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นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

คลบัชื่อดงับนย่านมดิทาวน์ได้รบัเสยีงโหวตให้เป็นคลบัยอดฮติ

อันดับต้นๆ ทุกปี ทั้งในเว็บไซต์และนิตยสาร สถานที่แห่งนี้จึงเป็น 

แหล่งรวมนักท่องราตรีจ�านวนมาก รวมถึงซีอีโอหนุ่มเจ้าของโรงแรม

ชื่อดังในนิวยอร์ก ซึ่งขยายสาขามาจากประเทศไทยและเพิ่งเปิดตัว 

ไปได้ไม่นาน แต่กลบัท�ารายได้เป็นที่น่าพอใจ โดยปกตชิายหนุ่มไม่ใช่

คนชอบเที่ยวเท่าไรนัก ทว่าก่อนกลับประเทศไทยหนึ่งสัปดาห์ เจมส์ 

มอร์แกน ผู้จัดการทั่วไปขออาสาพามาเปิดหูเปิดตาบ้าง เมื่อลูกน้อง

เสนอ ผู้เป็นนายจ�าต้องสนองอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ 

ภูรทิศั อศัวอนนัต์ วยัสามสบิเจด็ปี รูปร่างสูงใหญ่ก�าย�า กล้าม

เนื้อเป็นมดั กล้ามหน้าท้องเป็นลอนคลื่นสวย เป็นผลมาจากการออก

ก�าลงักายสม�่าเสมอ ใบหน้าหล่อเหลาออกไปทางเชื้อสายจนีซึ่งได้รบั

มรดกมาจากมารดาผูล่้วงลบั จากที่เคยต้องสวมแว่นสายตาตลอดเวลา 

แต่ตอนนี้ชายหนุ่มไม่ต้องพึ่งพามันอีกแล้วเมื่อเลือกท�าเลสิก สองปีที่

ย้ายมาอยู่อเมรกิา ภูรทิศัเปลี่ยนแปลงตวัเองอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็น

เพราะงาน อกีส่วนเป็นเพราะว่างเกนิไป จงึเอาเวลาที่เหลอืไปเข้ายมิ 

ดแูลตวัเองจนผลลพัธ์ที่ได้นอกจากหุน่แสนเพอร์เฟกต์แล้ว ยงักลายเป็น 

จูบแรก

บทน�ำ
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ที่หมายปองของสาวน้อยสาวใหญ่ แต่เขายงัไม่พบคนที่สามารถท�าให้

หวัใจเต้นแรงหรอือยากใช้ชวีติอยูด้่วยตลอดไป แม้จะไม่ได้ปิดกั้นหวัใจ

หรอืเรื่องความรกักต็าม 

เมื่อก้าวเข้ามาในคลับก็ได้ยินเสียงเพลงดังกระหึ่ม กระตุ้นให ้

นกัท่องราตรอียากลกุขึ้นมาโยกออกสเตปลลีาแดนซ์ให้สดุเหวี่ยง ทว่า

ไม่ใช่กับซีอีโอหนุ่มรายนี้ เขาเพียงแต่นั่งดื่มและพูดคุยกับเจมส์ ซึ่ง

แน่นอนว่าไม่พ้นเรื่องงาน

“ผมไม่อยู่ คณุดูแลทางนี้ให้เรยีบร้อยนะ มอีะไรโทร. หาผมได้

ตลอดเวลา”

“ไม่มปีัญหา คณุวางใจได้...ผมเองกผ็่านการท�างานโรงแรมมา

หลายที่ พบปะพวกซีอีโอดังก็หลายคน แต่ไม่มีใครเหมือนคุณเลย 

สกัคน” 

มอืที่ก�าลงัยกแก้วบรั่นดขีึ้นจบิขมวดคิ้ว “หมายความว่ายงัไง”

“ผมเหน็คณุท�าแต่งาน นอกจากงานกเ็ข้ายมิ ไม่เคยสนใจอย่าง

อื่น อย่างน้อยออกมาสงัสรรค์บ้างกย็งัด ี ตั้งแต่รู้จกัมาสองปี ผมเหน็

คณุเที่ยวนบัครั้งได้ คณุยงัไม่มคีรอบครวัน่าจะใช้ชวีติโสดให้คุม้หน่อย 

เดี๋ยวพอแต่งงานจะกระดกิตวัล�าบากแบบผมนะ” เจมส์หวัเราะพร้อม

กบัยกมอืข้างซ้ายให้เหน็แหวนตรงนิ้วนาง

ภูรทิศัเพยีงแค่กระตกุยิ้ม “คณุกร็ู้ว่าผมชอบท�างาน”

“แต่คณุควรชอบอย่างอื่นบ้าง ดูโน่นส.ิ..ผู้หญงิโต๊ะนั้นดูเหมอืน

จะสนใจคณุนะ เธอมองตั้งแต่เราเข้ามาแล้ว”

ชายหนุ่มหันไปมองตามสายตาจึงเจอเข้ากับสาวผมบลอนด์

สวมชดุเกาะอกสแีดงเพลงิ ซึ่งส่งสายตายั่วยวนสื่อความหมายพร้อม

ชูแก้วเหล้าขึ้นเลก็น้อย ภูรทิศัเพยีงส่งยิ้มให้ แต่ไม่ได้รู้สกึสนใจ ก่อน

จะหนักลบัมาดื่มและคยุเรื่องงานต่อ คงเพราะโรงแรมเพิ่งเปิด แม้จะ

ไปได้ดี แต่ก็ไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาด ทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์  
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โดยเฉพาะเรื่องการบรกิาร

ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงบรรยากาศกย็ิ่งคกึคกั ชายหนุม่กวาดสายตา

มองไปโดยรอบพบว่าวันนี้เหมือนจะมีงานปาร์ตีอะไรสักอย่างเพราะ

ลูกค้าหลายคนสวมชดุแฟนซ ีเขาเพิ่งเหน็เทพเจ้าธอร์เดนิผ่านไปพลาง

คิดไปว่าแอสการ์ดคงล่มสลายแล้วเลยย้ายมาอยู่นิวยอร์กกันสินะ  

เวลาล่วงเลยมาถงึเที่ยงคนืชายหนุม่จงึขอตวัไปเข้าห้องน�้า ทิ้งให้เจมส์ 

สนกุต่อเพยีงล�าพงั

หลงัจากท�าธรุะส่วนตวัเสรจ็ ภรูทิศัคดิว่าควรกลบัได้แล้ว เพราะ

พรุง่นี้เขามนีดัต่อยมวยกบัเทรนเนอร์แต่เช้า ขณะที่ก�าลงัล้างมอื ความ

เงียบของโซนนี้ท�าให้ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันอย่างชัดเจน ที่ส�าคัญ

เป็นภาษาไทยเสยีด้วย ดูเหมอืนจะเป็นคู่รกัคนไทย

“ฉนัไม่มอีะไรจะคยุกบันายแล้ว เลกิตามฉนัสกัท”ี

“อย่าเพิ่งไปสเิพชร ได้โปรด...ยกโทษให้ผม และ...”

“ไม่มวีนั! นายนอนกบัผู้หญงิคนอื่น นอกใจฉนั และฉนัเกลยีด

ผู้ชายแบบนี้ที่สดุ อย่ามาให้ฉนัเหน็หน้าอกี”

ภูริทัศได้ยินบทสนทนานี้ได้แต่ส่ายหน้าน้อยๆ พลางคิดว่าการ

นอกใจไม่ใช่เรื่องที่ดีเลย ผู้ชายคนนี้คงท�าพลาด สมควรที่จะถูกบอก

เลกิ เขาไม่รู้ต้นตอของเสยีงมาจากไหน แต่กย็งัได้ยนิต่อเนื่อง

“แต่ผมรกัคณุ ผู้หญงิคนนั้นแค่ทางผ่าน”

“แต่ฉนัไม่ได้รกันาย เลกิยุ่งกบัฉนัซะ”

“หมายความว่ายงัไง ไม่ได้รกัผม หรอืว่าคณุมคีนอื่น”

“ไม่ได้รักก็คือไม่ได้รัก และฉันจะมีใครก็เป็นเรื่องของฉัน นับ 

จากนี้มันไม่เกี่ยวกับนายอีกแล้ว เลิกตามฉันสักที ฉันร�าคาญ!”  

เสยีงใสของหญงิสาวตะโกนตามอารมณ์ที่หงดุหงดิ

หลงัจากนั้นเสยีงของทั้งคูค่่อยๆ หายไป จากที่ได้ยนิคาดเดาว่า

ผู้หญิงคนนี้คงเป็นคนเด็ดขาดพอสมควร ผู้ชายน่าจะหมดหวังแล้ว  
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เขาท�าเพยีงแค่ยกัไหล่

“เนี่ยแหละนะความรกั” 

ถงึแม้จะโสดมานาน แต่ใช่ว่าภูรทิศัจะไม่เคยรู้สกึพเิศษกบัใคร 

เคยมมีาบ้าง และครั้งนั้นกเ็กดิขึ้นกบัน้องสะใภ้ของตวัเอง ตอนนั้นเขา

คดิว่ามโีอกาส แต่พอเวลาผ่านไปกร็ูว่้าเป็นไปไม่ได้ เขาท�าได้แค่ยอมรบั

ความจรงิ

นักธุรกิจหนุ่มกลับเข้ามาด้านในอีกครั้งทว่าไม่เจอเจมส์

แล้ว พยายามมองหา แต่ด้วยคนจ�านวนมาก คงไม่ใช่เรื่องง่ายจงึตดัสนิ

ใจจ่ายเงนิแล้วเดนิออกมาด้านนอก ก่อนจะไปบอกกบัพนกังานรบัรถ

ให้น�ารถมาให้ เขาหยบิโทรศพัท์เครื่องหรูออกมาหมายจะโทร. หาเจมส์ 

ทว่ายังไม่ทันได้ท�าอย่างที่คิด จู่ๆ ก็ถูกชนเข้าจากทางด้านหลังจน

โทรศัพท์ตกพื้น ชายหนุ่มสบถเบาๆ คิดว่าคงเป็นคนเมาชนจึงก้มลง

เกบ็แล้วหนัไปต่อว่าทนัทเีป็นภาษาองักฤษ

“เดนิยงัไงของคณุ”

เมื่อคนชนหันมาหาเขาก็ต้องผงะ เพราะเธอดันแต่งตัวเป็น  

ฮาร์ลยี์ ควนิน์1 ผมของเธอถูกย้อมเป็นสทีองมดัรวบทั้งสองข้าง ซึ่งถูก

ย้อมเป็นข้างหนึ่งสีชมพูและอีกข้างเป็นสีฟ้า สวมเสื้อยืดสีขาวขาดๆ 

ตัดขอบแดงตัวสั้นเผยให้เห็นหน้าท้องแบนราบและสวมกางเกงขาสั้น

กดุสดี�าสนทิอวดเรยีวขาสวยภายใต้ถงุน่องตาข่าย ในมอืถอืไม้เบสบอล

เป็นอาวุธประจ�ากาย ที่แตกต่างไปคงเป็นใบหน้าเรียวรีรูปไข่ซึ่งไม่ได้

แต่งเข้มเหมอืนกบัต้นแบบ แต่นั่นกม็ากพอที่จะท�าให้ภูรทิศัครุ่นคดิว่า

เธอกล้าแต่งตวัแบบนี้ออกจากบ้านได้อย่างไรกนั ไม่อายบ้างหรอืไง

1 เป็นตวัละครตวัร้ายในหนงัสอืการ์ตนูชดุของส�านกัพมิพ์ดซีคีอมกิส์ มบีทบาทหลกัเป็น

ศตัรูของแบทแมน
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“ฉนัขอโทษ ฉนั...”

“เพชร! คณุจะทิ้งผมแบบนี้ไม่ได้นะ”

เสียงเข้มเป็นภาษาไทยของผู้ชายดังมาจากอีกด้านหนึ่ง ชาย

หนุ่มรู้ทนัทวี่าเป็นคู่รกัที่เขาได้ยนิตรงห้องน�้าชาย เขาแต่งตวัเป็น โจ๊ก-

เกอร์2 หนึ่งในตวัละครจากหนงัชื่อดงัซึ่งเป็นแฟนของ ฮาร์ลยี์ ควนิน์  

ผู้หญิงที่ชนเขาสวมเสื้อหนังสีม่วงเปลือยด้านในเผยให้เห็นหน้าท้อง 

ไร้กล้ามที่ไม่มีอะไรให้อวดเลยแม้แต่น้อย แถมยังแต่งหน้าซะเหมือน

เสยีด้วย

“ท�าไมฉันจะทิ้งนายไม่ได้ เราจบกันแล้วไง เลิกตามฉันสักท ี 

ฉนัจะกลบั” 

“คุณยังกลับไม่ได้...แล้วนี่อะไร ผู้ชายคนนี้ใคร อ๋อ...อย่าบอก

นะว่าแฟนใหม่ นดัให้มนัมารบัถงึนี่เลยเหรอ” ชายคนเดมิที่ก�าลงัโมโห

จากการถูกบอกเลกิก�าลงัเข้าใจผดิคดิไปเอง มองผู้ชายที่ยนืด้านหลงั

คนรกัด้วยสายตาไม่เป็นมติร

หญิงสาวอ้าปากจะตอบ แต่พอหันกลับไปมองคนที่เธอชนยัง

ยนืนิ่ง ฉบัพลนักค็ดิเรื่องดีๆ  ออก ใบหน้าสวยผดุรอยยิ้มร้าย รบีคว้า

แขนแกร่งมากอดแน่น ซบหน้าลงทนัทแีล้วเอ่ยโต้กลบั 

“ใช่ รู้อย่างนี้เลกิยุ่งกบัฉนัสกัท”ี

ภูรทิศัเบกิตากว้างตอบกลบัด้วยภาษาเดยีวกนั “นี่คณุ...ผม...”

“ให้ตายเถอะ! คณุนอกใจผมจรงิๆ คณุมคีนอื่น”

“ทนีายยงันอกใจฉนัได้ รู้อย่างนี้กจ็บกนั แยกย้าย ต่างคนต่าง

ไป” หญงิสาวสรปุ

“คณุไม่เสยีดายเวลาที่คบกนัเลยเหรอ” 

2 โจ๊กเกอร์ เป็นดาวร้ายตวัส�าคญัในการ์ตูนเรื่องแบทแมน เป็นอาชญากรที่มบีคุลกิยิ้ม

และหวัเราะตลอดเวลา เสมอืนตวัโจ๊กเกอร์ในเกมไพ่
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“แค่หนึ่งเดอืน ไม่มค่ีามากพอที่จะให้ฉนัเสยีดายหรอก...ที่รกัคะ 

เราไปกันเถอะ” เธอตอบกลับอย่างเผ็ดร้อนแล้วหันมาพูดเสียงหวาน

กบัผู้ชายข้างกาย ก่อนออกแรงลาก เพราะขนืเขาพูดอะไรออกมาจน

ความแตก ผูช้ายตรงหน้าต้องไม่ยอมจบแน่ และเธอเองกเ็บื่อเขาเตม็ที

แล้วด้วย

“ผมไม่เชื่อ มนัดกีว่าผมตรงไหน” ชายหนุ่มขยบัเข้ามาใกล้

“ดีกว่าทุกอย่าง ดูสิ...เขาหล่อกว่า รวยกว่า กล้ามก็แน่น ที่

ส�าคญั ฉนัและเขา เราชอบกนั ใช่ไหมคะที่รกั” เธอยงัหนัไปถามพร้อม

ส่งสายตาหวานเชื่อม

ภูริทัศอ้าปากค้างกับสถานการณ์ตรงหน้า ยังไม่ทันตอบอะไร 

ผู้ชายคนนั้นกต็วาดเสยีงดงั “ผมไม่เชื่อ!”

เธอกลอกตา พ่นลมหายใจ “ไม่เชื่อใช่ไหม”

“ใช่ คณุหลอกผมไม่ได้ จ้างมนัมาเท่าไหร่ล่ะ ผม...”

“ได้! ฉนัจะแสดงให้ดู นายจะได้เชื่อว่าเราคบกนัจรงิๆ”

ว่าแล้วหญงิสาวกบ็งัคบัให้ร่างสงูหนัมาหาก่อนจะเขย่งปลายเท้า 

ประคองแก้มสาก และกดจบูลงบนรมิฝีปากหนาอย่างหนกัหน่วงทนัท ี

ท�าเอาดวงตาคมเข้มของผู้บริหารหนุ่มถึงกับเบิกกว้างอย่างตกใจ 

สัมผัสนุ่มหยุ่นก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าแล่นปราดส่งตรงไปยังเบื้องล่าง

ทันที แต่เพียงครู่เดียวเธอก็ถอนริมฝีปากออก นั่นท�าให้เขารู ้สึก 

‘เสยีดาย’ 

“เป็นยงัไง เชื่อหรอืยงั” เธอยกัคิ้วมองแฟนเก่า

“โธ่เว้ย ฉนัยงัไม่เคยได้จูบเธอเลย ไอ้เวร แกแย่งแฟนฉนั ฉนั 

ไม่ปล่อยไว้แน่” 

นกัธรุกจิหนุม่ที่ก�าลงัอึ้งกบัการถกูปล้นจบูยงัไม่ทนัระวงัตวั หมดั

ลุ่นๆ ก็กระแทกที่ใบหน้าอย่างจัง แม้มันไม่ได้แรงมาก แต่ก็รู้สึกเจ็บ 

นดิหน่อยจนท�าให้เขาได้สต ิของขึ้นบ้างเช่นกนั จะเดนิไปเอาเรื่อง ทว่า
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ผู้หญงิข้างกายกลบัเดนิมาขวางและจดัการตบหน้าให้แทนฉาดใหญ่ 

“เลกิบ้าสกัท ีฉนัมาคบกบัคนอย่างนายได้ยงัไงกนัเนี่ย”

“ฉนัไม่ปล่อยไว้แน่ โดยเฉพาะมนั รอก่อน” 

เวลานั้นโจ๊กเกอร์หนุ่มกดโทรศัพท์หาใครสักคน เพียงไม่นานก็

มีชายร่างใหญ่เหมือนเป็นบอดีการ์ดของคลับเดินออกมาถึงสามคน 

หญงิสาวรู้ว่าไม่ใช่เรื่องดแีน่ๆ กค็ว้ามอืแฟนหลอกๆ มาจบัไว้แน่น 

“นี่คณุ ผมว่าเรื่องมนั...” ชายหนุ่มยงัไม่ทนัพูดจบ อกีฝ่ายกพ็ูด

แทรกขึ้นมาก่อน

“วันนี้ฉันจะสั่งสอนแก จ�าเอาไว้ว่าอย่ามายุ่งกับผู้หญิงของ

มาร์ค!”

ดวงตาของหญงิสาวเบกิกว้าง กระซบิถาม “คณุพร้อมไหม” 

“พร้อมอะไร ผมจะบอกว่า...”

“วิ่งไง!”

สิ้นเสียงของหญิงสาว ร่างของภูริทัศก็ถูกแรงฉุดจากสาวน้อย

ข้างกายให้ออกวิ่ง ตอนแรกยงัไม่เข้าใจสถานการณ์ แต่เมื่อหนักลบัไป

มองเหน็ฝรั่งร่างยกัษ์สามคนวิ่งไล่ตามแบบไม่ลดละกเ็ข้าใจทนัที

“ปล่อยผม ผมจดัการมนัได้”

“จะจดัการได้ยงัไง พวกมนัตวัใหญ่อย่างกบัยกัษ์ อย่าท�าตวัเป็น

จา พนม หน่อยเลย คณุจะถูกพวกมนักระทบืเละ อาจจะรู้ตวัอกีทไีป

โผล่ในไอซยีูโน่นเลย” หญงิสาวพูดพลางวิ่งอย่างรวดเรว็

“แต่คณุกม็ไีม้เบสบอลนี่ ใช้ฟาดมนัซะส”ิ

“นี่ไม้ปลอม แค่พรอปเฉยๆ ใครจะบ้าพกไม้จรงิมาเล่า” หญงิ

สาวสวนกลบั

“แต่ว่า...”

“อย่าพดูมาก พดูไปวิ่งไป มนัเหนื่อยนะ เกบ็แรงไว้วิ่งกนัดกีว่า” 

ภรูทิศัได้แต่สบถในใจอย่างนกึสงสยัว่าวนันี้มนัวนัอะไรกนั อย่า



14  ณ จุดเกิดรัก

ตอบว่าวนัองัคารเชยีว เขารู้อยู่แล้ว แต่ที่หมายถงึคอืท�าไมเขาต้องมา

ซวยกลายเป็นแฟนหลอกๆ ของผู้หญิงตัวเล็กที่ชอบพูดเอง เออเอง 

แถมยังจูบเขาท�าให้เขาโดนต่อย และตอนนี้ยังต้องมาถูกตามล่าจาก

พวกนกัเลงอกี ที่ส�าคญัยงัคดิว่าเขาไม่มทีางสู้อกีด้วย ถงึแม้ว่ารูปร่าง

จะเสยีเปรยีบ แต่เขาที่ฝึกศลิปะการต่อสู้มาร่วมปีกเ็คยล้มคนตวัใหญ่

กว่านี้มาแล้วด้วยซ�้า 

วิ่งกันมาได้สักพักจนห่างจากคลับพอสมควร ทั้งสองก็หยุดอยู่

หน้าร้านมินิมาร์ตที่เปิดไฟสีขาวส่องสว่าง มือที่กุมกันแน่นเมื่อครู่ถูก

ปล่อยออก ภูริทัศมองไปทางด้านหลังไม่เห็นมีใครตามมาแล้วจึงหัน

กลบัมามองผูห้ญงิตวัเลก็ที่ก้มตวัลงหอบหายใจอย่างกบัวิ่งมาร้อยกโิล 

ทั้งที่เขาค�านวณระยะทางแล้วคาดว่าไม่ได้ไกล และตวัเองกไ็ม่มอีาการ

เหนื่อยแต่อย่างใด เพราะชายหนุ่มวิ่งออกก�าลงักายทกุเช้าอยู่แล้ว

“เกอืบไปแล้วไหมล่ะ ดนีะพวกมนัถอดใจซะก่อน ไม่ตามต่อ”

“ให้ผมพูดได้หรอืยงั” เขาถามด้วยใบหน้าเรยีบเฉย

หญิงสาวหันไปมองผู้ชายที่พูดภาษาไทยฟังชัด ก็รู้ว่ามาจาก

ประเทศเดยีวกนั “พูดมาส ิฉนัไม่ได้เอาอะไรอดุปากคณุสกัหน่อย” 

เขากลอกตา “ใช่ แต่ทกุครั้งที่ผมพยายามพูด คณุจะพูดแทรก

ตลอด ผมเลยไม่รู้ว่าควรพูดตอนไหนด”ี

เมื่อถูกประชด เธอก็ยืดกายขึ้นเต็มความสูงที่ร้อยหกสิบเซนติ-

เมตรและตบบ่า “เอาน่า ฉนัรู้ว่า...”

“หยดุ พอเลย ไม่ต้องพูด ถงึทผีมพูดบ้าง นี่มนัเรื่องบ้าอะไรกนั 

ผมไปเป็นแฟนคณุตอนไหน แล้วมาจูบผมท�าไม แถมยงัโดนแฟนคณุ

ต่อยอกี และคนพวกนั้นกต็ามมาเพื่อจะท�าร้ายผม ให้ตายเถอะ...ผม

ซวยเพราะคุณแท้ๆ เลย” นักธุรกิจหนุ่มพูดรัวเป็นชุดพลางจ้องมอง

ใบหน้าเรียวรีรูปไข่ แสงไฟสีขาวตรงนี้ยิ่งท�าให้เห็นชัดเจน เพราะเธอ

มดัแกละสองข้างจงึเหน็ใบหน้าอนัแสนงดงาม ผมทรงนี้ยิ่งท�าให้เธอดู
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เดก็ลง คาดเดาอายวุ่าคงไม่เกนิยี่สบิห้าปีอย่างแน่นอน เรื่องความสวย

ไม่ต้องพูดถงึ สวยมากซะด้วย สมกบัชื่อเพชรตามที่ผู้ชายคนนั้นเรยีก

“ฉนัไม่ได้อยากจบูคณุสกัหน่อย แต่สถานการณ์นั้นฉนัไม่มทีาง

เลือก แค่อยากสลัดแฟนเก่าไปให้พ้น คุณก็เห็นแล้วนี่ว่าหมอนั่นพูด

ไม่รู้เรื่อง และฉนั...”

“คุณเลยให้ผมกลายเป็นแพะ โดนมันต่อยหน้าเข้าให้ทั้งที่ผม 

ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย”

หญิงสาวถอนหายใจ “โอเคๆ ฉันรู้คุณไม่พอใจ ก�าลังโกรธ 

ใช่ไหม ฉันให้นี่ ถือว่าเป็นการรับผิดชอบที่ท�าให้คุณเจ็บตัว แม้จะ 

ไม่เหน็บาดแผลบนหน้ากเ็ถอะ” 

ภูริทัศขมวดคิ้ว ผู้หญิงคนนี้ก�าลังว่าเขา ‘หน้าหนา’ ทางอ้อม

หรือเปล่าเนี่ย แต่ยังไม่ทันได้ตอบโต้อะไรกลับไป เขาก็เห็นเธอล้วง 

บางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกง แล้วคว้ามือเขาไปจับยัดอะไร 

บางอย่างให้ เมื่อแบออกดูจงึเหน็เป็นแบงก์ห้าสบิดอลลาร์ 

“อะไร” 

“เงนิไง อย่าบอกนะว่าหมดันั้นแรงมากจนท�าให้สมองคณุเบลอ

ไปแล้ว”

ชายหนุม่สดูลมหายใจเข้าลกึๆ พยายามระงบัอารมณ์หงดุหงดิ 

“ผมรู้ว่าเงนิ แต่คณุให้ผมท�าไมไม่ทราบ”

“ฉันท�าให้คุณเจ็บตัว ฉันช่วยออกค่าท�าแผล อย่างน้อยฉันก็ 

เป็นคนมคีวามรบัผดิชอบ”

“แต่ผมไม่ได้เจบ็มากขนาดนั้น”

“ถ้างั้นถอืว่าเป็นค่าเสยีหายที่ฉนัจูบคณุกไ็ด้” หญงิสาวคนเดมิ

ยงับอกต่อ 

ชายหนุม่มองเงนิในมอื ไม่รูจ้ะสรรหาค�าอะไรมาพดู จูบของเขา

มคี่าแค่ห้าสบิดอลลาร์ หรอืประมาณพนักว่าบาทเท่านั้นเองเหรอ ให้
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ตายเถอะ

“คณุ ผม...” 

“นี่ดกึมากแล้ว ฉนัคงตอ้งไปก่อน กลบับา้นดีๆ  นะคณุ พวกนั้น

คงไม่ตามมาแล้วละ ที่เหลอืฉนัจะเคลยีร์ให้เอง” หญงิสาวตบบ่าก่อน

จะโบกแทก็ซี่ที่ผ่านมาพอดแีล้วกระโดดขึ้นรถไป

คนร่างสูงถูกปล่อยทิ้งไว้กลางทางกบัเงนิห้าสบิดอลลาร์ ความ

หงดุหงดิท�าให้ต้องระเบดิเสยีงออกมา “นี่มนัเรื่องบ้าอะไรกนัวะ โดน

จูบ โดนต่อย และยงัโดนเอาเงนิฟาดหวัอกี ยายตวัแสบเอ๊ย!”

ชายหนุ่มฟาดงวงฟาดงางุนงงกับสถานการณ์ก่อนจะหมุนตัว

เดินกลับทางเดิมเพียงล�าพัง มือหนายกขึ้นแตะริมฝีปาก สัมผัสนั้น 

ยงัตราตรงึเสยีจนรูส้กึกระหายอยากได้สกัครั้ง พอได้สตกิส่็ายหน้าช้าๆ

“แกต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ เธอยังเด็กอยู่เลยนะเว้ย...นิสัยก็ไม ่

น่ารกั แสบได้โล่!”

ภรูทิศัยงับ่นต่อเนื่องแม้จะพยายามสลดัเรื่องของเธอออกไป แต่

ไม่ง่ายเลย พอกลบัมาถงึคลบั เขาคาดหวงัว่าจะได้เจอแฟนของผูห้ญงิ

คนนั้น จะจดัการให้สาสม แม้ไม่ใช่คนชอบมเีรื่อง แต่หากถกูใครท�าร้าย 

จะปล่อยไปง่ายๆ ได้อย่างไร แต่พอมาถงึกไ็ม่พบ มเีพยีงรถของเขาที่

จอดรออยู่ ชายหนุ่มจ�าต้องปล่อยให้ตวัเองโดนต่อยฟร ี ยดัเงนิห้าสบิ

ดอลลาร์ใส่กระเป๋าสตางค์แล้วกระโดดขึ้นรถยนต์คันหรูสีด�าสนิท 

ขบัออกไปอย่างรวดเรว็ 

“ผู้หญงิอย่างนี้ อย่าได้เจอกนัอกีเลย” 

เขาคงไม่รู ้เลยว่ากงล้อแห่งโชคชะตาได้หมุนแล้ว นับจากนี้ 

เหน็ทชีวีติเรยีบง่ายและสขุสงบ คงไม่ได้เป็นอย่างที่หวงั งานนี้โคแก่ที่

ครองตัวโสดมาหลายปี เห็นทีจะมีหญ้าอ่อนมาสอยให้ลงจากคาน 

ซะแล้ว!
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กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

คฤหาสน์อัศวอนันต์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร บนพื้นที่

ท�าเลทองมูลค่าหลายสบิล้านบาท มเีนื้อที่หลายไร่ตดิกบัแม่น�้าเจ้าพระยา 

ตวับ้านหลงัใหญ่สไตล์โมเดร์ินตั้งตระหง่านท่ามกลางสนามหญ้าสเีขยีว 

มีต้นไม้จ�านวนมากคอยให้ความร่มรื่น นอกจากนี้ยังมีแปลงดอกไม้

หลากสสีนัหลายสายพนัธุ์อวดความสวยงามให้ผู้พบเหน็ได้ชื่นชม 

อัศวอนันต์เป็นตระกูลมหาเศรษฐีหมื่นล้านที่ถือครองธุรกิจ

โรงแรมชื่อดังอย่าง เดอะแกรนด์รอยัลเฮฟเวน และโรงแรมในเครือ 

ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ ล่าสุดก็เพิ่งเปิดสาขาที่นิวยอร์กโดย

ได้ลกูชายคนโตอย่างภรูทิศัเข้าไปบรหิารดแูล ส่วนลูกชายคนเลก็อย่าง

ภูดศิกด็ูแลสาขาที่ประเทศไทยรวมถงึโรงแรมในเครอื

นอกจากธรุกจิจะไปได้สวยสร้างมูลค่ามหาศาล ชื่อเสยีงความ

เก่งกาจด้านการบริหารของสองทายาทก็ไม่ได้น้อยหน้า ได้รับรางวัล

มากมาย รวมถึงการชื่นชมอยู่เสมอ ทั้งสองจึงเป็นที่หมายปองของ 

สาวน้อยสาวใหญ่ทั่วประเทศ ส�าหรบัภดูศิที่ลั่นระฆงัววิาห์กบันกัเขยีน

สาวอย่างนลนิ ีหลงัการคบหาดใูจกว่าสองปีไปได้ไม่นาน กเ็พิ่งมสีมาชกิ

ใหม่เป็นโซ่ทองคล้องใจอย่างเดก็ชายภมีากร อายเุพยีงสามเดอืน ท�า

1
โจทก์เก่าและการดูตัว
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เอาสาวๆ อกหกักนัไปค่อนประเทศ ตอนนี้ทกุคนจงึพุง่เป้าไปยงัทายาท

คนโตอยา่งภรูทิศั ที่มใีบหนา้หล่อเหลาไมแ่พน้อ้งชาย ถงึแม้จะบรหิาร

งานที่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ แต่กลับไทยเมื่อไหร่ก็มักมีนิตยสาร 

ชื่อดงัมารมุจบีถ่ายภาพขึ้นปกอยู่บ่อยๆ ถงึแม้จะไม่ค่อยออกสื่อ แต่ก็

ถูกจบัตามองและมแีฟนคลบัสาวๆ ไม่น้อยเลย

ยามเช้าภายในห้องอาหารเกิดความโกลาหลเล็กน้อย เมื่อ 

แพรวพรรณคณุผูห้ญงิของบ้านก�าลงัง่วนกบัการสั่งเดก็รบัใช้ให้จดัโต๊ะ

ให้เรียบร้อย ก่อนจะเดินเข้าไปในครัวควบคุมดูแลอาหารเช้าวันนี้ 

เพราะเป็นวนัพเิศษที่ลูกชายคนโตกลบับ้าน แม้จะเดนิทางกลบัมาถงึ

กลางดกึและไม่ได้อยู่รอ แต่เช้าวนันี้กไ็ม่อยากให้มอีะไรบกพร่อง นานๆ 

ลูกจะกลับมาสักที ถึงแม้ภูริทัศจะมีสถานะเป็นลูกเลี้ยง และในอดีต

เธอไม่เคยสนใจเขา ค่อนข้างจะไม่ชอบหน้าเสยีด้วยซ�้าไป เพราะคดิว่า 

เขาจะมาแย่งทกุอย่างไปจากลูกชายแท้ๆ อย่างภูดศิ 

แต่เมื่อสองปีก่อนเกดิเหตกุารณ์ไม่คาดฝัน เธอถกูจบัตวัไปพร้อม

กับลูกสะใภ้อย่างนลินี ภูริทัศได้เสี่ยงชีวิตมาช่วยและยอมเจ็บตัวเพื่อ

เธอ นั่นท�าให้แพรวพรรณได้ตระหนกัว่าที่ผ่านมา เธอใจร้ายกบัลกูเลี้ยง

ที่ดูแลมาตั้งแต่เลก็คนนี้เหลอืเกนิ ทั้งที่ภูรทิศัรกัและเคารพเธอเหมอืน

แม่แท้ๆ มาโดยตลอด เหตกุารณ์นั้นท�าให้เธอปรบัความคดิใหม่ เปิด

ใจรับลูกชายคนนี้และรักไม่ต่างจากลูกแท้ๆ นับจากนั้นครอบครัวก็มี

แต่ความสขุ

“นวล ทศัตื่นหรอืยงัล่ะ” แพรวพรรณเอ่ยถามหวัหน้าแม่บ้านที่

รบัใช้กนัมานาน

“ตื่นแล้วค่ะ ก�าลงัอาบน�้า”

“ตาภีมล่ะ” แพรวพรรณถามต่อถึงหลานชายคนแรกวัยสาม

เดอืนอย่าง ภมี ภมีากร แก้วตาดวงใจของทกุคนในบ้าน 

แม้ทแีรกภดูศิกบันลนิจีะใช้ชวีติครอบครวัด้วยกนัที่คอนโดมเินยีม 
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สดุหรู แต่พอคลอดลูก เธอเองกเ็สนอให้ย้ายกลบัมาอยู่ที่นี่ อย่างน้อย

กม็คีนช่วยดูแล ซึ่งทั้งคู่กต็อบตกลง

“คณุหนูตื่นแล้วค่ะ คณุนกี�าลงัให้นม” 

คณุผูห้ญงิของบ้านพยกัหน้ารบัก่อนจะคอยก�ากบัดแูลงานครวั

ต่อ 

สามสบินาทต่ีอมาทกุคนกม็าพร้อมหน้าพร้อมตากนัที่โต๊ะอาหาร  

ต�าแหน่งหวัโต๊ะเป็นของภธูเนศที่เกษยีณแล้ว ยกหน้าที่ความรบัผดิชอบ

เรื่องโรงแรมให้แก่ลกูชายทั้งสอง ข้างกนันั้นคอืภรรยาคูช่วีติอย่างแพรว-

พรรณ ตรงกนัข้ามคอืภรูทิศัซึ่งเพิ่งกลบัมาจากอเมรกิา ถดัไปเป็นภดูศิ

ที่รปูร่างสงูใหญ่กว่าพี่ชายเลก็น้อย และปิดท้ายด้วยนลนิ ีสะใภ้คนเลก็

วยัสามสบิเอด็ปี ส่วนเดก็ชายภมีากรหลบัไปอกีรอบหลงักนินม ซึ่งมี 

พี่เลี้ยงรบัหน้าที่ดูแลต่อ

ระหว่างที่ก�าลงักนิข้าวต้มกุง้ร้อนๆ แสนอร่อย ภธูเนศกเ็อ่ยถาม

ลูกชาย “งานที่นั่นเป็นยงัไงบ้างลูก” 

“ทกุอย่างเรยีบร้อยดคีรบั แม้จะเพิ่งเปิดได้ไม่นาน แต่กท็�ารายได้ 

พอสมควร” ภรูทิศัรายงาน โรงแรมที่ว่านั่นคอืความรบัผดิชอบของเขา

ทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง ดูแล จนกระทั่งเปิดตวัได้ไม่กี่เดอืน และ

ผลลพัธ์ที่ออกมาค่อนข้างน่าภูมใิจทเีดยีว

“นายอยากกลับมาบริหารที่ไทยไหมล่ะ สลับกัน ฉันไปดูที่

นั่นเอง” ภดูศิเสนอทเีล่นทจีรงิ แม้จะอายหุ่างกนัสามปีทว่าไม่เคยเรยีก

ผู้ชายคนนี้ว่าพี่เลย แต่เขากใ็ห้ความเคารพไม่น้อย

“แน่ะ หาเรื่องพาตาภมีอยู่ห่างจากแม่อกีแล้ว รู้ว่าแม่ตดิหลาน

ก็ชอบแกล้งแม่อยู่เรื่อย” แพรวพรรณพูดแทรกก่อนที่ภูริทัศจะทันได้

ตอบอะไร 

“พี่ภกูพ็ดูไปอย่างนั้นละค่ะคณุแม่ รูอ้ยูว่่าภมีตดิคณุย่ามาก ต้อง

ฟังคณุย่าร้องเพลงกล่อมทกุวนั” นลนิบีอกแม่สามด้ีวยรอยยิ้ม แม้เมื่อ
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ก่อนจะไม่ได้ชอบหน้ากนัเท่าใดนกั แต่เมื่อวนัเวลาผ่านไป เธอกเ็คารพ

นบัถอือกีฝ่ายเหมอืนมารดาอกีคน

แพรวพรรณได้ยินอย่างนั้นก็ยิ้มหน้าบาน มีคนบอกว่าเด็กจะ

ท�าให้บ้านดูมสีสีนั นั่นคอืเรื่องจรงิ จากเมื่อก่อนอยู่กนัสองคนกบัสาม ี

ช่างเงยีบเหงาเหลอืเกนิ พอลูกชาย ลูกสะใภ้และหลานๆ มาอยู่ด้วย 

กม็คีวามสขุขึ้นเยอะ

“ถงึนายจะไปจรงิๆ ฉนักไ็ม่ยกให้หรอกนะ สวรรค์ของฉนัเลย” 

คนเป็นพี่ขยบิตา ที่นั่นมทีั้งอสิระและความสขุ

ภดูศิชกหวัไหล่พี่ชาย เข้าใจความหมายนั้น ก่อนจะเปลี่ยนหวัข้อ

การสนทนาเป็นการพดูคยุแลกเปลี่ยนเรื่องงาน ส่วนใหญ่ผูช้ายสามคน

จะพูดกันเสียมากกว่า แต่แพรวพรรณเองก็มีเรื่องที่จะพูดกับลูกชาย 

คนโตจงึพยายามหาโอกาสเหมาะในช่วงกนิของหวาน

“พรุ่งนี้ทศัว่างไหมลูก จะไปไหนหรอืเปล่า”

“ไม่ครบั คณุแม่มอีะไรหรอืเปล่าครบั” 

“พรุง่นี้แม่นดัเพื่อนไว้ อยากให้ทศัไปเป็นเพื่อนแม่หน่อย ได้ไหม

จ๊ะ” แพรวพรรณส่งยิ้มให้

เวลานั้นภูดิศรู้ทันรีบหันไปบอกพี่ชาย “นายน่าจะเดาได้นะ  

คณุแม่นดัเพื่อน อยากให้นายไปด้วย หมายความว่ายงัไง ต้องไม่ใช่

เรื่องปกตแิน่”

“คณุ เราเคยมบีทเรยีนการหาคูใ่ห้ลกูมาแล้วนะ จ�าไม่ได้เหรอ” 

ภูธเนศเป็นอีกคนที่รู้ทันความคิดของภรรยา เพราะก่อนหน้านี้เคยมา

ปรกึษาว่าอยากให้ภูรทิศัสละโสดสกัที

“ฉันรู้หรอกค่ะ ไม่ต้องมาย�้า” แพรวพรรณพูดด้วยน�้าเสียงติด

จะงอนเลก็น้อย ย้อนนกึถงึสองปีก่อน ที่พยายามให้ภูดศิแต่งงานกบั

ลูกสาวของเพื่อน ซึ่งมฉีากหน้าที่สวย เก่ง แต่เบื้องหลงักลบัร้ายกาจ

ขนาดคดิจะฆ่าเธอกบันลนิ ีนั่นนบัว่าเปน็บทเรยีนราคาแพงที่จะจดจ�า
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ไปจนวนัตาย

“ถ้าอย่างนั้นจะจบัคู่ให้ทศัอกีท�าไม” ภูธเนศถามต่อ

“ทกุคนเข้าใจผดิกนัไปใหญ่แล้วค่ะ ฉนัไม่ได้จะจบัคู่ให้ลูก ทศั

เอาแต่ท�างาน ยงัไม่มเีวลาหาภรรยาสกัท ีการไปครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาส 

ให้ลูกได้เจอผู้หญงิดีๆ  และคนนี้บอกเลยว่าฉนัคดัมาแล้ว รบัรองดูไม่

พลาดอีก” แพรวพรรณบอกอย่างมั่นใจ ตอนแรกเพียงแค่ได้ยิน แต่

เมื่อสามวนัก่อนบงัเอญิได้เจอตวัจรงิ ทั้งสวย เก่ง ฉลาด เรยีบร้อย และ

เป็นกลุสตรี

“คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะครบัคณุแม่” ภูดศิเตอืน

“แม่รู้หรอกน่ะ แต่ทศัอย่าเข้าใจแม่ผดินะ แม่ไม่ได้จะจบัคลมุ- 

ถงุชน ถ้าทศัเจอน้องแล้วไม่ชอบ กไ็ม่เป็นไร แม่แค่อยากให้ลูกได้เจอ

ใครบ้างเท่านั้นเอง” เธอรบีบอกลูกเลี้ยง หากเป็นเมื่อก่อนคงไม่คดิจะ

ยุ่งวุ่นวาย แต่พอเปิดใจแล้ว ภูรทิศักเ็สมอืนลูกชายแท้ๆ อยากให้เจอ

คนที่ดแีละสิ่งที่ดี

ภูรทิศัยิ้ม “ผมเข้าใจครบัคณุแม่”

“ดจ้ีะ...ทศัอายไุม่น้อยแล้วนะลกู แก่กว่านี้จะหาผู้หญงิยากนะ”

“แต่ผูห้ญงิบางคนกช็อบผูช้ายอายเุยอะนะคะคณุแม่” นลนิอีอก

ความเหน็

“แต่ถ้ารอให้ทศัหาเอง แม่กลวัว่าจะเยอะกว่านี้น่ะส ิก่อนแม่ตาย

กอ็ยากเหน็ทศัเป็นฝั่งเป็นฝา มคีนดูแล”

“โธ่ คณุแม่ครบั คณุแม่ยงัแขง็แรง อยู่กบัพวกเราได้อกีนาน” 

ภูรทิศัปลอบใจ

“นั่นส ิผมยงัเหน็คณุบ่นเดก็รบัใช้ได้ทกุวนั อุม้ตาภมีเดนิได้เป็น

กโิล ยงัอกีนานคณุ” 

เมื่อถกูสามแีซว แพรวพรรณมวิายมองค้อน ห้องอาหารกม็เีพยีง

เสยีงหวัเราะ นานๆ ทจีะได้นั่งกนิข้าวพร้อมหน้าพร้อมตา เพราะภรูทิศั
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งานยุ่งกว่าจะบินกลับมาแต่ละทีหนึ่งปีเพียงสองครั้ง ต้องให้คนทาง

บ้านบนิไปหาเสยีเป็นส่วนใหญ่

หลังจากจบมื้อเช้า ภูริทัศออกมานั่งจิบชาอยู่ตรงระเบียง 

กับภูดิศ ทอดสายตามองไปยังแม่น�้าเจ้าพระยา ส่วนคนอื่นนั่งอยู่ใน

ห้องรบัแขก เฝ้าเดก็ชายภมีากรที่ย้ายลงมานอนด้านล่าง

“ไม่อยากกลบัมาอยู่ที่นี่จรงิๆ เหรอ” 

ภรูทิศัอมยิ้มส่ายหน้า “ไม่ละ นวิยอร์กไม่ได้แย่ และฉนักม็คีวาม

สขุด”ี

“หรอืว่านายซ่อนอะไรไว้ที่นั่น ผู้หญงิเหรอ” ภูดศิถามแซว ส่ง

รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ รู้ดีว่าพี่ชายจากที่นี่ไปเพราะหลีกทางให้เขาขึ้นเป็น 

ซอีโีอแทน และอกีหนึ่งเหตผุลคอืตกหลมุรกันลนิ ี

มนัเกดิขึ้นก่อนที่เขาจะแต่งงาน   ซึ่งนลนิปีฏเิสธตามตรง เพราะ

ไม่เคยมใีจให้ภรูทิศัมาก่อน ซึ่งภายหลงัภดูศิกบ็อกพี่ชายว่าบางทคีวาม

รูส้กึที่เกดิขึ้นคงไม่ใช่ความรกั และตอนนี้ภรูทิศักไ็ม่ได้คดิอะไรกบัภรรยา

ของเขาแล้ว

“ไม่ม ีฉนัไม่ใช่เสอืผู้หญงิอย่างนายสกัหน่อย” 

“โว้ๆ อย่าพูดดงัไป เมยีฉนัได้ยนิจะเข้าใจผดิ ฉนัเลกินสิยันั้น

แล้ว มนีคีนเดยีว ฉนักไ็ม่ต้องการใครอกี” ภูดศิยกชาขึ้นจบิ แววตา

เปี่ยมด้วยความรกั

“นายนี่มนัเลี่ยนจรงิๆ”

“นายควรจะมใีครบ้าง ชวีติจะสมบูรณ์มากขึ้นพี่ชาย” 

“บางทโีชคชะตาอาจจะก�าหนดให้ฉนัอยู่คนเดยีวกไ็ด้”

“แบบนั้นผู้หญงิคนอื่นคงเสยีใจแย่” 

ภูริทัศแค่นยิ้ม ไม่ใช่ว่าไม่อยากมีใคร เพียงแค่ยังไม่เจอคนที่

ถกูใจเท่านั้น กห็วงัว่าจะมสีกัคนที่จะเข้าใจและพร้อมมาเตมิเตม็ในส่วน
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ที่ขาดหาย หวงัว่าบางทโีชคชะตาจะน�าพาให้พบใครสกัคนเรว็ๆ นี้

“นายคดิยงัไงที่คณุแม่จะพาไปดูตวั” 

“เฉยๆ ฉนัไม่อยากขดัใจท่าน นายกร็ู้”

“แต่นี่ชวีตินายเชยีวนะ” 

“ฉนัรู้ แต่คณุแม่กไ็ม่ได้บงัคบันี่”

“นายพดูเหมอืนไม่รูจ้กัท่านด ีถ้านายยอมไปครั้งนี้ มนัไม่จบแค่

ครั้งเดยีวแน่ ดูท่าคนนี้จะถูกใจมาก หลงัจากได้เจอตวัจรงิแล้ว กลบั

มากเ็อาแต่พูดเพ้อว่าน่ารกัอย่างนั้นอย่างนี้” ภูดศิถ่ายทอดเรื่องราวนี้

ให้พี่ชายฟัง อันที่จริงภรรยาเป็นคนเล่าต่างหากเพราะตอนนั้นเขา

ท�างานอยู่

“อย่าลืมว่าฉันไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปสักหน่อย เดี๋ยวฉันก็กลับ

อเมรกิา คณุแม่คงท�าอะไรไม่ได้”

“รูจ้กัท่านน้อยไป ว่าแต่นายไม่มผู้ีหญงิที่ชอบแม้แต่คนเดยีวเลย

เหรอ”

ภรูทิศัก�าลงัจะตอบ แต่จู่ๆ  ภาพของผูห้ญงิที่แต่งตวัเป็น ฮาร์ลย์ี 

ควินน์ ซึ่งปล้นจูบแรกไปก็แวบเข้ามาในหัวสมอง เหตุการณ์เกิดขึ้น

ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อน แต่จนกระทั่งวันนี้ชายหนุ่มยังไม่สามารถสลัด

ภาพของเธอออกไปได้เลย 

“นั่นแน่ นิ่งแบบนี้แปลว่ามลีะส”ิ ภูดศิแซวต่อ

“ฉนัจะเอาเวลาที่ไหนไปชอบใคร นายกร็ูว่้าโรงแรมเพิ่งเปิดใหม่ 

ยงัมอีะไรให้ท�าอกีมาก ฉนังานยุง่จนแทบหาเวลากนิข้าวไม่ได้ด้วยซ�้า” 

ชายหนุม่พูดเกนิจรงิไปนดิหน่อย เพราะอย่างน้อยกย็งัพอมเีวลาเข้ายมิ

สามวนัต่อสปัดาห์ 

“แต่กเ็อาเถอะ บางทผีูห้ญงิที่คณุแม่หาให้อาจจะเป็นเนื้อคูน่าย

กไ็ด้” 

“อาจจะใช่” 
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สองพี่น้องมองหน้ากนัก่อนจะหวัเราะเบาๆ แล้วพดูคยุต่อ เพยีง

ไม่นานทั้งสามคนในห้องรบัแขกกต็ามมาสมทบ พร้อมเดก็ชายภมีากร

ที่ตื่นแล้ว แม้จะยงัไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่รอยยิ้มอารมณ์ดกีท็�าให้ผู้เป็นลงุ

ใจละลาย

ช่วงเท่ียงของวันรุง่ขึน้ภรูทิศัรบัหน้าทีเ่ป็นสารถพีามารดา

ไปยงัร้านอาหารชื่อดงับรรยากาศด ีแม้ทแีรกจะบอกว่าให้ไปเป็นเพื่อน 

แต่สดุท้ายแพรวพรรณเฉลยว่าเป็นการ ‘ดูตวั’ 

ทนัททีี่มาถงึ เขาให้แพรวพรรณเข้าไปก่อนเพราะจะโทรศพัท์หา

เจมส์เพื่อสั่งงาน ชายหนุ่มยนืหนัหลงั จงึไม่ทนัเหน็ว่าใครบางคนเดนิ

ผ่านไป ทว่ากลิ่นน�้าหอมดอกไม้ที่ลอยโชยมาเตะจมูก คุ้นเหมือนว่า

เคยได้กลิ่นนี้มาจากตัวผู้หญิงที่ปล้นจูบ พอหันกลับไปมองกลับพบ

เพียงความว่างเปล่า พลางคิดว่าคงหลอนไปเองและน�้าหอมกลิ่นนี้ 

คงมคีนใช้ไม่น้อย

“แกควรลบเธอออกจากหวัสมองได้แล้วไอ้ทศั เธอท�าให้แกโดน

ต่อยเชยีวนะเว้ย” 

เมื่อเจมส์รบัสายเขาจงึสลดัเรื่องอื่นออกพร้อมสั่งการอยูพ่กัหนึ่ง 

พอวางสายก็เดินตามมารดาเข้าไปด้านใน พนักงานของร้านพาไปที่

โต๊ะซึ่งอยู่ในสวนร่มรื่น ประกอบกบัอากาศที่ไม่ร้อนมากนกั มสีายลม

เยน็ๆ พดัผ่าน ถอืว่าร้านนี้เป็นร้านที่มบีรรยากาศดทีเีดยีว พอมาถงึก็

เห็นผู้หญิงสองคนนั่งหันหลังอยู่ คงเป็นเพื่อนของคุณแม่และอีกคนก็

คงเป็นคู่ดูตวัของเขาสนิะ เมื่อทรดุตวันั่งลงข้างมารดา พลนัได้สบตา

กบัผู้หญงิตรงหน้า ดวงตาคมเข้มกเ็บกิกว้าง

ใครจะไปคิดว่าคู่ดูตัวจะเป็นคนเดียวกับยายตัวแสบที่แต่งเป็น 

ฮาร์ลย์ี ควนิน์ ผูห้ญงิที่ยงัอยูใ่นความทรงจ�า สร้างวรีกรรมด้วยการจบู

และปิดท้ายด้วยการถูกต่อย ทว่าวันนี้เธอมาแปลก ภาพที่เห็นท�าให้
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ต้องขยี้ตาซ�้าอีกรอบ จากสาวเปรี้ยวที่กล้าแต่งตัวอย่างนั้นออกจาก

บ้าน กลายเป็นสาวหวานเรยีบร้อยเสมอืนผ้าพบัไว้ ผมที่ถกูย้อมหลาย

สีกลายเป็นสีด�าสนิท มัดรวบตึงเป็นหางม้า เผยให้เห็นใบหน้าเรียวรี

รูปไข่อ่อนเยาว์ กระจ่างใส ไร้การแต่งแต้มเครื่องส�าอางใดๆ ชุดเสื้อ

แขนสั้นท�าจากผ้าลูกไม้สีขาวกับกระโปรงสีชมพูยาวกรอมเท้าและ 

รองเท้าคัตชูสีน�้าตาล ถึงแม้จะเปลี่ยนเป็นคนละคน แต่ภูริทัศกลับ 

จ�าได้แม่นย�าไม่ผดิตวัแน่นอน

“นี่คณุ!”

คนถกูทกัยงัคงแสดงสหีน้าบรสิทุธิ์ไร้เดยีงสา วางตวันิ่งเฉย ทว่า

แววตากลบัเลิ่กลั่กพลางคดิไปว่าโลกจะกลมวนัไหนกไ็ด้ แต่ต้องไม่ใช่

วนันี้ ส่วนผู้ใหญ่อกีสองคนมสีหีน้างนุงงปนสงสยั

“ทศัรู้จกัหนูเพชรด้วยเหรอจ๊ะ”

ชื่อเล่นเดยีวกบัผู้หญงิคนนั้นยิ่งตอกย�้าว่าไม่ผดิตวั “ใช่ครบั ผม

เคยเจอ” 

“แต่เพชรไม่เคยเจอคณุเลยนะคะ” หญงิสาวรบีพูดแทรก

ภูรทิศัขมวดคิ้ว แค่สปัดาห์เดยีว ท�าไมเธอถงึจ�าไม่ได้ มหิน�าซ�้า

ยงัมเีรื่องนั้นอกี เป็นเหตกุารณ์ที่ไม่น่าจะลมืได้ง่ายๆ

“คณุจ�าไม่ได้เหรอ เราเจอกนัที่คลบัคนืนั้น และเราสองคน...”

“เพชรไม่เคยเที่ยวคลบัเลยนะคะ คณุต้องเข้าใจผดิ หรอืเจอคน

ที่หน้าคล้าย เพราะมักมีคนบอกว่าเพชรหน้าโหล ใช่ไหมคะคุณแม่” 

หญงิสาวหนัไปหามารดา

“ใช่จ้ะ เพชรเป็นเดก็เรยีบร้อย เรื่องเที่ยวกลางคนืไม่มแีน่นอน 

น้ารบัรองได้จ้ะ” 

แพรวพรรณได้ยนิกย็ิ้ม “ลกูดฉินัคงจ�าผดิจรงิๆ ค่ะคณุดาว และ

ดฉินักเ็ชื่อว่าหนูเพชรคงไม่ท�าอย่างนั้นแน่นอน” 

“แต่ผม...” ชายหนุ่มท�าท่าจะแย้ง แต่เมื่อผู้หญงิทั้งสามคนหนั
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มามองโดยเฉพาะคนต้นเรื่องที่ยงัท�าหน้าไม่รูไ้ม่ชี้ กเ็ดาได้ว่าหากยงัดื้อ

แพ่งต่อคงจะเป็นการเสยีมารยาท จงึเอ่ยตอบกลบัไปอย่างเลี่ยงไม่ได้

“ผมคงจ�าผดิจรงิๆ ครบั” 

“ถ้าอย่างนั้นแม่จะแนะน�าให้รู้จกักบัคณุดาว เพื่อนแม่จ้ะ รู้จกั

กันมาได้ปีกว่าแล้ว เราเจอกันตอนไปนั่งวิปัสสนาและหลังจากนั้น 

กร็่วมงานบญุกนัอกีหลายครั้ง” 

ชายหนุ่มยกมอืไหว้ด้วยความเคารพ “สวสัดคีรบั”

“สวสัดจี้ะ”  

“ส่วนนี่หนูเพชร พชัรา และนี่ภูรทิศั ลูกชายป้าจ้ะ” 

“สวสัดค่ีะ” หญงิสาวรบียกมอืไหว้เสยีจนผูช้ายตรงหน้ารบัไหว้

แทบไม่ทนั

“ตวัจรงิหล่อกว่าที่เหน็ในนติยสารอกีนะคะ” ลดัดาวลัย์กล่าวชม

“หนเูพชรกไ็ม่น้อยหน้า กริยิามารยาทงดงามเพยีบพร้อม สมกบั

เป็นกุลสตรี คุณดาวอบรมเลี้ยงดูลูกได้ดีจริงๆ ค่ะ ใครได้เป็นสะใภ้  

ยิ่งกว่าถูกรางวลัใหญ่ซะอกี” 

แม้ผู้ใหญ่สองคนจะหวัเราะกล่าวชมกนัไปมา ทว่าภูรทิศัยงัคง

จ้องผู้หญงิที่ชื่อพชัราอย่างไม่ลดละ เหน็เธอพยายามหลบสายตาพร้อม

เผยรอยยิ้มเอียงอาย ไม่อยากเชื่อว่าจะไม่ใช่คนเดียวกัน ด้วยความ

สงสยัจงึซกัถามต่อ 

“คณุเพชรมฝีาแฝดหรอืเปล่าครบั”

ค�าถามนั้นลัดดาวัลย์เป็นคนตอบแทน “เพชรเป็นลูกคนเดียว

จ้ะ” 

“ทัศยังสงสัยอยู่อีกเหรอลูก” แพรวพรรณรีบเอียงกายกระซิบ

ถามลูกชาย

“เปล่าครบั ผมแค่ถามดู” 

“ถึงน้องเด็กกว่าทัศหลายปี แต่แม่เชื่อว่าอายุไม่ใช่อุปสรรค  
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ว่าไหมคะคณุดาว” แพรวพรรณไม่ลมืหาแนวร่วม

“ใช่ค่ะ เพชรเองกย็งัเดก็ ยงัมอีะไรอกีเยอะที่ทศัจะช่วยสอนช่วย

แนะน�าน้องได้ แต่ถ้าน้องท�าอะไรให้ทศัรู้สกึไม่ดกี ็อย่าถอืสาน้องเลย

นะจ๊ะ” 

เมื่อได้ยนิมารดาพดูอย่างนี้ แววตาของพชัราเปลี่ยนไปเลก็น้อย 

อดจะหนัไปมองไม่ได้ แต่เพยีงครูเ่ดยีวกห็นักลบัมามองภรูทิศัที่ยงัจ้อง

อยู่ รู้สกึหงดุหงดิใจที่เขายงัจ้องไม่หยดุ ได้แต่หลบสายตา

“พูดอะไรอย่างนั้นคะ หนูเพชรน่ารกัขนาดนี้ ทศัไม่มทีางโกรธ

น้องหรอก ใช่ไหมลูก” 

เมื่อคนเป็นแม่ชงมา จ�าต้องตอบกลับไป แต่ยังไม่ทันเอ่ยพูด 

เวลานั้นพนกังานเดนิเข้ามาขดัจงัหวะเพื่อรบัรายการอาหาร ส่วนใหญ่

แพรวพรรณกับลัดดาวัลย์สั่งของโปรดของลูกๆ เสียมากกว่าเพื่อเป็น 

การเรยีนรู้กนัและกนัไปในตวั ส่วนคนที่ถูกพามา ‘ดูตวั’ กลบัจ้องกนั

ไม่วางตา ซึ่งผู้ใหญ่เหน็ภาพนั้นกอ็ดจะอมยิ้มส่งสญัญาณทางสายตา

กนัไม่ได้ ภูรทิศัแสดงออกอย่างนี้ สงสยัพอจะมลีุ้น

พัชรารู้สึกอึดอัดปนหงุดหงิดที่ผู้ชายคนนี้เอาแต่จ้องเธอราวกับ

ว่าเกดิมาไม่เคยเหน็ผู้หญงิ เมื่อสดุทนจงึหนัไปบอกมารดาเสยีงเรยีบ

“เพชรขอตวัไปเข้าห้องน�้าก่อนนะคะ”

“จ้ะลูก” 

พัชราส่งยิ้มเล็กน้อยก่อนจะคว้ากระเป๋าสะพายสีชมพูเดินออก

ไปด้านนอก อยากหนจีากสถานการณ์นี้โดยเฉพาะผู้ชายคนนั้น หาก

เขาพูดอะไรออกมา มหีวงัเธอต้องแก้ตวักบัมารดายาวแน่

ภรูทิศัเชื่อมั่นในสายตาและความรูส้กึ เขามั่นใจว่าไม่ผดิตวัอย่าง 

แน่นอน และคดิว่าคงต้องมเีรื่องคยุกนัเสยีหน่อยแล้ว เธอจะท�าเหมอืน

ไม่มอีะไรเกดิขึ้นไม่ได้ ว่าแล้วกห็นัไปบอกมารดา

“ผมขอตวัเข้าห้องน�้าก่อนนะครบั”
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แพรวพรรณอมยิ้ม “ได้สจิ๊ะ” 

คล้อยหลงัร่างสงู ผูใ้หญ่สองคนต่างกส่็งยิ้มให้กนั “สงสยัตาทศั

อยากจะตามไปคยุกบัหนูเพชรแน่เลยค่ะ” 

“ทศัอาจจะอยากเข้าห้องน�้าจรงิๆ กไ็ด้นะคะคณุแพรว” 

“คุณดาวไม่สังเกตเหรอคะ ทัศจ้องหนูเพชรไม่วางตา ถ้าเกิด

เด็กสองคนรักกันขึ้นมาจริงๆ คงดีมาก ดิฉันบอกตรงๆ ว่า หนูเพชร 

เป็นสะใภ้ในอุดมคติเลยค่ะ ท�าให้ดิฉันชอบตั้งแต่แรกเห็นเลยนะคะ” 

แพรวพรรณชื่นชมอย่างตรงไปตรงมา การเจอกนัครั้งที่สองยงัคงสร้าง

ความประทบัใจเหมอืนเดมิ การดูตวัวนันี้เกดิจากสามวนัก่อนที่เธอได้

พบกบัพชัรา จงึเกดิไอเดยี รบีปรกึษาลดัดาวลัย์ และนบัเป็นโชคดทีี่

อกีฝ่ายเหน็ด้วยกบัเรื่องนี้ 

“ทศัเองกเ็ป็นผู้ใหญ่ หน้าที่การงานมั่นคง หากจะเลอืกลูกเขย

สกัคนมาฝากชวีติลูกสาวไว้ให้ดแูล กค็งต้องเป็นคนนี้แหละค่ะ” ลดัดา- 

วลัย์พูดตามความรู้สกึ คนเป็นแม่ย่อมอยากให้ลูกเจอคนที่ด ี และจะ 

ดมีากถ้าผูช้ายคนนั้นผ่านการเลอืกจากเธอมาก่อน ไม่อยากให้ลกูสาว

เลอืกเอง กลวัว่าจะเจอคนไม่ด ี

“ดฉินัดใีจที่คณุเอน็ดูทศันะคะ หวงัว่าคณุพรีพลคงไม่มปีัญหา

ใช่ไหม”

ลดัดาวลัย์นิ่งเลก็น้อยก่อนจะตอบกลบัด้วยรอยยิ้ม “ไม่มปัีญหา

ค่ะ” 

อกีหนึ่งเหตผุลที่เลอืกครอบครวัธนานรุกัษ์เพราะลดัดาวลัย์หวง

ลกูสาวมาก หากภรูทิศัแต่งงานกต้็องอยูเ่มอืงไทยอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ 

เธออยากให้ลูกชายอยูด้่วยกนัอย่างมคีวามสขุ รูว่้าการไปนวิยอร์กไม่ใช่

เพราะความเต็มใจ เขาแค่อยากหนีและหลีกทางให้น้องชายเท่านั้น  

จะมทีี่ไหนสขุใจเท่ากบัที่บ้าน แต่ไม่รูว่้าแผนการในครั้งนี้จะส�าเรจ็ไหม
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ทางด้านภูริทัศเดินตามออกมาถึงหน้าห้องน�้า แต่กลับไม่

พบหญงิสาวอย่างที่ควรจะเป็น เขาจงึมองซ้ายมองขวาเดนิหาอยูค่รูห่นึ่ง 

กเ็จอพชัรายนืคยุโทรศพัท์กบัใครบางคนอยูใ่ต้ต้นไม้ใหญ่หน้าร้าน เขา

จึงเดินเข้าไปหยุดยืนอยู่ทางด้านหลัง ทีแรกตั้งใจจะทัก แต่พอได้ยิน

บทสนทนากลบัเลอืกจะฟังเงยีบๆ

“ฉันอยากจะบ้าตายยายวา จะมีใครดวงซวยเท่าฉันอีกไหม 

ผู้ชายที่แม่พามาดูตวัดนัเป็นคนเดยีวกบัที่เจอกนัที่คลบั เขาพยายาม

จะรื้อฟ้ืนเรื่องคนืนั้น ดนีะที่ฉนัท�าเป็นไม่รู้จกัซะก่อน นี่ถ้าแม่ไม่อยูด้่วย

จะอัดให้เละเลย” หญิงสาวระบายให้เพื่อนสนิทอย่างวารีที่ยังคงอยู่

นวิยอร์กได้ฟัง โดยไม่สนว่าที่นั่นจะกี่โมงแล้ว 

ประโยคนี้ท�าให้นกัธรุกจิหนุม่กระตกุยิ้ม ยิ่งเป็นการยนืยนัว่าเขา

จ�าไม่ผดิ เพราะเธอยอมรบัออกมาเอง เขายงัยนืฟังต่อ

“ท�าไมต้องมาเจอกนัที่ไทยด้วยนะ เธอว่าฉนัควรท�ายงัไงด ีหนี

กลบัก่อนดไีหม บอกว่าปวดท้อง” 

พัชราไม่รู้เลยว่าคนที่ก�าลังนินทายืนอยู่ด้านหลัง ยังคงพูดให้

เพื่อนรักฟังต่อร่วมห้านาที ค�าแนะน�าที่ได้กลับมาคือให้เล่นละครต่อ 

ยนืยนักระต่ายขาเดยีวว่าไม่รูจ้กั ก่อนจะวางสาย เพราะวารอียากนอน

เต็มทีแล้ว เธอหันกลับมาตั้งใจจะเดินเข้าไปด้านใน ปากเล็กเป็น 

กระจบับ่นพมึพ�า จงัหวะนั้นเองที่...

“ซวยชะมดัเลยฉนั และ...ว้าย!”

เพราะไม่รู้ว่ามีคนยืนอยู่ด้านหลังในระยะประชิด เมื่อหันกลับ

มาจึงเกือบจะชนเข้าให้จนเธอตกใจเสียหลักเกือบหงายหลังล้ม ทว่า

อ้อมแขนแขง็แรงกลบัคว้าเอาไว้ได้ทนั ท�าให้ใบหน้าของทั้งคูอ่ยูห่่างเพยีง

แค่คบื ดวงตากลมโตเบกิกว้างเมื่อได้เหน็ภรูทิศัใกล้ขนาดนี้ อดยอมรบั

ไม่ได้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่หล่อเอาเรื่อง แม้จะออกไปทางเชื้อสายจีน  

คาดเดาว่าเขาต้องเป็นหนุม่เนื้อหอม มผีูห้ญงิรมุจบีและสนใจอยูไ่ม่น้อย
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ทเีดยีว

ไม่ใช่แค่หญงิสาวที่พจิารณาใบหน้าของชายหนุม่เพยีงฝ่ายเดยีว 

ทว่าเขากท็�าเช่นกนั พชัรามคีวามสวยตามแบบฉบบัสาวไทย โครงหน้า

เรียวรีรูปไข่รับกับเครื่องเคราที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะดวงตากลมโต

ราวกบัตุ๊กตา แพขนตางอนยาว ผวิพรรณขาวอมชมพู จมูกโด่งรบักบั

รมิฝีปากอวบอิ่มเป็นกระจบัน่ารกั ซึ่งก�าลงัเม้มเข้าหากนั เขาใช้เวลา

มองอยู่นานทเีดยีวจนเผลอนกึย้อนกลบัไปถงึคนืนั้นที่คลบัและถูกเธอ

จูบทเีผลอ

พชัรารบีเรยีกสต ิอยากจะผลกัออก แต่กไ็ม่ลมืว่าก�าลงัเล่นละคร

เป็นสาวใสซื่อบริสุทธิ์อยู่ จึงได้แต่ส่งเสียงหวานออกไป “ปะ...ปล่อย

เพชรนะคะ” 

“ถ้าผมไม่ปล่อยล่ะ” ภูรทิศัส่งยิ้มเจ้าเล่ห์

“ปล่อยเพชรเถอะค่ะ ใครมาเหน็เข้าคงจะไม่ด ีและตอนนี้เราก็

อยู่กนัที่หน้าร้านด้วย” หญงิสาวหลบสายตา

“เลกิเล่นละครเถอะ ผมได้ยนิคณุพูดกบัเพื่อนหมดแล้ว ว่าเรา

เคยเจอกนัที่คลบัจรงิๆ”

เมื่อชายหนุ่มรื้อฟื้นและได้ยินที่คุยกับวารีทั้งหมด หญิงสาว 

จงึหนัมาสบตา คงหลกีเลี่ยงไม่ได้อกีแล้ว มอืบางที่วางไว้บนบ่าแกร่ง

ค่อยๆ เลื่อนลงมาที่เนกไทเส้นงามสีน�้าเงินช้าๆ ก่อนจะกระตุกอย่าง

แรง ส่งผลให้ใบหน้าของเขาขยบัเข้ามาใกล้กว่าเดมิ

“รู้กด็ ี อย่าได้พูดเรื่องพวกนี้ต่อหน้าคณุแม่ฉนัเดด็ขาด” พชัรา

บอกเสยีงเข้ม

“ถ้าผมพูด คณุจะท�าอะไร จูบผมอกีหรอืไง”

แววตาเจ้าเล่ห์นั้นท�าให้หญงิสาวไม่ชอบใจ จงึผลกัชายหนุม่ออก

อย่างแรงจนตวัเองเป็นอสิระ พอทรงตวัได้กพ็ูดต่อ 

“แต่เรื่องที่เกดิขึ้น เราเคลยีร์กนัจบแล้วนี่ คณุยงัต้องการอะไร
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อกี จะพูดขึ้นมาท�าไม”

“คณุจบคนเดยีวน่ะส ิท�าไมคณุถงึท�าเป็นไม่รู้จกัผม” ชายหนุ่ม

ถามอย่างสงสยั

“ท�าไมฉนัต้องบอกว่ารู้จกัคณุด้วย” เธอถามย้อนกลบั

“อ๋อ หรอืกลวัความลบัแตก ว่าไงนะ...เดก็ดมีาก ไม่เคยกลบับ้าน

เกนิหนึ่งทุ่ม ไม่เคยเที่ยวคลบัหรอืเที่ยวกลางคนื จุๆ  โกหกไม่ดเีลยนะ

คณุ” 

“ฉันจะท�าอะไรก็เรื่องของฉัน เราไม่ได้รู้จักกันดีสักหน่อย คุณ

จะ...” 

“ขนาดเราไม่เคยรูจ้กั เจอกนัไม่ถงึห้านาท ีคณุยงักล้าจูบผมได้” 

“จะพูดเรื่องจูบอีกนานไหม ซีเรียสขนาดนั้นเชียว แค่จูบเดียว

เนี่ยนะ ขนาดฉนัเป็นผู้หญงิ ยงัไม่หวัโบราณเท่าคณุเลย อ๊ะๆ หรอืว่า

นั่นเป็นจูบแรก?” หญงิสาวถามกลบัพร้อมส่งสายตาล้อเลยีน

“จะเป็นจูบที่เท่าไหร่ไม่ส�าคัญ แต่คืนนั้นคุณเป็นต้นเหตุท�าให้

ผมโดนต่อย และ...”

“แต่ฉนัรบัผดิชอบค่ายาให้คณุแล้วนี่” 

“พูดเรื่องนี้ก็ดี ผมมีบางอย่างจะคืนให้” ร่างสูงพูดเสร็จหยิบ

กระเป๋าสตางค์ออกมา หยบิแบงก์ห้าสบิดอลลาร์ที่ยงัเกบ็ไว้อย่างดยีดั

ใส่มอืนุ่ม

พชัราเหน็เงนิของตวัเองกย็กัไหล่ “กไ็ด้ ถอืว่าไม่เอาเองนะ” 

นักธุรกิจหนุ่มเห็นหญิงสาวเก็บเงินหน้าตาเฉยก็ถอนหายใจ 

“คุณไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยเหรอ ติดค้างอะไรผมอยู่หรือเปล่า สิ่งที่

คณุควรจะพูดตั้งแต่คนืนั้นด้วยซ�้า”

หญงิสาวขมวดคิ้ว “อะไรอะ...อ๋อ...นกึออกแล้ว อย่าได้บอกแม่

ฉนัเชยีว ไม่งั้นฉนัจดัการคณุแน่”

พชัราพูดขู่เสยีงเข้มก่อนจะเดนิจากไป ปล่อยให้ภูรทิศังนุงงกบั
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สถานการณ์จนอดจะบ่นออกมาไม่ได้

“หมายถึงค�าขอโทษต่างหาก...เธอเป็นผู้หญิงยังไงเนี่ย แล้วนี่

มนัเรื่องอะไรกนั” 

เขาชักอยากจะรู้แล้วสิว่าผู้หญิงคนนี้ยังเก็บซ่อนอะไรเอาไว้อีก 

จากนั้นจงึรบีเดนิตามกลบัเข้าไปด้านใน

ตลอดการรับประทานอาหารเที่ยง ภูริทัศคอยสังเกต

พฤตกิรรมของพชัราอยูต่ลอด ช่างแตกต่างจากผูห้ญงิที่ขูจ่ะจดัการเขา

เหลอืเกนิ เธอดูเรยีบร้อย อ่อนหวาน เข้ากบัผู้ใหญ่ได้ด ีไม่แปลกใจที่

ท�าไมมารดาเขาถึงได้หลงขนาดนี้ เพราะมัวแต่มองเพลินเลยไม่รู้ว่า

แพรวพรรณกส็งัเกตเขาอยู่เหมอืนกนัจนเสยีงของผู้เป็นแม่ดงัขึ้น 

“ทศั กนิข้าวบ้างสลิูก เอาแต่จ้องหนูเพชร น้องกเ็ขนิแย่ส”ิ 

เมื่อถูกจบัได้ชายหนุม่กต็กใจ แต่พอเหน็อาการเขนิอายของผูห้ญงิ

ตรงหน้ากลบัให้ความรู้สกึน่ารกัเสยีอย่างนั้น แต่พอได้สตกิร็บีตอบ

“ผมแค่มองด้วยความสงสยั ว่าท�าไมผูห้ญงิสวยอย่างคณุเพชร 

ถงึยงัไม่มแีฟน” 

“แคก็ๆ”

พชัราส�าลกัต้มจดืที่เพิ่งซด รบีหยบิผ้าขึ้นมาเชด็รมิฝีปากพร้อม

ส่งสายตาขุ่นเคอืงให้ภูรทิศัที่จงใจพูดเรื่องแฟนออกมา เขารู้เตม็อกว่า

เธอเคยมแีฟนเก่า และผู้ชายคนนั้นกต็่อยหน้าเขาด้วยซ�้า

“น้องเรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาตลอด พอเข้ามหาวิทยาลัยก็

สนใจแต่เรื่องเรยีนกบัการท�ากจิกรรมเท่านั้น ก่อนจะสอบชงิทนุไปเรยีน

ต่อปรญิญาโทที่นวิยอร์ก ถ้าน้าไม่ขอให้กลบัมา อาจจะต่อเอกเลยกไ็ด้ 

รายนี้ชอบเรยีน เรื่องอื่นไม่มเีวลาสนใจหรอกจ้ะ” ลดัดาวลัย์ไม่พดูเปล่า 

ยกมอืขึ้นลูบศรีษะลูกสาวด้วยความภาคภูมใิจ 

พัชราก็อยากเอาคืนบ้างจึงเอ่ยย้อนกลับไป “แล้วพี่ทัศล่ะคะ 
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ท�าไมถงึยงัโสด อายกุไ็ม่ใช่น้อยๆ แล้ว”

ค�าว่าพี่ที่เปล่งออกมาท�าให้ชายหนุ่มรู้สกึจั๊กจี้หู แต่ถามว่าชอบ

ไหม แน่นอนว่าชอบ เขายงัไม่ทนัตอบ ลดัดาวลัย์กป็รามเสยีก่อน

“เพชร อย่าเสยีมารยาทสลิูก ขอโทษพี่เขาหรอืยงั”

“คณุแม่คะ เพชร...” 

“ไม่เป็นไรครับคุณป้า ที่น้องถามไม่ใช่เรื่องผิด และพี่เองก็ยัง

ไม่มใีคร ยงัไม่เจอคนที่ใช่” เขาเน้นย�้าเสยีงค�าว่า ‘พี่’ และเหน็แววตา

ไม่พอใจของผู้หญงิตรงหน้า

“เดก็สองคนนี่เหมาะสมกนัเหลอืเกนินะคะ” แพรวพรรณพดูด้วย

ความพงึพอใจ 

“ผมว่าน้องเพชร เป็นผู้หญิงที่น่าสนใจ ถ้าได้รู้จักกันมากขึ้น

คงจะดไีม่น้อย” 

เมื่อลูกชายพูดอย่างนี้ คนเป็นแม่ก็ยิ้มแก้มปริ “ดีจ้ะ ไว้ว่างๆ 

ทศักพ็าน้องไปกนิข้าวบ้างนะลูก”

“แต่เพชรไม่ค่อยว่าง ถ้า...”

“ตอนนี้หนูพักอยู่นี่จ๊ะ ยังไม่ได้ท�างาน แม่ว่าดีเหมือนกันนะ  

พี่ทศัเป็นผู้ใหญ่ คงมหีลายเรื่องที่แนะน�าหนูได้ ท�าความรู้จกักนัไว้ ก็

ไม่เสยีหาย” ลดัดาวลัย์เหน็ตรงกนักบัแพรวพรรณ 

“เอ่อ ค่ะ”

ภูริทัศสังเกตว่าพัชราอยู่ในโอวาทของมารดาตลอด แตกต่าง 

กับสิ่งที่เขาเจอ อยากรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุท�าให้เธอเปลี่ยนไป กลาย

เป็นผู้หญิงสองบุคลิกแบบนี้ แล้วคนไหนคือตัวตนที่แท้จริงของเธอ 

กนัแน่

การดตูวัจบลงดว้ยดเีป็นที่น่าพงึพอใจของผูใ้หญ่สองคน แต่คง

ไม่ใช่ส�าหรบัพชัราที่ก�าลงัเดนิข้างภรูทิศั ส่วนมารดากบัแม่ของชายหนุม่

เดนิคู่กนัอยู่ด้านหน้า 
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“เมื่อกี้ในร้านอาหารคุณพยายามแกล้งฉันใช่ไหม” หญิงสาว 

กระซบิถามเสยีงเข้ม 

“คณุอะไร เรยีกพี่ส ิเมื่อกี้น้องเพชรยงัเรยีกพี่ทศัอยูเ่ลย” ชายหนุม่

แกล้งแซว 

หญงิสาวมองค้อน “ไม่ ขนลกุ”

“คณุนี่ตลกชะมดั ต่อหน้าคณุแม่ พดูง่าย เรยีบร้อย ไม่มปีฏเิสธ 

แต่พอลบัหลงั กลบัเป็นอกีคน ชกัอยากรู้แล้วสวิ่าเพราะอะไรกนันะ” 

ชายหนุ่มอดถามไม่ได้

“เราไม่ได้สนทิกนัสกัหน่อย ฉนัไม่จ�าเป็นต้องบอกคณุ”

“จะไม่บอกคนที่คณุจบูด้วยหน่อยเหรอ หมื” เขาขยบิตาเจ้าเล่ห์

พัชรากลอกตา “พูดเรื่องนี้อีกแล้วนะ เป็นหนุ่มเวอร์จินหรือไง 

หรอืแก่แล้วชอบย�้าคดิย�้าท�า”

“อยากลองดูไหมล่ะ”

หญงิสาวอาศยัจงัหวะที่ผู้ใหญ่ก�าลงัคยุกนักระทบืเท้าเขาอย่าง

จงั

“โอ๊ย!”

เสียงร้องนั้นเรียกความสนใจจากแพรวพรรณและลัดดาวัลย์ 

“เป็นอะไรล่ะลูก”

“พี่เขาเดินเตะก้อนหินค่ะคุณป้า” หญิงสาวชิงตอบก่อนจะหัน

ไปยิ้มให้ชายหนุ่ม ไม่อย่างนั้นอาจจะโดนฟ้องกไ็ด้

“เอ่อ...ครบั” ชายหนุ่มจ�าต้องเอ่ยตามน�้า

พอเหน็ทั้งคู่หนักลบัไปพูดคยุและเดนิต่อ ชายหนุ่มกห็นัมามอง

ผู้หญงิข้างกายที่ยกัคิ้วกวนส่งมาให้จนอดพูดไม่ได้ 

“แสบนกันะ”

พัชราเพียงแค่ยิ้มกว้างอารมณ์ดี เมื่อมาถึงรถที่พลทหารเปิด

ประตูรออยู่แล้ว หญิงสาวยกมือไหว้แพรวพรรณอย่างนอบน้อม ซึ่ง 
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อกีฝ่ายเดนิตรงมาจบัมอืเธอไว้ด้วยความเอน็ดู

“ไว้ไปกนิอาหารเยน็ที่บ้านป้านะลูก”

“ค่ะ”

“ไว้เจอกนันะคะคณุดาว”

“ค่ะคณุแพรว” 

“สวสัดคีรบัคณุน้า”

หลงัจากล�่าลากนัเสรจ็ต่างคนต่างแยกย้าย เมื่อขึ้นมานั่งบนรถ

แพรวพรรณกร็บีหนัมาถามลูกชายด้วยความอยากรู้ทนัที

“ลูกว่าหนูเพชรเป็นยงัไงบ้างจ๊ะ”

“กด็คีรบั”

“แม่เหน็นะว่าทศัเอาแต่มองหนเูพชร น้องน่ารกัใช่ไหมล่ะ แม่เอง

ก็ชอบน้องมากเหมือนกัน เด็กอะไร กิริยามารยาทงดงามเรียบร้อย

เหลอืเกนิ” แพรวพรรณยงัชื่นชมต่อไม่หยดุ

“เรายงัไม่รูจ้กัเธอด ีบางทอีาจจะเป็นภาพลวงตานะครบัคณุแม่” 

“คนอื่นอาจจะใช่ แต่หนูเพชร แม่เชื่อมอืคณุดาว เธอเลี้ยงลูกดี

มาก” แพรวพรรณยงัมวิายพูด

เมื่อเห็นมารดาปักใจเชื่อขนาดนี้ก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับออกไป 

เพยีงแค่คดิว่าพชัรามบีางอย่างที่น่าสงสยัและน่าค้นหา โดยเฉพาะสิ่ง

ที่แสดงออก นอกจากนี้จูบของเธอกย็งัคงตราตรงึในความทรงจ�า แม้

จะพยายามสลดัออกไปอย่างไรกไ็ม่ส�าเรจ็

ส่วนภายในรถตู ้ลดัดาวัลย์อดจะหนัไปพดูกบัลกูสาวไม่ได้ 

เช่นกนั “ทศัดูเป็นผู้ชายที่ดนีะลูก ภูมฐิาน ฐานะมั่นคง หน้าที่การงาน

กด็ ีแม่ว่าเป็นตวัเลอืกที่ดทีเีดยีว เขาจะต้องท�าให้เพชรมคีวามสขุอย่าง

แน่นอน”

“คณุแม่คะ นั่นเป็นเรื่องอนาคต และเพชรว่า...”



36  ณ จุดเกิดรัก

“เพชรถึงวัยที่จะแต่งงานได้แล้วนะลูก เมื่อมีผู้ชายดีๆ เข้ามา 

แม่กอ็ยากให้เปิดใจ แม่เชื่อว่าถ้าเพชรท�าตวัด ีให้ความเคารพและให้

เกยีรตพิี่เขา ไม่ท�าอะไรที่ผดิหรอืบกพร่องต่อหน้าที่ อย่างเช่นการถาม

เรื่องแฟน หรอืเอ่ยเรื่องอาย ุแม่มองว่าเพชรเสยีมารยาทมาก และถ้า

พี่เขาไม่พอใจขึ้นมาจะต�าหนไิด้ว่าแม่อบรมลูกไม่ด”ี

พชัราถอนหายใจ “เพชรแค่ถามเรื่องทั่วไปและ...”

“กไ็ม่สมควร” 

เมื่อคนเป็นแม่พูดค�าขาดขนาดนี้ เธอจงึเอ่ยเปลี่ยนเรื่อง “คณุ

แม่ชอบเขาเหรอคะ”

“แม่ว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดี ถ้าเพชรได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้  

แม่เองกเ็บาใจ อกีอย่างคณุแพรวกอ็ยากให้ทศัรบีแต่งงาน เธออยาก

ให้ลูกชายย้ายกลบัมาอยู่เมอืงไทย” 

ค�าตอบนั้นท�าให้พชัราขมวดคิ้ว “เขาไม่ได้อยู่ที่นี่เหรอคะ” เธอ

แค่คดิว่าเขาไปเที่ยวที่นวิยอร์กเท่านั้น

“ไม่จ้ะ ทศัท�างานที่นวิยอร์ก ต้องดูแลโรงแรมเปิดใหม่ที่นั่น”

แววตาของหญิงสาวเป็นประกายวาวหลังจากได้ยิน ยังไม่ทัน

ได้ตอบโต้อะไร โทรศัพท์ของมารดาก็ดังขัดจังหวะเสียก่อน เธอเก็บ

ความตื่นเต้นเอาไว้ในใจเมื่อคิดอะไรดีๆ ออก ก่อนจะหันไปมองคน 

เป็นแม่แล้วยิ้ม

ทันทีที่กลับมาถึงบ้าน ท้ังสองก็เดินเคียงข้างกันเข้ามา 

ด้านใน เมื่อเหน็ใครบางคนเดนิออกมา เสยีงการสนทนาของแม่ลูกก็

เงยีบลงทนัท ีลดัดาวลัย์เดนิเลี่ยงไปอกีทาง ส่วนพชัราจะท�าตาม ทว่า

กลบัถูกขวางเอาไว้

“พี่เพชรไปไหนมาเหรอคะ” 

หญงิสาวมองซ้ายมองขวา ตอบเสยีงเข้ม “ไม่ใช่ธรุะของเธอ” 
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“พลอยกแ็ค่...แค่ถามเฉยๆ ค่ะ” พลอย พชัร ีน้องสาวต่างมารดา

ก้มหน้าลงอย่างเสยีใจ

“ฉนัเคยบอกแล้วไงว่าอยูบ้่านหลงันี้ให้ต่างคนต่างอยู ่อย่าท�าตวั

สอดรู้สอดเหน็เรื่องของฉนัให้มากนกั!”

พชัราพดูอย่างไม่ไว้หน้าก่อนเดนิเลี่ยงขึ้นด้านบนทนัท ีนั่นท�าให้

โถงทางเดนิเตม็ไปด้วยความเงยีบ สายตาของพชัรมีองตามหลงัพี่สาว

นิ่ง รู้จกัอกีฝ่ายดวี่าฉากหน้าอาจจะเป็นสาวเรยีบร้อยอ่อนหวาน ทว่า

ฉากหลงัเรยีกว่านางมารร้ายคงไม่ผดินกั แต่นสิยัอย่างนี้กลบัเป็นที่รกั

ของทกุคนจนไม่มพีื้นที่ให้เธอแทรกกลางเลยแม้แต่น้อย

เมื่อเข้ามายังห้องนอนส่วนตัว พัชราโยนกระเป๋าสะพาย

ลงพื้นก่อนจะถกกระโปรงขึ้นนั่งขัดสมาธิบนเตียง แล้วหยิบโทรศัพท์

กดโทร. หาเพื่อนรกัทนัทโีดยไม่สนว่าอกีฝ่ายจะนอนอยู่หรอืไม่ เพราะ

มเีรื่องด่วนอยากจะพูด เพยีงไม่นานปลายสายกร็บั เธอจงึรบีพูดก่อน

ที่วารจีะทนัได้บ่นอะไร

“อย่าเพิ่งบ่นฉนันะยายวา แต่ฉนัมเีรื่องด่วนจรงิๆ”

“อ้ะ ว่ามา ฉนัถ่างตารอฟังอยู่”

“ฉนัอยากจะพูดเรื่องผู้ชายคนนั้น คู่ดูตวัที่แม่หาให้” หญงิสาว

รบีบอกต่อ

“ก่อนหน้านี้แกก็โทร. มาเรื่องนี้นี่ยังจะมากวนการนอนของฉัน

เพราะผูช้ายคนนี้อกี อย่าบอกนะว่าแกตกหลมุรกัเขาให้แล้ว” วารเีพื่อน

สนทิสมยัเรยีนอนบุาลจนถงึปัจจบุนัถามเสยีงหลง

“แกกร็ู้ว่าฉนัไม่ได้จรงิจงัเรื่องความรกัหรอืการแต่งงาน”

“กจ็รงิ...แล้วมอีะไร หรอืว่าหมอนี่บอกเรื่องคนืนั้นให้คณุแม่ฟัง”

“ไม่ใช่อย่างนั้น แต่ฉันเพิ่งรู้ว่าเขาท�างานที่นิวยอร์ก บริหาร

โรงแรมอยู่ที่นั่น และถ้าฉนัได้แต่งงานกบัเขา กเ็ป็นโอกาสดทีี่ฉนัจะได้
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ออกไปจากบ้านหลงันี้ จรงิไหม” หญงิสาวพูดด้วยน�้าเสยีงตื่นเต้น

“แต่คณุแม่คงไม่ยอม”

“แน่นอนว่าฉันจะพาคุณแม่ไปอยู่ด้วย เราจะเริ่มต้นใหม่กัน 

ที่นั่น” 

“แต่เรื่องแต่งงานไม่ใช่เรื่องเล่นนะยายเพชร แกอาจจะไปจาก 

ที่นี่ได้ แต่แกก็ไม่ได้มีอิสระอย่างที่ต้องการอยู่ดี อย่าลืมว่าแกก็ต้อง 

เป็นเมยีเขา” วารไีม่ลมืพูดถงึความจรงิข้อนี้

“ใครจะยอมเป็นเมยีเขาล่ะ”

“แล้วจะมีผู้ชายที่ไหนยอมแต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันฉันสามี

ภรรยา”

“ฉันจะลองไปคุยกับเขาก่อน ยื่นข้อเสนอ สามเดือนเท่านั้น  

ทกุอย่างจบกนั”

“โอย... ตาย แกคดิว่าเป็นนางเอกนยิายอยู่หรอืไง ใครจะบ้ารบั 

นี่มนัยคุไหนแล้ว” วารบี่นต่อ

“ไม่รูล้ะ ของแบบนี้ไม่ลองกไ็ม่รู้ แต่ที่แน่ๆ เขาคอืความหวงัของ

ฉนั อ้อ...ที่ส�าคญั เขาอายตุั้งสามสบิเจด็แล้วแต่ยงัไม่แต่งงาน หน้าตา

ไม่ได้ขี้เหร่ บางทเีขาอาจจะมอีะไรซ่อนอยู่กไ็ด้ จรงิไหมล่ะ”

“แกคดิว่าเขาเป็นเกย์?”

“กไ็ม่แน่ และถ้าเป็นจรงิกด็ ีวนิวนิ ต่างคนต่างได้รบัประโยชน์

จากการแต่งงานครั้งนี้”

“ฉันว่าเรื่องมันไม่น่าจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะ” วารีบอกเพื่อนรัก

อกีหน

“แต่กไ็ม่ยากหรอกน่า”

“ยงัไงลองคยุกบัเขาก่อนแล้วกนั แต่ท�าอะไร คดิให้ดีๆ  นะเพชร 

ชวีติเธอทั้งชวีติ อย่าให้กลายเป็นหนเีสอืปะจระเข้ ไม่อย่างนั้นจะแก้ไข

อะไรไม่ทนั” 
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พัชราฟังค�าแนะน�าของเพื่อนก็ถอนหายใจ “ฉันรู้ แต่สิ่งที่เป็น

อยู่มันก็ไม่ได้ดีนี่ ลองเลือกอีกทางอาจจะดีกว่าก็ได้ อย่างน้อยฉันก ็

ไม่ได้ท�าเพื่อตวัเองซะทเีดยีว” 

หญงิสาวพดูคยุกบัเพื่อนรกัต่อไม่นานกย็อมปล่อยให้ปลายสาย

ไปนอน หวนนกึถงึสิ่งที่วารเีตอืน แต่ไหนแต่ไร คนรอบตวั เพื่อนๆ ต่าง

พากนัอจิฉาชวีติแสนเพอร์เฟกต์ ทั้งเรยีนเก่ง ฐานะทางบ้านด ี แต่สิ่ง

เหล่านั้นเป็นเพียงฉากหน้า เป็นภาพลวงตา ครอบครัวเธอเองก็ชอบ

สร้างภาพให้คนอื่นเหน็เช่นนั้นเสมอมา แต่เมื่อคดิถงึความสขุ การใช้

ชวีติที่นวิยอร์กถงึสองปี รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าสวย เผลอคดิถงึ

คู่ดูตวัวนันี้

“ภูรทิศั...คณุคอืความหวงั หนฉีนัไม่พ้นแน่!”

เพียงแค่ประโยคเดียวกลับท�าให้คนถูกพูดถึงซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่ง

ของกรงุเทพมหานครจามเสยีงดงั พลางคดิว่าใครกนันะคดิถงึ โดยไม่รู้

เลยว่าตวัเองก�าลงัจะถูกยายตวัแสบจบัเข้าให้แล้ว!
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เช้าวนัรุง่ขึน้ภรูทิศัเดนิลงมาจากด้านบน สวมเสือ้ยดืสขีาว

คอวีพอดีตัวกับกางเกงยีนสีเข้มกระชากวัย หากบอกว่าอายุสามสิบ

ต้นๆ ย่อมต้องมคีนเชื่อ เมื่อมาถงึห้องรบัแขกกไ็ด้ยนิเสยีงน้องชายก�าลงั

เล่นกบัภมีากร พอเดนิเข้ามาดูกไ็ด้รบัค�าทกัทายจากภูดศิทนัท ี

“ว่าไงพี่ชาย ดูตวัเมื่อวานถูกใจนายไหมล่ะ” เพราะเมื่อวานมี

ประชุมต่อด้วยงานเลี้ยง กว่าจะกลับบ้านมาหาภรรยาและลูกก็เกือบ

จะเข้าวนัใหม่ เขาจงึไม่ได้เจอภูรทิศั

“กด็”ี ชายหนุ่มตอบกลบัพลางลูบแก้มหลานชาย

“ตอบอย่างนี้แสดงว่าถกูใจอยูบ้่าง ฉนัจะบอกอะไรให้นะ คณุแม่ 

อยากให้นายแต่งงาน เพราะอยากให้กลบัมาอยู่ที่นี่และรู้ว่าครอบครวั

นั้นมลีกูสาวคนเดยีว คงไม่ยอมให้ไปอยูต่่างประเทศแน่” ชายหนุม่แอบ

บอกความลบัพี่ชาย

ภูรทิศันิ่งเลก็น้อย ส่ายหน้า “แล้วใครจะดูโรงแรม” 

“นายกร็ู้ว่าเราจ้างใครบรหิารกไ็ด้”

“ไม่ละ ฉนัชอบอยู่ที่นั่น มคีวามสขุด ีจรงิๆ นะ ฉนัเองกร็ู้สกึว่า

มอีะไรให้ท�าตั้งเยอะ” ภูรทิศับอกน้องชายที่จ้องมาเหมอืนไม่ค่อยเชื่อ

“แน่ใจนะว่าไม่ได้ซ่อนใครไว้ที่นวิยอร์ก”

2
แต่งงานกันนะ
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ภูรทิศักลอกตา “จะบ้าเหรอ ฉนัจะซ่อนใคร ไม่มเีว้ย”

“นเีคยเหน็ภาพของคณุเพชรแล้วนะคะ เธอน่ารกัมาก เรยีบร้อย

เหมาะกบัคณุด”ี นลนิอีอกความเหน็บ้าง

“เธออาจจะไม่ได้เรยีบร้อยอย่างที่เราคดิกไ็ด้ครบั เพิ่งเจอกนัคง

ปักใจเชื่อไม่ได้ว่าสิ่งที่เหน็คอืความจรงิ” ชายหนุ่มพูดอ้อมๆ เพราะได้

เหน็หญงิสาวในมมุที่คนอื่นไม่ได้เหน็

“แน่ะ นายกม็องผู้หญงิแง่ร้ายตลอด แต่ช่างเถอะ ไหนๆ กก็ลบั

มาแล้ว ท�างานแทนสกัอาทติย์ส ิฉนัอยากมเีวลาพาเมยีกบัลกูไปเที่ยว

บ้าง” ผู้เป็นน้องถอืโอกาสพูดเรื่องส�าคญัเสยีเลย

“ก่อนคลอดคุณก็เพิ่งพาฉันไปทะเลมานะคะ จะเที่ยวอีกแล้ว 

เหรอ” นลนิยีิ้มถามสามี

“ตอนนั้นเราไปกนัแค่สองคนนี่ครบั นี่มเีจ้าตวัเลก็แล้ว อยากพา

ไปด้วยกนั เผื่อว่าน้องภมีจะมน้ีอง” ชายหนุม่ขยบิตา พดูไม่อายบคุคล

ที่สามอย่างภูรทิศั

“คนบ้า พูดอะไรเนี่ย ลูกเพิ่งคลอดจะมีอีกแล้วเหรอ” นลินี 

เขนิอาย ตสีามี

“จะได้มลีกูหวัปีท้ายปี ทนัเป็นเพื่อนภมีไงครบั” ภดูศิส่งสายตา

มคีวามหมาย

ภรูทิศัเหน็ความหวานนั้นกไ็ด้แต่ส่ายหน้าพดูแทรก “ได้ส ิฉนัจะ

ท�าแทนให้ นายไปเถอะ” 

“แต่คณุทศักลบัมาครั้งนี้ควรจะพกัผ่อนนะคะ นวี่า...”

“ผมอยู่เฉยได้ไม่นานหรอกครบั เริ่มเบื่อแล้ว มอีะไรให้ท�าบ้าง

กด็ ีไม่อย่างนั้นอาจจะต้องกลบันวิยอร์กก่อนก�าหนด” เขากลบัมาเพยีง

แค่สองสปัดาห์เท่านั้น แม้มารดาจะอยากให้อยู่ต่อ แต่เขาคดิว่าเพยีง

พอแล้ว ที่นั่นยงัมอีะไรให้จดัการอกีมาก

“ขอบใจมากพี่ชาย” 
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เมื่อโดนสามีแทรกมาอย่างนี้นลินีจึงได้แต่ถอนหายใจส่ายหน้า

กับความเอาแต่ใจ จริงอยู่ว่าอยากจะมีเวลาอยู่ด้วยกัน แต่ก็อดที่จะ

เกรงใจภูรทิศัไม่ได้

ผู้เป็นพี่มองภาพครอบครัวของน้องชายแล้วนึกอิจฉา อยากมี

ใครสกัคนมาเตมิเตม็ส่วนที่ขาด เป็นครอบครวัของเขาบ้าง แต่ไม่รู้ว่า

วนันั้นจะมาถงึหรอืเปล่า พอคดิถงึเรื่องนี้กลบัมภีาพของพชัราซ้อนทบั

อย่างน่าประหลาด ท�าไมเขาถงึสลดัผูห้ญงิคนนี้ไม่หลดุ อาจเป็นเพราะ

เหตกุารณ์เพิ่งเกดิขึ้นไม่นานละมั้ง แต่ละอย่างล้วนดีๆ  น่าจดจ�าทั้งนั้น 

ไม่ว่าจะเรื่องจูบ หรอืถูกต่อย แถมยงัโดนเอาเงนิฟาดหวัอกี ที่ส�าคญั

การเจอกนัที่เมอืงไทยครั้งนี้เธอกลบัเปลี่ยนไปจากสาวเปรี้ยวกลายเป็น

สาวหวานผูแ้สนเรยีบร้อย ด้วยเหตนุี้จงึกระตุน้ให้ชายหนุม่สนใจตวัตน

ของหญงิสาว  อยากรู้ว่าเธอก�าลงัท�าอะไร แล้วท�าไมถงึเป็นแบบนี้ 

ถัดจากนั้นสองวัน นักธุรกิจหนุ่มเดินทางมายังโรงแรมเดอะ- 

แกรนด์รอยลัเฮฟเวน ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรงุเทพมหานคร ที่เขาเคยร่วม

บรหิารมาร่วมสบิปีนบัตั้งแต่เรยีนจบ ก่อนจะวางมอืให้น้องชายสานต่อ

และเดนิทางไปดูแลโรงแรมเปิดใหม่ที่นวิยอร์ก พนกังานเก่าหลายคน

จ�าได้กต็รงเข้ามาทกัทาย หลงัจากพูดคยุกนัพอหอมปากหอมคอ จงึ

ตรงไปยังลิฟต์ที่เปิดพอดิบพอดี แต่ยังไม่ทันเดินเข้าไปกลับมีร่างสูง

โปร่งของหญงิสาวเดนิสวนออกมาจนชนเข้าให้อย่างจงั แรงปะทะท�าให้

แฟ้มมากมายที่เธอหอบมาหล่นกระจายลงพื้น พร้อมกบัร่างของคนถอื

ที่เซถอยหลังเกือบจะล้มลง แต่ภูริทัศกลับคว้าข้อมือสวยได้ทันตาม

สญัชาตญาณ 

พัชรีคิดว่าถึงคราวซวยต้องเจ็บตัวอย่างแน่นอน แต่พอรู้ว่าไม่

เป็นอย่างที่คิดเพราะมีใครบางคนจับข้อมืออยู่ก็เงยหน้าขึ้นสบตา 

ความหล่อเหลาของผู้ช่วยเหลือท�าให้ดวงตาเรียวรีราวกับเมล็ดข้าว 

เบกิกว้างด้วยความตื่นตะลงึ หวัใจดวงน้อยเต้นแรงแทบไม่เป็นจงัหวะ 
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ตามด้วยใบหน้าสวยคลี่ยิ้มเลก็น้อย

“คณุเป็นอะไรไหม” ชายหนุม่ถามพลางปล่อยข้อมอื สงัเกตเหน็

ป้ายพนกังานกร็ู้ว่าเป็นลูกน้องตวัเอง 

“มะ...ไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณนะคะ ถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้ พลอย

ต้องล้มแน่ๆ” หญงิสาวส่งยิ้มหวาน 

“ไม่เป็นไรครบั” เขาตอบเสยีงเรยีบ กม้ลงช่วยเกบ็แฟม้ที่ตกอยู่

ก่อนจะส่งให้โดยไม่คิดอะไรแล้วเดินเข้าไปยังลิฟต์ ก่อนที่ประตูจะ 

ปิดลง ท่ามกลางสายตาเคลิ้มฝันของพนกังานสาว

“เขาเป็นใครกนันะ...หรอืว่าจะเป็นแขกของโรงแรม”

“นั่นคณุภรูทิศัจ้ะ ลกูชายคนโตของคณุภธูเนศ พี่ชายคณุภดูศิ” 

เสยีงที่ดงัมาจากทางด้านหลงัท�าให้เธอตกใจหนักลบัไปมองจงึรู้ว่าเป็น

เพญ็พร หวัหน้าฝ่ายการตลาดและพ่วงต�าแหน่งหวัหน้าของเธอด้วย 

“พลอยไม่เคยเหน็หน้าเขาเลยค่ะ” หญงิสาวบอกกลบัตามตรง 

เพราะเคยเจอแต่ภูดศิ 

“ปกตคิณุทศับรหิารงานที่นวิยอร์ก คงกลบัมาพกัผ่อน ไม่ใช่แค่

เธอหรอกนะที่สนใจ สาวๆ คนอื่นก็สนใจกันตรึมเพราะเขายังโสด” 

เพญ็พรพดูอย่างอารมณ์ดแีละรูท้นัลกูน้องสาว ก่อนจะเดนิเข้าลฟิต์ไป 

เมื่อได้อยูต่ามล�าพงั หวัใจดวงน้อยยงัคงเต้นแรงจนเผลอเอามอื

ทาบที่หน้าอก ใบหน้าสวยยงัคงมรีอยยิ้ม แววตาเป็นประกายบางอย่าง 

แล้วพูดออกมาเบาๆ

“คณุภูรทิศัอย่างนั้นเหรอ” 

ใกล้เท่ียง ร่างเพรียวระหงของทายาทตระกูลธนานุรักษ์

เดินเข้ามาภายในโรงแรมขนาดใหญ่ เธอสวมเดรสแขนกุดผ้าลูกไม้

สชีมพยูาวถงึข้อเท้ากบัรองเท้าคตัชสูขีาว สะพายกระเป๋าสเีดยีวกบัชดุ 

ผมยาวสลวยปล่อยสยายกลางแผ่นหลัง ใบหน้าเรียวรีรูปไข่ตบแป้ง
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เพยีงบางเบาและทาลปิกลอสเท่านั้น เพยีงแค่นี้หญงิสาวกโ็ดดเด่นจน

ผู้ชายหลายคนที่นั่งอยู่บริเวณล็อบบีต้องเหลียวมองด้วยความสนใจ 

พชัราเดนิเข้าไปหาพนกังานต้อนรบัด้านหน้าที่ยกมอืไหว้ ส่งยิ้มให้

“มอีะไรให้รบัใช้คะคณุผู้หญงิ”

“ฉนัมาพบคณุภูรทิศัค่ะ” 

“จะให้ดฉินัเรยีนท่านว่าใครมาขอพบคะ” พนกังานยงัถามกลบั

อย่างมมีารยาท

“เพชรค่ะ...เพชร พชัรา” หญงิสาวแนะน�าตวั

“ได้ค่ะ รอสกัครู่นะคะ”

ระหว่างที่พนักงานก�าลังต่อสายหาเลขานุการหน้าห้องของ 

ชายหนุม่ ดวงตากลมโตกวาดมองไปรอบๆ ไม่แปลกใจที่เหตใุดโรงแรม

แห่งนี้ถงึตดิอนัดบัยอดนยิม ได้รบัเสยีงโหวตจากนกัท่องเที่ยวถล่มทลาย 

เพราะมดีไีซน์และความสวยที่ไม่เหมอืนใคร 

การมาครั้งนี้นับเป็นโชคดีที่แอบได้ยินมารดาพูดคุยกับแพรว-

พรรณผ่านทางโทรศัพท์ว่าภูริทัศเข้ามาบริหารงานแทนน้องชายที่ 

เดนิทางไปเที่ยวพกัผ่อนกบัครอบครวัชั่วคราว เธอจงึหาโอกาสมาพูด

คุยเกี่ยวกับเรื่องที่คิดไว้ เลยขออนุญาตมารดาออกมาข้างนอก ซึ่ง 

เป็นช่วงเดียวกับที่ลัดดาวัลย์มีนัดกับเพื่อนที่วัดพอดิบพอดี เธอรู้ว่า

ครอบครวัของเขาร�่ารวยมาก ตดิอนัดบัมหาเศรษฐขีองประเทศไทย แต่

นั่นไม่ใช่สิ่งที่พชัราต้องการหรอืนกึถงึ ส�าหรบัเธอแล้ว เรื่องการแต่งงาน

กเ็หมอืนนทิานหลอกเดก็ตอนเข้านอน ความรกัที่สวยงามอาจมอียูจ่รงิ 

แต่ไม่ใช่กบัทกุคู่ 

“ท่านให้คณุเข้าพบได้ ขึ้นไปที่ชั้นสี่สบิเลยค่ะ” 

“ขอบคณุนะคะ”

พชัราเดนิไปที่ลฟิต์โดยมพีนกังานชายกดรออยู่แล้ว การมาพบ

เขาวันนี้ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้น แต่คาดหวังมากกว่า หวังว่าชายหนุ่มจะ
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ยอมรับข้อเสนอ เขาเป็นผู้ชายคนเดียวที่ได้เห็นตัวตนที่แท้จริง การ

แสดงออกที่ไม่ต้องเก็บซ่อน ไม่ต้องเสแสร้งหรือสร้างภาพเหมือนอยู่ 

ต่อหน้าผู้ใหญ่นั่น ซึ่งท�าให้เธอสบายใจ

เมื่อมาถงึกเ็จอเลขานกุารวยักลางคนส่งยิ้มเป็นมติรรออยู่ และ

พาเดนิน�าไปยงัห้องของผูบ้รหิาร เมื่อมาถงึเหน็ป้ายชื่อเขยีนเป็นภาษา

องักฤษว่า ‘ภูรทิศั อศัวอนนัต์’ ผู้หญงิคนเดมิเคาะประตูเบาๆ ก่อนจะ

เปิดประตูแล้วผายมอื

“เชญิค่ะ”

“ขอบคณุค่ะ”

พัชราส่งยิ้มหวานเดินเข้าไปด้านใน สายตามองสังเกตห้อง

ท�างานขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยโทนสนี�้าตาล เบื้องหน้าคอืโต๊ะท�างาน

สีมะฮอกกานีขนาดใหญ่ โดยมีทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครอยู่

เบื้องหลัง เมื่อกลับมาโฟกัสที่นักธุรกิจหนุ่มซึ่งสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวผูก 

เนกไทสีน�้าเงินเข้ม มีสูทสีด�าสนิทแขวนไว้ด้านข้างและก�าลังนั่งอ่าน

เอกสารอยู่ ดูเหมอืนเขาจะไม่รู้ถงึการมาของเธอ แต่กไ็ม่น่าใช่ น่าจะ

ไม่สนใจเสยีมากกว่า หญงิสาวเชดิหน้าเลก็น้อย

“อะแฮ่ม”

เสยีงกระแอมเรยีกร้องความสนใจท�าให้นกัธรุกจิหนุม่ละสายตา 

วางปากกาเงยหน้ามองผูห้ญงิที่เพิ่งไปดตูวักนัมา วนันี้ยงัคงคอนเซปต์

สาวหวานตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้า บอกเลยว่าลคุนี้กด็ดูไีปอกีแบบ แต่

อดแซวไม่ได้

“วนันี้ไม่มผีู้ใหญ่อยู่ด้วย ท�าไมไม่แต่งตวัแบบแม่สาวฮาร์ลยี์สดุ

เปรี้ยวล่ะครบั” 

พชัรากลอกตา “ท�าไมคณุต้องย�้าเรื่องนี้ด้วยนะ”

“คงเป็นเพราะผมไม่เคยเจอผูห้ญงิคนไหนเหมอืนคณุ ที่นวิยอร์ก

กบัประเทศไทย แตกต่างกนัสดุขั้ว จนผมยงัต้องขยี้ตา ไม่คดิว่าผูห้ญงิ
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ที่กล้าจูบผมท่ามกลางคนมากมายจะเป็นคนเดียวกับที่เรียกพี่ทัศคะ 

พี่ทศัขา คณุว่าแปลกไหมล่ะ” ชายหนุ่มส่งยิ้มเจ้าเล่ห์ แสร้งท�าเสยีง

สองเวลาเธอเรยีกเขา

“คณุจะพดูเรื่องจบูทกุครั้งที่เราเจอกนัเลยหรอืไง” หญงิสาวถาม

ขณะที่แก้มนวลร้อนผ่าว 

ภูริทัศลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินเข้าไปใกล้หญิงสาว จนได้กลิ่นหอม

ของดอกไม้ที่ตดิจมกูเขามาตั้งแต่นวิยอร์กพร้อมกระซบิถามด้วยน�้าเสยีง

ทุ้มเข้ม

“คณุไม่ชอบเหรอ...คณุเป็นคนท�าเองเลยนะ” 

“เลกิพูดเถอะน่า ฉนักอ็ายเป็นเหมอืนกนันะ ที่ฉนัมาวนันี้ไม่ได้

ต้องการรื้อฟื้นเรื่องคืนนั้น แต่มีเรื่องจะพูดกับคุณ” พัชรารีบบอกจุด

ประสงค์ทนัที

“พอดเีลย ได้เวลากนิอาหารเที่ยง ไปกนิก่อนแล้วค่อยพูดกนั” 

นกัธรุกจิหนุ่มพูดเสรจ็กเ็ดนิออกจากห้องหน้าตาเฉย 

พชัราขมวดคิ้ว เหน็ภูรทิศัเปิดประตูแล้วหนัมามอง ส่งสายตา 

เร่งกลายๆ เธอเองกห็วิเหมอืนกนัเพราะรบีออกมาโดยที่ยงัไม่ทนัได้กนิ

อะไรจงึยอมเดนิตามชายหนุ่มไปโดยปรยิาย 

ห้องอาหารของโรงแรมแห่งนี้ได้รับการการันตีว่าอร่อย

และขึ้นชื่อในราคาที่ไม่แพง มอีาหารให้เลอืกหลากหลาย วนันี้ชายหนุม่

พาหญงิสาวมาที่ห้องอาหารไทย ซึ่งได้รบัความนยิมจากชาวต่างชาติ

ค่อนข้างเยอะ หลงัจากสั่งอาหารเสรจ็ ชายหนุ่มจงึเริ่มเอ่ยถามอย่าง

สงสยั

“พูดธรุะของคณุมาส”ิ

หญงิสาวลงัเลเลก็น้อย เหน็ชายหนุ่มก�าลงัจบิกาแฟกค็ดิว่าถ้า

ไม่พูดวนันี้ วนัหน้ากต็้องพูดอยู่ด ีจงึตดัสนิใจโพล่งออกไป
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“เราแต่งงานกนัไหม” 

พรวด!

“แคก็ๆ” 

“คณุเป็นอะไรหรอืเปล่า” หญงิสาวถามด้วยน�้าเสยีงร้อนรน รบี

ส่งผ้าเชด็ปากให้ เหน็ว่าไอจนหน้าแดงจงึนกึเป็นห่วง 

ภูริทัศเงยหน้าสบตาผู้หญิงตรงหน้าพลางคิดว่าเธอบ้าไปแล้ว 

เหรอ “คณุว่าอะไรนะ ช่วยพูดอกีท ีเผื่อว่าผมอาจจะฟังผดิไป”

หญงิสาวกลอกตา “ฉนัถามว่าเราแต่งงานกนัไหม”

“นี่อยูใ่นยคุที่ผูห้ญงิต้องขอผูช้ายแต่งงานแล้วเหรอ รูต้วัไหมว่า

พูดอะไรออกมา” เขาถามเสยีงหลง 

“แน่นอน ฉนัรู้ตวั และนี่คอืธรุะที่ฉนัมาวนันี้”

“คณุจะแต่งงานกบัผูช้ายที่เพิ่งรูจ้กักนัเนี่ยนะ” ภรูทิศัถามอย่าง

ไม่เข้าใจ

“กไ็ม่เสยีหายอะไรนี่”

“ให้ตาย...หวัสมองคณุกลบัด้านหรอืไง ท�าไมคดิอะไรไม่เหมอืน

คนอื่นได้ขนาดนี้ ท�าไมถงึอยากแต่งงานกบัผม เท่าที่ด ูคณุไม่ได้พศิวาส

ผมเลยนะ” นกัธรุกจิหนุ่มยงัพูดต่อ

“ใช่ ฉนัไม่ได้พศิวาสคณุ  แต่ฉนัได้ยนิมาว่าคณุท�างานที่อเมรกิา

ใช่ไหม ปกตใิช้ชวีติอยู่ที่นั่นใช่หรอืเปล่า” เธอถามย�้าเพื่อให้แน่ใจ 

“ใช่” 

“เยี่ยม งั้นแต่งงานกนัสามเดอืน พอไปถงึที่นั่นกต่็างคนต่างไป”

เงื่อนไขสดุแสนประหลาดท�าให้นกัธรุกจิหนุ่มถงึกบังงว่าผู้หญงิ

คนนี้ต้องการอะไรกันแน่ จู่ๆ มายื่นข้อเสนอทั้งที่ยังไม่รู้จักกันดีได้

อย่างไร ถงึแม้เธอจะกล้าจูบเขาทั้งที่ไม่รู้จกักนั แต่เรื่องแต่งงานนี่มนั

ไม่ดูเกนิไปหน่อยเหรอ

“คุณคิดว่าการแต่งงานเป็นเรื่องสนุกหรือไง คิดว่าจะมีผู้ชาย 
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สตดิคีนไหนยอมรบั” 

“ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นสักหน่อย” เธอไม่เคยคิดว่า

เป็นเรื่องเล่นๆ และถ้ามีทางเลือกมากกว่านี้ มีเหรอจะมานั่งพูดเรื่อง

แต่งงานกบัผู้ชายที่เจอกนัไม่กี่ครั้ง

ภูรทิศัสบตาพชัรา มบีางอย่างบอกว่าเธอตั้งใจอย่างที่พูดจรงิๆ 

แววตาของหญิงสาวไม่มีความล้อเล่นหรือโกหก ยิ่งท�าให้เขาอยากรู้

เข้าไปใหญ่ว่ามเีหตผุลอะไรกนัแน่

“ถ้าผมยอมท�าตามเงื่อนไขนี้ ผมจะได้อะไรล่ะ”

“บางทกีารแต่งงานครั้งนี้อาจจะช่วยคณุกไ็ด้นะ” หญงิสาวพูด

อ้อมๆ

ชายหนุ่มขมวดคิ้ว “ช่วยผมเนี่ยนะ ช่วยเรื่องอะไร”

“ลองคดิดูส ิอายคุณุไม่น้อยแล้วนะ อกีสามปีกจ็ะสี่สบิและ...”

“อีกตั้งสามปี ไม่ต้องรีบพูดถึงเลขสี่นักก็ได้” เขารีบแทรกขึ้น 

เสยีก่อน

พัชราได้ยินก็หลุดข�า “ผู้ชายอะไร กลัวความแก่หรือไง...แต่ก็

ช่างเถอะ คณุยงัไม่มใีคร ซึ่งมนัน่าแปลกมากว่าไหมล่ะ ฉนัมาวนันี้ก็

เพื่อเปิดอกพดูในสิ่งที่ฉนัต้องการ หากว่าคณุมคีวามลบัที่บอกใครไม่ได้ 

ก็พูดมาได้เลย ฉันเชื่อว่าการแต่งงานครั้งนี้ไม่ใช่ฉันที่จะได้ประโยชน์

ฝ่ายเดยีว คณุป้าเองกอ็ยากให้คณุแต่งงานเหมอืนกนันี่” หญงิสาวยงั

ไม่กล้าพูดตรงๆ

“ผมมคีวามลบัอะไร คณุพดูออกมาตรงๆ เลย ไม่ต้องอ้อมค้อม” 

ภูรทิศัว่าแล้วยกแก้วกาแฟขึ้นจบิ

พชัรานิ่งก่อนจะโพล่งออกมา “คณุเป็นเกย์ใช่ไหม”

พรวด

“แคก็ๆ!”

“เอ้าคณุ ส�าลกัอกีแล้ว” พชัรารบีหยบิน�้าเยน็ให้เขาดื่ม ก่อนจะ
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ส่งผ้าให้ซับปากอีกหน แล้วมองชายหนุ่มที่หน้าแดงก�่าพลางคิดว่า 

วนันี้จะได้พูดกนัจบไหม

“ให้ตายเถอะ ท�าไมต้องถามเรื่องพวกนี้ตอนผมดื่มกาแฟด้วย 

ปากผมพองหมดแล้ว”

“ฉนัจะไปรู้ได้ยงัไงล่ะ ตกลงฉนัเดาถูกใช่ไหม” 

“คุณผู้หญิง ผมจะบอกอะไรให้นะ ผู้ชายโสดไม่ได้แปลว่าจะ

เป็นเกย์เสมอไป ผมแค่ยงัไม่เจอใคร ที่ส�าคญั ถ้าผมเป็นจรงิละก ็ผม

ไม่เก็บเป็นความลับหรอก โลกเปิดกว้างไปถึงไหนต่อไหนแล้วและ

ครอบครัวผมก็รับได้” ภูริทัศพูดอย่างมั่นใจ ครอบครัวของเขาไม่ใช่ 

คนไร้เหตผุลอย่างแน่นอน

พัชรามีสีหน้าผิดหวังอย่างชัดเจน “ใครจะไปรู้เล่า ลองไปเล่า

ให้คนอื่นฟังกต็้องสงสยัเหมอืนกนั” 

“ดูท�าหน้าเข้า คณุก�าลงัผดิหวงัใช่ไหม” 

“ก.็..นดิหน่อย”

“ผมจะท�ายังไงกับคุณดีเนี่ย” ชายหนุ่มถอนหายใจ เธอคิดไป

ไกลขนาดนี้ได้ยงัไง แต่กไ็ม่แปลก นสิยัชอบพูดเองเออเอง กค็งรวมถงึ

ความคดิที่ชอบมโนไปด้วย

“ช่างเถอะ ไม่เป็นกไ็ม่เป็น แล้วคณุอยากได้อะไรเป็นการตอบ 

แทน” พชัรากลบัเข้าเรื่อง

เมื่อกลบัสู่โหมดจรงิจงั ภูรทิศักอดอกจ้องหญงิสาวเขมง็ ตอบ

อย่างตรงไปตรงมา “ผมเป็นแค่ผู้ชายธรรมดา สิ่งที่ผมต้องการคอืเจอ

ใครสกัคนที่รกัและพร้อมจะแต่งงานกบัผม มลีกูด้วยกนั มคีรอบครวัที่

สมบูรณ์ ให้ได้ไหมล่ะ” 

เงื่อนไขของเขาท�าให้หญิงสาวส่ายหน้า “ไม่ได้รักแล้วจะมีลูก

ด้วยกนัยงัไง”

“ทคีณุยงัขอผมแต่งงานได้เลย หรอืว่ารกัผม?”
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“บ้าเหรอ ฉันจะรักผู้ชายที่เพิ่งเจอกันได้ยังไง” หญิงสาวถาม

กลบั

“ผมจะไม่แต่งงานถ้าปราศจากความรกัโดยเดด็ขาด” 

เมื่อเหน็เขายนืยนัหนกัแน่น ความหวงัของพชัรากร็บิหรี่ทนัท ีแต่

เธอยังไม่ล้มเลิกความพยายาม ผู้ชายคนนี้ต้องมีอะไรบางอย่างที่ 

เอามาต่อรองได้สนิ่า

“เอาแบบนี้ไหม ฉนัมเีพื่อนเป็นนางแบบดงัที่อเมรกิา เธอยงัโสด 

พอดีเคยเข้าไปดูแลบัญชีให้เธอตอนฝึกงาน...อ้อ ฉันจบบัญชีน่ะ ถ้า

คณุสนใจฉนัเป็นแม่สื่อให้ได้นะ และงานแต่งงานของเราฉนัจะไม่เรยีก

ร้องอะไรเลย ไม่ต้องจัดงานใหญ่ สินสอดก็ไม่เอา ขอแค่ผู้ใหญ่รับรู้  

จบงานเรากบ็นิไปอเมรกิาด้วยกนัแค่นั้นกจ็บ” 

ชายหนุม่ฟังหญงิสาวเล่าเป็นฉากๆ เตรยีมการวางแผนมาอย่าง

ดถีงึกบัถอนหายใจ “คณุเพ้อฝันหรอืไง ผมนี่เป็นผูช้ายน่าสงสารชะมดั

เลยสนิะ ยงัไม่ทนัแต่งงาน เมยีกว็างแผนทิ้งซะแล้ว” 

พชัราเขนิอายกบัประโยคนั้น “ฉนัไม่ใช่เมยีคณุสกัหน่อย”

“ถ้าอย่างนั้นบอกผมหน่อยสิว่าคุณท�าแบบนี้ไปเพื่ออะไร ผม

สมควรได้รู้ว่าคณุปกปิดอะไรไว้กนัแน่พชัรา” ภูรทิศัจ้องมองหญงิสาว

ด้วยแววตาจรงิจงั พยายามค้นหาความจรงิในดวงตากลมโตคูน่ั้น ทว่า

สิ่งที่ได้รบักลบัมามเีพยีงความเงยีบและการหลบสายตา

“ถ้าคณุไม่พูดไม่บอก กไ็ม่มเีหตผุลอะไรที่ผมต้องท�าตาม” 

พัชราไม่เคยเปิดเผยเรื่องส่วนตัวให้ใครรับรู้นอกจากเพื่อนรัก

อย่างวาร ี“ฉนัไม่จ�าเป็นต้องเล่าเรื่องส่วนตวัให้ใครฟัง” 

“ตามใจ ผมจะถอืว่าไม่เคยได้ยนิเรื่องประหลาดพวกนี้มาก่อน

แล้วกนั”

ร่างสงูลกุเดนิออกไปทนัทโีดยไม่สนใจแม้อาหารจะเพิ่งมาเสร์ิฟ

กต็าม เขารูส้กึหงดุหงดิอยู่บ้าง เพราะค�าพดูของเธอนั้นท�าเพื่อประโยชน์ 
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ของตัวเองล้วนๆ ไม่ได้คิดถึงใจเขาบ้างเลย อดสงสัยไม่ได้ว่าเขาทน 

นั่งฟังเธอพูดตั้งนานได้ยงัไง 

ทางด้านหญิงสาวยังไม่ยอมแพ้ รีบลุกขึ้นเดินตามออกมา แต่

ด้วยความยาวช่วงขาที่แตกต่างกนัส่งผลให้เธอจ�าต้องวิ่งตาม แต่ใคร

จะไปคดิว่าชายหนุ่มจะหยดุกะทนัหนั เธอที่รบีวิ่งมาอย่างเรว็จงึเบรก

ไม่ทันจนชนกับชายหนุ่มที่หันกลับมาพอดี แรงปะทะส่งผลให้พัชรา

หงายหลงัเกอืบจะล้มลง

“ว้าย!”

เป็นอีกครั้งที่อ้อมแขนแข็งแรงของเขาช่วยเซฟเธอเอาไว้ไม่ให้

เจบ็ตวั แต่ทกุอย่างเกดิขึ้นเรว็มากจนท�าให้ชายหนุม่ออกแรงดงึเธอเข้า 

มาหามากเกนิไปจนท�าให้รมิฝีปากของคนทั้งคู่ชนกนัอย่างจงั และจูบ

ที่สองกเ็กดิขึ้นทนัท!ี

นัยน์ตาคมกริบของภูริทัศวาบขึ้นเป็นประกายด้วยความพึง

พอใจเมื่อได้สมัผสัความนุ่มหยุ่นของรมิฝีปากคู่นี้อกีครั้ง เขาสบตากบั

ดวงตากลมโตที่เบิกกว้างแต่ยังไม่ยอมถอนริมฝีปากออก รู้สึกอยาก

หยดุเวลานี้เอาไว้ บางทกีค็ดิว่าผู้หญงิคนนี้ช่างประหลาด และความ

ประหลาดนั้นกม็อีทิธพิลกบัเขามากกว่าที่คดิ 

พัชราท�าตัวไม่ถูก แก้มนวลร้อนผ่าวคาดว่าคงขึ้นสีแดงระเรื่อ

อย่างแน่นอน แม้จะเคยจบูกนัที่คลบัมาก่อน แต่มนัแตกต่างกนั เพราะ

ตอนนั้นเธอเข้าตาจน ท�าไปเพื่อให้หลดุพ้นจากแฟนเก่า แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ 

สายตาของเขาช่างดูร้อนแรง และนั่นกท็�าให้หญงิสาวได้สตจิงึรบีผลกั

เขาออกอย่างแรง 

“หนอ็ย ผู้ชายฉวยโอกาส!”

“ผม...โอ๊ย!”

ภูริทัศพูดไม่ทันจบ เรียวขาสวยก็เตะผ่าหมากเข้าให้จนร่างสูง 

ตวังอ ใบหน้าแดงก�่าด้วยความเจบ็ปวด ก่อนจะเค้นเสยีงพูดออกมา
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“ฉวยโอกาสตอนไหน ผมช่วยไม่ให้คณุล้มนะ เจบ็ชะมดั เตะ

มาซะเต็มแรง ถ้าแต่งงานกันจริงๆ มันใช้การไม่ได้ คุณนั่นแหละจะ

ซวยเอา ไม่ใช่ผม” ชายหนุ่มบ่นออกมาเป็นชดุ

พชัราได้ยนิกอ็้าปากค้างรบีเถยีงกลบั “พูดอะไรของคณุ ท�าไม

ฉนัต้องซวย ฉนัไม่ใช้งานมนัหรอกนะ” 

“ใครจะไปรู้ คณุยิ่งอยากแต่งงานกบัผม ที่ไม่ยอมบอกเหตผุล

นี่ หรอืจรงิๆ แล้วคณุแอบชอบผมกนัแน่ คณุอายใช่ไหมล่ะ เลยต้องหา

วธินีี้มากลบเกลื่อน” ชายหนุม่เลกิคิ้วแกล้งถาม อาการเจบ็เริ่มดขีึ้นจน

สามารถยดืกายได้ดงัเดมิ โชคดทีี่ไม่เข้าเป้าเตม็ๆ ไม่อย่างนั้นงานนี้มี

ทรดุนอนกบัพื้นไปแล้ว

“คนโรคจติ หลงตวัเอง ฉนัไม่ได้พศิวาสคณุสกันดิ” 

“งั้นเพราะอะไร พูดออกมาส”ิ

“กเ็พราะว่าฉนั...” ยงัไม่ทนัได้พดูจบประโยค เหน็สหีน้ารอคอย

ของเขากน็ิ่งเงยีบ ก่อนจะได้สตกิอดอกเชดิหน้าขึ้นเลก็น้อย

“งานนี้คุณไม่มีอะไรเสียเลยนะ แถมยังได้ผู้หญิงสวยๆ อย่าง

ฉนัเป็นภรรยาด้วย”

ชายหนุ่มกระตกุยิ้ม “ว่าผมหลงตวัเอง คณุกไ็ม่เบาเหมอืนกนั”

“ถ้าอย่างนั้นคณุฉวยโอกาสจบูผูห้ญงิหลงตวัเองอย่างฉนัท�าไม”

“รู้งี้น่าปล่อยให้คุณล้มซะก็ดี ผมไม่ใช่ผู้ชายประเภทนั้น ไม่

เหมอืนคณุหรอก เจอกนัครั้งแรกกจ็ูบซะแล้ว...อ้อ นั่นนบัเป็นจูบแรก

ของเราสนิะ อนันี้จบูที่สอง” ชายหนุม่ส่งยิ้มกรุม้กริ่ม ไม่รูท้�าไมถงึอยาก

แกล้งผู้หญงิคนนี้นกั ยิ่งเหน็หน้าตาตอนเหลอ โกรธจนแก้มแดงก�่า ก็

นกึชอบใจ

พัชราใจเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนจนต้องรีบหลบสายตา 

“ผู้ชายอย่างคณุ วนัๆ คงหมกมุ่นแต่เรื่องจูบใช่ไหม พูดตอกย�้าอยู่ได้

ไม่จบไม่สิ้นสกัท”ี
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“เรื่องจบูธรรมดาไปเลยหากเทยีบกบัเรื่องแต่งงานของคณุ ถาม

จรงิ คณุรูจ้กัผมดแีล้วเหรอ รูไ้ด้ยงัไงว่าเป็นคนด ีและกล้าที่จะฝากชวีติ

ด้วย” ชายหนุ่มถามอย่างสนใจ

“แค่สามเดอืน ฉนัไม่ได้คดิอะไรทั้งนั้นแหละ...”

“ผมไม่ใช่สามชีั่วคราวนะคณุ ท�าไมคณุไม่ลองกลบัไปถามแฟน

เก่าที่ต่อยหน้าผมล่ะ บางทเีขาอาจจะอยากแต่งกบัคณุกไ็ด้ เหน็บอก

รกักนัซะขนาดนั้น” ชายหนุม่มวิายรื้อฟ้ืน ยงัจ�าบทสนทนาที่ทั้งคูท่ะเลาะ

กนัได้ดี

พชัรากลอกตา แฟนเก่าคนนี้ตามตื๊อเธอตั้งแต่เข้าคลาสแรกของ

การมาเรยีนที่นวิยอร์ก พอใกล้จบเธอเลยตกลงลองคบข�าๆ ไม่ได้คดิ

อะไร จงึได้รู้ว่าวนัๆ ในสมองของหมอนี่มแีต่เรื่องบนเตยีง และเธอยงั

จับได้ว่าเขานอกใจนอนกับเพื่อนร่วมคลาสของเธออีก แต่เธอก็ไม่ได้

นกึเสยีใจแม้แต่น้อย เพราะเวลาแค่หนึ่งเดอืนไม่ได้นานนกัและยงัเจอ

กนัแทบนบัครั้งได้ เธอจงึไม่อนิที่เขาบอกว่ารกั รูอ้ยูแ่ล้วว่าเป็นค�าโกหก 

จงึหยบิยกเรื่องนอกใจมาขอเลกิซะเลย และที่ไม่กลบัไปขอให้เขาช่วย 

เพราะรู้ว่ามารดาจะไม่มวีนัยอมรบัผู้ชายที่เธอเลอืกเอง 

“คณุแม่ชอบคณุ และท่านกค็ดิว่า...”

“อ๋อ เลยอยากแต่งงานกบัคนที่แม่หาให้ ยิ่งได้พดูคยุ คณุท�าให้

ความสงสยัของผมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ว่ามเีหตผุลอะไรถงึต้องท�าอย่าง

นั้น” เขาขยบัเข้ามาใกล้ ขณะเดยีวกนัหญงิสาวกเ็ดนิถอยหลงั

“แต่งงานก่อนสแิล้วจะบอก”

“โว้...คุณผู้หญิง ถามจริง ตั้งแต่เดินเข้ามาพูดเรื่องนี้ เคยคิด 

บ้างไหมว่าคณุไม่ได้เสยีเปรยีบอะไรเลย มแีต่ได้เปรยีบอย่างเดยีว และ

คดิว่าผมจะต้องยอมท�าตามง่ายๆ อย่างนั้นเหรอ” 

“แต่ฉนัไม่เหน็ว่า...”

“แล้วความรู้สึกครอบครัวของผมล่ะ คุณแม่ผมจะคิดยังไงถ้า
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ลกูชายท่านแต่งงานและเลกิภายในสามเดอืน ที่ส�าคญั ท่านเอน็ดคูณุ

มากนะเพชร ถ้าท่านรู้ว่าคณุไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านเหน็ คงผดิหวงั” 

ประโยคนั้นท�าให้หญงิสาวรู้สกึผดิ ยอมรบัว่าเหน็แก่ตวั แต่ถ้า

ไม่จนตรอกแล้วเธอคงไม่ท�า หญงิสาวเปิดกระเป๋าหยบิของบางอย่าง

ออกมายดัใส่มอืภูรทิศั

“ฉนัไม่เคยอยากให้ใครมาคาดหวงัในตวัตนของฉนั และมนัจะ

ดีมากหากคุณแม่ของคุณลดความคาดหวังลง ถ้าเปลี่ยนใจก็โทร. 

มานะคะ” 

“ถ้าผมไม่ตกลงล่ะ”

“ฉนัแค่หาคนใหม่เท่านั้นเอง” พชัราพูดจบเดนิจากไปทนัท ี

ภรูทิศัมองพชัราด้วยแววตาที่เตม็ไปด้วยความสงสยัที่เพิ่มหนกั

ขึ้นเรื่อยๆ ผูห้ญงิคนนี้มจีดุประสงค์อะไรกนัแน่ เหมอืนเธอพยายามจะ

หนบีางอย่าง เขาเข้าใจถูกต้องหรอืไม่ ชายหนุ่มครุ่นคดิ ตั้งใจจะเดนิ

กลบัห้องท�างาน แต่ถูกใครบางคนที่เจอกนัเมื่อเช้าขวางเอาไว้ 

“สวสัดคี่ะคณุภูรทิศั”

“มอีะไรหรอืเปล่าครบั” ชายหนุ่มถามกลบัอย่างสงสยั

“พลอยอยากจะมาขอบคุณที่คุณช่วยไว้ค่ะ พลอยไม่รู้เลยว่า

คณุเป็นพี่ชายของผูบ้รหิาร พลอยท�าซุม่ซ่ามชนคณุเข้า อย่าโกรธพลอย

นะคะ” หญงิสาวพูดเสรจ็ยกมอืไหว้ ทว่าภูรทิศักลบัห้ามไว้

“คณุไม่ได้ท�าอะไรผดิ แค่อบุตัเิหต ุอย่าคดิมากส”ิ

“ถงึอย่างนั้นกเ็ถอะค่ะ พลอยเป็นพนกังานใหม่ ก.็..กลวัว่าอาจ

จะท�าอะไรไม่ถูกใจ” พชัรแีสดงสหีน้าเป็นกงัวลอย่างเหน็ได้ชดั

ภูริทัศเห็นอีกฝ่ายที่ดูจะคิดมากเกินไปก็ส่ายหน้า “คุณคือ

พนกังาน ไม่ใช่ทาส ในสายตาของผู้บรหิาร เราวดักนัที่ผลงาน ถ้าคณุ

ไม่ได้ท�าอะไรผดิ กไ็ม่มอีะไรต้องคดิมาก ผมขอตวัก่อน”

ว่าแล้วร่างสูงก็เดินเข้าลิฟต์ไปทันทีโดยไม่ได้สนใจคนตรงหน้า
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อกี เพราะคนเดยีวที่ดงึดูดความสนใจของเขาได้ในตอนนี้คงหนไีม่พ้น

ผู้หญงิที่ยื่นข้อเสนอเรื่องการแต่งงาน

แม้ภูริทัศจะจากไปแล้ว ทว่าแววตาของพัชรียังคงหวานเชื่อม 

หญงิสาวอมยิ้มเดนิไปยงัห้องน�้าที่อยู่ไม่ไกล เข้ามามเีพยีงความเงยีบ 

ไม่มีใครอยู่เลยสักคน ก็ทอดมองตัวเองในกระจกแล้วร�าพันออกมา

เบาๆ 

“คณุภูรทิศั พลอยตกหลมุรกัคณุเข้าให้แล้ว”

ผลวัะ!

ประตหู้องน�้าด้านในสดุเปิดออกอย่างแรงท�าให้พชัรสีะดุง้สดุตวั 

สหีน้าตื่นตกใจด้วยกลวัว่าจะเป็นพนกังานด้วยกนัได้ยนิ แต่พอเหน็คน

เดนิมากลบัต้องตกใจหนกักว่าที่คดิไว้เสยีอกี 

“พี่เพชร”

พชัราได้ยนิหมดทกุอย่าง อนัที่จรงิก่อนหน้านี้กต็ั้งใจจะย้อนกลบั

ไปพดูกบัชายหนุม่ แต่บงัเอญิเหน็พชัรเีดนิเข้าไปคยุกบัภรูทิศั ไม่ได้ยนิ

ว่าคยุอะไรกนั แต่พอเหน็คนเป็นน้องเดนิมาทางนี้จงึรบีหลบในห้องน�้า 

อดสงสัยไม่ได้ว่าเธอมาท�าอะไรที่นี่ แต่สายตาเหลือบไปมองป้าย

พนกังานกน็กึถงึที่มารดาบอกว่า พชัรไีด้งานแล้วเป็นพนกังานฝ่ายการ

ตลาดที่โรงแรมแห่งหนึ่ง และโลกกก็ลมมากที่ดนัเป็นโรงแรมของภรูทิศั 

“ยนืฝันกลางวนัอยู่หรอืไง” 

“เอ่อ พี่เพชรมาได้ยงัไงคะ” พชัรเีอ่ยถามพี่สาว

“ฉนัจะมาได้ยงัไงไม่ส�าคญั แต่ผูช้ายที่เธอก�าลงัพดูถงึ ไม่ใช่คน

ที่จะเอามาได้ง่ายๆ หรอกนะ” พชัราพูดเสรจ็ เดนิเข้าไปใกล้น้องสาว

ต่างมารดา จ้องเขมง็ด้วยแววตาไม่เป็นมติร 

ท่าทางอ่อนแอ ตหีน้าเศร้ามนัท�าให้มอืของเธอสั่นเป็นระยะ แม้

พัชราเองก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามต่อหน้าผู้ใหญ่ ตัวตนแท้จริงเป็น 

อกีอย่าง แต่อย่างน้อยกแ็ตกต่างจากพชัร ีที่ในหวัไม่เคยคดิแต่เรื่องดีๆ  
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ฉากหน้าสร้างภาพเล่นละครดรามา ขณะที่ภายในเต็มไปด้วยความ

อจิฉาเตม็อก

“หมายความว่ายงัไงคะ พลอยไม่เข้าใจ”

“อยู่กบัฉนัสองคนเลกิเสแสร้งสกัท ีเราต่างรู้ว่าอะไรเป็นอะไร” 

แววตาของผู้เป็นน้องเปลี่ยนไป “เหมือนที่พี่เพชรแกล้งท�าตัว

เป็นสาวเรยีบร้อย กลุสตรนี่ะเหรอคะ”

พชัรากระตกุยิ้ม “ใช่ แต่อย่างน้อยฉนักไ็ม่ได้ซ่อนพษิร้ายเอาไว้

เหมอืนเธอ...ฉนัขอเตอืน อย่ายุ่งกบัผู้ชายคนนั้น”

“ท�าไมพลอยจะยุ่งไม่ได้ คณุทศัโสดและ...”

“เธอไม่รู้สนิะว่าเขาเป็นคู่ดูตวัของฉนั และอนาคต เรากอ็าจจะ

ได้หมั้นและแต่งงานกนั” 

ประโยคนี้ของพี่สาวท�าให้พชัรเีกดิความร้อนรุ่มในอก พลางคดิ

ว่าอะไรก็ตามที่อยากได้ อะไรก็ตามที่อยากมี พัชราจะเป็นคนได้มัน 

ไปทั้งหมด ไม่เคยมอีะไรเป็นของเธอก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดยีว

“คณุพ่อไม่เหน็บอกพลอยและ...”

“คุณพ่อน่ะเหรอจะบอกเธอ...รู้อยู่ว่าท่านเคยสนใจอะไรที่ไหน 

แย่หน่อยนะพชัร ีดูเหมอืนเธอจะฝันสลายซะแล้ว” พชัราหวัเราะ เดนิ

ไปยงัอ่างล้างมอืก่อนจะมองน้องสาวต่างมารดาผ่านทางกระจกที่แสดง

สหีน้าไม่พอใจจนปิดไม่มดิ

“แต่สถานะพี่เพชรกับเขายังเป็นแค่คู่ดูตัวนี่คะ เขาอาจจะไม่

สานต่อกไ็ด้”

ดูท่าน้องสาวคงไม่ยอมง่ายๆ พชัราจงึขยบัถอยมายนืซ้อนหลงั

ของพชัร ีจากนั้นจบัต้นคออกีฝ่ายเอาไว้แน่น

“พี่เพชรปล่อยพลอยนะ พลอยเจบ็!” หญงิสาวพยายามดงึมอื

ออก แต่ไม่ส�าเรจ็

“มองตวัเองในกระจกชดัๆ สพิชัร ี เธอกบัฉนั เราไม่เหมอืนกนั
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เลยถูกไหม อย่าลมืว่า เพชรกย็งัเป็นเพชรวนัยงัค�่า ส่วนเธอกเ็ป็นได้

แค่พลอยราคาถูก เกบ็ไปคดิให้ด ีตดัใจซะ เขาเป็นผู้ชายของฉนัและ

อะไรที่เป็นของฉนั เธอจะไม่มวีนัแย่งไปได้!” พชัราปล่อยต้นคอ มอง

ผ่านกระจกพร้อมกบัแสยะยิ้มก่อนจะเดนิออกไปด้านนอก ไม่ได้สนใจ

คนด้านในอีกเลย พอพ้นออกมาเธอถึงกับถอนหายใจพรู เมื่อนึกถึง 

สิ่งที่พูดกก็ระดากปาก

“บ้าจริง ผู้ชายของฉัน นี่ฉันพูดออกไปได้ยังไง แต่มันก็จริงนี่ 

เขาจะท�าให้ฉนัพ้นจากสิ่งที่เป็นอยู ่ยงัไงกถ็อืว่าไม่ผดิละนะ” เมื่อตกลง

กบัตวัเองเรยีบร้อยกต็ดัสนิใจกลบับ้าน เพราะใกล้ได้เวลาที่มารดาจะ

กลบัจากวดัแล้ว คดิถงึการกระท�าของพชัร ีกอ็ดโมโหไม่ได้ เธอเกลยีด

ผู้หญงิคนนี้และมนัไม่มสีิ่งไหนเปลี่ยนได้เลย

แต่เมื่อคดิถงึจบูที่สองซึ่งเกดิขึ้นอย่างไม่ทนัตั้งตวั มอืบางยกขึ้น

แตะริมฝีปากเบาๆ “แย่ชะมัด ฉันเสียให้ผู้ชายคนนี้สองจูบแล้วเหรอ 

ไม่เคยมีใครได้มากเท่านี้มาก่อนเลยนะตาบ้า น่าจะโดนเตะผ่าหมาก

อกีสกัท”ี 

เธอพดูอย่างหงดุหงดิแล้วเดนิเข้าลฟิต์ทั้งที่รูว่้าจูบครั้งนี้เกดิจาก

การช่วยเธอ แต่หากเขาไม่ดงึแรง จูบครั้งนี้จะเกดิขึ้นได้อย่างไร เธอจงึ

ดงึดนัว่าเป็นการฉวยโอกาส จรงิอยู่ว่าจูบแรกเธอตั้งใจ แต่จูบนี้เปล่า

สกัหน่อย เมื่อคดิถงึความจรงิที่ภรูทิศัไม่ยอมช่วยกไ็ม่แปลกใจ คงไม่มี

ผูช้ายคนไหนยอมรบัข้อเสนอแบบนี้หรอก สิ่งที่พชัราต้องการคอืไปจาก

ที่นี่ แต่เมื่อชายหนุ่มไม่ช่วย แผนอื่นกค็ดิไม่ออก หรอืว่าเธอจะต้องตดิ

กบัสิ่งที่เป็นอยู่ตลอดไป

ทางด้านพชัรเีมื่อได้อยู่ตามล�าพงัแววตากว็าวโรจน์ มองตวัเอง

ในกระจก มอืบางก�าแน่นเข้าหากนั

“ถงึพลอยอย่างฉนัจะดูไม่มรีาคาอะไรเทยีบเท่าเพชร แต่ฉนัจะ

ท�าให้เธอเห็นว่าสักวัน มันจะเปล่งประกายจนเพชรอย่างเธอดูไร้ค่า 
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ไปเลย พชัรา!”

เมื่อได้นั่งอยู่ตามล�าพังภายในห้อง การได้เจอพัชราท�าให้

เขาไม่มีสมาธิจะท�างานอีกเลย เพราะเอาแต่คิดถึงเงื่อนไขแสน

ประหลาดที่ยากจะยอมรบันั้น แม้จะบอกว่าเป็นเรื่องแปลกที่ไม่คาดคดิ

มาก่อนว่าจะมีผู้หญิงคนไหนกล้ายื่นข้อเสนอแบบนี้กับเขา และนั่น

ท�าให้นิสัยช่างสงสัยและชื่นชอบการพิสูจน์หาความจริงของชายหนุ่ม

ท�างาน

“เพราะอะไรกนันะพชัรา คณุท�าแบบนี้ไปเพื่ออะไร” 

หากลองถามแพรวพรรณ มารดาจะยิ่งตั้งความหวังหรือเปล่า 

เขาอยากให้ผู้เป็นแม่ลดความรู้สึกที่มีต่อหญิงสาวลงอย่างที่พัชราได้

แนะน�าก่อนหน้านี้ ด้วยรู้ว่าท่านเคยผิดหวังมาแล้วครั้งหนึ่งกับว่าที่ 

คู่หมั้นของภูดิศที่มองผิดพลาดจนได้รับอันตรายเกือบถึงชีวิต ทว่ารู้ดี

ว่าครั้งนี้ไม่เหมอืนกนั มบีางอย่างบอกให้ชายหนุ่มมั่นใจว่าพชัราไม่ใช่

ผู้หญงิอย่างนั้น เธอเป็นคนตรงไปตรงมาเปิดเผย ขณะเดยีวกนัภาพ-

ลักษณ์สาวหวานนั่นคือการแสดงหรือเป็นอีกตัวตนหนึ่งที่เขาเองก็ยัง

ไม่เข้าใจ หรอืว่าที่บ้านจะเข้มงวดมากเกนิไป หากเป็นจรงิ หญงิสาว

ไม่น่าจะท�าตัวแตกต่างได้ขนาดนี้ เธอพูดเรื่องการย้ายไปอยู่อเมริกา 

เหมอืนต้องการหนใีครหรอืหนไีปจากที่นี่อย่างไรอย่างนั้น พอคดิมาถงึ

ตรงนี้กเ็จอทางตนัจนเขาต้องถอนหายใจ

“แล้วเราจะสนใจเธอท�าไมวะ” 

โคแก่ไม่รู้เลยว่าหญ้าอ่อนนี้ก�าลงัมอีทิธพิลเข้ามาในจติใจ เมื่อ

คดิถงึจูบที่สองซึ่งเกดิจากความไม่ตั้งใจ มอืหนากย็กขึ้นแตะรมิฝีปาก

เบาๆ ก่อนจะกระตกุยิ้มด้วยความพงึพอใจ


