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จากใจผู้เขียน

พันธนาการสีกุหลาบ เป็ นนิยายที่ถกู ดองยาวนานถึงสอง
ปี กว่า ๆ ทาให้ เมื่อเขียนต้ นฉบับจบ ผู้เขียนจึงรู้ สึกตื ้นตันอย่างไม่
เคยรู้ สึ ก มาก่ อ น เพราะไม่ คิ ด จริ ง ๆ ว่ า จะมี วัน นี ้ วัน ที่ ห นัง สื อ
กลายเป็ นเล่มมาอยู่ในมือผู้อ่าน
ต้ องขอบคุณผู้อ่านหลาย ๆ ท่านที่เคยอ่านในเว็บไซต์ตงแต่
ั้
ลงให้ อ่านครัง้ แรกเมื่อสองปี ก่อนและยังติดตามสอบถามมาเนือง ๆ
ว่าจะเขียนเรื่ องนี ้ต่อไหม หรื อจะเขียนเมื่อไร ทาให้ ในที่สดุ ผู้เขียนก็
กลับมาฮึดเขียนเรื่ องนี ้ต่อจนจบจนได้
ตอนกลับมาเขียนต่อนันคิ
้ ดว่าเพราะเขียนไว้ เกินครึ่ ง เรื่ อง
แล้ ว เขียนต่ออีกหน่อยก็จบแล้ วน่า แต่แล้ วก็ได้ เรี ยนรู้ว่า การเริ่มต้ น
เขียนงานใหม่ง่ายกว่ากลับมาต่องานเก่าเยอะ
เพราะเป็ นงานที่ทิ ้งไปถึงสองปี กว่า เมื่อนากลับมาปั ดฝุ่ นอีก
ครัง้ ก็พบว่า สิ่งที่เขียนไว้ ไม่ถกู ใจเอาเสียเลย ในที่สดุ ก็ปรับ เปลี่ยน
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พล็อต แก้ ไข และสุดท้ าย...เขียนใหม่เถอะ!
จากที่คิดว่าเขียนต่ออีกหน่อยก็จบแล้ ว กลับกลายเป็ นว่าใช้
เวลาไม่ต่างกับเริ่ มต้ นใหม่ แถมยัง พบว่าการเขียนงานใหม่บนโครง
เรื่ องเก่าแต่ปรับปรุงใหม่ยากกว่าการเขียนเรื่ องใหม่มาก ๆ พอเขียน
จบถึงได้ ดีใจนัก แหม...ก็นกึ ว่าจะไม่จบเสียแล้ ว
ขอบคุณผู้อ่านที่ยังติดตามกัน ขอบคุณทุกยอดวิวที่ ทาให้
พันธนาการสี กุหลาบติดท็อปนิยายยอดนิยมบนเว็บ ไซต์ เด็กดี
ผู้เขี ยนขอสัญญาว่าหากผู้อ่านยังติดตามอ่าน ก็ จะเขี ยนให้ อ่าน
ตลอดไปค่ะ
ด้ วยรักและขอบคุณสุดหัวใจ

บ้ านที่เพิร์ท ออสเตรเลีย
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
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บทนา

“พี่วี...”
“หืม...”
“พี่วีว่า การแต่งงานของเรา นา้ เน่าเหมื อนละครหลังข่าว
ไหมคะ”
คาถามของว่าที่เจ้ าสาววัยใสเรี ยกรอยยิ ้มเอ็นดูให้ ประดับ
บนใบหน้ าของชายหนุ่ม
“แล้ วน้ องดาเข้ าใจเหตุผลที่เราจาเป็ นต้ องแต่งงานกันหรื อ
เปล่าคะ” เขาถามเสียงอ่อนโยน
เด็กสาวพยักหน้ า “ค่ะ”
“ถ้ าน้ องดาเข้ าใจว่ามันเป็ นเหตุเป็ นผล แล้ วมันจะน ้าเน่าได้
ยังไง...หืม”
คนที่ตลอดเวลานัง่ ทอดสายตาไปอีกทางหันหน้ ามาหาเขา
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ดวงตากลมโตสีสนิมมีน ้าตาคลอคลอง
“ขอบคุณนะคะพี่วี ขอบคุณที่ เสียสละเพื่อน้ องดา ทัง้ ๆ ที่
พี่วีไม่จาเป็ นต้ องทาเลย ถ้ าวันไหนพี่วีเจอคนที่พี่วีรักแล้ วต้ องการ
หย่า บอกน้ องดานะคะ น้ องดายินดีหย่าให้ ”
คาพูดจริ งใจ ประกายตาซาบซึ ้งในบุญคุณที่เด็กสาวส่งมา
ให้ ทาให้ ปรวีร์อดที่จะดึงคนตัวเล็กเข้ ามากอดแนบอกกว้ างของเขา
ไม่ได้
“น้ อ งดาอย่ า เพิ่ง คิ ด ไปไกลขนาดนัน้ เลย พี่ วี ยัง ไม่ มี แ ฟน
ง่าย ๆ หรอก จะรอจนน้ องดามีแฟนก่อนดีไหมคะ”
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๑

ท่าอากาศยานนานาชาติภเู ก็ต
ปรวีร์ เดชดารงกุลยืนรอผู้ที่เขามารับอยู่บริ เวณหน้ าประตู
ทางออกส่วนขาเข้ า สายตาจ้ องมองผู้คนที่บ้างหิ ้ว บ้ างลากกระเป๋ า
เดินทาง และบ้ างก็เข็นรถเข็นคันใหญ่บรรทุกสัมภาระจนเต็ม เดิน
ออกมาจากอาคาร บนทางเดินที่ไม่คับแคบแต่ก็ไม่กว้ างขวางนัก
นัน้
หลัง จากสอดส่ า ยสายตาสัก ครู่ แล้ ว ยัง ไม่ พบคนที่ เ ขารอ
ชายหนุ่มก็เลื่อนสายตากลับไปยังจอมอนิเตอร์ ที่ติ ดตังอยู
้ ่สูงเหนือ
ศีรษะ เพื่อดูให้ แน่ใจว่าเที่ยวบินที่ เขารอลงจอดแล้ วจริ ง ๆ และก็
เป็ นเช่นทุกครัง้ ที่ตวั อักษรบนหน้ าจอแจ้ งแก่เขาว่า เที่ยวบินนันได้
้
ลงจอดมาพักใหญ่ ๆ แล้ ว
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ชายหนุ่ม ยกนาฬิก าข้ อ มื อ ขึน้ ดูเวลา พบว่ า ผ่ า นมาเกื อบ
ชัว่ โมงแล้ วนับแต่เครื่ องบินลงจอด เขาคิดว่ากว่าจะผ่านพิธีการเข้ า
เมืองและรอรับสัมภาระ ก็คงใช้ เวลาราว ๆ นี ้ ปรวีร์แน่ใจว่า ภรรยา
ของเขาคงจะเดินออกมาจากประตูทางออกนั่นในเร็ ว ๆ นี อ้ ย่าง
แน่นอน
ภรรยา...
ใบหน้ าคมสันระบายยิ ้มอ่อนโยนเมื่อนึกถึงภรรยา แม่ตวั ดีที่
ร้ องห่มร้ องไห้ ราวกับโลกจะถล่มทลายลงไปตรงหน้ า เมื่อทราบว่า
จะต้ องแต่งงานกับเขา
“ร้ องไห้ทาไม สาว ๆ ที ่ ไหนก็ อยากแต่งงานกับหนุ่มในฝัน
แบบพีว่ ี ทงั้ นัน้ ” เขาเย้ า ตังใจลดความเคร่
้
งเครี ยดลงบ้ าง ซึง่ ก็ได้ ผล
เมื่อคนที่กาลังน ้าตาไหลพรากหัวเราะกิ๊กแล้ วส่งค้ อนให้ เขาวงโต
“แล้ว สาว ๆ พวกนั้นมี ใ ครที ่เพิ่ ง จะเป็ นนางสาวได้สองปี
อย่างน้องดาบ้างหรื อเปล่าล่ะคะ”
“แต่ งแล้วก็ ยังเป็ นนางสาวได้นี่ นา น้องดาจะใช้นามสกุล
ตัวเองก็ยงั ได้นะ” เขาว่ายิ ้ม ๆ ไม่ได้ ทุกข์ร้อนที่เด็กสาวจะยังคงใช้
คานาหน้ าว่านางสาวและยังคงใช้ นามสกุลเดิมของตนหลังแต่งงาน
แล้ ว เพราะการแต่งงานที่กาลังจะเกิดขึ ้นเป็ นเพียงการแต่งงานเพื่อ
ผลทางกฎหมายเท่านัน้ หาใช่การแต่งงานจริ ง ๆ ระหว่างเขาและ
หล่อนไม่
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“คุณ ลุง จะว่ า อะไรหรื อ เปล่ า คะ” เด็กสาวถามอย่า งเป็ น
กังวล
“ถ้า เป็ นความต้องการของน้อ งดา พี ่วี ว่ า คุณ พ่อ คงไม่ ว่า
อะไรหรอก” เขาตอบไปตามที่คิด
และนั่น ก็ ผ่ า นมาสี่ ปี ก ว่ า แล้ ว หลัง จากวัน นัน้ ไม่ น าน พิธี
แต่งงานระหว่างเขาและดาริ กาก็ถูกจัดขึน้ เป็ นงานเล็ก ๆ ที่ร้ ู กัน
เฉพาะคนในครอบครัว เพราะเจ้ าสาวยังเป็ นเด็ กนักเรี ยนมัธยม แต่
ก็ถูกต้ องตามประเพณี ทุกอย่าง ตามความต้ องการของบิดาของ
เด็กสาว
คุณ อาดนัย บิ ด าของดาริ ก าเป็ นเพื่ อ นรั ก กับ บิ ด าของเขา
ท่านโชคร้ ายถูกโรคร้ ายอย่างมะเร็ งปอดเล่นงานและรู้ ตวั ว่าจะอยู่
ได้ อีกไม่นาน คนที่ท่านเป็ นห่วงที่สุดก็คือลูกสาวคนเดียวอย่างดา
ริ ก า เพราะเด็ ก สาวยัง เป็ น ผู้ เ ยาว์ หากสิ น้ บิ ด าไปแล้ ว ดาริ ก า
จาเป็ นต้ องมีผ้ ปู กครองตามกฎหมาย ซึง่ คงไม่มีญาติคนไหนที่จะไม่
อยากรับหน้ าที่นนั ้ เพราะนอกจากจะเป็ นผู้ปกครองของเด็กสาว
แล้ ว ยังหมายถึงการดูแลทรัพย์สมบัติแทนหล่อนจนกว่าหล่อนจะ
บรรลุนิติภาวะ
บิดาของดาริ กาไม่ต้องการให้ หล่อนไปอยู่ในความปกครอง
ของใคร ดูเหมือนท่านจะไม่ไว้ ใจฝากบุตรสาวและทรัพย์สมบัติไว้
กับญาติคนไหน แต่กลับวางใจให้ เขาและบิดาดูแลแทน โดยขอให้
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เขาจดทะเบียนสมรสกับเด็กสาว เพื่อที่หล่อนจะได้ บรรลุนิติภาวะ
และมี สิ ท ธิ์ ข าดเหนื อ ชี วิ ต และทรั พย์ สินของตน การจดทะเบี ยน
สมรสนันเพื
้ ่อผลทางกฎหมายเท่านัน้ ทรัพย์สมบัติที่จะตกเป็ นของ
หล่อนหลังจากท่านเสี ยชี วิต จะไม่กลายมาเป็ นของเขาครึ่ งหนึ่ง
ตามกฎหมาย เพราะทาสัญญาไว้ อย่างแน่นเหนียวว่าทุกอย่างจะ
ยังคงเป็ นของเด็กสาวแต่เพียงผู้เดียว
แม้ การจดทะเบียนสมรสจะเป็ นเรื่ องใหญ่ แต่เขาก็ไม่ลงั เล
เลยที่จะช่วยเหลือ ดาริ กาก็เหมือนน้ องของเขาที่เห็นกันมาตังแต่
้
อ้ อนแต่ออก หากมีอะไรที่เขาพอจะช่วยให้ เพื่อนสนิทของบิดาจาก
ไปอย่างไร้ ห่วงเขาก็ยินดี
หลังแต่งงานเพียงเดือนเดียว คุณอาดนัยก็จากไปอย่างสงบ
ภรรยาหมาด ๆ ของเขาที่มีสิทธิ์จดั การกับชีวิตของตนเต็มที่ เพราะ
เป็ นผู้ใหญ่แล้ วตามกฎหมาย ก็จดั การขายบ้ านที่เคยอาศัยอยู่กับ
บิดาในทันที โดยให้ เหตุผลว่า หล่อนไม่สามารถอยู่ในบ้ านหลังใหญ่
ที่เคยอยู่กบั บิดาอย่างมีความสุขเพียงลาพังโดยไม่ร้ ูสึกราวกับหัวใจ
จะสลายด้ วยความคิดถึงบิดาได้ หลังจากนันหล่
้ อนก็ย้ายเข้ ามาอยู่
บ้ า นเดี ย วกับ เขาและบิ ด า และหลัง จากเรี ย นจบจากโรงเรี ย น
นานาชาติ ใ นจั ง หวั ด เด็ ก สาวที่ มี สิ ท ธิ์ เ ด็ ด ขาดในการจั ด การ
ทรัพย์สินและธุรกิจที่บิดาทิ ้งไว้ ให้ ก็โยนสิ ทธิ์นั ้นให้ กับเขาในฐานะ
สามี ส่วนตนเองก็บินไปเรี ยนต่อที่ออสเตรเลียอย่างสบายใจ
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“น้องดายังเด็ ก ไม่ รู้เรื ่ องธุรกิ จหรื ออะไรหรอกค่ ะ คุณพ่อ
ไว้ใจคุณลุงกับพีว่ ีให้ดูแลน้องดา แล้วทาไมน้องดาจะไม่ไว้ใจคุณลุง
กับพี ่วีล่ะคะ น้องดาฝากไว้ก่อน เรี ยนจบกลับมาเป็ นผู้ใหญ่กว่านี ้
น้องดาจะมารับคื นนะคะ”
หล่อนว่าง่าย ๆ อย่างนัน้ แล้ วก็ทิ ้งทุกอย่ างไว้ กบั เขา ตลอด
สี่ปีที่จากไป ดาริกาไม่เคยกลับมาเยี่ยมบ้ านสักครัง้ มีเพียงบิดาของ
เขาที่บินไปดูชีวิตความเป็ นอยู่ข องหล่อนที่ออสเตรเลียปี ละสองหน
ส่วนเขานอกจากไปส่งเมื่อหล่อนเดินทางครัง้ แรกแล้ วก็ ไม่เคยไป
เยี่ ย มอี ก เลย แม้ หล่ อ นจะเป็ นภรรยาของเขาตามกฎหมาย แต่
เพราะไม่ ไ ด้ มี ค วามสัม พันธ์ ฉันสามี ภ รรยา และสนิ ท สนมกันใน
ฐานะที่บิดาเป็ นเพื่อนสนิทกันเท่านัน้ ทาให้ เขาก็ใช้ ชีวิตไปตามปกติ
ของเขา และหล่อนก็ได้ ใช้ ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างที่วัยรุ่ นปกติ
ควรจะเป็ น
เขาและหล่ อ นตกลงที่ จ ะไม่ มี พัน ธะผู ก พัน ใด ๆ ต่ อ กั น
นอกจากทางกฎหมาย ซึ่งพร้ อมที่ จะคืนอิสระให้ กันทันทีหากฝ่ าย
ใดฝ่ ายหนึง่ ต้ องการ
ชายหนุ่มยังคงจับจ้ องผู้คนที่เดินกันขวักไขว่ ก่อนที่สายตา
จะถูกตรึงอยู่กบั ผู้หญิงคนหนึง่ ที่กาลังเข็นรถเข็นบรรทุกสัมภาระจน
เต็มออกมาด้ วยท่วงท่ามัน่ อกมัน่ ใจ
รู ปร่ างสูงระหงนันก้
้ าวย่างด้ วยหลังที่ตงตรง
ั้
ใบหน้ าที่ สวย

โ ร ส | 12

เฉี่ ยวดูเซ็กซี่ด้วยริ มฝี ปากอิ่มเต็ม ดวงตาโตถูกแต่งให้ ดูลึกล ้าน่า
ค้ นหาด้ วยการแต่งตาแบบสโมกกี ้อาย บนศีรษะที่ปกคลุมด้ วยผม
ยาวสี ด าสนิ ท เป็ น ประกายมี แ ว่ น กัน แดดคาดอยู่ หญิ ง สาวเชิ ด
ใบหน้ าสอดส่ายสายตาราวกับกาลังมองหาใคร
ร่ างระหงสมส่วนนันอยู
้ ่ในชุดจัม๊ สูทขาสันเกาะอกสี
้
เทา ตรง
เอวผูกเป็ นโบว์ไว้ ด้วยผ้ าสีเดียวกับชุด กางเกงขาสันนั
้ นเผยให้
้
เห็น
เรี ยวขายาวที่มองดูมีกล้ ามเนื ้ออย่างคนที่เล่นกี ฬาเป็ นประจา ผิว
เนียนเรี ยบสีนา้ ผึ ้งน่ามอง รองเท้ าแตะที่ใส่อยู่เป็ นแบบคีบและรัด
ข้ อเท้ า เผยให้ เห็นนิ ้วเท้ าเรี ยวสวยที่มีลายเพนต์เล็บน่ารัก เมื่อเลื่อน
สายตาขึ ้นสูง ทรวงอกเต่งตึงภายใต้ เสื ้อแบบเกาะอกนันท
้ าให้ เขา
ถึงกับลืมหายใจไปชัว่ ขณะ
“พี่วี!”
ผู้หญิ งคนนันเรี
้ ยกชื่อเขา ก่อนจะทิ ้งรถเข็นแล้ ววิ่งมากอด
เขาด้ วยท่าทางดีอกดีใจ ชายหนุ่มถึงกับตัวแข็งไปชัว่ ขณะ ด้ วยไม่
คิดว่าผู้หญิงที่ทาให้ หวั ใจเขาเต้ นแรงและไม่อาจถอนสายตาไปจาก
หล่อนได้ จะวิ่งเข้ ามากอดเขาเสียเอง
“พี่ วี จ ริ ง ๆ ด้ ว ย อ้ า ว ๆ ตะลึ ง นี่ น้ อ งดาไงคะ” หล่ อ นว่ า
หลังจากคลายอ้ อมแขนและรู้สกึ ว่าชายหนุ่มยืนตัวแข็ง ไม่กอดตอบ
อย่างที่ควรจะเป็ น
ตอนนันเองที
้
่ปรวีร์ร้ ู สึกตัว ชายหนุ่มครางในอก ยายน้ องดา
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เองหรอกหรื อนี่ สวยจนจาไม่ได้ หรื อเขาควรจะทาตามที่บิดาขอร้ อง
ดีนะ
“แกก็ ไม่มีใคร น้องดาก็ ไม่ได้มีใคร ทาให้การแต่งงานเป็ น
เรื ่องจริ งจังซะเถอะเจ้าวี พ่ออยากอุม้ หลานแล้ว”
คาพูดของบิดาดังสะท้ อนก้ องไปมาในหัว
“น้ องดา...เดินทางเป็ นไงบ้ าง กอดซะพี่วีหายใจแทบไม่ออก
แน่ะ” เขาทักแก้ เก้ อ
ดาริกาหัวเราะกิ๊กก่อนจะตอบ
“ขอโทษค่ ะ น้ อ งดาดี ใ จนี่ ค ะ ไม่ ไ ด้ เ จอกัน ตัง้ สี่ ปี คิ ด ทึ ง้
คิดถึง” หล่อนตอบพลางชะเง้ อชะแง้ ราวกับมองหาใคร ก่อนที่จะ
ถามในที่สดุ
“คุณลุงล่ะคะ”
“คุณพ่อไปสิงคโปร์ มาเถอะ กลับบ้ านกัน ” ชายหนุ่มตอบ
พลางยื่นมือไปเข็นรถเข็นที่จอดอยู่ด้านหลังไม่ห่างจากหญิ งสาว
มากนัก
เจ้ าของสัมภาระในรถเข็นเห็นเช่นนันก็
้ เดินตามเขาอย่างว่า
ง่าย ปล่อยให้ เขาเข็นรถให้ โดยไม่ทกั ท้ วง
เมื่อขึ ้นมานัง่ บนรถเรี ยบร้ อย ผู้ที่เพิง่ มาถึงคิดว่าชายหนุ่มจะ
พาหล่อนขับรถเข้ าไปในเมืองซึ่งบ้ านหลังใหญ่ ของบิดาเขาตังอยู
้ ่
หากเขากลับพาหล่อนขับรถเลียบชายฝั่ งลงไปทางใต้ ของเกาะแทน
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“อ้ าว...ไม่กลับบ้ านหรื อคะ” ถามพลางหันไปมองคนขับรถ
ตาโต
คนถูกถามยิ ้มให้ ก่อนจะตอบ “กลับบ้ านพี่วี ตอนนี ้พี่วีอยู่ที่
รี สอร์ ตที่ในหาน”
“ทาไมล่ะคะ”
“สะดวกดี เป็ นสวี ต วิ ล ลาของรี ส อร์ ต พี่ วี พัก อยู่ห ลัง หนึ่ ง
สวย น้ องดาต้ องชอบ” เขาพูดราวกับโฆษณา
ดาริ กาไม่ได้ สนใจคาพูดของเขามากนัก เพราะมัวแต่มอง
ทิ ว ทั ศ น์ ส องข้ างทาง แล้ วจู่ ๆ ก็ ร้ ู สึ ก เต็ ม ตื น้ ขึ น้ มาในอก เมื่ อ
ตระหนัก ว่ า หล่ อ นได้ ‘กลับ บ้ า น’ แล้ ว หลัง จากที่ ไ ปอยู่ที่ อื่ น เสี ย
หลายปี และคงจะดีกว่านี ้ หากจะมีบิดารออยู่...
เมื่ อคิดถึงบิดา หญิ งสาวก็ ร้ ู สึกถึงก้ อนสะอื น้ ที่ ขึน้ มาจุก ที่
ลาคอ แล้ วน ้าตาก็ค่อย ๆ ไหล อย่างห้ ามไม่อยู่
ปรวี ร์หันมองคนที่ จู่ ๆ ก็ เงี ยบไป ก่ อนที่ หัวใจจะอ่อนยวบ
เมื่อเห็นว่าบนใบหน้ างามมีน ้าตาไหลนอง เขาเข้ าใจความรู้ สึกของ
หล่อนโดยไม่ต้องถาม จึงยื่นมือไปลูบศีรษะก่อนจะกดเบา ๆ ให้ ซบ
ลงบนไหล่ของเขา พลางเอ่ยเสียงนุ่ม
“น้ องดายังมีคณ
ุ พ่อกับพี่วีนะ”
ดาริกาเงยหน้ าขึ ้นมองเจ้ าของไหล่ที่ให้ หล่อนซบในช่วงเวลา
ที่ ร้ ู สึกหนาวเหน็บในหัวใจแล้ วฝื นยิ ้ม สองมื อยกขึน้ เช็ดนา้ ตาจน
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แห้ ง ก่อนจะบอกเขาเสียงสัน่ เครื อ
“น้ องดารักพี่วีกบั คุณลุงนะคะ”
ปรวีร์ยิ ้มให้ เมื่อได้ ยินถ้ อยคาบอกรัก ดาริ กายังเป็ นน้ องน้ อย
คนเดิมแม้ ว่าจะห่างกันไปนานถึงสี่ปี ชายหนุ่มอดคิดไม่ได้ ว่า เวลา
สี่ ปี ที่ เ หิ น ห่ า ง จะท าให้ ค วามรั ก ของหล่ อ นเปลี่ ย นรู ป แบบจาก
น้ องสาวรักพี่ชายเป็ นความรักของหนุ่มสาวได้ หรื อไม่หนอ แต่เขาก็
ทาได้ เพียงแต่คิด ไม่กล้ าถามออกไปตรง ๆ
ใช้ เวลาราวชัว่ โมงครึ่ง ปรวีร์ก็พาหญิงสาวมาถึง ‘บ้ าน’ หลัง
จอดรถ เขาเดินอ้ อมไปเปิ ดประตูฝั่งที่นงั่ ผู้โดยสารแล้ วกล่าวเสียง
อ่อนโยน
“ยินดีต้อนรับกลับบ้ านค่ะน้ องดา”
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‘บ้ าน’ ที่ ปรวี ร์พาหญิ งสาวกลับ มานัน้ เป็ น หนึ่งในห้ อ งพัก
ของ ‘บลูโอเชียน ยอชต์คลับ แอนด์ รี สอร์ ต’ ที่เขาเป็ นผู้บริหารอยู่
‘สวีตวิลลา’ คือที่พกั ซึง่ เป็ นบ้ านพักทังหลั
้ ง สร้ างซุกตัวอยู่ใน
แมกไม้ เ รี ย งรายลดหลั่น ไปตามไหล่ ผ า มี ท างรถยนต์ เ ข้ า ถึ ง ได้
ทางด้ านหลัง ด้ านหน้ าของตัวบ้ านแต่ละหลังหัน เข้ าหาโค้ ง อ่ า ว
เบือ้ งล่าง โดยมีทางเดินเล็ก ๆ ระหว่างบ้ านพักแต่ละหลังทอดลง
ไปสู่หาดทรายสีขาวบริสทุ ธิ์ที่ทอดยาวสุดลูกหูลกู ตา
ดาริ กาก้ าวลงมายืนพลางหมุนตัวมองทัศนียภาพรอบด้ าน
บริ เวณระหว่างบ้ านพักแต่ละหลังเขียวชอุ่มไปด้ วยแมกไม้ น านา
พรรณที่ถกู จัดไว้ อย่างมืออาชีพ ข้ าง ๆ ตัวบ้ านสีขาวน่ารักเหล่านัน้
มีสระว่ายน ้าขนาดพอเหมาะอยู่ทกุ หลัง
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หญิงสาวถึงกับอุทานเบา ๆ “ว้ าว...”
“ชอบไหมคะ” คนพามาถามยิ ้ม ๆ
“สวยมากค่ะพี่วี นี่รีสอร์ ตใหม่ของพี่วีหรื อคะ”
“ค่ะ พี่วีเริ่มงานก่อสร้ างก่อนเราจะแต่งงานกันพักหนึ่ง เสร็ จ
เรี ยบร้ อยพร้ อมเปิ ดให้ บริ การหลังจากน้ องดาไปออสเตรเลียได้ หนึง่
ปี ” ชายหนุ่มตอบแล้ วเดินอ้ อมไปหลังรถ เปิ ดกระโปรงหลังเพื่อหยิบ
กระเป๋ าเดินทางของหญิงสาวพลางหันมากล่าวชวน
“เข้ าบ้ านกันเถอะ”
คนถูก ชวนเดิ น ตามเขาเข้ า บ้ า นไปอย่ า งว่ า ง่ า ยราวต้ อ ง
มนตร์
“นี่เป็ นห้ องนั่งเล่น จะดูทีวี ดูหนัง ฟั งเพลง อะไรก็อยู่ในนี ”้
ปรวีร์บอกพลางชี ้ไปยังชันวางโทรทั
้
ศน์ ที่ตงอยู
ั ้ ่ติดผนัง มีทีวีจอแบน
ขนาดใหญ่ วางอยู่ เบื ้องหน้ าเป็ นชุดโซฟาหนังสีอ่อน หน้ าโซฟามี
โต๊ ะเล็ก ๆ วางอยู่บนพรมเนื ้อดี เมื่อเห็นว่าดาริกาเพียงเดินตามและ
ทอดสายตามองเงียบ ๆ โดยไม่พดู อะไร ชายหนุ่มก็บอกต่อ
“ตรงนัน้ เป็ นมุมครัว พอทาอาหารเช้ าง่าย ๆ ได้ ชา กาแฟ
จะอยู่ตรงนัน”
้
เขาชี ้มือไปยังมุมครัวเล็ก ๆ ที่มองเห็นตู้เย็นขนาดไม่เล็กนัก
ตังอยู
้ ่ พร้ อมเคาน์เตอร์ ที่มีเครื่ องปิ ง้ ขนมปั ง กาต้ มน ้า และโถใส่ชา
กาแฟวางอยู่ เลยจากมุมครัวไปหน่อยมีชดุ โต๊ ะเก้ าอี ้ตังชุ
้ ดหนึง่
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“โต๊ ะกิ น ข้ าว วางไว้ อย่ า งนั น้ ละ ปกติ พี่ วี จ ะไปกิ น ที่
ห้ องอาหารของรี สอร์ ต”
“ทุกมื ้อเลยหรื อคะ”
“แทบทุกมื ้อ ถ้ าไม่ได้ ออกไปไหนก็กินที่ห้องอาหารง่ายดี”
หลังจากแนะนาพื ้นที่ ห้องนั่งเล่นให้ หญิ งสาวผู้มาใหม่ฟัง
เรี ยบร้ อย ปรวี ร์ก็ยกกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ พาเดินอ้ อมมุมห้ อง
ก่อนจะพบกับประตูห้องที่เปิ ดกว้ างอยู่
“นี่ห้องนอนของน้ องดา มีห้องน ้าในตัว สามารถมองเห็นวิว
ทะเลได้ เปิ ดประตูออกไปตรงนี ้จะเป็ นระเบียง มีชดุ โซฟาเอาต์ดอร์
วางอยู่ด้วยนะ”
ดาริกามองตามมือของเขาและพบว่าบนโซฟามีหมอนอิงน่า
กอดวางอยู่หลายใบ บนระเบียงมีกระถางต้ นไม้ จดั วางอยู่ราวกับ
เป็ นสวนเล็ก ๆ เห็นแล้ วน่าออกไปนอนเล่นอ่านหนังสือท่า มกลาง
แมกไม้ จริง ๆ
“ฝั่ งนู้นเป็ นห้ องนอนพี่วี จะมีระเบียงและโซฟาเอาต์ดอร์ จดั
แบบเดียวกันนี ้...เห็นทางเดินที่เป็ นแผ่นหินนัน่ ไหม ถ้ าเดินไปตาม
ทางเดินนัน่ ก็จะถึงสระว่ายน ้า ซึง่ ถ้ าเดินจากระเบียงห้ องพี่วี ก็จะไป
จรดกับสระว่ายน ้าเหมือนกัน” พูดแล้ วก็มองหน้ าคนที่ยืนฟั งเงียบ ๆ
มีเพียงสายตาเท่านันที
้ ่เปล่งประกายความตื่นเต้ นให้ เห็น
“น้ องดาจะพักผ่อนก่อนไหม เหนื่อยหรื อเปล่า เพิ่งเดินทาง
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มาถึง พักก่อนดีกว่านะ แล้ วเดี๋ยวมาคุยกัน”
คนฟั งทาตาโต ก่อนจะบอก “คุยเลยก็ได้ ค่ะ”
หลังจากบอกเขาเช่นนันแล้
้ วก็เดินตามคนตัวโตกว่าไปยัง
ห้ องนัง่ เล่น เพื่อ ‘คุยกัน’ อย่างที่ไม่ร้ ูว่าเรื่ องอะไร
เมื่ อกลับมาที่ ห้องนั่งเล่นอี กครั ง้ ปรวี ร์ ผายมื อเชื อ้ เชิญให้
หญิงสาวนัง่ ลงบนโซฟาตรงข้ ามกับเขา และถามอย่างไม่อ้อมค้ อม
“น้ องดามีแฟนหรื อยังคะ”
“ไม่...เอ่อ...ไม่มีค่ะ ” ตอบตะกุกตะกักด้ วยเป็ นคาถามที่ไม่
คาดคิดว่าจะได้ ยิน ในใจก็สวดคนตรงหน้ า ถามมาได้หน้าตาเฉย
พีว่ ีบา้ จะมี แฟนได้ยงั ไง ก็ขา้ มขัน้ ไปมี สามี แล้ว!
“พี่วีก็ไม่มี”
“อ้ อ...ค่ะ” หล่อนตอบได้ เพียงเท่านัน้ ไม่เข้ าใจว่าเขาจะมา
ถามเรื่ องนี ้กับหล่อนทาไม
“คุณ พ่อ อยากให้ เราเป็ นสามี ภ รรยากัน จริ ง ๆ” ปรวี ร์ เ ข้ า
ประเด็น
“คะ!” ดาริกาถามตาโต พอจะเข้ าใจ แต่อยากฟั งให้ ชดั
“ก่อนน้ องดาจะกลับมา คุณพ่อท่านคุยกับพี่ ว่าน้ องดาก็โต
แล้ ว เรี ย นจบเป็ น ผู้ใ หญ่ แ ล้ ว ส่ ว นพี่ ก็ ยัง ไม่ มี ใ คร ไหน ๆ เราก็
แต่งงานกันอย่างถูกต้ องแล้ ว ท่านเลยอยากให้ เราอยู่ด้วยกันแบบ
คนแต่งงานกันแล้ วจริง ๆ”
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“จะเป็ นไปได้ ยงั ไงคะ เราไม่ได้ ชอบกันแบบนันเสี
้ ยหน่อย พี่
วีเป็ นพี่ชาย น้ องดาทาอะไร ๆ แบบนันไม่
้ ได้ หรอก”
ค าตอบทั น ควัน อี ก ทั ง้ ท่ า ทางขนลุ ก ขนพองที่ ห ญิ ง สาว
แสดงออกเมื่ อ คิ ด ว่ า เขากับ หล่ อ นต้ อ งเป็ น สามี ภ รรยากัน จริ ง ๆ
ทาให้ ค นที่ มี ค วามคิ ด จะตามใจบิ ด าต้ อ งตัด ใจ เขาจะกล้ า บอก
ความรู้ สึกของเขากับหล่อนได้ อย่างไร ในเมื่อหญิงสาวที่เขาพึงใจ
ยังคงเห็นเขาเป็ นพี่ชายอย่างที่เคยเป็ นตลอดมา
“อืม...” เขาพูดไม่ออก
“พี่วี...พี่วี...เอ่อ...อยากตามใจคุณลุงหรื อคะ” ดาริ กาถาม
น ้าเสียงหวาดหวัน่ หากเขาต้ องการเช่นนัน้ หล่อนจะกล้ าปฏิเสธผู้มี
พระคุณหรื อไม่หนอ
“เฮ้ ย ไม่ ห รอก พี่ วี ก็ เ ห็ น น้ อ งดาเป็ น น้ อ ง แต่ คุณ พ่ อ ท่ า น
อยากให้ ลองพิจารณาดู พี่เลยพาน้ องดามาอยู่ด้วยกันที่นี่ เพราะไม่
อยากปฏิเสธท่านให้ เด็ดขาด” ชายหนุ่มตอบด้ วยความจริ ง เพียง
ครึ่งเดียว
จริงละที่ว่าเขาไม่ต้องการปฏิเสธบิดาให้ เด็ดขาดแล้ วพาดาริ
กามาอาศัยอยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยาแต่เพียงในนามให้ บิดา
สบายใจก่ อ น ตอนนัน้ เขายัง ไม่ ไ ด้ คิ ด อะไรกั บ หล่ อ นมากกว่ า
น้ องสาว ตังใจไว้
้
ว่าเมื่ออยู่กนั ไประยะหนึ่งแล้ วยังไม่มีอะไรเกิดขึ ้น
บิดาน่าจะยอมรับได้ ว่าเขากับดาริกาไม่ได้ เกิดมาเพื่อเป็ นคู่กนั
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แต่ แ ล้ วเพี ย งแค่ แ วบเดี ย วที่ เ ขาได้ เห็ น หน้ าหล่ อ นใน
สนามบิน หญิงสาวก็ทาให้ หวั ใจเขาเต้ นกระหน่า ความพึงพอใจใน
รู ปลักษณ์ของหล่อนซึมซ่านไปทัว่ อณูหวั ใจ ก่อนที่จะรู้ ว่าหล่อนคือ
ดาริ ก า เด็ ก สาวที่ เ ขาเคยเห็ น เป็ น แค่ น้ อ ง และแม้ จ ะเป็ น เพี ย ง
อารมณ์ ที่เกิดขึ ้นวูบวาบ ไม่ใช่ความรักปั กอกลึกซึ ้ง แต่เขาก็ได้ ร้ ู ว่า
เขารู้ สึกกับดาริ กาอย่ างหนุ่มสาว ไม่ใช่พี่ชายน้ องสาวอย่างที่ เขา
เคยคิดมาตลอด
ตอนนีเ้ ขารู้ สึกพึงใจหล่อน การทาให้ การแต่งงานเป็ น จริ ง
ในทางพฤติ นัย ตามความต้ อ งการของบิ ด ากลับ กลายมาเป็ น
ความคิ ด ที่ น่ า สนใจ ติ ด อยู่ก็ เพี ย งหญิ ง สาวยัง เห็ น เขาเป็ น เพียง
พี่ ช ายซึ่ง เขาก็ ไ ม่ อ ยากเร่ ง รั ด หากหล่ อ นยัง ไม่ มี ใ คร คงไม่ ย าก
เกินไปที่เขาจะจีบเมียตนเอง น ้าหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่ อน
เขากับหล่อนอยู่ร่วมบ้ าน เห็นหน้ ากันทุกวัน หล่อนจะไม่ร้ ู สึกอะไร
กับเขาบ้ างก็ให้ มนั รู้ไป
“แล้ วแบบนี ้จะไม่เป็ นการปิ ดโอกาสของพี่วีหรื อคะ” ดาริ กา
ถามอย่างเป็ นห่วง แค่ที่เขายอมจดทะเบียนสมรสกั บหล่อนตามที่
บิดาร้ องขอ เขาก็เสียสละเพื่อหล่อนมากพอแล้ ว หล่อนไม่อยาก
เห็นแก่ ตัว เกาะติดอยู่กับเขาจนเขาไม่มีโอกาสได้ มีคนรั กเพราะ
เกรงใจทะเบียนสมรสและภรรยาปลอม ๆ อย่างหล่อนที่ยงั อยู่บ้าน
เดียวกัน
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“พี่วีเคยบอกว่าจะไม่มีแฟนจนกว่าน้ องดาจะมีแฟนไงคะ”
เขาพูดยิ ้ม ๆ จนดาริ กาไม่แน่ใจว่าเขาพูดเล่นหรื อพูดจริงกัน
แน่
“งันพี
้ ่วีคงต้ องโสดสนิทไปจนแก่แล้ วละคะ เพราะน้ องดาจะ
ไม่ มี ใ คร จะอยู่ ใ ห้ คุ ณ ลุ ง กั บ พี่ วี เ ลี ย้ งจนแก่ เ ลย” หล่ อ นว่ า กลัว้
หัวเราะ
“ให้ มนั จริง...อย่าให้ ใครแหยมเข้ ามาเชียว บอกเลย...พี่หวง”
เขาพูดจากใจ แล้ วก็ต้องลอบผ่อนลมหายใจเมื่อเห็นหล่อนหัวเราะ
กิ๊ก เหมือนกับว่าหล่อนเห็นคาพูดเขาเป็ นเพียงคาพูดล้ อเล่นเท่านัน้
“เอาจริ งจังนะคะพี่วี น้ องดาอยู่แบบนี ้ไปเรื่ อย ๆ ได้ เป็ นลูก
สาวคุณลุงกับน้ องสาวพี่วี ถ้ าพี่วีไม่คิดว่าน้ องดาเป็ นภาระ”
“พี่วีไม่เคยคิด น้ องดาก็อย่าคิดมาก...รู้ ไหม” เขาบอกเสียง
เคร่ง
“ค่ะ” ดาริ กาตอบรับแล้ วฉีกยิ ้มกว้ าง ก่อนที่รอยยิ ้มจะเลือน
หาย หัวคิ ้วขมวดนิด ๆ
“มีอะไรคะ” ปรวีร์ถามเมื่อเห็นสีหน้ าที่เปลี่ยนไปของหญิง
สาว
“เรื่ องของเรา...พี่วีจะบอกใครไหมคะว่าเรา...แต่งงานกัน
แล้ ว”
“พี่วีไม่อยากปิ ดบัง” เขาพูดพร้ อมพิจารณาสีหน้ าของหญิง
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สาว เมื่อเห็นหล่อนมองคล้ ายรอฟั ง เขาจึงยิ ้มให้ แล้ วอธิบาย
“น้ องดาอยู่บ้านเดียวกันกับพี่วี คนอื่นจะมองไม่ดีถ้าไม่ร้ ู ว่า
เราแต่งงานกันอย่างถูกต้ องแล้ ว แต่ พี่วีไม่ไปป่ าวประกาศหรอกนะ
แค่ไม่ปิดบังเมื่อจาเป็ นต้ องบอกก็แล้ วกัน น้ องดาโอเคไหมคะ”
“โอเคมากค่ะ”
“งัน้ ก็ ดีแล้ ว แต่ตอนนี ไ้ ม่เหมื อนตอนที่ เราแต่งงานใหม่ ๆ
แล้ วนะ ตอนนัน้ ไม่มีใครรู้ ทุกอย่างที่เกิดขึ ้นเพื่อผลทางกฎหมาย
เท่านันจริ
้ ง ๆ แต่ตอนนี ้น้ องดาจะกลายเป็ นภรรยาพี่วีที่คนภายนอก
รับรู้ ไหวหรื อเปล่าคะ”
“หูย เป็ นภรรยาพี่ วี หนุ่ม หล่ อ รวย นัก ธุ ร กิ จ อนาคตไกล
เพอร์ เฟ็ กต์ ขนาดนี จ้ ะไม่ไ หวได้ ยังไงคะ มี แต่น้องดาจะยื ด น่ ะ สิ ”
หล่อนว่าพร้ อมทาท่า ‘ยืด’ ประกอบคาพูด
“โอเค งันซ้
้ อมยืดไปก่อนนะ พี่วีขอตัวเข้ าออฟฟิ ศก่อน แล้ ว
ตอนเย็นจะมารั บไปหาอะไรกิ น ” ชายหนุ่มบอกพร้ อมลุกขึน้ จาก
โซฟา แล้ วเดินตรงไปยังห้ องนอนของตน
“พี่ วี เดี๋ ย วสิ ค ะ” ดาริ ก าลุ ก ขึ น้ ร้ องเรี ย กและวิ่ ง ตามเขา
หล่อนคว้ าแขนแข็งแรงได้ ทนั ก่อนที่เขาจะก้ าวผ่านประตูห้องเข้ าไป
“น้ องดาเพิ่งมาถึงนะ พี่วีจะทิง้ น้ องดาไปทางานได้ ไงคะ”
หล่อนถามหน้ ายุ่ง
“ขอโทษค่ะน้ องดา แต่วนั นี ้พี่วีย่งุ จริ ง ๆ มีกรุ๊ ปเข้ าช่วงบ่าย
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ด้ ว ย วัน นี น้ ้ อ งดาพัก ผ่ อ นไปก่ อ นนะ หิว ก็ โทร.ให้ รู ม เซอร์ วิ ส เอา
อาหารมาส่งให้ ” ชายหนุ่มบอก รู้สกึ ผิดที่ไม่สามารถอยู่กบั หล่อนได้
ในวันแรกที่หล่อนเพิ่งกลับมาถึงบ้ าน แต่เขาก็ติดธุระที่ทิ ้งไปไม่ได้
จริง ๆ
“เคลียร์ กรุ๊ ปเสร็ จพี่วีจะรี บกลับมานะคะ อย่างอนนะ” เขา
พูดอย่างงอนง้ อเมื่อเห็นใบหน้ างอง ้าของหล่อน
“สัญญานะคะ”
“สัญญาค่ะ” ชายหนุ่มว่าแล้ วเดินเข้ าไปในห้ องน ้าที่อยู่ใน
ห้ องนอนเพื่ออาบน ้าเตรี ยมตัวออกไปทางาน
หลังชายหนุ่มผละไป คนที่ ถูกทิง้ ไว้ ในห้ องก็ หันรี หันขวาง
เมื่อเห็นรี โมตคอนโทรลวางอยู่บนโต๊ ะหัวเตียง ก็เดินไปหยิบมากด
เปิ ดทีวี ก่อนจะกระโดดขึ ้นไปนอนบนเตียงและเลือกหาช่องอยู่พกั
หนึ่ง ในที่ สุด ก็ หยุดลงที่ ช่อ งภาพยนตร์ และนอนดูห นัง บนเตี ยง
กว้ างอย่างสบายใจ ลื มความขุ่นข้ องที่ จะถูกทิง้ ไว้ ให้ อยู่บ้า นคน
เดียวตังแต่
้ วนั แรกที่มาถึงจนสิ ้น
ไม่นานนักเสี ยงนา้ ในห้ องนา้ ก็ หยุดลงพร้ อมกับคนในนัน้
เดิ น ออกมาโดยมี ผ้ า ขนหนูสี ข าวพัน กายอยู่ห มิ่ น เหม่ อวดลอน
กล้ ามเนื ้อหน้ าท้ องสวยงาม ร่างกายท่อนบนมีหยดน ้าเกาะพราว
ปรวี ร์ที่กาลังใช้ ผ้าขนหนูผืนเล็กขยี ผ้ มให้ แห้ งชะงักไปนิ ด
เมื่ อ มองเห็ น หญิ ง สาวนอนอยู่บ นเตี ยงเขา แต่ เ มื่ อ ไม่ เ ห็ นคนบน
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เตี ย งท าท่ า ใส่ ใ จ เขาจึ ง เดิ น เข้ า ไปแต่ ง ตัว ในห้ องแต่ ง ตัว เมื่ อ
เรี ยบร้ อยก็เดินออกมาโดยมีเสื ้อนอกพาดอยู่บนแขน
“พี่วีไปทางานแล้ วนะคะ ถ้ าอยากไปไหนก็ใช้ รถพี่วีไปก่อนก็
ได้ นะ”
“แล้ วพี่วีไม่ต้องใช้ หรื อคะ” ถามทัง้ ๆ ที่สายตาไม่ละไปจาก
ภาพบนจอ
“ออฟฟิ ศอยู่แค่นี ้เอง พี่วีเดินไป ที่ย้ายมาอยู่วิลลานี่ก็เพราะ
จะได้ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางนี่ไงคะ” ชายหนุ่มอธิบาย ก่อนจะเดิน
ตรงไปยังประตูห้องนอน
แล้ ว ก็ ต้ อ งหลุด ยิ ม้ กว้ า งเมื่ อ ได้ ยิ น เสี ย งคนบนเตี ย งแว่ ว
ตามหลัง
“ทางานให้ สนุกนะคะ...คุณสามี”
“เปรี ย้ วนักนะเรา ยายน้ องดา” ชายหนุ่มพึมพาอยู่คนเดียว
อย่างมันเขี ้ยวคนก๋ากัน่ ในห้ อง
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หลังชายหนุ่มลับตัวไป ดาริ กานอนดูหนังต่อไปอีกพักใหญ่
ๆ จนรู้ สึกหิวจึงลุกขึ ้นไปเปิ ดตู้เย็นแบบมินิบาร์ ที่อยู่ในห้ อง ตังใจว่
้ า
จะหาอะไรรองท้ อ งแล้ ว รอจัด มื อ้ ใหญ่ ใ นตอนเย็ น เมื่ อ ชายหนุ่ม
กลับมาจากทางานแล้ ว เพราะหล่อนมีรายการอาหารที่อยากกิน
ยาวเป็ น หางว่ า ว แต่ ใ นตู้เ ย็ น กลับ มี เ พี ย งน า้ เปล่ า สามขวดกั บ
ช็อกโกแลตสองแท่ง จึงปิ ดทีวีแล้ วเดินออกไปยังห้ องนัง่ เล่น เพื่อหา
ของกินที่หวังว่าจะมีเก็บไว้ ในตู้เย็นใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ ่ในมุมครัว
ตู้เย็นที่ว่างเปล่า มีเพียงน ้าเปล่า ไวน์ขาว และแชมเปญแช่
อยู่ไม่กี่ขวด ทาให้ ดาริกาถึงกับส่ายหน้ า เขาไม่มีอาหารในตู้เย็นเลย
หล่อนเชื่อแล้ วว่าเขาฝากท้ องที่ห้องอาหารของรี สอร์ ตทุกมื ้อจริง ๆ
ดาริ กาปิ ดตู้เย็นแล้ วเปิ ดตู้บิ วต์ อินเหนือศีรษะ ด้ วยหวังว่า
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เขาอาจจะเก็บบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ปไว้ บ้าง แล้ วก็ต้องผิดหวังไม่ต่าง
กับตอนเปิ ดตู้เย็น เมื่อสิ่งที่วางอยู่ในตู้มีเพียงแก้ วชนิดต่าง ๆ แต่ไม่
มีอาหารสักชนิด
“โอย พี่วี อยู่ได้ ยงั ไงเนี่ย ไม่มีของกินติดบ้ านเลย” ดาริกาบ่น
ให้ ค นที่ ทิ ง้ หล่ อ นไว้ กับ บ้ า นที่ ว่ า งเปล่ า พลางชั่ง ใจว่ า หล่ อ นจะ
โทรศัพท์สงั่ อาหารกับรู มเซอร์ วิสอย่างที่เขาบอกดีหรื อไม่ ก่อนที่จะ
ตัดสินใจ
“ไปกินข้ าวกับพี่วีดีกว่า ” หล่อนพูดกับตนเองแล้ วเดินไปยัง
ห้ องนอนของตน หยิบโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ ะเขียนหนังสือ
มุมห้ องขึ ้นมาทาท่าจะกดหมายเลข ก่อนจะชะงักไปเมื่อระลึ กได้ ว่า
หล่อนยังไม่มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเขาเลย
ดาริ กาอดรู้ สึกขันไม่ได้ เขากับหล่อนตกลงจะอยู่ร่วมกันใน
ฐานะสามีภรรยา แม้ ว่าจะแค่หลอก ๆ ก็เถอะ แต่ก็เป็ นสามีภรรยา
ที่พิลึกพิลนั่ เสียเหลือเกิน เพราะแม้ แต่เบอร์ โทรศัพท์ของกันและกัน
ยังไม่มีเลย
หญิงสาวเดินหาหมายเลขโทรศัพท์ข องรี สอร์ ตไปทัว่ แต่ก็ไม่
เจอ จนท้ ายที่สดุ ไปได้ นามบัตรของชายหนุ่มซึง่ วางอยู่บนโต๊ ะเขียน
หนังสือในห้ องนอนของเขา จึงกดหมายเลขแล้ วกดโทร.ออก
“ Blue Ocean Yacht Club and Resort, Ladda’s
speaking. How may I help you?

โ ร ส | 28

เสี ย งหวานปลายสายตอบรั บ เป็ นภาษาอั ง กฤษ ตาม
มาตรฐานโรงแรมหลายดาว ดาริกาแจ้ งความจานงเป็ นภาษาไทย
“สวัสดีค่ะ ขอสายคุณปรวีร์ค่ะ”
“รอสักครู่นะคะ”
ปลายสายบอกกับ หล่ อ นว่ า อย่ า งนัน้ ก่ อ นจะได้ ยิ น เสี ย ง
สัญ ญาณรอสาย ชั่ว อึด ใจเดี ย ว ก็ ไ ด้ ยิ นเสี ย งผู้ห ญิ ง อี ก คนตอบ
กลับมาด้ วยถ้ อยคาภาษาอังกฤษแบบเดิม
แหม กว่าจะเข้าถึงเจ้าของรี สอร์ ตนี ่มนั ยากจริ งแฮะ ดาริ กา
คิดในใจ แล้ วจึงกรอกเสียงลงไปตามสาย
“สวัสดีค่ะ ขอสายคุณวีค่ะ”
คนปลายสายถามกลับน ้าเสียงเป็ นงานเป็ นการ
“ไม่ทราบใครจะเรี ยนสายคะ”
“ดาริกาค่ะ”
คนหิวเริ่ มหงุดหงิด หลายนาทีที่พยายามต่อโทรศัพท์ถึงเขา
แต่ ก็ ยัง ไม่ ไ ด้ คุย กัน และต้ อ งตอบค าถามซ า้ สองครั ง้ ท าให้ หิ ว
ธรรมดาเริ่มจะกลายเป็ นโมโหหิว!
“คุณ วี อ อกไปรั บ ประทานข้ า วกลางวัน ค่ ะ ต้ อ งการฝาก
ข้ อความไว้ ไหมคะ”
“เขาไปกิ นข้ าวที่ ไหนคะ” แม้ แต่ตัวเองยังรู้ สึกได้ ถึงความ
หงุดหงิดในน ้าเสียงที่ถามออกไป
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“เอ่อ...ห้ องอาหารบลูโลตัสค่ะ”
คนตอบทาท่าลังเลก่ อนที่ จะบอกออกมา คงเพราะสัมผัส
อะไรบางอย่างในน ้าเสียงของหล่อนได้
“ขอบคุณค่ะ ” เมื่ อได้ คาตอบที่ ต้องการ ดาริ กาก็ วางสาย
ทันที ไม่เปิ ดโอกาสให้ คนทางปลายสายได้ ถามอะไรอีก
ดาริ กาสารวจตัวเองในกระจกเงาแบบเต็มตัวในห้ องนอน
พบว่าเสื ้อผ้ าชุดที่หล่อนใส่อยู่ค่อนข้ างยับยู่จากการนอนเกลือกกลิ ้ง
ดูหนังบนเตี ยง จึงเปลี่ ยนเป็ นชุด เดรสสัน้ แขนกุดสี ด าความยาว
เหนื อเข่าขึน้ มาพอสมควร เผยเรี ยวขายาวสวย ตัวชุดเป็ นผ้ ายืด
แนบไปกับรู ปร่ าง อวดสะโพกผาย เอวคอด และหน้ าอกหน้ าใจที่
เกินมาตรฐานหญิงไทยไปนิด
เมื่ อ พอใจกั บ ชุ ด ที่ ใ ส่ หญิ ง สาวก็ ต บแป้ ง เล็ ก น้ อ ย หยิ บ
ลิ ป กลอสมาแต้ ม ริ ม ฝี ปาก ฉี ด นา้ หอมอี ก นิ ด จากนัน้ ใส่ ร องเท้ า
ส้ นสูงแบบลาลอง เรี ยบร้ อยแล้ วก็หยิบกระเป๋ าและเดินออกจาก
บ้ าน เมื่อเดินผ่านรถยนต์ของชายหนุ่มที่จอดอยู่ก็นิ่งคิดสักพัก ก่อน
จะตัดสินใจก้ าวเดิน
ห้ อ งอาหารบลูโ ลตัส หาไม่ ย าก เพราะมี ป้ า ยบอกทางที่
ชัด เจน ใช้ เ วลาเดิ น ไม่ กี่ น าที ดาริ ก าก็ พ าตัว เองมายื น อยู่ ห น้ า
ห้ องอาหารซึ่งมีทงส่
ั ้ วนที่เป็ นห้ องแอร์ ซึ่งกรุ กระจกมองเห็นทะเล
สีครามทอดยาวสุดสายตา กับส่วนที่เป็ นเทอเรซ เปิ ดโล่งรับลมและ
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กลิ่ น อายทะเลเต็ ม ที่ ดาริ ก ากวาดสายตาไปยั ง บริ เ วณที่ เ ป็ น
เทอเรซเพื่อมองหาชายหนุ่ม ก่อนที่ ดวงตาจะเบิกกว้ างเมื่อเห็นเขา
นั่ง อยู่ เพราะเขาไม่ ไ ด้ อ ยู่ค นเดี ย วอย่ า งที่ ห ล่ อ นคิ ด แต่ มี ผ้ ูห ญิ ง
หน้ าตาสะสวยทีเดียวนัง่ อยู่ด้วย
คนโมโหหิวธรรมดาเลยรู้สกึ โมโหหิวมาก!
หน็ อ ย...พี ่วี บอกว่ า งานยุ่ง มี ก รุ๊ ป เข้ า ทิ้ ง เราไว้บ้ า นแต่
ตัวเองออกมานัง่ กิ นข้าวกับสาว หญิงสาวเข่นเขี ้ยวในใจพร้ อมกับ
ก้ าวฉับ ๆ ตรงเข้ าไปหาสองคนที่โต๊ ะอาหาร
เจอแบบนี ้ดาริกาจะไม่ทน!
หล่อนไม่มีปัญหาเลยกับการที่ เขาจะมี คนรั ก เคยบอกไป
แล้ วว่าหากเขาต้ องการอิสระหล่อนก็พร้ อมจะหย่าให้ ในทันที ที่ไม่
พูดเรื่ องหย่าก็เพราะคุณลุงขอให้ คงสถานะแต่งงานไว้ หากอีกฝ่ าย
ยัง ไม่ มี ใ ครเท่ า นัน้ หรอก แต่ หากเขามี ค นรั ก อยู่แ ล้ ว ดาริ ก าก็ ไม่
ต้ อ งการเป็ น อุป สรรคความรั ก ของใคร และเขาก็ ค วรจะพูด กับ
หล่อนตรง ๆ ไม่ใช่บอกว่าไม่มีใคร แต่กลับทาตัวหลบ ๆ ซ่อน ๆ และ
ใช้ ง านมาบัง หน้ า ทิ ง้ หล่ อ นไว้ ที่ บ้ า นคนเดี ย วแล้ ว ตัว เขามานั่ง
รับประทานอาหารกับคนอื่นเช่นนี ้
ร่ างระหงก้ าวเข้ าไปหยุดยืนอยู่หน้ าโต๊ ะอาหารที่คนทังสอง
้
กาลังดูเมนูกันอยู่ ผู้หญิ งซึ่งนั่งหันหน้ ามาทางหล่อนเงยหน้ ามอง
คิ ้วเรี ยวสวยขมวดนิด ๆ ใบหน้ าบึ ้งอย่างไม่พอใจ สายตาฉายแวว
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ตาหนิอ่านได้ ความว่า ‘ไร้ มารยาท’ ในขณะที่ชายหนุ่มซึง่ นัง่ หันหลัง
ให้ หล่อนคงจะสังเกตเห็นความผิดปกติจากสีหน้ าของคนร่ วมโต๊ ะ
จึงเอี ้ยวตัวหันกลับมาทางด้ านหลังที่หล่อนยืนอยู่
ดาริ ก าอดยิ ม้ ไม่ไ ด้ เมื่ อ เห็นท่า ทางของเขา ตาคมนัน้ เบิก
กว้ าง สีหน้ าประหลาดใจเหมือนกับไม่คิดว่าจะเห็นหล่อนมายืนอยู่
ตรงนี ้ และดูเหมื อนว่าเมื่ อตังสติ
้ ได้ เขาก็ หันกลับไปหาหญิ งสาว
ร่วมโต๊ ะ แล้ วกล่าวกับหล่อนเสียงไม่ดงั นัก
“ขอตัวสักครู่นะครับลักษณ์”
แล้ วเขาก็ลุกขึ ้น เดินมาคว้ าแขนหล่อน พาเดินห่างออกไป
จากโต๊ ะ
“น้ องดา มาได้ ยงั ไง” เขาถามกระซิบกระซาบ
“น้ องดาหิว ตู้เย็นพี่วีไม่มีอะไรให้ กินเลย ก็เลยกะว่าจะมา
หาอะไรกินกับพี่วี แต่...ฮึ! ใครจะไปรู้ ล่ะว่าพี่วีจะไม่ว่าง” หล่อนว่า
แล้ วปรายสายตาไปยังโต๊ ะที่ยงั คงมีผ้ หู ญิงคนนันนั
้ ง่ อยู่ และมองมา
ด้ วยท่าทางไม่เข้ าใจในสิ่งที่เกิดขึ ้นนัก
“งานยุ่งแบบนี ้บอกตรง ๆ ก็ได้ น้ องดาจะไปว่าอะไรคะ”
ปรวีร์ชะงักไปเพราะตามไม่ทนั ก่อนจะร้ องเสียงหลง
“เฮ้ ย! ไม่ใช่...งานจริง ๆ”
แต่ดเู หมือนคนฟั งจะไม่เชื่อ
“ไม่เห็นต้ องปิ ดบังกันเลย น้ องดาไม่ได้ ห้ามพี่วีมีแฟนนะคะ
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หรื อเราจะไปหย่ากันเลยดีไหมคะ พี่วี จะได้ มีอิสระ ไม่ต้องแอบน้ อง
ดาแบบนี ้”
หล่ อ นหมายความตามที่ พูด รู้ สึก ไม่ ช อบใจที่ ต นเองเป็ น
สาเหตุใ ห้ ค นที่ รั ก เหมื อ นพี่ ชายต้ อ งทาอะไรหลบ ๆ ซ่อ น ๆ และ
สงสารผู้หญิ งที่ ถึงจะเป็ นคนรั ก ของเขา แต่สถานะจริ ง ๆ คื อ ‘ชู้’
จะแค่ทางใจหรื อทางกายด้ วยก็เถอะ
“งานจริ ง ๆ นั่นน่ะ ลูกค้ า คุณพิลาสลักษณ์ ส่งกรุ๊ ปใหญ่ ให้
เราประจา กรุ๊ปวันนี ้ก็ของเขา ส่งกรุ๊ปเสร็จพี่วีเลยเลี ้ยงข้ าวขอบคุณ”
ชายหนุ่มอธิบาย
แม้ เขาจะบอกเช่นนันแต่
้ ดาริ กาก็ปักใจเสียแล้ ว ก็หล่อนจา
สายตาของผู้หญิงคนนันที
้ ่เงยขึ ้นมามองหล่อนได้ ดี ถ้ าไม่มีอะไรกัน
ทาไมถึงทาหน้ าราวกับหล่อนมาขัดจังหวะเข้ าด้ ายเข้ าเข็มอย่างนัน้
เล่า
“กล้ าแนะนาว่าน้ องดาเป็ นใครหรื อเปล่าล่ะ คะ” ถามพลาง
ยักคิ ้วอย่างท้ าทาย
ปากแข็งดีนกั กล้ าบอกไหมเล่าว่าหล่อนคือภรรยา ท้ าแล้ วก็
เดินนาเขากลับมาที่โต๊ ะอาหาร ได้ ยินเสียงก้ าวเท้ ายาว ๆ ตามมา
และก่อนที่หล่อนจะทันตังตั
้ ว เขาก็เดินมายืนเคียง ยื่นแขนมาโอบ
เอวหล่อนอย่างสนิทสนม แนะนาหล่อนกับผู้หญิงที่เงยหน้ ามองซึ่ง
ดวงตาเบิกนิด ๆ
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“ขอโทษครั บ ลักษณ์ ขออนุญาตแนะนาให้ ร้ ู จักภรรยาผม
ดาริกา เดชดารงกุลครับ”
หลังจากแนะนาหล่อนกับคนที่นงั่ อยู่แล้ วเขาก็หนั มายักคิ ้ว
ให้ ราวกับจะบอกว่า ทาไมจะไม่กล้าเล่า เล่นเอาดาริ กาที่ไม่คาดว่า
เขาจะกล้ าแนะนาหล่อนกับผู้หญิงตรงหน้ า เพราะมัน่ ใจมากว่าสอง
คนนี เ้ ป็ น อะไรกันมากกว่ า คู่ค้ า แน่ น อนถึ ง กับ อ้ า ปากค้ า ง ในใจ
เข่นเขี ้ยว แนะนาเฉย ๆ ก็ได้ ไม่เห็นต้องเปลี ่ยนนามสกุลให้ดว้ ยเลย
ก่อนจะหันไปยิ ้มแหยกล่าวทักทายหญิงสาวตรงหน้ า
“ส่วนนี่ คุณพิลาสลักษณ์ แห่งลัก ซ์ ชัว รี ฮ อลิ เดย์ ค่ ะ น้ อ งดา
รู้จกั กันไว้ ต่อไปน้ องดาเข้ ามาช่วยงานพี่วีคงได้ ติดต่อกันมากขึ ้น”
“สวัสดีค่ะคุณพิลาสลักษณ์ ” ดาริ กายกมือไหว้ เพราะเห็นว่า
อี ก ฝ่ ายมี วัย วุฒิ ม ากกว่ า ซึ่ง หญิ ง สาวก็ ย กมื อ รั บ ไหว้ ห ล่ อ นด้ วย
ท่าทางงง ๆ
“ยินดีที่ได้ ร้ ู จักค่ะ เชิญตามสบายนะคะ น้ องดาไม่รบกวน
แล้ วค่ะ เดี๋ยวจะไปสัง่ อาหารให้ ไปส่งที่บ้าน...แล้ วเจอกันตอนเย็น
ค่ะพี่วี” ท้ ายประโยคหันไปบอกชายหนุ่ม ก่อนที่เดินไปยังเคาน์เตอร์
เครื่ องดื่ม เพื่อสัง่ อาหารกลางวันสาหรับตนเอง
ปรวีร์มองตามคนที่เดินจากไปก่อนจะหันกลับหย่อ นตัวลง
นัง่ แล้ วยิ ้มให้ คนที่นงั่ เงียบที่โต๊ ะ หญิงสาวเงียบไปตังแต่
้ เขาแนะนา
ภรรยาให้ ร้ ู จกั ไม่ใช่ว่าชายหนุ่มจะไม่ร้ ู ว่าหล่อนคิดอะไรกับตน แต่
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เพราะเขาไม่ได้ คิดอะไรกับหล่อนมากไปกว่าคนร่วมธุรกิจกัน เขาจึง
ไม่เคยตอบรับไมตรี ที่หญิงสาวยื่นมาให้ แต่ยงั คงไปไหนมาไหนด้ วย
รั บ ประทานอาหารร่ ว มกั น บ่ อ ย ๆ และคิ ด ว่ า หากเขาวางตั ว
เหมาะสม หล่ อ นก็ ค งสัม ผัส ได้ ว่ า ระหว่ า งเขาและหล่ อ นมี เ พี ยง
มิตรภาพระหว่างคู่ค้าเท่านัน้
เพราะลูก ค้ า ส่ ว นใหญ่ ข องรี ส อร์ ต ถูก ส่ ง มาจากลัก ซ์ ชัว รี
ฮอลิเดย์ เขาจึงรักษาความสัมพันธ์ กับหล่อนไว้ ในลักษณะของคู่
ค้ าที่เขาให้ ความสาคัญเหนือกว่าใคร ส่วนความสัมพันธ์ ส่วนตัวที่
หล่อนยื่นมานัน้ เขาไม่ตอบรับ แต่ก็ไม่ได้ ปฏิเสธ อาจเพราะไม่เคย
ได้ พูด คุย กัน อย่ า งจริ ง จัง เขาจึ ง ไม่ เ คยได้ ป ฏิ เ สธหล่ อ นให้ เป็ น
กิ จ จะลั ก ษณะ และใช้ ประโยชน์ จ ากสนิ ม สนมนี เ้ พื่ อ รั ก ษา
ความสัม พัน ธ์ ทางธุ ร กิ จเสมอมา แต่ ก็ เป็ น ในลัก ษณะพึ่ง พากัน
เพราะหล่อนก็ได้ ประโยชน์จากความสนิทสนมกับเขาเช่นกัน
เมื่อดาริ กาเข้ ามาได้ จังหวะพอดี เขาจึงฉวยโอกาสเปิ ดตัว
‘ภรรยา’ ซึ่ ง ก็ เ ป็ นการบอกหญิ ง สาวไปกลาย ๆ ว่ า เขาไม่ ใ ช่
คนตัวเปล่า และเป็ นเหตุผลว่าทาไมที่ผ่านมาเขาจึงไม่เคยพัฒนา
ความสัมพันธ์ กับหล่อนมากไปกว่าเพื่อนคู่ค้าที่สนิทสนมมากกว่า
ใครเท่านัน้
“ลั ก ษณ์ ไ ม่ เ คยทราบมาก่ อ นเลยว่ า วี แ ต่ ง งานแล้ ว”
พิลาสลักษณ์ พดู เสียงเรี ยบอย่างพยายามไม่เปิ ดเผยอารมณ์ ใด ๆ
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เขาจะแต่งงานหรื อโสดก็ไม่มีความสาคัญใด ๆ ต่อหล่อน หรื ออย่าง
น้ อยหล่อนก็พยายามบอกตนเองให้ เชื่อเช่นนัน้
ปรวีร์ใจหายเมื่อสบตาที่มีแววตัดพ้ อของผู้หญิงตรงหน้ า แม้
เขาจะใช้ ความสนิทสนมกับหล่อนเพื่อผลทางธุรกิจ แต่หล่อนก็เป็ น
เพื่อนที่เขาสนิทสนมด้ วยที่สดุ เพื่อนที่เขาไม่ค่อยมี เขาได้ แต่หวัง...
หวัง ว่ า พิ ล าสลัก ษณ์ จ ะมี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ พอที่ จ ะแยกเรื่ อ ง
ส่ ว นตั ว และเรื่ องงานออกจากกั น เพราะหากหลั ง จากนี ้
พิ ล าสลัก ษณ์ ไ ม่ ส่ ง ลูก ค้ า มาให้ รี ส อร์ ต ของเขาต้ อ งประสบกั บ
ปั ญหาอย่างแน่นอน
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๔

“หมี่ฮกเกี ย้ น โลบะ ปอเปี๊ ยะสด โอ๊ ะเอ๋ว อาวโป่ ง ห่อหมก
ทอดมัน ปลาทรงเครื่ อง น ้าชุบ ติ่มซา...” ปรวีร์ก้มลงอ่านรายการใน
กระดาษที่ถกู ยัดใส่มือในทันทีที่เขาก้ าวเข้ าบ้ าน แล้ วจึงเงยหน้ าขึ ้น
มองคนที่ ยื น ยิ ม้ แฉ่ ง อยู่ต รงหน้ า ด้ ว ยสี ห น้ า ราวกับ เครื่ อ งหมาย
คาถามตัวใหญ่แปะอยู่บนหน้ าผาก
“แหม ดูทาหน้ าเข้ า มันคืออาหารที่น้องดาอยากกินจนจะลง
แดงแล้ วค่ะ และมันเป็ นหน้ าที่ของสามีที่ดีที่จะพาน้ องดาตระเวน
กินด้ วย เข้ าใจไหมคะ” ดาริ กาพูดกลัวหั
้ วเราะพร้ อมยิ ้มประจบ ก็มี
แต่เขานี่ ละที่ จะพาหล่อนไปหากิ นของเหล่านี ไ้ ด้ จะให้ ไปเองคน
เดียวก็กระไรอยู่
“คืนนี ้เลย?”
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“ใช่ค่ะ พี่วีไปเปลี่ ยนเสื อ้ ผ้ าสิคะ” บอกเขาพร้ อมปรายตา
มองชุดสูททางานของเขา
ปรวีร์จึงกล่าวขอตัวไปเปลี่ยนเสื ้อผ้ าตามคาสัง่ อย่างว่าง่าย
ดูท่าทางแล้ ว หากเขาไม่ตามใจหล่อน คืนนี ้ชีวิตของเขาอาจจะไม่
สงบสุขเป็ นแน่
เพราะดาริ กาอยู่ในชุดเสื ้อกล้ ามเข้ ารู ปสีขาวกับกระโปรง
บานยาวและรองเท้ าแตะสาน ชายหนุ่มจึงออกมาในชุดกางเกงขา
สันเพี
้ ยงเข่า เสื ้อยืดสีกรมท่าขนาดพอดีตวั และรองเท้ าแตะแบบคีบ
เมื่ อเดินมาจนถึงคนที่ ยืนรออยู่เขาก็ ยื่นแขนให้ ซึ่งหล่อนก็ คล้ อง
แขนเข้ ากับแขนแข็งแรงของเขาในทันที แล้ วเขาจึงพาหล่อ นเดิน
ออกจากบ้ านตรงไปยังรถที่จอดอยู่ด้านหลัง
“น้ องดาอยากกินอะไรก่อน หวังว่าจะไม่อยากกินทุกอย่าง
ในกระดาษนัน่ ภายในคืนนี ้หรอกนะ” ปรวีร์ถามคนที่กาลังก้ าวขึ ้น
รถที่เขาเปิ ดประตูให้ ซงึ่ กาลังฮัมเพลงเบา ๆ อย่างอารมณ์ดี
“อืม...น้ องดาว่าไปกินหมี่ก่อนก็ได้ ค่ะ ” ตอบแล้ วก็บอกชื่อ
ร้ านหมี่ฮกเกี ้ยนชื่อดังของภูเก็ตที่จาได้ ว่ารสชาติอร่อยล ้า
“เดี๋ยวนี ้ร้ านนันไม่
้ อร่ อยเหมือนเดิมแล้ วละ พี่วีว่าไปที่ตลาด
ดีกว่า จะได้ มีใ ห้ เลือกหลายร้ าน” ชายหนุ่มบอกคนที่ห่างบ้ านไป
นานจนไม่ทราบถึงความเปลี่ยนแปลง
“อ้ าว...หรื อคะ งันก็
้ ตามที่พี่วีว่าก็ได้ ค่ะ ดีเหมือนกันจะได้ ไม่
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ต้ องขับรถไป ๆ มา ๆ หลายที่ แต่พวกห่อหมก น ้าชุบ ปลาทรงเครื่ อง
พวกนี ้เอาไว้ เป็ นกลางวันพรุ่งนี ้ก็แล้ วกัน ส่วนติ่มซาก็เป็ นพรุ่งนี ้เช้ า”
หล่อนวางแผนเป็ นฉาก ๆ ราวกับว่าใช้ เวลาทังวั
้ นคิดเรื่ องนี ้
จนคนฟั งอดยิ ้มไม่ได้
“หมายความว่าพรุ่ งนี ้เช้ าพี่วีต้องพาน้ องดาไปกินติ่มซาอีก
อย่างนันใช่
้ ไหมคะ”
“ใช่ค่ะ” ตอบพลางฉีกยิ ้มตาหยีอย่างประจบประแจง ซึง่ คน
ถูก ประจบก็ ท าได้ เ พี ย งส่ า ยศี ร ษะอย่ า งอ่ อ นใจระคนเอ็ น ดู เ ท่ า
นันเอง
้
ปรวี ร์ พ า ‘ภรรยา’ ขับ รถขึ น้ เหนื อ มุ่ง ตรงสู่ตัว เมื อ งโดยมี
จุดหมายอยู่ที่ ‘ตลาดฉาฉา’ ซึง่ เป็ นตลาดขายอาหารพื ้นเมืองที่เป็ น
ที่นิยมของคนท้ องถิ่น เมื่อมาถึงตลาด คนที่วางแผนการกินมาอย่าง
ดีก็รีบสัง่ อาหารทันที โดยเริ่ มที่หมี่ ทังผั
้ ด ทังน
้ ้า ทั ง้ แห้ ง โดยหันไป
บอกคนที่พามาอย่างใจดีว่า
“สัง่ มาหลาย ๆ อย่าง แบ่งกันกินไงคะ”
หลั ง จากสั่ ง ส ารพั ด หมี่ แล้ ว ค นที่ เพิ่ ง กลั บ มาจาก
ต่างประเทศก็เดินไปสั่งปอเปี๊ ยะสดอีกร้ านซึ่งตังอยู
้ ่ไม่ห่างกันนัก
และขอให้ ที่ร้านเอามาส่งยังโต๊ ะที่หล่อนนัง่ เสร็จแล้ วก็เดินเลยไปสัง่
โลบะอีกร้ านที่อยู่ติดกัน ก่อนจะกลับมานั่งรอพร้ อมรอยยิ ้มกว้ าง
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ประดับใบหน้ า
เมื่ออาหารถูกนามาวางจนครบ คนร่ วมโต๊ ะถึงกับถามอย่าง
อดไม่ได้
“นี่จะกินทังหมดนี
้
่เลยหรื อน้ องดา”
ทังหมดนี
้
่คืออาหารหลายจานที่วางจนเต็มโต๊ ะ คนถูกถาม
ยิ ้มแหย ๆ ก่อนจะตอบเสียงอ่อย
“ก็...น้ องดาไม่ได้ กินอาหารพวกนี ้มาตังสี
้ ่ปีนะคะพี่วี พอเห็น
อะไรก็อยากกินไปหมดเลย”
“แล้ วจะกินหมดไหมเนี่ย สัง่ มาเยอะแยะ”
“พี่วีก็ช่วยน้ องดากินสิคะ กินกันสองคน หมดแน่ ๆ อย่ามัว
แต่บ่น” ว่าแล้ วก็ยื่นตะเกียบให้ ชายหนุ่ม พลางพยักเพยิดให้ เขาลง
มือ ส่วนตัวเองก็รับประทานด้ วยท่าทางเอร็ ดอร่ อย หลังตักอาหาร
เข้ าปากก็เงยหน้ าขึ ้นมาหลับตาพริม้ พึมพาเบา ๆ
“อืม...อร่อย...เหมือนได้ ขึ ้นสวรรค์เลย”
ท่าทางและคาพูดของหญิ งสาวทาให้ ชายหนุ่มอดหัว เราะ
ไม่ได้ ดาริ กายังคงเป็ นเด็กสาวคนเดิมที่เขาเคยรู้ จกั เมื่อสี่ปีก่อน แม้
จะเติบโตกลายเป็ นสาวสะพรั่งที่ทาเอาหัวใจเขากระตุกเมื่อแรกเห็น
ที่สนามบินเมื่อเช้ านี ้ แต่จริ ตจะก้ านอย่างหญิ งสาวนันแทบไม่
้
มีเลย
ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะหล่อนเห็นเขาเป็ นพี่ชายอย่างที่เป็ นมาตลอด
กระมัง มีแต่เขานี่ละที่เริ่ มคิดไม่ซื่อ มองไม่เห็นยายน้ องน้ อยดาริกา
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คนเดิมอีกต่อไป เห็นแต่หญิงสาวสุดเซ็ กซี่ที่เจอที่สนามบินเมื่อเช้ า
ทุกทีที่หนั ไปมองหล่อนสิน่า
จะเล่นบทพี ่ชายต่อไปได้สกั กี ่น้ านายวี อดถามตัวเองในใจ
ไม่ได้ เพราะรู้ตวั ดีว่าตอนนี ้ความรู้สกึ ที่เขามีต่อหล่อนไม่เหมือนเดิม
แล้ ว ยิ่งอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน และหญิงสาวให้ ความสนิทสนมกับ
เขาแบบนี ้ ใจเจ้ ากรรมก็คอยแต่จะแกว่ง ๆ ทุกครัง้ ที่หล่อนเข้ าใกล้
เลยทีเดียว
“พี่วี...พี่วี!”
เสียงเรี ยกและมือที่โบกไปมาตรงหน้ าทาให้ ชายหนุ่มหลุด
จากภวังค์
“เป็ นอะไรไปคะ นัง่ เงียบเชียว” ดาริกาถามอย่างแปลกใจ
“เอ่อ...เปล่า คิดอะไรเพลิน ๆ ไปหน่อย” ตอบตะกุกตะกัก
จะบอกได้ อ ย่ า งไรว่ า อะไรเพลิ น ๆ ที่ ว่ า นัน้ เกี่ ย วกับ คนตรงหน้ า
ล้ วน ๆ
“นี่เวลากินนะคะพี่วี ดูสิ น้ องดาจัดการเกื อบหมดแล้ วเนี่ย
ไม่รีบไม่เหลืออะไรให้ กินแล้ วนะคะ” ว่าพลางเลื่อนจานอาหารที่
พร่องลงไปเกือบหมดมาตรงหน้ าชายหนุ่ม
ปรวีร์ก้มหน้ าจัดการกับอาหารที่ถกู เลื่อนมาตรงหน้ าราวกับ
กลัวว่าอาหารจะหมดก่อนอย่างที่ หล่อนว่า หากความจริ งแล้ วเขา
พยายามซ่อนสายตาตนเองต่างหาก กลัวเหลื อเกิ นว่าหล่อ นจะ
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สังเกตเห็นสายตาเขาที่มองหล่อน เพราะมันไม่ใช่สายตาของพี่ชาย
มองน้ องสาวอย่างที่หล่อนเข้ าใจเลย นี่มันสายตาของชายหนุ่มที่
หลงรูปหญิงสาวตังแต่
้ แวบแรกที่เห็นชัด ๆ!
“เสร็ จ แล้ ว อยากไปไหนต่ อ หรื อ เปล่ า คะ” ชายหนุ่ม ถาม
หลังจากจัดการกับอาหารบนโต๊ ะเกือบหมด
“พรุ่งนี ้พี่วีทางานหรื อเปล่าคะ”
“ทาค่ะ พรุ่งนี ้วันศุกร์ ”
“ถ้ าอย่างนันกลั
้ บบ้ านดีกว่าค่ะ แต่คืนพรุ่ งนี ้พี่วีต้องพาน้ อง
ดาตระเวนราตรี นะ”
เมื่อหล่อนต่อรองพร้ อมสายตาที่เป็ นประกายตาวิบวับและ
สีหน้ ามีหวัง เขาจะใจแข็งกับหล่อนได้ อย่างไร
“ตามใจ”
รางวัลของการตามใจหล่อนมาในรูปของอ้ อมกอดแนบแน่น
ก่อนที่หญิงสาวจะคล้ องแขนและแนบศีรษะลงบนไหล่เขา แล้ วพูด
อย่างประจบประแจง
“น้ องดารักพี่วีที่สดุ เลย”
คาบอกรักที่ทาให้ คนฟั งใจแป้วอยู่ในที เพราะสั มผัสได้ ว่า
ความรักของหล่อนไม่มีอะไรแตกต่างกับเมื่อก่อนเลย มีแต่เขานี่เอง
ที่แอบคิดไม่ซื่ออยู่ฝ่ายเดียว
เสร็ จ จากอาหารเย็ น ปรวี ร์ พาหญิ ง สาวขับ รถกลับ มายัง
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รี สอร์ ต โดยมีเสียงผู้ร่วมทางเจื ้อยแจ้ วตลอดการเดินทาง จนเมื่อถึง
บ้ าน เขาก็เดินไปส่งหญิงสาวที่หน้ าห้ องของหล่อน
“เจอกันพรุ่งนี ้ค่ะน้ องดา”
“ไนต์ค่ะพี่วี”
ดาริ กากล่าวแล้ วเดินมาหยุดลงตรงหน้ าเขาก่อนที่จะเขย่ง
ปลายเท้ ายื่นริ มฝี ปากขึ ้นมาจูบผะแผ่วที่แก้ มของเขาแล้ วเดินเข้ า
ห้ องนอนของตนไป ปล่อยให้ คนถูกหอมแก้ มยืนตัวแข็งอยู่ตรงนัน้
เนิ่นนาน
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๕

ปรวีร์เดินออกมาจากห้ องนอนของตนในชุดกางเกงว่ายน ้า
แบบกางเกงขาสัน้ เนื อ้ ตัวท่อนบนเปลือยเปล่า มี เพียงผ้ าขนหนู
สีขาวสะอาดพาดบ่าอยู่เท่านัน้ ชายหนุ่มชะงักไปนิดเมื่อมองเห็นผู้
อาศัยร่ วมบ้ านนั่งอยู่ที่โต๊ ะรับประทานอาหาร ดูตงอกตั
ั ้ งใจกั
้ บจอ
แล็ปท็อปตรงหน้ า
หญิ งสาวอยู่ในชุดเสื ้อกล้ ามหลวม ๆ สีขาวที่มองเห็นทะลุ
ไปถึงชันในที
้ ่โอบอุ้มเนินเนื ้อเต่งตึง กางเกงขาสันจู
้ ๋สีชมพูอวดเรี ยว
ขายาวตึงแน่นไปด้ วยกล้ ามเนื ้อน่ามอง ผมตรงยาวสีดาเป็ นเงาถูก
ผู ก เป็ นหางม้ าหลวม ๆ และดู เ หมื อ นคนที่ ตั ง้ อกตั ง้ ใจกั บ
จอคอมพิวเตอร์ ตรงหน้ าจะรู้สกึ ได้ ถึงพลังจากสายตาของเขา จึงเงย
หน้ าขึ ้นจากหน้ าจอ และเปิ ดยิ ้มกว้ างเมื่อเห็นว่าเป็ นเขายืนอยู่
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“พี่วี มอร์ นิ่งค่ะ จะไปไหนคะนัน่ ”
“มอร์ นิ่งค่ะน้ องดา พี่วีจะไปว่ายน ้า น้ องดา...เอ่อ...ตื่นเช้ า
จัง” เขาพูดตะกุกตะกัก รู้ สึกราวกับเด็กซนที่ ทาผิดแล้ วถูกจับได้
เพราะแอบยืนมองหล่อนอยู่ตงนานสองนาน
ั้
“คงเพราะยังชินกับเวลาที่นู่นมังคะเลยตื่นเร็ ว ” ตอบแล้ วก็
ทาตาโตราวกับเพิง่ นึกอะไรขึ ้นได้
“น้ อ งดาไปว่ า ยนา้ กับ พี่ วี ดีก ว่ า รอแป๊ บนะคะ ขอน้ อ งดา
เปลี่ยนเสื ้อผ้ าแป๊ บเดียว”
หล่อนบอกเขาแล้ วลุกขึ ้นด้ วยท่าทางกระตือรื อร้ น เดินเข้ า
ห้ องตนเองไป พักเดียวก็เดินออกมาในชุดว่ายน ้าแบบบิกินี่สองชิ ้น
เปิ ดเผยเรื อนร่ างระหงสมส่วน ที่ทาให้ เขาถึงกับแอบกลืนน ้าลาย
“พี่วีช่วยทาครี มที่หลังให้ น้องดาหน่อยได้ ไหมคะ” ว่าพลาง
ยื่ น หลอดครี มกันแดดส่ งให้ คนที่ ยืนอยู่ตรงหน้ า ก่ อ นจะหัน หลัง
อานวยความสะดวกให้ เต็มที่
ปรวีร์รับหลอดครี มมาบีบลงบนฝ่ ามือ ลูบไล้ แผ่วเบาไปทั่ว
แผ่นหลังเนียนละมุนมือ ผิวเนื ้อเปลือยเปล่าของหญิงสาวที่ กาลัง
สัมผัส ทาให้ ชายหนุ่มถึงกับหายใจติดขัด ยายน้องดาจะรู้ ไหมว่า
พีว่ ีตอ้ งข่มใจแค่ไหน
“เสร็จแล้ ว...” บอกเสียงแผ่ว
“ขอบคุณค่ะพี่วี มา...เดี๋ยวน้ องดาจะทาให้ พี่วีบ้าง หันหลัง
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มาสิคะ” บอกพลางยื่นมือมารับหลอดครี มกันแดดจากมือใหญ่
“ไม่...เอ่อ...ไม่เป็ นไรหรอกน้ องดา พี่วีไม่ทาก็ได้ เช้ าขนาดนี ้
ยั ง ไม่ มี แ ดดเลย” ตอบตะกุ ก ตะกั ก เขาอยากออกไปจาก
สถานการณ์ถึงเนื ้อถึงตัวนี ้เร็ ว ๆ แต่ดเู หมือนดาริ กาจะไม่ได้ รับรู้ ถึง
ความว้ าวุ่นที่ เขากาลังรู้ สึกทัง้ ใจและกายเลย เพราะหล่อนยังส่ง
เสียงแจ้ ว ๆ
“ไม่ ไ ด้ ห รอกค่ ะ พี่ วี ถึ ง จะยัง ไม่ มี แ ดด แต่ ก็ มี รั ง สี ยูวี แ ล้ ว
ป้องกันไว้ ก่อนค่ะ ยิ่งพี่วีอยู่ใกล้ ทะเล เจอแดดตลอดเวลาแบบนี ้ ถ้ า
ไม่ทาครี มกันแดดป้องกันดี ๆ เดี๋ยวมะเร็งผิวหนังจะถามหาเอา” ว่า
แล้ วก็บีบครี มลงบนฝ่ ามือแล้ วลูบไล้ ลงไปบนแผ่นหลังกว้ างอย่างตัง้
อกตังใจ
้
“หืม..ม..ม.. พี่วีขา เนื ้อแน่นมาก ๆ เลย ไม่มีไขมันส่วนเกิน
แม้ แต่นิดเดี ยว พี่วีนี่หุ่นทรมานใจสาวมาก ๆ ไหนขอดูด้านหน้ า
หน่อยซิ”
หล่อนว่าแล้ วก็เดินวนมายืนตรงหน้ าเขา ก่อนจะกล่าวอย่าง
ชื่นชม
“โอ้ โห กล้ ามท้ องแข็งเป๊ ก ผิดคาด ๆ” พูดพลางยื่นมือไปชก
เบา ๆ ที่หน้ าท้ องของชายหนุ่มอย่างหยอกเย้ า
ปรวี ร์ ถึ ง กลับ กลัน้ หายใจเมื่ อ มองเห็ น ร่ า งสมส่ ว นในชุ ด
เสื ้อผ้ าน้ อยชิ ้นตรงหน้ าเต็มตา หล่อนสวย...เสียจนเขาจะอดใจไม่
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ไหวแล้ วนะ!
“น้ องดา...เอ่อ...หมายความว่าไง” เขาถามอย่างไม่เข้ าใจว่า
หล่อนหมายความว่าอย่างไรที่ว่ า ‘ผิดคาด’ ไม่ร้ ู ว่าเพราะหล่อนพูด
ไม่ชดั เจน หรื อสมองของเขาไม่ทางานเมื่อมีร่างงดงามยวนตายัว่ ใจ
ยืนอยู่ตรงหน้ ากันแน่
“ก็ . ..คุ ณ ลุ ง บอกว่ า พี่ วี ท างานเยอะ น้ อ งดาเลยกลัว จะ
กลับมาเจอพี่วีเป็ นตาแก่ลงพุง” หล่อนตอบพลางหัวเราะแหะ ๆ
“น้ องดาคะ พี่วีเพิง่ สามสิบ”
คาพูดของเขาที่มาพร้ อมอาการค้ อนน้ อย ๆ นันท
้ าให้ ดาริ กา
ถึงกับหัวเราะกิ๊ก หล่อนรี บพูดเอาใจก่อนที่เขาจะคิดมากไปกว่านัน้
“แต่ตอนเจอกันน้ องดาก็ประทับใจน้ า พี่วีดูไม่อ้วนขึ ้นเลย
แต่ น้ อ งดาไม่ คิ ด ว่ า พอถอดเสื อ้ แล้ ว จะขนาดนี ”้ หล่ อ นไม่ ไ ด้ พูด
เฉย ๆ แต่ทอดสายตามองลอนกล้ ามเนื ้อหน้ าท้ องเขาด้ วยสายตา
แสดงความชื่นชมเปิ ดเผย
สายตาที่ทาให้ คนถูกมองรู้ สกึ วูบวาบ จนต้ องเสยื่นมือไปดึง
หลอดครี มกันแดดจากมือหล่อนมาบีบใส่มือแล้ วลูบไล้ บนผิวกาย
ด้ านหน้ าของตน หลบสายตาชื่นชมที่มองมาด้ วยความบริ สุทธิ์ ใจ
นันเสี
้ ย
“เสร็ จ แล้ ว ไปกั น เถอะ” เอ่ ย ชวนหลัง จากทาครี ม เสร็ จ
เรี ยบร้ อยและปรับจิตปรับใจให้ ตมู ตามน้ อยลง
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“อ้ าว ไม่ว่ายที่สระหรื อคะ” ดาริ กาถามอย่างแปลกใจเมื่อ
เดินออกจากบ้ านแล้ วชายหนุ่มพาเดินเลยสระว่ายน ้าไป
“เปล่าค่ะ พี่วีว่ายน ้าในทะเล” เขาตอบพร้ อมกับพาหล่อน
เดินไปตามทางเดินเล็ก ๆ ที่ทอดลงสู่ผืนอ่าวเบื ้องล่าง
หลังจากเดินเคียงกันไปเงียบ ๆ ไม่กี่นาที ทังสองก็
้
เดินมาถึง
ชายหาดที่ มี ผื น ทรายสี ข าวละเอี ย ดทอดยาว แผ่ น น า้ สี ค ราม
ด้ านหน้ าราบเรี ยบ มองเห็นเรื อยอชต์ น้อยใหญ่ลอยลาอยู่จานวน
หนึง่
สองหนุ่มสาวโถมตัวลงน ้าก่อนจะยกแขนจ้ วงว่ายน ้าแข่งกัน
โดยไม่ได้ นดั หมาย แต่ก็สนุกสนานกับเกมการแข่งขันที่ทาให้ ร้ ู สึกว่า
ร่ างกายได้ ใช้ กาลังอย่างถึงอกถึงใจ จวบจนพระอาทิตย์ เริ่ มส่อง
แสงและรู้สกึ หิว ดาริกาจึงเป็ นฝ่ ายชวนชายหนุ่มขึ ้นจากน ้า
“ขึ ้นกันเถอะค่ะพี่วี เริ่มหิวแล้ ว ไปกินติ่มซากัน”
“ไปสิ ไปสายเดี๋ ย วจะหมดก่ อน อดกิ น แล้ ว เดี๋ ย วพี่ วี ต้อง
กลับมาทางานด้ วย” เขาตอบพลางเดินขึ ้นจากน ้ามาหยิบผ้ าเช็ดตัว
ที่ ว างอยู่ บ นเก้ าอี ข้ ึ น้ มาเช็ ด เนื อ้ เช็ ด ตัว ซึ่ ง หญิ ง สาวก็ ท าอย่ า ง
เดียวกัน ก่อนที่จะเดินตามกันกลับไปยังบ้ านพัก เพื่ออาบน ้าชาระ
ร่างกาย เตรี ยมตัวออกไปหาติ่มซารับประทานตามแผนที่คนตัวเล็ก
กว่าวางไว้ ตงแต่
ั ้ เมื่อคืน
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ปรวีร์พาคนหิวมาที่ร้านติ่มซาดังเดิ
้ มของภูเก็ต ซึ่งแม้ จะมา
กั น แต่ เ ช้ า แต่ ก็ ยั ง ช้ ากว่ า ชาวเมื อ งที่ ออกมาหาอาหารเช้ า
รับประทาน
โดยปกติแล้ ว อาหารเช้ าของชาวภูเก็ตจะเป็ นขนมจีนหรื อ
ติ่มซา ทาให้ ร้านติ่มซาเปิ ดให้ บริ การตังแต่
้ ฟ้าสาง และเวลาเกื อบ
สายเพียงแค่แปดนาฬกิ าเช่นนี ้ ร้ านก็เนืองแน่นไปด้ วยผู้คนเสียแล้ ว
หลังจากมีโต๊ ะว่าง สองหนุ่มสาวก็เริ่ มสัง่ อาหารในทันที คน
ที่ไปอยู่ต่างประเทศเสียหลายปี สงั่ สารพัดติ่มซาที่มีในร้ าน แทบจะ
จิ ้มไปทุกรายการบนเมนู และเมื่ออาหารถูกนามาเสิร์ฟและวางเต็ม
โต๊ ะ หญิงสาวก็ลงมือรับประทานด้ วยท่าทางเอร็ดอร่อย
“อื ม้ ..ม..ม..” ส่งเสี ยงครางพร้ อมหลับตาพริ ม้ หลังจากใช้
ตะเกียบคีบขนมจีบปูจากจาน แล้ วจิ ้มซอสสีคล้ ายซอสมะเขือเทศ
ในถ้ วยซอสใบเล็กส่งเข้ าปากในคาเดียว
“ซอสติ่มซา หวาน ๆ เผ็ดนิด ๆ คิดถึงเธอจังเลย”
เสียงพึมพาของคนตรงหน้ า ทาให้ ปรวีร์ หวั เราะ ท่าทางของ
หล่อนดูมีความสุขราวกับล่องลอยอยู่บนสรวงสวรรค์ก็มิปาน
“พี่ วี ล องนี่ ค่ ะ สาหร่ า ยห่อ หมู อร่ อ ยมาก ๆ” ว่ า พลางคี บ
สาหร่ ายห่อหมูวางใส่จานให้ ชายหนุ่ม ก่อนที่จะยื่นตะเกียบไปยัง
จานต่อไป
“ส่วนนี่ฮะเก๋าค่ะ เลิศเลอสุด ๆ” โฆษณาแล้ วก็คีบฮะเก๋าส่ง
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ให้ ก่อนที่จะเวียนไปยังจานอื่น ๆ คีบใส่จานให้ ตนเองบ้ าง คีบส่งให้
คนนัง่ ตรงข้ ามบ้ าง พลางชื่นชมรสชาติของอาหารไม่ขาดปาก
“น้ องดาคะ กินแบบนี ้ไม่กลัวอ้ วนหรื อไง” ปรวีร์ถามอย่างอด
ไม่ได้
ทุกที เห็นสาว ๆ มักจะนา้ หนักกัน อย่างพิลาสลัก ษณ์ ที่ มี
โอกาสรั บ ประทานอาหารด้ ว ยกันบ่ อ ย ๆ ก็ ดูจ ะระมัด ระวัง เรื่ อง
อาหารการกิ น อยู่ ไ ม่ น้ อย แต่ ท าไมยายน้ องดาของเขาถึ ง ได้
รับประทานแบบไม่ห่วงสวยเลยเช่นนี ้
“โธ่ กลัวอะไรกันคะพี่วี วัน ๆ น้ องดาใช้ พลังงานเยอะจะตาย
ไป กินแค่นี ้ไม่อ้วนหรอกค่ะ อีกอย่างน้ องดาก็ไม่ได้ สวาปามแบบนี ้
ทุกวันเสียหน่อย แค่ตอนนี ้เท่านันละค่
้
ะ น้ องดาเพิ่งกลับมา อะไรก็
น่ากินไปหมดเลย” ว่าแล้ วก็คีบติ่มซาเข้ าปาก ยืนยันว่าอะไรก็น่า
รับประทานไปเสียหมดจริง ๆ
หลังจัดการกับอาหารเช้ าที่ ปรวี ร์คิดว่าไม่น่า จะหมดแต่ ก็
หมดเรี ยบร้ อยดี สองหนุ่มสาวก็เดินทางกลับรี สอร์ ตเพื่อที่ชายหนุ่ม
จะได้ กลับไปทางาน โดยที่อีกคนขอติดสอยห้ อยตามไปด้ วย
สองหนุ่มสาวเดินควงแขนกันตรงไปยังห้ องทางานของชาย
หนุ่ม ซึง่ หน้ าห้ องมีโต๊ ะทางานที่มีหญิงวัยกลางคนกาลังง่วนอยู่กับ
กองเอกสาร และเงยหน้ าขึ ้นมายิ ้มให้ พร้ อมกล่าวทักทายเมื่อหล่อน
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และเขาเดินเข้ าไปใกล้
“มอร์ นิ่งค่ะคุณวี” ทักแล้ วก็มองผู้เป็ นเจ้ านายตาโต เมื่อเห็น
ว่าเขาไม่ได้ เดินมาคนเดียวอย่างเช่นทุกวัน หากมีสาวน้ อยหน้ าตา
สะสวยท่าทางมีชีวิตชีวาเดินเกี่ยวแขนมาด้ วย
“สวัสดีครับคุณวรรณ” ปรวีร์ทกั ทายเลขานุการก่ อนที่จะหัน
มาหาสาวน้ อยข้ างตัวแล้ วบอกเสียงนุ่ม
“น้ องดาคะ มารู้จกั คุณวรรณ มาลีวรรณ เลขาฯ พี่วีก่อนเร็ว”
บอกหญิงสาวแล้ วก็หนั ไปพูดกับเลขานุการของตน “คุณวรรณครับ
นี่น้องดา...ภรรยาผมเอง”
มาลีวรรณที่กาลังจะยิ ้มทักทายคนที่ผ้ เู ป็ นเจ้ านายแนะนา
ให้ ร้ ู จกั ก็กลับเปลี่ยนเป็ นอ้ าปากค้ างอย่างตกตะลึงแทน...ก็เจ้ านาย
หนุ่มโสดของหล่อนไปแอบมีภรรยาตังแต่
้ เมื่อไรกัน!
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๖

“สวัสดีค่ะคุณมาลีวรรณ”
เสียงหวาน ๆ ที่ดงั ขึ ้นพร้ อมกับการยกมือไหว้ จากหญิงสาว
ที่ผ้ ูเป็ นเจ้ านายแนะนาว่าเป็ น ‘ภรรยา’ ทาให้ มาลีวรรณรี บยกมือ
รับไหว้ แทบไม่ทนั
“สวัสดีค่ะ คุณ...ดาริ กา” ทักทายนอบน้ อม ก็เป็ นถึงภรรยา
ของเจ้ านายนี่ นา แม้ หล่อนจะไม่ร้ ู ว่าคุณวี ไปมี ภรรยาตัง้ แต่ตอน
ไหนก็เถอะ
คาเรี ยกขานที่เป็ นทางการอย่างที่หล่อนไม่ค่อยคุ้นชินทาให้
ดาริกาบอกกับผู้สงู วัยกว่า
“เรี ยกน้ องดาเหมือนพี่วีเถอะค่ะ อย่าเรี ยกเต็มยศขนาดนัน้
เลย”
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“ถ้ าอย่างนันคุ
้ ณน้ องดาก็อย่าเรี ยกมาลีวรรณเป็ นทางการ
ขนาดนันเลยนะคะ”
้
เลขานุการสาวใหญ่บอกบ้ าง
“ถ้ า อย่ า งนัน้ น้ อ งดาเรี ย กพี่ ว รรณได้ ไ หมคะ” หล่ อ นถาม
อย่างเป็ นกันเอง
“ยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะ ถ้ าคุณน้ องดาไม่ถือ”
“ไม่ถือหรอกค่ะ น้ องดาไม่ชอบอะไรหนัก ๆ”
ท่าทางอารมณ์ดี ไม่ถือเนื ้อถือตัวของ ‘ภรรยา’ ของเจ้ านาย
ทาให้ มาลีวรรณรู้สกึ ผ่อนคลาย และชอบหญิงสาวอ่อนวัยกว่าได้ ไม่
ยากเลย
“คุณวรรณ นี่ครับ ผมซื อ้ ซาลาเปามาฝาก” ปรวีร์กล่าวกับ
เลขานุการของตนพลางยื่นถุงพลาสติกบรรจุซาลาเปาที่ถืออยู่ ให้
แล้ วบอก
“ช่วยให้ ใครจัดโต๊ ะทางานให้ น้องดาด้ วยนะครับ วางตรงมุม
นันก็
้ ได้ ” ชี ้มือไปยังมุมห้ อง เยื ้องหลังโต๊ ะทางานของตนเล็กน้ อย
“เดี๋ยวน้ องดาจะเข้ ามาช่วยงานผม” บอกกับเลขาฯ แล้ วหัน
ไปมองหน้ าคนที่ จะมาช่วยงาน ก่ อนจะยิม้ ด้ วยความขบขัน เมื่ อ
มองเห็นหน้ าสวย ๆ นันงอง
้ ้าลงในทันที
“ไม่ต้องรี บเตรี ยมโต๊ ะขนาดนันก็
้ ได้ ค่ะพี่วี น้ องดายังไม่ตก
ลงจะเข้ ามาทางานเสียหน่อย”
“ไม่ ว่ า จะยัง ไงน้ อ งดาก็ ต้อ งเข้ ามาท างานอยู่ดี เตรี ย มไว้
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ตอนนี ้หรื อตอนไหนก็เหมือนกัน”
“ก็น้องดายังไม่อยากทางาน” บอกน ้าเสียงกระเง้ ากระงอด
ทาไมเขาไม่เข้ าใจว่าหล่อนเพิ่งกลับมา ยังอยากเที่ยวเล่นให้ สนุก
ไม่ใช่รีบทางานแบบนี ้
“อยากไม่อยากก็ต้องทา จะอยู่เฉย ๆ ได้ ยงั ไงคะ” ชายหนุ่ม
ทาเสียงดุ อีกคนจึงบอกน ้าเสียงออดอ้ อน
“ก็...สามีน้องดาออกจะร่ า รวย ให้ สามีเลี ้ยงไม่ได้ หรื อคะ”
ดาริกาตอบด้ วยน ้าเสียงออดอ้ อนอย่างแกล้ งทา
ค าพูด ของหญิ ง สาวทาให้ คุณเลขาฯ ถึ ง กับ แอบยิ ม้ ส่ วน
‘คุณสามี ’ รู้ สึกร้ อนวูบวาบที่ใบหน้ า พลางรู้ สึกเข่นเขี ้ยวยายตัวดี
ตอนนี ล้ ะจะให้ สามี เลี ย้ ง พอตอนจะให้ เป็ นสามี ภรรยากันจริ ง ๆ
กลับทาท่าขนลุกขนพอง ปฏิเสธเสียงหลง
“ไม่เลี ้ยงค่ะ ไปนัง่ ที่โซฟาไป พี่วีจะทางานแล้ ว ห้ ามรบกวน”
บอกเสียงขึงขังพลางชี ้มือไปยังชุดโซฟารับแขกที่อยู่อีกมุมของห้ อง
ทางาน ก่อนจะหันไปยังเลขานุการสาวใหญ่
“คุณวรรณครับ รบกวนหาน ้าหาท่าให้ น้องดาหน่อยนะครับ
แล้ วถ้ ามีเอกสารจะให้ ดกู ็ส่งเข้ ามาได้ เลย” กล่าวเสร็จก็เดินไปนัง่ ยัง
โต๊ ะ ทางานตัว ใหญ่ ส่ ว นคุณ เลขาฯ ก็ เดิ น กลับ ไปยังโต๊ ะของตน
หางตาชายหนุ่มแอบเห็น ภรรยาเดินไปทรุ ดตัวลงบนโซฟา พลาง
หยิบคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตออกมาจากกระเป๋ า ก่อนจะได้ ยินเสียง
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หวานส่งมา
“พี่วี ขอพาสเวิร์ดไวไฟหน่อยสิคะ”
“รอถามคุณ วรรณ” ชายหนุ่มบอกง่าย ๆ ก่ อนจะก้ มหน้ า
ตังใจอ่
้ านเอกสารที่เลขานุการสาววางไว้ ให้ โดยแทบจะลืมคนที่นงั่
อยู่ในห้ องด้ วยไปในทันทีที่เริ่มต้ นทางาน
ปรวีร์ถกู ดึงออกจากงานตรงหน้ าด้ วยเสียงข้ อความเข้ าทาง
โทรศัพท์ มือถือ เมื่อหยิบขึ ้นมาดูก็เห็นว่าเป็ นข้ อความจากคนที่นงั่
เงียบอยู่ที่โซฟา ซึง่ หญิงสาวจัดการขอหมายเลขโทรศัพท์มือถือของ
เขาทันทีที่เขาถึงบ้ านเมื่อวานนี ้
‘ขอเฟซบุ๊กพีว่ ีดว้ ยค่ะ ออนไลน์ไว้ดว้ ยนะคะ’
ข้ อความทังขอทั
้ งสั
้ ง่ อย่างเจ้ ากี ้เจ้ าการที่ส่งมาจากคนที่นั่ง
อยู่ไม่ไกล ทาให้ ชายหนุ่มต้ องหยุดทางานชัว่ ครู่ เพื่อส่งลิงก์เ ว็บไซต์
โซเชียลเน็ตเวิร์กที่กาลังเป็ นที่นิยมไปให้ เจ้ าหล่อนในทันที ก่อนที่จะ
ได้ รับข้ อความสัน้ ๆ กลับมาเป็ นรูปใบหน้ ายิ ้มและรูปหัวใจ
หลัง จากส่ ง ข้ อ ความไปให้ หญิ ง สาวแล้ ว ชายหนุ่ม ก็ เ ปิ ด
เว็บไซต์ หน้ าเฟซบุ๊กของตนเองขึน้ มา ทาตามคาสั่งอย่างว่าง่า ย
ทัง้ ๆ ที่ปกติเขาไม่เคยออนไลน์ เว็บไซต์ อื่น ๆ ในขณะทางานเลย
ยายตัวดีทาให้ เขาเสียคนหรื อเปล่านี่
เมื่ อหน้ าเฟซบุ๊กของเขาปรากฏต่อสายตา ปรวี ร์มองเห็ น
คาขอเป็ นเพื่อนส่งมาจาก Darika D. แล้ วต้ องยิ ้ม เขากดรับในทันที
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และข้ อความ Parawee D. ได้ เป็ นเพื่ อ นกั บ Darika D. แล้ วก็
ปรากฏขึ ้นบนหน้ าฟี ดของเขา ชายหนุ่มอดแสดงความคิดเห็นหรื อ
คอมเมนต์เย้ าหญิงสาวไม่ได้
‘ไหนว่าจะไม่เปลี ่ยนนามสกุลไงคะ’
เขารู้ ว่า D. ของหล่อนหมายถึง ‘ดิลกรัตน์ ’ ไม่ใช่ ‘เดชดารง
กุล’ ของเขา แต่อดรู้สกึ ดีไม่ได้ ที่เขาและหล่อนใจตรงกันใช้ อักษรย่อ
แทนการเขี ย นนามสกุล เต็ ม ท าให้ ม องดู เ หมื อ นเขาและหล่ อ น
นามสกุลเดียวกัน
คนถูกเย้ าตอบกลับแบบ ‘รับมุก’ เขาในทันที
‘ก็คณ
ุ สามี ขอร้อง ;)’
ค าตอบของหล่ อ นทาให้ ชายหนุ่ม ถึ ง กับ หลุด หัว เราะหึ หึ
ก่อนจะเขียนตอบ
‘ทางานแล้ว ห้ามรบกวน!’
‘ใจร้ายยยยยย’
ข้ อ ความตอบกลับ ปรากฏขึ น้ ในทัน ที เ หมื อ นรออยู่ แ ล้ ว
ชายหนุ่มเห็นแล้ วต้ องยิ ้มก่อนจะส่ายศีรษะอย่างเอ็นดู อดไม่ได้ ที่
จะมองไปยังคนที่นงั่ อยู่ที่โซฟา มองเห็นใบหน้ างามก้ มลงจ้ องมอง
จอแท็บเล็ตในมืออย่างตังอกตั
้ งใจ
้ เห็นแล้ วรู้ สึกอ่อนโยนในหัวใจ
อยากให้ หล่อนเป็ นภรรยาของเขาจริ ง ๆ ไม่ใช่ภรรยากามะลอที่
หล่อนกล่าวถึงด้ วยสาเนียงล้ อเล่นแบบที่เป็ นอยู่ตอนนี ้
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บ้าไปใหญ่แล้วนายปรวี ร์ เขาเห็นนายเป็ นแค่พีช่ าย เลิ กคิ ด
ลึ ก กับ เขาได้แ ล้ว บอกตัวเองทัง้ ๆ ที่ ร้ ู ว่าทาไม่ได้ ชายหนุ่มถอน
หายใจอย่างปลงอนิจจัง ไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึง่ เขาจะต้ องมาแอบ
คิดไม่ซื่อกับคนที่เขาเห็นเป็ นน้ องมาตลอดชีวิต ที่ตอนนี ้กลายมา
เป็ นภรรยาของเขาเช่นนี ้
ปรวี ร์ ไ ขกุญ แจเข้ า มาพบกับ บ้ า นที่ เ งี ย บเชี ย บ ในใจรู้ สึก
แปลกใจระคนผิดหวังที่ ไม่เห็นคนที่ อยู่ในความคานึงของเขามา
ตลอดวันอยู่ในบ้ าน เขาอุตส่าห์รีบกลับบ้ านทันทีที่หมดเวลาทางาน
เพราะนับแต่หล่อนกลับบ้ านมาก่อนเมื่อบ่ายนี ้ เขาก็ไม่มีสมาธิจะ
ทาอะไร จนสุดท้ ายต้ องเปิ ดดูเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กของหล่อน ที่
ดูเหมือนจะรวบรวมชีวิตในสี่ปีที่ผ่านมาของหล่อนไว้ ครบถ้ วน ทัง้
รู ปภาพและข้ อความบนหน้ าเว็บไซต์ บอกเขาว่าชีวิตของหล่อนที่
โน่นมีความสุขดี
น้ องน้ อยดาริ กาที่ จากบ้ า นไปเมื่ อ สี่ ปีก่ อ น เติบโตขึน้ เป็ น
หญิ ง สาวที่ ดู มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง จากการสั ง เกตการ
ปฏิสมั พันธ์ กบั คนอื่น ๆ บนโซเชียลเน็ตเวิร์กของหล่อน หญิงสาวดู
เป็ น จุด ศูน ย์ รวมความสนใจของคนอื่ น ๆ เห็ น ได้ จ ากแต่ละรู ปที่
หล่ อ นอัป โหลดขึน้ เว็ บไซต์ จะได้ รั บ การกดไลก์ แ ละแสดงความ
คิดเห็นเป็ นจานวนมาก
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ดูเหมือนหล่อนจะเป็ นที่ รักของเพื่อน ๆ ซึ่งเขาก็ไม่แปลกใจ
เท่าใดนัก เพราะด้ วยบุคลิกของหล่อน ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนกับใคร
ก็คงจะทาให้ คนอื่นรักได้ ไม่ยาก ก็ดแู ต่ที่หล่อนกลับมาอยู่กบั เขาได้
เพียงไม่กี่วัน เขาก็ ร้ ู สึกหลงเสน่ห์ของหล่อนจนไม่ เป็ นอันท าการ
ทางานเสียแล้ ว
ชายหนุ่มอดไม่ได้ ที่จะมองหาความสนิมสนมที่พิเศษไปกว่า
ความเป็ นเพื่อนระหว่างหล่อนกับผู้ชายหลาย ๆ คนในภาพ แล้ วก็
ต้ องรุ่มร้ อนอยู่ในอก เมื่อสังเกตว่าหลาย ๆ ภาพของหล่อนจะมีชาย
หนุ่มหน้ าตาหล่อเหลาและรู ปร่ างดีอยู่เคียงข้ าง โดยเฉพาะในวัน
สาคัญอย่างเช่นวันเกิด จะมีผ้ ูชายคนนี ้ร่ วมเฟรมอยู่ในภาพเสมอ
ยิ่งเมื่อมองคาบรรยายภาพและการพูดคุยกันเขาก็ยิ่งร้ อนรุ่ม เพราะ
จะเห็นทัง้ สองคนใช้ คาว่า Baby ซึ่งเป็ นคาเรี ยกคนรัก และ I love
you อยู่ตลอด
แต่หล่อนก็ บอกเขาว่ ายังไม่มีค นรั ก นี่ นา... หรื อหล่อ นจะ
อายจึงไม่กล้ าบอกเขา และเพราะอย่างนี ้หรื อเปล่าหล่อนจึงไม่มี
สายตาเหลือมามองเขา เพราะหล่อนมีคนรักอยู่แล้ วอย่างนันหรื
้ อ...
ชายหนุ่มก้ าวเท้ าเข้ าไปในบ้ านพลางพยายามสลัดความคิด
ที่ทาให้ ใจคอห่อเหี่ยวทิ ้งไป เขาเข้ าไปเปลี่ยนเสื ้อผ้ าในห้ องแต่งตัว
แล้ วเดินออกมาเรี ยกหาหญิงสาว ไม่แน่ใจว่าหล่อนลงไปเดินเล่นที่
ชายหาดหรื อเปล่า
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เมื่อเดินไปทัว่ บ้ านรวมทังห้
้ องนอนของหญิงสาวแล้ วยังไม่
พบหล่อน ชายหนุ่มจึงยอมแพ้ บางทีหล่อนอาจจะออกไปเดินเล่น
ภายในรี สอร์ ตก็ได้ จึงเดินไปเปิ ดตู้เย็น หยิบไวน์ขาวออกมาริ นใส่
แก้ วแล้ วเดินออกไปทางหน้ าบ้ าน กะว่าจะนัง่ หย่อนใจที่โซฟาเอาต์
ดอร์ ข้างสระว่ายนา้ ระหว่างรอหล่อนกลับมา แต่แล้ วก็ต้องชะงัก
และยืนนิ่งราวกับถูกสาป เมื่อมองเห็นความงดงามตรงหน้ า
ดาริ ก าในชุด ออกก าลังกายแนบเนื อ้ เผยให้ เ ห็ น รู ป ร่ างที่
งดงามราวกับผลงานประติมากรรมชิ ้นเอก หล่อนกาลังทาท่าทรง
ตัวบนแขนสองข้ างที่วางแนบพื ้นตังแต่
้ ข้อศอก แขนส่วนบนตังแต่
้
เหนื อ ข้ อ ศอกขึน้ ไปตัง้ ตรงเช่นเดี ย วกับ ล าตัว สองขากางอยู่บ น
อากาศแยกออกจากกันเป็ นเส้ นตรง ๑๘๐ องศา ดูงดงาม อ่อนช้ อย
และแข็งแกร่งในคราเดียว
ชายหนุ่มรู้ ดีว่า การจะทาท่านี ้ได้ หญิงสาวต้ องมีกล้ ามเนื ้อ
แขนและลาตัวที่แข็งแรงทีเดียว ซึ่งจากท่วงท่าที่หล่อนทาอยู่อย่าง
มัน่ คงและด้ วยท่าทางสบาย ๆ หมายความว่าหล่อนคงจะฝึ กมาจน
ชานาญอย่างแน่นอน
เพี ย งไม่ กี่ วันที่ หล่ อนกลับ มาอยู่กับ เขา ชายหนุ่ม ก็ พบว่า
หล่อนมีอะไรให้ เขาประหลาดใจอยู่เรื่ อย ๆ ระยะเวลาสี่ปีที่ไม่ได้ พบ
กัน มีอะไรอีกบ้ างหนอที่เขาไม่ร้ ู เกี่ยวกับหล่อน เวลาสี่ปีเปลี่ยนน้ อง
น้ อ ยดาริ ก าของเขาให้ ก ลายเป็ น คนใหม่ ที่ เ พี ย งแค่ เ ห็ น หล่ อ นที่

โ ร ส | 59

สนามบินเพียงอึดใจเดียว ก็ทาให้ เขาหลงเสน่ห์หล่อนจนถอนตัวไม่
ขึน้ ทัง้ ๆ ที่ก่อนหน้ านี ท้ ี่ เติบโตมาด้ วยกัน เขาไม่เคยมีความรู้ สึก
แบบหนุ่มสาวกับหล่อนเลย แต่ก็ช่างน่าเศร้ าที่เวลาสี่ปีนี ้ ไม่ทาให้
ความรู้สกึ ที่หล่อนมีต่อเขาเปลี่ยนไป
นอกจากจะเป็ นเจ้าของรี สอร์ ต ท่าทางจะได้เป็ นเจ้าของไร่
แห้วด้วยละ นายวีเอ๊ย ชายหนุ่มบอกตัวเองอย่างปลง ๆ
ปรวีร์ยืนมองความอ่อนช้ อยหากแข็งแกร่ งตรงหน้ าอยู่นาน
จากท่านันเปลี
้ ่ยนเป็ นท่านี ้ จนกระทัง่ ดูเหมือนหญิงสาวจะทาท่าไป
จนเสร็ จเรี ยบร้ อย เขาเห็นหล่อนหยุดแล้ วเดินไปหยิบขวดน ้าที่วาง
อยู่ข้าง ๆ เสื่อออกกาลังกายขึ ้นมายกดื่ม ก่อนจะหันมาทางเขา
“อ้ าว พี่วี กลับมานานแล้ วหรื อคะ”
ดาริ กาถามเขาพร้ อมฉี กยิม้ กว้ าง ใบหน้ างามมี เหงื่ อ เม็ ด
เล็ก ๆ เกาะพราวบนหน้ าผาก หล่อนยกผ้ าขนหนูผืนเล็กซับเบา ๆ
ขณะเดินตรงมายังเขา
“มาได้ สักครู่ เห็นน้ อ งดากาลังมีสมาธิ พี่วีเลยไม่กวน” จะ
บอกไปได้ อย่างไรว่าเขายืนมองหล่อนอยู่นานแล้ ว
“น้ อ งดาเสร็ จ แล้ ว ค่ ะ เดี๋ ย วจะเข้ า ไปอาบน า้ พี่ วี เ ข้ า ไป
ด้ วยกันไหมคะ”
คาถามธรรมดาจากคนที่ ไม่ ได้ คิดอะไร แต่ทาให้ ค นฟั ง ที่
แอบคิดไม่ซื่อถึงกับวาบหวิวไปทังใจ
้ ก็หล่อนเล่นถามราวกับชวน
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เขาไปอาบน ้าด้ วยกันเสียอย่างนัน้ จึงรี บปฏิเสธและพยายามอยู่ให้
ห่างก่อนที่เขาจะคิดอะไรเลยเถิดไปมากกว่านี ้
“ไม่ละ น้ องดาไปเถอะ พี่วีจะนั่งดื่ มต่ออี กสักหน่อย” เขา
บอกพลางยกแก้ วไวน์ที่ยงั ไม่พร่องให้ หล่อนดู
เมื่อเขาว่าเช่นนันดาริ
้ กาเพียงยักไหล่เล็กน้ อยก่อนจะเดิน
เข้ าไปในบ้ าน ทิ ้งชายหนุ่มให้ นงั่ ดื่มต่ออย่างที่เจ้ าตัวต้ องการ
ไม่นานหญิงสาวก็เดินกลับมาหาเขาอีกครัง้ หล่อนเปลี่ยน
เสื ้อผ้ า หน้ าตาสดใสอย่างคนที่เพิ่งอาบน ้าเสร็ จ ในมือมีขวดไวน์ที่
คงจะหยิบมาจากตู้เย็นในครัวพร้ อมกับแก้ วอีกหนึง่ ใบ
ดาริ กาทันมองเห็นชายหนุ่มวางโทรศัพ ท์ มือถื อลงบนโต๊ ะ
ดูเหมือนว่าเขาเพิง่ จะคุยโทรศัพท์เสร็จในตอนที่หล่อนเดินออกมา
“มี อะไรหรื อเปล่าคะพี่วี ใครโทร.มาหรื อคะ” ดาริ กาถาม
เพราะเขาเงยหน้ าขึ ้นมองหล่อนด้ วยสายตาแปลก ๆ
“คุณพ่อน่ะ โทร.มาบอกว่ามะรื นนี ้จะกลับแล้ ว น้ องดาจะไป
รับคุณพ่อที่สนามบินด้ วยกันไหม”
“ไปสิคะ ในที่สดุ น้ องดาก็จะได้ เจอคุณลุงเสียที ” ตอบพลาง
ยิ ้มกว้ างอย่างยินดี
คุณ ลุง ปวิ น ท์ ที่ ห ล่ อ นรั ก ราวกับ บิ ด าอี ก คนจะกลับ มาให้
หล่อนได้ กอดแล้ ว แต่แล้ วยิ ้มกว้ างของหล่อนก็ต้องค่อย ๆ หุบลง
เมื่อสังเกตเห็นความผิดปกติบนใบหน้ าของชายหนุ่ม หล่อนถาม
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เสียงเบาหวิวเพราะเกรงจะมีข่าวร้ าย
“คุณลุงเป็ นอะไรหรื อเปล่าคะพี่วี ทาไมทาหน้ าแบบนัน”
้
“คุณพ่อถามว่า...เราจะมีลกู กันเลยหรื อเปล่า”
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๗

คาตอบของชายหนุ่มทาให้ ดาริ กาหน้ าร้ อนวูบ และไม่ร้ ู ว่า
จะเห่อแดงให้ เขาเห็นหรื อเปล่าว่าหล่อน ‘รู้สกึ รู้สา’ กับถ้ อยคานัน้ ก็
หล่อนไม่ได้ ไร้ เดียงสาจนไม่ร้ ู ว่าการจะมีลูกได้ นัน้ จะต้ องทาอะไร
ก่อน และพอนึกภาพเขาและหล่อนทาอะไร ๆ อย่างนัน้ ก็อดรู้ สึกยุ
กยิกในหัวใจไม่ได้ น่าแปลกที่เมื่อก่อนหล่อนไม่เคยรู้ สึกอะไรมาก
ไปกว่าบัดสีบดั เถลิง แต่ทาไมคราวนี ้ถึงรู้สกึ เขินอายแปลก ๆ แบบนี ้
นะ
“เติมไวน์หน่อยนะคะพี่วี ” หล่อนเปลี่ยนเรื่ องไปให้ ไกลจาก
ความรู้ สึกที่ทาให้ หวั ใจโลดเต้ นในจังหวะแปลก ๆ และเมื่อเขายื่น
แก้ วมาให้ ตรงหน้ า ดาริ กาก็รินไวน์ใส่แก้ วจนเกือบเต็ม ก่อนจะหัน
กลับมารินให้ ตนเองบ้ าง

โ ร ส | 63

เขายกแก้ วในมือยื่นมาตรงหน้ าหล่อน ดาริ กาจึงยกแก้ วขึ ้น
สัมผัสกับแก้ วของเขา แล้ วยกขึ ้นจิบพร้ อม ๆ กัน
หลังจากนัง่ ละเลียดไวน์กันไปเงียบ ๆ สักพัก ปรวีร์ก็หนั มา
ถาม
“น้ องดาอยากดูพระอาทิตย์ตกไหมคะ”
“อยากสิคะ” ตอบพลางยกมือขึ ้นดูนาฬกิ าแล้ วจึงกล่าวชวน
“งัน้ ไปกันเลยดีไหมคะพี่วี เดี๋ยวจะไม่มีที่ วันนี ้วันศุกร์ ด้วย
ท่าทางคนจะเยอะ” หญิงสาวนึกถึงแหลมพรหมเทพ สถานที่ดพู ระ
อาทิ ต ย์ ต กยอดฮิต ของภูเก็ ต ซึ่ง มี ผ้ ูค นพลุก พล่ า นจนหากไปช้ า
อาจจะถูกคนอื่นจับจองที่เหมาะ ๆ ไปหมดแล้ ว
ปรวีร์มองหน้ าคนถามพลางยิ ้ม ก่อนจะตอบอย่างใจเย็น
“มีเวลาเหลือเฟื อ ดื่มไวน์ขวดนี ้ให้ หมดก่อนค่อยไปกันก็ได้ ”
ว่าพลางยกแก้ วขึ ้นจิบด้ วยท่าทางสบายใจ
เมื่อเห็นดังนันดาริ
้ กาจึงยกแก้ วของตนขึ ้นดื่มบ้ าง ในเมื่อเขา
บอกว่ามีเวลาเหลือเฟื อก็ตามใจเขาก็แล้ วกัน แต่ถ้าไปไม่ทนั หรื อไม่
มี ที่ ดู พ ระอาทิ ต ย์ ต กดี ๆ ละก็ หล่ อ นจะงอนให้ เ ขาง้ อ ด้ ว ยการ
ตระเวนกินของกินอร่อย ๆ ให้ ทวั่ ทังเกาะเลย
้
“พี่วี...” ดาริ กาเรี ยกคนที่ นั่งดื่ มไวน์ เงี ยบ ๆ โดยที่ สายตา
ทอดมองไปไกลยังผืนอ่าวเบื ้องล่าง คล้ ายกับมีเรื่ องครุ่นคิดในใจ
“หืม...”
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“ไปเที่ยวกันเถอะค่ะ”
“เที่ยวไหน”
“ที่ไหนก็ได้ น้ องดาเพิง่ กลับมา อยากเที่ยวเมืองไทย”
“ช่วงนี ้พี่วีไม่ว่างเลย”
คาตอบของชายหนุ่มทาให้ คนอยากเที่ ยวหน้ างา้ ในทัน ที
ดาริกากล่าวหาเขาด้ วยน ้าเสียงกระเง้ ากระงอด
“พี่วีใจร้ าย พาน้ องนุ่งเที่ยวนิดหน่อยก็ไม่ได้ ”
“พี่วีมีงานต้ องทาเยอะแยะ แล้ วไม่ใช่ของพี่วีอย่างเดียวด้ วย
ธุ ร กิ จ ของน้ อ งดาอี ก ก็ ไ ม่ ใ ช่ น้ อ ย ๆ กลับ มาแล้ ว ก็ รี บ มาช่ ว ยพี่ วี
ทางานสิคะ มัวแต่อยากเที่ยวเล่นอยู่นนั่ ”
คาพูดของเขาทาให้ คนที่ ถูกกล่าวหาว่ามัวแต่อยากเที่ ยว
เล่นน ้าตาคลอ ถามเสียงสัน่
“ธุรกิจที่คณ
ุ พ่อทิ ้งไว้ ให้ น้องดาเป็ นภาระของพี่วีมากใช่ไหม
คะ”
เสียงสัน่ ๆ ของคนถามเรี ยกสายตาชายหนุ่มกลับมาจากที่
เหม่อมองท้ องทะเลเบื ้องหน้ าได้ เมื่อมองเห็นดวงตากลมโตกาลัง
จ้ องหน้ าเขาน ้าตาคลอปรวีร์ก็หวั ใจกระตุกวูบ
“เฮ้ ย ! ไม่ ใ ช่ อ ย่ า งนัน้ มานี่ ม า” ชายหนุ่ม อุท านน า้ เสี ย ง
ตระหนก ก่อนจะยื่นมือไปโอบไหล่คนขี ้แยเข้ ามากอดแนบอก ยก
มือขึ ้นลูบศีรษะหล่อนอย่างอ่อนโยนพลางกล่าวเสียงนุ่มนวล
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“พี่ วี ข อโทษ พี่ วี ไ ม่ เคยคิ ด ว่ า น้ อ งดาเป็ น ภาระเลย แต่ พี่วี
อยากให้ น้องดามาทางานกับพี่วี เพราะน้ องดาโตแล้ วก็ต้องทางาน
แต่ถ้ายังไม่พร้ อมก็เที่ยวก่อนก็ได้ เดี๋ยวพี่วีจะหาวันว่างดู นะ...อย่า
ร้ องไห้ สิคะ” ชายหนุ่มทาอะไรไม่ถูกเมื่อเห็นหล่อนทาท่าจะร้ องไห้
แบบนัน้ ไอ้ ที่ตงใจจะให้
ั้
หล่อนรี บ เข้ ามาทางาน ก็กลายเป็ น ว่าเขา
จะหาวันว่างพาหล่อนเที่ยวเสียอย่างนัน้
เมื่อได้ ยินเช่นนัน้ คนที่เล่นบทโศกอยู่เมื่อสักครู่ ก็ยิ ้มออก
...พี่วีน่ารักที่สดุ เลย...
หลังจากที่ซบนิ่งอยู่ในอ้ อมแขนของชายหนุ่มอยู่พกั ใหญ่แต่
เจ้ าของอ้ อมแขนไม่มีทีท่าว่าจะคลายออก ดาริ กาจึงดิ ้นยุกยิก ซึง่ ดู
เหมือนอีกคนจะรู้ตวั เพราะเขาคลายอ้ อมแขนออกทันที
“ไปกันหรื อยังคะพี่วี เดี๋ยวไม่ทนั พระอาทิตย์ตกนะ”
“ไปสิ” ว่าพลางลุกขึ ้นคว้ าแก้ วเปล่าทังสองใบรวมทั
้
ง้ ขวด
ไวน์มาถือไว้ ในมือ ก่อนจะเดินนาคนตัวเล็กกว่าเข้ าไปในบ้ าน
หลังจากทิ ้งขวดไวน์ในถังขยะและวางแก้ วในอ่างล้ างจาน
รอให้ แม่บ้านมาเก็บล้ าง ชายหนุ่มก็ยื่นแขนให้ หญิงสาว ซึง่ หล่อนก็
ยื่นมือไปเกี่ยวแขนเขาอย่างไม่เคอะเขิน จากนันเขาก็
้
พาหล่อนเดิน
ออกจากบ้ านไปบนทางเดินที่ทอดสู่ผืนอ่าวเบื ้องล่าง
“เอ่อ...พี่วี รถอยู่ทางนู้นนะคะ” ดาริ กาว่าพลางชี ้มือชี ้ไม้ ไป
ยังทางที่รถจอดอยู่ เมื่อเห็นว่าเขาพาหล่อนเดินตรงไปยังชายหาด
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หน้ ารี สอร์ ต ตรงกันข้ ามกับทิศทางที่คิดไว้
ปรวีร์เพียงแต่ยิ ้มบาง ๆ ขณะบอกหล่อน
“เปลี่ยนบรรยากาศบ้ าง”
“เปลี่ ย นบรรยากาศไปดูพ ระอาทิ ต ย์ ต กที่ ช ายหาดหน้ า
รี สอร์ ตเนี่ยนะ ไม่ลงทุนเลย!”
“มาเถอะน่า ขี ้บ่นจริ งเลยเรานี่ ” ปรวีร์ว่าอย่างไม่จริ งจังนัก
ขาไม่หยุดก้ าวมุ่งสู่ชายหาด ไม่สนใจหน้ างอง ้าของอีกคน จนกระทัง่
มาหยุดยืนบนชายหาดที่ในทะเลตรงหน้ ามีสกู๊ตเตอร์ จอดอยู่หลาย
คัน ชายหนุ่มก็ล้วงกระเป๋ ากางเกงหยิบกุญแจออกมาแล้ วหัน ไป
บอกกับดาริกา
“มาสิคะ”
ดาริ กาก้ าวตามอย่างงง ๆ ไม่แน่ใจว่าชายหนุ่มกาลังจะทา
อะไร จนเขาเดินตรงไปยังสกู๊ตเตอร์ สีน ้าเงินที่มีคาว่า Blue Ocean
ติดอยู่ด้านข้ างแล้ วก้ าวขึ ้นไปนัง่ จากนันยื
้ ่นแขนมาช่วยดึงหล่อนให้
ขึน้ นั่งซ้ อนท้ าย จึงเข้ าใจว่าเขากาลังจะขี่สกู๊ตเตอร์ พาหล่อนไปดู
พระอาทิตย์ตกที่ไหนสักแห่ง ที่ไม่ใช่บนชายหาดหน้ ารี สอร์ ตหรื อที่
แหลมพรหมเทพอย่างที่หล่อนคิด
“เกาะแน่น ๆ นะ” เขาหันบอกคนซ้ อนท้ ายก่ อนที่ จะหมุน
กุญแจสตาร์ ตเครื่ อง
ดาริ กาวาดแขนโอบรอบเอวของชายหนุ่มตามคาบอกอย่าง
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ว่ า ง่ า ย จากนัน้ ก็ ร้ ู สึ ก ว่ า สกู๊ต เตอร์ เ คลื่ อ นที่ ไ ปข้ า งหน้ า และเร่ ง
ความเร็วขึ ้นเรื่ อย ๆ
‘ซิ่ งจริ งพี ่วี’ แอบบ่นในใจเมื่อรู้ สึกถึงความเร็ วที่เพิ่มขึ ้นมาก
แต่ ก็ ช อบความรู้ สึ ก ของลมกระทบใบหน้ า และน า้ ที่ ก ระเซ็ น มา
กระทบผิวกาย
เพี ย งอึ ด ใจเดี ย ว ชายหนุ่ม ก็ ช ะลอความเร็ ว ลงและจอด
สกู๊ตเตอร์ อยู่หน้ าเกาะเล็ก ๆ ที่มีชายหาดสัน้ ๆ ด้ านหน้ าซึง่ เป็ นผืน
ทรายละเอียดขาวราวกับแป้ง
เขาก้ าวขาลงก่ อ นพลางช่ ว ยพยุ ง หญิ ง สาวให้ ลงจาก
สกู๊ตเตอร์ และจูงมือเล็กเดินขึ ้นไปบนเกาะ จากนันผายมื
้
อให้ นงั่ ลง
ด้ วยกันบนผืนทราย หันหน้ าไปยังพระอาทิตย์ดวงโตที่ทาท่า ว่าจะ
จุ่มตัวลงน ้าในเวลาอีกไม่นาน
“บอกแล้ วว่าเวลาเหลือเฟื อ และไม่ต้องแย่งที่กับใครด้ วย”
เขาบอกคนนัง่ เคียงยิ ้ม ๆ
“สวยจังเลยค่ะพี่วี” ดาริ กาพึมพาเบา ๆ ราวกับละเมอ เมื่อ
เห็นภาพความสวยงามตรงหน้ าเต็มตา
เกาะเล็ก ๆ แห่งนี ้ตังอยู
้ ่ไม่ห่างจากรี สอร์ ตมากนัก ด้ านหลัง
เป็ นชายหาดหน้ ารี สอร์ ต ส่วนด้ านหน้ าเป็ นผืนน ้านิ่งสงบที่ตอนนี ้
เปลี่ยนเป็ นสีทองด้ วยแสงของพระอาทิตย์ยามพลบ แผ่นฟ้าเป็ นสี
ส้ ม ราวกั บ เปลวเพลิ ง และค่ อ ย ๆ เปลี่ ย นเฉดเป็ น คล า้ ขึ น้ เมื่ อ
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พระอาทิตย์ค่อย ๆ จุ่มตัวลงน ้า
สองหนุ่มสาวนัง่ เงียบ ๆ ซึมซาบความงามที่ธรรมชาติสรรค์
สร้ างอยู่ตรงหน้ า ไม่ส่งเสียงใด ๆ ราวกับเกรงว่าจะเป็ นการรบกวน
ศิลปิ นเอกที่กาลังแสดงผลงานศิลปะอันเลอค่า จวบจนพระอาทิตย์
ดวงโตลับหายไปในผืนน ้า และท้ องฟ้าเริ่ มกลายเป็ นสี คล ้า ดาริ กา
จึงเอ่ยเสียงเบา
“ขอบคุณมากนะคะพี่วีที่พาน้ องดามาดูพระอาทิตย์ ตกที่
สวยที่สดุ เท่าที่น้องดาเคยเห็นมา”
“น้ องดาชอบพี่วีก็ดีใจแล้ ว ” ชายหนุ่มบอกพลางระบายยิ ้ม
อ่อนโยน ความอ่อนโยนที่กาซาบอยู่ในหัวใจ เพียงแค่เห็น หล่อน
ซาบซึ ้งกับสิ่งเล็ก ๆ น้ อย ๆ ที่เขาทาให้ ยิ่งมองเห็นหล่อนเงยหน้ าขึ ้น
ยิ ้มให้ อย่างอ่อนหวาน ยิ่งรู้สกึ อยากวางหัวใจดวงนี ้แทบเท้ าหล่อน
‘น้อ งดา พี ่วี รู้ สึ ก แบบนี ้ กับ น้อ งดาได้ยัง ไงนะ” ชายหนุ่ม
พึม พ าอยู่ใ นใจ เขาไม่ เ คยคิ ด เลยว่ า เมื่ อ กลับ มาพบกั น อี ก ครั ง้
ความรู้ สึกที่เขามีต่อดาริ กาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างง่ายดายเช่นนี ้
และแม้ จะเพิง่ ได้ อยู่ร่วมบ้ านกันเพียงไม่กี่วนั แต่ความรู้สกึ ของเขาที่
มีต่อหล่อนก็ชดั เจนขึ ้นเรื่ อย ๆ ว่าห่างไกลจากความเป็ นพี่น้องอย่าง
ที่เคยรู้สกึ เต็มที
“กลับกันเถอะน้ องดา” เขากล่าวชวนพลางยื่ นแขนให้ ซึ่ง
หญิ งสาวก็ เกี่ ยวแขนเขาเดิ นตรงไปยังสกู๊ตเตอร์ ที่จอดอยู่ไม่ห่าง

โ ร ส | 69

ทันที
เมื่อก้ าวขึ ้นนัง่ บนสกู๊ตเตอร์ เรี ยบร้ อยแล้ ว หญิงสาวกล่าวอยู่
กับแผ่นหลังเขาเสียงเบา แต่คนฟั งได้ ยินชัดเต็มหัวใจ
“วันนี ้น้ องดามีความสุขมาก ๆ เลยค่ะพี่วี ขอบคุณนะคะ”
ชายหนุ่ม ไม่ ต อบ เพี ย งเอี ย้ วตัว ไปยิ ม้ ให้ อ ย่ า งจะบอกให้
หล่อนรู้ ว่า เขารับรู้ ถึงถ้ อยคาของหล่อน ถ้ อยคาที่ทาให้ เขาอิ่มไปทัง้
ใจ
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๘

หลัง จากดูพระอาทิต ย์ ต ก สองหนุ่ม สาวกลับเข้ า บ้ า นมา
อาบน ้าเปลี่ยนเสื ้อผ้ า เพราะคืนนี ้ยังมีกิจกรรมที่หญิงสาวรอคอย
ท่องราตรี ...
ปรวี ร์ พาภรรยาก ามะลอของเขาขับ รถไปยัง ศูน ย์ ก ารค้ า
ขนาดใหญ่ที่หาดป่ าตอง ซึง่ เป็ นที่ตงของไนต์
ั้
คลับอันเป็ นจุดหมาย
ปลายทางในคืนนี ้
ไนต์ คลับขนาดใหญ่ แห่งนี แ้ บ่งออกเป็ นสองชัน้ ชัน้ ล่างมี
บาร์ เครื่ องดื่มทอดยาวจากผนังด้ านหนึ่งไปยังผนังอีกด้ าน มุมด้ าน
หนึ่ง มี เ วที แ สดงดนตรี สดและซุ้ม ดี เจเปิ ดเพลงที่ ก าลังโด่งดังติด
ชาร์ ต ส่วนอีกด้ านเป็ นมุมวีไอพี ซึง่ จะมีความเป็ นส่วนตัวมากกว่า
ชันบนเป็
้
นบาร์ แบบเปิ ดโล่ง ตังอยู
้ ่บนชันดาดฟ้
้
าของอาคาร
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สามารถมองเห็นโค้ งอ่าวของหาดป่ าตองได้ อย่างชัดเจน ตรงกลาง
เป็ นสระว่ า ยน า้ ซึ่ ง พื น้ สระท าจากกระจก ท าให้ ผู้ คนที่ อ ยู่ ใ น
ไนต์คลับชันล่
้ างสามารถมองเห็นผู้คนที่แหวกว่ายไปมาในสระว่าย
น ้าได้ จากเพดานห้ อง ซึง่ ถือเป็ นจุดขายของสถานที่แห่งนี ้
“น้ อ งดาอยากขึ น้ ไปข้ า งบนหรื อ เปล่ า ” ปรวี ร์ ถ ามพลาง
บุ้ยใบ้ ไปยังเพดานที่มองเห็นผู้คนแหวกว่ายอยู่ในสระ
“ไม่ ล ะค่ ะ อยู่ใ นนี ด้ ี ก ว่ า ” ดาริ ก ามองตามมื อ ชี แ้ ล้ ว ตอบ
พร้ อมส่ายศีรษะ
ด้ านบนมี ผ้ ูคนแน่นขนัด เกิ นไป อี กทัง้ เกิ นครึ่ งคี บบุห รี่ อ ยู่
ในมือ หล่อนขออยู่ในส่วนวีไอพีที่มีความเป็ นส่วนตัว และภายใน
อาคารก็ไม่มีคนสูบบุหรี่ ให้ หงุดหงิดดีกว่า โชคดีที่ไนต์คลับแห่งนี ้มีที่
สูบบุหรี่ ซงึ่ จัดเป็ นสวนอยู่ด้านนอกให้ บริการ
สองหนุ่มสาวเลื อกนั่งที่ โต๊ ะในมุมหนึ่ง และสั่งอาหารและ
เครื่ องดื่มในทันที
“ขอสกอตช์กับโค้ ก” ปรวีร์บอกกับบริ กรก่อนจะหันมาถาม
หญิงสาว “น้ องดาดื่มอะไรคะ”
“ขอโมฮีโต้ ค่ะ” ตอบแล้ วก็เริ่ มยักย้ ายส่ายสะโพก หล่อนรอ
เวลานี ้มานาน ในที่สดุ ก็ได้ มาเต้ นสมใจเสียที
“พี่ วี มาเต้ นด้ วยกั น เร็ ว ” ดาริ ก าชวนพลางดึ ง มื อ ของ
ชายหนุ่มให้ ลกุ ขึ ้นจากเก้ าอี ้
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ปรวี ร์ อิ ด ออดในตอนแรก แต่ เมื่ อ สัง เกตเห็ น ว่ า เจ้ า หนุ่ม
ต่างชาติโต๊ ะข้ าง ๆ ทาท่าอยากเข้ ามาเต้ นกับหญิ งสาว จึงรี บลุก
ขึ ้นมาตามแรงดึงของอีกคนทันที
อย่าแม้แต่จะคิ ดไอ้หน้าอ่อน คนนีภ้ รรยาเขา... เขาหวง...
ชายหนุ่มเพียงแต่ยืนโยกตัว ไปมาอยู่ไม่ห่างคนที่กาลังเต้ น
อย่างสนุกสนานอย่างไม่ได้ สนใจว่าตนเป็ นที่สนใจของหนุ่ม ๆ ที่
รายล้ อมอยู่เพียงใด ปรวีร์ตดั สินใจได้ ทนั ทีว่า หากไม่มีเขาไปด้ วย
จะไม่ยอมให้ หญิ งสาวไปเที่ยวกลางคืนที่ไหนเพียงลาพังเด็ดขาด
เพราะขนาดเขายื นกัน ท่า อยู่แบบนี ้ เจ้ า หนุ่ม ๆ พวกนั น้ ยัง มอง
หล่อนไม่วางตาเลย
ดาริ กาสนุกสนานกับเพลงจังหวะมัน ๆ ที่กระหึ่มผ่านระบบ
เสียงชันดี
้ ของไนต์คลับหรู หญิงสาวชอบกิจกรรมที่ทาให้ หวั ใจสูบ
ฉี ด อย่ า งเช่ น การเล่ น กี ฬ าต่ า ง ๆ รวมทัง้ การเต้ น ด้ ว ย สมัย อยู่
ต่างประเทศหล่อนมีงานพิเศษเป็ นครูสอนเต้ นของโรงเรี ยนสอนการ
เต้ นมีชื่อในเมืองที่อาศัยอยู่ การเที่ยวกลางคืนตามไนต์คลับที่เปิ ด
เพลงจังหวะมัน ๆ ถูกใจ จึงเป็ นอีกกิจกรรมหนึ่งที่หล่อนกับเพื่อน ๆ
คอเดียวกันโปรดปราน
‘พีว่ ี ยืนนิ่ งเป็ นตาแก่เล้ย’ ดาริ กาค่อนขอดชายหนุ่มอยู่ในใจ
เมื่อเขาไม่ยอมวาดลวดลายเต้ นเป็ นเพื่อนหล่อนอย่างที่ต้องการ
หญิงสาวเต้ นสลับกับดื่มค็อกเทลรสดีที่บริกรนาแก้ วใหม่มา
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เสิร์ฟให้ เรื่ อย ๆ ในทันทีที่แก้ วเดิมเกือบหมด ซึง่ ดูเหมือนจะเป็ นฝี มือ
ของ ‘ตาแก่’ ข้ าง ๆ ทาให้ ความรู้ สึกขัดใจที่เขาไม่ยอมเต้ นคลายไป
เพราะอย่ า งน้ อยเขาก็ ดู แ ลเครื่ องดื่ ม ให้ หล่ อ น ท าให้ ความ
สนุกสนานไม่ขาดตอน
เมื่ อเพลงเปลี่ ยนจังหวะจากเร็ ว ๆ สนุกสนานเป็ นจังหวะ
ช้ า ๆ ซึง้ ๆ ดาริ กาจึงเดินไปโอบรอบคอของชายหนุ่มพลางเขย่ง
ปลายเท้ าขึ ้นกระซิบข้ างหู
“มาเต้ นรากันค่ะพี่วี”
คนที่ ถูกจู่โจมแบบไม่ ทันตัง้ ตัวรู้ สึกหัวใจเต้ น ราวรั ว กลอง
ตรงกันข้ ามกับจังหวะเพลงเนิบช้ าและท่วงท่ายักย้ ายตามจังหวะ
เพลงของคนที่อยู่แนบชิด ชายหนุ่มยกมือขึ ้นโอบรอบเอวของหญิง
สาวและเริ่มก้ าวขาตามจังหวะเพลง
“พี่วีไม่ชอบเต้ นหรื อคะ” ดาริกาถามชิดติดใบหู
ด้ วยเสียงเพลงที่ดงั จนไม่สามารถคุยกันปกติได้ ทาให้ ต้อง
แนบชิดกว่าที่ควรจะเป็ น ซึ่งสาหรับหญิงสาวคงไม่ร้ ู สึกอะไร แต่ป
รวีร์ร้ ู สึกร้ อนรุ่ มราวกับเครื่ องปรับอากาศไม่ทางาน โดยเฉพาะใน
ตอนที่เขาต้ องตอบด้ วยการโน้ มใบหน้ าเข้ าชิดติดใบหูของหล่อน
กลิ่นหอมหวานที่อ้อยอิ่งอยู่ปลายจมูก ทาให้ ชายหนุ่มอดไม่ได้ ที่จะ
‘ขโมย’ จูบข้ างแก้ มแผ่วเบา
“พี่วีไม่ได้ เต้ นนานแล้ ว”
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“ทาไมคะ”
“ไม่ ร้ ู สิ พอกลับ มาทางาน อายุม ากขึน้ มัน เหมื อ นกับ ว่ า
ไลฟ์ สไตล์ก็เปลี่ยนไป พี่วีจะไปนัง่ ดื่มเงียบ ๆ มากกว่า”
ตัง้ แต่กลับมาช่วยบิดาทางานเต็มตัว เขาก็ไม่เคยไปเที่ยว
แบบเฮ้ ว ๆ ที่ไหน อย่างมากก็ออกไปนัง่ ดื่มกับเพื่อนที่ตอนนี ้ก็ย่งุ กับ
ธุ ร กิ จ ของใครของมั น จนไม่ มี เ วลาได้ เที่ ยวอย่ า งสมั ย วั ย รุ่ น
นอกจากนันก็
้ มีไปนัง่ ดื่มกับพิลาสลักษณ์ หลังอาหารเย็นบ้ างเมื่อมี
เรื่ องธุรกิ จให้ ปรึ กษาหารื อกัน นี่ หากดาริ กาไม่ยืนยันที่ จะมาเต้ น
เขาก็คงไม่ได้ แวะเวียนมาแถวนี ้แน่ ๆ
สองหนุ่มสาวขยับตัวตามจังหวะเพลงอยู่ครู่ ใหญ่โดยไม่พดู
อะไรกัน จนกระทัง่ ...
“พี่วี”
เสียงเรี ยกของคนในอ้ อมแขนเรี ยกชายหนุ่มให้ ก้มหน้ าลง
มองคนที่แนบใบหน้ าอยู่ที่อกเขา ขณะที่ยงั โอบกอดแนบชิด
“คะ”
“ขอบคุณนะคะ ขอบคุณสาหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่วีกับคุณ
ลุงทาให้ น้องดา น้ องดารู้ สึกโชคดีมากที่มีคนที่รักและเป็ นห่วงน้ อง
ดาจริ ง ๆ ที่นอกเหนือไปจากคุณพ่อ ทาให้ น้องดาไม่ร้ ู สึกเหมือนตัว
คนเดียวหลังจากที่คณ
ุ พ่อจากไป น้ องดารักพี่วีกบั คุณลุงนะคะ”
ดาริ ก าพูด ไปตามความรู้ สึก อบอุ่น ปลอดภัย ที่ ก าลัง รู้ สึ ก
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ขณะอยู่ในอ้ อมกอดอุ่นของคนที่หล่อนยกให้ เป็ นพี่ชาย และเขาก็
เสี ยสละชีวิตส่วนตัวมาจดทะเบียนแต่งงานกับหล่อนตามที่บิด า
ร้ องขอ ทัง้ ๆ ที่เขาไม่จาเป็ นต้ องทาแบบนันเลย
้
“พี่วีก็รักน้ องดา” ชายหนุ่มบอกอย่างที่พดู อยู่ตลอด เพียงแต่
คราวนี ค้ วามรู้ สึก ‘รั ก ’ ที่ เ ขากล่ า วออกไป แตกต่ า งกับ รั ก ที่ เ คย
เป็ นมา ที่ ดูเหมื อนว่าจะยิ่งแตกต่างกับความรู้ สึกเดิม ๆ มากขึน้
ทุกที
เมื่อเพลงเปลี่ยนจังหวะเป็ นสนุกสนานอีกครัง้ สองหนุ่มสาว
ผละออกจากกัน ปรวีร์ร้ ู สึกเสียดายอยู่ไม่น้อยที่ต้องปล่อยหล่อน
จากอ้ อมแขน แต่ดูเหมือนยายตัวดีที่ทาท่าซาบซึ ้งอยู่เมื่อสักครู่ นี ้
พร้ อมที่จะ ‘เต้ นแร้ งเต้ นกา’ กับเพลงจังหวะมัน ๆ อีกแล้ ว เขาจึง
ปล่อยให้ หล่อนได้ สนุกตามที่ ต้องการ ส่ วนตนเองก็ ‘คุมเชิง ’ อยู่
ไม่ห่าง
และเป็ นเช่นนันตลอดค
้
่าคืน...
ภาพสองหนุ่มสาวที่ตระกองกอดกันอยู่มมุ หนึง่ ในส่วนวีไอพี
ของไนต์คลับทาให้ พิลาสลักษณ์ เม้ มปากแน่น หล่อนนัดเพื่อนสาว
คนสนิ ท มาที่ นี่ ด้ ว ยหวัง จะหย่ อ นใจหลัง จากที่ ไ ด้ รั บ รู้ สถานะที่
แท้ จริ งของคนที่หล่อนคิดว่ากาลัง ‘ดู ๆ กันอยู่’ กับหล่อนเมื่อวานนี ้
แต่กลับมาเห็นภาพบาดตาเสียนี่
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“เอ๊ ะ นัน่ คุณวีนี่”
เสี ยงทักของเพื่อนที่ มาด้ วยกันทาให้ พิลาสลักษณ์ ยิ่งต้ อง
ข่มใจเมื่อมีเสียงตามมาอีก
“มากับใคร กอดกันกลมเชียว”
“อยากรู้ก็เข้ าไปถามสิ” เสียงแข็งอย่างไม่ร้ ูตวั
ดูเหมือนคนอยากรู้ จะรู้ ตวั หลังจากมองหน้ าเพื่อน จึงบอก
เสียงอ่อย
“ฉั น ขอโทษ เธอ...โอเคหรื อ เปล่ า ” ถามอย่ า งห่ ว งใยใน
ความรู้สกึ ของเพื่อน ใคร ๆ ก็ร้ ูว่าพิลาสลักษณ์คบหากันอยู่กบั ปรวีร์
เมื่อมาเจอภาพบาดตาตรง ๆ แบบนี ้ เป็ นใครก็คงจะไม่ ‘โอเค’ แน่
“ฉันไม่เป็ นไรหรอก” พิลาสลักษณ์ปดให้ เพื่อนคลายใจ
หล่อนเป็ นสิ…เป็ นมากเสียด้ วย เมื่อต้ องมานัง่ นิ่ง ๆ มองเขา
อยู่กับ ผู้ห ญิ ง คนอื่ น คนที่ เขาบอกเต็ ม ปากเต็ม คาว่ าเป็ น ภรรยา
ทัง้ ๆ ที่ ผ่านมา แม้ เขากับหล่อนจะไม่ได้ ตกปากรั บคาคบหา แต่
ความสัมพันธ์ ที่สนิทสนมกว่าใคร ก็ทาให้ หล่อนและใคร ๆ ในภูเก็ต
คิ ด ว่ า เขากับ หล่ อ นก าลัง คบหากันอยู่ หล่ อ นเคยอยากได้ ความ
ชัดเจน แต่เมื่อเขาให้ ความสนิทสนมกับหล่อนมากกว่าใคร ก็ทาให้
หล่อนยอมรับในความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครเอ่ยปากนัน้
เมื่อมีนิตยสารหรื อหนังสือพิมพ์แซวหรื อกระเซ้ าว่าเขากับ
หล่ อ นเป็ นคู่ รั ก เขาก็ ไ ม่ เ คยปฏิ เ สธ ท าให้ หล่ อ น ‘คิ ด ’ ว่ า
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ความสัมพันธ์ ของเขาและหล่อนเป็ นเช่นนัน้ จนกระทัง่ มีผ้ หู ญิ งที่มี
ฐานะเป็ นภรรยาของเขาปรากฏตัว ทาให้ พิลาสลักษณ์ทงเสี
ั ้ ยหน้ า
และเสียใจ
ที่ผ่านมาที่เขาไม่พูดถึงความสัมพันธ์ ให้ ชัดเจนก็คงเพราะ
เขาพูดไม่ได้ เขาเป็ นคนมีพนั ธะ แต่ ก็ใช้ ความสนิทสนม ‘หลอก’ ให้
หล่อนคิดว่าเขามีใจ ซึ่งคงไม่มีอย่างอื่นนอกจากผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจ
หล่ อ นโง่ . ..ถูก เขาหลอกใช้ ตลอดเวลาที่ ผ่ า นมา หล่ อ น
ยอมรั บ ว่ า ส่ ง ลู ก ค้ าให้ รี สอร์ ตของปรวี ร์ ก่ อ นใครก็ เ พราะ
ความสัมพันธ์ส่วนตัว เคยคิดว่าในที่สดุ แล้ วธุรกิจของเขาและหล่อน
คงได้ รวมเป็ นหนึง่ เดียว แต่หล่อนไม่เคยรู้...ไม่เคยรู้ว่าปรวีร์ร้ ูดีว่าวัน
นันจะไม่
้
มีวนั มาถึงแต่ก็ไม่เคยบอกหล่อน
ถึงตอนนี ้หล่อนจะไปตัดพ้ อต่อว่าเขาก็คงทาไม่ได้ อยู่ดี เขาก็
คงพูดได้ ว่าเขาไม่เคยพูด มีแต่หล่อนที่คิดไปเอง เพราะฉะนันพิ
้ ลาส
ลักษณ์ จะไม่ทาอะไรให้ เสียหน้ ามากไปกว่านี ้ แต่ก็ใช่ว่าหล่อนจะ
ยอมเป็ นฝ่ ายถูกกระทาอยู่ฝ่ายเดียว
หล่ อ นไม่ ใ ช่นางเอก ที่ จะยอมถูกกระท าแล้ วก็ ยิม้ และให้
อภัย ไม่ใช่...พิลาสลักษณ์ไม่ใช่คนแบบนัน้ หล่อนไม่ทาใครก่อน แต่
หากใครทาหล่อน หล่อนก็จะเอาคืนให้ สาสม!
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๙

ดาริ กาตื่นมาในตอนสายพร้ อมกับอาการปวดศีรษะตุบ ๆ
ท่าทางเมื่อคืนหล่อนจะดื่มโมฮีโตเข้ าไปมากทีเดียว หญิงสาวค้ นหา
ยาแก้ ปวดในห้ องนอนของตนไปทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่พบ ในที่สุด
จึงเดินออกจากห้ องไปเคาะประตูห้องของอีกคนที่อยู่คนละฟาก
ของตัวบ้ าน
“พี่วี...พี่วี เปิ ดประตูให้ น้องดาหน่อยค่ะ ” เคาะแล้ วก็ยืนรอ
แต่เมื่อคนในห้ องยังเงียบ จึงเคาะอีกครัง้
“พี่วี ตื่น ๆ เปิ ดประตูให้ น้องดาหน่อย”
เรี ยกแล้ วดาริ กาก็ ยืนหลับตาแนบหน้ าผากกับประตูห้ อ ง
เมื่อประตูถูกเปิ ดจากคนข้ างใน หญิงสาวจึงถลาเข้ าไปอยู่ในอ้ อม
อกเปลือยเปล่าของคนที่ใส่เพียงกางเกงนอนตัวเดียว แต่ดูเหมือน
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หล่อนจะไม่ได้ สนใจว่าตนเองและเขาอยู่ในสภาพใด เพราะยังคง
หลับตาพึมพาเบา ๆ
“ขอยาแก้ ปวดหน่อยค่ะพี่วี” ว่าแล้ วก็เดินโซเซไปทิ ้งตัวนอน
เหยียดยาวบนเตียง โดยไม่ได้ สนใจว่าเจ้ าของเตียงกาลังทาหน้ า
อย่างไรอยู่
“น้ องดาเป็ นอะไร” ปรวีร์เดินมาถามคนที่นอนหลับตาอยู่บน
เตียงของเขา หัวใจเต้ นเร็วแปลก ๆ ต่อภาพที่เห็นเบื ้องหน้ า
“น้ องดาปวดหัว พี่วีมียาแก้ ปวดไหมคะ ในห้ องน้ องดาไม่มี
เลย” ตอบคาถามโดยไม่ลืมตา
ปรวีร์เดินไปหยิบยาแก้ ปวดจากลิ ้นชักหัวเตียงแล้ วเปิ ดตู้เย็น
แบบมินิบาร์ ที่อยู่ในห้ อง หยิบขวดนา้ ออกมาริ นใส่แก้ ว แล้ วเดิน
กลับไปส่งให้ คนที่ยงั นอนหลับตาอยู่บนเตียงของเขา
“ลุกขึ ้นมากินยาก่อน” บอกพลางประคองหล่อนให้ ลกุ ขึ ้นนัง่
ดาริ การับเม็ดยาเรี ยวรี สีขาวสองเม็ดไปจากมือใหญ่ ส่งเข้ า
ปากแล้ ว ดื่ ม นา้ ตาม เมื่ อ เสร็ จเรี ย บร้ อยก็ ส่ งแก้ ว คื น ให้ ช ายหนุ่ม
ก่อนจะเอนตัวกลับลงไปบนเตียง พึมพาเสียงงัวเงีย
“ขอนอนต่อหน่อยนะคะพี่วี น้ องดากลับห้ องไม่ไหว” บอก
แล้ ว ก็ ค ว้ า หมอนอี ก ใบมากอดแล้ ว นอนตะแคงข้ า ง หัน หลัง ให้
เจ้ าของเตียงและหลับลงไปในทันที
ปรวี ร์ ยื นละล้ า ละลัง เมื่ อ คื นกว่ า จะกลับ มาก็ เ ช้ า วัน ใหม่
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และถึงแม้ ตอนนี ้จะสายแล้ วแต่เขายังนอนไม่อิ่ม หากไม่ถกู ยายตัว
ดี ป ลุก ตอนนี เ้ ขาก็ ค งยัง หลับ อยู่ แต่ นี่นอกจากจะปลุก เขาแล้ ว
หล่อนยังมาแย่งเตียงเขานอนด้ วย แล้ วเขาจะทาอย่างไรล่ะทีนี ้ จะ
กลับไปนอนอีกก็ไม่แน่ใจว่าจะหลับลง เพราะการมีหล่อนนอนอยู่
ใกล้ ๆ ทาให้ อะไร ๆ ของเขาตื่นไปหมด!
ในที่ สุด ชายหนุ่ม ก็ ตัด สินใจเดินเข้ า ไปเปลี่ ยนเสื อ้ ผ้ าเป็ น
กางเกงว่ายน ้า คว้ าผ้ าเช็ดตัวมาพาดบ่า และก่อนจะเดิน ออกจาก
ห้ องก็อดปรายสายตาไปยังคนที่นอนหลับอยู่บนเตียงไม่ได้ หล่อน
จะว่าอย่างไรนะหากรู้ ว่าเขาออกไปว่ายน ้าโดยไม่ทาครี มกันแดด
เมื่อคิดแล้ วก็ส่ายศีรษะให้ ตนเอง เขาชักจะคิดไม่ซื่อกับหล่อนมาก
ขึน้ ๆ ทุก วัน แค่ ทาครี ม กันแดดก็ เอามาคิ ด ได้ เ ป็ น ตุเ ป็ น ตะ บ่ น
ตัวเองในใจแล้ วก็ก้ าวออกจากห้ องทางระเบียงด้ านข้ าง และปิ ด
ประตูห้องอย่างแผ่วเบา
ปรวี ร์เดินออกไปตามทางเดินแผ่นหินที่ ทอดสู่สระว่ายน ้า
ตอนแรกเขาตังใจจะออกไปว่
้
ายน ้าในทะเล แต่แล้ วก็เปลี่ยนใจว่าย
ในสระว่ายน ้าแทน เพราะตอนนี ้เป็ นเวลาค่อนข้ างสาย และผู้คนที่
ชายหาดก็เริ่ มจะหนาตา จึงเลื อกที่จะว่ายน ้าอยู่เพียงลาพังดี กว่า
รอแม่ตวั ดีตื่นแล้ วจะได้ ออกไปหาอะไรรับประทานด้ วยกันด้ วย
วันนี ้ดาริ กาบอกว่าจะให้ เขาพาไปไหว้ พระ แต่เมาค้ างแบบ
นี จ้ ะไปไหวหรื อ เปล่ า ก็ ไ ม่ ร้ ู คิ ด แล้ ว ก็ ส่ า ยศี ร ษะ สลัด ความคิ ด
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เกี่ ยวกับคนที่ตอนนี ้กาลังครอบครองเตียงเขาอยู่ทิ ้งไป ชายหนุ่ม
วางผ้ าเช็ดตัวลงบนเก้ าอี ้ แล้ วพุ่งตัวลงสระ ออกแรงว่ายน ้าขับไล่
ความง่วงงุนและอะไร ๆ ที่เริ่ มจะตื่นเพริ ดเพราะคนในห้ องให้ สงบ
ลง
ดาริ กาตื่นมาอีกครัง้ พร้ อมกับเสียงท้ องร้ องโครกคราก เมื่อ
หันไปมองนาฬกิ าที่ตงอยู
ั ้ ่บนโต๊ ะหัวเตียงก็รีบเด้ งตัวขึ ้นในทันที
“โอ้ โฮ สิบเอ็ดโมง มิน่าล่ะ หิวชะมัด” คนเพิง่ ตื่นพึมพาเบา ๆ
ก่อนจะกวาดสายตาไปทัว่ ห้ อง แล้ วเพิ่งนึกได้ ว่าหล่อนไม่ได้ อยู่ใน
ห้ องของตนเอง จึงมองหาเจ้ าของห้ องแต่ก็ไม่พบ
“พี่วีไปไหนนะ ไม่ปลุกกันเลย” บ่นพลางลุกขึ ้นและจัดเตียง
ให้ ดูเรี ยบร้ อย จากนันจึ
้ งเดินตามหาเจ้ าของห้ องไปทั่ว ก่อนที่จะ
มองเห็นเขานอนนิ่ง ๆ อยู่บนเก้ าอี ้ยาวข้ างสระว่ายน ้า บนใบหน้ ามี
แว่นกันแดดสวมอยู่
หญิงสาวเดินอย่างแผ่วเบาไปทางด้ านหลัง แล้ วเรี ยกเบา ๆ
กะว่าหากเขาหลับอยู่หล่อนจะไม่รบกวน แต่ชายหนุ่มหันมาทันทีที่
หล่อนส่งเสียงเรี ยก
“อ้ าว น้ องดา ตื่นแล้ วหรื อคะ” ปรวีร์ถอดแว่นกันแดดขึ ้นวาง
บนศีรษะขณะถามพร้ อม ๆ กับลุกขึ ้นนัง่
“ค่ะ เพิง่ ตื่น พี่วีตื่นนานแล้ วหรื อคะ”
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“สัก พัก แล้ ว ค่ ะ ” เขาตื่ นตัง้ แต่ หล่ อ นไปแย่ ง เตี ย งเขาแล้ ว
ต่างหาก
“พี่วีกินอะไรหรื อยังคะ”
“ยังค่ะ พี่วีรอน้ องดา”
“พี่วีคงหิวแล้ ว น้ องดาก็ ฮิว้ หิวค่ะ ขอตัวไปอาบนา้ แต่งตัว
แป๊ บนะคะ แล้ วเราออกไปหาอะไรกินกันเนอะ” หญิงสาวชวนพลาง
ยิ ้มประจบ เกรงใจที่หล่อนทาให้ เขาต้ องหิ ้วท้ องรอ
“เอาสิ พี่วีจะไปอาบน ้าเหมือนกัน แล้ วเจอกันนะ” ชายหนุ่ม
ว่าพลางลุกขึ ้นยืนเตรี ยมตัวเดินเข้ าบ้ าน
ดาริ ก าโบกมื อ ให้ เขาก่ อ นจะก้ าวน าเข้ าบ้ านไปก่ อ น
หญิงสาวเดินตรงไปยังห้ องนอนของตนเองเพื่ออาบน ้าแต่งตัวอย่าง
ที่ตกลงกัน
วันนีห้ ล่อนจะให้ เขาพาตระเวนภูเก็ตให้ ทั่วเลย ดาริ กาคิด
อย่างอารมณ์ดี
ปรวีร์แต่งตัวออกมานัง่ รอหญิงสาวในห้ องนัง่ เล่นไม่นานก็
มองเห็นร่ างระหงเดินออกมาจากห้ องของตน ดาริ กาอยู่ในชุดเสื ้อ
ยืดพอดีตัวกับกางเกงยีนส์ สกินนี่อวดรู ปร่ างสมส่วน สวมรองเท้ า
ผ้ าใบแบบลาลอง มองดูเรี ยบร้ อยเหมาะกับกิจกรรมที่จะทาในบ่าย
วันนี ้
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“อ้ าว พี่วีเรี ยบร้ อยแล้ วหรื อคะ งันก็
้ ไปกันเถอะค่ะ ” ดาริ กา
ทักเมื่อเห็นชายหนุ่มนัง่ รออยู่
ปรวีร์ลกุ ขึ ้นยืนในทันทีก่อนที่จะยื่นแขนให้ หล่อน แล้ วพากัน
เดินคล้ องแขนไปยังรถที่จอดอยู่ด้านหลังของวิลลา โดยมีจดุ หมาย
ของการเดิ น ทางในวัน นี เ้ ป็ น วัด ฉลองหรื อ วัด ไชยธาราราม วัด
คู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ต
จากหาดในหาน ใช้ เวลาขับรถเพียงยี่สิบนาทีเท่านัน้ ชาย
หนุ่มพารถเข้ าไปจอดภายในวัดก่ อนที่ จะพากันเดินไปยังวิ หารที่
ประดิษฐานรูปปั น้ หลวงพ่อสามองค์ที่สาคัญซึง่ เป็ นพระคู่วดั ฉลอง
รู ปปั น้ หลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง และหลวงพ่อเกลื ้อม ตัง้
วางเรี ยงกันอยู่ รู ปปั น้ แต่ละองค์เหลืองอร่ ามไปด้ วยทองคาเปลวที่
ชาวบ้ านนามาปิ ด แต่ดาริ กากับปรวีร์เพียงเข้ าไปถวายดอกไม้ และ
กราบองค์ พระเท่านัน้ หลังจากที่ จุด ธูปอยู่ภายนอกวิหารในจุดที่
กาหนดไว้ แล้ ว
ปรวีร์นงั่ มองคนที่นงั่ พนมมือหลับตานิ่งด้ วยท่าทางสารวม
และตังอกตั
้ งใจ
้ ชายหนุ่มยิ ้มน้ อย ๆ อย่างขบขัน ยายตัวดีขออะไร
พระเป็ นนานสองนาน
“ขออะไรยาวนาน” อดถามอย่างยั่วเย้ าไม่ได้ หลังจากเห็น
หล่อนลืมตาแล้ วก้ มลงกราบไปบนพื ้น ก่อนที่รอยยิ ้มน้ อย ๆ จะคลี่
ออกเป็ น รอยยิ ม้ กว้ าง เมื่ อ คนที่ ถู ก กล่ า วหาว่ า ขอพรพระเป็ น
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เวลานานส่งค้ อนวงใหญ่มาให้
“ไม่ได้ ขออะไรสักหน่อยค่ะ น้ องดาแค่บอกท่านว่าน้ องดา
กลับมาอยู่บ้านแล้ ว แล้ วก็ขอให้ ครอบครัวเรามีแต่ความสุข ขอให้
คุณลุงแข็งแรงอยู่กบั น้ องดาไปนาน ๆ ขอให้ ธุรกิ จพี่วีเจริ ญรุ่ งเรื อง”
ตอบไปแล้ วก็ยิ ้มแหย คิดว่าไม่ได้ ขออะไร แต่พอพูด ออกมาแบบนี ้ก็
ขอเยอะเหมือนกัน
ดู เ หมื อ นชายหนุ่ ม จะอ่ า นสี ห น้ า หล่ อ นออก เพราะเขา
หัวเราะเต็มเสียงพลางส่ายหน้ า เขารอจนหล่อนกราบพระเรี ยบร้ อย
จึงถาม
“ไปกันหรื อยังคะน้ องดา”
“ไปสิคะ”
จากนัน้ ทังสองก็
้
ลุกขึ ้นเดินกลับมาลงบันไดออกจากวิหาร
เพื่อเดินกลับไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่
“น้ องดาอยากเดินดูอย่างอื่นด้ วยไหม” ปรวีร์ถาม
วัดฉลองนอกจากจะเป็ นวัดคู่บ้านคู่เมืองแล้ วยังเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวของภูเก็ตด้ วย เพราะไม่ได้ มีเฉพาะชาวเมืองที่เข้ ามาไหว้
พระ นักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลมาไม่ขาดสายเช่นกัน โดยเฉพาะวันนี ้
ซึง่ เป็ นวันหยุด ภายในวัดแน่นขนัดไปด้ วยผู้คน ในโบสถ์วิหารแต่ละ
หลังมีผ้ คู นคับคัง่ เสียงประทัดที่คนมาจุดแก้ บนดังเปรี ย้ งปร้ างอยู่
แทบตลอดเวลา
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ดาริ กาส่ายหน้ า “ไม่ละค่ะพี่วี น้ องดาแค่อยากมาไหว้ พระ
อีกอย่างคนเยอะมากเลย กลับดีกว่าค่ะ”
สิ ้นเสียงของหญิงสาว ปรวีร์ยื่นแขนให้ ซงึ่ คนตัวเล็กกว่าก็ยื่น
มือมาคล้ องแขนเขาในทันที ก่อนจะพากันเดินกลับไปยังรถยนต์
และกลับออกไปจากวัดในทางเดิมที่เข้ ามา
“ยังไม่ได้ กินอะไรกันเลย น้ องดาอยากไปหาอะไรกิ นหรื อ
เปล่ า ” ชายหนุ่ม ถาม ยิ ม้ อย่ า งเอ็ น ดูเมื่ อ เห็ น คนถูก ถามตาเป็ น
ประกาย
“ไปชมวิวสามอ่าวกันเถอะค่ะพี่วี หาอะไรกินที่นนั่ แล้ วก็นงั่
ดื่มกัน”
“อะไรกัน เมื่อเช้ าเพิ่งกินยาแก้ ปวดไป นี่จะดื่มอีกแล้ วหรื อ
น้ องดา” ชายหนุ่มว่าอย่างไม่จริงจังนัก
“แหม น้ องดาจะไปกินบรรยากาศค่ะ ไม่ได้ ตงใจจะไปดื
ั้
่ม
อะไรเสี ยหน่อย” ตอบอ้ อมแอ้ ม อาการเมาค้ างจากเมื่อคืนยังไม่
หายเลยจริ ง ๆ นัน่ ละ แต่หล่อนก็ไม่ได้ ตงใจจะไปดื
ั้
่มอะไรจริ ง ๆ นี่
นา เพียงแต่จาได้ ว่ามีบาร์ ที่มีที่นงั่ หย่อนขาชมวิวสามอ่าว จึงอยาก
ไปนัง่ เอาบรรยากาศเท่านันเอง
้
“ให้ มนั จริ งเถอะ” ชายหนุ่มว่ายิ ้ม ๆ ก่อนจะให้ สญ
ั ญาณไฟ
เลี ย้ วเพื่อวกกลับไปยังชายฝั่ งทางตะวันตกของเกาะอันเป็ นที่ตงั ้
ของชายหาดสามแห่งติดกันอันได้ แก่ หาดกะตะน้ อย หาดกะตะ
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และหาดกะรน ซึ่งจากจุดชมวิว จะมองเห็นชายหาดทังสามเป็
้
นรู ป
โค้ งวงพระจันทร์ เรี ยงกันอยู่โดยมี โขดหินเป็ นแหลมคั่นแต่ละหาด
ซึง่ เป็ นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึง่ ของภูเก็ต
ใกล้ ๆ กับจุดชมวิวมีบาร์ ที่ตงอยู
ั ้ ่บนหน้ าผาสูงชัน เบื ้องล่าง
เป็ นทะเลสีมรกต จากบาร์ สามารถมองเห็นสามอ่าวได้ ในมุมมอง
เดียวกับจุดชมวิว จึงทาให้ เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากเช่นกัน
ปรวีร์พารถไปจอดยังที่ ว่างด้ านหน้ าของบาร์ ซึ่งมีรถยนต์
จอดอยู่ บ้ างประปราย ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นรถจั ก รยานยนต์ ที่
นักท่องเที่ยวเช่ามาเสียมากกว่า หลังจอดรถเรี ยบร้ อยก็พากันเดิน
เข้ าไปภายในร้ าน
ในร้ านนอกจากจะขายเครื่ องดื่มแล้ วยังมีอาหารด้ วย สอง
หนุ่มสาวจึงสัง่ อาหารมารับประทานไปด้ วย
ดาริ การู้ สึกเต็มตื ้นขึ ้นมาในอกเมื่อมองทัศนียภาพของอ่าว
เบื ้องล่าง หล่อนกาลังนัง่ มองภาพความสวยงามของภูเก็ต เมืองที่
เป็ นบ้ านเกิดเมืองนอน เมืองที่จากไปอยู่ห่างไกลเสียหลายปี แต่
ตอนนีห้ ล่อนกลับมาแล้ ว กลับมาอยู่ ‘บ้ าน’ ที่แม้ จะไม่มีบิดา แต่
หล่อนก็ยงั มีคณ
ุ ลุงปวินท์และพี่วี คนสองคนที่รักหล่อนอย่างจริงใจ
ทัง้ ๆ ที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องอันใดทางสายโลหิตแม้ แต่น้อย
มือเล็กที่วางอยู่ข้างตัวเลื่อนไปกุมมือใหญ่ ที่อยู่ไม่ห่าง ทัง้
สองคนนัง่ เคียงกันอยู่บนม้ านัง่ ที่สร้ างรอบ ๆ ระเบียงของร้ าน หัน
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หน้ าไปทางเดียวกันซึง่ เป็ นที่ตงของชายหาดสามแห่
ั้
ง
ปรวีร์ก้มลงมองมือที่กมุ มือเขาอยู่ก่อนจะยิ ้มอ่อนโยน ในใจ
รู้ สึกอบอุ่นอย่างประหลาด ชายหนุ่มยื่นมือข้ างที่ว่างไปกุมมือของ
หล่อนที่จบั มือเขาอยู่ ก่อนจะยกแขนข้ างหนึ่งขึ ้นโอบไหล่หญิ งสาว
แล้ วดึงเข้ าหาตัว
ชายหนุ่ ม ก้ มลงจุ ม พิ ต หนั ก ๆ บนกลุ่ ม ผมนุ่ ม ส่ ง ผ่ าน
ความรู้ สึกอ่อนโยนภายในใจ เขาโอบหญิงสาวไว้ หลวม ๆ นัง่ มอง
วิวด้ วยกัน สลับกับดื่มเครื่ องดื่มรสดีที่บริกรนามาเสิร์ฟ
ดาริ กาปล่อยให้ ชายหนุ่มโอบอยู่อย่างนัน้ เพราะรู้ สึกอบอุ่น
ปลอดภัยเหลือเกินเมื่ออยู่ในอ้ อมแขนของเขา ชั่วขณะหนึ่งหญิ ง
สาวถามตนเองว่า หากวันหนึ่งปรวี ร์มีคนที่ เขารั กและขอยกเลิก
ข้ อตกลงที่ว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องไปเรื่ อย ๆ เช่นนี ้เสียหล่อนจะ
ทาอย่างไร
ใจหาย...
แค่คิดว่าสักวันเขาอาจจะเจอใครสักคนที่เขารักและอยาก
สร้ างครอบครัวด้ วย และภรรยากามะลออย่างหล่อนก็จาเป็ นต้ อง
ปล่อยเขาไป เพราะแม้ หล่อนจะรู้ สึกอบอุ่นปลอดภัยเมื่อมีเขาและ
คุณลุงดูแล แต่หากวันหนึง่ เขาต้ องการชีวิตของเขากลับคืน หล่อนก็
คงไม่เห็นแก่ตวั ที่จะใช้ ความสัมพันธ์ ปลอม ๆ นี ้รัง้ เขาไว้ เพราะแค่ที่
ผ่านมา หล่อนก็ว่าเขาทาเพื่อหล่อนมากเกินไปแล้ ว
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แม้ จะคิดเช่นนันแต่
้ ดาริกาก็อดรู้สึกเศร้ าไม่ได้ อยู่ดี หล่อนใจ
หายเมื่อคิดว่าอ้ อมกอดนี ้จะกลายเป็ นของคนอื่น หล่อนไม่อยากโต
อยากเป็ นน้ องน้ อยของพี่ วี แ ละหลานสาวตั ว เล็ ก ของคุ ณ ลุ ง
ตลอดไป
ความคิดนันท
้ าให้ หล่อนเบียดตัวซุกหาความอบอุ่นในอ้ อม
อกของเขา เขาดีกบั หล่อนจนหล่อนอยากจะเก็บเขาไว้ เป็ นพี่ชายที่
แสนดีของหล่อนตลอดไป
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๑๐

“เจ้ าวี จะอยู่ด้วยกันก็หาทางประกาศให้ คนรับรู้ ทาแบบนี ้
น้ องดาเสียหาย พ่อไม่ชอบ”
แบบนีข้ องผู้เป็ นบิดาคือภาพเขากอดกับดาริ กาอย่างแนบ
แน่น ที่ปรากฏอยู่บนหน้ าหนังสือพิมพ์ที่บิดาโยนลงมาตรงหน้ า
ภาพเขากับหญิงสาวในคื นที่ออกท่องราตรี ด้วยกัน ในภาพ
ดูเหมือนเขาตระกองกอดหล่อน ใบหน้ าก้ มต่าคล้ ายกาลังจูบหรื อ
ซุกไซ้ ใบหน้ าหล่อน ซึง่ เขารู้ ดีว่าความเป็ นจริ งแล้ วไม่ใช่อย่างที่เห็น
ในภาพ แต่บิดาที่เห็นเพียงภาพกับคาบรรยายก็หวั เสียมากทีเดียว
‘ปรวีร์ เดชดารงกุล ผู้บริ หารหนุ่มหล่ออนาคตไกลของบลูโอ
เชี ยนกรุ๊ ป แอบพาสาวน้ อยหุ่นดี ไปสวี ต ท่า มกลางดนตรี ท านอง
หวาน ดูได้ จากภาพที่ไม่จาเป็ นต้ องบรรยายถึงความสนิทสนมของ
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ทั ง้ สอง สงสั ย ก็ แ ต่ ตั ว จริ ง เสี ย งจริ งอย่ า งผู้ บริ ห ารสาวของ
ลักซ์ชวั รี ฮอลิเดย์ จะว่าอย่างไรกับภาพนี ้กันนะ’
“กับ พิ ล าสลัก ษณ์ นี่ อี ก ก็ ไ หนว่ า ไม่ มี อ ะไรกัน แล้ ว ท าไม
หนัง สื อ พิม พ์ ยัง แซวอยู่ ” บิ ด าถามนา้ เสี ย งเข้ ม งวด ใบหน้ า เคร่ ง
อย่างไม่พอใจเด่นชัด
“ผมผิ ด เองที่ ไ ม่ เคยแก้ ข่า วในช่ว งที่ ผ่ า นมา แต่ ไ ม่ มี อ ะไร
จริง ๆ ครับพ่อ”
“งันก็
้ ไปแก้ ข่าว” ปวินท์สงั่ เสียงเรี ยบ
“ผมว่าไม่จาเป็ นหรอกครับ ระหว่างผมกับลักษณ์ไม่มีอะไร
จริง ๆ เดี๋ยวพวกนักข่าวก็คงเบื่อจะแซวไปเอง”
“กว่ า พวกนัน้ จะเบื่ อ แซว น้ อ งดาจะเสี ย หายแค่ ไ หน นี่ ก็
กลายมาเป็ นกิ๊กแก ทัง้ ๆ ที่เป็ นเมียแกแท้ ๆ” น ้าเสียงยังไม่คลาย
หงุดหงิด
“น้ องดาไม่ใช่คนคิดมากหรอกครับพ่อ”
“แต่พ่อคิด แกไปคิดมา จะเลี ้ยงฉลองแต่งงานหรื ออะไรก็ไป
คิดมา แล้ วมาบอกพ่อ คนอื่นต้ องรู้ว่าตัวจริงของแกคือน้ องดา ไม่ใช่
คนอื่น”
คาสัง่ ของบิดาทาให้ ปรวีร์ ลอบกลืนน ้าลาย เขาไม่มีปัญหา
ในการที่จะจัดงานเลี ้ยงฉลองแต่งงาน ประกาศให้ ชาวบ้ านรู้ ว่าเขา
กับ ดาริ ก าเป็ น สามี ภ รรยากัน ห่ว งก็ แต่ หญิ ง สาวเท่ า นัน้ หล่ อ น
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อาจจะพอใจที่จะอยู่กบั เขาเงียบ ๆ อย่างพี่กบั น้ อง แม้ จะมีทะเบียน
สมรสแต่ก็ไม่ได้ ป่าวประกาศถึงสถานะที่แท้ จริ ง แต่เขาไม่ร้ ู ว่าหาก
ถึงขันเลี
้ ้ยงฉลองแต่งงานและป่ าวประกาศให้ คนรู้ทงเมื
ั ้ อง หล่อนจะ
ยอมหรื อไม่
“ครั บพ่อ ” แม้ จะไม่แน่ใ จ แต่เขาก็ ทาได้ เ พี ยงรั บปากเท่ า
นันเอง
้
ดาริ ก าแต่ ง ตัว รอด้ ว ยความตื่ นเต้ น หลัง จากที่ วัน นี ป้ รวี ร์
โทรศัพท์มาบอกหล่อนว่าบิดาของเขากลับมาจากสิงคโปร์ แล้ ว แต่
ท่านมีธุระด่วนเรื่ องงานทาให้ ต้องเข้ าออฟฟิ ศทันที จึงยังไม่สะดวก
ให้ หล่อนไปหา แต่ขอให้ หล่อนไปรับประทานอาหารเย็นที่บ้านแทน
หล่ อ นก าลั ง ใส่ ต่ า งหู ใ นตอนที่ ไ ด้ ยิ น เสี ย งเคาะประตู
ชายหนุ่มเยี่ยมหน้ าเข้ ามาเมื่อหล่อนร้ องบอกว่าประตูไม่ได้ ล็อก
“น้ องดาแต่งตัวเสร็จแล้ วหรื อคะ”
“ใส่ต่างหูเสร็จก็เสร็จแล้ วค่ะพี่วี”
“งันน้
้ องดารอแป๊ บนะ พี่วีขออาบน ้าแต่งตัวเดี๋ยวเดียว”
เขาบอกแล้ วผลุ บ หายและปิ ด ประตู ใ ห้ หล่ อ นตามเดิ ม
ดาริ กาจึงหันมาตังใจกั
้ บการใส่เครื่ องประดับชิ ้นสุดท้ าย จากนันก็
้
ส่องกระจกสารวจความเรี ยบร้ อยของตนอีกครัง้ เมื่อพอใจแล้ วจึง
เดินออกจากห้ อง ตรงไปยังห้ องนั่งเล่นเพื่อรอคนที่ เพิ่งมาถึง และ
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กาลังอาบน ้าอยู่
เขาใช้ เ วลาเดี๋ ย วเดี ย วอย่ า งที่ บ อก เพราะหล่ อ นเพิ่ง เปิ ด
โทรทัศน์ ยังหารายการดูฆ่าเวลาไม่ได้ เลย เขาก็ เดินมาหาหล่อน
อย่างคนที่พร้ อมจะออกจากบ้ าน
ชายหนุ่มใส่กางเกงยีนส์ สีเข้ ม เสื ้อยืดแขนสั น้ สี ขาวขนาด
พอดีตวั อวดหุ่นชวนฝั นของเขา เขาใส่รองเท้ าหนังสีดาเงาวับ ทา
ให้ ดสู มาร์ ตมากกว่าจะลาลอง
“พี่วีเสร็จเร็วจัง” หล่อนทักพร้ อมกับลุกขึ ้นยืนเมื่อเขาเดินเข้ า
มาใกล้
“ไปกันเลยไหมคะ” ชายหนุ่มถาม
“ไปสิคะ” ดาริ กาตอบอย่างกระตือรื อร้ น พร้ อม ๆ กับยื่นมือ
ไปเกี่ยวแขนเขาซึง่ ชายหนุ่มยื่นมาให้ จากนันก็
้ พากันเดินตรงไปยัง
ประตู
ใช้ เวลาเดินทางราว ๆ สี่สิบนาที ปรวีร์ก็พาดาริ กาไปถึงบ้ าน
หลังใหญ่ของบิดาซึ่งตังอยู
้ ่ในตัวเมืองภูเก็ต ซึ่งทันทีที่รถจอดสนิท
ในโรงรถ และมองเห็นบิดาของชายหนุ่มเดินออกมาดู ดาริ กาก็เปิ ด
ประตูลงจากรถแล้ ววิ่งเข้ าสู่อ้อมแขนของผู้สงู วัยกว่าในทันที
“คุณลุง...คิดถึงที่ สุดในโลกเลยค่ะ ” ดาริ กาบอกเสี ย งอู้อี ้
น ้าหูน ้าตาไหลอย่างห้ ามไม่อยู่
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“อ้ าว ขี ้แยเสียแล้ วน้ องดา” ปวินท์ว่ากลัวหั
้ วเราะ ยกมือข้ าง
หนึ่งขึน้ ขยี ศ้ ี รษะหญิ งสาวอย่างเอ็นดู จากนัน้ จึงหันไปพยักหน้ า
รับไหว้ บตุ รชาย เมื่อเขาจอดรถเสร็จและเดินตรงมาหา
“ไป...เข้ าบ้ านกัน” ผู้อาวุโสกล่าวกับสองหนุ่มสาวแล้ วเดิน
นาเข้ าบ้ าน โดยมีดาริกาเดินเกาะแขนไปด้ วย
ทั ง้ หมดเดิ น เข้ าไปนั่ ง คุ ย กั น ในห้ องนั่ ง เล่ น ปวิ น ท์ ถ าม
สารทุกข์สกุ ดิบ การเดินทางกลับบ้ านของดาริ กา อัปเดตเรื่ องธุรกิจ
ที่ สิ ง คโปร์ แต่ ไ ม่ พูด ถึ ง เรื่ อ งที่ คุย กับ บุต รชายเมื่ อ บ่ า ยนี ้ เพราะ
ต้ องการให้ เวลาลูกชายกับลูกสะใภ้ ได้ คิดและตัดสินใจก่อน และ
สุดท้ ายก็ วนมาที่ เรื่ องที่ ทาให้ คนกาลังหน้ าบานถึงกับหน้ าหุบลง
ฉับพลัน
“น้ องดาจะมาช่วยงานพี่วีเมื่อไรล่ะลูก”
ปรวี ร์ปรายตามองคนนั่งข้ าง ๆ พลางอมยิ ม้ นิด ๆ ดูซิว่า
ยายตัวดีจะหาข้ ออ้ างอะไรมาบอกบิดาของเขาว่าทาไมเจ้ าหล่อน
ถึงไม่ยอมทางานทาการเสียที
“คุณลุงขา...” เสียงหวานลากยาว เรี ยกบิดาของชายหนุ่ม
ด้ วยน ้าเสียงออดอ้ อน
“ทาเสียงแบบนี ้จะเอาอะไร” ปวินท์ถามกลัวหั
้ วเราะ รู้จกั กัน
มาตังแต่
้ เกิด ไม่ใช่ลกู ก็เหมือนลูก ทาไมเขาจะไม่ร้ ูนิสยั เจ้ าหล่อน
“น้ องดายังไม่อยากทางานเลย น้ องดาเพิง่ กลับมานะคะ ขอ
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พักก่อนน้ า” หล่อนทาเสียงประจบประแจงเต็มที่
“เออ...ลุงก็ไม่ได้ เร่ งรัดอะไร จริ ง ๆ จะเป็ นแม่บ้านให้ เจ้ าวี
อย่างเดียวก็ได้ ลุงอยากอุ้มหลานเต็มทีแล้ วเหมือนกัน”
ปรวีร์หวั เราะขลุกขลักในลาคอเมื่อเห็นหน้ าปูเลี่ยน ๆ ของ
หญิงสาวหลังสิ ้นคาบิดา ก่อนที่จะหลุดหัวเราะออกมาจริ ง ๆ เมื่อ
หล่อนหันมาค้ อนให้ รู้สกึ อารมณ์ดีจนอดที่จะเย้ าหล่อนเล่นไม่ได้
“ดีเหมือนกันนะครับพ่อ ไม่ทางาน มาทาลูกกันดีกว่า”
“พี่ วี ! ปากหรื อ คะนั่น ” ดาริ ก าถามเขาเสี ย งสูง พร้ อมกับ
ขว้ างค้ อนใส่เขาตาแทบกลับ ก่อนจะหันไปหาบิดาของชายหนุ่ม
“น้ องดาไม่อยากคุยกับพี่วีแล้ วค่ะ คุณลุงคะ น้ องดาอยากไปเกาะ
ดาริกา”
“อ้ าว งันหรื
้ อ งันก็
้ ไปทาบุญ พาพ่อเขาไปอยู่กับแม่อย่างที่
ตัง้ ใจเสี ย เลยดี ไ หม เสร็ จ แล้ ว ก็ อ ยู่พัก ผ่ อ นกัน สัก อาทิ ต ย์ ตอน
แต่งงานก็ยงั ไม่ได้ ฮนั นีมนู กันเลย ถือโอกาสนี ้ไปเลยละกัน เจ้ าวี หา
วันว่างพาน้ องไปพักผ่อนหน่อยก็ แล้ วกันนะ” ท้ ายประโยคหัน ไป
บอกบุตรชาย
สองหนุ่มสาวลอบมองหน้ ากัน ดาริ การู้ สึกแปลก ๆ กับคา
ว่าฮันนีมูนจนดีใจที่จะได้ ไปเกาะดาริ กาไม่เต็มที่ ก็หล่อนกับชาย
หนุ่มไม่ได้ เป็ นสามีภรรยากันจริ ง ๆ เสีย หน่อย จะไปฮันนีมนู กันได้
อย่างไร แต่บิดาของเขาก็ดจู ริงจังกับความสัมพันธ์กามะลอของเขา
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กับหล่อนเสียเหลือเกิน หรื อว่าถึงเวลาที่จะพูดตรง ๆ กับท่านดีนะ
“ครับพ่อ”
เสียงทุ้มรับคาบิดาของชายหนุ่มเรี ยกดาริ กาให้ กลับมาอยู่
กับสถานการณ์ ตรงหน้ า หล่อนส่งค้ อนให้ เขาอี กครั ง้ หล่อนชวน
แล้ วชวนอีกให้ เขาพาหล่อนเที่ยวเขาก็ไม่ยอม พอตอนนี ้กลับไม่มี
ปฏิเสธสักคา
“คุณลุงไปด้ วยกันนะคะ”
“อืม ลุงจะไปทาบุญให้ พ่อเจ้ า จากนันก็
้ จะกลับมาละ ไม่อยู่
รบกวนหนุ่มสาวหรอก” ปวินท์บอกลูกสะใภ้ อย่างอารมณ์ดี
ท่าทางอารมณ์ดีและมีความสุขของบิดาของชายหนุ่มทาให้
ดาริ การู้ สึกผิด คุณลุงจะว่าอย่างไรบ้ างหนอหากรู้ ว่าระหว่างหล่อน
กับลูกชายของท่านไม่ได้ มีอะไรลึกซึ ้งอย่างที่ท่านคิดเลย
ปวินท์มองลูกชายสลับกับลูกสะใภ้ ด้วยความรู้ สึกสบายใจ
และหมดห่วง เจ้ าลูกชายได้ ลกู สาวเพื่อนที่เขารักราวกับลูกสาวของ
ตนอีกคนมาเป็ นภรรยา ส่วนดาริกาก็มีลกู ชายของเขาดูแลตลอดไป
สมตามเจตนาของบิดาผู้วายชนม์ ของหญิ งสาว เขาคิดว่าคงถึง
เวลาแล้ วที่เขาจะโอนถ่ายกิจการทุกอย่างให้ ลูกชายและลูกสะใภ้
ดูแลรับผิดชอบทังหมด
้
ส่วนเขาก็จะได้ พกั ผ่อนเสียที
หลังรับประทานอาหารเย็น สองหนุ่มสาวอยู่คยุ กับบิดาของ
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ชายหนุ่มจนดึกแล้ วจึงเดินทางกลับรี สอร์ ต เมื่อเข้ าบ้ านได้ ดาริกาก็
ร้ องเรี ยก
“พี่วีคะ”
“คะ...น้ องดา” ปรวีร์ขานรับพร้ อมหันกลับไปมองหน้ าคน
เรี ยก เห็นหล่อนมีสีหน้ ายุ่งเหมือนมีเรื่ องรบกวนจิตใจ
“พี่วีว่า...เราทาผิดหรื อเปล่าที่ไม่บอกคุณลุงไปตรง ๆ”
ปรวี ร์ ถ อนใจยาวกับ ค าถามนัน้ จริ ง ๆ แล้ ว เรื่ อ งไม่ ค วร
จะต้ องมายุ่งยากอย่างนี ้เลย หากจะไม่ เป็ นเพราะเขาถูกใจดาริ กา
และอยากมีเวลาได้ อยู่กับหล่อนเผื่อว่าความสัมพันธ์ จะพัฒนาขึ ้น
มาในสักวัน เรื่ องที่ว่าอยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยาหลอก ๆ เพื่อให้
บิดาสบายใจนัน้ เป็ นแค่ข้ออ้ างของเขาที่ดาริกาไม่ร้ ู จริง ๆ แล้ วหาก
เขาจะบอกบิดาว่าระหว่างเขาและดาริ กาไม่มีอะไรมากกว่าความ
เป็ น พี่ ช ายกับ น้ อ งสาว บิ ด าของเขาก็ เ ข้ า ใจและไม่ ไ ด้ บัง คับ กะ
เกณฑ์อะไรอยู่แล้ ว เป็ นเขาเองที่เรี ยนผูก...และตอนนี ้ต้ องเรี ยนแก้
เสียแล้ วกระมัง
“น้ องดา...”
“คะ”
“เสี ย ใจไหมที่ ต้ อ งอยู่กับ พี่ วี แ บบนี ้ เป็ น คนแต่ ง งานแล้ ว
อาจจะไม่ได้ ใช้ ชีวิต มีครอบครัวของตัวเอง อย่างคนอื่น ๆ เขา”
“พี่วี...ทาไมถามน้ องดาแบบนันคะ”
้
ดาริ กาถาม สีหน้ าไม่
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สบายใจ เพราะสัมผัสได้ ถึงความจริงจังในน ้าเสียงของเขา
“พี่วีไม่อยากเห็นแก่ตัว ไม่อยากรัง้ น้ องดาไว้ ด้วยทะเบียน
สมรส” เขาบอก แม้ ในหัวใจจะหนักอึ ้งที่ในที่สดุ แล้ วเขาก็ตดั สินใจ
จะคืนอิสรภาพให้ หล่อน
“พี่ วี ต่ า งหากที่ ถู ก น้ องดาผู ก ไว้ ด้ ว ยทะเบี ย นสมรส พี่ วี
ต่างหากที่เสียสละชีวิตของพี่วีให้ น้องดา น้ องดาพูดจริ ง ๆ นะคะ
น้ อ งดาอยู่กับ พี่ วี อยู่กับ คุณ ลุง น้ อ งดาไม่ จ าเป็ น ต้ อ งแต่ ง งานมี
ครอบครั ว พี่วีกับคุณลุงเป็ นครอบครั วของน้ องดานะคะ” หล่อน
บอกเขาด้ วยความจริงใจอย่างที่สดุ
“ถ้ าอย่างนันเรามาท
้
าให้ การแต่งงานเป็ นเรื่ องจริ งดี ไหม”
ปรวีร์กลันใจถาม
้
แล้ วก็อยากกัดลิ ้นตนเอง เขาไม่น่าถามเลย ก็ดู
หน้ า หล่ อ นสิ หล่ อ นทาตาโตมองเขาราวกับ ไม่ อ ยากเชื่ อในสิ่งที่
ได้ ยิน
“พี่วีว่ายังไงนะคะ”
“ลืมไปเถอะว่าพี่วีเพิง่ พูดอะไรไป” เขาบอกและทาท่าจะเดิน
จากไป หากจะไม่ถกู คว้ าแขนไว้ เสียก่อน
“พี่วี...คุยกันก่อนสิคะ”
ปรวีร์ก้มหน้ าลงมองหล่อน ดาริ กากาลังแหงนหน้ ามองเขา
มือยังรัง้ แขนเขาไว้ ดวงตากลมโตของหล่อนฉายประกายความรัก
ความภักดีอย่างที่น้องน้ อยดาริ กาเคยมองเขาเสมอมา และนัน่ ก็ทา
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ให้ ชายหนุ่มตัดสินใจได้ เขายกมือขึ ้นลูบศีรษะหล่อน ยิ ้มให้ อย่าง
อ่อนโยน แล้ วบอก
“น้ องดาเข้ านอนเถอะ แล้ วเราค่อยหาโอกาสบอกคุณพ่อ
ด้ วยกันว่าความต้ องการของท่านไม่มีทางเป็ นไปได้ ”
ดาริกาควรจะรู้สกึ โล่งใจ เมื่อเขาไม่ได้ ชวนในสิ่งที่หล่อนรู้ สึก
ว่าเป็ นไปไม่ได้ อีก แต่หล่อนกลับไม่ได้ โล่งใจ หากมีแต่ความรู้สกึ ผิด
มาแทน
“แต่น้องดาไม่อยากทาให้ คณ
ุ ลุงผิดหวัง” หล่อนพูดเสียงเบา
สูดหายใจลึก แล้ วบอกอย่างตัดสินใจได้ “ถ้ าพี่วีต้องการ...น้ องดา
แต่งงานกับพี่วีจริง ๆ ก็ได้ ”
ดาริ กาคิดว่าเขาจะพอใจเมื่อได้ ยิน แต่เขากลับถามหล่อน
เสียงเข้ ม
“เพราะอะไร...”
“คุณลุงมีพระคุณกับน้ องดา เรื่ องแค่นี ้น้ องดาทาให้ คุณลุง
ได้ อยู่แล้ วค่ะ...ถ้ าพี่วียอม”
สิ น้ เสี ย งตอบของหล่ อ น ปรวี ร์ ร้ ู สึ ก ถึ ง อารมณ์ โ กรธที่ วู บ
ขึน้ มา เขาไม่ แ น่ใ จว่ า โกรธตนเองที่ ดันไปมี ค วามรู้ สึก กับ หล่ อ น
มากกว่ า พี่ น้ อ ง ทัง้ ๆ ที่ หล่ อ นไม่ ไ ด้ ร้ ู สึก อะไรกับเขา หรื อ โกรธที่
หล่อนจะยอมเป็ นภรรยาของเขาจริ ง ๆ เพียงเพื่อจะทาให้ บิดาเขา
สมหวังกันแน่ แต่ไม่ว่าจะเพราะอะไร เขาก็ร้ ู ว่าเขาไม่ได้ มีความสุข
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กับการตัดสินใจของหล่อนเลย
“เข้ านอนกันดีกว่าน้ องดา” ชายหนุ่มพูดในที่สดุ
พิลาสลักษณ์ เดินเข้ าไปในห้ องทางานของบิดาตามที่ ถูก
เรี ยก แล้ วก็ต้องเม้ มปากเมื่อมองเห็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นวางอยู่บน
โต๊ ะตรงหน้ าท่าน พอจะเดาออกว่าที่ถกู บิดาเรี ยกพบนันเพราะเรื
้
่ อง
อะไร
“พ่อให้ คนไปสืบ ผู้หญิงในรู ปคือเมียที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
ของปรวีร์” ไพบูลย์เข้ าเรื่ องโดยไม่อ้อมค้ อม
“ค่ะ คุณพ่อ” พิลาสลักษณ์ตอบรับเสียงเบา
“ลูกรู้?” ถามเสียงสูง
“ลูกเพิ่งทราบ เขาแนะนาให้ ร้ ู จักวันที่ลูกพากรุ๊ ปไปเช็กอิน
ค่ะ”
“แล้ วที่ผ่านมามันหมายความว่ายังไง” คราวนี ้น ้าเสียงเจือ
โทสะอย่างไม่ปิดบัง ปรวีร์ควงลูกสาวเขามาเป็ นปี ๆ แล้ วอยู่ ๆ ก็มี
เมียอยู่แล้ ว แบบนี ้มันหลอกกันชัด ๆ
“ลูกโง่เองค่ะคุณพ่อ คุณวี ไม่เคยพูดอะไร” พิลาสลักษณ์
ตอบ รู้ สึกอดสูใจ ที่ผ่านมาหล่อนคิดไปเองอยู่คนเดียว เขาไม่เคย
พูดอะไรที่จะเป็ นการผูกมัดตัวเขากับหล่อน เขาให้ ความสนิทสนม
ที่ไม่มีชื่อเรี ยกของความสัมพันธ์ ซึ่งฝ่ ายที่ได้ ประโยชน์ จากความ

โ ร ส | 100

คลุมเครื อนันคื
้ อเขา ส่วนหล่อนก็ร้ ู สึกเหมือนถูกหลอกใช้ ทาให้ เจ็บ
ใจจนน ้าตาคลอ
“พ่อเตือนแล้ วว่าทาอะไรให้ ใช้ สมองให้ มาก”
“ขอโทษค่ะคุณพ่อ ลูกพลาดเอง”
“หาทางสั่งสอนพวกบลูโอเชียนซะ” ไพบูลย์ สั่งเสียงเฉี ยบ
ขาด
“ค่ะ...ลูกคิดไว้ แล้ ว” พิลาสลักษณ์ตอบ
“ดี อย่าให้ เสี ยชื่ อว่ าเป็ นลูกสาวพ่อ ” ไพบูลย์ บอกลูกสาว
ด้ วยน ้าเสียงที่ผ่อนคลายขึ ้น
“ค่ะคุณพ่อ ลูกจะทาให้ คุณวีร้ ู ว่าเขาคิดผิดที่มาล้ อเล่นกับ
ความรู้สกึ ของลูก”
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๑๑

หลังจากคืนนันดาริ
้ กาคิดว่าปรวีร์ดูแตกต่างจากปกติ เขาดู
ตึง ๆ กับหล่อน แต่เพราะเขามีงานที่ต้องเร่ งเคลียร์ ให้ เสร็ จเพื่อที่จะ
ได้ พาหล่อนไปเกาะดาริ กาตามคาสัง่ ของบิดา ทาให้ เขาและหล่อน
ไม่ค่อยได้ ใช้ เวลาด้ วยกันมากนัก เขาออกจากบ้ านแต่เช้ าในตอนที่
หล่อนยังไม่ตื่นและกว่าจะกลับมาก็ดกึ ซึง่ บางทีหล่อนก็เข้ านอนไป
ก่ อนแล้ ว แต่ถึงจะเป็ นวันที่ หล่อนยังไม่นอน หล่อนก็ ไม่ออกจาก
ห้ องมาทักทายเขา เพราะเขาเป็ นคนที่ ‘งอน’ ก่อน ทัง้ ๆ ที่หล่อนไม่
เห็นว่าหล่อนไปทาอะไรให้ เขาไม่พอใจ ดาริ กาจึงไม่ยอมที่จะเป็ น
ฝ่ ายง้ อ หรื อเปิ ดปากพูดก่ อน และหล่อนก็ ไม่ได้ เดื อดเนื อ้ ร้ อนใจ
อะไรด้ วย
วันนี ห้ ญิ งสาวมี นัดกับเพื่อนสนิทสมัยมัธยม จึงตื่ นขึน้ มา
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ออกกาลังกายแต่เช้ าก่อนที่จะออกจากบ้ าน และในตอนที่เดินหอบ
เสื่อโยคะออกมาถึงห้ องนั่งเล่นนั่นเอง ก็มองเห็นคนร่ วมบ้ านเปิ ด
ประตูออกมาจากห้ องนอนของเขา แขนข้ างหนึง่ มีเสื ้อสูทพาดอยู่
ชายหนุ่ม เงยหน้ า ขึน้ มองหล่ อ น แต่ ด าริ ก าสะบัด หน้ า ใส่
เพราะความน้ อยใจที่อยู่ ๆ ก็พลุ่งขึ ้นมาในความรู้สกึ หล่อนไม่ได้ ทา
อะไรให้ เขาเลย แต่เขากลับไม่คุยกับหล่อนตังหลายวั
้
น ถึงตอนนี ้
หล่อนก็เลยไม่อยากคุยกับเขาแล้ ว
สะบัดหน้ าใส่เขาแล้ วดาริกาก็เดินเร็ ว ๆ ออกไปยังทางเดินที่
ทอดสู่สระว่ายน ้าหลังบ้ าน ตรงไปยังบริ เวณที่ว่างริ มสระที่หล่อนใช้
เป็ นที่เล่นโยคะเป็ นประจาทุกวัน ไม่ได้ ร้ ู หรอกว่าคนที่ถกู สะบัดหน้ า
ใส่มองตามจนลับสายตา
ปรวีร์ถอนใจยาว จากที่ตอนแรกเขาน้ อยใจหล่อน เพราะ
หญิงสาวตกลงจะใช้ ชีวิตคู่กบั เขาเพียงเพราะยอมทาทุกอย่างเพื่อ
บิดาของเขาแม้ จะต้ องฝื นใจตนเองก็ตาม กลับกลายเป็ นว่าตอนนี ้ดู
เหมือนหล่อนจะเป็ นฝ่ ายโกรธเขาเสียแล้ ว ชายหนุ่มตั ง้ ใจว่าวันนี ้
เขาจะง้ อหล่อนก่อน เขาไม่มีความสุขกับสถานการณ์อมึ ครึมนี ้เลย
“พี่วีไปทางานก่อนนะคะ” เขาตะโกนบอกคนกาลังทาท่ายืด
เส้ นยืดสายอยู่ริมสระ ขณะเดินไปตามทางเดินที่ม่งุ สู่สานักงานของ
รี สอร์ ต
ดาริ กาไม่ส่งเสียงตอบ หญิงสาวเพียงมองตามจนชายหนุ่ม
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เดินลับสายตาไป ในใจรู้ สึกคลายความขึ ้งโกรธลงนิดเมื่อเขาเป็ น
ฝ่ ายเปิ ดปากกับหล่อนก่อน
หญิงสาวหันกลับมาตังสมาธิ
้
กบั การออกกาลังกาย จนเมื่อ
รู้ สึกว่าเหงื่ อโชกไปทัง้ ตัวพร้ อมความรู้ สึกผ่อนคลาย สบายตัว ก็
หอบอุปกรณ์กลับเข้ าไปในบ้ านเพื่ออาบน ้าเตรี ยมตัวออกไปพบกับ
เพื่อน
เมื่อพร้ อมออกเดิ นทางดาริ กาเดินออกจากบ้ านตรงไปยัง
รถยนต์ ของชายหนุ่มที่จอดอยู่ เขาเคยบอกหล่อนว่าให้ ใช้ รถของ
เขาได้ และให้ กญ
ุ แจสารองไว้ กบั หล่อน ดาริ กาชัง่ ใจอยู่ชวั่ ครู่ ว่าจะ
โทรศัพท์บอกเขาดีไหม แต่คิดอีกที หล่อนยังงอนเขาอยู่ และคาดว่า
หล่ อ นน่ า จะกลับ มาถึ ง บ้ า นก่ อ นที่ เขาจะกลับ มาจากท างานแน่
เพราะเขาออกจะทางานดึกดื่ นทุกคื น จึงตัดสินใจไม่บอกให้ เขา
ทราบ เพราะไม่อยากเป็ นฝ่ ายพูดกับเขาก่อน
ใช้ เวลาเดินทางราวครึ่ งชัว่ โมง ดาริ กาก็พารถยนต์คนั ใหญ่
ของชายหนุ่มไปถึงห้ างสรรพสินค้ าที่นดั กับเพื่อนไว้ หล่อนหาที่จอด
รถได้ อย่างไม่ลาบากนักเพราะเป็ นเวลาที่ ห้างฯ เพิ่งจะเปิ ด ผู้คนยัง
บางตา จากนัน้ ก็ เดิ นไปยัง จุด นัด พบ ซึ่ง เป็ น ร้ านกาแฟสัญ ชาติ
อเมริกนั ที่มีสาขาไปทัว่ โลก
“ยายดา คิดถึงม้ าก” รวิวรรณ สุพรรษา จารุวรรณ ขวัญหทัย
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เพื่อนสนิทในกลุ่มสมัยเรี ยนมัธยมกรู เข้ ามากอดหญิงสาวและกล่าว
ทักทายเซ็งแซ่เมื่อหล่อนเดินเข้ าไปยังโต๊ ะที่เพื่อนทังสี
้ ่นงั่ อยู่
“โอ๊ ย เบา ๆ ทีละคน ฟั งไม่ทนั เลย” ดาริกาว่ากลัวหั
้ วเราะกับ
ความตื่นเต้ นของเพื่อน ๆ ที่ได้ กลับมาพบกันอีกครัง้
“มาคนเดียวหรื อ พระเอกของเธอล่ะ ” รวิวรรณชะเง้ อชะแง้
คอราวกับมองหาใคร
ดาริ กาหัวเราะกิ๊กกับท่าทางของเพื่อน “พระเอกอะไรของ
เธอยะยายนิ่ม”
“อ้ าว ก็ คุณปรวี ร์ พระเอกรู ปหล่อ สามี ของคุณเธอไงคะ”
รวิวรรณตอบพลางทาท่าทางฝั นหวานเมื่อพูดถึงปรวีร์
เพื่อนสนิทกลุ่มนี ้เป็ นเพียงคนอีกไม่กี่คนที่ทราบว่าดาริ กา
ต้ อ งแต่ ง งานกับ ปรวี ร์ ใ นตอนที่ ยัง เรี ย นอยู่ และทราบถึ ง ความ
จาเป็ นที่ หญิ งสาวจะต้ อ งแต่ งงาน แต่ก็ไม่วายกรี๊ ดกร๊ าดตื่ น เต้ น
ด้ วยปรวี ร์เป็ น หนุ่ม ในฝั นของสาว ๆ ทัง้ ภูเก็ ต และกลายมาเป็ น
เพื่อนเขยของพวกเธอ น่าตื่นเต้ นและภูมิใจน้ อยอยู่เสียเมื่อไร
“แรงนะยะ” ดาริ กาว่าอย่างไม่จริ งจังนักก่อนที่จะตอบอย่าง
จริ งจังมากขึ ้น “พี่วีทางาน...แล้ วพวกเธอล่ะ เป็ นไงกันบ้ าง ไม่เจอ
กันนานเลย”
หลังจากนันทั
้ งหมดก็
้
อปั เดตชีวิตกันเป็ นการใหญ่ หลังจาก
ที่ไม่ได้ เจอดาริ กาเลยนับตังแต่
้ หญิงสาวเดินทางไปเรี ยนต่อหลังจบ
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มัธยม ก่อนที่บทสนทนาจะวกกลับมาที่ ‘สามี’ ของดาริกาอีกครัง้
“ว่าแต่วนั นี ้อยู่ดึกเลยได้ หรื อเปล่ายายดา ไปแดนซ์กนั สามี
เธอจะว่าอะไรหรื อเปล่า” ขวัญหทัยถาม
“ได้ อยู่แล้ ว พี่วีเขายุ่ง ไม่มีเวลามาสนใจฉันหรอก”
หญิ งสาวไม่ได้ ร้ ู ตัวว่าน ้าเสียงหล่อนเจือแววตัดพ้ อและยัง
ค้ อนน้ อย ๆ หลังกล่าวจบ ซึง่ ไม่ได้ รอดสายตาช่างสังเกตของเพื่อน
ไปได้
“อุ๊ย พูดเหมือนน้ อยใจ สามีไม่มีเวลาให้ หรื อคะคุณดาริ กา”
จารุวรรณกระเซ้ า
คาพูดของเพื่อนทาให้ ดาริ กาชะงักไปนิด ก่อนจะแก้ ความ
เข้ าใจผิด
“ฉันกับพี่วีไม่ได้ เป็ นอะไรกันหรอก เราอยู่กนั อย่างพี่น้อง”
“อ้ าว...จริงดิ” สี่สาวถามพร้ อมกันอย่างไม่ได้ นดั หมาย
“อืม...” ดาริกาตอบสันพร้
้ อมถอนหายใจ
“งันแปลว่
้
าเธอกับพี่วีหย่ากันแล้ วหรื อ” ขวัญหทัยถาม
“ยัง”
“อ้ าว” คราวนี ้สี่สาวอุทานพร้ อมกันอีกครัง้
“คือ...คุณลุงอยากให้ เราแต่งงานกันจริง ๆ ฉันกับพี่วีก็เลย...
อยู่กนั หลอก ๆ เพื่อให้ คณ
ุ ลุงสบายใจ”
“แหม ทายังกะนิยาย” จารุวรรณว่า
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คนถูกว่าหัวเราะก่อนจะตอบ “มันก็เหมือนนิยายตังแต่
้ ต้อง
แต่งงานกันหลอก ๆ แล้ วนะ”
“เออ นัน่ สิ แต่ในนิยายนะ สุดท้ ายพระเอกนางเอกก็จะตก
หลุมรักและอยู่ด้วยกันจริ ง ๆ กรี๊ ด ๆ เธอทาแบบนันบ้
้ างสิยายดา”
สุพรรษาเชียร์ อย่างออกนอกหน้ า หญิ งสาวชอบอ่านนิยายพาฝั น
และทุกสิ่งทุกอย่างรอบกายดูจะฟุง้ ฝั นไปเสียหมด
“ฉันไม่ใช่นางเอกแล้ วพี่วีก็ไม่ ใช่พระเอกน่ะสิ ชี วิตจริ งมัน
ไม่ได้ ลงตัวง่าย ๆ แบบนัน”
้
“ฉันว่าถ้ าเธอกับพี่วีไม่ได้ อยู่ด้วยกันจริง ๆ ก็ไม่ควรโกหกคุณ
ลุงนะ” รวิวรรณว่า น ้าเสียงจังจังขึ ้น
“ก็เลยกลุ้มอยู่นี่ไง”
“แล้ วพี่วีว่ายังไง” ขวัญหทัยถาม
“พี่วี...ชวนอยู่ด้วยกันจริง ๆ”
“กรี๊ ดดดดดดดด” เสียงกรี๊ ดดังขึ ้นก่อนที่ดาริกาจะพูดขาดคา
เสียด้ วยซ ้า
“พวกเธอนี่ กรี๊ ดอะไรกันนะ” ดาริกาเอ็ดอย่างไม่จริงจังนัก
“ก็ ...หนุ่มหล่ออย่ างคุณปรวี ร์ชวน ‘อยู่ด้วยกัน ’ เชี ยวนะ”
สุพรรษาว่าพร้ อมหัวเราะคิกคัก
“ชวน...แล้ วก็โกรธฉัน” ดาริกากระแทกเสียง ส่งค้ อนผ่านลม
ผ่านแล้ งไปให้ คนที่พดู ถึง
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“เธอปฏิเสธหรื อ” จารุวรรณถามบ้ าง
“ฉันตกลง” ตอบเสียงแผ่ว
“อ้ า ว...แล้ ว จะโกรธเธอท าไม” ขวัญ หทัย ถาม สี ห น้ า ไม่
เข้ าใจ โดยมีคนอื่น ๆ พยักพเยิดเห็นด้ วย
“ก็ไม่ร้ ูสิ”
“หรื อจริ ง ๆ แค่จะชวนเพื่อให้ เธอปฏิเสธ พอเธอไม่ปฏิเสธ
เลยโกรธ พี่ วีอาจจะมี แฟนแล้ ว เลยไม่ อยากอยู่กับ เธอหรื อ เปล่ า
คุณลักษณ์ไง ใช่ปะ้ แฟนพี่วี” รวิวรรณสันนิษฐานและหันไปถามคน
อื่น ๆ ในท้ ายประโยค
“คุณลักษณ์ไหน” ดาริกาถาม คิ ้วขมวด
“ก็คณ
ุ ลักษณ์ พิลาสลักษณ์ ลักซ์ชวั รี ฮอลิเดย์ไง” ขวัญหทัย
ตอบ
“ใช่ เห็นควงกันอยู่” สุพรรษาว่าบ้ าง
“ไม่ใช่หรอก คนนัน้ แค่เป็ นคู่ค้า วันก่อนพี่วียงั แนะนาฉันให้
เธอรู้ จักว่าเป็ นภรรยาพี่วีเลย” ดาริ กาตอบ ค่อนข้ างมั่นใจว่าหาก
ผู้หญิ งคนนัน้ เป็ นคนรั กของปรวี ร์จริ ง ๆ เขาคงจะไม่กล้ าแนะนา
หล่อนเช่นนันแน่
้
“งันหรื
้ อ...งันพี
้ ่วีจะโกรธเธอทาไม ก็เธอตกลง ควรจะแฮปปี ้
เอนดิ ้งสิ” สุพรรษาว่าอย่างไม่เข้ าใจ
“ไม่ร้ ู ฉันเลยโกรธตอบบ้ าง”
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“อ้ อ ทะเลาะกับสามี” รวิวรรณว่ายิ ้ม ๆ พร้ อมพยักหน้ าน้ อย
ๆ ก่อนจะร้ องโอ๊ ยเมื่อถูกหยิกที่แขน
“ยายดา หยิกทาไม เจ็บนะ” คนถูกหยิกโอด
“ก็พดู ทาไมเล่า บอกแล้ วว่าไม่ใช่สามี” ดาริกาพูดหน้ ายุ่ง
“เออ ๆ ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ วุ้ย...เจ็บ” รวิวรรณบ่นอุบอิบพร้ อมคลา
แขนป้อย
หลังจากนัน้ บทสนทนาก็ เปลี่ ยนไปเรื่ องอื่ น ๆ เรื่ องนัน้ มา
เรื่ องนี ้แล้ ววกกลับไปเรื่ องโน้ น เมื่อถึงเวลาอาหารกลางวันก็ย้ายกัน
ไปยังร้ านอาหาร เสร็ จแล้ วก็เดินดูของในห้ างฯ ใช้ เวลาด้ วยกันราว
กับต้ องการชดเชยเวลาสี่ปีที่ดาริกาจากไปอย่างนันละ
้
ปรวีร์รีบเลิกงานเร็วกว่าปกติ เขาเลื่อนการประชุมที่รัง้ เขาไว้
ที่ทางานจนดึกดื่นให้ มาอยู่ในตอนเช้ า หรื ออันไหนที่เลื่อนมาไม่ได้
ก็เลื่อนออกไปเป็ นวันอื่น เคลียร์ งานเอกสารในตอนบ่าย และเพียง
บ่ายสามโมงเขาก็กลับถึงบ้ าน แล้ วก็ต้องขมวดคิ ้วมุ่นเมื่อบ้ านเงียบ
สงัด และรถยนต์ของเขาก็ไม่อยู่ในโรงรถ
“ไปไหนนะน้ องดา” ชายหนุ่มพึมพา
เขาเดินเข้ าห้ องนอนของตน จัดการอาบนา้ เปลี่ยนเครื่ อง
แต่งกาย และหวังว่าระหว่างนี ้หญิงสาวอาจจะกลับมาถึงบ้ าน แต่
เมื่อออกมาจากห้ องนอนและมองไปเห็นโรงรถที่ยังคงว่างเปล่าก็
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ต้ องผิดหวัง ในที่สุดจึงเดิ นไปหยิบโทรศัพท์ มือถื อที่วางไว้ บนโต๊ ะ
หน้ าโซฟาในห้ องนัง่ เล่นมากดหมายเลขหาหญิงสาว
“น้ องดาอยู่ไหนคะ” ชายหนุ่มถามเมื่อได้ ยินเสียงตอบรับมา
ตามสาย
“เซ็นทรัลค่ะ น้ องดามาเจอเพื่อน กลุ่มยายขวัญ”
“เสร็จธุระหรื อยัง รอพี่วีได้ ไหม เดี๋ยวพี่วีไปรับไปหาอะไรกิน”
“น้ องดาเอารถพี่วีมา...”
เขายิ ้ม แม้ จะรู้ ว่าอีกฝ่ ายไม่สามารถมองเห็นได้ “รู้ ค่ะ พี่วีจะ
ให้ รถรี สอร์ ตไปส่ง รอพี่วีนะ” เขาบอกแล้ วกดวางสายโดยไม่ เปิ ด
โอกาสให้ หญิงสาวได้ ปฏิเสธ
“คืนนี ้อดแล้ วใช่ป้ะ” รวิวรรณถามล้ อ ๆ หลังจากดาริ กาวาง
สายจากคนที่เพื่อน ๆ คาดว่าน่าจะเป็ นปรวีร์
“พี่วีโทร.มา” ดาริ กาบอกเป็ นเชิงยอมรั บว่าคืนนี ค้ งจะอด
อย่างที่เพื่อนถาม
“งันก็
้ ไปกับสามีเถอะย่ะ ไม่กวนละ” จารุวรรณว่า
“ขอโทษนะ พี่วีไม่เปิ ดโอกาสให้ ปฏิเสธเลย ตอนนี ้พี่วีกาลัง
มา บอกจะมารับไปหาอะไรกิน” ดาริกาบอกเพื่อนเชิงแก้ ตวั
“ไม่เป็ นไรหรอก เดี๋ยวค่อยนัดกันอี กก็ได้ เธอไปกินข้ าวกับ
พี่วีเถอะ” ขวัญหทัยบอกให้ เพื่อนคลายใจ
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รออยู่ราวครึ่ งชั่วโมงปรวี ร์ก็ปรากฏตัว สี่สาวเพื่อนของดา
ริ กายกมือไหว้ ชายหนุ่มและขอตัวจากไป ทิ ้งสองหนุ่มสาวไว้ ให้ อยู่
กันเพียงลาพัง
“ไม่ทางานหรื อไงคะ” ดาริกาถามน ้าเสียงงอน ๆ
“น้ องดา...” เขาไม่ตอบหากทอดเสียงเรี ยกหล่อน “...พี่วีขอ
โทษ ดีกนั นะ”
เขาไม่ได้ แค่พดู แต่ยื่นนิ ้วก้ อยมาตรงหน้ าหล่อนราวกับเด็ก
ๆ ง้ องอนกัน ทาให้ ดาริ กาต้ องกลันยิ
้ ้มแทบแย่ ก่อนที่จะยอมยื่นมือ
ไปเกี่ยวก้ อยกับเขา แล้ วก็ถามอย่างอดไม่ได้ เพราะสงสัยจริงจัง
“พี่วีโกรธอะไรน้ องดาคะ”
“ไม่ได้ โกรธเสียหน่อย” เขาตอบหน้ าตาย จะให้ บอกหล่อน
ได้ อย่างไรว่า เขาโกรธที่หล่อนจะยอมอยู่กินกับเขาเพราะต้ องการ
ทาเพื่อบิดาของเขา ไม่ใช่ความต้ องการของหล่อนเองอย่างที่เขา
หวัง
“เชื่ อ ตายละ” หล่ อ นว่ า พลางย่ น จมูก แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ค าดคัน้
จริงจัง แค่เขาขอโทษหล่อนก็หายโกรธแล้ ว
“คื นนี น้ ้ องดาอยากทาอะไร พี่วีตามใจทุกอย่างเลย” เขา
เปลี่ยนเรื่ อง
“นึกอะไรขึ ้นมาคะพี่วี ทาไมอยู่ ๆ ก็มาใจดีกบั น้ องดา”
“ก็ พี่วี อ ยากให้ น้อ งดามองพี่ วี...” เขาอยากหยุดแค่นี ้ แต่
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จาต้ องพูดต่อ “...ในแง่ดี”
“น้ องดาก็ ไม่เคยมองพี่วีในแง่ร้าย” ดาริ กาตอบอ้ อมแอ้ ม
ไม่กล้ าสบตาคนตรงหน้ า ก็สายตาเขามันวิบวับแปลก ๆ อย่างที่
หล่อนไม่เคยเห็นเขามองหล่อนเช่นนี ้มาก่อนเลย
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๑๒

“คืนนี ้ไปเดตกันนะ” ปรวีร์ชวน
“พี่วีจะจีบน้ องดาหรื อคะ”
ดาริ กาถามกลัวหั
้ วเราะอย่างที่ร้ ู ว่าล้ อเล่น หากคนถูกถาม
กลับเลิกคิ ้วแล้ วถามกลับ ตาพราว
“จีบได้ หรื อ”
“ขนาดนี ้แล้ ว ไม่ต้องแล้ วมังคะ”
้
“ขนาดไหน...” ทอดเสียงนุ่มนวล ดวงตายังพราวระยับ
“แต่งงานมาสี่ปีแล้ ว ไม่ต้องจีบแล้ วค่ะ”
“ยังไม่ได้ แต่งจริ ง ๆ เสียหน่อย” เขาว่า ตาคมจ้ องลึกเข้ าไป
ในตาหล่อน
“น้ องดาไม่คยุ กับพี่วีแล้ ว” ดาริ กาพูดอุบอิบ ก้ มหน้ าหลบตา
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แล้ วเดินห่างจากเขา เพราะอยู่ ๆ ก็เขินอายขึ ้นมากับทังน
้ ้าเสียงที่
ทอดอ่อน ดวงหน้ ายิ ้มน้ อย ๆ และสายตาพราวระยับนัน้
“อ้ าว ไปไหน รอด้ วยสิ” ปารวีร์ว่ากลัวหั
้ วเราะขณะก้ าวยาว
ๆ ตามหล่ อ น เมื่ อ ทัน แล้ ว ก็ ยื่ น มื อ ไปคว้ า แขนหล่ อ นพาเดิ น ไป
ด้ วยกัน ในใจพองโตกับท่าทางเขินอายของหญิงสาว นี่ถ้ารู้ ว่าจีบ
แล้ วหล่อนเขินแบบนี ้ เขาจีบหล่อนตังนานแล้
้
ว!
ทังสองเดิ
้
นกันไปเงียบ ๆ ตรงไปยังทางออกลานจอดรถ ดา
ริ กาก้ มหน้ าก้ มตาเดิ นจึงไม่ ได้ เห็นสายตาอ่อ นเชื่ อมของคนเดิ น
เคี ย งที่ ท อดมองหล่ อ น ปรวี ร์ ตัด สิ น ใจได้ แ ล้ ว เขาอยากใช้ ชี วิ ต
แต่งงานกับหล่อนอย่างจริงจัง แต่ก็ไม่ต้องการให้ หล่อนตกลงเพราะ
จายอม แต่เขาต้ องการให้ หล่อนรู้ สึกรู้ สากับเขาจึงตกลง ซึง่ จะเป็ น
เช่นนันได้
้ ก็คือเขาจะต้ องเดินหน้ า มัวแต่ไม่กล้ ารี ๆ รอ ๆ หล่อนก็คง
ไม่มีวนั รู้ว่าเขารู้สกึ กับหล่อนอย่างไร
ถึงเวลาเดินหน้ าจีบคนที่ได้ ชื่อว่าภรรยาเสียที
“น้ องดาอยากกลับบ้ านไปแต่งตัวใหม่ไหมคะ” ปรวีร์ถาม
เมื่อเดินมาถึงรถ เขาเปิ ดประตูฝั่งที่นั่งผู้โดยสารให้ หญิ งสาวแล้ ว
เดินอ้ อมไปนัง่ ประจาที่คนขับ
ดาริ กาก้ มลงมองเสื ้อผ้ าที่ตนสวมใส่แล้ วก็เห็นว่าดูเด็กเกิน
กว่าคาว่า ‘เดต’ ที่เขาชวน อีกทังหล่
้ อนก็อยู่ในชุดนี ้มาทังวั
้ น จึงบอก
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“ถ้ าพี่วีไม่รีบมาก ขอน้ องดากลับไปเปลี่ยนเสื ้อผ้ าก็ดีค่ะ”
“ตามบัญชาครับคุณภรรยา” เขาว่ายิ ้ม ๆ ทอดสายตามอง
หล่อนครู่หนึง่ แล้ วจึงหันไปตังสมาธิ
้
กบั การขับรถ
พี ่วีต้องบ้าไปแล้วแน่ ๆ! ดาริ กาคิดในใจ วันหนึ่งเขาทาเป็ น
งอน โกรธปึ งปั ง ไม่พดู ไม่จากับหล่อน อีกวันกลับมาทากรุ้ มกริ่ม ทา
เสียงอ่อนเสียงหวาน ทอดสายตาหวานเชื่อมอย่างที่ไม่เคยทา แต่
คนที่บ้าที่สุดเห็นจะเป็ นหล่อน เพราะดันไปขวยเขินกับท่าทางอัน
แปลกไปของเขาเสียอย่างนัน้
ดาริ กามัวแต่วุ่นวายอยู่กับความคิดในหัวของตนจนทาให้
นัง่ เงียบไปอย่างไม่ร้ ู ตวั ก่อนที่จะสะดุ้งเมื่อรู้สึกถึ งมืออุ่นที่ยื่นมากุม
มือหล่อน
“พี่วี...” หล่อนเรี ยกเสียงแผ่ว สายตาทอดมองมือของตนที่
อยู่ในอุ้งมือของเขา มือที่หล่อนจับมาแต่เล็กแต่น้อย แต่ไม่เคยให้
ความรู้สกึ วูบ ๆ วาบ ๆ อย่างที่กาลังรู้สกึ อยู่นี่เลย หล่อนต้ องเป็ นบ้ า
ไปแล้ วแน่ ๆ!
“ทาไมเงียบไป คิดอะไรอยู่คะ” ปรวีร์ถามโดยไม่ละสายตา
ไปจากถนน
“เปล่า...เปล่าค่ะ ” ตอบเสียงเบา พยายามจะแกะมือออก
จากมือเขา แต่ไม่เป็ นผล
ปรวีร์ปรายสายตามองคนที่เก็บปากเก็บคาผิดปกติแล้ วต้ อง
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ระบายยิม้ หล่อนดูต่างไปจากดาริ กาที่เขาคุ้นเคย หากเป็ นเวลา
ปกติ ในตอนที่ขบั รถกลับบ้ านกันเช่นนี ้ มักจะมีเสียงเจื ้อยแจ้ วอย่าง
มีชีวิตชีวาของหล่อน ที่หาเรื่ องนันเรื
้ ่ องนี ้มาพูดมาเล่าไม่ได้ หยุดได้
หย่อนอยู่เสมอ แต่วนั นี ้หล่อนกลับนิ่งเงียบ ก้ มหน้ างุด เป็ นท่าทางที่
ทาให้ ชายหนุ่มรู้ สึกเหมือนหัวใจถูกพรมด้ วยสายฝนจนชุ่ม และต้ น
กล้ าแห่งความหวังเล็ก ๆ เริ่ มผลิแตกขึ ้นมาจากพื น้ ดิน ความหวัง
ที่ว่าบางทีหล่อนก็อาจจะเริ่ มรู้ สึกรู้ สากับเขาในฐานะผู้ชายคนหนึ่ง
ไม่ใช่เป็ นเพียงพี่ชายอย่างที่หล่อนเห็นเขาเป็ นเสมอมา
เมื่อถึงบ้ านดาริ กาแยกเข้ าห้ องของตนเพื่ออาบนา้ แต่งตัว
ในขณะที่ชายหนุ่มนัง่ รอหล่อนอยู่ในห้ องนัง่ เล่น หญิงสาวใช้ เวลา
อาบน ้าไม่นาน แต่มานานตอนเลือกชุดที่จะใส่ เพราะอยู่ ๆ ก็เกิดไม่
แน่ใจขึ ้นมาเสียเฉย ๆ ว่าหล่อนควรจะแต่งตัวอย่างไร...
อย่างไร...จึงจะไม่น้อยแต่ก็ไม่มากไปสาหรับการ...ออกเดต
บ้าไปแล้วยายดา! ดาริ กาเอ็ดตนเองในใจ ที่อยู่ ๆ ก็ถือเป็ น
จริ งเป็ นจังกับคาว่าออกเดตของเขา ทัง้ ๆ ที่หล่อ นกับปรวีร์ก็ล้อกัน
เล่นเรื่ องการเป็ นสามีภรรยากันมาอยู่ตลอด แต่ทาไมคราวนี ้หล่อน
จึงรู้ สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป บางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่
ในสายตาพราวระยับที่หล่อนไม่เคยเห็นเขามองหล่อนแบบนันมา
้
ก่อนนัน่
ดาริ กาสะบัดศีรษะขับไล่ความรู้ สึกแปลก ๆ ทิ ้งไปก่อนที่จะ
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ตังใจกั
้ บการแต่งตัวเพราะไม่อยากให้ คนที่นั่งรออยู่ในห้ องนั่งเล่น
ต้ องรอนาน
หญิงสาวตัดสินใจใส่ชุดเดรสรัดรู ปสีดาไหล่เฉี ยงอวดเรื อน
ร่ างระหงสมส่วน ความยาวเหนือเข่าเล็กน้ อยอวดเรี ยวขาสวย ส่วน
ผมนันมั
้ ดเป็ นหางม้ าสูงตึงแน่น ก่อนที่จะเริ่ มลงมือแต่งหน้ าเพียง
บาง ๆ หากเน้ นปากสีแดงเข้ ม เมื่อพอใจแล้ วก็เดินไปหยิบรองเท้ า
กับกระเป๋ าในตู้แล้ วถือเดินออกไปหาคนที่รออยู่
ดาริกาถึงกับชะงักไปเมื่อคนที่นงั่ รออยู่ที่โซฟาในห้ องนัง่ เล่น
ยืนขึ ้นแล้ วมองหล่อนไม่วางตา สายตาที่ฉายประกายบางอย่างที่...
หล่อนรู้ แล้ ว! บางสิ่งบางอย่างที่หล่อนรู้ สึกว่าแปลกไปจาก
เดิม บางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในสายตาของเขา ตอนนี ้หล่อนเห็น
ชัดเจน มันเป็ นสายตาของความชื่นชมหลงใหล สายตาของความ
พึงพอใจที่ชายหนุ่มมีต่อหญิงสาว...
นี่คงไม่ได้ หมายความว่า...พี่วีคิดไม่ซื่อกับหล่อนหรอกนะ!!!
“สวย...” ปรวีร์พดู เสียงนุ่ม สายตาไม่ละไปจากใบหน้ างาม
ดาริ ก าเงยหน้ า สบตากับ ชายหนุ่ม ข้ า งในรู้ สึก ราวกับ ว่ า
หัวใจของหล่อนกาลังเต้ นซัลซ่า ด้ วยความสัตย์จริ ง หล่อนไม่เคย
มองเขาแผกไปจากที่เคยรู้สกึ เขาเป็ นพี่ชายของหล่อนมาตังแต่
้ เล็ก
แต่น้อย ตอนที่กลับมาจากออสเตรเลีย ตอนที่ตดั สินใจที่จะใช้ ชีวิต
อยู่กับเขาโดยมีทะเบียนสมรสเป็ นพันธนาการ หล่อนก็ไม่เคยคิด
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เป็ นอื่น ไม่เคยคิด...
แต่...ทาไมเมื่อสายตาสบกับสายตาเปี่ ยมความหมายของ
เขาหล่ อ นจึ ง รู้ สึ ก สะเทิ น้ อายจนไม่ ส ามารถสบตาเขาได้ ต ลอด
ในที่สดุ หล่อนก็ต้องหลุบตาลง พึมพาเบา ๆ แก้ ขวย
“ไปกันหรื อยังคะ”
“ไปสิ”
ดาริกาหลุบตาลงมองมือของตนที่ถกู มือใหญ่คว้ าไปกุมแล้ ว
พาเดิ น ตรงไปยัง ประตูทางออก ก่ อ นที่ จะหยุด แล้ ว ปล่ อ ยมื อ ให้
หล่อนสวมรองเท้ า เสร็ จเรี ยบร้ อยเขาก็ยื่นมือมาคว้ ามือหล่อนอีก
ดาริ กาต้ องลอบหยิกตนเองเพื่อไม่ให้ หวามไหวไปกับสัมผัส ที่ สุด
แสนจะธรรมดานี ้ หล่อนเดินคล้ องแขนเขาไปไหนมาไหนตลอด
ไม่เคยรู้ สึกอะไรเลย แล้ วจะมาเป็ นบ้ าอะไรตอนนี ้ กับแค่ถูกอุ้งมื อ
อุ่น ๆ กุมมือไว้ หล่อนก็เขินจนก้ าวขาแทบไม่ออก
หล่อนต้ องเป็ นบ้ า ต้ องเป็ นบ้ าไปแล้ วแน่ ๆ เลย!
เขาพาหล่อนเดินไปยังรถยนต์ เปิ ดประตูให้ เมื่อหล่อนก้ าว
เข้ าไปนัง่ เรี ยบร้ อยเขาก็ดึงเข็มขัดนิรภัยมาคาดให้ หล่อน ดาริ กาอด
บอกไม่ได้ แม้ จะเสียงอุบอิบไปนิด
“น้ องดาคาดเองได้ ค่ะ”
“พี่วีอยากคาดให้ ”
เขาพูดแล้ วทอดสายตามองหล่อน มอง...ด้ วยสายตาแบบ
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นัน้ อี ก แล้ ว ! ดาริ ก าท าได้ เ พี ย งนั่ง นิ่ ง จนเขาผละห่ า งหล่ อ นจึ ง
รู้สกึ ตัวว่าหล่อนกลันหายใจอยู
้
่ หญิงสาวลอบระบายลมหายใจยาว
แล้ วสูดเข้ าลึก หล่อนไม่เคยรู้สึกไม่เป็ นตัวของตัวเองเวลาอยู่กับเขา
เช่นนี ้มาก่อนเลย เกิดอะไรขึ ้นกับหล่อนกันแน่...
ปรวี ร์ พ ารถออกจากโรงรถแล้ ว ขับ ไปตามถนนที่ ท อดสู่
ทางออกรี ส อร์ ต จนเมื่ อ ถึ ง ถนนใหญ่ เขาก็ พารถเลี ย้ วซ้ า ยมุ่งขึน้
เหนือเลียบชายฝั่ งด้ านทิศตะวันตกของเกาะ
พระอาทิตย์ ลับฟ้าไปแล้ วแต่ท้องฟ้ายังคงสว่าง สี ของนา้
ทะเลเริ่ มคล ้าขึ ้นไม่สดใสเหมือนในตอนที่แดดจัดจ้ า แต่ภาพทะเล
ยามเย็นก็สวยงามในแบบของมัน ดาริกาเพลิดเพลินกับทัศนียภาพ
ข้ างทางที่รถแล่นผ่าน ทาให้ หล่อนผ่อนคลายลง และเลือน ๆ ว่า
คนข้ า ง ๆ ทาให้ หัว ใจหล่ อ นเต้ น จัง หวะแปลก ๆ เมื่ อ ครู่ ใ หญ่ ๆ
ที่ ผ่ า นมา หล่ อ นสบายใจจนคล้ ายจะกลับมาเป็ น ดาริ ก าคนเก่ า
หันไปถามเขาเสียงใส
“เรากาลังจะไปไหนกันคะพี่วี”
“ไปเดต”
คาตอบสัน้ ๆ ของคนที่กาลังตังใจกั
้ บการขับรถทาให้ ดาริกา
มองค้ อน เน้ นเหลือเกินนะ!
แม้ จะทาท่าตังใจกั
้ บการขับรถ มองตรงไปข้ างหน้ า แต่จาก
หางตาปรวีร์ก็เห็นว่าหญิงสาวส่งค้ อนให้ เลยอดยิ ้มไม่ได้ ยิ่งหล่อน
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ทาปากขมุบขมิบคล้ ายสวดเขา ยิ่งทาให้ ชายหนุ่มหัวเราะหึเบา ๆ
อย่างอารมณ์ดี
“พี่วีกินยาผิดหรื อเปล่าคะเมื่อเช้ า” ดาริกาอดเหน็บไม่ได้
ปรวีร์ไม่ตอบ หากปรายตามองคนเหน็บนิด ๆ จากนันก็
้ หั น
กลับไปตังใจกั
้ บการขับรถต่อ ดาริ กาจึงไม่พดู อะไรอีก หากนัง่ มอง
วิวสองข้ างทางไปเงียบ ๆ ท่าทางเขาไม่อยากจะบอกว่ากาลังจะพา
หล่อนไปไหน หล่อนจึงไม่คิดจะถามอีก เพราะพอถึงแล้ วหล่อนก็คง
รู้เองนัน่ ละ
ปรวีร์พาดาริ กาขับรถเลี ้ยวเข้ าไปในรี สอร์ ตที่ตงอยู
ั ้ ่บนหาด
กะตะน้ อย หลังจากจอดรถแล้ วเขาก็ยื่นมือมาคว้ ามือหล่อน พาเดิน
ตรงไปยังร้ านอาหารที่ตงอยู
ั ้ ่ติดริ มหาด พนักงานในชุดผ้ าพื ้นเมือง
เดินมาโค้ งต้ อนรับแล้ วพาไปนัง่ ยังโต๊ ะที่ค่อนข้ างเป็ นส่วนตัว ก่อน
จะวางเมนูไว้ ตรงหน้ า โค้ งอีกครัง้ แล้ วเดินจากไป
“น้ องดาจะดื่ มอะไรคะ ดื่ มไวน์ กับพี่วีไหม” ชายหนุ่มถาม
ขณะเปิ ดดูเมนูเครื่ องดื่มและกวาดสายตาดูรายการเร็ว ๆ
“ก็ได้ ค่ะ”
เมื่อหล่อนว่าเช่นนันเขาจึ
้
งทามือเรี ยกพนักงานซึ่งก็เดินเข้ า
มาโค้ งและยืนรอรับคาสัง่ ในทันที ชายหนุ่มจัดการสัง่ ไวน์ขาวเป็ น
ขวด รอจนพนักงานเดินจากไป จึงยิ ้มให้ หญิงสาวแล้ วถาม
“หนาวไหมคะน้ องดา วันนี ้ลมแรงจัง”
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“ไม่ ห รอกค่ ะ เย็ น ก าลั ง ดี ” ดาริ ก าตอบ ลมทะเลที่ พั ด
ค่อนข้ างแรงทาให้ อากาศเย็นสบายมากกว่าจะหนาว คลื่ นนา้ ที่
สาดซัดเข้ ามากระทบหาดโครมครามทาให้ หล่อนรู้สกึ มีชีวิตชีวา
อาหารของทางร้ านค่ อ นข้ างถู ก ปาก ดาริ ก าสั่ ง สเต๊ ก
แซลมอนซึ่งเสิร์ฟมาในจานใบใหญ่ มี มั นบดและสลัดเป็ นเครื่ อง
เคียง กินกับไวน์ขาวที่สงั่ มาก่อน เข้ ากันมากทีเดียว
“ชอบไหมคะน้ องดา” ปรวีร์ถาม ใบหน้ ายิ ้มละไม พอใจกับ
ท่าทางเอร็ดอร่อยของหล่อน
“อร่อยดีค่ะพี่วี พี่วีมากินข้ าวที่นี่บ่อยไหมคะ”
“ไม่ ห รอกค่ ะ ปกติ พี่วี กิ นที่ ห้อ งอาหารของรี ส อร์ ตอย่างที่
บอก แต่คืนนี ้...กรณีพเิ ศษ”
ดาริ กาเงยหน้ าขึ ้นจากจานอาหาร เมื่อรู้ สึกว่าเสียงทุ้มของ
เขาเน้ นหนักที่คาว่าพิเศษ เมื่อสายตาสบกัน หล่อนก็ได้ เห็นความ
‘พิเศษ’ ที่ส่งมาจากสายตานัน้ ทาเอาหล่อนต้ องเสมองแก้ วไวน์แล้ ว
ยื่ นมื อไปหยิบขึน้ มาจิบ เขาจะขยันทาให้ หล่อนรู้ สึกวูบ ๆ วาบ ๆ
บ่อยไปแล้ วนะ!
ปรวีร์ยิ ้มอย่างอารมณ์ ดี อาหารรสชาติดีขึ ้นมาหลายระดับ
เมื่อมองเห็นคนตรงหน้ าวางแก้ วไวน์ ลงแล้ วก้ มหน้ างุดจัดการกับ
อาหารโดยไม่พดู อะไรอีก พอใจ...ที่ดูเหมือนหล่อนจะรู้ สึกรู้ สากับ
สัญญาณที่เขาส่งไป ขอเวลาอีกหน่อย ให้ มนั่ ใจอีกสักนิด แล้ วเขา
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จะขอ ‘แต่งงานจริง ๆ’ กับหล่อนอีกครัง้
เสร็ จจากอาหารเย็น ปรวี ร์ก็ชวน ‘คู่เดต’ ไปนั่งฟั งเพลงที่
ล็อบบี ้ ซึง่ มีนกั ดนตรี แสดงสดแสดงอยู่มมุ หนึ่ง ทังสองจั
้
บจองที่นงั่
ซึง่ เป็ นชุดโซฟาหนังนุ่ม นัง่ สบาย ชายหนุ่มผายมือเชื ้อเชิญให้ หญิง
สาวนัง่ ลงก่อน เมื่อหล่อนนัง่ ลงเรี ยบร้ อ ยเขาก็นงั่ ลงเบียดชิด ยกมือ
ข้ างหนึ่งขึ ้นวางพาดพนักโซฟาเบื ้องหลังหล่อน จนดูเหมือนหล่อน
นัง่ อยู่ในอ้ อมแขนเขากลาย ๆ
“พี่วีขยับไปหน่อยสิคะ” ดาริกาบอกเมื่อรู้สกึ ถึงความใกล้ ชิด
ที่เกิดขึ ้น ที่นงั่ เหลือตังเยอะ
้
จะมาเบียดหล่อนทาไมนะ
“นัง่ ใกล้ ๆ กัน อุ่นดี” เขาว่า ไม่มีทีท่าว่าจะขยับออกห่างสัก
นิด
“น้ องดาไม่ได้ หนาว”
“แต่พี่วีหนาว” ตอบแล้ วก็ยกมือยกไม้ เรี ยกพนักงานมาสัง่
เครื่ องดื่ม และยังคงนัง่ อยู่อย่างนันไม่
้ ขยับไปไหน จนในที่สดุ คนถูก
เบียดก็ยอมนั่งนิ่ง ๆ ปล่อยให้ เขาแนบชิดอยู่อย่างนัน้ คน ‘หนาว’
เลยได้ ใจ เลื่อนแขนลงจากพนักโซฟามาโอบไหล่หล่อนแทน แถม
ยังก้ มลงฝั งจุมพิตหนัก ๆ ที่กลุ่มผมหล่อน ไหน ๆ จัดไปแล้ วก็ขอเอา
ให้ ครบถ้ วนกระบวนความเลยละกัน
ดึ ก ดื่ น ปรวี ร์ จึ ง พาคู่เ ดตของเขากลับ บ้ า น เขาเดิ น ไปส่ ง
หล่อนจนถึงหน้ าประตูห้องนอน ดาริกากล่าวราตรี สวัสดิ์กบั เขาแล้ ว
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หมุนตัวจะเดินเข้ าห้ อง แต่แล้ วก็ ต้องหันกลับมายังคนที่ ยื น อยู่ที่
ประตูเพราะถูกอ้ อมแขนแข็งแรงของเขาเกี่ยวเอวไว้ ชายหนุ่มโน้ ม
ใบหน้ าลง หน่วยตาคมจ้ องลึกเข้ าไปในดวงตาหล่อน
ดาริ กาเงยหน้ ามองเขาตาโต หัวใจกระเด้ งกระดอน อ้ อม
แขนที่ โอบรอบเอวส่ ง ผ่ า นความอุ่นซ่ า นบางอย่ า งเข้ า หาหล่ อ น
ใบหน้ าที่ โน้ มลงมาช้ า ๆ ในขณะที่ จ้องตาหล่อนไม่กะพริ บทาให้
หญิงสาวต้ องหลับตาลงเสียเอง ก่อนที่จะลอบผ่อนลมหายใจอย่าง
โล่ ง อกโล่ ง ใจเมื่ อ รู้ สึ ก ถึ ง ริ ม ฝี ปากอุ่ น ที่ เ พี ย งประทั บ ลงมาบน
หน้ าผาก ตามมาด้ วยเสียงทุ้มแผ่ว
“ฝั นดีค่ะน้ องดา”
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๑๓

ดาริ กาตื่นมาในตอนสาย ๆ รู้ สึกปวดหัวนิด ๆ ซึ่ งคงจะเป็ น
เพราะดื่ มเข้ าไปเมื่ อคื นนี ้ หญิ งสาวนอนหลับตาคิดอะไรไปเรื่ อย
เปื่ อยอย่างเกียจคร้ าน ก่อนที่จะลืมตาโพลงเมื่อความคิดประหวัด
ไปถึงคนที่ส่งหล่อนเข้ านอนด้ วยรอยจุมพิตที่หน้ าผากเมื่อคืนนี ้
หล่อนไม่ได้ ไร้ เดียงสาจนไม่เข้ าใจการกระทาของเขา หล่อน
เข้ าใจดีทีเดียวกับสิ่งที่เขาแสดงออก แต่ที่หล่อนไม่เข้ าใจคือเขาทา
แบบนี ้ทาไม ทัง้ ๆ ที่ก่อนหน้ านี ้เขาไม่เคยมีท่าที ตอนที่หล่อนมาถึง
เขาก็ยังบอกว่าเขาคิดกับหล่อนอย่างพี่น้อง และขอให้ อยู่ด้วยกัน
เพื่อให้ บิดาของเขาสบายใจเท่านัน้ แต่อยู่ ๆ เขาก็กลับแสดงออก
ราวกับ ว่ า เขาพิ ศ วาสหล่ อ นเหลื อ เกิ น แล้ ว หล่ อ นก็ ดัน รู้ สึ ก รู้ สา
วูบไหวกับการกระทาของเขาเสียด้ วย
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“คิดอะไรกับน้ องดาจริ ง ๆ หรื อเปล่านะพี่วี ” พึมพาอยู่คน
เดียว หล่อนอยากถามให้ ร้ ูเรื่ อง แต่เมื่อเขายังไม่พดู หล่อนก็ไม่กล้ า
พูด ถึงแม้ ว่าหล่อนจะเป็ นคนตรง ๆ แต่เรื่ องแบบนี ห้ ล่อนก็ ยังไม่
กล้ าหรอกนะ เกิดเขาตอบกลับมาว่าไม่ได้ คิดอะไรแล้ วหล่อนจะเอา
หน้ าไปไว้ ที่ไหน
ดาริ ก ายกมื อ นวดขมับ แล้ ว สะบัด ศี ร ษะเบา ๆ พยายาม
ขับไล่ความคิดเกี่ ยวกับชายหนุ่มทิ ้งไป ก่อนที่จะตัดสินใจลุกจาก
ที่นอน
วันนี เ้ ป็ นวันหยุดและหล่อนก็คิดว่าคนร่ วมบ้ านอาจจะยัง
นอนอยู่ เพราะเมื่ อคืนกว่าจะกลับก็ดึกและวันนี ้เขาไม่ต้องทางาน
แต่ในตอนที่หล่อนเดินออกจากห้ องนอนของตนหลังจากอาบนา้
แต่งตัวแล้ วนันเอง
้ ดาริ กาก็ต้องตาโตเมื่อเห็นเขายืนขึ ้นจากโซฟาที่
นัง่ อยู่ในทันทีที่เห็นหล่อนเดินออกจากห้ อง
“มอร์ นิ่งค่ะน้ องดา” ปรวีร์ทกั ทาย
“พี่วีตื่นนานแล้ วหรื อคะ”
“ก่อนน้ องดาแป๊ บเดียว น้ องดาหิวหรื อยัง”
“นิดหน่อยค่ะ”
“งัน้ ไปกิ นข้ าวกันเถอะ” เขาชวนแล้ วไปคว้ ามื อหล่อน พา
เดินออกจากบ้ าน
ดาริ ก าปล่ อ ยให้ เขาจั บ จู ง เดิ น ไปตามทางเดิ น ที่ ท อดสู่
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ห้ องอาหารบลูโลตัส ที่ที่หล่อนและเขาฝากท้ องเกื อบทุกวัน หลัง
จัดการอาหารเช้ าและก่อนที่จ ะลุกจากโต๊ ะ ก็มีพนักงานนาตะกร้ า
บางอย่างมายื่นให้ ชายหนุ่ม
“อะไรคะนัน่ พี่วี” ดาริกาถาม คิ ้วขมวดนิด ๆ
ปรวีร์ไม่ตอบ หากถามแทน “ไปปิ กนิกกันนะคะน้ องดา”
“ปิ กนิก?”
“ใช่ วันนี ้พี่วีไม่ทางาน ให้ เวลาน้ องดาทังวั
้ นเลย ดีไหมคะ”
ชายหนุ่มตอบแล้ วยิม้ ให้ เมื่ อเห็นสี หน้ าของหญิ งสาวก็ ถามกลัว้
หัวเราะ “ทาไมทาหน้ าแบบนัน”
้
“เกิดอะไรขึ ้นหรื อคะพี่วี”
“เกิดอะไร พี่วีก็แค่อยากใช้ เวลากับน้ องดาแค่นนเอง
ั้
ไหน
ตอนนันบ่
้ นว่าพี่วีไม่มีเวลาให้ ไงคะ ตอนนี ้ก็มีแล้ วไง” เขาว่าขณะพา
หล่อนเดินออกจากห้ องอาหาร
เมื่อถึงบ้ าน ชายหนุ่มวางตะกร้ าปิ กนิกที่ภายในบรรจุอาหาร
ที่พนักงานห้ องอาหารจัดมาให้ ลงบนโต๊ ะหน้ าโซฟาแล้ วหันไปบอก
หญิงสาวด้ วยน ้าเสียงกระตือรื อร้ น
“น้ องดาไปเตรี ยมตัวไป พี่วีให้ เวลาสิบนาที ” บอกแล้ วก็ผละ
จากหญิงสาวแล้ วเดินเข้ าห้ องของตน
ดาริกามองตามชายหนุ่มจนลับสายตาก่อนที่จะหมุนตัวเดิน
เข้ าห้ องนอนของตนบ้ าง ไม่นานหล่อนก็เดินกลับออกมาในเสื ้อผ้ า
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ชุดใหม่ เป็ นชุดเสื ้อยืดกางเกงขาสัน้ โดยสวมชุดว่ายน ้าไว้ ภายใน
ในมือถือถุงผ้ าที่บรรจุกระเป๋ าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ และครี มกัน
แดด นอกจากนันก็
้ มีหนังสืออ่านเล่นอีกเล่ม
ปรวรี ร์ที่รออยู่แล้ วเดินตรงมาหาหล่อน พร้ อมยื่นบางอย่างที่
ถืออยู่ในมือให้
“อะไรคะพี่วี” ดาริกาถาม หลุบสายตาลงมองของในมือชาย
หนุ่ม
“ครี มกันแดดค่ะ ทาให้ พี่วีหน่อยนะ” เขาตอบแล้ วขอหล่อน
ใบหน้ าเปื อ้ นยิม้ ดวงตาเป็ นประกายวิบวับ และเมื่ อเห็นท่าทาง
ลังเลของหล่อน เขาก็พดู เรี ยบเรื่ อย “พี่วีทาตามที่น้องดาบอก ต้ อง
ทาครี มกันแดด เดี๋ยวจะเป็ นมะเร็งผิวหนังเอา”
ดาริ กาช้ อนสายตาขึน้ มองชายหนุ่ม เห็นเขาทอดสายตา
มองหล่อนอยู่ก่อนแล้ ว สายตาที่ทาให้ หล่อนรู้ สึกแปลก ๆ อีกครัง้
ยิ่งคิดว่าจะต้ องถึงเนื ้อถึงตัวทาครี มกันแดดให้ เขา ยิ่งทาให้ หล่อน
รู้ สึกวูบวาบ ทัง้ ๆ ที่ก่อนหน้ านี ้หล่อนสามารถทาครี มกันแดดให้ เขา
โดยไม่ร้ ู สึกอะไรเลย ดาริ กาถอนหายใจ หล่อนเคยคะยันคะยอทา
้
ครี มกันแดดให้ เขาจริง ๆ และตอนนี ้เขาก็ขอให้ หล่อนทาให้ อย่างว่า
นอนสอนง่ายทาตามค าบอกของหล่ อ น หล่อนจึงไม่มีท างเลื อ ก
นอกจากยื่นมือไปรับหลอดครี มกันแดดจากมือเขา
หลังจากหญิงสาวหยิบครี มกันแดดไป คนกลัวเป็ นมะเร็ งก็
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กระตือรื อร้ นถอดเสื ้อยืดที่ใส่อยู่ออกในทันที แถมยังขยับเข้ าใกล้
เสนอเนื ้อเสนอตัวให้ หญิงสาวเต็มที่
ดาริ กามองลอนกล้ ามเนื ้อหน้ าท้ องและแผงอกแข็งแรงของ
คนตรงหน้ าแล้ วรู้ สึกว่าลมหายใจติดขัด ก่อนหน้ านี ้หล่อนเคยชื่น
ชมว่ า เขา ‘กล้ ามแน่ น ’ หุ่ น ชวนฝั น แต่ ก็ ค ล้ ายมองรู ปปั ้น
ประติมากรรมชิ ้นเอก ไม่ได้ มีอารมณ์ความรู้สกึ อันใดมากไปกว่าชื่น
ชมความงาม แต่ วัน นี ห้ ล่ อ นกลับ รู้ สึ ก แปลก ๆ ยิ่ ง มองหน้ า อก
เปลื อ ยเปล่ า ของเขาที่ ส ะท้ อนขึ น้ ลงตามจั ง หวะการหายใจก็
คล้ าย ๆ จะปลุกความรู้สกึ บางอย่างของหล่อนให้ ตื่นเพริด ตื่น...จน
มือที่ถือครี มกันแดดสัน่ น้ อย ๆ จนรู้สกึ ได้
นี่แค่มองยังขนาดนี ้ ถ้ าต้ องจับแล้ วจะขนาดไหน!
ดาริ กาบีบครี มกันแดดใส่มือแล้ วทาท่าจะก้ าวเดินเพื่ออ้ อม
ไปด้ านหลังของชายหนุ่ม แต่แล้ วก็ถกู มือแข็งแรงคว้ าแขนไว้
“จะไปไหนคะ” เขาถาม สายตาไม่ละไปจากใบหน้ าหล่อน
“ทาครี มที่หลังให้ พี่วีไงคะ”
“ด้ านหน้ ายังไม่ทาเลย ทาด้ านหน้ าก่อนสิ”
“ด้ านหน้ าพี่วีทาเองได้ นี่คะ”
“พี่ วี ท าเองไม่ ถ นั ด น้ องดาทาให้ หน่ อ ย...นะคะ” ท้ าย
ประโยคลากเสียงอ่อนหวาน
ดาริกามองหน้ าเขาสลับกับแผงอกกว้ างตรงหน้ า หล่อนเขิน
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...เขิ น มาก เขิ นอย่ า งที่ ไ ม่ เคยรู้ สึก มาก่ อ นเลย แต่ ก ระนัน้ ก็ บ อก
ตนเองว่ า หล่ อ นควรจะแสดงออกกับ เขาอย่ า งที่ ห ล่ อ นเคยเป็ น
ไม่ ใ ช่ ห ายใจติ ด ขัด กับ แค่ เ ห็ น เขาเปลื อ ยอกอยู่ต รงหน้ า แบบนี ้
คิดได้ ดงั นันจึ
้ งสูดลมหายใจลึกแล้ ววางมือที่มีครี มกันแดดอยู่แนบ
ลงไปบนหน้ าอกเขาแล้ วเริ่ มลูบไล้ เบา ๆ สายตาตรึ งแน่นที่มือของ
ตน และเพราะไม่ได้ เงยหน้ าขึ ้นมอง เลยไม่ได้ เห็นสายตาอ่อนเชื่อม
ที่ทอดมองลงมาจากคนที่หล่อนทาครี มให้
เมื่อมีมือนุ่มนิ่มของหญิงสาวลูบไล้ แผ่วบนหน้ าอก จากนันก็
้
ค่อย ๆ เลื่อนต่าลงไปถึงบริ เวณหน้ าท้ อง ลูบไล้ ขึ ้น ๆ ลง ๆ ไปทั่ว
กายเขา ทาให้ คนถูกทาครี มรู้ สึกหายใจติดขัดเสียเอง จนเมื่ อไม่
สามารถทนยืนนิ่งยืนราวกับไม่ร้ ูสกึ รู้สาได้ อีกต่อไป เขาก็เรี ยกหล่อน
เสียงพร่า
“น้ องดาคะ...”
“คะ” ดาริ กาขานแล้ วเงยหน้ าขึ ้นมองเขา ตาสบกับสายตา
ลึกล ้าของเขาแล้ วรู้ สกึ หัวใจกระตุกราวกับถูกช็อกด้ วยกระแสไฟฟ้า
ไร้ ที่มา จนต้ องหลุบตามองเพียงมือของตนอีกครัง้
“ข้ างหน้ าเสร็จแล้ ว ทาข้ างหลังได้ แล้ วค่ะ” เสียงทุ้มบอก
คาบอกที่ดาริ การู้ สกึ ราวกับถูกปลดปล่อยจากพันธนาการที่
มองไม่เห็น หล่อนลอบถอนหายใจแล้ วผละจากเขา เดินอ้ อมไป
ด้ านหลังแล้ วเริ่ มละเลงครี มกันแดดบนแผ่นหลังกว้ างของเขาด้ วย
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ความรู้สกึ ว่าหายใจหายคอโล่งขึ ้น พักเดียวก็บอกเสียงใส
“เสร็จแล้ วค่ะ”
“มา...พี่ วี ท าให้ น้ อ งดาบ้ า ง” เขาบอกพร้ อมยื่ น มื อ มาถึ ง
หลอดครี มกันแดดไปจากหล่อน
“น้ องดา...เอ่ อ ...น้ องดาทาเองได้ ค่ ะ พี่ วี ” ดาริ ก าบอก
ตะกุกตะกัก หล่อนไม่อยากทาแล้ ว ไม่ว่าหล่อนจะทาให้ เขาหรื อเขา
ทาให้ หล่อนก็เถอะ ขอหล่อนถอยห่างจากเขาตอนนี ้ได้ ไหม
“น้ องดาทาด้ านหลังตัวเองไม่ได้ หรอก มา...พี่วีทาให้ ” เขา
ยังยืนยัน มือแข็งแรงคว้ าไหล่หล่อนแล้ วหมุนตัวหล่อนหันแผ่นหลัง
มาทางเขา จากนันก็
้ ค่อย ๆ ดึงเสื ้อยืดที่หล่อนใส่อยู่ออกทางศีรษะ
โดยที่ดาริ กายกแขนอานวยความสะดวกอย่างไม่มีทางเลือก เสร็ จ
แล้ วเขาก็วางเสื ้อยืดพาดแขนหล่อน และเริ่มทาครี ม
มื อใหญ่ ค่อย ๆ ลูบไล้ จากหัวไหล่ขึน้ ไปหาต้ นคอ มื อข้ าง
หนึ่งรวบผมยาวของหล่อนขึ ้น อีกมือก็ลบู ไล้ ไปไปบนผิวเนียน จาก
ลาดไหล่ด้านหนึ่งไปสู่ไหล่อีกด้ าน แล้ วค่อย ๆ ลูบลงมาตามแผ่น
หลัง เลยเชื อ กผูก หลัง ของบิ กิ นี่ ตัว จิ๋ ว ลงมาจนถึ ง เอว ก่ อ นที่ จ ะ
ปล่อยมือจากผมของหล่ อนให้ ตกลงมาคลุมจนถึงกลางหลังตาม
ความยาวของเส้ นผมสีดาสนิท จากนันมื
้ อสองข้ างค่อย ๆ ลูบไล้ ระ
เรื่ อยไปจนเต็มแผ่นหลัง เมื่ อทาครี มที่ หลังเสร็ จจนไม่เหลื อพื ้นที่
แม้ แต่ตารางนิ ้วเดียว มือใหญ่ทงสองข้
ั้
างก็ค่อย ๆ เคลื่อนออกจาก
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กันไปด้ านข้ าง ลูบไล้ เอวคอดกิ่วที่แทบจะการอบด้ วยสองมือ แล้ ว
ค่อย ๆ เลื่อนไปด้ านหน้ า ละเลงครี มลงบนหน้ าท้ องแบนราบของ
หล่อน
ทาเองแต่ก็เหมือนกับทรมานตนเอง ปรวีร์ร้ ู สึกหายใจไม่ทวั่
ท้ อง ลมหายใจติ ด ขั ด เม็ ด เหงื่ อ ผุ ด พรายพร้ อม ๆ กั บ บางสิ่ ง
บางอย่างที่ตื่นเพริ ด แล้ วชายหนุ่มก็บอกตัวเองอย่างยอมจานน...
เขาไม่ไหวแล้ ว...
เขา...อยาก...เข้ า...หอ!
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๑๔

“เสร็จแล้ วค่ะ” ปรวีร์บอกเสียงต่าแล้ วผละจากหญิงสาว
ชายหนุ่มก้ าวยาว ๆ เข้ าห้ องของตนไปโดยไม่พดู ไม่จาอะไร
อี ก เขาจ าเป็ นต้ องไป ไปสงบสติ อ ารมณ์ ไปสะกดอะไร ๆ ที่
พยายามจะลุกขึน้ ให้ กลับสงบลงอี กครั ง้ อดบริ ภาษตนเองในใจ
ไม่ได้ ที่เล่นอะไรเลยเถิด แล้ วก็เป็ นตัวเองที่ต้องทรมานเอง
ทรมานจากความต้ องการที่ลกุ โพลงอย่างควบคุมไม่ได้ !
ดาริ กามองตามที่คนเดินเร็ ว ๆ เข้ าห้ องไปอย่างไม่เข้ าใจ คิ ้ว
เรี ยวขมวดนิด ๆ เออนะ บทจะออดอ้ อน เขาก็อ้อนเสียจนหล่อนไป
ไม่เป็ น ต้ องทาครี มให้ เขาและยอมให้ เขาทาให้ หล่อน แต่บทจะผละ
จาก เขาก็ก้าวขาเร็ว ๆ หนีไปเสียดื ้อ ๆ อย่างนี ้เอง
“เป็ นอะไรของเขานะ” คนไม่เข้ าใจบ่นพึมพาอยู่คนเดียว
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ดาริ กาสวมเสื ้อที่ถูกเขาถอดออกให้ กลับคืน จากนันตรวจ
้
ความเรี ยบร้ อยของของในถุงผ้ า หยิบแว่นกันแดดออกมาคาดบน
ศีรษะ แล้ วรอ...
พักใหญ่ทีเดียวกว่าคนที่เดิ นหนีเข้ าห้ องจะเดินกลับเข้ ามา
ในห้ องนัง่ เล่นอีกครัง้ ดาริ กาคิดว่าเห็นแววขัดเขินในสายตาเขา แต่
หล่อนก็ไม่ได้ คิดอะไรมากมาย เมื่อเขาเดินมาหิ ้วตะกร้ าปิ กนิกที่วาง
อยู่บนโต๊ ะหน้ าโซฟาขึ ้นถือแล้ วหันมาชวนหล่อน หล่อนก็เดินตาม
เขาออกจากบ้ านอย่างว่าง่าย
ปรวีร์พาหญิงสาวเดินตรงไปยังท่าเทียบเรื อที่เรื อยอชต์ ของ
เขาและของลู ก ค้ า จอดอยู่ เ รี ย งราย ทัง้ สองเดิ น เคี ย งกั น ไปบน
สะพานท่าเทียบเรื อ เมื่อถึงลาของเขาก็ส่งหญิงสาวลงไปก่อน แล้ ว
จึงกระโดดตามไป
“เดี๋ยวไปแล่นเรื อเล่นกันนะคะ” ชายหนุ่มบอกขณะเดินเข้ า
ห้ องบังคับเรื อเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์การเดินเรื อก่อนออกเดินทาง
ชายหนุ่มติดเครื่ องยนต์แล้ วค่อย ๆ พาเรื อยอชต์ลาเล็กออก
จากท่า ส่วนดาริ กาเดินไปยังเสากระโดงกลางลาเรื อแล้ วลงมือกาง
ใบโดยไม่ต้องให้ บอก เขาและหล่อนเติบโตมากับการแล่นเรื อใบ
ตังแต่
้ จาความได้ ทุกครัง้ ที่มีเวลา บิดามักจะพาครอบครัวไปแล่น
เรื อเสมอ ทาให้ ปรวีร์และดาริการู้จกั การบังคับใบเรื อตังแต่
้ ก่อนจะขี่
จักรยานเป็ นเสียด้ วยซ ้า
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“นึกว่าน้ องดาจะกางใบไม่เป็ นเสียแล้ ว ” ปรวีร์เย้ าเมื่อเดิน
เข้ าไปหาคนที่กาลังชักใบเรื ออยู่ด้วยท่าทางขะมักเขม้ น
ดาริกายิ ้มให้ ก่อนจะตอบ
“ที่ อ อสเตรเลี ย น้ องดาออกเรื อ บ่ อ ยกว่ า ที่ นี่ อี ก ค่ ะ พี่ วี
มีเพื่อน ๆ เยอะแยะเลยด้ วย น้ องดาลงแข่งด้ วยนะคะ”
“อ้ าวหรื อคะ”
“ค่ ะ น้ อ งดามี เ รื อ ด้ ว ย แต่ ข ายไปก่ อ นกลับ มา เสี ย ดาย
เหมือนกัน แต่คิดว่าเดี๋ยวมาซื ้อเอาใหม่ที่นี่ ถ้ าพี่วีมีเวลา ลองดูให้
น้ องดาหน่อยนะคะ”
“เอาสิ เดี๋ยวพี่วีจะดูให้ ” ช่วยหนุ่มบอกแล้ วช่วยหล่อนชักใบ
ปรับองศารับลม
ลมที่ ค่ อ นข้ า งแรงวันนี ช้ ่ว ยส่ งให้ เรื อ แล่น ไปข้ างหน้ าด้ วย
ความเร็วเป็ นที่น่าพอใจ
“เดี๋ยวพี่วีจะใช้ ออโต้ ไพล็อต เราไปนัง่ กันตรงนันดี
้ กว่า ” ชาย
หนุ่มชี ้ไปยังที่ว่างด้ านหน้ าลาเรื อ
“ค่ะ” ดาริการับคาอย่างว่าง่าย
ปรวีร์ผลุบหายเข้ าไปในห้ องบังคับเรื อพักเดียวก็เดินกลับมา
หาหญิงสาว ในมือมีเก้ าอี ้นอนคล้ ายกับที่วางข้ างสระว่ายน ้า หาก
เป็ นแบบที่ สามารถพับเก็ บได้ เมื่ อถึงที่ หมายก็ กางเก้ าอี แ้ ล้ ว วาง
เคียงกัน ก่อนจะทาท่าชี ้ชวนให้ หญิงสาวนัง่ ลง
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ดาริ กาเดินไปทรุ ดตัวนัง่ ลงบนเก้ าอี ้ตัวหนึ่ง วางกระเป๋ าผ้ า
ไว้ บนพื ้นข้ างตัว แล้ วหันไปมองคนที่ยงั รี รอ ไม่ยอมนัง่ ลงสักที ก่อน
จะถามอย่างอดไม่ได้
“ไม่นงั่ หรื อคะพี่วี”
“เดี๋ยวพี่วีมาค่ะ” เขาตอบแล้ วเดินจากไป
ดาริ กามองตาม เห็นเขาเดินลงไปด้ านล่างตัวเรื อ จึงไม่ได้
สนใจอะไรอี ก หากหัน กลับ มามองทัศ นี ย ภาพรอบตัว ที่ ต อนนี ้
มองเห็นชายฝั่ งอยู่ห่างออกไปไกลลิบ รอบด้ านเป็ นเพียงผืนน ้าจรด
กับแผ่นฟ้า สายลมแรงทาให้ ร้ ู สึก สดชื่ น ละอองนา้ ที่ กระเซ็ น มา
กระทบหน้ าเวลาที่เรื อกระทบกับคลื่นขนาดใหญ่เรี ยกความรื่ นรมย์
ให้ หลัง่ ไหลในความรู้สกึ
ครู่ เ ดี ย วคนที่ เดิ นหายลงไปในตัวเรื อ ก็ เ ดิ น กลับขึน้ มาหา
หล่อน ในมือมีขวดไวน์พร้ อมแก้ วสองใบ ดาริ กาเลิกคิ ้วมอง ก็เห็น
เขายิ ้มให้
“ดื่มกันหน่อย ฉลองวันหยุดของเรา” เขาว่าแล้ วยื่นแก้ วไป
ตรงหน้ า รอจนหญิงสาวยื่นแก้ วในมือมาชนกับแก้ วของเขาแล้ วจึง
ยกขึ ้นจิบ
จากนัน้ ก็ นั่ง ซึ ม ซับ ความงามอยู่ กั น เงี ย บ ๆ สลับ กั บ จิ บ
เครื่ องดื่ม นาน ๆ จึงมีบทสนทนาสักทีหนึ่ง จนกระทัง่ เรื อแล่นห่าง
ออกไปจนมองไม่เห็นฝั่ ง แต่มองเห็นเกาะขนาดเล็กไร้ ชื่อด้ านหน้ าที่
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เพิ่มขนาดขึ ้นเรื่ อย ๆ จนในที่สดุ ชายหนุ่มก็ลกุ ขึ ้นไปบังคับเรื อ จอด
และทอดสมออยู่ใกล้ ๆ เกาะขนาดเล็กนัน้
หลังช่วยกันเก็บใบเรื อจนเรี ยบร้ อย ชายหนุ่มก็หนั มาถาม
“หิวยังคะ”
“โธ่ เพิง่ กินข้ าวเช้ าไปเองนะคะ” ดาริกาตอบกลัวหั
้ วเราะ
“งันไปพายเรื
้
อเล่นกันนะ พี่วีมีอะไรจะให้ ด”ู
“ก็ได้ ค่ะ”
ดาริ กาตอบแล้ วเดินตามเขาไปยังด้ านข้ างลาเรื อ ซึ่งเป็ นที่
เก็บเรื อคายักลาเล็ก ทังสองช่
้
วยกันผ่อนเรื อลงน ้า ก่อนที่จะไต่ลง
บันไดแล้ วก้ าวลงไปบนเรื อ โดยที่ดาริกาก้ าวลงไปนัง่ ก่อน เรี ยบร้ อย
แล้ วปรวีร์จงึ ตามลงไป
เมื่อนั่งเรี ยบร้ อย ทังสองก็
้
เริ่ มจ้ วงไม้ พาย ซ้ ายสลับขวาไป
พร้ อม ๆ กัน ส่งให้ เรื อคายักลาแคบยาวเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ า คลื่น
ลูกค่อนข้ างใหญ่ ทาให้ เรื อกระดกหน้ ากระดกหลังราวกับม้ าพยศ
แต่ไม่เป็ นปั ญหาสาหรับคนพาย หากเป็ นที่สนุกสนานเสียด้ วยซ ้า
ใช้ เวลาราวยี่สิบนาที ทังสองก็
้
พาเรื อลาเล็กมาลอยนิ่งอยู่
หน้ าเกาะ แม้ จะเป็ นเกาะเล็ก ๆ ที่ ไร้ ชื่ อ แต่ก็มีหาดทรายอยู่รอบ
เกาะ ผืนทรายละเอียดสีขาว ดูเชิญชวนให้ ลงไปเดินเล่น ทังสองจึ
้
ง
กระโดดลงจากเรื อแล้ วลากเรื อขึ ้นไปเกยบนหาด แล้ วเดินจับจูงกัน
ขึ ้นไปบนเกาะ
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“คิดถึงเกาะดาริกา” ดาริการาพึง
“เดี๋ ย วก็ ไ ด้ ไ ปแล้ ว คุณ พ่อ หาฤกษ์ ท าบุญ ไว้ แ ล้ ว วัน เสาร์
หน้ า” ชายหนุ่มบอก
“หรื อคะ น้ องดาไม่เห็นรู้เลย”
“คุณพ่อบอกพี่เมื่อวาน ยังไม่มีโอกาสบอกน้ องดาเลย”
“กระชันแบบนี
้
้ พี่วีจะเคลียร์ งานทันไหมคะ”
“ทันสิ คะ มา...ไปทางนี เ้ ถอะ” เขาตอบแล้ วชวนหล่อนให้
เดินอ้ อมเกาะไปอีกทาง
ดาริ กาเดินตามก่อนที่จะผ่อนฝี เท้ าจนกลายเป็ นย่องเมื่อคน
นาทางหัน มาหาแล้ ว ยกมื อ ขึน้ แตะริ มฝี ปากเป็ น ท่ า ทางให้ เงี ยบ
เสียง
ภาพรอยบางอย่างที่ อยู่บนผืนทรายเปี ยกน ้าทาให้ ดาริ กา
หันไปมองคนนาทาง เห็นเขายิ ้มกว้ างแล้ วหันมากระซิบราวกับเกรง
จะรบกวนเจ้ าของรอย
“รอยเต่า เกาะนี ้เต่าขึ ้นมาวางไข่ ช่วงนี ้พวกมันฟั กไข่ ลูกเต่า
เลยเต็มหาดเลย”
“จริ งหรื อคะ” ดาริ กาถามอย่างตื่นเต้ น มองตามรอยที่เห็น
ตรงหน้ าแล้ วก็ต้องยิ ้มกว้ างอย่างถูกใจ เมื่อเห็นลูกเต่าตัวเล็ก ๆ เดิน
ไปบนหาดทราย มุ่งหน้ าลงสู่ผืนน ้าที่อยู่ไม่ไกลจริ ง ๆ และไม่ใช่ตวั
สองตัว แต่เป็ นสิบ!
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“น่ารักจังเลยค่ะพี่วี”
“ขอบคุณค่ะ พี่วีร้ ู แล้ ว” เขาตอบ รู้ ว่าหล่อนไม่ได้ ชมเขา แต่
อยากเอาเข้ าตัวเพื่อแกล้ งหล่อนเล่น ซึง่ ก็ได้ ผล เพราะหล่อนค้ อนให้
แล้ วกระแทกเสียง
“น้ องดาหมายถึงลูกเต่า!”
“อ้ าว ก็นึกว่าชมพี่วี” ชายหนุ่มพูดกลัวหั
้ วเราะ ก่อนที่จะพ้ อ
อย่างที่ร้ ูว่าแกล้ งทา “อุตส่าห์ชวนมาดู จะชมสักหน่อยก็ไม่ได้ ”
“น่ารักจังเลย เสียดายไม่ได้ เอากล้ องมาด้ วย” ดาริ กาพึมพา
ด้ วยท่าทางเสียดายจริง ๆ
ปรวีร์ยกมือขึ ้นขยี ้ศีรษะหล่อนอย่างเอ็นดู แล้ วปลอบ
“ไม่ เ ห็ น ต้ อ งถ่ า ยรู ป เลย การเห็นด้ ว ยตาแล้ ว บัน ทึก ไว้ ใ น
ความทรงจาก็ไม่แย่หรอกนะ อีกอย่าง ถ้ าสมมติว่ามีรูปหลุดออกไป
พี่ วี เ กรงว่ า จะมี ใ ครหาทางมารบกวนพวกมัน ปล่ อ ยไว้ ใ ห้ เ ป็ น
ความลับอยู่แบบนี ้เถอะนะน้ องดา”
ดาริ กามองลูกเต่าตัวจิ๋วที่ค่อย ๆ ปี นออกมาจากหลุมทราย
แล้ วมุ่งหน้ าลงทะเลอย่างน่ารักแล้ วพยักหน้ า “ค่ะ”
ทังสอง
้
‘แอบ’ ดูลกู เต่าอยู่พกั ใหญ่ ๆ ก่อนที่ชายหนุ่มจะชวน
ลงไปพายเรื อรอบเกาะ ซึง่ ดาริ กาก็ไม่ปฏิเสธ เดินตามเขาลงไปดัน
เรื อลงน ้าแล้ วก้ าวขึ ้นไปนัง่ รอจนชายหนุ่มนัง่ เรี ยบร้ อยก็เริ่ มจ้ วงไม้
พายกันอีกครัง้
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แม้ เกาะไร้ ชื่อกลางทะเลแห่งนี ้จะมีขนาดไม่ใหญ่นกั แต่การ
พายเรื อรอบเกาะก็ทาให้ สองคนเหงื่อโชกไปทีเดียว และเมื่อรู้ สึกว่า
พระอาทิตย์ตรงหัว ก็ชวนกันพายเรื อกลับไปยังเรื อลาใหญ่อีกครัง้
“น้ องดาไปล้ างหน้ าล้ างตัวก่อนไหม เดี๋ยวพี่วีจะจัดโต๊ ะ หิว
หรื อยังคะ”
“นิดหน่อยค่ะ พี่วีไม่ไปด้ วยกันหรื อคะ”
“น้ องดาไปก่อน เดี๋ยวพี่วีตามไปนะคะ”
เมื่อเขาบอกเช่นนันดาริ
้ กาจึงเดินลงไปในเคบินซึง่ มีห้องน ้า
อยู่ในนัน้ จัดการล้ างเนื ้อตัวที่เหนียวหนึบเพราะน ้าทะเลออก เช็ด
ตัวจนเรี ยบร้ อยรู้ สึกสบายตัวขึ ้นจึงเดินกลับขึ ้นไปหาชายหนุ่มอีก
ครัง้
บริ เวณที่ตงของเก้
ั้
าอี ้นอนสองตัวที่ เคียงกันอยู่ ตอนนี ้มีโต๊ ะ
แบบโต๊ ะญี่ ปนตั
ุ่ งอยู
้ ่ตรงกลาง พร้ อมอาหารที่เขาคงจะเอาออกมา
จากตะกร้ าปิ กนิกที่พนักงานห้ องอาหารยื่นให้ เมื่อเช้ านี ้ถูกจัดวาง
อยู่ดนู ่ากิน ข้ าง ๆ มีแก้ วไวน์สองใบที่ยงั ไม่ถกู เติมวางอยู่
“อ้ าว น้ องดามาแล้ ว ลงมือได้ เลยนะ พี่วีไปล้ างมือเดี๋ยว”
“ค่ ะ พี่ วี ” ดาริ ก าตอบแล้ ว เดิ น ไปทรุ ด ตัว นั่ง ลงบนเก้ าอี ้
ในขณะที่ชายหนุ่มลุกจากไป
ครู่ เดียวปรวีร์ก็กลับมาอีกครัง้ พร้ อมไวน์ ขวดใหม่ เขาเปิ ด
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ไวน์แล้ วเทใส่แก้ วทังสองใบ
้
จากนันก็
้ วางขวดในถังเก็บไวน์ที่ตงอยู
ั้ ่
ข้ าง ๆ แล้ วจึงเชิญชวนหญิงสาวให้ ลงมือรับประทาน เพราะหล่อน
นัง่ รอเขาโดยไม่ได้ กินไปก่อนอย่างที่เขาบอก
การได้ รับประทานอาหารท่ามกลางทะเลกว้ างใหญ่ สาย
ลมเย็นพัดแรง อาหารฝี มือเชฟของรี สอร์ ต และเครื่ องดื่มรสดี ทาให้
ดาริ ก าเจริ ญ อาหารเป็ น พิ เ ศษ หล่ อ นคิ ด ถึ ง บรรยากาศแบบนี ้
บรรยากาศการล่องเรื อที่บิดาเคยพาหล่อนกับแม่ทาทุกครัง้ ที่มีเวลา
การใช้ เวลาร่วมกันของครอบครัวที่ตอนนี ้ไม่มีวนั หวนคืนมาอีกแล้ ว
จู่ ๆ ดาริกาก็ร้ ูสกึ ว่าอาหารฝื ดคอเมื่อคิดถึงครอบครัว หล่อน
ต้ องเงยหน้ าเพื่อกลันน
้ ้าตาที่ทาท่าจะไหลออกมา แล้ วก็มองเห็น
สายตาคู่หนึ่งที่จบั จ้ องหล่อนอยู่ สายตาของคนที่เป็ น ‘ครอบครัว’
ปั จจุบนั ของหล่อน
“พี่วี...” ดาริกาเรี ยกเขาเสียงแผ่ว อยากคุยกับเขาให้ ร้ ูเรื่ อง
“คะ...น้ องดา” ปรวีร์ขานรับเสียงอ่อนโยน
“เรื่ องที่พี่วีร์เคยถาม...”
“เรื่ องไหนคะ”
“เรื่ อ ง...อยู่ด้ ว ยกันจริ ...” ดาริ ก ายัง พูด ไม่ จ บ ก็ ถูก ขัด ขึน้
เสียก่อน
“น้ องดาอย่าเพิ่งคิดอะไรเลยนะคะ มีความสุขกับวันนี ้ เวลา
นี ้ แล้ วเราค่อยคุยเรื่ องนันกั
้ นอีกที ” เขาพูดแล้ วก็ลุกขึ ้นเดินไปทาง

โ ร ส | 140

ท้ ายเรื อโดยไม่ฟังว่าหล่อนจะพูดอะไรอีก เขายังไม่พร้ อม ไม่อยาก
ฟั ง ไม่ว่าหล่อนจะตกลงหรื อปฏิเสธก็ ไม่ทาให้ เขารู้ สึกดี อยู่ดี เขา
อยากขอเวลา ใช้ เวลากับหล่อน ทาให้ หล่อนมองเขาอย่ างผู้ชายคน
หนึ่ง ไม่มองว่าเขาเป็ นพี่ชาย แล้ วเขาจะลองขอโอกาสจากหล่อนดู
อีกครัง้
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๑๕

ในที่สุดวันเดินทางไปเกาะดาริ กาก็มาถึง คุณปวินท์ ให้ คน
เอาเรื อใหญ่ออกเพราะต้ องบรรทุกสิ่งของหลายอย่างรวมทังนิ
้ มนต์
พระไปทาบุญด้ วย แต่เรื อใหญ่ จะออกเดินทางในตอนเช้ า ตรู่ วัน
ต่อมาเพื่อไปให้ ทนั เลี ้ยงอาหารเพล ส่วนเขาจะขับเรื อสปี ดโบ๊ ตไป
เพียงลาพังเพราะจะยังอยู่ที่เกาะกับสองหนุ่มสาวต่อไปอีกสองสาม
วัน ซึ่งเรื อใหญ่ จะกลับมาภายในวันเดี ย วกัน ในขณะที่ ปรวี ร์ กับ
ดาริกานันจะเดิ
้
นทางกันตามลาพังด้ วยเรื อยอชต์ของชายหนุ่ม
ปรวีร์อยู่ในชุดกางเกงว่า ยน ้าแบบกางเกงขาสันกั
้ บเสื อ้ ยืด
พอดีตัว ในขณะที่หญิ งสาวก็แต่งตัวคล้ าย ๆ กันโดยมีชุดว่ายนา้
แบบบิกินี่อยู่ข้างใน ทังสองช่
้
วยกันหิ ้วกระเป๋ าเดินทางไปลงเรื อซึง่
จอดเทียบท่าอยู่ในอ่าวหน้ ารี สอร์ ต
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“พี่ วี จ ะเข้ า ไปเช็ก ชาร์ ต กับ อุป กรณ์ รั ก ษาความปลอดภัย
น้ องดาไปด้ วยกันไหม” ปรวีร์ถามหลังจากเก็บของเรี ยบร้ อยพร้ อม
ออกเดินทาง
“ไม่ละค่ะ น้ องดาจะเตรี ยมขึ ้นใบรอพี่วีดีกว่า...ขึ ้นทุกใบเลย
ไหมคะ”
“แค่ใบหลักใบเดียวก็น่าจะพอ ไปช้ า ๆ กันก็ได้ ไม่รีบไม่ใช่
หรื อ”
“ไม่ค่ะ คุณลุงบอกว่าแค่ไปให้ ทนั อาหารเย็นก็พอ”
“ถ้ าอย่างนันขึ
้ ้นใบแล้ วแล้ วมีลมสม่ า เสมอ พี่วีจะใช้ ออโต
ไพล็อตก็แล้ วกัน จะได้ นงั่ กันไปสบาย ๆ”
ชายหนุ่มหมายถึงระบบบังคับเรื ออัตโนมัติซึ่งจะทาให้ เขา
และหล่อนมี เวลาชื่ นชมกับทัศนี ยภาพอันสวยงามของท้ องทะเล
สีครามได้ โดยไม่ต้องพะวงกับการบังคับเรื อ
“โอเคค่ะ” ดาริ การับคาก่อนเดินไปยังที่เก็บใบเรื อ ในขณะที่
ชายหนุ่มเข้ าไปในห้ องบังคับเรื อเพื่อเซ็ตเครื่ องมือของระบบรักษา
ความปลอดภัยของเรื อก่ อนออกเดินทาง จนเมื่ อเรี ยบร้ อยจึงติด
เครื่ องยนต์พาเรื อออกจากท่า
“พี่วีดบั เครื่ องยนต์เลยก็ได้ ค่ะ เดี๋ยวน้ องดาชักใบปรับองศา
หน่อยก็ได้ แล้ ว ลมกาลังดีเลย” ดาริ กาบอกเมื่อเรื อล่ องไปได้ ระยะ
หนึง่
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ปรวี ร์จึงเดินไปเข้ าไปในห้ องบังคับเรื อเพื่อดับเครื่ องยนต์
ตามคาบอกและติดตังระบบเดิ
้
นเรื ออัตโนมัติตามที่ตงใจ
ั ้ ก่อนที่จะ
เดินกลับไปยังดาดฟ้าเรื อพร้ อมเก้ าอี ้พับสองตัว
“มานัง่ ก่อนน้ องดา” ชายหนุ่มว่าพลางเลื่อนเก้ าอี ้ไปให้ คนที่
เพิ่งจะวางมือกับเชื อกชักใบเรื อ ซึ่งหญิ งสาวก็เดินมานั่งบนเก้ าอี ้
อย่างว่าง่าย ทอดสายตามองผืนน ้าเบื ้องหน้ าพลางสูดลมหายใจ
เข้ าลึก
“อืม..มม..ม. กลิ่นไอทะเล หอมสดชื่นจริง ๆ เล้ ย” ขณะพูดก็
ยกสองแขนขึ ้นเหนือศีรษะ ทาท่าสูดลมหายใจเข้ าลึก
ปรวีร์มองภาพนัน้ ยิ ้ม ๆ ด้ วยความเอ็นดู ก่อนจะเย้ า “พูด
เหมือนไม่ได้ เจอทะเลมานาน แค่มองจากระเบียงห้ องนอนก็เห็น
แล้ ว”
“มัน เหมื อ นกั น ที่ ไ หนล่ ะ คะ นั่น น่ ะ แค่ ม องเห็ น แต่ นี่ อ ยู่
ท่ามกลางผืนน ้าและคลื่นลม รู้ สึกเหมือนอยู่บนสรวงสวรรค์ วันนัน้
ที่แล่นเรื อกับพี่วีก็ยงั ไม่ทนั อิ่มเลย” หญิงสาวว่าพลางฉีกยิ ้มกว้ าง
แม้ จะมองไม่เห็นดวงตาเพราะถูกบดบังด้ วยแว่นกันแดด
อันโต แต่ชายหนุ่มรู้ ดีว่าดวงตาคู่โตนันคงจะยิ
้
บหยีเพราะรอยยิ ้ม
เป็ นแน่
“อากาศดีจังเลยนะคะ” ดาริ กาชวนคุย วันนี ้อากาศสดใส
ฟ้ากระจ่าง มีปยุ เมฆขาวให้ พอมองเห็น สายลมเย็นพัดแผ่วพาเรื อ
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แล่นไปข้ างหน้ าช้ า ๆ ด้ วยความเร็วคงที่
“อืม” ชายหนุ่มพึมพาเห็นด้ วย
เขากาลังซึมซับกับความสุขราวกับอยู่บนสรวงสวรรค์อย่าง
ที่ หญิ งสาวว่า การได้ หลี กไกลจากงานอันยุ่งเหยิงในห้ องทางาน
สี่เหลี่ยมมาอยู่ท่ามกลางทะเลอันกว้ างใหญ่ เช่นนี ้ ทาให้ ชายหนุ่ม
รู้ สึ ก ผ่ อ นคลาย และยิ่ ง ได้ อยู่ กั บ หล่ อ นตามล าพั ง ท่ า มกลาง
บรรยากาศอันงดงามของธรรมชาติ เขายิ่งมีความสุข ชอบการได้
ล่องเรื อกับหล่อนเหลือเกิน
“เดี๋ยวพี่วีมานะ” เขาหันไปบอกคนข้ าง ๆ เมื่อรู้ สึกว่าอากาศ
ดี ลมเย็น จนอยากจะงีบ
ชายหนุ่ ม เดิ น ลงไปในเคบิ น แล้ ว หยิ บ ผ้ า ขนหนู ผื น ใหญ่
ออกมาด้ วยสองผืน เมื่อกลับขึ ้นมาบนดาดฟ้าเรื ออีกครัง้ ก็บอกคน
ที่นงั่ รออยู่
“น้ อ งดามานอนนี่ เร็ ว ” ว่ า พลางปูผ้ า ทัง้ สองผื น ลงบนพื ้น
คุกเข่า ถอดเสื ้อออกจากกายแล้ วเอนตัวนอนคว่าลงบนผ้ าที่เพิง่ ปู
ดาริ กาลุกจากเก้ าอี ้แล้ วเดินมานัง่ คุกเข่าลงบนผ้ าขนหนูผืน
ที่ว่าง มองแผ่นหลังเปลือยเปล่าที่ยงั ไม่ถกู ทาครี มกันแดดแล้ วเสนอ
ตัวอย่างอดไม่ได้
“น้ อ งดาทาครี ม กันแดดให้ นะคะ ถอดเสื อ้ แบบนี เ้ ดี๋ ยวได้
กลายเป็ นกุ้งเผา”
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ปรวีร์พยักหน้ ารับ พึมพาขอบคุณ และพยายามจะไม่จดจ่อ
กับมือนุ่มที่ลูบไล้ ครี มกันแดดบนแผ่นหลังเขา เมื่อสัปดาห์ ก่อนที่
เขาอ้ อยอิ่ง แถมยังขอให้ หล่อนทาครี มด้ านหน้ าให้ แม้ ตอนทาจะ
รู้ สึกดี แต่ความทรมานหลังจากนัน้ ทาให้ เขาไม่อยากเดินซ ้ารอย
เดิม จึงนอนอย่างสงบเสงี่ยม ให้ หล่อนทาครี มให้ เงียบ ๆ
“ให้ พี่วีทาให้ น้องดาไหมคะ” เขาถามหลังจากหญิงสาวทา
ครี มบนหลังของเขาเสร็ จเรี ยบร้ อย แม้ ไม่ค่อยจะอยากทาสักเท่าไร
แต่ถ้าไม่ถามก็ดจู ะแล้ งน ้าใจไปสักหน่อย แต่คาตอบของหล่อนก็ทา
ให้ เขาลอบถอนหายใจโล่งอก
“ไม่เป็ นไรค่ะ น้ องดายังใส่เสื ้อ ทาแค่แขนขา น้ องดาทาเอง
ได้ ”
“เสร็ จแล้ วมานอนกับพี่วีนะคะ” เขาบอก สายตาทอดมอง
หญิงสาวที่นงั่ ชันเข่าลูบไล้ ครี มกันแดดบนท่อนขาเสลา กางเกงขา
สันที
้ ่สนแสนสั
ั้
นอวดเรี
้
ยวขายาวของหล่อนทาเอาคนนอนมองถึงกับ
กลันหายใจ
้
เออหนอ...เขาจะอดใจไม่ไล่ปล ้าหล่อนไปได้ อีกนานแค่ไหน
กัน เพราะกับแค่มองแค่นี ค้ วามรู้ สึกเขาก็พลุ่งพล่านไปถึงไหน ๆ
แล้ ว
หลั ง ทาครี ม กั น แดดเสร็ จ ดาริ ก าก็ ท อดตั ว ลงนอนบน
ผ้ าขนหนูข้าง ๆ ชายหนุ่ม หล่อนเห็นเขานอนนิ่ง หันหน้ าไปจาก
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หล่อน จึงไม่รบกวน หากนอนมองความงดงามของธรรมชาติรอบ
กายอยู่เงียบ ๆ เช่นกัน
สายลมเย็นที่ พัดแผ่ว เสี ยงเรื อที่ แล่นฝ่ าคลื่ นนา้ เสี ยงขับ
กล่อมจากธรรมชาติที่ทาให้ ร้ ู สึกผ่อนคลาย จนในที่สดุ ร่ างกายก็ไม่
อยากจะฝื นตื่นอีกต่อไป
“น้ องดาหลับได้ ไหมคะพี่วี” หล่อนถามเสียงงัวเงีย
“ตามสบายค่ะ” ปรวีร์ตอบแล้ วหันกลับมามองหล่อน
หญิงสาวนอนคว่า หันหน้ าไปอีกทางหนึ่ง มองเห็นกลุ่มผม
สี ด าสนิ ท ดู ยุ่ ง เล็ ก น้ อย ชายหนุ่ ม จึ ง ถื อ โอกาสมองหล่ อ นจาก
ด้ า นหลัง แผ่ น หลัง ของหล่ อ นยกขึน้ ลงตามจัง หวะหายใจอย่ า ง
สม่าเสมอ หล่อนคงจะหลับไปแล้ ว หลับง่ายหลับดายเหมือนเด็ก ๆ
ชายหนุ่มคิดพร้ อมความรู้สกึ อ่อนโยนในหัวใจ
ปรวีร์ไม่แน่ใจว่าเขานอนมองหล่อนอยู่เช่นนันนานแค่
้
ไหน
ก่อนที่จะสะดุ้งเมื่อหล่อนขยับตัวแล้ วหันใบหน้ ามาทางเขา ปลาย
จมูกของหล่อนอยู่ห่างจากจมูกของเขาไปนิดเดียว ชายหนุ่มกลัน้
หายใจรอดูว่าหล่อนจะลืมตาขึ ้นมาหรื อไม่ เมื่อเห็นว่าหญิงสาวไม่มี
ทีท่าว่าจะตื่นเขาจึงแอบผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอก
ปรวีร์มองใบหน้ างามที่อยู่ใกล้ จนรู้ สึกถึงลมหายใจผ่าวร้ อน
ของหล่อนพลางถามตัวเองในใจ
ถ้ า...
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ถ้ าเขาจุมพิตริ มฝี ปากอิ่มที่เผยอนิด ๆ ราวจะเชิญชวนนี ้จะ
เป็ นอย่างไรนะ...
ชายหนุ่มรู้ ดีว่านั่นเป็ นความคิดที่ไม่ควร แต่ก่อนที่จะห้ าม
ตัวเองทัน เขาก็โน้ มใบหน้ าเข้ าหาคนที่กาลังหลับใหลเสียแล้ ว

