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‘ฉันคาดหวังอะไรกับคนที่ไม่รู้จักแม้แต่ชื่อ’

“อาอิ๋ง! แกจะมาท�าตวัไร้ความรบัผดิชอบแบบนี้ไม่ได้!” 

‘อู๋เหงิ’ ผู้น�าตระกูลอู๋ตะโกนเสยีงดงัลั่น ใบหน้าที่ปรากฏริ้วรอย

แห่งอายุแดงเข้มเพราะแรงโทสะ หากเป็นคนที่รู้ความสักนิดคงใช ้

น�้าเยน็เข้าลูบเพื่อไม่ให้สถานการณ์ย�่าแย่มากไปกว่านี้ ทว่าคู่สนทนา

ไม่ใช่คนใต้อาณัติที่จะย�าเกรงอ�านาจของเขา นอกจากไม่ใช้น�้าเย็น...

ยงัช่วยใส่ฟืนสมุไฟให้ลกุโชนมากกว่าเดมิ

คนที่ว่ากไ็ม่ใช่ใครที่ไหน ‘บตุรสาวหวัแก้วหวัแหวน’ ที่เขาและ

ภรรยาเลี้ยงดูตามใจจนนสิยัผดิเพี้ยนไปหมด  

“ป๊าก็เลิกบังคับหนูสักทีจะได้ไหม! หนูอยากมีชีวิตเป็นของ 

ตัวเอง หนูอยากเลือกเส้นทางเป็นของตัวเอง หนูเป็นลูกป๊านะไม่ใช่ 

หุน่ยนต์ที่จะได้หลบัหหูลบัตาท�าตามค�าสั่งป๊าไปได้ทกุเรื่อง!” ผูถ้กูปลกุ

จากห้วงนิทราตะโกนกลับไปด้วยเสียงดังไม่แพ้กัน ถึงใบหน้าจะหงิก

งอเพราะความขุ่นใจ แต่ก็ยังเห็นชัดเจนว่าเค้าโครงหน้าสะสวยถอด

แบบมาจากบรุษุที่ยนืเท้าเอวควนัออกหูอย่างไม่มผีดิเพี้ยน 

‘เมลซิซา อู๋’ หรอื ‘อู๋เหว่ยอิ๋ง’ ล้มตวัลงนอน มอืเรยีวคว้าผ้าห่ม

นวมคลมุร่างหนจีากการสนทนาดื้อๆ แต่ยงัไม่ทนัได้พกัหายใจหายคอ 

บทน�ำ
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แสงสว่างจากภายนอกกล็อดเข้ามาทิ่มตาเมื่อผ้าห่มสขีาวถกูผูเ้ป็นบดิา

กระชากออกอย่างแรง 

“กรี๊ด!” 

พลั่ก!

ร่างของเมลซิซากลิ้งตกเตยีงไปตามแรงดงึ หน้าผากมนโขกพื้น

เบื้องล่างเต็มรัก เคราะห์ดีที่ตกลงมาบนพรมผืนใหญ่จึงไม่ถึงกับ 

เลอืดตกยางออก ไม่เช่นนั้นกนิเนสส์บุค๊จะต้องจดัเธอเข้าลสิต์การตาย

ที่น่าสงสารให้คนทั้งโลกเวทนาเล่น 

“ท�าตามค�าสั่งฉนังั้นเหรอ แกเคยท�าตามที่ฉนัสั่งสกัเรื่องเหรอ!” 

อูเ๋หงิถลงึตา นิ้วที่ชี้ไปที่บตุรสาวสั่นระรกิ นอกจากอกีฝ่ายจะไม่ยอมรบั

ผดิ ยงัเชดิหน้าอ้าปากเถยีงค�าไม่ตกฟาก  

“ป๊ากร็ู้ว่าไม่เคย! ป๊ากย็งัจะสั่งอยู่นั่นแหละ! คนฟังอย่างหนูยงั

เหนื่อยแทนป๊าเลย!”

“แกดูหนูเลลาห์ ว่านอนสอนง่าย ได้ดั่งใจไปซะทกุเรื่อง แกเป็น

เพื่อนสนทิเขามาตั้งกี่ปี ท�าไมไม่รูจ้กัซมึซบัความเป็นเดก็ด ีรูจ้กัคดิของ

เขามาบ้าง ฉนัขอให้แกสบืทอดธรุกจิแกกไ็ม่ท�า ขอให้แต่งงานกบัคน

ดีๆ ที่เขาสามารถช่วยแกในอนาคตได้ก็ไม่แต่ง ปากก็บอกรักป๊าม้า  

แต่การกระท�าของแกท�าพวกฉนัอายสุั้นลงไปกี่สบิปีแล้ว!” 

“ป๊าพูดแบบนี้หนูเสยีใจนะ!” เมลซิซาลุกขึ้นเผชญิหน้ากบับดิา

ทั้งหน้าผากบวมปูด ใบหน้าแดงก�่าไปครึ่งซกี

“หนูกค็อืหนู เลลาห์กค็อืเลลาห์ มนัคนละคนกนันะป๊า ป๊าเล่น

เปรียบเทียบกันมาเป็นสิบ ยี่สิบปีแบบนี้ใช้ได้ที่ไหน ถ้าหนูกับเลลาห์

ไม่ได้สนทิกนั ป่านนี้หนูคงเกลยีดเลลาห์เข้ากระดูกด�าไปแล้ว” 

“แล้วท�าไมไม่รู้จกัเชื่อฟังเหมอืนลูกบ้านอื่นเขาบ้าง” 

“ก็มีแค่สองเรื่องนี้ที่หนูท�าให้ป๊าไม่ได้ แต่เรื่องอื่นหนูเคยท�าให้

ป๊าผิดหวังเหรอคะ หรือว่าในสายตาป๊าหนูเป็นลูกที่ไม่ได้เรื่อง ท�าให้
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ป๊าอบัอายจนไม่กล้าสู้หน้าคนในฮ่องกง!”

ยิ่งเหน็บดิาหน้าเขยีวหน้าแดงพูดไม่ออก เมลซิซากย็ิ่งจงใจบบี

คั้นน�้าตาให้ร่วงแหมะๆ ใช้แผนทรมานสงัขารเรยีกความสงสารสดุฤทธิ์ 

เธอรู้ดีว่าถึงจะเชิดหน้าเถียงฉอดๆ หรือท�าตัวขัดอกขัดใจบุพการีแค่

ไหน แต่ความรกัมหาศาลที่ทั้งสองมอบให้เธอกไ็ม่มวีนัแปรเปลี่ยน 

“คุณคะ อาอิ๋งยังเด็ก ต่อให้คุณโมโหแกไปก็แก้ปัญหาอะไร 

ไม่ได้ ค่อยพูดค่อยจากนันะคะ”

‘อู๋เหม่ยฮัว’ ที่อยู่ด้วยมาตั้งแต่ต้นทนไม่ไหว รีบเข้าไปลูบแผ่น

หลังบุตรสาวให้สงบลง แต่ก็มิวายถูกสามีถลึงตาท�าเสียงฮึดฮัดใส่...

ข้อหาที่เธอเข้าข้างลูกไปซะทกุเรื่อง

ถงึเมลซิซาจะปล่อยให้บตุรชายของหุน้ส่วนคนส�าคญัที่อตุส่าห์

บนิตรงมาจากจนีเพื่อมาดูตวัโดยเฉพาะต้องรอเก้อกเ็ถอะ แต่จะดดุ่า

ไปก็เท่านั้น เพราะยังไงแผนการเกี่ยวดองของทั้งสองตระกูลก็ล่ม 

ไม่เป็นท่าไปเรยีบร้อย 

“อาอิ๋ง แต่เราท�าตัวขาดความรับผิดชอบแบบนี้ก็ไม่ถูก ที่ขาย

หน้าไม่ได้มแีค่เรา แต่ป๊าม้ากก็ลายเป็นผู้ใหญ่เสยีค�าพูดไปด้วย หลงั

จากนี้จะพูดจะท�าอะไรคนกค็งกงัขา” จรงิอยู่ที่เธอยื่นมอืเข้าคลี่คลาย

สถานการณ์ แต่ผดิกต้็องว่าไปตามผดิ ไม่ใจอ่อนให้แก่คนถกูดจุนหน้า

หดเหลอืสองนิ้ว 

อู๋เหม่ยฮวัมุ่นหวัคิ้วกบัความเปลี่ยนแปลงของบตุรสาว นี่สนิะที่

เขาบอกว่าเลี้ยงลกูเลี้ยงได้แต่ตวั เมื่อก่อนถงึเมลซิซาจะไม่เหน็ด้วยกบั

การแต่งงาน ทว่ากย็งัฝืนใจไปดตูวัตามค�าสั่ง และวางตวัสมฐานะ ‘คณุ

หนอูู’๋ ได้อย่างไม่มขีาดตกบกพร่อง แต่หลายเดอืนมานี้บตุรสาวเธอไม่

เข้าใกล้ผู้ชายคนไหน ต่อให้เอาเชือกมามัดก็ยืนกรานว่าจะไม่ไปดูตัว

เดด็ขาด อกีทั้งยงัเริ่มหวัแขง็ต่อต้านการจบัคู่ทกุรูปแบบ ร�่าร้องอยาก

จะเลอืกคู่ด้วยตนเอง ซึ่งแต่ก่อนอกีฝ่ายไม่เคยเป็นเช่นนี้
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เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้เธอและสามปีวดหวัมาก...

“หม่าม้าขา ใช่ว่าหนูเองจะไม่รู้สกึผดิ แต่หนูบอกป๊าแล้วนะคะ

ว่าหนจูะไม่ไปดตูวั ป๊ากย็งัใช้วธิมีดัมอืชกอยูน่ั่นแหละ หนเูลยมดัมอืชก

ป๊ากลบับ้าง” 

“ป๊าเราเขาหวงัด ีอยากให้เราได้เจอคนดีๆ  หรอืว่าเราไม่เชื่อสาย

ตาของป๊า” 

“หนเูชื่อว่าป๊าสายตาดทีี่สดุในโลก แต่ป๊าจะเอาวธิกีารทางธรุกจิ

มาเลอืกผู้ชายให้หนูไม่ได้” 

“แล้วคนที่ฉนัเลอืกให้ไม่ดตีรงไหน มใีครในฮ่องกงบ้างที่ไม่อจิฉา

แก!” อู๋เหงิที่พึ่งจะสงบอารมณ์เดอืดพล่านขึ้นมาอกีรอบ ทว่าเมื่อสบ

แววตาแขง็กร้าวอย่างไม่ยอมจ�านนกไ็ด้แต่ถอนหายใจแรง

ใช่ว่าเขาจะหยบิใครกไ็ด้มาดตูวักบัเลอืดเนื้อเชื้อไขเพยีงคนเดยีว 

คนที่เขาเลือกมาไม่เพียงแค่ชาติตระกูลดี แต่ล้วนเป็นเลิศในด้านใด

ด้านหนึ่ง ประวัติและความประพฤติก็ไม่มีด่างพร้อย มั่นใจได้เลยว่า

บตุรสาวของเขาจะไม่มวีนัน้อยหน้าใคร แต่ท�าไมถงึเอาแต่ดงึดนัปฏเิสธ

อย่างไม่มเีหตผุลกไ็ม่รู้

“การที่หนจูะต้องแต่งงานกบัใครสกัคน หนอูยากเลอืกด้วยหวัใจ

ของหนเูอง ผูช้ายคนนั้นต้องอยูก่บัหนไูปทั้งชวีติเลยนะป๊า หนไูม่อยาก

ถูกคลมุถงุชน ป๊าให้หนูเลอืกชวีติของหนูเองเถอะ” 

“ได้ ถ้าแกไม่อยากแต่งงานกบัคนที่ฉนัหามา งั้นแกกบ็อกมาว่า 

‘ผู้ชาย’ คนที่แกชอบเป็นคนตระกูลไหน” ค�าถามเดมิถูกถามเป็นรอบ

ที่ร้อย หลายเดอืนก่อนบตุรสาวบอกว่าเจอ ‘ผู้ชายเหมาะสม’ ที่เขาจะ

ต้องชอบอย่างแน่นอน แต่จนแล้วจนรอด...ไม่ว่าเขาและภรรยาจะใช้

วิธีใดหว่านล้อม อ่อนโยนก็แล้ว ง้างปากก็แล้ว แต่บุตรสาวก็ไม่เคย

หลดุชื่อแซ่ผู้ชายคนนั้นออกมาเลยสกัครั้ง 

คนที่อ้าปากเถยีงมาโดยตลอดหบุปากฉบั สหีน้าและแววตาฉาย
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ความรูส้กึที่ต่างกนัออกไป ดคูล้ายคนหมดอาลยัตายอยากกไ็ม่เกนิจรงิ 

“เรื่องใครมาจากตระกูลไหนมนัส�าคญันกัเหรอคะ ชื่อแซ่มนัวดั

ความเป็นคนดีไม่ได้สักหน่อย” เมลิซซาตอบอ้อมแอ้ม ด้วยรู้ดีว่า

ส�าหรับบิดา ‘ชาติตระกูล’ เป็นสิ่งส�าคัญอันดับหนึ่ง ส่วนนิสัยใจคอ

และเรื่องอื่นๆ ค่อยว่ากนัทหีลงั 

“แต่มันเป็นเครื่องการันตีว่าผู้ชายคนนั้นจะดูแลแกได้ทั้งชีวิต 

อาอิ๋ง...ป๊าม้าเลี้ยงแกมาเคยให้แกสะกดค�าว่าล�าบากสกัครั้งในชวีติไหม 

แกคิดว่าตาเฒ่ายายเฒ่าตรงนี้จะทนเห็นแกไปอยู่กับพวกหลักลอยได้

ยงัไง แกแค่บอกชื่อแซ่มา ถ้าผู้ชายคนนั้นเหมาะสม ไม่ว่าจะยากเยน็

แค่ไหนฉนักจ็ะหาวธิใีห้แกได้สมหวงั”

ความเงียบเข้ามาปกคลุมภายในห้องอยู่นาน จนแล้วจนรอด 

เมลซิซากไ็ม่หลดุชื่อแซ่ของ ‘ชายหนุม่นรินาม’ ออกมาสกัแอะ อู๋เหม่ยฮวั

เอื้อมไปกมุมอืบตุรสาว ส่งสายตาเป็นเชงิให้ลดความดื้อรั้นลงบ้าง 

“อาอิ๋ง...พูดมาเถอะ ถ้าเหมาะสมกนัป๊ากบัหม่าม้าจะได้หาวธิี

ช่วย” 

“เหมาะสมหรอืไม่เหมาะสม ป๊าม้าใช้อะไรเป็นมาตรฐาน” 

“ไม่เอาคนต่างชาติ ไม่เอาพวกเศรษฐีใหม่ ชาติตระกูลต้องด ี

และควรเป็นตระกูลเก่าแก่น่าเชื่อถือ ถ้าท�าธุรกิจแขนงเดียวกันได้ยิ่ง

ยอดเยี่ยม การศกึษาต้องทดัเทยีมหรอืสูงกว่าแก ไม่เคยมเีรื่องผู้หญงิ 

ไม่เคยมปีระวตัหิย่าร้าง ไม่เคยต้องคดคีวาม ไม่มเีรื่องด่างพร้อยให้คน

อื่นมาว่าเอาได้ และที่ส�าคญั...ต้องยอมแต่งเข้าตระกลูอูด้๋วย” น�้าเสยีง

ของอู๋เหงิหนกัแน่น โดยเฉพาะแววตาทะนงที่บ่งบอกชดัเจนว่าจะไม่มี

วนัยอมรบั ‘ลูกเขยในอนาคต’ ที่คณุสมบตัขิาดไปข้อใดข้อหนึ่ง 

‘แค่สองข้อแรกกไ็ม่ผ่านแล้ว...’ เมลซิซาอยากจะเป็นลม แต่ก็

ยงัฝืนสงัขารค้านหวัชนฝาอย่างไม่ยอมแพ้ 

“ป๊าคดิว่ายงัจะเหลอืผู้ชายแบบนั้นอยู่บนโลกเหรอ!”
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“คนที่ฉนัหามาให้แกไม่ขาดเลยสกัข้อ!”

“ถ้าหนูไม่ได้ใช้ ‘แซ่อู๋’ พวกผู้ชายที่ป๊าหามากค็งไม่แต่งกบัหนู

เหมอืนกนันั่นแหละ สดุท้ายคนพวกนั้นกร็กัผลประโยชน์ที่ป๊าหยบิยื่น

ให้เขา รกัความมหีน้ามตีา ไม่ได้รกัลกูสาวคนนี้ของป๊าเลยสกันดิ แบบ

นั้นหนูแต่งกับป้ายไม้ประจ�าตระกูลเขาก็ได้ ป๊าจะได้ไม่ต้องกังวลว่า

สามปี้ายไม้จะท�าหนูล�าบากรเึปล่า”

“อาอิ๋ง!” 

“หรือถ้าป๊าอยากได้คนมาช่วยดูแลบริษัท จะให้คนพวกนั้นมา

แต่งกบัป้ายไม้ตระกูลเรากไ็ด้ ทั้งที่บ้าน ที่บรษิทั ที่ศาลบรรพบรุษุ มี

ลูกเขยทเีดยีวสามคนไปเลย ป๊าอยากได้คณุสมบตัแิบบไหนกไ็ม่มใีคร

ขดัใจป๊าหรอก” 

“แม้แต่ศาลบรรพบรุษุแกยงักล้าดงึลงมาเล่น ไอ้เดก็ปีศาจไม่รกั

ด!ี” อูเ๋หงิบนัดาลโทสะจนตวัสั่น ถลาจะเข้าไปปลกุสตบิตุรสาวสกัผวัะ 

สองผวัะ 

“หม่าม้าช่วยหนูด้วย!”

“คณุคะ...”

“อาอิ๋ง! หยดุเดี๋ยวนี้!” ถงึเขาจะแขง็แรงกว่าคนวยัเดยีวกนัอยู่

มาก แต่กไ็ม่อาจปราดเปรยีวรวดเรว็เท่าคนหนุม่สาว นอกจากจบัไม่ได้

ไล่ไม่ทนั ยงัต้องพกัสูดหายใจเป็นระยะ

เมลซิซาหลบหลกีคล่องแคล่ว วิ่งไปทางซ้ายทขีวาท ีภายในห้อง

นอนที่เคยเงยีบสงบเตม็ไปด้วยเสยีงเอะอะของพ่อลกูที่ความเหน็ไม่ตรง

กนั

“ป๊าไม่รู้เหรอว่าตลีูกมนัผดิหลกัสทิธมินษุยชนนะ!”

“คนอย่างแกมนัใช้ค�าพูดสั่งสอนไม่ได้!”

“ใจเยน็ๆ นะคะคณุ” อู๋เหม่ยฮวัยกมอืปราม ถงึจะรู้ว่าสามไีม่

ลงมอืกบับตุรสาวรนุแรงไปกว่าตใีห้แสบๆ คนัๆ แต่กย็งัช่วยคนที่หลบ
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อยู่ด้านหลงัอย่างสดุความสามารถ  

“หนไูม่อยูใ่ห้ป๊าตหีรอก หนไูปก่อนนะคะหม่าม้า” หญงิสาวหอม

แก้มขอบคณุมารดา ก่อนจะวิ่งผลบุหายไปจากประตูทั้งชดุนอนโดยมี

เสยีงตะโกนก้องราวกมัปนาทไล่หลงัไปตดิๆ  

“อาอิ๋ง! กลบัมาเดี๋ยวนี้!”

“คณุคะ อาอิ๋งยงัเดก็...”

“ได้! ถ้าแกอยากเลอืกเองนกัฉนักจ็ะให้โอกาส ฉนัเองกอ็ยาก

จะรู้ว่าผู้ชายที่แกเลอืก จะรกัแกที่ ‘ผลประโยชน์ของแซ่อู๋’ หรอืจะรกั 

‘ตวัตนของแก’ กนัแน่!” 

ลมหายใจรวัแรงของอูเ๋หงิหยดุกกึทนัททีี่รูต้วัว่าตนเผลอพดูเหลว

ไหล แม้แต่อู๋เหม่ยฮัวเองก็พลอยตกใจไปด้วย โชคดีที่ประตูเปิดอ้ามี

เพยีงอากาศและความว่างเปล่า ทั้งสองจงึค่อยเบาใจลงได้บ้าง...

“โชคดไีปนะคะคณุที่อาอิ๋งไม่ได้ยนิ ไม่อย่างนั้น...” 

ทว่ายงัพดูไม่ทนัจบ...สองสามภีรรยาพลนัสะดุง้โหยงเมื่อใบหน้า

สวยเอียงโผล่มาจากมุมประตู ดวงตาสีน�้าตาลเข้มของปีศาจน้อย

วาววบัเป็นประกาย ตอบกลบัด้วยน�้าเสยีงเกบ็ความดใีจเอาไว้ไม่มดิ 

“ใครๆ กบ็อกว่าหนูเป็นลูกกตญัญู ดงันั้นหนูจะท�าตามที่ป๊าสั่ง 

ป๊าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ หนูจะหาลูกเขยที่ดีที่สุดในโลกมาให้ป๊าได้

เชยชม” กล่าวจบกว็ิ่งยิ้มหน้าแป้นออกไป โดยมเีสยีงหวดีร้องตามไป

ไม่ห่าง

“คณุคะ! อย่าพึ่งเป็นลมนะคะ ไม่นะคะคณุ!”
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กลวิธีที ่1
เพียงสบตา

เมลิซซา อู๋ บึ่งรถไปท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงด้วย

ความเร่งรีบ เตรียมพร้อมไปชิงตัว ‘เพื่อนสนิท’ ที่พึ่งกลับมาจาก

นิวยอร์กด้วยใจฮึกเหิม ปกติเพื่อนเธอจะกลับมาฮ่องกงเดือนละครั้ง 

ทว่าทกุครั้งแทบไม่เคยได้พบหน้ากนัเกนิสองชั่วโมง จรงิอยู่ที่พวกเธอ

วิดีโอคอลกันบ้างเป็นครั้งคราว แต่คุยผ่านจอมันจะไปได้อารมณ์

เหมอืนคยุกนัตวัต่อตวัที่ไหน ฉะนั้นวนันี้เธอจะต้องชนะในสงครามแย่ง

ชงิหญงิงามให้จงได้ 

จะได้บอกข่าวดใีห้เพื่อนได้รู้เป็นคนแรก!

หญงิสาวเปิดประตลูงจากซเูปอร์คาร์สแีดงสด เพราะรบีหนจีาก

ฝ่ามืออรหันต์ของบิดาและยังต้องท�าเวลาแข่งกับ ‘คู่หมั้นของเพื่อน’ 

จงึไม่มเีวลาแปลงร่างให้ดูดกีว่านี้ 

ร่างระหงสวมเสื้อยืดคอย้วยสีเขียวแก่ กางเกงนอนลายทางสี

เหลืองขาวและรองเท้าขนฟูฟ่องสีชมพู ทั้งชิ้นบนชิ้นล่างหาความเข้า

กนัไม่ได้ แต่ชดุนอนยงัจะต้องเน้นความสวยอะไรอกี ขอแค่ใส่สบายก็

เพยีงพอแล้วไม่ใช่เหรอ 

ทว่าเธอเองก็มีความรับผิดชอบแบกไว้บนบ่า ใครก็รู้ว่าแถว

สนามบนิมพีวกปาปารซัซเียอะแยะยั้วเยี้ยอย่างกบัแมลง อกีทั้งเพื่อน
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สาวของเธอและคู่หมั้นกจ็ดัว่าเป็นคนดงัของฮ่องกง การโดนแอบถ่าย

ถอืเป็นเรื่องปกตมิาก เธอที่อยู่ใกล้ๆ อาจกลายเป็นวญิญาณตดิเข้าไป

ในเฟรมด้วย ในฐานะเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า FLECHAZO1 (เฟล์ ชา โซ่) 

และดีไซเนอร์ดาวรุ่งที่เคยร่วมงานกับแบรนด์โอต์กูตูร์หลายต่อหลาย

ครั้ง การถกูคนพวกนั้นบนัทกึภาพในสภาพดไูม่จดืจะต้องท�าลายภาพ

ลักษณ์และความน่าเชื่อถืออย่างแน่นอน ดังนั้นเธอจึงเพิ่มศิลปะบน

ร่างด้วยการสวมแว่นหนาเตอะ มาส์กสดี�าปิดครึ่งหน้า และมดัจกุกลาง

ศีรษะไม่ให้ผมเผ้ากระเซอะกระเซิงเหมือนผู้ป่วยที่หลบหนีออกจาก 

โรงพยาบาล 

นี่แหละคณุหนูอู๋คนสวย ถ้ามใีครจ�าได้กใ็ห้มนัรู้ไป!

เมลซิซาเดนิกระยิ้มกระย่องเข้าไปในอาคารผู้โดยสาร เธอมาถงึ

ก่อนเวลาตั้งค่อนชั่วโมง มั่นใจได้เลยว่าเพื่อนรกัจะต้องซาบซึ้งถงึความ

ทุ่มเทในครั้งนี้ 

“บ้าน่า!” หัวเราะได้ไม่เท่าไหร่ก็หลุดสบถ ดวงตาที่โตอยู่แล้ว

เบิกกว้างเท่าไข่ห่านเมื่อพบแผ่นหลังตระหง่านแสนคุ้นตาของคนผู้

หนึ่ง...

เกอืบชั่วโมงนี่ยงัช้าไปอกีเหรอ!

ร่างในชดุสทูสนี�้าเงนิที่มองดกูร็ูว่้าเป็นฝีมอืของดไีซเนอร์คนสวย

มากพรสวรรค์ยนืเด่น ณ จดุรอรบัผู้โดยสารขาเข้า มอืทั้งสองข้างล้วง

กระเป๋ากางเกง ล�าคอตั้งตรงมองไปข้างหน้า ดวงตาคมกรบิคู่นั้นจ้อง

มองไปยงักลุม่คนที่ก�าลงัเดนิออกมาระลอกแล้วระลอกเล่า สงบนิ่งและ

เยอืกเยน็ประหนึ่งรูปปั้นประดบัสนามบนิ 

หากคนเราถกูจ้องมากๆ มหีรอืจะไม่รูต้วั เมลซิซาเชื่อว่าเขารูอ้ยู่

เตม็อกว่าตนเองกลายเป็นเป้าสายตา แต่เลอืกที่จะไม่ใส่ใจซะมากกว่า 

1 FLECHAZO เป็นภาษาสเปน แปลว่า รกัแรกพบ
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แน่ละสิ...ทุกช่วงวัยของเขาเคยมีวันไหน เดือนไหน ปีไหนไม่เป็นจุด

สนใจแก่ผู้คนบ้าง 

“มาเรว็จงัเลยนะคะ” 

“...” คิ้วเข้มของผู้ถูกทักขมวดเข้าหากัน ดวงตาคมกริบปราย

มองอย่างไม่เป็นมติร

‘ลอีอน เฉนิ’ หรอื ‘เฉนิเฟยหลง’ คูห่มั้นสดุเพอร์เฟกต์ของเพื่อน

เธอเอง...

ก่อนหน้านี้ถึงชายหนุ่มจะวางตัวเหินห่างกับผู้คน แต่ก็ยังคง

ความสภุาพและมารยาทได้อย่างไม่มขีาดตกบกพร่อง ทว่า ‘ข่าวขยะ’ 

จาก ‘อดตีนางฟ้าแห่งวงการบนัเทงิ’ ที่โจมตเีขาและครอบครวัตั้งแต่

วนัแรกของปีได้แปรเปลี่ยนบคุลกิของเขาให้เยยีบเยน็มากขึ้นเรื่อยๆ  

“นี่ฉนัเองค่ะรุน่พี่ลอีอน” เมลซิซารบีปลดมาส์กให้อกีฝ่ายด ูก่อน

จะสวมคนืกลบัไปดงัเดมิ 

สีหน้าไม่สบอารมณ์ของลีออนดูผ่อนคลายขึ้นเมื่อเห็นว่าผู้มา

ใหม่เป็นใคร นับเป็นครั้งแรกที่เขาแสดงอารมณ์ด้านบวกตั้งแต่มาถึง

สนามบนิ ถงึจะแค่ยิ้มมมุปากเลก็น้อยกเ็ถอะ

“มารบัเลลาห์เหรอ”

ตระกูลอู๋และตระกูลเฉินสนิทกันมาก ช่วยเหลือกันและกันมา

ตั้งแต่สมยัก่อร่างสร้างตวั เป็นทั้งคู่ค้าทางธรุกจิและมติรสหายในชวีติ

จรงิ เมลซิซาจงึได้เรยีนโรงเรยีนเดยีวกบัสามพี่น้องตระกูลเฉนิมาโดย

ตลอด และหนึ่งในนั้นยงัเป็นเพื่อนสนทิซี้ปึกของเธอเอง ความสมัพนัธ์

ระหว่างเธอกบัคนตระกูลเฉนินบัได้ว่าไม่ใช่คนอื่นคนไกล 

“ใช่ค่ะ ฉนัว่าฉนัคดิถงึเลลาห์มากแล้วนะคะ แต่ถ้าเทยีบกบัรุ่น

พี่...ความคิดถึงของฉันดูเหมือนจะเป็นแค่เศษฝุ่นระดับเอ่อ...ไมตรอน 

อะตอม หรอือะไรสกัอย่างที่เลก็มากๆ เฮ้อ! ฉนัไม่เก่งวทิยาศาสตร์ซะ

ด้วย” เมลซิซาจบัราวเหลก็กั้น เอยีงศรีษะมองคนที่ดจูะอารมณ์ดเีพราะ
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ถูกจบัได้ว่าคดิถงึคูห่มั้นจนนั่งไม่ตดิ เมื่อเหน็ว่าเขาเพยีงอมยิ้มไม่ตอบ

อะไร เธอจงึเริ่มต้นเจรจาแผนการยมืตวัสาวงามที่อยู่ในหวั 

“รุน่พี่คะ ถงึฉนัจะคดิถงึเลลาห์ไม่เท่ารุน่พี่ แต่ฉนักย็งัคดิถงึมาก

อยู่ด ีถ้ารุ่นพี่จะเมตตาฉนัสกันดิ ฉนัขอยมืตวัเลลาห์ไปค้างด้วยสกัคนื

ได้ไหมคะ ฉันมีปัญหาหนักใจอยากปรึกษาเลลาห์ในฐานะผู้หญิ้ง 

ผู้หญงิด้วยกนั” ไม่เพยีงแค่พูดเสยีงเศร้า ยงัท�าคิ้วลู่ให้ดูน่าสงสารอกี

ด้วย 

อย่างไรก็ตาม...รุ่นพี่ที่เธอพึ่งคิดว่าเขาเป็นรูปปั้นน�้าแข็งกลับ

เลยีนแบบพฤตกิรรมเดยีวกนั เขาเอยีงหน้ามองเธอพร้อมถามกลบัด้วย

น�้าเสยีงหมองหม่น 

“ในเมื่อเราเองก็รู้ว่าพี่คิดถึงเลลาห์มากขนาดไหน ใจคอยังจะ

แย่งพี่อกีเหรอ”

“...”

“ดูน่าสงสารพอที่เลลาห์จะอยู่ฮ่องกงนานกว่านี้เพื่อพี่รเึปล่า”

“ฉนั...ขอกลบับ้านก่อนนะคะ” เมลซิซายกธงขาวยอมแพ้ สอง

ประโยคของรุน่พี่ท�าเอากลอกตาจนเกอืบจะหมนุเป็นลกูข่าง ถ้าอยูน่าน

กว่านี้น�้าตาลในเลอืดจะต้องพุ่งสูงปรี๊ดทะลชุั้นเมฆแน่ๆ  

ทว่าหันหลังเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็พลันตระหนักถึงจุดประสงค์ใน

การมาของตนเอง จึงหมุนร่างกลับไปเผชิญหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิด

ขึ้น 

“แต่ฉันมาถึงสนามบินแล้วแท้ๆ ถ้ากลับตอนนี้ก็เปลืองน�้ามัน

เปล่าๆ ฉนัคดิว่าให้เลลาห์ตดัสนิดกีว่านะคะว่าจะแบ่งเวลาอนัมคี่าให้

ฉนัไหม” 

“เมลิซซา...พี่เคยคิดว่าพวกเราอยู่ฝั่งเดียวกันมาตลอด กลาย

เป็นพี่เองสนิะที่คดิผดิ” 

“รุน่พี่ไม่อยากรูเ้หรอคะว่าเลลาห์จะเลอืกใคร แต่เอ๊ะ! ถ้าเลลาห์
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เลอืกฉนัขึ้นมาจรงิๆ รุ่นพี่จะโกรธฉนัรเึปล่าคะ ฮ่าๆๆ” หญงิสาวโบก

ไม้โบกมือกระเซ้าเย้าแหย่ เผยสีหน้าตื่นเต้นลุ้นไปกับเรื่องราวที่ก�าลัง

จะเกดิขึ้นในอนาคต 

“พี่คงไม่โกรธเราหรอก” ลีออนหรี่ตาประหนึ่งมองศัตรูของตน 

รอยยิ้มที่เคยประดบับนใบหน้าหายวบัไป

“แหม รุ่นพี่อย่ามองหน้าฉนัแบบนั้นสคิะ” ตอนแรกเมลซิซาคดิ

ว่าเขาแค่แยกเขี้ยวขูเ่ล่นไปแบบนั้น ทว่าพอสบแววตาเยน็เยยีบยิ่งกว่า

จุดเยือกแข็ง พลันรู้ได้ทันทีว่าเธอไม่น่าหาเรื่องบั่นทอนอายุขัยตัวเอง

เลย 

“เอ่อ รุ่นพี่คะ...” เสยีงหวัเราะสดใสเมื่อครู่เริ่มสั่นระรกิ ยามมี

รอยยิ้ม รุ่นพี่ลอีอนกด็ูเป็นคนอบอุ่นน่าเข้าใกล้ แต่เมื่อปราศจากสิ่งที่

ว่า...ใบหน้าคมคายแทบไม่ต่างไปจากรูปปั้นเทพมงักรพโิรธ

“...”

“ฉนั...ขาสั่นไปหมดแล้วค่ะ” 

กลุ่มผู้โดยสารขาเข้าทยอยเดินออกมาไม่ขาดสาย เพราะ

เป็นช่วงสดุสปัดาห์ผูค้นจงึดหูนาตามากกว่าปกต ิแต่ถงึจะเป็นเช่นนั้น 

ในสายตาคนที่มารอรบักย็งัเป็นเรื่องง่ายที่จะแยกแยะระหว่างพลเมอืง

ที่นี่หรอืนกัท่องเที่ยวผู้มาเยอืน 

แม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนจ�านวนมาก แต่หญิงสาวผู้หนึ่งก็ยังดู

โดดเด่นสะดดุตา ร่างบอบบางสวมเครื่องแต่งกายสดี�าตลอดทั้งชดุ ตั้ง

แต่แจก็เกตหนงั กางเกงยนีเข้ารูป รองเท้าบูตหวัแหลมข้อสั้น รวมไป

ถึงกระเป๋าเดินทางขนาดกะทัดรัดที่มีอยู่แค่ใบเดียว จากข่าวสะท้าน

สะเทอืนเมื่อไม่กี่เดอืนก่อน คงไม่มชีาวฮ่องกงคนไหนไม่รู้จกัหญงิสาว

ผู้นี้...

‘เลลาห์ เฉิน’ หรือ ‘เฉินเฟยเฟิ่ง’ หญิงสาวผู้เป็นทั้งน้องสาว
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บญุธรรมและคู่หมั้นของ ลอีอน เฉนิ 

เมลซิซาโบกมอืทกัทายเพื่อนสนทิที่ไม่ได้พบหน้ากนัมาตั้งเกอืบ

เดอืน ศลิปะเสื้อผ้าหน้าผมของเธอเรยีกความสนใจได้ไม่ยาก ทว่าแวบ

แรกที่สบดวงตาสนี�้าตาลอ่อนของอกีฝ่าย...กลบัท�าเอาเธอเสยีวสนัหลงั

วาบ มอืที่โบกหยอ็ยๆ แขง็ทื่อราวกบัโดนค�าสาปเมดูซา 

เลลาห์กค็อืเลลาห์อยูว่นัยงัค�่า หากคดิว่ารุน่พี่ลอีอนมบีรรยากาศ

เย็นยะเยือกรายล้อมแล้ว ส�าหรับเพื่อนเธอคนนี้ให้คูณความหนาว

เข้าไปอกีห้าสบิเท่า 

“ตวัเลก็” 

เมลซิซาถูกเสยีงทุม้แสนอบอุน่ปลกุสตกิลบัคนืมา แน่นอนว่าชื่อ

เรยีก ‘ตวัเลก็’ ไม่ได้หมายถงึเธอ รู้ตวัอกีทหีญงิสาวในชดุสดี�ากม็าหยดุ

อยู่ตรงหน้ารุ่นพี่ลอีอน เงยหน้ายิ้มมมุปากเลก็น้อย

“อาหลง” นั่นเป็นชื่อเรียกสนิทสนมที่เพื่อนของเธอใช้เรียก 

คู่หมั้น

หญงิสาวอ้าปากพะงาบๆ ความจรงิเธอคดิจะเอ่ยทกัทายเพื่อน

สนทิให้หายคดิถงึ แต่ดเูหมอืนหลอดลมจะมปัีญหาขึ้นมากะทนัหนั นบั

เป็นเรื่องแปลกแท้ๆ ทั้งที่เธอเองกไ็ม่ได้กนิเมนปูลามาตั้งหลายวนั ท�าไม

ถงึรู้สกึเหมอืนม ี‘ก้างชิ้นใหญ่’ โผล่มาขวางในล�าคอได้นะ

“อะแฮ่ม!” เมลซิซากระแอมกระไอสองสามทขีณะมองคนรู้จกั

ทั้งสอง เธอพลนัอยากจะร้องไห้ คูห่มั้นหวานฉ�่าคูน่ี้อมยิ้มสบตากนัและ

กนั ไม่เหลอืบแลผู้คนหรอืบรรยากาศรอบตวัเลยสกันดิ 

แน่นอนว่าไม่เหน็ร่างและวญิญาณของเธอด้วย...

“เหนื่อยไหมตวัเลก็” ลอีอนเกลี่ยเส้นผมด�าขลบัจากใบหน้าขาว

เนียนของคู่หมั้นไปทัดหู ก่อนก้มลงจุมพิตขอบไรผมเหนือขมับหลาย

ครั้ง แต่แค่นั้นเหมอืนจะยงัไม่หน�าใจ ยงัเลื่อนไปจมุพติหน้าผาก แก้ม

ทั้งสองข้าง ก่อนจบลงที่ปลายจมูกจิ้มลิ้ม 
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“...” เมลซิซารูส้กึทึ่งมาก เมื่อไม่กี่นาทก่ีอนรุน่พี่ยงัท�าหน้ายกัษ์

ใส่เธออยู่เลย ตอนนี้ถอดหน้ากากเป็นคนละคนไปแล้ว

“อยากกนิเกี๊ยวไส้แน่นๆ จงั อยากซดน�้าซปุร้อนๆ ด้วย” สหีน้า

เย็นชาของเลลาห์หายวับราวกับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พลางหลับตา

รบัสมัผสัที่ตนเองกค็ดิถงึเช่นกนั

“...” เมลซิซายิ่งทึ่งเข้าไปใหญ่ ยกมอืทาบอก อ้าปากค้าง เธอ

ตามอารมณ์ของคนตระกูลเฉนิไม่ทนัเลยสกันดิ   

“กลบัไปเดี๋ยวเฮยีท�าให้กนิ”

“อาหลงฝีมือแย่จะตาย” ผู้พูดย่นจมูก ก่อนหลุดหัวเราะเสียง

หวานเมื่อถูกหยกิเข้าที่แก้มทั้งสองข้าง

“บ่นทีไรก็เห็นขอเติมตลอด คิดถึงฝีมือเฮียก็บอกมาเถอะตัว

เลก็...” แววตาของลอีอนพราวระยบั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเหน็แก้ม

ขาวเนยีนของคู่หมั้นแดงก�่าจากความนยัที่รู้กนัอยู่แค่สองคน 

“อาหลงอย่ามั่นใจในตัวเองให้มากนักเลย เพราะเสียดาย

ทรพัยากรโลกต่างหากถ้าต้องกนิทิ้งๆ ขว้างๆ” 

“งั้นต้องพสิูจน์แล้วว่าเฮยีมั่นใจรเึปล่า”

“...” เมลิซซามองหนุ่มสาวสองคนที่ก�าลังถกเถียงกันเรื่องเมนู

อาหาร ไม่รู้จะเอาตวัเข้าไปแทรกตรงไหนดี

ช่างเป็นคู่รักที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ไม่ได้เจอหน้า

กันตั้งนานกลับพูดถึงแต่เรื่องปากท้อง ฟังไปฟังมาเธอก็เริ่มหิวตาม 

ทว่ามารยาทที่ดเีธอไม่ควรส่งเสยีงแทรก จงึได้แต่ยนืกะพรบิตาปรบิๆ 

รอคอยจงัหวะเหมาะสมอยู่อย่างนั้น

แต่เมื่อเห็นทั้งสองหยอกล้อกันไปมา โดยเฉพาะรุ่นพี่ที่เอาแต่

โอบกอด ‘ตวัเลก็’ ของเขาแบบไม่แคร์สายตาประชาโลก ค�าถามหนึ่ง

กผ็ดุขึ้นมาในใจ...

จะมทีี่ว่างให้เธอเมื่อไหร่กนัล่ะ
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กอขอคอสาวยิ้มอ่อน จะว่าไปเหล่าผูบ้รหิารของฮ่องกงล้วนแล้ว

แต่มีฝีมือไม่ธรรมดา พวกเขาท�าการพรีเซนต์สถานที่ท่องเที่ยวได้เก่ง

สุดยอด ขนาดอยู่ในสนามบินยังให้บรรยากาศสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 

มทีุ่งหญ้า มดีอกไม้ มสีายรุ้ง มตีวัการ์ตูนตาหวานวิ่งหวัเราะร่าเตม็ไป

หมด เธออยากจะปรบมอืชื่นชมจรงิๆ

เมลซิซาเคลบิเคลิ้มตาลอยอยู่นาน กว่าจะสะดุง้ออกจากภวงัค์

กต็อนที่เพื่อนสนทิถูกคู่หมั้นหนุ่มจูงมอืเดนิออกไปไกลเป็นที่เรยีบร้อย

รุ่นพี่ลอีอน ‘ขี้หวง’ มากเกนิไปแล้ว!

“หยดุก่อน! รอด้วย!”

คนถกูทิ้งรบีวิ่งหน้าตั้งตามไป ยกมอืเท้าเอวยนืจงัก้าขวางคนทั้ง

สอง หากไม่ติดว่ากลัวถูกสายตาคมกริบราวใบมีดของรุ่นพี่ลีออนฟัน

ร่างขาดเป็นสามท่อน เธอคงเข้าไปแทรกกลางดีดคู่หมั้นคู่นี้ไปคนละ

ทิศคนละทางให้หายหมั่นไส้ แต่เพราะท�าแบบนั้นไม่ได้ ความผิด

ทั้งหมดจงึถกูโยนให้หญงิสาวที่ก�าลงัขมวดคิ้วงนุงงอย่างคนไม่รูอ้โีหน่-

อเีหน่

“เลลาห์ เฉิน! ใจคอเธอจะลืมเพื่อนที่ดีอย่างฉันได้ลงคอเลย 

เหรอ เธอจะใจร้ายเกนิไปแล้วนะ!”

ดเูหมอืนเจ้าของชื่อพึ่งตระหนกัได้ว่ามก้ีางขวางคอสพีาสเทลอยู่

ด้วยมาตั้งแต่ต้น คงเพราะไม่คิดว่าเมลิซซาจะออกมารับในสภาพนี้ 

หลงัจากกวาดมองขึ้นลงจงึค่อยหลดุอทุานออกมา

“นี่...คอลเลก็ชนัใหม่เหรอ สดใสสมกบัเป็นช่วงฤดใูบไม้ผลดินีะ” 

เลลาห์พิจารณากางเกงลายทางสีเหลืองอ๋อยด้วยแววตาหวั่นวิตก 

เพราะเธอเป็นหนึ่งในไม้แขวนเสื้อของแบรนด์เฟล์ ชา โซ่ นั่นก็

หมายความว่าชดุที่อยู่ตรงหน้าจะต้องมาอยู่บนร่างเธอด้วย 

“แต่ถ้าเธอไม่โกรธ ฉนัขอถอนตวัออกจากการเป็นไม้แขวนเสื้อ

ตอนนี้ยงัทนัรเึปล่า”



22  กลวิธีจีบคุณ

“ไม่ได้! ต่อให้ฉันท�าชุดสีรุ้งเธอก็ต้องใส่ ใครใช้ให้เธอมาเป็น

เพื่อนรกัของฉนักนัล่ะ” เมลซิซาหน้ามุ่ย ถงึจะเข้าใจแววตาขยาดของ

เพื่อนกเ็ถอะ แต่ในฐานะดไีซเนอร์และฐานะเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า ต่อ

ให้เธอหยบินั่นจบันี่มาย�ารวมกนัจนเละ เธอกย็งัจะเข้าข้างตวัเองว่ามนั

เป็นศลิปะที่งดงาม

“งั้นฉนัขอลดสถานะเป็นคนรูจ้กักไ็ด้ ถ้าคอลเลก็ชนัหน้าดเูข้าท่า 

กว่านี้ฉนัจะกลบัมารกัเธอเหมอืนเดมิ” ผู้พดูคลี่ยิ้มมมุปากราวกบัก�าลงั

ล้อเล่น แต่คนที่รู้จกั เลลาห์ เฉนิ ย่อมรู้ดวี่าเธอจะท�าตามที่พูดอย่าง

แน่นอน

“หน็อย! เธอนี่มัน...” ดีไซเนอร์สาวมองค้อน ทว่ายังไม่ทันได้

โต้ตอบ ดวงตากลมโตกลบัเหลอืบไปเหน็ผู้โดยสารอกีชดุที่พึ่งเดนิออก

มา

ท่ามกลางผูค้นมากมาย...มคีนผูห้นึ่งท�าให้เมลซิซาใจเต้นรวัแรง

แบบไม่มสีาเหต ุมอืบางยกขึ้นขยี้ตาแรงๆ หลายทเีพื่อให้แน่ใจว่าตนเอง

ไม่ได้มองผดิไป แต่ยงัไม่ทนัได้ค�าตอบว่าใช่ ‘เขา’ หรอืไม่ กลบัถูกขดั

สมาธจิากเสยีงแหบมอีายุ

“คณุเฉนิ คณุหนูเฉนิ” 

เมลซิซาสะดุง้โหยง การที่คนคนนี้กล้าทกัรุน่พี่ลอีอนและเลลาห์

แสดงว่าต้องอยูใ่นแวดวงธรุกจิหรอืไม่กแ็วดวงสงัคม ดงันั้นเขาอาจจะ

รู้จกัเธอกไ็ด้  

ด้วยศักดิ์ศรีหนักอึ้งของคุณหนูอู๋ที่จะไม่ยอมเสียหน้าให้คนอื่น

เหน็ตนเองในสภาพนี้ ร่างในชดุหลากสสีนัรบีเปลี่ยนต�าแหน่งไปหลบ

หลงัเพื่อนสาว แต่โชคร้ายที่เลลาห์ตวัเลก็เกนิกว่าจะเป็นโล่ก�าบงัให้เธอ

ได้มดิ จงึต้องกดัฟันย้ายต�าแหน่งไปหลบหลงัรุ่นพี่ลอีอนแทน แน่นอน

ว่าเพื่อนสดุที่รกัมองไม่คลาดสายตา สองคนนี้ขี้หวงพอกนั ไม่แน่ว่าพอ

ลบัตาคน เธออาจถูก เลลาห์ เฉนิ ฉกีอกข้อหาแตะต้องคู่หมั้นสดุที่รกั
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โดยพลการกไ็ด้

“ผู้อ�านวยการเหวนิ” ลอีอนทกัทายกลบั มมุปากยกโค้งขึ้นเลก็

น้อยเพื่อไม่ให้ดูห่างเหนิจนเกนิไป 

ถงึจะเคยพบหน้าค่าตากนันบัครั้งไม่ถ้วน และถงึอายจุะห่างกนั

หลายสบิปี แต่ ‘ปีเตอร์ เหวนิ’ กย็งัรบีค้อมตวัรบัด้วยท่าทางเกรงอก

เกรงใจ ก่อนหนัไปทางหญงิสาวที่สวมเครื่องแต่งกายสดี�าตลอดทั้งร่าง 

“คณุหนูเฉนิพึ่งกลบัมาถงึฮ่องกงเหรอครบั”

“สวสัดค่ีะผูอ้�านวยการเหวนิ ไม่ได้เจอกนันานเลยนะคะ ฉนัพึ่ง

มาถงึเมื่อครูเ่องค่ะ” เลลาห์คลี่ยิ้มสภุาพ ก้มหน้าทกัทายเลก็น้อยตาม

มารยาท 

ชายวยักลางคนยิ้มรบัก่อนจะย้ายสายตาไปมองมนษุย์หลากสี

ที่ก�าลงัลกุลี้ลกุลนอยู่ด้านหลงั ใบหน้าปรากฏเครื่องหมายค�าถาม

เลลาห์ถอนหายใจ แน่ละส.ิ..แต่งตวัเหน็สะดดุตาตั้งแต่ร้อยเมตร

แบบนี้ใครจะไม่ให้ความสนใจบ้าง แต่กช็่วยเพื่อนด้วยการหาเรื่องมา

เบี่ยงประเดน็

“ว่าแต่ผู้อ�านวยการเหวนิมารบัใครเหรอคะ” 

ปีเตอร์ เหวนิ พลนัรู้ตวัว่าตนเองออกจะเสยีมารยาท จงึรบีดงึ

ความสนใจกลบัมายงัทายาทผู้มอีทิธพิลดงัเดมิ 

“ผมมารับตัวแทนหุ้นส่วนที่มาจากประเทศไทยน่ะครับ” หลัง

จากให้ค�าตอบก็เบี่ยงกายไปด้านข้าง ยกไม้ยกมือเพื่อให้บุคคลที่เขา

ตั้งใจมารบัมองเหน็ได้อย่างชดัเจน 

“งั้นฉนักบัลอีอนไม่รบกวนแล้วค่ะ ค่อยเจอกนัใหม่นะคะ”

“ไม่เลยครบั ผมต่างหากที่เป็นฝ่ายรบกวนคณุทั้งสอง” ปีเตอร์ 

เหวนิ รบีปฏเิสธเป็นพลัวนั ก่อนจะผายมอืตรงไปยงัประตทูางออก “ขบั

รถระมดัระวงันะครบั” 

เลลาห์เอื้อมมือไปดึงแขนเพื่อน แต่อีกฝ่ายกลับท�าตัวแข็งขืน 
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ไม่ยอมขยบั ดงันั้นเธอจงึมโีอกาสได้เหน็ผู้มาใหม่ไปโดยปรยิาย

‘ตวัแทนหุ้นส่วนจากประเทศไทย’ เดนิมาถงึ เขาเป็นชายหนุ่ม

อายไุม่เกนิสามสบิ ตวัสูงประมาณร้อยแปดสบิห้า ผวิขาวเหลอืง แต่ง

ตวัเรยีบง่าย สวมแว่นตาทรงร ีตดัผมรองทรงต�่า มองเผนิๆ แทบไม่มี

อะไรน่าสนใจเลยสกันดิ 

ชายหนุ่มคนดังกล่าวหันมองเลลาห์เช่นกัน เขาเห็นแวบๆ ว่า

เป็นผูห้ญงิสวยมากคนหนึ่ง แต่ยงัไม่ทนัได้ท�าอะไร...กลบัมกี�าแพงหนา

สีน�้าเงินเดินขึ้นมาขวางสายตา อีกทั้งยังปล่อยรังสีไม่พอใจออกมา

จางๆ 

เขาสบดวงตาคมกริบสีด�าสนิทของบุคคลที่ดูไม่ธรรมดาอยู่ชั่ว

ครู่ ก่อนจะเป็นฝ่ายก้มหน้าหน ีฐานะอย่างเขาไม่ควรที่จะสร้างปัญหา

ใดๆ ทั้งสิ้น 

“สวสัดคีรบัคณุเหมรชัต์” ปีเตอร์ เหวนิ ก้าวขึ้นหน้าไปจบัมอื

ทกัทายผู้มาใหม่ 

“ขอบคณุที่มารบันะครบัผู้อ�านวยการเหวนิ” ชายหนุ่มเจ้าของ

ชื่อ ‘เหมรชัต์’ ตอบกลบัภาษาจนีกวางตุ้งแบบที่ชาวฮ่องกงใช้ชดัถ้อย

ชดัค�า พลางค้อมศรีษะลงเลก็น้อยด้วยความเกรงใจ

ผ่านไปครู่ใหญ่ เหมรชัต์ยงัรู้สกึถงึสายตาที่จบัจ้องบนร่าง เขา

ลอบมองชายหนุ่มในชุดสูทน�้าเงินก็พบว่าอีกฝ่ายเบือนหน้าไปทางอื่น 

แต่ที่แขนกลบัมนีิ้วขาวๆ แปดนิ้วจบัอยู ่และมคีนผูห้นึ่งชะโงกหน้าจ้อง

เขาตาไม่กะพรบิ แม้อกีฝ่ายจะสวมแว่นหนาเตอะและสวมมาส์กปิดบงั

ใบหน้า แต่ดูจากทรงผมกพ็อจะเดาได้ว่าเป็นผู้หญงิ 

เขามองทะลุแว่นหนาเตอะนั่น อาจเพราะผิวหน้าของอีกฝ่าย

ขาวซดีราวกบัถูกแช่แขง็มาเป็นสบิปี มนัจงึยิ่งขบัเน้นดวงตาสนี�้าตาล

เข้มกลมโตและขอบตาแดงก�่าให้ดูน่ากลวัมากขึ้นไปอกี

ก่อนหน้านี้เขาเผลอไปลบหลู่ใครรเึปล่านะ...
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“คณุเหมรชัต์พดูจาห่างเหนิไปได้ คนกนัเองแท้ๆ” บรุษุวยักลาง

คนตบบ่าหนาของคนหนุ่มพลางหัวเราะ ก่อนจะแนะน�าผู้มาใหม่แก่

ทายาทผู้มอีทิธพิลของฮ่องกง

“คณุเฉนิ คณุหนเูฉนิครบั นี่คณุ ‘เหมรชัต์ ปันนคนาสน์’ ตวัแทน

หุ้นส่วนจากประเทศไทยที่ผมพูดถงึ” เขาปฏบิตัติามมารยาทพื้นฐาน

ได้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่อง คนที่มีสถานะทางสังคมต�่ากว่าจะต้อง

ถูกแนะน�าให้แก่ผู้ที่มสีถานะทางสงัคมสูงกว่าเสมอ

ทว่าเหมรัชต์กลับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเมื่อถูกแนะน�าให้รู้จักกับ

คนแค่สองคน... 

ชายหนุ่มพลนัสงสยัว่าคนอื่นๆ เหน็แบบที่เขาเหน็หรอืไม่ ท�าไม

ทกุคนดูนิ่งสงบเหมอืนไม่มอีะไรผดิแปลก ทั้งๆ ที่คณุเฉนิมมีอืขาวซดี

เกาะแขนอยู ่และพอเผลอสบตากบัผูห้ญงิหน้าขาวคนนั้น แม้แต่เขาที่

เคยบวชเรยีนมาแล้วกย็งัอดขนลกุไม่ได้

โชคดทีี่เขาแสดงความรูส้กึไม่เก่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไร อกีทั้งยงัเชื่อ

วทิยาศาสตร์มากกว่าเรื่องลี้ลบั ความคดิเหลวไหลจงึถกูจ�ากดัพื้นที่อยู่

แค่ในหวั เขาเข้าไปจบัมอืทกัทายกบัคณุเฉนิพลางก้มหน้าเลก็น้อยเพื่อ

ไม่ให้อกีฝ่ายรู้สกึว่าเขาตตีนเสมอ

“เป็นเกยีรตทิี่ได้พบนะครบัคณุเฉนิ” 

“เช่นกนัครบั” ครั้งแรกลอีอนรู้สกึไม่พอใจอยู่บ้างที่คนต่างชาติ

ผู้นี้กล้าจ้องคู่หมั้นของเขาไม่วางตา แต่ผู้ชายมักจะมีความรู้สึกบาง

อย่างที่เดาทางกนัได้ และเมื่อฝ่ังนั้นแสดงความรูส้กึผดิอย่างตรงไปตรง

มา เขากไ็ม่ควรถอืสาหาความอย่างพวกคดิเลก็คดิน้อย 

เหมรชัต์ค้อมศรีษะให้หญงิสาวที่ถกูเรยีกว่าคณุหนเูฉนิแทนการ

จับมือทักทาย หญิงสาวเองก็ท�าแบบเดียวกัน ดังนั้นจึงถือว่าการ

แนะน�าตวัในครั้งนี้ผ่านไปอย่างราบรื่น

ก่อนที่คุณเฉินและคุณหนูเฉินจะจากไป เขาได้มีโอกาสสบ
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ดวงตากลมโตสนี�้าตาลเข้มคู่นั้นอกีครั้ง ผู้หญงิคนนั้นท�าท่าเหมอืนจะ

พูดอะไรสกัอย่าง แต่กลบัถูกคณุหนูเฉนิดงึแขนลากตามไปเสยีก่อน  

“คุณเหมรัชต์ ผมเองก็ล�าบากใจที่จะพูด แต่คุณหนูเฉินเป็น 

คู่หมั้นของคณุเฉนิ การที่คณุมองตามเธอไป...คณุเฉนิอาจจะไม่พอใจ

เอาได้นะครบั” ปีเตอร์ เหวนิ เอ่ยเตอืนเสยีงเครยีด ไม่มใีครในฮ่องกง

ไม่รูว่้ากิ่งทองใบหยกทั้งสองรกัมั่นกนัมากแค่ไหน คนที่เข้าไปแทรกอาจ

จะหวัหลดุเอาได้ง่ายๆ

ระยะห่างของเหมรชัต์และผูห้ญงิปรศินาไกลจากกนัเรื่อยๆ ทว่า

พวกเขาทั้งสองกลบัยงัคงจ้องมองกนัและกนัอยู่อย่างนั้น

“ผมไม่ได้มองคณุหนเูฉนิครบั” ในที่สดุเหมรชัต์กใ็ห้ค�าตอบเมื่อ

ปราศจากเงาหลงัของทั้งสามคน

ปีเตอร์ เหวนิ ท�าหน้าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง บรุษุหนุม่แน่นที่ไหนจะ

ไม่ชมชอบผู้หญงิสวย ดงันั้นจงึอดตั้งค�าถามไม่ได้

“ถ้าไม่ได้มองคณุหนูเฉนิ แล้วคณุมองใครหรอืครบั”

เหมรชัต์เงยีบไปชั่วอดึใจ ก่อนจะดงึตนเองให้กลบัมาสู่โลกแห่ง

ความเป็นจรงิ

“ไม่มอีะไรครบั พวกเราไปกนัเถอะครบั”

โลกนี้มนัไม่มเีรื่อง ‘บงัเอญิ’ ถงึเพยีงนั้นหรอก...
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กลวิธีที ่2
น�้าหนึ่งหยด

“เธอเห็นเหมือนที่ฉันเห็นใช่ไหม นั่นเขา! เป็นเขาจริงๆ 

ด้วย! ในที่สุดฉันก็หาเขาเจอจนได้!” เมลิซซาพูดรัวเร็วด้วยความ 

ตื่นเต้น ดวงตากลมโตแวววาวไปด้วยไอน�้า

“ยายตวัแสบ ปล่อยเดี๋ยวนี้นะ!” ขณะที่พดูกท็�าท่าจะสะบดัแขน

ที่ถูกเพื่อนจับกุมออกเพื่อวกกลับเข้าไปในอาคารผู้โดยสาร แต่เพราะ

รุ่นพี่ลอีอนเดนิตามหลงัมาตดิๆ จงึต้องหยดุพฤตกิรรมใช้ความรนุแรง

เอาไว้ก่อน หากเธอสะบดั ‘ตวัเลก็’ ของรุ่นพี่ทิ้งแล้วละก ็ ตวัเธอเอง

อาจได้โบยบินขึ้นฟ้าแข่งกับเครื่องบินหลายสิบล�า เมื่อปราศจากทาง

เลอืกจงึได้แต่หน้าม่อยคอตกตามเข้าไปในอาคารจอดรถ 

“คนที่เธอลงทุนลงแรงตามหาแทบตาย คือ...ผู้ชายคนนั้นน่ะ 

เหรอ” ถึงจะรู้สึกประหลาดใจว่าโลกมันจะมีเรื่องบังเอิญถึงเพียงนั้น

เชยีว แต่สหีน้าของเลลาห์กไ็ม่เปลี่ยนแปลงเลยสกันดิ 

“นี่ หดัเรยีกคนอื่นให้มนัดีๆ  หน่อย เขาเองกม็ชีื่อ แถมเพราะ

ด้วย จะมาเรียกนั่นนี่เหมือนสิ่งของได้ยังไง” ค�าว่า ‘ผู้ชายคนนั้น’ 

ราวกบัคบเพลงิปลกุพลงับ้าดเีดอืดในตวั หญงิสาวในชดุสเีขยีวเหลอืง

จิ้มไหล่เพื่อนเบาๆ เหมอืนอาจารย์สั่งสอนมารยาทแก่ลูกศษิย์ 

“ชื่ออะไรนะ อาหลงจ�าชื่อผู้ชายคนเมื่อกี้ได้รเึปล่า” เลลาห์หนั
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ไปถามคู่หมั้น นอกจากไม่ได้ค�าตอบ ยงัถูกดวงตาสดี�าสนทิคาดโทษ

กลบัมา 

“ห!ึ ความจ�าระยะสั้นเธอพงัไปแล้วเหรอเขาชื่อ ‘หามมะราส’” 

เมลิซซาตอบด้วยน�้าเสียงมั่นอกมั่นใจ ถึงตอนนั้นจะตกตะลึงจนท�า

อะไรไม่ถูก ทว่าเธอไม่มทีางลมืชื่อของเขาอย่างแน่นอน

“เธอกร็ู้ว่ากว่าฉนัจะเจอเขามนัไม่ใช่เรื่องง่าย ฉนัขอแค่ห้านาท ี

สญัญาว่าจะรบีไปรบีกลบั” หญงิสาวหลบุมองมอืที่เอาแต่จบัแขนแน่น

ไม่ยอมปล่อย เมื่อไม่อาจใช้ก�าลงัขดัขนืกไ็ด้แต่ต่อรองเสยีงค่อย อาศยั

ความน่าสงสารเข้าสู้

“ฉนัเองกไ็ม่ได้อยากจะขดั แต่เธออตุส่าห์ตามหา ‘คณุหามมะ-

ราส’ มาตั้งนาน ลงทนุลงแรงไปตั้งเท่าไหร่ แน่ใจนะว่าจะไปเจอเขาใน

สภาพนี้” เลลาห์พิจารณาคนที่ยืนอยู่ตรงหน้า ตั้งแต่ศีรษะจดปลาย

เท้ามสี่วนไหนไม่ยุ่งเหยงิบ้าง ใช่ว่าเธอจะมองโลกในแง่ร้ายตดัสนิคน

ที่เปลอืกนอก แต่หลกัฐานทางวทิยาศาสตร์หรอืผลการวจิยัมากมายที่

สนับสนุนว่า ‘เฟิสต์อิมเพรสชัน’ เป็นสิ่งส�าคัญ หลายครั้งที่สามารถ

ก�าหนดรูปแบบความสมัพนัธ์ของคนสองคนได้เลย 

“แล้วหลงัจากนี้ฉนัจะแต่งตวัสวยๆ ไปเจอเขาได้ที่ไหน เธอคดิ

ว่าการตามหาใครสกัคนมนัง่ายนกัเหรอ ฉนั...ฉนัแค่อยากขอบคณุเขา

กเ็ท่านั้นเอง” คนถูกขดัใจเชดิหน้าเถยีงอย่างไม่ยอมแพ้ แม้ลกึๆ จะ

เหน็ด้วยกบัค�าพูดเหล่านั้นอยู่มากกเ็ถอะ

“หลงัจากนี้กไ็ม่ใช่เรื่องยากแล้ว เธออยากเจอเขาตอนไหนกจ็ะ

ได้เจอ แค่หาตารางนดัหมายของผู้อ�านวยการเหวนิคงไม่ใช่เรื่องเหลอื

บ่ากว่าแรงหรอกมั้ง”

“ยายคนขวางโลก! ท�าไมเธอพูดเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย

อีกแล้ว ฉันไม่ได้รู้จักผู้อ�านวยการเหวินอะไรนั่นสักหน่อย จะสรรหา

เหตผุลที่เข้าท่าอะไรไปสบืตารางงานของเขา เธอไม่กลวัคนมองว่าฉนั
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เป็นโรคจติหรอืยงัไง”

“คณุหนูอู๋ นี่เธอล้อเล่นรเึปล่า เธอไม่รู้จกั ปีเตอร์ เหวนิ จรงิๆ 

เหรอ” 

“แล้วท�าไมฉันต้องรู้จักด้วย เขาท�าคุณงามความดีอะไรฉันถึง

ต้องจ�าเขาได้”

เลลาห์ขมวดคิ้วสบตาคู่หมั้น แม้แต่ลีออนที่นิ่งฟังมาตลอดยัง

เผลอหลดุหวัเราะ

“มเีรื่องอะไรตลกเหรอคะรุ่นพี่ เล่าให้ฉนัฟังได้ไหมคะ ฉนัเองก็

อยากข�าด้วย” เมลซิซาหน้างอ พาลใส่ทกุคนที่ขดัขวางพรหมลขิติ 

เธอไม่เข้าใจว่าท�าไมทั้งสองคนถงึคดิว่าเธอจะต้องรู้จกั ปีเตอร์ 

เหวนิ อะไรนั่น ใช่ว่าอกีฝ่ายจะไม่รูว่้าวนัๆ เธอขลกุอยูแ่ต่ในสตดูโิอ จรงิ

อยูท่ี่เธอออกงานสงัคมกบับดิามารดาบ้างเป็นครั้งคราว และด้วยฐานะ

ที่ตดิตวัมาตั้งแต่เกดิคงเรยีกความสนใจจากคนส่วนใหญ่ได้ไม่ยาก แต่

ใครมันจะจ�าชื่อคนที่เข้ามาทักทายได้ทั้งหมด ถ้าเธอไปรู้จักคนที่ไม่มี

อะไรเกี่ยวข้องกนัในชวีติแบบนั้นสถิงึจะเป็นเรื่องแปลก

“เมื่อก่อนเรายงัเคยแอบชอบลูกชายของ ปีเตอร์ เหวนิ ที่เรยีน

อยู่ห้องเดียวกับพี่ไม่ใช่เหรอ ไม่น่าเชื่อว่าหลายปีผ่านไป...รักแรกจะ

กลายเป็นคนแปลกหน้าซะแล้ว” ลีออนรื้อฟื้นความหลังทั้งรอยยิ้ม 

สหีน้าฉายความเอน็ดูปนตลกขบขนั

“ลูกชายของ...ปีเตอร์ เหวนิ?”

“ใช่ ปีเตอร์ เหวนิ เขาเป็นมอืซ้ายของประธานใหญ่แห่งซนุเป่า-

กรุ๊ป บรษิทัโลจสิตกิส์อนัดบัหนึ่งของฮ่องกง” 

“...”

“ต้องให้พี่บอกไหมว่าท่านประธานใหญ่ของซนุเป่ากรุป๊เป็นใคร” 

ทั้งเขาและคูห่มั้นประสานเสยีงหวัเราะเมื่อเหน็คนบางคนหน้าเจื่อนลง

เรื่อยๆ ท่าทางอหงัการเมื่อครู่หดลงเหลอืสองนิ้ว



30  กลวิธีจีบคุณ

“...” 

“ท�าหน้าแบบนี้พอจะจ�าได้แล้วสินะ ก็ดี...เพราะพี่เองคงไม่รู้

ประวตัขิองท่านประธานใหญ่ดเีท่าเรา” 

เป็นไปตามคาด...เมื่อรุ ่นพี่ลีออนไม่ยอมยกเลลาห์ให้  

เมลซิซาจงึต้องตรงดิ่งกลบับ้านอย่างไม่มทีางเลอืก 

ตอนก�าลงัเดนิเข้าบ้านเธอเห็น ‘ท่านประธานใหญ่แห่งซุนเป่า-

กรุป๊’ นั่งอ่านหนงัสอืพมิพ์พลางจบิชาอยูท่ี่ศาลากลางสวน ใบหน้าเลก็

แดงก�่าเพราะความอบัอายเมื่อนกึถงึเหตกุารณ์ที่พึ่งประสบพบเจอมา 

ท่านประธานใหญ่แห่งซนุเป่ากรุ๊ปคอืใครน่ะเหรอ

คอืคนที่เธอพึ่งยั่วโมโหไปเมื่อเช้านี้เอง!

หลังจากคิดวิเคราะห์แผนการที่ควรลงมือในหัวอยู่พักใหญ่  

เมื่อรวบรวมความมั่นใจแล้วจึงค่อยเดินเข้าไปเกาะแขนอ้อนบิดา

เหมอืนทกุที

“ป๊าขา ป๊ากินข้าวรึยัง หนูแวะซื้อขนมร้านโปรดของป๊าเข้ามา

ด้วย ให้คนเอาไปจดัใส่จานแล้ว”

“อืม” เจ้าบ้านตระกูลอู ๋ตอบโดยไม่ละสายตาไปจากหน้า

กระดาษ

“โธ่ป๊า หนูไม่เคยคดิจะเถยีงป๊าจรงิๆ นะ แค่บางเรื่องพวกเรา

ความเหน็ต่างกนั เลยคยุกนัเสยีงดงัไปนดินงึ” เมลซิซาเกยคางบนตกั

บิดาพลางบ่นงุบงิบ ท�านิ้วโป้งกับนิ้วชี้บีบเข้าหากันเพื่อประกอบค�า

อธบิาย ขณะที่ในใจกต็ั้งข้อสงสยัว่าถ้าเมื่อเช้าเธอยอมอ้าแขนรบัฝ่ามอื

อรหนัต์สกัผวัะสองผวัะ บดิาจะอารมณ์ดกีว่านี้รเึปล่า

“ป๊า หนูมเีรื่องสงสยั” เมื่อเหน็ว่ามวัแต่รื้อฟ้ืนอดตีไปกเ็สยีเวลา

เปล่า จงึค่อยๆ ตะล่อมเข้าประเดน็

“ว่ามา”
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“ป๊าว่าพนักงานที่บริษัทป๊ารู้จักหนูรึเปล่า ป๊าเคยเอารูปหนูไป

แขวนโชว์ที่บรษิทัไหม” 

“ไร้สาระ คนไม่ท�างานท�าการอย่างแกใครเขาจะไปจ�าให้หนัก

สมอง” อู๋เหงิพลกิหน้าถดัไป ไม่สนใจบตุรสาวที่ออเซาะอยู่ด้านข้าง

“หนูก็ว่าอย่างนั้นแหละ ป๊าของหนูยุติธรรมที่สุดในโลก วัด

คุณค่าของคนจากผลงานที่เขาท�า หนูที่วันๆ ไม่ท�าประโยชน์อะไรให้

บรษิทักไ็ม่ควรใช้ฐานะลูกสาวของป๊าไปเหยยีบหวัข้ามหน้าข้ามตาคน

อื่น ป๊าท�าถูกต้องที่สดุแล้ว หนูเหน็ด้วยมากๆ หนูภูมใิจที่สดุที่ได้เกดิ

เป็นลูกสาวของป๊า”

เมลิซซาไม่แปลกใจกับค�าตอบเท่าใดนัก จริงอยู่ที่เธอกลับ

ฮ่องกงมาได้ปีเศษ แต่กเ็คยเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งแค่ครั้งเดยีว แถมสอง

วนัต่อมาดนัมข่ีาวสะเทอืนฮ่องกงชงิพื้นที่สื่อไปทั้งหมด ดงันั้นนอกจาก

นักธุรกิจส�าคัญๆ เหล่าคนในแวดวงชั้นสูง พวกคนในวงการบันเทิง 

พวกนกัขา่วและตากล้องที่เคยเจอหน้ากนับ้าง หรอืพวกพนกังานตาม

ห้างร้านที่เธอไปใช้บริการด้วยบ่อยๆ เธอค่อนข้างมั่นใจว่าประชาชน

คนทั่วไปไม่รู้จกัเธอเลยสกันดิ

อมื...มนักค็วรจะเป็นอย่างนั้น เธอไม่ใช่ดาราดงันี่นะ 

“มอีะไรกพ็ูดมา ไม่ต้องชกัแม่น�้าจูเจยีงให้เสยีเวลา” 

“หนูอยากไปเดินเล่นที่บริษัทค่ะป๊า ไปแบบเงียบๆ แบบไม่ให้

ใครรู้ว่าหนเูป็นลกูป๊า คอืหนไูม่อยากให้พนกังานเกรง็จนท�าอะไรไม่ถกู 

หนูแคอ่ยากไปเดนิดูเฉยๆ ว่าหลายปีมานี้มอีะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง หนู

สญัญาว่าจะไม่ก่อเรื่องและไม่สร้างปัญหาปวดหวั ป๊าอนญุาตหนนูะ”

สวบ!

อูเ๋หงิพบัหนงัสอืพมิพ์อย่างแรง ถลงึตาจนแทบจะหลดุออกจาก

เบ้า ร้อยวนัพนัปีบตุรสาวไม่เคยอยากยุ่งเกี่ยวกบัธรุกจิของเขา แต่วนั

นี้กลบัมาเกาะแขนเกาะขาร�่าร้องว่าอยากไปเดนิเล่น!
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ไปเดนิเล่น!

เจ้าบ้านตระกูลอู๋แทบลมจบั อยากเงยหน้าถามเบื้องบนว่าชาติ

ที่แล้วตนไปก่อกรรมท�าเข็ญอะไรไว้ ไม่มีบุตรชายสืบสกุลไม่ว่า แต ่

บตุรสาวเพยีงคนเดยีวกข็ยนัหาเรื่องเหนื่อยใจมาให้ไม่เว้นแต่ละวนั 

“ตอนที่ฉันสั่งให้แกไปเรียนบริหาร แกก็ยังจะแอบเรียนศิลปะ 

บ้าบออะไรนั่น เรื่องเปิดแบรนด์เสื้อผ้าไร้ประโยชน์นั่นกเ็หมอืนกนั ห้าม

เท่าไรกไ็ม่ฟัง ตอนนี้แกยงัจะกล้าเอาเรื่องไร้สาระเข้ามาที่บรษิทั กลวั

ฉนัไม่แก่ตายเหรอ!” 

“แหม ป๊าของหนยูงัหนุม่ยงัแน่น ยงัมแีรงอยูใ่ห้หนกูวนใจป๊าไป

อกีร้อยปี” เจ้าของดวงตาเป็นประกายยิ้มกว้างอวดฟันครบทั้งสามสบิ-

สองซี่ ออกแรงบบีๆ นวดๆ ต้นแขนของบดิาไม่หยดุมอื

ก่อนจะแยกกบัเลลาห์และรุน่พี่ลอีอน ทั้งสองให้ความคดิเหน็ว่า

ในเมื่อ ‘คุณหามมะราส’ เป็นตัวแทนหุ้นส่วนจากประเทศไทยของ 

ซนุเป่ากรุ๊ป เธอควรต้องดใีจที่ทกุอย่างมนัง่ายขึ้น

มองเผนิๆ มนักอ็าจจะง่ายนั่นแหละ แต่อะไรที่อยูใ่นบรษิทัมหีรอื

จะเล็ดลอดสายตาของท่านประธานใหญ่ไปได้ หากเธอแอบท�าอะไร

ลบัๆ ล่อๆ เรื่องจะต้องถงึหบูดิาอย่างไม่ต้องสงสยั ด้วยสายเลอืดความ

เป็นพ่อลูกอันเข้มข้น เธอเดาใจบุพการีได้เหมือนอ่านใจตนเอง หาก

เธอไปเทยีวไล้เทยีวขื่อเขาคนนั้นแบบไม่มเีหตผุล บดิาของเธอจะต้อง 

‘ดดี’ เขาหลดุจากวงโคจรชวีติเธออย่างแน่นอน ดงันั้นเธอจะเข้าไปที่

บรษิทัอย่างตรงไปตรงมา จะได้ไม่ถูกจบัจ้องพฤตกิรรมมากนกั 

“โธ่ป๊า! ป๊าลองคดิดูดีๆ  นะคะ ถ้าหนูไปที่บรษิทัแล้วเกดิชอบ

ขึ้นมา หนูจะได้เริ่มต้นเรียนรู้งานที่นั่นเลย ป๊าเองก็อยากให้เป็นแบบ

นั้นไม่ใช่เหรอ”

“ฮ!ึ คนไร้ประโยชน์อย่างแกจะท�าอะไรได้ มแีต่จะท�าฉนัขาดทนุ

น่ะส”ิ
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“ถ้าป๊าไม่ให้โอกาสหนแูล้วใครจะให้ หนมูป๊ีาเป็นป๊าคนเดยีวนะ 

หรือว่าป๊าไม่รักลูกสาว...โอ๊ย!” ยังไม่ทันได้เริ่มบีบน�้าตาเรียกความ

สงสาร กลบัถกูข้อนิ้วแขง็ๆ เขกหน้าผากดงัโป๊ก แรงมากพอที่จะท�าให้

เธอเหน็ดาววิ้งๆ ลอยอยู่บนหวั

“ป๊า! หนูเจบ็นะ!”

“ฉนัตใีห้แกเจบ็ ถอยไป! อย่ามาเกะกะแข้งขา!” 

หญิงสาวร้องโอดครวญ คล�าหน้าผากป้อยๆ กว่าจะตั้งสติได้

บดิากล็กุเข้าบ้านไปแล้ว เธอรบีเตมิพลงัฟ้ืนตวัโดยเรว็ ก่อนจะตดิสปีด

วิ่งตามไปตดิๆ

“ป๊า! ให้หนูไปบรษิทัป๊านะ ถ้าป๊าไม่ยอมรบัปากตกลงละก ็หนู

จะไปแจ้งมูลนธิเิดก็และสตรวี่าป๊าตลีูก!”

พลั่ก

เมลิซซาทิ้งตัวลงบนเตียงทั้งที่ยังสวมชุดคลุมอาบน�้า เส้นผม

เปียกชื้นแผ่กระจายทั่วที่นอน หนึ่งวันหนึ่งคืนหลังจากนี้เธอจะต้อง

เคลยีร์งานที่ค้างไว้ให้ได้มากที่สดุ วนัจนัทร์จะได้ไปเดนิเล่นที่บรษิทัโดย

ไม่ต้องมาห่วงหน้าพะวงหลงั  

ใช่...หลังจากเกาะแกะบิดาอยู่ค่อนวัน ในที่สุดเธอก็ได้ในสิ่งที่

ปรารถนา

ร่างบางเอี้ยวตัวไปเปิดลิ้นชัก หยิบกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาว

ออกมาข้างนอก ดจูากสถานที่จดัเกบ็ ผู้คนต้องเดาว่าข้างในบรรจขุอง

มีค่า ทว่าเมื่อเปิดฝากล่อง...กลับพบเพียงเสื้อหนึ่งตัวและผ้าเช็ดหน้า

อกีหนึ่งผนื

ที่จรงิมนัควรจะมมีากกว่านี้ แต่ส่วนหนึ่งถูกแม่บ้านโยนทิ้งโดย

รู้เท่าไม่ถงึการณ์ เพราะสภาพเก่าเกบ็เกนิเยยีวยา ช่วงนั้นเธอวุ่นวาย

กับปัญหาหลายเรื่อง กว่าจะรู้ตัวว่าของส�าคัญหายไปก็ตามคืนมาไม่
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ได้แล้ว 

มองในแง่ด ีต้องขอบคณุแม่บ้านที่ยงัอตุส่าห์เหลอืไว้ให้ตั้งสอง

ชิ้น

มอืขาวเนยีนลบูไล้ของในกล่อง ทั้งที่ไม่ใช่ของมยีี่ห้อหรอืมรีาคา

อะไร แต่กลบัมนี�้าหนกัต่อจติใจมากกว่าเครื่องใช้ราคาแพงที่รายล้อม

รอบตวั โดยเฉพาะเมื่อนกึถงึเจ้าของมนั รมิฝีปากอวบอิ่มพลนัประดบั

รอยยิ้มกว้าง 

‘แนะน�าตวัก่อนอย่างที่สญัญาเอาไว้จรงิๆ ด้วย...’ 

สี่เดือนก่อนหน้า

30 ธนัวาคม

คนืนี้คลบัหรูของฮ่องกงครกึครื้นยิ่งกว่าทกุวนั อาจเพราะที่นี่ถกู

ผู้มีอิทธิพลบางคนเลือกใช้เป็นสถานที่จัดงานปาร์ตีเอกซ์คลูซิฟ นับ

เป็นการรวมตวัของเหล่าบคุคลมชีื่อเสยีงที่ตอบรบัค�าเชญิมาร่วมฉลอง

กนัอย่างอุน่หนาฝาคั่ง ทกุตารางนิ้วมผีูค้นเบยีดเสยีด มเีครื่องดื่มราคา

แพง มเีสยีงเพลงและแสงไฟระยบิระยบั มบีรรยากาศเป็นใจให้แก่หนุม่

สาวเปลี่ยวเหงาได้มโีอกาสลกัลอบส่งสายตาโดยไม่มใีครมาคอยจบัผดิ

มนัควรจะเป็นเช่นนั้น กนิ ดื่ม ฉลอง และจบลงที่อาการเมาค้าง

ในรุง่เช้า ทว่าคนืนี้ ‘ตอนจบ’ กลบัแตกต่างออกไป ต่างอย่างที่ไม่มใีคร

คาดคดิ...

กริ๊งงง!

“ไฟไหม้!”

“กรี๊ด!”

เสยีงสญัญาณเตอืนอคัคภียัผสานไปกบัเสยีงกรดีร้อง ฝงูชนต่าง

เบียดเสียดแย่งกันออกจากประตูแคบกันอลหม่าน นาทีนี้ผู้คนกลับสู่

สญัชาตญาณเอาตวัรอด ไม่มใีครห่วงรกัษาหน้าตาหรอืว่าภาพลกัษณ์
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พนกังานในคลบัตรงไปตรวจสอบจดุที่เป็นต้นตอของสญัญาณ

เตอืน โชคดทีี่ไม่ได้เกดิเหตเุพลงิไหม้จรงิๆ ทั้งหมดเป็นเพยีงเรื่องเข้าใจ

ผดิ 

ทว่าคนที่ออกไปแล้วก็ออกไปเลย แต่ก็มีคนที่ยังไม่ผ่านประตู

บางส่วนเลือกกินดื่มอยู่ที่นี่ต่อ พวกเขาต่างตั้งข้อสงสัยว่าอาจมี ‘คน

เมามือบอน’ ไปยุ่งกับสัญญาณเตือนไฟไหม้จนท�าให้ทุกคนหัวปั่น

วุ่นวายไปหมด แน่นอนว่าบุคคลผู้นั้นก�าลังถูกก่นด่าสาปแช่งจากคน

ทั้งคลบั  

และบางครั้งกฎแห่งกรรมกท็�างานไวเสมอ...

กึก! กึก! กึก!

“ไอ้พวกบดัซบ! เดรจัฉาน! ไอ้พวกชงิลูกเต่าเกดิ!” เสยีงสบถ

ด่าปนร้องไห้ดงัมาจากบรเิวณลานจอดรถมดืสลวั หญงิสาวในชดุเดรส

สขีาวถบีล้อแมก็ซเูปอร์คาร์จนรองเท้าส้นเขม็หกัคาล้อ แต่แค่นั้นเหมอืน

จะยงัไม่หน�าใจ ยงัอตุส่าห์ยกเท้าอกีข้างถบีสดุแรงจนส้นรองเท้าหกัพงั

ไปทั้งสองข้าง

“บรรพบรุษุไม่สั่งสอน!”

หญงิสาวก�าหมดัเตรยีมจะทบุกระจกรถ แต่นกึขึ้นได้ว่ารถราคา

แพงหูฉี่ย่อมมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยม หาก

สญัญาณกนัขโมยดงัขึ้น เหล่าพนกังานในคลบักจ็ะแหก่นัมา แบบนั้น

ทกุคนกจ็ะเหน็เธอ คดิได้ดงันั้นมอืข้างที่ก�าหมดัพลนัหล่นลงข้างล�าตวั

มองจากรูปร่างระหงด้านหลัง พอจะจินตนาการได้ว่าเป็นสาว

สวยหุน่ดคีนหนึ่ง แต่เมื่อภาพตดัมาอยูด้่านหน้า เชื่อว่าคนที่พบเหน็จะ

ต้องผงะ

ชุดเดรสเกาะอกเต็มไปด้วยเศษอาหารและเครื่องดื่มราดรดจน

แทบจะจ�าสเีดมิไม่ได้ ซึ่งสิ่งปฏกิูลพวกนี้มาจากคราบอาเจยีน อย่าว่า
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แต่เจ้าตัวจะรังเกียจเลย แค่เฉียดกรายในรัศมีสิบเมตรก็ได้กลิ่นไม่พึง

ประสงค์จนแทบอยากจะอาเจยีนตาม ไล่ไปตามแขนขาวกพ็บรอยแดง

ช�้าน่ากลวัหลายจดุ หากเข้ามามองใกล้ๆ จะเหน็วา่หลงเหลอืรอยจาก

พื้นรองเท้า ต่อให้มองโลกในแง่ดแีค่ไหนกค็งพอเดาได้ว่าหญงิสาวผู้นี้

เจอเรื่องสาหสัมาไม่ใช่น้อย

เมลซิซา อู๋ คอืชื่อของหญงิสาวผู้โชคร้ายคนนั้น

ที่บอกว่าโชคร้ายกเ็พราะ ‘เหตเุข้าใจผดิว่าไฟไหม้’ เมลซิซาดนั

อยู่ในบริเวณสัญญาณเตือนอัคคีภัยพอดิบพอดี จริงอยู่ที่เธอไม่ใช่

ประเภทสาวน้อยไร้เรี่ยวแรง ยกผ้าตัดชุดเป็นสิบกิโลกรัมเธอก็ท�ามา

แล้ว แต่การถูกคนเมาที่ตื่นตระหนกกบัเสยีงสญัญาณเตอืนอคัคภียัวิ่ง

ชนระลอกแล้วระลอกเล่า...เธอจะเอาแรงที่ไหนไปต้าน 

สดุท้ายกห็งายหลงัเป็นพื้นให้สารเลวพวกนั้นเหยยีบ!

ยังไม่พอ...หลายคนยังสะดุดขาและอาเจียนรดตัวเธอ ตั้งแต ่

ล�าคอลงมา ไม่มีส่วนไหนไม่เปื้อน วินาทีนั้นเมลิซซาราวกับโดนสาป

เป็นรูปปั้น อย่าว่าแต่จะป่ายปัดเลย แม้แต่เสยีงร้องไห้กย็งัไม่ม ี

กว่าจะเอาชวีติรอดออกจากจดุนั้นไม่ใชเ่รื่องง่าย เธอไม่กล้าขอ

ความช่วยเหลอื หรอืพบเจอผูค้นในสภาพทเุรศทรุงั จงึอาศยัช่วงชลุมนุ

ออกจากคลับและคิดว่าจะตรงกลับบ้านให้เร็วที่สุด ทว่าเหมือนโลก

เบื้องบนจะจงเกลียดจงชังเธอแบบไม่มีเหตุผล เพราะนอกจากหอบ

ร่างกายที่ปวดตบุๆ คล้ายกระดูกจะหกัออกมาข้างนอก เธอดนัไม่ได้

หยบิกระเป๋าคลตัช์ตดิมอืมาด้วย!

ไม่มเีงนิ ไม่มโีทรศพัท์มอืถอื ไม่มกีญุแจรถ ไม่มอีะไรทั้งนั้น!

ปกติเธอไม่พูดค�าหยาบ แต่นี่เป็นครั้งที่ร้อยที่เธออยากจะสบถ

ค�าว่า ‘แม่งเอ๊ย!’

ตกึ ตกึ ตกึ

เมลซิซาได้ยนิเสยีงฝีเท้าใกล้เข้ามา พลนัหดตวัหลบหลงัซเูปอร์
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คาร์สีแดงสดโดยอัตโนมัติ เธออยากจะเงื้อมือตบหน้าตัวเองแรงๆ 

หลายท ีท�าไมเธอต้องเป็นคนจ�าพวก ‘ล�าบากไม่ว่า เสยีหน้าไม่ได้’ เธอ

กลัวจะมีคนเห็นเธอในสภาพนี้แล้วเอาไปนินทา กลัวจะเป็นประเด็น

ชวนหวัให้คนตลกขบขนั กลวัเป็นหวัข้อน่าสมเพชให้คนในแวดวงสงัคม

หวัเราะเยาะ 

การเกดิมาในฐานะ ‘คณุหนู’ ใช้ชวีติไม่ง่ายเลย!

“ฮอื นี่มนัยคุสมยัไหนแล้ว ท�าไมแกต้องใช้กญุแจด้วย กลบัไป

ครั้งนี้ฉนัจะแยกแกเป็นชิ้นๆ แล้วเอาไปขายเลหลงัถูกๆ ฉนัจะเอาเงนิ

ไปซื้อรถที่ใช้ระบบสแกนนิ้วมอื ฉนัจะไม่ทนกบัรถทรยศอย่างแก!” 

บคุคลผู้โชคร้ายไม่กล้าแม้กระทั่งกอดเข่าตนเอง ได้แต่ซบหน้า

ลงกบักระโปรงรถก่อนจะปล่อยโฮ สะอกึสะอื้นราวกบัเป็นเดก็เลก็คน

หนึ่ง เกดิมายี่สบิสี่ปี...คณุหนอููอ๋ย่างเธอไม่เคยพบเจอเรื่องน่าอาย เสยี

เกยีรต ิเสยีศกัดิ์ศร ีเจบ็ช�้าและคบัแค้นใจเท่าเหตกุารณ์ในคนืนี้มาก่อน 

ไม่เคย ไม่เคย และไม่เคยเลยสกัครั้ง!

“คณุ...”

เสียงทุ้มเหนือศีรษะท�าเอาคนที่ก�าลังฟูมฟายสะดุ้งสุดตัว รีบ

กลืนก้อนสะอื้นทันควันก่อนหันหน้าเข้าผนังเพื่อปิดบังหน้าตา เธอ

อยากจะเอาหัวโขกผนังแรงๆ ลงโทษความโง่เง่าให้รู้แล้วรู้รอด นี่เธอ

กล้าร้องไห้เสยีงดงัขนาดนั้นได้ยงัไง แบบนี้ทกุอย่างคงพงัพนิาศไม่เป็น

ท่า

มคีนเหน็จนได้!

ลาก่อนชีวิตสวยหรู เธอไม่กล้าสู้หน้าใครแล้ว ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอ

จะย้ายกลบัต่างประเทศให้รู้แล้วรู้รอด!

“ผมเหน็คณุร้องไห้ มอีะไรที่ผมพอจะช่วยคณุได้ไหม” 

เจ้าของเสียงทุ้มยังคงเอ่ยถามไม่หยุด แต่ครั้งนี้เมลิซซาพลัน

สะกดิใจบางอย่าง ส�าเนยีงการพูดแบบนี้นี่มนั...
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ถึงจะเชื่อสัญชาตญาณไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ทว่าก็ตั้ง

ค�าถามกลบัเพื่อความแน่ใจ

“ฉันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็หลงกับเพื่อน คุณพอจะไปส่งฉันที่ 

โรงแรมเจบซีแีถวย่านเซน็ทรลัได้รเึปล่าคะ” หญงิสาวเอ่ยชื่อโรงแรมที่

ไม่มอียู่ในฮ่องกง และรอคอยค�าตอบอย่างใจจดใจจ่อ

ชายหนุ่มหยุดคิดไปชั่วครู่ ก่อนให้ค�าตอบด้วยน�้าเสียงรู้สึกผิด 

“ผมไม่ใช่คนพื้นที่ ไม่แน่ใจว่าโรงแรมที่ว่าอยู่ตรงไหน”

ราวกับได้รับค�าอวยพรจากสวรรค์ เมลิซซาหันกลับไปมอง

พลเมืองดีพลางร้องไห้โฮ หากเนื้อตัวไม่สกปรก เธอต้องถลาไปกอด

ขอบคณุเขาสกัสามสบิท ี

“จรงิเหรอคะ ไม่ใช่คนที่นี่เหรอคะ ไม่ใช่จรงิๆ ใช่ไหม!”

แต่แน่นอนว่าชายหนุม่พลเมอืงดกีผ็งะไปกบัสภาพของผูเ้คราะห์

ร้ายตรงหน้า 

ในบรรยากาศมืดสลัว หญิงสาวที่เขาอาสาให้ความช่วยเหลือ

ร้องไห้จนตาบวมปูด คราบเครื่องส�าอางสดี�าไหลยาวเป็นทาง รมิฝีปาก

ซีดเซียวจนแทบจะเป็นสีขาว ผมเผ้ายุ่งเหยิง เสื้อผ้ามีคราบอาเจียน

และกลิ่นไม่พึงประสงค์โชยแตะจมูก ตามเนื้อตัวมีร่องรอยการถูก

ท�าร้าย 

หากเป็นสถานการณ์ปกติก็ว่าไปอย่าง แต่นี่เจอกันในสถาน 

เรงิรมย์ที่พึ่งเกดิเหตชุลุมนุ แถมค�าอทุานของอกีฝ่ายกพ็อจะเดาออกว่า

ไม่อยากเจอคนในพื้นที่ ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ไม่ควรสอดมือไปข้อง

เกี่ยวด้วยทั้งสิ้น

“ฮอืออ ช่วยฉนัด้วย พาฉนัออกไปจากที่นี่ท”ี 

“ให้ผมตามพนกังานไหมครบั หรอืให้โทร. แจ้งเจ้าหน้าที่ดไีหม 

พวกเขาอาจช่วยคุณได้” ความคิดแวบแรกสั่งให้เดินหนี แต่แววตา

เปี่ยมความหวังที่มองเขาราวกับเห็นพระเจ้าท�าเอาขาทั้งสองข้างก้าว
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ไม่ออก

“ไม่...ไม่เอา” ผู้ถูกถามส่ายหน้ารวัเรว็ แต่ไม่นานกต็ระหนกัถงึ

ความล�าบากใจในค�าตอบของคนต่างชาติ นั่นเป็นการปฏิเสธอย่าง

สภุาพว่าไม่อาจท�าตามในสิ่งที่เธอร้องขอ เธอไม่เสยีเวลาวงิวอน พมึพ�า

เสยีงเศร้าประหนึ่งคนเข้าใจความเป็นไปของโลก

“ขอบคณุส�าหรบัความหวงัดนีะคะ ขอบคณุมากจรงิๆ แต่คณุ

ปล่อยฉนัไว้ที่นี่เถอะค่ะ ฉนัหาทางแก้ปัญหาเองได้ ไม่ขอรบกวนคณุ

แล้ว” ร่างบางหนัหน้ากลบัเข้าผนงั สะอกึสะอื้นจนไหล่สองข้างสั่นระรกิ

“ฮอืออ”

“...” 

ในฐานะผูม้าเยอืนชั่วครั้งชั่วคราว ไม่ได้มสีทิธพิเิศษหรอือ�านาจ

ต่อรองใดๆ ชายหนุ่มเองก็ไม่อยากหาเรื่องยุ่งยากใส่ตัว ทว่าดูจาก

สภาพของอีกฝ่าย เห็นได้ชัดว่าก�าลังโกหกค�าโต ถ้าแก้ปัญหาเองได้

แล้วจะมานั่งร้องห่มร้องไห้ในที่มืดคนเดียวท�าไม สุดท้ายก็อดใจถาม

ไม่ได้ 

“คณุลกุไหวรเึปล่า” 

“ไม่! ไม่! อย่าเข้ามาใกล้ แค่ถามกด็มีากแล้วค่ะ” เมลซิซาถด

ตวัหนจีากคนตวัสงูที่ท�าท่าจะเข้ามาช่วยประคอง เธอยงัรงัเกยีจสภาพ

สกปรกของตนเองเลย คนทั่วไปจะไม่รงัเกยีจได้อย่างไร พอตระหนกั

ถงึความจรงิกย็ิ่งสะอื้นหนกัขึ้น 

หญิงสาวเห็นเงาตะคุ่มเข้ามาใกล้ เงยหน้าก็พบผ้าเช็ดหน้า

สีน�้าเงินผืนหนึ่ง เธอพลันย้ายสายตาไปยังเจ้าของมัน แต่เพราะ 

ความมืดท�าให้ไม่สามารถมองเห็นสีหน้าหรือแววตาของเขาได้ชัดเจน 

จงึได้แต่สั่นศรีษะปฏเิสธ 

“ขอบคณุค่ะ แต่ไม่เป็นไร”

ชายหนุ่มไม่ดึงดันให้ความช่วยเหลือจนดูเป็นการคุกคาม เขา
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เพียงแค่รออย่างใจเย็น รอจนเจ้าของดวงตาแดงก�่าลุกขึ้นและยืน

ทรงตวัได้ด้วยตวัเอง อกีฝ่ายมองไปรอบตวั ทั้งขมวดคิ้ว ทั้งกดัปาก ฝืน

อดทนอย่างถึงที่สุดไม่ให้ปล่อยโฮอีกรอบ อาจเพราะเรื่องที่เจอมัน

สาหสัเกนิไป สดุท้ายกน็�้าตาไหลพรากราวกบัเขื่อนแตก

“ฮอื ฉนัโอเคค่ะ ฉนัโอเคจรงิๆ”

“...” 

หลังจากยืนจ้องหน้ากันและกันอยู่พักใหญ่ สุดท้ายเขาก็ถอน

หายใจออกมา ตดัสนิใจได้ว่าคงไม่อาจทิ้งอกีฝ่ายไว้ตรงนี้

“รถผมจอดอยู่ทางนั้น” เขาชี้ให้ดู โชคดทีี่ห่างจากตรงจดุนี้ไม่

มาก พอบอกสแีละยี่ห้ออกีฝ่ายกพ็ยกัหน้าในท�านองว่าเหน็แล้ว “ให้

ผมไปส่งคุณดีกว่า ผมไม่รู้ว่าโรงแรมเจบีซีอยู่ตรงไหน แต่เราใช้เนวิ- 

เกเตอร์น�าทางได้นะครบั” 

แม้จะอยู่ในสภาพขวญัเสยี แต่ดวงตาเปียกชื้นคู่นั้นกล็อบมอง

เขาอย่างระแวดระวงั ซึ่งเขากเ็หน็ด้วยว่าเธอท�าถูกต้อง ผู้หญงิไม่ควร

ขึ้นรถไปกบัคนแปลกหน้าด้วยท่าทสีบายอกสบายใจไม่ว่าจะกรณไีหน

ทั้งสิ้น

“หรอืไม่...ให้ผมนั่งแทก็ซี่ไปส่งคณุดไีหม ใช้ขนส่งสาธารณะ คณุ

เองจะได้ไม่ต้องล�าบากใจ” ชายหนุ่มไม่ได้รู้สกึโกรธที่อกีฝ่ายยงัคงตั้ง

แง่ระวงั เสยีงทุม้ของเขาเนบิช้า แม้แต่ตนเองยงัไม่รูเ้ลยว่าน�้าเสยีงเรยีบ

เรื่อยช่วยปลอบโยนขวญักระเจดิกระเจงิของคนฟังให้กลบัมาเข้ารปูเข้า

รอย

“หรอืถ้าคณุอยากอยู่คนเดยีว ผมออกค่าแทก็ซี่ให้กไ็ด้ คณุไม่

ต้องเกรงใจ”

“พวกแทก็ซี่ไม่ให้ขึ้น บอกว่าตวัฉนัสกปรก” เมลซิซากดัรมิฝีปาก

ไร้เลือด แววตาแรงกล้าผสมทั้งความโมโหและเสียใจ ได้แต่ก้มหน้า

เดนิตามคนตวัสูงไปอย่างไม่มทีางเลอืก
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ใช่ว่าเธอจะไม่ลองวธิทีี่พลเมอืงดเีสนอ เธอสู้อตุส่าห์หาของมา

ปิดหน้าวิ่งออกไปเรยีกแทก็ซี่ ทว่าคนขบัทกุคนปฏเิสธเสยีงแขง็ อกีทั้ง

ยังด่าหยาบคายว่าเธอเป็นผู้หญิงกลางคืน ทั้งเหม็นทั้งสกปรกจนคน

ไม่อยากจะเข้าใกล้ พอเธอถอดเครื่องประดบัราคาแพงเพยีงเพื่อแลก

กับการขอยืมโทรศัพท์มือถือสักเดี๋ยว ฝั่งนั้นกลับปัดทิ้ง แถมยังถ่ม

น�้าลายใส่ด้วย แบบนั้นใครจะไปกล้าเซ้าซี้ต่อ โชคดทีี่พนกังานรกัษา

ความปลอดภัยของที่นี่มัวแต่ไปยุ่งอยู่ข้างในคลับ เธอจึงสบโอกาสวิ่ง

กลบัเข้ามาในลานจอดรถ 

เธอคือคุณหนูอู๋...ทายาทคนเดียวของเจ้าพ่อแห่งซุนเป่ากรุ๊ป 

บริษัทโลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่ที่กินส่วนแบ่งตลาดเกินสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์

ของฮ่องกง บดิาของเธออาจไม่ใช่มหาเศรษฐทีี่รวยตดิอนัดบัทอ็ปเทน 

ของโลก แต่ถ้าในฮ่องกงละกไ็ม่แน่ ดงันั้นตั้งแต่จ�าความได้มหีรอืที่เธอ

จะเคยโดนคนอื่นเหยยีดหยามโดยที่ไม่สามารถตอบโต้ได้เลยด้วยซ�้า

กลางคนืช่างยาวนาน...เหตกุารณ์หลายอย่างที่เธอได้รบัเป็นบท

เรียนท�าเอาความคิดโลกสวยพังทลาย ไม่ว่าจะสังคมชนชั้นสูง หรือ

สงัคมคนธรรมดากน็่ากลวัไม่แพ้กนั 

ไม่นานทั้งสองก็เดินมาถึงรถยนต์สภาพกลางเก่ากลางใหม่ มี

ป้ายบรษิทัเช่ารถแปะตรงกระจกหน้า 

แกร๊ก

เมลิซซาถูกเสียงเปิดประตูปลุกสติ เพราะเรื่องที่พึ่งประสบพบ

เจอมาสาหสัเกนิไป ร่างบางจงึเผลอก้าวถอยหลงัไปตามสญัชาตญาณ 

ชายหนุ่มค้อมกายเข้าไปเบาะหลังคนขับเพื่อรื้อหาสิ่งของ ไม่

นานกโ็ผล่ออกมาพร้อมถงุกระดาษสขีาวใบใหญ่ ก่อนจะยื่นส่งให้คน

ที่ยนืเว้นระยะห่างสดุช่วงแขน 

“เสื้อผ้าของผมเอง แต่มั่นใจได้ว่าซกัท�าความสะอาดเรยีบร้อย 

ถ้าคณุไม่รงัเกยีจ...จะเปลี่ยนเป็นชดุพวกนี้กไ็ด้นะครบั” ถงึจะเป็นฝ่าย
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เสนอความช่วยเหลอื แต่เขาเองกก็ระอกักระอ่วนที่จะพูดไม่น้อย 

เสื้อผ้าสะอาดมนักด็กีบัทกุฝ่ายไม่ใช่เหรอ...

“ขอบคณุมากค่ะ ขอโทษที่ต้องรบกวนนะคะ”

เมลิซซาเดินเข้าไปรับถุงเสื้อผ้าโดยไม่อิดออด หากเป็น

สถานการณ์ปกติ เธอคงไม่มีวันสวมเสื้อผ้าของใครแน่ๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเพศชาย จะเป็นโรคผวิหนงัอะไรบ้างกไ็ม่รู้ ทว่าคนฉลาดย่อม

ต้องอ่านสถานการณ์ ชดุสะอาดสะอ้านกบัเสื้อผ้าเปื้อนสิ่งปฏกิูลที่มา

จากน�้าลายหรืออาจผสมเลือดติดออกมา นอกจากท�าร้ายตัวเองแล้ว

ยงัท�าร้ายคนที่อยูใ่กล้ สขุอนามยัขั้นพื้นฐานขนาดนี้เธอยงัต้องเลอืกอกี

เหรอ

แน่นอนว่าเธอ ‘ขอบคณุ’ น�้าใจจากพลเมอืงดอีย่างสดุซึ้ง แต่

นอกเหนอืจากนั้นกไ็ม่ได้มคีวามรู้สกึพเิศษอะไรอกี ทว่าประโยคต่อมา 

กลบัปั่นป่วนการท�างานของหวัใจได้อย่างไม่น่าเชื่อ

“นี่กญุแจรถครบั ผมให้คณุถอืไว้ สบายใจได้ว่าผมจะไม่เข้าไป

ยุ่มย่ามตอนที่คณุก�าลงัเปลี่ยนชดุ”



จิลา  43   

กลวิธีที ่3
ถูกที่...ผิดเวลา

เมลิซซาเปลี่ยนเสื้อผ้าในรถ เพราะพื้นที่จ�ากัดจึงออกจะ

ทุลักทุเลอยู่บ้าง หลายครั้งที่หัวโขกเพดานรถดังปึงปัง ทว่าสุดท้ายก็

ลอกคราบสกปรกออกจากร่างส�าเรจ็

หญงิสาวถอนหายใจเฮอืกใหญ่ ถงึจะรู้สกึสะอาดขึ้น แต่กย็งัมี

กลิ่นไม่พึงประสงค์ติดตัวอยู่บางส่วน เธอถือวิสาสะเอื้อมตัวไปค้น

คอนโซลหน้าเพื่อค้นหาสิ่งของที่พอจะเอามาก�าจดักลิ่นได้ โชคดทีี่พบ

ทั้งทชิชูแห้งและทชิชูเปียก ปฏบิตักิารอาบแห้งจงึเริ่มต้นขึ้น

มอืบางเชด็ๆ ถูๆ ไปตามเนื้อตวั ออกแรงขดัจนผวิขาวปรากฏ

รอยแดงเป็นปื้น ก่อนโยนขยะทิ้งใส่ถงุด้วยความขยะแขยง เธอถอืคติ

มเีท่าไหร่กใ็ช้ให้หมด กระดาษช�าระจงึอนัตรธานไปอย่างรวดเรว็ 

พลเมอืงดผู้ีนั้นยนืตวัตรงหนัหน้าไปด้านนอก ตลอดเวลาเธอจงึ

แทบไม่ละสายตาออกจากแผ่นหลังกว้างเกินสิบวินาที เมื่อมีคนเดิน

ผ่านก็เห็นว่าเขาถอยหลังมาจนชิดกระจกรถ ใช้ร่างเป็นก�าแพงบัง

สายตาจากคนอื่น แน่นอนว่าศีรษะของเขาไม่ได้หันมาทางเธอแม้แต่

องศาเดียว ค�าพูดและการกระท�าของเขายิ่งท�าให้เธอรู้สึกผิดที่ท�าตัว

เป็นภาระของคนอื่น 

แกร๊ก
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เมลิซซาเปิดประตูลงจากรถ ก่อนจะเดินอ้อมไปด้านหน้า

พลเมืองดี เธอไม่กล้าแม้แต่จะสบตาเขาด้วยซ�้า ได้แต่ก้มมองปลาย

รองเท้าหนงัสดี�าอยู่อย่างนั้น 

“อาจจะไม่มาก แต่เกบ็ไว้เป็นค่าเดนิทางนะครบั” 

กล่าวจบธนบตัรหลายใบกถ็กูยื่นมาตรงหน้า มอืสั่นเทาเอื้อมไป

รบัมาใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงอย่างไม่อดิออด 

อยู่ๆ เธอกเ็หน็หยดน�้าไร้ที่มาร่วงแหมะๆ ลงพื้น แต่กข็อยอมรบั

อย่างไม่อายว่าเธอก�าลังร้องไห้อีกแล้ว เพราะเธอไม่เก่งวิทยาศาสตร์ 

นี่จึงเป็นการค้นพบอันน่าอัศจรรย์ที่ร่างกายมนุษย์สามารถผลิตน�้าตา

ได้ต่อเนื่อง เธอรบีปาดของเหลวออกจากแก้มลวกๆ ก่อนค้อมตวัลงจน

ร่างเกอืบจะท�ามมุเก้าสบิองศา

หากไม่นับบิดามารดาหรืออาจารย์ เขาเป็นคนแรกที่เธอยอม 

ก้มศรีษะให้มากขนาดนี้

“ขอบคณุ และขอโทษด้วยนะคะที่รบกวน”

ชายหนุม่มองคนที่สวมเสื้อผ้าของตน หากสวมเสื้อผ้าเข้ารปูกด็ู

เป็นผู้หญงิรูปร่างดคีนหนึ่ง ทว่าพอเปลี่ยนมาสวมชดุหลวมโพรกกลบั

เพิ่มความน่าทะนถุนอมมากขึ้นหลายเท่า 

“เงยหน้ามาคยุกนัเถอะครบั ผมกลวัคณุจะหน้ามดืก่อน” เขา

ยื่นผ้าเชด็หน้าสนี�้าเงนิให้เป็นรอบที่สอง และครั้งนี้เธอไม่ปฏเิสธ รบัไป

ซบัน�้าตาและสั่งน�้ามูกฟืดฟาด

“ฉันขอนามบัตรคุณไว้ได้ไหมคะ พรุ่งนี้ฉันจะชดใช้ทุกอย่าง

คนืให้” หญงิสาวพูดอู้อี้ ยงัไม่กล้ามองหน้าคู่สนทนาอยู่เช่นเดมิ

“ไม่เป็นไรครับ ไม่ได้มากมายอะไร อีกอย่างพรุ่งนี้ผมก็ไม่อยู่

ฮ่องกงแล้ว” 

“คณุมาจากที่ไหนคะ พอดฉีนัมเีพื่อนอยู่หลายประเทศ ฉนัจะ

ได้ให้เพื่อนไปหาคณุ ฉนัอยากจะตอบแทนน�้าใจครั้งนี้จรงิๆ” 
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นยัน์ตาเรยีวยาวเบื้องหลงัแว่นจบัจ้องใบหน้าแดงก�่า ใช่ว่ามแีต่

หญงิสาวที่ระแวดระวงั เขาเองกร็ะวงัที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตวัโดยไม่

จ�าเป็น บงัเอญิพบ บงัเอญิช่วยเหลอื ทกุอย่างมนักแ็ค่เรื่องบงัเอญิ ที่

อกีฝ่ายพดูขอบคณุจากใจจรงินั่นกเ็พยีงพอแล้ว เขาไม่ได้ต้องการอะไร

ไปมากกว่านี้

“ไม่บอกกไ็ม่เป็นไรค่ะ งั้นฉนัจะคนืทกุอย่างให้คณุแต่เช้า ไม่ส.ิ..

ฉนัขอแค่สองชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงกไ็ด้ค่ะ คณุพกัอยู่ที่ไหนคะ” ถงึจะมี

ขอบตาแดงเรื่อดึงความสนใจ แต่ก็ไม่อาจปิดบังแววตาแน่วแน่ของ 

ผู้พูด

นั่นเป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรม ส�าหรับเมลิซซาที่ถูกสั่ง

สอนมาว่า ‘ได้ข้าวมื้อเดยีวกถ็อืเป็นพระคณุ’ นี่มนัมากกว่าข้าวมื้อเดยีว

อย่างเทียบไม่ติด นับรวมกันได้ข้าวเป็นสิบตันก็ไม่เกินจริง แบบนี้จะ

ไม่ให้ชดใช้คนืได้อย่างไร 

ชายหนุม่เข้าใจไปว่าอกีฝ่ายจะคนืเสื้อผ้าและเงนิให้ จงึส่ายหน้า

เป็นเชิงปฏิเสธ ทั้งที่ความจริงแล้วเขาเองก็ไม่ใช่คนร�่ารวยอะไร แต่นี่

ไม่ใช่เรื่องเหลอืบ่ากว่าแรงที่จะต้องมาทวงถามบญุคณุให้มนัยุ่งยาก 

“คณุจะกลบัเลยรเึปล่าครบั หรอืจะให้ผมไปส่ง” เขาเชื่อว่าหาก

ยดืเยื้อต่อไปทั้งคนืกค็งไม่จบ จงึตดับทดื้อๆ

เมลซิซาช้อนตามอง เธออ่านความรู้สกึของคนไม่เก่ง แต่กเ็ดา

ได้ว่าตนเองคงสร้างความร�าคาญให้คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าแล้ว ในเมื่อ

เขาต้องการเช่นนั้นเธอกจ็ะไม่ฝืนดงึดนั ปล่อยไปตามที่เขาสบายใจ แต่

อย่างน้อยกไ็ม่ควรจากกนัไปด้วยความรู้สกึค้างคาแบบนี้

“งั้น...ขอแค่กาแฟแก้วเดียว ฉันขอเลี้ยงกาแฟคุณสักแก้วก่อน

แล้วค่อยไปได้ไหมคะ”
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2.12 A.M.

ไม่ว่าจะยคุสมยัไหน สวนสาธารณะเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนยิม

ส�าหรบัหนุ่มสาวในยามค�่าคนื เสาไฟทกุจดุ ต้นไม้ทกุต้น สนามหญ้า

เขยีวชอุ่ม เก้าอี้ยาว หรอืแม้กระทั่งพื้นหนิล้วนแล้วแต่มคีนจบัจองอยู่

เป็นคู่ๆ อาจเพราะพรุ่งนี้ที่นี่จะถูกใช้เป็นสถานที่เคานต์ดาวน์ต้อนรับ 

ปีใหม่ การตกแต่งประดบัประดาจงึช่วยเพิ่มบรรยากาศให้อบอุน่ยิ่งกว่า

ทกุวนั 

โชคดทีี่ยงัเหลอืเก้าอี้ว่างอกีหนึ่งตวั...

เมลิซซามองกาแฟส�าเร็จรูปที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อยี่สิบสี่

ชั่วโมง ควันหอมกรุ่นลอยอ้อยอิ่งระหว่างคนทั้งสอง แก้มเนียนใสซับ

ระเรื่ออมชมพ ูไม่ใช่เพราะหนาว...แต่เพราะขายหน้าต่างหาก ในฐานะ

คณุหนูอู๋ จะเลี้ยงกาแฟใครสกัแก้วยงัไม่มปีัญญา ถ้า เลลาห์ เฉนิ รู้

เข้าจะต้องกมุท้องหวัเราะอย่างไม่ต้องสงสยั 

พอนึกถึงเพื่อนสนิทก็อดมุ่นหัวคิ้วไม่ได้ ไม่รู้ป่านนี้ยายตัวแสบ

จะเป็นเช่นไรบ้าง แต่พอนึกถึงรุ่นพี่ลีออนก็เบาใจไปได้หลายเปลาะ  

รุ่นพี่คงไม่ปล่อยให้ใครท�าอะไรดวงใจของเขา 

หญงิสาวถอนหายใจเฮอืกใหญ่ ก่อนจบิกาแฟราคาถกูที่ไม่อร่อย

เอาซะเลย

“ขอบคณุมากนะคะที่ช่วย ถ้าไม่ได้คณุฉนัต้องแย่แน่ๆ” ประโยค

เดิมถูกพูดเป็นรอบที่ร้อย และคนข้างๆ ก็ตอบค�าตอบเดิมเป็นรอบที่

ร้อยเช่นกนั 

“ครบั”

“ค่ะ” 

“ครบั”

ความเงยีบเข้ามาปกคลมุคนทั้งสอง ถงึจะนั่งม้านั่งเดยีวกนั แต่

กแ็ยกไปคนละมมุ และไอ้ช่องว่างที่ว่ามนัคอืก�าแพงไร้รูปแบบที่เธอปีน
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ข้ามไปไม่ถงึ 

ตามหลกัแล้วเธอควรกล่าวขอบคณุอย่างสดุซึ้งและปล่อยให้เขา

กลบัไปพกัผ่อน ไม่ควรท�าตวัไร้มารยาทให้ผู้มพีระคณุเสยีเวลาโดยใช่

เรื่อง ทว่าปีศาจบางตวักลบักระซบิข้างหู

‘ช่างหวัมารยาทส ิฉนัอยากอยู่กบัผู้ชายคนนี้อกีสกัหน่อย เพิ่ม

อกีแค่ห้านาทกีย็งัด’ี 

นี่เป็นความต้องการของปีศาจ...ไม่ใช่ความต้องการของเธอเลย

สักนิด ร่างกายและหัวใจของเธอก�าลังอ่อนแอเกินกว่าจะสู้รบตบมือ

กบัปีศาจพวกนั้น ได้แต่ท�าตามค�าสั่งอย่างไม่มทีางเลอืก

“พรุ่งนี้มีไฟลต์บินกี่โมงเหรอคะ” เพราะแบบนั้นเธอจึงไม่ละ

ความพยายาม เป็นฝ่ายเริ่มต้นชวนคยุก่อน

“ต้องไปเชก็อนิก่อนเก้าโมงเช้าครบั”

“คณุพดูจนีกวางตุง้คล่องมากเลย พดูจนีกลางได้ไหมคะ” หญงิ

สาวสลบัภาษาอตัโนมตั ิและเขาเองกต็อบอย่างคล่องแคล่วเช่นกนั

“พูดได้ครบั ค่อนข้างถนดัมากกว่าด้วยซ�้า”

“สดุยอดไปเลยค่ะ ฟังดูเหมอืนเจ้าของภาษามากเลย” 

“ไม่หรอกครบั ผมยงัต้องฝึกอกีเยอะ”

ต่อให้เป็นคนโง่ที่สุดในโลกก็เข้าใจความหมาย การตั้งค�าถาม

อยู่ฝ่ายเดยีวไม่เรยีกว่าบทสนทนาหรอกนะ จรงิอยูท่ี่เขายงัรกัษาความ

สภุาพเอาไว้ไม่เปลี่ยน แต่ถามค�าตอบค�าเช่นนี้กแ็ปลว่าเขาไม่ได้อยาก

จะเสวนากบัเธอสกันดิ

รู้สกึเสยีใจยงัไงไม่รู้... 

“ค่ะ” ว่าแล้วเมลิซซาก็กระดกกาแฟอึกๆ ที่นอกจากหาความ

อร่อยไม่ได้แล้วยงัขมปี๋

ความเงียบเข้ามาปกคลุมอีกระลอก ชายหนุ่มจิบกาแฟหลาย

ครั้ง ฝืนบงัคบัร่างกายไม่ให้สั่นเป็นเจ้าเข้า เพราะมาจากเมอืงร้อนจงึ
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ไม่คุ้นชินกบัอากาศสบิกว่าองศาเท่าใดนกั อกีทั้งกลางดึกลมแรงกว่า

ปกต ิขนาดสวมเสื้อสองตวัยงัรูส้กึเหมอืนอวยัวะภายในก�าลงัถกูแช่แขง็ 

เขาอดที่จะเหลอืบมองคนข้างๆ ไม่ได้ นบัเป็นครั้งแรกจรงิๆ ที่เขาตั้งใจ

สงัเกตคนที่ตนเองยื่นมอืช่วยเหลอื 

แสงส้มสลวัตกกระทบผมหยกัศกสนี�้าตาลเข้มที่ทั้งหนาและยาว

มากพอคลมุทั้งแผ่นหลงั ขบัเน้นใบหน้ารูปไข่ซึ่งเลก็กว่าฝ่ามอืของเขา

ด้วยซ�้า หญงิสาวไม่ปิดบงัความเศร้าสร้อยที่ฉายชดัในดวงตากลมโต

สนี�้าตาลเข้ม ปลายจมกูแดงเรื่อ สดูน�้ามกูฟดุฟิดเป็นระยะ และรมิฝีปาก

อวบอิ่มเหมอืนผลเชอร์รซีึ่งบดันี้คว�่าลง 

คนแอบมองเผลอจ้องนานไปครูเ่ดยีว แต่ดนัเป็นจงัหวะที่เจ้าตวั

หนัมาพอด ี

นี่กเ็ป็นครั้งแรกที่เมลซิซาได้เหน็หน้าผูม้พีระคณุเตม็ตา เขาเป็น

ชายหนุ่มอายไุม่น่าจะเกนิสามสบิ ตวัสูงและดูแขง็แรง ผวิขาวเหลอืง 

ตดัผมรองทรงต�่า ไถด้านข้างและด้านหลงัค่อนข้างสั้น ส่วนผมหน้าม้า

เสยขึ้นด้านบนเปิดโครงหน้าคมชดัได้สดัส่วน เธอค่อนข้างขดัใจแว่นตา

ทรงรแีสนเกะกะที่เกาะบนจมูกโด่งสูง มนับดบงันยัน์ตาสสีนมิและยงั

ท�าให้เธอเห็นแววตาของเขาไม่ชัดเจน แต่เมื่อมองต�่ามายังริมฝีปาก

บางเม้มเป็นเส้นตรง...เธอยอมให้อภยัเรื่องแว่นตากไ็ด้

ในฐานะที่เห็นดารา นายแบบมานับไม่ถ้วน ถ้าดูแค่เฉพาะ

ใบหน้าเขาไม่ได้แพ้คนพวกนั้นเลย เขาเป็นผู้ชายหล่อเหลาคนหนึ่ง 

แถมรปูร่างกด็ ีเพยีงแต่การแต่งตวัและบคุลกิกลนืไปกบัฝงูชนท�าให้เขา

ไร้ความโดดเด่นโดยสิ้นเชงิ

เมลซิซาคลกุคลอียูก่บัวงการแฟชั่นมาหลายปีจงึเผลอไล่ส�ารวจ

ไปตามความเคยชนิ เครื่องประดบัที่ควรจะบอกฐานะและรสนยิมดนั

เป็นนาฬิกาข้อมอืหนงัสนี�้าตาลที่ดเูก่ามากและดไูม่มยีี่ห้อ การแต่งกาย

เหมือนพนักงานออฟฟิศมาเที่ยวกลางคืนบ่งบอกถึงความไม่พิถีพิถัน 
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เสื้อเชิ้ตสฟ้ีาอ่อนและเสื้อสทูส�าเรจ็รปูสดี�าหาความเข้ากนัไม่ได้ แล้วยงั

มีกางเกงทรงอะไรก็ไม่รู้ ทั้งหมดดูโบราณ ล้าสมัย เชย ไม่ส่งเสริม 

รูปร่างแข็งแรงของเขา เธอไม่รู้จะสรรหาค�าอะไรมาอธิบายดี เพราะ

ทั้งหมดทั้งมวลมันท�าให้เขาดูเป็นผู้ชายไร้รสนิยมและไม่น่าสนใจเลย

สกันดิ

นี่สนิะที่มาของค�าว่า ‘เสยีของ’ 

ถ้าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่อให้เดินชนกันเธอก็คงไม่

เห็นถึงความมีตัวตนของผู้ชายคนนี้ หรือถ้าให้พูดหยาบคาย...จาก

สถานภาพของเขา คงไม่มโีอกาสเดนิเฉยีดไหล่เธอด้วยซ�้า 

ชายหนุ่มไม่รู้ตัวว่าก�าลังถูกวิจารณ์ยับ เขาตีความสีหน้าอ�้าอึ้ง 

เดี๋ยวแดง เดี๋ยวซดีว่าอกีฝ่ายคงรู้สกึหนาวเหมอืนกนั เขาไม่ใช่คนมาก

น�้าใจที่จะเสยีสละให้คนไม่รูจ้กัได้ทกุเรื่องเพยีงเพราะค�าว่าสภุาพบรุษุ 

แต่พอเหน็รอยช�้าตามแขนขาว...รู้ตวัอกีทกีถ็อดเสื้อนอกส่งให้คนข้างๆ 

แล้ว 

“คณุหนาวรเึปล่าครบั ถ้าไม่รงัเกยีจ...” น�้าเสยีงที่ใช้ทั้งอ่อนโยน

และสภุาพ มมุปากเจอืรอยยิ้มเลก็น้อย

เมลซิซาขมวดคิ้ว มองเสื้อสลบักบัเจ้าของมนั เธอพลนัรู้สกึชา

ไปทั้งหน้า ไม่เคยรู้สกึรงัเกยีจหรอืขยะแขยงอะไรเท่าครั้งนี้มาก่อน

เธอไม่ได้รงัเกยีจเขา...แต่เธอรงัเกยีจความคดิของตวัเอง 

ก่อนหน้านี้เธอเคยเหยยีดหยามพวกทายาทผูด้ทีี่เอาแต่มองคน

ที่เปลือกนอกว่าเป็นพวกคบไม่ได้ เคยแอบด่าในใจว่านั่นมันพวกคน

สองหน้า เคยหลงผดิคดิว่าตนวเิศษวโิสกว่าคนอื่น แต่แท้จรงิแล้วเธอ

เองกไ็ม่ต่างไปจากคนพวกนั้น เธอดถูกูคน เหยยีดหยามคน ตดัสนิคน

จากภายนอก มนักส็มควรแล้วที่เธอจะถูกปฏบิตัแิบบเดยีวกนั นี่สนิะ

ที่เขาเรยีกว่ากรรมตามสนอง 

“ขอบคุณ และขอโทษอีกครั้งนะคะ” เจ้าของดวงตาสีน�้าตาล
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เข้มก้มหน้าต�่าอย่างคนส�านกึผดิ ก่อนจะเอื้อมมอืไปรบัเสื้อสูทมาสวม

บนร่าง

อบอุ่น...อบอุ่นมากจริงๆ ถ้าไม่ติดว่าผ้าเช็ดหน้าในกระเป๋า

กางเกงเปียกโชกไปเรยีบร้อย เธอคงกลบัมาใช้งานต่อมผลติน�้าตาให้

พงักนัไปข้าง

“พอได้แล้วครบั ผมอดึอดัที่คณุเอาแต่พูดขอบคณุและขอโทษ

ไม่หยดุ ผมรบัค�าขอบคณุมามากพอแล้ว และคณุเองกไ็ม่ได้ท�าอะไร

ผดิ ไม่จ�าเป็นต้องพดูขอโทษอะไร” พลเมอืงดบีอกความรูส้กึตรงไปตรง

มา ฝืนขยับใบหน้าที่ก�าลังถูกแช่แข็งยิ้มให้คนข้างๆ มากเท่าที่ความ

ยดืหยุ่นบนผวิจะเอื้ออ�านวย

“ได้ค่ะ ถ้าคณุไม่ชอบ ฉนัจะไม่พดูอกีแล้ว” รอยยิ้มจากเขาเพิ่ม

ก�าลังใจให้เมลิซซาเหลือล้น สีหน้าหมองหม่นแปรเปลี่ยนเป็นมีชีวิต

ชวีาในทนัใด กระทั่งแววตากก็ลบัมาสดใสเหมอืนยามปกติ

“น่าเสียดายที่คุณต้องกลับก่อน คืนข้ามปีที่ฮ่องกงสวยมากๆ 

เลยค่ะ โดยเฉพาะที่อ่าววิคตอเรีย คนไปรวมตัวกันที่นั่นแน่นไปหมด 

ถ้าจ�าไม่ผิดเคยติดอันดับสถานที่เคานต์ดาวน์ยอดฮิตของโลกด้วย 

นะคะ” 

วเิคราะห์จากความสภุาพปนเฉยชาของชายหนุม่ข้างกาย ถงึจะ

รู้ว่าหว่านล้อมไปกเ็หนื่อยเปล่า แต่กย็งัอดพยายามไม่ได้อยู่ด ีเขาเอง

กแ็ปลก มโีอกาสมาเที่ยวต่างประเทศทั้งท ีท�าไมไม่อยู่นานกว่านี้ นี่ก็

เช้าวนัที่ 31 ธนัวาคมแล้ว อยู่ต่ออกีสกัคนืจะเป็นไรไป 

หรอืว่าเธอควรเสนอค่าที่พกั ค่าอาหาร และค่าตั๋วเครื่องบนิให้

เขาดนีะ

“ครอบครวัผมรออยู่” 

“แคก็ๆ” เมลซิซาส�าลกักาแฟน�้าหนู�้าตาไหล โลกในจนิตนาการ

แตกดังเพล้ง รอยยิ้มกว้างเมื่อครู่หุบฉับแทบจะทันที รีบช�าเลืองมอง
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นิ้วนางข้างซ้ายของเขาว่ามพีนัธนาการใดสวมไว้หรอืไม่ 

แต่...เธอเคยได้ยินว่าวัฒนธรรมบางประเทศมีการสวมแหวน

หมั้นหรือแหวนแต่งงานไว้ที่มือขวา ดังนั้นจึงแสร้งท�าเป็นลุกขึ้นบิด 

ขี้เกียจ เดินวนกลับไปกลับมา ลอบตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแหวน 

วงใดผูกมดัเขาอยู่ 

“เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวจังเลยค่ะ อากาศแบบนี้ข้อต่อตามร่างกาย

จะฝืดไปหมด” หญงิสาวแสร้งหวัเราะแห้งๆ ดวงตาท�าหน้าที่ส�ารวจนิ้ว

เรยีวยาวด้วยใจระทกึ  

โอเค...ว่างทั้งสบินิ้ว ทั้งยงัไม่มรีอยถอดแหวน บางทเีขาอาจจะ

หมายถงึพ่อแม่กไ็ด้ 

คนท�าตัวเป็นนักสืบลอบถอนหายใจ เธออยากจะตีปากตัวเอง

ที่พูดว่าเขาไร้รสนิยม ความจริงแล้วนาฬิกาเรือนเดียวก็เหมาะกับเขา 

แหวนเหวนิอะไรนั่นออกจะเกะกะ ไม่จ�าเป็นต้องใส่หรอก 

“ดึกป่านนี้แล้ว...คุณไม่เหนื่อยเหรอครับ” ชายหนุ่มเอ่ยถาม

เจ้าของร่างระหงที่เดนิไปมาตรงหน้า เขาหนาวจนตวัชาไปหลายรอบ 

แต่อกีฝ่ายกลบัดูสดชื่นเหมอืนนั่งอยู่คนละประเทศ

“ฉันชอบท�างานกลางคืนค่ะ โต้รุ่งอยู่บ่อยๆ เรื่องแค่นี้สบาย

มาก” 

เมลซิซาหมายถงึการนั่งคดิไอเดยีใหม่ๆ หรอืการอปัเดตเทรนด์

แฟชั่นจากรนัเวย์ดงัๆ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่เฟล์ ชา โซ่ แบรนด์เสื้อผ้า

ของเธอ ไม่คดิเลยว่าค�าตอบจะถกูตคีวามไปอกีความหมาย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อใต้ตามีรอยคล�้าจางๆ และเนื้อตัวมีรอยแดงจากการถูก

เหยยีบ ทั้งหมดสนบัสนนุค�าพูดของเธอให้ดูน่าเชื่อถอือย่างคาดไม่ถงึ

“คณุไม่ค่อยนอนดกึเหรอคะ”

“มบี้างครบั แต่ไม่บ่อยเท่าไหร่”

หญิงสาวสบนัยน์ตาสีสนิมที่ซ่อนอยู่หลังแว่น ด้วยชีวิตแสน



52  กลวิธีจีบคุณ

เพยีบพร้อมของเธอ นบัเป็นครั้งแรกที่ถกูคนอื่นมองด้วยแววตาสงสาร 

แต่พอคดิว่าตนเองได้รบัความเป็นห่วงเป็นใยจากคนที่เอาแต่เฉยชามา

ตั้งแต่ต้น กลบัชวนให้รู้สกึดอีย่างบอกไม่ถูก ก้อนเนื้อในอกเต้นโครม

ครามจนยากจะควบคมุ  

ตึ้ก ตั้ก ตึ้ก ตั้ก

เสยีงดงัไปรเึปล่า ถ้าเขาได้ยนิขึ้นมาเธอจะแก้ตวัว่ายงัไงดี

“ฉนัชนิแล้วค่ะ ตั้งแต่สมยัเรยีนกท็�างานแบบนี้มาตลอด บางที

งานเยอะจนไม่ได้นอนสองวนัตดิกบ่็อย แต่จะไม่ท�ากไ็ม่ได้” เธอส่งยิ้ม

หวานให้ พึ่งพูดจบคู่สนทนาก็โพล่งถามกลับมาด้วยแววตาเวทนา

มากกว่าเดมิ

“ไม่มทีางเลอืกอื่นแล้วเหรอครบั”

“ทางเลอืกอื่น? หมายถงึอะไรเหรอคะ” 

เมื่อเหน็คิ้วเรยีวเลกิขึ้นเพราะความงนุงง ชายหนุ่มพลนัรู้ตวัว่า

ตนเองเสียมารยาทเกินไป หลายคนก็ไม่ได้มีทางเลือกในชีวิตมากนัก 

เขาไม่ควรตัดสินคนอื่นจากมุมมองเพียงด้านเดียว คิดได้ดังนั้นจึงก้ม

หน้ามองแก้วว่างเปล่าในมอืเพื่อสงบสตอิารมณ์

“ฉนัโอเคกบัมนันะคะ มนัเป็นสิ่งที่ฉนัรกั แล้วผลลพัธ์มนักอ็อก

มาคุ้ม” เมลิซซาอ่านความเปลี่ยนแปลงไม่ออกจึงไม่รู้ตัวว่าตอนนี้

ประเดน็สนทนาดนัเข้าใจผดิไปคนละเรื่อง 

ดีไซเนอร์ทุกคนเจอชะตาชีวิตเดียวกับเธอ แน่นอนว่าหมายถึง

การนั่งหลงัขดหลงัแขง็ออกแบบตดัเยบ็ชดุเพื่อให้งานเสรจ็ตามก�าหนด

เวลา จรงิอยู่ที่อาจจะเหนื่อยรากเลอืด แต่พอเหน็ผลงานของตวัเองอยู่

บนร่างของนางแบบและมีคนชื่นชมความทุ่มเทบนงานแต่ละชิ้น มัน

เป็นความสขุที่ประเมนิค่าไม่ได้

“ครับ” ชายหนุ่มพยักหน้าเข้าใจแบบขอไปที ก่อนหยุดชะงัก

เมื่ออกีฝ่ายยงัคงส่งยิ้มให้เขา มนัเป็นรอยยิ้มสดใสราวกบัแสงอาทติย์
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ยามบ่าย สว่างจ้าเสยีจนไม่กล้าจ้องมองตรงๆ ซึ่งเขาไม่เคยคดิมาก่อน

ว่าจะมคีนลกัษณะนี้อยู่บนโลก

“แต่ว่าแปลกจงัเลย ปกตทิี่คลบัไม่ค่อยมคีนต่างชาต ิอกีอย่าง

คุณก็ดู...ไม่เหมือนคนเที่ยวกลางคืนเท่าไหร่ ท�าไมคืนนี้ถึงไปอยู่ที่นั่น

ได้ล่ะคะ” โชคดทีี่เมลซิซาตั้งสตทินั จงึไม่ได้หลดุค�าว่า ‘คณุดูไม่น่าจะ

เข้าไปในคลบัได้’ ออกมา

“เพื่อนร่วมงานชวนน่ะครับ ผมเองก็พึ่งเคยเข้าคลับในฮ่องกง

ครั้งแรก ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเจอเสียงเตือนไฟไหม้เป็นเซอร์ไพรส์

ต้อนรบั ผมอยู่ท้ายๆ จนหนไีม่ทนั วนิาทนีั้นคดิว่าคงไม่รอดแล้ว” 

นกึถงึเหตกุารณ์ชลุมนุ ชายหนุ่มยงัรู้สกึหวาดหวั่นไม่หาย เขา

เกือบกดโทร. ทางไกลเพื่อบอกลาคนในครอบครัวด้วยซ�้า ถึงต่อมา

พนักงานจะแจ้งว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด แต่ตัวเขาเองก็ขวัญหนีดีฝ่อไป

แล้ว ทว่ากลบัมคีนจ�านวนไม่น้อยที่ยงัมอีารมณ์กนิดื่มต่อ หนึ่งในนั้น

รวมคนที่ชวนเขาไปที่คลบันั่นด้วย

“เอ่อ...โชคดีที่ไม่ได้เกิดเหตุร้ายแรงนะคะ” ผู้พูดฝืนยิ้มแกนๆ 

คนอาจจะไม่รู้...แต่ฟ้ารู้ ความจริงแล้วต้นตอสัญญาณเตือนอัคคีภัย

มนัมาจากคนแถวนี้แหละ

“ว่ากนัว่าเป็นคนเมาน่ะครบั หรอือาจจะเป็นพวกก่อกวน ไม่รู้

ป่านนี้เจ้าหน้าที่จบัตวัได้หรอืยงั”

‘คนเมา’ และ ‘พวกก่อกวน’ หวัเราะแห้งๆ รู้สกึผดิที่ท�าให้หนึ่ง

ในผู้เดือดร้อนต้องผิดหวัง เพราะไม่มีวันที่เจ้าหน้าที่จะสืบสาวต้นตอ

มาถงึเธอได้ สถานที่เกดิเหตซุกุซ่อนเรื่องสกปรกของเหล่าคนมชีื่อเสยีง

เอาไว้ไม่น้อย ฝันไปเถอะว่าคนพวกนั้นจะปล่อยให้ข่าวฉาวเล็ดลอด

ออกไปข้างนอก 

“ไม่ต้องห่วงนะคะ ใครท�าอะไรไว้ต้องได้รับผลตอบแทน ส่วน

คนมนี�้าใจอย่างคณุต้องพบเจอแต่สิ่งดีๆ  หลงัจากนี้แน่นอนค่ะ” เมลซิซา



54  กลวิธีจีบคุณ

ก�ามือทั้งสองข้าง กล่าวด้วยสีหน้ามั่นอกมั่นใจ ท�าท่าราวกับซูเปอร์ 

ฮโีรพทิกัษ์ความดงีามบนโลก 

“หวงัว่าคณุคงจะไม่ตอบว่า ‘สิ่งดีๆ  ยนือยู่ตรงหน้า’ นะครบั” 

แม้แต่คู่สนทนายังหลุดข�าให้แก่ท่าทางดังกล่าว เผลอหยอกเย้ากลับ

แบบไม่รู้ตวั

หญงิสาวเบกิตาโต แก้มเปล่งปลั่งปรากฏเลอืดฝาดเพราะความ

เขนิอาย ก่อนรบัมกุตลกด้วยการกระโดดไปนั่งเบยีดร่างสูง

“แหม งั้นฉนัตอบว่า ‘สิ่งดีๆ  นั่งอยู่ข้างคณุ’ กไ็ด้ค่ะ ฮ่าๆๆ” 

ชายหนุ่มหลุบมองที่ว่างด้านข้าง ยังเหลืออีกสักฝ่ามือให้เขา

เขยิบหนีความสนิทสนมแบบไม่ทันตั้งตัวนี้ได้ แต่เมื่อเงยหน้ามองคน

ที่พูดไปหัวเราะไปและสบแววตาเป็นประกายคู่นั้น เขาพลันรู้สึกว่า

อากาศยามค�่าคนืดูอบอุ่นขึ้นมาแบบไม่มเีหตผุล เผลอคดิขึ้นมาว่าอนั

ที่จรงินั่งเบยีดกนัแบบนี้กไ็ม่เลว

“อากาศดีจังเลยนะคะ ฉันไม่ได้ออกมานั่งสูดอากาศบริสุทธิ์

แบบนี้นานแล้ว” เมลซิซาระมดัระวงัไม่ท�าให้พลเมอืงดลี�าบากใจ เล่น

สนกุพอหอมปากหอมคอกร็บีเขยบิกลบัไปยงัที่นั่งของตน ไม่ทนัสงัเกต

นยัน์ตาสสีนมิที่ลอบมองตามไม่ห่าง

“ฤดูหนาวที่ฮ่องกงไม่หนาวจดัเหมอืนที่อื่น ไม่อย่างนั้นพวกเรา

คงไม่มทีี่นั่งคยุแน่ๆ พวกเราโชคดเีนอะคณุว่าไหม” 

คนฟังนิ่งคิดชั่วครู่ ส�าหรับเขาที่เกิดและโตมาในเมืองร้อน... 

สิบกว่าองศามันเกินลิมิตค�าว่าอากาศดีไปมากโข แต่เมื่อสบแววตา

คาดหวังของคู่สนทนา เขาพลันลอบกลืนน�้าลายไม่ให้เสียงแหบแห้ง

จนเกนิไป ทั้งยงัเลยีรมิฝีปากเยน็เฉยีบให้ดูมสีสีนัขึ้นมาอกีนดิ

“ครบั...อากาศด”ี 

ทั้งสองคนนั่งตากลมชมวิวไปเรื่อย น่าแปลกที่ถึงแม้จะผ่านไป

หลายชั่วโมง แต่ดูเหมือนว่ายังมีเรื่องมากมายให้คุยกันไม่หยุด ทว่า 
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ในฐานะคนแปลกหน้า ต่างฝ่ายต่างกร็ู้ถงึเส้นบางๆ ที่ไม่อาจก้าวข้าม 

พวกเขาจงใจละเว้นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ไม่สงสัย ไม่พูดถึง  

ไม่ถามไถ่ เพยีงตั้งใจจดจ�าใบหน้าและรอยยิ้มของกนัและกนัให้ได้มาก

ที่สดุ

เมลซิซาไม่เคยคดิว่าเวลาจะผ่านไปเรว็ จนกระทั่งแสงแรกของ

เช้าวนัใหม่ส่องกระทบผวิ

“พระอาทติย์สวยจงัเลยนะคะ”

“ผมพึ่งเคยเห็นแสงแรกของฮ่องกง ขอถ่ายรูปเก็บไว้นะครับ” 

ไม่รอค�าตอบ ชายหนุ่มก็ล้วงโทรศัพท์มือถือออกมากดถ่ายรูปดังแชะ 

เขาเลื่อนดผูลงาน เมื่อพอใจแล้วจงึท�าท่าจะเกบ็คนืที่เดมิ แต่กลบัได้ยนิ

คนด้านข้างเอ่ยถามเสยีงอ่อนเสยีงหวานขึ้นมา

“ฉันเองก็สวยนะ แถมคุณเองก็พึ่งเคยเห็นฉันเป็นครั้งแรก

เหมอืนกนั คณุไม่คดิจะถ่ายรปูเกบ็ไว้เหรอ” คนอยากเป็นนางแบบเอา

มอืจบัแก้มเอยีงคอ อกีทั้งยงัยิ้มแฉ่งอวดฟันทั้งสามสบิสองซี่

“...”

“แหม ตอบว่าเมโมรเีตม็ฉนัยงัไม่เสยีใจเท่าคณุเงยีบใส่เลย” 

เมลซิซาหวัเราะกลบเกลื่อนความรู้สกึแปลกพกิล นี่มนัผดิหลกั

วิทยาศาสตร์อีกแล้ว ขึ้นชื่อว่าแสงแดดมันควรจะอบอุ่น แต่ท�าไมมัน

หนาวยิ่งกว่านั่งตากหมิะแบบนี้

ทั้งสองพร้อมใจกนัเงยีบ ปล่อยให้เวลาที่เหลอือนัน้อยนดิหมด

ไปอย่างช้าๆ ต่อให้อ้อนวอนอย่างไรพระอาทิตย์ก็ยังท�าหน้าที่เหมือน

เดมิไม่แปรเปลี่ยน อย่างเช่นค�ากล่าวที่ว่า ทกุงานเลี้ยงมวีนัเลกิราเสมอ 

อยู่ที่ใครจะเป็นฝ่ายยอมรบัได้ก่อนกเ็ท่านั้น

ทว่าสดุท้ายเมลซิซากต็ดัสนิใจท�าลายกฎเกณฑ์บางๆ ระหว่าง

เธอกบัเขา 

“คณุจะกลบัมาฮ่องกงอกีรเึปล่าคะ” 
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“...”

“ฉนัขอทราบชื่อคณุได้รเึปล่าคะ ฉนัชื่อเม...” ทว่ายงัพูดไม่จบ 

เสยีงทุ้มกลบัขดัขึ้น

“ส�าหรับเรื่องคืนนี้ คุณไม่จ�าเป็นต้องรู้สึกขอบคุณหรือรู้สึกผิด

กบัอะไรทั้งนั้น ต่อให้ไม่ใช่คณุผมกย็งัจะเข้าไปถามผู้หญงิที่นั่งร้องไห้

อยู่ตรงนั้นอยู่ดี และผมเชื่อว่าต่อให้ไม่ใช่ผมก็ยังมีคนอื่นที่พร้อมท�า

แบบเดยีวกนั” 

“ฉนัแค่อยากรู้ชื่อคณุกเ็ท่านั้นเอง”

“อกีไม่กี่ชั่วโมงผมกจ็ะไปจากที่นี่แล้ว ผมกบัคณุกค็งไม่มโีอกาส

ได้เจอกนัอกี ดงันั้นพวกเราไม่จ�าเป็นต้องรู้จกักนัหรอกครบั คณุไม่คดิ

ว่านี่เป็นทางเลอืกที่เหมาะสมเหรอ” 

“จะพูดแบบนั้นก็ไม่ผิดค่ะ ยากที่พวกเราจะได้เจอกันอีก”  

เมลซิซาพยกัหน้าเข้าใจ ฝืนคลี่ยิ้มฝาดเฝ่ือนให้แก่ค�าปฏเิสธตรงไปตรง

มา สหีน้าของเขาไม่เปลี่ยนแปลงเลยสกันดิ กลบัมาสภุาพและเยน็ชา 

ดเูหมอืนอยูใ่กล้ แต่ให้ความรูส้กึไกลกนัคนละโลก เธอจ้องมองอยูน่าน

จนในที่สดุเขากห็นัมาสบตา

“ถอดแว่นได้ไหมคะ” เธอเกลียดแว่นตาของเขาอีกแล้ว แสง

อาทิตย์ท�าให้เธอไม่เห็นแววตาของเขา เธออยากรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไร

กนัแน่ เขาหมายความอย่างที่พูดจรงิๆ หรอืเปล่า

ชายหนุ่มนิ่งค้างไปชั่วขณะ แต่สดุท้ายกล็กุขึ้นยนื 

“กลบักนัเถอะครบั ผมจะไปส่ง” 

ต่อให้ยื้อแค่ไหน แต่กไ็ม่อาจหนคีวามจรงิที่ต้องเอ่ยค�าลา สู้รบี

จดัการให้เสรจ็ตั้งแต่เนิ่นๆ ทว่าก่อนจะก้าวน�าไป กลบัถูกเสยีงหวาน

ปนเศร้าหมองถามขึ้น 

“แล้วถ้าเรา ‘บงัเอญิ’ ได้เจอกนัอกีครั้ง คณุจะบอกชื่อคณุกบั

ฉนัไหม” 
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“...”

“ฉันว่ามันไม่ใช่ค�าถามที่ตอบยาก แค่ตอบว่าได้ หรือไม่ได้ก็

เท่านั้น”

“ถ้ามนัมเีรื่อง ‘บงัเอญิ’ แบบนั้นจรงิๆ ครั้งหน้าผมจะแนะน�าตวั

โดยที่คณุไม่ต้องถามชื่อผมเลย” เสยีงทุ้มราบเรยีบ ทว่าผู้พูดกลบัรบี

ซ่อนมอืเยน็ยะเยอืกไว้ในกระเป๋ากางเกง  

“ค่ะ ฉนัจะจ�าค�าพูดของคณุเอาไว้ และหวงัว่าคณุจะจ�าได้เช่น

กนั” 

เมลซิซาลกุจากที่นั่ง ก้าวยาวๆ ไปดกัเบื้องหน้าร่างสูง แต่ดนั

เป็นจงัหวะเดยีวกบัที่ชายหนุ่มเริ่มเดนิต่อพอด ีทั้งสองจงึเหมอืนเขยบิ

เข้าหากนัแบบไม่ได้ตั้งใจ 

ที่จรงิเธอคดิว่าเขาจะเป็นฝ่ายถอย ทว่าเขากลบัเอาแต่จ้องหน้า

เธอและไม่ยอมขยบัเขยื้อน และด้วยความดงึดนับางอย่าง ต่อให้ใกล้

กว่านี้เธอกจ็ะไม่หลกีหนแีม้สกัก้าว 

ร่างทั้งสองอยู่ชิดกันมาก ชิดเสียจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่น

ร้อน ชดิเสยีจนสมัผสัได้ถงึเสยีงหวัใจของอกีฝ่าย ทว่านอกจากดวงตา

หลากอารมณ์ที่จ้องมองกันอย่างไม่มีใครยอมใคร กลับไม่มีอะไรเกิด

ขึ้นมากกว่านั้น

“เราแยกกนัตรงนี้เถอะค่ะ ฉนักลบัเองได้” เมลซิซาฝืนยิ้มสดใส

เหมอืนเคย ในที่สดุเธอกเ็อาชนะปีศาจในตวั กล่าวด้วยน�้าเสยีงนิ่งสงบ

จนเกือบจะไร้ความรู้สึก และบางทีคงมีแต่เธอที่รู้ว่าใต้หน้ากากแห่ง

รอยยิ้มซ่อนอะไรไว้บ้าง

“นี่เป็นวฒันธรรมการทกัทายและบอกลาอย่างหนึ่ง หวงัว่าคณุ

จะไม่ถอืสา”

มอืบางแตะแก้มเยน็เฉยีบ ก่อนจะเขย่งจมุพติข้างสนักรามแผ่ว

เบา ตั้งแต่ต้นจนจบ เขาไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธสักนิด แต่นั่นก็ดี
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ส�าหรบัเธอ เพราะมนัท�าให้พูดประโยคต่อไปง่ายขึ้น 

“เดนิทางปลอดภยันะคะ” 

“...”

“ลาก่อนค่ะ” 


