
บทน�ำ

การจราจรอันติดขัดของเมืองหลวงท�าให้ผู้ที่ออกจากที่ท�างาน
ใจกลางเมอืงตอนหนึ่งทุม่ครึ่งถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่า ผ่านมาร่วมชั่วโมง

แล้วเดหลียังไปได้ไม่ถึงครึ่งทาง เธอเปิดแอปพลิเคชันสนทนาในโทรศัพท์

มือถือขึ้นมาเพื่อดูว่าสมาชิกที่นัดกันค�่าคืนนี้เดินทางถึงที่หมายครบหรือยัง 

แล้วก็ต้องแปลกใจที่เห็นสมาชิกที่ไม่คาดคิดปรากฏตัวในภาพถ่ายกลุ่มคน

ที่ไปถงึแรกๆ

เธอไม่ได้เกลยีดชุตมิน เธอแค่ไม่นบัยายนั่นเป็นเพื่อน!

ตั้งแต่สมยัเรยีนมหาวทิยาลยัแล้วที่เดหลกีบัชตุมินไม่กนิเส้นกนั สอง

สาวแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันภายใต้รอยยิ้มฉาบใบหน้า และหาโอกาสทิ่มแทง

อกีฝ่ายด้วยการสาวไส้กี่ขดต่อกี่ขดสมยัเรยีนโรงเรยีนมธัยมแห่งเดยีวกนัมา

นนิทาลบัหลงั ทั้งหมดเพราะความหมั่นไส้ประสาผูห้ญงิล้วนๆ ถ้าใครคนใด

คนหนึ่งเข้าร่วมกจิกรรมใดของคณะ อกีคนจะต้องเสนอตวัมสี่วนร่วมด้วย

เสมอ ไม่ยอมน้อยหน้า ทว่าเหตุการณ์ที่ท�าให้เดหลีสาปส่งเพื่อนคนนี้คือ

ตอนที่จบัได้ว่าคนรกัเก่าของเธอแอบคยุกบัชตุมิน ทั้งสองส่งข้อความหากนั
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ทั้งที่ไม่มีความจ�าเป็นที่ชายหนุ่มจากต่างสถาบันจะต้องรู้จักมักจี่กับเพื่อนที่

เปรียบเสมือนคู่แข่งเธอ ถ้าไม่มีญาณิศาห้ามปรามและปลุกปลอบ เดหลี

ตั้งใจจะวนีชุตมินให้ไม่มหีน้ามาเรยีนอกีเชยีว

หญิงสาวไม่เหลือความไว้วางใจในตัวแฟนหนุ่ม เธอเลิกกับเขาหลัง

เหตุการณ์นั้น เดหลีหันมาทุ่มเทเต็มที่ให้แก่การเรียนและกิจกรรม ความ

โดดเด่นของดาวคณะอย่างเธอเป็นที่สนใจของหนุม่ๆ หนึ่งในนั้นคอืธรีดนย์ 

นกัศกึษาชั้นปีเดยีวกนัจากคณะบรหิารธรุกจิ หนุม่นกับาสเกตบอลผูม้รีอยยิ้ม

กว้างขวางจรงิใจและเสยีงหวัเราะเป่ียมพลงั เธอกบัเขาคบกนัตอนปีสดุท้าย 

จวบจนปัจจุบนักล็่วงเข้าเจด็ปีพอดี

ธรีดนย์ไม่เหมอืนแฟนเก่าเธอที่ชอบสมาคมหรอืมนษุยสมัพนัธ์ดเีลศิ

เกนิเรื่องกบัสาวๆ เธอรู้สกึเหมอืนพลกิกลบัมา ‘ชนะ’ ชุตมิน กระทั่งวนัดี

คืนดี...ไม่รู้โลกกลมหรือบิดเบี้ยว ชุติมนกลายเป็นเพื่อนร่วมงานคนใหม่ 

ในฐานะเซลส์ประจ�าโรงแรมแห่งเดียวกัน และด้วยเหตุผลกลใดก็สุดรู้ 

ไดเรกเตอร์ชาวต่างชาตเิลอืกให้ชตุมินไปเป็นเลขานกุารของเขาที่โรงแรมเครอื

เดยีวกนัในฮ่องกง เดหลซีึ่งกระหายพสิูจน์ตวัเองทั้งหวัเสยีและผดิหวงั ยิ่ง

ได้ยนิว่าตอนนี้ชตุมินกลบัมากนิต�าแหน่งใหญ่ขึ้นตามสายงาน เธอกรู้็สกึว่าที่

ที่นั้นควรเป็นของเธอ ไม่ใช่คนปากหวานก้นเปรี้ยวอย่างยายนั่น!

เมื่อรู้ว่าจะต้องเผชญิหน้ากบัคู่ปรบัในรอบสองปี คนแรกที่หญงิสาว

นกึถงึและหวงัจะหาพวกหนไีม่พ้นญาณศิา เพื่อนสนทิที่นสิยัใจคอโอบอ้อม

อาร ีส�าหรบัเดหลแีล้ว ญาณศิาเป็นทั้งเพื่อนที่ให้ค�าปรกึษา ทั้งพี่ที่เตอืนสต ิ

ทั้งน้องที่น่ารกัน่าเอน็ดู

เธอส่งข้อความส่วนตวัหาญาณศิาซึ่งไปถงึร้านแล้วเช่นกนั

‘นงัจอมปลวกโผล่ไปงานได้ไง หยไีม่เหน็บอกเราก่อนว่าชวนยายจูลี่

มา เปลี่ยนใจไม่ไปได้ไหมเนี่ย’

ไม่นานกม็ขี้อความตอบกลบัมา

‘คงรูจ้ากเพื่อนสกัคน มาเถอะนะเดยีร์ ถ้าเดยีร์ไม่มา หยไีด้แกร่วทั้ง
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คนืแน่’

‘อย่าให้รู้นะว่าใครชวนมา’

‘ชวนแทนมาด้วยกไ็ด้’

‘บอกไว้แล้ว แต่ไม่รู้จะมาไหม คนืนี้ฮมีนีดักนิข้าวกบัลูกค้า’

‘มาเถอะน้าาา นี่หยเีลอืกร้านนี้กเ็พราะเดยีร์แชร์รวีวิมาให้เลยนะ’

เหน็ความพยายามหว่านล้อมเอาใจของญาณศิา เดหลกีค็่อยๆ เยน็

ลง ที่จรงิเธอไม่มทีางพลาดวนัส�าคญัของเพื่อนรกัหรอก

‘ไปอยู่แล้ว วนัเกดิเพื่อนเลฟิพลาดได้ไง’

หญงิสาวยิ้มให้สตกิเกอร์ตวัการ์ตูนกอดกนัที่ญาณศิาส่งมา แล้ววาง

โทรศัพท์มือถือลงบนแท่นข้างพวงมาลัยรถ เธอเปิดหน้าจอแผนที่น�าทาง 

ขึ้นมาอีกครั้ง ครั้นเห็นจุดหมายอยู่ในซอยลดเลี้ยวก็ทอดถอนใจ หวังว่า

บรรยากาศร้านจะดีสมค�าเล่าลือ หาไม่แล้วคงต้องทนฟังคนช่างติอย่าง 

ชุตมินค่อนแคะทั้งคนื

‘ร้านลบั’ ที่เป็นสถานที่นดัหมายค�่าคนืนี้เป็นเรอืนกระจกยกพื้นเตี้ยๆ 
ลอ็กเคบนิสงูสองชั้นแวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ โดยเฉพาะรากอากาศและใบ

ของต้นไทรที่แผ่ปกคลุมหลงัคาร้าน แสงจนัทร์สาดลงมาวบัแวมยามค�่าคนื

เช่นนี้จงึแลดมูมีนตร์เสน่ห์ลกึลบั กึ่งกลางทางเดนิเป็นที่ตั้งของวงเวยีนน�้าพุ 

รายรอบแท่นนาฬิกาแดด

ภายในร้านอาหารกึ่งบาร์ที่เดหลีก้าวเข้าไปตกแต่งด้วยเครื่องเรือน 

ท�าจากไม้และหนงัโทนสดี�ากบัน�้าตาล ได้กลิ่นหอมของก�ายานที่พวยพุง่ ควนั

จางๆ ลอยแตะจมูก หญงิสาวสะดดุตากบัผนงัด้านหนึ่งที่ตกแต่งด้วยนาฬิกา

รปูทรงแปลกตาเป็นเอกลกัษณ์หลายสบิเรอืน บ่งบอกความหลงใหลส่วนตวั

ของเจ้าของร้าน และข้างเคาน์เตอร์บาร์กม็นีาฬิกาตั้งพื้นโบราณ ลกูตุม้สทีอง

แกว่งเป็นจงัหวะสม�่าเสมอราวกบัจะสะกดจติคนมอง

ครั้นกวาดตาหาพนักงานหรือใบหน้าคุ้นตาของเพื่อน เดหลีก็พบ
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เพื่อนสาวสองคนเดินพ้นมุมก�าแพงมาพอดี สามสาวทักทายกันเสียงเจื้อย

แจ้ว แล้วพาคนที่เพิ่งมาถงึขึ้นบนัไดไปด้วยกนั

“เหลอืแกคนสุดท้ายเนี่ย ช้ากว่านี้ไม่เหลอืไรให้กนิแล้วนะ”

“รีบสุดแล้วเนี่ย อย่างกับพวกแกไม่รู้ว่าเย็นวันศุกร์รถติดนรกแตก

แค่ไหน”

“ขนาดรบีนะ หน้าเป๊ะเว่อร์” เพื่อนอกีคนกระเซ้า

“เตมิบนรถไงเล่า”

เสียงหัวเราะของสามสาวน�าไปก่อนตัว เมื่อขึ้นมาถึงชั้นลอยซึ่งด้าน

หนึ่งไร้ผนงั มเีพยีงราวกั้นมองลงไปเหน็บรรยากาศร้านข้างล่าง ญาณศิาก็

รบีลุกจากโซฟามาหาเพื่อนรกัทนัที

“มาซะท ีรถตดิจนหยเีกรงใจเดยีร์เลย”

เดหลีหลุบตามองเพื่อนสาวที่โอบเอวเธอหลวมๆ ด้วยความดีใจ 

ญาณิศาตัวเล็กกว่าเธอร่วมสามนิ้ว ไว้ผมลองบ๊อบกับหน้าม้าหนา ไม่ต่าง

จากตอนที่ยังเป็นนักศึกษา แล้วเดหลีก็ชอบแกล้งสอดสองนิ้วหนีบผมม้า

ของเพื่อนเบาๆ ด้วยความมนัเขี้ยว

“บอกว่ามากม็าสยิะ แต่ลมืของขวญัไว้ที่คอนโดอะ”

“ไม่เป็นไรหรอก มาเจอกนักด็แีล้ว”

ผูท้ี่นั่งฝ่ังหนึ่งของโซฟาตวัยาวพากนัขยบัให้สมาชกิที่เพิ่งมาถงึ เดหลี

นั่งรมิสดุตรงข้ามญาณศิาซึ่งนั่งตดิกบัชตุมิน สองสาวคูแ่ข่งแลกสายตาและ

ส่งยิ้มให้กนัราวไม่มเีรื่องขุน่ข้องหมองใจเช่นเดยีวกบัทกุครั้งที่ต้องข้องเกี่ยว

กนั

“ไม่เจอเดยีร์ตั้งหลายปี ตั้งแต่ฉนักลบัจากฮ่องกงละมั้ง สบายดนีะ”

“ดมีากกก” เดหลลีากเสยีงตอบใส่จรติ “เธอกส็วยขึ้นนะ”

“แหม ไม่นานกข็ึ้นเลขสามแล้ว ต้องดแูลตวัเองบ้าง ปาร์ตหีนกับ่อยๆ 

จะโทรมเอา”

คนฟังฉกียิ้มปั้นแต่งแม้รู้ตวัว่าถูกแขวะ แน่ส ิ เธอเหน็โซเชยีลมเีดยี
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ของชุตมินผ่านตาว่าเจ้าหล่อนขยนัโพสต์ภาพในชุดออกก�าลงักาย ส่วนเธอ

น่ะหรอื ขอเกบ็แรงไว้ท�างาน สงัสรรค์ และชอปปิงดกีว่า

“แล้ววนันี้แทนไม่มาด้วยเหรอจ๊ะ”

“ไม่ใช่แฝดสยามที่ต้องตัวติดกันตลอดนี่ ยังไงก็เจอหน้ากันทุกวัน 

ห่างกนับ้างกไ็ด้”

“พูดงี้เหมอืนท้าทายอาถรรพ์รกัเจด็ปี”

“ท้าทายดไีหมนะ เพราะถงึยงัไงกเ็กนิคนก่อนที่เจอ ‘อาถรรพ์’ เจด็

เดือน” เดหลีลอยหน้าลอยตาตอบกลั้วหัวเราะ จงใจเน้นค�าว่าอาถรรพ์ 

พร้อมกบัสบตาท้าทาย ‘ตวัอาถรรพ์’ ที่เคยเป็นมอืที่สาม

ชุติมนโปรยยิ้มตอบเสมือนทองไม่รู้ร้อน เมื่อเพื่อนในกลุ่มไม่รู้เรื่อง

ในอดตี กไ็ม่มคีวามจ�าเป็นที่เธอต้องร้อนตวั

“เดยีร์อยากสั่งอะไรเพิ่มไหม หยไีปเรยีกพนกังานให้” ญาณศิาแทรก

ขึ้น หวงัดงึความสนใจจากเพื่อนทั้งสอง

เดหลีมองอาหารนานาชาติละลานตาบนโต๊ะเตี้ยแล้วปฏิเสธ เธอรับ

จานจากเพื่อนคนหนึ่งที่ส่งมา ทว่าไม่ทันตักอาหารค�าแรกใส่ปาก ชุติมนก็

ชวนคุยอกี

“แล้วตอนนี้เดยีร์ย้ายไปท�าที่ไหนล่ะ พอฉนักลบัมาถงึรู้ว่าเธอออกไป

แล้ว”

ค�าถามนั้นคงเป็นการไถ่ถามทั่วไปฉนัมติร ซึ่งเดหลคีงไม่ตดิใจถ้ามนั

ไม่ได้ออกมาจากปากคนที่ชงิดชีงิเด่นกนัตลอดมา

เธอบอกชื่อโรงแรมห้าดาวใจกลางเมืองที่ตนเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย 

พร้อมกบัยดือกเชดิหน้าเลก็น้อย

“เสียดาย ถ้าอยู่ที่เก่าคงได้ท�างานด้วยกัน” ชุติมนท�าสุ้มเสียงแสดง

ความรูส้กึตามค�าพดู แต่ไม่วายถามซอกแซกต่อ “แล้วท�าที่นั่นเดยีร์ยงัดูแล

แอกเคานต์กลุ่มปิโตรเลยีมเหมอืนเดมิไหม”

ก่อนที่บรรยากาศระหว่างสามสาว เดหลี ญาณิศา และชุติมนจะ
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อดึอดัไปกว่านี้ คนกลางที่รบัรู้ความไม่ลงรอยของเพื่อนสองคนกส็บโอกาส

ขอเมนูจากพนักงานที่มาเสิร์ฟอาหารพอดี หลายคนที่ดื่มกินกันก่อนสั่ง

เครื่องดื่มเพิ่ม ส่วนเดหลสีั่งคอ็กเทลซกิเนเจอร์ของร้านปิดท้าย

“เดี๋ยวนะคะน้อง” ชุติมนเรียกพนักงานไว้แล้วหันไปเสนอความคิด

แก่ทุกคน “ไหนๆ กไ็ม่ได้เจอกนันานแล้ว คอ็กเทลซกิเนเจอร์ของที่นี่กช็ื่อ 

‘Time f lies’ เรามาเล่นเกมร�าลกึความหลงักนัดกีว่า”

“ยงัไงยะ” เพื่อนเกย์คนเดยีวในกลุ่มถามขึ้น

“Truth or dare ไง เลอืกมาว่าจะพูดความจรงิหรอืรบัค�าท้า เอา

คอ็กเทลนี่แหละมายกซด”

เพื่อนหลายคนพากนัสบถไม่จรงิจงั ไม่มใีครกลวัเมาเท่ากบัต้องหาร

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท�าท่าจะบานปลาย ถึงอย่างนั้นก็นึกสนุกตามค�า

ชวนของชุตมิน

เว้นแต่เดหล.ี..

“นี่งานวนัเกดิหยนีะ พวกแกลมืรเึปล่า”

สายตาทุกคู่จับจ้องญาณิศาเพื่อรอการตัดสินใจ เจ้าของวันคล้าย 

วนัเกดิจงึน�้าท่วมปาก จ�าต้องคล้อยตามเสยีงส่วนใหญ่

“กน็่าสนุกดนีะ เล่นกนัก่อนค่อยตดัเค้กกไ็ด้”

“ต้องอย่างนี้สจิ๊ะ” ชุตมินเอ่ยเสยีงระรื่น “เอา Time f lies มายี่สบิ

แก้วเลยจ้ะน้อง”

เสียงหัวเราะดังขึ้นรอบวง ยกเว้นเดหลีที่มองค้อนเพื่อนรักอย่าง 

ไม่สบอารมณ์ อะไรๆ ญาณิศาก็ดีอยู่หรอก เว้นแต่นิสัยยอมคน ประนี-

ประนอมทุกเรื่องทุกคนไปเรื่อยที่ไม่เคยได้ดั่งใจเธอ

ได้...ในเมื่อชุติมนเสนอความคิดดีนัก เธอนี่แหละจะท้าดวลคนเจ้า

ความคดิเอง
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คนที่เตือนและปรามเพื่อนคนอื่นกลับเสนอตัวเป็นคนแรก แน่นอน 
ว่าเดหลเีลอืกดวลกบัชตุมิน และเธอเลอืกที่จะพดูความจรงิ ซึ่งชตุมินกต้็อง

สารภาพความจรงิเช่นกนั

“จรงิหรอืเปล่าที่สมยัมธัยมเธอเคยพกัการเรยีนไปท�าแท้ง”

เริ่มต้นกเ็ผด็ร้อน...ทุกคนพากนัสูดปากรอฟังค�าตอบจากเดหลี

“เลอืกตอบตามจรงิอย่างไม่ลงัเลเลย ไม่เคยจ้ะ” หญงิสาวตอบเชดิๆ 

สวยๆ “แล้วจรงิหรอืเปล่าที่เธอเคยแย่งแฟนเพื่อน”

สายตาทุกคู่หนัมองชุตมินที่หยบิแก้วคอ็กเทลขึ้นมา ทว่าเจ้าตวักลบั

ตอบค�าถามแทนการดื่ม

“ฉนัว่าฉนัไม่ได้แย่งนะ มแีต่ผู้ชายมาเอง”

เสียงโห่ฮาด้วยความหมั่นไส้ดังขึ้น เดหลียังคงยิ้มทั้งที่เข่นเขี้ยว 

เคี้ยวฟัน

เกมด�าเนินต่อไปยังเพื่อนคนอื่น ให้สองสาวไม้เบื่อไม้เมาได้พักคิด 

หาทางแก้เผด็อกีฝ่าย คราวนี้เดหลเีลอืกถามจากข่าวลอืที่เคยได้ยนิมา

“เขาว่าเธอเคยอ่อยอาจารย์แลกเกรดจรงิหรอืเปล่า”

หลายคนท�าเสียงตกอกตกใจที่เดหลีกล้าน�าเรื่องซุบซิบนินทามาถาม

ต่อหน้าชุติมน ยิ่งเห็นเจ้าหล่อนนั่งตัวตรง รอยยิ้มเลือนหายจากใบหน้า 

ชั่วขณะ กใ็ห้สะใจคนที่รอโอกาสเอาคนื

“ไม่เคยรู้เลยว่ามคีนพูดถงึฉนัแบบนี้” ชุตมินปรบัสหีน้าและน�้าเสยีง

แสดงความประหลาดใจ “จรงิที่ไหนล่ะ เล่นแรงนะเดยีร์”

หญิงสาวแสร้งมองค้อนพร้อมกับขยับตัวหันไปทางญาณิศาราว 

ปึ่งงอน

“ถามหยดีกีว่า ไม่อยากรู้เรื่องคนเล่นแรงละ”

“เออ แหม นงัเดยีร์ ฉนัชกักลวัแกนะเนี่ย แกยิ่งรู้ความลบัฉนัเยอะ

อยู่ด้วย” จกัรพนัธุท์�าท่าอกสั่นขวญัแขวนด้วยจรติเกนิหญงิ เหน็คล้อยตาม

ชุตมิน
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เดหลเีชดิหน้ายิ้มๆ อย่างไม่ยี่หระ จบิคอ็กเทลที่หอมกลิ่นอบเชยและ

ใบสะระแหน่อ่อนๆ ตอนที่ชุตมินเล่นเกมกบัเพื่อนรกัของเธอ

“หยเีคยแอบปลื้มแทน แล้วตอนนี้ล่ะ ยงัชอบแทนอยู่ไหม”

เดหลีลดแก้วลง ครั้นสบตาที่ฉายแววตื่นตะลึงของญาณิศา เธอก็

มั่นใจว่ามนัคอืความจรงิ



๑

‘ชวนแทนมาด้วยกไ็ด้’
ข้อความเดมิ ข้อความเดยีวกนัให้ความรู้สกึแตกต่างออกไป เดหลี

ไม่เคยระแคะระคายมาก่อนเลยว่าเพื่อนที่เธอรกัและไว้ใจที่สดุซกุซ่อนความ

รู้สกึพเิศษที่มตี่อธรีดนย์ตลอดมา ถ้าชุตมินไม่จุดประเดน็

‘หยเีคยแอบปลื้มแทน แล้วตอนนี้ล่ะ ยงัชอบแทนอยู่ไหม’

ระหว่างพูดความจรงิกบัรบัค�าท้าดื่ม ญาณศิาปฏเิสธหน้าแดง แล้ว

เมื่อเพื่อนๆ จบัพริุธได้ เธอกบ็่ายเบี่ยงรบัค�าท้าให้จบๆ ไป

ส�าหรบัเดหล ีนั่นเป็นค�าปฏเิสธที่ไร้น�้าหนกัโดยสิ้นเชงิ

มันท�าให้เธอนึกย้อนกลับไปในอดีต ญาณิศาเป็นคนเดียวที่รู้ทุก

ล�าดบัพฒันาการความสมัพนัธ์ระหว่างเธอกบัธรีดนย์ ตั้งแต่วนัที่ความรู้สกึ

ดีเริ่มผลิบานในหัวใจจนถึงวันที่ตกลงคบหากัน อยู่ร่วมในวันที่เธอกับเขา 

ขนย้ายเครื่องเรอืนตกแต่งคอนโดมเินยีม ญาณศิามกัอาสาเป็นธรุะช่วยเธอ

จดัการสิ่งต่างๆ ประสาคนที่มเีวลาว่างมากกว่าเพราะดูแลกจิการครอบครวั 

สร้างความซาบซึ้งใจให้เธอกบัธรีดนย์จนพดูคยุถงึเจ้าหล่อนด้วยความชื่นชม
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ลบัหลงัเสมอ แล้วทกุครั้งที่พวกเธอนดัพบกนั ไม่เคยมสีกัคราที่ญาณศิาจะ

ไม่ถามไถ่ถงึธรีดนย์

ที่ผ่านมาเดหลีคิดว่าทั้งหมดนั้นคือน�้าใสใจจริงอันบริสุทธิ์ของเพื่อน

ที่เธอมองว่าดีแสนดี ซื่อแสนซื่อ เพื่อนคนสุดท้ายบนโลกที่เธอคิดว่าจะมี

ความลับต่อกัน ทว่าผิดถนัด ญาณิศามีความลับกับเธอตลอดมา และ 

ชุติมนรู้! มีอะไรอีกที่ทั้งสองรู้เห็นเป็นใจกัน ยิ่งคิดหัวอกก็ยิ่งเจ็บแสบ 

ร้อนเร่า

‘ขบัรถกลบัดีๆ  นะทกุคน’ ประโยคล�่าลามาจากหญงิสาวที่มกัเอาใจใส่

เพื่อนทุกคนเสมอ ‘เดยีร์ถงึคอนโดแล้วไลน์บอกหยดี้วยนะ’

เดหลแีกล้งไม่ได้ยนิความห่วงใยที่ญาณศิาเจาะจงมอบให้ เธอขึ้นรถ

ขับจากมา แล้วตอนนี้เธอก็ปิดโทรศัพท์มือถือ น�ามันไปชาร์จแบตเตอรี่ไว้

ข้างโซฟาราวกบัต้องการอยู่ให้ห่างจากความลวง

หญิงสาวเอนกายนอนตะแคงตอนที่ประตูห้องด้านนอกเปิดเข้ามา 

แว่วเสียงธีรดนย์คุยโทรศัพท์กับใครสักคนอยู่ครู่หนึ่ง ตามด้วยเสียงฝีเท้า

หนกัๆ ของเขาที่เข้ามาใกล้พร้อมกบักลิ่นแอลกอฮอล์ เดหลรีู้สกึได้ว่าเตยีง

ด้านหลงัยวบลง แต่เธอคร้านจะเปิดเปลอืกตา ไม่นานเสยีงน�้าฝักบวักด็งัขึ้น

ค�าว่า ‘อาถรรพ์รักเจ็ดปี’ สะท้อนดังในโสตประสาทอีกครั้ง เธอ 

ไม่เคยคิดระแวงมาก่อนเลยว่ารักนี้จะจบอย่างไร แม้หลายครั้งหลายหน 

เธอกบัเขามคีวามคดิเหน็ไม่ตรงกนั กไ็ม่มสีกัเสี้ยวความคดิว่าปัญหานั้นจะ

ท�าให้รกัมาถงึทางตนั อาจเพราะเธอเชื่อมั่นในตวัเองมาตลอดว่าควบคมุชาย

ผู้นี้อยู่หมัด เจ็ดปี...ท�าให้เธอรู้จุดแข็งจุดอ่อนของธีรดนย์ รู้ว่าเขาชอบ 

หรือไม่ชอบอะไร ซึ่งเดหลีไม่คิดว่าจะมีใครรู้จักรู้ใจเขาดีเท่าเธอ ยกเว้น 

ญาณิศา...เพื่อนคนเดียวที่เธอปรับทุกข์ปันสุขด้วย ธีรดนย์มักบ่ายเบี่ยง 

ไปสงัสรรค์กบัเพื่อนสาวคนอื่นของเธอ ทว่าไม่ใช่กบัญาณศิาซึ่งเขามโีอกาส

พบบ่อยที่สุด

ความหวาดระแวงเหมือนยาพิษ เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วก็น�ามาซึ่ง 
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ความคดิแง่ร้ายหลอกหลอน เดหลถีอนหายใจระบายความรู้สกึอดัแน่นใน

อก แล้วที่นอนตดิกบัร่างเพรยีวบางที่นอนตะแคงกย็วบลง ตามด้วยเสยีง

ห้าวต�่าที่ดงัขึ้นเหนอืศรีษะเธอ

“นกึว่าหลบั”

จมูกโด่งฝากฝังบนคอระหงเช่นเดียวกับริมฝีปากของชายหนุ่ม ผิว

กายเยน็หลงัอาบน�้าพาให้หญงิสาวขนลกุเกรยีว เดหลจี�าต้องลมืตาหนัไปหา

คนรกั แต่ไม่ทนัเปิดปากเอ่ยอะไร ธรีดนย์กย็ื่นข้อเสนอทนัที

“ขอหน่อย เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาผ้าลงไปซกัให้”

“ยกลงไปคนเดยีว?”

“ออื”

แม้ไม่มขี้อแลกเปลี่ยน เดหลกีไ็ม่คดิจะห้ามปรามคนรกัอยู่แล้ว

เจด็ปีอาจท�าให้รกัจดืจาง แต่แทนที่ด้วยความผูกพนั ผูกพนัเสยีจน

ไม่เคยคดิจนิตนาการถงึวนัที่ไร้เงาอกีคนข้างกาย เดหลเีพิ่งรู้ว่าเธอหวงแหน

เขามาก...ยิ่งชวีติ

ภายในห้องพกัขนาดสี่สบิหกตารางเมตร แบ่งพื้นที่เป็นห้องนอนใหญ่
ที่มตีู้เสื้อผ้าแบบบลิต์อนิ ห้องน�้าแยกส่วนเปียกและแห้ง และห้องนั่งเล่นที่

ใช้พื้นที่ร่วมกับครัวเล็กๆ และโต๊ะอาหารสองที่นั่ง ระเบียงหน้ากว้างสาม

เมตรขนานกับประตูกระจกสูงจดเพดานช่วยให้ห้องพักบนชั้นสิบเจ็ดไม่

อดึอดัคบัแคบเกนิไป

สี่ปีแล้วที่ธีรดนย์กับเดหลีกู ้ซื้อคอนโดมิเนียมร่วมกันด้วยน�้าพัก 

น�้าแรงจากการท�างาน แม้ครอบครวัของหญงิสาวและเพื่อนของชายหนุม่จะ

เตอืนเรื่องปัญหาที่ตามมา แต่ธรีดนย์ไม่แยแส และเดหลกีก็ล้าได้กล้าเสยี 

เป็นสี่ปีที่พวกเขาได้เรยีนรูน้สิยัใจคอทกุแง่มมุในชวีติกนัและกนัอย่างคุ้มค่า 

ผ่านปัญหาทั้งการจัดสรรรายจ่าย การรับผิดชอบงานบ้าน และการรับมือ

แขกที่มาเยอืน อาจมทีะเลาะเบาะแว้งบ้าง แต่ทุกครั้งกม็ทีางออกให้ทั้งสอง
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ยงัคงอยู่ด้วยกนัมาได้จนทุกวนันี้

บนชั้นวางบิลต์อินรอบโทรทัศน์ตกแต่งด้วยโมเดลหุ่นยนต์และ 

ยานยนต์อนัเป็นของสะสมของธรีดนย์ ส่วนพื้นที่ครึ่งหนึ่งนอกระเบยีงเตม็

ไปด้วยกระถางปลกูไลทอป พชือวบน�้าที่มลีกัษณะเหมอืนหนิที่เดหลฟีมูฟัก

บนชั้นวางไม้และตั่งเตี้ยๆ กบัไม้กระถางนานาพรรณที่ให้พื้นที่สเีขยีวสบาย

ตา สิ่งหนึ่งที่เหมอืนกนัของหนุ่มสาวและท�าให้อยู่ร่วมกนัได้คอื พวกเขาไม่

ก้าวล่วงความชอบส่วนตวัของกนัและกนั นานๆ ทเีดหลจีะช่วยชายหนุม่ปัด

ฝุน่โมเดลเหล่านั้น และบางคราวธรีดนย์กช่็วยดแูลต้นไม้ให้เวลาเธอต้องไป

ต่างจงัหวดัหรอืเดนิทางไปพบลูกค้าที่ต่างประเทศ

เดหลีเกือบลืมไปแล้วว่าอนาคตนั้นไม่แน่นอน เธอกับเขาเป็นเพียง

คนรกัที่คบหาดใูจกนั ไม่ใช่ครอบครวั หรอืแม้แต่ครอบครวัที่ลงหลกัปักฐาน

ด้วยกนัแล้วแตกกระจายกม็ตีวัอย่างให้เหน็ นบัประสาอะไรกบัคนรกั ต่อ

ให้เจด็ปีที่ผ่านมาจะพสิูจน์ตวัตนของธรีดนย์ได้ระดบัหนึ่งกต็าม

“แปลก วนันี้ตื่นเช้า”

แม้แต่ค�าทกัทายยามเช้าวนัหยุดกบ็อกว่าเขารู้จกัเธอดเีช่นกนั เดหลี

ไม่เคยตื่นก่อนเวลาเคารพธงชาติในวันหยุด โดยเฉพาะหลังจากคืนที่

สังสรรค์ แต่ความคิดที่วิ่งพล่านในหัวไม่ยอมให้เธอเป็นสุขกับห้วงนิทรา 

จนต้องลุกขึ้นมาชงกาแฟ

ธรีดนย์โผล่หน้ามาทกัทาย แล้วกห็ายเข้าห้องน�้าไปล้างหน้าแปรงฟัน 

ไม่ลมืหยบิเสื้อยดืตดิมอืออกไปส่งให้แฟนสาวที่จบิกาแฟไปพลางก้มๆ เงยๆ 

รดน�้าต้นไม้แต่ละกระถาง เมื่อเห็นว่าแสงแดดยามเช้าอาบไล้ผ่านชุดนอน 

ผ้าแพรเหน็ไปถงึทรวดทรงองค์เอว

“สวมทบัไว้ เหน็ไปถงึไหนต่อไหนแล้วนั่น”

“ใครจะมอง นี่มนัชั้นสบิเจด็” เธอแย้ง

“ยงัจะถาม เดี๋ยวนี้กล้องมอืถอืมนัซูมไม่รู้กี่สบิเท่า”

เดหลส่ีายศรีษะอ่อนใจ แต่กย็อมสวมเสื้อยดืทบัให้จบๆ ไป ธรีดนย์
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จงึล่าถอยกลบัเข้าห้อง ให้เธอใช้เวลากบัการงานอดเิรกกระทั่งแดดเริ่มแรง

“เหลอืไข่แค่สองฟองนะ จะออกไปซูเปอร์ฯ หรอืให้แทนซื้อจากร้าน

ข้างล่างมาส�ารองไว้ก่อน” ชายหนุ่มที่ก�าลงัตอกไข่ใส่แก้วหนัไปถามคนรกัที่

กลบัเข้ามาข้างใน

“สองฟองนี้ปะ”

หญงิสาวท�าท่าจะลวนลามแฟนหนุ่ม แล้วกห็วัเราะคกิเมื่อเขาเอาคนื

ด้วยการจิ้มเอวเธอ

“ไว้บ่ายๆ เย็นๆ ค่อยไปแล้วกัน ว่าจะนอนต่อ” เธอตอบเสียง

เกยีจคร้าน

“สบายแล้วนี่ มคีนยกผ้าลงไปซกัให้” ธรีดนย์กระเซ้า เรยีกรอยยิ้ม

เจ้าเล่ห์ประดบัใบหน้าสวยเก๋

“ช่วยไม่ได้ เมาแล้วหน้ามดืนกันี่ ไม่เคยเขด็”

ชายหนุ่มหวัเราะกงัวาน ก่อนนกึเรื่องที่เกอืบลมืเพราะความเมาและ

หน้ามดืขึ้นมาได้

“เมื่อคืนหยีโทร. มาถามว่าเดียร์ถึงห้องยัง พอดีเห็นโทรศัพท์เดียร์

ชาร์จไว้บนโซฟาเลยบอกให้ว่ากลับมาแล้ว เออ ลืมถุงของขวัญไว้ด้วยนี่ 

ใช่ไหม”

มือที่ก�าลังล้างแก้วชะงักกลางคันทันทีที่ได้ยินว่าญาณิศาโทร. หา 

ธรีดนย์ ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ และไม่ใช่ครั้งแรกที่ญาณศิาฝากข้อความถงึ

เธอผ่านชายหนุ่มเวลาติดต่อไม่ได้ จวบจนตอนนี้ที่เดหลีฉุกคิดและถาม 

ตวัเองว่ามนัไม่แปลกจรงิหรอื เพราะความห่วงใย...หรอืทั้งหมดนั้นเป็นเพยีง

ข้ออ้างที่จะได้สานสายใยกบัชายที่รู้สกึดดี้วย

“แล้วหยวี่าไง” เธอย้อนถาม หนัไปเผชญิหน้าแฟนหนุ่มเพื่อจบัผดิ

ทว่าธรีดนย์เพยีงยกัไหล่ “ไม่ว่าไง รู้ว่าเดยีร์ถงึห้องกว็างสาย”

เดหลที�าเสยีงขึ้นจมกู หางตายกขึ้นน้อยๆ ดวงตาเรยีวที่โชนแสงวาบ

บอกความฉุนเฉยีวของเจ้าตวัไม่รอดสายตาธรีดนย์
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“มไีร ทะเลาะกบัหย?ี” เขาถามแต่สหีน้าไม่เชื่อเสยีเอง

“เปล่า ไม่เชงิ แค่หงุดหงดิที่ต้องเจอนงัจอมปลวก ต้องตามเกมของ

มนั” เธอเอ่ยด้วยน�้าเสยีงหงุดหงดิดงัค�าพูด

จากค�าถามเย้าแหย่แปรเปลี่ยนเป็นบทสนทนาจรงิจงัขึ้น

“ไปงานวนัเกดิใครกส็นใจแค่คนนั้น จะหวัเสยีเพราะคนอื่นท�าไม”

“แทนไม่ได้อยู่ตรงนั้น อย่าท�าเป็นสอนเดยีร์ได้ปะ”

“แทนแค่บอกดีๆ ”

“ใช่ แทนกพ็ดูได้ไง เพราะไม่ได้ถกูจลูี่มนัแย่งหรอืขวางไปซะทกุอย่าง 

แล้วคนที่รู้ทั้งรู้ว่ามนัท�าไรกบัเดยีร์กเ็ป็นคนชวนมนัมา เจบ็ใจไหมล่ะ”

ธีรดนย์ส่ายศีรษะ ถอนหายใจด้วยความเหนื่อยหน่ายกับความ 

เจ้าคดิเจ้าแค้นของเดหล ีท่าทางเช่นนั้นยิ่งจุดโทสะหญงิสาวให้เดอืดพุ่ง

“ตกลงแทนเป็นแฟนใครกันแน่ รู้นิสัยเดียร์หรือคนอื่นมากกว่ากัน 

ถงึเข้าข้างเดยีร์ไม่ได้” เธอขวางชายหนุ่มที่จะเกบ็ล้างแก้ว ท�าราวกบัไม่อาจ

ทนต่อความยาวสาวความยดืกบัเธอ

“เพราะรู้ไงถึงไม่เข้าข้าง เรื่องมันแล้วไปแล้ว เดียร์จะเก็บมาเป็น

อารมณ์ท�าไม”

“เออ ไว้แทนโดนแย่งแฟน แย่งงาน แย่งเพื่อน ดูซิว่ายังจะพูด 

แบบนี้อกีไหม”

ธรีดนย์ตดัสนิใจวางแก้วบนโต๊ะ เดนิหนไีปจดัการกบัผ้าผ่อนชิ้นใหญ่

ที่ต้องน�าไปใส่เครื่องซกัผ้าและป่ันผ้าที่ร้านซกัแห้งข้างล่าง เลี่ยงที่จะโต้เถยีง

กบัคนอารมณ์ไม่ดี

เขาหยุดมองเดหลีที่ยืนกอดอกมองออกไปนอกกระจกบานเลื่อน 

แล้วยกตะกร้าผ้าเปิดประตูออกไป ต่างฝ่ายต่างไม่อยากพูดจาเพื่อรับฟัง 

ค�าพูดไม่เข้าหูจากอกีคน
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หลงัน�าของที่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เกตไปเกบ็ไว้ในรถ เดหลแีละธรีดนย์
กก็ลบัมาหาของกนิภายในคอมมวินติมีอลล์

คู่รักพูดจากันนับค�าได้นับแต่มีปากเสียงเมื่อเช้า บรรยากาศบนโต๊ะ

อาหารจงึค่อนข้างชดืชา หนุ่มสาวจบิเบยีร์ไป เลื่อนหน้าจอโทรศพัท์มอืถอื

ไป แล้วเมื่อเดหลเีลื่อนเจอข้อความจากญาณศิาที่เธอจงใจปล่อยทิ้งไว้ตั้งแต่

เมื่อคนื สายตาเฉยีบคมกอ็ดช�าเลอืงคนรกัที่นั่งฝั่งตรงข้ามไม่ได้

ธรีดนย์ไม่ใช่ผู้ชายหล่อเนี้ยบตั้งแต่ศรีษะจดเท้า แต่เสน่ห์ของเขาอยู่

ที่ความเป็นตวัของตวัเอง ยิ้มและหวัเราะอย่างเปิดเผยมั่นใจ เป็นคนหนุ่ม

ประเภทที่ผู้ชายด้วยกันไม่มีทางเขม่น ขณะเดียวกันรูปร่างสูงโปร่ง หุ่น

นกักฬีา และผวิสแีทนของเขากท็�าให้เขาเป็นที่หมายตาของสาวๆ ทว่าเจ้าตวั

ไม่เคยใช้ข้อได้เปรียบหาเศษหาเลยกับใคร อาจเพราะเขาไม่ให้ค่าแก่รูป

ลกัษณ์ภายนอกของตวัเองมาแต่ไหนแต่ไร

เธอยงัจ�าวนัที่ธรีดนย์ประสบอบุตัเิหตจุากกฬีาทางน�้าจมกูหกัได้ เธอ

ตกใจและรบีไปหาเขาที่โรงพยาบาล แต่พบคนจมกูเบี้ยวน้อยๆ ยิ้มเผล่และ

บอกเล่าประสบการณ์ด้วยน�้าเสยีงตื่นเต้น หรอืคราวที่เขาป่วยเป็นอสีุกอใีส 

ผวิหนงัเป็นตุม่ เธอรบเร้ากึ่งบงัคบัให้ทาครมีลบรอยแผลเป็น เขากฟั็งหซู้าย

ทะลุหูขวา จนปรากฏรอยแผลเป็นจางๆ บนโหนกแก้มถงึทุกวนันี้

ถ้าไม่ใช่รูปลกัษณ์ภายนอก ธรีดนย์ให้ค่าแก่สิ่งใด

‘ชอบเราเหรอ’ เธอเคยถามหลงัเขาน�ากระถางดอกเดหลสีขีาวบรสิทุธิ์

มาให้แทนความรู้สกึในวนัวาเลนไทน์ ‘ท�าไมชอบเรา’

‘พูดเสยีงดงัด’ี

เดหลีเงื้อมือจะฟาดไหล่หนา ชายหนุ่มโยกตัวหลบทัน เขาหัวเราะ

ก่อนขยายความ

‘ได้ยนิสรรพคณุมาแล้วกเ็คยมองๆ เวลาเธออยูก่บัเพื่อนที่โรงอาหาร

คุยเสยีงดงัด ีดูเปิดเผย เราชอบคนเปิดเผย’

กว่าจะได้ค�าตอบตรงประเดน็กต็้องรอถงึประโยคสุดท้าย เธอเกอืบ
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ลืมความชุ่มฉ�่าเมื่อแรกรักไปแล้วเมื่อสายลมแห่งกาลเวลาพัดผ่าน น�าพา 

เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ถมความทรงจ�า และเขาก็คงลืมค�าตอบของ 

ตัวเองเช่นกัน พักหลังเธอกับเขาจึงมักขัดแย้งกันเพราะทัศนคติไม่ลงรอย 

ความเปิดเผยของเธอกลายเป็นปัญหาถงึกบัท�าให้เขาหน่ายหนี

เดหลลีมืตวักดัรมิฝีปาก สะกดกลั้นความเจบ็แปลบที่แล่นรี่เข้าเกาะ

กมุจติใจ ในเมื่อความเป็นคนตรงไปตรงมาสร้างปัญหาระหว่างกนั เธอกจ็ะ

จดัการปัญหานี้เอง

หญิงสาวท�าทียกโทรศัพท์ขึ้นเล็กน้อยแอบถ่ายภาพธีรดนย์ตอนกิน

ข้าว แล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดียของตน ประกาศความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ

อย่างโจ่งแจ้ง

“อ้าวหย ีแม่นกึว่ากลบัมาจากอะพาร์ตเมนต์แล้ว”
ญาณศิาชะงกัย่างก้าว หนัมองตามเสยีงเรยีก เธอรอสตรสีูงวยัเดนิ

มาหาที่เชงิบนัไดแล้วถงึตอบค�าถาม พลางก้าวขึ้นบนัไดไปด้วยกนั

“เดก็โทร. ตามเพราะคยุกบัแขกไม่เข้าใจน่ะค่ะ แขกบอกว่าแอร์ไม่เยน็ 

หยเีลยให้ย้ายห้องเรยีบร้อยแล้ว”

“เฮ้อ หยาดฝนใช่ไหม เดก็เพิ่งจบไม่มปีระสบการณ์ ค่อยๆ สอนกนั

ไป”

ญาณศิายิ้มบางๆ เหนื่อยใจอยูห่รอก จวนจะสิ้นสดุระยะเวลาทดลอง

งานแล้วพนกังานใหม่ยงัแทบไม่มพีฒันาการ แต่ท�าอย่างไรได้ เมื่ออกีใจหนึ่ง

เธอขี้ใจอ่อนเหมอืนแม่ ใจเยน็เหมอืนพ่อ ได้แต่ท�าใจทนไป

“แล้วแม่ลงมาท�าไมคะ”

“ได้ยนิเสยีงฟ้าร้องน่ะส ิลงมาดูว่าเดก็ในบ้านเกบ็ผ้าหรอืยงั”

ขาดค�านั้นฟ้ากร็ั่ว ฝนตกหนกัจนต้องส่งเสยีงดงัตอนพูดคุย

“ดนีะหนูกลบัมาก่อน ไปนอนเถอะลูก”

“กูดไนต์ค่ะ” ญาณศิายิ้มน้อยๆ แล้วเปิดประตูกลบัเข้าห้องนอนตวัเอง
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บนเตยีง คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ยงัคงเปิดทิ้งไว้เสมอืนประตบูานเดยีว

ที่เปิดสูโ่ลกกว้าง เพยีงแตะแผ่นสมัผสั คลปิท่องเที่ยวต่างแดนของนกัเดนิทาง

แบบแบก็แพก็กป็รากฏบนหน้าจอ

ถ้าไม่ใช่เพราะเธอเป็นลกูคนเดยีว มหิน�าซ�้ายงัเคยผ่าตดัโรคลิ้นหวัใจ

รั่วแต่เดก็ พ่อแม่คงไม่เฝ้าทะนถุนอมเธอแต่เลก็จนเตบิใหญ่ เมื่อส�าเรจ็การ

ศกึษาระดบัอดุมศกึษา เธอกเ็ข้ามาดแูลเซอร์วซิอะพาร์ตเมนต์อนัเป็นกจิการ

ครอบครัวซึ่งตั้งอยู่ปากซอยบ้านนี่เอง สิ่งที่เปิดโลกทัศน์ของญาณิศามีแต่

อนิเทอร์เนต็หนงัสอืและเรื่องเล่าจากเพื่อนๆ เท่านั้น

บางครั้งญาณศิากอ็จิฉาเพื่อนคนอื่นที่ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผ่าน

ประสบการณ์ชีวิตน่าสนใจหรือมีสังคมเพื่อนฝูงใหม่ๆ ดูอย่างเดหลีที่ผล 

การเรยีนปานกลาง แต่ประสบความส�าเรจ็ทั้งด้านการงานและความรกั เป็น

สาวมั่นกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคดิเหน็ มเีป้าหมายชวีติชดัเจน และ

ท�าทุกอย่างเพื่อสนองความต้องการนั้น ขณะที่ชีวิตของเธอแทบไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลงไปจากตอนที่เป็นนกัศกึษา พร้อมจะคล้อยตามผู้อื่นและท�าตาม

ความพอใจของคนรอบตวั

เพิ่งมคีรั้งนี้ที่เธอท�าให้คนอื่นไม่พอใจ และคนคนนั้นกค็อืเพื่อนสนทิ

อย่างเดหลี

ญาณศิาเลื่อนดหูน้าจอโทรศพัท์มอืถอือกีครั้ง หวงัได้รบัข้อความจาก

เดหลีให้คลายกังวล แต่ก็ไม่มีสักข้อความ ตรงข้ามกับโซเชียลมีเดียของ 

เดหลีที่มีความเคลื่อนไหว หัวใจญาณิศาสะดุดผิดจังหวะ ไม่รู้คิดไปเอง 

หรอืไม่ว่าเดหลจีงใจโพสต์รปูธรีดนย์เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของต่อเธอ แล้ว

ก้อนเนื้อในอกกบ็บีรดั ล�าคอตบีตื้อด้วยความน้อยใจ

หญิงสาวก�าลังจะปิดหน้าจอโทรศัพท์ แต่แล้วก็มีแจ้งเตือนจาก 

ข้อความของเดหลเีสยีก่อน

‘พรุ่งนี้จะเอาของขวญัไปให้ เจอที่ร้านเดมิเวลาเดมิแล้วกนั’
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นานครั้งที่ญาณศิาจะออกจากบ้านหลงัพระอาทติย์ตกดนิ แต่น้อยครั้ง
เสียยิ่งกว่าที่เธอเป็นฝ่ายมาสายให้คนอื่นรอ เพราะวันนี้รถยนต์กลางเก่า

กลางใหม่ของที่บ้านเกดิเกเรเกรวนระหว่างทาง เธอจงึต้องรอรถลากไปไว้ที่

อู่แล้วนั่งแทก็ซี่มายงัสถานที่นดัหมายแทน

ทันทีที่เข้าไปในร้าน ญาณิศาก็สะดุดตากับร่างเพรียวระหงที่นั่ง

หมิ่นเหม่บนเก้าอี้ทรงสงูหน้าเคาน์เตอร์บาร์ เดหลมีโีครงหน้าและเครื่องหน้า

เก๋บาดตา ห่างไกลจากพมิพ์นยิม ยิ่งเจ้าตวัมฝีีมอืการแต่งหน้ากย็ิ่งส่งเสรมิ

ความงามเฉพาะตัวขึ้นไปอีก ยามยิ้มหัวหรือพูดคุยก็ราวกับมีประกายบาง

อย่างเฉดิฉายให้คู่สนทนาไม่อาจละสายตา แต่เมื่อไรที่ไม่ยิ้ม ใบหน้าเรยีบ

เฉยนั้นจะแลดูเย่อหยิ่ง เช่นตอนนี้ที่เดหลปีรายตามองเธอด้วยหางตา

ญาณิศายิ้มเก้อเมื่อเพื่อนดึงสายตากลับไป เธอตามเดหลีไปยังโต๊ะ

กลมที่มโีซฟาเดี่ยวสองตวั แล้วยิ้มอกีครั้งเมื่อนั่งลงตรงข้าม

“เดยีร์รอนานเลยสนิะ รถหยเีสยีกลางทาง ซวยจรงิๆ”

“ไม่เป็นไร ถอืว่าหายกนัที่คราวก่อนเรามาช้า”

น�้าเสียงเนือยราวเอ่ยออกมาอย่างเสียมิได้และสีหน้าเรียบเฉยของ 

ผูพ้ดูท�าให้คนฟังหน้าเจื่อน รูส้กึเหมอืนถูกกระทบกระเทยีบอย่างไรอย่างนั้น

ทว่าญาณิศาก็ยังคงเป็นญาณิศาคนที่พยายามคลี่คลายสถานการณ์

อดึอดั

“คนที่เดียร์คุยด้วยเป็นเจ้าของร้านเหรอ ได้ยินคุยเรื่องนาฬิกากัน” 

เธอยกบทสนทนาที่คดิว่าเพื่อนสนใจมาคลี่คลายบรรยากาศเข้มข้น

“ใช่ เขาว่าเขาสะสมนาฬิกาเพราะคลั่งไคล้กฎแห่งเวลา เวลาไม่เคย

ย้อนกลบั เวลาน�าพาบางสิ่งและพรากบางอย่าง เวลาซื่อสตัย์ยุตธิรรมเสมอ 

และเวลาพสิูจน์คน”

ดวงตาเรยีวจบันิ่งที่คูส่นทนายามเน้นเสยีงที่ประโยคสดุท้าย ญาณศิา 

หลุบตามองมือบนตัก หัวอกปวดหนึบที่เดหลีกัดไม่ปล่อยราวกับเธอเป็น

ศตัรู ไม่ใช่เพื่อนที่คบหากนัทั้งยามสุขและทุกข์
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เมื่อถูกทิ่มแทงด้วยค�าพูดครั้งแล้วครั้งเล่า ญาณิศาก็คิดหาหัวข้อ

สนทนาที่จะพาตนออกจากสถานการณ์อึดอัดไม่ออก อดน้อยใจทั้งเพื่อน

สนทิและชวีติตนเองไม่ได้

ที่ผ่านมาเธอกับเดหลีไม่เคยมีเรื่องขัดอกขัดใจ ไม่ว่าเรื่องเล็กใหญ่ 

แค่ไหนญาณศิายอมเพื่อนได้เสมอ แม้แต่เกบ็ง�าความรู้สกึดทีี่มตี่อธรีดนย์ 

ทว่าเพยีงครั้งแรกและครั้งเดยีวที่เดหลไีม่พอใจเธอ ความเป็นเพื่อนระหว่าง

กันก็พลันไร้ความหมาย ทั้งที่เธอไม่มีวันแย่งชิงหรือได้ครอบครองธีรดนย์

อยู่แล้วกไ็ม่วายกลายเป็นคนผดิในสายตาเพื่อน

“ดื่มอะไร Time f lies อกีไหม”

รอยยิ้มหยนัที่มมุปากบอกให้ญาณศิารูว่้าเดหลจีงใจถากถางแดกดนั

“ไม่ดกีว่า เหมอืนฝนจะตก หยวี่าจะรบีกลบั”

“ห”ึ เดหลหีวัเราะในล�าคอ “กไ็ด้ เข้าเรื่องกไ็ด้ เราอยากรู้ว่าที่จูลี่พูด

คืนนั้นหมายความว่ายังไง หยียังชอบแทนหรือไง ถึงไม่กล้าพูดความจริง 

แต่กลบัเลอืกดื่ม”

“ไม่ หยีแค่ไม่เข้าใจกติกาคืนนั้น หยีบอกทุกคนแล้วไง” ญาณิศา

ยนืยนัค�าพดูเดมิที่เคยแก้ตวั ครั้นสบสายตาหมิ่นหยามของเพื่อน กระบอก

ตากป็วดร้าวขึ้นมา

ใช่ เธอโกหก เธอชอบธรีดนย์ แม้เขาจะเป็นคนรกัของเพื่อนกต็าม 

ผดิมากหรอืเมื่อเธอไม่ได้ยื้อแย่ง เธอต่างหากที่เป็นฝ่ายช�้าชอกจากการแอบ

รกัข้างเดยีว แล้วตอนนี้เดหลยีงัลงโทษเธอด้วยสายตาและค�าพดูจกิกดั แล้ว

เธอกข็ี้ขลาดเกนิกว่าจะปกป้องตวัเอง

“คดิว่าเราโง่เหรอ”

“เดยีร์...”

“เราไว้ใจหยีมากนะ แต่ตั้งแต่คืนนั้นบอกตรงๆ ว่าเราไม่เชื่อหยีอีก

แล้ว เราถามแจก็กี้ มนับอกว่าหยชีวนจูลี่มางานทั้งที่หยกีร็ู้ว่าเรากบัยายนั่น

ไม่ถูกกนั”
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“ก่อนหน้านั้นจูลี่ทกัมาถามถงึเพื่อนๆ หยกีต็้องชวนตามมารยาท”

“เหน็ไหม ในที่สุดหยกีย็อมรบัว่าโกหก วนันั้นหยบีอกเราว่าไม่รู้ใคร

ชวน แล้วเราจะเชื่ออะไรหยไีด้บ้าง ถามจรงิเถอะ”

นาฬิกาโบราณตีเสียงดังขัดบทสนทนาเผ็ดร้อนระหว่างเพื่อนรัก  

เดหลีผินมองรอบตัว เพิ่งสังเกตเดี๋ยวนี้เองว่าทั้งร้านปลอดคน แม้แต่ชาย

วยักลางคนที่เธอพดูคยุด้วยกห็ายตวัไปจากหลงัเคาน์เตอร์บาร์ตั้งแต่เมื่อไร

กส็ุดรู้

หญงิสาวเปิดกระเป๋าหยบิธนบตัรก่อนลุกไปกดกระดิ่งบนเคาน์เตอร์

เรยีกพนกังาน แต่จนแล้วจนรอดกไ็ม่มใีครมาปรากฏตวั เธอจงึวางธนบตัร

สมี่วงไว้ใต้แก้วเบยีร์ของตน

“เดยีร์จะกลบัแล้วเหรอ”

ค�าถามเหมือนเด็กหลงทางดังมาจากเพื่อนที่เคยรัก เดหลีหยุดยืน

หน้าประตูกระจกบานใหญ่ เงาของญาณศิาสะท้อนในนั้นให้เธอสะท้อนใจ

“ของขวญัอยู่ในรถ มาเอาส”ิ

เหลยีวมองร้านเงยีบเหงาวงัเวง ญาณศิากไ็ม่มทีางเลอืกนอกจากตาม

เพื่อนออกไป ครั้นเดนิไปถงึรถฟ้ากค็�าราม

“ขึ้นรถส ิจะไปส่ง ถอืว่าหายกนักบัที่เคยไปค้างที่บ้าน” เดหลแีขง็ใจ

ทิ้งอีกฝ่ายไม่ลง “จากนี้ไม่มีอะไรติดค้างกันอีก ถ้าจะเข้าหาแทนก็อย่าเอา

ความเป็นเพื่อนของเรามาบงัหน้า เพราะเราคงไม่ยอมเป็นคนโง่อกีต่อไป”

ราวกบัถกูตบหน้า ญาณศิาเจบ็จนหน้าม้านชา มหิน�าซ�้าโลกยงัหนัหลงั

ให้เธอ ไม่ยอมให้เธอเข้มแขง็ปกป้องศกัดิ์ศรขีองตนเอง สายฝนโหมกระหน�่า

จนเธอต้องตดิรถเพื่อนที่เกลยีดชงัตน

แล้วเธอล่ะ มีสิทธิ์โกรธเกลียดเดหลีได้บ้างไหม เธอเกลียดที่เดหลี

มักท�าตัวเหนือกว่า เธอเกลียดที่เดหลีนึกถึงแต่ความรู้สึกของตนเป็นใหญ่ 

ไม่เคยมองเหน็ความรูส้กึใคร เกลยีดที่เดหลมีชีวีติอย่างที่เธอใฝ่ฝันทกุอย่าง 

แล้วยังบีบคั้นให้เธอยอมรับความผิดที่ไม่ได้ก่อ ยอมรับว่าเธอด้อยค่าและ
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ไม่มทีางสู้เพื่อนสกัทาง

เสียงต่อว่าความอยุติธรรมดังก้องในใจ เสียงลมฝนอื้ออึง ยามนี้ 

ฝ้าน�้าตาจบัตาเช่นเดยีวกบัเมด็ฝนที่เกาะพราวบนกระจกรถยนต์

ญาณิศาหลับตากล�้ากลืนความปวดร้าว รู้ได้ว่าเดหลีก็ปรารถนา 

จะหลุดพ้นจากความอึดอัดนี้จากความเร็วของรถที่พุ่งทะยาน ก่อนสติ 

สมัปชญัญะสดุท้ายของเธอจะลอยหวอืตามแรงเหวี่ยงของรถที่เข้าโค้ง ไม่ทนั

ลมืตา...สรรพสิ่งกพ็ลนัมดืดบั



๒

ภาพตรงหน้าตดิๆ ดบัๆ ราวกบัถกูจบัขงัในห้องมดืที่ไฟดวงเดยีว 
กะพรบิถี่ๆ  เหตุการณ์ร้อยเรยีงเข้ามาไม่ปะตดิปะต่อ

เดหลีได้กลิ่นกายผู้คน กลิ่นอับของเสื้อผ้าที่เปียกชื้น ขณะที่ร้าว

ระบมไปทั้งกายจนไม่อาจขัดขืนเรี่ยวแรงที่พยายามผูกมัดเธอกับเปลหาม 

ก่อนทุกอย่างจะค่อยๆ รางเลอืน เธอรู้สกึตวัอกีครั้งเพราะความหนาวเยน็ 

เดหลลีมืตาสูแ้สงจ้าไม่ไหว เธอได้ยนิเสยีงประกาศตามสายเรยีกญาตคินไข้

ก็ให้อุ่นใจว่าตนอยู่ที่โรงพยาบาล หญิงสาวไม่อาจต้านทานความง่วงงุน

รุนแรงราวกับมีมือที่มองไม่เห็นปิดตาปิดปาก เธอถูกฉุดดึงสู่ห้วงนิทราอีก

ครา

กระทั่งเสยีงคุน้หชู�าแรกเข้ามาในโสตประสาท เธอจ�าเสยีงธรีดนย์ได้ 

แล้วความหวงแหนหวาดระแวงที่ฝังในจติใต้ส�านกึกท็�าให้เดหลฮีดึต่อสู ้เธอ

จะไม่ยอมอยู่เฉยให้ญาณิศาฉวยโอกาสจากความเป็นเพื่อนเพื่อใกล้ชิดเขา

อกี

“ครบั ปลอดภยัแล้ว”
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ร่างสูงยนืหนัหลงั ไร้เงาคู่สนทนาภายในห้องมดืสลวั

“ตอนเช้าหมอจะมาดูอีกที ถ้าเดียร์รู้สึกตัวคงได้กลับครับแม่ ไม่มี

อะไรน่าห่วง ยงัไงผมจะโทร. บอก สวสัดคีรบั”

แม่หรอื...แม่ใคร แต่ไม่ใช่คนที่เธอหวาดระแวงกด็แีล้ว 

เดหลโีล่งอก เมื่อธรีดนย์หนัมากส็บตาเขาเข้าพอด ีเพิ่งสงัเกตว่าเขา

ยังอยู่ในเสื้อผ้าชุดเดิมกับก่อนหน้านี้ที่เธอออกมาพบญาณิศา ทว่านาฬิกา

บนผนงับอกเวลาสามนาฬิกา แปลว่านบัแต่รู้ข่าวเขาอยู่ข้างเธอทั้งคนื

“แทน...” เธอครางเรยีกชื่อเขาเสยีงแหบโหย

“เป็นไงบ้าง”

“เจบ็สถิามได้” เดหลบ่ีนระบาย ก่อนฉกุคดิขึ้นมาได้ด้วยความรกัตวั

กลวัตาย “หมอว่าเดยีร์เป็นไรรเึปล่า”

“ฟกช�้า ไม่มอีะไรแตกหกั แต่รอประเมนิอาการตอนเช้าอกีท”ี

หญิงสาวถอนหายใจด้วยความโล่งอก เธอมองมือที่มีสายน�้าเกลือ 

ลองขยับขาก็พบว่าอวัยวะทุกส่วนท�างานปกติ เว้นแต่ปวดเมื่อยตามตัว 

คล้ายเคลด็ขดัยอกกบัเจบ็เสยีดกลางอกเลก็น้อย คงเพราะแรงกระแทกจาก

อุบตัเิหตุนั่นเอง

“แลว้รถล่ะ” เธอถามอย่างนกึขึ้นได้ “ซ่อมหนกัหรอืเปลา่ ซวยชะมดั 

เพิ่งผ่อนหมดไม่ถงึปี”

ธรีดนย์ขบกราม หนกัใจที่ต้องบอกข่าวร้ายพอๆ กบัผดิหวงัที่เดหลี

ให้ค่าแก่สิ่งของมากกว่าชวีติคน

“จ�าได้หรอืเปล่าว่าเกดิอะไรขึ้น”

“ฝนตก เดยีร์ขบัรถเรว็ไปหน่อย ตอนเข้าโค้งเลยหลดุโค้งไปชนต้นไม้

ข้างทาง” หญิงสาวยกมือลูบหน้ายอมรับผิดกับบทเรียนอันเกิดจากความ

ประมาท

“หยอียู่บนรถกบัเดยีร์”

ประโยคย�้าเตอืนนั้นขวางหูคนฟัง เธอตวดัมองเขาเมื่อคดิว่าธรีดนย์
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ก�าลงักล่าวโทษเธอเพราะผู้อื่น

“ใช่ เดยีร์ผดิหรอืไงที่จะแวะไปส่งหย ีต้องขอโทษไหมที่หยบีาดเจบ็

เพราะเดยีร์”

“ไม่ต้องขอโทษหรอก เพราะไม่มใีครโทษเดยีร์” ชายหนุ่มตอบเสยีง

แน่นหนกั “ค่อยไปขออโหสหิยแีล้วกข็อขมาพ่อแม่หยแีล้วกนั”

นานนับนาทีกว่าสมองจะประมวลค�าพูด ท�าความเข้าใจค�าตอบนั้น 

เดหลีเบิกตาโพลงด้วยความตกตะลึง ในใจตะโกนปฏิเสธความจริงว่าเธอ

อาจเข้าใจผดิความหมาย แต่กลบัไม่อาจเปล่งเสยีงถามหรอืโต้แย้ง

จะเป็นไปได้อย่างไร เธอแค่บาดเจบ็เลก็น้อยแล้วผู้โดยสารจะถงึแก่

ชีวิต แต่ยิ่งขุดค้นความทรงจ�าเพื่อยืนยันความเชื่อของตนว่าญาณิศา 

ปลอดภัย ภาพใบหน้าซีดเผือดของเพื่อนก็ค่อยๆ แจ่มชัดในมโนส�านึก 

ญาณศิาแน่นิ่งตอนที่เธอถกูช่วยออกมาจากซากรถ แต่นาทนีั้นเดหลไีม่มสีติ

ไตร่ตรองว่าเพื่อนรกัหมดสตหิรอืลมหายใจ

แล้วธรีดนย์กย็นืยนัสิ่งที่เธอกลวัจบัใจ

“พ่อกบัแม่หยเีพิ่งกลบัไป พรุ่งนี้ถงึจะมารบัหยไีปที่วดั”

ไม่จรงิ...เธอไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ ต่อให้โกรธจนไม่อยากมองหน้า 

เธอก็ไม่ต้องการให้ญาณิศามีจุดจบเพราะตน ไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้

ตามหลอกหลอนทั้งชวีติ ไหนจะเรื่องคดแีละสายตาคนรอบตวัที่รอกล่าวหา

ซ�้าเตมิ เมื่อรู้แจ้งแก่ใจว่าจะต้องผูกตดิกบัตราบาปไปตลอดชวีติ ความโศก

เศร้ากแ็ปรเปลี่ยนเป็นความประหวั่น หวาดกลวัผลของการกระท�า

แววตาวบูไหวของหญงิสาวก่อให้เกดิความเหน็ใจ ธรีดนย์วางมอืบน

ไหล่แทนค�าปลกุปลอบ ก่อนมอืข้างนั้นจะถกูคว้าหมบัจากคนที่อยูใ่นอาการ

ตกตะลงึ

“แทนต้องช่วยเดยีร์นะ เดยีร์ไม่ได้ตั้งใจ เดยีร์ไม่อยากมคีด ีถ้ารู้ว่า

จะเป็นแบบนี้ไม่ไปส่งหยซีะกด็ ีจะได้ไม่ต้องซวยมคีวามผดิแบบนี้”

ชายหนุ่มปล่อยให้คนรกัเขย่ามอืเขาด้วยท่าทางเจยีนคลั่ง
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“มนัเป็นอุบตัเิหตุ ถ้าต�ารวจเรยีกสอบกแ็ค่เล่าไปตามความจรงิ”

“บอกความจริงให้เป็นความผิดของเดียร์เนี่ยนะ ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล

อกีไม่รู้กี่ครั้ง ทนายสกัคนกไ็ม่ม”ี เดหลโีวยวาย “คดแีบบนี้เขาใช้เส้นสาย

กบัต�ารวจและญาตใิห้คนตายเป็นคนขบักนัทั้งนั้น คนตายตายไปแล้ว แต่

คนอยู่นี่สติ้องด่างพร้อยไปตลอดชวีติ”

ค�าพูดแต่ละค�าที่ออกจากปากเดหลีลดทอนความเห็นใจที่มีต่อคน 

สญูเสยีเพื่อนรกัจนอาจเรยีกได้ว่าผดิหวงัในตวัเจ้าหล่อน เธอไม่เหมอืนเดหลี

ที่เขารูจ้กั คนที่รกัเพื่อนอย่างจรงิใจ หรอืแท้จรงิเขายงัไม่รู้จกัเธอดพีอ ยาม

เกดิวกิฤตชิวีติจงึเผยด้านที่เหน็แก่ตวั

“โยนความผดิให้คนตาย เดยีร์ไม่ละอายงั้นส”ิ เขาย้อนเสยีงเข้ม

หญงิสาวเชดิหน้า ก่อก�าแพงปิดกั้นความรู้สกึข้างใน

“ไหนว่าพ่อแม่หยไีม่ตดิใจ แล้วท�าไมต้องให้เป็นคดคีวาม”

“แค่บอกเผื่อไว้ แล้วคนที่ห่วงว่าจะมคีดตีดิตวักค็อืเดยีร์ไม่ใช่หรอืไง”

“ใช่ส ิเดยีร์ต้องห่วง เดยีร์ยงัมภีาระ มหีน้าที่การงานนะ”

ธีรดนย์จ้องลึกเข้าไปในดวงตาแดงเรื่อเจือรอยหวั่นวิตก ยากจะ

ตดัสนิเธอเมื่อนกึถงึสิ่งที่เดหลตี้องแบกรบัและก�าลงัจะต้องเผชญิ ถงึอย่าง

นั้นปฏกิริยิาต่อปัญหาของเธอกห็่างไกลจากค�าว่าน่าสงสารเหน็ใจ

“แทนมรีุ่นพี่ที่โรงเรยีนเป็นทนาย พรุ่งนี้จะปรกึษาเขา แต่จะไม่มวีนั

ท�าแบบที่เดยีร์บอก”

“แทนจะเป็นโจทก์เลยกไ็ด้นะ เป็นเลย” เธอประชดผลกัไสเมื่อไร้ซึ่ง

คนเข้าใจ

“มสีตหิน่อย แทนบอกสกัค�าไหมว่าเดยีร์ผดิ แต่ถ้าเดยีร์ท�าแบบที่คดิ

นั่นน่ะผดิและแย่มาก”

หญงิสาวอ้าปากจะโต้แย้ง แต่แล้วกเ็ปลี่ยนใจกลนืเกบ็ความในใจ

ทกุอย่างย�่าแย่พอแล้ว เธอไม่ต้องการทะเลาะกบัเขาให้ทุกอย่างแย่ลง

ไปอีก เดหลีหลับตา แต่ความคิดความรู้สึกมิได้หลับใหล เธอก่นด่าโชค
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ชะตาที่ผลกัให้เธอเป็นผูร้้ายท�าให้เพื่อนถงึแก่ความตาย หวงัให้คนรกัเข้าใจ

และช่วยเหลอืเขากเ็มนิเฉย กว่าจะป่ายปีนถบีชวีติมาถงึจดุนี้ไม่ง่ายเลย ผดิ

หรอืหากเธอจะเหน็แก่ตวัท�าทุกวถิทีางไม่ให้ตวัเองตกลงไป

ท�าไมแกต้องตายด้วยหย ีท�าไม...

เดหลไีม่เคยคดิว่าชวีติจะต้องมาเกี่ยวพนักบักระบวนการทางกฎหมาย
ที่เธอมองว่ายุง่ยากและร้ายแรง แต่กเ็ป็นไปแล้วอย่างไม่มทีางหลบหลกี เธอ

จ�าเป็นต้องบอกเล่าเหตุการณ์ตามความจริงกับเป็นเอก ทนายความซึ่งเป็น

รุ่นพี่ร่วมโรงเรยีนมธัยมกบัธรีดนย์ ยกเว้นเรื่องเดยีว...เธอไม่ได้แพร่งพราย

ปัญหาขดัแย้งระหว่างเธอกบัญาณศิา

“ไม่น่ามปีัญหาอะไร เดยีร์สารภาพดแีล้วครบั แทนบอกว่าโจทก์ไม่

ตดิใจ คดกีค็งไม่ยดืเยื้อ”

“โทษสูงสุดจ�าคุกสิบปีนี่เรียกว่าไม่มีปัญหาอะไรหรือคะ” หญิงสาว

สวนกลบัฉุนๆ

ทว่าแทนที่ชายหนุ่มจะเคืองขุ่น เขากลับยิ้มหัว ดวงตาหลังแว่น

สายตายบิหยี

“เอาเป็นว่าถ้าต�ารวจออกหมายเรียกเมื่อไรก็ไปรายงานตัวและเล่า

อย่างที่บอกพี่ โทร. มากไ็ด้ครบั พี่จะไปด้วย”

ตลอดเวลานั้นธีรดนย์อยู่ร่วมในห้องพักผู้ป่วย เขาสังเกตการณ์

เงยีบๆ ไม่ได้พยายามพูดจาให้ก�าลงัใจคนรกัแม้แต่น้อย

เธอรู้ว่าเขาเป็นคนซื่อตรง แต่ไม่คิดว่าจะเห็นแก่ความถูกต้องขนาด

นี้!

“พี่แวะไปที่ สน. แล้วนะ” เป็นเอกหันไปพูดคุยกับเพื่อนรุ่นน้องอีก

ครั้ง “เรื่องรถ ต�ารวจบอกว่าพสูิจน์หลกัฐานเสรจ็กไ็ปรบัคนืได้ น่าจะวนัสอง

วนั”

คนเจบ็บนเตยีงจ้องมองชายคนรกัอย่างสบัสน เขาท�าเหมอืนอยากให้
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เธอเป็นคนผดิ ถ้าท�าได้คงใส่กุญแจมอืเธอ แต่ขณะเดยีวกนักห็าทางเจรจา

ช่วยเหลอืราวกบัเหน็อกเหน็ใจกนั

“ผมฝากพี่เอกตามเรื่องกับบริษัทประกันชดใช้ผู้เสียหายอีกเรื่อง 

ได้ไหมครบั”

“ได้ส ิพี่จะไปร่วมงานเยน็นี้ จะพดูคยุเรื่องบรรเทาทกุข์กบัครอบครวั

ด้วย”

เดหลถีงึบางอ้อ เขาไม่ได้เหน็ใจเธอเท่านั้น แต่แบ่งปันอย่างเท่าเทยีม

ให้แก่ผู้จากไป เธอไม่ได้อิจฉาญาณิศา ทว่าน้อยเนื้อต�่าใจแฟนหนุ่มและ

ชะตาชวีติตน มากล้นจนท่วมท้นความเสยีใจต่อการสญูเสยีเพื่อนสนทิ เมื่อ

เธออาจเสยีอนาคตต่อจากนี้

หญงิสาวปล่อยให้น�้าตารื้นซมึกบัหมอนคล้อยหลงัธรีดนย์กบัเป็นเอก

ออกไปแล้ว ราวกบัเคราะห์ซ�้ากรรมซดั คราวนี้ประตูห้องเปิดออกโดยสตรี

วยักลางคน

แทนที่จะอบอุน่ใจคลายกงัวลอย่างลูกคนอื่นที่เหน็แม่เป็นที่พึ่ง เดหลี

อยากหลับตาหนีความจริงไปเสียให้พ้นๆ เหมือนที่เธอท�าลืมว่ายังมี

ครอบครวัเสมอ

“เฮ้อ แกไม่เป็นอะไรจริงๆ ด้วย ตอนรู้ข่าวจากแฟนแกเมื่อคืนแม่

ตกใจจนนอนไม่หลบั”

“เดยีรไ์ม่ตายงา่ยๆ หรอก บาปหนาอยา่งที่แม่เคยบอกไง” หญงิสาว

อดพูดจาส่อเสยีดไม่ได้

“แล้วแทนไปไหนกบัใครน่ะ สวนกนัหน้าลฟิต์กไ็ม่ทนัถาม”

“เพื่อนเขามาเยี่ยม”

อะไรบางอย่างปิดปากเดหลไีม่ให้เล่าผลพวงจากอบุตัเิหตทุี่เกดิขึ้นกบั

ญาณศิา แม่ไม่เคยเป็นที่พึ่ง เธอต่างหากที่เป็นที่พึ่งให้แก่แม่ แล้วถ้ารปูการณ์

ท�าท่าจะเปลี่ยนไป ไม่แคล้วแม่คงท�าให้เป็นเรื่องใหญ่โต

จติราดงึเก้าอี้มานั่งพลางถอนหายใจ แกะเงาะที่ซื้อตดิมอืมาเยี่ยมกนิ 
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พลางเล่าความเป็นไปในชวีติให้คนเจบ็ที่ปลอดภยัดรีบัฟัง

“แกไม่แวะไปที่บ้านบ้าง เดี๋ยวนี้คนเก่าๆ ย้ายออกจากหมู่บ้านไปซื้อ

บ้านใหม่กนัเยอะเชยีว คนที่ย้ายมาใหม่กไ็ม่รู้ยงัไง ไม่ค่อยซื้อของจากร้าน

ขายของช�าแล้ว ร้านก๋วยเตี๋ยวน้องชายแกกพ็ลอยเงยีบ ท�ามาหากนิยากเยน็

นกัสมยันี้”

เดหลจีิ้มโทรศพัท์มอืถอื พมิพ์ข้อความฝากงานกบัลูกทมี ปล่อยให้

ค�าพูดของแม่ผ่านหู

“เออ แกหายดเีมื่อไรแวะไปที่บ้านหน่อยส ิจ�าห้องแถวตรงป้ายรถเมล์

หน้าหมู่บ้านได้ไหม มีห้องว่างพอดี ถ้าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นดิวมันก็ 

น่าจะขายดขีึ้น เขาเอามดัจ�าล่วงหน้าสองเดอืนเอง กแ็ค่สามหมื่น”

คราวนี้คนท�าหูทวนลมแย้งขึ้นเสยีงดงั

“ค่าเช่าเดอืนละหมื่นห้า มนัเอาไรคดิว่าจะได้ก�าไรพอจ่าย ขนาดขาย

ในหมู่บ้านไม่เสยีค่าเช่าที่ ค่าแฟรนไชส์เดยีร์กอ็อก ยงับ่นว่าขาดทุน”

“ดิวไม่ได้คิด แม่นี่แหละคิด” จิตรามองลูกสาวตาขุ่นขวาง “เดือน

เดอืนนงึแกผ่อนรถผ่อนคอนโดเท่าไร กบัอแีค่ช่วยน้องให้มนัได้ลมืตาอ้าปาก 

ยงัไม่ถงึครึ่งภาษชีวีติแกเลยมั้ง ไม่คดิบ้างล่ะว่าที่แกได้เรยีนคณะดีๆ  ได้ดี

มอีนาคตกเ็พราะความเสยีสละของน้องมนั”

เสยีสละหรอื หญงิสาวอยากกรดีร้องพอๆ กบัหวัเราะ แม่เรยีกการ

ที่เธอตั้งใจเรยีนขวนขวายผลกัดนัตวัเองจนสามารถสอบเข้ามหาวทิยาลยัรฐั

ชื่อดงั ขณะที่วรเวชตดัสนิใจออกจากสถาบนัอาชวีะศกึษากลางคนัโดยอ้าง

ว่าไม่ใช่เส้นทางที่ชอบ...ว่าความเสียสละ ความรักไม่ลืมหูลืมตาที่แม่มีต่อ

ลูกชายท�าให้เดหลสีมเพช ค่อยๆ หมดความนบัถอืในตวัผู้ให้ก�าเนดิ

“เพิ่งรูว่้าเดยีร์ไม่ได้พยายามเลยเนอะ ไอ้ดวิมนัอ่านหนงัสอืสอบแทน 

เจอปัญหาที่ท�างานแทน แหม...เดียร์นี่เกิดมาสบายจริงๆ” เธอประชด 

เหยยีดยิ้มทั้งที่กระบอกตาร้อนผ่าว

“แกจะไม่ช่วย ไม่เอาครอบครวั ไม่เอาพี่น้องกไ็ด้ วนัไหนแกล�าบาก 
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ฉนัจะคอยดูว่าจะมใีครอยู่ข้างแกถ้าไม่ใช่แม่หรอืน้อง”

ตอนนี้อย่างไรล่ะที่เธอก�าลงัประสบปัญหา แต่แม่ซึ่งประกาศตวัว่าอยู่

เคียงข้างก็ไม่แคล้วเรียกร้องเอาจากเธอ แม่ถนัดตัดพ้อชีวิต ข้อนั้นเดหล ี

รู้ดีเชียวละ เธอถึงได้พยายามพิสูจน์ด้วยการลงมือท�าเพื่อหลีกหนีจาก

อุปสรรคปัญหานานาที่แม่พร�่ากรอกหูทุกเมื่อเชื่อวัน แล้วเธอก็ได้พิสูจน์ว่า

ต้นทุนชวีติไม่ใช่ข้ออ้างความล้มเหลว ทว่าผลของความพยายามกลบัไร้ค่า

ในสายตาแม่ นอกจากเหน็เป็นหน้าที่ที่เธอต้องฉุดดงึครอบครวัขึ้นไป

เสยีงเคาะประตกู่อนเปิดเข้ามาเปรยีบดั่งเสยีงระฆงัที่หญงิสาวรอคอย 

เธอสบตาธีรดนย์ชั่วระยะสั้นๆ แล้วมองตามแม่ซึ่งกอบเปลือกเงาะไปทิ้ง 

ถงัขยะ เดหลหีลบัตาถอนหายใจ

“มคีนอยู่ด้วยแล้ว แม่กลบัไปดูร้านละ” จติราเอ่ยเสยีงสะบดั

เดหลีไม่ตอบ ไม่ลืมตา เธอได้ยินธีรดนย์อาสาลงไปส่ง ตามด้วย

เสียงประตูปิดไล่หลัง เมื่อนั้นเธอจึงลืมตาขึ้นในห้องว่างตามล�าพัง น�้าตา 

เอ่อท้นกลิ้งหยดจากหางตา

บางทคีนที่จากไปน่าจะเป็นเธอมากกว่าญาณศิา จะได้ไม่ต้องแบกรบั

เรื่องทั้งหมดนี้เหมอืนเธอเป็นคนผดิฝ่ายเดยีว

“พรุ ่งนี้ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว” ธีรดนย์เปรยแกมปลอบ 
ประโลมหลงักลบัมาจากการเรยีกรถแทก็ซี่ให้สตรวียักลางคน

เขาเข้ามาทนัสมัผสับรรยากาศตงึเครยีดระหว่างแม่ลกู แล้วกรู้็สกึผดิ

ที่มีส่วนให้เดหลีต้องล�าบากใจ ถึงแม้การบอกครอบครัวของเธอเรื่อง

อุบตัเิหตุนั้นสมควรแล้ว

“หมอบอกหรอืเปล่าว่าจะให้ออกกี่โมง”

“หลงัพบหมอรอบเช้าละมั้ง”

เดหลีลุกขึ้นนั่งพลางเสยผมที่ยาวถึงกลางหลัง เธอเอื้อมหยิบ

โทรศัพท์มือถือที่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่บนตู้ข้างเตียงอีกครั้ง คนมองส่ายหน้า
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อ่อนใจ

“จะได้เลื่อนนดัลกูค้าเป็นเยน็พรุง่นี้” เธอพมึพ�ากบัตวัเองแต่ไม่รอดหู

ชายหนุ่ม

“คดิว่าเดยีร์จะไปงานหย”ี

ถ้อยค�ากึ่งชี้แนะส่งผลให้เดหลีลดโทรศัพท์ลง มันยากที่จะยอมรับ

และยากยิ่งกว่าที่ต้องเผชิญความจริง เธอเลือกหลับหูหลับตามองเมิน

ข้อความและสายเรียกเข้าจากเพื่อนตลอดทั้งวัน แต่ธีรดนย์กลับยืนจังก้า 

ย�้าเตอืนสิ่งที่เธอควรท�าราวผู้พพิากษา

“เดยีร์รูว่้าเดยีร์ต้องท�าอะไร ท�าไมแทนไม่กลบัไปพกั ไหนๆ กล็างาน

วนันงึแล้วนี่ พรุ่งนี้จะได้ไปท�างาน”

“โอเค ถ้ามนัเป็นนดัส�าคญั มะรนืค่อยไปงานหยดี้วยกนั”

แม้ธีรดนย์จะท�างานคนละสายงาน เป็นผู้วางกลยุทธ์การตลาดใน

บรษิทัครเีอทฟีเอเจนซ ีแต่กต้็องตดิต่อประสานงานกบัลกูค้าเช่นกนั เขาถงึ

เข้าใจรูปแบบงานของเธอได้ไม่ยาก

“แทนจะกะเกณฑ์เดียร์เพื่อ!?” เดหลีถามเสียงเกรี้ยวกราด ความ

กดดันข้างในปะทุออกมาผ่านท่าทางแข็งกร้าว “หยีเป็นเพื่อนเดียร์ ไม่ใช่

เพื่อนแทน อย่ามาบอกให้เดยีร์ท�าหรอืไม่ท�าอะไร”

“เหรอ แทนชักไม่แน่ใจ เพื่อนที่เดียร์บอกว่ารักที่สุดเสียชีวิต แต่

เดยีร์คดิถงึแต่อะไรกไ็ม่รู้”

“ว่าเดยีร์เหน็แก่ตวังั้นเหรอ”

“แล้วใช่หรอืเปลา่ล่ะ” เขาย้อน สหีนา้แววตาเขม้จดั “เรื่องมาขนาดนี้

พ่อแม่หยียังห่วงเดียร์ ฝากแทนมาบอกตอนรับศพลูกสาวเขา แต่เดียร์

กลบั...”

ธรีดนย์ยั้งค�าพดู เธอเป็นคนตรง เขากเ็หมอืนกนั บางครั้งจงึขดัแย้ง

รุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สภาพของคนเจ็บท�าให้เขาได้สติ หักหาญ 

ไม่ลง
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ดวงตาเรียววูบไหวเมื่อความทรงจ�าที่เคยมีร่วมกับญาณิศาและ

ครอบครวัทะลกัทลาย

ตั้งแต่ยงัเป็นนกัศกึษา หลายครั้งหลายหนที่เดหลไีด้มโีอกาสไปค้าง

บ้านเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นคนืที่ต้องท�ารายงาน ตวิหนงัสอืด้วยกนั หรอืตอนที่

เธอจับได้ว่าแฟนเก่านอกใจ ครอบครัวญาณิศาต้อนรับเธออย่างอบอุ่น 

ไม่ต่างจากลกูหลานคนหนึ่งเสมอ จนเธอนกึเปรยีบเทยีบแม่บงัเกดิเกลา้กบั

แม่ของเพื่อนอยู่บ่อยครั้ง

เดหลไีม่เคยสงสยัในความด ีความจรงิใจของคนที่เตบิโตมาอย่างพรั่ง

พร้อมด้วยความรกัเช่นที่ญาณศิาเป็นมาก่อนเลย แต่เพราะเกมป่ันประสาท

คนืนั้น ความเชื่อใจอนัแกร่งกล้าจงึสั่นคลอน

“เดยีร์ท�าไม พดูมาส!ิ เดยีร์เป็นยงัไง” เธอตวาด สาดความขื่นขมใส่

แฟนหนุ่มด้วยดวงตาแดงก�่า

ธีรดนย์เบือนหน้าจากภาพนั้นพลางขบกราม ยิ่งเดหลีขาดสติเท่าไร 

เขาก็ยิ่งควรมีสติในเวลาที่ความสัมพันธ์ท�าท่าจะสั่นคลอนรุนแรง แล้ว

ทางออกเดยีวที่นกึได้กค็อืการหนัหลงั ไม่โต้ตอบให้บานปลาย

หญงิสาวฝืนกลนืก้อนสะอื้นที่จกุในล�าคอกลบัลงไป เธอทั้งโกรธ ทั้ง

ผดิหวงัเสยีใจในสิ่งที่เกดิขึ้น แต่ที่ต้องท�าเหมอืนไม่รูส้กึรูส้า เพราะไม่อยาก

ยอมรบัความจรงิว่าญาณศิาต้องด่วนจากไปกเ็พราะเธอ ไม่มทีางแก้ไข ไม่มี

ทางสลดัตราบาปนี้ตราบชั่วชวีติ แล้วชายคนรกัยงัขุดหลุมฝังเธอจมดนิ

สถานที่แรกที่เดหลีตั้งใจกลับไปหลังแพทย์อนุญาตให้ออกจาก 

โรงพยาบาลคือร้านอาหารกึ่งบาร์ที่เธอนัดพบญาณิศา ทันทีที่ผลักประตู

กระจกเข้าไป เสียงขยับของเข็มนาฬิกาหลายสิบเรือนก็สะท้อนกังวานใน

ความเงยีบ หลอมรวมเป็นเสยีงเดยีวกบัจงัหวะหวัใจ

เป็นครั้งแรกที่เธอมาร้านแห่งนี้ตอนกลางวนั แสงแดดสว่างสาดส่อง

ผ่านผนงักระจกด้านหนึ่งเข้ามาอาบไล้นาฬิกาส่องประกายระยบิระยบั
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‘เวลาไม่เคยย้อนกลับ เวลาน�าพาบางสิ่งและพรากบางอย่าง เวลา

ซื่อสตัย์ยุตธิรรมเสมอ และเวลาพสิูจน์คน’

กฎแห่งเวลาที่เธอเคยยกมาตอกหน้าญาณิศาดังก้องในโสตประสาท 

ก่อนเสยีงตกีงัวานของนาฬิกาโบราณจะท�าให้เดหลสีะดุ้งตกใจ เธอหนัขวบั

ตามเสยีง แล้วพบว่าข้างนาฬิกาตั้งพื้นเรอืนใหญ่นั้นปรากฏหญงิสาวร่างผอม

บางไว้ผมสั้นและหน้าม้า สวมชดุเพลย์สทูลกูไม้สขีาวทบัด้วยเสื้อกั๊กแขนกุด

สฟี้าอ่อน มองเธอด้วยแววตาตดัพ้อร้าวราน

“หย.ี..”

ฝันหรือจริง เดหลีสับสนว้าวุ่น เธอภาวนาให้อุบัติเหตุนั้นเป็นเพียง

ความฝัน แท้จรงิเธอเพิ่งมาพบญาณศิาตามนดั คดิมาถงึตรงนั้นหญงิสาวก็

ปรี่ไปจบัต้นแขนเพื่อนเขย่าทนัที

“นี่เรื่องจรงิเหรอหย ีเธอยงัไม่ตาย”

เดหลโีล่งใจจนน�้าตารื้น เธอจะได้เป็นอสิระจากความผดิเสยีท ีและ

จะแก้ไขไม่ให้มจีุดจบอย่างเดมิ

“เวลาไม่เคยย้อนกลบั...ลมืแล้วหรอืเดยีร์ เวลาน�าพาบางสิ่งและพราก

บางอย่าง เวลาซื่อสตัย์ยุตธิรรมเสมอ และเวลาพสิูจน์คน”

ค�าตอบเรยีบเยน็ของญาณศิาและแววตาช�้าชอกเปรยีบดั่งลิ่มตอกตรงึ

หัวใจที่เริงโลด เดหลีถอยมากวาดตามองเพื่อนพร้อมกับบอกตัวเองว่าถ้า

เกดิอุบตัเิหตุขึ้นจรงิ นี่กค็งเป็นความฝัน ค�าพูดนั้นตามมาหลอกหลอนเธอ

“เราไม่ได้ตั้งใจ”

“เดยีร์ตั้งใจ ฝนตกแต่เดยีร์กย็งัขบัรถเรว็ ไม่ว่ายงัไงหยกีเ็อาชวีติคนื

มาไม่ได้! หยตี้องตายโดยที่ไม่ใช่ความผดิของหย!ี”

“มนัเป็นอุบตัเิหตุ!”

“แล้วท�าไมเดยีร์ไม่ตาย ท�าไมต้องเป็นหย ีท�าไม!”

ญาณิศาโผเข้าเขย่าตัวเดหลี เรี่ยวแรงมหาศาลส่งผลให้สรรพสิ่งใน

ร้านสั่นสะเทอืนอย่างน่าอศัจรรย์
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หญิงสาวสะดุ้งเฮือก ลืมตาจากแรงเหวี่ยงที่พาเธอกลับมายังห้อง 
มดืสลวั ครั้นมองรอบตวักพ็บว่าตนอยูบ่นเตยีงที่มรีาวกั้น ก่อนหวัใจจะโลด

แรงเมื่อเห็นเสี้ยวหน้าที่เธอได้แต่แอบมองมาเนิ่นนานแจ่มชัดด้วยแสงจาก

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ธีรดนย์นั่งเหยียดขาไปตามความยาวของโซฟา วาง

คอมพวิเตอร์บนตกั ดูผ่อนคลายอย่างยิ่งในชุดเสื้อยดืและกางเกงวอร์ม

“แทน...”

ชื่อของเขาผ่านริมฝีปากออกไปก่อนยับยั้งได้ทัน เพียงเสียงเรียก 

แผ่วเบาเขากห็นัมา ดั่งความฝัน...ที่เขาจ้องมองเธอนิ่งนาน

ความปวดร้าวในอกกลั่นเป็นน�้าตา เธอสะอื้นไห้แรงขึ้น ยิ่งมองฝ่า

ม่านน�้าตาเหน็ชายหนุม่ลกุมา เธอกย็กมอืปิดปากกลั้นเสยีงร้องป่ิมจะขาดใจ

“ช่วยด้วย ช่วยหยดี้วย”

ธรีดนย์ท�าหน้านิ่วกบัท่าททีี่เปลี่ยนไปของคนรกั เมื่อเยน็นี้เองที่เดหลี

ปฏิเสธการตายของญาณิศาอย่างเลือดเย็น แสดงความเห็นแก่ตัวออกมา 

แต่ตอนนี้เธอกลับตื่นมาร้องไห้ตัวสั่นกลางดึก ขอให้เขาช่วยญาณิศาอย่าง

น่าเหน็ใจ

ธีรดนย์บีบมือสั่นเทา กดคลึงนิ้วหัวแม่มือกับหลังมือเย็นเฉียบเพื่อ

ปลกุปลอบ ทว่าการกระท�านั้นยิ่งท�าให้หยาดน�้าตาเอ่อท้นกบตาหญงิสาว เขา

เกลี่ยนิ้วซบัน�้าตาที่ไหลพรากให้เธอด้วยความสะเทอืนใจ

“พอเถอะ ร้องไห้ไปกแ็ก้ไขอะไรไม่ได้”

“หยไีม่อยากตาย ช่วยหยดี้วย แทนช่วยหยดี้วย”

“แค่เดยีร์รู้สกึผดิอย่างจรงิใจหยคีงรบัรู้ได้”

หญงิสาวส่ายศรีษะ อยากบอกว่าแค่นั้นไม่เพยีงพอ ทว่าค�าพูดกลบั

ตดิอยู่ในล�าคอเมื่อได้ยนิเขาเรยีกเธอ

ธรีดนย์เรยีกเธอว่า ‘เดยีร์’ ไม่ใช่ ‘หย’ี เช่นที่เธอใช้แทนตวัเอง เขา

ก�าลงัพดูกบัเดหล ีไม่ใช่เธอ...แต่แล้วท�าไมเธอถงึโต้ตอบกบัเขาได้ถ้าเธอตาย

ไปแล้ว คนตายฝันได้หรอืไร
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ญาณศิาหลบุตามองเรอืนกายของตน ตั้งแต่นิ้วเรยีวที่ทาเลบ็ยาวด้วย

สธีรรมชาต ิไม่ใช่เลบ็สั้นกดุที่เธอคุน้เคย แล้วยงัปลายผมยาวเป็นลอนอ่อน

ซึ่งพาดอยู่บนอก ยาวเกนิกว่าผมทรงลองบ๊อบตดัตรงของเธอ

ดวงตาฉ�่าน�้าค่อยๆ แห้งผากเมื่อตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตน  

ญาณศิาพยงุตวัลุกจากเตยีง เดนิผ่านธรีดนย์ที่ยื่นมอืมาหมายประคองโดย

ไม่สนใจ เธอปิดประตูขงัตวัเองในห้องน�้า มองภาพสะท้อนของเพื่อนที่งาม

สมบูรณ์แบบในกระจกเงาด้วยดวงตาเบกิโพลง

เธออยู่ในร่างเดหล ีเธอได้ชวีติคนืมา แต่ในนามของเดหล.ี..เพื่อนที่

เธอได้แต่มองอย่างชื่นชมตลอดมา



๓

กิจกรรมรับน้องใหม่เป็นเรื่องน่าหวั่นวิตกส�าหรับเฟรชชี่ปีหนึ่ง 
อย่างญาณศิาที่มาจากโรงเรยีนสตรซีึ่งขึ้นชื่อด้านการสร้างกลุสตร ีเธอไม่คุน้

ชนิกบัการเต้นแร้งเต้นกาท�ากจิกรรมผาดโผนต่างๆ ร่วมกบัเพื่อนชายหญงิ 

แลว้ยงักลวัจะถกูรุน่พี่ท�าโทษเท่าๆ กบัที่กลวัถูกมองข้าม เมื่อเหน็นกัศกึษา

ใหม่ต่างผูกมติรกนัอย่างรวดเรว็ บ้างกม็เีพื่อนจากโรงเรยีนเดยีวกนั ขณะที่

เธอค่อนข้างขี้อาย ไม่กล้าทกัทายใครก่อน

‘อุ๊ย โทษๆ’

ค�าขอโทษนั้นมาจากหญิงสาวที่พยายามเบียดแทรกมาเข้าแถว แต ่

ไม่วายถกูรุน่พี่สงัเกตเหน็และเรยีกออกไปท�าโทษที่มาสายด้วยการเต้นเพลง

สันทนาการจังหวะคึกคัก นอกจากจะไม่สลด เธอผู้นั้นยังออกท่าออกทาง

เต้นสดุเหวี่ยง เรยีกเสยีงหวัเราะชอบใจจากเพื่อนและรุ่นพี่ทุกคน นบัแต่นั้น

ทุกคนในคณะต่างกจ็ดจ�า ‘เดหล’ี นกัศกึษาสาวที่มหีน้าตาสวยเก๋สะดุดตา 

นสิยัสนุกสนาน กล้าแสดงออก รวมทั้งญาณศิาที่มองเพื่อนใหม่ด้วยความ

ชื่นชม
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เพราะเรียนเอกเดียวกัน ญาณิศากับเดหลีจึงกลายเป็นคนคุ้นหน้า 

ค่าตา กระทั่งวันหนึ่งที่เดหลีประสบปัญหาเร่งด่วนของผู้หญิง ญาณิศาซึ่ง

เข้าห้องน�้าพอดไีด้แบ่งปันของใช้ส่วนตวัให้ แล้วยงัน�ากระโปรงพลตีส�ารอง

ที่มตีดิรถให้เดหลยีมืสวมใส่ เดหลขีอบอกขอบใจเป็นการใหญ่ จากวนันั้น

ดาวคณะอย่างเดหลีก็เกาะติดเธอทั้งเวลาเรียนเวลาพัก พลอยให้เธอได้มี

เพื่อนกลุ่มใหญ่และชวีติที่มสีสีนัในรั้วมหาวทิยาลยั

คนหนึ่งเรียบร้อย คนหนึ่งเปี่ยมด้วยพลังงานและความมั่นใจใน 

ตวัเอง นสิยัตรงกนัข้ามนี้เองที่เตมิเตม็มติรภาพให้สมบูรณ์ สองสาวกลาย

เป็นเพื่อนสนิทตัวติดกัน เดหลีชอบแกล้งญาณิศาให้ได้แย้มหัว บอกเล่า 

เรื่องราวต่างๆ ให้คนที่มีประสบการณ์ชีวิตน้อยกว่าได้เปิดโลกทัศน์ ขณะ

เดยีวกนัญาณศิากช่็วยเหลอืเดหลเีรื่องเรยีน ทว่าไม่มคีวามสมัพนัธ์ใดในโลก

ที่มีแต่ด้านสดสวย ความสนิทสนมใกล้ชิดย่อมน�ามาซึ่งการกระทบกระทั่ง

เลก็ๆ น้อยๆ อย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้

ความเป็นคนเปิดเผยมชีวีติชวีาของเดหลดีงึดูดสายตาทุกคน เดหลี

รู้จกัคนมาก รวมถงึเพื่อนต่างคณะ บ่อยครั้งจงึมองข้ามความรู้สกึผูอ้ื่นและ

คอยข่มคนรอบตวักลายๆ บางคราวเดหลกีต็ั้งใจไม่เข้าเรยีน และอ้อนวอน

ให้ญาณิศาแก้ตัวกับอาจารย์โดยไม่สนใจความล�าบากใจของเพื่อน และถึง

แม้เพื่อนบางคนจะนนิทาลบัหลงั เดหลกีห็าได้สนใจไม่ เธอมเีพื่อนกลุม่ใหม่

อยากรู้จกัสนทิสนมด้วยเสมอ หรอืไม่เดหลกีจ็ะพุ่งตรงไปหาสิ่งที่สนใจเช่น

ธรีดนย์

ความชัดเจนในตัวตนและซื่อตรงต่อความต้องการของตนเองของ 

เดหลีเป็นสิ่งที่ญาณิศาชื่นชมระคนอิจฉามาตลอด อาจเพราะการเลี้ยงดู  

สิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งรูปโฉม ที่หล่อหลอมให้เดหลีเป็นคนมั่นใจ 

เช่นนั้น ส่วนเธอถูกปลูกฝังให้รู้จกัควบคุมความรู้สกึ ประเมนิก�าลงัตามขดี

จ�ากดัของร่างกาย นานวนัมนัจงึเป็นความคุ้นชนิ ไม่ขวนขวาย และได้แต่

มองความส�าเรจ็ของผูอ้ื่น โดยที่อย่างมากกเ็พยีงแค่จนิตนาการตวัเองไปอยู่
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จดุนั้นหรอืได้ท�าอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่คดิเลยว่าจนิตนาการจะกลายเป็นเรื่อง

จรงิ!

หลับตา...แล้วลืมตาอีกครั้ง ภาพในกระจกเงาก็ยังเป็นหญิงสาว

ใบหน้ารปูหวัใจ ไว้ผมยาวถงึใต้อก ดวงตาเรยีวที่หางตาสองชั้นยกขึ้นน้อยๆ 

เป็นทั้งความงามและความลกึลบั ขึ้นกบัว่าเจ้าของดวงตาคู่นั้นรู้สกึอย่างไร

ถ้าเธอฟื้นตื่นในร่างเดหล ีแล้วตอนนี้เดหลอียู่ที่ไหน

ค�าตอบแรกที่แวบเข้ามาท�าให้ก้อนเนื้อในอกเต้นเร่า หรือเธอยังไม่

ตาย ไม่ว่ามันคือปาฏิหาริย์หรือเรื่องมหัศจรรย์พันลึกใดก็ตาม ญาณิศา

บังเกิดความหวังว่าจะพบร่างตนเองที่ดวงจิตเดหลีอาจอาศัยอยู่ในนั้น เธอ

จะต้องหาค�าตอบของสิ่งที่เกดิขึ้นกบัพวกตน

“เดยีร์”

เสียงเรียกดังฉุดญาณิศาออกจากภวังค์ความคิด หัวใจกระตุกผิด

จงัหวะราวกบัคนมชีนกัตดิหลงั แน่อยู่แล้ว เมื่อเธอไม่ใช่เจ้าของเรอืนกาย

เจ้าของชื่อที่ธรีดนย์เรยีกหา

“เดยีร์เป็นไรรเึปล่า”

เสยีงกกุกกัหลงัประตบู่งบอกว่าคนนอกพยายามเปิดเข้ามา ญาณศิา

ใจสั่น ตอบละล�่าละลกัไป

“มะ...ไม่ ไม่เป็นไร”

ทุกอย่างกลับมาสงบนิ่งอีกครา หญิงสาวเหลียวมองกระจกเงาบาน

ใหญ่ เหน็ผู้หญงิคนหนึ่งใบหน้าเผอืดส ีแววตาตื่นตระหนก แต่ถ้าเธอเอาแต่

ขลาดกลวัอยู่อย่างนี้กไ็ม่ช่วยให้อะไรดขีึ้น

ญาณศิาบอกตวัเองพร้อมกบัสูดหายใจลกึ รวบรวมก�าลงัใจเปิดประตู

ออกไป ทว่าทันทีที่เงยหน้าก็พบร่างสูงใหญ่ยืนพิงผนังรออยู่หน้าห้องน�้า

นั่นเอง

“ลอ็กประตูท�าไม”

ญาณิศาอึกอัก ไม่รู้จะตอบอย่างไร ไม่รู้ควรบอกความจริงว่าเธอ 
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ไม่ใช่เดหลหีรอืไม่ แต่มนัน่าเชื่อง่ายดายเสยีที่ไหน เธอหลบตาเดนิเลี่ยงกลบั

ไปที่เตยีง

ภายในห้องเงียบสงัด นาฬิกาบนผนังบอกเวลาเลยเที่ยงคืนมาเล็ก

น้อย ธีรดนย์ปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กวางบนโต๊ะเตี้ยข้างโซฟา ญาณิศา

ช�าเลอืงมองเขา ค�าถามมากมายจ่อที่รมิฝีปากให้เธอไม่อาจเอนกายนอน และ

ดูเหมอืนเขาสงัเกตเหน็ความผดิปกตเิช่นกนั เธอจงึรู้สกึถงึสายตาที่จบัจ้อง

ตน

“ไม่นอนเหรอ”

น�้าเสียงถามฟังดูแข็งไม่เหมือนคนรักอาทรต่อกัน ผิดจากภาพการ

แสดงความรกัระหว่างธรีดนย์กบัเดหลทีี่เธอเคยได้ประจกัษ์

ญาณศิายิ่งลงัเลจะบอกความจรงิ

“เราฝัน...” เธอเลอืกใช้สรรพนามอื่นแทนชื่อ หาทางเข้าเรื่องที่อยากรู้ 

“ตอนนี้หยจีะเป็นไงบ้าง อยากไปหาหย”ี

ธรีดนย์เบอืนหน้าไปทางอื่นพลางถอนหายใจ ถ้าเดหลคีดิได้ ส�านกึ

ผดิแต่แรก เขาคงเหน็ใจเธอเหมอืนที่รู้สกึท่วมท้นอกยามนี้

“งั้นกน็อนซะ ออกจากโรงพยาบาลจะได้ไปหาไง” ชายหนุม่เอย่เสยีง

อ่อนลง ทว่าคนฟังเบกิตาโพลง

“หยอีอกจากโรงพยาบาลแล้วหรอื หยไีม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหม”

ถามไปแล้วญาณศิากร็ู้ทนัทวี่าเธอท�าผดิมหนัต์ ดวงตาคมกล้าสว่าง

วาบขึ้น ประกายในดวงตาคมท�าให้เธอรุ่มร้อน เหงื่อกาฬผุดพราย

“มันคือมุกหรืออะไร อย่าบอกนะว่าความจ�ามีปัญหาขึ้นมา อย่า 

ล้อเล่นแบบนี้เดยีร์”

เปล่านะ เธอไม่ได้ล้อเล่น และไม่รูว่้าเรื่องตลกร้ายนี้เกดิขึ้นได้อย่างไร 

ญาณศิาสบัสนและหวาดกลวัจนน�้าตารื้นอกีครา

หรอืว่าที่จรงิแล้วเกดิอะไรขึ้นกบัเธอ ตวัเธอไม่มชีวีติรอดอย่างในฝัน 

ธรีดนย์ถงึท�าเหมอืนว่าเธอพูดอะไรร้ายแรงเกนิรบั
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ต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆ เธอถงึได้พบเดหลก่ีอนฟ้ืนตื่นในร่างของเพื่อน 

แล้วร่างเธอไปอยูเ่สยีที่ไหน ญาณศิาคล้ายจะมคี�าตอบให้ตนเอง พลนัน�้าตา

กร็่วงพรู

“ถ้าเดยีร์เสยีใจกบัการจากไปของหยกีย็อมรบัความจรงิ เลกิเจ้าเล่ห์

เจ้าแผนการซะท”ี

ในที่สุดความหวาดกลัวของหญิงสาวก็เป็นจริง เธอเอนกายนอน

ตะแคงพร้อมหวัใจแตกสลาย น�้าตารนิไหลเป็นสาย โศกเศร้าอาดรูกบัชะตา

กรรมของตน ห่วงหาไปถงึพ่อแม่และหวาดกลวัอนาคตต่อจากนี้ ลมืที่เคย

ใฝ่ฝันอยากเป็นเช่นเดหลไีปเสยีสิ้น

นี่หรือคือผลของความยุติธรรมที่เธอเรียกหาให้ตนเอง แต่การต้อง

กลายเป็นคนอื่นจะน่ายินดีไปได้อย่างไร ญาณิศาไม่อาจคิดว่ามันคือ

ปาฏหิารยิ์ได้อกีแล้ว แต่เป็นค�าสาปที่เธอต้องอยู่ใต้เงาเดหลวีนัยงัค�่า

แสงของวันใหม่ขับไล่ค�่าคืนอันมืดหม่น เป็นเวลาเดียวกับที่ญาณิศา
พยายามท�าใจยอมรบัชวีติใหม่ ดงึตวัเองขึ้นจากบ่อน�้าตา ถงึอย่างนั้นเธอก็

ตัดสินใจเก็บง�าความลับไว้จนกว่าจะแน่ใจว่ามีคนพร้อมรับฟังและมองเห็น

เธออย่างที่เป็นเธอ ใช่เพยีงรูปกายเดหลี

หญงิสาวที่เงยีบงนัผดิปกตวิสิยัสะกดิความรูส้กึของธรีดนย์ บ่อยครั้ง

ที่เขารู้สกึถงึสายตาทอดมองยามเผลอไผล แต่เมื่อพูดจากนัเจ้าหล่อนกลบั

หลบตา ดวงตาของเธอแดงช�้าอย่างน่าสงสารราวกบัผ่านการร้องไห้มาทั้งคนื 

เหน็อย่างนั้นชายหนุ่มกใ็จอ่อนยวบกบัคนรกัได้ไม่ยากเลย

หลังแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล ธีรดนย์ก็พาหญิงสาว 

กลับมาที่คอนโดมิเนียม เธอมีสีหน้าครุ่นคิดตลอดทาง แล้วยังมีท่าทาง

เหมอืนคนจติใจไม่อยูก่บัเนื้อกบัตวั เมื่อก้าวเข้าไปในห้องพกั เขาชกัไม่แน่ใจ

ว่าเดหลไีม่ได้รบัผลกระทบจากอุบตัเิหตจุรงิๆ แต่กต้็องปัดความคดินั้นออก

ไปเมื่อผลตรวจร่างกายของแพทย์ยนืยนัว่าเธอปลอดภยัดี
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“กระเป๋าถอืกบัโทรศพัท์อยู่ในห้องนอนนะ” เขาบอกหลงัออกมาเหน็

หญิงสาวยืนเคว้งอยู่กลางห้องนั่งเล่นดังเดิม แล้วก้าวไปอังหลังมือกับ 

หน้าผากและซอกคอคนเหม่อลอย “ตวักไ็ม่ร้อน ท�าไมหน้าซดี ปวดหวัหรอื

เจบ็ตวัตรงไหนอยู่อกี”

ความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างหนุ่มสาวท�าเอาญาณิศาใจเต้นแรง  

ธรีดนย์ยงัคงวางมอืบนบ่า เธอลมืตวัช้อนตามองใบหน้าคมเข้ม เพยีงชั่ววบู

ที่สบตาร่างกายกส็ั่นสะท้าน เช่นเดยีวกบัใจที่เต้นไม่เป็นส�่า

“เปล่า ไม่เป็นไร” เธอปฏเิสธแผ่วเบา

“อมื เป็นไรกบ็อก ถ้าไม่ไหวกเ็ลื่อนนดัลูกค้าเยน็นี้ซะ”

เจ้าของค�าแนะน�าด้วยความหวังดีผละไปเปิดตู้เย็น ทิ้งให้ญาณิศา 

ประมวลค�าพดูนั้นอยูอ่ดึใจ ก่อนแปรเปลี่ยนเป็นความตระหนกเมื่อตระหนกั

ว่าใช่แต่เธอกลายเป็นเดหลใีนสายตาธรีดนย์ แต่ยงัรวมถงึคนรอบตวัในทุก

มติชิวีติ ที่หนกัหนาที่สุดคงหนไีม่พ้นเรื่องงานที่เธอไม่รู้อะไรเลย

“หยจีะลาออก” หญงิสาวโพล่งออกมาอย่างลมืตวั

ครั้นธรีดนย์ลดกระป๋องน�้าอดัลมมองเธอหน้านิ่ว ถงึรู้ตวัว่าหลดุปาก

อะไรไป

“เดยีร์จะลาออก” ญาณศิารบีแก้สรรพนามเสยีใหม่ “แทนช่วยพาไป

หาหยไีด้ไหม เดยีร์อยากไป...เยน็นี้เลย”

ชายหนุ่มขมวดคิ้ว แม้มีหลายสิ่งหลายอย่างผิดปกติ ทั้งท่าทาง 

น�้าเสยีงของเธอยามพดูจา รวมถงึเรื่องงานที่เปรยีบเสมอืนชวีติของเดหล ีแต่

อย่างน้อยก็มีสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเธอคือเดหลีคนเดิม คือความรัก

ความส�าคญัที่มอบให้แก่ญาณศิา เพื่อนรกัของเธอ

ธรีดนย์พยกัหน้ามองแฟนสาวด้วยความเข้าใจ

งานสวดพระอภิธรรมคืนที่สองมีแขกบางตา ส่วนมากเป็นคนที่ 
ญาณศิาคุน้หน้าค่าตา เช่น ญาตพิี่น้องห่างๆ และเพื่อนเก่าสมยัมธัยม เมื่อ
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สายตาแลเหน็บรุษุและสตรสูีงวยัที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ยาวแถวหนา้ น�้าตากพ็ลนั

พรั่งพรู เรยีกสายตาหลายคู่ให้หนัมอง

ธรีดนย์แตะศอกพาเธอเดนิไปหาผูอ้าวุโสทั้งสอง ญาณศิาทรดุเข่าลง

พนมมอืไหว้บนตกัแม่พร้อมกบัสะอื้นไห้ตวัโยน ยิ่งท่านวางมอืบนไหล่ ความ

รักความหวังก็เรืองรองไปทุกอณูใจ ขอแค่พ่อกับแม่จดจ�าเธอได้ ญาณิศา

จะไม่ขออะไรอกีแล้วชั่วชวีตินี้

เธอเงยหน้าขยับปากจะเอ่ยค�า แต่ช้ากว่าค�าพูดอ่อนโยนอันเปี่ยม

เมตตาจากแม่ผู้สูญเสยี

“ไม่เป็นไรลูก พ่อกับแม่อโหสิ แล้วแม่ก็เชื่อว่าหยีอโหสิให้เดียร์

เหมอืนกนั”

แม่...ญาณศิาครางในอก ถ้อยค�าที่ตั้งใจจะเอื้อนเอ่ยตดิในล�าคอเมื่อ

แม้แต่แม่กจ็�าลกูคนนี้ไม่ได้ แม่ให้อภยัคนที่มส่ีวนให้ลกูท่านต้องจากไปอย่าง

ง่ายดาย

“บอกหยวี่าเดยีร์มานะ”

หญิงสาวเบนสายตาไปยังชายสวมแว่นสายตาศีรษะล้าน เธอนิ่งงัน 

ท�าอะไรไม่ถูก ธีรดนย์จึงรับธูปสองดอกมาจากพ่อของเธอ แล้วแตะแขน

ประคองเธอไปหน้าโลงสี่เหลี่ยมสขีาวที่รายล้อมด้วยมวลบปุผชาต ิข้างกนัมี

กรอบรูปสาวผมสั้นสวมเสื้อแขนยาวกับเอี๊ยมกระโปรงยีนส่งยิ้มเขินอายตั้ง

อยู่

ญาณศิารบัธูปดอกหนึ่งมาจากชายหนุ่ม เธอหลบัตาทว่าในใจได้ยนิ

แต่เสยีงร�่าไห้ของตนเอง กแ็ล้วเธอจะอธษิฐานจติถงึใครได้ เมื่อดวงจติเธอ

อยู่ที่นี่ ยงัอยู่ในร่างเดหล ีแต่ไม่มใีครจดจ�าเธอได้สกัคน

ระหว่างพักคั่นพิธี แขกที่มาร่วมงานจับกลุ่มพูดคุยกันอย่างส�ารวม 
ญาณิศานั่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางผู้คนคุ้นเคย น่าสมเพชน้อยเมื่อไร 

ขนาดชวีติพลกิผนัถงึเพยีงนี้ เธอกย็งัขลาดกลวัไม่กล้าต่อสู้เพื่อตนเอง
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เสียงพูดคุยที่ผ่านเข้าหูท�าให้หญิงสาวรู้ว่าพิธีบ�าเพ็ญกุศลจะด�าเนิน 

ต่อไปอกีสามคนื ส่วนงานฌาปนกจิจะมขีึ้นบ่ายวนัเสาร์ เธอคดิหาทางที่จะ

ได้พูดคุยกับพ่อแม่ล�าพัง บอกความจริงกับพวกท่านก่อนทุกอย่างจะสาย 

ญาณศิาท�าใจไม่ได้ที่ต้องทนเหน็ร่างกายตนเหลอืเพยีงเถ้า เธอยงัหวงัว่าจะ

มปีาฏหิารย์ิเกดิขึ้นกบัตนเองอกีครั้ง ได้กลบัเป็นเธอคนเดมิที่ห้อมล้อมด้วย

ความรกัความอบอุ่นของคนในครอบครวั

“น�้าไหมคะ”

ผู้ที่จมดิ่งในห้วงความคิดกะพริบตาเรียกสติ ญาณิศาหันมอง

พนกังานสาวประจ�าอะพาร์ตเมนต์ ลมืตวัหลุดปากออกไป

“ฝน...”

หยาดฝนยิ้มน้อยๆ พลางเลกิคิ้วด้วยความฉงน แน่ใจว่าตนไม่เคย

รู้จกัแขกผู้นี้มาก่อน

“น�้าไหมคะ” เธอถามย�้าอกีครั้ง

ญาณิศาพลันคิดบางอย่างขึ้นมาได้ เธอกวาดตามองรอบตัวเร็วๆ 

ครั้นเหน็ธรีดนย์คุยโทรศพัท์อยู่นอกศาลา เธอกร็บีค้นหาเศษกระดาษและ

ปากกาในกระเป๋าหนงัโก้เก๋ของเดหลทีนัที

“แป๊บนงึนะ” เธอบอกลูกจ้างที่ตนสอนงานกบัมอื รบีเขยีนข้อความ

ในกระดาษแล้วพบัส่งให้อกีฝ่าย “หลงังานฝากนี่ให้พ่อกบัแม่ทนีะ”

“พ่อกบัแม่? พ่อแม่ใครคะ”

“พ่อแม่พี่...พ่อแม่หยนี่ะ” เธอรบีแก้ แล้วหยบิแก้วน�้าพลาสตกิทนัที

ที่เหน็ธรีดนย์เดนิมา

หยาดฝนผละไป แต่ไม่รอดสายตาชายหนุ่มที่กลบัมานั่งที่เดมิ

“รู้จกัเหรอ” เขาถามอย่างแปลกใจมากกว่าจบัผดิ

“เปล่า”

“อ้าว เหน็คุยกนันกึว่ารู้จกัผ่านหย”ี

หัวใจสาวสั่นไหวเมื่อได้ยินชื่อตนเองผ่านริมฝีปากชายที่ตนแอบรัก 
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แม้เขาจะไม่ใช่เพื่อนของเธอโดยตรง ก่อนหน้านี้ที่พบกนักแ็ทบไม่ได้สนทนา

กนัตรงๆ แต่เขากลบัเอ่ยถงึเธอได้อาทรนกัราวกบัเธอมคีวามหมาย มตีวัตน

ในสายตาเขาเช่นกนั

ญาณิศายื่นแก้วน�้าให้ชายหนุ่มตอบแทนความดีและน�้าใจของเขา 

ตั้งแต่ย่างก้าวเข้ามาในศาลาธีรดนย์แทบไม่ห่างไปไหน เขาคอยยื่นมือ

ประคอง ส่งผ้าเชด็หน้าให้ซบัน�้าตาเมื่อเธอร้องไห้ เป็นความอบอุน่เดยีวยาม

หวัใจเหนบ็หนาวและมดืมน

ธรีดนย์ใช้หลอดเจาะฝาพลาสตกิ ดดูน�้าก่อนยื่นเสนอให้หญงิสาวบ้าง 

ญาณศิาหลบตาวูบพร้อมกบัสั่นศรีษะปฏเิสธอย่างตกประหม่า

หลังออกจากวัด ธีรดนย์ชวนคนที่แทบไม่แตะต้องอาหารมาทั้งวัน 
แวะร้านข้าวต้มโต้รุ่งเจ้าโปรดเธอ หากมีโอกาสผ่านมาทางนี้ทีไรเดหลีไม่

พลาดชวนเขาแวะฝากท้องมื้อดกึ

ช่วงค�่าเช่นนี้ภายในตึกแถวสองคูหามีลูกค้าเต็มทุกโต๊ะ พวกเขาได ้

ที่นั่งบนทางเท้าด้านนอก คนืนี้ฟ้าเปิดเป็นใจ สายลมพดัเอื่อยพอให้เนื้อตวั

ไม่เหนอะหนะ

“อยากกนิไร ไส้ทอดอกีรเึปล่า” ชายหนุ่มเอ่ยอย่างรู้ทนั

ญาณศิาสั่นศรีษะทนัควนั เธอไม่กนิเครื่องในทุกชนดิมาแต่ไหนแต่ไร 

ก่อนนกึได้ว่าเขาถามเดหล ีไม่ใช่เธอ

“ไม่เอา เบื่อแล้ว” หญิงสาวแก้ แล้วกลบเกลื่อนพิรุธด้วยการหยิบ

รายการอาหารเคลอืบพลาสตกิมาพลกิดู

ธีรดนย์เริ่มสั่งอาหารโดยไม่ดูเมนู เป็นจานเด็ดที่เขากับเดหลีมักสั่ง

ประจ�า เช่น ผดัหอยลาย ชะอมผดัวุน้เส้น เนื้อแดดเดยีว และต้มเกี้ยมบ๊วย

หมูสบั ได้ยนิแต่ละรายการแล้วญาณศิาไม่กล้าสั่งอะไรอกีเพราะเกรงจะกนิ

ไม่หมด ทว่าชายหนุ่มกลบัสั่งเพิ่มเสยีเอง

“ปลาอนิทรรีาดน�้าปลาอกีอย่าง ข้าวต้มสอง น�้าเปล่า น�้าแขง็”
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พนักงานรับรายการอาหารแล้วเดินจากไป หญิงสาวกวาดตามอง

บรรยากาศไม่เคยคุ้นรอบตัว ก่อนสายตาจะเคลื่อนมาหยุดยังผู้ที่นั่งฝั่ง 

ตรงข้าม ธรีดนย์ยกมอืเมื่อพนกังานจะคบีน�้าแขง็ใส่แก้ว แล้วจดัการบรกิาร

ตวัเอง

“คนืนี้คนเยอะ สงสยัวดัแถวนี้มงีานคนส�าคญั” เขาบอกราวกบัตอบ

ค�าถามในดวงตาอกีฝ่าย

ญาณศิาเผลอยิ้มบางๆ เขาช่างเท่นกัที่เหน็ใจกระทั่งพนกังานต�่าต้อย 

อารมณ์หมองหม่นค่อยๆ บรรเทาเมื่อความสนใจของเธอหนัเหไปอยู่ที่ชาย

หนุ่ม

“แทนมาร้านนี้บ่อยเหรอ” เธอถามแผ่วเบา

“อะไร กม็าด้วยกนัทุกครั้ง จะจบัผดิอะไร” เขาตอบกลั้วหวัเราะ

หญิงสาวยิ้มจืดเจื่อน กับข้าวจานแรกมาเสิร์ฟพอดี เธอจึงรอดพ้น

จากสถานการณ์อหิลกัอเิหลื่อมาได้หวุดหวดิ

ตลอดมื้ออาหารธีรดนย์มักตักหรือคีบอาหารใส่จานอีกฝ่าย การ 

กระท�าของเขาเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติราวกับปฏิบัติเช่นนั้นจนคุ้นชิน 

ญาณิศาเกือบห้ามไม่ทันเมื่อเขายื่นตะเกียบที่คีบเนื้อแดดเดียวมาให้ คนที่

ไม่กินเนื้อมาตลอดชีวิตรีบปฏิเสธ ครั้นเขาสังเกตว่าเธอตักปลาอินทรีกับ 

ต้มเกี้ยมบ๊วยบ่อยครั้ง กเ็ลื่อนจานทั้งสองมาใกล้

ชั่วระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ละวางความทุกข์ชั่วขณะ ญาณิศาพบ 

ความสุขเล็กๆ จากความเอาใจใส่ของชายหนุ่ม ถ้าเพียงแต่ความรักความ

เอาใจใส่นั้นเป็นของเธอ มีต่อเธอจริงๆ ก็คงดี ไม่ใช่ส�าหรับเดหลี...คนที่ 

ได้รบัความรกัล้นเหลอืจนมองข้ามมนั

ทุกครั้งที่อยู่กับตัวเองในห้องน�้า ญาณิศาไม่อยากมองภาพสะท้อน 

ในกระจกให้เจบ็ปวดใจ ความรูส้กึสดุท้ายก่อนเกดิอบุตัเิหตุยงัคงแจ่มชดัใน

ดวงจติ เธอเกลยีดเจ้าของร่างนี้ ขณะเดยีวกนักเ็กลยีดตวัเองที่รู้สกึเช่นนั้น 

เธอไม่ได้ให้อภัยเดหลีอย่างที่พ่อแม่คิดว่าลูกสาวท่านรักเพื่อน แต่ละออง
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ความสุขที่ได้มีชีวิตอีกครั้งก็พร่างพรายในใจ ญาณิศานึกละอายที่เผลอ

ปล่อยให้ตวัเองรู้สกึเช่นนั้นและเงยีบงนัอกีครา

“ใส่ชุดคลุมนอนไม่อดึอดัหรอืไง”

หญงิสาวที่ก้าวเท้าออกจากห้องน�้าอกึอกั ใจเต้นแรงเมื่อเหน็ธรีดนย์

นั่งดูโทรทศัน์บนเตยีง

“หนาวน่ะ” เธอพมึพ�า

“แอร์กเ็ปิดเท่าเดมิ ปรบัเอาส”ิ

“ไม่เป็นไร”

ธีรดนย์ลุกไปกดรีโมตเครื่องปรับอากาศให้เสียเอง ครั้นเขาปลด

กระดมุเสื้อเชิ้ตต่อหน้าต่อตา หวัใจสาวกต็กไปที่ตาตุม่ เธอหนัขวบั รบีสอด

ตวัเข้าใต้ผ้านวมตะแคงหนัไปอกีทาง

เสียงเปิดประตูตู้เสื้อผ้าตามมาท�าให้ญาณิศาค่อยๆ คลายใจว่าเขา 

ไม่ได้จะท�าอย่างที่เธอคดิ ยิ้มบางๆ แต่งแต้มมุมปาก บอกตวัเองอย่างไรก็

ยากจะห้ามความรู้สกึดทีี่ก่อเกดิเพราะความใกล้ชดิเอื้ออาทร

เธอหลบัตาข่มใจอ่อนไหว ก่อนผลอ็ยหลบัด้วยความอ่อนเพลยีและ

ใจที่สงบกว่าค�่าคนืที่ผ่านมา



๔

อุณหภูมิห้องที่สูงขึ้นท�าให้หญิงสาวไม่สบายเนื้อสบายตัว เธอ 
เลกิผ้าห่มออก มอืไม้ป่ายปะตามร่างกายตนเอง เมื่อสมัผสัเนื้อผ้าเรยีบลื่น

บนอกและแขนจงึปรอืตามองชุดคลุมแขนยาวอย่างงวัเงยี

ร่างเพรียวบางลุกขึ้นนั่งเสยผมอย่างคนตื่นไม่เต็มตา เธอแกะเชือก

ผกูเอวออกพร้อมกบัท�าเสยีงจึ๊กจั๊กขดัใจ ไม่ทนัเรยีบเรยีงความคดิ ธรีดนย์

กเ็ดนิออกมาจากห้องแต่งตวัในชุดพร้อมออกไปท�างาน

“แทน! ท�าไมไม่ปลุกเดยีร์” เธอหวดีร้องเมื่อคดิว่าอาจไปท�างานสาย 

แว่วเสยีงหวัเราะในล�าคอชายหนุ่มที่เธอเดนิผ่านไปให้ยิ่งคนัยุบยบิในใจ

“จะไปรูเ้หรอ ทกุทเีดยีร์กต็ั้งนาฬิกาปลกุ เมื่อคนืไม่เหน็ตั้งเลยคดิว่า

จะหยุดต่อ”

เมื่อคืนงั้นหรือ...หญิงสาวที่ก�าลังแปรงฟันพลันฉุกคิด เธอจ�าได้ว่า

เมื่อคนืตนอยูท่ี่โรงพยาบาล โต้เถยีงกบัธรีดนย์ที่เขาบงัอาจกะเกณฑ์ชวีติเธอ

ก่อนหลบัไปด้วยอารมณ์คุกรุ่น

แล้วเธอกลบัมาที่คอนโดมเินยีมได้อย่างไร
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เดหลีบ้วนปาก วักน�้าล้างหน้า สบตาตัวเองในกระจกพลางคิดหา 

ค�าตอบ แต่คิดเท่าไรก็ไม่พบ ข้อสันนิษฐานเดียวที่คิดได้คือธีรดนย์ลักพา

ตวัเธอกลบัมากลางดกึ แต่เขาจะท�าอย่างนั้นท�าไม

“ตกลงจะไปท�างานใช่เปล่า จะได้รอออกไปพร้อมกนั” ชายหนุ่มเดนิ

มาถามหน้าประตูห้องน�้า

แค่ได้ยนิค�าว่า ‘งาน’ เดหลกีพ็ยกัหน้าทั้งที่ยงัจบัต้นชนปลายไม่ถูก 

ครั้นธรีดนย์ดงึประตปิูดให้ เธอกร็บีอาบน�้าแต่งตวัก่อนจะสายไปกว่านี้ พบั

ความสงสยัเกบ็ไว้ชั่วคราว

หญงิสาวบ�ารงุผวิด้วยเซรมั ลงรองพื้นและทาลปิมนั จากนั้นจงึกวาด

เครื่องส�าอางอื่นๆ ใส่กระเป๋าไว้ไปแต่งต่อบนรถ เธอสวมรองเท้าส้นสงูพร้อม

กับเร่งคนรักที่ยังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ ธีรดนย์ส่ายศีรษะอ่อนใจกับนิสัย 

บ้างานอันแก้ไม่หายของเจ้าหล่อนราวเป็นคนละคนกับหญิงสาวคนเมื่อวาน

ที่บอกว่าจะลาออกอย่างไรอย่างนั้น

“แทนส่งเดยีร์ที่รถไฟฟ้ากไ็ด้” เธอบอกพลางเขยีนขอบตาฆ่าเวลา รถ

ตดิตั้งแต่ยงัไม่พ้นปากซอย

“รบีอะไรขนาดนั้น แต่งหน้ายงัไม่ทนัเสรจ็ เดี๋ยวแวะไปสง่นั่นแหละ”

เดหลีมองค้อนทว่าไม่ได้ขัดน�้าใจ ถึงอย่างไรที่ท�างานของเธอกับเขา

ซึ่งอยู่แถวเพลนิจติกบัพระรามสี่กไ็ม่ไกลกนัเท่าไร

“จรงิส ิเดยีร์กลบัมาที่คอนโดตั้งแต่เมื่อไร”

“เมื่อวานไง” ชายหนุ่มขมวดคิ้วเล็กน้อยพร้อมกับปรายตามองเจ้า

หล่อน

“เมื่อวาน...” เดหลทีวนค�า

หลงัจากแต่งหน้าเสรจ็หญงิสาวกห็ยบิโทรศพัท์มอืถอืออกมาดูตาราง

สิ่งที่ต้องท�าและข้อความต่างๆ ทว่าทันทีที่เห็นสายที่ไม่ได้รับและข้อความ

ตกค้าง เธอกร็้อนใจแทบไหม้ หวัหมุนกบัสิ่งที่เกดิขึ้นกบัตน

มันเริ่มจากการที่เธอได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ต้องแอดมิตที่โรง-
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พยาบาลเพื่อรอผลตรวจร่างกาย ทว่าเช้านี้เธอกลบัตื่นขึ้นมาในห้องของตน

โดยที่ธรีดนย์บอกว่าเธอออกจากโรงพยาบาลเมื่อวาน

เดหลีไล่ล�าดับเหตุการณ์ก่อนหลุบตามองวันที่บนหน้าจอโทรศัพท์ 

แล้วก็ประหลาดใจยิ่งขึ้นเมื่อนาฬิกาดิจิทัลระบุว่าวันนี้เป็นวันพุธ ทั้งที่เกิด

อบุตัเิหตกุลางดกึวนัอาทติย์ เธอรูส้กึตวัวนัจนัทร์ และมนีดักบัลกูค้าส�าคญั

วนัองัคาร!

“ไม่จรงิ” หญงิสาวพมึพ�ากบัตวัเอง

ธรีดนย์ผนิหน้ามองคนรกั ใบหน้าที่ตกแต่งด้วยเครื่องส�าอางแดงก�่า

อย่างน่าประหลาด แต่ไม่เท่าสหีน้าตื่นตะลงึที่ฉายชดั

“มไีรรเึปล่า ท�าไมท�าหน้าอย่างนั้น”

ใช่สิ ก่อนหน้านี้เธอกับธีรดนย์มีปากเสียงกัน โกรธจนแทบไม่มอง

หน้ากันทั้งคู่ แต่เช้านี้เขากลับอารมณ์ดี พูดจาปกติดังเดิม เดหลีอยากรู้ 

เหลอืเกนิว่าเกดิอะไรขึ้นกนัแน่

“วนันี้วนัพุธจรงิๆ ใช่ไหมแทน”

“อมื”

“เดยีร์ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวาน? กี่โมง ใครมารบั แล้วไงต่อ”

ชายหนุ่มท�าหน้านิ่ว มองคนข้างๆ ด้วยแววตาคลางแคลง อกีครั้งที่

เดหลที�าให้เขาสบัสนในตวัเจ้าหล่อน

“กก็ลบัด้วยกนั ถามแปลก เดยีร์เป็นคนชวนไปงานหย ีตอนเยน็ยงั

ไปด้วยกนั จ�าไม่ได้หรอืไง”

จ�าได้ก็บ้าแล้ว! เธอน่ะหรือไปงานศพญาณิศาทั้งที่มีนัดกับลูกค้า

ส�าคัญ ซ�้าร้ายสิ่งที่ธีรดนย์เล่ามาทั้งหมดไม่ปรากฏในซอกมุมความทรงจ�า 

มนัจะเป็นไปได้อย่างไรที่เธอจดจ�าเหตุการณ์เหล่านั้นไม่ได้เลย

“แทนไม่ได้อ�าเดยีร์ใช่ไหม” เธอถามน�้าเสยีงกล่าวหา

“เป็นงั้นไป แทนจะโกหกท�าไม”

“ท�าไมเดยีร์จ�าอะไรไม่ได้เลย แทนกร็ู้ว่าเดยีร์มนีดักบัลูกค้า เป็นไป
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ไม่ได้ที่เดยีร์จะไปงานหย ีหรอืถ้าไปเดยีร์ต้องจ�าได้ส”ิ

ธีรดนย์หรี่ตามองแฟนสาวอย่างพิจารณา สีหน้าแววตาสับสนว้าวุ่น

ของเดหลเีป็นจรงิเกนิกว่าที่เธอจะเสแสร้งแกล้งท�า

ถ้าเดหลไีม่ได้แสร้งแสดง กเ็หลอืเพยีงผลกระทบจากอบุตัเิหตทุี่อาจ

เป็นสาเหตุได้ ทว่าเขาไม่อยากให้เธอตื่นตระหนกจนเกนิไป ธรีดนย์วางมอื

บนศรีษะคนรกัแล้วโยกเบาๆ เพื่อปลุกปลอบ

“จ�าได้ถงึตอนไหน ค่อยๆ คดิ ระหว่างวนัมไีรกโ็ทร. มา”

“หรอืเดยีร์จะความจ�าเสื่อมจรงิๆ” เธอเปรย สหีน้าเหมอืนจะร้องไห้

“แต่เดยีร์กจ็�าได้นี่ว่าก่อนหน้านี้เกดิอะไรขึ้น” เขาพยายามคดิอกีมุม

ไม่ให้ตนเองและเธอปรวิติก “เดี๋ยวตอนเยน็แทนมารบัไปปรกึษาหมออกีท”ี

เดหลีพยักหน้าด้วยท่าทางเหม่อลอย ยังไม่เลิกครุ่นคิดหาค�าตอบ

เรื่องความผิดปกติที่เกิดกับตน ธีรดนย์พูดถูก เธอจ�าความเป็นไปในชีวิต

ก่อนหน้านี้ได้ไม่ลมื แม้แต่วนัแรกเข้าอนุบาลหนึ่งที่ตนเกาะหน้าต่างร้องไห้

หาพ่อกบัแม่ วนัที่พ่อประสบอุบตัเิหตุจากการท�างาน ตกจากเสาไฟฟ้าแรง

สูง ต้องกลายเป็นผู้ป่วยตดิเตยีง พ่อกระท�าอตัวนิบิาตกรรมจากไปตอนที่

เธอเรยีนมธัยมปีสดุท้าย กระทั่งอบุตัเิหตคุนืวนัอาทติย์ที่ผ่านมา เดหลจี�าได้

ทุกอย่างเว้นแต่เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นเมื่อวาน ราวกบัความทรงจ�าในช่วงเวลา

นั้นถูกขโมยไปจากเธอ

ลงจากทางด่วนธรีดนย์กแ็วะส่งแฟนสาวที่โรงแรมที่เธอท�างาน เดหลี

ยงัคงหน้านิ่วคิ้วขมวด เขาอดแหย่ประสาคนรกัไม่ได้

“เดี๋ยวเดยีร์” เขาเรยีกก่อนเจ้าหล่อนจะเปิดประตลูงจากรถ “ยิ้มก่อน”

หญงิสาวชะงกั หนัไปแยกเขี้ยวใส่อย่างประชดประชนั ธรีดนย์โคลง

ศรีษะขบขนั อย่างน้อยกโ็ล่งใจว่าเดหลยีงัมแีก่ใจกวนประสาทเขาเช่นเดมิ

ผลพวงจากการหยุดงานท�าให้วันนั้นทั้งวันของเดหลีหมดไปกับการ
สะสางงานที่คั่งค้าง ศึกษารายงานการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา และ
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ติดต่อกลับไปยังทุกคนที่ติดต่อมา โดยเฉพาะลูกค้าจากบริษัทที่รับจัด 

การประชุมแห่งหนึ่งซึ่งเธอไม่ได้ไปพบตามนดั แม้เขาจะแสดงความเหน็ใจ

ต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น แต่ก็คงขุ่นเคืองไม่น้อยที่เธอลืมนัดและติดต่อไม่ได้ 

จงึตกลงกบัโรงแรมอื่นแล้วเรยีบร้อย

ธรีดนย์โทร. มาครั้งหนึ่งตอนกลางวัน เธอพูดคุยกับเขาสั้นๆ ว่า 

ไม่เจบ็ไม่ปวดตรงไหนก่อนวางสาย ที่จรงิเธอไม่มเีวลาคดิหาค�าตอบที่ค้างคา

ใจอกีเลยนบัแต่ก้าวขาเข้ามาในออฟฟิศ

พระอาทติย์ตกดนินั่นแหละหญงิสาวถงึได้พกัหายใจหายคอ กระทั่ง

ชายหนุม่โทร. มาบอกสั้นๆ ว่ามาถงึแล้ว เธอจงึออกไปขึ้นรถเอสยวูทีี่จอดรอ

“กนิไรมายงั” เดหลถีามคนรกัด้วยน�้าเสยีงแจ่มใสกว่าเมื่อเช้า

“ยงั”

“เดยีร์กย็งั หวิอะ แต่ว่าจะลดความอ้วน หรอืเดยีร์บวมน�้าเกลอืฟะ”

ค�าบ่นผ่านหชูายหนุม่ที่มเีรื่องคดิหนกัหลงัได้รบัสายที่ไม่คาดคดิจาก

บดิาของญาณศิาเมื่อตอนบ่าย ท่านเล่าเรื่องที่ท�าให้เขาตกใจและไม่พอใจใน

คราวเดยีวกนั

‘แทนใช่ไหม พ่อของหยเีองนะ’

‘ครบั คุณลุง’

‘ลุงมเีรื่องถามหน่อย เกี่ยวกบัเดยีร์น่ะ’

‘วนันี้เดยีร์ไปท�างานน่ะครบั ถ้าคณุลงุตดิต่อไม่ได้ยงัไงผมจะบอกให้

เดยีร์โทร. กลบั’

‘ไม่ต้องหรอก ลุงตั้งใจโทร. มาถามแทน เห็นว่าทั้งสองคนคบกัน 

แล้วลุงกไ็ด้มารู้จกัแทนเพราะเรื่องหยคีราวนี้’

‘อ้อ ครบั’ เขาตอบรบัด้วยความแปลกใจ

‘หมอว่าเดยีร์เป็นอย่างไรบ้าง’

‘ปกตดิคีรบั แรกๆ มเีจบ็หน้าอกบ้าง แต่หมอตรวจร่างกายแล้วว่า

ปกตทิุกอย่าง’
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ปลายสายเงยีบไปอดึใจก่อนเขาจะได้ยนิเสยีงถอนหายใจแผ่วเบา

‘วนันี้คนของลงุเอากระดาษแผ่นหนึ่งมาให้ บอกว่าเดยีร์ฝากเขาให้ลงุ

กบัป้าที่งานศพเมื่อคนื ข้อความในกระดาษเขยีนว่า หยยีงัไม่ตาย หยอียูใ่น

ร่างเดยีร์’

เกิดความเงียบอันยาวนานกว่าเมื่อครู่นี้ ธีรดนย์ตกตะลึง รู้สึกถึง 

ก้อนเนื้อในอกที่เต้นแรงด้วยความตกใจและไม่พอใจอย่างยิ่งยวด ไม่ว่าใคร

ท�าเช่นนั้นต่อครอบครวัผู้สูญเสยีเขากร็บัไม่ได้ และนกึประณามการกระท�า

‘พอแม่หยไีด้อ่านข้อความเขากเ็กบ็ตวัร้องไห้ เราเองรกัเดยีร์เหมอืน

ลูกหลาน ไม่จ�าเป็นต้องท�าแบบนี้เลย ลุงอยากฝากแทนดูแลเดียร์ บางที

เดียร์อาจท�าไปเพราะช็อกกับการสูญเสีย ลุงก็เห็นใจ แต่เรื่องข้อความนั้น 

เรารบัไม่ได้จรงิๆ’

ประโยคสดุท้ายของพ่อที่สญูเสยีลกูสาวไปอย่างไม่มวีนักลบัสั่นเครอื 

ธีรดนย์รับค�าด้วยความเข้าใจและเห็นใจอย่างสุดซึ้ง ตรงข้ามกับความไม่

เข้าใจในสิ่งที่คนรักท�าลงไป เขาอยากถามเธอเดี๋ยวนั้น แต่ก็ได้แต่ข่มกลั้น 

อดทนรอเวลาเลกิงานเพื่อจะได้พูดจากนัต่อหน้า

“ตกลงจะไปโรงพยาบาลไหม” เขาถามเสยีงตงึเครยีด

เดหลฉีุกคดิเรื่องที่ตดิค้างใจขึ้นมาพร้อมๆ กบัที่จบักระแสบางอย่าง

ในน�้าเสยีงคนรกัได้

“ยงัอะ วนัหยุดค่อยไปกไ็ด้”

“แปลว่าจ�าเรื่องเมื่อวานได้แล้ว?”

“เปล่า แล้วท�าไมแทนต้องท�าเสยีงอย่างนั้น”

ชายหนุม่หวัเราะขึ้นจมกูกบัตวัตนของเธอที่ไม่เคยยอมใคร ต่อให้ฝืน

เป็นอื่นอย่างไรกค็งทนได้ไม่นาน

ธีรดนย์ขับรถต่อไปโดยไม่เอ่ยค�า เดหลีเริ่มบ่นเรื่องที่เธอเสียลูกค้า

เพราะผดินดัด้วยน�้าเสยีงเสยีดายแกมหงดุหงดิเลก็น้อย แต่นั่นไม่อาจท�าให้

เขาเหน็ใจ
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ช่วยไม่ได้ที่เขาคิดว่าทั้งหมดเป็นแผนการของหญิงสาว เธอเป็นคน

ฉลาด ออกจะเจ้าเล่ห์นดิๆ เสยีด้วยซ�้าเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ สิ่งนี้ยิ่งตอกย�้า

ว่าคนอย่างเดหลสีามารถท�าอะไรแผลงๆ ได้ เธอเคยแกล้งไม่สบายเพื่อให้

เขารีบกลับจากปาร์ตีสละโสดของเพื่อนซึ่งมีแต่ชายหนุ่มและบรรดาสาว 

เอนเตอร์เทน หรอืครั้งที่ได้พบญาตหิ่างๆ ของเขาที่ต่างฝ่ายต่างไม่ถูกชะตา 

ด้วยความที่อกีฝ่ายเป็นคนจุน้จ้าน ซอกแซก ถามเรื่องส่วนตวั เดหลกีต็รีวน

ด้วยการพูดน�้าไหลไฟดับ ท�าทีว่ามีงานเสริมเป็นงานขายตรงจนญาติเขา 

คนนั้นหนีกลับ สร้างเสียงหัวเราะและความประทับใจแก่ครอบครัวเขา 

อย่างยิ่ง

แต่คราวนี้เธอท�าเกนิไป เขาไม่คดิว่าเหตุผลใดจะฟังขึ้น

ธรีดนย์ไพล่นกึถงึตอนที่เขาลกุออกไปรบัโทรศพัท์เมื่อค�่าวานนี้ แล้ว 

กลับมาเห็นท่าทางมีพิรุธของคนรักกับเด็กสาวที่คอยช่วยงาน บางทีเดหลี

อาจแกล้งจ�าเหตุการณ์เมื่อวานไม่ได้เพื่อกลบเกลื่อนความผดิ เช่นเดยีวกบั

ที่เธอยกชื่อญาณิศามาแอบอ้างต่อพ่อแม่ของเพื่อน ร้องไห้ปิ่มจะขาดใจ 

ต่อหน้าพวกท่านเพื่อหวงัได้รบัความเหน็ใจอนัอาจส่งผลต่อคดกีระมงั

‘คดแีบบนี้เขาใช้เส้นสายกบัต�ารวจและญาตใิห้คนตายเป็นคนขบักนั

ทั้งนั้น คนตายตายไปแล้ว แต่คนอยู่นี่สติ้องด่างพร้อยไปตลอดชวีติ’

ค�าพูดเอาตวัรอดนบัแต่รู้สตขิองเดหลยี้อนกลบัมาเพิ่มน�้าหนกัให้แก่

ข้อสนันษิฐานของชายหนุ่ม ไม่ว่าอย่างไรวนันี้เขาจะต้องพูดกบัเธอให้รู้เรื่อง 

ไม่ยอมให้เจ้าหล่อนบดิพลิ้วปั่นหวัใครต่อใครอกี

“ฟังเดยีร์อยู่หรอืเปล่า”

เสยีงถามเจอืกระแสไม่พอใจฉดุดงึธรีดนย์ออกจากความคดิ แต่เมื่อ

เขายงัคงเงยีบและมนึตงึ เดหลกีไ็ม่ยอมปล่อยผ่านอกีต่อไป

“เป็นอะไร เมื่อกี้กเ็สยีงแขง็ใส่เดยีร์ทนีงึแล้วนะ”

“ไว้ถงึห้องค่อยคุย”

“กแ็ล้วมนัเรื่องอะไร พูดมาเลย”
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“ยงัไม่อยากเสี่ยงให้เกดิอุบตัเิหตุ”

เดหลีอ้าปากมองคนรัก คาดไม่ถึงกับค�าตอบของเขาที่จงใจกระทบ

กระเทยีบเธอ

อุบัติเหตุจากความประมาทคืนนั้นเป็นความผิดของเธอ เดหลีไม่

ปฏเิสธ เธอยอมรบัตามจรงิทุกประการ เขากร็ู้ แต่กลบัยกขึ้นมาพูดราวกบั

กล่าวหาว่าเธอเป็นต้นเหตุ เธอตั้งใจให้มนัเกดิขึ้นอย่างไรอย่างนั้น

เดหลจีบัจ้องเสี้ยวหน้าคนรกัด้วยแววตากรุน่โกรธระคนตดัพ้อ หญงิ

สาวเม้มปากสะกดกลั้นความปวดร้าว เจบ็เสยียิ่งกว่าคราวที่เคยหวาดระแวง

ความรู้สกึของญาณศิาเสยีอกี

ยามอ่อนไหวเดหลีมักปกปิดมันด้วยความแข็งกร้าว เธอปิดประตู 
ห้องไล่หลงัดงัปัง เดนิลงส้นใส่อารมณ์ไปโยนกระเป๋าบนเตยีง ถอดสทูแขวน

หน้าตู้เสื้อผ้าพร้อมกบัถามออกมาอย่างสิ้นสุดความอดทน

“ตกลงมนัเรื่องอะไร ถงึห้องแล้วนี่ไง พูดมาส”ิ เธอท้าทาย

ธีรดนย์เท้าเอวพร้อมกับสูดหายใจลึก เมื่ออารมณ์ที่ปะทุตั้งแต ่

กลางวนัท�าท่าจะเดอืดพุ่งอกีครา

“วนันี้พ่อหยโีทร. มา”

ทันทีที่ได้ยินสาเหตุที่มาของความหมางเมิน หญิงสาวก็ย่นคิ้วฉงน 

ตหีน้าไขสอื

“แล้ว?”

“แล้วไงเหรอ เดียร์ท�าอะไรลงไป อย่าบอกว่าจ�าไม่ได้ เพราะแทน 

ไม่เชื่อ”

“กแ็ล้วเดยีร์ท�าอะไรเล่า”

“เดียร์ฝากกระดาษข้อความอะไรให้พ่อแม่หยี เริ่มคลับคล้าย 

คลับคลาหรือยัง” เขาย้อนเสียงกร้าวกระด้าง “คิดบ้างไหมว่าพ่อแม่เขาจะ

รู้สึกยังไงที่เดียร์ไปแอบอ้างว่าหยีอยู่ในร่าง เขาเพิ่งเสียลูกแล้วยังต้องเจอ
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อะไรแบบนี้มนัใช่เรื่องเหรอ”

“เขาบอกว่าเดยีร์ท�า แทนกเ็ชื่องั้นเหรอ”

“แทนเชื่อตัวเอง ไม่ใช่ไม่เห็นว่าเดียร์มีลับลมคมในกับเด็กคนนึงใน

งาน”

“โอ๊ย! บ้ากนัไปใหญ่แล้ว กเ็ดยีร์บอกว่าไม่ได้ไปๆ แล้วจะท�าอย่างนั้น

ได้ไงเล่า เดยีร์จะท�าไปเพื่ออะไร”

“แล้วเมื่อวานแทนไปกบัใคร กบัหยงีั้นส ิคงเชื่อถ้าแทนปัญญาอ่อน

ละมั้ง”

เดหลนีิ่งงนั ดวงตาค่อยๆ ขยายเมื่อฉุกคดิตามถ้อยค�าประชดประชนั

ของคนรกั

เธอฝันถงึญาณศิา ใช่แล้ว...เธอฝันว่าตนกลบัไปที่ร้านซึ่งตกแต่งด้วย

นาฬิกา พบญาณิศาที่นั่น พวกเธอโต้เถียงกันก่อนถูกญาณิศาเขย่าตัวจน

หมดสต ิมนัเหมอืนความฝันทั่วไปที่ฉายภาพเหตกุารณ์ไม่ปะตดิปะต่อและ

จบลงห้วนๆ ทว่าห้วงนทิราต่อจากนั้นที่เธอคดิว่าตนเองแค่หลบัไปกลบักนิ

เวลายาวนานถงึหนึ่งวนั

มันจะเป็นไปได้จริงๆ น่ะหรือที่เธอจะใช้ชีวิตหนึ่งวันนั้นโดยไม่รู้ตัว 

ไม่มสีกัเศษเสี้ยวความทรงจ�าหลงเหลอืราวกบันั่นไม่ใช่เธอ แน่อยู่แล้ว เธอ

ไม่มทีางทิ้งนดัส�าคญัเพื่อท�าเรื่องบ้าๆ อย่างการบอกคนอื่นวา่ญาณศิาอยูใ่น

ร่างตน แค่ฟังยังอยากหัวเราะ หญิงสาวนึกถึงข่าวนักต้มตุ๋นกับคนงมงาย 

ชั่วแต่ว่าเธอกลบัหวัเราะไม่ออก เมื่อเรื่องพลิกึพลิั่นนั้นเกดิขึ้นกบัตน

เดหลไีม่เชื่อเรื่องผสีางเทวดา ไม่เคยคดิถงึโลกหลงัความตาย กระทั่ง

ตอนนี้เธอกไ็ม่อยากเชื่อว่าวญิญาณมจีรงิ และวญิญาณญาณศิาจะผูกอาฆาต

ถงึขนาดแทรกแซงชวีติเธอได้ ธรีดนย์พูดถูก ใครเชื่อกบ็้าเตม็ที

“เดียร์ไม่รู้จะท�ายังไงให้แทนเชื่อ แต่เดียร์ไม่ได้ท�า ไม่ได้ท�าจริงๆ” 

หญงิสาวยนืยนัหนกัแน่น

เดหลกีลบัเข้ามาในห้องนอน เธอทรดุนั่งลงปลายเตยีง สองมอืทึ้งผม
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ด้วยความกลดักลุ้มและสบัสน

เธอป่วยใช่ไหม อาจเป็นผลพวงจากอุบัติเหตุที่ท�าให้สมองกระทบ

กระเทือน ความทรงจ�าจึงขาดหายเป็นช่วงๆ แต่ต้องมีสักทางที่จะพิสูจน์

ความบรสิุทธิ์ของเธอได้ส ิเดหลจีะต้องหาค�าตอบให้ตวัเองให้ได้

หญิงสาวท�างานอยู่ในห้องนอน ธีรดนย์เยี่ยมหน้ามาถามว่าจะกิน 
อะไรหรอืเปล่า ครั้นเธอปฏเิสธเขากอ็อกไป

ทันทีที่อยู่ล�าพังเดหลีก็สลับหน้าจอมาค้นหาหลักฐานยืนยันตัวตน 

เธอเปิดดปูระวตักิารท่องอนิเทอร์เนต็ที่เชื่อมต่อทั้งคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กและ

โทรศัพท์มือถือด้วยกัน แต่ไม่พบประวัติการใช้งานของเมื่อวาน เช่นเดียว

กบัที่ไม่ได้ตอบข้อความหรอืรบัสายใคร นั่นไม่ใช่วสิยัของเธอเลย

ระหว่างไล่สายตาผ่านหน้าจอโทรศพัท์มอืถอืไปเรื่อยๆ สายตากพ็ลนั

สะดุดเข้ากับชื่อของญาณิศา ข้อความสุดท้ายที่คุยกันคือนัดหมายเมื่อวัน

อาทติย์ที่ผ่านมา แล้วเรื่องเหนอืความคาดหมายที่ได้รบัรู้รบัฟังจากธรีดนย์

กย็้อนมาให้เธอตดัสนิใจพมิพ์ข้อความถงึผู้ที่จากไป

‘หยี แกใช่ไหมที่อยู่ในร่างฉัน นี่มันเรื่องบ้าอะไร บอกมาสิว่าแก

ต้องการอะไร’

เดหลกีลั้นใจมองหน้าจอ เธอคงใกล้บ้าเตม็ทกีค็ราวนี้ แลว้ยงับ้าพอ 

ที่จะโทร. หาจักรพันธุ์ เพื่อนสนิทอีกคนในกลุ่มให้โทร. หาเธอทุกวันต่อ 

จากนี้หากวันใดเธอไม่ได้ติดต่อไป และถ้าพบสิ่งผิดปกติในตัวเธอให้บอก

ธรีดนย์ทนัท ีโดยให้เหตผุลว่าแพทย์ขอความร่วมมอืให้คนใกลช้ดิเฝ้าระวงั 

ชายหนุ่มจงึตอบตกลง

“แกจะไปงานหยไีหม เพื่อนๆ เราเป็นเจ้าภาพคนืสุดท้าย”

“คนืสุดท้าย...วนัไหน” เธอถามเสยีงแผ่ว

“ศุกร์นี้ คดิแล้วกใ็จหายเนอะ ศุกร์ที่แล้วพวกเราเพิ่งเลี้ยงวนัเกดิให้

นางเอง”
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ขอบตาร้อนผ่าว เดหลกีล�้ากลนืก้อนสะอื้นที่จกุแนน่ในล�าคอกลบัลง

ไปอย่างยากเย็น เธอเป็นต้นเหตุให้ญาณิศาต้องด่วนจากไปไม่พอ ซ�้ายัง

เป็นการพรากจากขณะที่เธอโกรธเคืองแทบจะสาปส่งไม่อยากทนมองหน้า 

ไม่มีใครล่วงรู้ความรู้สึกผิดที่กัดกินใจเดหลี เจ็บใจ เกลียดที่จุดจบเป็น 

เช่นนี้ โกรธทั้งตวัเองทั้งญาณศิาที่ท�าให้เธอไม่อาจแก้ไขสิ่งใดได้อกีต่อไป

“เดี๋ยวบอกแล้วกันนะ” เธอพึมพ�าบอกจักรพันธุ์ ก่อนจะขอตัววาง

สายเมื่อแว่วเสยีงกุกกกัหน้าประตู

หญิงสาวปาดน�้าตาที่คลอหน่วยพร้อมกับสูดหายใจลึก ลึกลงไปใน

ใจหวาดกลัวและหวั่นไหว ใช่แต่ต่ออนาคตของตนที่มีความผิดตราติดดั่ง

บาดแผล เป็นครั้งแรกที่เดหลีประหวั่นต่อความไม่รู้ ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้น

เพราะจติใต้ส�านกึหลอกหลอนหรอืปาฏหิารย์ิใดๆ เธอหวาดกลวัว่ามนัจะเกดิ

กบัตนอกีครั้งหนึ่ง


