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�เจอแลว ฟโอรัส สวยเชงเลย�
แคไดยินเสียงบิดา ฟโอรัส โซเวเลกิส ที่กําลังคุยอยูกับทาน

เอกอัครราชทูตกรีกประจําฝรั่งเศสก็ตองหยุดกึกและหันขวับ �เจอใคร� แต
การท่ีบิดาของเขาอุตสาหยอมออกงานคืนนี้ก็ถือเปนสัญญาณท่ีดี สอง
สามเดือนกอนทานมีสภาพเหมือนคนทอแทสิ้นหวัง เก็บเนื้อเก็บตัวอยู
แตในวิลลาอันเงียบเหงา หลังการหยารางอันเจ็บช้ําเปนคร้ังที่สอง ในรอบ
หกป

�แมสาวที่เขาทาสําหรับแกไง� บิดาของเขาสายหนาคลายไมเชื่อ
สายตา แตในยามยิ้ม หางตากระตุกวิบวับ �บางทีพอก็งงเหมือนกันวา
แกเปนลูกพอรึเปลา งานคืนน้ีมีแตสาวๆ สวยๆ แตแกกลับเก็บเนื้อเก็บ
ตวั มาน่ังคยุกับผูชายใสสทูนาเบ่ืออยูได พอเล้ียงแกมาผิดตรงไหนหนอ....�

ทานทูตทําสีหนาแปลกๆ ฟโอรัสจึงรีบเอยขอตัวดวยนํ้าเสียงสุภาพ
ควาแขนบิดาตรงด่ิงไปคุยกันท่ีมุมหอง �คืนน้ีมีแตเร่ืองงานเทาน้ันนะพอ
ผมจัดงานบอลแบบนี้ทุกป จุดประสงคคือทําใหพวกนักธุรกิจเพ่ิมความ
มั่งค่ัง แลวก็มีชื่อเสียงโดงดังจากความร่ํารวยของตัวเอง�

�โอย มีแตงาน งาน งาน แลวก็งาน� บิดาทําเสียงหม่ันไสจน
ออกนอกหนา กอนจะยกมือขึ้นคลายหมดหวัง �ถามจริง...ไองานนี่มัน
ทําใหแกหายหนาวอีตอนกลางคืนไดหรือเปลา มันทําอาหารใหแกกินได
ไหม แลวเล้ียงลูกใหแกไดรึเปลา แกก็มัวแตหายใจเขาหายใจออกเปน
เรื่องงานอยูแบบน้ี ฟโอรัส ทั้งๆ ที่ตัวเองก็เปนอภิมหาเศรษฐมีเงินลนฟา!
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มีเงินมากมายกายกองอยูแลว! ไมจําเปนตองขวนขวายหามาเพ่ิม! ที่แก
ตองมีจริงๆ คือผูหญิงดีๆ สักคนเทาน้ัน!�

แขกในงานเริ่มหันมามองสองพอลูกกันหลายคน แตฟโอรัสก็
ยังหัวเราะไดหนาตาเฉย

�คืนนี้ผมไมไดกําลังทําเงินสักหนอย มีแตจะจายไปตางหาก แลว
นีพ่อก็กาํลังทําใหใครตอใครแตกต่ืน สงบปากสงบคาํหนอยสิ� เขาพูดเสียง
ออน �หรือจะใหผมบอกพวก ร.ป.ภ.ใหมาพาพอออกไปจากงาน� แตมัน
ก็นานมาแลวท่ีบิดาของเขาพรํ่าบนเร่ืองการแตงงานของเขาโดยไมรูจัก
เหน็ดเหนื่อย แตเขาก็ไมคิดอะไรมากนอกจากโลงใจ �แลวผมก็ไมจําเปน
ตองใหพอตองมาหาเมียให�

�อาว ทําไมละ ในเมื่อแกไมมีปญญาหาเองนี่หวา แถมไมหาอีก
ตางหาก ที่มีก็ไมเห็นเขาตาตรงไหน มัวแตเสียเวลาไปกับแมสาวๆ ที่ไม
เห็นจะเหมาะเอามาทําแมของลูกแกเลยสักคน�

�ก็เพราะยังงี้ไงผมถึงไดคบดวย� ฟโอรัสบอกเสียงเบา แตผูเปน
บิดากลับนิ่วหนาอยางไมชอบใจ กอนจะวิจารณตอพรอมยกมือยกไม
ประกอบ

�ฉนัรูนะวาแกคบใครอยู! คนทัง้โลกก็รูวาแกค่ัวใคร ฟโอรสั เพราะ
เร่ืองมันแดงโรอยูในหนาหนังสือพิมพทุกฉบับ อาทิตยหน่ึงอยูกับแม
สวันนา พออีกอาทิตยก็เปล่ียนเปนเซลา...ไมเคยซํ้าหนาเกินสองอาทิตย
แลวก็ชอบนักชอบหนากับสาวๆ เอวบางรางนอยตัวผอมแหง� น้ําเสียง
บิดาแปรงเล็กนอย คอสตาส โซเวเลกิส ทําเสียงหม่ิน

�แลวแกจะมีความสุขกับผูหญิงที่เปนโรคกลัวอาหารไดไง ผูหญิง
แบบนั้นทําอาหารใหแกกินไดรึเปลา พวกหลอนจะมีความสุขกับชีวิตไหม
ละ ไมมีทาง กจ็ะมคีวามสุขไปไดไง ในเมือ่ตองทนหิวอยูแบบนัน้ แกก็แค
เลือกแตพวกสูงยาวเขาดี เอาที่ชอบดีดดิ้นในหองนอน แตพวกนั้นจะใส
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ใจเลี้ยงลูกรึเปลาก็ไมรู แลวแมพวกนั้น...�
�ผมไมเห็นอยากไดคนมาทําอาหารให ในเมื่อมีคนทําใหกินอยู

แลว� ฟโอรัสยอน และใหนึกสงสัยอยูในใจวาเขาทําผิดไปหรือเปลาท่ี
อุตสาหคะยั้นคะยอใหบิดาออกงานคืนนี้ �แลวผมก็ไมไดมีลูกไวใหผูหญิง
พวกน้ันชวยเล้ียงน่ีนา�

บิดาพนลมหายใจทางจมูกดวยความไมพอใจ
�รูแลว วาแกไมมีลูก แตฉันอยากใหมีเสียที ก็เพราะยังงี้ถึงได

พยายามกรอกหูแกอยูนี่ไง! อายุตั้งสามสิบสี่แลว เคยแตงงานมากี่คร้ัง หึ
ยังไมเคยสักที ฉันน่ีหกสิบสาม แตงมาเทาไหร สามแลว ถึงเวลาที่แก
ตองไลตามฉันใหทันไดแลว ฟโอรัส ทําใหฉันกลายเปนปูเสียที!�

�ก็อาเดรียเน ทําใหพอเปนตามาตั้งสองครั้งแลวน่ี�
�เหมือนกันเสียที่ไหนละ นั่นมันลูกสาว นี่แกเปนลูกชายคนเดียว

พออยากจะอุมลูกชายของลูกชายตัวเองในออมแขนนี่หวา�
�ผมจะแตงงานก็ตอเม่ือเจอคนท่ีคิดวาใช แตถาไมเจอก็ยังไม

แตง�
บุตรชายดึงแขนบิดาใหเดินตรงไปยังเฉลียงท่ีลอมรอบหอง

บอลรูม และโตบิดาเร่ืองการแตงงานสองคร้ังสุดทายของทาน ที่สราง
ความราวรานในใจ อีกทั้งตองเสียเงินไปมหาศาล

ไมมีทางท่ีเขาจะทําอะไรผิดๆ แบบนั้น ไมมีทางแนนอน
�แกไมมีทางไดเจอผูหญิงท่ีคิดวาใชแนๆ หากยังขืนเดทอยูกับ

แมสาวท่ีไมคูควรอยูแบบนี้! แลวน่ีเรามาทําบาอะไรกันในปารีส หา...
ทําไม ไมจัดในเอเธนส ที่นั่นมันไมดีตรงไหน ฮ�

�โลกน้ีมันกวางใหญกวาท่ีกรีซนะพอ� ฟโอรัสกล้ันหาว เม่ือหัว
ขอสนทนาเปลี่ยนไปเปนอีกเรื่องที่พูดกันมาแลวไมรูกี่รอบเหมือนกัน
�พอก็รูวาผมมีธุรกิจอยูทั่วโลก�
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�เออ แตฉันก็ไมเขาใจเหมือนกันวาทําไม เพราะตอนฉันทําเงิน
ไดลานแรก ฉันตองโผลหัวออกจากกรีซหรือเปลาละ เปลาสักหนอย!�
คอสตาสกวาดตามองไปรอบๆ �อาว....หายไปไหน ไมเห็นแลววะ�

ฟโอรัสเลิกค้ิว �พอมองหาใคร�
�แมสาวหุนเหมือนพระเจาประทานมาใหนะสิ รูปรางหนาตาเชง

กะเดะเลย แตไมรูหายไปทางไหนแลว สวยหยดเชียวแหละ หุนก็เย่ียม
แถมทาทางนุมนวล ออนโยน คนแบบนี้คงจะเปนแมที่ดี พอพอจะนึก
ภาพแมหนูนั่นกับลูกๆ ของแกปนปายอยูบนตัก แลวบนโตะก็มีมูสซากะ
รอนๆ วางใหแกบนโตะ�

ฟโอรัสเหลือบมองบิดาดวยสีหนาย้ิมๆ
�ผมขอแนะนําวาพออยาไปพูดแบบน้ันกับเธอเชียว เดียวน้ีเรา

จะเท่ียวไปวิจารณผูหญิงสุมสี่สุมหาไมไดแลวนะ เพราะแตละคนเขาก็มี
ความคิดแตกตางกันออกไป�

�แมพวกผูหญงิของแกตางหากทีค่ดิอะไรแหกคอก� น้าํเสียงผูเปน
บิดาเดือดดาล ขณะดวงตายังพยายามสอดสายไปรอบหองกวาง �เช่ือ
เหอะ หนูคนน้ีถูกสรางมาใหเปนแมที่ดี หากแกไมอยากได พอจะกันเอา
ไวเองนะ�

สีหนาขบขันของชายหนุมจางหายไปในทันใดกอนจะถอน
หายใจแรง

�อยาเชียวนะ� นี่พอเขาไมไดบทเรียนบางเลยรึไง �รับปากกับผม
ไดไหมวาคร้ังน้ีเอาแคพาข้ึนเตียงอยางเดียวแตอยาถึงขนาดแตงงาน
แตงงานดวย� เขาแนะ กอนจะควาแกวน้ําสมคั้นจากพนักงานเสิรฟที่
เดินผาน จับมาเปลี่ยนกับแกวแชมเปญในมือของบิดา

�แกก็มัวแตคิดแบบนี้ แตพอใหเกียรติผูหญิงเยอะกวาน้ัน�
�พอคงตองพัฒนานิสัยใหมองโลกในแงรายกับเพศตรงขาม
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บางแลวละ� ฟโอรัสใหคําแนะนํา �ใหเกียรติกันแบบไหน แมทาราน่ัน
ถึงไดทิ้งพอไปหลังแตงกันไดแคหกเดือน แถมยังกอบโกยเงินทองไป
ชนิดท่ีกินใชตลอดชาติยังแทบไมหมด�

ขอน้ิวท่ีกํากานแกวเกร็งแนนของบิดาซีดขาว
�เราตางก็ผิดดวยกันท้ังคู�
�ผิดรึ� ฟโอรัสกัดฟนกรอด เขาแนใจเหลือเกินวาแมทาราคนน้ัน

เห็นการแตงงานเปนแคเร่ืองสรางฐานะใหตัวเองที่ประสบความสําเร็จ
อยางย่ิง ตอนน้ีหลอนไดชื่อวาเปนเศรษฐนีที่อายุนอยท่ีสุดเลยทีเดียว

บิดาของเขาถอนหายใจยาว กอนจะคอยๆ เคนคําพูดทั้งที่ดวง
ตาหมนและนํ้าเสียงออนแรง

�หลอนเองก็สับสน ไมรูดวยซ้ําวาตัวเองตองการอะไร�
�ตองรูอยูแกใจเชียวละ วาตัวเองตองการอะไร...�
ฟโอรัสดักคอ นึกชั่งใจอยูชั่วครูระหวางจะพูดใหรายบิดาไป

ไกลกวาน้ันกับเร่ืองแมสาวทาราท่ีจงใจเขามากอบโกยอยางหนาตา
เฉย หรือจะปลอยเงียบไปและยอมเส่ียงกับความเปนไปไดวา หลังการ
หยารางที่ผานมาสองคร้ัง บิดาผูนาเชื่อถือของเขาก็ยังไมไดรับบทเรียน
ที่ควรจะตองเรียนรูเสียที

คอสตาสถอนหายใจเสียงดัง �ความสัมพันธของคนเรามันควร
จะตองมีทั้งเรื่องของความรักและการเอาใจใสกันอยูในนั้น�

บุตรชายทําตาปริบกับขอสังเกตท่ีคลายจะใสความรูสึกลงไป
มากเกินควร และเปนการตั้งขอสังเกตที่คอนขางจะนาอันตราย ทําใหตอง
นึกอยูในใจวาจะตองสงสัญญาณใหคนของเขาชวยกีดกันสาวๆ ที่เริ่มจะ
มีแววใหความสนใจบิดาของเขา  เพื่อปองกันไมใหทานตองใกลชิดสนิท
สนมกับผูหญิงคนไหนมากเกินโดยไมทันไดระวังตัว

�การแตงงานสองครั้งสุดทายไมไดชวยใหพอรูจักผูหญิงดีขึ้นเลย
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รึไง�
�ใครวา รูจักเปนอยางดีเลยแหละ พวกน้ันสอนใหพอรูวา เรา

ไมอาจเช่ือใจผูหญิงผอมแหงแรงนอย� คอสตาสเร่ิมตั้งหลักได �พวก
หลอนอยากมีเนื้อตัวผอมบางใสเสื้อผาเบอรศูนย...แลวรูไหมละวาทําไม
เขาเรียกกันยังงั้น ก็เพราะแมพวกน้ันมีคาเปนศูนยสําหรับใครตอใครนะสิ!
พวกหลอนผอมแหงและหิวโหยเกินกวาจะมีชีวิตธรรมดาเหมือนผูหญิง
ทั่วไป ครั้งตอไปหากฉันจะแตงงาน ฉันจะเลือกคนที่หุนเขาตาหนอย�

�หลังจากเจออะไรรายๆ ในรอบหกปที่ผานมาน่ี พอยังเชื่อวา
ความรักมีจริงง้ันรึ�

บิดามีสีหนาสลด �พอรักกับแมแกมาตั้งส่ีสิบปเชียวนะ ใชแลว
พอเช่ือวาความรักยังมีอยูในโลก�

ฟโอรัสโมโหตัวเองที่ไมรูจะเอาอะไรไปโตกับอีกฝาย ชายหนุม
วางมือบนบาของบิดา �พอควรจะเลิกหาใครมาแทนท่ีแมไดแลว� เขาทํา
เสียงกระดาง �สิ่งท่ีพอเคยมีเด๋ียวนี้มันหายากเต็มที� หายากจนตัวเขา
ยังยอมแพ เลิกมองหาใหตัวเอง และก็ไมเต็มใจเสี่ยงท่ีจะลงหลักปกฐาน
กับผูหญิงคนไหนท่ีมีคุณสมบัติไมถึงข้ัน

�พอจะหาดูอีกที�
แตตองไมกอนทีม่นัจะทําใหครอบครวัตองยอยยบัไปกับการเจรจา

หยาราง และประสบกับความผิดหวังอยางรุนแรงหนักหนาสาหัสสากรรจ
ชายหนุมหงุดหงิดกับการมองผูหญิงในแงดีแบบไมเขาทาของ

ผูเปนบิดา ทําใหตองยกมือข้ึนนวดตนคอเบาๆ
�อยูคนเดียวแหละดีแลวพอ ไมตองไปปวดหัวกับใคร�
�พอจะไมยอมอยูคนเดียวเด็ดขาด ถือเปนเรื่องผิดปกติสําหรับ

ผูชายเราทีต่องอยูเปนโสด แลวตวัแกเองกไ็มสมควรอยูเปนโสดเหมอืนกัน�
คร้ันเห็นบิดาทําทาจะเริ่มเร่ืองใหมเก่ียวกับเร่ืองสวนโคงสวนเวา
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ของผูหญิง เขาก็ตัดสินใจไดวาการสนทนาชักจะยืดเย้ือเกินจําเปน
�ไมตองหวงเร่ืองผมหรอกนา ทุกวันน้ีผมก็ยังมีสาวๆ อยูดวย�

ถึงจะไมใชความสัมพันธแบบท่ีบิดาหวังไว แตก็ไมเห็นความจําเปนท่ีจะ
ตองบอกใหทานทราบ

คอสตาสทําหนาน่ิว จองตาบุตรชายดวยสีหนาสงสัย
�หุนแมสาวคนนั้นเขาทาหรือเปลา�
�หุนดีทีเดียว� ฟโอรัสนึกถึงดาราฮอลลีวูดช้ันนํา ที่ใชเวลารวม

กันในยามค่ําคืนอยางถึงพริกถึงขิงบนเตียงนอนของเขาเม่ือสัปดาหกอน
เขากับหลอนจะเจอะเจอกันอีกหรือไม ก็ไมแนเหมือนกัน หลอนมีเรียว
ขาและเรือนผมเตะตา แถมไมรูจักเหน็ดเหน่ือยในยามท่ีอยูดวยกันบน
เตียง

แตเขาอยากแตงงานกับหลอนไหม ไมแนนอน เขากับหลอนคง
เบื่อขี้หนากันแทบตายภายในเวลาแคเดือนเดียว กอนจะตองหนีหนาจาก
กันไปช่ัวชีวิต

แตดวงตาของบิดากลับแวววับ คลายเร่ิมมีความหวังข้ึนมาใน
ทันใด

�แลวเมื่อไหรพอจะไดเจอหนาผูหญิงของแกละ แกไมเคยแนะ
นําใหพอรูจักหรือเห็นหนาคาตาแฟนแกเลยนะ�

ก็เขามีเหตุผลนี่นา การแนะนําผูหญิงใหรูจักกับบิดาก็เหมือน
เปนการสงสารท่ีเขาสูอุตสาหระมัดระวังไมสงไปอยางเด็ดขาด

�หากผูหญิงคนไหนมีความหมายสําหรับผม แลวพอจะไดเห็น
หนาเอง� ฟโอรัสบอกเสียงเรียบ �แตตอนนี้ผมอยากใหพอรูจักกับนิโคล
หลอนเปนผูอํานวยการฝายประชาสัมพันธของผมที่ปารีสนี่ และหลอน
ชอบอาหารเอามากๆ ผมรูวาพอมีเรื่องจะคุยกับหลอนไดมากมาย� ชาย
หนุมพาบิดาเดินตรงไปยังหญิงสาวทาทางภูมิฐาน กลาวคําแนะนําส้ันๆ
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กอนจะหันหลังเดินเขาไปในหองบอลรูมเพ่ือคุยตอเรื่องงาน
แตตองชะงักกึก ความสนใจถูกตรึงไวกับผูหญิงท่ียืนอยูตรงหนา
หญงิสาวคนน้ันกาํลงัเดนินวยนาดคลายอยูในบานตวัเอง สะโพก

ไหวนอยๆ และรอยย้ิมนิดๆ ประดับอยูบนริมฝปากเคลือบมันวาว คลาย
มีใครหรืออะไรบางอยางชวนใหขบขัน เรือนผมสีทองถูกรวบไวบนกระ-
หมอม และเจาชุดสีแดงเจิดจาของเธอชางเตะตาตัดกับบรรดาชุดสีดําท่ี
เห็นจนเอือม ทาทางแมสาวคนนี้เหมือนนกนอยสีสันสดใสท่ีบินหลงมา
จากเขตปาฝน หลุดมาอยูทามกลางฝูงกาดํามืด

ดาราฮอลลีวูดหายวูบไปจากความทรงจําในทันใด
ฟโอรัสจับตามองหญิงสาวคนน้ันอยูชั่วครู กอนจะคอยๆ คลี่ยิ้ม

อยางพึงใจ บดิาของเขาคงจะชอบใจอยูสองเร่ือง เขาคิดในใจ ขณะเคล่ือน
ไหวอยางจงใจตรงไปยังแมสาวนิรนามคนนั้น เร่ืองแรกคงจะเปนเร่ืองที่
เขาเลิกคิดเร่ืองงานและหันเหความสนใจไปว่ิงไลตามความพอใจของ
ตัวเอง กับเรื่องที่สองเพราะส่ิงท่ีสรางความพอใจใหเขา เปนหญิงสาวท่ี
มีสวนโคงสวนเวายอดเย่ียมเปนท่ีสุด

แตไมใชวาเขาจะเอาเธอไปทํางานบานสารพัดอยางตามท่ีบิดา
จาระไนมาใหฟง ฟโอรัสไมคํานึงถึงเรื่องที่บิดาสูอุตสาหเปนหวง เขาไม
สนใจความสามารถในการปรงุอาหารของผูหญงิคนไหน หรอืการทาํความ
สะอาดบานหรือแมกระท่ังเลี้ยงลูกของเขา

สําหรับตัวเขา สิ่งที่มุงหวังจากผูหญิงก็แคใหมีหนาท่ีสรางความ
บันเทิงใจ และแมสาวคนน้ีก็มีสภาพเหมือนถูกสรางมาเพ่ือวัตถุประสงค
เชนน้ัน

ยิ้มเขาไว แลวเดินไปเรื่อยๆ ยิ้มเขาไว ไมตองไปกลัวอะไร...
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