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"นี่...อย่าบอกนะดีดี้ ว่าเธอหลงรักแซคเข้าแล้ว!"

คุณพริ้งหรือ 'เพชรพริ้ง' มองผู้ชายทีย่นืควงสาวสวยทรงเซยีะราวกับ

หุ่นโชว์เสือ้สองนางซ้ายขวาอยูต่รงมุมหนึง่ในห้องจดัเลีย้งแห่งนัน้ สลบักบั 

หันมาถลึงตาใส่ฉันพร้อมตั้งค�าถามอย่างเอาเรื่อง...

"เปล่าค่ะ..." ฉันตอบเสียงเบา มองคนถามตาปริบๆ 'ดีดี้' คือชื่อเล่น 

ส่วน 'จิรวดี' คือชื่อจริงของฉันเอง

"อย่าเชยีวนะเธอ ห้ามลมืเดด็ขาดว่าเขาเคยดถูกูเธอไว้ยังไง เขาว่าไง

บ้างนะซี!" คุณพริ้งหันไปถามซี หรือ 'ศรีอาภา'

"ผมไม่กล้าเซจนล้มใส่คุณหรอก กลัวหัวแตก นมก็ไม่มี... แซคเขา

ว่าเงี้ยยย" ซีให้ค�าตอบแบบใส่อารมณ์อย่างชัดถ้อยชัดค�า "แล้วตอนท่ีดีดี้

โดนแซงคิวแล้วไปแขวะผู้หญิงท่ีแซงคิวว่า...ถ้าไม่เห็นแก่ตัวก็แปลว่าโง่  

แซคนีร่บีสวนทันทีเลยว่า...คนสวยเวลาเขาท�าตวังีเ่ง่าบ้างบางทีมันกน่็ารกั

น่าเอ็นดูดีออก อย่าไปอิจฉาเขาเลย... ด้วยล่ะค่ะคุณพริ้ง"

"ฮ่ึยยย ฟังแล้วข้ึนแทน ยิง่มองหน้าเขาฉันยิง่อยากเอาหอกคลปิโตไนต์ 

ไปเสียบปอดซ้ายทะลุปอดขวา เพราะหน้าเขาเหมือนซูเปอร์แมน...  

บทนำ�
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อย่าถามว่าภาคไหน เพราะทุกเวอร์ชั่นมันก็โครงหน้าเดียวกันหมด!"

"ใจเย็นค่ะคุณพริ้ง..." 'ณชา' รีบปรามขุ่นแม่ของหล่อน "หนูว่า... 

พี่ดีดี้ไม่ได้คิดอะไรกับแซคหรอก เพราะพี่ดีดี้รู้เรื่องชวนสยองของแซคดี 

ทุกอย่าง แล้วดูจากสายตาละห้อยเมื่อกี้นี้...มันก็เป็นแค่สายตาติ่งท่ัวไป  

อย่าลืมว่าพี่ดีดี้เคยไปถือป้ายไฟเชียร์แซคอยู่หน้าเวทีเดอะสเตจแอ็คเทอร์

รอบชิงด้วยนะคะ หนูว่า...น่าจะแค่ติ่งแหละ"

"แค่ติ่งเดอะสเตจแค่นั้นจริงๆ นะดีดี้!" คุณพริ้งหันมาคาดคั้น

"เอ่อ...ค่ะ... ดี้ก็คิดว่าน่าจะแค่นั้น..."

ฉันว่า...น�้าเสียงตัวเองนี่มันฟังดูไม่ค่อยม่ันใจเอาซะเลย ท�าไมเป็น

แบบนี้นะ...
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"จะออกไปไหนกันหรือจ๊ะสาวๆ"

"ป้ามัท... สวัสดีค่า"

'สาวๆ' ท่ีว่าอันประกอบด้วยตัวฉัน ซี และแป้ง หรือ 'พรประภา'  

หันไปยกมือไหว้พลางขานรบัค�าทักทายของหญิงชราวัยเจ็ดสบิเศษๆ อย่าง

ร่าเรงิพร้อมเพรยีงกนั พวกเราอยู่ในลอ็บบ้ีของ 'D-RISE CONDOMINIUM' 

ซ่ึงเป็นท่ีพักอาศัยของฉันเอง 'ป้ามัท' หรือ 'คุณยายมัทรี' นั่งอยู่ตรง 

โซฟารับแขกตัวหนึ่งตามล�าพัง

ป้ามัทยังมีท่าทีกระฉับกระเฉงและแลดูสุขภาพดีอย่างเหลือเช่ือ  

แต่ฉันกับเพื่อนๆ ยังจดจ�าได้ดีว่าตอนเจอแกครั้งแรกเม่ือสามสี่ปีก่อน  

ป้ามัทไม่ใช่คนที่ดูมีความสุขมากนัก แกดูเครียดและหม่นหมองอย่างหนัก

แตกต่างจากตอนนี้ลิบลับ เนื่องจากมีปัญหาครอบครัวในระดับร้ายแรง 

อย่างเรื้อรังมายาวนานเกือบสามสิบปี จึงท�าให้กลายเป็นคนมองโลก 

ในแง่ร้ายและมีแต่ความตึงเครียดครอบง�าตลอดเวลา แม้ว่าตอนนี้แกจะ 

ดูดีข้ึนจากเดิมมาก แต่พลังลบก็ยังพอจะมีหลงเหลือให้คนรอบข้างรู้สึก 

ได้บ้าง...

บทที่ 1
มรดกก้อนโตพร้อมผู้หล่อล่ำ� 1 อัตร�
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"เราก�าลงัจะไปงานเลีย้งรุน่กนัค่ะ" ฉันตอบ มองหญิงสงูวยัด้วยรอยยิม้ 

หวานละไม ฉันไม่ได้ล�าบากอะไรเลยในการที่ต้องพยายามเผื่อแผ่ความรัก

ความอบอุ่นให้แก่ป้ามัท หลังจากท่ีป้าเคยพูดออกมาว่า...การอยู่ใกล้ฉัน

ท�าให้แกรูส้กึอบอุ่นหัวใจ ฉันกมี็ความสขุมากท่ีได้ท�าตวัเป็นประโยชน์ต่อคนแก่ 

ผู้มีชีวิตอย่างเดียวดายคนหนึ่ง และรู้สึกดีเสมอเม่ือสัมผัสได้ว่าป้ามัท 

รับรู้ถึงความรู้สึกดีๆ ของฉัน ซ่ึงเพื่อเห็นแก่ความดูสาวเกินอายุของป้า  

ฉันกบัเพือ่นๆ จงึขออนญุาตเรยีกแกว่าป้าแทนยาย จดุนีแ้กดแูฮปป้ีมากเลย

ทีเดียว

"แล้ววันนี้คุณท็อปไม่ไปส่งพวกหนูหรือจ๊ะ" ป้ามัทถามอย่างสงสัย

"หนูขอไว้เองล่ะค่ะ มันอึดอัดทุกทีเวลาสามียายซีมาตามเทกแคร ์

อย่างใกล้ชิด ย่ิงตอนเราไปงานติ่ง ท้ังคอนเสิร์ต ท้ังแฟนมีต..." แป้ง 

พดูพลางถอนใจเฮือกอย่างไม่คดิจะเกบ็อาการเหนือ่ยหน่ายสามีเพ่ือนเอาไว้ 

แค่ในใจ "ดคูอนฯ จบระหว่างทางกลบับ้านจะหวดีลกูแรงๆ กเ็กรงใจคณุท็อป 

ท่ีมารบั ถ้าผัวเพือ่นไม่ใช่เจ้านายหนกูว่็าไปอย่าง นีเ่กรง็กนัจนหวีดไม่ออก" 

ลูกท่ีว่านั้นหมายถึงศิลปินเกาหลีท่ีเธอช่ืนชอบ บางครั้งพวกเราก็ชอบ

อุปโลกน์ตัวเองเป็นคูมแม่ของศิลปินเพื่ออรรถรสในการติ่ง

"แต่พวกแกจะเลิกคบฉันเพราะคุณท็อปไม่ได้ สัญญาแล้วนะ" ซีรีบ

ดักคอไว้ก่อน

"งั้นท�าไมหนูไม่บอกสามีไปตรงๆ ล่ะว่าไม่ต้องมาคอยรับส่ง เพื่อน

อึดอัด"

คนที่ได้รับค�าแนะน�าถึงกับยิ้มเจื่อน ออกอาการอึกอักเบาๆ

"ขืนบอกไปสามีนางกจ็ะน้อยใจเอาน่ะสคิะ เดีย๋วกจ็ะหาว่าเมยีร�าคาญ 

เมียไม่รัก เมียสนใจแต่เพื่อน สนใจแต่สามีมโนมากกว่าสามีตัวจริง แค่ 

คุณท็อปเขายอมตามใจปล่อยซีมาติ่งกับเพื่อนได้นี่ก็ถือว่าเป็นบุญของนาง

มากแล้ว พวกหนเูลยต้องยอมทนเพือ่เห็นแก่ความสขุและชีวิตคูข่องเพ่ือน" 

Page �����������.indd   10 24/7/2561 BE   11:12



11

อัญชรีย์

ฉันช่วยให้ความกระจ่างแทนศรฯี "อีกหน่อยซีก็ไม่มีเวลามาสนกุกบัเราแล้ว

ล่ะค่ะ เพราะตอนนี้นางท้องแล้ว พอมีลูกคงต้องลาวงการ"

"แค่ชั่วคราวล่ะย่ะ พอลูกโตฉันก็จะพาลูกไปติ่งด้วย" ศรีฯ รีบบอก

ส่วนป้ามัทพอได้ยินเรื่องท่ีซีท้องก็เลยอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นดีใจ 

ดวงตาท่ีเยน็ชาเป็นนจิของแกส่องประกายระยับ ฉนัเห็นแล้วรูส้กึใจฟูข้ึนมา

ทันที ความผูกพันตลอดสามปีของเราคงท�าให้ฉันเห็นป้ามัทเป็นเหมือน

ญาติสนทิคนหนึง่... ป้ามัทรบีแสดงความยินดกีบัว่าท่ีคณุแม่อย่างจรงิใจ...

"แล้วนี่สามีซีไม่ห่วงแย่เลยหรือจ๊ะ ไม่ยิ่งตามประกบหนักกว่าเก่า?"

"โชคดีที่คุณท็อปเขาพอจะมีเหตุผลค่ะ รู้ว่าคนท้องไม่ใช่คนป่วยหนัก 

ไม่ต้องคอยประคบประหงม ก็เลยไม่ค่อยห้ามอะไรเมียมาก เพราะแค ่

ที่ห้ามๆ อยู่นี่มันก็เยอะแล้วค่ะ" ฉันตอบพลางเหลือบมองศรีฯ ยิ้มๆ เพราะ

รู้ดว่ีาแม้คณุท็อปจะยอมปล่อยภรรยาท่ีก�าลงัท้องก�าลงัไส้ให้ใช้ชีวิตได้อย่าง

ตามสบาย แต่ลึกๆ แล้วเขาก็คงเป็นห่วงอย่างหนักอยู่นั่นเอง เพียงแต่

พยายามยั้งใจตัวเองไม่ให้ก้าวก่ายเกินเหตุจนซีร�าคาญ...ซ่ึงเอาจริงๆ  

ศรีฯ นางท้ังรักท้ังหลงสามียังกับอะไรดี คงไม่มีทางร�าคาญอยู่แล้ว แล้ว 

ปกติคุณท็อปเองก็งานยุ่งมาก การที่ภรรยามีวิธีหาความสุขง่ายๆ ในยามที่

เขาไม่มีเวลาให้จึงน่าจะท�าให้คุณท็อปเบาใจไปได้บ้าง

"พวกหนูไปก่อนนะคะ แท็กซ่ีมาแล้ว" ซีบอกเมื่อเจ้าหน้าท่ีรักษา 

ความปลอดภัยคนหนึ่งผลักประตูเข้ามาในล็อบบ้ีแล้วส่งสัญญาณบอก 

พวกเธอเกี่ยวกับรถแท็กซี่ที่เพิ่งเข้ามาจอดเทียบ

"ไปเถอะจ้ะ นีป้่ากร็อแซคมารบัอยู ่ อกีสบินาทีน่าจะมาถงึ บอกแล้วว่า 

ไม่ต้องมาก็ไม่ยอมฟัง ตื๊อจะมาให้ได้ พักนี้ชักจะน่าร�าคาญข้ึนทุกวันเลย 

พ่อคนนี้เนี่ย!" ป้ามัทพูดถึงหลานชายคนเดียวด้วยสีหน้าเอือมระอาแกม 

ขุ่นเคืองชัดเจน ซ่ึงฉันก็ไม่แปลกใจเลย เพราะเป็นท่ีรู้กันมานานแล้วว่า 

ป้ามัทไม่ได้รักใคร่ไยดีหลานชายคนเดียวอย่างแซคมากนัก แต่ทว่าตอนนี้
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ฉันพอจะจับสังเกตได้ว่าความชิงชังท่ีเคยมีอย่างท่วมท้นในใจของป้ามัท 

เริ่มจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ อย่างเห็นได้ชัด พูดง่ายๆ คือดูเหมือนจะ

ค่อยๆ ใจอ่อนกับหลานรักมากขึ้นทุกที...

แต่อย่างไรกต็าม ฉันมักจะอดตืน่เต้นไม่ได้ทุกทีท่ีได้ยินป้ามัทเอ่ยถงึเขา  

สาเหตุก็เพราะฉันเป็นติ่งตัวยงของแซคคารี โลแกน! 

"อุ๊ยยย... นี่แซคจะมาหรือคะ"

"ดีดี้ หยุดเดี๋ยวนี้ เลิกท�าท่าระริกระรี้เลยนะ!" ซีเบรกเสียงแหลมปรี๊ด 

"ไปกันได้แล้ว ได้ยินชื่อผู้ชายแล้วหูผึ่งตาโตแบบนี้ได้ไง เดี๋ยวเถอะ!"

ฉันท�าหน้าเหลอหลาพลางหัวเราะเก้อๆ ขยับแว่นตาเล็กน้อย รู้สึก 

ขัดเขินกับการออกนอกหน้าของตัวเองนิดๆ เหมือนกัน แต่มันช่วยไม่ได ้

นี่นา ก็ตอนนี้ฉันยังปลื้มแซคอยู่ อีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้ฉันเคยคลั่งไคล้เขา

ในระดบัโคม่าอยู่หลายเดอืนเลยล่ะ จนกระท่ังเมือ่ประมาณห้าเดอืนก่อนหน้านี้ 

ก็มีสาเหตุบางอย่างมาท�าให้อาการท่ีหนักหน่วงค่อยๆ ทุเลาเบาบางลงไป

เรื่อยๆ

'แซคคาร ีโลแกน' หรอื 'แซค เดอะสเตจแอ็คเทอร์ ซีซ่ัน 1' เป็นชายหนุม่ 

หล่อล�่าลูกครึ่งไทย-อเมริกันท่ีฉันปักใจใหลหลงมาตั้งแต่รอบคัดเลือกของ

เดอะสเตจแอ็คเทอร์ ซีซ่ัน 1 รายการประกวดเรยีลลติีค้ดัเลอืกนกัแสดงชาย

ของค่ายวีรากรที่จบลงไปแล้วเมื่อราวห้าเดือนก่อน

แต่ครัง้นัน้แซคได้สร้างความเสยีหายให้แก่รายการและต้นสงักดัอย่าง

วีรากรค่อนข้างสาหัส ด้วยการท้ิงเวทีการประกวดและการประกาศผลใน 

รอบสุดท้ายไปอย่างไม่ไยดี ท้ังท่ีเขาเป็นหนึ่งในสี่ของผู้เข้ารอบชิงแท้ๆ  

ภายหลังได้มีข่าวลือถึงขนาดท่ีว่าจริงๆ แล้วแซคเป็นผู้ท่ีจะได้รับชัยชนะ 

ในรายการนี้ด้วยซ�้า แต่ด้วยความที่เขาทิ้งการประกวดไปต่างประเทศก่อน

ถึงวันประกาศผลบนเวทีรอบสุดท้ายแค่วันเดียว ซ่ึงวันประกาศผลจะมี 

การถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์ด้วย จงึท�าให้ทางรายการต้องเปลีย่นตวัผูช้นะ
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เป็นคนอ่ืนแทนอย่างกะทันหัน สร้างความโกลาหลให้กบัทุกฝ่ายเป็นอย่างมาก  

กลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีท�าให้ 'บุรสักร' หรอื 'คณุโบว์' ผูบ้รหิารแห่งวรีากรกรุป๊ 

ซึ่งนั่งแท่นเป็นผู้จัดรายการเดอะสเตจต้องกุมขมับด้วยความเครียด

แซคฉีกสญัญาของวรีากรอย่างไร้เย่ือใยและเรยีกได้ว่าไร้ความรบัผดิชอบ 

อย่างสิ้นเชิง โดยยอมจ่ายค่าปรับฐานละเมิดสัญญาเป็นเงินก้อนโตอย่าง 

ไม่อิดออดและไม่ต่อรองใดๆ ท้ังสิ้น จนท�าให้เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์และ 

โดนประณามอย่างหนัก 

ทว่าท้ังท่ีเห็นชัดๆ ว่าเขามพีฤตกิรรมท่ีไม่น่ารกั แต่ฉันกลบัยังช่ืนชอบ

เขาในฐานะแฟนคลับเดอะสเตจไม่ยอมเลิกรามาจนถึงทุกวันนี้ แม้อาการ

คลั่งไคล้จะบรรเทาลงไปจากช่วงแรกมากแล้ว...แต่ความประทับใจก็ยังคง

หลงเหลืออยู่ไม่น้อย จึงเป็นเหตุให้เพื่อนๆ ในกลุ่มพากันขัดหูขวางตา 

เป็นอย่างย่ิง ถ้าแซคเป็นแค่ไอดอลท่ัวๆ ไปเพื่อนคงไม่ว่าอะไร แต่นี่เขา 

เป็นคนท่ีอยู่ในแวดวงสังคมของบรรดาสามีเพ่ือนๆ ฉันด้วย ท้ังยังเป็น 

ผู้ชายที่เพื่อนในกลุ่มของฉันมีอคติอย่างแรงกล้า

แม้ว่าภายหลังจะมีข้อมูลออกมาช้ีแจงการกระท�าของแซคว่าสาเหตุ

ท่ีท�าให้ต้องท้ิงเวทีการประกวดไปอย่างกะทันหันก็เนื่องมาจากผู้เป็นแม ่

ท่ีอยู่ต่างประเทศในขณะนั้นประสบอุบัติเหตุรถชนบาดเจ็บสาหัส ทว่าถึง

กระนั้นคุณโบว์ก็ประกาศชัดเจนไปแล้วว่าจะไม่ให้อภัยและไม่ให้โอกาสเขา

อีกแล้ว ตั้งแต่ไปต่างประเทศคราวนั้นแซคก็ได้ห่างหายจากวงการบันเทิง

ไปจนกระทั่งตอนนี้...

"อย่าถือสาเลยน่า ฉันเป็นติ่งแซคนี่นา มันก็ต้องมีตื่นเต้นกันบ้างสิ" 

ฉันออกตวัเสยีงอ่อย รูด้ว่ีาซีเกลยีดแซคมากแค่ไหน เนือ่งจากซีเป็นภรรยา

คุณท็อป ซ่ึงคุณท็อปเป็นพี่ชายคุณโบว์ ท้ังยังเป็นผู้บริหารระดับสูงของ 

วีรากรกรุ๊ป ท�าให้ซีเป็นเดือดเป็นแค้นแทนสามีและคุณโบว์อย่างย่ิงเมื่อ 

คราวที่แซคสร้างความเสียหายแก่เดอะสเตจ...
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"ป้าเองก็เตือนหลายครั้งแล้วนะดีดี้ ว่าผู้ชายพรรค์นั้นไม่คู่ควรกับ 

การท่ีคนดีๆ อย่างหนูจะไปชอบ อย่าไปรู้สึกดีด้วยไม่ว่าจะในฐานะอะไร

ก็ตาม" ป้ามัทตักเตือนฉันด้วยน�้าเสียงดุๆ หน้าตาเคร่งเครียดจริงจัง "แซค

เป็นพวกรักง่ายหน่ายเร็วไม่ต่างอะไรจากพ่อแม่เขาหรอก ท่ีส�าคัญเขา

เหมือนคุณตาเขามาก...เจ้าชู้ไม่เลือกหน้า ดูจากข่าวฉาวของเขาท่ีถูก 

ขุดออกมาในช่วงที่ประกวดเดอะสเตจสิ มีแต่เรื่องชู้สาวที่น่ารังเกียจทั้งนั้น 

ถ้าหนูไม่อยากต้องทุกข์ใจอย่างท่ีป้าเคยเป็นเพราะคณุตาของแซค ก็ไม่ควร

ไปยุ่งกับผู้ชายเจ้าชู้อย่างเจ้านั่นเด็ดขาด"

"โธ่... ป้ามัทคะ ดี้แค่ติ่งเขาจากเดอะสเตจ ไม่ได้จริงจังขั้นนั้น ก่อน

เขาประกวดเดอะสเตจดี้ก็ไม่เคยสนใจเขาเลย เพราะดี้เองก็เป็นคนหนึ่งที่รู้

พฤติกรรมแย่ๆ ของเขาดีที่สุด เพราะเขาเป็นเพื่อนสนิทเจ้านายดี้" 

ท่ีฉันรู้เรื่องเสื่อมเสียของเขาแทบทุกอย่างโดยละเอียดมาตั้งแต่ก่อน

ลงประกวดเดอะสเตจ ก็เพราะฉันเป็นเลขาฯ ส่วนตัวของคุณ 'นริศ' หรือ

คุณ 'ไอซ์' และคุณไอซ์เป็นเพื่อนรุ่นพ่ีท่ีสนิทกับแซคมาก ถึงแซคจะอาย ุ

น้อยกว่าคณุไอซ์หลายปีแต่กส็นทิสนมเหมือนเพ่ือนรุน่เดยีวกนั ท้ังพวกเขา

ยังลงทุนในธุรกิจหลายประเภทร่วมกัน การท�างานให้คุณไอซ์อาจจะท�าให้

ฉันรับรู ้มาตลอดว่าแซคเป็นหนึ่งในนักลงทุนรุ ่นใหม่ไฟแรงท่ีสามารถ

วิเคราะห์การตลาดได้แบบไม่เคยผิดพลาด และเลือกลงทุนได้อย่างถูกต้อง

เสมอ แต่การท่ีเขาสนทิกบัคณุไอซ์มันกท็�าให้ฉันได้มีโอกาสรูเ้ห็นพฤตกิรรม

อันเหลวแหลกของแซคอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกัน

"ดี้มาโดนใจคาแร็กเตอร์ก็ตอนท่ีเขาประกวดเดอะสเตจ มันจึงไม่มี

อะไรมากไปกว่าอารมณ์ของติ่งคนหนึ่ง เช่ือดี้สิคะ" ฉันพยายามอธิบาย 

เสียงเข้มกว่าปกติ

"แต่การเห็นผู้ชายแบบนั้นเป็นไอดอล มันไม่น่ารักเลยนะจ๊ะคนดี"  

ป้ามัทพูดเสียงหวานแต่ท�าตาดุใส่ โดยรวมเลยถือเป็นการต�าหนิแรงๆ  
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"ยังไงป้าก็อยากให้หนูเลิกชื่นชมเขาไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตาม"

"แหม แต่ถึงจะคิดว่าเขาน่ารักมาก และดี้ก็ชอบจนมั่นใจว่ารับข้อเสีย

เขาได้ทุกอย่าง แต่ก็คงไม่เอาเขามาเป็นแบบอย่างไปทุกเรื่องหรอกค่ะ  

ป้ามัทอย่าห่วงเลย" ฉันออกตัวพลางหัวเราะ

"ยังไงป้าจะพยายามเช่ือหนู แต่ตอนนี้พวกหนูไปกันได้แล้วล่ะลูก  

ไว้เราค่อยมาคุยกันนะ" ป้ามัทบอกพลางโบกมือไล่เมื่อเห็นว่าเราปล่อยให้

แท็กซี่รอนานแล้ว

พอเข้านัง่ประจ�าท่ีในแท็กซ่ี ฉันกถ็กูเพ่ือนสมัภาษณ์เรือ่งแซคทันที...

"นี่แซคกลับจากเมืองนอกแล้วเหรอดีดี้ ตั้งแต่เมื่อไหร่" แป้งถามด้วย

ความสนอกสนใจ "คุณโบว์รู้รึยังเนี่ย" แป้งเป็นเลขาฯ ส่วนตัวของคุณโบว์ 

พอถามฉันเสร็จก็หันไปทางซี "คุณท็อปล่ะ...รู้ไหม"

"ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ได้คุยเรื่องนี้กับเขาเลย" ซีส่ายหน้าตอบอย่าง 

ไม่สนใจนกั อารมณ์เกลยีดแซคของซีคงเบาบางไปพอสมควรแล้วถ้าเทียบกบั 

ตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆ

"เขาน่าจะกลับมาได้สักสองอาทิตย์ ตั้งแต่ทิ้งเวทีเดอะสเตจเขาก็ไปๆ 

มาๆ ตลอดนะ เพราะต้องกลบัมาดงูานท่ีท้ิงไว้ให้ผูช่้วยทางนีจ้ดัการแทนด้วย  

แต่รอบนีด้เูหมอืนแซคจะกลบัมาอยูย่าวเลย คณุโบว์กบัคุณท็อปทราบรเึปล่า

อันนี้ฉันไม่รู้ แต่คุณพริ้งกับคุณไอซ์น่ะรู้แล้ว" ฉันให้ความกระจ่างแก่เพื่อน 

"เพราะสองสามวันก่อนนี้แซคเพิ่งไปหาคุณไอซ์ท่ีออฟฟิศ ฉันนี่ตื่นเต้น 

แทบตายตอนเห็นหน้าเขา ไม่ได้เจอมาตั้งสี่ห้าเดือน กลับมารอบนี้แซค 

ก็ยังหล่อล�่าและเซ็กซ่ีหัวจดเท้าไม่เปลี่ยนสักนิด แต่ว่านะ...ท่าทางเขาดู

ร้ายกาจกว่าเมื่อก่อนบอกไม่ถูก หน้าตาดูเหวี่ยงๆ ขี้หงุดหงิด และเย็นชา

พิกล ท้ังท่ีตอนท่ีประกวดเดอะสเตจเขาอุตส่าห์เปลี่ยนไปมากแล้วแท้ๆ  

ท้ังย้ิมเก่ง พูดมากข้ึน ขี้เล่น กวนประสาทมากกว่าเดิม ท่าทางรวมๆ  
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ก็ดูเป็นมิตร"

ฉันเล่าพลางนึกถึงวันที่เขามาขอพบคุณไอซ์ที่ออฟฟิศ

"แต่ก็ไม่รู ้นะ...วันนั้นท่ีมาออฟฟิศคุณไอซ์เขาอาจจะดูบ้ึงๆ ตึงๆ  

ผิดปกติเพราะว่าอยู่ต่อหน้าฉันก็ได้ ก็เขาเกลียดฉันยังกับอะไรดี..."

ช่วงแรกนั้นแซคเปิดตัวในรายการเดอะสเตจด้วยบุคลิกที่ค่อนข้างนิ่ง

และเงียบขรึมจนดูขี้เก๊กกว่าคนอ่ืนเขา ท่าทางเหมือนกับคนท่ีโดนบังคับ 

หรือถูกเคี่ยวเข็ญให้ลงประกวดโดยไม่เต็มใจ (ซ่ึงมันก็มีส่วนจริงอยู่บ้าง 

นิดหน่อย) ท้ังยังชอบใช้สายตาแบบแบดบอยเท่ๆ คูลๆ มองใครต่อใคร 

จนท�าให้ผูห้ญิงอ่อนระทวยกนัถ้วนหน้า แต่แม้จะพดูน้อยหากพอพดูออกมา 

แต่ละทีก็มีฝีปากค่อนข้างจัดจ้านและกวนประสาทได้น่ารักมาก เขาย้ิม 

ไม่เก่งเท่าไหร่ถ้าเทียบกับผู้เข้าประกวดรายอ่ืน แต่พอหัวเราะหรือย้ิมทีก็

สะกดทุกสายตาและเหมือนจะท�าให้โลกหยดุหมุนไปเลย เขาอาจจะค่อนข้างนิง่ 

...แต่กลับมีเซ็กซ์แอพพีลรุนแรงจนรู้สึกได้ชัด ความสามารถในการแสดง

ของเขาไม่ได้ดท่ีีสดุถ้าเทียบกบัคูแ่ข่งในรายการท้ังหมด แต่เมือ่มนัรวมเข้ากบั 

ความเป็นตวัตนในแบบของเขาแล้วแซคกก็ลายเป็นผูช้ายท่ีมเีสน่ห์น่าค้นหา

อย่างประหลาด เขากลายเป็นสีสันส�าคัญอย่างหนึ่งของรายการเดอะสเตจ

ที่ดึงดูดผู้ชมได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ความดือ้ดงึและเอาแต่ใจอย่างหน้าตาเฉยในบางครัง้ของเขา ท่ีเหมือน

จะไม่แคร์กระแสต่อต้านจากผูช้มเลยนัน้ มันกลบักลายเป็นสิง่ท่ีน่ารกัส�าหรบั

ผู้ชมจ�านวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มชะนีและเก้งกวาง ดังนั้นพฤติกรรมบาง

อย่างแทนท่ีจะถูกด่ายับ ดันกลายเป็นว่ามีแต่คนหม่ันไส้ในเชิงเอ็นดู และ

พร้อมจะสปอยล์จนเขาย่ิงเสยีนสิยัข้ึนไปอีก แล้วย่ิงการท�าตวัยียวนด้วยท่าที 

กวนๆ กับค�าพดูค�าจาจิกกดัเสยีดสีอย่างหน้าตายของเขา ก็มกัสร้างกระแส

ทางโซเชียลไปในเชิงตลกขบขันทุกครั้งไป ซึ่งฉันสังเกตเห็นว่าทุกค�าที่เขา

พูดออกมานั้นจริงๆ แล้วล้วนผ่านการกลั่นกรองอย่างดีและค�านึงถึงผล 
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ที่จะตามมาอย่างรอบคอบ...

สรปุแล้วทุกสิง่ทุกอย่างของแซคในรายการเดอะสเตจ มนัมีความลงตวั 

อย่างประหลาดและเป็นธรรมชาติเสียจนกลายเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่อาจ 

มองหาได้จากใครอ่ืนอีก ผูช้มจงึตกหลมุรกัและท�าให้ฉันกลายเป็นแฟนคลบั

ท่ีต้องตามเชียร์เขาตลอดการแข่งขันอย่างเหนียวแน่น จนแทบจะลืมอดีต

และตัวตนในแง่ลบอีกด้านหนึ่งของแซคที่ฉันเคยรู้จักมาก่อนไปเสียสนิท

คุณโบว์ช่วยสร้างสตอรี่ให้แซคในการเข้าประกวดเดอะสเตจครัง้นัน้ว่า 

แซคกับ 'เอรกิ' เป็นเพือ่นสนทิท่ีชอบหาเรือ่งเอาชนะคะคานกนัมาโดยตลอด 

เมือ่แซคถกูเอรกิท้าให้ลงประกวดรายการนีก้บัเขา แซคท่ีเป็นนกัธรุกจิรุน่ใหม่ 

ไฟแรงท้ังยังเป็นทายาทนักธุรกิจใหญ่รายหนึ่ง จึงตัดสินใจรับค�าท้าของ

เพื่อนอย่างไม่ลังเล แน่นอนว่ากรณีนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในตอนแรกว่า 

แซคก็แค่เด็กเส้นท่ีถูกดึงมาร่วมรายการโดยไม่ได้จริงจังกับการประกวด

เหมือนคนอ่ืนๆ แต่คุณโบว์ก็สามารถกอบกู้สถานการณ์ครั้งนั้นได้ง่ายๆ  

ด้วยการให้เอริกโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียว่า... 

'อย่าด่วนสรุปใครจากเหตุผลเพียงข้อเดียวท่ีคุณได้ยินมา เพราะมัน

ยังมีสิ่งที่คุณไม่เคยได้ยินอยู่อีกหลายข้อ'

ส่วนแซคกลับตอบโต้การถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในคราวนั้น 

ด้วยความเงียบ ซ่ึงท้ังหมดนี้ได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างง่ายดาย 

ไม่น่าเช่ือ เพราะคนส่วนใหญ่รูส้กึดต่ีอปฏกิริยิาตอบสนองดงักล่าวของแซค

และเอรกิ รวมถงึรายการเดอะสเตจด้วย ท�าให้ท้ังหมดยิง่ได้รบัคะแนนนยิม

เพิ่มขึ้น แต่แล้วทุกอย่างก็พังพินาศลงอย่างไม่เป็นท่าในวันท่ีแซคท้ิงเวที 

การประกวดไปหาแม่ท่ีบาดเจ็บปางตายจากอุบัติเหตุร้ายแรง คนท่ีเกลียด

และหม่ันไส้เขาเป็นทุนเดมิอยู่แล้ว รวมถงึคนท่ีไม่ได้รกัเขาจรงิมาตัง้แต่ต้น 

ต่างก็ได้ทีเช่ือมโยงเรื่องราวและโจมตีเพื่อขย้ีเหตุการณ์ท้ังหมดให้เสียหาย

บานปลายอย่างเมามัน
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"แต่ไม่รู ้สิ...ฉันว่าตอนนี้แซคมีออร่าแบดบอยหนักกว่าเดิมอีกอ่ะ  

เข้มข้ึนนิดๆ เครียดลึกๆ เหวี่ยงหน่อยๆ เหมือนคนท่ีมีเรื่องอะไรอยู่ในใจ 

แต่สายตาดูคล้ายจะมีความอ่อนไหวบอกไม่ถูก ดูรวมๆ แล้วน่ารักมาก

เลย..."

"นี่! แกอย่าเวิ่นเว้อถึงผู้ชายแล้วเคลิ้มแบบนี้ได้ไหมดีดี้ ขอเนื้อๆ  

เน้นๆ ว่าเขาไปหาคุณนริศท�าไม แล้วเขาพูดอะไรให้ฟังบ้าง เขาจะเอาไง

ต่อกับวงการบันเทิง เพิ่งเคลียร์เรื่องครอบครัวเขาท่ีเมืองนอกเสร็จแล้ว 

เลยกลับมา... หรืออะไรยังไง" แป้งเบรกฉันแล้วถามต่อเป็นชุด

"เรือ่งพวกนัน้เขาจะมาเล่าให้ฉันฟังได้ไงเล่า แล้ววันนัน้เขาก็ไม่ได้เจอ

คณุไอซ์กบัคณุพริง้ด้วย แซคกลบัไปโดยไม่ได้พูดอะไรเลย ตอนนัน้คณุไอซ์

ให้ฉันไล่แซคกลับไปก่อนเพราะคุณพริ้งอยู่ที่ออฟฟิศด้วย" 

เป็นท่ีรู้กันว่าคุณพริ้งไม่ชอบแซคเป็นการส่วนตัว จะว่าไปแล้วเธอ 

เกลียดแซคเสียย่ิงกว่าท่ีคุณโบว์และซีเกลียดเขาด้วยซ�้า คุณโบว์กับซี 

ไม่พอใจเรื่องท่ีแซคสร้างความเสียหายให้กับเดอะสเตจ...สืบเนื่องไปถึง

ธุรกิจของวีรากร ในขณะที่คุณพริ้งรังเกียจแซคสุดๆ เพราะปีที่แล้วก่อนจะ

ลงประกวดเดอะสเตจ แซคเคยถือวิสาสะพานางแบบสาวสองรายไปสนุก 

สุดเหวี่ยงกันบนเตียงท่ีบ้านเธอโดยไม่ได้รับอนุญาต จนท�าให้เธอสติแตก

เพราะเข้าใจผิดคิดว่าคุณไอซ์ร่วมวงกับเขาด้วย

ฉันรู้เรื่องเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศอันโลดโผนดังกล่าวของแซคมา 

นานแลว้ ครัง้แรกทีเ่หน็กับตาวา่เขามเีซก็ซ์กับผู้หญงิทลีะสองคนพรอ้มกัน 

คือเมื่อคราวท่ีฉันตามคุณไอซ์ไปประชุมต่างจังหวัดเม่ือราวหนึ่งปีครึ่ง 

กอ่นหน้านี ้แซคไปประชมุดว้ยในฐานะตัวแทนบรษิทัคูค้่ากับธรุกจิประเภท

หนึ่งของคุณไอซ์ ตอนนั้นฉันวิ่งวุ ่นตามหาเจ้านายตัวเองอยู่ แต่ดัน

ทะเล่อทะล่าเข้าวลิล่าผิดหลงั ไปเจอแซคก�าลงัเรงิรกัอย่างเร่าร้อนกบัผูห้ญิง

สองคนในสระว่ายน�้าส่วนตัว เขาโกรธมากเม่ือฉันผลุนผลันเข้าไปโดย 
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ไม่ได้รับเชิญ แต่สีหน้าเขาตอนนั้นแทบไม่เปลี่ยนเลย...ฉันจ�าได้ติดตา  

แซคแค่สบถด่าแล้วไล่ฉันออกจากห้องยังกับหมูกับหมา โดยท่ีไม่คิดจะ 

ยุติกจิกรรมทางเพศท่ีก�าลงัด�าเนนิอยู่เลยด้วยซ�า้ ผูห้ญงิสองคนท่ีอยู่กบัเขา

ก็เช่นกัน พวกเขาดูเหมือนจะไม่อายและแทบไม่รู ้สึกอะไรเลย คนท่ี 

เสียมารยาทอย่างฉันจึงเป็นฝ่ายท่ีต้องอับอายและช็อกจนตัวแข็งเป็นหิน

แทน

อาจเพราะตอนนั้นฉันยังไม่ได้เริ่มเป็นแฟนคลับแซค ฉันรู้จักเขาแค่

ในฐานะเพื่อนในกลุ่มของเจ้านายตัวเองเท่านั้น จึงไม่ได้รู้สึกอะไรมากไป

กว่าแค่ตกตะลึงและคิดว่าเขาเป็นผู้ชายท่ีโคตรน่ากลัวจนชวนขนหัวลุก  

ท้ังท่ีก่อนหน้านัน้ฉันคดิว่าเขาเป็นคนดแีละแสนจะน่ารกั... แต่ถ้าจะบอกว่า

ฉันเป็นคนใจแคบและมีนิสัยชอบเหยียดชาวบ้าน...มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ 

นัน่แหละ เพราะตอนท่ีเห็นภาพการเรงิรกัอย่างนอกกรอบของแซคคราวนัน้ 

ฉันรู้สึกผิดหวังในตัวเขาและขยะแขยงเขาสุดๆ เลยล่ะ!

"ไหนป้ามัทบอกว่าเกลียดลูกสาวกับหลานชายแบบไม่คิดจะเผาผีกัน

เลยในชาตินี้ แล้วท�าไมอยู่ๆ วันนี้เขาถึงจะมารับป้ามัทไปข้างนอกได้"  

ซีถามอย่างอดสงสัยไม่ได้ "เขากลับมาญาติดีกันแล้วเหรอ"

"ก็ไม่เชิงหรอก ฉันยังเห็นป้ามัทท�าท่าตั้งแง่รังเกียจและด่าเขาให้ 

ฉันฟังอยู่บ่อยๆ เหมือนเดิม แต่ก็คงตามประสาคนแก่ล่ะมั้ง ไม่ว่ายังไง

สุดท้ายก็ตัดลูกตัดหลานไม่ขาด แต่ก็ยังไม่วายปากอย่างใจอย่าง ส�าหรับ

คนแก่...การอยู่คนเดียวมันเหงามากนะ ป้ามัทเป็นคนน่าสงสาร มีเงิน 

เยอะแยะแต่กลบัไม่เคยมีความสขุเลย ถงึสามกีบัลกูสาวจะเคยท�าร้ายจติใจ

แกมากขนาดไหน แต่ตอนนี้แกก็คงอดใจอ่อนกับหลานชายคนเดียวไม่ได้ 

ว่ากนัตามจรงิแล้วตัวแซคเองกไ็ม่ได้ท�าผดิอะไรต่อป้ามทั ป้ามทัคงใจแข็งกบั 

แซคมาตลอดเพราะคดีฟ้องร้องที่ยืดเยื้อมานานมันเตือนใจให้แกเกลียดชัง

ทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง พอคดีจบ...ตอนนี้แกเลยเริ่มใจอ่อน ถึงจะยังปากแข็ง
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ขนาดนั้นก็เถอะ"

ป้ามัทเป็นแม่แท้ๆ ของ 'มิรันตี' หรือ 'มิแรนด้า' คุณแม่ของแซค  

มิรันตีหนีตามพ่อของแซคไปตั้งแต่เธออายุได้ยี่สิบปี ตอนนั้นมิรันตียังเป็น

นักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นความรักความภูมิใจของพ่อกับแม่ท่ีเป็นถึง

เศรษฐีใหญ่มีหน้ามีตาในสังคม และมิรันตีก็มีคู่หม้ันเป็นคนในระดับสังคม

เดียวกันอยู่แล้วด้วย การท่ีอยู่ๆ เธอก็หนีตามชายชาวต่างชาติท่ีไม่มีใคร 

รู้หัวนอนปลายเท้าไป จึงนับเป็นการท้ิงปัญหาและความอับอายขายหน้า 

ไว้ให้พ่อแม่อย่างมหาศาล

หลงัจากเหตกุารณ์ดงักล่าว ชีวติแต่งงานของป้ามทักบั 'คณุสรรเสรญิ' 

ผู ้เป็นสามีก็ไม่เคยเป็นสุขอีกเลย พวกเขามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน 

ตลอดเวลา ครอบครัวเหมือนเกิดรอยร้าวท่ียากจะประสานจนปราศจาก

ความสุขเรื่อยมา ระหว่างท่ีมีปัญหาจนท้ังสองคนตัดสินใจแยกกันอยู่นั้น 

คุณสรรเสริญได้ไปมีภรรยาน้อยคนหนึ่ง กว่าป้ามัทจะรู้เรื่องก็ตอนท่ีสามี 

ของแกมีลูกกับบ้านเล็กแล้วถึงสองคน และเขาก็กลับมาเผชิญหน้าเพ่ือ 

ขอหย่าพร้อมขอแบ่งทรพัย์สนิท้ังหมดครึง่หนึง่ แต่ป้ามัทไม่ยอมรบัข้อตกลง

ดังกล่าว ท้ังไม่ยอมหย่าและไม่ยอมให้ทรัพย์สมบัติส่วนใดส่วนหนึ่งตกไป

ถึงมือภรรยาน้อยและลูกเด็ดขาด เพราะป้ามัทถือว่าทรัพย์สินส่วนใหญ ่

มีต้นทุนมาจากครอบครัวทางฝั่งป้ามัทเอง อีกท้ังตั้งแต่แต่งงานกันมา  

ป้ามทัก็เป็นฝ่ายท่ีท�างานหนกัและมีส่วนท�าให้ทรพัย์สนิงอกเงยขึน้มากกว่า

ในส่วนของคุณสรรเสริญ

ดังนัน้คุณสรรเสรญิจงึเป็นโจทก์ย่ืนฟ้องหย่าจากเหตท่ีุท้ังคูไ่ด้แยกกนั

อยู่มากว่าสามปี พร้อมกับฟ้องแบ่งสินสมรสคนละครึ่ง ซ่ึงป้ามัทก็ได ้

ด�าเนนิการฟ้องกลบัท้ังสามแีละเมียน้อยเช่นกนั แต่ตวัป้ามัทเองกต้็องตกเป็น 

จ�าเลยในคดอีย่างยืดเย้ือยาวนานกว่าย่ีสบิปี จนกระท่ังคดท้ัีงหมดท่ีย่ืนฟ้องกนั 

ได้มาสิ้นสุดที่ค�าพิพากษาในชั้นศาลฎีกาเมื่อหลายเดือนก่อน 
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แค่คิดฉันก็ปวดหัวแทนเจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีท้ังหมดนั้น

อย่างบอกไม่ถูก เอกสารท่ีใช้ย่ืนประกอบการพิจารณาคงกองสูงใหญ่เป็น

ภเูขาเลากา อีกท้ังคดเีกีย่วกบัครอบครวัจะมคีวามซับซ้อนและละเอียดอ่อน

อย่างมาก ดงันัน้กว่าจะอ่าน กว่าจะตรวจสอบ และกว่าจะพจิารณาตดัสนิคดี 

ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดได้จึงต้องใช้เวลายาวนานกว่าคดีทั่วไป

เนือ่งจากคณุสรรเสรญิเสยีชีวติไปในระหว่างการฟ้องร้องเมือ่ประมาณ

สิบปีก่อน ทายาทคุณสรรเสริญท่ีเกิดจากภรรยาใหม่จึงเข้ามาเป็นคู่ความ

แทนโจทก์ในการฟ้องในคดแีบ่งสนิสมรส ป้ามทัเคยหลดุปากบอกฉันว่าลกูๆ 

ของคุณสรรเสริญหน้าตาเหมือนคุณสรรเสริญกับเมียน้อยมาก ฉันเช่ือว่า 

ป้ามัทคงกดดันและเจ็บปวดกับเรื่องนี้อย่างแสนสาหัสมาตลอด 

พอคดท้ัีงหมดสิน้สดุลงและป้ามัทเป็นฝ่ายชนะ ได้ทรพัย์สนิส่วนใหญ่

กลับคืนมา ฉันก็สังเกตเห็นว่าป้ามัทดูโล่งใจและมีความสุขมากข้ึน แต ่

ตามความคดิฉันแล้วทรพัย์สมบัติมากมายท่ีได้มาครอบครองอย่างชอบธรรม 

ก็คงไม่อาจทดแทนความรู้สึกดีๆ ท่ีสูญเสียไปท้ังหมดได้ และคงไม่อาจ

เยียวยาความรู้สึกแย่ๆ ตลอดเวลาที่ผ่านมาของป้ามัทได้อย่างแท้จริง

ทว่าฉันก็พอจะเข้าใจความรู้สึกท่ีไม่สามารถปล่อยวางของป้ามัทได้ 

ก็ใครมันจะไปท�าใจยกทรพัย์สมบัติท่ีตวัเองเป็นคนหามาได้ให้กบัครอบครวั

ของเมียน้อยสามีได้ สู้ท�าทุกวิถีทางเพ่ือเอาชนะด้วยการเก็บรักษาสมบัต ิ

ทุกชิ้นเอาไว้ให้ได้แล้วค่อยยกให้องค์กรการกุศลในท้ายที่สุดเสียยังดีกว่า!

ฉันรู้จักกับป้ามัทตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ท่ีดีไรซ์เมื่อประมาณสามปีก่อน 

หลงัจากเจอกนัหลายครัง้ท่ีห้องฟิตเนส ห้องสมดุ และบรเิวณสวนหย่อมของ 

คอนโดฯ ฉันกบัป้ามทักเ็ริม่คยุถกูคอและสนทิสนมกนัข้ึนเรือ่ยๆ แกบอกฉัน

ว่าเลือกมาอยู่ท่ีนี่แทนบ้านหลังเดิมเพราะมีท�าเลอยู่ใกล้โรงพยาบาลกับ 

หมอประจ�าตัว เดินทางสะดวกด้วยรถประจ�าทาง รถไฟฟ้า และแท็กซี่... 

แต่ฉันรูด้ว่ีาความจรงิแล้วเป็นเพราะป้ามัทท�าใจกบับ้านหลงัเดมิท่ีเตม็ไปด้วย 
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อดตีอันเจบ็ปวดไม่ได้ต่างหาก อกีท้ังมันยงัเป็นหนึง่ในทรพัย์สนิท่ีอยู่ระหว่าง

การฟ้องร้องด้วย ป้ามัทไม่ได้อยู่ท่ีบ้านหลังนั้นมานานเกือบย่ีสิบปีแล้ว  

แกท้ิงบ้านให้คนอ่ืนช่วยดแูล ส่วนตวัเองกย้็ายท่ีอยู่ไปเรือ่ยๆ ตามความพอใจ 

จนมาลงเอยทีด่ีไรซ์

ป้ามทัเป็นคนท่ีมีความเป็นอยู่เรยีบง่ายและสมถะจนฉันอดประหลาดใจ 

ไม่ได้เสมอ เพราะเท่าท่ีรู้คือป้ามัทรวยมากจริงๆ แกทยอยขายกิจการท่ีมี

อยู่ไปจนหมด ตอนนี้จึงเหลือไว้แค่บ้านและท่ีดิน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ 

ท่ียังก่อให้เกิดรายได้ แกมีรายได้จากการให้เช่าท่ีดินและอาคารพาณิชย์

หลายแห่ง ซึ่งก็นับว่าเป็นรายรับประจ�าจ�านวนมหาศาลพอสมควร

ป้ามทัเป็นเศรษฐนิตีวัคนเดียวท่ีไร้ญาติขาดมิตรอย่างสิน้เชิง คนท่ีฉัน

เห็นว่าไปมาหาสู่แกอยู่ตลอดมีแค่ทนายความกับคนท่ีแกจ้างไว้เป็นเลขาฯ 

ส่วนตัวเท่านั้น ตลอดเวลาท่ีรู้จักกันฉันพบว่าป้ามัทใช้ชีวิตในบ้ันปลาย 

อย่างโดดเดี่ยวและไม่ค่อยมีความสุขเอาเสียเลย กว่าแกจะยอมเปิดใจ 

ให้ฉันจริงๆ ฉันก็ใช้เวลาพอสมควรทีเดียว แต่อย่างไรก็ตาม...นับจาก 

คดีการฟ้องร้องเรื่องมรดกสิ้นสุดลงเมื่อหลายเดือนก่อน ป้ามัทก็ดูสดใส 

ขึ้นเรื่อยๆ อย่างเห็นได้ชัด

ป้ามัทรู้เห็นโดยตลอดเกี่ยวกับการท่ีฉันเป็นแฟนคลับท่ีเหนียวแน่น

ของแซค แต่แกไม่เคยหลุดปากอะไรออกมาให้รู้เลย จนกระท่ังวันท่ีแซค 

มาหาป้ามัทท่ีดีไรซ์ก่อนถึงวันประกาศผลบนเวทีการประกวดรอบสุดท้าย

เพียงวันเดียว ฉันตกตะลึงเม่ือเห็นแซคออกมาจากห้องป้ามัทตอนท่ีฉัน 

ข้ึนไปหาแก จ�าได้ว่าตอนนั้นฉันคิดว่าตัวเองฝันไป แต่หลังจากนั้นป้ามัท 

ก็ยอมเปิดเผยความจริงแก่ฉันว่าแซคคือหลานชายแท้ๆ ของแก เขา 

มาพบเพือ่อ้อนวอนให้แกไปอเมรกิาด้วยกนัเนือ่งจากมรินัตปีระสบอุบัตเิหตุ

ร้ายแรงและอาจถึงแก่ชีวิต แต่ป้ามัทปฏิเสธอย่างหนักแน่น แซคจึงต้อง 

เดินทางไปดูอาการแม่เพียงล�าพังในที่สุด...
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"แต่ในเมื่อป้ามัทท�าท่ารังเกียจ แล้วท�าไมตอนนี้แซคถึงมาวุ่นวาย 

กับป้ามัทได้" ซีตั้งค�าถามอีกครั้ง

"ยังไงเขาเป็นยายหลานกันอยู่ดีนะ ใครจะไปตัดขาดกันได้จริงๆ แล้ว

อยู่กับป้ามัทแซคน่าจะข้ีอ้อนเอามากๆ ด้วย บางทีฟังป้ามัทพูดถึงเขา 

แล้วยังสงสัยว่ามันใช่ผู้ชายกวนตีนหน้าเหว่ียงท่ีฉันตามติ่งอยู่ตั้งนานนั่น 

รึเปล่า"

"ท�าเป็นลมื... แกเองก็โดนฤทธิอ์อดอ้อนของเขาในเดอะสเตจจนไปไหน 

ไม่รอดมาจนถึงทุกวันนี้นะดีดี้!" แป้งเตือนอย่างหมั่นไส้

"ถงึจะเคยเห็นเขาอ้อนสาวๆ เป็นลกูแมวในรายการเดอะสเตจมาบ้าง 

แต่มันก็คนละฟีลกับที่ป้ามัทเล่านี่นา"

"อ้อนแฟนคลบักบัอ้อนคณุยายมันจะเหมอืนกนัได้ยังไงล่ะยะ แต่ว่า...

หรือท่ีเขามาออดอ้อนป้ามัท จะเป็นเพราะเขารู้ว่าป้ามัทมีความคิดท่ีจะ 

ยกมรดกเป็นพันล้านนั่นให้แกอ่ะดีดี้!" แป้งอุทานเสียงหลงขึ้นมาอย่าง 

ฉับพลัน "เขาระแวงก็เลยต้องรีบมาหาทางกันท่าเอาไว้!"

"แกจะบ้าเหรอ เรื่องนั้นป้ามัทแกพูดเล่น ฉันไม่ได้เป็นอะไรด้วย 

ซะหน่อย ป้ามัทจะมายกให้เพื่อ!?"

กรณีนี้เป็นเรื่องโจ๊กระหว่างฉันกับเพื่อนๆ มาได้สักพักแล้ว เพราะ 

หลังจากป้ามัทบอกฉันว่าแซคเป็นหลานแท้ๆ เวลาท่ีแซคติดต่อมาวอแว  

แกกมั็กจะหลดุปากกบัฉันเป็นเชิงบ่นแกมเยาะเย้ยลบัหลงัหลานชายเสมอว่า  

ถ้าคิดจะมาตีสนิทเพื่อหวังมรดกของแกก็ฝันไปเถอะ เพราะแกจะท�าเรื่อง

รับฉันเป็นลูกบุญธรรม แล้วท�าพินัยกรรมยกมรดกให้ฉันแต่เพียงผู้เดียว 

หลังจากแกล่วงลับไป ซ่ึงถ้าแซคอยากมีส่วนร่วมในทรัพย์สมบัติก้อนนี ้

ก็เห็นจะมีอยู่ทางเดียวคือเขาต้องแต่งงานกับฉันเท่านั้น

'ถ้าดีดี้รักแซคและตัดใจจากเขาไม่ได้จริงๆ จนอยากจะแต่งงานด้วย 

กบ็อกป้าเลยนะลกู ป้าจะจดัการเรือ่งนี้ให้ทันทีเลย ถ้าแซคอยากได้มรดกนกั 
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ป้าก็จะบอกให้เขาแต่งงานกับดีดี้ก่อน'

ตอนนัน้ฉันฟังแล้วข�ากลิง้กบัท่าทีจรงิจงัของป้ามัท ตอนนีก้ย็งัข�าอยู่นะ  

ย่ิงเม่ือจนิตนาการถงึสหีน้ารงัเกยีจของแซคตอนได้ยินป้ามทัพูดแบบนีด้้วย

แล้วก็ยิ่งข�าไปใหญ่

แม้ว่าแซคจะเป็นลูกชายคนเดียวของมิรันตีกับมหาเศรษฐีนักธุรกิจ 

วัยหกสิบห้าอย่าง 'คริส โลแกน' แต่มิรันตีก็เลิกรากับคริสไปแล้วต้ังแต ่

ธุรกิจของเขายังไม่ประสบความส�าเร็จ แล้วตอนนี้แซคก็ปฏิเสธการรับ

สืบทอดกิจการทุกอย่างของผู้เป็นพ่ออย่างเป็นทางการ โดยให้เหตุผลว่า 

เขาไม่มีความเช่ียวชาญในการบริหารงานธุรกิจของคริส จึงประสงค์จะยก

ความรับผิดชอบดังกล่าวให้กับ 'เจส โลแกน' หลานชายของคริส ซึ่งเป็น 

ลูกของพี่ชายแท้ๆ ของคริสเอง ให้เป็นผู้สืบทอดแทนทั้งหมด 

เจสเป็นก�าพร้า คริสจึงรับอุปการะไว้ตั้งแต่ตอนเจสยังเป็นวัยรุ่น และ

เจสก็เป็นก�าลังส�าคัญในการผลักดันธุรกิจของคริสให้ขยายฐานและเติบโต

ข้ึนเรื่อยๆ จนประสบความส�าเร็จอย่างสูงสุดในปัจจุบัน แต่ถึงกระนั้น... 

แม้ว่าเจสจะมีความสามารถในเชิงธุรกิจมากกว่าแซคอย่างเห็นได้ชัด และ

ไม่ใช่เพลย์บอยรักสนุกอย่างแซคแต่อย่างใด ทว่าคริสก็มีความหวังมา 

ตลอดว่าลูกชายแท้ๆ จะเป็นผู้สืบทอดธุรกิจของเขาอย่างเต็มตัว ทว่า 

ท้ายท่ีสุดแล้วแซคก็ไม่ยอมรับข้อเสนอของพ่อ เขาท�าทุกวิถีทางเพื่อผลัก

ภาระท้ังหมดไปให้เจส ก่อนจะหันมาใช้ชีวิตอิสระและท�าธุรกิจของตัวเอง

แบบสบายๆ โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับคริสอีก

ฉันทราบมาว่าชีวิตวัยเด็กของแซคไม่ได้สวยหรูนัก คริสท�างานหนัก

มาตั้งแต่ก่อนแซคเกิด จนไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวในช่วงท่ีเริ่มต้น 

บุกเบิกธุรกิจซ่ึงต้องล้มลุกคลุกคลานอยู่หลายปี แต่ระหว่างนั้นก่อนท่ี 

ธุรกิจจะประสบความส�าเร็จมิรันตีกับคริสก็มีอันต้องแยกทางกัน มิรันต ี

ไปมีครอบครัวใหม่และย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ตอนท่ีแซคยังเรียน 
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ชัน้ประถม แซคทีต่อ้งอยูก่บัแม่ก็เริ่มท�าตัวต่อต้านและคอยขดัใจครอบครัว

แทบทุกเรื่อง แต่พอถึงช่วงหนึ่งที่คริสล้มป่วยด้วยโรคหัวใจ แซคที่ผ่านพ้น

ช่วงวัยคะนองมาหมาดๆ ก็ตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตใกล้ชิดกับพ่อและหันมา

ท�าตัวเป็นลกูท่ีดอีย่างเหลอืเชือ่ชนดิหน้ามือเป็นหลงัมอื แต่มันกแ็ค่ระยะหนึง่ 

ภายในเวลาไม่กีปี่เท่านัน้ เพราะเม่ือวางใจว่าพ่อหายป่วยและกลบัมาแข็งแรงด ี

ในที่สุด ทั้งยังมีเจสคอยเป็นมือขวาอยู่เคียงข้างแล้ว แซคก็ละทิ้งครอบครัว

อย่างไม่ไยดีอีกครั้ง...

"แต่บางที...ฉันก็รู้สึกเหมือนป้าแกจะไม่ได้พูดเล่นเลยนะ ป้ามัทอาจ

จะอยากยกมรดกให้เพราะเห็นว่าแกเป็นคนเดียวท่ีจริงใจกับเขา คอยเป็น

ก�าลังใจและอยู่เคียงข้างเขามาตั้งสามปี" แป้งออกความเห็น "ในขณะท่ี

ลูกสาวก็เอาแต่แต่งหย่าแต่งหย่าไม่รู้กี่รอบ แล้วย้ายท่ีอยู่ไปมาเป็นว่าเล่น 

ส่วนกับหลานชายก็ห่างเหินกันเกินไป"

มิรันตีแต่งงานมาท้ังหมดสี่ครั้ง ครั้งแรกกับพ่อของแซค ครั้งท่ีสอง

กับคนฝรั่งเศส ส่วนสามีคนที่สามกับคนปัจจุบันเป็นคนไทย 

"แต่ยังไง...ถ้าฉันเป็นป้ามทั ฉนัยกสมบัติให้เลขาฯ กบัทนายท่ีท�างาน

อยู่กบัแกมานานไม่ดีกว่าเหรอ ถงึจะถกูชะตากบัฉันและคดิว่าฉันจรงิใจด้วย

แค่ไหน แต่ยังไงฉันก็เป็นคนอื่นอยู่ดี ถ้าอยากจะตอบแทนฉันป้ามัทก ็

อาจจะให้อะไรสักอย่างเป็นของก�านัล ซ้ือของแพงๆ ให้สักช้ินก็ถือว่า 

มากเกินพอแล้วล่ะ แต่ทรัพย์สินท้ังหมดท่ีเพ่ิงชนะคดีมาได้...ยังไงก็ต้อง 

เกบ็ไว้เป็นมรดกตกทอดให้ลกูหลาน ซ่ึงในชีวิตของป้าแกตอนนีก้เ็หลอืญาติ

แค่แซคกับแม่เขา"

"แล้วถ้าสมมติ...ว่าป้ามัทท�าแบบนั้นจริงๆ ล่ะ ถ้าป้ามัทบอกว่าจะ 

ยกมรดกให้แกโดยมีข้อแม้ว่าแกจะต้องแต่งงานกับแซคก่อน" ซีถามทีเล่น

ทีจริง

"ก็ดีน่ะสิ ฉันจะรีบรับข้อเสนออย่างไม่ลังเล ฉันยังปลื้มแซคอยู่นี่นา 
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ได้ทั้งเงินได้ทั้งผู้ชาย..."

"ดีด้ี! ไหนว่าแกแค่ติ่ง ไม่ได้คิดอะไรจริงจังกับแซค เพราะเขาเป็น

ผู้ชายเหลวแหลก สกปรก น่ารังเกียจ!" ซีโวยวาย

"นี่! ฉันก็ไม่ได้ว่าเขาขนาดนั้นสักหน่อยนะยะ ถึงจะเคยว่า...มันก็

ตัง้แต่ก่อนฉันจะเปลีย่นใจมาชอบจนตามติง่เขาแล้ว ตอนนีฉั้นกยั็งชอบอะไร

หลายๆ อย่างในตัวเขา เพราะฉันรู้สึกถึงความดีท่ีซ่อนอยู่ลึกๆ ถึงมัน 

จะลกึมากจนหย่ังแทบไม่ถงึกเ็ถอะ แล้วฉันเองก็ไม่ได้คดิจะแต่งงานกบัใคร

อยู่แล้วนีน่า ตัง้แต่เลกิกบัแฟนคนแรกกเ็อาดทีางติง่จรงิจงัจนไม่เคยชอบใคร 

จริงๆ เลย ถ้าอยู่ดีๆ ก็มีข้อเสนอที่จะท�าให้ได้ครอบครองแซคพร้อมมรดก

ก้อนโตของป้ามัทข้ึนมา ท�าไมฉันต้องปฏิเสธด้วยล่ะ ฉันอาจจะไม่เคย 

หวังอะไรแบบนั้นมาก่อน แต่ถ้ามันได้มาโดยไม่ตั้งใจก็ไม่มีเหตุผลท่ีฉัน 

ต้องปฏิเสธ...จริงไหม"

"นีแ่กพดูจรงิเหรอดดีี ้แกจะบ้าไปแล้วเหรอ!" แป้งและซีร้องลัน่พร้อมๆ 

กันอย่างตกอกตกใจจนน่าขัน ท�าเอาฉันเห็นแล้วอดหัวเราะไม่ได้

"โอ๊ยยย นี่พวกแกจะตื่นตูมกันท�าไมเนี่ย ไม่ยอมรับมุกฉันเลย ที่ฉัน

พูดแบบนี้...ก็เพราะแน่ใจว่าเรื่องบ้าๆ แบบนั้นมันไม่มีทางเป็นจริง!"
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ฉันค่อนข้างจริงจังกับค�าพูดท่ีว่า 'คนบางคนมีไว้ให้เราคิดถึงและ 

แอบรักเท่านั้น ไม่ได้เหมาะท่ีจะเก็บไว้ครอบครอง' แนวคิดดังกล่าวถูก 

ปลูกฝังมาจากการเป็นแฟนคลับมืออาชีพท่ีวนเวียนอยู่ในแฟนด้อมต่างๆ 

ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนับสิบปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิไทย จีน ญี่ปุ่น 

ฝรั่ง หรือเกาหลี เวลาเป็นแฟนคลับใครฉันจึงไม่เคยคาดหวังอะไรนอกจาก

อยากเห็นผู้ท่ีเราให้การสนับสนุนประสบความส�าเร็จและได้รับสิ่งท่ีดีสูงสุด

ในอาชีพ โดยส่วนใหญ่ก็จะคอยซัพพอร์ตและเฝ้ามองอย่างชื่นชมอยู่ไกลๆ 

โดยไม่ต้องการที่จะมีโมเมนต์ส่วนตัวกับไอดอลเลยแม้แต่น้อย

แต่เนือ่งจากตอนนีฉั้นมีเหตผุลให้ต้องพวัพนักบัแซคอยู่เสมอ ท้ังป้ามัท 

และเพือ่นแต่ละคนของฉันจงึล้วนแต่เป็นห่วงเป็นใยกลวัว่าฉันจะเผลอใจไป

ตกหลมุรกัแซคเข้าอย่างจรงิจงัจนถอนตวัไม่ข้ึน แล้วท�าให้กลายเป็นปัญหา

ใหญ่ในชีวิตไป ดูเหมือนจะไม่มีใครเชื่อมั่นเลยว่าฉันจะสามารถเอาตัวรอด

จากสถานการณ์สุ่มเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างสบายๆ

อาจเพราะบุคลิกภายนอกท่ีดูเนิร์ดนิดๆ ท่ึมหน่อยๆ น่าเบ่ือสุดๆ  

ดูเหมือนหัวอ่อนและคล้ายจะไม่ประสีประสาเรื่องความรัก หรือแม้แต่เรื่อง

บทที่ 2
เหตุผลของคนที่เกลียดกัน
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อ่ืนใดในการใช้ชวีตินอกจากเรือ่งงานท่ีถกูเจ้านายจิกหัวใช้เป็นว่าเล่นเหมอืน

เครื่องจักร...ก็เป็นได้ ใครๆ จึงคาดว่าฉันเข้าข่ายคนที่มีแนวโน้มว่าจะต้อง

เสียผู้เสียคนเพราะผู้ชายในสักวันหนึ่ง ท้ังท่ีจริงแล้วฉันเป็นคนอ่อนนอก 

แข็งใน จิตใจกร้าวแกร่งดุจหินผา และที่ผ่านมาก็สามารถก้าวข้ามทุกด่าน

ยากๆ ไปได้อย่างง่ายดายเสมอ ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดข้ึนฉันก็เช่ือว่า 

ตัวเองจะผ่านมันไปได้สบายๆ ฉันเชื่อมั่นเช่นนั้นมาตลอด

จริงๆ ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าฉันสามารถรับมือเรื่องพวกนี้ได้สบาย

มาก เพราะถ้าฉันเป็นคนอ่อนไหวใจบางอย่างที่พวกเขาเป็นห่วง ฉันก็คง

หลงรักเจ้านายตัวเองอย่างหัวปักหัวป�าไปแล้วตั้งแต่ท�างานกับเขาได้ไม่ถึง

เจด็วนั เพราะเมือ่ถ้าเทียบกนัฉันคดิว่าคณุไอซ์น่ารกัและมเีสน่ห์ดงึดดูรนุแรง

กว่าแซคหลายเท่า นสิยัใจคอกด็กีว่าเยอะ... แต่พอความคดิแบบนีผ้ดุข้ึนมา  

เสียงเข้มๆ ของคุณพริ้งเมียคุณไอซ์ก็ลอยมาเตือนสติทันทีเช่นกัน...

'เธอรอดปลอดภัยจากไอซ์มาได้ ก็ใช่จะแปลว่าเธอสามารถรอดจาก

ทุกคนเสมอไป เธอไม่เคมีกบัไอซ์กไ็ม่ได้หมายความว่าจะไม่เคมกีบัแซคด้วย  

เพราะถ้าเกิดรหัสพันธุกรรมของเธอดันไปเข้ากันได้กับแซคมากกว่าผู้ชาย

ทั้งหมดที่เธอเคยพบเจอมาทั้งชีวิต งานนี้เธออาจจะเอาตัวไม่รอด และจะ

ต้องซวยแน่นอนดีดี้ ฉันเตือนแค่นี้!'

ฉันไม่ได้ละเลยค�าเตือนดังกล่าวของคุณพริ้ง แต่มันก็ไม่มีเหตุผลให้

ต้องเก็บมาคิดจนฟุ้งซ่าน ฉันมีความเป็นแฟนคลับสายมโนท่ีถนัดต่อยอด

ด้วยจนิตนาการของตวัเองเพือ่ความฟินในการติง่กจ็รงิ แต่ถ้าเป็นเรือ่งส่วนตวั 

จรงิๆ แล้วล่ะก ็ฉันไม่เคยเกบ็ประเด็นใดๆ มาคดิเช่ือมโยงให้ตวัเองเสยีเวลา

หลงผิดเลย ดังนั้นแม้ว่าจะมีเหตุให้ต้องใกล้ชิดกับแซคจนอาจจะเผลอ 

หวัน่ไหวใจหววิไปบ้างเป็นบางครัง้ แต่ฉันระวงัตวัระวังใจจนวางใจได้เลยว่า

ไม่มีทางเกิดปัญหาอย่างที่ทุกคนเป็นห่วงแน่นอน

สมยัเรยีนมหาวทิยาลยัฉันเคยมีแฟนอยู่คนหนึง่ เขาเป็นผูช้ายนสิยัดี
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และเป็นท่ีสนใจในหมู่สาวๆ พอสมควร แม้ไม่ใช่หนุ่มหล่อร�่ารวยท่ีเซ็กซ่ี 

ขยี้ใจ แต่ก็เป็นผู้ชายเรียบร้อยขาวตี๋บุคลิกดีและมีมารยาท เราเริ่มจากการ

สนทิสนมกนัในฐานะเพือ่น แล้วจงึขยับข้ันมาเป็นแฟน ปีแรกเรากค็บหากนั

อย่างปกติสขุแบบคู่รกัวยัเรยีนท่ัวๆ ไป ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัและออกเดตกนั

เป็นครั้งคราวตามประสาวัยใส แต่ต่อมาเราก็เริ่มระหองระแหงเพราะฉัน 

มกัเผลอละเลยเขาไปให้ความสนใจผูช้ายในทีวี ในหนงัสอื และในอินเตอร์เนต็ 

มากกว่า 

พอมานึกดูแล้ว...สิ่งท่ีฉันจ�าได้แม่นส�าหรับการมีแฟนตอนนั้นก็คือ 

ความรู้สึกเวลาที่ฉันต้องติ่งอย่างเกรงใจเขา เพราะต่อให้มีแฟนฉันก็เลิกติ่ง

ไม่ได้จริงๆ เลยต้องคอยระวังไม่ให้เขารู้สึกแย่ จนกระท่ังวันหนึ่งเมื่อเขา 

มีคนอื่น แล้วเขามาบอกเลิกฉันด้วยท่าทางเสียใจอย่างแท้จริง... ฉันก ็

รู้สึกใจหายและเสียใจมากเหมือนกัน แต่กลับบอกเขาไปอย่างโล่งอกว่า...

'ไม่ต้องรู้สึกผิดต่อเราหรอกนะ เราอยากเลิกกับตัวเองมาตั้งนานแล้ว 

เราเกรงใจตัวเองมากเลยเวลาเราไปต่ิง...จนบางทีเราก็ติ่งไม่สนุก ตอนนี้ 

เราจงึต้องขอบคณุจรงิๆ ท่ีตวัเองเป็นฝ่ายมาขอเลกิกบัเราตรงๆ เพราะเราเอง 

คงไม่กล้าพอที่จะบอกเลิกก่อน...'

ตอนนั้นเพ่ือนบางคนบอกว่าฉันมันแย่มากท่ีพูดจาใจร้ายขนาดนั้น

ออกไป แต่บางคนก็บอกว่าฉันงี่เง่าท่ีไปช่วยให้ผู้ชายท่ีนอกใจฉันรู้สึกผิด

น้อยลง แทนที่จะด่าแรงๆ เรื่องที่เขานอกใจแล้วทิ้งฉันไปหาคนอื่น... 

แต่จะให้เอาอะไรไปด่าเขาไม่ทราบ ในเมือ่ฉันเองกน็อกใจเขาตลอดเวลา 

ด้วยการมวัไปเอาใจใส่ผูช้ายมากหน้าหลายตาท้ังในรปูภาพและวิดโีอ ยิง่ตอนนัน้ 

ฉันยังเดก็ ความยับย้ังช่ังใจมีน้อย อาการคลัง่ไคล้ไอดอลจงึหนกัหนาสาหัส

กว่าตอนนี้หลายเท่า ดังนั้นแฟนเก่าฉันจึงน่าสงสารมากจริงๆ

"วันนี้แซคจะไปกับเราด้วยนะจ๊ะดีดี้"
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ฉันเลกิคิว้อึง้ๆ เม่ือได้ยินป้ามทัพดูออกมาดงันัน้ ตอนนีเ้กอืบเท่ียงแล้ว  

ฉันข้ึนมาเอาขนมท่ีห้องของป้ามัทเพราะแกโทรเรยีก บอกว่าเจ้าหน้าท่ีจาก

ธนาคารซึ่งแวะมาท�าธุรกรรมให้ป้ามัทที่คอนโดฯ เอาขนมมาฝากเยอะแยะ

จนทานคนเดียวไม่ไหว จึงอยากให้ฉันช่วยแบ่งไปทานบ้าง

"ป้าพยายามปฏเิสธไปแล้วแต่แซคกยื็นกรานว่าวันนีจ้ะขอเจอป้าให้ได้ 

เพราะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเขาไม่ว่าง จะติดงานยาวต่อเนื่องสองอาทิตย์"

"แซคจะไปกินข้าวบ้านดี้ด้วยน่ะหรือคะ" ฉันทวนถามอย่างตกใจ 

ไม่หาย

"จ้ะ พอป้าบอกเขาว่าวันนี้ไม่ว่าง จะไปปาร์ตี้บ้านดีดี้ เขาก็ถามว่า

ปาร์ตีอ้ะไร พอรูว่้าเป็นงานเลีย้งเลก็ๆ ในครอบครวั ฉลองครบรอบแต่งงาน

พ่อกับแม่ของหนู แซคก็เลยขอไปด้วยคน ป้าโทรถามแม่หนูแล้ว แม่นวล

เขาอนุญาตให้แซคไปได้จ้ะ"

ฉันอึ้งไปเล็กน้อย...

"แต่ถ้าหนูไม่สะดวกใจ ป้าจะโทรยกเลิกกับแซคเอง ป้าก็ไม่ได้อยาก

จะให้เขาไปด้วยหรอก ร�าคาญจะตาย แต่เห็นว่าให้เขามารับมาส่งเรา 

ก็สะดวกดีเหมือนกันเลยตอบตกลงไปก่อน" 

"ไม่ต้องยกเลิกเขาหรอกค่ะ พี่สะใภ้ดี้คงดีใจท่ีได้เจอเขา เพราะนาง 

ก็เป็นแฟนคลับแซคเหมือนกัน ถึงพ่อกับแม่จะไม่ค่อยปลื้มเขาก็เถอะ"

ป้ามัทหัวเราะอย่างไม่ถือสา "ถ้าพ่อกับแม่หนูปลื้มใจท่ีลูกสาวชอบ 

ไอดอลท่ีมีแต่ข่าวฉาวอย่างแซค เห็นทีป้ากค็งต้องมองพ่อแม่หนูใหม่แล้วล่ะ 

ดีดี้"

ด้วยเหตุนี้ค�่าวันนั้นแซคจึงขับรถมารับเราไปกินข้าวท่ีบ้านฉันตาม

เวลานัด แต่แซคไม่ได้มาคนเดียว เขาควงสาวมาคนหนึ่ง ป้ามัทหน้าบ้ึง

ทันทีท่ีเห็นเขาเดนิเข้ามาในลอ็บบ้ีคอนโดฯ พร้อมกบัสาวสวยรปูร่างสงูโปร่ง

ในชดุกระโปรงสขีาวยาวครึง่น่อง รองเท้าส้นสงูท�าให้เธอมคีวามสงูเกอืบเท่า
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แซคท่ีตัวสูงใหญ่ไซส์ฝรั่งเต็มไปด้วยกล้ามตึงๆ แต่พอเดินด้วยกันท้ังคู่ 

ก็ดูเหมาะสมราวกับนายแบบนางแบบบนรันเวย์แฟช่ันโชว์ระดับโลก...  

เอาล่ะ...ยอมรับก็ได้ว่าเห็นแล้วแอบอิจฉานิดๆ อยู่เหมือนกัน แต่มันก็แค่

นิดหน่อยเท่านั้นแหละ ไม่ได้ลึกซึ้งไปกว่านี้...

"ไม่เห็นบอกว่าจะพาใครมาด้วย" หลังจากทักทายกันเรียบร้อยแล้ว

แฟนสาวของแซคก็ขอตัวเดินไปรับโทรศัพท์สายหนึ่งในมุมค่อนข้างเป็น 

ส่วนตัว ป้ามัทจึงเปิดฉากต่อว่าหลานชายเสียงกระด้าง

"กเ็ห็นว่าเป็นปาร์ตี ้พาเพือ่นผมไปร่วมงานคนหนึง่มนัก็ไม่น่ามปัีญหา

อะไรนี่"

"แต่ก็น่าจะบอกกันก่อน ไม่ควรถือวิสาสะ นี่มันงานส่วนตัวของบ้าน

ดีดี้เขา ไม่ใช่งานเราเอง"

แซคปรายตามองฉันเป็นครัง้แรก แววตาเฉยชาของเขาท�าให้ฉันหน้า

ชานิดๆ แต่ที่จริงจะว่าไปก็ชินแล้วล่ะ ทุกครั้งที่เจอกันปฏิกิริยาของเขาที่มี

ต่อฉันก็จะเป็นประมาณนี้แหละ ฉันก็ได้แต่พยายามไม่ใส่ใจ แต่ครั้งนี ้

มันถือได้ว่าเป็นการเผชิญหน้าท่ีค่อนข้างเป็นส่วนตัวกว่าท่ีเคย...การมอง

ของเขาเลยท�าให้ฉันร้อนวบูไปท้ังตวัด้วยความไม่พอใจ เพราะนีมั่นไม่เกีย่วกบั 

กิจกรรมติ่งของฉัน ไม่เกี่ยวกับงานหรือเจ้านายฉัน ไม่ใช่ความบังเอิญหรือ

แค่การเดินสวนกันชั่วครู่ มันคือการเจอหน้ากันจังๆ ในฐานะคนรู้จักอย่าง

เป็นการส่วนตัวโดยที่หลบเลี่ยงอะไรไม่ได้เลย

ฉันกบัแซครูจ้กักนัมานานแล้วในฐานะท่ีแซคเป็นเพ่ือนรุน่น้องในกลุม่

ของเจ้านายฉัน ท้ังยังมีธรุกจิเกีย่วข้องกบัเจ้านายฉันด้วย เราเคยเจอกนัมา

นับครั้งไม่ถ้วน ส่วนใหญ่เขาจะมองเหมือนฉันไม่มีตัวตน ท่าทางค่อนข้าง

เฉยๆ แต่ออกจะระวังตัวนิดๆ ร�าคาญหน่อยๆ และถือตัวค่อนข้างมาก  

ย่ิงเมือ่เข้าประกวดเดอะสเตจแล้วรูว่้าฉันเป็นแฟนคลบั แซคกด็จูะย่ิงพยายาม 

เว้นระยะห่างจากฉันมากข้ึนเรื่อยๆ อย่างเห็นได้ชัด เหมือนกลัวว่าฉันจะ
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อาศยัเส้นสายจากคนรอบข้างในการเข้าหาหรอืไปตสีนทิจนท�าให้เขาอดึอัด

ล�าบากใจ... จะว่าไปแซคนี่ก็ประสาทชะมัดเลย โหงวเฮ้งฉันไม่ได้เป็น 

คนแบบนั้นสักหน่อย ดูไม่ออกเลยรึไง!

แต่ท้ังนีท้ั้งนัน้...คนท่ีประสาทกว่ากน่็าจะเป็นฉันคนนีน้ีแ่หละ อีกฝ่าย

ท�าท่ารังเกียจรังงอนจนออกนอกหน้าขนาดนี้แล้วแท้ๆ แต่ก็ยังไม่รู ้จัก 

เสียความรู้สึก ไม่เกลียดเขา ยังคงหลงใหลได้ปลื้มและหาข้ออ้างมาเป็น

เหตุผลให้กบัทุกการกระท�าแย่ๆ ของเขาอยู่ร�า่ไป ไม่ต่างอะไรกบัพวกพ่อแม่ 

ที่พร้อมจะสปอยล์ลูกจนเสียคน นี่ถือว่าหลงจนบ้าไปแล้วชัดๆ!

จริงๆ ฉันก็พอจะอธิบายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้ มันเป็นเพราะตอนฉัน

มีโอกาสได้มองแซคท่ีมายืนอยู่ตรงหน้า...เวลาเจอกัน ฉันไม่เคยรู้สึกว่า 

เขาเป็นคนในชีวิตจริงเลย แต่ยังคงรู้สึกว่าเขาเป็นแค่คนในฝันซ่ึงก�าลัง 

แอ็กติ้งอยู่ในรายการเดอะสเตจผ่านหน้าจอทีวี... แล้วฉันก็เคยประกาศตัว

ในฐานะแฟนคลับของแซคท่ามกลางกลุ่มแฟนคลับด้วยกันเอาไว้ด้วยว่า  

สิ่งที่ท�าให้ฉันชอบแซคก็คือตัวตนจริงๆ และทุกอย่างที่เขาเป็น ดังนั้นไม่ว่า

เขาจะเป็นยังไงหรือท�าอะไร ฉันจึงยอมรับได้ทุกรูปแบบ ยังคงช่ืนชอบ  

และตั้งใจติดตามสนับสนุนเขาตลอดไปอย่างไม่มีเงื่อนไข...

ซ่ึงตอนท่ีตามเชียร์เขาในรายการเดอะสเตจฉันมีความรูส้กึแบบท่ีว่านัน่ 

อย่างเต็มร้อย กล่าวได้ว่าในฐานะแฟนคลับตอนนั้น...ความรักความเอ็นดู

ในตัวไอดอลในดวงใจมันมีอยู่ล้นอกชนิดท่ีไม่มีสิ่งใดมาท�าลายลงได้ ส่วน

ตอนน้ีแม้จะรู้สึกชัดว่าเขาค่อนข้างเหม็นขี้หน้าฉัน แต่ฉันก็ยังปลื้มเขา 

ในฐานะแซค เดอะสเตจอยู่ดี ด้วยความท่ีรักและเอ็นดูเขาไปแล้วต้ังแต่ 

ตอนติดตามรายการอย่างเหนียวแน่น เรียกว่ารักแล้วรักเลย ดังนั้นตอนนี้

ไม่ว่าเขาจะท�าตัวแย่อย่างไร ส่วนใหญ่แล้วฉันก็ยังเห็นเป็นเรื่องน่าเอ็นด ู

ไปเสียหมดอยู่ดี... จะว่าไปนี่มันถือเป็นเวรกรรมจริงๆ! 

เวลาเขาท�าให้โกรธ...ฉันก็โกรธได้ไม่นาน นอยด์...กแ็ค่นดิหน่อยแล้ว
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หายอย่างง่ายดาย เกลียดก็ได้แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมากรี๊ดใหม่ เพราะ

ในใจส่วนลึกมันไม่เคยถือสาหาความอะไรเขาจริงจังเลย และท้ังท่ีตอนนี ้

เขาก็ไม่ได้มีผลงานในวงการบันเทิงให้ติดตามอีกแล้ว จะมีก็แต่ข่าวคราว

ผ่านทางโซเชียลมีเดียแบบนานๆ ครั้ง ทว่าฉันก็ยังแอบติดตามชีวิตเขาอยู่

เงียบๆ ด้วยความสนใจที่แทบจะไม่ลดลงเลย เนี่ย...คงต้องถือว่าบ้าไปแล้ว

อย่างไม่ต้องสงสัยจริงๆ!

ด้วยความท่ีฉันรู ้จักแซคมาก่อนการประกวดเดอะสเตจนานแล้ว  

เคยรูเ้ห็นชีวติส่วนตัวเขามาเกอืบทุกแง่มุม แม้มุมมดืของเขาจะเคยท�าให้ฉัน 

มอีคตอิย่างรนุแรงและรูส้กึไม่ดกีบัเขาเลย แต่ครัน้ได้รูจั้กเขาในอีกด้านหนึง่

ท่ีมีการน�าเสนอออกสือ่และในรายการเดอะสเตจ... ซ่ึงออร่าของเขาช่างเต็ม

ไปด้วยความจริงใจ มีความยียวนกวนประสาท ปากร้ายมาก ตลกหน้าตาย 

น่ารักน่าชัง น่าหมั่นไส้ หว่านเสน่ห์เก่ง นิสัยดีมีมารยาท น�้าใจงาม จิตใจ

ดีและเป็นสุภาพบุรุษอย่างยิ่ง... ทั้งหมดนี้ท�าให้ความรู้สึกในใจฉันพลิกผัน

แบบกลับตาลปัตรได้อย่างไม่น่าเช่ือ ฉันจึงหันมารักและหลงใหลแซค 

อย่างหัวปักหัวป�าได้ภายในเวลาแค่ไม่นาน ถึงขนาดลบลืมเรื่องรสนิยม 

การมีเซ็กซ์ที่ชวนหลอนของเขาไปได้โดยปริยาย

จากท่ีสนใจติดตามในรายการเดอะสเตจแบบผ่านๆ ด้วยฐานะคนด ู

ท่ีเคยรูจ้กัแซคเป็นการส่วนตวัมาก่อนเท่านัน้ หลงัๆ กเ็ริม่กลายเป็นตดิหนบึ

จนต้องคอยตามเชียร์และหาทางสนบัสนนุแซคอย่างจรงิจงัขึน้เรือ่ยๆ ท�าทุกอย่าง 

ท่ีจะช่วยให้แซคสามารถเข้ารอบลึกท่ีสุดในเดอะสเตจ จนในท่ีสุดฉันก็ถึง

ขนาดคลัง่ไคล้เขาจนถอนตวัไม่ข้ึน และกลายเป็นแฟนคลบัตวัยงท่ีต้องตาม

ไปเชียร์เขาบ่อยๆ ในอเีวนต์ต่างๆ ระหว่างท่ีการประกวดยังไม่สิน้สดุ จนถงึ

ตามไปเชียร์หน้าเวทีการประกวดเดอะสเตจรอบสุดท้าย ซ่ึงวันนั้นแซค 

ไม่ได้ปรากฏตัวในรายการแต่อย่างใด...

ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าเขาจะปฏิบัติต่อฉันยังไงในปัจจุบัน ฉันก็ยังเห็นว่า 
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เขาเป็นผู้ชายกวนๆ ปากร้ายนสิยัดท่ีีน่าค้นหา...คนเดมิคนนัน้ท่ีฉันเคยชอบ

ในรายการเดอะสเตจอยู่นั่นเอง

"ผมรู้ว่าดีดี้ชอบผม"

ความคิดเพ้อเจ้อของฉันพลันสะดุดกึก ออกจะสะดุ้งเบาๆ เพราะ 

ค�าพูดดังกล่าว จากนั้นจึงเบิกตามองแซคอย่างอึ้งๆ

"ก็เลยต้องพาใครสักคนมาด้วย เพื่อไม่ให้เขาหลงผิดคิดเลยเถิด"

"ว่าไงนะ..." ฉันพึมพ�าค�าถามออกไปอย่างไม่อยากเช่ือหูท่ีได้ยิน 

เขาบอกว่าพาผู้หญิงมาด้วยเพื่อเป็นไม้กันหมา แต่เขากลับหันมาถามย�้า

หน้าตาเฉย...

"คุณชอบผมไม่ใช่เหรอ"

"แซค!" ป้ามัทท�าเสียงดุ "เสียมารยาท"

"ท่ีผมท�าแบบนีส่้วนหนึง่กเ็พราะเป็นห่วงดดีีน้ะครบัคณุยาย ท้ังในฐานะ 

ท่ีเขาเป็นคนของไอซ์และเป็นเพือ่นคุณยายด้วย ผมไม่อยากให้เขาเสยีเวลา

มามีความหวังลมๆ แล้งๆ เพราะตอนนี้ผมก็ไม่ใช่เดอะสเตจแล้ว เขาควร

จะเลิกสนใจและเลิกปลื้มผมเสียที ผมไม่อยากให้เขาคิดเลยเถิดจนคุณยาย

กับไอซ์ต้องล�าบากใจไปด้วย"

ฉันตกตะลึงมาก แต่ก็ได้แค่มองเขาอย่างพิศวงงงงวยแกมโมโห  

จบัต้นชนปลายแทบไม่ถกูกบัสิง่ท่ีได้ยินจากปากเขา ว่าฉันแบบนีน้ีม่นัจงใจ

หาเร่ืองฉันชัดๆ เลยนีน่า! "นี!่ ฉันยังไม่ได้มีความหวังอะไรเลยนะ คณุคดิเอง 

เออเองไปโน่นได้ไงเนี่ย!"

"ก็คุณยังชอบผมอยู่จริงๆ ผมสังเกตเห็นจากสายตา ย่ิงเวลาตอน 

เจอคุณที่ออฟฟิศไอซ์ โดนคุณมองแบบนั้นแล้วมันขนลุกมากรู้ไหม"

"อะไรนะ!" ฉันแทบแหกปากกรีดร้องออกมา "ฉันอาจจะชอบคุณ...

แต่ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้น แล้วก็ไม่ได้ชอบแบบที่ว่า...เป็นการสนใจผู้ชาย!" 

ฉันปฏิเสธจนลิ้นรัว พยายามตั้งสติ หาทางเอาตัวรอดจากการกล่าวหาท่ี 

Page �����������.indd   34 24/7/2561 BE   11:12



35

อัญชรีย์

ไม่ยุตธิรรมอย่างเหลอืเช่ือของแซค สรปุว่าเขาจะมีมารยาทกบัทุกคนยกเว้น

ฉันสินะ! "ฉันชอบคุณเหมือนชอบสิ่งของน่ะ...เข้าใจไหม!"

"จะชอบแบบไหนหรอืขนาดไหนผมกต้็องระวังคณุไว้ก่อนอยู่ด ีเพราะ

ผมเป็นคนขี้ระแวง"

หนอ็ย... งัน้กค็วรจะรูจ้กัระแวงตรนีโดยไม่พูดจากวนบาทาคนอ่ืนเขา

แบบนี้ด้วยสิยะ!

"สรุปว่าที่คุณพาผู้หญิงมาด้วยวันนี้ ก็เพราะกลัวว่าฉันจะเข้าหาหรือ

คิดจะจับคุณ...อย่างงั้นเหรอ"

เขาท�าหน้าตากวนโมโหพร้อมกับไหวไหล่เบาๆ โดยไม่ตอบค�าถาม

ออกมาเป็นค�าพูดตรงๆ

"นี่! รู้จักแยกแยะหน่อยได้ไหม คุณคงไม่เคยเข้าใจค�าว่าแฟนคลับ 

เลยสินะ ส�าหรับฉันมันเป็นการชื่นชอบเพื่อหากิจกรรมท�าในยามว่าง เพื่อ

เฮฮา เอาสนุก เป็นงานอดิเรก ต่อให้จริงจังแค่ไหนมันก็มีลิมิตแค่ในระดับ

แฟนคลับเท่านั้น ท่ีส�าคัญ...ตอนนี้มีไอดอลท่ีฉันเลิฟกว่าคุณตั้งมากมาย

หลายคน ท้ังจีนท้ังเกาหลีไต้หวัน คุณจะเป็นหรือไม่เป็นเดอะสเตจแล้ว 

ฉันก็ไม่เคยคิดอะไรไปไกลเกินขอบเขตของแฟนคลับ!"

"ผมจะไว้ใจได้ไง ก็ขนาดว่าผมออกจากวงการมาแล้วคุณยังมองด้วย

สายตาแบบนั้น ท่ีส�าคัญคุณไม่ได้มีโอกาสใกล้ชิดไอดอลคนอ่ืนด้วยนี่นา 

แฟนคลับท่ีไหนก็อยากได้โมเมนต์กับไอดอลท้ังนั้น ย่ิงถ้ามีโอกาสให้ได ้

เข้ามาเป็นวงในหรืออะไรท่ีมากกว่าแค่แฟนคลับท่ัวๆ ไป ส่วนใหญ่ก็มัก 

ไม่ยอมพลาด ผมถึงต้องระวังตัวไว้ ผมเป็นคนรอบคอบ"

"เป็นคนรอบคอบหรือหลงตัวเองจนหน้ามืดกันแน่ฮึ ไม่ว่าคุณจะ

ระแวงเพราะเคยเจอซาแซงหรือแฟนคลับประเภทไหนมาก่อน แต่สาบาน

เลยว่าฉันไม่ใช่พวกชอบสร้างปัญหา ฉันแค่ชอบกจิกรรมท่ีมีเรือ่งสนกุท�าเพือ่ 

ผ่อนคลายความเครยีด ตามดาราเพือ่จะได้มีเรือ่งให้เผอืก แต่ไม่เคยอยากมี 
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สายสัมพันธ์ส่วนตัวกับไอดอลเลยสักนิด ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่า 

การคอยให้ก�าลังใจอยู่ห่างๆ ช่วยผลักดัน ตามซัพพอร์ต ช่ืนชมอยู่ไกลๆ 

ร่วมกับแฟนคลับท้ังหมดอย่างเป็นกลุ่มก้อน และไม่ต้องการความพิเศษ

เหนอืกว่าแฟนคลบัคนอ่ืน เพราะความสนกุของการติง่ครึง่หนึง่มันจะมาจาก 

แฟนคลบัด้วยกนั ถ้าฉันคิดอะไรบ้าๆ แบบท่ีคุณว่ากค็งมผีูช้ายท่ีฉันอยากได้ 

มาเป็นสามีจริงๆ นับไม่ถ้วนเลยล่ะค่ะ แล้วจะบอกให้นะ...ว่าเวลาติ่งฉัน 

ชอบเรียกศิลปินว่าลูก จะดูหลักฐานไหม ถ้าอยากจะแหกจริงๆ คูมแม ่

จะจดชื่อแอ็กฯ ตัวเองให้ไปขุดได้ตามสบายเลย!"

"ดีดี้จ๊ะ... เบาๆ หน่อยเถอะหนู แซคขวัญหนีดีฝ่อหมดแล้วนั่น  

ดูหน้า..."

ป้ามัทปรามเนิบๆ อย่างใจเย็น พร้อมเอามือมาแตะข้อศอกฉัน 

อย่างนุ่มนวล เรียกสติท่ีแตกกระเจิงของฉันคืนกลับมาได้ในระดับหนึ่ง 

อาการหัวร้อนที่ยิ่งพูดก็ยิ่งของขึ้นจึงค่อยๆ ทุเลาเบาบางลง... สีหน้าแซค

ตอนนี้ดูเหมือนจะตกตะลึงพรึงเพริดมิใช่น้อยเลย

ฉันรูตั้วมานานแล้วว่าแซคมีความรูส้กึในแง่ลบต่อฉันมาตลอดนบัแต่

วนัท่ีฉันบังเอิญไปเห็นเขามอีะไรกบัผูห้ญงิสองคนในวลิล่าของโรงแรมตอนเรา 

ไปร่วมประชุมงานหนึ่งด้วยกัน เพราะหลังจากนั้นมาเขาก็มองฉันด้วย

สายตาห่างเหินกว่าเดิม ทั้งเฉยชา บางทีก็ท�าหน้าเหวี่ยงใส่ มีแววรังเกียจ

เดียดฉันท์นิดๆ ระแวงหน่อยๆ และไม่เคยเป็นมิตรด้วยอีกเลย อาจเป็น

เพราะเขาคิดไปเองว่าฉันเห็นพฤติกรรมทางเพศอันโลดโผนของเขาแล้ว 

จะตัง้แง่รงัเกยีจ ซ�า้ยงัคงเอาเรือ่งของเขาไปนนิทาลบัหลงั เขากเ็ลยชงิตัง้แง่ 

ใส่ฉันก่อน... แต่จริงๆ ความรู้สึกในแง่ลบของฉันอย่างท่ีว่านั่นมันก็ต้อง 

มีบ้างแหละ ก็ใครมันจะไปอดใจไม่คิดหรือเก็บเรื่องแบบนั้นไว้คนเดียว

เงียบๆ ได้ อย่างน้อยมันก็ต้องเม้าท์ให้เพื่อนฟังบ้างสิคนเรา...

แต่ถงึกระนัน้แซคก็ไม่เคยหยาบคายใส่ฉันเท่าวันนีม้าก่อน เขาไม่เคย
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พูดจาแย่ๆ กับฉันตรงๆ แบบนี้เลย ยอมรับว่านี่ฉันช็อกน่าดูเลยล่ะ

แต่ว่านะ...การท่ีรู้ว่าฉันเป็นแฟนคลับและปลื้มเขามาก นี่มันต้อง

ระแวงและรังเกียจกันจริงจังขนาดนี้เลยเหรอ แทนท่ีจะดีใจท่ีมีคนชอบ...

เขาดันมาเกลียดฉันแถมยังท�าให้ฉันเกลียดเขาอีกต่างหาก งี่เง่าพิลึก!

"ไปกันเถอะค่ะ แทมมี่คุยโทรศัพท์เสร็จแล้ว ขอโทษนะคะที่ปล่อยให้

รอนาน"

เมื่อสาวสวยของแซคเดินกลับมาสมทบ บรรยากาศตึงเครียดก็พลัน

คลีค่ลายไป ฉันพยายามปรบัอารมณ์และสหีน้าให้เป็นปกตแิล้วเดนิตามหลงั

แซคกับแทมม่ีท่ีช่วยกันประคองป้ามัทไปท่ีรถ...ด้วยความรู้สึกท่ียากจะ

บรรยาย

ทุกคนที่บ้านของฉันมีความตื่นเต้นดีใจกันถ้วนหน้าที่มีแซคเป็นแขก

มาร่วมงานเลี้ยงครบรอบแต่งงานของพ่อกับแม่ในวันนี้ โดยเฉพาะ 'พี่แอ๋ม' 

พี่สะใภ้ฉันท่ีใส่ใจแซคเป็นพิเศษ ซ่ึงแซคก็ท�าตัวดีมีมารยาทกับทุกคน  

แม้จะไม่ใช่คนคุยเก่งอะไรนัก แต่ก็ถือว่าเขาช่างคุยอย่างรู้กาลเทศะและ 

รูจ้งัหวะการสนทนาเป็นอย่างด ีวนันีเ้ขาดมูเีสน่ห์ไม่ต่างจากแซคในรายการ

เดอะสเตจท่ีทุกคนคุ้นเคยเลย ตรงข้ามกับคนท่ีหาเรื่องให้ฉันช็อกและ

หงุดหงิดสุดๆ เมื่อชั่วโมงก่อนลิบลับ...

ซีกับแป้งตกใจมากเม่ือมาเจอแซคท่ีบ้านฉัน พวกเธอทักทายแซค 

ตามมารยาทโดยไม่แสดงความประหลาดใจอย่างออกนอกหน้า จนกระทั่ง

เม่ือมโีอกาสอยูก่บัฉันตามล�าพงัตอนช่วยฉันจดัเตรยีมของหวานและผลไม้

หลังมื้อค�่าอยู่ตรงเคาน์เตอร์เตรียมอาหารในครัว เพื่อนรักท้ังคู่ก็เปิดฉาก 

รุมฉันทันที...

"คอือะไรยังไง" ซีถามพลางตวดัสายตาผ่านประตหู้องครวัออกไปทาง

โถงกลางของบ้านแวบหนึง่ ซ่ึงข้างในนัน้แซคก�าลงัตกอยู่ในวงล้อมอันอบอุ่น
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ของครอบครัวฉัน 

วันนี้โถงกลางถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องอาหารขนาดใหญ่ช่ัวคราว 

บรรยากาศโดยรวมของงานเลีย้งครบรอบแต่งงานของพ่อกบัแม่ของฉันวันนี ้

ถอืว่าดมีาก บ้านเราชอบจดังานเลีย้งเลก็ๆ แบบนีเ้ป็นปกตอิยู่แล้ว ทุกอย่าง

จึงดูราบรื่นและมีบรรยากาศกันเองอย่างเป็นธรรมชาติ

"แซคขอตามมาด้วย เพราะวนันีเ้ขาอยากใช้เวลากบัป้ามัท เขาบอกว่า 

ว่างแค่วันนี้วันเดียว ต้ังแต่พรุ่งนี้จะติดงานยาวสองอาทิตย์รวด คงอยาก 

มีเวลาออดอ้อนคุณยาย"

"แต่ฉันว่า...เหตผุลท่ีเขาท�าแบบนีค้งเป็นเพราะเขาระแวงแกมากกว่านะ 

ดดีี ้เขาอาจจะกลวัแกมาแย่งสมบัติป้ามัทไปหมดเลยต้องหาทางตามจับผดิ

และกันท่า!"

การสันนิษฐานด้วยท่าทางม่ันใจของแป้งท�าให้ฉันต้องชะงักและ 

นิ่วหน้ามอง

"แซคอาจจะไม่ใช่คนงกหวงสมบัติก็จริง ดูได้จากการที่เขาสละธุรกิจ

มูลค่ามหาศาลให้ลูกบุญธรรมของพ่อรับช่วงแทนโดยไม่เสียดาย แล้วมา

เริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเองอย่างเป็นอิสระ แต่นี่มันคนละกรณีกัน ท่ีเขา 

ไม่ต้องการบรษัิทของพ่อกเ็ป็นเพราะรูต้วัว่าไม่รกัและไม่มคีวามถนดัในการ

บริหารงาน อายุก็ยังน้อยเกินกว่าจะตัดใจทิ้งชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงของตัวเอง

ไปรับผิดชอบงานใหญ่ท่ียุ่งยากระดับนั้นได้ แล้วเขาก็ชอบเมืองไทยมาก 

ถึงได้ย้ายมาปักหลักอยู่ท่ีนี่ ท่ีส�าคัญทรัพย์สมบัติของป้ามัทส่วนใหญ่คือ 

ท่ีดนิท�าเลทองและอสงัหารมิทรพัย์ท่ีก่อให้เกดิรายได้อย่างสม�า่เสมอท้ังนัน้ 

โดยท่ีไม่ต้องใช้เงินลงทุนหรือบริหารงานอะไรยุ่งยากเลย ได้มาไว้ก็สบาย 

ไปทั้งชาติโดยแทบไม่ต้องท�าอะไร"

"จริงๆ ฉันก็เริ่มจะสงสัยเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน" ฉันพึมพ�าอย่างคล้อย

ตาม
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"แล้วถ้าป้ามัทตดัสนิใจว่าจะยกสมบัตใิห้แกจรงิๆ เขาจะรบีฆ่าตดัตอนแก 

ไหมเนี่ยดีดี้!" ซีโพล่งขึ้นอย่างตกอกตกใจ ฉันเลยค้อนขวับ

"เขาไม่โง่แบบนั้นหรอกน่า ขืนท�าไปใครก็รู้กันหมดสิว่าเป็นเขา"

"มันก็ไม่แน่นะ คนเรามีอารมณ์ช่ัววูบด้วยกันท้ังนั้น แล้วบางทีเขา 

อาจจะตัดสินใจท�าลงไปเพราะมั่นใจว่าตัวเองสามารถวางแผนได้แยบยล...

ไม่เหลือหลักฐาน แล้วสมบัติป้ามัทไม่ใช่น้อยๆ เลย ถ้าหน้ามืดขึ้นมาเขา

อาจจะคดิว่าการเสีย่งวางแผนฆาตกรรมแค่ศพเดยีวมันคุม้ย่ิงกว่าคุม้ อย่าว่าแต่ 

ศพเดียวเลย ต่อให้สามสี่ศพเขาก็อาจจะท�าเพื่อสมบัติป้ามัทได้สบายๆ"

"นีแ่กคงเขียนบทซีรีส์่ให้คณุโบว์มากไปแล้วนะซี แกก�าลงัท้องก�าลงัไส้  

อย่าจินตนาการถึงอะไรแบบนั้นให้มาก เดี๋ยวหลานฉันเกิดมาเป็นคนใจคอ

โหดเหี้ยม สงสารคุณท็อป"

"เออ นั่นน่ะสิ" แป้งมีท่าทีเห็นด้วยกับฉัน "เห็นทีฉันคงต้องเตือน 

คุณโบว์ให้เลิกใช้งานแกชั่วคราวแล้วล่ะ"

"เหนือสิ่งอื่นใด...ต่อให้ป้ามัทยกสมบัติให้ ฉันก็จะไม่มีวันรับไว้  

นั่นมันย่ิงกว่าเงินร้อนก้อนโตท่ีอาจจะน�ามาซ่ึงเคราะห์กรรมชุดใหญ่แบบ

คอมโบ้เซ็ต ขืนรับไว้คงจะมีแต่ปัญหาเดือดร้อนตามมาไม่จบไม่สิ้น"

คนท่ีสวยโดดเด่นกว่าใครในค�่าวันนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากผู้หญิง

ของแซคท่ีช่ือแทมม่ี แม้ชุดท่ีสวมจะเป็นแค่ค็อกเทลเดรสสีขาวเรียบๆ  

แต่มันกลับเซ็กซ่ีมีเสน่ห์และสวยสง่าอย่างร้ายกาจ ผิวสีแทนผุดผ่องท�าให้

เธอดูแพงระยับราวกับนางแบบอินเตอร์ท่ีมีใบหน้าสวยหวานชวนพิสมัย  

อีกทั้งแทมมี่ยังเป็นคนอัธยาศัยดีมากจนพวกเราต่างพากันชื่นชมถ้วนหน้า 

และท�าให้ฉันย่ิงหม่ันไส้แซคเข้าไปใหญ่ แต่ก็...ท�าให้เข้าใจได้ว่าเหตุใด 

เขาจึงมีท่าทีดูถูกฉันอย่างจริงจังเมื่อระแวงว่าฉันจะไปคิดเลยเถิดกับเขา  

ก็ในเมื่อแฟนเขาดีเลิศประเสริฐศรี เขาก็คงอดไม่ได้ที่จะเอาผู้หญิงกะโหลก
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กะลาท่ีท�าท่าเหมือนจะมีใจให้เขาไปเปรียบเทียบ แต่มันก็น่าโมโหจริงๆ  

ที่เขาออกอาการว่ารับไม่ได้เพียงเพราะคิดว่าฉันไปแอบชอบ...

พอเราจัดห้องโถงให้เป็นฟลอร์เต้นร�าชั่วคราวตามสไตล์ครอบครัว

บันเทิงของเรา หนุ่มๆ ก็พากันต่อคิวขอเต้นร�ากับแทมม่ียกใหญ่ แทมม่ี

ท�าให้ห้องโถงกว้างท่ีดูจืดชืดไร้รสนิยมและแสนจะธรรมดาสามัญของบ้าน

ฉัน กลายเป็นเสมือนโถงงานเลี้ยงสุดหรูในเทพนิยายไปโดยปริยาย แม้แต่

พ่อฉันยังกระตือรือร้นขอเต้นร�ากับแทมม่ีโดยไม่คิดจะเกรงใจศรีภรรยา 

ท่ีก�าลงัฉลองวนัครบรอบแต่งงานร่วมกนั พอจบัคูเ่ต้นเปิดฟลอร์กบัแม่เสรจ็

พ่อก็ช่ิงไปขอแทมม่ีเต้นต่อทันที แล้วยกแม่ให้เต้นกับแซคไปหน้าตาเฉย 

แม่เป็นคนใจกว้างและเป็นผูห้ญิงสายฮาอยู่แล้วจงึได้แต่แซวพ่อท่ีออกอาการ

ขวยเขินแทมม่ีอย่างข�าๆ แถมยังถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลึกเสียมากมาย 

อีกต่างหาก ส่วนหนึง่กเ็ป็นเพราะพ่อไม่เคยมีประวตัเิรือ่งเจ้าชู้นอกใจมาก่อน  

แล้วแม่ก็ไม่ใช่คนคิดมาก บ้านฉันเป็นมนุษย์สายฮาบ้ากิจกรรม และ 

มองโลกในแง่บวกสุดๆ ส่วนเรื่องดราม่าจะไม่เป็นที่นิยมในหมู่เราเท่าไรนัก

"แซคช่วยเต้นกับดีดี้สักเพลงได้ไหม ดีดี้เป็นแฟนคลับตัวยงของคุณ

เลยนะคะ"

พี่สะใภ้ฉันเอ่ยปากอย่างมีเมตตา...ท้ังท่ีฉันไม่ได้ต้องการเลย ท�าให้

ทุกคนตรงนั้นหันมามองฉันเป็นตาเดียว ฉันกะพริบตาสองปริบพร้อมกับ

ยกมือข้ึนเกาหัวเก้อๆ พอมองไปทางแซคก็เห็นเขาท�าหน้าแบบ...บอก 

ไม่ถูกเหมือนกันว่าเขาท�าหน้ายังไง แต่มันท�าให้ฉันรับรู้ได้ว่าเขายี้ และ 

มีอาการต่อต้านเบาๆ ทันควัน

อะไรของเขาเนี่ย ท�าไมต้องรังเกียจกันด้วย ฉันน่ายี้ตรงไหนมิทราบ 

ถึงตอนนี้ฉันจะนุ่งเสื้อยืดติ่งประจ�าด้อมเกาฯ กับกางเกงยีนขาสั้นโทรมๆ 

สวมแว่นสายตากรอบเหลีย่มเชยระเบิด เนร์ิดนดิๆ ดนู่าเบ่ือหน่อยๆ หน้าอก 

คพัเอไม่มคีวามเร้าใจใดๆ ซุกซ่อนอยู่ ขาไม่ค่อยยาว เอวไม่คอดกิว่ ผวิพรรณ 
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รึกซี็ดเซียวเหมือนผดีดูเลอืด ผมเผ้าหยาบกระด้างเหมอืนไม้กวาดดอกหญ้า...  

แต่มันก็มีอยู่บ้างนะคนท่ีบอกว่าฉันน่ารักน่ะ ถึงจะมีไม่มากนักแต่ก็ถือว่า 

มีล่ะน่า...

"ว่าไง คุณจะเต้นไหม"

ฉันนิ่งงันไปเพราะค�าถามอย่างไม่อ้อมค้อมจากปากแซค ท่าทางเขา

ดูถามแบบแกนๆ ตามมารยาท จะว่าไป...ตอนนี้ฉันเองก็ท�าตัวไม่ค่อยถูก

นกัต่อหน้าแซค เนือ่งจากใจจรงิฉันยงัชอบและรูส้กึดต่ีอเขาอยู่ค่อนข้างมาก 

ในขณะที่เขาดูเหมือนจะเหม็นขี้หน้าฉันสุดๆ ไปเลย!

"อย่าเล่นตัวเลยดีดี้ เต้นกับพี่เขาหน่อยเถอะ"

"แม่... แซคเด็กกว่าดี้สามปี พี่เพ่ออะไรกัน" ฉันรีบเตือนด้วยสีหน้า

ไร้อารมณ์

"อะไรนะ!" แม่ท�าท่าตกใจจนเว่อร์

"แม่ก็... ผู้เข้าประกวดเดอะสเตจต้องอายุไม่เกินยี่สิบหก แล้วตอนนี้

เขาจะเป็นรุน่พีด่ดีี้ได้ไง" พีปั่ณณ์...พีช่ายฉันเตอืนแม่ด้วยเสยีงกลัว้หัวเราะ 

ปรายตามองแซคอย่างเอ็นด ูแม้แต่พีช่ายแมนเกนิร้อยของฉันกย็งัดเูหมอืน

จะหลงเสน่ห์แซคไปด้วยอีกคนแล้วล่ะ

"เออ... จริง แม่ก็ลืมนึกไป"

"ขอโทษครบัท่ีผมหน้าแก่ไปหน่อย" แซคพูดกบัแม่ พร้อมกบัตหีน้าเศร้า 

ได้น่ารักโคตรๆ และน่าหมั่นไส้มาก เกลียดดด!

"โธ่ แซคไม่ได้หน้าแก่เลยนะจ๊ะ แต่ท่าทางลกูดเูป็นผูใ้หญ่กว่าดดีีม้าก 

แล้วหน้าฝรั่งแถมยังตัวสูงใหญ่แบบนี้...พอเทียบกับดีดี้ท่ีนอกเวลางาน 

จะกะเป๊ิบกะป๊าบดูไม่ได้สดุๆ อย่างท่ีเห็นนีล่่ะ แม่กเ็ลยย่ิงเผลอลมืเรือ่งอายุไป"

ไม่เข้าใจ...แม่จะขยี้ท�าไมเนี่ยยย นี่ลูกนะลูก แล้วนั่นมันก็คนอื่น! 

แต่สรปุว่า...แม่ฉันท่ีเคยยีแ้ซคสดุๆ เพราะข่าวฉาวท้ังหมดท้ังมวลท่ีรูม้า  

จนถึงขนาดคอยขัดคอฉันกับพี่สะใภ้ท่ีเป็นแฟนคลับแซคอยู่ตลอดเวลา  
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ตอนนี้ได้เปลี่ยนสีไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว อาจเพราะอิทธิพลจากของขวัญ 

วันครบรอบแต่งงานท่ีแซคน�ามามอบให้ ซ่ึงเป็นแพ็กเกจท่องเท่ียว 

ระดับหรูบนเรือส�าราญสุดพิเศษส�าหรับพ่อกับแม่...ก็เป็นได้ แม่จึงถึงกับ

เรียกแซคว่าลูกได้โดยไม่เคอะเขินเลยสักนิด จ้ะแม่จ๋า...ติ่งอย่างหนูขอ 

ยอมแพ้แต่โดยดี!

"ตกลงว่าอยากเต้นกับแซคไหมดีดี้ มัวชักช้าเสียเวลาคนอ่ืนเขา"  

แม่คาดคั้น

"อยากมากเลยค่ะ แต่ไม่ดีกว่า...ดี้เขิน"

"เขินท�าไม!" แม่ดุพร้อมกับค้อนเคืองเหมือนหมั่นไส้ลูกสาวสุดท่ีรัก

เต็มทน "แล้ววันนี้ไม่เห็นกรี๊ดกร๊าดแซคเลย หรือว่าเบื่อแล้ว"

"ใครบอก ดี้ยังชอบเขาอยู่นะคะ อาจไม่เท่าเดิม...แต่ก็ยังชอบ  

ถึงจะผิดหวังไม่หายเรื่องท่ีเขาท้ิงเวทีเดอะสเตจไปกลางคัน แต่สี่ห้าเดือน 

มานี้ดี้ก็ยังตามติ่งเขาทางโซเชียลอยู่ตลอด"

"ตอนนั้นคุณแม่เขาเจ็บหนัก เขาต้องรีบไปดูแลคุณแม่ ลูกควรจะ

เข้าใจและชื่นชมเขาถึงจะถูกนะดีดี้ ไม่ใช่มาบอกว่าผิดหวัง"

"ดี้ก็ช่ืนชมเขาอยู่นะคะ แล้วก็ยังชอบเขาอยู่ ถึงจะไม่เท่าเดิม..."  

แต่นี่...เราต้องสนทนากันเรื่องความติ่งของฉันอย่างเปิดเผยและจริงจัง 

ต่อหน้าแซคเพื่อ...? 

"งั้นก็เต้นกับเขาสิ นี่โอกาสทองแล้วนะ" แม่ยุยงส่งเสริมไม่เลิก

"ถือเสียว่าเป็นการเต้นร�าเพ่ือเก็บความทรงจ�าไว้เป็นท่ีระลึกนะจ๊ะดีดี้ 

ไปเถอะจ้ะ" ป้ามัทช่วยเชียร์อีกแรง ท�าเอากลายเป็นประเด็นท่ีท�าให้ฉัน 

ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ยากล�าบากข้ึนมาทันที โชคดท่ีีแทมมีเ่ต้นร�าต่อกบั

พ่อฉันอีกเพลง ส่วนซีก็แวบไปคุยโทรศัพท์กับสามี ในขณะท่ีแป้งหลบไป

คุยโทรศพัท์เรือ่งงานอยู่ในครวั ฉันเลยไม่ต้องอึดอัดเพราะสายตาจ้องจบัผดิ

ของเพื่อนรักและแฟนสาวของแซค
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ในที่สุดฉันก็เลยได้เต้นร�ากับแซคและเหยียบเท้าเขาไปหลายที จริงๆ 

แล้วเลขาฯ ส่วนตัวคุณไอซ์อย่างฉันนั้นออกงานกับเจ้านายบ่อยจนเต้นร�า

ได้คล่องแทบทุกจังหวะ มีความช�่าชองเกือบทุกสเต็ปเลยก็ว่าได้ แต่ท่าที

เชิดๆ หย่ิงๆ และดูไว้ตัวกับฉันจนโอเวอร์ของแซคท�าให้ฉันหมั่นไส้จน 

อดไม่ได้ท่ีจะแกล้งเหยียบเท้าเขาเหมือนไม่ได้ตัง้ใจอยู่หลายครัง้ ยอมรบัว่า

ความใกล้ชิดและสมัผัสของเขาท�าให้ใจฉันเต้นระรวัเหมือนจะระเบิดออกมา

จากอกตลอดเวลา ทว่าฉันเป็นคนท่ีสามารถควบคุมปฏิกิริยาตัวเองได้ดี

เหนือมนุษย์ทั่วไป ยกเว้นอาการร้อนผ่าวที่แก้มจนมันน่าจะแดงปลั่งให้เขา

จับสังเกตได้ไม่ยาก แต่ว่า...ก็ช่างมันปะไรเรื่องแค่นี้...

"มือคุณเย็น ตื่นเต้นเหรอ"

"นิดหน่อย" ฉันตอบหน้าตาเฉย ตรงข้ามกับหัวใจท่ีกระตุกวูบ 

อย่างแรง

"ไหนว่าไม่ค่อยชอบผมแล้ว"

"ต่อให้เต้นกับลุง รปภ. หรือป้าขายล็อตเตอรี่หน้าเซเว่น มือฉัน 

ก็เย็นเป็นผีดิบแบบนี้แหละ"

"..."

"ถามหน่อยได้ไหม เพราะอะไรคุณถึงเกลียดฉัน"

"ใครบอกว่าผมเกลียดคุณ"

"เด็กสามขวบยังดูออก"

"..."

"บอกหน่อยเถอะ มันคาใจมาก ฉันไปท�าอะไรให้คุณโกรธตอนไหน 

เหรอ เมือ่ก่อน...จ�าได้ว่าเวลาเจอกนัคณุกไ็ม่เคยท�าท่ารงัเกยีจฉันแบบตอนนี้  

หรือว่าคุณเกลียดติ่ง?"

"นัน่กส่็วนหนึง่...แต่ไม่เกีย่วกบักรณคีนอืน่เลยนะ ผมรูส้กึไม่ดกีเ็ฉพาะ

แฟนคลับนิสัยอย่างคุณเท่านั้นแหละ"
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ฉันสะอึกอย่างหนักจนหน้าแทบหงาย แล้วนิสัยอย่างฉันนี่มันยังไง 

กันฟระ ฟังแล้วขึ้นจนอยากตบ แต่ฉันก็สามารถท�าใจได้ภายในไม่กี่วินาที 

เออ...ท�าไมฉันเก่งอย่างนี้เนี่ย ทั้งเก่งทั้งแกร่งทั้งหน้าหนาเลยแม่คุณ! 

"งั้นก็ดีแล้วที่คุณโดนตัดออกจากเดอะสเตจ และเลิกคิดเป็นนักแสดง

อาชีพ เพราะถ้าอยากเป็นนักแสดงแล้วดันเกลียดแฟนคลับตัวเอง ชาตินี้

คงได้เกิดอยู่หรอก" ฉันประชด

"ก็บอกแล้วว่าอคติเฉพาะกับคุณ"

สะอึกซ�้าสองค่ะ! "แล้วท�าไมต้องเป็นเฉพาะกับฉันด้วย!"

"ก็เพราะผมรู้ว่าคุณดูถูกผม"

"..."

"ครั้งแรกท่ีเราเจอกันท่ีออฟฟิศไอซ์ ผมจ�าได้ว่าคุณดีกับผมมาก  

คณุมนี�า้ใจ...คอยช่วยเหลอืงานผมเป็นอย่างดด้ีวยความจรงิใจ จนเรยีกได้ว่า 

ทุ่มเทให้เกินหน้าท่ีด้วยซ�้า ผมจึงรู้สึกดีกับคุณจริงๆ ผมช่ืนชมท่ีเห็นคุณ 

รบัผดิชอบงานของตวัเอง หรอืแม้กระท่ังผมและของคนอ่ืนอย่างกระตอืรอืร้น 

เสมอ จนผมมักจะอิจฉาไอซ์ที่มีคุณเป็นผู้ช่วย..."

"..."

"แล้วผมก็ถูกชะตากับคุณมากตั้งแต่แรกเจอ ตอนนั้น...ผมชอบคุณ

มากจริงๆ นะดีดี้"

"..."

"แต่ว่าสายตาท่ีคุณมองผมมันเปลีย่นไปทันทีหลงัจากคณุเข้าไปเห็นผม 

ในวิลล่าคืนนั้น..."

ค�าพูดด้วยน�้าเสียงราบเรียบเย็นชาของแซคท�าให้หัวใจฉันหกคะเมน

ตีลังกาเหมือนรถไฟเหาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาพูดถึงเรื่องตอนท่ีฉัน

เห็นเขานัวเนียกับผู้หญิงสองคนในสระว่ายน�้า!

"ตัง้แต่นัน้ผมกร็ูส้กึชัดเจนเลยว่าคุณนกึดถูกูผมอยูต่ลอดเวลา สายตา
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คุณท�าให้ผมขนลุก แล้วคุณยังเอาผมไปนินทาลับหลังอีกด้วย ผมเกลียด

ท่ีสุดคือคนท่ีชอบตัดสินคนอ่ืนเพราะคิดว่าคนอ่ืนแตกต่างจากตัวเอง ผม 

รับไม่ได้จริงๆ กับนิสัยแบบนั้นของคุณ มันเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจมาก

ส�าหรับผม ซึ่งก็คงไม่ต่างจากที่คุณรังเกียจเรื่องของผมเท่าไหร่นัก"

ฉันสะอกึอย่างจงัอกีหนึง่ค�ารบ คราวนีรู้ส้กึหน้าม้านจนมืดไปวูบหนึง่เลย  

ต้องยอมรับอย่างเถียงไม่ออกว่าตัวเองนิสัยไม่ดีมากเสียจนสมควรโดน 

เขาด่าแล้ว เพราะฉันก็เป็นแบบท่ีเขาว่าจริงๆ นั่นแหละ แต่ว่าการท่ีอยู่ๆ 

เขาก็มาบอกว่าเคยชอบฉัน แต่ตอนนี้เกลียดแล้วเพราะว่าฉันนิสัยไม่ดี 

นี่มันคืออะไรกันเน่ีย บอกเลยว่าฟังแล้วสับสนจนจิตหลุดอย่างแรง หลุด

แบบหลุดลุ่ยเลยล่ะ!

"ถึงผมจะไม่ใช่คนดี ความประพฤติบางอย่างก็แย่มากอย่างท่ีเห็น  

แต่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวท่ีไม่เกี่ยวอะไรกับคุณ ผมจึงไม่ชอบเลยท่ีสังเกต

เห็นว่าเวลาเราเจอกัน สายตาท่ีคุณมองผมมันเปลี่ยนไปหลังจากได้เห็น

พฤตกิรรมส่วนตวัของผมในคนืนัน้ ถงึจะพยายามป้ันหน้าเป็นปกตสิกัแค่ไหน  

คุณก็ซ่อนอาการดูถูกดูหมิ่นเอาไว้ไม่ได้เลย"

"..."

"แล้วบงัเอญิว่านัน่เป็นครัง้แรกส�าหรบัผม ทีมี่คนไร้มารยาทโผล่มาเห็น 

ตอนก�าลังมีเซ็กซ์ มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมไม่ชอบให้ใครมาสอดรู้สอดเห็น 

มันจึงถือเป็นเหตุการณ์เลวร้ายท่ีสุดเรื่องหนึ่งในชีวิต ผมถึงรู้สึกแย่มาก 

จนฝังใจ จนพานเกลียดคุณเข้าไส้"

"ฉัน...แต่ฉัน...ตอนนัน้ฉนัไม่ได้ตัง้ใจ ไม่ได้คดิจะสอดรูส้อดเห็นเลย!"

"แน่ใจเหรอดีดี้"

"นี่คุณ...คิดว่าคืนนั้นฉันเจตนาเข้าไปดูคุณให้เต็มตางั้นเหรอ!"

"แล้วเต็มตาไหมล่ะ"

ฉันสะอึกและหน้าเจื่อนไปทันควัน ท�าให้แซคแสดงสีหน้ารังเกียจ 
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"แต่จากนั้น...พอผมเข้าประกวดเดอะสเตจแล้วคุณก็เปลี่ยนท่าทีมา

คลั่งไคล้และคอยเชียร์ผมในฐานะแฟนคลับตัวยงอย่างจริงจัง เหมือนลืม

เรือ่งคนืนัน้ไปแล้ว มันกท็�าให้ผมเห็นแล้วยิง่รูส้กึแปลกๆ กบัคณุเข้าไปใหญ่ 

บอกตามตรง...แทนท่ีจะเปลีย่นใจมาชอบ ผมอยากให้คนอย่างคณุเกลยีดผม 

ไปตลอดชีวิตเลยมากกว่า"

"..."

"นี่แหละ คือเหตุผลว่าท�าไมผมถึงอคติเฉพาะกับคุณแค่คนเดียว"

เหตุผลของเขาท�าให้ฉันรู้สึกหน้าชาจนสะใจ ชาดิกไปทั้งแถบ ชาไป

หมดทั้งตัว ทั้งร้อนวูบวาบและเย็นๆ ชาๆ สลับกันไปมา แถมยังมีอาการ 

จุกจนพูดอะไรไม่ออกอีกต่างหาก รู้สึกแน่นในอกจนลมหายใจติดๆ ขัดๆ 

ข้ึนมาอย่างกะทันหัน มือฉันสัน่จนรูส้กึได้...ฉันอาจจะสัน่ไปท้ังตวัเลยด้วยซ�า้  

การเคลือ่นตวัตามจงัหวะเพลงช้าๆ อย่างอัตโนมัตริาวกบัหุ่นยนต์นัน้กพ็ลนั

ชะงักงันจนแน่นิ่งไปโดยปริยาย ในท่ีสุดจึงต้องเค้นเสียงพึมพ�าบอกเขา 

เพื่อขอตัวยุติการเต้นร�า แล้วผละออกจากวงแขนเขาไปทันที...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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