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คำ�นำ�นักเขียน

เขียนนิยายในนามซ่อนกลิ่นมาก็หลายเล่ม ในแต่ละเรื่องก็มีที่มาที่

ไปของพลอตและตัวละครต่างๆ กันไป เรื่องปาฏิหาริย์รักไม่เคยเลือนเล่มนี้ 

นับได้ว่าเป็นเรื่องที่ ๓๐ พอดิบพอดี มีที่มาของพลอตแตกต่างจากเรื่องอื่น

อยูเ่หมอืนกนั เพราะเปน็เรือ่งทีม่แีรงบนัดาลใจมาจากนกัแสดงหญงิทา่นหนึง่ 

แต่จะเป็นใครนั้น ผู้อ่านเปิดเข้าไปอ่านในเรื่องก็คงจะรู้กันได้

เรือ่งของเรือ่งกค็อื ตวัเองไดม้โีอกาสชมภาพยนตรท์ีน่กัแสดงสาวคน

นี้เป็นนางเอก แล้วก็รู้สึกว่าเธอช่างงดงามเหลือเกิน เลยอยากเขียนนิยาย 

สักเรื่องให้เธอเป็นนางเอก ทีนี้ก็มาคิดว่าจะสร้างพลอตยังไงดี นั่งมองหน้า

นักแสดงคนนั้นแล้วก็คิดว่าสวยๆ แบบนี้คงมีผู้ชายมาให้เลือกเยอะแน่ๆ 

ทั้งในเรื่องที่ดูก็มีธีมรักสามเส้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ก็เลยได้ไอเดียว่าน่าจะ

เป็นเรื่องรักสามเส้าที่ทำาให้เธอต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่ง ระหว่างรักแรก

ที่ยังตราตรึงใจอย่างไม่เคยลบเลือน กับรักครั้งใหม่ที่เธอตกลงใจจะสร้าง

อนาคตร่วมกัน ก็เลยได้เป็นนิยายเรื่องปาฏิหาริย์รักไม่เคยเลือนขึ้นมา ส่วน

เรื่องราวจะเป็นอย่างไร น่าติดตามขนาดไหน หรือสาวเจ้าจะเลือกใคร เชิญ

เปิดอ่านได้เลยครับ

สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้อง ที่ทำาให้เรื่องราวรัก 

สามเส้าเรื่องนี้กลายเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์แบบขึ้นมา ขอบคุณนักอ่านที่รัก 

ทุกท่านที่สนับสนุนซ่อนกลิ่นด้วยดีเสมอมา     

                              ขอบคุณจากใจ  

                                               ซ่อนกลิ่น
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๑

ปลายฤดูร้อน พุทธศกัราช ๒๕๕๒
ปวีร์ ธีสวัสดิ์ รู้สึกตัวตื่นขึ้นด้วยเสียงนาฬิกาปลุกบนโต๊ะหัวเตียง 

ท่วงทำานองแห่งดนตรีคลาสสิกเบียดแทรกโมงยามอันเงียบสงัดของเช้าอัน

สดใสเป็นระยะ เขาบดิกายด้วยความคร้านเลก็น้อย ก่อนจะเอี้ยวตวัไปกด

ปุ่มปิดเสยีงดนตรนีั้นทิ้งแล้วพลกิตวักลบัมานอนแผ่ดงัเดมิ

ชายหนุ่มลืมตาอย่างงัวเงีย แต่ก็ต้องแปลกใจจนต้องเลิกคิ้วเมื่อยัง

คงเห็นนางเงือกสาวที่ดำาผุดดำาว่ายอยู่ในทะเลนิทราของเขาเมื่อครู่ปรากฏ

เลือนรางอยู่บนฝ้าเพดานสีขาวขุ่นอันเต็มไปด้วยกากเพชรประดับเป็นรูป 

ท้องทะเลระยบิระยบั ก่อนจะจางหายไปราวกบัควนัธูปที่ถูกลมพดั

เขายิ้มมุมปากเลก็น้อยอย่างพงึใจ แม้ภาพฝันเหล่านั้นจะจางหายไป

แล้ว แต่ความงดงามอย่างไม่มทีี่ตขิองนางเงอืกตนนั้นกต็ดิตรงึใจเขามรู้ิวาย 

ไม่ว่าจะเป็นท่อนหางสเีขยีวมรกตเลื่อมพราย เอวองค์ท่อนบนอนัอวบอิ่มขาว

ผ่องราวกับไม่เคยต้องแสงอาทิตย์ซึ่งมีเพียงเปลือกหอยเล็กๆ ปกปิดยอด

ปทุมถนัเอาไว้เท่านั้น ผมยาวของเธอสยายไปตามกระแสธารา และสิ่งหนึ่ง
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ที่สวยงามหาใดเปรยีบนั้นกค็อืใบหน้าของเธอ

ร่างกายที่เพิ่งตื่นกลับมีพลังขึ้นมาเมื่อนึกถึงวงหน้างามดุจจันทร์เต็ม

ดวง เงอืกสาวตนนั้นทำาให้เขานกึถงึ...ดาวกิา วภิูวรรธน์ หญงิสาวที่เปี่ยมไป

ด้วยความน่ารกั รอยยิ้มของเธอทำาให้หวัใจของเขาชื่นบานทกุครั้งที่เหน็หรอื

นึกถึง จมูกเล็กๆ ของเธอน่าหยิกเล่นไปเสียทุกทีที่มอง แก้มของเธอใส

กระจ่าง มเีส้นเลอืดฝอยเลก็ๆ และรอยบุ๋มกระจุ๋มกระจิ๋มปรากฏให้เหน็ใน

เวลาที่เผยยิ้ม ดวงตาของเธอกลมโต นัยน์ตาดำาขลับจนเขาแทบมองเห็น

ดวงดาวแห่งราตรกีาลอยู่ภายในนั้น

‘วนัเกดิปีนี้ คุณจะทำาอะไรเป็นอย่างแรกคะ’

‘ผมจะมาหาคุณ และขอของขวญัจากคุณ’

เธอมองหน้าเขาแล้วหวัเราะเบาๆ ‘อยากได้อะไรล่ะคะ จะได้เตรยีม

ไว้ให้’

‘เอาไว้ถงึวนัเกดิของผม แล้วผมจะบอกคุณ’

คิ้วเรยีวโก่งดั่งคนัศรขมวด ‘อ้าว...แล้วฉนัจะเตรยีมของขวญัทนัไหม

ล่ะนั่น’

‘มนัเป็นของที่คุณมอียู่แล้ว ขึ้นอยู่กบัว่า...’ เขาทอดเสยีงก่อนจะยิ้ม

เมื่อเหน็เธอรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ

‘อะไรคะ’ เธอถามด้วยความกระตอืรอืร้น

เขายิ้ม ‘ขึ้นอยู่กบัว่าคุณจะให้ผมหรอืเปล่าเท่านั้น’

ปวีร์กะพริบตาช้าๆ ยิ้มให้ความทรงจำาที่เพิ่งผ่านพ้นไปไม่กี่วันมานี้  
เขาขยับตัวขึ้นไปนั่งอิงหัวเตียงบุนวมนุ่มในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอน หันไปมองโต๊ะ

ข้างเตยีงแล้วเอื้อมมอืไปหยบิกล่องกำามะหยี่สแีดงมาเปิดออก ประกายของ

สิ่งมคี่าเจดิจ้าระยบิระยบั มนัคอืเพชรที่ถูกเจยีระไนมาอย่างประณตีบรรจง 

ขนาดและนำ้างามบ่งบอกว่าเป็นสิ่งมีค่ามหาศาล แต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาจะ

ได้กลบัมา ปวรี์กลบัไม่เสยีดายเงนิที่เสยีไปเพื่อแหวนวงนี้สกันดิ

ตัวอย่าง
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ชายหนุ่มยิ้ม แหวนวงนี้จะเป็นห่วงที่โอบรดัเขากบัเธอเอาไว้ด้วยกนั

จนแก่จนเฒ่า

ใช่แล้ว...วนันี้เขาจะขอดาวกิาแต่งงาน และหากเธอตอบตกลง เขากบั

เธอจะได้ใช้ชวีติร่วมกนัไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลบัลาโลกนี้ไป

ทุกๆ เช้านบัจากนี้ เขาจะไม่ต้องตื่นขึ้นมาคนเดยีวเหมอืนวนันี้อกีแล้ว 

จะเป็นห้วงเวลาที่มีความสุขแค่ไหนกันนะ ถ้าตื่นมาแล้วเห็นดวงตากลมโต

อนังดงามของเธอทอประกายแจ่มใสมองมาทางเขา จะดแีค่ไหนกนัถ้าได้เหน็

รมิฝีปากอวบอิ่มคลี่ยิ้มให้เขาอย่างจรงิใจเมื่อเขาลมืตามองเธอ และจะดแีค่

ไหนกนันะ ถ้าได้เหน็ดวงหน้าเนยีนใสที่ไม่เคยเลอืนหายไปจากหวัใจของเขา

เลยแม้แต่ในยามนทิราตลอดเวลา

อาการอ้อยอิ่งยามเช้ายังคงอยู่ มันทำาให้ปวีร์มีเวลาสำาหรับทบทวน

ความหลงั เขานกึถงึวนิาททีี่พบดาวกิาครั้งแรกเมื่อหกปีที่แล้ว...

หลังเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๔๖ ได้ไม่กี่วัน งานรับน้องของ

มหาวทิยาลยักม็าถงึ ตอนนั้นเขาเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นเป็นนกัศกึษาชั้นปีที่สามของ

คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชหีมาดๆ บรรยากาศภายในมหาวทิยาลยั

เตม็ไปด้วยความคกึคกั เขากบัเพื่อนซึ่งเป็นนกักจิกรรมตวัยงร่วมกนัจดัซุม้

ต้อนรบัพวกนกัศกึษาใหม่อย่างกระตอืรอืร้น และเมื่อเดก็ปีหนึ่งชุดแรกมา

ถงึซุ้ม โลกทั้งโลกของเขากห็ยุดหมุนโดยพลนั

เธอเป็นเดก็ปีหนึ่งเอี่ยมอ่องคณะเดยีวกนักบัเขา ใบหน้าและเรอืนร่าง

ของเธอโดดเด่นที่สุดในหมู่เพื่อนฝงู แม้ว่าทกุคนที่ห้อมลอ้มรอบตวัเธอต่าง

กด็งูดงามราวกบักลุม่เดก็ปีหนึ่งกลุม่นั้นเป็นกองประกวดนางสาวไทยกต็าม 

แต่สำาหรบัเขาแล้ว เธอเปล่งประกายเจดิจรสักว่าใคร

ดาวิกาไม่เหมือนผู้หญิงคนไหน ดวงตางามของเธอจับใจเขาตั้งแต่

แรกเห็น เขารู้ในวินาทีแรกด้วยซำ้าว่าเธอคือผู้หญิงที่เขาต้องการจะมีชีวิตคู่

ด้วยไปตราบเท่าที่ลมหายใจสุดท้ายของเขาจะหมดลง...และนั่นก็เป็นอีก

เหตุผลหนึ่งที่ทำาให้เขาต้องมาถือแหวนวงนี้อยู่ในมือ ท่ามกลางบรรยากาศ

ตัวอย่าง
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อนัน่ารื่นรมย์ในเช้าวนันี้

หลงัจากงานรบัน้องวนันั้น ปวร์ีใช้เวลาตลอดสองปีในรั้วมหาวทิยาลยั

ตามจบีเธอ ทว่าแม้เขาจะถกูเพื่อนร่วมมหาวทิยาลยัยกให้เป็นเดอืน แถมยงั

มีฐานะทางบ้านที่รำ่ารวยมากจากกิจการโรงแรมและรีสอร์ตหรูทั่วประเทศ

กต็าม แต่มนักไ็ม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเอาชนะใจดาวกิาได้ หลายครั้งที่เขาถกู

เธอแหวใส่ด้วยอารมณ์รำาคาญ หลายครั้งที่เธอหลบหน้าเขา บางครั้งทำาเอา

เขาถงึกบัท้อ เพราะไม่เคยเจอผู้หญงิที่ต่อต้านเสน่ห์ของเขาได้เช่นเธอ

สุดท้ายเขาจบปีสามด้วยเกรดเอทุกวิชา แต่กลับได้เอฟเรื่องการ 

จบีสาว

ปวร์ีมารูภ้ายหลงัจากเพื่อนๆ ของเธอบางคนที่แอบเชยีร์เขาว่าดาวกิา

ไม่ได้ตั้งแง่รังเกียจเขา แต่ที่เธอหลบหน้าเขานั้นก็เป็นเพราะเธอตั้งปณิธาน

อยา่งแน่วแน่เอาไวว่้าตลอดสี่ปีที่ศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัอนัมเีกยีรตแิห่งนี้ 

เธอจะตั้งใจเรยีนและไม่ข้องแวะกบัเรื่องความรกัอย่างเดด็ขาด 

นั่นเพราะในอดีต ครอบครัวของดาวิกาต้องเผชิญความเจ็บปวด

เพราะการด่วนตัดสินใจแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเกี่ยวกับเรื่องรักในวัยเรียน

มาแล้วถงึสองครั้งสองครา

ดนพุล วภิวูรรธน์ พี่ชายของเธอทำาให้ผูห้ญงิท้องตั้งแต่อยูปี่สอง เมื่อ

ชายหนุม่รูก้ต็ดัสนิใจพาคนรกัไปทำาแท้งที่คลนิกิเถื่อนแห่งหนึ่งย่านชานเมอืง 

ยงัไม่ทนัได้คร่าชวีติน้อยๆ ที่กำาลงัจะเกดิขึ้น ตำารวจกน็ำากำาลงับกุคลนิกิแห่ง

นั้นเสียก่อน พี่ชายของเธอกับคนรักถูกจับและต้องขึ้นโรงขึ้นศาลในเวลา 

ต่อมา แม้ว่าผู้หญงิคนนั้นกบัพี่ชายของเธอจะไม่ถูกเอาผดิทางกฎหมายอาญา

โทษฐานที่ยอมให้คนอื่นทำาให้ตนแท้งลกูและสนบัสนนุให้ผูอ้ื่นทำาให้หญงิแท้ง

ลูก เพราะยงัไม่ทนัลงมอื แต่ชื่อเสยีงเกยีรตยิศของครอบครวัที่สั่งสมมานาน

กถ็กูทำาลายลงสิ้นแล้ว ผูห้ญงิคนนั้นต้องลาออกจากมหาวทิยาลยั พี่ชายของ

เธอต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่เขาทำาด้วยการพาภรรยาไปอยู่ต่างประเทศ 

เพื่อลบข้อครหาต่างๆ นานา 

ตัวอย่าง



ซ่ อ น ก ลิ่ น      9

ส่วน ดลยา วภิูวรรธน์ พี่สาวของเธอกเ็กดิไปต้องตาต้องใจหนุ่มรั้ว

มหาวทิยาลยัเดยีวกนั แต่เขาคนนั้นมฐีานะไม่ด ี ทางบ้านของเธอจงึไม่เหน็

ด้วย รวมทั้งยงัมบีาดแผลลกึอยู่ในใจจากการที่ลูกชายคนโตต้องหลบลี้หนี

หน้าสังคมไปอยู่ยังแดนไกล ทั้งคู่จึงกีดกันความรักต่างฐานะนี้ทุกวิถีทาง 

สดุท้ายพี่สาวของเธอกห็ายเข้ากลบีเมฆไปกบัผูช้ายคนนั้นก่อนจบการศกึษา

ในรั้วมหาวทิยาลยัปีที่สองในอกีไม่กี่เดอืน จนกระทั่งป่านนี้กย็งัหาตวัไม่พบ

ความทุกข์ระทมของบุพการีถูกถ่ายทอดมาถึงตัวเธออยู่ทุกเมื่อเชื่อ

วัน นั่นทำาให้ดาวิกาตั้งใจมั่นว่าเธอจะต้องศึกษาให้จบ นำาปริญญาบัตรไป

ปลอบประโลมใจบดิามารดาให้คลายความโศกเศร้าจากความผดิหวงัที่ผ่าน

มาให้ได้ และตั้งใจอกีว่า เธอจะต้องรกัอย่างมสีต ิและไม่ปล่อยให้ความรกั

มาทำาลายตวัเองเดด็ขาด

ปวีร์มีเวลาอีกแค่ปีเดียวก่อนจะจบการศึกษาที่จะทำาให้เธอยอม

ใจอ่อนให้ได้ เขาจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องถอยหลัง ดังนั้นเมื่อเปิดภาคการ

ศึกษาใหม่ เขาจึงเดินหน้าลุยเต็มที่ แล้วในที่สุดความไม่ยอมแพ้ใครและ

ความแน่วแน่จรงิใจของเขากก็ลายเป็นแรงผลกัดนัทำาให้เขาเอาชนะใจเธอได้ 

ในวนัที่ใกล้จะจบเทอมแรก วนันั้นดาวกิารบัไมตรขีองเขา แต่กไ็ด้ตั้งกฎ ตั้ง

ข้อแม้มากมายหลายอย่างเหลอืเกนิ ขนาดเรื่องถกูเนื้อต้องตวักเ็ป็นเรื่องใหญ่

ที่เขาไม่ควรมองข้ามเลยทเีดยีว

ตลอดเวลาที่ดาวกิายงัไม่จบการศกึษานั้น กฎต่างๆ ที่เธอตั้งขึ้นทำาให้

เขารู้ซึ้งถงึคำาว่า ‘รอคอย’ เพราะตั้งแต่จำาความได้ ความที่ครอบครวัมฐีานะ

ด ีทำาให้อะไรที่เขาอยากได้ เขากต้็องได้ แต่คราวนี้การรอคอยที่ว่ากลบัทำาให้

เขารู้สึกว่าความรักของเธอมีค่ามากมายจนไม่อาจประเมินได้ ดาวิกากลาย

เป็นสิ่งลำ้าค่ามากกว่าแก้วแหวนเงนิทองใดๆ เขาเฝ้ารอคอยและเฝ้าคดิไปว่า

วันใดที่เขาได้ความรักนั้นมาครอบครอง วันนั้นคงเป็นวันที่เขามีความสุข

ที่สุดในโลก และเขาจะต้องทะนุถนอมความรักนั้นเอาไว้อย่างที่สุด ตราบ 

เท่าที่เขายงัมลีมหายใจอยู่

ตัวอย่าง
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และแล้ววนันั้นกม็าถงึ

คนืนั้น...หลงังานเลี้ยงสอบเสรจ็ ปวร์ีไปรบัและขบัรถไปสง่เธอที่บ้าน 

แต่แทนที่เธอจะให้เขาส่งเธอที่หน้ารั้วบ้านเหมอืนทกุครั้ง ดาวกิากลบัชกัชวน

เขาให้เข้าไปไหว้บิดามารดาของเธอ ปวีร์ตื่นตะลึงเมื่อได้ยินคำาชักชวนของ

เธอจนไม่รูว่้าจะทำาตวัอย่างไร ดาวกิายิ้มแล้วฉวยมอืของเขาจูงเข้าไปในบ้าน

อย่างไม่ให้เขาได้ทนัตั้งตวั

วนิาททีี่มอืของเธอสมัผสักบัมอืของเขาเป็นครั้งแรกนั้น หวัใจของเขา

วูบวาบไปด้วยความรู้สกึแปลกใหม่ เขาไม่เคยคดิเลยว่าจะมมีอืของผู้หญงิ

คนไหนนุ่มนิ่มและให้กระแสอบอุ่นอย่างนี้แก่เขามาก่อน โพรงอกของเขา

สว่างวาบไปด้วยความอิ่มเอม อยากหยดุเวลาชื่นชมความสขุลำ้านั้นไว้ตลอด

กาล แต่มนักเ็ป็นไปไม่ได้ เพราะระยะทางจากรั้วบ้านจนถงึอาคารหลงัใหญ่

นั้นไม่ไกลขนาดสุดลูกหูลูกตาเสยีเมื่อไหร่

ดาวกิาปล่อยมอืเขาเมื่อมาถงึหน้าบ้าน บดิามารดาของเธอยนืคอยอยู่

แล้ว ตอนแรกที่เขาเหน็ท่านทั้งสองนั้น ดเูหมอืนพวกท่านจะเป็นคนค่อนข้าง

เคร่งขรมึ แววตาของทั้งคูบ่่งบอกถงึความไม่ไว้วางใจในตวัเขานกั ซึ่งเขาเดา

เอาว่าอาจเป็นเพราะพวกท่านผ่านเรื่องราวเลวร้ายเกี่ยวกบัลูกๆ มามาก แต่

เมื่อได้พูดคุยกนัสกัพกั เขากโ็ล่งใจที่พวกท่านเปิดใจให้เขาได้มากกว่าที่เขา

คิด ซึ่งเรื่องนี้คงต้องขอบคุณดาวิกา ที่การใช้ชีวิตของเธอตลอดหลายปีที่

ผ่านมานั้นทำาให้ทุกคนในบ้านเชื่อว่า เธอเป็นคนที่มหีวัคดิแบบผู้ใหญ่ รวม

ไปถึงการทำาตัวเองให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีมาตลอด ทำาให้การปรากฏ

ตัวของเขาในวันนั้นเป็นเสมือนหยดนำ้าที่ถูกกลั่นกรองโดยเครื่องกรองที่มี

ประสทิธภิาพมาชั้นหนึ่งแล้วนั่นเอง

หลงัจากพูดคุยกบับดิามารดาของดาวกิาได้สกัพกั ปวรี์กข็อตวักลบั 

ดาวิกามาส่งเขาที่รถ มือของเขาประสานกับมือของเธอตลอดเวลาตาม 

เส้นทางที่สองข้างดารดาษไปด้วยทิวแถวกุหลาบสีแดงสดปลั่ง ซึ่งชูช่อรอ

คอยเขากบัเธอราวกบัเป็นราชองครกัษ์แห่งดนิแดนความรกั

ตัวอย่าง
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ดาวิกากล่าวคำาอำาลาเขาด้วยนำ้าเสียงใสดั่งแก้วเจียระไน และก่อนที่

เขาจะได้ทนัตั้งตวั เธอกย็ดืตวัขึ้นมาประทบัรมิฝีปากของเธอบนแก้มของเขา

อย่างแผ่วเบา

วินาทีนั้นเขารู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นรูปปั้นศิลาที่หนักอึ้ง ได้แต่

ยืนตัวแข็ง กลั้นหายใจราวกับไม่ต้องการอากาศอีกแล้ว เขาถูกสะกดด้วย

ดวงตางามของเธอที่มองมา รอยยิ้มของเธอราวกับมีรัศมีเจิดจ้า แก้มแดง

ปลั่งของเธอบ่งบอกอารมณ์ได้อย่างมากมาย

มนตร์สะกดของดาวกิาคลายลงเมื่อเธอหนัหลงัให้แล้ววิ่งกลบัเข้าบ้าน 

ปวีร์รู้สึกได้ทันทีก่อนจะหายใจอีกครั้งว่า ผู้หญิงคนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่าง 

ของเขา คอืคนที่เขาจะใช้ชวีติร่วมด้วยไปจนกระทั่งลมหายใจสดุท้าย จมุพติ

นั้นทำาให้เขารูส้กึได้เลยว่าผูห้ญงิคนอื่นในโลกนี้ไม่มคีวามสำาคญัอกีแล้ว หนึ่ง

เดียวในใจของเขาคือเธอ และจะไม่มีวันเปลี่ยนไปเป็นอื่นได้อย่างแน่นอน 

เธอคอืผูห้ญงิคนเดยีวที่เขาต้องการใช้ชวีติคูด้่วย เธอคอืทกุสิ่งทกุอย่างของ

เขา

และเธอคอืชวีติของเขา

ปวร์ีผละจากหวัเตยีงนุ่มลกุขึ้นนั่งหลงัตรง ยงัคงจบัจ้องประกายระยบิ
ระยับของเพชรหัวแหวน บอกตัวเองว่าวันแห่งการรอคอยมาถึงแล้ว วันนี้

เขาจะขอเธอแต่งงาน หลงัจากบ่ายเบี่ยงกบัตวัเองมาตลอด เพราะต้องการ

พิสูจน์ให้บิดาและกรรมการผู้ถือหุ้นทุกคนของบริษัทเห็นว่าเขามีความ

สามารถเพยีงใดสำาหรบัการก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งสูงสุดของบรษิทัในอนาคต

จริงอยู ่เขาคือบุตรชายคนเดียวของ ปกรณ์ ธีสวัสดิ์ ผู ้ซึ่งเป็น 

ประธานบรษิทัพาราไดส์ กรุป๊ จำากดั (มหาชน) ที่มกีจิการโรงแรมและรสีอร์ต

หรหูราอยู่ทั่วประเทศ แต่สำาหรบับรษิทัที่มผีูถ้อืหุน้มากมายเช่นนี้กท็ำาให้ปวร์ี

ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าจะก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งสูงสุดของบริษัทแทนบิดาได้หรือ

เปล่า และโครงการ พาราไดส์ ไอร์แลนด์ รสีอร์ต กค็อืเครื่องพสิูจน์ความ

ตัวอย่าง



12   ป า ฏิ ห า ริ ย์ รั ก ไ ม่ เ ค ย เ ลื อ น 

สามารถของเขาให้กรรมการผู้ถือหุ้นทุกคนได้ประจักษ์ โดยเฉพาะคุณ

กาญจนา ผูถ้อืหุน้อนัดบัสองของบรษิทั ซึ่งเป็นผูท้ี่เพิ่งกลายเป็นหุ้นส่วนชวีติ

บดิาของเขาเมื่อไม่นานมานี้ด้วย

ปรกตปิวร์ีไม่เคยระแคะระคายเรื่องชวีติรกัของบดิาเลยสกันดิ เพราะ

นับตั้งแต่มารดาของเขาเสียชีวิตไป บิดาก็ครองตัวเป็นโสดมาตลอด จน

กระทั่งเขาเรียนจบและเข้าไปเรียนรู้งานในบริษัท ท่านจึงแนะนำาให้เขารู้จัก

กบัคุณกาญจนา หุ้นส่วนใหญ่อกีคนของบรษิทัว่าเป็นคนรกัของท่าน ตอน

นั้นเขาตกใจอยู่เหมอืนกนัที่ได้รู้ว่าบดิามรีกัใหม่ แต่เมื่อพนิจิกาญจนาอย่าง

ถ้วนถี่แล้ว เขาก็เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง เธอเป็นหญิงสาวที่มีความพร้อมทุก

อย่าง ทั้งรูปร่างหน้าตา ความสามารถ และชาตติระกูล

คณุกาญจนาอายมุากกว่าเขาราวยี่สบิปี และอ่อนกว่าบดิาของเขาราว

สบิปีได้ เธอเป็นภรรยาของคณุธนา กรประสทิธิ์ทรพัย์ เพื่อนรกัของบดิาเขา

และเป็นผู้ที่ก่อตั้งบริษัทร่วมกันมาตั้งแต่ต้น คุณธนาล่วงลับไปเมื่อหลายปี

ก่อนทำาให้ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายได้เข้ามาเป็นผู้ถอืหุ้นแทน

ไม่นานหลังจากปวีร์ได้รับรู้ความสัมพันธ์ของบิดากับคุณกาญจนา 

ท่านก็ประกาศแต่งงานกับเธอในงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัท...เราสามคนจึง

กลายมาเป็นครอบครวัเดยีวกนั

หลายคนที่บริษัทคิดว่าชีวิตหลังแต่งงานของประธานกรรมการใหญ่

คงลุกเป็นไฟด้วยความขัดแย้งระหว่างแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยง แต่พวกเขาคิด

ผดิ ไม่มเีรื่องอย่างนั้นเกดิขึ้นในคฤหาสน์ธสีวสัดิ์ เนื่องจากการอยูร่่วมชายคา

กับกาญจนาทำาให้ปวีร์ได้รู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เก่งไปเสียทุกอย่าง เพราะ

นอกจากเธอจะจัดการทุกอย่างภายในบริษัทได้เป็นอย่างดี เธอยังบริหาร 

ทุกอย่างภายในบ้านได้อย่างเป็นระเบยีบอกีต่างหาก แม้กบัตวัเขาเอง เธอก็

ดูแลเอาใจใส่ราวกบัเป็นลูกหลานของตวัเองเลยทเีดยีว

แต่ในความสมบูรณ์แบบ ทุกคนย่อมมีจุดบกพร่อง กาญจนาเองก็

เช่นกนั เธอมข้ีอเสยีอย่างเดยีวที่เขาเหน็ได้อย่างเด่นชดันั่นกค็อื เธอควบคุม 

ตัวอย่าง
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การนัต์ ลูกชายคนเดยีวที่ดูเหมอืนจะเลอืดร้อน มุทะลุของเธอไม่ได้นั่นเอง

การันต์ที่ตอนนี้กลายมาเป็นน้องชายของเขาแล้วนั้น มีอายุรุ่นราว

คราวเดียวกันกับดาวิกา แต่ความเอาถ่านกลับต่างกันลิบลับ วันๆ เขาจะ

ชอบไปขลุกอยู่กับแก๊งรถซิ่ง จนกาญจนาต้องจับตัวส่งไปเรียนเมืองนอก 

หลงัจากเธอแต่งงานแล้วสกัพกั เธอกเ็รยีกให้การนัต์กลบัมาช่วยงานที่บรษิทั 

แต่กลบัทำาอะไรไม่เป็นโล้เป็นพายนกั เอาแต่กร่างไปวนัๆ จนพนกังานต่าง

เกรงกลัวไปตามๆ กัน ความร้อนไปถึงหูปกรณ์ จึงปรึกษากับภรรยาแล้ว

เรียกการันต์ไปอบรมยกใหญ่ ก่อนจะส่งไปบริหารงานรีสอร์ตที่จังหวัด

เชยีงใหม่และคาดโทษเอาไว้ว่าถ้าทำาโครงการที่นั่นวุน่วายหรอืทำากำาไรหดหาย

ไปแม้แต่เปอร์เซน็ต์เดยีว กจ็ะไล่ออกจากบรษิทัเสยีเลย

สำาหรบัปวรี์เอง ถงึแม้ว่าจะไม่ได้ทำาอะไรเสื่อมเสยีในบรษิทั แต่บดิา

ของเขากต็ดัสนิใจให้ไปคมุโครงการใหม่ที่เกาะมนัตากลางทะเลอนัดามนั ซึ่ง

เขาเองกเ็ตม็ใจ เพราะนั่นเป็นโครงการที่เขาเป็นคนรเิริ่มตั้งแต่ต้น และเขา

ยงัใกล้ชดิกบัดาวกิาซึ่งจะกลบัไปทำางานและพกัอาศยัอยูท่ี่บ้านเกดิในจงัหวดั

นั้นหลงัจากจบการศกึษาได้

พาราไดส์ ไอร์แลนด์ รสีอร์ต สร้างเสรจ็ภายในขวบปีเดยีว ก่อนจะ

ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วด้วยแผนการตลาดของเขา เพียงปีเดียวรีสอร์ต 

แห่งนี้ก็กลายเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวซึ่งมีอันจะกินจากทั้งในและ 

ต่างประเทศ ปวรี์กลายเป็นนกับรหิารรุ่นใหม่ที่ถูกผู้คนในแวดวงจบัตามอง 

โดยเฉพาะผู้ถอืหุ้นในบรษิทัต่างกย็อมรบั และคาดหมายว่าหลงัจากปกรณ์

ลงจากตำาแหน่งประธานแล้ว เขาจะก้าวขึ้นเป็นประธานคนต่อไปได้อย่าง

แน่นอน

เมื่อพสิจูน์ตวัเองได้แล้ว บดิาจงึเรยีกเขากลบัไปรบัหน้าที่รองประธาน

กรรมการที่กรุงเทพฯ เพื่อเตรยีมพร้อมก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งประธานแทนท่าน

ในอนาคต

วนันี้จงึถงึเวลาแล้วที่เขาจะต้องตดัสนิใจทำาอะไรบางอย่าง

ตัวอย่าง
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ปวีร์มองดูแหวนเพชรในมือด้วยความอิ่มเอม ถึงเวลาแล้วที่เขาจะ

ต้องเริ่มสร้างครอบครวัของตวัเองเสยีท ี

เขาจะแต่งงานกบัดาวกิา

ชายหนุ่มสดูลมหายใจลกึ ลกุจากเตยีงแล้วถอดกางเกงขาสั้นตวัเดยีว

ที่ปกปิดร่างกายออก มองตัวเองในกระจกบานใหญ่แล้วยิ้มอย่างชื่นชม...

มรดกอนัลำ้าค่าที่บดิาให้มานั้นยิ่งใหญ่เหลอืพรรณนา เมื่อผนวกกบัร่างกาย

อนัสมบรูณ์แบบซึ่งเป็นผลมาจากการที่เขาวิ่งไปตามชายหาดของเกาะทกุเยน็ 

เข้าฟิตเนสทุกวนั และทำางานอย่างกระฉบักระเฉงจนทุกสดัส่วนเตม็ไปด้วย

กล้ามเนื้อไร้ไขมนั คงทำาให้ดาวกิาถูกหญงิสาวหลายๆ คนอจิฉาได้ไม่น้อย

หลงัจากนั้นเขาเดนิเข้าห้องนำ้า เปิดฝักบวัทองเหลอืงขนาดใหญ่ ปล่อย

ให้สายนำา้เยน็ฉำา่ชโลมไปทั่วร่างกาย เมื่อความสดชื่นปลุกให้สมองตื่นตวัรบั

วนัใหม่แล้ว เขากเ็ชด็ตวั หยบิเสื้อโปโลแขนสคีรมีมาสวมใส่พร้อมกบักางเกง

ยนีสฟี้าตวัโปรด ไม่ลมืหยบิกล่องกำามะหยี่สแีดงใส่เอาไว้ในกระเป๋ากางเกง

และสำารวจความเรียบร้อยอีกครั้งก่อนจะออกมาจัดการอาหารเช้าที่ห้อง

อาหารไปพร้อมๆ กบัสั่งงานต่างๆ กบัผู้ช่วยของเขา เนื่องจากจะต้องขึ้นฝั่ง

ไปหลายวนั

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยจึงออกจากห้องอาหาร เดินไปตามทางเดิน

จนถงึสะพานเทยีบเรอืที่ทอดตวัยาวออกไปในทะเล สขีาวของแผ่นไม้ตดักบั

สคีรามของผนืนำ้าและท้องฟ้าดูสวยงามอย่างหาใดเปรยีบได้ มนัคอืสิ่งที่เขา

ภาคภมูใิจ เพราะได้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบด้วย ภาพสนีำ้ารูปสะพาน

เทียบเรือที่เขาวาดไว้ถูกนำาไปเป็นโจทย์ให้สถาปนิกนำาไปใส่ไว้ในแบบ เขา

ต้องการท่าเรอืส่วนตวัที่อำานวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเที่ยวได้

ที่ปลายสะพานเทยีบเรอืมเีรอืสปีดโบตส่วนตวัของเขาจอดสงบนิ่งอยู่ 

ปวรี์ไม่ได้ลงเรอืในทนัท ี เขาทรุดตวัลงนั่งยองๆ เอื้อมมอืลงไปลูบขอบของ

แผ่นไม้แผ่นสุดท้ายแล้วยิ้ม รอยมีดที่เขาเป็นคนกรีดยังคงอยู่ มันเป็นชื่อ

ของเขากบัดาวกิาที่มรีูปหวัใจเป็นตวัเชื่อม เธอเป็นแขกคนแรกของที่นี่ เขา

ตัวอย่าง
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สลกัชื่อเหล่านั้นลงไปในวนันั้น

ชายหนุ่มหัวเราะเบาๆ ก่อนจะลุกขึ้นแล้วกระโดดลงเรือ จากนั้นก็ 

สตาร์ตเครื่องยนต์ ขับออกจากเกาะด้วยความเร็วพอเหมาะ พอถึงท่าเรือ 

บนแผ่นดินใหญ่เขาก็ฝากมันเอาไว้กับคนดูแล แล้วตรงดิ่งไปยังรถกระบะ

แบบขบัเคลื่อนสี่ล้อของตวัเองที่จอดเอาไว้ในที่จอดรถส่วนตวัของท่าเรอื

เขาขบัรถไปตามถนนเลยีบชายหาด เปิดหน้าต่างเพื่อรบัสายลมและ

กลิ่นอายทะเล ก่อนจะเบี่ยงไปยังเส้นทางขึ้นภูเขาซึ่งทอดตัวไปยังบ้านของ

ดาวิกา สองข้างทางเปลี่ยนจากบ้านเรือนร้านค้าและทะเลเป็นหน้าผาสูงชัน 

แต่กย็งัคงได้ยนิเสยีงเกลยีวคลื่นซดัเข้าหาฝ่ังอย่างชดัเจน เขาเหยยีบคนัเร่ง

พารถแล่นไปอย่างรวดเรว็เพราะคุ้นเคยกบัเส้นทางเป็นอย่างดี

ถนนสายนี้ไม่ค่อยพลุกพล่าน เนื่องจากเป็นโซนพกัอาศยัของผู้มอีนั

จะกนิ มบี้านหลงัใหญ่อยู่ไม่กี่หลงับนเขา หนึ่งในนั้นเป็นอาณาจกัรอนักว้าง

ใหญ่ของตระกูลวภิูวรรธน์ ทำาให้หนทางค่อนข้างเรยีบและเงยีบเชยีบ จะมี

ที่ต้องระวงัสกัหน่อยกต็รงโค้งก่อนจะถงึบ้านของเธอเท่านั้น แต่มนักย็งัอยู่

อกีไกล

จู่ๆ เขาก็นึกครึ้มอกครึ้มใจ อยากดูแหวนเพชรที่จะใช้ขอดาวิกา

แต่งงานขึ้นมา จงึดงึมนัออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วเปิดกล่องออกดอูย่าง

ชื่นชม

“ใหม่ครับ แต่งงานกับผมนะ” เขาเอ่ยขึ้นมาลอยๆ หลายต่อหลาย

ครั้ง ก่อนจะหวัเราะกบัตวัเองอย่างขดัเขนิ จากนั้นกปิ็ดฝากล่องแล้วเกบ็มนั

กลบัเข้ากระเป๋ากางเกงยนีตวัโปรด

ตอนนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องผ่อนคันเร่งแล้ว เพราะไม่อย่างนั้นเขา

อาจต้องหลุดโค้งข้างหน้าลงไปจมอยู่ใต้ทะเลแน่ๆ และถ้าเป็นอย่างนั้น 

รับรองได้ว่าดาวิกาคงจะได้ร่วมจัดงานศพให้เขาแทนที่จะได้ร่วมจัดงาน

แต่งงานกบัเขาแน่ๆ

ชายหนุ่มยกเท้าขวาจากคันเร่งช้าๆ ก่อนจะย้ายมาที่เบรกแล้วกด 

ตัวอย่าง
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เหยยีบเบาๆ เพื่อชะลอรถเตรยีมเข้าทางโค้ง

“หือ?” ปวีร์ตกใจเมื่อไม่รู้สึกถึงแรงต้านที่ฝ่าเท้า เบรกจมลงอย่าง

ง่ายดายกว่าที่มนัควรจะเป็น จนกระทั่งเขากดมนัจนมดิ ความตื่นตระหนก

เบยีดแทรกเข้ามาในจติใจแทนอารมณ์รื่นรมย์เมื่อครู่ เขายกเท้าขึ้นก่อนจะ

เหยยีบเบรกซำ้าหลายๆ ครั้ง แต่ผลสุดท้ายมนักอ็อกมาเหมอืนเดมิทุกครั้ง 

นั่นคอืเขาเหยยีบเบรกได้อย่างไร้แรงต้านทาน และการเหยยีบในตอนนี้กไ็ม่

สามารถส่งผลให้รถชะลอความเร็วลงพอให้ประคองรถเข้าโค้งโดยไม่ตก

หน้าผาลงไปด้านล่างได้

“ให้ตายส!ิ” เขาสบถ สองมอืกำาพวงมาลยัแน่นอย่างไม่รู้จะทำาอย่างไร

กบัสถานการณ์ฉุกเฉนิเช่นนี้

ชายหนุ่มพยายามควบคุมสต ิมอืหนึ่งผละจากพวงมาลยัแล้วรบีกด

ปุ่มโอเวอร์ไดรฟ์ออน เปลี่ยนเกียร์จากอัตโนมัติมาเป็นเกียร์สามเพื่อหน่วง

ความเรว็รถให้มากที่สดุ มนัได้ผลอย่างที่คดิ แต่ดเูหมอืนจะไม่เป็นประโยชน์

มากเท่าไรในระยะทางสั้นเช่นนี้ โค้งมรณะอยู่ตรงหน้าห่างออกไปไม่กี่เมตร

เท่านั้น เขาจึงกัดฟันหมุนพวงมาลัยช้าๆ เพื่อให้ด้านข้างรถเสียดสีกับไหล่

ทางอนัขรุขระให้มากที่สุด

ทว่า...ความพยายามทุกอย่างไม่เป็นผล ก่อนหน้านี้เขาขับรถมาเร็ว

เกินไป กันชนหน้ารถกระแทกกับราวกั้นเสียงดังสนั่น รถคันโตพุ่งสู่ความ

เวิ้งว้างของหน้าผาสงูชนัซึ่งด้านล่างนั้นเป็นทะเล ไม่กี่วนิาทต่ีอมา เขารู้สกึถงึ

แรงกระแทกอย่างหนักใต้ท้องรถ ก่อนที่โลกจะหมุนคว้างหลายตลบ แรง

เหวี่ยงทำาให้ศีรษะของเขากระแทกกับพวงมาลัยและหน้าต่างอย่างรุนแรง

หลายต่อหลายครั้ง ความมึนงงจู่โจมอย่างรวดเร็ว ก่อนที่ทุกอย่างรอบตัว

จะเตม็ไปด้วยความมดืมดิ ดวงตาของเขาคล้ายมดืบอดไปชั่วขณะ รู้สกึได้

เพยีงอย่างเดยีวคอื...ร่างกายเปียกโชก

นำ้าเคม็ของทะเลโอบล้อมตวัเขาเอาไว้หมดแล้ว เขาพยายามออกจาก

รถที่กำาลงัดำาดิ่ง แต่กท็ำาได้ยากเตม็ท ีเพราะเรี่ยวแรงที่มอียู่กไ็ม่รู้ว่าหายไป

ตัวอย่าง
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ไหนเสียหมด ไม่ว่าจะดิ้นรนเท่าไรก็ออกไปไม่ได้เสียที เขาพยายามกลั้น

หายใจเพื่อไม่ให้นำ้าทะเลทะลกัเข้าสูป่อด แต่กน็ั่นแหละ ตราบใดที่อากาศยงั

จำาเป็นต่อการดำารงชพีของมนุษย์ การพยายามเอาชวีติรอดด้วยการต่อต้าน

ธรรมชาตกิท็ำาได้ไม่นานนกั เขาเริ่มสำาลกันำ้า สตสิตงัเริ่มพร่าเลอืน

วนิาทกี่อนที่สตสิมัปชญัญะของเขาจะดบัสูญ แสงสว่างวาบขึ้นจากที่

ใดสกัที่ที่ไกลแสนไกล ชายหนุ่มใช้พลงัเฮอืกสุดท้ายลมืตาขึ้นมองไปยงัจุด

นั้น

‘ใหม่’

เขานึกในใจเมื่อเห็นนางเงือกเหมือนในฝันเมื่อคืนปรากฏตัวขึ้น แต่

วนิาทตี่อมาแสงสว่างนั้นกด็บัวูบลงไปพร้อมๆ กบัสตสิมัปชญัญะของเขา...

ตัวอย่าง



๑๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๘
เมื่อโทรศัพท์บนโต๊ะแผดเสียงขึ้นในห้องอันเงียบกริบ เสียงของมัน

จงึดงัก้องทรงพลงัอย่างน่าเหลอืเชื่อ ชชัวนิ ภูสโรจ จงึรบีผละจากเอกสาร

ด้านการเงนิมากมายบนโต๊ะ เอื้อมมอืไปคว้าหูโทรศพัท์พลางเหลอืบมองไป

ที่หน้าต่าง ท้องฟ้าสีนิลที่ถูกระบายอยู่ในกรอบวงกบสีขาวถูกตกแต่งด้วย

หยาดนำ้าฝนที่เพิ่งหยุดไปไม่นาน ดวงจนัทร์กลมโตที่ทอประกายแข่งกบัหมู่

ดาวระยบิระยบัทำาให้เขารู้ได้ทนัทวี่าวนันี้เขาทำางานจนลมืเวลาอกีแล้ว

“นี่วนิยงัอยู่ที่ที่ทำางานอกีหรอืคะ” 

เสยีงหวานแว่วมาตามสายจนเขาถงึกบัสะอกึ

“ใหม่” ชายหนุ่มเลกิคิ้วอย่างนกึขึ้นได้

“กใ็หม่น่ะส”ิ เธอยำ้า

ชายหนุ่มเหลือบมองนาฬิกาบนผนังให้แน่ใจอีกครั้ง ก่อนจะลอบ 

ถอนหายใจออกมาเบาๆ “วนิขอโทษ ลมืไปเลยว่านดัใหม่ไปดนิเนอร์”

“งานยุ่งหรอืคะ”

๒

ตัวอย่าง
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“ก็นิดหน่อยจ้ะ” เขาตอบเพื่อให้เธอสบายใจ เพราะแท้จริงแล้วงาน

ด้านบญัชไีม่เคยมคีำาว่านดิหน่อยเลยสกัครั้ง

“ถ้าอย่างนั้นกไ็ม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวใหม่ให้แม่บ้านทำาอะไรให้กนิกไ็ด้”

“ไม่ได้!” ชชัวนิโพล่งออกไปอย่างลมืตวั

“ทำาไมคะ”

“เอ่อ...วนันี้วนัวาเลนไทน์ วนิจะยอมให้ดนิเนอร์ของเราล้มเลกิเพราะ

ความไม่รู้จกัเวลำ่าเวลาของวนิไม่ได้หรอก” ชายหนุ่มเอ่ยแก้ตวั ไม่อยากให้

เธอระแคะระคายถึงแผนการที่เตรียมเอาไว้ในคำา่คืนอันสุดแสนพิเศษเช่นนี้ 

“เอางี้นะ ใหม่รอวนิแป๊บเดยีว อกีครึ่งชั่วโมงวนิจะไปรบัใหม่”

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ วนิทำางานให้เสรจ็เถอะ” 

เธอบอกอย่างประนปีระนอม แต่เขากย็งัรูส้กึวา่ในนำ้าเสยีงนั้นแฝงไป

ด้วยความน้อยใจไม่น้อยทเีดยีว

“ไม่ได้หรอก” ชชัวนิรบีปฏเิสธ “สำาหรบัวนิ ใหม่คอืสิ่งที่มค่ีาที่สดุ เรื่อง

งานเอาไว้ทหีลงักไ็ด้”

เธอเงียบไปสักพัก ก่อนจะตอบกลับด้วยนำา้เสียงแจ่มใสขึ้นกว่าเดิม 

“กไ็ด้ค่ะ ว่าแต่ผู้ตรวจสอบบญัชใีหญ่จะเลี้ยงอะไรน้อ”

ชชัวนิหวัเราะเบาๆ “ไปร้านซาร์ฟิลด์ดไีหม ร้านโปรดของใหม่ไง”

“อมื ตกลงค่ะ”

“อีกครึ่งชั่วโมงเจอกันนะ” เขาบอกก่อนจะวางหูโทรศัพท์ลงบนแป้น 

แล้วเลื่อนมือไปหยิบกรอบรูปที่ประดับประดาด้วยเปลือกหอยขึ้นมา เอน

หลงัพงิพนกัแล้วหมนุเก้าอี้ให้หนัไปทางหน้าต่างบานใหญ่ จ้องมองหญงิสาว

เจ้าของดวงตากลมโตที่มีนัยน์ตาสีดำาสนิทเหมือนท้องฟ้าราตรีในกรอบรูป

อย่างหลงใหล ชชัวนิใช้นิ้วมอือกีข้างแตะลงบนจมูกเลก็ๆ ของเธอ ก่อนจะ

ไล้ลงมาที่รมิฝีปากอวบอิ่มสแีดงสด แล้วยิ้มอย่างเปรมปรดีิ์

ถ้าจะมผีูห้ญงิคนไหนสกัคนหยดุโลกของคนที่บ้างานและเตม็ไปด้วย

ความทะเยอทะยานอย่างเขาได้ละก็ ผู้หญิงคนนั้นก็คือเธอคนนี้เพียงคน

ตัวอย่าง



20   ป า ฏิ ห า ริ ย์ รั ก ไ ม่ เ ค ย เ ลื อ น 

เดยีวเท่านั้น...

ดาวกิา วภิูวรรธน์

คำาพูดประโยคนั้นไม่เกนิเลยความจรงิไปแม้แต่น้อย เพราะครั้งแรก

ที่เขาเห็นเธอในงานเลี้ยงฉลองครบรอบห้าสิบปีของบริษัทตรวจสอบบัญชี

ระดบัยกัษ์ใหญ่ของเมอืงไทยซึ่งตอนนั้นเขาเป็นเฟืองจกัรเลก็ๆ อยู่นั้น เขา

กร็ู้สกึได้เลยว่าโลกของเขาหยุดหมุนได้จรงิๆ 

ทกุอย่างรอบตวัเธอคล้ายถกูทำาให้เป็นภาพสโลว์โมชนัก่อนจะนิ่งสนทิ

ลงในที่สุด ใบหน้าของเธอยามนั้นเปล่งประกายราวกับเป็นดวงเดือน

ท่ามกลางท้องฟ้าราตรปีระดบัดาว ไม่มใีครหรอือะไรอกีแลว้ที่จะทำาให้โพรง

อกของเขาสว่างวาบได้เท่าเธอ จนบัดนี้เขาก็ยังรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ความ

รู้สึกนั้นยังคงอบอวลอยู่ในอกอย่างไม่เสื่อมคลาย แถมยังเป็นแรงผลักดัน

ให้เขาก้าวขึ้นมาในระดับนี้ แม้ว่าคืนนั้นทั้งคืนเขาไม่ได้พูดคุยกับเธอเพื่อ 

สานต่อความสมัพนัธ์เกนิกว่าคำาว่าสวสัดเีลยแม้แต่คำาเดยีวกต็าม

‘ใครวะ’ ชัชวินหันไปถามเพื่อนร่วมงานในงานเลี้ยงวันนั้น หลังจาก

เธอเดินจากไป เพราะคำาสวัสดีที่เธอมอบให้เขานั้นแม้มันจะเรียบง่ายและ

ไม่มคีวามหมายอะไรเลยนอกจากคำาทกัทายของคนแปลกหน้า แต่มนักลบั

จบัใจเขาเหลอืเกนิ

‘คุณดาวิกา’ เพื่อนของเขาเอ่ยชื่อที่ไพเราะจับใจออกมา ‘เธอเป็น

ลูกสาวของคุณดามพ์ เจ้าของบรษิทัวภิูวรรธน์ เอนเตอร์ไพรส์ ที่บรษิทัเรา

เป็นที่ปรกึษาด้านบญัชกีบัตรวจสอบบญัชใีห้ไงล่ะ’

พอได้ฟังฐานะของเธอจากปากของเพื่อนเท่านั้น หัวใจของชัชวินก ็

ถึงกับห่อเหี่ยว เขารู้สึกว่าเธออยู่สูงเหลือเกิน สูงเกินกว่าที่พนักงานบริษัท

ต๊อกต๋อยอย่างเขาจะเอื้อมถงึ เพราะบรษิทัวภิูวรรธน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำากดั 

(มหาชน) ที่เพื่อนของเขาพูดถึงนั้น เป็นบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจผลิตและ

จำาหน่ายอาหารเลี้ยงสัตว์นำ้าทั้งในและต่างประเทศรายใหญ่ทีเดียว ซึ่ง

นอกจากจะมสีายการผลติทั้งอาหารกุง้และอาหารปลาแล้ว กย็งัมธีรุกจิเพาะ

ตัวอย่าง
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เลี้ยงสตัว์นำ้า และธุรกจิอาหารทะเลสำาเรจ็รูปอกีด้วย

คืนนั้นทั้งคืนจนกระทั่งงานเลี้ยงเลิกรา เขาจึงได้แต่แอบมองเธออยู่

ห่างๆ เธอดูเป็นคนร่าเรงิ เข้ากบัคนง่าย ซึ่งกผ็ดิกบัตวัเขาเองที่วนัๆ มุ่งมั่น

ทำาแต่งาน จนกระทั่งลืมไปว่าชีวิตยังต้องการอะไรอีกมากมายนอกจาก 

ผลงานและค่าตอบแทนมหาศาลจากบรษิทั

จะว่าไปความมุ่งมั่นแบบนั้นคงติดตัวมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว ฐานะ

ทางบ้านของเขาแม้จะไม่ได้รำ่ารวยอะไร แต่กม็เีงนิเพยีงพอที่จะทำาให้เขาตั้งใจ

เรียนเพียงอย่างเดียวได้ เขาจึงมุมานะจนเรียนจบสาขาการบัญชีจาก

มหาวทิยาลยัชื่อดงัด้วยคะแนนระดบัเกยีรตนิยิม บรษิทัตรวจสอบบญัชยีกัษ์

ใหญ่หลายแห่งของเมืองไทยพยายามดึงตัวเขาไปร่วมงานด้วย แต่ในที่สุด

เขาก็ปลงใจกับบริษัทสัญชาติไทยแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในระดับบิ๊ก

ไฟฟ์ของประเทศร่วมกับไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ ดีลอยต์ทูชโทมัตสุ 

เอนิส์ทแอนด์ยงั และเคพเีอม็จ ีทเีดยีว

หลงัจากเข้าทำางานในตำาแหน่ง Junior Auditor หรอืผู้ช่วยสอบบญัชี

ได้เพียงหนึ่งปี ความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของเขาก็ทำาให้เขาได้เลื่อนตำาแหน่งขึ้น

ไปเป็น Semi Auditor อย่างรวดเรว็ ก่อนจะใช้เวลาอกีเพยีงแค่สองปีเท่านั้น

เลื่อนไปเป็น Senior Auditor หรอืผู้สอบบญัชอีาวุโสในเวลาต่อมา

นั่นนบัว่าเป็นสถติขิองบรษิทัทเีดยีว แต่เขาไม่หยุดแค่นั้นแน่ เพราะ

หลังจากนั้นอีกหลายปี เขามุ่งมั่นพยายามจะผันตัวเองให้เป็น Assistant 

Manager ให้ได้ แม้จะรู้ดว่ีาการก้าวข้ามจากผูส้อบบญัชอีาวโุสไปสู่ตำาแหน่ง

นั้น หลายคนจะต้องใช้ความพยายามอยูเ่ป็นสบิปีกต็าม นั่นทำาให้ตลอดระยะ

เวลาตั้งแต่เรยีนจบจวบจนปีที่หกของการทำางาน เขากแ็ทบจะไม่สนใจเรื่อง

ผูห้ญงิเลยสกันดิ มบ้ีางกเ็พยีงแค่การไปดูตวันดิๆ หน่อยๆ ที่บรรดาเพื่อนๆ 

ผู้หวังดีของเขาจัดการให้ แต่มันก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าไปเสียทุกครั้ง ซึ่งก็

แน่นอนว่าเป็นเพราะเขาไม่เคยเหน็ความสำาคญัของพวกเธอเหล่านั้นมากไป

กว่างานที่ทำาอยู่เลยสักคน บทสนทนาในการออกเดตทุกครั้งเต็มไปด้วย

ตัวอย่าง
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ตัวเลข ซึ่งคงเป็นเรื่องน่าเบื่อสำาหรับผู้หญิงที่ต้องการสิ่งที่นุ่มนวลกว่าสูตร

สมการต่างๆ

แต่เมื่อพบดาวิกาในคำ่าคืนนั้น ความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปอย่าง 

สิ้นเชงิ

จากการมุ่งมั่นทำางานเพื่อตำาแหน่งและรายรบั รวมถงึความเป็นอยู่ที่

ดีขึ้น กลับกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ขั้นบันไดที่จะทำาให้เขาเดิน

ทางไปสู่สิ่งที่สูงค่ากว่า นั่นคอืเธอ...ดาวกิา วภิูวรรธน์

หลงัจากคำ่าคนืนั้น ชชัวนิไม่ได้พบดาวกิาอกีหลายปีทเีดยีว แต่ในห้วง

เวลาเหล่านั้นกลบัไม่มคีนืไหนที่เขาไม่ฝันถงึเธอ ดวงหน้า และนำา้เสยีง รวม

ไปถงึแววตาของเธอที่ฉาบฉายมาที่เขาเพยีงแวบเดยีวในวนันั้น ตราตรงึอยู่

ในใจของเขาอย่างยากที่จะลบเลอืนเสยีแล้ว ความต้องการจะพบเธออกีเป็น

แรงผลกัดนัอนัยิ่งใหญ่ทำาให้เขาไต่เต้าสู่ตำาแหน่งAssistant Manager ได้

ในอีกสามปีต่อมา และในที่สุดเขาก็ได้เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท 

วภูิวรรธน์ เอนเตอร์ไพรส์ จนได้ในอกีขวบปีต่อมา หลงัจากผูด้แูลคนเดมิ 

ลาออกไปเล่นการเมอืง และนั่นกท็ำาให้เขาได้พบเธออกีครั้ง

คราวนี้ดวงตาแจ่มใสเป็นประกายระยบิระยบัที่เป่ียมไปด้วยความสุข

ของเธอเต็มไปด้วยแววเศร้าหมองจนเขาใจหาย แววตาเศร้าซึมของเธอ 

ทำาให้ชัชวินอยากจะรู้เหลือเกินว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำาให้ดวงดาราที่เคย 

สุกสกาวลดทอนความสว่างไสวลงไปเช่นนั้น หลายคนบอกว่าดวงตาเป็น

หน้าต่างของดวงใจ หากดวงตาของเธอไร้ซึ่งรัศมีแห่งความสุขเหมือนที่เขา

เคยเหน็ครั้งแรกแล้ว ดวงใจของเธอกค็งจะไม่แคล้วเตม็ไปด้วยความเศร้า

แน่ๆ และเขากท็นไม่ได้ที่จะให้มนัเป็นอย่างนั้น

เขาใช้เวลาหนึ่งเดอืนเข้าไปตรวจสอบบญัชปีระจำาปีของบรษิทัของเธอ

พรอ้มคณะผูต้รวจสอบจากบรษิทัของเขา ค่อยๆ สบืหาความจรงิอย่างคอ่ย

เป็นค่อยไป เพราะจะไปถามใครตรงๆ เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของลูกสาว

เจ้าของบรษิทักด็เูหมอืนจะไม่ค่อยเหมาะสมสกัเท่าไร พร้อมกนันั้นกพ็ยายาม

ตัวอย่าง
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สานสมัพนัธ์กบัเธอไปด้วย

ด้วยความที่ดาวิกาเป็นผู้ดูแลบัญชีของบริษัทจึงทำาให้เขาได้พบเธอ

บ่อยครั้ง และนั่นกน็ำามาซึ่งความสนทิสนมที่เพิ่มพูนขึ้นทุกครั้งที่ได้พบเจอ

กัน ชัชวินยอมรับกับตัวเองในคืนหนึ่งหลังจากดินเนอร์ครั้งแรกกับดาวิกา

ว่าตอนแรกเขาหลงใหลเธอที่รปูโฉมอนัพราวพร่างไปดว้ยเสน่ห์ยวนใจ โดย

เฉพาะดวงตาคู่งามของเธอ แต่หลังจากได้ทำางานร่วมกัน ได้ใกล้ชิดสนิท-

สนมกนั เขากพ็บความจรงิอกีอย่างว่าเธอเป็นผูห้ญงิที่เก่ง และทำาให้เขารู้สกึ

ว่าชวีติตวัเองมคีวามหมายมากกว่าเดมิ

การได้พบเธอทกุวนักลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชวีติเขา เมื่อการตรวจ

สอบบัญชีผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น และเขาต้องกลับกรุงเทพฯ เขาจึงรู้สึก

เหมอืนชิ้นส่วนของชวีติขาดหายไป ทุกครั้งที่ว่างจากตวัเลขบนกระดาษ เขา

จะนกึถงึตวัเลขบนแป้นโทรศพัท์ เขากดโทรศพัท์หาเธอทุกครั้งที่มเีวลาว่าง 

ช่วงแรกกเ็กรงใจที่รบกวนเวลาของเธอ แต่เมื่อรูส้กึได้ถงึนำ้าเสยีงเหงาๆ ของ

เธอ เขากร็ู้ว่าเธอเองกค็งอยากจะหาใครสกัคนพูดคุยด้วย

การพูดคุยกับดาวิกานั้นเป็นครั้งแรกที่ชัชวินผสมผสานเรื่องงานกับ

เรื่องไร้สาระจปิาถะใส่ลงไปในการสนทนาได้ เขาเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่ประสบ

พบเจอในชีวิตประจำาวันให้เธอฟัง สลับกับเรื่องงานที่เต็มไปด้วยความ

ยุ่งเหยงิ เธอเองกท็ำาเหมอืนกนั ทำาให้เวลาคุยโทรศพัท์ของเขายาวนานกว่า

ที่เคยเป็น เมื่อวันหยุดมาถึง เขาก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้ที่จะขับรถไปหาเธอ 

ชวนเธอออกไปรบัประทานอาหาร และบางครั้งกเ็ดนิถอืของที่เธอชอปปิงมา

อย่างไม่รู้สกึเบื่อ

ชวีติในช่วงปีนั้นเตม็ไปด้วยความหมายแทบจะทุกวนิาท ี เพราะหาก

ว่างจากงาน ชวีติของเขากถู็กรายละเอยีดต่างๆ ของดาวกิาเตมิลงมาจนเตม็ 

แต่จนแล้วจนรอดเขากไ็ม่อาจล่วงรูไ้ด้อยูด่ว่ีาความสขุในดวงตาของเธอที่เขา

เคยเหน็นั้นหายไปไหน และหายไปด้วยเหตุใดกนัแน่

จนกระทั่งวนัหนึ่ง งานของเขาเสรจ็สิ้นลงอย่างรวดเรว็เหนอืความคาด

ตัวอย่าง
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หมาย เขาหยิบโทรศัพท์จะโทร. หาดาวิกา แต่กลับเปลี่ยนใจแล้ววางหู

โทรศัพท์ลงบนแป้น ก่อนจะยื่นจดหมายลาพักร้อนสามวันแล้วผลุนผลัน

ออกจากสำานกังาน ขบัรถบึ่งไปหาเธอทนัทโีดยไม่บอกให้เธอรู้ล่วงหน้า เขา

อยากให้เธอแปลกใจ แต่กลบัเป็นเขาเสยีเองที่ต้องแปลกใจ เพราะปรากฏ

ว่าเธอไม่อยู่บ้าน คนที่บ้านของเธอบอกว่าเธอข้ามทะเลสคีรามไปพกัผ่อนที่

เกาะมนัตา เขาขอชื่อรสีอร์ตที่เธอไปพกัแล้วตามเธอไปในวนัรุ่งขึ้น จดัการ

ลงทะเบยีนเข้าพกัที่รสีอร์ตเดยีวกบัเธอ แล้วนั่งรอเธออยู่ที่ลอ็บบขีองรสีอร์ต

ในจุดที่เหน็ใครต่อใครเข้าออกได้อย่างชดัเจน

ดาวกิาปรากฏตวัขึ้นในตอนสาย เขาสงัเกตเหน็ว่าเธอเดนิอย่างใจลอย

ออกมาจากห้องพกั เธอไม่เหน็เขาและเดนิเลยออกไปนอกรสีอร์ต

ความตั้งใจว่าจะเซอร์ไพรส์เธอถูกปัดเป่าด้วยท่าทางเหงาๆ ของเธอ

โดยพลนั เขาเลกิล้มความคดิที่จะแสดงตวัแล้วตามเธอออกไปจนพบว่าเธอ

ไปทรุดตัวลงนั่งที่ปลายสะพานเทียบเรือที่ทอดตัวยาวออกไปในทะเล ร่าง

บางของเธอบนแผ่นไม้สีขาวที่ตัดกับสีครามของผืนนำ้าและท้องฟ้านั้นดู

สวยงามอย่างหาใดเปรียบได้ ดูราวกับภาพวาดของจิตรกรเอกชื่อก้องโลก 

ทีเดียว แต่ภาพที่งดงามตรงหน้ากลับทำาให้เขารู้สึกได้ถึงความเปลี่ยวเหงา 

อ้างว้าง และการรอคอยอะไรบางอย่างที่ไม่รู้ว่าจะมาถงึหรอืเปล่า

พนักงานรีสอร์ตคนหนึ่งเล่าให้เขาฟังว่าดาวิกามักจะมาที่รีสอร์ตนี้

ประจำา และทุกครั้งที่เธอมา สิ่งที่ผู้คนที่มาที่นี่เหน็คอื หญงิสาวที่สวมหมวก

ปีกกว้างนั่งอยู่ที่ปลายสะพานเทยีบเรอืเป็นเวลาเนิ่นนานนั่นเอง

‘คุณใหม่เป็นคนรกัของคุณปวรี์ อดตีเจ้าของรสีอร์ตนี้ค่ะ’ 

พนักงานคนหนึ่งบอกเขา ประโยคนั้นเหมือนค้อนที่กระหนำ่าลงมา 

บนอกของเขาอย่างแรง

‘อดตี’ เขาทวนคำา ก่อนจะเอ่ยถามออกไปด้วยความสงสยั ‘เกดิอะไร

ขึ้นกบัคุณปวรี์หรอืครบั’

‘เมื่อสองปีก่อน คุณปวรี์ขบัรถไปหาคุณใหม่ แต่เบรกเกดิแตก รถก็

ตัวอย่าง
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เลยเสยีหลกัตกเขาค่ะ’ 

พนักงานเล่าให้เขาฟัง และยังบอกอีกว่าตำารวจค้นหาพบแต่ซากรถ 

แต่กลบัไม่พบร่างของปวรี์ 

‘คุณใหม่เธอเลยคดิว่าคณุปวร์ีอาจจะยงัไม่ตาย ที่เธอไปนั่งอยูท่ี่ปลาย

สะพานกเ็พราะต้องการรอคุณปวรี์กลบัมาค่ะ’

เมื่อได้รู้ความจริง ความรู้สึกหลายอย่างรุมเร้าจิตใจของเขาในตอน

นั้น ทั้งเสยีใจที่เธอมคีนรกัอยู่แล้ว แถมยงัเป็นคนที่เธอรกัมากอกีต่างหาก 

แต่ในขณะเดยีวกนักใ็จชื้นอยูเ่ลก็น้อยที่คนรกัของเธอคนนั้นหายตวัไปอย่าง

ไร้ร่องรอยเสยีแล้ว แต่ใครจะรู้ล่ะว่าเขาคนนั้นไปแล้วจะไปลบัหรอืเปล่า...

ผู้ชายคนนั้นอาจจะกลบัมา ไม่วนัใดวนัหนึ่งกเ็ป็นไปได้

ความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลบีบคั้นหัวใจของเขาไม่มากเท่าการที่รู้ว่า 

ดาวิกายังคิดอยู่เสมอว่าคนรักของเธอยังไม่ตาย และสักวันหนึ่งจะกลับมา

เพื่อรกัเธออกีครั้งหนึ่ง

ปรากฏว่าพกัร้อนสามวนัในครั้งนั้น ดาวกิาไม่มโีอกาสรู้เลยว่าเขาตาม

มาและแอบมองเธออยู่เงยีบๆ ตลอดเวลา

เมื่อสิ้นสุดวนัหยุด ชชัวนิกลบักรุงเทพฯ ด้วยหวัใจที่บอบชำ้า ภาพที่

ดาวกิานั่งอยูป่ลายสะพานเทยีบเรอืแห่งนั้นคนเดยีว และทำาท่าเหมอืนพดูคยุ

กับใครคนนั้นฝากไปกับสายลมและเสียงคลื่นหลอกหลอนเขาอยู่หลายวัน 

ทำาให้เขาไม่กล้าโทร. หาเธออีก เวลาเธอโทร. มา เขาก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมคุย

กับเธอ จนกระทั่งเมื่อเธอหายไปจากชีวิตของเขาจริงๆ ความรู้สึกที่ว่าเขา 

ไม่อาจขาดเธอได้กร็ุมเร้าให้เขากลายเป็นคนเหม่อลอย ไม่กระตอืรอืร้นกบั

สิ่งต่างๆ รอบตวัอกีต่อไป

ชัชวินตัดสินใจโทร. หาดาวิกาเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือน เขา

ขอโทษขอโพยเกี่ยวกบัความห่างเหนิในช่วงที่ผ่านมา เธอดูงุนงงเลก็น้อย เขา

จงึบอกให้เธอรอ จากนั้นกข็บัรถไปหาเธอ อธบิายความรู้สกึของเขาที่มตี่อ

เธอให้ฟัง รวมไปถึงความรู้สึกที่ได้รู้ว่าในหัวใจของเธอมีเขาคนนั้นอยู่เต็ม

ตัวอย่าง
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เปี่ยมแล้ว

‘ผมแค่ขอโอกาส’ ชชัวนิเอ่ยออกมาในที่สุด

‘โอกาส?’ เธอทวนคำาด้วยสหีน้าแปลกใจ

เขาเอื้อมมอืไปดงึมอืเธอมากมุเอาไว้ ไม่มแีรงขดัขนืจากเธอ มนัทำาให้

เขามกีำาลงัใจที่จะก้าวต่อ ‘โอกาสที่จะได้รกัคุณ จนกว่าคุณจะรกัผม’

ดาวกิาเลกิคิ้วแล้วครางออกมาเบาๆ ‘คุณวนิ’

‘ผมไม่ได้ขอให้คุณรกัผมทั้งๆ ที่ยงัรกัเขาอยู่ แค่ขอให้ผมได้รกัคุณ

แค่นั้น...ได้ไหมครบั’

‘แต่ฉันคงเป็นคนเห็นแก่ตัวมากถ้าจะรั้งคุณไว้ทั้งๆ ที่มีใครอีกคน 

แล้วฉนักไ็ม่รู้ด้วยว่าอกีนานแค่ไหนถงึจะลมืเขาได้’

เขาฝืนยิ้ม กระชบัมอืบางของเธอแน่นราวกบักลวัว่าเธอจะหลุดลอย

ไปตามกระแสลมที่พัดวูบมา ‘ผมพร้อมจะไม่มีใครไปตลอดชีวิต หากคน 

คนนั้นไม่ใช่คุณ’

ดาวกิาสะอกึ ดวงตางามมองเขาด้วยความลงัเล เธอชะงกันิ่งไปนาน

จนเขารูส้กึว่าการทลายกำาแพงหวัใจของเธอนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเสยีแล้ว อะไร

บางอย่างจากส่วนลึกในหัวใจทำาให้เขาตัดสินใจทรุดตัวลงนั่งคุกเข่าต่อหน้า

เธอ ทั้งๆ ที่ยงักุมมอืของเธออยู่อย่างนั้น

‘ได้ไหม’ เขาร้องถามเธอ

‘ลุกขึ้นเถอะค่ะคุณวนิ’ เธอร้องด้วยความตกใจ

‘ไม่’ เขายนืยนั ‘จนกว่าคุณจะตอบผม’

ดาวกิาลงัเลอยู่พกัใหญ่ ก่อนจะพยกัหน้าช้าๆ ‘กไ็ด้ค่ะ ลุกขึ้นเถดิ’

ชชัวนิยิ้มแล้วลุกขึ้นยนื มอืยงัคงกุมมอืเธอเอาไว้มั่น ‘ขอบคุณครบั’

‘แต่ฉนัไม่รบัปากนะคะว่า...’ เธอทอดเสยีงลง ก่อนจะเบอืนหน้าหนี

สายตาของเขาไปทางอื่น ‘ฉนัจะลมืเขาได้หรอืเปล่า’

‘คณุไม่ต้องลมืเขาหรอกครบั แค่คณุเปิดรบัผมเข้าไปอยูใ่นหวัใจของ

คุณกพ็อ’

ตัวอย่าง
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ดาวกิาจ้องมองเขาด้วยแววตาสบัสน เขาจ้องมองเธอตอบทั้งที่หวัใจ

ว้าวุน่ กลวัว่าเธอจะปฏเิสธ เวลาช่วงนั้นมนัช่างแสนยาวนาน แต่เมื่อเธอตอบ

รบัด้วยคำาสั้นๆ ว่า ‘ค่ะ’ ชชัวนิกย็ิ้มแก้มแทบปริ

คำาพดูเพยีงแค่นั้นกส็ำาคญัต่อเขามากแล้ว อย่างน้อยเขากเ็หน็รอยปริ

แตกเลก็ๆ บนกำาแพงหวัใจของเธอ เขาเคยผนัวกิฤตทิี่มทีางออกเพยีงน้อย

นิดให้เป็นโอกาสมาได้หลายครั้งแล้ว แม้ความรักมีหลายปัจจัยที่แตกต่าง

จากเรื่องงาน แต่เขากแ็น่ใจว่าความรกัของเขาที่มตี่อเธออย่างเปี่ยมล้น จะ

เปลี่ยนใจเธอได้ในสกัวนัหนึ่ง

หลงัจากวนันั้นชชัวนิตดัสนิใจว่าเขาจะต้องมเีวลาให้ดาวกิามากกว่านี้ 

เขากลบัไปที่บรษิทั เขยีนใบลาออก จากนั้นกใ็ช้เงนิที่เกบ็หอมรอมรบิมากว่า

สิบปีมาร่วมหุ้นกับดนุพล...พี่ชายของเธอ เปิดสำานักงานบัญชีขึ้นมาในตัว

จงัหวดั

พี่ชายของดาวกิาเป็นคนเก่ง ระหว่างที่อยู่ต่างประเทศเขามโีอกาสได้

ร่วมงานกับบริษัทบัญชีที่นั่นหลายแห่ง ก่อนจะเกิดความเบื่อหน่าย อยาก

กลบัมาใช้ชวีติอยู่ที่บ้านเกดิเมอืงนอน จงึชกัชวนให้เขาร่วมลงทนุด้วย เพราะ

เหน็ว่าทำางานอยูใ่นบรษิทัใหญ่และยงัมใีบอนญุาตเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 

(Certified Public Accountant) อกีต่างหาก ฉะนั้นประสบการณ์ของพวก

เขาจงึทำาให้บรษิทัดซี ีแอกเคานต์ แอนด์ ออดติ ของพวกเขาเตบิโตก้าวหน้า

อย่างรวดเรว็

ในช่วงสองปีที่เริ่มก่อร่างสร้างบรษิทั เขาใช้เวลาว่างทุกนาทไีปกบัการ

เอาใจใส่ดูแลดาวกิา เขาคดิว่าความสมำ่าเสมอ ผนวกกบัความคุ้นเคยอนัดี

ต่อเธอและครอบครัวของเธอนั้นคงจะเป็นแรงผลักดันให้ความรักของเขา

เริ่มเข้าไปเบ่งบานขึ้นในหวัใจของเธอ บางครั้งที่มคีวามสุขร่วมกนั เขาเหน็

ประกายแห่งความสุขในดวงตาของเธออย่างที่เคยเหน็เมื่อครั้งแรกฉายแวว

ออกมาอกีครั้ง นั่นจงึยิ่งทำาให้เขามกีำาลงัใจและมมุานะทั้งเรื่องงานและความ

รกัควบคู่กนัไปอย่างไม่รู้จกัเหนด็เหนื่อย

ตัวอย่าง
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ที่สำาคัญเขาคิดว่าการที่เธอเริ่มเปิดใจรับเขานั้น อีกเหตุผลหนึ่งก็คง

หนไีม่พ้นความเหงาและการรอคอยที่ทำาร้ายเธอซำ้าไปซำ้ามาอยูทุ่กเมื่อเชื่อวนั 

มนัคงกลายเป็นแรงผลกัดนัในใจให้เธอต้องการใครสกัคนมาเคยีงข้าง ใคร

สกัคนที่พร้อมจะแบ่งเบาภาระอนัหนกัอึ้งที่เธอแบกอยู่มาหลายปี

ใครสกัคนที่ทำาลายความระทมทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจของเธอเสยีท ี

เวลาหกปีนานเกินไปสำาหรับการรอคอยใครสักคนที่ไม่รู้ว่า...เขาจะกลับมา

อกีหรอืเปล่า

ชัชวินถอนใจแล้ววางกรอบรูปลงบนโต๊ะตามเดิม ตอนนี้ก็เข้าปีที่หก
แล้วที่ปวรี์หายสาบสูญไป มนัถงึเวลาแล้วที่เขาจะต้องทำาอะไรบางอย่างเพื่อ

ให้แน่ใจว่าผู้ชายคนนั้นจะหายไปจากหวัใจของดาวกิาตลอดกาล

ชายหนุ่มลุกขึ้นจัดเนกไทให้เข้าที่ หยิบสูทบนพนักเก้าอี้ขึ้นมาพาด

ไหล่ จากนั้นเดนิอ้อมโต๊ะทำางานไปที่ประต ูก่อนจะเปิดออกไปเขาหนัไปมอง

เอกสารบนโต๊ะอย่างลงัเล แต่ในที่สดุกส่็ายหน้าแล้วเปิดประตูออกไปยงัส่วน

สำานักงานที่ร้างผู้คนมาหลายชั่วโมงแล้ว พยายามเดินอย่างระมัดระวังฝ่า

ความมดืสลวัไปที่ประตูหน้า

ยามรกัษาการณ์สะดุง้เมื่อได้ยนิเสยีงประต ูรบีทะลึ่งตวัลกุขึ้นตะเบ๊ะ

ด้วยท่าทางขงึขงัทั้งที่นยัน์ตาแดงกำ่า เขาค้อมศรีษะให้เลก็น้อยพร้อมรอยยิ้ม

มุมปากขรึมๆ ก่อนจะหันไปล็อกประตูแล้วเดินไปขึ้นรถซึ่งจอดอยู่ริมถนน

ด้านหน้าสำานกังานบญัชแีล้วตดิเครื่องยนต์

รถเก๋งคนังามราคาหลายล้านจากนำ้าพกันำ้าแรงแล่นไปตามถนนเลยีบ

ชายหาด ก่อนจะตดัเข้าสู่ถนนขึ้นเขา ชายหนุ่มขบัไปอย่างไม่เร่งร้อน เพราะ

ความมดืของราตรทีำาให้ทศันวสิยัไม่ค่อยจะด ีเมื่อขบัรถมาถงึจุดที่เคยรบัรู้

มาว่าอดตีคนรกัของดาวกิาเคยเกดิอุบตัเิหตเุป็นผลทำาให้เขากลายเป็นบุคคล

สาบสญูมาจนกระทั่งทกุวนันี้ ชชัวนิกแ็ตะเบรก หกัรถหลบเข้าข้างทาง ก่อน

จะลงจากรถแล้วเดนิไปดยูงัจดุที่น่าจะเป็นจดุที่เกดิอบุตัเิหตุในคราวนั้น แต่

ตัวอย่าง
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เนื่องจากเวลาผ่านมาหลายปีแล้ว ร่องรอยทุกอย่างจึงดูเหมือนถูกกลบลบ

เลอืนไปจนหมดสิ้น 

แผงกั้นที่เคยหกัพงัมขีองใหม่มาตดิตั้งทดแทนแลว้ เขากำาหมดัทบุที่

แผงเหลก็นั้นสองสามครั้ง รูส้กึได้ถงึความมั่นคงที่จะไม่มวีนัหกัพงัอกีต่อไป 

ก่อนจะยิ้มออกมา สูดหายใจลกึแล้วเงยหน้ามองไปไกลสุดตา

“ผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณเป็นใคร และคุณจะกลบัมาหรอืเปล่า...” เขา

ถอนหายใจออกมายาวเหยยีด “แต่ผมจะไม่ยอมสญูเสยีใหม่ให้ใครเดด็ขาด 

แม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นรกัแรกของเธอกต็าม”

ชายหนุม่ยนืทอดอารมณ์อยูอ่กีพกัใหญ่ ก่อนจะหวัเราะกบัความงี่เง่า

ของตวัเองที่มวัแต่กลวัคนที่หายสาบสญูไปตั้งหกปีแล้ว ตอนนี้เขาคอืปัจจบุนั

ของดาวกิา และกำาลงัจะเป็นอนาคตของเธอ เขาไม่ควรปล่อยให้อดตีมาสั่น

คลอนความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างเขากบัเธอ ที่อุตส่าห์ก่อร่างสร้างขึ้นมาด้วย

ความรกัอนัเปี่ยมล้นเช่นนี้ 

ชชัวนิถอนใจ จากนั้นกร็บีหมุนตวั เดนิกลบัไปขึ้นรถเก๋งคนังามแล้ว

สตาร์ตเครื่องยนต์ขบัออกไปจากห้วงอดตีอนัมดืสลวัตรงนั้น เพื่อเดนิทางสู่

อนาคตอนัสดใสที่กำาลงัรอเขาอยู่อกีไม่ไกลนกั

เมื่อรถของเขาจอดสนทิหน้าคฤหาสน์หลงัใหญ่ ชายหนุม่กโ็น้มตวัไป

เปิดลิ้นชักที่แผงคอนโซลออก เอื้อมมือไปหยิบกล่องกำามะหยี่กะทัดรัด

สนีำ้าเงนิออกมาถอืเอาไว้ในมอื เขายิ้ม...ไม่บ่อยครั้งนกัที่ต่อมโรแมนตกิของ

เขาจะทำางาน ทำาให้เขาแน่ใจว่านี่เป็นเวลาอนัสมควรแล้วที่เขาจะสร้างอนาคต

อนัมั่นคงกบัผู้หญงิที่เขารกั

การพบดาวกิาเป็นปาฏหิารย์ิ แต่การได้แต่งงานกบัเธอนั้นเป็นอะไรที่

มคี่ายิ่งกว่านั้น เขาคงมคีวามสุขหาใดเปรยีบได้หากเธอตอบ ‘ตกลง’

ชชัวนิเกบ็กล่องนั้นลงในกระเป๋ากางเกง ดบัเครื่องยนต์แล้วเปิดประตู

ลงจากรถ เดนิขึ้นไปสวสัดทีกัทายบดิามารดาของดาวกิา ก่อนจะขออนุญาต

พาเธอออกไปรับประทานอาหารและสัญญากับท่านเป็นมั่นเหมาะว่าจะรีบ

ตัวอย่าง



30   ป า ฏิ ห า ริ ย์ รั ก ไ ม่ เ ค ย เ ลื อ น 

พากลบัมาส่งให้เรว็ที่สุด

บิดาของเธอตอบรับด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม เขารู้สึกได้ถึงความนิยมชม

ชอบที่ท่านมตี่อเขา หลายครั้งที่ท่านชื่นชมในความมุมานะของเขาอย่างออก

หน้าออกตา ยกย่องที่เขาสร้างตัวเองจากศูนย์มาจนถึงจุดนี้ได้ ทำาให้ท่าน

รำาลึกถึงตัวเองในอดีต และมั่นใจว่าอนาคตของเขากับดาวิกาน่าจะสดใส

เหมอืนที่ท่านกบัภรรยามอียู่ในทุกวนันี้

ตลอดทางที่ขับรถจากบ้านของดาวิกามาจนถึงร้านซาร์ฟิลด์ ซึ่งเป็น

ร้านอาหารริมทะเลชื่อดังของเมือง หัวใจของเขาเต้นรุนแรงเป็นพิเศษ มือ

ของเขาเยน็เฉยีบจนพนกังานของร้านที่รบักล่องกำามะหยี่สนีำา้เงนิจากมอืเขา

ไปถงึกบัร้องทกั เขาตอบออกไปเพยีงสั้นๆ ว่าตื่นเต้น ซึ่งพนกังานคนนั้นก็

พยกัหน้าให้อย่างเข้าใจเพราะรูว่้าเขากำาลงัจะทำาอะไรหลงัจากตระเตรยีมแผน

งานและซกัซ้อมกนัมาสองสามวนัแล้ว ก่อนที่จะขอตวักลบัเข้าไปในครวั ส่วน

เขากก็ลบัไปที่โต๊ะอาหารซึ่งดาวกิากำาลงัเพลดิเพลนิกบัอาหารโปรดอนัเลศิรส

ของทางร้าน

“อิ่มจงั”

เขายิ้มตอบเธอ สองมอืจบักนัใต้โต๊ะแน่น รู้สกึหนาวๆ ร้อนๆ กบั

ความไม่แน่นอน แม้จะมั่นใจถงึเก้าสบิเปอร์เซน็ต์กต็ามว่าเธอจะตอบตกลง

“รบัของหวานไหม”

“กด็คี่ะ” เธอยิ้ม

ชชัวนิมองหาพนกังานคนนั้น เมื่อพบกย็กมอืให้สญัญาณ พนกังาน

ยิ้มแป้นแล้วหายไปในห้องครัว ก่อนจะกลับออกมาพร้อมถาดซึ่งมีฝา 

สเตนเลสสเีงนิครอบอยู่ ไม่ถงึนาทมีนักถู็กนำามาวางตรงหน้าเธอ และก่อนที่

พนักงานจะจากไป พนักงานคนนั้นยื่นเทียนสีชมพูเล่มเล็กมาให้เขาพร้อม

ไฟแชก็

“อะไรคะนี่”

“ของขวญัวนัวาเลนไทน์จ้ะ แต่อย่าเพิ่งเปิดนะ”

ตัวอย่าง
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เธอเลกิคิ้วมองเขา ชชัวนิยิ้มให้เธอ ก่อนจะใช้ไฟแชก็จดุเทยีนจนสว่าง

วาบขึ้นมาพร้อมๆ กบัไฟในร้านที่ดบัลงจนบรรยากาศรอบกายมดืสลวั

“ทนีี้เปิดได้แล้ว”

ดาวกิาสา่ยหน้ายิ้มๆ ก่อนจะเปิดฝาครอบสเีงนิออก ทำาให้เค้กสชีมพู

อ่อนที่มดีอกกหุลาบประดบัอยูโ่ดยรอบปรากฏขึ้น ตรงกลางหน้าเค้กมกีล่อง

กำามะหยี่สนีำ้าเงนิวางอยู่บนโต๊ะพลาสตกิเลก็ๆ เหมอืนอย่างที่เหน็บ่อยๆ บน

หน้าพิซซาในกล่องดิลิเวอรี ส่วนที่หน้าเค้กเหนือกล่องมีข้อความภาษา

องักฤษซึ่งถูกประดดิประดอยด้วยครมีสชีมพูหวานว่า...

‘Will you marry me?’ 

ที่หน้าเค้กด้านล่างกล่องนั้นมีคำาเพียงคำาเดียวเขียนอยู่ด้วยครีมสี 

หวาน นั่นคอืคำาว่า...

‘OK’

เธอมองหน้าเค้กนิ่งงนัอยู่ชั่วครู่ ก่อนจะหวัเราะออกมาเบาๆ แล้วเงย

หน้าขึ้นถามคำาถามที่ทำาให้เขาถงึกบัใจแป้ว

“แล้วถ้าไม่โอเค ใหม่จะเอาเทยีนนี่ปักลงตรงไหนคะ”

ชชัวนิถงึกบัหน้าเจื่อน ความมั่นใจในตวัเองถกูบั่นทอนลงด้วยคำาถาม

นั้น เขาไม่เคยผดิหวงัรุนแรงอย่างนี้มาก่อน เขาคาดหวงัว่าทุกอย่างจะต้อง

เป็นไปอย่างที่คดิ ขนาดคำาตอบกย็งัมใีห้เธอตดัสนิใจเพยีงคำาตอบเดยีว แต่

แล้วเธอกลบัถามคำาถามที่เหมอืนกบัจะไม่เลอืกคำาตอบนั้นเสยีได้

ชายหนุ่มถอนหายใจแล้วตอบออกไปด้วยนำ้าเสียงเบาหวิว “ใหม่แค่

เป่าเทยีนให้ดบักพ็อ”

ดวงตางามมองเขานิ่ง ใบหน้าของเธอเคร่งขรมึพาให้หวัใจของเขาเต้น

ระรัว รู้สึกถึงการบีบรัดอย่างรุนแรงภายในโพรงอก แสงเทียนดูไหววูบจะ

ดบัมดิบัแหล่ชอบกล ทกุสิ่งทกุอย่างที่เขาวาดฝันเกี่ยวกบัอนาคตดพูร่าเลอืน

เสยีจนเขาคดิว่ามนัอาจดบัวบูไปพร้อมๆ กบัเปลวเทยีนที่เธอกำาลงัจะเป่ามนั

ดบัเสยีแล้ว

ตัวอย่าง
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แต่แล้วจู่ๆ  รมิฝีปากสแีดงอวบอิ่มกค็ลี่ยิ้ม ก่อนที่ดาวกิาจะก้มลงแล้ว

นำาเทยีนปักลงตรงกลางคำาว่า ‘OK’ ในที่สุด

เขาชะงกัไปชั่วขณะ รู้สกึมนึงงจบัต้นชนปลายไม่ถูก แต่เมื่อแสงไฟ

ในร้านสว่างวาบขึ้นพร้อมกับเสียงพลุสายรุ้งที่พนักงานและลูกค้าซึ่งได้รับ

แจกจ่ายกนัอย่างทั่วถงึจะพากนัดงึจนเสยีงดงัปึงปัง สตสิมัปชญัญะของเขา

กถ็ูกเรยีกให้กลบัคนืมาอยู่ในห้วงแห่งความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สกึมาก่อน

“สวมแหวนให้ใหม่สคิะ ก่อนที่ใหม่จะเปลี่ยนใจ”

ชชัวนิสะอกึ ก่อนจะรบีลุกขึ้นแล้วเปิดฝากล่องกำามะหยี่ หยบิแหวน

เพชรออกมาแล้วคุกเข่าลงต่อหน้าเธอ

ดาวกิายิ้มแล้วยื่นมอืมาให้ เขาจบัมอืเธอแน่นด้วยความตื่นเต้นแล้ว

บรรจงสวมแหวนเพชรบนนิ้วนางข้างซ้ายของเธอ ก่อนจะดึงมือข้างนั้นมา

แนบหวัใจ

การรอคอยสิ้นสุดลงแล้ว นับจากวันนี้เป็นต้นไป เขาจะร่วมสร้าง

อนาคตกบัเธอ อนาคตที่มเีพยีงชชัวนิกบัดาวกิาเท่านั้นตัวอย่าง



ปลายฤดูร้อนปี ๒๕๕๘
ดาวิกาลืมตาโพลงท่ามกลางความมืดสลัว หลังจากฝันเห็นร่างของ 

ปวีร์ชุ่มโชกไปด้วยสีแดงของโลหิตขุ่นข้น เขายืนอยู่ปลายสะพานเทียบเรือ 

ไม้สขีาว และกำาลงักู่ก้องร้องเรยีกเธออยู่ในความมดื

หญิงสาวรีบผุดลุกขึ้นนั่ง เรือนร่างภายใต้ชุดนอนบางเบาชุ่มไปด้วย

เหงื่อจนเห็นสัดส่วนเต็มตึงได้อย่างชัดเจน เธอกอดเข่าเอาไว้แนบอกแน่น 

รู้สกึถงึหวัใจที่เต้นระรวัราวกบักลองศกึที่กำาลงักระหึ่มดงัอยู่ในสนามรบ

“วรี์” ดาวกิาครางเบาๆ ในลำาคอ หวัตาร้อนผ่าวขึ้น ก่อนจะมนีำ้าตา

ไหลออกมา เธอยกมอืขึ้นมาปาดนำ้าตาออก แต่ดเูหมอืนไม่ว่าเธอจะพยายาม

เท่าไรกไ็ม่หมดไปจากแก้มชุม่ชื้นเสยีท ีเนื่องจากหยาดนำ้าแห่งความอาลยัรกั

ยงัคงไหลออกมาจากดวงตาของเธออย่างไม่ขาดสาย

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอฝันร้ายแบบนี้ หลายปีก่อนเธอแทบจะมชีวีติอยู่

กับมัน เกือบทุกคืนเธอฝันแบบนี้ โดยเฉพาะในระยะแรกหลังจากปวีร์

ประสบอุบัติเหตุในครั้งนั้น เธอถึงกับฝันเห็นเขาในสภาพน่ากลัวทุกครั้งที่

๓

ตัวอย่าง



34   ป า ฏิ ห า ริ ย์ รั ก ไ ม่ เ ค ย เ ลื อ น 

หลบัตาเลยทเีดยีว

หกปีแล้วสนิะ

“คุณหายไปไหน” ดาวิกาเอ่ยสะอึกสะอื้น เกยคางลงกับหัวเข่าแล้ว 

กอดขาตวัเองเอาไว้แน่น “ฉนัคดิถงึคุณจงั”

ห้วงวนิาทหีนึ่งในความคดิคำานงึถงึปวรี์นั้นเอง หญงิสาวกเ็หลอืบไป

เหน็แหวนเพชรบนนิ้วนางข้างซ้ายของตวัเองขึ้นมา ประกายระยบิระยบัของ

มันทำาให้เธอรู้สึกปวดร้าวใจ หญิงสาวสูดหายใจลึก พยายามกลั้นอารมณ์

อาลยัอาวรณ์เอาไว้ด้วยความรู้สกึผดิ

แหวนหมั้นวงนี้กำาลังทำาให้เธอรู้สึกผิด แต่เธอรู้ดีว่าไม่ใช่ความผิดที่

เธอตกปากรับคำาแต่งงานกับชัชวิน แต่เป็นความรู้สึกผิดที่นั่งครำ่าครวญถึง

คนรกัเก่าที่จากเธอไปอย่างไม่เคยหวนกลบัมาทั้งๆ ที่ยงัหมั้นหมายกบัชชัวนิ

อยู่ต่างหาก

ดาวกิารูส้กึเหมอืนตวัเองเป็นหญงิสองใจ เธอยอมรบัและรู้ดว่ีาชชัวนิ

คือคนที่เธอรักในปัจจุบัน เขามีบุคลิกที่เต็มไปด้วยเสน่ห์อย่างที่ผู้หญิงทุก

คนใฝ่ฝันถงึ มคีวามคดิที่หนกัแน่น รวมไปถงึความมุง่มั่นที่จะประสบความ

สำาเรจ็ในทกุๆ อย่างที่ทำา แต่...ปวร์ีกเ็ป็นอกีคนที่เธอยงัคงรกัและคดิถงึเสมอ 

เขาเป็นรักแรกของเธอ แม้เขาจะจากไปถึงหกปีแล้ว แต่เธอก็รู้ดีว่า ความ

รู้สกึดีๆ  ที่มตี่อเขายงัคงฝังรากลกึอยู่ในหวัใจของเธอเสมอมา

หากหวัใจของเธอเปรยีบประดุจดั่งผนืดนิชุ่มฉำ่า ปวรี์กค็งเป็นต้นไม้

ที่เคยเจรญิงอกงาม แต่กลบัหยุดการเตบิโตไปอย่างน่าฉงน ราวกบักำาลงัรอ

ให้ต้นรกัที่ชื่อชชัวนิเบ่งบานขึ้นมาทดัเทยีมกนั

ถงึตอนนี้เธอคดิว่าจะต้องทำาอะไรบางอย่างเพื่อขจดัความรู้สกึสบัสน

ว้าวุ่นนี้ออกไปจากใจ วันนี้เป็นอีกวันที่สำาคัญของเธอ อีกวันหนึ่งสำาหรับ

การเตรียมพร้อมงานวิวาห์ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนหลังจากนี้ เธอจะต้อง

พร้อมที่สุดและจะปล่อยให้ตัวเองตาบวมชำ้าเพื่อไปถ่ายรูปพรีเวดดิงไม่ได้

แน่ๆ

ตัวอย่าง
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หญิงสาวลุกพรวดขึ้นจากเตียง เกี่ยวสายเดี่ยวออกจากหัวไหล่แล้ว

ปล่อยให้ชุดนอนบางเบารูดตามเรอืนร่างอวบอิ่มลงไปกองที่ข้อเท้า จากนั้น

กก็้าวออกจากกองผ้าเดนิเข้าห้องนำ้า หมุนก๊อกให้สายนำ้าพรั่งพรูออกมาจาก

ฝักบัว ดาวิกาเงยหน้ารองรับความเย็นฉำ่า สายนำ้าไหลจากศีรษะลงไปตาม

ลำาคอระหงไล่ลงไปถงึทรวงอกอวบหนั่น หน้าท้องแบนราบและเรยีวขายาว

ที่นวลเนียนน่าสัมผัส จนกระทั่งไหลรวมกันออกไปทางท่อระบายนำ้า เธอ

ปล่อยให้ร่างกายชุม่อยูใ่ต้ฝักบวัเป็นเวลานานพอที่จะทำาให้ภาพฝันอนัน่ากลวั

นั้นจางหายไป

นำ้าเย็นยามเช้าที่หนาวเหน็บทำาให้สมองของเธอตื่นตัว อาการงัวเงีย

ระหว่างความฝันกบัความเป็นจรงิถกูกลบลบด้วยความสดชื่นของกระแสนำ้า 

เธอเริ่มถูสบู่ก่อนจะล้างฟองขาวออกแล้วเดินไปแปรงฟันหน้ากระจกที่

สะท้อนเรอืนร่างอนัเย้ายวนของเธอ จากนั้นกเ็ชด็ตวัแล้วเริ่มดูแลผวิพรรณ

ด้วยเครื่องประทนิผวิต่างๆ ก่อนจะแต่งหน้าด้วยเครื่องสำาอางอย่างด ี เมื่อ

ทกุอย่างเรยีบร้อยเธอกห็ยบิเสื้อชฟีองสขีาวครมีมาสวมกบักระโปรงสั้นสดีำา

หญิงสาวยิ้มกับตัวเองในกระจก หมุนตัวสองสามรอบ ก่อนจะก้าว

ออกจากห้องด้วยความมั่นใจ

ห้องโถงกลางของบ้านยงัคงเงยีบเหงา บดิามารดาของเธอจะยงัไม่ตื่น

จนกว่าจะเก้าโมงเช้า ส่วนพี่ชาย พี่สะใภ้ และหลานๆ ของเธอคงมยีามเช้า

อันวุ่นวายอยู่ที่บ้านหลังเล็กอีกฟากหนึ่งของสวนกว้าง ดาวิกาจึงเดินอย่าง

เงยีบเหงาไปยงัที่จอดรถซึ่งเตม็ไปด้วยรถหรรูาคาแพง ไม่เว้นแม้แต่รถมนิสิี

ชลิลเีรดของเธอที่แม้จะเลก็แต่ราคาไม่เบาเลยทเีดยีว

ดาวิกาขับรถเล็กที่ชัชวินตั้งชื่อเล่นให้มันว่าเจ้าพริกแดงออกจาก

คฤหาสน์หรูไปตามถนนที่ลาดลงเขา เธอเปิดหน้าต่างรบัลมยามเช้าที่สดใส

พลางฮมัเพลงตามเสยีงดนตรทีี่ดงัออกมาจากลำาโพงอย่างสบายอารมณ์ ทว่า

เมื่อถึงโค้งมรณะ ริมฝีปากแดงจัดก็กลับเม้มสนิทลงอย่างกะทันหัน หญิง

สาวมองหวัโค้งด้วยหวัใจที่เต้นระทกึ ฝ่าเท้าผ่อนคนัเร่งลงัเลอยู่ชั่วครู่ว่าจะ

ตัวอย่าง
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ย้ายเท้าไปเหยยีบเบรกดหีรอืไม่ หรอืจะขบัเลยไปอย่างไม่สนใจเหมอืนอย่าง

ทุกครั้ง

แล้วในที่สดุภาพฝันเมื่อเช้านี้กผุ็ดขึ้นในสมองของเธอ ดาวกิาขยบัเท้า

ไปเหยยีบห้ามล้อในทนัใด ก่อนจะหมุนพวงมาลยัเข้าชดิขอบทาง เธอมอง

กระจกมองข้างให้แน่ใจว่าไม่มรีถตามมา จงึเปิดประตูออกไปแล้วเดนิไปยนื

อยู่ที่แผงเหล็กริมผา ดวงตางามทอดจับแผ่นเหล็กอันมั่นคงที่ถูกนำามาติด

ตั้งใหม่หลังจากอุบัติเหตุที่เกิดกับปวีร์ผ่านพ้นไปเกือบปี ก่อนจะไล่สายตา

ไปตามพงหญ้าที่ลาดลงไปจนบรรจบกบัผนืนำ้าทะเลสคีรามเบื้องล่าง

ร่องรอยแห่งหายนะยงัคงเด่นชดัในดวงตาของเธอเสมอ แม้กาลเวลา

จะกลบลบเลอืนมนัไปจากสายตาของทกุคนแล้วกต็าม ดาวกิาโน้มตวัลงเลก็

น้อย สองมอืจบัราวเหลก็แน่นอย่างพยายามกลั้นอารมณ์เมื่อทุกสิ่งทุกอย่าง

รอบกายพาให้เธอนึกถึงวันที่ได้รับทราบข่าวจากตำารวจว่าปวีร์ประสบ

อุบตัเิหตุขบัรถตกเขาขณะที่กำาลงัเดนิทางมาหาเธอ

ไม่ทนัที่ตำารวจจะพูดจบ เธอรบีวิ่งมาที่นี่ ร่องรอยของเขาปรากฏให้

เห็นเด่นชัดบนถนน รอยล้อที่บดเบียดกับพื้นยางมะตอยเป็นทางยาวไป

จนถงึแผงกั้นซึ่งหกัพงัลงอย่างไม่เป็นท่าทำาเอาหวัใจเธอกระตุกวูบ เลยจาก

แผงกั้นออกไปเป็นหน้าผา ร่องรอยของรถในตอนนั้นหยุดลงตรงแทบเท้า

ของเธอในตอนนี้ ทุกร่องรอยที่ปรากฏบ่งบอกให้รู้ว่า รถของปวีร์คงลอย 

ละลิ่วตกลงสูท่างลาดชนัก่อนจะกระแทกเนนิด้านล่างแลว้ไถลลงในนำ้า และ

จมหายลงใต้ทะเลในที่สุด

เจ้าหน้าที่บอกเธอว่าพวกเขาพยายามช่วยกันหาเกือบทั้งวันหลังจาก

มพีลเมอืงดแีจ้งข่าวไป นกัประดานำ้าค้นพบเพยีงรถว่างเปล่าปราศจากผูข้บัขี่ 

ทะเบยีนรถและเอกสารต่างๆ ภายในรถบ่งบอกอย่างชดัเจนว่ารถคนันั้นเป็น

ของปวรี์อย่างแน่นอน พวกเขาค้นหาร่างปวรี์อยู่หลายวนั จนในที่สุดกต็้อง

เลกิล้มความพยายามและสรปุเอาว่าเขาคงกระเดน็ออกนอกรถแล้วถกูคลื่น

ซดัออกไปในทะเลแล้ว

ตัวอย่าง
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ในคนืแรกหลงัจากพวกเขาล้มเลกิความพยายามตามหาตวัปวรี์ เธอ

กฝั็นเหน็เขาเหมอืนอย่างที่เพิ่งฝันไปเมื่อเช้าตรูท่ี่ผ่านมา ร่างกายของเขาเตม็

ไปด้วยเลอืด เธอหวดีร้องจนบดิาและมารดาพากนัตกใจ ช่วงเวลานั้นเป็น

ช่วงเวลาที่เธอแทบกนิไม่ได้และนอนหลบัไม่เตม็ตื่น จนกระทั่งหมอต้องสั่ง

ยานอนหลบัให้เธอรบัประทานเพื่อจะได้พกัผ่อนเสยีบ้าง แต่มนักไ็ม่ได้ช่วย

อะไรมาก เธอยงัคงฝันถงึเขาในสภาพที่ไม่น่าดนูกัตลอดเวลาหลายเดอืนหลงั

จากนั้น

“คุณหายไปไหนกันนะ” หญิงสาวพึมพำาออกมาเป็นคำาถามที่ไม่เคย

ได้รบัคำาตอบ เธอไม่เคยเชื่อว่าเขาตายแล้ว 

นำ้าตาไหลออกมาอีกครั้งเมื่อนึกถึงคนรักเก่า...ตลอดหกปีที่ผ่านมา 

เธอเฝ้าถามคำาถามนั้นทกุครั้งเมื่อนกึถงึเขา เธอเฝ้าถามลม ถามฟ้า และถาม

กบัผนืทะเล แต่ทุกครั้งกไ็ม่เคยมคีำาตอบกลบัมา บางครั้งเธอกถ็งึกบันกึไป

ว่าเขาอาจเหมอืนพระเอกละครซรีส์ีชื่อดงัที่เธอชื่นชอบสมยัวยัรุ่นที่ก้มลงเกบ็

แหวนเพชรซึ่งบงัเอญิหลดุมอืขณะขบัรถมาถงึจุดนี้ ทำาให้เกดิอุบตัเิหต ุศรีษะ

ของเขากระแทกจนถงึขั้นความจำาเสื่อม ต้องพลดัพรากจากนางเอกที่เขาแสน

รกั แต่ท้ายที่สดุเมื่อความทรงจำาของเขากลบัคนื ชายหนุม่กก็ลบัมาครองรกั

กบัเธอได้

ดาวิกายกมุมปากเล็กน้อยแล้วหัวเราะในลำาคอกับความคิดของตัว

เอง...นั่นมนักแ็ค่ละครที่มคีนแต่งขึ้น ชวีติจรงิมนัไม่เป็นแบบนั้น ไม่เคยมี

ปาฏหิารยิ์เกดิขึ้นกบัเธอ ปวรี์ไม่เคยกลบัมา และไม่มวีี่แววว่าจะกลบัมาเลย

แม้แต่น้อย

ปีแล้วปีเล่าที่เธอเฝ้ารอเขาอยูท่ี่สะพานเทยีบเรอืบนเกาะอนัสวยงามที่

เขาภูมใิจนกัหนา แต่กไ็ร้ซึ่งเงาของเขา ความสิ้นหวงักดักนิหวัใจของเธอให้

กร่อนลงทุกเมื่อเชื่อวนั ความฝันอนัแสนน่ากลวัเริ่มเว้นระยะห่าง มนัทำาให้

เธอเริ่มหวาดวิตกว่าในที่สุดปวีร์อาจเลือนหายไปจากจิตใจของเธอ ดาวิกา

จึงทำาทุกอย่างเพื่อคงความทรงจำาดีๆ ที่มีเกี่ยวกับเขาเอาไว้ให้ได้มากที่สุด 

ตัวอย่าง



38   ป า ฏิ ห า ริ ย์ รั ก ไ ม่ เ ค ย เ ลื อ น 

เธอนั่งเรือไปที่รีสอร์ตของเขาทุกสุดสัปดาห์กลางเดือน นั่งลงตรงจุดที่เคย

นั่งกบัเขาบนสะพานเทยีบเรอืสขีาวสะอาดตา ลูบไล้รอยมดีบนแผ่นไม้ที่เขา

เป็นคนสลกัชื่อของทั้งคูเ่อาไว้แล้วเชื่อมกนัด้วยหวัใจดวงโต บางครั้งกถ็งึกบั

พูดคุยกบัสายลมและเกลยีวคลื่นราวกบัมเีขานั่งอยู่เคยีงข้างจรงิๆ

การทำาเช่นนั้นดเูหมอืนจะไม่ช่วยอะไรเลย ทกุครั้งที่เธอเดยีวดาย เธอ

รูส้กึว่าปวร์ีเริ่มห่างไกลจากเธอมากขึ้นทกุท ีการพดูคยุคนเดยีวโดยไม่มใีคร

โต้ตอบทำาให้ความเชื่อมั่นว่าเขาจะกลบัมานั้นเลอืนรางลง

หกปีมนันานเกนิไป ปวรี์อาจตายไปแล้วจรงิๆ

หรือไม่...เขาก็อาจมีชีวิตที่เปี่ยมสุขอยู่ที่ไหนสักที่ กับใครสักคนซึ่ง

ทำาให้เขาไม่คดิจะกลบัมาอกีแล้ว

“สุขสนัต์วนัเกดินะคะ...วรี์” 

ดาวกิาเอ่ยกบัสายลมแล้วสูดอากาศสดชื่นเข้าเตม็ปอด ตั้งใจว่าจะพดู

คนเดยีวเป็นครั้งสดุท้ายแล้ว ก่อนจะเดนิกลบัขึ้นรถ เธอชะเง้อมองราวเหลก็

อย่างลังเลเล็กน้อย ในที่สุดก็ส่ายหน้าแล้วเหยียบคันเร่งออกจากไหล่ทาง

แล้วขบัรถลงเขาไปจนกระทั่งถงึคอนโดมเินยีมของชชัวนิ เธอจอดรถเอาไว้

หน้าอาคาร ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นแปด ก่อนจะเดินไปจนสุดทางแล้วเคาะประตู

บานสุดท้าย

ไม่นานนกั ชชัวนิกเ็ปิดประตอูอกมา เขาอยูใ่นชุดเสื้อยดืแขนยาวลาย

ทางสฟ้ีากบักางเกงสแลก็ส์สดีำา ทั้งหมดถกูปิดทบัด้วยผ้ากนัเป้ือนซึ่งบ่งบอก

ให้เธอรู้ว่าเขากำาลงัทำาอะไรอยู่ก่อนหน้าที่จะมาเปิดประตู

ชายหนุ่มยิ้มแล้วโอบเอวเธอดึงเข้าไปหา ก่อนจะประทับจูบลงบน 

รมิฝีปากของเธอ

จูบของเขาหวานลำ้า ดาวิกาไม่แน่ใจว่าการทักทายแบบนี้เริ่มขึ้นตอน

ไหน แต่เริ่มขึ้นหลงัจากเขาขอเธอแต่งงานเมื่อสามเดอืนก่อนแน่ๆ เพราะเธอ

มรีะยะห่างระหว่างความสมัพนัธ์ฉนัหนุ่มสาวเสมอ ทั้งกบัปวรี์และชชัวนิ

“ทำาอะไรทานคะเช้านี้”

ตัวอย่าง
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“ไข่ดาว เบคอน กบัไส้กรอก” เขาตอบแล้วจงูมอืเธอไปนั่งที่โต๊ะ ก่อน

จะเสริ์ฟอาหารกลิ่นหอมยวนฆานด้วยความร่าเรงิ

เธอชอบที่เหน็เขาเป็นแบบนี้ แม้บางครั้งจะรูส้กึผดิที่ตวัเองเป็นผูห้ญงิ

แท้ๆ แต่กลับไม่เอาไหนเรื่องงานบ้านการเรือนเอาเสียเลย แม้แต่การทอด

ไข่ดาว เธอกย็งัทำาได้แย่ ผดิกบัไข่ดาวที่เหน็ในจานกระเบื้องดไีซน์เก๋ไก๋ขณะ

นี้ เธอเชื่อว่าหากนำาไม้บรรทดัมาวดัความกว้างของไข่ขาวที่ล้อมไข่แดงดูแล้ว

ละก ็มนัคงจะเท่ากนัในทุกๆ องศาเลยทเีดยีว

“รบีทานเถอะ เสรจ็แล้วจะได้ไปสตูดโิอกนั”

ดาวกิายิ้ม ก่อนจะเอื้อมมอืไปหยบิซอสมาเหยาะลงบนไข่ดาว “วนิวา่

ใหม่ควรจะไปเรยีนทำาอาหารไหม”

“จะเรยีนทำาไมล่ะ ในเมื่อวนิกท็ำาให้อยูแ่ล้วนี่” เขาเอ่ยพลางใช้ส้อมจิ้ม

ไส้กรอกเข้าปาก

“แต่เรื่องในครวัมนัเป็นหน้าที่ของผู้หญงินี่คะ”

ชชัวนิหวัเราะ “ใครกำาหนดหรอื”

เธอยกัไหล่ “ไม่รู้สคิะ คนโบราณมั้ง”

เขายิ้ม “เสยีดายนะ คนพวกนั้นไม่ได้ลิ้มรสอาหารฝีมอืผู้ชายสมยันี้ 

ไม่อย่างนั้นพวกเขาอาจเปลี่ยนความคดิใหม่กไ็ด้”

ดาวกิาแบะปากอย่างนกึหมั่นไส้ “จะชมว่าตวัเองทำาอาหารอร่อยงั้นส”ิ

“อร่อยไหมล่ะ” เขาย้อนถามเธอ

“กพ็อกนิได้ค่ะ” เธอเอ่ยยิ้มๆ ยั่วเขา

“อ้าว” ชชัวนิทำาหน้าทะเล้น “อย่างนี้ต้องเปลี่ยนคำาพูดใหม่ ต้องบอก

ว่าถ้าคนโบราณได้มาชมิอาหารฝีมอืผู้หญงิสมยันี้ พวกเขาอาจเปลี่ยนความ

คดิเรื่องให้ผู้หญงิเข้าครวักไ็ด้”

หญงิสาวขมวดคิ้ว ก่อนจะใช้ส้อมชี้หน้าเขาอย่างเย้าหยอก “นี่วนิว่า

ใหม่เหรอ”

เขาหวัเราะพร้อมกบัยกมอืขึ้นกึ่งป้องกึ่งยอมแพ้ “วนิล้อเล่นน่ะ”

ตัวอย่าง
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เธอลดส้อมลง ก่อนจะแกล้งทำาหน้างอ “ไม่รู้ละ ใหม่จะไปเรยีนทำา

อาหาร วนิจะว่าอย่างไร”

ชายหนุม่ยิ้มพราว “กด็เีหมอืนกนั เราจะได้ใช้เวลาวา่งกนัในห้องครวั

ได้ไงล่ะ”

“ถ้าอย่างนั้นหลงัถ่ายรูปเสรจ็ ใหม่จะไปสมคัรเรยีนทำาอาหาร”

“พรุ่งนี้ไม่ได้หรอื บ่ายนี้ผมมปีระชุมกบัลูกค้าน่ะ”

“วนิกป็ระชุมไปส ิไม่เหน็จะเกี่ยวกนั”

“เอาอย่างนั้นหรอื”

“งั้นสคิะ” เธอบอกอย่างมุ่งมั่น ก่อนจะลงมอืรบัประทานอาหารฝีมอื

เขาจนเกลี้ยง แล้วเก็บจานไปล้างในครัว ซึ่งดูเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวที่เธอ

ทำาได้ดกีว่าการทำาอาหารภายในห้องเลก็ๆ ที่เตม็ไปด้วยเครื่องครวัแห่งนี้

ระหว่างนั้นชัชวินทำาอะไรก๊อกแก๊กอยู่ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของ

เขา ต่อเมื่อเธอพร้อม เขากผ็ละจากมนัทนัทแีล้วเดนิมาโอบเอวเธอ เขาพา

เธอเดินออกจากห้อง ลงลิฟต์แล้วเดินไปที่รถซีดานกึ่งสปอร์ตของเขาแล้ว

พากนัไปถงึเวดดงิสตูดโิอชื่อดงัของจงัหวดั

เมื่อไปถงึ ชดุเจ้าสาวสขีาวสะอาดกถ็กูจดัเตรยีมเอาไว้ให้เธอเรยีบร้อย

แล้ว มนัเป็นชดุสำารองที่ใช้เฉพาะถ่ายรปู เพราะชดุจรงิดาวกิาให้เพื่อนซึ่งเป็น

ดีไซเนอร์ระดับประเทศตัดให้โดยมีเขาเป็นผู้เสนอไอเดีย เขาอยากให้เธอ

เหมือนเจ้าหญิงมากที่สุดในวันนั้น เหตุผลเดียวก็คือเธอเป็นเจ้าหญิงใน

ดวงใจของเขานั่นเอง

ถงึจะเป็นชุดสำารอง ดาวกิากง็ดงามราวกบัเจ้าหญงิจรงิๆ เธออยู่ใน

ชดุสขีาวสะอาดยาวเกาะอก ช่วงบนของชดุเข้ารปูเน้นสดัส่วนอวบอิ่มก่อนจะ

ยาวตามลำาตวัและบานออกเป็นหางปลาช่วยเสรมิรูปร่างให้ดสูงูเพรยีวขึ้น บน

ศรีษะประดบัด้วยมงกุฎเพชรเป็นประกายแวววาว

“ใหม่สวยจัง” ชัชวินเอ่ยชม ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจ

เปี่ยมปรี่เป็นประกายระรกิเมื่อเหน็เธอในชุดเจ้าสาวเตม็รูปแบบ

ตัวอย่าง
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“วินก็หล่อ” เธอยิ้ม เมื่อมองดูเขาในชุดสูทสีขาวครีมสะอาดสะอ้าน 

“เหมอืนเจ้าชายขี่ม้าขาวมารบัเจ้าสาวเลยนะคะ”

“แหม สวยหล่อสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยกเลยนะคะ” เจ้าของ 

สตูดโิอที่ลงทุนลงมาลุยงานนี้เองเอ่ยคล้ายเป็นคนกลางตดัสนิให้

ดาวิกายิ้มด้วยความเขินอาย ชัชวินเลยชวนเธอไปถ่ายรูปแก้เขิน 

ทั้งคู่ใช้เวลาในห้องแคบๆ เป็นชั่วโมง ก่อนที่ช่างภาพกบัผู้ช่วยจะพาออกไป

ถ่ายรูปกนัที่สวนสาธารณะ ซึ่งกไ็ด้รูปสวยๆ มาหลายรูปด้วยกนั เมื่อถ่าย

เสร็จแล้วก็กลับเข้าร้านแล้วเปลี่ยนเครื่องแต่งกายกลับมาเป็นชุดลำาลอง

เหมอืนเดมิ

ชชัวนิพาเธอไปรบัประทานอาหารกลางวนัรมิทะเล ก่อนจะขบัรถกลบั

คอนโดมเินยีมของเขาแล้วเดนิไปส่งเธอที่รถ...เราจบูลากนั จากนั้นเธอกข็บั

รถไปในตวัเมอืงเพื่อไปสมคัรเรยีนทำาอาหารที่สถาบนัทำาอาหารแห่งหนึ่ง

หญิงสาวกรอกใบสมัครแล้วยื่นให้พนักงานทำาการตรวจสอบและ

บันทึก ระหว่างนั้นเธอก็เหลือบไปดูบรรดาใบปลิวต่างๆ ที่ตั้งอยู่เต็มโต๊ะ 

ก่อนจะสะดุดตากับใบปลิวโฆษณาอันหนึ่งเข้า จึงเอื้อมมือหยิบมันมาคลี่ 

ออกดู

ภาพสะพานเทียบเรือไม้สีขาวที่ยื่นไปในทะเลสีครามทำาให้หัวใจของ

เธอเต้นระทกึ มนัเป็นใบปลวิโฆษณาพาราไดส์ ไอร์แลนด์ รสีอร์ตหรูที่ปวรี์

เป็นผู้บุกเบกิและทำาให้มนัโด่งดงัมชีื่อเสยีงในแวดวงสงัคมชั้นสูง วนิาทนีั้น

ดาวกิารู้สกึได้เลยว่า เธอควรต้องไปบอกลาเขา ก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงเมื่อ

เธอเริ่มต้นชวีติใหม่กบัชชัวนิ

อย่างน้อยเธอกค็วรไปที่นั่นในวนันี้ เพราะเป็นวนัเกดิเขา และเป็นวนั

ที่เขาหายไปครบหกปีพอดบิพอดี

“คณุลมืเซน็ตรงนี้ค่ะ” พนกังานเอ่ยกบัเธอพร้อมกบัชี้ไปที่ช่องว่างช่อง

หนึ่ง

ดาวกิาดงึปากกามาเซน็ชื่อ แล้วยื่นใบสมคัรกลบัไปให้พนกังานสาว  

ตัวอย่าง
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 “เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ”

“ค่ะ เริ่มเรยีน...”

ไม่ทนัที่จะฟังจบ หญงิสาวกผ็ลนุผลนัลกุขึ้นก่อนจะออกจากสถาบนั

อาหารไปขึ้นรถสชีลิลเีรดของตวัเอง จากนั้นกเ็หยยีบคนัเร่งจนมดิ จนกระทั่ง

ไปถงึท่าเรอืในเวลาเกอืบจะบ่ายโมงอยู่รอมร่อ

ดาวกิาลอ็กรถแล้วรบีวิ่งไปที่ท่าเทยีบเรอืสปีดโบต เธอเป่าปากอย่าง

โล่งใจและเหนื่อยหอบเมื่อพบว่าเรอืที่จะไปเกาะมนัตายงัไม่ออกจากท่า แล้ว

ในที่สดุเธอกไ็ด้ขึ้นไปนั่งอยูบ่นเรอืที่มุ่งหน้าสูเ่กาะแห่งความหลงัของเธออย่าง

สมใจ

เรือสปีดโบตนั้นใช้เวลาจากท่าเรือไปจนถึงเกาะมันตาประมาณสี่สิบ

ห้านาท ีระหว่างนั้นดาวกิากเ็ริ่มคดิว่าเธอทำาถูกหรอืเปล่าที่ลงเรอืมาอย่างรบี

ร้อนเช่นนี้ ตลอดเวลาเธอมกัจะใช้เวลามากมายในการตดัสนิใจทำาอะไรต่อ

มอิะไรเสมอ แต่กบัครั้งนี้ มนักลบัเป็นแค่เสี้ยววนิาทเีดยีวที่เธอตดัสนิใจขึ้น

เรอืหลงัจากเหน็สะพานไม้สขีาวสะอาดตาในใบปลวิ

ความรู้สกึผดิเข้าเกาะกุมจติใจของเธออกีครั้ง เมื่อแสงแดดยามบ่าย

ต้องเหลี่ยมเพชรสะท้อนเข้าตาของเธอ การกลับไปหาคนรักเก่าที่แม้เขาจะ

ไม่มตีวัตนอยูจ่รงิกต็าม ไม่ยตุธิรรมกบัชชัวนิเลยสกันดิ อย่างน้อยเธอกค็วร

จะบอกชชัวนิก่อน

หญงิสาวคลงึแหวนไปมาอย่างกระวนกระวายใจ เพราะกว่าเธอจะไป

ถึงเกาะมันตา เรือที่จะออกจากเกาะกลับมาที่ฝั่งก็คงหมดรอบแล้ว เธอจะ

ต้องนอนค้างที่นั่น และถ้าเป็นอย่างนั้น เธอจะบอกชชัวนิว่าอย่างไรดลี่ะ ถงึ

จะทำาให้เขาไม่กงัวลใจเกี่ยวกบัความรู้สกึของเธอที่ยงัคงมตี่อปวรี์

เขาไม่เคยโทร. หาเธอระหว่างที่มปีระชุม...ดาวกิาคดิ

วนันี้เขามปีระชุมกบัลูกค้า และเธอคดิว่าคงใช้เวลาตลอดบ่าย และ

อาจไปจบลงในเวลาคำ่า ถงึตอนนั้นเธออาจโกหกเขาว่าเธออยู่บ้านแล้ว

“บ้าจรงิ” เธอสบถกบัตวัเอง รู้สกึผดิที่ต้องหาเรื่องโกหกเขา แต่เธอก็

ตัวอย่าง
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ไม่อยากให้เขาไม่สบายใจ เราสองคนกำาลังมีความสุขด้วยกัน จะปล่อยให้

ความหุนหนัพลนัแล่นของเธอมาทำาลายมนัลงได้อย่างไรกนั

ดาวิกาหันไปมองชายฝั่งที่ไกลลิบออกไปทุกทีด้วยความรู้สึกเหมือน

ถกูลอยแพ เธอกำาลงัทิ้งความมั่นคงไปหาอะไรบางอย่างที่ไม่มคีวามแน่นอน 

แต่เธอกถ็อยกลบัไปไม่ได้อกีแล้ว เพราะทางที่จะทำาได้กค็อืบงัคบัให้คนขบั

เรือซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะไปที่เกาะอย่างเต็มที่วกกลับไป

ส่งเธอที่ชายฝั่ง หรอืไม่กก็ระโดดลงจากเรอืแล้วว่ายกลบัไปเอง

หญงิสาวส่ายหน้ากบัความขลาดเขลาของตวัเอง...เธอไม่มทีางทำาเรื่อง

แบบนั้นได้แน่ๆ

คราวนี้เธอสดูลมหายใจลกึ แล้วหนัมองไปยงัด้านตรงข้ามกบัชายฝ่ัง 

หัวเรือเป็นรูปสามเหลี่ยมพุ่งตรงไปยังทิศทางของเกาะมันตาราวกับลูกศร 

ใครสกัคนกำาลงัชี้นำาเธอ ใครสกัคนต้องการให้เธอไปที่นั่น เธอไม่รู้ว่าทำาไม 

และจะมีอะไรรออยู่ ตอนนี้รู้เพียงอย่างเดียวก็คือ เธอกำาลังเผชิญกับมัน

อย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้แล้ว

“ไม่มีอะไรหรอกน่า” เธอปลอบตัวเองงึมงำาอย่างเคยชินกับการพูด 

คนเดยีว

เมื่อเรอืจอดเทยีบท่า ดาวกิาเดนิตามนกัท่องเที่ยวขึ้นจากเรอื เธอเดนิ

เตร็ดเตร่ไปตามชายหาดจนกระทั่งถึงรีสอร์ตของเขา ที่ซึ่งเธอต้องการที่ซุก

หัวนอนสำาหรับหนึ่งคืน และมันคงเป็นที่ไหนไม่ได้ นอกเสียจากพาราไดส์ 

ไอร์แลนด์ รสีอร์ต แห่งนี้

โชคเป็นของเธอเมื่อยงัเหลอืห้องว่างอยูห่นึ่งห้องพอด ีเธอลงทะเบยีน

เข้าพักแล้วใช้เวลาเป็นชั่วโมงอยู่บนเตียงอย่างไม่รู้จะทำาอะไรดี เพราะแดด

ยามบ่ายนั้นแรงเกินกว่าจะไปนั่งบอกลาเขาที่สะพานเทียบเรือสีขาวได้ ใน

ที่สุดก็ลุกขึ้นเมื่อตัดสินใจได้ว่าควรจะไปใช้บริการสปาของรีสอร์ตเป็นการ

ฆ่าเวลา ซึ่งมนักเ็ป็นการใช้เวลาให้หมดไปได้ดทีเีดยีว เพราะนอกจากแดด

จะอ่อนแรงลงมากแล้ว เนื้อตวัของเธอรวมทั้งสมองกย็งัผ่อนคลายไปด้วย

ตัวอย่าง
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หลงัจากทำาสปาเสรจ็ ดาวกิาเดนิไปนั่งที่ร้านกาแฟตดิกบัชายหาด ที่

มุมระเบยีงของร้านมตี้นปาล์มใหญ่ที่ให้ร่มเงาได้ด ีเธอกบัปวรี์เคยมานั่งที่นี่

กนับ่อยๆ เธอสั่งนำ้าส้มปั่นมาดื่มระหว่างรอให้แดดหมด เมื่อได้เวลาแล้วจงึ

ถอดรองเท้าออก เดนิเท้าเปล่าไปตามแผ่นไม้ ก้าวช้าๆ ลงไปตามบนัไดสอง

สามขั้นจนถึงผืนทรายอุ่นๆ เม็ดทรายที่ผ่านไอแดดมาทั้งวันโอบอุ้มฝ่าเท้า

ของเธอ ทำาให้รู ้สึกเหมือนทุกย่างก้าวนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและ

ปลอดภยั

น่าแปลกที่การมาคราวนี้ เธอภาวนาขออย่าให้เจอเขา

ดาวิกาถอนหายใจออกมา...ไม่ใช่เธอไม่อยากเจอเขาแล้ว แต่เธอไม่

อยากให้ชวีติของเธอยุ่งยากต่างหาก ทุกอย่างกำาลงัเข้ารูปเข้ารอย แม้เธอจะ

ยงัไม่ลมืปวรี์ แต่หวัใจห้องที่เหลอืของเธอกเ็ตม็ไปด้วยชชัวนิแล้ว ถ้าเขาจะ

กลบัมากค็วรจะมาก่อนหน้านี้ ไม่ควรจะกลบัมาเอาในเวลานี้ เวลาที่อาจทำาให้

เธอกระอกักระอ่วนใจได้

หญงิสาวเดนิไปจนสดุหาด ก่อนจะก้าวขึ้นบนัไดไม้สูส่ะพานเทยีบเรอื

แห่งความหลัง เธอหยุดยืนอยู่ตรงหัวบันได ทอดตามองไปยังสุดปลาย

สะพาน ดใีจที่ไม่เหน็ร่างโชกเลอืดของเขาเหมอืนในฝัน

ทรวงอกอิ่มขยายขึ้นเมื่อเธอสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดอย่างรวบรวม

ความกล้า ก่อนจะค่อยๆ ก้าวเท้าไปตามแผ่นไม้ทลีะแผ่น จนกระทั่งไปหยดุ

ยนือยู่ที่ไม้กระดานแผ่นสุดท้าย ดาวกิาทรุดตวัลงนั่ง วางรองเท้าเอาไว้ข้าง

กาย แล้วห้อยขาลงไปให้ปลายเท้าระกบัผนืนำ้า เธอเอื้อมมอืไปลบูไล้รอยมดี

ที่สลกัเป็นชื่อของเธอกบัเขาพร้อมกบัหลบัตาลง นกึถงึวนัที่มเีขาอยูเ่คยีงข้าง

อย่างอาลยัอาวรณ์

“วร์ีคะ” เธอร้องเรยีกเขาเบาๆ ได้ยนิเสยีงคลื่นและเสยีงลมตอบกลบั

มาแทนเช่นเคย รมิฝีปากแดงจดัยกขึ้นเลก็น้อย หญงิสาวยกมอือกีข้างกรดี

นำ้าตา และตั้งใจว่าจะไม่เสียนำ้าตาให้เขาอีกแล้ว เพราะเขาจะเป็นความ 

ทรงจำาที่ดขีองเธอตลอดไป ต่อไปนี้เธอจะยิ้มสุขใจทุกครั้งเมื่อนกึถงึเขา

ตัวอย่าง
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“ฉนัมาลาคุณค่ะ...วรี์” ดาวกิาลมืตาแล้วเอ่ยกบัแสงสุดท้ายของดวง

อาทติย์ราวกบัเขาอยู่ตรงหน้า

“คุณจะไปไหน”
หญิงสาวเบิกตาโพลงเมื่อได้ยินคำาถามนั้น เสียงนั้นลอยมาจากด้าน

หลงัของเธอ และแม้ผ่านมานานถงึหกปีเตม็แล้วกต็าม แต่เธอกย็งัคงจำาเสยีง

นั้นได้

“วีร์...” หญิงสาวครางอย่างไม่อยากเชื่อหูตัวเอง เธอค่อยๆ หันไป

มอง ก่อนจะพบว่าเป็นเขาจรงิๆ

โลกเหมอืนจะหยุดหมุนในวนิาทนีั้น เธอนั่งจ้องเขานิ่ง ส่วนเขากย็นื

อยู่กลางสะพานเทียบเรือห่างจากเธอไปไม่กี่แผ่นไม้กระดานอย่างไม่ไหวติง

เช่นกนั

ดาวกิาสงัเกตเหน็ว่าใบหน้ากบัรูปร่างของเขาเปลี่ยนไปไม่น้อย เขาดู

บกึบนึขึ้น ผวิเข้มคล้ามแดดขึ้น รอบรมิฝีปากมหีนวดเคราครึ้มและมรีิ้วรอย

บางอย่างที่ทำาให้เธอรู้สึกว่าช่วงชีวิตที่เขาหายไปจากชีวิตของเธอนั้นเต็มไป

ด้วยความสมบุกสมบนัเพยีงใด

หญงิสาวอยากจะมองเขาให้เตม็ตากว่านี้ เธอลุกขึ้นแล้วหนัไปเผชญิ

หน้ากับเขาเต็มตัว เขาก้าวมาหาเธอสองสามก้าวแล้วหยุดชะงัก เธอได้แต่

ตะลึงมองราวกับเขาเป็นตัวประหลาดมาจากนอกโลก ความรู้สึกบางอย่าง

เอ่อท้นขึ้นมาราวกบันำ้าในกาที่ถูกความร้อนจนพลุ่งพล่าน

วินาทีนั้นเธอไม่คิดอะไรเหมือนกับตอนที่ตัดสินใจมาที่นี่ หญิงสาว 

โผเข้าหาเขาราวกบัมแีรงดงึดดูมหาศาล ก่อนจะร้องไห้ฟมูฟายออกมาแทบอก

ของเขา 

“คนบ้า! คุณหายไปไหนมาตั้งหกปี!”

ตัวอย่าง



ปวร์ีรูส้กึว่าช่วงชวีติอนัเลวร้ายของตวัเองผ่านพ้นไปแล้ว หลงัจาก
ดาวิกาโผเข้ากอดเขา ความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจแทบจะ

อันตรธานไปจนหมดสิ้น ความอบอุ่นในหัวใจคืนกลับมา เขารวบตัวเธอ 

เอาไว้แล้วกระชบัแน่นราวกบัเธอเป็นสมบตัอินัลำ้าค่าหาอะไรมาเทยีบไม่ได้

“เรื่องมนัยาวมาก และกไ็ม่น่าฟังด้วย”

หญงิสาวผละจากอกของเขาแล้วเงยหน้าขึ้นมอง ดวงหน้าอนังดงาม

หมดจดของเธอปรากฏให้เหน็เด่นชดัในระยะใกล้ เธอทำาให้เขารู้สกึเหมอืน

ตวัเองคว้าจนัทร์เอาไว้ในอ้อมแขนได้ ใบหน้างามผุดผ่องนี้ไม่เคยเปลี่ยนไป

เลย จมกูเลก็ๆ ของเธอยงัคงน่าหยกิเล่น พวงแก้มกระจ่างใสพร้อมกบัรอย

บุ๋มกระจุ๋มกระจิ๋มนั้นทำาให้หัวใจของเขาอุ่นวาบด้วยกระแสแห่งความสดใส 

โดยเฉพาะกบันยัน์ตาอนังดงามราวกบัท้องฟ้ายามราตรนีั้น มนักแ็ทบสะกด

เขาให้หลงใหลอย่างลมืตายเลยทเีดยีว

“ฉนัอยากรู้ค่ะ”

ปวีร์ยิ้ม ก่อนจะผายมือไปยังแผ่นไม้แผ่นสุดท้าย “งั้นเรานั่งคุยกัน 

๔

ตัวอย่าง
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ดไีหม”

เธอพยกัหน้า เขาจงึประคองเธอไปทรุดตวัลงนั่งพร้อมกนั ปลายเท้า

ของทั้งคู่หย่อนลงจนจมหายไปในนำา้ ปวรี์ยงัคงโอบไหล่ของดาวกิาอยู่อย่าง

ทะนุถนอม และคดิว่าต่อจากนี้ไปเขาจะไม่จากเธอไปไหนอกี...ไม่มอีะไรอกี

แล้วที่จะมาพรากเราไปจากกนัได้

หญงิสาวทำาเหมอืนจะเอนศรีษะลงซบไหล่ของเขาเหมอืนเคย แต่อะไร

บางอย่างกท็ำาให้เธอชะงกั ก่อนจะพยายามขยบัตวัออกห่าง ปวร์ีฉงนในความ

รูส้กึเหนิห่างแบบนี้ แต่กค็งจะโทษเธอไม่ได้ เพราะเวลาที่เขาหายสาบสญูไป

นั้นกนิเวลาถงึหกปีด้วยกนั เขาจงึคลายมอืจากไหล่ของเธอแล้วทิ้งมนัลงบน

แผ่นไม้ ใช้นิ้วลูบไล้รอยมีดที่เขาเป็นคนบรรจงกรีดลงไปเมื่อหลายปีก่อน

ด้วยท่าทางเก้อๆ

“วรี์คะ”

“หอื” เขาครางรบัอย่างหวั่นใจ นำ้าเสยีงของเธอเข้มเครยีดชอบกล ผดิ

กบัประโยคแรกที่เอ่ยถามเขาเมื่อครู ่ซึ่งเตม็ไปด้วยความห่วงหาอาวรณ์อย่าง

สิ้นเชงิ

“ฉนั...เอ่อ...” ดาวกิาอกึอกัลงัเล

ปวรี์ยิ้ม คดิว่าเวลาที่หายไปหกปีคงทำาให้เธอรู้สกึขดัเขนิ ระยะเวลา

ที่ห่างกนัคงสลายความคุน้เคยซึ่งกนัและกนัไปทลีะนดิ แต่ไม่มอีะไรเปลี่ยน

ความรกัที่เขามต่ีอเธอได้ และเขากค็ดิว่าเธอกค็งคดิเช่นเดยีวกบัเขา แต่การ

พลดัพรากกเ็หมอืนหมอกเมฆที่บดบงัแสงอาทติย์ เขาจงึค่อยๆ เลื่อนมอืขวา

ไปวางลงบนหลังมือซ้ายของเธอเบาๆ หวังจะปลอบโยนและทบทวนความ

สนทิสนมขึ้นอกีนดิ

ทว่า...อะไรบางอย่างบนนิ้วของเธอกลบัสร้างความหวั่นไหวให้เกดิขึ้น

ในหวัใจของเขาอย่างคาดไม่ถงึ

เขารีบยกมือของเธอขึ้นมามองดู ดวงตาของเขาเบิกโพลงเมื่อเห็น

แหวนเพชรระยิบระยับอยู่ที่นิ้วนางข้างนั้น ปวีร์เหลือบตาขึ้นมองเธอด้วย

ตัวอย่าง
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ความตกตะลงึ เพราะสิ่งที่เขาเหน็บ่งบอกได้เพยีงอย่างเดยีวว่าเธอมเีจ้าของ

แล้ว อย่างน้อยเจ้าของแหวนวงนั้นกค็งมฐีานะเป็นคู่หมั้นของเธอ แต่ที่เลว

ร้ายที่สุดคือ แหวนวงนี้อาจเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าเธอไม่ใช่นางสาวที่

สดใสสำาหรบัเขา เหมอืนเมื่อหกปีก่อนอกีต่อไป

“นี่ละค่ะ ที่ฉนัอยากจะบอกคุณ” เสยีงของเธอสั่นอย่างสบัสน

ปวีร์ฝืนยิ้มทั้งที่หัวใจเจ็บปวดรวดร้าวราวกับจะแตกสลายลงให้ได้ 

เขารู้สกึเหมอืนมกี้อนอะไรบางอย่างมาจุกอยู่ที่ลำาคอ หวัตาร้อนผ่าวแทบจะ

กลั้นนำ้าตาเอาไว้ไม่อยู่

สิ่งที่เขายดึมั่นเอาไว้เป็นความหวงัที่จะพาตวัเองกลบัมาที่นี่ให้ได้มอีนั

ต้องสูญสลายไปต่อหน้าต่อตา แหวนวงนั้นทำาให้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็น

สุญญากาศที่ไร้ค่าเสยีจรงิๆ

“ฉันหมั้นแล้วเมื่อสามเดือนก่อนค่ะ และกำาลังจะแต่งงานในอีกสอง

เดอืนข้างหน้า” ดาวกิาบอก หยดนำ้าใสๆ ไหลออกมาจากดวงตางามของเธอ

เขากดัฟันแน่นจนกรามเป็นสนันนูขึ้นมา พยายามสะกดอารมณด้์าน

ลบของตวัเองเอาไว้ไม่ให้พลุ่งพล่านออกมาเพราะความผดิหวงั

เรื่องนี้โทษใครไม่ได้ ชะตากรรมเท่านั้นที่จะต้องรับผิดชอบที่พราก

เธอไปจากเขาตั้งหกปี

หกปีมันนานเหลือเกินสำาหรับหัวใจอ้างว้างของผู้หญิงตัวเล็กๆ คน

หนึ่ง

“คนที่นี่บอกว่าคุณมาที่นี่บ่อยๆ แต่ระยะหลงัหายไป” ปวรี์เอ่ย ก่อน

จะเหลือบมองแหวนอีกครั้งด้วยความรู้สึกสะท้อนใจ “เป็นเพราะเหตุนี้ใช่

ไหม”

“ค่ะ” เธอพยกัหน้า “ฉนัรู้สกึผดิที่จะมาที่นี่ วนิรู้เรื่องของเรา”

“วนิ?” เขาทวนชื่อนั้น

“ชัชวินค่ะ เขาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีของ

คุณพ่อ ฉนัดูแลส่วนนั้นด้วย กเ็ลยได้รู้จกักบัเขา” ดาวกิาแนะนำาตวัคู่หมั้น

ตัวอย่าง
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ของเธอคร่าวๆ

“เขาหล่อกว่าผมไหม” ปวร์ีฝืนยิ้มอกีครั้งกบัมกุตลกร้ายที่เสยีดแทงใจ

เขาได้อย่างเหลอืเชื่อ เขาเองยงัไม่รู้เลยว่าถามออกไปทำาไม ถามเพื่อให้เธอ

เข้าใจว่าเขาไม่แคร์อย่างนั้นหรอื...ไม่ใช่แน่ๆ

“ไม่มใีครหล่อกว่าใครหรอกค่ะ” เธอตอบอย่างเป็นกลาง

“ผมล้อเล่นน่ะ” เขาหวัเราะแห้งๆ อย่างเจบ็ปวด “เขาเป็นคนดใีช่ไหม”

“ค่ะ” 

เธอตอบสั้นๆ แต่มนัเหมอืนหมดัฮุกของแชมป์โลกรุ่นเฮฟวเีวตอดัเข้า

ที่ท้องของเขาทเีดยีว เพราะหากผู้ชายคนนั้นร้ายกบัเธอ เขาคงมเีหตุผลที่ดี

ที่จะแย่งเธอคนืกลบัมา

“นี่ใช่ไหม เหตุผลที่คุณบอกว่าจะมาลาผม”

“ใช่ค่ะ” ดาวิกาพยักหน้า “ฉันคงรู้สึกผิดถ้าไม่ได้บอกคุณเสียก่อน 

แม้ตอนแรกไม่คดิว่าจะได้เจอคุณกต็าม”

ชายหนุ่มสูดลมหายใจลึกแล้วระบายออกมาอย่างหนักหน่วง “โชค

ร้ายที่บงัเอญิมาเจอผมเข้า”

“ไม่ค่ะ” เธอส่ายหน้า “ฉนัดใีจที่เจอคุณนะคะ ฉนัคดิถงึคุณ”

ปวรี์เลกิคิ้ว เขาคงดใีจมากกว่านี้ถ้าเธอคดิถงึเขาโดยที่ยงัไม่ได้หมั้น

หมายกบัใคร “แล้วที่คุณมานี่ เพื่อที่จะไม่คดิถงึผมอกีหรอืเปล่า”

หญิงสาวกัดริมฝีปากแน่น นำ้าตาไหลออกมาอาบแก้มอีกครั้ง “ฉัน

ขอโทษ”

เขายิ้ม ดึงมือที่มีแหวนประดับมาวางเอาไว้บนอกของตัวเอง ใช้อีก

มือหนึ่งไล้ปัดนำ้าตาบนพวงแก้มชุ่มชื้นของเธออย่างทะนุถนอม “คุณไม่ผิด

หรอก จรงิๆ นะ อย่าโทษตวัเองเลย”

ดาวกิาพยกัหน้าหงกึๆ

“อย่างนี้แล้ว คุณคงไม่อยากฟังเรื่องของผมอกีแล้วส”ิ

“ไม่ค่ะ” เธอส่ายหน้าทนัท ี“ฉนัอยากรู ้คณุหายไปไหนมาคะตั้งหกปี”

ตัวอย่าง
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“เรื่องมนัยาว” ปวรี์เอ่ย ก่อนจะหนัไปมองอาทติย์อสัดง “คุณพกัที่นี่

ใช่ไหม แล้วเขามาด้วยหรอืเปล่า”

เธออ้าปากจะตอบเขา แต่เสียงโทรศัพท์ของเธอกลับดังขึ้นเสียก่อน 

ดาวกิาชะงกัไปก่อนจะก้มลงหยบิมนัขึ้นมาดูเลขหมาย แล้วกส็ะอกึเงยหน้า

ขึ้นมองเขาด้วยสหีน้าแปลกๆ นั่นทำาให้เขารู้ได้ในทนัทวี่าใครโทร. มา

เขาผายมอืให้เธอ ดาวกิารบีรบัสาย กรอกเสยีงสวสัดลีงไปอย่างนุ่ม

นวลแล้วนั่งนิ่งฟังเสียงจากปลายสายพร้อมๆ กับที่เขานั่งนิ่งมองปฏิกิริยา

ของเธออย่างร้าวรานใจ ก่อนที่ในที่สุดเธอจะเอ่ยอ้อมแอ้มออกมาเบาๆ 

“บงัเอญิเจอเพื่อนเก่าน่ะค่ะ เลยมานั่งกนิข้าวกนั เสรจ็แล้วกจ็ะกลบั 

วนิประชุมเสรจ็แล้วหรอืคะ”

ปวร์ีมองเธอนิ่งๆ เธอเหลอืบตาขึ้นมองเขาก่อนจะหลบุตาลงอย่างรูส้กึ

ผดิที่ต้องโกหกคู่หมั้น และปิดบงัเรื่องของเขาต่อหน้าตวัเขาเอง

“ถ้าเหนื่อยก็กลับไปพักเถอะค่ะ เดี๋ยวใหม่คุยกับเพื่อนเสร็จก็ว่าจะ

กลบับ้านเลยเหมอืนกนั” 

เธอเอ่ยก่อนจะเหลอืบตามองเขาอกีครั้งอย่างกระอกักระอ่วน เขาจงึ

ทำาท่าบุ้ยใบ้ถามไปว่าจะให้เขาปลีกตัวไป ทิ้งให้เธอคุยกับคนรักตามสบาย

หรอืเปล่า แต่เธอกส็่ายหน้ายนืยนัว่าไม่

“ค่ะๆ ฝันดนีะคะ แล้วพรุ่งนี้ตอนเที่ยงใหม่จะไปรบัคุณที่ทำางาน”

นั่นเป็นประโยคสดุท้ายก่อนเธอจะวางสายไป มนัเป็นประโยคที่ทำาให้

ปวรี์รู้ว่าเขามเีวลาอยู่กบัเธอเพยีงแค่คนืนี้เท่านั้น

“ดูเหมอืนคุณคงไม่ต้องตอบคำาถามผมแล้วมั้ง”

ดาวกิายิ้มเจื่อน

ปวรี์ยกัไหล่ “ไปหาอะไรดื่มที่ร้านกาแฟดไีหม”

“แต่ฉนัอยากฟังเรื่องของคุณมากกว่าค่ะ”

เขาลุกขึ้นพร้อมกับผายมือซ้ายให้เธอเกาะเพื่อพยุงตัว “ผมก็อยาก

เล่าให้คุณฟัง แต่ต้องไม่ใช่ที่นี่”

ตัวอย่าง
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“ทำาไมคะ” เธอใช้มอืขวาวางลงบนมอืของเขา

เขาฉุดเธอลุกขึ้นมาอย่างง่ายดาย “ผมอยากให้ที่นี่เป็นความทรงจำาที่

ดขีองเรา”

เธอเลกิคิ้ว ก่อนจะพยกัหน้าเศร้าๆ อย่างเข้าใจความหมายของเขา...

หากเราสองคนจะจากกนัจรงิๆ กไ็ม่ควรเป็นที่ที่เราสองคนมคีวามสขุร่วมกนั

มาก่อน

ปวีร์ยังคงกุมมือเธอ รู้สึกดีที่เป็นมือข้างที่ไม่มีแหวนหมั้นอยู่ ทั้งคู่

เดนิอย่างเงยีบๆ ไปตามสะพานไม้สขีาวที่รอบข้างถกูปกคลมุไปด้วยม่านดำา

แห่งราตรกีาล แสงไฟที่หวัเสาซึ่งปักเอาไว้เป็นระยะๆ สว่างไสวราวกบัทหาร

กองเกยีรตยิศที่มายนืส่งอศัวนิสู่สนามรบ

วนันี้เมื่อหกปีที่แล้ว เขาคดิจะขอเธอแต่งงาน หากไมเ่กดิอบุตัเิหตใุน

ครั้งนั้นเสยีก่อน การเดนิกุมมอืกนัในตอนนี้ อาจเป็นการเดนิเพื่อฉลองวนั

ครบรอบแต่งงานครบหกปีกไ็ด้

แต่ชวีติกไ็ม่ได้ง่ายขนาดนั้น เพราะแทนที่จะเป็นการฉลองอย่างชื่นมื่น 

การเดินเคียงคู่กันในครั้งนี้กลับกลายเป็นการจูงมือกันเดินไปเพื่อที่จะ

พลดัพรากจากกนัตลอดกาล

“คุณกลบัมานานหรอืยงัคะ” ดาวกิาเอ่ยถามระหว่างทาง

“หนึ่งสปัดาห์แล้ว” เขาตอบ “ผมไปหาพ่อ จดัการเรื่องเอกสารอะไร

ต่างๆ แล้วกร็บีมาที่นี่”

“ทำาไมไม่ไปหาฉนั...ที่บ้านล่ะคะ” เธอเอ่ยถามอย่างลงัเล

“มเีอกสารสำาคญัต้องมาเคลยีร์ที่นี่ก่อน ผมตั้งใจว่าพรุง่นี้จะเซอร์ไพรส์

คุณด้วยการหอบดอกไม้ช่อใหญ่ไปหา แต่...” ปวรี์ทอดเสยีงลง เธอบบีมอื

เขาเบาๆ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเธออยากให้เขาหยุดพูดหรืออยากปลอบใจ

เขากนัแน่ “กลบัเจอเซอร์ไพรส์เสยีเอง”

เธอหวัเราะในลำาคอเบาๆ ก่อนจะเปลี่ยนเรื่องไป “คุณพ่อเป็นอย่างไร

บ้างคะ”

ตัวอย่าง
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ปวร์ียกัไหล่ “กด็มูคีวามสขุดนีะ ท่านมลีกูสองคนแล้ว เดก็ผู้หญงิทั้ง

คู่ น่ารกัน่าชงัเชยีว แล้วคุณพ่อคุณแม่ของคุณล่ะ”

“กส็บายดค่ีะ ตอนนี้มเีดก็ผูห้ญงิสองคนมาวิ่งเล่นในบ้านให้พวกท่าน

เลี้ยงเหมอืนกนั แต่เป็นหลานน่ะค่ะ เจนนี่กบัฮนันี่ ลูกของพี่พล”

“พี่ชายคุณน่ะหรอื”

“ค่ะ เขากลบัมาจากอเมรกิาพร้อมกบัภรรยาและลกูๆ สองคน ความ

จรงิกไ็ม่ใช่เดก็ผู้หญงิแล้วละ คนโตอายุสบิสี่ ส่วนคนเลก็อายุสบิขวบ ตอน

นี้พี่พลกเ็ปิดบรษิทับญัชรี่วมกบัวนิน่ะค่ะ”

ชายหนุ่มนิ่งไป รู้สึกเหมือนโดนสะกิดแผลเมื่อได้ยินชื่อคู่หมั้นของ

เธอ หนำาซำ้ายงัรู้อกีว่าชายคนนั้นสนทิสนมกบัครอบครวัของเธอเป็นอย่างดี

ถงึขั้นมบีรษิทัร่วมกนักบัพี่ชายของเธออกีต่างหาก

“แล้วคุณล่ะ จะกลบัมาบรหิารงานที่นี่หรอืเปล่าคะ”

“ออืฮื้อ” เขาพยกัหน้ารบั “ผมจากพาราไดส์ กรุ๊ป ไปนานเหลอืเกนิ 

กเ็ลยขอคุณพ่อมาเคาะสนมิที่นี่ แต่ถงึตอนนี้ชกัไม่แน่ใจเสยีแล้ว”

“เพราะฉนัหรอืเปล่าคะ” ดาวกิาเอ่ยถามเสยีงอ่อย

“ถ้าบอกว่าไม่ใช่ คุณคงไม่เชื่อ” ปวีร์ยักไหล่แล้วถอนหายใจเบาๆ 

“คุณเป็นเหตุผลเดยีวที่ผมเลอืกมาที่นี่”

“คุณกำาลงัทำาให้ฉนัรู้สกึผดิ”

“ผมขอโทษ” ปวรี์เอ่ยสั้นๆ ยอมรบักบัตวัเองว่าต้องการแบบนั้นจรงิ 

แต่กค็งจะช่วยอะไรไม่ได้มากกบัการที่จะให้เธอเปลี่ยนใจกลบัมาหาเขา

ชายหนุ่มคลายมอืจากมอืของเธอเมื่อเข้าสู่ชายคาของร้านกาแฟ เขา

เลอืกโต๊ะที่ไกลจากที่เคยนั่งด้วยกนั เลื่อนเก้าอี้ให้เธอนั่ง ก่อนจะเดนิไปนั่ง

ตรงข้ามกบัเธอ ดาวกิาเป็นคนสั่งกาแฟเหมอืนเคย เธอจำาชนดิที่เขาชื่นชอบ

ได้ แต่เธอไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนาน เขาไม่ชอบดื่มกาแฟหวานข้นอกีแล้ว ซึ่ง

กค็งเหมอืนกบัเธอ เวลาหกปีคงทำาให้เธอเปลี่ยนใจจากเขาไปแล้วเช่นกนั

พนกังานมาเสริ์ฟกาแฟให้ก่อนจะเดนิจากไป ดาวกิาก้มลงดูดกาแฟ

ตัวอย่าง
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จากหลอด จากนั้นทิ้งระยะเวลาสกัครูห่นึ่งจงึค่อยเอ่ยถามออกมาด้วยคำาถาม

เดยีวกบัเมื่อแรกพบ

“ตกลงคุณหายไปไหนมาคะ”

เขายิ้มให้เธอ ก่อนจะผินหน้ามองไปทางท้องทะเลในความมืด 

แสงจนัทร์ยงัคงสว่างพอให้เหน็เกลยีวคลื่นขาวได้ เขาหลบัตาลง นกึไปถงึ

วนัเกดิของตวัเองเมื่อหกปีที่แล้ว ก่อนจะเอ่ยด้วยนำ้าเสยีงที่เตม็ไปด้วยความ

รู้สกึน้อยใจในโชคชะตา

“วนันี้เมื่อหกปีที่แล้ว ผมควรจะเป็นคนสวมแหวนให้คุณแทนแหวน

วงนั้น” ปวรี์ยิ้มเศร้าๆ ส่วนเธอมสีหีน้ากระอกักระอ่วนขึ้นมา “ผมขอโทษที่

พูดให้คุณลำาบากใจ”

“ไม่เป็นไรค่ะ ถึงอย่างไรฉันก็ต้องถามอยู่ดีว่าทำาไมคุณถึงไปหาฉัน

แต่เช้า”

“คุณเคยถามผมว่าผมจะทำาอะไรเป็นอย่างแรกในวนัเกดิ จำาได้ไหม” 

เขาถาม เธอพยักหน้าตอบ สีหน้าของเธอทำาให้เขาไม่แน่ใจนักว่าเธอจำาได้

จรงิหรอืเปล่า “สิ่งแรกที่ผมตั้งใจทำากค็อื ขอคุณแต่งงาน”

ดาวกิาสะอกึ มองเขาด้วยดวงตารื้นก่อนจะเบอืนหน้าหนไีปมองทะเล

“แต่ผมกไ็ปไม่ถงึฝัน เบรกรถของผมไม่ทำางาน มนัทำาให้ผมควบคุม

รถไม่ได้ รถพุ่งชนแผงกั้น แต่กไ็ม่ช่วยหยุดยั้งหายนะ รถของผมตกหน้าผา

จมทะเล หลงัจากนั้นผมกจ็ำาอะไรไม่ได้เลย”

“ตำารวจบอกว่าสายนำ้ามนัเบรกของคณุถกูตดัขาด แต่กจ็บัมอืใครดม

ไม่ได้เลย”

“นั่นเป็นเรื่องที่ผมจะต้องกลบัมาสบืหาว่าใครเป็นคนทำา” เขาเอ่ยด้วย

นำ้าเสยีงมุ่งมั่น

“ฉนัจะเป็นกำาลงัใจให้นะคะ”

ปวรี์พยกัหน้า ก่อนจะเล่าเรื่องให้เธอฟังต่อ “ผมสลบไปนานทเีดยีว 

ฟ้ืนขึ้นมาอกีทกีพ็บว่าตวัเองอยูบ่นเรอืลำาหนึ่งกลางทะเล บนเรอืมคีนต่างชาติ

ตัวอย่าง
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สี่คน เป็นผูช้ายสามกบัผูห้ญงิอกีหนึ่ง พวกเขากำาลงัโต้เถยีงกนัเรื่องที่ผู้หญงิ

คนนั้นช่วยผมเอาไว้ ดูเหมือนว่าพวกผู้ชายจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่มีคน

เจบ็อยู่บนเรอื ผมกเ็ลยแกล้งนอนนิ่ง ทำาเป็นยงัสลบอยู่ ตอนนั้นผมสบัสน

มาก จำาอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ชื่อของตวัเอง”

“ความจำาเสื่อมหรอืคะ” ดาวกิาเอ่ยถามด้วยสหีน้าฉงน

“ใช่” เขาพยกัหน้าตอบ

“แล้วคนพวกนั้นเป็นใครคะ”

“ตอนแรกผมคิดว่าเป็นพวกนักท่องเที่ยว โชคดีเหลือเกินที่ภาษา

อังกฤษของผมไม่ได้เสื่อมไปตามความทรงจำา ก็เลยได้ยินพวกมันคุยกัน

แล้วปะตดิปะต่อความได้ว่า พวกมนัเพิ่งปล้นธนาคารมา และกำาลงัจะหนไีป

ขึ้นฝั่งที่มาเลเซยี” 

“ตายจรงิ” เธอยกมอืขึ้นทาบอก

ปวีร์ถอนหายใจ “ไม่กี่เดือนมานี้ ก่อนที่ผมจะจำาทุกอย่างได้ ผม

พยายามสบืหาตวัตนของตวัเอง กเ็ลยลองสบืข่าวย้อนหลงัเกี่ยวกบัการปล้น

ธนาคารดู ผมจงึพบว่ามกีารปล้นธนาคารในตวัเมอืงจรงิ ผู้ชายสามคนนั้น

เป็นรสัเซยี เป็นเคจบีเีก่า ส่วนผู้หญงิคนนั้นถอืสญัชาตอิงักฤษ พวกนั้นจงึ

ต้องใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษากลาง”

“อ๋อ...ข่าวนั้นนั่นเอง” ดาวกิาเอ่ยขึ้น “ถ้าจำาไม่ผดิ ตำารวจจบัสามคน

นั้นได้ด้วยนี่คะ”

“ใช่ พวกมันสารภาพว่าหลังจากปล้นมาก็เอาเงินไปซ่อนไว้ตรงซอก

หนิใต้นำ้า ตรงที่เช้าวนัต่อมารถของผมจมลงไปพอด ีหลงัจากพวกมนักบดาน

อยูห่นึ่งคนืกไ็ด้เรอืที่จะขบัไปมาเลเซยีในตอนเช้า บงัเอญิเหลอืเกนิที่พวกมนั

มาเอาเงนิตอนที่เกดิอุบตัิเหตุกบัผมพอด ีพวกผู้ชายพากนัขนเงนิขึ้นมา แต่

ผู้หญงิคนนั้นตดัสนิใจช่วยผมเอาไว้”

“ทำาไมล่ะคะ คนแบบนั้นน่ะไม่น่าจะมเีมตตานะคะ”

ชายหนุ่มหัวเราะ ก่อนจะยักไหล่ “เชื่อไหม จนป่านนี้ผมก็ยังไม่รู้

ตัวอย่าง
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เหมอืนกนัว่าผูห้ญงิคนนั้นช่วยผมเอาไว้ทำาไม เธอน่าจะปล่อยให้ผมตายแล้ว

หนเีอาตวัรอดไป แต่เธอกไ็ม่ทำา”

คิ้วของดาวิกาขมวด คงกำาลังนึกหาเหตุผลอยู่ แต่คงเสียเวลาเปล่า 

เพราะเขาเฝ้าคดิถามตวัเองมาตลอดหลายปี แต่กย็งัไม่ได้รบัคำาตอบใดๆ

“แล้ว...เกดิอะไรขึ้นหลงัจากนั้นคะ” เธอยอมแพ้ในที่สุด

“พวกมนัทะเลาะกนัเองหลงัจากลอยลำาอยู่กลางทะเล คนหนึ่งต่อว่า

อกีคนว่าเตรยีมการไม่ด ีทำาให้นำ้ามนัหมด เลยต้องลอยเคว้งอยู่แบบนั้น ดู

เหมือนจะมีการต่อสู้กัน ผู้หญิงที่ช่วยผมพยายามห้ามปราม แต่กลับถูก

ลูกหลง ปืนของพวกมนัลั่นใส่เธอ”

“ตายจรงิ แล้วเธอเป็นอย่างไรบ้างคะ” ดาวกิาร้องถามด้วยความเป็น

ห่วง เพราะแม้ผู้หญงิคนนั้นจะเป็นโจร แต่เธอกม็ส่ีวนดอียูค่รึ่งหนึ่งที่เมตตา

ช่วยเหลอืเขา แต่ความดขีองเธอกลบัไม่ช่วยลบล้างบาปอนัยิ่งใหญ่ที่เธอก่อ

เอาไว้ก่อนหน้านี้

“ผมอ่านจากข่าว ตำารวจไทยพบศพของเธอบนเรอืลำานั้นหลงัจากมนั

ลอยกลบัเข้าน่านนำ้าไทย”

“โธ่...” หญงิสาวครางด้วยความเสยีใจ ก่อนจะถอนใจเบาๆ “แล้วคณุ

กบัสามคนนั้นล่ะคะ”

“มเีรอืประมงของมาเลเซยีมาเจอเรา สามคนนั้นเจรจาขอตดิเรอืไปขึ้น

ฝ่ังแล้วทิ้งผมเอาไว้ แต่โชคดทีี่ไต้ก๋งเรอืเหน็ผมเข้ากเ็ลยพาลงเรอืไปด้วย แต่

ยังไม่ทันถึงก็ถูกตำารวจของมาเลเซียที่ประสานกับตำารวจไทยที่พบเรือซึ่ง

คนร้ายใช้หนีมากับศพหญิงชาวอังกฤษคนนั้น พวกมันเลยโดนจับไปหมด 

ส่วนผมถกูไต้ก๋งกนัตวัไว้แล้วนำาส่งโรงพยาบาล บาดแผลภายนอกถกูรกัษา 

แต่สมองของผมยงัคงว่างเปล่า ยงัดทีี่ไต้ก๋งเรอืประมงลำานั้นเป็นคนไทย ก็

เลยคอยช่วยเหลอืผม พอรู้ว่าผมจำาอะไรไม่ได้ กเ็ลยให้ไปอยู่กบัแก คอย

ช่วยงานแก”

“คณุกเ็ลยกลายเป็นชาวประมง” เธอเอ่ยถามแล้วมองผวิที่คล้ามแดด

ตัวอย่าง
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ของเขาด้วยแววตาเศร้า

“มนักไ็ม่เลวนกั ได้อยูก่บัทะเล มนัทำาให้ความทกุข์ที่ไม่รู้ว่าตวัเองเป็น

ใครหรอืมชีวีติอยู่เพื่ออะไรในสมองอนัวุ่นวายของผมสงบลง แถมยงัเกอืบ

ได้แต่งงานด้วยนะ”

สหีน้าของดาวกิาตงึขึ้นเลก็น้อย เธอนิ่งไปสกัพกัก่อนจะเอ่ยถามเสยีง

เข้ม “เธอเป็นใครคะ”

“สะใภ้ม่ายของไต้ก๋ง”

เธอหัวเราะในลำาคอ นำ้าเสียงลำ้าลึกเสียจนเขาเดาไม่ออกว่าเธอรู้สึก

อย่างไร “แล้วเกดิอะไรขึ้นคะ ทำาไมถงึไม่ได้แต่งงานกนั”

“เพราะเธอเป็น...” เขาทอดเสยีงลงอย่างลงัเล แต่เมื่อเหน็สายตาอยาก

รู้ของเธอกท็ำาให้เขาต้องยอมเผยความจรงิออกมา “เธอเป็นพี่สาวของคุณ”

ดาวิกาเบิกตากว้างด้วยความงุนงงกับคำาตอบของเขา ก่อนจะคราง

ออกมาเสยีงเบาหววิ “พี่ยา”

“ใช่...คุณดลยา”

“มะ...มนัเกดิอะไรขึ้นคะ ทำาไมพี่ยาถงึไปอยู่ที่นั่น ฉนังงไปหมดแล้ว 

แล้วเธอเป็นอย่างไรบ้างคะ”

ปวรี์เอื้อมมอืไปจบัมอืของเธออย่างปลอบโยน “ใจเยน็ๆ นะ พี่สาว

คณุมคีวามสขุด ีเธอผ่านช่วงที่ทกุข์อย่างแสนสาหสัมาแล้ว ตอนนี้เธอมอีะไร

ให้หวงแหนรกัษาแทนผู้ชายคนนั้นแล้วด้วย”

“ลูกหรอืคะ”

เขายิ้ม ตบหลงัมอืเธอเบาๆ “ใช่ คุณยามลีูกกบัลูกชายของไต้ก๋งคน

หนึ่ง เดก็ผู้ชาย หน้าตาเหมอืนแม่เชยีวละ”

“พี่ยาเล่าอะไรให้คุณฟังบ้างคะ”

ชายหนุ่มพยกัหน้า “ตอนผมยงัจำาอะไรไม่ได้ เธอเล่าให้ฟังว่าเธอหนี

ออกจากบ้านเพราะท้อง และคนทางบ้านกก็ดีกนัคนรกัของเธอ กเ็ลยพากนั

หนไีปอยู่กบัพ่อของผู้ชายคนนั้นที่ทำางานเป็นไต้ก๋งอยู่ที่มาเลเซยี เธอคลอด

ตัวอย่าง
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หลังจากนั้นไม่นาน เป็นเด็กผู้ชายหน้าตาน่าชังทีเดียว แต่ไม่กี่เดือนต่อมา

เด็กคนนั้นก็เป็นกำาพร้า รถบรรทุกแหกโค้งมาชนพ่อของเขาขณะกำาลังจะ

กลบับ้าน”

“โธ่...พี่ยา” ดาวกิาใช้มอือกีข้างกรดีนำ้าตาด้วยความโศกเศร้า

“ตลอดเวลาที่อยู่บ้านของไต้ก๋ง คุณดลยาเธอดกีบัผมมาก ผมรู้สกึ

ถูกชะตาเธอ อาจจะเป็นเพราะเธอมีส่วนคล้ายคุณที่ยังฝังอยู่ในใจผมลึกๆ 

ไต้ก๋งเองกร็กัเธอเหมอืนลูก และอยากให้เธอพ้นความทุกข์จากการสูญเสยี 

กเ็ลยสนบัสนุนผมเตม็ที่ เราเกอืบได้แต่งงานกนั”

“แล้วเกดิอะไรขึ้นคะ”

คำาถามของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกแปลกๆ ที่เขาไม่เข้าใจ ปวีร์

น้อยใจเมื่อคดิไปเองว่าคำาถามนั้นอาจหมายความว่า ทำาไมเขาถงึไม่แต่งงาน

แล้วอยู่ที่นั่นให้พ้นๆ ไปจากเธอเสยีทกีไ็ด้

ปวีร์ฝืนยิ้ม “คุณดลยาหยิบรูปครอบครัวให้ผมดู และนั่นเป็นจุดที่

พลกิผนัทุกอย่าง”

ดาวิกาชะงัก ดวงตาของเธอยังคงงดงามเสมอ มันทอดจับมาที่เขา

อย่างรอคอยว่าเขาจะพูดอะไรต่อ เขาอยากจูบเธอเหลอืเกนิ แต่กร็ู้ดวี่าตอน

นี้ไม่เหมาะสมอย่างสิ้นเชงิที่จะทำาอย่างนั้น

“ผมเหน็คณุ เหน็ดวงตาคูน่ี้” ชายหนุม่ประสานสายตากบัเธอนิ่ง “จาก

นั้นปาฏหิารยิ์กเ็กดิขึ้น ผมจำาคุณได้ ผมนกึเรื่องราวของเราออก ทุกอย่าง

หลั่งไหลพรั่งพรอูอกมาจากกล่องเกบ็ความจำาที่ถกูปิดลอ็กด้วยอบุตัเิหตุครั้ง

นั้น และที่สำาคญัที่สุดคอื ผมจำาได้ว่าคุณคอืคนที่ผมรกัที่สุดในชวีติ”

คราวนี้เธอสะอกึ หลุบตาลงจ้องมองมอืตวัเองที่ซุกอยู่ในมอืเขานาน

พอสมควร ก่อนจะดงึมอืไปจากเขา แล้วกอดอกเอาไว้แน่น

“เพราะอย่างนี้คุณถงึไม่ได้แต่งงานกบัพี่ยาหรอืคะ”

“ใช่” เขาพยกัหน้า ถอนหายใจออกมา ก่อนจะยำ้าอกีครั้ง “เพราะผม

ไม่มหีวัใจเหลอืให้ใครอกีแล้ว”

ตัวอย่าง
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เธอเบอืนหน้าหนไีปทางทะเล “คุณค้นพบตวัเองตอนนั้นหรอืคะ”

“เปล่า” ปวรี์ส่ายหน้า “ผมจำาได้แต่เรื่องราวระหว่างเรา เรื่องที่เกี่ยว

กับเราสองคน แต่ก็ยังจำาไม่ได้อยู่ดีว่าตัวเองเป็นใคร สมองเป็นอะไรที่ 

ซบัซ้อน นั่นทำาให้ผมคดิว่าผมคงต้องสบืหาเรื่องราวของตวัเองเสยีท ีสมอง

ของผมปลอดโปร่ง ผมเริ่มรู้ว่าจะต้องทำาอย่างไร ผมเริ่มคดิอย่างคนมกีาร

ศกึษา ผมไปร้านอนิเทอร์เนต็ เริ่มหาข่าวคราวเรื่องการปล้นธนาคารเมื่อหก

ปีก่อนด ูมนัโยงไปถงึอบุตัเิหตขุองทายาทเศรษฐดีงั ภาพข่าว สภาพรถ และ

รายละเอียดที่ข่าวลงพาผมไปสู่อดีต ผมค้นหาประวัติของ ปวีร์ ธีสวัสดิ์ 

ขอ้มลูต่างๆ ถกูเปิดเผย ลิ้นชกัความทรงจำาทั้งหมดที่ถกูลอ็กเอาไวเ้ปิดออก

อย่างง่ายดาย ผมกลบักลายมาเป็นปวรี์คนเดมิ และกลบัมานั่งอยู่ตรงหน้า

ของคุณอกีครั้ง แต่...”

เขาทอดเสยีงลง นิ่งเงยีบ รอให้เธอหนัมามองเขาแล้วจงึเอ่ยออกไป

อย่างชดัถ้อยชดัคำาและส่งความน้อยเนื้อตำ่าใจลงไปในนำ้าเสยีงอย่างเตม็ที่ 

“ทุกอย่างมนักลบัไม่เหมอืนเดมิ”ตัวอย่าง




