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1
การเดินทางของความรัก

“อะไรกันคะภัทร นี่มันหมายความว่ายังไง”

ค�ำถำมของสำวสวยที่นั่งอยูใ่ต้ผ้ำห่มบนเตยีงข้ำงๆ ท�ำให้ชำยหนุม่ 

เจ้ำของห้องถงึกบัยิ้มมมุปำกและยกัไหล่อย่ำงไม่ใส่ใจ ก่อนจะก้ำวขำ

ลงจำกเตียงด้วยท่วงท่ำมั่นใจ ด้วยควำมสูงร้อยแปดสิบเซนติเมตร 

ของเขำ

ดนยัภทัร สตัยบดนิทร์ ทนำยหนุม่ฝีมอืดวียัสำมสบิเอด็ปี ทำยำท 

คนโตของมหำเศรษฐอีนัดบัต้นๆ ของเมอืงไทย ทนำยหนุ่มที่ไม่ว่ำจะ

จบัคดไีหนกต็้องเป็นฝ่ำยชนะไปเสยีทกุครั้ง เพรำะควำมเฉลยีวฉลำด

และไหวพรบิของเขำ

“หมำยควำมว่ำคณุกลบับ้ำนไปได้แล้วน่ะสคิรบั”

ดนัยภัทรบอกอย่ำงไม่แยแส ข้อเสียของเขำคือมีผู้หญิงเข้ำมำ

มำกมำย นั่นเพรำะเขำมเีสน่ห์เหลอืร้ำยที่ผู้หญงิไม่อำจต้ำนทำน และ

ดนยัภทัรไม่เคยปฏเิสธหญงิสำวพวกนั้นเลย ทว่ำชำยหนุ่มกม็กีฎของ

ตวัเองเหมอืนกนั

แค่สนกุ...และไม่ผูกพนั ใครรบัได้เขำกพ็ร้อมจะตอบสนอง แต่

ถ้ำพวกเธอเรยีกร้องมำกกว่ำเรื่องบนเตยีง ดนยัภทัรกจ็ะไม่ขอยุ่งเกี่ยว

เดด็ขำด เพรำะรู้ว่ำควำมยุ่งยำกจะตำมมำกวนใจเขำทหีลงั
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“ขอเมย์ค้ำงที่นี่กับคุณไม่ได้เหรอคะ พรุ่งนี้เช้ำเมย์ค่อยกลับ

กไ็ด้”

สำวสวยนำมเมทินีต่อรอง ด้วยชื่นชอบและคลั่งไคล้ในตัว 

ดนยัภทัรมำนำน ท�ำให้เธอไม่อยำกลกุจำกเตยีงใหญ่ในคอนโดมเินยีม 

สดุหรูแห่งนี้ง่ำยๆ หลงัจำกที่ทั้งคู่เพิ่งผ่ำนเกมรกัสดุร้อนเร่ำมำหมำดๆ

ดนยัภทัรเป็นผู้ชำยที่สดุยอด และไม่เหน็แก่ตวัในเรื่องบนเตยีง 

ท�ำให้เธอพงึพอใจเขำมำก และอยำกสำนต่อควำมสมัพนัธ์ แต่ผู้ชำย

อย่ำงดนยัภทัรไม่ใช่คนที่ใครจะเข้ำหำได้ง่ำยๆ เลย

“ผมไม่ชอบให้ใครมำค้ำงด้วย กลบัไปเถอะครบั”

ดนัยภัทรบอกด้วยน�้ำเสียงเฉยชำ ก่อนจะเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้ำ

ขนำดใหญ่ดไีซน์หร ูหยบิผ้ำเชด็ตวัมำพนัรอบเอวสอบลวกๆ ท่ำมกลำง

แววตำผดิหวงัและหงดุหงดิของคูข่ำชั่วครำวอย่ำงเมทนิเีป็นอย่ำงมำก

“ใจร้ำยจงั คดิไว้แล้วว่ำต้องเป็นแบบนี้ คณุนี่กแ็ปลกนะคะภทัร”

เมทนิถีอนหำยใจ ก่อนจะลกุจำกเตยีงใหญ่อย่ำงไม่สบอำรมณ์ 

พร้อมกับหยิบเสื้อผ้ำตัวเองขึ้นมำสวมอย่ำงรวดเร็ว ใครๆ ก็บอกว่ำ 

ดนยัภทัรไม่มหีวัใจ และไม่เคยให้ควำมหวงัใครมำกกว่ำสมัพนัธ์บนเตยีง 

วนันี้เมทนิเีข้ำใจแจ่มแจ้งแล้ว

“เรำตกลงกันแล้วนี่ครับ” ดนัยภัทรบอกด้วยสีหน้ำเรียบเฉย 

ก่อนจะเดนิไปเปิดตู้เยน็แล้วหยบิขวดน�้ำขึ้นมำดื่ม โดยไม่หนัไปสนใจ

คู่ขำอย่ำงเมทนิแีม้แต่นดิ

“ค่ะ เมย์เข้ำใจแล้ว ขอบคณุนะคะ ที่ท�ำให้เมย์สนกุ ถงึแม้จะ

แค่ชั่วครำวกต็ำม”

“ขอบคุณเหมือนกัน และเสียใจ...ที่ให้อะไรคุณมำกไปกว่ำนี้ 

ไม่ได้”

เมทนิสีะบดัหน้ำเบำๆ ก่อนจะเดนิไปหยบิกระเป๋ำที่โซฟำรำคำ

แพง แล้วเดินกระแทกส้นเท้ำออกจำกห้องของหนุ่มหล่อเจ้ำเสน่ห์ 
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อย่ำงขดัเคอืงใจ

ดนัยภัทรไม่ใส่ใจ จบเกมรักก็จบควำมสัมพันธ์ เพรำะผู้หญิง

เอำแต่ใจและคอยแต่จะเรยีกร้องจำกผูช้ำยแบบนี้ไง ดนยัภทัรถงึไม่คดิ

มใีครเป็นตวัเป็นตนสกัท ีทั้งที่อำยเุลยสำมสบิมำแล้ว

ผูห้ญงิที่เหมำะจะเดนิเคยีงข้ำงคนอย่ำงดนยัภทัร อำจยงัไม่เกดิ

มำบนโลกใบนี้ หรอือกีควำมหมำยหนึ่งคอืยงัไม่มผีู้หญงิคนไหนท�ำให้

คนอย่ำงดนยัภทัรรู้สกึหวั่นไหวและอยำกสละโสดได้

มำรดำเคยรบเร้ำเขำอยูห่ลำยหน ให้เขำลำออกจำกงำนที่ท�ำอยู่

แล้วกลับไปช่วยบิดำกับน้องสำวดูแลกิจกำรเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์

ของครอบครัวที่กรุงเทพฯ ทว่ำดนัยภัทรก็อิดออดและขอเวลำเพื่อท�ำ

ในสิ่งที่รกัและอตุส่ำห์ร�่ำเรยีนมำหลำยปีเสยีก่อน

เสยีงโทรศพัท์มอืถอืที่ดงัอยูบ่นหวัเตยีง ท�ำให้ดนยัภทัรหลดุจำก

ภวงัค์ควำมคดิทนัท ีก่อนจะรบีเดนิไปหยบิมำรบัสำยด้วยควำมรบีร้อน 

เนื่องจำกรู้ว่ำเป็นสำยส�ำคญัจำกคนไกลที่ต้องคยุกนัทกุวนั

“ท�ำไมวนันี้ถงึไม่โทร. หำน้องคะ”

น�้ำเสียงงอแงของคนที่โทรศัพท์มำท�ำให้ดนัยภัทรหัวเรำะเบำๆ 

ทุกครั้งก่อนสองทุ่มเขำจะต้องเป็นฝ่ำยโทรศัพท์ไปรำยงำนปลำยสำย

ถึงควำมเป็นไปตลอด ทว่ำวันนี้เขำมัวแต่ยุ่งหลำยอย่ำงจนท�ำให้ลืม

ภำรกจิส�ำคญัไป

“โทษทคีรบัน้องรกั วนันี้พี่สดุหล่อยุ่งจรงิๆ”

“ยุง่งำนหรอืว่ำยุง่กบัแม่สำวๆ พวกนั้นคะ อย่ำให้จบัได้นะ ไม่งั้น 

ด้ำจะขึ้นเครื่องไปวนีแตกให้ดูเลย”

ดนัยภัทรหัวเรำะเบำๆ ให้นิสัยหวงพี่ชำยของน้องสำวเพียงคน

เดยีวอย่ำงดำวศิำ ที่ไม่ว่ำจะโตเป็นผู้ใหญ่วยัยี่สบิหกปีแล้วกต็ำม แต่

ควำมรกัควำมหวงแหนที่มใีห้พี่ชำยอย่ำงเขำกไ็ม่ลดน้อยถอยลงไปเลย 

แถมยงัจะเอำแต่ใจหนกัขึ้นไปอกี
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ดนยัภทัรไม่โทษใคร มนัผดิที่เขำและครอบครวัซึ่งเลี้ยงน้องสำว

มำแบบตำมใจตลอด ทว่ำดำวิศำก็ไม่ใช่เด็กเกเรอะไร ตรงกันข้ำม  

ดำวศิำดแูลกจิกำรของครอบครวัได้ดเียี่ยม จะเสยีหน่อยกต็รงรกัพี่ชำย

อย่ำงเขำมำกจนไม่ให้ผู้หญงิเข้ำใกล้เขำเท่ำนั้นเอง

“กห็วงอยู่แบบนี้ แล้วเมื่อไหร่พี่จะหำพี่สะใภ้ให้เรำได้ซะท”ี

“พี่ภทัรอย่ำมำท�ำพดูด ีอย่ำคดิว่ำด้ำไม่รูน้ะคะ ว่ำอยูท่ี่โน่นแอบ

ซกุใครเอำไว้กี่คน”

“ท�ำมำรูด้ ีนี่อย่ำบอกนะว่ำไอ้ตณิมนัคำบข่ำวไปฟ้อง” ดนยัภทัร

คำดเดำ เพรำะแหล่งข่ำวที่น้องสำวจะหำได้คงไม่ใช่ใครที่ไหน นอกจำก

เพื่อนรุ่นน้องที่รู้จักกันมำนำนอย่ำงติณภพ บุคคลที่สำมำรถเข้ำออก

ภำยในบ้ำนสัตยบดินทร์เป็นว่ำเล่น เนื่องจำกพ่อแม่สนิทสนมกันมำ 

นำน

“เกี่ยวอะไรกบัพี่ตณิกนั ด้ำไม่เคยคยุกบัเขำเสยีหน่อย” อกีฝ่ำย

ปฏเิสธทนัควนั 

ดนยัภทัรถงึกบัยิ้มขนัเมื่อน้องสำวดูจะรบีออกตวัเกนิไป

“ใครจะไปรู ้ได้ข่ำวว่ำมนัก�ำลงัตำมจบีคนแถวนี้อยู ่อย่ำให้รูแ้ล้ว

กนั ไม่งั้นพี่จะเอำลูกซองยงิหวัมนัแน่ ถ้ำขนืมำท�ำชกีอกบัคนแถวนี้”

“นั่นไง ทีน้องหวงละท�ำบ่น ทีตัวเองนี่ไม่ค่อยจะหวงน้องเลย 

นะคะ”

ชำยหนุ่มหวัเรำะเบำๆ เมื่อโดนน้องสำวแขวะกลบั ใครๆ กร็ู้ว่ำ

ดนยัภทัรหวงน้องสำวมำก เรยีกว่ำริ้นไม่ให้ไต่ ไรไม่ให้ตอมเลยกว็่ำได้ 

นั่นเพรำะเขำมองว่ำน้องสำวยังใสซื่อและบริสุทธิ์เกินไป กลัวผู้ชำยที่

ไม่มคีวำมจรงิใจจะมำหลอกลวงเอำ

“ไม่รู้ละ บอกไว้ก่อน เจอคนกะล่อนที่ไหนก็อย่ำเข้ำไปใกล้ล่ะ 

ผู้ชำยสมยันี้น่ำกลวั ไว้ใจอะไรไม่ได้หรอก”

“ค่ำ...ทรำบแล้วเจ้ำค่ะคณุพี่ชำยสดุหล่อขำ”
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“รู้กด็ ี พี่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วง ว่ำแต่คณุพ่อคณุแม่หลบัหรอืยงั

นี่” ดนยัภทัรถำมถงึบดิำมำรดำ ซึ่งปกตเิวลำดำวศิำโทรศพัท์มำแบบนี้ 

ทั้งคูม่กัจะอยูด้่วยอย่ำงพร้อมหน้ำพร้อมตำ เพื่อถำมไถ่สำรทกุข์สกุดบิ

กนัทกุวนั

“หลบักนัหมดแล้วค่ะ เพิ่งกลบัจำกงำนเลี้ยงกนั จรงิส ิด้ำลมืไป

เลยว่ำมเีรื่องจะรบกวนพี่ภทัรด้วย”

“หมื...รบกวนเรื่องอะไร” ดนยัภทัรขมวดคิ้ว ปกตดิำวศิำไม่เคย

เอ่ยปำกขออะไรเขำง่ำยๆ นอกจำกจะเป็นเรื่องส�ำคญัเท่ำนั้น หมำยควำม 

ว่ำเรื่องที่จะขอรบกวนเขำวนันี้ ย่อมเป็นเรื่องที่น้องสำวให้ควำมส�ำคญั

แน่

“คอนโดฯ พี่ภทัรยงัว่ำงอกีห้องใช่ไหมคะ”

“ใช่ มอีะไร จะให้ใครมำพกักบัพี่เหรอ” ดนยัภทัรถำมเล่นๆ

“ค่ะ พอดพีี่ที่รูจ้กัเขำเพิ่งออกจำกงำน ก�ำลงัจะไปเที่ยวที่นั่น ด้ำ

กเ็ลยอยำกขอห้องนั้นให้พี่น�้ำเขำพกัหน่อย พอดพีี่เขำไม่รู้จกัใครที่นั่น

เลย”

“ผู้หญงิเหรอ”

“ค่ะ ชื่อพี่น�้ำ”

ดนัยภัทรขมวดคิ้วงุนงง ปกติดำวิศำหวงเขำจะตำย แล้วจู่ๆ 

ท�ำไมถงึกล้ำไว้ใจให้ผู้หญงิคนนี้มำพกักบัเขำได้ เอ...น่ำแปลกชอบกล 

หรือว่ำยำยคนนี้ที่พูดถึงจะมีหน้ำตำเป็นอำวุธ จนถึงขั้นน้องสำวเขำ

กล้ำวำงใจได้

“กี่วนั” ดนยัภทัรถำมต่อ

“หนึ่งเดือนค่ะพี่ภัทร พอดีพี่เขำจะไปหำข้อมูลในกำรเขียน

หนงัสอืด้วยค่ะ”

“หมื...ไหนว่ำเพิ่งออกจำกงำน” พี่ชำยถำมด้วยควำมสงสยั

“พี่เขำท�ำงำนเขียนเป็นงำนพิเศษด้วยค่ะ พอออกมำก็เลยท�ำ
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อำชพีนี้ต่อ”

มิน่ำล่ะ ที่แท้ก็หนอนหนังสือเหมือนกันนี่เอง ดำวิศำถึงถูกอก

ถูกใจ จนกระทั่งกล้ำฝำกฝังไว้กับเขำ โดยไม่กลัวเขำจะท�ำมิดีมิร้ำย 

อีกฝ่ำย ไม่แน่ว่ำนักเขียนคนนี้อำจเป็นป้ำแก่ๆ สวมแว่นคนหนึ่งก็ได้ 

ปกตนิกัเขยีนกต็้องเป็นอย่ำงนั้นสนิะ ดนยัภทัรคดิในแง่มมุของตวัเอง 

“งั้นกไ็ด้ จะมำวนัไหนล่ะ พี่จะได้ไปรบั”

“น่ำจะไปถึงเช้ำวันเสำร์ค่ะ ขอบคุณมำกๆ นะคะพี่ภัทรขำ  

น่ำรกัที่สดุในโลกเลย”

ดนยัภทัรส่ำยหวั พอได้ในสิ่งที่ตวัเองต้องกำร ดำวศิำกจ็ะหนัมำ

รกัเขำมำกทนัท ีให้มนัได้อย่ำงนี้เถอะแม่ตวัด ีช่ำงน่ำหมั่นไส้เสยีจรงิๆ 

อยู่ใกล้ๆ จะเขกมะเหงกให้

“โอเค แล้วจะให้พี่ไปรบัที่ไหนล่ะ”

“บขส. ค่ะ” ดำวศิำตอบเสยีงดงัฟังชดั

“ฮะ! ยำยนั่นนั่งรถทวัร์มำเหรอ” ดนยัภทัรตกใจ กรงุเทพฯ กบั

เชยีงใหม่ไม่ได้ใกล้กนัเลยสกันดิ ท�ำไมยำยนั่นถงึไม่นั่งเครื่องบนิมำ

“ค่ะ พี่น�้ำไม่เคยขึ้นเครื่องมำก่อน กเ็ลยกลวั”

“เออๆ พี่เข้ำใจแล้ว เอำเป็นว่ำแจ้งรำยละเอียดพี่มำก็แล้วกัน 

พอถึงวันจะได้ไปรับเขำถูก จะได้ไม่เสียเวลำด้วย” ดนัยภัทรสั่ง 

น้องสำว จำกนั้นคยุต่อสกัพกัแล้ววำงห ูหวงัว่ำยำยนกัเขยีนคนนี้จะไม่

สร้ำงควำมวุ่นวำยให้เขำ ไม่เช่นนั้นเขำจะไล่หล่อนออกไปให้ดูจรงิๆ

ดนยัภทัรยกแขนขึน้ดนูาฬิกา ก่อนจะหยบิโทรศพัท์มอืถอื

ขึ้นมำกดหำหมำยเลขที่น้องสำวให้ไว้ เพื่อตดิต่อใครบำงคนที่เขำคำด

ว่ำหล่อนน่ำจะมำถงึแล้ว

“สวสัดคี่ะ คณุดนยัภทัรใช่ไหมคะ”

น�้ำเสียงอ่อนหวำนจำกปลำยสำยท�ำให้ดนัยภัทรขมวดคิ้ว ฟัง



โอบขวัญ  11

จำกเสียงแล้วไม่น่ำจะมีอำยุอย่ำงที่คิดเอำไว้เลย กลับดูยังอ่อนวัย 

เสยีด้วย

“ครบั ไม่ทรำบว่ำคณุ...มำถงึแล้วหรอืยงั”

“ถึงแล้วค่ะ เพิ่งออกจำกห้องน�้ำมำ ไม่ทรำบว่ำคุณจอดรถอยู่

ตรงไหนหรอืคะ เดี๋ยวฉนัเดนิไปหำ”

ดนยัภทัรเหลยีวซ้ำยแลขวำ ก่อนจะลงจำกเบนซ์คนังำม ชำยหนุม่

มองหำพี่สำวคนสนิทของดำวิศำพร้อมกับคุยไปเดินไป เนื่องจำกไม่รู้

ว่ำหล่อนอยู่ตรงไหน

“ฉนัใส่เสื้อเชิ้ตสขีำวค่ะ ยนือยู่หน้ำป้ำยประชำสมัพนัธ์”

“โอเค รออยู่ตรงนั้นนะครบั เดี๋ยวผมจะเดนิไปรบัคณุเอง”

ดนยัภทัรวำงสำยแล้วรบีเดนิไปยงัป้ำยประชำสมัพนัธ์ พร้อมกบั

มองหำหญิงสำวที่สวมเสื้อเชิ้ตสีขำวทันที ก่อนจะสะดุดตำกับผู้หญิง

คนหนึ่ง ซึ่งยนืชะเง้อมองหำใครสกัคน และหล่อน...สวมเสื้อเชิ้ตสขีำว

เพยีงคนเดยีว

“คณุธำรธำรำรเึปล่ำครบั”

หญงิสำวที่ก�ำลงัยนืงงๆ หนักลบัมำมองเขำทนัทเีมื่อได้ยนิเสยีง

เรียกชื่อ ไหล่บำงๆ สะพำยกระเป๋ำอุปกรณ์ท�ำมำหำกิน ขณะที่มือ 

ข้ำงหนึ่งก�ำลังถือกระเป๋ำล้อลำกใบโต ทั้งเหนื่อยทั้งเพลียจนท�ำให้

ใบหน้ำซดีเซยีวลงไปมำก

ชำยหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้ำท�ำให้ธำรธำรำหน้ำร้อนผ่ำวอย่ำงไม่

ทรำบสำเหต ุก่อนจะมองพี่ชำยของน้องสำวคนสนทิที่รูจ้กักนัผ่ำนโลก

ออนไลน์ด้วยอำกำรตกตะลึง หลังจำกอีกฝ่ำยถอดแว่นตำกันแดด 

ออกจำกใบหน้ำหล่อเหลำของเขำ

ดนยัภทัร สตัยบดนิทร์ นี่คอืตวัจรงิของเขำที่ดำวศิำพดูถงึบ่อยๆ 

สนิะ ตวัสูงจงั น่ำจะสกัร้อยแปดสบิเซนตเิมตรได้กระมงั ดูจำกควำม

แตกต่ำงระหว่ำงหล่อนกบัเขำที่ยนือยู่ใกล้ๆ กนั ท�ำให้หล่อนดูเตี้ยไป
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ถนดัตำ

“ใช่ค่ะ คณุคอืเอ่อ...คณุดนยัภทัรหรอืคะ” ธำรธำรำรูส้กึประหม่ำ 

ไม่รู้ว่ำเพรำะขัดเขินจำกกำรเพิ่งเคยพบหน้ำเป็นครั้งแรก หรือเพรำะ

สำยตำคมกรบิที่เพิ่งมองหล่อนตั้งแต่หวัจดเท้ำนั่นกนัแน่

“ครบั เรยีกผมว่ำภทัรเฉยๆ กพ็อ เอำเป็นว่ำรบีขึ้นรถดกีว่ำครบั 

ตรงนี้คนเยอะ บำงทอีำจท�ำให้คณุหำยใจไม่ค่อยสะดวก”

ดนัยภัทรยื่นมือไปดึงกระเป๋ำของหล่อนมำถือเอำไว้ พร้อมกับ

พยักพเยิดให้หล่อนเดินตำมไปที่รถส่วนตัว ซึ่งจอดอยู่ใต้ต้นคูนที่

ออกดอกเหลอืงอร่ำมตำ

“ต้องขอโทษด้วยนะคะ ที่มำรบกวนคุณถึงที่นี่” ธำรธำรำเอ่ย

ปำกคยุกบัเขำก่อน หลงัจำกดนยัภทัรขบัรถออกจำก บขส. มุง่ตรงเข้ำ

ถนนเส้นหลกั เพื่อเดนิทำงไปยงัที่พกัส่วนตวัของเขำ

“รบกวนไปแล้วนี่ครบั จะมำขอโทษท�ำไม”

ธำรธำรำถึงกับอึ้งไปแทบทันที เมื่อคนข้ำงๆ ที่ก�ำลังตั้งหน้ำ 

ตั้งตำขบัรถตอบแบบนี้ แถมยงัท�ำสหีน้ำเหมอืนไม่พอใจอะไรสกัอย่ำง 

ท�ำเอำหล่อนถงึกบัไปต่อไม่เป็นเลยทเีดยีว

ดำวศิำเคยนนิทำว่ำพี่ชำยของเธอปำกร้ำย แถมยงัไม่ค่อยชอบ

ยุ่งวุ่นวำยกบัใคร ธำรธำรำคดิว่ำคงจะจรงิอย่ำงที่ดำวศิำบอกเสยีแล้ว 

เพรำะนอกจำกดนัยภัทรจะไม่มองหน้ำหล่อนแม้แต่หำงตำแล้ว ชำย 

หนุ่มยงัจกิกดัเจบ็เบำๆ ให้หล่อนสะดุ้งอกีต่ำงหำก

“ถ้ำคณุไม่เตม็ใจที่จะให้ฉนัพกัที่คอนโดฯ ของคณุด้วย กบ็อก

ฉนัได้นะคะ ฉนัจะได้หำที่พกัที่อื่น”

ไม่รู้อะไรดลใจให้ธำรธำรำกล้ำถำมไปแบบนั้น แต่หล่อนก็มี

ควำมรูส้กึนี่นำ ในเมื่อเจ้ำของบ้ำนท�ำท่ำไม่อยำกจะให้ร่วมชำยคำด้วย 

หล่อนกไ็ม่ขออยู่อย่ำงอดึอดัใจหรอก

“ถ้ำผมท�ำแบบนั้น คณุกจ็ะได้โทร. ไปฟ้องยำยด้ำเอำส ิ ว่ำผม
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ไม่ดูแลคณุอย่ำงที่รบัปำกน้องเอำไว้” ดนยัภทัรหนัมำมองหล่อนแวบ

หนึ่ง ก่อนจะหันไปสนใจถนนเบื้องหน้ำต่อ ทั้งที่แอบขัดใจกับอำกำร

นั่งคอแขง็ของหญงิสำวข้ำงกำยนกั

ไม่ธรรมดำ กล้ำต่อปำกต่อค�ำกบัเขำแบบนี้ เหน็ทจีะอยู่กนัได้

อย่ำงสงบสขุนกัละ ดนยัภทัรแอบเข่นเขี้ยวในใจ นี่ดำวศิำหำงำนเพิ่ม

ให้เขำปวดหัวใช่ไหม ถึงได้ส่งยำยป้ำหน้ำน�้ำแข็งนี่มำอยู่กับเขำตั้ง 

หนึ่งเดอืน

“ฉันไม่ใช่คนมีนิสัยขี้ฟ้องหรอกค่ะ ไม่ต้องกังวล เดี๋ยวฉันจะ 

บอกน้องด้ำเองว่ำไม่อยำกพกักบัคณุ และจะไปหำที่พกัที่อื่น” 

ท�ำเสยีงเหมอืนน้อยใจท�ำไมกนั...ดนยัภทัรจบัน�้ำเสยีงของหล่อน

ได้ แต่หล่อนก็ใช่ย่อยเหมือนกันแฮะ ไม่ง้อเขำเหมือนกัน ดูท่ำงำนนี้

ดนยัภทัรจะมอีะไรสนกุๆ ให้ท�ำเสยีแล้วสิ

“นี่โกรธจรงิเหรอ” ดนยัภทัรหนัมำถำมแล้วหนักลบัไปมองถนน 

เบื้องหน้ำ รอยยิ้มปรำกฏบนรมิฝีปำกหยกัหนำ 

ธำรธำรำนั่งคอแข็ง และท�ำหน้ำนิ่งรำวกับเป็นนำงพญำภูเขำ 

น�้ำแข็งขั้วโลกเหนือ ผมยำวสลวยสีด�ำสนิทรวบง่ำยๆ เป็นหำงม้ำไว้

ด้ำนหลงั ใบหน้ำเนยีนใสไร้เครื่องส�ำอำงชื้นเหงื่อจนหน้ำมนั แต่ดูเป็น

ธรรมชำตนิ่ำแปลกตำกว่ำผู้หญงิที่ดนยัภทัรเคยเจอมำเลยทเีดยีว

ไม่แต่งหน้ำ ไม่ท�ำผม แถมยังแต่งตัวง่ำยๆ ด้วยเชิ้ตสีขำวยัด 

ชำยเสื้อในกำงเกงยนีสเีข้มพอดตีวั ดนยัภทัรไม่รูว่้ำผูห้ญงิคนนี้น่ำกลวั

หรอืว่ำน่ำมอง แต่ที่แน่ๆ รมิฝีปำกอวบอิ่มซึ่งเม้มเข้ำหำกนัแน่น ท�ำให้

เขำรู้ว่ำหล่อนอยู่ในอำรมณ์โกรธอย่ำงแน่นอน

“แล้วที่คณุพูดมำนี่ ล้อเล่นหรอืเปล่ำล่ะคะ” ธำรธำรำย้อนถำม

เขำด้วยน�้ำเสยีงจรงิจงั หล่อนไม่รู้ว่ำตวัเองคดิถกูหรอืคดิผดิที่ตดัสนิใจ 

มำพกัอำศยักบัเขำตำมค�ำแนะน�ำของดำวศิำ

“ดทู่ำคณุจะเหนื่อยกบักำรเดนิทำงมำก เลยอำจท�ำให้หงดุหงดิ
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ไปหน่อย เอำเป็นว่ำผมขอโทษกแ็ล้วกนั แต่ยำยด้ำไม่ได้บอกคณุหรอื

ครับ ว่ำปกติผมก็เป็นคนพูดจำไม่เข้ำหูใครอย่ำงนี้แหละ อย่ำถือสำ

เลย”

ดนยัภทัรหนัมำบอกด้วยเสยีงที่อ่อนลง ถงึกระนั้นธำรธำรำกย็งั

สังเกตเห็นว่ำชำยหนุ่มแอบยิ้มมุมปำกนิดหนึ่ง ก่อนจะตั้งหน้ำตั้งตำ 

ขบัรถโดยไม่หนัมำสนใจหล่อนอกีเลย

ดนยัภทัรเป็นผู้ชำยแบบไหนกนั ธำรธำรำถำมตวัเองในใจ แม้

ดำวศิำจะบรรยำยลกัษณะนสิยัใจคอของเขำให้หล่อนฟังบ้ำงแล้ว ทว่ำ

มนักเ็ทยีบไม่ได้กบักำรต้องมำเรยีนรู้นสิยัของเขำจำกตวัตนจรงิๆ

และข้อเดยีวที่ธำรธำรำสรปุได้ในตอนนี้ คอืดนยัภทัรเป็นผู้ชำย

ที่กวนประสำทมำกๆ คนหนึ่งเลยละ

“นีห้่องของคุณ ส่วนห้องข้างๆ น่ีห้องผม เข้าให้ถกูนะคณุ 

อย่ำเข้ำผดิห้องล่ะ”

ดนยัภทัรเปิดประตหู้องนอนรมิขวำให้หล่อน ลำกกระเป๋ำเข้ำไป

วำงไว้ให้บนเตยีงนอนใหญ่ แล้วเดนิกลบัมำยนืเท้ำสะเอวอยูห่น้ำประตู 

ในขณะที่ธำรธำรำกวำดสำยตำมองไปรอบๆ ห้องด้วยควำมรู้สึกทึ่ง

นดิๆ

สะอำด เรยีบร้อย และเรยีบหรอูลงักำร รสนยิมต่ำงกบัธำรธำรำ

ลิบลับเลยก็ว่ำได้ ดำวิศำบอกว่ำพี่ชำยเป็นคนเนี้ยบทุกกระเบียดนิ้ว 

เหน็ทวี่ำจะจรงิ เพรำะข้ำวของทกุชิ้นในห้องนี้ล้วนดูดมีรีำคำทั้งนั้น

แล้วนี่ถ้ำหล่อนเผลอท�ำของเสียหำยไปสักชิ้น จะต้องชดใช้ค่ำ

เสยีหำยหรอืเปล่ำนะ...

“ขอบคุณค่ะ” ธำรธำรำกล่ำวกับเขำสั้นๆ เพรำะไม่รู้ว่ำจะคุย

อะไรกบัเขำต่อ

“ถ้ำหวิกห็ำอะไรกนิได้เลยนะครบั ห้องครวัอยูท่ำงโน้น มทีกุอย่ำง 
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ในห้องนั้น” ดนยัภทัรบอกอกีครั้ง พร้อมกบัก้มมองคนตวัเลก็ซึ่งเอำแต่

มองไปรอบๆ ห้องเหมอืนเลี่ยงที่จะสนทนำกบัเขำ

“ขอบคณุค่ะ” 

อะไรของหล่อนกัน พูดค�ำนี้ได้ค�ำเดียวหรืออย่ำงไร แล้วเรื่อง

อะไรถงึไม่มองหน้ำเขำเวลำพูด ดนยัภทัรคดิอย่ำงขุ่นใจ หรอืว่ำนี่เป็น

ลกัษณะนสิยัของนกัเขยีนที่หลำยๆ คนเป็นกนัหรอืเปล่ำ เอ๊ะ! หรอืจะ

ยงัโกรธเขำเรื่องในรถก่อนหน้ำนี้

“ตำมสบำยแล้วกันคุณ เอ่อ...คุณน�้ำใช่ไหม” ดนัยภัทรถำม

เหมอืนไม่แน่ใจ

“ค่ะ เรยีกน�้ำกไ็ด้” ธำรธำรำหนัมำบอกเขำด้วยสหีน้ำเรยีบเฉย

“โอเค พักผ่อนให้หำยเหนื่อยก็แล้วกัน ตอนเที่ยงผมจะพำไป

กนิข้ำวข้ำงนอก แล้วจะมำเคำะประตูเรยีกนะครบั”

ดนยัภทัรพดูจบกเ็ดนิล้วงกระเป๋ำออกไป โดยไม่คดิจะฟังค�ำตอบ 

ของธำรธำรำว่ำอยำกไปด้วยหรอืไม่ หญงิสำวมองตำมแผ่นหลงัเขำไป

ด้วยอำกำรงงๆ ก่อนจะปิดประตหู้องแล้วเดนิมำนั่งที่รมิขอบเตยีงด้วย

ควำมรู้สกึอ่อนเพลยี

กรงุเทพฯ กบัเชยีงใหม่มรีะยะทำงห่ำงไกลต้องใช้เวลำเดนิทำง

หลำยชั่วโมง แต่ธำรธำรำกค็ดิว่ำมนัคุม้ เพรำะที่นี่อำกำศดแีละคงควำม 

เป็นธรรมชำติอยู่มำก สังเกตได้จำกหลำยๆ อ�ำเภอระหว่ำงหล่อนนั่ง

รถทวัร์ผ่ำน เหมำะกบักำรสะพำยโน้ตบุ๊กไปนั่งท�ำงำนเงยีบๆ อย่ำงมี

สมำธหิรอืไม่กต็ะลอนท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลำยได้

แต่ตอนนี้ขอหลบัสกังบีเอำแรงก่อนดกีว่ำ ธำรธำรำบอกตวัเอง

ในใจ ก่อนจะนอนแผ่หลำลงเตียงนุ่มที่สุดเท่ำที่เคยนอนมำอย่ำง 

ผ่อนคลำย หลงัจำกเครยีดกบักำรต้องเผชญิหน้ำกบัพี่ชำยของดำวศิำ

เป็นครั้งแรก

หมอนี่มนีสิยัอย่ำงไรกนัแน่นะ เมื่อครู่ดูเหมอืนจะใจด ีแต่ก่อน
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หน้ำนี้ก็กวนประสำทหล่อนได้อย่ำงน่ำหมั่นไส้มำก บำงทีเขำอำจไม่

เต็มใจให้หล่อนมำพักด้วย เพียงแต่ขัดน้องสำวอย่ำงดำวิศำไม่ได้ก็

เท่ำนั้นเอง

ช่ำงส.ิ..หล่อนกอ็ยู่ของหล่อน เขำกอ็ยู่ของเขำ ธำรธำรำกแ็ค่มำ

พกักบัเขำชั่วครำวเพยีงเท่ำนั้น แล้วหลงัจำกนั้นกจ็ะกลบัไปที่เดมิของ

ตวัเอง ไม่ได้คดิจะมำปักหลกัอยู่ที่นี่เสยีหน่อย

เสยีงกริง่หน้าห้องทีด่งัถี่ๆ  ท�าให้ธารธารารูส้กึตวัและขยีต้า 

เบำๆ ก่อนจะลุกจำกเตียงนอนแล้วก้ำวออกจำกห้องทันที เนื่องจำก

ไม่มทีท่ีำว่ำเจ้ำของห้องจะเปิดประต ูอกีทั้งผูม้ำเยอืนยงักดกริ่งไม่หยดุ 

จนหล่อนเกดิควำมร�ำคำญ ไม่อำจทนฟังได้

“นี่เธอเป็นใคร มำท�ำอะไรที่ห้องของภทัร”

นั่นเป็นค�ำถำมแรกของผู้มำเยอืน สำวสวยผมยำวในชดุเดรสสั้น

สีด�ำเหนือเข่ำเอ่ยถำมธำรธำรำ พร้อมกับปรำยตำมองหล่อนตั้งแต่ 

หวัจดเท้ำ โดยไม่คดิจะรกัษำมำรยำทแต่อย่ำงใด

“ฉนั...” ยงัไม่ทนัที่ธำรธำรำจะอธบิำย หญงิสำวผู้มำเยอืนกช็งิ

ถำมขึ้นมำอกีครั้ง

“อย่ำบอกนะว่ำภทัรหิ้วเธอมำนอนด้วยเมื่อคนืนี้”

หำ! ธำรธำรำอ้ำปำกค้ำง ‘หิ้ว’ อย่ำงนั้นหรือ อะไรของเธอ 

คนนี้กนั หรอืว่ำดนยัภทัรจะพำผู้หญงิมำนอนที่นี่เป็นงำนประจ�ำกนั

คณุพระ! ท�ำไมดำวศิำไม่เคยบอกหล่อนเรื่องนี้

“ขอโทษนะคะ ดฉินัไม่ใช่คนอย่ำงที่คณุคดิ จะพูดอะไรกรณุำ

ให้เกียรติกันหน่อย” ธำรธำรำบอกด้วยน�้ำเสียงไม่พอใจเช่นเดียวกัน 

ไม่ว่ำผู้หญิงคนนี้จะเป็นใครมำจำกไหน เป็นลูกเต้ำคนรวยมีเงินหรือ 

ไฮโซฝ่ำยใด ถ้ำขนืมำไล่เที่ยวดถูกูใครด้วยน�้ำเสยีงและมองด้วยสำยตำ

จกิกดัอย่ำงนี้ ธำรธำรำกจ็ะไม่ไว้หน้ำเหมอืนกนั
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“ผู้หญงิที่ไล่เที่ยวมำนอนกบัผู้ชำยอย่ำงเธอ มนัมเีกยีรตกิบัเขำ

ด้วยเหรอ”

“มนัจะมำกเกนิไปแล้วนะคะ” ธำรธำรำขึ้นเสยีงสงู ปรำยตำมอง 

ฝ่ำยตรงข้ำมด้วยควำมรงัเกยีจ ผู้หญงิคนนี้สวยแต่รูปจูบไม่หอมจรงิๆ 

ไม่น่ำเชื่อว่ำคนอย่ำงดนยัภทัรจะหน้ำมดืคบเป็นแฟนได้

“ไม่มำกหรอก ส�ำหรบัผู้หญงิที่หน้ำด้ำนมำนอนกบัแฟนคนอื่น

โดยไม่ละอำยแบบนี้”

“ดฉินัไม่ใช่ผูห้ญงิของคณุดนยัภทัร” ธำรธำรำบอกด้วยน�้ำเสยีง

หงดุหงดิ

“ไม่ใช่แล้วจะมำนอนอยู่ในคอนโดฯ ของภัทรได้ยังไง อย่ำมำ

ตอแหลหน่อยเลย” 

“คณุนี่มนั...” ธำรธำรำไม่อยำกคยุกบัเธอคนนี้อกีแล้ว ขนืคยุต่อ 

มีหวังได้ใช้ก�ำลังกันแน่ ไปตำมดนัยภัทรมำดีกว่ำ อีตำบ้ำนั่นก็ไม่รู้ 

อยู่ไหน ท�ำไมถงึปล่อยให้แฟนตวัเองมำระรำนคนอื่นแบบนี้

“ดฉินัจะไปตำมคณุดนยัภทัรมำให้ นั่งรอตรงนี้ไปก่อนนะคะ”

ธำรธำรำบอกอย่ำงเสยีไม่ได้ ก่อนจะเดนิหนไีปตำมเจ้ำของห้อง

ด้วยหัวใจเดือดปุด ที่ถูกแฟนของเขำดูถูกด้วยวำจำและแววตำอัน

เหยยีดหยำม

ธำรธำรำเคำะห้องของดนัยภัทรสองสำมครั้ง ทว่ำคนในห้อง

กลบัเงยีบกรบิ ท�ำเอำหล่อนขมวดคิ้วงนุงง พร้อมกบัสงสยัว่ำเขำไม่อยู่

หรอืไร ถงึเงยีบสงดัขนำดนี้

ธำรธำรำถือวิสำสะเปิดประตูเข้ำไปทันที ก่อนจะถอนหำยใจ

เบำๆ เมื่อพบว่ำเขำก�ำลงัหลบัอยู่บนเตยีงกว้ำง แถมท่ำทำงจะมคีวำม

สขุกบักำรนอนเสยีด้วย ถงึไม่ได้ยนิเสยีงหล่อนเคำะประตู

“คณุดนยัภทัรคะ มคีนมำหำค่ะ” 

ธำรธำรำเดนิไปเรยีกเขำอยู่ข้ำงเตยีง แล้วแอบสอดส่องสำยตำ
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มองไปรอบๆ ห้องของเขำอย่ำงจับสังเกต ก่อนจะเผลอยิ้มเมื่อเห็น 

รูปคู่ของเขำกบัดำวศิำตั้งอยู่ที่หวัเตยีงนอน

“คณุดนยัภทัรคะ มคีนมำหำค่ะ” 

ชำยหนุ่มขยับตัวเล็กน้อย ครำงฮึดฮัดในล�ำคอเมื่อได้ยินเสียง

กวนใจ ทว่ำกไ็ม่ได้ลมืตำตื่นแต่อย่ำงใด เพรำะเขำก�ำลงันอนหลบัอย่ำง

มคีวำมสขุ หลงัจำกต้องรบีตื่นไปรบัธำรธำรำที่สถำนขีนส่งเมื่อเช้ำนี้

“คุณดนัยภัทรคะ มีคนมำหำค่ะ” ครำวนี้ธำรธำรำก้มไปเรียก

ใกล้ๆ หูเขำเลย เนื่องจำกหมั่นไส้ที่อกีฝ่ำยไม่ยอมลกุ 

“นี่คุณ แฟนคุณมำหำคุณน่ะ ได้ยินแล้วก็รีบลุกสิ” ธำรธำรำ 

ก้มไปตะคอกเสยีงขุ่นใส่ใบหูเขำ

ค�ำว่ำ ‘แฟน’ ท�ำให้คนหลับบนเตียงถึงกับตำเบิกโพลงทันท ี

ท�ำเอำคนที่ก้มหน้ำลงไปหำใกล้ๆ ถงึกบัตกใจจนท�ำตำโต พร้อมกบัรบี

ถอยออกมำด้วยสหีน้ำตื่นตระหนก 

แต่ด้วยควำมที่เร่งรีบเกินไปโดยไม่ระมัดระวัง บวกกับควำม 

ตื่นเต้นยำมดวงตำคมกริบของเขำจ้องมองมำ หล่อนจึงสูญเสียกำร

ทรงตวัไปชั่วขณะ จนสะดดุขำตวัเองเข้ำอย่ำงจงัและท�ำท่ำจะหงำยลง

ไปนอนบนพื้นเอำดื้อๆ

“กรี๊ด...” ธำรธำรำร้องเสยีงหลง เมื่อรู้ว่ำก�ำลงัจะหงำยท้องลง 

พื้นห้อง แต่คนที่มีสติกว่ำคว้ำข้อมือของหล่อนเอำไว้ได้ทันเสียก่อน 

พร้อมกบัออกแรงฉดุหล่อนขึ้นมำอย่ำงรวดเรว็ 

แต่แรงดงึของเขำมมีำกเกนิไป ท�ำให้ร่ำงของธำรธำรำถลำเข้ำไป

หำเขำบนเตยีง ก่อนจะกลำยเป็นทำบทบัร่ำงใหญ่ของอกีฝ่ำยในเวลำ

ต่อมำท่ำมกลำงควำมตกตะลงึของคนทั้งคู่

ดวงตำกลมโตของธำรธำรำมีแววตื่นตระหนกทันที เมื่อสัมผัส

บำงอย่ำงได้จำกใต้ร่ำง หล่อนหวัใจเต้นแรงผดิปกต ิดนยัภทัรนอนนิ่ง

อยูใ่ต้ร่ำงของหล่อน ในขณะที่ใบหน้ำและรมิฝีปำกของเขำอยูห่่ำงจำก
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แก้มนุ่มของหล่อนไม่ถงึคบื

“อยำกนอนเตยีงนี้กบ็อกกนัดีๆ  สคิณุ จู่โจมมำแบบนี้ผมตั้งรบั

ไม่ทันนะ” ดนัยภัทรพูดขึ้นด้วยสีหน้ำขบขัน ก่อนจะมองแก้มใสที่ม ี

สแีดงเรื่อแต้มด้วยควำมรู้สกึชอบใจ

“บ้ำ...” ธำรธำรำต่อว่ำเขำเสยีงสั่น ก่อนจะพยำยำมตั้งสตแิละ

ขยบัตวัเบำๆ กลวัว่ำตวัเองจะเสยีดสกีบัเนื้อตวัของเขำไปมำกกว่ำนี้

“กรี๊ดๆๆ นี่มนัอะไรกนัคะภทัร”

เสียงกรีดร้องที่ดังอยู่หน้ำประตูห้องเรียกทั้งคู่หันขวับไปมอง

อย่ำงพร้อมเพรยีงกนัทนัท ีก่อนที่ธำรธำรำจะรบีขยบัตวัลงจำกร่ำงของ

ดนัยภัทรอย่ำงรวดเร็ว พร้อมกับท�ำท่ำจะลงจำกเตียงเมื่อตั้งหลักได้ 

ทว่ำจู่ๆ ดนัยภัทรก็จับมือหล่อนเอำไว้เสียก่อน แถมยังมีทีท่ำว่ำจะ 

ไม่ยอมปล่อยเสยีด้วย

“ท�ำไมภทัรถงึท�ำแบบนี้กบัรสคะ”

รสรนิถำมชำยหนุม่ด้วยน�้ำเสยีงเจบ็ปวด ภำพที่เหน็เมื่อครูท่�ำให้

เธอชอ็กจนไม่อำจกกัเกบ็อำรมณ์ได้ ไหนจะภำพดนยัภทัรจบัมอืผูห้ญงิ

คนนี้ไว้อีก มันหมำยควำมว่ำอย่ำงไรกัน ผู้หญิงหน้ำตำบ้ำนๆ คนนี้ 

เป็นใคร ท�ำไมรสรนิถงึไม่เคยเหน็มำก่อน แล้วหล่อนมสีทิธิ์อะไรถงึขึ้น

ไปนอนบนเตยีงกบัดนยัภทัรกนั

“คุณไม่มีสิทธิ์อะไรมำกล่ำวหำผมแบบนี้นะรส ผมจะท�ำอะไร

มนักเ็รื่องของผม มนัไม่เกี่ยวกบัคณุทั้งนั้น”

ธำรธำรำมองหน้ำทั้งคูส่ลบักนัไปมำ เพรำะหล่อนใช่ไหมทั้งคูถ่งึ

ได้เข้ำใจผิดกัน แล้วท�ำไมดนัยภัทรถึงไม่ปล่อยมือหล่อน มำจับมือ

หล่อนไว้เพื่ออะไร

“ภัทรก็รู้นี่คะว่ำรสรักภัทรแค่ไหน แต่ท�ำไมภัทรถึงพำนังนี่มำ

นอนด้วยได้ ทั้งๆ ที่ภทัรไม่เคยให้ใครมำค้ำงถงึเช้ำสกัคน”

โอ้โห หมำยควำมว่ำดนยัภทัรหิ้วสำวมำนอนด้วยหลำยคนจรงิๆ 
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สนิะ คณุพระคณุเจ้ำ ไม่เคยให้ใครอยู่ถงึเช้ำด้วยอกีต่ำงหำก เสรจ็กจิ

กแ็ยกย้ำยกลบัไปเลยหรอื ธำรธำรำคดิในใจอย่ำงตกตะลงึ คดิไม่ถงึว่ำ

ดนยัภทัรจะเจ้ำชู้มกัมำกอย่ำงนี้

“กน็ี่ว่ำที่ภรรยำของผมนี่ครบัรส” 

ครำวนี้ทั้งรสรินและธำรธำรำต่ำงตกใจจนอ้ำปำกค้ำงด้วยกัน 

ทั้งคู่ ธำรธำรำนั้นทั้งอึ้งทั้งตกใจและงุนงงจนท�ำอะไรไม่ถูก แต่รสริน

กลบัร้องกรี๊ดอกีครั้งจนดงัลั่นห้องไปเลยทเีดยีว

“กรี๊ด...ไม่จรงิ รสไม่เชื่อ” รสรนิกระทบืเท้ำเต้นเร่ำๆ พร้อมกบั

มองหน้ำธำรธำรำด้วยควำมเคยีดแค้นและชงิชงั รำวกบัก�ำลงัถูกแย่ง

ของรกัไปต่อหน้ำต่อตำเลยทเีดยีว

“เชื่อเถอะครบั คนนี้ละตวัจรงิเสยีงจรงิเลย” ดนยัภทัรบอกด้วย

สีหน้ำจริงจัง ก่อนจะยกแขนขึ้นโอบรอบเอวธำรธำรำ แล้วหันมำส่ง

สำยตำหวำนหยำดเยิ้มให้หล่อนรำวกบัรกันกัรกัหนำ

นี่มันเรื่องบ้ำอะไรกัน ธำรธำรำทั้งงงทั้งตกใจจนท�ำอะไรไม่ถูก

ไปชั่วขณะ แต่พอดนยัภทัรขยบิตำให้ถี่ๆ  หล่อนกเ็ลอืกที่จะอยู่เงยีบๆ 

ทนัทโีดยไม่คดิจะถำมออกไป ทั้งนี้เพรำะอึ้งจนไม่รู้จะพูดอะไรด้วย

“มนัจะเป็นไปได้ยงัไงกนัคะภทัร แม่นี่ไม่เหน็จะมอีะไรดสีู้รสได้

เลย สวยกไ็ม่สวย ด�ำกด็�ำ”

อ้ำว...ท�ำไมแม่รสรินคนนี้พูดจำแบบนี้ล่ะ ธำรธำรำหน้ำบึ้งขึ้น

มำทนัที

“สวยสคิรบั ใครว่ำไม่สวยกนั แบบนี้เขำเรยีกว่ำสวยหลบในไง 

รสไม่เคยได้ยนิเหรอครบั ส่วนผวินี่กส็นี�้ำผึ้ง ไม่ด�ำไม่ขำว ดูน่ำสมัผสั

ลูบไล้ดีออก” ดนัยภัทรหันมำสบตำคนในอ้อมกอดด้วยแววตำขบขัน 

สร้ำงควำมหงุดหงิดให้ธำรธำรำเป็นอย่ำงมำก เขำช่ำงเปรียบเทียบ

ควำมสวยของหล่อนได้น่ำตบเอำมำกๆ

สวยหลบในงั้นหรอื อตีำบ้ำ! ตกลงเขำชมหล่อนหรอืประชดประชนั 
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กันแน่ หญิงสำวคดิอย่ำงขุ่นข้องหมองใจ ก่อนจะเอื้อมมอืไปแกะมอื

เขำที่โอบเอวหล่อนอยูใ่ห้พ้นออกไป ทว่ำมอืนั่นกเ็หนยีวอย่ำงกบัตุก๊แก 

ยิ่งแกะกย็ิ่งรดัอย่ำงน่ำโมโหเลยทเีดยีว

“อย่ำคิดว่ำเจอแบบนี้แล้วรสจะยอมแพ้นะคะ ยังไงรสก็จะเอำ

คณุมำเป็นของรสให้ได้” รสรนิบอกด้วยน�้ำเสยีงเดด็เดี่ยว ด้วยควำมที่

เป็นลูกสำวคนเดียวของพ่อเลี้ยงเมืองเหนือ เธอจึงเป็นคนที่เอำแต่ใจ

ตัวเองค่อนข้ำงมำก อยำกได้อะไรเป็นต้องได้ และไม่มีค�ำว่ำพลำด 

เดด็ขำด

ผู้ชำยอย่ำงดนัยภัทรก็เช่นกัน อย่ำงไรรสรินก็จะไม่ยอมให้ใคร

มำชบุมอืเปิบเอำไปง่ำยๆ แน่ วนันี้เธอจะยอมถอยไปตั้งหลกัก่อน แล้ว

วนัหน้ำเธอจะกลบัมำใหม่เพื่อทวงดนยัภทัรคนืแน่นอน

“พอเถอะครบัรส ระหว่ำงเรำมนัเป็นไปไม่ได้หรอก รสกร็ู้นี่ครบั

ว่ำผมไม่เคยคดิอะไรกบัรสเลย ผมคดิกบัรสแค่เพื่อนนะครบั”

ดนยัภทัรพยำยำมอธบิำย  หลำยครั้งแล้วที่เขำบอกเธอว่ำไม่มี

ทำงที่จะคิดเป็นอื่นได้ นอกจำกค�ำว่ำเพื่อนเท่ำนั้น แต่ดูท่ำทำงรสริน

จะไม่ยอมรบัฟังอะไรเลย นอกจำกดื้อแพ่ง ยื้อแย่งเขำกบัสำวๆ คนอื่นๆ 

ที่เข้ำมำพวัพนัเขำด้วย

“ไม่ค่ะ ยงัไงรสกย็นืยนัว่ำรสรกัคณุ และจะต้องเอำคณุมำเป็น

ของรสให้ได้” รสรินประกำศกร้ำว ท�ำเอำดนัยภัทรถอนหำยใจอย่ำง

เหนื่อยหน่ำย ที่ไม่อำจท�ำให้เธอเข้ำใจอะไรได้ง่ำยๆ

“เธอก็เหมือนกัน ระวังตัวเอำไว้ให้ดีๆ เถอะ คิดว่ำจะจับภัทร

เขำอยู่หรอืไง สกัวนัฉนัจะท�ำให้เธอน�้ำตำเชด็หวัเข่ำให้ได้”

รสรนิตะคอกใส่หน้ำธำรธำรำจบกเ็ดนิออกไปทนัท ี เสยีงส้นสูง

กระแทกพื้นดังตำมออกไป ท่ำมกลำงสำยตำงงงวยของธำรธำรำที่

กลอกตำมองบนแล้วแบะปำกอย่ำงข�ำๆ

อะไรของแม่คนนี้กนั อยำกจะมำกม็ำ อยำกจะไปกไ็ป แล้วมนั
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เกี่ยวอะไรกับหล่อนถึงต้องมำขู่กันแบบนั้นด้วย หล่อนเปล่ำมีเอี่ยว 

เรื่องนี้สกัหน่อย จะโกรธกโ็กรธดนยัภทัรไปคนเดยีวสิ

“คณุนี่เสน่ห์แรงจนสำวๆ บ้ำไปเลยนะ”

ธำรธำรำหันไปแขวะเขำทันที ดนัยภัทรหันมำหัวเรำะเบำๆ 

รำวกบัไม่ได้เกดิเรื่องร้ำยแรงก่อนหน้ำนี้ ธำรธำรำเชื่อเขำเลย หรอืเขำ

จะไม่มหีวัใจอย่ำงที่ดำวศิำเล่ำให้ฟังกนันะ

“คนมนัหล่อ ช่วยไม่ได้” ดนยัภทัรตอบหน้ำตำเฉย สร้ำงควำม

หมั่นไส้ให้ธำรธำรำมำก

หล่อตำยละ...หญิงสำวแอบแบะปำกพร้อมกับแขวะอยู่ในใจ 

เกิดมำเพิ่งเคยพบเคยเห็นนี่ละ คนอะไรหลงตัวเองชะมัด นี่คงคิดว่ำ 

ตวัเองหล่อเหลำเร้ำใจสำวๆ มำกเลยสนิะ

ธำรธำรำจับมือเขำออก ซึ่งอีกฝ่ำยก็ยอมปล่อยแต่โดยดี ทว่ำ

แอบมรีอยยิ้มขบขนับนใบหน้ำ เมื่อเหน็จดุสแีดงเรื่อแต้มอยูบ่นแก้มใส

ที่ไม่น่ำจะมเีครื่องส�ำอำงใดๆ ปนอยู่

“ครำวหลงัห้ำมเปิดประตใูห้ใครเข้ำมำง่ำยๆ นะคณุน�้ำ” ดนยัภทัร

บอกหล่อนเสยีงเครยีด ก่อนจะเสยผมยุ่งๆ แล้วลกุจำกเตยีงบ้ำง 

“กใ็ครจะไปรู้ล่ะ คนมนัหนวกหูนี่ อกีอย่ำงกแ็ฟนคณุนี่นำ”

“ผมยงัไม่มแีฟน และรสรนิกไ็ม่ใช่แฟนผมด้วย”

“ไม่รู้ละ ว่ำแต่ว่ำใครใช้ให้คณุเอำฉนัไปแอบอ้ำงแบบนั้น ไม่เหน็

หรอืไงว่ำแม่นั่นดูถูกฉนัแค่ไหน คณุนี่มนั...จรงิๆ เลย”

“ให้ช่วยแค่นี้กไ็ม่ได้หรอืไง ท�ำมำเป็นบ่น คนไม่มนี�้ำใจ”

“คณุนี่มนั...ให้ตำยเถอะ นี่ฉนัต้องยอมคณุใช่ไหม”

“ก็ต้องยอมสิ ช่วยนิดหน่อยแค่นี้ไม่ได้เหรอไง ได้เป็นแฟนกับ

คนอย่ำงผมนี่มนัไม่ง่ำยหรอกนะจะบอกให้”

เขำหนัมำแยกเขี้ยวใส่หล่อน ก่อนจะยกนำฬิกำข้อมอืเรอืนแพง

ขึ้นมำดเูวลำ ท�ำเอำธำรธำรำถงึกบัท�ำหน้ำมุย่ใส่เพรำะอกีฝ่ำยท�ำเสยีง
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เหมอืนไม่พอใจหล่อน

“เผลอหลบัไปหน่อยเดยีว นี่จะห้ำโมงเยน็แล้วหรอื อมื...สงสยั

ผมคงต้องเลี้ยงข้ำวเยน็คณุแทนข้ำวเที่ยงแล้วละ” 

ธำรธำรำตกใจ ก่อนจะรบีหลบตำเขำทนัทเีมื่อจู่ๆ ดนยัภทัรหนั

มำบอกพร้อมกบัจ้องมำที่ใบหน้ำเนยีนใส ส่งผลให้ชำยหนุม่แอบงนุงง

ไม่น้อยกบัปฏกิริยิำตื่นๆ ของหล่อน ทว่ำกไ็ม่คดิจะถำมออกไป ด้วย

กลวัว่ำจะเป็นกำรเสยีมำรยำท

ท�ำไมธำรธำรำต้องท�ำหน้ำตำตื่นๆ ทกุครั้งเวลำเขำจ้องหน้ำ หรอื

เวลำเขำเข้ำใกล้หล่อนด้วย ดนัยภัทรชักสงสัย เขำมีอะไรที่น่ำกลัว

ส�ำหรบัหล่อนงั้นหรอื ถงึได้ท�ำท่ำเหมอืนเขำเป็นยกัษ์เป็นมำรไปได้
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2
หวั่นไหว

ดนยัภทัรพาธารธารามารบัประทานอาหารเยน็ทีร้่านประจ�า 

ซึ่งตั้งอยู่ใจกลำงเมืองเชียงใหม่ ร้ำนอำหำรแห่งนี้ตกแต่งในลักษณะ

ธรรมชำตดิูร่มรื่น มตี้นไม้และดอกไม้สวยๆ ประดบัตำมมมุต่ำงๆ ซึ่ง

ช่วยสร้ำงควำมผ่อนคลำยให้ลูกค้ำที่แวะเวยีนมำได้

“สวยจงัค่ะ” 

ประโยคนั้นของหล่อนท�ำเอำคนที่ก�ำลังเดินน�ำอยู่ถึงกับหยุด

ชะงกั ก่อนจะหนัมำมองสหีน้ำธำรธำรำด้วยควำมรู้สกึประหลำดใจ

ดูหล่อนท�ำหน้ำเข้ำเถอะ อย่ำงกบัมคีวำมสขุนกัหนำกบัแค่ร้ำน

อำหำรสวยๆ ร้ำนหนึ่งเท่ำนั้น ธำรธำรำท�ำรำวกับว่ำมันคือดินแดน

สวรรค์อย่ำงนั้นละ 

“ชอบเหรอ” ดนยัภทัรถำมเบำๆ

“ค่ะ” หล่อนตอบโดยไม่หนัไปมอง พร้อมกบักวำดสำยตำมอง

รอบๆ ด้วยควำมชื่นชมและถูกใจ ที่นี่ดูเหมำะกบักำรมำนั่งจบิชำและ

ท�ำงำนไปด้วยเอำมำกๆ เพรำะมันทั้งสวยและดูเงียบสงบดี แถมแต ่

ละโต๊ะยงัตั้งแยกห่ำงจำกกนั เป็นสดัส่วนมมุใครมมุมนัอกีด้วย

“เชยีงใหม่ยงัมทีี่สวยๆ อกีเยอะน่ำคณุ เดี๋ยวว่ำงๆ จะพำไปให้

ครบทุกที่เลย แต่ตอนนี้ไปกินข้ำวกันก่อนดีไหม ผมหิวจนไส้จะกิ่ว 
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แล้วนะ”

“สญัญำแล้วนะคะ” ธำรธำรำหนัมำบอกเขำด้วยน�้ำเสยีงตื่นเต้น 

ดวงตำกลมโตฉำยแววดีใจจนออกนอกหน้ำ เมื่อได้ยินดนัยภัทรบอก

ว่ำจะพำหล่อนเที่ยวให้ครบทกุที่

ดนัยภัทรชะงักกึกเพรำะรอยยิ้มและแววตำตื่นเต้นนั่น ก่อนจะ

หนัหน้ำหนไีปมองเบื้องหน้ำด้วยสหีน้ำเรยีบเฉย พร้อมแอบบ่นตวัเอง

อยู่ในใจ ที่จู่ๆ หวัใจเขำกก็ระตกุอย่ำงไม่ทรำบสำเหตุ

“ไปเถอะ มัวแต่มองนั่นมองนี่อยู่ได้ คิดว่ำมันอิ่มแทนข้ำวได้ 

หรอืไง”

ดนัยภัทรพูดจบก็เดินน�ำหน้ำไปที่โต๊ะทันที โดยไม่คิดจะรอ 

ธำรธำรำ ส่งผลให้หล่อนงุนงงและแปลกใจที่จู่ๆ อีกฝ่ำยก็หันมำท�ำ 

ท่ำทไีม่พอใจอะไรบำงอย่ำง แถมยงัพูดเสยีงห้วนๆ กบัหล่อนอกีด้วย

เป็นอะไรของเขำขึ้นมำอีกล่ะ ธำรธำรำแอบบ่นด้วยควำมไม่

เข้ำใจ แล้วรบีเดนิตำมหลงัเขำไปทนัท ีหมอนี่ก�ำลงัอยู่ในวยัใกล้หมด

ประจ�ำเดอืนหรอือย่ำงไร ถงึได้อยำกจะดกีบัหล่อนกด็ ีอยำกจะเหวี่ยง

ใส่หล่อนตอนไหนกเ็หวี่ยงตอนนั้น

“ลองจิบชำดูคุณ รสชำติดีมำกเลยนะ แถวนี้เขำปลูกกันเอง” 

ดนัยภัทรบอกหล่อน เมื่อพนักงำนเสิร์ฟทยอยน�ำอำหำรมำวำงที่โต๊ะ 

เนื่องจำกดนยัภทัรโทรศพัท์มำจองและสั่งอำหำรไว้ก่อนหน้ำนี้แล้ว

ธำรธำรำยกแก้วชำขึ้นจบิตำมค�ำแนะน�ำ ก่อนจะยิ้มหวำนออก

มำ เพรำะชำรสชำตดิเียี่ยมอย่ำงที่ดนยัภทัรบอกจรงิๆ ด้วย 

“ถ้ำชอบเดี๋ยวผมซื้อไปไว้ที่คอนโดฯ ให้ เผื่อว่ำคณุอยำกจะชง

ดื่มเองเวลำท�ำงำน”

ธำรธำรำเงยหน้ำขึ้นมองเขำงงๆ เมื่ออีกฝ่ำยบอกจะซื้อชำให้

หล่อนไว้ชงดื่มเองที่คอนโดฯ อะไรของเขำน่ะ เมื่อกี้ยงัท�ำท่ำหงดุหงดิ

ใส่หล่อนอยู่เลย มำตอนนี้เปลี่ยนเป็นใจดเีสยีอย่ำงนั้น
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ธำรธำรำอยำกถำม ทว่ำอกีฝ่ำยกลบัก้มหน้ำก้มตำตกัอำหำรใส่

ปำกแล้วเคี้ยวตุ้ยๆ โดยไม่หนัมำสนใจหล่อนสกันดิ หล่อนถงึกบัลอบ

ถอนหำยใจ ก่อนจะเปลี่ยนใจไม่เซ้ำซี้เขำอีก กลัวจะโดนเอ็ดเหมือน

เมื่อครู่นี้

“ไอ้ภทัร มำไงวะแก”

เสียงทักที่ดังมำจำกด้ำนหลังท�ำให้ดนัยภัทรหันไปมอง เขำยิ้ม

ทนัทเีมื่อเหน็เพื่อนสนทิก�ำลงัเดนิมำที่โต๊ะอำหำรซึ่งเขำนั่งอยู่

“กนิข้ำวสถิำมได้” ดนยัภทัรตอบกวนๆ ก่อนจะเชื้อเชญิให้ภำคนิ 

นั่งลงที่เก้ำอี้ข้ำงๆ

“กร็ู้แล้ว แต่ว่ำ...นี่ใครวะ คู่ควงคนใหม่ของแกเหรอ ท�ำไมฉนั 

ไม่เคยเหน็หน้ำมำก่อน” 

ค�ำถำมของชำยหนุ่มผู้มำเยือนท�ำให้ธำรธำรำแทบจะส�ำลักน�้ำ

ที่ก�ำลังดื่ม หล่อนรีบเงยหน้ำขึ้นมำท�ำหน้ำตำตื่นเหมือนเดิมเมื่อถูก

เข้ำใจผดิ คดิว่ำเป็นคู่ควงของดนยัภทัรอกีคน

“ไอ้บ้ำ! ไม่ใช่โว้ย นี่คุณน�้ำ ธำรธำรำ เป็นเพื่อนกับยำยด้ำ 

น้องสำวฉัน” ดนัยภัทรรีบแนะน�ำทันที ก่อนที่เพื่อนหนุ่มอย่ำงภำคิน 

จะเข้ำใจผดิมำกไปกว่ำนี้

“อ้ำวเหรอ แหะๆ ต้องขอโทษด้วยนะครบัที่เข้ำใจผดิ ผมภำคนิ 

ครบั ยนิดทีี่ได้รู้จกันะครบัคณุน�้ำ”

ภำคนิแนะน�ำตวัเอง ยื่นมอืไปให้หญงิสำวที่ก�ำลงันั่งท�ำหน้ำงง

อยู่ แต่ถึงกระนั้นหล่อนก็ยังมีสติพอที่จะยื่นมือมำสัมผัสกับอีกฝ่ำย 

พร้อมยิ้มให้อย่ำงเป็นมติรเช่นกนั

“ยินดีเช่นกันค่ะ คุณภำคิน” ธำรธำรำกล่ำวด้วยน�้ำเสียงยินด ี

ก่อนจะดงึมอืกลบัเมื่อได้ยนิเสยีงกระแอมเบำๆ จำกอกีคนที่นั่งท�ำหน้ำ

กวนๆ อยู่

อะไรตดิคอเขำไม่ทรำบ...ธำรธำรำหนัมำมองเขำด้วยสหีน้ำจบัผดิ
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“เรียกผมว่ำหมวดภำคินก็ได้ครับ ผมเป็นต�ำรวจอยู่เมืองนี้ มี

อะไรเรยีกใช้ได้ตลอดเวลำนะครบั” ภำคนิบอกอย่ำงเป็นกนัเอง ส่งผล

ให้ธำรธำรำถึงกับยิ้มเมื่อชำยหนุ่มดูอัธยำศัยดีกว่ำคนที่นั่งท�ำหน้ำ 

เก๊กหล่อตรงข้ำมหล่อนนี่ตั้งเยอะ

“อย่ำไปหลงเชื่อคำรมหมวดมันมำกล่ะคุณ ต�ำรวจแถวนี้เจ้ำชู้

จะตำย” ดนัยภัทรอดที่จะแกล้งแขวะออกมำไม่ได้ เนื่องจำกหมั่นไส้

อำกำรระรกิระรี้และดูรื่นเรงิเกนิเหตขุองภำคนิ

“อ้ำวๆ ท�ำไมพูดอย่ำงนี้วะไอ้ภทัร แกน่ะสทิี่เจ้ำชู้ ใครๆ เขำกร็ู้

กนัทั้งเมอืง ว่ำแกเปลี่ยนคู่ควงแต่ละอำทติย์ไม่ซ�้ำหน้ำ”

ครำวนี้ผูห้มวดหนุม่หนัมำแฉเพื่อนรกัเสยีเอง ส่งผลให้ดนยัภทัร

หนัมำส่งสำยตำหงดุหงดิให้เพื่อนทนัท ีสร้ำงเสยีงหวัเรำะอย่ำงขบขนั

ให้ภำคนิและธำรธำรำเป็นอย่ำงมำก

“หบุปำกไปเลยแก พดูมำก” ดนยัภทัรยกก�ำป้ันขึ้นขูเ่พื่อน ก่อน

จะหนัมำยกไวน์แดงดื่มอย่ำงหวัเสยี

“อะไรวะ มนักเ็รื่องปกตขิองแกนี่นำ แล้ววนันี้ท�ำไมถงึได้ดโูกรธ

นกั” หมวดภำคนิท�ำหน้ำสงสยั เพรำะปกตเิพื่อนรกัจะหวัเรำะเสยีงใส

ทนัทเีมื่อเอ่ยถงึสำวๆ ในสต๊อกที่ดนยัภทัรควงคู่ในแต่ละวนั แต่ท�ำไม

วนันี้หมอนี่ถงึได้ท�ำหน้ำง�้ำหน้ำงอไปได้ 

อมื...หรอืจะเป็นเพรำะมธีำรธำรำนั่งอยูด้่วยหรอืเปล่ำนะ ภำคนิ 

ชกัสงสยัเสยีแล้ว

“เรื่องของฉนั แกไม่ต้องถำมมำก” ดนยัภทัรท�ำเสยีงดใุส่เพื่อน 

ก่อนจะหนัไปส่งสำยตำขวำงโลกให้คนตรงข้ำม ที่ดจูะขยนัยิ้มหวำนให้

เพื่อนของเขำเป็นพเิศษ

“ของหวำนหน่อยไหมคะ” ธำรธำรำขยับถ้วยของหวำนไปตรง

หน้ำเขำ พร้อมกบัเอ่ยถำมเสยีงเบำด้วยควำมกล้ำๆ กลวัๆ ซึ่งหล่อน

เองกไ็ม่รู้ว่ำท�ำไมจะต้องรู้สกึแบบนั้นด้วย
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“คนืนี้ฉนัไปกนิเหล้ำที่คอนโดฯ แกดกีว่ำ” ภำคนิเอ่ยปำกขึ้นมำ

หลงัจำกนั่งร่วมวงรบัประทำนอำหำรร่วมกบัทั้งคู่

“ไม่ได”้ ดนยัภทัรตอบออกมำทนัทโีดยไม่ตอ้งคดิ ท�ำเอำภำคนิ

ถงึกบัยกมอืขึ้นเกำหวัทนัท ีเพรำะปกตถ้ิำพดูถงึเรื่องดื่มขึ้นมำ คนอย่ำง

ดนยัภทัรกไ็ม่เคยปฏเิสธเลย

“ท�ำไมวะ” ภำคนิงง

“มผีู้หญงิอยู่ด้วยนี่ จะมำดื่มได้ยงัไง เอำไว้วนัหลงัแล้วกนั กนิ

อิ่มแล้วกบ็้ำนใครบ้ำนมนัส”ิ ดนยัภทัรอธบิำย ก่อนจะเรยีกพนกังำน

มำเกบ็เงนิค่ำอำหำรทนัที

“ดื่มได้นะคะ ไม่ต้องเกรงใจฉนั” ธำรธำรำบอกอย่ำงเกรงใจ กลวั 

ว่ำตวัเองจะเป็นสำเหตใุห้ทั้งคู่ต้องหมดสนกุกบักจิกรรมสงัสรรค์กนั

“ไม่ได้สั่งให้ออกควำมเหน็ เงยีบๆ ไปเลยธำรธำรำ” ดนยัภทัร

หนัมำเอด็หล่อนเสยีงขุ่น ส่งผลให้หญงิสำวท�ำหน้ำหงอทนัท ีก่อนจะ

กลำยเป็นหงกิในเวลำต่อมำ

ภำคนิลำกลบัและแยกตวัออกไปทั้งที่งงๆ ทิ้งให้ธำรธำรำได้แต่

เดินตำมชำยหนุ่มผู้เอำแต่ขยันเอ็ดหล่อนนับครั้งไม่ถ้วนด้วยอำรมณ ์

ขุ่นเคอืงในใจ

“กนิข้ำวไม่อิ่มหรอืไง ถงึได้เดนิช้ำนกั”

คนตัวโตที่เดินน�ำไปยังรถบ่นออกมำอย่ำงหงุดหงิด ก่อนจะ

ชะลอฝีเท้ำลงเพื่อให้หล่อนเดินตำมมำทัน แล้วหลังจำกนั้นก็ฉวย

โอกำสคว้ำมอืหล่อนไปกมุไว้แน่น พร้อมกบัดงึให้ก้ำวไปพร้อมกนัด้วย

สหีน้ำเรยีบเฉยไร้อำรมณ์

“ปล่อยค่ะ ฉนัเดนิเองได้” ธำรธำรำบอกเขำด้วยสหีน้ำบึ้งๆ ก่อน

จะพยำยำมสะบดัมอืให้หลดุพ้นจำกกำรเกำะกมุนั้น 

“ทีคนอื่นนี่เต็มใจให้จับ ทีกับผมนี่ท�ำเป็นหวงจริง” ดนัยภัทร

ประชดประชัน รีบปล่อยมือหล่อนทันทีทันใดรำวกับโดนของร้อน  
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หลังจำกนั้นก็ก้ำวฉับๆ ไปยังรถคันงำมที่จอดอยู่หน้ำร้ำนโดยไม่รั้งรอ

หล่อนอกีเลย

หล่อนก�ำลงัเผชญิกบัผูช้ำยประเภทไหนกนันี่ ธำรธำรำเดำนสิยั

ของดนยัภทัรไม่ออกเลย บำงมมุเขำดอู่อนโยน แต่บำงมมุกข็ี้หงดุหงดิ

อย่ำงไม่มเีหตผุลเอำเสยีเลย

ใครเต็มใจให้ภำคินจับมือกัน ธำรธำรำก็แค่ท�ำตำมมำรยำท

เท่ำนั้นเอง อกีอย่ำงภำคนิกด็ูเป็นกนัเองและคยุสนกุจะตำย มนัท�ำให้

หล่อนหำยเกร็งไปตั้งเยอะ ไม่ต้องมำคอยนั่งเกร็งจนหำยใจติดขัด 

เหมอืนกบัเวลำที่ต้องอยู่ต่อหน้ำเขำ

ดนัยภัทรก�ำลังกล่ำวหำว่ำหล่อนอ่อยเพื่อนของเขำอยู่ใช่ไหม 

ธำรธำรำคิดว่ำตัวเองเดำไม่ผิด ประโยคประชดประชันเมื่อกี้ของเขำ 

ไม่น่ำจะหมำยควำมถึงอย่ำงอื่นนี่นำ ธำรธำรำเองก็ไม่โง่ถึงขนำดจะ

แปลควำมหมำยไม่ออก

ธำรธำรำเดนิหน้ำมุ่ยกลบัไปที่รถ ซึ่งในขณะนั้นดนยัภทัรก�ำลงั

คุยโทรศัพท์อยู่ หล่อนจึงท�ำได้แค่เขำ้ไปนั่งในรถเงียบๆ ด้วยท่ำทำง

สงบเสงี่ยม

“ยำยด้ำจะคยุกบัคณุ” จู่ๆ ดนยัภทัรกห็นัมำยื่นโทรศพัท์มอืถอื

ของเขำให้หล่อน พร้อมกบับอกว่ำดำวศิำจะคยุด้วย 

“ให้โทร. มำที่เบอร์ของฉนัเลยค่ะ หรอืไม่กว็ำงสำยไป ถงึคอนโดฯ 

แล้วฉนัจะโทร. กลบั” หล่อนบอกเขำด้วยน�้ำเสยีงเฉยชำ เรื่องอะไรที่

หล่อนจะต้องไปคยุเครื่องเดยีวกบัเขำด้วยล่ะ ไม่เอำหรอก

“ของผมมนัจะเป็นอะไรไป อย่ำเรื่องมำกได้ไหมแม่คณุ” ดนยั-

ภัทรยัดโทรศัพท์มือถือของตัวเองใส่มือหล่อนเหมือนมัดมือชกทันท ี

พร้อมกับหันไปสตำร์ตรถแล้วขับออกจำกร้ำนอำหำรโดยไม่หันมำคุย

กบัหล่อนอกี

ธำรธำรำถอนหำยใจ ยกโทรศพัท์มอืถอืของเขำขึ้นแนบหู แล้ว 
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กรอกเสียงตัวเองลงไปเป็นกำรทักทำยเพื่อนรุ่นน้องที่รู้จักกันผ่ำนโลก

ออนไลน์มำนำนถงึสองปี

“พี่น�้ำทะเลำะกบัพี่ภทัรหรอืคะ”

ค�ำถำมของดำวิศำท�ำให้ธำรธำรำตำโตขึ้นมำทันที ก่อนจะรีบ

หนัไปมองคนข้ำงๆ ที่ตั้งหน้ำตั้งตำขบัรถกลบัที่พกัด้วยควำมหวำดระแวง 

แต่พอเห็นว่ำอีกฝ่ำยไม่ได้หันมำสนใจอะไรหล่อนเลย ธำรธำรำถึงกับ

โล่งอก

“เปล่ำค่ะ ไม่ได้ทะเลำะ” ธำรธำรำตอบเสียงเบำ กลัวว่ำคน

ข้ำงๆ จะรูต้วัว่ำหล่อนกบัน้องสำวของเขำก�ำลงัพำดพงิถงึเขำอยู ่เพรำะ

ถ้ำขนืรู้มหีวงัแยกเขี้ยวใส่หล่อนอกีแน่

“แต่พี่ภทัรบอกว่ำพี่น�้ำงอน”

หำ! หล่อนนี่นะงอน บ้ำแล้ว...หล่อนไปงอนเขำตอนไหนกนั

“ไม่ใช่นะคะ พี่ไม่ได้งอน” ธำรธำรำงุนงง นี่หมำยควำมว่ำ 

ดนัยภัทรใส่ร้ำยหล่อนกับดำวิศำอย่ำงนั้นหรือ ให้ตำยเถอะ...เขำกลัว

ว่ำหล่อนจะฟ้องดำวศิำแน่เลย ถงึได้ชงิโทร. ฟ้องก่อนแบบนี้ 

“พี่น�้ำ ไหวนะคะ...พี่ชำยด้ำเป็นคนปำกเสียมำตั้งแต่ไหนแต่ไร 

ถ้ำพี่น�้ำไม่ไหวกย้็ำยออกไปพกัที่อื่นได้นะคะ เดี๋ยวด้ำจะโทร. บอกเพื่อน

ให้จดักำรให้”

“ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ พี่ชำยด้ำกด็ูแลพี่ดอียู่แล้ว ไม่ต้องเป็นห่วง

นะ อีกอย่ำงพี่ก็ไม่อยำกให้น้องกับพี่ชำยต้องมำทะเลำะกันเพรำะพี่

เป็นสำเหตดุ้วย”

“งั้นก็ได้ค่ะ แต่ถ้ำพี่ภัทรท�ำอะไรพี่น�้ำ พี่น�้ำต้องรีบบอกด้ำเลย

นะคะ ด้ำจะบนิขึ้นไปจดักำรให้เลย”

ธำรธำรำอดยิ้มไม่ได้ ถึงจะรู้จักกันได้ไม่นำน แต่ควำมรักของ

สำวรุน่น้องคนนี้ที่มต่ีอหล่อนช่ำงมำกมำยเหลอืเกนิ มำกจนเหมอืนเป็น

พี่น้องกนัจรงิๆ กว็่ำได้
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“ได้จ้ะ แต่ไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะ พี่อยู่ได้” ธำรธำรำบอกให้เธอ

สบำยใจ เพรำะแค่ดำวิศำเป็นธุระเรื่องที่พักกับพี่ชำยให้ ธำรธำรำก็

เกรงใจจะแย่อยู่แล้ว

“โอเคค่ะพี่น�้ำ คิดถึงนะคะ ดูแลสุขภำพด้วย แล้วก็ฝำกดูแล 

พี่ชำยของด้ำท”ี อกีฝ่ำยหวัเรำะคกิคกัหลงัจำกพดูจบ ก่อนจะวำงสำย

ไปในที่สดุ

“ท่ำทำงคณุกบัน้องสำวผมนี่รกักนัน่ำดูเลยนะ” ดนยัภทัรถำม

ขึ้นมำลอยๆ หลงัจำกที่เหน็ว่ำหล่อนวำงสำยน้องสำวเขำไปแล้ว

“อจิฉำเหรอคะ”

“อิจฉำอะไรกัน ยังไงยำยด้ำก็ต้องรักผมมำกกว่ำคุณอยู่แล้ว” 

ดนัยภัทรหันมำบอกอย่ำงอวดๆ สร้ำงควำมหมั่นไส้ให้ธำรธำรำเป็น

อย่ำงมำก

“แล้วถ้ำเกดิ...น้องรกัฉนัมำกกว่ำคณุล่ะคะ” ธำรธำรำหนัไปถำม

ด้วยรอยยิ้มขนั ดเูหมอืนจดุอ่อนของดนยัภทัรจะอยูท่ี่ดำวศิำจรงิๆ ด้วย

สนิะ

“ไม่มทีำง ยำยด้ำทั้งรกัทั้งหวงพี่ชำยอย่ำงกบัอะไร” ดนยัภทัร

ตอบอย่ำงมั่นใจ พร้อมกบัเข้ำไปจอดยงัลำนจอดรถในคอนโดฯ สดุหรู

ของตวัเองเมื่อถงึจดุหมำยปลำยทำง

“คนืนี้ผมจะออกไปคยุธรุะกบัลกูควำมสกัหน่อย คณุอยูค่นเดยีว

ได้นะ” ชำยหนุม่หนัมำบอก ก่อนจะก้ำวออกจำกลฟิต์และเดนิเข้ำห้อง

ไปด้วยกนั 

ธำรธำรำหันไปมองเขำด้วยสำยตำไม่พอใจ เมื่อดนัยภัทรพูด

เหมอืนหล่อนเป็นเดก็อำยสุกัสบิขวบ ที่ห้ำมอยู่คนเดยีวไม่ได้

“อยูไ่ด้ค่ะ ฉนัโตแล้วนะคะ” หล่อนหนัมำบอกเขำหน้ำยุง่ๆ ก่อน

จะเดนิไปนั่งหน้ำโทรทศัน์แล้วกดรโีมตเปิดมนัขึ้นมำ

“ก็โตแล้วไงถึงได้ห่วง เกิดมีใครเข้ำมำท�ำมิดีมิร้ำยจะท�ำยังไง” 
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พูดไปแล้วกแ็ทบอยำกจะกดัลิ้นตวัเอง ชกัจะท�ำเกนิหน้ำที่ไปแล้วหรอื

เปล่ำดนยัภทัร ชำยหนุ่มถำมตวัเองในใจ แต่ว่ำถ้ำธำรธำรำเป็นอะไร

ไป ยำยน้องสำวสดุที่รกัของเขำต้องเล่นงำนเขำตำยแน่ๆ นั่นต่ำงหำก

ที่เขำกงัวล

“ฉนัจะไม่เปิดประตใูห้ใครอกีแล้วค่ะ” หล่อนบอกอย่ำงเหลอือด 

เปิดประตูผิดไปหนึ่งครั้ง เท่ำกับตกเป็นเบี้ยล่ำงให้ดนัยภัทรอย่ำงไร 

กไ็ม่รู้ น่ำโมโหชะมดั

“กด็ ีส่วนคยี์กำร์ดนั่นกเ็กบ็เอำไว้ให้ดีๆ  ไปไหนมำไหนเวลำผม

ไม่อยู่ด้วย คณุจะได้ไม่ล�ำบำก”

“ทรำบแล้วค่ะ รบีๆ ไปอำบน�้ำสคิะ ไหนบอกว่ำจะออกไปพบ

ลูกควำมไม่ใช่เหรอ” ธำรธำรำหนัมำถำมด้วยสหีน้ำยุ่งๆ ก่อนจะเพิ่ม

เสียงโทรทัศน์ให้ดังขึ้นเรื่อยๆ เพื่อกลบเสียงบ่นเจ้ำของที่พัก ที่ก�ำลัง

ท�ำตัวอย่ำงกับเป็นพี่ชำยหล่อนไปด้วยอีกคน ทั้งที่ควำมจริงแล้ว 

ธำรธำรำน่ำจะอำยมุำกกว่ำเขำได้สกัสองปีเลยทเีดยีวถ้ำจ�ำไม่ผดิ

“ผมจดักำรชวีติเองได้น่ำคณุ ไม่ต้องมำยุ่งหรอก เอ๊ะ! หรอืว่ำ

ยังฟินกับหน้ำที่แฟนเมื่อเช้ำอยู่ ถึงได้อยำกจุ้นจ้ำนกับเรื่องของผม 

ดนีกั”

หมื...หล่อนนี่นะจุน้จ้ำน ตอนไหนกนั ไม่เคยเสยีหน่อย ดนยัภทัร

เอำอะไรมำพดู เขำต่ำงหำกล่ะ ที่ก�ำลงัท�ำตวัจุน้จ้ำนกบัชวีติของหล่อน 

นี่เขำไม่รู้ตวัเลยหรอืไง 

ท�ำไมวนัแรกของกำรใช้ชวีติร่วมกบัผู้ชำยคนนี้ของหล่อน ถงึได้

ยุ่งวุ่นวำยแบบนี้ด้วยนะ แล้วอย่ำงนี้หล่อนจะอยู่ครบเดือนไหม จะมี

อำรมณ์ท�ำงำนเสรจ็ทนัส่งส�ำนกัพมิพ์หรอืเปล่ำ

“ฟินบ้ำอะไร มแีต่คณุเท่ำนั้นละที่พดูเองเออเองไปคนเดยีว ฉนั

ไม่ได้รู้เรื่องสักหน่อย ผู้ชำยเจ้ำชู้หลำยใจ ระวังตัวเอำไว้ให้ดีๆ เถอะ 

รถไฟมำชนกันวันไหนแล้วคุณจะรู้สึก” พูดจบธำรธำรำก็เดินหนีเข้ำ
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ห้องของตวัเองไปทนัท ี

ดนัยภัทรถึงกับอ้ำปำกค้ำงที่โดนหล่อนแช่งออกมำแบบนั้น  

ยำยนกัเขยีนปำกด ีรถไฟมทีี่ไหนกนั เขำไม่ได้ชอบนั่งรถไฟเสยีหน่อย 

ชำยหนุ่มคิดอย่ำงขุ่นเคืองใจ ดูเหมือนโลกอันสงบสุขของเขำก�ำลัง

มลำยหำยไป เพรำะยำยนกัเขยีนจอมหยิ่งที่เพิ่งเดนิเข้ำห้องไปแล้วสนิะ

ไอ้ด้ำนะไอ้ด้ำ รู้อยู่ว่ำพี่ชำยไม่ชอบให้ใครมำวุ่นวำยด้วย แล้ว

จู่ๆ ท�ำไมถงึส่งธำรธำรำมำท�ำให้เขำรู้สกึหวัหมนุแบบนี้ จะส่งมำทั้งที

กใ็ห้เซก็ซี่กว่ำนี้ไม่ได้เลยหรอื 

เฮ้อ...นี่แค่วนัแรก หล่อนกท็�ำให้เขำโมโหไปเสยีหลำยหน แล้ว

วนัต่อๆ ไปล่ะ เขำจะไม่บ้ำไปเลยเรอะ เหน็ธำรธำรำนิ่งๆ อย่ำงนั้นก็

เถอะ พูดออกมำแต่ละทนีี่น่ำบบีคอชะมดัเลยให้ตำย

“ออกไปท�ำงำนนอกสถำนที่ค่ะ เย็นๆ ถึงจะกลับ ไม่ต้อง

ห่วงนะคะ”

กระดำษโน้ตใบเล็กๆ ที่ติดอยู่บนหน้ำตู้เย็นตอนเจ็ดโมงเช้ำ 

ท�ำให้ดนัยภัทรที่เพิ่งตื่นนอนและเดินออกจำกห้องเพื่อหำน�้ำดื่มถึงกับ

ย่นจมูกใส่ ก่อนจะเปิดตู้เย็นหยิบขวดน�้ำมำยกขึ้นดื่ม แล้วเดินไปยืน

มองทวิทศัน์ด้ำนนอกผ่ำนกระจกใสของหน้ำต่ำง

เมื่อคืนนี้เขำกลับดึก แถมยังเมำนิดหน่อยจำกกำรสังสรรค์กับ

ลูกควำม เมื่อหวัถงึหมอนกห็ลบัเป็นตำย เช้ำนี้เลยตื่นไม่ทนัได้ถำมไถ่

ว่ำหล่อนได้กนิข้ำวกนิปลำหรอืยงั 

จะรีบออกไปไหนนักหนำตั้งแต่เช้ำกัน ดนัยภัทรแอบบ่นในใจ 

แล้วหล่อนจะออกไปนั่งท�ำงำนที่ไหน ท�ำไมถงึไม่เขยีนบอกในกระดำษ

โน้ตนั้นด้วย

ดนัยภัทรถอนหำยใจ นี่ถ้ำหล่อนไม่ใช่คนที่น้องสำวสุดที่รัก 

ของเขำฝำกฝังให้ดูแล จ้ำงให้ก็ไม่มีทำงสนใจควำมเป็นไปของหล่อน
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หรอก ว่ำแล้วชำยหนุ่มก็ลุกขึ้นเดินกลับเข้ำห้องทันที วันนี้เขำมีงำน

พเิศษที่ต้องท�ำ แถมยงันดัคยุกบัอยักำรเกี่ยวกบัคดทีี่ท�ำอยูด้่วย เอำไว้

ตอนเที่ยงก่อนกแ็ล้วกนั ค่อยโทรศพัท์ถำมว่ำหล่อนอยู่ที่ไหน

ชำยหนุม่สลดัควำมกงัวลนั้นออกไป ก่อนจะรบีเดนิกลบัเข้ำห้อง

เพื่อท�ำธุระส่วนตัวให้เสร็จ ทั้งที่ในใจยังแอบหงุดหงิดกับกำรไปไหน 

มำไหนโดยไม่บอกกล่ำวเขำก่อนของธำรธำรำอยู่ไม่น้อย

เสยีงโทรศัพท์มือถอืท่ีดงัขึน้ตอนสบิเอ็ดโมงกว่า ท�าให้ธาร- 

ธำรำที่ก�ำลงันั่งก้มหน้ำก้มตำเขยีนงำนลงในสมดุบนัทกึส่วนตวัเล่มหนำ

ถงึกบัรบีวำงปำกกำ พร้อมกบัหยบิโทรศพัท์มอืถอืในกระเป๋ำเป้ขนำด

กลำงขึ้นมำรบัสำยทนัที

มนษุย์เยน็ชำ...ธำรธำรำพมิพ์ชื่อเขำเอำไว้อย่ำงนั้น เขำโทร. มำ

ท�ำไมกัน หรือว่ำจะโทร. มำต่อว่ำที่หล่อนออกมำโดยไม่บอกเขำก่อน 

แต่หล่อนกเ็ขยีนโน้ตไว้ให้แล้วนี่นำ ไม่น่ำจะมปีัญหำอะไร

“อยู่ไหนคณุน�้ำ” 

น�้ำเสยีงห้วนๆ นั่นท�ำให้ธำรธำรำมุ่ยหน้ำ โทร. มำแทนที่จะพูด

กนัดีๆ  กลบัท�ำเสยีงวำงอ�ำนำจใส่หล่อนอยู่ได้ คดิว่ำตวัเองยิ่งใหญ่นกั

หรอืไงนะคณุทนำยดนยัภทัร

“อยูห่อสมดุค่ะ ก�ำลงันั่งท�ำงำน” ธำรธำรำบอกเสยีงเบำ กลวัว่ำ 

จะเป็นกำรรบกวนคนอื่นที่ก�ำลงันั่งอ่ำนหนงัสอือยูใ่นห้องสมดุแห่งนี้ด้วย

“ใกล้ๆ ส�ำนักงำนผมนี่” อีกฝ่ำยพูดขึ้นเหมือนพูดกับตัวเอง

มำกกว่ำ

“มอีะไรหรอืเปล่ำคะ” ธำรธำรำสงสยั จู่ๆ ดนยัภทัรโทรศพัท์มำ

ทั้งท ีแน่นอนว่ำต้องมเีรื่องอะไรแน่ๆ

“กนิข้ำวยงั”

หมื...ผเีข้ำดนยัภทัรหรอืไง จะมำสนใจท�ำไมว่ำหล่อนกนิข้ำวหรอื
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ยงั ธำรธำรำขมวดคิ้ว

“ยงัค่ะ ยงัปิดบทไม่เสรจ็” หล่อนตอบออกไปในที่สดุ

“รออยู่นั่น เดี๋ยวผมไปรบั”

“คะ...” ธำรธำรำงง

“จะไปรับมำกินข้ำวด้วย รออยู่นั่นละ จะสงสัยอะไรนักหนำ” 

ดนยัภทัรบอกอย่ำงหงดุหงดิ ก่อนจะวำงหูไปดื้อๆ 

ธำรธำรำอ้ำปำกค้ำง หล่อนวำงโทรศัพท์มือถือลงด้วยควำม

หงุดหงิดเช่นกัน นี่ดนัยภัทรเห็นหล่อนเป็นอะไรกัน คิดอยำกโทร. ก ็

โทร. คิดอยำกวำงหูใส่ก็วำง นี่หล่อนต้องท�ำตำมค�ำสั่งเขำเหมือน 

เป็นเดก็ในปกครองหรอือย่ำงไรกนันะ

ดนยัภทัรเดนิมำรบัหล่อนในห้องสมดุ พร้อมกบัดงึกระเป๋ำเป้ของ 

หล่อนไปถือให้ แล้วเดินน�ำไปที่รถด้วยสีหน้ำเรียบเฉยไร้ควำมรู้สึก 

เช่นเดมิ

“อยำกกนิอะไร” เขำหนัมำถำม หลงัจำกขบัรถพำหล่อนไปยงั

เส้นทำงหลกัของตวัเมอืงเชยีงใหม่

“อะไรกไ็ด้ค่ะ” ธำรธำรำตอบโดยไม่ต้องคดิ

ดนัยภัทรหันมำมองหล่อนแวบหนึ่ง ก่อนจะหันไปมองถนน 

เบื้องหน้ำ ผู้หญงิคนนี้นี่ยงัไงกนันะ จะหนัมำพูดจำดีๆ  หวำนๆ กบัเขำ

เหมอืนผู้หญงิคนอื่นๆ บ้ำงไม่ได้หรอืไง ท�ำไมต้องท�ำท่ำทำงปั้นปึ่งใส่

เขำตลอดด้วย

“เป็นคนชอบตำมใจคนอื่นหรอืครบั” ดนยัภทัรถำมต่อ

“เปล่ำค่ะ ปกตกิต็ำมใจตวัเอง แต่ในสถำนะตอนนี้ฉนัต้องเป็น

ผู้ตำมไม่ใช่หรอืคะ” ธำรธำรำย้อนถำมเขำ

“อมื...ผู้หญงิเป็นผู้ตำมกด็นีะ” 

ค�ำตอบของดนัยภัทรท�ำให้ธำรธำรำแอบแบะปำกด้วยควำม

หมั่นไส้ ตำมเฉพำะเวลำที่ผู้หญิงต้องพึ่งผู้ชำยต่ำงหำกล่ะ เวลำอื่น 
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คนอย่ำงธำรธำรำกไ็ม่ยอมหรอกจะบอกให้

ดนยัภทัรพำหล่อนเข้ำไปในร้ำนอำหำรขนำดกลำงแห่งหนึ่ง ซึ่ง

ท�ำให้ธำรธำรำยิ้มดีใจจนแก้มแทบปริไปเลยทีเดียว เนื่องจำกมันเป็น

ร้ำนที่หล่อนเคยอ่ำนเจอในอินเทอร์เน็ต และอยำกมำชิมรสชำติเป็น

อย่ำงมำก

“กรี๊ด...ข้ำวซอย”

น�้ำเสยีงตื่นเต้นและท่ำทำงดอีกดใีจของธำรธำรำท�ำให้ดนยัภทัร

อดข�ำไม่ได้ ดูเหมอืนธำรธำรำจะเจอของที่ตวัเองถูกใจเข้ำให้แล้วสนิะ 

ถงึได้ยิ้มหน้ำบำนจนทั้งโลกสว่ำงไสวเช่นนี้

ดนยัภทัรรูแ้ล้วละว่ำจะเรยีกรอยยิ้มจำกหน้ำหวำนๆ นั่นอย่ำงไร 

ผู้หญงิอะไร เหน็แก่ของกนิจรงิๆ เลยให้ตำย

“ขอบคุณนะคะ คุณดนัยภัทรน่ำรักที่สุดเลย รู้ไหมว่ำฉันชอบ

ข้ำวซอยที่สดุเลยค่ะ”

รู้สิ...ก็ยำยน้องสำวตัวดีนั่นละที่โทรศัพท์มำสำธยำยให้เขำฟัง 

เมื่อคืน ทั้งๆ ที่เขำเหนื่อยและง่วงจนตำจะปิด แต่ก็ต้องมำนอนฟัง 

น้องสำวเล่ำนั่นนี่เกี่ยวกบัหล่อนจนหลบัคำโทรศพัท์มอืถอืไปเลย

ชำยหนุ่มยิ้มออกมำอย่ำงขบขัน ก่อนจะนั่งกอดอกมองหล่อน

ตักอำหำรเข้ำปำก แล้วหลับตำพริ้มยิ้มหวำนรำวกับได้รำงวัลจำก 

สรวงสวรรค์อย่ำงนั้นแหละ ยำยบ้ำ...จะฟินอะไรนักหนำกันนะ ดูท�ำ

หน้ำตำเข้ำเถอะ ตลกชะมดั

“งั้นกก็นิเข้ำไปเยอะๆ” เขำบอกด้วยรอยยิ้มขนั ก่อนจะหนัมำ

จดักำรของตวัเองบ้ำง

“ถ้ำไม่อิ่ม ขอเพิ่มได้ไหมคะ” หล่อนเงยหน้ำจำกชำมมำถำมเขำ

ด้วยสหีน้ำวอนขอ

“กเ็พิ่มไปส ิผมจะว่ำอะไร” ดนยัภทัรหวัเรำะ

“กต็้องถำมคนเลี้ยงก่อนไงคะ” ธำรธำรำท�ำหน้ำเจื่อนๆ
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“เลี้ยงไหวน่ำ มำกกว่ำนี้กย็งัไหว กนิๆ ไปเถอะ” ดนยัภทัรตอบ

หล่อนเหมอืนร�ำคำญ ก่อนจะก้มหน้ำก้มตำกนิของตวัเองโดยไม่สนใจ

หล่อนอกี ทั้งที่ในใจก�ำลงัแอบขนัหล่อนเป็นอย่ำงมำก 

“ผู้หญงิอะไรกนิจ ุระวงัอ้วนจนหำสำมไีม่ได้นะคณุ” ดนยัภทัร

แกล้งแขวะ เมื่อธำรธำรำก�ำลงัจดักำรข้ำวซอยชำมที่สองเข้ำไปในปำก

อย่ำงเอรด็อร่อย

“สมยันี้ผู้หญงิเลี้ยงตวัเองได้ค่ะ ไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งผูช้ำย หำสำมี

ไม่ได้กไ็ม่เป็นไรหรอกค่ะ ฉนัไม่ซเีรยีส”

“แต่ผมว่ำ ยงัไงผูช้ำยกย็งัอยำกเป็นที่พึ่งให้ผูห้ญงิอยูด่นีะครบั”

ธำรธำรำเงยหน้ำขึ้นสบตำเขำทนัท ีประโยคนี้ของดนยัภทัรท�ำให้ 

หล่อนรู้สึกแปลกๆ ขึ้นมำอย่ำงไม่ทรำบสำเหตุ แต่ก็เพียงแค่ชั่ววูบ

เท่ำนั้น เพรำะหล่อนจ�ำต้องหันหนีดวงตำคมกริบของเขำที่จ้องมอง 

มำด้วยควำมประหม่ำอย่ำงรวดเรว็

“อร่อยมำกเลยนะคะ” หล่อนบอกอ้อมแอ้ม ก่อนจะหนัไปสนใจ

ข้ำวซอยแสนอร่อยต่อ โดยไม่เงยหน้ำขึ้นมำสบตำกบัเขำอกี เนื่องจำก

กลวัว่ำตวัเองจะรู้สกึหววิๆ ในหวัใจเหมอืนเมื่อครู่อกี

“ขอบคุณมำกนะคะคุณภัทร ที่ให้เกียรติมำอุดหนุนที่ร้ำนของ

เรำ”

สำวเจ้ำของร้ำนเดนิมำขอบคณุด้วยตวัเอง หลงัจำกที่ดนยัภทัร

กับธำรธำรำเดินออกมำหน้ำร้ำนเมื่อรับประทำนอำหำรกันจนอิ่มแปล้

ด้วยกนัทั้งคู่ โดยเฉพำะธำรธำรำที่อิ่มจนไม่รู้จะอิ่มอย่ำงไรแล้ว

“กร้็ำนของคณุองิดำวอำหำรอร่อยนี่ครบั เจ้ำของร้ำนกส็วย ผม

ต้องมำอุดหนุนอยู่แล้ว” ดนัยภัทรชื่นชมพร้อมกับหันมำส่งสำยตำ 

อ่อนหวำนให้อิงดำว สำวเจ้ำของร้ำนที่เป็นคนมีชื่อเสียงในเชียงใหม่

พอสมควร

ธำรธำรำแบะปำกแล้วหันไปมองทำงอื่นเสีย เพรำะไม่อยำก
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หมั่นไส้คนชอบหว่ำนเสน่ห์มำกไปกว่ำนี้ ดนัยภัทรนี่ทั้งเจ้ำเล่ห์และ 

กะล่อนจรงิๆ สมแล้วที่น้องสำวอย่ำงดำวศิำบอกว่ำเขำคอืแคซำโนวำ

ตวัพ่อของเชยีงใหม่

“ปำกหวำนจริงนะคะคุณภัทร ว่ำแต่คนนี้ใช่ไหมคะ ที่เป็น 

ตวัจรงิของคณุ องิได้ข่ำววงในมำ ว่ำตอนนี้คณุภทัรพำคนรกัมำอยู่ที่

เชยีงใหม่ด้วย”

ธำรธำรำถงึกบัหนัมำท�ำหน้ำเหลอหลำทนัท ีก่อนจะหนัไปมอง

หน้ำดนยัภทัรด้วยแววตำตื่นตกใจกบัข่ำวลอืบ้ำๆ ที่ไปไวรำวกบัสำยน�้ำ

ไหล ทั้งที่หล่อนเพิ่งจะมำอยู่เชยีงใหม่ได้เพยีงสองวนัเท่ำนั้น

“อ๋อ...ใช่แล้วครบัคณุองิ นี่คณุน�้ำ ธำรธำรำครบั รู้จกักนัไว้ส”ิ

ดนัยภัทรเออออห่อหมกทันที ก่อนจะสะกิดแขนให้ธำรธำรำ 

หนัมำหำองิดำว ในขณะที่ธำรธำรำได้แต่ท�ำหน้ำกลนืไม่เข้ำคำยไม่ออก 

ที่ต้องเออออตำมเขำไปแบบนี้

“ยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณธำรธำรำ” อิงดำวหันมำทักทำยด้วย

สหีน้ำยิ้มแย้ม

“เอ่อ...ค่ะ ยินดีเช่นกันค่ะคุณอิงดำว” ธำรธำรำแทบอยำกจะ

บ้ำตำย ท�ำไมดนัยภัทรถึงใช้หล่อนแอบอ้ำงไปทั่วอย่ำงนี้นะ จะถำม

ควำมเหน็หล่อนก่อนพูดสกัหน่อยกไ็ม่ได้

ใช้หล่อนเป็นไม้กนัหมำ คอยกนัท่ำผูห้ญงิที่จะมำยุม่ย่ำมกบัเขำ

อยู่เรื่อยเลยนะอตีำดนยัภทัร

“รูไ้หมคะ ว่ำตอนนี้สำวๆ ในเมอืงนี้ต่ำงกอ็จิฉำคณุน�้ำกนัทั้งนั้น 

ที่ได้หวัใจคนอย่ำงคณุภทัรไปครอบครอง องิเข้ำใจแล้วละค่ะ ว่ำท�ำไม

คณุภทัรถงึไม่ยอมตกลงปลงใจกบัสำวๆ คนไหนที่เคยควงสกัท ีที่แท้

กม็ตีวัจรงิน่ำรกัๆ อย่ำงคณุน�้ำอยู่แล้วทั้งคนนี่เอง”

ดนัยภัทรหัวเรำะเบำๆ หลังจำกที่อิงดำวพูดจบ ก่อนจะหันไป

มองหน้ำคนข้ำงๆ ด้วยควำมรู้สกึขบขนัที่สดุในโลก เมื่อเหน็ว่ำธำรธำรำ
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ก�ำลงัมสีหีน้ำกลนืไม่เข้ำคำยไม่ออก และคล้ำยจะโมโหเขำอย่ำงหนกั

อกีด้วย

“พูดเรื่องสำวๆ ไม่ได้ครบัคณุองิ คนแถวนี้เขำไม่ค่อยชอบครบั 

เอำเป็นว่ำผมกับคุณน�้ำขอตัวกลับเลยดีกว่ำ ไว้วันหลังจะมำอุดหนุน 

ใหม่นะครบั”

“ได้เลยค่ะ ร้ำนองิดำวยนิดตี้อนรบัเสมอนะคะ”

ทั้งสำมกล่ำวลำกนั ก่อนที่ดนยัภทัรจะแกล้งจงูมอืธำรธำรำเดนิ

กลบัไปขึ้นรถในระหว่ำงที่หล่อนก�ำลงังงๆ ท่ำมกลำงสำยตำอจิฉำของ

องิดำวที่มองตำมทั้งคู่ไป

“โอ๊ย! อะไรกนัคณุ ทบุผมท�ำไมกนันี่” ดนยัภทัรร้องเสยีงหลง 

เมื่อธำรธำรำทบุก�ำป้ันน้อยๆ ของหล่อนลงบนหวัไหล่เขำรวัๆ หลงัจำก

ทั้งคู่เข้ำมำนั่งประจ�ำอยู่ในรถแล้ว

“ใครใช้ให้คณุบอกใครต่อใครว่ำฉนัเป็นแฟนคณุมทิรำบ มนัจะ

มำกเกนิไปแล้วนะคณุดนยัภทัร แบบนี้คนอื่นเขำจะคดิยงัไง เขำจะไม่

คดิเหรอว่ำฉนักบัคณุ...”

“ตกล่องปล่องชิ้นกันไปแล้ว อยู่คอนโดฯ ด้วยกันสองต่อสอง 

จะให้คนอื่นเขำคิดยังไงล่ะ” ดนัยภัทรสวนขึ้นมำเสียก่อน พร้อมกับ 

ถอนหำยใจออกมำอย่ำงเหนื่อยหน่ำยกบัคนเจ้ำอำรมณ์ 

“ที่ผมท�ำแบบนี้ก็เพื่อให้เกียรติคุณนะธำรธำรำ คุณมำอยู่กับ 

ผมที่คอนโดฯ สองต่อสอง แน่นอนว่ำคนต้องครหำอยูแ่ล้ว จะเป็นอะไร

ไปล่ะ ถ้ำผมจะท�ำให้คนอื่นเข้ำใจว่ำเรำคอืแฟนกนัจรงิๆ เพื่อที่จะไม่ให้

ใครมำดูถูกคุณได้ เป็นแฟนกันก็มำอยู่ด้วยกันได้อยู่แล้ว ทีนี้มุมมอง

ของคนมนักต็้องเปลี่ยนไป”

ค�ำอธิบำยของเขำท�ำให้ธำรธำรำอึ้งไปชั่วขณะ หล่อนกลับมำ

คดิทบทวนอกีครั้งด้วยควำมสบัสน หมำยควำมว่ำที่ดนยัภทัรท�ำแบบนี้ 

กเ็พื่อปกป้องศกัดิ์ศรคีวำมเป็นลูกผู้หญงิของหล่อนอย่ำงนั้นหรอื



40  เคียงรักข้างหัวใจ

“ถอืว่ำช่วยผมอกีทำงหนึ่งกไ็ด้ ตอนนี้สำวๆ ตำมวุ่นวำยกบัผม

จนไม่เป็นอนัท�ำงำนไปหมด ถ้ำผมบอกว่ำมตีวัจรงิอยู่แล้ว คนอื่นกค็ง

ไม่มำยุ่งกบัผมอกี แค่นี้จะกรณุำช่วยผมไม่ได้เชยีวเหรอ”

ธำรธำรำไม่รู้จะตอบเขำว่ำอย่ำงไร ตอนนี้หล่อนทั้งมนึทั้งงงไป

หมด จะโกรธหรอืจะให้อภยัเขำด ีแต่มนักน็่ำโมโหอยู่ด ีที่เขำไม่คดิจะ

ปรกึษำหล่อนก่อนท�ำอะไรลงไป อย่ำงน้อยมนักเ็กี่ยวกบัหล่อนโดยตรง

“เป็นแฟนผมมันไม่ดีตรงไหนกัน ผมออกจะหน้ำตำดีมีเสน่ห์

ขนำดนี้ คณุนี่ตำถั่วที่สดุในเชยีงใหม่แล้วนะธำรธำรำ”

ดนัยภัทรแกล้งบ่นขึ้นมำลอยๆ หลังจำกหล่อนนั่งเงียบโดยไม่

พูดอะไรอกี เป็นผลให้อกีฝ่ำยถงึกบัหนัมำค้อนเขำทนัท ีก่อนจะสะบดั

หน้ำหนอีอกไปมองนอกรถโดยไม่พูดไม่จำอะไร

“เอ๊ะ...ท�ำอะไรของคณุ” ธำรธำรำหนัมำอทุำนด้วยควำมตกใจ 

เมื่ออยู่ๆ คนตัวใหญ่ก็ชะโงกตัวเข้ำมำหำใกล้ๆ แล้วเอื้อมมือผ่ำน

หน้ำอกของหล่อนไปอย่ำงเฉยีดฉวิ ก่อนจะดงึสำยเขม็ขดันริภยัคำดให้

หล่อนอย่ำงรวดเรว็

“ปลอดภัยไว้ก่อน อย่ำมัวแต่งอนผมเลยน่ำ ผมง้อใครไม่เป็น

หรอกคณุ เสยีเวลำเปล่ำๆ”

คนบ้ำ...ฟังเขำพูดเข้ำเถอะ หล่อนงอนเพื่ออยำกให้เขำง้อ 

ตอนไหนกัน อืม...ตอนนี้ธำรธำรำเชื่อแล้วละที่ดำวิศำบอกว่ำพี่ชำย 

ตวัเองปำกไม่ด ีเพรำะหล่อนได้เจอกบัตวัเองเข้ำเตม็ๆ เลยละ

“ร้อนเหรอ ท�ำไมหน้ำแดง”

แค่สงสยัยงัไม่พอ เขำยงัขยบัใบหน้ำคมคำยมำใกล้ในระยะไม่

ถึงคืบ แล้วเพ่งมองใบหน้ำร้อนผ่ำวของหล่อนด้วยควำมแปลกใจ 

อกีต่ำงหำก

อ๊ำย...ธำรธำรำอยำกจะบ้ำตำย ดนยัภทัรท�ำบ้ำอะไรของเขำกนั 

รูไ้หมว่ำใกล้ชดิกนัแบบนี้แล้วหล่อนใจสั่นไปหมด หล่อนหน้ำแดงเพรำะ
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เขินกับกำรกระท�ำของเขำต่ำงหำก หล่อนเปล่ำหน้ำแดงเพรำะร้อน 

เสยีหน่อย

“เรื่องของฉนัค่ะ คณุไม่ต้องยุง่” หล่อนแหวใส่เขำเสยีงสั่น ก่อน

จะเสมองนอกหน้ำต่ำงเป็นกำรตัดบท ไม่ให้เขำสงสัยประเด็นบ้ำๆ  

แบบนี้อกี

“เอ้ำ...ที่ถำมนี่เพรำะห่วงนะคุณ” ดนัยภัทรกลั้นยิ้ม แล้วพำ 

รถคู่ใจทะยำนออกสู่ถนนเส้นใหญ่อกีครั้ง ทั้งที่รู้ว่ำอกีฝ่ำยก�ำลงัตกอยู่

ในอำกำรเช่นไร

แค่นี้ท�ำเป็นตกใจไปได้ ยำยนกัเขยีนอ่อนประสบกำรณ์ แค่เขำ

ถำมแค่นี้ถงึกบัหน้ำแดงเชยีว

“กลับไปนั่งท�ำงำนที่ส�ำนักงำนผมดีกว่ำนะครับ มีแอร์เย็นๆ 

ด้วย” ดนัยภัทรบอกหล่อนหลังจำกนั้น ท�ำเอำอีกฝ่ำยหันไปมองเขำ

ด้วยควำมแปลกใจทนัที

“ไม่ดมีั้งคะ คณุต้องท�ำงำนนี่” ธำรธำรำตอบอย่ำงเกรงใจ

“ห้องท�ำงำนผมออกใหญ่ มีที่ให้คุณไปนอนเล่นสบำยๆ ด้วย 

ตกลงไม่ต้องกลบัหอสมดุแล้วนะ ตอนเยน็จะได้กลบัคอนโดฯ พร้อม

กนัเลย”

พูดเองเออเองแล้วจะมำถำมควำมเหน็หล่อนท�ำไม ธำรธำรำคดิ

อย่ำงขุน่ใจ หล่อนคดิผดิหรอืคดิถูกกนันะ ที่ตดัสนิใจมำหำบรรยำกำศ

เขยีนหนงัสอืถงึที่นี่ ในที่ของเขำ และเหมอืนจะตกอยูใ่ต้อำณตัขิองเขำ

เอำดื้อๆ อย่ำงไม่รู้ตวัอกีด้วย

“อย่ำท�ำหน้ำแบบนั้นสคิณุ ผมแค่ขี้เกยีจตำมดูแลคณุไง กเ็ลย

ให้มำอยู่ใกล้ๆ ถ้ำมอีะไรขึ้นมำยำยด้ำกเ็อำผมตำยส”ิ

อ๋อ...เพรำะอย่ำงนี้เองสนิะ ธำรธำรำพอจะเข้ำใจแล้ว ที่แท้เขำ

กแ็ค่ไม่อยำกตำมดแูลหล่อนนั่นเอง ถงึได้หำเรื่องให้หล่อนอยูใ่กล้ๆ หำ

ใช่เหตผุลอื่นที่หล่อนก�ำลงัค้นหำในตอนนี้เลย
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“ขอโทษด้วยนะคะ ที่ท�ำให้คณุต้องมำล�ำบำกตำมรบัตำมส่งอยู่

แบบนี้ ควำมจรงิแค่ให้ที่พกักม็ำกเกนิพอแล้ว เอำเป็นว่ำฉนัขอบคณุ

มำกนะคะที่เสยีสละเวลำเพื่อฉนัขนำดนี้ แต่ว่ำตั้งแต่วนัพรุง่นี้ไปไม่ต้อง

มำคอยตำมฉันแล้วนะคะ เพรำะฉันจะไปไหนมำไหนด้วยตัวเอง คง 

ไม่รบกวนอะไรคุณอีก” พูดจบหล่อนก็หันไปมองนอกกระจกรถทันท ี

รำวกบัไม่ต้องกำรเจรจำพำทกีบัคนที่ก�ำลงัท�ำหน้ำที่ขบัรถอกี

ดนยัภทัรถอนหำยใจ ดเูหมอืนเขำจะพดูอะไรให้หล่อนไม่พอใจ

อกีแล้วสนิะ โธ่เอ๊ยไอ้ดนยัภทัร พดูมำกจนได้เรื่องอกีจนได้ บรรยำกำศ

ก�ำลังดีๆ อยู่แล้วเชียว ชำยหนุ่มก่นด่ำตัวเองอยู่ในใจ ก่อนจะหันไป

มองหน้ำคนข้ำงๆ เป็นระยะ ขยันงอนจริงแม่คุณเอ๋ย ดนัยภัทรแอบ

ค่อนขอดหล่อนกับตัวเองเบำๆ แล้วอย่ำงนี้เขำจะเอำอะไรไปล่อให้

หล่อนหำยโกรธดนีะ

อมื...คงต้องพึ่งดำวศิำน้องรกัเสยีแล้ว เพรำะรำยนั้นรูใ้จธำรธำรำ

อย่ำงกบัอะไร แต่ว่ำเอ๊ะ! ท�ำไมคนอย่ำงเขำต้องไปใส่ใจธำรธำรำด้วย

เล่ำ

ดนยัภทัรงนุงง ก่อนจะหนัไปมองคนข้ำงๆ อกีครั้งด้วยควำมรูส้กึ

แปลกใหม่ หรือว่ำสองวันมำนี้หล่อนกับเขำจะตัวติดกันจนเกินไป  

เขำเลยไขว้เขวและเพี้ยนไปขนำดนี้ คนอย่ำงดนัยภัทรไม่เคยสนใจ

ควำมรู้สกึของใครนี่นำ แล้วท�ำไมกบัธำรธำรำ เขำถงึได้...

โอ๊ย! ไม่คดิสวิะไอ้ดนยัภทัร ชำยหนุ่มบ่นตวัเองในใจ สงสยัเขำ

จะท�ำงำนมำกเกนิไปจนสมำธแิตกซ่ำนไปหมดแน่ ถงึได้ฟุ้งซ่ำนขนำด

นี้

แต่ว่ำให้ตำยเถอะ! ควำมรู้สกึแปลกๆ นี้ มนัช่ำงน่ำกลวัส�ำหรบั

เขำชะมดัเลย
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3
เกิดอะไรกับหัวใจ

ดนัยภัทรพาธารธาราแวะตลาดเพื่อซื้อของตอนเย็นก่อน

กลับคอนโดฯ พร้อมกับบอกอย่ำงอวดๆ ว่ำเย็นนี้เขำจะท�ำอำหำรให้

หล่อนกนิ ซึ่งธำรธำรำกเ็พยีงรบัฟังและเดนิตำมเขำไปเงยีบๆ เท่ำนั้น 

ปล่อยให้เขำโม้ไปคนเดยีวโดยไม่เสนอควำมเหน็อะไรสกัค�ำ

ดนยัภทัรรู้ว่ำหล่อนโกรธเขำเรื่องเมื่อตอนเที่ยง ท�ำให้หมำงเมนิ

เขำจนแทบไม่อยำกมองหน้ำ แม้เขำจะพำหล่อนไปนั่งท�ำงำนด้วยที่

ส�ำนกังำนทนำยควำม แต่เจ้ำหล่อนกน็ั่งท�ำงำนอย่ำงเงยีบๆ โดยไม่หนั

มำสนใจเขำแม้แต่หำงตำ

“คณุน�้ำครบั ช่วยหน่อยสคิรบั”

เสียงตะโกนเรียกที่ดังมำจำกห้องครัว ท�ำให้ธำรธำรำต้องละ

สำยตำจำกหน้ำจอโน้ตบุ๊กส่วนตวัทนัท ี ก่อนจะรบีลกุจำกเก้ำอี้ตวันุ่ม

ในห้อง แล้วเดนิไปหำเขำที่ห้องครวัอย่ำงเสยีไม่ได้

ดนยัภทัรหนัมำยิ้มหวำนให้หล่อนทนัท ีแต่อย่ำคดิว่ำยิ้มแค่นี้จะ

ท�ำให้ธำรธำรำรูส้กึดกีบัเขำขึ้นมำได้ ค�ำพดูประชดประชนัรำวกบัหล่อน

คอืภำระเมื่อตอนบ่ำยท�ำให้หล่อนไม่อยำกจะวุ่นวำยกบัเขำอกีแล้ว

แต่ว่ำ...ตรำบใดที่หล่อนยงัอยู่ใต้ชำยคำหลงัเดยีวกบัเขำ หล่อน

จะไปกล้ำโกรธ หมำงเมนิ และท�ำเป็นไม่สนใจเขำได้อย่ำงไร จรงิๆ แล้ว
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หล่อนไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะโกรธเขำสักนิดด้วยซ�้ำ เพรำะหล่อนคือภำระ

ของเขำจรงิๆ เป็นผู้ที่มำขอพกัพงิเขำเพื่อท�ำงำนให้ส�ำเรจ็

“ล้ำงผกัให้ทสีคิรบั” ดนยัภทัรหนัมำบอก ก่อนจะลอบมองร่ำง

อวบอดัในชดุกำงเกงยนีขำสั้นกบัเสื้อยดืพอดตีวัลำยกำร์ตนูดนู่ำรกัด้วย

แววตำขบขนัและเอน็ดู

ธำรธำรำไม่ใช่คนผอม หล่อนค่อนข้ำงมนี�้ำมนีวลมำกกว่ำสำวๆ 

ที่ดนยัภทัรเคยควงมำทกุคน ธำรธำรำจะเป็นสำวๆ จ�ำพวก เนื้อ นม 

ไข่ หน้ำอกเป็นหน้ำอก สะโพกเป็นสะโพก แต่สะดดุตำเขำที่สดุน่ำจะ

เป็นบั้นท้ำยดนิระเบดินั่นมำกกว่ำ

หืม...นี่เขำคิดบ้ำอะไร ดนัยภัทรสะบัดหัวตัวเองเบำๆ ก่อนจะ

ลอบมองบั้นท้ำยของคนที่ยนืล้ำงผกัอยูข้่ำงๆ อย่ำงเสยีไม่ได้ แต่ไม่นำน

กร็บีดงึสำยตำกลบัมำและตั้งสตโิดยไว พร้อมกบัตั้งใจหั่นหมูตำมเดมิ

เหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น

“โอ๊ย...” ดนัยภัทรอุทำนเบำๆ เมื่อมีดที่ตัวเองก�ำลังใช้หั่นหมู

บำดลงที่นิ้วกลำงข้ำงขวำโดยที่เขำไม่รูต้วั เป็นผลให้เลอืดสแีดงสดไหล

ออกมำทนัที

“คณุดนยัภทัร!” ธำรธำรำอทุำนด้วยควำมตกใจ ก่อนจะรบีผละ

จำกสิ่งที่ตัวเองก�ำลังท�ำอยู่แล้วปรี่ไปหำเขำด้วยควำมรวดเร็ว เพรำะ

เหน็ว่ำนิ้วของอกีฝ่ำยถูกมดีบำดเข้ำให้แล้ว

“เป็นอะไรมำกหรอืเปล่ำคะ” 

น�้ำเสยีงสั่นๆ บวกกบัใบหน้ำที่ดตูกใจจนซดีเผอืดท�ำให้ดนยัภทัร

เลกิคิ้ว หล่อนเป็นห่วงเขำหรอื อมื...กต็้องห่วงสนิะ วิ่งเข้ำมำหำแล้ว

หน้ำซีดแบบนี้ แสดงว่ำหล่อนก็ต้องเป็นห่วงเขำสิ ดนัยภัทรคิดอย่ำง

เข้ำข้ำงตวัเองเตม็ที่

อมื...ข้อดขีองกำรหื่นจนลมืสต ิมนัเป็นอย่ำงนี้เอง

 “ไปท�ำแผลก่อนนะคะ” ธำรธำรำมสีหีน้ำวติกกงัวล ก่อนจะรบี
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พำชำยหนุ่มออกจำกห้องครวัเพื่อห้ำมเลอืดและท�ำแผลทนัที

ดนยัภทัรซ่อนยิ้ม ท�ำไมยำยด้ำไม่บอกเขำแต่แรกนะ ว่ำพี่น�้ำของ

เธอเป็นคนขี้สงสำรขนำดนี้ เหน็เขำเจบ็นดิเดยีว กใ็จอ่อนคว้ำแขนเขำ

พำไปท�ำแผลให้เฉยเลย

อย่ำงนี้น่ำอ้อนให้เขด็!

“ไปหาหมอไหมคะ” ธารธาราเอ่ยถามหลังจากล้างแผล 

ใส่ยำให้เขำเสรจ็ ก่อนจะใช้ผ้ำพนัแผลพนันิ้วให้เขำอย่ำงเบำมอื ด้วย

กลวัว่ำจะท�ำให้เขำเจบ็แผลมำกกว่ำที่ควรเป็น

“ไม่ต้องหรอกครับ แผลนิดเดียวเอง” ดนัยภัทรบอกหล่อนให้

สบำยใจ สีหน้ำท่ำทำงที่บ่งบอกถึงควำมเป็นห่วงเกินไปของหล่อน

ท�ำให้เขำแปลกใจไม่น้อย ทว่ำก็ไม่อยำกพูดอะไรออกมำ กลัวว่ำจะ

ท�ำให้หล่อนไม่พอใจอกี

“เจบ็ไหมคะ เอำยำแก้ปวดไหม เดี๋ยวฉนัไปหยบิในห้องมำให้” 

หญิงสำวท�ำท่ำจะลุกจำกโซฟำไปเอำมำจริงๆ ท�ำให้ดนัยภัทร

ต้องเอื้อมมอืไปรั้งแขนหล่อนเอำไว้ ก่อนจะดงึแขนหล่อนให้นั่งลงที่เดมิ 

แล้วรบีบอกเสยีงนุ่ม

“ไม่เอำครบั ไม่เป็นไรจรงิๆ ไม่เจบ็แล้วด้วย”

“ถ้ำเป็นบำดทะยกัขึ้นมำล่ะคะ” ธำรธำรำยงัไม่วำงใจ เนื่องจำก

แผลของดนยัภทัรถอืว่ำลกึพอสมควร เพรำะฉะนั้นเขำไม่ควรประมำท

โดยเดด็ขำด

“ธำรธำรำ...ผมไม่เป็นอะไรจรงิๆ ครบั”

ชำยหนุ่มยิ้มให้หล่อนอย่ำงขบขนั เขำจ้องมองเข้ำไปในดวงตำ

กลมโตคู่นั้นของหล่อน ด้วยควำมรู้สึกอบอุ่นอยู่ลึกๆ ธำรธำรำไม่ได้

น�ำพำควำมวุ่นวำยมำให้เขำเพียงอย่ำงเดียว แต่หล่อนน�ำพำค�ำว่ำ

เพื่อนและควำมห่วงใยที่เขำไม่เคยได้รับจำกใคร นอกจำกครอบครัว 
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ที่อยู่ห่ำงไกลมำด้วย

“แต่ว่ำ...” ธำรธำรำมองที่แผลแล้วท�ำหน้ำคดิมำก

“เอำเป็นว่ำพรุ่งนี้ผมจะไปหำหมอแต่เช้ำแล้วกนัครบั คณุจะได้

สบำยใจ”

ดนัยภัทรยอมแพ้แก่แววตำวิตกคู่นั้นในที่สุด ส่งผลให้ดวงตำ 

คู่นั้นแปรเปลี่ยนเป็นฉำยแววดีใจออกมำทันทีที่ได้ยินเขำบอกว่ำยอม

ไปหำหมอแล้ว

ท�ำไมถึงชอบท�ำท่ำดีใจเหมือนเด็กนักนะ ดนัยภัทรแอบบ่นอยู่

ในใจ หล่อนอำยุปำเข้ำไปสำมสิบกว่ำแล้วไม่ใช่หรือ และถ้ำเขำจ�ำ 

ไม่ผิด ดำวิศำบอกว่ำหล่อนอำยุมำกกว่ำเขำถึงสองปีเลยทีเดียว แต่

หล่อนอำยุมำกกว่ำเขำแล้วไง ในเมื่อหน้ำตำเขำดูจะล�้ำหน้ำไปกว่ำ

หล่อนแล้วด้วยซ�้ำ

“งั้นเดี๋ยววนันี้...ฉนัท�ำอำหำรให้คณุกนิเองกแ็ล้วกนันะคะ” ธำร-

ธำรำเสนอขึ้นมำ ไหนๆ ดนยัภทัรกเ็จบ็ตวัจนไม่สำมำรถท�ำอำหำรให้

หล่อนกนิได้แล้วนี่นะ

“ไหวเหรอครบั” ดนยัภทัรแกล้งถำมด้วยสหีน้ำกรุ้มกริ่ม

“อำหำรง่ำยๆ อย่ำงไข่เจยีวกพ็อไหวค่ะ แต่ถ้ำยำกๆ คงต้องให้

คณุสอน เพรำะว่ำฉนั...ท�ำกบัข้ำวไม่ค่อยเป็น” ธำรธำรำยิ้มแหยๆ ปกติ

งำนบ้ำนงำนเรือนหล่อนก็ไม่ได้เรื่องอยู่แล้ว ยิ่งท�ำกับข้ำวนี่ไม่ต้อง 

พูดถึงเลย ธำรธำรำแทบจะไม่เฉียดใกล้ และเนื่องจำกต้องท�ำงำน

ตลอด หล่อนเลยเลอืกซื้อของกนิง่ำยๆ มำประทงัควำมหวิของตวัเอง

ดนยัภทัรยิ้มขนักบัท่ำทำงเก้อเขนินั้น ดทูท่ีำว่ำวนันี้เขำกบัหล่อน

คงจะได้ร่วมมอืช่วยกนัท�ำอำหำรเสยีแล้ว คนหนึ่งท�ำเป็นแต่ดนัเจบ็ตวั 

อกีคนหนึ่งปกตดิแีต่ท�ำไม่เป็นเสยีอย่ำงนั้น

อำหำรวนันี้คงจะรสชำตดิพีลิกึสนิะ
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ติ๊ง! 

เสียงเตือนแอปพลิเคชันดังขึ้นในระหว่ำงที่ดนัยภัทรก�ำลังนั่ง

ท�ำงำนอยูใ่นห้องตำมล�ำพงั หลงัจำกร่วมรบัประทำนอำหำรค�่ำกบัธำร-

ธำรำจนอิ่มแปล้

ดนัยภัทรยิ้มออกมำทันทีเมื่อเห็นว่ำเป็นข้อควำมจำกน้องสำว

คนสวย ชำยหนุ่มรบีปิดคอมพวิเตอร์ ก่อนจะหยบิโทรศพัท์มอืถอืเดนิ

ไปล้มตวันอนลงบนเตยีง แล้วกดวดิโีอคอลหำน้องสำวทนัที

“ว่ำไงเรำ ยงัไม่นอนอกีหรอื”

“ยงัค่ะ พี่ภทัรท�ำงำนหรอืคะ” ดำวศิำยิ้มให้พี่ชำยผ่ำนหน้ำจอ

“ไม่ท�ำแล้วจ้ะ วนันี้ปวดนิ้ว” ดนยัภทัรบอกน้องสำว พร้อมกบั

ยกนิ้วที่มผี้ำพนัแผลให้ดู

“เป็นอะไรคะ” ดำวศิำท�ำหน้ำตกใจ

“มดีบำดนดิหน่อย ไม่ต้องห่วงหรอก คณุน�้ำเขำท�ำแผลให้แล้ว” 

ดนยัภทัรบอกเหมอืนอวดๆ ส่งผลให้น้องสำวที่ก�ำลงัเพ่งมองมำถงึกบั

อมยิ้มเหมอืนรู้ทนั

“คืนดีกันแล้วเหรอคะ” ดำวิศำแกล้งถำม ทั้งที่พอจะดูอำกำร

ของพี่ชำยออก

“คนืดอีะไร พี่เปล่ำมเีรื่องอะไรกบัพี่สำวเรำสกัหน่อย” คนเป็น

พี่ชำยตอบเก้อๆ พร้อมกบัแสร้งท�ำสหีน้ำปกติ

“ให้มันจริงเถอะค่ะ ด้ำจะได้หำยห่วงหน่อย กลัวว่ำพี่ภัทรจะ

กลั่นแกล้งพี่น�้ำ” ดำวศิำโล่งใจ กลวัว่ำทั้งคูจ่ะเข้ำกนัไม่ได้ จนอำจท�ำให้

เกดิปัญหำต่อกนั เพรำะก่อนหน้ำนี้ธำรธำรำบอกเธอว่ำจะย้ำยออกจำก

คอนโดฯ ของพี่ชำยไปอยู่ที่อื่น แต่พอได้ยนิพี่ชำยบอกแบบนี้ ดำวศิำ

ค่อยเบำใจหน่อย

“ไม่ต้องห่วงหรอกน่ำ พี่ไม่แกล้งเขำหรอก ว่ำแต่เรำกบัคณุพ่อ 

คณุแม่เถอะ สบำยดกีนัใช่ไหม” 
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“สบำยดีค่ะ คุณพ่อคุณแม่บ่นคิดถึงพี่ภัทรทุกวันเลย ถำมว่ำ

เมื่อไหร่จะกลับมำอยู่ด้วยกันสักที มำช่วยด้ำท�ำงำนแทนพวกท่ำน 

เพรำะพวกท่ำนจะหยดุพกักนัแล้ว”

“ขอเวลำอกีนดิน้องรกั แล้วพี่จะกลบัไป ตอนนี้ขอเคลยีร์ทกุอย่ำง 

ที่ค้ำงคำไว้ให้เรยีบร้อยก่อน พี่สญัญำว่ำไม่นำน” 

ดนัยภัทรให้สัญญำ เพรำะก่อนหน้ำนี้เขำบอกครอบครัวว่ำขอ

ท�ำในสิ่งที่รักและร�่ำเรียนมำเสียก่อน แล้วหลังจำกนั้นจะยอมเข้ำไป 

รบัช่วงต่อบรหิำรธรุกจิของครอบครวั

“จรงิๆ นะคะ” ดำวศิำย�้ำถำมเพื่อควำมมั่นใจ

“จรงิส ิเอำน่ำ...อกีไม่นำนหรอก” ดนยัภทัรยิ้มให้น้องสำว

“เอำเป็นว่ำด้ำจะรอนะคะ” ดำวิศำบอกอย่ำงมีควำมหวัง แม้

จะรู้ว่ำพี่ชำยเป็นคนรกัษำสญัญำ แต่กอ็ดไม่ได้ที่จะระแวงว่ำพี่ชำยจะ

ไม่รกัษำค�ำพูด

“ฝำกดูแลพี่น�้ำด้วย ห้ำมพี่ภทัรกลั่นแกล้งเธอเดด็ขำด”

ดนยัภทัรหวัเรำะ ดเูหมอืนว่ำน้องสำวของเขำจะรกัและเป็นห่วง

ธำรธำรำมำกกว่ำเขำเสยีอกีนะ ทั้งที่เขำเป็นพี่ชำยแท้ๆ แต่เธอกลบัห่วง

คนอื่นมำกกว่ำ

“ไม่แกล้งหรอกน่ำ” ดนยัภทัรบอกไปยิ้มไป

“พี่ภัทรคะ พี่ภัทรว่ำพี่น�้ำเป็นยังไงบ้ำงคะ” ดำวิศำถำมพี่ชำย 

พร้อมกบัท�ำหน้ำเหมอืนตั้งใจรอฟังค�ำตอบ

“กไ็ม่เหน็จะเป็นยงัไง เอ...ถำมแบบนี้หมำยควำมว่ำยงัไง” พี่ชำย

เอยีงคอถำมเหมอืนจบัผดิ ดำวศิำถงึกบัรบีเปลี่ยนสหีน้ำในทนัที

“ไม่มอีะไรค่ะ ด้ำกถ็ำมไปอย่ำงนั้นแหละ งั้นแค่นี้นะคะ ด้ำมี

สำยเข้ำ” 

“ใคร นำยตณิหรอืเปล่ำ” ดนยัภทัรถำมทนัที

“เรื่องของด้ำค่ะ พี่ภทัรไม่เกี่ยว”
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ดำวิศำตัดกำรสื่อสำรกับดนัยภัทรทันที เหมือนจะหนีกำรตอบ

ค�ำถำมของพี่ชำยเอำดื้อๆ ส่งผลให้ดนยัภทัรหลดุหวัเรำะออกมำเบำๆ 

เมื่อนึกถึงสีหน้ำที่บ่งบอกพิรุธของน้องสำวเมื่อครู่นี้ยำมเขำเอ่ยถึง 

ตณิภพ น้องชำยคนสนทิของเขำที่ดูจะสนใจดำวศิำเป็นพเิศษ

เดก็โง่ คดิว่ำพี่ชำยอย่ำงเขำดไูม่ออกหรอืไง ว่ำทั้งคูก่�ำลงัแอบมี

อะไรในกอไผ่กัน แต่ที่ไม่พูดอะไรออกไปก็เพรำะกลัวว่ำน้องสำวจะ 

อำยม้วนจนท�ำอะไรไม่ถูกต่ำงหำก และที่ส�ำคญัไปกว่ำนั้น เขำอยำก

ให้เวลำทั้งคูไ่ด้เรยีนรูก้นัและกนัมำกกว่ำนี้ ก่อนที่ทั้งคูจ่ะกล้ำใช้สถำนะ

คนรกัร่วมกนั

ดนยัภทัรยิ้มมมุปำกเมื่อนกึถงึควำมรกัของน้องสำว แล้วเขำล่ะ 

ชำยหนุ่มถำมตัวเอง เมื่อไรหนำที่เขำจะได้พบกับควำมรู้สึกแบบนั้น

บ้ำง เพรำะตัวเขำเองก็ไม่ได้อยำกอยู่อ้ำงว้ำงคนเดียวอย่ำงนี้ไปจน

ตลอดชวีติหรอก เพยีงแต่ยงัไม่เกดิควำมรู้สกึนั้นกบัใครกเ็ท่ำนั้น

แล้วคนที่อยู่ห้องข้ำงๆ นี่ล่ะ ดนยัภทัรสงสยั ผู้หญงิอย่ำงธำร-

ธำรำจะอยำกมคีวำมรู้สกึที่เรยีกว่ำรกักบัใครไหม จนป่ำนนี้หล่อนเอง

กย็งัไม่ยอมมใีครเหมอืนกนันี่นำ

เอ...แล้วเขำจะอยำกรู้ไปท�ำไมกนั

กระดาษโน้ตที่แปะบนตู้เย็นตอนเช้าตรู่ของอีกวัน ท�าให้

ดนัยภัทรถึงกับส่ำยหัวเบำๆ เมื่อรู้ว่ำเจ้ำหล่อนแอบหนีออกไปท�ำงำน

ข้ำงนอกตั้งแต่เช้ำอกีแล้ว

จะรอกนัหน่อยไม่ได้หรอืไงนะ จะออกไปท�ำอะไรแต่เช้ำนกัหนำ 

แทนที่จะรอให้เขำขับรถไปส่งเพื่อจะได้รู ้ว่ำหล่อนไปที่ไหนอย่ำงไร 

ปลอดภยัหรอืเปล่ำ นี่กลบัหนหีน้ำเขำไปดื้อๆ เหมอืนไม่อยำกคยุด้วย

ดนัยภัทรคิดอย่ำงหงุดหงิดใจ ควำมจริงเขำควรพอใจที่หล่อน

ไม่มำคอยยุ่งวุ ่นวำยกับเขำอย่ำงที่แอบกังวลเอำไว้ตั้งแต่แรก แต ่
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พอหล่อนตดัสนิใจไม่พึ่งเขำจรงิๆ ดนยัภทัรกห็งดุหงดิเหมอืนถกูหล่อน

ประชดใส่เสยีอย่ำงนั้น

ชำยหนุม่สลดัเรื่องของธำรธำรำออกไปจำกสมองชั่วครำว เพรำะ 

วันนี้มีงำนที่ต้องเข้ำไปสะสำงที่ส�ำนักงำนให้เรียบร้อย รอหล่อนกลับ

มำเยน็นี้ก่อนเถอะ เขำจะคยุกบัหล่อนให้รู้เรื่อง เพื่อแก้ปัญหำที่เขำจะ

ต้องตำมเชก็ว่ำหล่อนอยู่ที่ไหนกบัใคร และปลอดภยัหรอืเปล่ำ จะได้

ไม่ต้องมำนั่งกงัวลเกี่ยวกบัควำมเป็นไปของหล่อนให้เสยีเวลำอกี นี่ถ้ำ 

น้องสำวไม่ฝำกมำ จ้ำงให้ดนยัภทัรกไ็ม่สนใจหรอกจะบอกให้

ชำยหนุ่มคิดอย่ำงขุ่นเคืองในใจ ก่อนจะรีบกลับเข้ำห้องแล้ว 

อำบน�้ำแต่งตวัไปท�ำงำนตำมปกต ิโดยไม่ลมืที่จะต้องโทรศพัท์ถำมคน

บำงคนว่ำตอนนี้อยู่ที่ไหน เพื่อควำมสบำยใจของตวัเองเวลำต้องคอย

ตอบค�ำถำมน้องสำว และเมื่อรู้ว่ำหล่อนอยู่ที่ไหน ดนัยภัทรก็หำย

หงดุหงดิไปได้บ้ำง

“ภำคนิ อยู่ไหนวะ บ่ำยนี้มำเจอกนัหน่อยส”ิ

ดนยัภทัรโทรศพัท์หำเพื่อนเพรำะวนันี้ช่วงบ่ำยเขำว่ำง ตั้งใจว่ำ

จะชวนเพื่อนรกัออกไปหำของอร่อยๆ ข้ำงนอกกนิด้วยกนัเสยีหน่อย

“ไม่ว่ำงว่ะไอ้ภทัร ตอนนี้มงีำนด่วนว่ะเพื่อน” เสยีงภำคนิตอบ

กลบัมำเหมอืนร้อนรน จนดนยัภทัรอดสงสยัไม่ได้ อกีฝ่ำยมเีรื่องด่วน

อะไรกนั ท�ำไมภำคนิจะต้องท�ำเสยีงตื่นเต้นขนำดนั้นด้วย

“โจรปล้นธนำคำรที่ไหนหรอืไงวะ ถงึได้ท�ำเสยีงเหมอืนมเีรื่อง”

“ไม่ปล้นโว้ย แต่เมำยำบ้ำ นี่จบัผู้หญงิเป็นตวัประกนัด้วยนะโว้ย 

ทำงรสีอร์ตโทร. มำแจ้ง นี่ฉนักบัเพื่อนต�ำรวจก�ำลงัจะไปที่นั่น”

ดนยัภทัรเลกิคิ้ว รสีอร์ตที่ไหนกนั มคีนเมำยำบ้ำอยู่ด้วย

“ที่ไหนวะ” ดนยัภทัรอดถำมขึ้นมำไม่ได้

“จนัทร์เพง็รสีอร์ตโน่น แค่นี้นะนำยภทัร ฉนัรบี” ภำคนิวำงสำย

ทนัท ี
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ดนยัภทัรแอบเซง็ที่วนันี้จะต้องออกไปกนิข้ำวคนเดยีวอกีแล้ว

แต่ว่ำเอ๊ะ! จนัทร์เพง็รสีอร์ตอย่ำงนั้นหรอื ดนยัภทัรตำโตเมื่อนกึ

ขึ้นได้ ก่อนจะหยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมำแล้วโทรศพัท์หำธำรธำรำทนัท ี

เพรำะเมื่อเช้ำหล่อนบอกเขำว่ำไปนั่งท�ำงำนที่จนัทร์เพง็รสีอร์ต

“รบัสธิำรธำรำ ผมบอกให้คณุรบัเดี๋ยวนี้”

ดนยัภทัรใจเต้นแรงเมื่ออกีฝ่ำยไม่ยอมรบัสำยเขำเลย เขำถงึกบั

ร้อนรนไปหมดจนแทบอยำกจะปำโทรศัพท์มือถือของตัวเองทิ้งให้มัน 

รู้แล้วรู้รอด

หล่อนอยู่ไหนกัน ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ท�ำไมถึงไม่รับสำยเขำ ให้

ตำยเถอะ...หล่อนมวันั่งหลบัอยูห่รอืไงกนั หล่อนจะรูไ้หมว่ำที่นั่นก�ำลงั

มเีรื่องร้ำยเกดิขึ้น

หวังว่ำจะไม่ใช่อย่ำงที่เขำคิดนะ ดนัยภัทรแอบคิดบ้ำๆ ป่ำนนี้

หล่อนอำจจะออกไปที่อื่นแล้วกไ็ด้ แต่ถงึอย่ำงไรหล่อนควรรบัสำยเขำ

สกันดิกย็งัด ีไม่ใช่ปล่อยให้เงยีบอยู่แบบนี้

กลบัมำจะตกี้นให้ ข้อหำที่ท�ำให้เขำเป็นห่วง ดนยัภทัรคดิอย่ำง

หงดุหงดิใจ เขำคว้ำกญุแจรถที่วำงเอำไว้ขึ้นมำทนัท ีเมื่อรูต้วัว่ำไม่อำจ

ทนนั่งจนิตนำกำรไปเองว่ำหล่อนจะปลอดภยัหรอืเปล่ำ เขำคงนั่งท�ำงำน 

ต่อไปไม่ได้แน่ ถ้ำไม่รู้ว่ำตอนนี้ธำรธำรำอยู่ที่ไหน

แต่สำยที่โทรศัพท์เข้ำมำของเพื่อนรักก่อนดนัยภัทรจะทันได้ 

ออกไป พร้อมกบัข่ำวใหม่ที่ภำคนิรำยงำนเข้ำมำ ท�ำให้ชำยหนุม่ถงึกบั

ตวัชำจนก้ำวขำแทบไม่ออกเลยทเีดยีว เมื่อรู้ว่ำสิ่งที่ตวัเองก�ำลงัหวำด

กลวัได้เกดิขึ้นแล้วจรงิๆ

ดนัยภัทรวิ่งลงจากรถตัวเองทันทีเมื่อมาถึงรีสอร์ต เขาวิ่ง

ฝ่ำวงล้อมไปยงัด้ำนหน้ำที่มตี�ำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบหลำยนำย

ก�ำลงัตรงึก�ำลงัล้อมรอบชำยฉกรรจ์คนหนึ่ง ซึ่งอยูใ่นภำวะจติใจไม่ปกต ิ
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และที่ส�ำคัญไปกว่ำนั้น มีดปลำยแหลมในมือของชำยฉกรรจ์จี้ไปที่ 

ล�ำคอระหงของผู้หญงิซึ่งอยู่ในหวัของดนยัภทัรตลอดเวลำด้วย

“คณุน�้ำ”

ดนัยภัทรอุทำนด้วยควำมตกใจ เมื่อเห็นธำรธำรำยืนตัวสั่น

ใบหน้ำซดีเผอืด ภำยใต้กำรควบคมุของชำยฉกรรจ์ที่ก�ำลงัคลุม้คลั่งอยู่

ในตอนนี้

“คณุดนยัภทัร” ธำรธำรำเรยีกชื่อเขำด้วยเสยีงแผ่วเบำ ดวงตำ

กลมโตฉำยแววแห่งควำมดีใจเมื่อมองเห็นหน้ำเขำ แต่ก็ไม่สำมำรถ

กระดกุกระดกิได้มำกไปกว่ำนี้ เพรำะกลวัว่ำปลำยมดีแหลมที่จ่อคออยู่ 

จะพลำดพลั้งท�ำให้หล่อนบำดเจบ็ได้

“เอำตัวเธอออกมำเดี๋ยวนี้ไอ้คิน” ดนัยภัทรบอกด้วยน�้ำเสียง

ดดุนั ดวงตำสดี�ำสนทิจ้องมองไปที่ธำรธำรำด้วยควำมร้อนรุ่มจนแทบ

ทนไม่ไหว อยำกจะเข้ำไปดงึตวัหล่อนออกมำให้พ้นจำกเรื่องบ้ำๆ นี้ซะ 

แล้วอดัไอ้บ้ำนั่นให้กระอกัเลอืดตำยให้สำสมใจ ทว่ำเขำท�ำอะไรไม่ได้ 

นอกจำกยนืมองหล่อนด้วยหวัใจที่ปวดหนบึไปหมด

“ใจเยน็ๆ สวิะเพื่อน ฉนัก�ำลงัต่อรองกบัมนัอยู่” ภำคนิหนัมำ 

บอกเพื่อนหนุม่ด้วยควำมหนกัใจ รูว่้ำดนยัภทัรก�ำลงัห่วงธำรธำรำเป็น

อย่ำงมำก แต่ต�ำรวจต้องใช้เวลำและมีขั้นตอนในแบบฉบับของพวก 

เขำเอง

“ถ้ำธำรธำรำเจ็บแม้แต่ปลำยเล็บ ฉันจะฟ้องพวกแกทั้งโรงพัก

แน่” ดนยัภทัรเอำจรงิ ถ้ำผูห้ญงิที่อยูต่รงหน้ำเจบ็แม้เพยีงนดิเดยีว เขำ

จะไม่ไว้หน้ำใครแน่นอน เขำสำบำน

“ใจเย็นสิวะ ฉันไม่ปล่อยให้คุณน�้ำเป็นอะไรหรอก ไว้ใจฉันสิ” 

ภำคนิหนัมำบอกเพื่อนให้สบำยใจ ก่อนจะหนัไปต่อรองกบัชำยผูก่้อเหตุ 

ต่อไป

“กูต้องกำรเงนิ เอำเงนิมำให้กู ไม่งั้นอนีงันี่ตำย” ชำยผู้ถูกสำร
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เสพตดิครอบง�ำข่มขูด้่วยแววตำเกรี้ยวกรำด เขำลอ็กคอตวัประกนัสำว

ที่ใช้เป็นเครื่องต่อรองอย่ำงสุดแรง จนอีกฝ่ำยร้องครำงด้วยควำมเจ็บ

ปวด

“จะเอำเท่ำไหร่บอกมำเลย ฉนัให้แกได้หมด แต่ต้องปล่อยผูห้ญงิ

ก่อน”

ดนยัภทัรตอบทนัทโีดยไม่ต้องคดิ นำทนีี้เขำไม่สนใจอะไรทั้งนั้น 

ขอแค่ธำรธำรำปลอดภัย เขำก็พร้อมจะท�ำตำมทุกอย่ำงที่ไอ้บ้ำนั่น

ต้องกำรทั้งหมด

“คณุ! อย่ำมำขดัขวำงกำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำที่สคิรบั”

ต�ำรวจนำยหนึ่งหนัมำต�ำหนดินยัภทัร แต่ภำคนิกลบัส่งสญัญำณ 

บอกให้ต�ำรวจนำยนั้นเงยีบ แล้วหนัมำบอกเพื่อนด้วยน�้ำเสยีงกระซบิ

“จะเจรจำเองอย่ำงนั้นใช่ไหม”

“ใช่” ดนยัภทัรตอบเสยีงหนกัแน่น

“ก็ได้ ฉันไว้ใจนำย ไอ้ทนำยมือหนึ่ง ท�ำให้ดีๆ นะโว้ย นั่น 

คณุน�้ำแฟนฉนั” ภำคนิเล่นมกุกบัเพื่อน เพื่อผ่อนคลำยควำมตงึเครยีด

จำกสถำนกำรณ์นี้ ดนยัภทัรเคยช่วยงำนต�ำรวจมำหลำยคด ีและเคย

ใช้วำทศลิป์เจรจำต่อรองในสถำนกำรณ์แบบนี้มำหลำยครั้งแล้ว เพรำะ

ฉะนั้นภำคนิจงึไว้ใจดนยัภทัรมำก

ดนัยภัทรหันมำหรี่ตำมองเพื่อนด้วยควำมกังขำ ภำคินถือดี

อย่ำงไรมำบอกว่ำธำรธำรำเป็นแฟน แต่เขำจ�ำต้องสลดัควำมไม่พอใจ

นั้นออกไปก่อน พร้อมกบัหนัไปต่อรองกบัผู้ก่อเหตอุกีครั้ง

“ปล่อยผูห้ญงินะครบั แล้วผมจะให้ในสิ่งที่คณุต้องกำร ทกุอย่ำง

ที่คณุอยำกได้”

“อย่ำมำโกหกเลย ฉันไม่เชื่อหรอก” ชำยฉกรรจ์ตะโกนตอบ 

พร้อมกบัท�ำตำวำวโรจน์รำวกบัไม่มสีตใิดๆ หลงเหลอืแล้ว

“เชื่อเถอะครบั ผมให้จรงิๆ ไม่เชื่อดูนี่สคิรบั”
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ดนัยภัทรล้วงกระเป๋ำสตำงค์ออกมำ ควักธนบัตรสีเทำเป็นปึก

ออกมำหมดกระเป๋ำ แล้วชูขึ้นให้คนร้ำยดูชดัๆ เตม็สองตำ

“นี่ไงครบัเงนิ มำเอำสคิรบั ถ้ำไม่พอ เดี๋ยวผมหำให้อกี ผมมเีงนิ

เยอะนะครบั ให้ได้ไม่อั้นเลย”

ดนยัภทัรเดนิเข้ำไปหำคนร้ำยช้ำๆ พร้อมกบัหนัไปส่งสำยตำให้

ภำคนิที่อยู่ใกล้ๆ เป็นสญัญำณ ก่อนที่ฝ่ำมอืหนำจะยื่นเงนิปึกใหญ่ให้

คนร้ำยด้วยแววตำเจ้ำเล่ห์

“ปล่อยเธอไปสคิรบั แล้วรบัเงนิไป เหน็ไหมว่ำเธอก�ำลงักลวั”

คนร้ำยท�ำตำล่อกแล่ก เหมอืนไม่เชื่อใจ แต่เงนิเป็นปึกในมอืของ

ชำยตรงหน้ำก็ท�ำให้เขำเกิดควำมลังเลใจเป็นอย่ำงมำก ทว่ำก็ยังไม่

ยอมรบัข้อเสนอง่ำยๆ

“ผมเป็นสำมีเธอ ยังไงคุณช่วยเห็นใจผมหน่อยได้ไหม คุณมี

ภรรยำมลีกูหรอืเปล่ำ ช่วยเข้ำใจควำมรู้สกึผมด้วย ผมห่วงเธอ และถ้ำ

เธอเป็นอะไรไป คณุคดิบ้ำงไหมว่ำผมจะอยู่ยงัไง”

ดนยัภทัรเกลี้ยกล่อม ค่อยๆ ย่ำงเท้ำเข้ำไปใกล้ๆ ทั้งคู่ แล้วจ้อง

มองดวงตำกลมโตสั่นระริกของธำรธำรำ รำวกับบอกว่ำไม่ต้องกลัว 

เพรำะเขำจะอยู่ข้ำงๆ หล่อนเอง

“เมยี...อย่ำงนั้นเหรอ” คนร้ำยพมึพ�ำ ดวงตำของเขำมแีววเศร้ำ

สลดลงอย่ำงเหน็ได้ชดัทนัที

“ครบั เรำมลีกูด้วยกนัด้วย แล้วคณุล่ะครบั มเีมยีมลูีกหรอืเปล่ำ 

เอำเงินนี่ไปใช้กับพวกเขำสิครับ ซื้อเสื้อผ้ำสวยๆ ให้พวกเขำใส่ พำ 

พวกเขำไปซื้อของอร่อยๆ กนิ”

มอืเหี่ยวย่นหยำบกระด้ำงของชำยฉกรรจ์สั่นระรกิ เมื่อถูกถำม

ถึงภรรยำและลูกน้อยที่รอคอยเขำกลับไป ทุกคนต้องกำรอำหำร 

ต้องกำรเงินค่ำเทอม ต้องกำรเงินไปปลดหนี้และจ่ำยค่ำใช้จ่ำยภำย 

ในบ้ำน แต่วนันี้เขำกลบัถูกไล่ออกจำกงำน แล้วทกุคนที่บ้ำนของเขำ
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จะอยู่กนัอย่ำงไร

ภำคนิส่งสญัญำณให้ต�ำรวจทกุนำยเตรยีมตวั เมื่อเหน็ว่ำคนร้ำย

ก�ำลงันิ่งและเงยีบผดิปกต ิพร้อมกบัอ้อมไปด้ำนหลงัคนร้ำย เพื่อเตรยีม

จู่โจมช่วยเหลอืตวัประกนัออกมำ

“ปล่อยภรรยำผมเถอะครบั ผมขอร้อง เอำเงนินี่ไป แล้วไปใช้

ชวีติของคณุนะครบั”

ดนยัภทัรก้ำวไปใกล้ๆ กว่ำเดมิ ก่อนจะยื่นเงนิในมอืให้อกีฝ่ำย

รับ ขณะที่สำยตำของเขำจ้องไปยังมีดปลำยแหลมไม่วำงตำ หำก 

ไอ้บ้ำนี่สติแตกขยับมีดเมื่อไร เขำก็ยังสำมำรถช่วยธำรธำรำได้อย่ำง

รวดเรว็ที่สดุเท่ำที่เขำจะท�ำได้

ฝ่ำมอืหยำบกร้ำนยื่นออกมำรบัเงนิอย่ำงช้ำๆ ท่ำมกลำงสำยตำ

ลุ้นๆ ของภำคนิที่จ้องรอจงัหวะด้ำนหลงัอยู่ก่อนแล้ว ภำคนิเข้ำชำร์จ

ไปที่ร่ำงของคนร้ำยทนัท ีในขณะที่ดนยัภทัรเองกป็รี่เข้ำไปคว้ำธำรธำรำ

ออกมำด้วยควำมเรว็เท่ำกนั

“กรี๊ด...”

ธำรธำรำหวีดร้องด้วยควำมตกใจ หลังจำกจู่ๆ ก็ถูกกระชำก

เข้ำไปหำอ้อมกอดแขง็แกร่งของดนยัภทัรเตม็แรง ในขณะที่คนร้ำยถกู

ภำคนิลอ็กแขนเอำไว้ ต�ำรวจหลำยนำยเข้ำมำช่วยกนัควบคมุตวัคนร้ำย

เมื่อเหน็ว่ำผูก่้อเหตตุ่อสูแ้ละขดัขนื แต่ในที่สดุต�ำรวจกส็ำมำรถควบคมุ

ตวัคนร้ำยเอำไว้ได้

“ธำรธำรำ ปลอดภยัใช่ไหมครบั”

เสียงกระซิบผ่ำนใบหูเจ้ำของอ้อมกอด ท�ำให้ธำรธำรำเงยหน้ำ

จำกอกแกร่งเพื่อมองหน้ำเขำ วินำทีเฉียดตำยท�ำให้หล่อนมึนงงและ

พดูอะไรไม่ออกชั่วขณะเลยทเีดยีว ใจมนัหววิๆ คล้ำยกบัก�ำลงัจะหมด

เรี่ยวแรง

“ตอบผมธำรธำรำ คณุโอเคใช่ไหมครบั” ดนยัภทัรอยำกจะบ้ำ 
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แววตำของธำรธำรำดูเลื่อนลอยรำวกับคนไม่มีสติ จนเขำต้องเลื่อน

ฝ่ำมอืขึ้นไปตบแก้มสำวแผ่วเบำเพื่อให้หล่อนได้สตเิสยีที

“คณุดนยัภทัร...” ธำรธำรำเปล่งเสยีงเรยีกเขำแผ่วเบำ ก่อนที่

หล่อนจะหมดแรงและทรดุฮวบลงไปอย่ำงไม่มปีี่มขีลุ่ย ดนยัภทัรแทบ

จะคว้ำร่ำงหล่อนเอำไว้ไม่ทนั

“ธำรธำรำ!” ชำยหนุ่มอทุำนด้วยควำมตกใจ ตดัสนิใจช้อนอุ้ม

ร่ำงหล่อนขึ้นมำไว้ในอ้อมแขนอย่ำงรวดเรว็ พร้อมกบัรบีพำไปยงัรถที่

จอดไว้ทนัที

“ฉนัขบัให้” 

จู่ๆ  ภำคนิกโ็ผล่เข้ำมำพร้อมกบัอำสำท�ำหน้ำที่ขบัรถ เนื่องจำก 

รถพยำบำลที่โทรศัพท์เรียกก่อนหน้ำนี้ยังเดินทำงมำไม่ถึง ดนัยภัทร

พยกัหน้ำ แล้วพำร่ำงของธำรธำรำไปที่เบำะหลงั โดยมเีขำคอยประคอง

ร่ำงหล่อนเอำไว้แนบอกตลอดเวลำ

“ไม่เคลยีร์งำนแกก่อนล่ะไอ้คนิ” ดนยัภทัรอดถำมขึ้นมำไม่ได้ 

“ไม่เป็นไร เขำเคลียร์กันได้อยู่แล้ว ของแค่นี้เอง” ภำคินบอก

อย่ำงไม่ยี่หระ ก่อนจะมองร่ำงไร้สตขิองธำรธำรำผ่ำนกระจกมองหลงั

แล้วยิ้ม

“คุณน�้ำคงแค่ตกใจจนสลบไป ไม่น่ำจะเป็นอะไรมำกหรอก 

คณุทนำยดนยัภทัร ไม่ต้องท�ำหน้ำเหมอืนจะตำยกไ็ด้”

“ไอ้คนิ!” ดนยัภทัรเงยหน้ำขึ้นมำ เรยีกเพื่อนสนทิด้วยน�้ำเสยีง

เอำเรื่อง ทว่ำอีกฝ่ำยกลับยิ้มและท�ำหน้ำระรื่นจนดนัยภัทรอยำกหำ

อะไรเหวี่ยงปำกนกั

“อะไร...ฉนักพ็ูดตำมที่เหน็” ภำคนิขบัรถไปยิ้มไป ดูเหมอืนว่ำ

ทนำยหนุม่จะยงัไม่รูต้วัสนิะ ว่ำออกอำกำรเป็นห่วงคณุนกัเขยีนที่ก�ำลงั

องิแอบแนบอกตวัเองมำกมำยแค่ไหน

“ฉนัยงัไม่ได้ช�ำระควำมกบัแกเลยนะ เรื่องที่บอกว่ำคณุน�้ำเป็น
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แฟนแก” ดนยัภทัรหนัไปหำเรื่องเพื่อนหนุ่ม ซึ่งอกีฝ่ำยกไ็ด้แต่หวัเรำะ

ชอบใจ

“ฉนัไม่อยำกให้แกเครยีดไง กลวัว่ำแกจะห่วงคณุน�้ำมำกไปจน

ท�ำให้เสยีเรื่อง”

“ท�ำอย่ำงกบัไม่เชื่อมอืฉนัอย่ำงนั้นแหละ” ดนยัภทัรบ่นอบุ

“เออ...รู้แล้วว่ำแกมันหลอกล่อคนเก่งไอ้คุณทนำย แต่ฉันกลัว

ว่ำหน้ำสวยๆ ของคณุนกัเขยีนจะท�ำให้แกขำดสตน่ิะสวิะ ถงึได้พดูออก

ไปอย่ำงนั้น” ภำคนิหวัเรำะ นอกจำกดนยัภทัรจะห่วงธำรธำรำมำกแล้ว 

ยงัจะมอีำกำร ‘หวง’ ปนอยู่ด้วยสนิะ

“อย่ำมำพูดมั่วๆ ขืนปล่อยให้หล่อนเป็นอะไรไป ยำยด้ำก็เอำ

ฉนัตำยพอดสี”ิ ดนยัภทัรยกน้องสำวขึ้นมำอ้ำง พร้อมกบัแกล้งท�ำหน้ำ

ไม่รู้ไม่ชี้

“เหรอ...จะเชื่อดมีั้ยเนี่ย” ภำคนิแกล้งว่ำ ก่อนจะเลี้ยวรถเข้ำไป

ในโรงพยำบำลเมื่อถงึจดุหมำย

“ช่วยอุ้มให้เอำไหม” ภำคินแกล้งถำม ทั้งที่รู้ว่ำดนัยภัทรไม่มี

ทำงส่งคนในอ้อมแขนให้เขำอยู่แล้ว

“ไม่ต้อง ฉนัอุ้มไหวหรอกน่ำ” ดนยัภทัรปฏเิสธทนัท ีพร้อมกบั

รีบพำธำรธำรำเข้ำไปในห้องฉุกเฉิน ซึ่งมีพยำบำลออกมำให้ควำม

สะดวกอย่ำงรวดเรว็

“บ๊ะ! หวงจรงิ” ภำคนิบ่นอบุ ก่อนจะรบีเดนิตำมทั้งคูเ่ข้ำไปด้วย

ควำมเป็นห่วงไม่แพ้กนั

“แค่ช็อกแล้วก็หมดสติไปเท่านั้นค่ะ ไม่มีอะไรร้ายแรง จะ

มกีแ็ค่รอยฟกช�้ำด�ำเขยีวนดิหน่อย” คณุหมอสำวบอกอำกำรของคนไข้

ให้ชำยหนุม่ที่ตวัเองรูจ้กัมำนำนได้รบัทรำบ ก่อนจะแอบพนิจิพจิำรณำ

ใบหน้ำคนไข้สำว แล้วหนัไปมองหน้ำชำยหนุม่อกีครั้งด้วยควำมสงสยั
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ผู้หญิงคนนี้หรือเปล่ำนะ ที่มีข่ำวลือออกมำว่ำเป็นคนรักของ

ดนยัภทัรซึ่งมำจำกกรงุเทพฯ หมอเพยีงฟ้ำแอบวเิครำะห์ในใจ เพรำะ

ว่ำเธอยงัไม่เคยเหน็ผู้หญงิคนนี้ที่ไหนมำก่อนแน่

“ขอบคณุครบัหมอฟ้ำ” ดนยัภทัรหนัมำกล่ำว แล้วหนักลบัไป

มองใบหน้ำซดีเผอืดของธำรธำรำอย่ำงไม่ละสำยตำตำมเดมิ จนหมอ

เพยีงฟ้ำอดสงสยัไม่ได้

“เธอ...เป็นใครหรือคะภัทร” หมอเพียงฟ้ำอดถำมขึ้นมำไม่ได้ 

อย่ำงไรเสียเธอก็สนิทสนมกับดนัยภัทรมำนำน แถมยังเป็นหนึ่งใน 

ตัวเต็งที่ผู้คนให้ควำมเห็นว่ำเหมำะสมกับทนำยหนุ่มอย่ำงดนัยภัทร

มำกกว่ำใคร

“แฟนนำยภทัรไงครบัคณุหมอ”

ภำคนิที่เดนิถอืกระเป๋ำเป้ของธำรธำรำเข้ำมำเป็นคนตอบเสยีเอง 

ก่อนจะยื่นกระเป๋ำของธำรธำรำให้เพื่อนหนุม่ แล้วหนัมำยิ้มให้คณุหมอ

หน้ำใส ที่เป็นหนึ่งในชมรมคนรกัดนยัภทัร

หมอเพยีงฟ้ำท�ำหน้ำตกใจ หมำยควำมว่ำข่ำวลอืที่ออกมำกเ็ป็น

เรื่องจริงอย่ำงนั้นสิ ไม่จริงหรอก...เธอไม่เชื่อ ผู้หญิงคนนี้ไม่เห็นจะ

สะสวยตรงไหนเลย ดนยัภทัรไม่มทีำงไปชอบจนคบมำเป็นแฟนกนัแน่

แต่....ดนยัภทัรกไ็ม่เหน็ปฏเิสธอะไรออกมำเลยนี่นำ

“ให้กลับบ้ำนวันนี้ได้เลยใช่ไหมครับหมอฟ้ำ” จู่ๆ ดนัยภัทรก็

ถำมขึ้นมำ 

หมอเพยีงฟ้ำหลบสำยตำเยำะเย้ยของหมวดภำคนิ แล้วหนัมำ

ตอบดนยัภทัรเสยีงหวำน

“ค่ะ ฟื้นมำกก็ลบับ้ำนได้เลย ฟ้ำจดัยำให้แล้ว แต่ฟ้ำว่ำตอนนี้

พวกคุณออกไปรอกันข้ำงนอกดีกว่ำไหมคะ คนไข้จะได้พักให้สบำย

ด้วย”

“ดเีหมอืนกนั ออกไปก่อนเถอะนำยภทัร ฉนัมเีรื่องคดจีะคยุกบั
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แกด้วย” ภำคินหันมำบอกเพื่อนที่นั่งข้ำงเตียง ส่งผลให้ดนัยภัทรจ�ำ

ต้องลกุจำกเก้ำอี้ด้วยสหีน้ำที่ไม่ค่อยเตม็ใจนกั

“ฝำกด้วยนะครบัหมอฟ้ำ” ดนยัภทัรหนัมำบอกคณุหมอสำว

“ค่ะ เอำไว้ถ้ำเธอรู้สกึตวั แล้วฟ้ำจะเรยีกนะคะ” หมอเพยีงฟ้ำ

รับปำกด้วยรอยยิ้มหวำน ก่อนจะหันมำกอดอกแล้วมองร่ำงที่ไร้สติ 

ของธำรธำรำด้วยควำมรู้สึกริษยำ ที่ผู้หญิงคนนี้สำมำรถท�ำให้ผู้ชำย

อย่ำงดนยัภทัรเป็นห่วงโดยไม่ละสำยตำได้

หมอเพยีงฟ้ำแอบชื่นชมดนยัภทัรมำนำน และเชื่อว่ำเขำกช็ื่นชอบ 

เธอเหมอืนกนั เพรำะทั้งคู่มกัจะออกงำนคู่ด้วยกนัเสมอ จนใครๆ ต่ำง

ลงควำมเหน็ว่ำเธอนี่ละ ที่เหมำะสมกบัดนยัภทัรมำกที่สดุ

แล้วผู้หญิงคนนี้มำจำกไหน หมอเพียงฟ้ำคิดอย่ำงขุ่นเคืองใจ 

ก่อนจะสลดัควำมคดินี้ออกไปชั่วครำว เมื่อเหน็ร่ำงบนเตยีงก�ำลงัขยบั

ตวัเบำๆ และลมืตำขึ้นช้ำๆ ในเวลำต่อมำ

“ฟ้ืนแล้วหรอืคะ” หมอเพยีงฟ้ำเดนิเข้ำไปหำใกล้ๆ พร้อมกบัยิ้ม

ให้ธำรธำรำอย่ำงเป็นมติร ในขณะที่ธำรธำรำกลบัมองหน้ำเธองงๆ

“คณุตกใจจนหมดสตไิปค่ะ ภทัรกเ็ลยพำคณุมำที่โรงพยำบำล

นี่”

ธำรธำรำพยักหน้ำเข้ำใจ แล้วมองไปรอบๆ ห้องเพื่อมองหำ 

ดนยัภทัร จ�ำได้ว่ำหล่อนตกใจมำกตอนเกดิเรื่อง และดนยัภทัรกเ็ข้ำมำ

ช่วยหล่อนเอำไว้ได้ทนั แต่ว่ำ...หลงัจำกนั้นหล่อนกจ็�ำอะไรไม่ได้อกีเลย

“เอ่อ...คณุดนยัภทัรอยู่ไหนคะ”

หมอเพยีงฟ้ำท�ำหน้ำตงึ ที่หญงิสำวฟ้ืนขึ้นมำกถ็ำมหำดนยัภทัร

ทันที ทว่ำด้วยหน้ำที่ท�ำให้เธอไม่อำจแสดงอำกำรมำกไปกว่ำกำร 

นิ่งเฉย

“อยู่ข้ำงนอกค่ะ ก�ำลังคุยธุระอยู่กับหมวดภำคิน ว่ำแต่คุณ...

โอเคแล้วใช่ไหมคะ”
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“ฉนัไม่เป็นไรค่ะ ขอบคณุคณุหมอมำกนะคะ” ธำรธำรำกล่ำว 

ก่อนจะลอบอ่ำนชื่ออกีฝ่ำยจำกป้ำยชื่อที่ตดิเอำไว้บนอกเสื้อกำวน์สขีำว

สะอำดตำ

“ไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะ มันเป็นหน้ำที่ของหมออยู่แล้ว อีก

อย่ำงคุณก็เป็นเพื่อนของภัทรด้วย หมอยิ่งต้องดูแลดีเป็นพิเศษเลย 

ละค่ะ” 

หมอคนนี้พูดแปลกๆ ธำรธำรำแอบคิดในใจ หรือว่ำหมอแสน

สวยคนนี้จะเป็นหนึ่งในชมรมคนรกัดนยัภทัรอกีคนหรอืเปล่ำนะ เหมอืน

ดำวศิำจะเคยกล่ำวถงึด้วย

“ว่ำแต่คุณ มำท�ำอะไรที่เชียงใหม่นี่หรือคะ” คุณหมอสำวเริ่ม

ซกัถำม

“เอ่อ...ฉันมำท�ำงำนค่ะ เลยขอมำพักกับคุณดนัยภัทรชั่วครำว 

เพรำะรู้จกักบัน้องสำวของเขำ อกีเดี๋ยวกก็ลบัไปแล้วละค่ะ”

แค่รู้จักกับน้องสำวอย่ำงนั้นหรือ หมอเพียงฟ้ำยิ้มอย่ำงดีใจ 

อย่ำงนี้ก็ไม่ได้เป็นแฟนกันสิ อีกเดี๋ยวก็จะกลับแล้วด้วย ค่อยยังชั่ว... 

คดิว่ำจะต้องเสยีดนยัภทัรไปจรงิๆ แล้วเสยีอกี

“อ๋อ...อย่ำงนี้เองหรอกหรอืคะ งั้นข่ำวลอืที่ว่ำภทัรพำแฟนมำอยู่

ด้วย กไ็ม่จรงิสนิะคะ หมอกว็่ำอยู่แล้วเชยีวว่ำมนัคงเป็นไปไม่ได้อย่ำง

แน่นอน ภัทรเขำรักควำมโสดจะตำย คงไม่ยอมมีแฟนง่ำยๆ หรอก 

ค่ะ” หมอเพยีงฟ้ำพูดไปยิ้มไป รู้สกึยนิดทีี่รู้ว่ำธำรธำรำไม่ใช่แฟนของ

ดนยัภทัรจรงิๆ

ธำรธำรำลอบถอนหำยใจ นึกอยู่แล้วเชียวว่ำมันต้องมีอะไรใน

กอไผ่แน่ๆ เพรำะคณุหมอคนนี้มองหล่อนแปลกๆ ตั้งแต่แรก พอรู้ว่ำ

หล่อนไม่ใช่แฟน กย็ิ้มแป้นออกมำเลยทเีดยีวเชยีว

“อยูด้่วยกนัสองต่อสองคงจะอดึอดัน่ำดสูนิะคะ เอำอย่ำงนี้ไหม 

หมอมเีพื่อนอยูแ่ถวนี้ เขำมรีสีอร์ตและที่พกัสวยๆ ให้เช่ำด้วยนะคะ ถ้ำ
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คุณสนใจก็บอกหมอมำได้ หมอว่ำชำยหญิงอยู่ด้วยกันสองต่อสอง 

โดยไม่ใช่แฟนกัน ยังไงมันก็ดูไม่เหมำะ ภัทรเขำก็มีหน้ำที่กำรงำน 

มีหนำ้มีตำออกขนำดนี้ หมอว่ำอย่ำให้เขำต้องมีค�ำครหำเลยค่ะ คุณ

เหน็ด้วยกบัหมอไหมคะ”

ธำรธำรำอยำกจะบ้ำตำย นอกจำกหมอคนนี้แล้วยังมีอีกไหม 

นะ นี่หล่อนจะต้องมำปวดหวักบัสำวๆ ของเขำไม่เว้นแต่ละวนัเลยหรอื 

ท�ำไมคนอย่ำงดนยัภทัรถงึเป็นที่ต้องกำรของสำวๆ ได้ถงึเพยีงนี้นะ

แต่ให้ตำยเถอะ คนไหนๆ กไ็ม่ร้ำยกำจเท่ำกบัคณุหมอคนนี้เลย

สักคน ปำกยิ้มแต่ตำนี่จิกอย่ำงกับหล่อนจะไปแย่งชิงดนัยภัทรมำ 

อย่ำงนั้นแหละ เฮ้อ...เป็นลมอกีสกัรอบดไีหมธำรธำรำ
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4
เป็นห่วงเป็นใย

“ปล่อยฉันลงได้แล้วค่ะ ไม่ต้องอุ้มแล้ว” ธารธาราบอก

อย่ำงแสนอำย 

ดนยัภทัรไม่ยอมให้หล่อนเดนิเองตั้งแต่ออกจำกโรงพยำบำลมำ

แล้ว แถมพอมำถงึคอนโดฯ เขำกย็งัดื้อแพ่งที่จะอุม้หล่อนขึ้นลฟิต์ โดย

ไม่สนใจสำยตำของใครแม้สกัคนเดยีว

“ผมจะไปส่งให้ถงึเตยีง” ดนยัภทัรบอกด้วยน�้ำเสยีงจรงิจงั ก่อน

จะพำหล่อนก้ำวเข้ำมำในห้อง แล้วอุ้มไปยังเตียงนอนของหล่อนใน

เวลำต่อมำ

“ฉนักบ็อกแล้วว่ำเดนิเองได้ ไม่ได้เป็นอะไรมำกสกัหน่อยนี่คะ” 

ธำรธำรำบ่นอบุหลงัจำกเขำวำงหล่อนลงบนเตยีง รำวกบักลวัร่ำงกำย 

หล่อนจะแตกหกัเสยีอย่ำงนั้น

“ผมกอ็ุม้ได้ ไม่ได้หนกัหนำอะไรเสยีหน่อย” ดนยัภทัรบอกอย่ำง

หงดุหงดิเช่นกนั ก่อนจะหนัไปแตะหลงัมอืกบัหน้ำผำกมนเกลี้ยงเกลำ

ของหล่อน แล้วท�ำหน้ำครุ่นคดิ

“ตัวรุมๆ หมอฟ้ำบอกว่ำถ้ำตัวร้อนให้รีบกินยำลดไข้เลย” พูด

จบดนัยภัทรก็เดินออกจำกห้องทันที ท่ำมกลำงสำยตำงุนงงของคนที่

นั่งเอนหลงักบัหมอนใบโตบนเตยีงเป็นอย่ำงมำก
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อะไรของเขำ...ธำรธำรำสงสัย แต่ก็รู้สึกขอบคุณเขำอยู่ไม่น้อย 

ที่ท�ำทกุอย่ำงให้หล่อนโดยไม่ต้องร้องขอหรอืไหว้วำน นบัว่ำดนยัภทัร

กเ็ป็นสภุำพบรุษุคนหนึ่งเหมอืนกนั

ดนัยภัทรกลับมำอีกครั้งพร้อมกับยำและน�้ำ ก่อนจะบังคับให้

ธำรธำรำกนิยำด้วยสหีน้ำจรงิจงัจนหล่อนไม่กล้ำขดั จ�ำต้องรบัยำมำกนิ 

แต่โดยด ีโดยไม่กล้ำต่อล้อต่อเถยีงอกี

“นอนพกัไปก่อนนะคณุ เดี๋ยวผมไปท�ำข้ำวต้มให้ เสรจ็แล้วจะ

มำปลกุ”

“ไม่ต้องหรอกค่ะ ล�ำบำกเปล่ำๆ ฉนัไม่เป็นอะไรมำก แล้วกไ็ม่

หวิด้วย”

“อวดด ีสั่งให้นอนพกักน็อนไปส ิผู้หญงิอะไรดื้อด้ำนจรงิๆ บอก

แล้วจะไปไหนมำไหนให้รอผมก่อน นี่ตะลอนๆ ไปไหนคนเดยีวจนเกดิ

เรื่องเลยเหน็ไหม”

ธำรธำรำชกัสหีน้ำไม่พอใจทนัท ีหล่อนใช่เดก็อำยสุบิเจด็สบิแปด

เสยีเมื่อไรล่ะ ที่จะไปไหนมำไหนต้องรำยงำนเขำตลอด หรอืไม่กต็้อง

มำนั่งพึ่งพำเขำให้เป็นภำระ นี่หล่อนสำมสบิกว่ำแล้วนะ ยงัจะต้องให้

รำยงำนเขำเหมอืนรำยงำนผู้ปกครองอกีอย่ำงนั้นหรอื  

“ขอโทษค่ะ ที่ฉนัท�ำให้คณุต้องยุง่ยำกล�ำบำกไปด้วย” ธำรธำรำ

บอกด้วยใบหน้ำเรยีบตงึ

“ช่ำงมนัเถอะ แต่ต่อไปถ้ำคณุจะไปไหนต้องรอผมก่อนได้ไหม”

ค�ำขอร้องของเขำดเูหมอืนจะกลำยเป็นค�ำสั่งเสยีมำกกว่ำ เพรำะ

ตอนนี้ธำรธำรำก�ำลงัโกรธจนไม่สำมำรถวเิครำะห์หรอืแยกแยะเจตนำ

ของคนพูดได้แล้ว

“ฉันจะไม่รบกวนคุณอีกแล้วค่ะ พรุ่งนี้ฉันจะย้ำยออกจำกที่นี่ 

แล้วไปอยู่ที่อื่น จะไม่สร้ำงควำมล�ำบำกใจให้คณุอกี และกไ็ม่ต้องห่วง

นะคะว่ำน้องด้ำจะมำต�ำหนคิณุ เพรำะว่ำฉนัจะอธบิำยให้แกเข้ำใจเอง”
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ธำรธำรำบอกด้วยน�้ำเสยีงเดด็เดี่ยว ควำมจรงิหล่อนไม่สมควร

จะมำพักกับเขำตั้งแต่แรกแล้ว ทั้งที่รู้ว่ำจะต้องมีปัญหำตำมมำ แต ่

ธำรธำรำกย็งัแอบหวงัว่ำเขำกบัหล่อนจะเข้ำกนัได้

หล่อนคดิผดิ และดนยัภทัรเป็นผู้ชำยที่อนัตรำยเกนิไป ไม่ว่ำจะ

เป็นค�ำพูดที่ร้ำยกำจฟังไม่เข้ำหูของเขำ และเสน่ห์อนัเหลอืร้ำยที่ท�ำให้

หล่อนต้องมำพลอยโดนคู่ควงของเขำเกลยีดไปด้วย

“นี่สมองไปกับไอ้คนที่เอำมีดจี้คอเมื่อตอนบ่ำยไปหมดแล้ว 

หรอืไง ถงึได้พูดอะไรบ้ำๆ แบบนี้”

อตีำบ้ำ! นี่เขำก�ำลงัด่ำหล่อนว่ำไม่มสีมองอย่ำงนั้นหรอื

“หยดุคดิอะไรไร้สำระได้แล้วธำรธำรำ”

“ไร้สำระอะไร กฉ็นัไม่อยำกจะสร้ำงควำมวุน่วำยให้คณุนี่ หมอ

เพยีงฟ้ำกจ็ะได้ไม่ต้องมำนั่งหงึฉนักบัคณุด้วย”

หอื...หมอเพยีงฟ้ำอย่ำงนั้นหรอื หมอเพยีงฟ้ำเกี่ยวอะไรกบัเรื่อง

นี้ด้วย ดนัยภัทรขมวดคิ้วทันที พร้อมกับจ้องคนบนเตียงด้วยควำม

สงสยั

“หมอเกี่ยวอะไร” ดนยัภทัรหรี่ตำมองหล่อนเหมอืนจบัผดิ

ธำรธำรำหลบตำเขำทนัท ีจะบอกดไีหมว่ำหมอเพยีงฟ้ำพดูอะไร

กบัหล่อนบ้ำง แต่กช่็ำงเถอะ ถงึหล่อนไม่พดู ดนยัภทัรกน่็ำจะรูอ้ยูแ่ล้ว

ว่ำอะไรเป็นอะไร

“ช่ำงเถอะค่ะ แต่ฉนัเหน็ด้วยกบัเธอนะคะ ชำยหญงิที่ไม่ได้เป็น

อะไรกนั จะมำใช้ชวีติอยู่ด้วยกนัแบบนี้ไม่ได้ ก่อนหน้ำนี้ฉนัคดิน้อยไป 

เลยท�ำให้คณุต้องมำพลอยมปีัญหำไปด้วย”

“เรำจะไม่ได้เป็นอะไรกันได้ยังไงล่ะธำรธำรำ ในเมื่อตอนนี้ 

ใครๆ เขำก็คิดว่ำเรำเป็นผัวเมียกันแล้วทั้งนั้น และที่ผมปล่อยให้คน

เข้ำใจไปอย่ำงนั้น ก็เพรำะว่ำไม่อยำกให้ใครเข้ำมำวุ่นวำยกับชีวิตผม 

นี่ผมคดิว่ำผมเคยบอกให้คณุเข้ำใจไปแล้วนะ”
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ดนัยภัทรเท้ำสะเอว ผู้หญิงนี่อย่ำงไรกันนะ ท�ำไมถึงได้เข้ำใจ

อะไรยำกเยน็เพยีงนี้ ขนืเขำปล่อยหล่อนไปตอนนี้เขำกแ็ย่ส ิรบัรองว่ำ

สำวๆ แห่มำวุ่นวำยกบัเขำจนกลบัไปปวดหวัเหมอืนเดมิแน่ๆ

“แต่ฉันบอกหมอเพียงฟ้ำไปแล้วค่ะ ว่ำเรำไม่ได้เป็นอะไรกัน” 

ธำรธำรำบอกเสยีงอ่อยๆ

“แล้วเรื่องอะไรถงึเอำควำมลบัของเรำไปบอกหมอ!”

เสยีงตะคอกของดนยัภทัรท�ำให้ธำรธำรำถงึกบัหน้ำเสยีไปทนัท ี

สรปุว่ำหล่อนท�ำผดิอกีแล้วอย่ำงนั้นใช่ไหม คนอย่ำงธำรธำรำไม่เคยท�ำ

อะไรถูกใจดนยัภทัรเลยสกัครั้งจรงิๆ

“กห็มอเขำถำม ฉนัก.็..ไม่รู้จะโกหกยงัไง”

“แล้วหมอกเ็ลยแนะน�ำคณุ ว่ำให้ย้ำยออกไปใช่ไหม คณุถงึมำ

หำเรื่องจะออกไปอยู่ข้ำงนอก”

ธำรธำรำอ้ำปำกค้ำง ท�ำไมดนยัภทัรถำมเหมอืนกบัอยูใ่นสถำน-

กำรณ์ด้วยอย่ำงนั้นแหละ เอ๊ะ! หรอืว่ำเขำจะได้ยนิที่หล่อนคยุกบัหมอ

เพยีงฟ้ำ

“ผมได้ยนิหมดแล้ว ว่ำคณุคยุอะไรกบัหมอฟ้ำ” ดนยัภทัรบอก

ด้วยใบหน้ำเรยีบเฉย เขำลมืโทรศพัท์มอืถอืไว้ที่โต๊ะข้ำงเตยีงหล่อน จงึ

ได้ย้อนกลบัมำเอำอกีครั้ง ท�ำให้ได้ยนิบทสนทนำนี้โดยบงัเอญิ

“อะไรนะคะ ได้ยนิหมดแล้ว” ธำรธำรำอทุำนออกมำด้วยควำม

ตกใจ

“ใช่ แต่กช็่ำงเถอะ เรื่องหมอฟ้ำผมจดักำรเองได้ ผมขอคณุแค่

อย่ำงเดียวนะธำรธำรำ ขอแค่คุณอยู่เฉยๆ ไม่ต้องไปคุยหรืออธิบำย

ควำมสมัพนัธ์ของเรำให้สำวๆ คนไหนฟังทั้งนั้น”

“กฉ็นัคดิว่ำคณุกบัหมอฟ้ำ...” ธำรธำรำอ�้ำอึ้ง ไม่รูว่้ำตวัเองควร

ท�ำตวัเช่นไร ตอนนี้หล่อนสบัสนไปหมดแล้ว 

“ผมกบัหมอฟ้ำไม่ได้เป็นอะไรกนั เช่นเดยีวกบัผู้หญงิคนอื่นๆ” 
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ดนยัภทัรบอกอย่ำงขุ่นใจ

“ขอโทษค่ะ” ธำรธำรำบอกออกมำในที่สดุ ก่อนจะก้มหน้ำงดุ

ไม่กล้ำสบตำเขำ

“บอกแล้วว่ำช่ำงมนั แต่ครำวหน้ำอย่ำท�ำแบบนี้อกีนะคณุ” 

“ค่ะ” ธำรธำรำไม่รู้จะตอบอะไรได้มำกกว่ำนี้

“แล้วกอ็ย่ำคดิเองเออเอง สงสยัอะไรให้ถำมผมก่อน”

“ค่ะ” หล่อนตอบเขำค�ำเดิม และยังไม่กล้ำเงยหน้ำขึ้นมำเช่น

เดมิ

“เป็นอะไรถงึก้มหน้ำก้มตำ หรอืว่ำไม่สบำยตรงไหนขึ้นมำอกี”

ดนัยภัทรถอนหำยใจ ก่อนจะขยับเข้ำไปใกล้ๆ เตียงแล้วมอง

ส�ำรวจไปตำมเนื้อตำมตัวหล่อน พร้อมกับสบถออกมำอย่ำงหัวเสีย  

เมื่อเหน็ว่ำมรีอยช�้ำบรเิวณล�ำคอของหล่อน

“เจบ็ไหม” ชำยหนุม่ถำมด้วยน�้ำเสยีงอ่อนลง ก่อนจะถอืวสิำสะ

แตะปลำยนิ้วลงบนต้นคอของคนที่เอำแต่นั่งก้มหน้ำก้มตำด้วยควำม

รู้สกึเหน็ใจ

“ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวทำยำที่หมอให้กห็ำยแล้ว” ธำรธำรำเงยหน้ำ

ขึ้นมำบอกเขำด้วยแววตำตื่นตระหนก เมื่อรู้สกึว่ำสมัผสัของเขำท�ำให้

หล่อนใจเต้นแรงเกนิไป

“เดี๋ยวผมทำให้” ว่ำแล้วชำยหนุ่มกห็นัซ้ำยหนัขวำ หยบิถงุยำ

ของหล่อนมำรื้อหำยำที่ว่ำทันที และหลังจำกนั้นก็บรรจงป้ำยมำที่ 

ล�ำคอคนเจ็บอย่ำงรวดเร็ว ก่อนจะค่อยๆ เกลี่ยและคลึงเบำๆ ด้วย

สมัผสัอ่อนโยน

ธำรธำรำนั่งนิ่งไม่กล้ำขยบั ไม่คดิว่ำจู่ๆ คนขี้บ่นอย่ำงดนยัภทัร

จะกล้ำท�ำอะไรให้หล่อนแบบนี้ แต่ว่ำ...สัมผัสจำกปลำยนิ้วของเขำที่

ก�ำลังลูบไล้อยู่บนล�ำคอของหล่อนนั้น ช่ำงให้ควำมรู้สึกตื่นเต้นอย่ำง

บอกไม่ถูกเลยทเีดยีว
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“ตอนนำยคนิโทร. มำบอกว่ำเป็นคณุ ผมนี่ห่วงคณุแทบแย่เลย

รู้ไหม ครำวหลังอย่ำไปไหนมำไหนคนเดียวอีกเลยนะธำรธำรำ นั่ง

ท�ำงำนอยูใ่นห้องกไ็ด้ วนัหยดุเสำร์อำทติย์กค่็อยออกไป เดี๋ยวผมจะไป

เป็นเพื่อนคณุเอง”

สั่ง บ่น หรอืขอร้องกนัแน่นะ ธำรธำรำไม่เข้ำใจค�ำพูดของเขำ

เลย แต่ยอมรับว่ำเหตุกำรณ์ครั้งนี้ท�ำให้หล่อนตกใจมำก ทั้งตกใจ 

ทั้งหวำดกลวั จนเรยีกได้ว่ำเขด็ที่จะต้องออกไปไหนคนเดยีวได้สกัพกั

เลยละ

“ไม่อยำกรบกวนคณุค่ะ มนัจะท�ำให้คณุล�ำบำกไปเปล่ำๆ”

“ดื้ออกีแล้ว” ดนยัภทัรเอด็หล่อนเสยีงสูง

“กฉ็นั...”

ยงัไม่ทนัที่ธำรธำรำจะเถยีง เสยีงโทรศพัท์มอืถอืของหล่อนกด็งั

ขัดจังหวะเสียก่อน ดนัยภัทรมือไวคว้ำมันขึ้นมำก่อนที่หล่อนจะหยิบ 

พร้อมกบัยิ้มเมื่อสำยที่โทรศพัท์เข้ำเป็นของดำวศิำ

“ห้ำมดูนะคะ เอำมำให้ฉนัเดี๋ยวนี้”

ธำรธำรำถลำไปแย่งโทรศพัท์มอืถอืจำกเขำทนัท ี ใบหน้ำหล่อน 

ซีดเผือดรำวกับเห็นผีอย่ำงไรอย่ำงนั้น สร้ำงควำมงุนงงให้ดนัยภัทร 

เป็นอย่ำงมำก

“ยำยด้ำโทร. มำ เดี๋ยวผมรบัเอง”

“ไม่ค่ะ อย่ำ เอำมำเดี๋ยวนี้นะคะ” ธำรธำรำพยำยำมแย่งคืน 

ทว่ำดนยัภทัรไม่ยอม เนื่องจำกสงสยัว่ำหล่อนเป็นอะไรไป ถงึตกใจและ

หวำดกลวัขนำดนั้น

“ในนี้มอีะไร” ดนยัภทัรถำมพร้อมมองอย่ำงระแวง

“มะ...ไม่มคี่ะ ขอคนืเถอะนะคะ” ธำรธำรำแย่งโทรศพัท์มอืถอื

กลบัมำจนได้ หล่อนถอนหำยใจอย่ำงโล่งอก ในขณะที่ดนยัภทัรกลบั

เหลอืบตำมองมำที่หล่อนอย่ำงจบัพริธุ
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“แค่นี้ท�ำเป็นหวงไปได้” ดนัยภัทรแกล้งบ่น ทั้งที่ในใจนั้นเต็ม 

ไปด้วยควำมอยำกรูม้ำกมำย ว่ำในโทรศพัท์มอืถอืของหล่อนมอีะไรกนั

แน่ เจ้ำหล่อนถงึได้หวงนกัหวงหนำ

“ขอโทษค่ะ คือฉันไม่ชอบให้ใครมำยุ่งกับมือถือ” ธำรธำรำ

อธบิำย ในขณะที่ดำวศิำวำงสำยไปแล้วเนื่องจำกไม่มคีนรบัเสยีนำน

“ครบั ขอโทษนะครบัที่วุน่วำย เอำเป็นว่ำคณุพกัผ่อนไปนะครบั 

เดี๋ยวผมจะไปหำอะไรให้รองท้องก่อนนอน” ดนัยภัทรพูดจบก็ขอตัว

ออกไปทนัท ีท่ำมกลำงควำมโล่งอกของธำรธำรำเป็นอย่ำงมำก

“เกือบไปแล้วยำยน�้ำ” หญิงสำวพึมพ�ำ ก่อนจะหยิบโทรศัพท์

มือถือขึ้นมำดูแล้วถอนหำยใจ หล่อนควรเก็บโทรศัพท์มือถือให้ไกล 

จำกดนยัภทัรมำกกว่ำนี้ ไม่อย่ำงนั้นหล่อนอำจเสยีใจไปตลอดชวีติกไ็ด้ 

ดนยัภทัรกม็อืไวเหลอืเกนิ หล่อนไม่ได้เจบ็จนใช้มอืไม่ได้เสยีหน่อย

“อะไรกนัคะ” ธารธาราถามด้วยความงนุงง เมือ่เหน็ดนยั-

ภัทรหอบโน้ตบุ๊กส่วนตัวของเขำเข้ำมำในห้องของหล่อน แล้ววำงที่ 

โต๊ะท�ำงำน ตำมมำตดิๆ ด้วยผ้ำห่มและหมอนใบโต

“คณุไม่สบำย ยำยด้ำบอกว่ำให้ผมดูแลคณุดีๆ  ไม่งั้นจะขึ้นมำ

จดักำรผมถงึนี่ ข้อหำปล่อยให้เกดิเรื่องร้ำยๆ กบัคณุ”

ชำยหนุ่มบอกเหตุผล ก่อนจะก้มลงปูที่นอนข้ำงๆ เตียงของ

หล่อนอย่ำงรวดเร็ว โดยไม่สนว่ำเจ้ำของห้องจะนั่งจ้องเขำด้วยควำม

ตกใจแค่ไหน

“อย่ำล�ำบำกเลยค่ะ ฉันไม่ได้เป็นอะไรร้ำยแรงเสียหน่อย ฉัน

ดูแลตวัเองได้ คณุต้องท�ำงำนด้วยนี่คะ”

“ผมนั่งท�ำในระหว่ำงที่เฝ้ำคณุได้ คณุนอนพกัเถอะ ไม่ต้องสนใจ

ว่ำมผีมอยู่ในนี้ด้วย”

ใครมันจะไปหลับลงกันล่ะ ธำรธำรำคิดในใจ เกิดมำไม่เคยมี
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ใครต้องมำนั่งเฝ้ำหล่อนแบบนี้เลย อกีทั้งดนยัภทัรกเ็ป็นผูช้ำยที่หล่อน

เพิ่งรู้จักได้ไม่นำน จะให้หล่อนท�ำเหมือนสนิทสนมกันถึงขนำดนอน 

ร่วมห้องกเ็กนิไปหน่อย

“แต่ว่ำฉนั...” ธำรธำรำรู้สกึไม่สบำยใจ

“นอนไป ผมจะท�ำงำนแล้ว” ดนยัภทัรหนัมำเอด็หล่อน พร้อม

กบัมองด้วยสำยตำบงัคบัอยู่ในท ี

ธำรธำรำจ�ำต้องล้มตวันอนลงตำมค�ำสั่ง หล่อนพลกิตวัหนัหลงั

ให้แล้วแอบบ่นเขำอยู่ในใจ ที่เขำเอำแต่บังคับหล่อนไปเสียทุกอย่ำง 

โดยที่หล่อนเองกไ็ม่กล้ำขดัค�ำสั่งเขำเสยีด้วย

ดนัยภัทรยิ้มเมื่อเห็นอำกำรไม่พอใจของหล่อน ก่อนจะหันมำ

สนใจงำนของตัวเองที่ยังคั่งค้ำงอีกมำก ควำมจริงมันก็ไม่ใช่งำนด่วน

อะไรหรอก แต่ที่ต้องหอบมำท�ำด้วยกเ็พรำะกลวัหล่อนจะขดัเขนิที่มคีน

มำนอนเฝ้ำ เขำถงึได้เอำงำนมำบงัหน้ำเพื่อคลำยควำมขดัเขนินั้น

ดนยัภทัรหนัไปมองคนบนเตยีงหลงัจำกนั่งท�ำงำนเงยีบๆ มำได้

สกัชั่วโมง เขำบดิแขนและขำแล้วลกุจำกเก้ำอี้ เดนิมำหำหล่อนที่เตยีง

พร้อมกบัชะโงกมองใบหน้ำของคนหลบัใกล้ๆ แล้วเผลอยิ้มออกมำโดย

ไม่รู้ตวั

ไหน...ขอวัดอุณหภูมิร่ำงกำยหน่อย ชำยหนุ่มแอบกังวลว่ำจะ

เป็นไข้ เขำแตะหลังมือที่หน้ำผำกของคนหลับทันที ก่อนจะท�ำหน้ำ

ตกใจเมื่อรบัรู้ถงึอณุหภูมทิี่ร้อนขึ้นจนผดิปกตขิองธำรธำรำ

ยุ่งละส!ิ ดนยัภทัรสบถด้วยควำมหงดุหงดิใจ ก่อนจะก้ำวออก

จำกห้องนอนของธำรธำรำไปอย่ำงรวดเรว็ เพื่อหำผ้ำชบุน�้ำมำเชด็ตวั

ให้หล่อน

ธำรธำรำนอนตัวสั่นอยู่บนเตียง พิษไข้ท�ำให้หล่อนไม่สำมำรถ

ลมืตำขึ้นมำมองคนที่ก�ำลงัทรดุตวัลงนั่งบนเตยีง แต่กย็งัรบัรู้ได้ว่ำเขำ

ก�ำลงัพูดอะไรสกัอย่ำงกบัหล่อน
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“คณุน�้ำ ขออนญุำตเชด็ตวัก่อนนะครบั”

ธำรธำรำครำงงึมง�ำในล�ำคอ ตอนนี้ล�ำคอของหล่อนแห้งผำก 

รู้สึกปวดระบมไปหมดทั้งตัว ทั้งที่ก่อนหน้ำนี้ไม่มีวี่แววว่ำจะเป็นอะไร

เลยสกันดิ

“คณุดนยัภทัร...”

“ครบั อยู่นิ่งๆ ครบั คณุต้องเชด็ตวัก่อน” ดนยัภทัรใช้ผ้ำชบุน�้ำ

ที่บดิหมำดๆ เชด็หน้ำและล�ำคอให้หล่อนอย่ำงแผ่วเบำ ท�ำไมคนอย่ำง

เขำต้องมำท�ำอะไรบ้ำๆ แบบนี้กไ็ม่รู้สนิะ เขำวนถำมตวัเองด้วยควำม

ขบขนั

เกิดมำไม่เคยดูแลใครแบบนี้เลยให้ตำย ดนัยภัทรส่ำยหัวให้

ควำมเงอะงะของตวัเอง ผวิเนื้ออ่อนละมนุที่อยูใ่ต้ชดุนอนบำงเบำของ

หล่อนท�ำให้เขำเสียกำรควบคุมกำรเต้นของหัวใจไปหลำยรอบ แต่ถึง

กระนั้นเขำก็ยังต้องท�ำหน้ำที่นี้ให้ลุล่วงให้ได้ ไม่อย่ำงนั้นแล้วอำกำร

ของธำรธำรำอำจจะแย่ลง

เขำโทรศัพท์ตำมหมอเพียงฟ้ำมำดูอำกำรของหล่อนแล้ว และ

อกีสกัพกัเธอคงมำถงึ แต่ตอนนี้เขำต้องช่วยลดไข้ให้หล่อนก่อน พร้อม

กบัสงัเกตอำกำรหล่อนไม่ให้คลำดสำยตำตำมที่หมอเพยีงฟ้ำแนะน�ำ

“คณุน�้ำเป็นยงัไงบ้ำงครบั” ดนยัภทัรกระซบิถำมด้วยควำมเป็น

ห่วง

“หนำวค่ะ” เจ้ำหล่อนบอกเสยีงแหบแห้ง

ดนัยภัทรห่มผ้ำให้หล่อนทันที แล้วหยิบผ้ำห่มของตัวเองที่น�ำ

เข้ำมำห่มให้อกีผนื พร้อมกบัอดที่จะลบูฝ่ำมอืบนแก้มนุม่นั้นด้วยควำม

กงัวลไม่ได้

“อุ่นขึ้นหรอืยงัครบั”

ไม่มเีสยีงตอบจำกเจ้ำของรมิฝีปำกสซีดีนั่น มเีพยีงมอืเลก็ๆ ที่

ยกขึ้นมำจบัมอืเขำแล้วกมุไว้แน่นไม่ยอมปล่อย ดนยัภทัรถอนหำยใจ
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ออกมำเพรำะควำมสงสำร

“เดี๋ยวหมอกม็ำ อดทนอกีนดินะครบั” 

“หนำวค่ะ กอดน�้ำหน่อยสคิะ”

หมื...ดนยัภทัรครำงในล�ำคอ ผ้ำห่มสองผนืไม่ท�ำให้หล่อนอุน่ขึ้น

ได้เลยอย่ำงนั้นหรอื 

“คณุดนยัภทัรคะ” คนป่วยยงัพมึพ�ำไม่หยดุ

ดนยัภทัรถอนหำยใจ ก่อนจะตดัสนิใจล้มตวันอนลงข้ำงๆ หล่อน 

แล้วยกแขนโอบรอบตวัหล่อนเอำไว้อย่ำงถอืวสิำสะ แต่แทนที่หล่อนจะ

ผละหนอีอกไป ธำรธำรำกลบัซกุตวัเข้ำมำในอ้อมกอดของเขำหน้ำตำ

เฉยเลยทเีดยีว รำวกบัว่ำร่ำงใหญ่หนำของเขำคอืควำมอบอุ่นที่หล่อน

ต้องกำร

ยำยบ๊อง...นี่ป่วยจนสมองเพี้ยนไปแล้วสนิะ ถงึได้เตม็ใจให้เขำ

นอนกอดแบบนี้ ถ้ำเป็นเวลำปกตหิล่อนคงได้ร้องแว้ดๆ ใส่เขำแน่

“ฟ้าฉีดยาให้เธอแล้วนะคะ อีกสักพักก็น่าจะดีขึ้น”

หมอเพียงฟ้ำหันมำบอกชำยหนุ่มที่ก�ำลังนั่งหน้ำเครียดอยู่ที่

เก้ำอี้ข้ำงๆ ก่อนจะหันไปเก็บอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ของตัวเองลง

กระเป๋ำ หลงัจำกเสรจ็สิ้นภำรกจิของหมออย่ำงเธอ

แม้จะอิจฉำและริษยำธำรธำรำมำกมำย ที่ได้ใกล้ชิดกับผู้ชำย

ซึ่งมเีสน่ห์ที่สดุอย่ำงดนยัภทัร แต่ด้วยจรรยำบรรณของอำชพีที่เธอท�ำ

ด้วยใจรัก ก็มิอำจท�ำให้หมอเพียงฟ้ำละเลยคนป่วยได้ ต่อให้ดึกดื่น

ค�่ำคนืแค่ไหน หมอกต็้องช่วยคนไข้ให้ถงึที่สดุ และในทกุสถำนกำรณ์

ด้วย

“ขอบคณุนะครบัหมอฟ้ำ ที่มำดอูำกำรคณุน�้ำให้” ดนยัภทัรหนั

มำขอบคณุเธอด้วยรอยยิ้มหล่อเหมอืนเดมิ

“ไม่เป็นไรค่ะ มนัเป็นหน้ำที่ของฟ้ำอยูแ่ล้ว ไม่ต้องห่วงเธอหรอก
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นะคะภทัร คณุธำรธำรำไม่ได้เป็นอะไรมำก แค่มอีำกำรไข้ขึ้นสูงเท่ำนั้น 

หมั่นเชด็ตวัให้บ่อยๆ เดี๋ยวกด็ขีึ้นแล้วค่ะ”

“ครบั ผมจะหมั่นเชด็ตวัตำมที่หมอฟ้ำบอกเลย”

“เอ่อ...จะดหีรอืคะภทัร ให้ฟ้ำอยูช่่วยดไีหม” หมอเพยีงฟ้ำท�ำท่ำ

ไม่วำงใจ เพรำะถ้ำดนยัภทัรกบัธำรธำรำไม่มอีะไรเกี่ยวข้องกนัอย่ำงที่

ธำรธำรำบอก เธอกไ็ม่ควรปล่อยให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกนั

“ไมเ่ป็นไรครบัหมอฟ้ำ ผมดแูลเธอได้ แค่นี้ผมกร็บกวนหมอฟ้ำ

มำกแล้ว ยงัไงหมอฟ้ำรบีกลบัไปพกัผ่อนเถอะครบั นี่มนักด็กึมำกแล้ว 

ขอบคณุหมอฟ้ำอกีครั้งนะครบั ที่มำดูอำกำรคนป่วยให้”

ค�ำพูดของดนยัภทัรท�ำให้หมอเพยีงฟ้ำห่อเหี่ยวใจ แต่กไ็ม่กล้ำ

แสดงออกว่ำหวงเขำไปมำกกว่ำนี้ เธอกบัดนยัภทัรยงัคงควำมสมัพนัธ์

กันแบบเพื่อนสนิทอยู่ และถึงจะสนิทมำกแค่ไหนก็ยังไม่ใช่ในฐำนะ

แฟนอยู่ดี

“ท�ำไมท�ำหน้ำแบบนั้นล่ะครบัหมอฟ้ำ” ดนยัภทัรยิ้มขนั เมื่อเหน็

หมอเพยีงฟ้ำท�ำหน้ำแปลกๆ

“ฟ้ำว่ำชำยหญงิอยู่ด้วยกนั เอ่อ...มนัจะ...”

“เรำเป็นคนรกักนันะครบัหมอฟ้ำ ไม่เป็นไรหรอกครบั ถงึตอนนี้

เรำจะมีเรื่องทะเลำะกันโกรธกันไปบ้ำง จนถึงขั้นคุณน�้ำไปบอกใคร 

ต่อใครว่ำเรำไม่มอีะไรกนักต็ำม แต่เรำกง็อนกนัไม่นำนหรอกครบั เดี๋ยว

เรำกค็นืดกีนัแล้ว”

“อะไรนะคะ งอนกนั?” หมอเพยีงฟ้ำมสีหีน้ำตกใจ หมำยควำม

ว่ำที่ธำรธำรำบอกว่ำไม่มอีะไรกบัดนยัภทัร กเ็พรำะว่ำทั้งคู่งอนกนัอยู่

อย่ำงนั้นหรอื

“ครบั เรำงอนกนันดิหน่อย แต่ถงึอย่ำงนั้นคณุน�้ำเขำกน่็ำรกันะ

ครบั เธอเป็นคนจติใจดมีำก เป็นคนน่ำรกั แถมคณุพ่อคณุแม่ของผม

กช็อบเธอมำกด้วย” 
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ดนยัภทัรได้ทฉีวยโอกำสนี้เสยีเลย ไหนๆ กไ็หนๆ แล้วนี่นะ ใน

เมื่อเขำไม่ได้รู้สึกอะไรกับหมอเพียงฟ้ำนอกจำกค�ำว่ำเพื่อนเลย เขำก็

ควรจะท�ำให้เธอตดัใจจำกเขำแล้วมองคนอื่นบ้ำงเสยีท ีขนืเป็นแบบนี้

ต่อไปเขำคงล�ำบำกใจแน่

“อย่ำงนั้นหรือคะ” หมอเพียงฟ้ำเอ่ยทั้งที่เจ็บหัวใจ ในเมื่อ 

ดนัยภัทรออกตัวขนำดนี้แล้ว เธอคงไม่ต้องดันทุรังที่จะชอบเขำต่อไป

แล้วสนิะ ในเมื่อสำยตำและท่ำทำงของดนยัภทัรที่มต่ีอคนป่วยบนเตยีง

บ่งบอกถงึควำมรกัควำมห่วงหำออกมำได้อย่ำงชดัเจนเลยทเีดยีว

“ถ้ำอย่ำงนั้นฟ้ำขอตวักลบัก่อนกแ็ล้วกนันะคะ มอีะไรกเ็รยีกฟ้ำ

ได้ตลอดเลย ไม่ต้องเกรงใจ” หมอเพียงฟ้ำบอกด้วยสีหน้ำที่ฝืนยิ้ม 

หวัใจปวดหนบึอย่ำงที่ไม่เคยเป็นมำก่อน 

“ครบัหมอฟ้ำ ขอบคณุมำกเลยนะครบั” 

ดนยัภทัรกล่ำวขอบคณุเธออกีครั้ง พร้อมกบัเดนิไปส่งที่หน้ำห้อง

ด้วยควำมรู้สกึผดิในใจ ที่ไม่อำจตอบสนองควำมรูส้กึของอกีฝ่ำยอย่ำง

ที่ต้องกำรได้

“ขอโทษนะครบัหมอฟ้ำ”

ดนยัภทัรพมึพ�ำกบัตวัเองเบำๆ หลงัจำกเพยีงฟ้ำจำกไป เขำกลบั

เข้ำมำหำคนป่วยที่นอนซมเพรำะพิษไข้ โดยไม่ลืมแตะหลังมือกับ 

หน้ำผำกมนเพื่อวดัไข้ให้หล่อนอย่ำงกงัวล

“ค่อยยังชั่ว แบบนี้ค่อยหำยห่วงหน่อย” ชำยหนุ่มยิ้มออกมำ

อย่ำงยนิด ี เมื่ออณุหภูมขิองหล่อนลดลงแล้ว และไม่อยู่ในขั้นน่ำเป็น

ห่วงเหมอืนตอนแรก

เฮ้อ...คงจะตำกแดดทั้งวันจนป่วยแน่ๆ ไหนจะต้องมำเจอเรื่อง

แย่ๆ อกี หล่อนคงทั้งเหนื่อยทั้งตกใจและหวำดกลวัมำกๆ สนิะ ถงึได้

นอนซมหมดสภำพแบบนี้
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ร่างทีน่อนฟบุหน้าอยู่ข้างเตยีงในตอนเช้าตรู ่ท�าให้ธารธารา

รู้สึกตกใจและละอำยใจยิ่งนัก ที่ตัวเองเป็นสำเหตุท�ำให้เขำต้องมำ 

รบัภำระดูแลหล่อนทั้งคนืแบบนี้

หล่อนจ�ำได้ว่ำมอีะไรเกดิขึ้นบ้ำง เพยีงแต่ไม่มแีรงและก�ำลงัจะ

เอื้อนเอ่ยออกมำเท่ำนั้น หล่อนรู้ว่ำหมอเพียงฟ้ำมำที่นี่เมื่อคืนเพื่อดู

อำกำรหล่อน รู้ว่ำชำยหนุ่มที่เอำแต่เอ็ดและดุหล่อนตลอดเวลำนั้น 

เป็นคนดแูลไม่ห่ำงจำกเตยีงเลยทั้งคนื ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ภำระหน้ำที่ของเขำ 

สกันดิ

“คุณดนัยภัทรคะ” ธำรธำรำแตะมือที่แขนเขำแล้วสะกิดเบำๆ 

พร้อมกบัเรยีกชื่อ

ดนัยภัทรรู้สึกตัวขึ้นมำทันที พร้อมกับสะบัดศีรษะไปมำเพื่อ 

ขับไล่ควำมง่วงงุนและอิดโรย หลังจำกที่อดหลับอดนอนเฝ้ำไข้หล่อน 

ทั้งคนื

“ตื่นแล้วหรอืครบั” เขำเอ่ยถำมด้วยอำกำรงวัเงยี

“ค่ะ นี่คณุ...เฝ้ำฉนัทั้งคนืเลยหรอืคะ” ธำรธำรำรู้สกึผดิ หล่อน

กลำยเป็นภำระให้เขำจนได้สนิะ

ดนยัภทัรไม่ตอบ แต่กลบัลกุขึ้นและชะโงกตวัเข้ำไปใกล้ๆ แตะ

หลงัมอืที่หน้ำผำกของหล่อนเหมอืนที่ชอบท�ำ ก่อนจะยิ้มอย่ำงพงึพอใจ 

เมื่อร่ำงกำยของหล่อนกลบัมำเป็นปกตแิล้ว

“ฉันหำยแล้วค่ะ” ธำรธำรำบอกให้เขำสบำยใจ เพรำะตอนนี้

หล่อนรู้สึกสดใสและกระชุ่มกระชวยขึ้นมำก หลังจำกที่เหนื่อยและ

เพลยีเพรำะพษิไข้จนหมดเรี่ยวแรง

“อวดด ีเรื่องนี้ผมตดัสนิใจเองครบัคณุน�้ำ ว่ำคณุหำยแล้วหรอื

ว่ำยงัไม่หำย”

น�้ำเสยีงและสำยตำดุๆ  ของดนยัภทัรท�ำให้ธำรธำรำหน้ำหงอย

ทันที แต่ถึงกระนั้นก็ท�ำให้คนออกค�ำสั่งอดที่จะยิ้มออกมำด้วยควำม
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ขบขนัไม่ได้ พอโดนเอด็เข้ำหน่อยกท็�ำหน้ำเศร้ำทนัทเีลยนะแม่ตวัด ีให้

มนัอยู่ในโอวำทอย่ำงนี้ตลอดไปเสยีกด็หีรอก

“จริงสิคะ คุณต้องไปท�ำงำนนี่” ธำรธำรำเอ่ยขึ้นเหมือนนึกได้ 

ก่อนจะหันไปมองนำฬิกำที่หัวเตียง และก็พบว่ำมันเป็นเวลำเกือบ 

สองโมงเช้ำเข้ำไปแล้ว

“ไม่เป็นไร ผมเข้ำไปสำยหน่อยกไ็ด้ ว่ำแต่คณุเถอะ ดขีึ้นแล้ว 

ใช่ไหม ยงัเจบ็ยงัปวดตรงไหนอยู่หรอืเปล่ำ”

“ไม่แล้วค่ะ ฉนัหำยแล้ว ไม่เชื่อเดี๋ยวจะพสิูจน์ให้ดู”

ด้วยควำมที่ไม่อยำกให้อกีฝ่ำยกงัวลกบัอำกำรป่วย ธำรธำรำจงึ

กระโดดลงจำกเตียงนอนอย่ำงรวดเร็ว เพื่อแสดงให้ดนัยภัทรเห็นว่ำ

หล่อนสบำยดีแล้ว แต่ด้วยควำมที่หล่อนรีบร้อนจนเกินไป บวกกับ

ร่ำงกำยเพิ่งฟื้นจำกพิษไข้ ท�ำให้หล่อนรู้สึกตัวเบำโหวงจนเสียหลัก 

เซซ้ำยเซขวำ และท�ำท่ำจะล้มลงดื้อๆ ยังดีที่ดนัยภัทรรีบยื่นมือมำ 

คว้ำเอวบำงของหล่อนไว้ได้ทันเสียก่อน ไม่อย่ำงนั้นแล้วหล่อนคงล้ม

ลงไปนอนหวัฟำดพื้นแน่ๆ

“บอกแล้วว่ำอย่ำอวดด ีน่ำตนีกัคณุนี่” ดนยัภทัรดหุล่อนอกีครั้ง 

ก่อนจะวำดวงแขนโอบล้อมเอวบำง แล้วตวดัร่ำงของหล่อนขึ้นอุม้อย่ำง

รวดเรว็

“อะไรกันคะคุณดนัยภัทร ปล่อยฉันลงนะคะ” หญิงสำวถำม 

เขำหน้ำตำตื่น ทั้งตกใจและนกึไม่ถงึว่ำจู่ๆ เขำจะอุ้มหล่อนแบบนี้

“ไปล้ำงหน้ำล้ำงตำกนั ผมว่ำคณุเดนิเองไม่ไหวหรอก” พูดจบ

ดนยัภทัรกพ็ำหล่อนก้ำวเข้ำไปยงัห้องน�้ำทนัท ีท่ำมกลำงควำมตกตะลงึ

และคำดไม่ถงึของคนในอ้อมแขน

“ไม่ต้องค่ะไม่ต้อง ฉนัท�ำเองได้” ธำรธำรำอยำกจะบ้ำตำย ชำย

หนุ่มบีบยำสีฟันใส่แปรงสีฟันสีชมพูของหล่อนแล้วยื่นมำให้พร้อมกับ

แก้วน�้ำอีกใบ ในขณะที่เขำยืนประคองหล่อนอยู่ไม่ห่ำง สร้ำงควำม 
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ขดัเขนิให้ธำรธำรำเป็นอย่ำงมำก

ดนยัภทัรท�ำหน้ำไม่รู้ไม่ชี้ ก่อนจะหยบิแปรงสฟีันของตวัเองมำ

บบียำสฟีันใส่บ้ำง พร้อมกบัก้มหน้ำก้มตำแปรงฟันเงยีบๆ โดยไม่พูด

อะไรอกี ต่ำงกบัธำรธำรำที่ขดัเขนิและงนุงงไปหมด

หล่อนเพิ่งสังเกต ว่ำมีของใช้ส่วนตัวของเขำอยู่ในห้องน�้ำของ

หล่อนด้วย นี่หมำยควำมว่ำเขำ...ย้ำยตัวเองมำอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อวำน

แล้วสนิะ

ธำรธำรำรู้สกึแปลกๆ ในหวัใจ แต่กข็บัไล่ควำมรู้สกึนั้นออกไป

ให้เร็วที่สุด ก่อนจะหันมำท�ำธุระส่วนตัวของตัวเองบ้ำง ในเมื่อเขำไม่

อำยอะไร หล่อนเองกไ็ม่ควรอำยเขำด้วยเหมอืนกนั

ดนัยภัทรปล่อยให้หล่อนเป็นอิสระหลังจำกนั้นเพื่อล้ำงเนื้อล้ำง

ตวัให้สดชื่น แต่ก่อนที่เขำจะออกจำกห้องไป เขำกเ็ตรยีมผ้ำเชด็ตวัและ

เสื้อผ้ำชดุใหม่ของหล่อนวำงไว้ในห้องน�้ำให้ด้วย

ธำรธำรำสบัสนและแปลกใจ หล่อนไม่อยำกเชื่อว่ำคนปำกร้ำย

อย่ำงดนยัภทัรจะมมีมุอ่อนโยนแบบนี้กบัใครด้วย แต่ไม่เชื่อกต็้องเชื่อ 

ในเมื่อหล่อนเองกเ็หน็กบัตำมำแล้ว

ธำรธำรำอยำกอำบน�้ำเพรำะรูส้กึเหนยีวตวัมำกเป็นพเิศษ หล่อน 

ปลดเสื้อผ้ำออกจำกร่ำงกำยโดยไว ยนืมองเรอืนร่ำงตวัเองผ่ำนกระจก

ใสในห้องน�้ำด้วยควำมรู้สึกโล่งสบำยกว่ำเมื่อวำน แต่ในวินำทีหลัง 

จำกนั้น หล่อนก็เบิกตำโพลงด้วยควำมตกใจเมื่อนึกอะไรบำงอย่ำง 

ขึ้นได้

คณุพระ...เมื่อคนืนี้ดนยัภทัรเชด็ตวัให้หล่อนนี่ โอย...อย่ำงนี้แล้ว

เขำจะไม่...

ธำรธำรำหน้ำแดงแจ๋ อย่ำงนี้เขำกส็มัผสัเนื้อตวัหล่อนไปถงึไหนๆ 

แล้วสิ ไม่นะ...แค่เช็ดตัวเอง ธำรธำรำปลอบใจตัวเอง ก่อนจะมอง 

เนื้อตวัเปล่ำเปลอืยในกระจกด้วยใจตุ๊มๆ ต้อมๆ
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“คณุน�้ำ เสรจ็หรอืยงัครบั”

เสียงเรียกและเสียงเคำะประตูหน้ำห้องน�้ำท�ำให้ธำรธำรำหน้ำ

เหลอ ดนยัภทัรอำบน�้ำเสรจ็แล้วหรอื อะไรจะไวขนำดนั้น หรอืว่ำหล่อน

เองที่มวัแต่เหม่อจนลมืเวลำไป

“เป็นอะไรหรอืเปล่ำครบั ท�ำไมเงยีบไป ธำรธำรำ!...เปิดประตู

หน่อยครบั” ดนยัภทัรเคำะประตูรวัๆ 

แต่ที่เต้นรวัๆ คอืหวัใจดวงน้อยของคนในห้องต่ำงหำก ธำรธำรำ

เหลียวซ้ำยและขวำ คว้ำผ้ำเช็ดตัวออกมำพันรอบตัวด้วยควำมตกใจ 

รบีตะโกนออกไปด้วยน�้ำเสยีงตะกกุตะกกัทนัที

“ฉนัไม่ได้เป็นอะไรค่ะ” 

“แน่นะครบั แล้วท�ำไมถงึช้ำจงั” อกีฝ่ำยตะโกนถำมผ่ำนประตู

ห้องน�้ำ

“คอืเอ่อ...ฉนั” ธำรธำรำไม่รูจ้ะตอบเขำว่ำอย่ำงไร จะบอกว่ำมวั

แต่ยนืเหม่อและคดิอะไรไปเรื่อยเปื่อยอย่ำงนั้นหรอื

“อำบเองได้ไหมครบั ให้ผมอำบให้ไหม”

ฮะ! อำบให้! ธำรธำรำอทุำนในใจ แค่เขำเชด็ตวัให้หล่อนกอ็ำย

จนไม่รู้จะเอำหน้ำไปไว้ที่ไหนแล้ว ขืนปล่อยให้เขำเข้ำมำช่วยอำบให้ 

เนื้อตวัของหล่อนมนักค็งไม่มคีวำมลบัส�ำหรบัเขำต่อไปอกีแล้ว

ดนยัภทัรเอำอะไรคดิ คนผทีะเล!

“มะ...ไม่ต้องค่ะ ฉนัอำบเองได้”

เหมอืนธำรธำรำจะได้ยนิเสยีงหวัเรำะของเขำ คนบ้ำ...คดิได้ไง

จะมำอำบน�้ำให้ ท�ำไมหลังๆ มำนี้ดนัยภัทรถึงได้ดูกะล่อนกับหล่อน 

นกันะ หรอืว่ำนี่จะเป็นนสิยัจรงิๆ ของเขำ

อมื...กไ็ม่แน่หรอก สำวๆ รมุตอมกนัเยอะขนำดนั้น มนัอำจจะ

เป็นเสน่ห์ส่วนตัวที่ท�ำให้สำวๆ ถูกใจเขำก็ได้ แต่ว่ำส�ำหรับธำรธำรำ

แล้ว มนัช่ำงหงดุหงดิในหวัใจอย่ำงไรกไ็ม่รู้ โดยเฉพำะรอยยิ้มแปลกๆ 
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กบัเสยีงหวัเรำะมเีลศนยันั่น

“แน่ใจนะครบั”

“ค่ะ คณุออกไปรอข้ำงนอกก่อนนะคะ”

“จะรอตรงนี้ครับ จนกว่ำคุณจะอำบเสร็จ เกิดคุณเป็นลม

ระหว่ำงอำบน�้ำ ผมจะได้ช่วยทัน อ้อ...ปลดล็อกประตูห้องน�้ำไว้ด้วย 

นะครบั เผื่อมอีะไรฉกุเฉนิผมจะได้ไม่ต้องพงัประตูเข้ำไป”

“บ้ำส”ิ ธำรธำรำบ่นอบุ

“ไม่บ้ำครบั ผมพูดจรงิ รบีอำบได้แล้วครบั”

อตีำบ้ำ! หล่อนพดูเบำๆ กบัตวัเองแท้ๆ แล้วเขำได้ยนิได้อย่ำงไร 

ธำรธำรำแบะปำกใส่ประตูอย่ำงเสียไม่ได้ ก่อนจะเดินไปยืนใต้ฝักบัว 

แล้วปลดผ้ำเชด็ตวัแขวนที่รำวพลำสตกิข้ำงๆ

ธำรธำรำอำบน�้ำอย่ำงสบำยใจได้สักพักก็ปิดฝักบัว พร้อมกับ

คว้ำผ้ำเชด็ตวัมำซบัน�้ำทั่วทั้งร่ำงกำย แต่ควำมลื่นของพื้นห้องน�้ำและ

ควำมพลั้งเผลอที่หล่อนเหยียบย่ำงอย่ำงไม่ระวังตัวท�ำให้หล่อนเสีย

หลกั ก่อนจะลื่นล้มก้นจ�้ำเบ้ำกบัพื้นห้องน�้ำทนัท ี

“กรี๊ด...”

คนที่ก�ำลังนั่งไขว่ห้ำงอยู่บนเตียงนุ่มถึงกับดีดตัวขึ้นยืนทันทีที่

ได้ยนิเสยีงจำกในห้องน�้ำ ดนยัภทัรรบีปรี่มำที่หน้ำห้องน�้ำด้วยอำกำร

ตกใจจนหน้ำซดี

“คณุน�้ำ! เป็นอะไร เปิดประตูให้ผมเดี๋ยวนี้คณุน�้ำ”

ดนัยภัทรเคำะประตูห้องรัวๆ พร้อมกับตะโกนถำมด้วยควำม

ร้อนใจ ในขณะที่ธำรธำรำทั้งเจบ็และจกุจนพูดไม่ออก

“คณุน�้ำ! ผมบอกให้เปิดประตู บอกแล้วไงว่ำอย่ำลอ็ก”

“อย่ำเข้ำมำค่ะ ฉนั...ไม่เป็นอะไร” ธำรธำรำพยำยำมเปล่งเสยีง

ให้เขำได้ยิน เพรำะไม่อยำกให้เข้ำมำเห็นหล่อนในสภำพที่ไม่น่ำดู 

แบบนี้
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“ไม่เป็นอะไรกเ็ปิดประตู ไม่งั้นผมจะพงัเข้ำไป”

ไม่นะ! ธำรธำรำหน้ำตื่นทันที ก่อนจะพยำยำมกัดฟันเพื่อข่ม

ควำมปวดร้ำวที่บั้นท้ำยงอนงำม พร้อมกับค่อยๆ ขยับและคลำนไป

หน้ำประตูห้อง

“คณุน�้ำ! ผมบอกให้เปิดประต”ู อกีฝ่ำยตะโกนเข้ำมำด้วยน�้ำเสยีง

วำงอ�ำนำจ 

“อย่ำนะคะ อย่ำเปิด” ธำรธำรำพยำยำมเปล่งเสียงออกไป 

พร้อมกบักระชบัผ้ำเชด็ตวัที่ห่อหุม้กำยเอำไว้แน่น แต่ยงัไม่ทนัที่หล่อน

จะคลำนไปถงึประตูเพื่อกนัเขำไม่ให้เข้ำมำ ประตูห้องน�้ำที่ลอ็กเอำไว้

กถ็ูกพงัและกระแทกเข้ำมำด้วยร่ำงของทนำยหนุ่มที่ใจร้อนเสยีแล้ว

“คณุน�้ำ...” ดนยัภทัรอทุำนด้วยควำมตกใจ เมื่อเหน็ว่ำหล่อนนั่ง 

อยู่ที่พื้นห้องน�้ำด้วยสหีน้ำเหยเก

“อย่ำค่ะ อย่ำเข้ำมำ” ธำรธำรำทั้งเจบ็ทั้งอำย ยกมอืขึ้นปกปิด

ร่ำงกำยที่มเีพยีงผ้ำเชด็ตวัผนืเดยีวห่อหุ้มเท่ำนั้น ท�ำไมชวีติของหล่อน

ตอนนี้ถึงได้เจอแต่เรื่องซวยๆ นักก็ไม่รู้ แล้วท�ำไมทุกครั้งจะต้องเป็น

ดนยัภทัรที่ยื่นมอืเข้ำมำช่วยหล่อนเสมอกนันะ

ดนัยภัทรสบถเบำๆ ก่อนจะเดินเข้ำมำหำหล่อนด้วยใบหน้ำที่

ธำรธำรำเดำไม่ออกว่ำเขำคดิอะไร โกรธ โมโห หรอืว่ำสมน�้ำหน้ำหล่อน

กนัแน่

“ไหนบอกว่ำไม่เป็นอะไร คณุนี่มนั...น่ำตชีะมดั” ดนยัภทัรขุน่ใจ 

เขำช้อนตวัหล่อนขึ้นอุม้อย่ำงรวดเรว็ ในขณะที่คนในอ้อมแขนก้มหน้ำ

งดุกบัอกเขำด้วยควำมอบัอำยสดุขดี

“ฉนัขอโทษค่ะ พื้นมนัลื่น ฉนักเ็ลย...” ธำรธำรำเสยีงเครอื ควำม

เจบ็และอำยครั้งแล้วครั้งเล่ำท�ำให้หล่อนโกรธตวัเองจนอยำกจะร้องไห้

“เงียบเถอะน่ำ...” ดนัยภัทรเอ็ดหล่อน ก่อนจะพำออกจำก

ห้องน�้ำด้วยท่ำทำงเคร่งเครยีด
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ธำรธำรำสะอื้นเบำๆ สำมสบิสำมกส็ำมสบิสำมเถอะ อำยเุป็น

เพยีงตวัเลขเท่ำนั้น เพรำะมนัไม่อำจท�ำให้หล่อนฝืนกลั้นควำมเจบ็ปวด

และอบัอำยที่สดุในสำมโลกได้

ดนยัภทัรเองกข็ยนัเอด็หล่อนเสยียิ่งกระไร คดิว่ำเขำคงโกรธและ

ร�ำคำญหล่อนไม่ใช่น้อยทีเดียว แต่จะให้ท�ำอย่ำงไรได้ล่ะ หล่อนเอง 

กไ็ม่ได้อยำกจะเป็นภำระเขำแบบนี้หรอก

ควำมโก๊ะเอ๋ย ควำมซุ่มซ่ำมเอ๋ย เมื่อไรจะไปพ้นจำกชีวิตของ 

ธำรธำรำเสียที เป็นแบบนี้ต่อไปดนัยภัทรคงเฉดหัวหล่อนออกจำก 

คอนโดฯ ของเขำสกัวนัแน่


