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แท็กซีค่ นั นัน้ เลีย้ วเข้ามาสูบ่ ริเวณคฤหาสน์หลังงาม และเมือ่

จอดลงทีห่ น้าตึกก็มคี นหลายคนกรูกนั ออกมาทักทายหญิงสาวผูก้ า้ วลง
จากรถ!
“คุณแคทขา อุ๊ย นิ่มคิดถึงแทบแย่เลยนะคะ ท�ำไมมาปุบปับ
แบบนี้ล่ะคะ คุณหญิงท่านสั่งพวกเราว่าคุณแคทจะกลับมาเดือนหน้า
น่ะ แต่นี่มาเร็วกว่าก�ำหนด ไม่มีใครไปรับสิคะ ไม่มีใครทราบนี่”
คัทลียายิ้มทักทายใครต่อใครและเข้าไปกอดป้านิ่ม หล่อน
จากบ้านนี้ไปหลายปี แม้แต่ซัมเมอร์ก็ไม่ได้กลับมา
“ไม่เห็นต้องไปรับอะไรเลยนี่คะป้านิ่ม แคทไปมาเองได้ค่ะ
ตอนแรกยามหน้าประตูจ�ำแคทไม่ได้ จะไม่ยอมให้แท็กซี่เข้ามาในนี้
เกือบจะได้เดินหิ้วกระเป๋าเข้ามาแล้วนะคะ”
“โถคุณ ไม่กี่ปีคุณก็เป็นสาวสวยสะพรั่งขนาดนี้ ใครจะไป
จ�ำได้ล่ะคะ” ป้านิ่มพูด “แต่เดี๋ยวคุณหญิงทราบว่าคุณกลับมาอย่างนี้
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แล้วไม่เรียนท่านล่วงหน้าต้องโกรธแน่ คุณก็รู้ว่าคุณแม่น่ะท่านเป็น
คนเฮี้ยบขนาดไหนนะคะ ท�ำไมจะต้องให้ท่านเคืองใจอยู่เรื่อย”
คัทลียาไม่อยากจะพูดอะไรมาก หล่อนรู้ว่าค�ำพูดของป้านิ่ม
นั้นเป็นความจริง และหากว่าคุณหญิงเรือนแก้วผู้เป็นมารดาได้รู้ว่า
หล่อนเรียนจบอะไรมาก็จะต้องโกรธมากขึ้นอีก แต่ทว่าคัทลียาแก้
ปัญหาเสียด้วยการไม่ได้เรียนให้ทา่ นไปอเมริกาเมือ่ หล่อนเรียนจบ ได้
แต่เรียนท่านว่าหล่อนจบแล้ว คุณหญิงจึงเข้าใจว่าคัทลียานั้นเรียนจบ
ด้านบริหารธุรกิจเช่นทีท่ า่ นสัง่ ให้ไปเรียนและน�ำพาไปเรียนในตอนแรก
จริงๆ หล่อนต้องจบปริญญาตรีตั้งเมื่อสองปีก่อน แต่เพราะ
ว่าหล่อนโยกโย้ไปเรียนในสาขาศิลปะการแสดงนัน่ เองทีท่ �ำให้การเรียน
ของหล่อนล่าช้าไป
ไม่มีใครที่นี่รู้ว่าหล่อนจบอะไรมา
คุณหญิงเรือนแก้วก็ยุ่งกับการท�ำธุรกิจของท่านและงาน
สังคมสงเคราะห์ และที่ส�ำคัญท่านเป็นห่วงลูกสาวคนเล็กอันเกิดจาก
สามีใหม่คือท่านอธิบดีธนินทร์มากกว่าหล่อนหลายเท่า
ความทรงจ�ำของพ่อในวัยเด็กส�ำหรับหล่อนรางเลือนเต็มที
หรืออาจจะไม่มีเลยก็ว่าได้
ป้านิ่มแอบเก็บเอารูปเก่าของพ่อมาให้หล่อนเอาไว้ พ่อกับ
แม่เลิกกันตั้งแต่หล่อนยังแบเบาะ แม่แต่งงานใหม่กับคุณธนินทร์และ
มีลูกสาวอีกหนึ่งคนชื่อหทัยทิพย์ที่เป็นหัวแก้วหัวแหวนของครอบครัว
หทัยทิพย์เรียนเก่งมาโดยตลอด หน้าตาสะสวยเป็นดาวเด่นของสังคม
ได้รบั ทัง้ รางวัลเรียนดีและนักเรียนมารยาทงาม กิจกรรมเด่นจนกระทัง่
จบมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ขณะนี้กำ� ลังเรียนต่อปริญญาโททาง
ด้านเศรษฐศาสตร์
ไม่มีใครมีเวลาจะมาใส่ใจกับคัทลียา!
แต่คทั ลียาก็มชี วี ติ อย่างมีความสุขได้  ดว้ ยทีห่ ล่อนเป็นคนรูจ้ กั
ตัวเอง แม้จะถูกมารดาขีดเส้นให้เดินอยู่ตลอดมา หากทว่าคัทลียาก็
สามารถหาทางออกให้ตัวเองได้อย่างสวยงามทุกครั้ง
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ป้านิ่มสั่งให้คนจัดการขนของส่วนตัวของคัทลียาไปเก็บให้
เรียบร้อยและนางก็ตามมาช่วยดูแลก�ำกับ ก่อนจะให้เด็กออกไปจน
หมด
“คุณแคท ดูขาวขึ้นมากเลยนะคะ”
คัทลียาอดหัวเราะข�ำไม่ได้ ก็เพราะว่าสีผิวของหล่อนจะออก
ไปทางคล�้ำแต่หากเนียน ป้านิ่มบอกว่าสีผิวของหล่อนเหมือนพ่อและ
ท่าทางของหล่อนก็เหมือนพ่อหล่อนไปหมด
พ่อหล่อนเป็นนักแสดงที่ผันตัวเองมาเป็นผู้กำ� กับ เรื่องราว
ของพ่ออยู่ในแฟ้มความทรงจ�ำของคัทลียาเสมอ แต่หากหล่อนไม่ได้
รู้จักพ่อจากมารดา ภาพของพ่อฉายชัดเพราะป้านิ่ม
“สวยจับจิตจับใจเลย!”
“แหมป้า อย่ายอแคทนักเลย แอบไปเดินแบบกับเขามา
นะคะตอนอยู่เมืองนอก ได้ตังค์ค่าขนมมาเยอะเหมือนกัน”
“คุณหญิงรู้เข้าล่ะโกรธตาย!”
“ก็อย่าให้รู้สิคะ!”
“ท�ำงานแบบนีเ้ กิดภาพมันออกมาทางทีวี ทางเคเบิลจะท�ำไง
ล่ะคะ คุณหญิงก็ต้องรู้”
ป้านิม่ เป็นคนทันสมัยไม่ตกยุค ป้านิม่ ไม่ได้เป็นสาวใช้บา้ นนี้
แต่เป็นพี่เลี้ยงของคัทลียามานาน มีอะไรที่เรียนรู้ได้ป้านิ่มก็ชอบจะ
เรียนรู้ ป้านิ่มเคยเป็นนักแสดงตัวประกอบมาก่อนอีกด้วย นั่นท�ำให้
ป้าเข้าใจในวิญญาณศิลปินที่สิงอยู่ในตัวบุคคลบางคนอย่างไม่อาจจะ
แยกออกได้
“คุณแม่จ�ำแคทไม่ได้หรอกป้า อย่าห่วงเลย แต่งหน้าแต่งตา
สวมเสื้อผ้าใหม่นนี่ ่ะ รับรองได้เลยว่าไม่มีใครจ�ำได้ แต่ตอนนีก้ ็กลับมา
แล้วนะคะป้า”
“คุณจบอะไรมาคะ”
ป้านิม่ ไถ่ถามด้วยความคิดถึง “เศรษฐศาสตร์เหมือนคุณทิพย์
หรือเปล่า”
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“ไม่หรอกค่ะ ไม่ใช่”
“อ้าว” นางตกใจมาก “ท�ำไมไม่ใช่ล่ะคะ”
“แคทจบศิลปะการแสดงมา!”
“ตาย!”
“ไม่ตายหรอกค่ะ” อีกฝ่ายกล่าว “ไม่ตายหรอก การแสดง
ไม่มีวันตาย ศิลปะไม่มีวันตายแน่นอน จะอยู่อมตะนิรันดร์กาลคู่โลก”
“ป้าหมายถึงว่าหาก หาก...คุณหญิงทราบเรื่องนี้ต้องโกรธ
ตายแน่ คุณไม่กลัวคุณแม่ตัดหางปล่อยวัดหรือคะ ท่านก็ขู่มาตลอด
นะคะ”
“ไม่กลัวหรอกจ้ะป้านิ่ม เพราะว่าแคทไม่ใช่หมานี่คะจะไป
กลัวอะไรกันล่ะ”
“ต๊ายคุณแคท”
“ไม่มีหางให้ตัดก็ไม่กลัว”
ป้านิ่มอดจะหยิกให้ไม่ได้ จากนั้นก็เลยปล่อยให้หญิงสาว
พักผ่อนตามสบาย
“ป้าเปิดน�้ำอุ่นเอาไว้ให้แล้วก็ผสมน�้ำมันหอมระเหยเอาไว้
ให้แล้วนะคะ ถ้าน�ำ้ เต็มอ่างก็จะหยุดเอง คุณแคทไปแช่ตัวนะคะจะได้
ผ่อนคลาย”
“ป้าก็น่ารักเหมือนเดิมอยู่ดีนะคะเนี่ย”
“คิดมากไปท�ำไมล่ะคะ อย่าคิดมากเลย คุณน่ะโชคดีกว่าใคร
อีกหลายคนในโลกนี้นะ”
คัทลียากดรีโมตเปลีย่ นช่องโทรทัศน์แล้วไปเจอข่าวเกีย่ วกับ
เรื่องบันเทิงเข้า
ป้านิ่มเองก็อึ้งเหมือนกัน เพราะคนที่ก�ำลังให้สัมภาษณ์อยู่
นั้น ถึงแม้เส้นผมจะขาว หากรวบผมเป็นจุกไว้ด้านหลัง แต่งกายเรียบ
ง่าย ท่าทางและบุคลิกเชื่อมั่นตัวเองอย่างยิ่ง ชายผู้นั้นอายุราวห้าสิบ
แต่ยังดูหนุ่ม ดูดีอย่างยิ่ง หากเพียงแต่จะไม่ปล่อยผมให้เป็นสีดอกเลา
เช่นนัน้ เขาเป็นผูก้ ำ� กับชือ่ ดังของเมืองไทย ไต่เต้าจากการเป็นนักแสดง
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ระดับพระเอกแถวหน้ามาก่อน
เขาชือ่ ไมค์ เป็นลูกครึง่ ไทย-อเมริกนั จนวันนีห้ น้าตาของเขา
ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากมาย
คัทลียานั่งนิ่งและยิ้มอยู่ในสีหน้า
นั่นพ่อของหล่อน! พ่อที่ไม่เคยได้พบปะเจอะเจอกัน แต่
หากว่าป้านิ่มมักจะเก็บของขวัญวันเกิดที่พ่อส่งมาให้หล่อนเอาไว้ให้
ทุกอย่าง
พ่อเลวร้ายและเหลวไหลส�ำหรับแม่เสมอ ไม่เคยมีความทรงจ�ำ
ดีๆ ใดๆ เหลืออยู่ในหัวใจของแม่
ต่างเดินกันคนละเส้นทาง!
และเส้นทางทีเ่ ดินไม่มวี นั จะหวนกลับมาบรรจบกันได้อกี แล้ว
แม้แต่ความเป็นเพื่อน
“คุณไมค์ก�ำลังจะเปิดกล้องละครเรื่องใหม่นะคะเนี่ย สงสัย
ได้นายทุนใหม่แน่ๆ เลย”
คัทลียาเลียริมฝีปากที่แห้ง ตอนก�ำลังรุ่นหล่อนเคยพบพ่อ
ขณะทีย่ งั เป็นนักแสดงอยู่ หล่อนท�ำทีเข้าไปขอลายเซ็นแล้วพ่อก็เซ็นให้
พร้อมกับลูบหัวหล่อน
แต่พ่อก็ไม่รู้ว่านี่คือลูก!
พ่อเองก็คงจะลืมไปแล้วเหมือนกันว่าพ่อเคยมีลกู สาวคนหนึง่
ชื่อคัทลียา!
คัทลียาลุกไปเข้าห้องอาบน�้ำ เปลี่ยนผ้าแล้วหย่อนกายลงใน
อ่างอาบน�ำ้ ก่อนจะเอือ้ มมือกดรีโมตโทรทัศน์ ข่าวบันเทิงนัน่ จบไปแล้ว!
คัทลียาจึงหย่อนตัวเองลงไปในห้องนั้น ก่อนจะขยับขึ้นมา
เสมือนหนึ่งพยายามท�ำให้จิตใจของหล่อนชุ่มชื่นขึ้น!

“ท�ำ ไมแกท�ำอะไรห่ามๆ แบบนี้ กลับมายังไม่ยอมบอก

แม่ จะไดใ้ ห้คนรถไปรับ นีน่ งั่ แท็กซีม่ ายังไงกัน แคทนีท่ �ำอะไรไม่รเู้ รือ่ ง
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เราน่ะไม่ใช่คนเดินดินกินข้าวแกงนะยะ”
แม้จะดีอกดีใจที่ลูกสาวกลับมาแต่ก็ยังอดที่จะบ่นไม่ได้
“คุณพ่อไปต่างจังหวัดด้วย ถ้ารูว้ า่ แกกลับมาคงจะดีใจมากๆ
เลยละ”
เพราะคุณพ่อจะเกรงใจคุณแม่มากกว่าก็เลยจะดีใจ อันทีจ่ ริง
อธิบดีธนินทร์นั้นก็ดีกับหล่อนมาก แต่โดยความใกล้ชิดหรือความรัก
ที่มีนั้น แน่นอนว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับลูกสาวสายเลือดแท้ๆ ของ
ท่านไม่ได้
คนทีเ่ ป็นคุณหนูประจ�ำบ้านจริงๆ ก็คอื หทัยทิพย์ไม่ใช่หล่อน
หากทว่าคัทลียาก็ไม่ได้ริษยาน้อง
“แต่มาแบบนีน้ ะ่ ท่านคงจะผิดหวังเหมือนกัน แกก็ชอบทีจ่ ะ
ท�ำอะไรให้มันนอกร่องนอกรอยอยู่เรื่อยๆ”
“คุณแม่ดเู พรียวขึน้ นะคะ” หญิงสาวเปลีย่ นเรือ่ งพูด “ดูเป็น
สาวกว่าเดิมเสียอีกน่ะ”
คุณหญิงเรือนแก้วยิม้ น้อยยิม้ ใหญ่ อาหารมือ้ แรกทีเ่ มืองไทย
หล่อนได้ทานอาหารกับคุณหญิงมารดาเพียงล�ำพังกันสองคนเพราะ
ท่านอธิบดีไปต่างจังหวัด
ส่วนหทัยทิพย์ไปทานข้าวกับคนรักคือดอกเตอร์สารัตน์ที่
คบหากันมานานหลายปีทีเดียว
“แม่ก็เหมือนเดิมนั่นแหละ แต่ว่าแม่ต้องดูแลตัวเองมาก
หน่อย อายุมากแล้ว” คุณหญิงเรือนแก้วพูด “นี่กลับมาแล้วแกจะ
ท�ำงานเลยหรือเปล่า”
“คงจะยังหรอกค่ะ แคทว่า...เอ่อ...อยากจะพักสักระยะก่อน
น่ะค่ะ แล้วค่อยท�ำงาน”
“ก็ตามใจ แต่จะเหลวไหลนานนักไม่ได้นะ แม่ไม่อยากจะให้
แกว่างมาก เที่ยวส�ำมะเลเทเมากับเพื่อนๆ มันไม่ดี ทุกวันนี้เที่ยวเตร่
มันอันตรายนะ” คุณหญิงพูด “เขามีการจัดระเบียบสังคม จับตรวจฉี่
กัน เกิดถ้าเข้าไปติดร่างแหเข้า ถึงเราไม่ได้ท�ำก็เสียชื่อเสียง แม่น่ะ
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ระมัดระวังมาก เพราะว่าเป็นนักสังคมสงเคราะห์ชื่อดัง ไม่อย่างนั้นแม่
ก็คงจะไม่ได้เป็นคุณหญิงอย่างนี้หรอก”
คัทลียาเขี่ยอาหารไปมา ขณะที่มารดายังคงพูดต่อไป
“แล้วแกก็ตอ้ งไปเรียนคอร์สอะไรเพิม่ เติม อะไรก็ได้ทมี่ นั จะ
ท�ำให้ไม่ว่างเกินไป ไม่หนักเกินไป”
“แคทเบื่อเรียนค่ะ แคทว่าง แต่รับรองไม่สร้างปัญหาหรอก
นะคะ รับรอง”
“แต่...”
“เดี๋ยวแคทลองหาดูค่ะ เรียนท�ำอาหารได้ไหมคะ”
“ก็ยังดี”
“หทัยทิพย์เขาเก่งทุกเรื่อง เรียนเก่ง กิจกรรมเด่น แล้วท�ำ
อะไรก็ดีไปหมด เขาไปเรียนท�ำอาหารก็ท�ำได้ดี แม่ภูมิใจในตัวน้อง
มาก แล้วดอกเตอร์สารัตน์ก็เป็นคนมีชื่อเสียง” คุณหญิงกล่าว “มีคน
เขามาทาบทามน้องสาวแกให้ไปเป็นพิธีกรรายการเกมโชว์ เพราะเห็น
ว่าพูดเก่ง แต่แม่ไม่เอา แม่ไม่ชอบงานประเภทนี้ ใครจะว่ายังไงก็ตาม
ไอ้เต้นกินร�ำกินบันเทิงอะไรนี่มันไร้สาระ!”
ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไร มารดาของหล่อนไม่มีวันจะ
เปลี่ยน อาจจะเพราะฝังใจกับอดีตของตัวเองก็ได้
“มันไม่เข้าท่า มันท�ำให้คนเราลุ่มหลงไปกับสิ่งเร้าบ้าๆ แล้ว
ก็ใช้ชีวิตโดยประมาท!”

12 นางเอกอินเตอร์

2

“ท�ำ ไมมานั่งหน้าบูดอยู่นี่ล่ะคะ”

ป้านิม่ ถามเมือ่ เดินตามมาพบคัทลียาทีน่ งั่ อยูใ่ นสวนกล้วยไม้
หลังบ้านที่แม้ดอกกล้วยไม้สารพัดพันธุ์จะก�ำลังเบ่งบานงดงามเพียง
ไหน หากทว่าสีหน้าของคัทลียาที่ได้เห็นตอนนี้มันเหมือนกับบอก
อารมณ์ของหญิงสาวได้เป็นอย่างดีทีเดียว
“เป็นอะไรไปหรือคะ”
“ป้านิ่ม”
“คะ”
“จริงๆ แล้วพ่อก็เป็นคนดีใช่ไหม”
ป้านิ่มนิ่งไปนานมากทีเดียว...นานมากเสียจนอีกฝ่ายหนึ่ง
ต้องจับมือนางเขย่า
“คนเราไม่วา่ จะท�ำอาชีพอะไร หากเป็นอาชีพสุจริตแล้วไม่ได้
เบียดเบียนใคร มันก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องดูถูกกัน!”
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ดวงตากลมโตของคัทลียาเป็นประกายอย่างหนึ่งเหมือนมี
ความดึงดันและเป็นตัวของตัวเองอย่างมากทีเดียว
“โกรธคุณแม่อีกหรือคะ”
“เปล่าหรอกค่ะ แคทแค่รู้สึกว่าท�ำไมแคทจะเป็นนักแสดง
ไม่ได้ หรือวันหน้าถ้าอยากจะเป็นคนท�ำงานเบือ้ งหลังอย่างพ่อ ท�ำไมจะ
ท�ำไม่ได้”
“คุณหญิงไม่ยอมแน่”
“แต่แคทอยากจะท�ำ อาจจะไม่ต้องท�ำเป็นอาชีพเหมือนพ่อ
แต่มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เรามีความสุข”
“ป้าเข้าใจเพราะว่าป้าก็เคยท�ำงานแบบนี้มาก่อน ป้ารู้แต่ว่า
คนเรา...มันจะพูดยังไงดีละ่ ทัศนคติของคน ความคิดของคนมันเปลีย่ น
ได้ยาก”
“โดยเฉพาะคนทีม่ คี วามเชือ่ ในตัวเองสูงอย่างคุณแม่ใช่ไหม
คะ”
“คุณแคท”
“แคทอยากจะพบพ่อค่ะ แคทเชือ่ ว่า...เราไม่ควรจะไม่พบกัน
ทัง้ ชาติ ถึงแม้เขาไม่ตอ้ งการหรือมีความอยากจะพบแคทเหมือนทีแ่ คท
อยากจะพบเขา ก็ไม่สำ� คัญ” คัทลียากล่าว “อย่างน้อยให้แคทได้พบกับ
พ่อเท่านั้นก็พอ หรือเขาไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าแคทเป็นลูก!”
“คุณแคท”
“แคทเรียนการแสดงมา มีพลังเต็มเปีย่ มกับงานตรงนี้ เพราะ
ฉะนัน้ แคทเชือ่ ว่าถ้าแคทได้ทำ� ในสิง่ ทีร่ กั ก็สามารถทีจ่ ะท�ำได้ดแี น่นอน”
“ป้าเชือ่ ค่ะ แต่ตอนนีป้ า้ ว่าคุณแคทอย่าเพิง่ ขัดใจคุณแม่ดกี ว่า
นะคะ อีกคนหนึ่งเขาคะแนนลิ่ว คุณแคทอย่าท�ำคะแนนตกฮวบๆ เลย
นะคะป้าขอ อย่างน้อยก็เพือ่ ตัวคุณแคทเอง ไม่ใช่เพือ่ คนอืน่ หรอกค่ะ”

คัทลียาก�ำลังถอยรถจอดในโรงแรมแห่งหนึง่ ทีเ่ ป็นสถานที่
14 นางเอกอินเตอร์

จัดงานแสดงภาพสีน�้ำมัน หล่อนชอบไปดูงานประเภทนี้ มีความสุขที่
ได้ชื่นชมกับงานศิลปะที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา
หล่อนก�ำลังถอยรถ หันขวับกลับมาอีกทีก็ได้ยินเสียงโครม
ใหญ่ หล่อนถอยชนอะไรเข้าให้แล้ว!
คัทลียารีบเปิดประตูรถลงไป!
ตายแล้ว! เจ้าของรถเบนซ์หรูคันที่หล่อนถอยไปชนนั้นก้าว
ลงมาจากรถด้วยท่าทางที่หงุดหงิดอย่างยิ่ง
“ตายแล้ว รถเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะ”
เขาก้มๆ เงยๆ อยูท่ หี่ น้ารถแล้วเงยขึน้ มามองหล่อนแล้วชะงัก
ไป!
“มะ...ไม่เป็นอะไรครับ แค่นิดหน่อย”
หล่อนยกมือไหว้เขา “ขอโทษนะคะ ต้องเรียกประกันไหมคะ
พอดีดิฉันก็รีบ”
เขาเองก็รีบเหมือนกัน เขามาในงานแถลงข่าวการเปิดละคร
เรื่อง ‘ดาวรุ่ง’ ซึ่งเป็นละครเรื่องแรกของบริษัทเขา ทุกคนคงจะรอเขา
อยูใ่ นงานนั้น!
“ไม่เป็นไรครับ ผมเองก็รีบเหมือนกัน โอเค นิดๆ หน่อยๆ
ไม่เป็นไรหรอกครับ เดี๋ยวผมไปให้ประกันจัดการลูบสีนิดหน่อย”
“ขอบคุณนะคะ ดิฉันต้องขอโทษอีกครั้ง”
“ครับ”
เขายิ้ม พอหล่อนขึ้นรถแล่นไปจอดอีกที่หนึ่งแล้ว พีระวัสถึง
นึกได้วา่ อันทีจ่ ริงเขาน่าขอบัตรหรือไม่กเ็ บอร์โทร.หล่อนเอาไว้ ลักษณะ
หล่อนเหมาะจะเป็นดาราอย่างเหลือเกิน
หน้าตาของหล่อนดูแปลกดี คมข�ำเกลี้ยงเกลา รูปร่างเห็น
ได้ชดั หล่อนเหมือนลูกครึง่ แต่กลับคมข�ำแปลกๆ จะดูไปก็คล้ายๆ กับ
ไมค์ผู้ก�ำกับลูกครึ่งไทย-อเมริกันที่ท�ำงานกับเขา
ไมค์มพี อ่ เป็นอเมริกนั แต่มสี ายเลือดสืบทอดเป็นลูกผสมกับ
อเมริกนั -นิโกร สีผวิ ของไมค์เลยกลายๆ จะไปเหมือนพวกอินเดียนแดง
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เอาโน่นแน่ะ
เขารีบขึ้นไปที่ห้องแถลงข่าวอย่างรวดเร็ว เพราะกว่าจะมา
ถึงที่นี่ก็เจอรถติดจนเกือบจะมาไม่ทันด้วยซ�้ำ

“แคท”

“กุ้ง!”
คัทลียาโบกมือให้อกี ฝ่ายทันที เพราะมานัง่ รอเพือ่ นสาวทีเ่ คย
เรียนหนังสือร่วมกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมและยังติดต่อกันเรื่อยมา และ
ทุกครั้งที่กุ้งมีโอกาสไปอเมริกาก็จะแวะไปเยี่ยมคัทลียาทุกครั้ง
“โอ๊ย ดีใจ”
“คอยนานไหมแคท ฉันติดงานแถลงข่าวละครอยู่ที่ห้อง
ข้างบนน่ะ กว่าจะแวบลงมาได้”
“เปิดละครใหม่ด้วย”
“เหรอ เรื่องอะไร”
“ดาวรุ่ง!” กุ้งตอบ “ใหม่เอี่ยมเลย บริษัทก็เปิดใหม่ นายทุน
เงินถึง แล้วก็ทีมงานก็ไม่ถึงกับใหม่ทีเดียว เรียกว่าหลั่งไหลมาจาก
ที่อื่นๆ เยอะเลย”
“เธอสวยขึ้น ใกล้จะได้เป็นนางเอกหรือยัง”
“ฉันน่ะเหรอ คงจะไม่มหี วังหรอก ลองเล่นบทกลางๆ แบบนี้
มาแต่แรกก็เป็นอย่างนี้แหละ เล่นบทนางเอกก็ไม่ได้ เล่นบทนางร้ายก็
ไม่ดี ก็ต้องเล่นบทเพื่อนนางเอกอย่างนี้แหละ”
กุ้งหัวเราะพลางสั่งเครื่องดื่มมาดื่ม “แต่ฉันไม่ชอบนางเอก
คนนี้ เล่นตัวจะตาย เขาว่าชอบสร้างปัญหา ถึงจะดังแต่กเ็ รือ่ งมาก เลือก
บทเลือกโน่นเลือกนี่ จุกจิก!” กุง้ พูด “คอยดูสิ ฉันว่าเดีย๋ วก็มปี ญ
ั หาอีก
บอกผู้ก�ำกับแต่แรกแล้วให้ระวัง”
“ใครก�ำกับล่ะ”
“คุณไมค์ไง!”
16 นางเอกอินเตอร์

ค�ำตอบท�ำเอาอีกฝ่ายถึงกับอึ้งไปเลย
กุง้ เองก็ไม่ทนั ได้สงั เกตสีหน้าของเพือ่ นว่าเปลีย่ นไปอย่างไร
เห็นแต่ว่าหล่อนพูดอยู่คนเดียวตั้งนาน
“เจ้าของบริษทั ก็ดี คุณพีระวัสทัง้ หล่อทัง้ รวยทัง้ ใจดี เสียดาย
อย่างเดียวว่ามีแฟนแล้ว ไม่งั้นจะจีบ”
กุง้ หัวเราะสนุก “ผูช้ ายดีๆ อย่างนีเ้ ดีย๋ วนีห้ ายาก ขืนรอเขามา
จีบเรา ก็มอคอปอดอ”
“อะไร มอคอปอดอ!”
“หมาคาบไปแดก!”
“ยายบ้า”
“ก็จริงนี่ แคทล่ะ ควงแฟนฝรั่งมาด้วยหรือเปล่า”
“ไม่ใช่แฟนหรอก แค่เพือ่ น คบกันแป๊บเดียวก็เลิกกันไปแล้ว
ละ ฉันคบเขาแบบเพื่อน แต่เขาจะขออัพเดต”
กุ้งงง “อะไร อัพเดต?”
“ก็ขอฟันไง!”
“ต๊าย!”
“ฝรั่งเขาไม่ถือเรื่องนี้ แต่ฉันถือ ไม่โอเค ก็บายกันไป ฉันยัง
ไม่รู้สึกอะไรแรงขนาดจะไปมีอะไรด้วย ยังรักษาพรหมจารีเอาไว้ได้
เหนียวแน่น”
กุ้งท�ำตาโต “อยู่เมืองฝรั่งตั้งหลายปี ท�ำได้ขนาดนี้แสดงว่า
ใส่กุญแจอย่างดี”
“มันอยู่ที่ตัวเราต่างหาก เราไม่ไปลุ่มหลงกับวัฒนธรรมของ
เขา อีกส่วนก็อาจจะเพราะว่าสงสารคุณแม่ด้วย ท่านเป็นกุลสตรี ท่าน
สอนนักสอนหนาให้รักนวลสงวนตัว ท่านถือเรื่องนี้มาก ฉันเบี้ยวท่าน
เรียนเรื่องหนึ่งแล้ว ก็ไม่อยากจะเบี้ยวเรื่องอื่นอีก”
“แคทเป็นลูกที่น่ารัก” กุ้งบอก “จริงๆ นะ”
“แต่โดยความเป็นจริงแล้ว ฉันไม่ใช่หรอก ฉันไม่ได้น่ารัก
อย่างนั้นในสายตาคุณพ่อคุณแม่ ฉันเป็นคนเหลวไหล ทิพย์เขาเป็น
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ลูกที่คุณพ่อคุณแม่ปลาบปลื้ม”
“คืนนี้ไปค้างที่บ้านฉันไหม” อีกฝ่ายเปลี่ยนเรื่อง “เอาไหม
จะได้คุยกันไง”
“ต้องโทร.ไปเรียนคุณแม่ก่อน”
“จ้ะ”
“แล้วเดี๋ยวกุ้งจะไปไหนอีก”
“วันนี้มีถ่ายละครช่วงบ่ายน่ะ แต่แค่ซีนเดียวเท่านั้นเอง ไป
เที่ยวไหมล่ะแคท”
“ของบริษัทนี้เหรอ”
“ไม่ใช่หรอก อีกบริษัทหนึ่งน่ะ ฉันไม่ได้สังกัดใคร เล่นกับ
ใครก็ได้ แต่กบั คุณพีระวัสฉันก็เต็มที่ ถ้าเขาจะเรียกตัวฉันมาท�ำงานด้วย
น่ะนะ”
“แล้วกับผู้ก�ำกับล่ะ”
“คุณไมค์น่ะเหรอ สนิทกันมาก!”
คัทลียารู้สึกตื่นเต้น “เขาดีไหม เขา...เอ่อ...แต่งงานหรือยัง
คือ เขามีครอบครัวหรือยัง”
“ได้ยินมาว่าเมื่อก่อนเคยมีครอบครัวนะ แต่ว่าก็เลิกกันไป
แล้ว ตอนนี้ไม่มีหรอก เขาก็มีแต่เด็กๆ น่ะ เข้าใจไหม ค�ำว่าเด็กๆ น่ะ”
“ก็...พอจะเข้าใจ” สีหน้าของคัทลียาหมองไปบ้าง
“ท�ำไมเขาไม่แต่งงานหรือมีครอบครัวให้เป็นเรื่องเป็นราว
จะได้มีคนดูแล อายุเขาก็มากขึ้นทุกวัน ตัวคนเดียวเจ็บป่วยไปจะท�ำ
ยังไงกันล่ะ จริงไหม”
กุ้งมองหน้าคัทลียาแล้วก็ข�ำ “แหม พูดยังกับเขาเป็นญาติ
ผูใ้ หญ่ของเธองั้นละ!”
“เปล่า ฉันก็ติดตามผลงานเขา เมื่อก่อนเขาเป็นนักแสดงนี่
เล่นอะไรดี๊ดี พอมาเป็นผู้ก�ำกับ เวลาท�ำงานอะไรก็ดีไปหมด อยู่ที่โน่น
ฉันยังขอให้ป้านิ่มอัดละครส่งไปให้ดูเลย!”
“คุณไมค์น่ะเก่งมาก เป็นมือรางวัล แต่ก็เจอข่าวโน่นข่าวนี่
18 นางเอกอินเตอร์

ตลอด ท�ำไงได้ อยู่วงการนี้ก็เหมือนเราอยู่ในสายตาประชาชน นักข่าว
เขาก็ท�ำหน้าที่เขา เราก็ท�ำหน้าที่เรา ถ้าไม่เกินเลยมากไปเราก็โอเค แต่
ถ้ามากนักเราก็ไม่ไหว” กุ้งพูด “แคทล่ะ เมื่อไรจะตัดสินใจท�ำอะไร
สักอย่างในวงการ เล่นละครไหม อย่างเธอรับรองว่ารุ่งแน่”
“ยาก”
“ท�ำไมล่ะ”
“คุณแม่คงจะไม่ยอม!”
“จริงสินะ ท่านไม่ชอบนี่ แต่เธอก็แอบไปเรียนการแสดงมา
แล้ว จริงๆ มันไม่ได้เสียหาย วงการไหนๆ มันก็มีทั้งดีและไม่ดีเหมือน
กันทั้งหมด ไม่ใช่แต่วงการบันเทิงหรอก” อีกฝ่ายกล่าว “ใช่ไหมล่ะ”
“ถ้าคุณแม่คดิ แบบนัน้ ก็คงจะดี แต่ทา่ นไม่ได้คดิ แบบนัน้ แล้ว
ก็คงจะไม่มีวันคิดเสียด้วย”
คัทลียาถอนหายใจ “วันนี้ขอไปเที่ยวกองถ่ายด้วยนะ แต่ขอ
รอข้างนอก”
“อ๋อได้”
“ขอบใจนะกุ้ง”
“ขอบใจเรื่องอะไร”
“จริงๆ งานเธอก็ยุ่ง ยังอุตส่าห์มาพบฉันน่ะสิ”
“โธ่เอ๊ย เราเป็นเพื่อนกันนะ จะจุ๊ยอะไรกันนักหนาล่ะ เพื่อน
ก็คือเพื่อนแหละ เพื่อนกลับมาฉันก็ดีใจน่ะ อยากจะเจอ ไปกันเถอะ นี่
เอารถมาหรือเปล่า”
“เอามา” คัทลียาตอบ “ไปรถฉันไหมล่ะ”
“ฉันติดรถเพือ่ นนักแสดงด้วยกันมา รถฉันเสีย ถ้าเธอเอารถ
มาฉันจะได้ไปด้วยไงล่ะจ๊ะ!”
“ดีเลย เดี๋ยวตอนค�่ำฉันโทร.บอกป้านิ่มให้แก้ตัวให้แล้วกัน
ขืนบอกคุณแม่เองก็โดนเล่นงานแน่ๆ”
สองคนเดินออกไปด้านลานจอดรถของโรงแรมพอดีกับที่
รถเบนซ์คันนั้นแล่นออกไป คัทลียาเลยหัวเราะและบอกกุ้ง “เมื่อกี้ฉัน
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ถอยรถไปชนรถเบนซ์คันนั้น!”
“คันไหน นั่นรถคุณพีระวัสเจ้าของบริษัท!” กุ้งบอก “จ�ำผิด
หรือเปล่าจ๊ะ”

20 นางเอกอินเตอร์

3

“คุณแคทขา วันนี้ไปไหนมาคะ กลับมาเสียดึกดื่น คุณแม่

ถามหา ป้าเลยบอกว่าคุณไปดูหนังกับเพื่อน”
“ไหนป้าเคยบอกว่ามุสาเป็นบาป!”
“อุ๊ย คุณนี่” อีกฝ่ายร้อง “ถ้าไม่มุสาก็มีหวังคุณน่ะจะโดน
สิคะ ไม่ใช่แฟนซีโดนนะคะ”
“ป้านีท่ นั สมัยจริงๆ เลยนะ ดูโทรทัศน์ทกุ เรือ่ งเลยหรือเปล่า
คะเนี่ย”
“ทานอะไรไหมคะ” ป้านิ่มเปลี่ยนเรื่องถาม “ป้าจะหาอะไร
ให้ทานไงคะ”
“ไม่ละ นะคะ แคทไม่อยากจะอ้วนค่ะ”
อีกฝ่ายพูด “ทานแล้วผิวพรรณดีสดชืน่ มีน�้ำมีนวลเปล่งปลัง่
ไงล่ะคะ”
“จะเปล่งปลัง่ ไปท�ำไมล่ะคะ ช่างเถอะ ไม่ไดใ้ ช้ประโยชน์อะไร
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อยู่แล้วนี่คะ”
คัทลียาเข้าไปอาบน�้ำ เมื่อกลับออกมายังเห็นป้านิ่มอยู่ใน
ห้องนอนของหล่อน แม้ว่าท่าทางจะง่วงเหงาหาวนอนมากมายแค่ไหน
ก็ตามที แต่หากนางก็ยังห่วงหล่อนอยู่ดี
“ป้าเตรียมนมร้อนมาให้ค่ะ ตอนนี้น่ะนมอุ่นแล้ว”
“ป้าจ๋า” หล่อนเข้าไปหอมแก้มนาง “ขอบคุณป้าจ้ะ ถ้าแคท
ไม่มปี า้ แคทคงจะแย่แน่ๆ เลย คงจะไม่มใี ครมาสนใจไยดีอะไรหรอก”
หล่อนอดจะนึกถึงในวัยเด็กไม่ได้ ไม่ว่าหล่อนจะมีกิจกรรม
อะไรที่โรงเรียน น้อยครั้งมากที่มารดาจะมีเวลาว่างไปดูกิจกรรมของ
หล่อน แตกต่างกับน้องสาวอย่างสิน้ เชิง ไม่วา่ รายนัน้ จะท�ำอะไร มารดา
จะต้องไปดูแล ไปให้ก�ำลังใจทุกครั้งไม่มีเว้น หลายครั้งที่คัทลียาต้อง
ร้องไห้น้อยเนื้อต�่ำใจ สุดท้ายคนที่เป็นคนไปให้ก�ำลังใจก็คือป้านิ่มที่
เปรียบเสมือนแม่คนทีส่ อง หล่อนโชคดีทยี่ งั มีปา้ นิม่ ป้านิม่ พยายามจะ
ลบปมด้อยจากหัวใจของหล่อนอันเกี่ยวกับเรื่องพ่อว่าคนสองคนที่อยู่
ด้วยกันไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่าอีกฝ่ายหนึง่ เลวหรืออีกฝ่ายหนึง่ ดี แต่
หากเป็นเพียงเพราะคนสองคนอยู่ร่วมกันไม่ได้ด้วยค�ำว่าทัศนคติไม่
ตรงกัน หรือไม่อาจจะปรับตัวเข้าหากันได้แม้วา่ จะพยายามอย่างถึงทีส่ ดุ
แล้วก็ตาม
ภายใต้สหี น้าท่าทางทีแ่ สนร่าเริงสดชืน่ ลึกลงไปในความรูส้ กึ
มีความเศร้าหมองแทรกซึมอยู่ทั่วไป แท้จริงแล้วคัทลียาอยากจะพบ
พ่อ อยากจะให้พ่อขวนขวายมาพบหรือมาหาหล่อน ยอมที่จะต่อสู้กับ
ด่านกีดกันของแม่เพือ่ ทีจ่ ะมาหาลูกของตัวเอง แต่หากในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักนิด
ความจริงก็คือพ่ออาจจะลืมหล่อนไปแล้ว!
“ดื่มนมก่อนสิคะ คิดอะไรอยู่คะ หวีผมน้านนาน”
“วันนี้แคทเกือบจะได้เจอเขา!”
“เจอเขา เขาไหนคะ”
“คุณไมค์!”
22 นางเอกอินเตอร์

“อะไรนะคะ”
คัทลียาถอนหายใจเฮือกยาว “เขานั่นแหละค่ะ บังเอิญ แต่
แคทไม่ได้เข้าไป แต่ก็ได้ยินเสียงเขาท�ำงานอยู่ในสตูดิโอ!”
“คุณแคท!”
คัทลียาเลียริมฝีปากที่แห้งของตัวเอง ก่อนจะถาม “เขาจะ
ดีใจสักนิดไหมถ้าพบแคท แล้วรูว้ า่ เป็นลูก หรือว่าเขาจะไม่สนใจแม้แต่
สักนิดเดียวกันคะ”
ป้านิ่มไม่ได้ตอบ
วันเวลาทีผ่ า่ นไปนัน้ อาจจะเปลีย่ นจิตใจของคนได้เหมือนกัน
ไม่มีใครมาการันตีใครได้ แม้ป้านิ่มจะเคยเข้าใจและรู้ใจเขามาก่อน
แค่ไหนก็ตาม  แต่การที่ก้าวออกไปแล้วไม่ได้หันกลับมาดูอีกเลยนี้ก็
บอกเหตุแน่ชัดได้เหมือนกันว่า เขาตัดใจได้แล้ว!
“แคท คิดอะไรมากมายขนาดนี้ เพราะดูเหมือนว่าเราอยูใ่ กล้
กันแค่นี้ แต่หากเหมือนไกลสุดขอบฟ้าเลย!”

“แคท”

คัทลียาชะงักเล็กน้อย “คุณแม่”
“เมื่อวานแกไปไหนมา”
“ไปหาเพื่อนน่ะค่ะ”
“เพื่อนคนไหน”
คัทลียาเอ่ยปากถึงเพื่อนคนหนึ่งที่มารดาชอบมาก แต่หาก
คัทลียานัน้ เลิกคบนานแล้ว เพราะไม่คอ่ ยจะถูกชะตากัน นางก็เลยถาม
“เหรอ แม่ได้ยินว่าเดี๋ยวนี้เขาเปิดบริษัทส่งออกนะ แล้วก็
กิจการไปได้ดีมากทีเดียว”
คัทลียาแอบท�ำหน้าปูเลีย่ นทีเดียว เพราะว่าหล่อนไม่คอ่ ยได้
ใส่ใจต่อเรื่องการท�ำการค้าใดๆ แม้ว่ามารดาและครอบครัวของหล่อน
จะท�ำการค้าก็ตาม
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“เอาไว้ว่างๆ แม่อยากจะเชิญมาทานข้าวที่บ้าน”
ส�ำหรับมารดาของหล่อนแล้ว สิ่งที่เป็นลมหายใจของท่านก็
คือผลประโยชน์และก�ำไร
การลงทุนและช่องทางการท�ำการค้า!
“นะจ๊ะ ช่วยบอกให้หน่อย”
“ค่ะคุณแม่”
“คุณป๋าอยากจะเลีย้ งต้อนรับลูกนะ แต่ทา่ นงานยุง่ มากยังไม่มี
เวลา”
มารดาหมายถึงท่านอธิบดีที่มักจะมีแต่เวลาส�ำคัญๆ ให้แก่
ลูกสาวของตัวเอง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกลียดชังรังเกียจคัทลียาที่เป็น
ลูกเลีย้ ง หากท่านก็ไม่ได้มคี วามรักความใส่ใจให้เหลือเฟือเหมือนอย่าง
ลูกสาวท่าน
“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ แคทว่าแคทอยากจะท่องเทีย่ วทัว่ ไทยไป
สักพักหากคุณแม่อนุญาต”
“ก็ได้จ้ะ เพราะว่าแคทก็เรียนหนักมาก”
ท่านยุ่งงานและไม่มีเวลากระทั่งจะดูปริญญาที่ลูกสาวได้มา
ว่าคือปริญญาด้านไหน
“จะได้ผอ่ นคลายบ้าง จะไปเทีย่ วไหน เดีย๋ วแม่ดแู พ็กเกจทัวร์
ให้เอาไหม”
“อย่าเลยค่ะคุณแม่”
“อ้าว ท�ำไมล่ะจ๊ะ”
“คุณแม่ยงุ่ งานนะคะ แล้วเดีย๋ ว...แคทไม่ได้รบี ถ้าจะไปไหน
จะเรียนให้คุณแม่ทราบนะคะ ไม่ต้องห่วงแคทหรอกนะคะ” อีกฝ่าย
บอก “รับรองว่า แคทจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ”
“โอเค!”
“ขอบพระคุณคุณแม่นะคะ”
คุณหญิงเรือนแก้ววางซองเอกสารเอาไว้ตรงหน้าลูกสาว
ท�ำให้หล่อนแปลกใจเป็นอย่างมาก
24 นางเอกอินเตอร์

“อะไรคะเนี่ย”
“ลองดูสิจ๊ะว่าอะไร”
เมือ่ เปิดออกมา คัทลียาก็พบว่าเป็นใบเปย์อนิ หรือใบฝากเงิน
ยอดเงินจ�ำนวนสูงจ�ำนวนหนึง่ พร้อมบัตรเครดิตอันเป็นบัตรเสริมวงเงิน
ก้อนโตทีเดียว
“คุณแม่”
“น้อยไปหรือเปล่าล่ะจ๊ะ”
ในเรือ่ งของเงินแล้ว มารดาไม่เคยให้คทั ลียาต้องขาดมือ แต่
หากเมื่อหล่อนเล่าเรียนในต่างประเทศ เงินที่มารดาส่งไปให้ได้ใช้นั้น
มีคา่ เพียงน้อยนิด เพราะคัทลียามักจะไปรับงานจ๊อบต่างๆ อันเกีย่ วข้อง
กับงานในวงการบันเทิงเสมอ
ไม่วา่ เป็นการเดินแบบหรือการประกวดอะไรต่างๆ ได้รางวัล
บ้างไม่ได้รางวัลบ้าง แต่หากมันท�ำให้ชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความสดชื่น
เป็นที่สุด
คัทลียายกมือกราบแทบทรวงอกของมารดา “ขอบพระคุณ
คุณแม่ค่ะ”
“ไม่เป็นไรจ้ะ แกเป็นเลือดเนือ้ เชือ้ ไขของแม่ อีกหน่อยจะได้
มาช่วยแม่ท�ำงาน แต่ช่วงนี้ปีสองปีนี้ถ้าแกยังไม่อยากจะท�ำอะไรแม่ก็
ไม่วา่ ถือเป็นการให้รางวัลแก่การเล่าเรียนอย่างหนักของแกด้วยไงล่ะ”
“ขอบพระคุณคุณแม่อีกครั้งค่ะ”

“เฮ้!” คนร้องประหลาดใจไม่น้อยเลยทีเดียวที่เห็นหน้า

เพื่อนที่ห้องรับแขกของคอนโดฯ ที่พัก
“ไปไงมาไงเนี่ย” กุ้งร้อง “ไม่เห็นโทร.มาบอกล่วงหน้าว่าจะ
มา”
“ฝากข้อความเอาไวใ้ นมือถือไม่ได้ดูหรือไงยายกุ้ง”
กุ้งโอบบ่าของคัทลียาไว้ “ไป ขึ้นไปเลย ข้างบนน่ะห้องนอน
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สามห้องติดริมแม่น�้ำ ฉันกับยายกั้งช่วยกันผ่อนหัวฟูเลย!”
กุ้งพูดถึงน้องสาวซึ่งท�ำงานอยู่ในวงการเหมือนกัน คัทลียา
เดินตามอีกฝ่ายขึน้ ลิฟต์ไปทีห่ อ้ ง เมือ่ เข้าไปถึงห้องพัก กุง้ ก็เดินไปแง้ม
ประตูห้องนอนของกั้ง ปรากฏว่ารายนั้นหลับอุตุอยู่แม้ว่าจะเที่ยงแล้ว
ก็ตามที
“กาแฟไหมแคท”
“เดี๋ยวฉันจัดการเอง เธอไปอาบน�้ำเถอะไป ฉันมารบกวน
หรือเปล่าเนี่ย”
“ไม่เลย!” อีกฝ่ายบอก “ไม่รบกวนใดๆ ทั้งสิ้นแต่รู้สึกเป็น
เกียรติอย่างมาก”
“พิธีรีตองจังนะแม่กุ้งก้ามกราม”
“กุ้งแชบ๊วยย่ะ”
“อ้าวเหรอ”
“ใช่”
“นึกว่ากุง้ กุลาเสียอีกแน่ะ”
กุ้งไปอาบน�้ำแล้วคัทลียาก็วุ่นวายอยู่ในส่วนครัว แล้วยายกั้ง
ก็ตื่นขึ้นมาอย่างงัวเงียทีเดียว ไม่ได้มองว่าใครท�ำอะไรอยู่ก็เลยตะโกน
มาเบาๆ “ขอฉันด้วยนะพีก่ งุ้ กาแฟแก่ๆ น�้ำตาลช้อนเดียว ไม่ครีมตาม
สูตร!”
อีกฝ่ายหัวเราะเบาๆ แต่อกี ฝ่ายก็ไม่ได้ยนิ เหมือนกัน ห้องน�ำ้
สองห้องกุง้ กับกัง้ เดินสวนกันคนละที กระทัง่ ว่ากัง้ กลับออกมาแล้วเลย
ชะงัก
“พี่แคท!” กั้งร้อง
“เฮ้ย!”
แล้วคัทลียาก็วางถ้วยกาแฟลงตรงหน้าก่อนจะตรงเข้าไป
สวมกอดกัน กั้งดีใจแทบจะกระโดดเลยทีเดียว
“ว้าว พี่แคท มายังไงคะเนี่ย ยังกับหายตัวได้งั้นแหละ”
“หายตัวได้ไง จากอเมริกามาโผล่ที่เมืองไทย”
26 นางเอกอินเตอร์

กั้งถอยสองก้าวแล้วหันมามอง
“ไม่น่าเชื่อเลย”
“อะไรจ๊ะ”
“พี่แคทสวย...สวยเสียจน โอ้โฮ เป็นนางเอกเลยดีไหมคะ
เนี่ย” กั้งบอก “นะคะ เดี๋ยวกั้งจัดการเลย พาไปแคสติ้งเลย!”
“อะไรยายกั้ง อย่ายุ่งกับเพื่อนพี่นะ พี่จองตัวก่อน”
“อะไรกันเนี่ย ทั้งคู่กลายเป็นโมเดลลิ่งหรือไงกันเนี่ย”
คัทลียาหัวเราะ พอดีกบั ทีเ่ สียงกริง่ หน้าห้องดังขึน้ ถีๆ
่ และกุง้
ก็เป็นคนไปเปิดประตู
คนที่ยืนอยู่หน้าประตูได้รับเชิญให้เข้ามาแล้วต่างชะงักงัน
คัทลียาได้รับการแนะน�ำให้รู้จัก
“คุณแคทค่ะ” กุ้งบอก “เพื่อนของกุ้งเอง”
กุง้ พยายามทีจ่ ะไม่พดู อะไรมากไปกว่านัน้ เพราะไม่ตอ้ งการ
ให้มีคนรู้ว่าคัทลียาเป็นลูกสาวของคุณหญิงเรือนแก้วตามที่คัทลียา
ต้องการ
“นี่คุณพี พีระวัส!”
“เหมือนเราเพิ่งเจอกันนะครับ” พีระวัสบอก “ใช่ไหมครับ”
“เอ่อ...ฉัน...ถอยรถไปชนรถคุณ!” หล่อนบอก “ย่อมจ�ำได้
แม่น”
“ครับ ผมเลยตามมาเพือ่ คิดค่าเสียหาย ไม่หรอกครับ ผมมา
เพือ่ เคลียร์งานกับคุณกัง้ นิดหน่อย ไม่ทราบว่าทัง้ คูม่ แี ขก เดีย๋ วผมกลับ
ก่อนดีกว่า”
“ไม่ต้องหรอกค่ะคุณพี เชิญที่ห้องรับแขกเลยค่ะ เสียเวลา
คุณพีน่ะค่ะ อุตส่าห์แวะมา” กั้งบอก “เชิญเลยค่ะ”
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