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คำ�นำ�

หลังจากท่ี เราเคยนำา เสนอเ ร่ืองราวความรักสองเรื่ องสองแบบจาก  

'Deep Sound แสดงความ รู้ สึก' และ 'Take Care แสดงความดูแล' กันไปแล้ว  

คราวนี้เราจึงมา 'แสดงความ' กันเป็นเล่มสุดท้ายกับ 'Out of Love แสดงความรัก'  

ค่ะ

ในเล่มน้ีเราจะได้สัมผัสความรักในหลายรูปแบบซึ่งแต่ละคนก็มีหนทางของ

ตนเองท่ีแตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าจะสุข เศร้า เหงา หรือเจ็บปวด เราก็สามารถ 

เลือกที่จะแสดงความรักในแบบของเราได้เสมอ

และการแสดงความรักของผู้ชายทุกคนในเล่มนี้จะสั่นสะเทือนหัวใจรักของ 

คุณผู้อ่านแน่นอนค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป
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ผมมคีวามเชือ่ว่าคนเราจะท�าอะไรได้ดต้ีองมแีรงบนัดาลใจในระดบัหนึง่ 

และมันก็น่าทึ่งตรงที่สามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นพลัง เพ่ิมเป็นแรงขับเคลื่อน 

ให้เราสามารถท�าอะไรสักอย่างให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ ซึ่งแต่ละคนก็จะมี

ต้นตอและที่มาของพลังน้ันแตกต่างกัน แปรผันไปตามเพศ นิสัย และอายุ  

บ้างคอืตุ๊กตาดีๆ  สกัตวั บ้างคอืลกูบอลสกัลกู โตขึน้หน่อยก็อาจจะเป็นรถสกัคนั 

หรอืคอนโดฯ สกัห้อง มนัเป็นเหมอืนของรางวัลล่อใจทีท่�าให้ความมุง่มัน่ในตวั

เริม่ท�างาน

แน่นอนว่าผมเองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น ต่างกันเพียงแค่แรงบนัดาลใจของผม

ไม่ใช่ของเล่น ไม่ใช่รถยนต์ ไม่ใช่คอนโดฯ หรใูจกลางเมอืง ไม่ใช่แม้แต่เงนิสด 

หรือของรางวัลใดจากบุพการี หากแต่เป็น...ลูกชายของเพ่ือนสนิทคุณแม่ 

ที่โตกว่าถึงแปดปี

ตัง้แต่จ�าความได้เขาคอืเป้าหมายในทกุเรือ่งของผม ไม่ว่าตัง้ใจท�าสิง่ใด

ล้วนมีภาพเขาคอยอยู่ที่เส้นชัย เขาเป็นแรงผลักดัน เป็นเหมือนพลังให้มุ่งมั่น 

ท�าทุกอย่างที่จะหล่อหลอมให้ผมเติบโตขึ้นเป็นผู้ชายท่ีดีท่ีสุด เป็นคนที่คู่ควร 

และสามารถยืนเคยีงข้างเขาได้อย่างไม่อายใคร

แม้ว่าเป้าหมายสุดท้ายท่ีแท้จริงของผมน้ันจะอยู่ห่างไกลเกินค�าว่า 

เอื้อมมือถึงไปอย่างไม่ติดฝุ่น และถึงแม้ว่าสักก่ีสิบแรงบันดาลใจหรือก่ีร้อย 

ความหลงใหลจะไม่พอท�าให้ความหวังเป็นจริง แต่ผมก็ไม่เคยเลิกล้มความ

♥ บทน�า
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Out of Love แสดงความรัก6

พยายามที่จะพัฒนาตัวเองเลยสักครั้ง

เพราะคนที่ยืนคอยอยู่ ณ ปลายทาง...เป็นผู ้ชายท่ีตัวผมในตอนน้ี 

ไม่สามารถเอาชนะได้เลยจริงๆ
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'เปิดบ้านธราธิวัตน์ ครอบครัวสมบูรณ์แบบ'

ผมกวาดตาอ่านหัวข้อข่าวที่ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลลวกๆ ระหว่าง 

นั่งรอประชุมกับอาจารย์หัวหน้าภาควิชา

สมบูรณ์แบบงั้นเหรอ...

ความหมายของค�าว่าสมบรูณ์แบบส�าหรบัสงัคมปัจจบุนัคอือะไร มหีน้าที่

การงานท่ีดี มีอ�านาจพร้อมบริวาร มีบ้านหลังใหญ่ มีรถนอกขับ มีเงินเยอะ 

จนใช้ทั้งชีวิตก็ไม่หมด และ...มีความสุขย่ิงกว่าใคร หากต้องมีท้ังหมดน้ัน 

ถึงเรียกว่าสมบูรณ์แบบล่ะก็ ชีวิตของผมคงห่างไกลจากค�านั้นอยู่มากทีเดียว

"ดูอะไรอยู่วะ"

ผมละสายตาจากหน้าจอโทรศพัท์มอืถือของตวัเองหนัไปมองเพ่ือนสนทิ

ที่มานั่งรอเป็นเพื่อนตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงก่อน "เรื่อยเป่ือยน่ะ"

"แล้วนี่เมื่อไหร่จะเริ่มประชุม" อีกฝ่ายบิดขี้เกียจ "ต้องรอแบบน้ีทุกศุกร ์

ไม่เบื่อบ้างหรือไง"

"มันเป็นหน้าที่" ผมย้ิม "อีกอย่างก็ใกล้งานวัฒนธรรมแล้วด้วย มีอะไร

ต้องคุยเยอะ"

"จ้า พ่อคนดี"

"ช่วยๆ กัน"

เติ้ลเท้าคาง หร่ีตามองผม "เห็นแบบน้ีแล้วหมั่นไส้จริงๆ เพราะแบบน้ี

♥ 1
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Out of Love แสดงความรัก8

สาวๆ เลยหลงมงึกันท้ังมหา'ลยัไง แก๊งผูช้ายเขาเกลียดกันขนาดไหนแล้วรูตั้วป่ะ"

ผมหัวเราะ ขี้เล่นตลอดเลย "เติ้ลก็รู้ว่าเราไม่สนใจผู้หญิง"

"ผู้หญิงสนท่ีไหน รูปหล่อ หุ่นดี บ้านรวย มีสมอง เขาอยากจะซ่อมมึง 

กันทั้งนั้นแหละ"

"ถ้ามันซ่อมกันง่ายขนาดนั้นก็ดีสิ" ผมจะได้หลุดพ้นจากสภาวะแบบน้ี

เสียที

"ท�าหงอย" เติ้ลตีบ่าผม "ว่าแต่พ่ีคนน้ันของมึงกลับมาแล้วไม่ใช่หรือไง 

ได้เจอบ้างยัง"

ผมชะงัก ใจเต้นแรงขึ้นแม้จะยังไม่ทันได้ยินชื่อของเขา แต่แค่พูดถึงก็

เหมือนจะหายใจไม่ออกแล้ว "..."

"ณนนท์" เสียงทุ้มของอาจารย์เอ่ยแทรกขึ้นก่อน ผมหันไปยกมือไหว ้

อีกฝ่าย ก่อนจะพยักหน้าให้เติ้ลที่ขอตัวไปรอข้างนอก

"ขอโทษที่ให้รอนานนะ พอดีติดคุยธีสิสกับรุ่นพี่เธอ"

ผมยิ้มรับ "ไม่เป็นไรครับอาจารย์ ผมรอได้"

"เป็นอะไรหรือเปล่า" อาจารย์เลิกคิ้ว "หน้าเครียดๆ"

"อ๋อ เปล่าครับ" ผมรีบเอ่ยปาก เรียกสติท่ีหลุดออกจากร่างกลับมา  

"ผมเอาลิสต์รายชื่อบูธที่จะตั้งในงานวัฒนธรรมปลายเดือนหน้ามาให้อาจารย์

ตรวจสอบครับ"

"เธอเช็กดูแล้วใช่ไหม"

"เชก็เบือ้งต้นแล้วครบั คดิว่ามปัีญหาอยู่สองบธู ผมแยกไว้ให้แล้ว" ผม

หยิบเอกสารท้ังหมดขึน้มาวางให้อาจารย์ด ูพยายามมสีมาธิกับสิง่ทีพู่ด แม้ว่า

ใจจะไม่ได้จดจ่อเลย

"รอนานหรือเปล่า" ผมเอ่ยปากกับคนที่น่ังเล่นเกมในโทรศัพท์รออยู่ 

หน้าห้องประชุม ครั้งนี้คุยนาน คิดว่าอีกฝ่ายคงเบื่อแย่แล้ว

"นานโคตร คุยไรนักหนา" เติ้ลบ่น แต่ดูไม่จริงจัง "ฟ้ามืดแล้วเนี่ย"

"ยังไงวันนี้ก็ไปค้างบ้านเราไม่ใช่เหรอ"
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"เออ คืนนี้จะดูหนังสักสามเรื่อง"

ผมหัวเราะ "จะนอนในห้องดูหนังเหมือนครั้งก่อนเลยก็ได้นะ"

"ตั้งใจอย่างนั้นแหละ โซฟาห้องดูหนังมึงใหญ่กว่าเตียงห้องกูอีก"

"ป่ะ จอดรถไว้หลังตึก"

เราลงจากอาคารเรยีนอ้อมไปด้านหลงัตกึ เดนิตรงไปทีร่ถบเีอม็สดี�าของ

ผมทีจ่อดนิง่อยู่ ผมหันไปมองอกีฝ่ายแล้วยกกุญแจรถขึน้สงู "อยากขบัไหม"

"ได้จริงดิ"

"ก็เห็นบ่นว่าสอบใบขับขี่มาแต่ไม่ค่อยได้ขับ"

"ใจดสีดุๆ เลยพ่ีณะ" อกีฝ่ายยิม้ร่า รบักุญแจรถจากผมไปถือแล้วเดนิไป

ขึน้รถฝ่ังคนขับอย่างอารมณ์ดี

ผมหัวเราะ "ขับอย่าเร็วแล้วกัน"

ระหว่างทาง คนขับก็ชวนคุย "เออ ณะ"

"ว่า"

"ตกลงเรื่องที่คุยค้างไว้นี่ยังไงนะ"

ผมเม้มปาก ความจริงไม่ค่อยอยากพูดถึงเท่าไหร่ "ท�าไมอยู่ๆ ถามถึง"

"ก็จ�าได้ว่ามึงเคยบอกว่าเขากลับต้นปีนี้ นี่มันก็เลยมาสักพักแล้ว"

"จ�าได้ด้วย" เพิ่งรู้ว่าเพื่อนตัวเองความจ�าดีขนาดนี้

"จะจ�าไม่ได้ได้ยังไงล่ะวะ ช่วงมัธยมมึงพูดถึงเขาแทบทุกวัน ย่ิงตอน 

เขาไปนี่แทบขาดใจ"

"พูดเกินไปแล้ว"

เติ้ลยักไหล่ "ตามที่เห็น จะบอกว่ามึงลืมไปแล้วหรือไง"

ใครจะไปลืมได้ลงล่ะ รู้สึกมาตั้งแต่เด็ก รักเขามาทั้งชีวิต ถ้ามันหายไป

จากหัวได้ง่ายขนาดน้ันก็ดีสิ ผมคงไม่ต้องรู้สึกเหมือนถูกท้ิงให้เฝ้ารออะไร 

อยู่คนเดยีวโดยไม่มหีวงัแบบน้ี แต่ถึงอย่างนัน้คนท่ีเป็นต้นเหตุของเรือ่งท้ังหมด 

ก็ไม่ใช่เขา แต่เป็นตัวผมเองมากกว่า...

"ขี้ขลาด..."

"อะไรนะ" เติ้ลหันมามองเล็กน้อย
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Out of Love แสดงความรัก10

ผมยิ้ม ส่ายหน้า "เปล่าหรอก ตั้งใจขับเถอะน่า หิวแล้ว"

"ใครใช้ให้มึงคุยนานล่ะ กูก็หิวโคตรเหมือนกัน จะทุ่มนึงแล้วเนี่ย"

"ให้คนที่บ้านเตรียมอาหารไว้แล้ว" พูดแล้วก็เอื้อมมือไปเปิดเพลงวิทยุ 

หันมองออกนอกหน้าต่าง หยุดบทสนทนาเพียงเท่านั้น

เราขับรถเข้าทางประตูเล็กด้านข้าง จอดใต้หลังคาถัดจากประตูบ้าน

เติ้ลดับเครื่องก่อนจะหันมาพูด "วันนี้บ้านใหญ่เงียบเร็วนะ พ่อมึงไม่อยู่

เหรอ"

"ไปญี่ปุ่นกับคุณหญิง"

"อ๋อ" อีกฝ่ายครางรับในคอ "แล้วไม่มีใครอยู่บ้าน?"

"พ่ีพีชอยู่ ไปกินข้าวกันเถอะ" ผมปลดเข็มขัดนริภัยแล้วลงจากรถ เดนิน�า

เพ่ือนสนิทเข้าไปในบ้าน ถอดรองเท้าวางบนช้ันแล้วหันไปย้ิมให้คนในบ้าน

"ยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะคุณณะ"

"สวัสดีครับ"

"อาหารตั้งโต๊ะเรียบร้อยแล้ว จะรับเลยไหมคะ"

ผมยิ้มแล้วพยักหน้า "ครับ"

เราน่ังลงท่ีโต๊ะอาหาร กินกันแค่สองคนแต่กับข้าวหลายอย่างวาง 

เต็มโต๊ะ ไม่บ่อยนักที่จะกินกับข้าวร่วมกันแบบนี้ โดยปกติแล้วบ้านธราธิวัตน์

จะกินอาหารของใครของมนั จดัเป็นชดุเหมอืนๆ กัน หรอืแล้วแต่สัง่ ไม่ก็ยกมา

เป็นจานทีละอย่างไม่แตะต้องของคนอื่น อย่าว่าแต่ยกของชอบหรือไม่ชอบ 

ให้ใคร จะขอชิมในจานคนข้างๆ ยังดูประหลาดเลย เพราะแบบน้ันผมเลย 

ไม่ค่อยไปบ้านใหญ่และจะกินข้าวคนเดียวที่บ้านน้ีประจ�า หากถามว่านาน 

แค่ไหนแล้ว...ก็ตั้งแต่แม่ไม่อยู่นั่นแหละ

"ท�าไมกินน้อยจังวะ"

ผมเลิกคิ้ว หันไปมองอีกฝ่าย "ว่าไงนะ"

"กูถามว่าท�าไมมึงกินน้อย" เติ้ลพยักหน้ามาท่ีจานผม "เหลืออีกตั้งครึ่ง 

มึงวางช้อนแล้ว"
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"ข้าวเยอะอ่ะ อิ่ม" ผมยิ้ม "ดึกแล้วด้วย"

"อิ่มอะไรวะ นี่มึงผอมลงตั้งเยอะ"

"ไม่หรอกน่า" แค่ไม่อยากอาหารสกัเท่าไหร่ ตัง้แต่ต้องกินคนเดยีว มนัก็

ไม่อร่อยเหมอืนทีเ่คย "เอาข้าวอกีไหม"

"ไม่เอาแล้ว นี่กูสองจานแล้วเนี่ย"

"งั้นถ้าอิ่มแล้วขึ้นห้องกัน"

เราลุกจากโต๊ะแล้วเดินขึ้นบันไดไปชั้นสอง ห้องผมอยู่ในสุดติดกับ 

ฝั่งสระว่ายน�้าเล็กหลังบ้าน เข้าห้องนอนมาผมก็ตรงไปหยิบผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก

ผืนใหญ่ออกมาวางรอสองชุด แล้วหันไปหาคนที่ทิ้งตัวนั่งเอนหลังอยู่บนโซฟา

หน้าทีวี

"ไปอาบน�้าป่ะ เดี๋ยวจะได้ไปห้องดูหนัง"

คู่สนทนาปัดมือไปมา "มึงอาบก่อนเลย เดี๋ยวกูขอนั่งย่อยแป๊บ"

"โอเค อาบนานนิดนึงนะ ถ้ารอไม่ไหวก็ไปอาบห้องแขกข้างๆ ก็ได้"

"ตามสบาย รอมึงอาบเป็นชั่วโมงก็ท�ามาแล้ว ชิน"

"อย่าบ่นละกัน" ผมหัวเราะ รื้อเอาชุดนอนจากตู้มาถือคว้าผ้าเช็ดตัว 

วางทับแล้วเดินเข้าห้องน�้า

"อ้าว อาบแล้วเหรอ" ผมเอ่ยปากถามเมื่อเดินออกจากห้องน�้าแล้วเห็น

อีกฝ่ายในชุดนอนนั่งรอที่โซฟา ไหนเมื่อกี้บอกนั่งย่อย

เติ้ลใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กเช็ดผมเปียกๆ ของตัวเองแล้วย้ิมข�า "รอจนกู 

ไปอาบอีกห้อง ออกมามึงยังไม่เสร็จเลย"

"ก็บอกแล้วว่าอาบนาน แช่น�้าร้อน"

เติ้ลหัวเราะ "ครับๆ"

"จะไปห้องดูหนังเลยไหม นอนนั่นเลยใช่ป่ะ"

"อือฮึ"

"งั้นไปกัน" ผมพยักหน้าเรียกเมื่อเห็นอีกฝ่ายยังนั่งนิ่ง

"นั่งแป๊บนึงดิณะ"
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"หืม" ผมย้ิม เดินเข้าไปนั่งเก้าอ้ีตัวข้างๆ เอื้อมมือไปหยิบผ้าห่มผืนเล็ก 

ทีว่างพาดพนกัเก้าอีอ้ยู่มาคลมุขา แอร์หนาวไปไหมเน่ียวันน้ี "มอีะไร ไม่อยาก 

ดหูนงัแล้วเหรอ"

"เปล่า พอดกูีมเีรือ่งจะถามนดินึง" เติล้ว่า เลือ่นกรอบรปูขนาดเลก็คุน้ตา

มาตรงหน้า "เมือ่ก้ีกหูาส�าล ีแล้วเห็นรปูน่ีซ่อนอยู่ในตู"้

"..." ก็ว่าเก็บจนลืมไปแล้วนะ

"ที่คุยค้างไว้ อย่าเลี่ยงดิ"

"ไม่รู้..."

"ตัดใจแล้วเหรอ"

ถามมาแบบนี้แล้วจะให้ตอบยังไงดีล่ะ "..."

"อ่ะเงียบ"

"ถามอะไรเล่า เรือ่งมนัก็ผ่านมาหลายปีมากแล้ว" ใจเต้นช้าๆ หน่อยณะ 

อย่ามปีฏกิิรยิาขนาดนีส้ิ

"ก็ถ้าช่วงน้ีมงึไม่เหม่อบ่อยๆ ท�าเหมอืนใจลอยไปไหนสกัที ่ กูก็คงไม่ห่วง

หรอก" เติล้ส่ายหน้า "กับพ่ีนาวก็เลกิไปแล้วไม่ใช่เหรอ ย่ิงน่าห่วงใหญ่"

"เรื่องพี่นาวไม่เกี่ยวสักหน่อย"

"ไม่เกี่ยวได้ไง ตอนมึงคบกับพี่เขากูตกใจแทบแย่"

"มีอะไรให้ตกใจล่ะ เราจะมีแฟนสักคนมันแปลกยังไง"

"ก็ถ้ามึงคบกับเขาแล้วดูมีความสุขก็คงไม่แปลกหรอก"

ผมเม้มปาก "ช่างมันเถอะน่า"

"ไอ้ณะ"

"ไปดหูนังเถอะ เพ่ิงได้เรือ่งใหม่มาวนัก่อนพอด"ี ผมยังยืนยันทีจ่ะไม่พูด 

เหน็แบบน้ีแล้วคูส่นทนาก็ยอมความ

"อ่ะๆ แล้วแต่มึงละกัน" เติ้ลส่ายหน้า พออีกฝ่ายขยับลุกผมเลยเดินน�า

ออกจากห้องนอน

ใจจริงไม่ค่อยอยากพูดถึงเร่ืองนี้สักเท่าไหร่ เพราะเก่ียวกับพ่ีนาว... 

ผมเองก็รู้สึกผิดไม่น้อยเหมือนกัน
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[------------------------- ♥ -------------------------]

วันต่อมาผมกลบัถึงบ้านเรว็กว่าปกต ิ เห็นรถของพ่อจอดอยู่หน้าบ้านใหญ่ 

แม่บ้านเดนิเข้าเดนิออกขนกระเป๋าเสือ้ผ้าและข้าวของหลายอย่าง ยืนมองแล้วก็

ถอนหายใจ

กลับมากันแล้วสินะ...

เดนิเข้ามาในบ้าน ตรงไปน่ังทีโ่ซฟา ปลดกระดมุสองเมด็บนออกก่อนจะ

กระพือเสือ้เลก็น้อย มองไปรอบๆ ไม่เห็นใครเลย ปกตแิล้วบ้านเลก็จะมแีม่บ้าน

อยู่สองคน แต่คดิว่าคงไปช่วยกันยกของให้พ่อกับคณุหญิงกันหมด

ความจริงแล้วก็คงไม่มีใครอยากมาท�างานบ้านน้ีนักหรอก เพราะถ้า 

จะให้เรียงล�าดับความส�าคัญก็คงจะต้องไล่จากคนในบ้านหลังใหญ่ท้ังหมด 

เสียก่อน ถ้าเทียบกัน การมาท�างานให้ผมก็คงไม่ใช่เรื่องน่ายินดีสักเท่าไหร่

ผมถอนหายใจอกีครัง้ ก่อนจะล้วงหยิบโทรศพัท์มอืถือในกระเป๋ากางเกง

ออกมาเมื่อมันส่งเสียงร้อง "ว่าไง"

[ถึงบ้านยังวะ]

"เพิ่งถึงนี่แหละ"

[เรื่องฝึกงานอ่ะ สรุปมึงจะไปท�าท่ีเดียวกับกูหรือเปล่า กูจะได้รอย่ืน 

พร้อมกัน]

"ยังไม่แน่ใจ...อาจจะต้องไปท�าท่ีบรษิทัพ่อ" ผมว่า "หรอืเติล้จะมาท�ากับ

เราล่ะ"

[ไม่เอาอ่ะ กูอยากท�าบริษัทเล็กๆ ก่อน] อีกฝ่ายรีบพูด ผมเองก็อยาก

เหมอืนกัน ท�าบรษิทัเลก็แล้วได้จบังานหลายอย่าง แต่ถ้าเอาตรงๆ คอืไม่อยาก

เข้าไปยุ่งกับธุรกิจของพ่อตอนนี้เลย

"เออเติล้" ผมเรยีกปลายสาย เมือ่หันไปเห็นแม่บ้านเดนิเข้ามาใกล้ ท�าท่า

เหมอืนจะพูดอะไรสกัอย่าง "เด๋ียวไว้เราโทรกลบันะ" ถ้าให้เดาก็คงเป็นพ่อเรยีก

ผมไปพบนัน่แหละ...
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ไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยให้ตาย

ต้องท�ายังไงบ้างนะ หลงัตรง ตาไม่หลกุหลกิ ย้ิมเลก็น้อย ผงกหวัตอบรบั 

มหีางเสยีงท้ายค�า อ้อ...เกือบลมืกลดักระดมุให้เรยีบร้อย

เดินเข้าไปเห็นพ่อกับคุณหญิงน่ังพักอยู่ท่ีโซฟา "สวัสดีครับคุณพ่อ  

สวัสดีครับคุณหญิง" ผมยกมือไหว้แล้วเอ่ยปาก

"อืม" พ่อพยักหน้ารับ "นั่งสิ"

ผมเดินไปนั่งท่ีโซฟาขวามือของพวกท่าน ย้ิมบางและรอให้ผู้ใหญ ่

เป็นคนพูด

"เป็นยังไงบ้าง" พ่อหันมาสบตา "ไม่ได้เห็นหน้านาน"

"สบายดีครับ เพิ่งส่งงานไป ที่บ้านก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ"

"มะรืนก็จะปิดเทอมแล้วนี่"

"ครับ แต่ปิดเทอมนี้ผมต้องฝึกงานครับ"

"ฝึกงาน?"

ผมพยักหน้ารับ "ครับ"

"ให้มาท�าท่ีบรษิทัของบ้านเราสคิะ" ให้ตายเถอะ...คณุหญิง "เครอืท่ีเป็น

หุน้ส่วนกับเพ่ือนคณุ"

"อืมก็ดี เพราะยังไงสักวันก็ต้องมาช่วยดูแลฝั่งนั้นอยู่แล้ว"

"แต่ว่า..."

พ่อเลิกคิ้ว สายตาดูดุขึ้นเล็กน้อย "ติดตรงไหนหรือไง" แน่นอนว่าเขา 

ไม่ชอบคนขัดใจ ยิ่งมีข้อโต้แย้งยิ่งแล้วใหญ่

"...ไม่ติดครับ"

"ง้ันจนัทร์หน้าเข้าไปท่ีบรษิทั" พ่อว่า "ช่วงนีม้คีนมาช่วยดแูลอยู่ เดีย๋วให้

เดก็ไปบอกไว้"

"ครับ"

"จะว่าไปเธอก็รู้จักนี่"

"ผมเหรอครับ"

พ่อพยักหน้า "ลูกชายคุณนาง เพื่อนของแม่เธอ หุ้นส่วน TR Design"
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"..." ป้านางเพื่อนแม่ แล้วลูกชายป้านาง...

ผมชะงัก ตัวแข็ง หัวใจเต้นเร็ว มือเย็นและชื้นไปด้วยเหงื่อ คิดว่าหน้า 

คงซีดจนคนมองสังเกตเห็น

"เป็นอะไร"

"...เปล่าครับ" ผมเม้มปาก

"งั้นก็เท่าน้ีแหละ ไปพักผ่อนไป" อีกฝ่ายพูดเสียงเรียบ พยักหน้าไปท่ี 

ถุงกระดาษสองใบบนโต๊ะ "นั่นของเธอ ไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่า ลองเอาไปใช้ดู"

"ขอบคุณครับ ผมขอตัวเลยนะครับ" ผมยกมือไหว้พวกท่าน หยิบถุง 

สองใบน้ันมาถือแล้วเดินออกจากบ้านใหญ่มา ตอนนี้ผมชาไปหมด ไม่รู้ว่า 

ดีใจ เสียใจ หรืออะไรกันแน่ ไม่ได้เจอกันมานานมากแล้ว ถ้านับจริงๆ ตั้งแต่

แม่เสียเมื่อเจ็ดปีก่อนก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย แล้วจะให้มาเผชิญหน้าตอนนี้...

กลบัขึน้ห้องนอนของตวัเองมา ผมก็รือ้ของฝากออกจากถุง เป็นกระเป๋า

สะพายกับนาฬิกาแบรนด์ดงัราคาสงู ผมไม่ค่อยชอบใช้ของพวกน้ีเท่าไหร่ แต่

ถ้าใช้ของไม่มย่ีีห้อ ดไูม่ดก็ีจะถูกว่าอกี ส�าหรบัคนท่ีแบกนามสกุลธราธิวัตน์ไว้

อย่างผมจะท�าอะไรก็ต้องคิดให้เยอะเสียหน่อย เพราะแค่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี ้

ก็เหมอืนจะเป็นปัญหามากพอแล้ว

ผมวางของทั้งหมดลงท่ีโต๊ะ หันไปมองกรอบรูปที่เติ้ลหยิบออกมา 

เมื่อวานแล้วถอนหายใจ เดินเข้าไปใกล้แล้วจับให้หันมา รอยย้ิมมุมปากของ

คนในรูปยังเหมือนครั้งล่าสุดที่เห็น

นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้หยิบมาดู น่ียังมีอีกเป็นอัลบั้มในล้ินชักข้าง 

ตูเ้สือ้ผ้า สะสมมาตัง้แต่เด็ก ทัง้ขอแม่บ้าง เซฟจากเฟซบุก๊บ้าง ให้คนไปถ่ายบ้าง 

เรยีกได้ว่าพอโตขึน้ใช้เงนิเป็นก็จ้างให้คนไปตามไปสืบเป็นว่าเล่น มาถึงตอนน้ี

มองกลับไปก็เริ่มกลัวตัวเองแล้วเหมือนกัน

ผมชอบเขา...ชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่พบ

เราเจอกันท่ีบ้านนีเ้มือ่สบิสองปีก่อน ช่วงนัน้ป้านางมาหาแม่ท่ีบ้านบ่อยๆ 

ในบางคร้ังก็จะเอาลูกชายมาด้วย เป็นการพบกันครั้งแรกท่ีประทับใจที่สุด
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ส�าหรับเด็กแปดขวบอย่างผม จ�าได้ติดตาเลยส�าหรับเหตุการณ์ตอนน้ัน  

ผมเล่นบอลอยู่กับลกูแม่บ้านท่ีถนนใหญ่แล้วบอลเกิดกลิง้ออกไปไกลเลยว่ิงไป

เก็บ ไม่รูว่้ารถมาจากไหนขบัเรว็ตรงมาหา อาจจะเพราะความตกใจเลยท�าให้

ตวัแขง็ขยับไม่ออก ได้อกีฝ่ายท่ีออกมาตามพุ่งเข้ามาช่วยทัน

ตอนนั้นผมร้องไห้เหมือนโลกจะแตก ย่ิงตอนเห็นรอยแผลท่ีข้างขมับ 

ของเขาก็ย่ิงสะเทอืนใจ โทษตวัเองไปพักใหญ่ แต่นอกจากทีเ่ล่ามาทัง้หมดนัน้

สิ่งหนึ่งท่ีตราตรึงอยู่กลางใจผมมาถึงทุกวันน้ีคือรอยย้ิมและฝ่ามืออบอุ่นของ

อีกฝ่าย

รู้ตัวอีกทีผมก็เฝ้ามองแต่เขา ไม่แน่ใจว่าตอนไหนที่ตอบตัวเองไปว่า 

ไม่สนใจผู้หญิง หรืออันท่ีจริงผมอาจจะไม่สามารถรักได้ท้ังผู้หญิงและผู้ชาย  

ไม่สามารถสนใจใครได้นอกจากเขาเท่านั้น...

ผมพยายามพัฒนาตัวเอง พยายามถีบตวัเองให้สามารถเทียบเคียงเขาได้ 

แม้ว่าแผ่นหลังกว้างน้ันจะไกลออกไปทุกครั้งที่เงยหน้ามอง เราไม่ได้สนิทกัน  

ไม่ได้เจอกันบ่อย และความรู้สึกของผมก็ไม่เคยส่ือไปถึงเขา แต่ไหนแต่ไรมา 

เขามกัจะมคีนคนนงึอยู่ข้างกาย คนท่ีเขาให้ความส�าคญัย่ิงกว่าใคร คนทีพิ่เศษ

จนผมไม่อาจเสนอตวัเป็นคูแ่ข่ง

จนถึงวันท่ีเราต้องห่างกันเป็นทวปีมนัก็ย่ิงท�าให้แน่ใจว่าความรูส้กึของผม

มนัไม่มคีวามหมายพอ

ในทีส่ดุก็เริม่ตดัใจไปแล้ว...ท�าไมถึงต้องวนกลับมาเจอกันในช่วงเวลาน้ี

ด้วยนะ
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"ถามจริง?"

ผมพยักหน้าเป็นการตอบรับค�าถามของอีกฝ่าย

"อะไรจะบังเอิญได้เบอร์ใหญ่ขนาดนี้วะ" เต้ิลหัวเราะ "ไม่ได้เจอกันมา

นานโคตร บทจะได้เจอก็ง่ายๆ เลย"

นั่นสิ ไอ้ตอนที่อยากเจอแทบตายก็หนีหาย พอตอนน้ีไม่อยากเจอ 

ดันโผล่มาเสียนี่...

"ไปฝึกงานกับเราป่ะเติ้ล"

อีกฝ่ายเลิกคิ้ว "ดูท�าหน้าดิ ไม่อยากเจอมากหรือไง"

"เราไม่รู้..." จะบอกว่าไม่อยากเจอก็พูดไม่เต็มปาก เรียกว่าไม่พร้อม 

คงจะเหมาะกว่า

"กลัวอะไรอยู่"

กลัวใจตัวเองนี่แหละ... "ไม่อยากกลับไปเป็นบ้าแล้ว"

"โอกาสมาแล้วไม่ใช่หรือไง" เติ้ลย้ิม เอื้อมมือมาวางบนไหล่ผม "ไม่ได้

ใกล้ชิดกันแบบนี้มานานแล้ว ลองดูหน่อยดีไหม"

"เราจะสู้คนนั้นของเขาได้ยังไง" แค่คิดยังไม่กล้าเลย "เราไม่อยาก 

แทรกกลางใคร"

"อย่างน้อยก็ไม่ต้องหนีอีก"

"เผชิญหน้าไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลย"

♥ 2
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เติ้ลส่ายหน้า "เอางี้ดีกว่า มึงรู้ได้ไงว่าเขาคบกันแล้ว"

"แล้วมีเหตุผลอะไรที่จะไม่คบ" ยังจ�ารอยย้ิมและสายตาของพ่ีพอร์ช 

ตอนมองเขาได้อยู่เลย ไม่ต้องบอกก็รูว่้าคดิยังไง เหมอืนเอาค�าว่ารกัมาแปะอยู่

กลางหน้าผาก "ใกล้ชิดกันขนาดนั้น จะมีใครเข้าไปวุ่นวายได้อีก...ขนาดเรา 

ยังรู้ตัวเลย"

"คิดไปเองอ่ะเก่งจริง"

"เออน่า" ผมถอนหายใจ ก่อนจะหนัไปสบตาอกีฝ่าย "...ไปฝึกด้วยกันนะ"

คู่สนทนาย้ิม ก่อนจะถอนหายใจ "ท�าหน้าแบบน้ีกูก็ต้องตอบตกลงสิ"  

เติ้ลว่าแล้วเอื้อมมือมาผลักหัวผมเบาๆ "เออ ไปก็ไป"

ผมหัวเราะ "ขอบคุณ"

"เออ เลี้ยงข้าวกูด้วย ซูชิ"

"ได้เลย" ผมย้ิมกว้าง "เดีย๋วเตรยีมเอกสารฝึกงานเผือ่ด้วยเลยโอเคไหม"

"เออออ" เติ้ลลากเสียง ลุกขึ้นยืน "ไปเหอะ มึงมีประชุมงานมหา'ลัย 

ไม่ใช่หรือไง"

"อืมใช่" ผมพยักหน้า "เติ้ลกลับไปเลยนะไม่ต้องรอ น่าจะนาน"

"โอเคๆ แล้วเจอกันคืนนี้"

"กลับดีๆ"

เติ้ลยิ้มรับ โบกมือให้ผมแล้วเดินแยกไป

ผมลงจากอาคารตรงไปท่ีตึกรวม ดูนาฬิกาแล้วเห็นว่ายังมีเวลาเลย 

แวะไปซือ้กาแฟท่ีร้านระหว่างทาง ขณะยืนรอก็มคีนมาสะกิดไหล่จากด้านหลงั 

หนัไปมองแล้วย้ิมมมุปาก

"จิ้ง"

"ไม่ได้คุยกันนานเลยน้า เดี๋ยวเราสั่งน�้าแป๊บ" เธอเอ่ยปากด้วยรอยย้ิม 

ก่อนจะหันไปสั่งเครื่องดื่ม ผมมองหน้าหวานๆ ของคนตรงหน้าแล้วอมย้ิม  

จิ้งเป็นเพื่อนคณะเดียวกันแต่คนละภาค เราเคยคุยกันช่วงนึงเมื่อปีที่แล้ว เธอ

เป็นผู้หญิงน่ารัก พูดจาตรงไปตรงมา ยังจ�าตอนที่อีกฝ่ายมาบอกชอบแล้วผม

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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