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น้องชายเพื่อน

ชามาวีไล่สายตาดูชนั้ ของสดภายในซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ทพ่ี กั

เพื่อ เลือ กของไปท�ำ กับ ข า้ วมื้อ เย็ น เลี้ย งฉลองที่เ ธอได้ง านท�ำ
ในต�ำแหน่ งอาจารย์ในมหาวิทยาลัย แขกทีม่ าในวันนี้มแี ค่สองคน
นัน่ ก็คอื ริต ้ากับน้องชายสุดหล่อของริต ้า สตีเว่น ฟรีเดลซี สองคนนี้
อยู่ในตระกูลทีจ่ ดั ว่าเป็ นมหาเศรษฐีตดิ อันดับของประเทศนี้ แต่ก็
สู อ้ ตุ ส่าห์คบผูห้ ญิงไทยฐานะธรรมดาๆ อย่างเธอมาหลายปี วันนี้
เธอจึงตัง้ ใจจะท�ำอาหารสุดฝี มอื
เธอมาอยู่ทน่ี ิวยอร์กตัง้ แต่อายุสบิ สอง แม่ตามสามีมาอยู่ทน่ี ่ี
คนเดียวได้ราวๆ สองปี แล ้วจึงไปรับเธอมาอยู่ดว้ ย พอพ่อเลี้ยงเธอ
เสียชีวติ แม่จงึ กลับไทยไปอยู่กบั ยายและเสียชีวติ ในอีกหา้ ปี ต่อมา
ด้วยอุบตั เิ หตุ ส่วนเธอเรียนจบปริญญาเอกและสมัครเป็ นอาจารย์
ทีม่ หาวิทยาลัยทีต่ วั เองเรียนมา
“ริตา้ ชอบกินพาสต้า ส่วนหมอนั่นชอบชีส อะไรก็ได้ท่มี ชี ีส
ละก็ชอบหมด ผักโขมอบชีสแล ้วกัน” ชามาวีหยิบของใส่ในรถเข็น
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หลายอย่างแล ้วเข็นออกไปคิดเงิน ระหว่างนัน้ ก็โทร.คอนเฟิ รม์ กับ
เพือ่ นรัก
“ริตา้ ตกลงมาชัวร์ใช่ไหม ฉันซื้อของหมดไปเยอะแล ้วนะยะ”
“แหม…นานๆ แกฉลองทัง้ ที เราต้องไปอยู่แล ้วละย่ะ เดีย๋ ว
ฉันบอกไอ้นอ้ งชายตัวดีมารับ ขี้เกียจขับรถเอง อย่าลืมพาสต้า
ของฉันนะ ใครท�ำก็ไม่เหมือนเธอ”
“ปากหวานแบบนี้สิคุณคลินเขาถึงไปไหนไม่รอด กลับมา
ตายรังทีม่ าดามริตา้ ทุกที”
“แน่ นอนอยู่ แลว้ ย่ ะ นอกจากจะปากหวานแลว้ อย่ างอื่น
ฉันก็หวาน”
“อะไรยะที่ว่าหวาน ฉันจะได้ไปท�ำ เผื่อเจโซเขาจะหลงฉัน
อย่างแกบ ้าง”
“ฮะๆ ตัวฉันไง หวานไปทัง้ ตัว ทัง้ ข ้างบนข ้างล่าง”
“เซี้ยวจริงเชียว วางก่อนแล ้วกันนะ เดีย๋ วรีบกลับไปท�ำมื้อเย็น
เกิดพ่อน้องชายตัวดีของเรามาแล ้วอาหารไม่เสร็จก็งอนเอาอีก”
“โอเค บาย”
ชามาวีวางสายไป จ่ายเงินแล ้วเข็นออกมายังลานจอดรถ วันนี้
มีแขกแค่สองคน เพราะเจโซคนรักของเธอถูกส่งไปดูงานทีอ่ นิ เดีย
สามเดือน เจโซเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับเธอ เขากับเธอ
คบหากันมาสองปี กว่าแล ้ว แพลนกันไว้ว่าหากไม่มอี ะไรผิดพลาด
งานแต่งงานน่าจะมีข้นึ ในอีกราวๆ ปลายปี
เจโซโทรศัพท์เข ้ามาแสดงความยินดีกบั เธอตัง้ แต่เมือ่ วานแล ้ว
และเขาจะรีบบินกลับมาฉลองกับเธอหลังเสร็จภารกิจทีน่ ั่น
ชามาวีขบั รถมาตามท ้องถนน เร่งความเร็วขึ้นเมือ่ เหลือบมอง
นาฬิกาภายในรถยนต์ พอหอบหิ้วบรรดาของสดและเครื่องดื่ม
มาถึงห ้องได้กแ็ ทบลมจับ
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เธอรี บ ลงมือ ท�ำ อาหารส�ำ หรับ กิ น กัน สามคน เครื่ อ งดื่ม
มีแชมเปญที่นานๆ เธอจะยอมควักเงินซื้อมาสักทีหนึ่ง ยอมควัก
เฉพาะวันส�ำคัญๆ อย่างเช่นปี ใหม่กบั คริสต์มาสเท่านัน้ แต่วนั นี้
มันเป็ นวันพิเศษทีน่ อกจากจะได้ตำ� แหน่งอาจารย์แล ้วยังได้ทำ� งาน
ทีเ่ ดียวกับคนรักอีกด้วย

ริตา้ แต่งตัวสวย หรู ดูดี แม้ว่าจะแค่ไปกินขา้ วหอ้ งเพือ่ น

ที่มแี ค่ เธอกับน้องชายเท่านัน้ เป็ นแขก แต่ เพราะทุกอย่างส�ำหรับ
เธอแล ้วต้องเนี้ยบ เวอร์วงั อลังการ ท�ำแบบนี้มาตัง้ แต่จำ� ความได้
จนติดเป็ นนิสยั เสร็จแลว้ จึงโทรศัพท์หาน้องชายใหม้ ารับเพราะ
ขี้เกียจขับรถไปเอง เธอกับสตีเว่นแยกออกมาจากบา้ นตัง้ แต่อายุ
สิบสี่ เธออยู่ท่ีเพนต์เฮาส์หรู ใจกลางเมืองนิวยอร์ก ส่วนสตีเว่น
มีคอนโดมิเนียมใกล้ทท่ี ำ� งาน
“ฮัลโหล เธออยู่ไหนเนี่ยไอ้นอ้ งชาย พีพ่ ร้อมแล ้วนะ”
“อะไรกันพี่ นี่เพิง่ จะหกโมงเย็น พีค่ ิดเหรอว่าเพือ่ นพีจ่ ะท�ำ
มื้อเย็นเสร็จตอนนี้ ดูพจ่ี ะตื่นเต้นมากกว่าชามอีกนะ แค่ได้งานท�ำ”
“ใจคอจะไม่ไปช่ วยเขาเตรียมมื้อเย็นเลยหรือไงยะ” ริตา้
ท�ำเสียงคลา้ ยระอา ท�ำใหส้ ตีเว่นหัวเราะมาตามสายแลว้ ย้อนถาม
เหมือนรูจ้ กั นิสยั ของพีส่ าวดี
“พีเ่ คยช่วย?”
“อย่างน้อยก็รนิ แชมเปญใส่แก้วเป็ น”
“ถา้ จะไปช่วยแค่ นนั้ อย่าไปเลย แต่งตัวสวยๆ ทาเล็บรอ
แล ้วกัน ผมเคลียร์งานอยู่”
“โอ๊ย …เคลีย ร์ง านอะไรเย็ น แล ว้ ให ค้ วามสนใจกับ ชาม
หน่อยสิ ยังไงเขาก็เปรียบเหมือนพีส่ าวเธอคนหนึ่งนะ” ริตา้ ท ้วงติง
แต่สตีเว่นสวนกลับ
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“หยุดพูดค�ำนี้เสียทีเถอะ ผมเห็นเขาเป็ นพีเ่ พราะพีก่ รอกหูผม
อยู่ทกุ วัน ถ ้าไม่อย่างนัน้ ผมคง…”
“คงอะไร”
“ก็คงไม่เห็นเขาเป็ นพีล่ ะมัง้ ”
“อะไรกัน ถึงชามเขาจะจน เป็ นผูห้ ญิงธรรมดามากๆ มาก
ถึงมากทีส่ ดุ คนหนึ่ง แต่เขาก็ดกี บั ฉันมาก ให้ฉนั ลอกการบ ้านแถมยัง
เคยช่วยชีวติ ฉันเอาไว ้ แค่น้ กี เ็ พียงพอแล ้วทีน่ อ้ งชายคนเดียวของฉัน
จะเห็นชามเป็ นพีส่ าวด้วย โอเค้” ริตา้ ออกค�ำสั่งส�ำทับมาอีกหน
“รูแ้ ล ้ว”
“มาเร็วๆ อย่าให ้ชามคอย เดีย๋ วเขาเสียใจ”
“อือ” ปลายสายวางไปแลว้ ริตา้ จึงลุกขึ้นบิดขี้เกียจสองที
เดินกลับไปยังโต๊ะเครื่องแป้ งแลว้ เติมหน้าใหม่ เปลี่ยนต่ างหู ไป
สามรอบ น้องชายตัวดีกย็ งั ไม่โผล่หน้ามา

สตีเว่น ฟรีเดลซี เดินเข ้าไปในห ้างสรรพสินค้าเพือ่ ตรงไปยัง

ร้านขายกระเป๋ าสตรี พนักงานยิ้มแย้มทักทายและผายมือเชื้อเชิญ
ใหเ้ ขาชมของในร้าน ชายหนุ่ มไล่สายตามอง ของแบบนี้เขาเลือก
ไม่ถูก ไม่รูด้ ว้ ยว่าแม่เพื่อนของพี่สาวที่ถูกยัดเยียดใหก้ ลายเป็ น
พีส่ าวเขาด้วยอีกคน ชอบอะไรแบบไหน
“รับแบบไหนดีคะ”
“เอาตัวทีแ่ พงทีส่ ุดมาแล ้วกัน” สตีเว่นวางบัตรเครดิตลงโดย
ไม่ได้ซกั ถามราคา หลังรับถุงกระเป๋ ามาแลว้ ก็โยนไวเ้ บาะหลังรถ
พลางนึกไปถึงกระเป๋ าใบเก่าของชามาวีท่เี ขาเห็นเธอสะพายใบนัน้
มาตัง้ แต่เรียนจบปริญญาตรี จนตอนนี้กลายเป็ นดอกเตอร์ป้ายแดง
ก็ยงั ไม่คดิ จะเปลีย่ น
แม่คนนี้…
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ชายหนุ่มส่ายหน้าแล ้วอดยิ้มคนเดียวไม่ได้ นอกจากต�ำราแล ้ว
ชามาวีไม่ค่อยมีเวลาสนใจอะไรนักหรอก เธอสนแค่วา่ เธอจะเรียนจบ
เร็วทีส่ ุดได้ดว้ ยวิธไี หนต่างหาก
เขารู้จกั ชามาวีมานานแล ้ว กี่ปีเขาก็จำ� ไม่ได้ เธอชอบเห็นเขา
เป็ นเด็กเล็กที่ตอ้ งปกป้ อง ทัง้ ที่จริงๆ แลว้ เขาอายุนอ้ ยกว่าเธอ
แค่ สามปี ส�ำหรับเขาแลว้ สามปี มนั ก็ไม่ได้ต่างจากรุ่นเดียวกัน
นักหรอก
ชามาวีน่าจะเป็ นผูห้ ญิงคนเดียวที่จำ� วันเกิดเขาได้โดยที่เขา
ไม่ตอ้ งเตือน เป็ นคนเดียวที่ไม่เคยซื้อของขวัญวันเกิดใหเ้ ขาเลย
แต่นั่งหลังขดหลังแข็งท�ำใหเ้ องทุกปี เป็ นผูห้ ญิงทีก่ ล ้าขึ้นเสียงและ
ออกค�ำสั่งเขาเหมือนกับแม่ทง้ั ทีเ่ ป็ นคนนอก แต่เขาก็ไม่เคยถือสา
แต่แน่นอนเขาไม่เคยเห็นว่าเธอเป็ นพีเ่ ขามาก่อน มีแต่เธอทีท่ กึ ทัก
ไปเองว่าเขาเป็ นน้องชาย
เมือ่ ขับรถมาถึงก็สง่ ข ้อความบอกริตา้ แล ้วนัง่ รอในรถ ไม่นาน
พีส่ าวคนสวยของเขาก็เดินนวยนาดมาถึง ในมือมีกระเป๋ าแบรนด์ดงั
และกล่องของขวัญ
“ให ้รอทุกที”
“บ่นนัก คราวหลังก็ไปเอง”
“ไอ้นอ้ งบา้ แลง้ น�ำ้ ใจ” ริตา้ ตวัดค้อนให ้ ยังไม่ทนั ด่ าต่ อ
โทรศัพท์มอื ถือก็ดงั ขึ้น สตีเว่นเห็นพีส่ าวเปลีย่ นสุม้ เสียงกลายเป็ น
เสียงสองแบบนี้จงึ เดาได้ไม่ยากว่าคงเป็ นพีเ่ ขยเขาโทร.มา
“ขา…ที่รกั คิดถึงสิคะ คิดถึงมาก มากถึงมากที่สุด จากที่
อารมณ์เสียๆ ให ้น้องชายตัวดี พอได้ยนิ เสียงทีร่ กั ก็หายเป็ นปลิดทิ้ง
เลยค่ะ รีบกลับมาเร็วๆ นะ”
สตีเว่นแบะปาก หมั่นไสค้ นมีความรัก พอพี่สาววางสาย
ก็อดค่อนขอดไม่ได้
ลินิน 9

“ทีกบั น้องละก็พูดเสียงเหมือนโกรธกันมาสักชาติ ทีกบั สามี
ละก็นะ ทีร่ กั คะทีร่ กั ขา”
“แกไม่ลองใช้เสียงสองกับโรซี่บา้ งล่ะ เผื่อชีวิตรักของแก
กับเขาจะซาบซ่านขึ้นบา้ งไงล่ะ” คนเป็ นพี่ยกั คิ้วใหน้ อ้ งชายที่พอ
ได้ยนิ ชื่อของโรซีก่ ห็ น้าบูดขึ้นมาทันที
“เลิกพูดถึง แค่ได้ยนิ ก็ขนลุก”
“อะไรกัน คบกันมาก็ตงั้ ปี กว่าแล ้ว ยังเข ้ากันไม่ได้อกี เหรอ”
“พี่ลองมาอยู่ กบั โรซี่สกั ชั่วโมงสิ แลว้ พี่จะรู ค้ วามรู้สึกผม
พ่อนะพ่อ ในโลกนี้มผี ูห้ ญิงสวยๆ ดีๆ เป็ นโขยง ท�ำไมจะต้องมา
บีบให ้ผมคบกับยายปี ศาจนี่ดว้ ยก็ไม่ร”ู้
“พู ด เข า้ ” ริต า้ ตีท่ อ นแขนน้อ งชายแรงๆ “โรซี่เ ขาอาจจะ
เอาแต่ใจไปบา้ ง แต่ขอ้ ดีอย่างหนึ่งของเขาก็คือรักเธอ เขารักเธอ
มากนะ ไม่งนั้ คงไม่ขอให ้พ่อเขาบีบให ้เธอคบด้วยหรอก”
“กรรมเลยมาตกทีผ่ ม”
“เอาน่ า…ยังไงพ่อของโรซี่ก็เป็ นหุน้ ส่วนใหญ่ของเรา ถา้ เขา
ถอนหุนไปละก็
้
นะ เราแย่แน่ ท่องไว้วา่ แกก�ำลังท�ำเพือ่ ครอบครัวอยู”่
“ก็ เ พราะว่ า เห็ น แก่ ทุ ก คน ผมถึง ทนคบกับ เขามาปี ก ว่ า
ถ ้าไม่อย่างนัน้ ละก็ ผมไปนานแล ้ว”
“แกเองก็ไม่มใี ครนี่นา ลองๆ คบกับโรซี่ เปิ ดใจใหเ้ ขาดู
บางทีทว่ี ่าแย่อาจจะดีก็ได้นะน้องชาย” ริตา้ ยื่นปลายนิ้วมาไต่แขน
น้องชายเล่น แต่ชายหนุ่มเปลีย่ นเรื่อง
“เพือ่ นพีน่ ่ะ จะแต่งงานจริงเหรอ”
“หมายถึงชามน่ะเหรอ”
“ไม่หมายถึงเขาแล ้วจะหมายถึงใครเล่า”
“ก็เห็นว่าจะแต่งปลายปี น้ นี นั่ แหละ แฟนของชามเขาก็ดจี ะตาย
เหมาะสมกันทุกอย่างเลย ดีแล ้วละแต่งๆ สักที อีกไม่กป่ี ี กจ็ ะสามสิบ
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แล ้วนี่”
“ผู ้หญิงไม่รูจ้ ะนับอายุเพือ่ แต่งงานไปท�ำไม เกิดเจอคนไม่ดเี ข ้า
ก็แย่ อย่างเพือ่ นพีว่ นั ๆ อยู่แต่กบั ต�ำรา นานๆ จะโผล่หน้ามาเห็น
โลกภายนอก เดีย๋ วก็โดนเขาหลอก”
“แกนี่ ถา้ ชามมันโง่คงไม่จบดอกเตอร์เร็วขนาดนี้หรอกน่ า
ห่วงตัวแกเองเถอะ”
“พีเ่ คยเห็นไอ้หมอนั่นไหม”
“ก็เคยสิ เขาก็เขา้ กับฉันได้ดี ฉันยังคอยเป็ นกองเชียร์ แต่
แกคงไม่เคยเจอเพราะไปอยู่แคนาดาตอนเขาคบกัน แกน่ ะน่ าจะ
ขอบคุณโรซี่นา้ ถา้ ไม่เพราะเขากับแกคบกัน แกก็คงไม่ได้กลับ
นิวยอร์กมาเจอหน้าพีส่ าวคนสวยบ่อยๆ แบบทุกวันนี้ไง จริงไหม”
“อย่างพีม่ อี ะไรให ้อยากเจอ”
“ฮึ” ริตา้ ย่นจมูก ตัดบทด้วยการหยิบหู ฟงั มาแลว้ หลับตา
โยกตัวไปตามจังหวะเพลง รอไม่นานรถก็มาจอดยังลานจอดรถ
อพาร์ตเมนต์ขนาดกลางของชามาวี สองพีน่ อ้ งลงจากรถไป สตีเว่น
ถือถุงกระเป๋ าและไวน์ชนั้ ดีมาสองขวด เพราะมั่นใจว่าเจ้าของหอ้ ง
คงตัดใจซื้อได้แค่ไวน์ถกู ๆ ไม่ถกู ปากเขาเป็ นแน่
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2
คนอวดแฟน

เสียงออดหน้าประตูทำ� ให ้ชามาวีทก่ี ำ� ลังยกอาหารหลายอย่าง

ออกมาวางบนโต๊ะรีบวางมือ เช็ดมือกับผา้ กันเปื้ อนลวกๆ แล ้วไป
เปิ ดประตูให ้
“มาแล ้วๆ”
ใบหน้ามันแผล็บโผล่ออกมาจากประตูทำ� ให้ริตา้ หันมามอง
สบตากับน้องชายเซ็งๆ ดู เถอะ ในขณะที่แขกลากเดรสประดับ
คริสตัลระยิบระยับมาทัง้ ตัว อีกคนก็สวมสู ทมาจากที่ทำ� งาน แต่
เจ้าของบ ้านใส่เสื้อยืด ขาสัน้ คาดทับด้วยผ ้ากันเปื้ อน ผมม ้วนขึ้นมา
แล ้วเสียบกิบ๊ ลายการ์ตูนอันใหญ่เอาไว ้
“ให ้ตายเถอะ ฉันว่าเรากลับเถอะสตีเว่น”
“นี่ยงั ไม่ชนิ อีกเหรอ” ชายหนุ่มคนเดียวในทีน่ นั้ หัวเราะขึ้นแล ้ว
ถือวิสาสะเข ้าไปในหอ้ งก่อน เขามาทีน่ ่ีสองสามครัง้ ในช่วงวันเกิด
ของชามาวี แต่สองปี ทผ่ี ่านมาเขาอยู่แคนาดาเป็ นส่วนใหญ่จงึ ไม่ได้
มาทีน่ ่ีอกี หลังตกลงว่าจะลองคบกับโรซีจ่ งึ ถูกตามตัวใหม้ าบริหาร
12 รักนี้หัวใจผิดแผน

โรงแรมของตระกูลฟรีเดลซีทม่ี พี อ่ ของโรซีเ่ ป็ นหุนส่
้ วนรองลงมาจาก
พ่อเขา
“มาไวกันจริง ยังไม่ได้อาบน�ำ้ เลย แต่ ช่างเหอะ กินก่ อน
ค่อยอาบ หิว” เจ้าของหอ้ งหันมาเจอหน้างอหงิกของริตา้ ก็หวั เราะ
“มาดามจะไปงานกาล่าดินเนอร์ทไ่ี หนคะเนี่ย”
“แกก็ ช่ ว ยตกแต่ ง งานให้ม นั เหมือ นการเลี้ย งฉลองอะไร
สักอย่างหน่อยได้ไหม ห ้องเอย โต๊ะอาหารเอย ไหนจะตัวแก โอ๊ย
…เสียเวลาแต่งหน้า”
“โอ๊ย คนกันเอง ไม่ตอ้ งมากพิธี ฉันไม่ถอื มาๆ” ชามาวี
ดึงแขนเพือ่ นรักมาแล ้วจับให ้นัง่ บนเก้าอี้แล ้วหันมาหาสตีเว่นทีไ่ ม่ได้
เจอกันเลยในรอบสองปี เธอสวมกอดเขาเบาๆ แล ้วยิ้มให ้ “โตเป็ น
หนุ่มขึ้นเยอะเลยนะเราน่ะ”
“นี่ … ชาม ถ า้ ไม่ เ ลิก ท�ำ เหมือ นผมเป็ น เด็ก เล็ก ๆ ละก็ น ะ
จะให ้แก่สมใจด้วยการเรียกป้ า”
“หยาบคาย” หญิงสาวตวัดค้อนใหแ้ ลว้ รุนตัวเขาให้นั่งลง
เช่นกัน “กินอะไรก่อนดี แชมเปญก่อนแล ้วกันนะ เรียกน�ำ้ ย่อย”
ชามาวีเปิ ดแชมเปญแล ้วเทใส่แก้ว สีหน้าของเธอสดใส เวลา
ไม่ได้แต่งหน้าแบบนี้ดูเหมือนเด็กสาววัยยีส่ บิ ต้นๆ มากกว่าจะเป็ น
สาววัยใกล ้สามสิบ
“มาๆ ฉลองให้กบั ฉันหน่อย” เจ้าของห ้องยืน่ แก้วออกไปก่อน
ริตา้ กับสตีเว่นยืน่ แก้วมาชน
“เชียส์”
“ขอบใจนะ ขอบใจที่อุ ต ส่ า ห์ม า โดยเฉพาะเธอสตี เ ว่ น
น้องชายคนดีท่ีงานยุ่ งขนาดไหนก็ยงั มา แต่ น่าจะชวนแฟนเธอ
มาด้วยนะ ฉันยังไม่เคยเจอเขาเลย”
“อย่าเจอเลย ปวดหัวเปล่าๆ”
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“คู่รกั กันมันก็เริ่มต้นจากกัดกันแบบนี้แหละ ว่าไหมชาม โรซี่
น่ารักออกจะตายไป ช่างพูด ช่างเอาใจ มีแต่คนตาต�ำ่ อย่างน้องชายเรา
เท่านัน้ แหละทีม่ องไม่เห็น” ริต ้าส่ายหน้าแล ้วหันมามองอาหารตรงหน้า
“ว ้าว มีของโปรดของฉัน งัน้ กินกันเลยนะ หิ้วท ้องรอนานแล ้ว”
“มาๆ ลุยเลย” เจ้าของห ้องเชื้อเชิญ คอยบริการตักนั่นตักนี่
ใหท้ กุ คนไม่หยุด พลอยท�ำให้สหี น้าเคร่งเครียดจากงานทัง้ วันของ
สตีเว่นคลายลง และมองสะโพกกลมกลึงทีย่ กั ย้ายส่ายไปมาเวลา
เจ้าตัวเดินเข ้าเดินออกระหว่างโต๊ะอาหารกับห ้องครัว นานๆ ทีหรอก
เขาจะเห็นเธอใส่สนั้ แบบนี้
ชายหนุ่มมองหน้ามันๆ ของป้ าแก่ทช่ี อบคิดว่าตัวเองเป็ นพีส่ าว
ทีพ่ ร้อมจะกางปี กปกป้ องเขาแล ้วยิ้มบางๆ เขาชอบเวลาอยู่กบั เธอ
มากกว่าอยู่กบั ผูห้ ญิงคนไหนก็ตามที่เขา้ มาในชีวติ แต่เพราะเธอ
ไม่เคยมองเขาเป็ นแบบอื่นที่ไม่ใช่นอ้ งชาย ความรู้สกึ วา้ วุ่นในใจ
จึงต้องพับเก็บไปตามระเบียบ แต่ก็นั่นแหละ เขาไม่เคยอดใจทีจ่ ะ
ไม่มองเธอได้หรอก
“มองไรยะ” ริตา้ ตีมาบนท่อนแขนก�ำย�ำของน้องชาย
“มองชามไง”
“มองท�ำไม ท�ำเหมือนไม่เคยเห็น แล ้วนี่บอกกีค่ รัง้ แล ้วให ้เรียก
พีช่ ามๆ เขาเป็ นเพือ่ นฉันนะ เพือ่ นฉันก็เหมือนเป็ นพีเ่ ธอ”
“เรียกไม่ลง เพราะเขาหน้าอ่อนกว่าพีเ่ ป็ นสิบปี ”
“ไอ้นอ้ งบา้ ” ริตา้ ขึงตาใส่ เสียงดังไปถึงหอ้ งครัวที่ชามาวี
ถือจานทุเรียนเขา้ มา แต่ สตีเว่นกระโดดโหยงหนีไปมุมสุ ดแลว้
ตวาดลั่น
“หยุดอยู่ตรงนัน้ เลยนะชาม ใหต้ ายเถอะ กินเขา้ ไปได้ยงั ไง
ผลไม ้สุดเหม็นแบบนี้”
“โทษที ลืมทุกทีวา่ เธอไม่ชอบ จ�ำได้แค่วา่ ริตา้ ชอบ”
14 รักนี้หัวใจผิดแผน

“น่ารักทีส่ ุด ใครไม่ชอบก็ไปหลบในห ้องน�ำ้ ไป๊ ”
“เหม็นจะตาย กินเข ้าไปได้ยงั ไง” สตีเว่นไปหลบในห ้องนอน
ของชามาวีแทนที่จะเขา้ ไปในหอ้ งน�ำ้ สองสาวกินทุเรียนกันอย่าง
เอร็ดอร่อย ไม่มใี ครสนใจเขาอีก
สตีเว่นเดินมาหยุดทีเ่ ตียงชามาวี บนหัวเตียงมีรูปคู่ระหว่าง
เธอกับผู ้ชายผมสีทองตาสีฟ้าคนหนึ่ง เดาว่าน่าจะเป็ นคนรักของเธอ
ชายหนุ่มมองมันอย่างไม่ชอบใจนัก คว�ำ่ มันลงอย่างหัวเสีย
“ถ ้านายท�ำให ้เธอเสียใจ เราจะได้เห็นดีกนั ” สตีเว่นกระแทกตัว
ลงนัง่ ทีป่ ลายเตียง กลิน่ หอมอ่อนๆ ของน�ำ้ ยาปรับผ ้านุ่มโชยเข ้าจมูก
อดไม่ไหวทีจ่ ะดึงหมอนทีช่ ามาวีใช้หนุ นมาดู เขาก้มหน้าลงไปใกล ้
และสู ด ความหอมเข า้ ไปเต็ม ปอด เขาไม่ก ล า้ บอกเธอหรอกว่า
เขาแอบคิดกับเธอมากกว่าเห็นเป็ นพีม่ าตัง้ นานแล ้ว แต่เพราะเธอ
ไม่เคยมองเขาในฐานะอืน่ นอกจากน้องชาย เขาถึงได้ตดั ใจ ไม่มใี คร
รู ห้ รอกว่านั่นเป็ นเหตุผลหลักที่เขายอมลองคบโรซี่ เพราะคิดว่า
เจ้าหล่อนน่ าจะเบี่ยงเบนความรู้สึกของเขาได้บา้ ง แต่ เปล่าเลย
ชีวติ เขาเหมือนถูกขังเอาไว้ในโลกอันน่าเบือ่ หน่าย
ไม่รูว้ า่ เพราะอากาศเย็นๆ หรือกลิน่ ของชามาวีกนั แน่ทท่ี ำ� ให ้
เขาเกิด อาการง่ว งงุน และถือ วิส าสะนอนไปบนเตีย งเธอ แค่ ไ ด้
กอดหมอนทีเ่ ธอหนุน จินตนาการมันก็เพริศแพร้วไปไกล

ประตูหอ้ งนอนเปิ ดเขา้ มา ชามาวีเทา้ เอวมองแล ้วส่ายหน้า

ดึงตัวสตีเว่นให ้ลุกขึ้นมาจากเตียงของเธอ แต่ตวั เขาทัง้ หนาและหนัก
จึงเสียหลักล ้มทับไปบนตัวเขาและเจ้าตัวถือวิสาสะกอดรัดเอาไว ้แน่น
“อื้อ ปล่อยนะสตีเว่น”
“ไม่ปล่อย จะกอดเอาไว ้แบบนี้”
“พูดอะไรของเธอเนี่ย ฉันเป็ นพีน่ ะ ผิดผี”
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“พูดอะไร ผิดผีคืออะไร แต่ช่างเถอะ….รูแ้ ค่ว่าผมไม่ปล่อย
ก็พอ” สตีเว่นไม่พูดเปล่า แต่เลือ่ นมือมาบีบไปทีก่ น้ หนั่นแน่นของ
ชามาวี มันแน่ นและเต็มไมเ้ ต็มมือกว่าที่คิดเอาไวม้ าก ดู เหมือน
เธอจะตกใจมากที่เขากลา้ ละลาบละลว้ งมาที่หอ้ งนอนเธอไม่พอ
ยังกล ้ามาบีบก้นเธอด้วย
“สตีเว่น เธอจับก้นฉัน!”
“ไม่แค่ กน้ อย่างอื่นก็จะจับ” สตีเว่นพลิกคนที่แก่ กว่าแต่
หน้าอ่ อนกว่าลงบนที่นอนแลว้ ขยับมาทับเธอไวจ้ นกระดิกไม่ได้
ดวงตาหืน่ กระหายมองจ้องหน้าอกทีค่ อเสื้อแบะออกเพียงนิดเดียว
ไม่ได้ยั่วอารมณ์อะไรเลย แต่ สตีเว่นกระชากจนกระดุมขาดไป
สามเม็ดรวด
กรีด๊ !
“ชู่ว”์ ชายหนุ่ มท�ำจุปาก ขยับขึ้นมาเล็กน้อยแลว้ มองไปยัง
เนินเนื้อสีนำ�้ ผึ้งสองก้อนกลมทีอ่ ดั แน่นอยู่ในบราสีดำ� มีเสียงสั่นๆ
ของเธอร้องห ้าม
“พีน่ ะสตีเว่น พี”่
“ผมมีพ่ีค นเดีย ว คือ ผู ห้ ญิง ที่น่ า จะก�ำ ลัง ละเลีย ดไวน์อ ยู่
ข ้างนอกหรือไม่กอ็ ้อล ้อกับสามีอยู่ ไม่มาสนใจความสุขของเราหรอก
พลีส”
“ขะ…ความสุขของเรา!”
“อือ…ความสุขของเรา” สตีเว่นกระชากเสื้อออกเพิม่ อีกแล ้ว
สอดฝ่ ามือเข ้าไปในบราแล ้วดันเจ้าก้อนกลมข ้างหนึ่งให้โผล่ออกมา
จากปราการชิ้นนัน้ และก่อนทีช่ ามาวีจะทันหา้ มปราม ปากอุ่นร้อน
ก็ครอบครองยอดอกสีหวานแล ้วตวัดลิ้นปาดป่ ายซ ้ายขวา หญิงสาว
ดิ้นขลุกขลักแต่พกั เดียวก็เงียบไป ไม่รูก้ ำ� ลังเคลิ้มหรือช็อก
“ชาม”
16 รักนี้หัวใจผิดแผน

หญิงสาวนอนตัวเกร็ง ไม่ขดั ขืน ไม่รอ้ งหา้ ม เขาจึงถือว่า
เธอสมยอมจึงสอดฝ่ ามือเข ้าไปในขอบกางเกงยีนส์ขาสัน้ วางตะปบ
มายัง จุ ด นัน้ ที่ผุ ด ความชุ่ ม ฉ� ำ่ ผ่ า นชัน้ ในเนื้ อ บางๆ ออกมาจน
ปลายนิ้วเขาสัมผัสได้
ชายหนุ่ มขยับนิ้วเหมือนเล่นปูไต่ มีเสียงครางอย่างเร่าร้อน
ของชามาวีดงั มาอย่างไม่อาจยัง้ เอาไว้ได้ ยิง่ ท�ำให ้เขาออกแรงขยับนิ้ว
แรงขึ้น

“สตีเว่น สตีเว่น!” เสียงเรียกดังๆ พร้อมแรงเขย่าทีแ่ ขน

ท�ำใหเ้ ขาสะดุง้ ตื่น สมองมึนงงเกินกว่าจะปรับทันว่าท�ำไมร่างทีเ่ ขา
เพิ่งฟัดจนนอนร้องครวญครางอยู่ใต้ตวั เขาถึงมายืนเทา้ เอวมอง
หน้าเขาอย่างนัน้ ได้
“ชาม”
“แอบมานอนตรงนี้เอง เธอวางโทรศัพท์ไว ้ แฟนโทร.มา”
สตีเว่นลุกมานั่งงง มองหน้าชามาวีสลับกับมองไปที่เตียง
ให ้ตายเถอะ…คนก�ำลังฝันดีแท ้ๆ กลับมาโดนขัด เสียดาย เขาก�ำลัง
ส่งให ้เธอถึงสวรรค์แล ้วเชียว
“เป็ น อะไร มองหน้า ฉัน เหมือ นอยากจะกิ น โกรธที่ฉัน
มาปลุกหรือไง แฟนเธอโทร.มาจนวางไปแล ้ว โทร.กลับสิ” ชามาวี
ยืน่ โทรศัพท์ให ้ แต่ชายหนุ่มส่ายหน้า
“ช่างหัว”
“อะไรกัน ยังไงเขาก็เป็ นแฟน เขาจะเสียใจแค่ ไหนที่เธอ
ไม่ใส่ใจเขาเลยน่ะ”
“เออๆ รับก็ได้” ชายหนุ่ มรับโทรศัพท์มาแลว้ โทร.หาโรซี่
ฝ่ ายนัน้ ซักไม่หยุด เพราะไปหาเขาทีค่ อนโดมิเนียมแล ้วไม่มคี นอยู่
“อยู่กบั พีร่ ติ า้ ”
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“งัน้ ฉันไปหานะ อยู่ทไ่ี หน”
“ไม่ตอ้ งหรอกน่ ะ ฉันมากินมื้อเย็นที่หอ้ งเพื่อนเขา เดีย๋ วก็
กลับแล ้ว”
“อะไรกัน ไปหาผูห้ ญิงทีช่ ่อื ชามใช่ไหมเนี่ย ท�ำไมไม่ชวนฉัน
เห็นฉันเป็ นเหมือนอากาศ หลายทีแล ้วนะทีไ่ ปหาแม่คนนัน้ ไม่บอก
ฉันน่ะ พีช่ อบมันใช่ไหม บอกมาเดีย๋ วนี้นะ”
“ถ ้าโทร.มาเพือ่ จะหาเรือ่ งละก็นะ วางสายไปเลยโรซี”่ ชายหนุ่ม
ตัดสายไป จึงไม่ได้ยนิ เสียงร้องกรีด๊ ๆ ของโรซีผ่ ่านมาใหร้ ะคายหู
พอเขาออกมาชามาวีจงึ เดินมาต่อว่า
“ท�ำไมไม่พดู กับเขาดีๆ บ ้าง”
“คนอย่ า งโรซี่พู ด ดีก บั ไม่ ดีก็ มีค่ า เท่ า กัน นั่ น แหละ หื้อ …
กลิน่ ทุเรียนยังอยู่อกี กินเข ้าไปได้ยงั ไง เหม็นสุดจะทน” ชายหนุ่ม
มองเม็ดทุเรียนทีย่ งั วางอยู่บนจาน ชามาวีจงึ ยิ้มหวานๆ ส่งใหแ้ ล ้ว
หลอกล่อ
“สักค�ำนะ”
“ไม่ๆ ไม่เด็ดขาด”
“ลองดูน่าสตีเว่น เมือ่ ก่อนพีก่ ไ็ ม่กนิ พอได้กนิ เท่านัน้ ละ โอ๊ย
…เป็ นผลไม้ท่สี วรรค์ส่งมาใหล้ องชัดๆ เลย” ริตา้ เชิญชวนอีกคน
แต่สตีเว่นยังท�ำหน้าแหยงๆ
“ทุเรียนเนี่ยนะ”
“ลองดูนะ ฉันป้ อนเอง” ชามาวีถอื จานทุเรียนมาใกล้ ในมือ
คือช้อนที่จ้ ิมเนื้ อทุเรียนมาเต็มๆ สตีเว่นอยากจะก้าวถอย แต่
เพราะเธอตามมาประชิดถึงตัวแล ้วและมองเหมือนลุ ้นใหเ้ ขาอ้าปาก
ก็ถอนหายใจ
“เหม็น”
“ตอนกินมันไม่เหม็น เชื่อฉัน ฉันโตกว่า บอกว่าดีกค็ อื ดี”
18 รักนี้หัวใจผิดแผน

“เกิดก่อนแค่สามปี ท�ำเหมือนเกิดมาก่อนสักสิบปี กินก็กิน
แต่ ตอ้ งป้ อนนะ” ใจจริงเขาอยากจะบอกว่า ถา้ เธอใช้ปากป้ อน
ต่อให ้เหม็นกว่านี้สกั สิบเท่าเขาก็ยนิ ดี แต่ขนื พูดไปเธอคงได้โกรธเขา
ไปทัง้ ชาติแน่
“อ้า”
สตีเว่นอ้าปากตามค�ำสั่ง เมือ่ ลิ้นได้ล้มิ รสเนื้อทุเรียนเขาก็ยงั
ยืนยันว่าไม่ชอบอยู่ดี แต่ เพราะคนป้ อนคือเธอ เขาจึงกล�ำ้ กลืน
กินจนหมด พอเธอเห็นว่าเขากลืนค�ำแรกได้ก็ป้อนแลว้ ป้ อนอีก
เสียงหัวเราะของสองสาวบอกถึงความพอใจในขณะที่เขาแอบไป
ล ้วงคออาเจียนก่อนกลับ

ชามาวีเก็บจานชามไปล ้างจนเสร็จหลังจากแขกกลับไปแล ้ว

จึงเห็นว่าสตีเว่นลืมสูทและถุงกระเป๋ าเอาไว ้บนโซฟา จึงรีบโทร.กลับ
หาเขา
“น้องชาย เธอลืมกระเป๋ ากับเสื้อไว้”
“สูทเดีย๋ วพรุ่งนี้ไปเอา ส่วนกระเป๋ าน่ะซื้อมาให ้ ใบเก่ามันเยิน
เปลี่ยนได้แลว้ ซิปขา้ งในมันแตกแลว้ ไม่ใช่ เหรอ” เขาย้อนถาม
กลับมาท�ำให ้ชามาวีเลิกคิ้ว แอบสงสัยว่าเขารูไ้ ด้อย่างไร
“เห็นเหรอ”
“ไม่ได้ตาถัว่ นี่ เวลาเปิ ดกระเป๋ าจะหยิบอะไรก็เห็นหมดแหละ”
“ตาดีขนาดนัน้ เชียว อือ…ขอบใจนะ น้องชาย”
“ใช้ให้คุ้มกับที่ซื้อให้ด้วยนะป้า”
“นี่…อย่ามาเรียกฉันว่าป้ านะ ฉันเพิง่ ยีส่ บิ แปด”
“ก็เห็นอยากท�ำตัวแก่ไม่ใช่เหรอ ถ ้าไม่อยากใหเ้ รียกป้ า ชาม
ก็หยุดเรียกผมว่าน้องชาย เราห่างกันแค่สามปี แค่สามปี จ�ำไว ้ด้วย”
“สามปี ก็ต งั้ พัน กว่า วัน ไหมล่ะ ” ชามาวีย งั เถีย งข า้ งๆ คู ๆ
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พอเห็นกระเป๋ าชัดก็อุทานเสียงหลง “ตายละ…สตีเว่น เธอลืมดู
ราคากระเป๋ าไปหรือเปล่า นะ…นี่มนั รุ่นทีแ่ พงทีส่ ุดตอนนี้เลยนะ”
“เอาไปเถอะน่ะ ไปท�ำงานใครๆ ก็จะได้เกรงใจ”
“ฉันว่าฉันเก็บเอาไว้ในเซฟน่ าจะเหมาะกว่า หูย…จ่ายค่าเช่า
อพาร์ต เมนต์ไ ด้ห ลายปี ” หญิง สาวแทบไม่ก ล า้ จับ แรงกลัว เป็ น
รอยมือ “ถ ้าแฟนเธอรู ้ จะโกรธฉันเอานะ”
“แค่ ลองคบยังไม่ใช่แฟน เขาไม่มสี ทิ ธิ์มาบ่นหรอก จะเลิก
คบกันเมือ่ ไรก็ยงั ไม่ร”ู้
“เลิกท�ำไมเล่า เธอกับโรซี่เหมาะสมกันออกจะตาย เกิดมา
คาบช้อนเพชรกันมาทัง้ คู่เลย”
“ผมอยากอยู่กบั คนธรรมดา ที่มคี วามเป็ นมนุ ษย์ธรรมดา
มากกว่าคิดว่าตัวเองเป็ นเจ้าหญิงตลอดเวลาอย่างโรซี่” เขาบอก
เธอจึงสวนขึ้น
“จะไปหาจากไหนเล่า”
“ชามไง”
หญิงสาวหัวร่องอหาย ไม่ได้รสู้ กึ รู ้สาอะไรกับค�ำพูดประหลาดๆ
จากคนที่คิด มาตลอดว่า เป็ น น้อ งชาย เพราะคิด ว่า เขาเพีย งแค่
หยอดเล่น
“ฉันธรรมดาทีไ่ หนเล่า เธอยังไม่รจู้ กั ฉันดี”
“ผมรูจ้ กั ชามดีมากกว่ารูจ้ กั ตัวเองซะอีก ไปนอนเถอะ ดึกแล ้ว”
เขาบอก ชามาวีจงึ วางสายไป เธอบรรจงเอากระเป๋ ามาลองสะพาย
จับมันเบาราวกับเป็ นแก้วเปราะบาง
“ขอบใจนะน้องชาย ถา้ เธอไม่ซ้ อื ให ้ ชาติน้ ีฉนั คงไม่มหี วัง
หรอก”
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3
พรีเวดดิ้ง

เ จโซกลับมาจากดู งานที่อินเดียปุ๊ บก็ตรงดิ่งมาหาคนรัก

ด้วยความคิดถึง ชามาวีอา้ แขนออกกวา้ งเพื่อใหเ้ ขาสวมกอดเธอ
ได้ถนัดๆ
“คิดถึงคุณจะแย่”
“ฉันก็คดิ ถึงคุณค่ะ โห…ไปอินเดียไม่กเ่ี ดือน คล�ำ้ ขึ้นเยอะเลย
ผอมด้วย”
“อาหารทีน่ ั่นไม่ถกู ปากผมเลย ไม่ไหว สู้ฝีมอื คุณไม่ได้เลย”
“แบบนี้จะหายคล�ำ้ ก่อนไปถ่ายพรีเวดดิ้งไหมเนี่ย ฉันไม่ยอม
ให ้เลือ่ นไปอีกแล ้วนะ จะไปถ่ายทีไรมีเหตุให ้ต้องเลือ่ นทุกทีเลย”
“ไม่แน่ นอนจ้ะ ไปทัง้ ๆ ที่ไม่หล่อแบบนี้แหละ” เจโซหอม
แก้มเธอไปฟอดใหญ่ มองอาหารบนโต๊ะแล ้วตาโต “โอโห…ของโปรด
ผมทัง้ นัน้ เลย”
“ก็คณ
ุ บ่นว่ากินอาหารไม่ถกู ปากมาสองเดือน ฉันก็เลยจัดหนัก
จัดเต็มสิคะ มาค่ะ” หญิงสาวดันตัวคนรักให้นั่งลง รินแชมเปญให ้
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แลว้ เดินไปเปิ ดเพลงจังหวะหวานซึ้ง เสียงเพลงแว่วออกไปถึง
หน้าหอ้ งที่มใี ครคนหนึ่งยืนอยู่ ถุงไก่งวงอบตัวใหญ่ตกลงขา้ งตัว
ร่างสูงของสตีเว่นหมุนตัวออกไปจากตรงนัน้
เธอมีแฟนแล ้ว…
สตีเว่นย�ำ้ กับตัวเองตลอดทางทีเ่ ดินออกมาจากหน้าห ้องชามาวี
มันหดหู่เสียจนเขาต้องนั่งแช่อยู่ในรถเกือบยี่สบิ นาทีกว่าจะขับรถ
ออกไปได้

“ริตา้ สตีเว่นโดนผึ้งต่อย” ชามาวีในวัยสิบแปดปีรอ้ งลั่นป่ า

ขณะไปออกแคมป์ กบั สองพีน่ อ้ งตระกูลฟรีเดลซีแล ้วเห็นผึ้งหลาย
สิบตัวกรู กนั เขา้ มารุ มสตีเว่นที่ในมือยังถือมีดตัดกิ่งไม้ท่ีมีรงั ผึ้ง
รังใหญ่ สตีเว่นตะโกนจนเสียงแหบบอกใหเ้ ธอหนีไป แต่ชามาวี
วิ่งไปเอาผา้ นวมในเต็นท์ออกมากางคลุมมาบนตัวเขาและตัวเอง
ก็มดุ เขา้ ไปในนัน้ มีผ้ งึ ตามมาด้วยสองสามตัว และมันก็ต่อยเธอ
กับเขาคนละจุดสองจุด
“เป็ นไงบ ้างสตีเว่น โดนไปเยอะไหม”
“ทัง้ คอเลย เจ็บเป็ นบ ้า ชามล่ะ”
“สอง หัวใจจะวาย ริตา้ จะเป็ นยังไงก็ไม่รู ้ ริตา้ ริตา้ ” ชามาวี
ตะโกนเรียก ริตา้ ตะโกนตอบกลับมาว่าเธออยู่ในเต็นท์และรูดซิป
ปิ ดไปแล ้วจึงค่อยเบาใจ
“ท�ำไมไม่เข ้าไปอยู่ในเต็นท์กบั ริตา้ ”
“แล ้วนายเล่า จะให้ฉนั ปล่อยให ้นายโดนผึ้งรุมสกรัมคนเดียว
หรือไง” ชามาวีบอกใต้ผา้ ห่ม ผึ้งสามตัวตายกองกันอยู่เพราะเธอ
ใช้รองเท ้าตบมันจนบี้แบน
“แล ้วตัวเองก็โดนผึ้งต่อย”
“แบ่งๆ กันเจ็บ เจ็บคนเดียวก็ตายกันพอดี” ชามาวีมองลอด
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ผ ้านวมออกไป ยังเห็นผึ้งบินวนเวียนใกล ้ๆ จึงยังต้องซ่อนตัวด้วย
ผ ้าห่ม
“วิง่ มาตัง้ ไกล เพือ่ กลับมาเอาผา้ ห่มคลุมใหผ้ ม ชามไม่กลัว
เหรอ”
“กลัวสิ เกิดมันบวมทีแ่ ก้ม อายเพือ่ นตาย แต่กเ็ ป็ นห่วงนาย
มากกว่า ไหน…มันต่ อยตรงไหนบา้ ง” เธอพยายามดึงผา้ ห่มขึ้น
เพือ่ ใหพ้ อมีแสงส่องมาได้บา้ ง เธอเปลีย่ นจากท่าหมอบเป็ นท่านั่ง
แสงลอดมาจากทางช่วงขาพอให ้เห็นหน้าสตีเว่น เขาโดนต่อยเหนือ
ปากท�ำให ้ปากบวมเป็ นเป็ ดทีห่ นึ่ง อีกสองทีค่ อื หลังคอและหน้าผาก
เธอหัวเราะดังลั่น แต่ตวั เองก็โดนต่อยตรงจมูกจนโด่งเกินงาม
“ข�ำพอยัง”
“ตลก หมดหล่อเลย”
“ตัวเองสวยตายละ” เขาท�ำหน้ายุ่ง แต่ก็แตะปลายนิ้วมาบน
แท่งจมูกบวมเป่ ง “เจ็บมากไหม”
“มากสิ ตรงจมูกด้วย แต่กด็ นี ะ ดัง้ โด่งโดยไม่ต ้องศัลยกรรม
เลย” ชามาวียงั ท�ำเป็ นมองโลกในแง่ดี ทัง้ ทีเ่ จ็บจนน�ำ้ ตาแทบไหล

สตีเว่นอดหัวเราะออกมาไม่ได้ หลังจากอยู่ใต้ผา้ ห่มกับ

ชามาวีอยู่ร่วมชั่วโมง ผึ้งก็ยงั ไม่ไปไหน เขากับเธอเลยต้องค่อยๆ
คลานใต้ผ ้าห่มไปถึงเต็นท์เขา พอเข ้าไปในนัน้ ค่อยหายใจหายคอโล่ง
เธอกับเขาติดอยู่ในเต็นท์คนละหลังกับริตา้ หลายชั่วโมงกว่าฝูงผึ้ง
จะกลับไป แต่เขากลับรู้สกึ ว่าอยากใหพ้ วกมันมากันเพิม่ ไม่ไปไหน
หลายๆ ตัวยิง่ ดี
ปกติเ ขาเป็ น คนเบื่อ ง่า ย แต่ เ ขากลับ ไม่ รู้สึก เบื่อ เลยเวลา
อยู่ ใ กล ช้ ามาวี มัน เป็ น แบบนี้ ต งั้ แต่ เ มื่อ ไรเขาก็ ไ ม่รู้ตัว รู แ้ ต่ ว่า
ระหว่างชามาวีกบั ริตา้ แล ้ว ชามาวีดกี บั เขายิง่ กว่าพีแ่ ทๆ้ อย่างริตา้
ลินิน 23

เสียอีก หลายครัง้ เข ้ามันเลยกลายเป็ นความฝังใจ ประทับใจ และ
ความผูกพัน
สตีเว่นถอนหายใจ เมือ่ ตอนนี้ทกุ อย่างมันไม่เหมือนเดิมแล ้ว
เธอมีค นที่ต อ้ งปกป้ องดู แ ล เธอมีเ จ้า ของและก�ำ ลัง จะแต่ ง งาน
เขาขับรถมาเรื่อยๆ ไม่รูจ้ ะไปไหนจึงกลับไปทีบ่ ้าน แต่กลับเจอคน
ทีไ่ ม่อยากเจอทีส่ ุดในรอบปี นั่งหน้าบูดบึ้งอยู่ในหอ้ งรับแขก โดยมี
มาดามเทรวีแ่ ม่ของเขาก�ำลังปลอบใจอยู่
“ไม่เอาน่ าโรซี่ เธออย่าอารมณ์เสียสิ ผู ช้ ายเขาไม่ชอบคน
เอาแต่ใจหรอก รูไ้ หม”
“ต่ อ ให้ ฉัน เอาเข็ม มาเย็ บ ปากตัว เองให พ้ ู ด ไม่ ไ ด้เ หมือ น
ตุ๊กตายาง เขาก็ไม่เคยดีกบั ฉันหรอก เขามันคนใจร้าย ถา้ ฉัน
อารมณ์เสียมากๆ ฉันอาจจะให ้พ่อถอนหุน”
้
นั่นไง…ไม ้ตายไม ้เดิมของเธอ วันหนึ่งเถอะ เขาจะท�ำให้โรซี ่
เห็นว่า ตระกูลฟรีเดลซีไม่จำ� เป็ นต้องพึง่ เงินจากครอบครัวของเธอ
“อุย๊ ตาย…เขามาแล ้ว อย่าฟูมฟายนะโรซี”่ มาดามเทรวีเ่ ตือน
แล ้วลุกมาหาลูกชาย “ลูกรัก โรซีม่ ารอลูกอยูน่ านแล ้ว เขาจะชวนลูก
ไปกินมื้อเย็น”
“รู้ได้ยงั ไงว่าฉันจะมาทีน่ ่ี” เขาตอบไม่ตรงค�ำถาม โรซีท่ ำ� ท่า
เหมือนจะเถียงอะไรออกไป แต่พอสบตากับมาดามเทรวีจ่ งึ ลุกมา
กอดแขนเขาประจบ
“ฉันรู ม้ าว่าวันเสาร์พ่มี กั จะกลับบา้ น แต่วนั นี้ไปกินมื้อเย็น
กับฉันนะ นะคะ” โรซีฉ่ ีกยิ้มหวานหยด ผิดจากทุกครัง้ ทีอ่ อกค�ำสั่ง
มากกว่าจะขอร้องแบบนี้
“อือ” พอเห็นว่าเธออ่อนมาเขาจึงไม่อยากจะแข็งตอบ
“น่ารักทีส่ ดุ เลย” หญิงสาวเขย่งปลายเท ้ามาจูบทีป่ ลายคางสาก
หันมาส่งยิ้มดีใจใหม้ าดามเทรวี่ พอใจที่เขาไม่ได้เบือนหน้าหนี
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เหมือนทุกที
“ขอตัวไปอาบน�ำ้ สักยีส่ บิ นาที คุยกับแม่ไปก่อนนะ” เขาบอก
แล ้วปลดมือเธอออก เมือ่ เธอดีมา ตัวเขาเองก็พยายามดีตอบเช่นกัน
เผือ่ ว่า…
ชายหนุ่ มถอนหายใจ เมือ่ ยายป้ านั่นมีความสุขกับว่าที่สามี
ที่จะแต่ งกันอีกไม่ก่ีเดือนนี้แลว้ เขาจะทุกข์อยู่ทำ� ไม เขาก็ควรมี
ความสุขของตัวเองสิ ถึงจะถูก
“เห็น ไหม ป้ าบอกเธอแล ว้ โรซี่ ผู ช้ ายน่ ะ เขาชอบผู ห้ ญิง
ทีอ่ ่อนหวาน คอยเอาอกเอาใจ”
“ค่ะคุณป้ า ฉันจะพยายาม”
“ดีจ ้ะ ไปๆ ไปเติมหน้าหน่อยดีกว่า ปากจืดแล ้ว” มาดามเทรวี่
เชยคางว่า ที่ลู ก สะใภ้ข้ ึน แล ว้ ท�ำ หน้า ไม่ช อบใจ โรซี่จึง รีบ ขอตัว
เข ้าห ้องน�ำ้ ไปจัดการหน้าตาตัวเองใหม่

โรซีส่ หี น้ามีความสุขเมือ่ หลังกินมื้อเย็นกันเสร็จแล ้ว สตีเว่น

ยังใจดีพาเธอมาไนต์คลับหนึ่งที่บรรยากาศดี เหมาะกับการมานั่ง
ปล่อยอารมณ์กบั คนรัก
หญิง สาวเอนศี ร ษะซบกับ ท่ อ นแขนก�ำ ย�ำ ปลายนิ้ ว ไล่ไ ต่
หยอกเย้า เธอนั่งชิดบดเบียดต้นขาไปกับขาเขา ช้อนสายตาขึ้นมอง
ตาปรือ
“พีค่ ะ”
“ว่าไง”
“คืนนี้ไปหอ้ งฉันนะคะ ฉันอยากอยู่กบั พี่ เราสองคนไม่เคย
ได้สวีตกันเต็มทีเ่ ลยนะ”
“พรุ่งนี้มปี ระชุมเช้า” สตีเว่นพยายามบ่ายเบีย่ ง รู้ดวี ่าดูเป็ น
การเสียมารยาททีป่ ฏิเสธผู ้หญิงทีท่ อดสะพานมาหาก่อน แต่ในเมือ่
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เขาเริ่ม มั่ น ใจว่า อย่ า งไรเรื่อ งระหว่า งเขากับ เธอมัน เป็ น ไปไม่ไ ด้
จึงไม่อยากสร้างความสัมพันธ์ทางกายให้มนั ยุ่งยากใจในภายหลัง
“มันจะเสียเวลาสักแค่ไหนกันคะ พีร่ งั เกียจฉันเหรอ เราคบกัน
นานแล ้วนะ อย่าให้ฉันรู้สกึ เหมือนตัวเองไร้ค่าขนาดนัน้ เลย” โรซี่
เสียงเครือ
“ฉันรู ว้ ่าเธอคิดยังไงโรซี่ แต่เรายังไม่ได้ตกลงเป็ นแฟนกัน
เราแค่ทดลองคบกัน ท�ำความรูจ้ กั กัน ฉันไม่อยากให ้เรามองหน้ากัน
ไม่ตดิ ถ ้าเรื่องระหว่างเรามันเป็ นไปไม่ได้”
“ไม่เป็ นไร ฉันไม่เป็ นไรหรอก ขอแค่วนั นี้เราได้อยู่ดว้ ยกัน
นะคะ” หญิงสาวเบะปาก น�ำ้ ตาคลอจนสตีเว่นต้องยื่นนิ้วมาเช็ด
น�ำ้ ตาให ้
“ไปก็ไป อย่าร้องสิ”
“จริงเหรอคะพีส่ ตีเว่น”
“แต่เธอห ้ามลืมปลุกฉันนะ พรุ่งนี้มงี านส�ำคัญจริงๆ”
“ได้สคิ ะ งัน้ ดืม่ หมดแก้วนี้แล ้วเรากลับกันนะ”
หญิงสาวยืน่ แก้วออกไปชนกับแก้วเขา หัวใจลิงโลด เกิดอาการ
มวนในทอ้ งเหมือนมีเกลียวคลืน่ บิดอยู่ในนัน้ เธอกับเขาทดลอง
คบหา ท�ำความรู้จกั กันมาหนึ่งปี เต็มๆ เป็ นหนึ่งปี ท่ไี ด้จูบจากเขา
แค่ ครัง้ เดียว เพราะทะเลาะกันเป็ นส่วนใหญ่ เขาเย็นชากับเธอ
ใครบ ้างจะไม่นอ้ ยใจ
ชายหนุ่ ม ชนตอบ ดื่ม รวดเดีย วหมดแก้ว ปล่อ ยให้โรซี่
ควา้ แขนมากอดแล ้วเดินออกไปด้วยกัน แต่ไม่ทนั ถึงลานจอดรถ
ก็เห็นคนสองคนทะเลาะกันอยู่

“ไม่ตอ้ งมาท�ำเป็ นหวงฉัน ฉันจะออกไปกับผูช้ ายคนไหน

มันก็เรื่องของฉัน”
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“เธอเมามากแล ้วนะพริส”
“เมาแล ้วไง เมาให้ไอ้เด็กในทอ้ งเนี่ยมันเมาตีลงั กาตกน�ำ้ คร�ำ่
ตายไปเลย” หญิงสาวสะบัดแขนจนหลุดจากคู่กรณี น�ำ้ ตานองหน้า
“พูดอะไรของเธอ กลับบ ้านได้แล ้วนะ”
“บ ้านเหรอ บ ้านไหนล่ะ บ ้านของอาจารย์ฉนั ก็อยู่ไม่ได้แล ้วนี่
ฉันกับลูกต้องระเห็จออกไปอยู่อพาร์ตเมนต์ทงั้ เก่าทัง้ โทรม ให้มนั
ตายไปเสียยังจะดีกว่า”
“ตามใจ ดีเหมือนกัน ฉันจะได้ไม่ตอ้ งปวดหัวเรื่องเธออีก”
เจโซหมุนตัวหนี แต่พริสซินล่าเป็ นคนโผเข ้ากอดเขาจากทางข ้างหลัง
แล ้วร้องไห ้
“ฉันขอโทษ อาจารย์อย่าทิ้งฉันเลยนะคะ”
“ฉันก็ไม่เคยคิดจะทิ้งเธอหรอกนะ ถา้ เธอท�ำตัวดีๆ เหมือน
เมือ่ ก่อน”
“ฉันก็แค่ นอ้ ยใจ ตัง้ แต่ ฉนั ทอ้ ง อาจารย์ก็ไม่มาหาฉันเลย
ปล่อยให้ฉนั อยู่คนเดียว”
“ตอนนี้ ชามกลับ มาแล ว้ แถมยัง ท�ำ งานที่ เ ดี ย วกับ ฉัน
กระดิกตัวไปไหนก็ลำ� บาก ให้มนั ผ่านงานแต่งงานไปก่อนได้ไหม
อดทนหน่อย”
“ป่ านนัน้ ฉันคงทอ้ งโตมากแลว้ จะปล่อยให้ฉนั อยู่แบบนัน้
จริงๆ เหรอคะ ลูกเรานะ ลูกของอาจารย์นะคะ ถึงไม่ได้อยากให ้
เขาเกิดมา แต่เขาเกิดมาแล ้วนะ”
“เอาละๆ เอาไว้ใกล ค้ ลอด ฉัน จะหาคนไปอยู่ เ ป็ น เพื่อ น
คลอดเมือ่ ไรก็ให้พเ่ี ลี้ยงช่วยดู”
“ได้ค่ ะ ฉัน ไม่ มีป ัญ หาอะไรอยู่ แ ล ว้ แต่ คื น นี้ อ ยู่ ก บั ฉัน
ได้ไหมคะ นะ…”
“ก็ได้” เจโซบอกขึ้น แต่อยูๆ่ ก็โดนกระชากคอเสื้อจากข ้างหลัง
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แรงๆ จนเสียหลัก ท่ามกลางความตกใจของสองสาว โรซีก่ รีด๊ ลั่น
“สตีเว่น คุณท�ำอะไร!”
“ปล่อยแฟนฉันเดีย๋ วนี้นะ” พริสซินล่าดึงตัวชายแปลกหน้า
ที่อยู่ๆ ก็กระชากคอเสื้อแฟนเธอมา แถมยังซัดหมัดหนักๆ ไป
หลายที
“ไอ้เลวเอ๊ย”
“โอ๊ย แกต่อยฉันท�ำไม” เจโซสวนกลับ แลกกันคนละหมัด
สองหมัด พอหยัดกายลุกได้เจโซก็พยายามมองหน้าคู่กรณีให้ชดั ๆ
ใบหน้าเขาซีดเผือดเมือ่ เห็นชัดๆ
“น้องชายริตา้ !”
“ใช่ ฉันเอง เราอาจจะไม่เคยเจอกันจังๆ เห็นแค่รูปในห ้องชาม
แต่ฉนั จ�ำหน้าแกได้ ต่อใหห้ น้าบวมปูดมากกว่านี้ ฉันก็จำ� แกได้”
สตีเ ว่น ชี้ห น้า เจโซ กรามขบแน่ น จนเป็ น สัน ใครท�ำ ชามาวีเ จ็บ
มันก็ยง่ิ กว่าท�ำให ้เขาเจ็บอีก
“คุณฟรีเดลซี ผมขอร้อง อย่าบอกชามเลยนะ”
“นี่แกกล ้าขอให้ฉนั ปิ ดบังเรือ่ งนี้งนั้ เหรอ” ชายหนุ่มรวบคอเสื้อ
ของเจโซมาอีก แต่คราวนี้เจโซไม่ปดั ป้ อง สายตาทีม่ องเต็มไปด้วย
สายตาขอร้องอ้อนวอน
“คุณคงไม่อยากให ้เธอเสียใจหรอก ใช่ไหม”
“การที่เธอถูกนอกใจตัง้ แต่ยงั ไม่แต่งงานมากกว่าที่จะท�ำให ้
เสียใจ ไอ้ชวั่ เอ๊ย” สตีเว่นง ้างหมัดอีกหน แต่พริสซินล่ากางปี กปกป้ อง
“ห ้ามท�ำอะไรเขานะ”
“เขาท�ำกับเธอขนาดนี้ยงั ปกป้ องอีกเหรอ”
“ฉันรักเขา อย่าท�ำอะไรเขาเลยนะ”
“โธ่เว ้ย…มานี่” สตีเว่นปล่อยคอเสื้อเจโซ ตวัดข ้อมือพริสซินล่า
แล ้วพาขึ้นรถไป โรซีอ่ า้ ปากค้าง มัวตกใจจนวิง่ ตามไม่ทนั พอรถ
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ออกไปแล ้วจึงวิง่ ตามจนส ้นรองเท ้าหัก
“กลับมาเดีย๋ วนี้นะ สตีเว่น กลับมานะ!”
เจโซเตะแรงๆ ไปบนรูปปัน้ กามเทพ มองตามรถของสตีเว่น
ไปด้วยความหวาดหวั่น เขารีบไปหาชามาวี ก่อนทีอ่ กี ฝ่ ายจะไปพูด
อะไร

พริสซินล่ามองคนขา้ งๆ ด้วยความกลัว สายตาของเขา

เหมือนจะฆ่ าใครได้ เสน้ เลือดบนหลังมือปูดขึ้นเหมือนเขาก�ำลัง
ควบคุมอารมณ์อย่างหนัก เธออยากถามว่าเขาจะพาไปไหน แต่
ก็ไม่กล ้า เป็ นเขาเองทีเ่ ป็ นคนท�ำลายความเงียบขึ้น
“เธออยู่กบั หมอนั่นมานานแค่ไหนแล ้ว”
“สามปี ค่ะ”
“นานก่อนทีห่ มอนั่นจะคบกับแฟนเขาอีกนะ” สตีเว่นกัดฟัน
หมอนั่นต้องชั่วขนาดไหนถึงได้หลอกชามาวีมาได้ตงั้ สองปี และ
ยายป้ านั่นต้องโง่ขนาดไหนทีถ่ กู สวมเขาให ้ขนาดนี้ยงั ไม่รู ้
“ฉัน คบกับ เขามานานแล ว้ ค่ ะ อาจารย์เ จโซดีก บั ฉัน มาก
เขาเป็ นผูม้ พี ระคุณ เขาส่งเสียให้ฉนั เรียน ช่วยเหลือเวลาฉันล�ำบาก”
“เธอก็เลยทนเป็ นเมียเก็บมันงัน้ สิ”
“ไม่มใี ครอยากเป็ นเมียเก็บใครหรอกค่ะ ฉันก็อยากเป็ นเมีย
จริงๆ ของเขา แต่ทำ� ยังไงได้ เขาไม่ได้รกั ฉันมากเท่าผู ้หญิงคนนัน้ ”
พริสซินล่าเงียบไปอึดใจแล ้วย้อนถาม “คุณจะบอกเธอไหมคะ”
สตีเว่นไม่ได้ตอบค�ำถามนัน้ เพราะเขายังนึกภาพไม่ออกเลยว่า
ผู ้หญิงทีอ่ ยูก่ บั ต�ำรับต�ำราและมีแฟนคนแรก คบกันจนจะแต่งงานกัน
แล ว้ มารู ว้ ่ า ถู ก นอกใจมาตัง้ แต่ เ พิ่ง เริ่ ม คบกัน ยายป้ านั่ น จะมี
สภาพไหน
“คุณ…จะพาฉันไปไหนคะ”
ลินิน 29

“เธอพักทีไ่ หน”
“ตรงไปเลี้ยวขวา มุมสุดค่ะ” พริสซินล่าตอบ ใจชื้นทีอ่ กี ฝ่ าย
ไม่ได้ทำ� อะไรมากไปกว่านัน้ เธอหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ า
คล ้ายรอว่าคนรักจะโทร.หาหรือไม่
“ป่ านนี้คงแจ้นไปหาตัวจริงของเขานั่นแหละ”
พริสซินล่าน�ำ้ ตาหยดแหมะ ชายหนุ่ มถอนหายใจ กระชาก
ทิชชูจากกล่องมาส่งให ้
“เลิกเสียน�ำ้ ตาให้กบั คนอย่างนัน้ เถอะ” เขาไม่พูดอะไรอีก
จนกระทั่งจอดหน้าอพาร์ตเมนต์หนึ่ง หญิงสาวเอ่ยขอบคุณแลว้
ลงจากรถไป โทรศัพท์ท่ไี ม่ได้เปิ ดเสียงของเขายังสั่นตลอดเวลา
แต่เขาเพิง่ มีสติรู้สกึ ตัว เขาหยิบมาดู มีสายจากโรซี่หลายสิบสาย
ท�ำให ้เขาตกใจ
ตายห่า...ลืมสนิท

30 รักนี้หัวใจผิดแผน

