บทนำ�
นิ โคลัสมองบอดี้การ์ดส่วนตัวนิ่งก่อนจะกระซิบถามออกมา

เสียงเหี้ยม “ใคร”
“ไม่ทราบครับ แต่คดิ ว่าน่าจะเป็ นหนึ่งในคู่แข่งทางธุรกิจของ
โอคอร์แนลอินเตอร์เนชั่นแนล”
“มันกล ้าท�ำขนาดนี้เลยหรือ ไม่อยากจะเชื่อ” นิโคลัสมีสหี น้า
ครุ่นคิด เพราะในยุคสมัยนี้คู่แข่งทางธุ รกิจไม่น่าจะกลา้ ท�ำอะไร
โจ่งแจ้ง การฆ่าคู่แข่งดูจะเป็ นการกระท�ำทีส่ ้ นิ คิดและเสีย่ งต่อการ
ติดคุก และธุรกิจพังทลายได้มากพอจนน่าจะไม่มใี ครใช้วธิ นี ้ กี นั แล ้ว
“บางทีคุณสเตฟานี่อาจจะรู้ก็ได้นะครับ” เมื่อได้ยินชื่อนัน้
นิโคลัสก็ตีหน้าขรึม สเตฟานี่ คู่หมัน้ ของพี่ชายเขา ยายคุณหนู
เอาแต่ใจและขี้แยคนนัน้ น่ะหรือ วันๆ ไม่ทำ� อะไรนอกจากแต่งตัว
ออกงานสังคมและช็อปปิ้ ง ไม่รูว้ า่ พีช่ ายเขาคิดอะไรอยู่ถงึ ยอมหมัน้
กับยายนั่น
“ยายคู่ หมัน้ สมองกลวงของพี่ชายฉันน่ ะหรือ ถามใหต้ าย
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ก็เท่านัน้ แม่นั่นน่ะ”
“ท�ำไม ฉันท�ำไมไม่ทราบ ไอ้ผูช้ ายปากปี จอ” สเตฟานี่ทถ่ี อื
ของฝากจากญี่ป่ นุ จากมารดาเอามาใหค้ ุณลุงคุณป้ าทันได้ยนิ ไอ้บา้
นิโคลัสนินทาเข ้าพอดี จึงเอ่ยถามออกมาด้วยสีหน้าทีห่ งิกงออย่าง
ไม่พอใจ
“ไม่ ท ำ� ไม นอกจากจะสมองกลวงแล ว้ เธอยัง ไร้ม ารยาท
อีกด้วย เขา้ มาหอ้ งท�ำงานฉันท�ำไมไม่เคาะประตู” ชายหนุ่ มมอง
แม่คนสมองกลวงตรงหน้าด้วยสีหน้าดุๆ
สเตฟานี่ยกั ไหล่อย่างไม่แคร์ก่อนจะเอ่ยออกมาทัง้ ที่ใบหน้า
ยังเชิดสูง “ก็ไม่เห็นใครอยูบ่ ้าน เลยลองเดินมาทีน่ ่ดี ูกแ็ ค่นนั้ นี่ขนม
แม่ฉนั ให ้เอามาฝากคุณลุงคุณป้ า ร็อบและรียา”
นิโคลัสพยายามไม่สนใจในสิง่ ทีเ่ ธอพูด ชายหนุ่มพยักหน้าให ้
เจ้าหล่อนวางไว ้ทีโ่ ต๊ะ “เสร็จแล ้วก็ออกไปจากห ้องท�ำงานฉันได้แล ้ว
ฉันจะท�ำงานต่อ”
“นี่นาย นายไล่ฉนั อีกแลว้ นะ” สเตฟานี่มองอีกฝ่ ายอย่าง
โกรธจัด ยิ่งสายตาที่มองเธออย่างดู แคลนยิ่งท�ำใหเ้ ธอโมโหจน
อยากจะเข ้าไปข่วนหน้าหมอนี่ให ้เละ
‘จะท�ำให ้สาวๆ ไม่มาสนใจอีกเลย หน็อย ปากจัดดีนกั ’
“ไม่อยากโดนไล่กไ็ ปหาพีช่ ายฉันโน่น ยายสมองกลวง”
“ไอ้ปากปี จอ ถ ้านายฉลาดจริงก็คง เฮอะ ช่างเถอะ” หญิงสาว
แบะปากใส่คนตรงหน้าอย่างเหยียดๆ ก่อนจะสะบัดหน้าพรืดแล ้ว
เดินออกจากห ้องไปอย่างไม่แคร์
“นี่ พู ด ให้ ม นั จบนะยายโง่” เมื่อ เห็น ว่ า เธอค้า งอยู่ แ ค่ น นั้
ชายหนุ่ มจึงเดินเขา้ ไปรัง้ แขนเรียวเสลาใหห้ นั มากลับมาก่ อนจะ
เค้นถามเธอเสียงเหี้ยม
“ท�ำไม ถ ้าฉันฉลาดแล ้วท�ำไม”
6 ตรวนเสน่หาจอมเถื่อน

สเตฟานี่ย้ ิมออกมาอย่างเจ้าเล่หเ์ มื่อเห็นอีกฝ่ ายเดือดร้อน
ขึ้นมาได้ “ก็ถ ้านายฉลาดจริง นายก็คงไม่ได้บริหารแค่โลว์คอสเล็กๆ
แบบนี้หรอก นายมันก็โง่และไร้ศกั ยภาพเหมือนกันน่ะแหละ เป็ น
เพราะนาย ร็อบคู่หมัน้ ฉันถึงต้องท�ำงานหนักจนไม่มเี วลาให้ฉนั เลย
อื้อ”
เมื่อ โกรธหล่ อ นเจีย นคลั่ ง ชายหนุ่ ม จึง ทนไม่ ไ หว ก้ม ลง
บดจูบทีป่ ากเล็กนัน้ เพือ่ ปิ ดค�ำพูดทีก่ ำ� ลังพ่นออกมาต่อว่าเขาอย่าง
หนักหน่ วง ฟันคมๆ ขบเมม้ จนรับรูร้ สเลือดก่อนจะอาศัยจังหวะ
ที่เธอเผลอสอดแทรกลิ้นร้อนผ่าวเขา้ ไปดู ดกลืนความหวานอย่าง
ย่ามใจ
มือหนาลู บไล้ไปทั่วแผ่นหลังเนียนที่มชี ุดแซกห่อหุม้ อย่าง
ทนไม่ไหว ทว่าก่ อนที่เขาจะท�ำอะไรมากไปกว่านัน้ ฝ่ ามือหนักๆ
ของหล่อนก็ตบมาทีห่ น้าเขาอย่างแรง
เผียะ!
“ไอ้ชวั่ ” สเตฟานี่มองคนตรงหน้าอย่างเจ็บช�ำ้ เมือ่ อีกฝ่ ายกระท�ำ
กับเธอราวกับดอกไมข้ า้ งทาง ทัง้ ๆ ที่เธอเป็ นถึงคุณหนู สเตฟานี่
ทายาทคนเดียวของสายการบินยักษ์ใหญ่ของอเมริกา
“หึ ชั่วแลว้ ไง ฉันก็เห็นเธออ่อนระทวยเขา้ มาหาฉันดีน่ีนา
สงสัยคงจืดชืดไร้เสน่ หจ์ นพี่ชายฉันไม่ค่อยจะจูบเลยสิท่า ถึงจูบ
ไม่เป็ นสับปะรดแบบนี้” นิโคลัสรวนอีกฝ่ ายด้วยสีหน้าทีเ่ หนือกว่า
ทว่าน�ำ้ ตาของเธอที่ไหลออกมาโดยไม่มแี มแ้ ต่เสียงสะอื้นท�ำใหเ้ ขา
เริ่มท�ำอะไรไม่ถกู
“ฉันเกลียดนาย” สเตฟานี่กม้ ลงหยิบกระเป๋ าที่ตกลงที่พ้ นื
ก่อนจะหันหลังเดินหนีออกจากห ้องท�ำงานของนายบ ้านี่อย่างเร็วทีส่ ดุ
“บ ้า บ ้า บ ้า ไม่น่ามาทีน่ ่ีเลย”
เมือ่ หญิงสาวออกไปแล ้ว นิโคลัสก็เอ่ยออกมาเสียงขรึม
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“อย่าพูดเรื่องนี้ให้ใครได้ยนิ เด็ดขาด”
“ครับ” ไม่ตอ้ งบอกก็รูว้ ่าเรื่องอะไร แมทธิวคิดในใจ ก็ใคร
จะกล ้าพูดว่านายน้อยนิโคลัสจูบคู่หมัน้ พีช่ าย ขืนพูดออกไปยุ่งแน่
แม ้นายน้อยโรเบอร์โตไม่ค่อยได้สนใจคู่หมัน้ นัก แต่อกี ฝ่ ายก็ดูจะ
ถนอมคุณหนู สเตฟานี่อยู่มาก ถ ้ารูว้ า่ น้องชายตัวเองท�ำแบบนี้ เฮ้อ
แค่คดิ ก็มองเห็นความวุน่ วายแล ้ว
นิโคลัสพยายามดึงสติใหก้ ลับมาคิดเรื่องพีช่ ายต่อ ทว่าไม่รู ้
ท�ำไมใบหน้ายายโง่นนั่ ถึงตามติดเขาแบบนี้   ‘ยายสมองกลวง  ตัง้ แต่
เด็กจนโตไม่เคยเปลีย่ นเลยจริงๆ ให ้ตายเถอะ หงุดหงิดชะมัด’

8 ตรวนเสน่หาจอมเถื่อน

1

หนูน้อยสเตฟานี่และพี่ชายคนใหม่

“แด๊ดดี้ใจร้าย ท�ำไมปล่อยใหค้ ุณแม่ท้งิ สเตซี่ ฮือๆ หนู

เกลียดแด๊ดดี้” หนู นอ้ ยสเตฟานี่รอ้ งไหป้ ระทว้ งบิดาในงานวันเกิด
ตอนอายุเจ็ดขวบทีไ่ ร้มารดาต่างจากทุกปี
“ไม่เอาน่ายายหนู ป้ าแอนนาดูคุณหนู ของป้ าหน่อยสิ” สตีฟ
ดุลูกสาวที่ยงั เด็กและไม่มวี นั เขา้ ใจเรื่องของผู้ใหญ่ ก่อนจะเรียก
พีเ่ ลี้ยงให ้มาดูลูก
หนู น อ้ ยกรี ด ร้อ งอย่ า งหนัก เมื่อ บิด าไม่ เ พีย งแต่ ม องข า้ ม
ความรู้สึก ของตนแต่ ย งั ท�ำ เหมือ นไม่มีอ ะไรเกิด ขึ้น เท า้ ป้ อมๆ
จึงเดินหนีก่อนจะชนกับยักษ์ตวั โตที่เดินมาทางตนพอดี ดวงตา
ทีเ่ ต็มไปด้วยน�ำ้ ตาเงยขึ้นก่อนจะผลักอีกฝ่ ายด้วยความพาล
“ถอยไปนะ มาขวางหนู ทำ� ไม”
“ยายขี้แยนี่ใครครับแด๊ด” นิโคลัสถามไปอีกเรื่องก่อนจะมอง
เด็กสาวแก้มป่ องด้วยสีหน้าเอ็นดู
“เจ้าของงานไงนิค คนสวยท�ำไมมาร้องไห ้ตรงนี้ หืม”
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หนู นอ้ ยสเตฟานี่มองสองคนทัง้ น�ำ้ ตาก่อนจะนิ่งเงียบไม่ยอม
ตอบ เมือ่ พีเ่ ลี้ยงเดินมากอดจึงหันไปสวมกอดอีกฝ่ ายแล ้วร้องไห ้
อยู่อย่างนัน้
บ่าที่สั่นนิ่งไปเมือ่ อยู่ดๆี ก็ถูกใครบางคนจับ ใบหน้าที่บวม
เพราะผ่านการร้องไห้หนั ไปมองก่อนจะสะบัดออก
“เด็กขี้แยคือเด็กไม่น่ารักนะรูไ้ หม”
“ก็ไม่มใี ครรักเค้าอยู่แล ้ว” หนู นอ้ ยเถียงพร้อมทัง้ กอดพีเ่ ลี้ยง
ทีป่ ลอบตนเสียงสะอื้น
“ถา้ อยากให้มคี นรักต้องหยุดร้องไหแ้ ล ้วพีจ่ ะหาพีช่ ายมาให ้
เอาไหม”
เสียงกระซิบของพีช่ ายแปลกหน้าท�ำให ้หนู นอ้ ยต้องแอบหันไป
มองก่อนจะปาดน�ำ้ ตา “เอามาจากไหน”
“พีเ่ ป็ นพีใ่ ห้กไ็ ด้ สนใจหรือเปล่า” นิโคลัสยิ้มให ้เด็กสาวอย่าง
อ่อนโยน มองสีหน้าลังเลนัน้ อย่างเอ็นดู
“เป็ นแล ้วห ้ามทิ้งเค้านะ ถ ้าทิ้งเค้าจะเกลียดพีต่ ลอดชีวติ เลย”
หนู นอ้ ยขูก่ ่อนจะเดินเข ้าไปใกล้อกี ฝ่ ายอีกนิด
“สัญญาเลย ถ ้าเราไม่ด้ อื นะ”
“เค้าไม่ด้ ือ” หนู นอ้ ยเถียงก่ อนจะกอดคอคนที่อุม้ เธอจน
ตัวลอย
“งัน้ คุณหนู จะไปเป่ าเค้กแล ้วใช่ไหมคะ” จากที่จะพาคุณหนู
ไปล ้างหน้าและปลอบในหอ้ งน�ำ้ กลับกลายเป็ นว่าคุณหนู ของเธอ
เจอพี่คนใหม่เสียอย่างนัน้ แลว้ ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน ลูกชายคนรอง
ของเจ้าของโรงแรมแห่งนี้น่ีเอง
สเตฟานี่ ม องพี่ช ายก่ อ นจะยอมไปเมื่อ อีก ฝ่ ายอุม้ พาเธอ
เดิน กลับ เข า้ ไปในห อ้ งอาหารที่ปิ ด เพื่อ แขกวีไ อพีอ ย่ า งตระกู ล
แอนเดอร์สนั
10 ตรวนเสน่หาจอมเถื่อน

“อ้าวหลานชาย ไปไงมาไงถึงไปเจอกับตัวแสบของลุง ได้”
สตีฟร้องทักนิโคลัสและริคาร์โดผู ้เป็ นพ่อด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
“ผมมาดูความเรียบร้อยน่ะครับ” ริคาร์โดตอบพร้อมทัง้ มอง
หนู นอ้ ยในอ้อมแขนลูกชายคนรองด้วยสายตาเอ็นดู
“พนักงานทีน่ ่ีเทรนมาดีทกุ คน อย่าห่วงเลยน่ า อีกอย่างแค่
งานเล็กๆ ให ้ยายหนู ลมื อะไรบางอย่างแค่นนั้ ” หางเสียงก็มองลูกสาว
ทีซ่ บหน้ากับอกเด็กชายด้วยสีหน้าสงสาร
ใช่วา่ เขาจะอยากหย่า แต่การทีเ่ มียคบชูก้ บั บอดี้การ์ดส่วนตัว
มัน หยามศัก ดิ์ศ รี ข องเขาจนเกิ น จะรับ ได้ เขาท�ำ งานหนัก เพื่อ
ปรนเปรอลู กเมีย แต่ ฟิโอน่ ากลับท�ำเขาซะแทบกระอัก ไม่เพียง
แค่ นนั้ อดีตภรรยายังเรียกร้องเงินกว่าร้อยลา้ นเหรียญแลกกับ
ลู กสาวอย่างสเตฟานี่ แน่ นอนว่าเขายอมจ่าย เพราะไม่อยากให ้
สเตฟานี่ตอ้ งมาอ่านข่าวอื้อฉาวของพ่อกับแม่ตวั เองตอนโต
“เสียใจด้วยนะครับ” ริคาร์โดที่ทราบข่าวจากวงในมาบา้ ง
เอ่ยกับเพือ่ นรุ่นพีใ่ นวงการธุรกิจ
“ดีแล ้วแหละทีม่ ารูต้ อนยายหนู ยงั เด็ก ว่าแต่รบี กันหรือเปล่า
ถ ้าไม่ ขอเชิญร่วมงานกับเราสักประเดีย๋ วนะ”
นิโคลัสมองหน้าบิดาและอุม้ ยายเด็กขี้แยทีต่ อนนี้กอดคอเขา
แน่นตรงไปยังโต๊ะทีม่ เี ค้กรูปหมูสชี มพูหรือเพพพ ้าพิกทีไ่ ด้รบั อิทธิพล
มาจากอังกฤษด้วยสีหน้าเอ็นดู
“เป่ าเค้กก่อนนะ”
“พีเ่ ป่ ากับเค้าด้วยนะ” เธอร้องขอพร้อมทัง้ หลับตาเมือ่ ทุกคน
ร้องเพลงอวยพรวันเกิด ก่อนทีป่ ากน้อยๆ จะเป่ าเทียนวันเกิดจน
น�ำ้ ลายกระเด็น โดยทีต่ ลอดเวลาก็ยงั อยูใ่ นอ้อมแขนของพีช่ ายตัวโต
“สุขสันต์วนั เกิดนะคนสวย”
“ขอบคุณค่ะ” หนูนอ้ ยสเตฟานีห่ อมแก้มพีช่ ายคนใหม่พร้อมทัง้
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กอดคอแน่นจนได้ยนิ เสียงบิดาทีก่ ระแอมนัน่ ละ จึงหันไปหอมแก้ม
บิดาด้วย แต่หาได้ยอมปล่อยมือจากคอของพีช่ ายตัวโตแต่อย่างใด
“สเตซีล่ งมายืนดีๆ สิลูก พีเ่ ขาหนักนะ”
หนู นอ้ ยได้ยนิ ปุ๊ บก็หน้าบูดบึ้ง พร้อมทัง้ มองพีช่ ายด้วยสีหน้า
ไม่แน่ใจในน�ำ้ หนักของตน “เค้าอ้วนหรือ”
“ไม่อว้ นหรอก อวบอัดก�ำลังน่ ารัก” นิโคลัสตอบพร้อมทัง้
ยิ้มให ้แม่หนู นอ้ ยทีย่ ้ มิ ร่าอย่างพอใจ
“งัน้ พีม่ าหาเค้าทุกวันเลยนะ” หนู นอ้ ยยกนิ้วขึ้นขอค�ำสัญญา
ก่อนจะยิ้มเมือ่ อีกฝ่ ายยอมท�ำพันธสัญญาแต่โดยดี
“งัน้ ก็ให้พเ่ี ขาพักแขนบ ้างนะลูก”
หนู นอ้ ยสเตฟานี่ยอมลงยืน แต่ยงั คงยึดขากางเกงพีช่ ายตัวโต
อยู่ตลอด จนเวลาผ่านไปร่วมสองชั่วโมง หนู นอ้ ยจึงซบหน้าลงกับ
อกของพีช่ ายคนใหม่เมือ่ ความง่วงงุนเข ้ามาเยือน
“ส่งมาใหล้ ุงเถอะ วันนี้ขอบใจมากนะหลานชายที่ยอมอยู่
เป็ นเพือ่ นลูกสาวลุง”
“ไม่เป็ นไรครับ” นิโคลัสมองใบหน้าทีห่ ลับพริ้มอย่างเอ็นดู และ
ยอมส่งหนู นอ้ ยให ้คนเป็ นพ่อแต่โดยดี
“อย่าถือสาลูกสาวลุงเลยนะ ค�ำสัญญาก็ไม่ตอ้ งไปคิดมาก
แกยังเด็ก”
นิ โ คลัส หลุ บ ตามองพวงผมดกหนาของหนู น อ้ ยก่ อ นจะ
เงียบฟังอย่างเดียวไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ เขาสนทนากับ สตีฟ
แอนเดอร์สนั อีกสองสามประโยคก็ขอตัวกลับ เพราะตอนนี้ก็จะ
สองทุ่มแล ้ว แน่ นอนว่าบิดานัน้ ขอตัวกลับก่อนเพราะต้องกลับไป
รับประทานอาหารค�ำ่ กับมารดา โดยทีเ่ ขายังอยูร่ ่วมงานเพราะยายหนู
ขี้ออ้ นไม่ยอมปล่อย และเขาเองก็แอบสงสารยายหนู น่ีเหมือนกัน
12 ตรวนเสน่หาจอมเถื่อน

“คุณหนู คะ เพื่อนๆ เริ่มมาโรงเรียนกันแลว้ นะ ออกไป

ทักทายเพือ่ นๆ หน่อยดีไหมคะ”
หนู นอ้ ยสเตซี่สะบัดหน้าพรืดเมือ่ ต้องมาโรงเรียนโดยไร้เงา
มารดาในวันแรก ดวงตากลมโตเริ่มวาวฉ�ำ่ ขณะมองเพื่อนๆ ที่มี
คุณแม่มาส่งพร้อมทัง้ หอมแก้มด้วยสีหน้าเศร้าสร้อย
“นัน่ คุณหนู โอคอร์แนลเพือ่ นคุณหนู น่คี ะ แล ้วนัน่ คุณนิโคลัส
พีช่ ายใจดีวนั นัน้ ไงคะ”
ค�ำพูดของป้ าแอนนาท�ำให้ใบหน้าเศร้าสร้อยเงยขึ้นก่ อนจะ
ยิ้มกว ้างเมือ่ เห็นใครบางคน เท ้าป้ อมวิง่ ตรงไปยังประตูและเกาะขา
พีช่ ายใจดีหมับ
“เรียนทีน่ ่ีเหมือนกันหรือนี่” นิโคลัสมองคนทีว่ ง่ิ มากอดขาเขา
อย่างเอ็นดู ก่อนจะวางน้องสาวตัวน้อยทีน่ ่าจะวัยเดียวกันลงพื้น
“นี่สเตซี่ ตัวมากอดขาพีเ่ ราท�ำไม” หนู นอ้ ยมารียามองเพือ่ น
ทีม่ ากอดพีช่ ายด้วยดวงตาวาววับ มือน้อยกอดคอพีช่ ายเอาไว ้แน่น
ในขณะทีม่ อื ก็แกะมืออวบป้ อมของสเตฟานี่ออก
“ไม่เอาน่ารียา” นิโคลัสมองสงครามย่อมๆ ของเด็กแก่แดด
ทัง้ สองคนอย่างเอ็นดู ทว่าดูเหมือนสงครามแบบเด็กๆ จะลุกลาม
กว่าทีค่ ดิ เพราะมือน้อยของทัง้ คู่เริ่มปัดกันจนแดงเถือก
“พีเ่ ขาเป็ นพีช่ ายของเรา” สเตฟานี่เถียงพร้อมทัง้ มองเพือ่ นด้วย
ดวงตาเขียวปัด
“พีเ่ ราต่างหาก ตัวอย่ามาขี้ตู่นะ” มารียามองเพือ่ นด้วยสีหน้า
บึ้งตึง
“พอแล ้วทัง้ สองคน” นิโคลัสเอ็ดเสียงดุพร้อมทัง้ อุม้ ร่างอวบ
ของทัง้ คู่ข้นึ
“ไม่พอ นิคกี้เป็ นพีช่ ายรียา”
นิโคลัสส่ายหน้ากับน้องสาวตัวน้อยที่เถียงทันควันก่ อนจะ
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อมยิ้มเมือ่ ยายเปี ย๊ กก็ยงั ไม่ลดราวาศอก มิหน�ำซ�ำ้ ยังกอดคอเขาแน่น
“พีเ่ ขาเป็ นพีช่ ายเราเหมือนกัน”
“อย่ามากอดคอพีเ่ รานะ”
“เราจะกอด พีค่ นนี้เป็ นของเรา”
“นิสยั ไม่ดี ขี้ตู่”
สเตฟานี่เริ่มเบะปากเมือ่ อีกฝ่ ายไม่ยอมง่ายๆ ดวงตากลมโต
มองคนที่ตนกอดคอเอาไวอ้ ย่างน้อยใจ เมื่ออีกฝ่ ายไม่เลือกตน
อย่างทีเ่ คยบอก
“จุๆ๊ อย่าร้องไห ้นะตัวเล็ก” นิโคลัสบอกยายเด็กขี้แยเสียงเข ้ม
ก่อนจะกลอกตาเมือ่ อีกฝ่ ายปล่อยโฮออกมา ส่วนน้องสาวตัวแสบ
ก็เริ่มเบะปากไม่ต่างกัน
“เอาเข ้าไป” ชายหนุ่มอุม้ ทัง้ คู่ไปนั่งบนเก้าอี้ กล่อมทัง้ สองคน
อยู่สกั พักเสียงร้องไห้จงึ เงียบลง
“ดีกนั ได้หรือยัง” เขาก้มลงถามน้องสาวกับยายตัวเล็กทีอ่ ยู่
บนตักก่อนจะอมยิ้มเมือ่ ทัง้ คู่มองเมินไปทางอืน่
“นิสยั ไม่ดพี ไ่ี ม่รกั นะ” ทันทีทพ่ี ดู จบทัง้ คู่ก็หนั มามองหน้ากัน
ก่อนทีม่ ารียาจะยกมือขึ้นรอให ้คู่กรณีจบั
“พีเ่ ขาเป็ นพีเ่ ราเหมือนกันนะ” สเตฟานี่มองหน้าเขาก่อนจะ
หันไปบอกคนทีห่ วงพีช่ ายอย่างต่อรอง
“ก็ได้ เรามีพส่ี องคน แบ่งให้ทงั้ สองคนเล ้ย”
“จริงเหรอ” สเตฟานี่ตาวาววับเมือ่ ได้ยนิ ก่อนจะนิ่วหน้าเมือ่
พีต่ วั โตกอดตนแน่นกว่าปกติ
“จะดีกนั ได้หรือยัง พีต่ อ้ งไปเรียนเหมือนกันนะ” เขาเร่งพลาง
มองทัง้ คู่ ท่จี บั มือกันฉันมิตรอย่างพอใจ แมจ้ ะตงิดกับความรู้สกึ
กรุ่นๆ ยามที่ยายตัวเล็กดีใจที่จะได้เป็ นน้องของพี่ชายตนอีกคน
ก็ตาม
14 ตรวนเสน่หาจอมเถื่อน

“ดีมาก เอาละ เข ้าห ้องเรียนได้แล ้ว” เขาวางร่างน้อยของทัง้ คู่
ลงทีพ่ ้นื แล ้วมองมืออวบป้ อมทีก่ ระตุกกางเกงด้วยสีหน้ากังขา
“อะไรอีก ล่ะ ตัว แสบ” เขาก้ม ลงถามก่ อ นจะถู ก สาวน้อ ย
หอมแก้ม แล ว้ เดิน ผละจากไปด้ว ยอาการใจกระตุก ในขณะที่
น้อ งสาวอย่ า งมารี ย าก็ ห อมแก้ม อี ก ข า้ งและเดิ น ตามเพื่อ นไป
ห ้องเรียนอย่างว่าง่าย

“นี่เหรอยายตัวเล็กของแก” โรเบอร์โตเอ่ยถามน้องชายพลาง

มองหนู นอ้ ยสเตฟานี่ท่ตี ิดสอยหอ้ ยตามน้องสาวเขามาที่บา้ นเป็ น
รอบทีห่ ้าของเดือน แต่เขาเพิง่ มีโอกาสเจอ
นิโคลัสมองสบตาพีช่ ายแล ้วยักไหล่ก่อนจะตอบสัน้ ๆ “ครับ”
“น้องยังเด็กอยู่เลยนะ”
นิโคลัสมองหน้าพีช่ ายเมือ่ อีกฝ่ ายกระเซ ้าแบบนัน้ ทว่าไม่ทนั
ทีเ่ ขาจะได้พดู อะไรต่อ มารดาก็ชงิ เอ็ดคนเป็ นพีใ่ หญ่โต
“พูดอะไรน่ะร็อบบี้”
“ผมแค่แกล ้งน้องเล่นน่ามอมมี”่
“พูดแบบนี้เดีย๋ วบา้ นแอนเดอร์สนั ก็เอาเรื่องครอบครัวเรา
หรอก”
เมือ่ มารดายังคงเอ็ดพีช่ าย นิโคลัสจึงออกรับแทนแม้ในใจจะ
เต้นรัวกับค�ำถามนัน้ ก็เถอะ “พีร่ อ็ บกระเซ ้าผมเล่นเฉยๆ ฮะมอมมี”่
“พูดเล่นก็ไม่ได้ น้องเป็ นเด็กผู ้หญิง”
นิโคลัสหลุบตาลงเมื่อมารดาเอ็ดพี่ชายด้วยน�ำ้ เสียงจริงจัง
เด็กหนุ่มอาศัยจังหวะนัน้ เลีย่ งจากมาโดยจุดมุง่ หมายคือร่างเล็กของ
น้องสาวและสเตฟานี่
“เล่นอะไรกัน”
“นิค พีม่ าช่วยซื้อของร้านรียาหน่อย”
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นิโคลัสมองใบหน้ามุย่ ของยายตัวเล็กทีเ่ ป็ นแขกของบ ้านแล ้ว
หลุบตาลงเมือ่ ต้องเลือกระหว่างน้องสาวกับน้องคนใหม่ ขณะก�ำลัง
ชั่งใจอยู่นนั้ พี่ชายที่โผล่มาตอนไหนไม่รู้ก็พ่งุ ไปเหมาร้านค้าของ
เด็กหน้ามุ่ยจนหมด นั่นหมายความว่าเขาต้องเหมาร้านมารียา
ให ้หมดเช่นกัน
“เอ้า ขายหมดแล ้วก็กลับเข ้าไปอาบน�ำ้ ล ้างมือ กินข ้าวได้แล ้ว
สินะ”
นิโคลัสมองมือน้อยสาละวนเก็บของอย่างมีระเบียบก่อนจะ
ยืน่ มือไปรับของจากน้องสาว ส่วนพีช่ ายตนก็รบั หน้าทีด่ ูแลสเตฟานี่
ไปโดยปริยาย
ทว่าเดินมาได้สกั พักเขากลับถูกอะไรบางอย่างสะกิด ขาเรียว
ยาวหยุดชะงักก่อนจะก้มมองต้นเหตุทห่ี ยิกตนหลายต่อหลายที 		
“อะไรตัวเล็ก”
“นิสยั ไม่ด”ี
“หือ ” เขาครางในล�ำ คอเมื่อ ถูก กล่า วหาแบบนัน้ ก่ อ นจะ
ประมวลผลแล ้วนึกได้วา่ อีกฝ่ ายหมายความว่าอย่างไร “พีก่ ะจะเหมา
ของเราทัง้ คู่อยู่แล ้ว”
“เชอะ”
ชายหนุ่มอมยิ้มกับใบหน้าแสนงอนนัน้ เขาทรุดตัวลงนั่งบน
ส ้นเท ้า ลูบศีรษะนุ่ม “ท�ำยังไงถึงจะหายงอน ฮึ”
“ไม่หายง่ายๆ หรอก”
แก้มแดงทีโ่ ป่ งพองช่างน่าหยิกจนอดใจไม่ไหว ชายหนุ่มบีบ
เบาๆ อย่างมันเขี้ยว ทว่าอีกฝ่ ายกลับร้องลั่นจนเขาตกใจ “เฮ้ย”
“แกล ้งเค้าท�ำไม”
“แก้มเรามันน่าหยิก” เขาตอบก่อนจะจับร่างทีด่ ้ นิ เร่า ใบหน้า
กลมบิดเบ ้พลางเบือนหน้าไปทางอืน่
16 ตรวนเสน่หาจอมเถื่อน

“สเตซีเ่ กลียดพีท่ ส่ี ุดเลย”
“จุๆ๊ รูห้ รือเปล่าว่าพูดอะไรออกมา” นิโคลัสเอ็ด จับแก้มนุ่ม
ให้หนั กลับมา
“กะ ก็พแ่ี กล ้ง”
“พีเ่ ปล่า พีแ่ ค่เอ็นดู”
“เอ๋...เอ็นดู” เด็กหญิงเอียงคอ ทวนค�ำด้วยความฉงน
“ไหนเจ็บ ไหม” นิ โ คลัส เปลี่ย นเรื่อ งพลางลู บ แก้ม นุ่ ม ที่มี
รอยแดงจางๆ แม ้ว่าตนนัน้ จะเบามือแล ้ว เมือ่ ใบหน้ากลมพยักหงึกๆ
เขาจึงกดปากทีแ่ ก้มนุ่มเพือ่ ปลอบโยน
“ดีข้นึ ไหม”
ใบหน้าแสนงอนแทนทีด่ ว้ ยรอยยิ้มก่อนจะพยักหน้าหงึกๆ
“สเตซีร่ กั นิโคลัสทีส่ ุด”
นิ โ คลัส หัว เราะกับ ค�ำ บอกรัก ของหนู น อ้ ยที่เ พิ่ง งอนเขา
ไปหยกๆ “เอายังไงกันแน่ เดีย๋ วเกลียดเดีย๋ วรัก”
“ตอนนี้รกั ทีส่ ุด”
ดวงตาคมมองคนตัวเล็กอย่างอ่อนโยน ชายหนุ่ มลุกขึ้นยืน
ก่อนจะจับจูงมือน้อยเดินเข ้าบ ้าน ป่ านนี้ทกุ คนคงรอเขาและคนตัวเล็ก
แย่แล ้ว
ทว่าก่ อนที่จะก้าวเขา้ ไปในคฤหาสน์หรู เขาก็อดที่จะก�ำชับ
คนตัวเล็กอีกครัง้ ไม่ได้
“จ�ำค�ำพูดตัวเองไว ้ด้วยล่ะ”
“สเตซีจ่ ำ� ได้แน่นอนอยู่แล ้ว”
“จ�ำได้ว่ายังไง” เขากระซิบถาม มองแก้มป่ องทีพ่ องขึ้นอย่าง
น่ารัก
“สเตซีร่ กั นิคกี้ทส่ี ุด รักน้อยกว่าแด๊ดดี้นิดหนึ่ง”
เมื่อ ได้ค �ำ ตอบที่พ อใจ นิ โ คลัส จึง ให ร้ างวัล คนตัว เล็ก อีก
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สองฟอดก่อนจะน�ำหนู นอ้ ยไปส่งให้พเ่ี ลี้ยง

หลายวันผ่านไป หนูนอ้ ยสเตฟานี่ชะเง ้อคอหาพีช่ ายคนโปรด

ทว่ากลับไร้วแ่ี วว มีเพียงมารียาและโรเบอร์โตเท่านัน้ ทีอ่ ยู่บ ้าน
“นิคไปไหน”
“พีเ่ ขามีเดต”
สเตฟานี่เอียงคอมองเพือ่ นอย่างไม่เข ้าใจ
“เดตคืออะไร”
“เดตคือไปกินข ้าวดูหนังกับสาวๆ สวยๆ” หนู นอ้ ยมารียาตอบ
อย่างแก่แดดเพราะแอบได้ยนิ สาวใช้ซุบซิบกัน
“เราไม่ยอม นิคเป็ นของเรา”
“ไม่ใช่ซะหน่อย นิคเป็ นพีช่ ายเรา” มารียาแก้ ทว่าเพือ่ นกลับ
ร้องไห้ลั่นจนพีช่ ายคนโตที่นั่งอ่านอะไรสักอย่างในจอแท็บเล็ตอยู่
ต้องวางมันลงแล ้วเดินมาหาสเตฟานี่
“เราไม่ยอม ไม่ยอมนะ”
“มีอะไรกันหรือยายน้อง”
โรเบอร์โตถามน้องสาวพร้อมทัง้ มองหนู นอ้ ยสเตฟานี่ทร่ี อ้ งลัน่
อย่างไม่เข ้าใจ
“สเตซี่ไม่พอใจที่นิคมีแฟน” มารียาฟ้ องพี่ชายก่ อนจะเริ่ม
เบะหน้าเตรียมร้องตามเพือ่ น
“หยุดเลยทัง้ สองคน เฮ้อ”
โรเบอร์โตมองหนู นอ้ ยทัง้ สองคนแล ้วก็อมทั
ุ ้ ง้ คู่มาวางไว ้บนตัก
ก่อนจะเห่กล่อมแล ้วพยายามอธิบาย ซึง่ ไม่รูว้ า่ คนทีร่ อ้ งไหก้ ่อนจะ
เขา้ ใจไหม ส่วนน้องสาวอย่ างมารียาเขาคิดว่าคงร้องตามเพื่อน
มากกว่า
“นิโคลัสมีคนรักก็ไม่ได้หมายความว่าพีเ่ ขาจะรักเราสองคน
18 ตรวนเสน่หาจอมเถื่อน

น้อยลง นิคยังเป็ นพีช่ ายของสเตซีแ่ ละรียาเสมอ ไม่เปลีย่ น”
ใบหน้าป้ อมบูดบึ้งเพราะตนนัน้ ไม่ยอมให้นิโคลัสมีแฟน เธอ
ไม่ชอบ ไม่ยอม...เธอจะงอนนิคจนกว่าอีกฝ่ ายจะไม่มแี ฟน

กาญจน์เกล้า 19

2

ความหลังและความเกลียดชัง

ทว่าเวลาผ่านไปหลายเดือน จากความน้อยใจกลับกลายเป็น

ความเสียใจเมือ่ นิโคลัสอยูไ่ ม่ตดิ บ ้าน หนู นอ้ ยไม่เข ้าใจว่าท�ำไมทุกคน
ไม่เอ็ดนิโคลัส มารียาเองก็ไม่หงุดหงิดหรือโกรธอีกฝ่ ายเหมือนตน
สเตฟานี่ท่จี ะอายุครบแปดขวบในอีกไม่ก่ีเดือนบอกตัวเองว่าตน
จะโกรธนิโคลัสใหน้ านกว่าเดิม เพราะผ่านมาหลายเดือนแลว้ แต่
เธอเจออีกฝ่ ายแทบนับครัง้ ได้
“วันนี้ทำ� ไมกลับบ ้านเร็วได้ละ่ นิค”
ใบหน้าป้ อมของแขกประจ�ำบ ้านเงยขึ้นเมือ่ ได้ยนิ ชื่อนัน้ ทว่า
เพราะยังโกรธอีกฝ่ ายอยู่จงึ สะบัดหน้าพรืด ไม่สนใจว่ารายนัน้ จะ
ทรุดตัวลงนั่งเคียงข ้างอย่างไร
“เป็ นอะไรตัวเล็ก”
มือน้อยปัดมือที่เอื้อมมาจับศี รษะอย่างไม่พอใจ หนู นอ้ ย
ตาแดงพร้อมทัง้ บอกตัวเองว่าต้องโกรธอีกฝ่ ายให ้นานทีส่ ุด
“เป็ นอะไร หืม” นิโคลัสมองคนตัวเล็กพร้อมทัง้ หันไปมอง
20 ตรวนเสน่หาจอมเถื่อน

บิดามารดาทีส่ ่ายหน้ายิ้มๆ อย่างเอ็นดูอกี ฝ่ ายไม่ต่างจากลูก
“คงงอนทีเ่ ราไม่ค่อยอยู่บ ้าน มาตอนไหนก็ไม่เจอ”
“อ๋อ งอนพีน่ ่เี อง” นิโคลัสพึมพ�ำ ชายหนุ่มอุมร่
้ างน้อยมานัง่ ตัก
ก่อนจะง ้อยายตัวเล็กด้วยการจุบ๊ ทีศ่ ีรษะหอมรัวๆ ทว่าอีกฝ่ ายกลับ
ดิ้นเร่าจนเขาแทบจะท�ำหลุดมือ
“อยู่น่ิงๆ สิ” ชายหนุ่มเอ็ดและอึ้งเมือ่ เด็กพยศร้องไห ้ออกมา
ในขณะทีม่ อื น้อยก็รวั ทุบตนอย่างไม่ออมแรง
“อย่ามาใกล ้เค้านะ”
“อ้าว โกรธอะไรพี่บอกมาซิ” นิโคลัสก้มหน้าถามใบหน้า
ที่บดิ เบ ้ มือน้อยที่ทุบตัวเขาตอนนี้ปาดน�ำ้ ตาจนใบหน้าเลอะช่ าง
น่าขันและน่าเอ็นดู
“อ้าว เพิง่ รูว้ า่ เป็ นใบ้” เมือ่ คนตัวเล็กยังไม่พดู เขาจึงกระเซ ้า
เสียงนุ่ ม ชายหนุ่ มมองจานอาหารที่ยงั ไม่พร่ องแลว้ ก็ใช้สอ้ มจิ้ม
แซนด์วชิ ชิ้นพอดีคำ� มาจ่อตรงปาก ทว่าอีกฝ่ ายยังเบือนหน้าหนี
“กินอะไรหน่อยนะเด็กดี”
“ไม่”
“งัน้ พีอ่ อกไปข ้างนอกดีกว่า”
มือน้อยยึดเสื้อของนิโคลัสเอาไวแ้ น่ น แลว้ ยอมกินอาหาร
ทีอ่ กี ฝ่ ายป้ อนโดยทีห่ น้ายังบูดบึ้ง เพราะยังโกรธเขาอยู่
เด็กหนุ่มป้ อนอาหารยายตัวเล็กสลับกับกินอาหารของตนไป
จนอีกฝ่ ายอิ่มจึงหยุดตาม นิโคลัสขอตัวกับทุกคนโดยอุม้ ร่างเล็ก
ของหนู นอ้ ยสเตฟานี่มาด้วย ซึง่ อีกฝ่ ายก็ยอมอย่างง่ายดาย
“ยายหนู ตดิ นิคกว่าใครเลยนะคะ” กิ่งเพชรเอ่ยกับสามีพลาง
มองมารียาทีเ่ กาะพีช่ ายคนโตอย่างโรเบอร์โตแน่นไม่ต่างกัน
“แกอาจจะเหงาน่ะ”
“แต่รยี าไม่เหงา รียามีรอ็ บบี้”
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“จ้า อ้อนพีท่ งั้ วันเลยนะเราน่ะ” กิ่งเพชรหยอกลูกสาวก่อนจะ
มองไปยังลูกชายคนรองทีอ่ มุ ้ แม่หนู สเตฟานี่ออกไปนั่งในสวน
นิโคลัสโตและเริม่ ออกเดตกับสาวๆ ถี่ ถ ้าจะเทียบกับโรเบอร์โต
ในช่วงอายุเท่ากัน ลูกชายคนรองของเธอมีสาวเยอะกว่าคนเป็ นพี่
จนเธออดกังวลไม่ได้ ทว่าเพราะรู้ดีว่าวัยนี้หา้ มยาก จึงท�ำได้แค่ดู
อยู่ห่างๆ

“นิ คหายไปไหนมา”

“โตจนเริ่มซักพี่แลว้ หรือยายน้อง” เขาเลีย่ งที่จะตอบว่าตน
ออกเดตกับสาวๆ อยู่ เพราะไม่อยากให ้ยายตัวเล็กร้องไห ้
“สเตซีเ่ กลียดนิค” ใบหน้ากลมบิดเบ ้ขณะเอ่ยออกมา พีช่ าย
ใจดีเปลีย่ นไป เขาไม่สนใจตนเหมือนเคย
“จุๆ๊ ไหนคราวก่อนบอกว่ารักพี”่
“ไม่รกั แล ้ว พีท่ ้งิ น้อง”
“ไม่เคยทิ้งเสียหน่อย พีแ่ ค่มธี ุระ”
“ไม่เอา น้องไม่ให้พม่ี ธี ุระ”
“ได้ท่ีไหนกันล่ะตัวเล็ก” นิโคลัสเย้าน้องน้อยก่ อนจะกอด
ร่างอวบเข ้ามาแนบอก ซึง่ อีกฝ่ ายก็ยอมแต่โดยดี
“ถ ้าหายไปอีกเค้าจะเกลียดพีต่ ลอดไปเลย”
นิโคลัสคิดว่าเจ้าตัวงอนตามประสาเด็กๆ จึงไม่ได้เอ่ยอะไร
ออกมา ชายหนุ่มจับผมทัดหูให ้หนู นอ้ ยสเตฟานี่ ซักถามว่าทีผ่ า่ นมา
ท�ำอะไรไปบา้ ง เขาอยู่คุยกับยายตัวเล็กสักพักก่ อนจะมีสายเขา้
จึงพาอีกฝ่ ายไปส่งใหพ้ ่เี ลี้ยง ส่วนตนนัน้ ก็ออกไปขา้ งนอก โดย
ไม่รูเ้ ลยว่ามีดวงตากลมโตมองตามหลังอย่างตัดพ ้อ
‘ไหนว่าจะไม่ท้ งิ เค้าไง’
ปากน้อยบิดเบ ้ แล ้วร้องไห ้เงียบๆ โดยมีแอนนาผู ้เป็ นพีเ่ ลี้ยง
22 ตรวนเสน่หาจอมเถื่อน

คอยปลอบ ทว่าหนู นอ้ ยกลับเสียใจและผิดหวังกับพีช่ ายคนโปรดจน
ไม่มกี ะจิตกะใจท�ำอะไร ไม่วา่ มารียาและโรเบอร์โตจะเพียรพยายาม
เพียงใด
“งัน้ กลับบ ้านกันนะคะคุณหนู วันนี้คณ
ุ น้ามาเยีย่ มด้วยนะคะ”
เมื่อได้ยินใบหน้าที่บดิ เบ้ก็เริ่มดีข้ นึ น้ามาริสาน้องสาวของ
มารดามาหาตนอย่างนัน้ หรือ หนู นอ้ ยพยักหน้ารับเจือสะอื้น ขณะที่
รถคันหรูเคลือ่ นออกจากคฤหาสน์หรู ใบหน้าทีบ่ วมเป่ งเพราะผ่าน
การร้องไห ้มาอย่างหนักก็เชิดขึ้น
‘เค้าเกลียดนิคทีส่ ดุ เลย...คนผิดสัญญา’

“อ้าว วันนี้แขกประจ�ำไม่มาหรอกรึ” นิโคลัสเอ่ยถามน้องสาว

ด้วยสีหน้าสงสัยเมื่อแขกประจ�ำหายไป จะว่าไปเขาก็ไม่ทนั จะได้
สังเกต เพราะตนนัน้ ขลุกอยู่ กบั เบลล่าแฟนสาวคนล่าสุ ดที่เป็ น
เชียร์ลดี เดอร์โรงเรียนในทุกวันเสาร์และเวลาว่างหลังเลิกเรียน
จะมีแค่ วนั จันทร์ พุธและศุกร์ท่ีตอ้ งเขา้ ไปดู งานที่สำ� นักงานบิดา
เท่านัน้ ทีต่ นไม่ได้อยูก่ บั แฟนสาว และวันอาทิตย์ทเ่ี ป็ นวันครอบครัว
แม ้จะเคยมีแฟนมาหลายคน แต่กบั เบลล่ากลับต่างออกไป เขาชอบ
อยู่กบั เธอ ชอบนิสยั ตลอดจนเรื่องนัน้ ตามประสาวัยรุ่น
หนู น อ้ ยมารี ย านัน้ ตอนนี้ เ กาะติด พี่ช ายคนโตหนึ บ ทว่ า
ตัง้ แต่ อีกฝ่ ายเริ่มท�ำงานก็กลับบา้ นดึกจนเธอแทบจะไม่เห็นหน้า
ไม่ต่างจากนิโคลัส
“สเตซีไ่ ม่มาแล ้ว”
“หืม ท�ำไม” นิโคลัสมองหน้าพี่ชายด้วยความสงสัย ทว่า
อีกฝ่ ายกลับยิ้มมุมปากราวกับมีเลศนัย
“อยากรูก้ ถ็ ามเจ้าตัวสิ”
“ผมไม่ว่างพี่ก็รู ้ ว่าไงเรา เพื่อนหายไปไหน ท�ำไมจะไม่มา
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ทีน่ ่ีอกี ” นิโคลัสหันไปหลอกล่อน้องสาว ซึง่ อีกฝ่ ายก็ยอมบอกง่ายๆ
“สเตซีม่ แี ม่ใหม่”
“ยังไง” ถามอย่างไม่เข ้าใจ ในเมือ่ มารดาสเตฟานี่เลิกกับสตีฟ
แล ้วรายนัน้ ก็ทำ� แต่งาน อยู่ดๆี ท�ำไมมีเมียใหม่ได้
“ก็นา้ ของสเตซีไ่ ง คุณน้ามาเป็ นคุณแม่ ดีสุดๆ เลย”
“อ้อ” ได้ยนิ แบบนัน้ นิโคลัสก็อดดีใจแทนยายเด็กขี้งอนคนนัน้
ไม่ได้ มีแม่กด็ เี หมือนกัน จะได้ไม่เหงา
“งัน้ เราก็คงเหงาแย่ เพือ่ นไม่มาหา”
“เหงา แต่รียามีมอมมี”่ มารียาเอ่ยพร้อมกับวิง่ ไปสวมกอด
มารดาทีเ่ ดินเข ้ามาในห ้องนั่งเล่นอย่างออดอ้อน
“ท�ำไมวันนี้นิคอยู่บ ้านได้”
นิโคลัสเดินเขา้ ไปสวมกอดมารดาบา้ งเมือ่ เห็นสายตาดุของ
ท่าน เพราะเขาไม่ได้กินขา้ วที่บา้ นมานานหลายเดือนแลว้ ไม่นบั
วันอาทิตย์ทเ่ี ป็ นประเพณีของครอบครัว
“เพราะผมคิดถึงมอมมี”่
“ปากหวาน ได้ข่าวว่าสาวๆ เยอะจนนับไม่หวาดไม่ไหว”
กิ่งเพชรมองค้อนบุตรชายคนรองอย่างหมั่นไส ้
“ไม่เยอะเลยครับ ผมมีคนเดียว”
คนเป็ นแม่มองใบหน้าหล่อเหลาของลูกชายทีเ่ รียนอยู่ไฮสกูล
เกรดสิบเอ็ดนิ่ง “สัญญากับแม่ว่าเราจะป้ องกันและจะไม่ยุ่งกับ
ยาเสพติด”
“โธ่มอมมีค่ รับ ผมไม่มวี นั สะเพร่าแบบนัน้ หรอกครับ ส่วน
เรื่องยาผมไม่ยุ่งแน่นอน” เขายืนยันพร้อมทัง้ มองสบตาท่านไม่หลบ
“ดีจะ้ แล ้วแฟนเรานี่คนไหน”
“เบลล่ า หรื อ ฮะ เธอเป็ นรุ่ น พี่ผ มหนึ่ ง ปี ปี หน้า ก็ จ ะเข า้
มหาวิทยาลัยแล ้วครับ”
24 ตรวนเสน่หาจอมเถื่อน

“แล ้วนิคจะตามเธอไปด้วย?”
นิโคลัสส่ายหน้าเพราะเขามีมหาวิทยาลัยในใจอยู่แล ้ว ส่วน
เบลล่าเธอจะเรียนมหาวิทยาลัยเล็กๆ เพราะค่ าเทอมไม่แพงมาก
ซึง่ เขาก็ไม่ขดั
“แม่ดใี จทีน่ ิคไม่คดิ จะตามเธอไปเรียน” กิ่งเพชรมองลูกชาย
คนรองด้วยสีหน้าผ่อนคลายขึ้น
“ผมรูน้ ่า” ชายหนุ่มยืนยันก่อนจะกอดคนเป็ นแม่แน่น
“แล ้วจะเรียนทีไ่ หน เมกาหรือจะไปอังกฤษเหมือนพี”่
นิโคลัสมีสหี น้าครุ่นคิดด้วยความหนักใจ เพราะในอดีตตน
อยากตามรอยโรเบอร์โ ตพี่ช าย ทว่า ตอนนี้ ต นกลับ อยากเรีย น
ทีอ่ เมริกา “ผมยังไม่แน่ใจครับ”
“ตามใจนะ เรียนทีไ่ หนแม่ไม่วา่ ช่วงนี้ก็สนุ กใหเ้ ต็มทีเ่ พราะ
คุณพ่อยังท�ำงานอยู่ แต่ถ ้าเราเรียนจบท่านน่าจะเกษียณ”
นิโคลัสมองหน้าพีช่ ายที่ดูขรึมกว่าเดิมเยอะแล ้วถอนหายใจ
เฮือก “ผมก็หวังว่าแด๊ดจะไม่ขยายธุรกิจไปมากกว่านี้นะครับ”
“แม่กห็ วังแบบนัน้ เหมือนกันจ้ะ” กิง่ เพชรคิดถึงสามีทย่ี งั ท�ำงาน
หนักอย่างกังวล ยิง่ พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไปตามเทคโนโลยี
และเทรนด์ใหม่ๆ สามีเธอยิ่งท�ำงานหนัก ยังดีท่ตี อนนี้โรเบอร์โต
เข ้าไปช่วยบิดาแล ้วหลังจากเรียนจบระดับปริญญาโทจากอังกฤษ
“ว่าแต่ ช่วงนี้ยายหนู สเตซี่หายไปเลยนะ” กิ่งเพชรอดที่จะ
เอ่ยถามถึงคนที่ตนเอ็นดู เหมือนลู กสาวอีกคนไม่ได้ แมจ้ ะพอรู ้
คร่าวๆ ว่าเพราะอะไร แต่ไม่คดิ ว่ารายนัน้ จะหายไปเลย ล่าสุดทีม่ า
คือวันทีร่ ้องไห ้เพราะนิโคลัสผลุนผลันออกจากบ ้านไป วันนัน้ หนูนอ้ ย
สเตฟานี่รอ้ งไห ้หนักจนเธอกังวล เธอโทร.บอก สตีฟ แอนเดอร์สนั
ซึง่ คราแรกรายนัน้ บอกว่าจะมารับลูกเอง แต่ก็ไม่ทนั เพราะพีเ่ ลี้ยง
พาหนู นอ้ ยกลับไปก่อนแล ้ว และตัง้ แต่วนั นัน้ สเตฟานี่กไ็ ม่มาทีน่ ่อี กี
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ส่วนต้นเรื่องอย่างนิโคลัสก็ยงั ไม่รตู้ วั ด้วยซ�ำ้
“ผมเพิง่ ถามไปเลยครับ” นิโคลัสขมวดคิ้วมุน่ เมือ่ รูว้ า่ ยายเด็ก
ขี้งอนไม่ได้มาบ ้านตนนานพอสมควร
“แต่กด็ แี ล ้วละ”
“ครับ?” นิโคลัสมองหน้ามารดาด้วยความฉงน ดีตรงไหน
ตอนเป็ นแขกประจ�ำดีกว่าอีก เขากลับมาทีไรก็เจอ ได้หยอกน้อง
ได้อมุ ้ ได้ปลอบยายเด็กขี้งอน
กิ่ง เพชรมองหน้า ลู ก ชายโดยไม่ไ ด้ต อบค�ำ ถามนัน้ การที่
หนู นอ้ ยสเตฟานี่มมี ารดาคนใหม่และไม่เอาแต่ผูกขาดกับลูกชาย
คนรองของตนย่อมดีกบั หนู นอ้ ยคนนัน้ เพราะนิโคลัสก�ำลังเป็ น
วัยรุ่น อีกหน่อยพอเข ้ามหาวิทยาลัยอีกฝ่ ายต้องมีสงั คมมากกว่านี้
แน่ เธอกลัว ว่ า หนู น อ้ ยสเตฟานี่ จ ะยึด ลู ก ชายตนจนกลายเป็ น
รอยร้าวในใจเมือ่ ต้องห่างกัน
“ช่างเถอะ พอวันเกิดครบรอบแปดขวบของหนู สเตซีเ่ ราค่อย
เชิญครอบครัวนัน้ มาฉลองกับพวกเราในตอนกลางวันก็ได้”
“จริงด้วย ยายเด็กขี้งอนโตขึ้นอีกปี แล ้วนี่นา” นิโคลัสพึมพ�ำ
ก่อนจะอมยิ้มเมือ่ คิดถึงวันทีเ่ จอเด็กนั่นครัง้ แรก

นิ โคลัสยกเลิกนัดกับแฟนสาวเพื่อกลับมาบา้ นเมื่อรู ว้ ่า

ยายเด็กขี้งอนจะมา หลังจากไม่เจอมาสองปี ทำ� ใหเ้ ขารู้สกึ คิดถึง
อีกฝ่ ายจนติดหมัด “คอยดูนะ เจอหน้าจะจับฟัดพุงให ้น่วมเลย”
ทว่าขายาวๆ กลับชะงักเมือ่ เจอแขนป้ อมกอดคอพีช่ ายตนแน่น
ตรงเก้าอี้ริมสระว่ายน�ำ้ ดวงตาคมวาววาบขึ้นอย่างไม่พอใจเมื่อ
ยายเด็กนิสยั เสียลืมเขาเพียงเวลาแค่สองปี ผ่านไป
‘หึ มีพชี ่ ายคนใหม่’ เด็กหนุ่มค่อนขอดอีกฝ่ ายพร้อมทัง้ เดิน
ไปยังมุมสระเพื่อหาเรื่องใครบางคน ก่ อนที่ใจเขาจะร้อนไปหมด
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เมือ่ ไปถึงแล ้วถูกดวงตากลมโตเบือนไปทีอ่ น่ื ราวกับไม่อยากเห็นเขา
อย่างไรอย่างนัน้ ไม่เพียงแค่นนั้ ยังเดินไปนัง่ ตักพีช่ ายจนเขาเริม่ จะ
โมโห เพราะทีผ่ ่านมาอีกฝ่ ายผูกติดกับเขามากกว่าใครๆ
“มาเล่นน�ำ้ กันไหมนิค”
ชายหนุ่ มส่ายหน้าไปมาก่ อนจะมองพี่ชายที่ย้ มิ ขันขณะมอง
ตามสายตาเขาทีห่ ยุดอยู่ทร่ี ่างเล็ก “เดีย๋ วก็ไม่สบายกันหรอก”
“พีด่ ูอยู่ ไม่เป็ นไรหรอก” โรเบอร์โตตอบ หันไปมองมารียา
ที่ตอนนี้ว่ายน�ำ้ เก่ งแลว้ ด้วยสายตาเอ็นดู โดยที่มอื ก็ยงั โอบกอด
สเตฟานี่เอาไวเ้ มื่ออีกฝ่ ายกอดตนแน่ นเป็ นตังเมราวกับก�ำลังหา
ทีค่ ุม้ ภัย
ทว่าเสียงร้องของน้องสาวทีด่ งั อยู่ไม่ไกลท�ำใหเ้ ขาต้องหันไป
มอง ก่อนทีโ่ รเบอร์โตจะยกร่างอวบของสเตฟานี่ให้นั่งตรงขอบสระ
ส่วนตนนัน้ กระโดดลงสระไปยังน้องสาวทีน่ ่าจะเป็ นตะคริว
นิโคลัสทีเ่ พิง่ จะถอดรองเทา้ เสร็จจากตอนแรกจะกระโดดน�ำ้
เพือ่ ไปช่วยน้องสาว กลับต้องเปลีย่ นทิศทางไปยังร่างอ้วนป้ อมทีน่ ั่ง
ตัวแข็งทือ่ เมือ่ เห็นตน
“ไงตัวเล็ก”
คนอายุย่างสิบขวบเบือนหน้าหนีก่อนจะมองเพื่อนรักอย่าง
เป็ นห่วง ทว่าร่างสูงใหญ่ตรงหน้าท�ำให ้ตนไปหาเพือ่ นไม่ได้
“คุยกันหน่อยสิ” นิโคลัสลงทุนง ้อเด็กน้อยของเขาอีกครัง้ ทว่า
ใบหน้าทีย่ งั กลมไม่ต่างจากเมือ่ ก่อนกลับพองขึ้น และยายเด็กดื้อ
ก็ใช้พลังเงียบสู้กบั ตน ชายหนุ่มหันไปมองน้องสาวทีถ่ กู ช่วยขึ้นมา
จากสระแลว้ และดู เหมือนน้องเขาจะไม่เป็ นอะไรเพราะยังยิ้มร่ า
เดินมากอดคอตน
“คิดถึงนิคกี้ทส่ี ุด”
“อ้อนจังวันนี้ แล ้วท�ำไมไม่รจู้ กั สังเกตตัวเอง ถ ้าไม่มพี วกพีอ่ ยู่
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จะท�ำยังไง” เขาเอ็ดน้องด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเกินวัย
“ไม่เอา อย่าดุนอ้ ง” มารียาถูใบหน้ากับไหล่พก่ี ่อนจะมองขนม
ทีพ่ ร่องไปเพราะเพือ่ นรักของตน “น้องเข ้าไปเอาขนมเพิม่ ก่อนดีกว่า”
คราแรกจะหา้ มน้อง ทว่าพอเห็นพีช่ ายส่งสัญญาณชวนดื่ม
เขาจึงพยักหน้าใหเ้ จ้าตัวเล็ก ดีเหมือนกัน จะได้ง้อยายเด็กดื้อ
ของเขาต่ อ ดวงตาคมมองตามพี่ช ายและน้อ งสาวด้ว ยสายตา
หมายมาด ก่อนจะคว ้าเอายายพุงพลุ ้ยข ้างตัวหมับ
“ปล่อ ยเค้า นะ” สเตฟานี่ ท่ีม องเพื่อ นรัก ในอ้อ มกอดของ
อดีตพีช่ ายสุดทีร่ กั ด้วยสายตาเง ้างอนสะดุงเฮื
้ อกเมือ่ อยูด่ ๆี อ้อมแขน
แข็งแรงนัน้ โอบกระชับตนไว ้
“จับ ตัว ได้แ ล ว้ ยายเด็ ก ดื้ อ ” นิ โ คลัส ก้ม หน้า สบตากับ
ยายเด็กอ้วนทีไ่ ม่รูว้ า่ โตขึ้นจะผอมลงหรือเปล่าอย่างเอ็นดู
“ปล่อยนะ อย่ามาแตะต้องตัวเค้า”
“ยายเด็กแก่แดด ดูซรี สี เ์ ยอะแน่ๆ” เขาว่า
“คนนิสยั ไม่ด”ี ปากน้อยบิดเบ ้ น�ำ้ หูนำ�้ ตาไหลเมือ่ ถูกต่อว่า
แบบนัน้
“ใครกันแน่ หายไปเป็ นปี ๆ” นิโคลัสเอ็ด ทว่ากลับโยกร่างน้อย
ไปมาเพือ่ ปลอบโยน
“เกลียดทีส่ ุดเลยรูไ้ ว ้ด้วย เกลียดร้อยปี อย่ามาดีรอ้ ยชาติ”
“ขนาดนัน้ เชียว” เด็กหนุ่มมองเป็ นเรื่องข�ำขันก่อนจะตาวาว
ระยับเมือ่ คิดอะไรบางอย่างได้ ร่างสูงลุกขึ้นยืน มองมือน้อยทีก่ อด
คอตนแน่นด้วยสายตาหมายมาด
“ไม่เล่นนะ ไม่เล่นน�ำ้ ”
“ใส่ชดุ ว่ายน�ำ้ โชว์พงุ น่าเกลียด ลงไปแช่นำ�้ หน่อยจะเป็ นไรไป”
พูดจบนิโคลัสก็โยนร่างน้อยลงสระว่ายน�ำ้ ราวกับจะแกล ้ง ชายหนุ่ม
หัวเราะข�ำการพยายามตีนำ�้ เพือ่ พยุงตัวราวกับปลาพะยูนหัดว่ายน�ำ้
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อย่างไรอย่างนัน้
“ช่วยด้วย”
เพราะได้ยนิ ว่าน้องสาวเรียนว่ายน�ำ้ หลังเลิกเรียนจึงเข ้าใจว่า
ยายเด็ก ดื้อ นัน้ เรีย นมาเหมือ นกัน ทว่ า ตนกลับ คิ ด ผิด เมื่อ ร่ า ง
ที่พ ยายามตี น�ำ้ เริ่ ม ดิ้น รนเพื่อ จะได้ โ ผล่ พ น้ น�ำ้ เพราะน�ำ้ หนัก
ทีเ่ กินเกณฑ์ทำ� ให ้เจ้าหล่อนค่อยๆ จมต๋อมลงไป
“สเตซี่ แกลง้ ฉันหรือเปล่ายายเด็ก...” เมื่อเห็นอีกฝ่ ายจม
ลงไปเรื่อยๆ จึงเห็นท่าไม่ดี กระโดดลงไปคว ้าเอาร่างของเด็กหญิง
สเตฟานี่ทจ่ี มน�ำ้ ขึ้นมาด้วยใบหน้าเครียดจัด
นิโคลัสพาร่างไม่ได้สติข้นึ ไปนอนบนขอบสระ ก่อนจะขึ้นไป
มองร่างขาวผ่องที่นอนนิ่งไม่ไหวติงด้วยใจที่เจ็บหน่ วง “สเตฟานี่
ยายเด็กบ ้า ตื่นสิ”
มือเรียวยาวตบที่ใบหน้าอวบเบาๆ ทว่าอีกฝ่ ายยังนอนนิ่ง
เห็นดังนัน้ นิโคลัสจึงท�ำการผายปอดด้วยใจที่รอ้ นรน ขณะที่ทำ�
ก็มหี ลายต่อหลายคนเดินตรงมาที่พวกตนอยู่ ทว่าตอนนี้เขาไม่มี
กะจิตกะใจจะหันไปมองเพราะยายเด็กขี้งอนก�ำลังเกิดอันตราย
ใจเขาเต้นรัวด้วยความหวาดกลัวอย่างทีไ่ ม่เคยเป็ นมาก่อน
ทว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ใจร้ายกับเขานักเมือ่ ยายตัวเล็กส�ำลักน�ำ้
พร้อมกับไอค็อกแค็กจนเขาต้องถอนหายใจอย่างโล่งอก แต่ไม่นาน
อะไรบางอย่างที่กระแทกใจก็ทำ� ใหเ้ ด็กหนุ่ มผละห่างจากร่ างเล็ก
ราวกับเจ้าหล่อนเป็ นของร้อน ใบหน้าทีย่ ้มิ พรายเป็ นนิจนิ่งขึงก่อนจะ
ถอยออกมาเมือ่ รูต้ วั ว่าเกือบท�ำให ้เด็กหญิงสเตฟานี่ตอ้ ง...ตาย
ใจทีม่ นั อัดแน่นราวกับจะขาดทีม่ าพร้อมกับความรูส้ กึ ผิดท�ำให ้
เด็กหนุ่ มหลับตาลงก่ อนจะมองพี่ชายและคนอื่นๆ ที่หนั ไปดู แล
เจ้าหล่อนแล ้วตัดสินใจเดินจากมา
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“สเตฟานี่เป็ นยังไงบา้ ง” นิโคลัสเอ่ยถามพี่ชายเสียงเบา

ราวกับไม่ใช่ตวั เอง
“ปลอดภัยแล ้ว นายแกล ้งน้องท�ำไม”
คนถูกพีช่ ายเอ็ดนิ่งไปก่อนจะกระซิบถาม “ผมไปเยีย่ มได้ไหม”
“ได้สิ แต่นอ้ งไม่ได้บอกใครนะว่าถูกนายโยนลงน�ำ้ ”
“อย่างนัน้ เหรอ ยายเด็กโง่” นิโคลัสพึมพ�ำแลว้ ตามทุกคน
ขึ้นรถไปบา้ นแอนเดอร์สนั ทว่าพอไปถึงมันกลับไม่งา่ ยอย่างทีค่ ิด
เมือ่ เขาถูกน้องเกลียด
จากทีพ่ ยายามง ้อ แต่พอเห็นอดีตน้องติดพีช่ ายตนแจ นิโคลัส
ก็เหมือนคนทีก่ ำ� ลังถูกหมางเมิน จากทีเ่ คยเป็ นทีห่ นึ่งกลับกลายเป็ น
คนทีเ่ จ้าหล่อนไม่เห็นหัว คนถูกชังถอนหายใจอย่างหงุดหงิด เมือ่
พยายามอยู่เป็ นเดือนก็ยงั เข ้าถึงตัวเด็กนั่นไม่ได้ เขาจึงรูส้ กึ สูญเสีย
อัตตาและจงใจเมินยายเด็กไม่มเี หตุผล ยิง่ การเรียนและแฟนสาว
ดึงเวลาของตนไปท�ำให้นิโคลัสเลิกสนใจสเตฟานี่ จวบจนย้ายออก
จากบ ้านเมือ่ ต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยทีอ่ ยู่อกี รัฐ ท�ำให ้เขาไม่ได้ยนิ
เรื่องราวของ สเตฟานี่ แอนเดอร์สนั ไปอีกหลายปี
ในขณะทีห่ นู นอ้ ยสเตฟานี่ก็ตงั้ แง่เกลียดอดีตพีช่ ายคนโปรด
หนู นอ้ ยฝังใจกับการถูกทิ้ง การถูกเขาแกล ้งโยนลงสระว่ายน�ำ้ แล ้ว
ไม่ช่วย ไม่แม ้แต่จะอยูข่ ้างๆ ตนด้วยซ�ำ้ จากวันเป็ นเดือน จากเดือน
เป็ นปี ต่ างคนต่ างก็เติบโตขึ้นโดยแทบจะไม่ได้มปี ฏิสมั พันธ์กนั
เจอหน้ากันก็จอ้ งแต่จะทะเลาะและเถียงกันให้อกี ฝ่ ายเจ็บ แมค้ น
ทีแ่ พ ้ส่วนใหญ่จะเป็ นคนน้องก็ตาม
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3

ยิ่งเกลียดยิ่งใกล้

ดวงตาคมมองใครบางคนด้วยสีหน้าเย็นชาก่อนจะเดินหนี

ขึ้นห ้องไปอย่างไม่สนใจใคร
“นิคกี้” มารียาตะโกนเรียกพีช่ ายคนรองทีข่ ลุกอยู่แต่คอนโดฯ
จนแทบไม่กลับบา้ นตัง้ แต่โรเบอร์โตพีช่ ายคนโตกลับมา หลังจาก
หายตัวไปและสูญเสียความทรงจ�ำ
“มีอะไร” ชายหนุ่มเอ่ยถามน้องสาวโดยทีไ่ ม่หนั กลับไปมอง
“กลับมาบา้ นทัง้ ทีมากินบราวนี่ฝีมอื น้องกับสเตซี่ก่อนสิคะ
นะนะ” ร่างเล็กของมารียาเดินเข ้าไปคล ้องแขนพีช่ ายพร้อมทัง้ ดึงรัง้
จนอีกฝ่ ายยอมเดินตรงไปยังห ้องนั่งเล่น
“พีไ่ ม่ชอบกินเค้ก เราก็ร”ู้ ชายหนุ่มหลุบตามองน้องสาวด้วย
สีหน้าดุดนั
“ไม่ชอบกินแค่ชมิ ก็ยงั ดี นะนิคกี้นะ” มารียายังคงออดอ้อน
พี่ชายคนรองโดยไม่ทนั จับสังเกตอาการของอีกฝ่ ายและเพื่อนรัก
ของตนอย่างสเตฟานี่
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“พี่บอกว่าไม่กินไงยายน้อง พี่เหนื่อย ขอตัวนะ” นิโคลัส
มองใครบางคนที่ยืนคอแข็งอย่ างจองหองด้วยสายตาแข็งกร้าว
ก่อนจะปลดมือน้องสาวให ้หลุดจากแขนตนแล ้วเดินจากมา
“ไม่ตอ้ งไปกวนเขาหรอกรียา รอพีร่ อ็ บกลับมาดีกว่า”
แผ่นหลังของเขาตรงแหน็วเมือ่ ได้ยนิ ก่อนทีใ่ บหน้าหล่อเหลา
จะมีรอยยิ้มหยันแล ้วร่างสูงก็หมุนตัวเดินกลับไปหาสองสาว
“พีเ่ ปลีย่ นใจละ รูส้ กึ หิวพอดี” ดวงตาคมมองคนทีส่ ู ้สายตาเขา
อย่างดุดนั แลว้ มองถาดบราวนีบนโต๊ะ “รียาไปสั่งเด็กใหเ้ อาเบียร์
เย็นๆ มาให้พห่ี น่อยสิ”
มารียายิ้มกวา้ งเมื่อคิดว่าพี่ชายจะร่ วมวงกับตน หญิงสาว
รีบตรงดิง่ ไปในครัว ปล่อยให ้เพือ่ นรักและพีช่ ายคนรองอยู่ดว้ ยกัน
โดยไม่คดิ อะไร
สเตฟานี่มองตามเพือ่ นรักแล ้วก็กา้ วเดินหมายจะตามเพือ่ นไป
ทว่าแขนแข็งๆ ของเขากลับฉุดเธอไว ้จนต้องสะบัดออกอย่างรังเกียจ
“อย่ามาแตะนะ”
“สะดีดสะดิ้งคิดว่าฉันอยากแตะต้องตัวเธอนักหรือไง ยายเด็ก
ใจแตก” นิโคลัสเหยียดยิ้มหยันก่อนจะหันไปมองบราวนีแล ้วยกมา
ทัง้ ถาด
“ท�ำนานไหม”
สเตฟานี่มองสายตาทีด่ ุดนั ของเขาอย่างไม่ไว้ใจ ร่างเล็กเดิน
เข ้าไปใกล ้แล ้วเขย่งตัวเพือ่ แย่งถาดบราวนีมา ทว่าอีกฝ่ ายกลับยกสูง
จนเธอเอื้อมไม่ถงึ “อย่าท�ำอะไรบ ้าๆ นะ ฉันตัง้ ใจท�ำทัง้ วัน”
ดวงตาคมมองสบสายตากลมโตนัน้ แลว้ ยกไหล่ “ตัง้ ใจท�ำ
ให้ใคร”
“ถามได้ ก็ใหค้ ู่หมัน้ ฉันน่ ะสิ” เมือ่ เห็นประกายไฟในตาเขา
สเตฟานี่กร็ บี ถอยห่าง แต่ชา้ ไปเมือ่ อีกฝ่ ายโยนถาดบราวนีลงบนโต๊ะ
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อย่างไม่ไยดี ก่อนทีส่ องมือคู่นนั้ จะมาบีบทีไ่ หล่เธอแน่น
“ฉันเจ็บนะ”
“เจ็บเป็ นด้วยเหรอ ผู ้หญิงหน้าด้านอย่างเธอ” นิโคลัสกระซิบ
ถาม
“ฉัน หรือ หน้า ด้า น ร็อ บบี้จ ำ� เธอคนนัน้ ไม่ไ ด้เ อง และฉัน
ก็มาก่อนผู ้หญิงคนนัน้ ” หญิงสาวเถียงออกมาอย่างไม่กลัว ก่อนจะ
ตาเบิกโพลงเมือ่ ปากร้อนผ่าวบดขยี้มาทีป่ ากเธออย่างดุดนั
“อื้อ อ่า อะ อือ”
เสียงคนเดินมาท�ำให้นิโคลัสได้สติ มือหนาผลักจนร่างเล็ก
ล ้มลงทีพ่ ้นื หันไปมองบราวนีแล ้วจับเจ้าถาดบ ้าๆ นั่นเดินตรงไปยัง
ถังขยะ
“สเตซีเ่ ป็ นอะไร” มารียารีบวิง่ ไปหาเพือ่ นจนไม่ทนั สังเกตพีช่ าย
ก่อนจะมีสหี น้างุนงงเมือ่ เพือ่ นรักรีบวิง่ ตามร่างสูงของนิโคลัสไปด้วย
ใบหน้าซีดเผือด
“จะท�ำอะไร”
นิโคลัสหันไปมองคนถามทีว่ ง่ิ กระหืดกระหอบมา ก่อนจะโยน
ถาดบราวนีลงในถังขยะแล ้วหันไปมองสบตาคนท�ำอย่างท ้าทาย
“คนใจด�ำ ท�ำแบบนี้ทำ� ไม ฉันตัง้ ใจท�ำทัง้ วันนายรูบ้ า้ งไหม”
สเตฟานี่ปาดน�ำ้ ตาทิ้งอย่างเจ็บช�ำ้ เดินเขา้ ไปมองถาดบราวนีทเ่ี ธอ
ตัง้ ใจท�ำราวกับมันเป็ นของล�ำ้ ค่า
“เพราะฉันรู้ไงว่าเธอท�ำ เลยคิดว่ามันคงจะกินไม่ได้ ดังนัน้
ทิ้งๆ ไปซะน่าจะดีกว่า” นิโคลัสเอ่ยจบก็เดินจากมาอย่างเฉยชา
มือน้อยปาดน�ำ้ ตาป้ อยๆ ก่ อนจะหันไปมองแผ่นหลังของ
คนใจด�ำทีห่ นีข้นึ ห ้องไปแล ้วด้วยสีหน้าเจ็บปวด
มารียาเมื่อปะติดปะต่ อเรื่องได้ก็เดินเขา้ มาปลอบเพื่อนรัก
ที่รอ้ งไหด้ ว้ ยความสงสาร ในใจก็คิดว่าพี่ชายคนรองเป็ นบา้ อะไร
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ขึ้นมาถึงมาแกล ้งเพือ่ นเธอเหมือนเด็กๆ แบบนี้
“เราจะเอาเรื่องนิคกี้เอง”
“ช่ า งเขาเถอะ” สเตฟานี่ เ ดิน ตามแรงจู ง ของเพื่อ นไปยัง
ห ้องนั่งเล่น เช็ดน�ำ้ ตาจนมันเหือดแห ้ง “เราอยากกลับแล ้ว”
“เฮ้ย ได้ไ ง ไม่ได้โ ชว์ฝี มือ ท�ำ บราวนี ก็ ร อกิน ข า้ วกับ ร็อ บบี้
ก็ยงั ดีน่ี”
“ไม่ละ เราไม่อยากเห็นหน้าใครบางคน” เอ่ยจบร่างเล็กก็ลกุ ขึ้น
ยืนและเดินออกไปขึ้นรถแล ้วขับออกไปในทันที โดยไม่เห็นสายตา
พอใจของใครบางคนทีย่ นื มองจากระเบียงห ้อง

สเตฟานี่ปาดน�ำ้ ตาออกจากแก้มเมือ่ ใจกระหวัดถึงคนใจร้าย

คนนัน้ คนทีแ่ กล ้งเธอตัง้ แต่เด็กจนโต ต่างจากมารียาและโรเบอร์โต
คนพีอ่ ย่างสิ้นเชิง “ฉันเกลียดนายทีส่ ุด”
เสียงโทรศัพท์ทด่ี งั ขึ้นท�ำให้มอื น้อยกดปุ่มรับสายบนพวงมาลัย
รถ ก่อนทีเ่ ธอจะเม ้มปากแน่นเมือ่ ได้ยนิ เสียงของคนร้ายกาจ
“นี่แค่นำ�้ จิ้มส�ำหรับผู ้หญิงอย่างเธอ”
“คนนิสยั ไม่ดี รังแกผู ้หญิง”
“เธอล่ะนิสยั ดีแค่ไหน สเตฟานี่”
เมือ่ ถูกเขาย้อน ดวงตากลมโตจึงฉายแววเสียใจขึ้นมาวูบหนึ่ง
ก่อนจะพยายามปัดมันออกไป “ฉันชักอยากรูแ้ ล ้วว่าทีน่ ายมาก่อกวน
ฉันอยู่เนี่ย เพราะห่วงพีช่ ายหรือว่าหึงฉันกันแน่”
“มัน่ ใจในเสน่หต์ วั เองเกินไปหรือเปล่า สเตฟานี่ แอนเดอร์สนั ”
เมือ่ เขาย้อนเสียงเย็นแบบนัน้ เธอจึงเม ้มปากแล ้วแสร้งหัวเราะ
ทัง้ ที่นำ�้ ตารื้น “นายเตรียมตัวอกแตกตายได้เลย เพราะฉันจะขอ
ร็อบบี้แต่งงานให้เร็วทีส่ ุด”
“หน้าด้าน”
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“ดีกว่าหน้าตัวเมียรังแกผู ้หญิงอย่างนายละกัน”
มือน้อยกดวางสายหลังจากพูดประโยคนัน้ จบ มือขา้ งซา้ ย
ยกขึ้น มาปาดน�ำ้ ตาที่ ม นั ขยัน ไหลทุ ก ครัง้ เพราะคนนิ ส ยั ไม่ ดี
หญิง สาวขับ รถมาจอดที่ค ฤหาสน์ห รู ก่ อ นจะตรงดิ่ง ขึ้น ชัน้ สาม
อันเป็ นอาณาเขตของตนเพือ่ หลีกเลีย่ งการพบหน้าบิดา
เธอไม่อยากตอบค�ำถามท่านว่าเมือ่ ไรโรเบอร์โตจะจัดงานแต่ง
เพราะเธอเองก็ตอบไม่ได้ ภาพใบหน้าทีเ่ ปื้ อนน�ำ้ ตาของเธอคนนัน้
ท�ำให ้เธอไม่กล ้าทีจ่ ะเร่งและลังเลในใจลึกๆ
แมต้ นจะเป็ นคู่ หมัน้ มานานและมีสิทธิ์ท่ีจะเร่ งรัด แต่ เธอ
กลับกลัว...กลัวว่าวันหนึ่งโรเบอร์โตจ�ำเธอคนนัน้ ได้ทกุ อย่างมันจะ
เปลี่ยนไป และที่มากกว่านัน้ คือเธอกลัวความเกลียดชังจากเขา
คนนัน้
“ท�ำไมต้องคิดถึงตานั่นด้วย”
เธอบ่นตัวเองหน้าง�ำ้ พร้อมทัง้ ดึงตุ๊กตาหมูสีชมพูตวั โปรด
เข ้ามากอดแล ้วเปิ ดซีรสี ด์ ูเพือ่ ฆ่าเวลา

“ท�ำไมนิคต้องชอบแกล ้งสเตซี”่

เท า้ ที่ก ำ� ลัง ก้า วออกจากคฤหาสน์ห รู ห ยุ ด ชะงัก เมื่อ ได้ยิน
ค�ำถามของน้องสาว มุมปากเขายกยิ้มหยันเมือ่ คิดว่าแม่นั่นคงจะ
ฟ้ องเพือ่ นรักอีกแล ้วสินะ “ใครแกล ้ง?”
“พีแ่ กล ้ง ก็เห็นๆ กันอยู่” มารียามองหน้าพีช่ ายคนรองอย่าง
ไม่เข ้าใจ สเตฟานี่น่าสงสารแค่ไหนใครๆ ก็รู ้ พ่อแม่เลิกกันตัง้ แต่เด็ก
ก่อนทีไ่ ม่นานแม่ของสเตฟานี่จะเสียชีวติ เพราะอุบตั เิ หตุ โชคดีทม่ี ี
แม่เลี้ยงทีร่ กั ตนเหมือนลูกอย่างน้าสาวเข ้ามาดูแล พอมีคู่หมัน้ ก็มา
หายตัวไปแลว้ ไปรักกับผู ห้ ญิงฉวยโอกาสที่ไหนไม่รู ้ แลว้ ตอนนี้
ก็หมัน้ กับโรเบอร์โตพีช่ ายคนโตของเธอมาหลายปี แต่ไม่มวี แ่ี ววว่า
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อีกฝ่ ายจะขอแต่งงาน
“ยุ่ ง น่ า ยายน้อ ง เอาเวลาจับ ผิด พี่ไ ปดู แ ลเพื่อ นที่แ สนจะ
น่าสงสารของน้องเถอะ”
“ดูแลน่ ะรียาดูแลอยู่แลว้ แต่ทุกครัง้ ที่สเตซี่มาที่น่ี ท�ำไมพี่
ต้องไม่พอใจด้วย”
นิโคลัสมองน้องสาวตาดุก่อนจะเดินออกจากบา้ นโดยไม่คิด
จะตอบค�ำถามนัน้
มารียาเม ้มปากแล ้วหมุนตัวเดินกลับเข ้าบ ้านด้วยอาการฮึดฮัด
ทว่าเมือ่ ท�ำอะไรไม่ได้จงึ โทร.ไปขอโทษเพือ่ นรักแล ้วชักชวนอีกฝ่ าย
ออกไปช็อปปิ้ งในวันพรุ่งนี้เพือ่ คลายเครียด
“ฉันชักอยากจะรู แ้ ลว้ ว่าทีน่ ายมาก่ อกวนฉันอยู่เนีย่ เพราะ
ห่วงพีช่ ายหรือว่าหึงฉันกันแน่” มุมปากหยักยกขึ้นเมือ่ ยายเด็กนั่น
ปากดีข้นึ ทุกวัน น่าจะจับมาจูบให้ร้องไห้วนั ละสามเวลา
“ฝันไปเถอะว่าฉันจะยอมให ้เธอท�ำแบบนัน้ ยายเด็กขี้ลมื ”

“กระเป๋ ารุ่นนี้กส็ วยนะสเตซี่ คอลเลกชั่นใหม่ดว้ ย”

“มีแค่สองใบเท่านัน้ นะคะคุณผู ้หญิง”
สเตฟานี่มองเพื่อนรักและกระเป๋ าพลางส่ายหน้าไปมาเพื่อ
ปฏิเสธ ถ ้าเป็ นอดีตเธอคงคว ้ามันเอามาไว ้อย่างไม่รรี อ
“ท�ำไมล่ะ” มารียาถามเพือ่ นรักก่อนจะชักสีหน้าเมือ่ นางแบบ
ทีเ่ คยเห็นผ่านตามาบ ้างเดินมาหยิบอีกใบ
“มีคนดูอยู่ไม่เห็นหรือไง”
“แต่เพือ่ นคุณไม่สนใจ”
“เขาไม่สนใจแต่ฉนั เลือกอยู”่ มารียาต่อว่านางแบบทีไ่ ร้มารยาท
อย่างไม่ไวห้ น้าก่อนจะชักสีหน้าเมือ่ เห็นพีช่ ายเดินเขา้ ร้านมา และ
ทีน่ ่าโมโหกว่านัน้ คือแม่นางแบบเกาะแขนพีช่ ายเธอแน่น
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“นิค”
“วันนี้ทำ� ไมไม่เข ้าบริษทั ” นิโคลัสเอ็ดน้องพร้อมทัง้ กวาดสายตา
ไปมองใครอีกคนทีค่ อแข็งทันทีทเ่ี ห็นเขา
“น้องจะเข ้าบ่าย บอกเลขาฯ ไว ้แล ้ว แล ้วพีว่ า่ งหรือไงถึงพา
นางแบบมาเดินช็อปปิ้ งแบบนี้”
มารียามองนางแบบด้วยสีหน้าบูดบึ้งยิง่ กว่าเดิม
“ฉันอยากได้ใบนี้จงั ค่ะ”
“ไม่ได้ ฉันเอาทัง้ สองใบ ใบหนึ่งของสเตซีเ่ พือ่ นฉัน” ได้ยนิ
แบบนัน้ เธอจึงแย่งมันมาจากมือนางแบบ โดยไม่สนใจเลยว่าเพือ่ นรัก
จะปรามตนอย่างไร
“พอแล ้วยายน้อง”
สเตฟานี่มองคนที่ตีหน้าดุแลว้ เบือนหนี เขามองเธอราวกับ
เป็ นต้นเหตุของเรื่องอย่างไรอย่างนัน้ “ให ้เธอไปเถอะรียา”
“ไม่ได้ เงินก็เงินพี่ชายรียา ดังนัน้ รียาไม่ให้” มารียาโวย
พร้อมทัง้ มองสบตานางแบบสาวอย่างแข็งกร้าว
นิ โ คลัส มองใบหน้า สวยของอี ก คนก่ อ นจะมองกระเป๋ า
เจ้าปัญหาแล ้วแจ้งพนักงานใหเ้ อาทัง้ สองใบไปคิดเงิน โดยมือหนา
แย่งมาจากมือน้องสาวเอง ซึ่งรายนัน้ ก็ปล่อยแต่โดยดีแม้ใบหน้า
จะบูดบึ้งก็ตาม
“ขอบคุณนะคะ”
นิโคลัสปล่อยใหน้ างแบบสาวจูบขอบคุณด้วยสีหน้าเฉยชา
ก่ อ นจะดัน อีก ฝ่ ายออกเพื่อ หัน ไปมองยายคุ ณ หนู ส มองกลวง
ที่เ บือ นหน้า หนี ด ว้ ยสายตาชนิ ด หนึ่ ง เมื่อ พนัก งานน�ำ กระเป๋ า
ทัง้ สองใบทีห่ ่อและใส่ถงุ ของแบรนด์มาส่งให ้ เขาก็ถอื ไว ้แล ้วยืน่ ให ้
น้องสาวไปใบหนึ่ง
“รียาไม่อยากได้แลว้ เชิญเอาไปใหผ้ ู ห้ ญิงในสต๊อกเถอะ”
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มารียาจับมือเพื่อนเอาไวแ้ น่ น ทว่ายังไม่ทนั จะได้ไปไหน พี่ชาย
ก็ยดั กระเป๋ าใส่มอื ตนจนต้องรับเอามาไว ้
นิโคลัสมองใบหน้าที่เฉยชาของใครอีกคนแลว้ ก็ยดั กระเป๋ า
อีกใบใส่มือน้อยพร้อมทัง้ เลิกคิ้วเมื่ออีกฝ่ ายแทบจะปล่อยทันที
ราวกับมันเป็ นของร้อน
“อะไรกันคะ”
เสียงนางแบบสาวหาได้ท�ำให ้เขาสนใจไม่ เพราะตอนนี้เขาก�ำลัง
ประสานสายตากับยายเด็กไร้มารยาทอย่างท ้าทาย
“ฉันไม่เอาของของนาย”
“ให้โอกาสพูดอีกครัง้ ” นิโคลัสกระซิบขูเ่ มือ่ หางตาเห็นน้องสาว
ลากนางแบบออกไปนอกร้าน เมือ่ อีกฝ่ ายโวยวายจะมาแย่งกระเป๋ า
ใบทีต่ นยัดเยียดใส่มอื น้อยของสเตฟานี่
“ฉันไม่เอา ถ ้าอยากได้ฉนั มีเงินซื้อ”
“งานการไม่ทำ� วันๆ เอาแต่ชอ็ ปปิ้ ง จะเอาเงินทีไ่ หนมาซื้อ”
“มันเรื่องของฉัน พ่อฉันรวยก็แลว้ กัน” สเตฟานี่สวนกลับ
ก่อนจะเบือนหน้าหลบเมือ่ ใบหน้าหล่อเหลาเคลือ่ นมาใกล ้
“ผู ห้ ญิงแบบเธอมันไร้ค่านะว่าไหม คงไม่มีผูช้ ายคนไหน
อยากจะเอามาเป็ นเมีย เพราะเอามาก็ผลาญเงินไปวันๆ กระเป๋ านี่
ฉันให ้ค่าจูบอันจืดชืดของเธอแล ้วกัน”
สเตฟานี่กำ� ถุงในมือแน่นขณะมองแผ่นหลังกว ้างทีเ่ ดินจากไป
ดวงตากลมโตสั่นระริกขณะมองอ้อมแขนแข็งแรงโอบกอดเอวบาง
ระหงของนางแบบคนนัน้
“ดีจงั เลย ได้กระเป๋ าฟรี นิคกี้น่นี ่ารักเป็ นบ ้าเลยว่าไหม ซื้อให ้
สเตซีด่ ว้ ย น่ารักทีส่ ุด” มารียายังคงชื่นชมพีช่ ายด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
โดยไม่ได้สงั เกตใบหน้าทีซ่ ดี เผือดของเพือ่ นรักข ้างกายเลยสักนิด
“เราว่าเราจะกลับละ วันนี้ปวดหัวยังไงไม่ร”ู้
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“อ้าว ยังไม่ได้กนิ อะไรเลยนะ”
“เราไม่ไหวจริงๆ รียา เราขอโทษนะ” สเตฟานี่บอกเพื่อน
ด้วยใบหน้าที่ซีดเผือด ซึ่งรายนัน้ ก็ยอมแยกจากกันอย่างว่าง่าย
ขณะที่เดินย้อนกลับมาลานจอดรถ เทา้ เรียวก็ตอ้ งชะงักเมื่อเห็น
ร่างสูงของใครบางคนยืนกอดอกรอ
“หลีก”
“จะไปไหน” เอ่ ยถามคนตัวเล็กตรงหน้าพร้อมทัง้ มองถุง
ทีอ่ กี ฝ่ ายถืออย่างพอใจทีเ่ จ้าหล่อนไม่โยนมันทิ้ง
“เรื่องของฉัน แลว้ เอาของของนายไปด้วย” เธอยัดมันใส่
อ้อมแขนทีก่ อดอกอย่างไม่คดิ จะรับ ก่อนจะถอนหายใจด้วยความ
ฮึดฮัดเมือ่ อีกฝ่ ายยืนเฉยขวางทางตน
นิโคลัสมองคนทีย่ นื หน้างอตรงหน้าอย่างใจเย็น จนในทีส่ ุด
มุมปากหยักก็ยกขึ้นเมือ่ เจ้าหล่อนเริ่มทนไม่ไหว
“ถอยไปนะ ฉันจะกลับบ ้าน”
“ก็กลับสิ ฉันไม่ได้ห ้ามอะไรเธอนี่”
“แต่นายยืนขวางรถฉันอยู่” มองเขาตาคว�ำ่ ก่อนจะดันร่างหนา
ให ้ถอยห่างเมือ่ ทนไม่ไหว ทว่าร่างทีย่ นื อยู่น่ิงๆ กลับขยับพร้อมทัง้
รัดเอวเธอเอาไว ้จนหายใจไม่ออก
“ปล่อยฉันนะ”
“เธอแตะต้องตัวฉันก่อนนะยายโง่”
“นายมันฉลาดตายละ ปล่อยฉันเดีย๋ วนี้ ไม่อย่างนัน้ ฉันจะ
ฟ้ องร็อบบี้และรียา”
“ฟ้ องสิ บอกคู่หมัน้ เธอด้วยว่าฉันจูบเธอกี่หน” นิโคลัสมอง
สบตาสวยอย่างท ้าทาย มุมปากหยักยกขึ้นเมือ่ เห็นสีหน้าหวาดหวัน่
ของยายคุณหนู สมองกลวง
“ต้องการอะไรกันแน่ มายุ่งกับฉันท�ำไม”
กาญจน์เกล้า 39

“ผู ้หญิงอย่างเธอฉันไม่อยากจะยุ่งนักหรอก”
“ไม่อยากยุ่งแลว้ ที่ทำ� อยู่น่ีคืออะไร” สเตฟานี่ทุบที่อกกวา้ ง
อย่ างเหลืออด ก่ อนจะก้มหน้าซุกที่อกเขาเมื่อใบหน้าหล่อเหลา
ก้มมาใกล ้
“ตอนนี้เธอต่างหากทีย่ ุ่มย่ามกับร่างกายฉัน”
ร่างน้อยถอยห่างแทบจะทันทีก่อนจะผลักเขาอย่างแรงแล ้วรีบ
ขึ้นรถ ทว่าก่อนทีป่ ระตูจะปิ ด มือหนาก็ดนั มันไว ้พร้อมกับทีใ่ บหน้า
หล่อเหลาก้มมาใกล ้
“ขับรถดีๆ และอย่าไปท�ำร้ายคนอื่นบนทอ้ งถนนล่ะ และ
นี่กระเป๋ า ถ ้าเธอโยนมันทิ้งฉันจะจับเธอจูบทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส”
“ไอ้บ ้า ไอ้คนนิสยั ไม่ด”ี สเตฟานี่โยนกระเป๋ าไปยังเบาะข ้างๆ
ก่อนจะสตาร์ตรถแล ้วถอยออกจากทีจ่ อดอย่างรวดเร็วทันทีทอ่ี กี ฝ่ าย
ปิ ดประตู
ใบหน้าหวานบูดบึ้งเมือ่ คิดไปถึงคนนิสยั ร้ายกาจอย่างนิโคลัส
ตลอดเวลาหลายปี นายนั่นก่อกวนและหาเรื่องเธอเสมอมา ไม่เคย
มีสกั ครัง้ ทีเ่ ขาจะญาติดดี ว้ ย
ก่ อ นที่ห ญิ ง สาวจะมองแหวนหมัน้ ด้ว ยสายตาที่ห ม่ น ลง
เพราะคู่หมัน้ ของเธออย่างโรเบอร์โตท�ำแต่งานจนแทบไม่มเี วลาให ้
เดือ นหนึ่ ง เธอเจออีก ฝ่ ายแค่ ส องสามครัง้ เท่ า นัน้ ชั่ ว ขณะหนึ่ ง
ที่หญิงสาวคิดไปถึงเธอคนนัน้ ผูห้ ญิงไทยที่รอ้ งไหอ้ ย่างคนหัวใจ
สลาย ใบหน้าทีเ่ ธอจ�ำไม่ลมื ไม่วา่ จะผ่านมากี่ปี
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