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บทนำ�

"นี่...อย่าบอกนะดีดี้ ว่าเธอหลงรักแซคเข้าแล้ว!"
คุณพริ้งหรือ 'เพชรพริ้ง' มองผู้ชายทีย่ นื ควงสาวสวยทรงเซียะราวกับ
หุน่ โชว์เสือ้ สองนางซ้ายขวาอยูต่ รงมุมหนึง่ ในห้องจัดเลีย้ งแห่งนัน้ สลับกับ
หันมาถลึงตาใส่ฉันพร้อมตั้งค�ำถามอย่างเอาเรื่อง...
"เปล่าค่ะ..." ฉันตอบเสียงเบา มองคนถามตาปริบๆ 'ดีดี้' คือชื่อเล่น
ส่วน 'จิรวดี' คือชื่อจริงของฉันเอง
"อย่าเชียวนะเธอ ห้ามลืมเด็ดขาดว่าเขาเคยดูถกู เธอไว้ยงั ไง เขาว่าไง
บ้างนะซี!" คุณพริ้งหันไปถามซี หรือ 'ศรีอาภา'
"ผมไม่กล้าเซจนล้มใส่คุณหรอก กลัวหัวแตก นมก็ไม่มี... แซคเขา
ว่าเงี้ยยย" ซีให้ค�ำตอบแบบใส่อารมณ์อย่างชัดถ้อยชัดค�ำ "แล้วตอนที่ดีดี้
โดนแซงคิวแล้วไปแขวะผู้หญิงที่แซงคิวว่า...ถ้าไม่เห็นแก่ตัวก็แปลว่าโง่
แซคนีร่ บี สวนทันทีเลยว่า...คนสวยเวลาเขาท�ำตัวงีเ่ ง่าบ้างบางทีมนั ก็นา่ รัก
น่าเอ็นดูดีออก อย่าไปอิจฉาเขาเลย... ด้วยล่ะค่ะคุณพริ้ง"
"ฮึย่ ยย ฟังแล้วขึน้ แทน ยิง่ มองหน้าเขาฉันยิง่ อยากเอาหอกคลิปโตไนต์
ไปเสียบปอดซ้ายทะลุปอดขวา เพราะหน้าเขาเหมือนซูเปอร์แมน...
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อย่าถามว่าภาคไหน เพราะทุกเวอร์ชั่นมันก็โครงหน้าเดียวกันหมด!"
"ใจเย็นค่ะคุณพริ้ง..." 'ณชา' รีบปรามขุ่นแม่ของหล่อน "หนูว่า...
พี่ดีดี้ไม่ได้คิดอะไรกับแซคหรอก เพราะพี่ดีดี้รู้เรื่องชวนสยองของแซคดี
ทุกอย่าง แล้วดูจากสายตาละห้อยเมื่อกี้นี้...มันก็เป็นแค่สายตาติ่งทั่วไป
อย่าลืมว่าพี่ดีดี้เคยไปถือป้ายไฟเชียร์แซคอยู่หน้าเวทีเดอะสเตจแอ็คเทอร์
รอบชิงด้วยนะคะ หนูว่า...น่าจะแค่ติ่งแหละ"
"แค่ติ่งเดอะสเตจแค่นั้นจริงๆ นะดีดี้!" คุณพริ้งหันมาคาดคั้น
"เอ่อ...ค่ะ... ดี้ก็คิดว่าน่าจะแค่นั้น..."
ฉันว่า...น�้ำเสียงตัวเองนี่มันฟังดูไม่ค่อยมั่นใจเอาซะเลย ท�ำไมเป็น
แบบนี้นะ...
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บทที่ 1

มรดกก้อนโตพร้อมผู้หล่อล่ำ� 1 อัตรา

"จะออกไปไหนกันหรือจ๊ะสาวๆ"
"ป้ามัท... สวัสดีค่า"
'สาวๆ' ที่ว่าอันประกอบด้วยตัวฉัน ซี และแป้ง หรือ 'พรประภา'
หันไปยกมือไหว้พลางขานรับค�ำทักทายของหญิงชราวัยเจ็ดสิบเศษๆ อย่าง
ร่าเริงพร้อมเพรียงกัน พวกเราอยู่ในล็อบบีข้ อง 'D-RISE CONDOMINIUM'
ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของฉันเอง 'ป้ามัท' หรือ 'คุณยายมัทรี' นั่งอยู่ตรง
โซฟารับแขกตัวหนึ่งตามล�ำพัง
ป้ามัทยังมีท่าทีกระฉับกระเฉงและแลดูสุขภาพดีอย่างเหลือเชื่อ
แต่ฉันกับเพื่อนๆ ยังจดจ�ำได้ดีว่าตอนเจอแกครั้งแรกเมื่อสามสี่ปีก่อน
ป้ามัทไม่ใช่คนที่ดูมีความสุขมากนัก แกดูเครียดและหม่นหมองอย่างหนัก
แตกต่างจากตอนนี้ลิบลับ เนื่องจากมีปัญหาครอบครัวในระดับร้ายแรง
อย่างเรื้อรังมายาวนานเกือบสามสิบปี จึงท�ำให้กลายเป็นคนมองโลก
ในแง่ร้ายและมีแต่ความตึงเครียดครอบง�ำตลอดเวลา แม้ว่าตอนนี้แกจะ
ดูดีขึ้นจากเดิมมาก แต่พลังลบก็ยังพอจะมีหลงเหลือให้คนรอบข้างรู้สึก
ได้บ้าง...
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"เราก�ำลังจะไปงานเลีย้ งรุน่ กันค่ะ" ฉันตอบ มองหญิงสูงวัยด้วยรอยยิม้
หวานละไม ฉันไม่ได้ล�ำบากอะไรเลยในการที่ต้องพยายามเผื่อแผ่ความรัก
ความอบอุ่นให้แก่ป้ามัท หลังจากที่ป้าเคยพูดออกมาว่า...การอยู่ใกล้ฉัน
ท�ำให้แกรูส้ กึ อบอุน่ หัวใจ ฉันก็มคี วามสุขมากทีไ่ ด้ทำ� ตัวเป็นประโยชน์ตอ่ คนแก่
ผู้มีชีวิตอย่างเดียวดายคนหนึ่ง และรู้สึกดีเสมอเมื่อสัมผัสได้ว่าป้ามัท
รับรู้ถึงความรู้สึกดีๆ ของฉัน ซึ่งเพื่อเห็นแก่ความดูสาวเกินอายุของป้า
ฉันกับเพือ่ นๆ จึงขออนุญาตเรียกแกว่าป้าแทนยาย จุดนีแ้ กดูแฮปปีม้ ากเลย
ทีเดียว
"แล้ววันนี้คุณท็อปไม่ไปส่งพวกหนูหรือจ๊ะ" ป้ามัทถามอย่างสงสัย
"หนูขอไว้เองล่ะค่ะ มันอึดอัดทุกทีเวลาสามียายซีมาตามเทกแคร์
อย่างใกล้ชิด ยิ่งตอนเราไปงานติ่ง ทั้งคอนเสิร์ต ทั้งแฟนมีต..." แป้ง
พูดพลางถอนใจเฮือกอย่างไม่คดิ จะเก็บอาการเหนือ่ ยหน่ายสามีเพือ่ นเอาไว้
แค่ในใจ "ดูคอนฯ จบระหว่างทางกลับบ้านจะหวีดลูกแรงๆ ก็เกรงใจคุณท็อป
ทีม่ ารับ ถ้าผัวเพือ่ นไม่ใช่เจ้านายหนูกว็ า่ ไปอย่าง นีเ่ กร็งกันจนหวีดไม่ออก"
ลูกที่ว่านั้นหมายถึงศิลปินเกาหลีที่เธอชื่นชอบ บางครั้งพวกเราก็ชอบ
อุปโลกน์ตัวเองเป็นคูมแม่ของศิลปินเพื่ออรรถรสในการติ่ง
"แต่พวกแกจะเลิกคบฉันเพราะคุณท็อปไม่ได้ สัญญาแล้วนะ" ซีรีบ
ดักคอไว้ก่อน
"งั้นท�ำไมหนูไม่บอกสามีไปตรงๆ ล่ะว่าไม่ต้องมาคอยรับส่ง เพื่อน
อึดอัด"
คนที่ได้รับค�ำแนะน�ำถึงกับยิ้มเจื่อน ออกอาการอึกอักเบาๆ
"ขืนบอกไปสามีนางก็จะน้อยใจเอาน่ะสิคะ เดีย๋ วก็จะหาว่าเมียร�ำคาญ
เมียไม่รัก เมียสนใจแต่เพื่อน สนใจแต่สามีมโนมากกว่าสามีตัวจริง แค่
คุณท็อปเขายอมตามใจปล่อยซีมาติ่งกับเพื่อนได้นี่ก็ถือว่าเป็นบุญของนาง
มากแล้ว พวกหนูเลยต้องยอมทนเพือ่ เห็นแก่ความสุขและชีวติ คูข่ องเพือ่ น"
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ฉันช่วยให้ความกระจ่างแทนศรีฯ "อีกหน่อยซีก็ไม่มเี วลามาสนุกกับเราแล้ว
ล่ะค่ะ เพราะตอนนี้นางท้องแล้ว พอมีลูกคงต้องลาวงการ"
"แค่ชั่วคราวล่ะย่ะ พอลูกโตฉันก็จะพาลูกไปติ่งด้วย" ศรีฯ รีบบอก
ส่วนป้ามัทพอได้ยินเรื่องที่ซีท้องก็เลยอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นดีใจ
ดวงตาทีเ่ ย็นชาเป็นนิจของแกส่องประกายระยับ ฉันเห็นแล้วรูส้ กึ ใจฟูขนึ้ มา
ทันที ความผูกพันตลอดสามปีของเราคงท�ำให้ฉันเห็นป้ามัทเป็นเหมือน
ญาติสนิทคนหนึง่ ... ป้ามัทรีบแสดงความยินดีกบั ว่าทีค่ ณ
ุ แม่อย่างจริงใจ...
"แล้วนี่สามีซีไม่ห่วงแย่เลยหรือจ๊ะ ไม่ยิ่งตามประกบหนักกว่าเก่า?"
"โชคดีที่คุณท็อปเขาพอจะมีเหตุผลค่ะ รู้ว่าคนท้องไม่ใช่คนป่วยหนัก
ไม่ต้องคอยประคบประหงม ก็เลยไม่ค่อยห้ามอะไรเมียมาก เพราะแค่
ที่ห้ามๆ อยู่นี่มันก็เยอะแล้วค่ะ" ฉันตอบพลางเหลือบมองศรีฯ ยิ้มๆ เพราะ
รูด้ วี า่ แม้คณ
ุ ท็อปจะยอมปล่อยภรรยาทีก่ ำ� ลังท้องก�ำลังไส้ให้ใช้ชวี ติ ได้อย่าง
ตามสบาย แต่ลึกๆ แล้วเขาก็คงเป็นห่วงอย่างหนักอยู่นั่นเอง เพียงแต่
พยายามยั้งใจตัวเองไม่ ให้ก้าวก่ายเกินเหตุจนซีร�ำคาญ...ซึ่งเอาจริงๆ
ศรีฯ นางทั้งรักทั้งหลงสามียังกับอะไรดี คงไม่มีทางร�ำคาญอยู่แล้ว แล้ว
ปกติคุณท็อปเองก็งานยุ่งมาก การที่ภรรยามีวิธีหาความสุขง่ายๆ ในยามที่
เขาไม่มีเวลาให้จึงน่าจะท�ำให้คุณท็อปเบาใจไปได้บ้าง
"พวกหนูไปก่อนนะคะ แท็กซี่มาแล้ว" ซีบอกเมื่อเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยคนหนึ่งผลักประตูเข้ามาในล็อบบี้แล้วส่งสัญญาณบอก
พวกเธอเกี่ยวกับรถแท็กซี่ที่เพิ่งเข้ามาจอดเทียบ
"ไปเถอะจ้ะ นีป่ า้ ก็รอแซคมารับอยู่ อีกสิบนาทีนา่ จะมาถึง บอกแล้วว่า
ไม่ต้องมาก็ไม่ยอมฟัง ตื๊อจะมาให้ได้ พักนี้ชักจะน่าร�ำคาญขึ้นทุกวันเลย
พ่อคนนี้เนี่ย!" ป้ามัทพูดถึงหลานชายคนเดียวด้วยสีหน้าเอือมระอาแกม
ขุ่นเคืองชัดเจน ซึ่งฉันก็ไม่แปลกใจเลย เพราะเป็นที่รู้กันมานานแล้วว่า
ป้ามัทไม่ได้รักใคร่ไยดีหลานชายคนเดียวอย่างแซคมากนัก แต่ทว่าตอนนี้
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ฉันพอจะจับสังเกตได้ว่าความชิงชังที่เคยมีอย่างท่วมท้นในใจของป้ามัท
เริ่มจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ อย่างเห็นได้ชัด พูดง่ายๆ คือดูเหมือนจะ
ค่อยๆ ใจอ่อนกับหลานรักมากขึ้นทุกที...
แต่อย่างไรก็ตาม ฉันมักจะอดตืน่ เต้นไม่ได้ทกุ ทีทไี่ ด้ยนิ ป้ามัทเอ่ยถึงเขา
สาเหตุก็เพราะฉันเป็นติ่งตัวยงของแซคคารี โลแกน!
"อุ๊ยยย... นี่แซคจะมาหรือคะ"
"ดีดี้ หยุดเดี๋ยวนี้ เลิกท�ำท่าระริกระรี้เลยนะ!" ซีเบรกเสียงแหลมปรี๊ด
"ไปกันได้แล้ว ได้ยินชื่อผู้ชายแล้วหูผึ่งตาโตแบบนี้ได้ไง เดี๋ยวเถอะ!"
ฉันท�ำหน้าเหลอหลาพลางหัวเราะเก้อๆ ขยับแว่นตาเล็กน้อย รู้สึก
ขัดเขินกับการออกนอกหน้าของตัวเองนิดๆ เหมือนกัน แต่มันช่วยไม่ได้
นี่นา ก็ตอนนี้ฉันยังปลื้มแซคอยู่ อีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้ฉันเคยคลั่งไคล้เขา
ในระดับโคม่าอยูห่ ลายเดือนเลยล่ะ จนกระทัง่ เมือ่ ประมาณห้าเดือนก่อนหน้านี้
ก็มีสาเหตุบางอย่างมาท�ำให้อาการที่หนักหน่วงค่อยๆ ทุเลาเบาบางลงไป
เรื่อยๆ
'แซคคารี โลแกน' หรือ 'แซค เดอะสเตจแอ็คเทอร์ ซีซนั่ 1' เป็นชายหนุม่
หล่อล�่ำลูกครึ่งไทย-อเมริกันที่ฉันปักใจใหลหลงมาตั้งแต่รอบคัดเลือกของ
เดอะสเตจแอ็คเทอร์ ซีซนั่ 1 รายการประกวดเรียลลิตคี้ ดั เลือกนักแสดงชาย
ของค่ายวีรากรที่จบลงไปแล้วเมื่อราวห้าเดือนก่อน
แต่ครัง้ นัน้ แซคได้สร้างความเสียหายให้แก่รายการและต้นสังกัดอย่าง
วีรากรค่อนข้างสาหัส ด้วยการทิ้งเวทีการประกวดและการประกาศผลใน
รอบสุดท้ายไปอย่างไม่ไยดี ทั้งที่เขาเป็นหนึ่งในสี่ของผู้เข้ารอบชิงแท้ๆ
ภายหลังได้มีข่าวลือถึงขนาดที่ว่าจริงๆ แล้วแซคเป็นผู้ท่ีจะได้รับชัยชนะ
ในรายการนี้ด้วยซ�้ำ แต่ด้วยความที่เขาทิ้งการประกวดไปต่างประเทศก่อน
ถึงวันประกาศผลบนเวทีรอบสุดท้ายแค่วันเดียว ซึ่งวันประกาศผลจะมี
การถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์ดว้ ย จึงท�ำให้ทางรายการต้องเปลีย่ นตัวผูช้ นะ
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เป็นคนอืน่ แทนอย่างกะทันหัน สร้างความโกลาหลให้กบั ทุกฝ่ายเป็นอย่างมาก
กลายเป็นปัญหาใหญ่ทที่ ำ� ให้ 'บรุ สั กร' หรือ 'คณุ โบว์' ผูบ้ ริหารแห่งวีรากรกรุป๊
ซึ่งนั่งแท่นเป็นผู้จัดรายการเดอะสเตจต้องกุมขมับด้วยความเครียด
แซคฉีกสัญญาของวีรากรอย่างไร้เยือ่ ใยและเรียกได้วา่ ไร้ความรับผิดชอบ
อย่างสิ้นเชิง โดยยอมจ่ายค่าปรับฐานละเมิดสัญญาเป็นเงินก้อนโตอย่าง
ไม่อิดออดและไม่ต่อรองใดๆ ทั้งสิ้น จนท�ำให้เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์และ
โดนประณามอย่างหนัก
ทว่าทัง้ ทีเ่ ห็นชัดๆ ว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่นา่ รัก แต่ฉนั กลับยังชืน่ ชอบ
เขาในฐานะแฟนคลับเดอะสเตจไม่ยอมเลิกรามาจนถึงทุกวันนี้ แม้อาการ
คลั่งไคล้จะบรรเทาลงไปจากช่วงแรกมากแล้ว...แต่ความประทับใจก็ยังคง
หลงเหลืออยู่ไม่น้อย จึงเป็นเหตุให้เพื่อนๆ ในกลุ่มพากันขัดหูขวางตา
เป็นอย่างยิ่ง ถ้าแซคเป็นแค่ไอดอลทั่วๆ ไปเพื่อนคงไม่ว่าอะไร แต่นี่เขา
เป็นคนที่อยู่ในแวดวงสังคมของบรรดาสามีเพื่อนๆ ฉันด้วย ทั้งยังเป็น
ผู้ชายที่เพื่อนในกลุ่มของฉันมีอคติอย่างแรงกล้า
แม้ว่าภายหลังจะมีข้อมูลออกมาชี้แจงการกระท�ำของแซคว่าสาเหตุ
ที่ท�ำให้ต้องทิ้งเวทีการประกวดไปอย่างกะทันหันก็เนื่องมาจากผู้เป็นแม่
ที่อยู่ต่างประเทศในขณะนั้นประสบอุบัติเหตุรถชนบาดเจ็บสาหัส ทว่าถึง
กระนั้นคุณโบว์ก็ประกาศชัดเจนไปแล้วว่าจะไม่ให้อภัยและไม่ให้โอกาสเขา
อีกแล้ว ตั้งแต่ไปต่างประเทศคราวนั้นแซคก็ได้ห่างหายจากวงการบันเทิง
ไปจนกระทั่งตอนนี้...
"อย่าถือสาเลยน่า ฉันเป็นติ่งแซคนี่นา มันก็ต้องมีตื่นเต้นกันบ้างสิ"
ฉันออกตัวเสียงอ่อย รูด้ วี า่ ซีเกลียดแซคมากแค่ไหน เนือ่ งจากซีเป็นภรรยา
คุณท็อป ซึ่งคุณท็อปเป็นพี่ชายคุณโบว์ ทั้งยังเป็นผู้บริหารระดับสูงของ
วีรากรกรุ๊ป ท�ำให้ซีเป็นเดือดเป็นแค้นแทนสามีและคุณโบว์อย่างยิ่งเมื่อ
คราวที่แซคสร้างความเสียหายแก่เดอะสเตจ...
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"ป้าเองก็เตือนหลายครั้งแล้วนะดีดี้ ว่าผู้ชายพรรค์นั้นไม่คู่ควรกับ
การที่คนดีๆ อย่างหนูจะไปชอบ อย่าไปรู้สึกดีด้วยไม่ว่าจะในฐานะอะไร
ก็ตาม" ป้ามัทตักเตือนฉันด้วยน�้ำเสียงดุๆ หน้าตาเคร่งเครียดจริงจัง "แซค
เป็นพวกรักง่ายหน่ายเร็วไม่ต่างอะไรจากพ่อแม่เขาหรอก ที่ส�ำคัญเขา
เหมือนคุณตาเขามาก...เจ้าชู้ไม่เลือกหน้า ดูจากข่าวฉาวของเขาที่ถูก
ขุดออกมาในช่วงที่ประกวดเดอะสเตจสิ มีแต่เรื่องชู้สาวที่น่ารังเกียจทั้งนั้น
ถ้าหนูไม่อยากต้องทุกข์ใจอย่างทีป่ า้ เคยเป็นเพราะคุณตาของแซค ก็ไม่ควร
ไปยุ่งกับผู้ชายเจ้าชู้อย่างเจ้านั่นเด็ดขาด"
"โธ่... ป้ามัทคะ ดี้แค่ติ่งเขาจากเดอะสเตจ ไม่ได้จริงจังขั้นนั้น ก่อน
เขาประกวดเดอะสเตจดี้ก็ไม่เคยสนใจเขาเลย เพราะดี้เองก็เป็นคนหนึ่งที่รู้
พฤติกรรมแย่ๆ ของเขาดีที่สุด เพราะเขาเป็นเพื่อนสนิทเจ้านายดี้"
ที่ฉันรู้เรื่องเสื่อมเสียของเขาแทบทุกอย่างโดยละเอียดมาตั้งแต่ก่อน
ลงประกวดเดอะสเตจ ก็เพราะฉันเป็นเลขาฯ ส่วนตัวของคุณ 'นริศ' หรือ
คุณ 'ไอซ์' และคุณไอซ์เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกับแซคมาก ถึงแซคจะอายุ
น้อยกว่าคุณไอซ์หลายปีแต่กส็ นิทสนมเหมือนเพือ่ นรุน่ เดียวกัน ทัง้ พวกเขา
ยังลงทุนในธุรกิจหลายประเภทร่วมกัน การท�ำงานให้คุณไอซ์อาจจะท�ำให้
ฉันรับรู้มาตลอดว่าแซคเป็นหนึ่งในนักลงทุนรุ่นใหม่ไฟแรงที่สามารถ
วิเคราะห์การตลาดได้แบบไม่เคยผิดพลาด และเลือกลงทุนได้อย่างถูกต้อง
เสมอ แต่การทีเ่ ขาสนิทกับคุณไอซ์มนั ก็ทำ� ให้ฉนั ได้มโี อกาสรูเ้ ห็นพฤติกรรม
อันเหลวแหลกของแซคอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกัน
"ดี้มาโดนใจคาแร็กเตอร์ก็ตอนที่เขาประกวดเดอะสเตจ มันจึงไม่มี
อะไรมากไปกว่าอารมณ์ของติ่งคนหนึ่ง เชื่อดี้สิคะ" ฉันพยายามอธิบาย
เสียงเข้มกว่าปกติ
"แต่การเห็นผู้ชายแบบนั้นเป็นไอดอล มันไม่น่ารักเลยนะจ๊ะคนดี"
ป้ามัทพูดเสียงหวานแต่ท�ำตาดุใส่ โดยรวมเลยถือเป็นการต�ำหนิแรงๆ
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"ยังไงป้าก็อยากให้หนูเลิกชื่นชมเขาไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตาม"
"แหม แต่ถึงจะคิดว่าเขาน่ารักมาก และดี้ก็ชอบจนมั่นใจว่ารับข้อเสีย
เขาได้ทุกอย่าง แต่ก็คงไม่เอาเขามาเป็นแบบอย่างไปทุกเรื่องหรอกค่ะ
ป้ามัทอย่าห่วงเลย" ฉันออกตัวพลางหัวเราะ
"ยังไงป้าจะพยายามเชื่อหนู แต่ตอนนี้พวกหนูไปกันได้แล้วล่ะลูก
ไว้เราค่อยมาคุยกันนะ" ป้ามัทบอกพลางโบกมือไล่เมื่อเห็นว่าเราปล่อยให้
แท็กซี่รอนานแล้ว
พอเข้านัง่ ประจ�ำที่ในแท็กซี่ ฉันก็ถกู เพือ่ นสัมภาษณ์เรือ่ งแซคทันที...
"นี่แซคกลับจากเมืองนอกแล้วเหรอดีดี้ ตั้งแต่เมื่อไหร่" แป้งถามด้วย
ความสนอกสนใจ "คุณโบว์รู้รึยังเนี่ย" แป้งเป็นเลขาฯ ส่วนตัวของคุณโบว์
พอถามฉันเสร็จก็หันไปทางซี "คุณท็อปล่ะ...รู้ไหม"
"ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ได้คุยเรื่องนี้กับเขาเลย" ซีส่ายหน้าตอบอย่าง
ไม่สนใจนัก อารมณ์เกลียดแซคของซีคงเบาบางไปพอสมควรแล้วถ้าเทียบกับ
ตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆ
"เขาน่าจะกลับมาได้สักสองอาทิตย์ ตั้งแต่ทิ้งเวทีเดอะสเตจเขาก็ไปๆ
มาๆ ตลอดนะ เพราะต้องกลับมาดูงานทีท่ งิ้ ไว้ให้ผชู้ ว่ ยทางนีจ้ ดั การแทนด้วย
แต่รอบนีด้ เู หมือนแซคจะกลับมาอยูย่ าวเลย คุณโบว์กบั คุณท็อปทราบรึเปล่า
อันนี้ฉันไม่รู้ แต่คุณพริ้งกับคุณไอซ์น่ะรู้แล้ว" ฉันให้ความกระจ่างแก่เพื่อน
"เพราะสองสามวันก่อนนี้แซคเพิ่งไปหาคุณไอซ์ที่ออฟฟิศ ฉันนี่ตื่นเต้น
แทบตายตอนเห็นหน้าเขา ไม่ได้เจอมาตั้งสี่ห้าเดือน กลับมารอบนี้แซค
ก็ยังหล่อล�่ำและเซ็กซี่หัวจดเท้าไม่เปลี่ยนสักนิด แต่ว่านะ...ท่าทางเขาดู
ร้ายกาจกว่าเมื่อก่อนบอกไม่ถูก หน้าตาดูเหวี่ยงๆ ขี้หงุดหงิด และเย็นชา
พิกล ทั้งที่ตอนที่ประกวดเดอะสเตจเขาอุตส่าห์เปลี่ยนไปมากแล้วแท้ๆ
ทั้งยิ้มเก่ง พูดมากขึ้น ขี้เล่น กวนประสาทมากกว่าเดิม ท่าทางรวมๆ
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ก็ดูเป็นมิตร"
ฉันเล่าพลางนึกถึงวันที่เขามาขอพบคุณไอซ์ที่ออฟฟิศ
"แต่ก็ ไม่รู้นะ...วันนั้นที่มาออฟฟิศคุณไอซ์เขาอาจจะดูบึ้งๆ ตึงๆ
ผิดปกติเพราะว่าอยู่ต่อหน้าฉันก็ได้ ก็เขาเกลียดฉันยังกับอะไรดี..."
ช่วงแรกนั้นแซคเปิดตัวในรายการเดอะสเตจด้วยบุคลิกที่ค่อนข้างนิ่ง
และเงียบขรึมจนดูขี้เก๊กกว่าคนอื่นเขา ท่าทางเหมือนกับคนที่โดนบังคับ
หรือถูกเคี่ยวเข็ญให้ลงประกวดโดยไม่เต็มใจ (ซึ่งมันก็มีส่วนจริงอยู่บ้าง
นิดหน่อย) ทั้งยังชอบใช้สายตาแบบแบดบอยเท่ๆ คูลๆ มองใครต่อใคร
จนท�ำให้ผหู้ ญิงอ่อนระทวยกันถ้วนหน้า แต่แม้จะพูดน้อยหากพอพูดออกมา
แต่ละทีก็มีฝีปากค่อนข้างจัดจ้านและกวนประสาทได้น่ารักมาก เขายิ้ม
ไม่เก่งเท่าไหร่ถ้าเทียบกับผู้เข้าประกวดรายอื่น แต่พอหัวเราะหรือยิ้มทีก็
สะกดทุกสายตาและเหมือนจะท�ำให้โลกหยุดหมุนไปเลย เขาอาจจะค่อนข้างนิง่
...แต่กลับมีเซ็กซ์แอพพีลรุนแรงจนรู้สึกได้ชัด ความสามารถในการแสดง
ของเขาไม่ได้ดที สี่ ดุ ถ้าเทียบกับคูแ่ ข่งในรายการทัง้ หมด แต่เมือ่ มันรวมเข้ากับ
ความเป็นตัวตนในแบบของเขาแล้วแซคก็กลายเป็นผูช้ ายทีม่ เี สน่หน์ า่ ค้นหา
อย่างประหลาด เขากลายเป็นสีสันส�ำคัญอย่างหนึ่งของรายการเดอะสเตจ
ที่ดึงดูดผู้ชมได้อย่างไม่น่าเชื่อ
ความดือ้ ดึงและเอาแต่ใจอย่างหน้าตาเฉยในบางครัง้ ของเขา ทีเ่ หมือน
จะไม่แคร์กระแสต่อต้านจากผูช้ มเลยนัน้ มันกลับกลายเป็นสิง่ ทีน่ า่ รักส�ำหรับ
ผู้ชมจ�ำนวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มชะนีและเก้งกวาง ดังนั้นพฤติกรรมบาง
อย่างแทนที่จะถูกด่ายับ ดันกลายเป็นว่ามีแต่คนหมั่นไส้ในเชิงเอ็นดู และ
พร้อมจะสปอยล์จนเขายิง่ เสียนิสยั ขึน้ ไปอีก แล้วยิง่ การท�ำตัวยียวนด้วยท่าที
กวนๆ กับค�ำพูดค�ำจาจิกกัดเสียดสีอย่างหน้าตายของเขา ก็มกั สร้างกระแส
ทางโซเชียลไปในเชิงตลกขบขันทุกครั้งไป ซึ่งฉันสังเกตเห็นว่าทุกค�ำที่เขา
พูดออกมานั้นจริงๆ แล้วล้วนผ่านการกลั่นกรองอย่างดีและค�ำนึงถึงผล
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ที่จะตามมาอย่างรอบคอบ...
สรุปแล้วทุกสิง่ ทุกอย่างของแซคในรายการเดอะสเตจ มันมีความลงตัว
อย่างประหลาดและเป็นธรรมชาติเสียจนกลายเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่อาจ
มองหาได้จากใครอืน่ อีก ผูช้ มจึงตกหลุมรักและท�ำให้ฉนั กลายเป็นแฟนคลับ
ที่ต้องตามเชียร์เขาตลอดการแข่งขันอย่างเหนียวแน่น จนแทบจะลืมอดีต
และตัวตนในแง่ลบอีกด้านหนึ่งของแซคที่ฉันเคยรู้จักมาก่อนไปเสียสนิท
คุณโบว์ชว่ ยสร้างสตอรี่ให้แซคในการเข้าประกวดเดอะสเตจครัง้ นัน้ ว่า
แซคกับ 'เอริก' เป็นเพือ่ นสนิททีช่ อบหาเรือ่ งเอาชนะคะคานกันมาโดยตลอด
เมือ่ แซคถูกเอริกท้าให้ลงประกวดรายการนีก้ บั เขา แซคทีเ่ ป็นนักธุรกิจรุน่ ใหม่
ไฟแรงทั้งยังเป็นทายาทนักธุรกิจใหญ่รายหนึ่ง จึงตัดสินใจรับค�ำท้าของ
เพื่อนอย่างไม่ลังเล แน่นอนว่ากรณีนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ในตอนแรกว่า
แซคก็แค่เด็กเส้นที่ถูกดึงมาร่วมรายการโดยไม่ได้จริงจังกับการประกวด
เหมือนคนอื่นๆ แต่คุณโบว์ก็สามารถกอบกู้สถานการณ์ครั้งนั้นได้ง่ายๆ
ด้วยการให้เอริกโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียว่า...
'อย่าด่วนสรุปใครจากเหตุผลเพียงข้อเดียวที่คุณได้ยินมา เพราะมัน
ยังมีสิ่งที่คุณไม่เคยได้ยินอยู่อีกหลายข้อ'
ส่วนแซคกลับตอบโต้การถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในคราวนั้น
ด้วยความเงียบ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างง่ายดาย
ไม่นา่ เชือ่ เพราะคนส่วนใหญ่รสู้ กึ ดีตอ่ ปฏิกริ ยิ าตอบสนองดังกล่าวของแซค
และเอริก รวมถึงรายการเดอะสเตจด้วย ท�ำให้ทงั้ หมดยิง่ ได้รบั คะแนนนิยม
เพิ่มขึ้น แต่แล้วทุกอย่างก็พังพินาศลงอย่างไม่เป็นท่าในวันที่แซคทิ้งเวที
การประกวดไปหาแม่ที่บาดเจ็บปางตายจากอุบัติเหตุร้ายแรง คนที่เกลียด
และหมัน่ ไส้เขาเป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว รวมถึงคนที่ไม่ได้รกั เขาจริงมาตัง้ แต่ตน้
ต่างก็ได้ทีเชื่อมโยงเรื่องราวและโจมตีเพื่อขยี้เหตุการณ์ทั้งหมดให้เสียหาย
บานปลายอย่างเมามัน
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"แต่ไม่รู้สิ...ฉันว่าตอนนี้แซคมีออร่าแบดบอยหนักกว่าเดิมอีกอ่ะ
เข้มขึ้นนิดๆ เครียดลึกๆ เหวี่ยงหน่อยๆ เหมือนคนที่มีเรื่องอะไรอยู่ในใจ
แต่สายตาดูคล้ายจะมีความอ่อนไหวบอกไม่ถูก ดูรวมๆ แล้วน่ารักมาก
เลย..."
"นี่! แกอย่าเวิ่นเว้อถึงผู้ชายแล้วเคลิ้มแบบนี้ได้ไหมดีดี้ ขอเนื้อๆ
เน้นๆ ว่าเขาไปหาคุณนริศท�ำไม แล้วเขาพูดอะไรให้ฟังบ้าง เขาจะเอาไง
ต่อกับวงการบันเทิง เพิ่งเคลียร์เรื่องครอบครัวเขาที่เมืองนอกเสร็จแล้ว
เลยกลับมา... หรืออะไรยังไง" แป้งเบรกฉันแล้วถามต่อเป็นชุด
"เรือ่ งพวกนัน้ เขาจะมาเล่าให้ฉนั ฟังได้ไงเล่า แล้ววันนัน้ เขาก็ไม่ได้เจอ
คุณไอซ์กบั คุณพริง้ ด้วย แซคกลับไปโดยไม่ได้พดู อะไรเลย ตอนนัน้ คุณไอซ์
ให้ฉันไล่แซคกลับไปก่อนเพราะคุณพริ้งอยู่ที่ออฟฟิศด้วย"
เป็นที่รู้กันว่าคุณพริ้งไม่ชอบแซคเป็นการส่วนตัว จะว่าไปแล้วเธอ
เกลียดแซคเสียยิ่งกว่าที่คุณโบว์และซีเกลียดเขาด้วยซ�้ำ คุณโบว์กับซี
ไม่พอใจเรื่องที่แซคสร้างความเสียหายให้กับเดอะสเตจ...สืบเนื่องไปถึง
ธุรกิจของวีรากร ในขณะที่คุณพริ้งรังเกียจแซคสุดๆ เพราะปีที่แล้วก่อนจะ
ลงประกวดเดอะสเตจ แซคเคยถือวิสาสะพานางแบบสาวสองรายไปสนุก
สุดเหวี่ยงกันบนเตียงที่บ้านเธอโดยไม่ได้รับอนุญาต จนท�ำให้เธอสติแตก
เพราะเข้าใจผิดคิดว่าคุณไอซ์ร่วมวงกับเขาด้วย
ฉันรู้เรื่องเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศอันโลดโผนดังกล่าวของแซคมา
นานแล้ว ครัง้ แรกทีเ่ ห็นกับตาว่าเขามีเซ็กซ์กับผู้หญิงทีละสองคนพร้อมกัน
คือเมื่อคราวที่ฉันตามคุณไอซ์ ไปประชุมต่างจังหวัดเมื่อราวหนึ่งปีครึ่ง
ก่อนหน้านี้ แซคไปประชุมด้วยในฐานะตัวแทนบริษทั คูค่ า้ กับธุรกิจประเภท
หนึ่ งของคุ ณ ไอซ์ ตอนนั้น ฉันวิ่ง วุ่น ตามหาเจ้านายตัวเองอยู่ แต่ดัน
ทะเล่อทะล่าเข้าวิลล่าผิดหลัง ไปเจอแซคก�ำลังเริงรักอย่างเร่าร้อนกับผูห้ ญิง
สองคนในสระว่ายน�้ำส่วนตัว เขาโกรธมากเมื่อฉันผลุนผลันเข้าไปโดย
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ไม่ได้รับเชิญ แต่สีหน้าเขาตอนนั้นแทบไม่เปลี่ยนเลย...ฉันจ�ำได้ติดตา
แซคแค่สบถด่าแล้วไล่ฉันออกจากห้องยังกับหมูกับหมา โดยที่ไม่คิดจะ
ยุตกิ จิ กรรมทางเพศทีก่ ำ� ลังด�ำเนินอยูเ่ ลยด้วยซ�ำ้ ผูห้ ญิงสองคนทีอ่ ยูก่ บั เขา
ก็เช่นกัน พวกเขาดูเหมือนจะไม่อายและแทบไม่รู้สึกอะไรเลย คนที่
เสียมารยาทอย่างฉันจึงเป็นฝ่ายที่ต้องอับอายและช็อกจนตัวแข็งเป็นหิน
แทน
อาจเพราะตอนนั้นฉันยังไม่ได้เริ่มเป็นแฟนคลับแซค ฉันรู้จักเขาแค่
ในฐานะเพื่อนในกลุ่มของเจ้านายตัวเองเท่านั้น จึงไม่ได้รู้สึกอะไรมากไป
กว่าแค่ตกตะลึงและคิดว่าเขาเป็นผู้ชายที่โคตรน่ากลัวจนชวนขนหัวลุก
ทัง้ ทีก่ อ่ นหน้านัน้ ฉันคิดว่าเขาเป็นคนดีและแสนจะน่ารัก... แต่ถา้ จะบอกว่า
ฉันเป็นคนใจแคบและมีนิสัยชอบเหยียดชาวบ้าน...มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ
นัน่ แหละ เพราะตอนทีเ่ ห็นภาพการเริงรักอย่างนอกกรอบของแซคคราวนัน้
ฉันรู้สึกผิดหวังในตัวเขาและขยะแขยงเขาสุดๆ เลยล่ะ!
"ไหนป้ามัทบอกว่าเกลียดลูกสาวกับหลานชายแบบไม่คิดจะเผาผีกัน
เลยในชาตินี้ แล้วท�ำไมอยู่ๆ วันนี้เขาถึงจะมารับป้ามัทไปข้างนอกได้"
ซีถามอย่างอดสงสัยไม่ได้ "เขากลับมาญาติดีกันแล้วเหรอ"
"ก็ไม่เชิงหรอก ฉันยังเห็นป้ามัทท�ำท่าตั้งแง่รังเกียจและด่าเขาให้
ฉันฟังอยู่บ่อยๆ เหมือนเดิม แต่ก็คงตามประสาคนแก่ล่ะมั้ง ไม่ว่ายังไง
สุดท้ายก็ตัดลูกตัดหลานไม่ขาด แต่ก็ยังไม่วายปากอย่างใจอย่าง ส�ำหรับ
คนแก่...การอยู่คนเดียวมันเหงามากนะ ป้ามัทเป็นคนน่าสงสาร มีเงิน
เยอะแยะแต่กลับไม่เคยมีความสุขเลย ถึงสามีกบั ลูกสาวจะเคยท�ำร้ายจิตใจ
แกมากขนาดไหน แต่ตอนนี้แกก็คงอดใจอ่อนกับหลานชายคนเดียวไม่ได้
ว่ากันตามจริงแล้วตัวแซคเองก็ไม่ได้ทำ� ผิดอะไรต่อป้ามัท ป้ามัทคงใจแข็งกับ
แซคมาตลอดเพราะคดีฟ้องร้องที่ยืดเยื้อมานานมันเตือนใจให้แกเกลียดชัง
ทุกคนที่เกี่ยวข้อง พอคดีจบ...ตอนนี้แกเลยเริ่มใจอ่อน ถึงจะยังปากแข็ง
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ขนาดนั้นก็เถอะ"
ป้ามัทเป็นแม่แท้ๆ ของ 'มิรันตี' หรือ 'มิแรนด้า' คุณแม่ของแซค
มิรันตีหนีตามพ่อของแซคไปตั้งแต่เธออายุได้ยี่สิบปี ตอนนั้นมิรันตียังเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นความรักความภูมิใจของพ่อกับแม่ที่เป็นถึง
เศรษฐีใหญ่มีหน้ามีตาในสังคม และมิรันตีก็มีคู่หมั้นเป็นคนในระดับสังคม
เดียวกันอยู่แล้วด้วย การที่อยู่ๆ เธอก็หนีตามชายชาวต่างชาติที่ไม่มีใคร
รู้หัวนอนปลายเท้าไป จึงนับเป็นการทิ้งปัญหาและความอับอายขายหน้า
ไว้ให้พ่อแม่อย่างมหาศาล
หลังจากเหตุการณ์ดงั กล่าว ชีวติ แต่งงานของป้ามัทกับ 'คุณสรรเสริญ'
ผู้เป็นสามีก็ ไม่เคยเป็นสุขอีกเลย พวกเขามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน
ตลอดเวลา ครอบครัวเหมือนเกิดรอยร้าวที่ยากจะประสานจนปราศจาก
ความสุขเรื่อยมา ระหว่างที่มีปัญหาจนทั้งสองคนตัดสินใจแยกกันอยู่นั้น
คุณสรรเสริญได้ไปมีภรรยาน้อยคนหนึ่ง กว่าป้ามัทจะรู้เรื่องก็ตอนที่สามี
ของแกมีลูกกับบ้านเล็กแล้วถึงสองคน และเขาก็กลับมาเผชิญหน้าเพื่อ
ขอหย่าพร้อมขอแบ่งทรัพย์สนิ ทัง้ หมดครึง่ หนึง่ แต่ปา้ มัทไม่ยอมรับข้อตกลง
ดังกล่าว ทั้งไม่ยอมหย่าและไม่ยอมให้ทรัพย์สมบัติส่วนใดส่วนหนึ่งตกไป
ถึงมือภรรยาน้อยและลูกเด็ดขาด เพราะป้ามัทถือว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่
มีต้นทุนมาจากครอบครัวทางฝั่งป้ามัทเอง อีกทั้งตั้งแต่แต่งงานกันมา
ป้ามัทก็เป็นฝ่ายทีท่ ำ� งานหนักและมีสว่ นท�ำให้ทรัพย์สนิ งอกเงยขึน้ มากกว่า
ในส่วนของคุณสรรเสริญ
ดังนัน้ คุณสรรเสริญจึงเป็นโจทก์ยนื่ ฟ้องหย่าจากเหตุทท่ี งั้ คูไ่ ด้แยกกัน
อยู่มากว่าสามปี พร้อมกับฟ้องแบ่งสินสมรสคนละครึ่ง ซึ่งป้ามัทก็ได้
ด�ำเนินการฟ้องกลับทัง้ สามีและเมียน้อยเช่นกัน แต่ตวั ป้ามัทเองก็ตอ้ งตกเป็น
จ�ำเลยในคดีอย่างยืดเยือ้ ยาวนานกว่ายีส่ บิ ปี จนกระทัง่ คดีทงั้ หมดทีย่ นื่ ฟ้องกัน
ได้มาสิ้นสุดที่ค�ำพิพากษาในชั้นศาลฎีกาเมื่อหลายเดือนก่อน
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แค่คิดฉันก็ปวดหัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีทั้งหมดนั้น
อย่างบอกไม่ถูก เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบการพิจารณาคงกองสูงใหญ่เป็น
ภูเขาเลากา อีกทัง้ คดีเกีย่ วกับครอบครัวจะมีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน
อย่างมาก ดังนัน้ กว่าจะอ่าน กว่าจะตรวจสอบ และกว่าจะพิจารณาตัดสินคดี
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดได้จึงต้องใช้เวลายาวนานกว่าคดีทั่วไป
เนือ่ งจากคุณสรรเสริญเสียชีวติ ไปในระหว่างการฟ้องร้องเมือ่ ประมาณ
สิบปีก่อน ทายาทคุณสรรเสริญที่เกิดจากภรรยาใหม่จึงเข้ามาเป็นคู่ความ
แทนโจทก์ในการฟ้องในคดีแบ่งสินสมรส ป้ามัทเคยหลุดปากบอกฉันว่าลูกๆ
ของคุณสรรเสริญหน้าตาเหมือนคุณสรรเสริญกับเมียน้อยมาก ฉันเชื่อว่า
ป้ามัทคงกดดันและเจ็บปวดกับเรื่องนี้อย่างแสนสาหัสมาตลอด
พอคดีทงั้ หมดสิน้ สุดลงและป้ามัทเป็นฝ่ายชนะ ได้ทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่
กลับคืนมา ฉันก็สังเกตเห็นว่าป้ามัทดูโล่งใจและมีความสุขมากขึ้น แต่
ตามความคิดฉันแล้วทรัพย์สมบัตมิ ากมายทีไ่ ด้มาครอบครองอย่างชอบธรรม
ก็คงไม่อาจทดแทนความรู้สึกดีๆ ที่สูญเสียไปทั้งหมดได้ และคงไม่อาจ
เยียวยาความรู้สึกแย่ๆ ตลอดเวลาที่ผ่านมาของป้ามัทได้อย่างแท้จริง
ทว่าฉันก็พอจะเข้าใจความรู้สึกที่ไม่สามารถปล่อยวางของป้ามัทได้
ก็ใครมันจะไปท�ำใจยกทรัพย์สมบัตทิ ตี่ วั เองเป็นคนหามาได้ให้กบั ครอบครัว
ของเมียน้อยสามีได้ สู้ท�ำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะด้วยการเก็บรักษาสมบัติ
ทุกชิ้นเอาไว้ให้ได้แล้วค่อยยกให้องค์กรการกุศลในท้ายที่สุดเสียยังดีกว่า!
ฉันรู้จักกับป้ามัทตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ที่ดีไรซ์เมื่อประมาณสามปีก่อน
หลังจากเจอกันหลายครัง้ ทีห่ อ้ งฟิตเนส ห้องสมุด และบริเวณสวนหย่อมของ
คอนโดฯ ฉันกับป้ามัทก็เริม่ คุยถูกคอและสนิทสนมกันขึน้ เรือ่ ยๆ แกบอกฉัน
ว่าเลือกมาอยู่ที่นี่แทนบ้านหลังเดิมเพราะมีท�ำเลอยู่ใกล้โรงพยาบาลกับ
หมอประจ�ำตัว เดินทางสะดวกด้วยรถประจ�ำทาง รถไฟฟ้า และแท็กซี่...
แต่ฉนั รูด้ วี า่ ความจริงแล้วเป็นเพราะป้ามัทท�ำใจกับบ้านหลังเดิมทีเ่ ต็มไปด้วย
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อดีตอันเจ็บปวดไม่ได้ตา่ งหาก อีกทัง้ มันยังเป็นหนึง่ ในทรัพย์สนิ ทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
การฟ้องร้องด้วย ป้ามัทไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นมานานเกือบยี่สิบปีแล้ว
แกทิง้ บ้านให้คนอืน่ ช่วยดูแล ส่วนตัวเองก็ยา้ ยทีอ่ ยูไ่ ปเรือ่ ยๆ ตามความพอใจ
จนมาลงเอยทีด่ ีไรซ์
ป้ามัทเป็นคนทีม่ คี วามเป็นอยูเ่ รียบง่ายและสมถะจนฉันอดประหลาดใจ
ไม่ได้เสมอ เพราะเท่าที่รู้คือป้ามัทรวยมากจริงๆ แกทยอยขายกิจการที่มี
อยู่ไปจนหมด ตอนนี้จึงเหลือไว้แค่บ้านและที่ดิน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์
ที่ยังก่อให้เกิดรายได้ แกมีรายได้จากการให้เช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์
หลายแห่ง ซึ่งก็นับว่าเป็นรายรับประจ�ำจ�ำนวนมหาศาลพอสมควร
ป้ามัทเป็นเศรษฐินตี วั คนเดียวที่ไร้ญาติขาดมิตรอย่างสิน้ เชิง คนทีฉ่ นั
เห็นว่าไปมาหาสู่แกอยู่ตลอดมีแค่ทนายความกับคนที่แกจ้างไว้เป็นเลขาฯ
ส่วนตัวเท่านั้น ตลอดเวลาที่รู้จักกันฉันพบว่าป้ามัทใช้ชีวิตในบั้นปลาย
อย่างโดดเดี่ยวและไม่ค่อยมีความสุขเอาเสียเลย กว่าแกจะยอมเปิดใจ
ให้ฉันจริงๆ ฉันก็ ใช้เวลาพอสมควรทีเดียว แต่อย่างไรก็ตาม...นับจาก
คดีการฟ้องร้องเรื่องมรดกสิ้นสุดลงเมื่อหลายเดือนก่อน ป้ามัทก็ดูสดใส
ขึ้นเรื่อยๆ อย่างเห็นได้ชัด
ป้ามัทรู้เห็นโดยตลอดเกี่ยวกับการที่ฉันเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่น
ของแซค แต่แกไม่เคยหลุดปากอะไรออกมาให้รู้เลย จนกระทั่งวันที่แซค
มาหาป้ามัทที่ดีไรซ์ก่อนถึงวันประกาศผลบนเวทีการประกวดรอบสุดท้าย
เพียงวันเดียว ฉันตกตะลึงเมื่อเห็นแซคออกมาจากห้องป้ามัทตอนที่ฉัน
ขึ้นไปหาแก จ�ำได้ว่าตอนนั้นฉันคิดว่าตัวเองฝันไป แต่หลังจากนั้นป้ามัท
ก็ยอมเปิดเผยความจริงแก่ฉันว่าแซคคือหลานชายแท้ๆ ของแก เขา
มาพบเพือ่ อ้อนวอนให้แกไปอเมริกาด้วยกันเนือ่ งจากมิรนั ตีประสบอุบตั เิ หตุ
ร้ายแรงและอาจถึงแก่ชีวิต แต่ป้ามัทปฏิเสธอย่างหนักแน่น แซคจึงต้อง
เดินทางไปดูอาการแม่เพียงล�ำพังในที่สุด...
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"แต่ในเมื่อป้ามัทท�ำท่ารังเกียจ แล้วท�ำไมตอนนี้แซคถึงมาวุ่นวาย
กับป้ามัทได้" ซีตั้งค�ำถามอีกครั้ง
"ยังไงเขาเป็นยายหลานกันอยู่ดีนะ ใครจะไปตัดขาดกันได้จริงๆ แล้ว
อยู่กับป้ามัทแซคน่าจะขี้อ้อนเอามากๆ ด้วย บางทีฟังป้ามัทพูดถึงเขา
แล้วยังสงสัยว่ามันใช่ผู้ชายกวนตีนหน้าเหวี่ยงที่ฉันตามติ่งอยู่ตั้งนานนั่น
รึเปล่า"
"ท�ำเป็นลืม... แกเองก็โดนฤทธิอ์ อดอ้อนของเขาในเดอะสเตจจนไปไหน
ไม่รอดมาจนถึงทุกวันนี้นะดีดี้!" แป้งเตือนอย่างหมั่นไส้
"ถึงจะเคยเห็นเขาอ้อนสาวๆ เป็นลูกแมวในรายการเดอะสเตจมาบ้าง
แต่มันก็คนละฟีลกับที่ป้ามัทเล่านี่นา"
"อ้อนแฟนคลับกับอ้อนคุณยายมันจะเหมือนกันได้ยงั ไงล่ะยะ แต่วา่ ...
หรือที่เขามาออดอ้อนป้ามัท จะเป็นเพราะเขารู้ว่าป้ามัทมีความคิดที่จะ
ยกมรดกเป็นพันล้านนั่นให้แกอ่ะดีดี้!" แป้งอุทานเสียงหลงขึ้นมาอย่าง
ฉับพลัน "เขาระแวงก็เลยต้องรีบมาหาทางกันท่าเอาไว้!"
"แกจะบ้าเหรอ เรื่องนั้นป้ามัทแกพูดเล่น ฉันไม่ได้เป็นอะไรด้วย
ซะหน่อย ป้ามัทจะมายกให้เพื่อ!?"
กรณีนี้เป็นเรื่องโจ๊กระหว่างฉันกับเพื่อนๆ มาได้สักพักแล้ว เพราะ
หลังจากป้ามัทบอกฉันว่าแซคเป็นหลานแท้ๆ เวลาที่แซคติดต่อมาวอแว
แกก็มกั จะหลุดปากกับฉันเป็นเชิงบ่นแกมเยาะเย้ยลับหลังหลานชายเสมอว่า
ถ้าคิดจะมาตีสนิทเพื่อหวังมรดกของแกก็ฝันไปเถอะ เพราะแกจะท�ำเรื่อง
รับฉันเป็นลูกบุญธรรม แล้วท�ำพินัยกรรมยกมรดกให้ฉันแต่เพียงผู้เดียว
หลังจากแกล่วงลับไป ซึ่งถ้าแซคอยากมีส่วนร่วมในทรัพย์สมบัติก้อนนี้
ก็เห็นจะมีอยู่ทางเดียวคือเขาต้องแต่งงานกับฉันเท่านั้น
'ถ้าดีดี้รักแซคและตัดใจจากเขาไม่ได้จริงๆ จนอยากจะแต่งงานด้วย
ก็บอกป้าเลยนะลูก ป้าจะจัดการเรือ่ งนี้ให้ทนั ทีเลย ถ้าแซคอยากได้มรดกนัก
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ป้าก็จะบอกให้เขาแต่งงานกับดีดี้ก่อน'
ตอนนัน้ ฉันฟังแล้วข�ำกลิง้ กับท่าทีจริงจังของป้ามัท ตอนนีก้ ย็ งั ข�ำอยูน่ ะ
ยิง่ เมือ่ จินตนาการถึงสีหน้ารังเกียจของแซคตอนได้ยนิ ป้ามัทพูดแบบนีด้ ว้ ย
แล้วก็ยิ่งข�ำไปใหญ่
แม้ว่าแซคจะเป็นลูกชายคนเดียวของมิรันตีกับมหาเศรษฐีนักธุรกิจ
วัยหกสิบห้าอย่าง 'คริส โลแกน' แต่มิรันตีก็เลิกรากับคริสไปแล้วตั้งแต่
ธุรกิจของเขายังไม่ประสบความส�ำเร็จ แล้วตอนนี้แซคก็ปฏิเสธการรับ
สืบทอดกิจการทุกอย่างของผู้เป็นพ่ออย่างเป็นทางการ โดยให้เหตุผลว่า
เขาไม่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานธุรกิจของคริส จึงประสงค์จะยก
ความรับผิดชอบดังกล่าวให้กับ 'เจส โลแกน' หลานชายของคริส ซึ่งเป็น
ลูกของพี่ชายแท้ๆ ของคริสเอง ให้เป็นผู้สืบทอดแทนทั้งหมด
เจสเป็นก�ำพร้า คริสจึงรับอุปการะไว้ตั้งแต่ตอนเจสยังเป็นวัยรุ่น และ
เจสก็เป็นก�ำลังส�ำคัญในการผลักดันธุรกิจของคริสให้ขยายฐานและเติบโต
ขึ้นเรื่อยๆ จนประสบความส�ำเร็จอย่างสูงสุดในปัจจุบัน แต่ถึงกระนั้น...
แม้ว่าเจสจะมีความสามารถในเชิงธุรกิจมากกว่าแซคอย่างเห็นได้ชัด และ
ไม่ ใช่เพลย์บอยรักสนุกอย่างแซคแต่อย่างใด ทว่าคริสก็มีความหวังมา
ตลอดว่าลูกชายแท้ๆ จะเป็นผู้สืบทอดธุรกิจของเขาอย่างเต็มตัว ทว่า
ท้ายที่สุดแล้วแซคก็ไม่ยอมรับข้อเสนอของพ่อ เขาท�ำทุกวิถีทางเพื่อผลัก
ภาระทั้งหมดไปให้เจส ก่อนจะหันมาใช้ชีวิตอิสระและท�ำธุรกิจของตัวเอง
แบบสบายๆ โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับคริสอีก
ฉันทราบมาว่าชีวิตวัยเด็กของแซคไม่ได้สวยหรูนัก คริสท�ำงานหนัก
มาตั้งแต่ก่อนแซคเกิด จนไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวในช่วงที่เริ่มต้น
บุกเบิกธุรกิจซึ่งต้องล้มลุกคลุกคลานอยู่หลายปี แต่ระหว่างนั้นก่อนที่
ธุรกิจจะประสบความส�ำเร็จมิรันตีกับคริสก็มีอันต้องแยกทางกัน มิรันตี
ไปมีครอบครัวใหม่และย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ตอนที่แซคยังเรียน
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ชัน้ ประถม แซคทีต่ อ้ งอยูก่ บั แม่ก็เริ่มท�ำตัวต่อต้านและคอยขัดใจครอบครัว
แทบทุกเรื่อง แต่พอถึงช่วงหนึ่งที่คริสล้มป่วยด้วยโรคหัวใจ แซคที่ผ่านพ้น
ช่วงวัยคะนองมาหมาดๆ ก็ตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตใกล้ชิดกับพ่อและหันมา
ท�ำตัวเป็นลูกทีด่ อี ย่างเหลือเชือ่ ชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ แต่มนั ก็แค่ระยะหนึง่
ภายในเวลาไม่กปี่ เี ท่านัน้ เพราะเมือ่ วางใจว่าพ่อหายป่วยและกลับมาแข็งแรงดี
ในที่สุด ทั้งยังมีเจสคอยเป็นมือขวาอยู่เคียงข้างแล้ว แซคก็ละทิ้งครอบครัว
อย่างไม่ไยดีอีกครั้ง...
"แต่บางที...ฉันก็รู้สึกเหมือนป้าแกจะไม่ได้พูดเล่นเลยนะ ป้ามัทอาจ
จะอยากยกมรดกให้เพราะเห็นว่าแกเป็นคนเดียวที่จริงใจกับเขา คอยเป็น
ก�ำลังใจและอยู่เคียงข้างเขามาตั้งสามปี" แป้งออกความเห็น "ในขณะที่
ลูกสาวก็เอาแต่แต่งหย่าแต่งหย่าไม่รู้ก่ีรอบ แล้วย้ายที่อยู่ไปมาเป็นว่าเล่น
ส่วนกับหลานชายก็ห่างเหินกันเกินไป"
มิรันตีแต่งงานมาทั้งหมดสี่ครั้ง ครั้งแรกกับพ่อของแซค ครั้งที่สอง
กับคนฝรั่งเศส ส่วนสามีคนที่สามกับคนปัจจุบันเป็นคนไทย
"แต่ยงั ไง...ถ้าฉันเป็นป้ามัท ฉันยกสมบัติให้เลขาฯ กับทนายทีท่ ำ� งาน
อยูก่ บั แกมานานไม่ดกี ว่าเหรอ ถึงจะถูกชะตากับฉันและคิดว่าฉันจริงใจด้วย
แค่ไหน แต่ยังไงฉันก็เป็นคนอื่นอยู่ดี ถ้าอยากจะตอบแทนฉันป้ามัทก็
อาจจะให้อะไรสักอย่างเป็นของก�ำนัล ซื้อของแพงๆ ให้สักชิ้นก็ถือว่า
มากเกินพอแล้วล่ะ แต่ทรัพย์สินทั้งหมดที่เพิ่งชนะคดีมาได้...ยังไงก็ต้อง
เก็บไว้เป็นมรดกตกทอดให้ลกู หลาน ซึง่ ในชีวติ ของป้าแกตอนนีก้ เ็ หลือญาติ
แค่แซคกับแม่เขา"
"แล้วถ้าสมมติ...ว่าป้ามัทท�ำแบบนั้นจริงๆ ล่ะ ถ้าป้ามัทบอกว่าจะ
ยกมรดกให้แกโดยมีข้อแม้ว่าแกจะต้องแต่งงานกับแซคก่อน" ซีถามทีเล่น
ทีจริง
"ก็ดีน่ะสิ ฉันจะรีบรับข้อเสนออย่างไม่ลังเล ฉันยังปลื้มแซคอยู่นี่นา
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ได้ทั้งเงินได้ทั้งผู้ชาย..."
"ดีดี้! ไหนว่าแกแค่ติ่ง ไม่ได้คิดอะไรจริงจังกับแซค เพราะเขาเป็น
ผู้ชายเหลวแหลก สกปรก น่ารังเกียจ!" ซีโวยวาย
"นี่! ฉันก็ไม่ได้ว่าเขาขนาดนั้นสักหน่อยนะยะ ถึงจะเคยว่า...มันก็
ตัง้ แต่กอ่ นฉันจะเปลีย่ นใจมาชอบจนตามติง่ เขาแล้ว ตอนนีฉ้ นั ก็ยงั ชอบอะไร
หลายๆ อย่างในตัวเขา เพราะฉันรู้สึกถึงความดีท่ีซ่อนอยู่ลึกๆ ถึงมัน
จะลึกมากจนหยัง่ แทบไม่ถงึ ก็เถอะ แล้วฉันเองก็ไม่ได้คดิ จะแต่งงานกับใคร
อยูแ่ ล้วนีน่ า ตัง้ แต่เลิกกับแฟนคนแรกก็เอาดีทางติง่ จริงจังจนไม่เคยชอบใคร
จริงๆ เลย ถ้าอยู่ดีๆ ก็มีข้อเสนอที่จะท�ำให้ได้ครอบครองแซคพร้อมมรดก
ก้อนโตของป้ามัทขึ้นมา ท�ำไมฉันต้องปฏิเสธด้วยล่ะ ฉันอาจจะไม่เคย
หวังอะไรแบบนั้นมาก่อน แต่ถ้ามันได้มาโดยไม่ตั้งใจก็ไม่มีเหตุผลที่ฉัน
ต้องปฏิเสธ...จริงไหม"
"นีแ่ กพูดจริงเหรอดีดี้ แกจะบ้าไปแล้วเหรอ!" แป้งและซีรอ้ งลัน่ พร้อมๆ
กันอย่างตกอกตกใจจนน่าขัน ท�ำเอาฉันเห็นแล้วอดหัวเราะไม่ได้
"โอ๊ยยย นี่พวกแกจะตื่นตูมกันท�ำไมเนี่ย ไม่ยอมรับมุกฉันเลย ที่ฉัน
พูดแบบนี้...ก็เพราะแน่ใจว่าเรื่องบ้าๆ แบบนั้นมันไม่มีทางเป็นจริง!"
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บทที่ 2

เหตุผลของคนที่เกลียดกัน

ฉันค่อนข้างจริงจังกับค�ำพูดที่ว่า 'คนบางคนมีไว้ให้เราคิดถึงและ
แอบรักเท่านั้น ไม่ได้เหมาะที่จะเก็บไว้ครอบครอง' แนวคิดดังกล่าวถูก
ปลูกฝังมาจากการเป็นแฟนคลับมืออาชีพที่วนเวียนอยู่ในแฟนด้อมต่างๆ
ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนับสิบปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิไทย จีน ญี่ปุ่น
ฝรั่ง หรือเกาหลี เวลาเป็นแฟนคลับใครฉันจึงไม่เคยคาดหวังอะไรนอกจาก
อยากเห็นผู้ที่เราให้การสนับสนุนประสบความส�ำเร็จและได้รับสิ่งที่ดีสูงสุด
ในอาชีพ โดยส่วนใหญ่ก็จะคอยซัพพอร์ตและเฝ้ามองอย่างชื่นชมอยู่ไกลๆ
โดยไม่ต้องการที่จะมีโมเมนต์ส่วนตัวกับไอดอลเลยแม้แต่น้อย
แต่เนือ่ งจากตอนนีฉ้ นั มีเหตุผลให้ตอ้ งพัวพันกับแซคอยูเ่ สมอ ทัง้ ป้ามัท
และเพือ่ นแต่ละคนของฉันจึงล้วนแต่เป็นห่วงเป็นใยกลัวว่าฉันจะเผลอใจไป
ตกหลุมรักแซคเข้าอย่างจริงจังจนถอนตัวไม่ขนึ้ แล้วท�ำให้กลายเป็นปัญหา
ใหญ่ในชีวิตไป ดูเหมือนจะไม่มีใครเชื่อมั่นเลยว่าฉันจะสามารถเอาตัวรอด
จากสถานการณ์สุ่มเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างสบายๆ
อาจเพราะบุคลิกภายนอกที่ดูเนิร์ดนิดๆ ทึ่มหน่อยๆ น่าเบื่อสุดๆ
ดูเหมือนหัวอ่อนและคล้ายจะไม่ประสีประสาเรื่องความรัก หรือแม้แต่เรื่อง

Page �����������.indd 27

24/7/2561 BE 11:12

อิงแอบตะวัน
28

อืน่ ใดในการใช้ชวี ติ นอกจากเรือ่ งงานทีถ่ กู เจ้านายจิกหัวใช้เป็นว่าเล่นเหมือน
เครื่องจักร...ก็เป็นได้ ใครๆ จึงคาดว่าฉันเข้าข่ายคนที่มีแนวโน้มว่าจะต้อง
เสียผู้เสียคนเพราะผู้ชายในสักวันหนึ่ง ทั้งที่จริงแล้วฉันเป็นคนอ่อนนอก
แข็งใน จิตใจกร้าวแกร่งดุจหินผา และที่ผ่านมาก็สามารถก้าวข้ามทุกด่าน
ยากๆ ไปได้อย่างง่ายดายเสมอ ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็เชื่อว่า
ตัวเองจะผ่านมันไปได้สบายๆ ฉันเชื่อมั่นเช่นนั้นมาตลอด
จริงๆ ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าฉันสามารถรับมือเรื่องพวกนี้ได้สบาย
มาก เพราะถ้าฉันเป็นคนอ่อนไหวใจบางอย่างที่พวกเขาเป็นห่วง ฉันก็คง
หลงรักเจ้านายตัวเองอย่างหัวปักหัวป�ำไปแล้วตั้งแต่ท�ำงานกับเขาได้ไม่ถึง
เจ็ดวัน เพราะเมือ่ ถ้าเทียบกันฉันคิดว่าคุณไอซ์นา่ รักและมีเสน่หด์ งึ ดูดรุนแรง
กว่าแซคหลายเท่า นิสยั ใจคอก็ดกี ว่าเยอะ... แต่พอความคิดแบบนีผ้ ดุ ขึน้ มา
เสียงเข้มๆ ของคุณพริ้งเมียคุณไอซ์ก็ลอยมาเตือนสติทันทีเช่นกัน...
'เธอรอดปลอดภัยจากไอซ์มาได้ ก็ใช่จะแปลว่าเธอสามารถรอดจาก
ทุกคนเสมอไป เธอไม่เคมีกบั ไอซ์กไ็ ม่ได้หมายความว่าจะไม่เคมีกบั แซคด้วย
เพราะถ้าเกิดรหัสพันธุกรรมของเธอดันไปเข้ากันได้กับแซคมากกว่าผู้ชาย
ทั้งหมดที่เธอเคยพบเจอมาทั้งชีวิต งานนี้เธออาจจะเอาตัวไม่รอด และจะ
ต้องซวยแน่นอนดีดี้ ฉันเตือนแค่นี้!'
ฉันไม่ได้ละเลยค�ำเตือนดังกล่าวของคุณพริ้ง แต่มันก็ไม่มีเหตุผลให้
ต้องเก็บมาคิดจนฟุ้งซ่าน ฉันมีความเป็นแฟนคลับสายมโนที่ถนัดต่อยอด
ด้วยจินตนาการของตัวเองเพือ่ ความฟินในการติง่ ก็จริง แต่ถา้ เป็นเรือ่ งส่วนตัว
จริงๆ แล้วล่ะก็ ฉันไม่เคยเก็บประเด็นใดๆ มาคิดเชือ่ มโยงให้ตวั เองเสียเวลา
หลงผิดเลย ดังนั้นแม้ว่าจะมีเหตุให้ต้องใกล้ชิดกับแซคจนอาจจะเผลอ
หวัน่ ไหวใจหวิวไปบ้างเป็นบางครัง้ แต่ฉนั ระวังตัวระวังใจจนวางใจได้เลยว่า
ไม่มีทางเกิดปัญหาอย่างที่ทุกคนเป็นห่วงแน่นอน
สมัยเรียนมหาวิทยาลัยฉันเคยมีแฟนอยูค่ นหนึง่ เขาเป็นผูช้ ายนิสยั ดี
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และเป็นที่สนใจในหมู่สาวๆ พอสมควร แม้ไม่ใช่หนุ่มหล่อร�่ำรวยที่เซ็กซี่
ขยี้ใจ แต่ก็เป็นผู้ชายเรียบร้อยขาวตี๋บุคลิกดีและมีมารยาท เราเริ่มจากการ
สนิทสนมกันในฐานะเพือ่ น แล้วจึงขยับขัน้ มาเป็นแฟน ปีแรกเราก็คบหากัน
อย่างปกติสขุ แบบคูร่ กั วัยเรียนทัว่ ๆ ไป ช่วยเหลือเกือ้ กูลกันและออกเดตกัน
เป็นครั้งคราวตามประสาวัยใส แต่ต่อมาเราก็เริ่มระหองระแหงเพราะฉัน
มักเผลอละเลยเขาไปให้ความสนใจผูช้ ายในทีวี ในหนังสือ และในอินเตอร์เน็ต
มากกว่า
พอมานึกดูแล้ว...สิ่งที่ฉันจ�ำได้แม่นส�ำหรับการมีแฟนตอนนั้นก็คือ
ความรู้สึกเวลาที่ฉันต้องติ่งอย่างเกรงใจเขา เพราะต่อให้มีแฟนฉันก็เลิกติ่ง
ไม่ได้จริงๆ เลยต้องคอยระวังไม่ให้เขารู้สึกแย่ จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเขา
มีคนอื่น แล้วเขามาบอกเลิกฉันด้วยท่าทางเสียใจอย่างแท้จริง... ฉันก็
รู้สึกใจหายและเสียใจมากเหมือนกัน แต่กลับบอกเขาไปอย่างโล่งอกว่า...
'ไม่ต้องรู้สึกผิดต่อเราหรอกนะ เราอยากเลิกกับตัวเองมาตั้งนานแล้ว
เราเกรงใจตัวเองมากเลยเวลาเราไปติ่ง...จนบางทีเราก็ติ่งไม่สนุก ตอนนี้
เราจึงต้องขอบคุณจริงๆ ทีต่ วั เองเป็นฝ่ายมาขอเลิกกับเราตรงๆ เพราะเราเอง
คงไม่กล้าพอที่จะบอกเลิกก่อน...'
ตอนนั้นเพื่อนบางคนบอกว่าฉันมันแย่มากที่พูดจาใจร้ายขนาดนั้น
ออกไป แต่บางคนก็บอกว่าฉันงี่เง่าที่ไปช่วยให้ผู้ชายที่นอกใจฉันรู้สึกผิด
น้อยลง แทนที่จะด่าแรงๆ เรื่องที่เขานอกใจแล้วทิ้งฉันไปหาคนอื่น...
แต่จะให้เอาอะไรไปด่าเขาไม่ทราบ ในเมือ่ ฉันเองก็นอกใจเขาตลอดเวลา
ด้วยการมัวไปเอาใจใส่ผชู้ ายมากหน้าหลายตาทัง้ ในรูปภาพและวิดโี อ ยิง่ ตอนนัน้
ฉันยังเด็ก ความยับยัง้ ชัง่ ใจมีนอ้ ย อาการคลัง่ ไคล้ไอดอลจึงหนักหนาสาหัส
กว่าตอนนี้หลายเท่า ดังนั้นแฟนเก่าฉันจึงน่าสงสารมากจริงๆ
"วันนี้แซคจะไปกับเราด้วยนะจ๊ะดีดี้"
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ฉันเลิกคิว้ อึง้ ๆ เมือ่ ได้ยนิ ป้ามัทพูดออกมาดังนัน้ ตอนนีเ้ กือบเทีย่ งแล้ว
ฉันขึน้ มาเอาขนมทีห่ อ้ งของป้ามัทเพราะแกโทรเรียก บอกว่าเจ้าหน้าทีจ่ าก
ธนาคารซึ่งแวะมาท�ำธุรกรรมให้ป้ามัทที่คอนโดฯ เอาขนมมาฝากเยอะแยะ
จนทานคนเดียวไม่ไหว จึงอยากให้ฉันช่วยแบ่งไปทานบ้าง
"ป้าพยายามปฏิเสธไปแล้วแต่แซคก็ยนื กรานว่าวันนีจ้ ะขอเจอป้าให้ได้
เพราะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเขาไม่ว่าง จะติดงานยาวต่อเนื่องสองอาทิตย์"
"แซคจะไปกินข้าวบ้านดี้ด้วยน่ะหรือคะ" ฉันทวนถามอย่างตกใจ
ไม่หาย
"จ้ะ พอป้าบอกเขาว่าวันนี้ไม่ว่าง จะไปปาร์ตี้บ้านดีดี้ เขาก็ถามว่า
ปาร์ตอี้ ะไร พอรูว้ า่ เป็นงานเลีย้ งเล็กๆ ในครอบครัว ฉลองครบรอบแต่งงาน
พ่อกับแม่ของหนู แซคก็เลยขอไปด้วยคน ป้าโทรถามแม่หนูแล้ว แม่นวล
เขาอนุญาตให้แซคไปได้จ้ะ"
ฉันอึ้งไปเล็กน้อย...
"แต่ถ้าหนูไม่สะดวกใจ ป้าจะโทรยกเลิกกับแซคเอง ป้าก็ไม่ได้อยาก
จะให้เขาไปด้วยหรอก ร�ำคาญจะตาย แต่เห็นว่าให้เขามารับมาส่งเรา
ก็สะดวกดีเหมือนกันเลยตอบตกลงไปก่อน"
"ไม่ต้องยกเลิกเขาหรอกค่ะ พี่สะใภ้ดี้คงดีใจที่ได้เจอเขา เพราะนาง
ก็เป็นแฟนคลับแซคเหมือนกัน ถึงพ่อกับแม่จะไม่ค่อยปลื้มเขาก็เถอะ"
ป้ามัทหัวเราะอย่างไม่ถือสา "ถ้าพ่อกับแม่หนูปลื้มใจที่ลูกสาวชอบ
ไอดอลทีม่ แี ต่ขา่ วฉาวอย่างแซค เห็นทีปา้ ก็คงต้องมองพ่อแม่หนูใหม่แล้วล่ะ
ดีดี้"
ด้วยเหตุนี้ค�่ำวันนั้นแซคจึงขับรถมารับเราไปกินข้าวที่บ้านฉันตาม
เวลานัด แต่แซคไม่ได้มาคนเดียว เขาควงสาวมาคนหนึ่ง ป้ามัทหน้าบึ้ง
ทันทีทเี่ ห็นเขาเดินเข้ามาในล็อบบีค้ อนโดฯ พร้อมกับสาวสวยรูปร่างสูงโปร่ง
ในชุดกระโปรงสีขาวยาวครึง่ น่อง รองเท้าส้นสูงท�ำให้เธอมีความสูงเกือบเท่า
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แซคที่ตัวสูงใหญ่ไซส์ฝรั่งเต็มไปด้วยกล้ามตึงๆ แต่พอเดินด้วยกันทั้งคู่
ก็ดูเหมาะสมราวกับนายแบบนางแบบบนรันเวย์แฟชั่นโชว์ระดับโลก...
เอาล่ะ...ยอมรับก็ได้ว่าเห็นแล้วแอบอิจฉานิดๆ อยู่เหมือนกัน แต่มันก็แค่
นิดหน่อยเท่านั้นแหละ ไม่ได้ลึกซึ้งไปกว่านี้...
"ไม่เห็นบอกว่าจะพาใครมาด้วย" หลังจากทักทายกันเรียบร้อยแล้ว
แฟนสาวของแซคก็ขอตัวเดินไปรับโทรศัพท์สายหนึ่งในมุมค่อนข้างเป็น
ส่วนตัว ป้ามัทจึงเปิดฉากต่อว่าหลานชายเสียงกระด้าง
"ก็เห็นว่าเป็นปาร์ตี้ พาเพือ่ นผมไปร่วมงานคนหนึง่ มันก็ไม่นา่ มีปญั หา
อะไรนี่"
"แต่ก็น่าจะบอกกันก่อน ไม่ควรถือวิสาสะ นี่มันงานส่วนตัวของบ้าน
ดีดี้เขา ไม่ใช่งานเราเอง"
แซคปรายตามองฉันเป็นครัง้ แรก แววตาเฉยชาของเขาท�ำให้ฉนั หน้า
ชานิดๆ แต่ที่จริงจะว่าไปก็ชินแล้วล่ะ ทุกครั้งที่เจอกันปฏิกิริยาของเขาที่มี
ต่อฉันก็จะเป็นประมาณนี้แหละ ฉันก็ได้แต่พยายามไม่ ใส่ ใจ แต่ครั้งนี้
มันถือได้ว่าเป็นการเผชิญหน้าที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวกว่าที่เคย...การมอง
ของเขาเลยท�ำให้ฉนั ร้อนวูบไปทัง้ ตัวด้วยความไม่พอใจ เพราะนีม่ นั ไม่เกีย่ วกับ
กิจกรรมติ่งของฉัน ไม่เกี่ยวกับงานหรือเจ้านายฉัน ไม่ใช่ความบังเอิญหรือ
แค่การเดินสวนกันชั่วครู่ มันคือการเจอหน้ากันจังๆ ในฐานะคนรู้จักอย่าง
เป็นการส่วนตัวโดยที่หลบเลี่ยงอะไรไม่ได้เลย
ฉันกับแซครูจ้ กั กันมานานแล้วในฐานะทีแ่ ซคเป็นเพือ่ นรุน่ น้องในกลุม่
ของเจ้านายฉัน ทัง้ ยังมีธรุ กิจเกีย่ วข้องกับเจ้านายฉันด้วย เราเคยเจอกันมา
นับครั้งไม่ถ้วน ส่วนใหญ่เขาจะมองเหมือนฉันไม่มีตัวตน ท่าทางค่อนข้าง
เฉยๆ แต่ออกจะระวังตัวนิดๆ ร�ำคาญหน่อยๆ และถือตัวค่อนข้างมาก
ยิง่ เมือ่ เข้าประกวดเดอะสเตจแล้วรูว้ า่ ฉันเป็นแฟนคลับ แซคก็ดจู ะยิง่ พยายาม
เว้นระยะห่างจากฉันมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเห็นได้ชัด เหมือนกลัวว่าฉันจะ
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อาศัยเส้นสายจากคนรอบข้างในการเข้าหาหรือไปตีสนิทจนท�ำให้เขาอึดอัด
ล�ำบากใจ... จะว่าไปแซคนี่ก็ประสาทชะมัดเลย โหงวเฮ้งฉันไม่ได้เป็น
คนแบบนั้นสักหน่อย ดูไม่ออกเลยรึไง!
แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ...คนทีป่ ระสาทกว่าก็นา่ จะเป็นฉันคนนีน้ แี่ หละ อีกฝ่าย
ท�ำท่ารังเกียจรังงอนจนออกนอกหน้าขนาดนี้แล้วแท้ๆ แต่ก็ยังไม่รู้จัก
เสียความรู้สึก ไม่เกลียดเขา ยังคงหลงใหลได้ปลื้มและหาข้ออ้างมาเป็น
เหตุผลให้กบั ทุกการกระท�ำแย่ๆ ของเขาอยูร่ ำ�่ ไป ไม่ตา่ งอะไรกับพวกพ่อแม่
ที่พร้อมจะสปอยล์ลูกจนเสียคน นี่ถือว่าหลงจนบ้าไปแล้วชัดๆ!
จริงๆ ฉันก็พอจะอธิบายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้ มันเป็นเพราะตอนฉัน
มีโอกาสได้มองแซคที่มายืนอยู่ตรงหน้า...เวลาเจอกัน ฉันไม่เคยรู้สึกว่า
เขาเป็นคนในชีวิตจริงเลย แต่ยังคงรู้สึกว่าเขาเป็นแค่คนในฝันซึ่งก�ำลัง
แอ็กติ้งอยู่ในรายการเดอะสเตจผ่านหน้าจอทีวี... แล้วฉันก็เคยประกาศตัว
ในฐานะแฟนคลับของแซคท่ามกลางกลุ่มแฟนคลับด้วยกันเอาไว้ด้วยว่า
สิ่งที่ท�ำให้ฉันชอบแซคก็คือตัวตนจริงๆ และทุกอย่างที่เขาเป็น ดังนั้นไม่ว่า
เขาจะเป็นยังไงหรือท�ำอะไร ฉันจึงยอมรับได้ทุกรูปแบบ ยังคงชื่นชอบ
และตั้งใจติดตามสนับสนุนเขาตลอดไปอย่างไม่มีเงื่อนไข...
ซึง่ ตอนทีต่ ามเชียร์เขาในรายการเดอะสเตจฉันมีความรูส้ กึ แบบทีว่ า่ นัน่
อย่างเต็มร้อย กล่าวได้ว่าในฐานะแฟนคลับตอนนั้น...ความรักความเอ็นดู
ในตัวไอดอลในดวงใจมันมีอยู่ล้นอกชนิดที่ไม่มีสิ่งใดมาท�ำลายลงได้ ส่วน
ตอนนี้แม้จะรู้สึกชัดว่าเขาค่อนข้างเหม็นขี้หน้าฉัน แต่ฉันก็ยังปลื้มเขา
ในฐานะแซค เดอะสเตจอยู่ดี ด้วยความที่รักและเอ็นดูเขาไปแล้วตั้งแต่
ตอนติดตามรายการอย่างเหนียวแน่น เรียกว่ารักแล้วรักเลย ดังนั้นตอนนี้
ไม่ว่าเขาจะท�ำตัวแย่อย่างไร ส่วนใหญ่แล้วฉันก็ยังเห็นเป็นเรื่องน่าเอ็นดู
ไปเสียหมดอยู่ดี... จะว่าไปนี่มันถือเป็นเวรกรรมจริงๆ!
เวลาเขาท�ำให้โกรธ...ฉันก็โกรธได้ไม่นาน นอยด์...ก็แค่นดิ หน่อยแล้ว
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หายอย่างง่ายดาย เกลียดก็ได้แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมากรี๊ดใหม่ เพราะ
ในใจส่วนลึกมันไม่เคยถือสาหาความอะไรเขาจริงจังเลย และทั้งที่ตอนนี้
เขาก็ไม่ได้มีผลงานในวงการบันเทิงให้ติดตามอีกแล้ว จะมีก็แต่ข่าวคราว
ผ่านทางโซเชียลมีเดียแบบนานๆ ครั้ง ทว่าฉันก็ยังแอบติดตามชีวิตเขาอยู่
เงียบๆ ด้วยความสนใจที่แทบจะไม่ลดลงเลย เนี่ย...คงต้องถือว่าบ้าไปแล้ว
อย่างไม่ต้องสงสัยจริงๆ!
ด้วยความที่ฉันรู้จักแซคมาก่อนการประกวดเดอะสเตจนานแล้ว
เคยรูเ้ ห็นชีวติ ส่วนตัวเขามาเกือบทุกแง่มมุ แม้มมุ มืดของเขาจะเคยท�ำให้ฉนั
มีอคติอย่างรุนแรงและรูส้ กึ ไม่ดกี บั เขาเลย แต่ครัน้ ได้รจู้ กั เขาในอีกด้านหนึง่
ทีม่ กี ารน�ำเสนอออกสือ่ และในรายการเดอะสเตจ... ซึง่ ออร่าของเขาช่างเต็ม
ไปด้วยความจริงใจ มีความยียวนกวนประสาท ปากร้ายมาก ตลกหน้าตาย
น่ารักน่าชัง น่าหมั่นไส้ หว่านเสน่ห์เก่ง นิสัยดีมีมารยาท น�้ำใจงาม จิตใจ
ดีและเป็นสุภาพบุรุษอย่างยิ่ง... ทั้งหมดนี้ท�ำให้ความรู้สึกในใจฉันพลิกผัน
แบบกลับตาลปัตรได้อย่างไม่น่าเชื่อ ฉันจึงหันมารักและหลงใหลแซค
อย่างหัวปักหัวป�ำได้ภายในเวลาแค่ไม่นาน ถึงขนาดลบลืมเรื่องรสนิยม
การมีเซ็กซ์ที่ชวนหลอนของเขาไปได้โดยปริยาย
จากที่สนใจติดตามในรายการเดอะสเตจแบบผ่านๆ ด้วยฐานะคนดู
ทีเ่ คยรูจ้ กั แซคเป็นการส่วนตัวมาก่อนเท่านัน้ หลังๆ ก็เริม่ กลายเป็นติดหนึบ
จนต้องคอยตามเชียร์และหาทางสนับสนุนแซคอย่างจริงจังขึน้ เรือ่ ยๆ ท�ำทุกอย่าง
ที่จะช่วยให้แซคสามารถเข้ารอบลึกที่สุดในเดอะสเตจ จนในที่สุดฉันก็ถึง
ขนาดคลัง่ ไคล้เขาจนถอนตัวไม่ขนึ้ และกลายเป็นแฟนคลับตัวยงทีต่ อ้ งตาม
ไปเชียร์เขาบ่อยๆ ในอีเวนต์ตา่ งๆ ระหว่างทีก่ ารประกวดยังไม่สนิ้ สุด จนถึง
ตามไปเชียร์หน้าเวทีการประกวดเดอะสเตจรอบสุดท้าย ซึ่งวันนั้นแซค
ไม่ได้ปรากฏตัวในรายการแต่อย่างใด...
ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าเขาจะปฏิบัติต่อฉันยังไงในปัจจุบัน ฉันก็ยังเห็นว่า

Page �����������.indd 33

24/7/2561 BE 11:12

อิงแอบตะวัน
34

เขาเป็นผูช้ ายกวนๆ ปากร้ายนิสยั ดีทนี่ า่ ค้นหา...คนเดิมคนนัน้ ทีฉ่ นั เคยชอบ
ในรายการเดอะสเตจอยู่นั่นเอง
"ผมรู้ว่าดีดี้ชอบผม"
ความคิดเพ้อเจ้อของฉันพลันสะดุดกึก ออกจะสะดุ้งเบาๆ เพราะ
ค�ำพูดดังกล่าว จากนั้นจึงเบิกตามองแซคอย่างอึ้งๆ
"ก็เลยต้องพาใครสักคนมาด้วย เพื่อไม่ให้เขาหลงผิดคิดเลยเถิด"
"ว่าไงนะ..." ฉันพึมพ�ำค�ำถามออกไปอย่างไม่อยากเชื่อหูที่ได้ยิน
เขาบอกว่าพาผู้หญิงมาด้วยเพื่อเป็นไม้กันหมา แต่เขากลับหันมาถามย�้ำ
หน้าตาเฉย...
"คุณชอบผมไม่ใช่เหรอ"
"แซค!" ป้ามัทท�ำเสียงดุ "เสียมารยาท"
"ทีผ่ มท�ำแบบนีส้ ว่ นหนึง่ ก็เพราะเป็นห่วงดีดนี้ ะครับคุณยาย ทัง้ ในฐานะ
ทีเ่ ขาเป็นคนของไอซ์และเป็นเพือ่ นคุณยายด้วย ผมไม่อยากให้เขาเสียเวลา
มามีความหวังลมๆ แล้งๆ เพราะตอนนี้ผมก็ไม่ใช่เดอะสเตจแล้ว เขาควร
จะเลิกสนใจและเลิกปลื้มผมเสียที ผมไม่อยากให้เขาคิดเลยเถิดจนคุณยาย
กับไอซ์ต้องล�ำบากใจไปด้วย"
ฉันตกตะลึงมาก แต่ก็ ได้แค่มองเขาอย่างพิศวงงงงวยแกมโมโห
จับต้นชนปลายแทบไม่ถกู กับสิง่ ที่ได้ยนิ จากปากเขา ว่าฉันแบบนีน้ มี่ นั จงใจ
หาเรือ่ งฉันชัดๆ เลยนีน่ า! "นี!่ ฉันยังไม่ได้มคี วามหวังอะไรเลยนะ คุณคิดเอง
เออเองไปโน่นได้ไงเนี่ย!"
"ก็คุณยังชอบผมอยู่จริงๆ ผมสังเกตเห็นจากสายตา ยิ่งเวลาตอน
เจอคุณที่ออฟฟิศไอซ์ โดนคุณมองแบบนั้นแล้วมันขนลุกมากรู้ไหม"
"อะไรนะ!" ฉันแทบแหกปากกรีดร้องออกมา "ฉันอาจจะชอบคุณ...
แต่ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้น แล้วก็ไม่ได้ชอบแบบที่ว่า...เป็นการสนใจผู้ชาย!"
ฉันปฏิเสธจนลิ้นรัว พยายามตั้งสติ หาทางเอาตัวรอดจากการกล่าวหาที่
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ไม่ยตุ ธิ รรมอย่างเหลือเชือ่ ของแซค สรุปว่าเขาจะมีมารยาทกับทุกคนยกเว้น
ฉันสินะ! "ฉันชอบคุณเหมือนชอบสิ่งของน่ะ...เข้าใจไหม!"
"จะชอบแบบไหนหรือขนาดไหนผมก็ตอ้ งระวังคุณไว้กอ่ นอยูด่ ี เพราะ
ผมเป็นคนขี้ระแวง"
หน็อย... งัน้ ก็ควรจะรูจ้ กั ระแวงตรีนโดยไม่พดู จากวนบาทาคนอืน่ เขา
แบบนี้ด้วยสิยะ!
"สรุปว่าที่คุณพาผู้หญิงมาด้วยวันนี้ ก็เพราะกลัวว่าฉันจะเข้าหาหรือ
คิดจะจับคุณ...อย่างงั้นเหรอ"
เขาท�ำหน้าตากวนโมโหพร้อมกับไหวไหล่เบาๆ โดยไม่ตอบค�ำถาม
ออกมาเป็นค�ำพูดตรงๆ
"นี่! รู้จักแยกแยะหน่อยได้ไหม คุณคงไม่เคยเข้าใจค�ำว่าแฟนคลับ
เลยสินะ ส�ำหรับฉันมันเป็นการชื่นชอบเพื่อหากิจกรรมท�ำในยามว่าง เพื่อ
เฮฮา เอาสนุก เป็นงานอดิเรก ต่อให้จริงจังแค่ไหนมันก็มีลิมิตแค่ในระดับ
แฟนคลับเท่านั้น ที่ส�ำคัญ...ตอนนี้มีไอดอลที่ฉันเลิฟกว่าคุณตั้งมากมาย
หลายคน ทั้งจีนทั้งเกาหลีไต้หวัน คุณจะเป็นหรือไม่เป็นเดอะสเตจแล้ว
ฉันก็ไม่เคยคิดอะไรไปไกลเกินขอบเขตของแฟนคลับ!"
"ผมจะไว้ใจได้ไง ก็ขนาดว่าผมออกจากวงการมาแล้วคุณยังมองด้วย
สายตาแบบนั้น ที่ส�ำคัญคุณไม่ได้มีโอกาสใกล้ชิดไอดอลคนอื่นด้วยนี่นา
แฟนคลับที่ไหนก็อยากได้โมเมนต์กับไอดอลทั้งนั้น ยิ่งถ้ามีโอกาสให้ได้
เข้ามาเป็นวงในหรืออะไรที่มากกว่าแค่แฟนคลับทั่วๆ ไป ส่วนใหญ่ก็มัก
ไม่ยอมพลาด ผมถึงต้องระวังตัวไว้ ผมเป็นคนรอบคอบ"
"เป็นคนรอบคอบหรือหลงตัวเองจนหน้ามืดกันแน่ฮึ ไม่ว่าคุณจะ
ระแวงเพราะเคยเจอซาแซงหรือแฟนคลับประเภทไหนมาก่อน แต่สาบาน
เลยว่าฉันไม่ใช่พวกชอบสร้างปัญหา ฉันแค่ชอบกิจกรรมทีม่ เี รือ่ งสนุกท�ำเพือ่
ผ่อนคลายความเครียด ตามดาราเพือ่ จะได้มเี รือ่ งให้เผือก แต่ไม่เคยอยากมี
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สายสัมพันธ์ส่วนตัวกับไอดอลเลยสักนิด ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่า
การคอยให้ก�ำลังใจอยู่ห่างๆ ช่วยผลักดัน ตามซัพพอร์ต ชื่นชมอยู่ไกลๆ
ร่วมกับแฟนคลับทั้งหมดอย่างเป็นกลุ่มก้อน และไม่ต้องการความพิเศษ
เหนือกว่าแฟนคลับคนอืน่ เพราะความสนุกของการติง่ ครึง่ หนึง่ มันจะมาจาก
แฟนคลับด้วยกัน ถ้าฉันคิดอะไรบ้าๆ แบบทีค่ ณุ ว่าก็คงมีผชู้ ายทีฉ่ นั อยากได้
มาเป็นสามีจริงๆ นับไม่ถ้วนเลยล่ะค่ะ แล้วจะบอกให้นะ...ว่าเวลาติ่งฉัน
ชอบเรียกศิลปินว่าลูก จะดูหลักฐานไหม ถ้าอยากจะแหกจริงๆ คูมแม่
จะจดชื่อแอ็กฯ ตัวเองให้ไปขุดได้ตามสบายเลย!"
"ดีดี้จ๊ะ... เบาๆ หน่อยเถอะหนู แซคขวัญหนีดีฝ่อหมดแล้วนั่น
ดูหน้า..."
ป้ามัทปรามเนิบๆ อย่างใจเย็น พร้อมเอามือมาแตะข้อศอกฉัน
อย่างนุ่มนวล เรียกสติที่แตกกระเจิงของฉันคืนกลับมาได้ในระดับหนึ่ง
อาการหัวร้อนที่ยิ่งพูดก็ยิ่งของขึ้นจึงค่อยๆ ทุเลาเบาบางลง... สีหน้าแซค
ตอนนี้ดูเหมือนจะตกตะลึงพรึงเพริดมิใช่น้อยเลย
ฉันรูต้ วั มานานแล้วว่าแซคมีความรูส้ กึ ในแง่ลบต่อฉันมาตลอดนับแต่
วันทีฉ่ นั บังเอิญไปเห็นเขามีอะไรกับผูห้ ญิงสองคนในวิลล่าของโรงแรมตอนเรา
ไปร่วมประชุมงานหนึ่งด้วยกัน เพราะหลังจากนั้นมาเขาก็มองฉันด้วย
สายตาห่างเหินกว่าเดิม ทั้งเฉยชา บางทีก็ท�ำหน้าเหวี่ยงใส่ มีแววรังเกียจ
เดียดฉันท์นิดๆ ระแวงหน่อยๆ และไม่เคยเป็นมิตรด้วยอีกเลย อาจเป็น
เพราะเขาคิดไปเองว่าฉันเห็นพฤติกรรมทางเพศอันโลดโผนของเขาแล้ว
จะตัง้ แง่รงั เกียจ ซ�ำ้ ยังคงเอาเรือ่ งของเขาไปนินทาลับหลัง เขาก็เลยชิงตัง้ แง่
ใส่ฉันก่อน... แต่จริงๆ ความรู้สึกในแง่ลบของฉันอย่างที่ว่านั่นมันก็ต้อง
มีบ้างแหละ ก็ ใครมันจะไปอดใจไม่คิดหรือเก็บเรื่องแบบนั้นไว้คนเดียว
เงียบๆ ได้ อย่างน้อยมันก็ต้องเม้าท์ให้เพื่อนฟังบ้างสิคนเรา...
แต่ถงึ กระนัน้ แซคก็ไม่เคยหยาบคายใส่ฉนั เท่าวันนีม้ าก่อน เขาไม่เคย
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พูดจาแย่ๆ กับฉันตรงๆ แบบนี้เลย ยอมรับว่านี่ฉันช็อกน่าดูเลยล่ะ
แต่ว่านะ...การที่รู้ว่าฉันเป็นแฟนคลับและปลื้มเขามาก นี่มันต้อง
ระแวงและรังเกียจกันจริงจังขนาดนี้เลยเหรอ แทนที่จะดีใจที่มีคนชอบ...
เขาดันมาเกลียดฉันแถมยังท�ำให้ฉันเกลียดเขาอีกต่างหาก งี่เง่าพิลึก!
"ไปกันเถอะค่ะ แทมมี่คุยโทรศัพท์เสร็จแล้ว ขอโทษนะคะที่ปล่อยให้
รอนาน"
เมื่อสาวสวยของแซคเดินกลับมาสมทบ บรรยากาศตึงเครียดก็พลัน
คลีค่ ลายไป ฉันพยายามปรับอารมณ์และสีหน้าให้เป็นปกติแล้วเดินตามหลัง
แซคกับแทมมี่ที่ช่วยกันประคองป้ามัทไปที่รถ...ด้วยความรู้สึกที่ยากจะ
บรรยาย
ทุกคนที่บ้านของฉันมีความตื่นเต้นดีใจกันถ้วนหน้าที่มีแซคเป็นแขก
มาร่วมงานเลี้ยงครบรอบแต่งงานของพ่อกับแม่ในวันนี้ โดยเฉพาะ 'พี่แอ๋ม'
พี่สะใภ้ฉันที่ ใส่ ใจแซคเป็นพิเศษ ซึ่งแซคก็ท�ำตัวดีมีมารยาทกับทุกคน
แม้จะไม่ใช่คนคุยเก่งอะไรนัก แต่ก็ถือว่าเขาช่างคุยอย่างรู้กาลเทศะและ
รูจ้ งั หวะการสนทนาเป็นอย่างดี วันนีเ้ ขาดูมเี สน่ห์ไม่ตา่ งจากแซคในรายการ
เดอะสเตจที่ทุกคนคุ้นเคยเลย ตรงข้ามกับคนที่หาเรื่องให้ฉันช็อกและ
หงุดหงิดสุดๆ เมื่อชั่วโมงก่อนลิบลับ...
ซีกับแป้งตกใจมากเมื่อมาเจอแซคที่บ้านฉัน พวกเธอทักทายแซค
ตามมารยาทโดยไม่แสดงความประหลาดใจอย่างออกนอกหน้า จนกระทั่ง
เมือ่ มีโอกาสอยูก่ บั ฉันตามล�ำพังตอนช่วยฉันจัดเตรียมของหวานและผลไม้
หลังมื้อค�่ำอยู่ตรงเคาน์เตอร์เตรียมอาหารในครัว เพื่อนรักทั้งคู่ก็เปิดฉาก
รุมฉันทันที...
"คืออะไรยังไง" ซีถามพลางตวัดสายตาผ่านประตูหอ้ งครัวออกไปทาง
โถงกลางของบ้านแวบหนึง่ ซึง่ ข้างในนัน้ แซคก�ำลังตกอยู่ในวงล้อมอันอบอุน่
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ของครอบครัวฉัน
วันนี้โถงกลางถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องอาหารขนาดใหญ่ชั่วคราว
บรรยากาศโดยรวมของงานเลีย้ งครบรอบแต่งงานของพ่อกับแม่ของฉันวันนี้
ถือว่าดีมาก บ้านเราชอบจัดงานเลีย้ งเล็กๆ แบบนีเ้ ป็นปกติอยูแ่ ล้ว ทุกอย่าง
จึงดูราบรื่นและมีบรรยากาศกันเองอย่างเป็นธรรมชาติ
"แซคขอตามมาด้วย เพราะวันนีเ้ ขาอยากใช้เวลากับป้ามัท เขาบอกว่า
ว่างแค่วันนี้วันเดียว ตั้งแต่พรุ่งนี้จะติดงานยาวสองอาทิตย์รวด คงอยาก
มีเวลาออดอ้อนคุณยาย"
"แต่ฉนั ว่า...เหตุผลทีเ่ ขาท�ำแบบนีค้ งเป็นเพราะเขาระแวงแกมากกว่านะ
ดีดี้ เขาอาจจะกลัวแกมาแย่งสมบัตปิ า้ มัทไปหมดเลยต้องหาทางตามจับผิด
และกันท่า!"
การสันนิษฐานด้วยท่าทางมั่นใจของแป้งท�ำให้ฉันต้องชะงักและ
นิ่วหน้ามอง
"แซคอาจจะไม่ใช่คนงกหวงสมบัติก็จริง ดูได้จากการที่เขาสละธุรกิจ
มูลค่ามหาศาลให้ลูกบุญธรรมของพ่อรับช่วงแทนโดยไม่เสียดาย แล้วมา
เริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเองอย่างเป็นอิสระ แต่นี่มันคนละกรณีกัน ที่เขา
ไม่ตอ้ งการบริษทั ของพ่อก็เป็นเพราะรูต้ วั ว่าไม่รกั และไม่มคี วามถนัดในการ
บริหารงาน อายุก็ยังน้อยเกินกว่าจะตัดใจทิ้งชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงของตัวเอง
ไปรับผิดชอบงานใหญ่ที่ยุ่งยากระดับนั้นได้ แล้วเขาก็ชอบเมืองไทยมาก
ถึงได้ย้ายมาปักหลักอยู่ที่นี่ ที่ส�ำคัญทรัพย์สมบัติของป้ามัทส่วนใหญ่คือ
ทีด่ นิ ท�ำเลทองและอสังหาริมทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดรายได้อย่างสม�ำ่ เสมอทัง้ นัน้
โดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนหรือบริหารงานอะไรยุ่งยากเลย ได้มาไว้ก็สบาย
ไปทั้งชาติโดยแทบไม่ต้องท�ำอะไร"
"จริงๆ ฉันก็เริ่มจะสงสัยเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน" ฉันพึมพ�ำอย่างคล้อย
ตาม
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"แล้วถ้าป้ามัทตัดสินใจว่าจะยกสมบัตใิ ห้แกจริงๆ เขาจะรีบฆ่าตัดตอนแก
ไหมเนี่ยดีดี้!" ซีโพล่งขึ้นอย่างตกอกตกใจ ฉันเลยค้อนขวับ
"เขาไม่โง่แบบนั้นหรอกน่า ขืนท�ำไปใครก็รู้กันหมดสิว่าเป็นเขา"
"มันก็ไม่แน่นะ คนเรามีอารมณ์ชั่ววูบด้วยกันทั้งนั้น แล้วบางทีเขา
อาจจะตัดสินใจท�ำลงไปเพราะมั่นใจว่าตัวเองสามารถวางแผนได้แยบยล...
ไม่เหลือหลักฐาน แล้วสมบัติป้ามัทไม่ใช่น้อยๆ เลย ถ้าหน้ามืดขึ้นมาเขา
อาจจะคิดว่าการเสีย่ งวางแผนฆาตกรรมแค่ศพเดียวมันคุม้ ยิง่ กว่าคุม้ อย่าว่าแต่
ศพเดียวเลย ต่อให้สามสี่ศพเขาก็อาจจะท�ำเพื่อสมบัติป้ามัทได้สบายๆ"
"นีแ่ กคงเขียนบทซีรสี่ ์ให้คณุ โบว์มากไปแล้วนะซี แกก�ำลังท้องก�ำลังไส้
อย่าจินตนาการถึงอะไรแบบนั้นให้มาก เดี๋ยวหลานฉันเกิดมาเป็นคนใจคอ
โหดเหี้ยม สงสารคุณท็อป"
"เออ นั่นน่ะสิ" แป้งมีท่าทีเห็นด้วยกับฉัน "เห็นทีฉันคงต้องเตือน
คุณโบว์ให้เลิกใช้งานแกชั่วคราวแล้วล่ะ"
"เหนือสิ่งอื่นใด...ต่อให้ป้ามัทยกสมบัติ ให้ ฉันก็จะไม่มีวันรับไว้
นั่นมันยิ่งกว่าเงินร้อนก้อนโตที่อาจจะน�ำมาซึ่งเคราะห์กรรมชุดใหญ่แบบ
คอมโบ้เซ็ต ขืนรับไว้คงจะมีแต่ปัญหาเดือดร้อนตามมาไม่จบไม่สิ้น"
คนที่สวยโดดเด่นกว่าใครในค�่ำวันนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากผู้หญิง
ของแซคที่ชื่อแทมมี่ แม้ชุดที่สวมจะเป็นแค่ค็อกเทลเดรสสีขาวเรียบๆ
แต่มันกลับเซ็กซี่มีเสน่ห์และสวยสง่าอย่างร้ายกาจ ผิวสีแทนผุดผ่องท�ำให้
เธอดูแพงระยับราวกับนางแบบอินเตอร์ที่มีใบหน้าสวยหวานชวนพิสมัย
อีกทั้งแทมมี่ยังเป็นคนอัธยาศัยดีมากจนพวกเราต่างพากันชื่นชมถ้วนหน้า
และท�ำให้ฉันยิ่งหมั่นไส้แซคเข้าไปใหญ่ แต่ก็...ท�ำให้เข้าใจได้ว่าเหตุใด
เขาจึงมีท่าทีดูถูกฉันอย่างจริงจังเมื่อระแวงว่าฉันจะไปคิดเลยเถิดกับเขา
ก็ในเมื่อแฟนเขาดีเลิศประเสริฐศรี เขาก็คงอดไม่ได้ที่จะเอาผู้หญิงกะโหลก
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กะลาที่ท�ำท่าเหมือนจะมีใจให้เขาไปเปรียบเทียบ แต่มันก็น่าโมโหจริงๆ
ที่เขาออกอาการว่ารับไม่ได้เพียงเพราะคิดว่าฉันไปแอบชอบ...
พอเราจัดห้องโถงให้เป็นฟลอร์เต้นร�ำชั่วคราวตามสไตล์ครอบครัว
บันเทิงของเรา หนุ่มๆ ก็พากันต่อคิวขอเต้นร�ำกับแทมมี่ยกใหญ่ แทมมี่
ท�ำให้ห้องโถงกว้างที่ดูจืดชืดไร้รสนิยมและแสนจะธรรมดาสามัญของบ้าน
ฉัน กลายเป็นเสมือนโถงงานเลี้ยงสุดหรูในเทพนิยายไปโดยปริยาย แม้แต่
พ่อฉันยังกระตือรือร้นขอเต้นร�ำกับแทมมี่โดยไม่คิดจะเกรงใจศรีภรรยา
ทีก่ ำ� ลังฉลองวันครบรอบแต่งงานร่วมกัน พอจับคูเ่ ต้นเปิดฟลอร์กบั แม่เสร็จ
พ่อก็ชิ่งไปขอแทมมี่เต้นต่อทันที แล้วยกแม่ให้เต้นกับแซคไปหน้าตาเฉย
แม่เป็นคนใจกว้างและเป็นผูห้ ญิงสายฮาอยูแ่ ล้วจึงได้แต่แซวพ่อทีอ่ อกอาการ
ขวยเขินแทมมี่อย่างข�ำๆ แถมยังถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเสียมากมาย
อีกต่างหาก ส่วนหนึง่ ก็เป็นเพราะพ่อไม่เคยมีประวัตเิ รือ่ งเจ้าชูน้ อกใจมาก่อน
แล้วแม่ก็ ไม่ ใช่คนคิดมาก บ้านฉันเป็นมนุษย์สายฮาบ้ากิจกรรม และ
มองโลกในแง่บวกสุดๆ ส่วนเรื่องดราม่าจะไม่เป็นที่นิยมในหมู่เราเท่าไรนัก
"แซคช่วยเต้นกับดีดี้สักเพลงได้ไหม ดีดี้เป็นแฟนคลับตัวยงของคุณ
เลยนะคะ"
พี่สะใภ้ฉันเอ่ยปากอย่างมีเมตตา...ทั้งที่ฉันไม่ได้ต้องการเลย ท�ำให้
ทุกคนตรงนั้นหันมามองฉันเป็นตาเดียว ฉันกะพริบตาสองปริบพร้อมกับ
ยกมือขึ้นเกาหัวเก้อๆ พอมองไปทางแซคก็เห็นเขาท�ำหน้าแบบ...บอก
ไม่ถูกเหมือนกันว่าเขาท�ำหน้ายังไง แต่มันท�ำให้ฉันรับรู้ได้ว่าเขายี้ และ
มีอาการต่อต้านเบาๆ ทันควัน
อะไรของเขาเนี่ย ท�ำไมต้องรังเกียจกันด้วย ฉันน่ายี้ตรงไหนมิทราบ
ถึงตอนนี้ฉันจะนุ่งเสื้อยืดติ่งประจ�ำด้อมเกาฯ กับกางเกงยีนขาสั้นโทรมๆ
สวมแว่นสายตากรอบเหลีย่ มเชยระเบิด เนิรด์ นิดๆ ดูนา่ เบือ่ หน่อยๆ หน้าอก
คัพเอไม่มคี วามเร้าใจใดๆ ซุกซ่อนอยู่ ขาไม่คอ่ ยยาว เอวไม่คอดกิว่ ผิวพรรณ
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รึกซ็ ดี เซียวเหมือนผีดดู เลือด ผมเผ้าหยาบกระด้างเหมือนไม้กวาดดอกหญ้า...
แต่มันก็มีอยู่บ้างนะคนที่บอกว่าฉันน่ารักน่ะ ถึงจะมีไม่มากนักแต่ก็ถือว่า
มีล่ะน่า...
"ว่าไง คุณจะเต้นไหม"
ฉันนิ่งงันไปเพราะค�ำถามอย่างไม่อ้อมค้อมจากปากแซค ท่าทางเขา
ดูถามแบบแกนๆ ตามมารยาท จะว่าไป...ตอนนี้ฉันเองก็ท�ำตัวไม่ค่อยถูก
นักต่อหน้าแซค เนือ่ งจากใจจริงฉันยังชอบและรูส้ กึ ดีตอ่ เขาอยูค่ อ่ นข้างมาก
ในขณะที่เขาดูเหมือนจะเหม็นขี้หน้าฉันสุดๆ ไปเลย!
"อย่าเล่นตัวเลยดีดี้ เต้นกับพี่เขาหน่อยเถอะ"
"แม่... แซคเด็กกว่าดี้สามปี พี่เพ่ออะไรกัน" ฉันรีบเตือนด้วยสีหน้า
ไร้อารมณ์
"อะไรนะ!" แม่ท�ำท่าตกใจจนเว่อร์
"แม่ก็... ผู้เข้าประกวดเดอะสเตจต้องอายุไม่เกินยี่สิบหก แล้วตอนนี้
เขาจะเป็นรุน่ พีด่ ดี ี้ได้ไง" พีป่ ณ
ั ณ์...พีช่ ายฉันเตือนแม่ดว้ ยเสียงกลัว้ หัวเราะ
ปรายตามองแซคอย่างเอ็นดู แม้แต่พชี่ ายแมนเกินร้อยของฉันก็ยงั ดูเหมือน
จะหลงเสน่ห์แซคไปด้วยอีกคนแล้วล่ะ
"เออ... จริง แม่ก็ลืมนึกไป"
"ขอโทษครับทีผ่ มหน้าแก่ไปหน่อย" แซคพูดกับแม่ พร้อมกับตีหน้าเศร้า
ได้น่ารักโคตรๆ และน่าหมั่นไส้มาก เกลียดดด!
"โธ่ แซคไม่ได้หน้าแก่เลยนะจ๊ะ แต่ทา่ ทางลูกดูเป็นผูใ้ หญ่กว่าดีดมี้ าก
แล้วหน้าฝรั่งแถมยังตัวสูงใหญ่แบบนี้...พอเทียบกับดีดี้ที่นอกเวลางาน
จะกะเปิบ๊ กะป๊าบดูไม่ได้สดุ ๆ อย่างทีเ่ ห็นนีล่ ะ่ แม่กเ็ ลยยิง่ เผลอลืมเรือ่ งอายุไป"
ไม่เข้าใจ...แม่จะขยี้ท�ำไมเนี่ยยย นี่ลูกนะลูก แล้วนั่นมันก็คนอื่น!
แต่สรุปว่า...แม่ฉนั ทีเ่ คยยีแ้ ซคสุดๆ เพราะข่าวฉาวทัง้ หมดทัง้ มวลทีร่ มู้ า
จนถึงขนาดคอยขัดคอฉันกับพี่สะใภ้ที่เป็นแฟนคลับแซคอยู่ตลอดเวลา
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ตอนนี้ได้เปลี่ยนสีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาจเพราะอิทธิพลจากของขวัญ
วั น ครบรอบแต่ ง งานที่ แ ซคน� ำ มามอบให้ ซึ่ ง เป็ น แพ็ ก เกจท่ อ งเที่ ย ว
ระดับหรูบนเรือส�ำราญสุดพิเศษส�ำหรับพ่อกับแม่...ก็เป็นได้ แม่จึงถึงกับ
เรียกแซคว่าลูกได้โดยไม่เคอะเขินเลยสักนิด จ้ะแม่จ๋า...ติ่งอย่างหนูขอ
ยอมแพ้แต่โดยดี!
"ตกลงว่าอยากเต้นกับแซคไหมดีดี้ มัวชักช้าเสียเวลาคนอื่นเขา"
แม่คาดคั้น
"อยากมากเลยค่ะ แต่ไม่ดีกว่า...ดี้เขิน"
"เขินท�ำไม!" แม่ดุพร้อมกับค้อนเคืองเหมือนหมั่นไส้ลูกสาวสุดที่รัก
เต็มทน "แล้ววันนี้ไม่เห็นกรี๊ดกร๊าดแซคเลย หรือว่าเบื่อแล้ว"
"ใครบอก ดี้ยังชอบเขาอยู่นะคะ อาจไม่เท่าเดิม...แต่ก็ยังชอบ
ถึงจะผิดหวังไม่หายเรื่องที่เขาทิ้งเวทีเดอะสเตจไปกลางคัน แต่ส่ีห้าเดือน
มานี้ดี้ก็ยังตามติ่งเขาทางโซเชียลอยู่ตลอด"
"ตอนนั้นคุณแม่เขาเจ็บหนัก เขาต้องรีบไปดูแลคุณแม่ ลูกควรจะ
เข้าใจและชื่นชมเขาถึงจะถูกนะดีดี้ ไม่ใช่มาบอกว่าผิดหวัง"
"ดี้ก็ชื่นชมเขาอยู่นะคะ แล้วก็ยังชอบเขาอยู่ ถึงจะไม่เท่าเดิม..."
แต่นี่...เราต้องสนทนากันเรื่องความติ่งของฉันอย่างเปิดเผยและจริงจัง
ต่อหน้าแซคเพื่อ...?
"งั้นก็เต้นกับเขาสิ นี่โอกาสทองแล้วนะ" แม่ยุยงส่งเสริมไม่เลิก
"ถือเสียว่าเป็นการเต้นร�ำเพื่อเก็บความทรงจ�ำไว้เป็นที่ระลึกนะจ๊ะดีดี้
ไปเถอะจ้ะ" ป้ามัทช่วยเชียร์อีกแรง ท�ำเอากลายเป็นประเด็นที่ท�ำให้ฉัน
ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ยากล�ำบากขึน้ มาทันที โชคดีทแี่ ทมมีเ่ ต้นร�ำต่อกับ
พ่อฉันอีกเพลง ส่วนซีก็แวบไปคุยโทรศัพท์กับสามี ในขณะที่แป้งหลบไป
คุยโทรศัพท์เรือ่ งงานอยู่ในครัว ฉันเลยไม่ตอ้ งอึดอัดเพราะสายตาจ้องจับผิด
ของเพื่อนรักและแฟนสาวของแซค
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ในที่สุดฉันก็เลยได้เต้นร�ำกับแซคและเหยียบเท้าเขาไปหลายที จริงๆ
แล้วเลขาฯ ส่วนตัวคุณไอซ์อย่างฉันนั้นออกงานกับเจ้านายบ่อยจนเต้นร�ำ
ได้คล่องแทบทุกจังหวะ มีความช�่ำชองเกือบทุกสเต็ปเลยก็ว่าได้ แต่ท่าที
เชิดๆ หยิ่งๆ และดูไว้ตัวกับฉันจนโอเวอร์ของแซคท�ำให้ฉันหมั่นไส้จน
อดไม่ได้ทจี่ ะแกล้งเหยียบเท้าเขาเหมือนไม่ได้ตงั้ ใจอยูห่ ลายครัง้ ยอมรับว่า
ความใกล้ชดิ และสัมผัสของเขาท�ำให้ใจฉันเต้นระรัวเหมือนจะระเบิดออกมา
จากอกตลอดเวลา ทว่าฉันเป็นคนที่สามารถควบคุมปฏิกิริยาตัวเองได้ดี
เหนือมนุษย์ทั่วไป ยกเว้นอาการร้อนผ่าวที่แก้มจนมันน่าจะแดงปลั่งให้เขา
จับสังเกตได้ไม่ยาก แต่ว่า...ก็ช่างมันปะไรเรื่องแค่นี้...
"มือคุณเย็น ตื่นเต้นเหรอ"
"นิดหน่อย" ฉัน ตอบหน้าตาเฉย ตรงข้ามกับหัวใจที่กระตุกวูบ
อย่างแรง
"ไหนว่าไม่ค่อยชอบผมแล้ว"
"ต่อให้เต้นกับลุง รปภ. หรือป้าขายล็อตเตอรี่หน้าเซเว่น มือฉัน
ก็เย็นเป็นผีดิบแบบนี้แหละ"
"..."
"ถามหน่อยได้ไหม เพราะอะไรคุณถึงเกลียดฉัน"
"ใครบอกว่าผมเกลียดคุณ"
"เด็กสามขวบยังดูออก"
"..."
"บอกหน่อยเถอะ มันคาใจมาก ฉันไปท�ำอะไรให้คุณโกรธตอนไหน
เหรอ เมือ่ ก่อน...จ�ำได้วา่ เวลาเจอกันคุณก็ไม่เคยท�ำท่ารังเกียจฉันแบบตอนนี้
หรือว่าคุณเกลียดติ่ง?"
"นัน่ ก็สว่ นหนึง่ ...แต่ไม่เกีย่ วกับกรณีคนอืน่ เลยนะ ผมรูส้ กึ ไม่ดกี เ็ ฉพาะ
แฟนคลับนิสัยอย่างคุณเท่านั้นแหละ"

Page �����������.indd 43

24/7/2561 BE 11:12

อิงแอบตะวัน
44

ฉันสะอึกอย่างหนักจนหน้าแทบหงาย แล้วนิสัยอย่างฉันนี่มันยังไง
กันฟระ ฟังแล้วขึ้นจนอยากตบ แต่ฉันก็สามารถท�ำใจได้ภายในไม่กี่วินาที
เออ...ท�ำไมฉันเก่งอย่างนี้เนี่ย ทั้งเก่งทั้งแกร่งทั้งหน้าหนาเลยแม่คุณ!
"งั้นก็ดีแล้วที่คุณโดนตัดออกจากเดอะสเตจ และเลิกคิดเป็นนักแสดง
อาชีพ เพราะถ้าอยากเป็นนักแสดงแล้วดันเกลียดแฟนคลับตัวเอง ชาตินี้
คงได้เกิดอยู่หรอก" ฉันประชด
"ก็บอกแล้วว่าอคติเฉพาะกับคุณ"
สะอึกซ�้ำสองค่ะ! "แล้วท�ำไมต้องเป็นเฉพาะกับฉันด้วย!"
"ก็เพราะผมรู้ว่าคุณดูถูกผม"
"..."
"ครั้งแรกที่เราเจอกันที่ออฟฟิศไอซ์ ผมจ�ำได้ว่าคุณดีกับผมมาก
คุณมีนำ�้ ใจ...คอยช่วยเหลืองานผมเป็นอย่างดีดว้ ยความจริงใจ จนเรียกได้วา่
ทุ่มเทให้เกินหน้าที่ด้วยซ�้ำ ผมจึงรู้สึกดีกับคุณจริงๆ ผมชื่นชมที่เห็นคุณ
รับผิดชอบงานของตัวเอง หรือแม้กระทัง่ ผมและของคนอืน่ อย่างกระตือรือร้น
เสมอ จนผมมักจะอิจฉาไอซ์ที่มีคุณเป็นผู้ช่วย..."
"..."
"แล้วผมก็ถูกชะตากับคุณมากตั้งแต่แรกเจอ ตอนนั้น...ผมชอบคุณ
มากจริงๆ นะดีดี้"
"..."
"แต่วา่ สายตาทีค่ ณุ มองผมมันเปลีย่ นไปทันทีหลังจากคุณเข้าไปเห็นผม
ในวิลล่าคืนนั้น..."
ค�ำพูดด้วยน�้ำเสียงราบเรียบเย็นชาของแซคท�ำให้หัวใจฉันหกคะเมน
ตีลังกาเหมือนรถไฟเหาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาพูดถึงเรื่องตอนที่ฉัน
เห็นเขานัวเนียกับผู้หญิงสองคนในสระว่ายน�้ำ!
"ตัง้ แต่นนั้ ผมก็รสู้ กึ ชัดเจนเลยว่าคุณนึกดูถกู ผมอยูต่ ลอดเวลา สายตา
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คุณท�ำให้ผมขนลุก แล้วคุณยังเอาผมไปนินทาลับหลังอีกด้วย ผมเกลียด
ที่สุดคือคนที่ชอบตัดสินคนอื่นเพราะคิดว่าคนอื่นแตกต่างจากตัวเอง ผม
รับไม่ได้จริงๆ กับนิสัยแบบนั้นของคุณ มันเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจมาก
ส�ำหรับผม ซึ่งก็คงไม่ต่างจากที่คุณรังเกียจเรื่องของผมเท่าไหร่นัก"
ฉันสะอึกอย่างจังอีกหนึง่ ค�ำรบ คราวนีร้ สู้ กึ หน้าม้านจนมืดไปวูบหนึง่ เลย
ต้องยอมรับอย่างเถียงไม่ออกว่าตัวเองนิสัยไม่ดีมากเสียจนสมควรโดน
เขาด่าแล้ว เพราะฉันก็เป็นแบบที่เขาว่าจริงๆ นั่นแหละ แต่ว่าการที่อยู่ๆ
เขาก็มาบอกว่าเคยชอบฉัน แต่ตอนนี้เกลียดแล้วเพราะว่าฉันนิสัยไม่ดี
นี่มันคืออะไรกันเนี่ย บอกเลยว่าฟังแล้วสับสนจนจิตหลุดอย่างแรง หลุด
แบบหลุดลุ่ยเลยล่ะ!
"ถึงผมจะไม่ใช่คนดี ความประพฤติบางอย่างก็แย่มากอย่างที่เห็น
แต่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณ ผมจึงไม่ชอบเลยที่สังเกต
เห็นว่าเวลาเราเจอกัน สายตาที่คุณมองผมมันเปลี่ยนไปหลังจากได้เห็น
พฤติกรรมส่วนตัวของผมในคืนนัน้ ถึงจะพยายามปัน้ หน้าเป็นปกติสกั แค่ไหน
คุณก็ซ่อนอาการดูถูกดูหมิ่นเอาไว้ไม่ได้เลย"
"..."
"แล้วบังเอิญว่านัน่ เป็นครัง้ แรกส�ำหรับผม ทีม่ คี นไร้มารยาทโผล่มาเห็น
ตอนก�ำลังมีเซ็กซ์ มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมไม่ชอบให้ใครมาสอดรู้สอดเห็น
มันจึงถือเป็นเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิต ผมถึงรู้สึกแย่มาก
จนฝังใจ จนพานเกลียดคุณเข้าไส้"
"ฉัน...แต่ฉนั ...ตอนนัน้ ฉันไม่ได้ตงั้ ใจ ไม่ได้คดิ จะสอดรูส้ อดเห็นเลย!"
"แน่ใจเหรอดีดี้"
"นี่คุณ...คิดว่าคืนนั้นฉันเจตนาเข้าไปดูคุณให้เต็มตางั้นเหรอ!"
"แล้วเต็มตาไหมล่ะ"
ฉันสะอึกและหน้าเจื่อนไปทันควัน ท�ำให้แซคแสดงสีหน้ารังเกียจ
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ออกมาอีกครั้ง
"แต่จากนั้น...พอผมเข้าประกวดเดอะสเตจแล้วคุณก็เปลี่ยนท่าทีมา
คลั่งไคล้และคอยเชียร์ผมในฐานะแฟนคลับตัวยงอย่างจริงจัง เหมือนลืม
เรือ่ งคืนนัน้ ไปแล้ว มันก็ทำ� ให้ผมเห็นแล้วยิง่ รูส้ กึ แปลกๆ กับคุณเข้าไปใหญ่
บอกตามตรง...แทนทีจ่ ะเปลีย่ นใจมาชอบ ผมอยากให้คนอย่างคุณเกลียดผม
ไปตลอดชีวิตเลยมากกว่า"
"..."
"นี่แหละ คือเหตุผลว่าท�ำไมผมถึงอคติเฉพาะกับคุณแค่คนเดียว"
เหตุผลของเขาท�ำให้ฉันรู้สึกหน้าชาจนสะใจ ชาดิกไปทั้งแถบ ชาไป
หมดทั้งตัว ทั้งร้อนวูบวาบและเย็นๆ ชาๆ สลับกันไปมา แถมยังมีอาการ
จุกจนพูดอะไรไม่ออกอีกต่างหาก รู้สึกแน่นในอกจนลมหายใจติดๆ ขัดๆ
ขึน้ มาอย่างกะทันหัน มือฉันสัน่ จนรูส้ กึ ได้...ฉันอาจจะสัน่ ไปทัง้ ตัวเลยด้วยซ�ำ้
การเคลือ่ นตัวตามจังหวะเพลงช้าๆ อย่างอัตโนมัตริ าวกับหุน่ ยนต์นนั้ ก็พลัน
ชะงักงันจนแน่นิ่งไปโดยปริยาย ในที่สุดจึงต้องเค้นเสียงพึมพ�ำบอกเขา
เพื่อขอตัวยุติการเต้นร�ำ แล้วผละออกจากวงแขนเขาไปทันที...
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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