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해화

แฮฮวา

หัทยา แปล



"ผมหมายความวา่ถา้คณุกังวลเรือ่งอยา่งวา่อยูล่ะ่ก ็คณุไมต้่องกงัวลนะครบั"
เรื่องอย่างว่านัน่มันเรื่องอะไร...
ก่อนที่จะนึกขึ้นมาในหัวได้ว่าเป็นเรื่องอะไร เธอก็รู้สึกวูบวาบที่ใบหน้า
"ผมเก่งนะครับ"
...หืม?
"ถ้าคุณต้องการ จะให้ผมพิสูจน์ตอนนี้เลยก็ได้นะครับ"
เรื่องอะไร...
เฮือก! อย่าบอกนะว่าตอนนี้ผู้ชายคนนี้ก�าลังพูดดึงดูดใจว่าตัวเองท�าเร่ือง 

ที่เขาท�ากันตอนกลางคืนเก่งน่ะ



ค�ำน�ำ
ทุกคนเชื่อเรื่องพรหมลิขิตกันไหมคะ การที่คนสองคนที่ไม่เคยเห็นหน้า 

ค่าตาและไม่น่าจะโคจรมาพบกนัได้ กลบัมาเจอกนัและตกหลมุรกักนั ถ้าเช่ือ…

With Love คดิว่านกัอ่านทุกท่านน่าจะอนิไปกบัเรือ่งราวของ 'ชินฮาร'ี สาวออฟฟิศ

แสนธรรมดาท่ีต้องแปลงโฉมไปนดับอดแทนเพือ่นสนทิด้วยความจ�าเป็น แต่ไม่รูว่้า

เป็นพรหมลขิิต (หรอืความโชคร้ายอย่างท่ีชินฮารเีรยีก) เพราะคูน่ดับอดครัง้นี้ 

ดนัเป็น 'คังแทมู' ประธานบรษัิทสดุหล่อของเธอเอง!

เจอกนัครัง้แรกเขากข็อเธอแต่งงานเลย งานนีจ้ะหนกีย็าก จะสารภาพผดิ 

กพ็ดูไม่ออก ทางไหนกดู็เหมือนว่าอาจจะท�าให้เธอถกูไล่ออกจากงานได้ท้ังนัน้… 

แล้วความรักแสนอลเวงของพวกเขาทั้งคู่จะเป็นอย่างไร เมื่อคนหนึ่งพยายาม 

หลกีหน ี อีกคนหนึง่ก็ไม่ยอมปล่อยคูน่ดับอดก�ามะลอคนนี้ไปง่ายๆ เพราะเขา 

ดันลั่นวาจาไว้แล้วว่าจะแต่งงานและเจ้าสาวของเขาต้องเป็นชินฮารีเท่านั้น!  

มาร่วมลุน้ไปกบัความรกัของท้ังสองไปด้วยกนัในหน้าถดัไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



แนะน�ำ

ตัวละคร
ชินฮารี  พนกังานแผนกวางแผนและการเงนิทีมสองของบรษัิทซองอนุ ด้วยความ 
  ท่ีเป็นลกูสาวคนโตของบ้าน ท�าให้เธอต้องคอยดแูลกจิการร้านไก่ทอด 
  ของที่บ้านควบคู่ไปกับการท�างานประจ�าที่บริษัท ทว่าด้วยเงินเดือน 
  อันน้อยนดิแต่มหีนีส้นิมากล้น ท�าให้เธอต้องรบัจอ็บเสรมิอย่างการไป 
  นดับอดแทนจนิยองซอผูเ้ป็นเพ่ือนสนทิเพือ่หาเงนิมาช่วยพ่อแม่กอบกู ้
  วกิฤตท่ีร้านไก่ทอดต้องเผชิญ

คังแทมู  ประธานบรษัิทซองอุนผูเ้พยีบพร้อมท้ังหน้าตาและฐานะ ด้วยภาพลกัษณ์ 
  ท่ีหล่อเหลาของเขาท�าให้เป็นท่ีหมายปองของสาวๆ มากมาย ทว่า 
  ชายหนุ่มกลบัเป็นพวกบ้างาน ท�าให้ยังไม่มีคนรกัเป็นตวัเป็นตนเสยีที  
  จนกระท่ังคณุปู่ท่ีเลีย้งดเูขามาต้องย่ืนมอืเข้ามาจดัการให้เขาไปนดับอด

จินยองซอ เพ่ือนสนิทของชินฮารี ลูกสาวคนเดียวของประธานบริษัทยองจิน  
  เป็นเพราะเธออายุยี่สิบเจ็ดแล้วแต่ยังไม่คิดจะคบหาใครอย่างจริงจัง  
  พ่อของเธอจึงพยายามให้เธอไปนัดบอด แต่จินยองซอก็หาทาง 
  เอาตวัรอดจากการนดับอดได้ทุกครัง้ ด้วยความท่ีอยากช่วยเหลอืเพ่ือน 
  เรือ่งเงนิ เธอจงึจ้างชินฮารีให้ไปนัดบอดครัง้ล่าสดุแทน

ชาซองฮุน เขาเป็นเดก็ก�าพร้าท่ีคงัมนักนึรบัมาเลีย้งจงึเตบิโตมากบัคงัแทม ู เมือ่ 
  โตข้ึนภายหลงัจงึมาเป็นเลขานุการของคงัแทมู

คังมันกึน  ประธานใหญ่แห่งบริษัทซองอุน คุณปู่ของคังแทมู ผู้มีงานหลักคือ 
  ดูซีรี่ส์และก่อกวนหลานชาย (รวมถึงเลขานุการของหลานชายด้วย)  
  งานรองคอืจบัคูน่ดับอดให้กบัคงัแทมู
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ใจเย็นไว้ก่อน

"เมื่อกี้คุณบอกว่าอะไรนะคะ"

"แต่งงานกันเถอะครับ"

ไม่ได้ฟังผิดไป แต่ก็ต้องใจเย็นไว้ก่อน

"ค่ะ คือว่า…"

คือว่า คือว่า

"คะ? คุณพูดว่าอะไรนะคะ"

"ผมบอกว่าเราแต่งงานกันเถอะครับ"

"คะ? แต่ง แต่ง…"

เอื๊อก ฮารีกลืนน�้าลายเหนียวลงคอ

"คือว่า…คุณพูดว่าอะไรนะคะ"

ความเงยีบเกดิข้ึนช่ัวขณะ มอืฮารท่ีีก�าลงัถอืโทรศพัท์เปียกชุ่มไปด้วยเหงือ่

"นี่ผม…ต้องพูด…อีกกี่ครั้งกันครับ"

เขาถามออกมาช้าๆ โดยแบ่งวรรคประโยคสามครัง้ ราวกบัก�าลงัอดกลัน้

อะไรบางอย่างเอาไว้อย่างถงึท่ีสดุ

"อ้าว กม็นัเป็นเรือ่งน่าตกใจมากเลยนีค่ะ เรือ่งแต่งงานนัน่น่ะ ฮ่าๆ"

บทน�ำ
อำรัมภบท ครั้งแรก
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เธอพยายามหัวเราะออกมาอย่างเป็นกนัเองเพือ่ท�าให้บรรยากาศคลีค่ลาย 

ทว่าปลายสายกลบัมีเพียงความเงยีบงนัเท่านัน้ อกีท้ังยังรูส้กึเหมือนเขาก�าลงั 

จ้องมองและสัง่ว่าอย่าหัวเราะ เธอจ�าต้องหยุดหัวเราะและพูดออกมาอย่าง 

ชัดถ้อยชัดค�า

"ฉันตกใจท่ีจู่ๆ  กถ็กูขอแต่งงานทางโทรศพัท์น่ะค่ะ ฉันไม่คดิว่ามนัเป็น

เรือ่งท่ีควรจะคยุกนัทางโทรศัพท์แบบนี ้มนัเป็นการขอแต่งงานนะคะ เพราะฉะนัน้ 

ฉัน…"

"งั้นเรามาเจอกันแล้วค่อยคุยกันนะครับ"

"ค่ะ แบบนัน้กด็…ีคะ? เจอกนัเหรอคะ ไม่ค่ะ ไม่! ไม่เป็นไรค่ะ ฉัน 

คดิว่าคยุทางโทรศพัท์ได้สบายมากเลย ฉันขอปฏเิสธค�าขอแต่งงานนัน้นะคะ  

เพราะฉันไม่คิดจะแต่งงานค่ะ"

ขณะก�าลังเม้มริมฝีปากพร้อมกับคิดว่าตัวเองพูดแรงไปหรือเปล่า  

ก็ได้ยินเสยีงของเขาดังขึน้มา ดเูหมือนว่าในเสยีงนัน้ไม่มีความวุน่วายใจจาก

การถกูปฏเิสธแทรกอยู่เลย

"ถ้าอย่างนั้นท�าไมคุณถึงมานัดบอดล่ะครับ"

"คะ? เอ่อ เรื่องนั้น…"

จะเล่าสถานการณ์อันซับซ้อนท้ังหมดให้ฟังได้อย่างไรกนั ฮารอียากใช้

นิว้จิม้ตาท้ังสองข้างของยองซอเพือ่นรกัท่ีส่งสายตาวงิวอนมาให้ในตอนนัน้

เหลอืเกนิ

"แค่ไปเฉยๆ น่ะค่ะ"

"ไป…เฉยๆ?"

ในถ้อยค�านัน้มนี�า้เสยีงท่ีบอกว่า 'นีค่ณุก�าลงัล้อผมเล่นเหรอ' ซ่อนอยู่  

จะว่าไปดเูหมือนตอนนีเ้ธอพงัเละเทะย่ิงกว่าวนันัน้ท่ีไปนดับอดเสยีอีก แค่คดิถงึ

สภาพในวันนัน้กยั็งรูส้กึว่าตวัเองเหมือน 'ยายบ้า' เลย แต่ตอนนีมั้นน่าอายย่ิงกว่า  

ถ้าถอยตอนนีล่้ะก ็คงต้องเจอเรือ่งยุ่งแน่ๆ เธอจงึหลบัตาลงแน่น

"ก…็ใครๆ กค็ดิอย่างนัน้กนัได้นีค่ะ การไปนดับอดไม่ได้หมายความว่า 
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อยากแต่งงานเสมอไป…"

เม่ือคดิว่าข้อแก้ตวัฟังดงูีเ่ง่าเกนิไป เธอจงึพดูเสยีงแผ่วลงในช่วงท้ายและ

ปิดปากสนทิ เกดิความเงยีบขึน้อีกครัง้ แต่ดเูหมอืนหูของเธอก�าลงัได้ยินเสยีง 

ของเขาพดูข้ึนว่าถ้าไม่ได้ไปนดับอดเพราะอยากแต่งงาน แล้วจะไปท�าไมล่ะ 

ยายซ่ือบ้ือ

ฮารีรู้สึกทรมานใจ จึงเอ่ยปากพูดอีกครั้ง

"เอ่อ ท�าไมคุณถึงอยากแต่งงานกับฉัน…คุณไม่ได้ตกหลุมรักฉัน 

ตั้งแต่แรกพบไม่ใช่เหรอคะ…ทั้งที่…ทั้งที่ฉันเอาแต่พูดพล่าม…"

พดูจาเหลวไหลเพ้อเจ้อถงึขนาดนัน้ ส่วนคณุก็ไม่พูดอะไรออกมาสกัค�า 

เอาแต่นัง่มองราวกบัเบ่ือหน่ายอย่างนัน้ แล้วท�าไม!

"แล้วถ้าผมตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบล่ะ"

อะไรนะคะ มันจะเป็นไปได้ยังไง! แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนัน้จรงิ ฉันกร็ูส้กึ

เป็นเกยีรตมิากค่ะ!

ฮารหีน้าแดงข้ึนมา แต่เม่ือเห็นสภาพความเป็นจรงิของตวัเองในกระจก 

ท่ีสวมกางเกงโคแจงง*ี ของแม่อยู่ เธอกร็บีส่ายหน้าทันที

"ยะ…อย่าพูดเล่นแบบนั้นสิคะ"

"มาเจอกนัแล้วค่อยคยุกนัดกีว่าครบั วนันีห้นึง่ทุ่มเจอกนัท่ีท่ีเรานดัเจอกนั

เมือ่วาน…"

"ไม่ค่ะ ไม่! ฉันคงไปเจอคุณวันนี้ไม่ได้หรอกค่ะ"

"ถ้าเป็นวันธรรมดาผมไม่สะดวก งั้นเป็นช่วงสุดสัปดาห์…"

"ไม่ค่ะ คณุคงจะงานยุ่งน่าด ู ไม่จ�าเป็นต้องท�าอย่างนัน้หรอกค่ะ ฉันจะ 

ไม่แต่งงานค่ะ! ฉันแต่งไม่ได้! ท่ีจรงิแล้วฉันชอบผู้หญิงค่ะ ฉันเกลยีดผูช้ายท่ีสดุ 

พดูจรงินะคะ ฉันรกัผูห้ญิงค่ะ งัน้แค่นีน้ะคะ!"

ฮารีวางสายอย่างไร้ความปรานี

ไม่ชอบผูช้ายเนีย่นะ ฉันบ้าไปแล้วเหรอ ฉันออกจะบ้าผูช้ายขนาดนัน้

* โคแจงงี คือกางเกงตัวในของกระโปรงฮันบก หรือกางเกงรัดข้อเท้า
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"แถมในวันนัดบอดยังพูดปาวๆ ว่าเป็นเสือผู้ชายอีก"

เมือ่นกึถงึค�าพดูท่ีตวัเองพดูในตอนนัน้ เธอกอ็ยากเตะผ้าห่มแล้วลกุพรวด

ข้ึนมาท้ังท่ียังนอนอยู่เลยทีเดยีว

"เฮ้อ เขาต้องคิดว่าฉันบ้าจรงิๆ แน่เลย ฉันไม่ใช่คนแบบนัน้สกัหน่อย 

ไม่ส ิยังไงมันก็ไม่ส�าคญัอยู่แล้ว เพราะคณุคนนีเ้ขากด็ูไม่ปกตเิหมือนกนั!"

นดับอดไม่ถงึช่ัวโมง แล้วนีก่เ็พิง่ผ่านมาแค่วนัเดยีว แต่กลบัมาบอกว่า

ตกหลมุรกัและอยากแต่งงานด้วยเนีย่นะ

นี่มันจิตป่วยสุดติ่งชัดๆ! แต่งงาน แต่งงานเนี่ยนะ

จู่ๆ  ฮารกีล็บูไล้จดัผมเผ้าให้เรยีบร้อย ท้ังท่ีสวมกางเกงโคแจงงอียู่แท้ๆ แต่

เธอกห็มนุตวัดูตัวเองในกระจกทางโน้นทีทางนีที้พลางย้ิมออกมาอย่างพึงพอใจ

อยู่ครูห่นึง่

"เฮ้อ คังแทมู นายช่างตาถึงซะจริงเชียว"

ฮารท่ีีเคยย้ิมอย่างภมิูอกภมูิใจกลบัก�าผมของตวัเองเอาไว้แน่นราวกบั

เพิง่เข้าใจความเป็นจรงิ เธอหอบออกมาและตะโกนเหมือนตวัเองถงึขีดจ�ากดัแล้ว

"กรี๊ด! ฉันจะท�าไงดีล่ะเนี่ย"

ฉันไปนัดบอดกับประธานบริษัทของตัวเองได้ยังไง!
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ว่ากนัว่าเรือ่งร้ายมักถาโถมเข้ามาในชีวติพร้อมกนัเสมอ ดเูหมอืนวนันัน้ 

กเ็ป็นแบบนัน้ นัน่เป็นจดุเริม่ต้นท่ีเรือ่งร้ายได้ถาโถมเข้ามา

"รู้จักกันไว้สิ นี่แฟนฉันเอง จางฮเยจี ส่วนนี่เพื่อนฉัน ชินฮารี"

แฟนกับเพื่อน ขณะท่ีก�าลังประเมินว่าสองค�านี้มันห่างไกลกันมาก 

แค่ไหนนัน้ ฮเยจท่ีีก�าลงัจบัมือมินออูยู่กเ็อ่ยปากทักทาย

"สวสัดค่ีะ ฉันชือ่จางฮเยจ ีได้ยินเรือ่งของคณุจากพ่ีมนิอูเยอะเลยค่ะ"

ได้ยินเรื่องอะไรบ้างนะ

เนื่องจากมัวแต่นึกสงสัย ฮารีจึงทักทายช้าไปเล็กน้อย

"อ้อ สวัสดีค่ะ ฉันชื่อชินฮารีค่ะ"

ฮารทัีกทายกลบัไปและยนืประหม่าอยู่อย่างนัน้ เม่ือได้ยินว่าเพ่ือนท่ีไม่ได้

เจอกนันานจะเลีย้งอาหารเท่ียง ตอนนัน้เธอรูส้กึใจสัน่ไปหมด แต่กพ็ยายาม

สงบจติสงบใจเอาไว้ อุตส่าห์ลกุข้ึนมาแต่งหน้าท้ังท่ีไม่ค่อยได้แต่ง และหยิบเดรส 

มาใส่ท้ังท่ีไม่ค่อยได้ใส่เลยแท้ๆ แต่เพือ่นกลบัพาแฟนมาแนะน�าให้รูจ้กัเสยีนี่

"หิวแล้วใช่ไหม กินข้าวกันเถอะ สั่งอะไรดี"

มินอถูามด้วยสายตาอ่อนโยน ซ่ึงแน่นอนว่าเขาไม่ได้ถามฮาร ีแต่ถามฮเยจี

แฟนเขา

บทที่
1

ชำยหนุ่มแห่งพรหมลิขิต
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"พี่อยากกินอะไรคะ ฉันอยากกินพาสต้ากับพิซซ่า"

"เหรอ งั้นเราสั่งตามนั้นเลยนะ"

"สั่งทั้งหมดเลยก็ได้เหรอคะ"

"ท�าไมจะไม่ได้ล่ะ เราแบ่งกันกินสองคนก็ได้นี่นา"

ท้ังสองมองหน้าและส่งสายตาอบอุ่นให้กนัราวกับลมืไปว่ามีฮารอียู่ตรงนีด้้วย 

แต่แล้วมินอูกหั็นมามองเหมือนเพิง่นกึขึน้ได้

"ฮารี แล้วเธอล่ะ"

เมือ่สบตากนั ฮารกีร็ูส้กึเจบ็แปลบข้ึนมาในใจ หากต้องนัง่เผชญิหน้ากบั

แฟนของเพ่ือนท่ีตัวเองแอบชอบและกินอาหารด้วยกันแบบไม่รู้สึกอะไร  

ควรแสดงสีหน้าแบบไหนดีนะ ฮารีไม่มั่นใจว่าตัวเองจะท�าเรื่องโง่เง่าอย่าง 

การนั่งกินอาหารพร้อมกับยิ้มอย่างไม่รู้สึกรู้สาแบบนั้นได้ แต่ถึงอย่างนั้น 

เธอก็ไม่อาจเปิดเผยความรูส้กึให้ตวัเองดูโง่ไปมากกว่านี้ได้

ถ้านีเ่ป็นความฝันกค็งจะด ี ขณะท่ีก�าลงัภาวนาขอให้เรือ่งท้ังหมดนีเ้ป็นแค่

ความฝันและก�าลงันัง่ลงด้วยความลงัเลอยู่นัน้เอง เสยีงเรยีกเข้าโทรศพัท์มือถอื 

กด็งัข้ึน ฮารสีบโอกาสจงึรบีรบัสายและลกุพรวดข้ึนจากท่ีนัง่ทันที

"ฮลัโหล ค่ะ หัวหน้า! โทรมาวนัหยดุแบบนีมี้เรือ่งอะไรหรอืเปล่าคะ อะไร

นะคะ อ้าว ถ้างัน้ฉันคงต้องรบีไปหาข้อมูลตอนนีเ้ลยใช่ไหมคะ รบัทราบค่ะ!"

เมือ่หันไปสบตากบัมินอูท่ีมองมาด้วยความสงสยั ฮารกีย้ิ็มเหมอืนมีเรือ่ง

ล�าบากใจ

"ท�าไงดล่ีะ หัวหน้าแผนกท่ีบรษัิทโทรมา ดเูหมือนมเีรือ่งให้ฉันรบีตรวจสอบ

ให้น่ะ"

"วันนี้วันเสาร์นะ"

"คนท�างานบริษัทมีวันหยุดกับเขาที่ไหนล่ะ"

"แต่กินข้าวก่อนแล้วค่อยไปก็ได้นี่"

เสยีงเรยีกเข้าดงัข้ึนอีกครัง้ แบบนีส้นิะท่ีเขาเรยีกว่าฟ้าดนิเป็นใจ ฮาร ี

ย้ิมให้ฮเยจอีย่างสบายอกสบายใจ



11사내 맞선 1

"ฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆ นะคะ เพิง่ได้เจอกนัแท้ๆ แต่ฉันต้องไปก่อน 

แบบนี ้ไว้เจอกนัคราวหน้านะคะ ฮัลโหล"

ฮารแีสร้งท�าเป็นรบัสายและออกมาข้างนอกท้ังท่ียงัไม่ได้ฟังค�าบอกลา 

จากฮเยจี

คงไม่ได้ดแูปลกๆ หรอกใช่ไหม อย่างเช่นดเูหมือนเจบ็ปวดเพราะอกหัก

จากรกัข้างเดียว หรอืลนลานท�าอะไรไม่ถกูจนดซ่ืูอบ้ือ

ฮารยืีนพิงผนงัอาคารพลางหลบัตาลง เธอรูส้กึร้อนรุม่ในหัวใจจนน�า้ตา

พานจะรนิไหลออกมา

"ฮลัโหล ฮัลโหล พีพ่ดูเรือ่งอะไรเนีย่ หัวหน้าอะไร แล้วท�าไมจู่ๆ  ถงึ 

วางสายไปล่ะ"

ได้ยินเสยีงฮามนิน้องชายดงัมาจากปลายสาย เธอจงึสดูลมหายใจเข้าลกึๆ 

และยกโทรศัพท์ข้ึนมาแนบหู

"อ้อ ว่าไงฮามิน โทรมาท�าไมเหรอ"

แม้จะรู้สึกขอบคุณมากท่ีน้องชายโทรมาในเวลานี้พอดี แต่เธอกลับ 

มีลางสงัหรณ์ว่าการท่ีน้องชายโทรมาหาคงไม่ใช่เรือ่งท่ีน่ายินดสีกัเท่าไร

"พี่เห็นข่าวหรือยัง"

"ข่าวอะไร"

"ไข้หวัดนก"

ไข้หวัดนกงั้นเหรอ

ฮารีหลับตาลงอีกครั้ง ฟ้าดินเป็นใจกับผีน่ะสิ เหมือนโทรมาบอกว่า 

ให้ไปตายเสียมากกว่า

"ยอดขายตกมากไหม"

"อย่าให้พูดเลย ไม่มีคนโทรมาสั่งเลยสักคน"

"แล้วพ่อแม่ท�ายังไงกันล่ะ"

"พ่อเอาแต่สูบบุหรี่ ส่วนแม่ก็เอาแต่นั่งร้องไห้อยู่น่ะสิ"

ฮารีได้แต่ถอนหายใจ เพราะน่ันเป็นร้านขายไก่ทอดท่ีจูยงผู้เป็นพ่อ 
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ถูกเพื่อนโกงเงินเกษียณไปจนต้องใช้เงินกู้จากบริษัทของฮารีมาช่วยสมทบ 

จงึท�าให้เปิดร้านข้ึนมาได้ ตอนนีเ้ร่ิมมีคนพดูถงึไก่ชุบแป้งทอดกนัปากต่อปาก 

จนคดิว่าธรุกจิก�าลงัจะไปได้ดอียู่แล้วแท้ๆ แต่กลบัมีเรือ่งไข้หวดันกระบาดข้ึนมา  

ไม่ต้องบอกกร็ูว่้าตอนนีจ้ยูงคงจะก�าลงัโทษตวัเองว่าท�าอะไรก็ไม่ได้เรือ่งไปเสยี 

ทุกอย่าง

"ปลอบไปว่าเวลาท�าธรุกจิกมี็ท้ังช่วงท่ีไปได้ดแีละไปได้ไม่ดเีหมือนกนั"

"รู้แล้ว ผมก�าลังปลอบอยู่ แต่พี่…"

เธอพอจะรู้ว่าค�าพูดหลังจากนั้นคืออะไร

"พ่อย�า้ว่าไม่ให้บอกพีน่ะ…แต่ตอนนี้ใกล้ถงึก�าหนดวันจ่ายค่าเช่าร้าน 

แล้วน่ะส"ิ

เมือ่เห็นว่าน้องชายถงึกบัต้องพดูเรือ่งท่ีไม่เคยเอ่ยปากพูดเลยสกัครัง้

แบบนี ้เธอกร็ูส้กึได้ว่าครัง้นีค้งจะหนกัหนาสาหัสมากจรงิๆ

"ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอก เดี๋ยวฉันจะเตรียมให้เอง"

ฮารพีดูให้ฮามนิน้องชายท่ีช่วยงานพ่อแม่คลายความกงัวล จากนัน้ก็ 

กดวางสายท้ังน�า้ตา หัวใจของเธอท่ีเพิง่จะร้อนรุม่เพราะเรือ่งมนิอูเปลีย่นเป็น 

ร้อนรุม่เพราะเรือ่งเงนิแทน จะไปหางานพาร์ตไทม์ท่ีไหนดนีะ เนือ่งจากเงนิเดอืน

ต้องถูกหักเงินต้นและดอกเบ้ียเงินกู้ออกไป เธอจึงคิดถึงเรื่อง 'ทูจ็อบส์'*  

มาสกัพักแล้ว

แต่ก่อนอื่น…

ฮารีโทรหายองซอเพื่อนของเธอ

"ฉันเองนะ เพือ่นท่ีสวยท่ีสดุในโลกของเธอ ชินฮารี เลีย้งเหล้าฉันหน่อยส"ิ

คงต้องดื่มสักหน่อย

"ไหนดูซิ…"

ยองซอแบมือและเริ่มพับนิ้วลงทีละนิ้ว

* ทูจ็อบส์ มาจากค�าว่า two jobs หมายถึงการท�างานสองอาชีพ
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"อมิีนอู พ่อหนุม่คนท่ีเธอแอบชอบชวนไปกนิมือ้เท่ียง แต่กลบัพาแฟน 

มาแนะน�าให้รูจ้กัโดยไม่บอกไม่กล่าว และร้านไก่ทอดของพ่อแม่ท่ีก�าลงัจะไปได้ดี 

แต่ธรุกจิต้องมาสะดดุเพราะไข้หวดันก เธอเลยต้องช่วยจ่ายค่าเช่าให้ใช่ไหม"

"อื้ม แถมเงินกู้ที่บริษัทก็กองโตอย่างกับภูเขา"

ฮารีพูดอย่างเศร้าสร้อยและพับนิ้วของยองซออีกหนึ่งนิ้ว

"ฉันจะเริม่ท�างานพาร์ตไทม์แล้ว ทีนีค้งต้องใช้ชีวติท�างานแบบหามรุง่

หามค�า่โดยไม่มวีนัหยุดเสาร์อาทิตย์"

เมื่อฮารีพับนิ้วลงอีกหนึ่งนิ้ว ยองซอก็หรี่ตามอง

"เธออย่าเอาเรือ่งน่าห่อเห่ียวใจมารวมกนัแบบนีไ้ด้ไหม เรือ่งมันยังไม่ได้

เกดิข้ึนเลยนีน่า"

"ก็มันเป็นความจริงที่ก�าลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้น่ะสิ"

"แต่อย่างน้อยกยั็งมเีพือ่นมาเลีย้งเหล้าให้เธอฟรีๆ  แบบนี้ไม่ใช่เหรอ"

ยองซอยกนิ้วก้อยข้ึนมาเพื่อแสดงให้เห็นว่ายังมีหนึ่งในห้านิ้วท่ียังคง

เหลืออยู่ ฮารีจึงยิ้มออกมาเล็กน้อย

"แต่ฉันยังไม่ได้ดื่มสักแก้วเลยนะ"

"ต้องรอให้กับแกล้มมาก่อนแล้วค่อยดื่มสิ"

"ดื่มระหว่างรอกับแกล้มก็ได้นี่นา"

ยองซอหรี่ตามองฮารีอีกครั้ง

"ถ้าเธอดืม่ท้ังท่ีไม่มีกบัแกล้มตอนกลางวันแสกๆ จนเมาเละเทะข้ึนมา 

แล้วมันจะล�าบากใคร"

"เพือ่นมีเรือ่งห่อเห่ียวใจเกนิสามเรือ่งขนาดนีก้ต้็องเมาเละเทะบ้างแหละน่า 

แค่นีท้�าให้ฉันไม่ได้หรอืไง"

"เรือ่งค่าเหล้าน่ะฉันช่วยได้ แต่เรือ่งอ่ืนยังไงก็ไม่ได้ ถ้าเธออ้วกมาโดน

เสือ้ฉันจะท�ายังไง"

ยองซอจับบริเวณไหล่ของเสื้อและขยับไปมา ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็น 

แบรนด์เนม
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ยองซอเป็นลูกสาวคนเดียวของประธานบริษัทยองจิน การท่ีท้ังสอง 

สนิทสนมกันมาตลอดตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลายมาจนถึงอายุย่ีสิบเจ็ดปี 

โดยท่ีไม่เคยทะเลาะกนัแม้แต่ครัง้เดียวกเ็รือ่งหนึง่ แต่การท่ีเพือ่นเศรษฐคีนนี้

ไม่เคยท้ิงฮารผีูท่ี้เกดิมาในครอบครวัธรรมดากน็บัว่าเป็นเรือ่งแปลกประหลาด

ท่ีสดุในชีวิตของฮาร ีอย่างไรกต็ามการมเีพือ่นรวยกถื็อเป็นเรือ่งน่ายินด ีเพราะ

มันท�าให้เธอได้ด่ืมเหล้าฟรแีบบนี้

"เธอมีเงินเยอะ แค่เสื้อซื้อใหม่ก็ได้นี่นา ได้โปรดให้ฉันดื่มเหล้าก่อน 

เถอะนะ"

"ไม่ได้ วันนี้ฉันต้องไปนัดบอด"

"อะไรกัน เธอมีนัดแล้วเหรอ กี่โมงล่ะ แล้วท�าไมไม่บอก"

"นดัช่วงค�า่ แล้วอีกอย่างฉันกไ็ม่ได้อยากไปด้วย เลยไม่อยากจะพูดถงึมนั

น่ะส"ิ

"ท�าไมล่ะ"

"ท�าไมน่ะเหรอ ก็เพราะฉันยังไม่อยากแต่งงานน่ะสิ"

"งัน้เธอกแ็กล้งท�าเป็นเสยีสตสิ ิ เธอเล่นบทนัน้เก่งไม่ใช่เหรอ อันท่ีจรงิ

เธอกเ็ป็นแบบนัน้อยู่นดิๆ นะ"

ยองซอจ้องเขม็ง เม่ือเห็นฮารย้ิีมแป้น เธอกถ็อนหายใจออกมาราวกบั

ยอมแพ้

"ฉันข้ีเกยีจท�าแบบนัน้แล้ว แกล้งเสยีสตแิค่ครัง้สองครัง้กน่็าจะพอแล้ว

นีน่า"

"อย่าบอกนะว่าเธอเคยแกล้งเสียสติจริงๆ น่ะ"

"อืม้ ตอนนีฉั้นเก่งแล้วด้วยนะ สวสัดค่ีะ ฉันชือ่ยองก*ู ค่ะ ฉันไม่รูจ้กั

หรอกค่ะ แต่อายุประมาณคณุน่าจะรูจ้กัใช่ไหมคะว่ายองกคูอือะไร ตีร๊รีรีหีรี"่

ยองซอกางแขนออกมาตีปีกพั่บๆ จนฮารีถึงกับอ้าปากค้าง

"ให้ตายสิ แต่ละคนอายุเท่าไรกันเนี่ย"

* ยองกู เป็นช่ือตัวละครท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจากซีรี่ส์เรื่อง 'Yeo Ro' ท่ีออกอากาศทางช่อง KBS1  

เมื่อปี ค.ศ. 1972
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"หลากรุ่นหลากวัยเลยล่ะ ตอนนี้ฉันไม่ฟังประวัติส่วนตัวก่อนไปเจอ 

ด้วยซ�า้เลยไม่ค่อยรูห้รอก เพราะยังไงพอไปถงึปุ๊บกต้็องแกล้งท�าเป็นเสยีสตแิล้ว 

รบีออกมาก่อนอยู่ด"ี

"แล้วพ่อเธอไม่ว่าเหรอ"

"อ้ืม พ่อยังขยันหาคูน่ดับอดมาให้ฉันไม่ขาดเลยน่ะ เหมอืนจะบอกให้

คอยดูว่าสดุท้ายใครจะชนะ"

จะว่าไปสหีน้าของยองซอกด็เูบ่ือหน่ายมากจนฮารถีงึกบัลมืเรือ่งของตวัเอง

และมองเพือ่นด้วยความเห็นใจ แม้จะดมีูความสขุอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่ว่าใคร 

กม็ปัีญหาของตวัเองกนัท้ังนัน้ เธอตระหนกัถงึเรือ่งนีเ้ม่ือได้เห็นชีวติของยองซอ

"ไม่ไปไม่ได้เหรอ"

"ท�าแบบนัน้ไม่ได้หรอก ฉันไม่อยากแพ้พ่อน่ะ แล้วอกีอย่างถ้าเกดิจู่ๆ  

พ่อยกเลกิบัตรเครดติ ฉันกแ็ย่น่ะส"ิ

นัน่กจ็รงิ ถงึยองซอจะมีงานท�า แต่ถ้าจะรกัษาชีวติอันแสนส�าราญเอาไว้ 

ล่ะก ็ ยังไงกจ็�าเป็นต้องมีบัตรเครดติของพ่อ ถ้าอย่างนัน้กถ็อืโอกาสนีห้าผูช้ายดีๆ   

ไปเลยก็ไม่เลวนะ

"คูน่ดับอดของเธอรวยๆ กนัท้ังนัน้ไม่ใช่เหรอ งัน้กแ็ต่งงานไปเลยส"ิ

"ท�าแบบนัน้ไม่ได้หรอก ฉันก�าลงัตามหาพรหมลขิิตของฉันอยู่ ความรกั

ของฉันต้องมีความซาบซ้ึงตรงึใจ"

"ฉันก็เหมือนกัน"

"อุ๊ย เธอก็ด้วยเหรอ"

"อ้ืม ฉันก็ก�าลังตามหาพรหมลิขิตของฉันอยู่เหมือนกัน ส่วนคนรัก 

ของฉันน่ะต้องเป็นมหาเศรษฐีเท่านั้น ถ้าหน้าตาดีจนท�าให้มินอูกลายเป็น

ปลาหมึก* ไปได้เลยกย่ิ็งด"ี

แม้ไม่รูว่้าจะมีผูช้ายแบบนัน้อยู่ในโลกหรอืเปล่ากต็าม ฮารยีิม้อย่างขมข่ืน

ระหว่างนัน้กบัแกล้มกม็าพอด ี เม่ือกระทะไส้ย่างร้อนๆ ถกูยกมาเสร์ิฟ 

* ปลาหมึก หมายถึงคนหน้าตาไม่ดี
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ฮารกีร็บีถมูอืท้ังสองข้างและเปิดขวดโซจ*ู ทันที

"เอาล่ะ เธอแก้วนึง ฉันแก้วนึง"

ต่างฝ่ายต่างรินโซจูให้กันแล้วชูแก้วขึ้น

"เอาล่ะ ดื่มเพื่อผู้ชายที่เป็นพรหมลิขิตของเราทั้งคู่ ชน!"

ฮารีและยองซอชนแก้วกัน

"ถ้าเบ่ือการแกล้งท�าตวัเป็นคนเสยีสติ งัน้ลองเปลีย่นเป็นสไตล์เฟม ฟาทัล** 

ดบู้างส ิ แบบเซ็กซ่ีข้ันสดุไปเลย ใครจะไปรูล่้ะ ผูช้ายท่ีเป็นพรหมลขิิตของเธอ 

อาจปรากฏตัวข้ึนแล้วตกหลมุรกัเธอตัง้แต่แรกเห็นเลยก็ได้นะ"

"เฟม ฟาทัลเหรอ"

"ฉันเป็นผู้หญิงที่ชอบจับพวกผู้ชายกินค่ะ ฮึ่ม"

ฮารจีบูอากาศเสยีงดังจุบ๊พลางท�าตาปรอื ขยิบตาว้ิงให้ยองซอ แล้วน�า

แก้วโซจมูาจ่อใกล้ปาก

"เดี๋ยวก่อน!"

ยองซอจับข้อมือฮารีเอาไว้

"ท�าอะไรของเธอเนี่ย โซจูหกหมดแล้วนะ"

"ฉันมีความคิดดีๆ แล้ว"

ยองซอท�าตาเป็นประกาย ขณะที่ฮารีขมวดคิ้ว

"ท�าไมต้องมามีความคิดดีๆ อะไรเอาตอนนี้ด้วยล่ะ"

"ก็ฉันเพิ่งคิดออกตอนนี้นี่นา"

"อะไรล่ะ"

ฮารเีสยีใจท่ีเผลอถามออกไป เพราะรู้สกึว่ารอยยิม้ของยองซอดมีูเล่ห์เหลีย่ม

ยังไงชอบกล

"เธอบอกว่าอยากหางานพาร์ตไทม์ใช่ไหม"

* โซจู เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยอดนิยมของเกาหลี กลั่นจากข้าว มันเทศ หรือมันฝรั่งหมัก ไม่มีสี รสชาติขม 

ออกหวาน

** เฟม ฟาทัล เป็นค�าจากภาษาฝรัง่เศส หมายถงึสาวสวยสงัหารท่ีใช้เสน่ห์ร้อนแรงมาสร้างอันตรายได้โดยไม่มีใคร 

คาดคดิ



17사내 맞선 1

"อื้ม ท�าไม…ไม่นะ ไม่!"

ฮารรีูส้กึถงึลางสงัหรณ์ไม่ดจีงึปฏเิสธอย่างเดด็ขาดและพยายามจะดืม่โซจู

อีกครัง้ แต่ยองซอกลบัจบัข้อมือเธอแน่นข้ึน

"ยังไงเธอก็อารมณ์บูดอยู่นี่นา รักข้างเดียวท่ีเธอรักนักรักหนาก็โดน 

ยายผูห้ญิงคนอ่ืนแย่งไปแล้ว"

"แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องงานพาร์ตไทม์ตรงไหนยะ"

"ถอืโอกาสเปลีย่นบรรยากาศแล้วลองไปเจอผูช้ายคนอ่ืนดสูกัทีดไีหมล่ะ"

"ใคร…"

อย่าบอกนะ

"ใช่ คู่นัดบอดฉันไง"

"นี่! จะบ้าเหรอ"

"ท�าไมล่ะ ก็เธอต้องการเงินไม่ใช่เหรอ"

"…"

"เป็นสไตล์เฟม ฟาทัลไง ฉันชอบจบัผูช้ายกนิค่ะ ให้ฉันลองกนิคณุดบู้าง

ไหมคะ เธอแค่ไปท�าแบบนีก้พ็อแล้ว"

ยองซอท�าสีหน้าเลียนแบบเหมือนที่ฮารีท�าเมื่อกี้นี้ เมื่อฮารีส่ายหน้า

อย่างแรง ยองซอกข็มวดคิว้ข้ึนมา

"เธอจะยึดตดิกบันายมินอูคนนัน้ไปจนถงึเมือ่ไร ลองพงัให้สดุสกัวันหนึง่

เถอะน่า ดีจะตาย"

ทันทีท่ีได้ยินช่ือมนิอู ฮารกีร็ูส้กึเหมอืนหัวใจก�าลงัถกูท่ิมแทง ยองซอ 

คงเห็นว่าค�าพูดนีพ้อจะใช้ได้ผล จงึรบีย�า้ให้ม่ันใจ

"อย่างน้อยกน่็าจะพอจ่ายหนีเ้งนิกูบ้รษัิทท่ีกองพะเนนิเป็นภเูขาได้สกันดิ

ไม่ใช่เหรอ"

ยาย...สารเลว บังอาจเอาความเจบ็ปวดของฉันมาหลอกใช้งัน้เหรอ

เอ๊ือก ฮารยีกแก้วดืม่รวดเดยีวก่อนท่ีจะวางแก้วลงเสยีงดงัปึง เขม้นมอง 

ยองซอและพดูออกมา
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"เธอจะให้เท่าไร"

ซองฮุนก�าลังยืนกระวนกระวายใจ แต่ชายท่ีอยู่ตรงหน้ากลับนิ่งเฉย 

โดยขยับเพยีงปากกาในมือเท่านัน้ นีไ่ม่ใช่กจิกรรมประจ�าเดอืนสกัหน่อย ไม่ส ิ 

นีเ่ป็นกจิกรรมประจ�าเดอืนนัน่แหละถกูแล้ว เพราะในวนัท่ีประธานใหญ่คงัมันกนึ 

มาท่ีห้องท�างานของแทมูกมั็กปรากฏภาพแบบนี้ให้เห็นอยู่เสมอ

"ท่านประธานครับ"

ซองฮนุเอ่ยปากอย่างระมัดระวงั ทว่าอีกฝ่ายกลบัไม่มีการโต้ตอบใดๆ

"อะแฮ่ม เอ่อ ท่านประธานครับ"

ในตอนนั้นแทมูเหลือบตาข้ึน แต่ก็ยังไม่หยุดท�าสิ่งท่ีก�าลังท�าอยู่  

ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเขาจะตอบว่าอะไร

"ท่านประธานใหญ่มาครับ"

"งั้นเหรอ"

ใช่แล้ว งั้นเหรอ

"ท่านประธานใหญ่มานะครับ"

"งั้นเหรอ"

แทมูตอบว่า 'งัน้เหรอ' และยังคงท�างานต่อไป เขานัง่แบบนีม้าห้านาทีแล้ว

คังแทมูเป็นคนบ้างานอย่างมาก ส่วนประธานใหญ่คังมันกึน…ก็คือ 

ปู่ของคังแทมท่ีูดเูหมือนว่างานอดเิรกคอืการรบกวนการท�างานของหลานชาย 

ซ่ึงแน่นอนว่างานอดิเรกนัน้กร็บกวนซองฮนุด้วยเช่นกนั

"ท่านประธานครับ…"

"ไอ้หมอนี่! นี่แกจะให้ฉันรอกี่ชั่วโมงกันฮะ"

ประตถูกูเปิดออกเสยีงดงัปัง แม้เพิง่จะผ่านไปเพยีงห้านาที แต่ความอดทน

ของประธานใหญ่คังกห็มดลงเสยีแล้ว แทมูจงึเงยหน้าข้ึน

"มาถึงแล้วเหรอครับ"

"ไอ้เด็กอวดดี แกไม่แยแสฉันเลยใช่ไหม"
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"ผมจะท�าอย่างนั้นได้ยังไงครับ"

"กเ็ห็นเข้ามาบอกตัง้หลายนาทีแล้วว่าฉันมา แล้วท�าไมถงึไม่เปิดประตลู่ะ"

"ผมไม่รู้ว่ามาถึงแล้วนี่ครับ"

เม่ือได้ยินค�าพดูท่ีเมินเฉยของแทมู ประธานใหญ่คงักหั็นไปจ้องซองฮุน

ตาเขม็ง

"ไอ้เจ้าสูงแต่ตัวนั่นก็น่าจะบอกไม่ใช่เหรอว่าฉันมาแล้ว"

"ผมไม่ได้ยินครับ"

"ท่านประธาน?"

ซองฮนุมองด้วยความรูส้กึไม่ยติุธรรม แต่แทมูกลบัยกัไหล่ให้เท่านัน้  

ในขณะท่ีประธานใหญ่คงัท�าหน้านิว่คิว้ขมวด

"หัวหน้าชา ไม่ได้บอกเหรอว่าฉันมาน่ะ"

"ผมบอกแล้ว…"

"มันไม่ส�าคัญหรอกครับ ยังไงก็เข้ามาแล้วนี่นา"

ซองฮุนมองแทมูเหมอืนจะถามว่าท�าไมจะไม่ส�าคญั แต่เขาแสร้งท�าเป็น 

ไม่เห็นและหันไปมองประธานใหญ่คงั

"มาถึงนี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับ"

"ฉันมาในที่ที่ไม่ควรมาหรือไง"

"ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่คุณปูค่วรจะมาครับ"

ไม่มีทางท่ีประธานใหญ่คงัจะไม่รูว่้าแทมูก�าลงัพูดเป็นนยัแบบอ้อมๆ ว่าท่ีนี่

คือบรษัิท ไม่ใช่ศนูย์กจิกรรมของผูส้งูอายุ

"ต�าแหน่งของฉันคือประธานใหญ่นะ"

"เป็นประธานใหญ่แค่ในต�าแหน่ง แต่ไม่ได้เป็นประธานใหญ่จรงิๆ นีค่รบั"

"ดพูดูเข้าส ิ พดูอย่างนีแ้ล้วยงัจะบอกว่าแกแยแสฉันอยู่เหรอ ฉันเป็น 

คนปลกุป้ันบรษัิทนีข้ึ้นมานะ ฉันเป็นผูก่้อตัง้ซองอุนนะ"

"ถ้ามีอ�านาจมากขนาดนั้นก็ช่วยท�าอะไรสักอย่างกับผู้อ�านวยการอัน

หน่อยสคิรบั"
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ผู้อ�านวยการอันชอลกยูผูท่ี้อ้างว่าตวัเองเป็นผูร่้วมก่อตัง้อนัดบัหนึง่ของ

บริษัทตัง้แต่แรกเริม่ แต่กลบัไม่สนใจท�างานและมัวแต่ต่อสูแ้ย่งชงิต�าแหน่งอยู่ 

ทุกวีทุ่กวนั คงัซองจงผูเ้ป็นพ่อของคังแทมูบรหิารบริษัทอย่างยากล�าบากเพราะ 

ผูอ้�านวยการอัน ซ่ึงนัน่อาจเป็นเหตผุลหนึง่ท่ีคงัซองจงส่งต่องานทุกอย่างให้

คงัแทมูและจากไป ทว่าแม้จะเกดิปัญหานัน้ ประธานใหญ่คงักลบัท�าเพียง 

จบัตามองผูอ้�านวยการอันเท่านัน้

"จดัการเองไม่ได้กเ็ลยมาขอให้ฉันใช้อ�านาจงัน้เหรอ แกต้องจดัการเอง

ให้ได้ส ิถงึจะเรยีกว่ามีความเป็นผูน้�า"

ตาเฒ่าจอมเจ้าเล่ห์

"ถ้าไม่ช่วยก็เลิกสนใจเรื่องของบริษัทสิครับ"

"ว่าไงนะ ฉันมีหุ้นอยู่ในบริษัทนี้ตั้งเท่าไร"

"บริษัทนี้ไม่ใช่บริษัทใหญ่ถึงขนาดที่จะเอาเรื่องหุ้นมาพูดนะครับ"

ท่ีนี่ไม่ใช่บรษัิทขนาดใหญ่ เป็นแค่บริษัทขนาดกลางท่ีพอจะเริม่ตัง้ตวัได้

เท่านัน้ จะพดูเรือ่งหุ้นท�าไมกนั แทมูอตุส่าห์ไม่ถอดต�าแหน่งประธานใหญ่ออก

เพราะคดิว่าเป็นมารยาทท่ีควรมีต่อผูก่้อตัง้บรษัิท แต่ประธานใหญ่คงักม็กัมาบ่น

และจูจ้ีพ้นกังานอยู่เรือ่ย

"โอ้โห เจ้าหลานคนนีช่้างอวดดจีรงิๆ ฉนัอุตส่าห์มาหาท้ังที ไม่คดิจะ

เชิญฉันนัง่หน่อยเหรอ"

"ก็นั่งเองแล้วนี่ครับ"

"ฮึ่ม!"

ประธานใหญ่คังนั่งลงบนโซฟาพลางพึมพ�าราวกับการเชิญนั่งและ 

การไม่เชิญนั่งมันต่างกันมาก จากนั้นก็หันไปจ้องหัวหน้าชา

"ขอชาให้ฉันสักแก้วสิ"

"รับชาอะไรดี…"

"หัวหน้าชาไม่ใช่พนักงานร้านชานะครับ"

แทมูพดูกบัประธานใหญ่คงัด้วยน�า้เสยีงหนกัแน่น หากมองในมมุของ
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ซองฮุนก็ย่อมประทับใจในส่วนนี้ แต่ซองฮุนรู้ดีว่าแทมูไม่ได้พูดเพ่ือเขา 

อย่างแน่นอน ท่ีแทมพูดูอย่างนัน้กเ็พราะกลวัว่าตวัเองจะถกูรบกวนการท�างาน 

ในขณะท่ีประธานใหญ่คงันัง่ดืม่ชามากกว่า

"ฉันอายุปูนนีแ้ล้ว จะให้ฉันชงชาดืม่เองในห้องท�างานของแกหรอืไง"

"ไปนั่งดื่มที่ร้านอึนฮเยที่คุณปู่ชอบสิครับ"

"ฉันไม่ชอบที่นั่น เจ้าของร้านไม่ได้เรื่อง"

"ท�าไมล่ะครับ เธอบอกว่าชอบคนอื่นเหรอครับ"

"ใครบอก!"

ตะโกนเสยีงดงัขนาดนีแ้ปลว่ายอมรับ ส่วนสหีน้าท่ีดเูสยีศกัดิศ์รแีบบนีค้อื

หลกัฐาน

"ผมจะไปเตรียมชามาให้นะครับ"

ซองฮุนพูดอย่างรู้จังหวะ

"ไม่ต้องแล้ว ขืนใช้งานนายหนกั ฉันต้องฟังเจ้านัน่บ่นแน่ๆ เรือ่งของ 

ปู่ตัวเองเอาไว้ทีหลงั ใจดแีต่กบัคนของตวัเอง"

ประธานใหญ่คังมองแทมูด้วยสายตาไม่พอใจ

นั่นไม่ใช่เหตุผลที่แสดงถึงน�้าใจเลยนะครับท่าน

ซองฮุนได้แต่เบ้ปาก

"ไปนัดบอดซะ"

จู่ๆ  ประธานใหญ่คงักพ็ดูเข้าประเดน็ แทมขูมวดคิว้ไม่พอใจครูห่นึง่ 

ก่อนจะก้มลงไปอ่านเอกสารเหมือนกบันัน่เป็นเรือ่งท่ีไม่จ�าเป็นต้องคดิ

"ผมงานยุ่งครับ"

"ยังไม่เห็นถามเลยว่าเมื่อไร งานยุ่งอะไรกัน"

"เมื่อไรเหรอครับ"

"ตอนนี้"

ตอนนี้เนี่ยนะ

แทมอูยากโวยวายกลบัไปเหลอืเกนิว่าล้อเล่นกนัอยู่หรอืไง แต่ส�าหรบั
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ประธานใหญ่คังแล้ว พดูไปกไ็ม่มีประโยชน์ เพราะมันคงจะไม่ใช่เรือ่งล้อเล่น 

เขาจงึเลกิคิว้ข้ึนข้างหนึง่พลางมองประธานใหญ่คังท่ีก�าลงัย้ิมอย่างเบิกบานใจ

"คุณปู่นัดในช่วงเวลาที่ผมยุ่งมากๆ เลยนะครับ"

"งัน้เหรอ ถ้าเสาร์อาทิตย์ยงังานยุ่ง แล้วเป็นเม่ือไรดล่ีะ ให้เปลีย่นเป็น

วนัธรรมดาดีไหม"

แม้จะไม่มีการอ่อนข้อให้ แต่ถ้าเป็นเรือ่งเปลีย่นแปลงเวลากพ็อยอมได้บ้าง

ประธานใหญ่คงัย้ิมละไม มีค�าพดูท่ีว่าเมือ่ก่อนเคยยิม้ให้ แต่อยู่ๆ กพุ่็งตวั

เข้ามาแทงเสยีอย่างนัน้ ภาพของประธานใหญ่คงัก�าลงัแสดงถงึค�าพูดนัน้ได้ดี

"คณุปู่กท็ราบดไีม่ใช่เหรอครบัว่าทุกครัง้ท่ีนดับอด ผมมักถกูปฏเิสธ"

"แกถูกปฏิเสธหรือแกเป็นคนปฏิเสธกันแน่"

"แต่สุดท้ายแล้วผลที่ออกมามันก็เหมือนกันอยู่ดีไม่ใช่เหรอครับ"

"อายุยี่สิบเจ็ด ชื่อจินยองซอ"

ประธานใหญ่คังพูดต่อโดยไม่สนใจแทมู

"แกเองกร็ูจ้กับรษัิทยองจนิใช่ไหม เมือ่ก่อนฉันเคยช่วยประธานใหญ่จนิ 

เอาไว้เยอะ และประธานใหญ่จนิกมี็ลกูสาวคนเดยีว"

บริษัทยองจินเป็นบริษัทท่ีท�าธุรกิจปศุสัตว์ท่ีแข็งแกร่งและเติบโต 

อย่างต่อเนือ่งโดยขยายตลาดไปยงัแฟรนไชส์ท่ีเกีย่วข้อง แทมเูองกเ็คยคยุ 

เรือ่งธุรกจิกบัประธานใหญ่จนิโดยท่ีมีประธานใหญ่คงัคอยประสานงานให้

"เป็นบรษัิทท่ีประสบความส�าเรจ็ก่อนบรษัิทอืน่ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

แกเองกม็สีิง่ท่ีต้องเรยีนรู้ มันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทของเรามากเลยนะ และ 

เขากร็วยมากด้วย ไปคยุให้ดีๆ  ล่ะ"

"จะให้ผมแต่งงานหรือจะให้ผมไปคุยธุรกิจกันแน่ครับ"

"อะไรก็ได้ แค่ได้แต่งงานก็พอ"

"ผมไม่อยากแต่งงานด้วยวิธีแบบนั้นครับ"

"งัน้จะแต่งงานด้วยวธิแีบบไหนล่ะ จะรอไปต้องตาต้องใจใครก่อนแล้วถงึ

จะแต่งงานงัน้เหรอ ฉันว่าท้ังแกและฉันชาตนิีค้งไม่ทันแล้วล่ะ"



23사내 맞선 1

ประธานใหญ่คังกระเดาะลิ้น

"การท่ีแกจะได้แต่งงานกบัผู้หญิงท่ีแกรกัและการท่ีฉันจะได้เห็นภาพนัน้ 

ชาตนิีค้งไม่ทันแล้ว"

"แต่การแต่งงานด้วยเหตุผลทางธุรกิจแบบนั้น…"

"ไม่ต้องห่วงหรอกน่า ฉันได้ยินว่าแม่หนูนั่นทั้งหน้าตาดีแล้วก็สุภาพ

เรยีบร้อย น่าจะถกูใจแกนะ เพราะฉะนัน้ตอนนีแ้กรบี…"

"ผมไม่ไปครับ"

สงครามประสาทก่อตวัข้ึนท่ามกลางความเงยีบ ซองฮนุได้แต่ยนืหรีต่ามอง

คนท้ังสอง แล้วประธานใหญ่คงักท็�าลายความเงยีบด้วยการกระแอมออกมา

"หัวหน้าชา"

"ครับ ท่านประธานใหญ่"

ซองฮุนประสานมือทั้งสองข้างอย่างส�ารวม

"ลงไปท่ีร้านซุปกระดูกวัวคุณยายข้างล่างนี้ แล้วซ้ือซุปกระดูกวัว 

มาหนึ่งชาม ฉันไม่ดื่มชาแล้ว จะกินข้าวก่อนแล้วค่อยกลับ อ้อ อย่าลืม 

เปิดช่องซีรีส์่เอาไว้ให้ด้วยล่ะ"

ซีรี่ส์งั้นเหรอ

แทมูขมวดคิ้ว ประธานใหญ่คังจะต้องดูซีรี่ส์น�้าเน่าเรื่องโปรดตั้งแต ่

ตอนท่ีหนึง่อย่างแน่นอน ถ้าแค่โทรมากอี็กเรือ่งหนึง่ แต่การท่ีประธานใหญ่คงั 

มาถงึท่ีนีก่ห็มายความว่าจะไม่มทีางยอมอ่อนข้อให้จนกว่าจะได้ตามท่ีต้องการ 

และนั่นก็หมายความว่าประธานใหญ่คังจะรบกวนการท�างานของเขาต่อไป

เรื่อยๆ แถมยังมีซีรี่ส์และซุปกระดูกวัวอีกต่างหาก นั่นคือสิ่งท่ีแย่ท่ีสุด 

เป็นอันดับสอง ส่วนอนัดบัหนึง่คอืการตกปลา

แทมูไม่อยากพ่ายแพ้ในคร้ังนี ้ แต่เขาก็ไม่ใช่คนดือ้ดงึท่ีจะเอาชนะตาแก่ 

อย่างงีเ่ง่าท่าเดยีว ดงันัน้แทนท่ีจะปล่อยให้เสยีเวลาไปแบบนี ้ รบีไปนดับอดแล้ว

รบีกลบัมาเสยียังจะดกีว่า

แทมูลุกขึ้นจากที่นั่ง
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"ที่ไหนครับ"

"ไม่ไกลหรอก"

ประธานใหญ่คังยิ้มอย่างพึงพอใจและลุกขึ้นจากที่นั่งเช่นกัน

"นี่…นี่มันไม่เกินไปหน่อยเหรอ"

แม้จะพูดอย่างนั้น แต่ฮารีก็ไม่ได้บอกให้เอาออกไป

"ต้องใส่ขนาดนี้สิ ถึงจะเล่นบทบาทเฟม ฟาทัลได้"

ไม่รูว่้าฮารคิีดไปเองหรอืเปล่า พอไม่ต้องเป็นคนท�าเอง ยองซอดสูนกุ

มาก ตัง้หน้าตัง้ตายดัฟองน�า้ใส่เข้าไปในเสือ้ช้ันในของฮาร ี แม้ฮารคีดิว่าแค่นี ้

กน่็าจะพอแล้ว แต่ยองซอกยั็งใส่เพิม่อีกช้ัน แล้วกอี็กช้ันเพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ

ยองซอ หน้าอกฉันดูขาดแคลนขนาดนั้นเลยเหรอ

"แต่งหน้าเข้มขนาดนี้ แถมยังยัดไอ้นี่เข้าไปอีก…"

ฮารีมองหน้าตัวเองในกระจก ผมสีด�าของเธอถูกรวบขึ้น เปลือกตา 

สดี�าเข้ม รมิฝีปากสแีดงจดั เป็นการแต่งหน้าท่ีเข้มมากจรงิๆ

"แต่งหน้าเข้มขนาดนีจ้ะไม่มีหน้าอกได้ยังไง มันก็ไม่สมดลุกนัน่ะส"ิ

ยองซอพูดพลางใช้มือจดัทรงให้ฟองน�า้เข้ากบัหน้าอก ฮารจ้ีองยองซอ

เขมง็

"นี่ หน้าอกฉันไม่ได้มีน้อยขนาดนั้นนะยะ"

"รู้แล้วน่า"

เมื่อได้ยินค�าตอบที่ไม่จริงใจ ฮารีก็คว้าข้อมือของยองซอเอาไว้

"นี่ ฉันคัพซีนะจะบอกให้"

"รู้แล้วน่า รู้แล้ว ถ้าโกยสุดๆ ก็คงได้นั่นแหละ เอาล่ะๆ"

ยองซอจับไหล่ฮารีให้หมุนตัวเหมือนก�าลังบอกให้ลองดูกระจก ฮารี 

ยืดหลงัตรงและมองไปท่ีกระจกในห้องน�า้ ตรงส่วนหน้าอกของเดรสพองโต

เหมอืนก�าลงัจะระเบิดออก เธอมีส่วนเว้าส่วนโค้งในแบบท่ีเคยฝันอยากจะมี  

รูส้กึเหมือนตวัเองอกผายไหล่ผึง่ข้ึนมาเลก็น้อยอย่างไรชอบกล
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ฮารียกไหล่ขึ้นและยื่นปากออกมาท�าท่าจุ๊บ

"เป็นไง"

"โอ้ เซ็กซี่เหมือนกันนะเนี่ย"

ถงึจะดมูากเกนิไปสกัหน่อย แต่ฮารกีไ็ม่ถงึกบัไม่ชอบ แค่ได้เห็นตวัเอง

แต่งตาแบบสโมกกีอ้ายอย่างท่ีอยากลองแต่งดสูกัครัง้ แถมยงัอยู่ในเดรสสัน้ 

อวดหน้าอกโตจนแทบจะระเบิดแบบนี ้ กท็�าให้เธอรูส้กึเนือ้เต้นเหมอืนตวัเอง

ก�าลงัจะท�าเรือ่งนอกลูน่อกทาง

"เป็นการแปลงโฉมที่สมบูรณ์แบบจริงๆ ใครจะไปรู้ว่าเป็นชินฮารี"

"นั่นสิ ขนาดพ่อแม่ฉันก็คงจ�าไม่ได้เลยมั้ง ฮามินก็ด้วย"

"ใช่ ตอนนีเ้ธอไม่ใช่ชินฮารแีล้ว แต่เป็นจนิยองซอ ถ้าแนะน�าตวัผดิล่ะก็ 

บัตรเครดติของฉัน…"

"รู้แล้วน่า รู้แล้ว"

"ขอแค่ไม่พูดช่ือผิดก็พอ จะปลดปล่อยพรสวรรค์ท่ีซ่อนอยู่ในตัวเธอ 

ออกมาให้หมดเลยก็ได้ เอาให้เหมือนเพลย์เกร์ิลเลยนะ ว่าไง"

เม่ือเห็นใบหน้าท่ีมคีวามสขุของยองซอ จากท่ีย้ิมอยู่ในตอนแรก ฮารี 

กเ็ริม่แสดงสหีน้ากงัวลออกมา

"แต่เธอจะไม่เป็นไรจริงๆ เหรอ ถ้าฉันพูดอะไรแปลกๆ ออกไป"

"อะไรแปลกๆ นัน่น่ะ ฉันพดูมาตัง้นานแล้ว พอรูว่้าท่ีฉันพดูเพ้อเจ้อและ 

พดูพล่ามแบบนัน้เป็นเพราะฉันไม่ชอบใจ พวกเขากเ็ลยรูส้กึเสยีศักดิศ์รแีละ

พดูเหมือนตวัเองเป็นฝ่ายปฏเิสธฉัน คนพวกนัน้คดิถงึแต่ความมีหน้ามีตาของ 

ตวัเอง แค่อีกฝ่ายแสดงออกว่าไม่ถกูใจตวัเองเพยีงนดิเดยีวกเ็ป็นเดอืดเป็นแค้น 

แล้วกพ็ดูในท�านองว่าตวัเองจะไม่ยอมให้ฉันเป็นฝ่ายปฏเิสธ ท้ังท่ีไม่ชอบฉัน

ต้ังแต่แรกแล้ว"

ยองซอหัวเราะและจับแก้มฮารี

"เพราะงั้นเธอก็ไม่ต้องกังวลนะ พูดพล่ามจัดเต็มได้เลย"

"โอเค ว่าแต่ผู้ชายคนนี้ท�างานอะไรเหรอ"
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"ไม่รู้สิ ได้ยินว่าเป็นประธานบริษัทอะไรสักอย่าง"

"อายุล่ะ"

"ขนาดชื่อฉันยังไม่รู้เลย นามสกุลก็ไม่รู้ ไม่รู้อะไรสักอย่าง"

"ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคู่นัดบอดเลยเนี่ยนะ"

"นี ่ต้องนดับอดสกัครัง้สองครัง้ก่อนส ิถงึจะจ�าเรือ่งพวกนัน้ได้หมด"

"แต่ถงึยังไงกต้็องรูห้น่อยสว่ิาอกีฝ่ายเป็นใครถงึจะไปดตูวัได้ ถ้าคลาดกนั

ล่ะ…"

"ผู้ชายคนนั้นน่าจะรู้จักชื่อฉันนะ"

เมือ่ฮารหีรีต่ามองเพือ่นผูไ้ร้ความรบัผดิชอบ ยองซอกบี็บไหล่ของฮารี

อย่างแรง

"น้องรักของข้า เจ้ากลัวอะไรรึ ในเมื่อข้าบอกแล้วว่าไม่เป็นไร"

"ข้ากลัวทุกอย่างที่เจ้าสั่งให้ท�า"

"เจ้าต้องการเงินมิใช่รึ"

"ถึงอย่างนั้นก็เถอะ…"

"ค่าตอบแทนจะไม่ท�าให้เจ้าผิดหวังแน่นอน"

หลงัจากนัน้ครูห่นึง่ฮารกีพ็ยักหน้าพร้อมปฏบัิตกิารด้วยสหีน้ามุ่งม่ัน

"ข้าจะท�าให้เต็มที่!"

ระหว่างทางไปสถานท่ีนดัพบ แทมูก�าลงัเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างรถ

ครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ีเท่าไรแล้วท่ีถกูประธานใหญ่คงัรบกวนการท�างานแบบนี้ 

มันบ่อยมากจนนับครั้งไม่ถ้วน เขาจ�าได้ว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องท่ีเพิ่งเกิดข้ึน 

เมือ่ไม่นานมานีแ้ละสาเหตกุเ็ป็นเพราะเรือ่งแต่งงาน

แต่งงาน แต่งงาน มนัส�าคญัอะไรขนาดนัน้ถงึได้มารบกวนคนท่ีก�าลงัตัง้ใจ

ท�างานแบบนี ้ เขาไม่เข้าใจเลยว่าท�าไมถงึต้องเสยีเวลาอันมค่ีาในการท�างาน 

ให้กบัสิง่ไร้ประโยชน์ท่ีเขาไม่ชอบเลยด้วยซ�า้ ไม่คดิเลยว่าการพูดถงึเรือ่งแต่งงาน

บ่อยข้ึนอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนีจ้ะรบกวนการท�างานมากขนาดนี้
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เขาไม่แต่งงานเพราะคิดว่าถ้าแต่งงานคงจะถูกแย่งเวลาท�างานไป 

อย่างแน่นอน แต่ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป การไม่แต่งงานอาจแย่ง 

เวลาท�างานไปท้ังหมดเลยก็ได้

ช่วงนี้เขาก�าลังเตรียมพูดคุยธุรกิจส�าคัญกับบริษัทญ่ีปุ่น จึงลอง 

ค�านวณดูว่าถ้าครั้งนี้นัดบอดแบบขอไปทีเหมือนทุกครั้ง แล้วต่อไปจะเกิด

เหตุการณ์ท่ีประธานใหญ่คงัมาหาจนเขาต้องท้ิงงานเพือ่รบีลกุออกไปอีกกีค่รัง้ 

ไม่ว่าจะค�านวณเท่าไรกน็บัไม่ถ้วน อตัราความเป็นไปได้กค็อืร้อยเปอร์เซ็นต์ 

ต่อไปประธานใหญ่คังคงจะแวะมาหาเขาบ่อยข้ึนเรื่อยๆ และทุกครั้งก็คง 

ยกเหตผุลต่างๆ นานาขึน้มาอ้างจนท�าให้เขาต้องลกุข้ึนจากท่ีนัง่ท้ังท่ียงัท�างาน 

อยู่อย่างแน่นอน

ตอนนีเ้ป็นวันหยุดสดุสปัดาห์ แต่ใครจะไปรูว่้าต่อไปอาจเป็นวนัธรรมดา

กไ็ด้ ประธานใหญ่คงัสนกุกบัการแกล้งเขามาตัง้แต่ตอนท่ีเขายังเป็นเดก็ ดงันัน้ 

ถ้าเขาบอกว่าไม่ชอบ ประธานใหญ่คงักจ็ะย่ิงท�าเรือ่งนีอ้ย่างสนกุสนานมากข้ึนไป 

อีก

ทันทีท่ีจนิตนาการถงึภาพท่ีประธานใหญ่คงัเพลดิเพลนิกบัการรบกวนเขา 

หัวใจก็เดือดพล่านขึ้นมา แต่เขาเป็นคนที่มีนิสัยไม่แสดงออกถึงความรู้สึก

ภายในใจ ดงันัน้ในสายตาของคนอ่ืนๆ จงึอาจเห็นว่าเขาแค่ก�าลงันัง่มองทิวทัศน์

บนท้องถนนอย่างเงยีบๆ เท่านัน้

แทมูหรีต่ามองถนนท่ีผ่านตาไปอย่างรวดเรว็ จะปล่อยให้เสยีเวลาไปกบั

เรือ่งแบบนี้ไม่ได้ ถ้าอย่างนัน้…

ใช่แล้ว ใช่แล้ว ใช่แล้ว

"ใช่แล้ว"

"…ครับ?"

ซองฮุนท่ีก�าลงัขบัรถเหลอืบมองแทมูผ่านกระจกมองหลงั ท้ังสองจงึ

สบตากนัในกระจก

"เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะครับ"
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"หัวหน้าชา"

"ครับ ท่านประธาน"

"นัดบอดคราวนี้ ผมจะแต่งงาน"

"ว่าไงนะครับ"

ซองฮนุเบิกตากว้าง คงัแทมู ผูช้ายท่ีพดูค�าไหนออกมาแล้ว ถงึตาย 

กต้็องท�าตามค�านัน้ให้ได้ เม่ือครูน่ีเ้ขาบอกว่าอะไรนะ

"ไม่ว่าจะเกดิอะไรข้ึน นดับอดคราวนี ้ ผมจะแต่งงาน ต่อให้ผูห้ญงิคนนัน้ 

จะเป็นผูห้ญิงแบบไหนกต็าม"

ไม่ว่าอย่างไรกจ็ะแต่งงาน เจตนารมณ์อันแรงกล้าพุ่งออกมาจากแววตา 

ของแทมู

ซองฮนุก�าพวงมาลยัแน่น ท�าไมการรูส้กึถงึลางร้ายจึงต้องตกเป็นภาระ 

ของคนรอบข้างเสมอนะ

ฮารดีนัหน้าอกของตัวเอง ถ้าจะพดูให้ถูกคือดนั 'ฟองน�า้' ท่ีเอาแต่ล้น 

ข้ึนมาเรือ่ยๆ ให้กลบัเข้าท่ี เธอเพิง่จะท�าอย่างนัน้ซ�า้ๆ แค่ไม่กีค่รัง้เท่านัน้ แต่ 

รูต้วัอีกทีกม็าถงึร้านกาแฟของโรงแรมแล้ว เมือ่หายใจเข้าลกึๆ และมองไปรอบๆ 

ผูช้ายคนหนึง่ท่ีนัง่อยู่คนเดยีวกป็รากฏแก่สายตาของเธอ ผูช้ายท่ีใส่สทูแล้ว 

ช่างดเูหมาะเจาะเสยีเหลอืเกนิ ผูช้ายท่ีมีออร่าเปล่งประกาย แม้เขาก�าลงันัง่อยู่ 

กรู้็สกึได้ว่าเขาต้องมีช่วงขาท่ีเรยีวยาวแน่นอน

อย่าบอกนะว่าเป็นผู้ชายคนนั้น

เขาท้ังหนุม่และหล่อ แตกต่างจากท่ีเธอจนิตนาการเอาไว้อย่างสิน้เชิง

เธอคิดว่าเขาจะเป็นผู้ชายวัยกลางคนที่แต่งงานเพื่อเงินเท่านั้น

นี่ฉันต้องไปพูดเพ้อเจ้อต่อหน้าผู้ชายแบบนั้นน่ะเหรอ ฉันท�าไม่ได้  

ยังไงฉันก็ท�าไม่ได้

แต่การหาเงนิมนัไม่ใช่เรือ่งง่าย อย่างไรก็โดนมินอปูฏเิสธทางอ้อมไปแล้ว 

และเธอกต้็องการเงนิ เมือ่ก้าวไปข้างหน้าก้าวหนึง่ด้วยความตัง้ใจท่ีว่า ใช่แล้ว  
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ลองท�าอะไรบ้าๆ บอๆ ดสูกัครัง้กแ็ล้วกนั เธอกส็มัผสัได้ถงึสายตาของผูค้น 

ท่ีจบัจ้องมา เม่ือมีผูห้ญิงใส่กระโปรงสัน้ ทาลปิสตกิสแีดงแปร๊ด ทาตาด�าป๋ี 

อย่างกบัหมแีพนด้า 'ตาช�า้' เดนิหน้าอกล�า้หน้าขนาดนัน้ จะไม่ให้สะดดุตา 

ได้อย่างไร

ถ้าเป็นฉัน ฉันจะหนีไป

เมือ่เหลอืบตามองตัวเองท่ีสะท้อนอยู่ในกระจกแวบหนึง่ ฮารกีห็น้าแดง

ข้ึนมาเพราะความขายหน้า เธอรู้สกึเหมอืนไม่จ�าเป็นต้องพูดเรือ่งเพ้อเจ้อแล้ว 

แค่ผูช้ายคูน่ดับอดเห็นเธอปุ๊บ กน่็าจะหนป๊ัีบ ถ้าเป็นอย่างนัน้กค็งไม่ต้องพูดอะไร

ไร้สาระแล้วสิ

ขอให้ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากด้วยเถอะ

กกึๆๆ รองเท้าส้นสงูส่งเสยีงดงัลัน่ ฮารเีดนิเข้าไปใกล้ผูช้ายคนนัน้และ 

พดูด้วยน�า้เสยีงเซ็กซ่ีสดุชีวติ

"ฉันชื่อจินยองซอค่ะ"

เขาเงยหน้าข้ึนมอง ทันทีท่ีสบตากนั ฮารรีูส้กึแปลบข้ึนมาเหมอืนมีอะไร 

บางอย่างโถมเข้ามาในร่างกายและผ่านออกไปราวกบัถกูฟ้าผ่า แต่นัน่กเ็ป็น

ช่วงเวลาท่ีสัน้มากและยากท่ีจะสงัเกตได้ เธอจงึคิดว่าตวัเองแค่เสยีความมัน่ใจไป

เท่านัน้

อะไรเนี่ย เป็นเพราะสายตาคมกริบนั่นหรือเปล่านะ

เม่ือฮารีหยุดชะงักไปครู่หนึ่ง เขาก็ยกมือข้ึนและผายมือให้เธอนั่งลง 

ฝ่ังตรงข้าม ในตอนนัน้เธอจงึเตือนตวัเองข้ึนมาว่าก�าลงัสวมหน้ากากท่ีแม้แต่

พ่อแม่กยั็งจ�าไม่ได้ ก่อนท่ีจะนัง่ลงฝ่ังตรงข้ามกบัเขา

"ฉันมาสายไปหน่อยใช่ไหมคะ"

ฮารีนั่งไขว่ห้าง กอดอกและยิ้มอย่างสบายอกสบายใจ

เขามองเธอตัง้แต่หัวจรดเท้า ส่วนเธอกน็ัง่ยืดไหล่ตวัตรงและจ้องมองเขา

เช่นกนั ผมถกูจดัแต่งอย่างเป็นระเบียบด้วยน�า้มนัแต่งผม ดวงตาเรยีวยาว  

ผวิขาว จมกูโด่ง นีเ่ป็นครัง้แรกในชีวติท่ีเธอได้เห็นใบหน้าอนัสมบูรณ์แบบ
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ขนาดนี้ใกล้ๆ แบบตวัเป็นๆ

ฮารรีูส้กึใจเต้นไม่เป็นจังหวะ อารมณ์เหมอืนได้เจอดาราตวัจรงิ ว่าแต่ 

เป็นเพราะรปูโฉมท่ีขนาดนายแบบยังต้องชิดซ้ายหรอืเปล่านะ ถงึท�าให้เธอ 

รู้สึกคุ้นหน้าแบบนี้ เธอเอียงศีรษะเล็กน้อย หลังจากหรี่ตามองอยู่ครู่หนึ่ง  

เขากเ็อ่ยปากช้าๆ ราวกบัเสรจ็สิน้การสแกนเรยีบร้อยแล้ว

ดีล่ะ ถ้าอยากหนีก็หนีไปเลย เร็วสิ พูดมาสิว่าเพิ่งนึกข้ึนได้ว่ามีนัด  

เรว็ส ิเรว็เข้า!

"คุณมาสายมากเลยนะครับ"

"เอ่อ ค่ะ ขอโทษ…"

สายตาท่ีจ้องมองมาของเขาท�าให้ฮารเีสยีความม่ันใจอกีครัง้ เธอเกอืบจะ

ขอโทษกลบัไปอย่างมารยาทงามเสยีแล้ว เป็นเพราะค�าทักทายท่ีต่างไปจาก 

ท่ีคาดไว้หรอืเปล่านะ หรอืเป็นเพราะสายตาคมกริบคู่นัน้กนัแน่ จะว่าไปแล้ว 

เธอรูส้กึเหมือนเคยเห็นสายตาแบบนีท่ี้ไหนมาก่อน

อย่าคดินอกเรือ่ง เธอต้องตัง้สตใิห้ดนีะชินฮาร ี คนอย่างเธอจะไปเคยเห็น

ผูช้ายแบบนี้ในโลกของเธอได้ยังไง ห้ามไปหลงกลนะ เธอต้องหาค่าพาร์ตไทม์ 

ให้ได้สิ

ฮารีฉีกยิ้มกว้างอีกครั้ง

"ถ้าคุณคิดจะคบผู้หญิงอย่างฉันล่ะก็"

ฮารีย่นจมูกข้างหนึ่งเล็กน้อย

"คณุต้องเข้าใจเรือ่งพวกนีห้น่อยนะคะ อย่างท่ีคุณเห็น พอดฉัีนค่อนข้างยุง่ 

น่ะค่ะ กพ็วกผูช้ายไม่ปล่อยให้ฉันว่างเลยน่ะส"ิ

อึ๊ย ขนลุก!

คนท่ีอยากหนีไปในตอนนี้คือฮารีมากกว่า ขณะท่ีอีกฝ่ายเพียงแค ่

จ้องมองมาโดยท่ีสหีน้าไม่ได้เปลีย่นไปเลยด้วยซ�า้ แต่เธอกลบัเป็นฝ่ายขนลกุ

เสยีเอง เธอคดิว่าถ้าขืนยังพดูแบบนีต่้อไปคงจะรับตวัเองไม่ได้แน่ จงึพดูออกมา

ด้วยความมุง่มัน่ต้ังใจว่าต้องท�าให้เขาหนไีปให้เรว็ท่ีสดุให้ได้
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"เมือ่กีฉั้นกเ็พิง่ไปพบผูช้ายอีกคนมาน่ะค่ะ ขอโทษด้วยนะคะ เพิง่เจอกนั

ครัง้แรกแท้ๆ แต่กด็จูะเปิดเผยมากไปสกันดิ แต่นีเ่ป็นตวัตนท่ีแท้จรงิของฉัน

น่ะค่ะ ยังไงกน่็าจะดกีว่าแสร้งท�าเป็นไร้เดยีงสาใช่ไหมล่ะคะ"

ฮารีแอ่นอกอวบอ๋ึมพลางยิ้มออกมา ทว่าสีหน้าของเขายังคง 

ไม่เปลี่ยนแปลง

อะไร อะไรกันเนี่ย เป็นหินผาหรืออะไรกัน

หรอืว่าเขาจะเบ่ือแล้ว แต่นียั่งไม่ได้เริม่เลยนะ ถ้ามาเบ่ือกนัท้ังท่ีเธอยัง

นัง่อยู่ตรงหน้าแบบนีล่้ะก ็มันคงเป็นเรือ่งของศกัดิศ์รท่ีีเธอยอมรบัไม่ได้

"คุณไม่ค่อยชอบเพลย์เกิร์ลเหรอคะ"

ฮารก้ีมลงไปข้างหน้าเลก็น้อย เผยให้เห็นเนนิอกท้ังสองข้างท่ีโกยข้ึนมา

อย่างสดุชีวติพลางพดูออกมา

"ถ้าไม่ใช่อย่างนัน้ เราเลกิท�าเรือ่งน่าเบ่ือแบบนีแ้ล้วมาเล่นอะไรสนกุๆ 

อย่างอ่ืนกนัดไีหมคะ"

เธอยิ้มอย่างสบายอกสบายใจและพูดต่อ

"ถ้าพดูถงึการแต่งงาน อย่างน้อยมันกค็อืการท่ีเราต้องแบ่งชีวิตให้กนั 

ซ่ึงมนัจะเป็นอย่างนัน้ท้ังชีวิต แล้วก็ใช่ว่าเราจะเท่ียวไปแต่งกบัใครก็ได้นีค่ะ  

การแต่งงานกนัท้ังท่ีกระแสไฟไม่ได้สือ่ถงึกนัและมองแต่เงือ่นไขอย่างเดยีว มนั 

ดูไม่โรแมนตกิเอาเสยีเลย เราเลกิท�าอะไรแบบนีแ้ล้วท�าอย่างอ่ืนกนัดกีว่าค่ะ  

ฉันน่ะเบ่ือการนดับอดแบบนีจ้นแทบบ้าแล้ว"

ฮารีขยิบตาอย่างสบายอกสบายใจพลางย�้ากับตัวเองเรื่อยๆ ว่า  

'ฉันใส่หน้ากากอยู่'

"ถ้าคณุคนเดียวเอาไม่อยู่ จะเรยีกเพือ่นมาเป็นสองต่อหนึง่ก็ได้นะคะ 

หรอืจะเป็นสามต่อหนึง่เลย…"

สามต่อหนึง่มนัเกนิไปไหมนะ แค่สองต่อหนึง่กบ้็าแล้ว แล้วสองต่อหนึง่ 

จะต้องท�าอะไรกนัล่ะ

แต่บางทีเวลาท่ีรูส้กึไม่สบายใจ แค่ได้พูดอะไรบ้าๆ บอๆ ออกไปกท็�าให้ 
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รู้สึกบันเทิงใจข้ึนมาแล้ว และเม่ือได้พูดไปเรื่อยๆ ฮารีก็ยิ่งรู้สึกสนุกกับ 

การพดูจาไร้สาระมากขึน้

"คณุจะไม่ผดิหวงัแน่นอนค่ะ เพราะฉันจดัการได้ท้ังหมดไม่ว่าจะสองคน 

หรือสามคน รวมถงึคุณด้วย เป็นไงคะ"

ฮารพีดูค�าว่า 'จดัการ' ด้วยน�า้เสยีงแผ่วเบาท่ีสดุแสนจะเซ็กซ่ี ขณะท่ี 

ฝ่ายชายเอาแต่นัง่มองเธอเงยีบๆ

ดแีล้ว คูน่ดับอดรักสนกุขนาดนี ้ ใครจะไปชอบ ถ้าเป็นคูค่วงแค่คนืเดยีว 

ก็ไม่แน่ แต่ถ้าให้เป็นคูแ่ต่งงานล่ะก ็ยังไงก็ไม่มีใครรบัได้หรอก

"ถ้าคณุอยากล่ะก็ เราข้ึนไปสนกุกนัข้างบนดไีหมคะ ท่ีนีเ่ป็นโรงแรมนีน่า 

ฉันจะท�าให้คณุรูส้กึดสีดุๆ ไปเลย พวกผูช้ายเห็นฉันเมือ่ไรเป็นต้องตามกนัแจ…ฮึ 

ถงึไม่ต้องพดูต่อ คณุกค็งพอจะทราบใช่ไหมคะ ฉันว่าคณุเองกน่็าจะชอบใช้แรง

เหมือนกนั ถงึฉันจะยุ่งนดิหน่อย แต่ถ้าใช้เวลาสกัประมาณช่ัวโมงหนึง่กยั็งพอ 

จดัเวลาได้นะคะ"

พอพูดจบ เธอก็หัวเราะออกมา แต่ฝ่ายชายกลับไม่พูดอะไรเลย

โอย อยากมุดดินหนีชะมัด

ฮารที�าทุกอย่างตรงข้ามกบัสิง่ท่ีใจคิด เธอยิม้และกะพรบิตาอย่างเตม็ท่ี

จนรอยย้ิมเริม่จะค้างและแก้มเริม่จะชา เขาถงึเอ่ยปากพดูออกมา

"คังแทมูครับ"

"…คะ?"

"ดูเหมือนคุณจะยังไม่รู้จักชื่อผมน่ะครับ"

เขาพดูออกมาราวกบัว่ารูส้กึตดิใจกบัค�าท่ีฮารเีรยีกเขาว่า 'คณุ' จาก

บรรดาค�าพูดมากมายเหล่านั้น เธอเบ้ปากในใจ แต่ภายนอกก็ยังคงยิ้ม 

อย่างสบายอกสบายใจต่อไป

"อ๋อ ค่ะ คุณคังแทมู คุณชื่อคังแทมูนี่เอง"

คังแทมู คังแทมู คังแทมู...

ฮารทีวนชือ่ของเขาซ�า้ๆ อยู่ท่ีปาก ไอ้ความรูส้กึเหมือนจะเคยได้ยินช่ือนี ้
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อยูบ่่อยๆ จากท่ีไหนสกัแห่งนีม่นัอย่างไรกนันะ เธอหันไปสบตาเขาท่ีก�าลงั 

จ้องมองมาและลดความวติกกงัวลของตวัเองด้วยรอยย้ิม

"ขอโทษด้วยนะคะ พอดฉัีนนดับอดมากไปหน่อย เลยจ�าช่ือไม่ค่อยได้

น่ะค่ะ"

ย่ิงพดูกย่ิ็งดูไม่มีมารยาทเอาเสยีเลย แล้วอย่างไรล่ะ มันไม่ใช่มารยาท

ของชินฮารสีกัหน่อย เป็นมารยาทของจนิยองซอต่างหาก อย่างไรเสยียองซอ

กไ็ม่รูช้ือ่ของเขาจริงๆ นีน่า ท้ังยังบอกแล้วด้วยว่าไม่เป็นไร เพราะฉะนัน้กต้็อง

พยายามแสดงให้ดูไม่มีมารยาทย่ิงข้ึนไปอีก

"ฉันชื่อจินยองซอค่ะ"

"ผมทราบแล้วครับ"

เขาตอบกลับมาด้วยสีหน้าเบื่อหน่าย

ท�าไมฉันถงึรูส้กึวุน่วายใจข้ึนมานะ ฉันน่ะเบ่ือได้ แต่นายจะเบ่ือไม่ได้สิ

"ฉันเป็นคนว่างงานค่ะ"

ฮารตีัง้ใจพดูให้เขาหัวเราะ แต่สหีน้าของเขากลบัดเูบ่ือหน่ายเหมอืนเดมิ 

ไม่เปลีย่นแปลง

"ท่ีจรงิแล้วฉันท�างานบรษัิทค่ะ แล้วคณุคงัแทมูล่ะคะ ท�างานอะไร…"

"ผมท�างานที่บริษัทซองอุนครับ"

"อ๋อ บริษัทซองอุน ฉันรู้จักที่นั่นดีเลยค่ะ ที่นั่น…"

เป็นบริษัทของฉันเอง บริษัทฉัน? ใช่ นั่นมันบริษัทของฉันนี่!

"มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ"

แทมูเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งเมื่อเห็นฮารีเบิกตากว้างด้วยความตกใจ

เขาชือ่คงัแทมูท�างานอยู่บรษัิทฉันงัน้เหรอ เขาคอืใครกนันะ ใครกนั  

อย่าบอกนะว่า...

"ท่านประธาน!"

เม่ือฮารลีกุพรวดข้ึนจากท่ีนัง่ แทมูกเ็งยหน้ามองด้วยความประหลาดใจ 

ก่อนท่ีสายตาจะไปจบัจ้องอยู่ท่ีขาอันเปลอืยเปล่าของเธอเนือ่งจากกระโปรง 
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ท่ีร่นข้ึน ฮารีจึงรีบดึงกระโปรงและนั่งลงอย่างรวดเร็ว แล้วเขาก็พูดด้วย 

ท่าทีนิง่เฉยเหมอืนตัวเองไม่ได้มองอะไรเลยสกันดิ

"ครับ ผมเป็นประธานของที่นั่น"

นี่ฉัน...มานัดบอดกับประธานบริษัทเหรอเนี่ย ฉันมานัดบอดกับ 

ประธานบรษัิทของตัวเอง!

หน้าผากของเธอเริ่มเต็มไปด้วยเหงื่อ

ใช่แล้ว มิน่าล่ะ

เพราะอย่างนีถ้งึได้สงสยัว่าท�าไมถงึรูส้กึคุน้หน้า ถ้าให้พดูถงึหน้าตาของ 

ท่านประธานล่ะก ็ ท่ีจรงิแล้วกแ็ค่เคยเห็นตอนท่ีเขาเดนิผ่านพร้อมกบัพวกผู้บรหิาร 

แล้วเธอกค็ยุกบัพนกังานคนอ่ืนๆ ว่า 'คนนัน้คอืท่านประธานเหรอ โอ้ พระเจ้า  

ช่างไม่ยุตธิรรมเลย ท�าไมบ้านถงึได้รวย ตัวสงูขนาดนัน้ แถมยังหล่ออีกต่างหาก'  

แต่เธอกแ็ค่เห็นเขาเดนิผ่านไปเท่านัน้เอง อย่างไรกต็ามถ้าได้เห็นใบหน้านัน้

ครัง้หนึง่แล้วล่ะก ็ ไม่ว่าอย่างไรกต้็องจ�าได้อยู่แล้ว แต่อาจจะยากไปสกัหน่อย

ท่ีจะฉุกคิดได้อย่างรวดเรว็ว่าเป็นคนคนเดยีวกนั

เคยได้ยินแต่คนอื่นพูดถึง แต่แบบนี้มันสุดยอดจริงๆ!

พอได้เห็นใกล้ๆ นีเ่ป็นรปูโฉมท่ีเกนิกว่าฮารจีะรบัมือไหว แต่เธอไม่มีเวลา

มาหลงใหลในรปูโฉมเอาตอนนี ้เธอจ�าเป็นต้องใจเยน็ลงให้มากกว่านี้

ไหนลองคดิดซิู ท่านประธานเป็นคนแบบไหนกนันะ อ้อ ใช่เลย เขาเป็น 

โรคย�า้คดิย�า้ท�า ถ้าพดูออกมาจากปากว่าต้องท�าอะไรครัง้หนึง่แล้ว ไม่ว่ายงัไง 

ก็ต้องท�าให้ได้ จนถูกพวกพนักงานเรียกว่าโรคจิต และเขาเกลียดการท่ี

พนักงานท�าอะไรด้วยกันเป็นการส่วนตัว สั่งห้ามพนักงานในบริษัทคบกัน  

จนถูกกล่าวขานว่าเป็นคนหัวโบราณท่ีสุดในยุคนี้ แถมยังเกลียดการโกหก 

มากท่ีสดุ ได้ยนิมาว่าถ้าได้รู้ว่าสาเหตขุองการเข้างานสายเป็นเรือ่งโกหก เขา 

กจ็ะสัง่ไล่ออกทันที จนถกูขนานนามว่าไอ้คนเลอืดเย็น

เมือ่ลองคดิดแูล้ว ฮารกีร็ูส้กึว่าตอนนีต้วัเองก�าลงัท�าสิง่ท่ีเขาไม่ชอบไปแล้ว

ประมาณสามอย่าง
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ฉัน...จะโดนไล่ออกไม่ได้

มอืฮารเีปียกชุ่มไปด้วยเหงือ่ ถ้ารูว่้าประธานบรษัิทจะออกมานดับอด 

อย่างน้อยเธอก็คงไม่พูดเรื่องสามต่อหนึ่งออกไป ไม่สิ เธอก็คงจะไม่มา 

ต้ังแต่แรก! แต่มันเป็นการเสยีใจในภายหลงัท่ีสายเกนิไปเสยีแล้ว

ใจเย็นก่อนนะ ใจเย็นก่อน ฉันเป็นแค่พนกังานคนหนึง่เท่านัน้เอง ไม่ๆ 

ตอนนีฉั้นไม่ได้เป็นพนกังานคนนัน้ด้วยซ�า้ นอกจากท่านประธานจะไม่รูจั้ก

หน้าตาของฉันแล้ว ฉันยังแต่งหน้ามาซะเข้มเหมือนไปโดนระเบิดมาอีกต่างหาก 

เพราะฉะนัน้ต่อให้ต้องเจอกนัอีก ไม่ว่ายงัไงกไ็ม่มีทางจ�าฉันได้แน่นอน ใช่แล้ว 

นอกจากนีฉั้นยังไม่เคยเผชิญหน้ากบัท่านประธานอย่างจรงิจงัเลยสกัครัง้นีน่า

ถ้าอย่างนัน้ตอนนีจ้งึมีทางเดยีวเท่านัน้ นัน่คอืท�าอะไรบ้าๆ บอๆ ให้

มากกว่านี ้จะได้แยกย้ายกนัให้เรว็ท่ีสดุ

"ฉันบอกไปหรือยังนะคะว่าท�าไมถึงมาสาย"

"ครับ คุณบอกว่าไปเจอผู้ชายคนอื่นก็เลยมาสายครับ"

พูดเรื่องแบบนั้นราวกับเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะ

"ดูเหมอืนคณุจะไม่รูส้กึแย่เท่าไรเลยนะคะ ท้ังท่ีฉันบอกว่าไปเจอผูช้าย

คนอืน่มา"

"ถ้าคุณถามถึงส่วนที่บอกว่าไปเจอผู้ชายคนอื่นมา ก็ใช่ครับ"

อะไรกัน นี่มันมนุษย์ประเภทไหนกันเนี่ย

เมื่อเห็นฮารีมองด้วยสายตาประหลาดใจ แทมูก็เลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่ง

"มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ"

น่าจะมีปัญหาเยอะเลยล่ะ

แต่ปัญหาใหญ่ท่ีสดุกค็อืเรือ่งผูห้ญิงท่ีเขาก�าลงันดับอดอยูเ่ป็นพนกังานหญงิ

ในบรษัิทของเขาเอง

ใช่แล้ว คนท้ังบรษัิทรูก้นัหมดแล้วว่าท่านประธานเป็นคนแปลกๆ แต่

ปัญหากคื็อฉันนีแ่หละ

ฮารีพูดด้วยน�้าเสียงราบเรียบราวกับปล่อยวางทุกอย่างแล้ว
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"ท่ีจริงแล้วสาเหตุท่ีฉันมาสายก็เพราะมัวแต่นอน มัวแต่นอนอยูก่ับ 

ผู้ชายคนอ่ืนอยู่น่ะค่ะ"

คิ้วของเขาเลิกขึ้นสูงอีกครั้ง

ใช่แล้วค่ะ ท่านประธาน! คู่นัดบอดของท่านประธานบ้าไปแล้วค่ะ  

เพราะฉะนัน้คณุช่วยเลกิสนใจมารยาทแล้วรบีวิง่หนอีอกไปจากสถานท่ีนดับอด

แห่งนีเ้ถอะค่ะ

"ฉันเป็นผู้หญิงแบบนัน้ค่ะ ทุกคนคดิว่าฉันต้ังใจเรยีนเหมือนลกูคณุหนู 

ผูส้งูส่ง แต่ท่ีจรงิแล้วนอกจากฉันจะสวยแต่รปูแล้ว ฉันยงัเป็นคนไร้การศกึษา 

ท่ีตัง้ก�าแพงกบัเรือ่งการเรียน แล้วกค็ดิแต่เร่ืองมีเซ็กซ์กบัผูช้าย ฉันไม่พอกบั 

ผูช้ายเพยีงคนเดยีวหรอกนะคะ คงเป็นเพราะยังไม่เจอผูช้ายท่ีท�าให้ฉันพอใจได้ 

น่ะค่ะ"

เพือ่ท่ีจะออกไปจากท่ีนี่ให้ได้ ฮารจีงึเริม่ 'พดูพล่ามจดัเตม็' อย่างแท้จรงิ

"ตอนนีฉั้นกยั็งคิดถงึแต่เรือ่งนัน้อยู่เลย โอ้ ฉันอยากท�า ฉันอยากนอน 

ฉันอยากกนิจงัเลย"

ฮือ อยากจะร้องไห้

เม่ือแทมูไม่พูดอะไรออกมาเลย ฮารจีงึได้แต่เหลอืบตาข้ึนมองเลก็น้อย  

หลงัจากจ้องมองเธออยู่สกัพกั เขากค่็อยๆ เริม่พดูออกมา

ใช่ค่ะ ท่านประธาน ดค่ีะ พดูออกมาเลยค่ะว่ายายนีมั่นบ้ามาจากไหนกนั 

แล้วทีนีก้ห็นไีปได้แล้วค่ะ ได้โปรด ได้...!

"มีโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าครับ"

เขาพดูเรือ่งอืน่ออกมาราวกบัจะบอกว่าเขาไม่จ�าเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์

ของเธอ

"…คะ?"

"โทรศัพท์มือถือ"

"ทะ…โทรศัพท์มือถือเหรอคะ"

เมือ่ฮารถีามซ�า้หลายครัง้ เขากข็มวดคิว้และมีสหีน้าเปลีย่นไปเลก็น้อย 
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ในแบบท่ีไม่เคยแสดงให้เห็นมาก่อน ในขณะนัน้เธอรูส้กึเหมือนเจ้านายก�าลงั 

ดเูอกสารของเธอด้วยความไม่พอใจเป็นอย่างมาก จงึรบีส่งโทรศพัท์มอืถอืให้เขา

อย่างรวดเรว็ด้วยท่าทางสดุเป๊ะ เขาตัง้ใจกดอะไรบางอย่าง แล้วเหลอืบมอง

โทรศพัท์มือถอืของตวัเอง

คุณไม่รีบหนี แถมยังท�าอะไรที่...

ฮารมีองสิง่ท่ีเขาก�าลงัท�าด้วยสายตาเลือ่นลอย จากนัน้เขากย่ื็นโทรศพัท์

คืนให้เธอ

"ผมได้เบอร์โทรมาผิดจริงๆ ด้วยครับ"

หืม?

"เมือ่ครูน่ีผ้มเห็นว่าคณุจนิยองซอสายมากแล้วกเ็ลยลองโทรไป แต่เขา

บอกว่าโทรผดิน่ะครบั"

"อ๋อ นั่นมันเบอร์ยองซอ…"

เขาคงจะโทรไปท่ีเบอร์ของยองซอ แล้วพอยองซอรบัสายกค็งตอบปฏเิสธ

อย่างแน่นอน อย่าบอกนะว่าเม่ือกี…้

"คุณเมมเบอร์ฉันเหรอคะ"

ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะ ฮารีขมวดคิ้วไม่เข้าใจ นี่เธอตาฝาดไป 

หรอืเปล่า เพราะเธอรู้สกึเหมือนจะเห็นมุมปากข้างหนึง่ของเขายกข้ึนเลก็น้อย

"วันนี้ผมเองก็ยุ่งเหมือนกันครับ"

เมือ่เขาหย่อนโทรศพัท์มือถอืลงไปในกระเป๋าด้านในเสือ้สทูและลกุขึน้จาก 

ท่ีนัง่ ฮารกีล็กุพรวดข้ึนโดยอัตโนมัตเิหมือนเป็นลกูน้องท่ีตดิตามเจ้านาย

"ไว้ผมจะโทรไปนะครับ"

"…คะ?"

"ผมจะโทรไปครับ"

"ทะ…โทรมาเหรอคะ"

แทมูหรี่ตามองฮารี

"คุณจินยองซอ"
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"…คะ?"

"ผมต้องพูดอีกกี่ครั้งกันครับ"

พดูครัง้เดยีว ฟังไม่เข้าใจหรอืไง เขาไม่ได้พดูอะไรออกมา แต่เธอรูส้กึ

เหมือนได้ยินเสยีงเย็นชาพดูแบบนัน้ แถมเป็นในเวอร์ช่ันเจ้านายอีกด้วย

"อ๋อ ไม่ต้องแล้วค่ะ ฉันเข้าใจแล้วค่ะ คุณบอกว่าจะโทรมา…"

"ต้องขอโทษด้วยนะครบัท่ีไม่ได้ไปส่ง ถ้าคณุรอท่ีนีส่กัครู ่ เลขาฯ ของผม 

จะพาคณุไปส่งเองครบั"

เขาก้มหน้าลงเลก็น้อยแล้วหันหลงัเดนิจากไป ฮารมีองตามแผ่นหลงั

ของเขาพลางครุน่คดิด้วยสตอัินเลอะเลอืน

ตอนนี้ท่านประธาน...คงก�าลัง...หนีไปนั่นแหละ

เขาคงไม่คิดจะโทรมาจริงๆ หรอก…

ถ้างั้น...ถ้างั้น

พอเขาได้ฟังเรื่องเพ้อเจ้อ คงรู้สึกอายที่จะหนีไปเฉยๆ ก็เลย…

ใช่แล้ว มันต้องใช่...

"ท�าไมกลับมาเฉยๆ ล่ะ"

แทมูถามซองฮุนผู้เป็นหัวหน้าเลขานุการท่ีก�าลังเดินตามเขาเข้ามา 

ในห้องท�างาน เพราะเขาสัง่ให้พาคูน่ดับอดไปส่ง แล้วเขาจะนัง่แท็กซ่ีกลบัมาเอง 

แต่ซองฮุนกลบัเดนิเข้าห้องตามเขามาทันที

"คุณจินยองซอปฏิเสธไม่ให้ผมไปส่งน่ะครับ"

แทมดูเูหมือนครุน่คดิอะไรบางอย่างอยู่ครูห่นึง่ก่อนจะพยักหน้า เขา 

ถอดเสือ้สทูน�าไปแขวน แล้วนัง่ลงบนเก้าอ้ี ซองฮนุคดิว่าเขาจะพดูอะไรอย่างอ่ืน

เพิม่เตมิ แต่เขากลบัเริม่ท�างานต่อทันที

ซองฮนุจ้องเขมง็ไปท่ีเขา ใครจะไปรูว่้าชายคนนีเ้พิง่กลบัจากการนดับอด 

เพราะเขาดเูหมือนแค่ออกไปจดัการงานจนเสรจ็และรบีกลบัมาท�างานอ่ืนต่อ

เท่านัน้ เขาเป็นเสยีอย่างนี ้คนถงึได้ลอืกนัว่าเขาไม่ใช่มนษุย์
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ทุกคนในบรษัิทนีรู้ด้ว่ีาเขาชอบท�างาน รูว่้าเขาท�างานเก่ง แล้วกร็ูด้้วยว่า 

เขาคดิแต่เรือ่งงานเท่านัน้ ด้วยเหตนุีทุ้กคนจงึรูดี้ว่าบรษัิทก�าลงัด�าเนนิกจิการ 

ไปได้ด้วยด ี แต่ซองฮนุคิดว่าวันนีจ้ะแตกต่างไปเสยีอีก อย่างน้อยซองฮุนกค็ดิว่า 

หลงัจากการนดับอดครัง้นี ้ เขาจะมท่ีาทีเปลีย่นไปเพราะสิง่ท่ีเขาพดูก่อนท่ีจะไป

นดับอด

"มีอะไรหรือเปล่า"

แทมูหยดุท�างานครูห่นึง่และเงยหน้าข้ึน เม่ือเห็นว่าซองฮุนมีท่าทีลงัเล 

เขากเ็บนสายตาไปท่ีเอกสารเหมือนเดมิ

"ถ้าไม่มีอะไรก็เลิกงานได้แล้ว"

"คุณจินยองซอเป็นยังไงบ้างครับ"

แทมูเงยหน้าข้ึนอกีครัง้ เมือ่เห็นสายตาท่ีเหมอืนก�าลงัถามว่าท�าไมถงึถาม

ในสิง่ท่ีไม่เคยถาม ซองฮุนจงึถามอีกครัง้

"จะแต่งงานกับคุณคนนั้นจริงๆ เหรอครับ"

ซองฮุนเองกไ็ม่อยากถามค�าถามแบบนีก้บัผูช้ายท่ีพดูค�าไหนกต้็องเป็น

ค�านัน้เหมอืนกนั แต่เขาไม่มทีางเลอืก เพราะลกัษณะท่าทางของผูห้ญิงช่ือ 

จนิยองซอท่ีเขาเห็นท�าให้เขาอ้ึงไปจนพูดอะไรไม่ออก

"ผมบอกแล้วไม่ใช่เหรอ"

เขาเปิดฝาปากกาหมึกซึม

"ว่านัดบอดครั้งนี้ผมจะแต่งงาน"

เขาพดูเหมือนก�าลงัพดูเรือ่งของคนอืน่และเริม่ขีดเส้นในเอกสารตรงส่วน 

ท่ีมีปัญหา การกระท�าเช่นนีห้มายความว่าฉันจะท�างานแล้ว เพราะฉะนัน้อย่ามา

ท�าให้ฉันต้องเสยีเวลา

ซองฮนุรูด้ว่ีาการท่ีแทมูนัง่ท�างานอยูดี่ๆ แล้วจู่ๆ  ประธานใหญ่คงักม็าหา 

จนต้องออกไปนดับอดอย่างไม่เต็มใจ มันท�าให้แทมรููส้กึอดึอัดใจมากแค่ไหน 

ถ้าคนท่ีไม่รูม้าได้ยินเข้าคงจะนกึว่านัน่เป็นค�าพูดท่ีพูดออกมาเฉยๆ เพราะ 

ไม่อยากไปนดับอดอีก แต่ไม่ว่าแทมูจะไม่อยากไปนดับอดหรอืจะอารมณ์เสยี
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ท่ีการไปนดับอดท�าให้การท�างานของเขาต้องขาดตอน (บางทีอาจจะท้ังสองอย่าง) 

กล้็วนไม่ใช่สิง่ส�าคญั เพราะสิง่ส�าคญัคอืในเม่ือเขาพดูอย่างนัน้ออกมาแล้ว เขา 

จะต้องท�าแบบนัน้อย่างแน่นอน

ซึ่งหมายความว่าแทมูจะแต่งงานกับจินยองซอนั่นเอง

แต่ถงึอย่างนัน้กเ็ถอะ พอได้เจอผูห้ญิงคนนัน้แล้ว คดิว่าจะเปลีย่นใจซะอีก

ซองฮุนนึกถึงจินยองซอท่ีได้เจอเม่ือกี้ เธอเป็นผู้หญิงท่ีความเซ็กซ่ี 

ครอบครองทุกส่วนของร่างกายอย่างเกนิพอดแีละดเูหม่อลอยอย่างไรชอบกล 

แน่นอนว่าใบหน้าสวยมากก็จริง แต่ก็แต่งหน้าเข้มมากจนแทบไม่รู้เลยว่า 

นัน่คอืใบหน้าของเธอจรงิๆ หรอืเปล่า เรือ่งเสือ้ผ้ากด้็วย เธอสวมชุดท่ีต่อให้

ใส่ไปไนต์คลับก็ยังรู้สึกว่าเกินพอดีไปมาก ไม่มีส่วนไหนท่ีไม่เกินพอดีเลย 

แม้แต่ตอนท่ีเขาบอกว่าจะไปส่ง เธอกต็อบปฏเิสธกลบัมาว่าไม่เป็นไรและยังดู

เหม่อลอยจนเกนิพอด ี ถ้าให้ประเมินโดยรวม สภาพของเธอเหมือนเพิง่ไปดืม่ 

ท่ีไนต์คลบัจนถงึเช้ามืดแล้วยังไม่ได้กลบับ้าน แต่ตรงมานดับอดเลยท้ังท่ียงั 

ไม่สร่างเมาอะไรอย่างนัน้

จะแต่งงานกับผู้หญิงแบบนั้นเนี่ยนะ

ฮึบ ซองฮุนสดูหายใจเข้าลกึๆ แต่เมือ่ครุน่คดิอีกที เขากส็ดูหายใจเข้าลกึๆ 

อีกครัง้

"ผมว่าคุณจินยองซอ…เธอดูค่อนข้างรักสนุกนะครับ…"

ซองฮุนพดูออกมาอย่างระมัดระวงั เพราะคดิว่าเธอคอืผูห้ญิงท่ีอาจจะ

กลายมาเป็นภรรยาของแทมูก็ได้

"ค่อนข้างรักสนุกเหรอ"

"เอ่อ คอืว่า…การมองคนแต่ภายนอกมันกย็งัไงอยู ่ แต่มบีางอย่างท่ีท�าให้

รูส้กึได้ว่าเธอค่อนข้างรกัสนกุ…"

"คุณผิดแล้ว ไม่ใช่แค่ค่อนข้าง แต่มากเลยล่ะ"

"อะไรนะครับ ไม่ใช่แค่ค่อนข้าง แต่มากเลยเหรอครับ"

"เธอบอกว่างั้นนะ คุณพอจะหาเวลาจากตารางงานวันจันทร์ของผม 
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สกัสบินาทีได้ไหม บอกให้ผูอ้�านวยการอันเข้ามาหาหน่อย แผนงานเละเทะ

ขนาดนี ้ไม่อยากจะเช่ือเลยว่าเขาอนมัุตไิด้ยงัไง"

ตอนนีผ้มไม่อยากจะเชือ่ค�าพดูของท่านประธานเลยจรงิๆ เม่ือกีค้ณุพูดถงึ

ภรรยาของคนอืน่อยู่เหรอครบั

แทมพูดูออกมาว่าผูห้ญิงท่ีก�าลงัจะกลายเป็นภรรยาไม่ได้แค่ค่อนข้าง 

รกัสนกุ แต่รกัสนกุมาก แล้วกน็ัง่แก้เอกสารต่อเหมือนไม่มีอะไรเกดิข้ึน

"ท่านประธานครบั ท่านรูใ้ช่ไหมครบัว่าการแต่งงานของท่านจะส่งผล 

ต่อบรษัิทของเรายงัไงบ้าง"

บรษิทัซองอนุทีก่่อตัง้โดยประธานใหญ่คงัมันกึนต้องสะดุดไปชัว่ขณะ 

เนือ่งจากคงัซองจงผูเ้ป็นลกูชายไม่มคีวามสามารถ แต่หลงัจากท่ีคงัแทมผููเ้ป็น

หลานชายเข้ามาด�าเนนิธรุกจิต่อเพยีงไม่กีปี่ บรษัิทกเ็ตบิโตข้ึนอย่างไม่น่าเช่ือ  

เขาท�างานเก่งก็เป็นเหตุผลหนึ่ง แต่ความซ่ือสัตย์และท่าทีท่ีตรงไปตรงมา 

ของคังแทมูคือสิ่งท่ีเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบริษัทไปอย่างสิ้นเชิง แต่ถ้าได้ 

ผูห้ญิงแบบนัน้มาเป็นภรรยา…

เมือ่นกึถงึภาพของผูห้ญิงท่ีชือ่จนิยองซอซ่ึงแต่งตาแบบสโมกกีอ้ายข้ึนมา 

ซองฮนุกร็บีส่ายหน้า

"ถึงอย่างนั้นก็ยังจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นอีกเหรอครับ"

"หัวหน้าชา"

"ครับ"

"หัวหน้าชาเองก็ได้ยินแล้วนี ่ ท่ีท่านประธานใหญ่อธบิายถงึครอบครวั

แล้วกต็วัผูห้ญงิคนนัน้น่ะ"

เรื่องอื่นอาจจะไม่ค่อยแน่ใจ แต่ตรงท่ีบอกว่าเป็นคนสุภาพเรียบร้อย 

เป็นสิง่ท่ีซองฮุนจ�าได้ฝังใจ ค�าว่าสภุาพเรยีบร้อยในรสนยิมของท่านประธานใหญ่

เป็นอย่างนัน้จรงิหรอื

"ไม่คิดว่าท่านประธานใหญ่จะเลือกคนที่ใช่ให้ผมอย่างดีที่สุดเหรอ"

ซองฮุนรูส้กึได้ถงึการพลกิแพลงค�าพดูในน�า้เสยีงนัน้ แทมอูารมณ์เสยีมาก
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จริงๆ ด้วยท่ีประธานใหญ่คังมารบกวนการท�างานของเขาแบบนั้น นี่เป็น 

การต่อต้านอย่างหนึง่ เม่ือถกูรบกวนการท�างานกต็ัง้ใจจะแต่งงานกบัใครกไ็ด้

ให้มันรูแ้ล้วรูร้อดไปเลย!

"แต่ยงัไงเรือ่งแต่งงานกเ็ป็นเร่ืองท่ีต้องคดิอย่างละเอียดรอบคอบมากกว่านี้

ไม่ใช่เหรอครบั"

ซองฮุนสงบปากสงบค�าไปครู่หนึ่งเม่ือเห็นสายตาท่ิมแทงของแทมู 

สายตานัน้ก�าลงับอกว่าอย่าพยายามเปลีย่นค�าพดูท่ีออกจากปากของเขา

"ผมหมายถงึ ยังไงท่านกแ็ต่งงานท้ังท่ีคณุจนิยองซอไม่รูต้วัไม่ได้นีค่รบั ผม

อยากให้ท่านลองคยุเรือ่งการแต่งงานกับทางนัน้ดูก่อน แล้วค่อยตดัสนิใจอีกที 

น่าจะดกีว่านะครบั ในเมือ่เป็นคนรกัสนกุ เธอกอ็าจจะไม่คดิเรือ่งแต่งงานก็ได้ 

นะครบั"

ในเม่ือเป็นค�าพูดท่ีออกมาจากปากของแทมูแล้ว ซองฮุนจึงไม่อาจ 

โน้มน้าวใจเขาได้ แต่การแต่งงานไม่ใช่เรือ่งท่ีท�าเองได้คนเดยีว แทมพูยกัหน้ารบั

ราวกบัเข้าใจอะไรบางอย่างแล้ว จากนัน้กค่็อยๆ เอ่ยปากพดู

ครบั ท่านประธาน บอกมาได้เลยครบัว่าเรือ่งแต่งงานจะเปลีย่นเป็น 

การนดับอดครัง้ถดัไป จะข้ามผูห้ญิงคนนัน้ไปก่อน...

"เข้าใจแล้ว"

เฮ้อ โล่งอกไปที ประธานคังแทมูก็เปลี่ยนค�าพูดได้เหมือนกัน...

"ฉันจะโทรหาผู้หญิงคนนั้น"

"โทรไปท�าไม…"

"ขอแต่งงานไง"

…การเปลี่ยนใจเขาคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สินะ 
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แม้เรือ่งท่ียกมาเปรยีบเทียบนีอ้าจจะฟังดอูย่างไรอยู่ แต่เวลาเดนิเข้า

ห้องน�า้กบัเวลาเดนิออกจากห้องน�า้มันต่างกนัมาก สถานการณ์ตอนเลกิงาน

ในวนัศกุร์กบัตอนไปท�างานอีกครัง้ในวนัจนัทร์ มนักเ็ป็นอะไรท่ีแตกต่างกนั

อย่างสิน้เชิงเช่นกนั

นัน่เป็นเพราะคูน่ดับอดโรคจติท่ีฮารรีบัท�าเป็นงานพาร์ตไทม์มาขอเธอ

แต่งงานท้ังท่ีเพ่ิงนดับอดกนัไปได้แค่วันเดยีว แถมยังขอแต่งงานทางโทรศพัท์ 

อีกต่างหาก แต่ปัญหากค็อื

เขาเป็นประธานบริษัทของฉันน่ะสิ!

แค่นีก้ทุ็กข์ใจมากพออยู่แล้ว ทุกครัง้ท่ีนกึถงึมนั ฮารกีย่ิ็งรูส้กึเป็นทุกข์มาก 

จนต้องกมุศรีษะเอาไว้แน่น ขนาดนอนอยู่ยังรู้สกึเหมือนกมุศรีษะอยู่เลย ไม่สิ 

เหมอืนจะไม่ได้นอนเลยมากกว่า ท่ีจรงิแล้วเธอรู้สกึเหมือนจ�าอะไรไม่ได้เลยสกันิด

หลงัวางสายจากเขา ฮารไีม่รูเ้ลยว่าวนันัน้ท้ังวนัตวัเองท�าอะไรไปบ้าง เธอ

ควรจะเล่าเรือ่งราวชวนอ้ึงนี้ให้ยองซอฟัง แต่แม้กระท่ังตวัเธอเองกยั็งไม่เข้าใจ  

จงึได้แต่ผดัไปก่อน และตอนนีเ้ธอมีเพยีงความคดิเดยีวเท่านัน้

คังแทมูต้องเป็นคนจิตวิปริตแน่นอน

ขนาดเธอพดูเพ้อเจ้อและพูดเรือ่งไร้สาระขนาดนัน้ เขายงัมาขอแต่งงาน

บทที่
2

หญิงสำวแห่งพรหมลิขิต
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เหมอืนไม่มีเรือ่งอะไรเกดิข้ึนได้อย่างไรกนั ไม่ว่าจะคิดอย่างไรกไ็ด้ข้อสรปุเดยีวว่า

คงัแทมูเป็นคนจติวปิรติ

เมือ่สรปุได้อย่างนัน้ สิง่ท่ีเธอกงัวลจึงมีอยู่เร่ืองเดียวคอืถ้าเจอกนัท่ีบรษัิท 

จะท�าอย่างไร

โดดงานดีไหมนะ โดดงานไปเลย โดดงานของบริษัทหมอนี่ให้มัน 

รูแ้ล้วรูร้อดไปเลยดีไหม

เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งใหญ่เกนิกว่าท่ีเธอจะจดัการได้ เพราะเธอนดับอดกบั

ประธานบรษัิทและพูดเรือ่งไร้สาระอย่างเตม็ท่ี แต่หลงัจากนัน้แค่วนัเดยีวกถ็กู 

ขอแต่งงานอย่างไม่น่าเช่ือ แล้วเธอกยั็งปฏเิสธด้วยค�าพูดเพ้อเจ้ออีกต่างหาก

เมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ผ่านไป ขณะท่ีฮารีก�าลังเตรียมตัวไปท�างาน  

เสยีงเหล่านีด้งัก้องอยู่ในใจไม่หยุด โดดไหม โดดไหม โดดไหม เธอต้องคอย

ยับย้ังหัวใจท่ีก�าลงัเดนิเป็นจงัหวะติก๊ต่อกราวกบัเสยีงเข็มวนิาทีของนาฬิกาอยู่

ครัง้แล้วครัง้เล่า จนในท่ีสดุเธอกเ็ตรยีมตวัไปท�างานเสรจ็จนได้

นี่เป็นการเตรียมตัวท่ีท�ามาตลอดเป็นปกติ แต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

มนัจะแตกต่างไปจากเดมิ ฮารแีต่งหน้าให้บางท่ีสดุ เธอต้องพยายามไม่ให้ตวัเอง 

ไปเตะสายตาของคงัแทมปูระธานบริษัทท่ีไม่รู้ว่าจะพบเจอกนัท่ีไหนเมือ่ไร แต่

ความจรงิแล้วยังไม่เคยเจอกนัเลยสกัครัง้ เม่ือคดิถงึเรือ่งเหลวไหลท่ีตวัเอง 

พูดกบัเขา เธอกไ็ด้แต่คดิว่าอยากจะหนไีปให้พ้นๆ อย่างไรกต็ามเธอไม่สามารถ

ลาออกจากบรษัิทได้อย่างเดด็ขาด

เธอมหีนีส้นิ ไม่ว่าใครกม็หีนีส้นิกนัได้ แต่หนีก้้อนนีแ้ตกต่างไปเลก็น้อย 

เนือ่งจากมนัเป็นเงนิกูข้องบรษัิท จงึต้องช�าระคนืท้ังหมดทันทีท่ีลาออก ซึง่

แน่นอนว่าเธอไม่มเีงนิท่ีจะท�าแบบนัน้ได้ จงึต้องไปท�างานไม่ว่าจะเกดิอะไรข้ึน

กต็าม ด้วยเหตนุีเ้ธอจงึต้องคอยยับย้ังหัวใจของตวัเองท่ีมเีสยีงดงัข้ึนมาว่า  

'โดดไหม' อยู่ทุกวนิาที

"ใช่แล้ว ยังไงก็ไม่เจอกันหรอก นี่คือเรื่องจริง"

ตั้งแต่เข้าท�างานท่ีบริษัท เธอเคยเห็นเขาครั้งหนึ่งขณะท่ีเดินอยู่กับ
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พนักงานคนอ่ืนๆ แต่ก็ยังไม่เคยเจอกันแบบซ่ึงหน้าเลยสักครั้ง อันท่ีจริง 

ก็ไม่มีเหตุให้เจอกันเลยด้วยซ�้า เพราะห้องประธานอยู่ท่ีช้ันสิบสอง ส่วน 

แผนกวางแผนและการเงนิทีมสองซ่ึงเป็นแผนกของเธออยู่ท่ีช้ันแปด และปกติ 

เขามกัจะไปไหนมาไหนพร้อมพวกผูบ้รหิารบรษัิท เรือ่งอัตราความถี…่เธอเองก็ 

ไม่รูเ้หมอืนกนั แต่เธอมักจะไปไหนมาไหนกบัพนกังานคนอ่ืนๆ เฉพาะแค่ 

ช่วงพกักลางวันเท่านัน้

"เพราะฉะนัน้ไม่ต้องกงัวลไปหรอก ไม่ต้องกงัวลเลย ผูช้ายท่ีตัง้แต่เธอ

เข้าท�างานมาเป็นปีๆ กยั็งไม่เคยเจอกนัสกัครัง้ ไม่มีทางท่ีจะมาเจอกนัตรงนี…้"

จะ...เจอ กัน ตรง นี้...!

ดวงตาของฮารีพลันเบิกกว้าง

"ท�าอะไรครับ"

ตั้งแต่ตอนอยู่บนรถเมล์ ไม่สิ ตั้งแต่ก่อนข้ึนรถเมล์ ไม่สิ ตั้งแต่ 

ก่อนหน้านัน้จนกระท่ังลงจากรถเมล์แล้วเดนิมาถงึหน้าบรษัิท เธอคดิมาตลอดว่า

ไม่มีทางเจอเขาแน่นอน เพราะฉะนัน้ไม่ต้องกงัวล เธอปลอบใจตวัเองแบบนัน้ 

ทว่า…

คงัแทมูก�าลงัยนือยู่ตรงหน้าเธอ ซ่ึงมนัไม่ใช่ท่ีประตหูน้า ไม่ใช่ลอ็บบ้ี 

ไม่ใช่โถงทางเดนิ แต่ดนัมาเจอกนัตรงหน้าลฟิต์ หัวใจของเธอตกลงไปอยู่ท่ี

ตาตุ่มแล้วเริม่เต้นอย่างบ้าคลัง่

ไม่เคยเจอกันสักครั้ง แล้วท�าไมถึงดันมาเจอกันหลังจากวันท่ี 

ถูกขอแต่งงานได้ล่ะเนี่ย หรือท่านประธานจ�าฉันได้ก็เลยตามฉันมา เขา 

เป็นถงึประธานบรษัิทกอ็าจสบืประวตัผิูห้ญงิเฮงซวยท่ีปฏเิสธเขาหรอืเปล่านะ 

แล้วฉันจะท�ายังไงดล่ีะ ถ้าถกูไล่ออกเพราะโกหกจะท�ายังไง

ขณะท่ีใบหน้าของฮารกี�าลงัซีดเผอืดและหายใจล�าบากขึน้เรือ่ยๆ แทมู 

กม็องเธออย่างแปลกใจแล้วเลกิคิว้

"ไม่ทราบว่า…"

ไม่ทราบว่า ไม่ทราบว่าอะไร จ�าฉันได้เหรอ อะไรเนีย่ ท่ีผ่านมาไม่รูจ้กั 
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หน้าตาฉัน แต่พอเห็นหน้ากเ็ลยจ�าฉันได้งัน้เหรอ แล้วทีนีฉั้นต้องท�ายังไง 

ต่อไปล่ะ ฉันจะโดนไล่ออกจรงิๆ เหรอ

"ไม่ขึ้นเหรอครับ"

"…คะ?"

ค้ิวของเขาจะกระตกุเลก็น้อย ตอนนีเ้ธอก�าลงัท�าให้ฉันต้องพดูสองครัง้

นะ ดเูหมอืนคิว้ของเขาก�าลงัพดูแบบนัน้ ไม่ส ิเขาพูดออกมาแล้ว และก�าลงั

จ้องมองเธอด้วยสายตาไม่พอใจอย่างมาก

"คุณจะไม่ขึ้นลิฟต์เหรอครับ"

"ขะ…ขึ้นค่ะ"

ฮารีรีบขึ้นลิฟต์อย่างลนลาน

ยายซื่อบื้อเอ๊ย ต้องบอกว่าไม่ขึ้นสิ

เธอรู้สึกเสียใจแต่มันก็สายเกินไปแล้ว ท้ังหมดท่ีเธอท�าได้ตอนนี้คือ 

เดินเข้าไปท่ีมุมลิฟต์และยืนแนบชิดติดกับผนังให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ 

โดยปิดหน้าเอาไว้ ซ่ึงแน่นอนว่าย่ิงท�าให้สะดดุตามากข้ึน แต่ดเูหมอืนคนท่ี 

ไม่สนใจสิง่รอบข้างอย่างเขาจะไม่ทันสงัเกต เพราะเม่ือเขาเดนิเข้ามาในลฟิต์

กก็ดปุ่มช้ันสบิสองแล้วมองตรงไปข้างหน้า เม่ือประตลูฟิต์ปิดลง เธอกล็อบ

ช�าเลอืงมองเขาด้วยหางตา

ตอนนดับอด เธอได้เห็นเฉพาะตอนท่ีเขานัง่เท่านัน้ แต่เม่ือได้มองจาก 

ด้านหลงัแบบนีก้ย่ิ็งเห็นว่ารปูลกัษณ์ของเขาดงีามย่ิงกว่าเดมิเข้าไปอีก ไหล่ 

กก็ว้าง ตวักส็งู หน้ากเ็ลก็ แล้วยังจดัทรงผมอย่างเป็นระเบียบจนท็อปโมเดล

ยังต้องชิดซ้าย

เฮ้อ ผู้ชายแบบนี้มาขอฉันแต่งงานเนี่ยนะ

ต่อให้อยู่ในความฝันก็ยังรับค�าขอแต่งงานนั้นไม่ได้เลย ถ้าเขาไม่ใช ่

คนจติวปิรติล่ะก ็ ซ่ึงแน่นอนว่าต่อให้ไม่ใช่ เธอก็แต่งงานกบัเขาไม่ได้อยูด่ ี แต่ 

จะว่าไปผูช้ายท่ีถกูปฏเิสธกลบัมีท่าทีสบายใจมาก ในขณะท่ีใครบางคนไม่ได้หลบั 

ได้นอนจนต้องมาท�างานในสภาพหม่นหมองแบบนี้
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หลงัจากช�าเลอืงมองและเปรยีบเทียบภาพสะท้อนของตวัเองกบัเขาในลฟิต์

ได้สกัพกั ฮารกีห็ลบัตาป๋ี ท�าไมต้องมาเจอกนัท่ีหน้าลฟิต์ด้วยนะ แถมยังเจอกนั

สองต่อสองอีกต่างหาก เธออึดอดัจนรูส้กึเหมือนหายใจไม่ออก

แต่ยังไงเขาก็จ�าฉันไม่ได้นี่นา ใจเย็นไว้ ใจเย็น

เม่ือฮารถีอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกอย่างไม่รูต้วั เขากหั็นมา

มองเธอ และทันทีท่ีสบตากนั เธอกส็ะดุง้อย่างเห็นได้ชดั

"อะ…อากาศดีมากเลยนะคะ!"

ฮารทัีกทายออกมาเสยีงดงัอย่างไม่เป็นธรรมชาตขิัน้สดุ เธอกล�า้กลนืน�า้ตา

และพยายามย้ิมอย่างหน้าตาเฉย เขาเบนสายตาไปทางอ่ืนอย่างเฉยเมย 

โดยไม่ได้ตอบอะไร จากนัน้กห็รีต่ามองเธออีกครัง้

"มีอะไรจะพูดกับผมหรือเปล่าครับ"

"…คะ?"

หัวใจของฮารีหยุดเต้นอีกครั้ง

มอีะไรจะพดูงัน้เหรอ หรอืเขาจบัได้แล้วว่าฉันเป็นคูน่ดับอดท่าทางแปลกๆ 

ท่ีบ้าผูช้ายแต่กช็อบผูห้ญิงด้วยคนนัน้...

"ดูเหมือนคุณก�าลังจะขึ้นไปที่ห้องประธานด้วยกันกับผมนะครับ"

เขาช้ีไปท่ีปุ่มกด ช้ันสบิสองเป็นชัน้ท่ีมีห้องประธาน ห้องเลขานกุาร  

ห้องประชุม และห้องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานของประธานท้ังหมด 

นอกจากปุ่มเลขสบิสองแล้วก็ไม่มีปุ่มใดถกูกดเอาไว้เลย

เขามองนาฬิกาข้อมือ

"คุยที่นี่ก็ได้ครับ พอดีผมยุ่งนิดหน่อย"

กดปุ่มช้ันท่ีจะลงส ิ ยายซ่ือบ้ือ! แน่นอนว่าเขาไม่ได้พดูอย่างนัน้ แต่เธอ

รูส้กึเหมือนได้ยินเสยีงพดูนัน้

"เปล่าค่ะ ฉันไม่ได้มีเรื่องจะคุยค่ะ ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะ"

พอฮารกีดปุ่มชัน้แปดอย่างลนลาน เขากห็รีต่ามองปุ่มกดและมองเธอ

สลบักนัไปมา ก่อนจะหันไปมองข้างหน้าราวกบัไม่ได้สนใจอะไรอกี
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ทันทีท่ีลฟิต์มาถงึชัน้แปดและประตเูปิดออก ฮารกีร็บีพุง่ตวัออกจากลฟิต์

และเดินเข้าไปในห้องท�างานอย่างรวดเรว็ ถงึแม้ว่าเขาจะข้ึนลฟิต์ไปท่ีห้องท�างาน

แล้ว แต่เธอกยั็งคงเดนิไปรอบๆ ห้องท�างานด้วยความกระวนกระวายใจอยู่พกัใหญ่

ท�าไมถงึบังเอญิเจอกนัได้นะ แต่กเ็ห็นแล้วนีว่่าเขาจ�าฉันไม่ได้เลยสกันดิ

งัน้มนักจ็บแล้วใช่ไหม มนัจบแล้ว เธอปฏเิสธค�าขอแต่งงานไปแล้ว และ 

เขากจ็�าเธอไม่ได้ ช่วงเวลาแห่งความสงบสขุได้กลบัมาแล้ว ตราบใดท่ีไม่ได้ 

ท�าผดิพลาดครัง้ใหญ่ เธอกจ็ะได้หวนกลบัไปสูช่่วงเวลาในอดตีท่ีไม่ต้องโดนไล่ออก

เพราะเรือ่งนดับอด

โลกช่างสงบสุขเหลือเกิน แน่นอนว่าหมายถึงโลกของชินฮารี

แต่ในโลกของท่านประธานที่อยู่ชั้นเหนือ เหนือ เหนือ เหนือขึ้นไป 

บนน้ัน ความสงบสขุได้ถกูท�าลายลงแล้ว…

'ไม่ค่ะ คณุคงจะงานยุ่งน่าด ู ไม่จ�าเป็นต้องท�าอย่างนัน้หรอกค่ะ ฉันจะ 

ไม่แต่งงานค่ะ! ฉันแต่งไม่ได้! ท่ีจรงิแล้วฉันชอบผูห้ญิงค่ะ ฉันเกลยีดผูช้ายท่ีสดุ 

พดูจรงินะคะ ฉันรกัผูห้ญิงค่ะ งัน้แค่นีน้ะคะ!'

แล้วโทรศัพท์ขอแต่งงานกถ็กูตดัสายท้ิงอย่างไร้ความปราน ี และตัง้แต่

ช่วงวันหยุดสดุสปัดาห์ท่ีผ่านมาจนถงึวนัธรรมดาในตอนนี ้ แน่นอนว่าแทมู 

ไม่ได้คดิถงึเรือ่งการถกูปฏเิสธค�าขอแต่งงานอนัน่าเหลวไหลนัน่อยู่ตลอดเวลา 

แต่เขายังคงคดิถงึเรือ่งนัน้ข้ึนมาบ้าง

เขาไม่ใช่คนประเภทท่ีดงึดนักบัเรือ่งไร้ประโยชน์ ด้วยความท่ีเขาเป็น 

คนท่ีเกลยีดการเสยีเวลามากท่ีสดุในโลก ดงันัน้ถ้านัน่ไม่ใช่เรือ่งท่ีมปีระโยชน์

ต่อตวัเอง เขากจ็ะไม่สนใจมันเลย ทว่ามสีิง่ท่ีเขาตัง้เอาไว้เหนอืสิง่นัน้ข้ึนไปอกี 

นัน่กค็อืคตปิระจ�าใจอันเตม็เป่ียมไปด้วยความอยากเอาชนะ ถ้าเป็นสิง่ท่ีเขา

ตดัสนิใจจะลงมือท�าแล้วล่ะก ็ ไม่ว่าอย่างไรกจ็ะต้องท�ามนัให้ส�าเรจ็ให้ได้ นัน่เป็น

อาการอย่างหนึง่ของโรคย�า้คดิย�า้ท�าของเขา และเรือ่งท่ีเขาออกตวัว่าจะท�านัน้ 

ไม่เคยเป็นเรือ่งไร้ประโยชน์หรอืเป็นเรือ่งเสยีเวลาเลยแม้แต่ครัง้เดียว เขาจึง
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ไม่จ�าเป็นต้องแก้ไขอาการท่ีเขาเป็นอยู่

"หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้…"

นีเ่ป็นการโทรครัง้ท่ีสีแ่ล้ว เขาโทรหาคนคนเดยีวกนัถงึสีค่รัง้ เขาไม่เคย 

โทรหาใครแล้วต้องฟังเสยีงรอสายเกนิสองครัง้มาก่อน ตอนแรกยงัไม่เข้าใจ 

แต่ในท่ีสดุกพ็อจะรูแ้ล้วว่าตอนนีผู้ห้ญิงคนนีบ้ลอ็กเบอร์เขา

...บล็อกเบอร์งั้นเหรอ

แม้จะได้ข้อสรปุแล้ว แต่เขากยั็งคงเหม่อลอย ตัง้แต่เกดิมานีเ่ป็นครัง้แรก 

ท่ีเขาแสดงสหีน้าแบบนี ้ แล้วซองฮนุกบั็งเอิญเคาะประตแูละเดนิเข้ามาเห็นพอดี 

ซองฮนุจงึกะพรบิตาปรบิๆ

"มีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับ"

"…เปล่า"

แทมูมองหน้าซองฮุนและส่ายหน้าเลก็น้อย ซองฮนุช้ีโทรศพัท์มือถอื 

ในมือของแทมู

"คุยกับทางญี่ปุ่นได้ไม่ลงตัวเหรอครับ"

เนือ่งจากทุกการกระท�าของแทมูไม่เคยเป็นเรือ่งส่วนตวัของเขามาก่อน 

ซองฮุนจงึถามเกีย่วกบัเรือ่งงาน แทมูค่อยๆ วางโทรศพัท์มือถอืลงช้าๆ ด้วย

สหีน้าไม่สบอารมณ์ ซองฮุนจงึมองเขาด้วยความแปลกใจ

"หรือว่าเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเหรอครับ"

"เปล่า…"

มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น เขาแค่ขอแต่งงานทางโทรศัพท์และ 

ถูกปฏิเสธกลับมาอย่างรวดเร็ว แถมยังโดนบล็อกเบอร์เท่านั้นเอง ก็แค ่

คูน่ดับอดคนหนึง่ท่ีบอกว่าท้ังบ้าผูช้ายแล้วกช็อบผูห้ญิง และบอกว่าไม่ชอบเขา!

ถ้าไม่คิดจะแต่งงาน แล้วมานัดบอดท�าไม

แทมเูลกิคิว้ข้ึนข้างหนึง่ อันท่ีจรงิเขาพอจะรูว่้าท�าไมเธอถงึมานดับอด 

ทางนัน้เองกค็งจะถกูพ่อแม่บีบบังคบัเหมือนกนั แต่นัน่หมายความว่าเธอเองก ็

ไม่มีทางเลอืกอ่ืนนอกจากต้องแต่งงานกบัคูน่ดับอดสกัวัน เพราะครอบครวั
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แบบนั้นคงจะพยายามให้เธอแต่งงานกับใครสักคนท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน 

มากท่ีสดุ

ถ้าได้แต่งงานกบัฉันกน่็าจะดไีม่ใช่เหรอ เพราะยังไงฉันกเ็อาแต่ท�างาน

จนไม่มีเวลาไปใส่ใจว่าเธอจะไปเจอใคร ส�าหรบัผูห้ญิงรักสนกุแบบนัน้ จะมี

อะไรดีไปกว่าเงือ่นไขการแต่งงานท่ีดขีนาดนีอ้กีล่ะ

ตอนท่ีได้คยุโทรศัพท์กนั ดูเหมือนเธอยงัไม่ทันคดิถงึส่วนนี ้ เธอเป็น 

ผูห้ญิงรกัสนกุมาก ถ้าบอกไปว่าเธอยังคงใช้ชีวติแบบนีต่้อไปได้เรือ่ยๆ หลงั

แต่งงาน เธออาจจะเปลีย่นความคิดกไ็ด้ ซ่ึงแน่นอนว่าถ้าจะบอกเธออย่างนัน้

กต้็องเจอเธอตวัเป็นๆ

ต่อให้บลอ็กเบอร์ แต่กมี็อกีหลายวธิท่ีีจะตดิต่อเธอได้ อาจหาข้อมูลบรษัิท

ของเธอและไปหาท่ีนัน่ หรอือาจใช้เบอร์อ่ืนโทรไป แต่การท่ีเขาโทรหาคนท่ี 

ไม่เกีย่วข้องกบัเรือ่งงานถงึสีค่รัง้ในเวลางานถอืเป็นการกระท�าท่ีไม่ควรเกดิขึน้ 

เขาไม่อยากเสยีเวลาของตวัเองอีกต่อไป เขาต้องท�าให้เธอเป็นฝ่ายโทรกลบัมา

ให้ได้ ซ่ึงวธิกีารนัน้กง่็ายมาก

"หัวหน้าชา"

"ครับ ท่านประธาน"

"โทรหาท่านประธานใหญ่หน่อย"

"เรื่องอะไรเหรอครับ"

"จะเรื่องอะไรล่ะ"

แทมูเลกิค้ิวขึน้และย้ิมอย่างใจเย็น การท่ีผูใ้หญ่ของท้ังสองฝ่ายรูจ้กักนั 

มันดแีบบนีน้ีเ่อง

"จะบอกให้ก�าหนดวันแต่งงานน่ะสิ"

หลงัพายุพดัโหมกระหน�า่เข้ามาและผ่านพ้นไปเหมือนเป็นเรือ่งเลก็น้อย 

ฮารกีจ็มอยู่ในความเศร้าอีกครัง้ เธอยังคงไม่ลมืเร่ืองท่ีมนิอูพาแฟนมาแนะน�า

ให้รูจ้กั
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ฮารพีบกบัมินอตูอนท่ีเธอเป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัปีหนึง่ การปรากฏตวั

ของมินอูเป็นประเด็นร้อนในหมู่นักศึกษาหญิงเป็นอย่างมาก เพราะการท่ี 

จะได้เห็นผูช้ายท่ีท้ังสงูและหน้าตาดกีเ็หมือนกบัการงมเข็มในมหาสมุทร ถ้า

เรื่องมีเพียงแค่นั้น ฮารีคงจะคิดว่าก็แค่มีผู้ชายหน้าตาดีอยู่คณะเดียวกัน  

แล้วกค็งจะจบลงแค่นัน้ แต่เมือ่มโีอกาสได้น�าเสนองานกลุม่ด้วยกนั เธอกไ็ด้รูว่้า 

มินอเูป็นคนนสิยัดมีาก

แต่ปัญหาก็คือไม่ใช่แค่ฮารีคนเดียวท่ีรู้ เมื่อมีข่าวลือออกไปว่ามินอู 

มดีีท้ังหน้าตาและนสิยั เขากก็ลายเป็นหนุม่ในฝันของบรรดานกัศกึษาหญิง

คณะเดยีวกนั และฮารีกก็ลายเป็นหนึง่ในนกัศกึษาหญิงเหล่านัน้ท่ีอยากได้มินอู 

มาครอบครอง

ฮารเีป็นคนสดใสน่ารกั จงึเป็นท่ีรกัในกลุม่เพือ่นๆ แต่เพราะค่อนข้างข้ีอาย  

จงึไม่ค่อยกล้าพูดคยุกบัผูช้ายท่ีตวัเองชอบ

มินอูเป็นฝ่ายเข้าหาเธอก่อนเพราะมีการประชุมกลุ่มด้วยกัน ความ 

อ่อนโยนของเขาท�าให้เธอเข้าใจผดิคิดไปเองว่าเขาชอบเธอ จงึบ่มเพาะรกัแรก 

ของหัวใจข้ึนมา แต่ขณะท่ีหัวใจก�าลงัพองโตด้วยความคาดหวงั เธอก็ได้รูว่้า

เขาก�าลงัคบกบัดาวเด่นของคณะอืน่ เธอช็อกมากและได้รูจั้กกบัการอกหัก 

เป็นครัง้แรก แต่หัวใจของคนเราใช่ว่าจะตดัใจกนัได้ง่ายขนาดนัน้

ฮารีไม่สามารถตดัความสมัพนัธ์ท่ีสนทิสนมกบัมินอูได้ จงึซ่อนหัวใจ 

เอาไว้และเป็นเพือ่นกบัเขาด้วยความเตม็ใจ ซ่ึงนัน่กผ่็านมาเจด็ปีแล้ว

ฉันอตุส่าห์เช็กชือ่แทนให้ รอนายกลบัมาจากเกณฑ์ทหาร แถมยังให้ 

ค�าปรกึษาเรือ่งหางาน แต่นายกลบัพาผูห้ญิงคนอ่ืนมาแนะน�างัน้เหรอ

แน่นอนว่ามินอูคงจะไม่รูเ้รือ่งอะไรเลย ซ่ึงนัน่เป็นเรือ่งท่ีน่าเศร้าย่ิงกว่า  

ฮารคีาบเส้นรามยอน* ไว้ในปาก ราวกบัก�าลงัคาบความเศร้าเอาไว้และได้แต่

ร้องไห้อยู่อย่างนัน้

ว่ากันว่าความโศกเศร้ามักระเบิดข้ึนมาตอนกินข้าว หลังพบแทมู 

* รามยอน คือบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปของเกาหลี
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ในลฟิต์ เธอก็ใจลอยไปพกัหนึง่จนท�างานไม่ทัน ท�าให้ต้องมานัง่กนิมือ้เท่ียง

ในร้านสะดวกซ้ือ เรยีกได้ว่าเป็นการกนิท้ังน�า้ตาของจรงิ

ฉันขาดตกบกพร่องกว่ายายฮเยจีตรงไหน

ฮารนีกึถงึใบหน้าของฮเยจข้ึีนมา ก่อนอ่ืนเลยเธอจ�าได้ว่าอายุน้อยกว่าเธอ

ห้าปี ใบหน้าเลก็เท่าก�าป้ัน และน�า้เสยีงเตม็ไปด้วยความน่ารกัน่าเอน็ดู แค่

ประมาณนีก้แ็พ้อย่างราบคาบแล้ว คงจะดกีว่าถ้าเธอไม่คดิต่อไปว่าผวิพรรณ 

กยั็งขาวผ่องเป็นยองใย หุ่นกมี็ทรวดทรงองค์เอวอย่างกบัคนต่างชาติ

"แต่ยังไงหุ่นแบบฉันก็ถูกประธานบริษัทขอแต่งงานมาแล้วล่ะน่า!"

ประธานคังแทมูเพยีบพร้อมไปหมดทุกอย่าง ท้ังความเซ็กซ่ี ความเท่ 

และความหล่อ ขนาดท่ีผูช้ายหน้าตาดอีย่างมนิอูยังต้องร้องไห้ฟมูฟายในทันที

ท่ีได้เห็น

ฉันถกูเขาขอแต่งงานมาแล้วนะ เพราะฉะนัน้ฉันต้องมัน่ใจส!ิ ม่ันใจ...!

"ฉันจะไปเอาความม่ันใจมาจากไหนกนัล่ะ! นายจติวิปรตินัน่คงไม่ได้ 

ขอแต่งงานเพราะรปูร่างหน้าตาของฉันหรอก"

แล้วท�าไมถึงได้ขอฉันแต่งงานล่ะ นายจิตวิปริต

ฮารีอยากถามเขาให้ชัดเจนดูสักครั้ง แต่คงไม่มีโอกาสนั้นแล้ว เม่ือ 

ค�าพดูไร้สาระท่ีเธอพดูเอาไว้ท้ังหมดค่อยๆ ผดุขึน้มาในความคดิ เธอกไ็ด้แต่

ขนลกุอยู่อย่างนัน้

อย่าคิดถึงมันดีกว่า เรื่องนี้มันจบไปแล้วนี่นา

เธอสะบัดมือท้ังสองข้างครูห่นึง่ราวกบัก�าลงัท�ากายบรหิาร จากนัน้ก็

ใช้ท้ังสองมอืจบัถ้วยรามยอนเอาไว้อย่างทะนถุนอม

ตัง้แต่วนัพรุง่น้ีฉันจะกลบัมาไดเอต็อีกครัง้ วนัท่ีนายอีมนิอูจะรูส้กึเสยีใจใน

ภายหลงั แล้วกพ็ดูออกมาว่าฉันไม่เห็นเสน่ห์ของเธอเอง ท่ีฉันท�าแบบนัน้

เพราะท่ีผ่านมาฉันไม่เคยเห็นมนัมาก่อน ตัง้แต่นีไ้ปฉันจะรกัเธอคนเดยีว วนันัน้ 

กค็อืวนัพรุง่นีน้ัน่เอง

ฮารคีดิแบบนัน้พลางยกถ้วยรามยอนข้ึนมาซดน�า้ซุปจนหมด จากนัน้ก็ 
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วางถ้วยลงอย่างสบายใจ เธอกนิคมิบับสามเหลีย่ม* อีกสองช้ินและฮอตบาร์** 

อีกช้ินจนหมดเกลีย้ง แล้วแบกท้องอ่ิมๆ กลบัมาท่ีบรษัิท

ไม่รูว่้าอ่ิมเกนิไปจนนิง่นอนใจไปหรือเปล่า ขณะท่ีกดปุ่มลฟิต์โดยไม่ทัน 

คดิอะไรและก�าลงัยืนรออยู่นัน้ จู่ๆ  กร็ูส้กึได้ถงึพลงังานอันเย็นยะเยือกข้ึนมา 

อย่างฉับพลนั เม่ือค่อยๆ เหลอืบตาไปด้านข้างเลก็น้อยกเ็ห็นว่าเป็นผูช้าย 

ร่างสงูใหญ่ในชุดสทู

อย่าบอกนะว่าเจอกันอีกแล้ว

เมื่อดูให้ดีอีกครั้งด้วยความประหม่า เธอก็เห็นว่าไม่ใช่แทมู

บริษัทเราก็มีคนหน้าตาดีเยอะเหมือนกันแฮะ

ขณะท่ีมองซองฮนุด้วยความรูส้กึโล่งอกและเพลดิเพลนิอยู่นัน้ เธอกต้็อง

ขนลกุวาบข้ึนมาเม่ือได้ยินเสยีงท่ีพดูมาจากด้านหลงั

"ไม่ขึ้นเหรอครับ"

หึย! พอหันหลงัไปมองกเ็ห็นว่าแทมยูนือยู่ตรงนัน้ หัวใจของฮารหีล่นลงไป 

อยู่ท่ีตาตุม่ทันที ทุกครัง้ท่ีเห็นเขา เธอรูส้กึได้ว่าคงไม่มีใครเอาชนะความเซ็กซ่ีนัน้

ได้เลย แต่แล้วจะท�าอย่างไรได้ล่ะ ในเม่ือมันเป็นความเซ็กซ่ีท่ีเธอไม่ควรมอง

ท�าไมถงึเจอผูช้ายคนนีอี้กได้นะ ก่อนไปนดับอดกย็งัไม่เคยเจอกนัเลย

แม้แต่ครัง้เดียวนีน่า แต่ท�าไมถงึได้บังเอิญมาเจอผูช้ายคนนีต้ัง้สองครัง้

ฮารีไม่เข้าใจจริงๆ

"คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับ"

ขณะท่ีเธอก�าลงัมองแทมูอย่างใจลอยอยู่นัน้ ซองฮุนกถ็ามแทรกขึน้มา 

ผูช้ายท่ีกดปุ่มอยู่ข้างๆ เธอคอืซองฮุนเลขาฯ ของแทมูนัน่เอง

"อ๋อ…ค่ะ ฉันไม่เป็นไรค่ะ"

"จะไม่ขึ้นลิฟต์…"

"ขะ…ขึ้นค่ะ ฉันจะขึ้นค่ะ"

ฮารีรีบขึ้นลิฟต์อย่างลนลานก่อนที่แทมูจะถามอะไรไปมากกว่านี้

* คิมบับ หมายถึงข้าวห่อสาหร่าย คิมบับสามเหลี่ยม จึงหมายถึงข้าวปั้นห่อสาหร่ายรูปสามเหลี่ยม

** ฮอตบาร์ คือลูกชิ้นปลาแผ่นทอด
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"สวัสดีครับ ท่านประธาน"

เม่ือแทมูข้ึนลิฟต์ กลุ่มคนท่ีขึ้นลิฟต์มาจากชั้นใต้ดินก็ทักทายอย่าง

นอบน้อม ฮารจีงึอยู่ในสภาพท่ีเหมือนได้รบัค�าทักทายจากพวกเขาไปด้วย 

อย่างไม่ได้ตัง้ใจ

ฮือ ฉันยังไม่เคยได้ทักทายเขาเลยนี่นา คราวท่ีแล้วก็ไม่ได้ทักทาย  

คราวนีก้ยั็งไม่ได้ทักทายอีก ถ้าเขาคดิว่าฉันเป็นพนกังานอวดดจีะท�ายังไง

ฮารเีริม่ใจฝ่อลงเรือ่ยๆ เพราะเมือ่ลองคดิดกูเ็หมอืนว่านอกจากจะไม่ได้

ทักทายแล้ว เธอยังพูดขัดเขาอีกต่างหาก ถ้าเขาเป็นแค่ท่านประธาน เธอ 

กอ็าจจะบอกไปว่าไม่รูว่้าเขาคอืท่านประธานก็ได้ แต่เธอกงัวลว่าตวัเองจะไป

สะดุดตาเขาเข้า แม้เรื่องจะจบไปแล้วก็จริง แต่ถ้าไปสะดุดตาเขาเข้าล่ะก็  

คงไม่ใช่เรือ่งดแีน่

ฮารพียายามจะถอยไปข้างหลงั แต่กเ็ข้าไปหลบมมุไม่ได้ เนือ่งจากครัง้นี้

คนเยอะมากไม่เหมือนคราวก่อน เธอจึงต้องมายืนข้างๆ เขาแทน และ 

เม่ือประตลูฟิต์ปิดลง แทมูกช็�าเลอืงมองเธอ ท้ังสองสบตากนัครูห่นึง่ เธอ 

รีบหันหน้าไปทางอ่ืนอย่างรวดเรว็ แต่เขากลบัคอยช�าเลอืงมองเธออยูเ่รือ่ยๆ

ท�าไมถงึมองอยู่ได้นะ หรอืจ�าอะไรได้ ตอนนัน้กค็ดิว่าจะจ�าไม่ได้แล้วนีน่า

ตัง้แต่วนิาทีท่ีฮารรีูส้กึว่าแทมูมองมาท่ีเธอ หัวใจของเธอกเ็ริม่เต้นรวั  

ได้แต่หวงัว่าเวลานีจ้ะผ่านไปเรว็ๆ แต่เขายงัคงมองเธออยู่เรือ่ย แม้จะเป็น 

ช่วงเวลาสัน้ๆ แต่ฮารรีูส้กึเหมือนมันยาวนานเป็นพันปี

หลงัจากช�าเลอืงมองอยูพ่กัหนึง่ คราวนีเ้ขาถงึกบัหันหน้ามาและมองเธอ

อย่างโจ่งแจ้ง เธอกะพรบิตาซ�า้แล้วซ�า้เล่า จนในท่ีสดุกส็บตากนั เขาหรีต่ามอง 

อยู่ครูห่นึง่ ก่อนจะเลกิคิว้ข้ึนราวกบัรูอ้ะไรบางอย่าง

อะไร อะไรกนัเนีย่ เขาต้องรูแ้ล้วแน่เลย ท�ายงัไงด ี ฉันจะท�ายังไงดี  

รูไ้ด้ยังไงนะ หรอืผูช้ายคนนีจ้ะรูเ้รือ่งเทคนคิการแปลงโฉมของผูห้ญิงงัน้เหรอ!

เมื่อเห็นเธอกระสับกระส่าย เขาก็ค่อยๆ ขยับปาก

ท่านประธานคะ คอืว่าฉันไม่ได้ตัง้ใจจะไปนดับอดเลยนะคะ แต่เพราะ 
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ฉันโดนหักอกค่ะ ไม่ใช่ส ิเพราะมันเป็นงานพาร์ตไทม์ ฉันกเ็ลย ฉันกเ็ลย...!

"ชั้นแปดใช่ไหมครับ"

"…คะ?"

เขาขมวดคิว้เลก็น้อยราวกบัถามว่าหูของเธอมีปัญหาหรอืไง เมือ่ฮารี

พยักหน้าอย่างเต็มท่ีเพ่ือความอยูร่อดตามสญัชาตญาณ เขากก็ดปุ่มช้ันแปด 

เขาจ�าเธอได้ก็จริง แต่โชคดีท่ีจ�าได้แค่ว่าเธอเป็นพนักงานท่ีเจอกันในลิฟต ์

เมือ่คราวก่อนเท่านัน้

แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะ ความจ�าดีไปไหมเนี่ย

แต่จ�าได้แล้วอย่างไรล่ะ แค่จ�าเรือ่งนดับอดไม่ได้กพ็อ ขณะท่ีเธอก�าลงั

พ่นลมหายใจท่ีเต็มไปด้วยความวิตกกังวลออกมาอย่างโล่งอกนั้น ยองซอ 

ก็โทรเข้ามา เธอรบีรบัสายเพือ่เป็นการหลบสายตาไปในตวั

"ฮัล…"

"ชินฮารี!"

ฮารขีมวดคิว้เพราะเสยีงแหลมปรีด๊ของยองซอท่ีแทบจะท�าให้แก้วหูแตก

ได้ในทันที

"อื้ม จินยอง…"

เกอืบจะพูดออกไปว่าจนิยองซอแล้วเชียว ฮารกีลนืน�า้ลายเหนยีวลงคอ

เพือ่เรยีกสติตัวเอง

"…อื้มๆ มีอะไรเหรอ"

"มีอะไรงั้นเหรอ ถามแบบนั้นได้ยังไง เธอไปท�าอะไรไว้น่ะ"

"หืม? ท�าอะไรไว้งั้นเหรอ ท�าไม เกิดเรื่องอะไร…"

"ก็พ่อฉันโทรมาหาน่ะสิ บอกว่าทางบ้านนั้นโทรมา"

"บ้านนั้นเหรอ บ้านไหน"

"กบ้็านของผูช้ายท่ีนดับอดวันนัน้น่ะส!ิ เขาบอกว่าชอบฉันมาก อยากคยุ

เรือ่งแต่งงาน ไม่ส ิเขาบอกว่าจะแต่งงาน"

เฮือก! หมายความว่ายังไงเนี่ย
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"เธอไปท�าอะไรไว้ยะ ชินฮาร ีเธอเล่นบทเฟม ฟาทัลสมบทบาทจรงิไหม

เนีย่"

ก็สวยสังหารอยู่นะ เพียงแต่เขาไม่ได้โดนสังหารเท่านั้นเอง

"นี่ฉันก�าลังจะต้องแต่งงานเพราะเธอนะรู้ไหม! กับผู้ชายท่ีไม่รู้จัก 

แม้แต่หน้าตาด้วยซ�้า!"

หน้าตานั้นน่ะ ฉันรู้จัก รู้จักดีเลยล่ะ

แทมูขมวดคิ้วและจ้องมองฮารีเขม็งราวกับได้ยินเสียงท่ีพูดด้วย 

อารมณ์หงุดหงิดซึ่งดังมาจากปลายสาย

หิมะก�าลงัตกอยู่หรอืเปล่านะ โลกช่างขาวโพลนไปหมด นอกจากขาวแล้ว

ยังขุ่นมัวด้วย ฮารกี�าลงัจะเสยีสตไิปแล้ว

"คุณฮารี มัวท�าอะไรอยู่ ไม่กลับบ้านเหรอ"

ถ้าไม่มใีครพดูค�าว่ากลบับ้าน เธอกค็งจะนัง่หม่นหมองอยู่อย่างนัน้ต่อไป  

ถงึแม้จะเสยีสตไิปแล้ว แต่กมี็สิง่หนึง่ท่ีเธอไม่ได้เสยีไปกบัสตด้ิวย นัน่กค็อื  

'เลกิปุ๊บเด้งป๊ับ' ฮารลีกุพรวดและออกมาจากห้องท�างานทันที

นี่มันเรื่องอะไรกัน ไม่มีเวลาให้เสียใจกับเรื่องที่โดนหักอกเลยนี่นา

แต่ไม่น่าใช่เรือ่งท่ีจะต้องขอบคณุ เพราะหนทางข้างหน้ายังมดืมดิอยู่เลย

หลงัจากรบัสายยองซอ ฮารกีอ็ยู่ในสภาพท่ีใจไม่อยู่กบัเนือ้กบัตวั เธอ

คดิว่าถ้าปฏเิสธค�าขอแต่งงานและบลอ็กเบอร์โทรศพัท์ เรือ่งกน่็าจะจบลงแล้ว  

แต่มันคงใช้ไม่ได้กบัผูช้ายคนนีส้นิะ เขาเหมอืนคนท่ีไม่รูว่้าการปฏเิสธคอือะไร

"อย่าบอกนะว่าฉันเป็นคนแรกที่ปฏิเสธเขา"

ก็นะ ถ้าดูจากหน้าตาของเขาก็ดูเหมือนไม่เคยถูกใครปฏิเสธจริงๆ  

นัน่แหละ แต่ถงึอย่างนัน้กเ็ถอะ ในยุคสมัยท่ีมีอะไรให้ท�าตัง้มากมายขนาดนี้ 

ท�าไมถงึได้ดือ้ดึงอะไรไร้สาระแบบนัน้นะ

"งั้นลองไปอ้อนวอนบอกว่าชอบเขาดูดีไหมนะ"

ถ้าไปบอกว่าฉันชอบคณุมากเลยค่ะ แล้วกจ็บัเขาไว้ไม่ปล่อย กน่็าจะ 
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โดนปฏเิสธร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆ แต่ตอนนีเ้ธอไม่ได้อยู่ในสภาพท่ีจะไปท�าเรือ่งบ้าๆ 

แบบนัน้ เธอท�าไม่ได้แล้ว

"โอย เพราะจินยองซอแท้ๆ ฉันก็ดันไปรับปากยายนี่ว่าจะช่วย!"

จะว่าไปแล้ว ยองซอยังไม่ให้ค่าจ้างงานพาร์ตไทม์เลย ไม่เอาแล้วก็ได้ 

ทางท่ีดีขอไม่เจอยองซอเลยดีกว่า ช่ิงดีไหมนะ ไม่สิ อุตส่าห์หาเงินมาได ้

อย่างยากล�าบาก จะท้ิงไปเฉยๆ ไม่ได้

นัน่เป็นเงนิท่ีหามาได้ แม้อาจจะไม่บริสทุธิน์กั แต่กเ็ป็นเงนิท่ีได้มาจาก 

การขาย 'หน้า' เธอต้องไปหายองซอเพือ่รับเงนิ แต่ต่อให้เธอไม่ไปหา ยองซอ 

กต้็องมาหาเธออยู่ด ีซ่ึงเท่ากบัอย่างไรกต้็องเจอกนั

เน่ืองจากเจอแทมูมาแล้วถงึสองครัง้ ฮารีจึงมองไปรอบๆ อยู่ครู่ใหญ่

ก่อนจะข้ึนลฟิต์

"จะเดินในบริษัทอย่างสบายใจยังท�าไม่ได้เลย"

เพราะอย่างนี้คนเราถึงไม่ควรท�าเรื่องไม่ดีไงล่ะ ฮารีลงมาถึงล็อบบ้ี 

ได้อย่างปลอดภยัและเดนิออกจากบรษัิทอย่างโล่งใจ แต่จู่ๆ เธอกข็นลกุซู่เพราะ 

รูส้กึโหวงๆ อย่างไรชอบกล

"อ้าว ลืมเอากระเป๋ามาด้วย"

เรือ่งท้ังหมดนีเ้ป็นเพราะคงัแทมูคนเดยีวเลย! ฮารผีูเ้สยีสตเิพราะแทมู

ต้องสอดส่ายสายตาและแอบเข้าไปในบรษัิทอีกครัง้

"แล้วไง"

ฟู่ ยองซอเป่าที่เล็บแล้วหันมามอง ฮารีจึงท�าปากยื่น

"ก็ต้องให้เงินฉันสิ…"

"เงินเหรอ เมื่อกี้เธอพูดว่าเงินเหรอ"

ดวงตาอันงดงามทั้งสองข้างของยองซอเบิกกว้าง

"คือว่า…ถ้าสั่งให้ท�างาน…ก็ต้อง…จ่ายเงิน…ไม่ใช่เหรอ…"

ฮารีจ้องมองดวงตากลมโตของยองซอและพูดต่อไปอย่างยากเย็น
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"ไม่ใช่ว่าฉันไม่ได้ท�างานสักหน่อย…"

"ไม่ใช่ว่าไม่ท�า แต่เธอท�าไม่ได้ ท�าได้ไม่ดี!"

ยองซอทุบโต๊ะ

"เธอท�าได้ไม่ดีนี่นา ท�าได้ไม่ดีสุดๆ เธอท�าพังไม่เป็นท่า!"

"ไม่ใช่ว่าฉันท�าได้ไม่ดีนะ ฉันท�าได้ดสีดุๆ เลยต่างหาก รูไ้หมว่าฉันย�า้ไป 

กีร่อบว่าฉันเป็นเพลย์เกร์ิลน่ะ ฉันชวนเขาข้ึนห้องในโรงแรมท่ีอยู่ช้ันบนของ

ร้านกาแฟนัน่ด้วยนะ ชวนเขามีอะไรกนัแบบสองต่อหนึง่ด้วย ไม่ส ิ ฉันชวน

แบบสามต่อหนึง่ด้วยซ�า้ บอกด้วยว่าจะท�าให้เขารูส้กึดสีดุๆ ไปเลย แล้วก ็

บอกด้วยว่าฉันเก่งมาก บอกด้วยว่าฉันคิดแต่เรื่องอย่างว่าท้ังวัน แล้วก็ 

บอกด้วยว่าก่อนมานดับอด ฉันเพิง่ไปนอนกบัคนอ่ืนมา แถมบอกไปด้วยนะว่า 

ฉันท�าเป็นแต่เรือ่งเซ็กซ์!"

ยองซอกะพริบตาปริบๆ

"บะ…บอกว่าอะไรนะ ทะ…ท�าเป็นแต่เรื่องอะไรนะ…"

"เซ็กซ์"

เมือ่ฮารฉีีกยิม้ ปากของยองซอกอ้็าค้างโดยอัตโนมัต ิฮารจีงึยักไหล่

"เห็นไหมล่ะ เดด็สดุๆ เลยใช่ไหม เห็นแล้วใช่ไหมว่าฉันท�างานท่ีได้รบั

มอบหมายอย่างครบถ้วนขนาดไหน ฉันท�าให้ผูช้ายตกตะลงึตามท่ีสญัญาไว้เป๊ะๆ 

แล้วนะ อุตส่าห์ท�าถงึขนาดนัน้แล้ว แต่เธอจะไม่ให้เงนิฉันเหรอ"

"นี่ ชินฮารี"

"ท�าไม"

"ชินฮารี!"

"ท�ามาย"

"ป่นปี้หมด ป่นปี้หมดแล้ว! ฉันจะท�ายังไงกับภาพลักษณ์ของตัวเอง 

ล่ะเนีย่!"

รู้แล้วว่าป่นปี้ เพราะงั้นเราอย่าท�าอะไรให้เสียพลังงานกันอีกเลยนะ  

ท้ังสองมองหน้ากันและกล�้ากลืนน�้าตาเอาไว้ มาเสียใจเอาตอนนี้แล้วมัน 
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จะได้อะไรข้ึนมาล่ะ

ทั้งสองเอาหน้าผากชนกัน

"ก่อนอื่น"

ทั้งสองคนพูดขึ้นมาพร้อมกัน

"เอาเงินมาก่อน"

"ไปเจอเขาก่อน"

ทั้งสองท�าหน้านิ่วคิ้วขมวด

"ในสถานการณ์แบบนี้ ยังมีหน้ามาบอกให้ไปเจอเขาอีกเหรอ"

"ในสถานการณ์แบบนี้ ยังมีหน้ามาขอเงินอีกเหรอ"

เม่ือพดูพร้อมกนัอกีครัง้ ท้ังสองกจ้็องหน้ากนัเขม็ง ฮารรีบียกมอืข้ึน

ปิดปากยองซออย่างรวดเรว็

"ฉันขอพดูก่อน ตัง้ใจฟังให้ดนีะ ฉันอตุส่าห์พยายามเค้นและรวบรวม

ความสวยสงัหารท่ีมีอยูท้ั่งชีวติออกมา และยอมฝืนทนกบัความอับอายขายข้ีหน้า

พดูเรือ่งเหลวไหลเพ้อเจ้อกบัผูช้ายคนนัน้อย่างล�าบากล�าบนขนาดนัน้ เธอคง 

ไม่คิดจะกดข่ีใช้แรงงานแล้วเบ้ียวเงนิฉันใช่ไหม"

เมือ่ยองซอพยายามดิน้ให้ปล่อยมอื ฮารกีพู็ดออกมาเหมือนเป็นการเตอืน

"ฉันจะไม่ปล่อยจนกว่าเธอสัญญาว่าจะให้เงิน"

ยองซอจ้องฮารตีาเขม็ง สดุท้ายกพ็ยกัหน้าราวกบัก�าลงัหายใจไม่ออก 

ฮารย้ิีมอย่างผูช้นะแล้วปล่อยมือออกจากปากยองซอ

"ก็ดี เอาเงินมา"

เมื่อฮารียื่นมือออกไป ยองซอก็ตีมือนั้นเหมือนก�าลังท�าไฮไฟว์

"จะให้เฉยๆ ได้ไงล่ะ"

"อะไรเนี่ย"

"กจ็ะอะไรล่ะ นีเ่ธอมจีติส�านกึหรอืเปล่า เธอท�าให้ภาพลกัษณ์ของฉัน

เละเทะป่นปี้ไม่มีชิน้ดีแบบนั้นจนฉันต้องหอบภาพลักษณ์นั้นไปแต่งงานกับ

ผูช้ายท่ีไม่รูจ้กักนัแม้แต่หน้าตา แต่เธอจะมาเอาเงนิอย่างเดยีวงัน้เหรอ"
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เรือ่งนัน้ฉันขอโทษ แต่ใครจะไปรูล่้ะว่าเรือ่งมนัจะกลายมาเป็นแบบนีน่้ะ

ฮารีเบ้ปาก

"แต่ฉันก็แค่ท�าตามที่นายจ้างสั่งให้ท�านี่"

"แล้วไง เธอจะปล่อยให้ฉันแต่งงานกบัผูช้ายท่ีไม่รูจ้กักนัแม้แต่หน้าตา

งัน้เหรอ"

ยองซอท�าหน้าเศร้า ฮารีจึงคว้ามือเธอมาจับไว้แน่น

"อย่ากงัวลไปเลย ยองซอ ฉันรบัประกนัเรือ่งหน้าตานะ เขาหล่อเทพสดุๆ 

เลยล่ะ คนละระดับกบัผูช้ายท่ีเธอเคยเจอมาท้ังหมดเลย"

"จริงเหรอ"

ฮารพียักหน้า เพยีงแต่เขาเป็นคนจติวิปริตนีส่ ิ แต่ฮารไีม่กล้าพูดค�านัน้

ออกมา ได้แต่กลนืมนักลบัเข้าไปพร้อมกับน�า้ลายเหนยีวๆ แล้วกต็ัง้ใจพูดต่อไป

"ไม่ใช่แค่หน้าตานะ รปูร่างกไ็ม่ใช่เล่น เป็นคนท่ีใส่ชุดอะไรกด็ดูไีปหมด 

ถ้าไปเป็นนายแบบนะ รบัรองว่าต้องดงักว่านายแบบมืออาชีพแน่"

"แล้วผู้ชายแบบนั้นมาขอเธอแต่งงานเนี่ยนะ"

"เขาบอกว่าตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบ"

แม้จะไม่มีทางรู้ได้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าก็เถอะ

"บ้าไปแล้ว"

อื้ม ก็เพราะว่าเขาเป็นคนจิตวิปริตน่ะสิ

ฮารพียักหน้าและหรีต่ามอง แต่ยองซอกลบัจ้องเธอตาเขม็งมากข้ึนกว่าเดมิ

"แล้วไง นี่เธอก�าลังบอกว่าผู้ชายคนนั้นหน้าตาดีก็เลยจะให้ฉันทนๆ 

แต่งงานกับเขางั้นเหรอ"

"แล้วจะให้ท�ายังไงล่ะ"

"จะท�ายังไงน่ะเหรอ ก็ต้องไปเจอดูก่อนสิ"

ยองซอจ้องฮารีอย่างใจจดใจจ่อ ฮารีจึงเบิกตากว้าง

"จะให้ฉันไปเจอผู้ชายคนนั้นอีกครั้งน่ะเหรอ"

"ใช่"
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"ไม่ได้"

ถ้าไม่ได้เจอเขาท่ีบรษัิทหลงัจากท่ีนดับอดกนัวนันัน้กอ็าจจะตกปากรบัค�า

อย่างกล้าหาญก็ได้ (แน่นอนว่าถงึอย่างไรกค็งจะบอกว่าไม่ไปเจออยู่ด)ี แต่ 

หลงัจากวนันัน้กบั็งเอิญเจอกนัท่ีบริษัทตัง้สองคร้ัง แถมยังได้เห็นกบัตาด้วยว่า 

เขาเป็นคนท่ีมีความจ�าดมีาก เธอจะไม่มีทางไปเจอผูช้ายคนนัน้เพือ่เป็นการ

สร้างเบาะแสให้รูว่้าเป็นเธอโดยไม่จ�าเป็นแน่

"ยองซอ ฉันไปเจอผูช้ายคนนัน้ไม่ได้หรอก ฉันไม่มีทางไปเจอผูช้ายคนนัน้

เดด็ขาด ไม่ส ิฉันไปเจอไม่ได้ ถงึตายก็ไปเจอไม่ได้"

"ท�าไมถงึไปเจอไม่ได้ล่ะ การไปเจอเขาแล้วบอกปฏเิสธมนัง่ายสดุแล้วนะ 

เจอเถอะนะ ไปเจอเขาเถอะ"

"ไม่ได้ จะให้ไปเจอได้ยังไง ไปเจอไม่ได้ แล้วถ้าผูช้ายคนนัน้เขาชอบฉัน

มากกว่าเดมิล่ะจะท�ายังไง"

ยองซอหรี่ตามองด้วยความตกตะลึงจนพูดไม่ออก

"โทษที"

พอลองคดิดแูล้ว มันกเ็กนิไปหน่อย ฮารจีงึพูดขอโทษออกมา แต่ยองซอ 

ก็ไม่วายมองฮารด้ีวยสายตาเว้าวอน

"ไปเจอแล้วพูดความจริง"

"ความจริงอะไร"

"ไปแบบหน้าใสๆ ไร้เดยีงสาแล้วบอกความจรงิว่าท้ังหมดเป็นเรือ่งโกหก 

แล้วกพู็ดแก้ให้หน่อยว่าท่ีจริงแล้วจนิยองซอเป็นคนเรยีบร้อย ยังไม่เคยมอีะไร 

กบัใครมาก่อน จนิยองซอรูส้กึไม่ได้รบัความเป็นธรรม"

แค่ยังไม่เคยมีอะไรกับใครก็น่าเศร้าพออยู่แล้ว ถ้ามีข่าวลือออกไป 

จะท�ายังไง ฮือๆๆๆ

ยองซอบีบน�า้ตาพร้อมท�าหน้าเศร้า นัน่สนิะ ตอนแรกกน่็าจะแกล้งท�าเป็น

เสยีสตเิหมอืนท่ีเคยท�า แต่ท�าไมถงึดนัมาสัง่ให้เพือ่นเล่นบทบาทเฟม ฟาทัลล่ะ 

ฮารีเองก็เศร้าเหมือนกันท่ีดันไปรับปากว่าจะช่วยเพื่อนจนต้องนัดบอดกับ
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ประธานบรษัิทตวัเอง นีมั่นฟ้าผ่ากลางวนัแสกๆ ชัดๆ

"จนิยองซอ ฉันไปเจอไม่ได้จรงิๆ ย่ิงถ้าให้ไปเจอแบบหน้าใสๆ ย่ิงไม่ได้

เข้าไปใหญ่"

"เธอจะเป็นแบบนี้จริงๆ เหรอ คิดว่าการมีเพื่อนคืออะไร"

"ไม่รู้ ตอนนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการมีเพื่อนมันคืออะไร"

"นี่ ชินฮารี!"

ฮารีบีบมือยองซอแน่น

"เธอสงสารฉันเถอะนะ ฉันไปเจอผูช้ายคนนัน้ไม่ได้จรงิๆ ผูช้ายคนนัน้…

ผู้ชายคนนัน้…เป็นประธานบรษัิทของฉัน!"

"อะ…อะไรนะ"

"เพราะเธอ ฉันถงึต้องไปนดับอดกบัประธานบรษัิทของตวัเอง ถ้าเธอ 

จ�าช่ือเขาได้ ฉันกค็งไม่ไปนดับอด คนลอืกนัไปท่ัวว่าประธานบรษัิทฉันโรคจติ

สดุๆ พนกังานต๊อกต๋อยไปเล่นตลกกบัผูช้ายแบบนัน้ ถ้าเขารูว่้าเป็นฉัน เขา

จะปล่อยไว้เฉยๆ เหรอ ฉันโดนเชือดแน่"

"อะไรเนี่ย เธอจะให้ฉันแต่งงานกับคนโรคจิตงั้นเหรอ"

ท�าไมเธอถึงได้ยกเรื่องนั้นมาเป็นประเด็นล่ะ ฮารีบีบมือยองซอแน่น 

อีกครัง้

"ระ…เรื่องนั้นฉันขอโทษนะ แต่สถานการณ์ของฉันมันท�าอะไรไป

มากกว่านี้ไม่ได้แล้ว ฉันโดนไล่ออกไม่ได้ เธอกร็ูไ้ม่ใช่เหรอว่าฉันกูเ้งนิบรษัิท 

ถ้าออกกต้็องจ่ายคนืทันที ต่อให้ฉันมเีงนิจ่ายแล้วออกจากงานจรงิๆ แต่ต่อไป

ฉันจะท�ายังไงล่ะ ฉันจะต้องจ่ายค่าเช่าร้านไก่ทอดให้พ่อแม่ด้วยนะ ถ้าเป็น 

เรือ่งอืน่กว่็าไปอย่าง นีฉั่นไปนดับอดกบัประธานบรษัิท แถมยังไปพดูเพ้อเจ้อ 

อีกต่างหาก แต่ไม่ว่ายงัไงฉันกต้็องท�างานท่ีบรษัิทต่อไปอย่างตลอดรอดฝ่ัง 

ให้ได้ ฉันจะโดนไล่ออกไม่ได้เดด็ขาด"

เม่ือได้ฟังเรื่องราวอันน่ารันทดของฮารี ยองซอก็ครุ่นคิดอยู่พักใหญ ่

ก่อนจะถอนหายใจออกมา
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"ฉันเข้าใจแล้ว"

ยองซอหยิบซองออกมาจากกระเป๋าถือ

"นี่ ค่างานพาร์ตไทม์ ขอโทษที่ไม่ได้ให้เธอตั้งแต่วันนั้น"

"ไม่เป็นไรหรอก ฉันเองก็ท�างานได้ไม่เรียบร้อย…"

ฮารีพูดอย่างกระอักกระอ่วนด้วยความรู้สึกผิด แต่ก็ค่อยๆ คว้าซอง 

เอาไว้ ทันใดนั้นเองมือยองซอก็คว้ามือฮารีที่ก�าลังถือซองอยู่จนฮารีถึงกับ 

สะดุ้งเฮอืก ยองซอจ้องฮารรีาวกบัจะยิงเลเซอร์ใส่

"สองเท่า ไม่สิ สามเท่าเลย"

"…อะไร"

"ไปก่อเรื่องไว้ขนาดนั้น คงไม่ได้หวังสี่เท่าหรอกใช่ไหม"

"พะ…พูดอะไรของเธอเนี่ย"

"ตอนนี้พ่อฉันจัดปาร์ตี้ฉลองใหญ่แล้วนะรู้ไหม เพราะคิดว่าฉันจะได้

แต่งงานเสยีที เธออาจจะไม่เข้าใจ แต่นีมั่นไม่ใช่เรือ่งเล่นๆ นะ ขืนปล่อยไป

แบบนี้ ฉันต้องได้แต่งงานจริงๆ แน่ นี่แหละท่ีเขาเรียกว่าการแต่งงาน 

ด้วยเหตุผลทางธุรกิจแบบท่ีเห็นกันในซีรี่ส์เลย แล้วรู้ไหมว่าถ้าฉันปฏิเสธ 

การแต่งงานจะเกิดอะไรขึ้น ที่บ้านฉันคงจะกลายเป็นทะเลเดือด แล้วก็คง 

ไม่ได้มแีต่ฉันท่ีเดอืดร้อนนะ แต่ท้ังแม่ท้ังบรษัิทของฉันกค็งโดนไปด้วย ฉัน 

เคยบอกเธอแล้วไงว่าฉันอยากมคีวามรักแบบท่ีเป็นพรหมลขิิต เธออยากเห็นเพือ่น

ต้องไปอยู่กบัผูช้ายท่ีไม่ได้รกัแล้วค่อยๆ เห่ียวเฉาตายไปงัน้เหรอ"

ฮารีส่ายหน้าอย่างรู้สึกผิด ยองซอจึงยิ่งกดดันต่อไป

"เพราะฉะนั้นเธอช่วยจัดการให้หน่อยเถอะนะ มีแค่เธอคนเดียวท่ีจะ 

แก้ปัญหานี้ได้"

"นี่ ฉันก็บอกไปแล้วไงว่าไม่ได้…"

"ก็ได้ งัน้ฉันจะไปพดูความจรงิให้หมดเลยว่าผูห้ญิงท่ีมานดับอดกบัคณุ 

เป็นพนกังานบรษัิทของคณุเอง แล้วเธอกป็ฏเิสธคณุอย่างไร้ความปราน…ี"

"นี่! ยายสารเลว!"
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"ฉันจะให้สี่เท่าเลย"

ฮึบ ฮารอีทุานออกมาและสดูหายใจเข้าลกึๆ หลงัยกมือกมุขมับอยูค่รูห่นึง่ 

เธอกต็ดัสนิใจครัง้ใหญ่และเงยหน้าข้ึน ใช่แล้ว การท่ีเรือ่งกลายเป็นแบบนี้  

ตวัเธอเองกมี็ส่วนท่ีต้องรับผดิชอบไม่น้อยเหมือนกนั แม้จะไม่รูว่้าเป็นเพราะ 

อะไร แต่เธอก็ท�าให้ผู้ชายคนนั้นหลงเสน่ห์จนตัดสินใจขอแต่งงาน ถ้าเธอ 

ต้องรบัผดิชอบเรือ่งนัน้โดยได้ค่าจ้างงานพาร์ตไทม์ถึงสีเ่ท่ากค็งไม่มเีหตผุลท่ีเธอ

จะปฏเิสธ

"แค่ท�าให้ทางนั้นขอยกเลิกการแต่งงานก็พอใช่ไหม"

"อื้ม แค่นั้นเลย"

"ก็ได้ ฉันจะจัดการเอง"

เมื่อได้ยินค�าพูดของฮารี ยองซอก็ยิ้มกว้าง

"แล้ววิธีล่ะ"

"ง่ายๆ เลย พอเจอกนัปุ๊บ ฉันจะเกาหัวแกรกๆ แล้วกค็ยุไปกนิรงัแคไป…"

สีหน้ายองซอพลันบึ้งตึงและเย็นยะเยือก

"ชินฮารี! ฉันเอาเธอตายจริงๆ นะ!"

ฮารก้ีาวฝีเท้าท่ีหนกัอ้ึงมาจนถงึหน้าร้านกาแฟ เธอคดิว่าเขาอาจจะลุม่หลง

ข้ึนมาอีกครัง้ทันทีท่ีได้เห็นหน้าอกอนัอวบอ๋ึม คราวนีเ้ธอจงึเอา 'ฟองน�า้' ออก 

ส่วนการแต่งหน้านัน้กลบัเข้มย่ิงกว่าเดมิ ยองซอเองกพ็ยายามอย่างเตม็ท่ี 

เพือ่ไม่ให้เขาจ�าฮารไีด้

ตาด�าปี๋สุดๆ ขนาดฉันยังไม่กล้ามองตัวเองเลย

ไม่ว่าจะมองอย่างไร พอได้เห็นผู้หญิงแบบนี้ก็น่าจะคิดเรื่องแต่งงาน 

ได้ยาก นอกจากค�าว่าแปลกประหลาดอย่างมากแล้ว ฮารกีไ็ม่รูว่้าจะมคี�าไหน 

ท่ีอธบิายรสนยิมของเขาได้ดไีปกว่านีอ้กีแล้ว เธอมองภาพตวัเองท่ีสะท้อน 

ในกระจกหน้าต่างก่อนจะหลบัตาแน่นและลมืตาข้ึนอีกคร้ัง จากนัน้กเ็ดนิเข้าไปใน

ร้านกาแฟอย่างยากเย็น เธอมองไม่เห็นเขา ดเูหมือนว่าจะยังมาไม่ถงึ
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ฮารนีัง่โต๊ะตรงต�าแหน่งท่ีคดิว่าเหมาะสมและรอเขาด้วยความวุน่วายใจ 

จะโน้มน้าวใจเขาอย่างไรดนีะ ตอนนีเ้ธอยังไม่มีแผนอะไรเป็นพิเศษ หนทาง

ข้างหน้าช่างมดืมนเหลอืเกนิ หรอืจะต้องกนิรงัแคจรงิๆ แต่เธอไม่กล้าพอท่ีจะ

ท�าแบบนัน้ เธอรูอ้ยู่อย่างหนึง่ว่าในเวลาท่ีอับจนหนทาง การพดูความจรงิคอื

สิง่ท่ีดท่ีีสดุ เธอคดิว่าถ้าพดูออกไปตามความจรงิท้ังหมด ยกเว้นเรือ่งท่ีเขาเป็น

ประธานบรษัิทเธอ แค่นัน้กน่็าจะพอ

"รอนานหรือเปล่าครับ"

ระหว่างท่ีเธอก�าลังสารภาพบาปท้ังปวงอยู่ในใจ เขาก็เดินเข้ามา 

โดยไม่ให้สุ้มให้เสียง

ใจเย็นเข้าไว้ ชินฮาร ี เธอแค่ท�าเหมือนวนันัน้กพ็อ เอาล่ะ ท�าเหมือน 

วนันัน้นะ วนันัน้เธอท�าอะไรบ้าๆ บอๆ ได้เย่ียมมากเลยนี ่ จะบ้าเหรอ จะให้ 

ท�าเหมือนวนันัน้เนีย่นะ ไม่ได้เดด็ขาด! ถ้าถกูจบัได้ข้ึนมาจะน่าอับอายขายหน้า

ขนาดไหน

ตัวตนท่ีผิดปกติและตัวตนท่ีปกติของเธอก�าลังเริ่มโต้เถียงกัน แต่ใน

ระหว่างนัน้ จู่ๆ  ตวัตนท่ี 'หลงรกัใครง่าย 'ๆ ซ่ึงแฝงอยู่ข้างในตวัเธอกป็รากฏข้ึน  

เธอจ้องมองแทมูท่ีมาพร้อมออร่าอย่างเหม่อลอย

ท่าทางของแทมูท่ีก�าลงัยืนอยู่นัน้ช่างดเูท่อย่างไร้ท่ีต ิ เธอเคยเจอเขา 

ท่ีบรษัิทหลายครัง้จงึรูเ้รือ่งนีอ้ยู่แล้ว แต่เมือ่ได้เผชิญหน้ากนัตรงๆ แบบนี ้เธอกย่ิ็ง

รูส้กึว่าเขาเท่มากกว่าเดมิจรงิๆ

ฮารเีหม่อลอยอยู่ครูห่นึง่จนลมืสิง่ท่ีคิดเอาไว้ท้ังหมด แน่นอนว่าเธอลมื 

แม้กระท่ังการเอ่ยทักทาย เมือ่เห็นว่าเธอเอาแต่จ้องมองโดยไม่พูดอะไร แทมู 

กช้ี็ไปท่ีเก้าอ้ี

"ผมขอนั่งก่อนนะครับ"

เม่ือฮารพียักหน้า แทมูกน็ัง่ลงฝ่ังตรงข้ามและจ้องมองเธออย่างไม่วางตา  

ดเูหมอืนว่าการเพ่งมองใครสกัคนเป็นสิง่ท่ีเขาท�าจนเคยชิน แต่ความเคยชินนัน้

ของเขากลบัท�าให้ใจเธอเต้นรวั และด้วยเหตผุลต่างๆ มากมาย เช่น การกลวัว่า 
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จะถูกจับได้ การได้เจอกับชายหนุ่มรูปงาม เป้าหมายท่ีจะต้องท�าให้บรรลุ 

ตามวัตถปุระสงค์ ท้ังหมดไม่อาจท�าให้หัวใจของเธอสงบลงได้เลย

"ดื่มกาแฟ…ไหมคะ"

ถอืเป็นการท�าใจให้สงบไปด้วยในตวั ฮารไีม่กล้าแม้แต่จะสบตากบัเขา 

จงึค่อยๆ เอ่ยปากพดูออกมา

"สั่งอะไรดีคะ อเมริกาโน มอคค่า หรือจะเป็น…"

"แต่งงาน"

"…คะ?"

เขาขยับตัวเข้าใกล้โต๊ะมากขึ้นอีก

"แต่งงานกันเถอะครับ"

ฮารนีกึว่าท่ีร้านกาแฟแห่งนีมี้เครือ่งดืม่ท่ีช่ือว่าแต่งงานเสยีอกี เพราะ

มันฟังดูเป็นธรรมชาตจินเธอเกอืบเผลอสัง่เมนแูต่งงานไปแล้ว

"เมื่อกี้คุณพูดว่า…"

"แต่งงานกันเถอะครับ"

ฮารกีะพรบิตาปรบิๆ เขาท�าหน้าบ้ึงเลก็น้อยราวกบัไม่พอใจท่ีต้องพดูถงึ

สองครัง้ คงไม่เคยมพีนกังานคนไหนย้อนถามเขาเลยสนิะ คงมีแค่เธอคนเดยีว  

ฮารอียากถามแบบนัน้ แต่กท็�าไม่ได้ จงึได้แต่ท�าหน้าเจือ่น

"คือว่า…การแต่งงานไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาพูดเล่นกัน…"

"ผมดูเหมือนก�าลังพูดเล่นอยู่เหรอครับ"

คณุไม่คดิว่าการท่ีคณุไม่ได้เป็นอย่างนัน้มนัย่ิงเป็นปัญหามากกว่าเหรอคะ

ฮารีไม่กล้าสบสายตาของเขาท่ีจ้องมองมาอย่างไม่วางตา จึงได้แต่ 

กลอกตาไปทางนัน้ทีทางนีที้ จนในท่ีสดุกไ็ด้แต่ก้มมองโต๊ะ ถ้าท�าอะไรผดิพลาด

ไป เรือ่งคงลงเอยด้วยการส่งให้เพือ่นไปแต่งงานกบัประธานบรษัิทของตวัเองแน่ๆ 

ฮารพียายามก�าหนดลมหายใจอย่างใจเย็น

"ก่อนอ่ืนเรามาดืม่อะไรกนัไปแล้วคยุกนัไปดไีหมคะ พอดฉัีนคอแห้งมาก

เลยค่ะ"
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มันไม่ใช่แค่แห้งธรรมดานะ แต่มันแห้งจนก�าลงัจะไหม้อยู่แล้ว เขาเป็น

ผู้ชายท่ีไม่ควรมาเจอจริงๆ เม่ือคดิข้ึนมาว่านอกจากจะเป็นคูน่ดับอดแล้ว เขา 

กยั็งเป็นประธานบรษัิทอีกด้วย เธอจงึไม่กล้าท�าอะไรโดยพลการ

"คุณอยากทานอะไรครับ"

แทมูหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาและท�าท่าจะลุกข้ึนจากท่ีนั่ง ฮารีจึง 

รบีลกุพรวดข้ึนทันที

"ฉันจะไปซื้อเองค่ะ"

"ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผม…"

"ไม่ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ ได้โปรดให้ฉันเป็นคนไปซื้อเถอะค่ะ"

เธอต้องวางแผนใหม่อกีคร้ัง เนือ่งจากตอนนีเ้ธออยู่ในสภาพท่ีลมืไปหมด

แล้วว่าแผนเดิมคืออะไรจึงจ�าเป็นต้องใช้เวลา เม่ือเห็นเธอมองด้วยสายตา 

ท่ีมีความปรารถนาเตม็เป่ียม เขากม็องเธอราวกบัมองคนประหลาด

คนที่ประหลาดไม่ใช่ฉัน แต่เป็นคุณต่างหากล่ะ

ถึงจะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรม แต่ฮารีก็ยิ้มออกมา

"ทานอะไรดคีะ เป็นกาแฟหรอืเครือ่งดืม่…แต่ไม่เอาแต่งงานนะคะ!"

เมือ่เห็นเขาขยับปาก ฮารกีร็บีพดูออกมาอย่างหนกัแน่น คิว้ของเขาจงึ

เลกิข้ึน

"เอสเพรสโซ"

"อ๋อ ค่ะ"

เห็นปุ๊บกร็ูแ้ล้วว่าน่าจะดืม่อะไรประมาณนัน้ คนอะไร อ�ามหิตชะมัด 

อย่างไรกต็ามอย่างน้อยก็โชคดท่ีีเขาไม่พดูเร่ืองแต่งงานข้ึนมาอีก จากนัน้ฮาร ี

กเ็ดินออกไป

"เอสเพรสโซหนึ่ง อเมริกาโนหนึ่งค่ะ ขอเป็นไอซ์อเมริกาโนนะคะ  

ใส่น�้าแข็งเยอะๆ ขอแบบเต็มแก้วเลยค่ะ"

พนกังานพาร์ตไทม์คดิเงนิเสรจ็เรยีบร้อยและย่ืนเครือ่งเรยีกควิไร้สายมาให้

"รบกวนนั่งรอที่โต๊ะ แล้วถ้าเครื่องเรียกคิว…"
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"ไม่เป็นไรค่ะ ฉันจะรออยู่ตรงนี้เลย"

"เดี๋ยวให้เครื่องเรียกคิว…"

"ไม่เป็นไรค่ะ ฉันรอตรงนี้สบายใจกว่าค่ะ!"

พนกังานพาร์ตไทม์พยักหน้ารบัพร้อมท�าสายตาแปลกๆ จากนัน้กเ็ริม่

เตรยีมเครือ่งดืม่ ขณะก�าลงัรออยู่นัน้ ฮารกีแ็อบช�าเลอืงมองเขา เม่ือได้เห็น

รูปร่างหน้าตาท่ีโดดเด่นสะกดสายตาแม้ในระยะไกลแบบนี้ เธอก็เกือบจะ 

หลงเสน่ห์เขาเสยีแล้ว

จะหลงรกัใครง่ายๆ ได้ยังไง นีเ่ห็นคนจติวปิรติแบบนัน้แล้วยังหลงรกัเขา

ง่ายๆ ได้อีกเหรอ

ต้องคลัง่ไคล้การแต่งงานมากขนาดไหนถงึเป็นอย่างนัน้ได้นะ ฮารมีองเขา

ด้วยสายตาไม่เข้าใจ แต่ดเูหมือนจะมีสายเรยีกเข้า เขารบัโทรศพัท์พลางดท่ีู

นาฬิกาข้อมือ

ฮารีหันกลับไปท่ีเคาน์เตอร์และเม้มริมฝีปากด้วยความประหม่า จู่ๆ  

เขาก็พูดเรื่องแต่งงานข้ึนมา เธอถึงได้ท�าตัวซ่ือบ้ือแบบนี้ แต่เธอเอาเรื่อง 

ซ้ือเครือ่งดืม่มาเป็นข้ออ้างในการเปลีย่นบรรยากาศได้ส�าเรจ็แล้ว เพราะฉะนัน้ 

จะต้องรบีชิงพดูตดัหน้าไปก่อนน่าจะดกีว่า

"ดล่ีะ เห็นปุ๊บกพ็ดูป๊ับเลยนะ พอฉันเห็นหน้าคณุปุ๊บ ฉันกจ็ะพดูป๊ับบ้าง

เหมือนกนั พอวางถาดลงปุ๊บ ฉันกจ็ะบอกว่าแต่งงานไม่ได้ค่ะ ฉันจะไม่แต่งงาน 

ค่ะ ฉันจะไม่มีทางแต่งงานเดด็ขาดค่ะ เรือ่งแต่งงานนัน่ โนๆ"

เม่ือได้เครือ่งดืม่แล้ว ฮารกีย็กถาดและหันหลงักลบั แต่เธอเกอืบจะท�า 

ถาดหลดุมอื เพราะเขามายืนอยูข้่างหลงัเธอ เขาจงึช่วยจบัถาดท่ีก�าลงัเอียง

ให้ตรงเหมอืนเดิม

"ขอโทษด้วยครบั พอดผีมมีเรือ่งท่ีต้องรบีไปตรวจสอบท่ีบรษัิทกเ็ลย 

จะขอตัวสกัครูค่รบั"

"คะ? แล้วเรื่องแต่งงานล่ะคะ"

เขาขมวดคิ้ว
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เปล่านะ ไม่ใช่อย่างนั้น

"เดี๋ยวผมจะกลับมาคุยต่อนะครับ"

"คะ? เปล่านะคะ ฉันไม่ได้จะชวนแต่งงาน…"

"แค่ยี่สิบนาทีครับ"

หลงัจากมองเขาเดนิห่างออกไปอย่างเหม่อลอย เธอกหั็นหลงักลบัมา

"ถ้ายุ่งขนาดนั้นก็อยู่คนเดียวไปสิ จะแต่งงานท�าไม…"

ทันใดนั้นถาดท่ีเธอก�าลังถืออยู่ก็ถูกยกออกไป มารู้ตัวอีกทีก็เห็นว่า 

เขายกถาดไปวางไว้บนโต๊ะแล้ว

ทะ...ท่านประธาน?

"โทรศัพท์"

เขาย่ืนมอืออกมาเหมือนเป็นการบอกว่าให้ส่งโทรศพัท์มือถอืให้เขา เธอ 

จงึรบีหาโทรศัพท์มือถอือย่างไม่ทันตัง้ตวั แต่เม่ือตัง้สตไิด้ เธอกม็องเขาด้วย

สายตาระแวดระวงั

"ผมจะขอดูว่าคุณเลิกบล็อกเบอร์ผมหรือยัง"

"คะ?"

"เพราะถ้าคุณหนีไป ผมก็คงล�าบาก"

ฉันอยากหนีไปจากตรงนี้

แต่เขากลบัไม่ให้เวลาเธอคิดเร่ืองนัน้เลย และยังท�าให้เธอใจไม่อยู่กบัเนือ้ 

กบัตัวแบบนี ้ อีกอย่างเธอจะหนไีปไม่ได้ เพราะไม่ว่าอย่างไรวนันีเ้ธอกต้็องคยุ

เรือ่งนี้ให้จบ

"ฉันไม่หนีไปไหนหรอกค่ะ"

หนไีปแล้วจะได้อะไร อย่างไรเสยีกต้็องถกูลากกลบัมาเพราะยองซออยู่ดี 

เธอมาเจอแทมูแบบนีไ้ด้แค่ครัง้เดยีวเท่านัน้ และครัง้ต่อไปเธอท�าไม่ได้อีกแล้ว

"เหมือนท่ีท่านประธาน ไม่ส ิ เหมือนท่ีคณุคงัแทมมีูธรุะกบัฉัน ฉันเองก ็

มีธรุะกบัคุณเหมอืนกนัค่ะ แต่ฉันเป็นคนท่ีรอใครไม่ค่อยได้เท่าไร ถ้าคณุท�าให้ฉัน

ต้องรอนาน ฉันจะถอืว่าเราไม่มีอะไรต้องคยุกนัอีกนะคะ"
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นีเ่ป็นครัง้แรกท่ีเธอตัง้สตไิด้และพดูอย่างชัดถ้อยชัดค�า เขาจ้องมองเธอ 

ไม่วางตา เธอรูส้กึเหมือนเห็นรอยยิม้จางๆ ปรากฏขึน้ท่ีรมิฝีปากของเขาครูห่นึง่ 

จากนัน้เขากพ็ยักหน้าและเดนิออกไป

เธอต้ังใจเอาไว้ว่าจะรบีพดูรบีกลบั แต่ตอนนีก้ลายเป็นว่าเธอต้องมานัง่

รอเขาเพือ่ท่ีจะบอกว่าเธอไม่อยากแต่งงาน

จะชิงพูดก่อนได้ไหมนะ

ฮารีขยี้ผม เทน�้าแข็งใส่ปากแล้วเคี้ยวกรุบๆ

"แบบนี้มันจงใจชัดๆ ท�างานแบบนี้ได้ยังไง"

แทมูคลายเนกไทด้วยความรู้สึกอึดอัด

"ต้ังแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะประชุมท่ีห้องของกรรมการยุนนะ ผม 

ไม่ไว้ใจเลย คงต้องตรวจสอบด้วยตวัเองซะแล้ว"

"ครับ"

แทมพูบว่ามเีอกสารท่ีไม่เกีย่วข้องแนบอยู่ในหนงัสอืสญัญาท่ีจะถกูส่ง

ไปยังบรษัิทคู่ค้า โดยในเอกสารนัน้มส่ีวนท่ีเป็นเนือ้หาเรือ่งผลการวเิคราะห์บรษัิท

รวมอยู่ด้วย หมายความว่านัน่อาจกลายเป็นจดุอ่อนของบรษัิทได้ เพราะถ้า

บรษัิทนัน้ได้เห็นก่อน อาจท�าให้มกีารตัง้เงือ่นไขท่ีท�าให้บริษัทของเขาเสยีเปรยีบ 

และเมือ่ได้เห็นว่าช่ือไฟล์ถกูเปลีย่นให้เป็นช่ือท่ีมีความเกีย่วข้องกบัสญัญา เขา

กม็องว่าเป็นเรือ่งของการจงใจ นีอ่าจเป็นฝีมือของฝ่ายท่ีไม่พอใจเขา

"ขอโทษด้วยครับที่ไม่ได้ตรวจดูให้ดีก่อน"

ซองฮุนโค้งตัวอย่างนอบน้อม แต่ซองฮุนเองกมี็งานล้นมอืเช่นกนั ซ่ึง

ไม่มีทางท่ีแทมจูะไม่รู้

"อย่างน้อยตอนนี้ก็เห็นแล้ว ไม่เป็นไรหรอก"

เมื่อแทมูขึ้นนั่งบนรถ ซองฮุนก็ขึ้นนั่งตรงฝั่งคนขับ

"ว่าแต่จะตรวจดอีูกรอบยังไงเหรอครบั ท่านก�าลงันดัเจอกบัคณุจนิยองซอ

อยู่ไม่ใช่เหรอครบั"
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จินยองซอ

แทมหูรีต่าลง เธอเป็นฝ่ายตดิต่อกลบัมาก่อนตามแผนของเขา เธอคงจะ

คดิว่าในเมือ่ตวัเองปฏเิสธการแต่งงานไปแล้ว เรือ่งทุกอย่างกน่็าจะจบลง แต่

เมือ่ได้ยินค�าขอแต่งงานของเขา เธอกถ็งึกบัอ้ึงไปจนท�าอะไรไม่ถกู แผนการ

ของเขาง่ายมาก เขาพดูถงึเรือ่งแต่งงานกบัผูห้ญงิท่ีสตไิม่อยู่กบัเนือ้กบัตวั 

โดยไม่ให้เวลาเธอสงบสตอิารมณ์ เพ่ือท�าให้เธองงแล้วรวบรดัแต่งงานเสยีเลย

แต่กลบัมีปัญหาเกดิข้ึนเสยีก่อน ในระหว่างท่ีเธอไปสัง่เครือ่งดืม่อยู่นัน้ 

เม่ือเขาตรวจสอบอเีมลดกูพ็บว่ามใีครบางคนก�าลงัขัดขวางงานของเขา ซ่ึงเป็น 

การกระท�าท่ีใช้วธิแีบบเด็กๆ และน่ารงัเกยีจมาก ถ้าเขาไม่ได้ดอีูเมลก่อนล่ะก็ 

คงต้องมปัีญหาเกดิข้ึนและกวนใจเขาไปพกัใหญ่แน่นอน

"อย่าบอกนะครบัว่าในระหว่างท่ีเจอคณุจนิยองซอ ท่านกท็�างานไปด้วย"

แทมูดูเวลาท่ีนาฬิกาข้อมือ เขาขอเวลาเธอแค่ย่ีสิบนาทีเท่านั้น แต ่

กว่าจะตดิต่อให้ฝ่ายเทคนคิยกเลกิการส่งหนงัสอืสญัญาและรอตรวจสอบผล 

เวลากผ่็านไปหนึง่ช่ัวโมงกว่าแล้ว นัน่เป็นเวลามากเกนิพอท่ีจะท�าให้คนท่ีบอกว่า

รอใครไม่ได้อย่างเธอหนไีปได้อย่างสบาย ถ้าเธอหนไีป เขากค็งต้องล้มเลกิ

ความคิดท่ีจะแต่งงานกบัเธอ เพราะเขาเป็นฝ่ายไม่รกัษาสญัญาเอง

"ให้ไปที่บ้านเลยไหมครับ"

ถ้าต้องไปนดับอดครัง้ใหม่ย่อมท�าให้เขาปวดหัวมากแน่นอน ส่วนการท่ี

พวกผูบ้รหิารคอยจับตามองเขาไม่ได้มเีฉพาะเร่ืองในวนันีเ้ท่านัน้ พวกผูบ้รหิาร

พยายามบงการเขาเหมอืนท่ีเคยท�ากบัพ่อเขามาแล้ว แต่เม่ือเรือ่งไม่เป็นไป

ตามท่ีต้องการ พวกเขาจึงใช้วิธีสกปรกแบบนี้ เรื่องท่ีเคยเกิดข้ึนมาแล้ว 

ก่อนหน้านีอ้าจจะเกดิข้ึนอีกครัง้เมือ่ใดกไ็ด้ แม้ในระหว่างท่ีเขาก�าลงันดับอดอยู่ 

กอ็าจเกดิข้ึนได้เหมอืนกนั เขาจงึปล่อยให้ตัวเองเสยีเวลาไปกบัเรือ่งแบบนีไ้ม่ได้

อีกแล้ว

"กลับไปที่ที่นัดพบอีกรอบ"

"คุณจินยองซอยังจะรออยู่เหรอครับ"
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เมือ่ได้ยินค�าถามของซองฮุน แทมูกย้ิ็มออกมา จะมีเหตผุลอะไรท่ีท�าให้ 

ผู้หญิงท่ีไม่อยากแต่งงานด้วยจนถึงขนาดบล็อกเบอร์เขาต้องมานั่งรอเขา 

เป็นชัว่โมงหรอืเปล่านะ เขาได้แต่ส่ายหน้า ซองฮุนมวัแต่ขับรถอยู่จงึมองไม่เห็น 

แต่แล้วซองฮุนกพู็ดพมึพ�าออกมา

"แต่ถ้าเป็นพรหมลิขิต เธออาจจะรอท่านอยู่ก็ได้นะครับ"

"หัวหน้าชาคิดว่าผมจะเชื่อเรื่องพวกนั้นงั้นเหรอ"

"งั้นท�าไมถึงกลับไปอีกล่ะครับ"

แทมูหรี่ตาลง

'ฉันไม่หนีไปไหนหรอกค่ะ'

จะบอกได้ไหมนะว่าเขาเช่ือม่ันเม่ือได้ยินเสยีงท่ีชัดถ้อยชัดค�าของเธอ 

ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเธอคงนั่งรอเพื่อบอกเขาว่าจะไม่แต่งงานด้วย

"คุณเคยได้ยินค�าว่าเผื่อไหม"

การลองกลับไปยังท่ีท่ีไม่รู้ว่าเธอจะรออยู่หรือเปล่านั้น น่าจะมีความ 

เป็นไปได้สงูกว่าการไปนดับอดครัง้ใหม่ เผือ่จะมีโอกาสหนึง่ในหม่ืนก็ได้

"นั่นแหละครับที่เรียกว่าพรหมลิขิต"

ซองฮุนพึมพ�า

ทางตรงหน้าเต็มไปด้วยหมอก ทัศนวสิยัถกูบดบังด้วยความขาวโพลน 

ขณะท่ีฮารกี�าลงัมองไปรอบๆ อยู่นัน้ ใครบางคนกเ็ดนิเข้ามาหาเธอ

'คุณจินยองซอ'

'คะ?'

'คุณจินยองซอใช่ไหมครับ'

'ไม่ใช่ค่ะ คุณจ�าคนผิดแล้วค่ะ'

'หมายความว่ายังไงครบั คณุไม่ใช่คณุจนิยองซอท่ีนดับอดกบัผมเหรอครบั 

ถ้าอย่างนัน้คณุเป็นใครกนัแน่ อย่าบอกนะว่าคณุเป็นพนกังานบรษัิทผม คณุ 

คงไม่ใช่ชินฮาร ี พนกังานแผนกวางแผนและการเงนิทีมสองท่ีมาเล่นตลกกบัผม
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เพราะเงนิแล้วกจ็ากไปใช่ไหมครบั'

เม่ือได้ฟังค�าพูดนั้นก็รู้ได้ว่าเขาคือแทมู สายตาของเขาเปลี่ยนไป 

อย่างน่ากลวั

'ใช่หรือไม่ใช่ เป็นเธอหรือไม่ใช่เธอ'

'ทะ…ท่านประธานคะ คอืว่า ไม่ใช่อย่างนัน้ค่ะ ฉันคอืจนิยองซอเองค่ะ'

'ถ้าอย่างนั้นเราแต่งงานกันเถอะ'

เฮือก ฮารรีูส้กึเหมือนถกูบีบคอ และเพือ่ท่ีจะมีชีวติอยู่ต่อไปให้ได้ เธอ

จงึได้แต่พยักหน้าอย่างไม่เตม็ใจ แต่ทันใดนัน้หนทางข้างหน้ากม็ดืลง เธอเริม่

หายใจไม่ออก ในตอนนัน้แทมูแบกเธอข้ึนหลงัและเสือ้ผ้าของเธอกก็ลายเป็น

ชุดแต่งงานไปเสยีแล้ว

'ไม่ได้นะคะ คณุแบกผดิคนแล้ว ไม่ใช่ฉันค่ะ ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ใช่ฉัน!'

เธอร้องตะโกนเสยีงดงัและพยายามขัดขืน แต่ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะ 

ดูเหมอืนว่าเขาหูดบัไปแล้ว

'เดีย๋วก่อนค่ะ! ปล่อยฉันไปเถอะค่ะ ฉันขอร้อง! บอกแล้วไงคะว่าไม่ใช่ฉัน 

ช่วยฟังท่ีฉันพดูหน่อยได้ไหมคะ คณุคะ?'

'ไม่ได้ครับ ผมจะปล่อยให้ช้าไปกว่านี้ไม่ได้แม้แต่วันเดียว'

'งั้นคุณช่วยปล่อยฉันลงก่อนได้ไหมคะ'

'คงยากครับ เพราะเรามีที่ที่ต้องไปด้วยกัน'

'ต้องไปด้วยกันเหรอคะ คุณหมายถึงที่ไหนคะ'

เธอพยายามดิน้อย่างถงึท่ีสดุ แต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยและยงัคงแบกเธอ

เดนิต่อไป ว่ากนัว่าต่อให้ถกูเสอืจบัไป แต่ถ้าตัง้สตไิว้ให้ดกีจ็ะเอาชีวติรอดได้ 

แต่ตอนนีเ้ธอตัง้สตไิม่ได้เลย

'ท่านประธาน! ท่านประธาน!'

เธอรวบรวมแรงเท่าที่มีและร้องตะโกนขึ้นมาอีกครั้ง

'ให้ตายสิ นี่มันอะไรกัน จะพาฉันไปไหน ฉันถามว่าจะไปไหน!'

'จะไปไหนล่ะ ก็ไปบ้านผมน่ะสิ'
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'อะไรนะ'

'ผมกับคุณจะแต่งงานกัน'

'ให้ตายสิ! ไม่ได้นะ! ไม่มีเหตุผลทีผู่้หญิงอย่างฉนัจะแต่งงานกับคุณ 

เลยนะคะ ฉันเป็นแค่พนกังาน ส่วนคณุเป็นประธาน เรา…เราสองคน…!'

'เราเป็นพรหมลิขิตของกันและกันครับ'

'…คะ? อะ…อะไรลิขิตนะคะ'

'พรหม…ลิขิต'

'…'

'ภรรยาที่ถูกคัดมาจากความเป็นไปได้หนึ่งในหมื่น'

'อ๋อ ว่าไงนะคะ?'

'ใช่ครับ ภรรยา'

'ไม่นะ ฉันไม่ใช่ภรรยา…'

ฮารพียายามดิน้สดุชีวติ ระหว่างนัน้ใครบางคนก�าลงัก้มมองเธออยู่เงยีบๆ

ยังไม่ไปสินะ

แทมูยิ้มอย่างพึงพอใจพลางก้มมองดูเธอ

รอจนหลับไปเลยเหรอ

ฮารนีัง่สปัหงกเหมือนศรีษะก�าลงัจะโขกลงท่ีโต๊ะ เขานกึว่าเธอจะนัง่รอ

อยู่สกัพกัและกลบัไป หรอืไม่กอ็าจจะนัง่รออยู่ พอเจอหน้ากนัปุ๊บกร็บีตะโกน

ออกมาป๊ับว่าขอยกเลกิการแต่งงาน แต่คิดไม่ถงึจรงิๆ ว่าเธอจะนัง่หลบัอยู่แบบนี้  

เขาไม่เคยคดิถงึรสนยิมเรือ่งผูห้ญงิของตวัเองอย่างจรงิจงัสกัที แต่เมือ่ได้เห็นฮาร ี

กเ็หมือนจะท�าให้เขาเริม่นกึภาพออกแล้ว

อย่างน้อยก็โชคดีที่เธอเป็นผู้หญิงที่ดูไม่เหมือนใคร

ถ้าฮารีรู้ เธอคงลุกขึ้นมาตะโกนบอกว่าใครกันแน่ที่ไม่เหมือนใคร

แทมูรู้สึกเบาใจ เขานั่งลงฝั่งตรงข้ามและจ้องมองเธอ

ผมยาวตรงของเธอตดิอยู่ท่ีรมิฝีปากสแีดงและพนักนัอย่างกบัสาหร่าย 

อายแชโดว์สดี�ากเ็ป้ือนลงมาถงึบรเิวณใต้ตาเหมอืนเป็นรอยฟกช�า้ ท่าทางท่ีเธอ 



75사내 맞선 1

นัง่สปัหงกโดยการห่อไหล่เลก็ๆ และประสานมือท้ังสองข้างไว้ด้วยกนัแบบนัน้ 

ถ้ามีใครมาเห็นเข้าคงนกึว่าเธอไปนอนค้างนอกบ้านและมานัง่รอรถไฟใต้ดนิ

ขบวนแรก แต่ในสายตาของเขา เธอดเูหมือนลกูสนุขัท่ีน่าสงสารท่ีสดุในโลก

ท่ีถกูทอดท้ิงไว้ข้างถนน

เขานัง่กอดอกพลางคดิว่าจะนัง่มองเธอต่ออีกสกัหน่อย เธอคงจะก�าลงัฝัน 

อยู ่ เพราะตวัของเธอกระตกุจนศรีษะโขกลงบนโต๊ะ ไม่ส ิ ถ้าจะให้พูดชัดๆ กค็อื

ศีรษะของเธอเกอืบจะโขกลงไปท่ีแก้วกาแฟเข้าอย่างจงัเสยีแล้ว

เมือ่เขารบีหยบิแก้วออก ศรีษะของเธอก็โขกลงไปท่ีโต๊ะและเงยหน้าข้ึน 

เขาคิดว่าเธอคงจะตืน่แล้ว จงึจดัท่านัง่ให้ด ีแต่เธอกยั็งคงสปัหงกและก้มศรีษะ

ลงไปอีก

มีเอกลักษณ์และมีชีวิตชีวาดีเหลือเกิน

ขณะนัง่มองเธอสปัหงกไปทางนัน้ทีทางนีที้ เขากเ็ผยรอยยิม้แบบท่ีไม่มใีคร

เคยเห็นมานาน

"ม่ายยยยย!"

ฮารลีกุพรวดขึน้จากท่ีนัง่ สายตาของผูค้นท่ีอยู่รายล้อมจบัจ้องมาท่ีเธอ

ทันที เธอเห็นแทมูก�าลังยกแก้วไอซ์อเมริกาโนท่ีกินไปแล้วครึ่งหนึ่ง ส่วน 

อีกครึง่หนึง่กล็ะลายหมดแล้ว

อะไร อะไรกันเนี่ย นี่มันเกิดอะไรขึ้น

เมื่อเห็นภาพตรงหน้าชัดเจน เธอก็ได้รู้ว่านี่ไม่น่าจะใช่ความฝัน

ไม่ใช่ความฝันงั้นเหรอ อย่าบอกนะว่านี่คือความจริง

เฮือก เธอรีบนั่งลงให้ดีและจัดผมเผ้าให้เรียบร้อย

"กลับมาแล้ว…เหรอคะ"

"หลับสบายไหมครับ"

เมื่อเธอมองเขาด้วยความแปลกใจ เขาก็วางแก้วที่ถืออยู่ในมือลง

"คุณฝันร้ายเหรอครับ"
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"อ๋อ ค่ะ ฉันฝันร้ายมาก…"

ก็ฝันว่าโดนคังแทมูอุ้มไปแต่งงานน่ะสิ

"เปล่าค่ะ ไม่ใช่เลยค่ะ ฉันไม่ได้ฝันอะไรเลยค่ะ"

เขาหรี่ตามอง

"แต่คุณดิ้นแรงมากเลยนะ"

"คะ? ไม่ทราบว่าฉันพูดจาไร้สาระอะไรออกไปหรือเปล่า…"

"ไม่ได้พูดอะไรเป็นพเิศษนะครบั นอกจากค�าด่าท่ีมคี�าสรรพนามกบัสตัว์

ไม่กีช่นดิเท่านัน้เอง"

นั่นมันค�าพูดพิเศษสุดๆ เลยนี่คะ!

ฮารรีูส้กึอายมาก ได้แต่ดเูวลาเพ่ือแก้เขิน เธอจงึได้รูว่้าเลยเวลาท่ีเขา 

ให้สญัญาเอาไว้ประมาณหนึง่ช่ัวโมงครึง่

เฮอืก ฉันหลบัไปนานแค่ไหนกนัเนีย่ แล้วท�าไมผูช้ายคนนีถ้งึไม่ปลกุฉันล่ะ

"คุณรอนานหรือเปล่าคะ"

ฮารไีม่คดิไม่ฝันมาก่อนว่าตวัเองจะพลาดโอกาสการขอยกเลกิแต่งงานด้วย

การเผลอหลบัไป เม่ือเธอถามเขาพร้อมท�าหน้ารูส้กึผดิ เขากห็รีต่าลงครูห่นึง่แล้ว

ค่อยๆ พยกัหน้าให้

"ครับ ก็รอนานนิดหน่อยครับ"

ฮารไีม่มทีางรูเ้ลยว่าสหีน้าของเขานัน้แสดงให้เห็นว่ามแีผนร้ายแอบแฝงอยู่ 

เธอได้แต่แสดงสหีน้าเขินอายออกมาเท่านัน้

"คุณจัดการธุระด่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอคะ"

"เป็นเพราะคุณใจกว้าง ผมถึงไปจัดการธุระด่วนได้"

"คุณคงจะงานยุ่งมากเลยนะคะ"

เขาพยักหน้าเล็กน้อย

"ถ้าคุณงานยุ่งขนาดนั้น มาถึงแล้วก็น่าจะรีบปลุกฉันสิคะ"

ทุกครั้งที่ฮารีท�าหน้ารู้สึกผิด มุมปากของเขาก็ยกขึ้นเล็กน้อย

"ผมคิดว่าคุณคงจะเพลียมากน่ะครับ"
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"ขอบคุณที่คุณเห็นใจนะคะ"

"ไม่เป็นไรครับ"

"แต่ว่า…"

"ครับ"

"ฉันจะไม่แต่งงานค่ะ"

เย้ ชิงพูดก่อนได้แล้ว

นัน่เป็นสิง่ท่ีฮารไีม่ลมืแม้กระท่ังในฝัน เธอชิงพูดออกไปก่อนได้ส�าเรจ็ 

เขาจงึเลกิค้ิวข้ึนอย่างแปลกใจ

"ไม่ว่าจะคดิยงัไงฉันกร็ูส้กึว่าการแต่งงานไม่ใช่เรือ่งท่ีเราควรจะท�ากนั

แบบนีค่้ะ ต่อให้มีเรือ่งของท้ังสองครอบครวัเข้ามาเกีย่วข้อง แต่เราสองคน 

ยังไม่รูจ้กักนัเลยนะคะ จะให้ฉันแต่งงานแบบนี้ได้ยงัไง ฉันไม่มีทางแต่งงาน

แบบนีแ้น่นอนค่ะ"

เธอพดูด้วยน�า้เสยีงหนกัแน่นราวกบัจะท�าให้เขาเข้าตาจน แล้วลองคดิถงึ 

ค�าตอบท่ีเขาจะตอบกลบัมา นัน่ไม่ใช่เรือ่งท่ีเราสองคนจะตดัสนิใจได้นะครบั 

อย่างไรเรากจ็ะต้องแต่งงานกัน ถ้าคณุไม่ยอมแต่งงาน ผมจะท�าลายครอบครวัคณุ

ให้ป่นป้ี เป็นต้น เธอก�าลงัใช้หัวคดิอยู่ว่าถ้าเขาพดูแบบนี ้ เธอควรจะตอบไปว่า

อย่างไรด ีแล้วตวัเธอกเ็ริม่สัน่ด้วยความประหม่า ในตอนนัน้เอง…

"เข้าใจแล้วครับ"

หืม? ท�าไมง่ายแบบนี้ล่ะ

เขาพดูออกมาอย่างง่ายดายมาก เธอรูส้กึอ่อนแรงและพดูอะไรไม่ออก

"…"

"…"

"…"

"งั้นเรามาเจอกันให้สนิทสนมกันอีกสักหน่อย แล้วหลังจากนั้นค่อย

แต่งงานกนักไ็ด้ครบั"

เขาพูดพลางโน้มตัวเข้าหาเธอ
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ว่าแล้วเชียว! เขาเป็นผู้ชายที่ไม่ควรปล่อยช่องโหว่ให้เลย

"โทษนะคะ พอดีฉันไม่อยากท�าอะไรแบบนั้นเลยค่ะ"

"ท�าไมล่ะครับ"

"กมั็นยังไงอยู่นีค่ะ เราจะแต่งงานกนัแบบนีไ้ด้ยังไง ต่อให้มานดับอดกนั 

กเ็ถอะ แต่แค่เจอกนัครัง้แรกกข็อแต่งงานแล้ว"

"ถ้าผมท�าให้คุณตกใจ ผมต้องขอโทษด้วยนะครับ"

"มันไม่ใช่เรื่องที่แค่ขอโทษแล้วจะจบได้นี่คะ"

"ถ้างั้น"

"ช่วยถอนค�าพูดด้วยค่ะ"

เขานิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง เธอจึงไม่อยากพลาดโอกาสนี้ไป

"ท่ีจรงิแล้วฉันไม่อยากแต่งงานด้วยการนดับอดหรอือะไรแบบนีเ้ลยค่ะ 

ท�าแบบนัน้มันไม่โรแมนตกิเอาเสยีเลย"

เธอน�าเรือ่งท่ีได้ยนิจากยองซอมาแต่งเพิม่อกีหน่อย และพยายามท�าให้เขา

เข้าตาจน

"ฉันต้องการผู้ชายท่ีเป็นพรหมลขิิตค่ะ ฉันจะไม่แต่งงานกบัคนท่ีครอบครวั

หามาให้และไม่รูจ้กักนัเลยแม้แต่นดิเดยีว"

"ถ้างั้นก็รู้จักกันก่อนแล้วค่อยแต่งงานก็ได้นี่ครับ"

ถ้าท�าแบบนั้นก็หมายความว่า?

"เราลองมาเจอกันก่อนสักสองสามครั้งนะครับ"

เจอกันสองสามครั้ง? กับคังแทมูเนี่ยนะ

ฮารีส่ายหน้าและรีบพูดออกมา

"คุณแม่ฉันเคยบอกว่าต่อให้คู่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตก็ยัง 

รูใ้จกนัไม่ได้ท้ังหมด ต่อให้มาเจอกนัสองสามคร้ังแล้วรู้จักกนัมากข้ึนกจ็รงิ แต่จะ 

รูจ้กักนัได้แค่ไหนเชียวคะ"

"งั้นสิบครั้งพอไหมครับ"

"แหม เจอกันสิบครั้งจะพอเหรอคะ"
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"งั้นถ้ายี่สิบครั้งล่ะครับ"

เฮือก ถ้าพลาดไปล่ะก็ ต้องออกมาเจอเขาอีกหลายครั้งแน่ๆ

ฮารีส่ายหน้า

"เจอกันตั้งยี่สิบครั้งก็เสียเวลาเปล่าสิคะ เสียเวลาเปล่า"

เมื่อเธอพูดค�าที่เขาชอบพูดเป็นประจ�าออกมา เขาก็ยิ้มเล็กน้อย

"งั้นสักสิบครั้งดีไหมครับ"

"เดี๋ยวนะ เจอกันท�าไมตั้งสิบครั้ง…"

"งั้นก็ห้าครั้ง?"

"คะ? ไม่…"

"สี่ครั้ง?"

"สะ…สามครั้ง"

เมื่อเธอชูนิ้วขึ้นอย่างหวั่นๆ เขาก็หรี่ตามอง

"ถ้าคุณคดิว่าเจอกนัสามครัง้แล้วจะรูจ้กักนัมากขึน้ กน่็าจะตดัสนิใจได้

ตอนนีเ้ลยไม่ใช่เหรอครบั เพราะนีก่ค็รัง้ท่ีสองแล้ว"

นัน่มนักจ็รงิ ฮารเีกอืบจะตอบกลบัไปอย่างนัน้แล้ว แต่เธอตัง้สตไิด้เสยีก่อน

ไม่ใช่แบบนี้สิ

เม่ือพดูออกไปแล้ว จึงกลายเป็นว่าตอนนีเ้ธอก�าลงัจะนดัเจอเขาอยู่ ท้ังท่ี 

ไม่ควรต้องเจอกนัเลยแท้ๆ แต่เธอก�าลงัหลงกลเขา

"ปัญหาของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่จ�านวนครั้งนะคะ"

"งั้นคงอยู่ที่ระยะเวลาใช่ไหมครับ หนึ่งปีพอไหมครับ"

ตั้งหนึ่งปีเนี่ยนะ!

"หรือสักหกเดือน?"

เธอเกือบพูดออกไปว่าสามเดือน แต่ก็รู้สึกตัวข้ึนมาว่าตัวเองก�าลัง 

จะหลงกลเขาอีกแล้ว จะบ้าตายจรงิๆ ดเูหมือนว่าในความคดิของผูช้ายคนนี ้

จะไม่มเีงือ่นไขของการไม่แต่งงานอยู่เลยสนิะ

"เอ่อ…คุณคังแทมู"
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"ครับ คุณจินยองซอ"

ช่ือยองซอท่ีออกมาจากปากของเขาท่ิมแทงหัวใจของเธอ ถ้าเขาไม่ได้

มองเธอด้วยสายตาจรงิจงัแบบนัน้ เธอกค็งจะรูส้กึถกูท่ิมแทงใจน้อยกว่านี้

ถ้าวันข้างหน้าเขารู ้ว่าเรื่องท้ังหมดนี้เป็นแค่เรื่องหลอกลวงของ 

พนกังานบรษัิทตวัเองกบัเพือ่นล่ะก ็ เธอไม่รูว่้าเขาจะโมโหมากขนาดไหน และ 

เม่ือนกึข้ึนได้ว่านีเ่ป็นเรือ่งท่ีครอบครัวของเขาและครอบครวัของยองซอเข้ามา

เกีย่วข้อง มนักย่ิ็งเข้ามาบีบหัวใจเธอมากข้ึนไปอีก

ไม่ว่ายังไงก็ต้องหยุดการแต่งงานให้ได้

เธอสูดหายใจเข้าลึกๆ

"คราวท่ีแล้วฉันบอกไปไม่ใช่เหรอคะว่าฉันเป็นผูห้ญิงท่ีรกัสนกุขนาดไหน"

ยองซอ โทษทีนะท่ีฉันไม่สามารถรกัษาศกัดิศ์รขีองเธอเอาไว้ได้ แต่ถ้า 

เธอไม่อยากแต่งงาน ตอนนีฉั้นจ�าเป็นต้องท�าอะไรสกัอย่าง

"ฉันมคีวามสมัพันธ์กบัผูช้ายยุ่งเหยงิขนาดไหนและคบกบัผูช้ายมากหน้า

หลายตาแค่ไหน คุณทราบเรือ่งนีด้อียู่แล้วนีค่ะ"

"แถมคุณยังบอกว่าชอบผู้หญิงด้วยนี่ครับ"

เมื่อเขาช่วยพูดเสริมอย่างใจเย็น เธอก็พยักหน้าอย่างรวดเร็ว

"ค่ะ คณุกท็ราบดอียูแ่ล้วว่าฉันเป็นผูห้ญิงแบบนัน้ แล้วคณุจะแต่งงาน

กบัฉันได้ยังไงคะ"

"ผมไม่คดิว่าการท่ีคณุมีอดตีจะท�าให้ชีวติแต่งงานของเราแย่ลงนะครบั"

"ตะ…แต่ถ้าเป็นผู้ชายทั่วไป…"

"ผมไม่ใช่ผู้ชายทั่วไปครับ"

ให้ตายสิ เขาเป็นคนโรคจิตที่เปิดกว้างขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย!

"คอืว่า…ฉันบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าฉันไปนดับอดวนันัน้ยงัไง ท่ีจรงิแล้ว 

ฉันไปเท่ียวไนต์คลบัตัง้แต่วนัก่อนหน้านัน้ ฉันเมามากกเ็ลยไปค้างนอกบ้าน

กบัผู้ชาย ฉันไปเท่ียวมาขนาดนัน้แล้วไปนดับอด คณุคดิยังไงคะ"

"ผมคิดว่าคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงมากครับ"
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โธ่เว้ย! ท�าไมถึงได้มองเป็นแบบนั้นไปได้นะ!

"แต่ถ้าเป็นผู้ชายทั่วไป…"

เขาขมวดคิว้ราวกบัจะบอกว่าเม่ือกีก้บ็อกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าเขาไม่ใช่

ผู้ชายทั่วไป

"ผมไม่คิดว่าการพูดตรงไปตรงมาจะเป็นข้อเสียนะครับ แต่กลับคิดว่า 

การโกหกต่างหากท่ีเป็นข้อเสยี"

"…คะ?"

"แค่คุณไม่โกหกผมก็พอแล้วครับ"

เฮอืก สายตาของเขาเหมอืนกบับอกว่าถ้าจบัได้ว่าโกหก จะฆ่าท้ิงให้หมด

เลย พอเห็นสายตาแบบนัน้ ฮารกีถ็งึกบัตวัแข็งท่ือ

"อ๋อ ค่ะ ฉันนีก่พ็ดูตรงไปตรงมาอย่างไร้สาระมากไปหน่อย…นะคะ"

เขาพยักหน้าราวกบัว่าชอบตรงส่วนนัน้โดยท่ีไม่รูเ้ลยว่าเธอก�าลงัร้องไห้

อยู่ในใจ

"ไหนๆ กพ็ดูกนัอย่างตรงไปตรงมาแล้ว ฉันขอพดูตรงๆ อกีเรือ่งได้ไหมคะ"

"พูดได้เลยครับ"

"คุณคังแทมูไม่ใช่สเป็กฉันค่ะ"

เขาหรีต่าลง แม้จะรูส้กึกลวั แต่ฮารกีคิ็ดว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนีต่้อไป 

อาจจะมีเรือ่งท่ีน่ากลวัมากกว่านีเ้กดิข้ึนกไ็ด้ เธอจงึรวบรวมความกล้าและพูดต่อ

"ท่ีส�าคัญคือฉันเองก็ควรต้องชอบคุณคังแทมูด้วยเหมือนกันไม่ใช ่

เหรอคะ แต่ฉันไม่ชอบค่ะ ฉันก�าลงับอกว่าฉันไม่ชอบคณุคงัแทมคู่ะ เพราะฉะนัน้ 

ไม่ว่ายังไงกแ็ต่งงานกบัคณุคงัแทมูไม่ได้ค่ะ"

อย่างน้อยนีก่็ไม่ใช่เรือ่งโกหก ฮารพียายามท�าตาให้เป็นประกายท่ีสดุ 

เขาจ้องมองเธอไม่วางตาและเอ่ยพูดออกมา

"ไหนๆ คณุกพู็ดออกมาแล้ว ถ้าคณุไม่อยากแต่งงานเพราะยังอยาก 

เท่ียวสนกุอยู่ล่ะก ็ คณุไม่ต้องกงัวลเรือ่งนัน้เลยนะครบั ถ้าคณุแต่งงานกบัผม 

คณุจะเท่ียวสนกุได้อย่างอิสระมากกว่าเดมิแน่นอน เพราะผมกค็งมัวแต่ท�างาน 
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ยุ่งมากจนไม่มีเวลาไปก้าวก่ายว่าภรรยาจะเท่ียวสนุกท่ีไหนยังไงบ้าง นั่น

หมายความว่าแม้จะแต่งงานกบัผมแล้ว คณุกจ็ะยังสามารถรกัษาไลฟ์สไตล์

ของคณุเอาไว้ได้เหมือนเดมิ คณุจะใช้ชวีติได้อย่างมีความสขุโดยท่ีจะไปเจอผูช้าย

หรอืผูห้ญิงท่ีไหนกไ็ด้ แล้วกไ็ม่ต้องเสยีเวลานดับอดหรอืท�าอะไรไม่เข้าเรือ่งแบบนี้

ด้วย ส่วนเรือ่งเงนิ ผมจะให้คณุมีใช้อย่างไม่ต้องกงัวลเลยครบั"

ว้าว สุดยอด! นี่มันสามีในฝันสุดๆ!

"เป็นไงครับ"

จะเป็นไงล่ะ ก็ต้องรีบแต่งตอนนี้เลยน่ะสิ!

ฮารอียากจะตะโกนตอบออกไปว่าเยส แต่เธอจ�าต้องกล�า้กลนืน�า้ตาและ

ส่ายหน้าให้เขา

"ขอโทษนะคะ แต่ฉันรู้สึกเฉยๆ กับคุณคังแทมูจริงๆ ค่ะ"

เขาขมวดคิ้ว

"คุณจินยองซอ"

"ค่ะ คุณคังแทมู"

"ผมไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับ"

"คะ?"

"ผมหมายความว่าถ้าคณุกงัวลเรือ่งอย่างว่าอยูล่่ะก ็ คณุไม่ต้องกงัวล 

นะครบั"

เรื่องอย่างว่านั่นมันเรื่องอะไร...

ก่อนท่ีจะนกึขึน้มาในหัวได้ว่าเป็นเรือ่งอะไร เธอกร็ูส้กึวบูวาบท่ีใบหน้า

"ผมเก่งนะครับ"

...หืม?

"ถ้าคุณต้องการ จะให้ผมพิสูจน์ตอนนี้เลยก็ได้นะครับ"

เรื่องอะไร...

เฮือก! อย่าบอกนะว่าตอนนีผู้ช้ายคนนีก้�าลงัพดูดึงดดูใจว่าตวัเองท�าเรือ่งท่ี 

เขาท�ากนัตอนกลางคนืเก่งน่ะ เธอส่ายหน้า
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"คุณจินยองซอ"

"คะ?"

"คณุชอบท้ังผูช้ายแล้วกผ็ูห้ญิงด้วยนีน่า แล้วท�าไมถงึเป็นผมไม่ได้ล่ะครบั"

"คะ…?"

เมื่อเห็นสีหน้าของเขาท่ีเหมือนก�าลังบอกว่าก็บอกแล้วไงว่าผมเก่ง  

แล้วจะมีปัญหาอะไรอีก จู่ๆ  ฮารกีค็ดิถงึแม่ข้ึนมา

แม่จ๋า หนรููส้กึสงัหรณ์ใจยังไงไม่รู ้ รูส้กึเหมือนกบัว่าถ้าปล่อยให้เป็น 

แบบนีต่้อไป คงต้องได้แต่งงานจรงิๆ แน่...

"ไม่ให้ผมไปส่งถึงหน้าบ้านจริงๆ เหรอครับ"

แน่นอนสิ เพราะที่นี่มันแถวบ้านชินฮารี ไม่ใช่แถวบ้านจินยองซอ

"ค่ะ ไม่เป็นไรจริงๆ ค่ะ ขอบคุณที่มาส่งนะคะ งั้น…"

"ก่อนจะแต่งงาน เราต้องเจอกันสักกี่ครั้งดีครับ"

"คะ?"

เดี๋ยวนะ ฉันพูดไปเป็นชั่วโมงแล้วนี่นาว่าไม่ชอบเขาน่ะ

ตัง้แต่ออกมาจากร้านกาแฟจนมาถงึแถวบ้าน ฮารพียายามหาข้ออ้าง 

ท่ีไม่เป็นเรือ่งข้ึนมา เช่น สหีน้า น�า้เสยีง การแต่งตวั ไปจนถงึเรือ่งรปูทรงเลบ็ 

และตัง้ใจพดูให้ฟังสดุๆ แล้วว่าท�าไมถงึไม่ชอบเขา แต่ดเูหมือนว่าเขาจะชอบ 

เพราะคดิว่าเธอเป็นคนตรงไปตรงมาดี

ฉันคงลืมไปสินะว่าเขาไม่ใช่คนโรคจิตธรรมดา แต่เป็นคนจิตวิปริต

เขาต้องเป็นผูช้ายท่ีป่วยเป็นโรคสนใจผูห้ญิงท่ีบอกว่าไม่ชอบเขาแน่นอน 

ฮารพียายามฝืนย้ิม

"เอ่อ คุณคังแทมู"

"ครับ คุณจินยองซอ"

"ฉันกบ็อกคณุไปตัง้หลายครัง้แล้วว่าฉันไม่ชอบคณุคงัแทมเูลย เหตผุล 

ท่ีคุณยังท�าแบบนีอ้ยู่คอือะไรกนัแน่คะ"
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เขาชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะตอบอย่างตรงไปตรงมา

"ผมชอบคุณครับ"

"…คะ?"

"ผมชอบคุณจินยองซอครับ"

เขาพดูด้วยน�า้เสยีงจรงิจงัมาก แววตากด็จูริงจังจนไม่กล้าแม้แต่จะเถยีง

ออกไปว่าถ้าคณุชอบฉัน แล้วฉันต้องคบกบัคณุเสมอไปหรอืไง ถ้าไม่ใช่เพราะช่ือ 

จนิยองซอ หัวใจของฮารกีค็งเต้นแรงอย่างท่ีสดุไปแล้ว

"ตอนนี้ผมชอบคุณจินยองซอ ส่วนคุณจินยองซอไม่ชอบผม ผมว่า 

เราควรต้องมาเจอกนัอีกสกัสองสามครัง้จนกว่าหัวใจของเราจะรูส้กึเหมือนกนั

ไม่ใช่เหรอครบั ไม่ว่าจะรูส้กึไปในทางไหนกต็าม"

เธอไม่เข้าใจจรงิๆ ว่าเขาชอบอะไรในตวัเธอกนัแน่ (ไม่กล้าถามเพราะกลวั

จะได้ฟังค�าตอบแปลกๆ) ถ้าเธอนดับอดกบัเขาในช่ือของเธอเองแล้วได้ยินเขา

พดูแบบนีล่้ะก ็เธออาจจะตอบกลบัไปกไ็ด้ว่าจะลองเจอเขาอีกสกัสองสามครัง้

แต่ในสายตาของเขา เธอไม่ใช่ชินฮาร ี แต่เป็นจนิยองซอ และการใช้ชีวติ 

กต่็างกัน เพราะฉะนัน้เธอจงึต้องจบความสมัพนัธ์กบัเขาตัง้แต่ตรงนี ้ เพราะถ้า 

ปล่อยให้ยืดเย้ือไปมากกว่านี ้เธอคงต้องล�าบากมากแน่ๆ

"คุณคังแทมูคะ ฉัน…"

เขาดูนาฬิกาเหมือนพยายามจะตัดบท

"ขอโทษด้วยครับ พอดีผมต้องเข้าไปที่บริษัทอีกรอบ"

"อ๋อ ค่ะ งั้นรีบไปเถอะค่ะ"

"ผมขอเช็กตารางงานดูก่อนแล้วจะโทรหานะครับ"

"เอ่อ เดี๋ยวค่ะ…"

เขากลับขึ้นรถ ลดกระจกลงแล้วเงยหน้ามองเธอ

"แล้วผมจะโทรหานะครับ"

"เอ่อ คือ…คุณคังแทมู!"

ฮารีจับกระจกที่ก�าลังเลื่อนขึ้น
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"ฉันท�าไม่ได้จริงๆ ค่ะ!"

จู่ๆ  เธอกต็ะโกนออกมาแบบนัน้ เขาจงึเลกิคิว้ข้ึนเหมอืนจะถามว่าเธอ

หมายความว่าอย่างไร

"ถ้าเป็นกบัคณุคังแทม ู ฉันท�าไม่ได้จรงิๆ ค่ะ อย่าว่าแต่เรือ่งแต่งงานเลย  

ฉันไม่แม้แต่จะอยากเจอคณุ เพราะฉะนัน้คณุช่วยล้มเลกิความตัง้ใจแล้วกล็องหา 

ผูห้ญิงอ่ืนดีกว่านะคะ"

"เป็นเพราะเรื่องการพบกันแบบพรหมลิขิตท่ีคุณพูดถึงเม่ือสักครู่นี ้

เหรอครบั"

เขาจ�าค�าพดูของเธอได้จงึถามข้ึนมา เธอจงึแต่งค�าพดูโดยยกค�าพูดของ 

ยองซอมาพดูซ�า้

"คะ? ค่ะ เพราะฉันต้องการความโรแมนติกหรืออะไรแบบนั้นค่ะ  

การนดับอดมันดูไม่เป็นเรือ่งของพรหมลขิิตสกัเท่าไร…"

"ถ้าเป็นเรือ่งนัน้ คณุอย่ากงัวลไปเลยครับ เพราะวนันีเ้ป็นวนัแบบนัน้เลย 

ล่ะครบั"

"…คะ?"

แทมูยิ้มแบบที่คนอื่นแทบไม่เคยเห็น

"ผมจะโทรไปนะครับ"

"ไม่ค่ะ! ไม่ต้องโทรมานะคะ อ้อ เพราะยังไงฉันก็จะไม่รับสาย"

"คุณหมายความว่าจะบล็อกเบอร์ผมอีกแล้วเหรอครับ"

"ใช่ค่ะ ฉันจะบล็อก ถึงคุณจะบอกว่านี่เป็นเรื่องของครอบครัวและ 

ขู่ว่าจะเอาเรือ่งไปบอกผูใ้หญ่อีกก็ไม่มีประโยชน์หรอกค่ะ เพราะคราวนีฉั้น 

ไม่หลงกลคุณอีกแล้ว"

เขาขมวดคิ้ว

"เรื่องนั้นผมไม่ได้ขู่นะครับ"

ไม่ได้ขู่งั้นเหรอ แล้วมันเรียกว่าอะไรล่ะ

"ถ้านัน่ไม่ได้เป็นการขู ่คณุกค็งจะยกเลกิค�าพดูท่ีไปพูดไว้กบัครอบครวั
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ได้สนิะคะ ฉันล�าบากใจมากจนไม่อยากเข้าบ้านแล้ว"

"ถึงยังไงคุณก็ต้องแต่งงานอยู่ดี ไม่เห็นจ�าเป็น…"

"ต่อให้แต่งงานก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะต้องแต่งงานกบัคณุคงัแทมู

เท่านัน้นีค่ะ ช่วยเคารพสทิธิข์องฉันด้วยค่ะ"

เรื่องรสนิยมก็ด้วย รสนิยมของฉันมันไม่ใช่คุณเลยสักนิด

"งัน้ฉนัรบกวนด้วยนะคะ ฉันจะถอืว่าเรือ่งของเราจบลงตรงนีน้ะคะ"

ฮารีรีบหันหลังให้อย่างรวดเร็ว พูดขนาดนั้นแล้ว เขาก็คงมีศักดิ์ศรี

เหมือนกนัแหละน่า คงไม่มาตามตือ๊อีกแล้วล่ะ

"เฮ้อ เกือบจะหลงกลซะแล้ว"

แม้แต่ฮารเีองกยั็งคดิว่าตวัเองพดูออกไปอย่างชดัเจนมากแล้ว ขณะเดนิ

อยู่พกัใหญ่จนขาเริม่จะหมดแรงก็ได้ยินเสยีงแจ้งเตอืนข้อความ

จินยองซอ : จัดการได้หรือยัง

หลงัอ่านข้อความของยองซอ ฮารกีส่็งข้อความตอบกลบัไปด้วยสหีน้า

ท่ีเตม็เป่ียมไปด้วยความม่ันใจ

ชินฮารี : อื้ม จัดการได้ดีสุดๆ เลยล่ะ



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3UT4WaC

https://bit.ly/3UT4WaC

