๑

หนูยิหวา

สรวิศ ศิลป์ศุภา เลี้ยวรถเข้าไปในโรงพยาบาลชื่อดังซึ่งตั้งอยู่

ใจกลางกรุง วันนี้เขาพามารดาซึ่งมีนัดตรวจร่างกายมาส่งที่นี่ตั้งแต่ช่วงเช้า
จากนั้นจึงกลับไปสะสางงานที่บริษัทผลิตอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งเป็นกิจการ
ของครอบครัว จนเมื่อประมาณสิบห้านาทีก่อน มารดาส่งข้อความมาบอก
ว่าตรวจร่างกายใกล้เสร็จแล้ว ให้มารับในอีกหนึง่ ชัว่ โมง สรวิศซึง่ ไม่ได้ตดิ ธุระ
อะไรจึงกลับมาที่โรงพยาบาลก่อนเวลานัดหมาย
ครอบครัวของสรวิศมีด้วยกันสามคนคือ ตัวเขา ดารินผู้เป็นมารดา
และแสนศรันย์พี่ชายฝาแฝด แต่ปัจจุบันพี่ชายประสบปัญหาส่วนตัวจึงไป
อาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ ทิ้งให้เขากับมารดาอยู่กันเพียงล�ำพัง สรวิศจึงมัก
แบ่งเวลามาคอยดูแลมารดาเสมอ เพือ่ ชดเชยแทนพีช่ าย และไม่ให้ทา่ นต้อง
เหงาหรือว้าเหว่มากเกินไป
เมื่อจอดรถเสร็จเขาก็เดินเข้าร้านสะดวกซื้อซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นเป็น
อันดับแรก เนื่องจากมารดาต้องอดข้าวอดน�้ำตั้งแต่เมื่อคืน เขาจึงหาขนม
นมเนยไปให้ท่านได้รับประทานเพื่อคลายความหิว จากนั้นก็ตรงไปยังศูนย์
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และคลินิกหัวใจซึ่งทราบดีว่าอยู่ส่วนไหนของโรงพยาบาล เนื่องจากเคยมา
ที่นี่หลายครั้ง
สรวิศสนิทสนมกับ ‘หมอแทน’ หรือนายแพทย์ธนวัฒน์ เตโชดม ซึง่
เป็นบุตรชายเจ้าของโรงพยาบาล ก่อนมารดามาตรวจเขาก็โทร. หาฝ่ายนั้น
อยูเ่ หมือนกัน เพราะต้องการทราบช่วงเวลาทีส่ ะดวก ไม่ตอ้ งรอคิวนาน และ
ได้รับค�ำแนะน�ำว่ามาได้ตลอดเพราะมีบุคลากรที่เพียงพอส�ำหรับให้บริการ
เมือ่ ขึน้ ไปถึงชัน้ ดังกล่าว สรวิศก็เข้าไปสอบถามเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ระจ�ำอยู่
ตรงเคาน์เตอร์ จนทราบว่ามารดาก�ำลังรอผลตรวจอยู่ด้านใน เขาจึงเข้าไป
นั่งรอในห้องพักรับรองตามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่
สรวิศเดินไปนั่งรอบนโซฟาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับชั้นหนังสือ เขาหยิบ
หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจฉบับวันนีม้ าเปิดอ่านฆ่าเวลา ทว่านัง่ ไปได้ไม่นานกลับ
รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนจ้องมองอยู่
ถึงจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาตินัก แต่ยามที่ห้องพักรับรองไร้ผู้คนเช่นนี้ก็อดที่จะขนลุกไม่ได้ สรวิศลดหนังสือพิมพ์ลง
กวาดตามองไปรอบๆ ห้อง จนบังเอิญไปสบกับดวงตาด�ำขลับคู่หนึ่งเข้า
สองสายตาประสานกันนิ่งกว่าอึดใจ...
อีกฝ่ายเป็นเด็กผูห้ ญิง อายุประมาณสามถึงสีข่ วบ ท่าทางสะลึมสะลือ
คล้ายเพิ่งตื่นนอน ด้วยความที่ไม่คุ้นเคยกับเด็ก สรวิศจึงไม่คิดจะกล่าว
ทักทาย ได้แต่ยกหนังสือพิมพ์ขนึ้ มาบังหน้าไว้ดงั เดิม ทว่าไม่ถงึ นาทีตอ่ มาใน
ห้องพักรับรองแขกก็มีเสียงร้องไห้จ้า
เขาอึกอักด้วยความตระหนก ไม่รู้จะปลอบโยนยังไงให้อีกฝ่ายเงียบ
จึงได้แต่เดินออกไปด้านนอกหวังหาตัวช่วย แต่กลับไม่พบใครเลย แม้แต่
เจ้าหน้าที่สาวสวยที่เคาน์เตอร์คนเมื่อครู่
“ซวยแล้วไง” สรวิศยกมือเกาหัว ย้อนกลับมาในห้องก็เห็นเด็กน้อย
สะอึกสะอืน้ ราวกับโดนท�ำร้ายก็ไม่ปาน “เอาไงดีวะเนีย่ ” หนุม่ โสดผูเ้ คยดูแล
แต่ผหู้ ญิงอายุไม่ตำ�่ กว่ายีส่ บิ หมดหนทาง จะเดินหนีไปโดยท�ำเป็นไม่รไู้ ม่เห็น
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ก็สงสารเด็ก จะปลอบโยนก็ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน
“เอ่อ...คือ...” แค่เพียงเขาเอ่ยปาก เสียงร้องไห้ก็ดูเหมือนจะดัง
มากกว่าเดิม “เฮ้ย! อย่าร้องสิครับ อายังไม่ทันท�ำอะไรเลย” ผู้ชายอายุ
สามสิบได้แต่เงอะงะ ก่อนจะนึกบางอย่างออกแล้วพุ่งไปยังถุงของกินที่เพิ่ง
ซื้อมา
“อามีขนมปังด้วย หนูอยากทานไหมครับ” คนตัวโตย่อกายลงบนพืน้
น�ำเสนอสิ่งของในมือเต็มที่ “มีนมด้วยนะ หลายกล่องเลย”
ดูเหมือนจะได้ผลพอประมาณ เพราะเด็กน้อยเบาเสียงลงเหลือเพียง
แรงสะอื้น
“หิวใช่ไหมล่ะ ทานได้นะครับ”
เด็กน้อยส่ายหน้าพร้อมกับพูดอ้อมแอ้ม “คุณแม่ไม่ให้รับของจาก
คนแปลกหน้าค่ะ”
คนแปลกหน้านิ่งไปอึดใจ ก่อนมุมปากจะปรากฏรอยยิ้มด้วยความเอ็นดู
“อาไว้ใจได้นะ”
เด็กหญิงตัวน้อยส่ายหน้า ปากเริ่มคล้ายจะร้องไห้อีกรอบ
“เฮ้ย! อย่าร้องครับ อย่าร้อง งัน้ ท�ำอะไรดี ให้อาพาไปหาคุณแม่ไหม”
“คุณแม่...ท�ำธุระ...บอกให้...ยิ...หวารอตรงนี้”
เสียงเจือสะอื้นที่ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างท�ำให้สรวิศอมยิ้ม อด
ชื่นชมไม่ได้ อายุเพียงเท่านี้ก็ดูจะเข้าใจเหตุผลของผู้ใหญ่
“แล้วยิหวาร้องไห้ทำ� ไมครับ หรือว่ากลัวอา” จับใจความได้จากค�ำพูด
เมือ่ ครู่ เขาจึงเอ่ยเรียกเด็กน้อยได้อย่างเต็มปากเต็มค�ำ ‘ยิหวา’ ชือ่ ทีแ่ ปลว่า
ดวงใจ ช่างเป็นชื่อที่เหมาะกับเจ้าตัวจริงๆ
เด็กหญิงไม่ตอบ มีเพียงดวงตาทีจ่ อ้ งเขาเขม็ง บ่งบอกให้รกู้ ลายๆ ว่า
เดาถูก
“อาไม่ท�ำอะไรยิหวาหรอกครับ อาก็มารอคุณแม่เหมือนกัน” สรวิศ
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ยื่นมือไปลูบผมยาวที่กระเซิงนิดๆ เขารู้สึกถูกชะตากับเด็กหญิงอย่างบอก
ไม่ถกู ใบหน้ากลมเหมือนก้อนแป้ง ดวงตาด�ำขลับ ขนตายาว จมูกโด่ง แก้ม
ยุ้ยแดงระเรือ่ ดัง่ เด็กสุขภาพดี อดคิดไม่ได้ว่าพ่อกับแม่เธอคงหน้าตาดีชนิด
หาตัวจับยาก ลูกถึงได้น่ารักน่าชังถึงเพียงนี้
“คุณแม่ของคุณอามาตรวจคนไข้เหรอคะ”
“เปล่าครับ คุณแม่ของอามาหาหมอ”
“ไม่ฉะบายเหรอคะ คุณแม่ยหิ วาตรวจได้” เมือ่ น�ำ้ ตาเริม่ แห้ง เด็กหญิง
ก็เจรจาเจื้อยแจ้ว
“แสดงว่าคุณแม่ของยิหวาเป็นหมอ”
“ม่ายช่ายหมอ แต่ตรวจได้” เด็กหญิงส่ายหน้า พยายามอธิบาย
เพิ่มเติม
“งั้นก็เป็นพยาบาล”
“ม่ายช่าย เป็นพี่เทคฯ”
“พีเ่ ทคฯ?” สรวิศยกมือเกาหัว ด้วยไม่เข้าใจสิง่ ทีห่ นูน้อยพูดนัก คิด
เอาเองว่าอาจเป็นค�ำศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ที่หนูน้อยจ�ำมาจากคนอื่นๆ
“แล้วคุณแม่บอกหรือเปล่าครับว่าจะเสร็จเมื่อไหร่”
เด็กหญิงส่ายหน้าอีกครั้ง พร้อมทั้งยกมือลูบท้อง
“หิวใช่ไหมล่ะ”
เธอผงกศีรษะเล็กรับ
“นี่ไง ทานนมกับขนมปังของอา”
เด็กหญิงตัวน้อยจ้องขนมตาละห้อย ทว่าปากกลับปฏิเสธว่า “ม่าย
เป็นไรค่ะ ยิหวาทนได้”
สรวิศมองพฤติกรรมนัน้ อย่างแปลกใจ ปกติเด็กอายุแค่นคี้ วามยับยัง้
ชัง่ ใจแทบไม่มี แต่ดเู หมือนยิหวาจะได้รบั การสัง่ สอนมาอย่างดีถงึ ได้รจู้ กั การ
หักห้ามใจ
“อ้อ! ยิหวายังไม่รู้จักอาสินะ งั้นเรามาแนะน�ำตัวกันก่อน อาชื่อเสือ
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ครับ ลองเรียกสิ อาเสือ”
“อาเฉือ...”
“เสือครับ ไม่ใช่เฉือ”
“เฉือ...”
“โอเคครับ เฉือก็เฉือ” สรวิศถอนหายใจอย่างจ�ำนน ด้วยไม่รู้จะแก้
ยังไงให้เด็กน้อยเรียกชื่อตนได้ชัดขึ้น “เอาเป็นว่าตอนนี้เราก็รู้จักกันแล้วนะ
เพราะฉะนั้นก็ทานได้แล้วใช่ไหมครับ”
เด็กหญิงพยักหน้าหงึกๆ ตาและปากยิ้มในเวลาเดียวกัน
สรวิศจัดแจงแกะถุงขนมปังแล้วส่งให้เด็กน้อย จากนั้นก็หยิบกล่อง
นมขึ้นมาเจาะแล้วส่งให้อีก แต่มือของอีกฝ่ายถือขนมปังไว้ทั้งสองข้าง เขา
จึงต้องถือไว้ก่อนและยื่นให้เมื่ออีกฝ่ายร้องขอ
“คุณอาทานด้วยไหมคะ”
“ไม่เป็นไรครับ ยิหวาทานเถอะ” สรวิศปฏิเสธ แม้จะใกล้เที่ยงเต็มที
แต่พอเห็นเด็กน้อยกินอย่างมีความสุข เขาก็อิ่มไปด้วย
“ทานด้วยกาน...”
ไม่พูดเปล่า เด็กหญิงยังยื่นขนมปังให้เขา
สรวิศก้มลงไปกัดค�ำเล็กๆ ด้วยไม่กล้าขัดใจ กลัวแม่ตัวดีจะโยเย
“นมด้วยค่ะ”
สรวิศยอมเออออ ดูดไปนิดด้วยกลัวเด็กหญิงจะไม่อิ่ม

คนสองวัยผลัดกันกินขนมปัง ผลัดกันดื่มนมและพูดคุยกันพักใหญ่
จนอิ่มหน�ำ เด็กหญิงเริ่มนั่งเงียบอีกครั้ง ระหว่างที่สรวิศก�ำลังหาเรื่องชวน
คุย พลันสมาร์ตโฟนซึ่งอยู่ในกระเป๋ากางเกงก็สั่น เขาจึงหยิบมาเปิดดู พบ
ว่าเป็นสายจากหมอแทนที่โทร. มาสอบถามความคืบหน้าเรื่องผลการตรวจ
ของมารดาเขา พร้อมทั้งขอโทษที่ไม่ได้มาต้อนรับด้วยตนเองเนื่องจากติด
งานด่วน สรวิศตอบกลับไปว่าไม่เป็นไร และนัดแนะว่าถ้าว่างค่อยเจอกัน
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พอวางสายยังไม่ทันเก็บสมาร์ตโฟนใส่กระเป๋า คนตัวเล็กก็ปีนขึ้นมานั่งบน
ตัก ตาจ้องเขม็งไปที่สมาร์ตโฟนอย่างสนใจ
“มีการ์ตูนไหมคะ”
เด็กน้อยเงยหน้าขึน้ มองเขาตาแป๋ว ดวงตาด�ำขลับเต็มไปด้วยความคาดหวัง มีหรือที่สรวิศจะทานทนการออดอ้อนนั้นได้
“มีครับ ยิหวาอยากดูอะไรเอ่ย”
“ดูพาวเวอร์พัฟเกิร์ลส์ค่ะ”
คนฟังอึ้งไปชั่วขณะด้วยไม่ค่อยสันทัดเรื่องการ์ตูนของเด็กผู้หญิง
เท่าไหร่นกั กระนัน้ ก็พมิ พ์ชอื่ ในช่องค้นหาของเว็บไซต์ชอื่ ดัง พอลิสต์รายการ
การ์ตูนเด้งขึ้นมาก็ยื่นให้
“อันนี้ใช่ไหมครับ”
“ใช่คา่ ” เด็กน้อยปรบมืออย่างถูกใจ เอนหลังพิงอกเขาพร้อมทัง้ หยิบ
สมาร์ตโฟนขึ้นมาถือเองอย่างเก้ๆ กังๆ
“ยิหวาชอบหรือครับ”
“ชอบค่ะ ยิหวาอยากเป็นบับเบิลส์ จะได้มีพลังเยอะๆ”
“ท�ำไมถึงอยากได้พลังเยอะๆ ล่ะครับ”
“ยิหวาจะเอาไว้ช่วยคุณแม่จากคนใจร้าย”
“หือ คนใจร้าย?” คนฟังเลิกคิ้วสูงด้วยความสงสัย
“ค้า คุณยายกับป้ามลใจร้าย”
นั่นเป็นประโยคบอกเล่าของเด็กน้อยที่สายตายังไม่ละจากภาพ
เคลื่อนไหวบนหน้าจอสมาร์ตโฟน
“ใจร้ายยังไงเหรอครับ บอกอาได้ไหม” ไม่รเู้ หมือนกันว่าท�ำไมเขาต้อง
สนใจ แต่รสู้ กึ ใจกระตุกเมือ่ คิดว่าหากมารดาของเด็กน้อยโดนรังแกแล้วเธอ
จะรอดอย่างนั้นหรือ
“อุ๊ย!” เด็กน้อยยกมือข้างหนึ่งขึ้นปิดปาก เงยหน้าขึ้นมองหน้าเขา
คล้ายเพิ่งรู้สึกตัวว่าพูดสิ่งไม่สมควรออกมา “ยิหวาไม่ได้พูดอะไรนะคะ”
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“อ้าว...” สรวิศอุทานด้วยความเคลือบแคลง เขาเดาว่ามารดาของเด็ก
หรือไม่ก็คนใจร้ายพวกนั้นคงก�ำชับเด็กน้อยว่าไม่ควรพูดให้ใครฟังเป็นแน่
“เอาละ ไม่พูดก็ไม่พูด”
พอเขาไม่ซักไซ้ เด็กน้อยก็ยิ้มหวาน หันไปสนใจการ์ตูนต่อ
“แล้วคนใจร้ายรังแกยิหวาหรือเปล่าครับ” สรวิศพูดลอยๆ แต่ก็ได้
ค�ำตอบที่อยากได้ยิน
“ไม่หรอกค่ะ คุณแม่เคยตวาดคนพวกนัน้ ว่าจะท�ำอะไรกับคุณแม่กไ็ ด้
แต่ห้ามมายุ่งกับยิหวา ไม่งั้นคุณแม่จะแจ้งต�ำรวจค่ะ”
สรวิศได้ฟังแล้วก็อดชื่นชมมารดาของยิหวาไม่ได้ ที่ปกป้องลูกอย่าง
สุดความสามารถ
“จริงสิ!”
ท่าทีตื่นๆ ของคนบนตักพลอยท�ำให้สรวิศตกใจไปด้วย
“มีอะไรเหรอครับ”
“คุณอาห้ามบอกคุณแม่นะคะ ว่ายิหวาดูการ์ตูน”
“ท�ำไมล่ะครับ” สรวิศถามกลับอย่างไม่เข้าใจนัก เท่าทีเ่ ห็นพ่อแม่สมัย
ใหม่กม็ กั ปล่อยให้ลกู อยูก่ บั เทคโนโลยีหรือไม่กห็ น้าจอทีวเี พือ่ จะได้ไม่วงิ่ ซน
“คุณแม่ไม่ชอบให้ยิหวาดูค่ะ คุณแม่บอกว่าจะเฉียฉายตา”
“หือ! ขนาดนั้นเลย”
“ใช่ค่ะ คุณแม่บอกว่าถ้าดูบ่อยๆ ยิหวาต้องใฉ่แว่น ยิหวาไม่ชอบ
แว่น”
“งัน้ อาเก็บดีกว่า เดีย๋ วคุณแม่ยหิ วาจะดุเอา” สรวิศจะหยิบสมาร์ตโฟน
กลับคืน แต่มือป้อมตะครุบไว้อย่างรวดเร็ว
“ไม่เป็นไรค้า คุณแม่ม่ายอยู่”
คนฟังหัวเราะร่วนเมือ่ ได้ฟงั ค�ำตอบ ตัวเท่านีร้ จู้ กั เจ้าเล่หเ์ สียแล้ว เขา
ก็ได้แต่หวังว่าแม่ของเด็กน้อยจะมีเหตุผลมากพอ ไม่ด่าเขาเปิงไปเสียก่อน
เพราะท�ำให้เด็กหญิงตัวน้อยเมินข้อห้าม
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สองคนต่างวัยนั่งดูการ์ตูนกันอย่างเพลิดเพลินจนแทบจะลืมเวลาว่า

ผ่านไปนานเท่าไหร่ จวบจนได้ยินเสียงเปิดประตูห้องถึงได้เงยหน้าขึ้นมอง
“คุณแม่...” เด็กหญิงตัวน้อยไต่ลงจากตักของสรวิศอย่างรวดเร็ว
แล้ววิ่งไปหาหญิงสาวที่ก�ำลังประคองมารดาของเขาเข้ามา
“ตื่นนานแล้วเหรอคะ”
“นานแล้วค่ะ” เด็กน้อยกระโดดเข้าสู่อ้อมกอดผู้ทเี่ รียกว่าแม่ พูดคุย
เสียงเจื้อยแจ้ว ใบหน้าประดับไปด้วยรอยยิ้ม
“หนูยิหวาสินะคะ น่ารักน่าชังอย่างที่เล่าให้ป้าฟังเลย”
หญิงสาวยิ้มรับก่อนจะขยับตัวเพื่อให้เด็กน้อยได้ท�ำความเคารพ
อีกฝ่าย “ยิหวาสวัสดีคุณยายสิจ๊ะ”
“ชาหวัดดีค่ะ”
“สวัสดีจ้า มารยาทดีจัง รู้จักมีสัมมาคารวะด้วย”
“ขอบคุณค่ะ” เด็กน้อยพนมมือไหว้อย่างนอบน้อมอีกครั้ง ก่อนจะ
หันมาเจื้อยแจ้วกับมารดาต่อ
“คุณแม่ขา ยิหวาเล่นกับคุณอาชะนู้ก...ชะนุก”
คนทีโ่ ดนเรียกว่า ‘อา’ ยืนตัวแข็งทือ่ รูส้ กึ คล้ายหายใจหายคอไม่ออก
ตั้งแต่เห็นหญิงสาวผู้เป็นแม่ของเด็กน้อยก้าวเข้ามาในห้องแล้ว และทันทีที่
ฝ่ายนั้นหันมาประสานสายตา หัวใจเขาก็แทบหยุดเต้น
คนทั้งสองยืนจ้องหน้ากันอยู่อึดใจ ก่อนฝ่ายหญิงจะก้มลงอุ้มเด็ก
หญิงตัวน้อยแล้วจ�้ำหนีออกไปด้วยสีหน้าตระหนก
“หนูขวัญ! จะรีบไปไหนจ๊ะ”
เสียงของมารดาท�ำให้สรวิศได้สติจึงทะลึ่งพรวดตามออกไป แต่เมื่อ
ไปถึงด้านนอกห้องกลับไม่พบใครเลย
“มีอะไรหรือเปล่าลูก”
“เมื่อกี้คุณแม่ตรวจห้องไหนครับ” สรวิศกลับเข้ามาถามละล�ำ่ ละลัก
สีหน้าทั้งแตกตื่นและร้อนรน

เ จ้ า เ อ ย

l

15

“ห้องตรวจที่หกน่ะ ว่าแต่มีอะไร...เสือ!”
ดารินยังไม่ทนั พูดจบ บุตรชายก็วงิ่ ออกไปเสียแล้ว เธอจึงรีบเดินตาม
ไปด้วยความสงสัยกับพฤติกรรมของเขา

ห้องตรวจที่ว่าอยู่ค่อนข้างลึกเข้าไปด้านใน เมื่อสรวิศวิ่งไปถึงก็เปิด
ประตูอย่างถือวิสาสะ ทว่าในห้องกลับไร้ผู้คน
“อะไรกันเสือ ท�ำคนอืน่ ตกอกตกใจหมดแล้ว” มารดายืน่ มือไปรัง้ แขน
บุตรชายไว้ เพราะเขาเริ่มท�ำตัววุ่นวายมากขึ้นทุกที
“ผม...” สรวิศยังจับต้นชนปลายไม่ถูก ภาพในหัวตีกันมั่วไปหมด
“ผมต้องการพบผู้หญิงคนเมื่อกี้ครับ ผมต้องคุยกับเธอ”
“อ๋อ หนูขวัญ?”
“ครับ ผมต้องการคุยกับขวัญ”
“ลูกรู้จักเธอเหรอ”
“ครับ เราเคยรู้จักกัน”

๒

พาขวัญ

สรวิศกลับมาถึงบ้านในอีกสองชั่วโมงต่อมา เขาพยายามตามหา

พาขวัญรวมถึงถามพยาบาลประจ�ำชัน้ แต่กไ็ ด้คำ� ตอบว่าเธอกลับไปแล้ว พอ
ขอเบอร์โทรศัพท์กพ็ บว่าพาขวัญไม่ใช่เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำของทีน่ นั่ เพียงแค่มา
ดูเคสต่างๆ แทนเจ้าหน้าที่ที่ป่วยกะทันหันเท่านั้น สรวิศจ�ำต้องกลับบ้าน
มือเปล่า แถมตลอดทางยังโดนมารดาสอบสวนถึงการกระท�ำของเขาอีก
“นี่เสือจะไม่บอกอะไรแม่จริงๆ ใช่ไหม”
“ไม่มีอะไรหรอกครับ คุณแม่ขึ้นไปพักผ่อนดีกว่านะครับ”
ดูเหมือนมารดาจะยังไม่ยอมแพ้ ถึงได้ตามคาดคั้นเขาไม่เลิก
“ไม่มอี ะไรได้ยงั ไง เสือวิง่ ตามหาหนูขวัญไปทัว่ โรงพยาบาลขนาดนัน้
อย่าบอกนะว่าไปท�ำอะไรเธอไว้” คนเป็นมารดาผูร้ อู้ ปุ นิสยั ของบุตรชายดีจอ้ ง
เขาเขม็ง
“ท�ำอะไรที่ไหนกันครับ” คนโดนกล่าวหารีบแก้ต่าง ทว่ากลับไม่ยอม
หันไปสบตา
“เสือ!”
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“เราเคยร่วมงานกันเฉยๆ น่ะครับ” เมื่อโดนเค้นคอหนักๆ สรวิศก็
ก้มหน้าตอบปัด ขืนเอ่ยอะไรออกมาเพียงนิด รับรองว่าเรื่องยาวแน่
“แค่นั้น?”
“ครับ” ตอบทั้งๆ ที่แอบไขว้นิ้วชี้กับนิ้วกลางไว้ที่ด้านหลัง ในใจก็
ขอโทษขอโพยไปพลาง แต่พอเงยหน้าขึ้นมาสบตามารดาก็รู้ว่าไม่เป็นผล
“คุณแม่ไม่เชื่อผม?”
“ใครจะไปเชือ่ แก ตอบแบบนีท้ ไี รเห็นเป็นเรือ่ งทุกที” ดารินค้อนด้วย
ความหมั่นไส้ ประวัติลูกชายคนนี้ดีจนเกือบจะถึงขั้นเพอร์เฟกต์ ทั้งชาติตระกูล ฐานะ หน้าทีก่ ารงาน จะเสียอย่างเดียวคือเรือ่ ง ‘ผูห้ ญิง’ อายุอานาม
ขึ้นเลขสามแล้วแท้ๆ ยังเที่ยวควงคนนั้นคนนี้ไปเรื่อย ไม่คบหาใครเป็นตัว
เป็นตนเลย
“ผมท�ำแต่งาน ไม่เคยไปเถลไถลที่ไหนเลยนะครับ”
“เหรอยะ” คนเป็นมารดาท�ำตาคว�่ำ และเริ่มร่ายยาวถึงพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมของบุตรชาย “แล้วแม่เมลินี แม่โมนา แม่นิสาอะไรนั่นล่ะ”
คนได้ฟังตาโต ไม่คิดว่ามารดาจะรู้เรื่องส่วนตัวของเขาเยอะขนาดนี้
“คุณแม่รู้ได้ยังไงครับ”
“ฮึ!” คนมีสายลับระดับพระกาฬอยู่ในออฟฟิศบุตรชายแบะปาก
สรวิศมองมารดาอย่างประเมิน ในหัวก็เริ่มคิดหาไส้ศึกในออฟฟิศ
ของตน
“เอาเป็นว่าที่แม่ไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของเสือเพราะแม่รู้ว่าเสือจัดการได้
แต่แม่จะบอกอะไรไว้อย่าง มนุษย์เรามีความน่ากลัวซ่อนเอาไว้ในตัวเสมอ
โดยเฉพาะผู้หญิง”
“คุณแม่หมายความว่ายังไงครับ” คนมีชนักติดหลังหลายเรื่องจ้อง
มารดาอย่างใคร่รู้
“ก็หมายความว่า แม่ไม่อยากได้สาวๆ ที่เสือควงเป็นลูกสะใภ้น่ะสิ”
“โธ่...คุณแม่ พวกเธอก็เป็นคนดีนะครับ”
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“เหรอยะ คนดีมาก วันๆ ไม่เห็นท�ำงานท�ำการอะไร เอาแต่มานัง่ เฝ้า
แก” ดารินของขึ้นทันทีเมื่อเอ่ยถึงบรรดาผู้หญิงในสต๊อกของบุตรชาย
“ป้าจิตราบอกละสิ”
“ก็ใช่ เอ๊ย! ไม่ใช่”
สรวิศข�ำเมื่อเดาชื่อสายลับถูก คิดไว้แล้วว่าคงไม่พ้นแม่บ้านสูงวัยที่
มารดาเพิ่งฝากให้มาท�ำงานกับเขาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแน่ๆ
“เอาเถอะครับ ผมไม่ท�ำให้คุณแม่ผิดหวังในเรื่องนี้แน่ รับรอง”
“ให้มนั จริงเถอะย่ะ เรือ่ งพวกนีม้ นั จัดการได้งา่ ยๆ ทีไ่ หนกัน ตัวอย่าง
ก็มใี ห้เห็นอยู”่ ดารินค้อนปะหลับปะเหลือก แถมยังพาลไปถึงบุตรชายอีกคน
ที่หอบหัวใจบอบช�้ำไปท�ำงานที่ต่างประเทศหลายปี และยังไม่มีวี่แววว่าจะ
กลับมา
“สุดท้ายก็วกเข้าเรื่องนายแสนอีกจนได้”
“ใช่น่ะสิ ที่ตาแสนต้องไปอยู่ซะไกลเพราะใครกันล่ะ”
“เรือ่ งนายแสนผ่านไปตั้งนานแล้ว เดี๋ยวมันคิดได้กก็ ลับมาเองแหละ
ครับ” สรวิศเอ่ยปลอบพร้อมทั้งเข้าไปพยุงมารดาให้ลุกขึ้น “คุณแม่อย่า
คิดมากเลย ขึ้นไปพักข้างบนดีกว่านะครับ”
ดารินได้แต่ถอนหายใจ ยอมเดินขึ้นบันไดไปโดยดี ถึงแม้จะวุ่นวาย
ใจกับเรื่องของบุตรชายทัง้ สองมากเพียงใด แต่ตนก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้
เพราะชีวิตเป็นของพวกเขา ต้องให้เจ้าตัวตัดสินใจกันเอง
สรวิศไปส่งมารดาถึงห้องนอน ตอนแรกคิดจะกลับไปสะสางงานที่
บริษัท แต่แล้วก็เปลี่ยนใจกลับไปที่ห้องแทน แม้มารดาจะลืมเลือนเรื่องที่
เขาวิ่งวุ่นตามหาพาขวัญไปแล้ว แต่เขากลับยังไม่ลืม
ชายหนุ่มเดินไปค้นสิ่งของบางอย่างในตู้เก็บกล้องซึ่งเป็นของสะสม
ครู่หนึ่งก็ได้เมโมรีการ์ดซึ่งเขียนวันเวลาเมื่อเกือบสี่ปีก่อนไว้บนหน้ากล่อง
สถานทีค่ อื เมืองเมืองหนึง่ ในประเทศออสเตรเลีย เขาเดินไปเปิดโน้ตบุ๊ก ใส่
เมโมรีการ์ดเข้าไปแล้วนั่งดูสิ่งที่อยู่ภายใน
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ท่ามกลางภาพวิวมากมาย มีส่วนหนึ่งที่เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเขาบังเอิญพบเจอ...เป็นการบังเอิญที่เขาไม่เคยลืม

บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ค.ศ. ๒๐๑๕

สรวิศนั่งพิงพนักโซฟา ตาจับจ้องไปยังคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่าง
อ่อนอกอ่อนใจ มารดาขอร้องแกมบังคับให้เขามาพาแสนศรันย์ พี่ชาย
ฝาแฝดที่หนีปัญหามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีก่อนกลับบ้าน
“ฉันให้เวลานายคิดอีกหนึง่ อาทิตย์แล้วกัน แล้วจะมาฟังค�ำตอบอีกที
ว่าจะเอายังไง”
“ไม่ต้อง จะเมื่อไหร่ค�ำตอบของฉันก็เหมือนเดิม”
“โวะ! จะไม่คิดสักหน่อยหรือไง”
“ไม่!”
คนบินข้ามน�ำ้ ข้ามทะเลมาไม่แปลกใจกับค�ำตอบ นิสยั ของแสนศรันย์
ดือ้ ดึงยิง่ กว่าตนมาก แถมเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับหมอนีก่ ห็ นักหนาและเกีย่ วพันกับ
บุคคลหลายคน คงยากที่จะท�ำใจยอมรับได้
“งั้นก็อย่าเพิ่งบอกคุณแม่ก็แล้วกัน ฉันยังไม่อยากกลับ ขออยู่เที่ยว
ก่อน”
“แล้วงานที่บริษัทล่ะ”
“ไม่รู้เว้ย ถ้าห่วงนักก็กลับไปดูเอง” สรวิศมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อสองวัน
ก่อน แต่เพราะต้องมาศึกษาดูงานที่บริษัทคู่ค้าด้วย ท�ำให้เพิ่งมีเวลานัดเจอ
พี่ชาย
“แล้วไม่พักด้วยกันเหรอ”
“ไม่ ฉันจะเที่ยวแบ็กแพ็ก”
“นายจะไปที่ไหน”
“เรือ่ งอะไรจะบอก ถ้างานมีปญ
ั หานายก็จดั การไปละกัน” คนเป็นน้อง
ไม่กี่นาทียักคิ้ว ก่อนจะเดินผิวปากออกไป
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แสนศรันย์มองตามโดยไม่คัดค้าน เพราะเขาเห็นแก่ตัวมามากแล้ว
ปล่อยให้น้องชายได้คลายเครียดบ้างคงไม่เป็นไร
“อย่าไปยุ่งกับผู้หญิงไทยนะโว้ย เดี๋ยวได้ยินไปถึงหูคุณนายดาริน”
มีค�ำตอบ ‘เออ’ มาจากทางด้านนอก แสนศรันย์จึงได้แต่ส่ายหน้า
ไม่รู้ว่าจะเชื่อใจน้องชายในเรื่องนี้ได้มากขนาดไหน

บรรยากาศของคลับภายในโรงแรมสุดหรูกลางนครบริสเบนท�ำให้คนที่

คุน้ เคยกับคลับในกรุงเทพฯ ตืน่ ตาตืน่ ใจไม่นอ้ ย จากทีเ่ คยแทะโลมสาวเอเชีย
ทางสายตา แต่วนั นีก้ ลับกลายเป็นสาวผมบลอนด์ไซซ์สบึม แม้จะไม่เด็ดเท่า
นิโคล คิดแมน หรือ ลิลลี่ เมแม็ค เน็ตไอดอลสุดสวยที่เคยไปส่องในไอจี
แต่ก็ไม่ด้อยไปกว่าสาวไทยที่สวยเซ็กซี่เลย
สรวิศเลือกนัง่ ทีบ่ าร์ สัง่ เครือ่ งดืม่ มาละเลียดชิมพร้อมกับมองสาวไป
เพลินๆ มีบา้ งทีเ่ ข้ามาทักทาย ทว่ายังไม่มสี าวคนไหนถูกใจเป็นพิเศษ เขาจึง
ได้แต่ชนแก้วแล้วปฏิเสธค�ำเชื้อเชิญไปอย่างสุภาพ
จนเวลาผ่านไปไม่นาน สรวิศก็ได้เพือ่ นนัง่ ดืม่ แบบไม่ได้รบั เชิญ เป็น
หญิงสาวชาวเอเชียหน้าตาค่อนข้างดี การแต่งเนือ้ แต่งตัวบ่งบอกว่าไม่ใช่นกั เทีย่ วกลางคืนสักเท่าไหร่ เพราะมาในชุดเสือ้ เชิต้ กางเกงยีน เจ้าหล่อนจับจอง
ที่ว่างข้างๆ เขาแล้วก็สั่งเครื่องดื่มมาดื่มแบบเอาเป็นเอาตาย
สรวิศได้แต่เหล่มองโดยไม่พูดอะไร จนเมื่อเวลาผ่านไปแอลกอฮอล์
ก็ท�ำให้เจ้าหล่อนเริ่มขาดสติ เอนหัวมาพิงที่ไหล่เขาพร้อมกับร้องไห้และ
พร�ำ่ เพ้อถึงเรื่องที่ฟังไม่ได้ศัพท์ แต่ที่แน่ๆ ทุกค�ำคือภาษาไทย
“นี่คุณ ตั้งสติหน่อยครับ” สรวิศสะกิดสาวเจ้าให้รู้ตัว ซึ่งก็ได้ผล
เพราะเธอขยับออกห่างไปทันที ทว่าไม่นานก็เอนซบลงมาอีก
“คุณ...เมาก็กลับไปพักสิ”
สรวิศเน้นเสียงให้ดังกว่าเดิมจนเจ้าหล่อนทะลึ่งตัวพรวด
“ใครเมา ฉันไม่ได้เมา ไม่เคยเมา” เจ้าหล่อนปฏิเสธเสียงอ้อแอ้
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พร้อมกับยื่นหน้าไปหาคู่สนทนา “คุณเป็นคราย มานั่งตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
คิดจะลวนลามฉันเหรอ” ไม่พดู เปล่า หญิงสาวยังยกสองมือขึน้ ปิดบังเนือ้ ตัว
ของตน
“อ้าวคุณ! ผมไม่ได้คดิ อะไรเลย” คนหวังดีฉนุ นิดๆ แม้เจ้าหล่อนจะ
ไม่ขี้ริ้วขี้เหร่ แต่ก็ไม่ใช่สเปกเขาแน่นอน
“ใช่สิ ฉันมันไม่มีอะไรดีสักอย่าง”
“ดรามาไปอีก” สรวิศส่ายหน้าแล้วขยับออกห่าง สัญชาตญาณบอก
ว่าไม่ควรเอาตัวเข้าไปยุ่งวุ่นวาย ดีไม่ดีอาจถูกกล่าวหาว่าคิดมิดีมิร้ายกับ
เจ้าหล่อนไปเสียอีก
ทว่าคู่สนทนาไม่ยอมง่ายๆ เธอยื่นมือมารั้งแขนเขาไว้
“หน้าตาฉันเหมือนคนเลวขนาดนั้นเลยเหรอ”
คนฟังนั่งท�ำหน้าเหลอ ได้แต่บอกตัวเองว่า ‘งานเข้าแล้ว’
“ท�ำไมเขาต้องรังเกียจฉัน ฉันท�ำอะไรผิด ฉันพยายามท�ำตัวดี ไม่ย่งุ
กับใครแล้วแท้ๆ ท�ำไมๆ”
ค�ำว่า ‘ท�ำไม’ มาพร้อมกับก�ำปั้นที่ทุบลงบนต้นแขนเขา สรวิศจึง
ปัดป้องพัลวัน
“ใจเย็นๆ หน่อยคุณ ตั้งสติหน่อย”
“นี่คุณว่าฉันเหรอ ว่าฉันท�ำไม ฉันไปท�ำอะไรให้”
จบประโยคนั้น น�ำ้ หูน�้ำตาของสาวเจ้าก็ไหลพราก คนโดนหาเรื่องจึง
ท�ำตัวไม่ถูก
“ผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้น คือ...”
ระหว่างที่เขาก�ำลังนึกสรรถ้อยค�ำมาอธิบายอยู่นั้นเอง พลันสาวเจ้าก็
ท�ำท่าพะอืดพะอม สรวิศเดาได้ทนั ทีวา่ ก�ำลังจะเกิดอะไรขึน้ แต่ยงั ไม่ทนั ขยับ
หนี ของเหลวกลิ่นเหม็นฉุนก็พุ่งมารดที่ต้นแขนเต็มๆ
คนโดนอาเจียนใส่ท�ำหน้าเหยเก อารมณ์พุ่งขึ้นสูงปรี๊ด พอจะหันไป
เอาเรื่องคนท�ำ เจ้าหล่อนกลับซบหน้านิ่งอยู่กับบาร์คล้ายว่าสติสตังที่มีอยู่
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น้อยนิดจะเลือนหายไปหมดแล้ว หรือไม่ก็คงแกล้งหลับเพื่อหนีความผิด
สรวิศไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยืด ไหนๆ ก็เป็นคนชาติ
เดียวกัน จึงได้แต่หลบไปเข้าห้องน�ำ้ เพื่อจัดการกับความเลอะเทอะบนตัว
“วันบ้าอะไรวะเนีย่ ” คนอารมณ์คกุ รุน่ บ่นไม่หยุด เขาต้องถอดเสือ้ เชิต้
แบรนด์หรูออกมาล้างน�้ำ แม้กากใยนั้นจะพอท�ำความสะอาดได้ แต่กลิ่น
นี่สิ...ท�ำยังไงก็ติดแน่น
สรวิศหมดอารมณ์จะดืม่ ต่อจึงตัดสินใจกลับไปห้องพักซึง่ อยูด่ า้ นบน
ขณะที่ก�ำลังยืนรอลิฟต์ ไม่รู้อะไรดลใจให้เขาหวนกลับมาที่บาร์อีกครั้ง คง
เพราะหญิงสาวคนดังกล่าวไม่เหมือนนักเทีย่ ว แถมยังมีปญ
ั หาชีวติ หากโดน
ใครลากไปท�ำมิดีมิร้ายคงเป็นการซ�้ำเติมชีวิตมากเกินไป
เธอยังคงนั่งหลับอยู่ที่เดิม สรวิศถอนหายใจเมื่อสภาพเจ้าหล่อน
เละเทะจนแทบดูไม่ได้ พอบาร์เทนเดอร์หนั มาเห็นเขาก็รบี บอกให้พาเธอกลับ
ที่พัก คงคิดว่ามาด้วยกัน
สรวิศทิง้ เธอไว้ไม่ลงจริงๆ จึงเข้าไปปลุก เจ้าหล่อนพอจะรูส้ กึ ตัว แต่
พูดไม่รเู้ รือ่ ง เขาจึงจ�ำต้องพาขึน้ ไปทีห่ อ้ งของตน เมือ่ มาถึงก็หาน�ำ้ ให้ดมื่ หา
ผ้าเย็นให้เช็ดหน้าเช็ดตา แต่นอกจากสาวเจ้าจะไม่รว่ มมือแล้ว ยังสร้างความเดือดร้อนให้เขาด้วยการอาเจียนออกมาอีกรอบ
“ให้มันได้อย่างนี้สิ” คนไม่เคยต้องปรนนิบัติพัดวีใครหัวเสียทันที
ไม่รู้เวรกรรมอะไรที่ทำ� ให้ต้องมาคอยดูแลคนเมาที่เพิ่งพบหน้ากันเช่นนี้
“ท�ำไมต้องเกลียดหนู” เสียงอ้อแอ้ดงั แว่วมาจากคนทีน่ อนเหยียดยาว
อยูบ่ นโซฟา ใบหน้าของเธอเลอะเปรอะเปือ้ นไปด้วยอาเจียน ผมเผ้าปกคลุม
ใบหน้า
“ผมก็เริม่ จะเกลียดคุณเหมือนกัน” สรวิศเหวีย่ งนิดๆ ก่อนจะเริม่ เช็ด
หน้าเช็ดตาให้เธอ แม้อยากจะปล่อยเธอไว้ในสภาพนี้ขนาดไหน แต่พอคิด
ว่าต้องนอนดมกลิ่นแบบนี้ไปทั้งคืน เขาก็ทนไม่ไหว
เปลือกตาบางเผยอขึ้นมาเล็กน้อยขณะที่เขาเขี่ยผมออกจากใบหน้า
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ดวงตาที่ซ่อนอยู่ภายในมีนำ�้ ตาเอ่อคลอ
“อย่าเกลียดฉัน ฉันไม่เหลือใครอีกแล้ว” เธอว่าพร้อมทัง้ ยกมือขึน้ มา
กุมมือของเขาไว้ แล้วหลับตาลงพร้อมกับน�ำ้ ใสๆ ที่ไหลออกมา
สรวิศมองอย่างสะท้อนใจ ไม่รเู้ จ้าหล่อนไปเจอกับอะไรมาถึงได้ทำ� ตัว
ส�ำมะเลเทเมาขนาดนี้ ถ้าจะให้ตงั้ สมมุตฐิ านก็คงไม่พน้ ‘พิษรัก’ แบบทีพ่ ชี่ าย
ฝาแฝดของเขาโดนแน่ๆ

๓

ทำ�ความรู้จัก

เปลือกตาบางเริม่ ขยับเมือ่ แสงจากภายนอกสาดส่องมาถึง หญิงสาว
ลุกขึ้นอย่างงัวเงีย เส้นเลือดที่บีบรัดตุบๆ ท�ำให้ต้องยกมือขึ้นกุมขมับ พอ
ตัง้ สติได้กเ็ ริม่ มองส�ำรวจรอบๆ ก่อนจะพบว่าไม่ใช่สถานทีท่ ตี่ นเคยอยูต่ ลอด
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เธอใจหายวาบ รีบก้มมองดูสภาพของตน จึงเห็นว่าเสื้อยืดที่สวม
ไม่ใช่ของตน แถมท่อนล่างที่มีผ้าห่มคลุมไว้ก็มีเพียงชั้นในตัวจิ๋ว
“ใจเย็นๆ ยายขวัญ ตั้งสติไว้” เธอบอกตัวเองพร้อมกับทบทวนสิ่งที่
เกิดขึน้ ตัง้ แต่เริม่ ย่างกรายเข้าไปในคลับ สัง่ เหล้ามาดืม่ เพือ่ คลายความทุกข์
ใจ และเธอได้คุยกับผู้ชายไทยคนหนึ่ง
“ตื่นแล้วเหรอคุณ”
เสียงปริศนาที่ดังมาจากมุมหนึ่งของห้องท�ำให้คนก�ำลังสับสนสะดุ้ง
พอหันไปมองก็พบว่าเป็นชายหนุม่ คนหนึง่ ทีก่ ำ� ลังนัง่ เสยผมอยูบ่ นเตียง...ใน
สภาพไม่สวมเสื้อ!
“เฮ้ย! อย่ากรี๊ดนะ”
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สงสัยว่าเธอจะแสดงสีหน้าท่าทางออกมาหมด เขาจึงได้ห้ามปราม
เช่นนั้น
“ผมไม่ได้ทำ� อะไรคุณ ก็คุณเมาจนอ้วกเลอะเทอะ ผมก็เลยเปลี่ยน
เสื้อผ้าให้”
“ฉันอ้วกเลอะกางเกงด้วยหรือไง” เธอถามกลับเสียงฉุนๆ
“ก็ดูเอาเองสิ” เขาบุ้ยปากไปยังกองเสื้อผ้าที่อยู่บนพื้นข้างโซฟา ที่มี
ทั้งเสื้อและกางเกงของเธอกองอยู่
หญิงสาวส่งค้อนวงใหญ่ให้เขา ก่อนจะก้มลงส�ำรวจตัวเองอีกครัง้ บน
ร่างกายไม่มรี อ่ งรอยทีบ่ ง่ บอกว่าโดนกระท�ำมิดมี ริ า้ ย และเธอก็มนั่ ใจว่าสิง่ ที่
ผู้หญิงทุกคนหวงแหนยังคงอยู่
“ผมไม่ได้ทำ� อะไรหรอกน่า”
ถ้อยค�ำคล้ายชวนสนทนาท�ำให้เธอหันไปทางชายแปลกหน้าอีกรอบ
แล้วก็ตอ้ งก้มหน้ากรีด๊ ลัน่ เมือ่ เขาลงจากเตียงในสภาพทีส่ วมกางเกงบ็อกเซอร์
เพียงตัวเดียว
สรวิศรีบคว้าเสือ้ ผ้าทีก่ องอยูบ่ นปลายเตียงแล้ววิง่ เข้าห้องน�้ำไปอย่าง
รวดเร็ว เขาเองก็ลมื ไปว่าสภาพของตนเองเป็นแบบไหนจึงไม่ทนั ได้ระวังตัว
เมื่อได้ยินเสียงปิดประตู คนที่ก้มหน้าก้มตาก็ค่อยๆ เงยหน้าขึ้นมา
เมื่อไม่เห็นชายแปลกหน้าอยู่ในคลองจักษุก็เป่าปากอย่างโล่งใจ รีบคว้า
กางเกงมาสวม เธอต้องออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุด
เมื่อแต่งกายเรียบร้อยก็คว้ากระเป๋าสะพายที่วางอยู่บนโต๊ะกลาง
ส�ำรวจดูข้าวของภายในเห็นว่าอยู่ครบก็จ�้ำอ้าวไปที่ประตู จังหวะที่ก�ำลังจะ
ถึง...พลันประตูห้องน�ำ้ ก็เปิดออกมาพอดี
หญิงสาวสะดุ้ง แต่กไ็ ม่หันกลับไปมองด้านหลัง เธอรีบโผไปที่ประตู
ห้อง แต่ยังไม่ทันได้เปิดออก เสียงจากด้านหลังก็ดังขึ้น
“จะรีบไปไหนล่ะ คุณพาขวัญ ชิษณุพงศ์”
คนโดนเรียกนิ่งงัน ก่อนจะหันกลับไปช้าๆ “คุณ...รู้จักฉัน?”
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“ก็...” สรวิศบุ้ยปากไปยังกระเป๋าสะพาย “ผมดูจากบัตรประชาชน
ในกระเป๋าสตางค์”
“ไม่มีมารยาท!”
“โหคุณ ชั่วโมงนั้นใครจะไปนึกถึงมารยาท พาผู้หญิงเมาไม่ได้สติมา
ห้องทั้งที ผมก็ต้องระวังตัวสิ เกิดตื่นมาแล้วโดนรูดทรัพย์จะท�ำยังไง”
“แล้วพาฉันมาท�ำไมล่ะ”
“ถ้าไม่พามา คุณคงโดนใครสักคนแถวนั้นหิ้วไปแล้วละ”
เจ้าหล่อนชะงักไปอึดใจ ก่อนจะพึมพ�ำออกมา “แบบนั้นก็ดีแล้วนี่”
คนที่ก�ำลังจะเดินไปนั่งชะงักค้าง “หมายความว่าไง”
มีเพียงความเงียบเป็นค�ำตอบ สรวิศจึงเดินไปเผชิญหน้ากับเจ้าหล่อน
“นี่คุณต้องการอะไรกันแน่”
พาขวัญขยับตัวอย่างอึดอัด พยายามเบี่ยงตัวหนี
“จะไปไหน!” สรวิศตามไปไม่ลดละ ใช้สองมือยันผนังกักขังเธอเอาไว้
รูส้ กึ ฉุนนิดๆ ทีค่ วามหวังดีของตนกลายเป็นสิง่ ทีอ่ กี ฝ่ายไม่ตอ้ งการ เขาหรือ
อุตส่าห์เป็นห่วง เห็นว่ามีปัญหาชีวิตจึงไม่อยากให้เธอพบกับเรื่องเลวร้าย
ที่ไหนได้...
“คุณจะท�ำอะไร” พาขวัญมีสหี น้าตระหนก พร้อมกับถอยหนีคนทีจ่ ๆู่
ก็มีท่าทีคุกคาม
“ก็ท�ำอย่างที่คุณต้องการ”
“อย่ามาล้อเล่นนะ!” พาขวัญตวาดเสียงสัน่ ยกมือยันแผงอกทีเ่ ข้ามา
ประชิด
“ใครจะล้อเล่นเรือ่ งแบบนี้ รูไ้ หมว่าเมือ่ คืนผมต้องข่มใจขนาดไหน มี
ผู้หญิงมานอนแก้ผ้าอยู่ในห้องแท้ๆ แต่ทำ� อะไรไม่ได้ ในเมื่อคุณไม่ถือสา
ผมขอท�ำมันเช้านี้เลยก็แล้วกัน” สรวิศพุ่งเป้าไปที่แก้มนวล แต่ก็พบเพียง
ความว่างเปล่าเมื่อสาวเจ้าทรุดลงไปนั่งอยู่กับพื้นในสภาพตัวสั่นงันงก
“อะไรกัน ไหนว่าต้องการ...”
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ไม่มีค�ำพูดใดๆ ออกมาจากปากหญิงสาว สรวิศจึงนั่งตามลงไป ซึ่ง
การกระท�ำของเขาก็ท�ำให้เธอถึงกับผวา
“ไม่นะ! อย่าท�ำอะไรฉัน” พาขวัญปัดป้องพัลวัน ขยับตัวไปจนแทบ
จะแนบกับผนัง
คนไม่ตั้งใจข่มขู่ถอนหายใจ ถ้าเขามีอารมณ์จริงๆ แล้วเจอแบบนี้
ใครจะไปท�ำอะไรได้ลง “ลุกขึ้นมาเถอะ ผมแค่ล้อเล่น” สรวิศยื่นมือไปจับ
แขนเธอหวังช่วยพยุงให้ลุกขึ้น แต่กลับส่งผลให้สาวเจ้าสะดุ้งเฮือก
“นี่คุณ ใจเย็นๆ ผมแค่ล้อเล่น ไม่ได้คิดจะท�ำอะไรคุณจริงๆ เสีย
หน่อย”
เธอเงยหน้าขึน้ ดวงตามีนำ�้ เอ่อคลอคล้ายยังไม่เชือ่ ใจนัก สรวิศจึงยก
สองมือพร้อมลุกขึ้นแล้วขยับถอยห่าง
พาขวัญเม้มปาก ยกมือปาดน�้ำตาแล้วลุกตาม หัวใจยังสั่นไหวกับ
การกระท�ำคุกคามเมื่อครู่
“ขอบคุณ”
“เรื่องที่ผมไม่ทำ� อะไรคุณน่ะเหรอ”
“ค่ะ รวมทั้งเรื่องที่ช่วยฉันด้วย”
พาขวัญอดคิดไม่ได้จริงๆ ว่าถ้าเมือ่ คืนเกิดเหตุการณ์เช่นนัน้ ขึน้ โดยที่
อีกฝ่ายเป็นใครก็ไม่รู้ ชีวิตเธอจะเลวร้ายขนาดไหน
สรวิศสัมผัสได้ถึงความจริงใจในค�ำพูดเธอ จึงยิ้มน้อยๆ “ไม่เป็นไร
หรอก ยังไงก็คนไทยเหมือนกัน ผมก็ขอโทษด้วยทีแ่ กล้งคุณแรงไปหน่อย”
เขาว่าแล้วหมุนตัวเดินไปยังเคาน์เตอร์ครัวเล็กๆ “มานัง่ ก่อนเถอะครับ เดีย๋ ว
ผมสั่งเครื่องดื่มมาให้ จะได้หายแฮงก์”
“ไม่เป็นไรค่ะ ฉันต้องไปแล้ว ขอบคุณอีกครั้งนะคะ”
สรวิศยังไม่ทนั ได้ทดั ทาน พาขวัญก็เปิดประตูออกจากห้องไปเสียแล้ว
“เสื้อผม...” เจ้าของห้องอ้าปากค้าง แม้จะเสียดายเสื้อยืดตัวโปรด
เพียงใด แต่ก็ไม่ใจร้ายพอที่จะตามไปเอาคืน จึงได้แต่ท�ำใจแล้วหันมาสั่ง
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อาหารแทน เมื่อเรียบร้อยก็จัดแจงอาบน�้ำแต่งตัวเพื่อออกไปเที่ยวตะลุย
บริสเบนตามที่วางแผนไว้

สรวิ ศ เพลิ ด เพลิ น ไปกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ห ลากหลายทั้ ง ทาง

สถาปัตยกรรมและทางธรรมชาติ เขาตระเวนถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆ รวม
ทั้งชมวิวยามค�่ำคืน กว่าจะกลับมาถึงโรงแรมจึงค่อนข้างดึก ขณะเดินอยู่
ภายในบริเวณล็อบบี เขาก็ได้ยนิ เสียงทะเลาะวิวาทเป็นภาษาไทยดังลัน่ พอ
หันไปมองก็พบว่าเป็นกลุม่ คนประมาณสีถ่ งึ ห้าคนและหนึง่ ในนัน้ คือคนทีอ่ ยู่
กับตนเมื่อคืน
“นังเด็กหน้าไม่อาย! ฉันคิดไม่ผิดเลยจริงๆ”
เสียงด่าทอมาพร้อมกับสองมือที่ทุบตีไปยังคู่กรณี แม้จะมีชายหนุ่ม
อีกคนขวางอยู่ แต่ก็ดูจะไม่เป็นผลเท่าไหร่
“ไหนแกบอกไม่มีอะไร แล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง แกคิดจะหักหลังฉัน
เหรอ!”
“หนูเปล่านะคะ หนูมาเพราะจ�ำเป็น” คนถูกกล่าวหาปฏิเสธ ดวงตา
แดงก�่ำ เธอเชิดหน้าขึ้นสู้อย่างไม่ยอมแพ้
“จ�ำเป็นอะไร แกคิดจะจับผัวฉันน่ะสิ”
“หนูเปล่า เราแค่มาสัมมนาด้วยกัน”
“สัมมนาด้วยกัน? ฮึ! สัมมนากันอีท่าไหนล่ะถึงได้หายไปด้วยกัน
ทั้งคืน ภูมิเขาเป็นผัวฉัน เป็นพ่อเลี้ยงของแก แกยังคิดจะแย่งอีกเหรอ นี่
แกจะแย่งทุกอย่างไปจากฉันเลยหรือไง!”
คนที่มาเป็นผู้รับฟังโดยบังเอิญตัวเย็นวาบ ข้อกล่าวหาดังกล่าวช่าง
ร้ายแรงนัก
“คุณดาวพอเถอะ คนมองกันหมดแล้ว” ชายทีน่ า่ จะเป็นสามีซงึ่ ดูจาก
รูปร่างหน้าตาแล้วอายุคงน้อยกว่าพยายามห้ามปราม แต่คนอาละวาดไม่ฟงั
เหตุผลอะไรเลย
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“มองก็มอง ฉันไม่อายหรอก คนคิดแย่งผัวคนอื่นสิต้องอาย!”
“ขอโทษครับ คือ...” ว่าจะไม่ยงุ่ แล้ว แต่ในฐานะพยานปากเอก สรวิศ
อดที่จะเข้าไปร่วมวงไม่ได้จริงๆ
“คือผมได้ยินเสียงโต้เถียง ก็เลย...”
“ไม่ใช่เรือ่ งของคุณ ออกไป!” หญิงวัยกลางคนท่าทางภูมฐิ านทีก่ ำ� ลัง
เลือดขึ้นหน้าหันมาตวาด
“ผมแค่อยากจะบอกว่า เมื่อคืนคุณพาขวัญอยู่กับผม”
บรรดาคนทีฟ่ ังภาษาไทยออกตะลึงงัน โดยเฉพาะพาขวัญ ชายหนุ่ม
เดาว่าเธอคงคิดไม่ถึงว่าเขาจะเอาตัวเข้าไปยุ่งวุ่นวาย
“ฉันไม่เชื่อหรอก คุณเป็นใคร นังขวัญจะไปอยู่กับคุณได้ยังไง”
“คือเรา...เจอกันในคลับครับ”
“คลับ? ฮึ! นังขวัญนี่นะเที่ยวคลับ จะโกหกอะไรก็ให้มันเนียนๆ
หน่อยเถอะ นีเ่ ห็นว่าเป็นคนไทยจึงคิดจะช่วยมันใช่ไหม อย่าเข้ามายุง่ ดีกว่า
นี่มันเรื่องในครอบครัว”
คนโดนด่าว่า ‘อย่าเสือก’ ทางอ้อมหน้าชานิดๆ จากนั้นก็ฉุนมาก
ขนาดผู้ถูกกล่าวหามีพยานมายืนยัน เจ้าหล่อนยังไม่ฟัง
“แต่ว่าผม...” สรวิศตัง้ ท่าจะอธิบายต่อ แต่พาขวัญกลับเดินมาจูงมือ
เขาแล้วพาออกมาจากตรงนั้น
“จะไปไหนล่ะคุณ ไม่อธิบายให้พวกเขาเข้าใจก่อนเหรอ”
ไม่มีค�ำตอบจากคู่สนทนา สรวิศจึงรั้งให้เธอหันกลับมา และพบว่า
เธอก�ำลังเม้มริมฝีปากบางแน่น ดวงตาเอ่อคลอไปด้วยหยาดน�้ำใสๆ
“คุณ...”
พาขวัญไม่ฟังค�ำใดๆ เธอสะบัดมือออกแล้วเดินไปที่ลิฟต์
“นีค่ ณ
ุ ผมว่าเราน่าจะ...” สรวิศพยายามทัดทาน แต่ประตูลฟิ ต์กเ็ ปิด
ออกพอดี เขาจึงรีบเดินตามพาขวัญเข้าไปด้านใน
“คุณจะปล่อยให้พวกเขาเข้าใจผิดแบบนั้นจริงๆ เหรอ”
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ชายหนุ่มยังคงเซ้าซี้เนื่องจากเป็นคนที่ไม่ชอบหนีปัญหา แต่ก็มีแค่
ความเงียบเป็นค�ำตอบเช่นเดิม
“ก็แล้วแต่คุณแล้วกัน” สรวิศถอนหายใจ ในเมื่อเจ้าของเรื่องไม่ให้
ความร่วมมือ พยานปากเอกอย่างเขาจะไปท�ำอะไรได้
ทั้งสองยืนเงียบกันอยู่แบบนั้น จนกระทั่งได้ยินเสียงเตือนว่าลิฟต์
หยุด สรวิศหันไปมองแผงควบคุมพบว่าเป็นชั้นที่ตนพักอยู่จึงเดินออกไป
“เข้ามาพักในห้องผมก่อนไหม” เขาหันกลับมาถาม แต่กเ็ ป็นเช่นเดิม
ไม่มีค�ำตอบใดๆ จากคู่สนทนา สรวิศจึงเดินกลับเข้าไปหาเธอ
“คุณ...ไหวไหมเนีย่ ” สงสัยว่าค�ำพูดเขาจะไปสะกิดใจพาขวัญเข้าอย่าง
แรง เธอจึงปล่อยโฮดังลั่น
“เฮ้ย! ใจเย็นๆ อย่ามาร้องตรงนี้สิ” เขาท�ำตัวไม่ถูกขึ้นมาทันที โรค
แพ้น�้ำตาผู้หญิงนี่ท�ำยังไงก็ไม่หาย “อย่าร้อง...เดี๋ยวคนก็แตกตื่นกันทั้งชั้น
หรอก”
ยิง่ ปลอบก็คล้ายว่าเธอยิง่ ร้องดังกว่าเดิม สรวิศจึงคว้าข้อมือพาขวัญ
พาเข้าไปในห้องพักแล้วปล่อยให้เธอร้องไห้จนพอใจ โดยไม่ลมื อ�ำนวยความสะดวกด้วยการหยิบกล่องทิชชูมาวางไว้ให้ข้างๆ
จนผ่านไปพักใหญ่สถานการณ์ก็สงบลงพร้อมกับเศษทิชชูกองโต
“คุณไหวไหมเนี่ย” สรวิศอดถามไม่ได้ เมื่อเจ้าหล่อนยังคงสะอื้นอยู่
เป็นระยะ
พาขวัญรีบยกมือห้าม ก่อนตวัดสายตามองไปยังคนหวังดี “ถ้าคุณ
ไม่พูดค�ำนี้ ฉันคงไม่ร้องหรอก”
“อ้าว”
“เวลาผู้หญิงจะร้องไห้ คุณไม่ต้องพูดอะไร ไม่รู้หรือไง ยิ่งพูดมันยิ่ง
ไปสะกิดต่อมน�้ำตา” กล่าวจบก็หยิบทิชชูแผ่นใหม่มาซับน�ำ้ ตาที่ท�ำท่าจะริน
ไหลอีกรอบ
“จะไปรูเ้ หรอ ผมไม่ใช่ผหู้ ญิงนี”่ สรวิศว่า จากนัน้ ก็ปล่อยให้พาขวัญ
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สงบจิตสงบใจ ส่วนตนก็ไปอาบน�ำ้ อาบท่าเพื่อเตรียมเข้านอน เพราะพรุ่งนี้
ต้องเช็กเอาต์แต่เช้าเพื่อไปท่องเที่ยวตามแพลนที่วางไว้
เขาใช้เวลาในห้องน�้ำไปพักใหญ่ แอบคิดว่าหากพาขวัญดีขึ้นคงหนี
กลับไปเหมือนเมื่อเช้า ทว่าพอเปิดประตูห้องน�้ ำออกมากลับคิดผิดถนัด
เพราะเจ้าหล่อนยังคงนั่งอยู่บนโซฟา แถมในมือยังมีหนังสือท่องเที่ยวที่เขา
เพิ่งซื้อมาด้วย
“ว้าย!”
เสียงหวีดร้องดังขึ้นทันทีที่เธอหันมาเห็นเขา ก่อนจะวางหนังสือลง
แล้วหลับตาปี๋ คนที่นุ่งเพียงผ้าเช็ดตัวผืนเดียวจึงกระโจนไปคว้าผ้าห่มมา
คลุมกายไว้ทันที
“ท�ำไมคุณไม่แต่งตัวให้มันเรียบร้อย”
“ก็ผมคิดว่าคุณกลับไปแล้วนี่” เขาว่าขณะก้มมองว่ายังมีส่วนใดโผล่
พ้นผ้าออกมาหรือไม่
“ไม่ต้องมาอ้างเลยนะ” พาขวัญยังคงหลับตาปี๋ “แล้วนี่คุณแต่งตัว
เรียบร้อยหรือยัง”
“ลองลืมตาดูสิ” สรวิศกล่าวยั่ว
“ไม่!”
“เถอะน่า คุณอาจเห็นอะไรดีๆ ก็ได้นะ”
“อี๋ ไม่ๆ รีบไปใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยเลยคุณ”
“แต่นี่มันห้องผมนะ ผมจะใส่อะไรก็ได้หรือเปล่า คุณนั่นแหละกลับ
ห้องไปได้แล้ว” สรวิศขยับมายืนไม่ห่างจากคนที่หันหน้าหนี
“ฉัน...ยังกลับไม่ได้” ประโยคดังกล่าวเปลี่ยนบรรยากาศรอบกายไป
ทันที ทั้งห้องเกิดสภาวะเดดแอร์อยู่ชั่วครู่
“ถ้าคุณล�ำบากใจ ฉันลงไปนั่งที่ล็อบบีก็ได้” เธอว่าแล้วลืมตาพร้อม
กับลุกขึ้น สรวิศจึงรีบคว้าแขนเอาไว้
“เดี๋ยวก็ไปเจอคนพวกนั้นอีกหรอก อยู่ที่นี่ก็ได้”
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“แต่คุณไล่ฉันแล้วนี่”
“ผมขอโทษ ผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะสม” เป็นอีกครั้งที่สรวิศ
ต้องถอนหายใจยาว “เอาเป็นว่าคุณอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้”
“ขอบคุณค่ะ” เธอหันมายิม้ น้อยๆ ก่อนจะนัง่ ลงบนโซฟาทีเ่ ดิม “คุณ
จะไปเที่ยวตามที่หนังสือนี่แนะน�ำเหรอคะ” เธอถามพร้อมทั้งบุ้ยปากไปยัง
หนังสือท่องเที่ยวที่วางอยู่บนโต๊ะกลาง
“อืม” สรวิศตอบอย่างเสียไม่ได้ มือก็พยายามกระชับผ้าห่มให้แน่น
ขึ้น
“ฉันไปด้วยสิ”
“หา!” สรวิศหันขวับแทบจะทันที
“ก็ตงั้ แต่มาทีน่ ฉี่ นั ยังไม่ได้ไปเทีย่ วไหนเลย ฉันอยากไปกับคุณด้วย”
“จะบ้าเหรอ เราไม่ได้รจู้ กั กันดีขนาดทีจ่ ะไปร่วมทริปด้วยกันได้หรอก
นะ” หลังจากเรียกสติได้ สรวิศก็ปฏิเสธเสียงดังลัน่ ไม่ใช่แค่เขาทีไ่ ม่รวู้ า่ เธอ
เป็นใคร และมาจากไหน พาขวัญเองก็ยังไม่รู้จักเขาดีเลยด้วยซ�ำ้
“คุณก็รู้จักฉันแล้วนี่” พาขวัญว่า
คนแอบค้นกระเป๋าคนอื่นสตั๊นไปชั่ววินาที
“ส่วนคุณ...ฉันไม่รจู้ กั จะดีกว่า” เธอพูดเองเออเอง แถมยังหันไปหยิบ
หนังสือขึ้นมาเปิดดูตามหน้าที่เขาแปะโพสต์-อิตไว้
สรวิศรูส้ กึ กลืนไม่เข้าคายไม่ออกขึน้ มาทันที “ผมว่าเราต้องคุยกันยาว
แล้วละ ขอไปใส่เสือ้ ผ้าก่อนนะ” เขาหมุนตัวไปค้นเสือ้ ผ้าในกระเป๋าแล้วเดิน
หายเข้าไปในห้องน�ำ้ ระหว่างนัน้ ก็คดิ หาเหตุผลร้อยแปดขึน้ มาอ้างเพือ่ ให้เธอ
เปลีย่ นใจ แต่เมือ่ กลับออกมาก็พบว่าคนทีข่ อไปเทีย่ วด้วยผล็อยหลับไปแล้ว
สรวิศยืนมึนอยูก่ ลางห้องอย่างไม่รจู้ ะท�ำอย่างไรดี จะปลุกเจ้าหล่อน
มาเจรจาก็ดูจะใจร้าย เพราะเมื่อลองเข้าไปดูใกล้ๆ ก็พบว่าเปลือกตาที่ปิด
สนิทนั้นยังชุ่มไปด้วยหยาดน�้ำตาอยู่เลย
คนไม่รู้จะท�ำอย่างไรจึงหยิบหนังสือออกจากมือหญิงสาว จับให้เธอ
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นอนบนโซฟาได้สบายขึ้น แล้วหยิบผ้าห่มมาคลุมให้ ยืนมองอยู่ครู่หนึ่ง
ก่อนจะถอนหายใจแล้วเดินไปยังเตียงนอน พยายามคิดว่าพาขวัญอาจพูด
ตามอารมณ์ พรุ่งนี้ตื่นมาก็คงเลิกล้มความตั้งใจไปเอง

๔

ร่วมทริป

สรวิศไม่ได้วางแผนการท่องเที่ยวมาก่อน เพียงแค่ซื้อหนังสือ

แนะน�ำการท่องเทีย่ วมาเปิดดู หากเจอสถานทีไ่ หนน่าสนใจก็ไป โดยจุดมุง่ หมายแรกคือเมืองโกลด์โคสต์ที่อยู่ห่างจากบริสเบนไปทางทิศใต้ราว ๖๖
กิโลเมตร เดินทางด้วยรถยนต์ซึ่งเหมาเช่าเป็นเวลาห้าวัน
“ว้าว! สวยจัง”
เสียงสดใสดังขึน้ หลังจากทีส่ รวิศขับรถมาถึงเซิรฟ์ เฟอร์ พาราไดส์บชี
สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องพาพาขวัญมาด้วยจนได้
“นีค่ ณ
ุ แน่ใจแล้วใช่ไหมทีท่ �ำแบบนี”้ สรวิศถามย�้ำอีกครัง้ แม้จะพูด
ประโยคนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเจ้าหล่อนกลับไปหอบกระเป๋าเสื้อผ้ามา
ทีห่ อ้ งของเขาเรียบร้อย วันนีเ้ ธออยูใ่ นลุคสบายๆ เสือ้ เชิต้ กางเกงยีน ดูเผินๆ
ก็คือนักท่องเที่ยวคนหนึ่ง แต่จะดูแปลกตาไปหน่อยก็ตรงที่วันนี้เจ้าหล่อน
สวมแว่นสายตาด้วย
“ถามรอบที่ร้อยได้แล้วมั้งคะ บ่นเป็นตาแก่ไปได้”
ตัง้ แต่เจ้าหล่อนรูว้ า่ เขาอายุมากกว่าห้าปี ค�ำว่า ‘ตาแก่’ ก็มมี าให้ได้ยนิ
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แทบจะทุกครั้งที่ชายหนุ่มเอ่ยปากถามเรื่องที่เธอตามเขามา
“ผมถามเพราะเป็นห่วงหรอก แน่ใจใช่ไหมว่าจะไม่มใี ครตามหา ไม่ใช่
จู่ๆ มีต�ำรวจมาจับผมฐานลักพาตัวหรอกนะ”
ระยะเวลาบนรถประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่ทำ� ให้รู้จักเธอมากไปกว่าเดิม
พาขวัญไม่เอ่ยอะไรมากนอกเสียจากมาที่นี่เพราะงาน ตอนนี้เสร็จแล้ว เธอ
จึงลาหยุดต่อเพือ่ ท่องเทีย่ วอีกหนึง่ สัปดาห์ ส่วนประวัตอิ นื่ ๆ เช่นว่าเป็นใคร
มาจากไหน ท�ำอาชีพอะไร หรือคนทีม่ าด่าทอปาวๆ เมือ่ คืนเป็นใคร พาขวัญ
ไม่ปริปากเลยสักนิด แถมยังควักบัตรเครดิตและเงินสดออกมาจ�ำนวนหนึง่
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าจะไม่เบียดเบียนเงินของเขาแน่นอน
“ไม่มีใครตามหาฉันหรอกค่ะ”
อาการตื่นเต้นเมื่อครู่ดูจะจางหายไปจากใบหน้าเธอ จนคนเอ่ยถาม
เสียเองที่รู้สึกผิด บรรยากาศรอบตัวเหมือนดิ่งลงเหวฉับพลัน
“เอาเถอะ ไหนๆ ก็มาถึงนี่แล้ว เที่ยวให้เต็มที่ไปเลยละกัน” เมื่อ
สถานการณ์เป็นเช่นนี้ สรวิศจึงปล่อยเลยตามเลย เขาไม่ใช่คนทีส่ นใจอะไร
มากมายอยู่แล้ว ค่อนข้างเป็นคนง่ายๆ สบายๆ ด้วยซ�้ำ การมีผู้ร่วมทริป
อีกคนก็ไม่เสียหายอะไร
ใบหน้าของพาขวัญเปลีย่ นเป็นยิม้ แฉ่ง ดูกระตือรือร้นขึน้ ทันตา “คุณ
จะท�ำอะไรเป็นอันดับแรก”
ประโยคที่เธอบอกว่า ‘ส่วนคุณ...ฉันไม่รู้จักจะดีกว่า’ ยังเป็นเช่นนั้น
เพราะเจ้าหล่อนไม่ถามสรวิศว่าเขาชื่ออะไร ท�ำงานอะไร หรือมาท�ำอะไรที่นี่
เธอเรียกเขาว่า ‘คุณ’ เท่านั้น
“เข้าที่พัก”
“จากนั้นล่ะคะ”
“เล่นเซิร์ฟ”
“เช้าๆ แบบนี้เนี่ยนะ”
มีเสียงสนทนาสลับสับเปลีย่ นกับโต้เถียงกันเป็นระยะๆ จนกระทัง่ ถึง
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โรงแรมทีพ่ กั ทัง้ สองก็แยกย้ายกันไปพักห้องตัวเอง แล้วค่อยแยกกันไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยวที่แต่ละคนสนใจ
“คุณจะไปที่ไหน” สรวิศอดถามไม่ได้เมื่อบังเอิญพบพาขวัญที่ล็อบบี
การแต่งตัวยังอยู่ในชุดเดิม เพิ่มเติมคือกระเป๋าเป้ และกล้องถ่ายรูปขนาด
เล็กดีไซน์สไตล์เรโทรคล้องอยู่ที่ต้นคอเจ้าหล่อน
สีหน้าดื้อดึงคล้ายไม่อยากตอบ ท�ำให้คนเป็นผู้ใหญ่กว่าออกอาการ
ฉุนนิดๆ “ที่ถามก็เพราะ...”
“เป็นห่วง”
มีประโยคสวนขึ้นมาทันที ราวกับเดาได้ว่าเขาก�ำลังจะพูดอะไร
“ใช่ เป็นห่วง” สรวิศย�้ำ ก็เขากระเตงลูกหลานใครมาด้วยก็ไม่รู้ ถ้า
เกิดเป็นอะไรขึ้นมา เขาก็ต้องร่วมรับผิดชอบ
“ทราบแล้วเจ้าค่ะ ดิฉันจะไม่ท�ำให้คุณท่านเป็นกังวล และจะกลับมา
อย่างปลอดภัยแน่นอนเจ้าค่ะ”
ค�ำตอบเจือ้ ยแจ้วยืดยาวมาพร้อมการยืน่ โพสต์-อิตสีชมพูพาสเทลมา
ให้ สรวิศรับมาอ่านก็พบว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคร่าวๆ ในแถบนี้
“อายุขนาดนี้ยังจะไปเที่ยวสวนสนุกอีกเหรอ” สรวิศเหลือบมองคน
ส่งกระดาษแผ่นเล็กให้ ก็เธอบอกเองว่าท�ำงานแล้ว อายุก็คงไม่ต�่ำกว่ายี่สิบ
สาม น่าจะหมดวัยที่ชอบอะไรโลดโผนโจนทะยาน
“ฉันไม่อายุเกินเหมือนคุณหรอกค่ะ” พาขวัญตอบหน้าตาเฉย เล่นเอา
คนฟังคิ้วกระตุก
“นี่!”
“เจอกันมะรืนเช้านะคะ ฉันจะลงมารอที่นี่ตอนสิบโมง” เธอบอก
ก�ำหนดการเสร็จสรรพเพราะรู้แพลนจากเขาตอนเช็กอิน แล้วเดินออกไป
อย่างสบายอารมณ์
สรวิศพลิกดูโพสต์-อิตแล้วบ่นอุบ “เบอร์ทงเบอร์โทร. ก็ไม่ให้ไว้ แล้ว
จะติดต่อยังไงวะเนี่ย” แม้จะโล่งใจเมื่อเจ้าหล่อนไม่มีกิริยาเกาะติดแจอย่าง
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ที่กังวลในตอนแรก แต่เป็นแบบนี้ก็ใช่จะสบายใจ

แล้วพาขวัญก็ทำ� ตามทีบ่ อกไว้จริงๆ สรวิศพบเธอมานัง่ รออยูท่ ลี่ อ็ บบี

ตามเวลาที่นัดหมายเป๊ะ สองวันที่ผ่านมาเขาไม่เห็นแม้เงาของเธอเลย
คล้ายกับว่ามาที่นี่เพียงคนเดียว
“ฉันเช็กเอาต์เรียบร้อยแล้วค่ะ” เธอบอกเมือ่ เขาเอาสัมภาระมาวางไว้
บนเก้าอี้ข้างๆ
สรวิศมองเธอโดยไม่พดู อะไร บอกตรงๆ ว่าอารมณ์เสียนิดๆ เพราะ
เมื่อวานตอนกลับจากเล่นเซิร์ฟ เขาบังเอิญได้ยินเจ้าหน้าที่โรงแรมคุยกัน
เรือ่ งแขกผู้หญิงชาวเอเชียประสบอุบตั เิ หตุรถชนแล้วติดต่อญาติไม่ได้ ด้วย
ความตกใจจึงตามไปสอบถาม กว่าจะได้ผลสรุปว่าไม่ใช่พาขวัญก็เล่นเอา
วิ่งวุ่น
เห็นคนไม่รู้อีโหน่อีเหน่จ้องกลับตาแป๋ว สรวิศก็ได้แต่ถอนหายใจ
เดินไปเช็กเอาต์ทเี่ คาน์เตอร์ เมือ่ เรียบร้อยก็คว้าสัมภาระเดินออกจากโรงแรม
“คุณอยากไปทีไ่ หนหรือเปล่า” สรวิศถามเมือ่ ขึน้ มานัง่ บนรถเรียบร้อย
“ไม่ค่ะ คุณไปที่ไหนฉันก็ไปที่นั่น”
“อาจไม่ใช่สไตล์ของคุณ”
“ไม่เป็นไรค่ะ ฉันมีนี่” พาขวัญชูสมาร์ตโฟนขึ้น “ไปที่ที่คุณอยากไป
เถอะค่ะ ฉันเซิร์ชที่เที่ยวให้ตัวเองได้”
การมีคนบุคลิกง่ายๆ มาร่วมทริป บางครั้งก็ทำ� ให้สรวิศอึดอัดใจได้
เหมือนกัน
“แล้วคุณจะไม่ให้เบอร์ผมจริงๆ เหรอ”
ค�ำถามของเขาท�ำเอาพาขวัญหันขวับด้วยความสงสัย
“ผมก็แค่เป็นห่วง เกิดเป็นอะไรกะทันหันจะติดต่อกันยังไง”
“ฉันเอาตัวรอดได้ค่ะ”
ค�ำตอบแบบไร้เยื่อใยท�ำให้สรวิศละสายตาจากถนนมาเหลือบมอง
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คนนั่งข้างๆ “ไม่ไว้ใจผม?”
“คุณต่างหากที่ไม่ไว้ใจฉัน”
“ผมไม่ไว้ใจคุณตอนไหน” คนขับรถขมวดคิ้ว ก่อนจะถึงบางอ้อเมื่อ
นึกย้อนกลับไป “อ๋อ ที่บริสเบน”
กว่าเขาจะยอมให้เธอมาด้วยก็โต้เถียงกันอยู่ตั้งนาน ไหนจะท่าที
ระมัดระวังตัวแจของเขานั่นอีก
“นั่นละค่ะ เพราะฉะนั้นเราอย่ารู้จักกันจะดีกว่า เกิดฉันเป็นอะไรขึ้น
มา คุณจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะยังไงฉันก็ตามคุณมาเอง”
“แล้วไม่กลัวผมจะท�ำอะไรคุณบ้างหรือไง”
“คุณคง...ไม่ท�ำอะไรฉันหรอกมั้งคะ”
เธอเอ่ยประโยคที่ไม่ค่อยมั่นใจมากนัก เล่นเอาคนฟังกลั้นข�ำ
“ไม่รสู้ ิ ถ้าเกิดอะไรขึน้ อย่ามาเรียกร้องให้ผมรับผิดชอบทีหลังก็แล้ว
กัน”
จูๆ่ พาขวัญก็รสู้ กึ เหมือนมีลมพัดวูบผ่านตัว จนต้องยกสองมือขึน้ มา
จับเสื้อแจ็กเกตตรงหน้าอกเข้าหากัน
“ระวังตัวไว้บ้างก็ดี ยังไงผมก็ผู้ชาย”
“คุณไม่ใช่คนแบบนั้นหรอก” เธอว่า แม้ท่าทางจะสวนกับค�ำพูดอยู่
บ้าง “ถ้าคุณคิดจะท�ำอะไรฉันจริงๆ คงท�ำตัง้ แต่วนั แรกทีฉ่ นั ไปนอนอยูท่ หี่ อ้ ง
คุณแล้ว”
“ก็ไม่แน่...”
มีเสียงหัวเราะดังตามมาหลังประโยคนั้น พาขวัญจึงรู้ว่าโดนกวน
ประสาทเข้าให้แล้ว
“คุณคิดจะขูใ่ ห้ฉนั กลัว จะได้เลิกตามคุณไปเทีย่ วใช่ไหม ฝันไปเถอะ
ยังไงฉันก็จะตามคุณไปจนกว่าจะจบทริปเลย” พาขวัญค้อนแล้วหันไปมอง
ภาพวิวด้านนอก คนอะไร...กวนประสาทได้โล่
สรวิศได้แต่เหลือบมองแล้วอมยิม้ อดเอ็นดูหญิงสาวไม่ได้ ค่อนข้าง
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มั่นใจว่าตนไม่มีทางคิดอะไรเกินเลยแน่ๆ เพราะนอกจากเธอจะไม่ใช่สเปก
เขาแล้ว สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับเธอยังท�ำให้เขาไม่กล้าคิดอะไรเกินเลย แม้เธอจะไม่เคย
ปริปากเล่า แต่สีหน้าแววตายามเผลอท�ำให้รู้ว่าเรื่องเหล่านั้นยังคงติดอยู่
ในใจ และคงเป็นสาเหตุส� ำคัญที่ท�ำให้เธอหนีมากับคนที่ไม่รู้จักแม้แต่
ชื่ออย่างเขา เขาไม่เลวพอที่จะสร้างแผลใหม่ให้แก่เธอแน่นอน

จุดมุ่งหมายต่อไปของคนทั้งสองคือเมืองคอฟส์ฮาร์เบอร์ ซึ่งนั่งรถ

นานกว่าสี่ชั่วโมง เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายไม่แพ้เมืองอื่นๆ
“คุณจะไปไหนนะ” สรวิศท�ำตาโตเมื่อเช็กอินเรียบร้อยแล้วพาขวัญก็
ยื่นโพสต์-อิตให้ดังเช่นตอนอยู่ที่โกลด์โคสต์ ซึ่งบอกถึงกิจกรรมแอดเวนเจอร์ทั้งสวนสนุก ขี่ม้า พายเรือคายัก และที่สำ� คัญคือสกายไดรฟ์วิง
“ก็ตามลิสต์นนั่ ไงคะ อีกสองวันเจอกันนะคะ” เธอว่าแล้วลากกระเป๋า
เดินไปยังลิฟต์
พอตัง้ สติได้ สรวิศก็รบี เดินไปดักหน้าหญิงสาว เพราะตอนอยูท่ เี่ มือง
โกลด์โคสต์เขาแทบเป็นไมเกรนตายเพราะตามตัวเธอไม่เจอ
“ไม่ได้ รอบนี้ต้องเที่ยวด้วยกัน”
คิ้วทั้งสองข้างของพาขวัญผูกเป็นโบแทนค�ำถามมากมายที่อยู่ในใจ
“ไม่ต้องมาท�ำหน้าแบบนี้ เป็นอันว่าเราจะไปเที่ยวด้วยกัน”
พาขวัญไม่ใช่คนเรื่องมากอยู่แล้ว เมื่อสรวิศตัดสินใจเช่นนั้นเธอจึง
ไม่เซ้าซี้ “แน่ใจเหรอคะ” เธอบุ้ยปากไปยังโพสต์-อิตในมือ คล้ายจะบอกให้
รู้ว่าแผนการเที่ยวของเธอไม่ธรรมดา
“คิดว่าผมกลัวหรือไง” สรวิศว่า แม้แนวถนัดจะเป็นการท่องเทีย่ วทาง
ธรรมชาติ ถ่ายรูปเพื่อเก็บเป็นสตอรี แต่กิจกรรมกลางแจ้งเขาก็ไม่แพ้ใคร
“แต่ก็ต้องสลับกันบ้างนะ ผมก็มีที่ที่อยากไปเหมือนกัน”
“ก็ได้”
“ต้องอย่างนี้สิ” สรวิศชักชอบความไม่เรื่องมาก เขาผายมือเชื้อเชิญ
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เมือ่ ประตูลฟิ ต์เปิด เพือ่ น�ำสัมภาระขึน้ ไปเก็บ เมือ่ เรียบร้อยแล้วจึงน�ำของที่
จ�ำเป็นออกไปท่องเที่ยว

ทั้งสองสลับสับเปลี่ยนกันไปในสถานที่ต่างๆ ตามสไตล์ที่แต่ละคน

ชอบ ในแต่ละวันจึงหมดไปอย่างรวดเร็วเพราะแผนการเที่ยวแน่นเอี้ยด
“ฉันน่าจะมีใบขับขี่สากลนะคะ จะได้ผลัดกับคุณได้บ้าง” พาขวัญว่า
เมือ่ ทัง้ สองออกจากบัตเตอร์ฟลายเฮาส์ สถานทีเ่ ทีย่ วสุดท้ายในเมืองคอฟส์ฮาร์เบอร์ และก�ำลังมุ่งหน้ากลับบริสเบน
“ไม่เป็นไรหรอก เรือ่ งแค่นเี้ อง” ช่วงเวลาทีท่ อ่ งเทีย่ วในคอฟส์ฮาร์เบอร์
ท�ำให้ทั้งสองสนิทสนมกันมากขึ้น “แล้วนั่นต้องพกไปทุกที่เลยหรือไง”
สรวิศบุย้ ปากไปยังตุก๊ ตาหมีตวั เล็กสภาพเกือบเน่าทีพ่ าขวัญควักออกมาจาก
กระเป๋า เขาเห็นเธอพกติดตัวไปทุกหนทุกแห่ง แม้กระทัง่ ไปขึน้ สกายไดรฟ์วงิ
“นีเ่ หรอคะ” เธอส่งยิม้ หวานก่อนชูตกุ๊ ตาขึน้ มา “ฉันอยากพาเปียกปูน
ไปทุกที่ที่ฉันไปน่ะค่ะ”
“เปียกปูน?”
“ชื่อตุ๊กตาไงคะ”
“ท่าทางคนให้จะส�ำคัญมากนะเนี่ย” ค�ำถามดังกล่าวท�ำให้พาขวัญ
เงียบไป จนสรวิศต้องละสายตาจากถนนแล้วหันไปมอง “ผมก็ถามไปอย่าง
นัน้ แหละ คุณไม่ตอ้ งตอบก็ได้” ความสนิทสนมท�ำให้เขาลืมเลือนเรือ่ งทีเ่ คย
ตกลงกันไว้ว่าจะไม่สอบถามเรื่องส่วนตัวของกันและกันไปชั่วขณะ
“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ไม่ใช่ความลับอะไร” พาขวัญว่า สองมือกระชับ
ตุ๊กตาแน่น “เปียกปูนเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นแรกที่พ่อฉันซื้อให้น่ะค่ะ”
“ผมว่าแทนทีค่ ณ
ุ จะพาตุก๊ ตามา คุณน่าจะชวนพ่อคุณมามากกว่านะ”
“พ่อฉัน...เสียแล้วค่ะ”
พอจบประโยคก็เกิดสภาวะเดดแอร์ไปชั่วขณะ คนปากไวจึงต้องรีบ
แก้สถานการณ์
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“ผมขอโทษจริงๆ ผมไม่น่าถามคุณเลย”
“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ พ่อฉันเสียมาสามปีกว่าแล้ว” เธอว่าพร้อมทั้ง
ก้มมองตุก๊ ตาด้วยความรัก “ฉันอยากให้พอ่ ไปด้วยทุกทีค่ ะ่ แต่เมือ่ พ่อไม่อยู่
แล้วเลยพาเปียกปูนมาแทน”
“คุณยังดีนะ มีของแทนใจ พ่อผมไม่เห็นทิง้ อะไรไว้ให้เลย” สรวิศพูด
กลั้วข�ำ พยายามท�ำให้บรรยากาศดีขึ้น
“พ่อคุณ...”
“เสียแล้วครับ น่าจะเกือบยี่สิบปีแล้วละ ผมแทบจ�ำหน้าพ่อตัวเอง
ไม่ได้ด้วยซ�้ำ”
บรรยากาศในรถเงียบงัน เหมือนต่างคนต่างก็จมอยูก่ บั ความสูญเสีย
“เราเลิกพูดเรื่องนี้กันดีกว่า ผมว่าบรรยากาศมันหงอยเหงายังไงก็
ไม่รู้”
“นั่นน่ะสิคะ” พาขวัญผินหน้าไปทางหน้าต่างเพื่อเช็ดน�ำ้ ตาที่เอ่อคลอ
รีบปรับสภาวะอารมณ์ของตนให้กลับมาเป็นปกติ
“คุณเที่ยวบริสเบนทั่วหรือยัง” สรวิศเริ่มหัวข้อสนทนาใหม่ในอีก
อึดใจต่อมา
“ยังเลยค่ะ กว่าจะสัมมนาเสร็จก็มดื แล้ว เลยไม่ค่อยได้ออกไปไหน”
“สัมมนา?” สรวิศเลิกคิ้ว ชักสนใจอีกฝ่ายขึ้นมาตงิดๆ
“ไหนว่าจะไม่ถามเรื่องส่วนตัวไงคะ”
“แต่คุณก็พูดมาเยอะแล้วนะ”
พาขวัญค้อน เพราะเขาเริม่ เรือ่ งตุก๊ ตาทีเดียว ท�ำให้เธอเผลอร่ายยาว
ออกมา “ฉันจะไม่ลืมตัวอีกแน่นอนค่ะ”
“ลืมตัวบ่อยๆ ก็ได้ ผมว่าผมเริ่มรู้จักคุณแล้วละ”
ประโยคดังกล่าวท�ำให้พาขวัญเหล่มองคนขับด้วยความรู้สึกแปลกๆ
“จริงๆ คุณไม่เหมือนผู้หญิงที่ผมเคยพบมาเลย คุณมีความเป็นตัว
ของตัวเองสูงมาก”
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“ฉันติสต์ว่างั้น”
“จะว่าอย่างนั้นก็ได้ แต่ผมรู้สึกสบายใจนะ คุณไม่เรื่องมากดี”
“ไม่เหมือนผู้หญิงที่ผ่านๆ มาของคุณ?”
สรวิศพยักหน้าแทนค�ำตอบ ช่วงที่ท่องเที่ยวด้วยกัน เขามีสายเรียก
เข้าในโทรศัพท์ตลอด ซึ่งแรกๆ ก็มีหลบไปคุยอยู่บ้าง แต่หลังๆ เขานั่งคุย
ต่อหน้าเธอ หากขีเ้ กียจก็ตดั สายไปดือ้ ๆ จึงไม่แปลกใจถ้าเธอจะรูว้ า่ มีผหู้ ญิง
มาพัวพันกับเขาเยอะ
พาขวัญแบะปาก หมั่นไส้คนเสน่ห์แรงขึ้นมาตงิดๆ
“แต่ไซซ์มินิอย่างคุณไม่ใช่สเปกผมแน่นอน สบายใจได้”
พาขวัญอดก้มมองตัวเองไม่ได้ ก็แหงละ อะไรๆ ที่ผู้หญิงควรจะมี
เล่นราบเรียบเสียขนาดนี้ ผู้ชายที่ไหนจะมาสนใจ
“ฉันก็ไม่อยากให้คุณมองหรอกย่ะ”
“อ้าวเหรอ ผมนึกว่าที่คุณเมาวันนั้นเพราะอยากยั่วผมเสียอีก”
น�้ำเสียงกลั้วข�ำท�ำให้พาขวัญอยากกระโดดจากที่นั่งตัวเองไปซัด
คนปากมากสักตุ้บสองตุ้บ
“นี่คุณ!”
“ผมล้อเล่น ผมรู้ว่าคุณไม่ใช่คนแบบนั้น” พอเห็นเธอท�ำตาเขียวปั้ด
สรวิศก็รีบอธิบาย “คุณไปดื่มเพราะมีเรื่องไม่สบายใจใช่ไหมล่ะ”
พาขวัญนิ่งอึ้งไปชั่วขณะ สีหน้าแปรเปลี่ยนไปจากเดิมเล็กน้อย
“อย่าท�ำสีหน้าแบบนัน้ ผมไม่อยากรูห้ รอก ผมปากไวไปอย่างนัน้ เอง”
หญิงสาวค้อนอีกหน แล้วหยิบลูกอมจากกระเป๋ามาแกะให้คนขับรถ
“อมๆ ไปซะ ปากจะได้ไม่ว่างมาก”
แทนทีส่ รวิศจะวางมือจากพวงมาลัยมาหยิบเอง เขากลับยืน่ หน้ามาหา
เธอทั้งๆ ที่ตายังจ้องถนน
พาขวัญป้อนลูกอมให้เขาด้วยท่าทางกระแทกกระทั้น จนอีกฝ่าย
โวยวาย
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“เบาๆ สิคุณ เดี๋ยวฟันก็หักหรอก”
“สม!” เธอว่า จากนั้นก็เลิกสนใจเขาโดยสิ้นเชิง หันไปคว้ากล้องมา
ถ่ายรูปวิวข้างทางพร้อมกับยกเจ้าเปียกปูนขึ้นมาร่วมเฟรมเป็นระยะ
สรวิศเห็นดังนั้นจึงแวะเที่ยวเก็บตกสถานที่ริมทางไปเรื่อยๆ กว่าจะ
ไปถึงบริสเบนจึงค่อนข้างดึก เมื่อไปหาโรงแรมก็ปรากฏว่าเต็มเกือบหมด
เพราะสุดสัปดาห์นมี้ เี ทศกาลดนตรี นักท่องเทีย่ วจึงหลัง่ ไหลมามาก ทัง้ สอง
ขับรถวนอยูน่ านกว่าจะมาเจอโรงแรมห้าดาวทีอ่ ยูต่ ดิ สวนพฤกษศาสตร์ ทว่า
ห้องที่ว่างนั้นเหลือเพียงห้องเดียว
ทั้งสองมองหน้ากันโดยอัตโนมัติเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ
“เอาไง จะไปหาทีอ่ นื่ ต่อไหม” สรวิศว่า เพราะตอนนีเ้ วลาค่อนข้างจะ
ดึก ให้ไปหาเอาข้างหน้าก็ไม่รวู้ า่ จะยังมีหอ้ งพักว่างหรือเปล่า เท่าทีเ่ ซิรช์ และ
โทร. ถามก็แทบจะไม่มีแล้ว
พาขวัญนิง่ คิดอยูค่ รู่ ก่อนตัดสินใจด้วยสีหน้าล�ำบากใจ “พักด้วยกัน
ก็ได้ค่ะ”
“แน่ใจนะ”
“อย่าถามสิคะ”
สรวิศหัวเราะร่วน ก่อนจะหันไปเจรจาเรื่องการเข้าพักกับเจ้าหน้าที่
ประจ�ำเคาน์เตอร์ ครู่ใหญ่เจ้าหน้าที่ก็พาคนทั้งสองขึ้นมายังห้องพัก
พาขวัญเดินผ่านเตียงไปยังโซฟาตัวยาวที่อยู่ติดหน้าต่างบานใหญ่
เธอวางสัมภาระลงแล้วเปิดหน้าต่างบานเลื่อนออกไปยืนที่ระเบียง
สรวิศมองตามอย่างงงๆ เมือ่ วางสัมภาระเรียบร้อยจึงเดินมาหยุดอยู่
ข้างๆ หญิงสาว “คุณเป็นอะไรหรือเปล่า”
“เป็นอะไร...เปล๊า! ฉันไม่ได้เป็นอะไร”
“เสียงสูงมาเชียว” คนจับผิดยกมือขึน้ กอดอก แล้วยืน่ หน้าเข้าหาเธอ
“ไม่ไว้ใจผมเหรอ” สรวิศว่า เพราะเห็นเธอมีอาการแปลกๆ ตั้งแต่ตัดสินใจ
ว่าจะพักห้องเดียวกันแล้ว
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“เปล่า ฉันแค่...” พาขวัญถอนหายใจยาวเหยียด “ไม่ใช่ฉันไม่ไว้ใจ
คุณหรอกนะคะ แต่ว่า...”
“เอาเถอะ ผมเข้าใจ เอาเป็นว่าผมจะพักทีน่ คี่ นื เดียว ถ้าพรุง่ นีห้ อ้ งยัง
เต็มอยู่อีก ผมจะไปพักกับพี่ชายก็แล้วกัน ที่จริงผมลองโทร. หามันดูแล้ว
ละ แต่ติดต่อไม่ได้ สงสัยเข้านอนไปแล้ว” สรวิศอธิบายให้อีกฝ่ายสบายใจ
ใช่ว่าเขาจะยินดีที่ได้ร่วมห้อง เพราะความสนิทสนมในช่วงที่ผ่านมาท�ำให้
ค่อนข้างแคร์ความรู้สึกของเธอมากเหมือนกัน
พาขวัญเงยหน้าขึ้นมองคนข้างๆ แววตาสื่อว่าขอบคุณ
“เราสัง่ อาหารขึน้ มาทานดีไหม ผมไม่อยากออกไปไหนแล้ว” สรวิศว่า
พลางเดินไปหาเมนูแถวเคาน์เตอร์ครัวเล็กๆ
“ดึกขนาดนี้ยังมีรูมเซอร์วิซอีกเหรอคะ” พาขวัญตามเข้ามาแล้วยก
นาฬิกาที่ข้อมือขึ้นดู ตอนนี้ใกล้จะห้าทุ่มเต็มที
“นี่มันโรงแรมห้าดาวนะคุณ มีตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับ”
คนไม่เคยพักโรงแรมห้าดาวท�ำตาปริบๆ เมื่ออีกฝ่ายหยิบเมนูขึ้นมา
ชูให้ดู ช่วยกันเลือกอยู่เพียงครู่ก็โทร. สั่งไปสองสามอย่าง
“คุณไปอาบน�้ำเถอะ กว่าจะเสร็จอาหารคงมาพอดี”
พาขวัญมีท่าทีลงั เลอย่างเห็นได้ชดั คงไม่ชนิ ทีต่ ้องอาบน�ำ้ ในขณะทีม่ ี
ผู้ชายตัวโตนั่งอยู่กลางห้อง
“เดี๋ยวผมออกไปข้างนอกก่อนก็ได้”
“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ” พาขวัญว่าขณะที่เพื่อนร่วมห้องก�ำลังจะเดินไป
ที่ประตู “คุณ...ไปนั่งรอที่ระเบียงสักครู่ได้ไหมคะ ฉันอาบไม่นานหรอกค่ะ”
สรวิศพยักหน้าอย่างเข้าใจ แล้วเดินเลี่ยงไปยังระเบียงที่มองเห็นวิว
ยามค�่ำคืนของบริสเบน

๕

ฟันแล้วทิ้ง

พาขวัญใช้เวลาในห้องน�ำ้ ไม่นานดังว่า เมื่อเธอเดินมายังระเบียง

สรวิศจึงวางกล้องในมือลง
“จัดโต๊ะเสียสวยเลยนะคะ พรอปแน่นมาก”
สรวิศหัวเราะกับค�ำแซว เพราะตนเล่นไปยกของตกแต่งที่โรงแรม
ใช้ตกแต่งห้องมาวางบนโต๊ะอาหารเพือ่ ประกอบการถ่ายรูปเสียเกือบทัง้ ห้อง
ไม่ว่าจะเป็นแจกัน กรอบรูป กระถางต้นไม้เล็ก ฯลฯ
“รีบมาทานเถอะครับ อาหารมาถึงสักครู่แล้ว ก�ำลังร้อนๆ”
“คุณไม่ไปอาบน�ำ้ ก่อนเหรอคะ”
“ขอทานก่อนดีกว่าครับ ท้องร้องหนักมาก”
พาขวัญพยักหน้าแล้วนั่งลงที่อีกฝั่งของโต๊ะ ทั้งสองใช้เวลาไม่นานก็
จัดการอาหารชุดใหญ่บนโต๊ะจนหมด หลังจากนัง่ ย่อยอาหารอยูค่ รู่ สรวิศก็
ไปอาบน�้ำ ส่วนพาขวัญนัง่ ชมวิวพลางดูรปู ในกล้องไปด้วย จนสรวิศอาบน�้ำ
เสร็จแล้วเดินมาสมทบ
“คุณถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะ เป็นตากล้องมืออาชีพใช่ไหม”
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“เปล่าหรอกครับ แค่มือสมัครเล่น” สรวิศนั่งลงบนเก้าอี้อีกฝั่ง มอง
ดูเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทพี่ ร่องไปเกินครึง่ ขวดอย่างแปลกใจ หน้าพาขวัญก็
แดงระเรื่ออย่างเห็นได้ชัด
“ผมไม่ค่อยเห็นคุณดื่ม”
“ฉันดื่มเพื่อให้หลับสบายน่ะค่ะ”
ฟังค�ำตอบแล้วสรวิศก็ได้แต่อมยิม้ ท�ำไมจะรูไ้ ม่ทนั ว่าเธอดืม่ เพือ่ ดับ
ความประหม่าที่ต้องอยู่ร่วมห้องกับเขาทั้งคืนต่างหาก
“คุณสอนฉันหน่อยสิคะ” พาขวัญยกกล้องขึน้ บ่งบอกว่าให้สอนอะไร
“เอาสิครับ ว่าแต่คุณมีพื้นฐานบ้างหรือยัง”
“นิดหน่อยค่ะ แต่ฉันไม่เคยเล่นกล้องระดับนี้”
“โอเค งั้นรอแป๊บ ผมไปหยิบเลนส์มาก่อน” สรวิศลุกเข้าไปหยิบ
กระเป๋าอุปกรณ์ในห้องทันที รู้สึกดีเหมือนกันที่มีเรื่องให้สนทนา ขืนนั่งคุย
เฉยๆ บรรยากาศคงยิ่งกระอักกระอ่วน และเพียงไม่กี่นาทีถัดมาบนโต๊ะก็
เต็มไปด้วยเลนส์นานาชนิด
“เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะ คืนนี้จะเรียนหมดไหมเนี่ย”
“ผมจะพยายามไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันครับ” สรวิศหัวเราะเมื่อ
เห็นสีหน้าตืน่ ตะลึงของอีกฝ่าย เขามีงานอดิเรกเป็นการถ่ายภาพ นานๆ ได้
หยุดยาวสักทีจงึ จัดมาเต็ม “พอดีทริปนีผ้ มตัง้ ใจมาถ่ายรูปมาก อุปกรณ์เลย
จะเยอะหน่อย”
“มาเริ่มกันเลย” เขาเริ่มหยิบบอดีกล้องขึ้นมาแล้วอธิบายคร่าวๆ ว่า
ส่วนไหนคืออะไร จากนั้นก็หยิบเลนส์ขึ้นมาอธิบายต่อ
ทัง้ สองจมอยูก่ บั กล้องพักใหญ่ จนเวลาดึกดืน่ และเครือ่ งดืม่ หมดไป
หลายขวด
“ลองถ่ายภาพบุคคลแล้ว ถ่ายสิ่งของแล้ว ตอนนี้เรามาลองถ่ายรูป
ซิตีสเคปกันดีกว่า” เขาหมายถึงภาพทิวทัศน์ของเมือง
สรวิศประกอบเลนส์ไวด์หรือเลนส์มมุ กว้าง เมือ่ เสร็จเรียบร้อยจึงลุก
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ไปยืนที่ริมระเบียง โดยมีลูกศิษย์เดินตามไปติดๆ
“มายืนตรงนี้สิ” แววตาเขาบ่งบอกว่าให้เธอมายืนข้างๆ เมื่อพาขวัญ
ท�ำตาม สรวิศจึงขยับไปยืนซ้อนทางด้านหลังเธอ
“ดึกๆ แบบนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้โฟกัสมาก คุณลองมองหาเส้นน�ำ
สายตาดู จะเป็นรถบนถนนก็ได้” ชายหนุม่ โน้มใบหน้าลงไปให้สายตาอยูใ่ น
ระดับเดียวกัน เพื่อให้เธอมองเห็นจอแอลซีดีบนกล้อง
“ถ้าได้มุมที่ถูกใจก็กดชัตเตอร์”
มีเสียงรัวอยู่หลายครั้ง ก่อนที่สรวิศจะยืดตัวขึ้น “เป็นไง สวยไหม”
เขาหันไปถามลูกศิษย์ ในจังหวะเดียวกับที่เจ้าหล่อนหันมาพอดี ใบหน้าจึง
อยู่ใกล้กันในระยะประชิด
ไม่รู้ว่าเพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือว่าการสะท้อนของแสงไฟ
ใบหน้าของพาขวัญจึงดูโดดเด่น จมูกโด่ง คิ้วบาง ดวงตากลมโต ผิวหน้า
เนียนละเอียดแทบมองไม่เห็นรูขุมขน เนียน...จนเขาอยากสัมผัส
สรวิศคล้ายควบคุมตัวเองไม่อยู่ เผลอยืน่ หน้าเข้าไปใกล้อกี จนเกือบ
สัมผัสกับริมฝีปากสีพีช
“อะ...เอ่อ...ค่ะ ก็สวยดี ฉันขอลองเล่นสักครู่นะคะ” พาขวัญขยับ
ออกห่าง แล้วเดินหนีไปยังอีกมุมหนึ่งของระเบียงทันที
คนโดนเบรกแบบกะทันหันยืนงงอยู่ครู่ ก่อนจะกระตุกยิ้ม เพียง
เสี้ยววินาทีที่ได้ใกล้ชิดก็เกือบท�ำให้เขาควบคุมตัวเองไม่อยู่เสียแล้ว
สรวิศเดินกลับไปนั่งรอบนเก้าอี้ พยายามบังคับสายตาให้โฟกัสกับ
ภาพอืน่ แต่ยามเผลอทีไรก็กลายเป็นจับจ้องพาขวัญตาไม่กะพริบ ทุกฝีกา้ ว
ทุกรอยยิม้ ทุกปฏิกริ ยิ าเหมือนประทับอยูใ่ นใจยิง่ กว่าการถ่ายรูปเก็บไว้เสีย
อีก บางครั้งที่เจ้าหล่อนหันมาเห็นเขาก็จะยิ้มตอบบ้าง แกล้งมองผ่านไปยัง
สิ่งอื่นบ้าง เพื่อไม่ให้เธอรู้สึกไม่ดี จนเวลาเลยเที่ยงคืนมาพักใหญ่
“เรายังไม่มีรูปคู่กันเลยใช่ไหม” ชายหนุ่มว่าเมื่อตากล้องมือใหม่ยื่น
กล้องมาให้ เขาเปลี่ยนเป็นเลนส์ปกติ “มาถ่ายรูปกันเถอะ”
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“คือฉันไม่ชอบถ่าย...” เธอพูดประโยคปฏิเสธไม่ทนั จบ เสียงชัตเตอร์
ก็ดังขึ้น เล่นเอาพาขวัญท�ำหน้าเหลอกับความไวของคนข้างๆ
“หน้าคุณเวลาตกใจนี่ตลกดีนะ”
เสียงหัวเราะของคนกดชัตเตอร์ทำ� ให้พาขวัญไม่สบอารมณ์ ยืน่ มือไป
ขอกล้องเพื่อส�ำรวจรูปตัวเอง
“ขอดูหน่อยค่ะ”
สรวิศไม่ส่งให้ แถมยังยกกล้องขึ้นกดชัตเตอร์ตรงหน้าเธออีกรอบ
“คุณ!” พาขวัญคว้าหมับไปทีก่ ล้อง แต่กส็ มั ผัสได้เพียงอากาศ เพราะ
คนตัวสูงเบี่ยงตัวลุกหนีอย่างรวดเร็ว “ฉันไม่เล่นนะ เอามาดูหน่อย”
“ไม่เอา เดี๋ยวคุณก็ลบสิ”
“ถ้ามันไม่สวยก็ต้องลบสิคะ”
“ไม่ให้ลบ ผมชอบรูปทีเ่ ป็นธรรมชาติ” สรวิศยกกล้องขึน้ จนสุดแขน
ท�ำให้คนที่เตี้ยกว่าสิบกว่าเซ็นต์ยิ่งไม่พอใจ
“เอามาค่ะ!”
เธอถลึงตาใส่เขาดั่งแมวที่ก�ำลังพองขนขู่ สรวิศเห็นแล้วก็ยิ่งชอบใจ
“ไม่ให้”
เขาเอ่ยค�ำตอบหน้าตาเฉย ท�ำให้คนตัวเล็กกว่าไม่ยอมแพ้ ปีนขึ้นไป
บนเก้าอี้เพื่อยื้อแย่ง
“เอามานะ!”
“เฮ้ย!” สรวิศอ้าแขนรับคนที่โถมเข้ามาหา แม้น�้ำหนักเธอจะไม่มาก
แต่ก็ท�ำให้เขาเสียหลักหงายหลังไปบนเก้าอี้ แถมแรงกระแทกก็ท�ำให้คนที่
อยู่ด้านล่างจุกไม่น้อย
“เป็นอะไรไหมคุณ” สรวิศวางกล้องลง แล้วลูบหลังคนที่อยู่ด้านบน
ด้วยความเป็นห่วง
“ไม่เป็นไรค่ะ ฉัน...”
เมื่อเห็นคนที่อยู่บนร่างเขาท�ำสีหน้าขอโทษขอโพย หัวใจสรวิศก็

เ จ้ า เ อ ย

l

49

กระตุก ใบหน้าของเธออยู่ห่างเพียงแค่คืบ
ดั่งมีค�ำพูดมากมายที่อยากจะเอ่ย แต่ก็ติดที่ริมฝีปาก ภาพรอยยิ้ม
และเสียงหัวเราะที่เขาแอบเฝ้าสังเกตในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพรั่งพรูเพียง
ได้จ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเธอ หัวใจทีเ่ คยเย็นชาก็อบอุ่นเมือ่ มีเธออยู่ใน
อ้อมกอด ความประทับใจทีฝ่ งั แน่นตัง้ แต่วนั แรกทีร่ ว่ มเดินทางเอ่อท้นขึน้ มา
สรวิศไม่อาจหักห้ามใจตัวเองได้อีกต่อไป สองมือของเขากระชับร่าง
บอบบางแน่น ก่อนจะยืน่ ใบหน้าไปประกบปากกับริมฝีปากสีพชี ดืม่ ด�่ำความหอมหวานที่เขาพยายามปฏิเสธและขีดเส้นความสัมพันธ์ไว้ที่เพื่อนตลอด
หลายวันที่ผ่านมา

ภาพถ่ายในโน้ตบุ๊กเลื่อนมาจนถึงภาพสุดท้าย พร้อมกับประโยค
สุดท้ายที่ผุดขึ้นมาในห้วงความทรงจ�ำ
‘ถ้าคุณท�ำแบบนี้ เราจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วนะ’
‘เรา...จะไม่เป็นแค่เพื่อนกัน’
และเขาก็ไม่ได้เป็นแค่เพื่อนกับเธอจริงๆ หรือจะพูดให้ถูกคือไม่ได้
เป็นอะไรกับเธอเลย เพราะเมือ่ ผ่านเหตุการณ์ในคืนนัน้ สรวิศก็ไม่ได้เจอเธอ
อีก พาขวัญหายไปอย่างไร้ร่องรอยดั่งไม่เคยใช้เวลาเกือบสัปดาห์ร่วมกัน
มาก่อน
สรวิศออกตามหาเธอตามสถานที่ที่เคยแพลนว่าจะไปด้วยกัน เสีย
เวลาเกือบทั้งวัน จนสุดท้ายต้องไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรม
เพราะกลัวว่าเธอจะประสบเหตุการณ์ร้ายแรงจนเกิดอันตราย ทว่าสิ่งที่พบ
มีเพียงภาพเธอเดินลากกระเป๋าออกไปจากโรงแรม
ตอนนั้นเขาบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ารู้สึกอย่างไร ทั้งผิดหวังในตัวเอง
ที่ไม่หักห้ามใจ ทั้งผิดหวังในตัวพาขวัญที่จากไปโดยไม่ลำ�่ ลา แล้วพอน�ำ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปปรึกษากับแสนศรันย์เพื่อให้อีกฝ่ายช่วยหาทางให้ได้
พบเธออีกครั้ง ค�ำตอบที่ได้ก็มีเพียง
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‘นายโดนฟันแล้วทิง้ น่ะสิ’ ฝ่ายนัน้ พูดพร้อมกับส่ายหน้า ‘นายบอกเอง
ว่าเคยมีคนตามมาด่าเธออยู่ไม่ใช่เหรอ เป็นแม่ด้วยใช่ไหม ก็คงไม่ใช่คนดี
อะไรนักหรอก ผู้หญิงดีๆ ที่ไหนจะแย่งสามีแม่ตัวเอง นายก็ระวังไว้เถอะ
เผลอๆ หล่อนอาจมาเรียกร้องให้รับผิดชอบทีหลังก็ได้’ คนมองโลกในแง่
ร้ายอย่างแสนศรันย์วิเคราะห์เป็นฉากๆ
แม้ในใจจะค้านว่าพาขวัญทีเ่ ขารูจ้ กั ไม่ใช่คนแบบนัน้ แต่สรวิศก็หมด
ค�ำพูดทีจ่ ะโต้เถียง ในเมือ่ โอกาสทีจ่ ะได้เจอเธออีกแทบไม่มี จึงไร้ประโยชน์
ที่จะมาต่อความยาวสาวความยืด พอแสนศรันย์ยืนยันว่าจะยังไม่กลับ
ประเทศไทยด้วย เขาจึงบินกลับมาก่อนก�ำหนดแล้วใช้ชวี ติ เป็นปกติ ปล่อย
ให้เรื่องของพาขวัญเป็นแค่ความทรงจ�ำในช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิต
“แล้วจูๆ่ ก็โผล่มา” สรวิศถอนหายใจยาว การได้นงั่ ดูภาพเก่าๆ ท�ำให้
รูว้ า่ เขายังไม่เคยลืมเธอ แม้ทา่ มกลางภาพหลายร้อยจะมีภาพพาขวัญปรากฏ
อยู่ไม่ถึงสิบภาพ แต่เขากลับจ�ำได้ดีว่าในขณะที่กำ� ลังถ่ายแต่ละภาพอยู่นั้น
เธออยู่ตรงไหน และก�ำลังท�ำอะไร
“พาขวัญ...คุณช่างเป็นปริศนาในชีวิตผมจริงๆ” เมื่อกลับมาเจอหน้า
อีกครั้ง เธอก็หนีเขาทันที หนี...เหมือนครั้งก่อนที่หายไปอย่างไร้ร่องรอย
สรวิศสะบัดหน้าแรงๆ เมือ่ เริม่ จะจมอยูก่ บั อดีตมากเกินไป ภาพของ
เด็กหญิงตัวน้อยกับสรรพนามที่ทั้งสองสนทนากันบ่งบอกว่าพาขวัญมี
ครอบครัวแล้ว ไม่มปี ระโยชน์อะไรทีเ่ ขาจะไปขุดคุย้ หรือหาเหตุผลในเรือ่ งที่
ผ่านมาแล้วเกือบสี่ปี ทุกชีวิตต้องด�ำเนินต่อไป รวมทั้งเขาก็เช่นกัน

สรวิศจบเรือ่ งของพาขวัญไว้แค่นนั้ เขาไม่แตะต้องไฟล์ภาพและไม่เอ่ย

ถึงอีก แม้ยามที่มารดานึกได้แล้วถามอยู่เนืองๆ เขากลับมาลุยงานหนัก
และใช้ชีวิตหนุ่มโสดที่สนุกสุดเหวี่ยงเช่นเดิม
เฉกเช่นค�ำ่ คืนนีท้ กี่ ำ� ลังนัวเนียอย่างถึงพริกถึงขิงกับนางแบบสาวสวย
ซึ่งเป็นคู่ควงคนล่าสุด
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“เสือคะ เมย์ว่าเราไปอาบน�ำ้ กันก่อนดีไหม”
“ท�ำไมล่ะครับ” คนก�ำลังติดลมกระซิบถาม ขณะทีม่ อื ไม้เลือ้ ยไปตาม
ส่วนเว้าส่วนโค้งบนร่างกายของคู่สนทนา
“เมย์มีเซอร์ไพรส์” เจ้าหล่อนว่าพลางยิ้มยั่ว “คุณไม่อยากเห็น
คอลเล็กชันใหม่ที่กำ� ลังจะวางขายเหรอคะ”
คอลเล็กชันใหม่ที่ว่าคือแบบของชุดชั้นในแบรนด์ดังที่เมลินีได้รับ
คัดเลือกให้เป็นนางแบบ แม้สรวิศจะเหมือนผู้ชายทั่วไปที่ชอบดูอะไรวับๆ
แวมๆ แต่ยามอารมณ์ไปไกลจนเกินจะกู่กลับเช่นนี้ เขาไม่สนใจอะไรทัง้ นัน้
นอกจากการได้ปลดปล่อย
“ผมค่อยดูทีหลังก็ได้”
เสียงกระเส่าดังออกมาจากริมฝีปากทีก่ �ำลังชิดอยูก่ บั ซอกคอหญิงสาว
และเหมือนว่าเมลินจี ะรูจ้ กั สรวิศดีพอสมควรเพราะเจ้าหล่อนไม่ทกั ท้วงอะไร
อีก ยอมให้ดงึ ทึง้ เสือ้ ผ้าออกจากกายทีละชิน้ ๆ จนเกือบจะไปจบทีเ่ ตียงนอน
แต่จู่ๆ สมาร์ตโฟนที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงของสรวิศก็ดังขัดจังหวะ
“ปล่อยไปเถอะค่ะเสือ อย่าไปสนใจเลย” คนอารมณ์กำ� ลังเตลิดว่า
พร้อมยื่นแขนไปคล้องต้นคอคนด้านบนให้โน้มลงมาหา
“ขอโทษครับ สายนี้ไม่ได้จริงๆ” สรวิศนิ่งอยู่อึดใจเพื่อระงับความต้องการ เรียกสติตัวเองแล้วเดินออกไปกดรับโทรศัพท์ยังอีกมุมหนึ่งของ
ห้อง ทิ้งให้คนบนเตียงได้แต่ฮึดฮัด
“ใครแม่งโทร. มาตอนนีว้ ะ” เมลินนี งั่ รออยูพ่ กั ใหญ่ การสนทนาก็ยงั
ไม่มีทีท่าว่าจะจบลง เลยตัดสินใจเดินไปหาอีกฝ่ายด้วยร่างเปลือยเปล่า
หวังให้เขากลับมาสานต่อโดยเร็ว แต่โดนปฏิเสธด้วยท่าทางทันที
“โธ่ คุณแม่ครับ ผมไม่ได้ลมื เสียหน่อย ผมไปรับคุณแม่ตอนเช้าทัน
แน่นอนครับ”
พอได้ฟังว่าปลายสายคือใคร เมลินีก็ยอมถอย สรวิศขึ้นชื่อว่ารัก
ครอบครัวมาก โดยเฉพาะมารดา เธอจึงไม่สมควรเข้าไปยุ่มย่ามให้เสีย

52

l

ข วั ญ ยิ ห ว า

คะแนน
“ผมท�ำได้อยู่แล้ว ไม่ทำ� ให้คุณแม่เสียหน้าแน่นอน โปรแกรมวิ่งแค่
ไม่กี่กิโลเอง”
เมลินแี อบฟังจนจับใจความส�ำคัญได้ แผนการบางอย่างจึงผุดขึน้ ใน
ใจ เธอเดินไปหยิบถุงกระดาษใส่ชดุ ชัน้ ในแบรนด์ดงั แล้วเดินเข้าไปในห้องน�ำ้
สงสัยคืนนี้เธอต้องเหนื่อยหน่อยเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในวันรุ่งขึ้น

สรวิศโดนมารดาโทร. มาด่าตั้งแต่เช้ามืดเพราะผิดค�ำพูดที่ให้ท่านไว้

เมื่อคืน เขาตะลีตะลานลุกขึ้นอาบน�้ำแต่งตัวทันทีที่วางสาย
“คุณจะไปแล้วเหรอคะ” เสียงอ้อแอ้ทดี่ งั มาจากเตียงนอนขนาดคิงไซซ์
เรียกความสนใจจากคนที่ก�ำลังแต่งตัวได้ชั่วขณะ
“ครับ ผมมีภารกิจกับคุณแม่ตอนเช้า คุณกลับเองได้ใช่ไหม”
ประโยคดังกล่าวท�ำให้เมลินีตื่นเต็มตา ความพยายามเมื่อคืนไม่เป็น
ผล “ให้เมย์ไปกับคุณด้วยไม่ได้เหรอคะ”
“คุณก็รู้สถานะความสัมพันธ์ของเราดีอยู่แล้วนะเมย์” สรวิศว่าขณะ
คว้าอุปกรณ์การวิ่งออกมาจากตู้เก็บของ
แม้จะไม่พอใจกับประโยคและสถานะดังกล่าวขนาดไหน แต่เมลินีก็
ฉลาดพอที่จะไม่แสดงอาการอะไรออกมา “เมย์ก็แค่อยากอยู่กับคุณนานๆ”
“เราอยู่ด้วยกันนานพอแล้วครับ” สรวิศเตรียมของเสร็จพอดีจึงเดิน
ไปที่ประตู “ล็อกห้องให้ผมด้วยนะครับ”
เมลินมี องตามชายหนุม่ สุดเฟอร์เฟกต์ผเู้ ป็นทีห่ มายปองของสาวๆ ทัว่
ประเทศด้วยความไม่สบอารมณ์ แม้เขาจะปิดโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์
กับเธอแทบจะทุกทาง แต่มีหรือคนอย่างเธอจะยอมแพ้ง่ายๆ
“คุณหนีฉันไม่พ้นหรอกเสือ”
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สรวิศมาปรากฏตัวที่โรงพยาบาลเตโชดมในเวลาประมาณตีห้า ที่นี่
คลาคล�่ำไปด้วยผู้คนและนักข่าวที่แห่แหนกันมาท�ำข่าวโครงการเดินวิ่ง
การกุศล เพื่อน�ำรายได้ไปมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในชนบท
ซึ่งคุณนายดารินเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดงาน
เมื่อพบมารดา สรวิศก็ถูกค้อนทันที
“โผล่มาได้แล้วเหรอยะ”
“โธ่...คุณแม่ครับ ผมมาสายนิดเดียวเอง” คนมีความผิดเดินเข้าไป
สวมกอดผู้ให้ก�ำเนิดอย่างออดอ้อน
“นิดเดียวที่ไหน เสือบอกจะไปรับแม่ที่บ้านด้วยซ�ำ้ แล้วยังไง นี่แม่
ต้องไปรบกวนให้หนูมินพามา”
สรวิศปรายตาไปยังคนถูกพาดพิงซึ่งก�ำลังยืนข�ำอยู่ใกล้ๆ มินหรือ
มินนภัส มีตำ� แหน่งเป็นเลขาฯ ส่วนตัวของเขาซึง่ อยูใ่ นหมูบ่ า้ นเดียวกันและ
รูจ้ กั สนิทสนมกันมาตัง้ แต่เด็ก เรียนจบบริหารมาจากต่างประเทศ เพิง่ กลับ
มาไม่กี่เดือนก่อน มารดาจึงชักชวนให้มาเรียนรู้งานกับเขา เพราะเจ้าหล่อน
อยากเปิดบริษัทน�ำเข้าสินค้าแบรนด์เนมของตนเอง
สรวิศรูว้ า่ จุดประสงค์ทแี่ ท้จริงของมารดาไม่ใช่แค่ตอ้ งการให้มนิ นภัส
มาศึกษางานเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งการให้มาใกล้ชดิ กับเขามากกว่า เพราะ
อยากได้ลูกสาวของเพื่อนสนิทคนนี้มาเป็นลูกสะใภ้มาก
“มินเขาก็ไม่ได้ลำ� บากอะไรนี่ครับ ใช่ไหม” สรวิศขยิบตาส่งซิกให้คน
ที่ถูกกล่าวถึง ทว่าอีกฝ่ายยังไม่ทันเอ่ยปากมารดาเขาก็วีนขึ้นมาเสียก่อน
“ไม่ตอ้ งมาหาแนวร่วมเลยนะ เอาไว้จบงานก่อนเถอะ ได้เห็นดีกนั แน่”
แถมยังขู่ทิ้งท้ายก่อนสะบัดหน้าหนีไปรวมกลุ่มกับนักวิ่งสูงอายุคนอื่นๆ
“โธ่...คุณแม่ครับ” สรวิศรีบก้าวตาม แต่ก็โดนขวางเอาไว้
“กกสาวจนลืมแม่ละสิท่า”
ชายหนุ่มมองสาวสวยตรงหน้าอย่างหมั่นไส้ มินนภัสเป็นคนโปรด
ของมารดายิ่งกว่าเขาเสียอีก
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“เดีย๋ วจะโดนดี ยายมุมิ ท�ำไมไม่เตือนพีต่ งั้ แต่เมือ่ วานเย็น” ชายหนุม่
เท้าสะเอวอย่างเอาเรื่อง แม้จะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเองหลายปี แต่
เพราะความสนิทสนมที่มีมาตั้งแต่เด็กจึงจูนเข้าหากันได้ไม่ยาก
“ก็นึกว่าพี่เสือจ�ำได้น่ะสิคะ” คนโดนเรียกฉายาวัยเด็กรีบแก้ต่างให้
ตัวเอง “แล้วอีกอย่าง มินจะหาโอกาสที่ไหนไปเตือนคะ ก็แม่เมย์อะไรนั่น
เล่นมานั่งเฝ้าพี่ตั้งแต่เที่ยง แถมยังขู่ฟ่อๆ ใส่ทุกคนที่เดินเข้าไปในห้องอีก”
“เถียงตลอด เดี๋ยวเถอะ!”
“ลองท�ำอะไรมินสิ มินฟ้องคุณป้าแน่” คนโดนคาดโทษมีหรือจะกลัว
เนื่องจากมีแบ็กชั้นดีคอยหนุนหลัง
“ท้าทายเหรอ” สรวิศขยับเข้าไปประชิดเธอพร้อมกับเขกมะเหงกลง
บนหัวอีกฝ่าย
“โอ๊ย! พี่เสือ มินเจ็บนะ” คนโดนประทุษร้ายยืนกุมหัว “มินจะฟ้อง
คุณป้าจริงๆ ด้วย”
“ก็ลองดูสิ”
“คุณป้า...”
มินนภัสเปล่งเสียงออกมาได้แค่นั้น เพราะอีกฝ่ายยื่นมือมาปิดปาก
เธอไว้อย่างทันท่วงที
“ขี้ฟ้องจริงๆ ยายมุมิ” สรวิศรั้งหญิงสาวออกมา เขามีคดีติดตัวแล้ว
หนึ่งคดี ถ้าโดนอีกมารดาต้องงอนหนักแน่ๆ
“อ่อยอินอ๊ะ”
“ปล่อยแน่ แต่ไม่ใช่ตรงนี”้ ในทีส่ ดุ สรวิศก็ลากมินนภัสออกมาให้พน้
จากสายตามารดา แต่ระหว่างทางจู่ๆ ก็มีสาวสวยคนหนึ่งโผล่มาขวาง
“เสือ!”
ทั้งสองหยุดชะงัก ก่อนจะรีบผละออกจากกัน
“นึกแล้วว่าคุณต้องมางานนี้”
ผู้มาใหม่คือนักแสดงหญิงคนหนึ่ง ซึ่งถ้าเอ่ยชื่อออกมาคงร้องอ๋อกัน
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ทั้งประเทศ
“สา! คุณมางานนี้ด้วยเหรอ”
“ฉันเป็นพรีเซนเตอร์น่ะค่ะ”
ประโยคดังกล่าวท�ำให้สรวิศอดหันไปหาเลขาฯ ส่วนตัวไม่ได้ ดั่งจะ
บอกกลายๆ ว่าท�ำไมไม่บอกตนเรื่องนี้
“เราไม่ได้เจอกันสักพักแล้วนะคะ”
“เหรอครับ ผมว่าเราเพิ่งเจอกันเมื่อไม่นานนี้เองนะ” แม้จะมิทันได้
ตั้งตัว แต่คารมก็ยังแพรวพราว สรวิศคบหากับนิสามาหลายปี ซึ่งนับว่า
ยาวนานกว่าคูค่ วงคนอืน่ ๆ อาจเป็นเพราะอายุทใี่ กล้เคียงกัน จึงมีความเป็น
ผู้ใหญ่ ไม่เจ้าอารมณ์และเอาแต่ใจเหมือนเมลินี
“เราไปหาที่เงียบๆ คุยกันหน่อยดีไหมคะ”
“เอ่อ...คือผม...” สรวิศไม่สะดวกใจ เพราะในงานมีนักข่าวค่อนข้าง
เยอะ แถมเขากับนิสายังเคยตกเป็นข่าวซุบซิบด้วยกันอีก
“เชิญค่ะ”
เหตุผลร้อยแปดยังไม่ทนั หลุดออกจากปากเขา ฝ่ายคนชวนก็หมุนตัว
เดินน�ำออกไปเสียแล้ว สรวิศจึงได้แต่หันมาค่อนขอดเลขาฯ ส่วนตัวด้วย
สายตา ฐานไม่แจ้งล่วงหน้าว่างานนี้จะมีใครมาบ้าง
มินนภัสได้แต่แอบข�ำ ที่คนลื่นไหลเก่งจนมุมง่ายๆ
“อดทนไว้พี่เสือ วันนี้ยังมีคู่กรณีอีกเยอะ”

๖

กลับมาพบกัน (อีกครั้ง)

กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลใกล้จบลงแล้ว เส้นทางที่วิ่งไม่ไกลมาก

เพราะโครงการเน้นผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมแบบครอบครัว วิง่ ไปตามถนนสายหลัก
แล้วยูเทิร์นกลับมายังจุดปล่อยตัว สรวิศซึ่งวิ่งออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำจึง
ท�ำเวลาได้ดีเยี่ยม กลับมาถึงเส้นชัยเป็นกลุ่มแรกๆ
ส่วนมารดาวิ่งอยู่ในกลุ่มสุดท้าย แถมยังมีกล้องจากบรรดานักข่าว
จับภาพอยู่ตลอดเวลา สรวิศจึงให้มินนภัสคอยดูแล เพราะนอกจากจะยัง
เข้าหน้ามารดาไม่ค่อยติดแล้ว ยังเสี่ยงต่อการตกเป็นข่าวเนื่องจากบรรดา
สาวๆ ที่เขาเคยควงโผล่มาร่วมงานเป็นว่าเล่น
เมื่อถ่ายรูปตรงเส้นชัยพอเป็นพิธี สรวิศก็หลบไปยังร้านกาแฟที่อยู่
ค่อนข้างลับสายตาคน ซึ่งถ้าไม่ใช่แขกประจ�ำหรือพนักงานของโรงพยาบาล
จะไม่คอ่ ยมีใครรูจ้ กั แต่แทนทีเ่ ปิดประตูเข้ามาภายในร้านแล้วจะได้ยนิ เสียง
เพลงคลอเบาๆ กลับได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กแทน
“อย่าร้องนะคะ หนูยิหวาอยากได้อะไรบอกพี่แพนได้นะคะ”
“ยิหวาจะหาแม่ แม่...ไปหนาย” เป็นประโยคขาดๆ หายๆ ที่ดังสลับ
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กับเสียงสะอึกสะอื้น
“คุณแม่ไปท�ำธุระ อีกสักครู่ก็มานะคะ”
เจ้าของเสียงปลอบโยนคือหนึ่งในพยาบาลที่สรวิศรู้จัก เคยพบกัน
หลายครัง้ จากการมารอรับมารดาทีม่ าตรวจร่างกาย แต่คนทีเ่ รียกความสนใจ
ได้มากกว่านั่นคือเด็กหญิงตัวน้อยในชุดนักวิ่ง จึงปรี่เข้าไปสอบถาม
“เกิดอะไรขึ้นเหรอครับ”
“คุณเสือ!” พยาบาลคนดังกล่าวหันมามองเหมือนดั่งสรวิศเป็นพระ
มาโปรดก็ไม่ปาน “น้องยิหวาแกงอแงจะหาคุณแม่น่ะค่ะ”
“แล้วคุณแม่น้องไปไหนเสียล่ะครับ”
“คุณขวัญโดนเรียกตัวค่ะ พอดีมีเคสด่วน”
คิ้วเข้มขมวดเข้าหากันเมื่อได้ฟังสาเหตุ “แล้วเธอทิ้งลูกไว้แบบนี้เนี่ย
นะครับ”
“ก็ไม่เชิงหรอกค่ะ คือตอนแรกน้องยิหวาอยูก่ บั พีเ่ ลีย้ ง แต่พเี่ ลีย้ งเห็น
ดารามากันเยอะเลยขอฝากหนูยิหวาไว้ที่นี่ แพนเห็นว่าแกไม่งอแงเลย
ยอมรับฝาก ไม่คิดว่า...”
“จะหาคุณแม่!”
เสียงร้องไห้โยเยดังขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจนใบหน้ากลมป้อมแดงก�ำ่ เห็น
แล้วชายหนุ่มก็สงสารจับใจ
“โอ๋ๆ ไม่ร้องนะครับ” สรวิศย่อตัวลงนั่ง เขาไม่แน่ใจว่าเด็กหญิงจะ
จ�ำตนได้หรือเปล่า เพราะระยะเวลาจากการพบกันครัง้ ทีแ่ ล้วก็นานร่วมเดือน
“ยิหวาจ�ำอาเสือได้ไหม”
เด็กหญิงตัวน้อยเงยหน้ามองพร้อมน�ำ้ ตาเต็มใบหน้า “อาเฉือเหรอคะ”
“ใช่ครับ อาเสือเอง เราเคยเจอกันแล้วไงครับ”
“เจอที่...หนาย” ประโยคดังกล่าวมาพร้อมกับแรงสะอื้นฮัก
“เจอบนตึกนูน้ ไงครับ อาเสือให้ยหิ วาดูการ์ตนู ด้วย จ�ำได้ไหม” สรวิศ
ไม่รู้ว่าจะทบทวนความทรงจ�ำอย่างไรดี จึงเอ่ยถึงกิจกรรมโปรดที่เด็กน้อย
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บอกว่ามารดาสั่งห้าม
“พาวเวอร์พัฟเกิร์ลส์!”
“ใช่ครับ อยากดูอีกไหม อาเปิดให้ดูได้น้า”
ใบหน้าเล็กพยักระรัวแทนค�ำตอบ เด็กหญิงตัวน้อยโถมตัวเข้าไปหา
สรวิศ ซึ่งเขาก็อ้าแขนรับแล้วอุ้มขึ้นมาแนบอก
“เดี๋ยวผมจัดการเองครับ” ไม่ลืมหันไปบอกพยาบาลสาวแล้วเดินไป
หาที่นั่งเงียบๆ เพื่อไม่ให้เสียงไปรบกวนลูกค้าคนอื่นๆ เมื่อได้มุมเหมาะจึง
หยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมาเปิดการ์ตูนแล้วส่งให้เด็กหญิงตัวน้อย ส่วนตัวเองก็
ขอรายการอาหารเพื่อสั่งเครื่องดื่มและขนมนมเนยมาเตรียมรอไว้ เมื่อ
เรียบร้อยก็หันมาหาผู้ร่วมโต๊ะ พบว่าแก้มป่องยังคงแดงก�ำ่ ดวงตาคลอไป
ด้วยหยาดน�้ำใสๆ จึงหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาซับให้พร้อมกับชวนคุย
“ยิหวาร้องไห้ทำ� ไมเอ่ย”
“ยิหวาไม่เจอคุณแม่ ไม่เจอพี่บี ยิหวากลัว...”
“หือ กลัวอะไรครับ ยิหวาก็รู้จักพี่พยาบาลไม่ใช่เหรอครับ”
มือเล็กป้อมทีถ่ อื สมาร์ตโฟนลดระดับลง ใบหน้าเล็กเงยมองคูส่ นทนา
หยาดน�้ำตาที่เพิ่งซับออกไปเอ่อคลอขึ้นมาอีกครั้ง
“ยิหวากลัวคุณแม่ทิ้ง...”
“ทิง้ ? ไปเอามาจากไหน คุณแม่จะทิง้ ยิหวาได้ยงั ไงครับ” สรวิศโมโห
อย่างบอกไม่ถูก ใครที่พูดเรื่องแบบนี้กับเด็กตัวแค่นี้ต้องใจร้ายใจด�ำมาก
แน่ๆ
“คุณยายบอกว่าคุณแม่ไม่รักยิหวา ถ้าคุณแม่มีแฟนใหม่ มีลูกใหม่
ยิหวาก็จะโดนทิ้ง ยิหวาไม่อยากโดนทิ้ง”
คนตัวเล็กโผเข้ามาหา สรวิศจึงโอบกอดไว้อย่างปลอบประโลม
“แล้วคุณพ่อของยิหวาล่ะครับ”
“ยิหวาไม่มีพ่อ ยิหวาอยู่กับคุณแม่ฉองคน”
ความจริงทีไ่ ด้ฟงั จากปากเล็กๆ ของเด็กน้อยในอ้อมอกท�ำให้ใจสรวิศ

เ จ้ า เ อ ย

l

59

กระตุกวูบอย่างไม่มีสาเหตุ
“แล้วคุณแม่ของยิหวาไม่มีแฟนใหม่เหรอครับ”
คนหวงแม่ทำ� สีหน้าจริงจังขึ้นมาทันที “ยิหวาไม่ให้คุณแม่มีคนอื่น”
“แบบนั้นก็ไม่ต้องกลัวหรอกครับ ใครจะทิ้งเด็กที่น่ารักได้ลง จริง
ไหม”
“แล้วถ้า...ยิหวาไม่น่ารักล่ะคะ”
ประโยคค�ำถามดังพร้อมกับใบหน้าเล็กที่เงยขึ้นมาสบตา สรวิศจึงใช้
นิ้วโป้งปาดน�้ำตาให้เธอ
“ยังไงคุณแม่ก็ไม่ทิ้งยิหวาหรอกครับ คุณแม่รักยิหวาจะตายไป”
“คุณแม่ก็บอกแบบนั้น”
“ถ้างัน้ ยิหวายิง่ ไม่ตอ้ งกลัว ไม่ตอ้ งฟังอะไรจากใครทัง้ นัน้ เชือ่ คุณแม่
คนเดียวก็พอ รู้ไหมครับ”
“ค้า...” เด็กหญิงตัวน้อยตอบรับเสียงใส
สรวิศก้มลงหอมแก้มป่องฟอดใหญ่ ก่อนจับมือเล็กทีถ่ อื สมาร์ตโฟน
ขึน้ มาชวนเธอดูการ์ตนู อีกครัง้ คราวนีเ้ ด็กน้อยยึดพืน้ ทีบ่ นตักเขาโดยไม่ยอม
ลงไปไหน และดูเหมือนจะลืมเรื่องแม่ไปเสียสนิท บางจังหวะก็เงยหน้าขึ้น
มายิ้ม หัวเราะสลับกับอ้าปากรับเค้กและนมเย็นที่เขาคอยป้อนให้
“จบตอนแล้วค่ะ ยิหวาดูอกี ได้ไหมคะ” เจ้าของใบหน้ากลมป้อมถาม
ตาใส
“ได้สิครับ”
“เย้ๆ คุณอาเฉือใจดีจัง” เสียงตะโกนยินดีดังขึ้นพร้อมกับร่างเล็กที่
ลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้น แถมสรวิศยังได้รางวัลเป็นจุ๊บที่แก้มอีกด้วย
“ขอบคุณค้า” มีการไหว้ทอี่ ่อนช้อยเป็นการปิดท้าย ก่อนทีย่ หิ วาจะดู
การ์ตูนตอนใหม่
พีเ่ ลีย้ งจ�ำเป็นเห็นแล้วก็เผลอยิม้ ตาม เสียงหัวเราะและนัยน์ตาสบมา
เนืองๆ ท�ำให้สรวิศรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูก ปกติเขาเข้ากับเด็กไม่ค่อยจะได้
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เพราะส่วนมากพวกแกจะงอแงและหวาดกลัวคนแปลกหน้า แต่ยิหวาต่าง
ออกไป พบกันแค่สองครัง้ ในช่วงเวลาหนึง่ เดือนทีผ่ า่ นมา ทว่ากลับสนิทสนม
กันอย่างรวดเร็ว
“แพนยอมแพ้คุณเสือเลยค่ะ เลี้ยงเด็กได้เก่งมาก” พยาบาลคนเดิม
เดินมาเอ่ยแซว ตามมาด้วยประโยคทีเ่ ขาฟังแล้วใจกระตุก “นี่ถ้าไม่รู้จกั กัน
มาก่อนคงคิดว่าเป็นพ่อลูกกันนะคะเนี่ย”
“ไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งครับ”
“จริงๆ ค่ะ ดูเข้ากันได้ดีมาก แถมหน้ายังแอบคล้ายกันอีกต่างหาก”
สรวิศมองเด็กหญิงตัวน้อย เอาจริงๆ ก็มองไม่ออกว่าหน้าเหมือนกัน
ตรงไหน คนหนึ่งเป็นผู้ชายวัยท�ำงาน อีกคนอายุสามถึงสี่ขวบ แถมยังเป็น
เด็กผู้หญิง จึงไม่รู้ว่าเธอเอาหลักเกณฑ์ไหนมาบอกว่าคล้ายกัน
“คุณแพนก็พดู เกินไป เดีย๋ วพ่อแม่เด็กมาได้ยนิ ผมจะซวยเอานะครับ”
“ถ้าคุณขวัญมาได้ยนิ แพนก็คงโดนดุแน่ๆ ค่ะ” คนพูดหันซ้ายหันขวา
ก่อนจะยืน่ หน้ามากระซิบ “แต่หนูยหิ วาไม่มพี อ่ ค่ะ ตัง้ แต่แพนรูจ้ กั คุณขวัญ
มา ยังไม่เคยเห็นหน้าเลยค่ะ”
เป็นอีกครัง้ ทีค่ วิ้ เข้มเลิกสูง เขาได้ยนิ จากยิหวามาแล้ว และแอบคิดว่า
พ่อแม่เธออาจจะเลิกกันก่อนเด็กน้อยจะเกิด
“คุณแพนไม่เคยพบจริงๆ เหรอครับ” สรวิศตั้งค�ำถาม แม้จะเดาได้
ว่าพยาบาลคงไม่เคยเห็นพ่อของเด็กจริงๆ เพราะจากเหตุการณ์บังเอิญเจอ
กันครั้งที่แล้ว เขาก็รู้มาว่าพาขวัญไม่ได้ประจ�ำอยู่ที่นี่
“จริงๆ ค่ะ คือสักสามสีป่ ที แี่ ล้ว คุณขวัญเคยท�ำงานทีน่ นี่ ะ่ ค่ะ แต่จๆู่
ก็ขอย้ายไปประจ�ำทีโ่ รงพยาบาลสาขา มาเจอกันอีกทีกม็ หี นูยหิ วาแล้ว เท่าที่
ถามๆ คนที่รู้จักคุณขวัญก็ไม่มีใครได้ไปงานแต่งเลยค่ะ”
คนได้ฟังข้อมูลใหม่นิ่งไปอึดใจ “เหรอครับ”
“จริงๆ ค่ะ นี่เขายังลือกันให้แซ่ดว่าอาจจะท้องกับ...”
“คุยอะไรกันอยู่เหรอคะ” เสียงเจื้อยแจ้วดังมาจากเด็กน้อยที่นั่งดู
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การ์ตูนเงียบๆ ในตอนแรก ทว่าบัดนี้กลับเงยหน้าขึ้นจ้องผู้ใหญ่ทั้งสองคน
ตาแป๋ว
“อะ...อ้อ ไม่มอี ะไรค่ะน้องยิหวา พีแ่ พนแค่มาลาไปเข้าเวร งัน้ ขอตัว
ก่อนนะคะ” คนเมาท์เพลินปลีกตัวออกไปอย่างรวดเร็ว ทิง้ ให้คนทีไ่ ด้รบั ฟัง
ข่าวสารเอาแต่นั่งนิ่ง
“คุณอาเฉือ...”
“เอ่อ...ครับ” คนโดนเขย่าแขนเหมือนเพิ่งได้สติจึงมองคนพูด
“เป็นอะไรหรือเปล่าคะ”
“เปล่าครับ อาไม่ได้เป็นอะไร ยิหวาอยากได้อะไรเพิ่มอีกหรือเปล่า
ครับ”
ใบหน้าป้อมส่ายนิดๆ ก่อนจะอ้าปากหาว “ยิหวาง่วงค่ะ ยิหวานอน
ได้ไหมคะ”
“ได้สิครับ แต่ยิหวานอนที่นี่ได้ไหมครับ อากลัวคุณแม่กลับมาแล้ว
จะหายิหวาไม่เจอ”
“ได้ค่ะ” เด็กหญิงตัวน้อยหันซ้ายหันขวา ก่อนจะเอนตัวลงนอนตาม
ความยาวของม้านัง่ โดยเอาหัวพาดบนตักของคนตัวโตกว่า “ถ้าคุณแม่กลับ
มา อาเฉือปลุกยิหวาด้วยนะคะ”
“ได้ครับคนเก่ง”
เด็กน้อยหลับตาลง ทิ้งให้ผู้ใหญ่ที่ดูเหมือนจะมีหลายสิ่งตีกันอยู่ใน
หัวนั่งครุ่นคิดคนเดียว สรวิศอดคิดไม่ได้จริงๆ ว่ายิหวาจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับตนหรือเปล่า ลองค�ำนวณช่วงเวลาก็ชา่ งสอดคล้องกันอย่างน่าประหลาด
ยิหวาอายุไม่น่าจะเกินสี่ขวบ ซึ่งคาบเกี่ยวกับตอนที่เขาไปออสเตรเลียและ
ได้เจอกับพาขวัญ ถึงแม้ความสัมพันธ์ชั่วคืนนั้นจะมีการป้องกัน แต่เขาก็รู้
ดีว่าไม่มีการป้องกันไหนได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์
‘ถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนคงคิดว่าเป็นพ่อลูกกันนะคะเนี่ย’
‘หน้าแอบคล้ายกัน...’
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สองประโยคของพยาบาลทีเ่ พิง่ ขอตัวไปเข้าเวรยังคงวนเวียนอยูใ่ นหัว
ชายหนุ่ม สรวิศจึงพินิจพิจารณาใบหน้ากลมป้อมอย่างถี่ถ้วนเพื่อหาความเหมือน
หากมองจากจุดนี้ สิง่ แรกทีเ่ ขาเห็นคือคิว้ โก่ง ดวงตา จมูก ริมฝีปาก
ทุกอย่างดูย่อส่วนจนไม่อาจเปรียบเทียบความเหมือนได้ แต่ที่แน่ๆ การได้
นัง่ มองเด็กน้อยคนหนึง่ ท�ำให้ความตึงเครียดคลายลงอย่างประหลาด ยิหวา
น่ารักน่าชังแถมยังช่างพูดช่างเจรจา ความคิดก็ดูจะโตเกินตัวทั้งๆ ที่อายุ
เพิ่งเท่านี้ ถ้าให้เดาเขาคิดว่ายังไม่เข้าโรงเรียนเลยด้วยซ�้ำ
“อยู่กบั แม่มากไปสินะ” ฝ่ามือหนาลูบศีรษะคนตัวเล็กอย่างอ่อนโยน
เท่าทีจ่ ำ� ได้ พาขวัญก็มบี คุ ลิกท่าทางแบบนี้ มัน่ ใจในตัวเอง ช่างเจรจา ทุกค�ำ
ที่สรรหามาโต้แย้งล้วนมีหลักการและเหตุผล เป็นผู้หญิงที่น่าทึ่งคนหนึ่ง
“แต่บางทีผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปก็น่ากลัว” เขาว่าแล้วก็
ถอนหายใจเฮือกใหญ่ ใบหน้าหล่อส่ายช้าๆ เพือ่ ขับไล่ความทรงจ�ำทีเ่ กีย่ วกับ
เธอเมื่อหลายปีก่อน อะไรที่ผ่านมาแล้วเขาย่อมไม่อาจน�ำกลับคืน สิ่งที่อยู่
ตรงหน้าและสัมผัสได้ต่างหากคือเรื่องจริง
สรวิศใช้สมาร์ตโฟนถ่ายรูปยิหวาในมุมต่างๆ บางรูปก็มีหน้าเขาอยู่
ด้วย จากนั้นก็ส่งข้อความไปหาใครบางคนซึ่งอยู่อีกซีกโลกเพื่อถามค�ำถาม
เดียวกับที่พยาบาลคนเมื่อครู่บอก
หน้าของยิหวาเหมือนฉันไหม
เขาไม่คาดหวังค�ำตอบ เพราะพี่ชายฝาแฝดยุ่งกับงานจนหลายครั้งก็
ละเลยข้อความ หรือถ้าสนใจก็ไม่ได้ค�ำตอบแบบปัจจุบันทันด่วนแน่ๆ จึง
วางสมาร์ตโฟนแล้วสนใจเด็กน้อยที่หนุนตักเขาแทน

ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ สรวิศมารู้สึกตัวอีกทีก็เมื่อรับรู้ได้ถึง

สายตาของใครบางคน เมือ่ เงยหน้าขึน้ ก็พบว่าเป็นพาขวัญ ทัง้ สองสบตากัน
นิ่งอยู่หลายอึดใจ ก่อนจะเป็นฝ่ายหลังที่ผินหน้าหนี หากมองไม่ผิดเหมือน
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เธอหันไปเช็ดน�้ำตา
“คราวนี้คุณคงหนีผมยากหน่อยนะ คุณพาขวัญ”
หน้าคนฟังดูซีดลงและมีอาการตระหนก สรวิศจึงเปลี่ยนค�ำพูดให้
กระจ่าง
“ผมหมายถึง ลูกคุณนอนหนุนตักผมทั้งคน”
พาขวัญไม่ตอบว่ากระไร ท�ำเพียงเดินเข้าไปเพื่อจะอุ้มยิหวา “ส่งลูก
มาให้ฉันเถอะค่ะ ฉันต้องรีบไปแล้ว”
“คุณไม่คิดว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยเหรอ”
พาขวัญชะงัก ริมฝีปากสีพีชเม้มเข้าหากันอย่างไม่รู้ตัว
“เราไม่ได้เจอกันตั้งนาน น่าจะไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบกันหน่อย” คน
เป็นต่อเพราะมีตวั ประกันเอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงยียวน เขาก็ไม่อยากจะก่อกวนเธอ
นัก ถ้าไม่โดนหันหลังให้ตั้งสองครั้งสองครา
ครั้งแรก...เมื่อเกือบสี่ปีก่อน
ครั้งที่สอง...เมื่อเดือนก่อน
และถ้าไม่มยี หิ วานอนหนุนตักเขา ก็คงเป็นครัง้ ทีส่ ามทีเ่ ธอจะหันหลัง
ให้อีก โดยที่เขาไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ
“ฉัน...ไม่มีอะไรต้องคุยค่ะ”
“เยอะแยะไป ทัง้ เรือ่ งวันนี้ เรือ่ งเมือ่ เดือนก่อน หรือแม้แต่...” สรวิศ
เว้นช่วง จ้องมองคนที่ยืนห่างไปไม่กี่เมตรด้วยแววตาที่ยากจะอ่านออก
“เรื่องที่คุณได้ผมแล้วทิ้งเมื่อประมาณสี่ปีก่อน”
“อะไรนะคะ!”
“ต้องให้ผมพูดย�้ำ?”
คนโดนรื้อฟื้นความหลังกลอกตาจนแทบจะได้สามร้อยหกสิบองศา
ทั้งโกรธ ทั้งอับอาย “ส่งลูกคืนมาค่ะ ฉันต้องรีบไป”
พาขวัญเดินเข้าไปใกล้เขาอีกเพื่อหวังอุ้มลูกแล้วเผ่นหนี ในใจก็แอบ
ตัง้ ปณิธานเอาไว้วา่ ถ้าไม่มเี รือ่ งด่วนจะไม่มที างมาทีน่ อี่ กี แน่นอน ไม่รจู้ ริงๆ
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ว่าเพราะโชคชะตาหรือความบังเอิญกันแน่ทที่ ำ� ให้ตอ้ งมาเจอเขาทีโ่ รงพยาบาล
นี้ตั้งสองครั้งสองครา ทั้งๆ ที่ตลอดเวลาเกือบสี่ปีไม่เคยได้ยินข่าวคราวกัน
ด้วยซ�ำ้ แต่สรวิศกลับกันเด็กน้อยไว้ไม่ให้เธอเข้าไปถึงตัว
“นีค่ ณ
ุ !” พาขวัญตัง้ ท่าจะวีน แต่เมือ่ เงยหน้าขึน้ ก็พบว่าใบหน้าอยูห่ า่ ง
จากสรวิศไม่กคี่ บื ใกล้...ชนิดทีส่ มั ผัสได้ถงึ ลมหายใจอุน่ ๆ ของกันและกันเลย
ทีเดียว
เป็นอีกครัง้ ทีส่ องสายตาประสานสบอย่างไม่ได้นดั หมาย หนึง่ คูค่ ล้าย
มีบางอย่างซ่อนอยู่ อีกคู่คล้ายต้องการค้นหาความจริงบางอย่าง
พาขวัญยืดตัวขึน้ ทันที และขยับถอยออกไปหนึง่ ก้าวเพือ่ รักษาระยะ
ห่างเอาไว้
“คุณนั่งลงก่อนเถอะ” สรวิศไม่ยอมปล่อยให้พาขวัญหนีไปได้ง่ายๆ
ในเมื่อสิ่งที่ค้างคาใจยังไม่ได้ความกระจ่าง
คนโดนบีบบังคับกลายๆ จ�ำต้องท�ำตามอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ ง สีหน้า
แววตาของเขาบ่งบอกว่าถ้ารอบนีเ้ ธอไม่ให้ความร่วมมือ เธออาจโดนคุย้ แคะ
แกะเกาจนเกินกว่าที่ควรจะเป็นก็ได้
“ดื่มอะไรหน่อยไหม”
“ไม่ค่ะ ขอบคุณ คุณพูดธุระของคุณมาดีกว่า ฉันต้องรีบไป”
สรวิศผ่อนลมหายใจเบาๆ เขาได้ยินค�ำว่า ‘รีบ’ จากเธอมาสามรอบ
ไม่รู้ว่าเธอมีธุระด่วนจริงๆ หรือว่าแค่อยากไปให้พ้นๆ กันแน่
“งั้นผมก็เข้าเรื่องเลยแล้วกัน” แม้จะเป็นนักบริหารที่มีความเด็ดขาด
และมีประสบการณ์การพูดต่อหน้าผู้คนมามากมาย แต่พอต้องเอ่ยถึงเรื่อง
ที่ติดอยู่ในใจเขากลับประหม่าจนเผลอเลียริมฝีปาก “ผมอยากรู้ว่า ยิหวา
อายุเท่าไหร่”
“สองขวบครึ่งค่ะ”
ค�ำตอบสวนกลับมาอย่างรวดเร็ว ดัง่ คนถูกถามเตรียมการมาอย่างดี
“ผมไม่คิดว่าเด็กสองขวบครึ่งจะตัวโตขนาดนี้”
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“เด็กเดีย๋ วนีค้ งมีพฒ
ั นาการเร็วมัง้ คะ” สีหน้าคนพูดเต็มไปด้วยความมั่นใจ ตาที่สบกับเขาคล้ายไม่พอใจนิดๆ ที่โดนโต้แย้ง
“แล้วพ่อของแกไม่มาด้วยเหรอ ถึงได้ปล่อยให้มาอยู่ที่นี่”
“ไม่มาค่ะ แต่ฉันก็ไม่ได้ปล่อยให้ยิหวาอยู่คนเดียวนี่คะ แกอยู่กับ
พี่เลี้ยง...”
“ที่หนีไปกรี๊ดดาราจนป่านนี้ยังไม่กลับมา” สรวิศดักคอจนพาขวัญ
ถึงกับพูดอะไรไม่ออก “คุณแต่งงานตั้งแต่เมื่อไหร่”
“รู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันนะคะ”
“คุณก็รวู้ า่ ผมก�ำลังสงสัยอะไร” สรวิศไม่อยากกดดัน แค่อยากเคลียร์
ให้กระจ่าง จะได้ไม่ค้างคาใจอีก “ถ้าไม่อยากให้ผมจ้างนักสืบก็ตอบค�ำถาม
ผมมาเถอะ”
เธอเงียบไปอึดใจ ก่อนจะยอมตอบ “เมื่อสองปีที่แล้วค่ะ”
“คุณ...”
“ค่ะ ฉันท้องก่อนแต่ง ต้องให้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมไหมคะ”
“ก็ถ้าคุณอยากเล่า...”
“นีค่ ณ
ุ !” พาขวัญวีนอย่างเหลืออด เป็นเหตุให้คนทีน่ อนหลับอยูส่ ะดุง้
แต่ยังไม่ถึงกับตื่นขึ้นมา
“เบาๆ หน่อยสิคุณ ยิหวาผวาแล้วเนี่ย”
พาขวัญเม้มปากแน่น พยายามอดทนเพื่อให้เรื่องราวมันจบๆ ไป
“ฉันว่าคุณถามมากพอแล้วนะคะ ส่งลูกคืนมาให้ฉันได้แล้ว”
“ผมยังไม่รู้จักชื่อสามีคุณเลย”
“ฉันจ�ำเป็นต้องบอกขนาดนั้นเลยเหรอคะ”
“ถ้าได้ก็ดีครับ”
เขาตอบหน้าตาย ท�ำให้ความอดทนของพาขวัญเริ่มลดน้อยลงทุกที
“คุณนี่เสียมารยาทมากจริงๆ”
“ถ้าคุณไม่อยากบอก...”
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“ไม่ใช่ไม่อยากบอก แต่ฉันไม่จำ� เป็นต้องบอก”
“ไม่จ�ำเป็นต้องบอก หรือว่าไม่มี...”
“คุณ!” พาขวัญผุดลุกขึ้นทันที นอกจากจะตกใจกับประโยคที่ย้อน
ถามมาแล้ว ยังไม่พอใจกับการล้วงความลับของคนทีไ่ ม่ได้เจอกันมาหลายปี
ด้วย
แต่ก่อนที่เธอจะได้ย้อนประโยคอะไรออกไป สายตาก็พลันเห็นเงา
สะท้อนของคนที่ก�ำลังเปิดประตูเข้ามาในร้าน
“ฉันคงต้องไปแล้ว สามีฉันมารับแล้วค่ะ” พาขวัญอุ้มยิหวาออกมา
จากตักของสรวิศ ซึง่ รอบนีเ้ ขาไม่ได้หา้ มปราม คงเห็นแล้วว่ามีคนก�ำลังเดิน
ตรงเข้ามาจริงๆ
“ขอตัวนะคะ หวังว่าคุณคงไม่ติดใจอะไรกับเรื่องนี้อีก เพราะฉันกับ
ลูกไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณ”
พาขวัญทิง้ ท้ายเอาไว้แล้วเดินไปส่งยิหวาให้คนทีห่ ยุดยืนอยูก่ ลางร้าน
ทั้งสองส่งยิ้มให้กัน คุยกะหนุงกะหนิงอยู่ครู่ ก่อนจะเดินออกจากร้านไป
สรวิศมองตามทั้งสองจนลับสายตา พร้อมกับมุมปากที่กระตุกยิ้ม
น้อยๆ

