่านป้ายหน้าห้องน้ำซ้ำอีกครั้ง คนปวดหนัก 

พยายามหายใจเข้าลึก  ๆ จะให้เดินไปห้องน้ำอีกชั้นก็คงไม่ไหวแล้ว ในเมื่อข้าศึก 

บุกประชิดประตูเมือง หญิงสาวมองซ้ายมองขวาอย่างชั่งใจ ก่อนจะมองเลยไป 

ยังห้องน้ำชายที่ต้องเดินย้อนกลับมาเล็กน้อย มองผ่าน  ๆ ไม่เห็นใครทั้งสิ้น บัดนี้ 

ข้าศึกเริ่มตีประตูเมืองแล้ว และเหนือดาวก็รู้แล้วว่า...ตอนนี้ตนไม่มีอะไรให้เสีย 

อีกต่อไป เพราะถ้าเธออายที่จะไม่เข้าห้องน้ำ เธอคงได้เสียหายกว่านี้หลายเท่า 

ทีเดียว!

เมื่อ  ‘ธุระ’  เสร็จสิ้น หญิงสาวเริ่มคิดได้ว่าถ้ามีผู้มาใช้ห้องน้ำ เธอจะทำเช่นไร  

จึงได้แต่ชั่งใจอยู่ในห้องน้ำแล้วเงี่ยหูแนบประตู ฟังอยู่สักพักก็ไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้น 

จนเริ่มแน่ใจแล้วว่าไม่มีใครอยู่ข้างนอก ไม่รอช้ารีบเปิดประตูทันที

ทว่าหัวใจเธอแทบหยุดเต้นในวินาทีนั้น!

เมื่อห้องน้ำที่ควรจะไม่มีใครอยู่เลย กลับมีชายร่างสูงใหญ่ยืนอยู่หน้าโถ 

ปัสสาวะ เขาปรายตามองเธอก่อนจะเปลี่ยนเป็นจ้องตรง  ๆ  จนเหนือดาวได้เห็น 

ใบหน้าอันหล่อเหลาไร้ที่ติราวรูปปั้นเทพเจ้ากรีก

เธอคุ้นเหลือเกิน เหมือนเพิ่งเคยเห็นใบหน้าของเขาเมื่อไม่กี่สิบนาทีก่อน 

หน้านี้นี่เอง

คิ้วหนาได้รูปของชายตรงหน้ากระตุกเล็กน้อย แต่แววตายังนิ่งเฉย... 

และเยือกเย็น ขณะที่มือก็รีบจัดการ  ‘ธุระ’  ให้เสร็จสิ้น ก่อนจะยืนนิ่งอยู่ที่เดิม  

บัดนี้แววตาของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยและ...ประกายบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็น 

การระแวง

แม้เธออยากวิ่งผ่านเขาไปมากเพียงใด แต่เพราะเกรงว่าตนจะเผลอเห็น 

อะไรต่อมิอะไรของคนตรงหน้า หญิงสาวจึงได้แต่ยืนนิ่งแข็งทำอะไรไม่ถูก แล้ว 

สบตาคนตรงหน้าอย่างเลี่ยงไม่ได้ บัดนี้ดวงตาคู่เรียวของเขามีประกายที่เธออ่าน 

ได้ว่า  ‘ผู้หญิงพิลึก’
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เหนือดาวไม่คิดว่าตนเองจะตกอยู่ในสถานการณ์อดสูได้ถึงเพียงนี้ ความ 

อายทำให้หน้าของเธอชาไปหมด แต่ยังไม่ทันจะได้หาทางออกก็กลับมีบุคคล 

ที่สามเดินฉับ  ๆ  เข้ามาในห้องน้ำ ชายผู้นั้นเอ่ยทักคนที่ยืนนิ่งอยู่ก่อนแล้ว

“พี่ปริ๊นซ์ พี่บูมบอกมาว่ายังไงบทก็...”

เขายืนมาหยุดตรงหน้าโถ มือจับซิปกางเกงเตรียมรูดลง แต่ต้องหยุดกึก 

เมื่อสบตากับใครอีกคนหนึ่งในห้องน้ำ

ใคร...ที่ป้ายหน้าห้องน้ำระบุชัดแล้วไม่มีสิทธิ์เข้ามาใช้ห้องน้ำชาย

ชายหนุ่มคนเข้ามาใหม่พินิจคนตรงหน้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดวงตากลมโตคู่ 

สวยสบตาเขาด้วยแววตาอึ้ง  ๆ และเขาก็มั่นใจว่าสาวงามที่กำลังช็อกอยู่ตรงหน้า 

เขาคนนี้ไม่ใช่สาวประเภทสองล้านเปอร์เซ็นต์

ก็เพราะเขารู้จักเธอ...แม้จะไม่ได้คุยกันมาถึงเจ็ดปีแล้วก็ตาม

“เหนือ...ใช่ไหม”

และเพราะคำทักนั้นเองที่ทำให้คนถูกทักแทบจะมุดดินหนีทันที เหนือดาว 

จ้องคนมาใหม่ที่เพิ่งเอ่ยทักเธออย่างไม่สามารถหลบสายตาได้ เนื้อตัวเย็นเฉียบ 

ราวเลือดในกายกลายเป็นน้ำแข็ง แผลในใจที่ตกสะเก็ดเมื่อเจ็ดปีก่อนกำลังจะเปิด 

อีกครั้ง...เพราะเขาคนนี้

“เหนือ” น้ำเสียงของสุดแดนยังอ่อนโยนนุ่มนวลไม่ต่างจากอดีต น้ำเสียง 

ที่เธอเคยตกหลุมรักมันอย่างถอนตัวไม่ขึ้น...และไม่มีวันลืมได้ลง

“คะ”  เหนือดาวตอบรับ  ขณะที่คนตรงหน้ายิงคำถามใหม่เข้ามาใน 

บรรยากาศงุ่นง่านและชวนอึดอัดนัก

“พอได้ข่าวมาแว่ว  ๆ  ว่าไปอยู่อังกฤษตั้งหลายปี นี่กลับมานานหรือยัง...”

คนถูกถามนึกอะไรไม่ออก ได้แต่พยักหน้าหงึกหงัก

“ไม่ได้เจอกันตั้งนาน สบายดีไหมเรา”

“ก็...ดีค่ะ แล้ว...พี่แดนล่ะคะ” เหนือดาวหลุบตาต่ำ ถามกลับอย่าง 

แผ่วเบา

“พี่สบายดี ว่าแต่ทำไมถึง...”

ใบหน้าสวยร้อนฉ่าขึ้นมากะทันหันเมื่อเห็นสายตาสุดแดนที่มองหน้าเธอ 
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สลับกับห้องน้ำชายสะอาดเลี่ยมหรูแห่งนี้ คำถามนั้นตีความได้สองแง่ว่า ‘มา 

บริษัทนี้ทำไม’  กับ  ‘มาอยู่ในห้องน้ำชายทำไม’

ห้องน้ำชาย! 

เหนอืดาวตระหนกัไดใ้นวนิาทนีัน้วา่ไมใ่ชเ่วลาจะมายนืใจสัน่ไหวกบัคนตรงหนา้ 

อีกต่อไป ในเมื่อที่แห่งนี้ไม่ได้เหมาะสมเลยแม้แต่น้อย!

“คือ...”

“ห้องน้ำหญิงทำความสะอาดอยู่” เสียงเรียบทุ้มต่ำดังมาจากคนข้างตัว 

สุดแดนราวกับแก้ต่างให้หญิงสาวฉวยโอกาสนั้นรีบคว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมา  

กดปุ่มปลดล็อกหน้าจอให้สว่างขึ้น แล้วรีบเอาแนบหู ประหนึ่งว่ามีสายเรียกเข้า

“พี่แดนคะ พอดีมีคนโทร.เข้า ขอรับสายก่อนนะคะ...ฮัลโหล ว่ายังไง”

เธอเอ่ยทักคนปลายสายที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง แล้วก้มหน้างุดรีบเดินจนพ้น 

ขอบประตู ไม่สนใจสุดแดนที่กำลังจะเรียกเธอไว้อีกครั้ง

“โดนตือ๊ขายประกนัอกีแลว้เหรอ แกกบ็อกไปสวิา่แกเปน็มะเรง็สมอง ตอนนี ้

คางเหลืองแล้ว ไม่ต้องมาประกันชีวิตอะไรหรอก”

หญงิสาวพดูคนเดยีวจนกระทัง่มัน่ใจวา่เดนิพน้หอ้งนำ้แลว้จงึคอ่ยลดโทรศพัท ์

มือถือลงมากำไว้แน่น รับรู้ได้ถึงหัวใจที่เต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาจากอก 

ด้านซ้าย

หลายครั้ง...ที่มีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นกับเธอ แต่ไม่มีครั้งไหนที่เธอนึกรังเกียจ 

เรื่องบังเอิญเท่าครั้งนี้มาก่อน

ผู้ชายอีกคนในห้องน้ำจะมองเธออย่างไรก็ช่าง เธอไม่สนเขาสักนิด เพราะ 

สิ่งเดียวที่เธอสนคือสายตาของสุดแดนเท่านั้น สายตาที่แฝงไปด้วยนัยสงสัยและ 

เปื้อนคำตำหนิอยู่ข้างใน จนเปิดแผลใจอันเรื้อรังของเธอให้กลับมาอักเสบได้อย่าง 

สมบูรณ์แบบอีกครั้ง

การพบกันครั้งแรกในรอบเจ็ดปีระหว่างเธอและคนที่เธอรักข้างเดียว... 

กลับกลายเป็นความอัปยศที่สุดไปเสียแล้ว!
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มือใหญ่เปิดก๊อกน้ำเพื่อล้างมือ ขณะที่ดวงหน้ายังคงเรียบเฉยเหมือนไม่มี 

เหตุการณ์  ‘ประหลาด’  ใด  ๆ  เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ปิลันธน์ตวัดสายตาไปยังชายหนุ่ม 

รุ่นน้องที่ยังยืนนิ่งอยู่ตรงที่เดิม ปากก็ถาม

“รู้จักกันด้วยเหรอ”

ก่อนเขาจะชายตาไปยังประตูห้องน้ำที่หญิงสาวเพิ่งเดินออกไป สงสัย 

ไม่น้อยว่าเธอคงเก้อเขินกับสุดแดนมากเสียจนไม่รู้ว่าตัวเองถือโทรศัพท์มือถือ 

กลับหัว

“เขาเป็นรุ่นน้องเมื่อสมัยเรียน เคยทำละครร่วมกันพักนึง”

ปิลันธน์สัมผัสนัยแปลก  ๆ  ในน้ำเสียงคนตอบได้บางส่วน แต่ไม่ถามต่อ 

เพราะการสู่รู้ไม่ใช่นิสัยของเขา 

“เมื่อกี้จะพูดว่าอะไร ตอนแรกสุดเลย”

“อ้อ เรื่องแคสต์ เห็นเขาบอกกันว่าพี่ปริ๊นซ์ได้บทเฮดีสชัวร์”

ชายหนุ่มผู้ยิ้มยากพยักหน้าราวกับไม่แปลกใจเท่าใดนักกับผลที่ได้รับฟัง  

ในเมื่อไม่ว่าใครก็ตามที่อ่านบทละครเรื่อง  สู่ใต้พิภพ  ต่างก็ลงความเห็นว่าเขา 

เหมาะกับบทพระเอกของเรื่องมากที่สุด เนื่องด้วยบุคลิกเย็นชาและยากจะหยั่งถึง 

ความรู้สึก ราวกับว่าผู้ประพันธ์นั้นได้แต่งขึ้นมาเพื่อเขาโดยเฉพาะ 

“คิดแล้วว่าต้องไม่แปลกใจ”

“ก็ไม่แปลกใจไง” ปิลันธน์ปิดน้ำแล้วยักไหล่

สุดแดนก็เงียบไปครู่หนึ่ง แล้วมองไปทางประตูห้องน้ำด้วยแววตาใจหาย 

พิกลจนปิลันธน์อดถามไม่ได้

“มีอะไรอีกหรือเปล่า”

“เหนือ...” ริมฝีปากหยักได้รูปพึมพำชื่อของเธอ

“ผู้หญิงคนเมื่อกี้เหรอ” ปิลันธน์มองไปทางประตูอีกครั้ง “สรุปว่าเขา 

เป็นใคร”

“รุ่นน้องของผมสมัยเรียนมหา’ลัย และเป็นคนแต่ง  สู่ใต้พิภพ  ”

คนได้คำตอบนิ่งไปชั่วครู่ นึกถึงก่อนหน้านี้ที่ได้อ่านบททั้งภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษต้นฉบับ เขาชื่นชมผู้แต่งว่าเก่งมากทีเดียวที่สามารถเรียงร้อยเรื่องราว 
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ซึ่งฟังดูเหมือนเทพนิยายได้อย่างสนุกสนาน และก็สามารถแสดงธีมหลักที่สะท้อน 

ด้านมืดของสังคมปัจจุบันได้อย่างยอดเยี่ยม เขาทราบแล้วว่าผู้แต่งเป็นคนไทย  

และก็คิดไปแล้วว่าน่าจะเป็นผู้สูงอายุมากประสบการณ์ผู้มีความคิดล้ำลึก...

ไม่ใช่หญิงสาวดูอ่อนวัยที่ดูเป๋อจนคุยโทรศัพท์กลับหัวแบบเธอคนนั้น...

แสงไฟระยิบระยับจากหลอดไฟดวงจิ๋วประดับอยู่ทั่วสวนภายนอกโรงแรมสวยงาม 

และโรแมนติกกว่ าที่ เหนือดาวคิดไว้  เสียอย่ าง เดียว  ยุง เยอะไปหน่อย  

ทำให้เธอซึ่งยืนตรงนี้มาพักใหญ่นอกจากจะขาสั่นเพราะตื่นเต้นแล้ว  ยังต้อง 

คอยถูขาตัวเองเพื่อแก้คัน แต่เธอไม่สนเลยแม้แต่น้อยในเมื่ออีกไม่นานเท่าใด 

นักที่จะได้เจอสุดแดน...เพื่อที่จะได้บอกความในใจให้เขารู้

เสียงครึกครื้นจากด้านในภัตตาคารของโรงแรมยังดังพอมาให้ได้ยินเป็น 

ระยะ  ๆ เหนือดาวเอาแต่จับจ้องร่างสูงซึ่งเดินใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ หัวใจเต้นแรงขึ้น 

และรัวขึ้นทุกที จนกระทั่งสุดแดนหยุดอยู่ตรงหน้าพร้อมเครื่องหมายคำถาม 

ตัวโต  ๆ  ปรากฏชัดในดวงตาคู่เรียว

‘พี่แดน’ เหนือดาวเป็นคนเริ่มบทสนทนา

‘เห็นแม้นบอกว่าเหนือมีเรื่องอยากพูดกับพี่ มีอะไรหรือเปล่า’ สุดแดน 

ยังคงยิ้มกว้างเหมือนทุกครั้งเวลาพูดกับเธอ นาน  ๆ  ทีที่เธอจะได้เห็นสีหน้าขรึม 

ของเขา และนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลล้านแปดที่ทำให้เหนือดาวตกหลุมรักผู้ชาย 

คนนี้

‘เหนือ...’ คำพูดนั้นมันติดอยู่ปลายลิ้น ยากที่จะเอ่ย แต่เมื่อคิดว่าอย่างไร 

เสีย ปีหน้าจะไม่ได้เจอกันแล้ว ความรู้สึกฮึกเหิมมันกลับฟื้นขึ้นมาอย่างน่า 

ประหลาด

‘เหนือ?’

ยังไงเสียวันนี้ เธอต้องบอกเขาให้ได้  เพราะไม่อยากปล่อยให้รอยยิ้ม 

ของเขาหลุดลอยไป...

‘เหนือชอบพี่แดน’

เมื่อพูดไปแล้ว...เหนือดาวรู้สึกเหมือนหัวใจแทบจะหลุดออกมาจากอก  
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เธอก้มหน้าไม่ยอมมองปฏิกิริยาของสุดแดนด้วยความเขินอาย ช่วงเวลาไม่กี่ 

วินาทีราวกับถูกหยุดไว้ยาวนานราวกับสิบปี ก่อนจะสะดุ้งโหยงสุดตัวเมื่อถูก 

แตะบ่าเข้าให้ คราวนี้เมื่อเงยหน้าขึ้นมา เธอก็เห็นคนตรงหน้ายิ้มเช่นเดิม แต่เป็น 

ยิ้มแบบอึ้ง  ๆ  ที่เธอคิดไปเองว่าเขาคงยินดีไม่น้อย

‘จริงเหรอเหนือ’

สุดแดนส่งรอยยิ้มกว้างจริงใจมาให้ ดวงตาเรียวฉายแววระยิบระยับ

‘ขอบคุณนะ ขอบคุณมาก  ๆ’

หัวใจนั้นสุขล้นไปด้วยรักเต็มปรี่ แต่ในตอนที่จะได้ถามต่อว่า แล้วเขาคิด 

เช่นไร เหนือดาวก็รู้สึกถึงความร้อนจากแสงอาทิตย์ซึ่งกำลังแยงตาในยามเช้า 

ผ่านทางช่องว่างระหว่างม่านหนา เธอลืมตา...เพื่อพบกับโลกแห่งความเป็นจริงว่า 

เหตุการณ์นั้นผ่านมาถึงเจ็ดปีแล้ว และบัดนี้เธอก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากสุดแดน...

ทว่ามันคงไม่จำเป็นอีกต่อไป ในเมื่อเขาเข้าใจผิดเธอเสียแล้ว หญิงสาว 

หลับตาลงช้า  ๆ รับรู้ถึงความหนักอึ้งในดวงใจ 

ก่อนหน้านี้ตอนยังอยู่อังกฤษ เธอกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าหัวใจเธอ 

กลับมาแข็งแกร่งแม้จะยังมีแผลอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้ทำให้เธอร้อนรุ่มจนอยู่ไม่สุข 

แต่อย่างใด แต่เมื่อได้กลับมาอยู่บ้านหลังเก่าที่เมืองไทยอีกครั้ง เห็นบรรยากาศ 

เก่า  ๆ และเจอกับคนเก่า  ๆ ก็ทำให้หัวใจกลับจมดิ่งลงไปสู่อดีตอีกครั้งอย่างยาก 

จะลืมลง…

เหนือดาวทำธุระในยามเช้าอย่างรวดเร็ว ก่อนจะเดินลงมาเพื่อพบกับ...

“กูเทอะน้ากต์ย่ะเหนือ มากินข้าวเช้าที่บ้านฉันเร็ว! ฉันรู้ว่าแกคงไม่ได้ 

ทำเอาไว้”

เสียงเอ่ยแป๋นแหลนติดทุ้มดังไปสามบ้านแปดบ้านจนเหนือดาวต้องอุดหู  

ก่อนจะถอนใจเฮือกเมื่อจ้องหน้าเจ้าตัวคนทัก พลางเอ่ยแก้คำทักทายยามเช้า 

ในภาษาเยอรมันทันที

“ต้องกูเท็นมอร์เก็นต่างหาก”

เหนือดาวส่งสายตาเอือม ๆ ให้มานิตที่ทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ หน้าตาคมสันของเธอ 

แต่งแต้มเสียสวย  รับกับการแต่งกายที่ เปรี้ยวเข็ดฟันนำแฟชั่นสมกับอาชีพ 
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คอสตูมดีไซเนอร์ชื่อดังแห่งยุคปัจจุบัน 

มานิตคือ ‘ลูกพี่ลูกน้องผู้ชาย’ และ ‘เพื่อนสาวคนสนิท’ เพียงคนเดียวในชีวิต 

เหนือดาว แม้ว่าระยะหลังทั้งคู่จะอยู่ห่างกันคนละทวีป แต่มิตรภาพนั้นกลับ 

ไม่คลายตามระยะทางเลย เนื่องด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยที่ทำให้ทั้งสองสามารถ 

คุยได้แทบทุกวัน จนตอนนี้ทั้งคู่ไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีเพื่อคุยกันอีกต่อไป ในเมื่อ 

บ้านนั้นอยู่ตรงข้ามกัน

“ก็หน้าแกซังกะตายอย่างนั้น ฉันคิดว่าแกจะส่งตัวเองเข้านอนอีกรอบ  

เลยกู๊ดไนต์ไป นี่จะกินข้าวมั้ยยะ แม่ฉันทำไว้ ให้มาเรียกหล่อนไปกินด้วยกัน”

อรสุรางค์ คุณแม่ของมานิตคือลูกสาวคนเล็กของคุณยายอัจฉราซึ่งเป็น 

ลูกครึ่งไทย  - เยอรมัน เธอเลือกคู่ชีวิตเป็นคนไทยเชื้อสายจีนและย้ายกลับมาอยู ่

เมืองไทย ทำให้มานิตมีสายเลือดเยอรมันเพียงเสี้ยวของเสี้ยว ต่างจากแม่ของ 

เหนือดาวซึ่งเป็นลูกเสี้ยวอยู่แล้ว และแต่งงานกับชายลูกครึ่งไทย  -  อังกฤษอีกที  

เหนือดาวเลยพลอยได้รับอานิสงส์เป็นลูกเกือบครึ่งทันทีทั้งไทย อังกฤษ และ 

เยอรมัน 

“เดี๋ยวไป แต่ขอฉันเคลียร์งานตอนเช้าสักหน่อย ทางโปรดักชั่นเขา 

ขอปรับไดอะล็อกนิดหน่อย ว่าจะรีบส่ง ตอนนี้เขาเริ่มจำลองฉากกันอยู่ แกเอง 

ก็เตรียมจัดคอสตูมได้เลย”

เหนือดาวพูดแล้วมองเพื่อนสาว มานิตเป็นหัวหน้าฝ่ายคอสตูมในละครเวที 

เรื่อง  สู่ใต้พิภพ ทั้งนี้การที่บทละครของเหนือดาวได้เดินทางกลับมาถึงบ้านเกิด 

อย่างสำเร็จ ก็เป็นเพราะมานิตอีกเช่นกันที่บอกให้ปฏิพล ผู้กำกับการแสดง 

ละครเวทีชื่อดังซึ่งสนิทกันเข้าไปดูละครเวทีของเธอที่ลอนดอนในตอนนั้น

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มานิตเป็นมหากัลยาณมิตรผู้คอยช่วยเหลือเธอ เพราะ 

เมื่อสมัยเรียนมัธยมต้นที่เมืองไทย เหนือดาวซึ่งอยู่อังกฤษตลอดสิบปีแรกของ 

ชีวิตก็ได้ญาติช่วยฝึกภาษาไทยจนแข็งแรง เมื่อต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย พวกเธอ 

ก็ช่วยกันติวหนังสือจนเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลชื่อดังได้ทั้งคู่อย่างน่าภูมิใจ ตลอด 

เวลาที่ผ่านมาไม่มีเรื่องไหนของเหนือดาวที่มานิตไม่รู้...รวมไปถึง  ‘เรื่องเข้าใจผิด 

ครั้งใหญ่’  ที่ทำเอาเหนือดาวเหลือเพื่อนเพียงคนเดียวอย่างมานิต และเรื่องของ 
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สุดแดนอีกคน...

พอนึกถึงชื่อนี้ เหนือดาวก็ถอนหายใจเฮือก “เมื่อคืนฉันฝันถึงพี่แดน”

คนฟังเอ่ยอย่างไม่พึงใจ “นี่ไม่มีคนกรวดน้ำไปให้เขา จนถึงขั้นต้องมา 

เข้าฝันแกแล้วเรอะ”

“ขอเอาชามกระแทกปากแกหน่อยได้มั้ยแม้น”

พอเห็นท่าว่าญาติสาวยกชามข้าวต้มขึ้นจริง  ๆ มานิตก็รีบโบกไม้โบกมือ 

ห้ามโดยเร็ว “อย่า  ๆ เดี๋ยวซิลิโคนบนหน้าฉันละลาย ฝันยังไงล่ะ”

“ไม่มีอะไรมากหรอก ตามที่เล่าให้ฟังว่าวันก่อนเจอนั่นละ เลยเก็บเอา 

ไปฝันถึง ก็แค่นั้น”

ก็แค่นั้น...

เอาเข้าจริงก็ไม่แค่นั้นหรอก ในเมื่อการที่เธอเก็บเขาไปฝัน ถึงมันชี้ชัดว่า 

เธอยังลืมสุดแดนไม่ได้ นับตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันเมื่อแปดปีก่อน

สุดแดนเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แล้วลงวิชาเลือกสถาปัตยกรรม 

ออกแบบฉาก ทำให้เขาซึ่งอยู่ปีห้าในขณะนั้นต้องมาร่วมสร้างละครโปรเจ็กต์จบ 

เรื่องเดียวกับเธอ ความใกล้ชิดทำให้เหนือดาวสัมผัสได้ถึงความใจดีอย่างจริงใจ 

ที่ไม่สามารถหาได้จากใครอื่น จนเมล็ดของความรู้สึกดีค่อย  ๆ  หยั่งรากลงในใจ 

ของเธอ แล้วเติบโตออกผลเป็นความรัก

ทว่ารักแรกที่เธอเคยหวังว่าจะสวยงามกลับจบด้วยความเข้าใจผิดขั้นร้ายแรง 

ที่เธอไม่มีโอกาสได้แก้ตัว โดยมีสาเหตุมาจากรัญรตี คู่ปรับตลอดกาลตั้งแต่สมัย 

เรียนของเธอเอง…

“ไดข้า่ววา่รญัไปออดชิัน่ละครแกดว้ยนี ่ เสยีดายฉนัไมม่อีำนาจไปไฟตช์ว่ยแก 

ตรงนั้น”

“ช่างมันเถอะ สุดท้ายแล้วคนที่เคยเรียนด้วยกันก็เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องทำงาน 

ร่วมกัน รัญก็มีอาชีพของตัวเอง ฉันก็มีอาชีพของฉัน แต่บอกตรง  ๆ  นะแม้น  

พอฉันเห็นหน้านาง ฉันท้องเสียเลย”

เหนือดาวนึกถึงเหตุการณ์วันนั้นแล้วยังรู้สึกหน้าม้าน จริง  ๆ  คงต้องยก 

ความผิดให้กับส้มตำข้างทางที่เธอกินคืนก่อนหน้านั้น และหญิงสาวเองก็ยังไม่ได้ 
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เล่าเรื่องเข้าไปใช้ห้องน้ำชายให้เพื่อนสาวฟังด้วยเหตุกลัวโดนล้อ

“จ้ะ แม่โลกสวย ฉันมองแล้ว แกไม่แก้แค้นตามพล็อตละครหลังข่าวแน ่ 

ว่าแต่แกจะเอาไง ถ้าเกิดนังบ้านั่นมันใส่ร้ายแกอีก”

“เลี่ยงได้ก็เลี่ยงละ เรื่องอะไรฉันจะไปเป็นประเด็นให้คนเขามารุมอีก แต่ 

เดี๋ยวก่อน นี่รัญแค่เพิ่งมาออดิชั่นนะ ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นนางเอก ดังนั้น 

มันก็มีสิทธิ์ที่เราไม่ต้องเจอกันนี่”

เหนือดาวยักไหล่ แววตาเริ่มระยิบระยับ ไม่ใช่ว่าเธอจะสมน้ำหน้าศัตรู 

ถ้าไม่ได้บท แต่เพราะจะไม่อยากเจอกันมากกว่า 

ทันใดนั้น โทรศัพท์มือถือของเธอสั่นครืด ๆ เพราะตั้งปิดเสียงไว้ หญิงสาว 

ลากนิ้วบนหน้าจอเพื่อรับสาย

“สวัสดีค่ะ”

“คุณเหนือคะ เย็นนี้อยากจะชวนคุณเหนือไปกินข้าวกับเหล่านักแสดง 

และทีมงานค่ะ พอดีทางเราได้นักแสดงครบแล้ว อยากจะแนะนำให้รู้จักทุกคนค่ะ”

ทีมงานของละครเวที  สู่ใต้พิภพ  พูดเสียงเจื้อยแจ้ว เหนือดาวจึงรีบถาม 

ออกไปด้วยหัวใจเต้นตึกตักเพราะความลุ้น

“ผลออกแล้วใช่ไหมคะ”

หญิงสาวได้แต่ภาวนาในใจว่าบทของตัวหลักฝ่ายหญิงจะไม่ใช่คนที่เธอ 

หวาดกลัวที่สุด 

“บทเฮดีสคือคุณปริ๊นซ์  - ปิลันธน์ ส่วนเพอร์เซโฟนีคือคุณรัญค่ะ”

ดวงตาคู่สวยเบิกโตอย่างตกตะลึง หญิงสาวนิ่งงันเหมือนโดนค้อนทุบหัว 

แรง  ๆ เธอเงียบไปหลายวินาทีจนคนปลายสายต้องถาม

“คุณเหนือได้ยินใช่มั้ยคะ”

“ได้ยินค่ะ”

เธอได้ยิน แม้จะไม่อยากได้ยินเช่นนั้นก็ตาม 

และเมื่อคู่สนทนาว่าต่อจากนั้น เหนือดาวก็ไม่อาจรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่า 

คนปลายสายพูดอะไรบ้าง เพราะในสมองของเธอมีแต่คำว่า  ‘หายนะ’  เท่านั้น
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แม้มานิตที่นั่งอยู่ข้างกายจะช่วยสร้างบรรยากาศครึกครื้นให้เกิดขึ้นในการกินข้าว 

ร่วมกันครั้งแรกของทีมงานละครเวทีทุกฝ่ายและนักแสดงได้ แต่เหนือดาวกลับ 

ลำบากใจจนไม่รู้จะวางมือวางไม้ไว้ตรงไหน เมื่อต้องร่วมโต๊ะกับสองคนที่ไม่คิด 

เจอ…ไม่สิ สามคนต่างหาก

สองคนแรกคือคนที่เธอลำบากใจที่สุดทุกครั้ง เมื่อคิดว่ากลับมาเมืองไทย 

ต้องเผชิญหน้า รัญรตีนั่งฝั่งตรงข้ามเยื้องเธอไปหน่อย ดวงหน้าสวยคมซึ่งดู 

เป็นมิตรกับทุกคน เมื่อหันมาทางเธอทีไรก็ส่งยิ้มให้ตลอด แต่ตานั้นกลับแฝงนัย

ประหลาดแบบที่ทำเอาเหนือดาวใจไม่ดี

สุดแดนนั่งห่างจากเธอไปสองเก้าอี ้ แม้เขาจะส่งยิ้มให้เธอบ้าง แต่เหนือดาว 

ก็สัมผัสได้ถึงความหมางเมินที่เขาส่งมาให้เธอด้วยเช่นกัน

ส่วนคนที่สาม...คือผู้ชายคนนั้นที่เธอเจอในห้องน้ำ ตอนนี้เขานั่งข้างเธอ  

ตรงข้ามกับรัญรตีพอดี เหนือดาวเพิ่งได้รู้ว่าเขาคือปิลันธน์ พระเอกหนุ่มสุดหล่อ 

แห่งเมืองไทยที่เธอเห็นในโทรทัศน์เมื่อวันก่อนนั่นเอง

จากคำบอกเล่าของมานิต ปิลันธน์เป็นนักแสดงหนุ่มมาดนิ่งในวงการ 

บันเทิงจนได้รับฉายาว่า ‘เจ้าชายน้ำแข็ง’ เธอคิดว่าฉายานั้นมาจากบทบาทที่เขาเคย 

แสดง แต่เธอไม่คิดว่ามันจะมาจากบุคลิกและตัวตนที่แท้จริงของเขา ที่เอาแต่ 

นั่งหน้านิ่งไร้อารมณ์อยู่ข้างเธอในยามนี้

จริง  ๆ  แล้วเธอไม่ได้อยากนั่งข้างเขาเท่าใดนัก แต่เพราะว่ามาช้าไปหน่อย  

พอเหลือที่ตรงไหนก็ต้องนั่งตรงนั้น และบังเอิญก็ได้นั่งติดกับกำแพงน้ำแข็งเสียได้

ด้วยความที่รู้ว่ายังไงก็ต้องร่วมงานกัน เหนือดาวจึงปั้นหน้าทักทายเขาก่อน  

โดยพยายามไม่คิดถึงเรื่องในห้องน้ำเมื่อวันก่อน

“ดีใจด้วยนะคะกับบทเฮดีส”

“ขอบคุณครับ” ชายหนุ่มตอบรับสั้น  ๆ 

บทสนทนาจบลงแค่นั้น ชัดเจนทีเดียวว่าเขาคงไม่ได้อยู่ในโหมดที่พร้อม 

จะสนทนา เหนือดาวจึงตัดสินใจเงียบต่อไป แล้วหันมาเขี่ยข้าวสวยในจานที่แทบ 

ไม่พร่องเลยแม้แต่น้อย

“น้องเหนือกินน้อยจังเลย เอาไก่เอาอะไรไหม หรือว่ายังไม่ค่อยถูกปากกับ 
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อาหารไทย”

“เหนือโอเคค่ะ พี่พล” เหนือดาวยิ้มจาง  ๆ  ให้ผู้กำกับการแสดงที่เอ่ยทัก 

อย่างเป็นห่วง ก่อนจะกวาดตามองกับข้าวหลากหลายชนิดตรงหน้า ปฏิพลเดา 

ไม่ผิด เธอไม่กล้ากินอาหารไทยเท่าใดอาจเพราะกลัวท้องเสีย แถมกับข้าว 

ส่วนใหญ่ตรงหน้าก็ล้วนแต่มีรสชาติเผ็ดซึ่งเธอกินไม่ค่อยได้ แต่ก็ไม่กล้าบอกใคร 

ด้วยกลัวจะโดนหาว่าเรื่องมาก จึงได้แต่มองไก่ทอดที่ห่างออกไปอีกราวสามช่วง 

เก้าอี้จนเอื้อมไม่ถึงด้วยสายตาละห้อย

“ว่าแต่นี่น้องเหนือลำบากไหม พวกพี่ดันขอร้องให้กลับมาไทยมาช่วยคุม 

ละครเวที ทั้ง  ๆ  ที่เราเองก็ต้องทำงานที่นู่นเหมือนกัน”

“ไม่เลยค่ะ เหนืออยากกลับบ้านอยู่แล้ว และเหนือก็รับเป็นวิทยากร 

ในหลาย  ๆ  มหา’ลัยไว้แล้วด้วย  อีกอย่าง  การเขียนบทละครก็เป็นความสุข 

อย่างเดียวของเหนือ เมื่อใดที่คิดอยากเขียน เหนือก็เขียนได้เลยโดยไม่จำกัดว่า 

ต้องเขียนที่ไหน เหนือต่างหากต้องขอบคุณพี่พล รวมไปถึงคุณยศที่ให้โอกาส 

บทละครของเหนือได้กลับมาเมืองไทย” 

หญิงสาวว่าไปถึงคุณยศคือผู้อำนวยการสร้าง ก่อนจะยิ้มค้างอยู่เช่นนั้น  

เมื่อมีคนแทรกขึ้น

“เหนือเขาแต่งเรื่องเก่งอยู่แล้วละค่ะ ยิ่งเรื่องเลวร้ายอะไรนี่ แต่งได้จนเห็น 

ภาพเลยค่ะ”

รัญรตีพูดขึ้นอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย น้ำเสียงติดหวานหูของเธอฟังผิวเผินแล้ว 

เหมือนกำลังชม เหนือดาวรีบตีหน้ายิ้มตอบเพื่อไม่ให้บรรยากาศกร่อย เลือก 

ที่จะไม่พูดอะไรทั้งสิ้น

“สรุปเรารู้จักกับน้องเหนือเหรอรัญ” บดินทร์ผู้ทำหน้าที่กำกับเวทีถามรัญรต ี

ที่ยิ้มกริ่ม

“เราเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนค่ะ นี่ไม่ได้เจอกันตั้งนาน คิดทึ้งคิดถึงกันมาก  

ใช่ไหมเหนือ”

เหนือดาวรับอย่างเสียไม่ได้ “อืม”

“พี่แดนก็อีกคน คนนั้นก็ก๊วนเดียวกับพวกเรา ทำละครก่อนจบมาด้วยกัน  
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ดีใจจริง  ๆ  ที่พวกเราทั้งสองได้เจอเหนืออีกครั้ง นึกว่าจะอยู่อังกฤษ…ไม่กลับมา 

ไทยแล้ว”

หน้าตายินดี น้ำเสียงยินดี แต่ใจจริงนี่คงรอจังหวะเหมาะ  ๆ  เพื่อเหยียบ 

เธอแน่นอน

เหนือดาวมองรัญรตีอย่างรู้ทัน ก่อนตวัดสายตาไปมองสุดแดนที่พยักหน้า 

รับอย่างเสียไม่ได้ เธอรีบเบือนหน้าหนีทันทีเพราะไม่อยากแสลงใจไปมากกว่านี้  

จึงหันไปหามานิตที่ตาวาวโรจน์อย่างชัดเจน

บรรยากาศบนโต๊ะอาหารคุกรุ่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทันใดนั้นเอง เหนือดาว 

ก็ต้องชะงักเมื่อได้ยินเสียงส้อมกระทบจานของตนทั้งที่ตนเองไม่ได้แตะจาน และ 

ก็ได้พบว่าบนจานของตนมีไก่ทอดอยู่แล้ว โดยที่ใครบางคนซึ่งนั่งอยู่ข้างเธอเป็น 

ผู้เอื้อมหยิบมาวางให้

“กินสักหน่อยไหม ตั้งแต่มายังไม่ได้กินอะไรเลยนี่”

ปิลันธน์ถามด้วยหน้านิ่ง น้ำเสียงก็นิ่งทำเอาเหนือดาวงงไปพักใหญ่ แต่ก็ 

เข้าใจความปรารถนาดีนั้นแต่โดยดี คิดไปว่าคงเป็นเพราะเขาเห็นเธอยังไม่ได้กิน 

อะไรสักอย่าง

“เอ่อ...ขอบคุณค่ะ”

หญิงสาวคิดว่าตนมองไม่ผิดที่เห็นเขายิ้มจาง  ๆ เธอยิ้มตอบแล้วจัดการ 

เอาส้อมฉีกไก่เพื่อรับประทาน และเพื่อเลี่ยงที่จะไม่คุยกับรัญรตี แต่ความตั้งใจ 

ของเธอก็ไม่อาจบรรลุได้เมื่อรัญรตีพูดขึ้นมาอีกครั้ง

“เอ้อ แมน ทำไมเรื่องที่แล้วเธอไม่เห็นมาจัดคอสตูมให้พวกฉันล่ะ”

คราวนี้รัญรตีเปลี่ยนเป้าหมายโดยการเรียกชื่อเล่นจริง ๆ ของมานิตเมื่อครั้ง 

ยังเป็นเด็กชาย มานิตยิ้มแสยะที่มุมปาก แล้วเอ่ยเสียงติดทีเล่นทีจริง

“เพราะเธอเล่นไงรัญ”

แม้มานิตจะพูดเหมือนไม่จริงจัง แต่เหนือดาวเห็นว่าประกายไฟที่ลุกโชน 

ในดวงตาของญาติเธอเป็นของจริง

“ว้า...เสียดาย ฉันอุตส่าห์ชอบฝีมือกะเทย กะเทยก็ดันหยิ่งไม่รับเสียนี่”  

รัญรตียักไหล ่
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“แม้นใจเย็น...” เหนือดาวรีบแตะขามานิตเอาไว้พร้อมกระซิบเสียงเบา

“นังบ้านี่ มันต้องเจอสักฉาด...” คนถูกด่าพูดลอดไรฟันก่อนรัญรตีซึ่งได้ท ี

ยกประเด็นใหม่ขึ้นมาอีก

“เหนือกับแมนก็ยังสนิทกันดีนะ”

“แน่นอน มิตรภาพแท้จริงตัดยังไงก็ไม่ขาด ไม่เหมือนพวกเฟคทำตัว 

เฟรนด์ลี่ เจอแล้วน่าฟาดให้ตายคามือคาตีน”

รอยยิ้มของรัญรตีกระตุกไปเล็กน้อย แต่แทบไม่มีใครดูออก เหนือดาว 

เห็นท่าสถานการณ์ไม่ดีจึงรีบชิงออกมาจากวงก่อนที่รัญรตีจะเริ่มสาวไปถึงเรื่อง 

ในอดีต 

“ขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ แม้น มาด้วยกัน”

หญิงสาวรีบคว้าแขนมานิตขึ้น แต่เมื่อลุกขึ้นก็ต้องชะงักกึกเมื่อรัญรตี 

เอ่ยเสียงหวานตามมา

“ไปด้วยสิ รัญอยากเข้าเหมือนกัน”

มานิตปลดแขนตัวเองออกจากการเกาะกุมของญาติสาว แล้วรีบหันไป 

ยิ้มหวานให้พร้อมนั่งลงอีกครั้ง “รัญ เธอมากินกับฉันก่อนไหม กำลังอร่อยเลย” 

“ฉันมีเรื่องอยากเมาท์กับเหนือเยอะ กับเธอ ฉันเจอเมื่อไรก็ได้ย่ะ”

ดวงตาคู่คมของรัญรตีฉายชัดเจนว่าห้ามมานิตเข้ามายุ่ง เหนือดาวสบตา 

รัญรตีด้วยแววตาไม่พึงพอใจอย่างหนักแล้วรีบสะบัดหน้าเดินหนีออกไป ในจังหวะ 

ที่ทุกคนยังคงคุยกันอย่างสนุกสนานนั่นเอง ไม่มีใครสังเกตเห็นรอยยิ้มของรัญรต ี

ที่ฉายแววเป็นต่ออยู่ลึก ๆ เธอรีบลุกขึ้นเดินตามเหนือดาวไปด้วยท่าทางอารมณ์ดี

ญาติสนิทของเหนือดาวที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังถึงกับลุกลี้ลุกลนจะลุกตามไป  

แต่บดินทร์กลับเรียกไว้เสียก่อน

“น้องแม้น เรื่องคอสตูม สรุปจะใช้ทีมงานของน้องแม้นตัดเย็บหรือจะให ้

พวกพี่จัดหาช่างให้ด้วย”

“เอ่อ...ทีมของแม้นดีกว่าค่ะ” มานิตรีบตอบ จะลุกอีกครั้ง แต่คำถาม 

ก็ยังตามมา

“แล้วพวกรายละเอียดล่ะเป็นไง เล่าให้ฟังหน่อยเพราะพี่อยากรู้เหมือนกัน 
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ว่าคอสตูมจะสอดคล้องกับฉากไหม แดนเองก็ยังไม่ได้ฟังไม่ใช่เหรอ จะได้รู้ว่า 

คอสตูมเข้ากับฉากหรือไม่”

มานิตแทบจะยกมือขึ้นมากุมขมับในตอนนั้น เธอไม่เคยพาลบดินทร์มาก่อน 

จนกระทัง่วนันี้ ทีด่นัอยากคยุเรือ่งของละครเวทแีบบไมถ่กูกาลเทศะ ใจนกึเปน็หว่ง 

เพื่อนสนิทของตนยิ่งนัก จึงรีบอธิบายอย่างคร่าว ๆ ด้วยหมายว่าถ้าเสร็จประเด็นนี ้

เมื่อไร จะรีบออกไปห้ามศึกหนักที่มีวี่แววว่ากำลังจะเกิดขึ้นทันที

ทันใดนั้นเองที่เสียงเรียกเข้าดังขึ้นจากโทรศัพท์มือถือของปิลันธน์ เขาหยิบ 

ขึ้นมารับ ก่อนจะขอตัวออกไปคุยข้างนอก

“อ้าว ปริ๊นซ์ก็ออกไปคุยโทรศัพท์อีกคน” 

ปฏิพลผู้เป็นผู้กำกับและเจ้ามือของมื้อนี้เอ่ยขึ้นกับบดินทร์ที่ยังนั่งฟังมานิต 

อธิบายอยู่ ไม่อาจล่วงรู้ได้เลยว่าไม่ไกลจากจุดนี้เท่าใด พายุลูกใหญ่กำลังก่อตัว 

ขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง!
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ยังไม่ทันที่  เหนือดาวจะเดินไปถึงห้องน้ำซึ่งตนไม่ได้อยากเข้าเลย 

แม้แต่น้อย เสียงหวาน  ๆ  ที่เธอไม่ได้ยินจากเจ้าตัวมาเจ็ดปีเต็มก็ดังไล่ตามหลังมา

“เป็นไงบ้างล่ะ ไปชุบตัวอยู่ลอนดอนตั้งนาน ดีไหม”

หญิงสาวชะงักก่อนจะหันหลังไป รัญรตียืนเยื้อง  ๆ  อยู่กับประตูด้านหลัง 

ร้านที่เหนือดาวเพิ่งจะเดินออกมาเมื่อครู่ ดวงหน้าสวยคมของเธอแต่งแต้มใน 

โทนสีอ่อนหวาน แต่เหนือดาวรู้ดีว่าจิตใจของเธอผู้นี้ไม่เหมือนหน้าตาเลยแม้แต่ 

นิดเดียว เหนือดาวเลือกที่จะเงียบแล้วเตรียมเดินเลี่ยงไปอีกทาง แต่รัญรตีกลับ 

สาวเท้าเข้ามาขวางเธอไว้เสียก่อน

“ถามก็ตอบสิ”

“ก็ดีกว่าอยู่ที่นี่” เหนือดาวแทบไม่สบตา แต่น้ำเสียงไม่ได้ยอมเช่นกัน

“ใช่สิ ก็เล่นก่อเรื่องเอาไว้ เรื่องใหญ่เสียด้วย” 

‘คนก่อเรื่อง’  หายใจเข้าลึก  ๆ  แล้วหันมาประจันหน้า  ‘เหยื่อ’  ในอดีต “ความ 

จริงเรื่องมันไม่มีอะไรหรอก ถ้าไม่มีคนมาใส่สีตีไข่จนกลายเป็นเรื่องฉาวโฉ่ขนาดนี้”

“เดี๋ยวนี้ปีกกล้าขาแข็งขึ้นนะ เหนือ...คาว”

ชื่อที่เหนือดาวเกลียดที่สุดในชีวิตลอยเข้ามาให้ได้ยินอีกครั้งหลังจากไม่ได้ยิน 

มานานถึงเจ็ดปี ชื่อที่ใคร  ๆ  ต่างก็พาเอาไว้นินทาเธอลับหลังอย่างสนุกสนาน เมื่อ 

คิดทีไรก็ปวดใจทุกครั้งจนต้องรีบไล่ความคิดนั้นออกไป ก่อนฉายแววตากร้าวใส่ 

รัญรตีแบบที่ไม่เคยทำมาก่อน

“ถ้าไม่เข้มแข็งขึ้นก็ไม่รู้จะเผชิญหน้ากับเธอยังไงน่ะสิ”

“เธอก็คงเก่งแต่ปาก ทำอะไรไม่ได้จริง” รัญรตียักไหล่

๒
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“เก่งแต่ปาก แต่ก็ไม่ได้ทำร้ายใคร ไม่เหมือนเธอ ไม่เคยเห่า แต่ลอบกัด 

จนเหวอะไปหมด”

หญิงสาวไม่รู้ตัวว่าเอาความกล้านี้มาจากไหน แต่สีหน้าตะลึงของรัญรตี 

ทำให้เธอใจชื้นขึ้นมาไม่น้อยทีเดียว แต่ก็ได้ไม่นานเท่าใดนัก เมื่อรัญรตีเอ่ย 

เชือดเฉือนในประโยคต่อมา

“สันดานคนขี้แย่งนี่มันต่ำจนเกินแก้จริง  ๆ”

“ขี้แย่งโดนสันดานหรือขี้แย่งเพราะปากของคนพาลกันแน่”  เหนือดาว 

ไมอ่าจทนเงยีบและพดูจาออ่นโยนกบัคนตรงหนา้ได้ คดิวา่ไหน ๆ กจ็ะเคลยีรก์นัแลว้  

จึงเอ่ยเรื่องที่ค้างคาในใจมานานหลายปีทันที

“ฉันไม่เคยคิดอะไรกับพี่เคน ฉันบอกเธอกี่ครั้งก็ไม่เคยเชื่อ ก็เอาแต่หาว่า 

ฉันทำแบบนั้น เคยถามพี่เคนไหมว่าทำอะไรฉันบ้าง”

“เพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงน่ะสิ เพราะเธอแย่งพี่เคนไปจากฉันจริง ๆ ผู้หญิง 

หน้าด้าน รู้ทั้งรู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วก็ยังจะเอา หน้าไม่อาย”

ถ้อยคำประณามเหล่านี้เหมือนจอบที่ขุดความทรงจำเลวร้ายที่เหนือดาว 

พยายามซ่อนมันไว้ในส่วนลึกสุดของสมอง ตอนนั้นใครหลายคนก็ประณาม 

เธอเช่นนี้อย่างหน้ามืดตามัว ไม่ดูข้อเท็จจริงใด  ๆ  ทั้งสิ้น

“หน้าด้านไม่พอ ยังจับปลาสองมืออีก เสียดายจังนะที่พี่แดนดันสนิทกับ 

ฉันไม่น้อย เขาเลยรู้ความจริงทุกอย่างจากฉันแล้วก็ตีตัวออกห่างเธอ”

“นี่เธอโกหกพี่แดนเหรอ” เหนือดาวเสียงเปลี่ยนไปเล็กน้อย จากที่เคย 

กร้าวแกร่งกลับอ่อนลง ชื่อของสุดแดนยังมีอิทธิพลต่อจิตใจเธอเสมอ

“เปล่า! ฉันเล่าความจริงต่างหาก เขาพูดด้วยนะว่าเกลียดเธอ ผู้หญิง 

อย่างเธอ ให้ตายก็ไม่มีวันเอาเป็นเมียเด็ดขาด กลัวจะเล่นชู้ให้ช้ำใจ”

รัญรตีว่าแล้วก็ยิ้มกว้าง แต่เหนือดาวกลับได้แต่ตัวชาหนึบ เธอเงียบไป 

พักใหญ่ทีเดียวก่อนจะถามรัญรตีเสียงปร่า

“พี่เขา...พูดแบบนั้นจริงเหรอ”

“จริง เขาบอกว่าเกลียดเธอมาก”

คำว่าเกลียดกำลังสลักลึกลงเข้าไปกลางใจของคนฟัง เป็นเหตุให้ปวดช้ำ 
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หนักกว่าเดิม เหนือดาวกำหมัดแน่นเพื่อระงับอาการสั่นเทิ้ม ทั้งที่รู้ดีว่าจะทำเช่นไร 

ก็ไม่อาจปิดความเสียใจได้

“ไมอ่ยากเชือ่กต็าม แตถ่อืวา่ฉนัชีท้างสวา่งทางจรงิใหเ้ธอหายหนา้โง่ เลกิรกั 

คนที่เขาเกลียดเธอเสียที ต่อหน้าเขาก็อาจจะไม่พูดอะไรหรอก แต่ลับหลังนินทา 

เธอเป็นวรรคเป็นเวร ที่บอกเนี่ยเอาบุญ รู้ไว้ด้วย”

คนหวังดีกระตุกยิ้มมุมปากอย่างกุมชัยแล้วสะบัดหน้าหนีเดินกลับเข้าไปร้าน 

โดยไม่สนใจคู่สนทนา เหนือดาวรู้สึกราวกับพลังงานในร่างกายหายไปหมดจน 

แทบไม่มีแรงยืน 

ทำไมสุดแดนถึงร้ายลับหลังกับเธอเพียงนี้

และทำไมเธอถึงลืมเขาไม่ได้เสียที!

หญิงสาวกัดริมฝีปากล่างแรง  ๆ ก่อนจะเบือนหน้าหนีไปจากทางที่รัญรตี 

เดินจากไปเมื่อครู่ ชะงักนิ่งไปเมื่อเห็นใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้น

ปิลันธน์ยืนถือโทรศัพท์มือถืออยู่ห่างเธอไปไม่ไกลนัก ก่อนเขาจะเก็บมัน 

ลงในกระเป๋ากางเกงของตนเองเมื่อใช้เสร็จ ใบหน้าหล่อเหลาได้รูปราวเทพบุตร 

จับจ้องเธอนิ่ง...เย็น...และเรียบไม่ต่างจากก่อนหน้านี้ที่เคยเห็น 

เหนือดาวแน่ใจทีเดียวว่าเขาคงยืนใกล้เธอพอที่จะได้ยินบทสนทนาน่ารังเกียจ 

นั้น และอาจจะเป็นอีกคนที่ตัดสินเธอผิดไปทั้งที่ยังไม่รู้จักกันแม้แต่น้อย หญิงสาว 

ใจกระตุกวูบ ก่อนจะรีบตีหน้าให้ดูสงบที่สุดแล้วถามตนเองว่า ทำไมเธอต้องสน  

ก็ในเมื่อคนที่เธอรู้จักมากมายสมัยเรียนยังพากันเข้าใจผิด แล้วนับประสาอะไร 

กับคนตรงหน้าที่เพิ่งรู้จักกัน

เธอเตรียมจะเดินผ่านเขาไปโดยไม่คิดทักทาย แต่ปิลันธน์กลับเรียกเธอ 

ไว้เสียก่อน

“คุณเหนือดาว”

หญิงสาวนิ่ง ยังไม่กล้าที่จะหันไปมองหน้าเขา ด้วยกลัวว่าจะเห็นแววตา 

รังเกียจ ทันใดนั้นเองก็เห็นญาติสนิทเดินออกมาจากประตูตรงดิ่งมายังเธอ 

“แม้น...” เหนือดาวพึมพำ

มานิตมุ่นคิ้วอย่างไม่พึงพอใจนัก กำลังจะอ้าปากพูดอะไรบางอย่างด้วย 



23

ม่านรักเหนือดาว

ท่าทางโมโห แต่ก็เหลือบเห็นปิลันธน์เสียก่อนจึงพูดอีกอย่างซึ่งผิดจากความตั้งใจ 

ตนตอนแรก

“ฉันบอกคนข้างในว่าแกไม่ค่อยสบาย ให้กลับบ้านก่อน เอากระเป๋า 

ออกมาด้วยเนี่ย”

ญาติสาวว่าแล้วก็ยื่นกระเป๋าถือให้เหนือดาว เธอรับไว้แล้วก่อนจะเอ่ย 

ขอบคุณเบา  ๆ นึกโล่งไม่น้อยที่มานิตออกมาได้จังหวะเหลือเกิน

“พี่ปริ๊นซ์อยู่ที่นี่นานหรือยังคะ” มานิตหันไปยิ้มแห้ง  ๆ  ให้ปิลันธน์ที่ยืนอยู่ 

ไม่ห่างกัน 

“พักนึงครับ ไม่นานเท่าไร พอดีออกมาคุยโทรศัพท์” เขาส่ายหน้า

“ถ้าไงเราขอตัวกลับก่อนนะคะ พี่ปริ๊นซ ์ พอดีแถวนี้มันค่อนข้างเถื่อนน่ะค่ะ  

อยู่นานแล้วไม่ค่อยดี”

ปิลันธน์พยักหน้ารับรู้ “ครับ กลับดี  ๆ  นะครับ น้องแม้น คุณเหนือ”

เหนือดาวหันไปหาปิลันธน์ก่อนจะผงกศีรษะเล็กน้อยเป็นเชิงขอตัวลา  

ขณะมานิตยกมือไหว้แล้วรีบเดินตีข้างหญิงสาวจากไปอย่างรวดเร็ว

เมื่อมั่นใจแล้วว่าพ้นเงาปิลันธน์ มานิตจึงรีบกระตุกแขนเหนือดาวทันที

“เมื่อกี้รัญทำอะไรแกหรือเปล่า ฉันเห็นนางเดินกลับเข้าไปในร้านหน้าระรื่น 

เชียว จนฉันต้องรีบออกมาเนี่ย”

หญิงสาวยักไหล่ แม้ใจจะยังรู้สึกแสบเอาการกับหนามที่รัญรตียกขึ้นมา 

สะกิดเธอ แต่ก็รีบพูดเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไรเพราะไม่อยากให้ญาติเป็นห่วงเธอ  

แบบที่เคยเป็นมาตลอดเวลาอีกต่อไปแล้ว

“ไม่มีอะไรมากนักหรอก ก็แค่ขอส่วนบุญนิดหน่อยน่ะ”

เหนือดาวพยายามยิ้ม ขณะที่มานิตยังมองเธอด้วยกังวล ทำท่าเหมือนจะ 

พูดอะไรอีก แต่ก็ไม่พูด พลางตบบ่าเธอเบา  ๆ จากแววตาของมานิต เหนือดาว 

รู้ดี...ว่าเธอหลอกญาติสาวผู้นี้ไม่ได้เลย 

แต่เหนือดาวไม่รู้ว่ามีสายตาของใครบางคนมองตามหลังเธอมา ดวงตาคม 

คู่นั้นมองออกว่าภายใต้ท่าทีดูเรียบเฉยพูดน้อยของเธอกำลังซ่อนแผลขนาดใหญ ่

เอาไว้ แผลซึ่งเรื้อรังและอักเสบจนยากจะรักษา อดคิดไม่ได้ว่าเธอก็ไม่ต่างอะไร 
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จากเขาเลยทีเดียว

ทันทีที่กล่องขาวฝุ่นเขรอะถูกเปิดออก สูจิบัตรฉบับหนึ่งก็ปรากฏแก่สายตา 

เหนือดาว บนหน้าปกคือชื่อของละครเวทีซึ่งเป็นโปรเจ็กต์จบปริญญาตรีของเธอ  

เนิ่นนานเพียงใดแล้ว ที่เธอเก็บมันเอาไว้ในกล่องแห่งความทรงจำที่เมืองไทยแล้ว 

ซุกไว้ในห้องใต้บันไดอันมืดมิด ทั้งที่รู้ดีว่าเก็บไว้ก็มีแต่จะไร้ประโยชน์ แต่ 

ก็ไม่เคยทิ้งลงสักครั้ง

หญิงสาวยกกล่องทั้งกล่องออกมาตรงโซฟาห้องรับแขก ค่อย  ๆ  หยิบของ 

ขึ้นมาดูละชิ้น ปากกาของสุดแดนที่เธอยืมมาแล้วไม่มีโอกาสได้คืน สมุดวาง 

พล็อตบทละครเวทีสมัยเรียน และบรรดาของไร้ราคา แต่มีคุณค่าต่อหัวใจของเธอ 

นับสิบชิ้น รวมทั้งสูจิบัตรนั้นด้วย

เหนือดาวค่อย  ๆ พลิกไปทีละหน้า แต่ละหน้ามีกลิ่นเก่าเก็บ ทว่าเธอไม่ได้ 

รังเกียจแต่อย่างใด จนเปิดถึงหน้ารายชื่อนักแสดงของเรื่องนั่นเอง ก็ถึงกับรีบปิด 

หน้าปกอย่างนึกแสลงใจ ในเมื่อผู้รับบทนางเอกของละครเวทีเรื่องนี้...คือคนที่ 

เพิ่งจะมีเรื่องด้วยเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้เอง

สู่ใต้พิภพ  ไม่ใช่ละครเวทีเรื่องแรกที่เธอเขียนบทแล้วมีรัญรตีเป็นนางเอก  

จริง  ๆ  แล้วเรื่องแรกนั้นคือละครที่เธอทำเป็นโปรเจ็กต์ก่อนเรียนจบต่างหาก

จุดเริ่มต้นของ  ‘มิตรภาพ’  ระหว่างเธอและรัญรตีเริ่มตั้งแต่วันแรกของการ 

เป็นเด็กปีหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัย วันที่ต้องนั่งฟังปฐมนิเทศยืดยาวและน่าเบื่อ 

จากคณบดยีนัอาจารยห์วัหนา้ภาควชิาตา่ง ๆ เพือ่แนะนำชวีติวยัอดุมศกึษา เหนอืดาว 

พยายามควบคุมตัวเองไม่ให้เผลอหลับ แต่ก็กลับหาวออกมาอย่างห้ามไม่ได้  

และเป็นจังหวะเดียวกับที่เด็กสาวข้างตัวเธอหาวพอดีเช่นกัน

เสียงหาวนั้นเองทำให้เด็กปีหนึ่งทั้งสองคนหันมามองหน้ากันอย่างประหลาด 

ใจ ก่อนจะส่งยิ้มให้กัน

‘น่าเบื่อเนาะ’ เหนือดาวลอบกระซิบกับเธอคนนั้นทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน

‘มาก’ เธอผู้นั้นตอบ

แล้วหลังจากนั้นเหนือดาวก็ไม่ได้นั่งหาวอีกต่อไปเมื่อคนข้างตัวกลับชวนคุย 
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ตลอด เด็กผู้หญิงหน้าตาสะสวยสะดุดตาซึ่งแต่งหน้าเกินวัยคนนี้ชื่อรัญ และเมื่อ 

เหนือดาวทราบว่ารัญรตีอยากจะเข้าภาคศิลปการละครเช่นเดียวกับเธอ ก็ทำให้ 

ยิ่งคุยถูกคอกันเข้าไปใหญ่ จนถึงขั้นสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าในอีกสี่ปีให้หลัง 

ในละครจบของคนทั้งคู่ เหนือดาวจะเขียนบท ในขณะที่รัญรตีซึ่งอยากเรียนสาย 

การแสดงจะรับบทให้เอง

แต่มิตรภาพนี้ก็ไม่ได้ยาวนานเท่าใดนัก เนื่องจากรัญรตีอยากจะโดดเด่น 

กว่าใคร จึงร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยแทบทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะ 

ผู้นำเชียร์ การแสดงต่าง ๆ นางนพมาศ นางงามคณะ หรืออะไรอย่างอื่นประเภท 

เดียวกันนี้เพื่อดันตัวเองให้ทุกคนได้รู้จักเธอ

ในไม่ช้าทุกคนก็ลงความเห็นว่ารัญรตีคือดาวคณะ 

ขณะเหนือดาวเองซึ่งหน้าตาสะสวยจนสามารถสู้รัญรตีได้กลับชอบเก็บตัว 

และเอาแต่ตั้งใจเรียน ใช้เวลาสนุกกับเพื่อนฝูงเป็นครั้งคราว และเป็นที่พึ่งอันแสน 

ประเสริฐสำหรับทุกคนในยามสอบ ช่วงปีแรกนี้เอง เวลาจับกลุ่มทำรายงานแทบ 

ทุกวิชาซึ่งยังเป็นวิชาพื้นฐาน รัญรตีก็ยังอยู่กลุ่มเดียวกับเหนือดาวเสมอ กระทั่ง...

‘เหนือ เรายุ่งมากเลยช่วงนี้ ต้องซ้อมรำงานเกษียณรองคณบดี เหนือ 

ทำรายงานส่วนเราได้ไหม’

นั่นคือข้ออ้างแรกของรัญรตี ด้วยความเห็นใจเพื่อน เหนือดาวจึงช่วยทำ 

อย่างเต็มที่ ก่อนข้ออ้างที่สอง สาม จนนับไม่ถ้วนจะตามมา

‘เราไม่เก่งอิ๊งอะเหนือ เหนือคิดให้เราดีกว่า งานน่าจะดีกว่า’

‘คอมพ์ที่บ้านเราเสีย เครื่องพริ้นต์เราก็พัง แถมกว่าจะกลับถึงบ้านก็ 

สามทุ่ม เราไม่มีเวลาทำหรอก’

รัญรตีมักมีข้ออ้างแบบนี้แทบทุกวิชา จนกระทั่งเหนือดาวเริ่มรู้สึกว่าตนเริ่ม 

ไม่ไหวแล้ว เพราะแม้แต่งานตัวเองยังแทบจะเอาไม่รอด แล้วยังต้องมาช่วยคนอื่น 

ทำอีก จึงตัดสินใจร้องขอให้รัญรตีทำงานส่วนของตัวเองบ้าง 

‘เสร็จแล้ว หวังว่าไม่ต้องแก้นะ ช่วงนี้ยุ่งมากจริง ๆ ทำไมต้องมาทำแบบนี ้

ก็ไม่รู้’

นั่นเป็นครั้งแรกที่เหนือดาวได้เห็นรัญรตีชักสีหน้าใส ่ แต่คนไม่พูดอะไรมาก 
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อย่างเธอก็เลือกจะไม่ใส่ใจ พร้อมปลอบตัวเองว่า  ‘เขาช่วยทำส่วนของตัวเอง’ 

 ก็บุญเท่าไรแล้ว

แต่เมื่อเหนือดาวเปิดงานมาก็ถึงกับกุมขมับ เพราะรัญรตีทำงานโดยลอก 

ข้อความจากบล็อกส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตทั้งดุ้น แล้วนำมาวางในรายงานโดย 

ไม่มีการเปลี่ยนภาษาสำนวน ไม่มีการจัดรูปแบบใด ๆ และที่สำคัญคือ ไม่มีแหล่ง 

ที่มา แน่นอนว่าถ้า ‘ไม่ต้องแก้’ แบบที่รัญรตีขอไว้ รายงานฉบับนี้คงติดศูนย์เพราะ 

ถือได้ว่าเป็นการโจรกรรมทางวิชาการ และคณะเธอเองก็เข้มงวดกวดขันให้นิสิต 

เห็นความสำคัญของเรื่องนี้อย่างมาก

เหนือดาวไม่เคยลืมคืนดึกสงัดในช่วงปีหนึ่งที่ เธอต้องนั่ง  ‘ทำงานใหม่’  

ในส่วนของรัญรตี

‘นี่มันอะไรนี่แก...ดูซิ คำว่า  ‘ค่ะ’  กับ  ‘อะ’  ยังอยู่ในข้อมูลอยู่เลย แถมยังมี 

อีโมติคอนอีก...โอ๊ย เหนือ ถ้าฉันเป็นแกนะ จะวิ่งโร่ไปฟ้องอาจารย์เลยย่ะว่า  

อาจารย์ขา นังนี่มันทำงานห่วย ดีแต่ปั้นหน้าสวยไปวัน  ๆ’

คืนนั้นมานิตมานอนเป็นเพื่อนเหนือดาวเพราะที่บ้านหญิงสาวไม่มีใครอยู่  

เธอบ่นอุบหลังจากตื่นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกแล้วพบว่าญาติสาวแสนดียังนั่งแก้งาน 

ของรัญรตีอยู่ แม้จะไม่ได้รู้จักอะไรกับดาวคณะคนนั้นเป็นการส่วนตัว แต่มานิต 

กลับไม่นึกชอบรัญรตีเลยแม้แต่น้อย 

‘เอาน่ะ จะเสร็จแล้ว’ เหนือดาวพูดแล้วก็กด ๆ  บริเวณต้นไหล่ของตนเพื่อ 

คลายความปวดเมื่อยจากการนั่งหลังขดหลังแข็งทำงานเสียนาน

‘แต่พรุ่งนี้แกควรจะพูดนะเหนือ ไม่งั้นแกเองจะเหนื่อยคนเดียวแบบนี้  

บอกตามตรง ฉันไม่อยากเห็นแกหลังค่อมตั้งแต่ยังสาว’

คำว่า  ‘เหนื่อยคนเดียว’  ของมานิตนั้นเองที่แทงใจดำเธออย่างจัง วันต่อมา  

เหนือดาวก็รวบรวมความกล้าอันมีอยู่ไม่เท่าไรนักพูดกับรัญรตีตรง  ๆ 

‘รัญ...เรื่องงานเมื่อวาน มันต้องแก้เยอะมาก’

คนถูกทักหน้าตึงทันที ‘จะให้แก้อะไรอีก’

‘เราแก้แทนให้หมดแล้ว แต่คราวหน้าช่วยเรียบเรียงภาษาให้ฟอร์มัลกว่านี้ 

นิดนึง แล้วก็ช่วย...’ เหนือดาวพูดน้ำเสียงประนีประนอมพร้อมรอยยิ้มบาง แต่ 
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ต้องชะงักทันทีเมื่อรัญรตีตัดบท

‘ถ้าอย่างนั้นคราวหลังก็ทำเองละกัน เพราะเราทำไป เหนือก็ทำใหม่อยู่แล้ว  

ถ้าเหนือทำเองแต่แรกก็คงไม่ต้องมาแก้งานเราให้เสียเวลาเพิ่มด้วย’

เพราะคำพูดนั้นเองที่ทำให้เหนือดาวเลือกจะเป็นฝ่ายถอยออกมา พร้อมกับ 

ข่าวลือหนาหูว่าเป็นเพราะเธอ  ‘จู้จี้’  เกินไปจนคนอื่นในกลุ่มทนไม่ได้ แต่เพื่อน 

ในกลุ่มก็ยังคงคบกับเหนือดาวเช่นเดิมเพราะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร รัญรตีเองก็ยังคุย 

กับเธออยู่ แค่เหนือดาวกลับรู้สึกได้ว่า...ความรู้สึกที่เคยมีต่อกันได้เปลี่ยนไปแล้ว

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของเหนือดาวหลังจากนั้นเป็นไปตามขั้นตอน  

ความสวยของเธอนั้นยิ่งฉายชัดขึ้นเมื่อขึ้นปีสูง  ๆ  ขึ้นไป 

ความสวย...ที่มาจากการไม่พยายามมากจนเกินวัย 

ความสง่า...ที่มาจากสมองอันมีหัวคิดของเธอทำให้ดูมีภูมิความรู้ สมกับ 

ชื่อเหนือดาว จนไม่ว่าใครก็พากันพยายามหาทาง  ‘สอยดาว’  ลงมาครอบครอง 

ให้ได้ แต่น่าเสียดายนักที่เหนือดาวไม่เปิดโอกาสให้ใครทั้งสิ้น ด้วยเหตุผลว่า 

อยากจะทุ่มเทเรื่องเรียนและเพื่อนอย่างเต็มที่

ขณะที่รัญรตีซึ่งยังคงเป็นดาวคณะในยามนั้น กลับมีจำนวนชายหนุ่ม 

มาจีบน้อยกว่าเหนือดาวมาก นาน ๆ ครั้งจะมาสักคน จนถึงขั้นที่ว่าพอมีใครสักคน 

มาจริงจังกับเธอก็รีบคว้าเอาไว้โดยเร็ว

แล้วรัญรตีก็มีแฟนคนแรกในรั้วมหาวิทยาลัย เขาชื่อว่าคนิษฏ์

เหนือดาวรู้จักคนิษฏ์ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับที่เธอรู้จักสุดแดน เพราะทั้ง 

สองคนเป็นเพื่อนกัน และเนื่องจากละครโปรเจ็กต์จบของเธอในขณะนั้นยังขาด 

ทีมงานหลายส่วน รวมไปถึงนักแสดงเองก็ยังไม่ครบ เพื่อนในกลุ่มของเหนือดาว 

ที่ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับจึงไปขอร้องรัญรตีที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเล่นเรื่องไหน ให้ 

มารับบทนางเอก ขณะสุดแดนเองก็ชวนคนิษฏ์ซึ่งเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์ให้มา 

ช่วยออกแบบระบบเสียงให้กับละครเรื่องนี้

...และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เหนือดาวไม่มีวันลืม

คนิษฏ์ซึ่งเป็นบัณฑิตจบใหม่ในขณะนั้นเพิ่งเริ่มทำงานประจำ แต่เขาก็มี 

น้ำใจพอที่จะเจียดเวลาหลังเลิกงานมาช่วยงานราษฎร์อย่างเต็มที่ เขาหล่อเหลา  
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ดวงตาคู่คมมีประกายระยับเจ้าเล่ห์อยู่ตลอดเวลา ขณะที่ปากก็มักเอ่ยคำหวานที่ 

พร้อมละลายใจสาว  ๆ 

ในช่วงแรกเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสนใจเหนือดาว แต่รัญรตีเอง 

ก็กลับแสดงออกเช่นกันว่าสนใจเขา คนิษฏ์จึงเปลี่ยนเป้าหมายหันไปคบกับรัญรตี 

อย่างออกนอกหน้า เหนือดาวจึงโล่งใจเพราะช่วงนั้นเธอเริ่มแอบชอบสุดแดนแล้ว

‘พี่...คบกับน้องรัญแล้วนะ’ คนิษฏ์เอ่ยเสียงเรียบเมื่อได้มีโอกาสคุยกับ 

เหนือดาว 

‘ดีใจด้วยค่ะ พี่เคน’ คนฟังยิ้มจากใจจริง

ความโล่งอกอยู่กับเหนือดาวได้ไม่นานนักเมื่อคนิษฏ์ยังทำตัวเหมือน 

หมาหยอกไก่ใส่เหนือดาวทุกครั้งที่มีโอกาส หญิงสาวเริ่มอึดอัดในการอยู่ใกล้เขา  

ขณะที่สุดแดนเริ่มสนิทกับรัญรตีในฐานะเพื่อนของแฟน  เนื่องจากสุดแดน 

เป็นคนเดียวที่รู้นิสัยเจ้าชู้ของคนิษฏ์ดีกว่าใคร รัญรตีจึงมักจะขอคำปรึกษาเรื่อง 

คนิษฏ์จากเขาอยู่เสมอ 

ตอนนั้นเหลือเวลาอีกแค่สัปดาห์เดียวที่โปรเจ็กต์ละครจะจบลง กรมอุตุฯ 

ได้พยากรณ์ไว้ว่า พายุฤดูร้อนกำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามายังภาคกลางของไทย... 

หลายคนจึงขอตัวกลับบ้านเร็วเนื่องจากกลัวฤทธิ์พายุที่กำลังจะมาถึงช่วงกลางดึก  

แต่เหนือดาวและทีมงานหลัก ๆ บางส่วนยังคงกลับบ้านไม่ได้เพราะยังต้องประชุมกัน 

หลังจากเคลื่อนย้ายจากเวทีมาห้องประชุมซึ่งอยู่อีกตึก เพื่อนคนที่อาสา 

แบกของซึ่งจำเป็นต่อการพูดคุยครั้งนี้มาให้ก็ร้องขึ้นด้วยเสียงเนือย  ๆ 

‘ฉันลืมกำหนดการดำเนินงานกับสมุดคู่มือการซ้อมของสเตจแมเนเจอร์๑ 

ไว้ที่เวที เดี๋ยววิ่งไปเอาแป๊บนะ’

 คนพูดนั้นยังคงหอบเพราะเหนื่อยจากการแบกของหนัก เหนือดาวเห็น 

เช่นนั้นจึงอาสาเพราะเริ่มอึดอัดกับสายตาของคนิษฏ์ที่มองมาไม่เลิกเสียที

‘เดี๋ยวเราไปให้ละกัน’

‘มันมืดนะเหนือ’ เพื่อนข้าง  ๆ  ร้องเตือน

	 ๑ ผู้กำกับเวที
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‘เดี๋ยวพี่ไปเป็นเพื่อน’ คนิษฏ์พูดขึ้นอย่างใจดี 

เหนือดาวสะดุ้งในใจ แต่ไม่อาจเลี่ยงได้ เนื่องจากทุกคนลงความเห็นว่า 

ควรจะมีคนไปเป็นเพื่อนเธอ ตลอดทางหญิงสาวเดินเงียบไม่พูดไม่จา เพราะ 

เกรงว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนข้างตัวได้หยอกเย้า

ใจหนึ่ง...นึกยินดีที่รัญรตีกลับไปแล้ว เพราะเธอกลัวรัญรตีจะหึงคนรัก 

ของตน แต่อีกใจหนึ่งก็เสียดายที่สุดแดนกลับไปแล้วเหมือนกัน มิเช่นนั้นเธอ 

จะขอให้เขาเดินมาเป็นเพื่อนเธอในตอนนี้

อันที่จริงมานิตก็ร่วมอยู่ในโปรเจ็กต์นี้เช่นกันด้วยหน้าที่คอสตูมดีไซเนอร ์ 

แต่เพราะเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยไปนานแล้ว มานิตจึงไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วม 

ประชุมจนดึกดื่นเช่นทีมงานเบื้องหลังตัวหลัก  ๆ  แบบเธอ

‘เดี๋ยวนี้เหนือไม่ค่อยพูดกับพี่เลย ไม่พอใจอะไรหรือเปล่า...’

‘ไม่นี่คะ พี่เคน’ เหนือดาวส่ายหน้าปฏิเสธ ทั้งที่มีเหตุผลชัดเจนอยู่ในใจ

ทันทีที่ประตูของโรงละครเปิดออก เหนือดาวก็รีบเดินตรงเข้าไปหยิบของ 

ที่ต้องการตรงด้านหลังเวที แต่ในจังหวะที่จะเดินออกมานั่นเอง ร่างใหญ่ของ 

คนิษฏ์กลับขวางประตูไม่ให้เธอออกมาได้ง่าย  ๆ 

‘กลับกันเถอะค่ะ พี่เคน’

‘พี่อยากคุยกับเหนือให้รู้เรื่อง’ แววตาชายหนุ่มฉายประกายวิบวับท่ามกลาง 

แสงสลัวของโรงละครมืด  ๆ 

‘แต่เราไม่มีอะไรต้องคุยกันนี่คะ ในเมื่อทุกอย่างมันก็ลงตัวดี’ เหนือดาว 

พยายามจะเลี่ยงออกมาจากช่องว่างด้านข้าง แต่คนิษฏ์กลับรีบเดินไปขวางเอาไว้ 

แล้วคว้าข้อแขนเธอ

‘เหนือก็รู้ใจพี่ แล้วทำไมเหนือต้องพยายามหนี เหนือเข้าใจพี่ผิดว่าทุกอย่าง 

ลงตัวดี แต่พี่จะบอกอะไรให้ ความจริงพี่ยังชอบเหนือ ชอบมาตลอด แต่ 

เหนือกลับมองข้าม พี่เลยไปคบกับรัญเพราะอยากให้เหนือรู้สึกอะไรบ้าง แต่เหนือ 

กลับไม่รู้สึกอะไรเลย’

ชายหนุ่มบีบแขนเธอแน่น

‘ปล่อยก่อนได้ไหมคะ พี่เคน ใครว่าเหนือไม่รู้สึก’
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แต่คนิษฏ์ยังไม่ยอมปล่อย ถามเสียงแผ่วพร้อมกับหน้าที่เริ่มเข้ามาใกล้ 

ทุกที ‘เหนือรู้สึกเหรอ’

‘ค่ะ รู้สึก...ไม่ชอบที่พี่เคนยังมาทำก้อร่อก้อติกกับคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนแบบนี้  

พี่เคนมีแฟนแล้วก็ไปดูแลแฟนเถอะค่ะ ในเมื่อพี่เคนเลือกที่จะคบรัญไปแล้ว  

เหนือก็ช่วยอะไรไม่ได้จริง  ๆ’

คนถูกบีบแขนสะบัดข้อมือออก แล้วสบตาคนิษฏ์ตรง  ๆ ถ้ารุ่นพี่ผู้ชาย 

คนนี้เป็นคนซื่อ  ๆ บางทีเธออาจจะใจอ่อนกับความรู้สึกของเขา แต่ในเมื่อรู้ดีว่า 

ใจจริงชายหนุ่มนั้นก็แค่เจ้าชู้ ไม่จริงใจไปวัน  ๆ แถมยังมีคนรักเป็นคู่อริของเธอ  

เรื่องอะไรที่เธอจะเอาตัวเองไปข้องเกี่ยวให้ลำบาก

‘เหนือใจร้าย’ คนิษฏ์ตัดพ้อ

‘ค่ะ เหนือมันใจร้าย และก็ขอใจร้ายเพิ่มละกันนะคะ’ เหนือดาวรีบผลัก 

ชายหนุ่มซึ่งทำท่าจะรวบตัวเธอมากอดให้เข้าไปในโรงละครมืด  ๆ  ทันที แล้วปิด 

ประตูเสียงดังปังก่อนวิ่งหนีไม่คิดชีวิต รู้ดีว่าอย่างไรก็คงต้องเจอเขาอีกครั้ง แต่ 

ตอนนี้...เธอขอเอาตัวรอดให้พ้นจากเขาในที่รโหฐานแบบนี้เป็นพอ

หญิงสาวกลับเข้ามาในห้องประชุมอย่างเหนื่อยหอบ อ้างกับคนอื่น  ๆ  

ว่าคนิษฏ์ขอตัวไปเข้าห้องน้ำ ไม่นานเท่าใดนัก ‘คนไปเข้าห้องน้ำ’  ก็เดินกลับมา 

ในห้องประชุมด้วยดวงตาวาวโรจน์ แต่หญิงสาวก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นและพยายาม 

อยู่ในที่ที่คนเยอะ  ๆ  ตลอด

นับจากนั้น คนิษฏ์ก็แทบไม่ได้เข้ามายุ่งกับเธออีก

เหนือดาวหายใจหายคอพอคล่องอีกครั้ง จนคิดว่าทุกอย่างลงตัวในช่วง 

ที่ละครกำลังจะเปิดแสดง เธอจึงตัดสินใจสารภาพรักกับสุดแดนในวันกินเลี้ยง 

ก่อนเสร็จงานทุกอย่าง หัวใจซึ่งเคยกังวลเพราะคนิษฏ์มาตลอดกลับสุขขึ้นมา 

อีกครั้ง จนเหนือดาวอดคิดไม่ได้ว่า...ต่อจากนี้ทุกอย่างคงจะดีขึ้น เพราะในเมื่อ 

เธอใกล้จะเรียนจบ...ใกล้จะได้สานต่อความสัมพันธ์กับสุดแดน และก็ใกล้ที่จะ 

พ้นหน้าคนิษฏ์และรัญรตีเสียที

แต่ความคิดนั้นก็อยู่ได้แค่เพียงวันเดียวเท่านั้น หลังจากวันที่เหนือดาว 

สารภาพรักกับสุดแดนนั่นเอง
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‘เหนือ! แกทำแบบนี้ได้ยังไง!’

เสียงกรีดร้องดังขึ้นพร้อมกับประตูห้องที่เปิดผางเข้ามา ทีมงานละครซึ่ง 

นั่งประชุมเครียดกันเป็นรอบสุดท้ายก่อนวันแสดงจริงหนึ่งวันถึงกับหยุดชะงักแล้ว 

หันไปมองต้นเสียง รัญรตีปรี่เข้ามาคว้าคอเหนือดาวซึ่งนั่งหน้าเหลอหลาท่ามกลาง 

ความตกตะลึงของทุกคน 

‘ยังจะทำหน้าไม่รู้เรื่องอีก!’

สุดแดนซึ่งนั่งข้างเหนือดาวสุดรีบตะครุบเธอไว้  พร้อมส่งสัญญาณให้ 

ทีมงานอีกคนมาดึงมือของรัญรตีออกไป ‘นี่มันเรื่องอะไรกันรัญ!’

เหนือดาวหลุดจากเอื้อมมือของรัญรตีแล้ว แต่ยังตระหนกไม่เลิก ขณะที่ 

สุดแดนเองก็จับตัวเธอเอาไว้แน่นพร้อมดันตัวเองเข้ามาบังแทน

‘พี่แดนหลบ!’ รัญรตีโวยวาย

‘พี่ไม่หลบ ทำไมพี่ต้องหลบ’

‘เพราะอีผู้หญิงคนนี้จะแย่งแฟนรัญ’ หญิงสาวผู้อยู่ในอาการโมโหชี้หน้า 

เหนือดาว

คนที่ถูกหาว่าแย่งแฟนแทบหยุดหายใจ  เรื่องนี้ไม่มีมูลเลยแม้แต่น้อย  

แถมตัวคนิษฏ์ก็ไม่อยู่ตรงนี้ แล้วเธอจะเคลียร์กันตรง  ๆ  ได้เช่นไรในเมื่อคน 

ตรงหน้าดูเหมือนว่าลมหึงจะบังตาเต็มที่

‘แย่งเคนเหรอ พี่ก็ไม่เคยเห็นว่าน้องเหนือจะชอบเคน’ สุดแดนประกาศชัด 

อย่างมั่นใจในความรู้สึกของคนข้างหลัง

‘ก็เมื่อวันพุธก่อนตอนที่พวกเรากลับไปแล้ว เหนือมันขอตัวไปเอาคู่มือซ้อม 

ที่เวที แล้วพี่เคนก็ตามไป คงจะมีส่งซิกให้ตามกันไปละสิ อย่านึกว่าไม่มีใครรู้ 

ใครเห็นว่าแกกับพี่เคนไปแอบจู๋จี๋กันในโรงละคร’

เหนือดาวกัดฟันกรอด จู๋จี๋อะไรกัน! มีแต่เธอต่างหากที่โดนผู้ชายคนนั้น 

ฉวยโอกาส

เธอรู้ตัวว่าหลบหลังสุดแดนต่อไปไม่ได้แล้ว เพราะเธอต้องปกป้องตัวเอง 

เหมือนกัน

‘นี่ถามหน่อย แล้วทำไมเธอถึงเพิ่งมาโวยวาย ถ้าฉันทำอะไรแบบนั้นจริง  
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ตอนนี้ฉันคงควงแฟนเธอมาเย้ยแล้ว หยุดปรักปรำได้แล้ว ฉันไม่คิดแย่งอะไร 

ของเธอทั้งนั้น’

คนถูกกล่าวหาพยายามพูดอย่างใจเย็น แม้เนื้อความจะประชดประชัน 

‘เอาเป็นว่ามีคนเห็นละกันก็เลยเพิ่งมาบอก! ฉันไม่เชื่อหรอกว่าคนอย่างแก 

จะซื่อ หน็อย...ทำตัวเป็นเด็กเนิร์ดตอนปีหนึ่ง ใครจะคิดว่าพอมีโอกาสก็เป็นงูพิษ 

ส่งท้ายก่อนจบ’

‘พรุ่งนี้จะเล่นละครอยู่แล้ว ออกไปสงบสติก่อนไหมรัญ’ สุดแดนปราม 

ก่อนที่เพื่อนคนอื่นจะช่วยลากรัญรตีออกจากห้อง แต่เสียงใสกลับแผดลั่นไป 

ตามทาง

‘อย่าให้ฉันรู้ว่าแกยุ่งกับแฟนฉันอีก...ไม่มีทางหรอกที่พี่เคนจะนอกใจฉัน  

เขาสัญญาไว้แล้ว!’

‘เอาเป็นว่าเธอไปดูแลพี่เคนของเธอดี  ๆ  ละกัน อย่าหน้ามืดตามัวเพราะ 

ความรักให้มันมากนัก’

ดวงตาคู่กลมของเหนือดาวมองตามหลังรัญรตีไป พยายามตีสีหน้าสงบ  

ก่อนจะประชุมต่อราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหนือดาวมั่นใจพอสมควรว่าคน 

ทีเ่หน็เหตกุารณใ์นคนืนัน้คงคาบเรือ่งไปบอกคูอ่รขิองเธอแบบผดิ  ๆ และรญัรตกีค็ง 

ไปคุยกับคนิษฏ์แล้วเช่นกัน...เหนือดาวไม่รู้หรอกว่าทั้งสองคุยกันอีท่าไหน แต่ 

ดูแล้วคนิษฏ์คงเลือกปกป้องตัวเองมากกว่า ผลซวยจึงตกอยู่ที่เธอเสียอย่างนั้น

เพราะเรื่องโปรเจ็กต์ละครก่อนเรียนจบนั้นสำคัญกว่าทุกสิ่งในยามนี้ ทำให ้

เหนือดาวนึกโล่งใจที่ไม่มีใครซักถามเธอถึงรัญรตีต่อ ประชุมกันต่อได้อีกสักพัก  

สุดแดนก็พาเหนือดาวเดินเลี่ยงโซนเวทีซึ่งนักแสดงกำลังซ้อมกันขะมักเขม้นออกจาก 

โรงละครเพื่อกลับบ้านพร้อมกัน เขาเดินไปอย่างเงียบ ๆ จนเหนือดาวเริ่มอึดอัดและ 

อดไม่ได้ที่จะถามด้วยความลังเล

‘พี่แดนจะไม่ถามเลยเหรอว่า วันนั้นมันเกิดอะไร...’

‘พี่พอรู้นิสัยเพื่อนพี่อยู่ ถ้าเหนือไม่เล่นกับเพื่อนพี่ก็โอเคแล้ว’ ชายหนุ่ม 

ผ่อนลมหายใจ 

หญิงสาวลอบมองเขาอยู่ครู่ใหญ่ทีเดียว ก่อนจะถามขึ้นอย่างกล้า  ๆ กลัว  ๆ 
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‘แล้ว...พี่แดนไม่เชื่อเขาใช่ไหมคะ’

ทว่าสุดแดนตอบเธอแทบจะทันที ‘พี่เชื่อเหนือ’

‘ขอบคุณนะคะ พี่แดน’

ดวงตาคู่สวยฉายประกายระยับทันที เหนือดาวรู้สึกเหมือนลูกโป่งแห่ง 

ความสุขกำลังพองขึ้นเรื่อย  ๆ  ในดวงใจของเธอ ดีใจนักที่สุดแดนเชื่อเธอ เธอ 

ปล่อยให้ช่วงเวลาแห่งความสุขใจผ่านไปอีกสักพัก ก่อนสุดแดนก็เปลี่ยนเรื่องคุย

‘เหนือ...แล้วต่อจากนี้เหนือจะกลับไปเรียนต่อโทที่อังกฤษใช่ไหม’

‘ค่ะ’ เหนือดาวพยักหน้า

คราวนี้ความลังเลปรากฏในเสียงสุดแดนราวกับเสียดายน้อย  ๆ ‘นานไหม’

‘น่าจะปีถึงสองปี สัญญาเลยว่าจะรีบจบรีบมาไทย’

‘เพราะอะไรล่ะ’

‘พี่แดนอยู่ที่นี่ค่ะ’

ท่ามกลางแสงสลัวบนทางเดินไปยังสถานีรถไฟฟ้า หญิงสาวก็เห็นใบหน้า 

เปื้อนรอยยิ้มเขิน ๆ ของชายหนุ่มข้างตัว แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสุดแดน 

ตอนนี้จะยังเรียกไม่ได้แน่ชัดว่าคืออะไร แต่หัวใจของเธอก็รู้ดีว่าวันแห่งความสุข 

ใกล้เข้ามาทุกทีหลังจากงานนี้จบ...

สามวันให้หลัง ละครโปรเจ็กต์จบของเหนือดาวก็จบลงด้วยดีพร้อมกับ 

สัปดาห์การสอบปลายภาคที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ตอนเที่ยงวันศุกร์ที่ทุกอย่างเสร็จสิ้น 

แล้ว เหนือดาวได้รับข้อความจากสุดแดน แต่หมายเลขนั้นกลับไม่ใช่หมายเลข 

ของเขาที่เธอบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือของเธอ

‘หลังงานฉลองตอนทุ่มนึง พี่อยากคุยกับเหนือ ไปเจอกันที่ห้องประชุม 

แบ็กสเตจนะ...พี่แดน’

คนได้รับข้อความหัวใจพองโต จนมองข้ามความไม่ชอบมาพากลอะไร 

บางอย่าง พอถึงเวลาหกโมงห้าสิบนาที หญิงสาวผู้หวั่นไหวมาตลอดทั้งวันก็ไป 

นั่งรอรุ่นพี่หนุ่มอยู่ในห้องประชุมหลังเวทีแล้วเรียบร้อย หลังเวทีในยามนี้เงียบงัน 

เพราะทีมงานบางส่วนยังสนุกสนานกับการกินเลี้ยงที่ห้องในอาคารเรียนอีกหลัง  

จนกระทั่งเสียงประตูเปิดดังขึ้น เหนือดาวก็หันไปยังประตูพร้อมรอยยิ้ม แต่ก็ต้อง 
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หยุดชะงักเพียงเท่านั้นอย่างตกตะลึง

‘พี่เคน’

คนิษฏ์ปิดประตูลงอย่างรวดเร็วแล้วเดินตรงมาหยุดตรงหน้าเหนือดาว ทว่า 

หญิงสาวรีบเดินเลี่ยง แต่ด้วยความคับแคบของห้องประชุมที่มีเก้าอี้วางขวางอยู่ 

เต็มไม่หมด จึงไม่ยากนักที่เขาจะเดินตามเธอทัน ก่อนคว้าแขนเธอไว้ทันที

‘ปล่อยเดี๋ยวนี้ค่ะ  พี่ เคน’  เหนือดาวพยายามสะบัดแขนให้พ้นจาก 

พันธนาการ

‘ทำไม...จะรีบไปหาไอ้แดนมันเหรอ’

ดวงตาคนฟังเบิกกว้างขึ้น ยิ่งเมื่อได้ยินคำต่อมาของคนตรงหน้า เหนือดาว 

ก็โมโหไม่น้อยทีเดียว

‘พี่แดนเป็นคนที่ส่งข้อความไปหาเหนือ...ยืนอยู่ตรงหน้าเหนือตรงนี้นี่ละ’

ชายหนุ่มผู้เล่นวิธีสกปรกยิ้มกริ่มอย่างที่หญิงสาวเห็นแล้วได้แต่รังเกียจนัก  

เธอถลึงตาใส่เขาก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่พอใจอย่างหนัก

‘ถ้าอย่างนั้นเหนือก็ไม่มีอะไรจะคุย ขอตัวค่ะ’

ยังไม่ทันจะสะบัดแขนให้พ้นการเกาะกุมของเขา คนน่ารังเกียจก็ดึงตัวเธอ 

ให้เข้าไปใกล้  ๆ  เขามากขึ้นอีก ก่อนจะถามอย่างประชดประชัน

‘ชอบมันมากนักเหรอ’

‘ค่ะ ชอบมาก’ เหนือดาวรับตรง  ๆ 

‘ทั้งที่พี่ดีกว่าน่ะเหรอ...’

คนิษฏ์จบประโยคด้วยเสียง ‘ฮึ’ เบา ๆ  ในลำคอ เหนือดาวมองกิริยาของเขา 

ด้วยความสมเพชอย่างยิ่ง จนอดไม่ได้ที่จะกระแนะกระแหน

‘อะไรคือมาตรฐานคำว่าดีของพี่เคนล่ะคะ...เหนือถามหน่อย คนดีที่ไหน 

มีแฟนแล้ว แต่ยังมาหลอกผู้หญิงคนอื่นแบบนี้ พอเถอะค่ะ พี่เคน ให้เหนือ 

ออกจากที่นี่เถอะ เหนือไม่อยากมีเรื่องกับรัญ’

‘ถ้าอย่างนั้นพี่จะปกป้องเหนือเอง’

คนิษฏ์ยังคงตีหน้าซื่อ แต่ดวงตานั้นฉายแววกลับกลอกอย่างเห็นได้ชัดเจน 

‘แน่ใจเหรอ เหนือคิดว่าพี่เคนเลือกปกป้องตัวเองมากกว่า ไม่อย่างนั้น 
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วันนั้นรัญคงไม่วิ่งเข้ามากระชากคอเหนือกลางวงประชุมนั้นหรอก’

‘เขาทำอะไรเหนือ บอกพี่มา เดี๋ยวพี่จะไปจัดการ...’

ชายหนุ่ม ยังไม่ทันจบประโยค เหนือดาวก็หาจังหวะที่เขาเผลอแล้วสะบัด 

แขนได้สำเร็จ เธอวิ่งไปยังประตูทันทีแล้วพยายามจะเปิด แต่ลูกบิดซึ่งควรจะถูก 

เปิดออกอย่างง่ายดายกลับส่งเสียงก๊อกแก๊ก  ๆ  เท่านั้น 

‘ทำไมมันเปิดไม่ออก! พี่เคนทำอะไรกับประตู!’

‘ไม่ได้ทำ’ คนิษฏ์ตอบอย่างไม่รู้ไม่ชี้ ก่อนสาวเท้าช้า  ๆ  ก้าวตรงมายังเธอ 

อีกครั้ง ‘พี่รอโอกาสนี้มานานแล้วเหนือ โอกาสที่เราจะได้อยู่กันสองต่อสองแบบนี ้ 

เพราะพี่รู้ว่าเหนือไม่มีวันหนีพี่ไปได้แน่นอน...เหนือเล่นตัวมากเลยรู้ไหม... 

มากจนพี่อยากเอาชนะให้ได้’

หญิงสาวแทบหยุดหายใจเมื่อคนิษฏ์ใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ มือยังพยายามบิด 

ลูกบิดให้เปิดออก ปากก็อ้อนวอน

‘รีบเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะคะ...’

ทว่าชายหนุ่มกลับแค่ยักไหล่  ‘พี่ก็ไม่รู้จะเปิดยังไงเหมือนกันเหนือ สาบาน 

ได้จริง  ๆ  ว่าเรื่องประตูล็อกไม่ได้อยู่ในแผนของพี่ ไม่คิดบ้างหรือไงว่าอาจจะเป็น 

ฟ้าลิขิตให้เราติดในห้องเดียวกันก็เป็นได้’

‘พอได้แล้ว! ให้ตายเหนือก็ไม่มีวันรักคนประสาทอย่างพี่เคนลง! รู้แล้ว 

ก็รีบปล่อยสักที!’

แล้วเหนือดาวก็ได้รู้ว่าตัวเองพลาดเต็ม  ๆ  ที่พูดเช่นนั้น เพราะเหมือนเป็น 

การปลุกสัญชาตญาณสัตว์ป่าของคนตรงหน้าเสียแล้ว

‘ถ้าอย่างนั้นพี่จะทำให้เหนือรักเดี๋ยวนี้’

ทันใดนั้นเอง มือของคนตัวใหญ่กว่าก็ยันประตูเอาไว้แล้วดันตัวเองเข้ามา 

แนบชิดร่างบางระหง เหนือดาวดิ้นขลุกขลักหาทางหนีเต็มที่ ก่อนคนิษฏ์จะจรด 

ริมฝีปากลงตรงหน้าผากของเธอก่อนจะไล่ไปยังแก้มนวล หญิงสาวพยายามเบี่ยง 

หน้าหนีทุกวิถีทาง เธอปัดป่ายมือข้างหนึ่งของเขาที่กระชากเสื้อของเธอ พยายาม 

จับกระดุมเม็ดบนสุดพลางปลดโดยเร็ว 

ปัง!
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ประตูที่ใช้เป็นที่พิงนั้น...จู่  ๆ  ก็ถูกกระชากเปิดออก เหนือดาวล้มหงายไป 

กองอยู่ที่พื้นตามแรงกระชากนั้น ขณะคนใจทรามนั้นก็เร่งผละออกจากเธอทันที  

หญิงสาวหลับตาปี๋ด้วยความตกใจ นึกขอบคุณคนที่มาเปิดประตูช่วยไม่น้อย 

ทีเดียว มือกุมเสื้อนิสิตเอาไว้อย่างรู้ว่าด้านบนหลุดลุ่ยก่อนที่เสียงเซ็งแซ่จะดัง 

กระทบโสตประสาท เหนือดาวจึงรีบลืมตา

สุดแดนยืนอยู่เหนือหัวเธอตอนนี้...คงจะเป็นเขานั่นเองที่เปิดประตูเข้ามา  

แต่แทนที่จะก้มตัวลงมาเพื่อไถ่ถามอาการเธอด้วยความห่วงใย เขากลับมีสีหน้า 

บึ้งตึง ส่งสายตาซึ่งเต็มไปด้วยความปวดร้าว ไร้แววสงสาร 

เหนือดาวมองเขาอย่างไม่เข้าใจ แต่ในวินาทีที่กำลังจะยืนขึ้นด้วยตัวเองนั้น  

ใครบางคนก็ก้มตัวลงมาจิกหัวเธอแล้วกระชากขึ้นมายืน ก่อนจะฟาดฝ่ามือลง 

บนแก้มเนียนของเธอโดยแรงจนใบหน้าหันไปอีกข้าง

‘สารเลว!’

รัญรตีนั่นเองที่ฝากฝ่ามือไว้บนหน้าเธอ เหนือดาวที่เพิ่งพ้นจากความ 

หวาดกลัวสุดหัวใจค่อย  ๆ ยกมือขึ้นลูบใบหน้าตนอย่างตกตะลึง แต่ยังไม่ทันจะได ้

ปอ้งกันตวัเองหรือชี้แจงอะไร รัญรตีก็ตบหน้าเธออกีข้างเพื่อความสมดุล หญิงสาว 

รู้สึกเหมือนโดนน้ำกรดสาดหน้าอย่างจัง 

เหนือดาวภาวนาว่านี่จะเป็นเพียงฝัน ทว่าความชาบนใบหน้าที่เริ่มแปร 

เป็นความเจ็บปวดกลับยืนยันว่านี่คือความจริง

‘นี่น่ะเหรอที่บอกว่าไม่ได้แย่ง แล้วนัดแฟนฉันมาเพื่อเสนอตัวถึงที่ จะให้ 

เรียกว่าอะไร!’

คนไม่ได้แย่งแฟนยืนนิ่ง ไร้คำตอบ เมื่อเห็นสายตาของทีมงานและ 

นักแสดงละครซึ่งอยู่กันแทบครบทีม แววตาทุกคน...ต่างฉายแววสะอิดสะเอียน 

ใส่เธอ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เคยสนิทสนมกันมาเนิ่นนาน หญิงสาวที่ยังทำอะไรไม่ถูก 

เบือนหน้าไปสบตากับสุดแดน ก่อนจะตะลึงงันราวทุกสิ่งรอบกายหยุดไปหมด  

เมื่อดวงตาที่เคยอบอุ่นและอ่อนโยนกับเธอมาโดยตลอดกลับเรียบเฉยและเย็นชา 

ราวกับน้ำแข็ง และนั่นเองที่เป็นเหตุให้เหนือดาวเริ่มรู้สึกร้อนผ่าว ๆ ตรงริมขอบตา

‘วา่ไงละ่ คราวนีจ้ะมใีครปกปอ้งมนัไหม มนัเลน่สง่ขอ้ความมาเยย้รญัขนาดนี ้
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แล้วก็มาลักกินขโมยกินแบบนี้ รัญต่างหากที่น่าสงสาร’

เสียงสะอื้นร่ำไห้ของรัญรตีดังตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ มือนั้นยังคงกุมเส้นผม 

เหนือดาวเอาไว้ก่อนกระชากศีรษะแล้วเหวี่ยงจนเหนือดาวล้มลงไปกองที่พื้นอีกครั้ง  

ใบหน้าเปื้อนคราบน้ำตาของคู่อริบัดนี้อยู่เหนือหัวเธอ พร้อมกับผู้คนมากมายซึ่ง 

เคยเป็นเพื่อน...กำลังรุมล้อมรัญรตีเพื่อช่วยกันปลอบใจอย่างอื้ออึง 

ข้อความอะไร ไม่เห็นจะรู้เรื่อง...แล้วนี่มันอะไรกัน...

ถ้อยคำของรัญรตีเมื่อครู่นี้ย้อนกลับเข้ามาในสมอง เหนือดาวกัดริมฝีปาก 

ล่างของตนเพื่อระงับอาการสั่นเทิ้ม นี่เธอเกือบจะโดนข่มขืนไม่พอ ยังโดนใส่ความ 

อีก เธอไม่รอช้ารีบหาทางแก้ความเข้าใจผิดทั้งหมดทั้งปวง

‘เดี๋ยว! ฉันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น’

แต่ไม่มีใครฟังเหนือดาว มีเพียงหางตาอันเย็นชาจากเพื่อนบางคนเท่านั้น 

ที่แทนความกรุณา

เป็นครั้งแรกในชีวิตอันสมบูรณ์แบบของหญิงสาวที่รู้สึกอ้างว้างราวกับ 

สุนัขขี้เรื้อนข้างทาง รัญรตียังคงเล่นละครต่อไปด้วยการออดอ้อนคนรักของตน  

และเขาก็แก้ตัวหน้าด้าน  ๆ  เพื่อเอาตัวรอด เหนือดาวกัดฟันแน่น น้ำตาหยดแรก 

ไหลลงจากดวงตาคู่สวยที่เต็มไปด้วยความขมขื่น จนกระทั่งเสียงของคนคุ้นเคย 

ร้องลั่นขึ้น เสียงนั้นที่เปรียบเหมือนมือของนางฟ้าที่ยื่นเข้ามาช่วยเหนือดาว

‘เหนือ! นังรัญมันตอแหลใส่ความอะไรแก! มันหาว่าแกแย่งไอ้พี่เคน 

หน้าหม้ออะไรนี่ใช่ไหม’

มานิตรีบแหวกฝูงคนเข้ามาตรงกลาง พร้อมพยุงญาติให้ลุกขึ้น รัญรตีแหว 

กลับด้วยเสียงสั่นเครือก่อนจะร้องไห้โฮอีกครั้ง

‘เธอหาว่าฉันตอแหลได้ยังไงแม้น ญาติเธอต่างหาก...’

หญิงสาวปิดท้ายด้วยน้ำเสียงสะอึกสะอื้น ทว่ามานิตที่รู้เบื้องลึกเบื้องหลัง 

เป็นอย่างดีกลับชี้หน้ารัญรตีอย่างหมายเอาเรื่อง

‘เสียดายนะวันนี้ฉันใส่รองเท้าแพง ไม่อย่างนั้นจะเอากระแทกหนังหน้า 

ด้าน  ๆ  ของเธอให้เลิกร้องไห้สักหน่อย พอดีหน้าเธอมันโลว์คลาสเกิน ต้องเจอ 

พวกอีแตะหูหนีบขาด  ๆ  ถึงจะเหมาะ’
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คำพูดนั้นเหมือนไม้ที่ถูกโยนให้เพลิงโชติช่วงกว่าเดิม เหนือดาวเห็นแววตา 

ของทุกคนที่มองหน้าญาติเธอแล้วก็รู้ดีว่าอีกไม่นานนักคงจะเกิดการทะเลาะกันอีก  

แล้วมานิตก็คงต้องมารับเคราะห์กับเธอด้วยอีกคน หญิงสาวจึงรีบกระตุกให้มานิต 

พาเธอออกไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุด และในตอนที่เหนือดาวลุกขึ้นมานั้นเอง คนิษฏ ์

ก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เหมือนจะเห็นใจเธออย่างสุดซึ้ง

‘น้องเหนือ...ถึงน้องเหนือจะทำแบบนี้ แต่ขอให้ความเป็นพี่น้องของเรายัง 

เหมือนเดิมนะ’

มานิตตอกกลับจนเขาหน้าหงาย ‘หุบปากไป ไอ้หน้าผี  ผู้ชายเลว  ๆ  

อย่างแกสักวันจะโดนตัดของรักให้เป็ดกิน!’

หญิงสาวไม่อาจทนฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่อยากจะยืนอยู่ตรงนั้นอีกต่อไป  

ด้วยรู้ดีว่านอกจากญาติสาวแล้ว ไม่มีใครที่นั่นที่จะยืนข้างเธอ เธอรีบเดินจากไป 

โดยไม่หันกลับไปมองข้างหลัง  รู้สึกอ่อนปวกเปียกไปหมดเพราะหัวใจที่  

แหลกสลายเป็นเสี่ยง ๆ แล้วหลังจากนั้นสามวันเต็ม เหนือดาวก็กินข้าวไม่ลงเลย 

แม้แต่คำเดียว

จนกระทั่งวันสอบที่เหนือดาวไม่อยากให้มาถึงก็มาถึง เธอรู้ดีว่าตนต้อง 

เผชิญหน้ากับรัญรตีที่ใคร  ๆ  ก็ถือหาง จึงพยายามหลบสายตาของทุกคนที่แม้แต่ 

ยามนั่งรอข้อสอบก็ยังจับจ้องเธอด้วยแววตาตำหนิ คู่อริของเธอยังไม่โผล่มาที่ 

ห้องสอบเสียที จนกระทั่งใกล้เวลาเริ่มทำข้อสอบนั่นเอง คนที่เหนือดาวคิดถึง 

ก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับข้อเท้าข้างขวาซึ่งมีผ้าพันแผลพันไว้จนถึงกลางน่อง สายตา 

ที่มองเหนือดาวนั้นวาวโรจน์ราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ

หลังจากหมดเวลาทำข้อสอบ รัญรตีก็เดินออกจากห้องสอบพร้อมเสียง 

โอดครวญ

‘โอ๊ย เจ็บจัง’

‘เป็นอะไรหรือเปล่ารัญ เห็นตั้งแต่ตอนเข้าห้องแล้ว ว่าจะถาม’ หนึ่ง 

ในเพื่อนซึ่งเคยอยู่กลุ่มเดียวกับเหนือดาวถามขึ้นอย่างเป็นห่วง เหนือดาวกำลัง 

จะเดินผ่านไปพอดี แต่ไม่มีใครคิดจะทักเธอ

‘จะฝีมือใครเสียอีกล่ะ ก็นังหมาลอบกัดนั่นละ พอฉันเผลอนะก็ผลักตก 
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ม่านรักเหนือดาว

บันได แย่งแฟนไม่พอ ยังจะเอากันถึงตาย’

เหนือดาวเริ่มหายใจติดขัดเมื่อทั้งกลุ่มหันมามองเธอเป็นตาเดียว รัญรตี 

จงใจใส่ร้ายคนบริสุทธิ์อย่างชัดเจน เธอเล่นละครจนถึงขนาดแกล้งตกบันไดเพื่อ 

แกล้งเธอเลยทีเดียว แต่หญิงสาวก็ไม่อาจปล่อยให้ทุกคนเข้าใจเธอผิดในเรื่องนี้ 

ได้เช่นเดียวกันจึงรีบปฏิเสธทันที

‘ฉันไม่ได้ทำ’

แต่ไม่มีใครคิดจะฟังเธอเลยแม้แต่น้อย มีแต่สายตาประณามและเหยียด 

แคลนแทนคำตอบรับ

วันสุดท้ายในรั้วมหาวิทยาลัย หลังจากที่เหนือดาวเพิ่งไปคุยกับอาจารย์ 

ที่ปรึกษาเรื่องเอสโอพี๒  ของตนก็ต้องชะงักเมื่อเดินมาถึงมุมตึก เมื่อได้ยินเสียง 

ศัตรูของตนกำลังคุยกับเพื่อนอีกคนอยู่

‘สะใจจัง...ไม่เคยแกล้งใครแล้วสนุกขนาดนี้มาก่อน’

‘ได้ข่าวว่ามันจะไปเรียนอังกฤษแล้วนี่’

มือของผู้แอบฟังจับแฟ้มใส่กระดาษในมือแน่นยิ่งกว่าเดิมเมื่อได้ยินคำพูด 

ต่อมาของรัญรตี

‘เสียดายมันโชคดีไปหน่อย ดันมีลู่ทางต่อนอก ไม่อยากนั้นคงได้สนุก 

ต่อเนื่อง’

เพื่อนอีกคนหัวเราะเบา ๆ อย่างพึงพอใจ ‘แกนี่ร้ายจริง ๆ รัญ เอาผ้าพันแผล 

ออกได้แล้วมั้ง ไม่มีใครติดใจว่าแกตกบันไดปลอม  ๆ  แล้วละ’

‘ไว้อย่างนี้นี่ละ เอาไว้อ้อนพี่เคน’

หญิงสาวคนแอบฟังกำมือแน่นจนเล็บจิกฝ่ามือ หัวใจปวดร้าวยิ่งนักเมื่อ 

ตระหนักได้ว่ารัญรตีร้ายกาจเพียงใด เธอมั่นใจเหลือเกินว่าถ้ามานิตอยู่กับเธอ 

ตอนนี้ รัญรตีได้หน้ากระแทกปูนไปแล้ว

‘พลอย...ยังไงฉันก็ต้องขอบคุณแกเรื่องเมสเสจมาก’

	 ๒  SOP หรือ Statement of Purpose คือ เรียงความที่เขียนขึ้นเพื่ออธิบายเกี่ยวกับตัวเรา  

จุดประสงค์และเจตจำนงในการเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาโทขึ้นไป
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เนวิกา

‘เรื่องเล็กน้อยน่ะ’

‘ไม่เล็กหรอก แกเล่นอุตส่าห์ไปรื้อกระเป๋านังเหนือตอนมันไม่อยู่แล้วพิมพ ์

ข้อความหาฉันเองว่าจะแย่งพี่เคน สุดยอดจริง  ๆ ยังจำหน้าทุกคนตอนที่ฉันโชว์ 

ข้อความนั้นให้ดูได้อยู่เลย ใคร  ๆ  ก็เชื่อว่ามันคิดจะแย่งพี่เคนจริง  ๆ’

เหนือดาวกัดฟันเมื่อเริ่มปะติดปะต่อเรื่องได้...ไหล่บางเริ่มไหวสะท้านเมื่อ 

หูได้ยินความจริงที่เหลือ

‘เอาจริงวันนั้นฉันรู้อยู่แล้วว่านังเหนือมันหน้าด้านโทร.นัดพี่เคนออกมา  

พี่เคนเล่าให้ฉันฟังก่อนจะไปหามัน ฉันเลยแกล้งล็อกกุญแจจากด้านนอก รีบ 

เอาออกก่อนที่ทุกคนจะมาถึง  แล้วก็ร้องแรกแหกกระเชอเรียกทุกคนมาดู  

โดยเฉพาะพี่แดน...ที่ควรรับรู้พฤติกรรมหน้าด้านของมัน หน็อย...ชอบพี่แดน 

อยู่แล้วก็จะยังมานัดแฟนชาวบ้าน’

ความเจ็บตรงฝ่ามือไม่อาจเทียบอะไรได้เลยกับความเจ็บที่ใจ เธอควร 

จะโทษคนสองคน...ทั้งรัญรตีที่เจ้าเล่ห์และคิดอาฆาตจนเธอไม่อาจให้อภัยได้  

และคนิษฏ์...ที่คิดแผนการนัดบ้า  ๆ  เพื่อหลอกทั้งเธอและทั้งแฟนตัวเอง

ถ้าไม่มีทั้งสองคน เธอคงไม่ต้องผิดใจกับสุดแดนจนแทบมองหน้ากันไม่ติด 

เช่นนี้

‘เอาจริงเหนือมันก็ไม่ได้ทำหมด แกเองก็ร้ายใช่ย่อย’ เพื่อนสาวของรัญรต ี

กล่าวออกมาในท้ายสุด

‘ฉันไม่สนหรอก ทางไหนที่ทำให้นังนั่นเจ็บได้ที่สุด ฉันก็จะทำ’

คำนั้นเหมือนมีดที่กรีดใจ เหนือดาวไม่อาจทนฟังได้อีกต่อไป เธอรีบเดิน 

ออกจากตรงนั้นแล้วโทร.หามานิตให้ช่วยเดินมารับเธอที่คณะ...

วันสุดท้ายในรั้วมหาวิทยาลัยเปรียบดั่งฝันร้ายที่ฝังใจจนไม่อาจลืมลง  

หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ เหนือดาวก็กลับบ้านที่อังกฤษโดยไม่ได้ลาเพื่อนสักคน... 

ไม่แม้แต่จะกลับมางานรับปริญญาของตัวเองในอีกสี่เดือนให้หลัง 


