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Talk with แบมแบม

สวสัดีค่ะทกุคน แบ๊มเองค่า วนันีไ้ด้มาร่วมเขยีนเรือ่งสัน้กบั 
นักเขียนอีก 5 คน ในโพรเจกต์ผัวต่างด้าว (?) พระเอกของแบ๊มเป็น
ผูช้ายจนีค่ะ 55555 หนไีม่พ้นประเทศนีจ้รงิๆ ธมีเรือ่งเป็นช่วงหน้าฝน
ค่ะ เพราะตอนเริม่โพรเจกต์นีฝ้นตกพอด ีแม้จะมาเขยีนตอนหน้าหนาว
ก็ตาม

ถ้าพร้อมแล้วอย่าลมืสวมเสือ้กนัฝน กางร่ม เดนิทางไปกบัพวก
เขากันนะคะ <3 

แบ๊มเอง
แล้วแวะมาพูดคุยกันที่เพจ BamBam Novels หรือทวิตเตอร์  
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Introduction

“เฉิงเกอ! ฉันรักพี่! พี่อย่าท�าแบบนี้!”
“เสี่ยวเฉิง! ลูกแม่ อย่าทิ้งแม่ไป!”
“หยางเฉิงเอิน! หยางเฉิงเอิน! ไม่นะ!”
เสียงตะโกนของแฟนคลับดังสนั่นลั่นถนนด้านหน้าโรงละคร

ประจ�าเมอืง บางส่วนกรดีร้องทัง้น�้าตา มบ้ีางทีเ่ป็นลมล้มพับลงไปแล้ว 
ทั้งๆ ที่เมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วบรรยากาศของกลุ่มแฟนคลับจ�านวน
มหาศาลยังเต็มไปด้วยความสุข

ภาพจอแอลอีดีใหญ่ยักษ์ด้านหน้าโรงละครคือผู้ชายในชุดสูท
สากล ร่างสงูร้อยแปดสบิเจด็เซนติเมตรยืนโดดเด่นอยูก่ลางเวท ีดวงตา
คมกล้าจ้องมาทีก่ล้องตรงกลาง เปิดเผยใบหน้าหล่อเหลาสมกบัฉายา 
‘แฟนหนุม่แห่งชาต’ิ สามปีซ้อน ก่อนหน้านัน้สองปีเขาก็ครองต�าแหน่ง 
‘น้องชายแห่งชาติ’ มาแล้ว

งานประกาศรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมประจ�าปี ไม่ว่าสื่อไหน 
ส�านักข่าวที่ไหนล้วนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า นักแสดงหนุ่มชื่อดัง
หยางเฉิงเอินต้องได้รับรางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยม จากที่เขาแสดง
ความสามารถกับบทพระเอกในซีรีส์ย้อนยุคก�าลังภายใน ใช้ทุนสร้าง
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ยิ่งใหญ่จนฉายไปทั่วโลก งานอีเวนต์แน่นเอ้ียดตั้งแต่ออนแอร์ ไม่ใช่
แค่ในจีน แต่ยังคิวแน่นไปยันต่างประเทศ ลิสต์สินค้าที่มีหยางเฉิงเอิน
เป็นพรเีซนเตอร์มมีากถึงสามร้อยกว่ารายการ มนัอาจจะมไีด้มากกว่า
นี้ถ้าเจ้าตัวสามารถแบ่งร่างได้เป็นสามร่าง

ทุกการเคลื่อนไหวของหยางเฉิงเอินล้วนเป็นกระแส เขาสุภาพ
และให้เกยีรตคินอืน่อยูเ่สมอ ทกุการสมัภาษณ์เขามักจะไม่ลืมขอบคณุ
แฟนคลบัทีท่�าให้เขามวีนันีไ้ด้ ข่าวลอืทีท่กุคนต่างรอคอยคอืการยืนยัน
ว่าหยางเฉงิเอนิจะร่วมงานกบัฮอลลวีดู ในภาพยนตร์ซเูปอร์ฮโีรตวัใหม่
ที่มีเชื้อสายเอเชีย

และวินาทีที่ทุกคนเฝ้ารอคอยก็มาถึง ยามพิธีกรประกาศว่าผู้ 
ได้รบัรางวลันกัแสดงน�าชายยอดเย่ียมคือหยางเฉิงเอนิ จอโฆษณาของ
กลุ่มตึกระฟ้าในย่านการค้าของหลายเมืองทั่วโลก ต่างเปลี่ยนเป็นรูป
หยางเฉิงเอินพร้อมข้อความยินดีอลังการตระการตา แฮชแท็กแสดง
ความยินดีก็ติดเทรนด์อันดับหนึ่งในหลายประเทศ หลายภาษา

กล้องจับภาพไปที่หยางเฉิงเอิน ร่างสูงลุกขึ้นจากแถวที่นั่งโค้ง
ตัวลงต�่าอยู่เนิ่นนาน ก่อนขายาวจะก้าวเดินอย่างมั่นคงไปที่เวทีตรง
หน้า โล่รางวัลอันยิ่งใหญ่ถูกส่งมอบให้แก่เขา ตาคมกวาดมองไปทั่ว
โรงละครทีเ่ต็มไปด้วยคนเบือ้งหน้าและเบือ้งหลัง ล้วนแต่เป็นคนชือ่ดงั
ของวงการ เสียงปรบมือกึกก้องค่อยๆ เงียบลงในที่สุด

“สวัสดีครับ ผมหยางเฉิงเอิน”
เสยีงทุม้ต�า่แสนเป็นเอกลกัษณ์เอ่ยขอบคณุทมีงาน นางเอกสาว

ที่แสดงคู่กัน ไล่ล�าดับไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงแฟนคลับของตัวเองที่
คอยให้ก�าลังใจ และเงียบไปพักใหญ่ ก่อนจะเอ่ยเรื่องที่ส�าคัญที่สุดซึ่ง
เขาตั้งใจจะมาพูดในวันนี้

“ผมเคยเป็นรุน่น้องตวัเลก็ในวงการ จนกระทัง่ได้รบัโอกาสจาก
รุน่พีม่ากมายหลายท่าน ท�าให้ผมกลายเป็นหยางเฉงิเอนิในวนันี ้และ
ผมคดิว่ามนัถงึเวลาแล้วทีผ่มจะเป็นรุน่พ่ีทีค่อยผลักดนัรุน่น้องให้กลาย
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เป็นดาวดวงใหม่บ้าง นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผมขออนุญาตพักงาน
ในวงการบันเทงิอย่างไม่มกี�าหนด จนกว่าเราจะพบกนัอกีครัง้ ได้โปรด
รักษาสุขภาพด้วยครับ”

เสยีงฮอืฮาดงัไปทัว่ทัง้โรงละคร วนิาทนีีม้นัยิง่กว่าช่วงเกบ็เกีย่ว
อันยิ่งใหญ่ในเส้นทางดารานักแสดง ทุกคนต่างเฝ้ารอผลงานใหม่ของ
หยางเฉิงเอิน นักแสดงน�าชายยอดเยี่ยมของวงการ ทั้งรายการวาไรตี
ที่ตบเท้ามาเชิญเขาไปร่วมรายการ ทั้งรายการแข่งขันที่อยากได้เขาไป
เป็นเมนเตอร์ โฆษณามูลค่ามหาศาลที่แย่งตัวเขากันเลือดตาแทบ
กระเด็น ถูกหยางเฉิงเอินโยนทิ้งไปทันที

ร่างสงูไม่กลบัไปนัง่ทีเ่ดมิ ทว่ากลบัเดนิออกจากโรงละครประจ�า
เมืองในทันที ทางเดินด้านหลังเชื่อมไปยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เขา
ไม่อาจจากไปทางประตูหน้าได้ ตรงนั้นมีแฟนคลับกว่าห้าร้อยคนเฝ้า
รอเขาอยู่ มือหนาบีบก้อนเนื้อที่อกซ้ายของตัวเองแน่น ผู้จัดการที่รอ
อยู่แล้วเข้ามาประคองเขาที่ใกล้จะล้มลงขึ้นไปนั่งบนเฮลิคอปเตอร์

“เฉิงเอิน นายต้องรักษาตัวเองดีๆ”
“ครับพี่เซียว จากนี้พี่คงล�าบากมากทีเดียว”
“ฉันจัดการเอง ฉันจองไฟลต์ในชื่อนายไว้ทั้งหมดย่ีสิบไฟลต์ 

ยี่สิบจุดหมายปลายทาง แฟนคลับตามไม่เจอหรอกว่านายเดินทาง 
ไปไหนกันแน่ อย่าปิดโทรศัพท์”

เจ้าของตาคมพยักหน้าอย่างอ่อนล้า ปล่อยให้ผู้จัดการก�าชับ
ญาติผู ้น้องที่รับหน้าที่ดูแลเขาต่อจากน้ีอีกหลายเรื่อง ไม่นานนัก
เฮลิคอปเตอร์ก็ค่อยๆ เคลื่อนตัวสูงข้ึน ภาพโรงละครประจ�าเมือง
ค่อยๆ เล็กลงจนมองเห็นวิวเมืองในยามค�่าคืน เห็นกระทั่งกลุ ่ม
ตกึระฟ้าทีท่กุจอโฆษณาฉายภาพการแสดงความยนิดกีบัเขา... หยาง-
เฉิงเอินพะอืดพะอมจนต้องหันหน้าหนี

“เฉิงเกอ คุณโอเคใช่ไหม”
“อือ...”
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ข่าวประกาศพกังานในวงการของนกัแสดงชือ่ดงัหยางเฉงิเอนิ 
กลายเป็นข่าวด่วนประเด็นร้อนทันที แม้เขาจะรีบร้อนออกมาจาก 
โรงละครได้รวดเร็วแค่ไหน ก็ยังไม่อาจรอดพ้นสายตาแฟนคลับที่รีบ
ประกาศว่ามีไฟลต์บินกว่าย่ีสิบไฟลต์ถูกจองในชื่อหยางเฉิงเอิน และ
ภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเว็บไซต์สายการบินก็ล่มเพราะถูกแฮ็ก  
แฟนคลบัมหาศาลแห่กนัไปรอทีส่นามบนิ จบัจ้องไปทกุเคาน์เตอร์เพือ่
ดูว่าพระเอกคนดังมาเช็กอินที่ไฟลต์ไหน กระทบไปถึงผู้โดยสารปกต ิ
ที่โดนแคนเซิลตั๋วที่นั่งในชั้นเฟิสต์คลาส เพราะถือตั๋วที่นั่งใกล้กับ 
หยางเฉงิเอนิ

ต้นสงักดัของหยางเฉงิเอินประกาศจดหมายเปิดผนกึสนบัสนนุ
การพักงานของเขา พร้อมกล่าวขอบคุณการเสียสละและการท�างาน
อย่างหนกัมาตลอดของพระเอกหนุม่ ทว่าแฟนคลบัไม่อาจทนรบัความ
เสยีใจได้ จงึเข้าไปด่าต้นสงักดัว่าเอาเปรยีบพระเอกหนุม่ ท�าให้หยาง-
เฉิงเอินทนไม่ไหว จนเว็บไซต์บริษัทล่มไปในเวลาไม่กี่นาที

รุ่นน้องในสังกัดกลายเป็นเป้าโจมตีว่าเป็นเด็กเส้นบีบบังคับให้
พระเอกหนุม่ช่วยดัน จนตอนน้ีหลายคนต่างต้ังแอกเคานต์เป็นไปรเวท
เพราะรับความกดดันจากสังคมไม่ไหว มีแฟนคลับมากมายสนับสนุน
ให้พระเอกหนุม่พกั พร้อมเฝ้ารอการกลบัมาอยูเ่สมอ มแีฟนคลบัทีใ่ห้
ก�าลังใจ เคารพในการตัดสินใจ แต่ในจ�านวนแฟนคลับที่มากมาย
มหาศาล ก็ยังมีกลุ่มแฟนคลับขู่จะฆ่าตัวตายด้วย

หยางเฉิงเอินไม่ได้เดินทางไปไหน ที่นั่งยี่สิบไฟลต์ที่ถูกจองใน
ชือ่เขาล้วนว่างเปล่า หลงัจากนัน้ทกุวนักม็สีามถงึห้าไฟลต์ทีถ่กูจองใน
ชือ่เขาให้แฟนคลบัไล่ตาม ครบเจด็วนักไ็ม่มกีารจองตัว๋เดนิทางเพ่ิมอีก 
น่าแปลกที่คนหนึ่งคนหายเข้ากลีบเมฆไปในทันที แฟนคลับต่างชาติ
ท่ีมาเฝ้าคอยยังจุดหมายปลายทางของสารพัดไฟลต์ก็ไม่มีใครพบเจอ
หยางเฉิงเอิน

เบอร์โทรศัพท์มือถือส่วนตัวที่ถูกแฟนคลับตามเจอจนต้อง
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เปลี่ยนทุกเดือนถูกยกเลิกไปทั้งหมด ต้นสังกัดก็เงียบไป กระทั่งมีข่าว
ลือว่าเขาป่วยหนักหรืออาจจะเสียชีวิตโผล่มาเป็นระลอก

ไม่มใีครรูว่้าท�าไมหยางเฉงิเอนิถงึหนัหลงัให้วงการบนัเทงิในช่วง
เวลาทีรุ่ง่โรจน์ทีส่ดุแบบน้ี การเงยีบหายไปในทนัทขีองเขาราวกบัมีเมฆ
หมอกปกคลุมไปทั่ววงการบันเทิงของจีนยาวนานเป็นสัปดาห์

หยางเฉิงเอินที่ทุกคนตามหา เดินทางออกจากประเทศจีน
ด้วยรถไฟ ไม่มใีครคาดคดิว่าดาราชือ่ดงัระดบัประเทศจะเลือกเดนิทาง
ด้วยเส้นทางทรานส์-ไซบเีรยีจากปักกิง่ไปมอสโก ซ่อนตวัอยู่ในห้องพัก
ที่แพงที่สุดในขบวน กว่าสิบห้าวันที่เขาหายไปจากวงการ พอๆ กับ
ระยะเวลาเดินทางถึงมอสโก หยางเฉิงเอินไม่ได้แวะพักการเดินทาง
ของตวัเองทีร่สัเซยี เขาตรงไปยังสนามบนิเพือ่จองไฟลต์ทีเ่รว็ทีส่ดุตรง
ไปยังประเทศไทย ญาติผู้น้องของผู้จัดการแยกกันที่นี่ อีกฝ่ายช่วย
จัดการพวกเอกสารการเดินทางให้จนเรียบร้อย

“กระเป๋าเดินทางของพี่รออยู่ที่นั่นแล้ว ถ้าพี่ต้องการอะไรโทร. 
หาผมนะ ผมจะบอกพี่เซียวให้ นี่บัตรเครดิตพี่สะใภ้ มันวงเงินไม่ได้
เยอะ พี่ใช้ไม่พอก็บอก พี่เซียวจะขยันเติมเงินเข้าไปให้”

“ขอบใจ”
แม้จะขึ้นมาอยู่บนชั้นเฟิสต์คลาสของสายการบินแล้ว หยาง- 

เฉงิเอนิกย็งัไม่วางใจ เขาซ่อนตวัอยูห่ลงัฉากกัน้ห้องส่วนตวัทีม่เีฉพาะ
ชั้นเฟิสต์คลาส สวมมาสก์ปิดปากกับจมูกและที่ปิดตา หลีกเลี่ยงที่จะ
พดูคยุกบัพนักงานบรกิารให้มากทีส่ดุ เขาใช้ชวิีตด้วยความหวาดระแวง
จนกระทั่งมาถึงประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ระดับวีไอพีที่ต้นสังกัดประสานงานเอาไว้มารอรับถึง
หน้าประตเูครือ่ง รถกอล์ฟภายในสนามบนิพาร่างสงูไปจดัการเปลีย่น
เครื่องเพื่อเดินทางต่อด้วยไปรเวทเจ็ตไปยังภาคใต้ ระหว่างเดินทาง 
ในท่าอากาศยาน หยางเฉงิเอินน่ังก้มหน้ามองมอืตวัเองเพราะกลวัว่า
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ใครจะจดจ�าเขาได้ แต่ภาพลกัษณ์ของซเูปอร์สตาร์ระดบัเอเชยีวยัยีส่บิ
เก้าปียังคงโดดเด่นจนได้ยินเสียงตะโกนชื่อเขา

หยางเฉงิเอินเม้มปากแน่น ไม่กล้าหนัไปตามเสียง หัวใจเต้นแรง
จนหายใจหอบ มีกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนตะโกนลั่นว่าเจอเขาแล้ว อีกไม่
นานคงจะเป็นข่าวไปทั่วอินเทอร์เน็ตว่า หยางเฉิงเอินที่หายไปสิบห้า
วันปรากฏตัวในที่สุด แต่ไม่มีใครตามเขาเจออีก เพราะเจ้าหน้าที่พา
เขาผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง เขาไม่มีสัมภาระติดตัวใดๆ มุ่งตรง
ไปยังไปรเวทเจ็ต

กระเป๋าเดนิทางทัง้หมดกว่าสบิใบรออยูท่ีไ่ปรเวทเจต็แล้ว หยาง-
เฉงิเอนิมกัเดนิทางพร้อมกระเป๋าเดินทางจ�านวนมาก ทัง้เสือ้ผ้าทีส่วม
ออกงาน สินค้าของสปอนเซอร์ที่เขาต้องใช้ถ่ายรูปลงแพลตฟอร์ม
ต่างๆ และข้าวของส่วนตัวจ�าพวกครีมและอาหารเสริมบ�ารุงผิวอีก
เป็นกระบุง

การหนัหลงัให้วงการบนัเทงิไม่ใช่สิง่ทีเ่ขาอยากจะท�า เขารกังาน
ตรงนัน้ รกัอาชพี รกัการแสดง รกัแฟนคลบั หยางเฉงิเอนิอยูใ่นวงการ
นีต้ั้งแต่อายยุงัน้อย ตัง้แต่มแีฟนคลบัแค่สบิกว่าคน จนกระทัง่มากมาย
ไปทั่วทั้งเอเชียและทั่วโลก

จนความรักที่มากเกินไปท�าให้เขาล�าบาก ถูกก่อกวนการถ่าย
ละคร ถูกก่อกวนกระทั่งการเดินทางไปต่างประเทศ ในระยะแรกเขา
เลือกที่จะท�าแบบคนอื่น คือสวมแว่นกันแดด สวมมาสก์ปิดปาก ท�า
เป็นไม่เหน็การก้าวล�้าเส้นแบ่งความเป็นส่วนตวั เมนิเฉยเวลาถกูรมุทึง้
ในทีส่าธารณะ ปิดโทรศพัท์ยามทีม่คีนโทร. หาเพือ่ตะโกนว่ารกัเขามาก
แค่ไหน และพอเขาออกมาพดูว่าอยากให้ทกุคนเลกิตามมาทีก่องถ่าย
เพราะมนัเข้าหน้าหนาวแล้ว อยากให้ทกุคนรกัษาสุขภาพ กมี็แฟนคลับ
ฆ่าตัวตายเพียงเพราะเขาไล่เธอกลับบ้านไป หลังจากนั้นมีแฟนคลับขู่
จะกระโดดสะพานเพยีงเพราะเขามข่ีาวกบัคูจ่ิน้ ซึง่เป็นเพียงแค่กระแส
โพรโมตละครเรื่องใหม่ อีกมากมายจนเขาเริ่มเหนื่อย ที่เริ่มทนไม่ไหว
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คงจะเป็นเหตุการณ์เมื่อหกเดือนก่อน มีแอนตี้แฟนเป็นพนักงานใน
โรงแรมต่างเมืองที่เขาก�าลังจะเข้าพักเพื่อถ่ายแบบนิตยสาร

เขาโดนขูฆ่่าในห้องพกัตวัเอง เสยีงกรดีร้องของเธอทีถื่อมีดและ
บอกจะฆ่าเขาเพราะเขานอกใจไปรักผู้หญิงอื่น และอีกสารพัดเรื่องที่
ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เธอคิดไปเอง เธอรักเขามากเกินไปจนเป็นบ้า

หยางเฉงิเอนิอยูใ่นห้องพกัหรหูรากบัผูห้ญงิคนนัน้ถงึสามชัว่โมง
เตม็ เขาเหนือ่ยล้าจากการท�างานตัง้แต่เช้าจดค�า่ ยังต้องเครยีดกับการ
ระมดัระวังไม่ให้เธอพุง่เข้ามาแทง ฟังเธอกรดีร้องและร้องไห้ ปลอบใจ
ไม่ให้เธอฆ่าเขาและฆ่าตวัตายตาม จนผู้จดัการมเีรือ่งด่วนอยากคยุกบั
เขาเกี่ยวกับแพลนงานที่ปรับเปลี่ยนกะทันหัน เขาถึงได้รอดตาย

ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่แฟนคลับโรคจิตเข้ามาประชิดตัว แม้
จะมีบอดีการ์ดหลายคนห้อมล้อมเอาไว้ ความเครียดมันสะสมจนเขา
กลายเป็นโรคหวาดระแวง และสุดท้ายหมอก็บอกว่าเขาเป็นโรคกลัว
สังคม

ซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ ไม่อาจยืนต่อหน้า
แฟนคลบัทีร่กัเขาอย่างมัน่คง มนัแย่ลงไปทกุวนั เขากลวัเสยีงกรีด๊ เขา
กลัวเสียงเรียกชื่อตัวเอง แม้กระทั่งเดินสวนกับพนักงานในบริษัทของ
ต้นสังกัดเขายังหัวใจเต้นแรง

ในทีสุ่ดเขาก็ทนต่อไปไม่ไหว ท�างานท่ีรบัไว้จนครบ แคนเซลิงาน
ละคร หนงัฮอลลวีดูทีก่�าลงัจะเซน็สญัญา อกีสารพดัอย่างเพือ่กลบัมา
รักษาตัวเอง การได้รับรางวัลนักแสดงน�าชายของปีก็เหมือนพระเจ้า
เปิดสปอตไลต์สาดส่องเขาจนสว่างจ้า

แต่หยางเฉิงเอินเป็นโรคกลัวแสงไปแล้ว

ฌมฌวีร์ี พธิา คอืทายาทคนเลก็ของตระกลูพธิา ทีเ่ปิดร้าน
ทองกว่าร้อยสาขาทั่วประเทศ เส้นทางชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตราวกับโรย
ด้วยกลีบกุหลาบ เรียนโรงเรียนชายล้วนชื่อดังของประเทศ เข้า
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มหาวิทยาลัยก็ไปเรียนด้านบริหารที่แคมบริดจ์ ในภาควิชาภาษาสมัย
ใหม่และภาษายุคกลาง แม้สาขาทีเ่ลอืกจะสวนทางกบัธรุกจิครอบครวั 
แต่ทั้งพ่อและแม่ก็สนับสนุนให้เฌยฌมได้ไปเรียนตามที่ต้องการ

‘เฌยฌม’ ที่มาจากค�าว่า ‘เชยชม’ แต่เลือกใช้ ฌ เฌอ ท�างาน
ในพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ของอังกฤษ ดูแลหนังสือโบราณด้านภาษาละติน
และกรีกหลงัจากเรยีนจบปรญิญาตร ีรวมถงึใช้เวลาว่างศกึษาภาษาจนี
ท่ีก�าลังเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเศรษฐกิจ เขาสนุกกับการท�างานวิจัยภาษา 
ศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ทั่วโลก และการเดินทางตลอดสามปี 
ก็ท�าให้พบรักกับนักธุรกิจไฟแรงลูกครึ่งฝรั่งเศส-ไทย ในมหานครสุด 
โรแมนติกอย่างปารีส... ร้านหนังสือเก่าที่แอบอยู่ริมแม่น�้าแซน

อารัมม์... รักแรกหวานชวนฝันจนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดี
ที่สุดในโลก แฟนหนุ่มของเขาช่างแสนดี เอาอกเอาใจเก่ง และขยัน
ท�างาน ธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ที่อีกฝ่ายร่วมทุนกับบริษัทดังในฝรั่งเศส
ก�าลังเติบโตมีผลก�าไรที่น่าพอใจ เฌยฌมพยายามจะบินจากอังกฤษ
มายังปารีสในทุกวันหยุดยาว เพราะแฟนหนุ่มมีตารางงานที่ยุ่งกว่า 
บางทีเขาก็ต้องกลับประเทศไทยไปประชุมงาน ไปจัดการบริษัท เวลา
ส่วนตัวอนัน้อยนดิเฌยฌมจงึยอมเหนือ่ยบนิไปปารสี อยากจะใช้เวลา
ร่วมกนัให้ได้มากทีส่ดุ อ้อยอิง่กนัอยูใ่นร้านกาแฟ เดตกนัในงานแสดง
ศิลปะ หรือฟังเพลงในคลับเฮาส์หรูหรายามค�่าคืน

เฌยฌมฝันไปไกลถึงอนาคตที่จะมีร่วมกัน บ้านหลังเล็กใน
อังกฤษ หรือถ้าอีกฝ่ายอยากจะลงหลักปักฐานที่ปารีส เขาก็ยินดีย้าย
งานมาที่นี่ เพราะเป็นรักแรกเขาเลยไม่อยากจะรีบบอกเรื่องนี้กับใคร
จนกว่าจะแน่ใจ พี่ชายของเฌยฌมสืบทอดกิจการครอบครัว แต่งงาน
มลีกูน่ารักถึงสองคน ปลายปีจะพาครอบครวับนิมาเทีย่วทีอ่งักฤษ เขา
คดิจะบอกพีช่ายเรือ่งแฟนหนุ่มในตอนน้ัน... เขากบัอารมัม์กจ็ะคบกนั
หนึ่งปีพอดี

“ฌมอยากพารัมม์ไปเจอพี่ชายครับ”
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“ผมกลัวพี่ชายฌมจะไม่ชอบผม”
ท่าทางอดึอดัของแฟนหนุม่เรยีกรอยย้ิมหวาน การเจอครอบครวั

เป็นเรื่องส�าคัญ และแฟนหนุ่มคงจะประหม่า แขนเรียวยกขึ้นกอดเอว
หนา ก่อนจะเขย่งเท้าหอมแก้ม

“พี่ชายฌมต้องชอบรัมม์ ไม่ต้องห่วงนะครับ พี่ชายฌมเป็นคน
น่ารัก”

“แต่ผมกลวัจะท�าให้เขาไม่ประทบัใจ ฌมก็รูว่้าผมไม่ใช่คนบคุลิก
อ่อนน้อมแบบที่คนไทยชอบ”

อารมัม์เป็นลกูครึง่ฝรัง่เศส-ไทยทีไ่ม่ได้เหมือนคนไทยเลยสักนดิ 
เขาคอืหนุม่ปารเิซยีงทีม่องผวิเผนิเหมอืนจะมคีวามเป็นเอเชยีผสมอยู่
นิดเดียว ในตอนแรกที่รู้จักกันเฌยฌมก็ดูไม่ออกว่าเขาจะพูดไทยชัด

“พี่ชายฌมจบอเมริกา เขาเปิดกว้างครับ รัมม์ไม่ต้องกังวลนะ”
“ผมคงทนไม่ได้ถ้าครอบครวัฌมไม่ชอบผม และไม่ยอมรบัเรือ่ง

ของเรา”
“ไม่ต้องห่วงครับ... ฌมรักใคร พี่ชายฌมก็รักด้วย”

พลั่ก!
วินาทีแรกที่เขาแนะน�าว่าอารัมม์คือแฟนหนุ่ม พี่ชายเขาก็ซัด

หมัดลุ่นๆ จนอารัมม์ล้มลงไปกองกับพื้น เฌยฌมวางแผนให้อารัมม์
มาหาหลังจากพาพี่ชายท่องเที่ยวไปแล้วครบหนึ่งสัปดาห์ ตลอดเวลา
เจ็ดวันเขาพยายามเล่าเรื่องอารัมม์ให้พี่ชายค่อยๆ คุ้นเคยกับแฟน
หนุ่ม เพราะเป็นแฟนคนแรกพี่ชายเลยค่อนข้างกังวล

“พี่ไม่กัดเขาหรอก ฌมก็ยี่สิบเจ็ดแล้วนะ ถ้าเขาเป็นคนดี พี่ไม่
ว่าหรอก”

“รักพี่ฌายจัง”
‘เฌิงฌาย’ ที่มาจาก ‘เชิงชาย’ แต่พ่อแม่ดูดวงว่าถ้าลูกชื่อ  

ฌ เฌอ จะเกื้อหนุนดวงชะตา ท�าให้ทั้งคู่ล้วนสะกดชื่อด้วย ฌ เฌอ  
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พี่ชายคนเดียวแก่กว่าถึงห้าปี
ภาพพ่ีชายชีห้น้าต่อว่าด่าทอแฟนหนุม่ท�าเอาเฌยฌมยนืไม่อยู่ 

พีส่ะใภ้รบีขยบัไปปิดประตหู้องนอนทีห่ลานๆ สองคนดกูาร์ตนูอยูข้่าง
ใน เฌยฌมไม่เคยเหน็พีช่ายโกรธขนาดนีม้าก่อน ดวงตาสวยรืน้น�า้ตา
กับค�าพูดมากมายที่เขาไม่คิดว่าชาตินี้จะเกิดเรื่องแบบนี้กับตัวเอง

“มนัแต่งงานแล้วฌม มนัแต่งงานกับรุน่น้องพี ่มันหลอกฌม มัน
บนิกลบัไทยมนักอ็ยูก่บัเมยี มนับนิมาปารสีมนักอ็ยู่กบัฌม ไอ้เลวเอ๊ย”

“ฌายอย่า!”
พีส่ะใภ้ร้องห้ามไม่ให้พีช่ายตามไปต่อยอารมัม์อีก เฌยฌมมอง

ใบหน้าของแฟนหนุ่มราวกับคนแปลกหน้า หวงัเหลอืเกนิว่าอารมัม์จะ
พูดว่าเร่ืองทั้งหมดมันไม่เป็นความจริง หนึ่งปีเลยนะ... หนึ่งปีที่พวก
เขารักกัน... เขานึกถึงภาพเหตุการณ์ที่อารัมม์พยายามสานสัมพันธ์ 
พยายามเอาชนะใจ บินมาหาถึงอังกฤษ เดตในร้านหนังสือ จูบแสน
หวานในงานแสดงศิลปะ หรือกระทั่งดินเนอร์บนเรือล่องแม่น�้าแซน

ตลอดชวีติของเฌยฌมไม่เคยผดิหวงักบัเรือ่งอะไรเลยสกัอย่าง 
ทุกเส้นทางที่เขาเลือกเดินโรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบ มีครอบครัวอบอุ่น  
มีการงานที่ดี มีเพื่อนร่วมงานน่ารัก ใช้ชีวิตราวกับทุกวันเป็นของขวัญ
จากพระเจ้า

จนกระทัง่สายตาทีรู่ส้กึผดิกบัค�าขอโทษแผ่วเบาของอารมัม์ 
ได้ฆ่าเฌยฌมตายทั้งเป็น
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Chapter 1

เฌยฌมไม่อาจทนอยู่ที่อังกฤษได้อีก ทุกอย่างที่นี่มันกลาย
เป็นฝันร้าย ตัวตนของอารัมม์อยู่ทุกหนทุกแห่งจนเขาหายใจไม่ออก 
เขาตดัสนิใจลาออกทนัทหีลงัจากอารมัม์เดินออกจากชวีติไป เฌยฌม 
กลายเป็นคนที่ตัวเองไม่รู้จัก เขาอ่อนไหว ร้องไห้ และ... และในส่วน
ลึกที่สุดของหัวใจดันแอบวาดหวังว่าอารัมม์จะกลับมา

พี่ชายเปิดให้ดูเฟซบุ๊กของภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของ 
อารัมม์ เธอเป็นเจ้าของร้านขนมตัวเล็กที่มีรอยยิ้มสดใส มีแมวขนฟ ู
สีห้่าตัวห้อมล้อม และมสีามนีัง่อยูเ่คยีงข้าง... สามีของเธอหน้าเหมือน
แฟนหนุ่มของเฌยฌมทุกกระเบียดนิ้ว ที่เจ็บไปกว่านั้นคือข้อความ
ฉลองครบรอบความสัมพันธ์เก้าปีเต็ม ดินเนอร์ล่องแม่น�้าเจ้าพระยา 
ฉากหลังเป็นวิวชิงช้าสวรรค์ของเอเชียทีค ช่างเหมือนกับที่อารัมม์พา
เขาไปล่องแม่น�้าแซน

เพราะเฌยฌมไม่ค่อยเล่นโซเชียล เขาเหมือนหนอนหนังสือที่
สนใจจะใช้ชวีติในห้องสมดุ ใช้สมดุโน้ตเลก็ๆ จดนัน่จดนีม่ากกว่าจะใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่อย่างเช่นไอแพด จงึไม่เคยเอะใจว่าท�าไมคบกนัมา
ถึงหนึ่งปีเต็ม อารัมม์ไม่เคยขอเฟซบุ๊กหรือกระทั่งอินสตาแกรม
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“พี่ฌาย... ฌมเจ็บ... ฌมไม่ได้อยากท�าร้ายเธอ... ฌมไม่ได้
อยากเป็นชู้”

“พี่รู้ๆ ฌม... ไม่เป็นไรนะ มันกลับมาท�าร้ายฌมไม่ได้แล้ว”
หลงัจากส่งครอบครวัพ่ีชายกลบัประเทศไทย เฌยฌมอดทนอยู่

หนึ่งเดือนเต็มเพื่อเคลียร์งานที่ค้างคา ส่งมอบงานให้เพื่อนร่วมแผนก 
เก็บข้าวของออกจากห้องพักที่อยู่มานานกว่าเจ็ดปี อังกฤษก็เหมือน
บ้านของเขาไปแล้ว... กไ็ด้แต่หวงัว่าแผลใจอนัเหวอะหวะจะรกัษาหาย
ได้ในเร็ววัน แล้วจะได้กลับมาท�างานที่ตัวเองรักอีกครั้ง

การกลบัมาอยู่ประเทศไทยท�าให้ชวีติเฌยฌมเปลีย่นแปลง
ไปมาก จากที่ใช้ชีวิตอยู่ในพิพิธภัณฑ์ อยู่กับงานด้านประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยคลังความรู้ฝั่งตะวันตก ตอนนี้กลับกลาย
เป็นเขาตื่นเช้ามาเจอวัฒนธรรมจีนที่กลืนกินไปกับวิถีชีวิตของไทย

เฌยฌมกลับมาเป็นเด็กร้านทองของครอบครัว ร้านทองสาขา
หลักของตระกูลพิธาอยู่ในย่านบางกอกน้อย ตึกแถวสามคูหาไม่ได้
ใหญ่อะไรนกั แต่เปิดมานานตัง้แต่ยคุปูท่วด เป็นร้านทองสญัชาตไิทย
ที่มีเชื้อสายจีนปะปนอยู่น้อยนิด พ่ีชายจะน่ังสาขานี้เป็นหลัก ส่วน
เฌยฌมที่นั่งหงอยต้องตามแม่ไปดูแลสาขาเยาวราช

อาจเพราะท�างานด้านภาษาเป็นหลัก นิสัยชอบศึกษาและวิจัย
ฝังลึกจนกะเทาะไม่ออก ท�าให้เฌยฌมชอบออกไปเดินเล่นในย่าน
เยาวราช เพ่ือพูดคุยกับคนเก่าคนแก่ที่ใช้ภาษาจีนแต้จิ๋ว บ้างก็มีจีน
กลางปะปน ท�าให้ได้ฝึกภาษาจีนที่อุตส่าห์เรียนมา ขายทองมาครบ
เดือน เฌยฌมก็ใช้เวลาว่างไปเที่ยวชมตามวัดไทย พิพิธภัณฑ์เก่าแก่ 
ศิลปวัฒนธรรมไทยเดิมมีเสน่ห์และสวยงามอยู่แล้ว แต่น่าเสียดายที่
รัฐบาลไม่ให้การสนับสนุนเท่าที่ควร

แผลใจเริ่มจะได้รับการเยียวยาเมื่อไม่ต้องรับรู้เรื่องของอารัมม์
อีก จนกระทั่งความบังเอิญพัดพาให้หญิงสาวตัวเล็กแสนสดใสเข้ามา
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ที่ร้านทอง ในวันที่เฌยฌมแวะเอาเอกสารบัญชีจากสาขาเยาวราช 
มาให้พี่ชายที่บางกอกน้อย

“น้องฌม ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ พี่ชื่อพิมพ์ดาว เป็นรุ่นน้องพี่ฌาย”
โลกกลมจนน่ากลัว พี่ชายของเขาไม่ใช่พวกที่จะชอบเล่าเรื่อง

ครอบครัวให้ใครฟัง มีเฟซบุ๊กไว้อัปเดตชีวิตเพื่อนๆ กับแชร์โพรโมชัน
ร้านทองมากกว่าจะใช้อัปรูปส่วนตัวหรือครอบครัว จะมีก็แค่พี่สะใภ้ 
ที่แท็กพี่ชายในโพสต์นั้นโพสต์นี้ อารัมม์จึงไม่รู้จักพี่ชายเขาเช่นกัน

“ครับ... ยะ...ยินดีที่ได้รู้จักครับ”
“ฌม เอาเอกสารไปไว้ข้างในไป มาไม่บอกเลยพิมพ์ พี่เกือบ 

ไม่อยู่”
“พอดีพิมพ์มาโรงพยาบาลแถวนี้ค่ะ พอรู้ว่าตัวเองท้องเลยรีบ

มาหาซื้อก�าไลข้อเท้าทันทีเลย เห่อไปไหมคะ คิกๆ”
“ท้องเหรอครับ”
เฌยฌมทีก่�าลงัจะก้าวเข้าไปด้านในชะงกัหนัขวบัมามองพมิพ์-

ดาว เจ้าตัวยิ้มเขินอายแล้วพยักหน้าบอกเล่าข่าวดี ราวกับมีฟิลเตอร์
กลีบดอกไม้ลอยวนเวียนอยู่รอบตัว

“แปดสัปดาห์แล้วค่ะ คุณหมอบอกว่าพิมพ์รู้ตัวช้าไปนิดหน่อย 
แต่เจ้าตัวเล็กแข็งแรงดี อารัมม์ไปประชุมที่ฝรั่งเศสกลับมาต้องตกใจ 
แน่เลย... ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าพิมพ์ก�าลังจะเป็นแม่คนแล้ว”

ราวกับถูกรอยยิ้มของพิมพ์ดาวฆ่าให้ตายทั้งเป็น เฌยฌมล้ม 
ลงไปกองกบัพ้ืนอีกครัง้ เสยีงตะโกนตกใจของพนกังาน เสยีงเรยีกของ
พ่ีชายที่วิ่งมาหาเขา ทุกอย่างยังไม่ชัดเจนเท่าเสียงหวานใสของว่าที ่
คุณแม่ป้ายแดง

“พาน้องฌมไปโรงพยาบาลเลยค่ะพี่ฌาย ไปรถพิมพ์ก็ได้”
ความดีของพิมพ์ดาวท�าให้เฌยฌมเกลียดตัวเอง
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“เอาจริงนะฌม?”
“จริงครับ พี่ฌายไม่ต้องเป็นห่วง ฌมไหว”
“ไม่ไหวก็บอก เดี๋ยวพี่ไปรับ”
“ขอบคุณครับพี่ฌาย... ขอโทษนะ ทั้งๆ ที่ฌมก็โตขนาดนี้แล้ว 

ยังเป็นภาระของพี่ฌายอยู่เลย”
“ไม่ต้องคดิมาก ฌมเป็นน้องพีต่ลอดชวีติ ตัง้แต่ฌมลมืตาดโูลก 

พี่ก็ถือว่าตัวเองต้องดูแลฌมไปจนแก่”
เฌิงฌายถอนหายใจกับท่าทางหูลู่เหมือนหมาหงอยของน้อง

ชาย เฌยฌมเป็นแก้วตาดวงใจของคนทัง้บ้าน ทัง้พ่อทัง้แม่ทัง้เขาดแูล
แบบยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม กว่าจะตัดใจให้น้องไปเรียนอังกฤษเองได้ 
แม่ก็บินไปอยู่ด้วยเป็นเทอม

แต่การประคบประหงมน้องเกนิไปท�าให้เฌยฌมรบัมอืกบัความ
ผดิหวงัและความเสยีใจได้ไม่ดนีกั เฌยฌมอยูใ่นสงัคมทีด่ ีคนรอบข้าง
เป็นคนดี จนเรื่องของอารัมม์เป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดในชีวิต เขาเกลียด
ไอ้บ้านั่นที่มันหลอกเฌยฌม ทั้งยังแอบนอกใจเมียตัวเอง และแม้จะ
ฝากเพ่ือนพิมพ์ดาวไปบอกแล้ว... แต่น้องรหสัเขาเลือกทีจ่ะให้อภยั ขอ
แค่คนในความลับของอารมัม์เป็นอดีตทีไ่ม่มวีนัหวนกลบัมา พมิพ์ดาว
ก็พร้อมจะให้อภัย

พิมพ์ดาวก้าวผ่านความเสียใจได้เพราะยังอยากมีอนาคตร่วม
กับอารัมม์ แต่น้องชายเขายังเหมือนคนที่อยู่บนเรือลอยเคว้งคว้าง
กลางทะเล และเฌยฌมก็เลือกสมัครเป็นครูอาสาที่เกาะทางใต้ของ
ประเทศไทย หนีทุกอย่างไปพักให้หัวใจกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง

“มันห่างกบัรสีอร์ตเพือ่นพีฌ่ายแค่ชัว่โมงเดยีวเองครบั... ให้ฌม
ไปนะ”

เฌิงฌายค้านหัวชนฝา เขาแค่อยากให้น้องไปพักใจในรีสอร์ต
ของเพื่อนสนิท บ้านเพื่อนของเฌิงฌายมีธุรกิจโรงแรม มีเกาะส่วนตัว
เล็กๆ ที่เปิดเป็นรีสอร์ตห้าดาว เงียบสงบ เน้นความเป็นส่วนตัว แขก
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เข้าพักมีแต่คนดังหรือเศรษฐีจากทั่วทั้งมุมโลกที่ต้องการหนีความ
วุ่นวาย แต่เฌยฌมดันไปสนใจประกาศรับสมัครครูอาสาของเกาะ
เล็กๆ ที่อยู่ใกล้กัน

เฌยฌม นักภาษาศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ของอังกฤษ 
เปลี่ยนเส้นทางชีวิตเป็นครูอาสาในเกาะห่างไกลทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย จากที่ลงสมัครไว้หน่ึงเดือน เฌยฌมดันตกหลุมรัก
ธรรมชาติ วิถีชีวิต ความน่ารักของเด็กๆ สุดท้ายก็อยู่ยาวเข้าเดือนที่
สาม จนผิวขาวเผือดเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลอ่อน

หยางเฉงิเอนิใช้ชวีติเงยีบสงบอยูใ่นรสีอร์ตทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย การใช้ชีวติเงยีบสงบท่ามกลางธรรมชาต ินอนตืน่สาย เข้า
นอนแต่หัวค�่า สวนทางกับช่วงชีวิตตลอดห้าปีที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิง 
สปัดาห์แรกของความเงยีบสงบ เขาใช้เวลาทัง้วันนัง่มองเกลียวคล่ืนซดั
สาดหาดทรายจนเป็นฟองสีขาว ท้องฟ้าไกลสุดลูกหูลูกตาไม่มีตึกสูง
ระฟ้ามาบดบัง ก้อนเมฆลอยละล่องค่อยๆ รวมตัวกันเป็นสายไหม
ก้อนใหญ่... และแยกจากกันไปตามแสงอาทิตย์ที่เคล่ือนขยับโค้ง 
ท�ามุมกับท้องฟ้าในช่วงเวลาที่ต่างกัน

รอยยิม้แรกแตะมมุปากหลงัจากเวลาบนเกาะล่วงเลยไปถงึหนึง่
สัปดาห์ หยางเฉิงเอินมีความกล้าพอจะน�าจักรยานที่รีสอร์ตจัดไว้ให้
ทุกบ้านพักปั่นไปสูดอากาศรอบๆ เกาะ ฟังเสียงนก เสียงธรรมชาติ 
สนุกกับความท้าทายใหม่อย่างเช่นพยายามถ่ายรูปนก

หยางเฉิงเอินมีเวลาว่างเหลือเฟือที่จะท�าตามค�าแนะน�าของ
แพทย์ จิตแพทย์ประจ�าตัวแนะน�าให้เขาเลิกสนใจกระแสสังคม เลิก
ท่องอนิเทอร์เนต็ และหาอะไรใหม่ๆ ท�าในช่วงพักผ่อนอันไม่มีก�าหนด
นี ้ทกุสปัดาห์เขาจะมวีดีิโอคอลกับจติแพทย์ อปัเดตอาการ พฤตกิรรม
การใช้ชวีติ การนอนหลบั การใช้ยา ตัง้แต่วางแผนจะพกังานมาใช้ชวีติ
ที่ประเทศไทย หยางเฉิงเอินเลือกรักษากับจิตแพทย์คนไทยมาตลอด 
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ธุรกิจด้านสุขภาพของไทยตอบโจทย์คนมีเงินจากทั่วโลก เขานับเป็น
ลูกค้าวีไอพีของโรงพยาบาล

โปรแกรมการรักษาที่เขาจ่ายไปมันรวมถึงการที่ฝ่ายดูแลลูกค้า
วีไอพีประสานงานด้านไฟลต์บิน การเดินทาง ที่พักอาศัยให้ทั้งหมด 
ด้วยอาการของเขาไม่จ�าเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล เขาจึงเลือก
มาอยู่ที่นี่ มีแพทย์วิดีโอคอลมาตามตารางเวลา มียาส่งมาให้ตาม
ก�าหนด หรือถ้าเขาเกิดไม่สบาย สภาวะฉุกเฉินใดๆ ก็ตาม จะมี
เฮลิคอปเตอร์ของโรงพยาบาลมารับเขากลับกรุงเทพฯ ทันที

บัตรเครดติทีผู้่จดัการเตรยีมไว้ให้ถกูใช้ไปกบัการซือ้หนงัสอืเป็น
ร้อยเล่ม ในบ้านพักของเขาเป็นห้องชุดที่มีห้องนอน ห้องรับแขก ห้อง
ครวั และสระว่ายน�า้ส่วนตวั ชัน้หนังสอืหลงัโซฟามไีว้เพือ่วางกรอบรปู
หรอืแจกนัตกแต่ง เขาเลยซือ้หนังสอืมาวางจนแน่น และเริม่เรยีนภาษา
ไทยด้วยตัวเอง

การเป็นนักแสดงชื่อดังท�าให้หยางเฉิงเอินต้องเรียนภาษาต่าง
ประเทศไว้บ้างเวลาไปท�างานทีเ่มอืงนอก เขาใช้ภาษาองักฤษได้คล่อง 
ญี่ปุ่นได้นิดหน่อย แต่หนังสือหัดเรียนภาษาไทยก็ไม่ได้ช่วยให้เขาใช้
ภาษาได้ดีขึ้น เขาต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนไทย

แต่การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นเรื่องยากส�าหรับซูเปอร์-
สตาร์ทีใ่ช้ชวีติด้วยความหวาดระแวงมาตลอดหลายปี ร่างสงูพยายาม
เริม่จากการทกัทายแม่บ้านทีม่าท�าความสะอาดบ้านพกัในช่วงสาย แต่
เธอกลับตกใจเพราะฟังที่เขาพูดไม่เข้าใจและนึกว่าจะต�าหนิเธอ ส่วน
พนกังานของรสีอร์ตทีใ่ช้ภาษาองักฤษหรอืภาษาจนีได้ กเ็ว้นระยะห่าง
จนเขาไม่อาจขยับเข้าไปชวนคุยได้... และเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องคุยอะไร

ทีน่ีส่มกบัเป็นรสีอร์ตบนเกาะส่วนตวั ซึง่มีจดุขายคอืความเงยีบ
สงบเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง แขกบางคนที่บังเอิญเดินสวนกันก็
คุน้หน้าคุน้ตาว่าเป็นถงึดาราฮอลลวีดู นางแบบระดบัโลก หรอืกระทัง่
เจ้าของธุรกิจที่เคยจ้างเขาเป็นพรีเซนเตอร์ พวกเขาต่างรู้จักกัน แต่
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นอกจากรอยยิ้มตามมารยาทยามเดินสวนกัน ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่า
นั้น ทุกคนมาอยู่ที่นี่เพื่อใช้เวลาพักผ่อนส่วนตัว

กระทัง่โปรแกรมท่องเทีย่วของรสีอร์ตก็เป็นแบบไปรเวท หยาง-
เฉิงเอินเป็นแขกที่เข้าพักนานที่สุด เขาจองรีสอร์ตไว้แบบไม่มีก�าหนด 
การเช็กเอาต์ มือหนาเลือกหยิบเอาโปรแกรมท่องเที่ยวหลากหลาย 
รูปแบบมาดู มีทั้งด�าน�้า ขี่เจ็ตสกี พายเรือคายัก ท่องเที่ยวชมเกาะ 
อืน่ๆ ปีนเขา ตกปลา ตกหมกึ เขาตดัสนิใจจะไปมนัให้ครบทกุโปรแกรม
เพราะมีเวลาว่างเหลือเฟือ โปรแกรมแรกที่เขาตัดสินใจจะไปคือการ
ท่องเที่ยวเกาะพันดาว... เวลาที่แนะน�าคือช่วงบ่ายไปถึงช่วงค�่า ออก
เรือตอนบ่ายโมง ไปถึงแวะกินของว่างร้านชาวบ้าน เดินชมทั่วเกาะ 
ศึกษาวิถีชีวิตชาวเกาะ ไหว้พระวัดเล็กๆ บนเขา จากนั้นก็กินข้าวที่ 
รมิผาดพูระอาทติย์ตกดนิ จนท้องฟ้ากลายเป็นทะเลดาว กลับมารสีอร์ต 
ดูเป็นโปรแกรมที่ไม่เหนื่อยมากส�าหรับการเริ่มต้นท่องเที่ยวนอก 
เซฟโซน ไม่ต้องออกแรงอะไรเท่าไร

“สวัสดีจ้าครูชม”
“สวัสดีครับลุงมิ่ง”
เฌยฌมยิ้มกว้างให้คุณลุงในชุดพนักงานรีสอร์ต บ้านลุงแกอยู่

ที่เกาะพันดาว แต่มารับจ้างขับสปีดโบตเวลามีแขกอยากไปท่องเที่ยว
ด�าน�า้ตามโปรแกรมรสีอร์ต เฌยฌมเพิง่กลบัมาจากรสีอร์ตทีอ่ยูอ่กีฝ่ัง 
พ่ีชายพาครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนพร้อมกับบ่นที่เขายังไม่ยอมกลับ
กรุงเทพฯ ถ้าท�าได้พี่ชายคงนั่งเรือตามมาบ่นต่อ แต่พ่ีสะใภ้ก�าลังจะ 
มลีกูอกีคน จากทีต่ัง้ใจจะมาพักทีร่สีอร์ตแห่งนี ้เลยต้องเปลีย่นเป็นอกี
สาขาริมหาดแทน เพราะพี่สะใภ้แพ้ท้องหนักมาก และการนั่งเรืออาจ
จะไม่ปลอดภัยต่อลูกในท้อง

“หอบหิ้วอะไรมาเยอะเชียวครับ มาๆ ลุงช่วยถือ”
“ของใช้จากที่บ้านน่ะลุง ผมไม่กลับบ้านหลายเดือน พี่ชายเลย
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มาหา”
เพราะเรือข้ามฟากจากท่าเรือไปเกาะพันดาวมีแค่วันละเที่ยว 

เฌยฌมเลยต้องกลบัมาทีร่สีอร์ตตามรอบเรอืทีม่ไีว้บรกิารนกัท่องเทีย่ว 
แล้วมาต่อเรือไปเกาะพันดาว โชคดีที่พี่ชายเป็นเพื่อนเจ้าของเกาะ ไม่
อย่างนัน้คงไม่มสีทิธพิเิศษจ้างเรอืจากรสีอร์ตข้ามไปเกาะพนัดาวได้แน่ 
เฌยฌมเกิดและโตในกรุงเทพฯ คุ้นเคยกับการเดินทางที่มีตัวเลือก
มากมาย หรือตอนไปอยู่ยุโรป การขนส่งสาธารณะก็สะดวกซะยิ่งกว่า
อยู่ประเทศไทย พอต้องเปลี่ยนมาเป็นชาวเกาะช่วงแรกๆ จึงปรับตัว
กับการเดินทางที่ยุ่งยากแบบนี้ไม่ได้ แต่อยู่ไปอยู่มาก็ชินแล้ว

“มันหนักครับลุง ผมถือเอง”
กระเป๋าเดนิทางใบเลก็ทีข้่างในมแีต่สกนิแคร์แบรนด์ดงัอดัแน่น

ถูกลุงมิ่งแย่งไป
“ไม่เป็นไรๆ ครูชม มาๆ ขึ้นเรือ ระวังหน่อยนะ วันนี้มันคลื่น

แรง”
เฌยฌม หรือ ครูชมของเกาะพันดาว เขาเขียนชื่อตัวเองด้วย  

ช ช้าง ให้ทกุคนอ่านชือ่เขาง่ายๆ เพราะเดก็ๆ ไม่เข้าใจว่าท�าไมถงึต้อง
ใช้ ฌ เฌอ ทั้งๆ ที่ค�าว่า ชมเชย หรือ เชยชม ที่ถูกต้องมันต้องเป็น  
ช ช้าง เพื่อการใช้ภาษาที่ถูกต้องก็เลยต้องเป็นไปตามนั้น

มือเรียวถกขากางเกงผ้าม้วนขึ้นมาถึงต้นขา ถอดรองเท้าแตะ
มาถอืแล้วเดนิลยุน�า้ทะเลไปข้ึนสปีดโบต นึกแล้วข�าภาพพีช่ายท�าหน้า
เหมือนเห็นผีตอนเห็นเขาในเสื้อผ้ามัดย้อม กางเกงผ้า สะพายย่าม  
ทั้งยังบ่นยับที่เขาตัวด�าแดด ผมช้ีโด่ช้ีเด่ จนรีบพาเข้าเมืองให้พี่สะใภ้
เหมาสกินแคร์เคาน์เตอร์แบรนด์เท่าที่จะมีได้มาให้หมด

“ท�าไมคลื่นมันแรงจังครับ ไม่อยู่แค่สามวันคนละเรื่องเลย”
คนตาสวยอดแปลกใจไม่ได้เพราะกระแสน�้าดูจะซัดหาดแรง

มากกว่าเมื่อสามวันก่อน และท้องฟ้ายังดูแปลกไปไม่เหมือนเคย 
เฌยฌมไม่ใช่คนท้องที่ขนาดจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
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“มนัเข้าหน้ามรสมุแล้วครชูม เผลอๆ นะ ฝนตกไม่ทนัตัง้ตวั ไปๆ 
รีบกลับเกาะ เผื่อตกหนักจะกลับยาก”

พนักงานที่รีสอร์ตและชาวบ้านที่เกาะพันดาวไม่มีใครรู้ว่าเขา
เป็นใคร เขาไม่อยากเป็นจุดสนใจ เพ่ือนของพี่ชายเลยแนะน�าว่าเขา
เป็นครอูาสาคนเดยีวของเกาะพนัดาว พนกังานในรสีอร์ตจงึช่วยเหลือ
เขาเป็นพิเศษ จะได้อยู่สอนเด็กๆ นานๆ ชาวบ้านเกาะพันดาวก็เป็น
พนักงานที่นี่เยอะ เลยพากันดูแลต้อนรับขับสู้เขาเป็นอย่างดี

ภาคใต้ของไทยขึน้ชือ่ว่าฝนแปดแดดส่ี ตัง้แต่มาอยู่ฝนก็ตกบ่อย
ครั้ง ตกจนชินกับเสียงฝนกระทบหลังคาสังกะสีของบ้านพักครู ตอน
ฝนตกครั้งแรกช่วงมาอยู่เกาะใหม่ๆ เล่นเอาตาสว่างไปทั้งคืน

“เรือสตาร์ตไม่ติด ครูชม สงสัยเครื่องมันมีปัญหา”
“อ้าว...”
“ผมลองไปดูมอเตอร์ก่อน ถ้าไม่ได้เดี๋ยวไปเรือไอ้แสงแทน”
ลูกชายลุงมิ่งก็มารับจ้างขับสปีดโบตเหมือนกัน เฌยฌมไม่ได้

ร้อนใจทีเ่รือมนัเสยี มนักต้็องมบ้ีางทีเ่รอืออกช้า เศษขยะหรอืซากปลา
ตายมาติดมอเตอร์จนดับกลางทาง อีกสารพัดสาเหตุที่ท�าให้เรือดับ 
ตาสวยมองออกไปยังววินอกเรอื มองหาดทรายขาวทอดยาวไปจนถงึ
ตัวรีสอร์ตท่ีออกแบบไล่ระดบัไปกบัแนวภเูขา จนกระทัง่เห็นเงาคนเดนิ
ออกมาจากบรเิวณรสีอร์ต ถงึจะเป็นรสีอร์ต แต่เฌยฌมก็ไม่ได้เจอแขก
ของทีน่ีน่านแล้ว บ้านพกัราคาแพงกบัแขกจากทัว่ทกุมมุโลกทีโ่พรไฟล์
ไม่ธรรมดา ความเป็นส่วนตัวคือหัวใจหลักของรีสอร์ตแห่งนี้ และแขก
แต่ละคนก็มักจะอยู่แต่ในบริเวณบ้านพัก

เสยีงเครือ่งดงัตดิๆ ดบัๆ อยูส่กัพกั ในทีสุ่ดลุงม่ิงกย็อมแพ้ ต้อง
เอามันไปซ่อมจริงๆ คราวนี้คิ้วสวยเริ่มขมวดมุ่นขึ้นมาบ้าง... ถ้ากลับ
เกาะไม่ได้จะท�ายังไงดี

“ซ่อมไม่ได้เลยครูชม ผมจะเรียกไอ้แสงให้ แสงโว้ย เอ็งไปส่ง 
ครูชมหน่อย”
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ลุงมิ่งตะโกนไปที่สปีดโบตล�าข้างๆ ลูกชายแกก็ชะโงกหน้ามา
ตะโกนกลับ

“เรือเสียเหรอพ่อ ผมไปไม่ได้ ติดแขกจองเรือ”
“อ้าวเวร ครูชมจะกลับยังไงวะ มีเรือล�าอื่นอีกไหม”
“ไปทวัร์หมดแล้วพ่อ เน่ียมเีรอืผมจะไปเกาะพนัดาว แต่ตดิแขก”
“ไม่เป็นไรครับลุงมิ่ง ไม่เป็นไรแสง ขอบใจมาก เดี๋ยวผมค่อย 

หาทาง อย่ารบกวนแขกเลยครับ”
ต่อให้ปลายทางจะเป็นเกาะพนัดาวเหมอืนกนั แต่มนัไม่ใช่เรือ่ง

ทีจ่ะไปรบกวนแขกของรสีอร์ต ลกูค้าจ่ายเงนิเพ่ือรบับรกิารทีด่ทีีสุ่ด เขา
ไม่ควรไปรบกวน

“ลองถามเขาก่อนเถอะครับครูชม แค่ติดเรือข้ามเกาะขาไปเอง 
ครูชมนั่งข้างๆ ไอ้แสงก็ได้ ไม่รบกวนแขกหรอก เรือตั้งกว้าง ไอ้แสง
เอ็งไปสปีกอิงลิชกับเขาซิ ที่ครูชมสอนเอ็งพูดน่ะ”

คุณครูชมนอกจากจะมาอาสาสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆ บน
เกาะแล้ว ยังสอนชาวบ้านเอาไว้คุยกับนักท่องเที่ยว และตอนนี้ก�าลัง
จะเร่ิมสอนภาษาจีนเพิ่มเข้าไปอีก แต่ละปีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยว
ประเทศไทยเยอะมาก ชาวบ้านจะได้ขายของได้ เด็กๆ ถ้าไปเรียนต่อ
ก็จะได้มีโอกาสมากขึ้น

ตาสวยมองภาพแสงพยายามคุยกับแขก จากตรงนี้เขาไม่เห็น
หน้าอีกฝ่ายชัดนัก รู้แค่ว่าเป็นคนผิวขาวจัดและตัวสูงมากทีเดียว แต่
คยุไปคยุมาแสงกท็�าท่าเหมอืนไม่ค่อยเข้าใจ เฌยฌมจงึลงจากเรอืเดนิ
เข้าไปหา

“ขอโทษนะครับ... คือผมเป็นครูที่เกาะพันดาว เรือข้ามฟาก 
ล�านั้นมีปัญหา ผมเลยอยากจะถามว่ารบกวนขอติดเรือไปด้วยได้ไหม
ครับ แต่ถ้าคณุไม่สบายใจหรอืรูส้กึว่าเป็นการรบกวนความเป็นส่วนตวั 
ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าคุณจะไม่อนุญาต เพราะคุณเป็นแขกของ 
รีสอร์ต”
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เฌยฌมชะงกัเมือ่แขกตวัสงูหนัมาสบตา ใบหน้าหล่อเหลาแบบ
คนเอเชียจ้องเขานิ่ง ดวงตาคมสีเข้มราวกับมีพลังบางอย่างอยู่ในนั้น 
ปากบางเป็นรูปกระจับ มุมปากยกขึ้นรับกับจมูกโด่ง... เป็นชาวเอเชีย
ที่หล่อจนไม่รู ้จะเอาค�าไหนมาอธิบาย ภาพผู้ชายหล่อในหัวของ
เฌยฌมมักเป็นในรูปแบบที่อ้างอิงจากวัฒนธรรมยุคกลาง หรือตั้งแต่
ยุโรปโบราณ อย่างเช่นรูปปั้นเดวิดอะไรท�านองนั้น... แต่คนคนนี้อยู่
นอกขอบเขตความเข้าใจของเฌยฌมไปทุกทิศทุกทาง

“คุณรู้จักผมหรือเปล่า”
เสียงทุ้มต�่าตอบกลับด้วยส�าเนียงภาษาอังกฤษแบบชาวเอเชีย 

เขาอาจจะเป็นคนจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี มากไปกว่าเรื่องส�าเนียงเขา
คงไม่พอใจที่เฌยฌมมารบกวนความเป็นส่วนตัวถึงได้ถามกลับมา 
แบบนี้

“ครับ? ขอโทษนะครับที่เสียมารยาทมารบกวน เชิญคุณตาม
สบายเลยครับ แสงไม่ต้องรบกวนเขาหรอก เขาเป็นลูกค้านะ เดี๋ยวผม
ค่อยข้ามไปพรุ่งนี้ก็ได้”

เฌยฌมใช้ชีวิตอยู่ในสังคมตะวันตกที่การเคารพสิทธิ์ของผู้อ่ืน
เป็นเร่ืองใหญ่มากกว่าจะมองแค่เรื่องของน�้าใจ เขาไม่ได้รู้สึกโกรธที ่
อกีฝ่ายไม่โอเค แต่กลบักนัเขารูส้กึผดิมากกว่าทีไ่ปรบกวน... ไม่น่าถาม
ตั้งแต่แรกเลย

“ไปด้วยกันก็ได้ครับ”
“ครับ?”
“แตงกิ้ว เวอรี่มัชชุ แตงกิ้วๆๆ ไปกับเขาเลยครูชม พ่อๆ เอา

ของครูชมมาหน่อย คุณเขาให้ไปด้วยแล้ว”
เฌยฌมอยากจะมั่นใจว่าตัวเองได้ยินไม่ผิด แต่แสงกลับรีบพูด

แทรกขึน้มาด้วยความดใีจ แล้ววิง่ลยุน�า้ไปเอาของทีส่ปีดโบตลงุมิง่ทนัที
“เดี๋ยวแสง... เฮ้อ ทีแบบน้ีละฟังเข้าใจ... เอ่อ ขอบคุณมาก 

นะครับ”
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หยางเฉิงเอินไม่ได้เป็นคนสันโดษ เขาไม่ได้เกลียดการเข้า
สังคม แต่การใช้ชีวิตในวงการบันเทิงท�าให้เขาต้องเป็นแบบนั้น ชีวิต
นักแสดงท�าให้เขาไม่มีอิสระ ไม่ได้ออกไปเดินเล่นนอกบ้าน ไม่ได้ไป 
ท�ากจิกรรมกลางแจ้ง ไม่ได้ไปพักผ่อนในจดุแลนด์มาร์กส�าคญัตามรวีวิ
ในอินเทอร์เน็ต กระทั่งจะมีเพื่อนก็เป็นเรื่องยาก

ในวนัหยุดยาวทีท่กุคนได้กลบัไปสงัสรรค์กบัทีบ้่าน เขาท�าได้แค่
นอนดูซรีีส์อยูบ่นโซฟา ออกก�าลงักาย และนอนหลบัพร้อมกบัหนงัสอื
ในมือ ดังนั้นการที่มีใครสักคนที่ไม่รู้จักเขา ทั้งยังเข้าใจส�าเนียงภาษา
อังกฤษแบบคนจีนมาขอติดเรือข้ามเกาะมันไม่ใช่เรื่องแย่ อย่างน้อย 
ก็เป็นอกีคนทีไ่ม่ได้มองเหน็เขาเป็นดารา คนดงั ไม่ได้หยบิกล้องขึน้มา
ขอถ่ายรูป ไม่ได้ท�าให้เขาหายใจไม่ออกหรืออยากหนีกลับบ้านพัก 
ตัวเอง

ตาคมมองฟองสีขาวที่ขึ้นเป็นริ้วไปตามการแล่นของเรือ มอง
ผนืทะเลทอดยาวไปสดุลกูหลูกูตา ทะเลไทยสวย... สวยไม่แพ้ประเทศ
ไหนๆ ทีเ่ขาเคยไป แต่ความสวยมนัก็มรีะยะเวลาของมัน หลังจากมอง
ทะเลนานเป็นสัปดาห์ ความสวยงามก็เริ่มจืดจางกลายเป็นความ
เคยชิน สิ่งท่ีดึงดูดสายตาเขาได้จึงไม่ใช่ภาพธรรมชาติอีกต่อไป... แต่
เป็นเสียงหัวเราะสดใสของคุณครูที่นั่งคุยกับคนขับเรือ

คุณครูอยู่ในชุดเสื้อมัดย้อมกับกางเกงผ้าที่พับขึ้นไปถึงต้นขา
อวดเรียวขาได้สัดส่วน... เป็นผู้ชายที่ขาสวยแบบหาได้ยากมาก แต ่
เจ้าตัวคงไม่รู้เลยสักนิด มากไปกว่าน้ันมันมีความรู้สึกว่าคุณครูไม่ใช่ 
คนแถวนี ้ไม่ใช่ชาวบ้านท้องที ่แม้การแต่งตวั ย่ามสะพายอาจจะท�าให้
เจ้าตัวแค่ดูเหมอืนจะใช่ แต่อะไรบางอย่างในตวัคณุครคูนนีมั้นโดดเด่น
ออกมา

อาจเป็นเพราะส�าเนียงภาษาอังกฤษแบบเนทิฟสปีกเกอร์ การ
วางตัว ค�าพูด มารยาทบางอย่างที่ท�าให้แตกต่าง มันบอกว่าคนตรง
หน้าเขามกีารศกึษา รูจ้กัการเข้าสงัคม แต่คงด้วยเหตผุลอะไรสกัอย่าง
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เจ้าตัวถึงเลือกมาเป็นคุณครูบนเกาะ
“คุณชื่ออะไรครับ”
ตาสวยที่ราวกับมีรอยยิ้มอยู่ในนั้นค่อยๆ เล่ือนมาสบตาเขา

ขณะที่เจ้าตัวพูดคุยกับคนขับเรือ แสงแดดยามบ่ายสาดส่องใบหน้า
ด้านข้างขับให้ผิวสีน�้าตาลอ่อนดูเปล่งประกายจนหยางเฉิงเอินชะงัก 
เส้นผมหยักศกสีอ่อนปลิวไปตามแรงลมปรกหน้าปรกตา แต่เขาก็ยัง
เห็นแววตาแสนสดใสคู่นั้นชัดเจนอยู่ดี

หยางเฉิงเอินพบเจอคนหน้าตาดีมานับไม่ถ้วน... อาจจะมาก
เกินไปด้วยซ�้า จนเปลือกนอกพวกน้ันกลายเป็นเรื่องชินชา ไม่อาจ
ท�าให้เขาประทับใจได้อีก มันแตกต่างจากคนที่ย้ิมให้เขาอยู่ในตอนนี้ 
ไม่ว่าใครที่ผ่านมาก็ไม่เหมือนคนคนนี้เลยสักนิดเดียว

“ผมชื่อเฌยฌมครับ เรียก... ฌมก็ได้ คุณล่ะครับ”
“ผม... เฉิงเกอ”
ไม่รู้อะไรท�าให้หยางเฉิงเอินแนะน�าตัวในแบบที่แฟนคลับชอบ

เรียกเขา เฉิงเกอ... พี่เกอ เขาไม่กล้าบอกชื่อจริงของตัวเองไป เขาไม่
อยากเป็นซเูปอร์สตาร์ทีน่ี ่เขาอยากเป็นแค่นักท่องเทีย่วธรรมดา ยังไง 
วนัหนึง่เขากบัคณุครกูค็งไม่ได้เจอกนัอกี... ชวีติทีน่ีม่นักจ็ะเป็นแค่ความ
ทรงจ�าที่เขาเก็บกลับไปด้วย

“ยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณเฉิงเกอ”
“เช่นกันครับ... ชม” เขาไม่รู้ว่าชื่ออีกฝ่ายสะกดอย่างไร จึงเรียก

ตามค�าที่เข้าใจไปเอง
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Chapter 2

เฌยฌมผ่อนคลายมากขึ้นที่อีกฝ่ายไม่ได้ร�าคาญเขา ทั้งยัง
ชวนคุยก่อน แม้จะแค่ถามชื่อและเงียบไปอีกครั้ง ท่าทางเกร็งของ 
อีกฝ่ายท�าให้นึกไปว่าคุณเขาร�าคาญที่เฌยฌมเข้าไปวุ่นวาย แต่ความ
เป็นจริงแล้วพอสังเกตดีๆ เหมือน... คนที่คุยไม่เก่งมากกว่า

“เกาะพันดาวสวยมากเลยนะครับ จุดชมวิวที่คุณไม่ควรพลาด
คือริมผา ตอนกลางคืนจะเห็นดาวนับล้านดวงสว่างไสวไปทั้งท้องฟ้า 
เกาะนี้ถึงชื่อพันดาว”

แก้มเนียนเริ่มร้อนผ่าวนิดๆ เหมือนถูกดวงตาคมเข้มราวกับ 
น�้าหมึกจ้องไม่วาง มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาบรรยายหรือเล่าอะไรให้ใคร
ฟัง แต่ไม่ว่ากับใครก็ไม่เหมือนคนแปลกหน้าที่เพิ่งรู้จักคนนี้

ร่างบางขยบัเลก็น้อยซ่อนความเก้อเขนิด้วยการหนัไปชวนแสง
คยุ ไม่เข้าใจตวัเองว่าท�าไมถงึเป็นแบบนี ้มนัเผลอหวัใจเต้นแรงไปเกนิ
ปกติ... ไม่หรอก คงไม่ใช่การตกหลุมรัก

เฌยฌมเข็ดขยาดกับความรักครั้งแรก จนไม่คิดว่าตัวเองจะ 
เริ่มต้นใหม่กับใครได้ในเร็วๆ นี้ เขาเคยมอบทุกอย่างให้อารัมม์ มอบ
คร้ังแรกในทกุๆ ความหมายให้แก่คนทีห่ลอกลวงเขาตัง้แต่พบหน้ากนั
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วันแรก... เฌยฌมไม่อยากจะเดินซ�้ารอยตัวเองในวันนั้นอีก

เสยีงฟ้าร้องดงัขึน้มาไม่มป่ีีมขีลุย่ จากนัน้ฝนห่าใหญ่กถ็ล่ม
ลงมาจนเรือสั่น ท้องฟ้าผืนน�้าที่เคยมีแสงแดดยามบ่ายพลันหายไป 
ในเสี้ยววินาที คลื่นลมทะเลซัดแรงจนเรือโคลง เฌยฌมมองคล่ืนสูง
ด้านนอกด้วยแววตากงัวล มอืเลก็จบัหกูระเป๋าเดนิทางไว้แน่น กลัวมัน
จะกลิ้งหล่นทะเลไป ถึงจะอยู่เกาะมาสามเดือนเข้าไปแล้ว แต่ก็ไม่เคย
ต้องมานั่งเรือฝ่าพายุแบบน้ี จากเวลาที่ล่วงเลยมากว่าส่ีสิบนาที เรือ
คงใกล้ถึงเกาะพันดาวแล้ว... อยากให้ถึงไวๆ จัง

หยางเฉงิเอินเคยเจอคลืน่สงูกว่าน้ีตอนไปถ่ายหนงัทีอ่อสเตรเลยี 
เขาต้องรับบทนกักฬีาเซร์ิฟบอร์ด ท�าให้ต้องไปหดัโต้คลืน่อยูเ่ป็นเดอืน
กว่าจะยนือย่างมัน่คงบนกระดาน ทรงตวับนเกลียวคล่ืนให้ผูก้�ากบัเกบ็
ภาพสวยๆ ไปประกอบในหนงั... สบิห้าวนิาท ีแต่หลงัจากหนงัฉายเขา
กไ็ด้เป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์แบรนด์เสือ้ผ้าออกก�าลงักายยีห้่อดงั
จากยุโรปทันที พร้อมกับมีแฮชแท็กขึ้นเทรนด์ในโซเชียลเน็ตเวิร์ก

เทียบกันแล้วคลื่นลมทะเลของที่นี่ยังห่างชั้นกันอีกไกล แต่
ท่าทางหน้าซีดเป็นกังวลของคุณครูร่างบางก็ท�าให้หยางเฉิงเอินขยับ
ตัวจากที่นั่งเกือบท้ายเรือเข้าไปใกล้อีกนิด

“ไม่เป็นไรหรอกครับ”
“ครับ?”
คุณครูตกใจจนไม่ได้ยินเสียงเขา และพอเจ้าตัวหันมาก็ท�าเอา

หัวใจที่อกซ้ายของหยางเฉิงเอินเต้นแรงแข่งกับคลื่นทันที ดวงตาสวย
เต็มไปด้วยความตระหนกตกใจ ปากเม้มแน่น ไหล่ลู ่ลงอย่างน่า
สงสาร... อะไรบางอย่างในตัวคุณครูปลุกเร้าความรู้สึกของเขา มัน
เหมือน... เหมือนเขาเป็นสิงโตที่มีลูกกวางขนตางอนมาเดินนวยนาด
อยู่ตรงหน้า

เหลือแค่รอเวลาว่าเขาควรจะกระโจนไปงับตอนไหนดี
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เปรี้ยง!
เสยีงฟ้าผ่าดงัลัน่ คณุครตูวัเลก็ขยบัเข้ามาจนชดิไหล่เขา สายฝน

จากด้านนอกซัดสาดเข้ามาในสปีดโบตจนเปียกโชก เสียงตะโกนของ
คนขับเรือดังแข่งกับเสียงฝน แต่เขาไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายพูดว่าอะไร

“เขาบอกว่าคลื่นแรงมาก... ถ้าคืนนี้ฝนไม่หยุดตก คุณอาจจะ
ต้องพักที่เกาะพันดาว ไม่ต้องห่วงนะครับ คุณจะปลอดภัย”

เอ่ยปลอบใจเขาทั้งๆ ที่เจ้าตัวตัวสั่นเป็นลูกนก หยางเฉิงเอิน 
ไม่เคยกลัวความตาย เขาในตอนวัยรุ่นสูญเสียพ่อแม่ไปด้วยอุบัติเหตุ
ทางรถยนต์ รถบรรทกุสิง่ก่อสร้างถนนหลวงของรฐับาลเบรกแตกท�าให้
พุ่งใส่รถทีจ่อดตดิไฟแดงฝ่ังตรงข้าม มคีนตายทัง้หมดแปดคน บาดเจบ็
หนกัอกีห้าคน สองในแปดคนทีต่ายคอืพ่อแม่เขา และหนึง่ในห้าทีร่อด
ชีวิตคือตัวเขาเอง

เงนิชดเชยทีร่ฐัจ่ายให้มนัไม่ได้ทดแทนพ่อแม่ทีจ่ากไปอย่างไม่มี
วันกลับ หยางเฉิงเอินไม่มีญาติพี่น้องที่ไหน พ่อกับแม่ล้วนเป็นลูก 
คนเดยีว เขาใช้ชวีติให้ผ่านพ้นไปวนัๆ เคยจะฆ่าตวัตาย แต่จติใต้ส�านกึ
ก็ห้ามเอาไว้ ในเมื่อฆ่าตัวตายไม่ได้ก็ต้องอยู่ต่อไป ตั้งใจเรียนให้สูง 
ท�างานพิเศษในบริษัทขนส่งช่วงปิดเทอมเพราะกลัวว่าเงินชดเชยมัน
จะหมดเอาสักวัน ใครจะไปคิดว่าการไปส่งพัสดุที่บ้านในย่านคนมีอัน
จะกินของเมืองจะพลิกชีวิตเขาไปตลอดกาล

เจ้าของบ้านทีเ่ขาไปส่งของคือเจ้าของมอเดลลงิขนาดกลาง เขา
ได้รับการทาบทามให้เป็นนักแสดงในสังกัด รับบทวัยรุ่นในซีรีส์เรื่อง
ใหม่ที่ใช้นักแสดงวัยรุ่นตัวประกอบกว่าห้าสิบชีวิต บทของเขาแค่ยืน
ประกบคู่นักเรียนเลวในเรื่อง เป็นลูกกระจ๊อก ขุนพลอยพยัก เออๆ 
ออๆ ไปตามแต่หัวหน้าแก๊งจะสั่งอะไร

หลังจากนั้นก็ได้เล่นบทตัวประกอบ ลูกตัวละครหลัก และอีก
มากมาย จากที่พูดแค่ประโยคเดียวทั้งเรื่องก็เร่ิมมีบทเป็นของตัวเอง 
เริม่ได้เป็นนกัแสดงสมทบ จนในทีส่ดุก็ถูกค่ายดังในเมืองใหญ่ซือ้ตวัเขา
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ไปเป็นพระเอกซีรีส์วัยรุ่นเรื่องแรกในชีวิต
ต้นสังกัดใหม่คงมองเห็นว่าเขาจะไปได้สวย ถึงเริ่มจับเขาไป 

ท�าหน้าท�าตา หยางเฉงิเอินไม่ได้หล่อจากธรรมชาตร้ิอยเปอร์เซน็ต์ เขา
กรีดตาข้างขวาเล็กน้อย ปลูกผมด้านหน้าเพิ่มขึ้นเพราะหน้าผากเขา
กว้างไป แล้วมีพวกฉีดโบทอกซ์ เมโสแฟต วิตามิน อีกสารพัดที่ท�าให้
เขากลายเป็นเขาในทุกวันนี้

ดาราก็เหมือนกรรมกรใช้แรงงาน เขาต้องทุ่มเทแรงกายสุดตัว
กับทุกงานถึงได้รับค่าตอบแทนที่สูงลิบลิ่ว ได้ย้ายจากหอพักคับแคบ
มาเป็นห้องพักที่มีห้องนั่งเล่น ห้องนอน จนในที่สุดก็ได้เป็นเจ้าของ
เพนต์เฮาส์สองชั้นในโครงการหรูของเมือง 

นักแสดงที่มีดีแค่หน้าตาไม่อาจยืนอยู่ได้ในวงการ มันต้องมา
พร้อมความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความทะเยอทะยาน ไม่มีใคร 
ทั้งนั้นที่จะก้าวขึ้นไปเป็นที่หนึ่งถ้าไม่คิดอยากเป็นที่หนึ่ง

และการเป็นทีห่นึง่ของเขากม็รีาคามหาศาล สุดท้ายเขาก็แพ้จน
ต้องถอยออกมาจากแสงสปอตไลต์ ต้องมาซ่อนตัวอยู่บนเกาะกลาง
ทะเล ลอยละล่องอยู่กลางมรสุมที่ซัดสาดจากทุกทิศทุกทาง

“เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับ... ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอ”
มมุปากยกย้ิมกับค�าปลอบใจแสนไร้เดยีงสาของคณุคร ูรูแ้ล้วว่า

ท�าไมเขาถงึสะดดุใจกบัคณุครตูวัเลก็คนนีน้กั คงเพราะเส้นทางชวีติของ
เขามันไม่ได้เจอคนแบบนี้มานานแล้ว คนที่ดูไม่มีพิษมีภัย ดูจริงใจใน
น�้าเสียงและแสดงออกมาให้เห็นผ่านดวงตาใสกระจ่าง

“ครูชมจะถึงเกาะแล้วครับ!”
“ขอบใจนะแสง เฉิงเกอครับ เขาบอกว่าจะถึงเกาะแล้ว คุณ

ปลอดภัยแล้วนะ”
หยางเฉิงเอินหลุดหัวเราะออกมาเบาๆ ส่วนคนที่ดีใจจะได้ลง

จากเรือสักทีมัวแต่ชะเง้อมองเกาะ จนไม่เห็นนัยน์ตาทอแสงอ่อนของ
คนข้างกาย
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รอยยิม้หายากทีน้่อยครัง้จะปรากฏบนใบหน้าคม สิง่ล�า้ค่าทีถ่กู
แฟนคลับเปรียบว่าเป็นสมบัติควรค่าแก่การรักษาของประเทศจีนถูก
มอบให้ใครคนหนึ่งไปแล้ว... โดยที่เจ้าของรอยยิ้มเองไม่รู้ตัว และคน
ที่ได้รับไปก็ไม่รู้ตัวเหมือนกัน

เฌยฌมยิ้มเจื่อนกับโปรแกรมท่องเที่ยวของเฉิงเกอที่พัง 
ไม่เป็นท่า จากที่แสงจะต้องรับหน้าที่พาแขกเดินชมรอบเกาะ ดูวิถี 
ชาวบ้าน กลายเป็นว่าทกุคนต่างเข้าบ้านปิดประตหูน้าต่างกนัเงยีบกรบิ 
แสงกท็�าตวัไม่ถกู ไม่รูจ้ะเอายังไง ทรปิแขกคนส�าคญัของรสีอร์ตดนัถกู
ฝนสาดคลื่นซัดซะเปียกโชกตั้งแต่ยังมาไม่ถึง อีกทั้งเมฆยังบังดวง-
อาทิตย์จนบรรยากาศโพล้เพล้แม้ตอนนี้เพิ่งบ่ายสามโมง

“เอายังไงดีล่ะแสง”
ท่าเรือเล็กที่เป็นเพียงเพิงไว้หลบแดดเวลานี้เงียบสนิท ฝนก็ยัง

เทลงมาอย่างต่อเนื่องจนตอนลงจากเรือเกือบก้าวพลาด ร่มคันเดียว
ที่แขวนไว้บนขื่อก็พังจนเหล็กมันทิ่มออกมาไม่อาจกางได้อีก

“ผมว่าจะไปหาผู้ใหญ่บ้าน ให้คุณเขาไปพักรอฝนหยุด หาผ้า
ผ่อนให้คุณเขาเปลี่ยนก่อนครับครู เปียกโชกแบบนี้ไม่สบายจะแย่เอา 
ไว้ฝนหยดุถ้าดูดาวได้ค่อยพาเขาไป ถ้าเขาไม่อยากไปผมกจ็ะตเีรอืกลับ
ไปส่งรีสอร์ต ค่อยให้ผู้จัดการรีสอร์ตคืนเงินเขา ครูชมช่วยบอกเขาให้
หน่อย ผมไปบ้านผู้ใหญ่ก่อน”

เฌยฌมไม่ทันพูดอะไรแสงก็วิ่งฝ่าฝนออกไป พนักงานรีสอร์ต 
จะมีห้องพักให้ อย่างพวกคนขับเรือถ้ากลับไปส่งแขกแล้วก็นอนพัก 
ที่รีสอร์ตได้เลย เฌยฌมเลยต้องรับหน้าที่หันมาแจ้งแขกคนส�าคัญ  
แปลกใจนดิหน่อยทีเ่ฉงิเกอดไูม่เดอืดเนือ้ร้อนใจอะไร จะว่าไปอกีฝ่าย
ก็ดูไม่เหมอืนคนจะมาเทีย่วแต่แรก นอกจากหมวกแก๊ปหนึง่ใบสวมหวั 
แม้แต่กล้องถ่ายรปูหรอืโทรศพัท์มอืถอืกไ็ม่ได้พกมา ทีรู่ก้เ็พราะพอมา
ถึงอีกฝ่ายก็ล้วงกระเป๋ากางเกงออกมาบิดน�้าออกทั้งสองข้าง
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“ระ...ระหว่างนี้คุณก็พักที่บ้าน... เอ่อ ผะ...ผู้ใหญ่”
แก้มเนยีนแดงก�า่เมือ่จู่ๆ  ร่างสงูกป็ลดกระดมุเสือ้ลายดอกของ

ตัวเองทีละเม็ด แผ่นอกขาวค่อยๆ ปรากฏให้เห็นชัด และแม้จะเคย
เหน็รปูป้ันโป๊เปลอืย รปูกายวภิาคของคนมานกัต่อนกั มนักไ็ม่เหมอืน
ของจริงทีข่ยบัได้อยูต่รงหน้า ความเซก็ซีใ่นเชงิวชิาการมนัช่างแตกต่าง
จากของจริงจนเฌยฌมท�าตัวไม่ถูก

ตาสวยเผลอจ้องมองท่อนแขนทีม่เีส้นเลือดเด่นชดั นิว้เรยีวยาว
ที่ค่อยๆ จับกระดุมแกะออก กระทั่งท่าดึงสาบเสื้อออกจากเรือนกาย
แกร่งมันก็ไม่เหมือนผู้ชายถอดเสื้อคนอื่นที่เขาเคยเห็น... เฉิงเกอเป็น
คนที่มีเซ็กซ์แอปพีลสูงมาก

“ใครคือผู้ใหญ่”
“ก็... ก็คือ หัวหน้าหมู่บ้าน”
ท�าตัวไม่ถูกจนเผลอใช้ภาษาไทยเรียกผู้ใหญ่ แต่จะให้ท�าหน้า

ปกติมันก็ยากเกินไป ปากบางเม้มแน่น พยายามไม่มองต�่าไปกว่าช่วง
คอ แต่ลาดไหล่กว้างได้รูปของคนตรงหน้าไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
เอาซะเลย

ก็เสื้อเขาเปียกเลยต้องบิดน�้าออก ผู้ชายถอดเส้ือมันเรื่องปกติ
ของคนทั้งโลก ไม่เอาน่าฌม... อย่าท�าตัวเป็นพวกโรคจิตนะ อย่า-ไป-
คุกคาม-เขา!

เวลาผ่านไปสักพักแสงก็ยังไม่กลับมา ฝนก็ตกแบบไม่มีทีท่าว่า
จะหยุด ไอเย็นและละอองฝนสาดเข้ามาเป็นระยะๆ จนหนาวสั่น 
เฌยฌมอยากกลับบ้านพักของตัวเองจะแย่ แต่มันก็อยู่ไกลออกไป
เกือบท้ายหมู่บ้าน เกาะพันดาวเป็นเกาะเล็ก พื้นที่ด้านหนึ่งเป็นภูเขา
รกชัน อีกด้านเป็นที่ราบเล็กๆ ลดหลั่นไปตามสันเขาส�าหรับพักอาศัย
ของชาวบ้าน ทั้งเกาะมีไม่ถึงร้อยครัวเรือน และอาชีพส่วนใหญ่ของ
ชาวบ้านคือท�าประมง และพวกงานฝีมือประดิดประดอยจากเปลือก
หอย ปลาตะเพียนสาน ข้าวของเครื่องใช้ที่สานจากใบมะพร้าวอะไร
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พวกนั้น ถึงมันจะไม่ได้นิยมในกลุ่มคนไทย แต่ยังต้องการมากใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะลูกค้าต่างชาติชอบซื้อ

รายได้ส่วนใหญ่มาจากรีสอร์ตของเพื่อนพี่ชายที่จัดโปรแกรม
ท่องเที่ยวมายังเกาะน้ี เหมือนกับพึ่งพาอาศัยกันและกัน รีสอร์ตเอง 
ก็เป็นลูกค้าหลักที่ช่วยซื้องานฝีมือจากชาวบ้าน หรือรับคนในหมู่บ้าน
เข้าไปท�างาน

“คุณไหวหรือเปล่า”
“ไหวครับ... ได้อยู่”
ได้อยูท่ีแ่ปลว่าไม่ได้ โอเคทีไ่ม่ได้แปลว่าโอเค... เฌยฌมนัง่กอด

เข่าขดตวัอยูบ่นเก้าอีไ้ม้ตวัยาว เขาไม่ใช่คนขีห้นาวเพราะอยู่อังกฤษมา
ตั้งหลายปี อังกฤษก็เป็นเกาะจึงเลี่ยงไม่ได้ที่ฝนจะตกบ่อยครั้ง แต่
ลมทะเลทีพ่ดัแรงต่างหากท�าให้ตวัเขาเย็นจนสัน่ ถ้าไม่มลีม... คงไม่แย่
เท่านี้

“ถอดเสื้อดีกว่า”
“ครับ? ไม่เป็นไรครับ”
เฌยฌมเป็นคนขี้อาย ถึงเขาจะอยู่อังกฤษมาหลายปี แต่ก็ยัง

เป็นคนไทยที่ไม่กล้าเปิดเผยเรือนร่างแม้อีกฝ่ายจะเป็นผู้ชายเหมือน
กัน เขาไม่ได้มั่นใจในตัวเองขนาดนั้น... หุ่นก็เป็นก้าง ไม่ได้มีไหล่กว้าง 
แผ่นหลังแกร่ง และซิกซ์แพ็กแบบเฉิงเกอสักหน่อย

“ใส่เสื้อผมแทน ผมบิดจนหมาดแล้ว ผ้าคุณมันเปียก ไม่หาย
หนาวหรอก”

“ไม่เป็นไรครับ ผมไหว... ผมไม่รบกวนคุณดีกว่า”
“ดื้อชะมัด”
เสยีงบ่นแผ่วเบาเป็นภาษาจนีท�าเอาเฌยฌมหงดุหงดิขึน้มา มนั

เสียมารยาทมากเลยนะ ทั้งๆ ที่คุยกันด้วยภาษาอังกฤษ แต่กลับแอบ
ว่าเขาด้วยภาษาตัวเอง... ขอโทษทีที่เขาดันฟังรู้เรื่อง!

“ผมฟังออกนะครับ และคุณไม่มีสิทธิ์มาว่าผมว่าดื้อ!”
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“คุณพูดภาษาจีนได้?”
“ผมพูดภาษากรีก ละติน และฝรั่งเศสได้ด้วย เผื่อคุณอยาก 

จะรู้!”

เป็นลูกกวางขนตางอนที่ก�าลังโกรธ... หยางเฉิงเอินได้แต่
พยายามห้ามไม่ให้ตัวเองหลุดยิ้มออกมา ผิวหน้าขาวซีดโกรธจนซับสี
แดงเรื่อ ไม่มีคนโกรธเขามานานมากแล้ว จนมันกลายเป็นเรื่องแปลก
ใหม่

“ผมไม่ตลกนะครับ ยิ้มอะไร”
ยิ้ม? ยิ้มเหรอ เขาเนี่ยนะยิ้ม หยางเฉิงเอินยิ้มเป็น แต่มันเป็น

รอยยิ้มในการท�างาน ในฐานะดารา คนดัง ที่ต้องยิ้มให้กล้อง แต่ใน
ชวีติจริงเขาแทบไม่มเีรือ่งจะให้ยิม้เลยสกัอย่าง แม้กระทัง่ตอนก้าวเท้า
ข้ึนไปรับรางวลันกัแสดงน�าชายยอดเยีย่ม รางวลัทีย่ิง่ใหญ่ทีเ่ขาควรจะ
ยิม้จนแก้มปวด น�้าตาคลอทีค่ว้ารางวลัแห่งความภาคภมูใิจนีไ้ด้ส�าเรจ็ 
แต่ความเป็นจรงิการขึน้ไปยนืต่อหน้าคนดงัทัง้วงการ ท�าเขาเกอืบตาย
อยู่กลางเวที

“เปล่า... ผมเสียมารยาทเอง ขอโทษด้วย แต่ผมอยากให้คุณ
เปลี่ยนมาใส่เสื้อผมแทน ก่อนที่คุณจะไม่สบาย”

“แล้วท�าไมคุณไม่ใส่เอง... คุณก็น่าจะหนาว”
“ที่จีนหนาวกว่านี้ ผมมาจากทางเหนือที่อากาศเย็นทั้งปี”
คณุครกูวางน้อยยงัคงท�าหน้าไม่ไว้วางใจ การเผลอพูดภาษาจนี

ออกไปของเขาคงท�าให้คุณครูตัวเล็กไม่พอใจอย่างมาก ร่างสูงจึงวาง
เสือ้ทีบ่ดิจนหมาดไว้บนเก้าอ้ีตวัยาวข้างคุณคร ูแล้วกลบัไปยนืกอดอก
มองภาพทะเลเวิง้ว้างหนัหลงัให้อีกฝ่ายต่อ ทะเลยามนีน้อกจากจะเหน็
แค่เกลียวคลื่นซัดกระทบหาดทรายก็มองไม่เห็นอะไรแล้ว ฝนห่าใหญ่
ท�าให้ทุกอย่างมันดูขมุกขมัวไปหมด... ฝนคงไม่หยุดตกง่ายๆ

“เอ่อ... ขอบคุณครับ”
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หยางเฉงิเอินเอ้ียวตวักลบัไปมอง คุณครกูวางน้อยยอมเปลีย่น
มาสวมเสื้อเขาแล้ว แต่สรีระที่ต่างกันท�าให้เสื้อเขาที่อยู่บนตัวอีกฝ่าย
หลวมไปสองไซซ์... ไม่รู้สิ เขาว่าเขาชอบเสื้อตัวเองขึ้นมาทันที

เฌยฌมท�าหน้าไม่ถูกกับดวงตาคมที่จ้องเขานิ่ง ท�าไม... มันดู
เหมือนว่าการมีเสื้ออีกฝ่ายอยู่บนตัวให้ความรู้สึกไม่ค่อยจะปลอดภัย
เอาเสียเลย

“ครูชมๆ แย่แล้ว”
เสยีงตะโกนจากคนทีห่ายไปนานท�าให้บรรยากาศแปลกๆ หาย

ไป เฌยฌมรีบลุกขึ้นหันไปหาแสงที่กางร่มคันใหญ่กลับมา
“ว่าไงแสง”
“ผูใ้หญ่บ้านไม่อยู่ แกไปงานศพญาตทิีฝ่ั่ง ทีบ้่านมแีต่เมยีกบัลกู

แก ให้คุณเขาไปพักไม่ได้หรอก ผมยืมร่มมาให้”
เฌยฌมถอนหายใจเฮือกใหญ่เมื่ออะไรๆ มันติดขัดไปหมด 

บ้านผูใ้หญ่บ้านมแีต่ผูห้ญงิ จะไปฝากผูช้ายตวัโตไว้สักพกักค็งดไูม่ด ีจะ
ไปฝากบ้านแสงยิ่งไม่ได้ใหญ่ เพราะมีสองครอบครัวใหญ่อยู่ในบ้าน
เดยีวกนั จะไปฝากบ้านอ่ืนก็กว่าจะคุยกันรูเ้รือ่ง เหน็ใจเฉงิเกอเขาด้วย
ที่ทริปล่มไม่เป็นท่า

“งั้นไปที่บ้านผมก็ได้แสง”
“เดีย๋วผมยกอาหารของว่างแขกไปให้นะครชูม สัง่ป้าแจ๋วไว้แล้ว 

เดี๋ยวผมให้เขาท�าเผื่อครูชมด้วย”
ป้าแจ๋วเป็นแม่ครัวหลักที่จะจัดของว่างและอาหารอื่นๆ มา

รับแขกรีสอร์ตที่ซื้อทัวร์มาเกาะพันดาว ถึงทริปจะล่ม แต่ยังไงเฉิงเกอ 
ก็จ่ายเงินมาแล้ว นอกจากเดินเที่ยวรอบเกาะไม่ได้แล้ว อย่างอื่นก็มี
ครบตามเดิม

“ไม่เป็นไรแสง เดี๋ยวผมหากินเอง”
“ไม่เป็นไรหรอกครู เพิ่มข้าวอีกจานให้ครูป้าแจ๋วไม่ว่าหรอก ครู

เอาร่มคันใหญ่ไปกับเขานะ ผมจะไปบ้านป้าแจ๋ว”
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เฌยฌมรับร่มคันใหญ่มาจากแสง กางออกจนสุดก็ยังต้อง 
ส่ายหน้า คันใหญ่ที่ไม่ได้ใหญ่เท่าไรส�าหรับผู้ชายสองคน คงต้องเดิน
เบียดกันหน่อย มือเรียวคว้าเสื้อมัดย้อมที่เปียกชื้นมาพันข้อมือที่ถือ
ร่ม แล้วใช้มืออีกข้างหิ้วกระเป๋าเดินทางของตัวเอง

“เฉิงเกอ ผมจะพาคุณไปบ้านผมก่อนนะครับ เดี๋ยวแสงเขาจะ
ยกของว่างกับอาหารมาให้คุณอีกที”

ตาคมมองคนตวัเลก็กว่า มอืหนึง่พนัผ้าแล้วยงัถอืร่ม อกีมอืหิว้
กระเป๋า... พะรุงพะรังไปหมด จึงเดินไปแย่งทั้งร่มทั้งกระเป๋ามาถือ

“ผมถือเอง”
“ไม่เป็นไรครับ ผมเองๆ คุณเป็นแขก...”
“ผมไม่ได้อยากเสียมารยาทนะ แต่ถ้าคุณถือร่มมันทิ่มหัวผม”
“อ่า... งั้นผมถือกระเป๋าเองครับ”
“กระเป๋าหนักจนคุณถือตัวเอียง เดินน�าไปเถอะครับ ระวังล้ม 

ก็พอ”
กระเป๋าใบเล็กนิดเดียว ไม่รู้ใส่อะไรมาจนแน่น หยางเฉิงเอิน 

ไม่อยากสร้างความล�าบากใจ แต่เขาสงูกว่าคณุครกูวางน้อยตัง้ช่วงหวั 
เขาถือร่มเองก็ดีกว่าให้อีกฝ่ายยืดแขนจนสุด ไม่ต้องกลัวร่มมันโดนหัว
ด้วย แล้วกระเป๋านี้ส�าหรับเขาที่ท�างานหนักมาก่อนมันก็ไม่ได้หนัก
เท่าไร... คุณครูชมมากกว่าที่ดูเหมือนคนไม่เคยล�าบาก

“แต่...”
“คุณครูชมอยากจะเถียงเอาชนะกับผมตรงนี้จริงๆ เหรอครับ”
“แต่ผมไม่อยากรบกวน”
คิ้วเข้มเลิกขึ้นเล็กน้อย เขาไม่อยากจะดุ แต่ตอนนี้ปากบางของ

คณุครูชมซีดไปหมดแล้ว ไอ้เรือ่งแค่ถอืร่มถอืกระเป๋าเขาไม่ได้คดิว่ามนั
เป็นการรบกวน ไอ้ที่มันกวนใจเขาคือคุณครูชมหนาวส่ันจนจะปลิว 
ไปกับคลื่นลมทะเล แต่ยังท�าเป็นเก่งต่างหาก

“ผมบอกแล้วไงว่า... อย่าดื้อ!”
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Chapter 3

เฌยฌมโกรธจนหน้างอง�้า ไม่เคยมีใครว่าเขาดื้อมาก่อน! 
พออ้าปากจะเถียงกลับ เจ้าคิ้วเข้มๆ นั่นก็เลิกใส่เหมือนจะหาเรื่องกัน
ว่าจะเอายังไงอีก เลยได้แต่เม้มปากแน่น หมุนตัวเดินดุ่มๆ น�าทางไป
ยงัท้ายหมูบ้่าน แม้อยากเดนิหนใีห้รูว่้าไม่พอใจ แต่ฝนเมด็ใหญ่กท็�าให้
เฌยฌมต้องขยับกลับมาอยู่ใต้ร่มคันเดียวกันกับอีกฝ่ายอยู่ดี

การต้องมาเดินไหล่ชนไหล่ใต้ร่มคันเดียวกันมันเกร็งนิดหน่อย 
เพราะเสื้ออีกฝ่ายอยู่บนตัวเขา และร่างสูงก็เปลือยท่อนบน มันยาก
มากที่จะท�าเป็นไม่เห็นเรือนร่างแกร่งแบบผู้ชายชอบออกก�าลังกาย 
บางจงัหวะทีต้่องออกแรงก้าวข้ึนไปตามเนินสงู กไ็ด้ยนิเสยีงลมหายใจ
ของกันและกันชัดเจน

“ระวังคระ...”
เฌยฌมชะงักเมื่อหันกลับมาเตือนคนข้างหลังให้ก้าวขึ้นมาใน

จุดที่สูงขึ้น เพราะส่วนสูงที่ห่างกันหนึ่งช่วงหัวลดลงจนปลายจมูกชน
กัน ตาคมเข้มราวกับหยดหมึกท�าให้เฌยฌมเผลอกลั้นหายใจ... เฉิง-
เกอหล่อมาก หล่อจนเขาใจเต้นแรง

ในทีส่ดุแก้มเนียนก็ร้อนผ่าวขึน้มาอีกครัง้ เมือ่ใบหน้าคมค่อยๆ 
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แต้มรอยยิ้มที่มุมปาก ถ้าเฉิงเกอย้ิมล้อเลียนเฌยฌมคงจัดการความ
รู้สึกตัวเองง่ายกว่านี้ แต่รอยยิ้มที่อีกฝ่ายมอบให้... เป็นรอยยิ้มเอ็นดู

“ขอบคุณ”
เสียงขอบคุณแผ่วเบาจนเหมือนเสียงกระซิบดังชัดในสายฝน 

เฌยฌมรู้สึกเหมือนตัวเองก�าลังตกหลุมรักโดยไม่ทันตั้งตัว ในสภาพ
เปียกปอน ห้อมล้อมไปด้วยกลิน่ดนิ กลิน่ฝน การตกหลมุรกัแสนเรยีบ
ง่ายเกิดขึ้นในลักษณะนั้น

บ้านพักครูท้ายหมู่บ้านเป็นบ้านหลังเล็กยกสูง หลังคาสังกะสี 
ข้างในบ้านไม่ต่างอะไรกับคอนโดขนาดสามสิบห้าตารางเมตรใน
กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นห้องนั่งเล่นกับห้องครัวยาวต่อกัน มีประตู
สองบานแยกไปเป็นห้องน�้าและห้องนอน ต่างตรงที่มีชานบ้านยื่น 
ออกมาส�าหรับนั่งเล่น... ซึ่งตอนนี้ถูกฝนสาดจนเปียกปอน

ห่างจากตัวบ้านไปไม่ไกลเป็นอาคารชั้นเดียวสองห้อง ที่คนใน
หมู่บ้านช่วยกันสร้างให้เป็นโรงเรียนส�าหรับเด็กๆ นักเรียนส่วนใหญ่
เป็นเด็กอนุบาล ถ้าถึงวัยเข้าประถมจะต้องนั่งเรือไปเรียนบนฝั่ง ทั้ง
เกาะมีคุณครูวัยคุณแม่อยู่คนเดียว แกเรียนจบครูแล้วอยากกลับมา
สอนเด็กที่บ้านเกิด ส่วนเฌยฌมมาเป็นครูอาสาตามโครงการท้องถิ่น
ในจังหวัดนี้ โดยสอนภาษาอังกฤษ นักเรียนจึงมีหลายช่วงวัย เพราะ
เดก็ๆ ประถมและมธัยมก็อยากเรยีนด้วย ท�าให้ต้องสอนพเิศษวันเสาร์
อาทิตย์ คนในหมู่บ้านที่อยากเรียนก็มาได้

เฌยฌมรู้สึกขอบคุณที่ตัวเองเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ล�าบาก 
มันท�าให้เขาไม่มีปัญหาเรื่องเงินจนทุ่มเทความใส่ใจให้แก่การสอนได้
เต็มที่... ความชอบ ความฝัน แรงบันดาลใจ และแพชชันมักสวนทาง
กับระบบทนุนยิมเสมอ ความฝันของหลายคนถงึต้องถกูซกุซ่อนเอาไว้
ในส่วนที่ลึกที่สุดของหัวใจ โดยหวังว่าถ้าโชคดี... สักวันมันคงจะได้ 
ผลิบานในที่ไหนสักแห่ง กลับกันถ้าโชคร้าย บางคนก็ต้องเก็บมันไว้
ตลอดกาล
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แม้ในตอนแรกเขาแค่อยากหลบมาพกัใจ แต่เฌยฌมชอบทีน่ีไ่ป
แล้ว เขาตกหลุมรักรอยยิ้มสดใสของเด็กๆ ความมีน�้าใจของคนใน
หมูบ้่าน หรอืกระทัง่ประเพณโีบร�า่โบราณทีห่ลายคนมองว่าคร�า่คร ึแต่
มันคือวัฒนธรรมที่อยู่มานับร้อยหรืออาจจะนับพันปี

จากทีอ่ยูห่่างไกลคนละซกีโลก ใช้ภาษาคนละภาษา มวีฒันธรรม
แตกต่างกันโดยสิน้เชงิ สดุท้ายเกาะพนัดาวกท็�าให้เขาตกหลมุรกัไอดนิ 
กลิ่นฝน เกลียวคลื่น... ที่เหมือนจะพัดพาใครอีกคนมาให้เขาตกหลุม
รักอีกครั้ง

เฌยฌมจุดตะเกียงเจ้าพายุที่ห้อยอยู่บนขื่อบ้าน เปลวไฟสีส้ม
ท�าให้บ้านทีม่ดืมดิสว่างขึน้มานดิหน่อย บนเกาะพันดาวมีไฟฟ้าใช้จาก
โซลาเซลล์ของรัฐบาลและกลุ่มจิตอาสาที่ระดมทุนมาช่วยสร้างให้ แต่
ก�าลงัไฟไม่ได้เพยีงพอขนาดจะมไีฟใช้ยีส่บิสีช่ัว่โมง วันไหนแดดดกีอ็าจ
จะใช้ไฟได้นานขึ้น วันไหนฝนตกก็ต้องจุดตะเกียงกันตั้งแต่เย็นย�่า

“คุณอาบน�้าก่อนก็ได้ครับ ห้องน�้าอยู่ทางนี้ เดี๋ยวผมเตรียม
เสื้อผ้าให้”

ขาเรียวก้าวเข้าไปในห้องน�า้ จดุตะเกยีงอกีดวง ในบ้านหลงัเลก็
มีตะเกียงแขวนไว้หลายที่ เพราะเฌยฌมกลัวความมืด เขานอนไม่ได้
ถ้าไม่เปิดโคมไฟหัวเตียง แสงจันทร์สลัวสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่าง
ท�าให้เกิดเงาวูบไหวอันน่ากลัว

“คุณอาบก่อนเลย ผมรอได้”
ไม่คดิจะเถยีงอกีเพราะเฌยฌมหนาวมากจรงิๆ จงึรบีไปเตรยีม

เสื้อผ้าแล้วเข้าไปอาบน�้า แม้น�้าจะเย็นจัด แต่มันก็ดีกว่าน�้าฝนที่เปียก
ชุ่มไปทั้งตัว ใช้เวลาไม่นานจากเสื้อผ้าเปียกชื้นก็เปลี่ยนมาอยู่ในชุด 
เสื้อแขนยาวกางเกงขายาว มีเสื้อกันหนาวสวมทับอีกชั้น

“เฉิงเกอครับ...”
ตาสวยกะพริบปริบๆ กับภาพแผ่นหลังกว้างยืนพิงราวกั้นชาน

บ้าน หันหน้าไปมองวิวทะเลไกลสุดลูกหูลูกตา ท�าไมช่างเป็นคนที่น่า
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มองทุกมุมทุกองศาแบบนี้กันนะ
“ครับ?”
“ผมมีแต่กางเกงผ้ากับเสื้อแบบนี้ ได้ไหมครับ”
ช่วงเอวของอกีฝ่ายหนากว่าเขา ไม่อาจสวมกางเกงไซซ์เดยีวกนั

ได้ นอกจากกางเกงผ้าผกูเอวทีเ่ป็นฟรไีซซ์กไ็ม่มแีบบอืน่แล้ว ส่วนเสือ้
เป็นผ้าม่อฮ่อมกระดุมหน้าไซซ์ใหญ่ที่ได้รับแจกมา เพราะมันตัวใหญ่
กว่าไซซ์เขา เฌยฌมเลยไม่เคยหยิบมาสวม

“ได้ครับ ขอบคุณ”
ยิ้มอีกแล้ว... ยิ้มแบบที่ท�าให้เขาไม่เป็นตัวเองเลย

หยางเฉงิเอนิยกยิม้ให้คนหลบุตาหนี ต้ังแต่จมกูชนกนัคุณครู
กวางน้อยก็หลบตาเขา ไม่ใช่เพราะอกีฝ่ายไม่อยากมองหน้า แต่เจ้าตวั
เขินเกินไปต่างหาก อย่าว่าแต่คุณครูกวางน้อยเลย เขาก็ไม่เข้าใจ 
ตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ยงัไม่ถงึยีส่บิสีช่ัว่โมงด้วยซ�า้ทีไ่ด้รูจ้กักนั หัวใจทีน่ิง่สงบมาหลาย
ปีมันพลันเต้นแรงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ความหวาดระแวงทุกคน 
ที่เข้ามาใกล้ก็เหมือนจะหายไปกับไอฝน

เขาไม่รู้ด้วยซ�้าว่าตัวเองมาท�าอะไรที่นี่ ในบ้านหลังเล็กท้าย
หมู่บ้าน สูงขึ้นมาบนไหล่เขาจนเห็นเวิ้งน�้าทะเลทอดยาวไปไกลสุด 
ลกูหลูกูตา ฟ้าครึม้เข้าไปทกุท ีฝนก็ไม่มทีท่ีาว่าจะหยดุตก กระทัง่ไฟฟ้า
ก็เข้าไม่ถึง มีเพียงตะเกียงแขวนไว้ตามขื่อ

ถ้าเป็นเมื่อก่อน... ถ้าเป็นหยางเฉิงเอินซูเปอร์สตาร์ระดับ
ประเทศ แค่เขาหายไปหนึ่งชั่วโมงก็มีทีมงานตามหากันเลือดตาแทบ
กระเด็น แค่ไม่สบายเล็กน้อยก็ต้องได้รับการตรวจจากแพทย์ชื่อดังใน
โรงพยาบาลชั้นน�า แค่เขาบอกว่าอยากกินอาหารระดับมิชลินสตาร์  
ต่อให้ถ่ายหนังอยู่กลางป่ากลางเขาก็จะมีคนไปตามหามาให้อยู่ดี 
ร่างกายของเขามีค่าดุจทองค�าพันชั่ง
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แล้วเจ้าทองค�าพันช่างมันก็ดันพยายามจะเสนอตัวเองให้
คุณครูกวางน้อยขึ้นมา

กลิ่นหอมจากกายบางดึงความสนใจของหยางเฉิงเอินไป
ทั้งหมด กลิ่นสบู่ที่คุณครูชมใช้มันหอม แต่ไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไร จน
อยากแตะจมูกลงไปที่แก้มนุ่มสักที

ขายาวขยบัก้าวเข้าไปใกล้พร้อมกบัทีร่่างบางขยบัร่นถอยไปจน
ชิดผนัง ความใกล้ชิดใต้แสงตะเกียงสลัวมันท�าให้ความมีเหตุผลลด
ระดับต�่าลงไปตามอากาศหนาวเย็น ทั้งคู่ก�าลังยืนอยู่ในจุดที่อันตราย

ใบหน้าคมก้มต�่าลงไปใกล้คนที่ยังไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมาสบตา
กัน นิ้วเรียวแตะลงแผ่วเบาที่ข้างแก้มนุ่ม ผิวเนื้ออุ่นใต้ปลายนิ้วเย็น 
ดูน่าทะนุถนอม จนกระทั่งดวงตาสวยขนตางอนช้อนขึ้นมาสบตาเขา 
เรียวปากบางเผยอออกเล็กน้อย หยางเฉิงเอินเผลอตัวแตะปากนิ่ม
ด้วยปากเขาเอง... สัมผัสบางเบาราวกับหยดน�้าบนยอดหญ้า

“ครูชม ผมมาแล้ว!”
เสียงคนขับเรือดังขึ้นพร้อมกับที่ร่างสูงโดนผลักออกไปหลาย

ก้าว หยางเฉิงเอินเม้มปากแน่นสบถเบาๆ กับตัวเองที่ความอดทนต�่า
แบบไร้สติ รีบคว้าข้าวของเดนิเข้าห้องน�า้ไป ทัง้ๆ ทีอ่ากาศหนาวขนาด
นีต้วัเขากลบัร้อนจนเหงือ่แตก ได้แต่ใช้ขนัตกัน�า้เยน็สาดตวัเองโครมๆ 
เพื่อสงบสติอารมณ์

แฟนหนุ่มแห่งชาติ... สมบัติของชาติ และทองค�าพันชั่ง อีก
สารพัดฉายาที่ถูกตั้งให้ โดนคุณครูตัวเล็กบนเกาะห่างไกลขโมยไป
ครอบครอง

หยางเฉงิเอนิออกจากห้องน�า้มากเ็จอถาดอาหารหอมกรุน่ 
มีกับข้าว ของว่างหลายอย่างจัดไว้อย่างดีในกล่องอาหารทรงกลม 
ห้าชัน้ มลีกูมะพร้าวเสยีบหลอดสองลกูด้วย คุณครชูมก�าลังถอืตะเกยีง
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มาวางไว้บนโต๊ะตัวเล็กกลางบ้าน
“กินข้าวครับ”
“จานคุณล่ะ”
“คุณกินก่อนเลย ผมยังไม่หิว”
โกหกไม่เก่ง... คณุครชูมมกัจะบอกว่าเกรงใจเพราะเขาเป็นแขก

ของรีสอร์ต การที่อีกฝ่ายติดเรือมาด้วยคงดูเหมือนเป็นการรบกวน  
ทั้งที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าถูกรบกวน

“ผมไม่อยากกินคนเดียว ผมไม่รูว่้าแต่ละอย่างมันคอือะไร... ผม
กลัวแพ้”

อาหารบนเกาะพันดาวหน้าตาแปลกกว่าที่รีสอร์ต ดูสีจัดจ้าน 
กว่า อาจเพราะตอนอยู่ที่รีสอร์ตมีเชฟมิชลินสตาร์ประจ�าอยู่ยี่สิบส่ี
ชั่วโมง มีเมนูแนะน�าจากร้านดังทั่วประเทศที่เปล่ียนกันมาให้เขาได้
เลอืก ไหนจะบรกิารพเิศษของโรงพยาบาลทีม่ข้ีอมลูว่าเขาชอบกนิอะไร 
ไม่ชอบอะไร แต่ละมือ้เลยผ่านไปแบบอาหารภตัตาคาร ทกุเมนมูแีผ่น
กระดาษแนบมาแจ้งว่าเมนทูีเ่ขาก�าลงักนิชือ่อะไร มีส่วนผสมอะไร เผือ่
ว่าเขาจะแพ้

ร่างกายมีค่าดุจทองค�าพันชั่ง... ถึงได้รับการดูแลสารพัดสารเพ 
อนัทีจ่รงิหยางเฉงิเอนิแทบจะกนิได้ทกุอย่างถ้าไม่เผด็เกนิไป เขาไม่ได้
โตมาเป็นลูกเศรษฐี เขาปากกัดตีนถีบมาก่อน ไอ้เหตุผลว่ากลัวแพ้ 
ที่เอ่ยขึ้นมาก็แค่อยากให้ครูชมกินข้าวด้วยกัน

อาหารบนเกาะรสชาติไม่ได้เผ็ดจัดอย่างที่คิด ครูชมบอกว่า 
แม่ครวัท�าให้จดืเพราะกลวันกัท่องเทีย่วต่างชาตจิะกนิไม่ได้ ขนาดท�าให้
จืดเขาก็ยังรู้สึกร้อนปาก ท่าทางดื่มน�้าของเขาคงดูตลก เจ้ากวางน้อย
ที่เคี้ยวข้าวตุ้ยๆ จนแก้มป่องถึงขยับยิ้มไปถึงดวงตา

“คุณล้อเลียนผม”
“เปล่าครับ แค่... เอ็นดูที่คุณกินเผ็ดไม่ได้เลย ส�าหรับผมมันจืด

มาก”
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“ท�าไมคุณถึงมาเป็นครู”
อาศัยช่วงเวลาที่ติดฝนอยู่ด้วยกันท�าความรู้จักอีกฝ่ายให้มาก

ข้ึนไปอีกนิด บนเกาะที่ไม่มีอะไรเลย ต่อให้มันสวยแค่ไหน วันหนึ่ง 
ก็ต้องเบื่อไปตามเวลา คุณครูชมน่าจะเป็นคนเก่ง ภาษาอังกฤษของ
อีกฝ่ายดีมาก ดีกว่าเขาเสียอีก ไม่จ�าเป็นต้องใช้ชีวิตบนเกาะนี้ด้วยซ�้า

“ผมเองกไ็ม่ได้ต้ังใจ แต่พอได้สอนเด็กๆ แล้วมันกมี็ความสุข ผม
ดูไม่เหมือนคนเป็นครูเหรอครับ”

“ก็ไม่เชิง คุณดู... ไม่ใช่คนที่นี่”
“ผมเพ่ิงมาอยูไ่ด้สามเดอืน ผมเป็นครอูาสา คณุล่ะครบัท�าอะไร”
“ผมอยู่ในช่วงว่างงาน”
หยางเฉงิเอนิไม่กล้าตอบไปตามตรงว่าเขาเป็นนกัแสดงทีก่�าลงั

ป่วยจนไม่อาจอยู่ในวงการได้อีก มนัไม่เท่เอาเสยีเลย เขาหวังว่าอาการ
ของตัวเองจะหายในเร็ววัน ถึงไม่กลับไปเป็นนักแสดงแล้ว แต่เขาก็
อยากใช้ชีวิตต่อไปได้ ไม่ใช่หวาดระแวงทุกครั้งที่ใครเข้ามาใกล้

“ท�าไมถึงเลือกมาว่างงานที่นี่ล่ะครับ”
“เพราะทีน่ีผ่มได้ใช้เวลากบัตวัเองเตม็ที ่แล้วคณุล่ะ ท�าไมเลอืก

มาที่เกาะนี้”
“ผมกต้็องการมาใช้เวลากบัตวัเองทีน่ีเ่หมอืนกนัครบั... ทีน่ีไ่ม่มี

อะไรเลย แต่กลับท�าให้ผมรู้จักตัวเองมากขึ้นเยอะ”
สายตาของคนทั้งสองมันฟ้องว่ามีอดีตที่เจ็บปวดไม่ต่างกัน ไม่

น่าเชื่อว่าเขาจะพูดเรื่องนี้กับคุณครูชมโดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดเลยสักนิด
“ผมหวังว่าผมจะชอบตัวเองมากขึ้นในอนาคต”
“ผมเองก็เหมือนกัน ดูภายนอกไม่มีใครรู้หรอกว่าผมเกลียด 

ตัวเองมากแค่ไหน”
แววตาสวยมีร่องรอยความเจ็บปวด รอยยิ้มที่สะดุดใจเขาฝืด

เฝื่อนจมหายไปกับความทรงจ�าอะไรสักอย่าง ที่คงวนเวียนกลับมา
ท�าร้ายครูชมอีกครั้ง
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“คุณจะผ่านมันไปได้”
มือหนายื่นไปบีบมือเล็กเบาๆ ใต้ชายคาสังกะสีในวันฝนพร�า 

มีคนบาดเจ็บสองคนก�าลังพยายามลุกขึ้นยืนอีกครั้ง ก�าลังพยายาม
เป็นคนที่ดีกว่าเดิม

“คุณก็ด้วย ผมขอให้พระเจ้าอวยพรคุณ”
“คุณเป็นคริสเตียน?”
“ผมมองเรื่องศาสนาเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ก็ใช่ที่

ครอบครัวผมนบัถอืศาสนาพทุธ แต่ตวัผมไม่ได้นบัถอืศาสนา... ผมแค่
อยู่ในสภาพแวดล้อมของแองกลิคัน นิกายหนึ่งของศาสนาคริสต์ใน
อังกฤษ”

“คุณมาจากอังกฤษ?”
“ผมเคยอยู่ที่นั่น แล้วผมก็มาอยู่ที่นี่”
แผลในใจของคุณครูชมอยู่ไกลถึงอีกซีกโลก หยางเฉิงเอินเลิก

สนใจอดีตของอกีฝ่าย เราทกุคนต่างมอีดตีทีไ่ม่อาจย้อนกลบัไปได้ เขา
สนใจความบังเอิญ... บังเอิญที่พวกเขามาเจอกันบนเกาะกลางทะเล 
ทัง้ๆ ทีค่รชูมมาไกลจากอกีซกีโลก ส่วนตวัเขาก็มาจากจนีแผ่นดนิใหญ่

การคยุกบัครชูมเป็นเรือ่งสนุก หยางเฉิงเอนิไม่ได้คยุกบัใครแบบ
นี้มานานมากแล้ว พวกเขาไม่ได้พูดเรื่องส่วนตัว แต่เล่าประสบการณ์
ชีวิตที่เต็มไปด้วยเรื่องตลก คัลเจอร์ช็อกในต่างแดน การแลกเปล่ียน
มุมมองท�าให้เขายิ่งประทับใจครูชม

หลายเรื่องพวกเขามีทัศนคติคล้ายกันอย่างไม่น่าเชื่อ ยิ่งพูดคุย
ระยะห่างระหว่างกันมันยิ่งลดลงทีละนิด จากโต๊ะกินข้าวก็เปล่ียนมา
นั่งคุยกันอยู่ตรงธรณีประตูบ้าน มองออกไปยังภาพทะเลสุดลูกห ู
ลกูตา หยางเฉงิเอนิใช้สองมอืยนัพืน้ด้านหลังเอนตวัมองตะเกียงแกว่ง
ไกวไปตามสายลม เฌยฌมนั่งกอดเข่ามองไปยังภาพเดียวกัน

“ชม... ผมดีใจที่ได้รู้จักคุณ”
“ผมก็เหมือนกัน”
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ใบหน้าคมมองรอยย้ิมหวานอยู่เน่ินนาน... สายตาเขามัน
อ้อยอิ่งอยู่กับกลีบปากนุ่มน่ิมที่เขาได้สัมผัสมันมาแล้ว กลิ่นหอม
ดอกไม้จากผวินุม่ยงัตดิอยูท่ีป่ลายจมกู อดไม่ได้ทีจ่ะขยับเข้าไปใกล้อีก
นิด... และยังเหมือนเดิมที่เฌยฌมก็ขยับตัวหนีไปจนติดกรอบประตู
อีกด้าน

“May I?”
เสียงกระซิบที่แค่อีกนิดปากก็จะแตะกลีบปากนุ่มของเฌยฌม

แล้ว... ตาสวยมองเงาสะท้อนของตัวเองในดวงตาสีน�้าหมึก ใจเต้น
แรง... ลมหายใจติดขัดขึ้นมาเฉยๆ เขาก�าลังจะใจง่าย... ก�าลังปล่อย
ใจให้ตกหลุมรักคนตรงหน้า ไม่ได้นะ ไม่อยากเสียใจอีกแล้ว

“No...”
เสียงปฏิเสธแสนบางเบาไร้น�้าหนัก
“Please...”
ตาสวยพริ้มหลับเมื่อกลีบปากถูกสัมผัสในที่สุด สัมผัสแผ่วเบา

ทีเ่คลือ่นขยบัไปตามเรยีวปากเขาทลีะนิด... รสชาตนิ�า้มะพร้าวน�า้หอม
จากปลายลิ้นอุ่นค่อยๆ แทรกเข้ามาหยอกล้อกับลิ้นเขา

มอืเลก็พลนัยกขึน้ขย�าเสือ้บนเรอืนกายแกร่ง พยายามหนัหน้า
หนีสัมผัสหวามไหวที่ท�าให้ใจเต้นแรง แต่กลับถูกมือหนาเล่ือนข้ึนมา
ลอ็กท้ายทอยไม่ให้ขยับไปไหน ก่อนทีเ่อวบางจะถกูอ้อมแขนแกร่งโอบ
กอดจนขยับตัวไม่ได้

จูบอ่อนหวานของเฉิงเกอค่อยๆ ตักตวงลมหายใจเขาทีละนิด 
จนเกือบจะหายใจไม่ออกอีกฝ่ายก็ผละออกไป แต่เวลาเพียงเสี้ยว 
วินาทีเฌยฌมก็ถูกจูบอีกครั้ง จูบที่เปลี่ยนจากคล่ืนทะเลบางเบาเป็น
พายุโหมกระหน�่ารุนแรง

เฉิงเกออยู่นอกเหนือเหตุผลทุกประการ เฌยฌมไม่รู้ว่า
ท�าไมตัวเองถึงเป็นแบบนี้ ท�าไมถึงเผลอใจไปกับสัมผัสของอีกฝ่ายจน
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เลยเถิด กระทั่งยินยอมให้ตัวเองถูกอุ้มเข้ามาในห้องนอน
“ยะ...อย่า...”
เสียงร้องห้ามที่แผ่วเบาราวกับเสียงลูกแมวไม่ได้ท�าให้เฉิงเกอ

หยุดการกระท�า ทว่าอีกฝ่ายยังคงมอบจูบให้เขาครั้งแล้วครั้งเล่า 
จนเฌยฌมบิดตัวอยู่ในอ้อมแขนแกร่ง

“คุณก�าลังจะฆ่าผมทั้งเป็น”
ใครกันแน่ที่ก�าลังจะตาย... เฌยฌมอยากจะประท้วง แต่

เรี่ยวแรงที่มีมันก็ช่างน้อยนิด เขาเคยผ่านคืนแรกมาแล้วกับความรัก
ครั้งเก่า เขารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหากทั้งคู่เลยเถิดไปมากกว่านี้ มัน
เต็มไปด้วยความอึดอัดและเจ็บปวด

เฌยฌมประสบการณ์น้อยจนไม่รูว่้าสิง่ทีอ่ารมัม์มอบให้เป็นการ
เรียกร้องฝ่ายเดียว เขารู้เพียงแค่ว่ามันต่างกับความละเมียดละไมที่ 
เฉิงเกอมอบให้ เขาตัวอ่อนไปกับมืออุ่นที่ปัดผ่านตรงนั้นตรงนี้ หอบ
กระชั้นกับจูบอ้อยอิ่งไปถ้วนทั่ว

มันท�าให้เฌยฌมรู้สึกเหมือนตัวเองก�าลังได้รับความใส่ใจ
“ผมกลัว...”
ไม่ได้กลัวว่าที่ท�ามันไม่ถูกต้อง เฌยฌมอยู่ในสังคมตะวันตกที่

ความสมัพนัธ์ทางกายเป็นเรือ่งปกติ หากเป็นความยนิยอมทัง้สองฝ่าย
และไม่มีใครมีพันธะผูกพัน

เขาแค่กลัวใจตัวเอง กลัวว่าการเผลอไผลและเผลอใจในครั้งนี้
จะท�าให้ตัวเองต้องเจ็บปวดอีกครั้ง ถ้าเฉิงเกอจากไป ถ้าระหว่างพวก
เขามันเป็นแค่สัมพันธ์ชั่วคราว ถ้า... ถ้าเขาเผลอมอบใจตัวเองให้เฉิง-
เกอเอากลับไปด้วย

“ผมต่างหากที่ต้องกลัว... ชม... คุณได้ทุกอย่างไปจากผมแล้ว”
ได้อะไร... ไม่เห็นเข้าใจเลย


