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แก้วตาดวงใจของแม่

นาถลดามองจ้องโทรศัพท์มอื ถือในมืออย่างชั่งใจ ว่าเธอ

ควรที่จะโทร.ดีหรือไม่ดี แม้ว่าเวลาที่ผ่านมามันเกือบสองปี แลว้
แต่เมือ่ ไรทีน่ ึกถึง ความเจ็บปวดก็ไม่เคยจางหายไปไหนเลย แล ้ว
เธอเองก็ไม่รูจ้ ะระบายความรู้สกึ อัดอัน้ นี้อย่างไรดี นอกจากระบาย
ให ้คนทีไ่ ม่รจู้ กั ฟัง
หญิงสาวตัดสินใจโทร.ออกตามหมายเลขทีจ่ ดมา ปลายสาย
ไม่ทนั รับ เสียงร้องไห้จา้ เพราะหิวนมของเด็กชายตัวเล็กทีถ่ อดแบบ
มาจากพ่อของเขา ตอกย�ำ้ ใหเ้ ธอลืมเขาคนนัน้ ไม่ได้ก็ทำ� ใหต้ อ้ ง
กดวางสายไป
“ไทร์...มาแล ้วครับ แม่มาแล ้วครับ” หญิงสาวล ้มตัวลงนอน
เคียงขา้ ง ถลกชายเสื้อขึ้นเพื่อเปิ ดเต้าให้กบั ลู กน้อยวัยหนึ่งขวบ
ทีก่ ำ� ลังน่ารักน่าชัง เด็กชายตัวจิว๋ ดูดเอาๆ อย่างหิวกระหาย หญิงสาว
ยืน่ มือมาไล ้เส ้นผมบางๆ นัน้ แล ้วยิ้มเอ็นดู แค่น้ ี ชีวติ เธออยู่มาได้
แค่น้ ีจริงๆ
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น้อ งไทร์เ กิ ด มาเพราะความรัก และความตัง้ ใจ แต่ เ ป็ น
ความรักและความตัง้ ใจของเธอคนเดียว ส�ำหรับคนเป็ นพ่อนัน้
นอกจากวาจาเชือดเฉือนแล ้ว ก็เห็นจะมีเพียงยาคุมก�ำเนิดเท่านัน้
กระมังทีเ่ ขาหยิบยืน่ ให ้
นาถลดากล�ำ้ กลืนความรู้สึกเจ็บปวดลงคอเมื่อก้อนสะอื้น
แล่นมาจุกที่อก น�ำ้ อุ่นๆ ไหลออกมาอีกคราเมื่อยิ่งมองลู กก็ย่ิง
เหมือนเขา ธารวี ศรัทธานุรกั ษณ์
หญิงสาวรอจนกระทั่งลูกน้อยอิ่มดีแลว้ และหลับไปอีกรอบ
จึง ขยับ ลุก จากเตีย ง เปลี่ย นใจไม่โ ทร.ไปไหนแล ว้ แต่ ฝ่ ายนัน้
กลับเป็ นคนต่อสายกลับมา หัวใจเธอเต้นแรงเมือ่ กดรับ
“สวัสดีค่ะ ทีมงานจากรายการเรื่องของหัวใจ เห็นเบอร์น้ ี
ตัดสายไป ไม่ทราบว่าต้องการโทร.เข ้ามาในรายการหรือเปล่าคะ”
“เอ่อ…ค่ะ”
“ถ ้าอย่างนัน้ ดิฉนั จะต่อสายเข ้าไปในรายการเลยนะคะ”
พนักงานคนนัน้ ต่ อสายให้ทนั ที นาถลดาจึงยังไม่มโี อกาส
ได้ทกั ท ้วง
“สวัสดีค่ะ”
“สะ…สวัสดีค่ะพีป่ อย พีม่ ้นิ ต์ นางชื่อนาถลดาค่ะ”
“สวัสดีค่ะคุณนาถลดา มีเรือ่ งราวความรัก ความทุกข์ใจอะไร
ต้องการเล่าสู่กนั ฟัง เล่ามาได้เลยนะคะ พวกเราและผูช้ มทางบ ้าน
พร้อมรับฟังค่ะ”
“เรื่องราวของนางมันยาวมากค่ ะพี่ปอย มีทงั้ สุ ขและทุกข์
แม จ้ ะมีค วามทุก ข์ม ากกว่า ความสุ ข เกิน ครึ่ง แต่ ถ า้ ถามว่า หาก
ย้อ นเวลากลับ ไปได้ นางจะกระโจนลงไปไหม ค�ำ ตอบก็ คื อ
เหมือนเดิมค่ะ นางยังยินดีรกั เขาเหมือนเดิม”
“โห…ได้ยนิ แบบนี้เราก็ยง่ิ อยากฟังค่ะ เริ่มกันเลยไหมคะ”
6 เมียลับ (ที่) ไม่เคยถูกรัก

“ได้ค่ะพีป่ อย” นาถลดาหลับตาแล ้วเริม่ ต้นเล่าเรือ่ งราวของเธอ
ด้วยใบหน้าทีร่ ะบายยิ้มอ่อนๆ คล ้ายจะขบขันตัวเองในคราวนัน้
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คลั่งไคล้

นาถลดาแปะโปสเตอร์นกั ร้องในดวงใจ ธารวี ศรัทธานุรกั ษณ์

เอาไวแ้ ทบจะทุกมุมหอ้ ง ไม่พอ ยังมีสายจากหลอดไฟกะพริบ
ระโยงระยางเต็มหัวนอน และมีรูปขนาดหนึ่งนิ้วของธารวี นักร้อง
คนโปรดเสียบเอาไว ้
“หูย…ซื้อมาจากไหนอะนาง สวยจัง รูปนี้ฉนั ยังไม่มเี ลยอะ
ขอมัง่ สิ” อรกานดาชี้น้ วิ มาทีร่ ูปของธารวีเปลือยท่อนบนอวดมัดกล ้าม
แต่เจ้าของรูปส่ายหน้าดิก
“ไม่ ไ ด้ หามาได้รู ป เดีย ว รู ป นี้ เ ขาขายกัน แพงกว่ า ปกติ
หลายเท่า”
“แกก็บ ้าซื้อมา เดีย๋ วเหอะ ไม่มเี งินกินข ้าวแล ้วจะตายเอา”
“แค่ได้นั่งมองรู ปพีธ่ าม ฉันก็อ่มิ ทิพย์แลว้ ” นาถลดาในวัย
สิบ ห า้ ปี ห วั เราะขึ้น เธอติด ตามนัก ร้อ งคนนี้ ม าตัง้ แต่ ส มัย ที่เ ขา
เขา้ ประกวดรายการร้องเพลงใหม่ๆ เธอกับเพือ่ นๆ ช่วยกันโหวต
จนเขาได้รางวัลชนะเลิศการประกวดครัง้ นี้ จากนัน้ ธารวีก็มผี ลงาน
8 เมียลับ (ที่) ไม่เคยถูกรัก

ทัง้ การร้องเพลง ทัง้ ละครให ้พวกเธอได้ชมอย่างต่อเนื่อง
ธารวีดงั มาก สาวๆ คลั่งไคล ้ ชนิดที่ว่าต้องใช้บอดี้การ์ด
ตามติดเวลาไปไหนมาไหนด้วย ตัวเธอเองยังเคยฝ่ าฝูงชนไปให ้เขา
เซ็นสลักหลังรูปให ้ แต่กว่าจะได้มาก็โดนเบียดโดนชนจนดัง้ แทบหัก
มาแล ้ว
นาถลดาเทา้ ค้างมองรูปแล ้วยิ้ม อรกานดาก็ไม่ได้ต่างกันนัก
นอกจากการเรียนและเพือ่ นแล ้ว วัยนี้อะไรจะหล่อเลี้ยงหัวใจได้ดี
เท่ากับดารา นักร้องทีช่ ่นื ชอบ
หลายปี ผ่ า นไป นาถลดาเรี ย นมหาวิท ยาลัย ที่เ ดี ย วกับ
อรกานดา แต่ ทงั้ คู่ ก็ยงั ชอบธารวีอยู่เช่ นเดิม ตอนนี้เขาอายุเพิ่ม
จากเดิมไปหลายปี แต่ ดีกรีความหล่อดู เหมือนจะเพิ่มขึ้นทุกปี ๆ
ทุกครัง้ ทีม่ ขี ่าวเขากับสาวๆ ทัง้ เธอทัง้ อรกานดาก็จะจิตใจห่อเหีย่ ว
ไปทัง้ วัน แต่เมือ่ ไรก็ตามทีเ่ ขาบอกว่าเป็ นแค่เพือ่ น เป็ นแค่พน่ี อ้ ง
เธอกับเพือ่ นก็พร้อมจะเชื่อสุดใจ

ธ ารวีนั่งเล่นเกมอยู่ในหอ้ งนอนส่วนตัวของเขาภายใน

บ า้ นสวนที่ซ้ ือ เอาไว ส้ ำ� หรับ พัก ผ่ อ นช่ ว งไม่ มีง าน แต่ ดู เ หมือ น
นานๆ ทีถงึ จะมีโอกาสได้มาพักผ่อน เขาตัง้ หน้าตัง้ ตาเล่น อารมณ์
ดิ่งลึกชนิดที่ว่าอิศรา คนรักของเขาเรียกหลายหนก็ยงั ไม่ได้ยิน
จนเธอโมโหโยนหมอนมาใส่หลังเขาเต็มๆ
“นี่แน่ะ”
“โอ๊ย!” ชายหนุ่มหันขวับมามองอย่างโมโห กระแทกเกมลง
แลว้ ขึ้นเสียง “ท�ำบา้ อะไรน่ ะเปรี้ยว ผมก�ำลังเล่นเกมอยู่ ไม่เห็น
เหรอ”
“เห็นค่ะ แค่อยากถามว่าจะอยู่กบั เกมหรือจะอยู่กบั เปรี้ยว”
หญิง สาวบอกงอนๆ ผุ ด ลุ ก จากเตี ย งด้ว ยเนื้ อ ตัว เปลือ ยเปล่า
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บนเนินอกมีรอยช�ำ้ จางๆ เพราะแรงดูด เช่นเดียวกับแผ่นหลังของ
ธารวีทม่ี รี อยเล็บลากเป็ นทางยาวอยูห่ ลายจุดตามแรงเร้ารัญจวนของ
อารมณ์เมือ่ คืน
“เล่นเกมก่อนน่า คลายเครียด”
“เล่นเปรี้ยวก็คลายได้ค่ะ เปรี้ยวมีอะไรสนุ กๆ ใหค้ ุณเล่น
มากกว่าไอ้เกมฆ่าฟันกันนี่ตงั้ เท่าไร คุณหันมาดูบา้ งสิ” หญิงสาว
ขยับมาหาแลว้ โอบรัดรอบคอเขาไว ้ ธารวีกลืนน�ำ้ ลาย เพราะเมือ่
เขานัง่ บนเก้าอี้และเธอยืนขึ้น หน้าอกอวบใหญ่พร้อมยอดอกก็พงุ่ มา
ตรงปากเขาอย่างเชิญชวน
“มีอะไรบ ้างล่ะทีว่ า่ สนุกกว่า”
“ปากก็จูบได้” อิศราแตะมาทีป่ ากตัวเองแล ้วจับมือเขามาวาง
บนหน้าอก “หน้าอกก็บบี ได้”
หญิง สาวเลื่อ นมือ เขามาแตะยัง ความเป็ น เธอแล ว้ ตะปบ
ไม่ให ้เขาขยับมือออกพร้อมส่งสายตายัว่ ยวนไปหา “นี่กก็ นิ ได้ รอคุณ
มากินอยู่นะ”
ธารวีหวั เราะลั่นอย่างพอใจ แต่ก็ผลักหญิงสาวใหล้ ม้ ลงไป
บนพื้น แทนทีจ่ ะโกรธ แต่อศิ รากลับอ้าขาออกกว ้างแล ้วกระดิกนิ้ว
เรียกร้องให ้เขาเดินมาหา
“มาสิคะทีร่ กั ”
ธารวีต รงเข า้ มาหา กอดรัด ฟัด เจ้า หล่อ นจนอ่ อ นระทวย
เสียงครางของอิศราดังมาก โชคดีทบ่ี ้านสวนของเขาไม่มเี พือ่ นบ ้าน
อยู่ในรัศมีทจ่ี ะได้ยนิ และคนทีเ่ ขาจ้างมาดูแลบ ้านก็มาแบบชัว่ คราว
ตามแต่เขาจะเรียก ไม่อย่างนัน้ คงได้มขี า่ วเม ้าธ์ลงหน้าหนึ่งแน่

“นาง มาดูข่าวนี่ส”ิ อรกานดาวิง่ หน้าตัง้ เอาหนังสือพิมพ์

มาให ้นาถลดาทีก่ ำ� ลังนัง่ ท�ำรายงานอยูใ่ ต้รม่ ไม ้ หญิงสาววางปากกาลง
10 เมียลับ (ที่) ไม่เคยถูกรัก

แล ้วถาม
“ไฟไหม ้มหา’ลัยหรือไง หน้าตัง้ มาเชียว”
“ยิง่ กว่าไฟไหม้” อรกานดาเปิ ดหน้ากลางทีม่ ขี า่ วธารวีพาสาว
นางหนึ่ ง ไปเที่ย วผับ แล ว้ ยัง อุม้ ขึ้น รถออกไปด้ว ยกัน แถมยัง มี
ข่าวซุบซิบว่าเขาพาสาวสวยคนนี้ไปอยู่ดว้ ยกันทีบ่ ้านสวน
“โห…สวยจัง”
“เสียดาย ดู ไม่ชดั เลยไม่รูว้ ่าใคร แหม…ไอ้คนถ่ายนี่จริงๆ
ไหนๆ ก็ถ่ายมาแล ้ว จะถ่ายให้มนั ชัดๆ ให้รู้ไปเลยว่าใครก็ไม่ได้”
อรกานดาบ่นอุบ
“ขนาดเห็นขา้ งๆ ยังสวยเลย เหมาะสมกันดีเนอะ แต่ก็…
เสียดายพีธ่ าม ฮือ…” นาถลดาแบะปาก เสียดายแต่กท็ ำ� อะไรไม่ได้
เพราะถึงเขาไม่มแี ฟน ก็ใช่ว่าดอกฟ้ าอย่างเขาจะโน้มตัวลงมาหา
ดอกหญ้าอย่างเธอ
“นั่นสิ เสียดายพีธ่ ามของเรา”
“หมดอารมณ์ เ ก็ บ เงิน ซื้อ บัต รคอนเสิร ์ต เลย” นาถลดา
ถอนหายใจ อีก หนึ่ ง เดือ นธารวีก็ จ ะจัด คอนเสิร ต์ แล ว้ เธอกับ
อรกานดาขยันท�ำงานพิเศษหลังเลิกเรียนเพือ่ จะเอาเงินไปดูคอนเสิรต์
ของเขาทีม่ รี ่วมกับนักร้องคนอืน่ ๆ ทีป่ ระกวดปี เดียวกัน เธอกับเพือ่ น
ตื่น เต้น กัน มาก แต่ พ อมีข่า วนัก ร้อ งคนโปรดมีแ ฟนแล ว้ แบบนี้
ความอยากไปดูกล็ ดระดับลง แม้วา่ อย่างไรก็ไม่มที างได้เห็นขาอ่อน
เขาก็เถอะ
“ตกลงไปไหม”
“ไปสิ แค่งอนเขานิดหน่อย แต่กไ็ ปอยูด่ ”ี หญิงสาวดึงโทรศัพท์
ออกมาดูความเคลือ่ นไหวของธารวีแล ้วก็ตาโต สะกิดให ้เพือ่ นมาดู
ด้วย “แก…พีธ่ ามเขาจะแถลงข่าวเย็นนี้”
“เย็นนี้เลยเหรอ เร็วจัง อย่าบอกนะว่าจะเปิ ดตัวแฟน”
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“พูดให้ใจเสีย” นาถลดามองนาฬกิ าในโทรศัพท์แลว้ บอก
“งัน้ ก็อกี สิบนาทีเองสิ”
“งัน้ ตัง้ เวลาไว ้เลยแก จะได้ไม่พลาด” อรกานดาตัง้ เวลาเอาไว ้
กลัวว่าตัวเองจะเผลอเม ้าธ์มอยเพลินจนลืมเวลา “อยากรูจ้ ริงๆ ว่า
ผู ้หญิงคนนัน้ เป็ นใคร”

งานแถลงข่าวของธารวีจดั ขึ้นในหอ้ งจัดเลี้ยงของโรงแรม

มีสอ่ื มวลชนใหค้ วามสนใจไปกันอย่างคับคั่ง มีคนกดติดตามและ
รอฟังกันอย่างล ้นหลาม
ชายหนุ่ มเขา้ มาพร้อมผู้จดั การส่วนตัว แสงไฟพึ่บพั่บจาก
กล ้องถ่ายรูป ใบหน้าของเขายังคงยิ้มแย้ม บุคลิกดูข้เี ล่น เป็ นกันเอง
อย่างทีท่ กุ คนเห็นเขาเป็ นเสมอมา
“สวัสดีครับทุกคน โอ้โห…ไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้”
ธารวีห วั เราะขึ้น แล ว้ ท�ำ มือ คล า้ ยเชื้ อ เชิ ญ ทุ ก คน “เอาละครับ
ใครอยากรูอ้ ะไรยิงค�ำถามมาได้เลย”
“คุณธามมีแฟนแล ้ว จริงหรือเปล่าคะ”
“แฟนแบบไหนครับ ถ ้าแฟนคลับละก็ ทัว่ บ ้านทัว่ เมืองเลยครับ
แต่ถ ้าแฟนจริงๆ แบบทีผ่ ู ้หญิงคบกับผู ้ชายนี่ ไม่มคี รับ ไม่มจี ริงๆ”
“แล ้วผู ้หญิงทีค่ ุณธามควงไปบ ้านสวนล่ะคะ สาวทีไ่ หน”
“คนไหนน้อ…” ชายหนุ่ มลากเสียงยาว พอนักข่าวคนหนึ่ง
เอารูปมาส่งให้ก็หวั เราะ “อ๋อ…คนนี้เอง คนนี้ช่อื อิศรา เป็ นเพือ่ น
ของผมครับ เพือ่ นสนิท รูจ้ กั กันมาตัง้ แต่เด็กแล ้ว”
“เรื่องนี้พย่ี นื ยันได้นะคะ พีเ่ ป้ รู้จกั น้องเปรี้ยวดีเลยค่ะ รู้จกั
กับธามตัง้ แต่เด็กๆ เป็ นเพือ่ นเล่นกันมา ไม่แปลกทีจ่ ะไปมาหาสู่กนั
แลว้ ไปบา้ นสวน ไม่ได้ไปกันสองต่อสองนะคะ พี่เป้ เองก็ไปด้วย
แต่ตอนไปเทีย่ วผับเนี่ย พีเ่ ป้ ไม่ไป เพราะไม่อยากให ้เด็กๆ เขาเกร็ง
12 เมียลับ (ที่) ไม่เคยถูกรัก

เวลาสนุกกัน”
“ยืนยันแน่นอนใช่ไหมคะ ว่าเป็ นแค่เพือ่ น”
“ตอนนี้เป็ นแค่เพือ่ นแน่นอนครับ แต่อนาคตเป็ นสิง่ ไม่แน่นอน
ผมอาจจะไม่มใี คร เปรี้ยวอาจจะไม่มใี คร ไปๆ มาๆ เราอาจจะ
รักกันก็ได้ จริงไหมครับ ถ ้าวันนัน้ มาถึงเดีย๋ วพวกพีก่ ห็ าว่าผมโกหก
เพราะฉะนัน้ ผมจะขอตอบว่าอนาคตเป็ นเรื่องไม่แน่นอนครับ”
นักข่าวหัวเราะกับการฉลาดเอาตัวรอดของธารวี แต่ในเมือ่
เจ้าตัวยืนยันว่าเป็ นแค่เพือ่ นจึงไม่มใี ครซักถามอะไรอีก นอกจาก
ถามเรื่องคอนเสิรต์ ทีจ่ ะมีข้นึ

“ว้าย” สาวใช้นางหนึ่งรีบกระโดดรับรีโมตที่อิศราโยนมา

ก่อนทีม่ นั จะโดนจอโทรทัศน์แตกเหมือนคราวทีแ่ ล ้วเข ้าอีก
อิศราก�ำมือแน่ น เธอคบหากับธารวีมาหา้ ปี เป็ นหา้ ปี ท่ตี อ้ ง
ปิ ด บัง ซ่ อ นเร้น ความสัม พัน ธ์ม าตลอด แรกๆ ก็ พ อทนได้ แต่
นานวันเขา้ เธอก็อยากประกาศให้ใครต่ อใครรู ว้ ่าเธอเป็ นแฟนเขา
เป็ นคนรัก เป็ นเมีย เป็ นอะไรก็ได้ทผ่ี ู ้หญิงคนอืน่ ไม่สามารถเป็ นได้
“ธามนะธาม มันน่าน้อยใจ”
“อารมณ์ เ สีย อีก ละสิ” อรพรรณเดิน เข า้ มาได้ยิน ลู ก สาว
อาละวาดพอดีจึงเดินมาหย่ อนสะโพกลงนั่ งแล ว้ ตวาดคนรับใช้
ทีย่ นื ถือรีโมตค้างอยู่ “นังแต๋น แกจะยืนค้างอยู่อกี นานไหม ฉันมา
เหนื่อยๆ ไปหาน�ำ้ หาท่ามาให้กนิ สิยะ ช้าเป็ นเต่า มันน่าหักเงินเดือน”
“ขอโทษค่ะคุณผู ้หญิง หนู แค่กลัวคุณเปรี้ยวโยนอะไรมาอีก”
“อีบ า้ ของใกล้มือ มีแ ต่ ห มอน โยนไปไหนก็ ไ ม่แ ตก ฉัน
ไม่โยนให ้เสียอารมณ์หรอก” อิศรากระแทกตัวลงนั่งอย่างหงุดหงิด
คนเป็ นแม่เห็นก็ส่ายหน้า
“ถ ้ามันท�ำให ้แกเจ็บนัก แกก็เลิกคบเถอะ”
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“แต่หนู รกั ธาม”
“รักหรือหลง ถามจริงๆ เถอะ ถ า้ ไอ้ธามมันไม่ใช่ คนดัง
แกจะสนใจมันไหม”
“ท�ำไมแม่ถามแบบนัน้ เปรี้ยวคบกับธามมาห ้าปี นะ”
“แล ้วไง ตลอดหา้ ปี ทผ่ี ่านมา ไอ้ธามมันบอกใครสักคนไหม
ว่าแกเป็ นแฟนมัน ไม่เลย…มันก็ยงั มีขา่ วกับคนนัน้ คนนี้ทเ่ี ป็ นคนดัง
เหมือนกัน แต่ไม่เคยมีขา่ วกับแก”
หญิง สาวเม ม้ ปากแน่ น ขึ้น เพราะที่เ ป็ น ข่ า วขึ้น มาก็ ไ ม่ ใ ช่
ความบังเอิญ แต่เป็ นความตัง้ ใจของเธอเอง เธอต้องการเป็ นข่าว
เพือ่ ใหเ้ ขาเปิ ดเผยตัวเธอเสียที แต่ทุกอย่างก็ยงั เหมือนเดิม ปาก
บอกว่ารักเธอ แต่การกระท�ำตรงกันข ้าม เขาไม่เคยให ้เกียรติเธอเลย
“คบกับ วุ ฒิ ซ ะ วุ ฒิ ไ กรเป็ นคนดี หมัน้ กัน แล ว้ ไปเรี ย น
เมืองนอกด้วยกัน”
“หนู ไม่ได้รกั พีว่ ุฒ”ิ
“แต่ วุฒิเขารักแก รักมานานแลว้ ถึงเขาจะไม่หล่อ ไม่ดงั
แต่เขาก็รวย รวยมาก อู่ซ่อมรถดังๆ สาขาทั่วประเทศ มันก็ของ
ครอบครัวเขาทัง้ นัน้ ”
“หนู ไม่อยากฟัง” อิศราควา้ หมอนมาปิ ดหูตวั เองแล ้วล ้มตัว
ลงนอนร้องไห ้ต่อ

14 เมียลับ (ที่) ไม่เคยถูกรัก

3

แฟนของเขาจริงๆ

แค่ได้ยนิ จากปากของนักร้องคนโปรด ว่าผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นข่าว

ด้วยเป็ นแค่เพือ่ นสนิท แถมยังมีขา่ วด้วยว่าผู ้หญิงคนนัน้ ชอบผู ้หญิง
ไม่ได้ชอบผู ้ชาย นาถลดาก็ย้ มิ มีความสุขไปทัง้ วัน
“ค่อยยังชั่วนะแก ฉันว่าเราไปฉลองกันดีกว่าไหม”
“ฉลองทีไ่ หนดี” นาถลดายิ้มกว ้าง อารมณ์ดขี ้นึ เป็ นกอง
“ฉัน ถู ก หวยเลขท า้ ยสามตัว หลัง ตัง้ สามใบ มัน ก็ ต อ้ งไป
ที่ดๆี หน่ อย ฉันเลี้ยงเอง ปิ้ งย่างร้านนี้ดไี หม” อรกานดาเปิ ดรูป
ในอินเทอร์เน็ตให ้ดู แต่นาถลดาห่อปาก
“ร้านนี้แพงนะ”
“เอาน่า…เงินถูกหวยมันเงินร้อน ต้องใช้ให้หมด”
“โอ๊ย…ทีท่ ำ� เล่นตัวอยูเ่ นี่ยก็เพราะอยากได้ยนิ ค�ำนี้จากแกเลย”
นาถลดาหัวเราะ กระเด้งตัวลุกจากเตียงนอนเพือ่ ไปอาบน�ำ้ แต่งตัว
เมือ่ สองสาวมาถึงร้านปิ้ งย่างร้านดังและสัง่ อาหารกันสองสาม
อย่าง นาถลดาก็ทำ� หน้าเหมือนถูกผีเขา้ เมื่อโต๊ะขา้ งๆ คือธารวี
ลินิน 15

ไม่ผดิ แน่
“แก…พีธ่ าม พีธ่ าม”
“ไหน…ใช่เหรอวะ”
“ใช่สิ ต่อให้ใส่แว่นกันแดดเพิม่ อีกห ้าอัน ฉันก็ดูออก พีธ่ าม
แน่ๆ แล ้วผู ้หญิงคนนัน้ ก็เพือ่ นเขา ทีต่ กเป็ นข่าวด้วยกัน มาด้วยกัน
แบบนี้คงเพือ่ นกันจริงๆ เพราะถ ้าเป็ นแฟนคงไม่กล ้าพามาช่วงนี้”
“อยากรู้จงั ว่าเขาคุยอะไรกัน” อรกานดาเอนตัวมาเพื่อจะ
ให้ได้ยนิ ว่าโต๊ะข ้างๆ คุยอะไรกัน
“บ ้าแก…สอดรูส้ อดเห็น”
“แต่ฉนั อยากรู ้ บอกตรงๆ ว่าฉันยังไม่เชื่อเต็มร้อยหรอกว่า
เขาเป็ นแค่ เพื่อนกันน่ ะ” อรกานดาขยับเก้าอี้ไปอีก ท�ำทีเป็ นยก
โทรศัพท์มาแนบหูเหมือนคุยโทรศัพท์อยู่ แต่หูตงั้ ใจฟังเต็มที่
“ไม่เอาแล ้วนะเปรี้ยว ใหพ้ ามาร้านแบบนี้ คนเยอะจะตาย”
“คนเยอะๆ แหละค่ะดี ธามจะได้เลิกปิ ดบังเรื่องของเราสักที
ท�ำไมคะ ห ้าปี น่ีเปรี้ยวยังทนไม่พอเหรอ สมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อน
แล ้ว ถึงเปิ ดตัวก็ดงั ได้”
“สมัย ไหนมัน ก็เ หมือ นกัน นั่ น แหละเปรี้ย ว แฟนคลับ ผม
มีแ ต่ ผู ห้ ญิ ง ถ า้ พวกเขารู ว้ ่ า ผมมีแ ฟน คะแนนนิ ย มในตัว ผม
ก็หมดลง ผมบอกตัง้ แต่แรกแล ้วนี่ ว่าถา้ อยากเป็ นแฟนผม ต้อง
อดทน”
“แล ้วถ ้าวันหนึ่งเปรี้ยวไม่ทน”
“ผมบอกตรงๆ ว่าระหว่างเปรี้ยวกับงานที่ผมรัก ผมเลือก
อย่างหลัง แต่ถ ้าเป็ นไปได้ ผมก็ไม่อยากถึงขัน้ ทีต่ อ้ งเลือก เปรี้ยว
เข ้าใจผมใช่ไหม”
อิศราเม ้มปากแน่น น�ำ้ ตาคลอ เขาจึงดึงมือเธอมากุม
“ไม่เอาน่ าเปรี้ยว ผมรักเปรี้ยวนะ ที่ยอมตามใจพามากิน
16 เมียลับ (ที่) ไม่เคยถูกรัก

ปิ้ งย่างทีน่ ่ี ยังพิสูจน์ไม่ได้อกี เหรอ”
“เปรี้ยวแค่ไม่อยากหลบๆ ซ่อนๆ”
“มันก็ไม่ถงึ ขนาดนัน้ หรอกน่ะ อีกไม่กป่ี ี กห็ มดยุคของผมแล ้ว
ถึงตอนนัน้ ผมก็พร้อมจะเปิ ดตัว ขอแค่อดทนก็พอนะ…” ธารวีทำ� ท่า
จะดึงมืออิศรามากุม แต่ พอเห็นว่าโต๊ะขา้ งๆ นั่งใกลเ้ กินไปแลว้
จึงชะงัก ท�ำใหอ้ รกานดากับนาถลดาสะดุง้ อรกานดาจึงรีบเรียก
คิดเงินแล ้วจูงมือเพือ่ นรักออกไปเร็วๆ
ทัง้ สองหน้าซีด เพราะได้ยนิ ธารวีกบั แฟนของเขาคุยกันชัดเจน
“ทีแ่ ท้กห็ ลอกแฟนคลับทัว่ ประเทศ เพือ่ นรัก เพือ่ นรัก เฮอะ”
อรกานดาแบะปาก หมดอารมณ์จะกินปิ้ งย่าง ทัง้ ทีส่ ั่งมาแล ้วไม่ทนั
จะได้ย่างด้วยซ�ำ้
“วงการบันเทิงอะแก มันจบแล ้ว”
“อือ มันจบแล ้ว ฉันจะไม่ไปดูคอนเสิรต์ ของเขาแล ้ว เพราะ
ฉันรับไม่ได้ท่ีเขาโกหกแฟนคลับ ท�ำเหมือนเราเป็ นควายแบบนี้
แกอยากไปก็ไปคนเดียวเลย” อรกานดาแค้นใจทีโ่ ดนต้มจนเปื่ อย
“ฉันก็ผดิ หวังเหมือนกัน ไม่คิดว่าพีธ่ ามเขาจะหลอกคนอื่น
หน้าซือ่ ๆ แบบนี้ ถ ้าเขาบอกความจริงกับทุกคน อย่างมากเราก็แค่
เสียดาย แต่ไม่เสียใจแบบนี้”
“งัน้ เราก็เลิกเป็ นติ่งเขากัน”
“เอางัน้ เหรอ”
“เออสิ...แบบนี้ไม่จริงใจ” อรกานดายืนกราน และเพราะ
เห็นว่าเพื่อนโกรธ ขืนเธอไม่ยอมโกรธตาม มีหวังต้องเสียเพื่อน
ไปอีกคนแน่
“อือ…ตามใจ แต่ฉนั ว่าตอนนี้เราหาอะไรกินกันก่อนไหม หิว…”
“ไปสิ แต่รอบนี้กว๋ ยเตีย๋ วข ้างทางพอนะ หมดงบ”
“เออ” นาถลดาส่ายหน้า วันนี้เจอแต่เรื่องผิดหวัง อยากกิน
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ปิ้ งย่างอร่ อยๆ ก็ไม่ได้กิน แถมยังมาเจอว่านักร้องในดวงใจตุน๋
จนเปื่ อยเข ้าอีก

นาถลดามองโปสเตอร์ของธารวีท่ีแปะเอาไว้ในมุมต่างๆ

อย่ า งเสีย ดาย ห อ้ งอรกานดานั้น กลายเป็ นรู ป นัก ร้อ งคนอื่ น
ไปเรียบร้อยแล ้ว แถมยังสั่งให ้เธอเก็บรูปเขาด้วย
“ไวพ้ รุ่งนี้นะอร เสียดายอะ” หญิงสาวบอกกับตัวเองแลว้
แตะปลายนิ้วไปทีป่ ากของคนในรูปแล ้วท�ำตาเขียวใส่ “อยากโกรธ
นะคะ ที่ดูถูกความรู้สกึ ของแฟนคลับ แต่โกรธไม่ลง คราวหน้า
อย่าท�ำให้โกรธหนักไปกว่านี้นะ”
นาถลดาลม้ ตัวลงนอนบนที่นอน หันตะแคงมองโปสเตอร์
ของธารวีจนพอใจแลว้ จึงปิ ดไฟและลม้ ตัวลงนอน หลังหลับไป
ไม่นานริมฝี ปากค่อยๆ คลีย่ ้ มิ ออก
ใช่…เธอฝันว่าตัวเองสวมชุดเจ้าสาว เคียงคู่กบั เขาอีกแล ้ว

นาถลดาอยู่ในชุดพนักงานเสิรฟ์ ในไนต์คลับหรูท่เี ธอเพิ่ง

ได้งานมาไม่ถงึ สามเดือน เธอกับอรกานดาเรียนจบกันแล ้ว อรกานดา
ท�ำงานเป็ นพีอาร์โรงแรมหนึ่ง ส่วนเธอยังรอเรียกตัวเขา้ ท�ำงานอยู่
แต่ตอนนี้รอจนเงินร่อยหรอแล ้ว จึงต้องจ�ำใจมาท�ำงานกลางคืน และ
ด้วยรูปร่างหน้าตา เจ้าของไนต์คลับคะยัน้ คะยอใหเ้ ธอท�ำหน้าทีอ่ น่ื
นอกเหนือจากงานเสิรฟ์ แต่หญิงสาวยังไม่ยอมใจอ่อนง่ายๆ
“นี่…นาง โต๊ะนัน้ เขาอยากใหเ้ ธอไปชงเหลา้ ใหน้ ่ ะ ไม่สนใจ
เหรอ” สาวนางหนึ่งในชุดสีเงินเลื่อมระยับเดินตรงเขา้ มาสะกิด
นาถลดาในชุด กระโปรงสัน้ เหนื อ เข่ า กับ เสื้อ เชิ้ต สีข าวแขนยาว
ผู ก เน็ ก ไท ไม่ มีจุด ไหนยั่ ว ยวน แต่ แ ขกหนุ่ ม ๆ ก็ ย งั มองเห็น
ความสวยน่ารักของนาถลดาอยู่ดี
18 เมียลับ (ที่) ไม่เคยถูกรัก

“ไม่ใช่หน้าทีน่ างนี่คะพีแ่ หวน น้องๆ หนู ๆ นัง่ ดริง๊ ก์มเี ยอะแยะ
สวยๆ ทัง้ นัน้ เลย”
“แต่โต๊ะนัน้ เขาสนใจเธอ แหม…อย่าเล่นตัวนักเลยน่ะ เงินเดือน
สาวเสิรฟ์ รวมทิปไม่ถงึ สองหมืน่ แต่ถ ้าเธอนัง่ ดริง๊ ก์ สวยๆ อย่างเธอ
เดือนหนึ่งเป็ นแสนเลยนะ”
“นางไม่ได้ดูถกู อาชีพนี้นะพีแ่ หวน อาชีพไหนก็ต ้องท�ำมาหากิน
ปากกัด ตี น ถีบ หมด แต่ น างไม่ ถ นัด นั่ ง ดริ ง๊ ก์จ ริ ง ๆ เดีย๋ วนาง
ไปเรียกน้องๆ ใหน้ ะ” นาถลดาหาทางเอาตัวรอดได้อย่างละมุน
ละม่อม พอดีกบั ที่มโี ต๊ะหนึ่งเรียกเธอจึงรีบไปรับออร์เดอร์ เป็ น
หนุ่มสาวคู่หนึ่งทีน่ ั่งแนบสนิทชิดจนแทบจะเกยถึงตัก
“รับเครือ่ งดืม่ อะไรดีคะ” นาถลดาถามขึ้น แต่พอมองฝ่ ายหญิง
ให้ชดั ๆ เธอก็ตกใจ เพราะจ�ำได้ว่าผูห้ ญิงคนนี้คือแฟนของธารวี
นั่นเอง
“เอา…” อิศราสั่งเครื่องดื่มมาสองแก้วแลว้ หันไปอ้อนคนที่
มาด้วยกัน “เต็มทีเ่ ลยนะภู พีเ่ ลี้ยงเอง ไม่เมาไม่กลับ”
“พีใ่ จดีทส่ี ุดเลย” ชายหนุ่มทีม่ ากับอิศรารวบเอวฝ่ ายหญิงขึ้น
แล ว้ ก้ม หน้า ลงมาหา ท�ำ ท่ า เหมือ นจะจู บ นาถลดาอ้า ปากค้า ง
ยืนจ้องมองจนทัง้ คู่ตวัดตามองอย่างไม่พอใจ
“รับออร์เดอร์เสร็จแล ้วก็ไปสิ”
“คุณเปรี้ยว…ใช่ไหมคะ” นาถลดาถามขึ้น จ�ำชื่ออีกฝ่ ายได้
อย่างแม่นย�ำ เพราะอะไรทีเ่ กี่ยวข ้องกับธารวี เธอจ�ำได้หมด
“ใช่ เธอรูจ้ กั ฉันเหรอ”
“คุณเป็ นแฟนพีธ่ าม ท�ำไมคุณท�ำแบบนี้”
“พูดบ ้าอะไรของเธอ”
“คุณเป็ นแฟนพี่ธาม แต่ คุณกลับมาเที่ยวกับผู ช้ ายคนอื่น
นั่ ง ตัก กัน ขนาดนี้ คงไม่ใ ช่ แ ค่ เ พื่อ นมัง้ คะ” นาถลดาเป็ น เดือ ด
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เป็ นร้อนแทนจนลืมไปว่ามันไม่ใช่เรื่องของตัวเอง ซึง่ มันท�ำให้อศิ รา
โกรธจัด
“เธอมายุ่งอะไรด้วย ฉันจะกอดจะจูบหรือจะนอนกับใคร
มันเกีย่ วอะไรกับพนักงานกระจอกๆ อย่างเธอด้วย” อิศราผุดลุกขึ้น
เสียงดังจนแม ้แต่เสียงดนตรียงั กลบไม่ได้
“ใจเย็นๆ ก่ อนพี่” หนุ่ มรุ่นน้องที่มาด้วยกันกระตุกมือไว ้
เพราะคนเริ่มหันมามอง
“จะให้พี่ใจเย็นได้ยงั ไงล่ะภู ดูแม่คนนี้สิ เป็ นใครก็ไม่รู ้ อยู่ๆ
มาจุน้ จ้านเรื่องคนอืน่ ”
“ฉันขอโทษค่ะ ฉันก็ไม่ได้อยากจะยุ่งเลย ฉันเป็ นแฟนคลับ
พีธ่ าม รักและหวังดีกบั เขา ฉันแค่เห็นว่าเขารักคุณมาก ไม่อยาก
ให ้เขาเสียใจ”
“แฟนคลับก็อยู่ส่วนแฟนคลับ อย่าล�ำ้ เส ้น”
“คุณไม่กลัวฉันไปบอกเขาเหรอคะ”
“นี่…คิดว่าระหว่างเธอซึง่ เป็ นใครก็ไม่รู ้ กับฉันทีเ่ ป็ นแฟนเขา
คิดว่าธามเขาจะเชือ่ ใครยะ” อิศราแบะปาก มองอีกฝ่ ายตัง้ แต่ศีรษะ
จดปลายเท ้าด้วยสายตาหมิน่ แคลน
“ฉันจะยังไม่บอกเขาหรอกค่ ะ เพราะฉันไม่อยากให้พ่ธี าม
เสียใจ แต่คุณอย่าท�ำแบบนี้เลยนะคะ ถา้ ฉันเห็นอีกครัง้ ฉันจะ
บอกเขา”
“กล ้าก็เอาสิ” อิศราท ้าขึ้น “ภู กลับเถอะ พีไ่ ม่มอี ารมณ์จะดืม่
แล ้ว”
อิศราคว ้าแขนรุ่นน้องออกไป แต่ไม่วายหันมาชี้หน้านาถลดา
“คราวหน้าถ ้ายังไม่เลิกเผือกเรือ่ งคนอืน่ ฉันจะสัง่ ให้ผจู้ ดั การ
ไล่แกออก คอยดู”
นาถลดาถอนหายใจ มองตามหลังคนรักของธารวีไป ตัดสินใจ
20 เมียลับ (ที่) ไม่เคยถูกรัก

ไม่ถกู ว่าจะท�ำอย่างไร จะบอกคนอืน่ หรือจะปิ ดปากเงียบไว้ดี
“เอาเถอะ ไวเ้ ห็นอีก คงต้องหาทางบอกพี่ธาม” นาถลดา
กลับไปท�ำงานตามเดิม
หลังจากวันนัน้ เธอก็ไม่ได้เจอกับผู ้หญิงคนนัน้ อีก จนกระทั่ง
อีกเกือบสองสัปดาห์ อิศราก็ควงธารวีมาที่น่ี ไม่ได้มากันสองคน
แต่มากับชายหญิงอีกสามคน นาถลดาตื่นเต้นจนมือเย็นเมือ่ มารับ
ออร์เดอร์
“ระ…รับอะไรดีคะ” เธอมองหน้าเขา แม ้เขาจะไม่ได้ส่งยิ้มหรือ
พูดอะไรกับเธอเลย แต่หน้าก็แดงก�ำ่ อิศราเห็นท่าทางของอีกฝ่ าย
ก็มองเยาะ เธอขยับมาชิดแล ้วกอดแขนเขาไว ้ ประกาศความเป็ น
เจ้าของ
“เอาอะไรดีคะธาม”
“ตามใจเปรี้ยวเถอะ พวกแกล่ะ เอาอะไร”
เหล่าเพือ่ นของธารวีสั่งเครื่องดื่มกันหลายอย่าง นาถลดา
รับออร์เดอร์ มีเสียงอิศราพูดตามหลัง
“แม่คนนี้เขาคงชอบธามนะ มองตาเป็ นมัน สายตาที่มอง
เหมือนอยากจะกินธามเข ้าไปทัง้ ตัว”
“ผมไม่กนิ ของอะไรพร�ำ่ เพรื่อหรอกน่ะ ผมเลือก”
“พูดแบบนี้แสดงว่าอย่างแม่คนนี้กนิ ไม่ลงเหรอคะ” อิศราจงใจ
เสียงดัง ธารวีไม่ได้ตอบ แต่เธอพูดเองทัง้ หมด “เปรี้ยวรูค้ ่ะ ว่าคุณ
ไม่กนิ ผู ้หญิงขายตัวพวกนี้หรอก”
นาถลดาสู ดลมหายใจเขา้ ปอดลึกๆ อย่ างพยายามสะกด
อารมณ์ ผูห้ ญิงคนนี้คงโกรธเธอตัง้ แต่วนั นัน้ ถึงได้จงใจท�ำใหเ้ ธอ
อับอาย
“ไปว่าเขาอย่างนัน้ ท�ำไม” ธารวีถามขึ้น อิศราจึงตวัดตามาหา
“แคร์มนั เหรอ”
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“ไม่ได้แคร์ ผมไม่ได้คิดใส่ใจกับแฟนคลับสาวๆ ทีอ่ ยากจะ
นอนกับดารานักร้องอยู่แล ้ว แต่ผมไม่อยากให ้เขาเอาไปพูดลับหลัง
ผมก�ำลังจะมีงานละคร”
“ก็แม่คนนี้เห็นข่าวของเปรี้ยวกับคุณ หล่อนก็เลยมาหาเรื่อง
เปรี้ยว ถึงกับเอาเหล ้าสาดหน้าเปรี้ยว แค่เปรี้ยวมากับผู ้ชายคนอืน่
ทีไ่ ม่ใช่คุณ”
“แล ้วเปรี้ยวมากับใคร” ชายหนุ่มถามเสียงเขม้ อิศราพอใจ
ทีเ่ ขาหวงเธอ
“มากับ เพื่อ นค่ ะ แค่ เ พื่อ นกัน เท่ า นัน้ แหละ แต่ แ ม่ ค นนี้
เขาก็ชอบธามเหมือนแฟนคลับสาวๆ คนอืน่ ๆ นัน่ แหละ พอชอบคุณ
ก็ ม าแอนตี้เ อากับ เปรี้ย ว เบื่อ จริง ๆ ท�ำ อย่ า งกับ ว่า ถ า้ คุ ณ ไม่ใ ช่
แฟนเปรี้ยวแล ้วคุณจะเอาพวกมันอย่างนัน้ ละ ช่างไม่เจียมตัวจริงๆ”
“ช่ า งเขาเถอะ ปกติแ ฟนคลับ ผมเขาก็ เ ป็ น แบบนี้ อ ยู่ แ ล ว้
หลายคนถึงกับบุกไปรอที่หน้าหอ้ งด้วย อย่าไปสนเลย” เขาบอก
อย่างไม่ใส่ใจ แต่หญิงสาวเอนซบมากับท่อนแขน
“ก็เปรี้ยวกลัวคุณเผลอตัวนี่คะ”
“ผมไม่เ อาอนาคตไปเสี่ย งกับ แฟนคลับ หรอกน่ ะ พวกนี้
ขืนเอาตัวไปยุ่งด้วย มีหวังอนาคตผมดับแน่” ชายหนุ่มบอกแล ้ว
รอเครื่ อ งดื่ ม จากพนัก งานเสิร ์ฟ คนนั้น และอดไม่ ไ ด้ ท่ีจ ะมอง
เสี้ ย วหน้า เล็ก ๆ นั่ น ให้ ช ดั ๆ เจ้า หล่ อ นหน้า ตาดี ม ากที เ ดี ย ว
ใบหน้าเรียว จมูกโด่ง ปากจิ้มลิ้ม ผิวขาวจัด แม ้จะมีแสงไฟสลัว
แต่กย็ งั มองออกว่าขาวจัด ถึงขัน้ ขาวอมชมพูเลยทีเดียว
“เครื่องดืม่ ทีส่ ั่งได้แล ้วค่ะ” เธอวางเครื่องดืม่ ลง มันกระฉอก
เล็กน้อยเพราะมือสั่น
“ขอบคุณ” ธารวีย้ มิ บางๆ ให ้ แค่นนั้ หัวใจคนเสิรฟ์ ก็เต้นแรง
จนแทบจะกลบเสียงดนตรี
22 เมียลับ (ที่) ไม่เคยถูกรัก

“เสิรฟ์ แลว้ ก็ไปสักทีสยิ ะ” อิศราแบะปาก โบกมือไล่ มอง
ตามหลังอีกฝ่ ายไปอย่างเกลียดชัง “ขอตัวเขา้ หอ้ งน�ำ้ ก่อนนะธาม
ไม่สดชื่นยังไงก็ไม่ร”ู้
อิศราลุกออกมา สาวเทา้ เร็วๆ ตามมาทันนาถลดาแลว้ มา
ดักหน้า
“เดีย๋ ว”
“คุณต้องการอะไรคะ”
“อย่าแส่เรื่องของฉันอีก ฉันจะพาใครมาทีน่ ่ีอกี หรือไม่พามา
ก็เรื่องของฉัน นี่เตือนนะ ถา้ ไม่เชื่อกันละก็น่าดู ” อิศราชี้หน้าขู่
ผับนี่ดที ส่ี ุดในย่านนี้ อย่างไรวันใดวันหนึ่งเธอก็ตอ้ งมาอีก
“นี่คุณยังคิดจะมากับคนอืน่ อีกเหรอคะ”
“แล ้วไง ฉันจะมากับเพือ่ นบ ้าง มันผิดเหรอ”
“แต่ท่ฉี นั เห็น ไม่น่าจะใช่เพือ่ นแล ้วค่ะ” นาถลดาตอกกลับ
ถา้ ไม่ใช่เรื่องของธารวี เธอก็ไม่อยากจะยุ่งเลย แต่น่ีผูห้ ญิงคนนี้
ก�ำลังคบซ ้อน เห็นพีธ่ ามของเธอเป็ นคนโง่
“จะไม่หยุดใช่ไหม”
“ฉันจะบอกพี่ธามตามที่ฉนั เห็น ถา้ คุณไม่อยากให้ฉนั เห็น
ก็ไม่ตอ้ งมาทีน่ ่ีสคิ ะ” นาถลดาบอกเสียงเรียบ เรื่องนี้เธอปล่อยผ่าน
ไม่ได้จริงๆ
“แล ว้ แกจะได้รู้ ว่ า ธามเขารัก ฉัน มากกว่ า แฟนคลับ งี่เ ง่า
อย่างแก” อิศรามองแก้วในถาดของนาถลดาแล ้วตวัดมาเทใส่เสื้อ
ตัวเอง ท่ามกลางความตกใจของนาถลดา
“ท�ำอะไรของคุณน่ะ”
อิศราไม่ตอบ แต่ ยีหวั ตัวเองจนผมยุ่ ง อิศรายิ้มร้าย แต่
นาถลดาก็ยงั ไม่เขา้ ใจอยู่ดี ไม่ทนั ถามอะไรอิศราก็วง่ิ ร้องไห้ไปหา
ธารวี
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“ธามขา”
“เปรี้ยว ท�ำไมเป็ นแบบนี้ละ่ ”
“ก็แม่แฟนคลับคนเมือ่ กี้ของธามน่ะสิคะ พอเห็นเปรี้ยวจะเข ้า
หอ้ งน�ำ้ ก็ตามมายีหวั เอาเหล ้ามาสาด บอกใหเ้ ปรี้ยวเลิกยุ่งกับคุณ
คุกคามกันแบบนี้ เปรี้ยวไม่ไหวนะคะ”
“เฮ้ย…แบบนี้ไม่ไหวนะโว ้ยธาม ปรามๆ แฟนคลับแกบ ้างก็ด”ี
“เปรี้ยวกลัวค่ะ ไม่รู้วนั หลังจะเอาอะไรแทนเหล ้า” หญิงสาว
ตัวสั่น หันไปกอดเพือ่ นสาวอีกคน ธารวีมองไปเจอนาถลดาทีย่ นื
ท�ำหน้างงๆ อยู่มมุ หนึ่ง
ชายหนุ่ มผุดลุกขึ้นแลว้ สาวเทา้ ฉับๆ ไปหานาถลดา อิศรา
ผละตัวออกห่างจากเพือ่ นสาวคนนัน้ ท่าทางตื่นกลัวเมือ่ ครู่หายไป
เล่นกับใครไม่เล่น…
“พีธ่ าม…” นาถลดาหัวใจเต้นแรง ไม่รูว้ า่ แฟนของเขาเป็ นอะไร
เธอเห็นเหมือนอีกฝ่ ายจะร้องไห ้แล ้วธารวีกเ็ ดินตรงมาหาเธอ
“ท�ำอะไรของคุณ”
“คะ?”
“ผมรูน้ ะว่าพวกคุณชื่นชมผม ชอบผม ผมเองอยู่ได้กเ็ พราะ
พวกคุณ แต่การมาท�ำเพือ่ นผมแบบนัน้ มันล�ำ้ เส ้นกันเกินไป”
“ไม่ใช่นะคะ ฉันไม่ได้…”
“จะบอกว่าไม่ได้ทำ� อะไรเพื่อนผมงัน้ เหรอ สภาพแบบนัน้
น่ะเหรอ” ธารวีช้ หี น้าอย่างควบคุมอารมณ์โกรธไม่อยู่ ยิง่ เธอแก้ตวั
ก็เหมือนกลับยิง่ ท�ำให ้เขาโกรธ
“ฉันไม่ได้ทำ� อะไรทัง้ นัน้ นะคะ เขาท�ำตัวเอง”
“มีแต่คนบ ้าเท่านัน้ แหละทีท่ ำ� ตัวเอง”
“เอาละค่ะ เรือ่ งมันมาขนาดนี้แล ้ว ฉันก็คงต้องพูดความจริง”
นาถลดาโกรธนิดๆ ทีอ่ ยู่ๆ ก็โดนนักร้องในดวงใจต่อว่าทัง้ ทีไ่ ม่ผดิ
24 เมียลับ (ที่) ไม่เคยถูกรัก

“ความจริงอะไร”
“แฟนพีก่ ำ� ลังนอกใจพี่ เขาพาผู ้ชายคนอืน่ มาทีน่ ่ี กอดกันด้วย
เขาขู่ไม่ให้ฉนั ไปฟ้ องพี่ พอฉันไม่ฟงั เขาก็ทำ� อย่างทีเ่ ห็น” นาถลดา
บอก แต่ชายหนุ่มกลับหัวเราะหยันๆ แล ้วส่ายหน้า
“แต่งเรื่องเก่งนี่ น่าไปสมัครเป็ นคนเขียนบทมากกว่า”
“ฉันไม่ได้แต่งเรื่องนะคะ ฉันพูดจริงๆ สาบานได้”
“เปรี้ยวเขาบอกผมหมดทุกอย่างนั่นแหละ รวมทัง้ การทีเ่ ขา
พาเพือ่ นมาทีน่ ่ดี ้วย ผมเห็นแก่ทค่ี ณ
ุ เป็ นแฟนคลับผมนะ ถ ้าล�ำ้ เส ้น
กันมากเกินไป ผมก็ไม่ไหว” ชายหนุ่มชี้หน้าคาดโทษแล ้วเดินออกไป
นาถลดาน�ำ้ ตาคลอด้วยความน้อยใจ ไม่อยากโดนเขาเกลียด

ลินิน 25

