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“โอ๊ย! คุณแม่ขา ดาวเจ็บค่ะ อย่าตีดาวอีกเลย” เด็กหญิง

วยัสบิปีพนมมอืขึ้นขอความเมตตา น�้าใสๆ เอ่อท้นดวงตากลมโต

“เจบ็เหรอ ถ้าเจบ็...แกกจ็�าไว้ว่าวนัหลงัอย่ามาท�าหยิ่งผยองกบั

ลกูสาวฉนัอกี จ�าไว้นะนงัดาว ไม่ว่าลูกเดอืนต้องการอะไร แกกต้็องให้ 

เข้าใจไหม!”

“แต่คณุพ่อซื้อตุ๊กตาตวันี้ให้ดาว...”

“ไม่ต้องมาเถยีง!” เจ้าของเสยีงแหลมแว้ดขึ้นจนคนโดนตวาด

สะดุ้งด้วยความตกใจ “แกอย่าลมืนะว่าแกมาอยู่บ้านนี้ในฐานะอะไร 

ข้าวแดงแกงร้อนที่ราดหวัแกอยู่ทกุวนัมนัไม่ท�าให้แกส�านกึเลยใช่มั้ย”

“เปล่าค่ะ ดาวไม่เคยคิดแบบนั้น ดาวส�านึกดีค่ะว่าคุณแม่กับ

คนที่บ้านนี้มพีระคณุต่อดาวมากแค่ไหน”

“ถ้าแกคดิอย่างนั้นได้กด็ ีจ�าไว้นะนงัดาว พราวสติางศุ์ต้องมา

เป็นที่หนึ่งเสมอ เขาอยากได้อะไรแกต้องให้ จ�าใส่สมองโง่ๆ ของแกไว้

ด้วย!”

นิ้วชี้เรียวสวยจิ้มที่หน้าผากเล็กจนเจ้าตัวหน้าหงายเป็นการย�้า

เตือน ก่อนที่หล่อนจะหันไปจูงมือเด็กหญิงวัยสิบสี่ปีอีกคนที่ยืนเคียง

ข้าง...มองผู้เป็นแม่ ‘ท�าโทษ’ น้องสาวต่างมารดาด้วยความสะใจ ให้
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เดนิเข้าไปในบ้านด้วยกนั

‘ดารกิา’ มองทั้งสองคนด้วยความเศร้าใจ น�้าตาอุ่นร้อนหลั่งรนิ

อาบแก้มเป็นสาย ความอ้างว้างกระจายเกลื่อนเต็มอกเมื่อหันมอง 

ที่ว่างข้างกาย คราใดที่ถูกท�าโทษไม่เคยมีใครอยู่ปลอบใจหล่อนเลย 

สกัคน จะมกีแ็ต่ ‘จ�าเนยีง’ แม่นมที่ดแูลหล่อนมาตั้งแต่วนัแรกที่หล่อน

ก้าวเข้ามาอยู่บ้านหลงันี้ในฐานะ ‘ดารกิา วรารกัษ์’

ต่อให้อบอุ่นเพียงใด...แต่ดาริการู้ดีว่านั่นไม่อาจเทียบกับความ

อบอุ่นจากมารดาได้ 

ยิ่งได้เหน็ภาพพี่สาวต่างมารดามแีม่คอยจบัจงู เดก็หญงิตวัน้อย

ก็ได้แต่อดสูอยู่ในใจ ดวงตาคู่สวยเอ่อท้นไปด้วยหยาดน�้า หล่อนรีบ

เบือนหน้าหนีก่อนจะเดินกลับไปยังทางที่จากมาในตอนแรก ระหว่าง

นั้นเสยีงสะอื้นไห้ยงัดงัขึ้นเป็นระลอก ก้าวไปได้อกีแค่ครึ่งก้าว ร่างเลก็

ก็ตัดสินใจทรุดกายลงนั่งที่ชุดม้าหินในสวนหลังบ้าน ดาริกาส�ารวจ 

รอยแดงเป็นปื้นตามแขนของตนเอง

เจ็บตามเนื้อตัวไม่เท่าเจ็บที่หัวใจ...ใจน้อยๆ ดวงนี้แทบแหลก

สลาย คราใดที่นกึได้ว่าไม่มแีม่คอยปลอบประโลมยามทกุข์ใจเหมือน

เดก็คนอื่นๆ เขา

“โดนท�าโทษมาอกีแล้วเหรอ”

ดารกิาช�าเลอืงไปยงัที่มาของเสยีง เหน็เดก็ชายคุน้ตาคนหนึ่งยนื

เท้าก�าแพงเตี้ยๆ ที่กั้นระหว่างบ้านของหล่อนกบับ้านอกีหลงัมองหล่อน

อย่างสนอกสนใจ เดก็หญงิตวัน้อยรบีเชด็น�้าตาแล้วตอบอ้อมแอ้ม

“เปล่า”

“เปล่าอะไร หรอืจะบอกว่ารอยแดงๆ นั่นเป็นรอยยงุกดั ไม่ใช่

ฝีมอืคณุป้า” เขาแย้งเสยีงแขง็พลางขมวดคิ้วมุ่น “รออยู่นี่ก่อน อย่า

ไปไหนนะ เดี๋ยวจะข้ามไปหา”

เขาบอกเพยีงเท่านั้นก่อนจะเดนิหายลบัเข้าไปในบ้าน แล้วกลบั
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ออกมาอีกครั้งพร้อมกล่องยา ร่างสูงเก้งก้างของเด็กชายวัยสิบห้าปี 

ปีนก�าแพงข้ามมาหาดารกิาด้วยความคล่องแคล่ว เพยีงครู่เดยีวเขาก็

มาทรดุลงนั่งข้างกายหล่อนได้ส�าเรจ็ แล้วก้มหน้าก้มตาค้นหาหลอดยา

ในกล่องจนเจอ

“ยื่นแขนมา”

ดารกิายื่นแขนให้เขาอย่างไม่อดิออด มองคนตรงหน้าทายาตาม

รอยแดงอย่างเบามอื

นอกจากจ�าเนยีงแล้ว กม็แีค่ ‘พี่กลนิท์’ ของหล่อนเท่านั้นที่เหน็

หล่อนอยู่ในสายตา จะว่าไปแล้วคนบ้านนี้ไม่เคยเหน็หล่อนมตีวัตนเลย

สักคน ยกเว้นผู้เป็นพ่อที่พาหล่อนก้าวเข้ามาเป็นคุณหนูคนเล็กของ

บ้าน ‘วรารกัษ์’

‘กลนิท์ โภคโยดม’...เด็กผู้ชายบ้านข้างเคยีงที่ดารกิารู้จกัตั้งแต่

ย้ายมาอยู่ที่นี่ หล่อนแทบจะคุ้นเคยกับเขามากกว่าคนในบ้านของ

หล่อนเองด้วยซ�้า ภาพที่กลินท์ทายาตามเนื้อตัวให้กลายเป็นภาพที่ 

ชนิตาไปเสยีแล้ว เมื่อไรที่หล่อนโดน ‘วไิลเรข’ ท�าโทษ กลนิท์กจ็ะท�า

หน้าที่ทายาให้ทุกครั้ง ตลอดสองปีที่ผ่านมา...เขาคอยดูแลเอาใจใส่ 

ดาริกาดุจน้องสาวแท้ๆ ถึงกลินท์จะไม่แสดงออกว่าเป็นห่วงเป็นใย

หล่อนอย่างชดัเจน แต่หล่อนกส็มัผสัได้จากท่าทขีองเขา

ในความรู้สึกของดาริกา...กลินท์จึงไม่ต่างอะไรกับพี่ชายแท้ๆ 

เลยสกันดิเดยีว

“ไปขดัใจอะไรน้องเดอืนมาอกีล่ะ”

“พี่กลนิท์รู้ด้วยเหรอ”

กลนิท์ช�าเลอืงมองคนตวัเลก็เพยีงนดิ แล้วก้มลงสนใจท่อนแขน

เจ้าหล่อนต่อ

“ท�าไมจะไม่รู้ เธอถูกคณุป้าวไิลเรขตทีไีร เป็นต้องเกี่ยวกบัน้อง

เดอืนทกุท”ี
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“แต่ดาวไม่ได้เป็นคนผดินะคะ พี่เดอืนจะเอาตุ๊กตาที่คณุพ่อซื้อ

ให้ดาว ดาวไม่ยอมให้ คณุแม่กเ็ลยต”ี

น�้าเสียงคล้ายกับต้องการจะฟ้องนั้นท�าให้กลินท์อดยิ้มไม่ได ้

จงึยกมอืขึ้นโยกศรีษะของเดก็หญงิตวัน้อยไปมาด้วยความเอน็ดู

“วันหลังเธอต้องบอกคุณพ่อนะดาว จะได้ไม่ต้องโดนลงโทษ

อย่างไม่มเีหตผุลแบบนี้อกี ถงึเธอจะมาฟ้องพี่ พี่กท็�าอะไรไม่ได้หรอก”

“ดาวไม่ได้ฟ้อง!”

“อมื ไม่ได้ฟ้องกไ็ม่ได้ฟ้อง”

เมื่อเหน็คนตวัเลก็หน้างอ กลนิท์กย็ิ่งแย้มยิ้ม เดก็ชายวยัสบิห้าปี

ทว่ามีกิริยาโตเป็นผู้ใหญ่เกินอายุบีบยาออกจากหลอดเพื่อทาลงบน

รอยแดงรอยสดุท้ายบนแขนเลก็ๆ ก่อนจะปิดฝาแล้วส่งคนืให้ดารกิา

“เอาไว้ที่นี่เลยแล้วกนั ครั้งหน้าพี่จะได้ไม่ต้องเสยีเวลาเดนิเข้าไป

เอาที่บ้าน”

“พูดอย่างกบัจะแช่ง”

“ไม่ต้องแช่งหรอก พี่เดาได้เลยว่าเดี๋ยวอกีไม่กี่วนัข้างหน้าเธอก็

ต้องโดนตอีกี”

ดาริกาท�าหน้ามุ่ยแต่ไม่เถียง เพราะกลินท์พูดถูก ต่อให้พรุ่งนี้

หล่อนไม่ถูกตกีต้็องถกูจกิหวัใช้ไม่ต่างอะไรกบัทาส หรอืไม่ตามเนื้อตวั

จะต้องมสีกัที่ที่เขยีวช�้าเพราะโดนวไิลเรขหยกิยามหล่อนท�าอะไรไม่ได้

ดั่งใจ ดารกิาไม่เคยอยากรู้ว่าท�าไมวไิลเรขถงึเกลยีดหล่อนนกั หล่อน

ไม่เคยคิดอยากแสวงหาค�าตอบนั้น สิ่งที่หล่อนต้องการมีเพียงอย่าง

เดยีวคอือดทนท�าความด ีเพื่อสกัวนัความดนีั้นจะส่งผลให้วไิลเรขยอม

เมตตาหล่อนบ้าง

ดาริกาไม่หวังถึงขนาดให้แม่เลี้ยงยอมรับหล่อนเป็นลูกอีกคน 

ขอแค่เผื่อแผ่ความห่วงใยมาให้หล่อนบ้างเท่านั้นกเ็พยีงพอแล้ว

“จรงิส ิยงัไงพรุ่งนี้ดาวกค็งจะโดนคณุแม่ตอีกีอยู่ด”ี
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กลินท์เหลือบมองใบหน้าจิ้มลิ้มดุจตุ๊กตาของเด็กหญิงตัวน้อย 

รู้จักกันมาก็นาน...แต่เขาแทบไม่เคยเห็นร่องรอยแห่งความสุขบนดวง

หน้ากลมนั้นเลย ราวกับว่าความสุขของดาริกามันหล่นหายไปตั้งแต่

ก้าวเข้ามาอยู่ในฐานะคณุหนูอกีคนของบ้านวรารกัษ์กระนั้น

ทั้งที่กลินท์มีนิสัยไม่ชอบเอาใจใส่ใครเพราะถูกเลี้ยงมาแบบ 

ลกูคนเดยีว แต่เมื่อเจอดารกิาและยิ่งได้เหน็ว่าหล่อนอ่อนแอมากเพยีง

ใด สมองกลับสั่งการให้เขาดูแลเอาใจใส่หล่อนให้ดียิ่งกว่าที่เขาเคย 

ได้รบัจากพ่อแม่หรอืคนอื่นๆ

ดารกิาเหมอืนตุก๊ตากระเบื้อง...หน้าตาของหล่อนน่ารกั ใครเหน็

กพ็ากนัเอน็ดู แต่ใครจะรู้ว่าหล่อนนั้นเปราะบาง แค่ได้รบัการกระทบ

กระเทอืนนดิหน่อย ตุก๊ตากระเบื้องตวันี้กอ็าจจะมรีอยร้าวเป็นทางยาว 

นานวนัเข้ากอ็าจปรแิตกในที่สดุ

ยิ่งได้เห็นความเศร้าของหล่อนในตอนนี้ กลินท์ก็ยิ่งไม่ชอบใจ 

สมองของเขาสั่งให้คิดหาทางท�าให้ดาริกามีรอยยิ้มและลืมความเศร้า

หมองโดยอตัโนมตั ิก่อนจะนกึขึ้นได้ว่ามสีิ่งหนึ่งที่เขาต้องมอบให้หล่อน

ในวันนี้ กลินท์จึงล้วงกระเป๋ากางเกง หยิบสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมอบให ้

ดารกิาออกมามองพร้อมรอยยิ้มบางๆ 

“มอีะไรจะให้”

ใบหน้ากลมจิ้มลิ้มมคี�าถามปรากฏขึ้นยามสบตาผู้ที่อาวโุสกว่า 

แต่ไม่นานก็เปลี่ยนเป็นดีใจแทน เมื่อกลินท์ยื่นพวงกุญแจห้อยตุ๊กตา

สวมชดุฝรั่งเศสมาให้หล่อน

“สขุสนัต์วนัเกดิ”

“จ�าได้ด้วยเหรอ”

“ท�าไมจะจ�าไม่ได้ น้องสาวทั้งคน”

หัวใจดวงเล็กอุ่นวาบเมื่อได้ยินประโยคหลัง ต่อให้คนทั้งโลก

เกลยีดหล่อน ดารกิากไ็ม่แคร์ ตราบใดที่กลนิท์ยงัยนือยู่เคยีงข้างและ
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คอยปกป้องหล่อนดงัเช่นตอนนี้ หล่อนกไ็ม่ขออะไรอกีแล้ว

“จะเอาหรอืเปล่า จ้องหน้าอยู่นั่นแหละ”

กลินท์แกว่งพวงกุญแจไปมาเล็กน้อยอย่างล่อหลอก เด็กหญิง

ตวัน้อยรบีคว้ามาราวกบักลวัว่าเขาจะเอาคนื

“เอาซ”ี

กลินท์มองรอยยิ้มบนปากเล็กเป็นกระจับแล้วพลอยยิ้มตาม...

ต้องอย่างนี้สิถึงจะใช่ดาริกาของเขา เขายกมือขึ้นแตะศีรษะเล็กด้วย

ความเอ็นดู เจ้าหล่อนละสายตาจากตุ๊กตาเด็กผู้หญิงแต่งชุดฝรั่งเศส

ขึ้นสบตาเขาก่อนยิ้มตาหยี

“ดาวจะเก็บพวงกุญแจพวงนี้ไว้กับตัวตลอดเวลา สัญญาเลย

ค่ะ”

“ให้มันจริงเถอะ ไม่ใช่ว่าไปได้พวงกุญแจพวงใหม่ที่น่ารักกว่า

แล้วทิ้งของพี่เลยล่ะ”

“ไม่มวีนัค่ะ สาบานด้วยเกยีรตขิองเนตรนารเีลย”

“นังดาว!”

น�้าเสียงกระชากดังมาจากทางปีกซ้ายของบ้าน ดาริกาหันไป

มอง เหน็พราวสติางศุ์ยนืหน้างอง�้าอย่างเอาเรื่องอยู่ตรงนั้น

“พี่กลนิท์เอาอะไรให้แก”

“เปล่าค่ะ”

ดาริการีบซ่อนตุ๊กตาพวงกุญแจที่ได้มาจากกลินท์เมื่อครู ่ไว้ 

ด้านหลงั หล่อนรูด้ว่ีาพราวสติางศุพ์งึใจในตวักลนิท์เช่นเดยีวกบัหล่อน 

ดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่กลินท์แสดงออกว่าเอ็นดูและปฏิบัติต่อหล่อน 

ไม่ต่างกบัที่พี่สาวต่างมารดาได้รบั พราวสติางศุจ์งึมกัจะไม่พอใจเสมอ

“แต่ฉนัเหน็กบัตาว่าพี่กลนิท์ส่งพวงกญุแจให้แก!”

“เปล่านะคะ พี่กลนิท์ไม่ได้เอาอะไรให้ดาว”
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“งั้นแกซ่อนอะไรไว้ข้างหลงั ขอฉนัดูหน่อย”

พราวสติางศุร์บีจ�้าไปกระชากแขนที่ไพล่ไว้ด้านหลงัของน้องสาว 

ดารกิายื้อแขนตนเองไว้สดุก�าลงั มอืเลก็ๆ ก�าพวงกญุแจแน่น หล่อน 

รู้ว่าถ้าพราวสติางศุ์ได้มนัไป...หล่อนจะไม่มทีางได้มนัคนือกีเลย

“พี่เดอืนปล่อยดาวเถอะค่ะ พี่กลนิท์ไม่ได้เอาอะไรให้ดาวทั้งนั้น”

“โกหก! เอามาให้ฉนันะนงัดาว เอามา!”

“อย่าค่ะพี่เดอืน นี่มนัของของดาวนะคะ”

“ฉันรู้แล้ว แต่ฉันจะเอาเพราะมันส�าคัญต่อแกนี่แหละ ปล่อย

เดี๋ยวนี้นะนงัดาว!”

พราวสิตางศุ์ยื้อพวงกุญแจจากดาริกาไม่หยุด ยิ่งดาริกาแสดง 

ออกว่าขัดขืน คนที่ไม่เคยไม่ได้ของทุกอย่างที่อยากได้ก็ยิ่งทวีความ 

รุนแรงในการแย่งชิง แต่ดาริกาก็บอกตนเองเช่นกันว่าจะไม่ยอมเสีย

ของสิ่งนี้ให้พราวสิตางศุ์เด็ดขาด เพราะหล่อนรู้ว่าแท้จริงแล้วพราว- 

สิตางศุ์แค่ต้องการเอาชนะหล่อนเท่านั้น...ไม่ได้ต้องการมันจริงๆ เลย

สกันดิเดยีว

“ฉนับอกให้ปล่อยไง!”

คนเป็นพี่เริ่มหมดความอดทน จึงหยิกเข้าที่ท้องแขนของน้อง

อย่างแรง หวงัให้ปล่อยพวงกญุแจมาให้หล่อน ดารกิาสะดุ้งเฮอืกด้วย

ความเจบ็ แทนที่จะปล่อยพวงกญุแจ หล่อนกลบัสะบดัตวัจนร่างของ

พราวสิตางศุ์กระเด็นออกจากตัวหล่อนแล้วเซถลาไปชนโต๊ะวางของ

ใกล้ๆ ส่งผลให้หวัของเจ้าหล่อนชนกบัขาโต๊ะจนเลอืดไหลอาบ

พราวสติางศุย์กมอืขึ้นแตะหน้าผาก เมื่อเหน็เลอืดตดิมอืมาด้วย 

หล่อนก็กรีดร้องเสียงแหลมลั่นบ้าน ก่อนจะแผดเสียงร้องไห้ลั่นจน 

วไิลเรขรบีวิ่งหน้าตื่นออกมาดู

“เป็นอะไรน่ะยายเดอืน”

“คณุแม่ขา ดาวเขาผลกัเดอืนค่ะ” พราวสติางศุ์ได้ทรีบีฟ้อง 
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วิไลเรขตรงรี่เข้ามาจับหน้าของลูกสาวพลิกซ้ายทีขวาทีส�ารวจ

บาดแผล ก่อนจะหนัไปแว้ดใส่เดก็หญงิที่ยนืตวัลบี หน้าหดเหลือสอง

นิ้วอยู่ไม่ไกล

“นังบ้า! แกกล้าท�าลูกฉันเหรอ! วันนี้ฉันจะตีแกให้ตายเลย 

อดีาว! แกกล้าท�าลูกฉนัเลอืดออกใช่ไหม!”

วไิลเรขกระชากร่างเลก็มากระหน�่าตแีละหยกิ ความเจบ็ปวดที่

ได้รับท�าให้ดาริการ้องไห้จ้า พร้อมกับพนมมือขึ้นไหว้ขอความเมตตา

ด้วยใบหน้านองน�้าตา

“คณุแม่อย่าตดีาวค่ะ พี่เดอืนเขามาแย่งของของดาวก่อน”

“ของของแกมันส�าคัญมากจนถึงขนาดต้องผลักยายเดือนล้ม 

หัวฟาดเลยน่ะเหรอ แกรู้ไหมว่าฉันเลี้ยงลูกฉันมา ฉันไม่เคยตีเลยสัก

ครั้งเดียว แล้วแกเป็นใครถึงกล้าเสนอหน้ามาท�าลูกสาวฉันเลือดตก

ยางออกแบบนี้ฮะนงัดาว! วนันี้ฉนัจะตแีกไม่เลี้ยงเลยคอยดู!”

“ดาวเจบ็ค่ะคณุแม่ ดาวเจบ็”

“เจ็บสิดี ฉันตีให้แกเจ็บ เจ็บแล้วก็จ�าไว้ด้วยนะว่าวันหลังอย่า

มาท�าร้ายลูกฉนัอกี!”

“หยดุนะคณุ!”

เจ้าของร่างท้วมโผล่มาจากอีกฟากของบ้านหลังได้ยินเสียง

โหวกเหวกโวยวายดังลั่น เมื่อเดินออกมาเห็นลูกสาวในไส้ก�าลังโดน 

วไิลเรขกระหน�่าต ี‘ภดูษิศ์’ กต็รงเข้ามากระชากมอืของหล่อนออกจาก

ร่างเลก็ๆ ก่อนจะกอดดารกิาไว้แน่น พลางส่งสายตาโกรธเคอืงระคน

ไม่พอใจไปยงัภรรยา

“บ้าไปแล้วหรอืไงคณุ!”

“ถอยไปนะ ฉนัจะท�าโทษมนั มนัท�าลูกของเราเลอืดออก คณุ

ไม่เหน็เหรอ!”

“ดาวกเ็ป็นลูกสาวของผมเหมอืนกนั ผมต้องปกป้องลูกเหมอืน
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ที่คณุก�าลงัปกป้องยายเดอืนด้วยการที่คณุท�าร้ายลูกของผมอยู่นี่!”

ได้ยินเช่นนั้นวิไลเรขก็ยิ่งโมโหหนัก หล่อนชี้ไปยังพราวสิตางศุ์

ซึ่งมบีาดแผลบรเิวณหน้าผากด้วยสหีน้าเคยีดแค้น

“ไม่เหน็หรอืไงว่ามนัท�ายายเดอืนหวัแตก!” 

“ถ้าดาวผดิจรงิ ผมจะตดีาวเอง คณุไม่ต้องมายุ่ง!”

ได้ยินดังนั้นวิไลเรขก็ท�าหน้างอง�้าทันที แต่ไหนแต่ไรมาแล้วที่ 

ภดูษิศ์เอาแต่เข้าข้างดารกิา และนี่คอืหนึ่งในเหตผุลมากมายที่วไิลเรข

ชิงชังลูกเลี้ยง หล่อนไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสามีมีลูกเมียซ่อนเอาไว ้

จนกระทั่งภูดษิศ์พาดารกิาเข้ามาอยูท่ี่บ้านหลงันี้ในฐานะลกูสาวอกีคน 

ให้มันมีฐานะเทียบเท่าลูกสาวของหล่อน ทั้งที่มันเกิดจากเมียนักร้อง

กลางคนืที่ภูดษิศ์ไปเกบ็มาจากข้างถนน

หล่อนเกลยีดแม่ของมนั...ถงึแม้จะไม่เคยเหน็หน้ากนัหรอืมนัจะ

ตายจากไปแล้ว หล่อนกย็งัคงเกลยีดชงัและแช่งชกัหกักระดกูให้มนัปีน

ต้นงิ้วในนรกอยู่ทกุเมื่อเชื่อวนั!

“คุณเอาลูกไปท�าแผลเถอะ ก่อนที่ยายเดือนจะเลือดไหลหมด 

ตวั”

ภูดษิศ์บอกอย่างหวงัด ีแต่วไิรเลขกลบัตคีวามเป็นอย่างอื่น

“ไม่ต้องมาแช่ง! ลูกของฉัน ฉันดูแลเองได้!” หล่อนยอกย้อน 

ก่อนจะหนัไปหาลูกสาว “ไป! ยายเดอืน พ่อของแกเขาห่วงแกจะเป็น

จะตายอยู่แล้ว”

ได้ยนิค�าประชดค�าโต ภดูษิศ์กไ็ด้แต่ส่ายหน้า ไม่คดิโต้เถยีงใดๆ 

ให้เรื่องราวบานปลายใหญ่โตไปมากกว่านี้ ไม่ใช่ว่าเขา ‘ยอม’ แต่เขา

ไม่อยากทะเลาะกับวิไลเรขให้ลูกเห็นจนเก็บไปเป็นแบบอย่าง หรือ

ท�าให้ลูกรู้สกึถงึความร้าวฉานของครอบครวั พราวสติางศุย์งัมแีม่อย่าง

วไิลเรขคอยอบรมเลี้ยงด ูแต่ดารกิาไม่มใีครเลยนอกจากพ่อที่เป็นที่พึ่ง

สดุท้ายในโลกอย่างเขา ก่อนที่ ‘อปัสรา’ จะจากไป เขาให้สญัญาแก่
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หล่อนไว้แล้วว่าจะดแูลดารกิาให้ดทีี่สดุ และเขาจะต้องท�าตามสญัญา

ให้ได้

ลบัหลงัวไิลเรขกบัพราวสติางศุ์ ภูดษิศ์กห็นัมาหาดารกิา

“เจบ็ตรงไหนไหมดาว”

ภดูษิศ์พจิารณาตามเนื้อตวัของลูกสาวเพื่อหาบาดแผล เขาเหน็

รอยแดงช�้าเป็นจ�้าบนต้นแขนเล็กๆ แต่ค�าตอบที่ออกจากปากดาริกา

กลบัตรงกนัข้ามกบัร่องรอยที่เขาเหน็

“ไม่ค่ะ คณุพ่อ”

ภดูษิศ์ฟังแล้วขมขื่นยิ่งนกั ไม่รูว่้าดารกิาไม่อยากให้เขาเป็นห่วง

หรือเปล่าถึงบอกเขาเช่นนี้ เขาโกรธตัวเองที่ไม่สามารถปกป้องหล่อน 

เขารู้ว่าวิไลเรขหาเรื่องรังแกหล่อนลับหลังเขาเสมอ แต่เขาปกป้อง 

ดารกิาไม่ได้ และนั่นเป็นสิ่งที่ท�าให้ภูดษิศ์รู้สกึผดิต่ออปัสรามากที่สดุ

“ดาวผลกัพี่เดอืนจรงิหรอืเปล่า”

พอเหน็เดก็หญงิพยกัหน้าอย่างกล้าๆ กลวัๆ ภูดษิศ์จงึถามลูก

อย่างไม่เข้าใจ

“ดาวท�าแบบนั้นท�าไมลูก”

“พี่เดอืนเขาจะเอาพวงกญุแจของดาวค่ะ”

ดาริกาคลายมือที่ก�าพวงกุญแจไว้แน่นให้ผู้เป็นพ่อดู ภูดิษศ ์

ถอนหายใจ

“แค่พวงกุญแจพวงเดียว ท�าไมไม่ให้พี่เดือนไปล่ะลูก ดาวก็รู้

ไม่ใช่เหรอว่าพี่เดอืนเขาต้องได้ทกุอย่างที่อยากได้ ที่พ่อพดูแบบนี้เพราะ

พ่อไม่อยากให้ดาวต้องเจบ็ตวันะ ของบางอย่างที่ให้ได้กใ็ห้เขาไปเถอะ 

ตดัปัญหาตั้งแต่ต้น ดาวจะได้ไม่โดนคณุแม่เขาตแีบบนี้อกี”

“แต่พวงกุญแจพวงนี้เป็นของขวัญวันเกิดที่พี่กลินท์ให้ดาว 

นะคะคณุพ่อ มนัส�าคญัต่อดาวมาก ดาวให้ใครไม่ได้ค่ะ”

ดารกิาเอ่ยเสยีงเครอื ไม่ว่าพราวสติางศุ์ต้องการสิ่งไหน หล่อน
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ยกให้ได้หมด ยกเว้นของสิ่งนี้เท่านั้น เพราะมนัเป็นของขวญัชิ้นแรกที่

กลนิท์ให้หล่อน อกีทั้งเขากก็�าชบัหนกัหนาว่าไม่ให้หล่อนทิ้งมนั

ภูดิษศ์จนปัญญา พูดอะไรไม่ออก ท�าไมเขาจะไม่รู้ว่ากลินท์

ส�าคญัต่อความรู้สกึของดารกิามากขนาดไหน เขาออกจะยนิดดี้วยซ�้า

ที่เด็กชายคนนั้นให้ความเอ็นดูแก่หล่อนเทียบเท่าพราวสิตางศุ์ อีกทั้ง

กลนิท์ยงัเป็นเพื่อนเพยีงคนเดยีวที่ใกล้ชดิกบัดารกิามากที่สดุ แต่ภดูษิศ์

ไม่นกึว่าต่อมาเรื่องนี้จะสร้างปัญหาให้ดารกิาในภายหลงั

เขาลมืไปได้อย่างไรว่ากลนิท์กส็�าคญัต่อพราวสติางศุ์เช่นกนั

“เอาเถอะ คราวหลังลูกก็ไม่ต้องรับของอะไรจากกลินท์อีก 

เพราะถ้าพี่เดอืนเหน็ ดาวอาจจะโดนท�าโทษอย่างวนันี้ พ่อไม่อยากให้

ดาวเจบ็ตวั เชื่อพ่อนะลกู ท�าตามที่พ่อบอกนะดาว ปฏเิสธของที่กลนิท์

ให้ลูกไปซะ เพื่อตวัของดาวเอง”

หากภูดิษศ์สังเกตสักนิดจะเห็นความหม่นหมองในดวงตากลม

แป๋วของลูกสาว ดาริกาก้มลงมองพวงกุญแจในมือ ความเศร้าสร้อย

ปรากฏขึ้นอย่างชดัเจน

ต่อจากนี้มันคงเป็นของขวัญชิ้นแรกและชิ้นเดียวที่เธอได้รับ 

จากกลนิท์
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กลนิท์มองสภาพพวงกญุแจตุก๊ตาเดก็ผูห้ญงิสวมชดุฝรัง่เศส

ในมอืดารกิาอย่างไม่อยากเชื่อสายตา แขนตุก๊ตาที่เคยประกอบตดิกบั

ส่วนล�าตัวหลุดหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ ในขณะที่ชุดที่สวมอยู่ฉีกขาด

คล้ายกับโดนคนยื้อแย่งอย่างรุนแรง ทรงผมที่ถูกจัดแต่งอย่างงดงาม 

มาบดันี้กลบัเละเสยีจนไม่เหลอืเค้าเดมิ

กลนิท์เงยหน้ามองเจ้าของมนัทนัที

“เอามาคนืเหรอ”

ดารกิาพยกัหน้ารบัโดยไม่พูดอะไร

“สภาพนี้เนี่ยนะ” เขาขึ้นเสยีงสูงคล้ายถามในตอนท้าย

“ค่ะ”

กลนิท์นิ่งไป แวบแรกที่เหน็เขารูส้กึเคอืงเป็นอย่างมาก จะไม่ให้

เคอืงได้อย่างไร ในเมื่อตุก๊ตาตวันี้เขาเป็นคนตดัเยบ็เสื้อผ้า แต่งตวั และ

ท�าผมให้มันเองกับมือ โดยมีแม่อาสามาช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆ เพราะ

อยากให้มนัเป็นของขวญัวนัเกดิสดุพเิศษแก่ดารกิา กว่าจะได้ออกมา

เป็นตุ๊กตาสวมชดุฝรั่งเศสแสนสวย เขาใช้เวลาเกอืบทั้งสปัดาห์

แต่ดูหล่อนสิ...เอาไปแค่วันเดียวเท่านั้น ก็เอากลับมาคืนใน

สภาพขยะแบบนี้

2
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มนัน่าเคอืงไหมล่ะ!

“คณุพ่อให้เอามาคนืค่ะ”

“ท�าไมล่ะ” กลนิท์ขมวดคิ้วถามอย่างไม่เข้าใจ “ถ้าโดนคณุพ่อ

ว่ากบ็อกไปสวิ่าพี่ให้เป็นของขวญัวนัเกดิ”

“เปล่าหรอกค่ะ คุณพ่อไม่ได้ว่า แต่คุณพ่อไม่อยากให้ดาวรับ

ของจากพี่กลนิท์ เพราะกลวัพี่เดอืนจะไม่พอใจแล้วมาทะเลาะกบัดาว

อกี”

คราวนี้กลินท์เข้าใจกระจ่างชัดทันทีว่าท�าไมดาริกาถึงเดินถือ

ตุก๊ตามาคนืเขาในสภาพนี้ ทว่าความขุน่เคอืงที่มใีนคราแรกไม่ได้มลาย

หายไปแต่อย่างใด แต่เขาเปลี่ยนไปโกรธเดก็หญงิอกีคนแทน

เขาลมืคดิเรื่องพราวสติางศุ์ไปได้อย่างไร ท�าไมกลนิท์จะไม่รู้ว่า

หล่อนชอบท�าตวัเหนอืน้อง ถงึเขาจะไม่ใช่คนในครอบครวัของดารกิา 

แต่ก็พอรู้มาบ้างว่าพราวสิตางศุ์อยากได้ของที่เป็นของน้องสาวอยู่

ตลอดเวลา ดารกิามกัจะโดนตเีป็นประจ�า สาเหตกุเ็นื่องมาจากหล่อน

เสียเป็นส่วนใหญ่ นี่อาจจะเป็นหนึ่งในหลายสาเหตุที่ท�าให้เขาดีกับ 

ดารกิาเป็นพเิศษ

หล่อนน่าสงสาร...อีกทั้งเขาก็ชอบที่แม่ตุ๊กตากระเบื้องเคลือบนี่

ไม่เคยมีท่าทีโกรธแค้นพราวสิตางศุ์กับแม่ของหล่อนแต่อย่างใด ทั้งที่

โดนกระท�าเสยีขนาดนั้น

“เอาไปอวดน้องเดอืนให้เขาอจิฉาท�าไมล่ะ”

“ไม่ได้อวดสกัหน่อย! พี่เดอืนเขาเหน็เองต่างหากเล่า!”

ดารกิารบีบอก หน้ามุย่ทนัควนั หล่อนไม่ใช่คนขี้อวดเสยีหน่อย...

เรื่องนี้กลนิท์กร็ู้ดี

“อ้าว เหรอ กน็กึว่าเอาไปเดนิอวดเขาเสยีทั่วจนเขาอจิฉา เลย

ฆ่ามนัด้วยความหมั่นไส้เสยีอกี”

เด็กชายพูดพลางกลั้วหัวเราะ ดาริกาจึงท�าแก้มป่องใส่อย่าง
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แง่งอน นกึเคอืงนกัที่กลนิท์ชอบพูดแกล้งหล่อนอยู่เรื่อย แต่กบัพราว- 

สิตางศุ์นั้น เขากลับไม่เคยพูดแกล้งหรือพูดเล่นหัวหล่อนให้เห็นเลย 

สกัครั้ง

กลนิท์วางดนิสอที่ใช้วาดภาพลง ก่อนจะหยบิ ‘ซาก’ ตุก๊ตาขึ้นมา

พจิารณา

“แล้วนี่ยงัอยากได้อยู่หรอืเปล่า จะได้ซ่อมให้”

ดารกิาสั่นหวั

“ไม่เอาแล้วค่ะ เดี๋ยวคณุพ่อว่า”

“งั้นกท็ิ้งมนัลงถงัขยะไปเหอะเนอะ”

น�้าเสยีงนั้นฟังเหมอืนน้อยใจมากกว่าจะถามความคดิเหน็ กลนิท์

ใช้เท้าดนัถงัขยะใบเลก็ออกมาจากใต้โต๊ะแล้วท�าท่าจะทิ้งมนัลงไป เหน็

อย่างนั้นดารกิากร็บีคว้าแขนเขาไว้

“อย่าค่ะ! อย่าทิ้งนะคะพี่กลนิท์!”

“ท�าไมล่ะ ก็เธอไม่ต้องการมันแล้วนี่ พี่จะเก็บไว้ก็ไร้ประโยชน์ 

ทิ้งไปเลยแล้วกนั”

คราวนี้เขาหย่อนมนัลงถงัขยะจรงิๆ โดยไม่ฟังเสยีงทดัทาน ก่อน

จะหันกลับมาท�าการบ้านที่วางทิ้งไว้ต่อ ดาริกาลนลานเก็บมันขึ้นมา

เช็ดกับกระโปรงของตัวเอง แล้วหันไปแว้ดใส่คนที่ตอนนี้เลิกสนใจ

หล่อนกบัตุ๊กตาไปแล้ว

“ทิ้งได้ยงัไง นี่มนัของของดาวนะ!”

“เธอเอาไปคณุพ่อกว่็า เกบ็ไว้กไ็ร้ประโยชน์ ทิ้งไปเถอะดาว หรอื

ไม่กใ็ห้ป้าแมวไปขายเป็นของเก่านู่น ได้ประโยชน์กว่าเยอะแยะ”

กลินท์พูดพลางตวัดดินสอลงบนกระดาษไปเรื่อยๆ เขาเอาแต่

สนใจวาดรูป ราวกับว่าการพูดคุยกับหล่อนนั้นไม่น่าสนใจอีกต่อไป 

และนี่เป็นครั้งแรกที่กลินท์ท�าให้หล่อนรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีความ

ส�าคญัต่อเขา
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“ท�าไมพี่กลนิท์พูดแบบนี้ล่ะ นี่ของส�าคญัของดาวนะ แล้วพวง

กญุแจของดาวกไ็ม่ได้ไร้ประโยชน์ด้วย พี่กลนิท์มาว่าอย่างนี้ได้ยงัไง”

“...”

“ไม่พูดกไ็ม่ต้องพูด แล้วกไ็ม่ต้องมาพูดกบัดาวอกีเลยนะ ดาว

โป้งพี่กลนิท์แล้ว ได้ยนิไหมว่าดาวโป้งพี่กลนิท์ ดาวโป้งพี่กลนิท์!”

กลินท์หันมองด้วยความแปลกใจในเสียงสั่นเครือของหล่อน 

ทนัได้เหน็ใบหน้าอาบน�้าตาของดารกิาเพยีงแวบเดยีว ก่อนที่หล่อนจะ

ปาพวงกุญแจตุ๊กตาใส่เขาแล้ววิ่งมุดประตูรั้วบานเล็กหายกลับไปยัง

บ้านของหล่อนที่อยูเ่คยีงข้างกนั กลนิท์ถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย...

เหนื่อยทั้งเรื่องของหล่อนและตวัเขาเอง

เขาคงพูดแรงไปจริงๆ หล่อนถึงกับร้องไห้ แต่ที่พูดไปแบบนั้น

เป็นเพราะความโมโหและน้อยใจ...น้อยใจที่หล่อนท�าเหมอืนของที่เขา

ให้ไม่ส�าคญั ถงึได้เอามาคนืง่ายๆ เสยีอย่างนั้น ในเมื่อเจ้าของยงัไม่

สนใจ แล้วท�าไมเขาจงึต้องเกบ็ไว้ด้วย

เมื่อมนัไร้ค่านกัละก.็..ทิ้งมนัไปสิ

แม้จะคิดเช่นนั้น แต่กลินท์ก็อดก้มลงมองพวงกุญแจบนพื้นที่ 

ดารกิาเพิ่งปาใส่หน้าเขาเมื่อครูไ่ม่ได้ เดก็ชายทิ้งดนิสอในมอืลงบนโต๊ะ

แล้วเก็บพวงกุญแจขึ้นมามอง ความคิดบางอย่างปรากฏขึ้นในสมอง 

หนทางที่จะง้อคนขี้งอนอย่างดาริกามีอยู่หลายวิธีด้วยกัน...แล้วแต่ละ

วธิกีง็่ายนดิเดยีว

“ขี้แยอีกแล้ว”

เสียงคุ้นเคยดังจากด้านหลัง ดาริกาหันไปมอง พอเห็นกลินท์

ยืนกอดอกมองหล่อนอยู่ ร่างเล็กๆ ที่หลบมานั่งร้องไห้บนม้านั่งใน 

สวนหลงับ้านกร็บีลกุขึ้น เตรยีมเดนิหนคีนใจร้าย แต่เดนิผ่านหน้าเขา

ไปได้ครึ่งก้าว หล่อนกจ็�าต้องหยดุเพราะประโยคถดัมา
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“ไม่เอาแล้วใช่ไหมไอ้พวงกญุแจนี่น่ะ จะได้ทิ้งจรงิๆ สกัท”ี

ดาริกาหันมามองสิ่งที่เขาถืออยู่ ตุ๊กตาห้อยพวงกุญแจที่เคยมี

สภาพไม่ต่างกบัเศษขยะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนได้อนัตรธานไปแล้วเป็นที่

เรยีบร้อย และกลายเป็นตุ๊กตาที่มทีรงผมและเสื้อผ้าชดุใหม่แทน

เมื่อเห็นคนตัวเล็กนิ่งอยู่นาน กลินท์จึงท�าท่าจะโยนมันเข้า 

พงหญ้าข้างๆ แต่ยงัช้ากว่าดารกิา หล่อนรบีฉวยพวงกญุแจมาก่อนที่มนั

จะไปนอนแอ้งแม้งอยู่บนพื้น

“เอาส!ิ พี่กลนิท์น่ะ...ชอบทิ้งของของเค้าอยู่เรื่อยเลย”

หล่อนบ่นปากยื่น กลนิท์จงึยิ้มออก แม้หล่อนจะยังท�าแก้มป่อง 

ลบูหวัตุก๊ตาตวัเลก็ในมอื แต่เขาดอูอกว่าดารกิาหายโกรธเขาแล้ว อาจ

จะหายโกรธตั้งแต่เหน็เขาถอืตุ๊กตานี่มาง้อหล่อนแล้วด้วยซ�้า

ดารกิาโกรธใครไม่ได้นานหรอก...นสิยัของหล่อนข้อนี้เขารู้ดี

และนี่อาจเป็นอกีหนึ่งเหตผุลที่ท�าให้เขาชื่นชอบและเอน็ดดูารกิา 

หล่อนไม่ใช่คนซบัซ้อน หล่อนอ่านออกง่าย ไม่เคยซ่อนความรู้สกึ รกั

ก็บอกว่ารัก เกลียดก็บอกว่าเกลียด หลายคนคิดว่าที่หล่อนเปิดเผย

ความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาเป็นเพราะหล่อนยังเด็ก แล้วเด็กก็ไม่มี

เล่ห์เหลี่ยมใดๆ ทั้งนั้น แต่กลินท์กลับคิดอีกอย่างว่ามันคือลักษณะ

เฉพาะตวัของหล่อน เขาดูออกว่านี่คอืเนื้อแท้ของดารกิา

“ซื้อมาใหม่เหรอ”

ในที่สดุดารกิากย็อมหนัมาพดูกบัเขาเสยีท ีหลงัจากยนืพจิารณา

ตุ๊กตาอยู่นาน

“เปล่า จะไปซื้อที่ไหนล่ะ ท�าเองทั้งนั้น”

กลนิท์บอก ค�าถามของหล่อนท�าให้เขาอดเคอืงไม่ได้ เมื่อเช้า...

พอคล้อยหลังดาริกา เขาก็สั่งให้คนขับรถออกไปซื้อตุ๊กตาตัวใหม่เพื่อ

เอาแขนมาต่อให้เจ้าตุก๊ตาตวันี้ โชคดทีี่แถวนี้มขีายจงึไม่ต้องไปไกลถงึ

ส�าเพ็ง นอกจากต่อแขนแล้ว ทั้งเสื้อผ้าและทรงผมกลินท์ยังเป็นคน
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ออกแบบให้ใหม่หมด เขาแทบทุม่เวลาให้มนัมากกว่าการบ้านของตวัเอง

เสยีด้วยซ�้า

นอกจากจะไม่ซาบซึ้งในความพยายามของเขาแล้ว ค�าพดูต่อมา

ของดารกิายงัท�าให้เขาเคอืงมากขึ้นไปอกี

“แต่พี่กลนิท์เป็นผู้ชายนะ เล่นตุ๊กตาเป็นผู้หญงิไปได้”

“ก็ใครล่ะท�าให้พี่ต้องนั่งซ่อมตุ๊กตานี่น่ะ ไม่ใช่คนแถวนี้หรือไง

ฮะ”

กลินท์ขยี้หัวหล่อนอย่างเอ็นดูมากกว่าจะโกรธเคืองจริงจัง ต่อ

ให้เขาโกรธหล่อนจริงๆ ก็คงโกรธได้ไม่นาน อย่างมากก็แค่ครึ่งวัน

เท่านั้น เพราะแม่เด็กแก่นนี่ไม่มีทางปล่อยให้เขาอยู่อย่างสงบได้นาน

นกัหรอก เหมอืนกบัที่เขาเองกไ็ม่ชอบให้หล่อนโกรธเขา ถงึต้องรบีซ่อม

ตุ๊กตามาง้อหล่อนอยู่นี่ไง

“แม่ให้มาชวนไปกนิขนมด้วยนะ ไปไหม”

“ขนมอะไรอะคะ มีมันฝรั่งทอดที่ดาวชอบหรือเปล่า” ดาริกา

ถามด้วยดวงตาเป็นประกาย

“นั่นมันอาหารขยะ แม่ไม่ซื้อมาให้กินหรอกนะดาว มีแต่พวก

ทองหยบิ ทองหยอด แล้วกล็ูกชบุน่ะ จะกนิไหมล่ะ”

ค�าพดูต่อมาของกลนิท์ดบัประกายระยบิระยบัในดวงตากลมโต 

แต่กระนั้นหล่อนกย็งัตอบอ้อมแอ้มอย่างยนิด ีที่ไหนมขีนมให้กนิ หล่อน

พร้อมจะไปทั้งนั้นละ ถงึจะไม่ใช่ขนมประเภทที่ชอบ แต่หล่อนชอบแม่

ของกลนิท์ เวลาที่หล่อนอยู่กบัท่านให้ความรู้สกึเหมอืนอยู่กบัแม่ เป็น

ความรู้สกึที่หล่อนโหยหามาโดยตลอด

กลินท์โชคดีที่มีทั้งพ่อและแม่ แต่หล่อนไม่เคยคิดอิจฉาเขา 

เพราะทกุครั้งที่ได้อยูก่บัเขา ดารกิารูส้กึราวกบัว่ากลายเป็นคนที่โชคดี

ที่สุดในโลกแล้ว ทุกคนต่างต้องอิจฉาหล่อนที่มีเขาเป็นพี่ชาย...พี่ชาย

ที่แสนดแีละอบอุ่นกว่าใคร
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“กนิสคิะ ดาวชอบกนิขนมที่น้ามนต์ซื้อมาหมดนั่นแหละค่ะ ดาว

ไม่เรื่องมากหรอก”

“แล้วไป นกึว่าจะไม่กนิเสยีอกี”

กลนิท์อดยิ้มกบัวาจาขี้ประจบนั้นไม่ได้ ดารกิาไปบ้านเขาบ่อย

จนเบยีดเขาตกกระป๋องไปแล้ว ทั้งพ่อและแม่ต่างยกหล่อนขึ้นแท่นลูก

รกัแทนเขากนัหมด อย่างวนันี้เขามหีน้าที่แค่มาตามหล่อนไปกนิขนม

ตามที่แม่สั่งเท่านั้น หากเป็นคนอื่น...กลนิท์คงไม่ยอม แต่นี่เป็นหล่อน 

เดก็หญงิตวัน้อยที่ทั้งน่าสงสารและน่าเอน็ด ูเขาจงึยอมให้หล่อนกลาย

เป็นลูกรกัอกีคนของพ่อกบัแม่ และเป็นน้องสาวตวัแสบของเขา

“ไปกนัเถอะ ป่านนี้คณุแม่คงรอนานแล้ว”

“ค่ะ”

ดาริกาพยักหน้ารับ พลางสอดมือเข้าไปในอุ้งมือเรียวอย่างที่ 

ชอบท�าเป็นประจ�า เพื่อให้เขาพาหล่อนไปยงับ้านที่อยูเ่คยีงข้างบ้านของ

หล่อน ซึ่งกลนิท์กไ็ม่ได้มท่ีาทคีดัค้านหรอืรงัเกยีจสิ่งที่หล่อนท�าแต่อย่าง

ใด เขากระชบัมอืเลก็ๆ ไว้แน่นก่อนจะพาออกเดนิไปยงัจดุหมาย

พราวสิตางศุ์มองกลินท์จับจูงดาริกาเดินออกจากบ้านไป

ด้วยความแค้นเคอืง พอทั้งสองร่างนั้นหายลบัไป หล่อนกห็นัมาระบาย

อารมณ์กบัตุ๊กตาหมทีี่แย่งชงิมาจากน้องสาวต่างมารดาบนที่นอน ทั้ง

ทบุ จกิ ตจีนนุ่นกระจายฟุ้งไปทั่ว แต่กระนั้นกย็งัไม่สาแก่ใจ มนัไม่มี

ทางบรรเทาอารมณ์โมโหของหล่อนลงได้ตราบใดที่ตุก๊ตาตวันี้ไม่ใช่มนั... 

อดีาว! 

หล่อนเกลยีดมนันกั ทั้งพ่อทั้งกลนิท์ต่างรกัและเอน็ดมูนักนัหมด 

ทั้งที่หล่อนดกีว่ามนั เหนอืกว่ามนัตั้งเยอะ พ่อกบักลนิท์ควรจะเอาอก

เอาใจหล่อนแทนที่จะเป็นมนั...นงัดาว อลีูกเมยีนกัร้องข้างถนนนั่นถงึ

จะถกู พ่อเอาแต่ประคบประหงมมนัเหมอืนไข่ในหนิ กลนิท์กเ็หมอืนกนั 
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หล่อนเหน็เขาท�าแผลให้มนัทกุครั้งที่ถูกแม่ของหล่อนท�าโทษ ถงึจะไม่

พอใจมากแค่ไหน แต่พราวสิตางศุ์ก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปสั่งให้เขา

เลิกท�าแบบนั้นได้ กลินท์เป็นลูกโทนเช่นเดียวกับหล่อน การจะไปสั่ง

ให้เขาเลกิท�านั่นท�านี่นอกจากจะได้รบัอาการต่อต้านแล้ว เผลอๆ เขา

อาจจะเกลยีดหล่อนด้วยซ�้า

แล้วนี่ยงัมาหามนัถงึในบ้านของหล่อนอกี กบัหล่อน...เขาไม่เคย

แม้แต่จะจบัมอืเหมอืนที่จบัจูงมนั พูดกนัตามตรง หล่อนแทบไม่ได้รบั

ความสนทิสนมหรอืใกล้ชดิแบบที่มนัได้เลยด้วยซ�้า ทั้งที่หล่อนเองกร็กั

และชอบเขาไม่ต่างกบัดารกิา

แต่ท�าไมมนัถงึได้ในสิ่งที่หล่อนไม่ได้ ท�าไมกนั!

“ท�าไม! ท�าไม! ท�าไม!”

พราวสิตางศุ์กรีดร้องอย่างเสียจริต พลางจับตุ๊กตาหมีฟาดกับ

ที่นอนจนนุ่นแตกกระจายเตม็เตยีง ดวงหน้างามผ่องของเดก็หญงิวยั

สบิสี่ปีหงกิงอด้วยความแค้นอย่างไม่น่าดู 

วิไลเรขโผล่หน้าเข้ามาดูหลังจากได้ยินเสียงกรีดร้องแหลมเล็ก 

พอเหน็ท่าทางไม่ได้ดั่งใจของลูกสาว หล่อนกร็บีเข้าไปปลอบทนัที

“เป็นอะไรลูก ยายเดอืน”

“เดอืนเกลยีดมนัค่ะคณุแม่! เดอืนเกลยีดมนั! เมื่อกี้เดอืนเหน็พี่

กลนิท์เข้ามาพามนัไปที่บ้าน เดอืนกอ็ยูท่ี่บ้านเหมอืนมนั ท�าไมพี่กลนิท์

ถงึไม่มาชวนเดอืนด้วย ท�าไมคะคณุแม่ ท�าไม!”

“ใจเยน็ๆ ลูกเดอืน” วไิลเรขกอดปลอบลูกสาว “กลนิท์เขาอาจ

จะไม่รู้กไ็ด้ว่าลูกอยู่บ้าน”

“พี่กลินท์ต้องรู้ แต่พี่กลินท์ตั้งใจไม่มาชวนเดือน” เด็กหญิง

ยืนยันเสียงแข็ง ดวงตาคมสวยฉายแววโกรธแค้นยามนึกถึงภาพที่ 

กลนิท์จูงมอืดารกิาไปบ้านของเขา

“พี่กลนิท์ไม่รู้หรอกลูก ถ้ารู้เขาคงมาชวนเดอืนแล้วละ”
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“คณุแม่ต้องจดัการมนัให้เดอืนนะคะ อย่าให้มนัไปยุง่กบัพี่กลนิท์

อกี”

พราวสติางศุไ์ม่ฟังผู้เป็นแม่ ยามนี้หล่อนนกึอยูแ่ค่อย่างเดยีวคอื 

ท�าอย่างไรกไ็ด้ไม่ให้หนามต�าใจอย่างดารกิามายุ่งกบักลนิท์ได้อกี ยิ่ง

เหน็เขาเอาใจมนัด้วยการให้พวงกญุแจตุ๊กตานั่น หล่อนกย็ิ่งอจิฉา ใน

เมื่อท�าให้เขาเลกิยุง่กบัดารกิาไม่ได้ กต้็องท�าให้ดารกิาไม่กล้าไปยุง่กบั

เขาเอง ถงึตอนนั้นกลนิท์กไ็ม่มทีางโต้แย้งอะไรได้อกีแล้ว!

เดก็หญงิตวัน้อยท่ีก�าลงัเคีย้วลกูชบุตุย้ๆ เรียกรอยยิม้เอ็นดู

ขึ้นบนรมิฝีปากของ ‘มนฤด’ี ยิ่งมองดารกิา หล่อนกย็ิ่งแย้มยิ้ม พอจะ

รูอ้ยูห่รอกว่าแม่เดก็คนนี้ชอบกนิขนมขบเคี้ยวมากกว่า แต่เพราะอยาก

เอาใจหล่อนและรู้ว่าหล่อนไม่ชอบให้กนิอาหารขยะแบบนั้น ดารกิาจงึ

ยอมกนิขนมที่หล่อนซื้อมาให้แต่โดยดี

ดารกิานั้นหน้าตาน่ารกั ถงึแม้ว่ายามยนืเคยีงคูก่บัพราวสติางศุ์ 

คนเป็นน้องอาจจะถูกรัศมีความสวยสดใสของพี่สาวกลบเสียมิด แต่

ในสายตาของมนฤดแีล้ว เดก็คนนี้กย็งัน่าเอน็ดูและน่าสงสารอยู่ด ี

“อร่อยไหมดาว”

“อร่อยค่ะน้ามนต์” คนถูกถามรบีตอบอย่างประจบประแจง

“ถ้าอร่อย งั้นกก็นิเยอะๆ เลยนะลูก น้ายงัมใีห้ดาวกนิอกีเยอะ

เลย”

มนฤดีเอ่ยอย่างใจดี ดาริกาได้ยินดังนั้นก็รีบคว้าลูกชุบในจาน

เข้าปากให้หล่อนดูเป็นขวัญตาอีกหน กลินท์ซึ่งนั่งดูโทรทัศน์อยู่ข้างๆ 

หนัมามอง พอเหน็แม่น้องน้อยหยบิลูกชบุใส่ปากพร้อมกนัทเีดยีวสอง

ลูก เขากส็่งเสยีงแซว็

“กนิมากๆ ระวงัอ้วนเป็นหมูนะ”

คนที่ก�าลงัจะอ้าปากงบัลกูชบุชะงกัไปทนัท ีถามเขาด้วยน�้าเสยีง
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กระเง้ากระงอด

“ฮื้อ พี่กลนิท์ ถ้าดาวเป็นหมู พี่กลนิท์ยงัจะรกัดาวอยู่ไหม”

ค�าถามนั้นเรยีกรอยยิ้มเอน็ดใูห้ผดุขึ้นประดบัมมุปากของคนถูก

ถาม

“รกัส ิ มหีมูกบัเขาอยู่แค่หนึ่งตวั ถ้าไม่รกั...แล้วจะให้ไปรกัใคร

ที่ไหนล่ะฮ”ึ

“งั้นสัญญานะคะว่าจะเป็นพี่ชายที่แสนดีของดาวแบบนี้ตลอด

ไป จะไม่ทิ้งดาวไปไหน และรกัหมูตวันี้ต่อไปอกีสกัร้อยล้านปีเลย”

“อมื” เขารบัค�าด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน ก่อนจะเอื้อมมอืไปยหีวัคน

ช่างพูด “จะทิ้งไปไหนได้ ทั้งพูดเก่ง ประจบกเ็ก่งแบบนี้ หาที่ไหนไม่ได้

อกีแล้ว”

คนฟังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ไม่ว่ากลินท์จะพูดจริงหรือแค่แกล้งพูด

ให้หล่อนดใีจเล่นๆ แต่ดารกิาเชื่อค�าพูดของเขาไปแล้วทั้งใจ ต่อให้เขา

เปลี่ยนไปอย่างไร หล่อนกจ็ะเชื่อเขา...เชื่อว่าพี่กลนิท์ของหล่อนไม่มวีนั

ทอดทิ้งหล่อน

ไม่มวีนัเดด็ขาด...

มนฤดมีองทั้งสองคนหยอกล้อกนัด้วยรอยยิ้มน้อยๆ เหน็สายตา

ของกลินท์ที่ทอดมองดาริกาอย่างเอื้อเอ็นดูแล้ว หล่อนก็รู ้ได้ทันท ี

ว่าลูกชายรักและเวทนาดาริกามากเพียงใด มันเป็นความรักบริสุทธิ์

เหมือนพี่ชายมอบให้น้องสาว อาจเพราะกลินท์เป็นลูกคนเดียว ไม่ม ี

พี่น้องอย่างใครเขา พอเจอเดก็อ้อนเก่งๆ แบบดารกิาเข้าหน่อย ลกูชาย

ของหล่อนเลยไปไหนไม่รอด ต้องยอมแพ้ลกูอ้อนแพรวพราวของดารกิา

อยู่ร�่าไป

เหมอืนมนฤดจีะนกึเรื่องบางอย่างขึ้นมาได้ จงึหนัมาถามกลนิท์

“แล้วนี่ไม่เรยีกเดอืนมากนิด้วยกนัล่ะกลนิท์ น้องไม่อยู่หรอืลกู”

“ไม่ทราบสิครับ ผมไปหาก็เจอแค่ดาวคนเดียว ไม่ได้ถามป้า
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เนยีงหรอืจ�าปีเลยว่าเดอืนอยู่ไหม”

ได้ยินดังนั้นมนฤดีก็อดตระหนกไม่ได้ หล่อนพอจะรู้มาบ้างว่า

พราวสิตางศุ์และวิไลเรขชิงชังดาริกาเพียงใด วันแรกที่ดาริกาเหยียบ

เข้าบ้านวรารักษ์ วิไลเรขก็พาพราวสิตางศุ์มานั่งปรับทุกข์กับหล่อนที่

บ้าน หล่อนจงึรูเ้รื่องราวของดารกิากบัภรรยาอกีคนของภูดษิศ์ที่วไิลเรข

ถ่ายทอดออกมาให้ฟังเกอืบหมด แต่ทั้งที่ควรจะซมึซบัความเกลยีดชงั

จากวิไลเรขจนพลอยล�าเอียงไม่ชอบหน้าดาริกาไปด้วย มนฤดีกลับ

เกลียดหล่อนไม่ลงสักนิด ออกจะเวทนาสงสารเด็กคนนี้ด้วยซ�้า โดย

เฉพาะทกุครั้งที่เหน็แววเศร้าโศกในดวงตากลมแป๋วนั่น

“ตายแล้ว วันหลังอย่าท�าแบบนี้นะลูก รู้ใช่ไหมว่าถ้าเดือนอยู่

แล้วรูว่้าลกูชวนดาวแต่ไม่ยอมชวนเขาจะเกดิอะไรขึ้น ดาวจะเดอืดร้อน

เอานะกลนิท์”

“รู้ครบัแม่ แต่ตอนนั้นผมไม่ทนัได้นกึถงึเรื่องนี้จรงิๆ”

กลินท์ถอนหายใจเฮือกใหญ่ ตอนนั้นเขามัวแต่คิดหาวิธีง้อ 

ดารกิาจนลมืนกึถงึเรื่องพราวสติางศุไ์ปเสยีสนทิ และเขากไ็ม่ทนัคดิว่า

เรื่องแค่นี้จะท�าให้พราวสติางศุไ์ม่พอใจดารกิาขึ้นมาได้ มนัออกจะเป็น

เรื่องไร้สาระไปสกันดิในความคดิของเดก็ผู้ชายอย่างเขา

“พาดาวกลบัไปส่งบ้านแล้ว ถ้าเจอเดอืนกอ็ย่าลมืเข้าไปทกัทาย

น้องนะลูก บอกด้วยว่าคราวหน้าแม่ชวนมากนิขนมที่บ้าน”

“ได้ครบัแม่”

พอเวลาล่วงเลยไปจนถงึสามโมงเยน็ กลนิท์กพ็าดารกิาไป

ส่งที่บ้านหลงัตดิกนั และเป็นไปตามที่มนฤดคีาดการณ์ไว้ไม่มผีดิ เขา

เจอพราวสิตางศุ์นั่งเล่นอยู่ที่โซฟาในห้องรับแขกพอดีตอนที่เดินจูง 

ดารกิาเข้าไปในตวับ้าน

“พาดาวไปไหนมา ไม่เหน็ชวนเดอืนบ้างเลยค่ะพี่กลนิท์” พราว-
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สติางศุ์เป็นฝ่ายส่งเสยีงทกัก่อน 

ดาริการีบดึงมือออกจากมือของกลินท์ แล้วยืนก้มหน้านิ่งเมื่อ

เหน็สายตาวาววบัที่พี่สาวต่างมารดาส่งมาให้ แต่กลนิท์ไม่ได้เอะใจแต่

อย่างใด ยงัคงตอบค�าถามพราวสติางศุ์อย่างเป็นปกติ

“พี่พาดาวไปกนิขนมที่บ้านมาน่ะ เหน็แต่ดาว ไม่รู้ว่าเดอืนกอ็ยู่ 

นกึว่าออกไปเรยีนพเิศษเสยีอกี ไม่อย่างนั้นพี่กช็วนเดอืนไปด้วยกนัแล้ว 

คราวหน้าคณุแม่พี่ฝากชวนเดอืนไปกนิขนมที่บ้านด้วยนะ”

ความขุ่นเคืองลดลงมาได้บ้างหลังรู้ว่ากลินท์ไม่ได้ตั้งใจจะเมิน

หล่อนอย่างที่คิดไว้ในตอนแรก แต่กระนั้นพราวสิตางศุ์ก็ยังไม่พอใจ

อยู่ดทีี่เขาสนทิสนมกบัดารกิา 

หล่อนเกลยีดมนั...ดงันั้นหล่อนจงึหวงัให้คนที่หล่อนพงึใจเกลยีด

มนัเช่นเดยีวกนักบัหล่อน ไม่ใช่ไปท�าดกีบัมนัให้หล่อนเหน็ต�าตาต�าใจ

อยู่แบบนี้

“งั้นครั้งหน้าพี่กลนิท์ต้องมาชวนเดอืนด้วยตวัเองนะคะ”

“ได้ส ิไว้คราวหน้าจะมาชวนไปกนิขนมทั้งสองคนเลยแล้วกนั”

คนฟังท�าหน้าตูม ไม่พอใจที่กลินท์ให้ความเอ็นดูดาริกาเทียบ

เท่าหล่อน แต่กไ็ม่กล้าโวยวายให้เสยีภาพลกัษณ์ พราวสติางศุม์กัรกัษา

กริยิาเสมอยามอยู่ต่อหน้ากลนิท์หรอืญาตผิู้ใหญ่คนอื่นๆ 

“พี่กลบัก่อนนะ แล้วเจอกนันะดาว” ประโยคหลงักลนิท์หนัมา

พูดกบัดารกิา 

เด็กหญิงพยักหน้ารับ มองตามร่างสูงเก้งก้างของเด็กชายวัย 

สบิห้าปีจนลบัหายออกจากบ้านไป แล้วจงึลากสายตากลบัมายงัพราว-

สติางศุ ์ พอเหน็ความบึ้งตงึบนดวงหน้างดงามของพี่สาว คนเป็นน้องก็

ท�าคอย่น 

“คณุแม่เรยีกให้ไปหา ตามฉนัมา”

“ค่ะ พี่เดอืน”



30   เดือนล้อมดาว

พราวสติางศุ์เดนิน�าดารกิาไปจนถงึห้องนอนของหล่อน ทนัททีี่

ก้าวเท้าเข้าไปในห้อง ดารกิากเ็หน็วไิลเรขนั่งไขว่ห้างกอดอกอยู่ปลาย

เตียง พราวสิตางศุ์รีบตรงรี่ไปนั่งเคียงข้างผู้เป็นแม่ ปล่อยให้ดาริกา 

ทรุดตัวลงนั่งพับเพียบบนพื้นเหมือนทุกครั้งที่โดนวิไลเรขเรียกเข้ามา

ท�าโทษ

“มาแล้วเหรอนงัตวัด”ี

น�้าเสยีงนั้นฟังเกรี้ยวกราดจนดารกิาเริ่มกลวัขึ้นมา ค่อยๆ เงย

หน้าขึ้นมองแม่เลี้ยง

“คณุแม่เรยีกดาวมาท�าไมเหรอคะ” 

“ฉันก็เรียกแกมาอบรมให้หัดเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่ในที่ของแก 

น่ะส ิต่อไปนี้แกอย่าเสนอหน้าไปยุ่งกบักลนิท์เขาอกีนะ ส�าเหนยีกเสยี

บ้างว่าแกเป็นใครแล้วเขาเป็นใคร”

“แต่พี่กลนิท์เป็นพี่ชายของดาว”

“พี่ชายเหรอ...เฮอะ!” สีหน้าคนพูดมีแต่ความเย้ยหยัน “นั่น 

คุณชายกลินท์ โภคโยดม ลูกชายคนเดียวของคุณกรณ์ โภคโยดม  

มหาเศรษฐีรวยล้นฟ้า เขาไปเป็นญาติฝ่ายไหนของคนไม่มีหัวนอน

ปลายเท้าอย่างแกกบัอเีมยีน้อยอย่างแม่แกกนั นงัดาว แกถงึกล้าบอก

ว่าเขาเป็นพี่ชายของแกได้เตม็ปากเตม็ค�า”

ค�าพดูนั้นกระแทกลงกลางใจดวงน้อยอย่างแรง ดารกิาในตอนนี้

อาจจะยงัไร้เดยีงสา ไม่รูว่้าความหมายทั้งหมดที่วไิลเรขพดูมาคอืสิ่งใด 

แต่หล่อนก็พอจะเข้าใจว่าวิไลเรขก�าลังบอกให้หล่อนเลิกยุ่งเกี่ยวกับ 

กลินท์...กลินท์อยู่สูง สูงเกินกว่าจะให้ลูกเมียน้อยอย่างหล่อนเข้าไป

คลกุคลกีบัเขาได้

ดาริกาช้อนตามองแม่เลี้ยงด้วยความหวาดหวั่น ก่อนจะเอ่ย 

ทลีะค�าอย่างกล้าๆ กลวัๆ 

“พี่กลนิท์เป็นคนบอกเองค่ะว่าดาวเป็นน้องสาว”
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“แกหยุดเพ้อเจ้อเสียที!” วิไลเรขตวาดลั่น “กลินท์เขาก็แค่พูด

ไปเพราะสงสาร แกมนัไม่รู้จกัเจยีมตวั คดิสะเออะอยากไปตสีนทิกบั

เขา ไอ้ท่าทางน่าเวทนาของแกน่ะ เมื่อไรจะเลกิท�า จะแกล้งตหีน้าเศร้า

ให้คนเขาสงสารไปถงึไหนล่ะฮ”ึ

“เปล่านะคะคณุแม่ ดาวเปล่า” เสยีงเลก็ๆ ที่ตอบเริ่มสั่นเครอื

“แกไม่ต้องมาปฏเิสธ แกมนักเ็หมอืนแม่ของแก หวงัสูง คดิจะ

จับผู้ชายรวยๆ เป็นผัวละสิ โตขึ้นเชื้อก็คงไม่ทิ้งแถว คงจะง่ายไม่ผิด

อะไรกบัแม่ของแกนกัหรอก!” 

ดารกิาก�ากระโปรงแน่น น�้าใสๆ ค่อยๆ ไหลอาบแก้มเนยีน ทั้ง

น�้าเสยีงและสหีน้าของวไิลเรขแสดงออกอย่างชดัเจนว่าก�าลงัด่าว่าแม่

ของหล่อนอยู่ แม่อาจจะจากหล่อนไปนานแล้วก็จริง แต่หล่อนยังจ�า

ใบหน้าอันแสนงดงามได้แม่นย�า ภาพของแม่ในความทรงจ�ามีแต่ 

รอยยิ้มอ่อนโยนและความใจด ีหล่อนไม่เชื่อ...ไม่เชื่อเดด็ขาดว่าแม่ของ

หล่อนจะเป็นคนไม่ดอีย่างที่วไิลเรขกล่าวหา

“แม่ของดาวเป็นคนดคี่ะ”

“คนดีที่ไหนจะเอาผัวชาวบ้านไปเป็นผัวตัวเอง! แกรับปากฉัน 

มาเสยีดีๆ  ว่าจะไม่ไปป้วนเปี้ยนใกล้ๆ กลนิท์เขาอกี”

“...”

“รบัปากฉนัมานงัดาว!”

“ดาวท�าไม่ได้ค่ะคณุแม่”

ค�าตอบนั้นเรียกสีหน้าโกรธเกรี้ยวได้จากแม่ลูกที่นั่งอยู่บนเตียง

พราวสิตางศุ์ตาวาววับยามจับจ้องร่างน้อยที่นั่งพับเพียบอยู่กับพื้น 

ยิ่งเห็นใบหน้าอาบน�้าตากับแววตาอ้อนวอนให้คนเห็นใจ หล่อนก็ยิ่ง

หงดุหงดิ รบีหนัไปเขย่าแขนผู้เป็นแม่อย่างเอาแต่ใจ

“คณุแม่คะ อย่าไปยอมนะคะ ยงัไงคณุแม่กต็้องจดัการมนัให้

เลกิยุ่งกบัพี่กลนิท์ให้เดอืนนะ ไม่งั้นเดอืนไม่ยอมจรงิๆ ด้วยค่ะ”
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“แม่รู้แล้วลูก แม่ก�าลังจัดการให้เดือนอยู่นี่ไง” วิไลเรขปลอบ

ลกูสาว ก่อนจะหนัไปกระชากเสยีงถามอกีคน “แกจะเลกิยุ่งกบักลนิท์

ดีๆ  ไหมนงัดาว”

“ดาวท�าไม่ได้ค่ะ คณุแม่อนญุาตให้ดาวไปเล่นกบัพี่กลนิท์ด้วย

เถอะนะคะ”

ดาริกาพนมมือขึ้นอ้อนวอนให้วิไลเรขเมตตา ถ้าไม่มีกลินท์...

แล้วหล่อนจะเหลือใคร ในบ้านหลังนี้ไม่มีใครยินดีต้อนรับหล่อนเลย 

สกัคนเดยีว แม้แต่ลูกหลานของคนรบัใช้ยงัถูกวไิลเรขสั่งห้ามไม่ให้มา

เล่นกบัหล่อน ไม่มเีขา...หล่อนกไ็ม่มเีพื่อนเล่นที่ไหนอกีแล้ว 

ทว่าค�าขอร้องนั้นไม่ได้ท�าให้วไิลเรขเหน็ใจเลยสกันดิ กลบัสร้าง

ความชงิชงัในใจมากกว่าเดมิ

“แกท�าไม่ได้อย่างนั้นเหรอ งั้นฉนัจะบงัคบัให้แกท�าให้ได้เอง มา

นี่!”

วิไลเรขพุ่งตรงไปกระชากผมเปียของดาริกา จิกจนหน้าหงาย

แล้วลากร่างเล็กๆ ให้เดินตามมา โดยมีสายตาของพราวสิตางศุ์มอง

ทุกการกระท�าของผู้เป็นแม่ด้วยความสะใจ ยิ่งเห็นดาริการ้องไห้มาก

เท่าไร หล่อนกย็ิ่งสาสมใจมากขึ้นเท่านั้น 

“โอ๊ย! คณุแม่ ดาวเจบ็ค่ะ”

“แกเจ็บ แกก็จ�าเอาไว้ว่าอย่าบังอาจมาอวดดีขัดค�าสั่งของฉัน

อกี มานี่! ตามฉนัมา!”

พอถงึตูเ้สื้อผ้าอนัเป็นที่หมาย วไิลเรขกเ็ปิดประตตููอ้อก ก่อนจะ

ผลักดาริกาเข้าไป เด็กหญิงตัวน้อยรู้ทันทีว่าแม่เลี้ยงก�าลังจะลงโทษ

หล่อนอย่างไร ดวงตากลมแป๋วที่มหียาดน�้าเอ่อล้นสบประสานสายตา

ของผู้ใหญ่ตรงหน้าอย่างอ้อนวอนขอความเหน็ใจ แต่นอกจากวิไลเรข

จะไม่มใีห้แล้ว ยงัถลงึตาใส่อย่างโกรธเกรี้ยวอกีด้วย

“จ�าไว้นะนงัดาว ถ้าแกยงัไม่เลกิเข้าไปป้วนเปี้ยนใกล้ๆ กลนิท์ 
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ฉนัจะท�าให้แกเจบ็ยิ่งกว่านี้อกี!”

ทนัททีี่ประตูตู้ถูกเหวี่ยงปิด ความมดืมดิกเ็ข้าโอบล้อมรอบกาย

ของดารกิา ที่แคบๆ ท�าให้หล่อนหายใจแทบไม่ออก มองไปทางไหนก็

เจอแต่สดี�ามดื พาให้ความหวาดกลวัพุง่ขึ้นมาไม่หยดุ ดารกิารวัมอืทบุ

ประตูตู้ ร้องบอกคนด้านนอกด้วยเสยีงตดิๆ ขดัๆ เพราะอาการสะอกึ-

สะอื้น

“คณุ...คณุแม่คะ อย่าขงัดาวค่ะ ดาวกลวัค่ะคณุแม่ ดาวกลวั...”

“อยู่ในนั้นไปนั่นแหละ อยูไ่ปจนกว่าแกจะส�านกึได้ว่าคนอย่างแก

มนัไม่คู่ควรกบักลนิท์!”

สิ้นเสยีงตอบกลบั ดารกิากไ็ด้ยนิเสยีงบางอย่างดงัมาจากด้าน

นอก เดาได้ว่าคงเป็นไม้แขวนเสื้อที่วไิลเรขน�ามาขดัประตตููเ้อาไว้ และ

ไม่ว่าหล่อนจะร้องบอกอีกสักเท่าไร ประตูบานนี้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะเปิด

ออกเพื่อคืนอิสรภาพให้หล่อนแต่อย่างใด ดาริกาตะโกนจนเจ็บคอ 

อ้อนวอนจนเหนื่อย...ถึงได้เปลี่ยนมาเป็นนั่งเงียบๆ และกวาดตามอง

ไปรอบๆ แทน แต่ไม่เห็นสิ่งใดนอกจากความมืดมิดที่ไม่เคยคุ้น 

บรรยากาศเงียบสนิทไร้ซึ่งสรรพเสียงใดๆ ท�าให้ความกลัวแล่นพล่าน

ขึ้นมาจบัใจ

ร่างเลก็ๆ นั่งขดตวัอยูม่มุหนึ่ง ดวงตากลมแป๋วมแีต่ความหวาด

กลวัยามมองความมดืรอบกาย...มนัเหมอืนกบัหล่อนยนือยูค่นเดยีวใน

โลกนี้ไม่ผดิเพี้ยน ตอนนั้นเองภาพใบหน้าอนัแสนคุน้เคยค่อยๆ ปรากฏ

ขึ้นในห้วงความคิด เป็นครั้งแรกที่ดาริกาอยากอ้อนวอนให้คนที่ไม่มี

ชีวิตอยู่ในโลกนี้กลับมายืนตรงหน้าหล่อนอีกครั้งหนึ่ง มาโอบกอด 

หล่อนไว้ด้วยอ้อมกอดอันแสนอบอุ่น ปลอบหล่อนว่าไม่เป็นไร...ทุก

อย่างจะต้องผ่านไปด้วยดี

ดารกิารู้ว่ามนัเป็นแค่ความหวงัลมๆ แล้งๆ เพราะตอนนี้หล่อน

ท�าได้แค่นั่งกอดตัวเองแล้วพึมพ�าบอกกับความว่างเปล่าข้างกาย
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เท่านั้น

“แม่ขา ดาวกลวัจงัเลยค่ะ”
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“ดาวไปไหนล่ะป้าเนียง”

ภดูษิศ์ที่เพิ่งเดนิเข้าบ้านมาเอ่ยถามจ�าเนยีงที่ตรงรี่มารบักระเป๋า

ของเขาไปถอืตามหน้าที่เช่นทกุครั้ง กลบัมาจากบรษิทัทไีรเป็นต้องเหน็

ดารกิานั่งเล่นอยูใ่นห้องรบัแขกหรอืไม่กม้็านั่งในสวน แต่วนันี้ทกุที่กลบั

ไม่มเีงาของลูกสาวอย่างที่คาดเอาไว้ เขาจงึแปลกใจไม่น้อย

“เอ...ป้าเหน็คณุกลนิท์เพิ่งพาคณุดาวมาส่งที่บ้านเมื่อตอนสาม

โมงเย็นนะคะ เห็นครั้งสุดท้ายก็ตอนที่คุณเดือนแกเดินน�าคุณดาวขึ้น

ไปข้างบน จากนั้นป้ากไ็ม่เหน็คณุดาวอกีเลยค่ะเจ้าสวั”

“เดอืนพาน้องไปไหน”

ภูดิษศ์เอ่ยเบาๆ สงสัยในค�าบอกเล่าของจ�าเนียง ลางสังหรณ์

ไม่ดีบางอย่างท�าให้เขารีบสาวเท้าขึ้นบันไดตรงไปยังห้องนอนของ

ลูกสาวคนโต เปิดประตูเข้าไปกเ็จอเจ้าของห้องนั่งดูโทรทศัน์เคยีงข้าง

ผู้เป็นแม่ 

วิไลเรขตกใจเล็กน้อยที่เห็นภูดิษศ์โผล่เข้ามาโดยไม่ยอมให้สุ้ม

ให้เสยีง แต่กร็บีซ่อนสหีน้าไว้ได้อย่างมดิชดิ

ภูดษิศ์หาได้สนใจภรรยาไม่ ยงิค�าถามใส่ผู้เป็นลูกทนัที

“เดอืน เหน็ดาวหรอืเปล่าลูก”

3
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“ไม่เหน็ค่ะคณุพ่อ”

“แต่จ�าเนียงบอกพ่อว่าลูกพาน้องขึ้นมาข้างบนนี่” คนเป็นพ่อ

เริ่มจับผิด พอเห็นลูกสาวหันไปมองหน้าแม่อย่างมีพิรุธ ภูดิษศ์ก็ยิ่ง

แน่ใจในสิ่งที่ตนเองคดิ รบีถามย�้าเสยีงเข้ม “อย่าโกหกพ่อนะเดอืน น้อง

อยู่ที่ไหน”

“เดอืนไม่รู้ค่ะ”

“เดอืน...”

“พอแล้ว จะคาดคั้นยายเดอืนท�าไมหนกัหนา นงัดาวมนัอยู่ใน

ตู้เสื้อผ้านู่น”

วิไลเรขแทรกขึ้นอย่างขุ่นเคือง แต่ค�าพูดของหล่อนกลับท�าให้ 

คนฟังสะท้าน 

“ว่าไงนะ”

ภูดิษศ์ไม่รอช้า รีบสาวเท้าไปยังตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ริมห้อง 

กระชากประตูเปิดออก ก่อนจะเหน็ร่างเลก็ๆ ของลูกสาวนั่งขดตวัอยู่

ในซอกมุมหนึ่ง ใจคนมองเจ็บจนร้าวยามเห็นใบหน้ากลมที่เงยขึ้นมา

มองเขามีแต่คราบน�้าตาเปรอะเปื้อน ผมเปียยุ่งเหยิงไม่เป็นทรงสวย

เหมอืนเมื่อเช้าตอนที่เขาเจอก่อนออกไปท�างาน ดวงตากลมแป๋วฉาย

แววหวาดกลัวอย่างเด่นชัด พลันความขมขื่นก็พุ่งขึ้นมาในอกของคน

มอง พาให้หวัตาร้อนผ่าว ภดูษิศ์ก�ามอืแน่น หนัไปมองคนใจไม้ไส้ระก�า

ที่นั่งลอยหน้าลอยตาอยู่บนเตยีงด้วยความโกรธจดั

“คณุวไิล คณุท�ากบัลูกผมแบบนี้ได้ยงัไง!”

“ก็ลูกของคุณมันสะเออะไปยุ่งกับกลินท์เอง ไม่รู้จักเจียมเนื้อ

เจยีมตวัเสยีบ้าง”

วิไลเรขตอบเหมือนเรื่องที่ท�าเป็นเรื่องปกติ ทั้งที่สิ่งที่หล่อนท�า

เป็นเรื่องที่ผดิมหนัต์ส�าหรบัภูดษิศ์

“แค่นี้คุณถึงขนาดต้องขังดาวไว้ในตู้เสื้อผ้าเลยอย่างนั้นหรือ 
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จติใจของคณุมนัท�าด้วยอะไรกนั!”

“ไม่อยากให้มันโดนแบบนี้อีก วันหลังก็บอกให้มันเลิกยุ่งกับ 

กลินท์เสียสิ หัดสอนลูกของคุณให้มันอยู่แต่ในที่ของตัวเองเสียบ้าง 

อย่ารอิ่านเสนอหน้ามาท�าตวัเทยีบเท่าลูกสาวของฉนั!”

ได้ยินดังนั้น ภูดิษศ์จึงรู้ทันทีว่าเหตุใดวิไลเรขถึงต้องลงโทษ 

ดาริกาหนักอย่างนี้ แต่ต่อให้วันนี้เขากับวิไลเรขจะทะเลาะกันจนตาย

ไปข้าง หล่อนกไ็ม่มทีางเลกิรงัแกลกูของเขา ไม่ใช่ว่าเขาเข้าข้างดารกิา

จนมองไม่เห็นพราวสิตางศุ์อยู่ในสายตา แต่วิไลเรขก�าลังปลูกฝังให้ 

พี่ชิงชังน้องเพราะความแค้นใจเรื่องในอดีต และตราบใดที่ดาริกายัง

เป็นลูกสาวของเขากับอัปสรา หล่อนจะไม่มีวันเลิกเกลียดชังดาริกา 

เดด็ขาด...ข้อนี้เขารู้ดี

“ผมไม่คดิเลยนะว่าคณุจะใจร้ายขนาดนี้” ภดูษิศ์ส่ายหน้าด้วย

ความผิดหวัง เลิกต่อปากต่อค�ากับวิไลเรข แล้วหันมาย่อตัวลงไปหา

ดารกิา “มาลูก...ดาว ไปกบัพ่อ”

ภูดษิศ์อุ้มร่างเลก็ขึ้นแนบอก ยกมอืขึ้นเชด็คราบน�้าตาออกจาก

ใบหน้ากลมของลกูจนเกลี้ยง ก่อนจะเดนิออกจากห้อง ไม่ลมืหนัมาย�้า

กับคนที่กลายร่างเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายเต็มตัวไปแล้วในสายตาคนเป็น

พ่ออย่างเขา

“อย่าท�าแบบนี้อกีนะคณุวไิล ถ้าดาวผดิจรงิ คณุจะลงโทษดาว

ยงัไงกไ็ด้ แต่อย่าให้มนัเกนิเลยเหมอืนอย่างวนันี้อกีเดด็ขาด ไม่อย่างนั้น

อย่าหาว่าผมไม่เตอืน”

ขู่จบภูดิษศ์ก็เดินออกจากห้องนอนของลูกสาวคนโต ปล่อยให้

วิไลเรขนั่งกัดฟันกรอด โมโหและแค้นกับวาจาที่เหมือนค�าสั่งกลายๆ 

นั้น ดทีี่ว่าหล่อนอารมณ์ดขีึ้นมาบ้างหลงัได้เหน็นงัลกูเมยีน้อยมนัร�่าไห้

แทบขาดใจตายคาตู ้ไม่อย่างนั้นคงได้ลกุขึ้นมาอาละวาดจนบ้านแตก

ไปแล้วที่ภูดษิศ์เข้าข้างดารกิาอย่างออกนอกหน้าเช่นนั้น
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จะให้หล่อนเลกิเกลยีดชงัหนามต�าใจอย่างมนัน่ะร ึรอไปอกีชาติ

เถอะ!

แม่ของมนัท�าให้หล่อนต้องเจบ็ปวด งั้นหล่อนกจ็ะเอาความโกรธ

แค้นมาลงกับลูกของมันอยู่อย่างนี้จนกว่าจะตายจากกันไปข้างนั่น

แหละ!

ภดูษิศ์อุม้ดารกิามาวางลงบนโซฟาในห้องรับแขก ไล่ส�ารวจ

เนื้อตัวของผู้เป็นลูกว่ามีส่วนใดเขียวช�้าขึ้นมาอีกหรือไม่ แต่นอกจาก

รอยฟกช�้าด�าเขียวที่เห็นเมื่อวานนี้แล้ว ก็ไม่มีร่องรอยใดเพิ่มขึ้นมาอีก 

เขาจงึสบายใจขึ้นเลก็น้อย แต่กย็งัไม่หมดเสยีทเีดยีว...จะให้เขาโล่งอก

ได้อย่างไร ในเมื่อวนันี้ดารกิาเจอมากกว่าการโดนหยกิหรอืโดนทบุต ี

ไม่รูเ้หมอืนกนัว่าถ้าเขากลบัมาช้ากว่านี้อกีนดิ ดารกิาจะได้ออก

จากตู้เสื้อผ้าในสภาพเช่นไร...ภูดษิศ์ไม่อยากจนิตนาการถงึภาพนั้น

“เป็นยงัไงบ้างดาว”

“ดาวไม่เป็นไรค่ะคณุพ่อ”

ดารกิาบอกเบาๆ ความหวาดกลวัที่เคยมอียูใ่นกายถกูไออุน่จาก

ตวัของพ่อท�าลายไปหมดสิ้น ไม่มแีม่กไ็ม่เป็นไร ขอแค่มพ่ีออยูเ่คยีงข้าง 

หล่อนกไ็ม่ต้องการสิ่งใดอกีแล้วในชวีตินี้

ภูดิษศ์เอื้อมมือไปลูบหัวลูกสาวอย่างอ่อนโยน เห็นดวงตา 

กลมแป๋วแล้วนกึสงสารขึ้นมาครามครนั ถ้าอปัสรายงัมชีวีติอยู่คงจะดี

ไม่น้อย เขาเชื่อว่าหล่อนจะท�าหน้าที่แม่ได้สมบูรณ์แบบมากกว่าพ่อ

อย่างเขา 

อย่างน้อยหล่อนก็คงไม่มีทางปล่อยให้ลูกถูกรังแกไม่เว้นวัน

อย่างนี้

“พ่อขอโทษนะลูก พ่อไม่ดเีองที่ปกป้องดาวไม่ได้ ดาวจะโกรธ

คณุแม่กบัพี่เขากไ็ด้นะ แต่อย่าเกลยีดพวกเขาเดด็ขาด อย่าเอาความ
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เกลยีดมาท�าให้จติใจของเรามดืบอด เข้าใจไหมลูก”

“เข้าใจค่ะคณุพ่อ ดาวไม่เคยโกรธเกลยีดคณุแม่กบัพี่เดอืนเลย 

แต่บางทดีาวกแ็ค่น้อยใจ”

เห็นเด็กหญิงตัวน้อยก้มหน้าพึมพ�าคางชิดอก หลุบตาลงซ่อน

ไม่ให้เขาเหน็สิ่งที่สะท้อนอยูใ่นนั้น ภดูษิศ์กถ็อนหายใจเบาๆ...ท�าไมจะ

ไม่รูว่้าหล่อนน้อยใจเรื่องอะไร วไิลเรขกรอกหดูารกิาอยูท่กุครั้งว่าหล่อน

เป็นลูกเมียน้อย ไม่มีสิทธิ์ลุกขึ้นมาเผยอท�าตัวเทียบเท่าคุณหนูอย่าง

พราวสติางศุ์ แล้วนี่ยงัสั่งไม่ให้หล่อนไปยุ่งกบักลนิท์อกี ยิ่งไปกว่านั้น 

เหตุผลที่ถูกสั่งห้ามยังเป็นเพราะฐานะของดาริกาไม่คู่ควรไปเกลือก-

กลั้วกบักลนิท์เสยีอย่างนั้น

ภูดิษศ์เคืองนักที่วิไลเรขประณามลูกของเขาเช่นนั้น แต่เขาไม่

สามารถท�าอะไรมากไปกว่าโกรธเคืองหรือตักเตือนหล่อนยามเขาเห็น

หล่อนรังแกดาริกาต่อหน้าต่อตา เพราะรู้ดีว่าความผิดทั้งหมดมันเริ่ม

มาจากเขา ภูดิษศ์ไม่สามารถโทษวิไลเรขที่จงเกลียดจงชังลูกที่เกิด 

จากเขากบัภรรยาอกีคน ไม่มผู้ีหญงิคนไหนหรอกที่จะท�าใจยอมรบัลกู

ของสามกีบัผู้หญงิคนอื่นได้โดยไม่มอีคติ

“อย่าไปเกบ็เอาค�าของคณุแม่มาใส่ใจนะดาว คณุแม่เขาแค่พดู

ไปเพราะโกรธ ลูกสาวของพ่อคนนี้ไม่ได้ต�่าต้อยไปกว่าใครเลยนะลูก”

เขายกมอืหนาขึ้นลูบศรีษะเลก็เบาๆ ขณะพูด ความอบอุ่นจาก

ทั้งค�าพูดและจากฝ่ามือใหญ่ของผู้เป็นพ่อไหลเข้าโอบล้อมหัวใจของ

คนเป็นลกูจนอุน่ซ่าน ดารกิาเพิ่งรูใ้นนาทนีี้เองว่าค�าปลอบของใครกไ็ม่

ยิ่งใหญ่เท่าของพ่อ ใครจะมองหล่อนเป็นอย่างไร ท�าไมหล่อนต้องไป

สน แค่พ่อไม่มองหล่อนเหมอืนที่คนอื่นๆ เขามอง หล่อนกม็คีวามสขุ

มากแล้ว

พอเหน็ความน้อยเนื้อต�่าใจค่อยๆ เลอืนหายไปจากดวงตากลม

แป๋ว ภูดษิศ์กโ็ล่งใจขึ้นได้บ้าง รบีย�้าให้ดารกิาฟังอกีครั้ง
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“ห้ามคิดว่าตัวเองต�่าต้อยอย่างที่คุณแม่เขาว่าเด็ดขาด เข้าใจ

ไหม”

“ค่ะ คณุพ่อ” 

“แล้วกจ็�าไว้นะดาว ต่อไปนี้เจอกลนิท์ที่ไหนกอ็ยู่ให้ห่าง”

ประโยคถดัมาของภดูษิศ์พลนัท�าให้แสงสว่างในโลกของดารกิา

ดบัมดืลง...ให้หล่อนอยูห่่างจากกลนิท์ แล้วหล่อนจะเหลอืใครที่ไหนให้

พึ่งพงิได้อกี ในเมื่อกลนิท์เป็นคนเดยีวที่ท�าให้หล่อนรู้สกึว่าหล่อนยงัมี

ตวัตนอยู่ในบ้านหลงันี้ เป็นคนเดยีวที่ยนืยนัได้ว่าหล่อนมตีวัตนอยู่ใน

โลก

“แต่พี่กลนิท์...”

“พ่อไม่อยากให้ดาวเจบ็ตวัอกี แค่นี้ท�าเพื่อพ่อได้ไหม”

“ค่ะ”

ดารกิาเงยีบไปนาน ก่อนจะยอมพยกัหน้ารบัค�าผูเ้ป็นพ่อหงอยๆ 

ดวงตากลมโตมแีต่ความเศร้าหมอง แต่ภดูษิศ์จ�าต้องท�าใจแขง็ หนทาง

นี้น่าจะเป็นทางดีที่สุดที่จะปกป้องดาริกาไม่ให้ถูกวิไลเรขรังแกอย่าง 

ไม่เป็นธรรมอีก สิ่งใดก็ตามที่เขาท�าแล้วช่วยให้ลูกสาวคนนี้ของเขา

รอดพ้นจากเงื้อมมอืของแม่เลี้ยงใจร้ายได้ เขากจ็ะท�า ต่อให้สิ่งนั้นท�าให้

เขากลายเป็นพ่อใจร้ายในสายตาของลกูหรอืสายตาของใครต่อใคร เขา

กไ็ม่หวั่น ขอแค่ปกป้องดารกิาได้...เท่านั้นกเ็พยีงพอ

หลงัจากวนัน้ันเป็นต้นมา ดาริกาก็ท�าตามทีร่บัปากกับภดูษิศ์

ไว้อย่างไม่บกพร่อง หล่อนไม่ไปหากลนิท์ ไม่แม้แต่จะเดนิเฉยีดกราย

ไปใกล้บ้านหลังข้างเคียงอีก สัปดาห์นั้นจึงเป็นสัปดาห์แรกที่ดาริกา 

ไม่ได้พบหน้ากลนิท์เลย ทั้งที่ปกตแิล้วหล่อนต้องได้เจอเขาสองสามวนั

ต่อสัปดาห์เป็นอย่างต�่า ดาริกาท�าได้แค่มองดูห้องนอนของกลินท์ซึ่ง

อยู่ตรงกันข้ามกับห้องนอนของหล่อนผ่านกระจกหน้าต่างบานเล็ก 
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เท่านั้น หล่อนหลบหน้าคนบ้านนั้นจนเผลอคดิอยูห่ลายครั้งยามเหม่อ 

มองไปยังบ้านหลังข้างเคียงว่า...พี่กลินท์จะสงสัยบ้างหรือเปล่าว่า

หล่อนหายไปไหน จะคิดถึงหล่อนบ้างไหมที่หล่อนหายหน้าไป แล้ว

ไหนจะน้ามนต์อกี น้ามนต์จะคดิถงึหล่อนบ้างไหมหนอ

หรือแค่สัปดาห์เดียว ทุกคนในบ้าน ‘โภคโยดม’ จะลืมหน้า

หล่อนไปกนัหมดแล้ว

ดวงตากลมโตมีแต่ประกายหม่นเศร้ายามเหลือบมองประตูรั้ว

ของบ้านหลงัข้างเคยีง เพยีงไม่นานน�้าตาหยดหนึ่งกไ็หลลงมาตามแก้ม

นวล ไม่มเีสยีงร้องคร�่าครวญให้น่าร�าคาญ มเีพยีงแรงสะอื้นเลก็ๆ ที่

บ่งบอกว่าเจ้าตวัก�าลงัร้องไห้ ดารกิาอาจจะเดก็เกนิไป จงึไม่รูว่้าความ

รู้สกึที่เคลื่อนเข้ามาเกาะกมุหวัใจในยามนี้คอืสิ่งใด หากหล่อนอธบิาย

ได้...กค็งต้องบอกว่ามนัเศร้าเหลอืทน ทั้งเศร้าและเหงาอย่างที่ไม่เคย

เป็นมาก่อนตั้งแต่ได้รู้จักกลินท์ เหมือนโลกที่กลินท์จุดไฟให้สว่างไสว

กลบัมามดืมนไม่ต่างกบัเมื่อสองปีก่อน

พอไม่มีเขา...โลกของหล่อนก็กลับมาเงียบเหงาอีกครั้งอย่างที่

หล่อนไม่เคยชนิ

ภาพเดก็หญงิตวัน้อยในชดุกระโปรงเอี๊ยมสเีหลอืงที่นั่งเชด็น�้าตา

ป้อยๆ อยูบ่นม้านั่งหน้าบ้านอกีหลงั ท�าให้กลนิท์ที่เพิ่งเขน็จกัรยานออก

มาจากประตรูั้วบ้านขมวดคิ้วมองอย่างสงสยั ดวงตาคมกรบิที่ถอดแบบ

มาจากผู้เป็นพ่อมร่ีองรอยแห่งความดใีจเต้นระรกิอยูใ่นนั้น ความโล่งอก

ค่อยๆ ปรากฏขึ้นในใจ ท�าลายความกระวนกระวายที่มีมาหลายวัน

หลังจากที่ไม่ได้เจอหน้ากันมาเป็นสัปดาห์ไปได้บางส่วน ดาริกาหาย

หน้าไปจนเขากับแม่นึกเป็นห่วงแทบตาย ด้วยกลัวว่าหล่อนจะถูก 

วไิลเรขท�าโทษอย่างไม่ยตุธิรรม และหวาดกลวัจนไม่กล้ามายุง่กบัเขาอกี 

แต่พอได้เหน็หน้าแม่น้องน้อยอย่างนี้และเหน็ว่าหล่อนมร่ีางกายแขง็แรง 

ด ีไม่ได้ถกูวไิลเรขลงโทษจนสาหสัสากรรจ์อย่างที่คดิไว้ กลนิท์จงึพลอย



42   เดือนล้อมดาว

สบายใจขึ้นมาได้บ้าง

ไม่อย่างนั้นเขาคงรู้สึกผิดอยู่อย่างนี้ที่เป็นต้นเหตุให้ดาริกาต้อง

ถูกทบุตอีย่างอยตุธิรรม

กลนิท์หนัไปปิดประตูรั้วให้เรยีบร้อย ก่อนจะเหวี่ยงตวัขึ้นคร่อม

จกัรยานแล้วปั่นไปหยดุตรงหน้าสาวน้อยขี้แยของเขา 

“ไปปั่นจกัรยานเล่นกนัไหม”

เสียงคุ้นเคยเรียกให้ดาริกาที่ก�าลังก้มหน้าเช็ดน�้าตาเหลือบตา

ขึ้นมอง พอเห็นใบหน้าเปื้อนยิ้มอ่อนโยนของคนชวน ความคิดถึง

มากมายมหาศาลกเ็ทลงมาจนล้นหวัใจดวงน้อย หล่อนอยากโผเข้าไป

อ้อนเขาอย่างที่เคยท�า อยากฟ้องเขานกัว่าพ่อใจร้ายเพยีงใดที่สั่งห้าม

ไม่ให้หล่อนไปหาเขาอกี แต่หล่อนกไ็ม่กล้า เพราะกลวัว่าจะโดนท�าโทษ

ที่ไม่ยอมท�าตามค�าสั่ง

เดก็...กเ็ป็นเดก็อยู่วนัยงัค�่า ผู้ใหญ่เคยสั่งไว้อย่างไรกไ็ม่กล้าขดั

ค�าสั่งนั้น

พอดาริกายังนิ่ง กลินท์จึงล้วงผ้าเช็ดหน้าลายทางจากกระเป๋า

กางเกงขึ้นมาส่งให้

“เช็ดน�้าตาซะ” เขาเลือกที่จะพูดประโยคนั้น ไม่ถามสักค�าว่า

หล่อนร้องไห้ท�าไม เพราะรู้ดวี่าสาเหตกุค็งไม่พ้นเรื่องเดมิๆ 

ดารกิาไม่ยอมรบัผ้าเชด็หน้าจากเขา หล่อนรบีลกุขึ้นจากม้านั่ง 

ท�าท่าจะเดนิกลบัเข้าไปในบ้าน ด้วยกลวัว่าจะมใีครมาเหน็เข้าว่าหล่อน

แอบพบกลินท์ แล้วเอาไปฟ้องผู้เป็นพ่อหรือไม่ก็วิไลเรขให้หล่อนถูก

ท�าโทษอกี 

ทว่ากลนิท์ไม่ยอมปล่อยดารกิาให้เดนิจากไปอย่างง่ายดาย เดก็ชาย

ปล่อยรถจักรยานให้ล้มคว�่าอยู่ข้างทางเท้า รีบก้าวฉับๆ มาดึงแขน 

เลก็ๆ ของคนที่ก�าลงัจะเข้าไปในบ้านให้หนัมาเผชญิหน้ากนั รอยยิ้ม

ใจดทีี่เคยประดบัอยู่บนใบหน้าเลอืนหายไปแล้ว หลงเหลอืไว้เพยีงคิ้ว
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ที่ขมวดกนัยุ่งอย่างไม่เข้าใจในพฤตกิรรมของเดก็หญงิตรงหน้า

“เป็นอะไรไปดาว”

“ดาวจะเข้าบ้านแล้วค่ะพี่กลินท์” ดาริกาบอกจุดประสงค์ของ

หล่อนให้เขาฟังเบาๆ ไม่ขดัขนืเขาให้วุ่นวาย 

กลินท์ถอนหายใจเล็กน้อย ยังไม่ยอมลดความเคร่งเครียดใน 

น�้าเสยีงลงแต่อย่างใด

“พักนี้เป็นอะไร หลบหน้าหลบตาพี่จังเลย งอนอะไรพี่อีกหรือ

เปล่า”

“เปล่าค่ะ”

“ไม่จริง มันต้องมีอะไรสักอย่าง เธอไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะ

ดาว”

กลนิท์แย้งเสยีงแขง็ ความเอาแต่ใจเริ่มปรากฏให้เหน็ ยิ่งดารกิา

พยายามหลบหน้าเขาเท่าไร เขากย็ิ่งต้องการค�าตอบว่าหล่อนท�าแบบ

นั้นท�าไม เขาเป็นเด็กผู้ชาย ยังไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มวัย จึงยังไม่

เข้าใจอารมณ์ละเอียดอ่อนของเด็กผู้หญิงดีนัก โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง

อย่างดาริกา...เขายิ่งไม่เข้าใจ หล่อนเคยแต่เข้าหาเขามาตลอด แล้ว

การที่เจอหน้าเขาและท�าท่าจะหลบหน้าเข้าบ้านอย่างเดียว แถมยัง

ปฏเิสธน�้าใจที่เขามใีห้ทกุทาง...จะให้เขาเข้าใจว่าอย่างไรหรอื

“ถ้าเป็นเรื่องคราวก่อนที่พี่ไม่ได้ชวนน้องเดอืนไปกนิขนมที่บ้าน 

พี่จะไปอธบิายกบัคณุป้าวไิลให้ท่าน...”

“ดาวเบื่อพี่กลนิท์แล้วค่ะ”

เสียงเล็กๆ ดังแทรกค�าพูดของเขาขึ้นมา กลินท์จึงหยุดค�าพูด

ทั้งหมดลง ก่อนจะหรี่ตามองเดก็หญงิตรงหน้า

“เบื่อจรงิๆ น่ะเหรอ”

“จรงิค่ะ”

“งั้นไปปั่นจกัรยานเล่นกนั”
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กลินท์ดึงดาริกาให้ก้าวตามมายังรถจักรยานที่นอนล้มคว�่าอยู่

ข้างทางเท้า คร้านจะต่อความยาวสาวความยดืให้มากความอกี แม้จะ

ไม่รู้ว่าหล่อนโกรธเรื่องอะไร แต่การพาดาริกาไปเที่ยวให้อารมณ์ดีขึ้น

แล้วค่อยตะล่อมถามทีหลังคงได้ประโยชน์กว่าการมายืนคาดคั้นอยู่

อย่างนี้ เพราะรู้ดวี่าต่อให้เขายนืถามหล่อนซ�้าๆ ทั้งวนั ถงึอย่างไรกค็ง

ไม่มทีางได้ค�าตอบตรงกบัค�าถามที่เขาต้องการ

นสิยัแบบนี้...มนัต้องมอีะไรมาล่อ เขาถงึจะได้ค�าตอบที่อยากรู้

ดารกิาไม่ขดัขนื ทว่ายงัไม่ทนัที่กลนิท์จะดงึข้อมอืหล่อนให้ไปขึ้น

ซอ้นท้าย เสยีงเลก็แหลมที่ดงัมาจากในบ้านกด็งัขดัขึ้นเสยีก่อน ส่งผล

ให้เด็กหญิงตัวน้อยที่ท�าท่าว่าจะเดินตามกลินท์อย่างว่าง่ายรีบสะบัด

มอืออกแล้วถอยห่างจากเขาหลายเมตรทนัควนั

“พี่กลนิท์คะ” พราวสติางศุร์บีพุง่ตวัออกมาจากรั้วบ้าน แล้วยื่น

หน้าเข้าไปถามด้วยสหีน้าท่าทางอนัแสนร่าเรงิ “จะไปป่ันจกัรยานเล่น

เหรอคะ เดอืนไปด้วยได้ไหม”

“อืม ไปสิ” กลินท์ตอบรับอย่างไม่อิดออด ก่อนจะหันมาหา 

เดก็หญงิข้างกาย “ไปด้วยกนันะดาว”

“เอ่อ ดาว...”

“ดาว คณุแม่เรยีกหาแน่ะ”

ยังไม่ทันที่ดาริกาจะตอบรับ พราวสิตางศุ์ก็รีบพูดแทรกขึ้น

เป็นการตัดบท ไม่ลืมถลึงตาใส่น้องสาวให้รู้ตัวว่า...อย่าริอ่านท�าตัว

สะเออะ! 

“ค่ะ พี่เดอืน” 

และเหมอืนดารกิาจะรบัรูไ้ด้โดยไม่ต้องให้ผูเ้ป็นพี่บอกเป็นค�าพดู 

หล่อนพยักหน้ารับก่อนจะหมุนตัวกลับเข้าบ้านด้วยท่าทางหงอยๆ 

พาให้คนมองตามอดสงสารเวทนาขึ้นมาไม่ได้ ใจหนึ่งกอ็ยากจะหนบี

เอาแม่เด็กหญิงตัวน้อยนี่ไปด้วยให้ได้ แต่อีกใจก็เกรงว่าเจ้าหล่อนจะ
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เดอืดร้อนเพราะมเีขาเป็นต้นเหตอุกี

“ไปกนัเถอะค่ะพี่กลนิท์”

กลนิท์ยนืละล้าละลงัอยูส่กัพกั จนได้ยนิพราวสติางศุเ์ร่งอกีครั้ง 

เขาถึงขึ้นคร่อมจักรยาน รอให้เจ้าหล่อนขึ้นซ้อนท้ายเรียบร้อยแล้วจึง

ออกแรงปั่นจกัรยาน

ดาริกาที่ก�าลังก้าวเข้าบ้านหันกลับไปมอง ดวงตากลมโตมีแต่

ความเศร้าสร้อยยามเห็นกลินท์ปั่นจักรยานห่างออกไปเรื่อยๆ โดยมี

พราวสติางศุน์ั่งซ้อนท้าย จนกระทั่งรถจกัรยานคนัเลก็ลบัตาไปตรงทาง

โค้งแล้ว ความอ้างว้างที่กระจายเกลื่อนในอกเล็กก็ไม่ได้หายไปแต่

อย่างใด ซ�้ายงัจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดมิเสยีอกี

วันนี้ระยะทางระหว่างเขากับหล่อนห่างกันออกไปอีกก้าวหนึ่ง

แล้วสนิะ...

หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา ดูเหมือนว่าระยะห่างระหว่าง 

ดารกิากบักลนิท์กเ็ริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดยีวกบัอายขุองเขาและหล่อนที่

เตบิโตขึ้นตามวยั สาวน้อยที่เคยไปเที่ยวเล่นบ้านของเขาอยูบ่่อยๆ กลบั

กลายเป็นพราวสิตางศุ์...ไม่ใช่ดาริกาอีกต่อไป ช่วงแรกที่หล่อนท�าตัว

ห่างเหิน ไม่เข้าไปสุงสิงหรือคลุกคลีกับกลินท์แบบเดิม กลินท์ก็ยัง

พยายามหาทางเข้ามาหาหล่อนอยู่บ้าง แต่พอนานวันเข้า เขาคงจะ

เบื่อจึงเลิกมายุ่งกับหล่อน โดยเฉพาะช่วงหลังๆ ที่กลินท์เริ่มมีสังคม

ใหม่ เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นที่มีเพื่อนเดินตามเป็นโขยงตามประสาเด็กหนุ่ม

หน้าตาดทีั่วๆ ไป กด็ูเหมอืนว่าหล่อนกบัเขาจะห่างจากกนัอย่างถาวร 

และยิ่งกลนิท์โตเป็นหนุม่เตม็ตวัในวยัสบิแปดปี มสีงัคมเป็นของตวัเอง

แล้วในตอนนี้ หล่อนก็ยิ่งสัมผัสเขายากขึ้นทุกที คงมีแต่ดาริกาฝ่าย

เดยีวที่แอบมองเขาพาเพื่อนมาเที่ยวเล่นที่บ้านอย่างเหงาๆ...คอยลอบ

มองกลนิท์กบัเพื่อนของเขาจากบ้านของหล่อนเท่านั้น 
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เหมอืนอย่างวนันี้ที่หล่อนมานั่งเล่นชงิช้าซึ่งอยูข้่างก�าแพงตดิกบั

บ้านของกลนิท์ แล้วแอบฟังบทสนทนาระหว่างเขากบัเพื่อนในช่วงเยน็

หลงัเลกิเรยีนเหมอืนที่เคยท�าอยู่บ่อยๆ

“กลนิท์ ฉนัว่าจะถามแกตั้งนานแล้ว บ้านหลงัข้างๆ นั่นใช่บ้าน

น้องเดอืน ดาวโรงเรยีนเราหรอืเปล่าวะ”

“อมื” กลนิท์ตอบรบัในล�าคอ พลางโยนลูกบาสเกตบอลลงห่วง

เป็นลูกที่สอง 

พอได้ยนิค�าตอบนั้น คนถามกย็กัคิ้วหลิ่วตา เอ่ยแซว็ทนัควนั

“งั้นที่คนในโรงเรียนเขาลือกันให้แซ่ดว่าแกกับน้องเดือนเป็น 

คู่หมั้นคู่หมายกนัมาตั้งแต่เดก็กเ็รื่องจรงิอะด”ิ

“รู้ดกีนัจงั ข่าวลอืมั่วๆ ทั้งนั้น”

“หรอืไม่จรงิล่ะวะ” เพื่อนถามกลบัด้วยสหีน้ารู้ทนั 

กลินท์ได้แต่ส่ายหัวอย่างเอือมระอา คร้านจะพูดมากให้ความ

ยดืไปอกี เรื่องแบบนี้...พูดมากไปจะกลายเป็นฝ่ายหญงิที่เสยีหาย เขา

ไม่อยากให้ใครเอาพราวสติางศุไ์ปพดูถงึในทางไม่ด ีถงึแม้ว่าความจรงิ

แล้วเขาจะชอบพอกบัหล่อนอยูจ่รงิๆ กต็าม กลนิท์เป็นผูช้าย...เป็นหนุม่

เต็มตัวแล้วในตอนนี้ และปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาชอบมองผู้หญิงหน้าตา

สวยเหมอืนผู้ชายคนอื่นๆ อกีทั้งพราวสติางศุ์กเ็ป็นคนสวย...สวยมาก 

ยิ่งรูว่้าหล่อนปลื้มเขามาตั้งแต่เดก็ๆ และพยายามเข้าหาเขาอย่างมจีรติ

ของความเป็นหญิง ไม่ได้เข้าหาเขาตรงๆ เหมือนผู้หญิงคนอื่นๆ จน

เขาตั้งรบัไม่ทนั เขากย็ิ่งชอบหล่อนได้ไม่ยาก

“แกไม่ต้องมาท�าเป็นส่ายหวักลบเกลื่อน ชอบน้องเขากบ็อกมา

เถอะ ไม่ต้องมาท�าเป็นเหนยีม ไอ้เพื่อนยาก”

“เออ ฉนัชอบเดอืน แต่ที่ไม่อยากบอกใคร เพราะฉนัไม่ชอบที่

พวกแกเอาเขามาล้อฉนั”

“แน้ ไอ้นี่ เพื่อนอตุส่าห์ส่งเสรมิ ดนัมาว่ากนัได้”
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ทุกค�าพูดของคนทั้งสองลอยเข้าหูเด็กหญิงอีกคนที่ลอบฟังอยู่

อีกฝั่งของก�าแพง มือเล็กบีบหนังสือเรียนที่ถือติดมือมาด้วยแน่นหลัง

ได้ยนิบทสนทนาที่มชีื่อของพราวสติางศุ์เข้าไปเกี่ยวด้วย ถงึแม้ดาริกา

จะยงัเดก็อยู.่..อายแุค่สบิสามปีเท่านั้น แต่หล่อนกโ็ตพอจะเข้าใจความ-

หมายในประโยคที่กลนิท์กบัเพื่อนพูดหยอกกนั 

‘พี่กลนิท์ชอบพี่เดอืนหรอื’

ดวงตากลมโตที่มแีพขนตาหนาล้อมรอบหม่นแสงลง ขณะร�าพงึ

ค�าถามที่มคี�าตอบแล้วอยู่ในใจ

ดาริกาพอจะมองออกมานานแล้วว่าพราวสิตางศุ์ชอบกลินท์...

ชอบคนละแบบกับที่หล่อนชอบ ไม่ได้มองเขาเป็นแค่พี่ชายเหมือนที่

หล่อนมอง แต่ไม่นกึ...ว่ากลนิท์เองกร็ูส้กึอย่างเดยีวกนักบัพราวสติางศุ์ 

จะว่าไปแล้วช่วงหลังมานี้ พราวสิตางศุ์ไปมาหาสู่บ้านของกลินท์อยู่

บ่อยๆ ดารกิารูด้ว่ีาพี่สาวต่างมารดาเป็นคนสวย สดใสร่าเรงิตามแบบ

ฉบบัของเดก็สาวหน้าตาดทีี่มแีต่คนอยากเป็นเพื่อน แถมยงัเข้าสงัคม

เก่ง จงึไม่แปลกที่กลนิท์จะตกหลมุรกัหล่อน แต่มนัคงเป็นอาการหวง

พี่ชายอย่างหนึ่งกระมัง เพราะทั้งที่ควรจะดีใจและยินดีไปกับกลินท์ที่

ก�าลังจะมีความรักเหมือนเด็กหนุ่มคนอื่นๆ จะได้มีแฟนสวยๆ อย่าง

พราวสติางศุ.์..พี่สาวของหล่อนเอง แต่หวัใจของดารกิากลบัไม่ยนิยอม 

มนักลบัเศร้าหมองเสยีอย่างนั้น 

ยิ่งเตบิโตมากขึ้นเท่าไร หล่อนกย็ิ่งไม่เข้าใจความรู้สกึของตวัเอง

มากขึ้นเท่านั้น

“เออ ว่าแต่...แกคิดได้หรือยังว่าจะใช้ทุนต่อยูในอังกฤษหรือยู

ในอเมรกิา”

ค�าถามต่อมาที่ดังลอดเข้ามาในโสตประสาทท�าให้ดาริกาหูผึ่ง

ทนัท ีใจจดจ่ออยู่กบัค�าตอบของกลนิท์ ดูเหมอืนว่าการมาแอบฟังเขา

คยุกบัเพื่อนในวนันี้จะมอีะไรหลายอย่างที่ท�าให้หล่อนต้องประหลาดใจ
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และตกใจไปพร้อมๆ กนั

“ฉันส่งใบสมัครให้ยูในอังกฤษเรียบร้อยแล้ว คุณพ่อมีคนรู้จัก

อยูท่ี่นั่นพอด ีเวลาหาที่พกัน่าจะสะดวกกว่า จบ ม. 6 เดอืนหน้ากว่็าจะ

บนิไปเลย”

“เรว็เหลอืเกนิ นี่แกไม่กะให้ตวัเองมเีวลาหายใจหายคอเลยหรอื

ไง”

“อยู่อังกฤษก็เหมือนได้พักผ่อนน่ะแหละ ยังไงซะฉันก็ต้อง

ตระเวนเที่ยวให้ทั่วลอนดอนเสยีก่อน ยงัไม่ตั้งหน้าตั้งตาท่องต�าราตั้งแต่

ต้นเทอมหรอกเว้ย ว่าแต่แกเหอะ คดิได้หรอืยงัว่าจะเข้าที่ไหน” 

“ฉนัน่ะเหรอ เพิ่งส่งใบสมคัรไปที่...”

“นงัดาว มาท�าอะไรตรงนี้”

เสยีงจกิเรยีกของพราวสติางศุ์ที่ดงัขึ้นใกล้ๆ ท�าให้ดารกิาถงึกบั

สะดุ้งเฮอืก ผดุลกุขึ้นจากชงิช้าโดยอตัโนมตั ิมอืไม้พลนัลนลานขึ้นมา 

ด้วยกลัวว่าพี่สาวต่างมารดาจะรู้ว่าหล่อนมาแอบฟังกลินท์คุยกับ 

เพื่อนของเขา หล่อนมัวแต่กังวลว่าจะโดนจับได้ จึงไม่ทันรู้ตัวว่าบท 

สนทนาระหว่างกลินท์กับเพื่อนขาดหายไปแล้วตั้งแต่ได้ยินเสียงของ 

พราวสติางศุ์

“พี่เดอืน...”

“มานั่งท�าอะไรตรงนี้ คณุแม่ให้คนตามหาแกจน...”

“อ้าว น้องเดอืน”

เสยีงทกัดงัมาจากอกีฝั่งของก�าแพง เรยีกให้พราวสติางศุ์หนัไป

มอง ก่อนจะแปลกใจไม่น้อยที่เหน็ ‘ภูมภิทัร’ เพื่อนสนทิของกลนิท์ยนื

เท้าก�าแพงบ้านหลงัข้างเคยีง ชะโงกหน้ามามองด้วยท่าทสีนอกสนใจ 

ดวงหน้าสวยคมที่บิดเบี้ยวด้วยความไม่พอใจของพราวสิตางศุ์พลัน

แปรเปลี่ยนเป็นยิ้มสดใสอย่างรวดเร็ว ชนิดที่คนมองแทบจินตนาการ

ไม่ออกเลยว่าเมื่อครูห่ล่อนตหีน้ายกัษ์ได้น่าเกลยีดน่ากลวัขนาดไหนใส่
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น้องสาว 

“พี่ภูม”ิ

“พี่กบักลนิท์เพิ่งพูดถงึน้องเดอืนเมื่อกี้นี้เอง ไม่นกึว่าความคดิถงึ

ของไอ้กลนิท์มนัจะดงัไปถงึน้องเดอืนเรว็ขนาดนี้”

ภมูภิทัรเอ่ยแซว็ตามประสาคนขี้เล่น แต่เสยีงหวัเราะร่วนจ�าต้อง

หยุดลงกะทันหันเมื่อเจอแรงหนักๆ ของฝ่ามือพิฆาตฟาดเข้ากลาง

ศรีษะ

“โอ๊ย! ตบกบาลฉนัท�าไมวะไอ้กลนิท์” 

“ปากพล่อย”

“พูดจรงิโว้ย” คนโดน ‘ตบกบาล’ หนัไปพูดใส่หน้าเพื่อนที่เดนิ

มายนืเท้าก�าแพงเคยีงข้างกนั

ตอนนั้นเองดารกิาถงึมองเหน็กลนิท์ได้อย่างเตม็ตาในรอบสามปี

ที่ผ่านมา ร่างสูงผอมเก้งก้างที่เคยมหีายไปแล้ว กลายเป็นร่างสูงโปร่ง

ของเด็กหนุ่มในวัยสิบแปดปีแทน ไหล่ที่เคยเล็กแคบกว้างขึ้นกว่า 

แต่ก่อนโข ท่อนแขนที่ถงึแม้จะยงัไม่ได้หนั่นแน่นไปด้วยมดักล้าม แต่

ก็ดูแข็งแรงสมส่วนส�าหรับเด็กหนุ่มในวัยนี้ ยิ่งพิศ...ดาริกาก็ยิ่งเห็นว่า

วงหน้าเรยีวได้รปูของเขาคมเข้มชดัเจนกว่าเดมิเยอะทเีดยีว ทั้งคิ้วหนา

ดกด�าเหนอืดวงตาคมกรบิสท้ีองฟ้ายามรตัตกิาลอนัมดืมดิ ทั้งจมูกโด่ง

ขึ้นเป็นสนัตรง ทั้งรมิฝีปากหยกัลกึได้รปูสวย...ไม่หนาเกนิจนน่าเกลยีด

หรือบางเกินจนเหมือนผู้หญิง กอปรกับผิวสีแทนอย่างคนสุขภาพด ี

ที่รักการเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจ ยิ่งขับให้เครื่องหน้าเข้มดูคมสันได ้

ไม่ยากเลย ไหนจะเรือนผมดกหนาสีด�าสนิทที่ตัดสั้นเป็นรองทรงต�่า

อย่างถูกระเบยีบเรยีบร้อยตามแบบฉบบันกัเรยีนดเีด่นนั่นอกี 

ราวกับว่าทุกอย่างที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเขาส่งให้กลินท์ดูดีได้

อย่างสมบูรณ์แบบ 

ดารกิารู้แล้วว่าท�าไมพราวสติางศุ์ถงึได้ตดิกลนิท์หนกัหนา หวง
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เขายิ่งกว่าแม่จงอางหวงไข่ คอยตามกวาดเหลอืบไรที่มาเกาะแกะเขา

อย่างเงยีบๆ ไม่ยอมให้เขาได้รู้ตวั ด้วยกลวัว่าภาพลกัษณ์สาวงามของ

หล่อนจะกลายร่างเป็นนางมารร้ายในสายตาของกลินท์

พี่กลนิท์ของหล่อนโตแล้ว หล่อด้วย 

ไม่รู้ว่าถ้าเขาโตเป็นชายหนุ่มเต็มตัวเมื่อไร จะมีสาวมาติดพัน

มากกว่านี้อกีสกักี่โขยงกนั

“เพิ่งกลบัเหรอเดอืน” กลนิท์เอ่ยทกัด้วยรอยยิ้มนดิๆ

พราวสติางศุร์บียิ้มหวานหยด ตอบเขาเสยีงใสอย่างกระตอืรอืร้น

ทนัที

“ใช่ค่ะ เดือนเรียนพิเศษเพิ่งเลิก มาเจอยายดาวนั่งเล่นอยู่ที่

ชงิช้าพอด”ี

“นี่น้องสาวของน้องเดอืนเหรอ”

ได้ยินพราวสิตางศุ์เรียกดาริกาด้วยค�าเรียกที่ฟังดูสนิทสนม 

ภมูภิทัรกก้็มลงมองสาวน้อยหน้าตาน่ารกัที่ยนืท�าตวัลบีอยูข้่างสาวสวย

เจ้าของต�าแหน่งดาวโรงเรียนด้วยสายตาสนอกสนใจเป็นพิเศษ ทรง

ผมสั้นระดับคางของหล่อนกับเสื้อนักเรียนคอซองบนร่างเล็กนั้นท�าให้

เขาพอเดาได้ว่าหล่อนน่าจะยงัเรยีนอยู่ชั้นมธัยมต้น

พี่สาวก็สวยคมออกปานนั้น ส่วนน้องสาวก็น่ารักชวนมองเสีย

เหลอืเกนิ...แม่เจ้าโว้ย! ถ้าแม่สองสาวนี่โตขึ้นเมื่อไร บ้านหลงันี้คงหวั

กระไดไม่แห้งอย่างไม่ต้องสงสยั

พราวสิตางศุ์ปรายตามองน้องสาวต่างมารดาด้วยหางตาเล็ก

น้อย อยากตอบแทบตายว่านงัเดก็ขี้ข้านี่น่ะรจึะเป็นน้องสาวของหล่อน 

มนัเป็นได้อย่างมากกแ็ค่ลูกเมยีน้อยของคณุพ่อเท่านั้นแหละ! 

แต่หล่อนต้องรักษาภาพลักษณ์ของตนเองต่อหน้ากลินท์เสมอ 

จงึตอบภูมภิทัรไปว่า 

“ใช่ค่ะ นี่น้องสาวของเดอืนเอง ชื่อดาว”
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“ไม่เห็นไอ้กลินท์เคยเล่าให้ฟังเลยว่าเดือนมีน้องสาวน่ารักๆ 

แบบนี้ด้วย สนใจแต่เรื่องพี่สาว ไม่สนใจน้องสาวเขาเลยเหรอวะ”

ภูมิภัทรหันไปกระทุ้งศอกใส่สีข้างเพื่อนเป็นเชิงหยอก ประโยค

นั้นของเดก็หนุ่มท�าให้แก้มขาวนวลของพราวสติางศุ์แดงก�่า รู้สกึได้ว่า

ผวิหน้าร้อนผ่าวไปกบัค�าแซว็ ผดิกบัสาวน้อยอกีคนที่ยนืเม้มปากแน่น 

ลดสายตาลงมองพื้นด้วยความเศร้าสร้อยเกนิบรรยาย 

แปลกจริงๆ แค่รู้ว่ากลินท์สนใจพี่สาวต่างมารดาจนลืมหล่อน 

ท�าไมหล่อนต้องรู้สกึเศร้ามากมายขนาดนี้กนั...

“แล้วท�าไมฉันต้องเล่าให้แกฟังด้วยฮะไอ้ภูมิ” ภูมิภัทรยักไหล่

ด้วยท่าทางแสนกวนกบัค�าถามของกลนิท์ ก่อนจะหนัมาสนใจอกีหนึ่ง

สาวที่ยนืสงบปากสงบค�ามาตั้งแต่ต้น “อยู่ ม. อะไรแล้วล่ะสาวน้อย”

“ม. 1 แล้วค่ะ”

“ม. 1 เองเหรอ...น่าเสยีดายจงั”

ท้ายประโยคของเขาฟังดกู�ากวมเสยีจนคนฟังต้องเงยหน้าสบตา

คนพูดด้วยความงนุงงปนสงสยั ไม่เข้าใจความหมายที่เขาต้องการสื่อ

กบัหล่อน 

แต่เพื่อนสนิทที่รู้ไส้รู้พุง รู้ทุกๆ เรื่องของเพื่อนดีอย่างกลินท์... 

มหีรอืจะไม่รู้ว่าภมูภิทัรก�าลงัคดิอะไร แค่มองตาของมนัที่จบัจ้องดารกิา

อยู่...เขากร็ู้แล้ว 

คนที่เพิ่งถูกศอกใส่เมื่อครู่จึงกระทุ ้งศอกกลับอย่างแรงจน 

ภูมภิทัรหน้าเบ้ ก่อนจะกระซบิข้างหูเพื่อนให้ได้ยนิกนัแค่สองคน

“ทะลึ่งแล้วไอ้ภูม ิดาวยงัเดก็อยู่...ม. 1 เองนะเว้ย ห้ามคดิอะไร

ออกนอกลู่นอกทางเดด็ขาด”

“รู้แล้วน่า ฉันแค่เห็นน้องเขาหน้าตาน่ารักดีก็แค่แซ็วเล่นเฉยๆ 

ไอ้นี่...ศอกมาได้ เจบ็นะเว้ย”

คนว่าส่งค้อนให้วงใหญ่อย่างเคืองๆ เจ็บจุกสีข้างที่โดนท�าร้าย
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จนแทบพูดไม่ออก แต่กลนิท์กลบัไม่ใส่ใจ หนัไปส่งยิ้มให้เดก็หญงิที่เขา

คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี

“ไม่ได้คยุกนันานเลยนะดาว”

ดารกิายิ้มตอบเขา หล่อนก�าลงัดใีจ...ดใีจที่ในที่สดุพี่กลนิท์กเ็หน็

หล่อนอยู่ในสายตาเสยีท ีพอเหน็ว่าหล่อนไม่ยอมพูดอะไรนอกจากส่ง

ยิ้มให้ กลนิท์จงึเปรยขึ้นมา

“ใกล้จะสอบปลายภาคแล้วนี่ ได้ข่าวว่าไม่ยอมเรยีนพเิศษหรอื 

ถ้าอย่างนั้นว่างๆ กม็าที่บ้านให้พี่ช่วยตวิให้...เอาไหม”

ดวงตากลมโตเจดิจ้าไปด้วยประกายแห่งความดใีจ แต่ยงัไม่ทนั

ที่ดารกิาจะตอบรบัหรอืปฏเิสธ พราวสติางศุซ์ึ่งลอบมองเขาสนทนาอยู่

กบัน้องสาวต่างมารดาอย่างไม่พอใจกร็บีชงิพูดขึ้นมาก่อน

“พี่กลินท์คะ พอดีเดือนสั่งหนังสือเตรียมสอบไว้ที่ร้านหนังสือ 

ในห้าง วนันี้ว่าจะไปเอา พี่กลนิท์ช่วยไปเป็นเพื่อนเดอืนหน่อยได้ไหมคะ”

“วนันี้เหรอ” 

กลนิท์มสีหีน้าลงัเล ลมืเรื่องที่ถามดารกิาไปสนทิ ก่อนจะหนัไป

มองหน้าเพื่อนสนทิที่ยนือยู่ข้างกาย 

เหมอืนจะรูต้วัว่าตวัเองก�าลงัตกอยูใ่นสถานะ ‘ก้างขวางคอ’ ภมู-ิ

ภทัรจงึรบีเอ่ยปาก

“โอเค เข้าใจละ เอาเป็นว่า...ฉนักลบับ้านเลยดกีว่า ไม่อยากไป

เป็นก้างใครเขา”

“เดี๋ยวฉนัให้คนไปส่งแกที่บ้านแล้วกนั”

“แหม ไอ้นี่ พอเจอสาวชวนไปเที่ยวเข้าหน่อย ไม่คดิจะรั้งเพื่อน

อย่างฉนัไว้สกัค�าเลยนะ”

กลินท์หัวเราะเบาๆ รับค�าของเพื่อน ไม่ปฏิเสธสิ่งที่ภูมิภัทร

ประชดระคนหยอกล้อ จะให้เขาปฏเิสธอะไร ในเมื่อทกุอย่างที่มนัพูด

ล้วนเป็นความจรงิ...เขาชอบพราวสติางศุ์ อาจจะยงัไม่ถงึขั้นรกั แต่ก็
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รู้สึกได้ว่าความรู้สึกดีๆ บางอย่างก�าลังเริ่มก่อตัวขึ้นช้าๆ เหลือแค่ให้

เขากับหล่อนช่วยกันใส่ปุ๋ยรดน�้าพรวนดินจนความรู้สึกนี้งอกเงยและ

เจรญิเตบิโตไปเรื่อยๆ เท่านั้น

ภมูภิทัรมองสหีน้าอ่อนโยนของไอ้หนุม่ที่เพิ่งเริ่มรริกัแล้วท�าหน้า

พะอดืพะอม เข้าใจแล้วว่าหน้าตาตวัเองตอนมคีวามรกัครั้งแรกมนัเป็น

อย่างไร

เลี่ยนว่ะ เอ๊ะ แล้วตอนนั้นหน้าตาของเขามนัดเูพ้อๆ เลี่ยนๆ แบบนี้ 

หรอืเปล่าวะ...

ยิ่งนกึกย็ิ่งขนลกุ ภมูภิทัรจงึเลกิคดิแล้วหนัมาบอกลาพี่น้องสอง

สาวที่ยืนหน้าแป้นแล้นอยู่อีกฟากของก�าแพง...โดยเฉพาะคนพี่ที่ดูจะ

หน้าชื่นมื่นมคีวามสขุเป็นพเิศษเสยีเหลอืเกนิ

“กลับบ้านดีกว่าว่ะ...แล้วเจอกันนะน้องเดือน ไปนะสาวน้อย 

หวงัว่าคราวหน้าเราจะได้เจอกนัอกี”

“งั้นพี่ไปบอกคนขับรถให้ไปส่งไอ้ภูมิก่อนนะเดือน แล้วเดี๋ยวพี่

ไปรบัที่บ้าน”

“ได้ค่ะ” พราวสติางศุ์ตอบรบัอย่างว่าง่าย 

กลินท์ส่งยิ้มให้หล่อนเล็กน้อย แล้วเดินตามภูมิภัทรที่ก�าลัง 

สาวเท้าไปหยิบกระเป๋านักเรียนแบบถือบนโต๊ะหินอ่อนมาหนีบไว ้

ใต้วงแขนเตรยีมตวักลบับ้าน...ลมืไปสนทิว่าเมื่อครูก่่อนพดูคยุอะไรไว้กบั

เดก็ผู้หญงิอกีคน

ดวงตากลมโตของดาริกาหม่นแสงลงยามเห็นแผ่นหลังแข็งแรง

ห่างออกไปเรื่อยๆ...เขาลมืไปหรอืเปล่าว่าเมื่อกี้เขาถามอะไรหล่อน ลมื

หรอืยงัว่าหล่อนยงัไม่ได้ให้ค�าตอบเขาเลยว่าจะให้เขาช่วยตวิหนงัสอืให้

หรอืไม่

ลมืหรอืยงั...

ดารกิามองเขาเดนิกอดคอกบัเพื่อนไปยงัโรงจอดรถด้วยแววตา
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เศร้าสร้อย 

ทว่าคนที่รู้สกึได้ถงึสายตาของคนทางด้านหลงักลบัเป็นภมูภิทัร 

เขาหันกลับไปมองร่างเล็กในชุดนักเรียนมัธยมต้นอีกครั้งอย่างไม่มีปี่ 

มขีลุย่ จงึสบตากลมโตของดารกิาเข้าเตม็เปา เดก็หนุม่ฉกียิ้มหวานพลาง

ขยบิตาให้อย่างขี้เล่น พอเหน็เจ้าหล่อนรบีหลบตาเป็นพลัวนั แก้มนวล

ขึ้นสแีดงปลั่งอย่างน่ามอง เขากห็วัเราะร่วนอย่างอารมณ์ด ี

กลนิท์ที่เดนิกอดคออยู่ข้างๆ สงัเกตเหน็อาการของเพื่อนจงึหนั

มาถามด้วยความสงสยั

“หวัเราะอะไรวะ”

“เปล่า ไม่มอีะไร” 

ก็แค่...เขารู้สึกว่าตัวเองชักจะชอบแม่สาวน้อยหน้าตาน่ารัก

เหมอืนตุ๊กตาคนนี้ขึ้นมาเสยีแล้วสิ

ลับหลังเด็กหนุ่มทั้งสองคน สีหน้ายิ้มแย้มของพราวสิตางศุ์ 

ก็ค่อยๆ เลือนหาย กลายเป็นสีหน้าของนางมารร้ายขึ้นมาฉับพลัน 

เดก็สาวหนักลบัมามองดารกิาด้วยความหมั่นไส้...เมื่อกี้ท�าไมหล่อนจะ

ไม่เหน็ว่าภมูภิทัรส่งยิ้มขยบิตาให้นงัดาวมนั ถงึหล่อนจะไม่ได้ชอบภมู-ิ

ภทัร แต่หล่อนไม่ชอบเหน็ผูช้ายคนไหนท�าท่าให้ความสนใจมนัต่อหน้า 

หล่อน ทั้งที่มหีล่อนยนืหวัโด่อยูท่ั้งคน เขาควรจะสนใจหล่อนถงึจะถกู...

หล่อนสวยกว่า ดูดกีว่าลูกอนีกัร้องขี้ครอกอย่างมนัตั้งเยอะ!

ว่าแล้วมอืบางกก็ระชากเรอืนผมสั้นของน้องสาวต่างมารดาจน

หน้าหงายด้วยความหมั่นไส้ปนโกรธแค้น แล้วเค้นเสยีงลอดไรฟัน

“ฉันรู้นะว่าแกคิดจะท�าอะไร นังดาว วันหลังไม่ต้องเสนอหน้า

ไปแอบฟังพี่กลนิท์กบัเพื่อนของเขาคยุกนัอกีนะ ถ้าฉนัเหน็อกีครั้ง...ฉนั

จะฟ้องคณุแม่ให้ตแีกให้ตาย!”

ดารกิามองผูเ้ป็นพี่ด้วยความหวาดกลวั แรงจกิที่ไม่เบานกัท�าให้

หล่อนเจบ็แสบบรเิวณหนงัศรีษะที่เรอืนผมถกูขยุม้ หล่อนรบียกมอืไหว้
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ปลกๆ ขอลแุก่โทษในสิ่งที่ท�าลงไป

“ดะ...ดาวขอโทษค่ะ วนัหลงัดาวจะไม่ท�าอกีแล้วค่ะ”

ยิ่งเหน็ความหวาดกลวัฉายชดัอยูใ่นดวงตากลมโตของน้องสาว

ต่างมารดา พราวสิตางศุ์ก็ยิ่งได้ใจ รู้ดีว่าไม่ว่าหล่อนจะสั่งหรือบังคับ

ให้ท�าอะไร ดารกิาจะต้องท�าตามอย่างไม่กล้าขดัขนื

“ด!ี หดักลวัฉนัให้มากๆ แบบนี้ จะได้ไม่ต้องเจบ็ตวับ่อยๆ...อ้อ 

แล้วกไ็ม่ต้องคดิจะไปบ้านพี่กลนิท์ให้เขาตวิหนงัสอืให้แกด้วยนะ อย่า

ลมืว่าคณุพ่อคณุแม่สั่งแกไว้ว่ายงัไง ห้ามแกไปยุม่ย่ามกบัพี่กลนิท์หรอื

ไปเหยยีบที่บ้านของเขา ท�ามาได้สามปีแล้วกท็�าไปให้ได้ตลอด เข้าใจ

ไหม!”

พอไม่ได้ค�าตอบรบั พราวสติางศุ์กก็ระตกุผมที่อยู่ในก�ามอือกีท ี

พลางตวาดถามซ�้าอกีครั้ง

“ฉนัถามว่าเข้าใจไหม!”

“ขะ...เข้าใจค่ะ พี่เดอืน”

“อย่าให้ฉนัรู้แล้วกนัว่าแกจงใจขดัค�าสั่ง ไม่อย่างนั้นฉนัจะฟ้อง

คุณแม่ให้ตีแกจนกระอักเลือด แล้วค่อยให้คุณพ่อไล่แกออกจากบ้าน 

นงัลูกเมยีน้อย!”

มอืบางผลกัศรีษะที่ตนเองจกิอยู่ไปข้างหน้าอย่างแรง ส่งผลให้

ร่างเลก็ๆ เซถลาล้มลงไปคลกุฝุน่ พราวสติางศุปั์ดไม้ปัดมอืราวรงัเกยีจ

ที่แตะต้องโดนเนื้อตวัของน้องสาวต่างมารดา ก่อนจะกอดอกมองด้วย

รอยยิ้มสมเพชปนสะใจ แล้วจงึเดนิจากไป ทิ้งให้คนที่นอนกองอยู่กบั

พื้นหญ้ามองตามน�้าตาคลอ

คราวนี้หล่อนไม่มีใครมาคอยปลอบใจให้คลายเศร้าอีกแล้ว...

ไม่มพีี่กลนิท์

ไม่มเีขาอกีแล้ว...
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“คุณดาวนี่ครับ คุณชาย”

เสียงของคนขับรถที่ดังมาจากด้านหน้าเรียกให้กลินท์เงยหน้า

จากโทรศพัท์มอืถอื เดก็หนุ่มมองตามทศิที่นายเหม คนขบัรถส่วนตวั

บอก เห็นร่างเล็กๆ ในชุดนักเรียนมัธยมต้นเดินสะพายกระเป๋าเป ้

ใบใหญ่ หอบหนงัสอืเรยีนอกีสามสี่เล่มในอ้อมแขนอยู่บนทางเท้า

สงสยัจะปิดเทอมแล้ว หอบหนงัสอืพะรงุพะรงัเชยีว แล้วนี่ไม่มี

ใครบอกให้คนขบัรถมารบัเลยหรอื ถงึปล่อยให้เดนิแบกหนงัสอืกลบัมา

บ้านคนเดยีวแบบนี้

“ให้จอดรบัไหมครบั”

“จอดครบัลงุ”

ไม่นานรถยนต์สีด�าเงาสัญชาติยุโรปก็ไปจอดเทียบทางเท้า 

ตรงหน้าดาริกา เห็นแค่แวบแรก หล่อนก็จ�าได้ทันทีว่าเป็นรถที่บ้าน 

กลนิท์ แต่ไม่คดิว่าคนที่เปิดประตูออกมาจะเป็นเขาเอง พอเหน็ร่างสูง

คุ้นตาก้าวเท้าลงจากรถเท่านั้น ดาริกาก็รีบเร่งฝีเท้าวิ่งผ่านเขาไป

ราวกบัต้องการหนหีน้ากนั แต่สงสยัว่าจะรบีเกนิไปหน่อย หล่อนจงึวิ่ง

สะดดุขาตวัเองจนล้มกลิ้งไม่เป็นท่าบนพื้นปูน

“อูย...”

กลนิท์ส่ายหน้า ไม่รู้จะเคอืง สงสาร หรอืหวัเราะด ีรู้แต่ว่าเขา

ต้องก้าวเข้าไปดูให้เห็นกับตาก่อนว่าแม่สาวน้อยจอมรั้นของเขาไม่ได้

จมูกหกั ปากแตก หรอืฟันโยกทั้งแผง 

“เจบ็มากไหม ท�าไมต้องรบีขนาดนั้น”

เขาถามพลางดึงร่างเด็กหญิงวัยสิบสามปีให้ลุกขึ้นยืนตั้งหลัก

ดีๆ  ก่อนจะก้มลงปัดฝุ่นที่ตดิตามหวัเข่าออกให้ รอยถลอกขนาดใหญ่

ปรากฏให้เห็น เลือดสีแดงเข้มค่อยๆ ไหลซึมจากบาดแผลให้คนมอง

ต้องขมวดคิ้วมุ่น

“เลอืดออกด้วยนี่ มานี่ ตามพี่มา”
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ไม่พูดเปล่า กลนิท์ปลดกระเป๋าเป้บนหลงัหล่อนมาสะพายไหล่

ข้างหนึ่งของตน ก้มลงเกบ็หนงัสอืที่หล่นกระจายบนพื้นมาถอืไว้ ก่อน

จะดึงร่างเล็กในชุดนักเรียนคอซองให้เดินตามมาที่รถ แต่พอเขาเปิด

ประตรูถเท่านั้น เจ้าหล่อนกห็ยดุยนืนิ่งเหมอืนหุน่ยนต์โดนปิดโปรแกรม 

กลนิท์พอจะเดาออกว่าดารกิากลวัอะไรอยูจ่งึไม่เร่งเร้าหล่อน ท�าเพยีง

แค่เปิดประตูออกกว้างกว่าเดมิเป็นเชงิเตอืน

“เอ่อ...”

“ขึ้นรถ รบัรองว่าคณุป้าวไิลกบัน้องเดอืนจะไม่เหน็”

แม้เขาจะการนัตอีย่างนั้น แต่ดารกิากย็งัไม่มทีที่าว่าจะขยบัตวั

แต่อย่างใด กลินท์จึงถอนหายใจเฮือกใหญ่ ก่อนจะโยนหนังสือกับ

กระเป๋าเป้ไปไว้ในรถ

“หรอืว่าจะให้อุ้ม ถ้าไม่อายลงุเหม...กไ็ด้นะ ตวัเราเลก็นดิเดยีว 

พี่อุ้มลอยอยู่แล้ว”

พอกลินท์ท�าท่าจะช้อนตัวหล่อนขึ้นอุ้มเท่านั้น ร่างเล็กที่ก้าว 

ไม่เป็นเมื่อครู่ก่อนกร็บีพุง่ตวัเข้าไปนั่งบนเบาะหลงัอย่างรวดเรว็ แล้วหนั

มามองหน้าเขา

“ขึ้นแล้วค่ะ”

เสียงใสที่ร้องบอกเรียกรอยยิ้มเอ็นดูขึ้นประดับมุมปากหยัก 

กลินท์ไม่รอช้า เข้าไปนั่งเบาะหลังเคียงข้างเจ้าหล่อน ก่อนจะบอก 

นายเหมให้ตรงกลบับ้านของเขาทนัท ี

ระหว่างทางดาริกาเหลือบมองเขาเป็นระยะ เห็นกลินท์เอาแต่

จ้องโทรศพัท์มอืถอื มอืกพ็มิพ์อะไรบางอย่างลงไปอย่างคล่องแคล่ว รอ

สกัพกัหล่อนกไ็ด้ยนิเสยีงเหมอืนข้อความตอบกลบัมา จงึพอเดาได้ว่า

เขาคงก�าลงัส่งข้อความคยุกบัใครสกัคน

กลินท์อ่านข้อความสุดท้ายที่ได้จากพราวสิตางศุ์ก่อนจะกดปิด

หน้าจอ หย่อนโทรศัพท์ใส่กระเป๋ากางเกงตามเดิม แล้วหันมามอง 
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เด็กหญิงที่นั่งอยู่ข้างกายมองเขาตาปริบๆ พอเห็นหน้าตามอมแมม 

ผมยุง่ไม่เป็นทรง มเีหงื่อไหลเกาะตามหน้าตามไรผมนั่นแล้ว เขากอ็ดนกึ

เอน็ดูไม่ได้

ไม่รู้ว่าถ้าขึ้นมัธยมปลายแล้ว หล่อนจะยังปล่อยเนื้อปล่อยตัว

แบบนี้อยู่อกีหรอืเปล่า 

กลนิท์ล้วงผ้าเชด็หน้าในกระเป๋าเสื้อส่งให้หล่อนแล้วถาม

“หวิหรอืเปล่า”

“ไม่หวิค่ะ” ดารกิาส่ายหน้า พลางรบัผ้าเชด็หน้าจากเขามาเชด็

เลอืดที่หวัเข่า

“ให้เชด็เหงื่อนะ ไม่ใช่ซบัเลอืดที่แผล”

เขาขดัเสยีงเรยีบ ก่อนจะดงึผ้าเชด็หน้าจากมอืหล่อนมาพบัใหม่ 

เอาผ้าด้านที่สะอาดบรรจงซับเหงื่อที่ไหลเป็นทางตามไรผมและ 

ดวงหน้ากลมให้หล่อน 

ดาริกามองใบหน้าคมที่ก้มลงมาใกล้นิ่งๆ สัมผัสของเนื้อผ้าที่

ลากไล้ไปทั่วผวิเนื้อพาให้หวัใจดวงน้อยอบอุ่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตวั ความ

อบอุน่ที่เคยได้รบัจากเขาเมื่อก่อนย้อนกลบัมาให้หล่อนได้สมัผสัอกีครั้ง

หนึ่ง

ถ้าท�าได้...หล่อนไม่ได้อยากจะหนีหน้ากลินท์เลย อยากให้เขา

เป็นพี่ชายที่แสนดีของหล่อนแบบนี้ตลอดไปด้วยซ�้า แต่ทุกอย่างมันมี

ข้อจ�ากัดเสมอ...หล่อนได้เจอกลินท์ที่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่ชายให้แก่

หล่อน ได้รบัน�้าใจและความอบอุ่นจากเขามากมายตั้งแต่ก้าวเข้ามาสู่

โลกอนัโดดเดี่ยวแห่งบ้านวรารกัษ์ แต่ความสขุไม่ได้อยูก่บัคนเราไปชั่ว

ชีวิต และมันก็คงถึงเวลาที่กลินท์ต้องไปแสวงหาความสุขของเขาเอง

บ้างเสยีท ีหลงัจากที่เขามอบความสขุและโลกทั้งใบให้หล่อนไปแล้ว

สิ่งที่หล่อนพอจะท�าได้ในตอนนี้มเีพยีงอย่างเดยีวเท่านั้นคอื เกบ็

เกี่ยวช่วงเวลานี้ไว้ในความทรงจ�าให้มากที่สุด เก็บไว้ให้หวนนึกถึงใน
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วนัที่หล่อนไม่มเีขาอยู่ในโลกใบเลก็ๆ ของหล่อนอกีแล้ว...

ห้านาทต่ีอมา รถยนต์สดี�าเงาสญัชาตยิโุรปกเ็คลื่อนมาจอดหน้า

บ้านของกลนิท์ เดก็หนุ่มไม่ได้ลงจากรถทนัท ีแต่ชะโงกหน้าไปสั่งนาย

เหมว่า

“เดี๋ยวลงุช่วยไปเอากล่องยาในบ้านมาให้ผมหน่อยนะครบั ถ้า

แม่ถามหาผมกใ็ห้บอกว่าผมไปสนามฟตุบอลกบัเพื่อน”

“ครบั คณุชาย”

“นั่งอยู่ตรงนี้แหละ ไม่ต้องลงมา”

สั่งนายเหมเสรจ็ กลนิท์กห็นัมาสั่งดารกิาต่อ ก่อนจะเปิดประตู

ลงจากรถ ย้ายไปนั่งเบาะคนขับแทนที่นายเหม ดาริกาไม่ค่อยเข้าใจ

นกัว่าเขาก�าลงัจะท�าอะไร แต่กไ็ม่กล้าซกัถาม ได้แต่นั่งนิ่งๆ อยูท่ี่เบาะ

หลงั รอให้นายเหมน�ากล่องยามาให้ แล้วมองดูกลนิท์ค่อยๆ ถอยรถ

ออกห่างจากหน้าบ้าน แต่พอเห็นว่าเขาเบนหัวรถยนต์ไปยังปากซอย 

หล่อนกท็นนั่งนิ่งเงยีบต่อไปไม่ไหว

“พี่กลนิท์จะพาดาวไปไหนคะ”

“ไปท�าแผล”

“ท�าที่บ้านกไ็ด้นี่คะ”

“เดอืนอยู่บ้าน กลวัเดอืนกบัคณุป้าวไิลเหน็ไม่ใช่หรอืไง”

กลนิท์สบตากลมโตผ่านกระจกมองหลงัเพยีงแวบหนึ่งขณะพดู 

แล้วจึงเบือนไปมองถนนเบื้องหน้าต่อ ทิ้งให้เด็กหญิงแอบนั่งอมยิ้ม 

มองเขาท�าหน้าที่พลขบัให้หล่อนด้วยแววตาสขุใจ...อย่างน้อยเขากย็งั

เป็นห่วง กลวัว่าหล่อนจะโดนแม่เลี้ยงกบัพี่สาวลงโทษที่เหน็หล่อนอยู่

กบัเขา ดารกิาไม่รูว่้าเขาจะพาหล่อนไปที่ไหน หล่อนไม่ได้ซกัไซ้เขาต่อ 

ปล่อยให้ห้องโดยสารมเีพยีงเสยีงเพลงสากลจากคลื่นวทิยดุงัคลอเบาๆ 

เท่านั้น และเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คนเพิ่งเลกิงานแย่งกันกลบั

บ้าน รถบนถนนจงึแน่นขนดัจนรถของกลนิท์แทบแซงไปเลนไหนไม่ได้ 
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ต้องไหลตามรถคนัอื่นไปเรื่อยๆ 

ดารกิามองความวุน่วายของการจราจรในเมอืงหลวงนอกหน้าต่าง 

เสยีงเพลงสากลที่ดงัคลอเบาๆ กบัความเยน็จากเครื่องปรบัอากาศใน

รถยนต์คนัหรูกล่อมให้เปลอืกตาบางปิดลงช้าๆ 

‘มคีนขบัรถให้นั่งกด็เีหมอืนกนัแฮะ’

ริมฝีปากจิ้มลิ้มยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเล็กน้อย เพียงไม่นานภายใน

ห้องโดยสารก็มีเสียงลมหายใจสม�่าเสมอดังขึ้นให้คนขับได้ฟังคลอไป

กับเสียงเพลงจากคลื่นวิทยุ กลินท์หันมามองอีกทีก็เห็นแม่สาวน้อย 

เอนหวัหลบัซบเบาะไปแล้วเรยีบร้อย

‘หลบัง่ายเหมอืนเดมิไม่เปลี่ยน’

กลนิท์แย้มยิ้มอ่อนโยนขณะมองดวงหน้ากลมขาวที่หลบัตาพริ้ม

เป็นครั้งสดุท้าย ก่อนจะหนัมาผจญกบัฝูงรถยนต์ที่แน่นถนนต่อ กว่า

กลนิท์จะฝ่าการจราจรคบัคั่งมายงัสวนสาธารณะใกล้โรงเรยีนได้กเ็กอืบ

หกโมงเยน็เข้าไปแล้ว พอมาถงึที่หมายเขากก้็าวลงจากรถ เดนิอ้อมไป

เปิดประตูหลงัฝั่งที่มรี่างเลก็ๆ ของคนที่นอนหลบัอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว

กบัฝูงรถตดิเลยแม้แต่น้อย

“ตื่นได้แล้ว ตวัแสบ”

เสียงทุ้มฟังคุ้นหูปลุกดาริกาให้ตื่นจากนิทรารมณ์อันแสนสุข 

เดก็หญงิลมืตาขึ้นอย่างงวัเงยีปนงนุงง เหน็ใบหน้าคมสนัของคนที่ยนื

เท้าประตูรถจงึนกึขึ้นได้ว่าหล่อนอยู่ที่ไหน 

แอร์มนัเยน็ เพลงกเ็พราะ คนขบักห็ล่อแถมยงัใจด ีหล่อนเลย

หลบัลกึจนลมืไปแล้วว่าก�าลงัจะไปไหน

“ถงึแล้วเหรอคะ”

“ถงึแล้ว ลงมาส”ิ

ไม่รอให้เขาเร่งอีกรอบ ดาริกาก้าวลงจากรถ แล้วเดินตามร่าง

สูงโปร่งไปยงัเก้าอี้นั่งรมิสระบวัขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นช่วงเยน็มาก
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แล้ว ผูค้นในสวนสาธารณะจงึเริ่มบางตา มแีค่ไม่กี่คนที่มาวิ่งออกก�าลงั

กาย กลินท์ให้ดาริกานั่งบนเก้าอี้ ในขณะที่เขานั่งคุกเข่าลงตรงหน้า 

หล่อน แล้วเปิดกล่องยาที่หิ้วมาด้วย หยิบขวดน�้าเกลือมาเทราด 

ลงบนส�าล ีดารกิาเหน็อย่างนั้นกเ็ริ่มสั่นเป็นเจ้าเข้าทนัท ีกลวัเหลอืเกนิ

ว่ามันจะแสบ พอกลินท์ก�าลังจะใช้ส�าลีเช็ดท�าความสะอาดบาดแผล

ที่หัวเข่าให้ หล่อนก็หลบเลี่ยงโดยอัตโนมัติ...เป็นแบบนี้อยู่หลายครั้ง

จนเขาต้องเงยหน้าขึ้นมามองด้วยสายตาต�าหนิ

“เอ่อ...แสบไหมคะ”

“ไม่แสบหรอก อยู่เฉยๆ”

ดาริกาเชื่อฟังที่เขาบอก มองคนที่ก�าลังใช้ส�าลีเช็ดท�าความ

สะอาดแผลให้นิ่งๆ ยิ่งเห็นเขาขะมักเขม้นอยู่กับบาดแผลของหล่อน 

ดาริกาก็รู้สึกเหมือนช่วงเวลาเก่าๆ เริ่มหวนคืนมาอีกครั้ง คล้ายกับ 

เมื่อก่อนตอนที่หล่อนโดนวไิลเรขท�าโทษ แล้วแอบมานั่งร้องไห้ในสวน 

หลงับ้านใกล้ๆ บ้านของกลนิท์ เขากม็กัจะเหน็แล้วแอบปีนข้ามก�าแพง

มาท�าแผลให้หล่อนอยู่เสมอ

ทั้งที่ตอนนี้เขากไ็ม่ได้ไปไหน ยงันั่งท�าแผลให้หล่อนแบบเมื่อก่อน

เหมือนเดิม แต่ไม่รู้ท�าไม...หล่อนถึงรู้สึกว่าระยะห่างระหว่างเขากับ

หล่อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ราวกบัว่าเขาเริ่มห่างออกไปไกล ไกลเข้าไป

ทกุที

ไกลจนหล่อนใกล้จะเอื้อมแตะไม่ถงึอยู่แล้ว...

พอแน่ใจว่าบาดแผลสะอาด ไม่น่าจะมีเศษฝุ่นหลงเหลืออยู ่

กลนิท์กห็ยบิยาแดงมาใส่ให้หล่อน แล้วตามด้วยตดิปลาสเตอร์ยาลงไป 

ดาริกากล่าวขอบคุณเขาเบาๆ มองเขาเก็บของใส่กล่องตามเดิมแล้ว

เหมอืนจะนกึอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ จงึเอ่ยถาม

“ได้ยินพี่กลินท์กับเพื่อน เอ้อ...” หล่อนรีบเปลี่ยนค�าพูดใหม่ 

ด้วยเกรงว่าเขาจะรูว่้าหล่อนแอบฟังเขาคยุกบัเพื่อน “ได้ยนิป้าเนยีงคยุ
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กบัพี่จ�าปีว่าพี่กลนิท์จะไปเรยีนต่อที่องักฤษหรอืคะ”

“อมื”

“นานมากไหมคะ”

“นานเหมือนกัน อาจจะสักสี่ห้าปี หรือถ้าเรียนต่อโทก็อาจจะ

นานกว่านั้น”

พอไม่ได้ยินเสียงเจื้อยแจ้วถามต่อ กลินท์ก็ละมือจากกล่องยา

มามองหล่อนด้วยความแปลกใจ เห็นเด็กหญิงตัวน้อยก้มหน้านิ่ง  

เด็กหนุ่มวัยสิบแปดปีจึงเผยรอยยิ้มเอ็นดู เอื้อมมือไปโยกศีรษะเล็ก

เบาๆ 

“เป็นอะไร คดิถงึเหรอ”

“คงจะอย่างนั้นมั้งคะ พี่กลนิท์ไปองักฤษ น้ามนต์คงจะเหงาแย่

เลย”

เสยีงเลก็ๆ นั้นฟังดกูรู้็ว่าหงอยเหงาแค่ไหน ไม่รูเ้หมอืนกนัว่าแม่

ของเขาหรอืหล่อนกนัแน่ที่เหงา น่าแปลก...สามปีมานี้ เขาแทบไม่ได้

พดูคยุกบัดารกิาเป็นเรื่องเป็นราวเลย ช่วงแรกที่ไม่มหีล่อนมาเดนิตาม

เขากร็ู้สกึเหมอืนขาดอะไรไปอยู่บ้าง แต่พอขึ้นมธัยมปลาย เจอเพื่อน 

ก๊วนใหม่ที่มปีระสบการณ์หลากหลายมาแบ่งปันกนั ชวนกนัเล่นอะไร

แผลงๆ ตามประสาเดก็หนุม่วยัหวัเลี้ยวหวัต่อ เขากแ็ทบจะไม่ได้นกึถงึ

หล่อน

แต่พอได้มาพูดคยุกบัหล่อนอย่างสนทิสนมอกีครั้ง กลนิท์กเ็พิ่ง

สังเกตเห็นว่าดาริกาเติบโตขึ้นกว่าเดิมเยอะทีเดียว ร่างเล็กที่เคยเตี้ย

กว่าไหล่เขาเกอืบคบืเริ่มสูงขึ้นจากเดมิไม่น้อย แม้จะยงัไม่สวยสะพรั่ง

เป็นสาวเต็มกายในวัยสิบเจ็ดปีเหมือนพราวสิตางศุ์ แต่ก็มีเค้าของ

ความงดงามในยามเตบิโตให้พอมองเหน็ น่าเสยีดายนกัที่เขาไม่ได้อยู่

มองดาริกาค่อยๆ เจริญเติบโตเป็นสาวเต็มวัยอย่างที่ใจนึกอยาก ถึง

แม้ว่าสามปีมานี้ เขากับหล่อนอาจจะไม่ได้ตัวติดกันเหมือนเมื่อก่อน 
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แต่กลินท์ก็ยังไม่ลืมว่าเขามีหล่อนเป็นน้องสาวอยู่อีกคน จริงอยู่...เขา

อาจจะมเีพื่อนฝงูมากมาย แต่เขากไ็ม่เคยลมืว่าเมื่อก่อนเคยมเีดก็หญงิ

อกีคนเดนิตามหลงัเขาต้อยๆ อ้อนให้ท�านู่นท�านี่อยู่บ่อยๆ 

“ถ้าไม่อยากให้น้ามนต์เหงาก็หมั่นไปหาบ้างสิ พี่ไม่อยู่บ้าน 

แล้วนี่ คงไปหาได้แล้วมั้ง”

กลนิท์หยอกเลก็ๆ รูด้ว่ีาที่ดารกิาไม่ค่อยไปบ้านของเขาบ่อยครั้ง

เหมอืนแต่ก่อน เป็นเพราะเขาเองอย่างไม่ต้องสงสยั มาจนบดันี้เขาก็

ไม่รูว่้าอะไรเป็นสาเหตทุี่ท�าให้ดารกิาตตีวัออกหาก จะใช่เพราะวไิลเรข

หรอืไม่ หรอืเป็นเพราะหล่อนเบื่อที่จะเล่นกบัเดก็ผูช้ายอย่างเขาอย่างที่

หล่อนเคยพูดเอาไว้...เขากอ็ยากรู้เหมอืนกนั

“พี่กลนิท์จะคดิถงึดาวไหมคะ”

“คดิถงึส ิจะไม่คดิถงึน้องสาวคนนี้ได้ยงัไงกนั”

ค�าพูดของกลินท์เหมือนหยาดน�้าอุ่นที่ไหลมาโอบล้อมหัวใจที่

เคยเหนบ็หนาวมานานปีของหล่อน

พี่กลนิท์ยงัไม่ลมืหล่อน...เขายงัไม่ลมื

แล้วจากวนันี้ไปล่ะ เขาจะลมืหล่อนหรอืไม่

พอเขามีสังคมใหม่ที่กว้างมากกว่าเดิม สังคมของเขาที่ไม่มี

หล่อนอีกแล้ว...เขาจะยังคิดถึงหล่อนอยู่หรือไม่ จะจ�าได้ไหมว่ายังมี

น้องสาวคนนี้อกีคน

“ไปเรยีนไม่นานหรอก เดี๋ยวกก็ลบัมาแล้ว กลบัมาเมื่อไรจะขน

ขนมกลบัมาฝาก เอ้อ ได้ข่าวว่าคณุลงุซื้อคอมพ์ให้แล้วนี่ ถ้าคดิถงึก ็

ส่งอเีมลไปหาบ่อยๆ ส”ิ

“ได้หรอืคะ”

คนถามตาเป็นประกาย เรียกรอยยิ้มอ่อนโยนได้จากคนมอง 

กลินท์ไม่ตอบ แต่ล้วงปากกาที่พกติดตัวออกมาจากกระเป๋ากางเกง

นกัเรยีน คว้ามอืเลก็ข้างหนึ่งขึ้นมาแบออกก่อนจะเขยีนที่อยูอ่เีมลลงไป
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“แค่นี้กเ็รยีบร้อย ว่าแต่...ส่งอเีมลน่ะ ส่งเป็นหรอืเปล่า”

“ส่งเป็นซ ีดาวอยู่ ม. 1 แล้วนะ ที่โรงเรยีนเขามเีรยีนวชิาคอมพ์

ด้วยหรอก”

ดารกิาบอกหน้ามุย่ เคอืงนกัที่ได้ยนิกลนิท์พดูเหมอืนหล่อนเป็น

คนหลงัเขา แต่คนพูดกลบัหวัเราะเบาๆ อย่างเหน็เป็นเรื่องสนกุ ไม่ว่า

หล่อนจะเตบิโตขึ้นอกีสกัแค่ไหน แต่ค�าพดูค�าจาและท่าทางของหล่อน

กย็งัคงเป็นดารกิา...น้องสาวตวัแสบที่เขาแสนเอน็ดูอยู่ดนีั่นเอง

เย็นวันนั้นถ้าใครมาวิ่งออกก�าลังกายในสวนสาธารณะแห่งนี้ก็

จะได้ยินเสียงหัวเราะปะปนไปกับบทสนทนาระหว่างเด็กหญิงกับเด็ก

หนุ่มที่นั่งอยู่บนเก้าอี้รมิสระบวั ยิ่งได้ฟังเสยีงใสหวัเราะร่วน กย็ิ่งรู้ว่า

เจ้าของเสยีงมคีวามสขุมากเพยีงใด

หากความสุขสามารถอยู่คู่กับคนเราอย่างนี้ตลอดไปก็คงจะดี 

ไม่น้อย 

แต่ทกุอย่างบนโลกใบนี้ล้วนเป็นสิ่งไม่เที่ยงเสมอ

ความสขุของดารกิากเ็ช่นกนั


