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1
เมื่อศัตรูต้องมาดูตัว

ซอยองลืมตาขึ้นมา ภาพของเธอในกระจกที่ปรากฏอยู ่

ตรงหน้านั้นดูแปลกตาเหลือเกิน แท้จริงแล้วเธอคือชเวซอยอง แต ่

ตวัตนที่สะท้อนอยู่ในกระจกบานนั้นกลบักลายเป็นคมิแชฮี

“ท�าได้ดมีากค่ะ” เจ้าของร้านกระซบิอย่างอ่อนโยนพลางสงัเกต

สีหน้าของซอยองไปด้วย เธอก�ามือแล้วถูนิ้วกับฝ่ามือไปมาอย่างเป็น

กงัวลเมื่อเหน็ซอยองเอาแต่มองกระจกโดยไม่พูดอะไรออกมาแม้แต่ค�า

เดยีว เธอท�าผมและแต่งหน้าตามในรูปทกุอย่าง แต่กย็งัอดกงัวลไม่ได้

ว่าเธอจะถูกจบัผดิว่ามตีรงไหนที่ไม่เหมอืนในรูปหรอืไม่

“ขอบคณุค่ะ”

เสยีงของซอยองฟังดูแหบและเบาลงเลก็น้อย เพราะเธอเพิ่งจะ

เปิดปากพูดเป็นครั้งแรกหลงัจากผ่านมาประมาณสองชั่วโมง เจ้าของ

ร้านยังคงเฝ้าสังเกตสีหน้าซอยองเพื่อดูว่าเสียงเบาบางของซอยองนั้น

มาจากใจจรงิของเธอหรอืไม่

“กด็คี่ะ ถูกใจด”ี

ซอยองเปลี่ยนท่าทางให้ดูเย็นชาสอดคล้องกับรูปลักษณ์

ภายนอกอนัหยิ่งยโสของเธอ 

เมื่อเห็นว่ากิริยาและภาพลักษณ์ของเธอเป็นไปในทางเดียวกัน 
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เจ้าของร้านกว็างใจ

“คณุหนู ไม่ทราบว่าเสรจ็หรอืยงัครบั” อฮียอนที่รออยูด้่านนอก

เดนิเข้ามา

“ค่ะ”

ซอยองลุกขึ้นจากที่นั่ง เพียงแค่ชุดเดรสและรองเท้าที่แชฮีเคย

สวมใส่ดูจะไม่เพียงพอ จึงน�ารูปถ่ายของแชฮีมาให้เจ้าของร้านดูเพื่อ

ให้ได้ทรงผมและการแต่งหน้าที่ดเูหมอืนแชฮทีี่สดุ และแม้ว่าตวัตนของ

เธอจะยังเป็นชเวซอยองคนเดิม แต่รูปลักษณ์ภายนอกนั้นกลับไม่ได้

ต่างจากคมิแชฮเีลยแม้สกันดิเดยีว

ซอยองเดนิมาตามทางที่อฮียอนบอก ก่อนจะออกจากร้านแล้ว

ขึ้นรถส่วนตวัที่จอดรออยู ่ภายในรถที่ก�าลงัจะมุง่หน้าสูจ่ดุหมายปลาย

ทางนั้นเงียบแสนเงียบ เบาะที่นั่งก็ออกจะนั่งสบาย แต่ซอยองกลับ 

ไม่ได้รู้สกึแบบนั้นเลย เธอก�าลงัอดึอดัใจเสยีมากกว่า

นี่กเ็ดอืนกว่าแล้วที่ชเวซอยองต้องกลายมาเป็นคมิแชฮ ี แต่เธอ

กย็งัปรบัตวัไม่ได้เลย ไม่ส ิ บางทวีนัที่เธอปรบัตวัได้อาจไม่มวีนัมาถงึ

ด้วยซ�้าไป

“คณุหนู ลองอ่านนี่ดสูคิรบั” ทนัททีี่รถออกมาจากลานจอดและ

พุ่งทะยานสู่ท้องถนน อีฮยอนที่นั่งอยู่ตรงที่นั่งข้างคนขับก็หันมายื่น

เอกสารให้เธอ 

ซอยองค่อยๆ ยื่นมอืออกไปรบัมา โดยที่เธอต้องกลั้นกลนืค�าว่า 

‘ค่ะ’ ที่มกัจะออกมาตามนสิยัเดมิลงไปก่อนที่มนัจะได้ออกมา

‘คุณชเวซอยอง ส่วนใหญ่แล้วคุณหนูแชฮีจะไม่พูดค�าสุภาพมี

หางเสยีงกบัใครทั้งสิ้น ถ้าไม่ใช่ท่านประธานใหญ่ ท่านประธาน และ

คณุหญงินะครบั เพราะฉะนั้นช่วยระวงัตรงจดุนี้ด้วยนะครบั’

อฮียอนมกัจะคอยตกัเตอืนเธอเป็นคนแรกเสมอ หลงัจากที่เขา

ได้แนะน�าตวัว่าตนคอืเลขาฯ ส่วนตวัของเธอ เขาบอกเธอว่าเมื่อถงึเวลา
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จะง่ายก็ต้องง่าย และจงยากเมื่อต้องยาก แม้จะรู้ดี แต่จะให้เธอท�า

ตามกไ็ม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ด ีเมื่อการมารบับทเป็นคมิแชฮทีี่เธอเคยคดิว่า

แค่วนัเดยีวหรอือย่างมากกส็องสามวนักลบัเริ่มยาวนานมากขึ้นเรื่อยๆ 

แบบนี้

ซอยองแอบถอนหายใจออกมาเบาๆ พลางเปิดเอกสารออกอ่าน

	 『ยนุฮวกีอน (30 ปี)

ลูกชายคนโตของซนัยองกรุ๊ป

ปัจจบุนัเป็นกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนและออกแบบบรษิทั

ก่อสร้างซนัยอง

จบการศกึษาจากคณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัยอนซอ 

สายตาของซอยองหยุดลงตรงค�าว่ามหาวิทยาลัยยอนซอ เธอ

ยังจ�ามหาวิทยาลัยที่คุ้นเคยแห่งนี้ได้ดี เพราะความจริงแล้วครั้งหนึ่ง 

เธอเองกเ็คยเรยีนอยู่ที่นี่เช่นกนั

ซอยองละสายตาจากเอกสารแล้วเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่าง

รถ คนืเดอืนพฤศจกิายนช่างมดืมนเสยีเหลอืเกนิ เรื่องราวเมื่อครั้งอดตี

ที่ฝังลกึอยู่ในความทรงจ�าแล่นผ่านเข้ามาในสมองของเธออย่างรวดเรว็ 

ราวกบัรถที่พุ่งทะยานขบัฝ่าความมดืมดิอยู่ไม่มผีดิ

สถานศกึษาแห่งเก่าที่เธอเคยคดิว่าค�าแนะน�าของแชฮทีี่บอกให้

เธอหยดุเรยีนเป็นเรื่องไร้สาระ แต่สดุท้ายเธอกต็้องหยดุเรยีนไปอย่าง

ไม่มทีางเลอืก สถานที่ที่ท�าให้เธอได้รู้จกักบัแชฮี

‘คณุช่วยมาเป็นคณุหนูแชฮแีค่วนัเดยีวกพ็อแล้วละครบั’

ค�าแนะน�าของอฮียอนคอืการล่อหลอกที่ตวัเธอเองไม่อาจปฏเิสธ

ได้เลย เพราะเธอกอ็ยากจะลองใช้ชวีติแบบแชฮทีี่มกัจะมั่นใจในตวัเอง

อยู่เสมอเช่นกัน แต่แล้วจากไม่กี่ชั่วโมงกลับกลายเป็นวัน และแปร

เปลี่ยนเนิ่นนานเป็นเดอืนราวกบัต้องมนตร์วเิศษ

ในวันหนึ่งเธอต้องตีกับตัวเองเหมือนก�าลังเล่นชักเย่อที่น่า
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หวาดเสยีวอยู่หลายสบิรอบ เป็นการตบตรีะหว่างเธอคนที่หลอกตวัเอง

ว่าสิ่งที่ก�าลงัท�าอยูไ่ม่ได้ต่างอะไรกบัการท�างานพเิศษ กบัตวัเธออกีคน

ที่บอกว่านี่คอืการกระท�าที่บ้าบอสิ้นด ีแต่แน่นอนว่ามนัย่อมไม่มอีะไร

เปลี่ยนแปลง เพราะมาจนถึงตอนนี้เธอหันหลังกลับหรือถอยหลังไป 

ไม่ได้อกีแล้ว

ซอยองเลื่อนสายตาลงไปมองเอกสารอีกครั้งก่อนที่เธอจะ

ฟุง้ซ่านมากไปกว่านี้ เธอมองย้อนไปด้านบนประวตัทิี่เพิ่งได้อ่านไปเมื่อ

สกัครู่นี้

ยนุฮวกีอน

เธอหยดุสายตาเอาไว้ที่ชื่อของเขา ชื่อที่เคยตดิหเูธอครั้งหนึ่งใน

ช่วงที่ชีวิตเธอถูกงานพิเศษตามจองเวรจองกรรม และต้องดิ้นรน

ตะเกยีกตะกายเพื่อหาเงนิมาเป็นทนุการศกึษา

เขาที่บอกว่าตนมีทั้งรูปทรัพย์และสติปัญญาราวกับไม่พอใจที่

ตนเกดิมาบนกองเงนิกองทอง และในขณะเดยีวกนัเมื่อเธอได้มองเขา

ก็อดคิดขึ้นมาไม่ได้ว่าโลกใบนี้ช่างไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย ท�าให้เธอ

คดิถงึค�าพูดของเพื่อนชายร่วมรุ่นที่เคยพูดเอาไว้ว่า นี่คอืการปลอบใจ

ที่ไม่เคยมอบความกรณุาให้เรานั่นเอง

ส่วนใหญ่แล้วเขามกัจะอยู่เงยีบๆ แต่ว่ากนัว่าไม่ได้ยนิเสยีงเขา

ยงัจะดเีสยีกว่า แค่ฉายา ‘ไซเรน’1 ที่ถกูตั้งให้เขานั้นกช็ดัพอแล้ว เพราะ

ทั้งน�้าเสยีงและค�าพดูของเขานั้นมพีลงัอานภุาพท�าให้คนที่ได้ฟังคล้อย

ตามได้อย่างง่ายดาย ซึ่งในความเป็นจริงนั้นเขาเองก็มีผู้ติดตามอยู่

มากมาย ทั้งพื้นเพ หน้าตา รวมถงึเสน่ห์ยิ่งเสรมิให้เขากลายเป็นดาว

ประจ�ามหาวทิยาลยัไปแล้ว

1 ปีศาจตามต�านานเทพปกรณัมกรีก รูปลักษณ์คล้ายนางเงือก คอยหลอกล่อ
มนษุย์ให้หลงใหลด้วยเสยีงร้องเพลงอนัไพเราะจนถงึแก่ความตาย
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ใครจะไปคดิว่าเธอก�าลงัจะได้มาดูตวักบัเขากนั

ซอยองเงยหน้าขึ้นพร้อมกบัถอนหายใจออกมาโดยไม่รู้ตวั

“ไม่เป็นไรใช่ไหมครบั”

เสยีงถอนหายใจของซอยองคงดงัไป อฮียอนที่นั่งอยู่ข้างคนขบั

ถงึได้หนัมามองสหีน้าของเธอ 

ซอยองพยกัหน้ากลบัไปน้อยๆ และท�าเป็นนิ่งเฉย

‘ฉนัน่าจะเจยีมตวัแล้วถอยออกมาตั้งแต่ได้ยนิชื่อสถานที่นดัพบ

แล้วแท้ๆ’

ซอยองนึกเสียดายขึ้นมา แม้เธอจะเคยไปดูตัวถึงสองครั้งแล้ว 

แต่กใ็ช่ว่าจะเลอืกได้ง่ายๆ เธอเองกต็้องคดิถงึอนาคตเอาไว้ด้วย เมื่อ

แชฮตีวัจรงิกลบัมา เธอไม่ควรต้องมานั่งบ่นว่า ‘ผูช้ายแบบนี้เนี่ยนะจะ

มาเป็นสามฉีนั’

‘ฉันจะลองเลือกดู ไม่ให้เธอต้องมาบ่นจุกจิกแบบนั้นก็แล้วกัน 

เพราะงั้นกร็บีกลบัมาได้แล้วนะคมิแชฮ’ี

ซอยองหลบัตาลงเพื่อหลกีหนจีากความเป็นจรงิ แม้ว่าหลบัตา

แล้วจะไม่ท�าให้อะไรๆ ดขีึ้น แต่อย่างน้อยเธอกส็บายใจขึ้นมากทเีดยีว

เธอลมืตาขึ้นอกีครั้งเมื่อรู้สกึว่ารถเริ่มแล่นดิ่งลง ตอนนี้เธอมาอยู่

ในลานจอดรถใต้ดนิเรยีบร้อยแล้ว

“ถ้าคุณหนูเตรียมตัวเรียบร้อยแล้ว จะลงจากรถเลยหรือเปล่า

ครบั”

ซอยองหยิบตลับแป้งออกมาจากกระเป๋าเพื่อส่องดูหน้าตัวเอง

อกีครั้ง เพราะคนที่รู้จกัร่างกายของแชฮดีทีี่สดุก�าลงัมปีัญหา พวกเธอ

เลยต้องหาดไีซเนอร์คนใหม่มาแทนร้านที่แชฮเีคยใช้บรกิารเป็นประจ�า

เพื่อแต่งหน้าท�าผม เธอยังไม่คุ้นเคยกับฝีมือของผู้เชี่ยวชาญนัก แต่ 

โชคดทีี่การแต่งหน้าท�าผมไม่ได้เสยีหายอะไร

ซอยองจับเดรสและส้นสูงของเธอดูอีกครั้งเพราะยังรู้สึกแปลก
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กบัมนัอยู่ แล้วจงึพยกัหน้าเลก็น้อยเพื่อบอกว่าเธอพร้อมแล้ว 

อฮียอนลงจากรถเพื่อไปเปิดประตหูลงัให้เธอ ซอยองค่อยๆ ขยบั

ตวัช้าๆ ให้ดูสง่างามตามที่ได้เรยีนรู้มาจากอฮียอน

“ทางนี้ครับคุณหนู” อีฮยอนพาซอยองไปยังลิฟต์ส�าหรับ

พนกังานราวกบัได้มกีารพูดคยุเตรยีมการกนัมาก่อนหน้านี้แล้ว 

พอได้มายนือยูห่น้าลฟิต์แบบนี้พลอยท�าให้เธอรูส้กึสมจรงิขึ้นมา 

เธอไม่เคยรู้สกึตื่นเต้นกบัการดูตวัครั้งก่อนๆ เลย แต่ในครั้งนี้เธอกลบั

พะวกัพะวนกระสบักระส่ายจนขนลกุไปทั้งตวัอย่างน่าประหลาด ภาพ

ของเธอที่ยนืตวัแขง็ทื่อสะท้อนออกมาจากประตูลฟิต์

“ถ้าเสรจ็แล้วกล็งลฟิต์มาได้เลยนะครบั”

“คุณไม่ได้ไปด้วยกันเหรอคะ” ซอยองมองอีฮยอนอย่างไม่

สบายใจ ซอยองอาจจะเป็นคมิแชฮผีูห้ยิ่งยโสต่อหน้าคนอื่น แต่เมื่ออยู่

กบัอฮียอนสองคน เธอจะพูดคยุโต้ตอบกบัเขาด้วยความสะดวกใจ

“ผมจะคอยคุณอยู่ในรถครับ แต่ถ้ามีปัญหาอะไรติดต่อผมมา

ได้ตลอดนะครบั”

ลิฟต์ที่เปิดอยู่รอเพียงให้ซอยองขึ้นไปเท่านั้น ซอยองก้าวเข้า

ลฟิต์ไปด้วยความล�าบากใจ 

อฮียอนเฝ้ามองเธอถอนหายใจออกมาเฮอืกใหญ่และก�าลงัปรบั

สหีน้าให้นิ่งเฉยโดยไม่พูดอะไร

เพยีงอดึใจเดยีวลฟิต์กจ็อดพร้อมกบัที่ประตูเปิดออก บรรยากาศ

รอบข้างเงียบเชียบราวกับทุกคนเลิกงานกลับบ้านกันไปจนหมดแล้ว 

ซอยองคิดถึงแชฮีที่ไม่เคยเกรงกลัวใครก่อนจะเดินออกไปอย่างมั่นใจ 

พนักงานที่นั่งประจ�าอยู่ที่โต๊ะเลขาฯ ลุกขึ้นมาต้อนรับเธอ แต่ก่อนที่

เลขานกุารจะทนัได้ถามอะไร ซอยองกช็งิพูดออกไปเสยีก่อน

“ฉนัคมิแชฮคี่ะ”

“เชญิทางนี้ครบั”
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เลขาฯ ก้มหวัลงเลก็น้อยก่อนจะน�าทางซอยองไปยงัห้องกรรมการ

ผู้จดัการ เขาเคาะประตูแล้วเปิดเข้าไป และหลกีทางให้ซอยอง

“ผู้จดัการครบั คณุคมิแชฮมีาแล้วครบั”

“ครบั เสรจ็แล้วคณุกลบับ้านเถอะครบั”

วนิาททีี่ซอยองได้ยนิเสยีงของชายหนุม่ เธอกไ็ด้รูว่้าฉายาไซเรน

ของเขานั้นไม่ได้เกินจริงเลย เขาพูดออกมาเพียงไม่กี่ค�า แต่เธอกลับ

อยากฟังอกี แม้เสยีงของเขาจะนุม่ทุม้ แต่กลบัมพีลงัและเซก็ซี่น่าค้นหา

หลังจากคุณเลขาฯ ปิดประตูจากไป ทั้งห้องก็ตกอยู่ในความ

เงยีบ ชายหนุม่ไม่ยอมพูดอะไรออกมาเลย ซอยองจงึท�าได้เพยีงยนือยู่

ที่เดมิ ไม่ได้ขยบัไปไหน

ชายหนุ่มไม่แม้แต่จะเงยหน้ามามองเธอ เขามองเพียงหน้าจอ

กบัเอกสารตรงหน้าเท่านั้น ซอยองดูเวลาบนหน้าจอโทรศพัท์ให้มั่นใจ

อกีครั้ง เวลาที่นดัไว้คอืสามทุ่มตรง เธอหย่อนโทรศพัท์ลงกระเป๋าตาม

เดมิแล้วเงยหน้าขึ้น

“อะแฮ่ม” เธอกระแอมออกมาเป็นสญัญาณให้เขารบัรู้การมอียู่

ของตน 

มอืที่รวัอยู่บนคย์ีบอร์ดจนท�าให้เธอดเูหมอืนมนษุย์ล่องหนหยดุ

ลง ซอยองตัวแข็งทื่อทันทีที่เห็นแบบนั้น เพราะเธอคิดว่าดวงตาของ

เขาต้องมองมาที่เธอเป็นแน่

แต่ความจริงกลับไม่เป็นไปตามที่ซอยองคิด ชายหนุ่มเพียง

สะบัดข้อมือขึ้นมาดูนาฬิกาเท่านั้น ซอยองใจหายใจคว�่าจนต้องแค่น

หวัเราะออกมา

“นดักนัไว้สามทุ่ม กไ็ม่สายนี่ครบั”

‘ถ้าอย่างนั้นคณุกเ็ลกิพดูสภุาพได้แล้วสคิะ’ ค�าพดูถกูกลนืกลบั

เข้าไปเงยีบๆ เพราะไม่อาจพูดได้อย่างใจคดิ 

ตอนนั้นเองชายหนุม่กห็นัหน้ามาทางซอยอง ใบหน้าที่แสดงให้
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เหน็อย่างชดัเจนว่าโลกใบนี้ไม่เคยมคีวามยตุธิรรมนั้นไม่ได้ดมูอีายมุาก

นัก ทั้งหู ตา จมูก ปาก ทุกอย่างดูชัดเจนสมส่วนเพียงพอจะเป็นที่

สะดุดตา ใบหน้าหล่อเหลาสามผ่านท�าให้เอาชนะใจใครหลายคนได้

อย่างง่ายดาย

แต่ฮวีกอนดูไม่ได้อยากจะชนะใจซอยองเลยสักนิด สีหน้าของ

เขาเย็นชาขัดกับใบหน้าคมคาย และสายตาที่พุ่งตรงมาหาซอยองก็

เยอืกเยน็และคมกรบิยิ่งกว่าสหีน้าเขาเสยีอกี

“มาจรงิๆ ด้วยสนิะ”

แม้จะเป็นค�าพูดง่ายๆ แต่กลับแฝงความหยิ่งยโสที่ปิดแวว

แดกดนัเอาไว้ไม่มดิ ‘มาจรงิๆ ด้วยสนิะ’ นี่น่ะเหรอค�าพูดแรกหลงัจาก

เจอกนั ความอบัอายแผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างกายของซอยอง

ค�าพูดแบบนี้มนัคอือะไรกนั เธอควรปฏเิสธไปตั้งแต่เขาบอกให้

เธอมาดตูวักนัที่ห้องท�างานของตวัเองแล้วแท้ๆ แต่สดุท้ายกท็�าได้เพยีง

ก�าหมดัแน่นอย่างคบัอกคบัใจว่า เธอไม่มสีทิธิ์แม้แต่จะตอบปฏเิสธด้วย

ซ�้าไป

“งั้นท�าไมคณุถงึยงัอยู่ล่ะคะ ไม่ใช่ว่ารอฉนัอยู่หรอืไง” เธอถลงึ

ตามองฮวกีอน 

เขาถงึกบัหน้าตงึขึ้นมาเลก็น้อยเมื่อถูกเถยีงกลบั 

ซอยองไม่อยากแพ้ เธอนึกไม่ชอบใจท่าทางไม่สบอารมณ์ของ

เขาที่มใีห้กนัตั้งแต่แรกเจอ เขาคดิว่าเธอมาอยูต่รงนี้เพราะชอบเขาหรอื

อย่างไร

“ตกลงจะให้ฉนันั่งตรงไหนคะ” ซอยองมองฮวกีอนที่ก�าลงัจ้อง

เธอเขมง็ไม่วางตาแล้วถามออกไป แต่ดูจากสหีน้าแล้วเธอคงจะไม่ได้

ค�าตอบ ถ้าอย่างนั้นเธอจะหาที่นั่งเองเลยกแ็ล้วกนั

ซอยองหนัมองรอบห้องเพื่อหาที่นั่ง ขนาดห้องท�างานยงับ่งบอก

ถงึนสิยัของเขาเลย การตกแต่งภายในด้วยสไตล์โมเดร์ินหรหูราท�าเป็น
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เหลี่ยมมมุให้ความรู้สกึสขุมุเยน็ชา แทนที่จะตกแต่งเป็นวงกลม ช่าง

เป็นการตดัก�าลงัใจของฝ่ายตรงข้ามที่เหมาะเหมง็อะไรอย่างนี้

ซอยองเยื้องย่างไปยังโซฟาที่วางต่อกันเป็นแถวอยู่หน้าโต๊ะ

ท�างานอย่างใจเย็น ในบรรดาโซฟาส�าหรับหนึ่งคนนั่งที่วางไว้ติดกัน

สามตัวนั้น เธอเลือกนั่งโซฟาตัวที่อยู่ไกลจากโต๊ะของฮวีกอนที่สุด 

เพราะสัญชาตญาณบอกเธอว่าควรอยู่ห่างจากชายคนนี้ให้มากที่สุด

เท่าที่จะท�าได้

“คมิแชฮ”ี ฮวกีอนเรยีกชื่อของแชฮอีอกมาอย่างเป็นธรรมชาต ิ

ซอยองที่ก�าลงัจะหย่อนตวัลงนั่งบนโซฟาชะงกัทนัททีี่ได้ยนิ ไม่มี

ทางที่เขาจะเรยีกเพยีงแค่ชื่อของคนที่เพิ่งเจอหน้ากนัเป็นครั้งแรกได้แน่ 

ดจูากท่าทคีุน้เคยและนิ่งเฉยเกนิไปของเขาแล้ว แชฮกีบัฮวกีอนจะต้อง

รู้จกักนัอย่างแน่นอน พวกเขาเรยีนที่เดยีวกนัและคณะเดยีวกนัตั้งสาม

ปี จงึเป็นไปได้สูงว่าพวกเขาอาจจะรู้จกัเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกนักไ็ด้

“ฉนัล่ะสงสยัจรงิๆ ว่าเธอจะหน้าด้านหน้าทนไปได้ถงึไหนกนั”

น�้าเสยีงเฉยชาไม่ใส่ใจแฝงแววเยาะพุง่ตรงมาหาซอยอง ค�าพดู

ที่เหมือนไม่คิดอะไรของฮวีกอนเป็นเสมือนหนามต�าใจ เขาไม่ปิดบัง

ความเกลยีดชงัที่มตี่อแชฮเีลยแม้แต่นดิเดยีว

‘สองคนนี้รู้จกักนัแบบไหนเนี่ย’

ซอยองนกึสงสยัว่าทั้งสองคนเป็นอะไรกนั แต่ถงึอย่างนั้นเธอก็

ถามออกไปตรงๆ ไม่ได้ นั่นกเ็พราะตอนนี้เธอคอืคมิแชฮยีงัไงล่ะ

ซอยองได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้แล้วเปลี่ยนสีหน้าให้ดูเรียบ

เฉย เธอพยายามท�าตวัสบายๆ ด้วยการขยบัตวัอย่างเชื่องช้าต่างจาก

ความคดิที่ตกีนัจนยุ่งไปหมด เธอค่อยๆ หย่อนตวัลงนั่งแล้วรวบขาให้

เอยีงไปด้านหนึ่ง วางกระเป๋าลงบนโซฟาตวัที่ว่างอยู่ ก่อนจะเอ่ยปาก

พูดเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น

“ถ้าสงสยั แล้วท�าไมคณุไม่มานั่งกบัฉนัล่ะคะ”
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“คณุเหรอ”

ดวงตาของฮวกีอนฉายแววดรุ้าย “เธอนี่โง่กว่าที่คดิอกีนะ”

ซอยองนึกร�าคาญน�้าเสียงราบเรียบของฮวีกอนขึ้นมาแปลกๆ 

จริงอยู่ที่เสียงเขาเพราะ แต่ค�าพูดที่พ่นออกมาแต่ละค�ากลับเย็นชา

เหลอืเกนิ เธอหนัไปมองฮวกีอน 

เขารู้ว่าซอยองก�าลังมองตัวเองอยู่ แต่ก็ยังเอาแต่มองหน้าจอ

เฉยๆ ราวกบัไม่คดิจะหนัมาเผชญิหน้ากบัเธอเลย

“ตอนฉนับอกให้มาเจอกนัที่ออฟฟิศฉนั เธอยงัไม่เข้าใจอกีหรอื

ไง” ฮวกีอนพมึพ�าเสยีงทุ้มออกมาเบาๆ ทั้งที่ยงัจ้องหน้าจออยู่คล้าย

ก�าลงัพูดกบัตวัเอง 

ซอยองเหลือบมองใบหน้าด้านข้างของฮวีกอนก่อนจะเปลี่ยน

เป็นมองตรงไปด้านหน้าแทน เธอไม่อยากให้ค�าตอบตามที่เขาต้องการ 

แต่ก็ไม่อยากดูเป็นคนไร้หัวใจมากกว่า จึงต้องยอมพูดด้วยอย่างช่วย

ไม่ได้

“เพราะคณุไม่อยากสละเวลาให้คนอย่างฉนั แล้วกไ็ม่อยากให้

มขี่าวลอืด้วย แบบนี้ใช่ไหมล่ะคะ”

ซอยองค่อยๆ พูดตามที่เธอเดาออกอย่างใจเย็น ยิ่งพูดมาก

เท่าไร เธอกย็ิ่งรู้สกึว่าตวัเองดูโง่ลงเรื่อยๆ แม้ภายนอกจะดูเหมอืนไม่

เป็นอะไรกต็าม เธอจ�าเป็นต้องมาทั้งที่รู้ด ีและเธอกเ็กลยีดตวัเองเช่น

กนัที่ต้องท�าแบบนี้

“ยงัมอีกีข้อหนึ่งนะ”

เธอรู้สกึถงึสายตาของเขาที่มองมา

“ฉันไม่ได้อยากแต่งงานกับเธอ นี่ละความจริง” หลังพูดจบ 

ฮวกีอนกห็นัไปสนใจหน้าจออกีครั้ง 

ท่าทขีองเขาท�าให้ซอยองรู้สกึเหมอืนโดนดูถูก แม้การที่คนรู้จกั

ของแชฮีเข้าใจว่าเธอคือแชฮีตัวจริงจะเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจ แต่เธอ
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กลบัไม่ชอบทั้งค�าพูดและการกระท�าของเขาเอาเสยีเลย ซอยองหนัไป

มองฮวกีอนทนัที

“นี่คณุเข้าใจผดิไปไกลแล้วนะคะ ใครบอกว่าฉนัจะแต่งงานกบั

คณุล่ะคะ”

มุมปากข้างหนึ่งของชายหนุ่มที่เอาแต่ท�าสีหน้าเรียบเฉยยกขึ้น

มาเลก็น้อยเมื่อได้ยนิค�าตอบของซอยอง แค่มมุปากที่ยกขึ้นเพยีงนดิก็

ท�าให้ใบหน้าด้านข้างของเขาดเูซก็ซี่และมเีสน่ห์ขึ้นมาได้ทนัท ีอย่างไร

กต็าม เธอไม่น่าไปกระตุน้ความอยากเอาชนะของเขาเลย แต่ดเูหมอืน

มนัจะสายไปเสยีแล้ว

“แล้วไง”

“คะ”

“เราไม่จ�าเป็นต้องเสียเวลาให้กันเลยด้วยซ�้า เธอแค่ปฏิเสธมา

กย็งัได้ ไม่ใช่หรอืไงล่ะ”

ฮวีกอนหันมามองซอยองเล็กน้อย สายตาเฉยชาที่ทิ่มแทงมา

ท�าเอาทกุประสาทการรบัรู้ของซอยองปั่นป่วนอย่างเป็นกงัวล

“หรอืว่าเธอยงัไม่ยอมแพ้เรื่องฉนัอกีงั้นเหรอ” น�้าเสยีงยิ้มเยาะ

ที่ออกมามากพอๆ กบัมมุปากที่ยกขึ้นของฮวกีอน 

ซอยองตกตะลึงและงงงันเหมือนถูกค�าถามที่เฉียบคมของเขา

ตบหน้าอย่างจงั

‘นี่แชฮชีอบยนุฮวกีอนอย่างนั้นเหรอ’

ซอยองอ้าปากค้างด้วยความงุนงง เธอตอบอะไรกลับไปไม่ได้

เลย เพราะเธอไม่เคยรู้เรื่องราวก่อนหน้านี้ จึงตัดสินใจเปลี่ยนเรื่อง

เพราะกลวัว่าจะถูกจบัได้

“บอกให้เอาบุญก็ได้ค่ะว่าฉันไม่ได้อยากแต่งงาน แต่เพราะ

อยากได้คู่ขาต่างหากล่ะคะ คู่ขาที่ท�าสญัญาเพื่อกนัและกนั”

แววตาของฮวกีอนดดุนัมากยิ่งกว่าเดมิ เขาจ้องตรงมาที่ซอยอง
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ราวกบัก�าลงัค้นหาเจตนาที่แท้จรงิจากเธอ สายตาที่เขาใช้มองซอยอง

ช่างร้ายกาจ ไม่มีใครเปิดปากพูดอะไรออกมา ไม่ว่าจะเป็นฮวีกอนที่

มองตรงมา หรอืซอยองที่ต้องเป็นที่รองรบัแววตาน่ากลวันั้น พวกเขา

ต่างหยั่งเชงิกนัและกนัท่ามกลางความเงยีบ

และเมื่อบรรยากาศโดยรอบเริ่มผูกมดัทั้งสองจนแน่นขนดั ฮวกีอน 

ก็เป็นฝ่ายละสายตาไปก่อน เขากลับไปมองหน้าจอของตัวเองโดยไม่

คดิปิดบงัสหีน้าร�าคาญใจเลยแม้แต่น้อย

“ฉนัขอผ่านแล้วกนั” ช่างเยน็ชาและเดด็ขาดเหลอืเกนิ ฮวกีอน

แสดงออกอย่างชดัเจนว่าเขาคดิว่ายงัมทีางเลอืกที่ง่ายกว่านี้อยู่ 

ซอยองแอบถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อเหน็ท่าทขีองฮวกีอน เธอ

กลวัเหลอืเกนิว่าตาอนัคมกรบิของเขาจะมองออกว่าเธอไม่ใช่คมิแชฮี

แต่พอโล่งอก ความรู้สึกไม่ยุติธรรมก็เข้ามาแทนที่ เขาคิดว่า 

ตัวเองดีเลิศมาจากไหนกันถึงได้ปฏิบัติกับคนอื่นอย่างเฉยชาแบบนี้ 

และเธอกย็งัคลางแคลงใจว่าเกดิเรื่องอะไรกบัสองคนนี้กนัแน่

“เหตุผลล่ะคะ” ซอยองเลือกที่จะคลายความสงสัยของตัวเอง 

ดกีว่าถูกไล่ออกไปทั้งที่ยงัไม่รู้เรื่องรู้ราว 

แต่ค�าถามของเธอก็จางหายไปราวกับไปไม่ถึงจุดหมาย เขา

เอาแต่ท�าหูทวนลมเหมือนไม่ได้ยินที่เธอถาม มิหน�าซ�้ายังสนใจแต่

เอกสารตรงหน้าอกีต่างหาก

อะไรกนั อตีาหน้าหล่อคนนี้ ตวัจรงิของดาวประจ�ามหาวทิยาลยั

เป็นคนขี้เหยยีดแบบนี้เองสนิะ สงสยัคนอื่นๆ คงไม่รู้ว่าฮวกีอนเป็นคน

แบบนี้ เอ...หรอืว่ารู้ แต่กย็งัเทดิทูนบูชากนันะ แต่กช็่างเถอะ ไม่ว่าจะ

แบบไหนมันก็ไม่ใช่กงการอะไรของเธอ เพราะเขาท�าให้เธอเสียความ

รู้สกึด้วยการท�าท่าทแีบบนั้นไปแล้วยงัไงล่ะ

“อย่างน้อยก็บอกหน่อยสิคะว่าท�าไม” ซอยองถามซ�้าอีกครั้ง

อย่างชดัถ้อยชดัค�า 
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นิ้วที่ก�าลังคลิกลงบนเมาส์หยุดลงทันที ฮวีกอนละสายตาจาก

จอคอมพิวเตอร์และวางเอกสารในมือลง จากนั้นเขาก็หันมากอดอก

แล้วเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ช้าๆ ท่าทีที่ดูเมินเฉยและไม่จริงใจของเขา

ราวกบัก�าลงัถามว่า เธอกล้าถามเรื่องนี้กบัเขาได้อย่างไร

“เหตผุลเหรอ ฉนัน่ะนะ ท�าไมฉนัต้องท�าตามที่เธอบอกล่ะ”

ซอยองพูดไม่ออกเมื่อถูกถามกลับมาอย่างเจ็บแสบและเย็นชา 

เขาคงมีความสามารถพิเศษในการท�าให้คนอื่นพูดไม่ออกสินะ เป็น

พรสวรรค์ที่น่าทึ่งจรงิๆ

“ฟังนะคะคณุยนุฮวกีอน”

ซอยองเรยีกฮวกีอนออกไปโดยที่เธอเองกไ็ม่รูต้วั พอได้เรยีกออก

ไปแล้วเธอกลบันกึไม่ออกว่าจะพดูอะไรด ีแต่ไม่ว่าจะพดูอะไรกค็งมแีค่

เธอเท่านั้นที่ต้องเจบ็ปวด

ถ้าจะให้พดูว่าเราควรพอแค่นี้ เพราะความเหน็ไม่ตรงกนัเหมอืน

การดูตวัครั้งก่อนละกล็มืไปได้เลย แม้ว่าจะต้องมนีดัดูตวัครั้งใหม่เข้า

มา มนักย็งัดกีว่าผูช้ายที่เอาแต่พดูพล่ามให้คนอื่นอบัอายจนต้องเงยีบ

คนนี้

“ถ้าอกีฝ่ายรกัษามารยาท ตวัคณุเองกต้็องมมีารยาทกบัเขาด้วย

ไม่ใช่เหรอคะ”

ฮวกีอนหยดัตวัขึ้นมาวางแขนไว้บนโต๊ะ แล้วประสานมอืเข้าด้วย

กนัทนัท ี เขาออกแรงที่มอืราวกบัพยายามเกบ็กกัความรู้สกึที่ก�าลงัจะ

ระเบิดออกมาเอาไว้ เส้นเลือดบนหลังมือเริ่มปรากฏให้เห็นเด่นชัด  

อกีทั้งสายตาของเขากย็งัน่ากลวัมากขึ้นอกีด้วย

“มารยาทงั้นเหรอ”

ทั้งน�้าเสียงแดกดันและสายตาเหยียดหยามถูกส่งไปหาซอยอง

ตรงๆ บรรยากาศรอบตวัเธอพลนัเยน็ยะเยอืก

ซอยองอดเจบ็ปวดกบัความเฉยชาและการแสดงออกว่าเกลยีด
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เธอตั้งแต่หวัจดเท้าที่เขาแสดงออกมาไม่ได้ เธอรูด้ว่ีาไม่มทีี่ไหนต้อนรบั

เธอ และก็รู้ดีว่าเธอเกิดมาบนโลกนี้เพราะความจ�าเป็น ทั้งยังถูกทิ้ง

เพราะไม่มีใครต้องการ แต่ถึงอย่างนั้นการได้รับสายตาแบบนี้แม้แต่

จากคนที่เพิ่งเคยเจอหน้ากนัเป็นครั้งแรกมนักย็งัน่าขมขื่นอยู่ดี

น�้าเสียงหนักแน่นดังมาเข้าหูซอยองอีกครั้ง ราวกับไม่ต้องการ

ให้เธอมเีวลาได้อยู่ในวงัวนความรู้สกึแม้สกัเสี้ยวเดยีว

“นี่คอืค�าเตอืน อย่าท�าอะไรให้มาสะดดุตาฉนัเดด็ขาด”

แววตาซอยองสั่นไหวอย่างแรง แรงโทสะที่พรั่งพรูของฮวีกอน 

ทะลผุ่านเข้ามาทั่วทั้งร่าง จนตวัเธอเริ่มสั่นขึ้นมาเลก็น้อย

“หมายความว่ายงัไง...”

“ช่วงที่หนีไปซ่อนตัวไม่ใช่แค่หน้าด้านขึ้นอย่างเดียวนะ แม้แต่

การแสดงเธอกย็งัพฒันาด้วย”

ฮวีกอนเอนตัวไปพิงพนักเก้าอี้และยกแขนขึ้นกอดอกตามเดิม 

ทั้งยังยกขาขึ้นไขว่ห้างคล้ายก�าลังรอดูว่าซอยองจะมีปฏิกิริยาอย่างไร

อกีด้วย

ซอยองไม่ได้หลบตาฮวีกอนแต่อย่างใด เธอเดือดดาลจนแทบ

ระเบดิเมื่อโดนเขาโจมต ีโดยที่เธอเองไม่ได้รู้เหตผุลด้วยซ�้าว่าท�าไม

เขาคือผู้ชายที่แทงคนได้ด้วยสีหน้าอ่อนโยน เขารู้ตัวว่าตนอยู่

เหนอืคนอื่น เท่านั้นไม่พอ ยงัใช้ประโยชน์ตรงนี้ท�าอะไรตามใจ ทั้งยงั

ใช้ใบหน้าหล่อเหลาเป็นโล่ก�าบงัเวลาใช้ค�าพดูเสยีดสคีนอื่นอกีต่างหาก 

แค่ได้มอง เธอกไ็ม่ชอบหน้าแล้ว

ซอยองคลายมือที่ประสานกันอย่างเรียบร้อยบนตักออก แล้ว

เปลี่ยนเป็นก�าหมัดแทน อยากรู้นักว่าเธอควรพูดอะไรถึงจะท�าให้

ใบหน้าอวดดนีั่นบดิเบี้ยวขึ้นมาได้ แต่เขากไ็ม่ปล่อยให้เธอได้มเีวลาคดิ 

ทั้งยงัต้อนเธอจนจนมมุ

“ที่เธอหนไีปอเมรกิากเ็พราะกลวัค�าเตอืนของฉนัไม่ใช่หรอืไง”
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ซอยองคิดตามไม่ทันทั้งเรื่องความโกรธไม่มีเหตุผล และเสียง

หวัเราะเยาะที่ถกูส่งมา นี่มนัเรื่องอะไรกนั เธอได้แต่นั่งแววตาสั่นระรกิ

เพราะไม่รู้เหตผุลอะไรเลย ความสมัพนัธ์ของสองคนนี้เป็นอย่างไรกนั

แน่ เธอรู้สึกว่าตัวเองอาจจะตกม้าตายเพราะอดีตที่ไม่เคยรู้เอาได้ 

บางทีการเลือกที่จะเงียบอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าทู ่ซี้พูดไปใน

สถานการณ์แบบนี้ ซอยองจงึท�าเป็นเงยีบราวกบัเธออยากจะพูดอะไร

อกีมากมาย แต่เลอืกที่จะเกบ็เอาไว้แทน

แต่ความจริงแล้วภายในหัวของซอยองตอนนี้ก�าลังตีกันจนวุ่น 

ต่างจากสีหน้านิ่งเฉยของเธอลิบลับ เธอเริ่มคิดว่าหากยังอยู่ที่นี่นาน

กว่านี้ เธออาจจะพูดอะไรผดิไปจนถูกจบัได้ว่าเธอไม่ใช่แชฮกีไ็ด้

อย่างไรเสยีเธอกไ็ด้มาดตูวั และทั้งสองกเ็หน็พ้องต้องกนัแล้วว่า

ไม่ชอบอกีฝ่าย ดงันั้นกค็งจะไม่เป็นไร เธอคดิว่าควรจะพอแค่นี้ แต่เมื่อ

ซอยองละสายตาออกไปพร้อมกบัยื่นมอื ยงัไม่ทนัถงึกระเป๋า ฮวกีอนก็

ชงิพูดขึ้นมาก่อน

“ท�าไมดูเหมอืนจะหนอีกีแล้วล่ะ”

น�้าเสียงเย้ยหยันที่ติดมากับค�าพูดสุดท้ายวนเวียนอยู่ชิดริมหู

ของซอยอง เธอชะงกัมอืที่ก�าลงัเอื้อมไปหยบิกระเป๋าเอาไว้

“เปล่านี่คะ” ซอยองพยายามยิ้มตอบอย่างเป็นธรรมชาติและ

สดใสที่สดุเท่าที่จะท�าได้ 

คุณผิดแล้วที่คิดว่าตัวเองจะยิ้มอย่างงดงามและหัวเราะได้อยู่

คนเดยีว คณุยนุฮวกีอน

“ฉนัแค่อยากรูว่้าฉนัเสยีเวลาไปมากแค่ไหนแล้วต่างหากล่ะคะ”

เธอเลื่อนมือต่อไปแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโบกไปทางฮวีกอน 

หวัใจของซอยองเต้นรวัเรว็ เธอแกว่งมอืข้างที่ถอืโทรศพัท์ไว้แรงเกนิไป 

จงึค่อยๆ ผ่อนแรงลงเพราะกลวัจะถูกเขาจบัได้ว่าเธอก�าลงัตื่นเต้น

คราวนี้กลายเป็นฮวกีอนที่ขมวดคิ้วน้อยๆ เขาคดิว่าตวัเองต้อน
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เธอจนหลงัชนฝาแล้ว แต่พอเธอสู้กลบั เขากอ็ดหงดุหงดิไม่ได้

ฮวีกอนคลายแขนลงวางไว้กับที่วางแขนทั้งที่ยังมองซอยองไม่

วางตา เขาเคาะนิ้วชี้ลงกบัที่วางแขนแล้วเอาแต่มองซอยองนิ่งๆ โดย

ไม่พูดอะไรราวกบัก�าลงัใช้ความคดิ

บรรยากาศเริ่มมาคขุึ้นเพราะสายตาที่ก�าลงัปะทะกนัของทั้งสอง 

ห้องท�างานทั้งห้องตกอยูใ่นความเงยีบเพราะสงครามสายตาของพวก

เขา ทั้งยงัเตม็ไปด้วยบรรยากาศน่าอดึอดัที่แผ่กระจายอยู่จนทั่ว

ซอยองละสายตาจากฮวกีอนมองตรงไปด้านหน้า เพราะเธอไม่

อยากให้เขาเหน็สหีน้าย้อนแย้งของตน ตอนนี้เธอควรจะพอได้แล้วใช่

ไหม ในเมื่อนั่งอยู่ตรงนี้ต่อไปเธอกไ็ม่ได้รู้เหตผุลของเขาอยู่ด ี เธอควร

ลกุขึ้นตอนนี้เพื่อไม่ให้ใจต้องฝ่อเพราะกลวัว่าความจะแตกมากไปกว่า

นี้ 

แต่ในตอนที่ซอยองก�าลงัจะผละสะโพกออกราวกบัไม่มอีะไรนั้น

เอง ฮวกีอนกเ็หลอืบมองนาฬิกาข้อมอืของตน ก่อนจะเอ่ยออกมา เขา

เองกค็งคดิว่าเสยีเวลามามากแล้วเหมอืนกนั เพยีงเพื่อจะบอกเหตผุล

ที่เขาไม่คดิจะบอกเธอในตอนแรก

“แล้วคนมารยาทงดงามอย่างคุณคิมแชฮีต้องมานัดดูตัวกับ

ผู้ชายที่เป็นเพื่อนที่สนทิที่สดุในชวีติของคนรกัเก่าตวัเองด้วยเหรอ”

นดัดูตวักบัเพื่อนสนทิของแฟนเก่างั้นเหรอ

ซอยองหน้าซดีเผอืด เธอก�าโทรศพัท์แน่นขึ้นโดยไม่รู้ตวั รู้เพยีง

แค่ว่าเธอต้องยึดอะไรเอาไว้สักอย่าง เรื่องนี้มันผิดตั้งแต่มีการนัดพบ

กนัแล้ว ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าท�าไมเขาถงึแสดงออกอย่างเยน็ชาแบบ

นั้น แม้แต่ตวัเธอเองยงันกึละอายใจ แล้วนี่เขาคอืเพื่อนสนทิเชยีวนะ

แค่เหตผุลนี้กช็ดัเจนเกนิพอ เธออยากย้อนเวลากลบัไปเมื่อไม่กี่

นาทีก่อนก่อนที่เธอถามเขาออกไปด้วยความสงสัย ตอนนี้เธอควรลุก

ออกไปให้มันจบๆ ไปเสียทีดีไหม หรือควรเล่นละครท�าเป็นเฉยชาไป
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จนจบ

ซอยองกระสบักระส่ายอย่างคนไม่รูว่้าควรจะเลอืกทางไหน เธอ

รู้ดวี่าฮวกีอนยงัมองเธออยู่ตลอด จงึคดิว่าตนควรจะลกุออกไปตอนนี้ 

ก่อนที่เขาจะทนัได้สงัเกตเหน็อะไรเสยีดกีว่า

“ถ้าอย่างนั้นกไ็ม่จ�าเป็นต้องเสยีเวลากนัไปมากกว่านี้ ฉนัว่าพอ

แค่นี้กแ็ล้วกนัค่ะ”

ซอยองพยายามท�าเป็นนิ่งเฉย แต่เสียงของเธอก็ยังสั่นน้อยๆ 

อยู่ด ี และเธอกห็วงัว่าเขาจะไม่ทนัสงัเกต พอหยบิกระเป๋าและลกุขึ้น

ยนืแล้วเธอกก็้มหวัให้เขาเลก็น้อย ทนัใดนั้นนยัน์ตาของฮวกีอนกก็ลบั

เป็นประกายวาววบั

ซอยองเดนิออกไปช้าๆ เพื่อไม่ให้เขาเหน็ว่าเธอก�าลงัหน ีสายตา

ที่ยงัตามตดิมาด้านหลงัท�าให้เธอหนกัใจ ท�าไมระยะทางจากโซฟามา

ถงึประตูมนัถงึได้ไกลขนาดนี้นะ ห่างเพยีงแค่สี่ถงึห้าก้าว แต่เธอกลบั

รู้สกึว่ามนัช่างไกลเหลอืเกนิ

เมื่อซอยองออกไปแล้ว และประตูถูกปิดลง ฮวกีอนถอนหายใจ

ออกมาเบาๆ พลางเอามอืลูบใบหน้าจนแห้ง ทั้งความรู้สกึที่เขาไม่เคย

รู้จักและความคิดมากมายต่างถาโถมเข้ามาหาเขาพร้อมกันในคราว

เดยีว

คนอย่างคมิแชฮไีม่เคยยอมก้มหวัให้ใคร โดยเฉพาะกบัเขาแล้ว

แชฮยีิ่งไม่เคยก้มให้เลยสกัครั้ง ทกุอย่างดูแปลกไปหมด ทั้งการที่เธอ

ก้มหวับอกลากนัและแววตาสั่นไหวอย่างปิดไม่มดิคู่นั้น

ฮวกีอนเกอืบสบถออกมาแล้วเมื่อรู้ว่าคูด่ตูวัซึ่งเขาไม่ต้องการนั้น

คอืคมิแชฮ ีมนัสายเกนิไปส�าหรบัเขาที่จะปฏเิสธ เพราะมกีารนดัหมาย

เรื่องสถานที่ระหว่างครอบครัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนั่นก็คือที่

ห้องท�างานของเขานั่นเอง

การนดัที่ห้องท�างานส่วนตวัแทนที่จะเป็นร้านกาแฟสกัร้านแบบ
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นี้ท�าให้เขาคิดว่าคนอย่างแชฮีต้องปฏิเสธพร้อมกับให้เหตุผลว่า เธอ

ไม่มทีางไปพบคนที่ดแูลเธอได้แค่นี้ มนัจะท�าให้เธอไม่พอใจจนต้องการ

ยกเลกิในที่สดุ ทั้งที่เขาคดิเอาไว้ว่าเธอจะโมโหจนขอยกเลกิ แต่พวกนั้น

กลับบอกว่าเธอจะมา และเขาท�าได้เพียงแค่รอเท่านั้น ฮวีกอนเริ่ม

เหนื่อยเมื่อมคีนบอกว่าเขาจะหลบเลี่ยงทั้งที่ยงัไม่ได้เจอหน้าเธอเลย

และเขาคงประเมนิคมิแชฮตี�่าเกนิไป ตลอดเวลาหลายปีเขาลมื

เธอไปแล้ว เพราะไม่มเีรื่องให้ต้องมาพบหน้ากนั เขาลมืคมิแชฮคีนที่

ชอบท�าอะไรตามอ�าเภอใจคนนั้นไปแล้ว

“เฮ้อ”

ฮวกีอนถอนหายใจออกมาสั้นๆ พวกเขาคยุกนัเพยีงแค่ยี่สบินาที

เท่านั้น แต่ตลอดเวลาอนัแสนสั้นนั้นเธอกลบัพูดแต่สิ่งที่เขาไม่เข้าใจ

ถ้าถามว่าคิมแชฮีที่เขารู้จักเป็นยังไงน่ะเหรอ เธอเกลียดเรื่อง

จุกจิกน่าร�าคาญ และมักจะวางตนเป็นที่หนึ่งเสมอ เธอต้องการให้มี

การแบ่งแยกชัดเจนระหว่างที่หนึ่งกับที่สอง และแชฮีคนนั้นก็น่าจะ

ตดัสนิใจเรื่องการแต่งงานได้ด้วยตวัเองหลงัจากรูเ้รื่องด้วยซ�้าไป ยิ่งไป

กว่านั้นถ้าหากเป็นคิมแชฮีจริงๆ ละก็ เธอจะไม่ยอมแต่งงานแน่ๆ 

จนกว่าสถานการณ์ของเธอจะตกเป็นรอง

‘บอกให้เอาบญุกไ็ด้ค่ะ ที่ฉนัมาที่นี่ไม่ใช่เพราะอยากจะแต่งงาน 

แต่เพราะอยากได้คู่ขาต่างหากล่ะคะ คู่ขาที่ท�าสญัญาเพื่อกนัและกนั’

คู่ขาเหรอ คนอย่างคมิแชฮนี่ะเหรอ คนอย่างเธอจะยอมมาเป็น

คู่ขากบัเขา แทนที่จะเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างคนที่เป็นใหญ่กบัคนที่

ตกเป็นรองจรงิๆ น่ะเหรอ

แชฮเีปลี่ยนไปจากหลายปีก่อนมากเหลอืเกนิ ตั้งแต่ที่แฮซองจาก

ไปจนเขาตั้งสติได้ แชฮีก็ไม่อยู่ที่เกาหลีแล้ว ซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องด ี

เขาหวงัว่าจะไม่ได้เหน็หน้าเธออกี ไม่อกีเลยตลอดไป

แต่แล้วหลังจากผ่านไปหลายปี เธอกลับกล้าที่จะกลับมา มิ



Cha, Hong Joo  25   

หน�าซ�้ายงักลบัมาหาเขาด้วยเหตผุลไร้สาระอย่างการนดัดูตวันี่ด้วย

คมิแชฮ ีนี่เธอเป็นบ้าไปแล้วเหรอ

ที่ส�าคัญท�าไมเธอถึงไม่รู้ล่ะว่าท�าไมเขาไม่ยอมแต่งงานกับเธอ 

เป็นไปไม่ได้ ในเมื่อเธอคอืคมิแชฮจีรงิๆ แต่ท�าไมเขากลบัรู้สกึว่ามอีะไร

บางอย่างขาดหายไป

แต่แล้วมนัคอือะไรล่ะ

ทั้งที่เขากเ็มนิเฉยกบัเธอเหมอืนที่เคยท�าเมื่อก่อนนี้ แต่ท�าไมกลบั

เจบ็ปวดแปลกๆ เขารู้สกึว่าตวัเองแปลกไปมากกว่าแชฮทีี่เปลี่ยนเป็น

คนละคนไปแล้วเสยีอกี ครั้งหนึ่งคมิแชฮคีอืคนที่เขาเกลยีดเข้าไส้ขนาด

ที่ได้ยนิแค่ชื่อกท็�าเอาขนลกุได้แล้ว แต่เขากลบัไม่รูส้กึแบบนั้นกบัผูห้ญงิ

ที่เพิ่งอยู่ด้วยกนัเมื่อครู่นี้เลย

หรอืว่าเวลาจะเยยีวยาทกุสิ่งได้จรงิๆ

ไม่นานฮวกีอนกส็่ายหน้าสะบดัความคดิทิ้งไป มนัไม่ใช่ปัญหา

ที่มค่ีาพอให้เขาต้องมานั่งขบคดิเสยีหน่อย แค่กลบัไปบอกที่บ้านว่าได้

ดูตวัแล้ว และความคดิอ่านไม่ตรงกนั แค่นั้นกน็่าจะพอแล้วละนะ เขา

ไม่อยากคิดอะไรให้มากความ ในเมื่อคิดไปก็เปล่าประโยชน์ เพราะ

พวกเขาคงไม่มเีรื่องให้ต้องมาเจอหน้ากนัอกีแล้ว

ทางด้านซอยองนั้นหลังออกมาจากห้องท�างานได้ เธอก็

ถอนหายใจเฮือกใหญ่ รู้สึกโล่งใจเมื่อเวลาที่เธอต้องมานั่งกังวลว่าจะ

ถูกจบัได้และได้รู้ความจรงิเกี่ยวกบัแชฮทีี่เธอไม่เคยรู้จบลงไปในที่สดุ

เธอเดินอย่างไร้จุดหมาย เพราะคิดเพียงแค่ว่าเธอต้องออกไป

จากตรงนี้ให้เรว็ที่สดุจนไม่ทนัเหน็ลฟิต์ เธอน่าจะเดนิเลยมนัมาไกลแล้ว 

แต่พอจะหนัหาลฟิต์ เธอกลบัได้ยนิเสยีงเปิดปิดประตูดงัขึ้นพอดี

ซอยองหาที่ซ่อนทนัทตีามสญัชาตญาณ เธอไม่อยากเหน็สายตา

ระแวงสงสัยว่าเหตุใดเธอจึงยังไม่ไปก็จริง แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือ เธอ 
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ไม่อยากเผชญิหน้ากบัเขาอกี

ซอยองหนัมองไปรอบตวัก่อนจะเข้าไปซ่อนในห้องน�้า พอมายนื

อยู่หน้าอ่างล้างหน้าถึงเพิ่งได้เห็นสีหน้าตระหนกตกใจของตนเองใน

กระจก เธอได้แต่ยิ้มเยาะให้แก่ภาพนั้น

‘แกจะหลบท�าไม ถ้ากลัวว่าจะถูกจับได้ก็ไม่ควรเริ่มตั้งแต่แรก

แล้วนี่ ตอนนี้แกดูตลกมากเลยรู้ไหม ชเวซอยอง’

แชฮใีนกระจกยกยิ้มขึ้นมาอย่างขมขื่น แม้ภายในใจจะเป็นชเว-

ซอยอง แต่รูปลักษณ์ภายนอกเธอคือคิมแชฮี ซอยองพยายามจะไม่

ถอนหายใจออกมาพลางล้างมอื แล้วจดัเสื้อผ้าให้เข้าที่เข้าทาง

เธอออกมาจากห้องน�้าหลังจากเวลาผ่านไปเล็กน้อย และเดิน

กลบัไปตามทางเดมิเพื่อหาลฟิต์ก่อนจะกดปุม่ลง แต่เธอกลบัรู้สกึเสยีว

สนัหลงัแปลกๆ จงึเลอืกที่จะไม่เลื่อนสายตาขึ้นมองเพื่อหลกีเลี่ยงมนั

และอาการปฏเิสธกเ็ป็นสญัชาตญาณที่ไม่เคยผดิพลาด ประตู

ลฟิต์เป็นเหมอืนกระจกที่ก�าลงัสะท้อนภาพของใครอกีคนให้เธอได้เหน็

อย่างชดัเจน ฮวกีอนคอืคนที่ก�าลงัยนือยู่ข้างเธอตอนนี้ และแม้เธอจะ

ใส่รองเท้าส้นสูงอยู่กต็าม แต่เขากย็งัสูงกว่าเธอมากอยู่ดี

คดิว่าไปแล้วเสยีอกี

ซอยองเม้มปากเล็กน้อย และก็ต้องขอบคุณฮวีกอนด้วยที่ท�า

เป็นไม่รู้ไม่ชี้

หลงัจากผ่านเวลาที่ยาวนานเหมอืนชั่วกปัชั่วกลัป์ ประตูลฟิต์ก็

เปิดออกเสียที ฮวีกอนก้าวเข้าไปด้านในแล้วหันกลับมา ท�าให้ได้

ประสานสายตากบัซอยองที่ยงัยนือยู่ด้านนอกพอดบิพอดี

ซอยองยงัคงยนือยูท่ี่เดมิ ไม่คดิจะตามเข้าไป ทั้งสองแลกเปลี่ยน

สายตากนัอยูเ่ช่นนั้น ถ้าเธอลงลฟิต์ไปด้วยกนักบัเขา เธอได้ขาดอากาศ

หายใจตายอยู่ในนั้นจรงิๆ แน่

พูดออกไปสวิ่าให้เขาไปก่อน
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ระหว่างที่ซอยองลงัเลอยู่นั้น ประตูลฟิต์กค็่อยๆ ปิดลงช้าๆ แต่

ยงัไม่ทนัที่ซอยองจะได้โล่งใจว่าตนโชคด ีประตูกก็ลบัเปิดออกอกีครั้ง

อย่างน่ากลวั

“เข้ามา”

“คะ”

“ไม่ต้องมาท�าเป็นหูตึง เข้ามา” ฮวีกอนมองตรงมาที่ซอยอง

โดยที่มอืกย็งักดปุ่มเปิดค้างไว้ 

ซอยองจ�าต้องก้าวเข้าไปในลิฟต์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง เธอ

ก�าลงัจะเลื่อนมอืไปกดชั้นที่ต้องการ แต่กลบัพบว่ามนัถกูกดไว้อยูแ่ล้ว 

ท�าไมต้องเป็นชั้นเดียวกันด้วยนะ ลมหายใจถูกทอดถอนออกมาเอง

โดยอตัโนมตั ิ

คล้ายฮวีกอนจะรู้ว่าเธอก�าลังเครียด เขาจึงยืนอยู่เงียบๆ และ

หนัหน้าไปอกีทางหนึ่ง

แม้ภายนอกจะดูเฉยชาไร้ความรู้สึก แต่ความจริงแล้วฮวีกอน 

ก�าลงัหวั่นวติกเพราะความสบัสน ค�าถามมากมายค่อยๆ ผดุขึ้นมาใน

ใจเขาทลีะนดิ

พอออกมาจากห้องท�างานเขากไ็ด้รบัแจ้งเตอืนว่ามอีเีมลเข้ามา 

จึงกดเข้าไปดูเพื่อตอบกลับไปสั้นๆ และเมื่อเดินมาถึงลิฟต์ก็พบว่ามี

ใครบางคนยนือยูก่่อนแล้ว เขาคดิว่าเธอไปตั้งนานแล้วเสยีอกี เมื่อเป็น

แบบนี้เขาจงึตดัสนิใจท�าเป็นไม่รู้ไม่เหน็อะไรเพราะความรู้สกึที่ไม่สู้จะ

ยนิดนีกั จนได้เหน็ท่าทางสะดุ้งตกใจอย่างกบัคนเหน็ผขีองเธอนั่นละ

คิมแชฮีที่เขารู้จักเคยมีท่าทางแบบนี้เสียเมื่อไร ตอนนี้เธอดู

อ่อนแอกว่าที่เคย และแล้วพอรู้ตัวอีกทีเขาก็กดปุ่มเปิดลิฟต์ให้เธอไป

เสยีแล้ว

ฮวีกอนมองซอยองที่เดินเข้ามาในลิฟต์ด้วยท่าทางลังเลแล้ว 

กไ็ด้แต่สงสยั เขาคดิว่าเธอมบีางอย่างขาดหายไป แต่กลบัคดิไม่ออกว่า
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มนัคอือะไร เธอดูแปลกๆ ตั้งแต่ตอนที่อยู่ในห้องท�างานแล้ว ทั้งที่เธอ

คอืคมิแชฮ ีทว่ากลบัมบีางอย่างขาดหายไปไม่สมกบัเป็นคมิแชฮเีลย

หลังจากจมดิ่งลงสู ่ความคิดของตัวเองมาสักพัก ฮวีกอนก็

นึกออกว่าอะไรคือสิ่งที่หายไปจากตัวคิมแชฮี น�้าหอมยังไงล่ะ กลิ่น

น�้าหอมมกัจะลอยมาก่อนตวัเสมอ เสมอืนเป็นเครื่องหมายการค้าของ

คมิแชฮ ีจรงิอยู่ที่น�้าหอมนั้นมนักไ็ม่ได้ด ีแล้วกไ็ม่ได้แย่ แต่เขาจ�าได้ว่า

ทกุครั้งที่ได้กลิ่นกท็�าเอาเขาปวดหวัและแสบจมูกขึ้นมาได้เหมอืนกนั

“น�้าหอม” ฮวกีอนพมึพ�าเสยีงทุม้ต�่า แต่ถงึอย่างนั้นมนักช็ดัเจน

พอจะลอยไปเข้าหูซอยองที่ก�าลงัตื่นตระหนก

“คะ?”

“เธอเลกิฉดีน�้าหอมแล้วนี่”

“อะไรนะ...”

ซอยองสองจิตสองใจที่จะตอบเพราะเธอก็พอจะจ�าได้ว่ามักจะ

ได้กลิ่นน�้าหอมมาจากตวัแชฮเีสมอ แม้แต่เธอเองยงัจ�าได้ เขากค็งจะ

จ�าได้เช่นกนั

อะไรกนันะผู้ชายคนนี้ เขารู้เรื่องของแชฮเียอะเกนิไปแล้ว 

แต่แล้วจู่ๆ เธอกน็กึค�าพูดที่จะท�าให้เขาหน้าแตกขึ้นมาได้

“คณุดูจะรู้เรื่องฉนัที่เป็นแฟนของเพื่อนคณุดจีงัเลยนะคะ”

ซอยองเผยยิ้มออกมา เธอรู้สึกโล่งใจที่ได้ตอกกลับเขาอย่าง

สาสม จนรอยยิ้มแห่งความยนิดแีต่งเตมิไปทั่วทั้งใบหน้า แต่อกีด้านหนึ่ง 

หน้าตาของฮวกีอนที่เป็นฝ่ายโดนโจมตกีลบับึ้งตงึ

“ถ้ามีใครมาเห็นเข้า เขาจะเข้าใจผิดเอาได้นะคะว่าคุณสนใจ

ฉนั”

ซอยองทิ้งระเบดิลกูสดุท้ายเอาไว้ก่อนจะเดนิออกจากลฟิต์อย่าง

ไม่เร่งรบี

และระเบดิลูกนั้นกแ็สดงอานภุาพของมนัออกมาทนัท ี ฮวกีอน 
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ขมวดคิ้วมุ่นเหมอืนโดนสิ่งของโสโครกเหมน็เน่าสกปรกสาดใส่

“คมิแชฮ”ี

ซอยองไม่ได้หนักลบัไปมอง กลบักนัเธอยิ่งเร่งฝีเท้าเพื่อให้ไปถงึ

ลานจอดรถได้เร็วขึ้น แต่ตอนที่เธอหยิบโทรศัพท์ออกมาจะโทร. ถาม 

อฮียอนว่ารถจอดอยูต่รงไหน เงามดืกม็าทาบทบัอยูเ่บื้องหน้า และเมื่อ

เงยหน้าขึ้นมองจึงได้เห็นว่าเป็นฮวีกอนที่มายืนท�าหน้าโกรธขึ้งอยู่ต่อ

หน้า

“มข้ีอหนึ่งที่เธอต้องเข้าใจให้ถกูก่อนไป นั่นคอืไม่ว่าตอนนั้นหรอื

ตอนนี้ เธอกไ็ม่อยู่ในสายตาฉนัอยู่ด”ี

“...”

ยกนี้ฮวกีอนเป็นฝ่ายได้เดนิกลบัรถตวัเองอย่างสบายใจแทน ใน

ขณะที่ซอยองยงัยนืแขง็เป็นหนิอยู่ที่เดมิ

“คณุหนู เป็นอะไรหรอืเปล่าครบั”

เธอหนัไปมองเมื่อได้ยนิเสยีงเรยีก และเหน็อฮียอนที่มายนืคอย

อยู่ข้างๆ เธอไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเขามาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไร

พอได้เหน็หน้าเขาเธอกโ็ล่งใจ แม้ว่าเขาจะเป็นเพยีงคนเดยีวใน

บรรดาคนของฝ่ายท่านประธานคิมที่เธอพึ่งพิงได้ แต่ทั้งค�าพูดและ

การกระท�าของเขาท�าให้เธอเชื่อว่าเธอจะปลอดภยั

“ไม่เป็นไรค่ะ ไปกนัเถอะ”

“ทางนี้ครบั”

อฮียอนพาเธอตรงไปยงัรถที่จอดอยู่ หากเขาไม่ออกมารบั เธอ

คงเอาแต่มองเหม่อไปจนหมดวนัแน่ๆ แม้ฮวกีอนจะเดนิจากไปไกลแล้ว 

แต่สายตาเกลียดชังของเธอยังคงมองตามไป เธอเกลียดเขาที่เดินไป

ขึ้นรถได้หน้าตาเฉยเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้นมากเหลอืเกนิ

มนัไม่ยตุธิรรมเลยที่เธอเอาแต่ท�าหน้าเอ๋อจนไม่สามารถตอกหน้า

เขากลบัไปว่า ‘ส�าหรบัฉนั นายกไ็ม่อยู่ในสายตาเหมอืนกนันั่นแหละ!’ 
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ได้ด้วยซ�้า เธอขดัใจจนเดนิกระทบืเท้าหนกัๆ พานให้เสยีงส้นรองเท้า

ดงัก้องไปทั้งลานจอดรถ 

อฮียอนที่เดนิน�าไปก่อนหนักลบัมามอง แต่คนที่เธออยากให้หนั

มามองมากกว่าอย่างฮวกีอนดนัหายหวัไปไหนแล้วกไ็ม่รู้

ซอยองได้แต่ยิ้มแหยตอบกลบัแล้วเดนิไปขึ้นรถแต่โดยด ีอฮียอน

เปิดประตหูลงัให้ และเข้าประจ�าที่นั่งคนขบัหลงัจากดแูลความเรยีบร้อย

ทกุอย่างแล้ว เพราะเวลาล่วงเลยมาจนดกึ คนขบัรถจงึเลกิงานไปแล้ว 

ปกติอีฮยอนมีหน้าที่ขับรถให้เธอ แต่ในวันที่เขาต้องคอยตามเธอเป็น

เงาตามตวัอย่างในวนันี้กจ็�าเป็นต้องมคีนขบัรถตดิมาด้วยนั่นเอง

“โทร. หาคณุหญงิก่อนเถอะครบั ตอนนี้ดกึแล้ว งั้นผมไปส่งคณุ

ที่ออฟฟิศเทล2เลยแล้วกนันะครบั”

“ค่ะ เดี๋ยวฉนัค่อยโทร. แล้วกนั”

ซอยองผ่อนคลายความเครยีดลงแล้วเอนหลงัพงิเบาะรถ ตอน

ขามาเธอเอนหลงัพงิมนัแบบนี้ไม่ได้เพราะความกงัวล แต่พอถูกเบาะ

อบอุ่นโอบกอดเอาไว้ ตาของเธอกค็่อยๆ หรี่ปรอืลง เธออยากจะหลบั

ไปทั้งแบบนี้แล้วสิ

‘อา ต้องรายงานสนิะ’

ซอยองลมืตาขึ้นมาอกีครั้งแล้วกดปุม่โทร. ออกหาชื่อที่ถกูบนัทกึ

ไว้ว่า ซองบกุดง ในรายชื่อผู้ตดิต่อในโทรศพัท์ เสยีงสญัญาณรอสาย

ดงัอยูเ่พยีงสองครั้งก่อนจะมคีนรบั ราวกบัปลายสายก�าลงัรอโทรศพัท์

2 ออฟฟิศเทล เป็นการรวมกนัของ ออฟฟิศ และ โฮเทล กลายมาเป็น ออฟฟิศเทล 
ซึ่งกค็อืการผสมผสานกนัของคอนเซปต์ของ residential และ commercial รปูแบบ
ส่วนใหญ่คืออาคารชั้นล่างเป็นออฟฟิศ อาคารชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัยนั่นเอง คือ 
ไอเดยีเหมอืนเป็นอาคาร mix-used แบบที่ไทยกใ็ช้กนั แต่ที่ไทยส่วนมากจะเป็น 
commercial mix-used building คอื retail-off ice-hotel หรอื retail-condominium แต่
จะไม่ค่อยเหน็การผสมผสานกนัของออฟฟิศและคอนโดมเินยีมในอาคารเดยีวกนั
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จากเธออยู่

“สวสัดคี่ะ หนูเองนะคะ”

คณุหญงิแห่งซองบกุดง หรอืคณุนายพคัฮไีม่อยากให้มชีื่อของ

แชฮกีบัซอยองหลดุออกจากปากของเธอ เพราะกลวัว่าความจรงิจะถกู

เปิดเผยจงึสั่งห้ามไว้ตั้งแต่แรก

“เป็นยงัไงบ้าง”

คณุนายพคัพยายามเกบ็น�้าเสยีงร้อนรนของตวัเอง แต่ซอยองรู้

ดีว่าอีกฝ่ายก�าลังคาดหวัง เธอรู ้สึกเหมือนตัวเองได้เห็นสีหน้าที่

พยายามปิดบงัความผดิหวงัของคณุนายพคัเลอืนรางอยู่ตรงหน้า

“คอืว่า เราเข้ากนัไม่ค่อยได้น่ะค่ะ”

“อะไรนะ!...ท�าไมล่ะ”

เสยีงแหลมแสบหูที่แผดขึ้นมาเริ่มเบาลง ตามมาด้วยเสยีงถอน

หายใจดงัมาตามสาย เธอคงก�าลงัโกรธอยู่สนิะ คณุนายพคัเป็นคนที่

มกัจะปิดบงัความรูส้กึที่แท้จรงิของตวัเองด้วยการแสร้งท�าเป็นเชดิและ

เย่อหยิ่ง

“ผู้ชายคนนั้นเขาไม่ชอบหนูน่ะค่ะ”

เงยีบอกีแล้ว ซอยองท�าเพยีงแค่รอคอยค�าสั่งจากคณุนายพคัอยู่

เงยีบๆ

“เอาละ เข้าใจแล้ว ยงัไงกร็อฟังจากฝั่งนั้นก่อนแล้วกนั พรุ่งนี้

มาหาฉนัด้วยนะ”

“ค่ะ” ซอยองหลบัตาลงหลงัจากวางสาย เธอกลวัที่จะต้องไป

เจอหน้ากบัคณุนายพคัในวนัพรุ่งนี้อกีแล้ว

‘ชวีติเธอเป็นแบบนี้เองเหรอคมิแชฮ ีน่าหวาดเสยีวจรงิๆ’

มาคดิดูดีๆ  แล้วเธอแทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกบัแชฮเีลย หลงัจาก

ได้มาเจอกันครั้งแรกเมื่อหกปีก่อนก็ไม่มีเรื่องให้ต้องมาเจอกันที่

มหาวทิยาลยัอกีเลย ไม่รูแ้ม้แต่ที่อยูห่รอืเบอร์ตดิต่อของแชฮด้ีวยซ�้า ถงึ
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ตอนนั้นเธอจะไม่ได้อยากรู้กเ็ถอะนะ

ในบางครั้งแชฮีก็บุกมาหาเธอบ้าง แต่ด้วยนิสัยและสภาพ

แวดล้อมที่โตมาของเธอทั้งสองนั้นต่างกนัราวฟ้ากบัเหว ท�าให้พวกเธอ

แทบไม่เคยอยู่ด้วยกันได้เกินชั่วโมง ต่างกันเกินจะเป็นฝาแฝดหรือคู ่

พี่สาวน้องสาวกนัได้ด้วยซ�้า ถงึมขี้ออ้างว่าชวีติเธอยุ่งวุ่นวายอย่างนั้น

อย่างนี้ แต่จรงิๆ แล้วเธอไม่ต้องการรูค้วามจรงิต่างหาก เพราะเธอกลวั

ที่จะต้องรู้

หลายครั้งที่แชฮีมักจะชั่งน�้าหนักความล�าบากระหว ่าง

สถานการณ์ของเธอกบัซอยอง ซึ่งทกุครั้งที่เหน็แบบนั้นซอยองกไ็ด้แต่

คดิว่าการอยู่แบบไม่รู้อะไรเลยคงจะดกีบัใจเธอมากกว่า

ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไร มันก็คงไม่ใช่สิ่งที่เธอจะยอมรับ

ได้ง่ายๆ อย่างแน่นอน เพราะหากมนัเป็นเรื่องง่ายขนาดนั้น เธอคงไม่

ต้องมาสวมบทบาทเป็นคมิแชฮอีย่างในตอนนี้

และเมื่อได้มารู้ความจรงิทกุอย่างแล้ว เธอกอ็ยากจะย้อนเวลา

กลบัไป กลบัไปในตอนที่เธอยงัไม่ได้ยนิได้ฟังเรื่องราวอะไรทั้งนั้น

ในเวลาที่เธอต้องยนืด้วยล�าแข้งตวัเองอย่างยากล�าบาก ไม่เคย

มีใครมายืนเคียงข้างเลยสักคน เธอต้องหยุดเรียนไปเพราะเกรดของ

เธอไม่มากพอที่จะขอทนุได้ นอกจากนั้นยงัเคราะห์ซ�้ากรรมซดั ต้องพา

แม่อย่างชเวยนุฮไีปรกัษาโรคมะเรง็ที่โรงพยาบาลอกี

หลงัจากต่อสูด้ิ้นรนมากว่าสองปี เงนิประกนัที่เคยมกีห็มดเกลี้ยง

ไปกบัค่ารกัษาพยาบาล และหลงัจากผ่านช่วงหวัเลี้ยวหวัต่อมาหลาย

ครั้ง แม่ก็บอกให้เธอท�าใจเสียอย่างนั้น ดวงตาของเธอมองเห็นเพียง

ความมดื และเธอคดิว่าตนเองคงต้องตายอยู่ท่ามกลางความกลวัแล้ว 

ตอนนั้นเองที่เธอเริ่มถามช่องทางการตดิต่อแชฮจีากเพื่อนๆ ในชั้นเรยีน 

และตดิต่อไปเป็นครั้งแรก

‘...อาการแม่ก�าลงัทรดุหนกั เธอมาดูใจแม่สกัครั้งได้ไหม’
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ทั้งที่เธอเปิดปากพดูออกมาอย่างยากล�าบาก แต่สิ่งที่ได้รบักลบั

เป็นเพยีงการไม่แยแส

‘ใครแม่ฉนั แม่ฉนัยงัแขง็แรงด ีแล้วกย็งัอยู่บ้านด้วยนี่ไง’

ตอนนั้นเธอถึงเพิ่งนึกได้ แชฮีมักจะมาหาเธอที่ที่เธอท�างาน

พเิศษ แต่ไม่เคยมาหาที่บ้านเลย ยกเว้นแค่ครั้งแรกครั้งเดยีวเท่านั้น

ส�าหรบัแชฮ ีชเวยนุฮไีม่ใช่แม่ผูใ้ห้ก�าเนดิ แต่เป็นเพยีงคนแปลก-

หน้าคนหนึ่งเท่านั้นเอง

‘คมิแชฮ.ี..ฉนัขอร้องละนะ’

เธอไม่ได้พูดค�านั้นออกไป เพราะเธอคงทนไม่ได้หากต้องอยู่

เพยีงล�าพงั ได้แต่ภาวนาว่าความหวงัและความกลวัของเธอจะส่งผ่าน

ไปถงึแชฮ ีและน�าพาฝ่ายนั้นมาในที่สดุ

แต่ความหวังของซอยองก็เป็นได้เพียงแค่สายลมพัดผ่าน 

สุดท้ายแล้วแชฮีที่มักจะมาหาเธอโดยไม่พูดพร�่าท�าเพลงก็ไม่ได้มาให้

เหน็แม้แต่เงา

หลังจากที่แม่จากโลกนี้ไปแล้ว เธอก็ยังพยายามโทร. หาแชฮ ี

แต่ก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย เมื่อเสร็จสิ้นงานศพและซอยองพอจะยอมรับ

ความจริงได้แล้วว่าตอนนี้ตนเหลืออยู่ตัวคนเดียว เธอก็พยายามโทร. 

หาแชฮีอีกครั้งเพราะอยากจะส่งข่าวให้แชฮีรู้บ้าง ถึงอย่างไรผู้หญิง 

คนนี้กเ็ป็นถงึผู้ให้ก�าเนดิของแชฮี

หลายเดือนผ่านไป เบอร์โทรศัพท์ของแชฮีก็กลายเป็นเบอร์ที่

ไม่มคีนใช้งาน และแชฮกีไ็ม่เคยมาหาเธออกีเลย เธอโกรธแชฮมีากพอๆ 

กบัที่เสยีใจ และคดิว่าคงเป็นโชคดขีองเธอแล้วที่ไม่ต้องเจอแชฮอีกี

“เฮ้อ” ซอยองถอนหายใจออกมา 

แม้จะขบัรถอยู ่แต่อฮียอนกไ็ด้ยนิเสยีงถอนหายใจของเธออย่าง

ชดัเจน เพราะความสนใจทั้งหมดของเขานั้นอยู่ที่เธอ อฮียอนเฝ้ามอง

เธอผ่านกระจกหลงัอยู่ตลอด
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เขาเหน็ซอยองเอนหลงัพงิเบาะรถและหลบัตาลงอย่างสบายใจ 

นี่ถือเป็นเรื่องที่ดีส�าหรับเขาที่เห็นว่าซอยองไม่ได้ก�าลังเกร็งหรือ

เคร่งเครียด อีฮยอนละสายตามองตรงไปด้านหน้าอีกครั้ง ใบหน้าไร้

ความรู้สกึของเขาเกดิรอยยิ้มขึ้นมาบางเบา พอคดิว่าเขาเป็นเพยีงคน

เดียวที่ได้เห็นท่าทีสงบนิ่งสบายใจแบบนั้นของซอยอง เขาก็รู้สึกดีขึ้น

มา

“คณุหวัหน้า”

อฮียอนไม่อาจตอบอะไรกลบัไปได้ทนัท ี หลงัจากได้ยนิซอยอง

เรียกชื่อเขา เพราะกลัวว่าเธอจะรู้ความรู้สึกในใจของเขา อีฮยอนรีบ

ปรบัสหีน้าให้เป็นปกตกิ่อนเหลอืบมองเธอผ่านกระจก โชคดทีี่ซอยอง

ยงัคงหลบัตาอยู่เช่นเดมิ

“ครบั คณุหนู”

ซอยองเรยีกอฮียอนเพราะนกึถงึค�าพดูของฮวกีอนที่ถามว่า แชฮี

ไปอเมริกาเพราะต้องการหนีเขาใช่หรือเปล่า แต่พอเรียกออกไปแล้ว 

กลบัเปิดปากถามไปไม่ได้อย่างใจคดิ เธอมเีรื่องอยากถามเขามากมาย 

แต่ไม่อาจถามออกไปได้ง่ายๆ เพราะทุกอย่างมันตีกันจนยุ่งเหยิงไป

หมด

เธอไปอเมริกาในช่วงเดียวกับที่แม่จากไปใช่หรือเปล่า ถ้าเป็น

แบบนั้นได้กค็งด ีเพราะซอยองอยากจะเชื่อว่าแชฮอียากมาหาแม่ แต่

กลบัมาไม่ได้มากกว่า

‘คมิแชฮ ีนี่มนัเรื่องบ้าอะไรกนัแน่’

เธอคิดว่าคนที่จะไขข้อสงสัยของเธอได้มีเพียงอีฮยอนที่คอย

ท�างานรับใช้อยู่เคียงข้างแชฮีมาตลอด ซอยองลืมตาขึ้นมาราวกับว่า

เธอได้ตดัสนิใจแล้ว

“ช่วยเล่าเรื่องแชฮใีห้ฉนัฟังทเีถอะค่ะ แชฮไีปอเมรกิาท�าไม ก่อน

ไปมันเกิดอะไรขึ้น คุณหัวหน้าต้องรู้เรื่องพวกนี้แน่เลยใช่ไหมคะ อ้อ 
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แล้วกร็ะหว่างแชฮกีบัคณุยนุฮวกีอน บอกฉนัทวี่าพวกเขาสองคนเป็น

อะไรกนั”

“ครบั เข้าใจแล้วครบั”

ค�าตอบที่เที่ยงตรงของอีฮยอนฟังดูคล้ายสัญญาณบางอย่าง 

สญัญาณที่เตอืนว่าเธอไม่อาจหนัหลงักลบัไปได้อกีแล้ว

แววตาของซอยองทีไ่ด้มองเป็นครัง้สดุท้ายก่อนจากกนัยงั

ติดอยู่ในความคิดของฮวีกอน แววตาสับสนตอนที่เขาบอกว่าไม่เคย

เหน็เธออยูใ่นสายตาคูน่ั้น แววตาที่คล้ายจะตดัพ้อเขาว่าเหตใุดจงึด่วน

ตัดสินกันอย่างนี้ ยิ่งคิดถึง เขาก็ยิ่งอยากด่าตัวเอง ทั้งที่เขาก็พูดไป

อย่างที่ต้องการแล้วแท้ๆ แต่ท�าไมยงัต้องมานั่งหนกัใจแบบนี้อกี ความ

หงดุหงดิเริ่มก่อตวัขึ้นเมื่อเขาหาค�าตอบให้การกระท�าของตวัเองไม่ได้

ภายในรถสั่นไหวอย่างแรงราวกับต้องการปลุกฮวีกอนที่ก�าลัง

จมลงอยู่กบัความคดิตวัเอง ฮวกีอนมองไปที่ตวัส่งสญัญาณก่อนจะกด

รบั และพูดคยุกบัสายนั้นผ่านบลูทูท

“ครบั ยนุฮวกีอนพูดครบั”

“อยู่ไหน”

เพยีงค�าเดยีวที่ลอยออกมาจากล�าโพงกลบัท�าให้เขารูส้กึกดดนั

ขึ้นมาได้ จู่ๆ  เขากน็กึอยากตอบห้วนๆ ออกไปเสยีอย่างนั้น แม้ในความ

เป็นจรงิแล้วมนัจะเป็นความต้องการที่ไม่อาจท�าให้เป็นจรงิได้กต็าม

“ก�าลงัจะถงึพยอ็งชางแล้วครบั”

“จะรอแล้วกนั” อกีฝ่ายตดัสายลงหลงัจบ ‘ธรุะง่ายๆ’ 

สหีน้าของฮวกีอนดูเยน็ชามากขึ้นกว่าก่อนรบัโทรศพัท์เสยีอกี

แม้จะเป็นเวลาดกึสงดัแล้ว แต่การจราจรบนถนนกย็งัตดิขดัอยู่

เป็นระยะ เขาภาวนาให้มนัตดิอย่างนี้ต่อไป แต่ไม่นานรถเขากแ็ล่นเข้า

มาในตวับ้านจนได้
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ฮวกีอนก้าวลงจากรถพร้อมกบัส�ารวจตวัเองตั้งแต่หวัจดเท้า เขา

ถกูกวดขนัและต�าหนติเิตยีนเรื่องกริยิามารยาทมาตั้งแต่ยงัเป็นเดก็แล้ว 

แม้คณุย่าที่คอยจบัผดิเรื่องเลก็ๆ น้อยๆ จะจากไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่

เขากย็งัรู้สกึเหมอืนเธอยงัอยูก่บัเขาเสมอ กระทั่งในตอนนี้เขากย็งัรูส้กึ

เหมอืนตวัเองก�าลงัหแูว่ว ได้ยนิเสยีงคณุย่าเดาะลิ้นจึ๊กจั๊กอย่างไม่พอใจ

อยู่เลย เมื่อดูจนแน่ใจแล้วว่าไม่มรี่องรอยเปรอะเปื้อนบนตวั ฮวกีอนก็

ก้าวเข้าไปภายในตวัตกึ

เมื่อเข้าไปในห้องนั่งเล่นจงึได้เหน็ว่า ท่านประธานยนุฮวกีงัผูเ้ป็น

ผู้ปกครองตามกฎหมายก�าลังคุยกับคุณนายอีอินแออยู่อย่างออกรส

ออกชาต ิแต่เมื่อทั้งสองหนัมาเหน็ฮวกีอนกปิ็ดปากลงทนัทอีย่างกบันดั

กนัไว้

คุณนายอีลุกขึ้นจากโซฟาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอลุกขึ้นเพราะ

ไม่อยากเหน็ขี้หน้าเขาอย่างชดัเจน 

ฮวกีอนค้อมศรีษะให้คณุนายอเีลก็น้อย แต่คณุนายกลบัท�าเป็น

มองไม่เหน็เสยีอย่างนั้น

ตอนเดก็เขาไม่เคยเข้าใจคณุย่าที่มกัจะหาเรื่องมาต่อว่าเขาด้วย

ข้ออ้างว่า เขาท�าอะไรขดัหูขดัตาอยู่เสมอ แต่ที่เขาไม่เข้าใจมากกว่าก็

คอื ท�าไมคณุนายอผีู้เป็นมารดาถงึไม่เคยปกป้องเขาเลยสกัครั้ง ภาพ

ของคุณนายที่คอยมองเขาด้วยความสะใจทุกครั้งที่เขาโดนดุด่ายังคง

ฝังลกึอยู่ในใจเสมอมา

เด็กคนหนึ่งที่ไร้ตัวตนแม้ว่าจริงๆ แล้วเขาจะอยู่ในบ้านด้วย

กต็าม ส�าหรบัคณุนายอ ีฮวกีอนคอืเดก็คนนั้นนั่นเอง

“มานั่งส”ิ

ฮวกีอนหยดุความคดิไว้เพยีงแค่นั้นเมื่อได้ยนิเสยีงเรยีกของท่าน

ประธานยนุที่ก�าลงัรอเขาอยู่ และเดนิไปที่โซฟาแต่โดยดี

ประธานยุนเพิ่งจะอายุห้าสิบกลางๆ เพราะเขาแต่งงานตั้งแต่
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อายยุงัน้อย และเพราะเป็นคนที่ดูแลตวัเองอย่างดอียู่เสมอ ท�าให้มกั

จะได้ยินคนพูดว่าเขาดูเหมือนพี่ชายหรือน้าของฮวีกอนมากกว่าอยู่

ตลอด แม้ค�าพูดเหล่านั้นจะเป็นค�าชม แต่ประธานยนุกลบัไม่เคยชอบ

มนัเลย

เมื่อได้สบตากบัประธานยนุ ฮวกีอนกก้็มหวัทกัทายอย่างสภุาพ

นอบน้อม

“กลบัมาแล้วครบั”

เสียงทักทายของฮวีกอนดังก้องไปทั้งห้องรับแขกที่แสนโอ่อ่า 

ไม่มีใครตอบรับเขาเลยสักคน ประธานยุนดูสนใจข่าวที่ฮวีกอนจะน�า

มาบอกมากกว่าค�าทกัทายของเขาเสยีอกี เมื่อเหน็ว่าฮวกีอนเดนิไปนั่ง

ที่โซฟาแล้ว ประธานยนุกเ็ข้าเรื่องทนัที

“ได้ยนิว่าแกไม่ถูกใจลูกสาวประธานคมิเขาเหรอ”

เขาถามด้วยน�้าเสยีงที่แฝงค�าพดูเป็นนยัว่า ‘ไม่หรอก แกคงไม่ได้

พูดอย่างนั้นใช่ไหม’ อยู่ด้วย แต่ถ้าฟังดีๆ  ความนยัที่แฝงอยู่น่าจะเป็น 

‘ถ้าแกบงัอาจท�าอย่างนั้นละก’็ เสยีมากกว่า

แม้ภายนอกจะดูเรยีบเฉย แต่จรงิๆ แล้วในใจของฮวกีอนกลบั

ตรงกนัข้ามเมื่อได้เหน็ปฏกิริยิาของประธานยนุ

‘ข่าวมาเรว็จงัเลยนะ ถ้าแบบนี้แล้วฉนัจะไปพูดอะไรได้’

“ครบั ผมไม่ชอบครบั”

ประธานยุนขมวดคิ้วทันทีที่ได้ยินค�าตอบตรงๆ ของเขา ท่าน

ประธานพยายามจะบั่นทอนความมั่นใจของฮวกีอนลงบ้าง แต่กไ็ม่เคย

ท�าส�าเร็จเลย และครั้งนี้ก็ต้องล้มเหลวอีกแน่นอน แต่ถึงอย่างนั้นก็ 

ไม่ได้ด่าว่าอะไรออกไป

“ยนุฮวกีอน นี่แกลมืไปแล้วเหรอว่าแกมาอยู่ตรงนี้เพราะอะไร” 

ประธานยนุต�าหนเิสยีงต�่า 

ไม่มีทางที่ฮวีกอนจะไม่รู้ว่ามันมีความหมายอะไรแฝงอยู่ในนั้น 
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เขาคือคนที่รู้ดียิ่งกว่าใครว่า ที่เขาต้องมารับต�าแหน่งเป็นกรรมการผู้

จดัการนั้นเพราะอะไร

ต�าแหน่งสกปรกน่าสะอดิสะเอยีนเพื่อที่จะปูทางที่โรยด้วยกลบี

กุหลาบและเงินทองให้น้องชายอย่างชีฮยอง ต�าแหน่งที่เขาไม่มีสิทธิ์

แม้แต่จะเลอืกมนัด้วยตวัเอง

“ผมไม่มีทางลืมหรอกครับ ก็ในเมื่อทุกคนพูดกรอกหูผมมา

ตลอด แต่ถงึยงัไงกไ็ม่มทีางเป็นคมิแชฮคีรบั”

แต่ในครั้งนี้เขาจะขอเลือกเองบ้าง นี่เป็นครั้งแรกที่เขาปฏิเสธ

ค�าขอของประธานยนุ และเขาได้แต่หวงัว่าท่านประธานจะไม่ซกัไซ้เขา

ต่อ ทว่าดูเหมอืนค�าขอของฮวกีอนจะไม่เป็นผล

“ท�าไมถงึไม่ได้”

ประธานยนุถามออกมาอย่างไม่พอใจ

“...”

ฮวีกอนปิดปากเงียบ เขาไม่อยากบอกเหตุผลออกไปเลย เขา 

ไม่อยากเปิดเผยอดตีของตวัเองให้ประธานยนุรบัรู้

“แกไม่ได้จะแก้ตวัน�้าขุ่นๆ ว่าแกมผีู้หญงิกบัความรกักระจอกๆ 

อยู่แล้วหรอกใช่ไหม”

“ไม่ใช่อย่างนั้นเลยครบั”

“แล้วท�าไมแกไม่ชอบเขา นกึถงึผลประโยชน์ที่เราจะได้หลงัจาก

แต่งงานเข้าไว้ส ิฉนัรูว่้าคนอย่างแกคงไม่โง่ถงึขั้นจะปฏเิสธด้วยเหตผุล

ง่ายๆ แค่ว่าแกไม่ชอบแค่นั้นหรอก”

สายตาของประธานยนุที่ใช้มองฮวกีอนช่างเยน็ชาเหลอืเกนิ

“ถ้าแต่งลูกสะใภ้นิสัยแย่ๆ เข้าบ้านมาแล้วต้องมีปัญหา สู้ไม่

แต่งจะดกีว่าไหมครบั”

“ต�าแหน่งลูกสะใภ้น่ะไม่ส�าคัญหรอกว่าจะเป็นใคร ส�าคัญแค่

ว่าบ้านเขาจะช่วยแกได้หรอืเปล่าต่างหากล่ะ”
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ส�าหรับประธานยุนแล้วนิสัยของลูกสะใภ้ไม่ใช่เรื่องส�าคัญ ไว้

ตอนชฮียองจะเลอืกคูค่รอง เขาค่อยไปช่วยดกูไ็ด้ เพราะคนที่จะมาเป็น

ลูกสะใภ้ของเขามเีพยีงคนเดยีวเท่านั้น นั่นคอืภรรยาของชฮียอง ส่วน

ฮวีกอนจะได้แต่งงานกับใครนั้นไม่ใช่เรื่องส�าคัญ ตราบใดที่เขาไม่ได้

พาผู้หญงิคนนั้นเข้ามาในบ้าน

‘พูดมาตรงๆ เถอะครับ ที่ถูกคือบ้านเขาจะช่วยชีฮยองได้หรือ

เปล่าต่างหากล่ะ’

ฮวกีอนนั่งอย่างเรยีบร้อยกจ็รงิ แต่ตอนนี้นิ้วเท้าเขาก�าลงัจกิเกรง็

อยู่กบัพื้น เขาพยายามท�าเป็นนิ่งเฉยเหมอืนไม่เป็นไร แต่ภายในใจกลบั

รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรม มีค�ามากมายที่เขาอยากจะตอบกลับไป แต ่

ก็ได้แต่เงียบไว้ เขาเคยคิดจะยึดใครสักคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเอาไว้

แล้วขอเธอแต่งงาน เพราะอย่างไรเสยีเขากไ็ม่มสีทิธิ์เลอืกอยู่แล้ว แต่

เขากไ็ม่อยากท�าอย่างนั้นพอๆ กบัที่ไม่ชอบคมิแชฮี

“ถ้าผมจ�าเป็นต้องแต่งงานเพราะธุรกิจก็ช่วยดูครอบครัวอื่น

เถอะครบั”

“นี่แกคดิว่าแกมสีทิธิ์เลอืกหรอืไง”

สีหน้าของประธานยุนที่มองตรงไปยังฮวีกอนมีแต่แววเย้ยหยัน 

สาดซัดค�าดูถูกว่าเขาลืมก�าพืด ทั้งที่ตนคือคนที่ป้อนข้าวป้อนน�้าชุบ

เลี้ยงเขามาจนโต

ฮวกีอนอ่านสายตาจงเกลยีดจงชงัที่มใีห้ตนของประธานยนุออก 

และในบางครั้งเขากเ็กลยีดตวัเองเช่นกนัที่มองออกว่า คนอื่นคดิกบัตน

อย่างไร ทั้งยงัรู้สกึอ่อนไหวไปกบัมนั เขาเบนสายตาจากประธานยนุที่

นั่งอยู่บนโซฟาใหญ่ไปยงัด้านหน้าแทน

“เพราะเรื่องอะพาร์ตเมนต์ที่ก�าลงัจะสร้างใหม่หรอืเปล่าครบั”

ช่วงนี้ประธานยุนก�าลังมองหาที่ดินแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดเพื่อ

ใช้ในการก่อสร้าง ท�าให้เขาอดคิดขึ้นมาไม่ได้ว่าบางทีเจ้าของที่ดิน 
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ผนืนั้นอาจจะเป็นคนในครอบครวัของแชฮี

ประธานยุนรู้สึกเหมือนถูกจี้ใจด�าเมื่อได้ฟังค�าถามตรงๆ ของ 

ฮวกีอน ท่านประธานขมวดคิ้วมุ่นก่อนปรบัสหีน้าท่าทางแล้วเปิดปาก

พูดอกีครั้ง

“ฉันบอกก็ได้ เพราะอีกไม่นานยังไงแกก็ต้องรู้อยู่ดี ครอบครัว

ของประธานคมิดูเผนิๆ อาจจะเหมอืนเป็นแค่หุน้ส่วนของธนาคารไม่กี่

แห่ง แต่จรงิๆ แล้วถ้าจะบอกว่าที่ดนิเกนิกว่าครึ่งของเกาหลใีต้ผดุมา

จากครอบครัวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องโกหก เพราะครอบครัวคิมถือกรรมสิทธิ์

ครอบครองที่ดนิทั้งหมดของประเทศ และมข้ีอมลูที่ยงัไม่มกีารเปิดเผย 

ออกมานั่นก็คือ แผนการสร้างรถไฟใต้ดินบนที่ดินที่เราก�าลังมองไว้  

ฉนัต้องสร้างอะพาร์ตเมนต์ใหม่บรเิวณรอบสถาน ีและคนที่เป็นเจ้าของ

ที่ดนิกค็อืครอบครวันั้นยงัไงล่ะ”

ฮวีกอนรู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกเมื่อสิ่งที่เขาคิดดันตรงกับ

ความเป็นจรงิ เขาไม่อาจปฏเิสธการแต่งงานครั้งนี้ได้ตั้งแต่แรกอยูแ่ล้ว 

เมื่อประธานยุนได้ตัดสินใจเรื่องอะไรแล้ว เขาจะท�าทุกวิถีทางเพื่อให้

ทกุสิ่งทกุอย่างเป็นไปตามที่ต้องการ เพราะฉะนั้นฮวกีอนกพ็อจะมอง

ออกแล้วละว่าการแต่งงานครั้งนี้จะจบลงอย่างไร

“ที่ผมต้องแต่งงานกเ็พราะจะซื้อที่ดนินี่ใช่ไหมครบั”

“เวลาดูที่ ใครเขาดูไว้แค่ที่สองที่กนัล่ะ ที่ให้แต่งงานกนัไว้ก่อน

กเ็พราะผลประโยชน์ต่อกนัในวนัข้างหน้าต่างหาก เราสามารถซื้อที่ดนิ

ได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ส่วนฝั่งนั้นก็ยังไม่มีทายาทมาสืบทอด

รบัช่วงต่อเรื่องที่ดนิ กเ็ลยพลอยตกที่นั่งล�าบากต้องรบีแต่งงานไง”

“หมายความว่ายงัไงครบั”

“ผู้ก่อตั้งธนาคารคนก่อนท่านดูเป็นคนแปลกๆ เพราะท่านจาก

ไปทั้งที่ยังไม่ยอมเปิดเผยโฉนดที่ดินที่กว้างที่สุด ถึงจะจัดการเรื่อง

พินัยกรรมสืบทอดมรดกเสร็จหมดแล้วก็ตาม ครอบครัวนั้นเลยอยาก
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ให้ลกูสาวแต่งงานเพื่อที่จะได้สทิธิ์ในมรดกนั้น เพราะเรื่องนี้เลยเหมอืน

ว่าฝั่งนั้นกด็ูจะรบีร้อนเรื่องแต่งงานอยู่เหมอืนกนั”

ค�าตอบของประธานยนุช่วยคลายความสงสยัของฮวกีอนลงจน

หมด เขาเองก็น่าจะรู้ตั้งแต่ที่คิมแชฮีปรากฏตัวมาในรอบหลายปีแล้ว 

สดุท้ายกไ็ม่พ้นเรื่องเงนิ เป็นครอบครวัที่กลายเป็นพาร์ตเนอร์ทางธรุกจิ

ที่สมบูรณ์แบบให้กันและกัน และแน่นอนว่าเขาไม่มีทางมองคิมแชฮี

เป็นคู่สมรสที่ดไีด้แน่

“ลองไปเจอกนัก่อนสกัสามครั้งกแ็ล้วกนั คบกนัไปเรื่อยๆ เดี๋ยว

กผ็ูกพนักนัไปเองนั่นแหละ หรอืถ้าแกไม่อยากแต่งงานจรงิๆ กห็มั้นไว้

ก่อนกไ็ด้”

หมั้นเหรอ ฮวกีอนรู้สกึมคีวามหวงัขึ้นมาเมื่อได้ยนิค�าว่าหมั้น

“ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าผมสามารถถอนหมั้นได้ ถ้าการเจรจา

ค้าขายประสบความส�าเรจ็ใช่ไหมครบั”

“ถ้าแกต้องการแบบนั้น ฉนักจ็ะลองคยุกบัทางนั้นดู”

ประธานยนุคดิว่าหากเขายอมถอยออกมาสกัก้าวกค็งไม่เป็นไร 

จงึเป็นฝ่ายพูดออกมาเอง

“ขอบคณุครบั”

แน่นอนว่าประธานยุนคือนักธุรกิจ เขาไม่มีทางท�าให้การ

แต่งงานต้องล่มเด็ดขาด ไม่ว่าจะทางไหนก็ตาม และหากเขากดดัน 

ฮวกีอนมากไปกว่านี้ กไ็ม่รู้ว่าฮวกีอนจะเปลี่ยนไปอย่างไร จงึต้องยอม

ถอยออกมาแล้วยื่นข้อเสนอให้หมั้นแทน

ฮวีกอนที่ก�าลังพยายามหาลู่ทางขอตัวออกไปก่อน เมื่อเห็นว่า

ธุระที่เขาจะต้องแต่งงานกับแชฮีน่าจะจบลง และรู ้สึกยินดีอย่าง

ประหลาดที่ประธานยนุจะหาข้อแก้ตวัให้เขา

“ถ้าไม่มอีะไรจะพูดกบัผมแล้ว ผมขอตวัก่อนนะครบั”

“อมื ไปเถอะ”
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ฮวกีอนค่อยๆ ลกุขึ้นเงยีบๆ เขาก้มหวัลงอย่างมมีารยาท แม้จะ

รู้ว่าตนคงไม่ได้รับค�าบอกลากลับมาก็ตาม เขาไม่อยากให้มีอะไรผิด

สงัเกตอกี

ฮวีกอนเดินออกจากประตูทางเข้าไปยังโรงจอดรถโดยไม่ได้พูด

อะไรอกี

“สามครั้งงั้นเหรอ...”

แม้เขาจะไม่อาจเอาตวัเองออกมาได้อย่างเตม็ที่ แต่อย่างน้อย

แค่เขาได้มคีวามหวงัเรื่องการหมั้นขึ้นมากพ็อใจแล้ว ในเมื่อเลี่ยงไม่ได้ 

การหมั้นกค็งดกีว่าแต่งงาน และเมื่อหมั้นแล้วกค่็อยมาถอนหมั้นทหีลงั

กไ็ด้นี่ 

แค่คดิว่าต้องไปเจอแชฮอีกีรอบเขากป็วดหวัแล้ว แต่อกีใจหนึ่ง

กเ็กดินกึสนกุขึ้นมา เมื่อคดิได้ว่าเขาจะท�าให้เธอมองเขาด้วยสายตาตั้ง

ค�าถามว่า เขาด่วนตดัสนิเธอท�าไมเหมอืนคราวที่แล้วได้อกีครั้ง

ความรู้สึกที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนไหลวนเวียนอยู่ในหัวใจไป

พร้อมกบัค�่าคนืที่ยาวนาน
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2
แค่สงสารไม่ได้แปลว่ารัก

พระอาทติย์ขึน้แล้ว แม้ว่าฟ้าจะยังมดืสลวัอยูร่อบทศิกต็าม

เงาของซอยองที่ก�าลังเดินอย่างเหม่อลอยทาบทับลงมาบน

บนัไดหนิในสวนที่ออกแบบไว้อย่างสวยงาม ทั้งที่เธอเดนิอย่างเชื่องช้า 

แต่เงาของเธอกลับไปถึงประตูทางเข้าก่อนเจ้าตัว และรอคอยซอยอง

อยู่อย่างนั้น

ซอยองสดูลมหายใจเฮอืกใหญ่อยูห่น้าประตทูางเข้าที่แสนใหญ่

โตและหรูหรา ที่นี่คอืบ้านของแชฮทีี่เธอเพิ่งเคยมาเป็นครั้งที่สามเท่านั้น 

เธอค่อยๆ ผลักประตูที่ไม่อยากเปิดออกแล้วก้าวเข้าไปด้านใน บ้าน 

ทั้งหลงัมแีต่ความเงยีบ ดเูหมอืนว่าครั้งนี้จะมหีลายคนถกูไล่กลบัไปอกี

แล้วสนิะ

ตอนมาที่นี่ครั้งแรก เธอได้แต่คิดว่าคฤหาสน์หลังใหญ่ขนาดนี้

ท�าไมถึงไม่เห็นมีแม่บ้านหรือคนรับใช้เลยสักคน เพราะอย่างน้อยก ็

น่าจะมคีนคอยดูแลอยู่บ้างสกัสองสามคน ซอยองทนเกบ็ความสงสยั

เอาไว้ไม่ไหวจงึถามเอากบัอฮียอนตอนมาที่นี่เมื่อครั้งที่แล้ว

‘ใครเป็นคนท�างานบ้านเหรอคะ อย่าบอกนะคะว่าเป็นคณุหญงิ’

‘เปล่าหรอกครบั มอียู่สองคนน่ะครบั’

‘แล้วท�าไมฉนัถงึไม่เหน็ใครเลยล่ะคะ’
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‘คณุหญงิ...บอกให้พวกเขาเลกิงานก่อนเวลา เพราะรูว่้าคณุหนู

จะกลบัมาน่ะครบั’ อฮียอนที่ก�าลงัท�าหน้าลงัเลรบีปรบัสหีน้าให้นิ่งเฉย

ทนัท ีนี่เขาต้องฝึกนานไหมนะกว่าจะท�าให้ตวัเองดูเฉื่อยชาขนาดนี้ได้ 

ซอยองยิ้มอย่างเขนิอายพร้อมกบัเสหลบตา เพราะดเูหมอืนเธอ

จะถามอะไรไม่เข้าท่าไปเสียแล้ว และในตอนนี้มันคงจะแปลกยิ่งกว่า 

หากยงัมลีูกจ้างสกัคนตกค้างอยู่ที่นี่ทั้งที่เธอมาถงึแล้ว

ซอยองเปลี่ยนมาใส่สลปิเปอร์แล้วเดนิไปทางห้องรบัแขก คณุนาย

พคัต้องเป็นคนมาเปิดประตูไว้ให้เธอแน่ แต่เธอกลบัมองไม่เหน็เจ้าตวั

เลย พอเดนิผ่านโถงทางเดนิกม็าถงึห้องรบัแขก ซอยองหนัซ้ายหนัขวา

มองหาคณุนายพคั เธอเพยีงต้องการบอกให้รู้ว่าเธอมาถงึแล้ว

“หนูมาแล้วค่ะ”

ไม่มเีสยีงใดตอบกลบัมา แต่ขณะที่เธอยนืงงอยูต่รงทางเข้าห้อง

รบัแขกกม็เีสยีงหนึ่งดงัมาจากด้านหลงั

“หวดัดนีูน่า”

เมื่อหนักลบัไปมองทางต้นเสยีงถงึได้เหน็ว่าเป็นแชจนุ น้องชาย

ของแชฮีที่ก�าลังเดินลงมาจากชั้นสองนั่นเอง ซอยองตกใจจนเอามือ

ทาบหน้าอกพร้อมถอนหายใจ ก่อนจะพูดออกมาอย่างยากล�าบาก

“หวะ...หวะ...หวดัดแีชจนุ นายอยู่บ้านด้วยสนิะ แล้วนี่จะออก

ไปไหนล่ะ”

เธอถามแชจุนด้วยน�้าเสียงอ่อนหวาน แต่เขากลับมองเธอ

แปลกๆ

“อะไรเนี่ย”

แชจนุกระตกุยิ้มอย่างไม่จรงิใจ ทั้งยงัมองมาด้วยสายตาเหยยีด

หยาม เขาคอืน้องที่อายนุ้อยกว่าแชฮถีงึเจด็ปี ตอนนี้ใบหน้าอ่อนเยาว์

อย่างกบัเดก็แรกเกดิดูเหมอืนก�าลงัมองคนที่ไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน

“ตาย ตาย ให้มนัได้อย่างนี้ส ินี่หวัหน้าคมิไม่ได้บอกเธอเหรอ



Cha, Hong Joo  45   

ว่าห้ามท�าแบบนี้”

แชจุนเดินมาหยุดยืนอยู่ข้างซอยองที่ก�าลังยืนงงเป็นไก่ตาแตก

ว่าเขาก�าลงัพดูถงึเรื่องอะไร ตามประวตัขิองครอบครวันี้เขาคอืคนหล่อ

สงูและดใูจด ีแต่ทั้งค�าพดูและการกระท�ากลบัไม่ได้ใกล้เคยีงค�าว่าใจดี

เลย

“คมิแชฮมีกัจะท�าเหมอืนฉนัไม่มตีวัตน แต่เธอมนัใจดเีกนิไป”

“อ้าว”

ซอยองขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจ เธอเพิ่งเจอเขาแค่สองครั้ง ครั้ง

หนึ่งคือตอนเปิดพินัยกรรม ตอนนี้เธอไม่ชอบหน้าเขาเอามากๆ จน

อยากจะพูดใส่หน้าไปว่า ‘ฉันรู้ว่าท�าไมแชฮีถึงท�าเหมือนนายไม่มีตัว

ตน’ แต่สดุท้ายกไ็ด้แต่กลนืมนัลงคอไปตามเดมิ

“ว้าว ดูสหีน้าที่เปลี่ยนไปนั่นส”ิ

น�้าเสยีงไร้ชวีติจติใจของแชจนุเสยีดแทงเข้ามาในหู

“พี่สาวปลอมๆ ของผมนี่เปลี่ยนหน้าได้หลายแบบจังเลยนะ  

ทั้งที่เมื่อก่อนเอาแต่ท�าหน้าตายอยูไ่ด้ ถ้าจะไม่ให้ความแตกคงต้องฝึก

เรื่องการแสดงเป็นอย่างแรกเลยแหละ”

แชจุนหันหลังเดินไปทางประตู หลังจากได้พูดทุกอย่างที่ตน

ต้องการไปหมดแล้ว

เดก็แบบนี้กม็ดี้วยเหรอ

ซอยองไม่อยากปล่อยแชจนุไปง่ายๆ จงึเรยีกเขาเอาไว้

“คมิแชจนุ จะไปโรงเรยีนเหรอ”

ซอยองยิ้มอ่อนหวานพร้อมกับยกแขนขึ้นกอดอก ก่อนจะมอง

แชจนุตั้งแต่หวัจดเท้าเหมอืนก�าลงัประเมนิเขาอยู่

แชจนุหน้าบึ้งขึ้นมาเลก็น้อยราวกบัไม่พอใจสายตานั้นของซอยอง 

ค�าเหล่านั้นที่เขาพูดไปท�าอะไรเธอไม่ได้เลย แล้วไหนจะท่าทางที่

พยายามท�าเป็นนิ่งเฉยนั่นอกี น่าข�าสิ้นดี
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“รู้แล้วจะถามท�าไม”

ยิ่งแชจนุพูดห้วนกบัเธอ ซอยองกย็ิ่งเผยยิ้มออกมา

“ฉันว่านายน่าจะทิ้งความหยาบคายเอาไว้ที่ห้องก่อนค่อยไปดี

กว่านะ”

“อะไรนะ”

“งั้นหมายความว่านายจะเอามนัตดิตวัไปใช้ด้วยเหรอ ไม่ใช่หรอื

ไง”

“หมายความว่าไง!”

“ก็หมายความว่าให้นายเก็บความหยาบคายเอาไว้ที่บ้านไง 

อย่าไปท�าให้ใครเขาไม่ชอบหน้าเอาเลยน่า”

ซอยองแย้มยิ้มอ่อนโยน ในขณะที่หน้าของแชจุนเริ่มแดงขึ้น

เรื่อยๆ เหมอืนกระดาษไหม้ไฟ

“งั้นพี่สาวฉนักต้็องแบกความหยาบคายของเธอเอาไว้เหมอืนกนั 

น่ะส ิให้ตายซี่ ต้องขอบคณุพี่ซะแล้วส”ิ

“นี่”

ขณะที่แชจนุย่างกรายเข้ามาหาซอยองด้วยท่าทคีกุคามนั้นเอง...

“คมิแชจนุ รบีไปเรยีนได้แล้วไป”

“แม่ ผมต้องเจอยายตวัปลอมนี่ไปอกีนานไหม”

“ระวงัค�าพูดหน่อยได้ไหม” คณุนายพคักดเสยีงต�าหนลิูกชาย 

แต่ถงึอย่างนั้นแชจนุกย็งัไม่หยดุบ่นเป็นหมกีนิผึ้งอยู่ดี

“ไม่ว่าคมิแชฮจีะอยูเ่กาหลหีรอือเมรกิากเ็อาแต่สร้างปัญหาอยูด่ี

นั่นแหละ”

“พูดถงึพี่เขาให้มนัดีๆ  หน่อย”

“แม่เองกไ็ม่ได้เหน็ว่าเขาคอืพี่เหมอืนกนั”

ซอยองรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงเศษเสี้ยวเดียวของหมวกใบหนึ่ง 

แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็พอจะเดาออกว่าแชฮีมีความสัมพันธ์อย่างไรกับ
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คนในครอบครวัตวัเอง

“แล้วยงัไม่รบีไปอกีหรอืไง”

“ผมสายแล้วครบั”

“เดี๋ยวกไ็ปเมาหวัราน�้ามาอกี แล้วไม่ต้องไปเรยีกโชเฟอร์คมิเขา

นะ รบีๆ กลบัมาล่ะ” คณุนายพคัร้องขอ แต่นอกจากแชจนุจะไม่หนั

กลับมามองแล้ว ยังเอาแต่โบกมือขณะที่ก�าลังเดินไปทางประตูอีก 

ต่างหาก

หลังจากความวุ ่นวายทุกอย่างหายวับไปพร้อมกับแชจุน 

บรรยากาศรอบข้างก็มีแต่ความอึดอัด ซอยองตัวเกร็งเพราะความ 

ตื่นเต้น

“ไปนั่งเถอะ”

คณุนายพคัเดนิน�าซอยองไปทางโซฟาเหมอืนเมื่อครูน่ี้ไม่มอีะไร

เกิดขึ้น ทั้งบ้านหลังใหญ่นี้เหลือเพียงแค่พวกเธอสองคน โดยไม่ม ี

คนงานคนใดเหลอือยูเ่ลย ถงึเธอจะมาที่นี่ในฐานะลูกสาวของบ้าน แต่

เมื่อมองจากโต๊ะอาหารที่ว่างเปล่าแล้วกพ็อจะรบัรูไ้ด้ว่า คณุนายเพยีง

แค่อยากคุยธุระกับเธอให้เสร็จเพื่อให้เธอรีบๆ กลับไปเสีย แม้ว่า

คณุนายจะไม่ได้พูดมนัออกมากต็าม

ซอยองถอนหายใจออกมาเบาๆ ก่อนจะนั่งลงกบัที่ เธอพยายาม

มองคณุนายพคัด้วยสายตาที่ดอู่อนโยนที่สดุ เพราะกลวัว่าคณุนายจะ

จบัความไม่พอใจในแววตาของเธอได้ คณุนายดอู่อนกว่าวยัมากทเีดยีว

‘ถ้าแม่ยงัอยู่ แม่คงจะดูเดก็กว่านี้เยอะเลยนะ’

เธอได้แต่ยิ้มออกมาอย่างขมขื่นเมื่อความคดินี้ผ่านเข้ามา

คุณนายพัคมองซอยองที่ก�าลังยิ้มแบบนั้นด้วยสีหน้าเรียบเฉย 

ซอยองคอืลูกสาวที่เพิ่งจะได้พบกนัหลงัจากผ่านไป 27 ปี แต่เธอกลบั

หนักใจมากกว่าจะโหยหาหรือว่าคิดถึง หากเธอรู้ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้น 

เธอคงจะด�าเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายไปแล้ว ในตอนนี้เธอท�าได้
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เพียงแค่เสียดายเท่านั้น เมื่อความเสียดายที่มีก�าลังล้นทะลัก เธอจึง

ต้องรบีคดิว่าจะท�าอย่างไรให้ความเสยีดายนี้หายไปโดยเรว็ คณุนาย

พคัพูดออกมาหลงัจากจดัการกบัความรู้สกึตวัเองเรยีบร้อยแล้ว

“ฝ่ังประธานยนุตดิต่อมาหาฉนั พวกเขาคดิว่าควรจะเจอกนัอกี

สกัสามครั้ง”

“อะไรนะคะ!”

ผู้ชายคนนั้นน่ะเหรอ เป็นไปไม่ได้

ซอยองคดิว่าจะเป็นเรื่องการนดัดตูวัครั้งใหม่ แต่กต้็องงนุงงเมื่อ

มนักลบักลายเป็นเรื่องโอละพ่อ

“เธอเองกค็งรู้อยู่แล้ว แต่ตอนนี้เหลอืเวลาอยู่แค่สองเดอืนแล้ว

นะ และเราต้องรบีแก้ปัญหาให้ได้ก่อนหน้านั้น ดงึให้เรื่องมนัยดืเยื้อไป

กไ็ม่มอีะไรดขีึ้น”

เพราะแบบนั้นถงึได้มาบงัคบัให้ร่วมมอืด้วยสนิะ

“ถ้าล�าบากใจไม่อยากแต่งงาน หมั้นกนัไว้ก่อนกไ็ม่ได้เสยีหาย

อะไรสกัหน่อย แค่ต้องนดักนัไว้แค่นั้นเอง แต่ไม่จ�าเป็นต้องแต่งงานกนั

เดี๋ยวนี้แล้วละ”

คุณนายพัคพูดธุระของตัวเองออกมาอย่างเรียบเรื่อย โดยไม่

สนใจความสบัสนของซอยองเลยสกันดิ

“...ค่ะ”

“ฝั่งนั้นอาจจะติดต่อมาก่อนก็ได้ หรือไม่เธอจะเป็นฝ่ายนัดไป

ก่อนกด็นีะ”

ไม่มตีวัเลอืกให้ปฏเิสธ เป็นเพยีงการบอกให้ทราบเท่านั้น

เธอไม่รู้ว่าในเวลาเพยีงชั่วข้ามคนืนั้นเขาก�าลงัคดิหรอืรู้สกึอะไร

อยู่ ถงึได้เปลี่ยนใจว่าจะขอมาพบกนัอกีสามครั้งแบบนี้ ไม่รู้เลยว่าเขา

ก�าลงัคดิอะไรอยู่ และมนัเกดิอะไรขึ้น รู้แต่ว่าเธอเกลยีดฮวกีอนเหลอื

เกนิ แต่ถงึอย่างนั้นมนักเ็ป็นสิ่งที่เธอไม่อาจปฏเิสธได้อยู่ด ี บางทกีาร



Cha, Hong Joo  49   

ไปเจอฮวกีอนอาจจะดกีว่าต้องไปเจอคนใหม่ๆ อกีกไ็ด้ เพราะไม่ว่าจะ

เป็นเขาหรอืคนอื่น ค�าที่ซอยองพูดได้กม็เีพยีงค�าเดยีว

“ค่ะ หนูจะท�าตามนั้นค่ะ”

เธอต้องตอบแบบนี้เพราะไม่มทีางเลอืก 

คุณนายพัคกลับมีสีหน้าโล่งอกและพึงพอใจ ในตอนนั้นเอง 

คณุนายพคักเ็พิ่งสงัเกตเหน็เสื้อผ้าของซอยอง และไล่มองเธอตั้งแต่หวั

จดเท้า เสื้อยดืกบักางเกงสแลก็ ใบหน้าสดไม่แต่งไม่เตมิ คณุนายได้

แต่ฮดึฮดัในใจว่าเดก็คนนี้นี่ช่างขี้เกยีจจรงิๆ

“นี่เธอ สนใจเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมหน่อยนะ แม่นั่นเขาเป็นคน 

แต่งเนื้อแต่งตัว ถึงจะเช้าอยู่ แต่ถ้ามีใครมาเห็นเข้ามันจะดูไม่งาม” 

คณุนายพคัเลี่ยงที่จะไม่พูดชื่อของแชฮอีอกมา 

ค�าพูดที่เหมือนพูดกับลูกคนอื่น ทั้งที่ก�าลังพูดกับลูกในไส้ของ

ตวัเองแท้ๆ ท�าให้ซอยองต้องหดตวัลง

“หนูจะใส่ใจให้มากกว่านี้ค่ะ”

“แค่นี้แหละ เธอไปเถอะ สองเดอืนเท่านั้นนะ อย่าลมืล่ะ”

“ค่ะ”

ซอยองลุกขึ้นโค้งให้เธอ แต่คุณนายพัคกลับหันหนีไปทางอื่น 

เธอตะขดิตะขวงใจเกนิกว่าจะมองหน้าซอยองได้

คุณนายพัคทอดสายตามองนั่นมองนี่ไปเรื่อยเปื่อยภายในห้อง

นั่งเล่น วนัที่เธอได้เหน็หน้าซอยอง ภายในสมองของเธอตกีนัจนวุน่วาย

ไปหมด และในวันนี้มันก็ยังเป็นแบบนั้น เมื่อคุณนายพัคเหลืออยู่ตัว

คนเดยีว เธอกเ็ริ่มปล่อยให้สมองตวัเองก้าวย้อนกลบัไปในอดตีที่ผ่าน

มา

คุณพ่อสามีอย่างคิมยองชุนตั้งแง่ไม่ชอบหน้าเธอตั้งแต่ที่เธอ

แต่งงานเข้ามาในบ้านนี้ ถึงขนาดตัดสินว่าเธอจะมาปอกลอกรีดไถ

ทรพัย์สนิของครอบครวั จนหมดเนื้อหมดตวัต้องอดตายในที่สดุ เพราะ
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แบบนั้นเขาถงึไม่ได้เขยีนพนิยักรรมเอาไว้ให้เธอเลย

คมิยองชนุ ผูก่้อตั้งธนาคารออมทรพัย์มยองซนัได้มอบทรพัย์สนิ

มรดกที่ตนมีอยู่ให้ลูกๆ เมื่อความตายจากโรคชราก�าลังคืบคลานเข้า

มาหาเขาช้าๆ เขามอบทรัพย์สินให้ประธานคิมยงชอลผู้เป็นลูกชาย

เพยีงคนเดยีวของตระกลูหลงัจากผ่านมาสามรุน่ กบัลกูสาวอกีสองคน

เท่าๆ กนั แต่กลบัไม่ยอมเปิดเผยโฉนดที่ดนิแปลงที่ใหญ่ที่สดุออกมา

คิมยองชุนยอมใส่โฉนดที่ดินที่ตนถืออยู่จนวินาทีสุดท้ายลงไป

ในพนิยักรรมในที่สดุ พนิยักรรมที่เหลอือยู่ถูกแจกจ่ายเป็นส่วนแบ่งให้

ลูกชายคนโตและภรรยาของเขา ประธานคมิและภรรยาคดิแบบง่ายๆ 

พร้อมกบักล่าวว่า พวกเขาไม่เข้าใจว่าจะท�าเรื่องมอบให้มนัวุน่วายแบบ

นี้ท�าไม ซึ่งการเปิดพินัยกรรมนั้นก็เป็นไปอย่างยุ่งยากสลับซับซ้อน 

ราวกบัผู้ท�ามองคู่ครองของลูกชายคนนี้ออกอย่างทะลปุรโุปร่ง

ทนายความบอกกับพวกเขาว่าการจะเปิดพินัยกรรมได้นั้น

จ�าเป็นต้องมทีั้งประธานคมิกบัภรรยา แชฮแีละแชจนุอยูก่นัพร้อมหน้า

พร้อมตา แต่แชฮต้ีองไปอยูอ่เมรกิา มหิน�าซ�้ายงัต้องอยูใ่นโรงพยาบาล

อกีต่างหาก มนัไม่ใช่สถานการณ์ที่จะเรยีกเธอกลบัมาได้เลย

ประธานคิมและภรรยามีทุกสิ่งที่พวกเขาจ�าเป็นต้องจัดเตรียม

เอาไว้อยู่แล้ว ดงันั้นจงึไม่จ�าเป็นต้องรบีร้อนอะไร สดุท้ายโฉนดที่ดนิที่

จะถูกเปิดเผยออกมาจากพนิยักรรมกต้็องตกเป็นของพวกเขาอยูว่นัยงั

ค�่า เพราะฉะนั้นพวกเขากแ็ค่รอให้แชฮกีลบัมาที่เกาหลกี่อน แล้วค่อย

เปิดพนิยักรรมพร้อมกนัทเีดยีว

แต่ในระหว่างนั้นพวกเขากลับได้ข้อมูลมาว่ามีการวางแผนจะ

สร้างรถไฟใต้ดนิ ซึ่งจะต้องตดัผ่านบรเิวณรอบที่ดนิที่พวกเขายงัไม่ทนั

ได้กรรมสทิธิ์ และว่ากนัว่านี่เป็นข่าวลอืที่ค่อนข้างน่าเชื่อถอืทเีดยีว

ประธานคมิเริ่มรู้สกึร้อนใจขึ้นมา เพราะเขาไม่รูว่้าแผนที่ว่านี้จะ

ผดิพลาดหรอืเปล่า เขาฟ้องร้องเอาทรพัย์สนิมาได้กจ็รงิ แต่หากจะท�า
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อย่างนั้นกต้็องใช้เวลาสองสามปี ซึ่งถ้าภายในระยะเวลาสองสามปีนั้น

แผนการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดนิเกดิมอีะไรผดิพลาด หรอืถูกยกเลกิไป

ละก ็เท่ากบัว่าพวกเขาได้เสยีทั้งเงนิและเวลา รวมทั้งโอกาสในการขาย

ที่ดนิไปโดยเปล่าประโยชน์

ยิ่งไปกว่านั้น ที่ดินที่ว่านี้ก็ไม่ได้อยู่ในท�าเลที่ดีขนาดนั้น แค่ดู

จากการที่ไม่มใีครแสดงเจตจ�านงอยากซื้อที่มาตลอดสบิปีให้หลงัมานี้

กพ็อจะรู้ได้แล้ว วธิทีี่จะแก้ปัญหานี้ได้ดแีละเรว็ที่สดุกค็อื ต้องให้แชฮี

กลับมาเกาหลีให้ได้ แต่แชฮีท�าอย่างนั้นไม่ได้ พวกเขาถึงต้องมานั่ง 

ร้อนอกร้อนใจอยู่แบบนี้

แต่แล้วท่ามกลางสถานการณ์วุ่นวายแบบนั้น คุณนายพัคก็

นกึถงึเรื่องที่แชฮเีคยเล่าให้เธอฟังเมื่อหลายปีก่อนขึ้นมาได้

‘คณุแม่ คอืหนูแค่พูดเผื่อไว้เฉยๆ นะคะ แค่เผื่อเอาไว้จรงิๆ ค่ะ’

‘จะพูดอะไรกนัแน่ นสิยัลูกเป็นคนอ�้าอึ้งแบบนี้หรอืไง’

‘คอืหนู...มฝีาแฝดหรอืเปล่าคะ’

คณุนายพคัตกใจจนพดูอะไรไม่ออก เธอนกึไม่ออกเลยว่าข่าวลอื

นี้จะแพร่มาจากแหล่งไหนได้

เมื่อแชฮเีหน็ว่าคณุนายพคัตวัสั่น ไม่ยอมพูดอะไรออกมาเลยก็

เข้าใจในทนัทวี่าสิ่งที่เธอเคยคดิว่า ‘อาจจะ’ ได้เปลี่ยนเป็น ‘แน่นอน’ 

เรยีบร้อยแล้ว

‘ลูกไปได้ยนิเรื่องนี้มาจากไหน จากใคร คณุปู่เหรอ’

ค�าถามที่ถูกส่งมาอย่างร้อนรนท�าให้แชฮีแน่ใจทันทีว่าสิ่งที่เธอ

คาดเดานั้นถูกต้อง

‘หนูมแีฝดจรงิๆ ด้วย ว่าแต่ท�าไมเราถงึอยู่แยกกนัล่ะคะ’

หลงัจากคดิกงัวลอยูห่ลายตลบ คณุนายพคักต็ดัสนิใจเล่าความ

จริงทุกอย่างให้แชฮีฟัง พร้อมเตือนให้เธอระวังการกระท�าเพื่อไม่ให้ 

ข่าวลอืเรื่องนี้แพร่งพรายออกไป
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ทั้งที่คดิว่าเรื่องจะจบแต่เพยีงเท่านี้ แต่คณุนายพคักต้็องมาเจอ

กับซอยอง คนที่เธอพยายามจะลืมและซ่อนเอาไว้อย่างไม่อาจหลีก

เลี่ยงได้เลย

ครั้งแรกที่ซอยองก้าวเข้ามาในบ้านหลังนี้ ทุกคนในบ้าน ทั้ง

ประธานคมิและคณุนายพคั หรอืแม้แต่แชจนุที่เก่งเรื่องสู้หน้าคนอื่นก็

ต้องตกใจ พวกเขาเอาแต่ยนืนิ่งมองซอยองด้วยความตกตะลงึ

‘มะ...มานี่ส ิแชฮ’ี

ประธานคิมที่ตั้งสติได้ก่อนใครเรียกซอยองเข้าไปหาอย่างเก้ๆ 

กังๆ พวกเขาจะให้คนอื่นรู้ไม่ได้เด็ดขาดว่า ซอยองคือคนที่จะเข้ามา

แทนที่แชฮ ีคนงานในบ้านจงึถูกสั่งให้เลกิงานไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว

ซอยองพยักหน้าเบาๆ แล้วนั่งลงที่โซฟา เธอยังจ�าค�าพูดของ 

อฮียอนที่เพิ่งพูดกบัเธอก่อนจะเข้ามาในบ้านหลงันี้ได้อย่างชดัเจน

‘คุณชเวซอยอง พยายามตอบแค่ ‘ค่ะ’ ‘ไม่ค่ะ’ แค่นี้ก็พอนะ

ครับ แล้วอะไรที่ไม่รู้หรือไม่เข้าใจก็ไม่ต้องตอบกลับไปเลยจะดีที่สุด 

พยายามท�าหน้าให้นิ่งเข้าไว้แล้วนั่งเฉยๆ เหมือนไม่สนใจอะไรไปนะ

ครบั’

ซอยองท�าตามค�าแนะน�าของอีฮยอน เธอท�าเป็นไม่สนใจเรื่อง

พนิยักรรม ไม่แม้แต่จะฟังค�าพูดของทนายความด้วยซ�้า แต่แล้วเธอก็

ต้องหันไปมองทางทนายความจนได้ เพราะตกใจกับประโยคสุดท้าย

ของพนิยักรรมที่ผ่านหูเข้ามา ไม่ส ิพูดให้ถูกกค็อืทกุๆ คนในบ้านต่าง

กห็นัไปมองทางทนายความเป็นตาเดยีว

‘อะไรนะครบั เมื่อกี้คณุว่าอะไรนะครบั คณุทนายชเว’

ประธานคิมจ้องทนายชเวผู้เป็นมือขวาคนสนิทของพ่อตนไม่

วางตา ท่าทางของเขาเหมอืนอยากลกุไปกระชากคอเสื้อคณุทนายมา

ถามเสียเดี๋ยวนี้ แต่เพราะไม่อาจแสดงกิริยาน่าเกลียดอย่างการลงไม้

ลงมอืกบัผูท้ี่อยูใ่นช่วงวยัเดยีวกนักบัตนคนนี้ได้ จงึได้แต่ก�าหมดัเอาไว้
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เท่านั้น

ทนายความเมนิเฉยต่อสายตาดดุนัที่จ้องมองตนแล้วค่อยๆ อ่าน

ประโยคสดุท้ายในพนิยักรรมซ�้าอกีครั้งด้วยท่าทนีิ่งสงบ

‘หาครึ่งชวีติแชฮใีห้ได้ภายในระยะเวลาสามเดอืน ในกรณทีี่ไม่

สามารถหาได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ทรพัย์สนิที่เหลอือยู่ทั้งหมด

จะกลับคืนสู่สังคมให้เป็นสาธารณกุศลต่อไป...นี่คือค�าสั่งเสียสุดท้าย

ของท่านประธานครบั’

เธออุตส่าห์ตามหาซอยองจนเจอ และจับแต่งเนื้อแต่งตัวจน 

เหมือนแชฮีทุกอย่าง เธอคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดี และเมื่อ

พนิยักรรมถกูเปิด เรื่องทกุอย่างกจ็ะจบ แต่สิ่งที่เธอคดิว่าจะจบลงกลบั

กลายเป็นจดุเริ่มต้นของอกีสิ่งไปเสยีนี่

เมื่อคณุนายพคัคดิมาถงึเนื้อความในพนิยักรรมกไ็ด้แต่สบถออก

มา ตาแก่นี่มนับ้าชดัๆ

“ฉนัจะปอกลอกให้ตระกูลแกหมดเนื้อหมดตวัไปเลยคอยดู”

เสยีงที่ทั้งหดหูแ่ละอดัอั้นตนัใจของคณุนายพคัดงัก้องไปทั้งห้อง

รบัแขกที่เงยีบงนั

อฮียอนสตาร์ตรถท่ีจอดรอซอยองอยูข้่างก�าแพงรัว้ เพราะ

กะดูแล้วเธอคงเข้าไปไม่นานเท่าไร

ที่จริงแล้วเมื่อซอยองขึ้นรถมา เขาอยากให้เธอได้มีช่วงเวลาที่

อบอุ่นที่สุด แต่กลับท�าได้แค่คอยดูแลซอยองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

เพราะเขาไม่อาจแสดงออก ไม่อาจพูดความรู้สกึของตนออกไปได้เลย

เมื่อได้ยินเสียงประตูถูกเปิดออก อีฮยอนที่นั่งประจ�าที่คนขับก็

รีบเปิดประตูรถลงไปทันที แต่คนที่ก้าวออกมาภายนอกกลับไม่ใช่ 

ซอยองที่เขาก�าลงัรออยู่

“สวสัดคีรบัคณุชาย”
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“อ้าว คุณหัวหน้าก็อยู่ด้วยเหรอเนี่ย ดีเลย ช่วยไปส่งผมที่

โรงเรยีนหน่อยสคิรบั”

“คงจะยากนะครบั เพราะผมต้องคอยดูแลคณุหนูน่ะครบั”

“คณุหวัหน้า นี่คณุอยูด่ีๆ  ไม่เป็นใช่ไหม อกีเดี๋ยวชะตาของยาย

ตวัปลอมนั่นกจ็ะขาดแล้ว”

เขาไม่สนเรื่องชะตาอะไรทั้งนั้น แล้วก็ไม่ได้อยากมาท�างานให้

ครอบครวันี้ด้วย เขามาที่นี่เพยีงเพราะต้องการจะตอบแทนบญุคณุของ

ประธานคิมยองชุนที่เคยอุปถัมภ์เขาเอาไว้ก็เท่านั้น นอกจากนั้นแล้ว

เขาไม่สนใจเรื่องอื่นอกี 

เมื่ออฮียอนยนือยูเ่ฉยๆ โดยไม่ตอบอะไรกลบัมา แชจนุกเ็ดนิขึ้น

ไปนั่งที่เบาะหลงัรถทนัที

อีฮยอนไม่พอใจ แต่ก็ไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรออกมา เขามอง

ประตูสลับกับรถอย่างสองจิตสองใจอยู่สักพัก ก่อนจะหยิบโทรศัพท์

ออกมา เขาไม่ได้อยากสูญเสียพลังงานไปกับการต่อกรกับแชจุนผู้มี

ความสามารถในการดูดพลงัลมปราณชาวบ้านชาวช่องคนนี้เลย

คุณหนู ผมไปส่งคุณชายแชจุนที่โรงเรียนแล้วจะรีบกลับมานะ

ครบั ขอโทษด้วยนะครบั

เขารบีพมิพ์ข้อความลงไป แต่แชจนุที่ไม่อยากรอแล้วเปิดกระจก

รถมาเร่ง

“ถ้าผมไปสาย ผมไล่คณุหวัหน้าออกได้นะครบั” พ่นค�าพดูออก

มาทั้งที่ตวัเองไม่มอีะไรเลยด้วยซ�้า 

อฮียอนไม่พอใจ แต่กเ็กบ็อาการเอาไว้ก่อนจะขึ้นรถขบัออกไป

ในที่สดุ

ซอยองเอาแต่ครุ่นคิดถึงบทสนทนาของตนกับคุณนายพัคจน

ไม่ทันได้เห็นข้อความของอีฮยอน ฮวีกอนคิดจะท�าอะไรกันแน่ถึงได้

บอกว่าจะขอเจอเธออีกสักสามครั้ง ทั้งที่เธอคิดว่าพวกเขาต่างไม่มี
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เหตผุลอะไรให้ต้องมาเจอกนัอกีแล้วแท้ๆ

เธอคดิว่าเขาช่างเป็นคนที่อารมณ์ปรวนแปรเหลอืเกนิ และขณะ

เดียวกันนั้นก็เดินออกมาจนถึงประตูใหญ่พอดี สายลมที่พัดผ่านมา

ท�าเอาตวัสั่นน้อยๆ เธอหนัมองไปรอบตวั

“เอ๊ะ”

ไม่มรีถ ตรงที่จอดรถกว็่างเปล่า และรถที่ควรจะจอดอยู่ตรงนั้น

ก็หายไป ความงุนงงแผ่ซ่านไปทั่วทั้งตัว สติของซอยองกลับมาแล้ว 

เธอรบีหยบิโทรศพัท์ออกมาจากกระเป๋าเสื้อโคตโดยสญัชาตญาณทนัท ี

จงึได้เหน็สญัญาณไฟแจ้งเตอืนที่สว่างวาบขึ้นมา

“เฮอะ! คมิแชจนุ!” ซอยองก่นด่าออกมาด้วยความโกรธ

แกล้งเธอจนถงึที่สดุเลยสนิะหมอนี่

แล้วเธอก็ไม่ได้เอากระเป๋าเงินติดมาเสียด้วยสิ เพราะคิดว่าจะ

กลบัไปที่ออฟฟิศเทลทนัทหีลงัจากเสรจ็ธรุะจากที่บ้านแล้ว เลยไม่คดิ

ว่าจะมเีรื่องให้ต้องใช้เงนิ

“เฮ้อ อยากจะบ้าตายจรงิๆ”

นี่เธอต้องกลบัเข้าไปในบ้านอย่างนั้นเหรอ

ซอยองหนักลบัไปมองประตบูานใหญ่ที่ปิดแน่นสนทิอกีครั้ง เธอ

ไม่กล้าแม้แต่จะกดกริ่งด้วยซ�้า

ถ้าอย่างนั้นเธอต้องรออฮียอนอย่างเดยีวเลยใช่ไหม ที่ไหนดลี่ะ

อกีเดี๋ยวพวกคนงานกค็งจะกลบัมาเข้างานกนัแล้ว ถ้าเธอจะรอ

อยู่หน้าบ้านแบบนี้ก็เหมือนเป็นการป่าวประกาศว่า ‘ฉันนี่แหละตัว

ปลอม’ ดีๆ  นี่เอง เพราะถ้าเป็นแชฮตีวัจรงิละก ็เธอเปิดประตูเข้าบ้าน

ไปแล้ว

ตอนนี้อากาศหนาวจนยะเยอืกเพราะเพิ่งเข้าสูฤ่ดหูนาว และบน

เนินเขาซองบุกดงก็มีแต่ลมเย็นที่พัดผ่านมา เธอยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้

แน่นอน ซอยองเริ่มพะวกัพะวนมากขึ้นเรื่อยๆ
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ซอยองมองลงไปข้างล่างตามทางลาดของเนนิเขา แล้วเริ่มเดนิ

ออกไปพร้อมกับคิดว่าเธอช่างโชคดีที่เลือกสวมรองเท้าผ้าใบมาในวัน

นี้ เธอเดนิออกไปได้เพยีงเลก็น้อยเท่านั้น แต่แรงลมที่ปะทะเข้ามาใน

เสื้อโคตน่ากลวัเหลอืเกนิ และสิ่งที่เลอืนรางยิ่งกว่าสายลมที่ก�าลงับาด

ผวิหนงัเธออยูต่อนนี้กค็อื เธอดนัไม่รูว่้าหลงัจากลงจากเนนิเขานี้ไปแล้ว 

ออฟฟิศเทลของเธอต้องไปทางไหนนี่สิ

‘น่าสมเพชจรงิๆ เลยฉนั’

ซอยองห่อตัวเดินลงไปตามถนนเพื่อจะออกไปให้ถึงถนนใหญ่ 

นี่เธอต้องเดนิไปอกีไกลไหมนะ รถคนัหนึ่งแล่นผ่านเธอลงไป แต่แล้ว

ไม่นานมนักจ็อดลงตรงนั้นเสยีเฉยๆ ก่อนจะถอยหลงักลบัมา ซอยอง

ค่อยๆ หลบไปด้านข้างเพื่อรอให้รถคนันั้นผ่านไปก่อน แต่รถที่เธอคดิ

ว่าจะขบัผ่านไปกลบัมาหยดุอยู่ข้างๆ ซอยอง กระจกรถฝั่งข้างคนขบั

ถูกลดลง และในตอนนั้นเองใบหน้าของคนที่เธอไม่อยากจะเผชิญ

หน้าที่สดุในตอนนี้กเ็ผยให้เหน็

สามครั้ง แล้วหลังจากสามครั้งนั้นผ่านไปจะต้องท�าอะไร

ต่อล่ะ ถ้าสดุท้ายต้องหมั้นแล้วกถ็อนหมั้นอยูแ่ล้ว กแ็ค่จดทะเบยีนหมั้น

ให้มันจบๆ ไปโดยไม่จ�าเป็นต้องมาเจอกันถึงสามครั้ง แล้วก็ข้ามไป

ตอนถอนหมั้นเลยกไ็ด้นี่ ไม่เหน็ต้องมาเสยีเวลาเจอกนัเสยีหน่อย

‘แล้วท�าไมถึงต้องถ่วงเวลาให้นานขึ้นอีกสามรอบด้วยล่ะ นี่คง

เป็นเวลาตายของฉนัแล้วจรงิๆ จะให้ไปเจอกบัคนอย่างคมิแชฮตีั้งสาม

ครั้งเชยีวนะ’

ฮวีกอนจมปลักอยู่กับความคิดตัวเองจนขับผ่านสถานที่นัด 

รบัประทานข้าวมื้อเช้าไป เขาก�าลงัขบัรถกลบัลงมาตามทางลาดของ

เนนิเขา แต่กลบัเหน็ผูห้ญงิคนหนึ่งก�าลงัเดนิอยูข้่างหน้า แผ่นหลงัของ

เธอบ่งบอกว่าเขาต้องเคยเจอเธอมาก่อนแน่ๆ
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ฮวีกอนลดความเร็วลงแล้วเหลือบมองเธอตอนที่รถก�าลังแล่น

ผ่าน

‘คมิแชฮเีหรอ’

คมิแชฮอีย่างนั้นเหรอ ฮวกีอนมองหญงิสาวคนนั้นอกีครั้งอย่าง

ไม่อยากจะเชื่อ เธอออกมาเดินด้วยชุดแบบนั้นทั้งที่ยังไม่ถึงแปดโมง

เช้าด้วยซ�้างั้นเหรอ ยิ่งไปกว่านั้นคอืคนอย่างแชฮทีี่ต้องไปไหนมาไหน

ด้วยรถของตวัเองตลอดเวลาเนี่ยนะ ไม่มทีางเป็นไปได้แน่ๆ

ไม่นานก่อนหน้านี้เขาเพิ่งคิดเรื่องที่จะต้องเจอคิมแชฮีอีกสาม

ครั้งไปนี่นา เพราะฉะนั้นเขาอาจจะตาฝาดไปกไ็ด้ ฮวกีอนขบัรถผ่าน

ไปเพราะคดิว่าผู้หญงิคนนั้นไม่น่าจะใช่คมิแชฮแีน่นอน แต่ถงึอย่างนั้น

เขาก็รู้ตัวว่าเอาแต่เหลือบมองเธออยู่ตลอด จนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจ

จอดรถเพื่อมองผู้หญิงที่ก�าลังเดินลงมาจากซอยคนนั้นให้เต็มตาผ่าน

กระจกมองหลงั

ใบหน้าเธอแดงระเรื่อเพราะความหนาว ทั้งยังสวมใส่ชุดง่ายๆ 

สบายๆ เธอคนนั้นที่ก�าลังกอดอกห่อตัวเดินจ�้าอ้าวลงมาคือคิมแชฮี

อย่างนั้นเหรอ ฮวกีอนเผยยิ้มออกมาโดยไม่ทนัรู้ตวั

นี่เขาก�าลังได้เห็นภาพแบบนั้นจากแชฮีที่ต่อให้ตายก็ต้องตาย 

อย่างดูดทีี่สดุจรงิๆ สนิะ ฮวกีอนยิ้มออกมาอย่างนกึสนกุ คล้ายกบัว่า

เขาพบจดุอ่อนที่แตกต่างไปจากเธอคนก่อนโดยสิ้นเชงิเข้าแล้ว นี่อาจ

เป็นโอกาสให้เขาได้ตอบแทนสายตาตดัพ้อเมื่อวานนี้กไ็ด้ เขาละสงสยั

จรงิๆ ว่าคราวนี้เธอจะท�าสหีน้าแบบไหนใส่เขา

ฮวีกอนเปลี่ยนเป็นเกียร์ถอยหลังแล้วปล่อยให้รถไหลกลับมา

ตามทาง หลงัมาจอดรถอยูข้่างซอยองแล้วเขากล็ดกระจกรถลง สหีน้า

ที่มองมาทางเขาอย่างตกใจนั้นช่างน่าดูจรงิๆ ไม่เสยีดายเลยที่ถอยรถ

กลบัมา

“หนอีอกจากบ้านมาหรอืไง” ค�าถามที่แฝงแววตลกขบขนัของ
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ฮวกีอนถูกส่งผ่านไปถงึซอยอง 

ใบหน้าของซอยองที่ขยบัแทบไม่ได้เพราะแก้มเธอแขง็จนจะเป็น

น�้าแขง็อยู่แล้วยบัยูย่ี่ลงเหมอืนก�าลงักระตกุ ผูช้ายคนนี้นี่มนัจรงิๆ เลย

นะ

“คณุจะไปไหนกไ็ปเถอะค่ะ”

“ขึ้นมาส”ิ

ซอยองตาโตขึ้นมาเล็กน้อย เธอคิดว่าเขาจะแค่ผ่านไปโดยทิ้ง

เธอไว้เฉยๆ จงึพลาดโอกาสที่จะตอบค�าถามอนัน่าเหลอืเชื่อของเขา

“การท�าเป็นหทูวนลมนี่มนัไม่น่ารกัเลยจรงิๆ นะ จะขึ้นไหม หรอื

อยากเป็นไข้อยู่ตรงนี้”

เธอกลนืค�าพูดที่ว่า ‘คนอย่างฉนัไม่เป็นไข้อยู่แล้วละค่ะ’ กลบั

ลงคอไปตามเดมิ เพราะปัญหาตอนนี้ไม่ใช่เรื่องไข้ แต่เรื่องเงนิต่างหาก

ที่เป็นปัญหาใหญ่ นี่ไม่ใช่เวลาจะมาเล่นตวั แต่คอืเวลาที่เธอต้องพลกิ

วกิฤตใิห้เป็นโอกาส

“ถ้างั้นก.็..ขอบคณุนะคะ”

ทันทีที่ได้ขึ้นมานั่งข้างคนขับ เธอก็รู้สึกเหมือนร่างทั้งร่างจะ

ละลายเสยีให้ได้ สวรรค์กบันรกอยูใ่กล้กนัเพยีงนดิเดยีวจรงิๆ ด้วยสนิะ 

และในรถนี่ก็คือสวรรค์ชัดๆ แต่สวรรค์ที่ว่านั้นไม่อาจคงอยู่ได้นาน 

เพราะขมุนรกไล่ตามมาเป็นเงาทนัท ีเหมอืนซื้อของหนึ่งแถมหนึ่งฉนัใด

กฉ็นันั้น

‘บรรยากาศแปลกๆ นี่มนั...ท�ายงัไงดลี่ะทนีี้’

ซอยองที่ไม่มอีะไรจะพดูและไม่มอีะไรจะท�าได้แต่ท�าตาล่อกแล่ก 

กลบัไปกลบัมา ฮวกีอนกเ็อาแต่ขบัรถออกถนนใหญ่ไปเงยีบๆ ซึ่งความ

เงยีบของเขานี่ละที่ท�าให้เธออดึอดัและไม่สบายใจ

ซอยองมองออกไปนอกหน้าต่างรถและเอาแต่ลูบโทรศพัท์ไปมา 

พลางคดิไปเรื่อยว่าเธอควรท�าอย่างไรจงึจะหลดุออกไปจากสถานการณ์
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ตรงนี้ได้

ถ้าเป็นแชฮีล่ะ ถ้าเป็นแชฮีจะเอาตัวเองออกไปจากตรงนี้ได้

อย่างไรกนั

ตอนนี้อีกไม่ไกลก็จะถึงถนนใหญ่แล้ว เธอควรตัดสินใจให้ได้

ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแท้ๆ แต่ในใจมนักเ็อาแต่ร้อนรนไม่หยดุเสยีที

ถ้าเป็นแชฮลีะก.็..ต้องมั่นใจสิ

“พอดีฉันไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มา พอจะให้ฉันยืมเงินค่า

แทก็ซี่หน่อยได้ไหมคะ”

ซอยองมองฮวกีอนไปตรงๆ พร้อมกบัเปิดปากถามออกไป

“อะไรนะ!” ฮวกีอนหนัขวบัมามองด้านข้างอย่างคาดไม่ถงึทนัท ี

พอได้สบตากบัซอยอง เขากร็บีหนักลบัไปมองถนนตามเดมิ

‘ฉนัจะบ้าตายอยู่แล้ว คมิแชฮ ีนี่เธอเป็นใครกนัแน่’

ยิ่งคดิกย็ิ่งแปลก คนที่อยู่เหนอืคนอื่นมาตลอดอย่างคมิแชฮนี่ะ

เหรอจะมายมืเงนิเขา เรื่องแบบนั้นมนัจะเกดิขึ้นได้จรงิๆ เหรอ

“เมื่อกี้คณุพูดเองนี่คะว่าการท�าเป็นหูทวนลมมนัไม่น่ารกั แล้ว

ท�าไมถงึท�าซะเองล่ะคะ”

ซอยองพูดออกไปอย่างยากล�าบากเพราะความลังเล แต่

ปฏิกิริยาที่ตอบกลับมาท�าให้เธอรู้ว่าเธอต้องท�าอะไรผิดไปแน่ๆ ทว่า

เมื่อพูดแล้ว ค�าพูดย่อมเป็นนายเรา เธอได้แต่เหลอืบมองเขาแวบหนึ่ง 

หวงัว่าเขาจะท�าเป็นไม่ได้ยนิ และดูเหมอืนว่าฮวกีอนจะเข้าใจดวี่าเธอ

ก�าลงัอาย

“ที่จรงิเธอกม็เีรื่องที่เก่งอยู่นะ”

น�้าเสียงหนักแน่นมั่นคงของฮวีกอนดังก้องห้องโดยสาร เสียง

ของเขาน่าฟังเหลือเกิน ถึงกับท�าให้เธออยากจะหลับได้แม้แต่ใน

สถานการณ์แบบนี้ เมื่อได้พาตวัเองมาสมัผสักบัความอบอุน่ หลงัจาก

ต้องตวัสั่นงนังกเพราะความหนาวเหนบ็ เสยีงของเขาที่ดงัผ่านบรรยากาศ
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อบอุ่นมาก็ยิ่งเป็นเหมือนเพลงกล่อมนอนแสนไพเราะ แต่ถึงอย่างนั้น

เธอก็ลังเลที่จะตอบกลับไป เพราะเธอไม่เข้าใจว่าเขาต้องการจะพูด

อะไรกนัแน่

“ฉนัเก่งเรื่องอะไรเหรอคะ”

รถแล่นออกมาสู่ถนนใหญ่แล้ว แต่เขากย็งัไม่ให้ค�าตอบกลบัมา 

ฮวกีอนเลอืกที่จะขบัรถมาจอดเทยีบในซอยหนึ่ง แล้วหนัมามองซอยอง

ที่นั่งอยู่ด้านข้างแทนค�าตอบ นี่เธอท�าเพราะไม่รูจ้รงิๆ ใช่ไหม แต่ดจูาก

สหีน้าแล้วกค็งถามเพราะไม่รู้จรงิๆ นั่นละนะ

“กเ็รยีกคนขบัรถเก่งไง”

จะว่าไปแล้วก็แปลกอยู่เหมือนกัน เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่

อาจขึ้นแทก็ซี่ได้ ขบัรถเองกไ็ม่ได้ หรอืว่าต้องการรถ แชฮกีม็กัจะเรยีก

หาคนขบัรถอยู่เสมอ คมิแชฮผีู้หยิ่งทะนงไม่ใช่คนที่จะมายมืค่าแทก็ซี่

จากคนอื่นแบบนี้

“อะ...อ๋อ” ซอยองพยกัหน้าน้อยๆ พร้อมกบัส่งเสยีงตอบรบักลบั

ไป เธอคดิไม่ออกว่าควรจะพูดอะไรต่อ เบอร์โทรศพัท์ที่ซอยองรู้กม็แีค่

เบอร์ของอีฮยอนและคุณนายพัคเท่านั้น และเธอเองก็รู้ดีว่าอีฮยอน

ก�าลงัตดิธรุะอยู่

ตอนนี้เขาคงจะถงึโรงเรยีนแล้วละมั้ง

ซอยองยกโทรศพัท์ขึ้นมาดเูวลาแทนที่จะตอบกลบัฮวกีอน ตอน

นี้ยงัเป็นเวลาที่เขาน่าจะอยู่ระหว่างทางไปโรงเรยีนอยูเ่ลย ถ้าอย่างนั้น

เธอคงต้องไปรอเขาอยูท่ี่ไหนสกัที่ระหว่าง 1-2 ชั่วโมงจนกว่าอฮียอนจะ

วนรถกลบัมารบั แต่ในสถานการณ์ที่เธอไม่มแีม้แต่กระเป๋าสตางค์แบบ

นี้ เธอจะไปรออยู่ที่ไหนได้ แถมอากาศกย็งัหนาวออกขนาดนี้

“...ฉนัไม่รูเ้บอร์เขาหรอกค่ะ ฉนัไม่ได้เซฟเอาไว้” ซอยองขยบันิ้ว

ยกุยกิแล้วอ้อมแอ้มตอบกลบัไป 

พอเหน็ซอยองแบบนั้นแล้วฮวกีอนกห็วนนกึถงึตวัเองตอนเดก็ๆ 
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ตอนที่เขาต้องหดตัวเพราะถูกต่อว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ที่ไหน 

หรอืเมื่อไรกต็าม

“ขอบคณุนะคะ ฉนัลงตรงนี้กแ็ล้วกนัค่ะ”

ไม่ว่าอย่างไรเธอกค็งต้องลงอยูด่ ีซอยองวางท่าอวดเก่งแล้วยื่น

มอืไปจบัที่เปิดประตูราวกบัว่าเธอก�าลงัจะลงจากรถในตอนนี้เลย

“ที่ไหนล่ะ”

ซอยองชะงกัมอืที่ก�าลงัจบัที่จบัประตูอยู่

“อะไรเหรอคะ”

“บ้านเธอ”

ซอยองมองกลบัไปยงัที่นั่งคนขบัเพราะตกใจค�าตอบของฮวกีอน 

ตาของเธอประสานกับนัยน์ตาคมเข้มที่มองตรงมา สายตาแบบนั้นที่

ท�าเอาอกีฝ่ายอดเอยีงอายไม่ได้

“บ้านฉนัเหรอคะ”

“บอกมาส ิเดี๋ยวฉนัไปส่ง”

เธอไม่ได้ยินดีเลยเมื่อได้ยินว่าเขาจะไปส่ง ถ้าเป็นแบบนั้นเธอ

ได้นั่งเกรง็ไปตลอดทางแน่

“แค่ให้ยมืค่าแทก็ซี่กพ็อแล้ว...”

“ฉนัไม่ได้พกเงนิสดมา นี่เธอคงไม่ได้จะยมืบตัรฉนัด้วยใช่ไหม”

“ไม่ค่ะ ฉนัไม่ท�าแบบนั้นหรอกค่ะ บตัรอะไรกนัล่ะ”

“งั้นกร็บีบอกมา ก่อนที่ฉนัจะเปลี่ยนใจ”

“ยอง...เอ้ย ชองดมัดงค่ะ”

เธอเกอืบหลดุปากบอกที่อยูเ่ก่าไปเพราะตกใจค�าพดูของเขา แต่

ฮวกีอนดจูะไม่ได้สนใจหรอืสงัเกตเหน็ความผดิพลาดนั้นแม้แต่น้อย ถงึ

อย่างนั้นก่อนที่เธอจะได้โล่งอกโล่งใจ เสยีงของฮวกีอนกด็งัตามมาตดิๆ

“กดจพีเีอสส”ิ

ซอยองมองฮวกีอนอย่างงนุงงกบัสิ่งที่เธอไม่คาดคดิ อย่าว่าแต่
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รถเลย คนอย่างซอยองไม่มแีม้แต่ใบขบัขี่ด้วยซ�้า มหิน�าซ�้าแฟนคนก่อน

ของเธอก็ไม่มีรถ เธอเลยไม่เคยใช้เจ้าเครื่องน�าทางนี่ เธอไม่อาจ

ขยบัเขยื้อนมอืออกไปได้เลย เพราะกลวัว่าจะไปท�าของเขาพงั

“คณุกดเองไม่ดกีว่าเหรอคะ”

“อะไรนะ”

“เอ่อ...คอืฉนัไม่คุ้นไง มนัไม่เหมอืนกบัที่ฉนัเคยใช้น่ะค่ะ”

ซอยองรู้สึกว่าสันหลังอันอุ่นของเธอนั้นอยู่ๆ ก็เย็นวาบขึ้นมา 

เธอคดิว่าเธอเรยีนรู้ทกุอย่างมาจากอฮียอนหมดแล้วแท้ๆ ทั้งบคุลกิของ

แชฮ ีนสิยัคร่าวๆ และสิ่งจ�าเป็นอกีหลายอย่าง แต่เธอไม่เคยคดิเลยว่า

เหตกุารณ์แบบนี้จะเกดิขึ้น

ฮวีกอนมองมาอย่างนึกสงสัย ไม่ใช่ว่าเขาไม่สะกิดใจอะไรเลย 

แต่เขาแค่ไม่อยากมาเสยีเวลากบัเรื่องไม่เป็นเรื่องมากกว่า เขาใส่ที่อยู่

ลงไปก่อนจะออกรถอกีครั้ง

หลงัจากขบัไปบนถนนได้ไม่นานกเ็กดิเสยีงสั่นไหวน้อยๆ ดงัขึ้น

มา ซอยองหนัไปมองฝั่งคนขบัเพื่อหาที่มาของเสยีง นิ้วเรยีวยาวของ 

ฮวีกอนเลื่อนไปกดปุ่มตรงที่วางแขนอย่างไม่ค่อยใส่ใจนัก ภาพนั้นดู

บริสุทธิ์ไร้การแต่งแต้มจนตาของซอยองถูกตรึงให้มองเขาอยู่อย่างนั้น 

แม้กระทั่งการกระท�าเพยีงเลก็น้อยของเขากย็งัให้ความรูส้กึเป็นระบบ

ระเบียบ พานให้เธอหวนนึกถึงอดีตของฮวีกอนที่ว่าเขามีผู้ติดตาม

มากมายขึ้นมา ดูท่ามนัคงไม่ใช่เรื่องโกหกแล้วละ

“ครบั ยนุฮวกีอนพูดครบั”

ซอยองที่ก�าลงัฟุง้ซ่านไปเรื่อยเป่ือยเพยีงเพราะเสยีงของฮวกีอน

เสมองออกไปนอกหน้าต่าง เพื่อไม่ให้เขารู้ว่าเธอก�าลงัแอบฟังอยู่

“ท�าไมยงัไม่มาอกี ทกุคนรอนายอยู่คนเดยีวนะ”

เสยีงของชายคนหนึ่งที่เธอไม่คุน้หดูงัก้องอยูภ่ายในรถ เสยีงของ

เขาให้ความรู้สกึบางเบาต่างจากเสยีงของฮวกีอนอย่างสิ้นเชงิ
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ฮวีกอนเพิ่งคิดออกในตอนนั้นเองว่าชายคนนี้ก�าลังพูดถึงอะไร 

เขาลืมมันไปเสียสนิทราวกับไม่มีอะไรที่ต้องท�าตั้งแต่ทีแรก เขาลืมว่า

เขามนีดัรบัประทานมื้อเช้าไปเสยีสนทิ

นดัรบัประทานมื้อเช้าของทายาทรุน่สองและสามที่เป็นศษิย์เก่า

ของมหาวทิยาลยัยอนซอจดัขึ้นเดอืนละครั้ง นดัเลี้ยงมื้อเช้าหรอืถ้าจะ

พูดให้ถูกกค็อื การรวมกลุ่มทางสงัคมที่ไม่ต่างจากการจบักลุ่มพูดคยุ 

เพื่อหาข้อมลูและเผยแพร่ข่าวลอืหรอืค�าตฉินินนิทาระหว่างกนั สมาชกิ

ส่วนใหญ่มกัจะเป็นพวกที่เชื่อถอืครอบครวัตวัเอง หรอืไม่กเ็ป็นพวกที่

มักจะยุ่งอยู่กับการเที่ยวเล่น ต่างจากฮวีกอนที่ถูกก�าหนดว่าต้องรับ

สบืทอดบรษิทัต่อจากพ่อแม่

ถึงมันจะทั้งน่าเบื่อแล้วก็ไร้สาระ แต่อย่างน้อยฮวีกอนก็ยังพอ

จะเป็นตวัเองได้บ้างเวลาอยูก่บัคนรุน่ราวคราวเดยีวกนั ซึ่งเขากย็งัต้อง

ไปงานนี้อยู่เรื่อยๆ เพื่อรกัษาที่เอาไว้ให้ชฮียองที่จะมารบัช่วงต่อในวนั

ข้างหน้า

“วนันี้ไปไม่ได้”

“เฮ้ย งั้นกค็วรบอกกนัก่อนดวิะ”

จองฮนุโวยวายเสยีงดงัลั่นด้วยความไม่พอใจ

“พอดมีเีรื่องด่วนน่ะ”

พอได้ยนิค�าว่าเรื่องด่วน ซอยองกห็ูผึ่งทนัท ีถงึจะไม่อยากแอบ

ฟัง แต่เธอกห็้ามเสยีงที่ลอยเข้าหูมาไม่ได้อยู่ดี

“คราวหน้าเลี้ยงเลยนะเว้ย ฉนัต้องเสนอหน้าไปบอกให้ว่าวนันี้

นายมาไม่ได้เนี่ย”

“รู้แล้วน่า แค่นี้นะ” ฮวกีอนกดปุม่วางสายอย่างไร้เยื่อใยไม่ต่าง

จากตอนรบัสาย

ซอยองมองไปทางที่นั่งคนขบั แต่เขากเ็อาแต่ปิดปากเงยีบ เธอ

อยากจะถามว่าเรื่องด่วนที่เขาหมายถงึนั้นเป็นเพราะเธอหรอืเปล่า แต่
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ฮวกีอนดเูหมอืนคนที่ก�าลงัจมอยู่กบัความคดิของตวัเอง จนไม่ได้ใส่ใจ

ว่ามซีอยองนั่งอยู่บนรถด้วย

ซอยองได้แต่พึมพ�าว่ามันก็ดีแล้วก่อนจะมองออกไปด้านนอก 

รถยังติดอยู่เป็นระยะเพราะตอนนี้ยังเป็นชั่วโมงเร่งด่วน ซอยองเหม่อ

มองดูผู้คนที่ก�าลงัเดนิสวนกนัวุ่นวาย พอได้มานั่งอยู่บนรถอุ่นๆ และ

เอาแต่มองไปข้างนอกอย่างคนไม่มีอะไรท�าแบบนี้ก็พานท�าให้เปลือก

ตาหนกัอึ้งขึ้นมาได้ ความง่วงเริ่มถาโถมเข้ามาเพราะความกดดนัที่ต้อง

มาซองบุกดง ตาของซอยองค่อยๆ ปรือลงทีละน้อย เธอจะหลับไป 

ทั้งแบบนี้ไม่ได้นะ...

ฮวีกอนตกใจที่เห็นซอยองหลับไปอย่างไม่คิดระวังตัวเอง

เลยสักนิด นี่เธอรู้บ้างหรือเปล่าว่าใครเป็นคนขับรถให้เธอนั่ง แต่ถึง

อย่างนั้นเขาก็ไม่อยากปลุกเธอขึ้นมา เพราะการปล่อยให้เธอหลับไป

แบบนี้คงจะดกีว่าตื่นอยู่ทั้งคู่ แต่ไม่รู้จะพูดอะไรกนักไ็ด้

ทกุอย่างที่เกดิขึ้นล้วนเป็นไปตามความรู้สกึ นี่เขากลายเป็นคน

ท�าอะไรตามอารมณ์ไปแล้วเหรอ ฮวกีอนรู้สกึว่าตวัเองแปลกไป เขาไม่

เข้าใจตวัเองเลยวา่ท�าไมตอนนั้นถงึปฏเิสธเธอได้ แตใ่นตอนนี้มนักลบั

ตรงกันข้าม หรือจะเป็นเพราะเขาได้เห็นแชฮีอีกคนที่เขาไม่เคยเห็น

อย่างนั้นเหรอ

เขาไม่อยากเห็นภาพที่เธอเอาแต่ขย�านิ้วตัวเองไปมาแล้วยังท�า

อ�้าอึ้งว่าจ�าเบอร์โทรศพัท์ไม่ได้แบบนั้นเลย เขารูส้กึเจบ็ปวดเมื่อเหน็เธอ

ท�าท่าทางเหมอืนก�าลงักลวัว่าจะโดนด ุและยิ่งเกลยีดเมื่อภาพของตน

ในวยัเดก็ปรากฏซ้อนทบัขึ้นมา อาจจะเพราะเหตนุั้นท�าให้เขาพูดออก

ไปว่าจะไปส่งเธอโดยไม่ทนัรู้ตวั

“เฮ้อ” ฮวกีอนถอนหายใจออกมาแล้วหนัไปมองด้านข้าง เขา

กลวัว่าจะท�าให้ซอยองตื่น แต่โชคดทีี่เธอยงัคงหลบัอยู่เหมอืนเดมิ
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ฮวีกอนหันกลับมามองทางข้างหน้าพลางนึกถึงแชฮีที่เขาเคย

รู้จกัเมื่อก่อนนี้

เมื่อใบไม้ผลเิบ่งบานเตม็ที่ กเ็ป็นเวลาให้ดอกไม้และความรกัได้

งอกงามไปทกุหนทกุแห่ง ปีสี่คอืปีที่ทกุคนต่างยุง่วุน่วายทั้งร่างกายและ

จติใจ เพราะต้องรบีหางานท�า แต่ฮวกีอนไม่เป็นแบบนั้น เพราะเขามี

คอร์สที่ถูกก�าหนดไว้ให้รออยู่ก่อนแล้ว นั่นคือคอร์สที่เขาไม่ได้อยาก

เข้าไปเลยอย่างคอร์สรบัเข้าท�างานของซนัยองกรุ๊ป

ถ้าพวกเพื่อนๆ รู้เข้าคงโห่แซวกันเป็นแถวว่าชีวิตเขามันจะดี

อะไรขนาดนี้ แต่ฮวีกอนกลับเป็นฝ่ายอิจฉาพวกเขามากกว่า อิจฉา

เพื่อนๆ ที่ได้รู้ว่าตนเองอยากท�างานอะไร และถงึไม่รูว่้าตวัเองต้องการ

อะไร แต่กย็งัมทีั้งโอกาสและสทิธิ์ให้ได้ลองท้าทาย

และในบรรดาคนจ�าพวกที่ฮวีกอนอิจฉาก็มีคีแฮซองอยู่ด้วย  

ฮวกีอนก�าลงัยนืรอแฮซองอยู่หน้าหอสมดุ แต่แล้วจู่ๆ กม็กีลิ่นน�้าหอม

ลอยมาเตะจมูกพร้อมกบัเสยีงหนึ่งดงัตามมา

‘รุ่นพี่ สวสัดคี่ะ’

ค�าทกัทายนี้ช่วยดงึฮวกีอนที่ก�าลงัคดิอะไรไปเรื่อยเป่ือยกลบัมา

สู่ความเป็นจรงิ ฮวกีอนมองหญงิสาวด้วยสายตาว่างเปล่า หญงิสาว

ผู้ที่ไม่ว่าใครมองก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอช่างมีพร้อมไปทุก

อย่าง และเป็นหญงิสาวที่ทกัฮวกีอน ใบหน้าสวยหวานที่เพยีงแค่มอง

ผ่านยังต้องอุทานออกมา และนัยน์ตาเป็นประกายของเธอก�าลังมอง

เขาอยู่ แต่เขาไม่เคยเจอเธอมาก่อนเลย

‘คมิแชฮคี่ะ เป็นรุ่นน้องที่คณะบรหิารฯ’

เธอแนะน�าตวัเองอย่างชดัถ้อยชดัค�า แต่ฮวกีอนกลบัเอาแต่มอง

แชฮนีิ่งๆ ไม่แม้แต่จะมที่าทอีะไรกลบัไป แชฮเีองกไ็ม่ได้เร่งเอาค�าตอบ

และเพยีงแค่จ้องมองกลบัไปเช่นกนั

‘แล้วไง’
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ฮวีกอนพูดกลับไปอย่างยากล�าบาก เวลามีผู้หญิงที่เขาไม่รู้จัก

เข้ามาหาแบบนี้ ส่วนใหญ่แล้วก็มักเป็นการสารภาพรักทั้งนั้น ค�า

สารภาพที่เขาไม่เคยต้องการ

‘ตอนนี้รุ่นพี่ยงัไม่มแีฟนใช่ไหมคะ มาคบกบัฉนัไหมคะ’

‘ท�าไมฉนัต้องคบ’

‘กเ็พราะว่าฉนัชอบรุ่นพี่’

ฟังเหมอืนเธอก�าลงัพูดว่า ‘นบัเป็นเกยีรตนิะคะที่ฉนัเลอืกคณุ’ 

ไม่มผีดิ ช่างเป็นท่าททีี่น่าเหลอืเชื่อจรงิๆ

‘แค่เธอชอบฉนัมนัหมายความว่าฉนัต้องคบกบัเธอหรอืไง’

‘พวกผู้ชายส่วนใหญ่มีแต่จะร้อนใจที่ไม่ได้คบกับฉันกันทั้งนั้น 

ถ้ารุ่นพี่ได้คนระดบัฉนัไปเป็นแฟน คงจะยอดเยี่ยมน่าดูเลยไม่ใช่เหรอ

คะ รุ่นพี่ว่าไงคะ เป็นแฟนกนัไหม’

‘ไม่’ ฮวกีอนบอกปัดอย่างไร้เยื่อใยทนัททีี่แชฮพีูดจบ 

ปกตถ้ิาเป็นแบบนี้เธอควรจะหลบไปเพราะความอบัอาย แต่ผดิ

คาด เพราะนยัน์ตาของแชฮกีลบัเป็นประกายวาววบัขึ้นมา

‘ท�าไมล่ะคะ’

‘เพราะฉนัไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ชายพวกนั้น’

‘น่าสนใจจรงิๆ ด้วย’

แชฮยีิ้มให้ฮวกีอนทั้งยงับอกว่ายิ่งเขาผลกัไส เธอกย็ิ่งรูส้กึว่าเขา

มเีสน่ห์ รอยยิ้มของเธองดงาม แต่ฮวกีอนกลบัไม่ได้รู้สกึอะไรเลยแม้แต่

นดิเดยีว

ผู้คนที่ผ่านเข้าออกหอสมดุเริ่มมองมาที่พวกเขาสองคน พวกเขา

ต่างกเ็ป็นคนดงัของมหาวทิยาลยัทั้งคู่ ดงันั้นจงึไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมี

คนสงสยั แต่ฮวกีอนกลบัไม่ค่อยสบายใจกบัสถานการณ์ในตอนนี้เท่าไร

นกั

‘ถ้าไม่มธีรุะอะไรแล้วกไ็ปเถอะ’
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‘แหม ลองคดิดูหน่อยสคิะ’

เขากพ็ดูไปตามที่คดิหมดแล้ว นี่เธอไม่ได้ฟังที่เขาพดูไปเลยหรอื

ไง ฮวกีอนปิดปากเงยีบเพราะคดิว่าค�าถามนี้ไม่ได้มคี่าพอให้เขาตอบ

‘ท�าไมถงึไม่ชอบฉนัเหรอคะ’

แชฮถีามออกมาหน้าตาเฉย

‘ไม่ใช่ไม่ชอบ แต่ฉนัไม่ได้รู้จกัเธอด้วยซ�้า ไม่สนใจมากกว่า’

‘งั้นจากนี้กม็องฉนับ่อยๆ นะคะ จะได้สนใจกนับ้าง’

แชฮหีนัหลงัจากไปอย่างมั่นใจ ราวกบัไม่มอีะไรเกดิขึ้นหลงัจาก

ได้พดูทกุสิ่งที่ตนต้องการ แม้ว่าเขาจะปฏเิสธเธอไปแล้วกต็าม ฮวกีอน

ยืนนิ่งอย่างตกใจ เขาไม่คิดเลยว่าจะมีคนที่มั่นใจในตัวเองได้ขนาดนี้

อยู่ด้วย

‘รอนานไหม’

ฮวีกอนเซไปเล็กน้อยเพราะแฮซองที่พรวดพราดเข้ามากอดคอ

เขาไว้

‘ไม่หรอก ไปเถอะ’

ฮวกีอนอยากออกไปจากตรงนี้จนเตม็แก่ เสยีงซบุซบิเบาๆ เริ่ม

ดงัมาให้ได้ยนิ

‘นั่นรถคมิแชฮไีม่ใช่เหรอ’

‘ไม่นะ จากที่ฉนัเหน็เหมอืนฮวกีอนจะปฏเิสธเธอเลยแหละ’

‘โอ้โห คณุหนูจอมหยิ่งอย่างแชฮกีร็กุก่อนเป็นเหมอืนกนันี่’

เขาต้องรีบเอาตัวเองออกไปก่อนจะได้ยินอะไรที่ไม่อยากได้ยิน

ไปมากกว่านี้ ฮวีกอนเดินหนีออกไปพร้อมกับลากแขนแฮซองให้ตาม

ไปด้วย

‘ไปกนั’

แฮซองดงึสายกระเป๋าที่ไหลตกลงไปขึ้นมาใหม่แล้วเดนิคูไ่ปกบั

ฮวีกอน เขาเห็นเหตุการณ์เมื่อครู่นี้อย่างชัดเจน แต่เป็นเพราะเขาอยู่
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ไกลเกนิไปจงึไม่รู้ว่าทั้งสองคนคยุอะไรกนั เขาอยากถามออกไป แต่ก็

ยงัลงัเลเพราะอกีฝ่ายคอืฮวกีอน เพื่อนที่ดทีี่สดุของเขา ก่อนอื่นเขาต้อง

รู้ความรู้สกึของฮวกีอนให้ได้เป็นอย่างแรก

แฮซองมองแชฮทีี่เดนิออกไปไกลแล้วค่อยพูดขึ้น ราวกบัว่าเขา

เพิ่งเหน็เธอโดยบงัเอญิ

‘คนที่เดนิไปนั่นคมิแชฮไีม่ใช่เหรอ’

‘คมิแชฮไีหนอกีล่ะ’ ฮวกีอนถามกลบัไปอย่างไม่ใส่ใจ เขารู้สกึ

คุ้นชื่อนี้เหมอืนเพิ่งได้ยนิเมื่อไม่นานมานี้ แต่กไ็ม่ได้สนใจอะไรนกั 

แฮซองชี้นิ้วตามหลงัแชฮไีป ฮวกีอนจงึมองตามไป

‘รุน่น้องคณะเราไง ตอนเธอเข้ามานี่วุน่วายกนัไปหมด ว่ากนัว่า

เธอเป็นนางฟ้า’

‘นางฟ้าอะไร คนไร้มารยาทต่างหาก’

แฮซองกระตุกยิ้มขึ้นมาทันทีที่ได้ยินฮวีกอนค่อนขอดออกมา

แบบนั้น

‘แล้วรู้ไหมว่าในบรรดาคนไร้มารยาททั้งหลายแหล่น่ะมนีายอยู่

ด้วย’

ฮวกีอนพยกัหน้าน้อยๆ อย่างไม่สนใจค�าพดูตดิตลกของแฮซอง

แล้วเดนิต่อไป ไม่ว่าจะพูดจรงิหรอืพูดเล่น ฮวกีอนกเ็ป็นคนไม่ค่อยยิ้ม

อยู่แล้ว แฮซองรู้เรื่องนี้ดจีงึเลอืกที่จะถามออกไปตรงๆ

‘ว่าแต่เธอมาบอกชอบนายเหรอ ฉนัได้ยนิคนเขาพูดกนั’

‘ฉนัไม่ได้สนใจ’

ไม่ได้สนใจว่าเธอจะบอกชอบหรอืไม่

ฮวีกอนจับความรู้สึกโล่งใจของแฮซองหลังได้ฟังค�าตอบจาก

ปากเขาได้ จงึเดนิให้ช้าลงแล้วสงัเกตสหีน้าของแฮซองไปด้วย เพื่อน

คนนี้ไม่เคยสนใจเลยว่าจะมใีครมาสารภาพรกักบัเขาบ้าง เพราะแฮซอง

เองกด็งัไม่ได้น้อยไปกว่าเขา แต่นี่แฮซองคนที่มกัจะยุง่อยูก่บัการจดัการ
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ความสนใจที่ตัวเองได้รับกลับมาซักไซ้เรื่องนี้กับเขาอย่างที่ไม่เคยเป็น

มาก่อน เขาว่ามนัแปลกๆ

‘นายชอบเธอใช่ไหม’

ฮวกีอนไม่จ�าเป็นต้องอ้อมค้อม พวกเขาสนทิกนัมานานจนการ

พูดกนัตรงๆ ไม่ใช่ปัญหาส�าหรบัพวกเขาแล้ว

‘กเ็ธอน่ารกั’

‘ใครน่ารัก นายก็ชอบหมด’ ฮวีกอนส่ายหน้าพลางหันไปมอง

แฮซอง 

คนถูกมองได้แต่หาข้อแก้ตัวมาอ้างเมื่อเห็นสายตาเอือมระอา

ของเพื่อนสนทิ

‘ไม่ด ิไม่ใช่อย่างนั้นสกัหน่อย กเ็วลามองเธอแล้วมนัรู้สกึอยาก

ปกป้องเธอไง’

‘ตรงไหน เธอกด็ูเป็นคนดูแลตวัเองได้อยู่แล้ว’

‘นายไม่เข้าใจ แรกๆ ฉนักค็ดิแบบนั้น แต่จรงิๆ แล้วมนัไม่ใช่เลย 

ตอนมองเธอ ฉนัรู้สกึว่าเธอไม่มั่นคง เหมอืนแค่ท�าเป็นมั่นใจหรอืเปล่า

นะ’

‘มาอีกแล้วสินะ ไอ้สัญชาตญาณชอบปกป้องของคีแฮซองน่ะ 

แต่ยงัไงเธอกไ็ม่ได้เป็นแบบนั้นแน่’

ที่แฮซองกบัฮวกีอนมาสนทิกนัได้กเ็พราะเหตผุลนี้เช่นกนั แฮซอง

บอกกบัฮวกีอนว่า ฮวกีอนเป็นเหมอืนเปลอืกนอกแขง็ๆ ที่ข้างในไม่มี

อะไรเลย ตนเลยอยากสนทิด้วย เขาไม่รูว่้าตรงไหนของแชฮทีี่ไปกระตกุ

ต่อมหมอนั่นขึ้นมา แต่เขารู้สกึว่าเขาต้องห้ามแฮซองให้ได้ ไม่รู้ท�าไม

‘เหรอ แต่ฉนัมองเธออยู่ตลอดเลยนะ’

เขาควรจะหยุดแฮซองที่เคยพูดว่าเฝ้ามองเธออยู่ตลอดให้ถึง 

ที่สดุ

...
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เสยีงถอนหายใจแห่งความรูส้กึผดิดงัสะท้อนไปทั่วห้องโดยสาร 

ระหว่างที่ฮวกีอนก�าลงัท่องอยู่ในโลกแห่งความทรงจ�า รถของเขากม็า

ถงึจดุหมายปลายทางแล้ว

เขาหนัไปมองซอยองที่ยงัคงอยูใ่นโลกของความฝัน ใบหน้าของ

เธอเอนไปอีกด้านหนึ่งจนเกือบจะชนกับหน้าต่างรถ เขาควรจะปลุก

เธอได้แล้ว แต่กไ็ม่อยากไปรบกวนเธอที่ก�าลงัหลบัสนทิ นี่เขาเป็นคน

ช่างเอาใจใส่แบบนี้ด้วยเหรอ ค�าถามเกี่ยวกบัตวัเองเริ่มมมีากขึ้นทกุท ี

รวมถงึค�าถามเกี่ยวกบัคมิแชฮทีี่ก�าลงัอยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้ด้วย ผูห้ญงิ

คนนี้คอืคมิแชฮ ีแต่ท�าไมเขาถงึเอาแต่คดิว่าเธอไม่ใช่คมิแชฮนีะ

ตุ้บ

หัวของซอยองชนเข้ากับกระจกรถจนต้องกระวีกระวาดลุกขึ้น

มา เธอรบีเอามอืปาดรมิฝีปากและจดัเผ้าผมของตวัเองให้เรยีบร้อย ดู

เธอเองกพ็อจะรู้ตวัว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน

“รู้กาลเทศะอยู่เหมอืนกนันี่”

เสียงของฮวีกอนท�าให้ซอยองที่อยู่ในสภาพงัวเงียตื่นเต็มตาได้

ทนัที

“เอ่อ ขอโทษค่ะ แล้วกข็อบคณุนะคะ”

ซอยองอายจนไม่กล้ามองไปทางที่นั่งคนขบั ไม่กล้าแม้แต่จะคดิ

ด้วยซ�้า เธอคิดว่าเธอต้องลงจากรถก่อนเป็นอย่างแรกจึงเริ่มขยับตัว 

แต่แล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมา ซอยองหยิบโทรศัพท์ออกมาจาก

กระเป๋าเสื้อเพื่อดูว่าใครเป็นคนโทร. มา

“ค่ะคณุหวัหน้า ฉนัเองค่ะ”

“คุณหนู อยู่ไหนครับ” เสียงอีฮยอนดังกว่าปกติราวกับว่าเขา

ก�าลงัตกใจสดุขดี 

เธอยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนเมื่อคิดขึ้นมาว่าคนอย่างอีฮยอนก็

ตกใจเป็นเหมอืนกนั
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“อยู่หน้าออฟฟิศเทลค่ะ”

“ไปได้ยงัไง ขึ้นแทก็ซี่ไปเหรอครบั” น�้าเสยีงของอฮียอนเปลี่ยน

ไปคล้ายโล่งใจเพราะค�าตอบของซอยอง เธอรู้สึกผิดที่ท�าให้เขาต้อง

เป็นกงัวลด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง

“เปล่าค่ะ ฉนัไม่มกีระเป๋าสตางค์กเ็ลยขึ้นแทก็ซี่ไม่ได้ แต่โชคดี

ที่มาเจอคนรู้จกักเ็ลยมาถงึอย่างปลอดภยัค่ะ”

“คนรู้จกัคอืใครเหรอครบั คณุหนูไม่มคีนรู้จกันี่”

“คณุ...ยนุฮวกีอนน่ะค่ะ”

“...”

“เอาเป็นว่ายงัไงฉนักม็าถงึแล้ว คณุไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ ไว้ถ้า

มเีรื่องอะไรฉนัจะโทร. ไปค่ะ”

“ครบั เข้าใจแล้วครบั”

ซอยองรบีตดัสาย เธอคดิว่าคงดไูม่ค่อยมมีารยาทถ้ายงัคยุสาย

ต่อทั้งที่ฮวกีอนยงัอยู่ข้างๆ แบบนี้

“ขอโทษค่ะ คณุน่าจะยุ่งอยู่แท้ๆ แต่ยงัไงกข็อบคณุนะคะ ฉนั

ขอตวั”

เธอทนมองฮวกีอนตรงๆ ไม่ได้ จงึท�าได้เพยีงเอยีงใบหน้าไปทาง

ที่นั่งฝ่ังคนขบัแล้วพยกัหน้าให้ แต่ในขณะที่เธอก�าลงัเอื้อมไปเปิดประตู

รถ เสยีงของฮวกีอนกด็งัขดัขึ้นมาเสยีก่อน

“เอาเบอร์มา”

“คะ?” ซอยองผละมอืออกจากที่จบัประตแูล้วหนัมามองฮวกีอน

“เธอท�าเป็นไม่ได้ยนิจนตดิเป็นนสิยัไปแล้วหรอืไง หรอืชอบถาม

กลบัจนเป็นนสิยัไปแล้ว แต่มนักไ็ม่น่าดูทั้งคู่นั่นละ เลกิซะนะ”

ฮวกีอนส่งโทรศพัท์ของตวัเองให้ซอยอง

“หรือว่าเธอยังไม่รู้เรื่องนั้น ไม่มีทางน่า คิมแชฮีที่ชอบเอาแต่

ปิดปากเงยีบจะไม่รู้ได้ยงัไง”
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ซอยองได้แต่งง อ้าปากพะงาบๆ เพราะท่าทางของฮวีกอนที่

เอาแต่พูดอะไรกไ็ม่รู้ใส่เธออยู่ได้

“เรื่องอะไรคะ”

“ไหนๆ กต็้องเจอกนัอกีสามครั้งไม่ใช่เหรอ ฉนัถงึได้บอกให้เธอ

เอาเบอร์มาอยู่นี่ไง ฉนัไม่อยากจะมานั่งตดิต่อกบัเธอผ่านเลขาฯ...”

“อ้อ...กแ็ล้วพดูให้เข้าใจแต่แรกไม่เป็นหรอืไง” ซอยองบ่นพมึพ�า

พลางรบัโทรศพัท์มา

“ไม่ต้องมาท�าบ่นให้ฉนัได้ยนิ พูดต่อหน้าตรงๆ ไม่เป็นหรอืไง”

ซอยองมองค้อนฮวกีอนที่รู้จกัใช้ค�าพูดย้อนเธอ แล้วขยบันิ้วรวั

เรว็พมิพ์เบอร์ของเธอลงไป ก่อนจะส่งโทรศพัท์คนืให้เจ้าของ

“ลงไปได้แล้ว ไว้จะตดิต่อไป”

“ขบัรถดีๆ  นะคะ”

ซอยองรีบร้อนลงจากรถเพราะสับสนกับสถานการณ์ที่เปลี่ยน

ไปกะทันหัน และเมื่อประตูรถถูกปิดลง รถของฮวีกอนก็แล่นออกไป

ไกลสดุสายตาเธอทนัที

เมือ่มาถึงห้องท�างาน ฮวีกอนกถ็อดเสือ้โคตมาแขวนไว้กบั

ที่แขวนเสื้ออย่างที่เขามกัจะท�าเป็นประจ�า ก่อนจะเดนิไปนั่งที่ ก้าวเดนิ

ของเขายงัคงมั่นคงอย่างที่เป็นมาเสมอ แต่ในหวัของฮวกีอนตอนนี้กลบั

รู้สกึเหมอืนกบัว่ามแีชฮเีดนิอยู่กบัเขาด้วย

ไม่ว่าเขาจะคิดอีกกี่ตลบ มันก็ยังมีแต่เรื่องน่าสงสัยอยู่เต็มไป

หมด จากที่เขาได้ยนิมาคอื คมิแชฮหีนไีปอยู่อเมรกิา และไม่เคยกลบั

มาเกาหลอีกีเลย แม้แต่ในตอนที่คณุปูข่องเธอหรอืกค็อืประธานคมิจาก

ไป แต่ตอนนี้เธอกลบัมาปรากฏตวัอยูข้่างเขาอย่างนั้นเหรอ ต่อให้เป็น

เพราะเรื่องเงนิกย็งัน่าสงสยัอยูด่ ียิ่งไปกว่านั้นคอืเธอดตู่างจากคมิแชฮี

ที่เขาเคยรู้จกัมากเหลอืเกนิ
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ฮวีกอนเอนตัวพิงพนักเก้าอี้พร้อมกับที่ความสงสัยมากมายผุด

ขึ้นในใจ

‘ท�าไมถงึได้อดึอดัแบบนี้ เธอต้องมอีะไรเปลี่ยนไปสกัอย่าง แต่

ว่ามนัคอือะไรล่ะ’

ไม่ว่าจะพยายามคิดแค่ไหน เขาก็คิดไม่ออกสักที ฮวีกอนเริ่ม

นกึถงึความหลงัอกีครั้ง นกึถงึคมิแชฮทีี่เขาเคยรู้จกัเมื่อนานมาแล้ว

แชฮีเป็นคนมุมานะได้อย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งที่เขาก็ปฏิเสธเธอไป

อย่างชดัเจน และคดิว่าเรื่องทกุอย่างคงจบลงแล้ว แต่มนักลบัไม่เป็น

อย่างนั้น แชฮไีม่เคยแอบมองอยู่ห่างๆ แต่กลบัเดนิเข้ามาอยู่ต่อหน้า

เขาด้วยความมั่นใจ

‘รุ่นพี่ ไปทานข้าวเที่ยงกนัไหมคะ’

เมื่อฮวีกอนและแฮซองออกมาจากห้องเรียน แชฮีก็มาปรากฏ

ตวัอยูต่รงหน้าทนัท ีฮวกีอนไม่ได้ตอบอะไรกลบัไป เพราะไม่ว่าอย่างไร

เขากบัเธอกไ็ม่มเีรื่องให้ต้องไปกนิข้าวด้วยกนัอยูด่ ีกไ็ม่เหน็จ�าเป็นต้อง

ตอบ

‘ฉนัเลี้ยงเองค่ะ’

‘ไม่ละ’ ฮวกีอนตอบอย่างเฉยชา 

แต่แฮซองที่ยนือยู่ข้างๆ กลบัเอาไหล่มาชนไหล่เขา ทั้งยงัขยบิ

ตาอกีต่างหาก ‘ไปกนิข้าวด้วยกนัเหอะ’

‘งั้นพวกนายกไ็ปกนัสองคนแล้วกนั’

ฮวีกอนตอบเหมือนไม่ใช่เรื่องของตัวเอง ความอับอายเริ่มเผย

ขึ้นมาบนใบหน้าของแฮซอง

‘ไปกนัทั้งสามคนนี่ละค่ะ’

สหีน้าของแฮซองดสูดใสขึ้นทนัทเีมื่อได้ยนิค�าตอบที่ชดัเจนของ

แชฮี ตรงข้ามกับฮวีกอนที่หน้าบูดบึ้งไปแล้ว เรื่องทั้งหมดน่าจะเริ่ม

ตั้งแต่ตอนนั้น คนเริ่มพูดกนัมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าทกุที่ที่ฮวกีอนอยู่กจ็ะมี
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คมิแชฮอียู่ด้วย รวมไปถงึคแีฮซองเช่นกนั

ข่าวลือเรื่องสามสหายแห่งมหาวิทยาลัยเริ่มแพร่สะพัดออกไป

ไกล แต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่ได้เป็นแฟนกันไม่ใช่ฮวีกอนกับแชฮ ี 

แต่เป็นแฮซองกบัแชฮต่ีางหาก พวกเขาคาดเดาเรื่องคูร่กัคูน่ี้กนัไปต่างๆ 

นานา บ้างกบ็อกว่าคมิแชฮไีม่อยากถูกเตะออกจากกลุม่เลยต้องเลอืก

คแีฮซอง หรอืไม่กค็แีฮซองเป็นฝ่ายตามตื๊อขอความรกัแชฮ ีและฮวกีอน 

กเ็ป็นพ่อสื่อให้คนทั้งสอง

แต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไร ทั้งสามคนก็ยังตัวติดกันโดย

ไม่สนข่าวลอืใดๆ ทั้งสิ้น หรอืถ้าจะพดูให้ถกูกค็อืแชฮมีกัจะเป็นฝ่ายมา

หาฮวกีอนก่อนเสมอ และแฮซองกจ็ะเกาะหนบึอยู่กบัแชฮอีกีที

แชฮมีกัจะท�าอะไรที่เป็นการให้ความหวงัลมๆ แล้งๆ แก่แฮซอง

เสมอ และฮวกีอนกไ็ม่ชอบที่แชฮที�าแบบนี้ เขาพยายามเตอืนแฮซอง

หลายครั้งให้เลิกกับเธอ และบอกว่าเธอก�าลังหลอกใช้แฮซองอยู่ แต่

ทกุครั้งที่พูดแบบนั้น แฮซองกลบัเพยีงแค่ยิ้มตอบกลบัมาแล้วกท็�าเฉย

ไป

‘อะไรท�าให้นายหลงยายนั่นขนาดนี้กนั แฮซอง’

แฮซองนิ่งคดิเพราะค�าถามของฮวกีอนไปสกัพกั

‘ไม่รู้สิ แรกๆ ฉันก็มองเพราะว่าเธอน่ารัก แต่ตอนนี้ฉันว่าเธอ 

น่าสงสาร’

‘แต่แค่สงสารไม่ได้แปลว่ารกันะแฮซอง’

‘อาจจะใช่กไ็ด้ บางทถี้าได้ลองท�าความรู้จกักบัความรู้สกึที่เรา

คิดว่ามันคือความสงสารแล้วละก็ มันอาจจะเป็นความรักจริงๆ ก็ได้

นะ’

ฮวกีอนได้แต่ส่ายหน้าให้ค�าตอบนั้น ที่เขาเกดิมาได้กเ็พราะคน

ที่แยกความสงสารกับความรักไม่ออกยังไงล่ะ เพราะไม่ว่าจะคิด

อย่างไร พ่อกบัแม่กไ็ม่ได้ท�าให้เขาเกดิมาด้วยความรกั แต่ด้วยความ
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ปรารถนาเพยีงชั่ววูบ ความสงสาร แล้วกค็วามโง่เขลาต่างหาก

ฮวกีอนดงึตวัเองให้หลดุออกมาจากอดตีแล้วลกุขึ้นยนื เขาลูบ

หน้าตวัเองแรงๆ ถ้าเป็นไปได้เขากอ็ยากลบทกุอย่างออกไปจากความ

ทรงจ�า ทั้งแชฮ ีทั้งแฮซอง ลบมนัออกให้หมด


