
สรวิศ ศิลป์ศุภา เลี้ยวรถเข้าไปในโรงพยาบาลชื่อดังซึ่งตั้งอยู่
ใจกลางกรุง วันนี้เขาพามารดาซึ่งมีนัดตรวจร่างกายมาส่งที่นี่ตั้งแต่ช่วงเช้า 

จากนั้นจึงกลับไปสะสางงานที่บริษัทผลิตอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งเป็นกิจการ

ของครอบครวั จนเมื่อประมาณสบิห้านาทกี่อน มารดาส่งข้อความมาบอก

ว่าตรวจร่างกายใกล้เสรจ็แล้ว ให้มารบัในอกีหนึ่งชั่วโมง สรวศิซึ่งไม่ได้ตดิธรุะ

อะไรจงึกลบัมาที่โรงพยาบาลก่อนเวลานดัหมาย 

ครอบครวัของสรวศิมดี้วยกนัสามคนคอื ตวัเขา ดารนิผู้เป็นมารดา 

และแสนศรันย์พี่ชายฝาแฝด แต่ปัจจุบันพี่ชายประสบปัญหาส่วนตัวจึงไป

อาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ ทิ้งให้เขากับมารดาอยู่กันเพียงล�าพัง สรวิศจึงมัก

แบ่งเวลามาคอยดแูลมารดาเสมอ เพื่อชดเชยแทนพี่ชาย และไม่ให้ท่านต้อง

เหงาหรอืว้าเหว่มากเกนิไป

เมื่อจอดรถเสร็จเขาก็เดินเข้าร้านสะดวกซื้อซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นเป็น

อันดับแรก เนื่องจากมารดาต้องอดข้าวอดน�้าตั้งแต่เมื่อคืน เขาจึงหาขนม 

นมเนยไปให้ท่านได้รบัประทานเพื่อคลายความหวิ จากนั้นกต็รงไปยงัศูนย์

๑
หนูยิหวา
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และคลินิกหัวใจซึ่งทราบดีว่าอยู่ส่วนไหนของโรงพยาบาล เนื่องจากเคยมา

ที่นี่หลายครั้ง 

สรวศิสนทิสนมกบั ‘หมอแทน’ หรอืนายแพทย์ธนวฒัน์ เตโชดม ซึ่ง

เป็นบุตรชายเจ้าของโรงพยาบาล ก่อนมารดามาตรวจเขากโ็ทร. หาฝ่ายนั้น

อยูเ่หมอืนกนั เพราะต้องการทราบช่วงเวลาที่สะดวก ไม่ต้องรอควินาน และ

ได้รบัค�าแนะน�าว่ามาได้ตลอดเพราะมบีุคลากรที่เพยีงพอส�าหรบัให้บรกิาร 

เมื่อขึ้นไปถงึชั้นดงักล่าว สรวศิกเ็ข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ประจ�าอยู่

ตรงเคาน์เตอร์ จนทราบว่ามารดาก�าลงัรอผลตรวจอยู่ด้านใน เขาจงึเข้าไป

นั่งรอในห้องพกัรบัรองตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่ 

สรวิศเดินไปนั่งรอบนโซฟาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับชั้นหนังสือ เขาหยิบ

หนงัสอืพมิพ์เศรษฐกจิฉบบัวนันี้มาเปิดอ่านฆ่าเวลา ทว่านั่งไปได้ไม่นานกลบั

รู้สกึเหมอืนกบัว่ามใีครบางคนจ้องมองอยู่  

ถงึจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่อเรื่องเหนอืธรรมชาตนิกั แต่ยามที่ห้อง-

พักรับรองไร้ผู้คนเช่นนี้ก็อดที่จะขนลุกไม่ได้ สรวิศลดหนังสือพิมพ์ลง 

กวาดตามองไปรอบๆ ห้อง จนบงัเอญิไปสบกบัดวงตาด�าขลบัคู่หนึ่งเข้า

สองสายตาประสานกนันิ่งกว่าอดึใจ...

อกีฝ่ายเป็นเดก็ผูห้ญงิ อายปุระมาณสามถงึสี่ขวบ ท่าทางสะลมึสะลอื

คล้ายเพิ่งตื่นนอน ด้วยความที่ไม่คุ้นเคยกับเด็ก สรวิศจึงไม่คิดจะกล่าว

ทกัทาย ได้แต่ยกหนงัสอืพมิพ์ขึ้นมาบงัหน้าไว้ดงัเดมิ ทว่าไม่ถงึนาทต่ีอมาใน

ห้องพกัรบัรองแขกกม็เีสยีงร้องไห้จ้า 

เขาอกึอกัด้วยความตระหนก ไม่รู้จะปลอบโยนยงัไงให้อกีฝ่ายเงยีบ 

จงึได้แต่เดนิออกไปด้านนอกหวงัหาตวัช่วย แต่กลบัไม่พบใครเลย แม้แต่

เจ้าหน้าที่สาวสวยที่เคาน์เตอร์คนเมื่อครู่ 

“ซวยแล้วไง” สรวศิยกมอืเกาหวั ย้อนกลบัมาในห้องกเ็หน็เดก็น้อย

สะอกึสะอื้นราวกบัโดนท�าร้ายกไ็ม่ปาน “เอาไงดวีะเนี่ย” หนุม่โสดผูเ้คยดแูล

แต่ผูห้ญงิอายไุม่ต�่ากว่ายี่สบิหมดหนทาง จะเดนิหนไีปโดยท�าเป็นไม่รู้ไม่เหน็
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กส็งสารเดก็ จะปลอบโยนกไ็ม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน

“เอ่อ...คือ...” แค่เพียงเขาเอ่ยปาก เสียงร้องไห้ก็ดูเหมือนจะดัง

มากกว่าเดิม “เฮ้ย! อย่าร้องสิครับ อายังไม่ทันท�าอะไรเลย” ผู้ชายอายุ

สามสบิได้แต่เงอะงะ ก่อนจะนกึบางอย่างออกแล้วพุ่งไปยงัถุงของกนิที่เพิ่ง

ซื้อมา

“อามขีนมปังด้วย หนอูยากทานไหมครบั” คนตวัโตย่อกายลงบนพื้น 

น�าเสนอสิ่งของในมอืเตม็ที่ “มนีมด้วยนะ หลายกล่องเลย” 

ดเูหมอืนจะได้ผลพอประมาณ เพราะเดก็น้อยเบาเสยีงลงเหลอืเพยีง

แรงสะอื้น

“หวิใช่ไหมล่ะ ทานได้นะครบั”

เด็กน้อยส่ายหน้าพร้อมกับพูดอ้อมแอ้ม “คุณแม่ไม่ให้รับของจาก 

คนแปลกหน้าค่ะ”

คนแปลกหน้านิ่งไปอดึใจ ก่อนมุมปากจะปรากฏรอยยิ้มด้วยความ-

เอน็ดู

“อาไว้ใจได้นะ”

เดก็หญงิตวัน้อยส่ายหน้า ปากเริ่มคล้ายจะร้องไห้อกีรอบ

“เฮ้ย! อย่าร้องครบั อย่าร้อง งั้นท�าอะไรด ีให้อาพาไปหาคุณแม่ไหม”

“คุณแม่...ท�าธุระ...บอกให้...ย.ิ..หวารอตรงนี้”

เสียงเจือสะอื้นที่ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างท�าให้สรวิศอมยิ้ม อด

ชื่นชมไม่ได้ อายุเพยีงเท่านี้กด็ูจะเข้าใจเหตุผลของผู้ใหญ่

“แล้วยหิวาร้องไห้ท�าไมครบั หรอืว่ากลวัอา” จบัใจความได้จากค�าพดู

เมื่อครู ่เขาจงึเอ่ยเรยีกเดก็น้อยได้อย่างเตม็ปากเตม็ค�า ‘ยหิวา’ ชื่อที่แปลว่า

ดวงใจ ช่างเป็นชื่อที่เหมาะกบัเจ้าตวัจรงิๆ

เดก็หญงิไม่ตอบ มเีพยีงดวงตาที่จ้องเขาเขมง็ บ่งบอกให้รูก้ลายๆ ว่า

เดาถูก

“อาไม่ท�าอะไรยิหวาหรอกครับ อาก็มารอคุณแม่เหมือนกัน” สรวิศ
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ยื่นมือไปลูบผมยาวที่กระเซิงนิดๆ เขารู้สึกถูกชะตากับเด็กหญิงอย่างบอก

ไม่ถกู ใบหน้ากลมเหมอืนก้อนแป้ง ดวงตาด�าขลบั ขนตายาว จมูกโด่ง แก้ม

ยุย้แดงระเรื่อดั่งเดก็สุขภาพด ีอดคดิไม่ได้ว่าพ่อกบัแม่เธอคงหนา้ตาดชีนดิ

หาตวัจบัยาก ลูกถงึได้น่ารกัน่าชงัถงึเพยีงนี้ 

“คุณแม่ของคุณอามาตรวจคนไข้เหรอคะ”

“เปล่าครบั คุณแม่ของอามาหาหมอ”

“ไม่ฉะบายเหรอคะ คณุแม่ยหิวาตรวจได้” เมื่อน�้าตาเริ่มแห้ง เดก็หญงิ

กเ็จรจาเจื้อยแจ้ว

“แสดงว่าคุณแม่ของยหิวาเป็นหมอ”

“ม่ายช่ายหมอ แต่ตรวจได้” เด็กหญิงส่ายหน้า พยายามอธิบาย 

เพิ่มเตมิ

“งั้นกเ็ป็นพยาบาล”

“ม่ายช่าย เป็นพี่เทคฯ”

“พี่เทคฯ?” สรวศิยกมอืเกาหวั ด้วยไม่เข้าใจสิ่งที่หนนู้อยพดูนกั คดิ

เอาเองว่าอาจเป็นค�าศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ที่หนูน้อยจ�ามาจากคนอื่นๆ 

“แล้วคุณแม่บอกหรอืเปล่าครบัว่าจะเสรจ็เมื่อไหร่”

เดก็หญงิส่ายหน้าอกีครั้ง พร้อมทั้งยกมอืลูบท้อง

“หวิใช่ไหมล่ะ”

เธอผงกศรีษะเลก็รบั

“นี่ไง ทานนมกบัขนมปังของอา”

เด็กหญิงตัวน้อยจ้องขนมตาละห้อย ทว่าปากกลับปฏิเสธว่า “ม่าย

เป็นไรค่ะ ยหิวาทนได้”

สรวศิมองพฤตกิรรมนั้นอย่างแปลกใจ ปกตเิดก็อายแุค่นี้ความยบัยั้ง

ชั่งใจแทบไม่ม ีแต่ดเูหมอืนยหิวาจะได้รบัการสั่งสอนมาอย่างดถีงึได้รู้จกัการ

หกัห้ามใจ 

“อ้อ! ยหิวายงัไม่รู้จกัอาสนิะ งั้นเรามาแนะน�าตวักนัก่อน อาชื่อเสอื
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ครบั ลองเรยีกส ิอาเสอื”

“อาเฉอื...”

“เสอืครบั ไม่ใช่เฉอื”

“เฉอื...”

“โอเคครบั เฉอืกเ็ฉอื” สรวศิถอนหายใจอย่างจ�านน ด้วยไม่รู้จะแก้

ยงัไงให้เดก็น้อยเรยีกชื่อตนได้ชดัขึ้น “เอาเป็นว่าตอนนี้เรากร็ู้จกักนัแล้วนะ 

เพราะฉะนั้นกท็านได้แล้วใช่ไหมครบั”

เดก็หญงิพยกัหน้าหงกึๆ ตาและปากยิ้มในเวลาเดยีวกนั

สรวศิจดัแจงแกะถุงขนมปังแล้วส่งให้เดก็น้อย จากนั้นกห็ยบิกล่อง

นมขึ้นมาเจาะแล้วส่งให้อกี แต่มอืของอกีฝ่ายถอืขนมปังไว้ทั้งสองข้าง เขา

จงึต้องถอืไว้ก่อนและยื่นให้เมื่ออกีฝ่ายร้องขอ

“คุณอาทานด้วยไหมคะ” 

“ไม่เป็นไรครบั ยหิวาทานเถอะ” สรวศิปฏเิสธ แม้จะใกล้เที่ยงเตม็ท ี

แต่พอเหน็เดก็น้อยกนิอย่างมคีวามสุข เขากอ็ิ่มไปด้วย

“ทานด้วยกาน...” 

ไม่พูดเปล่า เดก็หญงิยงัยื่นขนมปังให้เขา 

สรวศิก้มลงไปกดัค�าเลก็ๆ ด้วยไม่กล้าขดัใจ กลวัแม่ตวัดจีะโยเย

“นมด้วยค่ะ”

สรวศิยอมเออออ ดูดไปนดิด้วยกลวัเดก็หญงิจะไม่อิ่ม

คนสองวยัผลดักนักนิขนมปัง ผลดักนัดื่มนมและพูดคุยกนัพกัใหญ่
จนอิ่มหน�า เด็กหญิงเริ่มนั่งเงียบอีกครั้ง ระหว่างที่สรวิศก�าลังหาเรื่องชวน

คุย พลนัสมาร์ตโฟนซึ่งอยู่ในกระเป๋ากางเกงกส็ั่น เขาจงึหยบิมาเปิดดู พบ

ว่าเป็นสายจากหมอแทนที่โทร. มาสอบถามความคบืหน้าเรื่องผลการตรวจ

ของมารดาเขา พร้อมทั้งขอโทษที่ไม่ได้มาต้อนรับด้วยตนเองเนื่องจากติด

งานด่วน สรวิศตอบกลับไปว่าไม่เป็นไร และนัดแนะว่าถ้าว่างค่อยเจอกัน 
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พอวางสายยังไม่ทันเก็บสมาร์ตโฟนใส่กระเป๋า คนตัวเล็กก็ปีนขึ้นมานั่งบน

ตกั ตาจ้องเขมง็ไปที่สมาร์ตโฟนอย่างสนใจ

“มกีาร์ตูนไหมคะ” 

เดก็น้อยเงยหน้าขึ้นมองเขาตาแป๋ว ดวงตาด�าขลบัเตม็ไปด้วยความ-

คาดหวงั มหีรอืที่สรวศิจะทานทนการออดอ้อนนั้นได้

“มคีรบั ยหิวาอยากดูอะไรเอ่ย”

“ดูพาวเวอร์พฟัเกริ์ลส์ค่ะ” 

คนฟังอึ้งไปชั่วขณะด้วยไม่ค่อยสันทัดเรื่องการ์ตูนของเด็กผู้หญิง 

เท่าไหร่นกั กระนั้นกพ็มิพ์ชื่อในช่องค้นหาของเวบ็ไซต์ชื่อดงั พอลสิต์รายการ

การ์ตูนเด้งขึ้นมากย็ื่นให้

“อนันี้ใช่ไหมครบั”

“ใช่ค่า” เดก็น้อยปรบมอือย่างถกูใจ เอนหลงัพงิอกเขาพร้อมทั้งหยบิ

สมาร์ตโฟนขึ้นมาถอืเองอย่างเก้ๆ กงัๆ 

“ยหิวาชอบหรอืครบั”

“ชอบค่ะ ยหิวาอยากเป็นบบัเบลิส์ จะได้มพีลงัเยอะๆ”

“ท�าไมถงึอยากได้พลงัเยอะๆ ล่ะครบั”

“ยหิวาจะเอาไว้ช่วยคุณแม่จากคนใจร้าย”

“หอื คนใจร้าย?” คนฟังเลกิคิ้วสูงด้วยความสงสยั

“ค้า คุณยายกบัป้ามลใจร้าย”

นั่นเป็นประโยคบอกเล่าของเด็กน้อยที่สายตายังไม่ละจากภาพ

เคลื่อนไหวบนหน้าจอสมาร์ตโฟน

“ใจร้ายยงัไงเหรอครบั บอกอาได้ไหม” ไม่รูเ้หมอืนกนัว่าท�าไมเขาต้อง

สนใจ แต่รูส้กึใจกระตกุเมื่อคดิว่าหากมารดาของเดก็น้อยโดนรงัแกแล้วเธอ

จะรอดอย่างนั้นหรอื 

“อุ๊ย!” เด็กน้อยยกมือข้างหนึ่งขึ้นปิดปาก เงยหน้าขึ้นมองหน้าเขา 

คล้ายเพิ่งรู้สกึตวัว่าพูดสิ่งไม่สมควรออกมา “ยหิวาไม่ได้พูดอะไรนะคะ”
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“อ้าว...” สรวศิอุทานด้วยความเคลอืบแคลง เขาเดาว่ามารดาของเดก็

หรือไม่ก็คนใจร้ายพวกนั้นคงก�าชับเด็กน้อยว่าไม่ควรพูดให้ใครฟังเป็นแน่ 

“เอาละ ไม่พูดกไ็ม่พูด” 

พอเขาไม่ซกัไซ้ เดก็น้อยกย็ิ้มหวาน หนัไปสนใจการ์ตูนต่อ

“แล้วคนใจร้ายรังแกยิหวาหรือเปล่าครับ” สรวิศพูดลอยๆ แต่ก็ได้

ค�าตอบที่อยากได้ยนิ

“ไม่หรอกค่ะ คณุแม่เคยตวาดคนพวกนั้นว่าจะท�าอะไรกบัคณุแม่กไ็ด้ 

แต่ห้ามมายุ่งกบัยหิวา ไม่งั้นคุณแม่จะแจ้งต�ารวจค่ะ”

สรวศิได้ฟังแล้วกอ็ดชื่นชมมารดาของยหิวาไม่ได้ ที่ปกป้องลูกอย่าง

สุดความสามารถ

“จรงิส!ิ” 

ท่าทตีื่นๆ ของคนบนตกัพลอยท�าให้สรวศิตกใจไปด้วย

“มอีะไรเหรอครบั”

“คุณอาห้ามบอกคุณแม่นะคะ ว่ายหิวาดูการ์ตูน”

“ท�าไมล่ะครบั” สรวศิถามกลบัอย่างไม่เข้าใจนกั เท่าที่เหน็พ่อแม่สมยั

ใหม่กม็กัปล่อยให้ลกูอยูก่บัเทคโนโลยหีรอืไม่กห็น้าจอทวีเีพื่อจะได้ไม่วิ่งซน

“คุณแม่ไม่ชอบให้ยหิวาดูค่ะ คุณแม่บอกว่าจะเฉยีฉายตา”

“หอื! ขนาดนั้นเลย”

“ใช่ค่ะ คุณแม่บอกว่าถ้าดูบ่อยๆ ยิหวาต้องใฉ่แว่น ยิหวาไม่ชอบ

แว่น”

“งั้นอาเกบ็ดกีว่า เดี๋ยวคณุแม่ยหิวาจะดเุอา” สรวศิจะหยบิสมาร์ตโฟน

กลบัคนื แต่มอืป้อมตะครุบไว้อย่างรวดเรว็

“ไม่เป็นไรค้า คุณแม่ม่ายอยู่”

คนฟังหวัเราะร่วนเมื่อได้ฟังค�าตอบ ตวัเท่านี้รู้จกัเจ้าเล่ห์เสยีแล้ว เขา

กไ็ด้แต่หวงัว่าแม่ของเดก็น้อยจะมเีหตุผลมากพอ ไม่ด่าเขาเปิงไปเสยีก่อน

เพราะท�าให้เดก็หญงิตวัน้อยเมนิข้อห้าม
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สองคนต่างวัยนั่งดูการ์ตูนกันอย่างเพลิดเพลินจนแทบจะลืมเวลาว่า
ผ่านไปนานเท่าไหร่ จวบจนได้ยนิเสยีงเปิดประตูห้องถงึได้เงยหน้าขึ้นมอง

“คุณแม่...” เด็กหญิงตัวน้อยไต่ลงจากตักของสรวิศอย่างรวดเร็ว 

แล้ววิ่งไปหาหญงิสาวที่ก�าลงัประคองมารดาของเขาเข้ามา

“ตื่นนานแล้วเหรอคะ”

“นานแลว้ค่ะ” เดก็น้อยกระโดดเข้าสู่อ้อมกอดผูท้ี่เรยีกวา่แม ่พดูคยุ

เสยีงเจื้อยแจ้ว ใบหน้าประดบัไปด้วยรอยยิ้ม

“หนูยหิวาสนิะคะ น่ารกัน่าชงัอย่างที่เล่าให้ป้าฟังเลย” 

หญิงสาวยิ้มรับก่อนจะขยับตัวเพื่อให้เด็กน้อยได้ท�าความเคารพ 

อกีฝ่าย “ยหิวาสวสัดคีุณยายสจิ๊ะ”

“ชาหวดัดคี่ะ”

“สวสัดจี้า มารยาทดจีงั รู้จกัมสีมัมาคารวะด้วย”

“ขอบคุณค่ะ” เด็กน้อยพนมมือไหว้อย่างนอบน้อมอีกครั้ง ก่อนจะ

หนัมาเจื้อยแจ้วกบัมารดาต่อ 

“คุณแม่ขา ยหิวาเล่นกบัคุณอาชะนู้ก...ชะนุก” 

คนที่โดนเรยีกว่า ‘อา’ ยนืตวัแขง็ทื่อ รูส้กึคล้ายหายใจหายคอไม่ออก

ตั้งแต่เหน็หญงิสาวผู้เป็นแม่ของเดก็น้อยก้าวเข้ามาในห้องแล้ว และทนัททีี่

ฝ่ายนั้นหนัมาประสานสายตา หวัใจเขากแ็ทบหยุดเต้น  

คนทั้งสองยืนจ้องหน้ากันอยู่อึดใจ ก่อนฝ่ายหญิงจะก้มลงอุ้มเด็ก

หญงิตวัน้อยแล้วจ�้าหนอีอกไปด้วยสหีน้าตระหนก 

“หนูขวญั! จะรบีไปไหนจ๊ะ”

เสยีงของมารดาท�าให้สรวศิได้สตจิงึทะลึ่งพรวดตามออกไป แต่เมื่อ

ไปถงึด้านนอกห้องกลบัไม่พบใครเลย

“มอีะไรหรอืเปล่าลูก” 

“เมื่อกี้คุณแม่ตรวจห้องไหนครับ” สรวิศกลับเข้ามาถามละล�่าละลัก 

สหีน้าทั้งแตกตื่นและร้อนรน
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“ห้องตรวจที่หกน่ะ ว่าแต่มอีะไร...เสอื!” 

ดารนิยงัไม่ทนัพดูจบ บตุรชายกว็ิ่งออกไปเสยีแล้ว เธอจงึรบีเดนิตาม

ไปด้วยความสงสยักบัพฤตกิรรมของเขา

ห้องตรวจที่ว่าอยู่ค่อนข้างลึกเข้าไปด้านใน เมื่อสรวิศวิ่งไปถึงก็เปิด
ประตูอย่างถอืวสิาสะ ทว่าในห้องกลบัไร้ผู้คน 

“อะไรกนัเสอื ท�าคนอื่นตกอกตกใจหมดแล้ว” มารดายื่นมอืไปรั้งแขน

บุตรชายไว้ เพราะเขาเริ่มท�าตวัวุ่นวายมากขึ้นทุกท ี

“ผม...” สรวิศยังจับต้นชนปลายไม่ถูก ภาพในหัวตีกันมั่วไปหมด 

“ผมต้องการพบผู้หญงิคนเมื่อกี้ครบั ผมต้องคุยกบัเธอ”

“อ๋อ หนูขวญั?”

“ครบั ผมต้องการคุยกบัขวญั”

“ลูกรู้จกัเธอเหรอ”

“ครบั เราเคยรู้จกักนั” 

 



สรวิศกลับมาถึงบ้านในอีกสองชั่วโมงต่อมา เขาพยายามตามหา
พาขวญัรวมถงึถามพยาบาลประจ�าชั้น แต่กไ็ด้ค�าตอบว่าเธอกลบัไปแล้ว พอ

ขอเบอร์โทรศพัท์กพ็บว่าพาขวญัไม่ใช่เจ้าหน้าที่ประจ�าของที่นั่น เพยีงแค่มา

ดูเคสต่างๆ แทนเจ้าหน้าที่ที่ป่วยกะทันหันเท่านั้น สรวิศจ�าต้องกลับบ้าน 

มอืเปล่า แถมตลอดทางยงัโดนมารดาสอบสวนถงึการกระท�าของเขาอกี 

“นี่เสอืจะไม่บอกอะไรแม่จรงิๆ ใช่ไหม”

“ไม่มอีะไรหรอกครบั คุณแม่ขึ้นไปพกัผ่อนดกีว่านะครบั” 

ดูเหมอืนมารดาจะยงัไม่ยอมแพ้ ถงึได้ตามคาดคั้นเขาไม่เลกิ

“ไม่มอีะไรได้ยงัไง เสอืวิ่งตามหาหนขูวญัไปทั่วโรงพยาบาลขนาดนั้น 

อย่าบอกนะว่าไปท�าอะไรเธอไว้” คนเป็นมารดาผูรู้อ้ปุนสิยัของบตุรชายดจ้ีอง

เขาเขมง็

“ท�าอะไรที่ไหนกนัครบั” คนโดนกล่าวหารบีแก้ต่าง ทว่ากลบัไม่ยอม

หนัไปสบตา

“เสอื!”

๒
พาขวัญ
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“เราเคยร่วมงานกนัเฉยๆ น่ะครบั” เมื่อโดนเค้นคอหนกัๆ สรวศิก็

ก้มหน้าตอบปัด ขนืเอ่ยอะไรออกมาเพยีงนดิ รบัรองว่าเรื่องยาวแน่ 

“แค่นั้น?”

“ครับ” ตอบทั้งๆ ที่แอบไขว้นิ้วชี้กับนิ้วกลางไว้ที่ด้านหลัง ในใจก็

ขอโทษขอโพยไปพลาง แต่พอเงยหน้าขึ้นมาสบตามารดาก็รู้ว่าไม่เป็นผล 

“คุณแม่ไม่เชื่อผม?”

“ใครจะไปเชื่อแก ตอบแบบนี้ทไีรเหน็เป็นเรื่องทกุท”ี ดารนิค้อนด้วย

ความหมั่นไส้ ประวัติลูกชายคนนี้ดีจนเกือบจะถึงขั้นเพอร์เฟกต์ ทั้งชาติ-

ตระกลู ฐานะ หน้าที่การงาน จะเสยีอย่างเดยีวคอืเรื่อง ‘ผูห้ญงิ’ อายอุานาม

ขึ้นเลขสามแล้วแท้ๆ ยงัเที่ยวควงคนนั้นคนนี้ไปเรื่อย ไม่คบหาใครเป็นตวั

เป็นตนเลย 

“ผมท�าแต่งาน ไม่เคยไปเถลไถลที่ไหนเลยนะครบั”

“เหรอยะ” คนเป็นมารดาท�าตาคว�่า และเริ่มร่ายยาวถึงพฤติกรรม 

ไม่เหมาะสมของบุตรชาย “แล้วแม่เมลนิ ีแม่โมนา แม่นสิาอะไรนั่นล่ะ” 

คนได้ฟังตาโต ไม่คิดว่ามารดาจะรู้เรื่องส่วนตัวของเขาเยอะขนาดนี้ 

“คุณแม่รู้ได้ยงัไงครบั”

“ฮ!ึ” คนมสีายลบัระดบัพระกาฬอยู่ในออฟฟิศบุตรชายแบะปาก

สรวิศมองมารดาอย่างประเมิน ในหัวก็เริ่มคิดหาไส้ศึกในออฟฟิศ

ของตน

“เอาเป็นว่าที่แม่ไม่ยุ่งเรื่องส่วนตวัของเสอืเพราะแม่รู้ว่าเสอืจดัการได้ 

แต่แม่จะบอกอะไรไว้อย่าง มนุษย์เรามีความน่ากลัวซ่อนเอาไว้ในตัวเสมอ 

โดยเฉพาะผู้หญงิ”

“คุณแม่หมายความว่ายังไงครับ” คนมีชนักติดหลังหลายเรื่องจ้อง

มารดาอย่างใคร่รู้

“กห็มายความว่า แม่ไม่อยากได้สาวๆ ที่เสอืควงเป็นลูกสะใภ้น่ะส”ิ

“โธ่...คุณแม่ พวกเธอกเ็ป็นคนดนีะครบั”
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“เหรอยะ คนดมีาก วนัๆ ไม่เหน็ท�างานท�าการอะไร เอาแต่มานั่งเฝ้า

แก” ดารนิของขึ้นทนัทเีมื่อเอ่ยถงึบรรดาผู้หญงิในสต๊อกของบุตรชาย

“ป้าจติราบอกละส”ิ

“กใ็ช่ เอ๊ย! ไม่ใช่”

สรวิศข�าเมื่อเดาชื่อสายลับถูก คิดไว้แล้วว่าคงไม่พ้นแม่บ้านสูงวัยที่

มารดาเพิ่งฝากให้มาท�างานกบัเขาเมื่อไม่กี่เดอืนก่อนแน่ๆ 

“เอาเถอะครบั ผมไม่ท�าให้คุณแม่ผดิหวงัในเรื่องนี้แน่ รบัรอง”

“ให้มนัจรงิเถอะย่ะ เรื่องพวกนี้มนัจดัการได้ง่ายๆ ที่ไหนกนั ตวัอย่าง

กม็ใีห้เหน็อยู”่ ดารนิค้อนปะหลบัปะเหลอืก แถมยงัพาลไปถงึบตุรชายอกีคน

ที่หอบหัวใจบอบช�้าไปท�างานที่ต่างประเทศหลายปี และยังไม่มีวี่แววว่าจะ

กลบัมา

“สุดท้ายกว็กเข้าเรื่องนายแสนอกีจนได้” 

“ใช่น่ะส ิที่ตาแสนต้องไปอยู่ซะไกลเพราะใครกนัล่ะ”

“เรื่องนายแสนผ่านไปตั้งนานแลว้ เดี๋ยวมนัคดิได้กก็ลบัมาเองแหละ

ครับ” สรวิศเอ่ยปลอบพร้อมทั้งเข้าไปพยุงมารดาให้ลุกขึ้น “คุณแม่อย่า

คดิมากเลย ขึ้นไปพกัข้างบนดกีว่านะครบั” 

ดารนิได้แต่ถอนหายใจ ยอมเดนิขึ้นบนัไดไปโดยด ีถงึแม้จะวุ่นวาย

ใจกบัเรื่องของบุตรชายทั้งสองมากเพยีงใด แต่ตนกไ็ม่สามารถช่วยอะไรได้ 

เพราะชวีติเป็นของพวกเขา ต้องให้เจ้าตวัตดัสนิใจกนัเอง 

สรวิศไปส่งมารดาถึงห้องนอน ตอนแรกคิดจะกลับไปสะสางงานที่

บริษัท แต่แล้วก็เปลี่ยนใจกลับไปที่ห้องแทน แม้มารดาจะลืมเลือนเรื่องที่

เขาวิ่งวุ่นตามหาพาขวญัไปแล้ว แต่เขากลบัยงัไม่ลมื 

ชายหนุ่มเดินไปค้นสิ่งของบางอย่างในตู้เก็บกล้องซึ่งเป็นของสะสม 

ครู่หนึ่งก็ได้เมโมรีการ์ดซึ่งเขียนวันเวลาเมื่อเกือบสี่ปีก่อนไว้บนหน้ากล่อง 

สถานที่คอืเมอืงเมอืงหนึ่งในประเทศออสเตรเลยี เขาเดนิไปเปิดโนต้บุก๊ ใส่

เมโมรกีาร์ดเข้าไปแล้วนั่งดูสิ่งที่อยู่ภายใน 
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ท่ามกลางภาพวิวมากมาย มีส่วนหนึ่งที่เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่ง

ซึ่งเขาบงัเอญิพบเจอ...เป็นการบงัเอญิที่เขาไม่เคยลมื

บรสิเบน ประเทศออสเตรเลยี ค.ศ. ๒๐๑๕
สรวิศนั่งพิงพนักโซฟา ตาจับจ้องไปยังคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่าง

อ่อนอกอ่อนใจ มารดาขอร้องแกมบังคับให้เขามาพาแสนศรันย์ พี่ชาย

ฝาแฝดที่หนปีัญหามาใช้ชวีติอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีก่อนกลบับ้าน 

“ฉนัให้เวลานายคดิอกีหนึ่งอาทติย์แล้วกนั แล้วจะมาฟังค�าตอบอกีที

ว่าจะเอายงัไง”

“ไม่ต้อง จะเมื่อไหร่ค�าตอบของฉนักเ็หมอืนเดมิ”

“โวะ! จะไม่คดิสกัหน่อยหรอืไง” 

“ไม่!”

คนบนิข้ามน�้าข้ามทะเลมาไม่แปลกใจกบัค�าตอบ นสิยัของแสนศรนัย์

ดื้อดงึยิ่งกว่าตนมาก แถมเรื่องที่เกดิขึ้นกบัหมอนี่กห็นกัหนาและเกี่ยวพนักบั

บุคคลหลายคน คงยากที่จะท�าใจยอมรบัได้

“งั้นกอ็ย่าเพิ่งบอกคุณแม่กแ็ล้วกนั ฉนัยงัไม่อยากกลบั ขออยู่เที่ยว

ก่อน” 

“แล้วงานที่บรษิทัล่ะ”

“ไม่รู้เว้ย ถ้าห่วงนกักก็ลบัไปดูเอง” สรวศิมาถงึที่นี่ตั้งแต่เมื่อสองวนั

ก่อน แต่เพราะต้องมาศกึษาดูงานที่บรษิทัคู่ค้าด้วย ท�าให้เพิ่งมเีวลานดัเจอ

พี่ชาย 

“แล้วไม่พกัด้วยกนัเหรอ”

“ไม่ ฉนัจะเที่ยวแบก็แพก็”

“นายจะไปที่ไหน”

“เรื่องอะไรจะบอก ถ้างานมปัีญหานายกจ็ดัการไปละกนั” คนเป็นน้อง

ไม่กี่นาทยีกัคิ้ว ก่อนจะเดนิผวิปากออกไป 
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แสนศรันย์มองตามโดยไม่คัดค้าน เพราะเขาเห็นแก่ตัวมามากแล้ว 

ปล่อยให้น้องชายได้คลายเครยีดบ้างคงไม่เป็นไร

“อย่าไปยุ่งกบัผู้หญงิไทยนะโว้ย เดี๋ยวได้ยนิไปถงึหูคุณนายดารนิ”

มีค�าตอบ ‘เออ’ มาจากทางด้านนอก แสนศรันย์จึงได้แต่ส่ายหน้า 

ไม่รู้ว่าจะเชื่อใจน้องชายในเรื่องนี้ได้มากขนาดไหน

บรรยากาศของคลบัภายในโรงแรมสดุหรกูลางนครบรสิเบนท�าให้คนที่
คุ้นเคยกบัคลบัในกรงุเทพฯ ตื่นตาตื่นใจไม่น้อย จากที่เคยแทะโลมสาวเอเชยี

ทางสายตา แต่วนันี้กลบักลายเป็นสาวผมบลอนด์ไซซ์สบมึ แม้จะไม่เดด็เท่า 

นโิคล คดิแมน หรอื ลลิลี่ เมแมค็ เนต็ไอดอลสุดสวยที่เคยไปส่องในไอจ ี

แต่กไ็ม่ด้อยไปกว่าสาวไทยที่สวยเซก็ซี่เลย 

สรวศิเลอืกนั่งที่บาร์ สั่งเครื่องดื่มมาละเลยีดชมิพร้อมกบัมองสาวไป

เพลนิๆ มบ้ีางที่เข้ามาทกัทาย ทว่ายงัไม่มสีาวคนไหนถูกใจเป็นพเิศษ เขาจงึ

ได้แต่ชนแก้วแล้วปฏเิสธค�าเชื้อเชญิไปอย่างสุภาพ

จนเวลาผ่านไปไม่นาน สรวศิกไ็ด้เพื่อนนั่งดื่มแบบไม่ได้รบัเชญิ เป็น

หญงิสาวชาวเอเชยีหน้าตาค่อนข้างด ี การแต่งเนื้อแต่งตวับ่งบอกว่าไม่ใช่นกั-

เที่ยวกลางคนืสกัเท่าไหร่ เพราะมาในชดุเสื้อเชิ้ตกางเกงยนี เจ้าหล่อนจบัจอง

ที่ว่างข้างๆ เขาแล้วกส็ั่งเครื่องดื่มมาดื่มแบบเอาเป็นเอาตาย  

สรวศิได้แต่เหล่มองโดยไม่พูดอะไร จนเมื่อเวลาผ่านไปแอลกอฮอล์

ก็ท�าให้เจ้าหล่อนเริ่มขาดสติ เอนหัวมาพิงที่ไหล่เขาพร้อมกับร้องไห้และ

พร�่าเพ้อถงึเรื่องที่ฟังไม่ได้ศพัท์ แต่ที่แน่ๆ ทุกค�าคอืภาษาไทย

“นี่คุณ ตั้งสติหน่อยครับ” สรวิศสะกิดสาวเจ้าให้รู้ตัว ซึ่งก็ได้ผล

เพราะเธอขยบัออกห่างไปทนัท ีทว่าไม่นานกเ็อนซบลงมาอกี

“คุณ...เมากก็ลบัไปพกัส”ิ

สรวศิเน้นเสยีงให้ดงักว่าเดมิจนเจ้าหล่อนทะลึ่งตวัพรวด

“ใครเมา ฉันไม่ได้เมา ไม่เคยเมา” เจ้าหล่อนปฏิเสธเสียงอ้อแอ้ 
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พร้อมกบัยื่นหน้าไปหาคู่สนทนา “คุณเป็นคราย มานั่งตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ 

คดิจะลวนลามฉนัเหรอ” ไม่พดูเปล่า หญงิสาวยงัยกสองมอืขึ้นปิดบงัเนื้อตวั

ของตน 

“อ้าวคณุ! ผมไม่ได้คดิอะไรเลย” คนหวงัดฉีนุนดิๆ แมเ้จ้าหลอ่นจะ

ไม่ขี้ริ้วขี้เหร่ แต่กไ็ม่ใช่สเปกเขาแน่นอน 

“ใช่ส ิฉนัมนัไม่มอีะไรดสีกัอย่าง”

“ดรามาไปอกี” สรวศิส่ายหน้าแล้วขยบัออกห่าง สญัชาตญาณบอก

ว่าไม่ควรเอาตัวเข้าไปยุ่งวุ่นวาย ดีไม่ดีอาจถูกกล่าวหาว่าคิดมิดีมิร้ายกับ 

เจ้าหล่อนไปเสยีอกี

ทว่าคู่สนทนาไม่ยอมง่ายๆ เธอยื่นมอืมารั้งแขนเขาไว้ 

“หน้าตาฉนัเหมอืนคนเลวขนาดนั้นเลยเหรอ” 

คนฟังนั่งท�าหน้าเหลอ ได้แต่บอกตวัเองว่า ‘งานเข้าแล้ว’

“ท�าไมเขาต้องรงัเกยีจฉนั ฉนัท�าอะไรผดิ ฉนัพยายามท�าตวัด ีไม่ยุง่

กบัใครแล้วแท้ๆ ท�าไมๆ”

ค�าว่า ‘ท�าไม’ มาพร้อมกับก�าปั้นที่ทุบลงบนต้นแขนเขา สรวิศจึง 

ปัดป้องพลัวนั

“ใจเยน็ๆ หน่อยคุณ ตั้งสตหิน่อย”

“นี่คุณว่าฉนัเหรอ ว่าฉนัท�าไม ฉนัไปท�าอะไรให้”

จบประโยคนั้น น�้าหูน�้าตาของสาวเจ้ากไ็หลพราก คนโดนหาเรื่องจงึ

ท�าตวัไม่ถูก 

“ผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้น คอื...” 

ระหว่างที่เขาก�าลงันกึสรรถ้อยค�ามาอธบิายอยู่นั้นเอง พลนัสาวเจ้าก็

ท�าท่าพะอดืพะอม สรวศิเดาได้ทนัทว่ีาก�าลงัจะเกดิอะไรขึ้น แต่ยงัไม่ทนัขยบั

หน ีของเหลวกลิ่นเหมน็ฉุนกพ็ุ่งมารดที่ต้นแขนเตม็ๆ 

คนโดนอาเจยีนใส่ท�าหน้าเหยเก อารมณ์พุ่งขึ้นสูงปรี๊ด พอจะหนัไป

เอาเรื่องคนท�า เจ้าหล่อนกลับซบหน้านิ่งอยู่กับบาร์คล้ายว่าสติสตังที่มีอยู่
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น้อยนดิจะเลอืนหายไปหมดแล้ว หรอืไม่กค็งแกล้งหลบัเพื่อหนคีวามผดิ

สรวิศไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยืด ไหนๆ ก็เป็นคนชาติ

เดยีวกนั จงึได้แต่หลบไปเข้าห้องน�้าเพื่อจดัการกบัความเลอะเทอะบนตวั 

“วนับ้าอะไรวะเนี่ย” คนอารมณ์คกุรุน่บ่นไม่หยดุ เขาต้องถอดเสื้อเชิ้ต

แบรนด์หรูออกมาล้างน�้า แม้กากใยนั้นจะพอท�าความสะอาดได้ แต่กลิ่น 

นี่ส.ิ..ท�ายงัไงกต็ดิแน่น 

สรวศิหมดอารมณ์จะดื่มต่อจงึตดัสนิใจกลบัไปห้องพกัซึ่งอยูด้่านบน 

ขณะที่ก�าลงัยนืรอลฟิต์ ไม่รู้อะไรดลใจให้เขาหวนกลบัมาที่บาร์อกีครั้ง คง

เพราะหญงิสาวคนดงักล่าวไม่เหมอืนนกัเที่ยว แถมยงัมปัีญหาชวีติ หากโดน

ใครลากไปท�ามดิมีริ้ายคงเป็นการซ�้าเตมิชวีติมากเกนิไป 

เธอยังคงนั่งหลับอยู่ที่เดิม สรวิศถอนหายใจเมื่อสภาพเจ้าหล่อน

เละเทะจนแทบดไูม่ได้ พอบาร์เทนเดอร์หนัมาเหน็เขากร็บีบอกให้พาเธอกลบั

ที่พกั คงคดิว่ามาด้วยกนั 

สรวศิทิ้งเธอไว้ไม่ลงจรงิๆ จงึเข้าไปปลกุ เจ้าหล่อนพอจะรูส้กึตวั แต่

พดูไม่รูเ้รื่อง เขาจงึจ�าต้องพาขึ้นไปที่ห้องของตน เมื่อมาถงึกห็าน�้าให้ดื่ม หา

ผ้าเยน็ให้เชด็หน้าเชด็ตา แต่นอกจากสาวเจ้าจะไม่ร่วมมอืแล้ว ยงัสร้างความ-

เดอืดร้อนให้เขาด้วยการอาเจยีนออกมาอกีรอบ 

“ให้มันได้อย่างนี้สิ” คนไม่เคยต้องปรนนิบัติพัดวีใครหัวเสียทันท ี

ไม่รู้เวรกรรมอะไรที่ท�าให้ต้องมาคอยดูแลคนเมาที่เพิ่งพบหน้ากนัเช่นนี้

“ท�าไมต้องเกลยีดหน”ู เสยีงอ้อแอ้ดงัแว่วมาจากคนที่นอนเหยยีดยาว

อยูบ่นโซฟา ใบหน้าของเธอเลอะเปรอะเป้ือนไปด้วยอาเจยีน ผมเผ้าปกคลมุ

ใบหน้า 

“ผมกเ็ริ่มจะเกลยีดคณุเหมอืนกนั” สรวศิเหวี่ยงนดิๆ ก่อนจะเริ่มเชด็

หน้าเชด็ตาให้เธอ แม้อยากจะปล่อยเธอไว้ในสภาพนี้ขนาดไหน แต่พอคดิ

ว่าต้องนอนดมกลิ่นแบบนี้ไปทั้งคนื เขากท็นไม่ไหว

เปลือกตาบางเผยอขึ้นมาเล็กน้อยขณะที่เขาเขี่ยผมออกจากใบหน้า 
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ดวงตาที่ซ่อนอยู่ภายในมนี�้าตาเอ่อคลอ  

“อย่าเกลยีดฉนั ฉนัไม่เหลอืใครอกีแล้ว” เธอว่าพร้อมทั้งยกมอืขึ้นมา

กุมมอืของเขาไว้ แล้วหลบัตาลงพร้อมกบัน�้าใสๆ ที่ไหลออกมา

สรวศิมองอย่างสะท้อนใจ ไม่รูเ้จ้าหล่อนไปเจอกบัอะไรมาถงึได้ท�าตวั

ส�ามะเลเทเมาขนาดนี้ ถ้าจะให้ตั้งสมมตุฐิานกค็งไม่พ้น ‘พษิรกั’ แบบที่พี่ชาย

ฝาแฝดของเขาโดนแน่ๆ



เปลอืกตาบางเริ่มขยบัเมื่อแสงจากภายนอกสาดส่องมาถงึ หญงิสาว
ลุกขึ้นอย่างงวัเงยี เส้นเลอืดที่บบีรดัตุบๆ ท�าให้ต้องยกมอืขึ้นกุมขมบั พอ

ตั้งสตไิด้กเ็ริ่มมองส�ารวจรอบๆ ก่อนจะพบว่าไม่ใช่สถานที่ที่ตนเคยอยูต่ลอด

สปัดาห์ที่ผ่านมา 

เธอใจหายวาบ รีบก้มมองดูสภาพของตน จึงเห็นว่าเสื้อยืดที่สวม

ไม่ใช่ของตน แถมท่อนล่างที่มผี้าห่มคลุมไว้กม็เีพยีงชั้นในตวัจิ๋ว  

“ใจเยน็ๆ ยายขวญั ตั้งสตไิว้” เธอบอกตวัเองพร้อมกบัทบทวนสิ่งที่

เกดิขึ้น ตั้งแต่เริ่มย่างกรายเข้าไปในคลบั สั่งเหล้ามาดื่มเพื่อคลายความทุกข์

ใจ และเธอได้คุยกบัผู้ชายไทยคนหนึ่ง

“ตื่นแล้วเหรอคุณ” 

เสียงปริศนาที่ดังมาจากมุมหนึ่งของห้องท�าให้คนก�าลังสับสนสะดุ้ง 

พอหนัไปมองกพ็บว่าเป็นชายหนุม่คนหนึ่งที่ก�าลงันั่งเสยผมอยูบ่นเตยีง...ใน

สภาพไม่สวมเสื้อ!

“เฮ้ย! อย่ากรี๊ดนะ”

๓
ทำาความรู้จัก
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สงสัยว่าเธอจะแสดงสีหน้าท่าทางออกมาหมด เขาจึงได้ห้ามปราม 

เช่นนั้น

“ผมไม่ได้ท�าอะไรคุณ ก็คุณเมาจนอ้วกเลอะเทอะ ผมก็เลยเปลี่ยน

เสื้อผ้าให้”

“ฉนัอ้วกเลอะกางเกงด้วยหรอืไง” เธอถามกลบัเสยีงฉุนๆ 

“กด็ูเอาเองส”ิ เขาบุ้ยปากไปยงักองเสื้อผ้าที่อยู่บนพื้นข้างโซฟา ที่มี

ทั้งเสื้อและกางเกงของเธอกองอยู่

หญงิสาวส่งค้อนวงใหญ่ให้เขา ก่อนจะก้มลงส�ารวจตวัเองอกีครั้ง บน

ร่างกายไม่มร่ีองรอยที่บ่งบอกว่าโดนกระท�ามดิมีร้ิาย และเธอกม็ั่นใจว่าสิ่งที่

ผู้หญงิทุกคนหวงแหนยงัคงอยู่

“ผมไม่ได้ท�าอะไรหรอกน่า”

ถ้อยค�าคล้ายชวนสนทนาท�าให้เธอหันไปทางชายแปลกหน้าอีกรอบ 

แล้วกต้็องก้มหน้ากรี๊ดลั่นเมื่อเขาลงจากเตยีงในสภาพที่สวมกางเกงบอ็กเซอร์

เพยีงตวัเดยีว

สรวศิรบีคว้าเสื้อผ้าที่กองอยูบ่นปลายเตยีงแล้ววิ่งเข้าห้องน�้าไปอย่าง

รวดเรว็ เขาเองกล็มืไปว่าสภาพของตนเองเป็นแบบไหนจงึไม่ทนัไดร้ะวงัตวั

เมื่อได้ยนิเสยีงปิดประตู คนที่ก้มหน้าก้มตากค็่อยๆ เงยหน้าขึ้นมา 

เมื่อไม่เห็นชายแปลกหน้าอยู่ในคลองจักษุก็เป่าปากอย่างโล่งใจ รีบคว้า

กางเกงมาสวม เธอต้องออกจากที่นี่ให้เรว็ที่สุด

เมื่อแต่งกายเรียบร้อยก็คว้ากระเป๋าสะพายที่วางอยู่บนโต๊ะกลาง 

ส�ารวจดูข้าวของภายในเห็นว่าอยู่ครบก็จ�้าอ้าวไปที่ประตู จังหวะที่ก�าลังจะ

ถงึ...พลนัประตูห้องน�้ากเ็ปิดออกมาพอดี

หญงิสาวสะดุ้ง แต่กไ็ม่หนักลบัไปมองด้านหลงั เธอรบีโผไปที่ประตู

ห้อง แต่ยงัไม่ทนัได้เปิดออก เสยีงจากด้านหลงักด็งัขึ้น 

“จะรบีไปไหนล่ะ คุณพาขวญั ชษิณุพงศ์” 

คนโดนเรยีกนิ่งงนั ก่อนจะหนักลบัไปช้าๆ “คุณ...รู้จกัฉนั?”
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“ก็...” สรวิศบุ้ยปากไปยังกระเป๋าสะพาย “ผมดูจากบัตรประชาชน 

ในกระเป๋าสตางค์” 

“ไม่มมีารยาท!”

“โหคุณ ชั่วโมงนั้นใครจะไปนกึถงึมารยาท พาผู้หญงิเมาไม่ได้สตมิา

ห้องทั้งท ีผมกต็้องระวงัตวัส ิเกดิตื่นมาแล้วโดนรูดทรพัย์จะท�ายงัไง”

“แล้วพาฉนัมาท�าไมล่ะ”

“ถ้าไม่พามา คุณคงโดนใครสกัคนแถวนั้นหิ้วไปแล้วละ”

เจ้าหล่อนชะงกัไปอดึใจ ก่อนจะพมึพ�าออกมา “แบบนั้นกด็แีล้วนี่”

คนที่ก�าลงัจะเดนิไปนั่งชะงกัค้าง “หมายความว่าไง” 

มเีพยีงความเงยีบเป็นค�าตอบ สรวศิจงึเดนิไปเผชญิหน้ากบัเจ้าหล่อน 

“นี่คุณต้องการอะไรกนัแน่”

พาขวญัขยบัตวัอย่างอดึอดั พยายามเบี่ยงตวัหนี

“จะไปไหน!” สรวศิตามไปไม่ลดละ ใช้สองมอืยนัผนงักกัขงัเธอเอาไว้ 

รูส้กึฉนุนดิๆ ที่ความหวงัดขีองตนกลายเป็นสิ่งที่อกีฝ่ายไม่ต้องการ เขาหรอื

อุตส่าห์เป็นห่วง เห็นว่ามีปัญหาชีวิตจึงไม่อยากให้เธอพบกับเรื่องเลวร้าย 

ที่ไหนได้...

“คณุจะท�าอะไร” พาขวญัมสีหีน้าตระหนก พร้อมกบัถอยหนคีนที่จู่ๆ  

กม็ที่าทคีุกคาม

“กท็�าอย่างที่คุณต้องการ” 

“อย่ามาล้อเล่นนะ!” พาขวญัตวาดเสยีงสั่น ยกมอืยนัแผงอกที่เข้ามา

ประชดิ

“ใครจะล้อเล่นเรื่องแบบนี้ รูไ้หมว่าเมื่อคนืผมต้องข่มใจขนาดไหน มี

ผู้หญิงมานอนแก้ผ้าอยู่ในห้องแท้ๆ แต่ท�าอะไรไม่ได้ ในเมื่อคุณไม่ถือสา 

ผมขอท�ามันเช้านี้เลยก็แล้วกัน” สรวิศพุ่งเป้าไปที่แก้มนวล แต่ก็พบเพียง

ความว่างเปล่าเมื่อสาวเจ้าทรุดลงไปนั่งอยู่กบัพื้นในสภาพตวัสั่นงนังก 

“อะไรกนั ไหนว่าต้องการ...” 
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ไม่มคี�าพูดใดๆ ออกมาจากปากหญงิสาว สรวศิจงึนั่งตามลงไป ซึ่ง

การกระท�าของเขากท็�าให้เธอถงึกบัผวา

“ไม่นะ! อย่าท�าอะไรฉนั” พาขวญัปัดป้องพลัวนั ขยบัตวัไปจนแทบ

จะแนบกบัผนงั  

คนไม่ตั้งใจข่มขู่ถอนหายใจ ถ้าเขามีอารมณ์จริงๆ แล้วเจอแบบนี้ 

ใครจะไปท�าอะไรได้ลง “ลุกขึ้นมาเถอะ ผมแค่ล้อเล่น” สรวศิยื่นมอืไปจบั

แขนเธอหวงัช่วยพยุงให้ลุกขึ้น แต่กลบัส่งผลให้สาวเจ้าสะดุ้งเฮอืก 

“นี่คุณ ใจเย็นๆ ผมแค่ล้อเล่น ไม่ได้คิดจะท�าอะไรคุณจริงๆ เสีย

หน่อย” 

เธอเงยหน้าขึ้น ดวงตามนี�้าเอ่อคลอคล้ายยงัไม่เชื่อใจนกั สรวศิจงึยก

สองมอืพร้อมลุกขึ้นแล้วขยบัถอยห่าง

พาขวัญเม้มปาก ยกมือปาดน�้าตาแล้วลุกตาม หัวใจยังสั่นไหวกับ

การกระท�าคุกคามเมื่อครู่ 

“ขอบคุณ”

“เรื่องที่ผมไม่ท�าอะไรคุณน่ะเหรอ”

“ค่ะ รวมทั้งเรื่องที่ช่วยฉนัด้วย” 

พาขวญัอดคดิไม่ได้จรงิๆ ว่าถ้าเมื่อคนืเกดิเหตกุารณ์เช่นนั้นขึ้นโดยที่

อกีฝ่ายเป็นใครกไ็ม่รู้ ชวีติเธอจะเลวร้ายขนาดไหน

สรวศิสมัผสัได้ถงึความจรงิใจในค�าพูดเธอ จงึยิ้มน้อยๆ “ไม่เป็นไร

หรอก ยงัไงกค็นไทยเหมอืนกนั ผมกข็อโทษดว้ยที่แกลง้คณุแรงไปหนอ่ย” 

เขาว่าแล้วหมนุตวัเดนิไปยงัเคาน์เตอร์ครวัเลก็ๆ “มานั่งก่อนเถอะครบั เดี๋ยว

ผมสั่งเครื่องดื่มมาให้ จะได้หายแฮงก์”

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉนัต้องไปแล้ว ขอบคุณอกีครั้งนะคะ” 

สรวศิยงัไม่ทนัได้ทดัทาน พาขวญักเ็ปิดประตูออกจากห้องไปเสยีแล้ว 

“เสื้อผม...” เจ้าของห้องอ้าปากค้าง แม้จะเสียดายเสื้อยืดตัวโปรด

เพียงใด แต่ก็ไม่ใจร้ายพอที่จะตามไปเอาคืน จึงได้แต่ท�าใจแล้วหันมาสั่ง
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อาหารแทน เมื่อเรียบร้อยก็จัดแจงอาบน�้าแต่งตัวเพื่อออกไปเที่ยวตะลุย

บรสิเบนตามที่วางแผนไว้ 

สรวิศเพลิดเพลินไปกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีหลากหลายทั้งทาง
สถาปัตยกรรมและทางธรรมชาต ิ เขาตระเวนถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆ รวม

ทั้งชมวิวยามค�่าคืน กว่าจะกลับมาถึงโรงแรมจึงค่อนข้างดึก ขณะเดินอยู่

ภายในบรเิวณลอ็บบ ีเขากไ็ด้ยนิเสยีงทะเลาะววิาทเป็นภาษาไทยดงัลั่น พอ

หนัไปมองกพ็บว่าเป็นกลุม่คนประมาณสี่ถงึห้าคนและหนึ่งในนั้นคอืคนที่อยู่

กบัตนเมื่อคนื 

“นงัเดก็หน้าไม่อาย! ฉนัคดิไม่ผดิเลยจรงิๆ” 

เสยีงด่าทอมาพร้อมกบัสองมอืที่ทุบตไีปยงัคู่กรณ ี แม้จะมชีายหนุ่ม

อกีคนขวางอยู่ แต่กด็ูจะไม่เป็นผลเท่าไหร่

“ไหนแกบอกไม่มีอะไร แล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง แกคิดจะหักหลังฉัน 

เหรอ!”

“หนูเปล่านะคะ หนูมาเพราะจ�าเป็น” คนถูกกล่าวหาปฏเิสธ ดวงตา

แดงก�่า เธอเชดิหน้าขึ้นสู้อย่างไม่ยอมแพ้

“จ�าเป็นอะไร แกคดิจะจบัผวัฉนัน่ะส”ิ

“หนูเปล่า เราแค่มาสมัมนาด้วยกนั”

“สัมมนาด้วยกัน? ฮึ! สัมมนากันอีท่าไหนล่ะถึงได้หายไปด้วยกัน 

ทั้งคนื ภูมเิขาเป็นผวัฉนั เป็นพ่อเลี้ยงของแก แกยงัคดิจะแย่งอกีเหรอ นี่

แกจะแย่งทุกอย่างไปจากฉนัเลยหรอืไง!”  

คนที่มาเป็นผู้รับฟังโดยบังเอิญตัวเย็นวาบ ข้อกล่าวหาดังกล่าวช่าง

ร้ายแรงนกั 

“คณุดาวพอเถอะ คนมองกนัหมดแล้ว” ชายที่น่าจะเป็นสามซีึ่งดูจาก

รปูร่างหน้าตาแล้วอายคุงน้อยกว่าพยายามห้ามปราม แต่คนอาละวาดไม่ฟัง

เหตุผลอะไรเลย
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“มองกม็อง ฉนัไม่อายหรอก คนคดิแย่งผวัคนอื่นสติ้องอาย!” 

“ขอโทษครบั คอื...” ว่าจะไม่ยุง่แล้ว แต่ในฐานะพยานปากเอก สรวศิ 

อดที่จะเข้าไปร่วมวงไม่ได้จรงิๆ

“คอืผมได้ยนิเสยีงโต้เถยีง กเ็ลย...”

“ไม่ใช่เรื่องของคณุ ออกไป!” หญงิวยักลางคนท่าทางภมูฐิานที่ก�าลงั

เลอืดขึ้นหน้าหนัมาตวาด

“ผมแค่อยากจะบอกว่า เมื่อคนืคุณพาขวญัอยู่กบัผม”

บรรดาคนที่ฟังภาษาไทยออกตะลงึงนั โดยเฉพาะพาขวญั ชายหนุม่

เดาว่าเธอคงคดิไม่ถงึว่าเขาจะเอาตวัเข้าไปยุ่งวุ่นวาย

“ฉนัไม่เชื่อหรอก คุณเป็นใคร นงัขวญัจะไปอยู่กบัคุณได้ยงัไง”

“คอืเรา...เจอกนัในคลบัครบั”

“คลับ? ฮึ! นังขวัญนี่นะเที่ยวคลับ จะโกหกอะไรก็ให้มันเนียนๆ 

หน่อยเถอะ นี่เหน็ว่าเป็นคนไทยจงึคดิจะช่วยมนัใช่ไหม อย่าเข้ามายุง่ดกีว่า 

นี่มนัเรื่องในครอบครวั”

คนโดนด่าว่า ‘อย่าเสือก’ ทางอ้อมหน้าชานิดๆ จากนั้นก็ฉุนมาก 

ขนาดผู้ถูกกล่าวหามพียานมายนืยนั เจ้าหล่อนยงัไม่ฟัง

“แต่วา่ผม...” สรวศิตั้งท่าจะอธบิายต่อ แต่พาขวญักลบัเดนิมาจงูมอื

เขาแล้วพาออกมาจากตรงนั้น

“จะไปไหนล่ะคุณ ไม่อธบิายให้พวกเขาเข้าใจก่อนเหรอ”

ไม่มีค�าตอบจากคู่สนทนา สรวิศจึงรั้งให้เธอหันกลับมา และพบว่า

เธอก�าลงัเม้มรมิฝีปากบางแน่น ดวงตาเอ่อคลอไปด้วยหยาดน�้าใสๆ

“คุณ...”

พาขวญัไม่ฟังค�าใดๆ เธอสะบดัมอืออกแล้วเดนิไปที่ลฟิต์  

“นี่คณุ ผมว่าเราน่าจะ...” สรวศิพยายามทดัทาน แต่ประตลูฟิต์กเ็ปิด

ออกพอด ีเขาจงึรบีเดนิตามพาขวญัเข้าไปด้านใน 

“คุณจะปล่อยให้พวกเขาเข้าใจผดิแบบนั้นจรงิๆ เหรอ” 



30  l  ข วั ญ ยิ ห ว า

ชายหนุ่มยังคงเซ้าซี้เนื่องจากเป็นคนที่ไม่ชอบหนีปัญหา แต่ก็มีแค่

ความเงยีบเป็นค�าตอบเช่นเดมิ 

“ก็แล้วแต่คุณแล้วกัน” สรวิศถอนหายใจ ในเมื่อเจ้าของเรื่องไม่ให้

ความร่วมมอื พยานปากเอกอย่างเขาจะไปท�าอะไรได้

ทั้งสองยืนเงียบกันอยู่แบบนั้น จนกระทั่งได้ยินเสียงเตือนว่าลิฟต์

หยุด สรวศิหนัไปมองแผงควบคุมพบว่าเป็นชั้นที่ตนพกัอยู่จงึเดนิออกไป 

“เข้ามาพกัในห้องผมก่อนไหม” เขาหนักลบัมาถาม แต่กเ็ป็นเช่นเดมิ 

ไม่มคี�าตอบใดๆ จากคู่สนทนา สรวศิจงึเดนิกลบัเข้าไปหาเธอ 

“คณุ...ไหวไหมเนี่ย” สงสยัว่าค�าพดูเขาจะไปสะกดิใจพาขวญัเข้าอย่าง

แรง เธอจงึปล่อยโฮดงัลั่น

“เฮ้ย! ใจเยน็ๆ อย่ามาร้องตรงนี้ส”ิ เขาท�าตวัไม่ถูกขึ้นมาทนัท ีโรค

แพ้น�้าตาผู้หญิงนี่ท�ายังไงก็ไม่หาย “อย่าร้อง...เดี๋ยวคนก็แตกตื่นกันทั้งชั้น

หรอก” 

ยิ่งปลอบกค็ล้ายว่าเธอยิ่งร้องดงักว่าเดมิ สรวศิจงึคว้าข้อมอืพาขวญั

พาเข้าไปในห้องพกัแล้วปล่อยให้เธอร้องไห้จนพอใจ โดยไม่ลมือ�านวยความ-

สะดวกด้วยการหยบิกล่องทชิชูมาวางไว้ให้ข้างๆ 

จนผ่านไปพกัใหญ่สถานการณ์กส็งบลงพร้อมกบัเศษทชิชูกองโต

“คุณไหวไหมเนี่ย” สรวศิอดถามไม่ได้ เมื่อเจ้าหล่อนยงัคงสะอื้นอยู่

เป็นระยะ

พาขวญัรบียกมอืห้าม ก่อนตวดัสายตามองไปยงัคนหวงัด ี “ถ้าคุณ

ไม่พูดค�านี้ ฉนัคงไม่ร้องหรอก”

“อ้าว”

“เวลาผู้หญงิจะร้องไห้ คุณไม่ต้องพูดอะไร ไม่รู้หรอืไง ยิ่งพูดมนัยิ่ง

ไปสะกิดต่อมน�้าตา” กล่าวจบก็หยิบทิชชูแผ่นใหม่มาซับน�้าตาที่ท�าท่าจะริน

ไหลอกีรอบ

“จะไปรูเ้หรอ ผมไม่ใช่ผูห้ญงินี่” สรวศิว่า จากนั้นกป็ล่อยให้พาขวญั
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สงบจติสงบใจ ส่วนตนกไ็ปอาบน�้าอาบท่าเพื่อเตรยีมเข้านอน เพราะพรุ่งนี้

ต้องเชก็เอาต์แต่เช้าเพื่อไปท่องเที่ยวตามแพลนที่วางไว้

เขาใช้เวลาในห้องน�้าไปพักใหญ่ แอบคิดว่าหากพาขวัญดีขึ้นคงหนี

กลับไปเหมือนเมื่อเช้า ทว่าพอเปิดประตูห้องน�้าออกมากลับคิดผิดถนัด 

เพราะเจ้าหล่อนยงัคงนั่งอยู่บนโซฟา แถมในมอืยงัมหีนงัสอืท่องเที่ยวที่เขา

เพิ่งซื้อมาด้วย 

“ว้าย!” 

เสียงหวีดร้องดังขึ้นทันทีที่เธอหันมาเห็นเขา ก่อนจะวางหนังสือลง

แล้วหลับตาปี๋ คนที่นุ่งเพียงผ้าเช็ดตัวผืนเดียวจึงกระโจนไปคว้าผ้าห่มมา

คลุมกายไว้ทนัที

“ท�าไมคุณไม่แต่งตวัให้มนัเรยีบร้อย”

“กผ็มคดิว่าคุณกลบัไปแล้วนี่” เขาว่าขณะก้มมองว่ายงัมสี่วนใดโผล่

พ้นผ้าออกมาหรอืไม่

“ไม่ต้องมาอ้างเลยนะ” พาขวัญยังคงหลับตาปี๋ “แล้วนี่คุณแต่งตัว

เรยีบร้อยหรอืยงั”

“ลองลมืตาดูส”ิ สรวศิกล่าวยั่ว

“ไม่!” 

“เถอะน่า คุณอาจเหน็อะไรดีๆ  กไ็ด้นะ”

“อี๋ ไม่ๆ รบีไปใส่เสื้อผ้าให้เรยีบร้อยเลยคุณ”

“แต่นี่มนัห้องผมนะ ผมจะใส่อะไรกไ็ด้หรอืเปล่า คุณนั่นแหละกลบั

ห้องไปได้แล้ว” สรวศิขยบัมายนืไม่ห่างจากคนที่หนัหน้าหน ี

“ฉนั...ยงักลบัไม่ได้” ประโยคดงักล่าวเปลี่ยนบรรยากาศรอบกายไป

ทนัท ีทั้งห้องเกดิสภาวะเดดแอร์อยู่ชั่วครู่

“ถ้าคุณล�าบากใจ ฉนัลงไปนั่งที่ลอ็บบกีไ็ด้” เธอว่าแล้วลมืตาพร้อม

กบัลุกขึ้น สรวศิจงึรบีคว้าแขนเอาไว้

“เดี๋ยวกไ็ปเจอคนพวกนั้นอกีหรอก อยู่ที่นี่กไ็ด้”
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“แต่คุณไล่ฉนัแล้วนี่” 

“ผมขอโทษ ผมแค่รู้สกึว่ามนัไม่ค่อยเหมาะสม” เป็นอกีครั้งที่สรวศิ 

ต้องถอนหายใจยาว “เอาเป็นว่าคุณอยู่ที่นี่ก่อนกไ็ด้”

“ขอบคณุค่ะ” เธอหนัมายิ้มน้อยๆ ก่อนจะนั่งลงบนโซฟาที่เดมิ “คณุ

จะไปเที่ยวตามที่หนังสือนี่แนะน�าเหรอคะ” เธอถามพร้อมทั้งบุ้ยปากไปยัง

หนงัสอืท่องเที่ยวที่วางอยู่บนโต๊ะกลาง 

“อมื” สรวศิตอบอย่างเสยีไม่ได้ มอืกพ็ยายามกระชบัผ้าห่มให้แน่น

ขึ้น 

“ฉนัไปด้วยส”ิ

“หา!” สรวศิหนัขวบัแทบจะทนัท ี

“กต็ั้งแต่มาที่นี่ฉนัยงัไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลย ฉนัอยากไปกบัคณุด้วย”

“จะบ้าเหรอ เราไม่ได้รูจ้กักนัดขีนาดที่จะไปร่วมทรปิด้วยกนัได้หรอก

นะ” หลงัจากเรยีกสตไิด้ สรวศิกป็ฏเิสธเสยีงดงัลั่น ไม่ใช่แค่เขาที่ไม่รู้ว่าเธอ

เป็นใคร และมาจากไหน พาขวญัเองกย็งัไม่รู้จกัเขาดเีลยด้วยซ�้า 

“คุณกร็ู้จกัฉนัแล้วนี่” พาขวญัว่า

คนแอบค้นกระเป๋าคนอื่นสตั๊นไปชั่ววนิาท ี

“ส่วนคณุ...ฉนัไม่รูจ้กัจะดกีว่า” เธอพดูเองเออเอง แถมยงัหนัไปหยบิ

หนงัสอืขึ้นมาเปิดดูตามหน้าที่เขาแปะโพสต์-อติไว้ 

สรวศิรูส้กึกลนืไม่เข้าคายไม่ออกขึ้นมาทนัท ี“ผมว่าเราต้องคยุกนัยาว

แล้วละ ขอไปใส่เสื้อผ้าก่อนนะ” เขาหมนุตวัไปค้นเสื้อผ้าในกระเป๋าแล้วเดนิ

หายเข้าไปในห้องน�้า ระหว่างนั้นกค็ดิหาเหตผุลร้อยแปดขึ้นมาอ้างเพื่อให้เธอ

เปลี่ยนใจ แต่เมื่อกลบัออกมากพ็บว่าคนที่ขอไปเที่ยวด้วยผลอ็ยหลบัไปแล้ว 

สรวศิยนืมนึอยูก่ลางห้องอย่างไม่รูจ้ะท�าอย่างไรด ี จะปลกุเจ้าหล่อน 

มาเจรจาก็ดูจะใจร้าย เพราะเมื่อลองเข้าไปดูใกล้ๆ ก็พบว่าเปลือกตาที่ปิด

สนทินั้นยงัชุ่มไปด้วยหยาดน�้าตาอยู่เลย 

คนไม่รู้จะท�าอย่างไรจึงหยิบหนังสือออกจากมือหญิงสาว จับให้เธอ
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นอนบนโซฟาได้สบายขึ้น แล้วหยิบผ้าห่มมาคลุมให้ ยืนมองอยู่ครู่หนึ่ง 

ก่อนจะถอนหายใจแล้วเดินไปยังเตียงนอน พยายามคิดว่าพาขวัญอาจพูด

ตามอารมณ์ พรุ่งนี้ตื่นมากค็งเลกิล้มความตั้งใจไปเอง 



สรวิศไม่ได้วางแผนการท่องเที่ยวมาก่อน เพียงแค่ซื้อหนังสือ
แนะน�าการท่องเที่ยวมาเปิดด ูหากเจอสถานที่ไหนน่าสนใจกไ็ป โดยจดุมุ่ง-

หมายแรกคือเมืองโกลด์โคสต์ที่อยู่ห่างจากบริสเบนไปทางทิศใต้ราว ๖๖ 

กโิลเมตร เดนิทางด้วยรถยนต์ซึ่งเหมาเช่าเป็นเวลาห้าวนั 

“ว้าว! สวยจงั” 

เสยีงสดใสดงัขึ้นหลงัจากที่สรวศิขบัรถมาถงึเซร์ิฟเฟอร์ พาราไดส์บชี 

สุดท้ายแล้วเขากต็้องพาพาขวญัมาด้วยจนได้ 

“นี่คณุ แน่ใจแล้วใช่ไหมที่ท�าแบบนี้” สรวศิถามย�้าอกีครั้ง แมจ้ะพดู

ประโยคนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเจ้าหล่อนกลับไปหอบกระเป๋าเสื้อผ้ามา

ที่ห้องของเขาเรยีบร้อย วนันี้เธออยูใ่นลคุสบายๆ เสื้อเชิ้ตกางเกงยนี ดเูผนิๆ 

ก็คือนักท่องเที่ยวคนหนึ่ง แต่จะดูแปลกตาไปหน่อยก็ตรงที่วันนี้เจ้าหล่อน

สวมแว่นสายตาด้วย 

“ถามรอบที่ร้อยได้แล้วมั้งคะ บ่นเป็นตาแก่ไปได้”

ตั้งแต่เจ้าหล่อนรูว่้าเขาอายมุากกว่าห้าปี ค�าว่า ‘ตาแก่’ กม็มีาให้ได้ยนิ

๔
ร่วมทริป
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แทบจะทุกครั้งที่ชายหนุ่มเอ่ยปากถามเรื่องที่เธอตามเขามา

“ผมถามเพราะเป็นห่วงหรอก แน่ใจใช่ไหมว่าจะไม่มใีครตามหา ไม่ใช่

จู่ๆ มตี�ารวจมาจบัผมฐานลกัพาตวัหรอกนะ” 

ระยะเวลาบนรถประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่ท�าให้รู้จกัเธอมากไปกว่าเดมิ 

พาขวญัไม่เอ่ยอะไรมากนอกเสยีจากมาที่นี่เพราะงาน ตอนนี้เสรจ็แล้ว เธอ

จงึลาหยดุต่อเพื่อท่องเที่ยวอกีหนึ่งสปัดาห์ ส่วนประวตัอิื่นๆ เช่นว่าเป็นใคร 

มาจากไหน ท�าอาชพีอะไร หรอืคนที่มาด่าทอปาวๆ เมื่อคนืเป็นใคร พาขวญั

ไม่ปรปิากเลยสกันดิ แถมยงัควกับตัรเครดติและเงนิสดออกมาจ�านวนหนึ่ง

เพื่อแสดงความบรสิุทธิ์ใจว่าจะไม่เบยีดเบยีนเงนิของเขาแน่นอน 

“ไม่มใีครตามหาฉนัหรอกค่ะ” 

อาการตื่นเต้นเมื่อครู่ดูจะจางหายไปจากใบหน้าเธอ จนคนเอ่ยถาม

เสยีเองที่รู้สกึผดิ บรรยากาศรอบตวัเหมอืนดิ่งลงเหวฉบัพลนั 

“เอาเถอะ ไหนๆ ก็มาถึงนี่แล้ว เที่ยวให้เต็มที่ไปเลยละกัน” เมื่อ

สถานการณ์เป็นเช่นนี้ สรวศิจงึปล่อยเลยตามเลย เขาไมใ่ช่คนที่สนใจอะไร

มากมายอยู่แล้ว ค่อนข้างเป็นคนง่ายๆ สบายๆ ด้วยซ�้า การมผีู้ร่วมทรปิ 

อกีคนกไ็ม่เสยีหายอะไร

ใบหน้าของพาขวญัเปลี่ยนเป็นยิ้มแฉ่ง ดูกระตอืรอืร้นขึ้นทนัตา “คณุ

จะท�าอะไรเป็นอนัดบัแรก”

ประโยคที่เธอบอกว่า ‘ส่วนคุณ...ฉนัไม่รู้จกัจะดกีว่า’ ยงัเป็นเช่นนั้น 

เพราะเจ้าหล่อนไม่ถามสรวศิว่าเขาชื่ออะไร ท�างานอะไร หรอืมาท�าอะไรที่นี่ 

เธอเรยีกเขาว่า ‘คุณ’ เท่านั้น 

“เข้าที่พกั”

“จากนั้นล่ะคะ”

“เล่นเซริ์ฟ”

“เช้าๆ แบบนี้เนี่ยนะ” 

มเีสยีงสนทนาสลบัสบัเปลี่ยนกบัโต้เถยีงกนัเป็นระยะๆ จนกระทั่งถงึ
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โรงแรมที่พกั ทั้งสองกแ็ยกย้ายกนัไปพกัห้องตวัเอง แล้วค่อยแยกกนัไปยงั

สถานที่ท่องเที่ยวที่แต่ละคนสนใจ 

“คุณจะไปที่ไหน” สรวศิอดถามไม่ได้เมื่อบงัเอญิพบพาขวญัที่ลอ็บบ ี

การแต่งตวัยงัอยู่ในชุดเดมิ เพิ่มเตมิคอืกระเป๋าเป้ และกล้องถ่ายรูปขนาด

เลก็ดไีซน์สไตล์เรโทรคล้องอยู่ที่ต้นคอเจ้าหล่อน

สีหน้าดื้อดึงคล้ายไม่อยากตอบ ท�าให้คนเป็นผู้ใหญ่กว่าออกอาการ

ฉุนนดิๆ “ที่ถามกเ็พราะ...”

“เป็นห่วง” 

มปีระโยคสวนขึ้นมาทนัท ีราวกบัเดาได้ว่าเขาก�าลงัจะพูดอะไร

“ใช่ เป็นห่วง” สรวศิย�้า กเ็ขากระเตงลูกหลานใครมาด้วยกไ็ม่รู้ ถ้า

เกดิเป็นอะไรขึ้นมา เขากต็้องร่วมรบัผดิชอบ

“ทราบแลว้เจา้คะ่ ดฉินัจะไมท่�าใหคุ้ณท่านเป็นกงัวล และจะกลบัมา

อย่างปลอดภยัแน่นอนเจ้าค่ะ” 

ค�าตอบเจื้อยแจ้วยดืยาวมาพร้อมการยื่นโพสต์-อติสชีมพพูาสเทลมา

ให้ สรวศิรบัมาอ่านกพ็บว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคร่าวๆ ในแถบนี้

“อายุขนาดนี้ยังจะไปเที่ยวสวนสนุกอีกเหรอ” สรวิศเหลือบมองคน

ส่งกระดาษแผ่นเลก็ให้ กเ็ธอบอกเองว่าท�างานแล้ว อายุกค็งไม่ต�่ากว่ายี่สบิ

สาม น่าจะหมดวยัที่ชอบอะไรโลดโผนโจนทะยาน

“ฉนัไม่อายเุกนิเหมอืนคณุหรอกค่ะ” พาขวญัตอบหน้าตาเฉย เล่นเอา

คนฟังคิ้วกระตุก

“นี่!”

“เจอกันมะรืนเช้านะคะ ฉันจะลงมารอที่นี่ตอนสิบโมง” เธอบอก

ก�าหนดการเสร็จสรรพเพราะรู้แพลนจากเขาตอนเช็กอิน แล้วเดินออกไป

อย่างสบายอารมณ์

สรวศิพลกิดโูพสต์-อติแล้วบ่นอบุ “เบอร์ทงเบอร์โทร. กไ็ม่ให้ไว้ แล้ว

จะตดิต่อยงัไงวะเนี่ย” แม้จะโล่งใจเมื่อเจ้าหล่อนไม่มกีริยิาเกาะตดิแจอย่าง
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ที่กงัวลในตอนแรก แต่เป็นแบบนี้กใ็ช่จะสบายใจ

แล้วพาขวญักท็�าตามที่บอกไว้จรงิๆ สรวศิพบเธอมานั่งรออยูท่ี่ลอ็บบี 
ตามเวลาที่นัดหมายเป๊ะ สองวันที่ผ่านมาเขาไม่เห็นแม้เงาของเธอเลย 

คล้ายกบัว่ามาที่นี่เพยีงคนเดยีว

“ฉนัเชก็เอาต์เรยีบร้อยแล้วค่ะ” เธอบอกเมื่อเขาเอาสมัภาระมาวางไว้

บนเก้าอี้ข้างๆ 

สรวศิมองเธอโดยไม่พดูอะไร บอกตรงๆ ว่าอารมณ์เสยีนดิๆ เพราะ

เมื่อวานตอนกลับจากเล่นเซิร์ฟ เขาบังเอิญได้ยินเจ้าหน้าที่โรงแรมคุยกัน 

เรื่องแขกผูห้ญงิชาวเอเชยีประสบอุบตัเิหตรุถชนแลว้ตดิต่อญาตไิมไ่ด ้ดว้ย

ความตกใจจึงตามไปสอบถาม กว่าจะได้ผลสรุปว่าไม่ใช่พาขวัญก็เล่นเอา 

วิ่งวุ่น

เห็นคนไม่รู้อีโหน่อีเหน่จ้องกลับตาแป๋ว สรวิศก็ได้แต่ถอนหายใจ 

เดนิไปเชก็เอาต์ที่เคาน์เตอร์ เมื่อเรยีบร้อยกค็ว้าสมัภาระเดนิออกจากโรงแรม 

“คณุอยากไปที่ไหนหรอืเปล่า” สรวศิถามเมื่อขึ้นมานั่งบนรถเรยีบร้อย

“ไม่ค่ะ คุณไปที่ไหนฉนักไ็ปที่นั่น”

“อาจไม่ใช่สไตล์ของคุณ”

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉนัมนีี่” พาขวญัชูสมาร์ตโฟนขึ้น “ไปที่ที่คุณอยากไป

เถอะค่ะ ฉนัเซริ์ชที่เที่ยวให้ตวัเองได้”

การมคีนบุคลกิง่ายๆ มาร่วมทรปิ บางครั้งกท็�าให้สรวศิอดึอดัใจได้

เหมอืนกนั 

“แล้วคุณจะไม่ให้เบอร์ผมจรงิๆ เหรอ”

ค�าถามของเขาท�าเอาพาขวญัหนัขวบัด้วยความสงสยั

“ผมกแ็ค่เป็นห่วง เกดิเป็นอะไรกะทนัหนัจะตดิต่อกนัยงัไง”

“ฉนัเอาตวัรอดได้ค่ะ” 

ค�าตอบแบบไร้เยื่อใยท�าให้สรวิศละสายตาจากถนนมาเหลือบมอง 
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คนนั่งข้างๆ “ไม่ไว้ใจผม?”

“คุณต่างหากที่ไม่ไว้ใจฉนั”

“ผมไม่ไว้ใจคุณตอนไหน” คนขบัรถขมวดคิ้ว ก่อนจะถงึบางอ้อเมื่อ

นกึย้อนกลบัไป “อ๋อ ที่บรสิเบน” 

กว่าเขาจะยอมให้เธอมาด้วยก็โต้เถียงกันอยู่ตั้งนาน ไหนจะท่าที

ระมดัระวงัตวัแจของเขานั่นอกี

“นั่นละค่ะ เพราะฉะนั้นเราอย่ารู้จกักนัจะดกีว่า เกดิฉนัเป็นอะไรขึ้น

มา คุณจะได้ไม่ต้องรบัผดิชอบ เพราะยงัไงฉนักต็ามคุณมาเอง”

“แล้วไม่กลวัผมจะท�าอะไรคุณบ้างหรอืไง” 

“คุณคง...ไม่ท�าอะไรฉนัหรอกมั้งคะ” 

เธอเอ่ยประโยคที่ไม่ค่อยมั่นใจมากนกั เล่นเอาคนฟังกลั้นข�า 

“ไม่รูส้ ิถ้าเกดิอะไรขึ้น อย่ามาเรยีกร้องให้ผมรบัผดิชอบทหีลงักแ็ล้ว

กนั”

จู่ๆ  พาขวญักร็ูส้กึเหมอืนมลีมพดัวบูผ่านตวั จนต้องยกสองมอืขึ้นมา

จบัเสื้อแจก็เกตตรงหน้าอกเข้าหากนั 

“ระวงัตวัไว้บ้างกด็ ียงัไงผมกผ็ู้ชาย”

“คุณไม่ใช่คนแบบนั้นหรอก” เธอว่า แม้ท่าทางจะสวนกับค�าพูดอยู่

บ้าง “ถ้าคณุคดิจะท�าอะไรฉนัจรงิๆ คงท�าตั้งแต่วนัแรกที่ฉนัไปนอนอยูท่ี่ห้อง

คุณแล้ว”

“กไ็ม่แน่...”

มีเสียงหัวเราะดังตามมาหลังประโยคนั้น พาขวัญจึงรู้ว่าโดนกวน

ประสาทเข้าให้แล้ว

“คณุคดิจะขูใ่ห้ฉนักลวั จะได้เลกิตามคณุไปเที่ยวใช่ไหม ฝันไปเถอะ 

ยงัไงฉนักจ็ะตามคุณไปจนกว่าจะจบทรปิเลย” พาขวญัค้อนแล้วหนัไปมอง

ภาพววิด้านนอก คนอะไร...กวนประสาทได้โล่

สรวศิได้แต่เหลอืบมองแล้วอมยิ้ม อดเอน็ดหูญงิสาวไม่ได้ ค่อนข้าง
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มั่นใจว่าตนไม่มทีางคดิอะไรเกนิเลยแน่ๆ เพราะนอกจากเธอจะไม่ใช่สเปก

เขาแล้ว สิ่งที่เกดิขึ้นกบัเธอยงัท�าให้เขาไม่กล้าคดิอะไรเกนิเลย แม้เธอจะไม่เคย

ปริปากเล่า แต่สีหน้าแววตายามเผลอท�าให้รู้ว่าเรื่องเหล่านั้นยังคงติดอยู ่

ในใจ และคงเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เธอหนีมากับคนที่ไม่รู ้จักแม้แต่ 

ชื่ออย่างเขา เขาไม่เลวพอที่จะสร้างแผลใหม่ให้แก่เธอแน่นอน 

จุดมุ่งหมายต่อไปของคนทั้งสองคือเมืองคอฟส์ฮาร์เบอร์ ซึ่งนั่งรถ 
นานกว่าสี่ชั่วโมง เมอืงนี้มสีถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายไม่แพ้เมอืงอื่นๆ  

“คุณจะไปไหนนะ” สรวศิท�าตาโตเมื่อเชก็อนิเรยีบร้อยแล้วพาขวญัก็

ยื่นโพสต์-อิตให้ดังเช่นตอนอยู่ที่โกลด์โคสต์ ซึ่งบอกถึงกิจกรรมแอดเวน-

เจอร์ทั้งสวนสนุก ขี่ม้า พายเรอืคายกั และที่ส�าคญัคอืสกายไดรฟ์วงิ

“กต็ามลสิต์นั่นไงคะ อกีสองวนัเจอกนันะคะ” เธอว่าแล้วลากกระเป๋า

เดนิไปยงัลฟิต์ 

พอตั้งสตไิด้ สรวศิกร็บีเดนิไปดกัหน้าหญงิสาว เพราะตอนอยูท่ี่เมอืง

โกลด์โคสต์เขาแทบเป็นไมเกรนตายเพราะตามตวัเธอไม่เจอ 

“ไม่ได้ รอบนี้ต้องเที่ยวด้วยกนั”

คิ้วทั้งสองข้างของพาขวญัผูกเป็นโบแทนค�าถามมากมายที่อยู่ในใจ

“ไม่ต้องมาท�าหน้าแบบนี้ เป็นอนัว่าเราจะไปเที่ยวด้วยกนั”

พาขวัญไม่ใช่คนเรื่องมากอยู่แล้ว เมื่อสรวิศตัดสินใจเช่นนั้นเธอจึง

ไม่เซ้าซี้ “แน่ใจเหรอคะ” เธอบุย้ปากไปยงัโพสต์-อติในมอื คลา้ยจะบอกให้

รู้ว่าแผนการเที่ยวของเธอไม่ธรรมดา

“คดิว่าผมกลวัหรอืไง” สรวศิว่า แม้แนวถนดัจะเป็นการท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาต ิ ถ่ายรูปเพื่อเกบ็เป็นสตอร ี แต่กจิกรรมกลางแจ้งเขากไ็ม่แพ้ใคร 

“แต่กต็้องสลบักนับ้างนะ ผมกม็ทีี่ที่อยากไปเหมอืนกนั”

“กไ็ด้”

“ต้องอย่างนี้ส”ิ สรวศิชกัชอบความไม่เรื่องมาก เขาผายมอืเชื้อเชญิ
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เมื่อประตลูฟิต์เปิด เพื่อน�าสมัภาระขึ้นไปเกบ็ เมื่อเรยีบร้อยแล้วจงึน�าของที่

จ�าเป็นออกไปท่องเที่ยว 

ทั้งสองสลับสับเปลี่ยนกันไปในสถานที่ต่างๆ ตามสไตล์ที่แต่ละคน
ชอบ ในแต่ละวนัจงึหมดไปอย่างรวดเรว็เพราะแผนการเที่ยวแน่นเอี้ยด 

“ฉนัน่าจะมใีบขบัขี่สากลนะคะ จะได้ผลดักบัคุณได้บ้าง” พาขวญัว่า

เมื่อทั้งสองออกจากบตัเตอร์ฟลายเฮาส์ สถานที่เที่ยวสดุท้ายในเมอืงคอฟส์-

ฮาร์เบอร์ และก�าลงัมุ่งหน้ากลบับรสิเบน

“ไม่เป็นไรหรอก เรื่องแค่นี้เอง” ช่วงเวลาที่ท่องเที่ยวในคอฟส์ฮาร์เบอร์

ท�าให้ทั้งสองสนิทสนมกันมากขึ้น “แล้วนั่นต้องพกไปทุกที่เลยหรือไง”  

สรวศิบุย้ปากไปยงัตุก๊ตาหมตีวัเลก็สภาพเกอืบเน่าที่พาขวญัควกัออกมาจาก

กระเป๋า เขาเหน็เธอพกตดิตวัไปทกุหนทกุแห่ง แม้กระทั่งไปขึ้นสกายไดรฟ์วงิ

“นี่เหรอคะ” เธอส่งยิ้มหวานก่อนชตูุก๊ตาขึ้นมา “ฉนัอยากพาเปียกปูน

ไปทุกที่ที่ฉนัไปน่ะค่ะ”

“เปียกปูน?”

“ชื่อตุ๊กตาไงคะ”

“ท่าทางคนให้จะส�าคัญมากนะเนี่ย” ค�าถามดังกล่าวท�าให้พาขวัญ

เงยีบไป จนสรวศิต้องละสายตาจากถนนแล้วหนัไปมอง “ผมกถ็ามไปอย่าง

นั้นแหละ คณุไม่ต้องตอบกไ็ด้” ความสนทิสนมท�าให้เขาลมืเลอืนเรื่องที่เคย

ตกลงกนัไว้ว่าจะไม่สอบถามเรื่องส่วนตวัของกนัและกนัไปชั่วขณะ

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ไม่ใช่ความลบัอะไร” พาขวญัว่า สองมอืกระชบั

ตุ๊กตาแน่น “เปียกปูนเป็นของขวญัวนัเกดิชิ้นแรกที่พ่อฉนัซื้อให้น่ะค่ะ”

“ผมว่าแทนที่คณุจะพาตุก๊ตามา คณุน่าจะชวนพ่อคุณมามากกว่านะ”

“พ่อฉนั...เสยีแล้วค่ะ”

พอจบประโยคกเ็กดิสภาวะเดดแอร์ไปชั่วขณะ คนปากไวจงึต้องรบี

แก้สถานการณ์
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“ผมขอโทษจรงิๆ ผมไม่น่าถามคุณเลย”

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ พ่อฉันเสียมาสามปีกว่าแล้ว” เธอว่าพร้อมทั้ง 

ก้มมองตุก๊ตาด้วยความรกั “ฉนัอยากให้พ่อไปด้วยทกุที่ค่ะ แต่เมื่อพ่อไม่อยู่

แล้วเลยพาเปียกปูนมาแทน”

“คณุยงัดนีะ มขีองแทนใจ พ่อผมไม่เหน็ทิ้งอะไรไว้ให้เลย” สรวศิพดู 

กลั้วข�า พยายามท�าให้บรรยากาศดขีึ้น  

“พ่อคุณ...”

“เสียแล้วครับ น่าจะเกือบยี่สิบปีแล้วละ ผมแทบจ�าหน้าพ่อตัวเอง 

ไม่ได้ด้วยซ�้า” 

บรรยากาศในรถเงยีบงนั เหมอืนต่างคนต่างกจ็มอยู่กบัความสญูเสยี

“เราเลิกพูดเรื่องนี้กันดีกว่า ผมว่าบรรยากาศมันหงอยเหงายังไงก็

ไม่รู้”

“นั่นน่ะสคิะ” พาขวญัผนิหน้าไปทางหน้าต่างเพื่อเชด็น�้าตาที่เอ่อคลอ 

รบีปรบัสภาวะอารมณ์ของตนให้กลบัมาเป็นปกติ

“คุณเที่ยวบริสเบนทั่วหรือยัง” สรวิศเริ่มหัวข้อสนทนาใหม่ในอีก

อดึใจต่อมา

“ยงัเลยค่ะ กว่าจะสมัมนาเสรจ็กม็ดืแล้ว เลยไมค่่อยได้ออกไปไหน”

“สมัมนา?” สรวศิเลกิคิ้ว ชกัสนใจอกีฝ่ายขึ้นมาตงดิๆ

“ไหนว่าจะไม่ถามเรื่องส่วนตวัไงคะ”

“แต่คุณกพ็ูดมาเยอะแล้วนะ”

พาขวญัค้อน เพราะเขาเริ่มเรื่องตุก๊ตาทเีดยีว ท�าให้เธอเผลอร่ายยาว

ออกมา “ฉนัจะไม่ลมืตวัอกีแน่นอนค่ะ”

“ลมืตวับ่อยๆ กไ็ด้ ผมว่าผมเริ่มรู้จกัคุณแล้วละ”

ประโยคดงักล่าวท�าให้พาขวญัเหล่มองคนขบัด้วยความรู้สกึแปลกๆ

“จรงิๆ คุณไม่เหมอืนผู้หญงิที่ผมเคยพบมาเลย คุณมคีวามเป็นตวั

ของตวัเองสูงมาก”
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“ฉนัตสิต์ว่างั้น”

“จะว่าอย่างนั้นกไ็ด้ แต่ผมรู้สกึสบายใจนะ คุณไม่เรื่องมากด”ี

“ไม่เหมอืนผู้หญงิที่ผ่านๆ มาของคุณ?” 

สรวศิพยกัหน้าแทนค�าตอบ ช่วงที่ท่องเที่ยวด้วยกนั เขามสีายเรยีก

เข้าในโทรศพัท์ตลอด ซึ่งแรกๆ กม็หีลบไปคุยอยู่บ้าง แต่หลงัๆ เขานั่งคุย

ต่อหน้าเธอ หากขี้เกยีจกต็ดัสายไปดื้อๆ จงึไม่แปลกใจถ้าเธอจะรู้ว่ามผู้ีหญงิ

มาพวัพนักบัเขาเยอะ

พาขวญัแบะปาก หมั่นไส้คนเสน่ห์แรงขึ้นมาตงดิๆ

“แต่ไซซ์มนิอิย่างคุณไม่ใช่สเปกผมแน่นอน สบายใจได้”

พาขวญัอดก้มมองตวัเองไม่ได้ กแ็หงละ อะไรๆ ที่ผู้หญงิควรจะมี

เล่นราบเรยีบเสยีขนาดนี้ ผู้ชายที่ไหนจะมาสนใจ

“ฉนักไ็ม่อยากให้คุณมองหรอกย่ะ”

“อ้าวเหรอ ผมนกึว่าที่คุณเมาวนันั้นเพราะอยากยั่วผมเสยีอกี”

น�้าเสียงกลั้วข�าท�าให้พาขวัญอยากกระโดดจากที่นั่งตัวเองไปซัด 

คนปากมากสกัตุ้บสองตุ้บ 

“นี่คุณ!”

“ผมล้อเล่น ผมรู้ว่าคุณไม่ใช่คนแบบนั้น” พอเหน็เธอท�าตาเขยีวปั้ด 

สรวศิกร็บีอธบิาย “คุณไปดื่มเพราะมเีรื่องไม่สบายใจใช่ไหมล่ะ”

พาขวญันิ่งอึ้งไปชั่วขณะ สหีน้าแปรเปลี่ยนไปจากเดมิเลก็น้อย

“อย่าท�าสหีน้าแบบนั้น ผมไม่อยากรูห้รอก ผมปากไวไปอย่างนั้นเอง”

หญงิสาวค้อนอกีหน แล้วหยบิลกูอมจากกระเป๋ามาแกะให้คนขบัรถ

“อมๆ ไปซะ ปากจะได้ไม่ว่างมาก”

แทนที่สรวศิจะวางมอืจากพวงมาลยัมาหยบิเอง เขากลบัยื่นหน้ามาหา

เธอทั้งๆ ที่ตายงัจ้องถนน

พาขวัญป้อนลูกอมให้เขาด้วยท่าทางกระแทกกระทั้น จนอีกฝ่าย

โวยวาย
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“เบาๆ สคิุณ เดี๋ยวฟันกห็กัหรอก”

“สม!” เธอว่า จากนั้นกเ็ลกิสนใจเขาโดยสิ้นเชงิ หนัไปคว้ากล้องมา

ถ่ายรูปววิข้างทางพร้อมกบัยกเจ้าเปียกปูนขึ้นมาร่วมเฟรมเป็นระยะ 

สรวศิเหน็ดงันั้นจงึแวะเที่ยวเกบ็ตกสถานที่รมิทางไปเรื่อยๆ กว่าจะ

ไปถึงบริสเบนจึงค่อนข้างดึก เมื่อไปหาโรงแรมก็ปรากฏว่าเต็มเกือบหมด

เพราะสดุสปัดาห์นี้มเีทศกาลดนตร ีนกัท่องเที่ยวจงึหลั่งไหลมามาก ทั้งสอง

ขบัรถวนอยูน่านกว่าจะมาเจอโรงแรมห้าดาวที่อยู่ตดิสวนพฤกษศาสตร์ ทว่า

ห้องที่ว่างนั้นเหลอืเพยีงห้องเดยีว

ทั้งสองมองหน้ากนัโดยอตัโนมตัเิมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ

“เอาไง จะไปหาที่อื่นต่อไหม” สรวศิว่า เพราะตอนนี้เวลาค่อนข้างจะ

ดกึ ให้ไปหาเอาข้างหน้ากไ็ม่รูว่้าจะยงัมห้ีองพกัว่างหรอืเปล่า เท่าที่เซร์ิชและ

โทร. ถามกแ็ทบจะไม่มแีล้ว

พาขวญันิ่งคดิอยูค่รู ่ก่อนตดัสนิใจด้วยสหีน้าล�าบากใจ “พกัด้วยกนั

กไ็ด้ค่ะ”

“แน่ใจนะ”

“อย่าถามสคิะ” 

สรวิศหัวเราะร่วน ก่อนจะหันไปเจรจาเรื่องการเข้าพักกับเจ้าหน้าที่

ประจ�าเคาน์เตอร์ ครู่ใหญ่เจ้าหน้าที่กพ็าคนทั้งสองขึ้นมายงัห้องพกั 

พาขวัญเดินผ่านเตียงไปยังโซฟาตัวยาวที่อยู่ติดหน้าต่างบานใหญ่ 

เธอวางสมัภาระลงแล้วเปิดหน้าต่างบานเลื่อนออกไปยนืที่ระเบยีง

สรวศิมองตามอย่างงงๆ เมื่อวางสมัภาระเรยีบร้อยจงึเดนิมาหยดุอยู่

ข้างๆ หญงิสาว “คุณเป็นอะไรหรอืเปล่า” 

“เป็นอะไร...เปล๊า! ฉนัไม่ได้เป็นอะไร”

“เสยีงสงูมาเชยีว” คนจบัผดิยกมอืขึ้นกอดอก แล้วยื่นหน้าเข้าหาเธอ 

“ไม่ไว้ใจผมเหรอ” สรวศิว่า เพราะเหน็เธอมอีาการแปลกๆ ตั้งแต่ตดัสนิใจ

ว่าจะพกัห้องเดยีวกนัแล้ว
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“เปล่า ฉนัแค่...” พาขวญัถอนหายใจยาวเหยยีด “ไม่ใช่ฉนัไม่ไว้ใจ

คุณหรอกนะคะ แต่ว่า...”

“เอาเถอะ ผมเข้าใจ เอาเป็นว่าผมจะพกัที่นี่คนืเดยีว ถ้าพรุง่นี้ห้องยงั

เตม็อยู่อกี ผมจะไปพกักบัพี่ชายกแ็ล้วกนั ที่จรงิผมลองโทร. หามนัดูแล้ว

ละ แต่ตดิต่อไม่ได้ สงสยัเข้านอนไปแล้ว” สรวศิอธบิายให้อกีฝ่ายสบายใจ 

ใช่ว่าเขาจะยินดีที่ได้ร่วมห้อง เพราะความสนิทสนมในช่วงที่ผ่านมาท�าให้

ค่อนข้างแคร์ความรู้สกึของเธอมากเหมอืนกนั

พาขวญัเงยหน้าขึ้นมองคนข้างๆ แววตาสื่อว่าขอบคุณ

“เราสั่งอาหารขึ้นมาทานดไีหม ผมไม่อยากออกไปไหนแล้ว” สรวศิว่า

พลางเดนิไปหาเมนูแถวเคาน์เตอร์ครวัเลก็ๆ

“ดึกขนาดนี้ยังมีรูมเซอร์วิซอีกเหรอคะ” พาขวัญตามเข้ามาแล้วยก

นาฬิกาที่ข้อมอืขึ้นดู ตอนนี้ใกล้จะห้าทุ่มเตม็ที

“นี่มนัโรงแรมห้าดาวนะคุณ มตีลอดยี่สบิสี่ชั่วโมงครบั”

คนไม่เคยพกัโรงแรมห้าดาวท�าตาปรบิๆ เมื่ออกีฝ่ายหยบิเมนูขึ้นมา

ชูให้ดู ช่วยกนัเลอืกอยู่เพยีงครู่กโ็ทร. สั่งไปสองสามอย่าง

“คุณไปอาบน�้าเถอะ กว่าจะเสรจ็อาหารคงมาพอด”ี 

พาขวญัมท่ีาทลีงัเลอย่างเหน็ได้ชดั คงไม่ชนิที่ต้องอาบน�้าในขณะที่มี

ผู้ชายตวัโตนั่งอยู่กลางห้อง

“เดี๋ยวผมออกไปข้างนอกก่อนกไ็ด้”

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ” พาขวญัว่าขณะที่เพื่อนร่วมห้องก�าลงัจะเดนิไป

ที่ประตู “คุณ...ไปนั่งรอที่ระเบยีงสกัครู่ได้ไหมคะ ฉนัอาบไม่นานหรอกค่ะ”

สรวิศพยักหน้าอย่างเข้าใจ แล้วเดินเลี่ยงไปยังระเบียงที่มองเห็นวิว

ยามค�่าคนืของบรสิเบน



พาขวัญใช้เวลาในห้องน�้าไม่นานดังว่า เมื่อเธอเดินมายังระเบียง 
สรวศิจงึวางกล้องในมอืลง 

“จดัโต๊ะเสยีสวยเลยนะคะ พรอปแน่นมาก” 

สรวิศหัวเราะกับค�าแซว เพราะตนเล่นไปยกของตกแต่งที่โรงแรม 

ใช้ตกแต่งห้องมาวางบนโต๊ะอาหารเพื่อประกอบการถ่ายรูปเสยีเกอืบทั้งห้อง 

ไม่ว่าจะเป็นแจกนั กรอบรูป กระถางต้นไม้เลก็ ฯลฯ

“รบีมาทานเถอะครบั อาหารมาถงึสกัครู่แล้ว ก�าลงัร้อนๆ”

“คุณไม่ไปอาบน�้าก่อนเหรอคะ”

“ขอทานก่อนดกีว่าครบั ท้องร้องหนกัมาก”

พาขวัญพยักหน้าแล้วนั่งลงที่อีกฝั่งของโต๊ะ ทั้งสองใช้เวลาไม่นานก็

จดัการอาหารชดุใหญ่บนโต๊ะจนหมด หลงัจากนั่งย่อยอาหารอยูค่รู่ สรวศิก็

ไปอาบน�้า สว่นพาขวญันั่งชมววิพลางดรูปูในกลอ้งไปดว้ย จนสรวศิอาบน�้า

เสรจ็แล้วเดนิมาสมทบ

“คุณถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะ เป็นตากล้องมอือาชพีใช่ไหม” 

๕
ฟันแล้วทิ้ง
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“เปล่าหรอกครบั แค่มอืสมคัรเล่น” สรวศินั่งลงบนเก้าอี้อกีฝั่ง มอง

ดูเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่พร่องไปเกนิครึ่งขวดอย่างแปลกใจ หน้าพาขวญัก็

แดงระเรื่ออย่างเหน็ได้ชดั 

“ผมไม่ค่อยเหน็คุณดื่ม”

“ฉนัดื่มเพื่อให้หลบัสบายน่ะค่ะ”

ฟังค�าตอบแล้วสรวศิกไ็ด้แต่อมยิ้ม ท�าไมจะรู้ไม่ทนัว่าเธอดื่มเพื่อดบั

ความประหม่าที่ต้องอยู่ร่วมห้องกบัเขาทั้งคนืต่างหาก

“คณุสอนฉนัหน่อยสคิะ” พาขวญัยกกล้องขึ้น บ่งบอกว่าให้สอนอะไร

“เอาสคิรบั ว่าแต่คุณมพีื้นฐานบ้างหรอืยงั” 

“นดิหน่อยค่ะ แต่ฉนัไม่เคยเล่นกล้องระดบันี้” 

“โอเค งั้นรอแป๊บ ผมไปหยิบเลนส์มาก่อน” สรวิศลุกเข้าไปหยิบ

กระเป๋าอุปกรณ์ในห้องทนัท ีรู้สกึดเีหมอืนกนัที่มเีรื่องให้สนทนา ขนืนั่งคุย

เฉยๆ บรรยากาศคงยิ่งกระอกักระอ่วน และเพยีงไม่กี่นาทถีดัมาบนโต๊ะก็

เตม็ไปด้วยเลนส์นานาชนดิ 

“เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะ คนืนี้จะเรยีนหมดไหมเนี่ย” 

“ผมจะพยายามไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันครับ” สรวิศหัวเราะเมื่อ

เหน็สหีน้าตื่นตะลงึของอกีฝ่าย เขามงีานอดเิรกเปน็การถ่ายภาพ นานๆ ได้

หยดุยาวสกัทจีงึจดัมาเตม็ “พอดทีรปินี้ผมตั้งใจมาถ่ายรปูมาก อปุกรณ์เลย

จะเยอะหน่อย” 

“มาเริ่มกนัเลย” เขาเริ่มหยบิบอดกีล้องขึ้นมาแล้วอธบิายคร่าวๆ ว่า

ส่วนไหนคอือะไร จากนั้นกห็ยบิเลนส์ขึ้นมาอธบิายต่อ 

ทั้งสองจมอยูก่บักล้องพกัใหญ่ จนเวลาดกึดื่นและเครื่องดื่มหมดไป

หลายขวด

“ลองถ่ายภาพบุคคลแล้ว ถ่ายสิ่งของแล้ว ตอนนี้เรามาลองถ่ายรูป 

ซติสีเคปกนัดกีว่า” เขาหมายถงึภาพทวิทศัน์ของเมอืง 

สรวศิประกอบเลนส์ไวด์หรอืเลนส์มมุกว้าง เมื่อเสรจ็เรยีบร้อยจงึลกุ
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ไปยนืที่รมิระเบยีง โดยมลีูกศษิย์เดนิตามไปตดิๆ 

“มายนืตรงนี้ส”ิ แววตาเขาบ่งบอกว่าให้เธอมายนืข้างๆ เมื่อพาขวญั

ท�าตาม สรวศิจงึขยบัไปยนืซ้อนทางด้านหลงัเธอ

“ดึกๆ แบบนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้โฟกัสมาก คุณลองมองหาเส้นน�า

สายตาด ูจะเป็นรถบนถนนกไ็ด้” ชายหนุม่โน้มใบหน้าลงไปให้สายตาอยูใ่น

ระดบัเดยีวกนั เพื่อให้เธอมองเหน็จอแอลซดีบีนกล้อง 

“ถ้าได้มุมที่ถูกใจกก็ดชตัเตอร์” 

มเีสยีงรวัอยู่หลายครั้ง ก่อนที่สรวศิจะยดืตวัขึ้น “เป็นไง สวยไหม” 

เขาหนัไปถามลูกศษิย์ ในจงัหวะเดยีวกบัที่เจ้าหล่อนหนัมาพอด ีใบหน้าจงึ

อยู่ใกล้กนัในระยะประชดิ 

ไม่รู ้ว่าเพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือว่าการสะท้อนของแสงไฟ 

ใบหน้าของพาขวญัจงึดูโดดเด่น จมูกโด่ง คิ้วบาง ดวงตากลมโต ผวิหน้า

เนยีนละเอยีดแทบมองไม่เหน็รูขุมขน เนยีน...จนเขาอยากสมัผสั

สรวศิคล้ายควบคมุตวัเองไม่อยู ่เผลอยื่นหน้าเข้าไปใกล้อกีจนเกอืบ

สมัผสักบัรมิฝีปากสพีชี

“อะ...เอ่อ...ค่ะ ก็สวยดี ฉันขอลองเล่นสักครู่นะคะ” พาขวัญขยับ

ออกห่าง แล้วเดนิหนไีปยงัอกีมุมหนึ่งของระเบยีงทนัท ี

คนโดนเบรกแบบกะทันหันยืนงงอยู่ครู่ ก่อนจะกระตุกยิ้ม เพียง

เสี้ยววนิาททีี่ได้ใกล้ชดิกเ็กอืบท�าให้เขาควบคุมตวัเองไม่อยู่เสยีแล้ว 

สรวิศเดินกลับไปนั่งรอบนเก้าอี้ พยายามบังคับสายตาให้โฟกัสกับ

ภาพอื่น แต่ยามเผลอทไีรกก็ลายเป็นจบัจ้องพาขวญัตาไม่กะพรบิ ทกุฝีก้าว 

ทกุรอยยิ้ม ทกุปฏกิริยิาเหมอืนประทบัอยูใ่นใจยิ่งกว่าการถ่ายรูปเกบ็ไว้เสยี

อกี บางครั้งที่เจ้าหล่อนหนัมาเหน็เขากจ็ะยิ้มตอบบ้าง แกล้งมองผ่านไปยงั

สิ่งอื่นบ้าง เพื่อไม่ให้เธอรู้สกึไม่ด ีจนเวลาเลยเที่ยงคนืมาพกัใหญ่

“เรายังไม่มีรูปคู่กันเลยใช่ไหม” ชายหนุ่มว่าเมื่อตากล้องมือใหม่ยื่น

กล้องมาให้ เขาเปลี่ยนเป็นเลนส์ปกต ิ“มาถ่ายรูปกนัเถอะ”
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“คอืฉนัไม่ชอบถ่าย...” เธอพดูประโยคปฏเิสธไม่ทนัจบ เสยีงชตัเตอร์

กด็งัขึ้น เล่นเอาพาขวญัท�าหน้าเหลอกบัความไวของคนข้างๆ

“หน้าคุณเวลาตกใจนี่ตลกดนีะ” 

เสยีงหวัเราะของคนกดชตัเตอร์ท�าให้พาขวญัไม่สบอารมณ์ ยื่นมอืไป

ขอกล้องเพื่อส�ารวจรูปตวัเอง

“ขอดูหน่อยค่ะ” 

สรวศิไม่ส่งให้ แถมยงัยกกล้องขึ้นกดชตัเตอร์ตรงหน้าเธออกีรอบ

“คณุ!” พาขวญัคว้าหมบัไปที่กล้อง แต่กส็มัผสัได้เพยีงอากาศ เพราะ

คนตวัสูงเบี่ยงตวัลุกหนอีย่างรวดเรว็ “ฉนัไม่เล่นนะ เอามาดูหน่อย”

“ไม่เอา เดี๋ยวคุณกล็บส”ิ

“ถ้ามนัไม่สวยกต็้องลบสคิะ”

“ไม่ให้ลบ ผมชอบรปูที่เป็นธรรมชาต”ิ สรวศิยกกลอ้งขึ้นจนสดุแขน 

ท�าให้คนที่เตี้ยกว่าสบิกว่าเซน็ต์ยิ่งไม่พอใจ

“เอามาค่ะ!” 

เธอถลงึตาใส่เขาดั่งแมวที่ก�าลงัพองขนขู่ สรวศิเหน็แล้วกย็ิ่งชอบใจ

“ไม่ให้” 

เขาเอ่ยค�าตอบหน้าตาเฉย ท�าให้คนตวัเลก็กว่าไม่ยอมแพ้ ปีนขึ้นไป

บนเก้าอี้เพื่อยื้อแย่ง

“เอามานะ!” 

“เฮ้ย!” สรวศิอ้าแขนรบัคนที่โถมเข้ามาหา แม้น�้าหนกัเธอจะไม่มาก 

แต่ก็ท�าให้เขาเสียหลักหงายหลังไปบนเก้าอี้ แถมแรงกระแทกก็ท�าให้คนที่

อยู่ด้านล่างจุกไม่น้อย

“เป็นอะไรไหมคุณ” สรวศิวางกล้องลง แล้วลูบหลงัคนที่อยู่ด้านบน

ด้วยความเป็นห่วง

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉนั...” 

เมื่อเห็นคนที่อยู่บนร่างเขาท�าสีหน้าขอโทษขอโพย หัวใจสรวิศก็
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กระตุก ใบหน้าของเธออยู่ห่างเพยีงแค่คบื

ดั่งมีค�าพูดมากมายที่อยากจะเอ่ย แต่ก็ติดที่ริมฝีปาก ภาพรอยยิ้ม

และเสียงหัวเราะที่เขาแอบเฝ้าสังเกตในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพรั่งพรูเพียง

ได้จ้องลกึเข้าไปในดวงตาของเธอ หวัใจที่เคยเยน็ชากอ็บอุน่เมื่อมเีธออยูใ่น

อ้อมกอด ความประทบัใจที่ฝังแน่นตั้งแต่วนัแรกที่ร่วมเดนิทางเอ่อท้นขึ้นมา

สรวศิไม่อาจหกัห้ามใจตวัเองได้อกีต่อไป สองมอืของเขากระชบัร่าง

บอบบางแน่น ก่อนจะยื่นใบหน้าไปประกบปากกบัรมิฝีปากสพีชี ดื่มด�่าความ-

หอมหวานที่เขาพยายามปฏิเสธและขีดเส้นความสัมพันธ์ไว้ที่เพื่อนตลอด

หลายวนัที่ผ่านมา  

ภาพถ่ายในโน้ตบุ๊กเลื่อนมาจนถึงภาพสุดท้าย พร้อมกับประโยค
สุดท้ายที่ผุดขึ้นมาในห้วงความทรงจ�า

‘ถ้าคุณท�าแบบนี้ เราจะเป็นเพื่อนกนัไม่ได้แล้วนะ’

‘เรา...จะไม่เป็นแค่เพื่อนกนั’

และเขาก็ไม่ได้เป็นแค่เพื่อนกับเธอจริงๆ หรือจะพูดให้ถูกคือไม่ได้

เป็นอะไรกบัเธอเลย เพราะเมื่อผ่านเหตกุารณ์ในคนืนั้น สรวศิกไ็ม่ได้เจอเธอ

อีก พาขวัญหายไปอย่างไร้ร่องรอยดั่งไม่เคยใช้เวลาเกือบสัปดาห์ร่วมกัน 

มาก่อน 

สรวิศออกตามหาเธอตามสถานที่ที่เคยแพลนว่าจะไปด้วยกัน เสีย

เวลาเกอืบทั้งวนั จนสุดท้ายต้องไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรม 

เพราะกลัวว่าเธอจะประสบเหตุการณ์ร้ายแรงจนเกิดอันตราย ทว่าสิ่งที่พบ 

มเีพยีงภาพเธอเดนิลากกระเป๋าออกไปจากโรงแรม

ตอนนั้นเขาบอกไม่ถูกเหมอืนกนัว่ารู้สกึอย่างไร ทั้งผดิหวงัในตวัเอง

ที่ไม่หักห้ามใจ ทั้งผิดหวังในตัวพาขวัญที่จากไปโดยไม่ล�่าลา แล้วพอน�า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปปรึกษากับแสนศรันย์เพื่อให้อีกฝ่ายช่วยหาทางให้ได้

พบเธออกีครั้ง ค�าตอบที่ได้กม็เีพยีง
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‘นายโดนฟันแล้วทิ้งน่ะส’ิ ฝ่ายนั้นพดูพร้อมกบัส่ายหน้า ‘นายบอกเอง

ว่าเคยมคีนตามมาด่าเธออยู่ไม่ใช่เหรอ เป็นแม่ด้วยใช่ไหม กค็งไม่ใช่คนดี

อะไรนกัหรอก ผู้หญงิดีๆ  ที่ไหนจะแย่งสามแีม่ตวัเอง นายกร็ะวงัไว้เถอะ 

เผลอๆ หล่อนอาจมาเรียกร้องให้รับผิดชอบทีหลังก็ได้’ คนมองโลกในแง่

ร้ายอย่างแสนศรนัย์วเิคราะห์เป็นฉากๆ

แม้ในใจจะค้านว่าพาขวญัที่เขารูจ้กัไม่ใช่คนแบบนั้น แต่สรวศิกห็มด

ค�าพดูที่จะโต้เถยีง ในเมื่อโอกาสที่จะได้เจอเธออกีแทบไม่ม ีจงึไร้ประโยชน์

ที่จะมาต่อความยาวสาวความยืด พอแสนศรันย์ยืนยันว่าจะยังไม่กลับ

ประเทศไทยด้วย เขาจงึบนิกลบัมาก่อนก�าหนดแลว้ใช้ชวีติเป็นปกต ิปลอ่ย

ให้เรื่องของพาขวญัเป็นแค่ความทรงจ�าในช่วงจงัหวะหนึ่งของชวีติ 

“แล้วจู่ๆ  กโ็ผล่มา” สรวศิถอนหายใจยาว การได้นั่งดภูาพเก่าๆ ท�าให้

รูว่้าเขายงัไม่เคยลมืเธอ แม้ท่ามกลางภาพหลายร้อยจะมภีาพพาขวญัปรากฏ

อยู่ไม่ถึงสิบภาพ แต่เขากลับจ�าได้ดีว่าในขณะที่ก�าลังถ่ายแต่ละภาพอยู่นั้น

เธออยู่ตรงไหน และก�าลงัท�าอะไร

“พาขวญั...คุณช่างเป็นปรศินาในชวีติผมจรงิๆ” เมื่อกลบัมาเจอหน้า

อกีครั้ง เธอกห็นเีขาทนัท ีหน.ี..เหมอืนครั้งก่อนที่หายไปอย่างไร้ร่องรอย

สรวศิสะบดัหน้าแรงๆ เมื่อเริ่มจะจมอยูก่บัอดตีมากเกนิไป ภาพของ

เด็กหญิงตัวน้อยกับสรรพนามที่ทั้งสองสนทนากันบ่งบอกว่าพาขวัญมี

ครอบครวัแล้ว ไม่มปีระโยชน์อะไรที่เขาจะไปขดุคุย้หรอืหาเหตุผลในเรื่องที่

ผ่านมาแล้วเกอืบสี่ปี ทุกชวีติต้องด�าเนนิต่อไป รวมทั้งเขากเ็ช่นกนั

สรวศิจบเรื่องของพาขวญัไว้แค่นั้น เขาไม่แตะต้องไฟล์ภาพและไม่เอ่ย
ถึงอีก แม้ยามที่มารดานึกได้แล้วถามอยู่เนืองๆ เขากลับมาลุยงานหนัก 

และใช้ชวีติหนุ่มโสดที่สนุกสุดเหวี่ยงเช่นเดมิ

เฉกเช่นค�่าคนืนี้ที่ก�าลงันวัเนยีอย่างถงึพรกิถงึขงิกบันางแบบสาวสวย

ซึ่งเป็นคู่ควงคนล่าสุด
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“เสอืคะ เมย์ว่าเราไปอาบน�้ากนัก่อนดไีหม”

“ท�าไมล่ะครบั” คนก�าลงัตดิลมกระซบิถาม ขณะที่มอืไม้เลื้อยไปตาม

ส่วนเว้าส่วนโค้งบนร่างกายของคู่สนทนา

“เมย์มีเซอร์ไพรส์” เจ้าหล่อนว่าพลางยิ้มยั่ว “คุณไม่อยากเห็น

คอลเลก็ชนัใหม่ที่ก�าลงัจะวางขายเหรอคะ”

คอลเล็กชันใหม่ที่ว่าคือแบบของชุดชั้นในแบรนด์ดังที่เมลินีได้รับ 

คัดเลือกให้เป็นนางแบบ แม้สรวิศจะเหมือนผู้ชายทั่วไปที่ชอบดูอะไรวับๆ 

แวมๆ แต่ยามอารมณ์ไปไกลจนเกนิจะกู่กลบัเช่นนี้ เขาไมส่นใจอะไรทั้งนั้น 

นอกจากการได้ปลดปล่อย

“ผมค่อยดูทหีลงักไ็ด้” 

เสยีงกระเส่าดงัออกมาจากรมิฝีปากที่ก�าลงัชดิอยูก่บัซอกคอหญงิสาว 

และเหมอืนว่าเมลนิจีะรูจ้กัสรวศิดพีอสมควรเพราะเจ้าหล่อนไม่ทกัท้วงอะไร

อกี ยอมให้ดงึทึ้งเสื้อผ้าออกจากกายทลีะชิ้นๆ จนเกอืบจะไปจบที่เตยีงนอน  

แต่จู่ๆ สมาร์ตโฟนที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงของสรวศิกด็งัขดัจงัหวะ

“ปล่อยไปเถอะค่ะเสือ อย่าไปสนใจเลย” คนอารมณ์ก�าลังเตลิดว่า 

พร้อมยื่นแขนไปคล้องต้นคอคนด้านบนให้โน้มลงมาหา

“ขอโทษครับ สายนี้ไม่ได้จริงๆ” สรวิศนิ่งอยู่อึดใจเพื่อระงับความ-

ต้องการ เรียกสติตัวเองแล้วเดินออกไปกดรับโทรศัพท์ยังอีกมุมหนึ่งของ

ห้อง ทิ้งให้คนบนเตยีงได้แต่ฮดึฮดั

“ใครแม่งโทร. มาตอนนี้วะ” เมลนินีั่งรออยูพ่กัใหญ่ การสนทนากย็งั

ไม่มีทีท่าว่าจะจบลง เลยตัดสินใจเดินไปหาอีกฝ่ายด้วยร่างเปลือยเปล่า 

หวงัให้เขากลบัมาสานต่อโดยเรว็ แต่โดนปฏเิสธด้วยท่าทางทนัท ี

“โธ ่คณุแม่ครบั ผมไม่ได้ลมืเสยีหน่อย ผมไปรบัคณุแมต่อนเช้าทนั

แน่นอนครบั”

พอได้ฟังว่าปลายสายคือใคร เมลินีก็ยอมถอย สรวิศขึ้นชื่อว่ารัก

ครอบครัวมาก โดยเฉพาะมารดา เธอจึงไม่สมควรเข้าไปยุ่มย่ามให้เสีย
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คะแนน 

“ผมท�าได้อยู่แล้ว ไม่ท�าให้คุณแม่เสียหน้าแน่นอน โปรแกรมวิ่งแค่

ไม่กี่กโิลเอง”

เมลนิแีอบฟังจนจบัใจความส�าคญัได้ แผนการบางอย่างจงึผดุขึ้นใน

ใจ เธอเดนิไปหยบิถงุกระดาษใส่ชดุชั้นในแบรนด์ดงัแล้วเดนิเข้าไปในห้องน�้า 

สงสยัคนืนี้เธอต้องเหนื่อยหน่อยเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในวนัรุ่งขึ้น  

สรวิศโดนมารดาโทร. มาด่าตั้งแต่เช้ามืดเพราะผิดค�าพูดที่ให้ท่านไว้
เมื่อคนื เขาตะลตีะลานลุกขึ้นอาบน�้าแต่งตวัทนัททีี่วางสาย

“คณุจะไปแล้วเหรอคะ” เสยีงอ้อแอ้ที่ดงัมาจากเตยีงนอนขนาดคงิไซซ์

เรยีกความสนใจจากคนที่ก�าลงัแต่งตวัได้ชั่วขณะ

“ครบั ผมมภีารกจิกบัคุณแม่ตอนเช้า คุณกลบัเองได้ใช่ไหม”

ประโยคดงักล่าวท�าให้เมลนิตีื่นเตม็ตา ความพยายามเมื่อคนืไม่เป็น

ผล “ให้เมย์ไปกบัคุณด้วยไม่ได้เหรอคะ” 

“คุณกร็ู้สถานะความสมัพนัธ์ของเราดอียู่แล้วนะเมย์” สรวศิว่าขณะ

คว้าอุปกรณ์การวิ่งออกมาจากตู้เกบ็ของ 

แม้จะไม่พอใจกบัประโยคและสถานะดงักล่าวขนาดไหน แต่เมลนิกี็

ฉลาดพอที่จะไม่แสดงอาการอะไรออกมา “เมย์กแ็ค่อยากอยู่กบัคุณนานๆ” 

“เราอยู่ด้วยกนันานพอแล้วครบั” สรวศิเตรยีมของเสรจ็พอดจีงึเดนิ

ไปที่ประตู “ลอ็กห้องให้ผมด้วยนะครบั” 

เมลนิมีองตามชายหนุม่สดุเฟอร์เฟกต์ผูเ้ป็นที่หมายปองของสาวๆ ทั่ว

ประเทศด้วยความไม่สบอารมณ์ แม้เขาจะปิดโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์

กบัเธอแทบจะทุกทาง แต่มหีรอืคนอย่างเธอจะยอมแพ้ง่ายๆ 

“คุณหนฉีนัไม่พ้นหรอกเสอื” 
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สรวิศมาปรากฏตัวที่โรงพยาบาลเตโชดมในเวลาประมาณตีห้า ที่นี่ 
คลาคล�่าไปด้วยผู้คนและนักข่าวที่แห่แหนกันมาท�าข่าวโครงการเดินวิ่ง 

การกุศล เพื่อน�ารายได้ไปมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในชนบท  

ซึ่งคุณนายดารนิเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจดังาน

เมื่อพบมารดา สรวศิกถ็ูกค้อนทนัที

“โผล่มาได้แล้วเหรอยะ”

“โธ่...คุณแม่ครบั ผมมาสายนดิเดยีวเอง” คนมคีวามผดิเดนิเข้าไป

สวมกอดผู้ให้ก�าเนดิอย่างออดอ้อน 

“นดิเดยีวที่ไหน เสอืบอกจะไปรบัแม่ที่บ้านด้วยซ�้า แล้วยงัไง นี่แม่

ต้องไปรบกวนให้หนูมนิพามา” 

สรวิศปรายตาไปยังคนถูกพาดพิงซึ่งก�าลังยืนข�าอยู่ใกล้ๆ มินหรือ 

มนินภสั มตี�าแหน่งเป็นเลขาฯ ส่วนตวัของเขาซึ่งอยูใ่นหมู่บ้านเดยีวกนัและ

รูจ้กัสนทิสนมกนัมาตั้งแต่เดก็ เรยีนจบบรหิารมาจากต่างประเทศ เพิ่งกลบั

มาไม่กี่เดอืนก่อน มารดาจงึชกัชวนให้มาเรยีนรู้งานกบัเขา เพราะเจ้าหล่อน

อยากเปิดบรษิทัน�าเข้าสนิค้าแบรนด์เนมของตนเอง

สรวศิรูว่้าจดุประสงค์ที่แท้จรงิของมารดาไม่ใช่แค่ต้องการให้มนินภสั

มาศกึษางานเพยีงอย่างเดยีว แต่ต้องการให้มาใกล้ชดิกบัเขามากกว่า เพราะ

อยากได้ลูกสาวของเพื่อนสนทิคนนี้มาเป็นลูกสะใภ้มาก 

“มนิเขากไ็ม่ได้ล�าบากอะไรนี่ครบั ใช่ไหม” สรวศิขยบิตาส่งซกิให้คน

ที่ถูกกล่าวถงึ ทว่าอกีฝ่ายยงัไม่ทนัเอ่ยปากมารดาเขากว็นีขึ้นมาเสยีก่อน 

“ไม่ต้องมาหาแนวร่วมเลยนะ เอาไว้จบงานก่อนเถอะ ได้เหน็ดกีนัแน่” 

แถมยงัขู่ทิ้งท้ายก่อนสะบดัหน้าหนไีปรวมกลุ่มกบันกัวิ่งสูงอายุคนอื่นๆ

“โธ่...คุณแม่ครบั” สรวศิรบีก้าวตาม แต่กโ็ดนขวางเอาไว้

“กกสาวจนลมืแม่ละสทิ่า” 

ชายหนุ่มมองสาวสวยตรงหน้าอย่างหมั่นไส้ มินนภัสเป็นคนโปรด

ของมารดายิ่งกว่าเขาเสยีอกี
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“เดี๋ยวจะโดนด ียายมมุ ิท�าไมไม่เตอืนพี่ตั้งแต่เมื่อวานเยน็” ชายหนุม่

เท้าสะเอวอย่างเอาเรื่อง แม้จะแยกย้ายกนัไปใช้ชวีติของตวัเองหลายปี แต่

เพราะความสนทิสนมที่มมีาตั้งแต่เดก็จงึจูนเข้าหากนัได้ไม่ยาก

“ก็นึกว่าพี่เสือจ�าได้น่ะสิคะ” คนโดนเรียกฉายาวัยเด็กรีบแก้ต่างให้ 

ตวัเอง “แล้วอกีอย่าง มนิจะหาโอกาสที่ไหนไปเตอืนคะ กแ็ม่เมย์อะไรนั่น

เล่นมานั่งเฝ้าพี่ตั้งแต่เที่ยง แถมยงัขู่ฟ่อๆ ใส่ทุกคนที่เดนิเข้าไปในห้องอกี” 

“เถยีงตลอด เดี๋ยวเถอะ!” 

“ลองท�าอะไรมนิส ิมนิฟ้องคณุป้าแน่” คนโดนคาดโทษมหีรอืจะกลวั 

เนื่องจากมแีบก็ชั้นดคีอยหนุนหลงั

“ท้าทายเหรอ” สรวิศขยับเข้าไปประชิดเธอพร้อมกับเขกมะเหงกลง

บนหวัอกีฝ่าย 

“โอ๊ย! พี่เสอื มนิเจบ็นะ” คนโดนประทุษร้ายยนืกุมหวั “มนิจะฟ้อง

คุณป้าจรงิๆ ด้วย”

“กล็องดูส”ิ

“คุณป้า...” 

มินนภัสเปล่งเสียงออกมาได้แค่นั้น เพราะอีกฝ่ายยื่นมือมาปิดปาก

เธอไว้อย่างทนัท่วงท ี

“ขี้ฟ้องจรงิๆ ยายมุม”ิ สรวศิรั้งหญงิสาวออกมา เขามคีดตีดิตวัแล้ว

หนึ่งคด ีถ้าโดนอกีมารดาต้องงอนหนกัแน่ๆ 

“อ่อยอนิอ๊ะ”

“ปล่อยแน่ แต่ไม่ใช่ตรงนี้” ในที่สดุสรวศิกล็ากมนินภสัออกมาให้พ้น

จากสายตามารดา แต่ระหว่างทางจู่ๆ กม็สีาวสวยคนหนึ่งโผล่มาขวาง

“เสอื!” 

ทั้งสองหยุดชะงกั ก่อนจะรบีผละออกจากกนั 

“นกึแล้วว่าคุณต้องมางานนี้”

ผู้มาใหม่คอืนกัแสดงหญงิคนหนึ่ง ซึ่งถ้าเอ่ยชื่อออกมาคงร้องอ๋อกนั
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ทั้งประเทศ 

“สา! คุณมางานนี้ด้วยเหรอ” 

“ฉนัเป็นพรเีซนเตอร์น่ะค่ะ”

ประโยคดงักล่าวท�าให้สรวศิอดหนัไปหาเลขาฯ ส่วนตวัไม่ได้ ดั่งจะ

บอกกลายๆ ว่าท�าไมไม่บอกตนเรื่องนี้

“เราไม่ได้เจอกนัสกัพกัแล้วนะคะ” 

“เหรอครับ ผมว่าเราเพิ่งเจอกันเมื่อไม่นานนี้เองนะ” แม้จะมิทันได้ 

ตั้งตัว แต่คารมก็ยังแพรวพราว สรวิศคบหากับนิสามาหลายปี ซึ่งนับว่า

ยาวนานกว่าคูค่วงคนอื่นๆ อาจเป็นเพราะอายทุี่ใกล้เคยีงกนั จงึมคีวามเป็น

ผู้ใหญ่ ไม่เจ้าอารมณ์และเอาแต่ใจเหมอืนเมลนิ ี

“เราไปหาที่เงยีบๆ คุยกนัหน่อยดไีหมคะ” 

“เอ่อ...คอืผม...” สรวศิไม่สะดวกใจ เพราะในงานมนีกัข่าวค่อนข้าง

เยอะ แถมเขากบันสิายงัเคยตกเป็นข่าวซุบซบิด้วยกนัอกี 

“เชญิค่ะ”

เหตผุลร้อยแปดยงัไม่ทนัหลดุออกจากปากเขา ฝ่ายคนชวนกห็มนุตวั

เดินน�าออกไปเสียแล้ว สรวิศจึงได้แต่หันมาค่อนขอดเลขาฯ ส่วนตัวด้วย

สายตา ฐานไม่แจ้งล่วงหน้าว่างานนี้จะมใีครมาบ้าง  

มนินภสัได้แต่แอบข�า ที่คนลื่นไหลเก่งจนมุมง่ายๆ

“อดทนไว้พี่เสอื วนันี้ยงัมคีู่กรณอีกีเยอะ”



กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลใกล้จบลงแล้ว เส้นทางที่วิ่งไม่ไกลมาก
เพราะโครงการเน้นผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมแบบครอบครวั วิ่งไปตามถนนสายหลกั

แล้วยูเทิร์นกลับมายังจุดปล่อยตัว สรวิศซึ่งวิ่งออกก�าลังกายเป็นประจ�าจึง

ท�าเวลาได้ดเียี่ยม กลบัมาถงึเส้นชยัเป็นกลุ่มแรกๆ 

ส่วนมารดาวิ่งอยู่ในกลุ่มสุดท้าย แถมยังมีกล้องจากบรรดานักข่าว

จับภาพอยู่ตลอดเวลา สรวิศจึงให้มินนภัสคอยดูแล เพราะนอกจากจะยัง

เข้าหน้ามารดาไม่ค่อยติดแล้ว ยังเสี่ยงต่อการตกเป็นข่าวเนื่องจากบรรดา

สาวๆ ที่เขาเคยควงโผล่มาร่วมงานเป็นว่าเล่น 

เมื่อถ่ายรูปตรงเส้นชัยพอเป็นพิธี สรวิศก็หลบไปยังร้านกาแฟที่อยู่

ค่อนข้างลบัสายตาคน ซึ่งถ้าไม่ใช่แขกประจ�าหรอืพนกังานของโรงพยาบาล

จะไม่ค่อยมใีครรูจ้กั แต่แทนที่เปิดประตเูข้ามาภายในร้านแล้วจะได้ยนิเสยีง

เพลงคลอเบาๆ กลบัได้ยนิเสยีงร้องไห้ของเดก็แทน

“อย่าร้องนะคะ หนูยหิวาอยากได้อะไรบอกพี่แพนได้นะคะ”

“ยหิวาจะหาแม่ แม่...ไปหนาย” เป็นประโยคขาดๆ หายๆ ที่ดงัสลบั

๖
กลับมาพบกัน (อีกครั้ง)
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กบัเสยีงสะอกึสะอื้น 

“คุณแม่ไปท�าธุระ อกีสกัครู่กม็านะคะ” 

เจ้าของเสียงปลอบโยนคือหนึ่งในพยาบาลที่สรวิศรู้จัก เคยพบกัน

หลายครั้งจากการมารอรบัมารดาที่มาตรวจร่างกาย แต่คนที่เรยีกความสนใจ

ได้มากกว่านั่นคอืเดก็หญงิตวัน้อยในชุดนกัวิ่ง จงึปรี่เข้าไปสอบถาม

“เกดิอะไรขึ้นเหรอครบั” 

“คุณเสือ!” พยาบาลคนดังกล่าวหันมามองเหมือนดั่งสรวิศเป็นพระ

มาโปรดกไ็ม่ปาน “น้องยหิวาแกงอแงจะหาคุณแม่น่ะค่ะ”

“แล้วคุณแม่น้องไปไหนเสยีล่ะครบั”

“คุณขวญัโดนเรยีกตวัค่ะ พอดมีเีคสด่วน” 

คิ้วเข้มขมวดเข้าหากนัเมื่อได้ฟังสาเหตุ “แล้วเธอทิ้งลูกไว้แบบนี้เนี่ย

นะครบั”

“กไ็ม่เชงิหรอกค่ะ คอืตอนแรกน้องยหิวาอยูก่บัพี่เลี้ยง แต่พี่เลี้ยงเหน็

ดารามากันเยอะเลยขอฝากหนูยิหวาไว้ที่นี่ แพนเห็นว่าแกไม่งอแงเลย

ยอมรบัฝาก ไม่คดิว่า...”

“จะหาคุณแม่!” 

เสยีงร้องไห้โยเยดงัขึ้นอย่างต่อเนื่องจนใบหน้ากลมป้อมแดงก�่า เหน็

แล้วชายหนุ่มกส็งสารจบัใจ 

“โอ๋ๆ ไม่ร้องนะครบั” สรวศิย่อตวัลงนั่ง เขาไม่แน่ใจว่าเดก็หญงิจะ

จ�าตนได้หรอืเปล่า เพราะระยะเวลาจากการพบกนัครั้งที่แล้วกน็านร่วมเดอืน 

“ยหิวาจ�าอาเสอืได้ไหม”

เดก็หญงิตวัน้อยเงยหน้ามองพร้อมน�้าตาเตม็ใบหน้า “อาเฉอืเหรอคะ”

“ใช่ครบั อาเสอืเอง เราเคยเจอกนัแล้วไงครบั” 

“เจอที่...หนาย” ประโยคดงักล่าวมาพร้อมกบัแรงสะอื้นฮกั

“เจอบนตกึนูน้ไงครบั อาเสอืให้ยหิวาดกูาร์ตนูด้วย จ�าได้ไหม” สรวศิ 

ไม่รู้ว่าจะทบทวนความทรงจ�าอย่างไรดี จึงเอ่ยถึงกิจกรรมโปรดที่เด็กน้อย
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บอกว่ามารดาสั่งห้าม

“พาวเวอร์พฟัเกริ์ลส์!”

“ใช่ครบั อยากดูอกีไหม อาเปิดให้ดูได้น้า”

ใบหน้าเลก็พยกัระรวัแทนค�าตอบ เดก็หญงิตวัน้อยโถมตวัเข้าไปหา 

สรวศิ ซึ่งเขากอ็้าแขนรบัแล้วอุ้มขึ้นมาแนบอก 

“เดี๋ยวผมจดัการเองครบั” ไม่ลมืหนัไปบอกพยาบาลสาวแล้วเดนิไป

หาที่นั่งเงยีบๆ เพื่อไม่ให้เสยีงไปรบกวนลูกค้าคนอื่นๆ เมื่อได้มุมเหมาะจงึ

หยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมาเปิดการ์ตูนแล้วส่งให้เด็กหญิงตัวน้อย ส่วนตัวเองก็

ขอรายการอาหารเพื่อสั่งเครื่องดื่มและขนมนมเนยมาเตรียมรอไว้ เมื่อ

เรยีบร้อยกห็นัมาหาผู้ร่วมโต๊ะ พบว่าแก้มป่องยงัคงแดงก�่า ดวงตาคลอไป

ด้วยหยาดน�้าใสๆ จงึหยบิผ้าเชด็หน้าออกมาซบัให้พร้อมกบัชวนคุย

“ยหิวาร้องไห้ท�าไมเอ่ย”

“ยหิวาไม่เจอคุณแม่ ไม่เจอพี่บ ียหิวากลวั...”

“หอื กลวัอะไรครบั ยหิวากร็ู้จกัพี่พยาบาลไม่ใช่เหรอครบั” 

มอืเลก็ป้อมที่ถอืสมาร์ตโฟนลดระดบัลง ใบหน้าเลก็เงยมองคูส่นทนา 

หยาดน�้าตาที่เพิ่งซบัออกไปเอ่อคลอขึ้นมาอกีครั้ง 

“ยหิวากลวัคุณแม่ทิ้ง...” 

“ทิ้ง? ไปเอามาจากไหน คณุแม่จะทิ้งยหิวาไดย้งัไงครบั” สรวศิโมโห

อย่างบอกไม่ถูก ใครที่พูดเรื่องแบบนี้กับเด็กตัวแค่นี้ต้องใจร้ายใจด�ามาก

แน่ๆ

“คุณยายบอกว่าคุณแม่ไม่รกัยหิวา ถ้าคุณแม่มแีฟนใหม่ มลีูกใหม่ 

ยหิวากจ็ะโดนทิ้ง ยหิวาไม่อยากโดนทิ้ง” 

คนตวัเลก็โผเข้ามาหา สรวศิจงึโอบกอดไว้อย่างปลอบประโลม 

“แล้วคุณพ่อของยหิวาล่ะครบั”

“ยหิวาไม่มพี่อ ยหิวาอยู่กบัคุณแม่ฉองคน” 

ความจรงิที่ได้ฟังจากปากเลก็ๆ ของเดก็น้อยในอ้อมอกท�าให้ใจสรวศิ 
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กระตุกวูบอย่างไม่มสีาเหตุ 

“แล้วคุณแม่ของยหิวาไม่มแีฟนใหม่เหรอครบั”

คนหวงแม่ท�าสหีน้าจรงิจงัขึ้นมาทนัท ี“ยหิวาไม่ให้คุณแม่มคีนอื่น”

“แบบนั้นก็ไม่ต้องกลัวหรอกครับ ใครจะทิ้งเด็กที่น่ารักได้ลง จริง

ไหม”

“แล้วถ้า...ยหิวาไม่น่ารกัล่ะคะ” 

ประโยคค�าถามดงัพร้อมกบัใบหน้าเลก็ที่เงยขึ้นมาสบตา สรวศิจงึใช้

นิ้วโป้งปาดน�้าตาให้เธอ 

“ยงัไงคุณแม่กไ็ม่ทิ้งยหิวาหรอกครบั คุณแม่รกัยหิวาจะตายไป”

“คุณแม่กบ็อกแบบนั้น” 

“ถ้างั้นยหิวายิ่งไม่ต้องกลวั ไม่ต้องฟังอะไรจากใครทั้งนั้น เชื่อคณุแม่

คนเดยีวกพ็อ รู้ไหมครบั”

“ค้า...” เดก็หญงิตวัน้อยตอบรบัเสยีงใส 

สรวศิก้มลงหอมแก้มป่องฟอดใหญ่ ก่อนจบัมอืเลก็ที่ถอืสมาร์ตโฟน

ขึ้นมาชวนเธอดูการ์ตนูอกีครั้ง คราวนี้เดก็น้อยยดึพื้นที่บนตกัเขาโดยไม่ยอม

ลงไปไหน และดูเหมอืนจะลมืเรื่องแม่ไปเสยีสนทิ บางจงัหวะกเ็งยหน้าขึ้น

มายิ้ม หวัเราะสลบักบัอ้าปากรบัเค้กและนมเยน็ที่เขาคอยป้อนให้ 

“จบตอนแล้วค่ะ ยหิวาดอูกีได้ไหมคะ” เจ้าของใบหน้ากลมป้อมถาม

ตาใส 

“ได้สคิรบั”

“เย้ๆ คุณอาเฉอืใจดจีงั” เสยีงตะโกนยนิดดีงัขึ้นพร้อมกบัร่างเลก็ที่

ลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้น แถมสรวศิยงัได้รางวลัเป็นจุ๊บที่แก้มอกีด้วย

“ขอบคณุค้า” มกีารไหว้ที่อ่อนช้อยเป็นการปิดท้าย ก่อนที่ยหิวาจะดู

การ์ตูนตอนใหม่

พี่เลี้ยงจ�าเป็นเหน็แล้วกเ็ผลอยิ้มตาม เสยีงหวัเราะและนยัน์ตาสบมา

เนอืงๆ ท�าให้สรวศิรู้สกึดอีย่างบอกไม่ถูก ปกตเิขาเข้ากบัเดก็ไม่ค่อยจะได้ 
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เพราะส่วนมากพวกแกจะงอแงและหวาดกลัวคนแปลกหน้า แต่ยิหวาต่าง

ออกไป พบกนัแค่สองครั้งในช่วงเวลาหนึ่งเดอืนที่ผ่านมา ทว่ากลบัสนทิสนม

กนัอย่างรวดเรว็

“แพนยอมแพ้คุณเสอืเลยค่ะ เลี้ยงเดก็ได้เก่งมาก” พยาบาลคนเดมิ

เดนิมาเอ่ยแซว ตามมาด้วยประโยคที่เขาฟงัแล้วใจกระตุก “นี่ถ้าไมรู่้จกักนั

มาก่อนคงคดิว่าเป็นพ่อลูกกนันะคะเนี่ย”

“ไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งครบั”

“จรงิๆ ค่ะ ดูเข้ากนัได้ดมีาก แถมหน้ายงัแอบคล้ายกนัอกีต่างหาก” 

สรวศิมองเดก็หญงิตวัน้อย เอาจรงิๆ กม็องไม่ออกว่าหน้าเหมอืนกนั

ตรงไหน คนหนึ่งเป็นผู้ชายวยัท�างาน อกีคนอายุสามถงึสี่ขวบ แถมยงัเป็น

เดก็ผู้หญงิ จงึไม่รู้ว่าเธอเอาหลกัเกณฑ์ไหนมาบอกว่าคล้ายกนั

“คณุแพนกพ็ดูเกนิไป เดี๋ยวพ่อแม่เดก็มาได้ยนิผมจะซวยเอานะครบั”

“ถ้าคณุขวญัมาได้ยนิ แพนกค็งโดนดแุน่ๆ ค่ะ” คนพดูหนัซ้ายหนัขวา 

ก่อนจะยื่นหน้ามากระซบิ “แต่หนยูหิวาไม่มพ่ีอค่ะ ตั้งแต่แพนรู้จกัคณุขวญั

มา ยงัไม่เคยเหน็หน้าเลยค่ะ”

เป็นอกีครั้งที่คิ้วเข้มเลกิสงู เขาได้ยนิจากยหิวามาแล้ว และแอบคดิว่า

พ่อแม่เธออาจจะเลกิกนัก่อนเดก็น้อยจะเกดิ 

“คุณแพนไม่เคยพบจรงิๆ เหรอครบั” สรวศิตั้งค�าถาม แม้จะเดาได้

ว่าพยาบาลคงไม่เคยเหน็พ่อของเดก็จรงิๆ เพราะจากเหตุการณ์บงัเอญิเจอ

กนัครั้งที่แล้ว เขากร็ู้มาว่าพาขวญัไม่ได้ประจ�าอยู่ที่นี่ 

“จรงิๆ ค่ะ คอืสกัสามสี่ปีที่แล้ว คณุขวญัเคยท�างานที่นี่น่ะค่ะ แต่จู่ๆ  

กข็อย้ายไปประจ�าที่โรงพยาบาลสาขา มาเจอกนัอกีทกีม็หีนยูหิวาแล้ว เท่าที่

ถามๆ คนที่รู้จกัคุณขวญักไ็ม่มใีครได้ไปงานแต่งเลยค่ะ”

คนได้ฟังข้อมูลใหม่นิ่งไปอดึใจ “เหรอครบั”

“จรงิๆ ค่ะ นี่เขายงัลอืกนัให้แซ่ดว่าอาจจะท้องกบั...”

“คุยอะไรกันอยู่เหรอคะ” เสียงเจื้อยแจ้วดังมาจากเด็กน้อยที่นั่งดู
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การ์ตูนเงยีบๆ ในตอนแรก ทว่าบดันี้กลบัเงยหน้าขึ้นจ้องผู้ใหญ่ทั้งสองคน

ตาแป๋ว

“อะ...อ้อ ไม่มอีะไรค่ะน้องยหิวา พี่แพนแคม่าลาไปเข้าเวร งั้นขอตวั

ก่อนนะคะ” คนเมาท์เพลนิปลกีตวัออกไปอย่างรวดเรว็ ทิ้งให้คนที่ได้รบัฟัง

ข่าวสารเอาแต่นั่งนิ่ง

“คุณอาเฉอื...”

“เอ่อ...ครบั” คนโดนเขย่าแขนเหมอืนเพิ่งได้สตจิงึมองคนพูด

“เป็นอะไรหรอืเปล่าคะ”

“เปล่าครับ อาไม่ได้เป็นอะไร ยิหวาอยากได้อะไรเพิ่มอีกหรือเปล่า

ครบั”

ใบหน้าป้อมส่ายนดิๆ ก่อนจะอ้าปากหาว “ยหิวาง่วงค่ะ ยหิวานอน

ได้ไหมคะ”

“ได้สคิรบั แต่ยหิวานอนที่นี่ได้ไหมครบั อากลวัคุณแม่กลบัมาแล้ว

จะหายหิวาไม่เจอ” 

“ได้ค่ะ” เดก็หญงิตวัน้อยหนัซ้ายหนัขวา ก่อนจะเอนตวัลงนอนตาม

ความยาวของม้านั่ง โดยเอาหวัพาดบนตกัของคนตวัโตกว่า “ถ้าคณุแม่กลบั

มา อาเฉอืปลุกยหิวาด้วยนะคะ”

“ได้ครบัคนเก่ง” 

เด็กน้อยหลับตาลง ทิ้งให้ผู้ใหญ่ที่ดูเหมือนจะมีหลายสิ่งตีกันอยู่ใน

หวันั่งครุ่นคดิคนเดยีว สรวศิอดคดิไม่ได้จรงิๆ ว่ายหิวาจะมสี่วนเกี่ยวข้อง

กบัตนหรอืเปล่า ลองค�านวณช่วงเวลากช่็างสอดคล้องกนัอย่างน่าประหลาด 

ยิหวาอายุไม่น่าจะเกินสี่ขวบ ซึ่งคาบเกี่ยวกับตอนที่เขาไปออสเตรเลียและ

ได้เจอกบัพาขวญั ถงึแม้ความสมัพนัธ์ชั่วคนืนั้นจะมกีารป้องกนั แต่เขากร็ู้

ดวี่าไม่มกีารป้องกนัไหนได้ผลร้อยเปอร์เซน็ต์

‘ถ้าไม่รู้จกักนัมาก่อนคงคดิว่าเป็นพ่อลูกกนันะคะเนี่ย’

‘หน้าแอบคล้ายกนั...’
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สองประโยคของพยาบาลที่เพิ่งขอตวัไปเข้าเวรยงัคงวนเวยีนอยูใ่นหวั

ชายหนุ่ม สรวศิจงึพนิจิพจิารณาใบหน้ากลมป้อมอย่างถี่ถ้วนเพื่อหาความ-

เหมอืน 

หากมองจากจดุนี้ สิ่งแรกที่เขาเหน็คอืคิ้วโก่ง ดวงตา จมกู รมิฝีปาก 

ทุกอย่างดูย่อส่วนจนไม่อาจเปรยีบเทยีบความเหมอืนได้ แต่ที่แน่ๆ การได้

นั่งมองเดก็น้อยคนหนึ่งท�าให้ความตงึเครยีดคลายลงอย่างประหลาด ยหิวา

น่ารักน่าชังแถมยังช่างพูดช่างเจรจา ความคิดก็ดูจะโตเกินตัวทั้งๆ ที่อายุ 

เพิ่งเท่านี้ ถ้าให้เดาเขาคดิว่ายงัไม่เข้าโรงเรยีนเลยด้วยซ�้า

“อยูก่บัแม่มากไปสนิะ” ฝ่ามอืหนาลบูศรีษะคนตวัเลก็อย่างอ่อนโยน 

เท่าที่จ�าได้ พาขวญักม็บีคุลกิท่าทางแบบนี้ มั่นใจในตวัเอง ช่างเจรจา ทุกค�า

ที่สรรหามาโต้แย้งล้วนมหีลกัการและเหตุผล เป็นผู้หญงิที่น่าทึ่งคนหนึ่ง

“แต่บางทีผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปก็น่ากลัว” เขาว่าแล้วก็

ถอนหายใจเฮอืกใหญ่ ใบหน้าหล่อส่ายช้าๆ เพื่อขบัไล่ความทรงจ�าที่เกี่ยวกบั

เธอเมื่อหลายปีก่อน อะไรที่ผ่านมาแล้วเขาย่อมไม่อาจน�ากลับคืน สิ่งที่อยู่

ตรงหน้าและสมัผสัได้ต่างหากคอืเรื่องจรงิ

สรวิศใช้สมาร์ตโฟนถ่ายรูปยิหวาในมุมต่างๆ บางรูปก็มีหน้าเขาอยู่

ด้วย จากนั้นกส็่งข้อความไปหาใครบางคนซึ่งอยู่อกีซกีโลกเพื่อถามค�าถาม

เดยีวกบัที่พยาบาลคนเมื่อครู่บอก

หน้าของยหิวาเหมอืนฉนัไหม

เขาไม่คาดหวงัค�าตอบ เพราะพี่ชายฝาแฝดยุ่งกบังานจนหลายครั้งก็

ละเลยข้อความ หรือถ้าสนใจก็ไม่ได้ค�าตอบแบบปัจจุบันทันด่วนแน่ๆ จึง

วางสมาร์ตโฟนแล้วสนใจเดก็น้อยที่หนุนตกัเขาแทน

ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ สรวิศมารู้สึกตัวอีกทีก็เมื่อรับรู้ได้ถึง
สายตาของใครบางคน เมื่อเงยหน้าขึ้นกพ็บว่าเป็นพาขวญั ทั้งสองสบตากนั

นิ่งอยู่หลายอดึใจ ก่อนจะเป็นฝ่ายหลงัที่ผนิหน้าหน ีหากมองไม่ผดิเหมอืน
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เธอหนัไปเชด็น�้าตา 

“คราวนี้คุณคงหนผีมยากหน่อยนะ คุณพาขวญั” 

หน้าคนฟังดูซีดลงและมีอาการตระหนก สรวิศจึงเปลี่ยนค�าพูดให้

กระจ่าง 

“ผมหมายถงึ ลูกคุณนอนหนุนตกัผมทั้งคน”

พาขวญัไม่ตอบว่ากระไร ท�าเพยีงเดนิเข้าไปเพื่อจะอุ้มยหิวา “ส่งลูก

มาให้ฉนัเถอะค่ะ ฉนัต้องรบีไปแล้ว”

“คุณไม่คดิว่าเรามเีรื่องต้องคุยกนัหน่อยเหรอ”

พาขวญัชะงกั รมิฝีปากสพีชีเม้มเข้าหากนัอย่างไม่รู้ตวั

“เราไม่ได้เจอกนัตั้งนาน น่าจะไถ่ถามสารทุกข์สุกดบิกนัหน่อย” คน

เป็นต่อเพราะมตีวัประกนัเอ่ยด้วยน�้าเสยีงยยีวน เขากไ็ม่อยากจะก่อกวนเธอ

นกั ถ้าไม่โดนหนัหลงัให้ตั้งสองครั้งสองครา 

ครั้งแรก...เมื่อเกอืบสี่ปีก่อน

ครั้งที่สอง...เมื่อเดอืนก่อน

และถ้าไม่มยีหิวานอนหนนุตกัเขา กค็งเป็นครั้งที่สามที่เธอจะหนัหลงั

ให้อกี โดยที่เขาไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ 

“ฉนั...ไม่มอีะไรต้องคุยค่ะ”

“เยอะแยะไป ทั้งเรื่องวนันี้ เรื่องเมื่อเดอืนก่อน หรอืแม้แต่...” สรวศิ

เว้นช่วง จ้องมองคนที่ยืนห่างไปไม่กี่เมตรด้วยแววตาที่ยากจะอ่านออก 

“เรื่องที่คุณได้ผมแล้วทิ้งเมื่อประมาณสี่ปีก่อน”

“อะไรนะคะ!” 

“ต้องให้ผมพูดย�้า?”

คนโดนรื้อฟื้นความหลังกลอกตาจนแทบจะได้สามร้อยหกสิบองศา 

ทั้งโกรธ ทั้งอบัอาย “ส่งลูกคนืมาค่ะ ฉนัต้องรบีไป” 

พาขวญัเดนิเข้าไปใกล้เขาอกีเพื่อหวงัอุ้มลูกแล้วเผ่นหน ีในใจกแ็อบ

ตั้งปณธิานเอาไว้ว่า ถ้าไม่มเีรื่องด่วนจะไม่มทีางมาที่นี่อกีแน่นอน ไม่รู้จรงิๆ 
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ว่าเพราะโชคชะตาหรอืความบงัเอญิกนัแน่ที่ท�าให้ต้องมาเจอเขาที่โรงพยาบาล

นี้ตั้งสองครั้งสองครา ทั้งๆ ที่ตลอดเวลาเกอืบสี่ปีไม่เคยได้ยนิข่าวคราวกนั

ด้วยซ�้า แต่สรวศิกลบักนัเดก็น้อยไว้ไม่ให้เธอเข้าไปถงึตวั 

“นี่คณุ!” พาขวญัตั้งท่าจะวนี แต่เมื่อเงยหน้าขึ้นกพ็บว่าใบหน้าอยูห่่าง

จากสรวศิไม่กี่คบื ใกล้...ชนดิที่สมัผสัได้ถงึลมหายใจอุน่ๆ ของกนัและกนัเลย

ทเีดยีว

เป็นอกีครั้งที่สองสายตาประสานสบอย่างไม่ได้นดัหมาย หนึ่งคูค่ล้าย

มบีางอย่างซ่อนอยู่ อกีคู่คล้ายต้องการค้นหาความจรงิบางอย่าง

พาขวญัยดืตวัขึ้นทนัท ีและขยบัถอยออกไปหนึ่งก้าวเพื่อรกัษาระยะ

ห่างเอาไว้

“คุณนั่งลงก่อนเถอะ” สรวิศไม่ยอมปล่อยให้พาขวัญหนีไปได้ง่ายๆ 

ในเมื่อสิ่งที่ค้างคาใจยงัไม่ได้ความกระจ่าง

คนโดนบบีบงัคบักลายๆ จ�าต้องท�าตามอย่างไม่อาจหลกีเลี่ยง สหีน้า

แววตาของเขาบ่งบอกว่าถ้ารอบนี้เธอไม่ให้ความร่วมมอื เธออาจโดนคุ้ยแคะ

แกะเกาจนเกนิกว่าที่ควรจะเป็นกไ็ด้

“ดื่มอะไรหน่อยไหม”

“ไม่ค่ะ ขอบคุณ คุณพูดธุระของคุณมาดกีว่า ฉนัต้องรบีไป”

สรวศิผ่อนลมหายใจเบาๆ เขาได้ยนิค�าว่า ‘รบี’ จากเธอมาสามรอบ 

ไม่รู้ว่าเธอมธีุระด่วนจรงิๆ หรอืว่าแค่อยากไปให้พ้นๆ กนัแน่ 

“งั้นผมกเ็ข้าเรื่องเลยแล้วกนั” แม้จะเป็นนกับรหิารที่มคีวามเดด็ขาด

และมปีระสบการณ์การพูดต่อหน้าผู้คนมามากมาย แต่พอต้องเอ่ยถงึเรื่อง

ที่ติดอยู่ในใจเขากลับประหม่าจนเผลอเลียริมฝีปาก “ผมอยากรู้ว่า ยิหวา

อายุเท่าไหร่”

“สองขวบครึ่งค่ะ”

ค�าตอบสวนกลบัมาอย่างรวดเรว็ ดั่งคนถกูถามเตรยีมการมาอย่างดี

“ผมไม่คดิว่าเดก็สองขวบครึ่งจะตวัโตขนาดนี้”
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“เดก็เดี๋ยวนี้คงมพีฒันาการเรว็มั้งคะ” สหีน้าคนพดูเตม็ไปด้วยความ-

มั่นใจ ตาที่สบกบัเขาคล้ายไม่พอใจนดิๆ ที่โดนโต้แย้ง

“แล้วพ่อของแกไม่มาด้วยเหรอ ถงึได้ปล่อยให้มาอยู่ที่นี่”

“ไม่มาค่ะ แต่ฉันก็ไม่ได้ปล่อยให้ยิหวาอยู่คนเดียวนี่คะ แกอยู่กับ 

พี่เลี้ยง...”

“ที่หนีไปกรี๊ดดาราจนป่านนี้ยังไม่กลับมา” สรวิศดักคอจนพาขวัญ 

ถงึกบัพูดอะไรไม่ออก “คุณแต่งงานตั้งแต่เมื่อไหร่”

“รู้สกึว่ามนัจะเป็นเรื่องส่วนตวัของฉนันะคะ” 

“คณุกร็ูว่้าผมก�าลงัสงสยัอะไร” สรวศิไม่อยากกดดนั แค่อยากเคลยีร์

ให้กระจ่าง จะได้ไม่ค้างคาใจอกี “ถ้าไม่อยากให้ผมจ้างนกัสบืกต็อบค�าถาม

ผมมาเถอะ” 

เธอเงยีบไปอดึใจ ก่อนจะยอมตอบ “เมื่อสองปีที่แล้วค่ะ”

“คุณ...”

“ค่ะ ฉนัท้องก่อนแต่ง ต้องให้ลงรายละเอยีดเพิ่มเตมิไหมคะ”

“กถ็้าคุณอยากเล่า...”

“นี่คณุ!” พาขวญัวนีอย่างเหลอือด เป็นเหตุให้คนที่นอนหลบัอยูส่ะดุ้ง 

แต่ยงัไม่ถงึกบัตื่นขึ้นมา

“เบาๆ หน่อยสคิุณ ยหิวาผวาแล้วเนี่ย”

พาขวัญเม้มปากแน่น พยายามอดทนเพื่อให้เรื่องราวมันจบๆ ไป 

“ฉนัว่าคุณถามมากพอแล้วนะคะ ส่งลูกคนืมาให้ฉนัได้แล้ว”

“ผมยงัไม่รู้จกัชื่อสามคีุณเลย”

“ฉนัจ�าเป็นต้องบอกขนาดนั้นเลยเหรอคะ”

“ถ้าได้กด็คีรบั”

เขาตอบหน้าตาย ท�าให้ความอดทนของพาขวญัเริ่มลดน้อยลงทุกท ี

“คุณนี่เสยีมารยาทมากจรงิๆ”

“ถ้าคุณไม่อยากบอก...”
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“ไม่ใช่ไม่อยากบอก แต่ฉนัไม่จ�าเป็นต้องบอก” 

“ไม่จ�าเป็นต้องบอก หรอืว่าไม่ม.ี..”

“คุณ!” พาขวญัผุดลุกขึ้นทนัท ี นอกจากจะตกใจกบัประโยคที่ย้อน

ถามมาแล้ว ยงัไม่พอใจกบัการล้วงความลบัของคนที่ไม่ได้เจอกนัมาหลายปี

ด้วย

แต่ก่อนที่เธอจะได้ย้อนประโยคอะไรออกไป สายตาก็พลันเห็นเงา

สะท้อนของคนที่ก�าลงัเปิดประตูเข้ามาในร้าน

“ฉันคงต้องไปแล้ว สามีฉันมารับแล้วค่ะ” พาขวัญอุ้มยิหวาออกมา

จากตกัของสรวศิ ซึ่งรอบนี้เขาไม่ได้ห้ามปราม คงเหน็แล้วว่ามคีนก�าลงัเดนิ

ตรงเข้ามาจรงิๆ

“ขอตวันะคะ หวงัว่าคุณคงไม่ตดิใจอะไรกบัเรื่องนี้อกี เพราะฉนักบั

ลูกไม่ได้มอีะไรเกี่ยวข้องกบัคุณ” 

พาขวญัทิ้งท้ายเอาไว้แล้วเดนิไปส่งยหิวาให้คนที่หยดุยนือยูก่ลางร้าน 

ทั้งสองส่งยิ้มให้กนั คุยกะหนุงกะหนงิอยู่ครู่ ก่อนจะเดนิออกจากร้านไป 

สรวิศมองตามทั้งสองจนลับสายตา พร้อมกับมุมปากที่กระตุกยิ้ม

น้อยๆ 

 


