
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



"งั้นตอบมาค�าเดียว ตอนนี้ผมกับเขาใครส�าคัญกว่ากัน"

"ก็ต้องเป็นคุณอยู่แล้วน่ะสิ!"

"แต่ถ้าไม่มีผมอยู่ในโลกนี้ แล้วเขากลับมาขอเป็นแฟน คุณจะคบกับเขาไหม"

"ก็ไม่รู้เหมือนกัน บางทีก็อาจจะ..."

"ณชา!"

"อย่าโมโหนะ ก็คุณถามเองว่าถ้าโลกนี้ไม่มีคุณ"

"ถึงกาแล็กซี่นี้จะไม่มีผมอยู่แล้ว คุณก็ห้ามมองเขาเด็ดขาด!"

"เจส...ฉันว่าคุณต้องใจเย็นๆ แล้วล่ะ"

"ถ้าไม่อยากให้ผมสติแตก ก็ช่วยบอกออกมาชัดๆ ทีสิว่าคุณรักผมคนเดียว แค่

ผมคนเดียวเท่านั้น"
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คำ�นำ�

หากจะเริม่นบัตัง้แต่ 'แสนรสรกั' 'ภกัดิก์ามเทพ' 'เสพเสน่หา' 'วิวาห์สดุพริง้' 

และ 'อิงแอบตะวนั' 

มาจนถึงวันนี้ นิยายชุด 'Home Sweet Home... หวานใจในเรือนรัก'  

ของ 'อญัชรย์ี' กอ็ยู่กบัพวกเรามาเข้าสูปี่ท่ีสีแ่ล้ว และ 'ฝันดว่ีามเีธอ' ความรกั

ของน้องเลก็แห่งแก๊งชะนสีายแข็ง ก็ได้มาอยู่ในมอืของทุกคนกนัแล้วนะคะ 

แน่นอนค่ะว่า ปิดชุดของอัญชรีย์ทัง้ทีจะธรรมดาได้อย่างไร เลิฟเลยจัด 

Value Box 'Home Sweet Home... หวานใจในเรอืนรกั' มาให้สาวๆ ได้สะสมกนั  

ถ้าหลงรกัอัญชรย์ี (แก๊ง) ชะนสีายแขง็ และสามขีองพวกเธอ อย่าลมืสะสมกนั

ให้ครบท้ังหกเล่มรวมท้ัง Value Box ด้วยนะคะ

ส�าหรับผู้หญิงตัวคนเดียวอย่าง 'ณชา' แม้จะมีเพื่อนท่ีดีและรักเธอมาก

ขนาดไหน แต่ลกึลงไปหญิงสาวกย็งัฝันท่ีจะม ี'บ้าน' ท่ีแสนอบอุ่นเป็นของตวัเอง

บ้าน... ซ่ึงไม่ใช่แค่ท่ีอยู่อาศัยอันประกอบด้วยอิฐหินปูนทราย แต่เป็น  

'บ้านแห่งหัวใจ' ...ใครสักคนท่ียามอ่อนล้า เธอจะสามารถท้ิงตัวลงรอรับ 

ความอบอุน่ปลอบโยนจากเขาได้

มาร่วมค้นหาค�าตอบไปพร้อมกันดีกว่าค่ะ ว่าระหว่าง 'เจส โลแกน'  

หนุม่หล่อผู ้(เคย) เมินเฉยต่อความรกัของเธอมาตลอด กบั 'พสนิ' ผูช้ายท่ี (เคย) 

รักเธอเพียงคนเดียว ใครจะเป็น 'บ้าน' ท่ีณชาตามหา เป็นผู้ชายท่ีจะท�าให้ 

นบัจากนี.้.. เธอจะฝันดทุีกครัง้ท่ีมเีขาอยู่ข้างๆ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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เนื่องจากพ่อ (คนแม่กลอง) ย้ายมาอยู่ที่บ้านเกิดแม่ (คนแม่อาย) ดังนั้น 

'อัญชรีย์' กับน้องสาวและน้องชาย จึงเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยก�าเนิด  

โดยตอนนี้ก็มีหลานๆ ที่เป็นลูกๆ ของน้องชายและน้องสาวแล้วทั้งหมดหกคน

ด้วยกัน เป็นหลานชายห้า หลานสาวหนึ่ง

หลังจากจริงจังกับการอ่าน บวกกับการชอบขีดๆ เขียนๆ อะไรเล่นๆ  

ตามอารมณ์มาตั้งแต่เด็ก ก็ได้มาเริ่มเขียนนิยายอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2545  

ได้รับโอกาสในการตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกจากส�านักพิมพ์แจ่มใสในปี 2547 

ปัจจบัุนรวมแล้วออกผลงานกบัส�านกัพมิพ์แจ่มใสมาท้ังหมด 43 ช้ิน (ท้ังเรือ่งสัน้  

เรื่องยาว และ 'ฝันดีว่ามีเธอ' เป็นผลงานในล�าดับที่ 43)

ในการเขียนนิยายแต่ละเรื่อง ส่วนใหญ่แล้วจุดเริ่มต้นมักเกิดข้ึนจาก 

เห็นชีวิตผู้คนรอบข้าง แล้วเอาไปจินตนาการต่อ หลายครั้งต้องมีการสอบถาม

เพิ่มเติม บางทีใช้วิธีหาข้อมูลต่อเอง อาจมีการเพิ่มและตัดทอนบางส่วนออก

เพื่อสีสันและความเหมาะสม แต่ท้ังนี้คนเขียนก็ต้องขอขอบคุณผู้อนุเคราะห์

ข้อมูลจากทุกรูปแบบเอาไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ท่ีส�าคัญคือต้องขอบคุณคนอ่านทุกคนเป็นอย่างมาก ท่ีท�าให้คนเขียน 

มีก�าลังใจท�างานเสมอมา ยังรอทุกก�าลังใจและทุกความคิดเห็นอยู่เสมอค่ะ  

(อัญชรีย์, Ancharee : Twitter, Facebookfanpage, Instagram, Blogger, 

Jamsai.com, Jamplay.world)

 

ประวัตินักเขียน
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อัญชรีย์

ณชาอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง บ้านที่สามารถเติมเต็มชีวิตของเธอ

ได้อย่างแท้จริง มีความสุขอันเรียบง่าย รอต้อนรับเข้าสู่อ้อมกอดทุกเวลา

ในยามท่ีเธออ่อนล้า ทุกๆ วนับนโต๊ะอาหารมีจานชามหน้าตาธรรมดาสามัญ

ใส่อาหารรสชาติบ้านๆ ไว้ให้เธอทาน...

แต่สิ่งท่ีณชาต้องเรียกว่าบ้านในตอนนี้ คือคอนโดมิเนียมราคากว่า 

สิบล้านท่ีครบครันไปด้วยอุปกรณ์เครื่องใช้ราคาแพงแต่ปราศจากซ่ึงไออุ่น

ของชีวิต ความสมบูรณ์แบบท่ีเธอได้ครอบครองในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น

มิตรภาพอันดีจากผู้คนรอบข้าง สังคม ช่ือเสียง เงินทอง และอนาคตท่ี 

มองเห็นความงดงามในวันข้างหน้าอย่างชัดเจน มันช่างเป็นความพร้อม

สรรพที่ว่างเปล่าเหลือเกิน

หญิงสาวปลอบใจตัวเองเสมอมาว่า แม้เธอจะสูญเสียพ่อกับแม่ไป  

แต่สิ่งท่ีได้กลับมาทดแทนความสูญเสียท้ังหมดนั้นล้วนนับว่ามีค่าและ

สามารถให้ความสุขกับเธอได้เช่นกัน ใครๆ ต่างก็พากันอิจฉาชีวิตของเธอ

ท้ังนั้น บางครั้งท่ีเธอใช้เวลานั่งทบทวนถึงสิ่งต่างๆ ดังกล่าว เธอเองยัง 

อดรู้สึกไม่ได้เลยว่า...ชีวิตเธอมันช่างเหมือนกับความฝันอันเหลือเชื่อ ทว่า

บทนำ�
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มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ฝัน แต่มันเป็นชีวิตของเธอเองจริงๆ 

หากท้ายท่ีสดุแล้ว ความคิดของเธอกมั็กจะวนกลบัไปตรงค�าถามท่ีว่า 

'บ้าน' ที่เธอต้องการอย่างแท้จริงอยู่ที่ไหนกัน...

ณชาตกหลุมรัก 'เจส' ซ่ึงเป็นเจ้าชายในฝันท่ีห่างไกลเหลือเกินจาก

ความเป็น 'บ้าน' อันแสนอบอุ่น เจสไม่มีอะไรเลยท่ีจะเป็นความสุข 

อันเรียบง่ายส�าหรับเธอ เอาเข้าจริงหญิงสาวยังตอบไม่ได้ด้วยซ�้าว่าจริงๆ 

แล้วเธอรักเขาเพราะอะไร รู้แต่ว่าเธอไม่อาจตัดเขาออกไปจากความคิดได้ 

เจสวนเวียนอยู่ในหัวเธอตลอดเวลา 

ส�าหรับณชา เจสเป็นท้ังความสุขปนเจ็บปวด เป็นความอ่อนไหว 

ท่ีเร้าใจ เป็นรสชาติอ่อนหวานทว่าเข้มข้น เป็นความละมุนละไมท่ีแสน 

เย้ายวน และเป็นความนุ่มนวลท่ีอบอุ่นท่ีสุดส�าหรับเธอ แต่ไม่ว่าเธอจะ

พยายามมากแค่ไหน...เขาก็เหมือนยังอยู่ไกลเกินเอ้ือมอยู่นั่นเอง แล้วย่ิง

เธอพยายามไขว่คว้ามากเท่าไหร่ ก็เหมือนเขาย่ิงลอยออกไปไกลมากข้ึน

เท่านั้น...

ในขณะท่ี 'พสิน' เพื่อนรุ่นพี่จากบ้านนอกของเธอ ท่ีถูกหลายคน 

ตราหน้าว่าเป็น 'หมา' มองเครือ่งบิน ซ่ึงแน่นอนว่าณชาคอื 'เครือ่งบิน' ล�านัน้ 

ของเขา...กลับคือคนท่ีพร้อมจะเป็น 'บ้าน' ให้เธอมากท่ีสุดในความรู้สึก 

ของณชา แต่ติดปัญหาอยู่อย่างเดียวคือเธอไม่ได้รักเขาเลย แม้จะเคย

พยายามแล้วก็ตาม...

"ถ้าจะให้ช่วยตดัสนิระหว่างสองคนนีล่้ะก ็ฉันขอเลอืกนายพสนิมาเป็น

ลูกเขยละกัน"

"แต่เขาจนมาก เงินเดือนไม่น่าจะพอจ่ายค่าเช่าคอนโดฯ หนูด้วยซ�า้"

"นี!่ เงนิมันไม่ใช่ค�าตอบทุกอย่างของชีวตินะยะ แล้วเธอเองกมี็สมบัติ

พัสถานตั้งเยอะตั้งแยะแล้วด้วย ดังนั้นสิ่งท่ีเธอต้องการจากผู้ชายคนท่ีเธอ

จะแต่งงานด้วยจึงไม่ใช่เงิน แต่เป็นสิ่งที่คนอย่างพสินมีให้เธอได้"
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อัญชรีย์

"แต่พี่พีทน่ะ...หล่อก็ไม่หล่อ ปากก็ม้าาา...หมา เป็นโปรแกรมเมอร์

ท่ีฝีมืองั้นๆ อนาคตจะรุ่งหรือร่วงก็ไม่รู้ แถมรถก็ไม่มีขับ เป็นเด็กแว้น 

อีกต่างหาก ใจคอคุณพริ้งจะให้หนูซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์หมอนั่นแล้วเป็น

สก๊อยไปตลอดชีวิตเลยรึไงคะ"

"นี!่ เขาเพ่ิงอายุย่ีสบิสีน่ะยะ เพิง่จะเริม่ท�างานมาได้ไม่เท่าไหร่ ให้เวลา

เขาเก็บเงินสร้างฐานะหน่อยเซ่ ไปเอานิสัยด่วนตัดสินคนท่ีภายนอกมา 

จากไหนฮ!ึ"

"ก็หนูรักเจส หนูเลยต้องนึกถึงแต่ข้อเสียคู่แข่งเจสเอาไว้ตลอดเวลา"

"แหมมม...ท่ีรักจ๊ะ เจสเขารู้ไหมเหอะ ว่าตัวเองเป็นคู่แข่งใครเรื่อง

อะไร ตอนนี้เขาก็ไปฟินกับมิสจงเทียนอยู่บาฮามาสโน่นแน่ะจ้าาา"

"โหยยย...เจ็บปวดดด ท�าไมไม่อ่อนโยนเลย คุณพริ้งนี่ใจร้ายชะมัด!"

"ท่ีคอยตอกย�า้ให้ฟังแบบนีเ้ป็นเพราะฉันรกัเธอ ถงึได้อยากให้เลกิมโน

ซะที ไม่อยากเห็นเธอหลงละเมอเพ้อพกอยู่กับความฝันลมๆ แล้งๆ ที่ไม่มี

วันเป็นไปได้ แล้วฉันก็มั่นใจมากว่าพสินเนี่ยเขาจิตใจดี จริงใจ เป็นเด็กดี 

ไม่เจ้าชู้...สรุปว่าเขามีอะไรท่ีตรงกันข้ามกับเจสแทบทุกอย่าง โดยเฉพาะ

เรื่องเงิน แต่ที่ส�าคัญคือพสินเป็นคนที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะช่วยให้เธอ

มีความสขุในแบบท่ีเธอต้องการได้ ส่วนเรือ่งปากหมาฉันไม่นบัเป็นข้อเสยีนะ  

เพราะถึงจะหมาแค่ไหน แต่หมอนั่นก็แพ้เธอกับฉันอยู่ดี จริงไหมจ๊ะที่รัก"

"แต่หนูรักเจส"

"..."

"เจสเองก็มีหลายๆ อย่างท่ีหนูต้องการนะคะ เขาอายุเยอะกว่าหนู

หลายปี เป็นผู้ใหญ่ ใจดี มีลูกติดเป็นพรวน คิดแล้ว...หนูก็รู้สึกอบอุ่น 

อย่างบอกไม่ถูก..."

"..."

"หนวู่า...หนรูกัเขามากจรงิๆ หนฝัูนถงึเขาตลอดเลยค่ะ เมือ่คนืกเ็พ่ิงฝัน  
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ฝันติดเรตด้วยอ่ะ เขินจัง"

"..."

"คุณพริ้งคะ...หนูรักเจสมากเลยล่ะ ท�าไงดี..."

"โอ๊ยยย...ณชาาา ถ้าจะหน้ามืดหัวปักหัวป�าขนาดนั้นล่ะก็ เชิญเธอ

ฝันหวานต่อไปเถอะย่ะ ล�าคานนน!"
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"ช่วงนี้สาวหน้าหวานเจ้าของแฮชแท็ก #นางเอกสายมโนโล่ฝังเพชร 

อย่าง 'ณชาเดอะสเตจ' โดนมรสุมข่าวฉาวเล่นงานอย่างหนักหน่วงไม่เว้น

แต่ละวัน ล่าสุดภาพโดนแอบถ่ายท่ีถูกขุดมาปล่อยว่อนโลกไซเบอร์จนได้

แฮชแท็ก #นางเอกสก๊อยสั้นเสมอหู ก็ท�าพิษจนมีทีท่าว่าอาจโดนคู่ควง 

คนล่าสุดเท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางต้นสังกัดยังไม่วอรี่ เดินหน้าอัดงานนางเอก

ขี้มโนอย่างต่อเนื่อง!"

หลงัจากศรอีาภาอ่านข่าวให้ฟังจบแล้ว เพชรพริง้กอ็อกอาการหัวร้อน

จนแทบจะส่งเสียงกรีดร้องดังลั่นบ้าน เธอรับไม่ได้อย่างแรงท่ีคนซ่ึงเป็น

เหมือนลูกสาวสุดรักสุดสวาทขาดใจของตนโดนสื่อโจมตีอย่างหนัก เพราะ 

'เจส โลแกน' นักธุรกิจหนุ่มชาวอเมริกันผู้มีภาพลักษณ์ของเพลย์บอยเต็ม

ขั้นในแบบที่เธอแสนจะรังเกียจ เขามีลูกติดสามคน ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็น

ลูกนอกสมรสและก�าพร้าแม่ ดังนั้นเจสจึงไม่มีอะไรเลยท่ีท�าให้เพชรพริ้ง 

เป็นปลื้ม เพราะเงินท่ีสามารถซ้ือท่ีดินบางประเทศได้ท้ังประเทศของเจส 

ไม่ได้มีค่ามีความหมายอะไรเลยในสายตาของเธอ

"แต่ป่านนี้ยายเด็กบ้านี่ยังไม่รู้ตัวอีกว่าชีวิตก�าลังจะพังเพราะผู้ชาย 

บทที่ 1
น�งเอกส�ยมโนโล่ฝังเพชร
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คนเดียว ฉันกับยายโบว์รึอุตส่าห์ช่วยกันท�าทุกวิถีทางเพ่ือลบภาพเด็กเส้น

เมยีเกบ็พีท็่อปของนางให้ พยายามจะดนัภาพลกัษณ์นางเอกสายฮาอารมณ์ดี 

ให้เกิดให้ปัง แต่จนแล้วจนรอดนางก็ยังไม่ส�านึกอีก เอาแต่หาเรื่องท�าลาย

ตัวเองอยู่นั่น แต่ยังไงฉันก็จะไม่ยอมปล่อยให้ยายณชาไปยุ่งกับเจสอีกแล้ว 

ดูสิเนี่ย...ดู! วันๆ มีแต่ข่าวแรดกับผู้ชายไปทั่วบ้านทั่วเมือง ทั้งที่จริงก็ยัง 

ไม่เคยได้ใครเป็นผวัเลยสกัคน แถมไอ้คนท่ีตัวเองอยากได้เขารกิๆ จนตวัสัน่ 

ก็ดันไม่เคยได้เป็นข่าวดีๆ ด้วยเลย นอกจากมีแต่เรื่องฉาวโฉ่ให้โดนรุมจวก

รมุแซะ หาว่าไปวิง่ไล่จบัเขาแต่เขาไม่เอา ถ้านางไม่เลกิยุ่งกบัเจสก็ไม่มีทาง

แก้ปัญหาพวกนี้ได้แน่ เราจะเถียงแทนก็ยังไม่เต็มปาก!"

"นี่ก็โดนคุณโบว์ถอดออกจากบทนางเอกไปสองเรื่องแล้วนะคะ ก็ยัง

จะหน้ามืดตาบอดไม่เลิกอีก เฮ้อออ..."

'โบว'์ หรือ 'บุรัสกร' เป็นทายาทและผู้บริหารของ 'วีรากร' ที่ปัจจุบัน

นั่งแท่นคุมรายการโทรทัศน์ท้ังหมดของวีรากรอยู่ จึงถือว่าเป็นเจ้านาย 

โดยตรงของณชา เพราะเธอเป็นนักแสดงในสังกัดของวีรากร

"ฉันจะท�ายังไงกับยายนี่ดีนะ ช่วยกันคิดหน่อยเถอะ"

"ณชาดื้อจะตายไป เคยฟังเราซะที่ไหนล่ะคะ ตอนนี้ซีบ่นให้คุณท็อป

ฟังไม่ได้แล้วด้วย เขาเดินหนีท่าเดียว โกรธมากท่ีณชาพูดไม่เคยรู้เรื่อง  

เลยบอกจะตัดหางปล่อยวัดแล้ว ในเมื่อเตือนแทบตายไม่ฟังเขาก็จะไม่รับรู้

อะไรอีก แล้วณชาน่ะ...ตอนเราเตือนต่อหน้าก็เหมือนนางจะยอมเออออ 

รับฟังด้วยดีอยู่หรอกค่ะ แต่พอคล้อยหลังเราไปปุ๊บก็หาเรื่องเองตลอด"

เพชรพริ้งฟังแล้วถอนหายใจเป็นครั้งท่ีสิบของวัน แต่อย่างไรก็ตาม

เธอรูจ้กัณชาด ีหล่อนอาจจะพยายามคดิเข้าข้างตวัเองในเรือ่งเจสได้สารพัด

รปูแบบ วนัๆ เอาแต่มโนเพ้อฝันถงึเขาไม่เลกิรา แต่ลกึๆ หล่อนกร็ูแ้ก่ใจดว่ีา 

เจสไม่มีทางจะรบัรกั และรูด้ว่ีาเรือ่งระหว่างหล่อนกบัเขาไม่มีทางเป็นไปได้ 

ถึงบางครั้งเขาจะจงใจหว่านเสน่ห์หรือท�าให้หล่อนหลงผิดจนไขว้เขว ทว่า
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ณชาเองก็รู้ว่ามันเป็นแค่เกมของผู้ชายเจ้าชู้เผื่อเลือกท่ัวไปเท่านั้น เขา 

อาจจะชอบหล่อนอยู่บ้างในฐานะท่ีหล่อนเป็นคนน่ารัก แต่ก็เห็นได้ชัดว่า 

เขาไม่เคยคิดจะจริงจังด้วย แล้วท่ีส�าคัญถึงจะหลงรักเจสจนหน้ามืดตามัว

แค่ไหน แต่ณชาไม่ใช่คนโง่ หล่อนย่อมรู้ว่าเจสหมายตาผู้หญิงคนอ่ืนท่ี

เหมาะสมคู่ควรกับเขามากกว่าหล่อนในทุกด้านเอาไว้แล้ว เพียงแต่ว่า 

ในเมื่อตอนนี้ยังตัดใจจากเขาไม่ได้ หล่อนจึงชอบหาเหตุผลมาคิดเข้าข้าง

ตัวเองไปเรื่อยๆ แบบไม่หยุดหย่อน

"คุณท็อปเองก็คิดเหมือนกันกับคุณพริ้งนะคะ ว่าเท่าท่ีเห็นตอนนี้ 

ก็มีแต่พสินท่ีเหมาะสมกับณชาท่ีสุด สรุปว่าทุกคนเอ็นดูพสินกันหมด  

ยกเว้นตัวณชาเอง ที่พอเราพูดถึงพสินก็จะเอาแต่เบ้ปากรัวๆ"

"แต่ฉันเชื่อนะว่า คนเราน่ะต่อให้มโนเก่งแค่ไหน พอถึงจุดหนึ่งก็ 

จะรู้เองว่าควรหยุด ฉันก็หวังแค่ว่าณชาจะรู้ตัวในเร็ววันและรีบหยุดก่อน 

ชีวิตตัวเองจะพังไปมากกว่านี้ อีกไม่นานก็คงได้สติขึ้นมาว่าเสียเวลาทุ่มเท

ให้เจสมานานเกินไปแล้ว"

เพชรพริง้เป็นห่วงณชาเสมือนหล่อนเป็นลกูสาวของตวัเองจรงิๆ และ

หวังให้ณชาตาสว่างเสียวันนี้พรุ่งนี้เลย

"บางที...การรอคอยและคาดหวังในตัวใครสักคนท่ีมีคนจ�านวนมาก

รกัและต้องการเขา มันกค็งไม่ต่างจากเวลาท่ีเราไปกนิข้าวร้านดงัท่ีคนเยอะ

แน่นร้าน ซึง่จะมเีมนเูดด็อันหนึง่ท่ีลกูค้าทุกรายหมายปอง แต่พอสัง่เมนนูัน้

ไปแล้วมันดันมาช้าจนเกินเหตุ แต่ระหว่างรอ...พอเราได้ลองเมนูอ่ืนไป

เรือ่ยๆ เรากลบัรูส้กึว่ามนัก็โอเคนีน่า แล้วเรากก็นิจนอิม่ไปนานแล้วแต่เมนท่ีู 

อยากกินที่สุดในร้านก็ยังไม่มา เราก็เลยบอกเขาว่า...ช่วยห่อกลับบ้านให้ที 

หรือถ้าเป็นไปได้ช่วยตัดออกไปจากรายการอาหารของเราเลยย่ิงดี เพราะ

พอรอนานเกินไปเราเลยอิ่มแล้ว ไม่อยากกินแล้ว..."

"งั้นเราก็คงได้แต่หวังว่าณชาจะเห็นเจสเป็นแค่เมนูฮิตที่ว่านั่นจริงๆ"
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ทว่าในขณะท่ีคนรอบตัวก�าลังพากันกังวลกับเรื่องของเธอแทบตาย 

นางเอกสาวเจ้าของแฮชแท็ก 'นางเอกสายมโนโล่ฝังเพชร' อย่าง 'ณชา  

เดอะสเตจ' กลับท�าเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวใดๆ ต่อข่าวเสียหายท่ีท�าร้าย 

ตัวเองอยู่ ยามเผชิญหน้ากับสื่อ เธอก็ยังสามารถลอยหน้าลอยตาตอบ

ค�าถามได้ราวกบัมันเป็นแค่เรือ่งตลกข�าๆ ท้ังท่ีลกึๆ แล้วนัน้กแ็สนจะเจบ็ปวด 

ทรมานราวกับถูกแทงซ�้าแผลเดิมทุกครั้งท่ีมีคนตั้งค�าถามเรื่องเจส แต ่

ถงึกระนัน้เธอกลบัยังใจแข็งโดยไม่ยอมฟมูฟายหรอืแสดงความรูส้กึท่ีแท้จรงิ

ออกมาให้ใครเห็น

"รู้ไหมณชา...เจมี่ชอบพี่พีทแหละ"

"อะไรนะ"

"เจมี่ชอบพี่พีท..."

ณชาขยับตัวพลางนิ่วหน้ามองเจมี่ท่ีถือขวดน�้าเย็นเดินมานั่งท่ีโซฟา

ตัวเยื้องกับเธออย่างพิศวง เมื่ออยู่ๆ อีกฝ่ายก็เอ่ยปากบอกว่าชอบพสิน 

เพื่อนรุ่นพี่จากบ้านนอกคนนั้นของเธอ 

'เจมี่' เป็นลูกสาวคนโตของเจสท่ีเกิดจากภรรยานอกสมรสคนหนึ่ง 

ซึ่งเป็นคนไทย เจสเพิ่งเข้ามารับผิดชอบชีวิตเจมี่ในฐานะพ่อได้เมื่อไม่นาน

มานี้เอง หลังจากที่แม่ของเจมี่เสียชีวิตลง ตอนนี้เจมี่เป็นเพื่อนสนิทที่อายุ

น้อยกว่าณชาไม่ถงึสองปี ตอนแรกนัน้ณชาพยายามเข้าหาเพือ่ตสีนทิกบัเจมี ่

ก็เพราะหล่อนเป็นลูกสาวของเจส แม้จริงๆ แล้วเจมี่จะไม่ได้ช่วยอะไร 

เธอนักเกี่ยวกับเรื่องเจส แต่ด้วยความที่เธอหลงรักเจสจนหน้ามืด...ดังนั้น

แค่การท�าคะแนนจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ล้วนแล้วแต่ส�าคัญต่อณชาทั้งสิ้น

วนันีเ้จมีแ่วะมาค้างกบัเธอท่ีคอนโดมเินยีมเหมอืนท่ีเคยท�าอยูเ่ป็นประจ�า  

มันท�าให้เธอหายเหงาและไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ตอนนี้หล่อนจึงถือเป็นเพื่อน 

ท่ีเธอสนิทด้วยมากท่ีสุดคนหนึ่ง แม้ณชาจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเจม่ี 

ด้วยการหวังประโยชน์บางอย่างเกี่ยวกับเจสก็ตาม
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"ชอบแบบไหน ชอบแบบอยากได้ไว้เอง หรอืชอบ...แบบอยากให้เขา

ได้ลงเอยกับฉัน"

"ไม่รู้สิ บอกไม่ถูก รู้แต่ว่าพี่พีทน่ารัก"

"ถ้าเธอชอบเขาแบบคดิจะจรงิจงัด้วย...ฉันจะไม่ยุ่งเลยนะ แต่ถ้าอยาก

หลอกฟันเล่นๆ เหมือนผู้ชายคนอื่น...อย่าท�าแบบนั้นเด็ดขาด สงสารเขา"

คิ้วเรียวงามของเจม่ีขมวดเข้าทันควัน "เธอไม่ชอบเขาซะหน่อย  

เป็นห่วงเขาด้วยเหรอ"

"เขาเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ชายฉันนะ"

"หวงก้างมากกว่า"

"เปล่านะเจมี่ ไม่ใช่อย่างนั้น" ณชารีบปฏิเสธอย่างจริงจัง "ฉันกับเขา

สนิทกันมาตั้งแต่เด็ก"

ณชารูจ้กัพสนิมาตัง้แต่จ�าความได้ เธอรูส้กึดด้ีวยเสมือนเขาเป็นเพ่ือน

และพ่ีชายมาตลอด หลังจากกลับมาติดต่อกันอีกครั้งเกือบสองปีท่ีผ่านมา 

พสนิเคยสารภาพรกัและขอคบเป็นแฟนกบัเธอ แต่ณชากป็ฏเิสธอย่างเดด็ขาด  

เพราะไม่ได้รูส้กึกบัเขาแบบคูร่กั แต่ถงึจะถกูปฏเิสธอย่างชัดเจน พสนิกยั็งคง 

ปฏิบัติต่อเธอดังเดิม 

แม้ว่ามองภายนอกแล้วณชากับพสินจะไม่เหมือนคนท่ีติดต่อคบหา

กันอย่างสนิทสนมจริงจัง แต่ส�าหรับณชาแล้ว...พสินคือคนส�าคัญ และ 

มักเป็นคนแรกท่ีเธอคิดถึงเสมอไม่ว่าเกิดอะไรข้ึน เขาเป็นคนเดียวท่ี 

ถึงแม้จะขาดการติดต่อไปเป็นปีสองปี หรือไม่ได้เจอกันเลยนานแสนนาน

ขนาดไหน แต่เมื่อได้กลับมาพบกันแล้ว บรรยากาศก็ยังคงเหมือนเดิม 

ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

"ถ้าลองมาคบกับเจมี่สักพัก เขาอาจจะลืมเธอไปเลยก็ได้ ไม่ดีหรอก

เหรอ เขาจะได้ไม่มาหาเรื่องกวนใจให้เธอร�าคาญอีก"

"ใครบอกว่าฉันร�าคาญ ฉันไม่เคยร�าคาญเขาเลยนะ ฉันแค่ไม่รักเขา
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เพราะฉนัรักเจสไปแล้วเท่านัน้เอง" ณชาพดูพลางถอนหายใจเบาๆ "เอาเป็นว่า 

ถ้าเธอชอบเขาก็ตามใจละกัน แต่อย่าท�าร้ายเขาเด็ดขาดเลยนะ พี่พีทเป็น

คนดี"

"บอกว่าเขาเป็นคนดีแล้วท�าไมเธอไม่ชอบเขาล่ะ"

"ก็ฉันรักแด๊ดดี้ของเธอไปแล้วนี่ ต้องให้ย�้าอีกกี่รอบกันเนี่ยฮึ!"

"ทั้งที่เจสไม่มีทางชายตาแลณชาน่ะเหรอ"

แม้ใครๆ จะชอบย�้าเรื่องนี้บ่อยจนเธอเริ่มชาชิน แต่ได้ฟังทีไรก ็

อดรู้แปล๊บวาบในอกไม่ได้ทุกที "นั่นก็รู้..."

"งั้นท�าไมไม่ตัดใจ"

"ก็พยายามอยู่ แต่มันท�าไม่ได้"

"ตอนนี้เขาอยู่กับมิสจงเทียนที่ปักกิ่งนะ รู้ยัง"

"รู้แล้ว"

"อาทิตย์ที่แล้วเขาก็ไปบรูไนกับเชอรีล ไวต์"

"รู้..."

"เดือนก่อนก็ไปล่องเรือกับ..."

"พอๆๆ ฉันรูทุ้กอย่างนัน่แหละ รูว่้าตอนนีคู้ค่วงเจสมท้ัีงดารา นางแบบ  

และนักธุรกิจสาวสวยระดับทายาทมหาเศรษฐ.ี.."

"แต่ก็ยังโง่"

"มันก็เรื่องธรรมดา เวลามีความรักคนส่วนใหญ่ก็ฉลาดน้อยลงกัน 

ทั้งนั้น"

"ยกเว้นเจมี่จ้ะ"

"จ้าาา ไว้ตอนนั้นฉันจะรอดูความฉลาดของเธอนะที่รัก" ณชาเบ้ปาก

ใส่เพื่อนที่เชิดหน้าพูดแบบนั้นได้อย่างมั่นอกมั่นใจ

"นี่ บอกตามตรงนะ ในฐานะที่ณชาเป็นเพื่อนรักของเจมี่ เจมี่ท�าใจ 

ไม่ได้จริงๆ ถ้าณชาจะลงเอยกับเจส หรือถึงจะแค่มีอะไรกันเล่นๆ ชั่วคราว
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ก็เถอะ...เจม่ีรับไม่ได้ พอคิดแล้วมันแบบ...ขนลุกขนพองสยองขวัญพิกล 

ตัดใจเสียไม่ได้เหรอ"

"แต่เธอบอกเองว่าเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้ แล้วจะมาคิดให้มันขนลุก

ขนพองไปล่วงหน้าท�าไม"

"ไม่รู้สิ พอเห็นณชาเครซ่ีเจสขนาดนี้แล้วก็อดคิดไม่ได้ทุกที เจสน่ะ 

...ถือว่าเป็นคนดีอยู่หรอกนะ แต่ไม่ใช่ผู้ชายท่ีดีส�าหรับณชาหรือผู้หญิง 

คนไหนเลย แม่ของเจมี่รักเจสมาก ยอมหมดทุกอย่างเพ่ือเขา ไม่เคย 

พูดถึงเขาในแง่ร้ายเลยด้วยซ�้า แต่เขาไม่เคยเห็นความดีของแม่เลย ก็แค่

ถูกใจที่แม่สวย เจมี่ไม่อยากให้ณชามีชะตากรรมเดียวกันกับแม่"

"ความรักมันบังคับกันได้ที่ไหนล่ะ"

"แต่อนาคตเธอก�าลังจะพังเพราะเขาอยู่แล้วนะณชา ข่าวตอนนี้ท�าให้

ภาพลักษณ์เธอดูแย่มาก เหมือนเป็นผู้หญิงไร้ค่า คิดดูสิว่าแฟนคลับท่ี 

รักเธอและเห็นคุณค่าของเธอจะรู้สึกยังไงท่ีเห็นเธอท้ังโดนดูถูก โดนแซะ 

โดนเหยียดหยามอย่างหนักสารพัด เธอควรห่วงอนาคตตัวเองและรู้จัก 

มีอีโก้ซะบ้างนะ"

แม้ว่าเจมี่จะไม่เคยแสดงท่าทีกีดกันความรักของเธอกับเจสอย่าง

จรงิจงั ทว่าน�า้เสยีงและแววตาของหล่อนตอนนีบ่้งบอกว่าเป็นห่วงเธออย่าง

แท้จริง ทว่าณชากลับไหวไหล่เบาๆ เสมือนไม่แยแสอะไรเลย ใช่ว่าเธอ 

ไม่ห่วงอนาคตตัวเอง แต่ตอนนี้เธอแค่ยังห้ามความรู้สึกที่มีต่อเจสไม่ได้

"เอาเป็นว่าเจม่ีจะให้โอกาสณชาตดัสนิใจเรือ่งพ่ีพีทอกีสกั...สองเดอืน

ละกนั ถ้าภายในระยะเวลานีณ้ชายงัไม่ยอมตดัใจจากเจส พ่ีพทีจะต้องตกเป็น 

ของเจมี่แน่นอน"

"ท�าไมต้องเอาพีพ่ทีมาเป็นตวัประกนัด้วยเนีย่ เขาไม่เกีย่วอะไรสกัหน่อย"  

ณชาหน้ามุ่ย

เจมี่หัวเราะเสียงใสปิ๊ง "ก็เจมี่ชอบพี่พีท"
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"แล้วสรุปว่าอยากได้เขาแบบจริงจังหรือแค่ช่ัวคราว" หญิงสาวถาม

อย่างอดเป็นห่วงพสินไม่ได้ เพราะเธอรู้ดีท่ีสุดว่าเจมี่มีเสน่ห์แพรวพราว 

และเจ้าชู้ขนาดไหน ถ้าลองว่าหมายตาใครแล้วคนนั้นเป็นต้องเสร็จหล่อน

ทุกราย เจม่ีคบหาผูช้ายมากหน้าหลายตา เปลีย่นคูค่วงบ่อยแทบไม่ต่างจาก

เจสผู้เป็นพ่อ จึงเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าหล่อนคิดจริงจังกับพสิน

"ก็...ไม่รู ้เหมือนกัน" เจม่ีตอบย้ิมๆ พลางไหวไหล่เบาๆ "มันก ็

ขึ้นอยู่กับว่า...พี่พีทจะมีความน่าค้นหาแค่ไหนด้วย"

ณชามองสีหน้าท่าทีอันเต็มไปด้วยแววท้าทายอย่างน่ารักน่าชังแกม

น่าหมั่นไส้เหลือทนของเพื่อนสาวด้วยความหวั่นใจลึกๆ เพราะเช่ือแน่ว่า

หากอีกฝ่ายตดัสนิใจรกุแล้วล่ะก ็พสนิไม่มีทางรอดพ้นเงือ้มมือหล่อนไปได้แน่

เนื่องจากช่วงนี้ค่อนข้างว่างกว่าท่ีผ่านมา ณชาจึงเบ่ือหน่ายถึงข้ัน 

ต้องโทรไปชวนพสนิทานข้าวในวนัหยดุ เพราะเพ่ือนคนอ่ืนไม่มีใครว่างเลย 

พอถงึเวลานดัเธอกอ็อกจากคอนโดฯ ไปรบั 'มาร์กี'้ กบั 'ลโีอ' ท่ีบ้านคณุยาย

ของเด็กๆ ตามท่ีได้นัดล่วงหน้าเอาไว้ตั้งแต่สองวันก่อน จากนั้นจึงพา 

เด็กชายวัยย่างสี่ขวบกับย่างห้าขวบ ไปรับพสินท่ีบ้านเช่า ซ่ึงอีกฝ่าย 

พักอยู่กับเพื่อนอีกสองคน

มาร์กี้กับลีโอเป็นลูกชายของอดีตภรรยานอกสมรสคนหนึ่งของเจส 

ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ณชาค่อนข้างสนิทกับเด็กทั้งสองคน ยอมรับว่าเหตุผล

ท่ีท�าให้เธอพยายามตสีนทิกบัเดก็ๆ ในตอนแรกคอืเป็นเพราะเจส แต่หลงัจาก 

ใกล้ชิดสนทิสนมกนัมาจนถงึตอนนี ้เธอกร็ูส้กึผกูพันและรกัใคร่เดก็ท้ังคูด้่วย

ความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริง

เดีย๋วนีส้องหนุม่ผูเ้ป็นเพือ่นของพสนิ ไม่ได้มีความตืน่เต้นหรอืกระตอืรอืร้น 

เหมือนตอนแรกๆ ที่ณชาแวะมาหาพสินที่บ้านอีกแล้ว เพราะณชาเคยมา

หลายครั้งจนพวกเขาเริ่มชิน แต่กระนั้นก็ยังให้ความส�าคัญกับเธอด้วยการ
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ช่วยท�าความสะอาดบ้านเตรียมต้อนรับเช่นเคย แม้ว่าพสินจะย�้าแล้วย�้าอีก

ว่าวนันีณ้ชาแค่แวะมารบัเขา เธอคงไม่ลงจากรถด้วยซ�า้ ทว่าพอเอาเข้าจรงิ

เธอกลบัพามาร์กีก้บัลโีอลงจากรถมากดกริง่แทนท่ีจะโทรเรยีกพสนิให้ออกมา 

ขึ้นรถเลย

"ลีโอปวดฉ่ี มาร์กี้ปวดอ๊ึ" ณชาบอกหลังจากยกมือไหว้ทักทาย 

เจ้าของบ้านอย่างมีมารยาท

"อ้อ..." พสนิท�าเสยีงรบัรูค้�าบอกเล่าไขความกระจ่างดงักล่าวจากณชา 

พร้อมกับรีบเปิดประตูรั้วทาวน์เฮ้าส์หลังเล็กให้ผู้มาเยือน

"ห้องน�้าสะอาดดีไหมคะ เด็กสองคนนี้ไม่ค่อยชินกับอะไรท่ีแบบ...

โสโครกน่ะ ถ้าสกปรกนี่รับรองว่าเกร็งจนอ๊ึไม่ออกแน่" ณชาถามเพ่ือ 

ความมั่นใจ

"โชคดีที่วันนี้สะอาด ปกติก็ไม.่.." พสินบอกตามตรง

"พี่พีททานอะไรรึยัง ณชาฮิ้ววว...หิว"

"ซอรีน่ะ บ้านพี่ไม่มีอะไรท่ีเธอน่าจะกลนืลงคอได้ให้เธอกนิเลยตอนนี้ 

ดีสุดก็มีแค่ขนมถุงก๊อบแก๊บกับมาม่า เธอคงไม่กินของพวกนั้นหรอกม้ัง  

ใช่ไหม เพราะต้องรกัษารปูร่าง แล้วพกันี.้.." พสนิพูดพลางหันมองคนข้างๆ 

"รู้สึกจะอ้วนขึ้นรึเปล่า"

"ทักผู้หญิงอ้วน...เสียมารยาทมาก!" ณชาถลึงตาใส่อย่างเหว่ียงๆ  

ก่อนจะถอนใจ "แต่กจ็รงินัน่แหละ อ้วนข้ึนเยอะเลย นีเ่พ่ิงโดนคณุโบว์ด่ามา

เมื่อวาน สงสัยว่าพักนี้จะโด๊ปด้วยชานมไข่มุกเยอะไปหน่อย"

"เผลอกินเยอะเพราะเครียดเรื่องที่โดนถอดจากละครรึเปล่า"

ความใส่ใจเหมือนไม่ได้ตั้งใจจากผู้ชายท่ีมีลักษณะเหมือนไม่สนใจ

อะไรในโลกมากนักของเขา ท�าให้เธออดรู้สึกซาบซึ้งเบาๆ อยู่ในใจไม่ได้

"ก็ไม่เชิงหรอกค่ะ แค่เบื่อๆ"

"อี.๋..ห้องน�้าไม่ฉะอาดเลยอ่ะ เลาไม่อยากฉี่ที่นี่ เลาจะอั้นฉี่ไว!้" ลีโอ
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งอแงแล้วท�าท่าฮึบอยู่หน้าห้องน�้าอย่างน่าเอ็นดู ไม่ยอมก้าวเข้าไปข้างใน 

ง่ายๆ

"อย่าอั้น ไปฉี่หลังบ้านไป" พสินบอก

"น่าเกลียด จะไปฉ่ีหลังบ้านได้ยังไง ฉ่ีตรงนี้แหละ ห้ามอ้ันฉ่ีด้วย  

แต่ก็...ห้องน�้าซกมกจริงๆ นั่นแหละ ไหนบอกสะอาด" ณชาหันไปเอา 

เรื่องเจ้าของบ้าน

"นี่สะอาดสุดในรอบปีแล้วครับคุณนายยย...ขอโทษจริงๆ ท่ีสกิล 

การล้างห้องน�้าของพี่มีแค่นี้ ไม่มีตังค์จ้างแม่บ้านด้วย จน"

ณชาค้อนคนช่างประชดขวับหนึ่ง "กลั้นอกกลั้นใจฉ่ีไปก่อนละกันนะ

ลีโอ เข้าไปเลยเร็วๆ มาร์กี้รออึ๊อยู่"

"มาร์กี้ว่า...มาร์กี้กลั้นอึ๊ไว้ก่อนดีกว่า"

"นี!่ กลัน้ไม่ได้ ต้องอ๊ึท่ีนี ่ ไม่งัน้จะไปอึท่ี๊ไหน เราต้องรบีไปซาฟารเีวิลด์ 

แล้วนะ"

"แล้วถ้าเลาอั้นฉี่กับอึ๊เอาไว้ พอเลาไปเจอท้ายยย...เก้อกับล้ายยย...

อ้อน เลาจะโดนกินอ่ะป่าว" 

"แน่นอน สิงโตกับเสือจะได้กลิ่นฉ่ีกลิ่นอึ๊ของเรา แล้วก็จับเรากิน 

เคี้ยวง�่าๆ อร่อยไปเลย ดังนั้นไปฉี่ไปอึ๊ให้เรียบร้อยเร็วๆ เข้า!"

ณชาเผลอเหวี่ยงใส่เด็กๆ อย่างลืมตัว ซ่ึงก็ท�าให้สองหนุ่มน้อย 

ยอมกลั้นใจเข้าห้องน�้าแต่โดยดี พอเห็นว่าเด็กๆ พูดจารู้เรื่องแล้วหญิงสาว

จึงถอนหายใจเฮือกแล้วเดินไปนั่งที่โซฟาในโถงชั้นล่างของบ้าน

"อยากได้พ่อเขาจนตัวสั่นแต่ดันไม่อ่อนโยนกับลูกเขาเลยเนี่ยนะ  

มันจะดีเหรอณชา แทนที่จะหาทางโกยคะแนนผ่านลูกๆ เขา" 

ค�าเตือนของพสินท�าให้ณชาหน้าหงิก "สู่รู้!"

"พูดว่าเสือกเลยก็ได้ ไม่ต้องเกรงใจพี่หรอก คนกันเอง"

"ค่ะ พี่เสือกมากเลย เสือกค่ดๆ!"
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พสินหัวเราะ "นี่ไปหงุดหงิดอะไรที่ไหนมารึเปล่า ท�าไมขึ้นง่ายนักล่ะ

วันนี้"

"ก็ตอนนี้เจสไปเดตกับนางแบบท่ีภูเก็ต!" ณชาวีนเบาๆ "คนโกหก  

ไหนบอกว่าชอบแต่สาวเอเชีย แล้วท�าไมอยู่ๆ ถึงไปควงท็อปโมเดล 

ตะวันตกจ๋าแบบนั้นได้หน้าตาเฉย"

"เชอรีล ไวต์ใช่ไหม...พี่เห็นข่าวแล้วล่ะ แต่มันก็ไม่แปลกนะท่ีเจส 

จะยอมแหกสเป็กตัวเองบ้าง ก็เขาสวยตะลึงจนน่าขนลุกเลยนี่นา ยังกับ

ตุ๊กตาบาร์บ้ีแน่ะ ถ้าให้ณชา เดอะสเตจไปยืนข้างเชอรีลล่ะก็ มีหวังณชา 

เดอะสเตจคงดูก๊องแก๊งกะโหลกกะลาไปเลย ว่าไหม"

"..."

"พี่ไม่ได้ว่าณชาไม่สวยนะ แต่พอเทียบกับเชอรีล ไวต์แล้วมันต่างกัน

คนละระดับจริงๆ อย่างเจสก็ต้องคู่ควรกับผู้หญิงระดับนั้นขึ้นไป...มันถึงจะ

พอเหมาะพอดีกัน"

"พี่พีท!"

"พี่พูดความจริงนะ"

"กไ็ม่ได้จะเถยีงว่าไม่จรงิ แต่ถ้าจะดถูกูกนัแรงขนาดนีล่้ะก.็..เลกิคบกนั 

ไปเลยเถอะ!"

พสนิออกอาการยิม้ข�าและมองเธออย่างเอน็ดูเหมอืนไม่รู้รอ้นรู้หนาว

ที่ท�าเธอโกรธ 

"ขอโทษนะที่พี่ใจร้าย แต่ทั้งหมดก็เพราะเป็นห่วง พี่ไม่รู้จะหาวิธีไหน

มาช่วยดงึเธอให้ตาสว่างได้แล้วนีน่า เห็นเธอมโนจนเป็นข่าวฉาวเสยีขนาดนัน้ 

...พี่เป็นผู้ชายยังรู้สึกอายแทน แล้วพี่ก็คิดว่าพอจะเข้าใจเจสด้วย คนท่ี

ไม่ใช่...ยังไงก็คือไม่ใช่ นี่ต้องถือว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะ ท่ีเธอ 

ให้ท่าเสียขนาดนี้แต่เขาก็ไม่เอา ถ้าเป็นผู้ชายสั่วๆ บางคนอาจจะฟันเล่น 

ทีสองทีแล้วทิ้ง..."
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"ฮ่ึยยย! พีพ่ที! เกนิไปแล้ว! พดูจาแต่ละค�าไม่ถนอมน�า้ใจกนัเลยสกันดิ!"  

ณชาข้ึนเสียงใส่ด้วยความโมโห "นี่โดนคุณพริ้งเสี้ยมมารึไงฮึ ได้ยินว่า 

วันก่อนไปกินข้าวกันมานี่ เพราะคุณแซนส่งไปช่วยงานคุณนริศ...ใช่ไหม!"

พสินท�างานอยู่ที่ 'แมกเนทีฟ' บริษัทของ 'แซน' หรือ 'แสนสรัล' สามี

ของบุรสักร ซ่ึงให้บรกิารด้านการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาสือ่ทางดจิติอล 

รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรด้วย

"บอกแล้วว่าพูดเพราะเป็นห่วง ไม่ได้เกี่ยวกับคุณพริ้งหรือใครเลย"

"ทั้งที่รู้ว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์น่ะเหรอ"

"ใช่ รู้ดีว่าไม่มีประโยชน์ แต่ก็จะพูด อย่างน้อยก็ถือว่าได้แซะเธอ 

เพื่อระบายอารมณ์บ้าง เพราะเห็นเธอแล้วหงุดหงิด แทนท่ีจะรักคนท่ีเขา

รักตัวเอง..."

ณชาชะงกัเพยีงเลก็น้อย แต่กร็บีท�าหน้าเชดิใส่เขาอย่างบ้ึงตงึ พร้อมกบั 

ถลึงตามองโดยไม่พูดอะไรอีก ถึงพสินจะแสดงออกว่ามีใจให้อย่างเปิดเผย 

และเคยบอกความรูส้กึดงักล่าวให้เธอรูอ้ย่างชัดเจนแล้ว ทว่าเขาก็ไม่ได้เซ้าซ้ี

หรือเอ่ยปากย�้าถึงเรื่องนี้บ่อยนัก อาจจะกลัวเธอล�าบากใจ หรืออาจเพราะ

ผูช้ายไม่ใช่คนท่ีชอบท�าตวัน่าร�าคาญกไ็ด้ ชายหนุม่จงึวางตวัได้ปกตจินบางที 

ณชาเองก็ยังลืมไปเลยว่าจริงๆ แล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเธอ ซึ่งมันท�าให้เธอ

รู้สึกสบายใจที่จะเจอเขา เพราะจริงๆ แล้วก็ยังอยากเป็นเพื่อนกับเขาอยู.่..
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หลังจากพาเด็กๆ ไปเท่ียวชมสวนสัตว์เปิดกันเสร็จเรียบร้อย ณชา 

ก็เลือกพาทุกคนไปทานข้าวกลางวันที่ร้านโปรดของเธอต่อ

"อย่าบอกว่าเลือกมาร้านนี้ก็เพื่อจะตามรอยเจสกับเชอรีล วันก่อน 

เห็นในข่าวเขาควงกันมากินท่ีนี่" พสินเอ่ยข้ึนขณะท่ีมาร์กี้กับลีโอพากัน 

เริ่มรับประทานอาหารด้วยความหิวโหยอย่างเอร็ดอร่อย

"พี่คะ อย่ามโน!" ณชาขึ้นเสียงอย่างเอาเรื่อง "ไม่เกี่ยวเลย นี่มันร้าน

โปรดที่ณชามาประจ�าได้สองสามปีแล้ว!"

"อ้าว...เหรอ" พสนิแกล้งท�าทีเหมือนไม่เช่ือเพ่ือจงใจกวนอารมณ์เธอ 

"ขอโทษนะที่พี่เข้าใจผิด"

"แล้วจะพูดขึ้นมาให้คนอื่นเขาหงุดหงิดท�าไมก็ไม่รู้ อุตส่าห์ไม่นึกถึง

แล้วแท้ๆ รูไ้หมคะว่าณชานีแ่หละท่ีเป็นคนพาเจสมาแนะน�าให้รูจั้กกบัร้านนี้  

แล้วเขาก็ชอบมาก ไม่นึกเลยว่าสุดท้ายแล้วเขาจะหยามหน้ากันด้วยการ 

พาผู้หญิงคนอื่นมาทานข้าวที่นี่จนเป็นข่าวไปทั่ว!"

"พูดแบบนั้นก็ไม่ถูกนะณชา เจสไม่ได้คิดอะไรกับณชา ซ่ึงเขาก็

แสดงออกชดัเจนอยู่แล้วต้ังแต่ต้น ท่ีบางครัง้เขาไม่ได้พูดตรงๆ กเ็พ่ือถนอม

บทที่ 2
คว�มเยอะในระดับพอดีสำ�หรับซุป'ต�ร์
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น�า้ใจในฐานะท่ีณชาเป็นเพือ่นสนิทของลกูสาวเขา แล้วยงัมส่ีวนช่วยให้ลกูๆ 

เขาเข้ากันได้ดีขึ้นด้วย"

ณชาเบ้ปาก แล้วหวนนึกถึงความพยายามทุ่มเทของตัวเองที่ผ่านมา 

ในความเจ้ากีเ้จ้าการให้เจมีก่บัมาร์กีแ้ละลโีอ ลกูๆ ของเจสท่ีเป็นลกูคนละแม่  

สามารถเข้ากันได้ อีกท้ังยังยอมรับในตัวกันและกันได้เป็นอย่างดี รวมถึง

พวกเขายังยอมเปิดใจและยอมรับในตัวพ่ออย่างเจสได้มากขึ้นด้วย

"แล้วท่ีเขาดีกับณชา อาจเพราะเห็นว่าณชาเป็นเพื่อนท่ีดีของลูกเขา 

ซ่ึงก็คงเป็นเหมือนลูกสาวคนหนึ่งของเขาด้วย ดังนั้น มันก็ไม่ผิดท่ีเขา 

จะพาแฟนมากินข้าวร้านที่ลูกสาวช่วยแนะน�า..."

ณชามองพสินเหมือนอยากจะกรีดร้องออกมา โกรธที่เขาเข้าข้างเจส

เต็มปากเต็มค�าอย่างไม่เห็นแก่เธอ อีกท้ังยงัมาตอกย�า้ให้เธอช�า้ใจอีกต่างหาก  

แต่หญิงสาวพยายามข่มใจและสงบเสงีย่มเอาไว้ เพราะรูต้วัดว่ีาแค่มานัง่อยู่

ตรงนี้เธอก็เป็นเป้าสายตาให้คนท่ีอยู่โดยรอบสะกิดกันมองและเม้าท์กัน 

มากพออยู่แล้ว ถึงแม้ภาพลักษณ์เธอตอนนี้จะดูเละเทะในสายตาชาวบ้าน

อยู่บ้างบางส่วน และเธอเองก็ท�าทีเป็นแสดงออกเสมือนไม่แคร์อะไร แต่

ลึกๆ แล้วก็ไม่ได้อยากให้มันดูย�่าแย่ลงไปมากกว่านี้

"พีว่่านะ ณชาตือ๊ไปกเ็สยีแรงเปล่า ย่ิงออกตวัแรงแล้วมโนเป็นตเุป็นตะ 

แบบนีผู้้ชายเขาย่ิงกลวัแล้วถอย แล้วอย่างเจสน่ะไม่มทีางใจอ่อนแน่ เพราะ

เขาไม่เคยมปีระวตัพัิวพนักบัผู้หญงิท่ีเด็กกว่าขนาดนีเ้ลยไม่ใช่เหรอ สเป็กเขา 

แต่ละคนรูปร่างหน้าตาบุคลิกต้องระดับท็อปโมเดลท้ังนั้น แม้แต่คุณแม ่

ของเจ้าสองเสือนี่..." พสินบุ้ยปากพยักพเยิดไปทางเด็กๆ ท่ีทานข้าวอยู่  

"กเ็ป็นผูห้ญิงหุ่นนางแบบโซนยุโรปผวิเข้มหน้าตาคม...ความสวยยนูคีระดบั

อนิเตอร์ เขาคงเห็นณชาเป็นลูกสาวตัวกระเป๊ียกมากกว่า นี่ถ้าไม่รักไม่ห่วง

พี่คงไม่เตือนเธอตรงๆ แบบนี้หรอก"

"พี่พีทไม่รู้อะไรอย่ามาพูดเลยดีกว่า ถ้าเจสไม่มีใจให้สักนิด...เขา 
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คงไม่มองณชาอย่างอ่อนโยนเสมอ ไม่รับโทรศัพท์ด้วยน�้าเสียงละมุนละไม

แบบนั้น แล้วก็คงไม่ใจดีให้ของขวัญวันเกิดเป็นสิ่งท่ีณชาก�าลังอยากได้ 

อยู่พอดีหรอก เขาใส่ใจณชามากเลยรู้ไว้ด้วย"

"ก็บอกแล้วว่าเขาคงเอ็นดูณชาเหมือนลูกสาวคนหนึ่ง"

"พอๆๆ เลิกพูดเถอะค่ะ ขี้เกียจเถียงแล้ว"

"งั้นก็เลิกมโนด้วยสิ หรือไม่ก็เพลาๆ ลงหน่อย ตัวเองเป็นผู้หญิงแท้ๆ 

หัดรักษาภาพลักษณ์หน่อย"

"แล้วใครเป็นคนก�าหนดมทิราบคะ ว่าผูห้ญิงไม่มีสทิธิร์กุหรอืตือ๊ผูช้าย

ก่อน"

"ก็ไม่มีใครก�าหนดหรอก พี่แค่เตือนเพราะเป็นห่วง"

"พี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะ น้องดูแลตัวเองได้!" ณชากระแทกเสียง

ตอบกลับอย่างประชดประชัน "ถ้าไม่มั่นใจว่าเจสมีใจให้นิดๆ ณชาก็คง 

ไม่เสียเวลาฝันหวานขนาดนี้ แต่นี่มั่นใจมากจริงๆ เพราะพอจะอ่านสายตา

ลึกซ้ึงของเจสออก ว่าลึกๆ แล้วเขามีใจให้แน่นอน ดวงตาเป็นหน้าต่าง 

ของหัวใจนะคะ สายตาเขาโกหกณชาไม่ได้หรอกค่ะ!"

พสนิฟังแล้วได้แต่มองคนข้ีมโนแถมยงัมัน่ใจเกนิร้อยด้วยอาการกลอกตา 

อย่างเหนื่อยหน่าย "ยิ่งเห็นแบบนี้พี่ยิ่งต้องช่วยดึงสติ"

"แต่ค�าพูดแต่ละค�าของพ่ีพีทไม่เรียกดึงนะคะ เรียกกระทืบสติเลย 

ต่างหาก ไหนบอกว่าชอบเราไง แล้วท�าไมใจร้ายกับเราขนาดนี้!"

"กบ็อกแล้วว่าท�าไปเพราะเป็นห่วง เจสไม่มทีางมองณชาหรอก ลมืตาด ู

ความจริงซะทีเถอะ"

"ใช่แล้วล่ะ แด๊ดดี้ของเลาไม่ชอบเธอหรอก แด๊ดดี้มีแฟนฉวยมาก  

ไม่อยากเป็นแฟนเธอชะหน่อย"

"เธอไม่รู้อะไรก็อย่าพูดมากอีกคนเลยลีโอ จริงๆ แล้วแด๊ดดี้เธอน่ะ 

ชอบพี่ที่สุด รู้ไว้ด้วย!"
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"ณชา...อ่อนโยนกับเด็กหน่อย" พสินปราม แต่ไม่ทันขาดค�าก็โดน 

คนไม่อ่อนโยนหันมาค้อนแรงจนตาคว�่า

"ไม่จริง...แด๊ดดี้ของเลาไม่ได้ชอบเธอ เธอไม่เห็นฉวยเลย"

"ฉันไม่สวยตรงไหนยะ!"

"อือออ...เธอฉวยนิดนึงก็ด้ะ แต่มามี้ของเลาฉวยกว่าาา แฟนแด๊ดดี้

ก็ฉวยกว่าเยอะมากกก"

"แต่ฉันน่ารักกว่าตั้งเยอะเลยนะ!"

"มามี้กับแฟนแด๊ดดี้น่ารักกว่าต่างหาก ใช่มะชับบบ...แด๊ดดี้ แด๊ดดี้

ไม่ได้ชอบพี่ชาชาซะหน่อยเนอะ!"

ทุกคนหันมองตามสายตาและการพยักพเยดิของลโีอทันที ท�าให้พบว่า 

เจสก�าลังเดินตรงมาทางนี้พร้อมกับเชอรีล...นางแบบสาวสูงยาวเข่าดีท่ีมี

ผมสีทองตาสีฟ้าเปล่งประกายสดใส...ท้ังคู่ดูเหมาะสมกันทุกกระเบียดนิ้ว

ราวกับหลุดออกมาจากนิตยสารแฟชั่นระดับโลก

"มาทานข้าวกนัเหรอ" เจสทักหลงัจากรบัไหว้จากทุกคน เขาเป็นผูช้าย

ท่ีไหว้สวยและดูนุ่มนวลกว่าฝรั่งท่ัวไป พอเห็นณชามองเขาอย่างตกตะลึง

จงึส่งย้ิมให้เธออย่างอ่อนโยนตามปกต ิ เธออาจตกใจท่ีคดิว่าตอนนีเ้ขาอยู่ภเูกต็  

แต่อยู่ๆ กลับมาโผล่ตรงนี้ได้ "ผมเพิ่งกลับจากภูเก็ต หิวมาก...พอออกจาก

สนามบินเลยมาแวะทานข้าวที่นี่ก่อน"

ณชาพยายามย้ิมตอบและพยักหน้ารบัฟังเหมือนรูว่้าเขาบอกออกมา

แบบนั้นเพื่อไขข้อสงสัยของเธอโดยเฉพาะ

"แด๊ดดี้ชับบบ เลาไปดูจีราฟมาด้วยล่ะ แต่พ่ีชาชาใจร้ายมากเลย  

ไม่ยอมให้เลาลงไปเล่นกบัจรีาฟ!" เดก็ชายรบีฟ้องผูเ้ป็นพ่อด้วยสหีน้าดือ้ดงึ 

ลีโอชอบเรียกณชาว่า 'ชาชา'

"ณชาไม่ได้ใจร้าย แต่สวนสัตว์ไม่ให้เราลงจากรถ นายอ่านหนังสือ 

ไม่ออกล่ะสลิโีอ ถงึไม่รูว่้าเขาเขียนป้ายตดิไว้ว่าห้ามลงจากรถ ไม่รูเ้รือ่งเลย!" 
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มาร์กี้เถียงแทนณชาที่โดนกล่าวหา

"แต่เลาอยากเล่นกับจีราฟ!"

"แต่นายจะโทษว่าณชาใจร้ายไม่ได้ เพราะเขาห้ามลงจากรถ"

ณชามองมาร์กี้ด้วยสายตาอ่อนโยนอย่างซาบซ้ึงใจย่ิงนัก นานๆ ที 

จะรู้สึกว่าตัวเองมีพรรคพวกคอยเข้าข้างแบบนี้สักครั้ง จนอยากจะวิ่งแจ้น

ไปซื้อของเล่นที่แพงที่สุดในห้างให้มาร์กี้คนดีที่หนึ่งสิบชิ้นไปเลย!

"แล้วจะไปไหนกันต่อรึเปล่า ทานข้าวเสร็จอยากไปเท่ียวกับแด๊ดดี ้

ต่อไหม" เจสเสนอขึ้น

"ไปๆๆ!" เด็กๆ พากันตอบรับอย่างกระตือรือร้นพร้อมกับกระโดดลง

จากเก้าอี้

"ลกูทานข้าวกนัให้เสรจ็ก่อน เดีย๋วแด๊ดดีท้านเสรจ็จะมารบัไปด้วยกนั"

พอคล้อยหลงัเจสกบัเชอรลีท่ีขอแยกตวัไปด้านในของร้าน พสนิก็ได้ที 

ซ�้าเติมณชาอีกระลอก

"เป็นไงล่ะ เห็นเขาควงกันมาสวีตต�าตาแล้วเมินเหมือนเราเป็นแค่

อากาศแบบนี.้..รู้สึกยังไงบ้างณชา"

"ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลย!" ณชาเชิดหน้าอย่างดื้อดึง

"คนปากแข็ง"

"แล้วพี่พีทจะมาย�้าเพื่ออะไรเนี่ย ก็รู้อยู่ว่าณชาเจ็บ!"

พสนิฟังแล้วเผลอย้ิมอย่างเอน็ดคูนเจบ็ "เจบ็ทีเดยีวแล้วจบกยั็งดกีว่า

ปล่อยยืดเยื้อจนเจ็บไม่จบไม่สิ้นนะณชา"

"รู้แล้ววว...แต่ตอนนี้มันยังจบไม่ลงนี่นา จะให้ณชาท�าไงเล่า ต่อให ้

พี่พีทพูดจาท�าร้ายจนณชาชักตายไปตรงนี้ ณชาก็ยังตัดใจไม่ได้อยู่ด.ี.."

"พี่ขอโทษ...อย่าท�าหน้าเหมือนจะร้องไห้แบบนี้สิ"

"แต่ว่าเขาไม่แคร์เลยจริงๆ ด้วยเนอะ เสียใจชะมัด..."

"นีเ่พิง่รูเ้หรอ พีก่เ็ห็นว่าเขาไม่เคยแคร์แบบนีม้าตัง้นานแล้ว ท่ีผ่านมา
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เขาดีด้วยก็เพราะเหตุผลอื่น ไม่ใช่เพราะเขามีใจอย่างท่ีเธอมโนเลย แต ่

มันไม่ใช่ความผิดของเขานะ อย่าไปโทษเขา เจสเจ้าชู้ แต่ค่อนข้างเป็น

สุภาพบุรุษ"

"..."

"คนบางคนน่ะ ถึงเขาจะรู้ตัวว่าเราแอบรักหรือรู้สึกยังไงด้วย แล้วเขา

ไม่เคยปฏเิสธหรอืห้ามปรามเราตรงๆ หรอืท�าอะไรให้เห็นว่าเขารูตั้วทุกอย่าง 

กอ็าจเป็นเพราะเขาอยากถนอมน�า้ใจเรา เพราะถอืว่าเราเป็นคนส�าคญัคนหนึง่ 

ท่ีเขาไม่อยากสูญเสีย ถึงเขาจะไม่ได้รักเลยก็เถอะ อย่างณชา...เจสคง 

ส�านึกบุญคุณไม่น้อยเกี่ยวกับเรื่องลูกๆ เขา แล้วก็คงเอ็นดูเหมือนณชาเป็น

ลูกสาวคนหนึ่งด้วย ครั้นจะตัดรอนตรงๆ ก็ใช่ที่ เพราะณชาเป็นเพื่อนสนิท

ของเจมี่"

การตอกย�้าทุกประเด็นอย่างชัดเจนของพสินท�าให้ณชาพูดไม่ออก 

นาทีนี้อาการมั่นหน้าอย่างดื้อดึงไม่มีให้เห็นเลย...

"เดี๋ยวพอมาร์กี้ลีโอไปกับพ่อ พี่จะพาไปเท่ียวต่อนะ อยากไปไหน 

เป็นพิเศษไหม"

"พูดเหมือนพี่พีทมีรถพาไปงั้นแหละ"

"ถึงมีแต่ตัวพี่ก็พาไปได้"

ณชามองค้อนใบหน้าประดับยิ้มหวานๆ เอาอกเอาใจของอีกฝ่าย 

อย่างหมั่นไส้เต็มแก่ "แล้วชวนไปเที่ยวนี่มีเงินเลี้ยงณชาไหมถามหน่อย"

"จะเอาท่ีไหนมามีล่ะครับบบ...พี่เพิ่งกลับจากไปปีนเขาท่ีปากีสถาน 

ขอกู้ณชาก่อนละกัน นะ..."

"เกลียดดด!"

สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าทริปนี้ณชาต้องเป็นคนขับรถไปถึงพัทยา 

และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์เองหมด โดยท่ีพสินหาได้มี 
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อีโก้มากพอท่ีจะส�านึกผิดหรือละอายใจในเรื่องนี้ไม่ แต่ณชาเองก็ไม่ได ้

คาดหวงัว่าเขาจะช่วยจ่ายแม้แต่บาทเดยีวมาตัง้แต่แรก จงึไม่ได้รูส้กึอะไรใดๆ  

ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม เธอไม่ยอมนอนโรงแรมถูกๆ ตามที่พสินเสนอ ทั้งยัง

ไม่ยอมกินข้าวข้างทางตามที่เขาพยายามจะช่วยประหยัด

"แบบนี้จะมาว่าพ่ีก็ไม่ถูกนะ ในเม่ือเธอเลือกท่ีพักท่ีกินในระดับท่ีพ่ี 

ไม่มีปัญญาจ่ายเองนี่นา" 

พสินออกตัวระหว่างพากันมานั่งจิบกาแฟในร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่ง 

ในช่วงสายของวันต่อมา เขากับณชาเพิ่งเช็กเอาต์ออกจากโรงแรม แล้วจึง

มาแวะหาอะไรทานที่ร้านนี้ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

เมื่อวานเขากับณชามาถึงพัทยาในช่วงเย็น แล้วก็เลือกพักในโรงแรม

ห้าดาวแห่งหนึง่ เมือ่คนืเขานัง่ดืม่ท่ีบาร์ชัน้ดาดฟ้าของโรงแรมเป็นเพือ่นณชา 

จนถึงตีสอง ฟังเธอเวิ่นเว้อเพ้อร�าพันถึงเจสตลอดหลายช่ัวโมง เธอเมา 

เล็กน้อยแบบยังพอจะมีสติอยู่ แต่ก็เห็นได้ชัดว่าเธอไว้ใจเขามากจึงมิได้ 

ระวังตัวมากนัก ซ่ึงพสินก็ไม่เคยมีความคิดอยากจะเอาเปรียบเธอแม้แต่ 

นิดเดียว ถึงจะมีใจให้ณชาแต่ความรู้สึกของเขาบริสุทธ์ิและอ่อนโยนเกิน 

กว่าจะคดิเรือ่งต�า่ๆ กบัเธอได้ แม้ว่าค�าพดูค�าจาของเขาแต่ละครัง้จะไม่ค่อย

ถนอมน�้าใจเธอสักเท่าไหร่นักก็ตาม...

"ถ้าเธอยอมนอนโรงแรมท่ีพีเ่สนอ กนิอาหารร้านท่ีพ่ีโอเค...พ่ีกค็งเป็น

คนเลี้ยงไปแล้วล่ะ"

"หุบปากไปเลยค่าาา"

"แต่จริงๆ แค่พี่มาเป็นเพื่อนตอนท่ีเราก�าลังรู้สึกแย่มันก็น่าจะถือว่า 

ดีสุดๆ แล้วนะ อะไรจะส�าคัญไปกว่าการมีเพื่อนอยู่ข้างๆ ตอนก�าลังจิตตก"

"ค่ะพี่ ขอบพระคุณมากค่ะ ช่างเป็นบุญของน้องจริงจริ๊งงง!" ณชา 

ตอบกลับอย่างประชดประชัน "นี่ถ้าไม่ได้พ่ีพีทป่านนี้คงเสียใจโดดทะเล 
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ตายไปแล้วล่ะมั้ง!"

"เอาน่า...ไว้พี่รวยเมื่อไหร่จะเลี้ยงเราคืนบ้าง"

"อีกสิบปีคุณพี่จะรวยไหมคะ เงินเดือนนิดเดียวแถมยังเท่ียวเก่งซะ

ขนาดนี้ รถก็ไม่มีขับ บ้านก็ยังต้องเช่าเขาอยู่"

"พูดจาโหดร้ายไม่ถนอมน�้าใจพี่เลย"

"แล้วคุณพี่เคยถนอมน�้าใจน้องไหมคะ"

"ก็บอกแล้วว่าทั้งหมดเป็นเพราะพี่ห่วง"

ณชาเบ้ปากใส่ก่อนจะยกถ้วยชาร้อนขึ้นจิบ

"พี่พูดตามตรงนะ ถ้าเราตกลงเป็นแฟนกันตอนนี้ อีกสัก...ห้าหกปี

หรอือกีสบิปีเราค่อยแต่งกนัก็ได้นีน่า ตอนนัน้พ่ีน่าจะมพีร้อมทุกอย่างแล้ว"

คนฟังชะงักมองอีกฝ่ายอย่างค้นคว้าแวบหนึ่ง พสินมีวิธีมองและ 

พูดถึงเรื่องเหล่าน้ีได้โดยท่ีไม่ท�าให้เธอรู้สึกอึดอัดหรือเกิดอาการขัดเขิน 

ใดๆ เลย เขาพูดข้ึนมาได้หน้าตาเฉยและฟังดูเรียบๆ เหมือนชวนคุย 

เรื่องปกติทั่วไปจนเธอไม่รู้สึกว่าโดนต้อนหรือกดดัน 

จริงๆ แล้วพสินเป็นผู้ชายท่ีเรียกได้ว่าแทบไม่ได้มีอะไรเลยท่ีเธอ 

ไม่ชอบ ถ้าไม่นบัเรือ่งทรพัย์สนิเงนิทองของนอกกายท่ีเขามีค่อนข้างน้อย...

กถ็อืได้ว่าเขาเป็นคนท่ีเข้ากบัเธอได้ดมีากแบบท่ีไม่เคยมผีูช้ายคนไหนท�าได้

เลยด้วยซ�้า แล้วเธอกับเขาก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังและ

ธาตุแท้กันและกันเกือบทุกอย่าง แล้วสิ่งที่เธอชอบที่สุดในตัวเขาก็คือ พสิน

นับเป็นคนเดียวท่ีเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเธอไม่เคยเห็นเขาหยิบมือถือขึ้นมา

โดยไม่จ�าเป็นเลย ในโลกส่วนตวัแล้วเขาไม่มีความตดิโซเชียลมีเดยีเลยสกันดิ  

ทั้งที่ตัวเองท�างานด้านไอทีและดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแท้ๆ

"ขี้โม้...ห้าหกปีนี่มันแป๊บเดียวเองนะคะ พี่พีทจะทันมีอะไรได้ยังไง"

"ดูถูกชะมัด"

"จริงๆ แล้วคุณพริ้งบอกว่าณชาไม่จ�าเป็นต้องแต่งงานกับผู้ชายท่ี 
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มีพร้อมทุกอย่างทางด้านวัตถุ เพราะณชาเองมีทุกอย่างครบหมดแล้ว  

แค่เลือกคนดีๆ ที่รักเราแล้วก็พร้อมจะดูแลเราก็พอ..."

"นั่นมันพี่ในอีกห้าหกปีชัดๆ เลย ว่าไหม"

"แน่ใจเหรอว่าถงึตอนนัน้จะเลกิตะลอนๆ เท่ียวต่างประเทศแล้วคอยอยู ่

ดูแลใครสักคนได้อย่างเต็มที่จริงๆ"

"ก็...พี่คิดว่าพี่ท�าได้นะ"

ณชาเบ้ปากด้วยสีหน้ายิ้มๆ อย่างหมั่นไส้แกมไม่เชื่อถือเลยสักนิด

"งั้นก็รอดูเอาละกัน อีกตั้งนาน แต่ก่อนอ่ืน...เราน่าจะลองมาเป็น 

แฟนกันดูก่อน"

"ขอผู้หญิงเป็นแฟนได้ไร้ความโรแมนติกมากเลย..." ณชาประชด  

"ไม่ผ่านค่ะ ไม่เอา!"

"ปฏิเสธได้ใจร้ายชะมัด"

"ก็ตัวเองไม่น่ารักเองนี่นา ถ้าอยากได้ณชาจริงๆ พ่ีพีทต้องน่ารัก 

กว่านี้นะ ไม่งั้นใครจะไปยอมใจอ่อนง่ายๆ"

"ถ้าพี่น่ารักกว่านี้เธอจะฝันถึงพี่ทุกคืนไหมล่ะ"

"ไม่รู้สิคะ เพราะตอนนี้ฝันถึงแต่เจสท้ังวันท้ังคืน ไม่ว่าหลับหรือตื่น 

กเ็ห็นแต่หน้าเขา ขนาดเม่ือคนื...เมาพบัหลบัไปยงัฝันเห็นเขามาจุ๊บแล้วจุบ๊อีก  

แต่ดนัสะดุง้ตืน่เพราะก�าลงัฝันหวานอยู่ดีๆ  กฝั็นว่าเชอรลีมากรีด๊ใส่หูดังมาก"

"เธอนี.่..มโนเก่งสมกบัแฮชแท็กท่ีได้เลยนะ มิน่า...คณุพริง้กบัคณุโบว์

ถึงปวดหัวจะเป็นจะตาย"

"นี่คงแอบไปเม้าท์กับคุณโบว์คุณพริ้งเรื่องณชามาสินะ"

อีกฝ่ายเงยีบไม่ยอมตอบ ณชาเลยมองค้อนขวับหนึง่แล้วหันไปยกมือ

โบกเรียกพนักงานให้มาหาที่โต๊ะ

"ขอโทษนะคะ ช่วยเอาครัวซองต์ไปอุ ่นให้อีกทีได้ไหม มันเย็น 

จนแข็งไปแล้วอ่ะค่ะ"
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"อะไร...เขาเพิ่งเอาไปอุ่นมาให้เม่ือกี้นี้ จะให้ไปอุ่นอีกแล้ว?" พสิน 

โวยเบาๆ

"ก็มันเย็นชืดแล้วนี่นา ณชาชอบทานอุ่นๆ ร้อนๆ"

"งั้นท�าไมไม่รีบกิน อุ่นแล้วเอามาวางทิ้งไว้จนมันชืดท�าไม"

"จะให้กินรีบๆ ยัดๆ มันจะไปได้อารมณ์ยังไงล่ะคะ ก็ต้องค่อยๆ 

ละเลยีด..." ณชาเถยีงแล้วหันไปย้ิมหวานกบัพนกังานท่ียืนรออยู ่"ช่วยเอาไป 

อุ่นให้ใหม่ด้วยนะคะ"

พนักงานรับค�าแล้วยกจานใส่ครัวซองต์อัลมอนด์ของเธอเดินเข้าครัว

ไปอุ่นมาให้ หลงัจากถามพสนิว่าของเขาจะให้เอาไปอุน่ด้วยไหมแล้วชายหนุม่ 

ส่ายหน้าปฏิเสธและตอบว่าไม่เป็นไร...

"เร่ืองมากขนาดนีเ้ดีย๋วเขากห็ม่ันไส้เอาหรอก มีหวังโดนเอาไปนนิทา

ลงอินเตอร์เน็ตแน่"

"ช่างปะไร"

"นสิยัยย" พสนิด ุ"แทนท่ีเป็นคนดงัแล้วจะพยายามท�าตวัน่ารกัให้ใครๆ 

ชื่นชม ดันท�าตัวเยอะให้เขาด่า"

"แค่อุ่นครวัซองต์เอง มันไม่ได้แย่ขนาดท่ีเขาจะด่าจนเสยีหายได้หรอกค่ะ  

กณ็ชาชอบกนิขนมปังอุ่นๆ ร้อนๆ นีน่า แข็งๆ ชืดๆ แบบนัน้ใครจะไปกลนืลง"

"ไม่เห็นมันจะแข็งตรงไหนเลย ก็ยังนุ่มดีอยู่" พสินว่าแล้วบิของ 

ตัวเองทาน

"แต่อุ่นแล้วรสชาติมันดีขึ้นนี่คะ"

"นอกจากแฮชแท็กข้ีมโนแล้ว เดี๋ยวเธอคงได้ 'นางเอกครัวซองต ์

เรื่องเยอะ' เพิ่มอีกอัน ระวังเถอะ"

"ไม่เห็นกลัวเลย รู้ไหมคะ บางทีการเป็นดาราก็ควรมีความเรื่องมาก

ในระดับพอดีบ้าง อย่างน้อยก็ท�าเพื่อให้เป็นท่ีจดจ�าของคนอ่ืน แล้วณชา 

ก็ไม่ได้เหวี่ยงอะไรน่าเกลียดซะหน่อย ก็ออกปากขอร้องเขาดีๆ พูดจา 
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เพราะๆ ย้ิมหวานๆ ให้เขา ยกมือไหว้ขอบคุณสวยๆ เพียงแต่ขอให้เขา 

อุ่นครัวซองต์หลายรอบหน่อยเท่านั้น แล้วณชาก็ตั้งใจจะให้ทิปเขาเยอะๆ 

เป็นค่าความเรื่องมากของตัวเองอยู่แล้วด้วย พี่พีทไม่ต้องห่วงหรอก"

พสินฟังแล้วกลอกตาใส่อย่างเอือมระอา

"ฟังนะคะ การท่ีณชาเยอะใส่เขาแบบนี้ เขาจะได้จ�าแม่นไงว่าณชา 

เคยมาที่นี่ และขออุ่นครัวซองต์ไปสามรอบ"

อีกฝ่ายพยักพเยิดรับรู้อย่างหน่ายๆ โดยไม่พูดอะไรเลย

"พี่พีทท�าหน้าแบบนี้ใส่แปลว่าเบื่อณชาจนเลิกชอบแล้วล่ะสิ"

"ตอนนี้ยังหรอก แต่อีกไม่นานก็ไม่แน่"

"เฮอะ...เลิกชอบไปเลยก็ดี จะได้ไม่ต้องมาเป็นห่วงแล้วคอยย�้าเตือน

เรื่องเจสอีก น่าร�าคาญ" ณชากระแทกเสียงประชดแล้วเม้มปากอย่าง

ขัดเคืองใจ

"ขอให้มันจริงเถอะ วันไหนพี่เลิกสนใจข้ึนมาจริงๆ เธอจะรู ้สึก  

ตอนเจสท�าให้เสียใจเธอจะได้เศร้าแล้วเหงาตายไปเลย"

หญิงสาวฟังแล้วท�าเป็นเบ้ปากรวัๆ เสมอืนไม่แคร์...แต่ลกึๆ กย็อมรบัว่า 

ฟังค�าพูดดังกล่าวท�าให้สะเทือนใจและรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ เหมือนกัน พสิน 

อาจจะเป็นแค่คนเดียวในโลกก็ได้ท่ีรักและต้องการเธอเพียงคนเดียวอย่าง

แท้จริง หากต้องสูญเสียเขาไปเธอคงอดใจหายไม่ได้ และคงรู้สึกว่างเปล่า

เกินบรรยาย

แล้วถ้าวนัไหนท่ีเธอยอมรบัว่าตวัเองหมดหวังและอกหักจากเจสอย่าง

สิ้นเชิงแล้ว อาจจะไม่มีใครสนใจไยดีเธอเลยก็ได้ เพราะเวลานี้ทุกคน 

ต่างพากันเอือมระอากับเรื่องนี้เต็มทนแล้ว

"พี่ชาชา!"

ณชาชะงักกึกแล้วหันขวับไปตามเสียงเรียกอันคุ้นเคยดังกล่าวทันที 
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เธอแทบพ่นชาร้อนค�าสดุท้ายท่ีเพิง่จบิเข้าไปออกมาอย่างห้ามไม่อยู่เมือ่เห็น

มาร์กี้กับลีโอวิ่งถลาตรงเข้ามาหาด้วยท่าทางตื่นเต้นดีใจ

"สองคนมาได้ไงเนี่ย!"

"มากับแด๊ดดี้กับเชอรีลครับ แด๊ดดี้นั่งอยู่ทางโน้นนน..." มาร์กี้ช้ีไป

ทางด้านหนึง่ของร้าน ณชามองตามจงึเห็นเจสกบัเชอรลีนัง่อยู่ในมมุด้านนัน้ 

จริงๆ

"เลาเห็นพี่ชาชาก่อนมาร์กี้อีก เลาเลยบอกแด๊ดดี้ว่าขอมาหาพี่ชาชา

แป๊บนึง"

ตอนนั้นณชากับพสินเรียกเก็บเงินและก�าลังจะออกจากร้านพอดี  

พอช�าระเงินเรียบร้อยก็พากันเดินตามสองหนุ่มน้อยไปยังโต๊ะของเจสเพื่อ

กล่าวค�าทักทายเขาตามมารยาท

"พอได้เจอเจสก็ดี๊ด๊าเก็บอาการไม่อยู่เลยนะ" พสินค่อนขอดอย่าง 

อดไม่ได้ 

"แหงล่ะ ก็เค้ารักของเค้า"

คนฟังกลอกตาเบาๆ กับอาการลอยหน้าลอยตาด้วยความดื้อรั้น

ดนัทุรงัของอีกฝ่าย และย่ิงกลอกหนกักว่าเก่าเม่ือเผชิญหน้ากบัเจสแล้วเห็น

ณชาหน้าบานจนหุบไม่ลง เสมือนลมืเลอืนอารมณ์หม่นหมองตอนท่ีคร�า่ครวญ 

ปรับทุกข์เรื่องเจสกับเขาเมื่อก่อนหน้านี้ไปหมดสิ้นแล้วกระนั้น

"บังเอิญจังเลย ดีใจนะคะท่ีได้เจอพวกคุณท่ีนี่ มาเท่ียวพัทยา 

เหมอืนกนั...ใจตรงกัน" ณชาพูดพลางยิ้มหวานให้เจสอย่างไม่สงวนท่าที 

โดยไม่ลืมเผื่อแผ่รอยย้ิมดังกล่าวไปถึงเชอรีลท่ียิ้มให้เธออย่างสงวนท่าที 

อยู่ตรงหน้า... "มิน่าล่ะ เมื่อคืนฉันฝันถึงคุณท้ังคืนเลยค่ะเจส แล้วก็ได ้

มาเจอกันที่นี.่.."

เจสย้ิมให้เธออย่างสภุาพ "เรามากนัตัง้แต่เมือ่วานแล้วล่ะครบั พวกคณุ 

คงเพิ่งมาถึง"
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"เราก็มาตั้งแต่เมื่อวานเหมอืนกันค่ะ นี่ก�าลังจะกลับแล้ว พอดีพี่พีทมี

งานด่วนเข้ามา ตอนแรกว่าจะค้างกันอีกคืน เพราะพรุ่งนี้ณชาไม่มีงาน  

แต่จะออกเช้าๆ ไปให้ทันพี่พีทเข้างานเก้าโมง"

"ถ้ายงัไม่อยากกลบัอยูต่่อกบัเรากไ็ด้ ให้เพือ่นคณุกลบัไปก่อน แล้วคณุ 

ค่อยกลับพร้อมผมพรุ่งนี้"

"..."

"จะได้อยู่เป็นเพื่อนเด็กๆ ด้วย"

ณชาหันไปมองหน้าพสิน แต่แววตาเขาว่างเปล่าอย่างไร้ความเห็น

"พอดผีมมนีดัมาคยุธรุะท่ีนี ่ อาจจะไม่มีเวลาดแูลเดก็ๆ มากนกั ถ้าคณุ 

ไม่รังเกียจที่จะอยู่ต่อเป็นเพื่อนเด็กสองคนนี.้.."

"ถ้าแด๊ดด้ีไม่มีเวลาพาเราไปว่ายน�า้ ณชาจะได้พาไปแทนใช่ไหมครบั" 

มาร์กีส้อบถามผูเ้ป็นพ่อด้วยท่าทางจรงิจงัอย่างมคีวามหวัง พอเจสพยกัหน้ารบั  

เด็กชายจึงหันไปบอกณชา "ณชาจะพามาร์กี้กับลีโอไปว่ายน�้าได้ไหมครับ"

"เอ่อ..."

"อยากอยู่ต่อก็อยู่สิ เธอก็ไม่ได้รีบกลับไปท�างานไม่ใช่เหรอ" พสิน 

ช่วยยุ

"งั้น..."

"เย้!" มาร์กี้กับลีโอพากันส่งเสียงร้องดีอกดีใจท้ังท่ีณชายังไม่ทัน 

ได้พูดอะไร

ตอนเดินไปเอากระเป๋าสัมภาระท่ีรถกับพสิน เธอเลยโดนเขาแขวะ

ตลอดทาง แต่หญิงสาวก็หาได้น�าพาไม.่..

"ก็พี่พีทเห็นไหมล่ะ ถ้าเขาไม่มีใจสักนิด...เขาคงไม่ชวนณชาอยู่ต่อ

ด้วยหรอก เขาต้องคิดอะไรกับณชาอยู่บ้างแน่ๆ"

"น้องครบั พีก่เ็ห็นว่าเขาแค่ชวนตามมารยาทเท่านัน้นะ อย่าคดิเข้าข้าง 

ตัวเอง"
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"แต่การที่เขารู้ว่าณชาคิดยังไง... ถ้าเขาไม่ได้ชอบณชาเลย เขาต้อง

ไม่อยากข้องเกี่ยวด้วยสิ แต่นี่เขากลับอยากให้ณชาใกล้ชิดกับลูกๆ เขา"

พสินกลอกตาอย่างอ่อนอกอ่อนใจ

"แล้วเธอคิดได้ยังไงกนั จะอยู่เป็นเพือ่นลกูเขาท้ังท่ีเขาพาผูห้ญิงคนอ่ืน 

มาด้วย มหีวงัได้เป็นข่าวน่าอายให้ต้นสงักดัเวยีนหัวอกีรอบแน่ ดไูม่มีศกัดิศ์ร ี

เอาซะเลย"

"ถ้าจะพดูขนาดนีแ้ล้วท�าไมเม่ือกี้ไม่เบรกกนัเลยล่ะ ดนัมายุส่งให้ณชา

อยู่ต่อกับเขาซะอีก!"

"ก็พี่เห็นตาเธอเป็นประกายเพราะอยากอยู่ต่อจนตัวสั่น เลยไม่อยาก

ห้ามให้เสียอารมณ์"

"เปล่าซะหน่อยนะ ไม่ได้อยากอยู่จนตวัสัน่ขนาดนัน้ ถ้าปกตอิาจจะใช่  

เพราะอยากอยู่กับเจส แต่นี่เขามีผู้หญิงคนอื่นอยู่ด้วย ณชาก็ไม่ได้เสียสติ

ขนาดจะอยากอยู่ดูเขาสวีตกันให้ช�้าใจเล่นหรอก พี่พีทก็ดันมายุให้อยู่ต่อ 

กับเขาไปอีก ณชาเลยสับสนไปหมดจนตอบตกลงไปแบบงงๆ!"

พสินถอนหายใจเฮือกกับการโดนโยนความผิดให้หน้าตาเฉย แล้ว

ระหว่างนัน้กม็โีทรศพัท์สายหนึง่โทรเข้ามาท่ีมอืถอืของเขา เป็นสายจากเจมี่  

ณชายืนมองเขาคยุสายกบัเจม่ีอยู่ข้างรถด้วยสหีน้าตกตะลงึเลก็น้อย พอเขา

วางสายเธอจึงรีบถามด้วยความหวาดระแวงแกมสงสัยจนลิ้นรัว

"เจมี่โทรมาท�าไมคะ"

"คอมฯ เขามีปัญหา เลยวานให้พี่เข้าไปช่วยดูหน่อย"

"เจมี่คอมฯ มีปัญหา?"

"ก็เขาบอกว่างั้น"

"ท่าทางเหมอืนเขากบัพีพ่ทีคุน้เคยกนัดจีงันะคะ ไปสนทิกนัตอนไหน"

"ก็ตั้งแต่ตอนเธอแนะน�าให้พี่รู้จักแล้วไปนั่งกินข้าวด้วยกันไง"

"เคยเจอกันแค่สองสามครั้งเนี่ยนะ...ไม่เห็นรู้เลยว่าแอบติดต่อกัน 
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เป็นส่วนตัวแบบนี้ด้วย"

"จะเคยเจอกี่ครั้งก็ถือเป็นเรื่องปกติท่ีจะติดต่อกันแบบนี้ เพ่ือนเธอ 

ก็เหมือนเพื่อนพี่นั่นแหละน่า หรือพี่กับเจมี่ต้องรายงานเธอทุกครั้งท่ี 

ติดต่อกัน?"

"เปล่าค่ะ!" ณชากระแทกเสียงใส่อย่างขุ่นเคือง "แล้วที่ว่าคืนนี้เจอกัน 

...นั่นแปลว่าพี่พีทจะไปดูคอมฯ ให้เขาที่ห้องเหรอคะ"

"อื้อ"

"คิดได้ไงเนี่ย!" ณชาอุทานอย่างตกใจ "ถ้าไปหาเจมี่ดึกๆ ดื่นๆ มีหวัง

เสร็จเขาแหงๆ"

"คิดไปเรื่อย"

"อย่าบอกนะว่าเคยไปมาบ่อยจนชินแล้ว"

"บ้า ยังไม่เคย...เธอคิดมากอะไรเนี่ย"

"ไม่ได้คิดมากนะคะ พีพ่ทีไม่รูจ้กัเจม่ีรไึง เขาแอบชอบพีพ่ทีอยู่ด้วยนะ 

รู้ไหม"

"เจมี่ชอบพี่?"

"ก็เวลาณชาเล่าเรื่องพี่พีทให้ฟัง เขาจะท�าท่าสนใจยังไงไม่รู้ แล้วก็

ถามนัน่ถามนีต่ลอด สงสยัเพราะเห็นพีพ่ทีดซ่ืูอๆ แล้วก็ใจดไีม่เหมือนผูช้าย

ท่ีเขารู้จักส่วนใหญ่ล่ะม้ัง แต่พี่พีทก็รู ้ว่าเจม่ีเจ้าชู้มากขนาดไหน เขาก ็

มักจะปิ๊งแล้วหว่านเสน่ห์ใส่ผู้ชายไปทั่วง่ายๆ แบบนี้แหละ"

"นิสัยไม่ดีเลยนะณชา พูดจาว่าร้ายเพื่อนตัวเองลับหลังแบบนี้"

"ณชาก็แค่เป็นห่วงพี่พีท เพราะรู้ว่าตอนนี้เจม่ีเขาเห็นว่าพ่ีพีทเป็น 

ของแปลกใหม่น่าสนใจ เป็นเหมือนของหวานน่าลิ้มลอง ถ้าไม่ระวังตัวล่ะก ็

...พี่พีทเสร็จเขาแน่ๆ!"

"ท�าไม ณชาหึงพี่เหรอ"

"เปล่าค่ะ ก็บอกว่าเป็นห่วง!"
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"พีเ่ป็นผู้ชาย จะต้องมาห่วงอะไร ถ้าไม่ได้หวงก็ไม่ต้องพูดมากหรอก"

ณชาท�าหน้าง�้า "ยังไงก็อย่าไปท่ีห้องเจม่ีตอนกลางคืนดีกว่านะคะ  

มันไม่ปลอดภัย ณชาไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนเข้าห้องเจมี่แล้วกลับออกมา

ได้อย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องดังเดิมเลยสักคน"

"แล้วใครบอกว่าตอนนี้พี่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ดูถูกกันชะมัด"

ณชาถลึงตาแยกเขี้ยวใส่ "อย่าบังอาจเอาประสบการณ์พื้นๆ บ้านๆ 

กระจอกๆ ของพี่พีทมาเทียบกับสิ่งท่ีจะได้จากสาวฮอตอย่างเจมี่เด็ดขาด 

มันคนละชั้นกันเลย"

"รู้ได้ไงว่าพี่กระจอก แล้วรู้ได้ไงว่าประสบการณ์เจมี่ไม่ธรรมดา"

"..."

"อย่าบอกว่าเธอกับเจมี่เคย...อย่างที่คนเขาเม้าท์กัน"

"ไม่ใช่ย่ะ ณชากับเจมี่ไม่ใช่เลสเบี้ยน ณชาแค่เคยได้ยินตอน..."

"ได้ยินตอน...?"

"กต็อนท่ีเจม่ี..." ณชาอกึอักหน้าแดง "โอ๊ยยย...จะตอนอะไรกช่็างเถอะ 

อย่าถามเลย สรุปพี่พีทไม่ควรไปท่ีห้องเจมี่ตามล�าพังตอนดึกๆ ดื่นๆ  

เข้าใจไหม"

"ย่ิงพดูแบบนีก้ย่ิ็งอยากลอง เห็นแบบนีพ่ี้เป็นคนชอบความท้าทายนะ"  

พสินจงใจแกล้งย่ัวโมโหเธอ "แล้วย่ิงมาดูถูกว่าประสบการณ์ของพี่มัน 

พื้นๆ บ้านๆ กระจอกๆ พี่ยิ่งอยากพิสูจน์ตัวเองเข้าไปใหญ่ จะดูซิว่า 

ระหว่างพี่กับเจมี่ใครจะแน่กว่ากัน"

"เออ! งั้นก็ตามใจเลยค่า! เชิญไปลองให้เต็มท่ีเลย!" ณชาข้ึนเสียง 

อย่างโมโห "ในเมื่อเตือนแล้วไม่ฟัง มีอะไรเกิดขึ้นก็อย่ามาโอดครวญละกัน 

ถ้าเสรจ็เจม่ีแล้วหลงรกัเขาหัวปักหัวป�าจนโงหัวไม่ข้ึน แต่โดนเขาขย้ีแล้วเข่ีย

ท้ิงแทบไม่ทันเหมือนดอกไม้รมิทางล่ะก ็ ณชาจะหัวเราะเยาะให้ฟันร่วงคอยดู  

จะไม่ช่วยแล้วก็จะไม่สงสารสักนิดเลยด้วย!"
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พสินมองคนข้ีโมโหย้ิมๆ เขารับรู้ได้ว่าภายใต้ความหงุดหงิดนั้นมี 

ความห่วงใยอยู่ด้วยเต็มเปี่ยม
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ณชามีโอกาสท�าตาหวานและพูดเสียงเจ็ดเสียงแปดใส่เจสได้แค่ 

ไม่เท่าไหร่ก็ต้องแยกจากเจส เพราะหลังออกจากร้านอาหารท่ีบังเอิญมา 

เจอกันแห่งนั้นแล้ว เจสก็พาเธอไปเช็กอินเข้าห้องพักท่ีโรงแรม แล้วฝาก 

ให้เธอดูแลลูกๆ แทน ส่วนเขาก็ควงซูเปอร์โมเดลสุดฮอตไปคุยธุระส�าคัญ

อย่างสบายใจเฉิบเพราะหมดห่วงกังวลเรื่องลูก

"นีเ่ขาเห็นฉันเป็นพีเ่ลีย้งเดก็รึไงเนีย่ ถงึได้ท�าแบบนี ้ใจร้ายชะมดัเลย!"

"ใครใจร้ายเหรอชับบบ" ลีโอในชุดว่ายน�้าท่ีก�าลังสวมรองเท้าเตรียม

ออกจากห้องพักหันไปเงยหน้าขึ้นถามณชา

"แด๊ดดี้เธอน่ะสิ หลอกให้พี่มาดูแลพวกเธอ แล้วตัวเองก็หนีไปสวีต 

กับเชอรีลหน้าตาเฉย ร้ายกาจสิ้นดี"

"แด๊ดดี้เจสใจดีมากกก ไม่ได้ร ้ายซะหน่อย พรุ ่งนี้ก็ไม่ต้องไป 

โรงเรียนด้วย แด๊ดดี้ใจดีให้หยุดเรียนหนึ่งวัน"

"เพราะแด๊ดดี้เจสไปสวีตกับแฟน เธอเลยเสียใจท่ีไม่ได้เป็นแฟน 

แด๊ดดี้เจสใช่ไหม"

"ช่ายยย...อกหักดังเป๊าะเลย!" ณชาท�าเสียงเซ็ง ถอนใจเฮือก

บทที่ 3
เมื่อคืนฝันดี วันนี้ฝันร้�ย
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"พี่ชาชาไม่ต้องเฉียใจนะ เดี๋ยวเลาหาแฟนให้เอง ไปหากันที่ฉะวั่ยน�้า

ก็ด้ายยย"

ความปรารถนาของลโีอท�าให้ณชายิม้หม่ันไส้ แล้วจึงกลอกตาท�าหน้า

เซ็งขณะเปิดประตพูาเดก็ๆ ออกจากห้องพัก "โตข้ึนพวกเธออย่าเจ้าชู้เหมือน 

แด๊ดดี้นะ มันไม่ดี"

"ถ้ามันไม่ดแีล้วท�าไมเธอถงึชอบแด๊ดดีเ้จสแล้วกอ็ยากเป็นแฟนด้วยล่ะ"

"..."

"ท�าไมไม่ชอบพีพ่ทีล่ะ พีพ่ทีใจดม้ีากมากกก...แล้วกพ็าเราไปสวนสตัว์ 

ดั้วะ แด๊ดดี้ยังไม่เคยพาไปสักครั้งเลย"

"เธอว่าพี่ควรชอบพี่พีทมากกว่าแด๊ดดี้เธอเหรอ"

"ก็พี่พีทชอบเธอ พี่พีทบอกมาร์กี้ว่าอยากแต่งงานกับณชา แต่แด๊ดดี้

ไม่ได้ชอบเธอและไม่ได้อยากเป็นแฟนเธอ แต่ว่าแด๊ดดี้ชอบเชอรีลกับ 

ใครอีกก็ไม่ร.ุ..เยอะแยะไปหมด"

ค�าพดูรูด้อีย่างแสนซ่ือจนน่าเอน็ดขูองมาร์กี ้ เหมือนกบัตัง้ใจจะเตอืนสต ิ

จนณชารูส้กึราวกบัถกูแทงใจด�า นัน่สนิะ...ท�าไมเธอถงึไม่รกัคนท่ีเขารกัเธอ 

แทนท่ีจะมัวเสียเวลาปักอกปักใจอยู่กับคนท่ีไม่ได้แคร์หรือรู้สึกรู้สาอะไร 

กับเธอเลยแบบนี้

 

ระหว่างที่อยู่ตรงสระว่ายน�้า มีคนเข้ามาขอถ่ายรูปกับณชาและเด็กๆ 

อยู่สองสามราย พร้อมท้ังขออนุญาตน�ารูปท่ีได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย  

ซ่ึงณชาก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ประการใด จนกระท่ังในช่วงบ่ายหลังจากเธอ 

พาเด็กๆ ขึ้นจากสระว่ายน�้าและทานกลางวันกันเรียบร้อย เธอก็ได้รับสาย

จากบุรัสกร อีกฝ่ายโทรมาเหวี่ยงเรื่องที่รู้ว่าเธออยู่กับลูกๆ ของเจสที่พัทยา 

อีกทั้งยังรู้ด้วยว่าเจสพาเชอรีลมาที่นี่ด้วย

"แล้วเธอบอกคนท่ีมาขอถ่ายรูปแบบนั้นจริงๆ เหรอณชา ท่ีว่าเจส 
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ชวนเธอมาเที่ยวกับครอบครัวเขา และตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับ

เจสก�าลังไปได้ดี!?"

"เอ่อ...ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ หนูแค่บอกว่า...หนูมาพัทยากับเจส 

และหนูเข้ากับลูกๆ เขาได้ค่อนข้างดี ความสัมพันธ์ของเราก็เป็นแบบ...

เรื่อยๆ"

"ณชา!"

"ขาาา..."

"นี่เธอเสียสติไปแล้วรึไง ท�าไมไม่รู้จักเข็ดจักหลาบเสียที ลืมตาตื่น 

ซะทีเถอะแม่คณุ เธอเห็นท่ีเขาเอารปูเธอกบัเดก็ๆ ไปโพสต์นัน่ไหม คนแชร์

ไปเม้าท์เธอเสยีๆ หายๆ กนัสนกุปากยกใหญ่ ดถูกูดแูคลนสารพัดเหมอืนเธอ 

เป็นแค่ผู้หญิงถูกๆ ไม่มีค่า แถมยังเอารูปเจสกับเชอรีลไปท�ามีมแซะเธอ 

เตม็อินเตอร์เนต็ จนตอนนีมั้นลามไปถงึเพจเม้าท์ดารา ท่ีส�าคญั...แฮชแท็ก

ขี้มโนของเธอมันกลับมาติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกแล้วไปดูซะนะ!" 

"ขนาดนั้นเลยเหรอคะ..."

"มันย่ิงกว่านั้นเสียอีกย่ะ เพราะเธอโดนกระหน�่าด้วยแฮชแท็กใหม่

ล่าสุดเรียบร้อยแล้ว #พี่เลี้ยง20xx น่ะตอนนี้ติดเทรนด์มาคู่กับอันเก่าเลย!"

"โหยยย"

"นี่มัวแต่เลี้ยงลูกให้เขางกๆ จนไม่มีเวลาเช็กเรื่องตัวเองเลยรึไง เธอ

เป็นดาราประสาอะไร เคยเห็นคุณค่าท่ีฉันพยายามลงทุนปลุกปั้นเธอมา 

แทบตายบ้างไหมฮึ ฉันอยากจะบ้าตายกับเธอจริงๆ หัดรักศักดิ์ศรีตัวเอง

เสียบ้างเถอะแม่คุณ รู้ไหมว่าทุกคนเป็นห่วงเธอมากขนาดไหน!"

"โธ่ คณุโบว์คะ หนรูกัศกัดิศ์รจีะตายไป เพยีงแต่ว่าตอนนีห้นแูค่รกัเจส 

มากกว่า..."

"ยายเด็กโง่ ท�าไมโง่ๆๆๆๆ อย่างนี้เนี่ยฮะ เธอเป็นโรคจิตรึไง ถึงได้

ชอบวอแวแต่ผู้ชายท่ีไม่เคยสนใจเธอตลอดเลย!" บุรัสกรตวาดลั่นอย่าง 
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เหลืออด "แล้วถ้าเธอยังไม่คิดจะแก้ไขเรื่องนี้ล่ะก็ ฉันจะหาวิธีจัดการเอง

ละนะ แล้วอย่ามาหาว่าฉันใจร้ายละกัน!"

"เอ่อ...แล้วคุณโบว์จะท�ายังไงคะ"

"ไม่ต้องรู้หรอก รอดูเอาเอง!"

เสรจ็จากคยุสายกบับุรสักร...หญิงสาวผูเ้ป็นเจ้านายสายตรงของเธอแล้ว  

ณชาก็ต้องคอยรับสายจากเพ่ือนรุ่นพี่ในแก๊งชะนีสายแข็งไม่หยุดหย่อน  

โดยเฉพาะเพชรพริ้ง ท่ีโทรมาเอาเรื่องเธอถึงสามรอบติดๆ กัน รอบแรก

หล่อนอาละวาดราวกับเสียสติใส่เธอไม่ย้ัง รอบสองเบาลงหน่อย แต่พอ 

รอบสามก็เหมือนนึกอะไรได้แล้วโทรมาวีนอีกที ก่อนจะวางสายเพราะมี 

งานเข้า

พอวางสายจากเพชรพริง้ ณชากท้ิ็งตวัลงบนโซฟาพร้อมกบัถอนหายใจ 

เฮือก ยังไม่มีอารมณ์จะไล่เช็กข่าวตัวเองตอนนี ้เธอจึงนอนมองเพดานห้อง

พลางคิดไปเรื่อยเปื่อย ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าท�าไมถึงได้เป็นคน 

ดื้อด้านดันทุรังแบบนี้ แต่จะว่าไป...เธอก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวอะไร

มากมายเพราะเจสอย่างท่ีควรจะเป็น อาจเพราะชาชินกับการท่ีเห็นเขา 

ควงผู้หญิงไม่ซ�้าหน้า โดยท่ีไม่เคยคิดจะเห็นเธอเป็นอะไรท่ีมากเกินกว่า 

ค�าว่า 'เพื่อนของเจมี'่ จนเธอเองก็เริ่มสับสนแล้วเหมือนกันว่า สรุปตอนนี้

เธอต้องการอะไรจากเจสกันแน่...

ปรากฏว่าคนืนัน้เจสโทรศพัท์มาถงึณชาเพ่ือจะขอร้องให้เธอช่วยดแูล

ลูกๆ ต่อจนถึงพรุ่งนี้เช้า เพราะคืนนี้เขาจะกลับดึกเนื่องจากมีปาร์ตี้ แม้จะ

ข่มใจตอบเขาไปเสมือนยินดีช่วยด้วยความเต็มใจอย่างย่ิง แต่ครั้นพอ 

วางสายแล้วเธอก็ต้องรีบหาท่ีระบายอารมณ์ ด้วยการโทรศัพท์ถึง 'จิรวดี' 

...เพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งในกลุ่ม

"มันแย่มากจริงๆ นะคะ ถ้าคิดจะท�าแบบนี้แล้วเขาหอบลูกๆ มาเป็น
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ภาระด้วยท�าไมไม่ทราบ เพราะถ้าไม่บังเอิญโชคดีมาเจอพ่ีเลี้ยงจ�าเป็น 

อย่างหนูเข้า เขาจะเอาลูกไปฝากไว้ที่ไหนตอนตัวเองไปแรด รบกวนพี่ดีดี้

ไปบอกแซคให้ช่วยด่าพี่ชายเขาเรื่องนี้ให้ด้วยนะคะ!"

"ที่รัก...ใจเย็นๆ ก่อน สิบนาทีท่ีผ่านมาเธอเอาแต่เหว่ียงเรื่องเจส 

แบบไม่หยุดหายใจเลย พี่กลัวเธอขาดใจตาย"

"ก็หนูโมโห เป็นพี่ดีดี้จะโกรธไหมล่ะคะ หน็อยยย...นึกแล้วเชียว 

ว่ามันแปลกๆ ท่ีอยู ่ดีๆ ก็ใจกว้างชวนหนูอยู่เท่ียวต่อด้วย ท้ังท่ีปกติ 

มองข้ามหัวไปมองข้ามหัวมา ที่แท้ก็หลอกมาใช้ประโยชน!์"

"อุ๊ยตาย...ณชา ดูเหมือนว่าเธอจะตาสว่างขึ้นนิดๆ แล้วนี่นา"

"ไม่ต้องท�าเสียงดีใจขนาดนั้นหรอกค่ะ หนูไม่ได้ตาสว่างซะหน่อย  

แต่ท่ีด่าๆ อยู่นี่เป็นแค่อารมณ์ช่ัววูบเพราะก�าลังโกรธ เพราะใจจริงหน ู

ก็ยังอยากได้เขาอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ"

"ยายเด็กบ้า!"

"กเ็ม่ือก้ีเขาบอกนีน่า ว่าถ้ากลบักรงุเทพฯ ไปแล้วจะให้ของขวัญพิเศษ

กับหนูชิ้นหนึ่งเป็นการขอบคุณ พี่ดีด้ีก็รู้ว่าของขวัญจากเจสน่ะโรแมนติก 

แค่ไหน คราวท่ีแล้วท่ีหนูช่วยท�าให้เจม่ียอมรับน้องๆ ได้ เจสก็ตอบแทน 

ด้วยการให้แหวนกบัสร้อยเพชรกบัหนชุูดหนึง่ เป็นคอลเลก็ช่ันรปูหัวใจด้วย 

แถมยังสลักชื่อย่อหนูไว้อีกต่างหาก คิดดูสิคะ...เขาใส่ใจหนูขนาดนี้แล้ว 

จะไม่ให้หนูมโนได้ไง"

"นี่ แต่ตอนนี้เขาก�าลังหลอกให้เธอช่วยดูลูก ส่วนเขาก็ไปแรดกับ 

ผู้หญิงคนอื่นนะ แล้วคืนนี้สองคนนั้นก็นอนห้องเดียวกันชัวร์"

"ไม่จริง!"

"อย่าหลอกตัวเอง ถ้าไม่เช่ือเธอก็ไปสืบดูสิ เขาต้องนอนด้วยกัน 

อยู่แล้วแหละ"

"แต่หนูถามมาร์กี้กับลีโอแล้ว สองคนนั้นบอกว่าเมื่อคืนพวกเขานอน
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กับเจส เชอรีลไม่ได้นอนด้วย"

"โถถถ...เด็กสองคนนั้นหลับลึกจะตายยย หัวถึงหมอนก็หลับปุ๋ยยาว

ถึงเช้า พอลูกหลับเจสก็คงย่องไปหาผู้หญิง แล้วท่ีหลอกเธอมาดูลูกให้ 

ก็เพราะคืนนี้เขาอยากอยู่กับเชอรีลอย่างสบายใจไม่ต้องกังวล"

"พี่ดีดี้จะตอกย�้าให้หนูเสียใจท�าไมเนี่ย"

"บอกกี่ครั้งแล้วว่าเพราะพี่ไม่ชอบที่เธอมโนหลอกตัวเองไม่เลิก"

"อันท่ีจริง...ถ้าลองพิจารณาอย่างมีเหตุผล คืนนี้เจสกับเชอรีลเขา 

ก็ต้องนอนห้องเดียวกันอยู่แล้วนี่นา แล้วหนูต้องรู้สึกอะไรกับเรื่องน้ีด้วย 

หรือคะ"

"ต้องรูส้กึสยิะ!" จริวดแีหวเสยีงดัง "ผูช้ายท่ีเธอรกัไปนอนกบัผูห้ญิงอืน่  

เธอควรรับไม่ได้แล้วก็เทเขาซะ!"

"แต่เขายังไม่ได้เป็นอะไรกับหนูนี่นา เขาก็ย่อมมีสิทธิ์เต็มท่ีท่ีจะไป 

มีอะไรกับใครก็ได้..."

ปลายสายพึมพ�าหาสวรรค์ พระเจ้า และสิ่งศักด์ิสิทธิ์อย่างอ่อนใจ  

"งั้นก็แล้วแต่เธอละกันจ้ะแม่คนสวยใจกว้างงง...กว้างเป็นแม่น�้า ทะเล และ

มหาสมุทร!"

"เอาเป็นว่า...ขอหนูรอดูของขวัญพิเศษจากเจสรอบนี้ก่อนได้ไหมว่า

เขาจะให้อะไร ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรให้มโนต่อได้เลย...หนูก็จะหยุด"

คนปลายสายถอนหายใจใส่ดังเฮือกใหญ่ "ไม่ต้องท�ามาพูดดีเลยณชา 

เธอก็พูดแบบนี้ท้ังปีท้ังชาติ เพราะต่อให้เจสเลือกโดนัทห่วยๆ มาให้เธอ 

กล่องหนึ่ง เธอก็หาเหตุผลกากๆ มามโนเข้าข้างตัวเองจนได้น่ะแหละ"

"พี่ดีดี้เนี่ย...ปากร้ายเหมือนกันนะคะ สงสัยติดเชื้อมาจากสามี"

"ไม่ใช่ย่ะ!" จิรวดีแหวตอบเบาๆ "นี่ฟังนะ เจสเขาแค่เอ็นดูเธอ 

เหมือนเป็นลูกสาวคนหนึ่งเท่านั้น เจสอายุมากกว่าเธอตั้งกี่ปีนับนิ้วดู  

แล้วเธอก็เป็นเพ่ือนรักของเจมี่ด้วย แซคบอกว่าเขาเคยถามเจสเกี่ยวกับ 
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เรื่องของเธอหลายครั้ง ซึ่งพอถูกถามเจสก็จะโมโหทุกที เขาไม่ชอบให้ใคร

พูดถึงความสัมพันธ์ของเธอกับเขาในเชิงชู้สาว เพราะเธอเป็นเพื่อนเจมี่  

มันเลยท�าให้เขาล�าบากใจ"

"..."

"ช่างเถอะ พี่ย�้าไปก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรข้ึนมา เพราะยังไงเธอ 

ก็คงปิดหูปิดตาไม่ยอมรับฟังค�าเตือนใครอยู่ดี แต่ปัญหาคือ...การท่ีเธอ

ปล่อยให้ตัวเองมีข่าวเสียหายอย่างวันนี้ออกมาอีก ท้ังท่ีเพ่ิงถูกปลดออก 

จากละคร พี่ว่าคุณโบว์คงไม่ยอมอยู่เฉยต่อไปแน่ เธอเตรียมตัวรับมือ 

การแก้ไขสถานการณ์ของคุณโบว์ไว้ให้ดีเถอะณชา!"

เช้าวันต่อมาขณะณชาพาเด็กๆ ออกจากห้องเพื่อไปทานอาหารเช้า

ตอนเก้าโมง เมื่อเดินผ่านห้องข้างๆ ซึ่งเธอทราบว่าเป็นห้องพักของเชอรีล 

เจสก็เปิดประตูออกมาพอดี ร่างสูงใหญ่ของเขาสวมเสื้อเช้ิตสีอ่อนปล่อย 

ชายเสื้อออกนอกกางเกง และสวมกางเกงขายาวสีด�า ผมสีน�้าตาลเข้ม 

ค่อนข้างยุ่ง และเขาก็ดูยับเยินไปท้ังตัว ทว่าสภาพไม่เรียบร้อยดังกล่าว 

กลับท�าให้เจสดูมีเสน่ห์ร้อนแรงเกินธรรมดาอย่างน่ากลัว

ตอนท่ีชะงักฝีเท้าหยุดมองเขา ณชาต้องบอกตัวเองให้ตั้งสติไว้  

ในขณะท่ีเด็กชายตัวป้อมท้ังสองต่างพากันส่งเสียงทักทายผู้เป็นพ่อดัง

เจี๊ยวจ๊าวจนเขาต้องรีบปรามให้เบาเสียงลง เพราะเชอรีลยังหลับอยู่

"จะไปทานข้าวกันเหรอครับ"

"ค่ะ"

"ลูกลงไปหาอะไรทานกับณชาก่อนนะ แด๊ดด้ีอาบน�้าเสร็จจะรีบ 

ตามลงไป" เขาบอกลูกๆ แล้วเงยหน้าขึ้นยิ้มกับณชาพลางพยักหน้าให ้

หญิงสาวอย่างสุภาพอีกครั้ง เสมือนไม่รับรู้ถึงสีหน้าตกตะลึงอ้ึงงันอย่าง 

ปรับอารมณ์ไม่ทันของเธอเลย "ฝากเด็กๆ ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมตามไป"
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หญิงสาวพยกัหน้าเงยีบๆ ด้วยท่าทีเรยีบเฉยอย่างข่มใจ รบีจงูมอืเด็กๆ 

เดินผละไปอย่างรวดเร็ว เธอรับรู้ได้ว่าเจสเดินตามหลังมาติดๆ เพราะ 

ห้องพักของเขาอยู่ติดกับห้องเชอรีล แต่เธอไม่ได้หันไปมองอีกเลย ท้ังท่ี 

รู้แก่ใจดีอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไร ทว่านี่นับเป็นครั้งแรกท่ีเธอได้เห็นกับตา

ตอนเขาอยู่กับผู้หญิงคนอ่ืนอย่างเป็นส่วนตัว ความรู้สึกตื่นตระหนกท่ี 

บอกไม่ถูกท�าให้เธอมึนงงเล็กน้อย เธอรักเขาและหวงแหนเขา ชอบคิด 

ไปเองมาตลอดว่าเขาเป็นของเธอ ทั้งที่จริงเจสไม่เคยเป็นของเธอเลย...

ตอนท่ีลงมาสมทบท่ีห้องอาหารเช้าของโรงแรม เจสพอจะรู้สึกได้ว่า

ณชาโกรธ แต่เขากแ็สร้งท�าเป็นไม่รบัรู ้เขาพอจะเข้าใจได้ว่าเธอต้องรูส้กึแย่

อยู่แล้วท่ีมาพบว่าเขาอยู่กบัผูห้ญิงอ่ืนท้ังคนื โดยท้ิงลกูๆ ให้เธอเป็นคนดแูล

อย่างเห็นแก่ตัว อย่างไรก็ตาม...เขาไม่เคยรู้สึกผิดต่อณชามาก่อนเลย 

จนกระทั่งวันนี้

ภายนอกแล้วณชาไม่ได้ดูมีอะไรเปลี่ยนไปเลยเม่ืออยู่ต่อหน้าเขา  

เธอยังคงมองเขาด้วยแววตาหลงใหลช่ืนชมอย่างเตม็ไปด้วยความปรารถนา

อย่างเปิดเผย แต่ลึกๆ แล้วเขาก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างแปลกไป แต่เขา 

ไม่เคยใส่ใจเธอมากพอที่จะวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่ผิดสังเกตนั้นคืออะไร

"เด็กๆ ซนมากไหมครับ คุณคงล�าบากน่าดู"

"ก็ไม่ซนเท่าไหร่หรอกค่ะ แต่ทะเลาะกันเกือบตลอดเวลาเลย"

"ขอโทษจริงๆ นะครับที่ผมรบกวนมากขนาดนี้"

"ไม่ได้รบกวนอะไรเลย กคุ็ณจ�าเป็นจรงิๆ นีค่ะ แล้วอีกอย่างฉันกส็นทิ

กับลูกๆ คุณดีมากด้วย พวกแกสนิทกับฉันยิ่งกว่าคุณหรือแฟนคุณด้วยซ�้า 

ไม่ต้องเกรงใจนะคะ"

ย้ิมหวานๆ ของณชาท�าให้เจสชะงักไปเล็กน้อย เขาเกือบจะคิดว่า 

เธอจงใจพดูจาประชดประชันและท�าท่ากระด้างแข็งขืนอย่างท่ีไม่เคยท�ากบัเขา 
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มาก่อน แต่พอพิจารณาจากสีหน้าและแววตาเธออย่างชัดเจนแล้ว เขาก็

รูส้กึว่าไม่น่าจะใช่ ดวงตากลมโตเป็นประกายสดใสของเธอยังคง...แสดงออก

ว่าเขาคือสุดยอดปรารถนาของเธอ บางทีการคิดเข้าข้างตัวเองแบบนี้ก็ 

ท�าให้เขากระอักกระอ่วนอยู่ไม่น้อย 

ชายหนุม่ยอมรบัว่าล�าบากใจถงึข้ันรูส้กึไม่ดท่ีีณชารูส้กึกบัเขาแบบนัน้

ท้ังท่ีเธอเป็นเพือ่นสนทิของเจมี.่..ลกูสาวของเขา แต่สิง่ท่ีเขาท�าได้กแ็ค่เพียง

การวางเฉยต่อความต้องการของเธอ ภาวนาเงียบๆ ให้เธอเลิกคิดอะไร 

เกินเลยกับเขาโดยเร็วท่ีสุด เจสไม่เคยรังเกียจท่ีเธอคิดแบบนั้นกับเขา  

ไม่ได้ตะขิดตะขวงใจท่ีเธออายุน้อยกว่ามาก อกีท้ังเธอยงัเป็นผูห้ญิงท่ีน่ารกั 

จิตใจดี มีความเปิดเผยจริงใจ แล้วยังเป็นคนมีอารมณ์ขันด้วย แต่เขา 

ไม่อยากคิดอะไรเลยเถิดกับผู้หญิงท่ีเป็นเพื่อนกับลูกสาวตัวเอง เจสคิดว่า

มันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ

ระหว่างนัน้มีสายจากบุรสักรโทรเข้ามา ณชาโดนบ่นจนหูชาอยู่ห้านาที 

และคงจะนานกว่านัน้มากแน่ๆ หากอกีฝ่ายไม่โดนตามไปเข้าห้องประชมุด่วน  

พอเธอวางสายจากเจ้านายแล้วถอนหายใจออกมายาวๆ เจสก็เอ่ยขึ้น

"ผมเห็นข่าวแล้ว ตอนนี้คุณโอเคใช่ไหม"

ณชาเลกิค้ิวเลก็น้อยเม่ือเห็นเจสแสดงความสนใจเรือ่งส่วนตวัของเธอ

อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เขาอาจจะก�าลังรู้สึกละอายใจก็ได้ที่หลอกให้เธอ

มาช่วยดูแลลูก ส่วนตัวเองก็ไปเริงรักกับหญิงอื่น...ณชาคิดในใจดังนั้น 

แล้วก็ย้ิมหวานปานจะหยดให้เขาด้วยความยินดีอย่างไม่มีฟอร์ม..."ดีใจจัง 

คุณเพิ่งเคยถามแบบนี้เป็นครั้งแรก นึกว่าคุณไม่เคยรู้เรื่องอะไรของฉันเลย

เสียอีก"

"แซคโทรมาเล่าให้ฟังตัง้แต่เม่ือวานน่ะครบั" เขาเฉลย แต่หาได้ท�าให้

คนฟังเกิดความผิดหวังจนหัวใจเหี่ยวแฟบไม่ เธอยังคงมองเขาด้วยดวงตา

เป็นประกายสดใส 
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"ไม่ต้องห่วงนะคะ ฉันโอเคดีทุกอย่าง เม่ือคืนยังฝันดี...ฝันถึงคุณ 

อยู่เลย"

"ฝันว่า...?"

"ฝันว่าจุนโฮมาหาฉันท่ีคอนโดฯ ค่ะ...หมายถึงไอดอลเกาหลีท่ีฉัน 

ติ่งอยู่น่ะ" หญิงสาวอธิบายพลางยิ้มอ่อน ตอนนี้เธอติดความเป็นติ่งเกาหลี

มาจากเพื่อนรุ่นพี่ในแก๊งชะนีสายแข็งนิดหน่อย "แล้วทีนี้...จุนโฮก็จูบฉัน 

และขอมีอะไรด้วย แต่ท้ังท่ีฉันเลฟิจนุโฮมาก แต่กลบัปฏิเสธเขาแล้วบอกว่า

ฉันท�าแบบนั้นไม่ได้จริงๆ เพราะฉันมีผู้ชายที่ฉันรักอยู่แล้ว...จริงๆ ในฝัน

เมื่อคืนก็ไม่มีคุณโผล่มาหรอกนะคะ แต่ฉันแค่อยากจะบอกว่าแม้แต่ในฝัน

ฉันยังแคร์คุณถึงขนาดนั้นเท่านั้นแหละ"

เจสมองหน้าเธอแบบอ้ึงงนัไปเลย ก่อนจะขยบัตวัพลางกระแอมกระไอ 

เบาๆ เหมือนเสียอาการไปนิดๆ ณชาแอบข�าในใจ เช่ือว่าท่ีเป็นแบบนี ้

น่าจะเป็นเพราะเม่ือคืนเขาเหน่ือยมากและนอนน้อย ด้วยปกติเจสไม่เคย

แสดงความรู้สึกออกมาให้เธอเห็นง่ายๆ

"แล้ว...ท่ีคุณโดนถอดจากละครไปสองเรื่อง และอาจจะมีปัญหาอ่ืน

ตามมาอีก แสดงว่าเรือ่งของผมมันกระทบกบังานของคณุมากจรงิๆ คณุคดิว่า 

...เราควรแก้ปัญหาเรือ่งนียั้งไงด ี ส่วนหนึง่มันเป็นความผดิผมท่ีเคยขอให้คณุ 

เข้ามาช่วยเหลือเรื่องเจมี่กับมาร์กี้ลีโอ ในขณะนี้ปัญหาของผมหมดไปแล้ว 

แต่คุณกลับต้องมาล�าบากเพราะข่าวท่ีมาพัวพันกับผมอยู่ ถ้ามีอะไรท่ีผม

พอจะช่วยได.้.."

ณชาแอบย้ิมในใจท่ีเห็นว่าเจสสภุาพเกนิกว่าจะด่าเธอตรงๆ ว่าท้ังหมดนี้ 

ล้วนเป็นความผิดเธอที่ชอบมโนหลอกตัวเอง ในเมื่อใจเขาเองก็ต้องคิดอยู่

แล้วเพียงแต่ไม่พูดออกมาตรงๆ ว่า...ต่อให้เธอมีเรื่องพัวพันหรือมีเหตุให้

ต้องเจอเขากบัลกูๆ ทุกวนัวนัละสบิรอบ แต่ถ้าเธอไม่เกบ็ไปมโนเป็นตเุป็นตะ  

แล้วเอาไปพดูหรอืโพสต์ลงโซเชยีลมีเดยีในท�านองนัน้ให้คนพากนัแซะด้วย
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ความหมั่นไส้แกมสมเพช เธอก็คงไม่ต้องเจอปัญหาอะไรเลย แต่นี่เธอท�า 

ตัวเองทั้งนั้น...

"ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ ฉันแก้ปัญหาเรื่องนี้เองได้"

"แต่การที่โดนถอดจากบทนางเอกไปแล้วสองเรื่อง ความเสียหายมัน

ไม่น้อยเลยนะครับ"

"จริงๆ แลว้เรื่องแรกที่โดนถอด ฉนัเองก็ไม่ไดอ้ยากได้บทนัน้เท่าไหร่

หรอกค่ะ เพราะตั้งแต่มีข่าวออกมาว่าฉันจะเล่นเรื่องนั้น แฟนนิยายเขา 

ก็พากันแอนตี้ว่าฉันไม่เหมาะที่จะรับบทนี้ โดนถอดไปก็ดีแล้ว"

"งั้นเหรอ...แต่การจะหาใครมารับบทอะไรในแต่ละครั้ง มันคงสมจริง

ทุกอย่างยากพอสมควรนะครับ"

ณชาพยักหน้า "อย่างเรื่องล่าสุดของฉันท่ีออนแอร์อยู่ โดนด่าอย่าง

หนักว่าข้อมูลในละครไม่เป๊ะ แต่จริงๆ หลายจุดคนท�าสคริปต์เขาเขียนมา

เป๊ะแล้ว แต่ตอนถ่ายผู้ก�ากับเขาไม่เอามันก็ต้องเปลี่ยน ซึ่งหลายๆ ปัจจัย

มันก็ควบคุมได้ยาก" 

"แล้วอีกเรื่องที่คุณโดนถอดไปล่ะ คุณไม่เสียดาย?"

ณชาไหวไหล่เบาๆ ท�าสีหน้าให้เขารู้ว่าเธอก็ไม่ได้แคร์สักเท่าไหร่  

"ก็ไม่เชิงว่าไม่เสยีดาย ฉันชอบบทนัน้มากนะ แต่การต้องเล่นเป็นบทผูห้ญิง

ท่ีอายุมากกว่าตวัเองห้าปี แถมยังเป็นคนฉลาดและนสิยัดแีบบนางเอกเรือ่งนัน้  

บอกตามตรงว่าฉันไม่มั่นใจเลย"

เจสเลิกคิ้วเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้ยิ้มๆ

"นางเอกเป็นสาวไฮโซท่ีเกิดมาในครอบครัวผู้ดี มีหน้ามีตาในสังคม 

และมีพร้อมไปหมดทุกอย่าง ครอบครัวอบอุ่น เรียนเก่งอย่างน่าช่ืนชม 

มาตั้งแต่เด็ก เป็นนักเรียนทุน และเป็นนักวิจัยท่ีจบมาจากมหาวิทยาลัย 

ระดับท็อปเท็นของโลก เธอไม่เคยเช่ือเรื่องผี แต่อยู่ๆ ก็มากลายเป็น 

คนเห็นผท่ีีต้องคอยให้ความช่วยเหลอืผ ีแต่เธอไม่สามารถพูดเรือ่งนีก้บัใคร
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ตรงๆ ได้ เพราะตวัเองเป็นนกัวิทยาศาสตร์...บอกตามตรงว่าฉันจินตนาการ

ตัวเองเป็นผู้หญิงแบบนั้นไม่ออกเลย นอกจากจะไม่มีอะไรเหมือนเขาแล้ว 

ตอนนี้ฉันยังเรียนไม่จบปริญญาตรีด้วยซ�้า แถมยังขาดเรียนบ่อยและ 

ไม่ค่อยตั้งใจเรียนด้วย นี่โดนผู้ปกครองโทรมาด่าทุกวัน เมื่อกี้ก็เพิ่งโดนไป

หมาดๆ หาว่ามัวติดผู้ชายจนลืมการเรียน..."

ชายหนุม่ฟังแล้วหลดุข�าออกมาอย่างไม่ตัง้ใจ ก่อนจะรบีพมึพ�าขออภยั 

เธอที่เขาเสียมารยาท "ผมไม่ได้ตั้งใจจะหัวเราะเยาะนะครับ ขอโทษด้วย"

"ไม่เห็นเป็นไรเลย ไม่ต้องคิดมากหรอกค่ะ ฉันตั้งใจพูดเรื่องตลก 

ให้คุณข�าอยู่แล้ว" เธอบอกด้วยรอยย้ิมท่ีหวานยิ่งกว่าเดิม แม้จะรู ้ว่า 

การทอดสะพานจนเกินงามมักท�าให้ผู้ชายดีๆ ขยาดมากกว่าจะชอบแล้ว 

ก้าวข้ามมา แต่เธอก็จะท�า

"แต่ฟังดูแล้วน่าเสียดายบทเรื่องนั้นนะ คุณไม่ชอบรับบทอะไรท่ีมัน

ท้าทายความสามารถแบบนั้นหรอกหรือครับ"

"ชอบค่ะ แต่บางทีก็รู้สึกว่ามันท้าทายเกินไป"

เจสย้ิมพลางพยักหน้า ก่อนจะหันเหความสนใจไปท่ีเด็กๆ เพราะ 

ไม่มีประเด็นที่จะคุยกับณชาต่อไปแล้ว

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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