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ค�ำน�ำนักเขียน

สวสัดค่ีะ ห่างหายไปสองปีเหน็จะได้กบันามปากกาอนิเอวา 

วนันี้กลบัมาแล้วนะคะ ขอบคณุนกัอ่านทกุท่านที่ยงัไม่ลมืกนั สำาหรบั

เรื่องนี้ เป็นอกีหนึ่งเรื่องที่ท้าทายมากสำาหรบัผู้เขยีน มปีัญหามากมาย

เกดิขึ้นตลอดทาง แต่กน็บัว่าเป็นการเดนิทางที่สนกุมากเช่นกนัค่ะ

ณ จุดรับภาพรัก เป็นเรื่องราวของตัวละครที่ต่อเนื่องมาจาก

นยิายรกัวยัรุ่นเรื่อง ‘Who loves? รกัที่ไหน แค่ใจละเมอ’ ที่เราได้เขยีน

ไว้ก่อนหน้านี้โดยใช้นามปากกาอึนเอวา เรื่องราวที่จบอย่างแฮปปี- 

เอนดิงในเล่มนั้น ถูกหยิบกลับมาดำาเนินเรื่องต่อ โดยมีจุดเริ่มต้น

เป็นการแตกหกัของพระ-นางในเรื่อง จงึหลกีเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะทำาให้

นกัอ่านบางกลุม่ที่ชื่นชอบเรื่องก่อนหน้ารูส้กึผดิหวงั ผูเ้ขยีนต้องขอโทษ

จากใจจริง แต่ที่ตัดสินใจดำาเนินเรื่องต่อ เพราะรู้สึกว่าความสัมพันธ์

ของทั้งคู่ยงัมอีะไรที่น่าสนใจให้เล่าอกีเยอะ หากอ่านจนจบเล่ม กจ็ะรู้

ว่าความรกัของทั้งคู่ไม่เคยขาดจากกนัเลย หรอืถ้าใครไม่เคยอ่านเล่ม

ก่อนหน้า ไม่ต้องกงัวลนะคะ สามารถอ่านเรื่องนี้ได้โดยไม่จำาเป็นต้อง

อ่านเล่มนั้นค่ะ

รวมไปถึงภาษาพูดของตัวละครที่ถูกใช้ในนิยายเรื่องนี้ ด้วย



เพราะเป็นตัวละครที่ต่อเนื่องมาจากนิยายรักวัยรุ่น จึงมีการใช้คำาพูด

ในกลุม่เพื่อนที่อาจจะมคีำาหยาบคายปะปนอยูด้่วย ทั้งนี้เพื่อคงแครกัเตอร์

และรูปแบบความสมัพนัธ์ของตวัละครเอาไว้ 

นอกจากเรื่องความสัมพันธ์แล้ว ยังมีอีกอย่างที่เรื่องนี้ต่างไป

จากนิยายเรื่องอื่นๆ ของอินเอวา คือนางเอกเรื่องนี้ผ่านการแต่งงาน

แล้วค่ะ ส่วนหนึ่งของการสร้างพลอตนี้เกดิจากการที่เราได้รบัข้อความ

จากนักอ่านที่ถามเข้ามาว่าเรื่องบุพเพร้อยร้าย หรือดาราร้อยเล่ห์  

‘นางเอกซงิไหม’ 

ยอมรบัว่าแรกๆ แปลกใจกบัคำาถาม ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรว่าจดุนี้

สำาคัญกับเรื่องเหรอ ส่วนตัวแล้วตอนแต่งไม่ได้คิดด้วยซำ้าว่านางเอก 

ซงิไหม 555+ เพราะรู้สกึว่ามนัเป็นเรื่องอดตี เรากำาลงัเล่าถงึความรกั

ปัจจุบัน นางเอกจะเคยนอนกับผู้ชายมาก่อนรึเปล่า เรื่องความรักที่

กำาลงัเล่าอยู่ตอนนี้กไ็ม่ได้เปลี่ยนแปลง 

นิยายเรื่องนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้จับมุมมองนี้มาเล่าบ้าง ให้

เหน็ว่าถงึนางเอกไม่ได้ซงิ แต่กย็งัได้แต่งงานนะ ยงัใช้ชวีติปกตเิหมอืน

คนทั่วไปนะ แล้วกย็งัมหีน้าที่การงานที่ด ีหรอืแม้แต่ตวัพระเอกเอง ก็

ไม่ได้สนใจว่านางเอกจะนอนกับสามีมารึเปล่า เขาแคร์แค่ว่ามันเป็น

ความยนิยอมของเธอไหม 

ซึ่งตรงนี้ผู้เขยีนเข้าใจว่ามเีรื่องของค่านยิม รสนยิมของการอ่าน

มาเกี่ยวด้วย เลยรูส้กึขอบคณุมากๆ เลยจรงิๆ ค่ะ ที่นกัอ่านเปิดใจลอง

อ่านนยิายเรื่องนี้ 

‘นิยายที่แฟนเก่ากลับมารักกัน’ อาจเป็นอีกคำานิยามของเรื่อง 

แต่โดยส่วนตัวแล้วไม่มีประวัติการคืนดีกับแฟนเก่าคนไหน 555+ 

ปัญหาแรกที่เจอเลยเป็นความไม่เข้าใจความรูส้กึของตวัละคร ไม่เข้าใจ

ว่าทำาไมเลกิกนัแล้วไม่ move on เกดิคำาถามกบัตวัละครว่า ‘หาผวัใหม่

ดไีหม หรอืยงัไง’ ตลอดการวางพลอต 555+ ความคดิตกีนัในหวัมั่ว 



ไปหมด 

จนมานึกขึ้นได้ว่าเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่รู้จักกันมาตั้งแต่อนุบาล

เคยเลกิกบัแฟนแล้วกลบัมาคบกนัจนแต่งงาน เราต่อสายไปหาเพื่อน

คนนั้นตอนต ี1 เกอืบต ี2 ขอบคณุ ‘พลอย’ ที่ยงัรบัสายและเล่าทกุ

เหตกุารณ์และความรู้สกึให้ฟัง แถมยงัช่วยอ่านต้นฉบบัให้ว่าความรูส้กึ

ของแฟนเก่าใช่แบบนี้ไหม

เรื่องแฟนเก่าอาจเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเขยีน แต่สำาหรบัตวัเอก

ที่เป็นแพทย์ เคยมมีาแล้วในนยิายที่ตพีมิพ์เรื่องแรกอย่างดาราร้อยเล่ห์ 

แต่หลงัจากนั้นเรากไ็ม่เคยดงึอาชพีแพทย์กลบัมาเขยีนอกีเลย เพราะ

ไม่อยากนำาเสนอแพทย์ในแบบที่แค่ไปโรงพยาบาลแล้วเข้าเวรอย่างที่

เคยทำามาในเล่มก่อน มนัฉาบฉวยเกนิไป 

สิ่งที่จดุประกายให้อยากเขยีนอกีครั้งคอืตอนที่เลื่อนเฟซบุก๊แล้ว

รู้สกึว่าเรามเีพื่อนในวงการแพทย์เยอะมาก 555+ หนึ่งในนั้นคอื ‘หมอ

ตูน’ หัวหน้าห้องสมัยมัธยมที่แทบไม่ได้เจอกันตั้งแต่เรียนจบ เคยวน

มาเจอในงานแต่งเพื่อนครั้งเดยีว ตอนนั้นเราพดูเล่นๆ ไว้ว่าจะขอข้อมลู

มาเขยีนนยิายได้ไหม ตูนบอกว่าได้ พอเราอยากได้พระเอกเป็นหมอ 

เลยตดิต่อตนูไป บอกว่าอยากได้ข้อมลูที่น่าสนใจ ผ่านไปอาทติย์เดยีว 

ตนูลสิต์กลบัมาให้เตม็หน้ากระดาษ รูส้กึเลยว่าเมื่อก่อนตนูเป็นหวัหน้า

ยังไง ตอนนี้ก็ยังเป็นหัวหน้าเหมือนเดิม 555+ หลังจากนั้นเราก็ยังมี

การโทร. ไปสมัภาษณ์อกีหลายชั่วโมง นดัเจอกนัเพื่อดูภาพต่างๆ อกี

เราได้ข้อมูลของจักษุแพทย์เยอะมาก แต่ด้วยเนื้อหาที่อาจจะ

ย่อยยากสำาหรับคนนอกวงการแพทย์ จึงต้องเลือกเอาเฉพาะจุดที่

สามารถเชื่อมโยงให้เข้าใจง่าย อีกทั้งการนำาความเป็นวิชาการมาผูก

กับความรักโรแมนติกเป็นเรื่องที่เรายังต้องฝึกฝนอีกมาก ขอบคุณ 

หมอตูนอีกครั้งที่สละเวลามาให้คำาปรึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะ

สามารถถ่ายทอดมมุเท่ๆ ของจกัษแุพทย์ให้ผู้อ่านได้ 555+



นอกจากจกัษแุพทย์แล้ว เรื่องนี้เรายงัมเีชฟอาหารสขุภาพ อนันี้

ต้องขอบคณุเพื่อนอกีคน ‘เชฟโอ’ เชฟประจำาร้าน O’ganic Concept 

ที่มาให้ข้อมูลในเรื่องนี้ ทำาให้เรามมีมุมองของอาหารสขุภาพที่ต่างไป

จากเดมิ คอนเซปต์การใช้อาหารบำาบดัของร้านจงึถกูหยบิมาใส่ให้ร้าน

ของเพยีงฟ้าในเรื่องด้วย เกอืบทกุเมนทูี่ถูกเอ่ยถงึในเรื่องมขีายจรงิๆ ที่

ร้านเช่นกนั ใครสนใจ แวะไปชมิได้นะคะ ไม่เจอเชฟเฟย์แต่เจอเชฟโอ

แน่นอนค่ะ^^

นอกจากคนให้ข้อมลูแล้ว ยงัต้องขอบคณุน้องหมวย อรมิา น้อง

ปิ๊ง กญัฉตัร นกัเขยีนบดัดี้ที่ช่วยเตมิเชื้อไฟให้นยิายเรื่องนี้เดนิทางมา

ได้ตลอดรอดฝั่ง น้องออม ที่ช่วยอ่านตรวจเชก็เนื้อหาให้ และที่ลมืไม่

ได้อกีคนคอืพี่ปุ้ย กลัฐดิา ที่คอยให้คำาปรกึษาทกุปัญหามาตลอด จน

รูส้กึเลยว่าพี่ปุย้เป็นเหมอืนหวัหน้างานสมยัที่ยงัทำางานประจำาอยู ่ที่พอ

เปิดโพรเจกต์ใหม่แล้วตดิปัญหากต็้องวิ่งหาหวัหน้าเป็นคนแรกเลย

ขอบคณุพี่หน่า พี่นุ้ย พี่สาว และทมีงานสถาพรบุ๊คส์ที่ทำางาน

หนกั และยงัต้อนรบัอย่างอบอุ่นเสมอแม้จะห่างหายไปนาน ขอบคณุ

นกัอ่านที่เลอืกหยบินยิายเรื่องนี้ รวมไปถงึนกัอ่านออนไลน์ที่ส่งกำาลงัใจ 

มาตลอด

สดุท้ายนี้ แม้ข้อมูลด้านอาชพีที่เขยีนในนยิายเรื่องนี้จะมาจาก

การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบอาชพีนั้นจรงิ แต่กผ่็านการไปหาข้อมลูเพิ่มเตมิ 

ตคีวาม และถ่ายทอดด้วยภาษาของผู้เขยีนเอง ฉะนั้นหากมข้ีอผดิพลาด

ประการใด ผู้เขยีนขออภยัไว้ ณ ที่นี้ด้วย

   ขอบคุณที่ยังคิดถึงกันเสมอนะคะ

        อินเอวา





“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”
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เช้าวันจันทร์ที่ใครหลายคนอาจไม่ชอบนัก โดยเฉพาะ

พนักงานออฟฟิศที่ต้องตื่นแต่เช้ามาทำางานหลังจากที่เพิ่งหยุดได้แค่

สองวัน ยังไม่ทันจะรู้สึกว่าได้พักเท่าไร ก็ต้องกลับมาโหมงานต่ออีก

แล้ว แต่นั่นไม่ใช่กบัเพยีงฟ้า เธออาจเป็นคนส่วนน้อยที่ชอบวนัจนัทร์ 

ไม่ส ิเรยีกว่าชอบวนัทำางานดกีว่า ถงึแม้อากาศในช่วงเดอืนตลุาคมจะ

ค่อนข้างอมึครมึ ยิ่งช่วงนี้กรมอตุนุยิมวทิยาแจ้งว่าจะมพีายเุข้าหลาย

ลูก ทำาให้ฝนตกแทบทกุวนั ทว่าถงึอย่างนั้น เพยีงฟ้ากย็งัอยากจะมา

ทำางานอยู่ดี

“หวงัว่าวนันี้ฝนจะไม่ตกนะ” หญงิสาวเอ่ยกบัตวัเองตอนชะโงก

หน้าผ่านประตูหน้าร้านออกไปมองท้องฟ้าข้างนอก ก่อนจะมเีสยีงใส

ดงัอยู่ข้างหลงั

“เมฆดำาตั้งเค้าอยู่โน่น หนูนาว่าวนันี้ไม่น่ารอดค่ะพี่เฟย์”

“ถ้างั้นกห็วงัว่าเราจะส่งอาหารตามบ้านลกูค้าเสรจ็ก่อนฝนตก”

หญิงสาวผู้อ่อนวัยกว่ายิ้มกว้าง ก่อนจะชูแผ่นพลาสติกซึ่งเป็น

เมนูเสรมิของร้านให้ดู “เมนูเจเริ่มวนันี้ใช่ไหมคะ”

“ใช่จ้ะ อ้อ แล้วกอ็ย่าลมืที่พี่ยำ้าตอนประชมุเมื่อวาน”

“บอกลูกค้าด้วยว่าเมนูไหนที่มหีมู จะเป็นหมูเจที่เรารบัมาอกีท ี

บทน�ำ
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ทำามาจากแป้งถั่วที่ไม่ใช่ออร์แกนิก เพราะฉะนั้นจานนั้นจะไม่ใช่ออร์- 

แกนกิร้อยเปอร์เซน็ต์ ถ้าอยากทานแบบออร์แกนกิล้วน แนะนำาให้สั่ง

เป็นเมนเูต้าหูแ้ทน” หนนูาร่ายยาวโดยไม่พกัหายใจ “ร้านเปิดมาสองปี 

พี่เฟย์ยำ้าตอนเข้าเทศกาลเจทุกปี จนหนูนาแทบจะเอาไปนอนฝันอยู่

แล้วค่ะเชฟเฟย์ขา”

“อย่าให้เหน็ว่าลูกค้าคอมเพลนมาล่ะ เดี๋ยวเชฟเฟย์ขานี่แหละ

จะหกัเงนิเดอืนให้ดู”

เพียงฟ้าส่ายหน้าให้พนักงานสาวช่างจ้อ หนูนาเป็นพนักงาน

เซตแรกที่เข้ามาทำางานตั้งแต่วันเปิดร้าน และเป็นพนกังานคนเดียวที่

ไม่ได้ตรงตามเงื่อนไขการรบัสมคัร แต่เพราะความใจกล้าที่เดนิถอืวฒุิ

มธัยมต้นเข้ามาของานในวนัที่เพยีงฟ้ามาตรวจความเรยีบร้อยของร้าน

ช่วงที่กำาลงัตกแต่งภายใน 

สายตาวงิวอนที่แฝงเอาไว้ด้วยประกายของความมุง่มั่นเดด็เดี่ยว 

ทำาให้เพียงฟ้ารับเด็กสาวคนนั้นเข้าทำางานเป็นพนักงานเสิร์ฟหลังจาก

สมัภาษณ์ที่มาที่ไปไม่กี่ประโยค

เจ้าของร้านสาวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรทำาให้เธอตัดสินใจ

อย่างรวดเร็ว อาจเป็นเพราะหนูนาไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่เพียบ

พร้อมอย่างเธอ ทั้งยงัต้องหาเงนิมาจนุเจอืครอบครวัอกี การพบหน้า

หนนูาในวนันั้น ทำาให้หญงิสาวรูส้กึว่าหนนูาเหมอืนต้นกล้าที่ขอโอกาส

เตบิโต กไ็ม่ต่างอะไรจากร้านอาหารที่เธอกำาลงัสร้างขึ้น

Organic Kitchen

ต้นกล้าที่เธอกำาลังจะปลูก และทำาให้มันเติบโตขึ้นด้วยมือเธอ

เช่นกนั

“แล้วเมนูของหวานล่ะคะ วนันี้เป็นอะไร”

“คยุอะไรกนัสองคนนี้ เสยีงดงัไปถงึห้องเปลี่ยนชดุข้างบนแน่ะ” 

สองสาวหันไปมองตามเสียง ก่อนที่เพียงฟ้าจะพยักพเยิดไป 
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ทางคนมาใหม ่“ไปถามเชฟครวัเยน็ไปหนนูา ว่าวนันี้จะทำาขนมอะไร”

“เชฟแก้วมาพอดเีลย ของหวานเจวนันี้มอีะไรบ้างคะ”

เพียงฟ้ามองหนูนาที่สาวเท้าตรงไปหาเชฟของร้านอีกคนหนึ่ง 

นอกจากจะเป็นเชฟแล้ว แก้วเจ้าจอมยังเป็นหุ้นส่วนของร้านด้วย  

เป็นเพื่อนที่เรียนทำาอาหารมาพร้อมกับเพียงฟ้า แต่ถนัดเรื่องเบเกอร ี

ของหวานและอาหารที่ไม่ต้องใช้ความร้อนมากกว่า จึงรับหน้าที่เชฟ

ครวัเยน็ของร้านไป

“วนันี้ว่าจะทำาบราวนถีั่วลูกไก่นะ”

“งั้นทำาเลยไหม เดี๋ยวฉนัช่วย กุก๊ครวัเยน็ยงัไม่มาเลย” เพยีงฟ้า

ถามพร้อมกบัเดนิเข้าไปสมทบ ตั้งใจจะตรงเข้าครวัที่อยู่โซนด้านหลงั

ของร้าน ทว่ากโ็ดนเพื่อนเบรกไว้เสยีก่อน

“ไม่ต้องหรอก เมื่อกี้ฉนัเจอพี่กาญจน์ที่ห้องแต่งตวัข้างบนแล้ว 

เดี๋ยวกค็งลงมา เชญิคณุเพื่อนเชก็ความเรยีบร้อยต่อเถอะ ใกล้ได้เวลา

เปิดร้านแล้ว”

สาวร่างบางกำาลงัจะหนักลบัไปทำางานของเธอต่อ ทว่าเสยีงเคาะ

กระจกหน้าร้านกด็งัขึ้นพอด ีสามสาวหนัไปมองพร้อมกนั แล้วพบว่า

เป็นพนักงานส่งของที่ถือดอกไม้ช่อโตอยู่ในมือ หนูนาที่ยืนใกล้ประตู

ที่สดุจงึขนัอาสา

“หนูนาเปิดเองค่ะ”

เพยีงฟ้าเลยเดนิไปที่ช่องแคชเชยีร์โดยไม่ได้สนใจต่อ เพราะการ

มีช่อดอกไม้มาส่งถึงหน้าร้านไม่ใช่เรื่องแปลก แก้วเจ้าจอมที่แม้จะมี

อาชพีหลกัเป็นเชฟ แต่อกีหนึ่งอาชพีเสรมิของหญงิสาวคอืนกัแสดงหน้า

ใหม่ จงึมกัจะมหีนุ่มๆ หรอืไม่กพ็วกแบรนด์สนิค้าต่างๆ ส่งดอกไม้มา

ให้ที่ร้านบ่อยครั้ง

ขณะที่เพยีงฟ้ากำาลงัจดจ่ออยูก่บัการเชก็ระบบแคชเชยีร์ก่อนจะ

เปิดร้าน หนูนากก็ึ่งเดนิกึ่งวิ่งตรงมาที่เธอ
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“วนันี้เป็นของพี่เฟย์ค่ะ ดอกไม้ฮ้อมหอมมม”

คนฟังขมวดคิ้วด้วยความฉงนว่าใครกนันะส่งดอกไม้ช่อโตให้เธอ

ตั้งแต่ยงัไม่เจด็โมงเช้าแบบนี้ ที่งงกว่า คอืเนื่องในโอกาสอะไร

“ของพี่เหรอ”

ยังไม่ทันได้คำาตอบ หนูนาก็ยัดช่อดอกไม้กลิ่นหอมฟุ้งใส่มือ 

หญิงสาว ไม่เพียงเท่านั้นยังแอบชะโงกหน้ามาดูตอนที่เธอหยิบการ์ด

ใบเลก็ออกมาเปิด เพยีงฟ้าแค่ยิ้มจางๆ เมื่ออ่านข้อความในการ์ดจบ 

เป็นหนูนามากกว่าที่ออกอาการดี๊ด๊า

“วันนี้วันครบรอบแต่งงานสองปีของพี่เฟย์เหรอคะเนี่ย ไม่เห็น

บอกหนูนาเลย” คนตัวเล็กกว่าเอนตัวเอาไหล่มากระแซะ มองด้วย

สายตาติดจะแซวนิดๆ ก่อนจะส่งเสียงไปหาเชฟอีกคนของร้านที่เดิน

เข้าโซนครวัไปแล้ว “เนี่ยพี่แก้วดสู ิดอกไม้ครบรอบแต่งงาน ทำาไมไม่ให้

กนัที่บ้านกไ็ม่รู้โนะ ต้องส่งมาที่ร้านให้คนโสดอย่างเราอจิฉา”

หนูนาวิ่งไปเกาะเคาน์เตอร์ทำาเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นบรเิวณของครวั

เย็น ทำาปากขมุบขมิบกับแก้วเจ้าจอมที่ยืนอยู่ตรงนั้น เพียงฟ้าได้แต่

ส่ายหน้าให้ ปีหน้าหนูนากจ็ะอายคุรบยี่สบิปีแล้ว แต่บางครั้งเธอกย็งั

มองหนูนาเป็นเดก็มธัยมต้นอยู่เลย 

“สวสัดค่ีะพี่เฟย์ พี่แก้ว โห วนันี้มดีอกไม้อกีแล้วเหรอคะ” นำ้าผึ้ง 

พนกังานเสร์ิฟของร้านอกีคนเดนิออกมาจากโซนด้านหลงัพอด ีเจ้าของ

ดอกไม้เลยส่งของในมอืให้

“ผึ้ง พี่วานเอาไปจดัใส่แจกนั แล้วเอามาตั้งไว้ที่แคชเชยีร์ทนีะ” 

“ค่ะ พี่เฟย์”

ช่อดอกไม้ถูกส่งให้นำ้าผึ้งแล้ว เหลอืกเ็พยีงการ์ดใบเลก็ที่เจ้าตวั

ถอืเอาไว้ เพยีงฟ้าเดนิตรงไปหาแก้วเจ้าจอมที่มองมาทางเธออยูต่ลอด 

ส่งยิ้มมมุปากให้ก่อน แล้วค่อยส่งการ์ดให้เพื่อนเมื่อเดนิไปถงึตวั

แก้วเจ้าจอมสบสายตาเพื่อนอย่างลังเลว่าเธอควรจะเปิดอ่าน
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มันจริงๆ ใช่ไหม ทว่าพอเจ้าของการ์ดพยักหน้าให้ หญิงสาวจึงเปิด

อ่านข้อความข้างใน

   สขุสนัต์วนัครบรอบแต่งงาน 2 ปีของเรา

       พี่รกัเฟย์นะครบั

     ชยตุ
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“อื้อ!” เสียงร้องที่ดังมาพร้อมๆ กับเสียงกล่องหนังสือ 

ถูกปล่อยลงพื้น “นี่กล่องสดุท้ายแล้วใช่ไหม” ปิตถิามพลางใช้กำาปั้น

ทบุหลงัตวัเอง “ปวดหลงัเลย มงึจ่ายค่านวดให้กูเลยนะ”

“ช่วยยกของเข้าคอนโดแค่นี้ทำามาบ่นปวดหลงั”

“โธ่ มงึไม่รู้เหรอ ปวดหลงัคอืเพื่อนยากของวยัเรา”

“วยัมงึคนเดยีวเหอะ” กวนิวฒัน์ส่ายหน้า ก่อนจะดนักล่องลงั

ที่ซ้อนกันสามชั้นไปทางห้องหนังสือ ปิติที่ตอนนี้ทิ้งตัวนอนแผ่อยู่บน

โซฟากบ็่นไปเรื่อยเปื่อยตามมา

“รู้งี้น่าจะรอไอ้ธนัย์มาด้วยกด็”ี

คนที่ปิติพูดถึง คือธันวา เพื่อนอีกคนในกลุ่มที่เรียนแพทย์มา

พร้อมกันกับปิติและกวินวัฒน์ หลังเรียนจบก็เข้าเป็นแพทย์อินเทิร์น1 

ที่โรงพยาบาลเดยีวกนัตลอดสามปี แม้ว่าตอนไปเรยีนต่อแพทย์เฉพาะ

ทางจะเลอืกเรยีนคนละสาขา แต่สดุท้ายพอเรยีนจบกย็งักลบัมาทำางาน

ที่โรงพยาบาลเดยีวกนัอยู่ด ีซึ่งกค็อืโรงพยาบาลรเีซลดาเมดคิอล เป็น

1
แต่งงาน

1 แพทย์อนิเทริ์น คอื แพทย์ที่จบการศกึษาตามหลกัสูตรแพทยศาสตร์ 6 ปี แล้วเข้า

ทำางานเป็นแพทย์ใช้ทนุ หรอืแพทย์เพิ่มพูนทกัษะตามโรงพยาบาลรฐั เป็นเวลา 1-3 ปี
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โรงพยาบาลที่ครอบครัวของปิติเป็นเจ้าของ และมีพ่อของกวินวัฒน์

เป็นผู้อำานวยการอยู่

“นี่ไอ้ธนัย์มนัรบัพาร์ตไทม์ทกุวนัเลยรเึปล่า” 

“กไ็ม่นะ อาทติย์นงึสกัสองสามวนัได้มั้ง”

เพราะกวนิวฒัน์เพิ่งกลบัมาจากต่างประเทศหลงัจากไปเรยีนต่อ

เฉพาะทางถงึห้าปี เลยไม่ค่อยรู้ตารางเวลาของเพื่อนเท่าไร

“เลกิจากแพทย์ฟูลไทม์ที่โรงพยาบาลแล้วยงัรบัจอ็บคลนิกิเพิ่ม

อกี ขยนัจงัวะ” 

“กแ็หงละ ตามประสาคนโสดผู้มเีวลาว่างหลงังานฟลูไทม์” ปิติ

ผายมอืสองข้างออกประกอบการพดูไปด้วย ทำาเอาคนฟังที่เดนิออกมา

จากห้องหนงัสอืมาเท้าเอว ขมวดคิ้วใส่

“แล้วมงึไม่โสดแล้วหรอืไงหาเป๋า”

“กูกโ็สดเหมอืนกนั แต่คนละอดุมการณ์”

“ยงัไง”

“อ้าว ไอ้ธนัย์มนัเป็นพวกโสดขยนั ส่วนกนูั้นโสดขี้เกยีจค้าบบบ”

“เหอะ! ไม่มใีครจ้างมงึมากกว่ามั้ง”

“เฮ้ยๆ อย่าดูถูกหมอเป๋านะครบั ผมนี่แพทย์จติเวชเดก็อนัดบั

หนึ่งของโรงพยาบาล เดนิไปทางไหนพยาบาลเรยีกอาจารย์ปิติๆ  กนั

เกรยีวกราว”

กวินวัฒน์เผลอเหลือบตาขึ้นมองเพดาน มีหมอคนไหนใน 

โรงพยาบาลที่พยาบาลไม่เรยีกว่า ‘อาจารย์’ บ้างเล่า!

“หมอจติเวชเดก็อนัดบัหนึ่ง?”

“ใช่”

“อนัดบัหนึ่งเรื่องสตไิม่สมประกอบอะด”ิ 

“ใช่ที่ไหน อันดับหนึ่งเรื่องอายุน้อยที่สุดต่างหาก” พูดจบก็ 

ขำาก๊ากคนเดยีวอย่างไม่ทกุข์ร้อน
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ปิตเิป็นพวกบ้าๆ บอๆ แบบนี้ตั้งแต่กวนิวฒัน์จำาความได้ เป็น

เพื่อนสนทิคนแรกของเขา อนัที่จรงิเหตผุลหลกัๆ ที่มาสนทิกนัได้คอืแม่

ของทั้งคู่เป็นเพื่อนกันและพ่อก็เป็นหมอเหมือนกัน ทั้งสองเลยวิ่งเล่น

ในโรงพยาบาลด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก เรียนที่เดียวกันตั้งแต่อนุบาลจน

จบแพทย์ เรยีกได้ว่าเป็นเพื่อนซี้ที่แทบจะไม่มอีะไรเหมอืนกนัเลย แต่

ก็ยังคบกันได้ตลอดรอดฝั่งมาจนถึงทุกวันนี้ นี่ขนาดเมื่อหลายปีก่อน

เพื่อนของเขาโดนแม่จับเปลี่ยนชื่อจาก ‘ปรมัตถ์’ เป็น ‘ปิติ’ เผื่อว่า

อะไรๆ จะดขีึ้น แต่ดูแล้วตอนนี้กเ็หมอืนไม่ได้ช่วยเท่าไร

กวินวัฒน์หมุนตัวกลับเข้าไปในห้องหนังสือแทนการต่อความ

เพื่อน ทว่าคนที่โซฟากเ็ดนิตามมา 

“จะจดัหนงัสอืขึ้นชั้นใช่ไหม มา! กูช่วย”

เจ้าของห้องผลกัลงักระดาษใบหนึ่งไปให้ ก่อนจะชี้ไปที่ชั้นหนงัสอื

บลิต์อนิซึ่งอยู่ฝั่งที่ใกล้กบัประตูห้องที่สดุ เป็นเชงิบอกตำาแหน่งจดัวาง

โดยไม่เอ่ยคำาพดู แล้วเดนิไปเปิดอกีกล่อง เริ่มหยบิหนงัสอืในนั้นขึ้นชั้น

บ้าง 

“มงึนี่โหดนะกาย สองปีหลงัมานี้มงึไม่กลบัไทยเลยไม่พอ พอ 

กลับมาได้ไม่ถึงอาทิตย์ ก็ย้ายจากบ้านมาอยู่คอนโดคนเดียว แม่มึง 

ไม่โวยแย่เหรอวะ”

“กโ็วย” กวนิวฒัน์ตอบสั้นๆ จดจ่ออยู่กบัการแยกหนงัสอืตาม

ชั้นมากกว่าฟังเสยีงเพื่อน

“แล้วมงึทำาไง”

“กข็นของออกมานี่ไง”

“ใจร้าย มึงนี่ชอบใจร้ายกับสุภาพสตรี” ปลายเสียงที่สะบัด

ราวกบัว่าคนพดูเป็นสภุาพสตรเีสยีเองนั้นทำาเอาคนฟังหลดุขำาครั้งหนึ่ง

อย่างไม่ตั้งใจ

“ช่วยไม่ได้ว่ะ กอูยูอ่เมรกิามาห้าปี ชนิกบัการอยูค่นเดยีวไปแล้ว 
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พอกลบับ้านเหน็คนเดนิไปเดนิมาเยอะๆ รู้สกึไม่ค่อยส่วนตวัเท่าไหร่”

“แหมมม พูดเหมือนบ้านมึงแคบมากเนอะ อยู่กันเป็นยี่สิบ 

สามสบิคนงี้?”

“มงึกรู้็แค่แม่กคูนเดยีวกย็ิ่งกว่ามสีบิยี่สบิคนคอยจบัตาดกูแูล้ว”

“แม่เขากเ็ป็นห่วงมงึ” ปิตวิ่าในฐานะคนที่ใกล้ชดิจนเสมอืนว่า

เป็นลูกอีกคนของแม่กวินวัฒน์ “เขาถามอะไรมึงก็บอกๆ เขาไปบ้าง

เหอะ เขาจะได้ไม่ต้องคอยสอดส่องเองไง”

ถ้าเป็นสมยัก่อนตอนที่ทั้งสองยงัเรยีนด้วยกนั ปิตจิะเป็นคนคอย

รายงานเรื่องต่างๆ ให้แม่ของกวินวฒัน์ทราบแทนเจ้าตัวเสมอ จะมา

ห่างๆ ไปกต็อนที่แยกกนัเรยีนต่อเฉพาะทางนี่แหละ

“มึงคิดว่าแม่กูเลิกสอดส่องได้เหรอ เขาทำาแบบนั้นมาทั้งชีวิต

แล้ว มงึเชื่อเถอะ ถงึจะย้ายมาอยู่คอนโด แต่เดี๋ยวแม่กูกม็าที่นี่”

“เออจริง” ปิติพยักหน้าเห็นด้วยแล้วยิ้มขำา “ว่าแต่มึงทันซื้อ 

คอนโดนี้ตอนไหนวะ ที่มงึบอกกูว่าจะย้ายของเข้าคอนโด ตอนแรกกูก็

นกึว่าเป็นคอนโดเก่าที่มงึอยู่ตอนเรยีนซะอกี”

คำาถามของเพื่อนทำาให้กวนิวฒัน์ชะงกัไปเลก็น้อย อนัที่จรงิเขา

ก็อยากกลับไปอยู่ในที่ที่คุ้นเคยนะ แต่คอนโดห้องนั้นมีความทรงจำา

หลายอย่างที่เขายงัไม่พร้อมจะเผชญิหน้าตอนนี้ 

“เพิ่งซื้อเมื่อวาน”

“โอ้โห บลิเลยีนแนร์แบงคอ็กจรงิๆ เพื่อนกู คอนโดหรูใจกลาง

กรงุเทพฯ ไม่รวยจรงิซื้อไม่ได้นะเนี่ย”

“รวยเหี้ยอะไร กูทำางานใช้ทุนโรงพยาบาลพ่อมึงอยู่เนี่ย ซื้อ

เพราะใกล้ที่ทำางานหรอก”

“เฮ้อออ สมองมงึนี่คดิแต่เรื่องงานจรงิๆ เลยนะ” ปิตวิ่าพลาง

วนนิ้วชี้ที่ข้างขมับตัวเอง “ผ่อนคลายบ้างเหอะเพื่อน โรง’บาลเราน่ะ

ทำางานกนัแบบพี่น้อง ชลิๆ” พูดจบกห็นัไปลากอกีกล่องมาเปิด “เออ 
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นี่มงึเข้าโรง’บาลไปสองสามวนัตดินี่มงึเริ่มงานแล้วเหรอ”

คนถูกถามส่ายหน้า “ยงัหรอก ยงัมหีลายเรื่องต้องจดัการ แค่

เข้าไปฟังวชิาการเฉยๆ เริ่มงานจรงิๆ กว็นัมะรนื”

“ดีๆ พวกเราสามคนจะได้กลับมาอยู่ครบแก๊งกันสักที มึงว่า 

งานนี้มันต้องฉลองหน่อยไหม” ปิติเอ่ยถามพร้อมกับหยิบหนังสือ 

ปกแข็งเล่มหนึ่งขึ้นมา ตั้งใจจะวางไว้บนชั้นที่อยู่เหนือศีรษะ ทว่าใน

ขณะที่เขากำาลังยกหนังสือขึ้นสุดแขนนั้น ก็มีอะไรบางอย่างร่วงกราว

ลงมาจนเจ้าตวัต้องหลบัตาเพราะเกรงว่าของจะหล่นใส่หน้า 

“เฮ้ยยย เดี๋ยว อะไรวะเนี่ย!”

กวนิวฒัน์หนัไปมองตามเสยีงโวย ก่อนจะต้องเบกิตากว้างด้วย

ความตกใจเมื่อเหน็หนงัสอืเล่มที่อยูใ่นมอือกีฝ่าย ชายหนุม่รบีพุง่ตวัไป

ฉวยหนงัสอืเล่มนั้นมาไว้ในมอื ก่อนจะกลุกีจุอดนัคนที่ยงัไม่ทนัตั้งตวั

ได้ให้ออกไปจากห้อง

“วนันี้กูว่ามงึกลบัไปก่อนดกีว่า ที่เหลอืเดี๋ยวกูจดัการเอง” เขา

ว่าพร้อมกบัปิดประตูห้องหนงัสอืตามหลงั

ปิตหินัมองซ้ายขวาด้วยอาการงงไม่หาย “อะไรของมงึเนี่ย อยู่

ดีๆ  กไ็ล่กูกลบั ยงัจดัหนงัสอืไม่เสรจ็เลย”

“ดกึแล้ว มงึกลบัไปก่อน วนันี้ขอบใจมาก เรื่องฉลองเดี๋ยวค่อย

คยุตอนไอ้ธนัย์อยูล่ะกนั” กวนิวฒัน์รบีสรปุทกุประเดน็ที่คยุค้างไว้เสรจ็

สรรพ เดินนำาไปหยิบกุญแจรถให้เพื่อนด้วย “ลิฟต์กดลงชั้นจีได้เลย 

ไม่ต้องใช้การ์ด ไว้เจอกนัที่โรง’บาล”

“อะไรของมงึ เออๆ กลบักไ็ด้วะ” คนโดนไล่เกาท้ายทอยอย่าง 

งงๆ แต่กย็อมออกจากห้องมาแต่โดยดี

ประตูห้องปิดลงแล้ว แต่เจ้าของห้องยังคงยืนมองอยู่อย่างนั้น 

ก่อนจะถอนหายใจออกมาเฮอืกใหญ่ “เกอืบไปแล้ว...”

กวนิวฒัน์เดนิกลบัมาที่ห้องหนงัสอื ทว่ากช็ะงกัในจงัหวะที่กำาลงั
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จะเปิดประตเูข้าไปเมื่อเสี้ยวหนึ่งของความคดิร้องเตอืนให้รูว่้าเขากำาลงั

จะเจอกบัอะไร

ความทรงจำาในวนัเก่าที่ถูกเกบ็ให้พ้นสายตามาห้าปี 

“เฮ้อออ ไอ้เป๋าแม่ง...” คนตัวสูงเอ่ยอย่างหักใจ ก่อนจะผลัก

ประตเูข้าไปในห้อง แล้วกเ็ป็นอย่างที่คดิ ทั้งรปูถ่ายโพลารอยด์ กระดาษ

โพสต์-อิต หรือแม้แต่การ์ดเล็กๆ ที่เขาเคยสอดเก็บไว้ตามหน้าต่างๆ 

ในหนงัสอืเล่มนั้นร่วงกระจดักระจายเตม็พื้นไปหมด

กวนิวฒัน์นั่งลงเกบ็มนัขึ้นมาอย่างลวกๆ พยายามไม่อ่านข้อความ

ใดๆ ที่ใครบางคนเขยีนไว้ ไม่อยากกวนตะกอนความทรงจำาให้ลอยฟุง้

ขึ้นมาอกี แต่ถงึอย่างนั้นรูปถ่ายโพลารอยด์ใบสดุท้ายที่เขาหยบิขึ้นมา

จากพื้นกท็ำาให้ความพยายามทั้งหมดไร้ความหมาย

เข้าปีที่หกได้แล้วสนิะที่ความสมัพนัธ์ของชายหญงิในรปูนี้สิ้นสดุ

ลง ถ้าจำาไม่ผดิ นี่เป็นรูปที่เขากบัเพยีงฟ้าถ่ายเล่นกนัที่คอนโดของเขา

สมัยที่ทั้งคู่ยังเรียนมหาวิทยาลัย ตอนนั้นเธอเพิ่งซื้อกล้องโพลารอยด์

มาใหม่ เห่อเสยีจนถ่ายทกุอย่างที่ขวางหน้า จำาได้ว่าถ่ายไปตั้งหลาย

ใบกว่าจะได้รูปคู่ที่ทั้งสองอยู่ตรงกลางเฟรมพอดแีบบนี้ได้ รูปใบนี้เธอ

เคยตดิเอาไว้บนตู้เยน็ที่คอนโดเขา ก่อนที่ชายหนุ่มจะเอามนัตดิตวัไป

ด้วยตอนไปเรยีนต่อต่างประเทศ เหน็ทไีรกน็กึถงึความสขุความสดใส

ในครานั้น 

แม้ว่าตอนนี้ทุกอย่างจะกลายเป็นเพียงอดีตที่ไม่อาจหวนกลับ

คืนมาได้อีกแล้ว แต่ถึงอย่างนั้น เขาก็ยังตัดใจทิ้งรูปใบนี้ไม่ลง...ก็

เหมอืนที่เขาไม่เคยลบเธอออกจากใจได้เลยแม้สกัลมหายใจเดยีว

รอยยิ้มของเธอในวันนั้นช่างสดใส เป็นความเปล่งประกายที่

ทำาให้เขาลืมความเหนื่อยล้าทุกอย่างไปหมดสิ้น เพียงฟ้าคือผู้หญิง 

ตวัเลก็ๆ ที่เป็นความสขุที่ยิ่งใหญ่ของเขาเสมอ 

สองปีแล้ว...ที่เพยีงฟ้าแต่งงาน
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แล้วก็เป็นสองปีที่กวินวัฒน์ไม่กลับมาเหยียบเมืองไทยอีกเลย 

ไม่อยากรบัรู้ความเป็นไปใดๆ ของเธอทั้งสิ้น หวงัเพยีงแค่ว่าหญงิสาว

จะมคีวามสขุกบัชวีติที่เธอเลอืก

แม้ชวีตินั้น...จะไม่มเีขากต็าม

เกอืบเจด็ปีที่คบกนั ไม่เคยมคีรั้งไหนเลยที่กวนิวฒัน์คดิว่าชวีติ

เขาจะไม่มีเพียงฟ้า เขาและเธอเข้ากันได้ดีมาก หญิงสาวเป็นโลกที่

สดใสของเขาเสมอ เป็นยายตวัแสบที่แสนน่ารกั เขาเคยคดิฝันเอาไว้

ถงึงานแต่งงานของเรา ฝันว่าจะสร้างครอบครวัไปด้วยกนั 

แต่สดุท้าย...ทกุอย่างกไ็ม่ได้เป็นไปอย่างที่คดิ

ความฝัน...ยงัคงเป็นแค่ความฝัน

วนันี้...เธอแต่งงานกบัผูช้ายคนอื่นไปแล้ว และกก็ำาลงัมคีวามสขุ

กบัครอบครวัที่ร่วมกนัสร้างขึ้นด้วยเช่นกนั

“ผึ้งจ๊ะ ไฟโซนฝั่งขวายังไม่ต้องปิดนะ เดี๋ยวพี่จัดการเอง”

“ค่ะ พี่เฟย์”

เจ้าของร้านพยกัหน้ารบั ก่อนจะยื่นหน้าผ่านช่องส่งอาหารเข้าไป

ในครัว เอ่ยกับชายวัยสี่สิบต้นๆ ผู้รับตำาแหน่งกุ๊กครัวร้อนของร้าน  

“พี่สมหมายคะ ขยะถุงเล็กยังไม่ต้องทิ้งนะคะ เอาออกไปแค่ถุงใหญ่

พอ เดี๋ยวเฟย์มทีำาครวัต่อค่ะ”

“ได้ครบัเชฟ”

“วนันี้ขอบคณุนะคะ กลบับ้านได้เลยค่ะ”

“เจอกนัพรุ่งนี้เช้านะครบัเชฟเฟย์ เชฟแก้ว”

“ค่าาา กลับบ้านดีๆ นะคะ” สองสาวประสานเสียงพร้อมกัน 

ก่อนที่แก้วเจ้าจอมจะปลดชุดเชฟออกแล้วเดินออกจากครัวมาสมทบ

กบัเพื่อนข้างนอก

“ไอ้เฟย์แกดสู ิเหมอืนฝนจะตกเลย พวกเจ๊เป้ิลต้องมาสายแน่ๆ”
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เพียงฟ้าโบกมือให้หนูนาที่ออกจากประตูหลังร้านไปเป็นคน

สดุท้าย ก่อนหมนุตวักลบัมาหาเพื่อน “แต่ไอ้จนีมารถไฟฟ้านะ น่าจะ

มาถงึก่อน เรากนิข้าวกนัสามคนก่อนกไ็ด้”

“อื้ม เอางั้นกด็”ี แก้วเจ้าจอมพยกัหน้า เดนิไปที่ตู้เยน็แล้วหยบิ

เครื่องดื่มแก้วหนึ่งออกมายื่นให้เพื่อน “เฟย์ แกชิมดูซิว่าสัดส่วนได้ 

รยึงั”

“นำ้ากระเจี๊ยบมนิต์เมลด็เจยีออร์แกนกิที่จะเริ่มขายวนัครสิต์มาส 

นี้น่ะเหรอ”

“อื้ม คราวที่แล้วฉนัว่ามนัเปรี้ยวไปนดินะ แก้วนี้ลองปรบัสดัส่วน

ใหม่ตามที่แกเสนอ”

เพียงฟ้าก้มลงดูดนำ้าสีแดงเข้มที่มีเมล็ดเจียเม็ดเล็กลอยอยู่ก้น

แก้ว ก่อนจะพยกัหน้าน้อยๆ “ฉนัว่าโอแล้วนะ เปรี้ยวนดิๆ มกีลิ่นมนิต์

หน่อยๆ วางใบมนิต์ที่ปากแก้วกจ็ะได้สเีขยีวตดัสแีดงให้ฟีลครสิต์มาส 

แกว่าไง”

คนถกูถามยกนิ้วโป้งให้ “สดัส่วนที่แกประมาณไว้เป๊ะมาก เพื่อน

ฉนันี่ใช้ลิ้นเก่งไม่เปลี่ยนเลยจรงิๆ”

“ไอ้บ้า!”

สองสาวหวัเราะร่วนไปพร้อมๆ กบัฝนด้านนอกที่เริ่มโปรยลงมา 

เวลาอยู่กนัสองคนในวนัฝนตกแบบนี้ เพยีงฟ้ามกันกึถงึช่วงเวลาที่เธอ

ไปเรยีนทำาอาหารบ่อยๆ หญงิสาวได้เจอกบัแก้วเจ้าจอมที่นั่น เธอเป็น

สาวไทยที่ไปเตบิโตในอเมรกิา ก่อนจะอยากหาประสบการณ์ด้วยการ

ไปเรยีนทำาอาหารที่ประเทศองักฤษ

ด้วยเพราะการเรยีนที่ใช้เวลาเพยีงสองปีแต่ต้องเรยีนรูห้ลายอย่าง 

จงึเป็นการเรยีนที่ทรหดเอามากๆ และกด้็วยเหตนุี้เลยทำาให้ทั้งคูก่ลาย

เป็นคู่ซี้ปึกกนัในเวลาไม่นาน

หลังจากเรียนจบและเข้าทำางานในครัวของโรงแรมแห่งหนึ่งอยู่
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ครึ่งปีก็กลับมาเมืองไทย เพียงฟ้าได้หิ้วเพื่อนรักของเธอมาเที่ยวด้วย 

เป็นตอนนั้นเองที่ความสวยของสองสาวไปเตะตา ‘เจ๊เปิ้ล’ เข้า จึง

ทาบทามให้เข้าสู่วงการบันเทิง แต่เพียงฟ้าบอกว่าเธอเป็นตัวเองเกิน

กว่าที่จะแสดงเป็นคนอื่นได้ ต่างกบัแก้วเจ้าจอมที่อยากได้คอนเนกชนั

ในสายงานนี้เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง จึงตกปากรับคำา เซ็นสัญญา

เป็นนกัแสดงในสงักดัของเจ๊เปิ้ลตั้งแต่นั้นมา

ทว่าถึงอย่างนั้นสองสาวก็ยังไม่ละทิ้งความฝันที่อยากเป็นเชฟ 

หลงัจากที่เพยีงฟ้าแต่งงานกบัชยตุเมื่อสองปีก่อน ทั้งคูจ่งึตดัสนิใจเปิด

ร้านอาหารสำาหรับสายสุขภาพที่มีชื่อว่า ‘Organic Kitchen’ เป็นร้าน

เลก็ๆ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น G ของตกึ J.W. Tower เป็นอาคารสำานกังานให้

เช่าในย่านธรุกจิ อนัเป็นกจิการในเครอืของตระกลูจรรยาวรรธน์ ตระกลู

ของชยตุ สามขีองเพยีงฟ้าเอง

“เออแก เจ๊เปิ้ลบอกว่าเพิ่งรบัละครให้ฉนั ถ้าเปิดกล้องแล้วฉนั

อาจจะไม่ได้เข้าร้านทกุวนั แกคมุครวัคนเดยีวไหวไหม”

เพยีงฟ้าหนัไปทำาตาวาวใส่คนพดู “หยูยย นี่เพื่อนฉนัจะดงัแล้ว

เหรอเนี่ย”

“ดังบ้าอะไร ก็แค่ตัวประกอบน่ะ เจ๊เปิ้ลแค่เห็นว่าฉันรับงาน

โฆษณามาเยอะแล้ว เลยให้ลองงานละครดูบ้าง”

“ตื่นเต้นปะ”

แก้วเจ้าจอมอมยิ้ม “กต็ื่นเต้น แต่ไม่เท่าแกตอนนี้หรอก”

“อ้าว เพื่อนฉนัจะโดนขดุจากก้นครวัไปเล่นละครทั้งท ีไม่ตื่นเต้น

ได้ไง” เพยีงฟ้าว่าพลางกอดอกราวกบัอยากจะอวดอ้างสรรพคณุ “จะ

บอกอะไรให้นะ สมัยเรียนเนี่ยฉันประกาศตลอดว่าฉันสวย แต่ฉัน 

ยอมให้แกคนนงึกไ็ด้” กระแอมแล้วทำาเสยีงใหญ่ขึ้น “คณุแก้วเจ้าจอม  

คณุสวยเหมอืนเจ้าหญงิเลยครบั” ว่าเสรจ็กห็วัเราะก๊าก “ฉนัยงัจำาตอน 

อติาฝรั่งลูกครึ่งไทยนั่นมาพูดแบบนี้กบัแกได้”
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“แกกร็ู้ว่าฉนัไม่ใช่เจ้าหญงิที่ไหน”

คนฟังยื่นมอืไปเชยคางเพื่อนขึ้นเลก็น้อย “หน้าตาแกเป็นเจ้าหญงิ

ได้นะ แต่เบ๊อะบ๊ะไปหน่อยแค่นั้น”

“พอเลย สรปุว่าแกไหวไหม ที่ถามค้างไว้น่ะ”

“โอ๊ยยย สบายมาก เดี๋ยวนี้ทีมกุ๊กของเราก็คล่องขึ้นเยอะ ไม่

ต้องเป็นห่วงหรอก เชิญไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้าอย่างสบายใจ

ได้เลยค่ะคณุเพื่อน”

“ไอ้เฟย์ แกกรู้็ว่าที่ฉนัยอมเข้าวงการเพราะอะไร ยงัไงซะความสขุ

ของฉนักค็อืการได้จบัมดีอยู่ด”ี

เพยีงฟ้าหรี่ตา ถามเสยีงกระซบิกระซาบ “จบัมดีทำาครวัหรอืแทง

คน”

“แทงแกนี่แหละ กวนจรงิๆ” ย่นจมกูใส่เพื่อนก่อนจะยื่นใบเสรจ็

ที่เพิ่งพิมพ์ออกจากเครื่องให้ “นี่! เอาไป เอารายการบัญชีของร้าน 

วนันี้ไปดูเลย” 

คนโดนว่ารบัมา แต่กย็งัยิ้มล้อหน่อยๆ ก่อนจะเดนิไปนั่งที่โต๊ะ

ตัวหนึ่งของโซนที่ยังเปิดไฟทิ้งไว้ ไม่นานแก้วเจ้าจอมก็เดินตามมานั่ง

ลงฝั่งตรงข้ามพร้อมกบัรายการอาหารที่สั่งผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรี

“สองสามวนัมานี้มคีนสั่งสปาเกตตโีบโลเนสไปส่งที่โรงพยาบาล

ทกุวนัเลย”

“ลูกค้าประจำาเราไปแอดมติที่นั่นรเึปล่า” คนกำาลงัจดจ่ออยู่กบั

รายการบญัชตีอบโดยไม่เงยหน้ามองเพื่อน

“แต่เราไม่เคยมลีูกค้าประจำาเดลเิวอรทีี่สั่งโบโลเนสบ่อยๆ นะ”

“งั้นกอ็าจจะเป็นลูกค้าใหม่ที่เพิ่งมาตดิใจ”

“อมืมม คงงั้นมั้ง”

พอเหน็ว่าเพื่อนเสยีงแผ่วลง เพยีงฟ้าเลยเงยหน้าขึ้นมอง ถาม

คนที่ยงัทำาหน้าฉงนอยู่ “แล้วแกตดิใจอะไร จะให้พเิศษเขาเหรอ”
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“เปล่า แค่รู้สึกว่าแปลกดี เขาน่าจะชอบโบโลเนสสูตรของแก

มากๆ ถงึได้สั่งกนิทกุวนัไม่มเีบื่อขนาดนี้”

สปาเกตตโีบโลเนส หรอืที่คนมกัเรยีกกนัง่ายๆ ว่าสปาเกตตซีอส

มะเขอืเทศ แต่เดมิคนที่เคยสอนเธอทำาใช้หมูสบัเป็นส่วนประกอบ แต่

เพราะที่ร้านเป็นอาหารสขุภาพ เพยีงฟ้าจงึปรบัจากหมูสบัมาใช้ไก่สบั

แทน

หญงิสาวมองเพื่อนที่เล่าด้วยรอยยิ้ม ทว่ามนักลบัทำาให้เธอรูส้กึ

วบูโหวงในอก ก่อนจะยิ้มกลบัด้วยแววตาแสนเศร้า “ฉนัดใีจนะที่มคีน

ชอบ...แต่มนัไม่ใช่สูตรของฉนัหรอก”

แก้วเจ้าจอมกำาลงัจะถามต่อ แต่แล้วเสยีงผลกัประตูหน้าร้านก็

ดงึความสนใจของสองสาวไป

“มาแล้วค่าาา คนสวยเสดจ็จจ” เจ้าของเสยีงว่าพร้อมกบัปรี่มา

ที่โต๊ะ ก่อนจะเอาก้นเบยีดให้เพยีงฟ้าขยบัเข้าไปด้านใน “ไม่สวยชดิใน

ค่ะ องค์หญงิจะนั่ง”

คนที่มาถึงโต๊ะเป็นคนแรกคือแทมมี่ เพื่อนสนิทที่เรียนด้วยกัน

มาตั้งแต่มธัยมจนจบมหาวทิยาลยั เพื่อนสาวในร่างชายของเพียงฟ้า 

ที่ล่าสดุเปลี่ยนชื่อจรงิเป็น ‘ลลติา’ ที่แปลว่า ‘หญงิงาม’ แต่พอผนัตวั

จากวิศวกรบริษัทเอกชนมาเป็นพิธีกรงานอีเวนต์ใต้สังกัดของเจ๊เปิ้ล 

นางก็ใช้ชื่อในวงการว่า ‘แทมมี่’ แต่ต่อให้จะเปลี่ยนไปอีกสักกี่ชื่อ  

เพยีงฟ้ากย็งัเรยีกเพื่อนคนนี้ว่า ‘อเีจ้’ เหมอืนเดมิอยู่ดี

“แหมมม วนันี้รบับทองค์หญงิเหรอจ๊ะ”

แทมมี่จอืปากพร้อมกบัพยกัหน้า “เพิ่งเสรจ็จากงานอเีวนต์เปิด

ตวัซรีสี์จนีน่ะ อนิเนอร์ยงัไม่ถอด”

เพยีงฟ้ากลอกตา “ดนีะ ไม่ใช่เปิดตวัหนงัอนิเดยี ไม่งั้นคงระบำา

หน้าท้องมาตั้งแต่ในรถ”

“เฟย์กพ็ดูไป” เจ๊เป้ิลที่ตามมาทหีลงัว่าระคนขำา “เจ๊กส็กรนีงาน
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ให้นางอยู่”

“ดงึสตมินับ้างนะเจ๊เปิ้ล ยิ่งแก่ยิ่งเลอะเทอะ”

เจ๊เป้ิลเดนิไปลากเก้าอี้อกีตวัมานั่งตรงหวัโต๊ะ พอดกีบัที่สมาชกิ

คนสดุท้ายมาถงึ “โอ๊ยยย กว่าจะถงึ นี่กรงุเทพฯ เมอืงบาดาลหรอืไง 

ฝนตกทไีรนำ้านองทกุท ีถ้าจระเข้มางาบกูไป จะมผีู้ชายที่ไหนมาช่วยกู

ไหมเนี่ย”

“โอ้โห มาถงึกบ็่นชดุใหญ่เชยีว แล้วไม่ต้องฝันว่าชายใดจะมา

ช่วยหรอกนะแม่ตะเภาทอง ถ้ามงึโดนงาบแถวนี้ ชาละวนัลากมงึกลบั

ถงึเมอืงพจิติรแล้ว ผู้ยงัรถตดิอยู่แยกอโศกจ้าาา”

“โอ๊ย! ไม่บ่นได้ไงอเีจ้ มงึดูสภาพกูก่อน”

ทั้งโต๊ะส่ายหน้าให้สภาพกระเซอะกระเซงิของสาวคนพดูที่ดแูล้ว

น่าจะโดนละอองฝนมาไม่น้อย เพยีงฟ้าทั้งขำาทั้งสงสาร 

“มาๆ มานั่งก่อน เดี๋ยวหาอะไรให้กนิ”

จณิณาที่เพิ่งมาถงึตรงเข้าไปรวมกบักลุ่มเพื่อน ทว่ากช็ะงกัเท้า

ในจังหวะที่เดินผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์ “โอ้โห ทำาไมวันนี้มีดอกไม้

ด้วย”

“ตั้งแต่เมื่อวานแล้วละจนี” แก้วเจ้าจอมตอบแทนเจ้าของดอกไม้ 

ก่อนจะเลื่อนสายตาไปมองเพียงฟ้า พออีกฝ่ายไม่ว่าอะไรเลยขยาย

ความต่อ “ของพี่ยตุส่งมาให้เฟย์...ครบรอบวนัแต่งงาน”

“โห พี่ยตุนี่เขา...” จณิณายกัไหล่ “เกนิความคาดหมายกจูรงิๆ”

จิณณาก็เป็นเพื่อนสนิทอีกคนที่เรียนมาพร้อมกับเพียงฟ้าและ

แทมมี่ ซึ่งตอนนี้เป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมในบริษัทรับกำาจัดนำ้าเสียให้

โรงงาน แม้ว่าจะไม่ได้ทำางานอิสระเหมือนเพื่อนอีกสองคน แต่หญิง

สาวกย็งัตดิต่อและหาเวลานดัเจอเพื่อนอยูบ่่อยๆ จงึนบัเป็นอกีคนที่อยู่

ในทกุเหตกุารณ์ของเพยีงฟ้าตั้งแต่สมยัเรยีนมาจนถงึทกุวนันี้

“ครบองค์แล้ว เดี๋ยวไปยกอาหารที่ทำาไว้มาให้ดกีว่า” เพยีงฟ้า
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ตัดบทพร้อมกับผุดลุกขึ้น ก่อนจะส่งสัญญาณให้แทมมี่ถอยตัวออก

จากเก้าอี้ตวัยาวที่นั่งอยู่ด้วยกนั แล้วรบีชิ่งหนอีอกจากวงสนทนาหมาย

จะให้เรื่องของเธอที่ถูกพูดถงึจบลง 

ทว่ากเ็หมอืนไม่ได้เป็นอย่างที่หญงิสาวคดิ เพราะทนัททีี่เพยีงฟ้า

เดนิพ้นระยะออกไป จณิณากย็ื่นหน้ามาพูดกลางวง

“เอาจรงิๆ ถ้าเทยีบกายกบัพี่ยตุ กูชอบกายมากกว่า”

แทมมี่ทำาหน้าหงอยแล้วพยกัหน้า “จรงิ เมื่อก่อนตอนอเีฟย์อยู่

กบัหมอกาย มนัดี๊ด๊ากว่าตอนนี้เยอะ”

แก้วเจ้าจอมที่เพิ่งได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรกผูกคิ้ว “กายคือใคร 

เหรอ” 

“ผวัเก่าอเีฟย์ สมยัเรยีนมหา’ลยั” 

เพียงฟ้าเดินกลับมาถึงโต๊ะทันได้ยินตอนแทมมี่พูดประโยคนั้น

พอด ี แก้วเจ้าจอมเลยหนัไปถามกบัเจ้าตวั “จรงิเหรอเฟย์ ไม่เหน็แก

เคยพูดถงึเลย” 

คนถกูถามยิ้มมมุปาก แล้วส่ายหน้าน้อยๆ คล้ายจะบอกว่าไม่ใช่

เรื่องสำาคญัอะไร “กเ็ลกิกนัแล้ว จะมเีรื่องอะไรให้พดูถงึล่ะ เลกิกนัก่อน

ไปเรยีนที่องักฤษไง แกเลยไม่เคยได้ยนิชื่อนี้”

“ไม่ได้ตดิต่อกนัแล้วเหรอ”

“จะตดิต่อกนัทำาไมล่ะ อกีอย่าง เขาเป็นหมอน่ะ ค่อนข้างยุ่ง” 

คนพูดรู้แก่ใจดีว่าประโยคสุดท้ายนั้นก็ประชดเย้ยหยันตัวเองอยู่ลึกๆ 

“พอเขาไปเรยีนต่อเฉพาะทางที่อเมรกิา เรากเ็ลกิกนั หลงัจากนั้นกไ็ม่

ตดิต่อกนัอกีเลย สี่ห้าปีได้แล้วมั้ง นี่ถ้าพวกนี้ไม่พูดขึ้นมา ฉนักล็มืไป

แล้วนะเนี่ย” หญงิสาวว่าเสยีงระรื่น ก่อนจะผลกัจานใกล้มอืไปให้คน

หัวโต๊ะ “ยำาส้มโอย่างเกลือสีชมพูที่เจ๊เปิ้ลชอบค่ะ ส้มโอรอบนี้เปรี้ยว 

ไปนดิ แต่เฟย์เพิ่มเกลอืไปตดัให้แล้วค่ะ เจ๊เปิ้ลลองชมิดู”

“ขอบใจจ้ะ เชฟเฟย์นี่รูใ้จเจ๊ตลอด บอกให้มาเป็นลกูรกัเจ๊อกีคน
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กไ็ม่ยอมใจอ่อนสกัท”ี

“ให้เฟย์หวัหมนุในร้านนี่เถอะเจ๊เปิ้ล ไปออกทวีคีงไม่รอด”

แทมมี่เลื่อนสายตาไปสานสบกับจิณณาอย่างรู้กันว่าแม้เพื่อน

สาวคนสนิทของทั้งคู่จะพูดเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไร แต่การพยายามจะ

เปลี่ยนเรื่องอยู่เรื่อยๆ นั้นกส็่อพริธุอยู่ไม่น้อย แทมมี่เลยว่าขึ้น

“ล่าสุดที่ได้ยินมา หมอธันย์บอกว่าพอเรียนจบเฉพาะทาง  

หมอกายกเ็รยีนแยกย่อยต่อไปอกี ยื้อเวลาไม่ยอมกลบัไทยซะท”ี

เพียงฟ้าสะบัดสายตาไปหาคนพูดราวกับไม่อยากจะเชื่อเท่าไร 

“มงึไปสนทิกบัหมอธนัย์ตั้งแต่เมื่อไหร่”

“กต็ั้งแต่ที่เขามาเป็นหมอที่คลนิกิหนงัหน้าประจำาของกูไง เป็น

ปีๆ แล้วย่ะ เนี่ย เรากเ็ลยได้คยุกนัเรื่องเก่าๆ บ้าง อารมณ์แบบว่า ดฉินั 

หมอธนัย์และความสมัพนัธ์กดสวิ อะไรแบบนี้ หมอธนัย์ยงัพูดเลยว่า

ไม่รู้หมอกายจะหาเรื่องอยู่ต่อไปทำาไม”

“เขาอาจจะได้เมียใหม่เป็นฝรั่งหน้าสวยไปแล้วก็ได้” เพียงฟ้า

สวนกลบัทนัควนัอย่างไม่ตั้งใจ ก่อนจะได้สตว่ิาพดูอะไรออกไปกต็อนที่

แทมมี่ส่ายหน้าแล้วตอบกลบัมาว่า

“แรงมาก อินเนอร์พลังประชดประชันหึงหวงอดีตผัวของมึง 

แรงมาก”

“ไม่ได้หงึ” นำ้าเสยีงแผ่วลงอย่างพยายามจะลดความจรงิจงัของ

การสนทนา ก่อนจะให้เหตผุลว่า “กข็นาดกูยงัแต่งงานกบัคนใหม่ เลย

คดิว่าเขาอาจจะมแีฟนใหม่บ้างกเ็ท่านั้นเอง”
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“บวมขึ้นกว่าเดิมอีกเหรอเนี่ย” เพียงฟ้าส่ายหน้าให้เงา

สะท้อนของตวัเองบนกระจกห้องนำ้า

เช้านี้เธอตื่นมาพร้อมกับตาข้างขวาที่บวมตุ่ยขึ้นมาอย่างไม่มี

สาเหตุ แถมยังทั้งแดงทั้งคันอีกต่างหาก แต่ถึงอย่างนั้นเพียงฟ้าก็ 

ไม่อาจมาพบแพทย์ได้ในทันที เพราะช่วงเช้าเป็นเวลาที่ร้านของเธอ

ค่อนข้างยุ่ง ร้านจะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถมาซื้อ

อาหารสำาหรับนำาไปกินเป็นมื้อเช้าหรือกลางวันที่ออฟฟิศ กว่าจะหา

เวลาปลกีตวัออกมาได้กป็าไปเกอืบเก้าโมงแล้ว

“ดีนะที่โรงพยาบาลอยู่ไม่ไกล แวบไปแวบมาได้” หญิงสาว 

ล้างมอืเป็นอนัดบัสดุท้าย ก่อนจะเดนิออกมาจากห้องนำ้า

ขั้นตอนของการตรวจพื้นฐานทั้งตรวจไข้ วดัความดนัโลหติ ชั่ง

นำ้าหนกั วดัส่วนสูง รวมถงึความดนัลูกตาผ่านไปอย่างรวดเรว็ ไม่นาน 

หญิงสาวก็มานั่งรออยู่บริเวณหน้าห้องตรวจ ตรงนี้มีเก้าอี้จัดวางอยู่

เป็นแถวๆ ด้านหน้าและด้านข้างกม็หี้องตรวจเรยีงรายอยู่

ถงึโรง’บาลยงั?

ข้อความจากแก้วเจ้าจอมปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรศพัท์ เชฟมี

เวลามาจบัมอืถอืได้แบบนี้ แสดงว่าออร์เดอร์ที่ร้านคงเริ่มซาแล้วสนิะ

2
เรื่องตลก
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กำาลงัรอตรวจอยู่

พิมพ์ข้อความกลับไปได้แค่นั้น เสียงพยาบาลก็ดังขึ้น “คุณ 

เพยีงฟ้า เชญิที่ห้องตรวจเบอร์สองค่ะ”

เจ้าของชื่อผดุลกุขึ้นแล้วเดนิตรงไปยงัห้องตรวจที่อยูเ่ยื้องกบัตรง

ที่เธอนั่งไปเล็กน้อย เก็บโทรศัพท์มือถือหย่อนลงในกระเป๋า และใน

จงัหวะที่เธอเงยหน้าขึ้นมาเพื่อเลื่อนเปิดประตู สายตาของหญงิสาวก็

ไปหยดุอยู่ที่ป้ายชื่อที่ตดิเอาไว้หน้าห้องตรวจพอดี

นพ.กวนิวฒัน์ นรีะนพคณุ

ดวงตาของเพียงฟ้าเบิกกว้างด้วยความตกใจอย่างที่สุด ทว่า

ไม่ทันแล้ว ประตูบานนั้นถูกเลื่อนเปิดออกด้วยแรงของเธอในนาที

เดียวกัน หัวใจของหญิงสาวร่วงลงกระแทกพื้นเมื่อเห็นแพทย์หนุ่มผู้

สวมเสื้อกาวน์ซึ่งนั่งอยูต่รงหน้า การเคลื่อนไหวของเธอพลนัหยดุชะงกั 

แม้เพียงฟ้าจะเห็นเพียงใบหน้าด้านข้างของเขา เพราะอีกฝ่ายกำาลัง 

หนัมองหน้าจอคอมฯ อยู่ ทว่าหญงิสาวกจ็ำาเขาได้แม่น

ผู้ชายที่เธอไม่อยากเจอหน้าที่สดุ... 

ตอนนี้...เขาอยู่ตรงหน้าเธอแล้ว

คนหวัใจแกว่งถ่วงเวลาตั้งสตด้ิวยการหนัไปดงึประตใูห้เลื่อนปิด 

ก่อนจะผ่อนลมหายใจเข้าออกสองสามครั้ง แล้วหนักลบัไปเผชญิหน้า

เขา และครั้งนี้กเ็ป็นการหนักลบัมาที่สายตาของเธอประสานเข้ากบัเขา

พอด ี

ดวงตาของกวนิวฒัน์เบกิขึ้นวบูหนึ่งด้วยความตกใจไม่ต่างจาก

เธอเมื่อนาทก่ีอนหน้า ก่อนที่เขาจะปรบัสหีน้าเป็นเรยีบเฉยได้ในวนิาที

ต่อมา เอ่ยกบัเธอราวกบัเป็นคนไข้ทั่วไป

“เชญินั่งครบั”

หญงิสาวพยายามทำาตวัให้เป็นปกตทิี่สดุ บอกตวัเองในใจซำา้ๆ 

ว่าเธอแค่มาพบหมอ และคนตรงหน้ากเ็ป็นแค่หมอคนหนึ่งเท่านั้น เขา
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ไม่ใช่ผู้ชายที่เคยมคีวามสมัพนัธ์ลกึซึ้งอะไรกบัเธอ

กวินวัฒน์ก้มลงอ่านข้อมูลคนไข้ของเขาบนใบบันทึกการรักษา

ผู้ป่วยนอกที่พยาบาลนำามาวางให้ พมึพำาออกมาเบาๆ 

“ตาข้างขวามอีาการบวมแดง” แพทย์หนุม่เงยหน้าขึ้นมองคนไข้ 

“เป็นมากี่วนัแล้วครบั”

“เพิ่งเป็นเช้านี้ค่ะ”

“อื้มมม” เขาพยกัหน้าน้อยๆ ก่อนจะเลื่อนเก้าอี้มาด้านข้างของ

โต๊ะเพื่อเข้าใกล้คนป่วยมากขึ้น “ขอหมอดูนดินงึนะครบั”

เพียงฟ้าไม่เอ่ยตอบ เพราะตอนนี้หัวใจของเธอเต้นรัวไปหมด 

โชคดีแค่ไหนแล้วที่การตรวจตาไม่ต้องให้หมอฟังเสียงหัวใจ ไม่อย่าง

นั้นต่อให้เธอเก็บอาการต่อหน้าเขามากแค่ไหน อีกฝ่ายต้องรู้หมดแน่

วา่ใจเธอเต้นไม่เป็นปกตเิอาเสยีเลย หญงิสาวรบีเบนสายตาหนตีอนที่

เขายื่นมอืมาใกล้ใบหน้า

กวนิวฒัน์กดนิ้วโป้งลงเบาๆ ที่ใต้ดวงตาข้างขวาของคนไข้ “เจบ็

ไหม”

“นดิหน่อยค่ะ” สายตาที่เบนหนเีลื่อนกลบัมามองตาเขา มอง

ลกึลงไปอย่างสื่อความหมายโดยนยั “...ทนได้”

แพทย์หนุ่มผละมือออกแทบจะทันทีแล้วถอยเก้าอี้กลับไปที่

ตำาแหน่งเดิม พูดกับคนไข้ในขณะที่ก้มหน้าเขียนบันทึกการรักษาไป

ด้วย “ตากุ้งยงิน่ะครบั แต่ยงัแค่เริ่มๆ ไม่มอีะไรน่าเป็นห่วง ยงัไม่ถงึ

ขั้นอกัเสบจนเป็นหนอง เดี๋ยวหมอจะจดัยาให้ไปทานสกัห้าวนัแล้วนดั

มาดูอีกที ถ้าเป็นไปได้ก็ประคบนำ้าอุ่นด้วยก็จะช่วยได้มาก แต่ถ้าใน

ระหว่างนี้มนัเกดิบวมขึ้นมาอาจจะต้องเจาะออก ให้มาก่อนได้นะครบั...” 

เขาเงยหน้าขึ้นสบตาคนป่วย “ผมเข้าทกุวนั”

“ค่ะ” รบัคำาสั้นๆ แค่นั้น ทว่าสองมอืที่จบักนัอยู่ที่หน้าขากลบั

บบีกนัแน่น 
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คนตรงหน้ายังทำาหน้าที่หมอได้อย่างไม่ขาดตกราวกับการ 

พบกนัครั้งแรกในรอบห้าปีของเธอและเขาไม่ได้ทำาให้เขารูส้กึอะไรเลย

แม้แต่น้อย กวนิวฒัน์ยงัคงแน่วแน่และมั่นคงในสิ่งที่เขาตั้งใจทำาเหมอืน

อย่างเคย คงมีแค่เธอเท่านั้นที่แค่ได้ยินเสียงเขา ก้อนความรู้สึกบาง

อย่างกแ็ล่นมาจกุที่อก หวัใจไม่อาจเต้นได้ถูกจงัหวะแม้สกันาทเีดยีว

เพียงฟ้าเลี่ยงการสบสายตากับเขาด้วยการมองไปรอบๆ ห้อง

ตรวจ ก่อนจะไปหยดุลงที่แก้วพลาสตกิซึ่งวางอยู่ใกล้มอืหมอ แก้วนำ้า

ธรรมดาที่มนัคงไม่สะดดุตาเธอหากไม่ใช่เพราะกระดาษครอบแก้วนั้น

เป็นชื่อร้านของหญงิสาวเอง

ความคดิเรื่องสปาเกตตโีบโลเนสที่แก้วเจ้าจอมพดูถงึเมื่อวานนี้

แวบเข้ามาในหัวของเพียงฟ้า ทว่ายังไม่ทันที่เธอจะได้พูดอะไร เสียง

แพทย์หนุ่มกด็งัขึ้นก่อน

“โบราณเขาว่า เป็นตากุ้งยงิแสดงว่าแอบดูผู้ชายอาบนำ้ามา”

คิ้วเรยีวสวยของหญงิสาวกระตกุครั้งหนึ่ง นอกจากเขาจะไม่รูส้กึ

อะไรกบัการเจอกนัของเราแล้ว ดเูหมอืนว่าอกีฝ่ายจะชลิเสยีจนสามารถ

พูดหยอกล้อกบัเธอได้อย่างสบายๆ เสยีด้วยสนิะ

เพียงฟ้ายกมุมปากข้างหนึ่งให้คนที่มองมา มองเขากลับด้วย

สายตาตดิจะเย่อหยิ่งหน่อยๆ ก่อนจะส่ายหน้า “ไม่เหน็ต้องแอบ”

“อ้อ...ลมืไป” เขาว่าแล้วยิ้มไร้ความรู้สกึให้ “สถานภาพสมรส”

เขารู้...

ไม่ว่าจะรู้ด้วยประวัติของเธอตรงหน้า หรือรู้มาจากที่ไหน แต่

เขากร็ู้แล้ว...

เพียงฟ้าไม่ต่อความเขา ปล่อยให้การสนทนานี้จบลงอย่าง

เงยีบๆ ไม่นานคนที่หนัไปพมิพ์บางอย่างลงในคอมพวิเตอร์กพ็ดูขึ้นอกี

“หมอจะจดัยาให้สองตวันะครบั เป็นยากนิตวันงึ ยาหยอดตวั

นงึ ยาหยอดนี่ไม่ต้องแช่เยน็นะ ถ้าหายแล้วกท็ิ้งเลย ห้ามเกบ็ไว้ใช้ต่อ 



32  ณ จุดรับภาพรัก

ส่วนยากนิ...ตวันี้” เขาชะงกัไปเลก็น้อย ก่อนจะยื่นมอืไปกดรวัๆ บน

แป้นพิมพ์ “ไม่เอาดีกว่า กลัวมันระคายเคืองกระเพาะ นิดหน่อยก ็

ไม่ควรเสี่ยง เดี๋ยวเปลี่ยนตวัใหม่ให้”

เพยีงฟ้ามองคนที่จดจ่ออยู่กบัการพมิพ์ชื่อยา เขายงัจำาได้เหรอ 

เขายงัจำาได้ใช่ไหมว่าเมื่อก่อนเธอป่วยด้วยโรคกระเพาะบ่อยๆ ไม่อยาก

จะคาดหวงัว่าเขายงัจำาอะไรได้อกีบ้างในความสมัพนัธ์ของเรา

“ยากนิ กนิต่อเนื่องจนหมด ถงึหายแล้วกต้็องกนิให้หมดนะครบั 

อ้อ แล้วก็ห้ามขยี้ตาเด็ดขาด” กวินวัฒน์หันไปจ้องลึกในดวงตาเธอ

ราวกบัจะยำ้า “เดด็ขาดคอืเดด็ขาดนะครบั ห้ามดื้อ”

คนไข้คนแรก ดื้อฉบิหาย

ข้อความในวันเก่าที่คนพูดเคยพิมพ์เอาไว้ใต้รูปเธอในอินสตา- 

แกรมของเขาฉายวาบขึ้นมาในหวัของเพยีงฟ้า ผูช้ายตรงหน้าเธอเหมอืน 

ไม่เคยเปลี่ยน 

แต่ไม่หรอก...คงเป็นตวัตนหรอืนสิยัลกึๆ ของเขาเท่านั้นที่ไม่เปลี่ยน 

แต่อย่างอื่น...ได้เปลี่ยนไปหมดแล้ว

เขาสวมบทบาทเป็นหมอที่รกัษาเธอได้อย่างไม่มทีี่ต ิสร้างระยะ

ห่าง เปลี่ยนสรรพนาม แม้แต่แววตากเ็รยีบเฉย อาจเพราะตอนนี้เรา

ต่างโตขึ้นจากวนัเก่าแล้ว หรอือาจเป็นเพราะสำาหรบัเขา... 

ระหว่างเราสองคน...ไม่มอีะไรเหมอืนเดมิอกีแล้ว

“มคีำาถามอะไรเพิ่มไหมครบั”

สบายดไีหม

ชวีติที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

คดิถงึกนับ้างไหม...สกัเสี้ยววนิาทหีนึ่งมบี้างหรอืเปล่า

คำาถามมากมายพรั่งพรูออกมาจนไม่รู้ว่าควรจะเอ่ยคำาถามไหน

ออกไปก่อน ทว่าสิ่งที่ตอบกลับไปได้จริงๆ มีเพียงการส่ายหน้าด้วย 

รอยยิ้มจดืจาง
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“ไม่มคี่ะ”

สิ้นคำานั้น คนตรงหน้าก็ยื่นใบบันทึกการตรวจของเพียงฟ้าให้

พยาบาลที่ยนืเยื้องอยู่ข้างหลงัเขาไปรบัหน้าที่ต่อ 

“วนันี้เรยีบร้อยค่ะ เดี๋ยวเชญิรอรบัใบนดัที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะ”

เพยีงฟ้ายิ้มรบัให้พยาบาล แล้วเอ่ยคำาสดุท้ายกบันายแพทย์ของ

เธอ “ขอบคณุค่ะ”

กวินวัฒน์มองคนตัวเล็กที่ก้าวพ้นประตูห้องตรวจออกไปแล้ว 

ทว่าความรู้สกึที่เธอทิ้งไว้ยงัคงอดัแน่นอยู่ในอกเขา สายตาของแพทย์

หนุ่มยงัคงจบัอยู่ที่บานประตู ได้ยนิเสยีงพยาบาลข้างกายว่าขึ้น

“คนไข้คนแรกของการเริ่มงานใหม่ กป็ระเดมิด้วยสาวสวยเลย

นะคะอาจารย์”

ชายหนุ่มยิ้มเศร้าให้เรื่องในวันวาน “เธอเป็นคนไข้คนแรกของ

ผมเสมอครบั”

“อยากดื่มอะไรอุ่นๆ หน่อยไหม” 

เสยีงนั้นดงึให้คนที่นั่งอยูบ่นโซฟาเงยหน้ามอง ก่อนจะส่ายหน้า

ตอบเจ้าของห้องที่ตอนนี้สวมชุดนอนเรียบร้อยแล้ว “อาบเสร็จแล้ว 

เหรอ ไวจงั”

“ไวตรงไหน อาบนำ้าสระผมจะเป็นชั่วโมง แกใจลอยเองมากกว่า 

มั้งเลยไม่รู้เวลา”

“งั้นเหรอ” ตอบระคนขำาแล้วแสร้งยิ้ม ทว่ารอยยิ้มนั้นกลับไม่

อาจซ่อนความรู้สกึแท้จรงิจากสายตาของเพื่อนสนทิได้เลย

แก้วเจ้าจอมหย่อนตวันั่งลงข้างๆ วนันี้หลงัจากปิดร้านแล้วเธอ

กช็วนให้เพยีงฟ้าออกมาทำาธรุะเป็นเพื่อน ก่อนจะรบเร้าให้นอนค้างที่

คอนโดด้วยกนั ด้วยเหตผุลว่าดกึมากแล้ว 

อนัที่จรงิเซนส์บางอย่างบอกเธออยู่ลกึๆ ว่าต้องมอีะไรแปลกๆ 
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เกดิขึ้นกบัเพยีงฟ้าแน่ๆ

“นั่งคดิอะไรอยู่ หมื?” 

“กเ็รื่อยเปื่อย”

คนฟังเบ้ปากให้นดิๆ เป็นเชงิว่าไม่เชื่อ “เรื่องเรื่อยเป่ือยแบบไหน

ที่ทำาให้แกสตหิลดุได้ทั้งวนัล่ะหา? คบีแซมอนหล่นตอนจดัจานงี้ เกอืบ

ลมืหมูในเตาอบงี้ แกลมืไปแล้วเหรอ ทำาครวัต้องมสีตเิว้ย”

“ขอโทษ กว็นันี้งานมนัยุ่ง เลยทำาผดิบ้าง เบลอบ้าง กว็่ากนัไป 

วันนี้ฉันกินยาด้วยนะ” เพียงฟ้าอ้าง ชี้ดวงตาข้างขวาที่ยังบวมแดง 

ไม่หาย

“ยาอะไรที่มันทำาให้แกเบลอขนาดนั้น อยากไปดูหน้าหมอที่ 

จ่ายยาให้จรงิๆ”

คนกนิยาถงึกบัทำาหน้าไม่ถูกที่อยู่ดีๆ  บทสนทนากม็ุ่งตรงไปหา

คนที่อยู่ในความคดิ ทั้งที่พยายามจะเลี่ยงแท้ๆ หญงิสาวเลยปัดๆ มอื

ในอากาศคล้ายจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องสำาคญัอะไร 

พอเห็นว่าเพียงฟ้าเงียบ แก้วเจ้าจอมเลยใช้ศอกสะกิดคนข้าง

ตวั “นี่ไอ้เฟย์ ฉนัทำาครวักบัแกมาตั้งแต่เรายงัเลอืกหม้อเลอืกชามกนั

ไม่ถูก ฉนัรู้ว่าถ้าแกจะทำาอะไรผดิเพราะแกยุ่ง มนัไม่ใช่อาการแบบนี้” 

ว่าจบกห็นัตวัไปหา ก่อนจะยื่นมอืไปจบัไหล่สองข้างของเพื่อนให้หนัมา

เผชญิหน้า “แกคดิเรื่องพี่ยตุอยู่ใช่ไหม”

ชยุตเป็นผู้ชายที่แก้วเจ้าจอมรู้จักเกือบจะพร้อมๆ กับที่รู ้จัก 

เพียงฟ้า เพราะตลอดเวลาที่ไปเรียนเชฟ ชยุตก็คอยดูแลเพียงฟ้าอยู่

ตลอด ขนาดว่าตอนที่แก้วเจ้าจอมถามถงึเหตผุลที่เพื่อนเลอืกไปเรยีน

ทำาอาหารที่องักฤษ เพยีงฟ้ายงัตอบว่า

‘กพ็ี่ยตุมาเรยีนต่อโทที่นี่ พ่อฉนัเลยให้มาเรยีนที่นี่แค่นั้น’

“เอ๊ะ! แต่กน็่าจะไม่ใช่ เพราะถ้าเป็นเรื่องพี่ยตุ แกไม่เคยลงัเลที่

จะบอกฉนั”
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เพยีงฟ้าฟังแล้วยิ้มให้ความจรงิข้อนั้น คงเพราะแก้วเจ้าจอมรูจ้กั

และคุ้นเคยกับชยุตเหมือนกันละมั้ง เธอจึงไม่ลังเลที่จะปรึกษาเพื่อน

เรื่องเขา ทว่าครั้งนี้ไม่ใช่ ผู้ชายที่ทำาให้จติใจเธอไม่อยู่กบัเนื้อกบัตวัไป

ทั้งวนัคนนั้น ไม่ใช่ผู้ชายที่แก้วเจ้าจอมรู้จกัหรอืเคยเจอเลยสกัครั้ง

“แต่ถงึอย่างนั้น ฉนัขอถามแกอย่างนงึได้ไหมเฟย์ ค้างคาใจมา

ตั้งแต่วนัก่อนแล้ว”

“อื้ม อะไรเหรอ”

“ฉันไม่เข้าใจ ว่าทำาไมพี่ยุตถึงยังต้องส่งดอกไม้ครบรอบวัน

แต่งงานให้แกอยู่ ทั้งที่กห็ย่ากนัไปสองสามเดอืนแล้ว”

คนถูกถามปล่อยสายตาล่องลอยไปตรงหน้าอย่างไร้จุดหมาย 

นกึถงึดอกไม้ในแจกนัที่เริ่มโรยราเมื่อเข้าสู่วนัที่สาม กไ็ม่ต่างอะไรกบั

ชีวิตคู่ของเธอกับคนที่ซื้อดอกไม้มาให้ ไม่ว่าแรกเริ่มมันจะดูสวยงาม

บานสะพรั่งในสายตาคนอื่นแค่ไหน สดุท้าย...เมื่อถงึเวลาที่โรยรา เธอ

กต็้องโยนมนัทิ้งอยู่ดี

“ร้านดอกไม้ร้านประจำาของเขาคือร้านที่อยู่ใต้ออฟฟิศบริษัท 

พ่อฉนั และที่สำาคญั...น้องสาวเจ้าของร้านเป็นคนเขยีนสกู๊ปบนัเทงิให้

เวบ็ไซต์ข่าวอยู่ แกพอจะเดาเหตผุลเขาออกไหมล่ะ”

แก้วเจ้าจอมถึงกับเผลอเผยอปากเมื่อรู้ว่าที่ชยุตทำาไปทั้งหมด

ไม่ใช่เพราะยงัรกัเพยีงฟ้าอย่างที่เขยีนเอาไว้บนการ์ด แต่เขาแค่อยาก

สร้างข่าวลือว่ายังรักกันหวานชื่นกับอดีตภรรยาต่างหาก ถ้าเรื่องนี้ 

ไม่เป็นที่พูดถึงในสังคม อย่างน้อยข่าวก็น่าจะเข้าหูคนในบริษัทหรือ

ครอบครวัของเขาและเธอบ้าง 

“มนิ่าล่ะ จนีถงึได้พูดแบบนั้น”

“เมื่อก่อนน่ะ พี่ยตุเขาเป็นหนึ่งในหนุม่โสดสดุฮอตที่ถกูจดัอนัดบั

โดยนิตยสารดังเลยนะ ก็อย่างที่แกรู้ นามสกุลจรรยาวรรธน์ทำาธุรกิจ

หลายอย่าง ถงึแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำาธรุกจิของที่บ้านเป็นหลกั แต่กน็ั่ง
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เก้าอี้สำาคญัในบรษิทัพ่อฉนั กน็บัว่าเป็นคนนงึที่สงัคมจบัตามองเหมอืน

กนั”

“รวมถงึสาวๆ ด้วยใช่ไหม ตอนรู้จกักนัแรกๆ ฉนักว็่าทำาไมคน

ฟอลฯ ไอจีพี่เขาเยอะขนาดนั้น แล้วนี่เขาจะทำาแบบนี้กับแกไปถึง 

เมื่อไหร่ หย่ากนัแล้วแต่ยงัทำาเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น มนัไม่แฟร์กบัแก

เลยนะเว้ย”

มนัคอืข้อตกลงการเซน็ใบหย่าระหว่างเพยีงฟ้ากบัชยตุ 

เขามอบอิสรภาพให้อย่างที่หญิงสาวต้องการ แต่มีข้อแม้ว่า 

คนอื่นจะต้องไม่รู้เรื่องนี้...

“กค็ง...จนกว่าเขาจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการจนพอใจนั่นแหละ”

แก้วเจ้าจอมถอนหายใจอย่างรู้สึกหนักอกแทนเพื่อน ก่อนจะ

เอื้อมมอืไปจบัมอืข้างหนึ่งของเพยีงฟ้าไว้ “อดทนอกีนดิเดยีวนะแก ถ้า

ร้านเราคล่องตวัมากกว่านี้เมื่อไหร่ เราย้ายร้านไปที่อื่นกนั”

“อย่าคดิมากเลย ถงึตอนนี้พี่ยตุจะทำาแบบนี้ ฉนักไ็ม่ได้ลำาบาก

อะไร”

“แต่แบบนี้มันก็ตัดโอกาสแกนะเว้ย ใครๆ ก็คิดว่าแกแต่งงาน

แล้ว ผู้ชายที่ไหนจะกล้ามาจบีแกวะ หรอืต่อให้แกไปจบีเขาเอง ผู้ชาย

ดีๆ  ที่ไหนจะอยากเป็นมอืที่สาม”

“แต่ตอนนี้ฉันก็ไม่ได้อยากมีแฟน ฉันอยากมุ ่งมั่นกับร้าน

มากกว่า”

หุน้ส่วนอกีคนของร้านหรี่ตามองคล้ายจะบอกว่าไม่ไว้ใจ “แน่เร้อ 

ขนาดตอนเรยีนที่องักฤษแกปฏเิสธทกุรอบที่ฉนัถาม บอกว่าพี่ยตุไม่ใช่

แฟนแก แต่กลบัมาเมอืงไทยไม่ถงึปี แกกบ็อกจะแต่งงานกบัพี่ยตุเฉย

เลย”

“แล้วทำาไมตอนนั้นแกเชื่อฉนัล่ะ ทำาไมตอนนั้นแกถงึเชื่อ ว่าฉนั

กบัพี่ยตุไม่ได้คบกนั”
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คนถูกถามหลุบตาลงอย่างใช้ความคิด ทบทวนถึงเรื่องราวที่ 

ผ่านมา “คงเพราะว่า...แววตาแกบอกฉนัแบบนั้น” แก้วเจ้าจอมเลื่อน

สายตากลับไปสานสบกับเพื่อนเหมือนเดิมราวกับจะเน้นยำ้า “แววตา

แกเวลาที่พดูถงึพี่ยตุ มนัไม่เหมอืนเวลาที่พอ่ฉนัพูดถงึแม่เลย แกจำาได้

ไหมเฟย์ ตอนที่แกบอกฉนัว่าแกจะแต่งงานกบัพี่ยตุ ฉนัถามแกตลอด

ว่าแกแน่ใจแล้วจรงิๆ เหรอ แม้กระทั่งตอนที่แกใส่ชดุเจ้าสาวแล้ว ฉนั

กย็งัถามแกอยู่”

เพยีงฟ้าพยกัหน้า จู่ๆ  กน็ำ้าตารื้นขึ้นมา เธอจงึก้มหน้าหนสีายตา 

เผื่อได้ยนิเสยีงเพื่อนยำ้าความจรงิ

“เพราะว่าจนถึงวินาทีสุดท้าย...แววตาของแกก็ยังบอกฉันอยู่

ตลอด...ว่าแกไม่ได้รกัเขา”

“นี่ฉนัอ่านง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ”

“แกไม่ได้อ่านง่ายหรอก แต่ที่ฉนัอ่านได้หมดมนัเป็นเพราะตรงนี้” 

นิ้วชี้ของคนพดูจิ้มลงที่อกข้างซ้ายของคนฟัง “หวัใจแกมนัพยายามจะ

ร้องบอกให้คนอื่นรู้ และถ้าให้ฉนัเดา กเ็พราะ...ปากแกพูดมนัออกมา

ไม่ได้ใช่ไหม”

คำาถามเสยีงแผ่วเบานั้นก้องกงัวานในโสตประสาทของเพยีงฟ้า 

ดงึเอาเหตกุารณ์ที่เธออยากลมืให้หมนุวนกลบัมาฉายอกี 

...

‘พี่แจงบอกว่าพ่อรอเฟย์อยู ่มเีรื่องอะไรรเึปล่าคะ’ คนที่เพิ่งกลบั

มาถึงบ้านตรงเข้ามาในห้องนั่งเล่นแทนที่จะขึ้นชั้นสองไปยังห้องนอน

ของเธออย่างที่ตั้งใจแต่แรก ในห้องนี้ พ่อกับแม่นั่งรอลูกสาวอยู่ก่อน

แล้ว

‘นั่งก่อนสเิฟย์’ กนกนภาพยกัหน้าเชงิเรยีก สญัญาณนั้นทำาให้

หญงิสาวเริ่มรู้สกึว่ามบีางอย่างไม่ปกติ

เพยีงฟ้าเดนิไปนั่งลงที่โซฟาเดี่ยวที่อยู่ฝ่ังตรงข้ามกบัแม่ของเธอ 
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โดยมพีสธุรผู้เป็นพ่อนั่งอยู่ที่โซฟาตวัยาว ‘เรื่องจรงิจงัเหรอคะ’

‘แกกลบัมาได้สามเดอืนแล้วนี่ ใช่ไหม’

เมื่อได้ยนิพ่อเปิดประเดน็มาแบบนี้ หญงิสาวเลยรบีชี้แจง ‘ถ้า

เป็นเรื่องงาน ตอนนี้เฟย์กำาลงัยื่นใบสมคัรอยูน่ะคะ พ่อไม่ต้องกงัวลค่ะ 

เฟย์โตแล้วไม่ได้เหมอืนเมื่อก่อน ไม่ได้คดิแต่จะเที่ยวเล่นไปวนัๆ’

‘ถ้ารูต้วัว่าโตแล้วกด็’ี พสธุรว่าเสยีงขรมึ ก่อนจะเข้าเรื่องที่เตรยีม

เอาไว้ ‘วนันี้ชยตุเขามาทาบทามกบัพ่อเรื่องแต่งงานกบัเฟย์ เขาจะให้

ผู้ใหญ่มาสู่ขอ’

เพียงฟ้าถึงกับอ้าปากค้าง ก่อนจะโพล่งออกไปในนาทีต่อมา 

‘เฟย์ไม่แต่งค่ะ!’

‘พ่อตอบตกลงเขาไปแล้ว’

หญงิสาวผดุลกุขึ้นด้วยความไม่พอใจ ‘นี่มนัเรื่องแต่งงานนะพ่อ! 

ทำาไมพ่อถงึไม่ถามเฟย์สกัคำา’

‘อย่ามาขึ้นเสียงใส่พ่อนะเฟย์’ พสุธรสั่งเสียงกร้าว ‘ชยุตเขา 

ไม่ดีตรงไหน สองปีที่เรียนต่อด้วยกันเขาก็ดูแลแกอย่างดี แค่นี้ก็เห็น

แล้วว่าเขาดูแลแกได้’

เพียงฟ้าขบฟันกลั้นความรู้สึกที่บีบรัดอยู่ในอกเอาไว้ เลื่อน

สายตาไปมองผู้เป็นแม่อย่างวิงวอนขอความช่วยเหลือ ทว่าสิ่งที่แม่

ตอบกลบัมา...

‘ถ้าเป็นชยตุ พ่อกบัแม่กส็บายใจ’

นำ้าตาที่พยายามจะกลั้นเอาไว้ไหลลงมาในวินาทีนั้น ตั้งแต่จำา

ความได้ เพยีงฟ้าต้องเดนิตามเส้นที่พ่อกบัแม่ขดีไว้ให้ตลอด ต้องสอบ

เข้าเรยีนคณะวศิวกรรมศาสตร์ให้ได้ เพื่อหวงัให้พ่อภมูใิจในตวัเธอบ้าง 

เหมือนอย่างที่พ่อรักและชื่นชมพี่ชายของเธอ แม้จะรู้ตัวว่าไม่ถนัด 

สายวิชาชีพนี้ แต่ก็ถูกกรอกหูเสมอว่าต้องเรียนให้ได้เกรดดี ไม่อย่าง

นั้นแม่ของเธอจะมเีรื่องอะไรไปสู้กบัเพื่อนๆ ได้ หญงิสาวไม่เคยได้ทำา
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ในสิ่งที่อยากทำา กระทั่งว่าตอนที่ขอพ่อไปเรยีนทำาอาหารที่ต่างประเทศ 

พ่อยงัอนญุาตให้ไปได้แค่ประเทศองักฤษ เพราะชยตุกำาลงัจะไปเรยีน

ต่อที่นั่น

ถ้ามชียตุคอยดูแล พ่อกส็บายใจที่จะให้เฟย์ไป

ตอนนั้นพ่อของเธอพูดแบบนี้ และเพยีงฟ้ากค็ดิมาตลอดว่าถ้า

เธอเรยีนทำาอาหารจบและมงีานทำา ไม่ต้องพึ่งใบบญุพ่อกบัแม่ได้เมื่อไร 

เธอคงได้มชีวีติที่เป็นของตวัเองเสยีท ี ทว่ายงัไม่ทนัที่วนันั้นจะมาถงึ...

เธอกต็้องเผชญิกบัเส้นทางชวีติใหม่ที่ไม่มโีอกาสได้เลอืกอกีครั้ง

สดุท้ายแล้ว...แม้แต่การแต่งงาน พ่อกบัแม่กเ็ลอืกความสบายใจ

ของตวัเองอยู่ดี

‘เฟย์ไม่แต่งไม่ได้เหรอคะ พ่อคะ แม่คะ เหน็ใจเฟย์เถอะนะคะ 

เฟย์ไม่อยากแต่งงานกบัพี่ยตุ’ เมื่อรู้ว่าโต้เถยีงไปกไ็ร้ประโยชน์ หญงิ

สาวจงึเปลี่ยนมาขอร้อง วงิวอนด้วยเสยีงสั่นเครอืและนำ้าตาที่ไหลอาบ

สองแก้ม

ทว่านำ้าตาเหล่านั้นไม่ได้ช่วยให้บุพการีใจอ่อน พสุธรลุกขึ้นยืน

พร้อมกับกดสายตาตรงไปที่ลูกสาว เอ่ยด้วยนำ้าเสียงที่แสดงความมี

อำานาจเหนอืคนฟัง ‘จะร้องไห้ทำาไม! พ่อให้แกแต่งงาน พ่อไม่ได้ให้แก

ไปตาย! ร้องห่มร้องไห้เสยีอย่างกบัว่าต้องแต่งงานกบัใครหน้าไหนไม่รู้

อย่างนั้น ชยตุเขาไม่ดตีรงไหน’

เพยีงฟ้าเงยหน้าขึ้นมองคนที่ตวัสูงกว่า มอีำานาจมากกว่า ก่อน

จะใช้หลงัมอืปาดนำ้าตา แล้วกลั้นใจเอ่ยออกไป ‘พี่ยตุเขาดทีกุอย่างค่ะ 

แต่เฟย์แค่ไม่ได้รกัเขาแบบนั้น’

‘แล้วแกรักใคร หมอกายน่ะเหรอ หึ! มันทิ้งแกไปตั้งกี่ปีแล้ว!’ 

ความจริงอีกข้อที่พ่อตอกกลับมาทำาเอานำ้าตาของลูกสาวไหลทะลัก 

อกีรอบ ‘แล้วไม่ใช่ชยตุเหรอที่อยู่ข้างแกมาตลอด’

ใช่ หลงัจากที่เลกิกบักวนิวฒัน์ พ่อกป็ลอบใจเธอด้วยการยอม
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ให้ไปเรยีนทำาอาหารที่ต่างประเทศอย่างที่เคยทำามาหลายครั้ง ที่นั่น... 

มชียตุคอยช่วยเหลอืดูแลเธอตลอดกจ็รงิ แต่สำาหรบัเพยีงฟ้าแล้ว เขา

กไ็ม่ได้ต่างกบัพภิพภทัร พี่ชายแท้ๆ ของเธอเลย อกีอย่างที่ชยตุมโีอกาส

ทำาแบบนั้นได้ ก็เพราะพ่อเปิดโอกาสให้เขาได้อยู่ใกล้เธอด้วยเหมือน

กนั

‘อยากเรียนเชฟ พ่อก็ให้เรียนแล้ว ถึงเวลาที่แกต้องทำาให้พ่อ

สบายใจบ้าง’

ดวงตาใสของเพยีงฟ้าถกูกลบด้วยนำ้าตา เมื่อก่อนพ่อไม่เคยเหน็

ด้วยกบัเรื่องที่เธออยากเป็นเชฟ ไม่สนบัสนนุให้เรยีนทำาอาหาร เพราะ

ต้องการให้ทำางานตำาแหน่งสำาคัญในบริษัทเพื่อเชิดหน้าชูตา งานใน

ครัวก็เป็นแค่งานใช้แรงงานในสายตาพ่อ หรือแม้แต่แม่ของเธอเองก ็

ไม่เคยเข้าครัวเลยด้วยซำ้า แม่บอกว่ามันทำาให้มือกร้านและไม่ดีต่อ 

ผวิพรรณ มเีพยีงกวนิวฒัน์ที่สนบัสนนุให้เธอเดนิตามความฝัน 

หญิงสาวเคยดูโรงเรียนสอนทำาอาหารที่อเมริกาไว้ ตอนที่รู้ว่า

กวนิวฒัน์วางแผนจะไปเรยีนต่อเฉพาะทางที่นั่น เธอวาดฝันไว้ว่าจะได้

ใช้ชวีติที่ต่างประเทศด้วยกนั แต่พ่อกไ็ม่เคยเหน็ดเีหน็งามเรื่องเรยีนทำา

อาหารเลยสกัครั้ง จนกระทั่งเธอเลกิกบัเขา พ่อถงึปลอบใจเธอด้วยการ

ให้เรยีนที่องักฤษกบัชยตุแทน

แต่ใครจะรู้ว่าเรยีนจบแล้ว พ่อจะเอาเรื่องนี้มาต่อรองกบัเธอ

เพยีงฟ้าปล่อยให้นำ้าตาไหลปะปนไปกบัเสยีงสะอื้นไห้ ยงัเหลอื

หนทางไหนให้เธอเลือกชีวิตของตัวเองได้อีก...ไม่มีเลย หญิงสาวรู้สึก

ว่าเธอไม่เหลือใครแล้ว พ่อกับแม่ก็เหมือนคนที่ยืนอยู่คนละฝั่ง แม้

กระทั่งผู้ชายคนนั้น...คนที่เธอคดิว่ารกัและจะไม่มวีนัทิ้งเธอไปไหน 

วนันี้...เขากไ็ม่อยู่เคยีงข้างเธออกีแล้ว

‘หยดุร้อง แล้วมองความจรงิได้แล้วเฟย์ เลกิครำ่าครวญ พ่อกบั

แม่เลอืกสิ่งที่ดทีี่สดุไว้ให้แกแล้ว’
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...

เพียงฟ้ายกยิ้มราวกับจะสมนำ้าหน้าตัวเองในอดีตอีกครั้ง “พ่อ

แม่ฉนับอกว่าการแต่งงานกบัพี่ยตุเป็นสิ่งที่ดทีี่สดุสำาหรบัฉนั”

“แล้วแกกเ็ชื่ออย่างนั้น?!”

“ฉนัมสีทิธิ์จะเชื่อหรอืไม่เชื่อด้วยเหรอ เพราะไม่ว่ายงัไงมนักจ็บ

ลงที่การแต่งงานอยู่ด”ี

แก้วเจ้าจอมพ่นลมหายใจเสยีงดงั คนที่เกดิมาท่ามกลางเสรภีาพ

ในชาตติะวนัตกอย่างเธอยากจะเข้าใจเหตผุลซบัซ้อนเหล่านี้ หญงิสาว

ยื่นมอืไปโอบบ่าเพื่อนไว้ 

“แต่จะว่าไป ตอนอยู่องักฤษพี่ยตุเขากด็กีบัแกจรงิๆ นะ ใจแก

ไม่หวั่นไหวให้เขาสักนิดเลยเหรอ” ถามจบดวงตาก็พลันเบิกโตด้วย

ความคดิหนึ่งที่แวบเข้ามาในหวั “เฟย์... แกรกัคนอื่นใช่ไหม ที่แกไม่เคย

รกัพี่ยตุ เพราะแกรกัคนอื่นมาตลอดใช่รเึปล่า”

เพียงฟ้าเม้มปากจนเป็นเส้นตรง ก่อนจะพยักหน้าพร้อมกับที่

นำ้าตาหยดหนึ่งร่วงลงมา “อมื”

“โอ้ มายก้อดดด ฉนัไม่เคยเอะใจเรื่องนี้เลย” คนตกตะลงึยกมอื

ขึ้นแนบสองแก้มตวัเอง “Who is he? Who is that guy?”

“แกไม่รู้จกัเขาหรอก เขาเดนิออกไปจากชวีติฉนันานแล้ว” คน

พูดยิ้มทั้งที่ดวงตายงัวาวไปด้วยนำ้าใสๆ “แต่ที่น่าตลกคอือะไรรู้ไหม”

แก้วเจ้าจอมเลกิคิ้วแทนการเอ่ยถาม 

“วนันี้ฉนัได้เจอเขาด้วย”
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“เป็นไง ทำางานมาอาทติย์นงึแล้ว” ธนัวาถามขณะวางจาน

อาหารมื้อกลางวนัลงบนโต๊ะ ก่อนจะนั่งลงที่เก้าอี้ตวัตรงข้ามกบักวนิ-

วฒัน์

“กเ็ฉยๆ เรื่อยๆ ว่าแต่มงึเหอะ กูทำางานมาเป็นอาทติย์แล้ว เพิ่ง

จะได้เหน็หน้า”

ธนัวาขยบัแว่นทรงกลมของเขาแล้วยิ้มกว้าง “ช่วยไม่ได้นะ คน

มนัยุ่ง หมอควิทองน่ะ มงึต้องทำาใจ”

คนฟังเพียงกระตุกมุมปาก “ไม่เจอกันไม่กี่ปี เดี๋ยวนี้มึงขี้อวด

เหมอืนไอ้เป๋าแล้วเหรอ”

“อ้าวๆ ผมมาช้าหน่อยนี่พวกคณุจบักลุม่นนิทาผมเลยเหรอครบั” 

ปิติดึงเก้าอี้ตัวข้างๆ กวินวัฒน์ออก ยังไม่ทันได้นั่ง คนที่นั่งอยู่ก่อนก็

เบรกไว้

“เดี๋ยว!” กวนิวฒัน์ยกมอืขึ้นห้าม กวาดตามองตั้งแต่ที่คาดผม

หูมกิกี้เมาส์ ไล่ลงมาที่สร้อยลูกปัด ลามมาจนถงึกำาไลสายรุ้งที่ข้อมอื

สองข้าง “แต่งตวัเหี้ยไรของมงึเนี่ย”

ธันวาที่เคยชินกับภาพนี้แล้วขำาก๊ากให้หน้าตาที่บอกว่าเห็นตัว

ประหลาดของกวนิวฒัน์ ทว่าคนโดนมองว่าประหลาดกลบัไม่ทกุข์ร้อน

3
สปาเกตตี
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“กูเพิ่งลงมาจากวอร์ด2 เดก็ มงึมาใหม่ไม่รู้หรอกว่าที่นั่นกูฮอต

แค่ไหน ต่อให้หน้าหล่อๆ อย่างมงึกส็ู้กูไม่ได้หรอกกาย”

กวนิวฒัน์หวัเราะหึๆ  ในลำาคออย่างไม่สามารถหาคำามาพูดต่อ

ได้ “ดลีะที่กูไม่อยากฮอต”

“อ้าว แล้วไหนล่ะข้าวมงึ” ธนัวาเปลี่ยนไปถามคนมาใหม่เมื่อ

เหน็ว่าปิตนิั่งลงทั้งที่ไม่มอีาหารมาด้วย

“กูเบรกเมื่อกี้แล้ว นี่แวะมาเฉยๆ เพราะไอ้กายมนับอกกูว่า...” 

เอนตวัมากอดคอคนข้างๆ “เราจะนดัฉลองกนั”

“หา? กูเหรอ”

“อ้าว กม็งึบอกตอนกไูปช่วยมงึจดัของที่ห้องไง มงึบอกว่ารออยู่

พร้อมกนัสามคนแล้วค่อยนดั”

“อ๋อ เออๆ” กวนิวฒัน์พยกัหน้าเออออไปในสิ่งที่เขาเกอืบลมืไป

แล้ว แถมตอนนี้ก็ยังมีเรื่องอื่นที่ติดอยู่ในหัวเขามากกว่า “กูได้ทุกวัน

แหละ ตอนเยน็”

“กูด้วยๆ เหลอืแต่มงึแล้ว เอาไงธนัย์”

“อมื งั้นอาทติย์หน้าไหม องัคารไม่กพ็ธุ แต่ขอไม่เอาร้านเหล้า

นะ กูต้องเข้าเช้าทกุวนั เดี๋ยวหน้าโทรม”

“อะไรว้าาา มงึอย่าห่วงหล่อได้ปะ” 

“เป๋า คือกูไม่ได้ห่วงหล่อ แต่กูอยู่แผนกผิวหนังและความงาม

ครบั มงึจะให้กูหน้าเหี้ยมาเจอเคสไม่ได้”

“แต่นี่มนัฉลองการกลบัมาของเพื่อนกายเลยนะเว้ย”

“ไอ้กายมนัไม่เหน็เป็นเดอืดเป็นร้อนเลย”

กวนิวฒัน์ขำาเบาๆ ให้การต่อปากต่อคำาที่ไม่ได้เหน็มานาน พอได้

มาอยู่รวมกันแบบนี้ ความรู้สึกตอนสมัยเรียนคล้ายจะหวนกลับมา

2 วอร์ด (Ward) คอื ตกึผู้ป่วยใน
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อย่างไรไม่รู้ 

“เออๆ เรื่องร้านไว้ทหีลงัละกนั ตกลงเอาวนัองัคารนะ” คนถูก

พาดพงิถงึช่วยตดับทให้ ไม่อย่างนั้นเสยีงของทั้งสองคนนี้อาจจะดงัขึ้น

เรื่อยๆ จนกลายเป็นว่ารู้กนัทั้งโซนอาหารกเ็ป็นได้

พอทกุคนตกลงปลงใจเลอืกวนัได้แล้ว ปิตกิห็นัไปท้วงคนข้างๆ 

เมื่อสังเกตบางอย่างได้ “อะไร เมื่อวานมึงก็กินสปาเกตตีไม่ใช่เหรอ  

วนันี้กนิอกีละ ลิ้นยงัไม่คุ้นชนิอาหารไทยหรอืไง”

กวินวัฒน์ขมวดคิ้ว นี่แหละคือเรื่องที่ติดอยู่ในหัวเขาไม่หาย 

ไหนๆ เพื่อนกเ็ปิดประเดน็มาแล้ว ลองถามความเหน็หน่อยละกนั

กล่องพลาสตกิตรงหน้าถูกดนัไปให้ปิต ิ“ไอ้เป๋า มงึชมิดิ๊ มงึว่า

สปาเกตตรี้านนี้รสชาตเิหมอืนของแม่กูรเึปล่า”

ปิตหิลบุตามองสปาเกตต ีก่อนจะเหลอืบไปมองธนัวาเชงิปรกึษา 

ทั้งสองรู้ดว่ีานี่เป็นสปาเกตตจีากร้านของเพยีงฟ้า เพราะเหน็ถงุพลาสตกิ

ที่วางอยู่บนโต๊ะ ไหนจะสตกิเกอร์บนฝากล่องที่บอกชื่อร้านเอาไว้อย่าง

ชดัเจน

แต่เพราะการจบความสัมพันธ์ด้วยเหตุผลที่คลุมเครือทำาให้ปิติ

และธนัวาไม่แน่ใจว่าระหว่างกวนิวฒัน์กบัอดตีคนรกั เรยีกว่า ‘จบกนั

ด้วยดี’ ได้ไหม รู้แต่เพียงว่าเพื่อนของพวกเขาเคยออกปากเอาไว้ว่า 

ไม่ให้พูดถงึฝ่ายหญงิอกี 

“มึงคิดไปเองรึเปล่า” ธันวาช่วยแก้สถานการณ์ให้ “ร้านนี้กูก็

เคยกนิ ไม่เหน็จะเหมอืน”

“เออจรงิ เนี่ย แค่สเีส้นกไ็ม่เหมอืนแล้ว”

“เส้นน่ะไม่เหมอืนหรอก แต่กูว่ารสชาตนิำ้าซอสคอืใช่เลย”

“มั่วๆ” ปิตสิ่ายหน้าดิ๊กๆ “มั่วใหญ่แล้ว สปาเกตตทีี่แม่มงึเคย

ทำาให้เรากินบ่อยๆ มันเป็นหมูสับนะ ของร้านนี้กูจำาได้ว่าเป็นไก่สับ  

แค่นี้กไ็ม่เหมอืนแล้ว”
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“นั่นก็ใช่ ตอนแรกกูเลยคิดว่าอาจจะคิดไปเอง ก็เลยสั่งมากิน

ทกุวนัเลยเนี่ย ยิ่งกนิกูกว็่ายิ่งใช่ ถงึเนื้อจะไม่เหมอืน เส้นจะไม่เหมอืน 

แต่มนัมอีะไรสกัอย่างที่เหมอืน มนัเป็นฟีลแบบรสที่คุ้นลิ้นน่ะมงึเข้าใจ

ไหม”

ธนัวาเผลอปาดเหงื่อเลก็น้อย ทว่ากย็งัยนืยนัเสยีงแขง็ “มงึจะ

บอกว่าแม่มงึมาเปิดร้านอาหารงี้เหรอ”

“แม่กูเลี้ยงหมาอยู่บ้าน”

“กน็ั่นไง!!!” หมออกีสองคนประสานเสยีงอย่างไว

“แต่นั่นยิ่งทำาให้กูสงสัยไง ว่านอกจากแม่แล้ว ใครมันจะทำา

สปาเกตตรีสชาตแิบบนี้อกี อกีอย่างนะ ในเมนูมนัไม่ใช่ชื่อว่าสปาเกตตี

ซอสมะเขอืเทศด้วย แต่ชื่อว่า ‘Mommy’s Secret Spaghetti’ เว้ย เนี่ย 

มงึจะไม่ให้กูสงสยัได้ไง”

คนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเริ่มรู้สึกร้อนๆ หนาวๆ เลยส่งสายตาให้

ปิตเิดนิเครื่องต่อ 

“ไหนๆ มนัเหมอืนขนาดนั้นเลยเหรอ เอามาชมิคำาดิ๊ มาให้จารย์

เป๋าพสูิจน์อกีท”ี ว่าแล้วกจ้็วงสปาเกตตคีำาใหญ่ใส่ปาก แสร้งทำาหน้าตา

เหมือนกำาลังพิจารณารสชาติอย่างตั้งอกตั้งใจ ทำาเอาคนมองลุ้นใน 

คำาตอบไปด้วย

“เป็นไง” กวนิวฒัน์ถามทนัททีี่เหน็ว่าเพื่อนกลนืลงคอหมด

“ก.็..ไม่เหมอืนนะ มนัเหมอืนจะเหมอืน แต่มนัไม่เหมอืนหรอก 

มงึเชื่อกูเถอะ ตามหลกัจติวทิยาแล้ว มงึกำาลงัหลอกตวัเองว่าเหมอืน

ไง ไม่ว่ากนิกี่ครั้งมงึเลยบอกว่าเหมอืน แต่ตามหลกัความจรงิแล้วมนั

ไม่เหมอืนหรอก มนัไม่ใช่ มนัไม่เหมอืนเลย”

“หา? ยังไงนะ” คนรอคำาตอบถึงกับต้องผูกคิ้วเมื่อโดนคำาว่า

เหมอืนและไม่เหมอืนยงิใส่รวัๆ 

“ไอ้เป๋ามนับอกว่าไม่เหมอืน”
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“อื้ม ไม่เหมอืน มงึอะคดิมาก มนัอาจจะเป็นสปาเกตตสีูตรลบั

ของแม่ทกุสถาบนักไ็ด้ รสชาตมินัเลยคล้ายๆ กนัไรงี้”

“จริงดิ” ถึงเพื่อนทั้งสองจะยืนยันหนักแน่นเป็นเสียงเดียวกัน

ขนาดนั้น ทว่าชายหนุ่มก็ยังไม่คลายความสงสัย ดึงกล่องพลาสติก

กลบัมากนิต่อเงยีบๆ

ในขณะที่อีกสองคนแอบถอนหายใจ กว่าจะจบปัญหาอย่าง

เนยีนๆ ได้กเ็ล่นเอาอกสั่นขวญัแขวนเหมอืนกนั 

“แล้วตกลง องัคารนี้เราจะไปร้านไหนด”ี เมื่อเหน็ว่าคนขี้สงสยั

เงยีบไปแล้ว ธนัวาเลยถอืโอกาสเปลี่ยนเรื่อง จบเรื่องสปาเกตตเีสยีท ี

ทว่าเหตุการณ์กลับไม่ง่ายดายอย่างที่เขาคิดเมื่อกวินวัฒน์เงยหน้า 

ขึ้นมา แล้วมองสบตาเพื่อนทลีะคน ก่อนที่มมุปากข้างขวาของเขาจะ

ยกขึ้นเลก็น้อย

“กูรู้ละ” เขาเขี่ยฝาพลาสติกที่มีสติกเกอร์ชื่อร้านไปกลางวง  

“ไปกนิร้านนี้”

“เฮ้ยยย...”

บ่ายสามโมงเป็นช่วงเวลาที่พนักงานของร้าน Organic 

Kitchen จะได้พัก อันที่จริงเรียกว่าทำางานกึ่งๆ พักมากกว่า เพราะ 

ทุกคนมีเวลาเบรกของตัวเองหนึ่งชั่วโมงอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าช่วงบ่าย

แก่ๆ แบบนี้เป็นช่วงที่ร้านไม่ค่อยยุ่ง พนกังานในครวัจะช่วยกนัเตรยีม

ของสำาหรบัใช้ประกอบอาหารในวนัพรุง่นี้ไปเรื่อยๆ ไม่ต้องเร่งรบีเหมอืน

ตอนรับออร์เดอร์ลูกค้า ส่วนพนักงานหน้าร้านก็จะคอยเช็กความ

สะอาดไปพลางๆ ขณะรอรบัลูกค้าด้วย

“รายการที่ต้องพอร์ชัน3 เพิ่มตามนี้เลยนะดา” เพียงฟ้ายื่น

กระดาษโน้ตสขีาวให้รดา กุก๊ครวัร้อนคนล่าสดุของร้าน แต่ถงึจะล่าสดุ

ก็ทำางานที่นี่มาเกือบปีแล้วเหมือนกัน “อย่าลืมลงวันที่หน้ากล่องด้วย
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นะ จะได้รู้ว่าเชลฟ์ไลฟ์4 มนักี่วนัแล้ว”

“ได้ค่ะเชฟ เดี๋ยวดาจะทำาให้เนี้ยบไม่มทีี่ตเิลย” กุ๊กสาวยิ้มเตม็

แก้ม 

สำาหรบัรดาแล้ว เธอไม่ได้เรยีนจบด้านการทำาอาหารมาโดยตรง 

แต่เคยเป็นลูกมือของแม่ครัวในร้านอาหารตามสั่งมาก่อน พอร้านถูก

ปิดเพราะโดนไล่ที่ รดาเลยพลอยตกงานไปด้วย โชคดทีี่หญงิสาวรู้จกั

กับแจ่มจันทร์ หรือที่รดาเรียกว่า ‘น้าแจง’ แม่บ้านประจำาตัวของ 

เพยีงฟ้า เพราะเคยเจอกนัแถวบ้านอดตีสามขีองเจ้านายสาวอยูบ่่อยๆ 

น้าแจงเลยแนะนำาให้เธอลองมาสมคัรงานที่นี่ 

ในทแีรกรดาแทบไม่คาดหวงั เพราะตั้งแต่ก้าวเข้ามาในร้าน แค่

สถานที่กห็รหูราต่างจากร้านอาหารตามสั่งข้างทางที่เธอเคยทำางานมา

ลิบลับ แต่พอเพียงฟ้าให้เธอลองทำาอาหารไม่กี่อย่าง ผิดบ้างถูกบ้าง

ตามประสบการณ์ที่เจ้านายเก่าเคยสอนมา ว่าที่เจ้านายใหม่ก็ตอบ

ตกลงรบัเธอเข้าเป็นพนกังานในวนันั้นเลย

‘เชฟรบัหนูเข้าทำางานจรงิๆ เหรอคะ’ รดาถามยำ้าอย่างไม่อยาก

จะเชื่อหูตวัเอง

เพยีงฟ้ากลบัยิ้มระคนขำา ‘ใช่ส ิทำาไมล่ะ’

‘กห็นูทำาไม่ได้ตั้งหลายอย่าง’

‘มนัสอนกนัได้ ฉนักไ็ม่ได้เป็นเชฟมาตั้งแต่เกดิเหมอืนกนั’

และเพราะด้วยเหตุนี้รดาเลยเป็นกุ๊กสาวที่อายุน้อยที่สุดในทีม

ครวัร้อน แถมยงัเป็นกุ๊กที่มเีชฟเฟย์เป็นไอดอล อะไรที่เชฟสั่ง รบัรอง

3 พอร์ชัน (Portion) คือ การชั่งตวง ตัดแบ่งวัตถุดิบออกเป็นสัดส่วนตามนำ้าหนักหรือ

ปรมิาณที่กำาหนดไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบอาหารแต่ละครั้ง
4 เชลฟ์ไลฟ์ (Shelf Life) คอื ช่วงระยะเวลาที่อาหารอยู่ในภาชนะและการเกบ็รกัษาใน

ภาวะที่กำาหนด แล้วคงคณุภาพและความปลอดภยัของอาหารให้อยูใ่นระดบัที่กำาหนดได้
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ว่ารดาจะไม่ให้พลาดเลยแม้แต่นดิเดยีว

“ส่วนอันนี้เป็นรายการที่ต้องเตรียมของอาหารผูกปิ่นโตวัน 

พรุ่งนี้นะ ฝากเอกด้วย” เชฟสาวยื่นกระดาษอกีใบให้เอกภพ 

“ครบัเชฟ”

สั่งงานคร่าวๆ เสรจ็เพยีงฟ้ากเ็ดนิออกจากครวัมา ยงัคงได้ยนิ

เสยีงคนในครวัดงัมาให้ได้ยนิ 

“เดี๋ยวเสรจ็แล้วดาไปช่วยนะพี่เอก”

“เอ้อ!”

เจ้าของร้านยิ้มให้บรรยากาศที่คุ้นเคย ทีมเวิร์กคือความสนุก

อย่างหนึ่งของการทำาครัว ยิ่งตอนที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือจนผ่าน

ช่วงยุ่งๆ ไปได้ กลบัมาดูผลงานของตวัเองแล้วแสนจะภูมใิจ ถ้าไม่มี

ทมีเวริ์กที่ด ีงานครวัคงเป็นงานหนกักว่านี้มาก 

“กลบัก่อนนะครบัเชฟ” สมหมายที่เดนิลงมาจากห้องแต่งตวัที่

ชั้นสองร้องทกั วนันี้เขาเข้างานเป็นกะเช้าคอืตอนหกโมง เลยเลกิงาน

ตอนบ่ายสาม

เพียงฟ้าหลุดจากความคิดก่อนจะโบกมือให้ “กลับดีๆ นะคะ 

พี่หมาย เจอกนัพรุ่งนี้ค่ะ”

สมหมายพยกัหน้ารบัก่อนจะยื่นหน้าไปหาแก้วเจ้าจอมที่อยูต่รง

เคาน์เตอร์ “กลบัก่อนนะครบัเชฟแก้ว”

“ค่ะ สวสัดคี่ะพี่หมาย”

เพยีงฟ้าโผล่จากช่องทางเดนิที่เชื่อมระหว่างหน้าร้านกบัครวัมา

พอดตีอนที่แก้วเจ้าจอมพูดจบ ตอนนี้ไม่มลูีกค้าในร้านเชฟสองคนเลย

เดนิออกมาพกัข้างนอกได้ เพยีงฟ้าหยบิแก้วเกบ็ความเยน็ของตวัเอง

ที่เคาน์เตอร์แคชเชยีร์แล้วเดนิไปนั่งที่โต๊ะตวัประจำาของทั้งสอง ก่อนที่

แก้วเจ้าจอมจะเดนิตามมาพร้อมกบัแฟ้มเอกสาร

“อะ รายการเดลเิวอรขีองอาทติย์ที่แล้วที่แกบอกว่าอยากด”ู ว่า
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จบกน็ั่งลงที่ฝั่งตรงข้าม ถามอย่างสนอกสนใจ “ทำาไมอยู่ดีๆ  อยากดู

ล่ะ”

คนถูกถามยังไม่ตอบทันที แต่ดึงกระดาษที่เขียนสรุปรายการ

ของสัปดาห์ที่แล้วออกมา เธอจำาได้ว่าตอนนั้นเพื่อนพูดถึงคนที่สั่ง

สปาเกตตใีห้ไปส่งที่โรงพยาบาล 

“แก มนัดูตรงไหนนะว่าใครเป็นคนสั่งอะ”

“อ๋อ อนันั้นน่าจะต้องดทูี่รายการรวมที่พรนิต์ออกมาเลย มนัจะ

มชีื่อแอกเคานต์ด้วย” แก้วเจ้าจอมที่รบัผดิชอบเรื่องนี้อธบิาย ก่อนจะ

ดงึเอกสารที่ว่าออกมาแล้วขยายความต่อ “เนี่ย ตรงนี้คอืชื่อคนสั่ง แต่

เราไม่รูช้ื่อจรงิๆ เขาหรอกนะ มนัจะขึ้นตามชื่อแอกเคานต์ที่เขาตั้ง ส่วน

ถ้าจะดูว่าไปส่งที่ไหนก็ดูตรงนี้ คือของเราเป็นอาหารที่ต้องให้ความ

สำาคัญเรื่องระยะเวลาใช่ไหม เราก็จะขอดูปลายทางกับระยะเวลาใน

การเดนิทางคร่าวๆ ได้ เพื่อที่เราจะแพก็อาหารสด หรอืเครื่องดื่มให้ไม่

เสยีของน่ะ”

เพียงฟ้ารูดนิ้วไล่ดูตามชื่อแอกเคานต์ที่สั่งอาหารเข้ามา ก่อน 

จะไปหยุดลงที่ชื่อ ‘Gwinwt’ แล้วกลั้นใจเลื่อนไปดูรายการอาหารที่ 

ออร์เดอร์เข้ามา

เป็นอย่างที่หญิงสาวคิด แอกเคานต์นี้ก็เป็นชื่อเดียวกับที่กวิน-

วัฒน์เคยใช้เป็นชื่อไลน์ ซึ่งมันย่อมาจากชื่อจริงของเขา และตอนนี้ก ็

น่าจะยังใช้แบบเดิมอยู่ ส่วนเมนูที่สั่งเข้ามาทุกครั้งคือเครื่องดื่มหนึ่ง

อย่างกบั... 

“Mommy’s Secret Spaghetti” แก้วเจ้าจอมเอ่ยชื่อเมนูที่ปลาย

นิ้วของเพียงฟ้าหยุดอยู่ตรงนั้น “คนนี้แหละ ที่ฉันบอกแกว่าเขาสั่ง

สปาเกตตไีปที่โรงพยาบาลทกุวนั เมื่อวานกย็งัสั่งนะ”

Mommy’s Secret Spaghetti เป็นเมนูซกิเนเจอร์อย่างหนึ่งของ

ร้าน เพราะชื่อเมนูแปลว่า ‘สปาเกตตสีูตรลบัของแม่’ ในรายการเมนู
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จะไม่ได้บอกว่าเป็นสปาเกตตีแบบไหน บอกเพียงว่ามีส่วนผสมของ

อะไรบ้าง มแีคลอรเีท่าไรเท่านั้น เป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งให้ลูกค้าได้ลุ้น

เอาเองว่าอาหารที่จะมาเสร์ิฟตรงหน้าคอือะไร เมนนูี้จงึนบัว่าเป็นจาน

ยอดฮติอนัดบัต้นๆ ของร้านเลยกว็่าได้ 

“กร็ู้แล้วนี่ว่าเป็นสปาเกตตโีบโลเนส จะสั่งทำาไมทกุวนั”

แก้วเจ้าจอมทำาหน้าฉงนหน่อยๆ ก่อนจะขำาออกมาที่จู่ๆ  เพยีงฟ้า

กพ็ูดราวกบัว่ากำาลงัเอด็ลูกค้าอย่างนั้น “ครั้งแรกเขาอาจจะอยากรู้ว่า

เป็นอะไร แต่พอกนิแล้วตดิใจเลยสั่งเรื่อยๆ กไ็ด้”

เชฟสาวมองที่ชื่อคนสั่งอย่างครุน่คดิ ตอนที่สั่งครั้งแรกน่ะใช่ แต่

ครั้งต่อๆ มา เธอไม่รู้เหมอืนกนัว่ากวนิวฒัน์มเีหตผุลอะไรถงึทำาอย่าง

นั้น หรือเขาจะรู้ว่าร้านนี้เป็นร้านของเธอ จริงๆ ก็รู้ได้ไม่ยากหรอก 

เพราะที่โรงพยาบาลก็มีแผ่นพับของร้านเธอวางอยู่หลายจุด แต่ถึงรู้

แล้วยังไง มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาต้องสั่งเมนูนี้จากร้านของเธอ 

ทกุวนัอยู่ดี

“ทำาไปทำาไมเนี่ย” 

“หา? เมื่อกี้แกว่าอะไรนะ” แก้วเจ้าจอมทวนถามเมื่อได้ยนิแค่

เสยีงงมึๆ งำาๆ

“เปล่า ฉนัแค่พูดไปเรื่อยเปื่อยน่ะ” 

คนถามพยกัหน้า แต่กย็งัเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง เพราะตั้งแต่คนืที่

เพยีงฟ้าสารภาพว่าได้เจอกบัแฟนเก่าที่ยงัลมืไม่ได้ ต่อมอยากรู้ความ

เป็นไปของแก้วเจ้าจอมก็ทำางานทันที ปกติเธอไม่ใช่พวกชอบยุ่งเรื่อง

ชาวบ้านหรอกนะ แต่เพราะตั้งแต่รูจ้กักนัมา ถงึเพยีงฟ้าจะเคยชมผูช้าย

คนอื่นต่อหน้าเธอหลายครั้ง แต่กไ็ม่เหน็ว่าจะตกหลมุรกัใครเลยสกัคน 

พอแก้วเจ้าจอมมาได้ยินว่าเพื่อนรักผู้ชายคนหนึ่งมานานมากขนาดนี้ 

แถมยงัเพิ่งเจอกนั มหีรอืที่เธอจะไม่อยากรู้ว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็น

อย่างไร
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แม้ว่าคืนนั้นเพียงฟ้าจะลงรายละเอียดแค่ว่าเขาเป็นคุณหมอที่

เธอต้องตรวจด้วยเท่านั้น ไม่มอีะไรมากไปกว่านั้นอกีแล้ว

‘กแ็ค่นั้นแหละแก ไม่มอีะไรหรอก’

‘ไม่มีอะไรได้ไง นี่มันเป็นโอกาสของแกแล้วเฟย์ แกรักเขาอยู่ 

แล้วแกกโ็สดแล้ว รออะไร go ahead!’

‘ถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันคงทำาไปแล้ว แต่สำาหรับตอนนี้ กับผู้ชาย 

คนนี้’ เพยีงฟ้าถอนหายใจราวกบัหมดแรง ‘ฉนัคงไม่ทำาอะไรแบบนั้น

แล้วละแก กว่าที่ฉนัจะได้รกักบัเขาตอนนั้น ฉนัทำาไปมากพอแล้ว แล้ว

ความรกัครั้งนั้นมนักจ็บที่เขาเป็นคนปล่อยมอื เป็นคนเลอืกเดนิออกไป

จากชวีติฉนั หนำาซำ้ายงัปิดประตูทกุบานใส่ฉนัอกี ถ้าคนที่ยงัตดิอยู่กบั

ความรักครั้งนั้นมีแค่ฉัน...ฉันก็คงไม่ไปอ้อนวอนขอความรักจากเขา

หรอก ให้จดัการกบัความรู้สกึตวัเองคงง่ายกว่า อะไรที่จบไปแล้ว ต่อ

ให้ยงัรกัแค่ไหน มนักเ็ป็นเรื่องที่จบไปแล้วอยู่ด’ี

ถึงคำาพูดจะบอกว่าเธอยอมรับเรื่องทุกอย่างได้หมดแล้ว แต่ 

นำ้าเสยีงที่สั่นเครอืกบันำ้าใสๆ ที่ไหลลงจากดวงตาทั้งสองข้างของเพยีงฟ้า 

กบ็อกคนฟังได้ดเีช่นกนัว่าการยอมรบัครั้งนี้ไม่ได้มาพร้อมกบัการเยยีวยา

หวัใจเลย เพื่อนของเธอไม่เคยปล่อยมอืจากความรกัครั้งนั้นได้เลย

“แล้วนี่ตกลงแกขอดูรายการเดลเิวอรไีปทำาไม”

“แก้ว แกจำาได้ไหมที่ฉนัเคยพูดว่าจะไม่ให้ส่งพาสตาแล้ว”

“อื้ม แกบอกว่ากนิพาสตาที่ร้านกบัเดลเิวอรมีนัต่างกนั”

“ใช่ ทั้งหน้าตาของอาหาร ความนุ่มของเส้น ความเข้ากนัได้ดี

ของนำ้าซอสกับเส้น แล้วยิ่งถ้าลูกค้าเอาไปเวฟอีก” เชฟสาวส่ายหน้า 

“หมดกนั รสชาตเิพี้ยนพอด”ี

“แต่ตอนนั้นเราสรุปกันว่าคนยังสั่งเดลิเวอรีพาสตาเยอะพอ

สมควร อกีอย่าง Mommy’s Secret Spaghetti กเ็ป็นเมนูซกิเนเจอร์ 

ของร้าน ถ้าสั่งเมนูนี้ไม่ได้ มนักย็งัไงๆ อยู่ไม่ใช่เหรอ” แก้วเจ้าจอมดงึ
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เหตผุลเมื่อคราวก่อนขึ้นมา

“อมื แต่ตอนนี้ฉนักำาลงัคดิว่าถ้าเป็นเมนูซกิเนเจอร์ของร้าน ก็

ให้สั่งได้แค่ที่ร้านน่าจะโอเคกว่าไหม” เพยีงฟ้ายกอกีเหตผุลหนึ่งขึ้นมา

อ้าง จริงๆ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เธอคิด แต่เหตุผลที่แท้จริงคือ...เธอไม่

อยากให้ผู้ชายคนนั้นสั่งเมนูนี้ไปกนิแล้วมากกว่า

กเ็ล่นสั่งทกุวนั มนัน่าสงสยัไหมล่ะ

แก้วเจ้าจอมกอดอก เอนตวัพงิพนกัด้านหลงั มองคนตรงหน้า

อย่างครุน่คดิ อนัที่จรงิการถอดบางเมนอูอกจากรายการเดลเิวอรไีม่ใช่

เรื่องใหญ่ เพราะทั้งร้านมเีมนูที่ทำาจากเส้นพาสตาแค่ห้ารายการ แต่ที่

หญิงสาวยังคงไม่เอ่ยตอบรับในทันที เพราะอยากรู้ว่าเพื่อนมีเหตุผล

แอบแฝงนอกเหนอืจากนี้ไหม

“แกแน่ใจนะว่าที่จะตดัออกไม่ใช่เพราะเหตผุลส่วนตวั”

“เหตุผลส่วนตัวของเชฟ ที่กลัวว่าอาหารที่ถึงมือลูกค้าจะดีไม่

สมกบัราคาที่จ่าย โอเคนะคะ?”

เชฟอกีคนหรี่ตามอง “แน่ใจ?”

“แน่ส ินี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เราคยุกนัเรื่องนี้”

“แล้วถ้าอย่างนั้นแกขอดูรายการเดลเิวอรทีำาไม”

“ก็...ดูเพื่อเช็กให้แน่ใจ ว่ามีคนสั่งเมนูพาสตาเยอะแค่ไหน” 

เพยีงฟ้าตอบด้วยนำ้าเสยีงเรยีบเรื่อย เกบ็พริธุด้วยการแสร้งทำาเป็นเกบ็

เอกสารตรงหน้าเข้าแฟ้มไปด้วย “ดแูล้วกค็ดิว่าคงไม่กระทบกบัรายรบั

หรอก ถ้าไม่ขายพาสตา ลูกค้ากเ็ปลี่ยนไปสั่งอย่างอื่นได้”

“งั้นกต็ามใจแก แกรบัผดิชอบครวัร้อน ฉนัให้แกตดัสนิใจ”

“เค! งั้นตามนั้น ตั้งแต่พรุ่งนี้ไป จะปิดขายเมนูพาสตาทั้งหมด

ทางเดลเิวอร”ี 

เชฟครวัร้อนยิ้มอย่างพอใจที่บรรลจุดุประสงค์โดยไม่หลดุเหตผุล

ที่แท้จรงิให้เพื่อนรู้ ก่อนจะรวบแฟ้มขึ้นกอด แล้วเดนิเอาไปเกบ็ที่ตูห้ลงั
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เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ยังไม่ทันจะได้ปิดบานประตูตู้ หญิงสาวก็รู้สึก

เหมอืนมคีนมายนือยู่ข้างๆ ก่อนจะได้ยนิเสยีงแก้วเจ้าจอมกระซบิด้วย

นำ้าเสยีงตดิแซวหน่อยๆ

“แค่จะถอดเมนพูาสตาออก ไม่รูท้ำาไม...เพื่อนฉนัต้องอยากรูช้ื่อ

คนสั่งด้วยกไ็ม่รูเ้นอะ” คนโดนล้อหนัขวบัไปทำาตาโตใส่ ในขณะที่คนล้อ

ยิ้มกว้างให้ “ไม่ถามต่อกไ็ด้ แต่บอกไว้เลยว่า...ไม่เนยีน!”

“หยืยย ไอ้แก้ววว”
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วันอังคารที่นัดกับเพื่อนไว้...ยังมาไม่ถึงหรอก

แต่ที่ตอนนี้กวินวัฒน์มาจอดรถอยู่ในลานจอดรถของตึก J.W. 

Tower ก็เพราะจู่ๆ วันนี้ร้านอาหารที่เขาสั่งสปาเกตตีทุกวันก็ลบเมนู

พาสตาทุกอย่างออกจากหน้ารายการอาหารไปเสียอย่างนั้น และนั่น

ยิ่งทวีคูณความสงสัยให้เขา คิดอยู่ทั้งวันว่าอย่างไรวันนี้ต้องมาที่ร้าน

ให้ได้

ร้าน Organic Kitchen อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลเท่าไร ทว่า 

แถวนี้เป็นย่านธุรกิจที่พอถึงเวลาเลิกงานรถก็ติดแน่นไปทั้งสาย ไม่รู้

เพราะความใจร้อนอยากคลายความสงสัยของตัวเองหรืออย่างไร  

กวนิวฒัน์ถงึรู้สกึว่าการเดนิทางช่างนานหลายชั่วโมงทั้งที่ความจรงิแล้ว 

ไม่ถงึชั่วโมงด้วยซำ้า

ชายหนุม่ผลกัประตกูระจกเข้าไปในร้านซึ่งตั้งอยูท่ี่ชั้น G ภายใน

ร้านแบ่งออกเป็นสามโซน คอืโซฟาฝ่ังที่ชดิผนงัด้านซ้าย ด้านขวา และ

โซนโซฟาโค้งทรงครึ่งวงกลมสามโต๊ะตรงกลาง หลังจากบอกจำานวน

คนกับพนักงานต้อนรับแล้วเขาก็ถูกพาไปนั่งที่โต๊ะตัวที่สองนับจาก 

ด้านในของร้านตรงฝั่งโซฟาด้านซ้าย 

กวนิวฒัน์กวาดตาสำารวจไปรอบๆ ที่นี่ตกแต่งด้วยโทนสขีาวเสยี

4
คงเปลี่ยนไปแล้ว
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เป็นส่วนใหญ่ สดุโซนโซฟาด้านขวาเป็นเคาน์เตอร์แคชเชยีร์เลก็ๆ ถดั

มามทีางเดนิซึ่งตรงไปหลงัร้าน น่าจะเป็นทางไปห้องนำ้าของร้านเหมอืน

กนั ส่วนห้องที่ยาวขนาบข้างไปกบัทางเดนิคอืโซนห้องครวั ที่เขาสามารถ

มองเหน็ได้จากตรงนี้ เพราะด้านหน้าสดุของโซนครวัที่หนัออกสูบ่รเิวณ

โต๊ะลูกค้าเป็นเคาน์เตอร์ไม้ยกสูง ประดับด้วยไม้เลื้อยสีเขียวตัดกับ 

แผ่นไม้สนีำ้าตาลอ่อน มอีปุกรณ์เครื่องป่ันนำ้าผลไม้ต่างๆ ตั้งเรยีงกนัอยู่ 

มพีนกังานครวัสองคนยนืทำาหน้าที่อยู่ตรงนั้น 

ด้านหลังพนักงานมีตู้แช่ตั้งเป็นแนวยาวเกินครึ่งหนึ่งของโถง 

เพื่อบงัพื้นที่ส่วนครวัด้านในให้พ้นสายตาของคนภายนอก เหลอืเพยีง

ช่องว่างประมาณเมตรกว่าๆ ให้ครวัสองฝ่ังทะลถุงึกนัได้ จงึพอมองเหน็

ว่ามพีนกังานครวัอกีชดุกำาลงัประกอบอาหารอยูข้่างใน ไฟในร้านกเ็ปิด

สว่างไสวทั่วทั้งร้าน ให้ความรู้สกึสะอาดสะอ้าน กลมกลนืกบัความเป็น

ธรรมชาตไิด้ดี

สมแล้วที่เป็นร้านขายอาหารสขุภาพ

“สวัสดีค่ะ อันนี้เมนูนะคะ” กวินวัฒน์หลุดจากความคิดแล้ว 

หันมองตามเสียง ก่อนจะพบว่าคนที่วางรายการอาหารให้เขาไม่ใช่

พนกังานเสริ์ฟคนเมื่อครู่ “เชฟแก้วนะคะ เป็นเชฟประจำาของที่ร้าน ไม่

ทราบว่าคณุลกูค้าชอบทานอาหารประเภทไหนเป็นพเิศษ อยากให้เชฟ

ลองแนะนำาไหมคะ”

รอยยิ้มแสนหวานถูกส่งให้คุณลูกค้าหลังจากเอ่ยจบ เป็นปกติ

อยู่แล้วที่หากร้านไม่ยุ่งมาก แก้วเจ้าจอมจะออกมาช่วยรบัลูกค้าหน้า

ร้าน เพราะการแนะนำาอาหารโดยเชฟย่อมน่าเชื่อถอืกว่าพนกังานเสร์ิฟ

อยู่แล้ว น้อยครั้งที่เพียงฟ้าจะได้ทำาหน้าที่นี้ เพราะชอบหัวหมุนอยู่ 

ในครวัมากกว่า

ลูกค้าของร้านถงึกบันิ่งไปขณะหนึ่ง ไม่ใช่เพราะความสวยของ

เชฟสาว แต่เป็นเพราะคำาว่า ‘เชฟประจำาร้าน’ ที่เพิ่งเข้าหูเขาต่างหาก
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กวนิวฒัน์นั่งคดิทบทวนมาตลอดทางที่ขบัรถมาที่นี่ ว่าทำาไมเขา

ถึงติดใจสงสัยและอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำาสปาเกตตีเมนูนั้นขนาดนี้ 

เหตุผลเพียงเพราะรสชาติเหมือนสปาเกตตีสูตรของแม่เขาอย่างนั้น 

เหรอ ไม่หรอก ใครจะทำาเหมอืนทำาคล้ายอย่างไรเขากค็งไม่ใส่ใจ เพราะ

อย่างไรเสยี แม่ของเขากไ็ม่ลกุขึ้นมาเปิดร้านขายเองอยู่แล้ว

แต่เหตผุลที่ชายหนุม่ตดิใจไม่หายน่าจะเป็นเพราะว่า...เท่าที่เขา

รู้มา นอกจากแม่บ้านที่บ้านเขาแล้ว กม็เีพยีงสามคนเท่านั้นที่แม่เคย

สอนสปาเกตตสีตูรนี้ให้ หนึ่งคอืตวัเขาเอง สองคอืพี่สาวแท้ๆ และสาม...

อดตีแฟนสาวของเขา เพยีงฟ้าเท่านั้น

ตอนที่เริ่มคบกนัได้ระยะหนึ่ง กวนิวฒัน์กช็วนเพยีงฟ้าไปที่บ้าน

ของเขาเพราะทนความเซ้าซี้ของแม่ไม่ไหว และตอนนั้นเองที่เพยีงฟ้า

ได้ลองทำาอาหารด้วยตวัเองเป็นครั้งแรก และครั้งต่อๆ มาอกีหลายครั้ง 

แล้วก็ไม่รู้ว่าทำาครัวกันสนุกสนานถึงขั้นไหน วันหนึ่ง...เพียงฟ้าถึงได้ 

เดนิมาบอกเขาว่า

‘กาย ฉนัรู้แล้วว่าฉนัอยากเป็นเชฟ’

‘หา? ยงัไงนะ’

‘อมื ไม่รูส้ ิฉนัแค่รู้สกึว่าตอนที่ได้ทำาอาหารฉนัมคีวามสขุมากกก 

อยากลองจบันั่นจบันี่มาใส่รวมกนั อยากรู้ว่าทำาแบบนั้นแบบนี้แล้วมนั

จะออกมาเป็นแบบไหน’

คนฟังมองประกายแวววาวในดวงตาของคนพูดแล้วเผลอยิ้ม

ตามอย่างไม่ตั้งใจ ก่อนจะยื่นมอืข้างหนึ่งไปบบีแก้มกลมๆ ‘แน่ใจนะ

ว่าไม่ได้อยากเป็นเชฟเพราะชอบกนิน่ะ’

คนตวัเลก็กว่าเขย่งสดุปลายเท้าจนใบหน้าเข้าใกล้เขา แล้วเอ่ย

ด้วยท่าทางของยายตวัแสบที่แสนยยีวน ‘ฉนัชอบให้นายกนิ เอ๊ย! ทำาให้

นายกนิมากกว่า’

กวินวัฒน์ตวัดแขนรัดคนตัวเล็กเอาไว้ในทันที ‘ยั่วแบบนี้เดี๋ยว
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กไ็ด้โดนกนิแต่หวัวนัหรอก’

คนแกล้งยั่วหวัเราะคกิคกั ‘นี่ฉนัพูดจรงิๆ นะ’

‘เรื่องจะให้ฉนักนิน่ะเหรอ’

‘เรื่องที่อยากเป็นเชฟส ิเดี๋ยวโดนเลย’ ไม่พูดเปล่า เธอยื่นหน้า

เข้าไปทำาท่าจะกดัปลายจมูกเขาด้วย

กวนิวฒัน์หวัเราะชอบใจ ‘แต่นี่เธอกำาลงัจะจบปีสี่แล้วนะ รบัปาก

พ่อไว้แล้วนี่ว่าจะเข้าไปทำางานที่บรษิทัของพ่อเธอด้วย ได้คดิไว้หรอืเปล่า

ว่าจะทำายงัไงต่อ’

คำาถามนี้ทำาเอาเพยีงฟ้าถอนหายใจ ก่อนจะดนัอกเขาเบาๆ ให้

ปล่อย ‘ยงัไม่แน่ใจเลย ที่คดิเอาไว้กค็งต้องทำางานกบัพ่อไปก่อน แล้ว

ค่อยหาเวลาไปเรียนทำาอาหารเอา อะไรประมาณนี้’ พูดไม่เต็มเสียง

เท่าไร ก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตาคนสูงกว่าเพื่อขอความมั่นใจ ‘นายคดิ

ว่าไง มนัฟังดูพอเป็นไปได้บ้างรเึปล่า’

คิ้วเข้มของคนถกูถามย่นเข้าหากนัเลก็น้อย เพยีงฟ้าเป็นคนที่มี

ความมั่นใจเสมอ เว้นแต่ว่าเรื่องไหนที่ต้องมีครอบครัวของเธอมา

เกี่ยวข้อง แฟนสาวของเขาจะตวัหดเหลอืเลก็นดิเดยีวไปทนัที

ชายหนุ่มเพยีงยิ้ม แล้วยื่นมอืไปตรงหน้า

‘อะไร’ เพยีงฟ้าถาม

‘ขอมอืหน่อย’

แม้จะดูงงๆ เลก็น้อย แต่เธอกย็อมยื่นมอืไปวางบนมอืของเขา 

แล้วกโ็ดนเจ้าของมอืใหญ่กว่าจูงไปทางประตูทนัท ี ‘เดี๋ยวกาย เราจะ

ไปไหน’

เขาชะงักแล้วหันมายักคิ้วข้างหนึ่งให้ ‘ไปซื้อหนังสือทำาอาหาร

ไง ตอนนี้ยงัสมคัรเรยีนไม่ได้กท็ำาตามหนงัสอืไปก่อนละกนั’ 

‘ดีใจจังที่อย่างน้อยก็มีผู้ชายคนนี้คนนึงละที่เชื่อมั่นในตัวฉัน’ 

เพยีงฟ้ายิ้มกว้างจนเตม็แก้ม ‘ถ้าฉนัต้องรออกีสบิปีกว่าจะได้เป็นเชฟ 
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นายจะรอชมิอาหารของฉนัอยู่ไหม’

‘รอด ิไม่รอแล้วจะให้ไปไหน’

‘แน่ใจน้าว่ารอไหว’

‘ชวัร์ เพราะยงัไงฉนักก็นิว่าที่เชฟรองท้องรอไปพลางๆ ก่อนได้

อยู่แล้ว’

‘ไอ้บ้า!’...

“คณุลูกค้าคะ”

เสยีงเรยีกของเชฟสาวดงึให้กวนิวฒัน์กลบัสูส่ถานการณ์ตรงหน้า 

เรียบเรียงสติได้ว่าหญิงสาวคนนี้คือเชฟแก้ว เป็นเชฟประจำาของร้าน 

ซึ่งดูแล้ว... กไ็ม่น่าจะรู้จกักบัแม่ของเขาได้

“เอ่อ...คอื ผมขอถามนดินงึได้ไหมครบั ไม่ทราบว่าทำาไมถงึไม่มี

เมนูพาสตาให้กดสั่งเดลเิวอรแีล้วล่ะครบั”

“อ๋อ คอืว่าอย่างนี้ค่ะคณุลูกค้า พอดวี่า...”

“เชฟเฟย์! เชฟเฟย์อยูไ่หน! พี่ต้องการเชฟเฟย์เดี๋ยวนี้” กวนิวฒัน์

ยงัไม่ทนัได้คำาตอบ หญงิสาวคนหนึ่งกพ็รวดพราดเข้ามาในร้าน ท่าทาง

เหมอืนมเีรื่องด่วน เพราะไม่ทนัสงัเกตว่ามลีกูค้าอกีโต๊ะนั่งอยู ่ผู้มาใหม่

เลยส่งเสยีงดงัไปเกอืบทั้งร้าน 

สองคนที่คยุกนัอยูห่นัไปมองคนมาใหม่ แก้วเจ้าจอมกำาลงัละล้า- 

ละลงัว่าควรจะรบัลกูค้าคนไหนก่อน เชฟสาวเจ้าของชื่อที่ถกูเรยีกกก้็าว

ฉบัๆ ออกมาจากช่องทางเดนิตรงข้างเคาน์เตอร์แคชเชยีร์พอดี

“แก้ว ฝากในครวัท”ี เพยีงฟ้าส่งเสยีงมาโดยไม่ได้ตั้งใจมองมา

ทางนี้ จงึไม่ทนัเหน็ว่าอกีฝ่ายคยุกบัลูกค้าอกีคนอยู่เหมอืนกนั

แก้วเจ้าจอมกำาลงัจะเอ่ยปากขอโทษลูกค้าของเธอ ทว่ากวนิวฒัน์

กว็่าขึ้นก่อน 

“เชิญเชฟเถอะครับ เดี๋ยวผมสั่งกับน้องเขาได้” ชายหนุ่มชี้ที่

พนกังานเสริ์ฟซึ่งยนือยู่ไม่ไกล
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“ต้องขอโทษจรงิๆ นะคะ แต่เดี๋ยวแก้วกลบัมาคยุเรื่องที่ค้างไว้ 

รอแป๊บเดยีวนะคะ”

ลูกค้าหนุ่มยิ้มรบั “เชญิครบั”

เมื่อแก้วเจ้าจอมเดนิพ้นโต๊ะเขาไปแล้ว สายตาของกวนิวฒัน์ก็

ย้ายไปมองทางโต๊ะโซฟาโค้งรปูครึ่งวงกลมที่อยูต่รงกลางร้าน อนัที่จรงิ

จากโต๊ะเขากบัตรงนั้นไม่ได้ไกลกนัมาก ทว่าด้วยรปูทรงและการจดัวาง

ตำาแหน่งของโซฟา ทำาให้เขามองเห็นคนที่นั่งโต๊ะนั้นได้ไม่เต็มที่ จาก

ตรงนี้เขามองเหน็เพยีงข้างหลงักบัเสี้ยวหน้าด้านหนึ่งของเธอเท่านั้น

ทว่าเพยีงเท่านี้กด็เีกนิกว่าที่คาดหวงัไว้แล้ว 

หัวใจของกวินวัฒน์เต้นแรงขึ้นตั้งแต่ตอนได้ยินคนเรียกชื่อของ

เธอ และเต้นแรงขึ้นอีกเมื่อเห็นเธอโผล่ออกมาจากหลังร้าน และเต้น

แรงจนแทบจะหลุดออกมาจากอกตอนได้เห็นกับตาว่า...เพียงฟ้าสวม

ชดุเชฟ

ชายหนุ่มยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตวั

‘ความฝันเป็นจรงิแล้วนะ’

คำาพูดที่อยากจะเอ่ยต่อหน้า แต่ก็ทำาได้แค่เอ่ยกับเธออยู่ในใจ 

ได้มาเหน็ภาพนี้ด้วยตาตวัเอง เขากด็ใีจมากแล้ว...ชดุนี้เข้ากบัเธอมาก

กวินวัฒน์ไล่สายตามองเสี้ยวหน้าของเชฟสาว นึกอยู่ในใจว่า

คงเพราะเธอยงัไม่เหน็เขาถงึได้ยิ้มแย้ม ไม่ได้หน้าบึ้งตงึอย่างคราวก่อน

ที่พบกัน ผมยาวของเธอที่ปกติจะปล่อยสยายถูกรวบเก็บไว้ใต้หมวก

ทั้งหมด ใจอยากเดนิเข้าไปมองใกล้ๆ ให้เหน็ชดัเตม็สองตา แต่กท็ำาได้

แค่มองจากตรงนี้ ฟังเสยีงการสนทนาที่ดงัมาให้ได้ยนิ 

เสยีงของเพยีงฟ้ายงัคุน้หเูขาเสมอ...แม้จะไม่ได้ยนิมานานแค่ไหน

แล้วกต็าม

“คุณแวนนี่ใจเย็นๆ ก่อนนะคะ เฟย์จับเรื่องไม่ค่อยถูก ลอง

อธบิายใหม่อกีครั้งได้ไหมคะ”
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แวนนี่ คอืเซเลบรติสีาวผู้เป็นหนึ่งในลูกค้าประจำาของร้าน หญงิ

สาวผู้รกัสวยรกังามและจรงิจงัที่สดุกบัการคมุแคลอรใีนแต่ละวนั

“คืออย่างนี้เชฟ เมื่อตอนมื้อเที่ยงพี่ไปทานข้าวกับลูกค้ามา 

พยายามทานให้น้อยที่สุดแล้วนะ แต่แคลมันก็ยังโดดอยู่ แล้วตอนนี้ 

พี่กห็วิมาก แต่ว่า...มื้อเยน็นี้พี่ทานได้อกีแค่ไม่เกนิสามร้อยแคลแค่นั้น 

แต่พี่ไม่อยากทานแค่สลัดเพราะมันจะไม่อยู่ท้อง เชฟเฟย์ต้องช่วยพี่

นะ”

“สามร้อยแคลเหรอคะ” เพยีงฟ้าทวนซำา้อกีครั้ง แอบคดิในใจ

ว่ามนักไ็ม่ง่ายเท่าไรนกั เรื่องอาหารที่มแีคลอรไีม่เกนิสามร้อยเธอทำาให้

ได้ แต่ความยากคอืลูกค้าต้องการให้อยู่ท้องด้วยนี่สิ

“คนืนี้พี่ต้องทำางานต่อด้วย ไม่อยากหวิตอนกลางคนื”

“งั้นคณุแวนนี่ดเูมนไูปก่อนนะคะว่าอยากทานอะไรเป็นพเิศษไหม 

เดี๋ยวเฟย์ขอไปหยบิมอืถอืแป๊บนงึ”

แวนนี่ได้ยนิแล้วยิ้มกว้าง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอฝากการคมุอาหาร

ของตวัเองไว้ในมอืเชฟเฟย์ ตั้งแต่เริ่มรู้จกัร้าน Organic Kitchen ร้านนี้

ก็กลายเป็นครัวประจำาบ้านของหญิงสาว เพราะนอกจากจะได้กิน

อาหารสขุภาพที่ง่ายต่อการคมุแคลอรขีองเธอแล้ว ยงัมั่นใจได้ว่าเชฟ

ของร้านพถิพีถินัเลอืกวตัถดุบิทกุอย่างมาให้ 

พลนันกึถงึครั้งแรกที่เธอเข้ามากนิอาหารที่ร้านนี้ขึ้นมา ตอนนั้น

เชฟเฟย์นี่ละที่ออกมาแนะนำาอาหารให้...

‘ถ้าเอาแบบทานเป็นมื้อเที่ยงง่ายๆ คณุลกูค้าลองเป็นเมนนูี้ไหม

คะ’ เพยีงฟ้าผายมอืไปที่ภาพถ่ายของอาหารจานหนึ่งบนหน้าเมน ู‘ข้าว

ไรซ์เบอร์รอีนิทรยี์ ผดักะเพราไก่อารมณ์ด ีทอ็ปด้วยไข่ดาวออร์แกนกิ

ค่ะ’

แวนนี่ขมวดคิ้วน้อยๆ เธอชอบกลิ่นหอมของใบกะเพรานะ แต่

เลิกกินผัดกะเพราไปนานแล้วเพราะข้าวกะเพราไก่จานหนึ่งมี 554 
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แคลอร ียิ่งถ้าเพิ่มไข่ดาวแบบนี้ ทะล ุ630 แคลอรไีปเลย 

ใครจะบ้ากนิ!

แล้วก็เหมือนว่าเพียงฟ้าจะอ่านสีหน้าของลูกค้าออก เชฟสาว

จงึแนะนำาว่า ‘ตรงนี้ค่ะ’ เธอชี้ชวนให้แวนนี่เลื่อนสายตาจากภาพถ่าย

ของอาหารมาที่ชื่อเมนูซึ่งอยู่อกีหน้าหนึ่ง และที่ใต้เมนูนั้นมตีวัหนงัสอื

เลก็ๆ เขยีนบอกปรมิาณสารอาหารที่จะได้รบัในจานนั้นๆ เอาไว้ด้วย 

‘เมนนูี้ม ี398 แคลอรค่ีะ คร่าวๆ กจ็ะมคีาร์บอยู ่27.6 กรมั โปรตนี 

29.5 กรมั ไขมนัและไฟเบอร์ คณุลูกค้าลองดูรายละเอยีดตรงนี้ได้เลย

นะคะ’

แวนนี่ยิ้มกว้างขึ้นมาหน่อย เพิ่งสงัเกตว่าทกุรายการอาหารของ

ร้านจะเขยีนปรมิาณแคลอรแีละสารอาหารหลกัๆ ที่คนควบคมุอาหาร

ส่วนใหญ่อยากทราบเอาไว้หมด ช่างรู้ใจสายรักสุขภาพและรูปร่าง

อย่างเธอจรงิๆ

‘แล้วไก่อารมณ์ดคีอือะไร’

เชฟสาวยิ้มจนตาหยี ก่อนจะอธิบาย ‘ที่ตั้งชื่อว่าไก่อารมณ์ด ี

เพราะเนื้อไก่ของเราเป็นไก่ที่มีความสุข ถูกเลี้ยงแบบระบบปล่อยใน 

ทุ่งหญ้าปลอดสารเคม ีเตบิโตตามธรรมชาต ิรบัรองว่าไม่ผ่านการฉดี

สารเร่งเนื้อใดแน่นอนค่ะ ส่วนใบกะเพราของที่ร้านจะใช้กะเพราป่าใบ

แดงออร์แกนกิ ซึ่งจะหอมกว่ากะเพราทั่วไป เพิ่มความอร่อยด้วยไข่ดาว

ที่ไข่กม็าจากแม่ไก่อารมณ์ดเีหมอืนกนั’

คนฟังถงึกบัยิ้มระคนขำา เล่าเสยีจนเหน็ภาพไก่วิ่งเล่นในทุง่หญ้า

จนกลายมาเป็นผดักะเพราจานอร่อยของที่ร้านเลย

‘โอเคค่ะ ถ้าแม่ไก่อารมณ์ดี พี่ก็อารมณ์ดี เอาเป็นจานนี้เลย 

ละกนั เชฟเล่นพูดจนพี่ได้กลิ่นผดักะเพราแล้วเนี่ย’

‘รบัรองว่าไม่ผดิหวงัค่ะ’

แวนนี่เงยหน้าขึ้นมาจากเมนอูกีครั้งกต็อนที่เพยีงฟ้าเดนิกลบัมา
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นั่งข้างๆ เธอ

“พี่อยากทานเป็นข้าวอะเชฟ เชฟช่วยเลอืกให้หน่อยส ิอะไรกไ็ด้ 

แต่ขอให้เป็นข้าว”

“อมื...” เชฟสาวเปิดเมนไูปหน้าที่เป็นเมนขู้าว “ถ้าอยากได้เป็น

ข้าว เฟย์ว่ามนัอาจจะยากนดินงึนะคะ เอาเป็นแบบนี้ไหมคะ” ปลาย

นิ้วเรยีวหยดุลงที่ชื่อเมนูหนึ่ง

“ข้าวไรซ์เบอร์รยีำาสมนุไพร ปลาแซมอนย่าง” ลูกค้าอ่านชื่อเมนู 

ก่อนจะเลื่อนสายตาลงไปที่จำานวนแคลอรข้ีางล่าง “แต่แคลมนัเกนินะ

เชฟ”

“ค่ะ แต่เดี๋ยวเฟย์จะเปลี่ยนจากข้าวไรซ์เบอร์รเีป็นควนิวั5 คณุ

แวนนี่พอไหวไหมคะ อยู่ท้องเหมอืนกนั”

“ได้ ควนิวัพี่กช็อบ”

พอลูกค้าตกลง เพียงฟ้าก็หยิบยกโทรศัพท์ขึ้นมากดคำานวณ

แคลอรทีี่จะได้จากอาหารมื้อนี้ให้ ก่อนจะยื่นให้คนข้างๆ ด ู“แคลเท่านี้ 

คณุแวนนี่โอเคนะคะ”

“โอเคมากเลยเชฟ” แวนนี่ประสานสองมือไว้กลางอก สีหน้า

บอกความประทบัใจในตวัเชฟคู่กายของเธอที่สดุ

เชฟสาวเลยเสริมไปอีกว่า “เมนูนี้มีผักสดเยอะด้วย รับรองว่า

ไม่อ้วนค่ะ”

“พี่รกัเชฟเฟย์ที่สดุ ขอกลบับ้านเหมอืนเดมินะ มงีานต้องไปทำา

ต่อ”

“ได้เลยค่ะ คณุแวนนี่นั่งรอสกัครู่นะคะ” 

5 ควนิวั (Quinoa) คอื พชืตระกูลเดยีวกบัหวับตี ผกัโขม แต่มหีน้าตาคล้ายพชืตระกูลถั่ว 

เมื่อต้มสกุแล้วจะมลีกัษณะคล้ายข้าวเมลด็สั้นๆ สขีาวอมเหลอืง มปีระโยชน์มากมาย

จนได้ชื่อว่าเป็น ‘ซูเปอร์ฟูด’
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กวนิวฒัน์มองตามหลงัเพยีงฟ้าที่กึ่งเดนิกึ่งวิ่งเข้าไปตรงช่องทาง

เดนิ เธอเปลี่ยนไปมาก ดเูป็นผูใ้หญ่ขึ้น ไม่ใช่สาวแสนซนตวัแสบเหมอืน

แต่ก่อน เพียงฟ้าในวันนี้เป็นถึงเชฟฝีมือดีประจำาร้านอาหารที่ลูกค้า

คอยเรยีกหา ขนาดว่ายงัไม่ได้กนิอาหารจานที่ว่า เธอยงัสร้างรอยยิ้ม

ให้ลูกค้าของเธอได้แล้ว เธอเปลี่ยนไปจนแทบไม่เหลอืภาพเดมิเลย 

อนัที่จรงิกไ็ม่แปลกที่เป็นอย่างนั้น เพราะนี่มนักผ็่านมาห้าปีได้

แล้ว ประสบการณ์ชวีติล้วนทำาให้ทกุคนโตขึ้นทั้งนั้น แม้แต่ตวัเขาเอง

ก็เปลี่ยนไปมากเหมือนกัน...ทว่าถึงอย่างนั้น ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจ

เปลี่ยนแปลงได้ 

หวัใจของเขา

หวัใจที่ยงัคงอยู่กบัเธอเสมอ...เขาพยายามแล้ว พยายามตดัใจ

จากเธอคนนี้แล้ว ปิดหปิูดตาไม่รบัรูเ้รื่องราวของเธอแล้ว แต่รู้อะไรไหม 

ต่อให้ไม่เห็นหน้าเธอมานานแค่ไหน แค่หลบัตา...ภาพเธอที่ยิ้มให้เขา

กย็งัชดัเจนในทกุลมหายใจอยู่ดี

ไม่รู้จะดใีจหรอืเสยีใจเลยจรงิๆ

แต่ต่อให้หัวใจเขาไม่เปลี่ยน...มันก็คงไม่มีประโยชน์อะไร ก็ใน

เมื่อเธอแต่งงานกบัผู้ชายคนอื่นได้

หวัใจของเธอกค็งเปลี่ยนไปแล้ว

กวินวัฒน์ไม่เคยโกรธ เพราะมันก็ไม่ใช่ความผิดของเธอเลย 

สักนิด เป็นเขาเอง...ที่ตัดสินใจปล่อยมือเธอในวันนั้น หากวันนี้จะมี

ผู้ชายคนอื่นมากุมมือเธอแทนเขา มันก็เป็นเรื่องที่เขาต้องยิ้มรับมัน 

ให้ได้

ต้องยิ้มรบัมนัให้ได้...ในสกัวนั

ตั้งแต่รู้ตัวว่าเขาหมดเวลาหนีความจริงและต้องกลับเมืองไทย

แล้ว กวนิวฒัน์กต็ั้งมั่นไว้ว่าเขาจะต้องมาเหน็ชวีติของเพยีงฟ้าด้วยตา

ตวัเองสกัครั้งให้ได้
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เพราะต่อให้วนันี้ไม่ได้อยู่ด้วยกนัอย่างที่เคยฝัน อย่างน้อยเขาก็

อยากมั่นใจ...ว่าเธอมคีวามสขุด ี

“คณุลูกค้ายงัไม่ได้สั่งอาหารใช่ไหมคะ” 

กวนิวฒัน์ถอนสายตาที่มองเหม่อไปทางช่องทางเดนิมาที่เชฟสาว

อกีคนที่ยนือยูข้่างโต๊ะ “อ้อ ครบั พอดผีมคดิว่าอยากจะถามเรื่องเมื่อกี้

ให้แน่ใจก่อน”

“อ๋อค่ะ เรื่องพาสตาใช่ไหมคะ คอืทางร้านต้องขอโทษจรงิๆ ค่ะ 

พอดเีราเหน็ว่าการเดลเิวอรเีมนูพาสตา จะทำาให้อาหารเสยีรสชาตไิป 

เลยตัดเมนูกลุ่มนี้ออกจากเดลิเวอรี แต่ยังสามารถสั่งทานที่ร้านได้

เหมอืนเดมิค่ะ”

คนฟังพยกัหน้าคล้ายว่าเข้าใจ แต่กย็งัสงสยัอยูล่กึๆ ว่าเพยีงฟ้า

รู้หรือเปล่าว่าคนที่สั่งเมนูนั้นไปส่งที่โรงพยาบาลคือเขา เลยเลือกปิด

ช่องทางการสั่งเสีย แต่ถ้าเธอตั้งใจจะทำาแบบนั้น ก็น่าจะตัดแค่ 

Mommy’s Secret Spaghetti กพ็อ ไม่น่าตดัหมวดพาสตาออกไปทั้งหมด

แต่ก็ช่างเถอะ ไม่ว่าจะเหตุผลไหน ตอนนี้เขาก็ได้คำาตอบแล้ว

ว่าทำาไมเมนูนั้นถงึได้รสชาตเิหมอืนสูตรของแม่เขาขนาดนี้

กวนิวฒัน์เลอืกสั่งเมนหูนึ่งในหมวดพาสตา เพราะเขาอยากลอง

ชมิอย่างอื่นดบู้าง วนันี้ไม่จำาเป็นต้องกนิเมนเูดมิเพื่อพสิจูน์ความสงสยั

อกีแล้ว

แก้วเจ้าจอมกดแทบ็เลต็สั่งอาหารเข้าไปในครวั ก่อนจะเอ่ยกบั

ลกูค้า “พาสตารอประมาณสบิห้านาทนีะคะ เป็นเส้นทำาสดต้องใช้เวลา

นดินงึ ส่วนเครื่องดื่มเดี๋ยวมาค่ะ”

“ขอบคณุครบั”

แก้วเจ้าจอมยิ้มทิ้งท้าย ก่อนจะเดินจากโต๊ะของกวินวัฒน์ไป

ทกัทายแวนนี่ที่นั่งรออาหารอยู่ กวนิวฒัน์จงึใช้ช่วงที่รออาหาร ชะโงก

มองผ่านเคาน์เตอร์ไม้เข้าไปที่ครัวด้านใน เขาเห็นเพียงฟ้าเดินมาดึง
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กระดาษออกจากเครื่องพมิพ์ขนาดเลก็ เดาเอาว่าน่าจะเป็นใบรายการ

อาหารที่แก้วเจ้าจอมเพิ่งกดสั่งเข้าไปเมื่อตะกี้นี้ เชฟสาวยกขึ้นมาอ่าน 

ก่อนจะยื่นมนัให้กุ๊กอกีคน แล้วเดนิไปยนืที่หน้าเตาเหมอืนเดมิ

“อะไรวะ ให้คนอื่นทำาเหรอ” ชายหนุ่มเกาศรีษะอย่างเซง็ๆ 

อาการผิดหวังของกวินวัฒน์ไม่อยู่นาน เขาเริ่มอารมณ์ดีขึ้น 

เลก็น้อยเมื่อนำา้ผลไม้ที่สั่งไปถูกยกมาเสริ์ฟ นกึขึ้นมาได้ตอนนั้นว่าถ้า

เพียงฟ้าทำางานอยู่ที่ร้านอาหารใกล้โรงพยาบาลแบบนี้ มีหรือที่เพื่อน

ทั้งสองของเขาจะไม่รู้เรื่อง เพราะถึงแม้ว่าตอนนี้กวินวัฒน์จะไม่ได้

ตดิตามอดตีแฟนสาวของเขาในทกุช่องทางโซเชยีลออนไลน์แล้วกเ็ถอะ 

แต่เพื่อนเขาทั้งสองยงัตดิตามเธอเหมอืนเดมิ อย่างน้อยๆ เพยีงฟ้าต้อง

โพสต์โพรโมตร้านนี้ในทางออนไลน์บ้าง

“ห!ึ ไม่เหมอืน มงึอะคดิมาก มนัอาจจะเป็นสปาเกตตสีูตรลบั

ของแม่ทกุสถาบนักไ็ด้” ชายหนุ่มพมึพำาคำาพูดที่ปิตพิูดเมื่อวานนี้แล้ว

ทำาเสียงขึ้นจมูก นึกหน้าสองคนที่เออออกันเมื่อวานแล้วอยากจะจับ

หวัโขกกนัแรงๆ สกัท ีเขาหยบิมอืถอืขึ้นมาแล้วพมิพ์ข้อความลงไปใน

กลุ่มที่มทีั้งปิตแิละธนัวาอยู่ด้วย

ไอ้พวกเพื่อนทรยศ

พมิพ์ไปได้แค่นั้น เสยีงของเพยีงฟ้ากด็งึให้เขาเงยหน้าขึ้น เธอ

กำาลังยื่นถุงอาหารให้แวนนี่ ก่อนจะคุยกันอีกเล็กน้อย แล้วแวนนี่ก็

ขอตวักลบั 

เพียงฟ้าตั้งใจจะเดินออกไปส่งลูกค้าประจำาของเธอที่หน้าร้าน 

ทว่าตอนนั้นสายตาของหญิงสาวก็ไปหยุดอยู่ที่ลูกค้าหนุ่มซึ่งนั่งเยื้อง

จากโซฟาที่แวนนี่นั่งไปเลก็น้อย ดวงตาของเธอเบกิโตด้วยความตกใจ 

ไม่แน่ใจว่าเขานั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไรแล้ว

‘ทกิเกต็เมื่อกี้รเึปล่า’

เชฟสาวนกึถงึตั๋วสั่งอาหารที่เธอยื่นให้รดาเมื่อกี้นี้ ถ้าอย่างนั้นก็
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แปลว่าเขาน่าจะมาได้สกัพกัแล้ว

‘ทำาไมไม่ทนัเหน็เลยนะ’

หญงิสาวละความสงสยัไว้ก่อน แล้วส่งลูกค้าของเธอที่หน้าร้าน

จนเสรจ็เรยีบร้อย ก่อนจะจำ้าอ้าวกลบัมาที่ลูกค้าโต๊ะเดยีวที่เหลอือยู่

“มาทำาไม!”

กวนิวฒัน์เงยหน้ามองคนถามที่มองเขาตาเขยีวป้ัด ชกัเริ่มแน่ใจ

แล้วว่าพาสตาถกูถอดออกจากรายการเดลเิวอรเีพราะอะไรกนัแน่ “มา

ซื้อที่มั้งครบัเชฟ”

“นี่!”

“เฟย์ๆ ใจเยน็ๆ” แก้วเจ้าจอมปรี่เข้ามาห้ามเพื่อน ก่อนจะหนั

ไปถามลูกค้า “เกดิอะไรขึ้นคะ” 

เพียงฟ้าเหลือบตามองเพื่อนของเธอเล็กน้อย เห็นได้ชัดว่า 

แก้วเจ้าจอมมองสองคนสลับไปมาด้วยสายตาไม่เข้าใจสุดๆ แต่ก็ยัง

ไม่มจีงัหวะให้อธบิาย

“ที่นี่ร้านอาหาร กต็้องมากนิอาหารส”ิ กวนิวฒัน์ว่าต่อ

“ไม่ขาย!”

“แต่ฉนัสั่งไปแล้ว แล้วเครื่องดื่มกม็าเสริ์ฟแล้วด้วย” ชายหนุ่ม

พยกัพเยดิไปที่แก้วเครื่องดื่มบนโต๊ะ 

หญิงสาวมองคนที่ยิ้มมุมปากนิดๆ เหมือนเขาพอใจที่ได้แกล้ง

เธออย่างนั้น “ฉนัไม่คดิเงนิค่ะ เชญิออกไปได้เลย”

“เฟย์...” เชฟอกีคนท้วงเสยีงหลง ตั้งแต่เปิดร้านมาไม่ว่าจะเจอ

ลกูค้ารูปแบบไหน เพยีงฟ้ากไ็ม่เคยหมดความอดทนถงึขั้นไล่ลกูค้ามา

ก่อน แล้วนี่มนัเรื่องอะไรกนั

“ขนาดตอนไปโรงพยาบาล ฉนัยงัตรวจให้เลย มอือาชพีหน่อย

สคิรบัเชฟ”

คนเป็นเชฟสดูหายใจเข้าลกึสดุปอด แค่เจอกนัวนันั้นยงัไม่พอใจ
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เขาใช่ไหม ถงึต้องตามมาตอกยำ้าเธอถงึที่นี่ ที่ผ่านมา...ยงัทำาให้เธอเจบ็

ไม่มากพออกีหรอืไง

นกึอยากจะทำาอะไรกท็ำา อยากจะทิ้งเธอกท็ิ้งไปดื้อๆ พอตอนนี้ 

กต็ามมาขยี้แผลเดมิของเธอซำ้าอย่างนี้เหรอ

เพียงฟ้าสบตาเขาเกือบนาที ก่อนจะเอ่ยสิ่งที่อยู่ในใจออกไป  

“...ยงัอยากได้อะไรจากฉนัอกี” 

เสยีงถามแผ่วเบา ทว่านำ้าตาที่คลอหน่วยของคนตรงหน้าทำาให้

กวนิวฒัน์ถงึกบัพดูไม่ออก คำาถามของเธอก้องอยูใ่นหวัของเขา กลวัว่า

ถ้าพูดอะไรออกไป คำาพูดเขาอาจทำาให้นำ้าใสๆ ที่ปกคลุมดวงตาของ

เธออยู่ตอนนี้ไหลลงมากเ็ป็นได้

ไม่คดิว่าเธอจะไม่อยากเหน็หน้าเขาขนาดนี้

ขณะที่ชายหนุม่กำาลงัใช้สมองอย่างหนกัว่าเขาควรจะเอ่ยคำาไหน 

หรอืเลอืกเดนิออกไปโดยไม่พดูอะไรเลยอาจจะดเีสยีกว่า แววตาตดัพ้อ

ของเธอเริ่มบบีหวัใจเขาจนกวนิวฒัน์ต้องเบนสายตาหน ีทำาเป็นเสมอง

เลยไปทางหน้าร้าน แต่แล้วตอนนั้นเอง เขาก็เห็นรถจักรยานยนต ์

คนัหนึ่งขี่โฉบเข้ามาในระยะประชดิกระจกร้านมาก ไฟหน้ารถสาดเข้า

มาในร้าน ก่อนที่คนซ้อนจะเหวี่ยงวตัถบุางอย่างตามมา

“เฮ้ย! ระวงั!!!” กวนิวฒัน์ทำาได้แค่ตะโกนก้อง พร้อมกบักระชาก

แขนเพยีงฟ้าให้ลงมาหลบบนโซฟา กดศรีษะเธอแนบกบัอกเขา ก่อน

ทกุคนในร้านจะได้ยนิเสยีงดงัสนั่นกกึก้องในเสี้ยววนิาทตี่อมา

เพล้ง!!!
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เสียงแก้วแตกที่ไม่เหมือนครั้งไหนๆ ที่เคยเกิดขึ้นในร้าน 

ดังลั่นอย่างสะเทือนขวัญเหมือนเสียงระเบิดเลยก็ว่าได้ กระจกจาก

ประตูหน้าร้านแตกกระจายออกเป็นเสี่ยงๆ ปลวิพุ่งเข้ามาราวกบัหนงั

แอกชัน เสียงกรีดร้องด้วยความตกใจดังปะปนกันไม่รู้เสียงใครเป็น

เสียงใคร ทุกคนต่างหดตัวเล็กลงโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันอันตราย 

จากเหตกุารณ์นี้

ทกุอย่างเงยีบลงในเวลาไม่ถงึนาท ีแต่ดูเหมอืนว่าคนทั้งร้านยงั

อยู่ในอาการตะลึงงัน กวินวัฒน์เป็นคนแรกที่ได้สติ เขาตบต้นแขน

คนในอ้อมกอดเบาๆ 

“เฟย์ๆ เจบ็ตรงไหนรเึปล่า”

เพยีงฟ้าที่ยงังงๆ พยายามจดัเรยีงสตติวัเอง ดนัตวัออกจากเขา 

ก่อนจะมองสำารวจร่างกายคร่าวๆ แล้วส่ายหน้า “ฉนัไม่เป็นไร” 

หญงิสาวพยงุตวัลกุขึ้นมามองสำารวจรอบตวั แล้วก้าวไปหาอกี

คนที่นั่งยองๆ มดุอยู่ใต้โต๊ะ “แก้วๆ ไอ้แก้ว แกโอเคไหม”

แก้วเจ้าจอมที่ยงัคงยกสองมอืปิดหู ซบหน้ากบัต้นขาตวัเองอยู่

จงึเงยหน้าขึ้นมามอง สหีน้าซดีเผอืดไม่แพ้คนถาม “เกดิอะไรขึ้นแก”

คนถูกถามส่ายหน้า จับต้นชนปลายไม่ถูก พอหันไปมองที่ 

5
เก่งแล้ว
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หน้าร้าน กเ็หน็ว่ากวนิวฒัน์ก้าวนำาไปก่อนเธอแล้ว ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้น 

มรี่างของหญงิสาวคนหนึ่งนอนควำ่าหน้าอยู่บนพื้นด้วย

เพียงฟ้าถึงกับช็อกระลอกสอง กลัวอย่างที่สุดว่าคนที่นอนอยู่

ตรงนั้นจะเป็นพนกังานในร้านเธอ หญงิสาวกวาดตามองหาสมาชกิทกุ

คนรอบร้าน เห็นหนูนากับปรางทิพย์พนักงานเสิร์ฟซุกตัวอยู่หลัง

เคาน์เตอร์แคชเชยีร์ ถ้าอย่างนั้นคนที่นอนอยู่ตรงนั้น...

“ผึ้ง!” หญงิสาวร้องเสยีงหลง พร้อมกบัวิ่งเข้าไปหา ทว่าคนที่

ไปถงึตวัคนเจบ็ก่อนกห็นัมาสั่ง 

“เฟย์! เรยีกรถพยาบาล!”

เพยีงฟ้าพลนัชะงกัไปอดึใจหนึ่งเพื่อตั้งสตใิห้ดอีกีรอบ ก่อนหมนุ

ตวัวิ่งไปที่เคาน์เตอร์แคชเชยีร์เพื่อหยบิโทรศพัท์มอืถอื แก้วเจ้าจอมเอง

ลนลานวิ่งตามมา 

“เดี๋ยวฉนัโทร. เรยีกตำารวจเอง”

ทกุอย่างเกดิขึ้นอย่างรวดเรว็ในเวลาไม่กี่นาท ีรถพยาบาลมาถงึ

เร็วกว่าที่เจ้าของร้านคาด อาจเพราะที่นี่ไม่ได้ไกลจากโรงพยาบาล

เท่าไรนัก เช่นเดียวกับตำารวจที่กำาลังถ่ายภาพความเสียหายของร้าน 

พนักงานคนอื่นในร้านกำาลังทำาความสะอาดอุปกรณ์เตรียมปิดครัว 

เพราะตอนนี้ร้านอยู่ในสภาพที่ไม่อาจรบัลูกค้าได้อกีแล้ว 

เศษกระจกกระจายเข้ามาถึงเคาน์เตอร์ไม้ซึ่งเป็นบาร์ครัวเย็น 

โชคดีเท่าไรแล้วที่ไม่มีลูกค้ามากกว่านี้ ไม่อย่างนั้นลูกค้าอาจได้รับ

อนัตรายไปด้วย เพยีงฟ้าตวัสั่นไปหมดตั้งแต่เหน็ว่านำ้าผึ้งหมดสต ิและ

มีเลือดอาบใบหน้า รถจักรยานยนต์คันนั้นขี่เข้ามาประชิดและเหวี่ยง

ไม้เบสบอลฟาดกระจกหน้าร้านของเธอเตม็แรง ไม่ใช่แค่ฟาดอย่างเดยีว 

ต้องเรยีกว่ามนัเหวี่ยงเข้ามาทั้งไม้เลย

นำ้าผึ้งที่ยืนอยู่ใกล้ประตูกระจกมากที่สุดเลยถูกลูกหลงไปด้วย 

รถพยาบาลที่มารบัตวัคนเจบ็เพิ่งขบัออกไปเมื่อนาทกี่อน แต่เพยีงฟ้า
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กไ็ม่อาจวางใจได้เลยแม้แต่นดิเดยีว เธอยงัไม่มสีตพิอจะเล่าเหตกุารณ์

ทั้งหมดให้ตำารวจฟังได้ จึงขอนัดเป็นวันหลัง ตอนนี้เธอมีเรื่องอื่นที่

สำาคญักว่าต้องทำา

“แก้ว ฝากตรงนี้หน่อยนะ ฉนัจะตามไปหาผึ้งที่โรงพยาบาล”

“แกไหวนะเฟย์” ที่แก้วเจ้าจอมถามอย่างนั้น เพราะสหีน้าของ

อกีฝ่ายยงัไม่สูด้นีกั ดวงตาแดงกำ่าแม้จะยงัไม่มนีำ้าตาไหลออกมากต็าม

“ไหวแก”

ถงึจะตอบไปอย่างนั้น แต่พอเจ้าตวัจำ้าอ้าวจะออกจากร้าน เสยีง

ของเพื่อนกร็ั้งไว้

“ไอ้เฟย์ กญุแจรถ!”

คนสติไม่อยู่กับตัวเต็มร้อยหมุนตัวกลับมา ทว่าก็โดนคว้าแขน

เอาไว้ “ไปรถฉนั!”

กวนิวฒัน์ไม่รอให้หญงิสาวตอบ ดงึแขนเพยีงฟ้าให้เดนิตามเขา

ไปที่รถทนัท ี

“ไม่ต้อง ฉันไปเองได้ คุณกลับไปได้แล้ว นี่ไม่ใช่ธุระของคุณ

เลย” 

คนฟังกระตุกยิ้มมุมปากเล็กน้อยให้สรรพนามที่อดีตแฟนสาว

ของเขาเลอืกมาขดีเส้นระหว่างทั้งคู ่แต่กร็ูด้ว่ีานี่ไม่ใช่เวลามาสนใจเรื่อง

นี้ 

“กญุแจรถยงัลมื เธอจะขบัรถได้ยงัไง เดี๋ยวกไ็ด้เจบ็ไปอกีคน”

“ฉนัไปเองได้ คณุไม่เกี่ยว”

มมุปากของชายหนุม่กระตกุเป็นครั้งที่สอง ก่อนจะเอ่ยเสยีงราบ

เรยีบ “เกี่ยวไม่เกี่ยว เดี๋ยวกร็ู้” พูดแค่นั้นเขากเ็ปิดประตูรถ แล้วดนัตวั

หญงิสาวเข้าไป ก่อนจะสั่งทิ้งท้าย “ถ้าอยากไปถงึโรงพยาบาลให้เรว็ 

กอ็ย่าเพิ่งดื้อตอนนี้ คนเจบ็สำาคญัที่สดุนะ”

คำาพดูเตอืนสตนิั้นทำาให้เพยีงฟ้าอ่อนข้อลงในทนัท ีจรงิอยูท่ี่เธอ
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อยากกันให้กวินวัฒน์ออกจากเรื่องนี้ เพราะรู้ดีว่าเรื่องมันคงไม่จบใน

วนัสองวนันี้แน่ ไหนจะเรื่องคนเจบ็ เรื่องตำารวจอกี ถ้าปล่อยให้เขาเข้า

มายุ่งด้วยจะกลายเป็นว่าต้องเจอหน้ากนัอยู่เรื่อยๆ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ดี

ต่อใจเธอเอาเสียเลย ทว่าเวลานี้...สิ่งที่เธอควรโฟกัสที่สุดไม่ควรเป็น

เรื่องของตวัเอง จรงิอย่างที่เขาว่านั่นละ

เวลานี้คนเจบ็สำาคญัที่สดุ

คนตวัสงูเปิดประตเูข้ามานั่งในรถ พอดกีบัที่เสยีงโทรศพัท์ดงัขึ้น 

กวนิวฒัน์มองเบอร์ที่โทร. เข้ามาแล้วกไ็ม่ได้ประหลาดใจ เขาพอจะเดา

ได้อยู่แล้วว่าจะต้องมสีายเข้า

ชายหนุ่มกดรบั ฟังปลายสายพูดไม่กี่คำากต็อบกลบั “อมื กำาลงั

ไป”

เขาออกรถทันทีที่กดวางสาย ก่อนที่ความเงียบจะเข้ากลืน

บรรยากาศระหว่างทั้งคู ่หวัใจเพยีงฟ้ายงัสั่นไม่หายจากเหตกุารณ์เมื่อ

ครู่นี้ ภาพใบหน้าครึ่งซีกของนำ้าผึ้งที่อาบไปด้วยเลือดยังติดตาเธออยู่ 

หญงิสาวภาวนาในใจลกึๆ ว่าขออย่าให้พนกังานของเธอเป็นอะไรมาก

เลย

“ผึ้งเป็นไงบ้าง” เธอหนัไปถามคนขบัด้วยเสยีงเจอืความหวั่น 

กวนิวฒัน์หนัมองเลก็น้อย ก่อนจะกลบัไปมองถนนต่อ กระนั้น

ชายหนุม่กย็งัคงเงยีบ สมองเขากำาลงัคดิว่าควรจะตอบคำาถามนี้อย่างไร

ด ีตอนนี้ดวงหน้าของเพยีงฟ้าซดีเผอืด ซดีเสยีจนเขาไม่อยากพูดอะไร

ให้เธอกลวัไปมากกว่านี้ แค่นี้สตสิตงัของเธอกก็ระเจดิกระเจงิไปหมด

แล้ว ดูอย่างตอนนี้ส ิเธอวิ่งออกมาทั้งที่ยงัไม่ถอดชดุเชฟออกด้วยซำ้า 

“กาย” เป็นครั้งแรกที่เธอเรยีกชื่อเขาหลงัจากที่ไม่ได้ยนิมาห้าปี 

นำ้าเสียงสั่นเจือความวิงวอน “เมื่อกี้ตอนที่นายดูอาการให้ ผึ้งเป็น 

ยงัไงบ้าง”

หวัใจของแพทย์หนุม่เหมอืนโดนบบี วูบหนึ่งรูส้กึเหมอืนได้แฟน
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สาวคนเดมิกลบัมา เขาหนัไปลอบถอนหายใจเบาๆ ก่อนตอบเธอ

“แค่ห้ามเลอืดน่ะ ไม่ได้ตรวจละเอยีด”

กวนิวฒันต์อบปัดไปก่อน ทั้งที่จรงิๆ แล้วเขาพอรู้อาการคนเจบ็

อยู่บ้าง นำ้าผึ้งหวัแตกซึ่งน่าจะโดนไม้เบสบอลกระแทก ไม่แน่ใจว่าสมอง

จะได้รับการกระทบกระเทือนด้วยไหม มีบาดแผลเล็กๆ อีกมากมาย

ตามร่างกายที่โดนเศษกระจกบาด และจุดที่ทำาให้ชายหนุ่มค่อนข้าง

มั่นใจว่าเขาจะโดนทางห้องฉกุเฉนิโทร. ตามตวั กเ็พราะ...

มเีลอืดออกจากดวงตาของคนเจบ็

สองมอืของเพยีงฟ้าจบักนัเอาไว้แน่นที่หน้าขา แม้กวนิวฒัน์จะ

พูดด้วยเสยีงเรยีบๆ คล้ายว่ามนัไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เธอรู้จกันสิยัเขาด ี

คบกนัมาเกอืบเจด็ปีทำาไมเธอจะไม่รู้จกัเขา 

คนข้างๆ กำาลงัปิดบงัข่าวร้ายกบัเธออยู่ และนั่นยิ่งทำาให้ความ

กลวัในใจหญงิสาวทวคีณูมากขึ้น เพยีงฟ้าอยากจะบอกตวัเองว่านำ้าผึ้ง

ไม่เป็นอะไร แต่เวลานี้แค่จะเอ่ยคำานั้นในใจเธอยงัพูดมนัออกมาไม่ได้

เลย

หญงิสาวเม้มปากแน่น พยายามกลั้นความกลวัของตวัเองเอาไว้

สดุใจ เธอไม่อยากแสดงความอ่อนแอต่อหน้าเขา จกิเลบ็ลงกบัหลงัมอื

เพื่อดงึสตติวัเองไว้ เวลานี้เธอต้องเข้มแขง็ ต่อให้ใจจะหวาดหวั่นแค่ไหน

กไ็ม่มใีครช่วยเธอได้นอกจากตวัเอง

ความคดิของหญงิสาวหยดุลงในวนิาททีี่มอืใหญ่ยื่นมากอบกมุ

สองมอืของเธอเอาไว้ ความอุน่จากมอืเขาแผ่ซ่านเข้ากลนืกนิความเยน็

เฉียบของมือเธอไปแทบจะหมดสิ้น ไม่มีคำาพูดใดจากปากกวินวัฒน์  

มเีพยีงสมัผสัจากปลายนิ้วสากที่เคาะลงเบาๆ บนหลงัมอืของเธอ หวัใจ

ที่พรำ่าบอกตวัเองว่าต้องเข้มแขง็อ่อนยวบลงราวกบัเจอที่พึ่ง พร้อมกบั

ที่นำ้าตาหยดหนึ่งร่วงลงมา

กวินวัฒน์รู้สึกถึงหยดนำ้าที่ร่วงลงกระทบหลังมือเขา ทว่าชาย
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หนุ่มก็ไม่ได้หันไปมอง แต่ไหนแต่ไรแล้วที่เพียงฟ้าไม่ชอบแสดงความ

อ่อนแอต่อหน้าคนอื่นแม้แต่เพื่อนสนิทก็เห็นนำ้าตาของเธอนับครั้งได้  

มีเพียงเขาที่เป็นคนรักของเธอเท่านั้นที่หญิงสาวจะเผยทุกอย่างในใจ

ออกมา

ทว่าในเวลานี้...เขาเป็นคนอื่นไปแล้ว แน่นอนว่าเธอย่อมไม่อยาก

ให้เขาเหน็นำ้าตาที่ไม่อาจกลั้นไว้ได้ของเธอ

“ผึ้งจะไม่เป็นอะไรใช่ไหม” หญงิสาวถามเสยีงสั่น “ผึ้งจะไม่เป็น

อะไรใช่ไหมกาย”

กวนิวฒัน์บบีมอืของเธอเบาๆ แล้วหนัไปมองสบตาที่ปริ่มไปด้วย

นำ้าใสๆ ก่อนจะกดยิ้มมมุปากให้ “เธอเชื่อใจฉนัหรอืเปล่า”

คำาถามสุดท้ายที่เขาฝากไว้ยังก้องอยู่ในหัวเพียงฟ้า เมื่อ

นาทก่ีอนหน้า กวนิวฒัน์เพิ่งขบัรถมาเทยีบหน้าประตโูรงพยาบาลแล้ว

บอกให้เธอลงไปก่อนเพราะเขาต้องไปจอดรถ หญิงสาววิ่งไปตดิต่อที่

เคาน์เตอร์และทราบว่านำ้าผึ้งยังอยู่ที่ห้องฉุกเฉิน เพียงฟ้าแสดงตัวว่า

เป็นนายจ้างของคนเจบ็ ก่อนจะรบีมารอที่หน้าห้องฉกุเฉนิ

ไม่กี่นาทกีม็เีสยีงคนวิ่งตรงมา พอหนัไปมอง สายตาของเธอก็

ประสานเข้ากบัเขาพอด ีเพยีงฟ้าไม่ถอนสายตาหนอีย่างครั้งก่อนๆ ยงั

คงมองเขาด้วยสายตาวงิวอน เวลานี้เธอเป็นเพยีงญาตผิูป่้วยที่ทำาอะไร

ไม่ได้มากไปกว่ายืนรออยู่ตรงนี้ แต่เขาเป็นหมอ เป็นหมอที่สามารถ

ก้าวเข้าไปในห้องฉกุเฉนิได้โดยไม่มใีครขวาง

เขาบอกให้เธอเชื่อใจเขาใช่ไหม เขาจะช่วยนำ้าผึ้งได้ใช่หรอืเปล่า

ตั้งแต่รู้จกักนัมา กวนิวฒัน์เป็นคนเก่งในสายตาเธอเสมอ เธอ

ต้องเชื่อใจเขา เธอต้องเชื่อมอืเขา เพยีงฟ้าพรำ่าบอกตวัเองอยู่ในใจ

ประตูห้องฉุกเฉินถูกผลักออกมาโดยพยาบาลคนหนึ่งตอนที่ 

คนตวัสูงวิ่งมาถงึ เพยีงฟ้ากำาลงัจะก้าวเข้าไปถามอาการคนเจบ็ ทว่า
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พยาบาลกลบัไม่ได้มองมาที่เธอ แต่เอ่ยกบัอกีคนแทน

“อาจารย์มาพอด ีทางนี้ค่ะ”

เพยีงฟ้ามองตามหลงักวนิวฒัน์ที่ก้าวตามคนพดูไปด้วยสายตา

ที่เตม็ไปด้วยความกงัวลเกนิจะปิดกั้น เป็นตอนนั้นเองที่คนในสายตา

หันกลับมา หญิงสาวเผยอปากกำาลังจะเอ่ยบางอย่างกับเขา ทว่า

สายตาที่ส่งผ่านมากลบับอกเธอว่าเขาเข้าใจความหนกัอึ้งในใจเธอแล้ว

ทั้งหมด ก่อนจะพยกัหน้ายำ้าความเชื่อมั่นให้เธออกีครั้งในวนิาทสีดุท้าย 

...ก่อนประตูห้องฉกุเฉนิจะปิดลง

หญิงสาวทอดสายตาไปยังกระจกสีขุ่นบนประตูซึ่งยังไม่หยุด

แกว่งจากแรงเหวี่ยง ภาพวันวานที่เขายังอยู่เคียงข้างเธอในฐานะ 

คนรกัค่อยๆ ปรากฏขึ้นในหวั

‘จ๊ะเอ๋ รอนานรเึปล่า’ คนตวัเลก็โผล่หน้ามาถามผ่านกระจกรถ

ที่เปิดไว้ครึ่งหนึ่ง ก่อนจะเปิดประตูเข้ามานั่งในรถ

‘ยี่สบินาทไีด้’

‘ทำาไมไม่เข้าไปนั่งข้างในล่ะ ไม่ร้อนเหรอ’

กวนิวฒัน์ส่ายหน้ายิ้มๆ ‘นั่งข้างในคนชอบชวนคยุ ฉนัคดิเรื่อง

งานอยู่’

‘หูยยย นี่มนัวนัหยดุนะคะ คณุหมอไม่คดิจะหยดุสมองหน่อย

เหรอ’

‘หยดุได้แค่ตอนเจอหน้าเธอ’

เพียงฟ้าเบ้ปากให้ ‘แหงละ กว่าจะเจอกันได้แต่ละทีย้ากยาก 

ลองคดิเรื่องอื่นตอนอยู่กบัฉนัดูส’ิ

‘จะทำาไม’

หญงิสาวหรี่ตาให้อย่างมาดหมาย ‘จะจูบให้ลมืไม่ลงเลย’

คนโดนคาดโทษหวัเราะลั่นรถ ก่อนจะยื่นมอืไปรบัถงุพลาสตกิ 

ที่เธอถือไว้ในมือ เอี้ยวตัวเอาไปวางที่เบาะหลังให้แล้วถามไปด้วย 
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‘เรยีนวนันี้เป็นไงบ้าง’

‘สนุกเหมือนเดิม รู้ไหมฉันทำางานมาทั้งอาทิตย์เพื่อรอเรียนทำา

อาหารในวนัหยดุเลยนะ ถงึจะแค่ไม่กี่ชั่วโมงกเ็ถอะ ความเหนื่อยจาก

งานออฟฟิศทั้งอาทติย์นี่หายไปหมดเลย’

‘ขนาดนั้นเลย?’

‘ใช่!’

‘ไม่ได้หายเหนื่อยเพราะได้เจอหน้าฉนัหรอกเหรอ’

คนฟังอมยิ้ม หนัไปมองคนขบัรถที่ทำาหน้านิ่งมองถนนราวกบัว่า

เมื่อกี้ไม่ได้ชงเข้าตัวเอง เพียงฟ้าเอนตัวไปใกล้เขาอีกหน่อย ‘หาย

เหนื่อยเพราะได้ทำาอาหารให้คุณหมอกินค่ะ’ เขาหันมายิ้มกว้างให้  

‘ถงุที่เบาะหลงันั่นเอากลบัไปด้วยเลยนะ ทำามาเผื่อไว้ไปกนิที่โรง’บาล

พรุ่งนี้ อ้อ มขีองเป๋ากบัธนัย์ด้วย’

 กวินวัฒน์วางมือบนศีรษะคนที่พูดไม่หยุด ก่อนจะโยกน้อยๆ 

‘ขอบคณุครบั’

เสยีงเจื้อยแจ้วดงัอยู่เรื่อยๆ ตลอดทาง เพราะเพยีงฟ้ากำาลงัเล่า

ว่าวันนี้เธอเรียนอะไรไปบ้าง คนที่ทำาอาหารได้ไม่กี่อย่างอย่างเขาฟัง

เข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง แต่กฟ็ังไปยิ้มไปทกุครั้ง เธอแอบมาลงเรยีน

ทำาอาหารโดยที่ที่บ้านไม่รู้ เพราะพ่ออยากให้โฟกัสกับงานที่บริษัท

มากกว่า กวนิวฒัน์จงึเป็นคนใกล้ตวัไม่กี่คนที่เธอแบ่งปันเรื่องนี้ได้ 

ชายหนุ่มเคยบอกว่าชอบฟังเธอเล่าเพราะดวงตาของเธอจะ

เปล่งประกายความสุขออกมาทุกครั้ง และนั่นเป็นสิ่งที่บอกเขาอย่าง

ชดัเจนว่าเธอรกัการทำาอาหารมากแค่ไหน เพยีงฟ้าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร

ว่าเขามองเห็นอะไร แต่ที่แน่ๆ กวินวัฒน์เคยแซวว่าเธอต้องดีใจจน

นำ้าตาแตกแหงๆ ถ้าวนัที่เธอได้เป็นเชฟมาถงึจรงิๆ...และเขาไม่พลาดที่

จะอยู่ร่วมวนิาทนีั้นกบัเธอ

...เธอกอ็ยากให้เขาอยู่ด้วยเช่นกนั
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‘วนัหยดุแท้ๆ ไม่รู้ทำาไมคนบางคนต้องทำางานด้วยกไ็ม่รู้’

ชายหนุ่มหนัไปมองคนที่เริ่มหน้างอ ‘อ้าว กโ็ดนเวรฉกุเฉนิ แต่

กเ็ข้ากะดกึนะ ยงัมเีวลาตั้งเยอะ’

‘นายไปทำาบญุบ้างดไีหม โดนเวรฉกุเฉนิกะดกึตลอดเนี่ย’

กวนิวฒัน์หวัเราะลั่น ‘เขากโ็ดนทั่วถงึกนัทกุคนแหละ อนิเทริ์น 

อะ นี่ยงัดนีะ ปีสองแล้วยงัมหียดุเสาร์-อาทติย์’

กจ็รงิอย่างที่ชายหนุ่มว่า เพราะเมื่อปีที่แล้วตอนที่กวนิวฒัน์ยงั

เป็นแพทย์อนิเทริ์นปีแรก ต้องทำางาน 365 วนัไม่มวีนัหยดุ ไหนจะขึ้น

เวรนั่นเวรนี่จนคนไม่ได้เป็นหมอฟังแล้วเวยีนหวั ปีทั้งปีเรยีกว่าเจอกนั

นบัครั้งได้ ขนาดป่วยไข้ขึ้นยงัต้องใส่เสื้อกนัหนาวหอบสงัขารไปขึ้นเวร

หลงัเลกิงานเพราะเพื่อนที่สนทิๆ กนักโ็ดนเวรหมด ไม่มคีนไหนว่างมา

แทนได้

เป็นเพยีงฟ้านี่แหละที่เลกิงานแล้วขบัรถไปดแูลเขา ไปถงึคนป่วย

กน็อนซม ต้องเชด็ตวัให้เป็นชั่วโมงกว่าไข้จะลด ตอนสมยัที่เขายงัเรยีน 

กวนิวฒัน์ชอบพูดตลอดว่าเป็นแฟนหมอต้องดแูลตวัเองนะ เพราะหมอ

ตอ้งไปดแูลคนอื่น แต่พอเขาได้มาเป็นหมอจรงิๆ ไหงแฟนหมอต้องมา

ดแูลหมอตอนป่วยด้วยเนี่ย ดนีะที่เขาสมคัรอนิเทร์ินได้โรงพยาบาลแถว

ปทมุธาน ีถ้าไปต่างจงัหวดัที่ไกลกว่านี้ เธอต้องเป็นห่วงเขาจนอกแตก

ตายแน่ๆ

พอมาปีนี้ได้มวีนัหยดุ เรยีกว่าหายใจหายคอคล่องขึ้นบ้าง ทว่า

ยังไงกวินวัฒน์ก็ยังเป็นมนุษย์ที่ยุ่งมากในสายตาของหญิงสาวอยู่ด ี 

สมแล้วที่เธอบันทึกชื่อเขาในโทรศัพท์ว่า...มนุษย์ยุ่ง เขาก็เลยเปลี่ยน

ชื่อเธอในโทรศพัท์เขาเป็น...แฟนมนษุย์ยุ่ง เหมอืนกนั

ถึงจะเห็นด้วยกับสิ่งที่กวินวัฒน์พูด แต่เพียงฟ้ายังทำาหน้ามุ่ย 

แน่ส ิกแ็ฟนหนุ่มของเธอเล่นทำางานเป็นโรบอตขนาดนั้น 

‘แล้วนี่เลกิเวรกี่โมง’
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‘แปดโมงเช้าไง’

คนฟังผูกคิ้ว ‘เดี๋ยวนะ งั้นออกเวรแล้วกท็ำางานต่อตอนแปดโมง

อกีแล้วเหรอ’

‘ใช่’

‘แล้วจะนอนตอนไหน’

‘หลงัสี่โมงพรุ่งนี้ไง’

เพยีงฟ้าฟังแล้วถอนหายใจเฮอืกใหญ่ ‘ไหวแน่นะ’

‘ผ่านปีที่แล้วมาได้ แค่นี้สบ้าย’

‘อื้ม กนิเยอะๆ ด้วยละกนั’

รมิฝีปากของชายหนุม่แย้มขึ้น ก่อนจะยื่นมอืข้างหนึ่งไปบบีแก้ม

สองข้างของคนหน้าบูด ‘เชฟทำาอร่อยขนาดนี้ กนิไม่เยอะกไ็ม่รูจ้ะว่าไง

แล้ว’

หญงิสาวปัดมอืเขาออก ยิ้มกลบัให้คนพยายามง้อ ก่อนจะเอ่ย

สิ่งที่อยู่ในใจออกไป ‘นี่ ถามจรงิๆ นะ ตอนเรยีน นายกไ็ม่ได้ขอทนุ

เรยีน เรยีนจบหมอหกปีแล้วทำาไมไม่ไปทำางานที่รเีซลดาล่ะ พ่อนายก็

เป็น ผอ. อยู่ที่นั่นนี่ ไม่เหน็ต้องสมคัรอนิเทริ์นเหมอืนแพทย์ใช้ทนุ แล้ว

ต้องมาทำางานเหมอืนขายวญิญาณในโรง’บาลรฐัเลย’

‘ขอโทษนะ ที่ไม่ค่อยมเีวลาให้’

‘ฉนัเป็นห่วงสขุภาพนายมากกว่า’ เพยีงฟ้ายำ้าเสยีงเข้มขึ้น

‘ฉนัอดึจะตายเธอกร็ู ้ขนาดปีที่แล้วงานหนกัขนาดนั้นยงัป่วยแค่

ครั้งเดยีวเอง’

เพยีงฟ้าแค่เหลอืบไปมอง แต่กจ็นใจจะพดูต่อ บรรยากาศในรถ

จึงเงียบลง ชายหนุ่มถอยรถเข้าจอดในช่องจอดของห้างสรรพสินค้า 

เพราะวนันี้ทั้งคู่ตั้งใจจะมาดหูนงัด้วยกนั พอดบัเครื่องรถได้ เขากห็นัไป

รั้งแขนคนที่กำาลงัจะเปิดประตูลงจากรถ

‘เรียนหมอจบหกปีไม่เป็นอินเทิร์นก็ได้ แต่ก็ยังไม่เก่งไง ยังมี
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ประสบการณ์การทำางานน้อย เลยต้องสมัครไปทำางานในโรง’บาลรัฐ 

เจอเคสหลากหลาย จะได้มีประสบการณ์เยอะๆ อดทนทำางานหนัก 

ไม่กี่ปีหรอก ไม่ต้องห่วงนะ ฉนัไม่ได้ตั้งใจจะใช้ชวีติแบบนี้ไปตลอด’

เพยีงฟ้ามองแววตาแน่วแน่ของเขา เธอรูด้ ีทกุการตดัสนิใจของ

กวนิวฒัน์มเีหตผุลเสมอ ‘ถ้าจบอนิเทริ์นสามปีแล้วเก่งเลยไหม’

เขาขมวดคิ้วน้อยๆ ‘อาจจะต้องเรียนต่อเฉพาะทางอีกหน่อย 

หลงัจากนั้นกค็งเก่งพอจะไปทำางานที่รเีซลดาได้...เธอช่วยอดทนอยูข้่างๆ 

กนัจนถงึวนัที่ฉนัเป็นหมอที่เก่งได้ไหม’

ฟังประโยคสดุท้ายที่เอ่ยด้วยนำ้าเสยีงตดิอ้อนหน่อยๆ แล้วกอ็ด

อมยิ้มเขนิไม่ได้ เพราะกวนิวฒัน์ไม่ใช่คนที่จะอ้อนเธอบ่อยนกั แล้วพอ

เขาเอ่ยต่อว่า 

‘นะ...’ แค่นั้นเธอกพ็ลนัยิ้มกว้างออกมา เขานี่รูจ้ดุตายเธอจรงิๆ

‘อนญุาตให้หลบัเอาแรงในโรงหนงัได้...แต่ต้องจบัมอืฉนัไว้ห้าม

ปล่อยด้วย’

‘งั้นขอซบด้วยได้ไหม’

‘มากไป...’ เธอย้อนแล้วกลั้นยิ้มไว้ ‘แต่ได้!’

เสียงหัวเราะแห่งความสุขที่ดังขึ้นพร้อมกันของทั้งคู่ในวันนั้น 

เพยีงฟ้ายงัจำามนัได้จนถงึตอนนี้ ทั้งคำาพูด สหีน้า และคำาขอร้องของ

เขา แม้ว่าสุดท้ายแล้วเธอจะไม่มีโอกาสได้อยู่เคียงข้างเขาจนตลอด

รอดฝั่ง แต่วนันี้เราทั้งคู่กพ็าตวัเองไปจนถงึฝั่งฝัน

เธอได้เป็นเชฟแล้ว 

เช่นเดยีวกบัเขา...

สายตาของเพยีงฟ้ายงัคงจบัอยู่ที่ประตหู้องฉกุเฉนิ รอยยิ้มจางๆ 

แต้มขึ้นบนใบหน้า ก่อนจะบอกกบัตวัเองเบาๆ 

“เขาเก่งแล้ว...เขาเป็นหมอที่เก่งแล้ว”
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เพียงฟ้ากลับถึงคอนโดเวลาก็ล่วงเลยมาเกือบจะตีหนึ่ง 

หลงัจากที่เธอกลบัจากโรงพยาบาลกต้็องไปจดัการความวุน่วายที่ร้าน

ต่อ แม้ว่าแก้วเจ้าจอมกบัพนกังานคนอื่นๆ จะช่วยเคลยีร์ความเสยีหาย

ไปบางส่วนแล้วกต็าม แต่เพราะไม่มกีระจกหน้าร้าน เลยต้องย้ายของ

บางอย่างเพื่อป้องกนัการถูกขโมยของในตอนกลางคนื

“ฉนัโทร. หาร้านกระจกแล้วนะ เขาบอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะรบีเข้า

มาทำาให้เลย” แก้วเจ้าจอมบอกตอนเดินมานั่งที่โต๊ะบาร์สูง ขณะที่

เจา้ของหอ้งเดนิอ้อมไปเปิดตู้เยน็หยบินำา้ออกมาให ้ก่อนจะนั่งลงที่อกี

ฝั่งของโต๊ะ พ่นลมหายใจออกมาอย่างเหนื่อยล้า 

แก้วเจ้าจอมรอให้เพื่อนดื่มนำ้า นั่งพักให้พอหายเหนื่อยหน่อย 

แล้วค่อยถามเรื่องที่ค้างอยู่ในใจ “แล้วเรื่องผึ้งล่ะ หมอว่ายงัไงบ้าง”

ตั้งแต่กลบัมาจากโรงพยาบาล เพยีงฟ้าบอกทกุคนแค่ว่าตอนนี้

นำ้าผึ้งปลอดภยัแล้ว แต่ไม่มเีวลาได้อธบิายอะไรต่อเพิ่มเตมิ แม้กระทั่ง

ตอนที่ขับรถกลับมาที่คอนโด สองสาวก็เอาแต่นั่งเงียบมาตลอดทาง 

เพราะต่างคนต่างมีเรื่องให้ต้องคิดในหัว วุ่นวายขนาดที่ตกลงกันว่า 

วันนี้แก้วเจ้าจอมจะมานอนที่คอนโดของเพียงฟ้า เพราะคืนนี้อาจมี

หลายเรื่องต้องปรกึษากนัทั้งคนื

6
หมอคนนั้น
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“มแีผลจากเศษแก้วตามตวั รอยฟกชำ้า หวัแตกเยบ็ไปหลายเขม็

เหมือนกัน ไม่รู้ว่าสมองจะกระทบกระเทือนด้วยไหม เพราะหมอไม่

แน่ใจว่ารอยแตกมาจากโดนไม้เบสบอล หรือว่าหัวฟาดพื้น ไม่ก็โต๊ะ

อะไรแบบนี้ รอให้ฟ้ืนถงึจะตรวจละเอยีดอกีท ีแล้วก.็..” ปลายเสยีงของ

คนพูดแผ่วและสั่นจนคนฟังสมัผสัได้ถงึความหวั่นใจในนั้น “ดูเหมอืน

จะมเีศษแก้วในดวงตาของผึ้งด้วย”

แก้วเจ้าจอมชอ็กจนอ้าปากค้าง ไม่ต่างจากตอนที่เพยีงฟ้าได้รู้

เรื่องนี้เลย “แก...แกไม่ได้โกหกใช่ไหม” 

คนถ่ายทอดเรื่องราวส่ายหน้า 

“แล้วหมอว่าไง”

เพียงฟ้านึกย้อนกลับไปถึงตอนที่กวินวัฒน์ผลักประตูออกมา

จากห้องฉุกเฉิน ท่าทางเหมือนกำาลังจะไปที่อื่น แต่พอสบตากับเธอ 

เขากต็รงเข้ามาหา

‘คนไข้รู้สกึตวัแล้วนะ’

‘ปลอดภยัแล้วใช่ไหม’

ชายหนุ่มพยกัหน้า ‘เบื้องต้นปลอดภยัแล้ว’

คนที่รอฟังอยูถ่อนหายใจออกมาเฮอืกใหญ่ อย่างน้อยอบุตัเิหตุ

ครั้งนี้ก็ไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นมีใครต้องเสียชีวิต ทว่าเธอก็ไม่อาจเบาใจ 

ได้ทั้งหมด เมื่อเขาเอ่ยต่อว่ากำาลงัจะไปห้องผ่าตดั เพื่อเตรยีมการผ่าตดั

ดวงตาให้นำ้าผึ้ง 

ไม่มีเวลาจะอธิบายรายละเอียดมาก กวินวัฒน์ก็จากไปทำา

หน้าที่ของเขาต่อ บอกเพยีงว่าให้เธอไปนั่งรอก่อน แล้วเขาจะกลบัมา

หา

เพียงฟ้าไม่ได้ตามแพทย์หนุ่มไปที่ห้องผ่าตัด เพราะสมองของ

เธอตอนนี้หนกัอึ้งเกนิกว่าจะสั่งการอะไรได้มากไปกว่าทำาตามคำาสั่งเขา 

เธอพาตวัเองไปนั่งที่เก้าอี้ที่หน้าห้องรอชำาระเงนิ แม้ว่าเวลานี้จะไม่ได้
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มคีนไข้มากเหมอืนตอนกลางวนั แต่โรงพยาบาลกไ็ม่ได้เงยีบเสยีทเีดยีว 

ยังมีเสียงฝีเท้าคนที่เดินผ่านไปมาแว่วเข้ามาในโสตประสาทของ 

หญงิสาวบ้าง

คนรอนั่งมองนาฬิกาบนผนงั ทกุนาทผี่านไปอย่างเชื่องช้า อาจ

เพราะกวินวัฒน์ไม่ได้อธิบายอะไรมากไปกว่าบอกว่าต้องผ่าตัด เลย

ทำาให้เพยีงฟ้าคดิไปต่างๆ นานา แม้จะเข้าใจดว่ีาถงึเธอจะเป็นนายจ้าง

แต่กไ็ม่ใช่ญาตคินไข้ และตอนนี้คนป่วยกร็ู้สกึตวัแล้ว แพทย์อย่างเขา

จงึไม่จำาเป็นต้องมาให้ข้อมูลกบัเธอก่อนทำาการผ่าตดั ทว่าถงึอย่างนั้น 

ถ้าเขาบอกอะไรเธอมากกว่านี้หน่อย ความกังวลใจคงไม่บีบรัดหัวใจ

เธอมากขึ้นเรื่อยๆ แบบนี้

มอืเลก็เรยีวซึ่งจบักนัไว้ที่หน้าขาเยน็เฉยีบจนเริ่มออกอาการปวด 

บอกตัวเองอยู่ซำ้าๆ ว่านำ้าผึ้งไม่เป็นอะไรแล้ว แต่ถึงอย่างนั้น หากไม่

ได้ยนิจากปากเขาอกีครั้ง เธอกไ็ม่อาจวางใจได้จรงิๆ

คำาว่า ‘เบื้องต้น’ ที่เขาพูดมานั้น...มนัหมายถงึแค่ไหนกนันะ

เขม็นาทหีมนุวนจนเกอืบจะครบอกีรอบแล้ว ทว่าเวลาแห่งการ

รอคอยของเพยีงฟ้ากห็ยดุลงเสยีก่อน ตอนที่เหน็รองเท้าคูห่นึ่งมาหยดุ

ลงตรงหน้า พร้อมกบัเงาของคนตวัสูงที่ทาบทบัลงบนตวัเธอ 

หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองอีกครั้ง พลันรอยยิ้มอบอุ่นที่ดวงตาที่

เธอสัมผัสได้เป็นสิ่งแรกก็ซึมเข้าโอบกอดหัวใจที่สั่นไหวเอาไว้ นำ้าตา

ของความอุ่นใจรื้นขึ้นมาโดยที่เขาไม่ต้องเอ่ยคำาใด ก่อนที่มันจะหยด

ลงอย่างไม่อาจจะรั้งไว้ได้ ตอนได้ยนิเสยีงทุ้มนุ่มถามอย่างห่วงใย

‘หายตกใจรยึงั’

‘กลวั...’ หญงิสาวบอกความรู้สกึที่ชดัเจนที่สดุในเวลานี้ออกไป

คนตวัสูงนิ่งมองมอืข้างหนึ่งของเธอที่ปาดนำ้าตาทิ้ง กำาลงัจะเอื้อม 

ไปจบัมอือกีข้างของเธอ ทว่าความคดิหนึ่งกห็ยดุการเคลื่อนไหวของเขา

เอาไว้
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เพยีงฟ้ามสีามแีล้ว...

ตอนที่เขาตดัสนิใจจบัมอืเธอตอนอยู่ในรถ เพราะตอนนั้นหญงิ

สาวอยู่ในอาการเสยีขวญั หลายอย่างประเดประดงัเข้ามา เขาคดิว่า

คงไม่มากไปหากจะให้กำาลงัใจในฐานะ...เพื่อน อกีอย่างตอนนั้นกอ็ยู่

ในรถกันแค่สองคน คงไม่มีใครมาเห็นแล้วตีความผิดจนเอาไปพูดต่อ

ให้เธอเสยีหายได้

ทว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่ แม้สหีน้าของเพยีงฟ้าจะยงัไม่กลบั

มาเป็นปกติ แต่ก็ดีกว่าเดิมพอควรแล้ว อีกอย่างที่นี่คือโรงพยาบาล 

แถมยงัเป็นหน้าห้องฉกุเฉนิที่มคีนเดนิเข้าออกตลอด มนัคงไม่ดเีท่าไร

ถ้าผู้ชายคนไหนจะแตะต้องตวัหญงิสาวที่แต่งงานแล้ว

‘มาทางนี้มา’ กวนิวฒัน์เอ่ยแค่นั้นแล้วเดนินำาออกมาก่อน

ที่ที่ชายหนุ่มพามาคือจุดนั่งพักผ่อนโซนหนึ่งของโรงพยาบาล 

ตรงนี้มโีซฟาหวายตั้งอยู่สองสามชดุ ชั้นวางหนงัสอืพมิพ์รายวนัตั้งอยู่

ห่างออกไป ผนงัด้านหนึ่งเป็นกระจกใส มองออกไปเหน็สวนหย่อมที่

ตอนนี้สว่างไปด้วยแสงสเีหลอืงนวลซึ่งประดบัไว้ตามจดุต่างๆ 

แพทย์หนุ่มเดินไปกดนมอุ่นจากตู้อัตโนมัติมายื่นให้คนที่นั่งรอ

อยู่ที่โซฟา เพราะเรื่องที่เขาจะพูดต่อจากนี้อาจทำาให้อาการหวั่นวิตก

ของเพยีงฟ้ากลบัมาอกี มอืของเธอจะเยน็เฉยีบเสมอเวลาที่รู้สกึอย่าง

นั้น และตอนนี้เขาคงไม่อาจจบัมอืเธอได้ หวงัเพยีงว่าความอุน่จากแก้ว

กระดาษจะช่วยให้เธอได้รบัไออุ่นบ้าง

กวินวัฒน์นั่งลงที่โซฟาตัวถัดไป ก่อนจะเริ่มเล่าอาการของคน

เจบ็ให้เธอฟังทลีะจดุจนกระทั่งมาถงึส่วนที่เป็นความรบัผดิชอบของเขา 

แพทย์หนุ่มบอกว่ามีเศษแก้วอยู่ในดวงตาของนำ้าผึ้งข้างหนึ่ง ส่วนอีก

ข้างหนึ่งมีรอยแผลอยู่บนเปลือกตาและมีเศษแก้วเล็กๆ ที่เปลือกตา

ด้านใน ได้ฟังแล้วเพยีงฟ้าถงึกบักลั้นนำ้าตาไว้ไม่ไหว

‘แล้วต้องทำายงัไง’
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‘ผ่าตดั ต้องผ่าตดัเอาเศษแก้วออกมานะ แต่ว่ายงัทำาคนืนี้ไม่ได้’

‘อ้าว แล้วที่บอกว่าไปผ่าตดัเมื่อกี้ล่ะ ไม่ได้เอาเศษแก้วออกมา

หรอกเหรอ’

กวนิวฒัน์ส่ายหน้าให้คนที่ผูกคิ้วปมใหญ่ ‘เมื่อกี้แค่เยบ็ปิดแผล

ที่มนัทะลเุข้าไปเฉยๆ เศษแก้วที่อยูใ่นลกูตายงัอยูใ่นนั้น เอาออกมาแค่

ข้างที่มนัฝังในเปลอืกตาด้านใน’

‘ทำาไมล่ะ ของแบบนั้นไม่ใช่ว่าต้องเอาออกทนัทหีรอกเหรอ’

‘ไม่ต้องทนัท ีแต่ต้องโดยเรว็’ แม้จะพดูว่าโดยเรว็ แต่เขากย็งัคง

ใช้เสยีงราบเรยีบ นั่นยิ่งทำาให้คนฟังไม่เข้าใจ

‘แล้วทำาไมยงัปล่อยเอาไว้ หรอืว่าต้องให้หมอคนอื่นเป็นคนทำา’

‘วนันี้เป็นเวรฉนั คนเจบ็กเ็ป็นคนไข้ของฉนั ฉนักต็้องเป็นคนผ่า

เองส’ิ พอเหน็คนใจร้อนกำาลงัจะอ้าปาก เขาเลยว่าต่อ ‘แต่การผ่าตดั

เข้าไปในลูกตา เราต้องทำาให้ลูกตาเป็นลูกที่สมบูรณ์ก่อน ตอนนี้มนัมี

รอยรั่วที่เกดิจากเศษกระจกทะลเุข้าไป พูดง่ายๆ คอืตาแตก เลยต้อง

เย็บปิดปากแผล แล้วรอให้แผลหายดีก่อน ให้ลูกตากลับเป็นลูกที่

สมบูรณ์แล้วถงึจะผ่าเข้าไปเอาเศษแก้วออกมาได้ เพราะตอนที่ผ่าตดั 

เราต้องรักษาความดันลูกตาโดยการเติมนำ้าเข้าไป ถ้าลูกตามีรอยรั่ว 

นำ้าที่เตมิเข้าไปกจ็ะไหลออกมา เลยต้องรอให้แผลปิดสนทิก่อน ถงึจะ

ทำาขั้นต่อไปได้ พอนกึภาพออกไหม’

คำาอธบิายของเขาล้างข้อสงสยัในหวัเธอออกไปแทบจะหมดสิ้น 

เพยีงฟ้าพยกัหน้าน้อยๆ ก้มลงมองแก้วกระดาษในมอื ชายหนุม่จงึเอ่ย

เสรมิ

‘ใจเยน็ๆ นะ ฉนัดูแลให้อย่างดทีี่สดุอยู่แล้ว แต่บางอย่าง...เรา

กต็้องรอ’

สิ้นประโยคนั้น หญิงสาวก็เงยหน้าขึ้นมาสบตาเขา กวินวัฒน์

มองดวงตากลมที่ยอมอ่อนลงให้ อดยิ้มมมุปากไม่ได้
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‘สบายใจขึ้นบ้างไหม’

เพยีงฟ้ายงัคงเงยีบ ก่อนจะกลั้นใจถามสิ่งที่กงัวลอยูอ่อกไป ‘ผึ้ง

จะถงึขั้นตาบอดรเึปล่า’

‘ตอนนี้ยงัตอบไม่ได้’

‘ทำาไมล่ะ’

‘อย่าให้ฉนัต้องตอบอะไรที่ยงัไม่แน่ใจเลย เอาไว้หลงัผ่าตดัอกีรอบ

เสรจ็แล้ว เราค่อยมาคยุกนั’

สายตาของเพยีงฟ้ายงัคงจบัอยูท่ี่ใบหน้าเขา กวนิวฒัน์ยงัเหมอืน

เดมิ เขาไม่รบัปากอะไรที่ไม่แน่ใจว่าจะทำาได้ไหมเพราะทกุอย่างที่เขา

เอ่ยปากว่า ‘จะทำา’ เขาต้องทำามนัให้ได้ คงมอียู่เรื่องเดยีวที่เขาเคยพูด

เอาไว้ แล้วทำาไม่ได้...

คำาที่เขาเคยพูดว่าขอให้เธออยู่เคียงข้างกันจนถึงวันที่เขาเป็น

หมอที่เก่งนั่นยังไง เขาเคยขอเธอเอาไว้...แต่สุดท้ายก็ปัดทิ้งง่ายดาย

เหมอืนไม่เคยพูดมนัออกมา

‘เข้าใจแล้ว’ หญงิสาวพยกัหน้า ‘ฉนัเข้าใจแล้ว’

กวนิวฒัน์ไม่แน่ใจว่าแววตาเศร้าที่ปรากฏขึ้นจางๆ ในดวงตาสี

นำ้าตาลคู่ตรงหน้ามสีาเหตมุาจากอะไร ทว่ากร็ู้ดวี่าไม่ได้อยู่ในฐานะที่

ควรจะถามไถ่ เวลานี้...คนที่ควรมาอยู่ข้างเธอที่สดุคอืสามขีองเธอไม่ใช่

เขา

‘โทร. ...ให้คนที่บ้านมารบัได้ไหม’ เขาแสร้งทำาเป็นมองนาฬิกา

ข้อมอืเพื่อซ่อนสหีน้าตอนเอ่ยถงึ...ผู้ชายของเธอ ‘คอืฉนัต้องอยู่เคลยีร์

อะไรต่อนดิหน่อย’

เพยีงฟ้าเผลอเม้มปากเลก็น้อย แม้อกีฝ่ายจะไม่พดูออกมาตรงๆ 

แต่เธอกร็ู้ว่าเขาหมายถงึใคร ‘ไม่เป็นไร ฉนัเรยีกแทก็ซี่กลบัเองสะดวก

กว่า’

‘แน่ใจนะว่ากลบัเองได้’
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‘ฉนัโอเค ไม่เป็นไร’

กวนิวฒัน์ผดุลกุขึ้นทนัท ีบอกตวัเองว่าเธอไม่เป็นไรแล้ว เขาไม่

จำาเป็นต้องอยู่ที่นี่ต่อแล้ว ต้องถอยห่างออกมาได้แล้ว ไม่อย่างนั้นหวัใจ

เขาจะเรยีกหาเธอไปมากกว่านี้ 

‘ไม่ออร์แกนิกนะ’ คนตัวสูงชี้ไปที่แก้วนมอุ่นในมือเธอ ‘แต่ดื่ม

ให้หมดกด็’ี

เพยีงฟ้ายิ้มจางๆ ให้คำาหยอกของเขา ก่อนจะพยกัหน้าให้

‘เค งั้นไปนะ’ ว่าเสรจ็เขากห็มนุตวัจะเดนิแยกออกไป แต่แล้ว

เสยีงของหญงิสาวกร็ั้งไว้

‘ฉนัเชื่อว่าตาของผึ้งจะหายด’ี เธอไม่ได้เอ่ยเพื่อสร้างแรงกดดนั

ให้เขา ทว่าความรู้สกึภายในใจบอกเธออย่างนั้น 

เขาถามว่าเธอเชื่อใจเขาไหม และนี่ละคอืคำาตอบเดยีวที่อยูใ่นใจ 

กวนิวฒัน์หนัไปพยกัหน้ารบัโดยไม่เอ่ยคำาพดูใด ทว่าเพยีงเท่านั้น

กท็ำาให้คนที่มองอยู่ยิ้มออกมาได้

‘ขอบคณุมากนะที่ช่วย’

‘มันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้ว’ แพทย์หนุ่มกดยิ้มเพียงมุมปาก

ให้เลก็น้อย ก่อนจะเดนิจากไป

เพยีงฟ้ามองคนตวัสงูที่ห่างออกไปเรื่อยๆ ก่อนจะปล่อยให้นำ้าตา

ที่กลั้นไว้ค่อยๆ รนิไหล... 

ไม่ได้ขอบคุณแค่เรื่องที่ช่วยรักษา แต่ขอบคุณที่จับมือเธอไว้...

ในเวลาที่หวัใจต้องการกำาลงัใจที่สดุ...

แก้วเจ้าจอมยื่นมอืไปแตะบนหลงัมอืของเพื่อนเมื่อเหน็ว่าอกีฝ่าย

เงยีบไปนาน แถมสหีน้ายงัดคูล้ายทกุข์สขุปนกนักไ็ม่ปาน เพยีงฟ้าย้าย

สายตาที่เหม่อลอยไปมองคนตรงหน้า ก่อนจะยิ้มน้อยๆ ให้ แล้วเล่า

รายละเอียดไปตามที่กวินวัฒน์บอก และก็เป็นอย่างที่เธอคิด แก้ว- 

เจ้าจอมถามในสิ่งเดยีวกบัที่เธอสงสยั
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“ผึ้งไม่น่ามาซวยโดนอะไรแบบนี้เลย จะถงึขั้นตาบอดเลยรเึปล่า 

น่ากลวัจงั”

“คงไม่หรอก”

“หมอบอกอย่างนั้นเหรอ”

เพียงฟ้าส่ายหน้าน้อยๆ แต่เรียวปากปรากฏรอยยิ้มจางๆ ถึง 

ตัวแพทย์เจ้าของไข้จะไม่พูดออกมาตรงๆ เพราะถ้าเป็นเรื่องคอขาด

บาดตายแบบนี้ ไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซน็ต์กวนิวฒัน์ไม่พูดมนัออกมาแน่ 

แต่เธอรู้จกัเขาดยีิ่งกว่าใคร...

‘ความมั่นใจไม่ถงึร้อยเปอร์เซน็ต์’ ของเขา อาจหมายถงึเจด็สบิ 

แปดสิบ หรืออาจจะมากถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้แล้วแววตาและ

รอยยิ้มสุดท้ายที่เขาให้ไว้ ก็ทำาให้คนรับอย่างเธอใจชื้นขึ้นได้ยิ่งกว่า 

คำาพูดไหน

“ฉนัเชื่อว่าหมอคนนั้นจะทำาให้ผึ้งหายได้” 

แก้วเจ้าจอมมองลึกลงไปในดวงตาที่มีประกายความหวังของ

คนพูด ซึ่งตอนนี้มองเหม่อไปทางอื่นอย่างไม่รู้ตวั คล้ายว่ากำาลงัคดิถงึ

ใครอยู่ หญงิสาวจงึเอยีงศรีษะให้ดวงหน้าของเธอไปอยู่ในเส้นสายตา

ของอกีฝ่าย ก่อนจะยิ้มอย่างมเีลศนยัให้

“หมอคนนั้นที่แกว่า หมายถึงลูกค้าที่อยู่กับเราด้วยตอนนั้น 

ใช่ไหม”

คนถูกถามพยายามเก็บสีหน้า ทั้งที่ก็พออ่านได้จากสายตาว่า

เพื่อนคงเดาบางอย่างได้ “อื้ม เขาบอกว่าเป็นเวรวนันี้ พอมเีคสฉกุเฉนิ

ต้องใช้หมอตา โรงพยาบาลกเ็ลยโทร. ตามเขาด้วยเหมอืนกนั”

“คนนี้ใช่ไหม...แฟนเก่าแก ที่เป็นหมอตรวจตาให้แกเมื่อคราว

ก่อน”

เพยีงฟ้าไม่ตอบ ทว่าแก้วเจ้าจอมกอ็่านคำาตอบจากแววตาของ

เพื่อนได้ หญงิสาวยิ้มแซวหน่อยๆ ก่อนจะเท้าคาง ทำาท่าให้คนตรงหน้า
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รู้ว่าเธอตั้งใจมองหาพริธุ

“เขาดูเป็นห่วงแกนะ ฉนัเหน็เตม็ตาเลยว่าเขาดงึแกไปกอด”

“อย่าชงน่ะ มนักแ็ค่สถานการณ์คบัขนัไหม”

แก้วเจ้าจอมเบ้ปากแล้วยกัไหล่ “ฉนักอ็ยู่ใกล้น้าาา ไม่เหน็เขา

กอดฉนับ้างเลย ชวีติไอ้แก้วนี่มนัน่าสงสารจรงิๆ ต้องมดุรกัษาชวีติอยู่

ใต้โต๊ะ”

เพียงฟ้ายื่นมือไปดันไหล่เพื่อน “พอเลย เลิกแซว บอกตั้งแต ่

คนืนั้นแล้วไงว่าจบไปแล้วกค็อืจบไปแล้ว”

“รู้เปล่า เขาทิ้งเบอร์โทร. ไว้ที่แคชเชยีร์ด้วยนะ บอกว่าให้โทร. 

แจ้งค่าอาหารได้”

เจ้าของร้านถงึกบัเผลอกลอกตา “สถานการณ์ที่ทกุคนสตแิตก

ขนาดนั้น ยงัจะคดิถงึเรื่องค่าอาหารได้ เชื่อเขาเลย”

“เอาไหม อยากได้เบอร์เขารเึปล่า”

เป็นอีกครั้งที่หญิงสาวส่ายหน้า “ฉันยังยืนยันคำาเดิมนะว่า 

ไม่อยากสานต่อความสัมพันธ์ใดๆ กับเขาทั้งนั้น ถ้าจบเรื่องผึ้งแล้ว  

ฉนัหวงัจรงิๆ ว่าเราจะไม่เจอกนัอกี” 

พอได้ยินเพื่อนพูดอย่างนั้น แก้วเจ้าจอมก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าก่อน

จะเกดิอบุตัเิหตขุึ้นที่ร้าน เพยีงฟ้ากบัเขาคนนั้นกำาลงัทะเลาะกนัอยู่ ที่

สำาคัญเพื่อนของเธอกำาลังไล่ลูกค้าอีกด้วย คงไม่อยากสานต่อความ

สมัพนัธ์อย่างที่พูดจรงิๆ มนิ่า เมื่อวานถงึตั้งป้อมไล่เขาขนาดนั้น

“ขอโทษนะที่พูดไปอย่างนั้น ฉันลืมไปว่าแกเคยพูดว่าเขาเป็น

คนขอเลกิกบัแก มแีค่แกที่ยงัรกัเขา แต่พอวนันี้ฉนัเหน็ว่าเขากด็ูไม่ได้

ปิดกั้นแกขนาดนั้น แถมยังมากินที่ร้านเราด้วย เลยแอบคิดว่าบางที

เขากอ็าจจะยงัรกัแกเหมอืนกนักไ็ด้ ฉนัเลยพดูออกไปแบบนั้น...ตอนที่

เลกิกนั พวกแกทะเลาะกนัเหรอ”

คำาถามนี้ทำาให้คนถูกถามหลบุตาลงมองโต๊ะ นำา้ตาพลนัรื้นขึ้น
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มาในทนัทรีาวกบัว่าแผลฉกรรจ์ที่อยู่ภายในใจถูกสะกดิ เธอพยายาม

กกัลมหายใจของตวัเองไว้หวงัไม่ให้นำ้าตารนิไหล ทว่ามนักไ็ม่ช่วยอะไร

นำ้าใสๆ หยดหนึ่งร่วงลงบนโต๊ะ 

“ไม่เลย เราจบกนัด้วยด ีไม่มแีม้แต่การทะเลาะ” คนพดูเม้มปาก 

ผลกัก้อนความอดึอดัให้ลงคอไป “...แต่กไ็ม่มคีวามเข้าใจด้วยเหมอืน

กนั”

“หมายความว่ายงัไง”

เพยีงฟ้าสูดหายใจลกึ เธออยากจะซ่อนความรู้สกึอย่างเช่นทกุ

ครั้ง แต่เหตกุารณ์วนันี้มนัหนกัหนาเสยีจนเธอเหนื่อยเกนิกว่าจะแบก

ความรู้สกึไว้คนเดยีวอกีแล้ว

“ก่อนที่เขาจะไปเรยีนต่อเฉพาะทางที่อเมรกิา ทกุอย่างมนัดมีาก

เลยนะแก้ว เราเข้ากนัได้ดมีากๆ มคีวามสขุทกุครั้งที่ได้อยู่ด้วยกนั ถงึ

เราจะไม่ได้เจอกนับ่อยเหมอืนคูอ่ื่น เพราะแพทย์อนิเทร์ินอย่างเขาแทบ

จะไม่มเีวลาเป็นของตวัเอง มนักม็บี้างนะที่ฉนัแอบโกรธ แอบน้อยใจ 

แต่พอเหน็หน้าเขา เหน็หน้าเหนื่อยๆ ของเขา ความน้อยใจมนักห็าย

ไปหมด คิดแต่ว่าไม่อยากทำาตัวงี่เง่าให้เขาต้องเหนื่อยเพิ่มอีก เวลา

นอนยงัไม่ค่อยจะม ีกดโทร. หากนัได้วนัละสองสามนาทกีถ็อืว่าดมีาก

แล้ว พอมาคิดว่าเขางานยุ่งมาก แต่เวลาที่เหลือจากงานแทบจะ

ทั้งหมดเขากย็กให้ฉนั เราแทบไม่ทะเลาะกนั เพราะต่างรู้ดวี่าแค่เวลา

จะเจอหน้ากนักย็ากอยู่แล้ว ทกุครั้งที่ได้เจอกนัเหมอืนเรามาชาร์จพลงั

ชวีติให้กนัจรงิๆ... 

“พอเขาไปเรยีนต่อ แรกๆ มนักย็ากนะ เพราะเวลาที่โน่นกบัที่

ไทยกลบักนัไปหมด แต่กไ็ม่นานหรอก พอฉนัคดิว่าเราเริ่มปรบัตวัได้ดี

ขึ้น จู่ๆ ...เขากม็าขอเลกิกบัฉนั บอกว่าอยากโฟกสัเรื่องเรยีนให้มากกว่า

นี้ ไม่อยากต้องคอยพะวงว่าฉนัจะรอโทรศพัท์จากเขารเึปล่า เขาจำาเป็น

ต้องทุ่มเวลาทั้งหมดให้เรื่องเรียน” หญิงสาวหลับตาแล้วนึกถึงคำาพูด
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ในวันนั้นที่เธอยังจำามันได้ขึ้นใจ “เขาบอกว่าเราควรแยกย้ายไปทำา

หน้าที่ของตวัเอง เรื่องจะรกักนั...มนัเมื่อไหร่กไ็ด้”

เพยีงฟ้าเงยหน้ามองคนที่ตั้งใจฟังอยู ่ปล่อยให้นำ้าตาไหลลงเป็น

สายบนสองแก้ม เธอไม่ปัดมนัออก เพราะตดัสนิใจที่จะไม่ซ่อนความ

รู้สกึเรื่องนี้ต่อหน้าแก้วเจ้าจอมอกีแล้ว 

ถ้าหากเธอต้องการกันกวินวัฒน์ออกไปจากชีวิตหลังจากจบ

เรื่องนำ้าผึ้ง แก้วเจ้าจอมคือคนหนึ่งที่จะช่วยเธอได้ อย่างน้อยก็ช่วย 

ไม่ทำาให้ความรู้สกึในใจฟุ้งขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่

“แล้วแกตอบเขาไปว่ายงัไง”

“ฉันไม่ได้ตอบอะไร เขาไม่เปิดโอกาสให้ฉันได้ทำาอะไรทั้งนั้น” 

วนิาทนีั้นเธอยงัชอ็กกบัสิ่งที่เขาพดู ลำาคอตบีตนัจนไม่รูว่้าเสยีงหายไป

ไหน แล้วเขากต็ดัสายวดิโีอคอลไป “ตั้งแต่วนัที่เขาบอกเลกิฉนั กายก็

ตดัการตดิต่อทกุอย่าง บลอ็กไลน์ บลอ็กเฟซบุ๊ก ไอจ ีนอกจากจะไม่

รบัรูเ้รื่องของฉนัแล้ว เขากไ็ม่เปิดโอกาสให้ฉนัรบัรูค้วามเป็นไปของเขา

ด้วยเหมอืนกนั”

ขาดจากกนัเหมอืนอยู่คนละโลกในชั่วข้ามคนื...

“ใจร้ายมาก”

“ใช่” นำ้าตาหยดลงจากปลายคางในตอนที่หญิงสาวพยักหน้า 

หวัใจของเธอเจบ็ราวกบัถกูกรดีซำ้าทกุครั้งที่นกึถงึเรื่องคนืนั้น “ทั้งที่ก่อน

เขาจะไป...พูดทกุอย่างเอาไว้ซะดบิด”ี

ความทรงจำาแห่งความสุขอันแสนปวดร้าวกลับเข้ามายำ้าเตือน

หญงิสาวอกีครั้ง...

‘ทำาไมต้องไปไกลขนาดนั้นด้วยก็ไม่รู้ หมอตาเรียนที่ไทยไม่ได ้

เหรอ’ เพยีงฟ้าว่าโดยไม่หนัไปมองคนตวัหนาที่นอนซ้อนอยู่ข้างหลงั 

‘กเ็รยีนได้ แต่ปีปีนงึ เขากร็บัน้อย อกีอย่าง...’

‘หมอตาเป็นหมอที่ใช้เครื่องมือเยอะ ถ้าไปเรียนที่โน่นก็จะได้
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รู้จกัเทคโนโลยใีหม่ๆ ของเขา จะได้มวีธิชี่วยรกัษาคนไข้ที่หลากหลาย

ขึ้น’ คนตวัเลก็ต่อประโยคแทนเขา เพราะเธอฟังคำาอธบิายเหล่านี้มา

หลายรอบแล้ว แต่ก็ยังทำาใจยอมรับไม่ค่อยได้เท่าไร ‘โกรธคนไข้ใน

อนาคตของนายได้ไหม’

เพียงฟ้ารู้สึกว่าถูกกอดแน่นขึ้น ก่อนจะสัมผัสได้ว่าแผ่นอกเขา

กระเพื่อมนดิๆ พร้อมกบัมเีสยีงหวัเราะในลำาคอเบาๆ ตามมา

‘งอแงเหรอ’ กวินวัฒน์ถามพลางเขี่ยนิ้วเล่นกับผมของเธอไป

ด้วย ‘งอแงตอนนี้ไม่ทนัแล้วไหม’

คนตัวเล็กทำาหน้าบูดทั้งที่เขาไม่เห็น เพราะตอนนี้ทั้งสองนอน

อยู่บนโซฟาห้องรบัแขกที่คอนโดของปิต ิ ไฟทกุดวงถูกดบัลงหมดแล้ว

หลงัจากปาร์ตเีลี้ยงส่งกวนิวฒัน์จบลง ปิตกิบัธนัวาเข้าไปนอนในห้อง 

ส่วนเพื่อนหมอคนอื่นๆ ที่เป็นอนิเทริ์นด้วยกนักลบัไปก่อนแล้ว 

ในห้องรับแขกตอนนี้จึงเหลือแค่กวินวัฒน์กับเพียงฟ้า แสงไฟ

จากห้องนำ้าที่เปิดทิ้งไว้ไกลๆ ส่องมาพอให้ทุกอย่างในห้องแค่สลัวๆ 

หญงิสาวพลกิตวัไปหาเขาแล้วกอดคนตวัหนาไว้ แนบแก้มกบัอกแกร่ง

‘กต็อนแรกคดิว่าคงไม่เป็นไร แต่พอยิ่งใกล้วนับนิเท่าไหร่ ใจมนั

กห็ววิไปหมด’

เขาก้มลงจดจมูกลงที่หน้าผากมน ‘ยังไงฉันก็กลับมาทุกปีอยู่

แล้ว เธอจะกลวัอะไร’

‘ปีนงึมนันานนะกวิ้น’

คนฟังยิ้ม ยอมรบัว่าแรกๆ เขาไม่ค่อยอยากให้เพยีงฟ้าเรยีกเขา

ด้วยชื่อนั้นเท่าไร แต่พอนานๆ ไป เวลาได้ยนิเสยีงเธอเรยีกเขาด้วยชื่อ

ที่ไม่เหมอืนคนอื่นเรยีก มนักน็่ารกัดเีหมอืนกนั 

‘เดี๋ยวนี้ปีนงึไม่นานหรอก ยิ่งแชตได้ เฟซไทม์ได้ อยูไ่กลกเ็หมอืน

ใกล้’

‘นายมเีวลารเึปล่าเหอะ ขนาดแค่ตอนเป็นอนิเทริ์นนะ กว่าจะ
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เจอกนัได้โคตรยาก’

ทั้งคู่เริ่มคบกันตอนที่เรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาแพทย์อย่าง 

กวนิวฒัน์ค่อนข้างเรยีนหนกั แต่กย็งัโชคดทีี่เพยีงฟ้าพร้อมจะจดัเวลา

ให้ตรงกบัเขาได้เสมอ แม้บางครั้งเธอจะต้องใช้วนัว่างของเธอมานั่งเล่น

เป็นเพื่อนเขาที่ต้องอ่านหนงัสอืไปทั้งวนักต็าม แต่นั่นกย็งัเป็นความสขุ

สำาหรบัหญงิสาวเสมอ

แม้กระทั่งตอนเรียนจบ เพียงฟ้าเริ่มเข้าทำางานในบริษัทของ 

พ่อเธอ ตารางเวลาส่วนใหญ่ของหญงิสาวจงึไม่ได้จดัสรรได้ง่ายเหมอืน

อย่างตอนที่ยงัเป็นนกัศกึษา แต่เธอกย็งัพร้อมจะยกวนัหยดุสดุสปัดาห์

ให้แก่คนที่รกัอยู่ด ี

จนกวินวัฒน์เรียนจบ แล้วเข้าทำางานเป็นแพทย์อินเทิร์นใน 

โรงพยาบาล ชวีติที่ว่ายุง่อยูแ่ล้วกย็ุง่มากขึ้นเป็นเท่าทวคีณู ยิ่งเป็นตอน 

ปีแรก จะหาเวลาคุยโทรศัพท์กันยังทำาได้ยาก หลายครั้งที่เพียงฟ้า 

ขบัรถมานั่งรอเจอเขาที่โรงพยาบาล แต่กไ็ด้เจอหน้ากนัไม่ถงึยี่สบินาที

ด้วยซำ้า ยงัไม่นบัอกีหลายวนัที่เธอมาหาถงึห้องพกั แต่คยุกนัได้ไม่เท่าไร

เขาก็เผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยล้า ตื่นมาอีกทีเธอก็กลับไปแล้ว 

แถมยงัทำาอาหารง่ายๆ ไว้ให้เขาอกี เพยีงฟ้าอดทนและคอยแบ่งเวลา

มาคอยดูแลเขาเสมอ

เพื่อนหมอหลายคนต้องเลิกกับคนรักไปก็ตอนนี้ แต่กวินวัฒน์

นบัว่าโชคดทีี่แฟนสาวไม่เดนิจากเขาไปไหน แต่ถงึอย่างนั้น ชายหนุ่ม

ก็ไม่ได้อยากให้เธอต้องมานั่งคอยว่าเมื่อไรเขาจะมีเวลาให้แบบนี้ไป

ตลอดชวีติเหมอืนกนั

กวนิวฒัน์ย้ายแขนไปกอดเธอไว้ ‘ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ ต่อไปฉนั

จะไม่ต้องยุ่งขนาดนั้นแล้วนะ’

‘จรงิเหรอ’

‘อื้ม กอ็ย่างที่บอกว่าขอทนุของโรง’บาลรเีซลดาไป ถ้าเรยีนจบ
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ก็ต้องไปทำางานใช้ทุนให้เขา โรง’บาลเอกชนไม่ยุ่งเหมือนโรง’บาลรัฐ

หรอก’

‘ไม่ขายวญิญาณให้โรง’บาลแล้วแน่นะ’

‘ขายวญิญาณให้เธอแทน จะเกาะตดิไม่ไปไหนเลยเอาไหม’

เพยีงฟ้าหวัเราะชอบใจ ‘อกีสามปีใช่ไหม’

‘อื้ม อกีสามปีเธอจะไม่ต้องเหนื่อยมานั่งรอเวลาให้แฟนว่างแล้ว

นะ ขอโทษนะที่ต้องให้อดทนมาตลอด แต่ช่วยอดทนต่ออีกนิดนึง 

ได้ไหม’

‘กเ็ลอืกจะเป็นแฟนหมอแล้วอะเนอะ ช่วยไม่ได้’

เสยีงหวัเราะของทั้งคู่ดงัขึ้นพร้อมกนั ก่อนเจ้าของเสยีงใสจะว่า 

‘นี่เราคบกนักี่ปีแล้วเนี่ย’ เพยีงฟ้ายกมอืขึ้นมานบั ‘หนึ่ง สอง สาม สี่’

แล้วกโ็ดนมอืใหญ่รวบเอาไว้ ‘จะนบัไปทำาไม’

‘อ้าว จะได้รู้ไง’

‘รู้หรอืไม่รู้แล้วต่างกนัตรงไหน ยงัไงฉนักก็อดเธอไปเรื่อยๆ แบบนี้

อยู่แล้ว’

‘พูดแล้วนะกวิ้น ฉนัจำาไม่มวีนัลมืด้วย’

เขาหอมลงที่ขมับเธอคล้ายจะยำ้า ‘ก็ลองลืมดูสิ จะฟัดจนกว่า

จะจำาได้เลย’

นำ้าตาหยดที่ไม่รู้เท่าไรกลิ้งลงจากดวงตาคูส่วยที่ตอนนี้ร้องไห้จน

บวมชำ้าไปหมด “คนมนัรกัไปแล้ว...มนัรกัไปหมดใจแล้วเว้ยแก รกัแล้ว

อยากจะหยดุกห็ยดุได้เลยงั้นเหรอ เขาอาจจะทำาได้...แต่ฉนัทำาไม่ได้”

แก้วเจ้าจอมไม่เอ่ยอะไรแทรก เพียงตบบนหลังมือเพื่อนเบาๆ 

เพื่อปลอบโยนเท่านั้น 

“แกเชื่อไหม ผ่านมาห้าปีแล้ว ฉนัยงัจำาทกุอย่างในคนืวนัเลี้ยง

ส่งเขาได้อยูเ่ลย เรากนิเลี้ยงกนัแค่กลุม่เพื่อนๆ ที่คอนโดของเพื่อนสนทิ

เขา กายเมาจนขบัรถไม่ไหวเราเลยนอนด้วยกนัที่โซฟาในห้องรบัแขก 
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ฉนัจำาทกุคำาพดูของเขาได้ จำาเสยีงหวัเราะของเขาได้ จำาได้แม้กระทั่ง...”

กลิ่นแอลกอฮอล์อ่อนๆ จากลมหายใจเขาตอนที่เราจูบกนัอย่าง

ลกึซึ้ง

เพยีงฟ้าปาดนำ้าตาทิ้งแทนการเอ่ยให้จบประโยค เธอไม่ได้เสยี

นำ้าตาให้แก่เรื่องนี้นานแล้ว นานจนคิดว่ามันคงไม่สามารถทำาให้เธอ

เสยีใจได้อกีแล้ว แต่เปล่าเลย...นำ้าใสๆ ที่ปกคลมุดวงตาของเธออยูเ่ป็น

สิ่งที่พสิูจน์ได้เป็นอย่างดวี่าห้าปีที่ผ่าน...

เวลาไม่ช่วยอะไรเลย

“แกรกัเขามากขนาดนี้ ไม่เหน็เคยเล่าให้ฉนัฟังบ้างเลย”

“กต็อนที่เจอแก...มนัจบไปแล้ว”

“ถ้าจบจรงิ แกไม่มานั่งนำ้าตาไหลแบบนี้หรอก”

“มนัจบแล้ว” เอ่ยยำ้ากบัตวัเองครั้งที่เท่าไรไม่รู้ “เรื่องราวมนัจบ

ไปนานแล้ว...แต่ความรู้สกึของฉนั...ไม่เคยจบลงเลย”

คนฟังยื่นมือไปช่วยปาดนำ้าตาบนใบหน้า ปล่อยให้คนที่อัดอั้น

ได้ระบายเรื่องราวทั้งหมดออกมา

“แกรูอ้ะไรไหมแก้ว วนัแรกที่ฉนัได้เจอกนัอกีครั้ง ตอนที่ฉนัได้ยนิ

เสยีงเขา หวัใจฉนัอ่อนยวบไปหมด รู้ตวัเลยว่านั่นเป็นเสยีงที่ฉนัอยาก

ได้ยนิมาตลอด โกรธตวัเองที่สดุ...ที่อยากโผเข้าไปกอดเขา อยากบอก

ให้เขารู้ว่าฉนัคดิถงึเขามากแค่ไหน ฉนัไม่เคยรู้ตวัเลยว่าเฝ้ารอวนัที่จะ

ได้เจอหน้าเขาขนาดนี้จนได้เห็นเขาตรงหน้า” เสียงสะอื้นหยุดคำาพูด

ของเพยีงฟ้าเอาไว้ 

“แต่นั่นมนักเ็ป็นแค่เสยีงร้องจากข้างใน แต่ความเป็นจรงิฉนัทำา

อย่างนั้นไม่ได้ ระหว่างเรามีแค่โต๊ะตัวเดียวคั่นอยู่ แต่ฉันกลับรู้สึกว่า

มนัเป็นกำาแพงที่หนามาก เขาดูเฉยชาเหมอืนเราไม่เคยคบกนัมาก่อน 

ยังแซวฉันเรื่องแต่งงานได้อย่างหน้าระรื่นด้วยซำ้า สุดท้าย...คำาพูดทุก

อย่างที่อยากจะบอกกบัเขาฉนักพ็ดูมนัออกไปไม่ได้ ฉนัไม่ใช่คนรกั แต่
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เป็นแค่คนไข้ทั่วไป ที่ทำาอะไรไม่ได้มากไปกว่าพูดว่า...ขอบคณุ”

“เขารู้ด้วยเหรอว่าแกแต่งงานแล้ว ไหนว่าบลอ็กกนัทกุทางไง”

“ไม่แน่ใจเหมอืนกนัว่ารู้ได้ไง แต่มนักไ็ม่น่ายากนะ เพราะถงึเรา

จะบลอ็กกนั พวกอเีจ้ไอ้จนีกย็งัเป็นเพื่อนในโซเชยีลกบัเขาแล้วกเ็พื่อนๆ 

เขาอยู่ กน็่าจะรู้ได้ไม่ยาก”

ถึงจะเป็นแค่การติดตามกันอยู่ห่างๆ แต่มันก็ไม่ยากที่เรื่อง

แต่งงานของเธอจะเข้าหกูวนิวฒัน์ อกีอย่างถงึชยตุจะไม่ใช่ดาราดงั แต่

เขาก็เป็นที่รู้จักในสังคมอยู่บ้างในฐานะทายาทนามสกุลมีชื่อ ตอนที่

เพยีงฟ้าแต่งงานจงึมขี่าวให้เหน็บนหน้าอนิเทอร์เนต็อยู่ประปราย

“แกเก่งมากเฟย์ แกเกบ็ความรู้สกึได้ขนาดนี้ถอืว่าเก่งมาก”

เพียงฟ้าหัวเราะระคนเสียงสะอื้น “ฉันไปบอกเจ๊เปิ้ลดีไหม ว่า

ฉนักเ็ป็นนกัแสดงได้เหมอืนกนั”

“ยังจะประชดตัวเองอีก” ว่าแล้วเอื้อมไปหยิบกล่องกระดาษ

ทชิชูส่งให้เพื่อน “แล้ววนันี้ล่ะ ไปด้วยกนัตั้งนาน เป็นยงัไง”

เพียงฟ้าถอนหายใจเฮือกใหญ่ “เขาก็ดีนะ ก็ช่วยหลายอย่าง 

แต่...เขาบอกว่าทำาไปในฐานะหมอ”

คนที่ลุน้รอฟังคำาตอบถงึกบัถอนหายใจเฮอืกใหญ่ “เฮ้อออ ผูช้าย 

นะผู้ชาย ไม่รู้หรอืไงว่าทำาแบบนี้กบัใจผูห้ญงิไม่ได้ ยิ่งเป็นแฟนเก่าด้วย

เนี่ย บ้ารเึปล่า!”

คนฟังยิ้มให้เพื่อนที่เริ่มอารมณ์ขึ้น ก่อนจะเอ่ยเหตุผลที่เธอคิด

ทบทวนการกระทำาของเขาจนตกผลกึได้

“จรงิๆ ฉนัว่าที่เขากล้าทำาแบบนี้ โดยไม่กลวัว่าฉนัจะคดิไกล คง

เพราะเขาคิดว่าฉันแต่งงานแล้ว รักคนอื่นไปแล้ว ไม่ต้องกังวลว่าจะ

ทำาให้ฉนัคดิว่าเขาทำาไปเพราะอยากจะคนืดกีบัฉนั”

“เพราะแกเป็นแฟนเก่าที่สานต่อความสมัพนัธ์ไม่ได้แล้ว สำาหรบั

คนที่ไม่ต้องการดงึความรกัเก่ากลบัมาอย่างเขา เลยสะดวกใจที่จะเข้า
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ใกล้แก แบบนั้นใช่ไหม”

เพยีงฟ้าสดูหายใจลกึอกีครั้งเพื่อกดความเจบ็ปวดที่ถกูรื้อฟ้ืนขึ้น

มาลงไป ก่อนจะยำ้าสิ่งที่ตั้งมั่นไว้กบัตวัเอง “ฉนัถงึบอกไงว่าหวงัว่าเรา

จะไม่เจอกันอีกหลังจากจบเรื่องนี้ และในระหว่างนี้ ฉันเองก็ต้อง

ปกป้องหวัใจตวัเองอย่างที่สดุเหมอืนกนั”
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เกือบเที่ยงคืนแล้วตอนที่กวินวัฒน์กลับถึงห้อง หลังจาก

แยกกบัเพยีงฟ้า เขากเ็ข้าไปดอูาการคนเจบ็ในห้องพกัฟ้ืนอกีครั้ง ก่อน

จะขึ้นไปที่ห้องทำางานของเขาในแผนกตา หู คอ จมูกที่ชั้น 5 ซึ่งเวลา

นั้นร้างผูค้น แพทย์หนุม่จดัการเรื่องเอกสารต่างๆ อกีเลก็น้อย และเสรจ็

ธรุะในเวลาไม่ถงึครึ่งชั่วโมง

ตอนที่เขากลบัลงมาที่ชั้น 1 และเดนิผ่านจดุที่แยกกนักบัเพยีงฟ้า 

ชายหนุ่มกเ็หน็ว่าเธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว 

ที่ร้านน่าจะมเีรื่องที่ต้องทำาอกีไม่น้อย

ความเป็นห่วงผดุขึ้นในใจตอนคดิถงึเรื่องนั้น อนัที่จรงิถ้าจะพูด

ให้ถูก มนัเป็นความรู้สกึที่ยงัตกค้างอยู่ตั้งแต่เกดิเรื่องแล้ว

กวนิวฒัน์ทิ้งตวัลงนั่งที่เก้าอี้ตรงโต๊ะทำางานในห้องหนงัสอื สมอง

ยงัขบคดิหลายเรื่องปะปนกนั อย่างแรก...เขาค่อนข้างมั่นใจว่าเหตกุารณ์

เมื่อหวัคำ่าไม่ใช่อบุตัเิหต ุมนัอกุอาจและชดัเจนมากว่าเป็นการตั้งใจมา

ก่อกวน

เพยีงฟ้ามศีตัรูที่เกลยีดกนัถงึขั้นจ้องทำาร้ายขนาดนี้เชยีวเหรอ

อย่างเธอเนี่ยนะ...

ถ้าเป็นตอนสมัยที่รู้จักกันใหม่ๆ จริงอยู่ที่เพียงฟ้าเป็นหนึ่งใน 

7
ไม่กลับมา
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คนดังของมหาวิทยาลัย มีคนติดตามเธอในโซเชียลนับแสนก็ว่าได้ 

หญงิสาวแคร์เสมอว่าคนอื่นจะมองเธอยงัไง จงึไม่แปลกถ้าจะมทีั้งคน

ที่ชอบและไม่ชอบเธอปะปนกนับ้าง ทว่านั่นมนักเ็รื่องนานมาแล้ว ตั้งแต่

มาคบกับเขา โลกที่มีผู้คนมากเกินจำาเป็นของเธอก็เริ่มคัดกรองคนที่ 

ไม่สำาคัญกับชีวิตออกไป แคร์สายตาของคนไม่รู้จักให้น้อยลง ใส่ใจ

เฉพาะคนที่เธอรกัและรกัเธอเท่านั้น 

หรอืจะเป็นศตัรูทางธรุกจิ...

คิ้วเข้มของแพทย์หนุ่มขมวดมุ่น ทั้งที่รู้ว่าต่อให้คดิจนหวัระเบดิ 

เขาก็ไม่มีทางได้คำาตอบของเรื่องที่สงสัย เพราะเขาเพิ่งกลับมาเจอ 

เพยีงฟ้านบัครั้งได้ ไม่รู้ว่าตลอดห้าปีที่เลกิรากนัไป ชวีติเธอพบเจอกบั

อะไรมาบ้าง เท่าที่เหน็กเ็ปลี่ยนแปลงไปมากอยู่

ทั้งเรื่องาน ทั้งเรื่องคู่ชวีติ...

“เฮ้อออ แล้วจะไปยุง่เรื่องเขาทำาไม” ชายหนุม่ส่ายหน้าไล่ความ

คดิ “ขี้เสอืกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยกู”

แม้จะเอ่ยราวกบัหกัใจเลกิสน แต่เอาเข้าจรงิ เขากไ็ม่อาจล้างเรื่อง

ของเพยีงฟ้าออกไปได้ เพราะนอกจากเรื่องที่ว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลงั

เหตกุารณ์ ยงัมอีกีเรื่องหนึ่งที่ยงัคาใจเขาไม่หาย

เกิดเรื่องกับเพียงฟ้ามากมายขนาดนี้...ผู้ชายคนนั้นไม่เห็นโผล่

หน้ามาเลย

ตั้งแต่ที่ร้านไปจนถึงที่โรงพยาบาล...จนกระทั่งเขาแยกกับเธอ 

สามขีองเพยีงฟ้ากไ็ม่โผล่มาอยู่ข้างกายเธอเลยสกันดิ

“ทำาไมวะ...”

กวนิวฒัน์เลื่อนเก้าอี้ให้เข้าใกล้โต๊ะทำางานมากขึ้น ก่อนจะขยบั

เมาส์ให้หน้าจอแล็ปท็อปสว่างขึ้นมา ลงมือค้นหาข้อมูลจากหน้า

เวบ็ไซต์เพื่อยนืยนัความคดิในหวั

“ตึก J.W. Tower ก็เป็นของตระกูลจรรยาวรรธน์นี่ เกิดเรื่อง
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ขนาดนี้ไม่มาหาเมยีเลย? ได้เหรอวะ”

ชายหนุม่จำานามสกลุนี้ได้แม่น แม้เขาจะเคยเหน็บนเวบ็ไซต์ข่าว

ออนไลน์แค่ครั้งเดยีว แต่มนักเ็ป็นข่าวการแต่งงานระหว่างเพยีงฟ้ากบั

ชยตุ

...แค่ครั้งเดยีวกล็มืไม่ลงแล้ว

“หรอืว่าเฟย์ไม่บอกเอง” ข้อกงัขาใหม่ผดุตามมา 

ถ้าไม่นับตอนที่เขาเข้าไปดูอาการคนเจ็บในห้องฉุกเฉิน กวิน-

วัฒน์ก็อยู่กับเพียงฟ้าตลอดเวลา เขาไม่เห็นว่าเธอจะโทร. บอกสามี

หรือแม้แต่พิมพ์ข้อความส่งไปหาก็ไม่ หญิงสาวเหมือนพยายามต่อสู้

กบัความหวาดกลวัในใจด้วยตวัคนเดยีวด้วยซำ้า

เขายังจำาความรู้สึกตอนจับมือของเธอได้ สองมือเล็กๆ ของ 

เพียงฟ้าเย็นเฉียบ ใจของเธอหวาดหวั่นขนาดที่เขารับรู้ถึงแรงสั่นของ

มอืน้อยๆ นั้นได้เลยด้วยซำ้า หญงิสาวพยายามควบคมุความหวาดหวั่น

ที่มมีากจนเกนิกำาลงั มากถงึขั้นที่คนนั่งข้างๆ อย่างเขารบัรู้ความอ่อน

ไหวของเธอได้ ถงึต้องยื่นมอืไปจบัเพื่อเป็นหลกัให้เธอไว้ ห่วงว่าจะฝืน

ร่างกายจนล้มเจบ็ไปอกีคน

หากเป็นตอนที่กวนิวฒัน์ยงัอยูใ่นสถานะคนรกั เวลามเีรื่องร้อนใจ

หรอืสถานการณ์คบัขนั คนแรกที่เพยีงฟ้าจะโทร. หาคอืเขา เพราะฉะนั้น

เหตุการณ์วันนี้ คนที่หญิงสาวน่าจะโทร. มากที่สุดก็ควรจะเป็นสามี

ของเธอไม่ใช่หรอื

‘ไม่เป็นไร ฉนัเรยีกแทก็ซี่กลบัเองสะดวกกว่า’

คำาตอบของเธอตอนที่เขาบอกให้โทร. หาคนที่บ้านวนกลบัมาใน

ความคดิ

“ขนาดมารับยังไม่ให้มา...นั่นมันก็เวลาเลิกงานแล้วด้วยนะ”  

นิ้วชี้สากถูคางไปมาอย่างใช้ความคดิ “แปลกๆ”

ชายหนุม่ไม่อยากจะคดิในทางที่ร้ายต่อหญงิสาว ทว่ากย็อมรบั
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ว่าผู้หญิงที่เขารู้จักคนนั้นมีพฤติกรรมที่แปลกไป แต่ก็ไม่ผิดหรอก  

ตอนนี้เธอโตขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก ไม่ใช่หญงิสาวที่เพิ่งเรยีนจบแล้วเริ่ม

ทำางาน ทว่าเป็นถึงเชฟสาวที่ดูแลพนักงานทั้งร้าน เธออาจจะคิดว่า

สามารถแก้สถานการณ์ด้วยตวัเองได้โดยไม่ต้องเรยีกสามมีากไ็ด้

“ยังไงเขาก็กลับไปคุยกันที่บ้านได้” พูดเองแล้วก็เจ็บจี๊ดที่อก

ซ้ายเหมอืนเพิ่งเอามดีแทงตวัเองไปหมาดๆ

กวนิวฒัน์ปัดเรื่องนี้ทิ้ง แล้วเปลี่ยนมาหาข้อมูลเรื่องร้านอาหาร

เพิ่มเติม แล้วก็พบว่าเพียงฟ้าไม่ได้เป็นแค่เชฟ แต่เธอยังเป็นเจ้าของ

ร่วมกบัแก้วเจ้าจอมผู้เป็นเพื่อนสนทิ ภาพวนัเปิดร้านปรากฏขึ้นบนหน้า

เวบ็ไซต์หนึ่ง ในภาพมคีรอบครวัของเธอร่วมเฟรม และหนึ่งในนั้นคอื

สามขีองเธอ

ผูช้ายสวมสูทสเีข้มท่าทางภมูฐิานคนนั้นยนือยูใ่กล้เพยีงฟ้าแทบ

จะทกุรปู ในภาพเหล่านั้นเขาได้เหน็รอยยิ้มแห่งความสขุของเธออยูใ่น

ทกุภาพ

ก่อนกลบัมาเมอืงไทย กวนิวฒัน์เคยคดิว่าตอนนี้เธออาจจะเป็น

เชฟในร้านโรงแรมหรูสกัแห่ง แต่ที่เขาอยากเหน็มากที่สดุคอืความฝัน

ที่เธอเคยบอกเอาไว้...

‘ถ้าเรยีนจบเชฟจรงิๆ คดิไว้หรอืยงัว่าจะทำาอะไรต่อ’

คนอยากเป็นเชฟอมยิ้ม แล้วพยกัหน้าอย่างมั่นใจ ‘แน่นอนว่า

แพลนเอาไว้แล้ว’

‘ว่า?’

‘ฉนัอยากเปิดร้านอาหาร’

‘โอ้ววว’ กวินวัฒน์ยิ้มกว้างตามเจ้าของดวงตาวิบวับ ‘อาหาร

แบบไหน อติาล?ี ญี่ปุ่นไหม หรอืว่าฟิวชนักฮ็ติใช้ได้’

เพียงฟ้ายื่นหน้าเข้าไปใกล้แฟนหนุ่มแล้วส่ายหน้าไปมา ‘ฉัน

อยากเปิดร้านอาหารสขุภาพ’
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‘หา?’ คำาตอบที่ไม่คดิว่าจะได้ยนิทำาเอาคนฟังหลดุเสยีง ‘ทำาไม

อะ เทรนด์อาหารแนวนี้กำาลงัมาเหรอ’

‘เปล่าหรอก ฉนักแ็ค่คดิว่า...ถ้าคนกนิอาหารสขุภาพแล้วช่วยให้

สขุภาพด ีหมอกจ็ะทำางานน้อยลงใช่ไหม’ มอืเลก็ๆ ข้างหนึ่งยื่นไปแนบ

ใบหน้าเหนื่อยล้าของเขา ‘...ฉนัอยากให้คนเป็นหมอได้พกับ้าง’

คนฟังถงึกบัพูดไม่ออกไปหลายอดึใจ ก่อนจะกางสองแขนออก 

‘ไหน มาให้คนเป็นหมอกอดให้ชื่นใจหน่อยซ’ิ

ไม่คิดว่าความฝันนั้นจะยังไม่เปลี่ยน แถมเธอยังทำามันสำาเร็จ

แล้วด้วย

ดใีจด้วยจรงิๆ...

ชายหนุ่มยังจำาวันที่เธอเปิดประตูห้องตรวจเข้ามาได้ ไม่ทันได้

เตรยีมใจเลยว่าจะได้พบอดตีคนรกัในวนันั้น กวนิวฒัน์เพิ่งกลบัมาจาก

ต่างประเทศได้ไม่ถงึสองสปัดาห์ นบัว่าเรว็กว่าที่คดิไว้มาก 

วินาทีแรกที่สายตาสอดประสานกัน หัวใจของเขาก็เหมือนถูก

บบีรดัจากสายตาคูน่ั้น มนัเด่นชดัในความรูส้กึว่าคดิถงึเธอมากแค่ไหน 

แม้ว่าจะต้องป้ันหน้าราวกบัไม่เป็นไร แต่ภายในใจ...มนัดงึความโหยหา

ช่วงเวลาเก่าๆ กลบัมาในคราวเดยีว

แค่เห็นหน้าเธอ เขาก็แทบห้ามใจตัวเองไม่ไหว แต่นี่ยังต้อง 

มองตาอกี...เกลยีดการเป็นจกัษแุพทย์ที่สดุกว็นันั้นละ

ตอนที่ได้สบดวงตาสนีำ้าตาลที่เขาชอบมองมากที่สดุคู่นั้น เสี้ยว

อึดใจหนึ่งคล้ายว่ามันดึงให้เขากลับไปอยู่ในภาพความฝัน หลงลืม

ความเป็นจริงไปชั่วขณะ ภาพที่เคยวาดฝันเอาไว้ว่าเราจะแต่งงาน 

สร้างครอบครัวด้วยกันหวนคืนกลับมาอีกครั้ง แต่การเบนสายตาหนี

ของเธอก็ดึงเขากลับมายังโลกความจริง...ความจริงที่ว่าเธอแต่งงาน

แล้ว  

วนันี้ผู้หญงิในหวัใจเขาคนนี้...เป็นของคนอื่นไปแล้ว
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แค่รู้ว่าเธอแต่งงานกบัผู้ชายคนอื่น เขายงัเจบ็ปวดใจได้ขนาดนี้ 

ถ้าอีกหน่อยเขาได้เห็นว่าเธอมีลูกน้อยที่น่ารักอย่างที่เคยวาดฝันไว้ 

ด้วยกนั...

หวัใจเขาคงไม่เหลอืชิ้นดี

สมนำ้าหน้าตวัเองแล้วที่วนันั้นเขาตดัสนิใจแบบนั้น แต่ถงึอย่างนั้น 

หากย้อนเวลากลบัไปได้ กวนิวฒัน์กค็งตดัสนิใจแบบเดมิ เพราะอย่าง

น้อยในวันนี้เขาก็ได้เห็นรอยยิ้มของเธอในวันที่พาความฝันไปถึงเป้า

หมาย มคีรอบครวัและคนที่รกัร่วมยนิดดี้วย

ชายหนุม่ทอดสายตามองภาพหญงิสาวบนหน้าจอเนิ่นนาน ก่อน

จะยิ้มสขุระคนเศร้าให้ “เธอมคีวามสขุดใีช่ไหมเฟย์”

Reselda Medical Hospital เป็นโรงพยาบาลเอกชนทีม่ชีือ่

เสียงด้านเทคโนโลยีการรักษา ตั้งอยู่ใกล้กับย่านธุรกิจ เป็นหนึ่งใน 

โรงพยาบาลที่ได้รบัการไว้วางใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาต ิอาจ

เพราะชื่อ ‘รเีซลดา’ แปลว่า ‘ผู้รกัษา’ จงึช่วยสร้างภาพลกัษณ์ที่ดใีห้

โรงพยาบาลไม่น้อย คงมแีค่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเท่านั้นที่พอจะรู้ว่า 

คำาว่า ‘รเีซลดา’ ถูกเลอืกมาตั้งเพราะใกล้เคยีงกบัคำาว่า ‘ลศีริดานนท์’ 

อนัเป็นนามสกลุของเจ้าของนั่นเอง

“ขยบัหน้าเข้ามาอกีนดิครบั เอาคางวางตรงแท่นได้เลย ลมืตา

ไว้นะครบั” แพทย์หนุม่เอ่ยกบัคนไข้ของเขาโดยที่ยงัส่องกล้องตรวจตา

อยู่ มองอยู่ครู่เดยีวกถ็อยตวัออกมา “เอาหน้าออกได้ครบั”

คนไข้สาวที่มาพบหมอเป็นครั้งที่สองมองแพทย์เจ้าของไข้ของ

เธอที่หมนุเก้าอี้เฉยีงหลบกล้องตรวจที่ตั้งไว้ไปเลก็น้อย แล้วเริ่มก้มลง

เขยีนบนัทกึรายงานผลการรกัษา เอ่ยกบัเธอไปด้วย 

“ตายังมีอาการอักเสบอยู่นะครับ แต่ก็ดีขึ้นกว่าคราวที่แล้ว” 

กวนิวฒัน์เงยหน้าขึ้นมองคนไข้ เมื่อรู้สกึว่าเธอมองมาอย่างตั้งใจ เขา
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จึงมองเข้าไปในดวงตาของเธอเพื่อความแน่ใจอีกรอบ “รู้สึกว่าคราว

ก่อนหมอได้บอกด้วยใช่ไหมครบัว่าให้หยดุใส่คอนแทกต์เลนส์ไปก่อน”

“บอกค่ะ แต่บัวเห็นว่าคุณหมอบอกว่าเยื่อบุตาอักเสบคือตรง

ตาขาว แต่เราใส่คอนแทกต์เลนส์ที่ตาดำานะคะ กน็่าจะพอใส่ได้”

แพทย์หนุ่มยิ้มไร้ความรู้สกึให้คนไข้ที่รู้ดกีว่าหมอ “แต่มนักเ็ลย

ออกมาตรงตาขาวนะครบั และยงัไงการใส่คอนแทกต์เลนส์กม็ผีลทำาให้

ดวงตาระคายเคอืง”

“กน็ดิเดยีวเองค่ะคณุหมอ อกีอย่างบวัใส่แค่ตอนออกนอกบ้าน 

ถ้าอยู่ในบ้านบวักใ็ส่แว่นอย่างที่คณุหมอแนะนำาเลย”

“แล้วออกจากบ้านบ่อยไหมครบั”

“ทุกวันค่ะ” พอเห็นคิ้วเข้มของหมอกระตุก คนไข้สาวเลยรีบ

แก้ตวั “ยกเว้นเสาร์-อาทติย์ค่ะคณุหมอ”

รอยยิ้มแสนหวานที่ส่งตามมาไม่ได้ทำาให้คนเป็นหมอแสดงสหีน้า

อะไรไปมากกว่านิ่งเฉย กวนิวฒัน์ถอืว่าเขาบอกในสิ่งที่เธอควรทำาแล้ว 

ที่เหลอืเป็นดลุพนิจิของเจ้าตวัเอง 

“แบบนั้นมนัจะหายช้าหน่อยนะครบั”

“ไม่เป็นไรค่ะ ออฟฟิศบัวอยู่ใกล้ บัวมาหาคุณหมอบ่อยๆ ได้ 

นายไม่ว่า”

แม้แต่พยาบาลวยักลางคนที่ยนือยู่ข้างหลงัหมอยงัรู้สกึแปลกๆ 

กบัคำาพูดนั้น ทว่าแพทย์หนุ่มกลบัเมนิเฉย ทำาหน้าที่ของเขาต่อ

“คงต้องทานยาแก้อักเสบต่อเนื่องจากคราวก่อนนะครับ แล้ว

สปัดาห์หน้าค่อยมาดูอกีท ีหมอหวงัว่าคนไข้จะดูแลดวงตาของตวัเอง

ได้ดนีะครบั”

กวินวัฒน์หันหน้าเข้าจอคอมพิวเตอร์อีกรอบ กดพิมพ์รายการ

ยาให้คนไข้ วางสีหน้าเรียบเฉยทั้งที่รู้ตัวว่าอีกฝ่ายกำาลังกวาดสายตา

มองเขา ไม่ทนัไรเธอกเ็อ่ยออกมา
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“คณุหมอคะ ต้องทานยาทกุวนัเลยรเึปล่า”

“ต่อเนื่องทกุวนัครบั”

“แต่บางวนับวักล็มืเหมอืนกนั ทำายงัไงดลี่ะคะ”

ชายหนุ่มหนัไปหาคู่สนทนา การลมืกนิยาในบางมื้อเป็นเรื่องที่

พบเจอได้ปกตอิยูแ่ล้ว “ถ้าลมืมื้อไหนกท็านในมื้อถดัไปได้เลยครบั ทาน

ให้หมดตามที่หมอให้ไปกพ็อ”

พอหนักลบัมายงัไม่ทนัจะพมิพ์ต่อ เธอกว่็า “คณุหมอโทร. เตอืน

บวัหน่อยไม่ได้เหรอคะ เรากเ็จอกนัมาสองครั้งแล้ว ไม่ใช่คนแปลกหน้า

อะไร”

มุมปากข้างหนึ่งของเขายกขึ้น ยังไม่เอ่ยอะไรในทันที ปล่อย

เวลาเลก็น้อยให้เธอลุน้ ก่อนจะเอ่ยเสยีงราบเรยีบ “หมอกอ็ยากจะช่วย

นะครบั แต่ตดิที่ว่า...” แพทย์หนุม่หนักลบัไปสบตาเธอแล้วยิ้มให้ “แฟน

หมอดมุาก”

คนที่กำาลงัยิ้มรบัถงึกบัหบุยิ้มลงฉบั พอดกีบัที่หมอเจ้าของไข้เธอ

ว่า “วนันี้เรยีบร้อย อย่าลมืทานยาให้ครบนะครบั”

เธอสะบดัค้อนทิ้งท้าย ก่อนจะเปิดประตูห้องตรวจออกไป 

เสียงหัวเราะคิกๆ ดังเบาๆ มาจากข้างหลัง ก่อนที่พยาบาลผู้

ร่วมเหตกุารณ์จะว่าขึ้น “หน้าจ๋อยไปเลยนะคะ ผู้หญงิสมยันี้นี่รกุเก่ง

กนัเสยีจรงิๆ”

“เธออาจจะแค่หยอกเล่นกไ็ด้ครบั”

“พี่ดูหน้าแล้วไม่เล่นหรอกค่ะ ว่าแต่อาจารย์เถอะ ไปบอกเธอ

แบบนั้นไม่กลวัเป็นข่าวลอืในโรงพยาบาลเหรอคะ”

“กร็ูก้นัอยู่แค่นี้ ใครจะเอาที่ไหนไปลอืได้ ถ้าพี่ไม่ไปบอกคนอื่น”

“ว้าย พี่ไม่พูดหรอกค่ะ พี่นี่รอลุ้นอยู่ทุกวันว่าเมื่อไหร่อาจารย์

กวนิวฒัน์จะมแีฟนกบัเขาบ้าง ที่ผ่านมากเ็หน็ตั้งกำาแพงใส่ผูห้ญงิที่พดู

ทำานองนี้ทกุคนเลย”
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คนฟังยิ้มขำาให้ “ทำาไมครบั กลวัผมไม่มใีครเอาเหรอ”

“กลัวจะไม่เอาใครเลยมากกว่าน่ะสิคะ ไม่ได้นะคะ รูปหล่อ 

แบบนี้น่าเสยีดายแย่”

“ไม่ต้องห่วงหรอกครับ ถ้าคนไหนพิเศษ เดี๋ยวผมเปิดประตู

กำาแพงให้เขาเข้ามาเลยเป็นไง” ชายหนุ่มพูดทีเล่นทีจริง ทว่าคนฟัง

กลบัทำาเสยีงกระซบิ

“แล้ว ‘เปิดประตูให้’ ของอาจารย์นี่แบบไหนคะ เผื่อว่าพี่อยู่ใน

ห้องตรวจด้วยพี่จะได้ช่วย”

คราวนี้กวนิวฒัน์ขำาที่คู่สนทนาจรงิจงัมากกว่าที่เขาคดิ ก่อนจะ

นกึทวนคำาถามที่ค้างอยู ่แล้วเอ่ยตอบไป “กค็งแบบที่...บอกไปว่า...ผม

เข้าทกุวนั” หนัไปยิ้มจางๆ ให้คนตั้งใจฟัง “แต่น่าเสยีดายนะครบั...ที่

เธอไม่กลบัมา”
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เสียงนับเลขดังมาจากโต๊ะด้านในสุดฝั่งขวาของร้าน ซึ่ง

ตอนนี้บนโต๊ะเตม็ไปด้วยถงุพลาสตกิซึ่งใส่กล่องอาหารสำาหรบัส่งตาม

บ้าน แก้วเจ้าจอมกำาลงัเชก็ว่าครบตามรายการแต่ละวนัหรอืไม่ ปกติ

แล้วที่ร้านจะส่งอาหารทุกวันตามบ้านที่ผูกปิ่นโตไว้ เรียกว่ารายรับ 

ส่วนใหญ่ของร้านมาจากอาหารเดลเิวอรมีากกว่าที่ขายหน้าร้านเสยีอกี

มือที่ขยับชี้ไปตามคำาพูดชะงักเล็กน้อย ก่อนจะส่งเสียงไปหา

คนในครวั “เฟย์ ทำาไมหายไปบ้านนงึล่ะ”

“บ้านคณุอรไปต่างจงัหวดั งดรบัสามวนั”

“อ้อ เค งั้นครบ” ว่าจบ กุก๊หนุม่ที่ประจำาอยูค่รวัเยน็กย็กกระบะ

ที่เต็มไปด้วยขวดแก้วเล็กๆ ซึ่งบรรจุเครื่องดื่มเอาไว้มาถึงตัวเชฟสาว

พอด ี“เอาใส่แยกตามถงุเลยนะกมล ส่วนสามขวดที่ไม่เอาเสาวรสของ

บ้านนี้นะ”

จัดรายการอาหารเสร็จ พนักงานส่งอาหารคนประจำาก็ผลัก

ประตูเข้ามาในร้านพอด ี“โห วนันี้ร้านเปิดปกตแิล้วเหรอครบัเชฟแก้ว 

เรว็เหมอืนกนันะครบั เมื่อวานผมมายงัตดิกระจกไม่เสรจ็เลย”

“เปิดแล้วค่ะ ไม่เปิดไม่ได้ ต้องรบีหาเงนิมาจ่ายค่าซ่อม” หญงิ

สาวยิ้มๆ คล้ายว่าพูดเล่น แต่อนัที่จรงิแล้วกเ็รื่องจรงิ

8
ยังไม่ตาย
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“ร้านขายดทีกุวนัขนาดนี้ เดี๋ยวกไ็ด้เงนิคนืแล้วครบั”

เจ้าของร้านเพียงยิ้ม แล้วเปลี่ยนมาให้รายละเอียดเรื่องการ 

จดัส่ง ก่อนพนกังานส่งของจะออกจากร้านไป แก้วเจ้าจอมถอนหายใจ

เฮอืกใหญ่ที่งานประจำาวนัเสรจ็ไปหนึ่งอย่างด้วยความราบรื่น สองวนั

มานี้มแีต่เรื่องวุ่นวาย เมื่อวานกต็้องปิดร้านเพื่อซ่อมแซม แต่ยงัโชคดี

ที่ความเสยีหายไม่เข้ามาถงึโซนครวั เลยยงัสามารถส่งอาหารผูกป่ินโต

ตามบ้านและเปิดเดลเิวอรรีายวนัได้ปกติ

“เรียบร้อยดีใช่ไหม” เชฟสาวหันไปหาเชฟอีกคนที่เดินออกมา

จากช่องทางเดนิ ตอนนี้เพยีงฟ้าไม่ได้สวมชดุเชฟเหมอืนเธอแล้ว แต่

เปลี่ยนมาสวมเสื้อโปโลสีเทาอ่อนที่ปักชื่อร้านอยู่ที่อก ยูนิฟอร์มเดียว

กบัพนกังานเสริ์ฟ

“เรียบร้อยดีแก ผ่านไปอีกหนึ่งงาน นี่แกจะไปรับเคสใหม่ที่ 

โรงพยาบาลใช่ไหม”

“อื้ม แต่ว่าจะแวะไปเยี่ยมผึ้งก่อน”

“ดีๆ  แก ฝากเยี่ยมด้วย ไม่ต้องรบีนะ เดี๋ยวฉนัดูแลร้านเอง ช่วง

บ่ายไม่ค่อยยุ่งหรอก เตรยีมกลบัมาหวัหมนุตอนเยน็ได้เลย เอ้อ! เอา

คกุกี้ธญัพชืกบัเค้กแคร์รอตไปฝากผึ้งด้วยดกีว่า” คนที่พลงังานยงัเหลอื

ล้นเดนิเรว็ๆ ไปหยบิของที่ว่าจากครวัมา

เพยีงฟ้ารบัมาด้วยรอยยิ้มอย่างเหนื่อยๆ ตั้งแต่เกดิเรื่องเธอนอน

ไม่ค่อยหลับเลย “ดีเลย พี่สาวผึ้งมาอยู่เป็นเพื่อนตั้งแต่เมื่อวานแล้ว 

ถ้าผึ้งไม่กนิกใ็ห้พี่สาวผึ้งกนิแทนละกนั”

“เออจริง ไม่รู้ว่าหมอให้กินของแบบนี้ได้รึยัง แต่ก็เอาไปเผื่อ 

พี่สาวด้วยนั่นแหละเนอะ” ว่าแล้วกก้็าวไปใกล้ เอาศอกสะกดิเลก็น้อย

แล้วกระซบิถาม “แล้วเมื่อวานหมอว่าไงบ้าง เขาผ่าตดัให้ตอนเช้าแล้ว

ตอนบ่ายที่แกไปหาผึ้ง ได้เจอเขาไหม”

“เจอหมออีกคน เขามาพูดแค่เรื่องที่เชก็สมองแล้วไม่เป็นอะไร 
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แต่ที่ผึ้งยงัดูงงๆ เป็นผลมาจากการชอ็กจากอบุตัเิหตมุากกว่า สกัพกั

จะค่อยๆ ฟื้นตวัดขีึ้น ส่วนเรื่องแผลตามตวักเ็หมอืนกนั”

มมุปากข้างหนึ่งของแก้วเจ้าจอมเหยยีดขึ้นอย่างเออืมระอา “แล้ว

เรื่องตาล่ะ คณุหมอตาตวัดขีองแกไปไหน”

เพยีงฟ้าแยกเขี้ยวให้คำาว่า ‘ของแก’ ที่ขดัใจ เล่าถงึตอนที่เธอ

ไปถามหาเขากบัพยาบาลที่แผนก

‘อ๋อ วนันี้อาจารย์กวนิวฒัน์อยู่โออาร์6 ค่ะ’

‘โออาร์?’

‘ค่ะ มผี่าตดัทั้งวนัเลย’

‘แล้ว...จะเจอได้ที่ไหนคะ’

‘อาจารย์เข้าโอพดี7ี พรุง่นี้นะคะ ต้องการลงชื่อนดัไว้เลยไหมคะ’

“ไม่รู้เลยว่าไปวนันี้จะได้เจอไหม” เพยีงฟ้ากลอกตาอย่างเซง็ๆ 

ตอนไม่อยากเจอละโผล่มาให้เจอถงึที่ พอตอนอยากเจอแบบนี้...ตาม

ตวัยากนกั

“ถ้าอย่างนั้นกโ็ทร. ไปสเิฟย์ เบอร์เขายงัอยูท่ี่แคชเชยีร์ ยงัไงมนั

กธ็รุะนะ เขาคงไม่คดิมากหรอก”

คนฟังลงัเล ก่อนจะส่ายหน้า “ยงัก่อนดกีว่า ถงึเขาจะไม่คดิมาก 

แต่ฉนักไ็ม่อยากให้เขามเีบอร์ฉนัอยู่ด”ี

ไม่รู้แหละ จรงิๆ แล้วอกีฝ่ายอาจจะไม่สน ไม่แคร์เลยด้วยซำา้ว่า

จะมหีรอืไม่มเีบอร์ตดิต่อเธอ แต่ในเมื่อตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่สานต่อความ

สัมพันธ์ในสถานะไหนกับเขาอีก เพราะฉะนั้นมันจึงดีกว่าที่เขาไม่มี

เบอร์โทรศพัท์ของเธอตั้งแต่ต้น

“งั้นกต็ามใจ ว่าแต่...ถ้าได้เจอเขาจรงิๆ แกไหวนะ” ครั้งนี้แก้ว-

6 โออาร์ (OR) Operating Room ห้องผ่าตดั  
7 โอพดี ี(OPD) Out Patient Department แผนกผู้ป่วยนอก
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เจ้าจอมไม่ได้ถามเพื่อกระเซ้า ทว่าเธอเป็นห่วงความรู้สึกของเพื่อน

จรงิๆ

“ไม่ไหวกต้็องไหว” เพยีงฟ้ายิ้มใส่ดวงตากลมที่มองมาอย่างเป็น

ห่วง “มนัยากแหละ แต่ฉนัจะผ่านไปให้ได้”

ห้าปีมาแล้วนะที่ต้องอยู่กบัความเจบ็หน่วงหวัใจแบบนี้ แต่เธอ

กเ็ข้มแขง็และผ่านมนัมาได้ทกุวนั

ถ้าต้องทำาร้ายหัวใจตัวเองด้วยการเจอหน้าเขาอีกสักครั้ง...จะ

เป็นไรไป

“ที่ผ่านมาฉนัยงัไม่ตายเลย...”

ก๊อก ก๊อก ก๊อก

กวนิวฒัน์เงยหน้าจากมอืถอืขึ้นมองบานประตหู้องตรวจของเขา

ด้วยความสงสัยว่าทำาไมพยาบาลถึงจะพาคนไข้เข้ามาทั้งที่ยังไม่หมด

เวลาพกัเที่ยงของเขา ทว่าคนที่โผล่หน้าเข้ามาหลงัประตเูปิดออกกลบั

ไม่ใช่พยาบาล แต่เป็น...

“ฮลัโหลลล” นายแพทย์ที่แต่งตวัประหลาดที่สดุในโรงพยาบาล

ทกัทายด้วยรอยยิ้มกว้างเกนิปกต ิ ก่อนจะเดนิมานั่งที่เก้าอี้ฝ่ังตรงข้าม

กวนิวฒัน์

“มาทำาไม”

“โอ้โห ห้วน สั้น ไร้ความปราน ีนี่ผมเพื่อนรกัที่สดุในชวีติของ

คณุเลยนะครบัอาจารย์กวนิวฒัน์”

“เหรอ กูเคยพูดอย่างนั้นตอนไหน”

“ไม่พูด แต่แค่มองตาผมกร็ู้ใจ”

“เหอะ!” ชายหนุ่มทำาเสยีงขึ้นจมูก แต่ไม่ต่อบทให้ อกีฝ่ายเลย

เริ่มเข้าจดุประสงค์ของเขา

“โธ่กาย มงึอย่างอนกูด”ิ
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“ใครงอนมงึ”

“กม็งึไง ที่มงึพมิพ์ไปในกรุ๊ปแชตแบบนั้น” ปิตเิอาสองมอืทาบ

อก พลางทำาหน้าน่าสงสาร “มนัสะเทอืนใจกูเลยนะ”

คนฟังรู้ว่าที่ปิติมาหาเขาถึงที่ก็เพราะเรื่องนี้ หลังจากที่สองวัน

ก่อน เขาโยนระเบิดไปในแชตแบบนั้น กวินวัฒน์ก็ไม่ได้อธิบายอะไร

เพิ่มเติมอีก แม้ว่าเพื่อนทั้งสองคนจะถามหาต้นสายปลายเหตุ ทว่า 

ในวันรุ่งขึ้น เรื่องที่ร้านของเพียงฟ้าถูกก่อกวนและมีพนักงานได้รับ 

บาดเจ็บถูกส่งมาที่โรงพยาบาลก็เริ่มเป็นที่รู้กันในหมู่เจ้าหน้าที่ ที่น่า

แปลกใจคอืดเูหมอืนว่าเธอจะเป็นที่รูจ้กัของคนที่นี่ในฐานะเจ้าของร้าน 

Organic Kitchen นั่นยิ่งยืนยันว่าเพื่อนทั้งสองของเขาก็รู้มานานแล้ว

เหมอืนกนั แต่กท็ำาเป็นไขสอืตอนที่คยุกนัคราวนั้น

“จรงิๆ กจูะมาง้อมงึตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ แต่ว่ามงึอยูโ่ออาร์ไง”

“แล้วมงึจะโกหกกูแต่แรกทำาไม”

ปิตไิหล่ตก “กม็งึเป็นคนบอกเองว่าไม่ให้พวกกูพูดถงึเฟย์”

“แต่อนันี้กูถามไง พวกมงึกค็วรบอกไหม”

“อ้าว แล้วกูจะไปรู้ไหม ว่าอันไหนอยากให้พูดไม่อยากให้พูด

อะ”

กวนิวฒัน์ส่ายหน้า อนัที่จรงิเขากไ็ม่ได้โกรธหรอก แต่รู้สกึเซง็ๆ 

เพราะทั้งที่ข้อมลูอยูใ่ต้จมกู แต่เขากลบัต้องอ้อมไปตามหาเอาเสยีไกล 

ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้แย่เสียทีเดียว เพราะอย่างน้อยเขาก็ได้เห็น 

เพยีงฟ้าตอนสวมชดุเชฟ 

ได้เหน็กบัตาแล้วว่าความฝันของเธอเป็นจรงิ

“เออ ช่างเหอะ มงึกลบัไปได้ละไป”

คนโดนไล่ทำาหน้าบูด “อย่าเพิ่งไล่ด ิโธ่! ไม่เหน็หน้าตั้งหลายวนั

ไม่คดิถงึกูหน่อยเหรอ”

“มึงจะออกไปได้ยัง” เจ้าของห้องเริ่มทำาเสียงเข้ม รู้ตัวแล้วว่า
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เพื่อนเริ่มแกล้งกวนเขา

แล้วปิตกิย็ิ้มเจ้าเล่ห์ ควกัแผ่นพบัใบหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อ 

“นี่! ดูซะก่อน กูมขีองมาง้อมงึด้วย”

“อะไร”

จิตแพทย์หนุ่มเปิดกางแผ่นพับออกแล้วเลื่อนไปตรงหน้าเขา 

“ฟูด เทอราปี โปรแกรมนงึของโรงพยาบาล”

กวนิวฒัน์หยบิแผ่นพบัขึ้นมาอ่านรายละเอยีด หูกฟ็ังปิตพิูดไป

ด้วย “มงึไม่สงสยัเหรอว่าทำาไมหลายคนที่นี่ถงึรู้จกัเฟย์ มนักเ็พราะไอ้

โปรแกรมนี้แหละ มนัเป็นการรกัษาทางเลอืก คอืใช้อาหารช่วยในการ

รกัษา หลกัการง่ายๆ กค็อืถ้ากนิอาหารที่ด ีถกูกบัร่างกายของแต่ละคน 

มนักจ็ะดจีากข้างในอะไรแบบนี้ ซึ่งร้านที่มาทำาอาหารให้กค็อืร้านของ 

เฟย์นี่แหละ”

ชายหนุม่มองรูปถ่ายวงกลมสามวงเรยีงกนัเป็นภาพของบคุลากร

ที่รบัผดิชอบในโปรแกรมนี้ และมคีำาอธบิายใต้ภาพว่า วงกลมแรกคอื

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ตรวจหาว่าร่างกายของแต่ละคนเหมาะกับ

อาหารประเภทไหน วงกลมถัดมาคือนักกำาหนดอาหารที่จะมาช่วย

กำาหนดว่าควรรบัประทานในปรมิาณเท่าไร และวงกลมสดุท้ายคอืเชฟ 

จะเป็นผู้คัดสรรวัตถุดิบที่ปราศจากสารตกค้างและปรุงออกมาให้มี

รสชาตอิร่อยในเมนูที่หลากหลาย

กวนิวฒัน์มองรูปถ่ายหญงิสาวในวงกลมสดุท้ายแล้วเผลอยิ้ม

เป็นอกีครั้งที่เขาได้เหน็เพยีงฟ้าในชดุเชฟ...สวยไม่ต่างจากวนันั้น

เลย

“คนไข้มะเรง็ส่วนใหญ่เขากจ็ะซื้อคอร์สนี้กนัทั้งนั้น เฟย์เลยต้อง

มารบัเคสบ่อยๆ เพราะแต่ละคนกนิอาหารได้ไม่เหมอืนกนั กเ็ลยเข้ามา

ที่นี่อยู่เรื่อยๆ”

“เจ้าหน้าที่หลายคนเลยรู้จกัว่างั้น”
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“ใช่ โดยเฉพาะที่ศนูย์มะเรง็อะนะ อ้อ แล้วกไ็ม่ใช่แค่ผูป่้วยมะเรง็

หรอก ผู้ป่วยที่แอดมติทั่วไปกซ็ื้อคอร์สรายวนัได้ อาหารที่ได้กนิแต่ละ

มื้อตอนอยู่ที่โรงพยาบาลกจ็ะมาจากร้านเฟย์”

ฟังแล้วกวนิวฒัน์รู้สกึว่าชวีติของเพยีงฟ้าอยูใ่กล้เขามาก ถ้าพดู

ให้เหน็ภาพกเ็รยีกว่าวนเวยีนผ่านกนัไปมากว็่าได้ ถงึแผนกของเขากบั

ศนูย์มะเรง็จะไม่ใกล้กนัเท่าไร ทว่ากย็งัอยูใ่นตกึเดยีวกนัอยูด่ ีตั้งแต่มา

ทำางานที่นี่ ถ้าไม่นบัครั้งแรกนั้น เขายงัไม่เคยบงัเอญิเจอเธอที่โรงพยาบาล

เลยสกัครั้ง

หากถามว่าเขาอยากเจอเธอไหม...กวนิวฒัน์ตอบได้ยากในข้อนี้

ถ้าเอาคำาตอบที่ตรงจากหวัใจเลยคอื ‘อยาก’ เขาอยากเจอหน้า

เธอทกุวนั อยากได้ยนิเสยีงพูด เสยีงหวัเราะ รอยยิ้มที่เคยมอบให้เขา

เหมอืนวนัเก่า แต่เอาคำาตอบที่คำานงึถงึความเป็นจรงิ 

...ใครจะอยากเจอผู้หญงิที่ทำาให้หวัใจสั่นไหว ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่า

เธอมสีามแีล้วกนั

“อมื เข้าใจแล้ว” กวนิวฒัน์ตอบกลบัสั้นๆ แล้วยื่นแผ่นพบัคนืให้

ปิติ

“อ้าว ไม่เกบ็ไว้ล่ะ”

แพทย์หนุม่ส่ายหน้า “ไม่รูจ้ะเกบ็ไว้ทำาไม กไูด้คำาตอบเรื่องสปา-

เกตตแีล้วกจ็บแค่นั้น”

ปิตมิองเพื่อนนิ่งๆ ก่อนจะพ่นลมหายใจอย่างหมดคำาพดู “ตอน

ที่เลกิกนัไหนมงึบอกว่าไม่ได้ทะเลาะอะไร มงึแค่ไม่มเีวลาให้ อยู่ไกล 

กห็่างๆ กนัไป เลยขอเลกิให้เป็นเรื่องเป็นราว ถ้าเป็นอย่างนั้น ตอนนี้

กไ็ม่เหน็ต้องเยน็ชาใส่เขาไหม”

“แล้วกูเยน็ชาใส่เขาตรงไหน”

“ตรงที่เป็นมงึตอนนี้เลยกาย กเูซนส์ได้ว่ามงึเมนิเฉยใส่เขา เรื่อง

มนัผ่านมานานแล้ว เรากโ็ตๆ กนัแล้ว ไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนกนัได้หรอก 
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เหรอวะ เอาตามตรงนะเว้ย ตอนนี้กูกเ็ป็นทั้งเพื่อนมงึ แล้วกเ็พื่อนเฟย์

ด้วย พอเพื่อนกูสองคนเข้าหน้ากนัไม่ตดิ กูกแ็อบอดึอดันดินงึ”

“มงึเลยอยากให้กูเป็นเพื่อนกบัเฟย์?”

ปิตยิิ้มแฉ่ง “ถ้าได้กด็”ี

“เหอะ! ถามผวัเขารยึงั ว่าอยากให้เมยีมาเป็นเพื่อนกบักูไหม”

รอยยิ้มเมื่อครู่หบุฉบัอย่างไว “เออว่ะ ลมืเรื่องนี้ไปเลย”

เสยีงเคาะประตหู้องเบรกการสนทนาไว้เลก็น้อย ก่อนใครอกีคน

จะเปิดประตูเข้ามา 

“อ้าว...เป๋า”

สองคนที่อยู่ในห้องมองธันวาที่ก้าวเข้ามาพร้อมกับแผ่นพับใบ

หนึ่งในมอื กวนิวฒัน์ถงึกบัหลดุยิ้มขำา ไม่คดิว่าเพื่อนทั้งสองจะจรงิกบั

ข้อความที่เขาทิ้งไว้ในแชตขนาดนี้

“มงึมาช้าครบัอาจารย์ธนัวา ผมได้กู้ระเบดิที่เพื่อนเราโยนไว้ได้

เรยีบร้อยแล้ว”

“อะไรวะ กนิข้าวเสรจ็กูอตุส่าห์รบีมา”

“กไูถ่โทษแล้ว แต่โทษของมงึยงัอยูธ่นัย์” ปิตแิกล้งลอยหน้าลอย

ตาใส่ 

ธนัวาเลยเปลี่ยนเรื่อง หนัไปถามกวนิวฒัน์แทน “เออกาย เหน็

ที่ออีาร์8 พูดกนัว่าตอนเกดิเรื่องที่ร้านเฟย์ มงึอยู่ด้วยเหรอ”

กวนิวฒัน์ไม่เคยบอกใครเรื่องนี้ แต่เพราะเขาเป็นคนปฐมพยาบาล 

ให้นำ้าผึ้งตอนที่รถฉกุเฉนิของโรงพยาบาลไปถงึ กไ็ม่แปลกที่คนอื่นจะรู้

ไปด้วย ก็อย่างที่ปิติเพิ่งบอกว่าใครหลายคนในโรงพยาบาลนี้ก็รู้จัก

เพยีงฟ้า

“อมื” รบัสั้นๆ ก่อนจะยกมอืให้ดขู้อนิ้วชี้ที่เผลอโดนกระจกบาด

8 ออีาร์ (ER) Emergency Room ห้องฉกุเฉนิ
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ตอนไปดูอาการคนเจ็บ “กระจกแม่งคมฉิบหาย บางด้วย ตอนแตก

เสยีงดงัลั่นร้านเลย”

“เป็นไงล่ะ อยากไปตามหาความลบัเรื่องสปาเกตตดีนีกัไง ได้

ของแถมเลย” ปิตขิยี้ซำ้า

“เจ้าของตึกนี่เก็บเรื่องเงียบมากเลยนะ ไม่มีข่าวในเน็ตเลย มี

แค่คนลงรูปตามโซเชยีลนดิหน่อย แต่ไม่มเีวบ็ไหน เพจไหนหยบิมาพดู

ถงึเลย น่าจะจ่ายหนกัเหมอืนกนั กอ็ย่างว่าละนะ ร้านลูกสะใภ้เขานี่”

ปิตหินัขวบัไปแยกเขี้ยวใส่ธนัวาที่เผลอพูดคำาว่า ‘ลูกสะใภ้’ ซึ่ง

เป็นการยำ้าสถานภาพของเพียงฟ้าขึ้นมา ทว่าแทนที่กวินวัฒน์จะเพิก

เฉย เขากลบัหยบิประเดน็นี้มาพูดต่อ

“พวกมงึว่ามนัแปลกๆ ไหม ที่เมื่อวาน...ผู้ชายคนนั้นไม่โผล่มา

เลย”

คนฟังสองคนเหลอืบมองตากนัอย่างไม่แน่ใจในคำาถาม ก่อนที่

ปิตจิะเป็นคนลองเสี่ยงโยนหนิไปก่อน “ผูช้ายคนนั้นที่มงึว่านี่หมายถงึ...

เอ่อ...คนที่แต่งงานกบัเฟย์น่ะเหรอ”

เขาพยายามเลี่ยงโดยไม่ใช้คำาว่า ‘สาม’ี ทว่ากร็ู้สกึว่าไม่ได้ช่วย

อะไรเท่าไร

“อือ...ไม่เห็นมาดูที่ร้าน ที่โรงพยาบาลก็ไม่มานะ เฟย์ไม่โทร. 

บอกด้วย”

“อาจจะยงัวุ่นๆ อยู่กไ็ด้” ธนัวาแสดงความเหน็กลางๆ

“เออ นั่นดิ มึงอย่าไปคิดอะไรเยอะเลยกาย ถามจริงเหอะ 

อเมริกาสอนให้มึงเป็นมนุษย์ขี้สงสัยเหรอ ตั้งแต่กลับมานี่มึงสงสัย 

นั่นนี่ไม่หยดุเลยนะ”

“อยากพูดว่าเสอืกกพ็ูดเถอะขนาดนี้แล้ว” ธนัวาว่า

ปิตอิมยิ้ม ส่ายหน้าน้อยๆ “ไม่กล้าอะ”

กวินวัฒน์เพียงถอนหายใจ แต่ไม่ต่อความ ก็รู้ละว่าต่อให้รู้ไป 
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ก็คงไม่ได้อะไรขึ้นมา อย่างไรเสียมันก็เป็นเรื่องในครอบครัวของเธอ 

เพยีงแต่เขาแค่คดิว่าในเมื่อผู้ชายคนนั้นแต่งงานกบัเธอแล้ว เขากค็วร

มาดูแลเธอในสถานการณ์เลวร้ายแบบนั้นหน่อย ถึงอดีตคนรักอย่าง

เขาจะรู้สกึได้ว่าเพยีงฟ้าเตบิโตขึ้นจากวนัเก่าแล้ว แต่กใ็ช่ว่าเธอควรจะ

เผชญิเรื่องหนกัหนาคนเดยีว

ไม่อย่างนั้นจะแต่งงานกนัไปทำาไม...ถ้าเขาไม่มาอยู่ข้างๆ เธอ

กวินวัฒน์ไม่ทันได้ตอบหรือแย้งอะไรเพื่อน เสียงโทรศัพท์ของ

เขากด็งัขึ้นเสยีก่อน คิ้วเข้มขมวดมุน่มองเบอร์ที่ไม่ได้บนัทกึชื่อบนหน้า

จอด้วยความสงสยั

ปิตเิลยชะโงกหน้ามาด ู“อะไรวะ มาทำางานไม่ถงึเดอืน นี่มงึแจก

เบอร์สาวๆ แล้วเหรอ”

“เพ้อเจ้อน่ะ” ว่าเสร็จก็กดรับสาย ก่อนคิ้วที่ขมวดจะค่อยๆ 

คลายลงเมื่อรู้ว่าปลายสายเป็นใคร “ครบัๆ ได้ครบั ผมได้แค่ช่วงเยน็ 

โอเคครบั”

ระหว่างที่คนหนึ่งกำาลังพูดโทรศัพท์ อีกสองคนก็มองหน้ากัน 

แล้วกเ็ป็นปิตทิี่ขยบัปากพูดโดยไม่ออกเสยีง “นดัเดตด้วย แล้วมาหา

ว่ากูเพ้อเจ้อ”

ธันวาส่ายหน้า รู้สึกว่าเพื่อนสองคนของเขาเป็นอะไรที่ต่างกัน

สดุขั้วจรงิๆ ชายหนุ่มหนัไปดงึเก้าอี้สตูลที่รมิผนงัมานั่ง พอหนักลบัมา

ร่วมวงกวนิวฒัน์กก็ดวางสายพอด ีและสหีน้าข้องใจบางอย่างของคน

เพิ่งคยุโทรศพัท์เสรจ็กท็ำาให้คิ้วของธนัวาผูกกนัตามไปด้วย

“มอีะไรวะกาย ทำาไมทำาหน้าแบบนั้น”

“ใครโทร. มาวะ”

“ตำารวจโทร. มา บอกว่าอยากให้ช่วยไปให้ปากคำาเรื่องร้านของ 

เฟย์หน่อย”

“กไ็ม่มอีะไรนี่ แล้วมงึทำาหน้าแบบนั้นทำาไม”
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กวนิวฒัน์เลื่อนสายตาไปมองธนัวา “ตำารวจพูดว่า คดขีองคณุ

เพยีงฟ้า...ถริดากลุ”

ดวงตาหลงัเลนส์แว่นของธนัวาเบกิกว้าง เข้าใจในสิ่งที่กวนิวฒัน์

คดิอยู่ในทนัท ีทว่าใครอกีคนกลบัยงัไม่รู้เรื่อง

“อะไรอะ มองตากบัแบบนี้หมายความว่าไง มงึสองคนแอบมี

อะไรลกึซึ้งกนัเหรอ”

ธนัวาเหลอืบตาขึ้นมองเพดาน ก่อนจะเอาแผ่นพบัในมอืฟาดหวั

เพื่อนไปหนึ่งท ี“ถริดากลุเป็นนามสกลุเฟย์ก่อนแต่งงานเว้ย แต่งงาน

แล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนไปใช้นามสกุลผัวสิ เนี่ย...” ชายหนุ่มพลิกเปิด 

แผ่นพบัในมอื แล้วชี้ไปที่ใต้รปูภาพของเชฟสาว “ขนาดในนี้ยงัเขยีนว่า 

เพียงฟ้า จรรยาวรรธน์เลย ถ้าจะบอกว่าแต่งงานแล้วไม่ได้เปลี่ยน

นามสกลุคงไม่ใช่”

“งั้นถ้าตำารวจโทร. มาเพราะคดเีมื่อสองวนัก่อน แปลว่าอปัเดต

สดุคอืกลบัไปใช้นามสกลุเดมิแล้ว เฮ้ย!” ปิตติบโต๊ะ “แหม่งๆ อย่างที่

มงึว่าจรงิด้วยว่ะ”

“หรอืว่าหย่าแล้ว แต่กไ็ม่น่าเป็นไปได้นะ เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น

ต้องมคีนพดูถงึ ต้องเป็นข่าวไปแล้วด ิเป็นไปได้สงูว่าจะแค่หย่าเพื่อผล

ประโยชน์ทางธรุกจิเฉยๆ คณุชยตุอาจจะวางแผนลงทนุอะไรสกัอย่าง

กไ็ด้ เลยหย่ากบัเฟย์ไว้ก่อน เพราะถ้าล้ม จะได้ไม่ล้มไปทั้งคู่” 

แม้ธันวาจะพูดเองแย้งเอง ทว่ากวินวัฒน์ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุก

การคาดเดานั้นทำาให้ใจเขาเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆ คิดอย่างหนักว่าจะหา 

คำาตอบของเรื่องนี้ได้อย่างไร ถ้าจะให้ไปถามเธอตรงๆ แล้วหากคำาตอบ

คอืเธอกบัเขายงัรกักนัดอียู่ล่ะ มนัจะไม่เป็นการเสยีมารยาทไปหน่อย

เหรอ

ขณะที่สมองของกวนิวฒัน์กำาลงัขบคดิอย่างหนกั ธนัวากย็ื่นมอื

มาตบบ่าเขา
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“เอางี้! เดี๋ยวกูไปสบืมาให้เอง”

“สืบจากไหนวะ” ปิติทำาหน้างง เพราะขนาดเขาที่คิดว่าเจอ 

เพยีงฟ้าบ่อยกว่าธนัวายงัคดิไม่ออกว่าจะถามเธอท่าไหนให้แนบเนยีน 

ทำาไมอกีคนถงึได้กล้าอาสา 

ธันวารวบแขนขึ้นกอดอก แล้วยิ้มอย่างมั่นใจ “รอดูอภินิหาร

ปลายเขม็ของกูกแ็ล้วกนั”
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เพยีงฟ้ามองดเูวลาทีห่น้าจอโทรศพัท์แล้วพบว่านีม่นัห้าโมง

กว่าแล้ว จากตอนแรกที่ตั้งใจว่าหลงัจากคยุรายละเอยีดเรื่องเคสใหม่

ที่รบัมาแล้ว จะแวะไปขอเจอกวนิวฒัน์สกัหน่อย แต่ดูจากเวลาตอนนี้ 

...

“เลกิงานแล้วแน่เลย”

ใช่ว่ากวนิวฒัน์ไม่ใส่ใจคนไข้ของเขาหรอกนะ อนัที่จรงิเมื่อวานนี้ 

แพทย์หนุ่มก็เข้าไปแจ้งผลการผ่าตัดกับคนป่วยและญาติแล้ว ตอน 

ที่เพยีงฟ้าไปเยี่ยม พี่สาวของนำ้าผึ้งกบ็อกว่าหมอพูดว่าเรยีบร้อยด ีแต่

ถงึอย่างนั้นเธอกย็งัอยากทราบรายละเอยีดที่มากกว่านั้น

นั่นมันลูกตาคนเลยนะ คำาว่า ‘ผ่าตัดเรียบร้อย’ อาจไม่ได้

หมายความว่าทกุอย่างโอเคกไ็ด้ ในเมื่อคนืนั้นเขากบ็อกเองว่ายงัไม่ได้

เอาเศษกระจกออกมา

“หรอืต้องโทร. หาเขาจรงิๆ”

หญิงสาวก้าวเข้าไปในลิฟต์ฝั่งที่จะขึ้นไปถึงตึกผู้ป่วยใน กำาลัง

คดิอยูว่่าพรุง่นี้เช้าเธอควรจะโทร. ไปขอนดัเขาผ่านเคาน์เตอร์พยาบาล

ที่แผนกดกีว่าไหม ไม่ทนัไรประตลูฟิต์กเ็ปิดออก แถมคนที่กำาลงัรอลฟิต์

อยู่กเ็ป็นคนที่ทำาให้หญงิสาวถงึกบัชอ็กค้างไปเลย

9
เกือบไปแล้ว
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เป็นอย่างนี้ตลอด...พอไปหาละตามตวัไม่ได้ แต่บทจะเจอกเ็จอ

ตอนไม่ตั้งตวัทกุที

กวนิวฒัน์เองกต็กใจไม่แพ้กนั แม้ว่าเรื่องที่รู้มาเมื่อตอนบ่ายจะ

ทำาให้เขาพอเดาได้ว่าอาจจะมโีอกาสบงัเอญิเจอเธอที่โรงพยาบาล แต่

กไ็ม่คดิว่าความบงัเอญินั้นจะมาเรว็ขนาดนี้ 

ความเงียบก่อตัวหนาขึ้นเรื่อยๆ หลังจากคนที่เข้ามาทีหลังกด

ชั้น แพทย์หนุม่เลกิงานแล้วกจ็รงิ แต่เขาตั้งใจจะแวะไปดคูนไข้ในวอร์ด

ที่ต้องผ่าตดัในวนัพรุ่งนี้ ไม่คดิว่าจะได้เจอเธอ

ถ้าไม่นับสถานการณ์คับขันที่ทั้งคู่ไม่มีโอกาสได้คิดเรื่องอื่นไป

มากกว่าอาการของคนเจบ็แล้ว การเจอหน้ากนัในภาวะปกตคิรั้งก่อนๆ 

เขาและเธอไม่เคยอยู่กนัสองต่อสองเลย ถ้าไม่มพียาบาลกม็พีนกังาน

เสิร์ฟที่ร้าน ไม่เหมือนกับตอนนี้ นอกจากจะไม่มีคนอื่นแล้ว ทั้งคู่ยัง

เหมอืนถูกขงัอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมแคบๆ ด้วย

เจอแฟนเก่าในห้องตรวจว่าสดุๆ แล้วนะ แต่มาเจอในลฟิต์นี่...

ยกให้ขึ้นแท่นไปเลย ที่สดุแห่งการหายใจไม่ทั่วท้อง

เพียงฟ้าพยายามหายใจให้เบาที่สุด ไม่กล้าแม้แต่จะชำาเลือง

มองว่าเขากดไปชั้นไหน ทั้งที่คดิว่าอยากถามอาการของนำ้าผึ้ง แต่พอ

อกีฝ่ายโผล่เข้ามาแบบไม่ทนัตั้งตวั สมองเธอกว็่างเปล่าไปหมดเสยีนี่

เป็นกวนิวฒัน์ที่แอบชำาเลอืงมองชดุที่เธอสวมอยู ่แอบคดิว่าเวลา

มาพบลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมเธอแต่งตวัแบบนี้เองเหรอ จู่ๆ กอ็ยาก

มองหน้าคนข้างๆ ให้ชดักว่านี้ขึ้นมา

“ตาเธอเป็นยงัไงบ้าง” ไม่รูส้มองส่วนไหนสั่งให้เขาเลอืกคำาถาม

นี้ ทั้งที่นี่กผ่็านมาเป็นสปัดาห์แล้ว อกีอย่างครั้งก่อนเขากเ็หน็ว่าตาเธอ

หายเป็นปกตแิล้ว แต่กย็งัถามคำาถามโง่ๆ นี้ออกไป

“กอ็ย่างที่เหน็”

สิ้นประโยค แพทย์หนุ่มก็หันขวับไปหา และการเคลื่อนไหวที่
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รวดเรว็ของคนข้างๆ แม้จะเพยีงเลก็น้อยกท็ำาให้เพยีงฟ้าที่ระวงัตวัอยู่

สะดุ้ง หนัขวบัไปมองเขาเหมอืนกนั

“อะไร”

“กเ็หน็ไม่ชดั เลยหนัมาดู ไหนขอหมอดูหน่อย”

อดตีคนไข้เริ่มรู้สกึตอนนี้ว่าเขาชกักวนเธอแล้ว เธอเลยชกกลบั

บ้าง “หมออะไร เสื้อกาวน์กไ็ม่ใส่”

“อ้าว กห็มอร้อนไง จะใส่เสื้อทำาไมสองสามตวั”

เพยีงฟ้าทำาท่าจะเถยีงกลบั แต่กต็ดัสนิใจเกบ็คำาพูดไว้ดกีว่า รู้

ว่าเถียงไปก็เท่านั้น เธอหันหน้าหนีไปอีกทาง แต่แล้วสายตาก็ดันไป

สะดดุกบัภาพสะท้อนรางๆ บนประตูลฟิต์ ดูเหมอืนว่าที่ข้อนิ้วของคน

ข้างตวัจะมปีลาสเตอร์พนัเอาไว้ หญงิสาวเลยแอบเหลอืบมองมอืเขา

ให้แน่ใจ ก่อนจะพบว่ามนัเป็นอย่างที่เธอคดิไว้จรงิๆ

‘ได้แผลมาตอนไหนนะ ตอนเถียงกันที่ร้านยังไม่เห็นมีเลย คง

ไม่ใช่จากเศษกระจกในร้านหรอกมั้ง’

ในขณะที่เพยีงฟ้ากำาลงัลงัเลว่าเธอควรจะถามเขาออกไปดไีหม 

แต่แล้วคนที่กวนเธอเมื่อครู่กลบัเอ่ยขึ้นก่อน เขาถามเธอด้วยเสียงทุ้ม

ที่สมัผสัได้ว่าจรงิจงั

“ที่ร้านเป็นยงัไงบ้าง”

หญงิสาวนิ่งไปเลก็น้อย เกลยีดที่สมองบอกว่ามคีวามเป็นห่วง

เป็นใยในคำาพูดนั้น ทำาเอาหัวใจเธออ่อนยวบลงพลัน “ช่างมาซ่อม

กระจกให้เมื่อวานแล้วแหละ วันนี้ก็เปิดขายปกติ แต่เมื่อวานทำาแค่ 

เดลเิวอร”ี

“งั้นเมื่อวานกค็งไม่มใีครได้กนิพาสตา” คนพดูรอให้เชฟสาวหนั

มองสบตาแล้วเขาค่อยพูดต่อ “สูตรของแม่ฉนั”

คิ้วคูส่วยของหญงิสาวกระตกุ กวนิวฒัน์ไม่อาจปฏเิสธได้ว่าเขา

พอใจที่เธอออกอาการเช่นนั้น
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“แบบนี้...เรยีกว่าเชฟขโมยมารเึปล่า”

“ฉนัไม่ได้ขโมยนะ ฉนัขอแม่แล้ว”

คำาตอบที่ไม่คาดคิดทำาเอาคนฟังชะงัก เธอขออนุญาตจากแม่

เขาแล้วอย่างนั้นเหรอ งั้นกแ็ปลว่าเพยีงฟ้ายงัตดิต่อกบัแม่เขาอยูใ่ช่ไหม 

ทำาไมเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้เลย

“นี่เธอยงั...”

ติ๊ง!

เสยีงลฟิต์มาถงึที่หมายดงัขึ้นขดั เพยีงฟ้าเลยรบีฉวยโอกาสนั้น

พยักพเยิดให้เขาออกไปเพราะไม่อยากคุยเรื่องที่อาจจะโยงไปถึงวัน

เก่าๆ มากกว่านี้ กวินวัฒน์ทำาท่ายึกยักเล็กน้อย แต่ก็ต้องหักใจก้าว

ออกมา พอเขาหันกลับไปมองตอนประตูกำาลังปิด คนในลิฟต์ก็ขยับ

หลบจากช่องว่างที่กำาลงัแคบลง ให้ประตบูานหนึ่งบดบงัเธอจากสายตา

เขา 

คนตวัสงูยนืมองบานประตลูฟิต์ที่ปิดลงแล้วยกยิ้มอย่างเย้ยหยนั

ตวัเองที่เหน็ได้ชดัว่าเธอไม่อยากมองหน้าเขาขนาดไหน พลนัคดิขึ้นมา

ว่า ต่อให้เขาได้คำาตอบเรื่องที่ธันวากำาลังไปสืบมาให้...แล้วจะมีอะไร

เปลี่ยนแปลงหรอือย่างไร

เธอเกลยีดเขายิ่งกว่าอะไร รู้หรอืไม่ บางทอีาจไม่ต่างกนั

คนในลิฟต์เองก็ยังคงมองอยู่ที่บานประตูลิฟต์ เขาเดินออกไป

แล้ว ทว่าคำาพูดและความรู้สกึที่ว่าเขายงัอยู่ตรงนี้เหมอืนยงัไม่หายไป

ไหน ไม่ต่างจากตอนที่เขาเลอืกปล่อยมอืเธอแล้วเดนิจากไป ทกุอย่าง

ที่เกี่ยวกบัเขา เธอยงัคงเกบ็ไว้... 

ที่กล่องความทรงจำาในหวัใจ เหมอืนว่าเขาไม่เคยไปไหนเลย

เพียงฟ้ายกสองมือขึ้นแนบที่อกซ้าย หัวใจที่ยังเต้นรัวแรงบอก

ว่ากล่องความทรงจำาของเธอกำาลงัถกูแง้มออก โชคดเีหลอืเกนิที่คนบน

ฟ้าไม่ใจร้ายเกนิไป ช่วยหยดุทกุอย่างที่ถูกกกัเกบ็ไว้ข้างในได้ทนั มนั
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เลยยงัไม่ฟุ้งไปไหน

“เกอืบไปแล้ว เกอืบไปแล้วหวัใจ...เกอืบไปแล้วจรงิๆ”

คนหัวใจแกว่งพยายามบอกตัวเองซำ้าๆ เมื่อถึงจุดหมาย 

ของตวัเอง หลงัจากที่เมื่อครูอ่อกจากลฟิต์แล้วเลี้ยวผดิไปแล้วครั้งหนึ่ง  

“บ้าจรงิ สตเิปิดเปิงไปหมด”

หญิงสาวเคาะประตูห้องพักผู้ป่วยตามมารยาท ก่อนจะผลัก

เข้าไป แล้วกต็้องตกใจอกีรอบ เมื่อทอดมองไปตรงหน้า สายตากไ็ป

ปะทะกบัชายร่างสูงในเสื้อเชิ้ตสขีาวซึ่งยนืค่อนมาทางปลายเตยีงผูป่้วย 

เพียงฟ้านิ่งอึ้งไปเล็กน้อย ก่อนจะดึงสติ แล้วจำ้าอ้าวเข้าไปหา 

เอ่ยกบัคนที่ยงัหนัหลงัให้ “พี่ยตุมาทำาอะไรคะ”

ชยตุค่อยๆ หมนุตวักลบัมาหาต้นเสยีง ตกใจเลก็น้อยแต่เขาก็

เกบ็สหีน้าได้แนบเนยีน แย้มรมิฝีปากยิ้มให้อดตีภรรยาที่แม้ไม่เจอกนั

มาสกัพกัใหญ่แต่กย็งัสวยไม่สร่าง “อ้าวเฟย์ ไหนบอกว่าวนันี้ยุ่งมาก 

พี่เลยมาเยี่ยมผึ้งให้แทน”

เชฟสาวยิ้ม นัยน์ตาบอกคนตรงหน้าชัดว่านี่คือการประชด 

“ขอบคณุพี่ยตุมากเลยนะคะ เพิ่งเลยเวลาเลกิงานมาไม่เท่าไหร่ พี่ยตุ

กม็าถงึที่นี่แล้ว ถงึกบัต้องออกก่อนเวลาเพื่อเฟย์เลย”

“วนันี้ช่วงบ่ายมแีค่ประชมุน่ะ เลกิเรว็พี่กร็บีมาเลย เรื่องของเฟย์

สำาคญัไม่แพ้งานของพี่อยู่แล้ว”

นำ้าอ้อยพี่สาวของนำ้าผึ้งฉีกยิ้มตามเมื่อมองคู่สามีภรรยาที่ดูรัก

ใคร่หวานชื่น พอเหน็ว่าการสนทนาของทั้งคู่เงยีบลง หญงิสาวจงึเอ่ย

บ้าง

“สวสัดคี่ะคณุเฟย์ จรงิๆ ถ้าคณุเฟย์ยุ่งไม่ต้องลำาบากเลยนะคะ 

อ้อยอยู่กบัไอ้ผึ้งมนัได้ แค่ห้องพกัในโรงพยาบาลนี้กด็กีว่าห้องเช่าแคบๆ 

ของเราสองคนมากแล้วละค่ะคณุเฟย์”
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“จรงิค่ะพี่เฟย์ ที่ร้านน่าจะยุ่งกนัมาก”

เพยีงฟ้าเดนิผ่านอดตีสามขีองเธอไปส่งถงุขนมในมอืให้นำ้าอ้อย 

ก่อนจะก้าวไปจับมือคนป่วยที่ยังโดนปิดตาไว้ทั้งสองข้าง “ไม่เป็นไร

เลยผึ้ง ร้านเรากไ็ม่ได้ไกลจากที่นี่ ถ้ามาได้พี่กอ็ยากมาดูให้เหน็กบัตา

ตวัเองทกุวนัว่าผึ้งดขีึ้นแล้วจรงิๆ”

เสยีงโทรศพัท์ของชยตุดงัขึ้นในตอนนั้น เพยีงฟ้าที่รู้สกึอดึอดัอยู่

แล้วเมื่อมเีขามายนือยู่ใกล้ๆ เลยรบีฉวยโอกาสนี้ไว้ “ดูเหมอืนคณุพ่อ

เฟย์จะตามพี่ยตุไปทำางานที่พี่บอกเฟย์เมื่อวานแน่เลย พี่ยตุกลบัก่อน

ได้เลยค่ะ ไว้เจอกนัที่บ้าน”

ยิ้มหวานหยดโปรยตามไปให้เขา 

ไม่มีหรอกงานอะไรที่พ่อของเธอเคยพูด ไม่มีหรอกการพูดคุย

ระหว่างเธอกบัเขาเมื่อวาน และกไ็ม่มอีกีเหมอืนกนัเรื่องที่ว่าจะไปเจอ

กนัที่บ้าน เธอกบัเขาไม่ตดิต่อกนัมาสองเดอืนได้แล้ว ที่เพยีงฟ้าพดูไป...

ไม่มอีะไรเป็นความจรงิเลย

ตอแหลทั้งหมด...รอยยิ้มหวานหยดที่เธอมอบให้เขากเ็หมอืนกนั

ชยตุหนัไปพยกัหน้าให้คนสนทิของเขาที่ยนือยู่ชดิผนงัห้องด้าน

หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยลากบัทกุคนแล้วเดนิออกไป ไม่ลมืทิ้งท้ายไว้ “อย่า

กลบัดกึมากนะเฟย์ พี่เป็นห่วง”

“ได้ค่าาา”...ห!ึ ขนลกุเลย

เพยีงฟ้ารอให้เสยีงประตูปิดลงก่อน พอหายใจโล่งขึ้นแล้ว เธอ

ค่อยหนัมาคยุกบันำ้าอ้อย “วนันี้หมอมารเึปล่าคะ”

“มาค่ะคณุเฟย์ มาดอูาการตอนเช้า แล้วพยาบาลกม็าล้างแผล

ด้วย”

“แล้ว...คณุหมอที่ตรวจตาล่ะคะมาไหม”

“มาทีหลังนะคะ แต่ก็ตอนเช้าเหมือนกันค่ะ ตอนประมาณ

เกอืบๆ เก้าโมงได้”
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“เก้าโมงเหรอ มาเรว็จงั” หญงิสาวพมึพำา “ถงึว่าไม่เคยเจอเลย”

“อ้าว คุณเฟย์ยังไม่ได้เจอหมอตาเหรอคะ” นำ้าอ้อยที่ได้ยิน

ประโยคหลังพอดีทำาหน้าฉงน “เห็นเมื่อวานบอกว่าจะไปหาที่แผนก 

นกึว่าได้คยุกนัแล้ว”

“ยังเลยค่ะ หมอเขางานยุ่งมาก” เชฟสาวประชดอยู่ในทีทั้งที่

เจ้าตวัไม่ได้อยู่ตรงนี้

ไม่รู้ส ิพอคดิว่าเขางานยุ่งทไีร เธอเป็นต้องอยากประชดประชนั

ทุกที คงเพราะนั่นเป็นเหตุผลที่เขาใช้บอกเลิกเธอละมั้ง ได้ยินทีไรก็

เจบ็ใจอยู่เรื่อย

เมื่อกี้เจอกันก็ไม่ทันได้ถาม คุยแต่เรื่องบ้าอะไรก็ไม่รู้ เพียงฟ้า

นกึตำาหนติวัเองอยู่ในใจ แต่กช็่างเถอะ อย่างไรเสยีเรื่องการรกัษาของ

นำ้าผึ้งกใ็ช่ว่าจะคยุกนัจบได้ในช่วงเวลาสั้นๆ แค่ในลฟิต์

“งั้นถ้าพรุง่นี้คณุหมอมาตรวจอกี อ้อยจะบอกหมอไว้ให้ไหมคะ

ว่าคณุเฟย์อยากเจอ”

“ไม่ต้องค่ะ!” เพยีงฟ้าเผลอโพล่งออกไปจนนำ้าอ้อยผงะ ก่อนจะ

ยิ้มเชงิขอโทษให้ “เอ่อ เกรงใจหมอเขา พอดเีฟย์ยงัไม่แน่ใจน่ะค่ะว่า

พรุ่งนี้จะสะดวกมาตอนไหน ยงัไงเดี๋ยวเฟย์โทร. นดัที่แผนกเองดกีว่า”

“อะ...เอาอย่างนั้นกไ็ด้ค่ะ” นำ้าอ้อยยิ้มให้อย่างงงงวยกบัอาการ

แปลกๆ ของเพยีงฟ้า 

เจ้าตวัเลยขยบัขึ้นนั่งบนเตยีง ตบหลงัมอืคนป่วยที่นั่งพงิหวัเตยีง

อยู่เบาๆ “เราล่ะผึ้ง หายตกใจแล้วรยึงั”

“ผึ้งโอเคแล้วพี่เฟย์ พี่เฟย์ไม่ต้องเป็นห่วงผึ้งนะคะ ผึ้งเป็นห่วง

พี่เฟย์มากกว่าที่ต้องเทยีวไปเทยีวมา”

“พี่ไม่เหนื่อยเลย พี่ต้องมารับเคสใหม่ที่โรงพยาบาลอยู่แล้ว  

ทกุคนที่ร้านเป็นห่วงผึ้งมากนะรู้ไหม แก้วฝากขนมมาด้วย”

คนป่วยยิ้ม “งั้นฝากไปบอกทกุคนด้วยนะคะว่าผึ้งโอเค ขอบคณุ
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มากๆ เลยที่เป็นห่วงผึ้ง ผึ้งจะรบีหาย ป่านนี้หนูนาคงเหงาปาก ไม่มี

เพื่อนคยุแล้ว”

“ใช่ อกีนดิจะคยุกบักำาแพงอยู่แล้วนะ”

นำ้าผึ้งหวัเราะร่า เพยีงฟ้าค่อยยิ้มออกมาได้หน่อย แต่คงจะยิ้ม

ได้เตม็ที่กว่านี้ ถ้าได้คยุรายละเอยีดกบัคณุหมอตวัด ีอยากฟังคำายนืยนั

จากปากเขาว่าดวงตาของนำ้าผึ้งจะกลบัมาเป็นปกตแิน่นอน แต่เขาเล่น

มาตรวจคนไข้ในช่วงเวลาที่ร้านเธอกำาลังยุ่ง คงปลีกตัวมารอเจอเขา

เวลานั้นไม่ได้ แถมนำ้าอ้อยกไ็ม่เคยถ่ายทอดให้เธอเป็นเรื่องเป็นราวได้

เลยว่าหมอพูดว่าอะไรบ้าง

“เอ้อ พี่เฟย์คะ คณุหมอที่เขาผ่าตดัตาให้ผึ้ง ใช่คนที่ไปกนิที่ร้าน

วนัเกดิเรื่องรเึปล่าคะ”

เพยีงฟ้าชะงกัไปเลก็น้อย เพราะตั้งแต่เหตกุารณ์วนันั้น ดวงตา

ของนำ้าผึ้งกถ็กูปิดไว้ตลอดเวลา แถมนำ้าอ้อยคนที่เจอหมอทกุวนักไ็ม่ได้

อยู่ที่ร้านวนันั้นนี่ แล้วนำ้าผึ้งรู้ได้อย่างไร

“ใครบอกผึ้ง”

คนป่วยยิ้ม “ผึ้งจำาเสยีงได้ค่ะ ตอนที่ผึ้งนอนอยูท่ี่พื้น ผึ้งกลวัมาก

เลยนะคะ แต่มนัเจบ็ร้าวไปทั้งตวัจนขยบัไม่ไหว เหมอืนจะหลบัไปทกุท ี

ตอนนั้นผึ้งได้ยนิเสยีงผู้ชายมาพูดใกล้ๆ ว่า ‘ไม่ต้องกลวันะ ไม่เป็นไร 

ผมเป็นหมอ หมออยูต่รงนี้นะครบั อย่าเพิ่งขยบัตวันะ รถพยาบาลกำาลงั

มาแล้ว”

เพียงฟ้าเผลอยิ้มตามคนเล่า เธอเข้าใจความรู้สึกตอนนั้นของ

นำ้าผึ้งด ีความอุ่นใจที่ได้รบัคงไม่ต่างจากตอนที่เขาปลอบโยนเธอจาก

เหตกุารณ์เดยีวกนั 

“พี่เฟย์รู้ไหม ผึ้งจำาเสยีงเขาได้แม่นเลยนะคะ พอตอนหมอมา

เมื่อเช้านี้ ผึ้งได้ยินเสียงเขาอีกครั้ง ผึ้งว่าต้องใช่แน่ๆ แต่เขามาเร็ว 

ไปเรว็เลยยงัไม่มโีอกาสได้ถาม ตกลงว่าใช่จรงิๆ ใช่ไหมคะ”
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คนถูกถามพยกัหน้าซำ้าๆ ทั้งที่นำ้าผึ้งไม่เหน็ “ใช่จ้ะผึ้ง เป็นหมอ

คนนั้นแหละ...ชื่อว่าหมอกวนิวฒัน์”

“คุณหมอกวินวัฒน์” นำ้าผึ้งทวนชื่อเขาซำ้าแล้วยิ้มกว้างอย่าง

ชื่นชม “ผึ้งจะรอวนัที่ได้เหน็หน้าคณุหมออกีครั้งค่ะ”

“พี่กอ็ยากให้ถงึวนันั้นเรว็ๆ เหมอืนกนั”

เสยีงโทรศพัท์ของเพยีงฟ้าดงัขึ้นหยดุการสนทนาเอาไว้ มองชื่อ

บนหน้าจอแล้วหญงิสาวกพ็อจะเดาได้ว่าปลายสายโทร. มาด้วยเรื่อง

อะไร เธอจงึขอตวักลบัก่อน เดนิออกมาจากห้องพกัได้ระยะหนึ่งแล้ว

จงึโทร. กลบัไปหาสายที่ตดัไป

“ว่าไงคะพี่ฟอร์ส” 

คนที่โทร. มาเมื่อครู่คอืพภิพภทัร พี่ชายแท้ๆ ของเธอเอง

“ว่าไงอะไรล่ะ ร้านโดนไปขนาดนั้นไม่เหน็บอกพี่บ้างเลย นี่ถ้า

เพื่อนไม่ส่งรูปที่มคีนแชร์ในทวติเตอร์มา พี่กค็งไม่รู้”

เพยีงฟ้าชะงกัเท้าที่กำาลงัเดนิไปทางลฟิต์ เพราะสายตาไปสะดดุ

อยู่กบัคนที่นั่งรออยู่ที่โซฟา...นกึว่ากลบัไปแล้วนะเนี่ย

“ไม่มอีะไรมากหรอกค่ะ กน็่าจะมาจากสาเหตเุดมิ เฟย์เหน็ว่า

เดี๋ยวกค็งเคลยีร์เรื่องได้ เลยไม่ได้โทร. ไปบอก ไม่อยากให้ตกใจกนั”

“เมื่อเช้านี้พี่ก็เพิ่งคุยกับชยุตที่บริษัท ชยุตบอกว่าจะดูแลให้

เหมอืนเดมิ พี่ค่อยเบาใจหน่อย”

หญงิสาวหยดุยนืมองคนที่นั่งอยูต่รงโซฟา เขาเองกม็องมาทางนี้ 

เธอเริ่มเข้าใจเหตผุลแล้วว่าชยตุมาถงึที่นี่ทำาไม

สาวร่างเล็กก้าวตรงเข้าไปหาเขา ก่อนจะกรอกเสียงลงไปด้วย 

“พี่ยตุกอ็ยูก่บัเฟย์ตอนนี้ พี่ฟอร์สไม่ต้องห่วงนะคะ พี่ยตุเขาเก่งจะตาย 

เขาจดัการได้หมดนั่นแหละค่ะ”

ชยตุยกยิ้ม เขารูว่้าคนตรงหน้ากำาลงัประชดอยู ่ทว่ามนักเ็ป็นการ

ประชดที่เขาพอใจในผลลพัธ์ 
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เพียงฟ้าคุยต่ออีกไม่กี่ประโยคก็วางสายไป ความสัมพันธ์ของ

เธอกับครอบครัวไม่ได้แน่นแฟ้นเหมือนครอบครัวอื่น เพราะเธอไม่ได้

อยู่ในตำาแหน่งลูกรัก ไม่ได้เป็นตัวเต็งของตระกูลที่จะขึ้นแท่นหัวเรือ

ใหญ่ของบริษัทในอนาคต ชีวิตของหญิงสาวมีค่ามากที่สุดก็คงเป็น 

ตอนที่พ่อกบัแม่ใช้เธอเป็นเครื่องมอืเชื่อมความสมัพนัธ์ทางธรุกจิ คงมี

เพียงพี่ชายที่ยังห่วงใยความเป็นไปของเธออยู่บ้าง ขนาดว่าเธอเก็บ

ข้าวของออกจากบ้านที่ใช้เป็นเรอืนหอมาเป็นปีๆ ครอบครวัเธอยงัไม่มี

ใครรู้เลย

“นี่ใช่ไหมคะที่พี่ยุตต้องการ” เพียงฟ้าถามหลังวางสายจาก 

พภิพภทัรแล้ว “เฟย์จดัการให้เรยีบร้อยแล้วนะคะ ไม่ต้องห่วง ไม่มใีคร

ระแคะระคาย จรงิๆ ไม่จำาเป็นต้องมาถงึนี่กไ็ด้”

ชยุตลุกขึ้นยืน หมายจะใช้ร่างกายที่สูงกว่าข่มขวัญ “ก็ไม่แน่

หรอก ขนาดตอนส่งดอกไม้ไป เฟย์ยงัเพกิเฉยเลย น่าจะลงไอจใีห้เนยีน

ซะบ้าง”

เพยีงฟ้าทำาเสยีงขึ้นจมูก “ไม่มใีครสนใจเฟย์ขนาดนั้นหรอกค่ะ

พี่ยตุกร็ู้ด ี ถ้าพ่อกบัแม่เอาใจใส่เฟย์ขนาดนั้น ท่านรู้ไปตั้งแต่วนัที่เฟย์

ก้าวออกมาจากบ้านพี่แล้วละค่ะ”

หญงิสาวพดูไม่ผดิ และนั่นคอืข้อดทีี่ชยตุหยบิมาใช้ประโยชน์ใน

การปกปิดการแตกหกัความสมัพนัธ์ระหว่างเธอกบัเขา ทว่านั่นกย็งัไม่

เพยีงพอกบัสิ่งที่ชายหนุ่มต้องการ

“ต้นเดอืนหน้าจะมงีานฉลองวนัเกดิของคณุอาสเุทพ พี่อยากให้

เฟย์ไปร่วมงานกบัพี่ด้วย”

สเุทพคอืหนึ่งในพนกังานตำาแหน่งสงูของบรษิทั การพาเพยีงฟ้า

ไปร่วมงานกเ็หมอืนการยำ้าความเป็นสามภีรรยาของทั้งคูต่่อหน้าคนอื่น 

ที่ชยตุต้องการอย่างนั้น เพราะอกีไม่กี่เดอืนบรษิทัจะเปิดโพรเจกต์ใหม่ 

เขาต้องการได้รับคะแนนโหวตจากผู้บริหารระดับสูงทั้งหลายให้เป็น
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ผู้รบัผดิชอบหลกัของงานนี้ 

ซึ่งแน่นอนว่าสุเทพคือหนึ่งในนั้น การแสดงให้คนอื่นเห็นว่า

สถาบนัครอบครวัของเขากบัลกูสาวเจ้าของบรษิทัยงัดำาเนนิไปได้ด้วยด ี

จะช่วยให้คะแนนเสยีงของสเุทพและผูร่้วมงานอกีหลายๆ คนเอนเอยีง

มาทางเขาอย่างแน่นอน

“นั่นไม่ได้รวมอยู่ในข้อตกลงของเรานะคะ พี่ยุตไม่ให้เฟย์บอก

เรื่องนี้กบัคนอื่น เฟย์กท็ำาให้พี่ยตุแล้ว เรื่องการไปออกงานอะไร เฟย์

คงทำาให้ไม่ได้หรอกค่ะ”

เพยีงฟ้ากำาลงัจะก้าวหนอีอกมา ทว่าเขากโ็พล่งดกัไว้ “พี่จะช่วย

จดัการเรื่องร้านให้”

เจ้าของร้านนิ่งคิดทบทวนข้อเสนอที่เขายื่นให้ อันที่จริงเรื่องที่

ร้านของเธอถูกก่อกวนเมื่อสองวันก่อนนั้นไม่ใช่ครั้งแรก ตอนเปิดร้าน

ได้ใหม่ๆ กเ็คยมคีนร้ายมาปาหนิใส่กระจกหน้าร้านแบบนี้ครั้งหนึ่งแล้ว 

ทว่าครั้งนั้นความเสียหายไม่ได้มากเท่านี้ อาจด้วยเพราะแรงเหวี่ยง 

ของก้อนหินไม่มากเท่ากับแรงที่ไม้เบสบอลฟาดเข้ามา ไหนจะบวก

ความเร็วของรถจักรยานยนต์เข้าไปอีก แรงปะทะเลยมากขึ้น สร้าง

ความเสยีหายมากเป็นเท่าทวคีูณ อกีอย่างครั้งก่อน เหตเุกดิตอนดกึ 

ที่ร้านปิดไปแล้วเลยไม่มใีครเป็นอะไร

ครั้งนั้นตำารวจจับคนร้ายได้ด้วยข้อมูลจากกล้องวงจรปิดของ 

ตกึ ผูจ้้างวานกไ็ม่ใช่ใครที่ไหน เป็นเจ้าของเดมิที่เคยเช่าพื้นที่ก่อนหน้า

เธอ เขาสารภาพว่าโกรธที่ถกูบบีให้ออกเพราะลกูสะใภ้ของเจ้าของตกึ

ต้องการจะใช้พื้นที่นี้ 

เพยีงฟ้าถงึกบังงเป็นไก่ตาแตก เพราะตอนที่เธอกำาลงัหาทำาเล

สำาหรบัเปิดร้านอาหาร ชยตุเป็นคนเสนอพื้นที่ตรงนั้นให้ บอกว่าคนเช่า

เดมิหมดสญัญาและจะย้ายออกพอดี

พอเธอไปถามเขากไ็ด้ความว่า ‘คนเช่าเก่าทำาผดิสญัญาเอง เอา
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อย่างนี้ละกนั เดี๋ยวพี่จดัการให้’

หลงัจากนั้นหญงิสาวกไ็ม่ได้ตามเรื่องต่อว่าเขาไปเคลยีร์กบัทาง

นั้นอย่างไร รู้แต่ว่าสุดท้ายเรื่องก็จบ และไม่เกิดเหตุการณ์ซำ้าเดิมอีก

เลย จนกระทั่งเมื่อสองวนัที่ผ่านมา

จรงิส ิทำาไมจู่ๆ ผู้เช่าเก่าถงึกลบัมาทำาแบบนี้อกีนะ ผ่านมาเป็น

ปีๆ แล้วแท้ๆ มเีรื่องอะไรให้เขาโกรธอกีอย่างนั้นหรอื หญงิสาวคดิ ลงัเล

ว่าควรจะรับข้อเสนอจากชยุตดีไหม เขาจะช่วยให้เธอจบปัญหานี้ได้ 

แต่เธอกไ็ม่อยากมเีรื่องให้ต้องเข้าไปพวัพนัอะไรกบัเขาอกีแล้ว 

“เฟย์จดัการเองดกีว่าค่ะ ยงัไงตอนนี้ทางตำารวจกต็ามเรื่องให้เฟย์

อยู่แล้ว” นี่คอืการตดัสนิใจของเพยีงฟ้า กถ้็าเขาจดัการปัญหาครั้งก่อน

ได้ด ีครั้งที่สองนี้กไ็ม่น่าเกดิขึ้น “ถ้าพี่ยตุหมดธรุะแล้ว เฟย์ขอตวัก่อน

นะคะ ทิ้งร้านมาหลายชั่วโมงแล้ว เชฟไม่อยู่ร้านนานๆ มนัไม่ค่อยด”ี

หญงิสาวไม่รอฟังคำาตอบ เดนิแยกออกมาโดยไม่มกีารทิ้งท้าย

อย่างรกัษามารยาทด้วยคำาว่า ‘แล้วเจอกนันะคะ’ หรอือะไรทำานองนั้น 

เพราะเหตกุารณ์หลายๆ อย่างที่ผ่านมาทำาให้เธอรู้แล้วว่า ชวีตินี้ควร

เจอผู้ชายอย่างเขาให้น้อยที่สดุ

ชยตุยิ้มเหยยีดให้คูส่นทนาที่เดนิห่างออกไป “ปากดนีกั กอูดทน

กับมึงมาตั้งนาน คิดเหรอว่ากูจะปล่อยมึงไปง่ายๆ มึงยังมีประโยชน์

กบักูอกีเยอะ คอยดูต่อไปกแ็ล้วกนั”

สิ้นคำานั้น ชายฉกรรจ์ที่ยนืไม่ห่างกก้็าวเข้าไปกระซบิ “แล้วเรื่อง

ผู้หญงิในห้องนั้นเอายงัไงต่อดคีรบัคณุชยตุ”

คนถูกถามหนัไปมองทางห้องพกัผูป่้วย “รอให้มนัเปิดตาได้ก่อน 

ค่อยกลบัมาเชก็ใหม่ว่ามนัเหน็หน้ามงึรเึปล่า”

“ได้ครบันาย”
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ชัว่โมงกว่าแล้วทีก่วนิวฒัน์จอดรถอยูร่มิถนน สายตายงัจบั

อยู่ที่ร้านอาหารชั้นล่างของตึกฝั่งตรงข้าม ที่เขาต้องมาจอดรถฝั่งนี้ 

เพราะบรเิวณหน้าร้านมพีื้นที่ไม่กว้างมาก แค่พอให้รถยนต์แล่นเข้าไป

จอดส่งคนได้เท่านั้น

เวลาหลังเลิกงานเป็นช่วงเวลาที่คนเข้าออกร้านมากเป็นพิเศษ 

เท่าที่สังเกตดู ลูกค้าก็เป็นพนักงานบริษัทที่มากันเป็นกลุ่มหรือบ้างก็

มาเป็นครอบครัว ทุกอย่างดูปกติดีราวกับเมื่อสองวันที่ผ่านมาไม่เคย

เกดิเหตรุ้ายขึ้น

ทั้งที่บอกตวัเองอยู่หลายรอบว่าเรื่องแบบนั้นไม่เกดิขึ้นตดิๆ กนั

ให้ตำารวจตามรอยได้ง่ายหรอก ทว่าถงึอย่างนั้นกวนิวฒัน์กอ็ยากมาให้

เหน็กบัตา เมื่อวานตอนขบัรถผ่านหลงัเลกิงานเหน็ว่าหน้าร้านปิดเงยีบ

เลยเบาใจ แต่พอวนันี้เธอบอกว่ากลบัมาเปิดปกตแิล้ว เขากเ็อาใจออก

มาจากเรื่องนี้ไม่ได้เลย

แสงไฟในร้านดบัลงไม่นาน พนกังานในร้านกเ็ริ่มทยอยออกมา

ทลีะคนสองคน ไม่นานหญงิสาวสองคนสดุท้ายกต็ามออกมา 

กวินวัฒน์มองตามสาวร่างเพรียวที่แม้มองจากระยะไกลเขาก็รู้

ว่าเป็นเธอ หญิงสาวเดินอ้อมเข้าไปที่ใต้ตึกซึ่งคือพื้นที่จอดรถ ไม่ถึง 

10
ล้วงความลับ
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สบินาท ีคนที่นั่งรออยู่กเ็หน็รถยโุรปคนัสขีาวแล่นออกมา

“ก็ไม่เห็นมา” กวินวัฒน์พึมพำาในเรื่องที่ยังติดใจสงสัยไม่หาย 

ขนาดเขาเป็นแค่อดตีคนรกัยงัวางใจเรื่องความปลอดภยัของเธอไม่ได้ 

แล้วคนที่เป็นถึงสามีของเธอทำาไมถึงได้นิ่งนอนใจนัก เลิกงานแล้วก ็

น่าจะแวะมาดูสกัหน่อยจะเป็นไรไป

หรอืมาแล้วแต่เขาไม่เหน็...

กไ็ม่น่าเป็นไปได้ เพราะตอนที่เจอกบัเพยีงฟ้าในลฟิต์ เธอน่าจะ

กำาลงัไปเยี่ยมนำ้าผึ้ง บวกลบเวลาคร่าวๆ แล้วกค็งมาถงึที่ร้านก่อนเขา

ได้ไม่นาน เขากย็งัไม่เหน็ผู้ชายคนนั้นโผล่มาที่นี่เลย

กวนิวฒัน์คดิวกไปวนมา ก่อนที่จะได้สตริู้ตวัว่าตวัเองกำาลงัทำา

อะไรอยู่ ชายหนุ่มนิ่งไปเลก็น้อย แล้วพ่นลมหายใจออกมาเสยีงดงั

“เชี่ยเอ๊ยยย แล้วกจูะมาห่วงแทนผวัเขาทำาไมเนี่ย เสอืกฉบิหาย

เลยกู”

แม้จะยำ้าเตอืนตวัเองหลงัจากประโยคนั้นว่าเขาไม่ควรเข้าไปยุง่

เรื่องของเธอเกินจำาเป็นแล้ว ทว่ากวินวัฒน์ก็เลี้ยวรถไปคนละทางกับ

ทางกลบัคอนโดของเขา ขบัรถไปตามเส้นทางประมาณชั่วโมงครึ่ง เขา

ก็เลี้ยวเข้าอาณาเขตบ้านสองชั้นหลังหนึ่ง รถจอดสนิทในเวลาสี่ทุ่ม 

พอดบิพอดี

ก้าวเข้าบ้านไปได้ไม่ถึงห้าก้าว หญิงวัยกลางคนร่างไม่อ้วนไม่

ผอมกต็รงเข้ามาหาด้วยหน้าตาแช่มชื่น กางแขนกอดรดัราวกบัไม่เจอ

กนัมาแสนนาน

“โอ้โห ลูกชายแม่ ไม่เหน็หน้าเป็นปี โตขึ้นเยอะเลยนะลูก”

คำาทกัทายที่เกนิจรงิทำาเอาคนเป็นลูกเผลอทำาเสยีงขึ้นจมูก “ห!ึ 

เป็นเรื่องเป็นราว” พอแม่ผละจากเขา พี่สาวกเ็ดนิมาสมทบพอด ีชาย

หนุ่มเลยหนัไปถาม “นี่แม่ซ้อมไว้รเึปล่าเนี่ย”

“ซ้อมทกุวนั เพิ่งได้ใช้งานจรงิ”
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ว่าแล้วเชยีว...

“นี่ยงัถอืว่าแม่ได้ใช้เรว็นะเกี้ยว ตอนคดิบท แม่คดิเอาไว้ว่าคงจะ

ไม่ได้เจอหน้าลูกชายสกัปีได้”

กวินกานต์มองหน้าน้องชายที่โดนแม่เหน็บทุกประโยคแล้ว

อมยิ้มขำา 

“กายย้ายไปคอนโดยงัไม่ถงึเดอืนเลย แม่กเ็ว่อร์ไป”

สริกิานต์สะบดัค้อนใส่ลูกชายให้รู้ว่าแม่ยงังอนเรื่องที่ดื้อดงึย้าย

ไปอยู่คอนโดไม่หาย ก่อนจะเปลี่ยนมาถามไถ่สารทกุข์สกุดบิแทน “แล้ว 

ไปอยูค่นเดยีวเป็นยงัไงบ้างล่ะเรา หน้าเหนื่อยมาขนาดนี้ ทานข้าวมา 

รยึงั”

คนที่พาตวัเองไปนั่งเฝ้าใครบางคนตั้งแต่ออกมาจากโรงพยาบาล

ส่ายหน้า ตอนนั้นมวัแต่คดิเรื่องเพยีงฟ้าจนลมืมื้อเยน็ไปเลย

“อ้าว สี่ทุ่มแล้วทำาไมยงัไม่ทานข้าวอกี” แม่เอด็เสยีงแหลมขึ้น 

“ไม่หวิรไึง”

“หวิมาก”

คุณหมอตัวสูงโดนฟาดที่ต้นแขนไปหนึ่งที ก่อนคนเป็นแม่จะ 

ลากเขาไปนั่งที่ห้องกนิข้าว เสยีงเอะอะทำาให้พ่อที่นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่น

เดนิออกมาดู 

“อ้าว กาย มอีะไรด่วนรเึปล่าทำาไมกลบัมาเวลานี้”

ลกูชายยงัไม่ทนัได้ตอบ แม่ที่หายไปจดัอาหารกเ็ดนิกลบัมาพร้อม 

พี่สาว จานข้าวผดัที่ทำาง่ายๆ ถูกวางตรงหน้ากวนิวฒัน์ ก่อนที่แม่เกอืบ

ทำาให้เขาแทบจะสำาลกัตั้งแต่คำาแรก

“ไม่มเีงนิกนิข้าวแล้วมั้งคะ ลูกชายคณุเนี่ย ถงึได้ซมซานกลบัมา 

บ้านได้”

“โห แม่ ใช้คำาว่าซมซานเลยเหรอ”

“ดูสภาพเถอะ ไม่เรยีกว่าซมซานแล้วจะให้แม่เรยีกว่าอะไร”
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กวินวัฒน์หันไปหาพี่สาว ชี้หน้าตัวเองแล้วขยับปากถามแบบ 

ไม่ออกเสยีง “หน้าเหี้ยเหรอ”

“กป็ระมาณนงึ” 

ความจรงิแล้วหน้าตาของกวนิวฒัน์ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้น แม้จะมี

ร่องรอยความเหนื่อยล้าจากการทำางานบ้าง แต่กไ็ม่ได้เลวร้ายเท่าไร ที่

กวนิกานต์ตอบน้องชายไปอย่างนั้น เพราะระหว่างที่ไปช่วยแม่เตรยีม

อาหาร หญิงสาวได้ปรึกษากับแม่แล้วว่ากวินวัฒน์ต้องมีจุดประสงค์

บางอย่างแน่ๆ ถงึได้กลบับ้านเอาเวลานี้ แถมพรุง่นี้กไ็ม่ใช่วนัหยดุของ

เขา คงมคีวามต้องการบางอย่างในใจที่เขาต้องทำาในตอนนี้ และเธอ

กบัแม่กต็้องง้างปากน้องชายตวัดใีห้ได้

ววิฒัน์นั่งลงที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามลูกชาย “คณุนี่ก ็ลูกมากบ็่น ไม่

มากบ็่น”

ลูกชายพยกัหน้าหงกึๆ แม่เลยรบีเบรกไว้

“ไม่ต้องมาให้ท้ายกนัเลยนะ กเ็หน็ๆ กนัอยู ่ถ้าเงนิเดอืนไม่หมด

กค็งไม่กลบับ้าน”

“โห เกี่ยวอะไร ตั้งแต่เริ่มงานมา กายยงัไม่ได้เงนิเดอืนสกัเดอืน

เลยแม่”

“แล้วเอาเงนิที่ไหนไปดาวน์คอนโด”

กวินวัฒน์เหลือบไปมองพ่อเขา ก่อนจะยิ้มน้อยๆ “ก็เงินทุนที่

เขาให้ตอนไปเรยีนต่อไง เขาจ่ายทกุเดอืนมนัเลยขอเป็นสลปิเงนิเดอืน

ออกมาได้ กเ็อาอนันั้นแหละไปยื่นกู้มา”

“อยู่บ้านดีๆ  ไม่ชอบ หาเรื่องอยากเป็นหนี้”

คนเป็นหนี้ไม่เถยีง ก้มหน้าก้มตากนิข้าวต่อจนววิฒัน์ที่มองอยู่

หลดุขำาออกมา 

“พ่อกอ็ยากจะช่วยนะ แต่ทำาอะไรกบัแม่เขาไว้กร็บักรรมไปเอง

แล้วกนั” พดูแค่นั้นกล็กุขึ้น “พ่อไปนอนดกีว่า แล้วกอ็ย่าบ่นลกูมากล่ะ
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คณุ กายมนัโตแล้ว”

“โตแต่ตวัละสไิม่ว่า”

ววิฒัน์หวัเราะร่าตอนเดนิออกไปจากห้องกนิข้าว รู้สกึชอบใจที่

ได้ยนิเสยีงภรรยาเขาบ่นลกูชายเขา เหมอืนความเคยชนิที่หายไปนาน

กลบัมาอย่างไรไม่รู้

กวนิกานต์เหลอืบไปสบตาแม่อย่างรูค้วามหมาย ก่อนที่หญงิสาว

จะนั่งลงที่เก้าอี้ตัวเดิมที่พ่อเพิ่งลุกไป สิริกานต์จึงเดินอ้อมไปนั่งเก้าอี้

ตวัที่อยู่ข้างลูกชาย 

กวินวัฒน์เงยหน้าขึ้นมองพี่สาว ก่อนจะหันไปมองแม่ รู้สึก

สงัหรณ์ใจแปลกๆ เหมอืนกำาลงัถูกสแกนผ่านสายตาอยู่ กำาลงัจะเอ่ย

ถาม คนที่นั่งตรงข้ามเขากช็งิพูดขึ้นก่อน

“ทำางานเป็นไงบ้าง เข้าที่เข้าทางรยึงั”

“กเ็รื่อยๆ ไม่มอีะไรพเิศษ”

แม่กบัลกูสาวสบตากนัเชงิบอกว่า ‘ม’ี แต่แค่ไม่รูว่้า ‘ม’ี ที่จดุไหน 

เลยต้องเริ่มตวีงให้แคบลงด้วยการเจาะจงไปที่ชวีติประจำาวนัของผูต้้อง

สงสยัก่อนเลย

“แล้วนี่ปกตแิกกนิข้าวยงัไง ใครทำาให้ หรอืว่าทำากนิเอง”

“โอ๊ย แค่ทำางานกเ็หนื่อยแล้ว กซ็ื้อเอาแหละ ไม่ศูนย์อาหารที่

โรงพยาบาล กร็้านแถวนั้น”

กวนิกานต์ไม่ได้กลิ่นคำาโกหกในประโยคเมื่อครู ่เลยค่อนข้างจะ

เชื่อว่าอกีฝ่ายพูดเรื่องจรงิ เลยส่งสญัญาณให้แม่รบัไม้ต่อบ้าง

สิริกานต์ขยับตัวเล็กน้อย ปั้นหน้าเคร่งขรึม “แล้วที่คอนโดล่ะ 

ได้นอนคนเดียวรึเปล่า ที่หนีไปอยู่ข้างนอกนั่น ไม่ใช่ว่าแอบไปอยู่กับ 

ผู้หญงินะ”

คนที่กำาลังจะตักข้าวใส่ปากชะงัก มุมปากกระตุกขึ้นอย่างไม่

ตั้งใจ นี่แม่มโีมเมนต์หวงลูกชายด้วยเหรอ เมื่อก่อนเหน็คอยแต่วิ่งจบั
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คู่ให้เขา

กวนิวฒัน์หนัไปหาคนถาม “แล้วแม่อยากให้มไีหมล่ะ”

เท่านั้น สริกิานต์กต็าเบกิโต “พดูอย่างนี้หมายความว่ายงัไงกาย 

ลูกเต้าเหล่าใครบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะ!”

ลูกชายระเบิดหัวเราะในทันที “เพิ่งกลับมายังไม่ถึงเดือนเลย 

กายจะเอาใครที่ไหนมาอยู่ด้วยล่ะแม่”

“แน่นะ”

“ถ้ามีผู้หญิงจริง ไม่กลับมาบ้านสภาพหิวโหยแบบนี้หรอกค่ะ

แม่” กวนิกานต์ออกความเหน็

“อมื กจ็รงิ” ผูเ้ป็นแม่คล้อยตาม ก่อนจะถามลูกชายเสยีงจรงิจงั 

“แม่หาให้เอาไหม”

“โอยยย พกัก่อนแม่”

“พักอะไร ปีหน้าก็สามสิบสองแล้วนะกาย กว่าจะเริ่มคบกัน 

กว่าจะใช้เวลาเรยีนรู้กนัอกี แม่ว่าเดี๋ยวมนัจะไม่ทนัการ”

กวนิวฒัน์ไม่เถยีง แต่ชี้ไปที่ฝั่งตรงข้าม “คนโน้นแก่กว่ากายอกี 

แม่หาให้พี่เกี้ยวก่อนเลย”

“ฉนัมแีฟนแล้วย่ะ!”

“เฮ้ย! จรงิด ิตอนไหน ไม่เหน็รู้เรื่องเลย”

“แล้วแกกลบัมาเมอืงไทยบ้างไหมล่ะ”

พอเถยีงไม่ได้ คนน้องเลยหนัไปหาแม่แทน “นี่ไงแม่ ให้พี่เกี้ยว

แต่งก่อนเลย”

“แฟนพี่เขาเป็นผูห้ญงิ เขาแค่อยากดแูลกนัไปเรื่อยๆ ไม่ต้องมา

โบ้ยให้พี่เขาหรอก แม่พูดถงึเรื่องเราอยู่ แฟนเก่าเราเขากแ็ต่งงานแต่ง

การไปตั้งนานแล้ว แม่กอ็ยากเหน็ลูกแม่แต่งบ้าง”

เพราะสริกิานต์รูว่้าคนที่เป็นฝ่ายถอยห่างจากความสมัพนัธ์ครั้ง

ก่อนคอืลูกชายของเธอ คนเป็นแม่เลยกล้ายกประเดน็คนรกัเก่าขึ้นมา 
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เพราะคดิว่ามนักน็่าจะนานเกนิพอที่จะไม่รู้สกึอะไรแล้ว

ทว่าเปล่าเลย กวนิวฒัน์ถงึกบัสะอกึไปตอนได้ยนิแม่พูดถงึการ

แต่งงานของเพียงฟ้า รู้สึกเหมือนมีอะไรมาทิ่มแทงลงที่อกทุกครั้งที่มี

คนพูดถงึเรื่องนี้

“เอาไว้ก่อนนะแม่ ให้ชวีติกายเข้าที่เข้าทางกว่านี้ก่อน แล้วค่อย

ว่ากนั” ชายหนุ่มบอกปัดๆ ไป ก่อนจะค่อยๆ ปรบัสหีน้า และไหนๆ 

แม่ก็เปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้ว เขาเลยดึงเข้าจุดประสงค์ที่กลับ 

มาบ้านเสยีเลย

“เออแม่ ที่ร้านเฟย์...มสีปาเกตตสีูตรของแม่ขายด้วยนะ”

“อ้อใช่” เจ้าของสูตรตอบรับอย่างรวดเร็วพร้อมกับยิ้มภูมิใจ 

“แต่หนูเฟย์ปรบัใหม่นดิหน่อยนี่นา อร่อยกว่าของแม่เยอะเลย สมกบั

เป็นเชฟจรงิๆ”

“นี่แม่เคยกนิด้วยเหรอ”

“เคยส ิหนูเฟย์ทำาให้ชมิตั้งแต่ตอนที่แม่ไปวนัเปิดร้านแล้ว แล้ว

แม่กเ็คยไปร้านเขาอกีสองครั้งนะ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปหรอก กายก็

รู้ว่าแถวนั้นรถตดิ”

กวินวัฒน์คิดอย่างพิจารณา ดูเหมือนว่าคนรอบตัวเขาจะยัง 

รบัรู้ความเป็นไปของเพยีงฟ้าอยู่ตลอด ทั้งปิตทิั้งธนัวา ไหนจะแม่เขา

เองด้วย คงมแีต่เขาเท่านั้นที่ตดัขาดกนัไปเลย

กวินกานต์มองคนที่เคี้ยวข้าวไป หน้าตาก็ดูเหมือนคิดอะไรอยู่

ไปด้วย ทั้งที่ก็ไม่ได้คุยเรื่องจริงจังอะไร จึงเอ่ยถาม “แกเคยกินแล้ว 

เหรอ”

“ยงัหรอก” ชายหนุม่โกหกหน้าตาย ไม่อยากให้อกีฝ่ายถามอะไร

เพิ่ม

“งั้นว่างๆ กล็องไปชมิดูสวิ่าเหมอืนของแม่จรงิรเึปล่า” 

กวนิวฒัน์ไม่แน่ใจว่าพี่สาวเขามจีดุประสงค์อะไรถงึพดูแบบนั้น 
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ระแคะระคาย หรอืแค่พูดไปเพราะเหน็ว่าเป็นคนเคยรู้จกักนั

“อืม เอาไว้ถ้าว่างนะ” ชายหนุ่มยังคงปั้นหน้านิ่ง ยกแก้วนำ้า 

ขึ้นดื่มเพื่อกลบเกลื่อนพริธุ ก่อนจะเกอืบทำานำ้าพุ่งตอนแม่เขาเอ่ยว่า

“อยู่ใกล้ๆ กก็ดสั่งผ่านแอปอะไรนั่นส ิสั่งมาเผื่อแม่ด้วยนะกาย 

แม่ไม่ได้ทานฝีมอืหนูเฟย์มานานแล้วเหมอืนกนั”

“เดี๋ยวนี้เขาไม่เดลเิวอรเีมนพูาสตาแล้วแม่ ขายแค่ที่ร้านแค่นั้น” 

ลูกชายรบีปฏเิสธ ก่อนจะรู้ตวัว่าพลาดท่า

“ไหนบอกไม่เคยไป แล้วรู้ได้ไงว่าเขาไม่ให้สั่งผ่านแอปแล้ว ได้

คยุกนัเหรอ”

“เปล้า ก.็..ได้ยนิคนที่โรงพยาบาลพูดกนั”

กวนิกานต์เลื่อนสายตาไปสานสบกบัผู้เป็นแม่ พอจะเดาได้เลาๆ 

แล้วว่าคนปากแขง็น่าจะมาด้วยเรื่องนี้ ทว่ากย็งัแกล้งเออออไป

“อ๋อ คนที่โรงพยาบาลพูดกนันี่เอง”

“อืม” รับคำาเนียนๆ ไป แล้วใช้จังหวะนั้นหยิบจานแล้วลุกขึ้น 

ตั้งใจว่าจะหนีออกจากวงสนทนานี้ ทว่าพอแยกออกมาไม่ทันจะพ้น

ห้องกนิข้าว เสยีงพี่สาวเขากด็งัตามมา

“เขาไม่เดลเิวอรพีาสตาแล้ว แถมแกกไ็ม่เคยไปกนิที่ร้าน แล้ว 

รู้ได้ไงว่าเป็นสปาเกตตสีูตรของแม่”

การเคลื่อนไหวของคนเกบ็ความลบัสะดดุ ก่อนจะเอ่ยตอบโดย

ไม่หนัไปหาคนถาม “ไอ้เป๋ามนัพูด มนัเล่าให้ฟัง”

คนเป็นแม่ที่เริ่มแน่ชัดแล้วว่านั่นเป็นคำาโกหกถึงกับส่ายหน้า 

เตอืนสตลิูกชาย “เขาแต่งงานแล้วนะกาย”

คนฟังกดนิ้วโป้งลงกบัจานราวกบัจะกดความรูส้กึตวัเองไว้ แล้ว

ยิ้มอย่างขมขื่นให้ความว่างเปล่าตรงหน้า 

“กายรู้ครบัแม่”
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“ไหนลองเงยหน้าขึ้นนิดนึงซิ โอเค อ้าาา ทีนี้เอียงซ้าย 

นดินงึ”

คนรบัคำาสั่งทำาตามอย่างว่าง่าย รอฟังความเหน็จากคนตรงหน้า

อยู่ ทว่าพอเหน็ว่าอกีฝ่ายเงยีบ “อ้าว ตกลงยงัไงล่ะคะหมอธนัย์”

“ใช้หน้าวนัไหนนะ”

แทมมี่จบีปากเลก็น้อย เอ่ยเสรมิอย่างเอยีงอายหน่อยๆ “งาน

น่ะมวีนัเสาร์ค่ะ แต่ว่า...”

“ว่า?”

“นัดผู้ชายน่ะมีพรุ่งนี้” ตอบแล้วยิ้มเขิน “อยากได้หน้าแบบ

หวานๆ อะ จดัมาหน่อยซหิมอ”

“ให้หวานได้ในคนืเดยีวเนี่ยนะ”

“ทำาไมทำาหน้าเหมอืนมนัยากนกัล่ะคะ”

แพทย์หนุ่มยงัคงมองด้วยสายตาประเมนิ “มนักย็ากอยู่”

“กฉ็ดีฟิลเลอร์เหมอืนที่เตมิคราวก่อนโน้นไงหมอ อนันั้นน่ะสวย

มาก”

“แต่มากกว่านี้ไม่เรยีกฉดีแล้วนะ เรยีกอดั”

“อดักไ็ด้ แต่เอาสวยแบบนั้น ตอนนั้นมแีต่คนชอบ อยากได้แบบ

11
หมอสัญญา
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นั้นอกี”

นิ้วชี้ของธนัวากดลงตามตำาแหน่งต่างๆ บนใบหน้าของอกีฝ่าย 

แล้วส่ายหน้า “ของเก่ายงัสลายไปไม่หมดเลย เตมิเข้าไปใหม่มนักไ็ด้

ไม่เหมอืนเดมิหรอกนะ”

“ไม่เป็นไรหมอ งั้นเอาตงึไว้ก่อน”

“โอย พอก่อน นี่กต็งึกว่ากฎหมายประเทศนี้แล้ว”

“หมอ!”

เสยีงหวัเราะของทั้งหมอและคนไข้ หรอืจะเรยีกอกีอย่างว่าลกูค้า

ดงัแว่วออกไปถงึนอกห้องตรวจของคลนิกิเสรมิความงามแห่งหนึ่ง ทว่า

กไ็ม่เป็นที่ผดิสงัเกตอะไร เพราะพนกังานที่นี่ต่างรูด้ว่ีานายแพทย์ธนัวา 

กบัลูกค้าประจำารายนี้เป็นเพื่อนที่รูจ้กักนัมาตั้งแต่สมยัเรยีนมหาวทิยาลยั 

เลยมกัจะคยุเล่นเป็นกนัเองมากกว่าลูกค้ารายอื่นเสมอ

เสียงหัวเราะเงียบหายไปได้ครู่หนึ่ง ทั้งคู่ก็เดินออกมาจากห้อง

ตรวจพร้อมกนั ก่อนจะหายเข้าห้องหตัถการไป

“อะไปๆ อยากโดนมากกข็ึ้นเตยีงซะ”

คนอยากโดนหนัมาแกล้งทิ้งสายตาให้ เป็นกริยิาที่ผูช่้วยซึ่งกำาลงั

เตรียมอุปกรณ์อยู่เห็นแล้วถึงกับผินหน้าเข้าผนังไปซ่อนความเขิน 

ท่าทางของเธอทำาให้แพทย์หนุ่มขำาออกมาด้วยความเอน็ดู

“อะไร แค่นี้ถงึกบัมดุหน้าหนเีลยเหรอ”

หญงิสาวยิ้มเขนิให้ “หมอธนัย์อะ หนนู่ะสาววายนะคะหมอ เล่น

กนัแบบนี้บ่อยๆ หนูกจ็ิ้น”

คราวนี้เป็นคนที่นอนรออยู่บนเตียงปรับเอนที่ขำา ปัดมือใน

อากาศ “จิ้นได้เจ้ไม่ว่า แต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าหน้าขาว ผวิเนยีน สูง

ชะลูดแบบหมอธันย์เนี่ยไม่ใช่สเปกเจ้หรอก อย่างเจ้ต้องลำ่าๆ แมนๆ 

ควงหมอคงไม่ไหว ถอดแว่นหน่อยคงสวยกว่าเจ้แล้ว”

คณุหมอช่างแกล้งฟังแล้วอมยิ้มขำา ไม่วายเสรมิความจิ้นให้สาว
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วายตวัยงที่ยนือยู่ใกล้ๆ “ถงึจะสวยกว่า แต่หมอกส็ายรกุนะ” หมนุตวั

ไปจบัเขม็ฉดียาขึ้นมาแล้วเอยีงคอให้ “จิ้มให้ตลอด แล้วคนโดนจิ้มก็

ยงัมาหาอยู่เรื่อยๆ ดูแล้วคงตดิใจ”

ผู้หญิงคนเดียวในห้องถึงกับอ้าปากค้างให้จินตนาการบรรเจิด

ในหวั แต่คดิหรอืว่าคนโดนจิ้มจะยอมลดราวาศอกง่ายๆ

“ไม่ตดิใจได้ไงล่ะคะ กห็มออะจิ้มเก่ง”

ธนัวาระเบดิหวัเราะเสยีงดงั เตรยีมฉดียาชาให้ที่บรเิวณใกล้ขมบั 

“เอาละ งั้นมาเริ่มจิ้มกนัเลย”

“หมอธนัย์ ไม่เล่นแบบนี้สคิะ หนูเขนิแก้มจะแตกแล้วเนี่ย คณุ

แทมมี่ด้วย มวัแต่ชวนหมอธนัย์แกล้งหนู ระวงัหมอจะจิ้มผดิจิ้มถูกนะ

คะ”

“ว้ายยย จรงิด้วย พอแล้วนะหมอ เลกิเล่นก่อน”

ธันวายังอมยิ้ม รู้อยู่แก่ใจว่าที่ทำาไปทั้งหมดเขาแค่อยากให้

บรรยากาศผ่อนคลาย เพราะวันนี้มีจุดประสงค์สำาคัญที่ต้องทำาให้ได้

อย่างแนบเนยีน ว่าแต่เขาจะดงึเข้าเรื่องอย่างไรดลี่ะ 

 ปกตแิล้วธนัวากบัแทมมี่ไม่คยุกนัเรื่องความรกัของเพื่อนทั้งสอง

ที่จบลงไปนานแล้ว มพีูดถงึฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบ้าง แต่กน็านๆ ท ีชนดิที่

ว่านบัครั้งได้ ถ้าจำาไม่ผดิครั้งสดุท้ายกเ็ป็นตอนที่เขาพูดถงึเรื่องที่กวนิ-

วัฒน์เรียนต่อเฟลโลชิป9 อีกสองปีหลังจากเรียนจบแพทย์เฉพาะทาง 

จากที่แพลนเดมิคอืต้องกลบัเมอืงไทยแล้ว

ทั้งธันวาและปิติรู้ดีว่าที่เพื่อนเขาตัดสินใจแบบนั้น ส่วนหนึ่ง

เพราะในปีที่กวนิวฒัน์เรยีนจบเป็นปีที่เพยีงฟ้าแต่งงานพอด ีแม้ว่าเจ้า

ตวัจะไม่เคยพูด แต่กใ็ช่ว่าเพื่อนที่ร่วมทกุข์ร่วมสขุกนัมาหลายปีจะเดา

9 เฟลโลชปิ (Fellowship) คอื แพทย์ที่จบสาขาเฉพาะทางแล้วและเรยีนต่อเฉพาะทาง 

อนสุาขาย่อยลงไปอกี
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ไม่ได้เลยว่าคนทางโน้นหาเรื่องซื้อเวลาอยู่ต่อ ไม่พร้อมเผชิญหน้ากับ

ความจรงิ

และแม้ว่าครั้งนั้นเขาจะลองพูดถงึกวนิวฒัน์ ทว่าแทมมี่กแ็ค่รบั

ฟัง คอมเมนต์นิดหน่อยว่าขยันเรียนนั่นนี่ แต่ก็ไม่เอ่ยถึงเพียงฟ้าเลย

แม้แต่น้อย แล้ววนันี้เขาควรจะโยงเข้าเรื่องด้วยทอปปิกไหนดลี่ะ

“หมอไม่เตมิจดุเดมินะแทมมี่ เตมิขมบัสองข้างให้แทนมนัจะได้

ตื้นขึ้นมารับกับโหนกแก้ม” แพทย์หนุ่มเอ่ยพลางบุ้ยหน้าให้ผู้ช่วยส่ง

กระจกให้คนบนเตยีงดูผลงาน

“โอ๊ยย เรดิ กำาลงัด”ี

“ดื่มนำ้าเยอะๆ เดี๋ยวฟูได้อกี สกัยี่สบิเปอร์เซน็ต์ได้” ธนัวาเสรมิ 

ใช้นิ้วโป้งกดที่ปลายคาง “เอาตรงนี้อกีนดินงึไหม เดี๋ยวหมอปั้นให้”

“ได้เหรอคะหมอ อยากได้วีๆ  เลย”

“วมีากไม่สวยหรอก หมอว่ารีๆ  มนๆ หน่อยรบักบัหน้ากว่านะ 

เอาแบบของเฟย์เลยดไีหม” ธนัวาตั้งใจอ้างถงึ เพื่อดงึเพยีงฟ้าเข้ามา

ในบทสนทนา 

“เดี๋ยวนะ อเีฟย์มนัมาฉดีกบัหมอเหรอ ไหนตอนชวน มนับอก

ว่ายนืหน้าเตาร้อนๆ ทกุวนัฟิลเลอร์ละลายหมด ไม่คุ้มค่าเจบ็ ”

ธนัวายงัไม่ตอบ จิ้มเขม็ลงที่ปลายคางโดยไม่มยีาชา ก่อนจะดนั

ของเหลวที่อยูข้่างในตามไปตดิๆ เขาตั้งใจใช้ความเจบ็รบกวนการระวงั

คำาพูดของแทมมี่ แล้วผลลัพธ์ที่คาดไว้ก็ปรากฏทันทีหลังจากเขาเอ่ย

ประโยคถดัไป

“อย่างเฟย์เหรอจะมาพึ่งหมอ แค่นั้นก็สวยผัวรักผัวหลงจะแย่

แล้วมั้ง” 

“โอ๊ยยย หมอไม่รูอ้ะไร อเีฟย์มนัหย่ากบัผวัไปสองสามเดอืนแล้ว 

ตดัขาด ชนดิโนรเีทริ์น อุ่ย!” คนใส่อารมณ์ที่เพิ่งรู้ตวัว่าหลดุความลบั

รบียกมอืขึ้นปิดปาก ก่อนจะเอนตวัไปกระซบิกระซาบ “หมอธนัย์อย่า
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ไปพูดที่ไหนนะ อเีฟย์มนัไม่ให้พูด ที่บ้านมนัยงัไม่รู้”

แพทย์หนุม่ย่นคิ้วให้เป็นเชงิว่าเพิ่งฟังเรื่องไร้สาระ “แล้วหมอจะ

ไปพูดที่ไหน” แทมมี่ยังไม่วางใจ ปรายตาไปหาผู้ช่วยสาว ชายหนุ่ม

เลยแก้ต่างให้ “น้องเขากไ็ม่พูดหรอก เขาไม่รู้ด้วยซำ้าว่าเราพูดถงึใคร”

หญงิเดยีวในห้องรบีพยกัหน้ายำ้าซำ้าๆ 

“งั้นก็แล้วไป” พูดสะบัดค้อนให้ แต่ก็ไม่วายหันมากำาชับกับ

แพทย์หนุ่มอกีครั้ง “แต่หมอนั่นแหละ อย่าไปหลดุกบัใครเชยีวนะ”

ธนัวายิ้มใจดกีลบแววตามเีลศนยั แล้วพยกัหน้าให้ “เชื่อใจเถอะ 

หมอสญัญาว่าจะไม่พูดที่ไหน” 

แล้วเอ่ยกบัตวัเองอยู่ในใจ

...เดี๋ยวหมอพมิพ์เอา

‘เขาแต่งงานแล้วนะกาย’

คำาพูดที่สิริกานต์ทิ้งท้ายไว้ให้ลูกชายเมื่อคืนยังก้องอยู่ในหัว 

กวนิวฒัน์ ทั้งที่ไม่เคยพดูออกไปตรงๆ แต่คนรอบตวัคล้ายว่าอ่านความ

ในใจของเขาได้หมด คุยกันไม่กี่ประโยคพี่สาวก็พูดทำานองรู้ว่าเขาคิด

อะไร เช่นเดยีวกบัแม่ที่ถงึขั้นออกปากปรามกลายๆ ไหนจะเพื่อนสนทิ

ทั้งสองที่มาหาถงึห้องตรวจพร้อมกบัข้อมลูของเพยีงฟ้า ก่อนจะแยกย้าย

กนัไปยงัพูดเชงิว่าจะช่วยเหลอืเขาเตม็ที่อกี

เหมอืนทกุคนรูว่้าในใจลกึๆ เขาต้องการอะไร ทั้งที่กวนิวฒัน์เอง

ยงัไม่เคยเอ่ยออกไปตรงๆ เลยสกัครั้ง

จรงิอยู่ที่คำาว่า ‘อยากได้เธอคนืมา’ จะไม่เคยหลดุจากปาก แต่

หากใครพูดทำานองว่ารูค้วามในใจเขา กวนิวฒัน์กไ็ม่คดิปกปิด อาจจะ

พูดเลี่ยงๆ บ้างเพราะความต้องการของเขาในเวลานี้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกที่

ควร ทว่าถงึอย่างนั้นชายหนุ่มกบ็อกตวัเองอยู่ทกุนาท ีว่าต่อให้ความ

รู้สกึนี้มมีากจนพร้อมจะปะทอุอกมาแค่ไหน เขากจ็ะไม่มวีนัดงึเธอให้
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มาทำาเรื่องผดิศลีธรรมอย่างแน่นอน

ชายหนุม่ใช้เวลาช่วงหลงัเลกิงานค้นข้อมลูทางอนิเทอร์เนต็เผื่อ

ว่าจะเจออะไรที่พอไขข้อสงสยัได้บ้าง คราวก่อนเขาเซร์ิชชื่อร้านอาหาร

ของเพยีงฟ้า ได้เหน็ภาพวนัเปิดร้านมาแล้ว ครั้งนี้เลยเพิ่มคยี์เวริ์ดชื่อ

ของเธอกับสามีเข้าไปด้วย และสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอแล็ปท็อปกลับ

ทำาให้กวนิวฒัน์ประหลาดใจเกนิคาด

“เฮ้ยยย เคยโดนมาแล้วเหรอ” 

ชายหนุม่มองภาพถ่ายร้านของเพยีงฟ้าที่ถกูก่อกวนเมื่อครั้งก่อน 

ก่อนจะเริ่มเปิดหน้าอื่นๆ ขึ้นมาประกอบกนั

“คนที่สั่งให้ทำาคอืผู้เช่าคนก่อน ไม่พอใจที่โดนบบีให้ออกอย่าง

นั้นเหรอ”

เนื้อหาในข่าวบอกว่าชยตุเข้ามาจดัการเคลยีร์เรื่องนี้แทนภรรยา 

เพราะเขาเป็นคนดำาเนินการจัดหาพื้นที่เช่าตั้งแต่ต้น แถมตึก J.W. 

Tower ยงัเป็นกจิการของทางบ้านฝ่ายชายด้วย

คิ้วเข้มขมวดมุ่น “ทีตอนนั้นยังมาช่วย ครั้งนี้หนักกว่าเดิมอีก 

หายหวัไปไหนวะ”

กวนิวฒัน์ไม่แน่ใจว่าเขาเอ่ยเรื่องเดมิซำ้าๆ เพราะตดิใจสงสยัหรอื

ขดัเคอืงอะไรในใจ แต่กอ็าจเป็นได้ทั้งสองอย่าง

“งั้นครั้งนี้กค็งเพราะเรื่องเดมิ...” สรปุเองสั้นๆ ทว่าก.็.. “กไ็หน

ว่าเคลยีร์ให้แล้ว ทำาไมต้องมาทำาซำ้าอกี แถมห่างกนันานด้วย”

นิ่งอยู่หลายนาท ีสดุท้ายกต็ดัใจ “ช่างเหอะ ถงึยงัไง...เขากค็ง

มาช่วยจดัการเรื่องนี้ให้เหมอืนเดมิ”

กวนิวฒัน์กดปิดหน้าเวบ็ไซต์บางหน้าลง พยายามปัดเรื่องในหวั

ทิ้ง อนัที่จรงิการที่เขาไม่เจอชยตุกใ็ช่ว่าฝ่ายนั้นจะไม่ทำาอะไรเลย บางที

อาจกำาลงัแก้ปัญหาให้ภรรยาอยู่กไ็ด้เลยไม่โผล่มาที่ร้าน

แพทย์หนุ่มพยายามยำ้าความจริงที่มีความเป็นไปได้สูงเพื่อลด
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ความคาดหวงัในใจ เขาไม่ควรคดิว่าชวีติสมรสของเพยีงฟ้าอยูใ่นสภาพ

สั่นคลอน ก็ในเมื่อตัวเขาเองเป็นคนตัดสินใจปล่อยมือเธอในวันนั้น 

หากวนันี้มผีู้ชายอกีคนมาจบัมอืเธอไว้ เขากค็วรดใีจด้วยไม่ใช่เหรอ

“พระเอกฉบิหาย...กูทำาไม่ได้เว้ยยย”

การกลบัมาพบกนัอกีครั้ง กวนิวฒัน์ดใีจที่เหน็ว่าเพยีงฟ้ามชีวีติ

ที่มคีวามสขุบนความฝันที่เธอวาดไว้ แต่บอกตามตรงเลยว่าเขาไม่เคย

ยนิดกีบัการแต่งงานของเธอ

ความผดิพลาดที่ไม่คาดคดินั้นที่ยงัทำาให้เขาเจบ็ได้เสมอ...

“เพิ่งผ่านมาสองปีกว่าเองเหรอวะ ทำาไมรูส้กึเหมอืนโคตรนาน” 

ทรมานทกุครั้งที่รู้สกึว่าเวลาช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้า ชายหนุ่ม

ยังจำาความรู้สึกในวันนั้นได้ไม่ขาดตกหล่นหาย วันที่มีโทรศัพท์จาก

ประเทศไทยโทร. เข้ามา...

สายจากคนที่เขาไม่คดิว่าจะโทร. หาเขาเลย

‘นั่นหมอกายใช่ไหม’ เพยีงประโยคแรกแพทย์หนุ่มกจ็ำาเสยีงได้ 

แม้จะไม่เคยคุยกันผ่านโทรศัพท์เลยสักหน ทว่าเขาก็รู้ดีว่าปลายสาย

คอืพ่อของเพยีงฟ้า

หวัใจของคนอยูไ่กลตกวูบ พ่อของเพยีงฟ้าถงึกบัสายตรงมาหา

เขา...อย่าบอกนะว่าเกดิเรื่องร้ายขึ้นกบัเธอ

‘คะ...ครบั กายครบัคณุอา’ คำาพดูของเขาขาดกระท่อนกระแท่น

ตามหวัใจที่หววิไหวด้วยความกลวั ‘คณุอามเีรื่องอะไรรเึปล่าครบั’

‘หมอพอจะมเีวลาว่างรเึปล่า อาอยากคยุเรื่องเฟย์’

ไม่ว่างกต็้องว่าง... คอืคำาตอบเดยีวที่ผดุขึ้นในหวั กวนิวฒัน์วาง

ถุงอาหารเย็นลงบนโต๊ะในหอพัก ก่อนจะวางมือจากทุกอย่างแล้วตั้ง

สตริบัฟัง

‘ได้ครบั ผมพอมเีวลาบ้าง’

‘ที่อเมรกิาคงเยน็แล้วสนิะ แต่กรงุเทพฯ เพิ่งจะตหี้ากว่าๆ’
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การพดูด้วยนำ้าเสยีงเนบินาบไม่รบีร้อนทำาให้แพทย์หนุม่ใจชื้นขึ้น

เล็กน้อยเพราะรับรู้ได้ว่าคงไม่ใช่เหตุด่วนเหตุร้าย ทว่าเขาก็ไม่อาจ

วางใจได้ ลางสงัหรณ์บางอย่างบอกว่าปลายสายกำาลงัจะพดูเรื่องใหญ่ 

กถ็้าไม่ใหญ่...คงไม่โทร. มาเอง

‘ครบั’ ชายหนุ่มตอบรบัอย่างระวงัคำาพูด

‘สบายดไีหม ไปอยู่ได้หลายเดอืนแล้วไม่ใช่เหรอ’

‘ก.็..เรยีนหนกัหน่อย แต่กส็บายดคีรบั’

‘อื้ม คนทางนั้นสบายด ีไม่เหมอืนคนทางนี้นะ’

คนฟังสัมผัสได้ถึงรอยประชดท้ายประโยคนั้น ทว่าก็ข่มความ

รู้สกึไว้ ปล่อยให้คนอาวโุสกว่าเอ่ยในสิ่งที่ต้องการ

‘หมอเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตหมอกำาลังก้าวไปข้างหน้า ในขณะที่

ลูกสาวอาต้องอดหลบัอดนอนทกุคนื รอสายที่ไม่รู้จะโทร. มาไหม เช้า

มากต็้องตื่นไปทำางานทั้งวนั แทบจะป่วยวนัเว้นวนัหมอรู้บ้างไหม เฟย์

ให้ทกุอย่างกบัหมอ โดยที่กไ็ม่รู้ว่าหมอจะมเีวลาหนัมาสนใจตอนไหน 

หมอไม่คดิว่ามนัเหน็แก่ตวัไปหน่อยหรอืไง’

กวินวัฒน์ยอมรับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเพียงฟ้าเป็นฝ่ายปรับ

ตวัเข้ากบัชีวติเขาทกุอย่าง มงีอแงบ้างเวลาที่เธอรู้สกึเหนื่อย แต่กย็งั

ยนิยอมที่จะเดนิเคยีงข้างเขา เขา...ที่ทำาได้แค่ขอให้เธออดทน รู้ตวัมา

ตลอดว่าเหน็แก่ตวัอย่างที่พ่อของหญงิสาวพดู ทว่าเวลาที่เขาให้เธอได้

แม้จะน้อยนดิ แต่มนักเ็ป็นเวลาส่วนตวัทั้งหมดที่เขามอียู่แล้ว

‘ตั้งแต่ก่อนไปเมอืงนอก อากเ็หน็มแีต่เฟย์ที่ขบัรถเทยีวไปเทยีว

มาตลอด บางทกีก็ลบับ้านดกึๆ ดื่นๆ หมอคดิอะไรอยู่ อาพยายามไม่

เข้าไปยุ่งเรื่องระหว่างสองคน คิดว่าเดี๋ยวไม่นานก็คงจะดีกว่านี้ แต่

ที่ไหนได้ ซำ้าร้ายกว่าเดมิ หมอเลอืกแต่อนาคตของตวัเอง ส่วนลูกสาว

อา...จะยงัไงกไ็ด้ใช่ไหม’

กวนิวฒัน์ระบายลมหายใจออกมาเฮอืกใหญ่ รู้สกึปวดจี๊ดขึ้นที่
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ขมบั ‘มนัไม่ใช่อย่างนั้นนะครบัคณุอา’

ชายหนุ่มพยายามปฏเิสธ ทว่าดูเหมอืนอกีฝ่ายจะไม่อยากฟัง

‘เฟย์อาจจะยอมได้ แต่ไม่มีพ่อแม่ที่ไหนอยากเห็นลูกอยู่ใน

สภาพนั้นทกุวนัหรอกนะหมอ’

แพทย์หนุ่มพยักหน้าเข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายพูด แม้ว่าการคบหา

กบัเพยีงฟ้าจะทำาให้เขารูด้ว่ีาเธอไม่ใช่ลกูคนโปรดของครอบครวั แต่ถ้า

จะบอกว่าพ่อแม่ไม่มีความเป็นห่วงให้ลูกสาวเลยก็คงไม่ใช่ หากเขา

เป็นพ่อที่ต้องมาเห็นลูกสาวอยู่ในสภาพนั้นเพราะผู้ชายคนอื่น เขาก็

คงทนไม่ไหวเหมอืนกนั

‘ถ้าหมอรักลูกสาวอาจริง อย่าเอาความเห็นแก่ตัวมารั้งเฟย์ไว้

อีกเลย ปล่อยให้เฟย์ได้มีความสุขในชีวิต...โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับเวลา

ของหมอเถอะ’

คำาขอของคนเป็นพ่อทำาให้คนฟังนิ่งค้าง กวินวัฒน์รู้สึกเหมือน

ถูกอดัหนกัๆ ที่หวัใจ สิ่งที่พสธุรพูดคอืความจรงิที่เขาไม่อาจปฏเิสธได้ 

แต่จะให้เขาตัดสินใจปล่อยรักเดียวในหัวใจไป...เขาก็ทำาไม่ได้เหมือน

กนั

‘ให้เวลาผม...ทบทวนหน่อยนะครบัคณุอา’

แม้ว่าเย็นวันนั้น กวินวัฒน์จะตอบกลับไปอย่างแบ่งรับแบ่งสู้ 

แล้วกลบัมาคดิทบทวนอยู่หลายสปัดาห์ คำาตอบที่อยู่ในใจเขาทกุครั้ง

คอื ‘ไม่’ ไม่ว่ายงัไงเขากเ็ลกิกบัเพยีงฟ้าไม่ได้ คดิอย่างเข้าข้างตวัเอง

ว่าถงึยงัไงกอ็ดทนกนัมาตั้งหลายปีแล้ว อดทนต่ออกีสกัสามปีไม่ได้เหรอ 

กวินวัฒน์ตั้งใจจะปล่อยให้คำาขอนั้นเงียบหายไปเหมือนไม่เคย

เกดิขึ้น ทว่าทกุอย่างกลบัเปลี่ยนไปในชั่วข้ามคนืเมื่อเขาโทร. หาเพยีงฟ้า 

ภาพใบหน้าอดิโรยของคนที่นอนป่วยอยูบ่นเตยีงซึ่งปรากฏบนหน้าจอ

ทำาให้ชายหนุม่ชะงกันิ่ง มองแฟนสาวที่พยายามฝืนลมืตามาคยุกบัเขา 

แม้ว่าร่างกายของเธอจะไม่เอื้อ แต่กวนิวฒัน์กย็งัเหน็ร่องรอยของความ



146  ณ จุดรับภาพรัก

ดใีจในแววตาของคนรอ 

เขามนัเหน็แก่ตวัจรงิๆ

กวินวัฒน์กดวางสายหลังจากคุยได้ไม่นานเพราะอยากให้คน

ป่วยพกัผ่อน ก่อนจะเปลี่ยนมาต่อสายหาเบอร์จากประเทศไทยที่เคย

โทร. เข้ามา

การตดัสนิใจของเขาเปลี่ยนไปแล้ว 

เพราะเพียงฟ้าเติบโตขึ้นมาท่ามกลางการถูกลดทอนความ

สำาคญัจากคนในบ้าน หญงิสาวเคยเล่าให้เขาฟังว่า ตอนที่แม่อุ้มท้อง

เธออยูพ่่อต้องไปทำางานระยะยาวที่ต่างประเทศ ความคาดหวงัที่อยาก

จะได้ลูกชายคนที่สอง ทำาให้แม่ไม่กล้าแม้แต่จะอัลตราซาวนด์ดูเพศ

ของลูกด้วยซำ้า เพราะไม่อยากให้สามีที่ต้องเครียดกับงานอยู่แล้วผิด

หวงัในสิ่งที่ยงัมาไม่ถงึ หากว่าลูกในท้องเป็นผู้หญงิ

ทว่าตอนที่เพยีงฟ้าคลอด ยายของเธออยากให้พ่อกลบัมาดูแล

แม่ไวๆ เลยแจ้งข่าวไปว่าได้ลูกชาย และเป็นดงัคาด พ่อของเธอรบีบนิ

กลบัมาดูหน้าลูกชายที่เพิ่งคลอดทนัที

‘นั่นแหละ การเจอหน้ากนัครั้งแรกของพ่อกบัฉนัเลยเป็นความ

ผดิหวงั’ ...เธอเคยบอกเขาอย่างนั้น

แล้วยิ่งลูกสาวไม่ได้ดงัใจเท่าลูกชายคนแรก ความสนใจที่มตี่อ

ตวัเธอจงึลดน้อยลงเรื่อยๆ ยิ่งช่วงเข้าเรยีนมหาวทิยาลยั พ่อแม่ของเธอ

ไม่สนใจด้วยซำ้าว่าเพียงฟ้าจะกลับบ้านไหม ไปนอนกับเพื่อนคนไหน 

ขอแค่ทำาคะแนนสอบให้ไม่ขี้ริ้วขี้เหร่จนขายหน้าพ่อแม่กพ็อ

เมื่อกวินวัฒน์ก้าวเข้ามาในชีวิตและให้ความรักแก่เธอ หัวใจที่

แห้งผากมานานของหญิงสาวเหมือนได้โอกาสซึมซับนำ้าหล่อเลี้ยงอีก

ครั้ง มนัจงึไม่แปลกเลยที่เธอจะเทความรกัทั้งหมดให้แก่เขาเช่นกนั

เธอให้มากเสียจนเขาเป็นทุกอย่างในชีวิต มีผลในทุกๆ การ

ตัดสินใจมาตลอด กวินวัฒน์เหมือนไม้คำ้ายันที่เข้ามาเป็นหลักให้ต้น
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กล้าที่กำาลงัจะล้ม เธอจงึเตบิโตต่อไปได้โดยมคีวามรกัจากเขาคอยพยงุ 

แต่มันคงถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องทำาให้เธอยืนได้ด้วยตัวเอง แข็งแรง

พอที่จะก้าวเดนิไปข้างหน้าโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กบัความรกัจากใคร

ถ้าไม่มเีขาสกัคน...กวนิวฒัน์เชื่อว่าเพยีงฟ้าจะแขง็แกร่งขึ้นได้

มนัอาจจะยากสำาหรบัเธอในตอนแรก แต่เขารู้ว่าหญงิสาวเป็น

คนสู้ไม่ถอย ขนาดอดทนกบัแฟนหนุม่ที่มเีวลาให้เธอน้อยนดิยงัอดทน

ได้ เขาเชื่อว่าเธอจะผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างแน่นอน

การก้าวถอยออกมาของเขาไม่ใช่การหนีหายไปไหน เขาจะยัง

อยูต่รงนี้ อาจไม่ใช่ในสถานะเดมิ แต่ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะคอยมองเธอ

อยู่ห่างๆ จากพื้นที่ของเขา แรกๆ อาจจะต้องแยกย้ายเพื่อรกัษาแผล

ใจ แต่เมื่อผ่านเวลาแล้วเข้มแขง็ได้เมื่อไร เขามั่นใจว่าจะกลบัมารกัษา

สมัพนัธ์ระหว่างเธอได้แน่นอน

เป็นเพื่อนกนัไปก่อน...นี่คอืสิ่งที่กวนิวฒัน์คดิ

เพราะเพียงฟ้าเคยพูดเอาไว้ว่าเธออยากมาเรียนทำาอาหารที่

อเมรกิา ถงึตอนนั้นเราค่อยกลบัมาคบกนักไ็ด้ หรอืถ้าไม่อยากให้พ่อ

ของเธอลำาบากใจ รอให้เราทำาความฝันสำาเรจ็กย็งัไม่สาย เพราะอย่างไร

เสยี เขากไ็ม่คดิจะเดนิจากเธอไปอยู่แล้ว

กแ็ค่แยกย้ายกนัไปเตบิโต  

เมื่อคดิอย่างนั้น พอปลายสายถามถงึคำาขอที่เคยให้ไว้เมื่อครั้ง

ก่อน กวนิวฒัน์จงึตอบกลบัไปว่า

‘ถ้าคณุอาอยากให้ผมทำาอย่างนั้น ผมขออะไรสกัอย่างจากคณุ

อาได้ไหม’

ถ้าเขาต้องทิ้งความรกัที่กอดเอาไว้อย่างหวงแหนมาเกอืบเจด็ปี

ไป เขากต็้องได้อะไรบางอย่างตอบแทน...

‘เรามาแลกเปลี่ยนกัน...มันเป็นวิธีที่นักธุรกิจใช้กันไม่ใช่เหรอ

ครบัคณุอา’
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การตดัสนิใจในครั้งนั้น คงเป็นไปอย่างที่กวนิวฒัน์แพลนไว้ หาก

ไม่ใช่เพราะเพียงฟ้าไม่ได้มาเรียนทำาอาหารที่อเมริกา ไม่แน่ใจว่าเป็น

เพราะความเจบ็ปวดที่เขาสร้างไว้หรอืเปล่า เลยทำาให้เธอเปลี่ยนใจเลอืก

ไปประเทศองักฤษแทน แถมยงัมชียตุคอยอยู่เคยีงข้างเธอตลอด 

และฝันร้ายที่สดุของกวนิวฒัน์กค็งไม่พ้น เรื่องที่เพยีงฟ้าประกาศ

แต่งงานหลงัจากเรยีนจบได้ไม่กี่เดอืน

ทกุอย่างจบแล้ว...

ตอนที่ตัดสินใจหยุดความสัมพันธ์ กวินวัฒน์คิดว่าจะกลับมา

เริ่มต้นใหม่ได้ เพราะอย่างไรเสยีเขากไ็ม่ไปไหน ทว่าชายหนุ่มลมืไป... 

ว่าต่อให้เขาไม่ไป แต่ถ้าเธอไป...ความรกัมนักไ็ม่อาจกลบัมาได้อยู่ดี

และมนักไ็ม่ผดิเลยที่เธอจะเลอืกอย่างนั้น

ถึงการตัดสินใจครั้งนั้นจะสร้างแผลลึกให้เขาเจ็บหนึบมาจนถึง

ทกุวนันี้ แต่กน็ั่นแหละ ชายหนุม่ไม่ได้ยอมเจบ็ฟรีๆ  เพราะสิ่งที่เขาแลก

มา...กค็ุ้มค่าเหมอืนกนั

แผลอยู่นานหน่อย...ไม่เป็นไรหรอก กท็นมาได้ตลอด

ได้มาเหน็ว่าเพยีงฟ้ามชีวีติที่มคีวามสขุดโีดยไม่มเีขา อย่างน้อย

กรู้็ว่าการตดัสนิใจครั้งนั้นทำาให้เธอเตบิโตขึ้นได้อย่างแขง็แกร่งแล้วจรงิๆ

รกัตวัเองได้แล้วใช่ไหม

กวินวัฒน์เอ่ยในใจกับภาพใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มของเชฟสาวที่

เพยีงแค่หลบัตากผ็ดุพราวในหวั ชายหนุม่หลบัตาแล้วเอนหลงัพงิพนกั

เก้าอี้ ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอมันจบแล้ว แต่ความรักยังอัด

แน่นอยู่ในอกไม่เคยหายไปไหนเลย 

ภาพนั้นพลนัสลายไป ตอนที่เสยีงโทรศพัท์ซึ่งวางอยู่ใกล้ๆ ร้อง

เตอืน

ชายหนุ่มถอนหายใจทิ้งเมื่อถูกขัดจังหวะ ก่อนจะหยิบขึ้นมาดู

แล้วพบข้อความที่ส่งมาจากธนัวา
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เฟย์หย่าแล้ว คอนเฟิร์ม!

ประโยคสั้นๆ ที่ทำาเอาร่างหนาเด้งตวัขึ้นนั่งหลงัตรง ดวงตาเบกิ

โตพร้อมกบัหวัใจที่เต้นระรวัราวกบัจะหลดุออกจากอก นำ้าลายอกึใหญ่

ถูกผลกัลงคอที่แห้งผากแทนการเอ่ยสิ่งใดออกมา เพราะในเวลานี้เขา

ไม่รู้ว่ากล่องเสยีงอนัตรธานไปไหน

กวนิวฒัน์กะพรบิตาถีๆ่  เพื่อมองให้ชดัว่าความหวงัที่ปรากฏตรง

หน้าคอืเรื่องจรงิไม่ได้ฝันไป

ใช่...ความรกัครั้งนั้นมนัไม่เคยหายไป และตอนนี้ความต้องการ

ที่รำ่าร้องอยู่ภายในกช็ดัเจนกว่าสิ่งไหน...

เขาจะไม่มวีนัปล่อยให้มนัจบลง!
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“พวกมงึรูอ้ะไรบ้าง เอามาเทกองกลางให้หมด” กวินวัฒน์

เปิดประเดน็ขึ้นหลงัจากเรยีกรวมเพื่อนอกีสองคนที่มมุเลก็ๆ ในคอฟฟี

ชอปของโรงพยาบาล

“ไม่มแีล้ว เท่าที่พมิพ์ไปในกรุ๊ป กูรู้มาแค่นั้นแหละ” ธนัวาว่า

“หย่ากันมาสองสามเดือนและไม่มีการรีเทิร์นแน่นอน?” กวิน-

วฒัน์ถามยำ้า พอธนัวาพยกัหน้าเขากห็นัไปหาอกีคน

“มงึอะเป๋า”

จติแพทย์หนุม่มองสหีน้าคาดหวงัของเพื่อนแล้วนิ่งคดิ ดเูหมอืน

ว่าความอ่อนโยนของเสื้อเชิ้ตสชีมพอู่อนและปากกาหวัคติตี้ที่เสยีบอยู่

ในกระเป๋าเสื้อของเขาจะไม่ช่วยให้คนตรงหน้าลดความจรงิจงัลงเลย

“ตามตรงกค็อื นอกจากเรื่องร้านอาหารกบัคอร์สที่ทำากบัโรง’บาล

แล้ว กูก็ไม่รู้อะไรเลย ปกติที่ได้คุยกับเฟย์ก็แค่ตอนบังเอิญเจอกันที่

โรง’บาลแค่นั้น ทกัทายทั่วไป ไม่ได้ลงลกึอะไรเลย”

“แต่มงึกน็่าจะเจอบ่อยไม่ใช่เหรอ ศูนย์มะเรง็กบัแผนกสขุภาพ

ใจอยู่ชั้นเดยีวกนั”

“มนักใ็ช่ แต่กบ็อกแล้วไงว่าทกัทายทั่วไปเฉยๆ สมยัก่อนเจอกนั

ทไีร เฟย์กค็ยุเรื่องมงึ แต่ตั้งแต่เลกิกนัไป แค่มองหน้าเฟย์ กูกร็ู้แล้วว่า

12
รอได้
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เรื่องมงึเป็นเรื่องต้องห้าม สายตาล้มล้างมงึขนาดนั้น เขาไม่เอาความ

แค้นมาลงที่กูกด็เีท่าไหร่แล้ว”

ธนัวาที่นั่งอยูอ่กีด้านของโต๊ะสี่เหลี่ยมจตัรุสักางมอืห้ามทพัซ้าย

ขวา ก่อนจะหนัมาทางกวนิวฒัน์ “กวู่านะกาย อนัดบัแรก มงึอนับลอ็ก

โซเชยีลเขาก่อนเลย”

“กูอันแล้ว!” ชายหนุ่มยำ้าชัด ก่อนจะเสียงแผ่วลง “แต่เขาก็

บลอ็กกูอยู่เหมอืนกนั”

“สมนำ้าหน้า!!!” สองคนที่ฟังอยู่ประสานเสียงกันอย่างพร้อม

เพรยีง 

“อะไรวะ นี่เรยีกให้มาช่วยคดิ ไม่ใช่ให้มาซำ้าเตมิ”

“ก็ตอนเลิก มึงอยากเยอะใส่เขาก่อนทำาไม” ธันวาผู้ซึ่งไม่เห็น

ด้วยเมื่อคราวที่เลกิกนั “อยู่ดีๆ  กเ็สอืกตสิต์อยากเลกิกบัแฟนที่คบมา

หกเจด็ปี เพราะมงึยุ่ง ประสาทมงึกลบัเหรอ ตั้งแต่เตรยีมอ่านหนงัสอื

สอบเข้าคณะแพทย์ก็ไม่มีวันไหนที่เราไม่ยุ่งเลยเว้ย กูเพิ่งรู้สึกว่าได้

หายใจกต็อนเรยีนจบเฉพาะทางนี่แหละ ก่อนหน้านั้นกย็ุง่มาตลอด มงึ

ยงัคบกบัเขาได้ แล้วจู่ๆ กน็กึอยากเลกิ”

“เออจรงิ ถ้ากูเป็นเฟย์นะ กูบลอ็กสามชั้นไปเลย”

กวินวัฒน์ถอนหายใจอย่างจนคำาพูด แต่ก็พอเข้าใจว่าที่เพื่อน

พูดอย่างนั้นกเ็พราะเขาเองไม่ได้บอกเหตผุลที่แท้จรงิไป ช่วยไม่ได้ ใน

เมื่อมนัอยู่ในข้อตกลงที่เขาแลกเปลี่ยนบางอย่างไว้ กจ็ำาต้องเกบ็เรื่อง

นี้ต่อไปจนถงึที่สดุนั่นละ

“เออๆ กูรู้ว่าทำาอะไรไว้ แต่เรื่องมนัจบไปแล้วไง เอาเรื่องตอนนี้

เถอะ”

“เรื่องตอนนี้นี่คือ...ยังไงมึงก็จะง้อเฟย์กลับมาให้ได้ใช่ปะ” คิ้ว

เข้มเหนอืกรอบแว่นของธนัวาเลกิขึ้นพร้อมคำาถาม

“ออื รอบนี้ไม่ว่ายงัไง กูกจ็ะไม่ปล่อยเขาไปแล้ว”
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“แต่มนัไม่ง่ายร้อก” ปิตเิสยีงสงู “ดทู่าจะเจบ็แล้วจำาด้วยนะทาง

โน้นน่ะ อกีอย่าง เพิ่งเลกิกบัผวัมาด้วยนะ” จติแพทย์หนุ่มตบเบาๆ ที่

อกซ้ายของตวัเอง “ผดิหวงักบัความรกัถงึสองครั้ง ป่านนี้ปิดประตหูวัใจ

ไปแล้วมั้ง”

กวนิวฒัน์เลกิคิ้วขึ้นข้างหนึ่ง “นั่นตามหลกัจติวทิยาหรอืมงึเดา

เอา”

“เขาเรยีกว่าการคาดคะเนจากรูปการณ์เว้ย”

“ถ้างั้นมงึมหีลกัจติวทิยาอะไรมาช่วยกูไหม เผื่ออะไรๆ มนัจะ

ง่ายขึ้น”

ปิตทิำาหน้าเหมน็เบื่อใส่ “กายเพื่อนรกั มงึฟังกูนะ กูเนี่ย เป็น

จติแพทย์เดก็และวยัรุ่น จำาเพาะแค่เดก็อาย ุ0-18 ปี แต่เมื่อก่อนมงึกบั

เฟย์อะ 18+ ตลอด มนัไม่ใช่ทางกูเลยเว้ย”

ธันวาระเบิดหัวเราะออกมาทันที ในขณะที่กวินวัฒน์ยกกำาปั้น

อยากจะทบุคนพูดสกัทสีองท ีร้อนถงึคนกลางต้องคอยเบรกเสมอ

“ไอ้เป๋า มงึกพ็ูดไปนั่น”

“แล้วกูพูดผิดตรงไหน มึงจำาไม่ได้เหรอธันย์ว่าก่อนที่มันจะคบ 

เฟย์เป็นแฟน มนัให้เฟย์อยู่สถานะไหนมาก่อน ทำามาเป็นพูดว่าไม่ใช่

แฟนดแีล้วอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วเป็นไง สดุท้ายหลงเมยีจนลมืเพื่อน”

“แล้วมงึจะพูดเรื่องเก่าขึ้นมาทำาไม” คนโดนขดุเรื่องเก่าโวย

ปิติกลั้นขำาแล้วแกล้งปั้นหน้าหงอย “ก็กูน้อยใจที่โดนเพื่อนรัก

ทิ้ง”

“ลาออกจากหมอไปเป็นนกัแสดงไป”

“เนี่ย มึงก็ใจร้ายกับกูตลอด ไม่เหมือนกูหรอกที่รู้ใจมึงยิ่งกว่า

ใคร”

“รู้ใจอะไร”

คราวนี้ปิตวิางสองแขนเท้าลงบนโต๊ะแล้วยื่นหน้าไปกลางวง ว่า
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ด้วยนำ้าเสยีงจรงิจงัขึ้น “กรูู ้คนอย่างมงึไม่เลกิกบัเฟย์เพราะเรื่องแค่นั้น

หรอก มงึกค็งมเีหตผุลของมงึที่คดิมาดแีล้ว เพราะฉะนั้นกูคงไม่ถาม

ถงึเรื่องเก่า ถามถงึเรื่องตอนนี้กแ็ล้วกนั”

กวินวัฒน์พยักหน้าเล็กน้อย ไม่รู้ว่าความเป็นจิตแพทย์หรือ

ความเป็นเพื่อนที่มีมานานของปิติที่ทำาให้เข้าใจเขาได้โดยไม่ต้องเอ่ย

คำาพูดมากมายนกั ซึ่งมนักด็กีบัคนที่พูดอะไรไม่ได้มากอย่างเขา

“มงึยงัรกัเฟย์อยู่ใช่ไหม”

“อือ” จริงๆ ก็รักมาตลอด...แต่ก็ไม่จำาเป็นต้องพูดให้ใครฟัง

นอกจากเธอคนนั้น

“อยากเอาเขากลบัมาใช่ไหม”

“ออื”

“อยากกอด?”

ภาพวันที่เขาเคยถนอมเพียงฟ้าเอาไว้ในอ้อมกอดฉายขึ้นมา 

ในหวั...“ออื”

“อยากจูบ?”

รสจูบแสนหวานที่แทนคำารกัยงัชดัเจนในความรู้สกึเขา...“ออื”

ปิตยิิ้มน้อยๆ มองดวงตาที่เกอืบเหม่อลอยของเพื่อนแล้วรู้สกึดี

ที่เปลื้องความในใจของคนปากหนกัได้ ก่อนจะถามคำาถามต่อไป

“แล้วอยากนอนด้วยไหม”

“ออื”

“เนี่ย! กูบอกแล้วว่ามนัน่ะ 18+ ตลอด”

“โอ๊ยยย ไอ้เป๋า!” เป็นธนัวาที่ตั้งใจฟังอยูน่านโวยขึ้นก่อน “เปิด

มาดแีล้วนะ มงึจะล่มเองทำาไมเนี่ย”

กวนิวฒัน์ส่ายหน้าให้ “ถ้าดไีด้ตลอดรอดฝั่งกไ็ม่ใช่มนัไง”

“โหย ทำามาเป็นว่ากู เอาเลย กูจะคอยดวู่ามงึจะง้อเฟย์ได้ไหม”

“ได้อยู่แล้ว กูมั่นใจ ขนาดสมยัเรยีนกูยงัจบีเฟย์ได้”
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“ไหนตอนนั้นมงึบอกว่ามงึไม่ได้เป็นคนจบีไง” ธนัวาท้วง

“ก.็..สลบักนัจบีน่า”

“แต่ครั้งนี้มนัไม่เหมอืนครั้งที่แล้วนะ มงึสร้างบาดแผลไว้ให้เขา

แล้ว”

“ใหญ่มากด้วย” ปิตเิสรมิคำาพูดของธนัวา

“แล้วไง มันต้องมีสักวันที่เขาใจอ่อนบ้าง กูเชื่อมั่น...นำ้าหยด

ลงหนิทกุวนั”

“ผ่านไปสามวนั หนิลกุหน”ี

“โว้ยยย ไอ้เป๋า! ให้กำาลงัใจกูบ้าง”

ธนัวาฟังแล้วขำากลิ้ง ศกึระหว่างสองคนนี้ไม่เคยสงบได้นานจรงิๆ

“กใ็ห้กำาลงัใจ แต่แค่อยากให้มงึรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ง่าย”

“กูรู้น่า นี่กค็ดิหาทางอยู่”

ธนัวาวางมอืบนบ่าเพื่อนอย่างเข้าใจ “มอีะไรอยากให้ช่วยอกีก็

บอกกูแล้วกนั เดี๋ยวสแตนด์บายรอ”

ปิตเิหน็อย่างนั้นเลยไม่ยอมน้อยหน้า “เออ ถ้ากเูจอเฟย์อกีเดี๋ยว

กูชงให้”

“ไว้ใจได้ไหมเนี่ย มงึจะชงให้กูท่าไหน”

“มงึลมืสรรพคณุกูไปแล้วหรอืไงกาย” จติแพทย์หนุม่ยดือกแล้ว

เชิดหน้า เอ่ยสโลแกนที่ชอบพูดมาตั้งแต่สมัยเป็นอินเทิร์น “เปรี้ยว 

มั่นใจ หน้าตาด ีมเีวทมนตร์ลกึลบั...ช่วยมงึได้แน่นอน เชื่อมอืกูได้เลย

กาย”

กวินวัฒน์มองคนตรงหน้าอย่างอึ้งหน่อยๆ ก่อนพ่นลมหายใจ

ออกมาแล้วนวดขมบั บ่นพมึพำา “เหี้ยเอ๊ย มเีพื่อนเกดิมาเพื่อมั่นขนาดนี้ 

จะรอดไหมเนี่ยกู เฮ้อออ”
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“วนันีข้อบคณุคณุหมอมากเลยนะครับ หากมคีวามคบืหน้า

ยงัไง ผมอาจจะต้องรบกวนเวลาคณุหมออกี”

“ได้ครบั ยงัไงกต็ดิต่อมาได้ ผมจะหาเวลาให้”

“ขอบคณุอกีครั้งครบั”

กวินวัฒน์พยักหน้าให้เจ้าหน้าที่ตำารวจ พอเดินออกจากห้องที่

เขามาให้ปากคำา ก็เห็นสาวร่างเล็กที่สวมกางเกงยีนกับเสื้อยืดง่ายๆ 

เดนิออกมาจากอกีห้องผ่านหน้าเขาไปคล้ายว่าไม่เหน็กนั ชายหนุม่สาว

เท้าตามเธอออกไปจนถงึด้านนอก ทว่ายงัไม่ทนัถงึตวั คนที่เดนินำาไป

ก่อนกท็ำาท่าโงนเงนจะล้มจนเขาต้องพุ่งตวัไปใกล้

“เฮ้ยยย!” มอืหนาคว้าต้นแขนของเธอไว้ “เกอืบตกบนัไดแล้ว”

เพยีงฟ้าหนัมองต้นเสยีง ตอนเกอืบจะหน้าทิ่มว่าตกใจแล้ว ต้อง

มาตกใจซำ้าสองตอนเห็นชัดๆ ว่าคนที่มาช่วยเธอเป็นใคร หญิงสาว

หลบัตาลงอกีครั้ง โบกลมเข้าหน้าเบาๆ พร้อมกบักลนืนำ้าลายลงคอเมื่อ

รูส้กึว่าอาการวงิเวยีนที่ค้างอยูท่ำาให้เธออยากอาเจยีนขึ้นมา ได้ยนิเสยีง

เขาถาม

“หน้ามดืเหรอ ไหวไหม” 

หญงิสาวลมืตาอกีครั้ง ไม่ออกอาการพยศเพราะสภาพร่างกาย

ไม่เอื้อเท่าไร “อื้ม สงสยัจะเดนิๆ ลกุๆ เรว็ไปหน่อย”

คิ้วเข้มของแพทย์หนุม่ย่นเข้าหากนัโดยสญัชาตญาณ “เป็นบ่อย

รเึปล่า”

“ไม่หรอก ฉนัแค่นอนน้อยน่ะสามสี่วนัมานี้ แล้วพอโดนตำารวจ

ให้คิดย้อนไปย้อนมาเลยเวียนหัวไปหมด” เพียงฟ้าตอบพร้อมกับบิด

แขนออกจากการเกาะกมุเมื่อคดิว่ายนืได้มั่นคงแล้ว 

เขายอมปล่อย ทว่ากถ็ามยำ้า “แน่ใจนะว่าโอเคจรงิๆ”

“ฉนัไม่เป็นไร ขอบคณุนะที่ช่วย” ว่าเสรจ็กเ็ดนิลงบนัไดมาก่อน 

กวนิวฒัน์เลยก้าวตามไปตดิๆ ระแวดระวงัอาการให้คนหน้าตาซดีเซยีว
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ไปด้วย 

“พูดเหมอืนคนอื่นคนไกลไปได้” 

เหมอืนจะพูดลอยๆ ทว่าคนฟังจบัความรู้สกึตดัพ้อหน่อยๆ ใน

นำ้าเสยีงได้ เริ่มคดิว่าเธอทำาตวัแขง็กระด้างใส่เขามากเกนิไปไหม จรงิ

อยูท่ี่ตั้งใจเอาไว้ว่าอยากรกัษาระยะห่างระหว่างกนัไว้ แต่กเ็กรงว่าที่ทำา

อยูจ่ะเพกิเฉยเขามากเกนิไปไหม ในเมื่อกวนิวฒัน์กช่็วยเธอหลายอย่าง

“มาให้ปากคำากบัตำารวจเหรอ” เธอถามทั้งที่รู้อยูแ่ล้ว เพราะเมื่อ

กี้ตำารวจที่คยุกบัเธอกพ็ดูถงึเขา แต่ที่ยกประเดน็นี้มาชวนคยุ เพราะคดิ

ว่ามนัไกลห่างจากเรื่องอดตีของเรา

“อื้ม ตำารวจบอกว่าอาจจะขอให้มาอกี”

“รบกวนหมอแล้ว”

กวนิวฒัน์กระตกุคิ้ว ไม่รู้ทำาไมรู้สกึไม่ชอบใจที่เธอเรยีกแทนเขา

ด้วยคำาว่า ‘หมอ’ ทั้งที่ใครหลายคนก็เรียกอย่างนั้น อาจเพราะมัน

เป็นการตอกยำ้าเส้นกั้นระหว่างเรา ให้ชายหนุ่มรู้ว่าเธอไม่ได้ใกล้เขา

มากกว่าไปกว่าคนทั่วไปเลย 

“หลายรอบเลยเนอะ ไม่คดิจะตอบแทนฉนัหน่อยเหรอ” ข้ออ้าง

ที่เรว็ที่สดุที่กวนิวฒัน์จะคดิได้ในเวลานี้ เพราะอย่างน้อยเขาต้องสร้าง

โอกาสที่จะได้เจอเธอครั้งต่อไปไว้ก่อน “ไปกนิข้าวด้วยกนัสกัมื้อ หรอื

อะไรกว็่าไป”

เพยีงฟ้าไม่แน่ใจว่าเขาคดิอะไรอยูถ่งึชวนเธอ ต้องการผกูสมัพนัธ์

ฉนัเพื่อนเหรอ กน็่าจะต้องเป็นอย่างนั้น ไม่น่าคดิเป็นอื่นได้ เพราะเขา

กร็ู้ดวี่าเธอแต่งงานแล้ว

“ฉันกินแต่อาหารออร์แกนิก” เธอโกหก ก่อนจะทำาทีล้วงหา

กญุแจรถในกระเป๋าถอืเพื่อซ่อนสหีน้า ทว่าพอเงยหน้าขึ้นมา คนตวัสงู

กก็้าวมายนืตรงหน้าเธอ

“หน้าตาดูไม่ได้เลยนะ” กวินวัฒน์พูดอย่างที่รู้สึก ทว่าก็แทบ
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อยากจะเขกกะโหลกตวัเองเมื่อคดิได้ว่าพูดประโยคแบบนั้นออกไปได้

อย่างไร 

กำาลงัจะทำาให้เธอใจอ่อน เขาควรหาคำาพูดที่นุ่มนวลกว่านี้สิ

“เอ่อ หมายถงึดูไม่ค่อยสดชื่นน่ะ ไปตรวจที่โรงพยาบาลหน่อย

ไหม”

“ไม่ต้องหรอก เดี๋ยวกลบัไปนอนสกังบีฉนักห็าย”

ดวงตาของแพทย์หนุ ่มกวาดมองทั่วใบหน้าอย่างไม่วางใจ 

“แน่ใจแล้วใช่ไหม...ว่าไม่ได้เป็นอย่างอื่น”

จรงิอยูท่ี่อาการวงิเวยีนมสีาเหตมุาจากหลายอย่าง และแน่นอน

ว่าเป็นอาการแรกเริ่มของหลายๆ โรค แต่คนที่ดภูายนอกกระฉบักระเฉง 

แขง็แรงดอีย่างเธอ สาเหตแุรกๆ ที่เข้ามาในหวัเขากม็อียูไ่ม่กี่อย่าง และ

หนึ่งในนั้น...

คนมสีามแีล้ว กต็ั้งครรภ์ได้เป็นเรื่องธรรมดา...

ถงึแม้ว่าเพยีงฟ้าจะหย่าจากสามขีองเธอแล้ว แต่ธนัวากบ็อกว่า

แค่สองสามเดอืนที่ผ่านมา เธออาจจะยงัไม่รู้ตวั หรอืไม่กร็ู้แล้วกไ็ด้

หากเป็นอย่างนั้นจรงิๆ สำาหรบัเขามนัไม่เป็นไรหรอก เธอจะมี

ลูกหรอืไม่กย็งัคงเป็นเพยีงฟ้าคนเดมิ แต่ที่เขากงัวลคอืความรู้สกึของ

เธอมากกว่า เพราะถ้าเธอตั้งครรภ์ขึ้นมา...เรื่องมนัคงจะยุง่ยากขึ้นกว่า

เดมิ

เพยีงฟ้ายิ้มน้อยๆ แล้วส่ายหน้า “ฉนัไม่เป็นไรจรงิๆ เลกิคยุเรื่อง

ฉนัเถอะ ฉนัอยากรู้เรื่องตาของผึ้งมากกว่า ว่าจะโทร. ไปขอนดัเจอที่

แผนก แต่วนัสองวนันี้ที่ร้านยุ่งมากจรงิๆ หาเวลาปลกีตวัไม่ได้เลย”

“พรุ่งนี้ล่ะว่างไหม”

กวนิวฒัน์ยอมปล่อยเรื่องที่สงสยัไป คดิว่าอย่างไรถ้าเป็นอย่างที่

เขาคดิ เมื่อเวลาผ่านไปเธอกปิ็ดเรื่องนี้ไม่มดิอยูแ่ล้ว...แต่เขากห็วงัจรงิๆ 

ว่าจะไม่เป็นอย่างนั้น
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“พรุง่นี้เหรอ...” หญงิสาวล้วงโทรศพัท์มอืถอืออกมากดดปูฏทินิ

เพื่อเชก็ตารางของเธอ ทว่ายงัไม่ทนัได้ตอบ คนตรงหน้ากฉ็วยโทรศพัท์

ของเธอไปหน้าตาเฉย

“เพิ่งคดิได้ว่าพรุ่งนี้ฉนัเข้าโออาร์ เธอมาที่แผนกกไ็ม่เจอหรอก” 

ว่าพลางกดเบอร์โทรศพัท์ของตวัเองแล้วโทร. ออก ก่อนจะยื่นกลบัไป

ให้ “ยงัไงกโ็ทร. มานดัฉนัหลงัห้าโมงละกนั ถ้าเธอว่างกไ็ปคยุกนัที่ห้อง

ตรวจ”

คนไม่ทันตั้งตัวกะพริบตาใส่เขาอย่างงงๆ ทำาเอาคนตัวสูงกว่า

หลดุขำา เหมอืนไม่ได้เหน็หน้าตาแบบนี้มานานอย่างไรกไ็ม่รู้

“งงอะไร มรีปูถ่ายจากกล้องตรวจตาให้ด ูจะได้คยุกนัเข้าใจง่าย

ขึ้น”

“แล้ว...หลงัห้าโมงไม่ใช่ว่าเลกิงานแล้วเหรอ”

“เลกิแล้ว แต่ถ้าเป็นเธอ...ฉนักไ็ม่อยากเลกิ รอได้”

หัวใจดวงน้อยของหญิงสาวพองโตขึ้นวูบหนึ่ง ไม่อยากคิดเข้า

ข้างตัวเองว่าเขาหมายถึงเรื่องอื่น ทว่าสายตาที่ส่งผ่านมาทำาให้เธอ

เผลอคดิอย่างนั้นจนต้องหลบสายตา แต่แล้วเขากต็อกยำ้าความคดิเธอ

ด้วยประโยคที่ว่า

“กี่ปีฉนักร็อได้”

เพยีงฟ้าเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มด้วยตาที่เบกิโต แล้วกพ็บกบั

รอยยิ้มเพียงเล็กน้อยที่มุมปาก คนตรงหน้าเธอกำาลังจะสื่อบางอย่าง

จรงิๆ ใช่ไหม เธอไม่อยากคดิมากไปเอง 

“โอเค” เพยีงฟ้ารบีตอบรบัเพื่อตดับท “ยงัไงฉนัจะตดิต่อไปอกี

ทลีะกนัว่ากี่โมง”

กวนิวฒัน์พยกัหน้า ถงึจะเป็นการนดัหมายที่ยงัไม่แน่ชดั ทว่า

ตอนนี้ได้เท่านี้เขากพ็อใจแล้ว

หญิงสาวกดเปิดรถให้เขารู้ว่าถึงเวลาต้องแยกย้าย ก่อนจะนึก
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บางอย่างขึ้นได้ “แล้วก.็..ไม่ต้องหาข้าวเยน็นะ ฉนัจะถอือาหารที่ร้าน

ไปให้ ถอืว่าเป็นการตอบแทนที่ขอไว้ละกนันะ”

กวนิวฒัน์เพยีงพยกัหน้า มองรถของเธอที่แล่นห่างออกไป เขา

ไม่ดีใจสักนิดที่เธอพูดว่าจะเอาอาหารจากที่ร้านมาให้ ด้วยรู้ดีว่าเธอ

ทำาอย่างนั้นเพราะตั้งใจปิดโอกาส ไม่ให้เขานำาเรื่องการตอบแทนมา

เป็นข้ออ้างใดๆ อกี 

ชายหนุม่ก้าวเดนิไปที่รถตวัเองซึ่งจอดอยูไ่ม่ห่างไปมาก รูส้กึว่า

อะไรๆ ช่างไม่เข้าข้างเขาเลยสกันดิ ไม่รูว่้าจบเรื่องการรกัษานำ้าผึ้งแล้ว 

เขาจะหาเรื่องเจอเธออกีได้อย่างไร

กวินวัฒน์ขับรถจากสถานีตำารวจตรงกลับคอนโดซึ่งก็ไม่ได้ไกล

มาก ก่อนจะเลี้ยวเข้าจอดในช่องจอดรถที่ลอ็กตามชั้นของผูเ้ข้าพกัเอา

ไว้ พอลงจากรถเขากเ็หน็ใครบางคนอยู่ไกลๆ กวนิวฒัน์ก้าวเข้าไปยนื

หลบมมุรอให้คนในสายตาเดนิมาถงึประตลูานจอดรถที่จะเปิดเข้าสูต่วั

อาคาร จงึค่อยปรากฏตวัข้างๆ เธอ

“เฮ้ย! ตามมาทำาไม!” 

“ไม่ได้ตาม” กวนิวฒัน์อมยิ้ม อนัที่จรงิโลกกไ็ม่ได้ใจร้ายกบัเขา

เท่าไร ออกจะเข้าข้างด้วยซำ้าไป “ฉันก็อยู่คอนโดนี้เหมือนกัน และดู

จากที่จอดรถแล้ว ห้องเราน่าจะอยู่ชั้นเดยีวกนัด้วย”

เพยีงฟ้าถงึกบัอ้าปากค้าง ยิ่งหนยีิ่งเจอที่ใครเขาว่า เธอเชื่อแล้ว

ว่าคอืเรื่องจรงิ 

“บ้าน่า...”
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เวลาบ่ายสี่โมงหลังจากที่เพิ่งส่งรายการอาหารผูกปิ่นโต

ของสปัดาห์หน้าให้ลกูค้าครบทกุบ้านแล้ว เพยีงฟ้ากเ็ดนิกลบัเข้ามาใน

ครวัอกีครั้ง ตอนนี้มลีูกค้านั่งอยู่ในร้านหนึ่งโต๊ะ และเสริ์ฟทกุจานตาม 

ออร์เดอร์แล้ว เชฟของร้านเลยมีเวลาว่างพอจะทำาเรื่องส่วนตัว เช่น

เดยีวกบักุก๊ในครวัที่ขอออกไปสดูอากาศนอกตกึบ้างหลงัจากยนืในครวั

มาหลายชั่วโมง

หญิงสาวเดินไปยืนอยู่หน้าตู้แช่ผักสด มองผ่านกระจกใสของ

บานประตูตู้ว่ามีผักอะไรเหลือพอให้เธอทำามื้อเย็นสำาหรับคนที่นัดเอา

ไว้ได้บ้าง

ใช่ เธอเพิ่งส่งข้อความแจ้งเวลานัดหมายไปให้กวินวัฒน์ผ่าน

แอปพลิเคชันแชตที่แอกเคานต์ของเขาเด้งขึ้นมาอัตโนมัติหลังจาก

บนัทกึเบอร์ลงเครื่อง ตอนแรกเธอโทร. แล้วแต่เขาไม่รบัสาย คาดว่า

น่าจะยงัยุ่งอยู่ในห้องผ่าตดั

หลงัจากเจอเหตกุารณ์สดุชอ็กเมื่อวาน กท็ำาเอาเพยีงฟ้าสตหิลดุ

ไปหลายชั่วโมง เธอคดิอย่างหนกัว่านี่ใช่เรื่องบงัเอญิแน่หรอื มใีครบอก

เขาหรือเปล่าว่าเธอพักอยู่ที่คอนโดนั้น แต่พอมานึกทบทวนดีๆ แล้ว 

ถ้าเขาจะซื้อห้องชดุในคอนโดเดยีวกบัเธอกค็งไม่แปลก เพราะที่นั่นใกล้

13
หายแล้ว
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ทั้งที่ทำางานของเธอและที่ทำางานของเขา

ตอนที่ตดัสนิใจเซน็สญัญาซื้อ เหตผุลหลกัๆ กค็อืเรื่องนี้ เพยีงฟ้า

ต้องไปทำางานที่ร้านทกุวนั และบางวนัเธอกต้็องไปรบัเคสใหม่หรอืเข้าไป

คยุรายละเอยีดกบัคณุหมอและนกักำาหนดอาหารที่โรงพยาบาลสมำ่าเสมอ 

และคอนโดนั้นกส็ะดวกที่สดุที่จะเดนิทางไปทั้งสองที่

แต่มนัถงึขั้นต้องอยู่ชั้นเดยีวกนัเลยหรอืไง!

คำาถามนี้กระจ่างเมื่อนกึถงึตอนที่เธอเดนิออกมาจากลฟิต์พร้อม

เขา แถมยงัเลี้ยวไปทางเดยีวกนั จนกระทั่งกวนิวฒัน์เดนิไปหยดุหน้า

ห้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกบัห้องเธอ 

ประตูห้องเยื้องกนัไม่เกนิห้าก้าวด้วยซำ้า อยากจะบ้า

และนั่นละคอืคำาตอบทั้งหมด

เรื่องของเรื่องคอืโครงการนี้เปิดขายมาหลายปีแล้ว กวนิวฒัน์ที่

เพิ่งกลบัมาจากต่างประเทศได้ไม่นานกค็งไม่เหลอืห้องว่างให้เลอืกมาก

นกั ถ้าจะพดูให้ถกู ห้องของเขาคอืห้องสดุท้ายในโครงการเลยต่างหาก 

ถ้าถามว่าเพยีงฟ้ารู้ได้อย่างไร

กน็ั่นมนัห้องตวัอย่างที่เซลส์พาเธอเข้าไปดูมาไง ตอนนั้นคดิว่า

ซื้อห้องตรงข้ามห้องตวัอย่างกด็ ีคงจะไม่มคีนเข้ามาอยู่เรว็ๆ นี้แน่ แต่

ใครจะรู้ว่าสดุท้ายคนที่มาซื้อห้องนั้นจะเป็นเขา!

จากที่คดิไว้ว่าจบเรื่องของนำ้าผึ้งแล้วจะไม่ยุง่กนัอกี เหน็ทว่ีางาน

นี้จะไม่ง่ายเสยีแล้ว

แต่กเ็อาเถอะ เรื่องอนาคตเอาไว้ค่อยๆ คดิ ตอนนี้เธอควรจะทำา

ในสิ่งที่ควรทำาก่อน

“กะหลำ่าม้วนยดัไส้น่าจะด ีกนิตอนไม่ร้อนกอ็ร่อยอยู่” ว่าแล้วก็

เปิดตู้แช่ ตั้งใจจะหยบิกะหลำ่าปลอีอกมาเป็นอย่างแรก ทว่าเชฟสาวก็

ชะงกัมอืไว้ “แต่กายชอบผกักาดขาวมากกว่ากะหลำ่านะ เปลี่ยนไปใช้

ผกักาดขาวแทนละกนั”
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ใช้เวลาไม่นาน ผกัหลายชนดิกถ็กูหยบิออกมาวางบนไอส์แลนด์

ครวั10 เพยีงฟ้าชี้นิ้วไล่ไปทลีะอย่าง “เหด็ออรนิจ ิเหด็เขม็ทอง ได้สขีาว 

แคร์รอต สสี้ม เต้าหู้ สเีหลอืง พรกิหวาน สแีดง ขาดสเีขยีวนะ” คนที่

อยากให้อาหารมีสีสันน่ากินถึงกับขมวดคิ้ว หันหลังกลับไปที่ตู้แช่อีก

รอบ “สเีขยีว สเีขยีว สเีขยีว แตงกวาเหรอ อ๊ะ! ซูกนิลีะกนั คล้ายๆ 

แตงกวา แต่หวานกรอบกว่า” เปิดตู้แช่แล้วยื่นมอืไปหยบิซูกนิอีอกมา 

ก่อนยิ้มน้อยๆ แล้วเลื่อนมอืไปที่กล่องเกบ็อาหารใกล้ๆ “ใส่กะหลำ่าม่วง

หั่นฝอยหน่อยดกีว่า สมี่วงสวยด”ี

เมื่อได้ของสดครบตามที่ต้องการแล้ว เพยีงฟ้ากห็นัไปเปิดเตาไฟ 

ตั้งนำ้าเอาไว้ ไม่ลมืเตมิเกลอืลงไปนดิหน่อย เพราะมนัจะช่วยให้สขีอง

ผักคงสภาพเดิมเอาไว้ให้มากที่สุด ก่อนจะหันมาหั่นผักกาดขาวแยก

เป็นใบๆ เสรจ็แล้วกต่็อด้วยการหั่นเหด็ออรนิจยิาวเป็นแท่งๆ ตามแนว

ของต้น แล้วทำาแบบเดยีวกนันี้กบัเต้าหู้และผกัชนดิอื่นๆ มเีพยีงแคร์-

รอตเท่านั้นที่เชฟสาวเลอืกใช้วธิหีั่นฝอย เพื่อที่ตอนกดัจะได้ไม่รูส้กึแขง็

จนเกนิไป

พอนำ้าเดอืดจดั หญงิสาวกใ็ส่ใบผกักาดขาวลงไปเป็นอนัดบัแรก 

ลวกเพยีง 2-3 นาทกีย็กขึ้น เมนนูี้ไม่จำาเป็นต้องแช่ผกัลวกในนำ้าเยน็จดั

ทนัท ีเพราะเธอไม่ได้ต้องการให้ผกัลวกกรอบ ต้องใช้มนัม้วนห่อในขั้น

ตอนต่อไป 

หลังจากลวกใบผักกาดขาวแล้ว เธอก็ลวกเห็ดอีกสองชนิดที่

เตรยีมไว้ ตามด้วยอย่างสดุท้ายคอืต้นหอมที่ตดัเอาแค่ใบสเีขยีวยาวๆ 

จุ่มลงนำ้าร้อนไวๆ แค่พอให้เส้นใบอ่อน เพราะจะต้องใช้สิ่งนี้แทนเชอืก

ตอนมดั ทิ้งผกัลวกไว้สกัหน่อยพอให้เยน็ 

10 ไอส์แลนด์ครวัหมายถงึ โต๊ะไอส์แลนด์ (Kitchen Island) จะมลีกัษณะรูปตวัไอ ตั้งอยู่

กลางห้องครวั
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เพยีงฟ้าหนัไปหยบิเขยีงไม้รปูสี่เหลี่ยมไปวางไว้ที่ไอส์แลนด์ครวั 

ก่อนจะเริ่มหยบิผกักาดขาวใบแรกออกมาแผ่บนเขยีง ค่อยๆ จดัผกัที่

เตรยีมไว้ลงไปวางเรยีงทลีะอย่าง เมนนูี้กเ็หมอืนก๋วยเตี๋ยวลยุสวน เพยีง

แต่เธอไม่ใช้แผ่นแป้งในการห่อ แต่ใช้ผกัแทน 

“เย็นแล้วไม่ต้องกินแป้งเยอะหรอก” เชฟสาวเอ่ยลอยๆ แต่ก็

ยอมรบัว่ามใีบหน้าของเขาโผล่แวบๆ มาในหวั พอตอนกำาลงัจะม้วน

ผกักน็กึขึ้นมาได้ “ใส่เส้นแก้วไปด้วยดกีว่า ตอนเคี้ยวจะได้กรบุๆ ใย

อาหารเยอะด ีจะได้อิ่มท้องด้วย เผื่อว่าคนืนี้จะต้องอยู่ดกึ”

หญิงสาวเดินไปหยิบสาหร่ายเส้นแก้วออกมาจากตู้แช่ แล้วใส่

เพิ่มลงไปบนใบผัก พับปลายใบขึ้นทบบนไส้ ก่อนจะพับใบด้านซ้าย

ขวามาทบัตรงกลาง แล้วเริ่มม้วนจากข้างในตวัออกข้างนอก บ่นพมึพำา

ไปด้วย 

“ชอบนักนี่ อ่านหนังสือตอนดึกไม่หลับไม่นอนน่ะ ไม่รู้เดี๋ยวนี้

เป็นอยู่รเึปล่า” เผลอค้อนให้ทั้งที่เจ้าตวักไ็ม่ได้อยู่ตรงนี้ 

ก่อนจะหยิบใบต้นหอมที่ลวกไว้มามัดหัวท้าย เอื้อมไปคว้ามีด

มาหั่นตรงกลางให้แยกออกได้สองคำาพอดี

เชฟสาวยิ้มออกมาอย่างพอใจ “สสีวยกำาลงัดเีลย”

เพยีงฟ้าหยบิใบใหม่มาม้วนต่อเรื่อยๆ จนหมด ชื่นชมอยูค่รูเ่ดยีว

กห็นัไปหยบิกระเทยีมสบั ขงิแก่ ใส่ถ้วยเลก็ ก่อนจะเตมิซอีิ๊วขาวหมกั

ธรรมชาตสิตูรไม่ใช้นำ้าตาล แล้วตามด้วยแอปเปิลไซเดอร์เพื่อเพิ่มความ

เปรี้ยวอมหวานอีกนิดหน่อย แต่เติมรสหวานจริงๆ จากหญ้าหวานที่

ใช้แทนนำ้าตาลลงไป จากนั้นกห็มนุตวัเอื้อมหยบิถ้วยบดงาเลก็ๆ ที่ชั้น

เหนอืศรีษะด้านหลงั ไม่ลมืว่าต้องใช้งาคั่วแทนเพราะเธออยากได้กลิ่น

ของมนั พอเริ่มออกแรงกดเสยีงกรบุๆ แกรบๆ ตอนเมด็งาแตกกด็งัมา

ให้ได้ยนิพร้อมกบักลิ่นหอมละมนุที่โชยอ่อนๆ

เพยีงฟ้าโรยงาคั่วที่บดแล้วลงบนผวิหน้าของนำ้าจิ้มที่ผสมไว้ ตบ
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ท้ายด้วยการเหยาะนำ้ามนังาเพิ่มกลิ่นอกีสกัเลก็น้อย 

“อื้ม น่าจะโอเคแล้ว” ยิ้มกว้างอย่างปลาบปลื้มในผลงาน “เสรจ็

ไปหนึ่งอย่าง แต่แค่นี้คงไม่อิ่ม”

เชฟสาวกำาลงัจะเดนิไปเปิดตูเ้ยน็ ทว่ากม็เีสยีงหนึ่งดงัขึ้น พร้อม

กบัเจ้าของเสยีงที่เดนิออกมาจากหลงัตู้แช่ฝั่งครวัเยน็พอด ี

“โอ้โห เลอืกเมนปูระดดิประดอยไม่พอ ทำาไปยิ้มไปขนาดนี้ เชฟ

เฟย์คงไม่ได้ทำากนิเองหรอกใช่ไหมคะ” แก้วเจ้าจอมหยดุตรงไอส์แลนด์

ครวั แล้วยื่นหน้ามามองจานอาหารที่เพิ่งทำาเสรจ็

เพยีงฟ้าถงึกบันิ่งไป นี่เธอไม่รูต้วัเลยว่าอยูใ่นสายตาเพื่อนตั้งแต่

เมื่อไร แถมคำาถามติดแซวหน่อยๆ นั้นก็ทำาให้หญิงสาวต้องหยุดคิด 

“แก้ว นี่หน้าฉนัออกจรงิ หรอืแกแค่แซวเล่น”

“หน้าแกบานมาก ตานี่วบิวบัวบิวบัเลย”

คนที่เพิ่งรู้ตวัถงึกบัเผลอกลนืนำ้าลายลงคอ ยอมรบัว่าตอนที่ทำา

เมนูเมื่อครู่ เธอรู้สึกตื่นเต้น กระปรี้กระเปร่า เป็นความรู้สึกที่หายไป

นานจนเธอเองกไ็ม่รู้ตวัเลยว่ามนัหวนกลบัมา จรงิอยู่การทำาอาหารใน

ทกุๆ วนัเป็นความสขุของเพยีงฟ้า ทว่าความสขุที่สมัผสัได้เมื่อกี้นี้มนั

ไม่เหมอืนกนั...

หญงิสาวยกกำาปั้นน้อยๆ ขึ้นทบุเบาๆ ที่อกข้างซ้าย เผลอไม่ได้

เลยนะ เผลอไม่ได้เลย ใจมนัคอยแต่จะโลดแล่นทกุที

การทำาอาหารให้เขา ยงัเป็นความสขุของเธอเสมอ

แค่พอรูว่้าจานนี้เธอทำาให้ใคร จติใต้สำานกึกท็ำาให้ความสขุในใจ

ล้นออกมา

“เฮ้อออ อกีจานแกทำาให้หน่อยส ิเมนขูองร้านแหละ อะไรกไ็ด้” 

แม้ว่าแก้วเจ้าจอมจะทำาเมนูของครัวเย็นเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่

แน่นอนว่าเชฟที่คิดเมนูทั้งร้านมาด้วยกันย่อมทำาอาหารได้ทุกอย่าง 

รวมไปถึงกุ๊กทั้งหมดด้วยที่ต้องรู้วิธีทำาทุกจาน แต่ต้องมีเชฟเป็นผู้
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ควบคมุรสชาตแิละคณุภาพในขั้นตอนสดุท้ายอกีที

แก้วเจ้าจอมเดนิตรงเข้าไปหาเพื่อน แล้วจบัตวัหมนุให้หนัมาหา 

“นี่แกกำาลงัทำาอาหารให้เขาใช่ไหม”

แม้ไม่เอ่ยชื่อออกมา แต่คนถกูถามกร็ูว่้าหมายถงึใคร “อื้ม กน็ดั

เยน็นี้ที่บอกแหละ ว่าจะเข้าไปคยุเรื่องผึ้ง”

“แล้วกก็นิมื้อเยน็ด้วยกนั?”

“เปล่า ก็เขาท้วงว่าฉันควรตอบแทนเขา แต่ฉันไม่อยากไปกิน

ข้าวกบัเขากเ็ลยบอกไปว่าจะเอาอาหารที่ร้านไปให้แทน”

“กค็่อนข้างชดัเจนเนอะ”

“ฉนัแสดงออกชดัเจนตลอดอยู่แล้วว่าให้เขาอยู่ตรงไหน”

“ไม่ ฉนัหมายถงึเขาน่ะชดัเจน”

“หอื? ชดัเจนว่า?”

“ว่าตามง้อแกอยู่”

“บ้า” 

“จรงิๆ นะ โตกนัขนาดนี้แล้ว ใครเขาจะมานั่งท้วงให้คนนั้นคน

นี้เลี้ยงข้าวตอบแทนตวัเอง มองมาจากเชยีงรายกร็ู้นะว่านี่มนัข้ออ้าง”

เพยีงฟ้ายอมรบัว่าเธอกค็ดิอย่างนั้นเหมอืนกนั แต่มนัตดิที่ว่า... 

“เขาคดิว่าฉนัยงัแต่งงานอยู่นะ เขาจะมาง้อคนที่มสีามแีล้วทำาไม”

“เออว่ะ จรงิด้วย”

“ช่างเหอะแก เขาจะอะไรยังไงก็ช่าง แต่ตอนนี้แกต้องมาช่วย

ฉนัทำาอาหารก่อน” เพยีงฟ้ากอดแขนเพื่อน ส่งสายตาปิ๊งๆ อ้อนวอน 

ทว่าคนถูกอ้อนกลบัไม่เหน็ด้วย

“ถ้าแกมีความสุขตอนทำา ทำาไมแกไม่ทำาเอง ฉันไม่เห็นแกยิ้ม

น้อยยิ้มใหญ่แบบนี้นานแล้วนะ ครั้งสุดท้ายก็ตั้งแต่สมัยที่เรายังเรียน

ด้วยกนัโน่นแล้ว”

แก้วเจ้าจอมพดูไม่ผดิ หลงัจากที่เลกิกบักวนิวฒัน์ ความสขุเพยีง
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อย่างเดยีวที่เข้ามาในชวีติเหมอืนฟ้าหลงัฝนของเพยีงฟ้าคอืการได้เรยีน

ทำาอาหาร เป็นสิ่งที่ทำาให้เธอลืมเรื่องเลวร้าย แล้วสร้างรอยยิ้มเล็กๆ 

น้อยๆ ได้ในทุกวันๆ ภาพความฝันที่ใกล้เป็นจริงทำาให้หญิงสาวมอง

เหน็ชวีติใหม่ ทว่าความสขุนั้นกถ็ูกกระชากไป ตอนที่รู้ว่าต้องแต่งงาน

กบัคนที่ไม่เคยอยู่ในหวัใจของเธอเลย

เพยีงฟ้าส่ายหน้า “แกช่วยฉนันะแก้ว ฉนัไม่อยากรู้สกึมากกว่า

นี้”

“แต่แกกไ็ม่ได้มพีนัธะอะไรแล้ว เขาเองกด็้วย ถ้าแกมคีวามสขุ

ได้เพราะเขา ทำาไมต้องปิดโอกาสตวัเองล่ะ”

“เพราะว่าฉันไม่แน่ใจในตัวเขาไง” เธอตอบเหตุผลที่คิดจนตก

ตะกอนอยู่ในใจ “อยากจะมากม็า อยากจะไปกไ็ป เหน็ฉนัเป็นอะไร 

ของตายเหรอ”

“เฮ้ยแก อย่าเพิ่งคดิมากส”ิ แก้วเจ้าจอมเขย่าแขนคนที่เริ่มหน้า

เครยีด เมื่อกี้ยงัยิ้มแย้มอยู่เลย พอใช้สมองมากกว่าหวัใจในเรื่องผูช้าย

คนนั้นทไีร รอยยิ้มของเพยีงฟ้ากห็ายไปทกุท ี“โอเคๆ เดี๋ยวฉนัทำาอกี

จานให้เอง”

“ขอบคณุน้า”

“แต่แกต้องเป็นคนเลอืกเองนะว่าอยากให้ทำาเมนูไหน”

เพียงฟ้าเดินไปหยิบเมนูมาเปิด คิดไปด้วยว่าคนที่อาจต้องใช้

สมองต่อทั้งคนืควรจะกนิอะไรเป็นมื้อเยน็ ยงัไม่ทนัเลอืกได้ คนที่รออยู่

กเ็อ่ยขึ้น

“เฟย์”

“หมื?” หญงิสาวเงยหน้าขึ้น เลกิคิ้วให้อกีฝ่าย แล้วกร็บัรูไ้ด้จาก

สายตาว่าสิ่งที่เพื่อนกำาลงัจะพูดออกมาเป็นเรื่องจรงิจงั

“แล้วถ้าเขาทำาให้แกมั่นใจในตวัเขาได้ แกจะลองให้โอกาสเขา

ไหม”
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คำาถามที่ไม่เคยถามตวัเองเลยสกัครั้ง เพราะกลวัคำาตอบในใจ... 

“ฉนักไ็ม่รู้เหมอืนกนั”

เมื่อออกจากห้องผ่าตัดมาแล้วพบว่าเลยห้าโมงมายี่สิบ 

นาทกีวนิวฒัน์กร็บีเร่งฝีเท้าตรงกลบัไปที่แผนก ก่อนเข้าผ่าเคสสดุท้าย 

เขาได้รบัข้อความของเพยีงฟ้าว่าจะมาประมาณห้าโมง อาจมเีลตนดิ

หน่อยหากรถตดิ 

ไม่รู้ว่าตอนนี้มาถงึหรอืยงั

“มคีนมาหาผมไหม” เขาเอ่ยถามพยาบาลตรงหน้าเคาน์เตอร์ที่

กำาลงัเตรยีมตวักลบับ้าน

“เชฟเฟย์ค่ะอาจารย์ รออยู่ข้างใน”

แพทย์หนุ่มพยกัหน้า ก่อนจะก้าวไปหยดุที่หน้าประตูเพื่อตั้งสต ิ

แล้วพอผลกัเข้าไป สายตาเขากป็ระสานเข้ากบัคนที่นั่งรออยู่พอดี

“รอนานไหม” กวนิวฒัน์ทกัก่อน 

“เพิ่งมาเหมอืนกนั” 

เพยีงฟ้าขยบัตวัเลก็น้อย วางตวัไม่ถูกเมื่ออยู่กนัสองต่อสองใน

ห้องแคบๆ รู้สกึเหมอืนใกล้ชดิกนัเกนิจำาเป็น “เอ่อ นี่ข้าวเยน็นะ ที่บอก

จะเอามาฝาก”

กวนิวฒัน์มองถงุพลาสตกิที่วางอยูบ่นโต๊ะทำางานเขา ก่อนจะใช้

นิ้วเกี่ยวมาใกล้ๆ เพื่อดูของที่อยู่ข้างใน ยิ้มเจ้าเล่ห์ฉายขึ้นบนใบหน้า

แวบหนึ่งแล้วหายไปก่อนที่หญงิสาวจะทนัเหน็

“กนิก่อนได้ไหม ฉนัหวิมากเลย”

เพยีงฟ้าเงยหน้าขึ้นมองคนที่ยงัยนือยู ่รูว่้าเขาตั้งใจถ่วงเวลาให้

เธออยู่ที่นี่นานขึ้น แต่เธอจะทำาอย่างไรได้ ในเมื่อเขาก้าวไปนั่งที่เก้าอี้

ฝ่ังตรงข้าม แล้วเริ่มหยบิกล่องอาหารออกมาเปิดโดยไม่รอคำาตอบจาก

เธอ
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“กนิด้วยกนัส”ิ

“ไม่ละ ฉนัยงัไม่หวิ”

สิ้นคำานั้น เสยีงท้องร้องกด็งัขึ้นอย่างได้จงัหวะ อนัที่จรงิมนัไม่

ได้เสยีงดงัมาก แต่เพราะอยู่กนัแค่สองคนในห้องเลก็ๆ เลยทำาให้เขา

ได้ยนิเสยีงอนัน่าขายหน้าของเธออย่างชดัเจน

เพยีงฟ้าไม่ได้หวิ แต่เพราะสายตาที่มองมาแต่ละทขีองคนตรง

หน้าทำาเอาท้องไส้เธอปั่นป่วนไปหมด ประโยคที่คนชอบพูดกันว่ามี

ผเีสื้อบนิอยู่ในท้อง ตอนนี้เธอกำาลงัรู้สกึอย่างนั้น แถมผเีสื้อยงักระพอื

ปีกเสยีงดงัจนเขารู้หมดแล้วเนี่ย

กวนิวฒัน์อมยิ้มน้อยๆ ขณะที่เปิดกล่องอาหารสองกล่องซึ่งใส่

แยกเมนูมา ก่อนจะตักแบ่งให้มีทั้งสองเมนูในสองกล่อง แล้วเลื่อน

กล่องที่มปีรมิาณน้อยกว่าไปตรงหน้าหญงิสาว

“กนิซะ หวิแล้วไม่ยอมกนิข้าวเดี๋ยวกป็วดท้องอกี”

จริงอยู่ที่เมื่อก่อนโรคกระเพาะเป็นโรคประจำาตัวของเธอที่ชอบ

กำาเรบิบ่อยๆ ปวดท้องทไีรกต็้องให้เขาคอยดูแล แต่วนันี้ไม่เหมอืนเมื่อ

ก่อนแล้ว

“ฉนัหายแล้ว” เธอไม่ได้โกหก “ฉนัดูแลตวัเอง รกัษาตวัเองจน

หายดีแล้ว คงไม่ต้องให้ใครมาคอยบอกให้กินข้าวอีก ไม่ต้องการคน

ดูแลอกีแล้ว”

เมื่อเห็นว่ากวินวัฒน์เงียบ เธอก็พอเดาได้ว่าเขาคงจับความ

หมายโดยนยัที่สื่อออกไปได้ หญงิสาวจงึเอ่ยต่อ “ไม่ต้องห่วงฉนัหรอก

นะ เพราะฉนัเคยเจบ็หนกัที่สดุมาแล้วตอนนั้น โดนผู้ชายที่รกัมากคน

นงึทิ้งอย่างไม่ไยด ีกนิไม่ได้ นอนไม่หลบั ทำายงัไงนำา้ตากไ็ม่ยอมหยดุ

ไหล ตอนนั้นฉนัปวดท้องมากจนเป็นลมไป ตื่นมาอกีทฉีนักน็อนอยูบ่น

เตยีงโรงพยาบาลแล้ว นั่นเป็นการป่วยจนต้องแอดมติครั้งแรกในชวีติ

ฉันเลยนะ ฉันอยากให้ ‘ผู้ชายคนนั้น’ ได้รู้เหมือนกัน ว่าตอนที่เขา 
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มุ่งมั่นจะช่วยชวีติคนอื่น คนที่อยู่ข้างหลงัเขา ตายทั้งเป็นยงัไง” 

เพียงฟ้ากลืนก้อนความรู้สึกที่แล่นมาจุกอกลงไป “แต่หมอรู้

อะไรไหม ปวดท้องครั้งนั้นยงัไม่เท่าปวดใจ หมอคนที่รกัษาฉนั เขาบอก

ว่าส่องกล้องดูแล้ว ในกระเพาะฉันมีแผลหลายจุด ฉันอยากให้เขา 

ลองส่องกล้องไปดูที่หัวใจฉันเหมือนกัน เพราะตอนนั้นมันคงมีแผล

เหวอะหวะเต็มไปหมดแล้ว” เธอสูดหายใจลึกแล้วกลั้นไว้เล็กน้อย 

พยายามฝืนไม่ให้นำ้าตาไหลออกมา “ตั้งแต่นั้น ฉันก็ตั้งใจรักษาแผล

จนหายด ีมนัใช้เวลาหน่อย แต่สดุท้ายมนักห็าย แล้วหมอกไ็ม่ต้องกลวั

หรอกว่าฉนัจะปล่อยให้ตวัเองกลบัไปเป็นเหมอืนเดมิอกี เพราะความ

เจบ็ปวดครั้งนั้นสอนให้ฉนัระวงัตวัเองอย่างที่สดุ ยิ่งรูว่้าต้นเหตขุองแผล

เกดิจากอะไร...ฉนัจะอยู่ให้ไกลที่สดุเลย”

ความเงยีบโรยตวัลงปกคลมุทั้งห้องเอาไว้ มนัเป็นความเงยีบที่

ซึมเข้าบีบรัดหัวใจทั้งสองดวง การบอกเล่าที่ไม่มีคำาหยาบคายหรือ

รนุแรงเลยสกันดิ แต่กวนิวฒัน์กลบัรู้สกึเหมอืนถูกทิ่มแทงในหวัใจซำา้ๆ 

ยิ่งเห็นการตัดพ้อที่สะท้อนอยู่ในแววตาของเธอ เขายิ่งรู้สึกหายใจไม่

ออก

เพียงฟ้าจะโกรธเกลียดเขาก็คงไม่แปลก เพราะในวันนั้นเขา

ใจร้ายกับเธอขนาดนั้น หักดิบอย่างไม่มีสัญญาณเตือนให้ตั้งตัวก่อน 

แต่ที่ชายหนุ่มต้องปิดประตูใส่เธอทุกทางเพราะตัวเขาเองก็ลำาบาก

เหมอืนกนั ถ้าไม่ทำาอย่างนั้น เขากไ็ม่มทีางตดัเธอได้เลย

ถ้าวนันี้เธอจะเป็นฝ่ายปิดประตูใส่เขาบ้าง...กส็มควรแล้ว

เรื่องนี้มนัไม่ง่าย กวนิวฒัน์บอกตวัเองอกีครั้งว่ามนัไม่ง่าย...แต่

เขาจะไม่ท้อเพราะเรื่องแค่นี้หรอก 

ไม่ถอยอกีแล้ว ต่อให้ต้องเจบ็อกีแค่ไหน วนันี้...เขาจะไม่ถอยให้

ใครหน้าไหนอกีแล้ว

“ถ้าไม่กนิ ฉนักจ็ะไม่คยุเรื่องนำ้าผึ้ง”
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เพยีงฟ้าชกัสหีน้าใส่เขาทนัท ี ที่เธอพูดไปยดืยาว เหมอืนไม่ได้

ทำาให้เขารู้สกึอะไรเลยสกันดิ สดุท้าย ‘ผู้ชายคนนั้น’ กบ็งัคบัเธอให้ทำา

อย่างที่เขาต้องการเสมอ หญงิสาวเม้มปาก แล้วเบอืนหน้าหน ี

กวินวัฒน์มองอาการปั้นปึ่งแล้วพูดด้วยเสียงอ่อนลง “กินเป็น

เพื่อนหน่อย ฉนักนิข้าวคนเดยีวทกุมื้อเลย”

เธอหนักลบัไปมองหน้าเขาช้าๆ เรื่องวนัวานที่เขามกัจะกนิข้าว

ไปวิดีโอคอลกับเธอไปเพราะมีเวลาว่างน้อยไหลกลับเข้ามาในหัว  

เพยีงฟ้าไม่แน่ใจว่าเป็นความสงสารหรอืความรูส้กึโหวงๆ ในใจที่ทำาให้

เธอใจอ่อน ยอมหยิบช้อนส้อมขึ้นมาตักกินเงียบๆ กวินวัฒน์ยิ้มออก

มาน้อยๆ ก่อนจะก้มลงกนิอาหารตรงหน้าตวัเองไปเงยีบๆ เช่นกนั 

มื้อแรกที่ได้กลบัมากนิข้าวด้วยกนั บรรยากาศมนักแ็ปลกๆ ดี

“อิ่มไหม” ชายหนุ่มถามเมื่อเหน็ว่าเธอกนิหมดแล้ว

เพยีงฟ้าแค่พยกัหน้า ทว่าเขากลบัยิ้มให้

“อิ่มก็ดีแล้ว เธอจะได้รู้ไว้ว่าต่อแต่นี้ไป ‘ผู้ชายคนนั้น’ จะไม่

ปล่อยให้เธอเจ็บแบบเดิมอีกแล้ว ไม่ว่าจะปวดท้องหรือปวดใจ...ไม่มี

อกีแล้ว”

ดวงตากลมของคนฟังเบิกขึ้นวูบหนึ่งเมื่อคนตรงหน้าดึงเรื่องที่

เธอคิดว่าเขาปล่อยให้มันจบไปอย่างไม่ใส่ใจแล้วกลับมาพูดอีกครั้ง 

เพยีงฟ้าละล้าละลงัว่าเธอควรเอ่ยอะไรดไีหม ทว่ากลบัเป็นกวนิวฒัน์

ที่ย้ายถงุใส่กล่องอาหารลงจากโต๊ะ แล้วหนัหน้าเข้าคอมพวิเตอร์ไป

“เอาละ มาเริ่มกนัเลย”

สิ้นคำา ภาพถ่ายดวงตามนษุย์กถู็กฉายขึ้นมาบนจอ มนัเป็นภาพ

ที่ไม่น่าดูเท่าไร จนเพยีงฟ้าที่ไม่ทนัตั้งตวัเผลอผงะถอยเลก็น้อย คนที่

เคยชนิกบัภาพพวกนี้อยู่แล้วเลยหลดุยิ้มขำา 

“ตกลงอยากดูไหม”

“แค่ตกใจนดิหน่อย ไม่เคยเหน็ลูกตาคนใกล้ขนาดนี้”
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จกัษแุพทย์หนุ่มพยกัหน้า รมิฝีปากยงัคงอมยิ้มไม่หาย “เดี๋ยว

ฉนัจะเปิดรูปอื่นๆ ตอนอธบิายไปด้วย ถ้าเธอมองรูปไหนไม่ไหว...กห็นั

มามองหน้าฉนัแทน”

เขาพูดเสียงเรียบเรื่อยแถมยังไม่ย้ายสายตาออกจากหน้าจอ

ราวกบัว่านี่เป็นเทคนคิที่ใช้กบัทกุคน แต่เพยีงฟ้ารู้ว่ามนัไม่ใช่ เขากำาลงั

แกล้งยั่วเธอเหน็ๆ แล้วเรื่องอะไรเธอจะยอมอ่อนให้

“ได้เลยค่ะคณุหมอ”

กวินวัฒน์เหลือบไปมองคนที่นั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโต๊ะ พอใจที่

เธอเริ่มแผลงฤทธิ์ใส่เขา รู้สึกว่าร่างยายตัวแสบที่ไม่ยอมใครของเธอ

ฉายออกมาทลีะนดิ

“อนันี้เป็นตาข้างขวานะ เศษกระจกที่เปลอืกตาด้านใน เอาออก

ไปแล้ว แต่มจีงัหวะที่คนไข้กะพรบิตาแล้วเศษมนัเลยไปครดู เลยทำาให้

มีรอยถลอกบนกระจกตานิดหน่อย เป็นแค่ผิวด้านนอกแค่นั้นเลยไม่

เป็นไร เดี๋ยวร่างกายจะรกัษาตวัมนัเอง มนัจะค่อยๆ ใสขึ้น ส่วนบาดแผล

ฉกีขาดแค่ภายนอก เยบ็ไปแล้ว ไม่มอีะไรน่าเป็นห่วง แต่พอหายดแีล้ว

ตอนลมืตาอาจจะได้ตาสองชั้นที่ไม่เท่ากบัอกีข้างนงึ”

“ทำาไมอะ”

“อ้าว กม็นัเยบ็ใหม่ กเ็หมอืนเวลาไปกรดีตาสองชั้น เขากเ็ยบ็

แบบนี้แหละ มนักจ็ะได้ชั้นตาใหม่ไง”

“แต่อนันั้นมนัศลัยกรรม”

“มนักเ็หมอืนกนันั่นแหละ เยบ็หนงัตาเหมอืนกนั”

เพียงฟ้าขมวดคิ้วใส่เหมือนไม่อยากจะเชื่อ “ตลก งั้นแปลว่า

หมอตากท็ำาตาสองชั้นได้งั้นส”ิ

“เอาปะล่ะ สามชั้นกไ็ด้นะ”

“กาย!”

กวนิวฒัน์กลั้นขำาที่คนบางคนไม่รูต้วัว่าเผลอเรยีกชื่อเขาออกมา 
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แพทย์หนุ่มแกล้งทำาหน้าหงอย “ยอมอยู่แล้ว ไม่เหน็ต้องขู่กนั”

“ไม่ต้องเลยนะ” เพยีงฟ้าบ่นอ้อมแอ้ม ตั้งศอกกบัโต๊ะแล้วเท้า

คาง ว่าเสยีงดหุน่อยๆ “ต่อส”ิ

คนโดนว่ากลบัยิ้มระรื่น เลื่อนเมาส์กำาลงัจะเปิดภาพต่อไป ทว่า

ก็ชะงักไว้ แล้วหันไปบอกเธอ “รูปต่อไปเธอต้องมองหน้าฉัน พร้อม 

รยึงั”

“ฉนัเขยีนร้องเรยีนได้ที่ไหนบ้าง ดเูหมอืนจะมหีมออยากตกงาน”

กวนิวฒัน์แกล้งทำาตาโตเหมอืนได้ฟังเรื่องน่ากลวั ก่อนจะยกัไหล่

ให้ “นี่ลูกชาย ผอ. โรง’บาลนะ ลมืไปแล้วหรอืไง ใครจะกล้าไล่ฉนั”

พูดจบก็เปิดภาพถ่ายต่อไปขึ้นมา แล้วก็เป็นอย่างที่เขาว่าไว้ 

เพยีงฟ้าเบอืนหน้าหนจีากจอไปมองผนงัทนัททีนัใด ทว่าอกีคนกลบัยิ้ม

น้อยยิ้มใหญ่

“มองหน้าฉนั บอกแล้วไงว่าให้มองหน้าฉนั”

“ไม่มรีูปอื่นที่ดกีว่านี้เหรอ”

กวนิวฒัน์ชะโงกหน้าไปมองผนงัที่เธอมองอยู ่ถามด้วยนำ้าเสยีง

กวนสดุๆ “เธอคยุกบัใครอะ ผบีนผนงัเหรอ”

เพยีงฟ้าหนัขวบัมาทำาตาเขยีวปั้ดใส่ “นี่ กาย!”

“ครบั ว่าไง”

“อย่ากวนได้ไหม”

“กม็องหน้าฉนัส ิอย่ามองอย่างอื่น”

“มองแล้วเนี่ย”

“โอเค” เขายิ้มกว้าง “เดี๋ยวเปิดรูปอื่นให้”

“ตั้งใจแกล้งกนัชดัๆ”

แล้วภาพที่ชายหนุ่มเปิดขึ้นมาแทนที่คือรูปวาดที่น่าจะมาจาก

อนิเทอร์เนต็ ไม่ใช่รูปถ่ายจากของจรงิแล้ว เพยีงฟ้าค่อยหายใจโล่งขึ้น

หน่อย
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“ดูอันนี้แทนละกันนะ” เขาว่า “คืออย่างนี้นะ เศษกระจกที่

เข้าไปในดวงตาอกีข้าง ตอนนี้ผ่าออกมาแล้ว แต่ว่าความเสยีหายยงั

อยู่ ดูที่รูปนี้นะ” แพทย์หนุ่มชี้ที่หน้าจอ เป็นภาพวาดดวงตาที่คล้ายว่า

ถูกผ่าด้านข้างให้เหน็ส่วนประกอบภายใน “ข้างหน้าสดุที่โค้งๆ นี่ คอื

กระจกตา ส่วนที่เราเหน็เป็นตาดำานั่นแหละ ส่วนข้างบนนี้กค็อืตาขาว 

ทนีี้เขยบิต่อเข้ามาจากกระจกตาคอืรูม่านตา ส่วนที่ถดัมาข้างหลงัอกี

คอืเลนส์ตา หลงัเลนส์ตาที่เหมอืนเป็นพื้นที่กลวงๆ นี้จรงิๆ มนัมวีุ้นตา

อยู่ ส่วนโค้งด้านในสดุนี้คอืจอตา ทนีี้ในกรณขีองนำา้ผึ้ง คอืเศษกระจก

มนัเข้ามาแบบนี้” ปลายนิ้วชี้แตะลงบนหน้าจอแล้วลากตามแนวยาว

เฉยีงจากบนลงล่างเข้ามาในลูกตา “จากตาขาวพุ่งทะลเุข้ามาข้างใน 

แล้วไปชนจอตา ตงึ! แล้วเด้งกลบัมาลอยๆ อยู่ในวุ้นตา”

คนที่เท้าคางฟังอยูถ่งึกบัลดมอืลงมาจบักนั สหีน้าเธอเริ่มแย่ลง

เลก็น้อย กวนิวฒัน์เลยเอ่ยถาม

“อยากฟังต่อไหม”

เพียงฟ้าสูดหายใจลึกแล้วพยักหน้า “อื้ม แต่ไม่เอารูปน่ากลัว

นะ”

“เดี๋ยวเลอืกรูปสวยๆ ให้” แพทย์หนุ่มเลื่อนเมาส์กดหารูปที่เขา

บนัทกึไว้ อมยิ้มน้อยๆ ที่รู้สกึว่าเธอย้ายสายตาจากจอมามองหน้าเขา 

เลยแกล้งยดืเวลาออกไปอกีหน่อย “อมืมม ไม่มรีูปสวยๆ เลย”

“จ้องหน้าอยู่นะหมอ รู้ว่าแกล้ง”

กวินวัฒน์ระเบิดหัวเราะออกมา ไม่รู้ทำาไมถึงหัวใจฟูทั้งที่โดน

รู้ทนั “อะ รูปนี้ละกนั อนันี้เป็นภาพอลัตราซาวนด์ คอืมนักเ็หน็ไม่ชดั

หรอกเพราะตอนนี้มเีลอืดออกในวุน้ตาอยู ่แต่กพ็อเหน็บ้างว่าเศษแก้ว

มนัอยู่ตรงไหน ชิ้นเลก็ๆ เนี่ยเหน็ไหม”

คนฟังยูห่น้า มคีำาถามวิ่งอยูใ่นหวัเธอเตม็ไปหมด “แล้วยงัไงต่อ”

“คอืตอนนี้เรารู้ว่าเศษแก้วอยู่ตรงนี้ แต่ยงัไม่รูว่้าตอนที่วิ่งเข้าไป 
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มนัไปชนจดุไหนบนจอตา เพราะตอนนี้มเีลอืดออกในวุน้ตา ส่องกล้อง

เข้าไปกไ็ม่เหน็เพราะเลอืดมนับงัอยู่ ต้องรอดูตอนผ่าตดัอกีท”ี

“แล้ว... ผึ้งจะยังมองเห็นอยู่ใช่ไหม” คำาถามที่ไม่ว่าเอ่ยกี่ครั้ง 

เธอกย็งักลวัในคำาตอบ

“มโีอกาสทั้งเหน็ และไม่เหน็”

หัวใจคนฟังหล่นวูบ หน้าถอดสีลงฉับพลัน แพทย์หนุ่มจึงเปิด

ภาพใหม่ขึ้นบนจอ

“อนันี้คอืภาพจอตา จดุที่สเีข้มๆ ตรงกลางนี้เรยีกว่า ‘จดุรบัภาพ

ชดั’ เป็นจดุศนูย์กลางของจอตา บรเิวณนี้จะเป็นส่วนสำาคญัในการมอง

เหน็ภาพ กต็ามชื่อเลย เป็นจดุที่มองเหน็ภาพได้ชดัเจนที่สดุ เหน็ราย

ละเอยีดได้มากสดุ” กวนิวฒัน์หยดุไปเลก็น้อย แล้วหนัไปสบตาคนที่

ตั้งใจฟังอยู่ “ถ้าเศษแก้วมนัวิ่งมาชนตรงนี้ หมอตาเครยีดเลยนะ เตรยีม

อธบิายกบัคนไข้เลยว่าการมองเหน็จะไม่เหมอืนเดมิแล้ว แต่กอ็ย่างที่

เธอเห็น มันเป็นจุดที่เล็กเมื่อเทียบกับจอตาทั้งหมด มีเปอร์เซ็นต์

มากกว่าที่มนัจะไปโดนจดุอื่น”

“แปลว่าถ้าไปโดนตรงอื่น ผึ้งกย็งัจะมองเหน็อยู่ใช่ไหม”

“เหน็ แต่จะมากน้อยกข็ึ้นอยู่กบัว่าโดนตรงไหน” กวนิวฒัน์วาง

นิ้วที่จดุสเีข้มตรงกลางแล้ววนรอบๆ “จดุรบัภาพชดักบับรเิวณรอบๆ ที่

เขยบิออกมานดินงึเนี่ย มนัจะเชื่อมโยงกบัภาพที่ตาของคนเราเหน็ปกต ิ

ภาพตอนที่เรามองตรงๆ เลยนะ คือแค่โซนนี้ก็กินพื้นที่ของภาพที่เรา

เหน็เป็นวงกว้างแล้ว ทนีี้ถ้าเศษแก้วไปโดนตรงไหน จดุตรงนั้นบนภาพ

ใหญ่กจ็ะมวัลง แต่ถ้าไปโดนในจดุที่รศัมห่ีางออกมาอกี จดุที่ภาพเบลอ

กจ็ะห่างออกไปด้วย อย่างสมมตุถ้ิามาโดนตรงขอบนี้เลย ภาพที่มวัลง

กจ็ะเป็นขอบการมองเหน็เลย”

เพียงฟ้าเงียบไปหลายอึดใจ ก่อนจะเอ่ยถาม “แต่เศษกระจก

มนัลอยอยู่ในวุ้นตานี่ มนัเป็นไปได้ไหมที่มนัจะไม่โดนจอตา”
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“หมายถงึว่าพุ่งเข้ามาแล้วหยดุอยู่แค่ที่วุ้นตาน่ะเหรอ”

หญิงสาวพยักหน้าซำ้าๆ ด้วยดวงตาวาวความหวัง ทว่าความ

หวงัของเธอกถ็ูกทำาลายลงด้วยประโยคต่อมา

“เป็นไปไม่ได้หรอก ด้วยความแรงของสิ่งแปลกปลอมตอนที่พุง่

เข้ามา เท่าที่เคยเจอมีอยู่สองอย่าง ถ้าไม่ชนแล้วเด้งมาลอยอยู่ใน 

วุ้นตา ก็ชนแล้วทะลุออกไปข้างหลังลูกตาเลย ไม่มีหรอกที่จะเข้ามา

แล้วไปหยุดอยู่ที่วุ้นตา เพราะวุ้นตามันไม่ได้หนืดขนาดจะช่วยชะลอ

ความแรงได้”

“แปลว่ายงัไงซะ มนักต็้องโดนจอตาสกัจดุใช่ไหม”

แพทย์หนุ่มพยกัหน้า แล้วมนักเ็ป็นการตอบรบัที่ทำาให้เพยีงฟ้า

ต้องหลับตาลง ถอนหายใจติดๆ กันหลายครั้ง แต่ก็ไม่ช่วยให้ความ

หนกัใจนี้หายไปได้เลย

“แล้วเราต้องทำายงัไงต่อ มทีางรกัษาให้หายได้ไหม” หญงิสาว

ถามหลงัจากลมืตาขึ้น 

“ถ้ากระจกตาเป็นแผลเป็น เราสามารถไปต่อควิของสภากาชาด

เพื่อขอรบับรจิาคดวงตาได้ ถ้าเลนส์ตาเสยีหาย เราสามารถเปลี่ยนไป

ใช้เลนส์ตาเทยีมได้ แต่จอตา จดุรบัภาพชดั เป็นอะไรที่เซนซทิฟิมาก 

ไม่มอีะไรเปลี่ยนได้ เสยีแล้วคอืเสยีถาวร”

“เปลี่ยนดวงตากไ็ม่ได้เหรอ”

กวนิวฒัน์ส่ายหน้าอกีครั้ง “การขอรบับรจิาคดวงตา จรงิๆ แล้ว

เราไม่ได้เปลี่ยนลกูตาทั้งลกูนะ เราเปลี่ยนแต่กระจกตาด้านนอกแค่นั้น 

แต่ในกรณขีองนำ้าผึ้ง ความเสยีหายเกดิขึ้นที่จอตา คอืส่วนในสดุของ

ลูกตา การเปลี่ยนกระจกตาด้านนอกไม่ช่วยอะไร”

เพยีงฟ้าใช้สองมอืปิดใบหน้า ความรู้สกึกลดักลุม้ในใจเริ่มก่อตวั

มากขึ้นอกี เธอเป็นห่วงความรูส้กึของนำ้าผึ้ง อายเุท่านี้ไม่ควรต้องมาเจอ

เรื่องอะไรแบบนี้เลย
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“อย่าเพิ่งเครยีดนะ”

คนโดนปลอบลดมอืลงแล้วพ่นลมหายใจใส่ “ไม่เครยีดได้ไง ฉนั

ไม่ได้ใจแขง็แบบหมอนะ”

“ก็ถ้าจะเครียด ค่อยเอาไว้เครียดตอนรู้ว่าเศษแก้วมันโดนตรง

ไหนดไีหม อย่าเพิ่งกลวัไปก่อนเลย”

“ถามจรงิๆ นะ หมอคดิว่ามนัจะโดนตรงไหน”

“โห คำาถามยากจงั” กวนิวฒัน์ขมวดคิ้ว ไม่ค่อยอยากตอบ แต่

ด้วยรู้ว่าถ้าไม่ตอบ คนตรงหน้าเขาต้องเครียดไปอีกหลายวันแน่ๆ 

“อืมมม ถ้าดูจากจุดที่พุ่งเข้ามา มันน่าจะเฉียงลงมาข้างล่างแบบนี้ 

แล้วมาชนจอตาตรงล่างๆ นี้เลย ถ้าเป็นประมาณนี้จุดรับภาพชัดก็ 

รอดนะ”

“แล้วภาพจะมวัตรงไหน”

“จดุนี้เป็นตำาแหน่งซ้ายล่าง ภาพที่จะมวัคอืซ้ายบน เพราะมนั

จะกลบักนั แต่ตำาแหน่งนี้มนักเ็ป็นตรงขอบๆ จอตาใช่ไหม อะ เดี๋ยว

ลองดนูะ” เขายกมอืขวาขึ้นสดุแขน ยื่นข้ามมาฝ่ังด้านซ้ายของเธอ แล้ว

หมนุมอืในอากาศ “เนี่ย เหน็ไหม เธอจะเหน็ว่ามอืฉนัอยู่ตรงขอบของ

ภาพมากๆ เรากเ็หน็แค่เหมอืนมอีะไรมากวกัๆ ในอากาศ แต่เรากไ็ม่

ได้สนใจดเีทลของมนัหรอก ซึ่งถ้าการมองเหน็บรเิวณนี้จะมวัๆ ไปบ้าง

กไ็ม่เป็นไร ยงัใช้ชวีติได้ปกต ิเพราะจดุสำาคญัที่ใช้ในการมองเหน็ของ

คนไข้ยงัปกตดิ”ี

นาทแีรกใจของเพยีงฟ้าไม่ได้อยู่ที่ภาพที่มองเหน็ แต่ตกใจที่จู่ๆ 

เขากย็ื่นมอืเข้ามาใกล้ วูบหนึ่งนกึว่าชายหนุม่จะบบีแก้มเธออย่างที่เมื่อ

ก่อนชอบทำา ก่อนจะรบีปัดเรื่องไร้สาระนี้ทิ้งแล้วดงึสมาธติวัเองกลบัมา

แม้การอธิบายของกวินวัฒน์จะทำาให้เพียงฟ้าเบาใจไปได้มาก 

แต่ความรู้สกึผดิอยู่ลกึๆ กท็ำาให้หญงิสาวเงยีบไปเกอืบนาท ี “ได้บอก

เรื่องนี้กบัผึ้งไปแล้วรเึปล่า”
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กวนิวฒัน์พยกัหน้านิ่งๆ เธอจงึสวนกลบัไปทนัที

“พูดแบบใจร้ายรเึปล่าเนี่ย!”

เขายิ้มขำาที่จู่ๆ  คนหงอยกด็งึร่างดกุลบัมา “กพ็ดูแบบหมอชี้แจง

คนไข้ทั่วไป แบบไหนเรยีกว่าใจร้ายล่ะ”

“กแ็บบ...ไม่นกึถงึใจคนฟัง” 

...แบบที่เขาบอกตดัสมัพนัธ์กบัเธอนั่นแหละ

แพทย์หนุ่มเงยีบไปเลก็น้อย ก่อนตอบ “คนไข้ที่ยงัเหลอืดวงตา

อกีข้างที่มองเหน็ได้ปกต ิเขาจะไม่ค่อยหวาดกลวัเท่ากบัคนที่ศกัยภาพ

การมองเหน็ลดลงทั้งสองข้างนะ พออธบิายให้ฟัง เขากค็่อยๆ เข้าใจ

ได้ นำ้าผึ้งบอกว่าต่อให้เธอโชคร้ายถึงขั้นที่ต้องเสียดวงตาไปหนึ่งข้าง 

แต่เธอยงัเหลอืดวงตาอกีข้างอยู่ กเ็หน็กลวัอยู่อย่างเดยีว...”

“อะไร”

“กลวัว่าเหลอืตาข้างเดยีวแล้วนายจ้างจะให้ออกจากงาน”

“เดก็บ้า...ใครจะไปทิ้งได้ลงกนั”

กวนิวฒัน์มองสหีน้าของคนตรงหน้าแล้วยิ้ม เป็นอย่างที่เขาบอก

นำ้าผึ้งไปไม่มผีดิ เพยีงฟ้าเป็นห่วงคนไข้ของเขายิ่งกว่าใคร เธอไม่มวีนั

ทำาแบบนั้นอยู่แล้ว

“นำ้าผึ้งยังบอกด้วยนะว่าแค่ยังมองเห็นก็ดีแล้ว เขาอยากเห็น

หน้าฉนัอกีครั้ง วนันั้นเหน็แค่ผ่านๆ ตอนนี้เหมอืนจะลมืหน้าไปแล้ว”

คนฟังรู้สึกใจชื้นขึ้น ดูเหมือนว่านำ้าผึ้งจะมีกำาลังใจดีมากกว่าที่

เธอคดิ แต่ถงึอย่างนั้น เพยีงฟ้ากอ็ยากไปขอโทษนำ้าผึ้งด้วยตวัเองอกี

ครั้งอยู่ดี

“ผึ้งอยากเหน็หน้าหมอที่ช่วยเธอมาก”

“เมื่อเช้าฉนัเพิ่งบอกนำ้าผึ้งไป ว่าถ้าเปิดตาออกมาแล้วเหน็ว่าฉนั

หล่อมาก อย่าชมฉนัต่อหน้าเธอ”

“เกี่ยวอะไร”
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“เพราะเดี๋ยวเธอหงึ”

“หา?!” หญงิสาวอทุานเสยีงหลง “นี่ได้บอกแบบนั้นจรงิรเึปล่า

เนี่ย”

กวนิวฒัน์อมยิ้มกรุม้กริ่มแต่ไม่ตอบ ปล่อยให้ความสงสยัตกค้าง

อยู่ในหัวหญิงสาวอย่างนั้น ก่อนวกกลับเข้าเรื่องเดิม “แผลที่เย็บปิด 

ดขีึ้นแล้วนะ เกอืบสมบูรณ์แล้ว”

“ตกลงได้พูดแบบนั้นจรงิรเึปล่า”

“ตั้งใจฟังหน่อย” 

เธอถลงึตาขู่เขา ทว่าอกีฝ่ายกย็งัสนกุกบัการได้แกล้ง

“ไปถามนำ้าผึ้งเองส ิอย่านอกเรื่อง”

เพียงฟ้าค้อนตาควำ่า เขาเริ่มเรื่องนี้ก่อนแท้ๆ แล้วมาหาว่าเธอ

นอกเรื่อง แต่กต็้องปล่อยเลยตามเลย เพราะอย่างที่เหน็ ตอนนี้เขาถอื

ไพ่เหนอืกว่า

“กไ็ด้ แล้วยงัไงต่อ”

“กจ็ากที่ตรวจดูล่าสดุ ที่คนไข้ยงัมองไม่เหน็มนักม็ปีัจจยัหลาย

อย่าง ถ้าไม่ใช่เพราะกระจกไปโดนจดุรบัภาพชดั กจ็ะเกดิจากการที่มี

เลอืดออกในวุ้นตา แล้วไปบดบงัการมองเหน็ เพราะปกตเิรามองเหน็

ได้จากแสงตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้ามาในตาเรา ผ่านรูม่านตา 

เลนส์ตา วุน้ตา แล้วไปตกบนจอตา ทำาให้เราเหน็ภาพ แต่ทนีี้พอวุน้ตา

มันมีเลือดอยู่ มันก็บดบังแสงที่เข้ามา พอแสงไม่ไปตกบนโซนจุดรับ

ภาพชดัที่ให้ดูเมื่อกี้ มนักจ็ะทำาให้รบกวนการมองเหน็ไปด้วย ซึ่งอนันี้

ตอนผ่าตดัเราต้องเอาวุ้นตาออกไปอยู่แล้ว กจ็ะรกัษาตรงจดุนี้ได้”

“แล้วจะผ่าตดัเมื่อไหร่”

“ว่าจะรอให้ครบเจ็ดวันแล้วจะดูอีกที คือร่างกายคนไข้มีแผล

หลายจุด แผลที่เย็บไว้เลยอาจจะหายช้ากว่าปกตินิดหน่อย แต่ใน

ระหว่างนี้กใ็ช้ชวีติได้ปกตนิะ เพราะยงัมดีวงตาอกีข้าง”
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“โอเค ฉนัเข้าใจแล้ว”

“พรุ่งนี้จะเปิดตาให้ข้างนึง แล้วก็เซ็นกลับบ้านให้ เฉพาะส่วน

ของตานะ แต่จะได้กลบับ้านเลยไหมต้องดูที่หมอคนอื่นอกีท”ี

“แล้วตาอกีข้างนงึล่ะ ต้องปิดไว้แบบนั้นเหรอ”

“ปิดไว้ก่อนจนกว่าแผลจะหายด ี แล้วจะนดัมาเชก็อกีรอบ แต่

ถ้ายงัไม่หายกป็ิดต่อไปเรื่อยๆ หายดเีมื่อไหร่ค่อยนดัผ่าอกีรอบ”

“นี่ไม่ได้พูดเล่นแกล้งฉนัอยู่ใช่ไหม”

“อ้าว กลายเป็นไม่น่าเชื่อถอืไปได้”

เพยีงฟ้ามองเขาด้วยสายตาไม่ไว้ใจเท่าไร กเ็ล่นพดูด้วยนำ้าเสยีง

ทเีล่นทจีรงิอย่างนั้น แต่สดุท้ายเธอกย็อม “กไ็ด้ เชื่อกไ็ด้”

“อื้ม ด ีแต่ถ้าคดิถงึหมอ จะแวะมาเมื่อไหร่กไ็ด้นะ”

“เนี่ย โอ๊ย! ไม่คยุด้วยแล้ว” คนโดนป่วนหยบิกระเป๋าขึ้นสะพาย

บ่า “จบแล้วใช่ไหมหมอ จะได้กลบั”

“ออื” เขาพยกัหน้า

“ยังไง...วันนี้ขอบคุณ...นะคะ” เพียงฟ้าเติมหางเสียงให้สุภาพ 

เพื่อรกัษาระยะห่างระหว่างเธอกบัเขา แต่พอก้าวแยกออกมา กไ็ด้ยนิ

เสยีงเขาถามตามหลงัตอนกำาลงัเปิดประตู

“จะว่าไป...เรากลบัคอนโดพร้อมกนัเลยดไีหม”

ฟังนำ้าเสยีงระรื่นผดิปกตนิั่นแล้ว เธอกร็ูว่้าเขาไม่ได้ถามเธอจรงิๆ 

เพราะกม็ารถคนละคนั ทว่าจดุประสงค์ของประโยคนั้น กวนิวฒัน์กแ็ค่

อยากจะยำ้าเรื่องที่ทั้งคู่อยู่คอนโดเดียวกัน ให้รู้ว่าที่เธอพูดว่าจะอยู่ให้

ไกลเขาที่สดุนั้น มนัเป็นไปไม่ได้ อย่างไรเสยีเธอกห็นเีขาไม่พ้นเท่านั้น

เอง

“ฉนัจะเข้าร้าน!” หญงิสาวค้อนขวบั ก่อนจะก้าวออกประตูไป

กวนิวฒัน์นั่งยิ้มอยู่เป็นนาท ีทั้งที่เธอมที่าทแีบบนั้นแต่เขากลบั

รูส้กึอุน่ๆ อยูใ่นอก หรอืเขาจะกลายเป็นพวกชอบความเจบ็ปวดไปแล้ว 
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ชายหนุ่มคดิขำาๆ ก่อนจะได้ยนิเสยีงเตอืนข้อความเข้าดงัขึ้น มอืหนา

หยบิมอืถอืมาดูแล้วพบว่าเป็นข้อความจากธนัวาที่ส่งเข้ามาในกลุ่ม

Dr.Tanwa : คยุกนัยงั เป็นไงบ้าง

อ่านแล้วก็นึกถึงช่วงเวลาชั่วโมงกว่าๆ ที่มีหลากหลายอารมณ์ 

ซึ่งกไ็ม่รู้ว่ามนัก้าวไปในทางที่ดหีรอืไม่ เลยพมิพ์ข้อความกลบัไป

Gwinwt : หรอืกูต้องมซีนีล้มทบัแบบในหนงัวะ เขาถงึจะยอม

ใจอ่อนให้

ปิตติอบกลบัมาอย่างไว

Piti : ถามอย่างนี้ มงึแหย่เขาให้อารมณ์เสยีชวัร์

“เฮ้ยยย ไอ้เป๋ามนัรู้ได้ไงวะ”
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“ตอนนีผ้ึง้กอ็อกจากโรงพยาบาลแล้ว แต่ยงัไม่ให้มาทำางาน 

ให้พกัไปอกีสกัหน่อยก่อน”

“เออ ดีๆ  ไม่รู้ถ้าต้องมาที่ร้านผึ้งจะกลวัไหม” 

“ผึ้งบอกว่ามาได้ ไม่เป็นไร แต่กน็ั่นแหละ ให้พกัไปอกีสกันดิดี

กว่า” เพยีงฟ้าเงยหน้าจากการนวดแป้ง ทนัเหน็ตอนคนช่วยที่นั่งใกล้ๆ 

ตกัไส้วางบนแป้งจนพนูหนา เชฟสาวแว้ดออกมาพร้อมกบัตมีอื “อเีจ้! 

ไส้เกี๊ยวใส่ช้อนเดยีวพอ เดี๋ยวมนัทะลกั”

“มงึ ใส่ช้อนเดยีวมนัไม่เลก็ไปเหรอ เราต้องใส่ไส้เยอะๆ ไหมอะ 

ตอนกดัมนัจะได้ฉำ่าๆ”

“อนันี้มนัต้องเอาไปอบ ถ้าอดัแน่นเกนิ เดี๋ยวมนักร็ะเบดิพอด”ี

“อ้าวเหรอ เคๆๆ” แทมมี่ปาดไส้ส่วนเกนิไปวางบนแป้งอกีแผ่น 

“แล้วแต่เชฟบญัชาเลยค่ะ”

คนที่นั่งถัดจากชายเดียวในห้องครัวของร้าน Organic Kitchen 

ตอนนี้ยื่นหน้าออกมาถามด้วยความสงสยั “แล้วทำาไมมงึต้องมานั่งทำา

อาหารกระจุกกระจิก ยิบย่อยอะไรให้พวกกูกินเวลานี้ด้วยเนี่ย ไอ้ที่

วางๆ อยู่นี่กอ็ิ่มแล้วนะ” 

จิณณากวาดนิ้ววนๆ ไปที่อาหารสามสี่จานซึ่งวางอยู่ข้างหน้า 

14
กลัวอะไร
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วันนี้ทั้งสามว่างพร้อมกันเลยนัดรวมตัวกินมื้อเย็นที่ร้านของเพียงฟ้า

หลงัเลกิงาน ทว่ามกีจิกรรมเพิ่มเตมินดิหน่อยคอืเชฟเจ้าของร้านบอก

ว่าจะทำาเกี๊ยวซ่าให้กนิ!

“กูไม่ได้ตั้งใจทำาให้พวกมงึกนิ กูกำาลงัใช้แรงงานอยู่”

เพื่อนสองคนหนัไปหาคนพูดทนัท ี ก่อนที่แทมมี่จะค้อนใส่นดิๆ 

แล้วกลอกตา “ลมืไป สำาหรบัเพื่อนน่ะ กไ็ด้กนิแค่อะไรง่ายๆ เพราะแต่

ไหนแต่ไร ความพยายามของอเีฟย์มไีว้เพื่อผู้ชายเท่านั้น” พูดจบกห็นั

ขวบักลบัมาอกีรอบเพราะนกึบางอย่างขึ้นได้ “เดี๋ยวนะ มงึมผีูใ้หม่เหรอ 

ตั้งแต่ระริกระรี้สมัยจีบกันกับหมอกาย กูก็ไม่เห็นว่ามึงจะดี๊ด๊าเพราะ

ผู้ชายคนไหนอีกเลยนะ นี่เสน่ห์ผู้คนไหนมันแรงกล้าถึงขั้นสามารถ 

เทริ์นออนพลงัแรดที่ตายด้านของมงึให้กลบัมาทำางานเนี่ย”

เพียงฟ้ายื่นนิ้วชี้ไปตรงหน้าเพื่อน แล้วเอ่ยชัดๆ ทีละคำา “ตุ๊ด

หยดุมโน”

“อ้าว ไม่ใช่เหรอ”

“ไม่มผีูช้ายที่ไหน นี่ของคนไข้” บุย้หน้าไปทางแฟ้มเอกสารใสๆ 

ที่วางอยู่ใกล้จณิณา “โน่นไง คนไข้แผ่นบนสดุนั่นเลย”

จณิณาวางส้อมที่ใช้กดขอบแป้งเกี๊ยวให้ตดิกนัลง ก่อนเอื้อมมอื

ไปดงึแฟ้มมาดูใกล้ๆ เชฟสาวเลยนวดแป้งไปอธบิายไป

“คุณสมฤดีน่ะ เขาเป็นคนไข้ที่ศูนย์มะเร็งของโรง’บาลรีเซลดา

ซื้อคอร์สให้ส่งอาหารไปที่บ้านเขาทกุวนัอยู่แล้ว แต่พอดเีมื่อตอนบ่าย

เขาโทร. มาบอกว่าอยากกินเกี๊ยวซ่ามากกก” เพียงฟ้าลากเสียงยาว

เหมอืนตอนที่คนไข้โทร. มา “แต่เขากนิแป้งสาลไีม่ได้ไง ซึ่งแปลว่าเรา

ก็จะใช้แป้งเกี๊ยวปกติทำาให้เขาไม่ได้ แล้วมึงดูในรายการที่หมอให้มา

เถอะ เขากนิไม่ได้เยอะมาก แม้แต่ไข่ยงักนิไม่ได้เลย มนักเ็ลยเป็นหน้าที่

ของเชฟอย่างกูที่ต้องมาคดิเมนูใหม่ให้เขา ถงึจะไม่ใช่ แต่กใ็กล้เคยีง

อะไรแบบนี้ ซึ่งมนักค็อืเมนูที่เรากำาลงัทำาอยู่ตอนนี้ไง”
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“อ้าว ถ้าไม่ใช้แป้ง แล้วที่มงึนวดนั่นอะไร” จณิณาถาม

“ไม่ใช้แป้งสาล ีแต่ใช้แป้งอลัมอนด์แทน มนักเ็ลยต้องมานั่งนวด

ทีละอัน เพราะเนื้อแป้งมันไม่เหมือนแป้งสาลี แล้วก็จะใช้วิธีอบแทน

การทอดด้วย”

“มงึเคยทำาแล้วเหรอ”

คนเป็นเชฟอมยิ้ม “ยงั นี่ครั้งแรก”

ถงึจะเป็นครั้งแรก แต่เพยีงฟ้ากไ็ม่ได้หวั่นใจเท่าไร เพราะตั้งแต่

มาเป็นเชฟทำาอาหารสขุภาพให้ผู้ป่วยเป็นหลกั เธอกต้็องคดิเมนใูหม่ที่

ดดัแปลงมาจากเมนเูดมิแบบนี้หลายครั้งแล้ว กลบัชอบเสยีอกี เหมอืน

ได้ลองอะไรใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ ท้าทายความสามารถดเีหมอืนกนั

“มนัจะอร่อยแน่นะ” ถงึจะถามอย่างนั้น แต่มอืของแทมมี่กย็งั

ห่อเกี๊ยวไปเรื่อยๆ

“กูกเ็ลยจะทำาให้พวกมงึชมิก่อนนี่ไง ถ้าอลีูกช่างตอิย่างพวกมงึ

กนิได้ คนไข้กูกก็นิได้แหละ”

“จ้ะ กูรบับทหนูทดลองแล้วหนึ่ง”

“อย่าให้เหน็ว่ากนิหมดนะ”

แทมมี่สะบดัไหล่ “เรื่องอะไรล่ะ กร็ู้ๆ กนัอยู่ ของกนิร้านมงึน่ะ

กนิแล้วไม่อ้วน กจูะกนิเยอะแค่ไหนกไ็ด้ ใช้แรงงานกขูนาดนี้ ต้องเลี้ยง

กูให้ดดี้วย”

“ถ้ากินเยอะเกินก็อ้วนเหมือนกัน กูแค่ทำาอาหารสุขภาพ คือ

เลอืกวตัถดุบิที่ด ีวธิปีรงุที่เหมาะสม ไม่ได้ทำาอาหารลดนำ้าหนกั อะไร

ที่กนิมากไปกอ็้วนทั้งนั้นแหละ”

ขณะที่เพื่อนสองคนกำาลังต่อปากต่อคำากัน จิณณาก็ยังจดจ่อ

อยู่กบัเอกสารในแฟ้ม “เฟย์ อสีีๆ  นี่คอือะไร”

“อ๋อ อันนั้นเป็นผลจากการตรวจเลือดของคนไข้ แล้วหมอกับ

นกักำาหนดอาหารจะลสิต์ออกมาให้ว่าคนไข้คนนี้กนิอะไรได้บ้าง สแีดง
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จะเป็นอาหารที่แพ้ คอืห้ามกนิเลย สเีหลอืงกก็นิได้บ้าง อาทติย์ละครั้ง 

อะไรแบบนี้ ส่วนสเีขยีวกก็นิได้ปกต”ิ

“โห มนัต้องละเอยีดอะไรขนาดนี้เลยเหรอ คนคนนงึมนัจะแพ้

อาหารกนัเป็นสบิๆ อย่างอย่างนี้เลยเหรอ”

“อมื จะพูดอย่างนั้นกไ็ด้นะ คอือย่างสแีดงที่ส่วนใหญ่คนจะแพ้

กนัเยอะกพ็วกเนี้ยแหละ แป้งสาล ีนมววั ไข่ อะไรแบบนี้ คอืเวลาตรวจ

เลอืดออกมาว่าแพ้ มนัอาจจะไม่ได้แพ้แบบกนิเข้าไปแล้วเป็นผื่น ท้อง

เสีย หรืออะไรที่แสดงออกชัดเจน แต่มันอาจจะเป็นการแพ้ในระดับ

เซลล์ คอืกนิไปแล้วมนักไ็ม่ดต่ีอเซลล์ ทำาให้เซลล์บกพร่อง แล้วไปแสดง

อาการแบบอื่นแทน...

“อย่างสมมตุอิยู่ดีๆ  ปวดข้อขึ้นมา เรากไ็ม่รูว่้ามนัเกดิจากอาหาร

ที่กนิเข้าไปถูกไหมเพราะกนิไปตั้งนานแล้ว อกีอย่างถ้าเซลล์บกพร่อง

มนักเ็ป็นส่วนนงึที่ทำาให้เกดิมะเรง็ด้วย ที่ศนูย์มะเรง็เขากเ็ลยจะแนะนำา

ผูป่้วยว่าให้มาซื้อคอร์สดแูลด้านอาหารกบัที่ร้านนะ อะไรแบบนี้ จะได้

ดูแลรกัษาตั้งแต่ระดบัเซลล์เลย ทำานองนั้น”

จณิณากะพรบิตาปรบิๆ “นี่กูไม่เคยรู้เลยนะว่างานมงึจะลงลกึ

ระดบัซงระดบัเซลล์อะไรขนาดนี้”

“โอ๊ยยย กูก็จำามาจากตอนที่หมอพูดอีกที หน้าที่กูก็แค่เอา

วตัถดุบิที่เขาลสิต์มาให้ว่ากนิได้มาทำาอาหารให้คนไข้เท่านั้นแหละ อ้อ 

แต่กจ็ะมยีุง่ยากเพิ่มอกีนดิกต็รงที่ตารางข้างล่างนั่น อนันั้นนกักำาหนด

อาหารเขากจ็ะกำาหนดมาเพิ่มว่าวนันงึคนไข้รบัสารอาหารแต่ละประเภท

ได้ปรมิาณเท่าไหร่ เชฟกม็หีน้าที่ทำาอาหารให้ ต่างจากเชฟในภตัตาคาร

หรอืในโรงแรมตรงที่ขอบเขตมนัจำากดัมากกว่าแค่นั้น”

“แหมมม ไม่ใช่แค่ขอบเขตที่พวกหมอกำาหนดหรอก” แทมมี่ส่ง

เสยีงมาร่วมวง “บางทกีูกเ็หน็คนไข้มงึอยากกนินั่นกนินี่ เนี่ย ที่นั่งทำา

กนัอยู่นี่กด็้วย”
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“เออ มนักม็บี้างแหละมงึ คนป่วยอะ ทำาไงได้”

“อยากกนิของที่หมอไม่ให้กนิ แล้วแทนที่มงึจะห้าม กส็รรหาจะ

ตามใจเขา”

เพยีงฟ้าย้ายแป้งที่นวดแล้วไปวางรอให้คนข้างๆ พจิารณาในสิ่ง

ที่เพื่อนพูดแล้วถอนหายใจออกมาเบาๆ “มคีนไข้มะเรง็เคยพูดกบักูวา่ 

ให้เขากนิเถอะ เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะตายวนัไหน มนัอาจจะวนัสอง

วันนี้ก็ได้ ให้เขาได้กินของที่อยากกินตอนยังมีชีวิตอยู่ดีกว่า สำาหรับ 

บางคน คำาพูดแบบนั้นอาจจะเอาไว้พูดเล่นขำาๆ แต่สำาหรบัคนไข้ มนั

กไ็ม่ขำานะ เขาพดูแบบนั้นเพราะเขารูส้กึจรงิๆ” เชฟสาวเงยหน้าขึ้นมอง

เพื่อนทั้งสองคนที่ฟังอย่างตั้งใจ “แล้วแทนที่เชฟอย่างกจูะแอบยื่นของ

ที่เขากนิไม่ได้ให้ลบัหลงัหมอ กูกค็วรหาอย่างอื่นที่ทดแทนกนัได้ให้เขา

ไม่ดกีว่าเหรอ”

“อมื มงึกพ็ดูถูกนะ แต่มนัจำาเป็นต้องตอบสนองความอยากของ

เขาขนาดนั้นเลยหรอืไง กูเหน็มงึมานั่งดดัแปลงเมนูแต่ละรอบ กไ็ม่ใช่

ง่ายๆ เลยนะ” จณิณาวางเอกสาร แล้วกลบัมาช่วยเอาส้อมกดขอบ

เกี๊ยวให้เป็นรอยตดิกนั

“กเ็ขาอยากกนิอะมงึ กค็งอยากแบบสดุๆ แล้ว เขาถงึโทร. มา

ขอ กไ็ม่ได้ขอกนัทกุวนัซะหน่อย”

“แต่เอาจรงิๆ ถ้าเลกินกึถงึ เดี๋ยวกล็มืๆ ไปไหมอะ”

เพยีงฟ้าหมนุตวัไปหาแทมมี่ แล้วเอยีงคอใส่ “เจ้ มงึลองคดิถงึ

เอเนอร์จตีอนที่มงึอยากได้ผูช้าย ไม่ว่ายงัไงกต้็องเป็นผู้ชายคนนี้” ดวงตา

สนีำ้าตาลเข้มของคนฟังวาววบัขึ้นทนัใด “นั่นแหละ คนป่วยตอนอยาก

กินอะไรบางอย่างมันก็เป็นความรู้สึกแบบเดียวกัน แล้วถ้าเราทำาให้ 

เขาได้...”

“กูจะกนิให้หนำาใจ”

เพยีงฟ้ายิ้มกว้างอย่างพอใจในสหีน้าของเพื่อน “ใช่ นั่นแหละ
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คือเหตุผลที่เชฟต้องทำาให้ได้ เพราะคนป่วยจะได้กินอาหารได้เยอะๆ 

เหมอืนกนั”

แทมมี่ถงึกบัยนืขึ้นแล้วปรบมอืราวกบักระจ่างแล้วทั้งหมด “เมื่อ

ก่อน สมยัที่เรยีนด้วยกนั มงึกแ็ร้ดแรดนะอเีฟย์ ไม่คดิว่าโตมามงึจะมี

ประโยชน์กบัคนอื่นขนาดนี้”

“นั่นชมกูอยู่ถูกไหม”

“กูโคตรภูมใิจในตวัมงึเลยนะเว้ย เดี๋ยวกูหาผวัให้”

พอวกกลบัมาเรื่องนี้ เพยีงฟ้ากม็องบนใส่ ก่อนที่จณิณาจะถาม

บ้าง

“กูถามจรงินะเฟย์ มงึกไ็ปโรง’บาลออกบ่อย ไม่มหีมอมาจบีมงึ

บ้างเหรอ รเีซลดาหมอเดก็ๆ เยอะออก”

“กูไม่กนิเดก็ไหม”

“เดก็ของกหูมายถงึไม่แก่ แบบรุน่ๆ เรา ไม่ใช่หมอคราวพ่อไรงี้”

ภาพหมอตาของนำ้าผึ้งแวบเข้ามาในหวั แต่เพยีงฟ้ากไ็ม่พดูเรื่อง

นี้ขึ้นมา เธอยังไม่ได้บอกเพื่อนด้วยซำ้าว่ากวินวัฒน์กลับมาเมืองไทย

แล้ว เพราะรู้ดวี่าถ้าเพื่อนทั้งสองรู้เข้า ไม่พ้น...

โดนชงยบัแน่นอน!

“โอ๊ยยย ไม่ต้องมหีรอกผวัอะไรเนี่ย แค่คนไข้โรง’บาล ลกูค้าผกู

ปิ่นโต ลูกค้าหน้าร้าน ชวีติกูกว็ุ่นจะตายอยู่แล้ว อย่างวนันี้นะ มลีูกค้า

เข้าร้านมา เป็นคนไข้ที่เคยซื้อคอร์ส เขาสั่งอาหารในเมน ูแต่ขอเปลี่ยน

อนัที่กนิไม่ได้เป็นอย่างอื่น บอกว่าพี่กนิอะไรไม่ได้ เชฟจำาได้” คนบ่น

พ่นลมหายใจอีกรอบด้วยสีหน้าเหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบ “กูบอกเลย 

คำาว่า ‘เชฟจำาได้’ นี่คอืคำาสยองของเชฟเลยนะ”

เพื่อนสองคนหวัเราะร่วน แล้วกเ็ป็นจณิณาที่ถาม “แล้วมงึทำา

ไง”

“กต็้องขอให้แจ้งชื่อแล้วไปค้นข้อมูลที่เกบ็ไว้ไง ลูกค้ามเีป็นไม่รู้
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เท่าไหร่ เชฟกอ็ยากจะจำาให้นะ แต่รายละเอยีดเยอะมาก เชฟจำาไม่ได้

จรงิๆ”

“เออ จะว่าไป มงึว่าเราไปตรวจบ้างดไีหมวะจนี แล้วกเ็อาข้อมลู

มาเกบ็ไว้ที่นี่ เราจะได้รู้ไงว่าเรากนิอะไรได้บ้าง ไม่ได้บ้าง กูกก็ลวัเป็น

มะเรง็ตายเหมอืนกนันะ”

จณิณาเบ้ปากแรง “อย่างมงึไม่ทนัได้เป็นมะเรง็ตายหรอก โดน

ตบตายที่ไหนสกัที่แน่นอน ไม่ต้องไปตรวจให้เสยีเวลา”

“โอ๊ย อนีี่! เดี๋ยวกูตบมงึก่อนเลย”

เพยีงฟ้าขำา แล้วเดนิไปยกถาดที่มเีกี๊ยวซ่าวางเรยีงอยู่เตม็ไปใส่

เตาอบ ได้ยินเพื่อนสองคนนั่งเถียงกันไปมา ก่อนที่แทมมี่จะส่งเสียง 

มาหา

“เออ แล้วเรื่องคดรี้านตำารวจว่าไงบ้าง ใกล้จบัคนร้ายได้รยึงั”

เจ้าของร้านส่ายหน้า “ครั้งนี้คงไม่ง่ายเหมอืนครั้งที่แล้ว ตำารวจ

บอกว่าไม่มภีาพในกล้องวงจรปิดด้วย”

“ไม่มี หรือไม่ให้” จิณณาที่ไม่ค่อยชอบชยุตเท่าไรถามเสียง

กระด้าง

“ไม่มจีรงิๆ มงึ คอืวนันั้นอะ มนัตรงกบัวนัที่ตกึแจ้งว่าจะถอด

กล้องออกไปเชก็พอด”ี

“แล้วมึงได้ลองปรึกษาพี่ยุตดูบ้างไหม” ที่แทมมี่อ้างถึงชยุต

เพราะเห็นว่าตอนเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันกับครั้งที่แล้ว ชยุตเป็น

คนจดัการเรื่องทกุอย่างให้ เลยอาจจะพอมคีำาแนะนำาอะไรบ้าง

“ไม่ละ ไม่อยากยุง่ด้วย มงึกร็ูว่้ากอูยากอยูห่่างจากคนอย่างเขา

มานานแค่ไหนแล้ว ย้ายออกมาอยู่คอนโดเป็นปีๆ กว่าจะได้ใบหย่ามา 

กูคงไม่หาเรื่องกลบัไปพวัพนัด้วยหรอก”

“จรงิ ไม่ต้องไปยุ่งกบัคนแบบนั้น” จณิณาสมทบอกี

นกึถงึครั้งล่าสดุที่เจอกบัอดตีสามแีล้วเพยีงฟ้ากข็องขึ้นนดิๆ เพิ่ง
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รู้ว่าชยตุเล่นละครเก่งมากกห็ลงัจากที่เธอแยกทางกบัเขา เวลาอยู่ต่อ

หน้าคนอื่น เขาทำาเหมือนยังรักกันดีกับเธอตลอด การแสดงความรัก

อันแนบเนียนที่ไม่ว่าใครได้เห็นก็เป็นต้องยิ้มตาม ชื่นชมว่าเขาเป็น

ผู้ชายที่รักครอบครัวและใส่ใจภรรยาเป็นที่หนึ่ง ใครจะรู้ว่าก่อนจด

ปากกาเซ็นใบหย่า ชายผู้รักภรรยายิ่งกว่าใครคนนี้แหละที่พาผู้หญิง

คนอื่นเข้ามากนิในบ้าน แถมยงัให้เหตผุลว่า

‘ก็เฟย์ให้พี่ไม่ได้ พี่ผิดด้วยเหรอที่จะหาจากคนอื่น จะโทษพี่

อย่างเดยีวกไ็ม่ถูกนะ ในเมื่อเฟย์ทำาหน้าที่เมยีได้บกพร่องเอง’

เพียงฟ้ารู้สึกขยะแขยงเขาในทันที ทั้งที่ตลอดเวลาเธอมองว่า

ชยตุเป็นพี่ชายที่น่านบัถอื ‘แล้วไปที่อื่นไม่ได้เหรอคะ ที่นี่มนับ้านของ

เรา เดก็ในบ้านกอ็ยู่กนัออกเยอะแยะ’

‘พวกนี้ไม่มใีครกล้าพูดอะไรหรอก อกีอย่างถ้าพี่ไปที่อื่น เกดิมี

คนเห็นจะทำายังไง มาที่บ้านเรานี่แหละดีแล้ว มีผู้หญิงเดินเข้านอก 

ออกในยงัไงกไ็ม่น่าสงสยั ใครๆ เขากค็ดิว่าเป็นเพื่อนเฟย์’

ทุเรศ! คือคำาแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเธอตอนนั้น ก่อนจะตามมา

ด้วยคำาว่า 

‘เหน็แก่ตวั!’

‘ใช่! พี่อาจจะเหน็แก่ตวั แต่เฟย์กน็่าจะรู้ดนีะ ว่าทั้งหมดมนัก็

เพราะเฟย์’

หลงัจากเหตกุารณ์วนันั้นเพยีงฟ้าพยายามขอหย่ากบัชยตุหลาย

ครั้ง แตเ่ขากไ็ม่ยอม เธอต้องทนเหน็ผู้หญงิไม่ซำา้หน้าเดนิเข้าออกบ้าน

ตวัเองอยูเ่รื่อยๆ จรงิอยูท่ี่หญงิสาวไม่ได้รูส้กึเจบ็ปวดใจอะไร เพราะเธอ

เองกไ็ม่ได้รกัชยตุแบบคนรกัตั้งแต่แรก แต่ถงึอย่างนั้นเพยีงฟ้ากร็ูส้กึถกู

หยามศักดิ์ศรีทุกครั้งที่ผู ้หญิงพวกนั้นมองมาด้วยสายตาเย่อหยิ่ง 

ราวกบัจะบอกว่าเป็นผู้ชนะ จนเธอต้องเป็นฝ่ายย้ายออกมาอยูค่อนโด

เอง โดยอ้างว่าใกล้ร้านอาหารของเธอมากกว่า
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เพียงฟ้ารวบรวมหลักฐานเงียบๆ อยู่หลายเดือน ก่อนจะกลับ

ไปที่บ้านหลงันั้นอกีครั้ง และยื่นคำาขาดให้เขาเซน็ใบหย่า ถ้าไม่อย่าง

นั้น เธอจะฟ้องหย่าเขาแทน

ทว่าชยุตก็รู้ดีว่าจุดอ่อนของเพียงฟ้าอยู่ที่ตรงไหน การได้รู้จัก

และใกล้ชดิกบัหญงิสาวมาหลายปีทำาให้เขารู้ว่า ต่อให้ผู้หญงิคนนี้จะ

ทำาตวัเข้มแขง็ขนาดไหน หากเป็นเรื่องครอบครวัแล้ว เธอโอนอ่อนผ่อน

ตามได้ทั้งสิ้น กเ็หมอืนตอนที่เขาเข้าไปคยุเรื่องแต่งงานกบัพ่อของเธอ

ก่อนจะบอกให้หญงิสาวรู ้เพราะถ้าพสธุรยอมตกลงด้วยแล้ว เพยีงฟ้า

กไ็ม่อาจฝืนประกาศตินั้นได้

ขนาดการแต่งงานชยตุยงัทำามนัสำาเรจ็มาแล้ว แม้ครั้งนี้จะวางใจ

เกนิเหตจุนพลาดท่าให้เพยีงฟ้าเกบ็หลกัฐานมาขู่เขาได้ แต่ใบหย่ามนั

กแ็ค่กระดาษหนึ่งใบ ถ้าเธออยากได้เขากจ็ะให้ เพราะถงึอย่างไร ชาย

หนุ่มกม็วีธิมีดัเพยีงฟ้าให้อยู่เป็นหมากสำาคญัให้เขาอยู่ดี

‘เรื่องหย่าพี่ไม่ติดหรอกนะ แต่เฟย์แน่ใจเหรอว่าที่บ้านเฟย์จะ 

โอเคด้วย ผู้ชายอย่างพี่น่ะไม่มีอะไรเสียหาย แต่คิดถึงหน้าพ่อแม่ตัว

เองหรอืยงัว่าจะปั้นหน้ายงัไง ตอนที่คนในบรษิทัเมาท์กนัว่าชวีติคู่ของ

ลูกสาวไปไม่รอด’

เพยีงฟ้าเผลอกลนืนำ้าลายลงคอที่แห้งผาก เธอคดิเอาไว้แล้วว่า

พ่อกบัแม่ต้องโกรธมากหากรู้ว่าเธอหย่ากบัชยตุ งานแต่งงานของเขา

และเธอเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และเชิดหน้าชูตาวงศ์ตระกูลเป็นอย่างมาก 

การส่งลูกสาวเข้าไปเป็นสะใภ้ตระกูลจรรยาวรรธน์ช่วยเอื้อประโยชน์

ทางธรุกจิหลายอย่าง แน่นอนว่าพ่อของเธอมองสิ่งเหล่านี้เอาไว้ตั้งแต่

ต้น เพราะฉะนั้นการแตกหกัระหว่างเธอกบัชยตุในครั้งนี้ต้องเป็นเรื่อง

ใหญ่มากกว่าเรื่องของคนสองคนอย่างแน่นอน

‘ยงัไงเฟย์กจ็ะหย่า’ เพยีงฟ้ายำ้าชดัทั้งที่ใจหวั่น

‘ได้ งั้นเอาอย่างนี้ไหมล่ะ พี่จะให้ในสิ่งที่เฟย์ต้องการ แต่มข้ีอแม้



190  ณ จุดรับภาพรัก

ว่า...คนอื่นจะต้องไม่รู้เรื่องนี้ ครอบครวั เพื่อนสนทิ คนที่ทำางาน เรื่อง

นี้จะรู้แค่เรา...เท่านั้น’

แม้แต่การตดัสนิใจครั้งสดุท้าย ชยตุยงัเสนอวธิทีี่เหน็แก่ได้ ไม่

น่าเชื่อเลยว่าเธอจะเคยมองเขาเป็นพี่ชายที่แสนด ีเพิ่งรูต้อนนี้แหละว่า

ตลอดเวลาที่เขาเอาอกเอาใจ ดแูลเธอตั้งแต่ตอนเริ่มเข้าทำางานที่บรษิทั

ของพ่อจนถงึตอนไปเรยีนต่อที่องักฤษ...คงเพราะผลประโยชน์ทั้งนั้น

แต่ถึงจะรู้อย่างนั้น ตอนนี้เพียงฟ้าก็ไม่มีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ 

การยอมรับข้อเสนอที่เสียเปรียบก็ใช่ว่าจะไม่ใช่ก้าวที่ดี เธออาจไม่ได้

ตามที่ต้องการทั้งหมดในเวลานี้ แต่อย่างน้อยเธอกไ็ด้ในสิ่งที่ต้องการ

มากที่สดุ เรื่องจะจดัการปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกบัครอบครวัอย่างไร หญงิ

สาวคดิว่านั่นเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆ ใช้เวลาคดิแก้ไข 

แต่ ณ ตอนนี้ เวลานี้ เธอต้องทำาให้ตวัเองหลดุพ้นจากพนัธนา-

การที่เหยยีบยำ่าศกัดิ์ศรขีองเธอเสยีก่อน

‘ได้ค่ะ ตกลง พี่ยตุคนือสิรภาพให้เฟย์เถอะนะคะ’...

“มงึรูไ้หม กูเจอเขาที่โรง’บาล เขามายื่นข้อเสนอว่าจะช่วยกเูรื่อง

นี้ แลกกบัการที่กูต้องไปเล่นละครเป็นเมยีเขา” เพยีงฟ้ากลอกตา “ยิ่ง

เผยธาตแุท้เท่าไหร่ ยิ่งน่ารงัเกยีจ ดนีะที่กูไม่เคยนอนด้วย ไม่งั้นกูอาจ

จะขยะแขยงตวัเองกไ็ด้”

“ถามหน่อยสเิฟย์ ทำาไมตอนนั้นมงึไม่ให้เขา”

คำาถามของแทมมี่ทำาคนถูกถามนิ่งไป เธอเองก็ไม่เคยคิดถาม

ตัวเองข้อนี้เหมือนกัน “อืม ไม่รู้ว่ะ กูก็แค่ไม่อยาก ไม่พิศวาส ไม่มี

อารมณ์ร่วม ต่อให้มายนืแก้ผ้าตรงหน้า กูกค็งไม่รู้สกึอะไร”

“มนัขนาดนั้นเลยเหรอวะ”

“หรอืมงึคดิว่ามงึนอนกบัพี่ชายตวัเองได้ล่ะจนี”

“จะบ้าเหรอ”

“กน็ั่นแหละ คนมนัไม่ได้รกัเป็นผวัอะ นอนด้วยไม่ได้หรอก”
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“แต่ตอนแรกๆ มงึกบักายกไ็ม่ได้รกักนัไหมอะ” 

ความจริงอีกข้อที่จิณณาสวนมาทำาเอาเพียงฟ้าชะงักไป เรื่อง

ราวที่เป็นจดุเริ่มต้นระหว่างเธอกบักวนิวฒัน์ไหลกลบัเข้ามาในหวั จรงิ

อยู่ที่ตอนนั้นทั้งคู่อยู่ในวัยที่ฮอร์โมนพลุ่งพล่าน เลยเริ่มจากความ

สมัพนัธ์ทางร่างกาย ก่อนจะซมึลกึลงไปถงึหวัใจ

“พวกมงึกร็ู้ ตอนนั้นกบัตอนนี้เราไม่เหมอืนกนัหรอก สมยัเดก็ๆ 

ก็กล้าเสี่ยง อยากรู้อยากลอง ตอนนี้โตๆ กันแล้ว ทำาอะไรก็ต้องคิด

เยอะกว่าเดมิ ที่สำาคญั...ตอนเริ่มต้นกบักาย กูกไ็ม่ได้รกัใคร”

“งั้นแปลว่าตอนนี้มึงรัก!” เพื่อนสองคนพร้อมใจกันโพล่งออก

มา

“เปล่าหรอก” เธอปฏเิสธทั้งที่รูอ้ยูแ่ก่ใจว่าไม่จรงิ “กหูมายถงึว่า 

พอไดร้กัใครแลว้ จะกลบัไปใช้ชวีติแบบเดมิมนักไ็ม่ได้แล้วไง พูดงา่ยๆ 

คอื สำาหรบักูตอนนี้ ความรู้สกึต้องมาก่อน มนัไม่ใช่ว่าเราจะนอนกบั

ใครกไ็ด้”

“งั้นกเ็หลอืทางเดยีว หาผวัใหม่”

แทมมี่พยกัหน้าเหน็ด้วย “แต่มงึเล่นไม่บอกคนอื่นว่าหย่าแบบ

นี้กห็าผวัใหม่ไม่ได้ไหมอะ หย่ากบัไม่หย่าไม่เหน็ต่างเลย”

“ต่างส ิกูอยากได้ความสบายใจ หย่าแล้วกโ็ล่งมากนี่ไง พี่ยตุ

จะมาบงัคบัให้กูทำานั่นทำานี่เหมอืนเมื่อก่อนกไ็ม่ได้แล้ว”

“แต่มงึจะหาผวัใหม่ไม่ได้ไงชะน ีประเดน็มนัอยู่ตรงนี้”

“กไ็ม่ได้อยากมตีอนนี้ไหม”

จณิณาถงึกบัเท้าเอวใส่ “ปีนี้สามเอด็ ปีหน้าสามสองแล้วนะ ไม่

หาผวัใหม่ตอนนี้แล้วมงึจะหาตอนไหน”

“เดี๋ยวก่อน อจีนี เดี๋ยวก่อน” แทมมี่ยื่นมอืไปสะกดิคนที่เริ่มอนิ

จดั “ผวัแรกมงึยงัไม่มเีลยนะ ยงัจะไปปากดถีามคนอื่น”

“อเีจ้ ฟังนะ กูกบัเฟย์น่ะ คนละสาย ไอ้เฟย์มนัสายอยากมผีวั
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สร้างครอบครวัไง กเูลยบอกให้มนัรบีหา แต่สายกเูนี่ย ไม่ต้องแต่งงาน

มผีวัเป็นเรื่องเป็นราวกไ็ด้ ได้กนักพ็อ เพลนิๆ”

แทมมี่ถงึกบักมุขมบั “โอ๊ยยย ทำาไมชะนสีมยันี้มนัหลากหลาย

สปีชสี์ขนาดนี้! ตุ๊ดตามไม่ทนัโว้ยยย”

ตลอดทางที่ขับรถจากร้านกลับมาที่คอนโด เร่ืองราวที ่

คยุกบัเพื่อนยงัวนซำ้าไปมาอยู่ในหวัของเพยีงฟ้า จะว่าไปการได้นั่งคยุ

กบัเพื่อนกเ็หมอืนได้นั่งทบทวนความคดิ ถามตวัเองในเรื่องที่ไม่คดิจะ

ถาม เรื่องจรงิจงับ้าง เรื่องไร้สาระบ้าง นกึถงึสมยัเรยีนมหาวทิยาลยัที่

ได้เจอหน้ากันทุกวัน ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นเอาเรื่องอะไรมาคุยกัน

ได้นกัหนา แต่ที่แน่ๆ ทั้งแทมมี่และจณิณาเป็นเพื่อนซี้ชนดิที่คยุกนัได้

ลกึซึ้งถงึแก่นมาจนถงึทกุวนันี้

อนัที่จรงิทั้งสองกเ็ป็นเพื่อนที่รู้เรื่องกวนิวฒัน์มาตั้งแต่ต้น แต่เหตุ

ที่เธอยงัไม่เล่าเรื่องที่เกดิขึ้นตอนนี้ให้ฟัง เพราะแค่ลำาพงัที่ต้องต่อสู้กบั

ใจตวัเองกย็ากมากพออยู่แล้ว สองคนนั้นเรยีกได้ว่าเป็นฝ่ายสนบัสนนุ

ฝ่ังผูช้าย ขนาดตอนที่เพยีงฟ้าบอกว่าเธอโดนเขาทิ้งอย่างไม่ไยด ีเพื่อน

ยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อ ถ้าไม่ติดว่าเห็นเธออกหักจนมีสภาพตายซาก

ละนะ 

แล้วถ้ารู้ว่าตอนนี้กวนิวฒัน์กลบัมาทำางานที่เมอืงไทยแล้ว แถม

สถานภาพ ‘โสด’ ส่วนเธอกเ็พิ่งหย่ากบัสาม ี และเพื่อนกอ็ยากจะหา

ผัวใหม่ให้อยู่ทุกลมหายใจ ลองเธอไปบอกว่าเขาวนเวียนอยู่ใกล้ๆ 

ทำาท่าเหมอืนรกุเธออย่างนั้น มหีวงัเพื่อนเธอได้กรยุทางพร้อมปพูรมให้

เขาเข้ามาถงึตวัเธอแน่นอน

กอ็ย่างว่าละนะ เพื่อน...ต่อให้สนทิแค่ไหน มนักม็เีรื่องบางเรื่อง

ที่เราต้องเลอืกว่าควรจะปรกึษาเพื่อนคนไหนอยู่ดี

แก้วเจ้าจอมกเ็ป็นเพื่อนสนทิอกีคนหนึ่ง อาจเพราะเพยีงฟ้ารูจ้กั
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กับเธอตอนโตขึ้นมาอีกหน่อยแล้ว แถมยังเป็นตอนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่

ต่างประเทศด้วย เรื่องที่คยุกนักจ็ะจรงิจงัมากกว่า เลยให้คำาปรกึษาที่

เป็นเรื่องเป็นราวได้มากกว่าในบางเรื่อง อย่างเช่นเรื่องกวนิวฒัน์นั่นละ 

เพยีงฟ้ารูด้ว่ีาต่อให้เธอพยายามจะหนกัแน่นแค่ไหน แต่หวัใจก็

เป็นอะไรที่เหนอืการควบคมุ แล้วดูสิ่งที่เขาทำา เขาพูดแต่ละอย่าง เธอ

คงอกแตกตายถ้าไม่ได้ระบายให้ใครสกัคนฟังบ้าง และเพื่อนคนนั้นที่

เธอเลอืกกค็อืแก้วเจ้าจอม เพราะอย่างน้อยแก้วเจ้าจอมกเ็ข้าข้างเธอ

พอนกึถงึเรื่องกวนิวฒัน์ เหตกุารณ์วนัที่เธอไปรบันำ้าผึ้งออกจาก

โรงพยาบาลกแ็วบเข้ามาในหวั ตอนแรกเธอลมืไปแล้วนะ เรื่องที่ชาย

หนุ่มเคยพูดว่าเขาบอกนำ้าผึ้งเอาไว้ว่าอย่างไร ทว่านำ้าผึ้งน่ะสิ ดันพูด

ขึ้นมาเสยีได้

‘พี่เฟย์คะ ผึ้งได้เหน็หน้าหมอกายแล้วนะ’

‘หมอกาย?’

‘ใช่ค่ะ หมอกวนิวฒัน์ไงคะ เขาบอกให้ผึ้งเรยีกเขาว่าหมอกาย

กไ็ด้ ผึ้งได้เจอเขาแล้ว’ ดวงตาข้างหนึ่งที่ไม่ได้ถูกปิดไว้วาวใสไปด้วย

ความดใีจ จนคนที่มองอยู่อดถามไม่ได้

‘แล้ว...เป็นไง’

‘หล่อกว่าวันนั้นอีกค่ะ อุ๊ย! ลืมไป หมอบอกว่า...’ คนป่วย

ปิดปากตวัเอง แถมยงัก้มหน้าหนสีายตา อาการนั้นยิ่งสร้างความสงสยั

ให้เพยีงฟ้ามากขึ้น 

‘หมอบอกว่าอะไรผึ้ง’ หญิงสาวที่ยังไม่ฉุกคิดถึงคำาพูดเขาจึง

ถามออกไป จนกระทั่งมานกึขึ้นได้ตอนนำ้าผึ้งเอ่ยต่อ 

‘หมอกายบอกว่าไม่ให้ชมหมอต่อหน้าพี่เฟย์ เพราะว่าพี่เฟย์

จะ...’

‘จะหงึอะเหรอ’ เพยีงฟ้าสวนทนัทแีล้วรบีดกัคอไว้ ‘ใครจะไปหงึ

เขา ไม่ต้องไปฟังนะผึ้ง หมอพูดไปเรื่อย’
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นำ้าผึ้งมองคนที่จู่ๆ กฉ็นุเฉยีวขึ้นมา กะพรบิตาใส่ปรบิๆ คล้าย

ว่าจบัต้นชนปลายไม่ถูก ‘หงึอะไรคะ ถ้าผึ้งชมหมอ พี่เฟย์จะหงึเหรอ

คะ’

‘อ้าว ละ...แล้วหมอไม่ได้พูดแบบนั้นเหรอ’

คนเด็กกว่าส่ายหน้าดิ๊กๆ ‘เปล่านะคะ หมอกายบอกว่าพี่เฟย์

เป็นห่วงผึ้งมาก ถ้าเปิดตามาแล้วผึ้งเอาแต่พดูถงึหมอ พี่เฟย์จะน้อยใจ

เอาได้’

เพยีงฟ้ารูส้กึว่าร่างกายชาวาบขึ้นมาทนัใด ทำาเป็นจบัผมแก้เก้อ

เลก็น้อย ‘เหรอ อมื ถ้าพูดแค่นั้นกแ็ล้วไป’

นำ้าผึ้งที่เริ่มจบัสญัญาณบางอย่างได้กลั้นยิ้ม ก่อนจะเอนตวัมา

จบัแขนอกีฝ่ายไว้ แล้วช้อนสายตาขึ้นมอง ‘อย่าบอกนะคะว่า พี่เฟย์

กบัหมอกายอะ...’

‘ไม่ม!ี ไม่มอีะไรแบบที่คดิทั้งนั้น’

‘ผึ้งยงัไม่ได้คดิอะไรเล้ยยย’

ดูเอาเถอะ! พลาดท่าให้เขาจนได้ หมอเจ้าเล่ห์ ร้ายกาจจรงิๆ...

“ดนีะ ตั้งแต่วนันั้นกไ็ม่เจอหน้าเลย” 

เพยีงฟ้าบ่นลอยลมขณะเดนิจากลานจอดรถของคอนโดเข้ามา

สูต่วัอาคาร และทนัททีี่เธอยื่นมอืไปกดลฟิต์แล้วประตทูี่เพิ่งปิดเปิดออก 

หญงิสาวกอ็ยากจะตบปากตวัเองสกัร้อยท ี

เจ้าที่คอนโดเข้าข้างเขาอะไรขนาดนี้ เมื่อกี้ไม่น่าพูดออกไปเลย

จรงิๆ

กวินวัฒน์มองคนที่ยืนนิ่งอยู่ตรงหน้า เขาเห็นเธอตั้งแต่เธอลง

จากรถมาแล้ว แต่ด้วยรู้ดวี่าถ้าแสดงตวัให้เธอเหน็ก่อน เพยีงฟ้ากค็ง

รออยู่ในรถจนกว่าเขาจะขึ้นไปแล้วเธอจึงค่อยลงมา เพราะอย่างนั้น

ชายหนุ่มถึงต้องให้เธอเจอเขาซึ่งๆ หน้า แน่นอนว่าคนที่ไม่ยอมใคร

ง่ายๆ อย่างเพยีงฟ้าต้องไม่ถอยหนใีห้เขาเหน็แน่นอน
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ความตกใจฉายวาบขึ้นบนใบหน้าของหญงิสาวแค่วบูเดยีว ก่อน

ที่เธอจะปรับสีหน้าได้ แล้วก้าวเข้าไปในลิฟต์คล้ายว่าไม่ได้รู้สึกอะไร 

ทั้งที่หวัใจเต้นระรวัไปหมดแล้ว

“ช่วยถอืของไหม” ชายหนุ่มถาม พยกัพเยดิไปยงัแฟ้มเอกสาร

ที่หญงิสาวหอบอยู่ ไหนจะถงุในมอือกีข้าง

“ไม่ต้อง” เพียงฟ้าเบี่ยงตัวหนีทันที และการเคลื่อนไหวนั้นก็

ทำาให้ถงุดนิสอที่เธอวางไว้บนแฟ้มไหลตกลงบนพื้น

กวินวัฒน์อมยิ้มขำา ก่อนจะก้มลงเก็บมันขึ้นมา “ปากบอกไม่ 

แต่ใจมนัเรยีกร้องรเึปล่า เลยแกล้งทำาของหล่นอ่อยฉนัเนี่ย”

คนทำาของหล่นหนัไปทำาตาขวางให้ แต่กไ็ม่ต่อความเขา “ขอบคณุ 

ค่ะหมอที่ช่วยเกบ็ให้ ขอคนืด้วย” ยื่นมอืข้างที่ถอืถงุอยู่ไปขอของของ

เธอคนื ทว่าอกีฝ่ายกลบัรวบถงุในมอืไปถอืไว้แทน “หมอ! บอกว่าไม่

ต้องไง”

“กแ็ค่นำ้าใจเพื่อนมนษุย์ กลวัอะไร”

นั่นส ิไม่เหน็จะต้องกลวัอะไร

เพยีงฟ้าบอกตวัเองในใจ เขากแ็ค่แฟนเก่า ใช่ว่าก่อนหน้าจะคบ

เขา เธอจะไม่เคยมแีฟนเก่าเสยีเมื่อไร กแ็ค่เจอหน้าแฟนเก่าไม่เหน็ต้อง

หวั่นใจ... 

“แขนเธอกแ็ค่นั้น หกัขึ้นมาจะทำาไง” เขาหนัมาแล้วยิ้มมมุปาก

ให้ “หมอตาน่ะ ต่อกระดกูไม่เก่งเท่าไหร่ ถอืของให้ตั้งแต่แรกน่ะดแีล้ว”

ใช่ ไม่เห็นต้องหวั่นใจ...ถ้าแฟนเก่าคนนั้นไม่ได้กำาลังอ่อยเธอ 

ทกุครั้งที่มชี่องแบบนี้!

“กาย! ฉนัแต่งงานแล้ว” หญงิสาวหนัไปเอ่ยอย่างชดัถ้อยชดัคำา 

เงยหน้าขึ้นมองสู้สายตาคนสูงกว่า ดงึสถานะที่คนทั่วไปรู้มายำา้ หวงั

จะหยดุเขาตั้งแต่ตอนนี้ ทว่านอกจากอกีฝ่ายจะไม่ได้สะทกสะท้านอะไร

แล้ว เพยีงฟ้ายงัเหมอืนเหน็รอยขนัอยู่ในแววตา แถมเขายงัถามกลบั
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มาว่า

“แต่งงานแล้วมาอยู่คอนโดคนเดยีวทำาไม”

“กแ็ค่...ใกล้ที่ทำางาน ไปมาสะดวก”

กวินวัฒน์หันกลับไปมองประตูลิฟต์ ก่อนจะขำาในลำาคอเบาๆ 

ยิ้มออกมาตอนเหลอืบไปมองคนตวัเลก็ที่ทำาเก่ง แล้วพอเธอทำาตาเขยีว

ป้ัดใส่ เขากย็กมอืข้างหนึ่งขึ้นมาทำาท่าเหมอืนกำาลงัเขยีนอะไรเรว็ๆ ใน

อากาศ

เพยีงฟ้าโพล่งออกไปทนัควนั “อะไร”

“กเ็ซน็แล้วนี่”

“เซน็อะไร”

“ใบหย่า”

คำาสั้นๆ นั้นทำาเอาดวงตาของหญิงสาวเบิกโตอย่างไม่ทันเก็บ

อาการ ทว่ากร็บีแก้ต่างไป “กแ็ค่...หย่าเชงิธรุกจิไปอย่างนั้น คนเขาก็

ทำากนัออกเยอะแยะ”

“เฟย์...” เสยีงเรยีกชื่อด้วยโทนตำ่าทำาเอาใจเจ้าของชื่อแกว่ง “เธอ

น่าจะพอจำาได้นะ ว่าเรื่องซเีรยีสแบบนี้ ถ้าฉนัไม่มั่นใจ ฉนัคงไม่พดูออก

มา”

หญงิสาวยอมจำานนต่อเหตผุลข้อนั้น กแ็ค่ยอมรบักบัเขาว่าตอน

นี้สถานภาพของเธอคอืโสด แต่กใ็ช่ว่าเธอจะยอมเปิดประตูให้เขาเข้า

มาเสยีเมื่อไร

“หย่าไม่หย่าแล้วยังไง” เพียงฟ้าเสียงแข็งใส่ “ไม่ว่าจะอยู่ใน

สถานะไหน ฉนักไ็ม่คดิจะรเีทริ์นกบัแฟนเก่าคนไหนอยู่ด ีเลกิแล้วเลกิ

เลย”

เน้นเสียงยำ้าไปอีกครั้งที่ประโยคสุดท้าย แต่แทนที่เขาจะหยุด 

กวนิวฒัน์กลบัก้าวเข้ามาใกล้ แม้ว่าเงาของคนที่สูงกว่าจะตกทาบทบั

ลงมาบนใบหน้าของเพยีงฟ้า แต่เธอกเ็หน็รางๆ ว่ารมิฝีปากของเขายงั
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อมยิ้ม จ้องลงมาในดวงตาของหญิงสาวจนเธอต้องเลื่อนสายตาขึ้น

สานสบ คนที่รอจงัหวะนี้อยู่จงึเอ่ยอย่างเป็นต่อว่า

“เธอโกหกฉนัได้แน่...ถ้ารูม่านตาเธอไม่ขยายตอนเจอฉนั” 

เพียงฟ้ารีบเบนสายตาหนีทันควัน ทว่าคนที่ยิ้มอย่างพอใจอยู่

นั้นกข็ยี้เธอซำ้าอย่างลอยหน้าลอยตา 

“หมอตาอาจจะต่อกระดูกไม่เก่งนะ แต่ถ้าเป็นเรื่องมองตา...

เรียกว่าเชี่ยวชาญ” ฟังนำ้าเสียงระรื่นที่แสนจะยั่วอารมณ์แล้วเธอก็อด

หนัไปมองแรงใส่เขาไม่ได้ แล้วแทนที่เขาจะสลดลงบ้าง อกีฝ่ายกลบั

ทำาเป็นไม่รู้สกึรู้สา แถมยงัเลกิคิ้วข้างหนึ่งกลบัมาให้อย่างยยีวน ชี้นิ้ว

ขึ้นไปที่ไฟเหนือหัว “แค่มีแสงส่องให้หน่อย หมอตาก็เห็นไปถึงหัวใจ

แล้ว”

“อย่ามาพูดอะไรมั่วๆ นะ”

“นี่เรื่องจรงิ” เขายำ้า แต่ยิ้มมเีลศนยั “รูม่านตาน่ะ จะขยายตอน

อะดรนีาลนิหลั่ง แล้วอะดรนีาลนิจะหลั่งได้...” นิ้วชี้เขาจิ้มลงที่อกข้าง

ซ้าย “หวัใจต้องเต้นแรง” 

คนหัวใจเต้นแรงสะบัดค้อนใส่เพื่อหนีสายตามาตั้งหลักก่อน 

เพราะดูเหมอืนเขาจะไม่หยดุต้อนเธอจนกว่าจะพอใจ

“ถ้าพดูให้เหน็ภาพง่ายๆ รูม่านตาคนเรามกัขยาย...ตอนเจอคน

ที่ชอบ”

“มนักต็้องมเีหน็ผลอื่นด้วยแหละ” เพยีงฟ้าสวนไปทนัควนั

“อ้อใช่ อย่างตอนที่เจอแสงมากๆ รูม่านตากข็ยายเหมอืนกนั”

แม้ตอนนี้หญิงสาวจะรู้ว่าการจ้องตาเขาเป็นเรื่องที่อันตรายต่อ

การถูกค้นหวัใจ แต่คนปากแขง็...จะให้ยอมจำานนไปเสยีทกุครั้งไม่ได้

เธอหันกลับไปจ้องตาเขา “ถ้าอย่างนั้นก็ชัดเลย รูม่านตาฉัน

ขยายเพราะเจอแสงแน่นอน”

“ใช่ แสงของชวีตินะ” พดูจบกวนิวฒัน์กห็วัเราะร่าอย่างชอบใจ 
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เป็นนาทีเดียวกับที่ประตูลิฟต์เปิดออก ชายหนุ่มก้าวนำาไปก่อน แล้ว

ส่งเสยีงเรยีกคนที่ยงัยนือึ้งอยู่ “ไปเรว็ ไปส่งที่ห้อง”

เพยีงฟ้าเท้าเอวมองหลงัคนที่เดนินำาไปก่อนอย่างอารมณ์ดเีกนิ

เรื่อง 

คอยดูเถอะ อย่าให้ถงึตาเธอบ้างนะ 

“ส่งแค่หน้าห้องพอย่ะ!”

“รู้แล้วค้าบบบ”
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หลงัจากวันท่ีกวินวัฒน์ห้ิวของไปส่งเพยีงฟ้าทีห่น้าห้องของ

เธอ เขากห็ายหน้าหายตาไปหลายวนั ไม่เหน็ทั้งที่โรงพยาบาลหรอืที่

คอนโด เพยีงฟ้าเองกย็ุง่อยูก่บังานที่ร้านเช่นทกุวนั นำ้าผึ้งกลบัมาทำางาน

ได้สองวันแล้ว พลอยช่วยให้พนักงานคนอื่นๆ รู้สึกว่าร้านกลับมาอยู่

ในภาวะปกตจิรงิๆ เสยีท ี

ทว่ากแ็ค่ชั่วคราว เพราะจากที่เพยีงฟ้าสอบถามนำ้าผึ้งหลงัจาก

ที่เธอไปพบหมอตามวนันดั เจ้าตวักบ็อกว่าได้วนันดัผ่าตดัแล้ว ซึ่งกค็อื

วนัมะรนืนี้

ตอนแรกเพียงฟ้าทราบว่าวันผ่าตัดห่างจากวันนัดตรวจครั้ง

ล่าสดุหลายวนั เพราะคณุหมอเจ้าของไข้ตดิหลายเคส เธอเลยคดิจะ

ฉวยโอกาสนี้ขอย้ายนำา้ผึ้งไปรกัษากบัแพทย์ท่านอื่น จะได้ไม่ต้องเจอ

หน้าเขาอกี ทว่าพอไปปรกึษากบัพยาบาลแล้ว กลบัได้คำาตอบว่า

‘แต่อาจารย์กวนิวฒัน์เป็นจกัษแุพทย์ที่จบด้านจอตามาโดยตรง

นะคะ ให้อาจารย์ผ่าให้ไม่ดกีว่าเหรอคะ อกีไม่กี่วนัเอง’

แน่นอนว่าพอได้ยนิอย่างนั้น เธอกต็้องเลอืกการรกัษาที่ดทีี่สดุ

ให้นำ้าผึ้งอยู่แล้ว ไม่ว่าอย่างไร กห็นเีขาไม่ได้เลย

ยงัไม่ทนัที่ความคดิจะสิ้นสดุ คนที่เธอหนไีม่ได้กม็าหาถงึที่...

15
Heartbeat
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“พี่เฟย์คะ” นำ้าผึ้งยื่นหน้าผ่านช่องส่งอาหารเข้ามาในครวั “หมอ

กายมาค่ะ”

เชฟสาวได้ยนิแล้วถอนหายใจ ตอแยไม่เลกิจรงิๆ ใช่ไหม นี่เธอ

ยงัสงสยัไม่หายว่าใครกนันะไปบอกเขาเรื่องที่เธอหย่าขาดกบัชยตุแล้ว

ในร้านนี้นอกจากแก้วเจ้าจอมแล้วกไ็ม่มใีครอื่นรู้เลย จะว่าเป็น

แทมมี่กบัจณิณากไ็ม่ใช่ สองคนนั้นไม่รูด้้วยซำ้าว่ากวนิวฒัน์กลบัมาแล้ว

“เขาออร์เดอร์รยึงั” เพยีงฟ้าปัดความสงสยัทิ้งไปก่อน

“ยงัค่ะ”

“เดี๋ยวพี่ไปคยุเอง”

นำ้าผึ้งยิ้มกว้าง ก่อนจะหนัไปส่งสายตาให้หนนูาที่มองมาอยู ่ทำา

หน้าทำาตาเชิงบอกว่าเห็นหรือยังเรื่องที่เล่าไปว่าสองคนนี้กิ๊กกันเป็น

เรื่องจรงิ ทว่าพอเชฟสาวเจ้าของร้านเดนิออกจากครวัแล้วตรงไปที่โต๊ะ

ของลกูค้าคนนั้น นำ้าผึ้งที่กำาลงัจะเดนิเอาแทบ็เลต็สำาหรบักดสั่งอาหาร

ตามไปให้กเ็ป็นอนัต้องชะงกัตอนได้ยนิเจ้านายเอ่ยว่า

“มาทำาไมอกี”

“อ้าว กม็ากนิข้าวส ิที่จรงิมาจ่ายค่าอาหารของครั้งที่แล้วที่ค้าง

อยู่ด้วย”

ข้ออ้างชดัๆ 

เพยีงฟ้าเผลอกลอกตา “ไม่เป็นไร ไม่คดิเงนิ เชญิกลบัไปได้”

“ไล่ลกูค้าอกีแล้ว โพสต์ประจานในเนต็เลยดไีหม ไหนๆ เจ้าของ

ร้านกบ็ลอ็กฉนัไว้อยู่ กว่าเรื่องจะถงึหูคงดงัไปไกลแล้ว”

เชฟสาวรวบแขนขึ้นกอดอกอย่างอดกลั้นอารมณ์ ทำาเป็นพูด

เรื่องที่เธอบลอ็กเขา มนัไม่ใช่เขาหรอกเหรอที่บลอ็กเธอก่อนน่ะ

“จะสั่งอะไร”

ลูกค้าหนุ่มอมยิ้มทั้งที่คำาพูดของเธอแสนจะหงดุหงดิ แต่มนัน่า

จะเป็นเพราะข้อความจากปิตเิมื่อคนื ที่บอกเขาว่า ‘โกรธกย็งัด ีอย่าง
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น้อยกถ็อืว่ามคีวามรูส้กึบางอย่าง ดกีว่าเขาเหน็มงึเป็นอากาศธาตไุม่ใช่

เหรอ’

โอ้โห เพิ่งรู้ว่ามเีพื่อนจเีนยีสกต็อนนี้แหละ

เพราะฉะนั้นถ้าเพียงฟ้าจะหงุดหงิด จะโมโหเขาบ้างก็คงไม่

เป็นไร อย่างน้อยเขากม็ผีลต่อความรู้สกึของเธอบ้าง

รกัไม่ได้ กย็อมให้เกลยีดก่อนกไ็ด้วะ

ถงึจะคดิในใจอย่างนั้น แต่กป็ฏเิสธไม่ได้ว่าทกุครั้งที่เธอออกปาก

ไล่เขา หรอืพูดจาประชดประชนั มนักเ็จบ็จี๊ดๆ แสบๆ คนัๆ ในหวัใจ

เหมอืนกนั

“เอา...สปาเกตตเีหมอืนเดมิ แต่จะขอให้เชฟเป็นคนทำาเอง”

“ขอโทษค่ะ แป้งหมด ถ้าต้องผสมแป้งใหม่คงต้องรอนาน”

“ไม่เป็นไร บอกแล้วว่ารอได้”

“ไม่ต้องเสยีเวลารอ”

หนูนาที่ยืนมองอยู่ห่างๆ ก้าวไปกระตุกแขนนำ้าผึ้งแล้วกระซิบ

ถาม “เขาจบีกนัแบบไหนเนี่ย”

“ไม่รู้...” 

กวินวัฒน์ไม่เถียง ก้มหน้าเปิดเมนูไปเรื่อยๆ วันนี้เป็นวันหยุด

ของเขา เลยมเีวลามานั่งกนิมื้อเที่ยงที่ร้านของเพยีงฟ้า และแน่นอนว่า

เตรยีมใจมาแล้วว่าคงโดนไล่ แต่กไ็ม่เป็นไร เพราะดูท่าแล้วนำ้าผึ้งเริ่ม

เอนเอยีงมาทางเขาแล้วนดิหน่อย คงน่าจะพอช่วยอะไรได้บ้าง

เป็นตอนนั้นเองที่ประตรู้านถกูผลกัเข้ามาโดยลูกค้าอกีท่านหนึ่ง 

เป็นชายสูงวัยที่อายุราวหกสิบกว่า แต่ยังเดินเหินได้โดยไม่ต้องใช ้

ไม้เท้า นำ้าผึ้งเหน็เลยรบีปรี่เข้าไปต้อนรบั

“อ้าว คณุลงุประดษิฐ์ วนันี้มาเรว็เลยนะคะ เชญิทางนี้เลยค่ะ” 

พนกังานสาวเดนินำาให้แขกคนล่าสดุมานั่งที่โต๊ะถดัจากกวนิวฒัน์ ก่อน

จะหนัไปกระซบิกบัแพทย์หนุ่มเบาๆ “มลีูกค้าคนอื่นมานั่งใกล้ พี่เฟย์
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ไม่กล้าไล่หมอหรอกค่ะ”

“กระซบิอะไรกนัผึ้ง”

เจ้าของชื่อสะดุ้ง ก่อนจะตรงเข้าไปประจบเจ้านาย “พี่เฟย์ไป

คยุกบัลงุประดษิฐ์ดกีว่าค่ะ เดี๋ยวผึ้งรบัออร์เดอร์หมอกายให้เอง”

ไม่รอให้เพยีงฟ้าเอ่ยตอบรบัหรอืปฏเิสธ นำ้าผึ้งยดัแทบ็เลต็ใส่มอื

หญิงสาวพร้อมกับรุนหลังให้เดินไปโต๊ะข้างๆ ก่อนหันกลับมาหาชาย

หนุ่ม

“หมอสั่งมาได้เลยค่ะ ลงุประดษิฐ์แกเป็นลกูค้าประจำาที่ซื้อคอร์ส 

พี่เฟย์เลยจะเตรยีมอาหารของลงุไว้บางส่วนแล้วว่าจะทำาเมนอูะไร แล้ว

ปกตกิุ๊กในครวัจะเป็นคนเอาขึ้นเตาค่ะ เพราะฉะนั้นหมอกายสั่งมาได้

เลย ยงัไงเชฟเฟย์กต้็องเป็นคนทำาให้หมอแน่นอนค่ะ กุก๊คนอื่นไม่ว่าง”

กวนิวฒัน์ยกนิ้วโป้งให้พนกังานสาวช่างจดัแจงที่ตอนนี้เขาแน่ใจ

ได้แล้วว่าเธอไม่ได้แค่เอนเอียง แต่เรียกว่าย้ายข้างมาอยู่ฝั่งเขาเห็นๆ 

แปลว่าเธอน่าจะเชื่อเรื่องที่เขาเคยบอกว่าเพียงฟ้าหย่ากับสามีแล้ว 

จรงิๆ เขาไม่ได้ตั้งใจบอกนะ แต่ใครจะไปรู้ว่าแม้แต่พนกังานในร้านก็

ไม่รู้เรื่องหย่าด้วยเหมอืนกนั...

‘ผึ้งดีใจนะคะเนี่ยจะได้ออกจากโรงพยาบาล อยู่ที่นี่มีแต่เป็น

ภาระให้คนนั้นคนนี้ต้องมาเยี่ยม’

‘มคีนเป็นห่วงเราเยอะ ไม่ดหีรอืไง’

‘มนักด็ ีแต่มนักไ็ม่ดดี้วยอะค่ะหมอ’

‘หมายความว่ายงัไง’

คนป่วยถอนหายใจ ‘กอ็ย่างพี่เฟย์เงี้ย ปกตเิขากง็านยุง่หวัหมนุ

ทกุวนัอยู่แล้ว ต้องคอยแบ่งเวลามาเยี่ยมผึ้งอกี วนัก่อนโน้นตวัเองมา

ไม่ได้กต็้องให้คณุชยตุ สามขีองพี่เฟย์อะค่ะหมอ มาเยี่ยมผึ้งแทน เหน็

ไหมคะว่าวุ่นวายกนัไปหมด’

‘สามเีหรอ เขาหย่ากนัแล้วไม่ใช่หรอืไง เออ กม็นีำ้าใจดนีะ’
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ทอีย่างนี้ละโผล่มาได้...

‘หย่าอะไรคะ ไม่หย่านะคะหมอ เพิ่งผ่านครบรอบแต่งงานมา

ไม่นาน คณุชยตุยงัส่งดอกไม้ไปที่ร้านอยู่เลยค่ะ’

ข้อมูลใหม่ที่ได้รับทำาเอาคนฟังเผลอขมวดคิ้ว ถ้าจะบอกว่าไม่

ได้เลิกจริง แต่แทมมี่ก็บอกเองว่าโนรีเทิร์น ถ้าอย่างนั้นทำาไมต้องมา

เยี่ยมนำา้ผึ้งให้แทน แถมยงัส่งดอกไม้ครบรอบวนัแต่งงานให้อกี เรื่องนี้

ชกัมกีลิ่นแปลกๆ

‘หย่ากนัแล้วจรงิๆ ไม่เชื่อกล็องถามเชฟเฟย์ส’ิ

‘โหย หมอ ใครจะกล้าถามคะ ถ้าเขาไม่ได้หย่ากนัขึ้นมา พี่เฟย์

ได้ไล่ผึ้งออกพอด’ี

‘ไม่โดนหรอก เชื่อหมอ’

‘หมอกายแน่ใจได้ไงคะ’

‘กห็มอน่ะ รู้ใจเฟย์ยิ่งกว่าใคร...ไม่เชื่อกล็องถามดู’

กวนิวฒัน์แน่ใจตอนนี้ละว่าเบด็ที่เขาหย่อนไว้ได้ผล นำ้าผึ้งน่าจะ

ไปหาคำาตอบของเรื่องนี้ด้วยตัวเองมาแล้วถึงได้ช่วยเขาสุดตัวขนาดนี้ 

ชายหนุ่มสั่งอาหารไม่กี่อย่างก่อนที่พนกังานสาวจะเดนิแยกออกไป

ความสนใจของกวินวัฒน์ย้ายไปที่โต๊ะข้างๆ เชฟสาวที่หน้าตา

ยิ้มแย้มผดิกบัที่คยุกบัเขาเมื่อครู ่กำาลงัแนะนำาเครื่องดื่มให้ลกูค้าประจำา

ของเธออยู่

“เครื่องดื่มคณุลงุรบัเมนูเดมิเหรอคะ”

“ใช่ๆ เชฟ เอาเหมอืนเดมิเลย”

“แต่วนันี้อากาศด ีลองอะไรแบบสดชื่นหน่อยดไีหมคะ” เพยีงฟ้า 

หยบิเมนอูาหารมาพลกิหน้าเครื่องดื่มให้ลูกค้าด ู“เมนปูระจำาของคณุลงุ 

คอืตวันี้ค่ะ ชื่อเมนู Made My Day จะเน้นไปที่ขงิ แคร์รอตอะไรพวกนี้ 

แต่ว่าตัวนี้เป็นเครื่องดื่มสกัดเย็น วันนี้เปลี่ยนมาลองสมูทตีดีไหมคะ 

สมูทตีเนี่ยจะต่างจากสกัดเย็นตรงที่เราจะเอากากมาปั่นรวมด้วย จะ
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ได้เพิ่มใยอาหาร มีประโยชน์กว่าตัวสกัดเย็นที่จะได้แต่วิตามินอย่าง

เดยีวนะคะ” 

สหีน้าของลกูค้ายงัคงลงัเล ทว่านั่นกไ็ม่ได้ทำาให้คนเป็นเชฟหวั่น 

เพราะจากประสบการณ์ เธอรูแ้ล้วว่าคนสงูวยัส่วนมากมกัจะยดึตดิกบั

อะไรเดมิๆ ยิ่งถ้าเป็นโรคด้วย กนิอะไรแล้วดกีบัตวัเองกจ็ะไม่ค่อยอยาก

เปลี่ยน แต่การกินแต่อาหารซำ้าๆ เดิมๆ ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีนัก 

ร่างกายควรได้รบัสารอาหารที่หลากหลาย และนั่นกเ็ป็นหน้าที่อกีอย่าง

หนึ่งของเชฟที่ดแูลด้านสขุภาพอย่างเธอที่ต้องโน้มน้าวคนกนิให้คล้อย

ตามบ้าง

“เฟย์ว่าอย่างคณุลงุประดษิฐ์ต้องชอบแก้วนี้แน่ๆ ค่ะ” นิ้วเรยีว

ชี้ไปที่รปูแก้วทรงสงูที่บรรจนุำ้าสแีดงอมม่วงอยู ่“Heart beet จะเป็นส่วน

ผสมของบีตรูตเป็นหลัก แต่คุณลุงไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นเลยนะคะ 

เพราะเชฟแก้วเขาปรบันูน่เตมินี่มาให้เรยีบร้อย รบัรองว่าอร่อยแน่นอน 

บำารงุหวัใจ ปรบัความดนัด้วยนะคะ แกว้นี้นี่เป็นเมนโูปรดของเฟย์เลย

นะคะเนี่ย”

“อะๆ ถ้าเชฟว่าอร่อย ลงุลองหน่อยกไ็ด้”

หญงิสาวทำาท่าโอเคให้ “ได้เลยค่ะ รบัรองว่าไม่ผดิหวงั รอแป๊บ

นงึนะคะ”

หลงัจากรบัเมนูอาหารเรยีบร้อย เพยีงฟ้ากเ็ตรยีมเข้าครวั ทว่า

พอเดนิผ่านโต๊ะของลูกค้าอกีคนข้างๆ ชายหนุ่มกย็กมอืหยดุเธอไว้

“เชฟครบั ผมขอด้วยได้ไหมครบั รูส้กึว่ามปัีญหาเรื่อง heartbeat”

ร่างเลก็หมนุตวัไปหยดุที่โต๊ะเขา “ชื่อเมนฮูาร์ตบตี คำาว่าบตีที่มา

จากบตีรูตย่ะ ไม่ใช่ฮาร์ตบตีที่หมายถงึการเต้นของหวัใจ”

“อ้าวเหรอ แต่กไ็ม่เป็นไร ยงัไงกอ็ยากได้มาดื่มบำารงุหวัใจอยูด่”ี

“เสี่ยว” ว่าเขา แต่กแ็อบกลั้นยิ้มขำา ไม่คดิว่าคนอย่างกวนิวฒัน์

จะมมีมุนี้
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คนโดนว่าเอยีงศรีษะแล้วยกัไหล่ “ลองเสี่ยวดหูน่อย เผื่อเธอจะ

ชอบ”

“ไม่ชอบ!” สะบดัหน้าใส่เขา กำาลงัจะเดนิออกมากไ็ด้ยนิอกีฝ่าย

พูดขึ้นว่า

“ปากบอกไม่ชอบ อย่าให้รู้นะว่า heart rate ขึ้นพรวดๆ น่ะ”

เพยีงฟ้าเผลอยกมอืขึ้นแนบอกซ้าย จบัแรงสั่นสะเทอืนที่เพิ่มขึ้น

ตอนเขาพูดถงึอตัราการเต้นของหวัใจ เจอกนักบ็่อย เลกิใจเต้นแรงสกั

ทไีด้ไหม

เขารู้ทนัหมดแล้ว!

กวินวัฒน์มองตามหลังร่างเล็กที่เดินเข้าครัวไป จากตรงนี้มอง

ทะลเุข้าไปถงึครวัร้อนแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น แล้วเหมอืนเธอจะรู้ว่าอยู่ใน

สายตาเขา หญงิสาวจงึเลอืกใช้เตาฝั่งที่เขามองไม่เหน็แทน

ตั้งกำาแพงใส่โคตรสูงเลย

“พ่อแง่แม่งอนนะ หนุ่มสาวสมยันี้” 

เสียงทุ้มติดแหบจากโต๊ะข้างๆ ดึงให้กวินวัฒน์หันไปหา ลุง

ประดษิฐ์กอดอกมองมาที่เขาด้วยสายตาที่บอกกลายๆ ว่าอ่านออกทกุ

อย่าง แถมรมิฝีปากยงัยิ้มกว้างต่างกบัคนฟังที่ยงังงๆ อยู่

“สมัยหนุ่มๆ ลุงกับเมียก็เป็นแบบนี้แหละ เป็นธรรมดาของ 

ผู้หญงิ ง้อเขาหน่อย เอาใจเขาหน่อย เดี๋ยวกด็เีอง”

กวนิวฒัน์ยิ้มแห้งๆ ไม่รู้จะตอบอะไรนอกจาก “ครบั”

“เชฟเฟย์เนี่ยน่ารกันะ เมื่อก่อนตอนป่วยใหม่ๆ หมอบอกให้กนิ

วแีกน11 ลงุไม่กนิหรอก คนมนักนิเนื้อสตัว์มาห้าหกสบิปีจะมาบอกว่า

11 วแีกน (Vegan) คอื การรบัประทานอาหารมงัสวริตัปิระเภทหนึ่ง แต่จะมคีวามเคร่งครดั

มากกว่ามงัสวริตัโิดยทั่วไป เพราะนอกจากจะงดเว้นเนื้อสตัว์ทกุชนดิแล้ว ยงัไม่บรโิภค

อาหารที่เบยีดเบยีนสตัว์เกอืบทกุชนดิ เช่น นม เนย ชสี ไข่ หรอืแม้กระทั่งนำ้าผึ้ง
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ไม่ให้กนิมนัไม่ได้ ลองกนิแล้วมนัไม่อร่อย จนมากนิของเชฟเฟย์นี่แหละ 

เขาเรยีนเมอืงนอกมาเยอะ รู้จกันั่นนี่เยอะ เลยยอมเปลี่ยนนั่นใส่นี่ให้

ลองกนิจนลงุพอใจ เดี๋ยวนี้เขารู้แล้วว่าลงุชอบกนิแบบไหน ลงุเลยมา

กนิมื้อเที่ยงที่นี่ทกุวนั แล้วกห็ิ้วมื้อเยน็กลบัไปที่บ้าน นี่ถ้าไม่ตดิว่าลงุมี

แต่ลูกสาวนะ จะให้ลูกมาจบีไปเป็นสะใภ้ทำาอาหารให้กนิที่บ้านเลย”

“โห ลงุ เหลอืไว้ให้ผมเถอะครบั” ลงุประดษิฐ์หวัเราะลั่น คนพดู

เลยเสรมิอกีหน่อย “ไว้ลงุไปกนิที่บ้านผมกไ็ด้ครบั”

“เอ้อ ให้มนัได้ก่อนเห้อ”

แล้วชายต่างวัยทั้งสองก็หัวเราะร่วนพร้อมกันราวกับว่ารู้จักกัน

มานาน

กวินวัฒน์ดีใจที่ได้รู้ว่าเพียงฟ้าเป็นที่รักมากแค่ไหนในสายตา

ของลูกค้า แต่ที่เขารู้มากไปกว่านั้นคือความรู้ที่เธอนำามาใช้ในการทำา

อาหารทกุวนันี้ ไม่ได้มาจากการไปเรยีนที่ต่างประเทศเพยีงอย่างเดยีว

อย่างที่คนอื่นๆ เข้าใจ แต่มนัเป็นการสะสมพอกพูนทลีะเลก็ทลีะน้อย

ไปตามเส้นทางเดนิของเธอต่างหาก...

‘อ่านอะไรอยู่’ กวินวัฒน์ถามคนที่นอนอ่านหนังสืออยู่บนพื้น 

ตั้งอกตั้งใจเสยีจนเงยีบไปพกัใหญ่

‘อ่านประโยชน์ของพชืผกัแต่ละชนดิอยู่’

คนตวัสงูนั่งลงข้างๆ คนที่นอนอยูจ่งึลกุขึ้นมานั่งด้วยแล้วเล่าต่อ 

‘กเ็ชฟที่โรงเรยีนสอนทำาอาหารอะ เขาบอกว่า จะเป็นเชฟได้เรา

ต้องรู้จกัวตัถดุบิก่อน ถ้าใช้อนันี้ไม่ได้ เราจะใช้อะไรแทนได้บ้างที่จะให้

รสชาตหิรอืเนื้อสมัผสัที่คล้ายๆ กนั อะไรแบบนี้ แล้วอกีอย่างตอนนี้ที่

บริษัท ฉันก็ได้อยู่ในทีมที่เข้าไปดูแลระบบรักษาสิ่งแวดล้อมให้กลุ่ม

เกษตรอนิทรย์ี12 ได้ฟังเรื่องการปลกูผกัแบบออร์แกนกิ แล้วกป็ระโยชน์

ของผกันั่นนี่ กเ็ลยคดิว่ามนัคงจะดนีะ ถ้าเราเอาสองอย่างมารวมกนั 

รูจ้กัเนื้อของวตัถดุบิด้วย รูป้ระโยชน์ของมนัด้วย ฉนัต้องเป็นเชฟที่สวย
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และเก่งมากแน่ๆ’ เธอผายมอืสองข้างแล้วยิ้มน่ารกัให้คำาหยอกล้อของ

ตัวเอง ก่อนไหล่ตกตอนเหลือบไปมองกองหนังสือข้างตัว “แต่ก็นั่น

แหละ นายกร็ูว่้าฉนัจำาไม่เก่ง ถ้าต้องจำาหมดนี่ ฉนัคงต้องใช้เวลาหลาย

ปี เลยต้องทยอยๆ อ่านไว้’

กวินวัฒน์ยื่นมือไปกรีดหนังสือเล่มหนาปึกของหญิงสาว ‘เธอ

จำาได้แน่ อาจจะเรว็กว่าที่คดิด้วย’

‘รูไ้ด้ไง จำาไม่ได้เหรอตอนเรยีนน่ะ วชิาไหนที่เน้นจำา ฉนัเกอืบไม่

รอดทกุท’ี

‘แต่ครั้งนี้มนัไม่เหมอืนกนันะ ครั้งนี้เป็นสิ่งที่เธอชอบ เป็นเรื่อง

ที่เธออยากจำา ไม่ใช่ใครมาบงัคบัให้เธอจำา ดูอย่างเรื่องฉนัด ิเธอยงัจำา

ได้ทกุเรื่องเลย แป๊บเดยีวเอง’

เพยีงฟ้ายิ้มเขนิๆ ก่อนจะหลดุขำาออกมา ‘แต่นายไม่ใช่สิ่งที่ชอบ

นะ เรยีกว่าสิ่งที่รกั’

กวนิวฒัน์แกล้งทำาหน้าเซง็ใส่เธอที่จู่ๆ กว็กมาหยอดเขา ‘ถ้ารกั

กอ็ย่าอนิผกัจนลมืผวัละกนั’

คนอนิผกัระเบดิหวัเราะลั่น ‘หวิรยึงั เดี๋ยวทำาอะไรให้กนิ’

แล้วเยน็วนันั้นกวนิวฒัน์กไ็ด้ฟังเรื่องสารพดัผกัตลอดการเข้าครวั

ของเธอ 

แรงสั่นของโทรศัพท์ดึงชายหนุ่มให้หลุดจากความคิด ก่อนจะ

เหน็ว่าเบอร์ที่โทร. เข้ามาเป็นเบอร์ที่ไม่ได้มกีารบนัทกึไว้ กวนิวฒัน์ลงัเล

เลก็น้อย ทว่ากก็ดรบัสาย ก่อนจะได้รู้ว่าอกีฝ่ายเป็นใครบางคนที่เขา

12 เกษตรอินทรีย์ คือ คือการทำาการเกษตรด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติ โดยพื้นที่ที่ทำา

เกษตรนั้นจะต้องไม่มสีารพษิ หรอืสารเคมตีกค้าง เป็นระบบการผลติทางการเกษตรที่

ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ใดๆ ที่อาจจะเกิดการปนเปื้อนต่อทรัพยากรดิน นำ้า และสิ่งมี

ชวีติ รวมถงึสขุภาพของมนษุย์
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ไม่ได้เจอมาแสนนาน

“สวสัดคีรบั ผมร้อยตำารวจเอกกระแสชล นั่นใช่คณุหมอกวนิวฒัน์ 

รเึปล่าครบั”

“ครบั พูดสายอยู่ครบั”

“กาย นี่เก้าเองนะ จำาได้ไหม” พอการพูดถูกปรบัให้สนทิสนม

ขึ้น คนรับสายก็ถึงกับต้องค้นสมองตัวเองอย่างไว ทันได้คำาตอบใน 

ไม่กี่วนิาท ีก่อนจะได้ยนิประโยคถดัมา 

“คนืนี้ว่างมาเจอกนัหน่อยไหม มเีรื่องสำาคญัอยากคยุด้วย”
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“สรุปว่ามึงเห็นหน้าคนร้าย”

กวนิวฒัน์มองคนที่ยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มหลงัจากจบประโยค แถม

ยงัจดบนัทกึยกิๆ ต่อโดยไม่มองหน้าเขา แสงสลวัในร้านไม่สร้างความ

ลำาบากใดให้ตำารวจหนุม่ตรงหน้า ดเูหมอืนว่าอกีฝ่ายจะเคยชนิแล้วเสยี

ด้วยซำ้า

แพทย์หนุม่ไม่เคยคดิมาก่อนว่าชวีตินี้จะต้องมานั่งให้ปากคำากบั

ตำารวจในร้านเหล้า แต่กไ็ด้เคยเสยีตอนนี้ และที่บรรยากาศเป็นกนัเอง

เกินเหตุขนาดนี้ได้ ก็เพราะตำารวจคนที่ว่าคือเพื่อนร่วมชั้นสมัยมัธยม

ต้นของเขาเอง

กระแสชลเพิ่งย้ายมาประจำาที่สถานีตำารวจในเขตนี้ ก่อนจะได้

รับทำาคดีของร้านเพียงฟ้าต่อจากนายตำารวจคนเดิมที่ย้ายกลับต่าง

จงัหวดัไป พอเปิดอ่านรายละเอยีดกเ็หน็ชื่อผู้อยู่ในเหตกุารณ์คนหนึ่ง

ซึ่งคุ้นมาก จะไม่ให้คุ้นได้อย่างไร กใ็นเมื่อโรงเรยีนมธัยมของเขาเรยีง

เลขที่ในชั้นตามลำาดบัตวัอกัษรแล้วคนที่ชื่อต่อจาก ‘กระแสชล’ กค็อื 

‘กวนิวฒัน์’ นั่นละ

“กเ็หน็ แต่มนักไ็วๆ ให้บอกหน้าตาเลยคงไม่ได้ แต่ถ้าเหน็อกี

รอบ กูคดิว่ากูจำาได้นะ”

16
ขอโทษ
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“แค่นั้นกพ็อแล้ว” ไม่ว่าเปล่า ตำารวจหนุ่มยงัเปิดขวดเหล้าแล้ว

รนิเพิ่มให้คู่สนทนา ชงเข้มเสยีจนเจ้าของแก้วต้องปราม

“เฮ้ยๆ เบาได้เบาไหม”

“อะไรวะ เมยีกไ็ม่ม ีไม่เจอเพื่อนสบิกว่าปีจะเบาได้ไง”

“พรุ่งนี้เช้ากูต้องทำางาน”

“กูก็ทำา” กระแสชลยำ้า “ไม่ใช่พรุ่งนี้ด้วย ตอนนี้กูก็ทำาอยู่เห็น

ไหมเนี่ย”

“เออๆ แล้วนี่คดถีงึไหน ใกล้จบัคนร้ายได้รยึงั”

คนถกูถามถงึกบัเอนหลงัพงิโซฟาอย่างหมดแรง “เหมอืนจะง่าย 

แต่ไม่ง่ายเลยว่ะ”

“ทำาไมวะ มนัเคยเกดิเหตกุารณ์แบบนี้มาก่อนแล้วไม่ใช่เหรอ ใน

เนต็กย็งัมขี่าวอยู่ หรอืว่ามงึยงัไม่เหน็”

“กูเห็นแล้วครับ แต่คดีเกิดซำ้าสองก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะ

เหมือนกันไปหมดทุกอย่าง ครั้งนี้แม่งซวยตรงที่ไม่มีภาพจากกล้อง

วงจรปิดเลย”

“หา? ไม่มไีด้ไง ครั้งที่แล้วยงัมเีลย”

“กค็รั้งนี้มนัดนัเกดิตอนที่เขาถอดกล้องไปซ่อมพอด ีมงึเชื่อไหม 

จากใบแจ้งที่ตกึร่อนให้ร้านค้าที่มาเช่าพื้นที่นะ กล้องจะถกูถอดไปเชก็

ซ่อมบำารุงแค่สามชั่วโมง เหตุแม่งเกิดตอนนั้นพอดี คนร้ายรู้เรื่องนี้

แน่นอน”

“มงึว่าใคร”

“แหมมม ไอ้หมอครบั มงึเหน็กูเป็นโคนนัเหรอ ปบุปับจะให้รูต้วั

คนร้าย”

“อ้าวจะไปรู้เหรอ กูตรวจคนไข้ทเีดยีวยงัรู้เลยว่าเป็นอะไร”

“หมืมม มนัขงิเว้ย ตำารวจกย็งิหมอตายได้นะ เผื่อไม่รู้”

กวนิวฒัน์ขำาพลางยื่นแก้วไปชนกบัคนตรงหน้า “แล้วนี่มงึสงสยั
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ใครบ้างไหม”

“เท่าที่ดูตอนนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้สูงว่าโจทก์เก่า เพราะเจ้าของ

ร้านเดมิที่เคยเช่าอยูต่รงนั้น เขากต้็องรูจ้กัร้านใกล้ๆ เหมอืนกนั ในเมื่อ

ทุกร้านที่อยู่ใต้ตึกได้จดหมายแจ้งซ่อม เจ้าของเดิมอาจจะรู้เรื่องนี้มา

จากร้านไหนกไ็ด้ แต่ที่แปลกคอื เรื่องมนัผ่านมาเป็นปีๆ แล้วทำาไมเพิ่ง

มาทำาซำ้าสอง”

เจ้าของร้านเดิมที่เคยก่อเหตุก็น่าสงสัย แต่อีกคนหนึ่งที่ผุดขึ้น

มาในหวักวนิวฒัน์คอื...ชยตุ

เพราะถ้าเหตเุกดิตอนเวลาเหมาะเจาะขนาดนั้นจรงิๆ ไม่ใช่แค่

ร้านค้าที่เช่าพื้นที่และเจ้าของเดมิจะรูห้รอก เจ้าของตกึเองกร็ูเ้รื่องนี้ได้

ไม่ยากเหมอืนกนั

แต่จะทำาไปทำาไมล่ะ...ในเมื่อนำ้าผึ้งบอกว่าชยุตเคยไปเยี่ยมเธอ

แทนเพียงฟ้าที่โรงพยาบาล ก็แสดงว่าไม่ได้เลิกกันไปแบบจบไม่สวย 

น่าจะยงัตดิต่อช่วยเหลอืกนัอยู่ด้วยซำ้า 

กวินวัฒน์ไม่อยากปรักปรำาใครทั้งที่ไม่มีหลักฐาน เลยได้แต่

เลยีบๆ เคยีงๆ ถามไปเท่านั้น

“มงึว่า...มนัจะเกี่ยวกบัที่เจ้าของร้านหย่าไหม”

กระแสชลกอดอก หวัคิ้วชนกนัอย่างใช้ความคดิ ก่อนจะกระดก

เหล้าเข้าไปช่วยให้สมองแล่น “คุณเพียงฟ้านี่เขาเพิ่งหย่ากับผัวเหรอ 

ในนี้ไม่เหน็มบีอกไว้ ดูจากนามสกลุกน็่าจะหย่าแล้ว แต่กูยงัไม่ได้เชก็

เลยว่าหย่าไปเมื่อไหร่”

“สองเดอืนที่แล้ว”

คนฟังทำาเสียงขึ้นจมูก ก่อนจะดึงกระดาษอีกแผ่นออกมาจาก

แฟ้ม ในนั้นเป็นภาพที่ถูกตดัออกมาจากกล้องวงจรปิด กระแสชลชี้ไป

ที่ชายหนุ่มที่สวมเสื้อเชิ้ตกำาลงัลากแขนผู้หญงิอกีคนให้เดนิตาม กวนิ-

วฒัน์จำาได้ว่านั่นคอืเขากบัเพยีงฟ้า



212  ณ จุดรับภาพรัก

“จบัมอืถอืแขนกนัขนาดนี้ มงึกิ๊กกนัปะเนี่ย”

“ไม่”

“แน่ใจ้?!”

“ไหนมงึบอกว่าไม่มกีล้องไง”

“นี่เป็นภาพจากกล้องของร้านมนิมิาร์ตข้างๆ เหน็แค่ตอนมงึกบั

เขาเดินผ่าน แต่ตอนคนร้ายนั่งมอ’ไซค์เข้ามามันอยู่นอกวงกล้อง” 

ตำารวจหนุม่อธบิายเรว็ๆ แล้ววกเข้าเรื่องเดมิต่อ “ตกลงยงัไง มงึกิ๊กกบั

เขาใช่ไหม”

“มนัเกี่ยวกบัคดดี้วยเหรอ”

“เกี่ยว!” พยกัหน้ายำ้าไปด้วย “กตู้องหาแรงจงูใจจากทกุคน โดย

เฉพาะเรื่องชู้สาวนี่แหละ ฆ่ากนัตายมาเยอะละ”

กวนิวฒัน์เงยีบไปเลก็น้อย แต่พอคนตรงหน้าพยกัหน้าให้อกีครั้ง 

เขาเลยยอมบอกไป “เฟย์เป็นแฟนเก่ากู”

“เฟย์? แฟนเก่า? ฮู้...กูว่าถ้าผวัเก่าเขาทำาจรงิ เขาน่าจะอยาก

ฟาดกบาลมงึมากกว่ากระจกร้านรเึปล่า”

“ตลกมากไหมไอ้สารวตัร วนันั้นกเูพิ่งเคยไปร้านนั้นครั้งแรกเว้ย 

แล้วกเ็พิ่งรู้ด้วยว่านั่นเป็นร้านเฟย์ แถมกูกย็งัไม่เคยเจอผวัเก่าเขาด้วย 

มนัจะมาเคยีดแค้นอะไรกู”

“อ้าวเหรอ” ตำารวจหนุ่มโคลงแก้วในมอืไปมา “เนี่ยเหน็ไหม กู 

บอกแล้วว่ามนัเหมอืนจะง่าย แต่ไม่ง่าย”

“แล้วเจ้าของคนเก่าล่ะ มงึเรยีกมาถามรยึงั”

“กูยงัไม่เจอ แต่อ่านรายงานที่คนก่อนสอบปากคำาไว้แล้ว เขามี

พยานกบัหลกัฐานที่อยูต่อนเกดิเหตแุน่ชดั แต่กกูไ็ม่ตดัเขาออกไปหรอก

นะ เพราะเรื่องแบบนี้จ้างใครทำากไ็ด้”

“อมื กจ็รงิ” กวนิวฒัน์ยกแก้วดื่มเคล้าบรรยากาศไปด้วย เริ่ม

รู้สกึว่าอณุหภูมใินร่างกายร้อนขึ้นเรื่อยๆ เหมอืนกนั “เออ ถามอะไร
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หน่อยด ิคดนีี้ยอมความได้ไหม”

พอการควบคมุสตเิริ่มลดลงเพราะแอลกอฮอล์ ชายหนุ่มกถ็าม

เรื่องที่คาใจออกไปโดยไม่เกบ็ไว้ ไม่รูส้ ิเขาอยากรูเ้หมอืนกนัว่าถ้าหาก

เพียงฟ้าสงสัยเหมือนที่เขาคิดอยู่ตอนนี้แล้ว เธอจะยอมถอยให้อดีต

สามขีองเธอไหม

“คดนีี้มโีจทก์สามคนนะ คอืคณุเพยีงฟ้ากบัคณุแก้วเจ้าจอมเป็น

เจ้าของร้าน กบัคณุนำ้าผึ้งที่ได้รบับาดเจบ็” กระแสชลใช้นิ้วลากกระดาษ

แผ่นหนึ่งออกมากลางโต๊ะ “ของคุณนำ้าผึ้งเนี่ย คนร้ายทำาผิดมาตรา 

295 ทำาร้ายร่างกาย เจ้าทกุข์ถอนฟ้องได้นะ แต่อยัการกย็งัต้องส่งฟ้อง

อยู่ด ีเพราะเป็นคดอีาญาแผ่นดนิ แต่ของแฟน...เก่ามงึเนี่ย เป็นมาตรา 

358 ทำาให้เสยีทรพัย์เฉยๆ กย็อมความได้แหละ”

“ห.ึ..”

“ทำาเสยีงแบบนั้นหมายความว่าไง” ชายหนุม่ยื่นหน้าเข้าไปใกล้

พร้อมกบักวกัมอื “ไหน มงึมขี้อมูลเดด็อะไรบอกกูมา”

“ไม่มหีรอก กูแค่คดิว่านอกจากคนที่มงึพูดมาทั้งหมด ยงัมอีกี

คนนะที่อาจจะรู้ว่ากล้องวงจรปิดถูกถอดออกไปตอนนั้น”

กระแสชลเลกิคิ้วให้แทนการเอ่ยถาม

“กผ็วัเก่าเขาไง เป็นลูกหลานเจ้าของตกึนะ ทำาไมจะหาข้อมูล

เรื่องนี้ไม่ได้”

“เออว่ะ” ตำารวจหนุ่มรบีพลิกหาเอกสารในแฟ้มของเขา “จริง

ด้วย อดตีสามคีอื ชยตุ จรรยาวรรธน์ ตระกลูจรรยาวรรธน์เป็นเจ้าของ

ตกึนั้นใช่ไหม”

“มงึไม่น่าปล่อยหลดุไปได้นะ”

“บอกแล้วไงว่ากูเพิ่งย้ายกลับมาจากต่างจังหวัดได้สองวัน ไม่

ได้อยู่กรุงเทพฯ นาน มันก็ต้องมีลืมลูกท่านหลานเธอนามสกุลดังไป

บ้าง ให้โอกาสกูรื้อฟื้นความจำาหน่อย”
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“มงึจะเรยีกเขามาสอบปากคำาไหม”

“ยงัก่อน กขูอเวลาไปหาข้อมลูหน่อย เรยีกมาสุม่สี่สุม่ห้าเสยีชื่อ

สารวตัรเก้าหมด”

“อ้าว นี่ชื่อมงึไม่ได้เสยีไปหมดแล้วเหรอ”

กระแสชลเงยหน้าขึ้นมาอย่างเอาเรื่อง ก่อนจะกระดิกนิ้วชี้ให้ 

“วันนี้กูจะไว้ชีวิตก็ได้ ถือว่ามึงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่การ

งานกู คนืนี้จดัหนกั กูเลี้ยงเอง”

เสยีงสะบดัก้นแก้วชนกบัของแพทย์หนุม่ดงักริ๊ง! ก่อนจะเปิดเข้า

เรื่องต่อไป

“ทนีี้มงึกเ็ล่ามาได้แล้วกาย ว่าความสมัพนัธ์เราสองสามคนของ

พวกมงึเนี่ย มนัเป็นยงัไง”

เพียงฟ้านั่งอยู่ที่โต๊ะบาร์ทรงสูงในห้องคอนโด มุมประจำา 

ที่หญงิสาวมกันั่งคดิงานตรงนี้ อนัที่จรงิเธอกม็โีต๊ะทำางานอยูใ่นห้องเลก็ 

แต่กลบัไม่ค่อยได้ใช้นั่งทำางานเท่าไร เพราะงานส่วนใหญ่ที่เอากลบัมา

ทำาต่อที่คอนโดก็จะเป็นการคิดเมนูอาหาร การนั่งที่โต๊ะบาร์ทำาให้เธอ

มองเหน็อะไรหลายๆ อย่างในครวั ช่วยให้สมองแล่นปรูด๊ปร๊าดมากกว่า

นั่งในห้องสี่เหลี่ยมเลก็ๆ เป็นไหนๆ

นอกจากการทำาอาหารในแต่ละวนัแล้ว หน้าที่อกีอย่างหนึ่งของ

เชฟสาวคอืการคดิเมนอูาหารล่วงหน้าหนึ่งสปัดาห์ และส่งให้ลกูค้าผกู

ปิ่นโตของเธอดูก่อนว่าในสัปดาห์ต่อไปจะได้กินอะไรบ้าง มีตรงไหน

อยากปรบัเปลี่ยนบ้างไหม ส่วนใหญ่แล้วเธอจะเลอืกทำาเมนทูี่ทำาทเีดยีว

แล้วสามารถส่งได้หลายๆ บ้าน เพื่อประหยัดเวลาในการประกอบ

อาหารช่วงเช้า แต่กจ็ะมเีมนทูี่จะต้องทำาพเิศษแยกให้แก่ผู้ป่วยบางราย

เหมอืนกนั

“โอเค ครบ” เพยีงฟ้ากวาดสายตาที่หน้าจอแทบ็เลต็อกีรอบเพื่อ
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เช็กความเรียบร้อยครั้งสุดท้าย ก่อนจะส่งไฟล์เมนูอาหารไปให้แก้ว- 

เจ้าจอมต่อ เพราะรายนั้นต้องเป็นคนคดิเมนขูองหวาน เตมิเตม็รสชาติ

และสารอาหารบางส่วนที่จานหลกัขาดไป

คนเสรจ็งานแล้วเกบ็ของไปวางไว้ที่โต๊ะโซฟาหน้าโทรทศัน์ ตั้งใจ

ว่าจะไปอาบนำ้า ทว่าเสียงกุกกักจากหน้าประตูห้องก็ทำาเอาหญิงสาว

ชะงกั แล้วหนัไปมอง

“หูแว่วเหรอ” ที่คาดเดาไปในทางนั้น เพราะตั้งแต่เธออยู่ที่นี่มา

ปีกว่าก็ไม่เคยมีเสียงประหลาดใดๆ รบกวน ยิ่งเป็นยามวิกาลแบบนี้

ด้วยแล้ว เรยีกว่าเงยีบมาก เพราะในหนึ่งชั้นของคอนโด มห้ีองแค่แปด

ยูนิตเท่านั้น ต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่เคยมีใครส่งเสียง

รบกวนกนั

เสยีงประหลาดดงัขึ้นอกีรอบทำาเอาหญงิสาวสะดุง้ ชั่งใจไม่นาน

กส็บืเท้าอย่างระแวดระวงัไปที่ประตหูน้าห้อง แล้วกต้็องตกใจกว่าเดมิ 

เมื่อได้คำาตอบว่าเสียงนั้นมาจากการที่ใครบางคนกำาลังพยายามเปิด

ประตูห้องของเธออยู่

“เฮ้ยยย โจรเหรอ” แม้จะสนันษิฐานไปอย่างนั้น แต่ในใจกร็ู้ว่า

มนัเป็นไปได้ยากมาก เพราะระบบรกัษาความปลอดภยัของคอนโดนี้

เรยีกว่าแน่นหนามาก ไม่มทีางที่คนนอกจะเข้ามาถงึประตหูน้าห้องเธอ

ได้เลย

เพยีงฟ้ายนืมองบานประตูอยู่เกอืบนาท ีเสยีงด้านนอกเงยีบลง

แล้ว ทว่าหญงิสาวกย็งัไม่วางใจ ย่องเข้าไปใกล้แล้วเขย่งมองลอดตา

แมวออกไปดู พอเหน็ว่าใครยนือยู่หน้าประตู เจ้าของห้องกถ็งึกบัผงะ

ถอยออกมาหนึ่งก้าว

“กาย...” กะพรบิตาปรบิๆ “มาทำาไมของเขา แล้วทำาไมไม่รู้จกั

กดออด”

คนตัวเล็กตัดสินใจเขย่งมองออกไปอีกรอบ ทว่าคนข้างนอกก็
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ยงัยนือยู่ที่เดมิ แถมเขย่าลูกบดิประตูห้องเธอซำ้าอกี

“เฮ้ยยย อะไรเนี่ย!”

เมื่อเหน็ว่าคนข้างนอกมท่ีาทคีกุคาม เธอจงึหยบิโซ่มาคล้องประตู

ไว้ก่อน แล้วจงึค่อยๆ แง้มประตูเปิดออก ตั้งใจว่าจะแว้ดใส่เขาเตม็ที่ 

แตพ่ออกีฝ่ายเหน็ว่ามคีนเปิดประตูเท่านั้น กลายเปน็เขาที่ผงะถอยไป

แทน

“เอ๊ย!” กวนิวฒัน์ร้องออกมาอย่างงงๆ ก่อนจะยกมอืขึ้น “ขอ

โทษๆ ขอโทษครบัผดิห้อง”

พูดแค่นั้นเขาก็หมุนตัวเดินต่อ ทว่าก้าวไปได้ก้าวเดียวก็เซจน

เกอืบล้ม เพยีงฟ้าเปิดประตูออกมา เท้าเอวยนืมองคนที่เดนิคดไปคด

มา ทั้งที่ประตูห้องเขาอยู่เยื้องกบัประตูห้องเธอไปไม่เท่าไร แต่ดูจาก

การเดินๆ หยุดๆ ก้าวไปข้างหน้าสองก้าว ถอยหลังสามก้าวนั้นแล้ว 

หญงิสาวกไ็ม่แน่ใจเหมอืนกนัว่าคนืนี้เขาจะถงึห้องไหม

“ไปเมาที่ไหนมาขนาดนี้” เธอพูดยงัไม่ทนัจบประโยคด ีร่างสูง

กเ็ซไปจนชนผนงัฝั่งห้องเขา พร้อมกบัเอาหวัโขกผนงัแถมไปหนึ่งที

“เอาเข้าไป” เพยีงฟ้าถงึกบัหลดุขำา จำาไม่ได้แล้วเหมอืนกนัว่า

กวนิวฒัน์เมามากขนาดนี้ครั้งสดุท้ายตอนไหน น่าจะเป็นตอนงานเลี้ยง

เรยีนจบมหาวทิยาลยัรเึปล่านะ 

หญงิสาวคดิขำาๆ แล้วเดนิไปจบัต้นแขนเขาไว้ ดทู่าแล้วถ้าปล่อย

ไป พรุง่นี้เช้าตอนเธอเปิดประตหู้องออกมา เขาอาจจะนอนอยูต่รงทาง

เดนินี่ละ

“กาย เดนิดีๆ ” เจ้าของชื่อหนัมามองแล้วย่นคิ้วใส่ ทว่าคนตวั

เลก็กว่ากไ็ม่ใส่ใจ บ่นเขาไปอย่างลมืตวั “ไปกนิเหล้าที่ไหนมาเนี่ยถงึ

ได้เมาขนาดนี้ แล้วนี่กลบัมายงัไง อย่าให้รู้นะว่าขบัรถมาจะฟาดให้”

เพียงฟ้าพยุงคนตัวหนักอย่างทุลักทุเลมาจนถึงหน้าประตูห้อง

เขา แล้วหนัไปถามคนเมา “คยี์การ์ดอยู่ไหน”
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กวนิวฒัน์หนัมองคนถามแล้วนิ่งสนทิเหมอืนคำาถามของเธอเข้า

ไม่ถึงระบบประมวลผลในสมองเขา หญิงสาวเลยถามช้าๆ ชัดๆ อีก

ครั้ง

“กาย คยี์การ์ดห้องอยู่ไหน” เธอชี้ไปที่ประตูด้วย

คนเมาหนัไปมองตามที่เธอชี้ ก่อนจะหนักลบัมามองคนรอคำาตอบ

อกีครั้ง ทว่าสายตากย็งัเหม่อลอย

เพยีงฟ้าสูดหายใจลกึแล้วถามอกีรอบ “คยี์การ์ดอยู่ในกระเป๋า

กางเกงรเึปล่า”

“ใคร!” คำาตอบนั้นนอกจากจะไม่ตรงคำาถามแล้ว มนัยงัก้องไป

ทั้งโถงทางเดนิ

“เบาๆ จะพูดเสยีงดงัทำาไม”

“ใคร!!!” คราวนี้เพยีงฟ้ารบีตะครบุปากเขาไว้ แยกเขี้ยวทั้งที่รู้

ว่าคนเมาคงไม่รู้เรื่อง

“ไม่เอาคยี์การ์ดกไ็ด้ จำารหสัหน้าห้องได้ไหม”

คนถูกถามยิ้มด้วยดวงตาเยิ้ม ก่อนจะใช้มอืบบีแก้มเธอทั้งสอง

ข้างจนปากยู่ แถมยงัหวัเราะชอบใจ เพยีงฟ้าเลยฟาดมอืเขาแรงๆ ไป

หนึ่งที

“โอ๊ย กาย! เอามอืออก เมาหนกัแล้วเป็นแบบนี้ทกุท”ี

คนโดนบ่นยังหัวเราะอย่างไม่ทุกข์ร้อน ยื่นมือไปกดรหัสที่หน้า

ประตหู้อง ทว่ากดไปได้แค่สองตวัจากทั้งหมดหกตวัเขากน็ิ่งไป พอคน

ตวัเลก็ชะโงกไปมองหน้าเขา กเ็หน็ว่าคนเมายนืหลบัตาอยู่

“กายยย” หญงิสาวครางอย่างจนปัญญา “ไอ้เฟย์จะได้ฆ่าคน

ตายวนันี้แล้วไหมเนี่ย”

คนตวัสูงลมืตาขึ้นแล้วหนัมายิ้มให้ เพยีงฟ้าเลยสวนกลบัไป

“ไม่ต้องมายิ้ม เปิดประตู!” 

สิ้นเสยีงคำาสั่งของหญงิสาว กวนิวฒัน์กท็บุประตหู้องตวัเองสอง
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ครั้ง ก่อนจะตะโกน “เปิดประตู!!!”

“โอ๊ยยย จะเรยีกผทีี่เลี้ยงไว้มาเปิดให้รไึงหา?!” ประชดแล้วสูด

หายใจลกึเป็นครั้งที่สอง พยายามสะกดอารมณ์ไว้ เตอืนตวัเองว่าอย่า

ถอืสาคนเมา แต่กน็ะ...

“มนัน่าทบุให้ดงัแอ้กสกัทจีรงิๆ”

เมื่อคิดได้ว่าไม่น่าคาดหวังอะไรในตัวเขาได้ หญิงสาวก็ยืน 

มองประตูอัตโนมัติอย่างใช้ความคิดว่าจะเอายังไงต่อ ที่แน่ๆ เธอไม่ 

พาเขาเข้าไปนอนในห้องตัวเองแน่นอน แต่จะเปิดประตูห้องเขายังไง

ล่ะ

“เมื่อกี้กดเลขอะไรนะ” เพยีงฟ้านกึถงึเลขสองตวัที่คนเมากดไป

เมื่อครู่ จะว่าไปมันคือเลขสองตัวแรกของรหัสประตูห้องที่คอนโดเก่า

เขานี่ “ใช้เลขเดมิเหรอ”

มือบางยื่นไปกดตัวเลขหกตัวที่เธอยังจำาได้ขึ้นใจ ก่อนที่ประตู

จะถูกปลดลอ็กในวนิาทตี่อมา

เพยีงฟ้าพยงุคนเมาที่พร้อมจะเซในทกุก้าวให้เดนิไปนอนที่โซฟา 

ด้วยห้องที่มรีูปแบบการจดัวางที่ไม่ต่างกนัมาก ทำาให้เธอพอเดาได้ว่า

ห้องอะไรอยู่ตรงไหน ทว่าดูแล้วถ้าจะให้พาเขาเดินไปถึงห้องนอนคง

ไม่ไหว พรุง่นี้ถ้าแขนเธอไม่เคลด็ คนืนี้เธอกอ็าจจะได้บบีคอใครบางคน

แถวนี้แทน

ทิ้งตวัลงบนโซฟาได้ กวนิวฒัน์กน็อนเหยยีดยาวและหลบัไปใน

ทันทีที่หัวถึงเบาะนุ่ม เพียงฟ้ากอดอกมองคุณหมอขวัญใจนำ้าผึ้งและ

ใครหลายคนที่โรงพยาบาลที่ตอนนี้อยู่ในสภาพที่คนอื่นคงคาดไม่ถึง

เท่าไร ดใีจดไีหมนะที่เธอได้เหน็เขาในสภาพนี้ 

“ไปกนิเหล้ากบัใครมาเนี่ย พวกเป๋าเหรอ ทำาไมปล่อยให้ตวัเอง

เมาขนาดนี้ได้”

หญิงสาวถามอย่างไม่ต้องการคำาตอบ ส่ายหน้าน้อยๆ ให้เขา
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ไปด้วย ดทีี่เป็นโซฟายาวรปูตวัแอลที่พอนอนได้สบาย ไม่เหมอืนโซฟา

ที่คอนโดเก่าที่เขานอนทไีร ขายาวเลยออกไปทกุท ีอ้อ! แล้วเมาหนกั

แบบนี้ พรุ่งนี้บ่นปวดหวัแน่นอน

“รู้เลยว่าเดี๋ยวต้องมคีนวิ่งหาเอสเพรสโซชอตแต่เช้า” 

พูดไปแล้วกเ็พิ่งจะรู้สกึได้...ทำาไมเธอถงึจำารายละเอยีดเกี่ยวกบั

ตวัเขาได้ทกุเรื่องขนาดนี้

“ลมืๆ ไปบ้างเหอะเฟย์ มนัไม่ต้องใช้แล้ว”

ถงึจะบอกตวัเองอย่างนั้น แต่ขาเธอกย็งัไม่ยอมก้าวไปไหน ใจ

ยังแอบห่วงคนเมาว่าพรุ่งนี้จะลุกไปทำางานไหวไหม ถ้าเป็นเมื่อก่อน 

เพยีงฟา้จะหาผา้ชบุนำ้ามาเชด็หน้าเชด็ตาให้เขาพอมสีต ิแล้วบงัคบัให้

ดื่มนำ้าเยอะๆ ก่อนนอน เธอเคยอ่านมาว่ามนัจะช่วยลดอาการแฮงก์ใน

วนัพรุง่นี้ได้ แต่ตอนนี้เธอไม่ได้อยูใ่นสถานะที่ควรทำาอย่างนั้น และเธอ

กจ็ะไม่ทำาอย่างนั้นด้วย

“จะตั้งปลุกให้ละกันนะ พรุ่งนี้จะได้ไม่ตื่นสาย” เมื่อตัดสินใจ 

ได้แล้วว่าสิ่งที่ไม่มากไม่น้อยเกินไปที่เธอพอจะทำาได้คืออะไร หญิง 

สาวจึงนั่งลงบนโซฟาข้างตัวเขา พยายามมองหาว่าเขาซุกโทรศัพท์ 

มือถือไว้ตรงไหน ไม่นานเธอก็ได้มันมาจากกระเป๋ากางเกง แถมดู

เหมอืนจะไม่มคีย์ีการ์ดอยูใ่นนั้นด้วย หวงัว่าคงไม่เมาจนโยนลงถงัขยะ

ไปแล้วนะ

เพียงฟ้าจำาได้ว่าตอนเจอกันครั้งแรก กวินวัฒน์เคยบอกว่าเขา

เข้างานที่โรงพยาบาลทกุวนั เธอเลยคดิว่าจะตั้งปลกุให้เขา แต่พอปัด

นิ้วไปหน้าคยี์ลดักลบัพบว่าไม่มปีุ่มรูปนาฬิกาปลกุเหมอืนของเธอ 

“อ้าว ไม่เซตค่าไว้ที่คย์ีลดัแล้วจะตั้งปลกุให้ยงัไง แบบนี้มนัต้อง

ปลดลอ็กก่อนนะ”

หญงิสาวยื่นโทรศพัท์ไปตรงหน้าเจ้าของ เผื่อว่าระบบจะสแกน

หน้าปลดลอ็กให้ ทั้งที่กร็ู้ว่าถ้าเจ้าตวัไม่ลมืตา ระบบกไ็ม่มทีางสแกน
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ดวงตาเขาได้ 

“เอานิ้วถ่างตาเลยดไีหมเนี่ย” ถงึจะพูดอย่างนั้น แต่เธอกไ็ม่ได้

คดิจะทำาจรงิๆ

เพยีงฟ้านั่งคดิอยู่เกอืบนาท ี สดุท้ายกต็ดัใจ “โทษทนีะ ถอืว่า

ฉนัพยายามช่วยแล้วกล็ะกนั”

หญิงสาวเอี้ยวตัวเอาโทรศัพท์มือถือไปวางไว้ตรงที่ว่างเหนือ

ศีรษะเขา ทว่าความคิดหนึ่งที่แวบเข้ามาตอนนั้นก็ทำาให้เธอหยุดมือ 

ไว้

ถ้ารหัสประตูหน้าห้องของเขาเป็นเลขเดิม แล้วรหัสปลดล็อก 

มอืถอืล่ะ...จะเป็นเลขเดมิอยู่ไหม

ความคิดนี้ทำาเอาหญิงสาวใจเต้นแรงขึ้น เธอปัดหน้าจอมือถือ

ขึ้นให้ปรากฏแป้นกดตวัเลขรหสัผ่าน ก่อนจะเลื่อนสายตาไปมองคนที่

หลับอยู่ด้วยใจที่ลุ้นอยู่ลึกๆ ใช่ว่าเธออยากจะเปิดดูอะไรในโทรศัพท์

เขา แต่ความตื่นเต้นที่ก่อตวัอยู่ในอกตอนนี้ กเ็พราะว่ารหสัปลดลอ็ก

เดมิที่เขาเคยใช้เมื่อก่อน...คอืวนัเกดิของเธอ

นิ้วเรยีวกดตวัเลขลงบนหน้าจอทลีะตวัอย่างช้าๆ เพราะไม่อยาก

ผดิพลาด และทนัททีี่ปลายนิ้วของเธอแตะลงบนเลขตวัสดุท้าย หน้า

จอที่ถูกลอ็กไว้กเ็ด้งหายไปทนัที

หวัใจของหญงิสาวหววิไหวในวนิาทนีั้น มนัเหมอืนถูกบบีเบาๆ 

ครั้งหนึ่ง ก่อนจะพองฟูขึ้นจนต้องบอกตวัเองให้กดความรู้สกึไว้

เขาทำาแบบนี้ทำาไม...ทำาเหมือนว่าหัวใจเขาไม่เคยไปไหน ทั้งที่

ความสมัพนัธ์ต้องแปรเปลี่ยนไปทั้งหมดกเ็พราะเขา...

เพียงฟ้าหลับตาลง ต่อสู้กับความรู้สึกมากมายที่พรั่งพรูอยู่ใน

อกตอนนี้ สบัสน สงสยั จบัต้นชนปลายไม่ถูก หญงิสาวพยายามห้าม

หวัใจตวัเองไม่ให้คดิไกลเพราะการกระทำานั้น 

บางทีเขาอาจแค่กดจนชินมือ เลยไม่อยากเปลี่ยนมัน...ถ้าเป็น
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อย่างนั้น เขากใ็จแขง็มาก ใจแขง็มากที่ยงักดเลขวนัเกดิของแฟนเก่า

ได้...โดยไม่รู้สกึอะไรเลย

“เฟย์เหรอ” เสียงแผ่วเบาคล้ายละเมอเรียกให้หญิงสาวลืมตา

ขึ้น และพบว่าคนเรยีกกำาลงัมองเธออยู่เหมอืนกนั

ดวงตาของกวนิวฒัน์เปิดขึ้นเพยีงครึ่งคล้ายกึ่งหลบักึ่งตื่น สายตา

ล่องลอยไปจบัอยู่ที่ดวงหน้าอนัคุ้นเคยซึ่งอยู่ใกล้แค่เอื้อม แม้ว่าไฟใน

ห้องจะไม่ได้เปิดเต็มกำาลัง แสงที่ให้ความสว่างจึงเป็นเพียงแสงสลัว 

ทว่าเขากจ็ำาภาพตรงหน้าได้อย่างชดัเจน

ดวงตากลมโตวาวใสที่เขาหลงใหล จมกูเรยีวเลก็ปลายมนที่เธอ

ชอบเอามาบี้กบัต้นแขนเขาเสมอเวลาอยากอ้อน  พวงแก้มนุม่นิ่มที่เขา

มกัจะบบีเล่นตอนมนัเขี้ยวยายตวัแสบ รมิฝีปากหยกัเลก็ช่างจ้อที่เพยีง

ได้จูบ...หวัใจเขากก็ระโจนไปอยู่ในมอืเธอทั้งดวง

ภาพจำาที่แค่หลบัตาปรากฏชดั...ชดัพอๆ กบัความรู้สกึในหวัใจ

เขาที่มากขึ้นทกุวนั มากจนตอนนี้เขาเหน็เธอมานั่งอยู่ข้างกาย

เปลอืกตาอนัหนกัอึ้งของกวนิวฒัน์ปิดลงอกีครั้ง ก่อนที่ชายหนุม่

จะฝืนปรอืตาขึ้นมาเพราะเขายงัไม่อยากถูกปิดกั้นจากภาพฝันนี้ ภาพ

ของเธอดตู่างไปจากทกุวนั เพราะครั้งนี้มนัเด่นชดัราวกบัไม่ใช่ภาพฝัน

ดงัครั้งที่ผ่านๆ มา

“ดจีงั...” เขาเค้นเสยีงผ่านลำาคอแล้วยิ้มบาง

เพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่เขาดื่มไปมากมายหรือเปล่านะทำาให้

เขาเหน็เธออยู่ตรงนี้ ใกล้กนัในระยะที่ถ้าเขาโผกอดเธอ คนตวัเลก็คง

ลุกหนีไปไหนไม่ทัน ทว่าเขาก็ไม่อาจทำาอย่างนั้น...กลัวว่าหากสัมผัส

เพยีงเลก็น้อย ภาพฝันที่งดงามนี้จะสูญสลายไป

เวลานี้เพยีงฟ้านั่งอยู่ใกล้เขา เธอมองมาด้วยสายตาที่เปี่ยมไป

ด้วยคำาถาม ชายหนุ่มเหน็ความสบัสนว้าวุ่นอยู่ในดวงตาของเธอ ทว่า

สมองที่ถกูฤทธิ์แอลกอฮอล์ครอบงำากไ็ม่อาจทำาให้เขาเลอืกคำาพดูดีๆ  ที่
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จะเอ่ยถามเธอได้

บางท.ี..สิ่งที่เธออยากรู้อาจจะเป็นเหตผุลของเรื่องวนันั้น เหตผุล

ที่เราเลกิกนั และมนักเ็ป็นเหตผุลที่เขาไม่อาจบอกความจรงิไปได้

เพราะมนัอยู่ในข้อแลกเปลี่ยนของเขากบัพ่อเธอเหมอืนกนั

กวินวัฒน์ยื่นมือไปตรงหน้า ใจอยากประคองใบหน้าเธออย่าง

ที่เคยทำาได้ ทว่าเขาก็ไม่กล้าแตะ อยากให้ภาพของเธออยู่ในสายตา

เขาเนิ่นนานไม่ไปไหน แม้ว่ายิ่งมอง ความรู้สกึที่อดัแน่นอยู่ข้างในจะ

ยิ่งบบีรดัทบุตจีนเขาเจบ็โพรงอกไปหมด

ทำาได้แค่เอ่ยคำาที่ค้างอยู่ในใจ... 

“ขอโทษ”

คำาที่ไม่เคยพูดไปเลยสกัครั้ง เพราะกไ็ม่รู้ว่าเธออยากฟังมนัอยู่

ไหม บางทมีนัอาจจะสายไปแล้วที่จะเอ่ยเมื่อผ่านเวลามาขนาดนี้ แต่

เขากย็งัอยากบอกเธออยู่ด ี

“ฉนัขอโทษ...”

เพียงฟ้ามองหยดนำ้าใสๆ ที่กลิ้งลงจากหางตาของเขา เธอไม่

แน่ใจว่าคำาขอโทษนั้นมาจากเหตผุลไหน แต่หากถามตอนนี้ หญงิสาว

นกึออกอยู่เพยีงเรื่องเดยีว...

เขากำาลงัขอโทษที่ทิ้งเธอไปอย่างนั้นใช่ไหม

เหตกุารณ์เมื่อครานั้น กวนิวฒัน์เยน็ชากบัเธอที่สดุ แม้ว่าเธอไม่

อยากเชื่อว่าเขาจะตัดสัมพันธ์เพียงเพราะต้องการโฟกัสเรื่องเรียน 

เพราะแฟนหนุ่มที่เธอรู้จกัเป็นคนมเีหตผุลมากกว่านี้มาก 

หญงิสาวเคยคาดเดาไปถงึขั้นว่า เป็นพ่อแม่ของเธอหรอืเปล่าที่

สั่งให้เขาหยุดความสัมพันธ์กับเธอ เพราะถึงท่านจะไม่เคยพูดตรงๆ  

ว่าไม่ชอบเขา แต่ดูแล้วก็ไม่ปลื้มเท่าไร ขนาดคบกันได้หลายปี ท่าน 

ยงัเฉยเมยทกุครั้งที่เขาไปส่งเธอที่บ้าน แต่พอได้ลองทบทวนดีๆ  แล้ว 

เพยีงฟ้าคดิว่า ต่อให้พ่อแม่เธอทำาอย่างนั้นจรงิ ถ้ากวนิวฒัน์ไม่ต้องการ 
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เขากไ็ม่มวีนัทำาตามคำาสั่งแน่ เพราะขนาดพ่อแม่เขาเองยงัสั่งเขาไม่ได้ 

นบัประสาอะไรกบัพ่อแม่เธอ

ทว่าตอนนั้นกวนิวฒัน์ไม่เปิดโอกาสให้เธอได้ถาม ตดัการตดิต่อ

ทกุทาง บบีให้เธอต้องเดนิไปข้างหน้า ต่อสูก้บัความเจบ็ปวดท่ามกลาง

ความแคลงใจอยู่เพยีงลำาพงั 

สุดท้ายเธอก็ต้องฝืนใจเชื่อเขาว่าเหตุผลของการเลิกราคือแบบ

นั้นจริงๆ เพราะอย่างไรเสีย ไม่ว่าจะเหตุผลไหน...ความต้องการของ

เขากค็อืการเดนิจากไปอยู่ด ีนั่นคอืสิ่งที่เธอบอกตวัเองมาตลอด...

ตั้งแต่รู้จกักนัมา ไม่ว่าจะดใีจหรอืเสยีใจมากแค่ไหน กวนิวฒัน์

ไม่เคยร้องไห้ให้เธอเหน็เลยสกัครั้ง พอถกูชายหนุม่ทิ้งและหมางเมนิใส่

กนั เธอจงึปักใจเชื่อว่าเขาคงไม่เจบ็ปวดมากมายเท่าเธอ 

คงไม่มนีำ้าตา...เพราะที่ผ่านมากไ็ม่เคยเหน็

ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว...นำ้าตาที่ไหลอย่างเงยีบๆ ตอนนี้ล่ะ มนัมา

จากความรู้สกึเดยีวกบัเธอตอนนั้นไหม 

หากใช่...เธอรู้ดกีว่าใครว่านำ้าตาเหล่านี้ไหลมาจากหวัใจ

หวัใจที่เจบ็เหลอืเกนิ

เพยีงฟ้ายกมอืขึ้นทาบทบัมอืใหญ่ที่อยูใ่กล้ใบหน้าของเธอ ขยบั

นิ้วจับมันเอาไว้ ความรู้สึกโหยหาลามเลียหัวใจที่บอบชำ้าจนเริ่มกลั่น

เป็นนำ้าใสๆ ปกคลุมดวงตา ก่อนที่มันจะไหลรินลงมาตอนที่มือใหญ่

เปลี่ยนมากมุมอืเธอไว้ แล้วดงึช้าๆ ไปแนบบนแผ่นอกเขา

“ขอโทษ”

เพยีงฟ้าพยกัหน้ารบัพร้อมกบัที่นำ้าตาหยดลงจากปลายคาง ไม่รู้

ว่าเธอให้อภยัเขาง่ายไปไหม แต่แค่มาเหน็คนไม่เคยมนีำ้าตากำาลงันำ้าตา

ไหล หวัใจเธอกเ็จบ็ไปหมดแล้ว

หญิงสาวปล่อยให้คนที่นอนอยู่กุมมือเธออยู่อย่างนั้น เธอรับรู้

ถงึแรงเต้นของหวัใจเขาที่ค่อยๆ ส่งกระแสไออุน่จางๆ ซมึผ่านมอืเลก็ๆ 
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ของเธอ หวัใจของเพยีงฟ้าเริ่มไหวตามแรงสั่นสะเทอืนนั้น เช่นเดยีวกบั

ความรู้สึกอุ่นๆ ที่เริ่มครองพื้นที่ในอก สายตาของเธอมองพิจารณา

ใบหน้าของเขาที่ตอนนี้หลบัตาลงแล้ว 

กวนิวฒัน์ดูผอมลงจากเมื่อก่อน ไม่รู้ว่าตอนอยู่ต่างประเทศเขา

เรยีนหนกัแค่ไหน วนัๆ กนิอะไร ถ้าเป็นตอนอยู่ที่เมอืงไทยละก ็เธอจะ

ชอบทำาแซนด์วชิไปให้เขาที่โรงพยาบาลบ่อยๆ เพราะแซนด์วชิกนิง่าย 

จะได้กินไปอ่านหนังสือไป บางครั้งเธอก็เห็นเขาคาบไว้ ส่วนมือก็ทำา

รายงานไปด้วย

เพยีงฟ้ายิ้มเมื่อนกึถงึเรื่องเก่าๆ ตอนนี้ไม่รู้ว่าวนัวนัหนึ่งเขากนิ

ข้าวกนิปลาที่ไหน รู้สกึผดิเหมอืนกนัที่เธอไล่เขาทกุครั้งที่โผล่หน้าไปที่

ร้านเลย

มือบางข้างหนึ่งยกขึ้นปาดนำ้าตา หญิงสาวไม่อยากร้องไห้จน

เกดิเสยีงสะอื้น แค่เท่านี้หวัใจเธอกด็งึความรูส้กึเก่าๆ กลบัมามากเกนิ

พอแล้ว รมิฝีปากบางเม้มแน่น ไล่สายตามองคนหลบัใหลอกีครั้งก่อน

จะคลี่ยิ้มบาง แล้วค่อยๆ ดงึมอืที่ถูกกอบกมุออก

เธอไม่ควรปล่อยให้ความหวั่นไหวดงึความรู้สกึเธอให้ถลำาลกึไป

มากกว่านี้

หญงิสาวหกัใจลกุขึ้นยนืแล้วเดนิตรงไปที่ห้องนอนเขา ก่อนจะ

หอบผ้าห่มผนืใหญ่ออกมาห่มให้คนบนโซฟาเป็นอย่างสดุท้าย ก่อนจะ

บอกตวัเองให้กลบัไปในที่ของเธอ

เพียงฟ้าให้อภัยเขาแล้ว ให้อภัยในสิ่งที่เขาเคยทำากับเธอแล้ว 

แต่ก็ใช่ว่าเธอจะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับเขา หญิงสาวยังจำาความเจ็บ

ปวดครั้งนั้นได้ ความเจบ็ปวดที่ไม่ว่าจะเยียวยาตัวเองแค่ไหนมันก็ไม่

เคยหาย และมนักเ็ป็นความเจบ็ปวดที่เตอืนว่า...เธอจะต้องไม่พาหวัใจ

ตวัเองไปเจบ็เจยีนตายแบบนั้นอกีแล้ว
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เวลาแปดโมงเช้าของวันทำางานธันวาเดินผ่านประตูตึก 

จอดรถเข้ามาในส่วนของโรงพยาบาล ก่อนจะแวะร้านกาแฟที่ชั้น 1  

ดงัเช่นทกุวนั ทว่าเช้านี้ต่างไปเลก็น้อย ที่โต๊ะมมุหนึ่งในร้านมชีายหนุม่

รูปร่างคุ้นตาว่าเป็นเพื่อนนั่งอยู่ แต่หน้าตาตอนนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาโดน

ผทีี่ไหนสูบวญิญาณไปจนเหลอืแต่ร่างซอมบแีล้วหรอืเปล่า

ธนัวาเดนิเลยเคาน์เตอร์สั่งเครื่องดื่มไปหยดุที่โต๊ะตวันั้น ก่อนจะ

โน้มตวัลงไปมองใบหน้าของอกีฝ่ายให้ชดัอกีหน่อย “โอ้โห สภาพ...” 

ว่าพลางส่ายหน้า “เพิ่งจะกลบัมาทำางานได้ไม่เท่าไหร่ นี่แผนกมงึมศีกึ

หนกัรไึง สนใจแวะฉดีออร่าไวต์ผวิใสที่แผนกกูหน่อยไหม”

กวนิวฒัน์แค่เหลอืบตาขึ้นมองคนที่ยนือยู ่สมองเขาตื้อเกนิกว่า

จะหาคำามาเถยีงเรื่องไร้สาระตอนนี้ แล้วพอธนัวาเหน็ว่าคนฟังไม่ตอบ 

เขาเลยดึงเก้าอี้ออกแล้วนั่งลงตรงหน้า หรี่ตาอย่างพิจารณาอีกครั้ง 

ก่อนจะเอ่ยด้วยนำ้าเสยีงจรงิจงัขึ้น

“กูขอพูดอะไรหน่อยได้ไหม”

“ว่ามา”

“หน้ามงึเหี้ยมากอะกาย”

“เออ กูเมาค้าง” กวนิวฒัน์บุ้ยหน้าไปที่แก้วกระดาษเปล่าตรง

17
กระจอก
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หน้า “เอสเพรสโซเหมือนไม่ช่วยเลยว่ะ นี่อุตส่าห์สั่งดับเบิลชอตแล้ว

นะ”

“อาการหนกันะรอบนี้ ว่าแต่มงึไปเมากบัใครมา ไอ้เป๋าเหรอ” 

พูดชื่อจบ หางตาของคนพูดกเ็หน็คนที่ถูกเอ่ยถงึกำาลงัเดนิผ่าน

ประตเูดยีวกนัเข้ามาพอด ีธนัวาเลยหนัไปกวกัมอืเรยีกปิต ิสรปุเอาเอง

โดยไม่รอฟังคำาตอบว่าเมื่อคืนเพื่อนสองคนของเขาไปสังสรรค์กันมา 

แล้วพอปิตเิดนิมาถงึ แพทย์หนุม่เจ้าของแว่นกลมกช็ี้ไปที่คนหมดสภาพ

“ทำาไมเพื่อนมงึสภาพเป็นงี้ เมื่อคนืไปหนกักนัที่ไหนมา”

ปิตมิองเพื่อนสองคนสลบัไปมา ยงัไม่ทนัได้ตอบเสยีงพนกังาน

ของร้านกด็งัขึ้น

“หมอกายคะ กาแฟได้แล้วค่ะ”

คนที่ยงัไม่ได้นั่งก้าวไปหยบิกาแฟที่เคาน์เตอร์รบัเครื่องดื่มราวกบั

ว่าเป็นของตวัเอง เท่านั้นไม่พอ ยงัดูดกาแฟแก้วนั้นหน้าตาเฉย

“ไอ้เป๋า ของกู”

ปิตใิช้คางชี้ไปที่แก้วกระดาษเปล่าบนโต๊ะ “มงึกนิไปแล้วนี่ วนันงึ

กนิกาแฟเยอะไม่ดหีรอก แก้วนี้ให้กลูะกนั เออ ว่าแต่ทำาไมมงึอยูส่ภาพ

นี้ล่ะ ย้อมใจเหรอเพื่อนรกั”

“อ้าว นี่พวกมงึไม่ได้ไปด้วยกนัเหรอ”

กวนิวฒัน์ส่ายหน้าให้ธนัวา “กูไปกบัคนอื่น”

“เผลอหน่อยกน็อกใจกตูลอดแหละ ทกีชูวนไปฉลองตอนนั้นนะ 

ห!ึ เจอเฟย์หน่อย สดุท้ายกไ็ม่ไป”

คนโดนตัดพ้อไม่เถียง เพราะตั้งแต่ร้านของเพียงฟ้าเกิดเรื่อง 

กวินวัฒน์ก็มีหลายอย่างให้ต้องคิด เขาอยากใช้เวลาหลังเลิกงานอยู่

คนเดยีวมากกว่าไปสงัสรรค์กบัใคร

ยกเว้นเมื่อคนื...นั่นถอืว่าเป็นเหตสุดุวสิยั เพราะยงัไงเรื่องที่คยุ

กบักระแสชลกเ็กี่ยวกบัคดขีองเพยีงฟ้าอยู่ดี
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ปิตแิกล้งเบ้ปากใส่ ก่อนจะลากเก้าอี้จากโต๊ะข้างๆ มานั่งร่วมวง

ด้วย “ไหนว่ามาซิ มันมีเรื่องอะไรให้เพื่อนกายกูต้องดื่มหนักจนสิ้น

สภาพคณุหมอผู้น่าเกรงขามได้ขนาดนี้”

“จรงิๆ เมื่อคนืกูไม่ได้กนิเยอะเลยนะ กก็นิเท่าเมื่อก่อน แต่ไม่รู้

ทำาไมแม่งเมาขนาดนั้นได้”

“มงึแก่แล้วไง โหยยย จะให้คอแขง็เท่าสมยัเดก็ๆ ได้ไง ร่างกาย

คนเรามนักต็้องเสื่อมโทรมไปตามเวลา”

กวนิวฒัน์มองด้วยสายตานิ่งๆ “แดกกาแฟกไูป ว่ากแูก่ไป อร่อย

มากไหม”

ปิติยิ้มระรื่น แล้วเขย่าแก้วให้มีเสียงนำ้าแข็งประกอบ กลับคำา

ทนัท ี“กูว่ามงึไม่แก่หรอก แค่ไม่ได้กนินานแค่นั้น”

“อมื” กวนิวฒัน์รบัคำาสั้นๆ 

ในขณะที่ธันวาแอบมองบน “สกิลเปลี่ยนสีของมึงยังดีเหมือน

เดมิเลยนะเป๋า”

“เออ แล้วตกลงมงึไปกบัใครล่ะกาย อย่าบอกนะว่าไปคนเดยีว”

“ไปกบัไอ้เก้า”

“เก้าไหน”

“เก้า กระแสชล”

“หา?! กระแสชลเพื่อน ม. ต้นเราอะนะ” คราวนี้ปิตติาโต นอก 

จากไม่คิดว่าจะได้ยินชื่อนี้แล้ว เขาก็ไม่คิดว่าสองคนนี้จะโคจรมาเจอ

กนัด้วย “เป็นไงมาไงได้วะ”

“กไ็ม่เป็นไงหรอก ไอ้เก้ามนักแ็ค่ย้ายมาทำางานที่ สน. นี้ แล้ว

ได้ทำาคดขีองเฟย์พอด ีมนัเลยเรยีกไปคยุนดิหน่อย”

“นดิหน่อย?” ธนัวาเลกิคิ้วถาม เพราะดูจากสภาพเพื่อนแล้ว ไม่

น่าใช้คำาว่านดิหน่อยได้ “เมื่อก่อนพวกมงึคงสนทิกนัมากสนิะ”

เป็นปิตทิี่ส่ายหน้าแรง “ไม่ๆๆๆ ไม่เลย มนัสองคนเลขที่ตดิกนั 
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ตกีนัประจำา”

“อ้าว ปกตกิายไม่ได้ตกีบัมงึเหรอเป๋า”

“กบักูนี่ไม่เรยีกว่าตคีร้าบบบ เรยีกว่าสะกดิด้วยความรกัพอหอม

ปากหอมคอ กบัไอ้เก้าโน่น ปาชอล์กใส่หวัไอ้กายประจำา”

ธนัวามองสหีน้าในการเล่าอย่างออกรสของปิตแิล้วถงึกบัหลดุขำา 

“ปาทำาไมวะ”

“มนัเหี้ยไง” คนโดนปาชอล์กใส่โพล่งขึ้น ทว่าปิตกิย็กมอืเบรก

เพื่อนไว้ ส่งสายตาประมาณว่าเขาจะเป็นคนเล่าเอง

“กไ็อ้เก้าอะ มนัเป็นพวกโหวกเหวก เสยีงดงั กายมนักร็ำาคาญ

ไง เวลาสอบเก็บคะแนนไรงี้ เลขที่ใกล้กันก็จะนั่งถัดกันใช่ปะ เวลา

เพื่อนคนอื่นๆ ที่นั่งรอบๆ ถาม ไอ้กายมนับอกทกุคนเว้ย แต่ไม่ยอม

บอกไอ้เก้า ชอบทำาเป็นไม่ได้ยนิ ไอ้เก้าเลยเอาชอล์กปาหวัมนัประจำา 

แล้วปาแม่นด้วยนะ เพื่อนในห้องขำากนัตลอด”

“เหน็ไหม กบูอกแล้วว่ามนัเหี้ย ดนีะที่ตอน ม.ปลายมนัสอบเข้า

โรงเรยีนนายร้อยได้เลยลาออกไป ไม่งั้นกวู่ากไูด้แจกตนีมนัสกัรอบแน่”

ปิตเิบ้ปาก “กูว่ามงึไม่ชนะมนัหรอกกาย ดูจากสภาพมงึตอนนี้ 

ขนาดเจอกนัแค่ครั้งเดยีวนะ ไม่ต้องบอกกร็ูว่้าเมื่อคนืมงึคงอยูใ่นสภาพ

ที่เรยีกว่า...เหมยีนหมา”

กวนิวฒัน์ทำาเสยีงขึ้นจมกู “ดนีะที่วนันี้เป็นโอพดี ีถ้ากเูข้าโออาร์ 

มหีวงัคนไข้กูเละเทะหมด”

“แล้วนี่มงึมายงัไง ขบัรถได้เหรอ” ธนัวาถาม

“แทก็ซี่ด ิรถกูคาดว่าน่าจะอยู่ที่ร้าน”

“ถงึกบัใช้คำาว่า...คาดว่า นี่กูชกัอยากเหน็หน้าคนชื่อเก้าแล้วนะ 

ถงึขั้นล้มหมอกายสายหิ้วได้”

“สายหิ้วเหี้ยไร พูดให้ด”ี

“อ้าว เมื่อก่อนไง สมยัยงัไม่คบเฟย์ เมาๆ หน่อย มงึกห็ิ้วเขา
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ประจำา”

“เออจรงิ อย่าว่าแต่ตอนไม่คบเลย ขนาดตอนเป็นแฟนแล้วนะ 

มงึจำาตอนที่พี่ๆ  ที่โรง’บาลเลี้ยงส่งเราตอนจบอนิเทริ์นได้ไหมธนัย์ ไอ้

กายโดนมอมจนเมาหนกั เพ้อหาแต่เฟย์ จรงิๆ กูว่ากูยงัมคีลปิอยู่ใน

มอืถอืเครื่องเก่านะ”

“ลบไปได้แล้ว เกบ็ไว้ทำาเหี้ยอะไร”

“เอาไว้ทำาสไลด์โชว์งานแต่งมงึไง” ปิตว่ิาแล้วยกัไหล่ “ว่าแต่จะ

ได้มงีานแต่งไหม ง้อเขาไปถงึไหนแล้ว”

คำาถามนี้ทำาเอากวินวัฒน์หลุบตาลงอย่างใช้ความคิด เมื่อคืน

เขาคดิว่าเหน็เพยีงฟ้าในภาพฝัน เธอมานั่งอยู่ข้างๆ ไม่แน่ใจว่าพดูอะไร

กบัเธอไปบ้าง แต่กพ็อจำาได้เลอืนรางว่ามคีำาขอโทษอยู่ในนั้น 

ตอนนั้นชายหนุม่คดิว่าเขาคงเมาหนกัถงึได้เหน็ภาพเธอชดักว่า

ครั้งไหนๆ ทว่าพอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วพบว่ามผี้าห่มคลมุตวัอยู่ ก็

เริ่มไม่มั่นใจว่าเป็นเพยีงแค่ความฝันจรงิไหม เพราะเขาคงไม่เข้าไปหยบิ

ผ้าห่มในห้องนอนแล้วเดินกลับออกมานอนที่โซฟาหรอก ไหนจะ

นาฬิกาปลกุที่ถกูตั้งไว้หลายเวลาราวกบักลวัว่าเขาจะไม่ตื่น ซึ่งนั่นไม่ใช่

เรื่องปกตทิี่กวนิวฒัน์ทำา

“เฟย์อยู่คอนโดเดยีวกบักู”

“หา?!” คนฟังทั้งสองโพล่งออกมาอย่างพร้อมเพรียง ก่อนจะ

เป็นธนัวาที่ถามต่อ

“ได้ไงวะ”

“ไม่รู้ แต่อยู่ชั้นเดยีวกนั ห้องกอ็ยู่ตรงข้ามกนัด้วย” 

จติแพทย์หนุม่หรี่ตาอย่างจบัผดิ “มงึแอบไปสบืมาก่อนรเึปล่า”

“สบือะไรล่ะ คอนโดใกล้ๆ แถวนี้มนัมอียู่กี่ที่”

“แต่มนัถงึขั้นอยู่ชั้นเดยีวกนัเลยเหรอ”

กวนิวฒัน์ยกัไหล่ให้ธนัวา “ตอนกูซื้อมนัเหลอืห้องสดุท้ายนะ กู
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ไม่ได้เลอืก”

“จะบอกว่าฟ้าลขิติไว้?”

ปิตส่ิายหน้า “ทกุอย่างลงลอ็กขนาดนี้แล้ว ถ้ามงึยงัง้อเขาไม่ได้ 

กูขอให้ใช้คำาว่า ‘กระจอก’”

“ตะบี้ตะบนันะ” กวนิวฒัน์ว่าด้วยสหีน้าเออืมระอา

“อะไร”

“มงึอะ ได้ทหีน่อยกต็ะบี้ตะบนัขยี้กูจงั”

“นี่กูพูดเรื่องจรงิ ทกุอย่างเอื้อให้มงึขนาดนี้แล้ว มนักต็้องได้ปะ

วะเพื่อน”

ความจรงิที่ปิตพิดูทำาให้กวนิวฒัน์เถยีงไม่ออก ภาวะรอบตวัเอื้อ

ให้เขาก็จริง แต่ชายหนุ่มรู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่ง่าย เพราะสิ่งที่เป็นอุปสรรค

ของเขาไม่ใช่คนรอบตวัแต่แรกอยูแ่ล้ว แต่เป็นกำาแพงหนาในใจเธอต่าง

หาก 

เป็นเขาเองที่เคยอยากให้เธอเข้มแขง็ และยนืได้โดยไม่พึ่งความ

รักจากใคร พอมาตอนนี้ เธอแข็งแกร่งและรักตัวเองได้อย่างที่เขา

ต้องการแล้ว มนักย็าก...ที่เขาจะเข้าไปในหวัใจเธอเหมอืนกนั

“กูบอกเฟย์แล้วนะ ว่ากูรู้ว่าเขาหย่าแล้ว”

“โอ้ววว แบบนี้ก็เท่ากับว่ามึงประกาศไปแล้วว่ามึงจะรุกเขา” 

ธนัวาตาวาว

“กท็ำานองนั้น” 

ปิตยิื่นหน้าไปกลางวง “แล้วเฟย์ว่าไง”

“ก.็..” กวนิวฒัน์นกึถงึข้อความที่เขาเพิ่งส่งไปขอบคณุเพยีงฟ้า

เรื่องเมื่อคนื “...ไม่ตอบ”

“เฮ้อออ” เสยีงถอนหายใจอย่างหน่ายๆ ของปิตดิงัขึ้นพร้อมกบั

ที่เจ้าตวัถอยมาพงิพนกัเก้าอี้ ไม่ลมืซำ้าเตมิเพื่อนไปด้วย “รบัรู้แต่ไม่รบั

รกัอะเนอะ ทนเอาหน่อยละกนั”
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“กูว่าเดี๋ยวกูคงได้แจกตนีคนแถวนี้ก่อนแจกไอ้เก้าแล้วแหละ”

ธนัวาหวัเราะร่วนเพราะแทนที่คนโดนคาดโทษจะเดอืดร้อน แต่

กลับดูดกาแฟอย่างลอยหน้าลอยตา “กวนตีนขนาดนี้ กูว่าต้องฟาด

ด้วยไม้กอล์ฟแล้วแหละ เอาเลยไหม หลงัรถกูมนีะ”

“แหมมม ได้ทนีะมงึเนี่ย แค้นอะไรกูเอ่ย” ปิตเิอยีงคอถาม ก่อน

จะนึกบางอย่างขึ้นได้ “เดี๋ยวก่อน นี่มึงหัดตีกอล์ฟตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่

กลวัคนไข้เหน็ว่าผวิเสยีละเหรอ”

“กูกไ็ม่ได้กลวัผวิเสยีอะไรขนาดนั้น เอาแค่ไม่แย่กว่าคนทั่วไปก็

พอ แล้วนี่พ่อกกูช็วนไปเป็นเพื่อน อกีอย่างไปตอนเยน็หรอกกเูลยยอม

ไปด้วย กลางวนัไม่ไหวร้อนตายชกั แค่คดิกไ็ม่สนกุแล้ว กฬีาอะไรไม่ใช่

ทางกูเลย ตกีไ็ม่ค่อยเป็นด้วย ใครจะอยากไป”

“เอาน่า มงึไปลองดูก่อน ถอืว่าไปออกกำาลงักาย ถ้าตเีป็นแล้ว

มงึอาจจะชอบกไ็ด้”  

“มงึมาลองแทนกูไหมล่ะเป๋า เดี๋ยวกูจะได้บอกพ่อว่ามคีนอยาก

มาตเีป็นเพื่อนแล้ว ระหว่างนี้มงึกล็องซ้อมๆ อยู่บ้านไปก่อน”

ปิตทิำาหน้าเหยเก “ไม่เอาหรอก จะให้ซ้อมอะไร ไม้กอล์ฟไม่ใช่

ของที่มทีกุบ้าน”

คนเดยีวที่นั่งง่วงฟังการสนทนาถงึกบัตาโต สตกิลบัเข้าร่างทนัที

ที่ได้ยนิประโยคนั้น “เชี่ยยย ทำาไมกูเพิ่งคดิได้”

เพื่อนสองคนหนัมองคนห่อเหี่ยวที่จู่ๆ กเ็ด้งตวันั่งหลงัตรง ก่อน

จะลกุพรวดแล้วเดนิออกไปโดยไม่บอกกล่าว กวนิวฒัน์ทิ้งความงงงวย

ไว้ข้างหลงั เพราะตอนนี้สมองของเขากำาลงัจดัเรยีงข้อมลูต่างๆ ที่บนัทกึ

เอาไว้

“ไม้กอล์ฟไม่ใช่ของที่มีทุกบ้าน” แพทย์หนุ่มพึมพำาขณะที่สอง

ขากก็้าวไม่หยดุ “...ไม้เบสบอลกไ็ม่ใช่ของที่มทีกุบ้านเหมอืนกนั”

การใช้ชวีติอยู่ที่อเมรกิาหลายปีทำาให้เขาเคยชนิกบัการเหน็อปุกรณ์
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กฬีาเบสบอลได้ทั่วไป แต่นั่นไม่ใช่กบัที่เมอืงไทย  

แล้วบ้านของคนแบบไหนล่ะที่จะมขีองพวกนี้...

เวลาเกดิเหตทุี่เหมาะเจาะราวกบัจบัวาง อปุกรณ์ลงมอืกไ็ม่ใช่

ของที่มอียู่ทั่วไปด้วย

แม้จะมชีื่อของบคุคลหนึ่งแวบเข้ามาในหวั แต่กวนิวฒัน์ไม่อยาก

ปรกัปรำาเขา เพราะอย่างไรเสยีกไ็ม่มเีหตผุลอะไรที่อดตีสามขีองเพยีงฟ้า

ต้องทำาอย่างนั้น ทว่า...จะให้เขาละความสงสัยนี้ไปเลยก็คงทำาไม่ได้

เหมอืนกนั

กวินวัฒน์เดินออกไปยังมุมลับตาที่นอกอาคาร ก่อนจะกด

โทรศัพท์หากระแสชล คุยกันไม่กี่นาทีอีกฝ่ายก็เห็นพ้อง “เรื่องไม้

เบสบอลกูกค็ดิอยู่เหมอืนกนั มงึอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้กบัใครนะ กูจะตาม

สบืเรื่องเขาเพิ่มอกีท”ี
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“ตกลงว่าใช่คนนี้ไหม”

สีหน้าของคนถูกถามเคร่งเครียดขึ้น มองใบหน้าในภาพถ่าย

ขนาดเลก็ “ไม่แน่ใจว่ะ”

“อ้าว เมื่อกี้มงึบอกกูเองว่าคนที่อยู่ในรูปคอืหนึ่งในสองคนร้าย

ที่ไปพงัร้าน”

“กร็ูปเมื่อกี้มนัเหมอืนจะใช่ แต่พอมารูปนี้ กูกเ็ริ่มไม่แน่ใจแล้ว 

รูปมงึเลก็เท่ามดแค่นี้จะให้กูฟันธงยงัไง”

“กม็นัรูปถ่ายตดินี่หว่า” กระแสชลว่า ก่อนจะยกกระป๋องเบยีร์

ขึ้นดื่ม 

บรรยากาศการคยุกนัเรื่องคดวีนันี้ แม้จะเคล้าแอลกอฮอล์เช่น

ครั้งก่อน ทว่าสถานที่ก็เปลี่ยนไป เพราะวันนี้คนที่เลือกสถานที่ไม่ใช่

นายตำารวจหนุม่ แต่เป็นนายแพทย์ที่ยงัไม่ลมือาการเมาหมดสภาพของ

ตวัเอง เขาจงึเลอืกให้เพื่อนมาคยุที่คอนโดตวัเองแทน

ตอนแรกเรื่องที่คยุกนัอยูค่อืข้อมลูเชงิลกึของชยตุ ทว่ากวนิวฒัน์

กลบัสะดดุตาชายคนหนึ่งซึ่งยนือยู่ในฉากหลงัของภาพถ่ายชยตุแทน

“คนนี้ ชื่อนายดติถ์ เป็นคนสนทิของนายชยตุ ไม่แน่ใจว่าเข้ามา

ทำางานด้วยตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ตอนนี้กเ็หน็ตวัตดิกนัตลอด รู้สกึจะเป็น

18
ชั้นไหน
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คนขบัรถให้ด้วย ถ้ามงึพดูว่าคนนี้เป็นหนึ่งในสองคนร้าย ข้อสนันษิฐาน

ที่เราเคยคยุกนัไว้กเ็ป็นไปได้สงูนะ ส่วนแรงจงูใจ...กอ็าจเป็นข้อขดัแย้ง

ในเรื่องการหย่าร้างกไ็ด้”

กวนิวฒัน์เอนตวัพงิพนกัโซฟา นกึย้อนกลบัไปถงึภาพที่เขาเหน็

ตอนเกดิเหต ุ“ตอนนั้นไฟหน้ารถมนัสว่างจ้ามาก แต่กย็งัพอเหน็หน้า

คนร้ายนะ ที่กูแปลกใจ คือมันไม่ปิดหน้าเลยนะเว้ย เหมือนมั่นใจ

มากว่าจะไม่มคีนเหน็”

“ส่วนหนึ่งก็อาจจะรู้ด้วยว่าไม่มีกล้อง หรือไม่...” กระแสชล 

ถคูางอย่างใช้ความคดิ “พวกมนักค็ดิว่า...จะเหน็หรอืไม่เหน็...กไ็ม่ต่าง

กนั” 

“หมายความว่ายงัไง เหน็กบัไม่เหน็กต้็องต่างดวิะ ถ้าเหน็กช็ี้ตวั

ได้ โดนจบัได้ไง”

“ใช่! แปลว่ามนัต้องมั่นใจระดบันงึเลยนะ ว่าต่อให้เหน็หน้าก็

จะไม่โดนจบั การปิดหน้าเลยไม่จำาเป็น”

“เชี่ยยย” กวินวัฒน์ร้องออกมา ตระหนักได้ว่าประสบการณ์

ทำาให้การสืบสวนของนายตำารวจหนุ่มก้าวนำาเขาไปหนึ่งก้าวทุกครั้ง 

“เพราะนามสกลดุงัเหรอวะ”

“อนันี้ยงัไม่แน่ใจ คอืต่อให้จรรยาวรรธน์จะเป็นนามสกลุดงักจ็รงิ 

แต่มีชื่อในด้านธุรกิจมากกว่า คิดว่าคงมีเส้นสายในวงการตำารวจอยู่

บ้างแหละ ระดบันี้แล้ว แต่ไม่รูว่้ามากน้อยแค่ไหน” กระแสชลว่าพลาง

ดึงเอกสารแผ่นหนึ่งออกมา แล้วไล่สายตาอ่านคร่าวๆ “เนี่ย เท่าที่ดู

จากข้อมูล ยงัไม่เคยมใีครในตระกลูโดนคดร้ีายแรงแล้วใช้อำานาจบคุคล

ในที่ลับเคลียร์ให้เลยนะ ถ้าลองสมมุติคร่าวๆ ว่าที่ไม่ยอมปิดหน้า 

เพราะต่อให้โดนจบักม็คีนเคลยีร์ให้” พูดเองแล้วเบ้หน้าเอง “กูว่าคดี

ปัญญาอ่อนไปหน่อยรเึปล่า จู่ๆ ไปขอร้องคนมอีำานาจด้วยคดกีิ๊กก๊อก

แบบนี้ เสยีชื่อจรรยาวรรธน์แย่ ปิดหน้าแต่แรกกจ็บแล้ว”
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คนฟังพยกัหน้าตาม “กจ็รงิ”

“ถ้าอย่างนั้น ก็เหลืออีกเหตุผลนึงที่ต่อให้เห็นหน้าก็จะไม่โดน

จบั...” ตำารวจหนุ่มยกมมุปากข้างหนึ่งจนเหน็ฟัน สายตาเย้ยหยนัคน

รอฟังหน่อยๆ “เจ้าทกุข์ไม่เอาความ”

“หึ!” กวินวัฒน์เผลอทำาเสียงขึ้นจมูก เบือนหน้าออกนอกวง

อย่างไม่สบอารมณ์เท่าไร รู้สึกขัดใจ เพราะถ้าเป็นอย่างที่กระแสชล

คาดเดา แปลว่าชยตุต้องมั่นใจมากว่าเพยีงฟ้าจะไม่เอาเรื่องเขา ทั้งที่

ร้านของเธอเสยีหายขนาดนั้น

เกลยีดความมั่นใจของฝ่ายนั้นอย่างบอกไม่ถูก

“ใจเยน็ก่อนไอ้หมอ อย่าเพิ่งทำาหน้าอยากฆ่าคนแบบนั้น มนัก็

แค่ข้อสนันษิฐานหรอก ใช่เรื่องจรงิที่ไหน”

“แต่มนักม็แีนวโน้มว่าจะจรงิไม่ใช่หรอืไง”

“โอ๊ยยย คดพีลกิมถีมเถไป กูเจอจนเป็นเรื่องธรรมดาแล้ว” พูด

ด้วยนำ้าเสยีงเรื่อยๆ แถมยงักระดกเบยีร์ตามไปอกีราวกบัว่าชลินกัหนา 

“เอางี้ เรามาหาแรงจูงใจกนัดกีว่า กูอ่านไปแล้วรอบนงึ เดี๋ยวกูจะพูด

ให้ฟัง ถ้ามงึมขี้อมูลเพิ่มเตมิตรงไหนบอกกูด้วย”

กระแสชลดงึเอกสารของเขาออกมาวางเรยีงบนโต๊ะ อธบิายไป

ด้วย “ชยตุ จรรยาวรรธน์ เรยีนจบด้านสิ่งแวดล้อมมาจากอเมรกิา หลงั

จากนั้นกเ็ข้าทำางานในบรษิทั อโีค่ เชน คอนซลัแทนท์ ซึ่งแต่แรกเป็น

บรษิทัที่ก่อตั้งโดยนายพสธุร ถริดากลุ พ่อของเพยีงฟ้า แต่ตอนหลงัก็

มีหุ้นส่วนเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกญาติๆ พี่น้องกันนี่แหละ หลัง

จากนั้นสามปี เพยีงฟ้ากเ็ข้ามาทำางานในบรษิทันี้เหมอืนกนั ก่อนที่ทั้ง

สองคนจะลาออกเพื่อไปเรยีนต่อพร้อมกนัในห้าปีให้หลงั เรยีนจบ ป. โท 

ในหนึ่งปีหลังจากนั้น แต่ก็ยังไม่กลับมานะ ทำางานต่อที่อังกฤษอีก 

ปีกว่าแล้วถงึกลบัมาพร้อมกบัคณุเพยีงฟ้านั่นแหละ พอกลบัมาได้ไม่นาน

กแ็ต่งงานกนั แล้วกเ็ข้าทำางานที่บรษิทัของพ่อเธอเหมอืนเดมิ”
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กวนิวฒัน์จำาได้ว่าตอนที่เพยีงฟ้าเข้าไปทำางานแรก เธอมพีี่เลี้ยง

ที่คอยดแูลเป็นพี่ผูห้ญงิคนหนึ่ง ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นชยตุในสามเดอืน

หลงัจากนั้น “ทำาไมมนัไม่ไปทำางานบรษิทัตวัเองวะ บ้านกม็กีจิการออก

เยอะแยะ”

“แต่ไม่มีกิจการเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเลย กูคิดว่าตอน

แรกคงกะทำางานหาประสบการณ์ก่อน แต่พอเหน็ว่าลกูสาวเขาสวย...” 

คนพูดเหลอืบตาขึ้นมองอดตีแฟนหนุ่มของ ‘ลูกสาวเขา’ ที่ว่า มมุปาก

ยิ้มล้อ “กค็งเปลี่ยนความคดิแต่งเมยีแล้วกนิตำาแหน่งสูงๆ ในบรษิทันี้

คงง่ายกว่าออกไปเริ่มนบัหนึ่งเปิดบรษิทัใหม่ เฮ้ย! หรอืเขาแต่งแบบไม่

ได้รกักนัวะ พวกคนรวยชอบทำาแบบนั้นไม่ใช่เหรอ”

“ถ้าไม่รกักนั มนัจะมั่นใจเหรอว่าจะไม่เอาความ”

“เออว่ะ” กระแสชลเหน็ด้วย แล้วพอเหน็หน้าเซง็ๆ ของอกีฝ่าย

กอ็ดแกล้งอกีไม่ได้ “โอ้โห แล้วมั่นใจมากด้วย แปลว่าผู้หญงิต้องรกั

มากแหละ”

“หบุปาก!”

คนโดนว่าหวัเราะชอบใจ “โอเคๆ เอาเป็นว่า เดี๋ยวกจูะพยายาม

หารูปนายดติถ์ที่ชดักว่านี้มาให้มงึดูอกีรอบแล้วกนัว่าใช่ไหม”

“ออื” กวนิวฒัน์รบัไปส่งๆ เพราะสายตายงัอยู่ที่รูปถ่ายใบหนึ่ง

บนโต๊ะ “อนันี้ใช่ไหม ไม้เบสบอลที่เป็นหลกัฐาน”

“เออ ถ้ามีชื่อทีมติดหน่อยคงจะดีกว่านี้ เผื่อจะโยงไปถึงเมือง

หรือมหา’ลัยที่นายชยุตเคยเรียน จะได้ขยายผลได้มากขึ้น แต่นี่มีแค่

ลายวาดเล่นอะไรก็ไม่รู้” ตำารวจหนุ่มส่ายหน้า คิดอยู่ว่าหากมีชื่อทีม

หรอืลายเซน็ของคนดงัจากทมีไหน อาจจะพอเชื่อมโยงไปถงึตวัการได้

บ้าง แต่เปล่าเลย บนไม้เบสบอลมเีพยีงลายเส้นจากปากกาเคมทีี่ไม่

ได้สื่อความหมายอะไรเลย

“มงึว่าเฟย์จะจำาไอ้นี่ได้ไหม”
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คำาถามของกวนิวฒัน์ทำาให้นายตำารวจหนุม่ถงึกบัต้องวางกระป๋อง

เบยีร์ในมอื แล้วตั้งใจฟัง “ถ้าจำาได้เขากต็้องบอกแล้วด”ิ

“แต่...กูว่าเฟย์ไม่น่าจะเหน็นะ”

“หมายความว่าไง”

“กต็อนนั้น เฟย์ตกใจมาก สตกิระเจงิแบบ...จะขบัรถแต่ไม่เอา

กญุแจ มาโรง’บาลทั้งชดุเชฟ ผ้ากนัเปื้อนครบเลยนะ กูว่าเขาไม่มสีติ

พอจะดหูรอกว่ามนัเป็นไม้เบสบอลหรอือะไร แล้วกว่าจะกลบัไปที่ร้าน 

ตำารวจกค็งเกบ็หลกัฐานไปหมดแล้ว”

“มงึกำาลงัจะบอกว่าเขารู้ว่าเป็นไม้เบสบอล แต่ไม่เคยเหน็ไอ้ไม้

อันนี้ใช่ไหม” กระแสชลจิ้มนิ้วหนักๆ ไปที่รูป สายตาจริงจังขึ้นอย่าง

ชดัเจน

“อืม กูคิดว่าเขาน่าจะฟังมาจากคนอื่นว่าเป็นไม้เบสบอล แต่

อาจจะไม่เคยเหน็ หรอืถ้าเหน็กค็งจำาไม่ได้หรอก”

กระแสชลเขี่ยรูปในนั้นมาตรงหน้าแพทย์หนุ่ม “งั้นมงึเอาไปให้

เขาดู ถ้าเขามปีฏกิริยิายงัไง มาบอกกูด้วย”

“มึงก็ให้ดูเองดิ มึงเป็นคนรับผิดชอบคดีนี้ เรียกเขามาถามได้

อยู่แล้ว” 

กวินวัฒน์ปฏิเสธทันควัน เพราะตอนนี้พวกเขากำาลังสงสัยว่า 

ไม้เบสบอลนี้อาจเป็นของชยุต เขาไม่อยากเห็นปฏิกิริยาของเธอตอน

พูดถึงเรื่องของผู้ชายคนอื่น ยิ่งกระแสชลยำ้าว่าเธออาจจะยังมีเยื่อใย

กบัฝ่ายโน้นอยู่ด้วย

กระแสชลทำาเสียงจึ๊กจั๊กไม่พอใจ “กูเรียกมาถามเองก็ได้ แต่

คราวก่อนมงึบอกเองว่ากำาลงัง้อเขาอยู่ไม่ใช่หรอืไง นี่ไง กูอตุส่าห์ช่วย

ให้มงึมเีรื่องไปคยุกบัเขา อะไรวะ แค่นี้กต็้องสอน อ่อนหดัฉบิหาย”

“ว่ากูอ่อนหดั มงึมเีมยีงี้?”

“กูแค่ยงัไม่เจอคนที่ถูกใจ”
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“ขี้เมาอย่างนี้ใครจะเอา”

“ใครเมา กูไม่เคยเมาหรอก คนที่เมาคอืมงึ ไอ้กาย ไอ้อ่อน” ว่า

กลบัแล้วบุย้หน้าไปที่กระป๋องเบยีร์บนโต๊ะ “กระป๋องเดยีวเป็นชาตแิล้ว

ยงัไม่พร่อง”

“กูใช้สมองอยู่เว้ย ไม่อยากแดกเบยีร์”

“ตกลงมงึจะให้กถูามเองใช่ไหม” ตำารวจหนุม่เอ่ยพลางเอื้อมมอื

ไปหยบิรูป ทว่าคนที่อยู่ใกล้กว่ากต็ะปบไว้ก่อน

“ไม่ต้อง กูถามเอง”

“กแ็ค่เนี้ย ทำาเป็นลลีา”

“แค่ดูว่าเขามปีฏกิริยิายงัไงใช่ไหม”

กระแสชลนิ่งคิดไปเล็กน้อย ก่อนจะพยักหน้า “ถ้าเขาบอกว่า

เคยเห็นมันมาก่อน แล้วมีแนวโน้มว่าจะอยู่ฝั่งเรา บอกให้เขาช่วยหา

หลกัฐานว่าไม้เบสบอลอนันี้เป็นของนายชยตุ”

“แต่ถ้าเขา...ไม่ได้อยูฝ่ั่งเรา เขาจะไม่ไปบอกให้อกีฝ่ายรูต้วัก่อน

เหรอวะ”

คนฟังทำาหน้าเบื่อหน่าย แล้วถอนหายใจราวกบัว่ากวนิวฒัน์เพิ่ง

ถามเรื่องไม่เป็นเรื่อง “ถ้าเป็นแบบนั้น...กจ็ูบปิดปากไปด ิต้องให้สอน 

มงึนี่กระจอกนะ”

โดนว่ากระจอกอกีละ... 

“พูดง่ายนะ มันทำาได้จริงที่ไหน!” กวินวัฒน์สวนกลับเสียงดัง 

ก่อนจะเอ่ยต่องมึงำา “เดี๋ยวมงึได้โดนตนีคนกระจอกก่อนไอ้เป๋าเลย”

“หา?! พูดอะไรนะ”

“เออ! ไม่มไีร”

ทดไว้ก่อน ทดไว้ในใจ จบคดนีี้เมื่อไรจะต่อยให้ตาแตก

...แล้วค่อยเยบ็คนืให้อกีที
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การผ่าตดัดวงตาของนำา้ผึง้ผ่านไปอย่างเรยีบร้อยเมือ่สอง

วนัที่แล้ว เพยีงฟ้าขอให้นำ้าอ้อยมาช่วยดูแล เนื่องจากเธอปลกีตวัจาก

ที่ร้านไม่ได้ เพราะแก้วเจ้าจอมต้องไปถ่ายละครที่เคยบอกเอาไว้ก่อน

หน้า ยังดีว่าเจ๊เปิ้ลลงคิวไว้ให้แค่สัปดาห์ละสามวัน พอวันนี้ไม่ต้อง

ทำางานอื่น เชฟแก้วจงึประจำาที่ร้านเหมอืนเดมิ แล้วให้เพยีงฟ้ามาเยี่ยม

นำ้าผึ้งแทนทกุคน

ใกล้แล้วสนิะ ใกล้จะจบเรื่องนำ้าผึ้งที่ดงึให้เธอต้องพวัพนักบัเขา

แล้ว อกีไม่นานคนป่วยกจ็ะออกจากโรงพยาบาล หลงัจากนั้นเพยีงฟ้า

ก็ไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องเจอหน้ากวินวัฒน์อีก อาจบังเอิญเจอกันที่ 

คอนโดบ้าง หรอืต่อให้เขาจะไปกนิอาหารที่ร้านของเธอมนักเ็ป็นสถาน-

การณ์ที่เธอพอจะเลี่ยงได้ ไม่ต้องพาตัวเองไปอยู่กับเขาสองต่อสอง

เหมอืนอย่างเมื่อครั้งที่เธอไปหาเขาที่ห้องตรวจอกี

การตดิต่อกนัครั้งล่าสดุของเธอกบัเขา คอืข้อความที่กวนิวฒัน์

ส่งมาขอบคุณเรื่องที่เธอช่วยเขาตอนเมามากในคืนนั้น เพียงฟ้าอ่าน

แล้วแต่ไม่ได้ตอบกลับ เธอไม่อยากสร้างบทสนทนาอะไรระหว่างเขา

อกี

แค่นี้...กม็ากพอแล้ว

แค่เท่านี้...หวัใจของเธอกอ็่อนไหวให้เขามากพอแล้ว

คำาพดู สหีน้า และนำ้าตาของกวนิวฒัน์ในคนืนั้นยงัคงตกค้างอยู่

ในความรูส้กึของเพยีงฟ้าไม่จางหาย มนัเหมอืนแรงกระเพื่อมเพยีงน้อย

นดิ ทว่ากก็วนเอาก้อนตะกอนความรกัที่เธอกดทบัอยูใ่นก้นบึ้งหวัใจให้

ปลวิลอยขึ้นมา 

ยิ่งสัมผัสได้ว่านำ้าตาหยดนั้นของเขากลั่นมาจากความเจ็บปวด

เดียวกับที่เธอเคยได้รับ ใจเธอก็แทบยอมให้เขาทั้งหมด เพียงฟ้า

พยายามบอกตัวเองว่ามันอาจไม่ใช่ เขาอาจไม่ได้รู้สึกอย่างที่เธอคิด 

ทว่ายิ่งเธอยำ้ากบัตวัเองมากเท่าไร
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หวัใจกย็ิ่งห้ามไม่ฟังเลย...

ที่เธอไม่ตอบข้อความเขาทั้งที่รูว่้าอย่างไรกย็งัต้องเจอหน้า เพราะ 

แค่เท่าที่เป็นอยู่ เธอกก็ลวัใจตวัเองมากพอแล้ว

อย่าให้มนัต้องเหนอืการควบคมุไปมากกว่านี้เลย

เพยีงฟ้าก้าวเข้าไปในลฟิต์แล้วกดไปยงัชั้นที่เป็นห้องพกัฟ้ืนของ

ลกูจ้างสาว คดิไปด้วยว่าอย่างมากกอ็าจจะต้องเจอกบักวนิวฒัน์อกีไม่

น่าเกินสองครั้ง อยากคุยรายละเอียดเรื่องผลการรักษาและการดูแล

หลงัจากนี้ของผูป่้วยโดยตรงกบัเขา เธอจะได้ช่วยดูแลนำ้าผึ้งเวลาทำางาน

ด้วย ถงึจะบรรลนุติภิาวะแล้ว แต่นำ้าผึ้งกย็งัเดก็ในสายตาหญงิสาวอยูด่ ี

อกีอย่างเพยีงฟ้ากร็ูส้กึว่านี่เป็นสิ่งที่เธอต้องรบัผดิชอบในเรื่องที่เกดิขึ้น

ด้วย

ประตลูฟิต์เลื่อนปิดยงัไม่ทนัสนทิ เสยีงหนึ่งกด็งัขึ้นพร้อมกบัมอื

ที่ยื่นเข้ามากั้นประตูลฟิต์ไว้

“รอด้วยครบั”

เพยีงฟ้าอยากเอาหวัโขกลฟิต์แรงๆ ในตอนนั้น ไม่รูเ้ป็นอะไรกบั

ลฟิต์นกัหนา ขึ้นลฟิต์ทไีรเป็นต้องเจอกนัตลอด ไม่ว่าจะที่โรงพยาบาล

หรือคอนโด ที่บอกว่าจะเจอเขาแค่สองครั้ง เพิ่มเป็นสามเลยละกัน 

ตอนนี้เลย

“มาเยี่ยมนำ้าผึ้งเหรอ” กวนิวฒัน์ถามเมื่อเหน็ว่าคนที่เข้ามาก่อน

กดลฟิต์ไปชั้นเดยีวกบัเขา

หญงิสาวเหลอืบมองคนตวัสงูที่ยนืข้างๆ พยายามทำาตวัให้ปกติ

ที่สดุ เพราะถ้าเขาส่งข้อความมาให้เธอแบบนั้นกแ็ปลว่าเขาจำาเรื่องราว

ที่เกดิขึ้นในคนืนั้นได้

และคงจำาได้ทั้งคำาขอโทษของเขาและการให้อภยัของเธอ

เพียงฟ้าบอกตัวเองให้ลดกำาแพงในใจลง ไม่ทำาบึ้งตึงใส่เขา 

เพราะหากให้อภยัแล้ว เธอกไ็ม่ควรพดูจาประชดประชนัอย่างที่เคยทำา
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อีก แต่มันก็ยากที่จะดีต่อกันเหมือน ‘เพื่อนทั่วไป’ โดยที่เธอต้องหัก

ห้ามใจไม่ให้หวั่นไหวไปกบัเขาด้วย

แค่สบสายตาเจอืความเว้าวอนนั้น หวัใจเธอกโ็อนอ่อนไปหมด

แต่ถงึอย่างนั้น เพยีงฟ้ากย็งัไม่เข้าใจอยูด่ ีถ้าหากเขายงัรกั...ยงั

มเียื่อใยในวนัเก่าอยู่เตม็อก แล้ววนันั้น...เขาปล่อยมอืเธอทำาไม

“อื้ม เพิ่งว่างมาเยี่ยมน่ะ แต่โทร. ถามพี่สาวผึ้งแล้ว บอกว่าทกุ

อย่างโอเคด”ี

“กม็เีบอร์หมอนี่ ทำาไมไม่โทร. หาหมอ”

เพยีงฟ้าหนัไปมองหน้าเขา “คดิว่าหมอคงยุ่ง”

“เธอได้สทิธพิเิศษเสมอ ไม่รู้หรอืไง”

“ไม่เป็นไร” หญงิสาวส่ายหน้าให้ “ขอเป็นคนไม่พเิศษดกีว่า”

ในลิฟต์เงียบลงหลังประโยคแสดงความต้องการอย่างชัดเจน

ของหญิงสาว เสียงหายใจเข้าออกของทั้งคู่ดังให้ได้ยินจนบรรยากาศ

เริ่มอหิลกัอเิหลื่อนดิๆ กวนิวฒัน์เลยทำาลายความเงยีบลง

“ฉนัมเีรื่องสำาคญัอยากคยุด้วย พอมเีวลารเึปล่า”

“เรื่องอะไร เรื่องผึ้งรเึปล่า”

“ไม่ใช่”

“ถ้าอย่างนั้นกไ็ม่ม”ี

“แต่ว่าเรื่องที่ฉนั...”

ติ๊ง!

เสยีงประตลูฟิต์ที่เปิดออกหยดุคำาพดูของแพทย์หนุม่ไว้ แล้วคน

ที่ยนืรอลฟิต์อยู่กไ็ม่ใช่ใคร ปิตเิพื่อนตวัดขีองเขาเอง

อีกฝ่ายออกอาการตกใจเล็กน้อยที่เห็นว่าใครอยู่ในลิฟต์บ้าง 

ทว่ากวนิวฒัน์กร็บีส่งสญัญาณให้ปิตเิป็นเชงิว่าไม่ต้องเข้ามา เขากำาลงั

คยุเรื่องสำาคญักบัเพยีงฟ้าอยู่

ปิตมิองเพยีงแวบเดยีวกเ็ข้าใจความหมาย จติแพทย์หนุม่ฉกียิ้ม
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กว้าง ก่อนจะเลื่อนสายตาไปมองเพยีงฟ้าครั้งหนึ่ง แล้วค่อยหนัไปมอง

กวินวัฒน์ ต่อด้วยการก้าวเท้าเข้ามาในลิฟต์ แถมยังยืนแทรกกลาง

ระหว่างทั้งคู่อกี

กวนิวฒัน์ชกัสหีน้าใส่ทนัทแีล้วยื่นหน้าไปกระซบิ “เข้ามาทำาไม”

“โอ้โห...” ปิตไิม่ลดเสยีงตาม ซำ้ายงัพูดเสยีงดงักว่าปกต ิ“เพิ่งรู้

ว่าลิฟต์โรงพยาบาลนี้ก็หนาวเหมือนกันแฮะ นำ้าแข็งเกาะเต็มไปหมด 

บรรยากาศเยน็ยะเยอืกแปลกๆ นะว่าไหม เรามาลองสร้างความอบอุน่

ระหว่างกนัหน่อยเป็นไง”

“ชั้นไหน” กวนิวฒัน์ตดับทเสยีงห้วน

แล้วมนักเ็ป็นอาการที่ทำาให้ปิตกิลั้นยิ้ม เหลอืบมองเพยีงฟ้าเลก็

น้อย ก่อนจะหนัไปตอบเพื่อน “ชั้นรกัคณุ...เอ๊ยยย มนักไ็ม่ได้พูดยาก

นี่” ว่าจบกห็นักลบัไปถามหญงิเดยีวในลฟิต์ “เฟย์ล่ะ ไปชั้นไหน ชั้น

รกัเธอเหมอืนกนัไหม”

เพยีงฟ้าแอบกลั้นยิ้มขำา นานแล้วเหมอืนกนัที่ไม่ได้เหน็สองคน

นี้ทะเลาะกนั ทว่าเธอกท็ำาเพยีงยิ้มมมุปากให้เลก็น้อย “ชั้นนี้แหละ ไว้

เจอกนันะเป๋า”

ว่าจบประตลูฟิต์เปิดออกพอด ีปิตมิองตามคนตวัเลก็ที่ก้าวฉบัๆ 

ออกไปอย่างไว

“ชดัเลย! กูบอกมงึแล้ว หนิลกุหนไีม่พอ หนิเดนิไวด้วย โน่น ฉวิ

ไปโน่นละ”

กวนิวฒัน์ยกกำาปั้นให้ “มกุห้าบาทสบิบาทมงึกเ็ล่นนะ”

“อ้าว เขาเรียกว่าละลายพฤติกรรม มองปราดเดียวกูก็รู้แล้ว 

บรรยากาศตงึฉบิหาย ต้องละลายนำ้าแขง็กนัหน่อย”

“ละลายไปคนเดยีวเหอะ อยูใ่นนี้ไปเลยนะ!” ทิ้งท้ายแค่นั้น กวนิ- 

วฒัน์กก็้าวตามเพยีงฟ้าออกไป พร้อมกบัได้ยนิเสยีงตะโกนไล่หลงั

“โหยยย อย่าให้รู้นะว่าพวกคณุได้กนัเพราะมกุห้าบาทสบิบาท
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ของผมน่ะ” ปิตว่ิาด้วยยิ้มกริ่ม ก่อนจะเลื่อนสายตามาที่แผงกดตวัเลข

ชั้น แล้วกร็บัรู้ถงึความหมายของประโยคสดุท้ายที่เพื่อนพูดไว้ 

“ไอ้กายยย มึงจะกดทุกชั้นทำาไมวะเนี่ย แล้วเมื่อไหร่กูจะถึง  

โว้ยยย!”

ด้านคนที่เดนินำาออกมาก่อนได้ยนิเสยีงฝีเท้ายำ่าหนกัๆ ตามมา 

เพยีงฟ้าพอจะเดาได้ตั้งแต่เจอเขาแล้วว่าจดุหมายของเธอและเขาอาจ

เป็นที่เดยีวกนั

“เฟย์ หยดุก่อน คยุกนัก่อนด ิเมื่อกี้ยงัคยุไม่จบเลย”

หญงิสาวไม่ชะลอความเรว็ ทว่าเขากเ็ดนิตามมาทนัอยู่ด ี“เมื่อ

กี้กพ็ูดไปแล้วว่าถ้าไม่ใช่เรื่องนำ้าผึ้งกไ็ม่ว่างไง”

“นี่ไม่ใช่เรื่องนำ้าผึ้ง แต่เป็นเรื่องของเธอ” 

นำ้าเสียงเน้นหนักและสีหน้าจริงจังทำาให้เพียงฟ้าค่อยๆ ผ่อน

ฝีเท้า ก่อนจะยอมหยดุเดนิตามความต้องการของเขา ยงัไม่ทนัได้เอ่ย

ถาม กวนิวฒัน์กว็่าขึ้นอกี

“เธอจำาไม้เบสบอลได้ไหม”

“ไม้เบสบอลอะไร ที่คนร้ายใช้น่ะเหรอ”

“ใช่ จำาได้รเึปล่า”

“จำาได้สิ ตอนกลับไปที่ร้านแก้วบอกฉันแบบนั้น ตำารวจก็พูด

เหมอืนกนั”

ฟังจากคำาพูดเธอแล้ว เป็นอย่างที่เขาคิดไว้ เพียงฟ้ายังไม่เคย

เหน็อาวธุของคนร้ายด้วยซำ้า มมุปากข้างหนึ่งของคนฟังยกขึ้น “แล้ว

ไม่คดิหรอืไง ว่าไม้เบสบอลไม่ใช่ของที่มทีกุบ้านน่ะ”

ดวงตากลมของหญิงสาวเบิกกว้าง แต่ก่อนจะได้ถามอะไรต่อ 

กวินวัฒน์ก็ก้าวนำาเธอไปก่อนแล้ว เพียงฟ้ารีบจำ้าอ้าวตามคนขายาว 

ก่อนจะคว้าแขนเขาให้หยดุ

“เดี๋ยวกาย! หมายความว่ายงัไง”
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“กห็มายความว่า...” กวนิวฒัน์เหลอืบมองรอบตวั นกึได้ว่าเขา

กบัเธอไม่ควรคยุเรื่องนี้กนัที่นี่ “ฉนัหวิ”

“หา?!”

“เยน็นี้เธอเสรจ็จากที่ร้านที่โมง มาทำาอาหารให้ที่ห้องหน่อยส”ิ

“นี่ อย่าปั่นประสาทฉันได้ไหม เรากำาลังคุยเรื่องสำาคัญกันอยู่

นะ”

“กใ็ช่ไง เพราะมนัสำาคญัมาก แล้วตอนนี้ฉนักห็วิ ท้องหวิเนี่ย

คดิอะไรไม่ออกหรอกนะ”

เพียงฟ้ารวบแขนขึ้นกอดอก เชิดหน้ามองเขาอย่างเอาเรื่อง 

“อย่ามาลูกเล่นเยอะนะ!”

“ฉนัหวิจรงิๆ” แพทย์หนุ่มยกแขนขึ้นดูนาฬิกาข้อมอื “นี่กใ็กล้

เวลาเลกิงานแล้ว ปกตเิธอถงึคอนโดประมาณสองทุม่กว่าๆ ใช่ไหม ฉนั

จะรอที่ห้องนะ” โน้มตัวลงมองคนที่กอดอกเอาเรื่องอยู่ “อยากกิน 

อาหารออร์แกนกิจะแย่แล้ว”

พดูแค่นั้นคนตวัสงูกก้็าวต่อไป ทิ้งให้คนฉนุยนืเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน 

ก่อนจะตะโกนไล่หลงั “ฝันไปเถอะ ฉนัไม่ไป!!!”
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เวลาสองทุ่มคร่ึงพอดบิพอด ีเพียงฟ้ากพ็าตวัเองมายนือยู่

หน้าประตูห้องของกวินวัฒน์ มองบานประตูที่เหมือนกันเป๊ะกับห้อง

ของเธอด้วยความรู้สกึที่อยากเอาหวัโขกแรงๆ อกีครั้ง โรคปากไม่ตรง

กบัใจนี่มนัแก้ยากจรงิๆ

อันที่จริงเธอก็ตั้งใจแล้วว่าจะไม่มาอย่างที่พูดเอาไว้อย่างหนัก

แน่น แต่เขาเล่นเอาเรื่องคดทีี่ร้านมาล่อเธออย่างนั้น จดุประกายเรื่อง

ไม้เบสบอลขึ้นมา แล้วสมองของเธอดันคิดถึงใครไม่ได้เลยนอกจาก 

ชยตุ นั่นคอืเหตผุลหลกัที่ทำาให้เธอต้องกลนืนำา้ลายตวัเองอย่างขมขื่น 

มายนือยู่หน้าห้องเขา ไม่มามอืเปล่านะ วตัถดุบิสำาหรบัทำาอาหารเยน็

เตม็สองมอืเลย 

กแ็น่ละ ถ้าเธอไม่เตรยีมมาแล้วเขาชวนไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เกต 

ด้วยคงได้อยู่ด้วยกนัยาวออกไปอกี

“รูเ้ขาหลอก แต่กย็งัเตม็ใจให้หลอกจรงิๆ เลยฉนั ครั้งนี้ครั้งเดยีว 

นะเฟย์ ครั้งเดยีวพอ!”

เอ่ยกับตัวเองอย่างมาดหมายแล้ว หญิงสาวก็กดกริ่งหน้าห้อง 

รออยู่ไม่นานบานประตูตรงหน้าก็เปิด พร้อมกับการปรากฏตัวของ

เจ้าของห้องที่ยิ้มอย่างพอใจ แววตาฉายชดัว่าแอบล้อเธออยู่ในที

19
ล่อลวง
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กวินวัฒน์โยกศีรษะเป็นเชิงให้แขกหน้างอเดินเข้ามา ทว่าพอ

หญิงสาวพ้นประตูห้องไปได้สามก้าว เสียงยียวนของเขาก็ตามมาให้

ได้ยนิ

“วนันี้ฉนัฝันดจีงั”

เพยีงฟ้าหนัขวบัไปทำาตาเขยีวปั้ด “หยดุล้อฉนัเดี๋ยวนี้!” 

คนตวัสูงระเบดิหวัเราะอย่างชอบใจ ก่อนจะตรงไปช่วยถอืของ

ในมือไปวางในครัวให้ แม่ครัวจำาเป็นเดินตามเขาไปเงียบๆ กวาดตา

มองรอบๆ ห้องไปด้วย เมื่อคราวก่อนที่เข้ามาส่งคนเมาเธอไม่ได้เปิด

ไฟสว่างทั้งห้องแบบนี้ พอหญงิสาวเดนิไปถงึห้องครวั เธอกห็ลดุขำาพรดื

ออกมา

“หวัเราะอะไร”

เพยีงฟ้าอมยิ้มน้อยๆ มองคิ้วเข้มที่ขมวดมุน่เข้าหากนั แอบดใีจ

อยู่ลกึๆ ที่ครั้งนี้เธอสร้างความสงสยัให้เขาได้บ้าง ไม่ได้ถูกปั่นอยู่ฝ่าย

เดยีว

“บอกมาเลยว่าขำาอะไร”

“กห็้องอะ ไม่มอีะไรเปลี่ยนไปจากห้องตวัอย่างเลย เหมอืนเป๊ะ

ยงักบัหิ้วกระเป๋าเข้ามาแค่นั้น”

“กใ็ช่ไง ฉนัซื้อห้องนี้เพราะเขาบอกว่าไม่ต้องทำาอะไร หิ้วกระเป๋า

เข้ามาได้เลย”

เพียงฟ้าส่ายหน้า เดินไปหยุดที่เคาน์เตอร์ครัวเพื่อสำารวจว่ามี

เครื่องปรงุอะไรให้เธอใช้ได้บ้าง ทว่าขยบัตวัได้ไม่เท่าไร คนที่เพิ่งวาง

ของได้กก็้าวมายนืใกล้ๆ 

“ไม่ใช่แค่ห้องนะที่ไม่เปลี่ยน เจ้าของห้องกไ็ม่เคยเปลี่ยนเหมอืน

กนั”

หญงิสาวจบัความรู้สกึที่ฉายในแววตาของเขาอยูอ่ดึใจหนึ่ง แม้

มันจะทำาให้รู้สึกอุ่นวาบขึ้นในอก ทว่าเพียงฟ้าก็แค่พยักหน้าเล็กน้อย
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อย่างรบัรู ้แต่กไ็ม่พูดอะไร เธอไม่อยากอ่อนไหวไปตามความรูส้กึที่เข้า

ข้างตวัเอง เรื่องแบบนี้แค่ลมปากคงเชื่ออะไรมากไม่ได้ 

คนตวัเลก็ผละจากเคาน์เตอร์แล้วเดนิไปเปิดตามตู้ หาอปุกรณ์

ที่จะใช้ทำาครวั แต่แล้วไม่ว่าเปิดกี่บาน เธอกเ็จอแต่ความว่างเปล่า หญงิ

สาวหมนุตวักลบัมาหาคนที่ยนืมองเธออยู ่ก่อนจะกอดอก กลั้นยิ้มมอง

คนที่เริ่มรู้ตวัแล้วว่ามขี้อผดิพลาดอะไร

“กก็ล้าชวนมาทำาอาหารที่ห้องนะ หม้อสกัใบยงัไม่ม”ี

กวนิวฒัน์ยิ้มอย่างรบัสารภาพ “แต่มชี้อนนะ”

“จะให้เอามาเคาะหวัเจ้าของห้องหรอืไง”

คนขายาวก้าวแค่สองก้าวตัวก็มาอยู่ใกล้ เขาย่นจมูกให้นิดๆ 

ราวกบัว่าโดนช้อนเคาะหวัไปแล้ว “กะว่าจะเอาไว้ให้เชฟป้อนหน่อย”

“ออกไปห่างๆ เลย” นิ้วเรยีวจิ้มลงที่อกแกร่งเขา แล้วหนกีลบั

ไปยงัจดุที่ชายหนุม่วางของของเธอเอาไว้ “เดี๋ยวฉนัจะกลบัไปทำาที่ห้อง

มาให้นะ”

“อ้าว แล้วทิ้งฉนัไว้ที่นี่เหรอ”

“ทิ้งอะไร นี่มนักห็้องหมอเอง”

เจ้าของห้องแกล้งทำาหน้าหงอย “ไปด้วยด ิอยูค่นเดยีวเหงานะ”

“ได้ข่าวว่ากอ็ยู่คนเดยีวทกุวนั”

“กว็นันี้โดนหลอกว่าจะมคีนมาอยูด้่วย แล้วจู่ๆ  กโ็ดนทิ้ง เหมอืน

อกหกัเลย”

“ทนเอาเถอะ แค่จู่ๆ กโ็ดนทิ้งเอง ไม่ตายหรอก ฉนัเคยโดนมา

แล้ว” พูดไปแล้วกอ็ยากตบปากตวัเอง ขนาดบอกว่าจะไม่ประชดเขา 

แต่คนมนัเคยเจบ็ไง พอเผลอตวัหน่อยกใ็ส่ไม่ยั้งทกุที

“อืม” คนรู้ตัวว่ามีความผิดเลยทำาได้แค่พยักหน้า แต่ก็ยังขอ

โอกาสให้ตวัเองอกีนดิ “แต่จะกลบัมากนิที่ห้องนี้ด้วยกนัใช่ไหม”

เพียงฟ้ามองหน้าสลดของเขาแล้วก็รู้สึกหนักอึ้งในใจ เกลียด
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สายตาหม่นแสงนั้นที่ทำาให้เธอรู้สกึสงสารเขาจรงิๆ 

พอเหน็ว่าหญงิสาวไม่ตอบ กวนิวฒัน์เลยเดนิเข้าไปรวบของบน

เคาน์เตอร์มาถอืไว้เองก่อน “งั้นเดี๋ยวช่วยหิ้วไปส่งที่หน้าห้องนะ ถ้าทำา

เสรจ็แล้วตดัสนิใจยงัไงกส็่งข้อความมาบอกละกนั”

คนฟังแอบกัดปากตัวเองเบาๆ อยู่ข้างใน ยิ่งเขาแสดงออกว่า 

ยอมถอยให้เธอทกุก้าวอย่างนี้ ใจเธอกอ่็อนยวบไปหมด เพยีงฟ้าเอื้อม

ไปหยิบกระเป๋าผ้าที่เหลืออยู่บนเคาน์เตอร์เป็นอย่างสุดท้าย ก่อนจะ

เดนินำาออกมา เอ่ยกบัอกีคนไปด้วยว่า

“ไปนั่งรอที่ห้องฉนัละกนั ทำาเสรจ็จะได้กนิเลย”

กวินวัฒน์ยิ้มกว้าง หอบของตามหญิงสาวไปที่ห้องเธอโดยไม่

พดูอะไร เกรงว่าถ้าเผลอเอ่ยอะไรผดิหแูล้วเธอเปลี่ยนใจขึ้นมา เขาต้อง

เสยีโอกาสทองนี้แน่ ชายหนุ่มยอมรบัว่าเขาใจเต้นแรงทนัทตีอนได้ยนิ

เธอพดูอย่างนั้น อาจด้วยเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาจะได้เข้าไปถงึพื้นที่

ส่วนตวัของเธอ 

เรยีกได้ว่าเป็นครั้งแรกอย่างแท้จรงิ เพราะตอนก่อนเลกิกนั ถงึ

เขาจะเคยไปที่บ้านของเพยีงฟ้าหลายครั้ง แต่ส่วนใหญ่กแ็ค่ไปส่งเธอ

ที่หน้าบ้าน หรอืไม่กอ็ยู่กนัที่ห้องรบัแขกเท่านั้น ห้องนอนของเธอ เขา

กเ็คยเหน็แค่ผ่านกล้อง ไม่เคยได้ก้าวเข้าไปในพื้นที่ส่วนตวั เพราะตอน

นั้นหญิงสาวยังอาศัยอยู่กับครอบครัวตลอด มีเพียงเธอเท่านั้นที่เข้า

นอกออกในพื้นที่ของเขาได้ทุกที่ ทั้งที่คอนโด หรือแม้แต่หอพักใกล้ 

โรงพยาบาล 

เมื่อมาถงึ สายตาของกวนิวฒัน์กม็องผ่านทางเข้าเลยไปถงึห้อง

รับแขก ก่อนจะกวาดตามองสำารวจอย่างรวดเร็ว รูปแบบการจัดวาง

ห้องของเธอไม่ต่างจากห้องของเขาเลย แต่โทนสต่ีางออกไป ห้องนี้เน้น

เป็นโทนสขีาวตดักบันำ้าตาลอ่อน เฟอร์นเิจอร์เกอืบทั้งหมดเป็นไม้ ให้

ความรู้สกึอุ่นสบาย มตี้นไม้ตั้งตามจดุต่างๆ พอร่างเลก็เดนิไปเปิดไฟ
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ทกุดวงจนสว่างโร่แล้ว ความรู้สกึหนึ่งกท็ำาให้ชายหนุ่มหลดุขำาออกมา

“หวัเราะอะไร” เจ้าของห้องหนัไปถามเขาโดยไม่รูต้วัเลยว่าเธอ

เองกโ็ดนถามแบบเดยีวกนัตอนเข้าไปในห้องเขาเมื่อกี้นี้

“ไม่ขำาได้ไง กห็้องเธอดูๆ ไป ฟีลเหมอืนที่ร้านเลย”

“กอ็นิทเีรยีร์คนเดยีวกนั ตอนนั้นฉนัชอบที่ร้านมาก เลยบอกเขา

ว่าเอาคล้ายๆ กนั แต่เขากบ็อกว่าจะเพิ่มสไีม้ๆ เข้ามาเยอะกว่าที่ร้าน

หน่อย โดยเพิ่มสโีทนอุน่ให้รูส้กึว่าอยากพกัผ่อนมากกว่า ที่ร้านจะเน้น

ขาวสว่างให้ความรู้สกึสะอาดและกก็ระฉบักระเฉง”

ชายหนุ่มยนืฟังอย่างเดยีวแล้วยิ้ม เธอเลยย่นคิ้วให้

“ยิ้มอกีละ ยิ้มอะไร”

“รู้สกึว่าเดี๋ยวนี้เธอเกบ็ดเีทลนะ น่ารกัด”ี

คนโดนชมโต้งๆ อย่างไม่ทนัตั้งตวัรบีกดัปากตวัเองไว้ไม่ให้หลดุ

ยิ้ม ปั้นหน้าเฉยๆ แล้วตอบกลบัไป “ทำาอาหารดเีทลเยอะจะตาย เชฟ

กเ็กบ็ดเีทลกนัทกุคนนั่นแหละ”

การพยายามกลบเกลื่อนอาการเขนินั้นยิ่งทำาให้คนออกปากชม

แย้มยิ้มกว้างกว่าเก่า ก่อนจะเดินตามคนที่หมุนตัวนำาเขาเข้าครัวไป

แล้ว กวินวัฒน์วางของในมือไว้บนโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลางครัว เป็น

ส่วนเตรียมอาหารที่ในห้องเขาไม่มี ชายหนุ่มเริ่มมองอุปกรณ์หลาย

อย่างที่จดัวางไว้ตามเคาน์เตอร์และชั้นต่างๆ หม้อหลายไซซ์ มดีหลาย

แบบ และเครื่องครัวอีกมากมาย ทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้อย่างเป็น

ระเบยีบ

“เธอดูแลห้องเองทั้งหมดเลยเหรอ” ชายหนุ่มถาม เพราะเท่าที่

ดูเธอกย็ุ่งจากงานที่ร้านมากพอควรอยู่แล้ว

“เปล่าหรอก พี่แจงมาช่วยทำาความสะอาดให้สัปดาห์ละสาม

ครั้งน่ะ”

“มาจากที่บ้านน่ะเหรอ” 
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เพียงฟ้าที่กำาลังหยิบวัตถุดิบออกมาจากถุงชะงักมือเล็กน้อย 

เมื่อเขาถามถงึแจ่มจนัทร์ พี่เลี้ยงที่ดแูลเธอมาตั้งแต่สมยัมธัยม แน่นอน

ว่าเป็นอกีคนที่ชายหนุ่มรู้จกัดี

“เปล่าหรอก พี่แจงย้ายออกจากบ้านมาพร้อมฉนั” เธอเหลอืบ

ตามองคนฟังเลก็น้อย ตอนจะเอ่ยคำาถดัไป “ตอนไปอยูบ้่านพี่ยตุ แล้ว

กอ็อกจากที่นั่นมาพร้อมฉนัเหมอืนกนั”

กวินวัฒน์พยายามไม่แสดงสีหน้าอะไรมาก ทำาท่าทางสบายๆ 

เพราะเขาเองกอ็ยากให้เธอรูส้กึผ่อนคลาย แล้วปล่อยให้เธอค่อยๆ เล่า

เรื่องของเธอตอนที่เขาไม่อยู่

“แล้วตอนนี้พี่แจงไปอยู่ไหนแล้วล่ะ”

“พี่แจงเป็นแม่บ้านที่ร้านด้วย พอออกจากบ้านพี่ยตุมา ฉนัเลย

ให้พี่แจงไปอยู่ชั้นบนของร้าน”

“กล็งตวัดนีะ”

“อื้ม พี่แจงกด็แูฮปปีดด้ีวย เขาไม่ได้อยูแ่บบส่วนตวัมานานแล้ว 

นะ่” เพยีงฟ้าไล่สายตามองวตัถดุบิประกอบอาหารที่เธอเลอืกหยบิมา

มั่วๆ เพราะมเีวลาเตรยีมไม่มาก กำาลงัคดิอยู่ในหวัว่าจะทำาอะไรให้เขา

กนิด ีเลยหนัไปถามคนตวัสูงที่ยนืมองเธออยู่ “หวิแค่ไหน”

“มาก จะสามทุ่มแล้วเนี่ย”

หญิงสาวย่นคิ้วให้ “อย่าบอกนะว่ายังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่

เยน็”

“ตั้งแต่เยน็อะไร ตั้งแต่บ่ายแล้ว”

“แล้วทำาไมไม่หาอะไรรองท้องไปก่อน แล้วถ้าฉนัไม่มาล่ะจะไม่

รอเก้อเหรอ” เชฟสาวเผลอขึ้นเสยีงใส่เขานดิๆ อย่างไม่รู้ตวั

คนตัวสูงยักไหล่ “ฉันรู้ใจเธอจะตาย รู้หรอกว่ายังไงเธอก็ต้อง

มา”

จากที่เป็นห่วงเลยเปลี่ยนมาหรี่ตาคาดโทษแทน “ครัวฉันมีด
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เยอะนะ อย่าพูดให้รู้สกึหมั่นไส้มากนกัล่ะ ไม่ยั้งมอืหรอกนะรู้ไว้ด้วย”

กวนิวฒัน์หวัเราะร่วน รูส้กึดอีย่างบอกไม่ถกูที่เธอเริ่มตอบโต้เขา

แทนการนิ่งเฉย 

“แล้วตกลงว่าเยน็นี้ฉนัจะได้กนิอะไร บอกก่อนนะว่าถ้าไม่ถกูใจ 

จะไม่เล่าเรื่องสำาคญัให้ฟัง”

เธอหนัมาแยกเขี้ยวใส่เขาครั้งหนึ่งก่อน แล้วค่อยตอบ “ตอนแรก

กะว่าถ้าไปทำาที่ห้องโน้น คงทำาอะไรง่ายๆ จากของที่หยิบๆ ไป แต่ 

ตอนนี้ไหนๆ ก็ย้ายมาที่นี่ละ มีอุปกรณ์ครบแบบนี้เลยว่าจะลองทำา 

เคซะธยี่าสกัหน่อย”

“หา!? เคซะธยี่านี่หมายถงึอาหารเมก็ซกินัที่แป้งกรอบแล้วข้าง

ในมเีนื้อมผีกั แล้วกช็สีๆ หน่อยนั่นปะ”

“ใช่”

“โหยยย ทำาตอนนี้จะได้กนิตอนไหนเนี่ย” คนหวิที่สมองพดูตรง

กับความรู้สึกเอ่ยออกไปอย่างไว เขาไม่ติดหรอกว่าเธอจะทำาอาหาร

ประเภทไหน เพราะเขาไม่ใช่คนเลอืกกนิอยู่แล้ว แต่ประเดน็คอืตอนนี้

หวิมาก ถ้าทำาอาหารยากๆ แปลว่าเขาต้องรอนานกว่าจะได้กนิ

เพยีงฟ้ามองคนทำาอาหารไม่เป็นแต่พดูเหมอืนรูด้ไีปหมดว่าอะไร

ทำายากทำาง่าย เธอหมนุตวัไปที่เคาน์เตอร์ด้านหลงั เอื้อมมอืไปคว้ามดี

แล้วปรายตาไปมองเขา ไม่ลมืยิ้มเยน็ใส่ “กนิชาตหิน้ามั้ง รอได้ไหม”

ถงึจะโดนขูด้่วยมดี แต่คนโดนขูก่ค็ล้ายว่าเป็นโรคจติ เพราะเขา

หบุยิ้มไม่ได้ “รอได้ บอกแล้วไงว่ารอได้อยู่แล้ว”

เชฟสาวค้อนขวับแล้วหันไปเตรียมอุปกรณ์ แล้วก็มีเสียงบ่นที่

ตั้งใจให้เธอได้ยนิลอยมา “คดิจะมเีมยีเป็นเชฟ สงสยักตู้องเริ่มจากนดั

ควิสกัยนัต์ฟันแทงไม่เข้าก่อนเลย”

เพยีงฟ้าหลดุยิ้มขำา ก่อนจะรบีเม้มปากไว้ “ออกไปรอฉนัที่โซฟา

ไป เสรจ็แล้วเดี๋ยวเรยีก”
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ขนืยงัปล่อยให้อยูใ่กล้ๆ แกล้งหยอกทกุครั้งที่มโีอกาสแบบนี้ ไม่

ต้องกนิมนัหรอกมื้อเยน็นี้ เธอคงไม่มสีมาธทิำาอาหารพอดี

กวินวัฒน์ที่ต้องเชื่อฟังคำาสั่งอย่างผิดวิสัยเดินตรงไปนั่งที่โซฟา

ในห้องรบัแขก ทว่ากแ็ค่ครู่เดยีว เขากล็กุไปเดนิสำารวจกรอบรูปที่เธอ

ประดบัตกแต่งไว้ตามผนงั เป็นภาพวาดอาหารบ้าง ผกัผลไม้บ้าง ชาย

หนุ่มดูไปเพลินๆ เพื่อฆ่าเวลา ก่อนจะไปหยุดที่กรอบรูปอันหนึ่งที่ตั้ง

เอาไว้บนโต๊ะไม้ตวักลมที่มมุห้อง ในนั้นคอืประกาศนยีบตัรจบหลกัสตูร

ทำาอาหารของเธอ 

ชายหนุม่เอื้อมไปหยบิขึ้นมาดอูย่างถอืวสิาสะ เขาไล่สายตาอ่าน

ข้อความบนนั้น ตั้งแต่ชื่อสถาบนั ปีที่จบ มาจนถงึชื่อของเธอ ยิ้มภมูใิจ

ระบายขึ้นบนใบหน้าเขา หวัใจเต้นแรงขึ้นมาหนึ่งจงัหวะยามคดิว่ามนั

คงจะดกีว่านี้มากๆ หากช่วงเวลาที่เธอต่อสูอ้ย่างเหนด็เหนื่อยเพื่อความ

ฝันนั้น เขาได้รบัฟังเรื่องราวในทกุๆ วนัของเธอด้วย แต่กใ็ช่ว่าคนเรา

จะได้ทกุอย่างตามที่ต้องการ ชายหนุม่กดมมุปากลงอย่างยอมรบัความ

จรงิ ก่อนจะวางกรอบรูปในมอืลงที่เดมิ

สายตาของเขาเลื่อนไปยังภาพถ่ายใบเล็กที่ตั้งอยู่ข้างๆ มันคือ

ภาพของเพยีงฟ้าที่สวมชดุเชฟอย่างเตม็ยศ เธอสวมหมวกเชฟทรงสูง

สีขาวแบบที่เขาไม่เคยเห็นเธอสวมมาก่อน เพราะตอนอยู่ที่ร้านหญิง

สาวสวมเพียงหมวกคลุมผมธรรมดาเท่านั้น กวินวัฒน์หันไปมองสาว

ร่างเล็กที่กำาลังง่วนอยู่ในครัว จินตนาการว่าคนตรงนั้นกำาลังสวมชุด

แบบเดยีวกบัรูปที่เขาถอือยู่ 

รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าชายหนุ่มอีกครั้ง ครั้งนี้มันเป็นยิ้ม

กว้าง ดวงตาฉายความปลาบปลื้มออกมาอย่างชดัเจน ราวกบัว่าเขา

ได้เหน็เธอสวมชดุนั้นมายนือยู่ตรงหน้าจรงิๆ

คนที่อยู่ในครัวเริ่มรู้สึกว่าเป็นเป้าสายตา เธอจึงเงยหน้าขึ้นมา

มอง แล้วสายตาก็ประสานกับคนที่กำาลังยิ้มอยู่พอดี ความสุขที่ฉาบ
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อยู่บนใบหน้าเขาทำาให้เธอต้องหยดุเคลื่อนไหว หวัใจเต้นแรงขึ้นทั้งที่ก็

ไม่รู้ว่าเขามองมาด้วยเหตุผลอะไร แต่ไม่รู้ทำาไมความรู้สึกลึกๆ บอก

เธอว่า...ผู้ชายคนนั้นมองมาด้วยความปรารถนาดเีสมอ 

“ยิ้มอยู่นั่นแหละ เป็นบ้าแล้วหรอืไง”

แม้ว่าระหว่างครวักบัห้องรบัแขกจะมผีนงักระจกกั้น แต่เพราะ

ตอนเดนิออกมากวนิวฒัน์ไม่ได้ปิดประตู เลยยงัได้ยนิเสยีงเธอชดั

คนตวัสูงพยกัหน้า ทว่ากไ็ม่ยอมหบุยิ้ม “น่าจะใกล้แล้ว”

“อะไรของหมอเนี่ย”

“ทำาไมอะ ยิ้มกผ็ดิเหรอ” เขาชูรูปในมอืให้เธอดู “นี่ฉนัยิ้มตาม

เธอในรูปนี้เลยนะ”

ดวงตาของเพยีงฟ้าเบกิขึ้นวูบหนึ่ง ลมืไปเลยว่าเธอตั้งรูปเอาไว้

ตรงนั้น อนัที่จรงิ เธอนกึไม่ถงึมากกว่าว่าเขาจะเหน็มนั 

“วนันั้นเธอคงดใีจมาก” นำ้าเสยีงบอกชดัว่ามทีั้งความยนิดแีละ

เสยีดาย “ร้องไห้เลยไหม”

เพยีงฟ้านิ่งไปอดึใจหนึ่ง ความรู้สกึในวนันั้นหวนกลบัเข้ามาใน

ใจ “อื้ม นำ้าตาไหลไม่หยดุเลย” 

วันนั้นคือวันที่มีความสุขมากที่สุดหนึ่งวันในชีวิตของเพียงฟ้า 

เธอดีใจมากที่ในที่สุดก็อดทนฟันฝ่าจนพาความฝันมาถึงจุดหมายได้ 

มทีั้งครอบครวัและเพื่อนๆ รายล้อมเธออยู่ไม่ห่าง ทว่าคนที่หญงิสาว

อยากให้มาอยู่ตรงนี้ที่สดุกลบัเป็นแฟนเก่าที่เลกิกนัไปได้สองปีกว่าแล้ว

ในตอนนั้น เกลยีดตวัเองที่แม้ในวนัที่ดใีจที่สดุในชวีติ เธอกอ็ยากให้คน

ใจร้ายคนนั้นมาร่วมยนิดใีห้ ทว่าเรื่องจรงิกท็ำาได้แค่เอ่ยกบัเขาอยูใ่นใจ

‘กาย...ฉนัได้เป็นเชฟแล้วนะ’

คนที่ห้องครัวทำาทีเดินไปหยิบของจากตู้เย็นเพื่อซ่อนนำ้าตารื้น

อย่างห้ามไม่ได้ ไม่แปลกหรอกที่เพยีงฟ้าอยากพดูคำานั้นกบัเขาที่สดุ ก็

ในเมื่อความฝันที่อยากเป็นเชฟเกดิขึ้นได้เพราะเขาพาเธอไปที่บ้าน เธอ
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ถึงได้เข้าครัวลองทำาอาหารอย่างจริงจังครั้งแรก เขาเป็นส่วนหนึ่งที่

ทำาให้เธอค้นพบว่าตวัเองอยากเป็นอะไร และแน่นอนว่าคนที่ได้รูค้วาม

ฝันนั้นเป็นคนแรกกค็อืเขา 

กวินวัฒน์อยู่กับเธอตั้งแต่ก้าวแรก เขาเป็นคนพาเธอไปสมัคร

เรยีนทำาอาหาร ไปนั่งรออยูห่น้าโรงเรยีนในวนัที่ว่าง คอยชมิอาหารทกุๆ 

จานให้ พาไปซื้อหนงัสอื สอนวธิจีดบนัทกึและเทคนคิการจำาข้อมูลที่

เขาชอบใช้ เป็นกำาลังใจที่ดีที่สุดที่ทำาให้เธอรู้สึกว่าฝันนี้ไม่ได้ไกลเกิน

กว่าคนอย่างเธอจะเอื้อมถงึ

กวินวัฒน์อยู่ในทุกๆ ก้าวของเพียงฟ้า เธอเคยคิดเอาไว้เล่นๆ 

ว่าถ้าวนัไหนได้เป็นเชฟจรงิๆ คนแรกที่เธอจะโผเข้าไปกอดคอืเขา ทว่า

น่าเสียดายเหลือเกินที่เมื่อวันนั้นมาถึง...คนที่เธออยากกอดขอบคุณ

ที่สดุไม่ได้อยู่ตรงนั้น

แต่กเ็ด่นชดัว่า...เขาอยู่ในใจของเธอ

เสมอ ตลอดเวลา

“แล้ว?...”

“มาช่วยตรงนี้ทสี ิจะได้เสรจ็เรว็ๆ” เพยีงฟ้ารบีตดับทก่อน แล้ว

ดงึให้เขาออกห่างจากตรงนั้น กลวัว่าถ้าต้องตอบคำาถามอะไรเพิ่มอกี 

นำ้าตาเธอจะไหลลงมาจรงิๆ

ชายหนุ่มวางกรอบรูปลงที่เดิม แล้วกลับไปหาหญิงสาวที่ห้อง

ครัว เธอหยิบเขียงพร้อมมีดมาวางให้เขา ก่อนจะวางก้อนสี่เหลี่ยมสี

เหลอืงลกัษณะคล้ายเต้าหู้แต่บางกว่าตามไป 

“ช่วยหั่นเทมเป้หน่อยละกัน หั่นเป็นก้อนยาวๆ สั้นๆ เหมือน

เต้าหู้ในผดัไทยนะ แล้วกเ็อาใส่รวมกบัถ้วยเต้าหู้อนันี้เลย” 

“นี่จะเอาใส่ในเคซะธยี่าเหรอ”

“เปล่า อนันี้จะทำาผดัไทย”

“อ้าว ทำาไมเปลี่ยนเมนูซะงั้น”
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เพยีงฟ้าหนัไปตั้งหม้อบนเตาไฟ ตอบเขาไปด้วย “ไม่ได้เปลี่ยน

หรอก จานนั้นจะเสรจ็แล้ว ส่วนผดัไทยแค่ทำาเพิ่ม เดี๋ยวคนบางคนไม่

อิ่ม”

กวินวัฒน์อมยิ้ม ที่จริงเขากินอะไรก็ได้ทั้งนั้นที่เธอเป็นคนทำา 

ทว่าก็อยากแกล้งหยอกสักหน่อย “เคซะธีย่าที่เป็นแป้งกรอบไส้ชีสๆ 

กบัผดัไทยเนี่ยนะ เอาขึ้นโต๊ะเดยีวกนัได้เหรอ มนัจะเข้ากนัไหม”

คนหน้าเตาหนัขวบัมาอย่างไว แล้วเอยีงคอใส่ “มสีทิธิ์เลอืกด้วย

หรอืไง หมื?”

ชายหนุ่มโคลงศีรษะไปมา แววตาวาววับบอกว่าสนุก เขาหัน

กลับมาทำาหน้าที่ของตัวเองต่อแล้วพึมพำาไปด้วย “มันน่า...มันน่านัก 

ยอกย้อนซะ น่าฟัดสกัทจีรงิๆ”

มอืเลก็ที่กำาลงัหยบิสาหร่ายเส้นแก้วออกมาจากถงุชะงกั เหลอืบ

ไปมองคนที่ยืนหันหลังให้แล้วแอบหัวเราะกับตัวเองเบาๆ อันที่จริง

บรรยากาศทำาครวักบัเขาแบบนี้เป็นอะไรที่หายไปจากชวีติเธอนานมาก 

ตอนสมยัที่ยงัเรยีนอยู่ เธอกบัเขายงัพอมเีวลาเข้าครวัด้วยกนับ่อย แต่

ตั้งแต่กวินวัฒน์เริ่มทำางาน เขาก็ยุ่งมากเสียจนเธอเป็นฝ่ายทำาให้เขา

กนิมากกว่า 

แต่ถึงอย่างนั้น...ภาพกวินวัฒน์ตอนทำาอาหารก็เป็นอะไรที่เธอ

ชอบเสมอ เขาดูอบอุ่นมากๆ ทั้งที่กไ็ม่ได้ทำาเป็นเท่าไร ไม่รู้ส ิยิ่งเหน็ว่า

เขาต้องใช้ความพยายามมากในการจะทำาอาหารสกัจานให้ได้ มนัยิ่ง

ทำาให้ใจเธอเหลวเป๋วไปหมด ท่าทางยกมีดแล้วเล็งขนาด ขยับเข้าๆ 

ออกๆ ตอนนี้กเ็หมอืนกนั ไม่รูห้รอืไงว่ามนัไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นกไ็ด้คณุ

หมอ!

น่ารกัจงั...

ยิ้มน้อยๆ ระบายขึ้นบนใบหน้า ก่อนที่ภาพต่อมาจะทำาให้เธอ

ต้องพุ่งตวัไปหาเขา
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“นี่!” มอืบางฟาดที่ต้นแขนแกร่งจนเจ้าตวัสะดุ้ง “หั่นไปกนิไป

อกีแล้ว เมื่อไหร่จะเสรจ็”

เขาหวัเราะร่า “กห็วิอะ”

“หวิกร็บีหั่นส ิจะได้เอามาผดั จะได้กนิเรว็ๆ”

โดนดแุต่กย็งัยิ้ม พยกัหน้าหงกึๆ แล้วหยบิเทมเป้อกีชิ้นใส่ปาก

ต่อหน้าเธออย่างกวนอารมณ์ 

“เดี๋ยวเถอะ กวนจรงิๆ ไม่รูห้รอืไงว่าที่กนิไปนั่นมนัยงัไม่สกุ เดี๋ยว

กท็้องอดืหรอก”

คนที่เคี้ยวอยู่ถงึกบัอ้าปากค้าง ก่อนคนตรงหน้าจะขำาพรดืออก

มา 

“นี่แกล้งหลอกฉนัเหรอ”

“แล้วใครกวนก่อนล่ะ” ว่าเสรจ็กบ็ุ้ยหน้าไปที่เขยีง “เสรจ็รยึงั”

ชายหนุ่มหนัไปหั่นต่อ ถามเธอไปด้วยว่า “อนันี้มนัคอือะไร มนั

คอืถั่วใช่ไหม รสชาตแิปลกๆ ไม่เคยเหน็เลย”

“เขาเรียกว่าเทมเป้น่ะ เป็นถั่วหมัก มีโปรตีนเยอะ แล้วก็ย่อย

ง่าย ร่างกายดูดซึมได้ดี นี่ดึกแล้วกินอะไรที่ย่อยยากๆ ไม่ดีกับท้อง

หรอก”

“ครบัเชฟ ว่าแต่ผดัไทยเราจะใส่ไอ้นี่แทนกุ้งเหรอ”

“อยากกนิกุ้งไหมล่ะ อยากกนิกล็งไปซื้อข้างล่าง”

กวนิวฒัน์ส่ายหน้าดิ๊กๆ “ไม่เอาหรอก ดูสายตากร็ู้ ถ้าก้าวออก

จากห้องนี้ไป เธอไม่ให้กลบัเข้ามาหรอก”

เพียงฟ้าหัวเราะชอบใจที่เขารู้ทัน เธอเทสาหร่ายเส้นแก้วจาก

หม้อใส่ตะแกรง คนที่หั่นเทมเป้เสร็จแล้วเลยเดินมายืนข้างๆ “อู้ววว 

ผดัไทยวุ้นเส้นด้วย”

“ไม่ใช่วุน้เส้น อนันี้เส้นแก้ว เป็นสาหร่ายอย่างนงึ ฉนัเคยเอาใส่

ไปในผกักาดม้วนยดัไส้ตอนนั้นน่ะ จำาได้ไหม”
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คนถูกถามขมวดคิ้ว เขารู้ว่าเธอหมายถงึอาหารมื้อที่ห้องตรวจ

วนันั้น แต่ว่า... “ไม่เหน็รู้สกึเลย นกึว่ามแีต่ผกั”

เชฟสาวยิ้มน้อยๆ แล้วส่ายหน้าให้ “ว่าแล้วเชียว ยังติดนิสัย

กลืนเร็วอยู่อีกเหรอ เคี้ยวไม่ละเอียดมันไม่ค่อยดีกับท้องนะ รู้ไม่ใช่ 

เหรอคะคณุหมอ”

เพียงฟ้ายังจำาได้ เมื่อก่อนตอนที่ยังเป็นอินเทิร์น แพทย์หนุ่ม

อย่างเขามีเวลาน้อยเลยจะชอบรีบกินเพื่อเอาเวลาไปทำาอย่างอื่น แต่

กเ็พิ่งรู้ว่ายงัไม่เลกินสิยัแบบนั้น

“กม็นัติดไปแล้ว ไม่มคีนมาคอยช่วยเตอืนตอนกนิแล้วด้วย”

คนที่เมื่อก่อนคอยเตอืนตลอดเบนสายตาหน ีขยบัตวัไปทำาอย่าง

อื่นต่อ ตอบเขาโดยไม่สบตา “โตแล้ว ไม่ต้องให้ใครมาคอยเตอืนหรอก”

“เฮ้อออ พูดอย่างนี้ อยากย้อนเวลากลบัไปตอนนั้นเลย”

“อย่าย้อนกลบัไปเลย...” เธอหนัมาแล้วยิ้มเศร้าให้ “ฉนัไม่อยาก

ต้องต่อสู้กบัความเจบ็ปวดแบบนั้นเป็นครั้งที่สองอกีแล้ว”

ครั้งนี้เพียงฟ้าไม่ได้พูดด้วยนำ้าเสียงประชดประชันหรือสายตา

ทิ่มแทงเขาอย่างครั้งก่อนๆ มรีอยยิ้มน้อยๆ แต้มบนใบหน้าตอนที่เธอ

พูดจบด้วยซำ้า ทว่าแววตาหม่นแสงนั้นกลบัทำาให้หวัใจคนฟังเหมอืนถกู

กระตุกแรงๆ เพราะครั้งนี้เธอไม่ได้พูดเพื่อต่อว่าเขา แต่กำาลังขอร้อง

ผ่านสายตา...ว่าอย่าดงึเธอให้หวนกลบัไปหารกัครั้งเก่าอกีเลย

“ขอชิมหน่อยดิ มันรสชาติยังไง” กวินวัฒน์หลบสายตาแล้ว

เปลี่ยนเรื่องไปดื้อๆ กำาลงัจะใช้นิ้วหยบิเส้นที่ลวกวางไว้ ทว่าเชฟสาวก็

ไวกว่า รบีเอี้ยวตวัมาคว้ามอืเขา

“มนัร้อน กาย!” ย่นคิ้วใส่อย่างตำาหน ิ“หวิแล้วซนตลอดเลยนะ 

ใช้ส้อมส”ิ

เธอผละจากเขาไปหยิบส้อมในลิ้นชัก พอหมุนตัวกลับมาก็

ประสานสายตากบัคนที่รออยู่พอดี
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“ดใีจนะที่เธอยงัจำาเรื่องฉนัได้”

เพยีงฟ้านิ่งไปเลก็น้อย พอต้องใช้สมาธจิดจ่อเรื่องทำาอาหาร เธอ

ก็หลุดเรื่องที่ต้องเว้นระยะห่าง ไม่รู้ว่าเผลอพูดอะไรออกไปแล้วบ้าง 

“อะส้อม แล้วเป่าด้วยนะ เดี๋ยวลวกปาก”

“คร้าบบบ” กวนิวฒัน์ตกัเส้นเพยีงเลก็น้อยใส่ปาก เคี้ยวอยู่ไม่

นานกว็่าขึ้น “ข้างนอกมนัเหมอืนจะเยน็ลงนดินงึแล้วนะ แต่ข้างในยงั

ร้อนอยู่”

คนตัวเล็กที่ยืนอยู่หน้าเตาหยิบกระทะขึ้นตั้งเตรียมผัด “อื้ม  

เมื่อกี้ตอนยกลงล้างนำ้าเยน็ไปแล้ว พอดตีอนลวกใส่เบกกงิโซดาให้เส้น

มนันิ่มไปด้วยเลยต้องล้างออก”

“ใส่แล้วมนัจะนิ่มเหรอ”

“ใช่ จรงิๆ แล้วเวลาหมกัพวกเนื้อสตัว์อะไรแบบนี้เขากใ็ส่ลงไป

นะ มนัช่วยให้เนื้อสตัว์นิ่มขึ้น แต่วนันี้เราไม่มเีนื้อสตัว์เลย มนัดกึแล้ว 

ฉนัไม่ค่อยอยากให้หมอกนิเนื้อสตัว์เท่าไหร่ เอาไว้วนัไหนที่ไม่ได้กนิดกึๆ 

ค่อยทำาเมนูแบบมหีมูมไีก่นะ”

คนฟังรบีพยกัหน้ารบัคำา กลวัคนพูดจะรู้ตวัก่อนว่าเพิ่งเอ่ยปาก

ว่าจะทำาอาหารให้เขาอกีแล้วเธอจะถอนคำาพูด “ได้ๆ เดี๋ยววนัหลงันดั

กนัใหม่นะ”

เพยีงฟ้าสะดดุ รู้ตวัตอนนี้ละว่าเพิ่งพูดบางอย่างจากความรู้สกึ

ออกไปโดยไม่ผ่านการกรองจากสมอง เธอหวัเราะให้ตวัเองเบาๆ 

ที่ดื้อกว่าเขาน่าจะเป็นหวัใจของเธอนี่ละ เผลอเป็นไม่ได้เลย

เชฟสาวเทเต้าหู ้กับเทมเป้ลงไปผัดกับนำ้ามันมะกอก เติม

กระเทยีมลงไปเลก็น้อยเพื่อให้มกีลิ่นหอม หนัไปบอกคนที่ว่างงานอยู่ 

“ช่วยหยบิขวดแก้วอนัที่สามตรงนั้นให้หน่อย”

“อันนี้เหรอ” ชายหนุ่มหยิบขวดขึ้นมา อ่านฉลากเล็กๆ ที่เธอ

เขยีนไว้ “ซอสผดัไทย”
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“ใช่ๆ อนันั้นเลย”

กวินวัฒน์เดินมาหยุดอยู่ข้างๆ มองท่าทางกระฉับกระเฉงของ

เธอแล้วยิ้มไม่หุบ ก่อนหน้านี้ได้แต่ชะเง้อมองจากโต๊ะลูกค้าเข้าไปใน

ครวั แต่วนันี้ได้บตัรพเิศษยนืดูเชฟใกล้ๆ ดูอย่างเดยีวไม่พอ เขายงัยื่น

หน้าเข้าไปสูดกลิ่น

“ฮ้อมหอม ท้องร้องเลย”

“กส็มควรหรอก นี่มนัสามทุม่กว่าแล้ว” เชฟสาวเริ่มเปิดรายการ

ทำาครวัไปบ่น (อดตีแฟน) ไป “วนัหลงัไม่เอาแบบนี้แล้วนะ กว่าฉนัจะ

ปิดร้านกส็องทุม่แล้ว เคลยีร์ยอดอกี ต้องหาอะไรรองท้องก่อนรูร้เึปล่า”

คนตวัสูงกว่าพยกัหน้าหงกึๆ “พูดแบบนี้แปลว่าจะมาทำาให้กนิ

อกีใช่ไหม”

“ไม่ได้ใจดีหรอกนะ แค่มีลางสังหรณ์ว่าจะโดนเอานั่นนี่มา

ล่อลวงอกี”

คราวนี้เป็นกวินวัฒน์ที่ระเบิดหัวเราะเสียงดัง “งั้นก็รู้ไว้เลยว่า

ฉนัจะล่อลวงจนกว่าเธอจะเตม็ใจทำาให้เอง”

“พูดอะไรกไ็ม่รู้ ไม่อยากฟังแล้ว ไปหยบิจานในตู้รมิสดุโน่นมา

เลยไป” 

ถงึจะโดนตดับท แต่เขากย็งัยิ้มร่า หยบิจานกลบัมาให้หญงิสาว

สองใบ “กนิเป็นเพื่อนหน่อยนะ นดินงึกไ็ด้ ฉนัอยากกนิข้าวกบัเธอ”

เพยีงฟ้าไม่เอ่ยอะไร เพราะเธอตั้งใจจะกนิเป็นเพื่อนเขาอยู่แล้ว 

หญงิสาวคบีผดัไทยจดัใส่จาน ก่อนจะยื่นจานแรกให้เขา “ยกไปที่โต๊ะ

กนิข้าวก่อนนะ ฝากหยบินำ้าไปด้วย เดี๋ยวฉนัจะถอืเคซะธย่ีาตามไป อ้อ 

แก้วอยู่บนชั้นข้างตู้เยน็นั่นเลยนะ”

กวนิวัฒน์รบัคำาสั่งเจ้าของห้องอย่างไม่ปรปิาก แม้ว่าชายหนุ่ม

จะมาที่ห้องของเธอเป็นครั้งแรก แต่ด้วยเพราะความรู้สกึลกึๆ กไ็ม่ใช่

คนอื่นคนไกลกันแล้ว เพียงฟ้าจึงปฏิบัติกับเขาเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ 
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ที่มาห้องเธอบ่อยๆ ไม่มพีธิอีะไรมาก วานให้ช่วยหยบิจบันั่นนี่ราวกบั

การที่เขามาร่วมโต๊ะอาหารที่ห้องเธอเป็นเรื่องปกติ

เพียงฟ้าวางจานเคซะธีย่าลงกลางโต๊ะ “จานนี้เป็นเมนูที่ฉัน

กำาลังคิดว่าจะทำาส่งบ้านลูกค้าสัปดาห์หน้านะ เปลี่ยนมาใช้แป้ง 

อลัมอนด์แทน ข้างในกจ็ะไม่มเีนื้อสตัว์เลย ส่วนชสีเป็นชสีวแีกนที่ทำา

จากถั่ว ลองชมิให้หน่อยแล้วบอกด้วยว่าเป็นไงบ้าง”

“ลองชมิให้?” กวนิวฒัน์เลกิคิ้วข้างหนึ่ง “หมายความว่าไง ไม่

ได้ทำาบ่อยๆ หรอกเหรอ”

เชฟสาวยิ้มปนขำา “ไหนๆ กม็คีนมากนิข้าวที่ห้องทั้งท ีให้รบับท

หนูทดลองหน่อยไง ถ้ามนัไม่เข้ากนัจะได้ไม่ทำาเมนูนี้ให้ลูกค้า”

“แล้วถ้าฉนัท้องเสยีทำาไง”

“เป็นหมอรกัษาตวัเองไม่ได้เหรอ จดัยาให้ตวัเองไปส”ิ

“โห ไม่รบัผดิชอบหน่อยเหรอครบัเชฟ”

คนเป็นเชฟอมยิ้ม บุ้ยหน้าไปที่จานผดัไทยตรงหน้าเขา “นั่นไง 

ค่าจ้างเป็นหนูทดลอง มคี่าจ้างแล้วถอืว่าไม่ต้องรบัผดิชอบ”

“พอได้ ถอืว่าคุ้มค่า งั้นอย่าลมืมาจ้างบ่อยๆ นะ”

“กนิได้แล้ว” 

เพยีงฟ้ามองคนที่ใช้ส้อมม้วนเส้นใส่ช้อน ความนุ่มและยดืของ

สาหร่ายเส้นแก้วทำาให้ตกัได้ยากกว่าปกต ิ

“มนัตกัลำาบากหน่อยนะ แต่ที่ฉนัเปลี่ยนมาใช้เส้นแก้วแทนเส้น

ปกตทิี่ทำาจากแป้งข้าวเจ้า เพราะไม่อยากให้กนิแป้งเยอะ เดี๋ยวร่างกาย

เปลี่ยนแป้งเป็นนำ้าตาล หมอรู้ใช่ไหมว่านำ้าตาลเป็นอาหารของเซลล์

มะเรง็ ถงึจะไม่เป็นมะเรง็ ฉนักไ็ม่อยากให้กนินำ้าตาลเยอะอยู่ด ีเพราะ

ยงัไงมื้ออื่นๆ กต็้องกนิข้าวที่ให้นำ้าตาลอยู่แล้ว”

เขาเงยหน้าจากจานขึ้นมายิ้มให้ “อยากมคีนคดิเมนสูขุภาพให้

กนิทกุมื้อเลย”
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“ที่ร้านมคีอร์สผูกปิ่นโตขายนะ”

“โอ้โห อตุส่าห์หยอด โดนขายของใส่อย่างเยน็ชา”

เพยีงฟ้ายิ้มระคนขำา “แล้วกเ็คี้ยวนานๆ ด้วยนะ อย่ารบีกลนื”

“อยากเคี้ยวให้ถงึวนัพรุ่งนี้เลย จะได้ไม่โดนไล่กลบัห้อง”

“หวิมากไม่ใช่เหรอ เมื่อไหร่จะกนิ พูดมากจรงิๆ เลย ไม่กนิจะ

เกบ็แล้วนะ”

“กนิแล้วค้าบบบ” 

กวินวัฒน์กำาลังจะตักอาหารใส่ปาก ทว่าก็นึกบางอย่างขึ้นได้ 

เขาล้วงโทรศัพท์ออกมาแล้วถ่ายรูปอาหารตรงหน้าส่งไปในแชตกลุ่ม

เพื่อน ก่อนจะตามด้วยข้อความ

ไอ้เป๋า มาดูซะ หนิทำาอาหารให้กูกนิด้วย

ส่งไปแล้วกย็ิ้มเยาะอยู่คนเดยีว

เอาน่า ได้ทมีนัต้องขงิกนันดิหนึ่ง
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‘ตาของนำ้าผึ้งดีขึ้นเร่ือยๆ แล้วนะ อีกไม่กี่วันก็กลับบ้าน 

ได้แล้วแหละ’

‘แล้วเรื่องการมองเหน็ล่ะเป็นยงัไง’

‘กไ็ม่ต่างจากที่คดิไว้เท่าไหร่ โชคดทีี่เศษกระจกมนัไปโดนจอตา

จุดที่ห่างออกไปตรงขอบมากๆ จุดรับภาพชัดและรอบๆ ซึ่งเป็นจุด

สำาคญัที่ใช้มองเหน็เลยยงัใช้งานได้ปกต’ิ

เพยีงฟ้าถอนหายใจฟู่ ‘ค่อยยงัชั่วหน่อย แปลว่าตอนนี้ผึ้งกลบั

มามองเหน็เหมอืนเดมิแล้วใช่ไหม’

‘ยงัหรอก ยงัมพีวกการอกัเสบต่างๆ จากการผ่าตดัอยู่ เลยอาจ

จะยงัเหน็เป็นฝ้าๆ ฟุ้งๆ บ้าง เหน็ชดับ้างไม่ชดับ้างเป็นจดุๆ ไป คอืมนั

ยงัเหมอืนมอีะไรไปบดบงัจดุรบัภาพชดัอยู่’

‘แล้วต้องรกัษายงัไงต่อ’

แพทย์หนุ่มส่ายหน้า ‘ไม่ต้องทำาอะไร แค่รอ’

‘รอเหรอ’

‘อืม เคยบอกแล้วไงว่าบางอย่าง...เราก็ต้องรอ’ เขาเอ่ยอย่าง

ใจเยน็แล้วยิ้มมมุปากให้ ‘รอหน่อยนะ รอให้สิ่งที่บงัจดุรบัภาพชดัอยู่

ค่อยๆ จางหายไป ถงึตอนนั้น...ภาพทกุอย่างกจ็ะกลบัมาชดัเจนเหมอืน

20
จีบ
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เดมิ’

‘นานแค่ไหน’

‘ถ้าเคสของผึ้ง เดี๋ยวกค็่อยๆ ดขีึ้น วนัสองวนันี้แหละ’

กวนิวฒัน์มองยิ้มเตม็แก้มของคนตรงหน้า ดวงตาของเธอบอก

ชัดว่าคลายความกังวลไปมาก ‘โล่งขึ้นไหม’ หญิงสาวพยักหน้าดีใจ 

เขาเลยยิ้มบางให้ ‘แต่หมอตาเครยีดมากนะ รู้รเึปล่า’

คนฟังหรี่ตาข้างหนึ่งให้ ‘มแีผนจะอ้อนอะไร’

แพทย์หนุม่หลดุขำา ‘เครยีดจรงิๆ คดิดดู ิเศษกระจกมนัเลก็มาก

เลยนะ อกีอย่างมนักไ็ม่ได้มรีูปร่างที่เป็นทรงดีๆ  ตอนที่ฉนัใช้เครื่องมอื

คีบมันขึ้นมานี่อย่างเสียวเลย นึกภาพเครื่องคีบตุ๊กตาดิ สมมุติว่าคีบ

ขึ้นมาได้แล้ว ตอนจงัหวะที่ยกขึ้นมนัดนัหล่นแล้วโชคร้ายตกไปโดนจดุ

รบัภาพชดัพอด ี กค็อืจบเลยนะ หรอืต่อให้ไม่โดนจดุรบัภาพชดัแต่ไป

โดนที่อื่น มนักเ็ป็นการสร้างแผลใหม่ที่จะมผีลต่อการมองเหน็ของคนไข้

อยู่ด ีบางทกีารเป็นหมอตากไ็ม่ได้สนกุเลยนะ ทกุการตดัสนิใจมผีลกบั

ชวีติคนไข้ต่อจากนี้ไปทั้งชวีติ ฉนัชอบนะเวลาที่ต้องคดิหาวธิรีกัษาให้

คนไข้กลบัมามองเหน็ได้ แต่บางครั้งมนักเ็ครยีดเหมอืนกนั’

‘เครยีดกเ็ครยีดส ิมนัเป็นหน้าที่นี่’

ประโยคตอบกลับที่ฟังเหมือนไม่สนใจความรู้สึกคนพูดทำาเอา

ความระรื่นพลันหายวาบไปจากใบหน้าของชายหนุ่ม กวินวัฒน์ขยับ

ปากคล้ายอยากจะพูดอะไรออกมา ทว่ากพ็ูดไม่ออก เขาเลยทำาได้แค่

พยกัหน้า

‘อมื กจ็รงิของเธอ’

หลังจากประโยคนั้น เพียงฟ้าก็ตัดบทด้วยการบอกให้เขากลับ

ห้องไปก่อน ถ้าเธอจดัการเกบ็ของในครวัเสรจ็แล้วจะตามไป เพราะที่

คยุกนัไว้ระหว่างมื้ออาหารคอืเขาบอกว่ามรีปูถ่ายไม้เบสบอลจะให้เธอ

ด ูแต่ไม่ได้ถอืตดิมาด้วย ทั้งคูเ่ลยตกลงกนัว่าจะกลบัไปคยุเรื่องสำาคญั
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ที่ห้องเขา

แล้วตอนนี้เพียงฟ้าก็มายืนอยู่ที่หน้าประตูห้องของชายหนุ่ม 

ด้วยความรู้สกึผดิกบัสิ่งที่ตวัเองพูดออกไป

“ไม่น่าบอกไปแบบนั้นเลย”

เพราะตอนนั้น เรื่องที่เขาเล่ากำาลงัทำาให้หวัใจเธอดงึความรู้สกึ

อบอุน่ในวนัเก่ากลบัมา มนัเป็นความรูส้กึอิ่มใจอย่างหนึ่งเวลาที่เธอได้

ฟังเขาพูดถึงการรักษาคนไข้ เป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นแพทย ์

อนิเทริ์นแล้ว ทั้งที่เธอกไ็ม่ได้เข้าใจเรื่องทางการแพทย์เท่าไรแต่กช็อบ

ฟัง เพราะมันเหมือนได้อยู่ในทุกๆ ก้าวบนเส้นทางการเป็นหมอของ

กวนิวฒัน์

พอเขาพูดถึงตอนที่รักษานำ้าผึ้งแล้วหัวใจเธอเริ่มพองฟูขึ้นมา 

หญงิสาวเลยคดิว่าต้องปัดความรู้สกึนี้ออกไปโดยเรว็ เธอจงึตอบกลบั

เขาไปแบบนั้น แต่พอเห็นสีหน้าของเขาแล้ว กลายเป็นเธอที่หัวใจ 

ห่อเหี่ยวด้วยความรู้สกึผดิขึ้นมา

“แค่ให้กำาลังใจกันมันยากตรงไหนหาเฟย์?! ปากนี่เก่งเรื่อง

บั่นทอนความรู้สกึคนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฉนั เฮ้อออ” 

หายใจทิ้ง ก่อนจะกดกริ่งหน้าห้อง รอไม่นานประตูก็เปิดออก 

กวินวัฒน์ยิ้มไม่เห็นฟันให้คนตรงหน้าก่อน แล้วจึงเบี่ยงตัวให้เธอเข้า

มา เพยีงฟ้าเดนิตรงไปที่โซฟาในห้องรบัแขก เหน็ว่าเขาเตรยีมนำา้วาง

ไว้ให้เธอแล้ว

หญงิสาวยื่นกล่องพลาสตกิในมอืให้ตอนเจ้าของห้องเดนิมาถงึ

ตัว พอเขาเลิกคิ้วให้แทนการเอ่ยถาม เชฟสาวออกอาการเก้ๆ กังๆ 

หน่อยๆ ก่อนจะบอกไป

“ฟรติตาต้าน่ะ เพิ่งอบเสรจ็เมื่อกี้ เอาไว้กนิตอนเช้านะ”

กวนิวฒัน์ประหลาดใจเลก็น้อย ไม่คดิว่าเธอจะทำาอาหารเผื่อให้

เขาถงึพรุ่งนี้เช้าด้วย แต่กร็บีรบัมาก่อนหญงิสาวจะเปลี่ยนใจ เปิดฝา 
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กล่องดไูข่เจยีวสไตล์อติาลทีี่เขาสมัผสัผ่านภาชนะได้ว่ามนัยงัอุน่ๆ อยู่ 

หน้าตาของมันแปลกไปจากที่เขาเคยกินเล็กน้อย ทว่าชายหนุ่มก็ไม่

แปลกใจเท่าไร เพราะอาหารทกุจานที่เชฟอาหารสขุภาพคนนี้ทำาให้จะ

ถูกดดัแปลงไปจากปกตอิยู่แล้ว

“ฉนัใช้ขนมปังโฮลเกรนแทน แล้วกใ็ส่แมกคาเดเมยีกบัวอลนตั

ข้างหน้า รสชาตอิาจจะแปลกๆ ไปนดินงึ แต่คนไข้ที่เคยกนิส่วนใหญ่

กช็อบนะ มนัเข้ากนัได้”

แพทย์หนุ่มเงยหน้าอมยิ้มขึ้นมองคนพูด ก่อนจะแกล้งแซว 

“ตกลงนี่ฉนัเป็นคนไข้...ไม่ใช่หมอหรอกเหรอ”

“เปล่า แค่เล่าให้ฟังเฉยๆ เมนนูี้ฉนัทำาเป็นมื้อเช้าของคนไข้บ่อยๆ 

เพราะธญัพชืที่ขดัสน้ีอยในขนมปังโฮลเกรนกบัถั่วเปลอืกแขง็อย่างพวก

แมกคาเดเมยีกบัวอลนตัมนัจะช่วยเพิ่มฮอร์โมนเซโรโทนนิ หมอที่ศนูย์

มะเรง็เขาเคยบอกว่าฮอร์โมนนี้มนัจะช่วย...” หญงิสาวยั้งคำาพดูไว้เลก็

น้อย ก่อนจะหาคำาใหม่มาต่อ “มนัจะดตี่อร่างกายคนทำางานน่ะ”

คนฟังเม้มปากนดิๆ เพื่อกลั้นยิ้ม ทำาไมเขาจะไม่รู้ว่าเซโรโทนนิ

เป็นฮอร์โมนที่มผีลกบัความผ่อนคลาย ถ้าร่างกายมเีพยีงพอมนัจะช่วย

คลายเครยีดได้ในระดบัหนึ่ง

กวนิวฒัน์หนัหน้าออกจากวงแล้วลอบยิ้มเพราะเกนิฝืน เวลาที่

เธอพยายามจะซ่อนความรู้สึก แต่มันไม่เนียนเป็นอะไรที่โคตรน่ารัก 

ปากบอกว่าไม่แคร์ แต่ดสูิ่งที่เธอทำาส ิใส่ใจรายละเอยีดเสยีจนเขาอยาก

ดงึเธอมากอดขอบคณุให้ชื่นใจสกัที

“อ้อมจงั”

“อะไร”

อ้อมไปไกล สดุท้ายความหมายกแ็ค่...เป็นห่วง

กวนิวฒัน์ส่ายหน้าน้อยๆ “จะบอกว่าขอเดนิอ้อมเอาของไปเกบ็

ในครวัแป๊บนงึ”
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“อื้ม” เพยีงฟ้ามองตามร่างสูงไป ก่อนจะนกึขึ้นได้ “พรุ่งนี้เช้า

ตอนจะกินเอาอุ่นก่อนนิดนึงนะ ไมโครเวฟที่เขาติดตั้งมาให้มีฟังก์ชัน

เตาอบอยู่”

ชายหนุม่ไม่ตอบ รอจนเดนิกลบัมายนืตรงหน้าเธอแล้วค่อยเอ่ย 

“ขอบคณุนะครบั”

คำาขอบคณุสั้นๆ แต่ไม่รู้ทำาไมความเขนิอายถงึแล่นลิ่วไปทั่วร่าง

หญิงสาว อาจเพราะสายตาสื่อความหมายที่เขามองมา หรือไม่ก็คง

เป็นโทนเสยีงทุ้มที่จบัหวัใจเธอได้เสมอ

“อื้ม ถ้าดื่มนมอลัมอนด์ด้วยกจ็ะด”ี

“รับทราบครับผม” เขายิ้มกว้าง ก่อนจะเดินผ่านเธอไปนั่งที่

โซฟา เลื่อนรูปถ่ายใบหนึ่งไปตรงหน้า “เธอเคยเหน็ไอ้นี่ไหม”

เพยีงฟ้าหยบิรปูใบนั้นขึ้นมาด ูคิ้วคูส่วยขมวดแล้วคลายสลบัไป

มาหลายครั้ง เพยีงเท่านี้คนที่เฝ้าจบัสงัเกตอาการอยู่กไ็ด้คำาตอบแล้ว

“นี่เป็น...ไม้เบสบอลในที่เกดิเหตเุหรอ”

กวนิวฒัน์พยกัหน้า

“หมอได้มนัมายงัไง”

“ยมืจากสารวตัรเก้ามา”

“สารวัตรเก้า? หมายถึงสารวัตรกระแสชลน่ะเหรอ” เมื่อช่วง

สปัดาห์ก่อน เพยีงฟ้าได้รบัโทรศพัท์จากตำารวจนายหนึ่ง โทร. มาแจ้ง

เพยีงว่าเข้ามารบัช่วงต่อคดขีองเธอ แต่ยงัไม่เคยเจอหน้ากนั

“อมื ใช่ แล้วตกลงว่าเธอเคยเหน็ไหม”

หญงิสาววางรปูถ่ายลงบนโต๊ะหน้าโซฟา มองสบตาเขาสลบักบั

หลบุตาลงมองรูปถ่ายคล้ายลงัเลใจว่าควรจะพูดออกไปดไีหม  

“คอื...ฉนักไ็ม่แน่ใจ”

กวนิวฒัน์นิ่งไปเลก็น้อย “อยากพูดอะไรไหม”

“ฉนั...” ดวงตาของเพยีงฟ้ากลอกไปมาบอกความสบัสน และ
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แน่นอนว่าจกัษแุพทย์อย่างเขาจบัความรู้สกึนั้นได้

“พูดออกมาก่อน เดี๋ยวช่วยกนัคดิ”

หญิงสาวสบสายตาที่นิ่งกว่าของเขา มุมปากขยับน้อยๆ แล้ว

พยกัหน้าให้ “ฉนัคดิว่าฉนัเคยเหน็ที่บ้าน...บ้านพี่ยตุ”

“เธอแน่ใจนะ”

“ไม้เบสบอลอันนี้มันอาจจะผลิตมาหลายอันก็จริง แต่ลายที่ 

วาดลงบนนั้นเป็นลายที่พวกเพื่อนๆ พี่ยุตวาดเล่นกันตอนมาปาร์ตีที่

บ้านเมื่อปีก่อนโน้น พดูง่ายๆ คอื มนักลายเป็นไม้เบสบอลที่มอีนัเดยีว

ในโลกไปแล้ว”

“ถ้ามั่นใจขนาดนั้น แล้วที่ทำาให้ไม่แน่ใจอยู่คอืเรื่องอะไร”

“กเ็พราะมนัมอีนัเดยีวในโลกนี่แหละ ใครจะใช้ของที่เป็นตวับ่ง

ชี้ตวัเองขนาดนั้นลงมอืล่ะ มนัเป็นแค่ของที่อยูใ่นบ้าน ใครจะหยบิออก

ไปตอนไหนกไ็ด้ คนเข้านอกออกในบ้านเขาเยอะจะตาย” เพยีงฟ้าหยดุ

คำาพดูไว้ตอนจบัผ่านสายตาของอกีฝ่ายได้ว่าเขาไม่ค่อยเชื่อ “ฉนัไม่ได้

เข้าข้างเขานะ”

คนฟังยกัไหล่ “กไ็ม่ได้ว่าอะไร”

“ไม่ได้ว่าอะไร แต่นำ้าเสยีงนี่นะ”

“ยงัรกัเขาอยู่เหรอ” กวนิวฒัน์ยงิคำาถามไปตรงๆ

หญงิสาวส่ายหน้า เธอไม่เคยรกัเขาด้วยซำ้า

“แล้วยงัรกัฉนัอยู่ไหม”

ครั้งนี้เพียงฟ้านิ่งค้างไปหนึ่งอึดใจ ก่อนจะส่ายหน้าให้ ทว่า

ดวงตาที่เอ่ยความจรงิจากหวัใจกลบัทำาให้อกีฝ่ายยิ้ม

“เมื่อกี้รูม่านตาเธอแอบขยายนดินงึด้วย”

ชกัเก่งเกนิไปแล้วนะ!

เพียงฟ้าจ้องหน้าเขากลับ ตั้งแต่ที่ห้องเธอเมื่อกี้แล้ว จะยิงใส่

เธอทกุครั้งที่มโีอกาสเลยใช่ไหม 
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ได้! ในเมื่อไม่ว่ายงัไงเธอกปิ็ดเขาไม่มดิอยูแ่ล้วว่ายงัเหลอืเยื่อใย 

กเ็อาส ิอยากรู้เหมอืนกนัว่าเขาจะทนได้แค่ไหน

“เออ! ยังรักอยู่! ทำาไม! รักแต่ไม่เอาเป็นแฟนแล้วเข้าใจไหม  

รู้ว่ารกัแล้วยงัไง มนักไ็ม่ได้อะไรขึ้นมาหรอก”

กวนิวฒัน์อ้าปากค้างไปเลก็น้อย ไม่คดิว่าถามไปตรงๆ แล้วเธอ

จะตอบมาตรงกว่า แต่กถ็อืว่าเข้าทาง “ด!ี รกัอยูก่ด็ ีจะจบีต่อให้สาแก่

ใจ บอกว่าไม่เอาเป็นแฟนใช่ไหม อย่าคนืคำาละกนัจะจบีให้ร่วงเลย”

“เชญิ! อยากจบีกจ็บีไปเหอะ ไม่สำาเรจ็หรอก ใจฉนัแขง็เป็นหนิ

รู้เอาไว้”

“เหอะ! อย่างน้อยวนันี้คนใจหนิกท็ำากบัข้าวให้กูกนิละวะ”

“กาย!!!” เจ้าของชื่อยิ้มแฉ่งใส่ ก่อนจะโดนหญงิสาวขว้างค้อน

กลบัไป “เพราะมขี้อแลกเปลี่ยนหรอกน่ะ”

“งั้นขอเวลาไปหาข้อแลกเปลี่ยนก่อนนะ คดิเมนูรอไว้เลย”

“ตกลงเรื่องสำาคญัที่อยากจะบอกมเีท่านี้ใช่ไหม” พอเริ่มรูต้วัว่า

สู้ไม่ไหว เพยีงฟ้าเลยจะถอยไปตั้งหลกัที่ห้องเธอก่อน

“มอีกีเรื่อง” กวนิวฒัน์ปรบันำ้าเสยีงมาเป็นจรงิจงั “ฉนัอยากให้

เธอระวงัเขาไว้บ้างนะ หมายถงึ...ผูช้ายคนนั้นน่ะ ถงึสิ่งที่เธอพดูมนัฟัง

ดมูนีำ้าหนกั แต่เรากย็งัตดัเขาออกจากการเป็นผู้ต้องสงสยัไม่ได้ เพราะ

ฉะนั้นในระหว่างนี้ เธอควรระวงัเขาเอาไว้บ้าง”

“คงไม่มเีรื่องอะไรให้เขามายุ่งกบัฉนัหรอก”

“เฟย์...” ชายหนุ่มเรียกชื่อเธอด้วยเสียงกดตำ่า “รับปากฉันว่า

จะระวงัตวั”

เพียงฟ้ามองใบหน้าเครียดขรึมของเขา สายตาที่มองตรงมาที่

เธอตอนนี้ เป็นสายตาที่เธอต้องยอมให้เสมอเพราะรู้ว่าสู้เขาไม่ไหว

“อมื ฉนัจะระวงัตวัไว้”

“ถ้า...มีอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้ ช่วยบอกฉันทีถ้ามันไม่มาก 
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เกนิไป”

“อื้ม งั้นฉนักลบันะ” พูดจบหญงิสาวกย็นืขึ้น เจ้าของห้องเลย

ยนืตาม

“ไป ฉนัไปส่ง”

“ส่งทำาไม ห้องอยู่ตรงข้ามกนัแค่นี้”

“กอ็ยากไปส่งที่ประตูหน้าห้องเธอ”

“ฉนัไปเองได้” 

“กฉ็นัจบีอยู่ บอกไปแล้วไง จะไปส่ง”

คนตัวเล็กหมุนตัวหันหลังให้ เม้มปากกลั้นยิ้มขำาตอนคิดว่าจะ

มใีครจบีผู้หญงิตรงๆ ขนาดนี้ไหม 

“เออ! อยากมาส่งกม็า ไม่ใจอ่อนง่ายๆ หรอก” ว่าจบกเ็ดนินำา

ออกไปก่อน ไม่วายได้ยนิเสยีงข้างหลงัตามมา

“พูดไปเหอะ เดี๋ยวคนืนี้กแ็อบฝันถงึฉนั”

เพยีงฟ้าที่เดนิมาถงึหน้าห้องตวัเองหนัขวบักลบัไปทนัควนั กำาลงั

จะอ้าปากย้อนเขา ทว่าคนตวัสงูกว่ากว็างนิ้วชี้บนรมิฝีปากเธอเสยีก่อน 

“เข้าห้องไปได้แล้ว ดกึแล้ว อยากเถยีงอะไรเกบ็ไว้เถยีงพรุ่งนี้”

ไม่อยากยอมรบัเลยว่าท่าทางดหุน่อยๆ กบัเสยีงทุ้มตำ่าของเขา

ทำาให้ใจเธอหวิวไหว แล้วเรื่องอะไรเธอจะยอมให้เขาเล่นกับหัวใจอยู่

ฝ่ายเดยีว

เพยีงฟ้าปัดมอืเขาออก “ไม่ได้จะเถยีงซะหน่อย ตอนแรกกะจะ

บอกว่า...ฝันด ีแต่ดเูหมอืนคนบางคนแถวนี้ไม่อยากฟัง” ว่าแล้วกเ็อยีง

คอ ยกัไหล่ให้อย่างยยีวน ก่อนจะยกมอืขึ้นมากระดกินิ้วทั้งห้าใส่ “งั้น

บายนะ ขอบคณุที่มาส่ง ไกล้ไกล”

ว่าจบกห็มนุตวักลบั เปิดประตูหายเข้าห้องไปอย่างรวดเรว็

“เฮ้ยยย เดี๋ยวด!ิ!!” เสยีงประตูปิดลงดงัขึ้นพร้อมๆ กบัคำาพูด

ของกวนิวฒัน์ ทิ้งให้เจ้าตวัยนืเหม่อกบัเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นตรงหน้า ก่อน
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จะเกาท้ายทอยแล้วพมึพำาออกมา

“อะไรวะ กูคมุเกมมาดีๆ  สดุท้ายจบแบบนี้ได้ไง” ส่ายหน้าให้

ตวัเองอย่างจนใจ “แพ้ แพ้ ผ่านมากี่ปีกแ็พ้ทางเฟย์ตลอดกู เฮ้อออ”

บ่ายแก่ของวันทำางาน กวินวัฒน์เพิ่งเสร็จจากการตรวจ

คนไข้ที่ตกึผู้ป่วยนอก ปกตเิวลานี้เป็นช่วงที่เขาได้พกั ออกมายดืเส้น

ยดืสาย หรอืไม่กเ็ดนิไปสั่งเครื่องดื่มสกัแก้ว ก่อนจะกลบัเข้าห้องตรวจ 

ด้วยเพราะจกัษแุพทย์เป็นอกีหนึ่งแขนงที่ไม่ได้เดนิตรวจตดิตามอาการ

ของผู้ป่วยในตามเตียง แต่จะเป็นการเรียกผู้ป่วยมาที่ห้องตรวจแทน 

เพราะต้องใช้กล้องตรวจตาหรือเครื่องมืออื่นหลายอย่าง เว้นแต่ว่า 

ผู้ป่วยอยู่ในสภาพไม่สามารถลกุจากเตยีงได้

ทว่าถงึอย่างนั้นกม็บีางครั้งที่กวนิวฒัน์จะไปหาคนไข้ของเขาถงึ

เตยีงบ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะคล้ายการไปเยี่ยมมากกว่า ดคูวาม

พร้อมของผูป่้วยด้านร่างกายและจติใจ ในช่วงก่อนหรอืหลงัการผ่าตดั 

เพราะบางครั้งการได้พดูคยุกบัแพทย์มากขึ้นกช่็วยให้ผูป่้วยรูส้กึวางใจ 

ความกงัวลต่อการรกัษากจ็ะลดน้อยลงด้วย อกีอย่าง ถงึการเดนิเยี่ยม

จะใช้เวลาไม่นาน แต่มันก็ช่วยให้แพทย์อย่างเขาได้ออกจากห้อง

สี่เหลี่ยมบ้างเหมอืนกนั

ทว่าการมาเยี่ยมผู้ป่วยตอนนี้ของเขามเีหตผุลอื่น เรื่องของเรื่อง

คอืเมื่อกี้สายของเขาเพิ่งส่งสญัญาณมาว่า

กาย

หนิมงึมา 

เหน็ยนืรอลฟิต์ที่ตกึวอร์ด

อ่านข้อความจากปิตแิล้ว เขากพ็อจะเดาได้ว่าเพยีงฟ้าน่าจะมา

เยี่ยมนำ้าผึ้ง วนัพรุ่งนี้คาดว่านำ้าผึ้งกค็งอาการดพีอจะกลบับ้านได้แล้ว 

แปลว่าข้ออ้างที่จะทำาให้เธอยอมคยุกบัเขากจ็ะหายไปหนึ่งเรื่อง เพราะ
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ฉะนั้นมโีอกาสแบบนี้เขาควรเสนอหน้ามาหาเธอหน่อย ถงึอาจจะโดน

ไล่อกีกเ็ถอะนะ

“ทำาไมจบีตอนแก่มนัยากจงัวะ เวลากน็้อย ส่งข้อความไปกไ็ม่

ตอบด้วย ทเีมื่อก่อนนะ ส่งมาอย่างกบัเป็นเจ้าของเครอืข่ายโทรศพัท์”

ชายหนุ่มบ่นลอยๆ พร้อมกับก้าวฉับๆ ตรงไปทางห้องพักของ

นำ้าผึ้ง กำาลงัจะเลี้ยวตรงมมุทางเดนิ ทว่าชื่อหนึ่งกห็ยดุขาของเขาไว้

“คณุชยตุครบั ผมว่าดูแล้วน่าจะไม่เหน็หน้าผมนะครบั กย็งัคยุ

กับคุณชยุตได้ปกติ” ดิตถ์ค้อมตัวเล็กน้อยตอนเอ่ยกับนาย หันมอง

รอบๆ แล้วเห็นว่าไม่มีใครเลยว่าต่อ “เป็นคุณเฟย์มากกว่าที่เริ่มจะ

สงสยัแล้วนะครบัว่าทำาไมเราถงึมาเยี่ยมคนของเธออกี”

สีหน้าของชยุตแสดงชัดว่าไม่สบอารมณ์ ชำาเลืองไปมองประตู

หน้าห้องพักผู้ป่วยที่เขาเพิ่งออกมา พูดให้ถูกคือโดนไล่ออกมาอย่าง 

อ้อมๆ มากกว่า 

“กูก็ไม่ได้อยากจะมานักหรอก ถ้าอีนังนั่นไม่เสือกมายืนใกล้

ประตูหน้าร้านตอนนั้นพอดี” คิดแล้วก็โมโหขึ้นอีก ถ้าไม่เพราะมีคน

บาดเจบ็ในที่เกดิเหต ุเขาคงไม่ต้องมานั่งวุน่วายอะไรแบบนี้ แผนที่วาง

ไว้กค็งราบรื่นไปไกลกว่านี้แล้ว 

แทนที่เขาจะใช้เรื่องร้านมาบีบเพียงฟ้าให้อยู่ใต้อำานาจอย่างที่

ตั้งใจไว้ กลบักลายเป็นว่าเธอมวัแต่เป็นห่วงลกูจ้างโง่ๆ นั่นจนแทบไม่มี

เวลาตามเรื่องคดเีลย เมื่อวานเขากต้็องไปร่วมงานวนัเกดิคณุอาสเุทพ

คนเดยีว ยงัดทีี่พออ้างได้ว่าภรรยาสาวของเขายุง่เรื่องลกูจ้างที่ป่วยเลย

มาร่วมงานไม่ได้ แต่ถงึเรื่องงานวนัเกดิจะผ่านไปได้ด้วยด ีกใ็ช่ว่าเขา

จะยอมปล่อยอดตีภรรยาไปง่ายๆ ตั้งแต่ตดัสนิใจใช้แผนนี้ เขากไ็ม่คดิ

จะล่าถอยอยู่แล้ว

“หรอืคณุชยตุยงัมเีรื่องกงัวลใจครบั”

“ตอนที่มันเห็นหน้ามึงแวบแรก ดูมันจะตกใจหน่อยๆ หรือว่า
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มนัรู้ว่ามงึเป็นคนพงัร้านแต่เกบ็อาการ”

“ถ้าอย่างนั้นผมจะลองหาทางคุยกับพี่สาวมันดูนะครับ แต่คง

ต้องเป็นหลงัออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว เพราะถ้าผมโผล่มาที่นี่ แล้ว

บงัเอญิเจอคณุเฟย์อกี...”

“อมื ให้คนของเราตามมนัเหมอืนเดมิไปก่อน” 

ที่ชยุตรู้ความเคลื่อนไหวของนำ้าผึ้ง เพราะตั้งแต่ครั้งก่อน เขา 

ก็ให้คนติดตามดูหญิงสาวอยู่ห่างๆ จนเห็นว่ามาเข้ารับการผ่าตัดที่ 

โรงพยาบาลอกีครั้ง เขาเลยทำาทมีาเยี่ยมพร้อมกบัลูกน้องคนสนทิเพื่อ

ดูปฏกิริยิาของเธอ แต่กไ็ม่คดิว่าจะเจอเพยีงฟ้าเข้าพอดี

แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของชายหนุ่มมากนัก เพราะถึงจะไม่

เจอโดยตรง เรื่องที่เขามาเยี่ยมลูกจ้างของเธอกต้็องเข้าหเูธออยูด่ ีและ

ที่ชยตุไม่ได้ส่งคนไปเฝ้าตดิตามเพยีงฟ้าเหมอืนที่ทำากบันำ้าผึ้ง กเ็พราะ

เขารู้ว่าอย่างไรเสยี ถ้าหญงิสาวรู้ความจรงิบางอย่าง เธอต้องวิ่งแจ้น

มาหาเขาโดยไม่ต้องร้องขอเลย    

“ถ้ามนัพดูเหมอืนว่ารู้เหน็อะไร กย็ดัเงนิใส่ปากพวกมนัซะ จนๆ 

แบบนั้น ได้เงนิไปไม่เท่าไหร่มนักพ็ูดไม่ออกแล้ว แต่อย่าเพิ่งวู่วามรบี

ให้มันล่ะ เพราะถ้ามันไม่รู้ไม่เห็นอะไร เดี๋ยวจะกระโตกกระตากไป

เปล่าๆ”

“ได้ครบันาย”

ชยตุพ่นลมหายใจอย่างฮดึฮดั “น่าจะตาบอดไปซะ! จะได้จบๆ”

“ขอโทษด้วยนะครับที่ทำาให้ต้องผิดหวัง” แพทย์หนุ่มก้าวออก

มาจากจุดเลี้ยวพร้อมกับเอ่ยร่วมวงสนทนา “พอดีว่าหมอตาที่รักษา

เขา...เก่งมาก”

ดิตถ์ถึงกับหน้าถอดสี พยายามนึกย้อนกลับไปว่าเขาพูดอะไร

ไปบ้าง ต่างกบัอกีคนที่ไม่ได้กริ่งเกรงอะไร ชยตุค่อนข้างมั่นใจว่าต่อให้

มีคนได้ยินก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ เพราะคนที่หากได้ยินการสนทนา
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ของพวกเขาแล้วจะปะตดิปะต่อเรื่องได้ทั้งหมดกค็งมแีค่คนที่อยูใ่นห้อง

พกัฟ้ืนของนำ้าผึ้งเท่านั้น ต่อให้มหีมอหรอืพยาบาลคนไหนมาได้ยนิแล้ว

อย่างไร กท็ำาอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้ว

ชยุตยกยิ้มเหยียด ก้าวเท้าเข้าไปหาคนมาใหม่หนึ่งก้าว “อ้อ 

นี่เองเหรอครบัจกัษแุพทย์ที่รกัษานำ้าผึ้ง” แกล้งทำาเป็นขมวดคิ้วทั้งที่จำา

ได้ตั้งแต่แวบแรกที่เหน็ “นกึว่าใคร ที่แท้กแ็ฟนเก่าที่คบมานาน แต่ไป

ไม่ถงึงานแต่งงานของภรรยาสดุสวยของผมนี่เอง”

เวลานี้ชยุตอยากจะฟาดหมัดใส่คนตรงหน้าแรงๆ สักที ทำาไม

เขาจะจำาไม่ได้ ในเมื่อแพทย์หนุม่คนนี้คอืผูช้ายที่อดตีภรรยาของเขาไม่

เคยลมื ไม่ว่าเขาจะตามเฝ้าเอาอกเอาใจเธอตลอดสองปีกว่าที่อยู่ต่าง

ประเทศขนาดไหน หรอืแม้แต่แต่งงานกนัแล้ว เพยีงฟ้ากไ็ม่เคยลมืรกั

ครั้งเก่าของเธอ ผู้ชายคนนี้ยงัอยู่ในจติใต้สำานกึของเธอเสมอถงึขนาด

ที่เคยหลดุชื่อมนัออกมาหลายครั้ง

เขาไม่อาจครองหวัใจเธอได้เพราะมนั!

แล้วยิ่งมาเห็นว่ากวินวัฒน์เป็นผู้ดูแลลูกจ้างของเพียงฟ้าด้วย 

ตวัเองแบบนี้ คงไม่ต้องเดาให้ยากว่าตอนนี้ทั้งสองมคีวามสมัพนัธ์กนั

แบบไหน

นี่หรอืเปล่า เหตผุลที่เพยีงฟ้ากล้าแขง็ข้อกบัเขา ทั้งที่เป็นฝ่าย

ยอมมาตลอด

ชยตุขบฟันแน่น ยิ่งเหน็ว่ากวนิวฒัน์มสีหีน้าระรื่นไม่หวั่นเกรงยิ่ง

ยั่วโทสะเขา ทว่าชายหนุ่มกพ็ยายามข่มตวัเองไว้ เพราะหากเขาแสดง

อารมณ์ออกไป จะกลายเป็นว่าเขาเป็นพวกขี้แพ้ชวนตี

ห!ึ อย่างน้อยกไ็ม่มใีครรู้ว่าเพยีงฟ้าเป็นอสิระจากเขาแล้ว

“เฮ้อออ...” ชายหนุม่แสร้งถอนหายใจเสยีงดงั ป้ันหน้าว่าสงสาร 

“เสยีใจด้วยนะหมอ สวย เก่ง แถมแสนจะเย่อหยิ่งอย่างภรรยาผมเนี่ย 

เขาต้องเลอืกสิ่งที่ดทีี่สดุให้ตวัเองอยู่แล้ว”
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“ใช่ครบั อนันี้ผมเหน็ด้วย” 

กวินวัฒน์พยายามอย่างสุดชีวิตที่จะไม่หลุดขำาที่อีกฝ่ายคิดว่า

ตวัเองถอืไพ่เหนอืกว่า ตั้งใจเอาสถานะนั้นมาตอกยำ้า โดยไม่รู้ว่าเขารู้

เรื่องการหย่าแล้ว 

“อ้อ แต่คณุชยตุน่าจะลมืไปอย่าง ถ้าผมไม่ขอเลกิกบัเฟย์ เธอ

ก็คงไม่ชายตามองผู้ชายคนไหน เพราะมี ‘ผม’ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เธอ

เลือกอยู่แล้ว ที่ตัดสินใจแต่งงานไปนั่น ดูแล้วก็คงลดสเปกลงหน่อย 

เลอืกเอาจากที่เหลอืๆ อยู่นั่นละ”

ดวงตาของชยุตวาวโรจน์ กำาหมัดแน่นจนเส้นเลือดปูดโปน 

สหีน้ามั่นใจของกวนิวฒัน์เหมอืนตอกยำ้าว่านอกจากเขาจะไม่ได้ครอบ

ครองทั้งร่างกายและหวัใจของเพยีงฟ้าแล้ว หลงัจากที่เธอหย่าขาดจาก

เขา หญิงสาวก็กลับไปหามันอีก ทำาราวกับว่าห้าปีที่เขาอยู่แทนที่มัน 

ไม่ได้มคีวามหมายอะไรเลย 

จริงอยู่ที่นอกจากความสวยและผลประโยชน์ที่ได้จากเธอแล้ว 

เพียงฟ้าก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจในสายตาชยุต บางครั้งก็พูดมากใน

เรื่องที่เขาไม่อยากฟังจนน่ารำาคาญ ผู้ชายที่ทำางานนอกบ้านอย่างเขา

จะฟังเรื่องในครัวไปทำาไม แต่พอบอกให้ไปช่วยพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้กับ

ครอบครวัให้กด็นักลายเป็นพวกเกบ็คำาพูดขึ้นมา 

กลายเป็นเขาที่ต้องเอาอกเอาใจครอบครัวของเธอเอง เพื่อให้

ได้ในสิ่งที่หวงัง่ายขึ้น ถ้าไม่ตดิว่าอโีค่ เชน คอนซลัแทนท์ เป็นบรษิทั

ที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอนัดบัต้นๆ ของประเทศ และชยตุกอ็ยากเป็น

ตัวท็อปในวงการนี้ เขาคงไม่แต่งงานกับผู้หญิงที่คุมได้บ้างไม่ได้บ้าง

อย่างเธอ 

น่ารำาคาญชะมดั!

ชายหนุ่มเคยคิดว่าหากเขาทำาให้เธอรักได้ ทุกอย่างคงราบรื่น

กว่านี้ ไม่คิดว่านอกจากเธอจะไม่เคยมองเขาเป็นอย่างอื่นนอกจาก 
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พี่ชายแล้ว สดุท้ายการแต่งงานยงัต้องจบลงอกี จรงิอยู่ที่เขาไม่เคยรกั

เพียงฟ้าเช่นคนรัก แต่ก็ไม่อยากเสียหน้าต่อหน้าแฟนเก่าของเธอ

เหมอืนกนั

“พูดดไีปเถอะหมอ ปากแบบนี้ระวงัตวัไว้บ้างกด็นีะ”

เป็นตอนนั้นเองที่ประตหู้องพกัของนำ้าผึ้งเปิดออกพอด ีเพยีงฟ้า

ประหลาดใจอย่างมาก เพราะสามคนที่ยนือยู่นอกห้องตอนนี้ไม่ใช่คน

ที่น่าจะมธีรุะต่อกนัได้ เธอเลยก้าวเข้าไปร่วมวงสนทนาทนัท ีมองนาย

ดติถ์ที่สบืเท้าถอยออกไปก่อน แล้วจงึหนัไปมองชายหนุ่มสองคนที่ยนื

ประจนัหน้ากนัอยู่สลบัไปมา

“มเีรื่องอะไรกนัคะ ทำาไมพี่ยตุกบัหมอ...”

“ไม่มอีะไรหรอกที่รกั” ชยตุเลอืกใช้คำาเรยีกขานที่พเิศษกว่าปกต ิ

ก่อนจะเอี้ยวตวัไปโอบไหล่หญงิสาวแล้วเหลอืบไปมองกวนิวฒัน์ “พี่ก็

แค่อยากเตือนหมอหน่อย บางทีช่วยคนไม่ดูตาม้าตาเรือ ขัดขาพวก

มนัมากๆ ระวงัพวกนั้นจะกลบัมาเล่นงานเอาได้”

เพยีงฟ้าบดิตวัออกจากการเกาะกมุอย่างไม่เกบ็อาการ หนัมอง

ใบหน้าเรียบเฉยของกวินวัฒน์แล้วรู้สึกหวั่นใจอย่างบอกไม่ถูก หญิง

สาวกำาลงัจะปรามอดตีสามทีี่เริ่มแสดงกริยิาที่เรยีกว่า ‘กร่าง’ 

ทว่ากไ็ม่ทนั...

“อย่างหมอน่ะไม่ไหวหรอก อกุอาจขนาดนั้น พวกหมอที่จบัแต่

เขม็ฉดียาในโรงพยาบาลจะไปสู้อะไรได้ นี่ผมเตอืนด้วยความหวงัดนีะ 

ดสูภาพที่ร้านเฟย์กร็ูว่้าพวกมนัมอืหนกักนัจะตาย ยุง่ไม่เข้าเรื่องมากๆ 

โดนดักซ้อมไม่รู้ด้วย” คนพูดกวาดตามองแพทย์หนุ่มหัวจดเท้า เค้น

เสยีงลอดไรฟัน “ทรงแบบนี้ สี่ห้าหมดักค็งร่วงแล้ว”

เพยีงฟ้าเบกิตาโต เธอรูว่้านั่นเป็นคำาขูม่ากกว่าคำาเตอืน แต่ที่ไม่

เข้าใจคอืชยตุจะพูดแบบนั้นกบักวนิวฒัน์ทำาไม

เสียงขำาในลำาคอดึงให้หญิงสาวหันไปมองคนโดนขู่ สีหน้าเขา
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เหมอืนเพิ่งได้ฟังเรื่องขบขนั 

“ขอบคณุที่เตอืนนะครบั แต่ไม่ต้องห่วง หมอตารู้ดคีรบัว่าต้อง

ต่อยตรงไหน...ให้ลกูตาแตกได้ในหมดัเดยีว” แพทย์หนุม่เน้นที่ประโยค

หลังอย่างชัดถ้อยชัดคำา ก่อนยกยิ้มมุมปาก ยิ้มในแบบที่ถ้ามองรวม

กบัสายตาตอนนี้กเ็รยีกว่าแสยะยิ้มได้ “อย่างที่คณุชยตุว่า เขาอาจจะ

ต้องใช้สี่ห้าหมดัเพื่อล้มผม แต่ผมขอแค่สองหมดัเท่านั้น โลกทั้งใบของ

เขากม็ดืแล้ว ฟังดูน่าสนใจดไีหมครบั”

กวนิวฒัน์เลอืกที่จะไม่เอ่ยคำาว่า ‘พวก’ อยากให้อกีฝ่ายรู้สกึว่า

เขาหมายถงึคนคนเดยีว เพราะชายหนุม่รบัรูไ้ด้ว่าถงึแม้คำาขูน่ั้นจะอ้าง

ถงึคนร้ายที่มาพงัร้านของเพยีงฟ้า แต่คนที่อยากต่อยหน้าเขาที่สดุจน

ต้องพ่นประโยคเหล่านั้นออกมากค็อืชยตุนั่นละ

“เอ่อ...เฟย์ว่าเราพักเรื่องเครียดๆ กันแค่นี้ดีกว่านะคะ” คนที่ 

เห็นท่าไม่ดีรีบเอ่ยแทรก หันไปหากวินวัฒน์ “หมอมาตรวจผึ้งรึเปล่า 

รบีเข้าไปตอนนี้เลยดกีว่า เมื่อกี้ผึ้งบอกว่าจะนอนแล้ว”

แพทย์หนุ่มมองยิ้มเจื่อนๆ ของเธอ แต่กย็งันิ่ง จนหญงิสาวต้อง

ใช้สายตาชี้ให้เขาเดนิแยกไปก่อน ทว่ากวนิวฒัน์กย็งันิ่งไม่เดนิไปไหน 

แถมยงัเลกิคิ้วให้ทำาเหมอืนว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่หญงิสาวสื่อ

เพยีงฟ้าเข้าใจตอนนี้ละว่าเขากำาลงัต่อรอง เธอจงึขยบัปากโดย

ไม่เอ่ยเสยีงไปว่า “หนึ่งมื้อ”

...กย็งันิ่งอยู่

“สองมื้อ”

“ไว้เจอกนันะครบัคณุชยตุ วนันี้ผมขอตวั เป็นหมอนี่งานยุง่จรงิๆ 

สงสยัต้องหาเชฟสวยๆ เก่งๆ แถมแสนจะเย่อหยิ่งมาทำากบัข้าวให้ซะ

หน่อย ว่าแต่จะหาที่ไหนดนี้าาา...” 

เพยีงฟ้ากลอกตาให้ตอนที่ใบหน้าเรยีบเฉยของกวนิวฒัน์เปลี่ยน

เป็นฉีกยิ้มทันควัน เธออยากจะข่วนหน้าเขาแรงๆ สักที แต่ติดที่
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สถานการณ์ไม่เอื้อ เลยทำาได้แค่ส่งสายตาคาดโทษไปให้ แล้วแทนที่

เขาจะสะทกสะท้าน เปล่าเลย 

กวนิวฒัน์เบี่ยงตวัก้าวต่อไปทางห้องพกัฟื้น ก่อนจะเอยีงศรีษะ

มาตรงหน้าเพียงฟ้าในจังหวะที่กำาลังจะเดินผ่านกัน ยิ้มระรื่นเกินเหตุ

ให้ “เอาไว้เจอกนัที่ครวัห้องเธอนะ” 

ว่าจบเขากย้็ายสายตาไปมองร่างสงูอกีคน ปล่อยให้คำาพดูมนียั

กระตุกความสงสัยของชยุตครู่หนึ่ง แล้วค่อยบอกเขา “ผมขอยืมตัว

ภรรยาสกัสองมื้อนะครบั...คณุชยตุ”

เสียงผิวปากอย่างอารมณ์ดีดังไปพร้อมๆ กับที่แพทย์หนุ่มเดิน

แยกตวัออกไป ชยตุเหลอืบไปมองด้วยสายตาเคยีดแค้น เลอืดในกาย

เขาเดอืดปดุๆ ก่อนจะสะบดัสายตากลบัมาหาคนที่ยนือยู่

“เฟย์!!!”

“เราไปคยุกนัที่อื่นเถอะค่ะ”
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“ที่มันพูดหมายความว่ายังไงเฟย์” ชยุตกระแทกเสียงใส่

หญงิสาวทนัททีี่ทั้งคู่เดนิห่างออกจากโซนห้องพกัผู้ป่วยแล้ว

เพยีงฟ้ามองใบหน้าของคนที่โกรธจนเกบ็อาการไม่อยู ่ฟาดงวง

ฟาดงาใส่เธอทั้งที่คนที่เขาอยากระเบิดอารมณ์ใส่คือกวินวัฒน์แต่ทำา

ไม่ได้ 

ไมเ่หลอืคราบพี่ชายที่แสนดทีี่เมื่อหลายปีก่อนพะเนา้พะนอเธอ

ยิ่งกว่าอะไร ไม่รู้จะขำาหรือเห็นใจดีนะ ตอนนั้นเขาคงต้องใช้ความ

อดทนมากทเีดยีว

“เฟย์ไม่จำาเป็นต้องตอบพี่ยุตนะคะ เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัว

ของเฟย์” เพยีงฟ้ากอดอก เชดิหน้าเลก็น้อย แสดงให้เขาเหน็ว่าเธอไม่

กลวัเขา แม้ในใจหญงิสาวจะหวั่นอยู่ลกึๆ กต็าม 

จรงิอยู่ที่ก่อนแต่งงานชยตุคอืผู้ชายใจดคีนหนึ่ง เขาตามใจเธอ

เสยีจนเพยีงฟ้าเองกเ็กรงใจเขาอยู่หลายครั้ง และอาจเพราะหญงิสาว

รู้สกึว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายที่มพีษิภยันี่ละ พอถูกบงัคบัให้แต่งงานอย่างไม่

เตม็ใจ เธอจงึคดิอย่างปลงตกว่า ในเมื่ออย่างไรเสยีผู้ชายที่เธอรกักไ็ม่

ได้รักเธออยู่แล้ว การแต่งงานกับชยุตอาจไม่ได้เลวร้ายเท่าไร เพราะ

อย่างน้อยเขากค็งไม่ใช่ใครที่จะทำาร้ายเธอ

21
อิจฉา
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เพยีงฟ้าคดิผดิ 

หลงัจากที่เธอย้ายเข้าไปอยูใ่นบ้านเขา อนัที่จรงิมนัคอืบ้านใหม่

ที่ใช้เป็นเรอืนหอ ทว่าเพยีงฟ้าไม่เคยรู้สกึว่าที่นั่นเป็นบ้านของเธอเลย 

ทกุอย่างอยู่ภายใต้การตดัสนิใจของชยตุที่วางตวัเป็นเจ้าของบ้าน นาน

วนัเข้ากพ็ยายามที่จะเป็นเจ้าของชวีติเธอด้วย

เขาหงุดหงิดทุกครั้งที่เธอไม่ทำาตามคำาสั่ง แรกๆ อาจจะแค่

แสดงออกด้วยการชกัสหีน้า แต่พอเหน็ว่าเธอไม่ตอบโต้ เขากเ็ริ่มเผย

นสิยัที่แท้จรงิมากขึ้นทกุท ีแม้จะไม่เคยถงึขั้นทำาร้ายเธอด้วยกำาลงั แต่

กใ็ช้คำาพูดทิ่มแทงความรู้สกึของหญงิสาวหลายครั้ง 

แต่อาจเพราะเขากไ็ม่ได้มแีต่ข้อเสยี มหีลายเรื่องที่ชยตุกย็ื่นมอื

เข้ามาช่วยเหลือเพียงฟ้าในฐานะสามีอยู่บ้าง เลยทำาให้หญิงสาวคิด

ว่าการไม่ลงรอยกันคงเป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่ เธอจึงทนอยู่บนความ

สมัพนัธ์นั้นได้เป็นปีๆ ก่อนจะทนความอดึอดัไม่ไหว ขอย้ายออกมาอยู่

คอนโดเพราะไม่อยากเหน็หน้าเขา หลงัจากนั้นไม่นานความสมัพนัธ์ก็

สะบั้นลงด้วยเรื่องไม่น่าให้อภยั

เขาทำาร้ายเธอยิ่งกว่าใครที่เคยผ่านเข้ามาในชวีติ

จนกระทั่งถงึตอนนี้ ตอนที่เธอหย่าขาดจากเขาแล้ว เขากย็งัคง

ทำาอย่างนั้น...จนหญงิสาวเริ่มคดิแล้วว่าแท้จรงิผูช้ายคนนี้เป็นคนแบบ

ไหน ถ้าเขาเคยแสนดกีบัเธอได้ขนาดนั้น วนัที่เขาต้องร้ายกบัเธอล่ะ...

เขาจะทำาได้มากขนาดไหน

“อย่าสนใจเรื่องหมอกายเลยค่ะ เฟย์ว่าเรามาคุยเรื่องของเรา 

ดกีว่า”

รอยยิ้มผุดพราวขึ้นบนใบหน้าคนฟังแวบหนึ่ง ก่อนจะหายไป 

“ไปหาที่ปลอดคนกว่านี้ดกีว่าไหม”

“ไม่ละค่ะ ตรงนี้กไ็ด้ ไม่มใีครผ่านมาแถวนี้อยู่แล้ว”

บรเิวณนี้คอืโถงทางเดนิที่เลยจากลฟิต์มาเลก็น้อย ถงึจะไม่ค่อย
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มีคนเดินมา แต่ก็ไม่ได้ห่างจากโซนเคาน์เตอร์พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย 

ชั้นนี้เท่าไร สำาหรบัเพยีงฟ้า ชยตุไม่ใช่คนที่ไว้ใจได้อกีแล้ว เธอไม่ควร

อยู่กับเขาในที่ลับตาคน เพราะเขาอาจใช้กำาลังกับเธอเมื่อไรก็ได้ แต่

หากเป็นบรเิวณนี้ เธอร้องเสยีงดงัแค่นดิเดยีว พยาบาลคงวิ่งกรูกนัมา

ดูแล้ว 

“งั้นกต็ามใจ พี่ที่ไหนกไ็ด้อยู่แล้ว”

หญิงสาวเลื่อนสายตาไปมองคนสนิทของเขาที่ยืนอยู่ข้างหลัง 

ส่งสญัญาณโดยไม่เอ่ยคำาพูดว่าเขาควรทำาอะไร ชยตุจงึหนัไปบอกให้

นายดติถ์ลงไปรอที่รถ 

เพียงฟ้ารอให้บุคคลอื่นหายเข้าไปในลิฟต์ก่อน แล้วจึงเปิด

ประเดน็ขึ้น “พี่ยตุต้องการอะไรคะ ถงึได้ส่งคนมาพงัร้านเฟย์”

ชยุตเผยยิ้มอย่างกระหยิ่มใจ ก่อนจะหัวเราะในลำาคอครั้งหนึ่ง 

“ห!ึ พี่นกึว่าเฟย์จะรู้เรว็กว่านี้ซะอกี ช่วยไม่ได้เนอะ ม ี‘ของเคยๆ’ มา

วนเวยีนอยู่ใกล้ๆ คงไม่มกีะจติกะใจจะสนใจเรื่องอื่น ไงล่ะ ไม่เจอกนั

ตั้งหลายปี ได้เจอทั้งท.ี..ขึ้นสวรรค์กนัไปกี่รอบแล้ว”

ดวงหน้าสวยชาวาบขึ้นทนัท ีที่เขาเคยทำากบัเธอยงัหยามศกัดิ์ศรี

กันไม่มากพอใช่ไหม ถึงได้พูดจาแดกดันไม่ให้เกียรติเธอแบบนี้ รู้สึก

ขอบคณุตวัเองจรงิๆ ที่ไม่เคยฝืนใจยอมให้เขาครอบครองเรอืนร่างเธอ

เลยสกัครั้ง

หญงิสาวพ่นลมหายใจแรงๆ ก่อนจะกระตกุมมุปาก “จะกี่รอบ

แล้วพี่ยุตเกี่ยวอะไรด้วย ทำาไมคะ อิจฉาเขาเหรอ” เธอหลุบตาลง 

คล้ายไล่มองร่างกายชายหนุ่มเร็วๆ ก่อนจะกลับไปสบสายตา ส่งยิ้ม

หวานหยดตามไป “อจิฉาที่ตวัเองพยายามอยู่หลายปีกไ็ม่สำาเรจ็ แต่

เขากลับมาไม่ทันไร...เฮ้อออ จะว่าไป...เด็ดขนาดนั้น สองมื้อก็คงไม่

พอ”

ไหนๆ เขาตีความคำาพูดทิ้งท้ายของกวินวัฒน์ไปในทางนั้นอยู่
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แล้ว ให้เธอช่วยต่อยอดอกีหน่อยจะเป็นไรไป เรื่องจะนอนกบัใครมนัก็

เรื่องธรรมชาตอิยูแ่ล้ว ในเมื่อกวนิวฒัน์โสดและเพยีงฟ้ากไ็ม่ได้มพีนัธะ

อะไร ไม่ได้ทำาผิดต่อใครเสียหน่อย ในเมื่อชยุตคิดจะเอาเรื่องนี้มา

เหยียดหยามเธอก่อน เธอก็จะใช้ไม้เดียวกับเขานี่ละ ขยี้ศักดิ์ศรีของ

อดีตสามีที่ไม่ได้แอ้มเธอให้อกแตกตาย ทำาให้เขารู้สึกว่าตัวเอง ‘ไร้

นำ้ายา’ โดยที่เธอไม่ต้องพูดคำานั้นออกมาด้วยซำ้า

“เฟย์!!!”

“โกรธเหรอคะ โกรธเรื่องอะไร” ปั้นยิ้มใสซื่อให้ “พี่ยุตเป็น

คนนอกเรื่องก่อนนะคะ เฟย์กแ็ค่ตอบไปตามที่พี่ถาม”

“อย่าคดิว่ามมีนัแล้วจะอวดเก่งได้นะ”

“เฟย์ไม่ได้ดงึเขามาเกี่ยวเลยนะคะ มแีต่พี่ยตุนั่นแหละค่ะ...พูด

ถงึเขาทกุคำาเลย!”

ชยตุถงึกบัหน้าชาเมื่อโดนตอกกลบัด้วยความจรงิที่เขาเองกเ็พิ่ง

จะรู้ตัว ชายหนุ่มสะบัดหน้าหนี พ่นลมหายใจร้อนๆ ออกนอกวง 

พยายามปัดเรื่องที่ปั่นอารมณ์เขาตอนนี้ให้ออกไป ดงึสตติวัเองว่าเขา

ต่างหากที่ถือไพ่เหนือกว่า ไม่ควรมาเกรี้ยวกราดเพราะเรื่องพวกนี้  

เพยีงฟ้าสทิี่ต้องอยู่ในกำามอืเขา ไม่ใช่ปล่อยให้เธอปากดหีาคำามาตอก

หน้าเขาอยู่อย่างนี้

ตอนแรกที่เขาวางแผนก่อกวนร้านของเพยีงฟ้าขึ้น กเ็พื่อให้เธอ

ตกที่นั่งลำาบาก จนต้องวิ่งกลับมาขอให้เขาช่วยเคลียร์เรื่องให้เหมือน

ครั้งก่อน ตอนนั้นละเขาก็จะยื่นข้อเสนอให้เธอตกอยู่ใต้อำานาจ แต่

แผนที่หนึ่งกส็ะดดุเพราะเธอไม่ยอมเดนิตาม ยนืยนัเสยีงแขง็ว่าจะแก้ไข

เรื่องนี้ด้วยตวัเอง

ทว่าถงึอย่างนั้นกใ็ช่ว่าชยตุจะไม่วางหมากตวัที่สองไว้ เขาตั้งใจ

ให้นายดิตถ์ใช้ไม้เบสบอลที่เคยตั้งอยู่ที่บ้านในการลงมือและทิ้งหลัก

ฐานเอาไว้ในที่เกดิเหต ุกเ็พื่อให้เพยีงฟ้ารูว่้าแท้จรงิแล้วใครอยูเ่บื้องหลงั
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การก่อเหตคุรั้งนี้ เธอจะได้รู้ว่าถ้าไม่ทำาตามความต้องการของเขา เธอ

จะต้องเจอกบัอะไร

แสดงอำานาจก่อน แล้วปทูางไปสูก่ารกมุอำานาจไว้ในมอืในเวลา

ต่อไป

ถงึเธอจะแขง็แกร่ง...แต่กแ็ค่เปลอืกนอก

นี่คือสิ่งหนึ่งที่ชยุตได้เรียนรู้จากการใกล้ชิดกับผู้หญิงคนนี้ จุด

อ่อนที่สดุของเธอคอืครอบครวั เพยีงฟ้าไม่ใช่คนยอมใครง่ายๆ แต่ถ้า

เพื่อคนในครอบครวัแล้ว...เธอยอมทกุอย่าง 

เหมอืนที่ยอมแต่งงานกบัเขา...ทั้งที่ไม่เคยรกัจนถงึวนิาทสีดุท้าย

ของชวีติคู่

และเพราะอย่างนี้ เขาถึงไม่กลัวว่าเรื่องจะมาถึงตัว ต่อให้มี

ตำารวจเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างไรเสียพอเพียงฟ้ารู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลัง

คือเขา เธอก็ต้องถอนแจ้งความอยู่ดี เพราะถ้าเรื่องนี้เป็นข่าวขึ้นมา  

คนอื่นกต้็องรู้ถงึสถานะปัจจบุนัของเธอกบัเขา แน่นอนว่ามนัต้องสร้าง

แรงสะเทอืนไปถงึชื่อเสยีงบรษิทั และครอบครวัของเธอ 

ชยุตเชื่อว่าผู้หญิงตัวคนเดียวอย่างเพียงฟ้าไม่กล้าพอจะเสี่ยง

กบัเรื่องนี้ การยอมถอยให้เขาหนึ่งก้าว...หรอือาจจะมากกว่า ย่อมเป็น

ทางออกที่ดสีำาหรบัเธออยู่แล้ว

หมากที่วางไว้มาสะดุดเล็กน้อยก็ตอนที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บใน

เหตกุารณ์วนันั้น ทว่านั่นกไ็ม่ใช่เรื่องหนกัหนาเท่าไร เรยีกว่ารำาคาญใจ 

เสยีมากกว่า ชยตุไม่ได้ห่วงเรื่องนี้มากนกั เพราะถ้าเพยีงฟ้าอยูใ่ต้อำานาจ

เขาเมื่อไร ลูกจ้างของเธอกย็่อมอยู่ใต้เท้าของเขาด้วยเช่นกนั

“ถอนแจ้งความซะ!” 

เพยีงฟ้าจ้องเขมง็กลบัไปที่เขา เรื่องถอนแจ้งความไม่เคยอยู่ใน

หัวของเธอ คนร้ายทำาอุกอาจขนาดนั้น จะให้ยอมง่ายๆ เหมือนไม่มี

อะไรเกดิขึ้นอย่างนั้นหรอื 
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“ไม่ค่ะ!”

ชยุตกระตุกยิ้ม ดีใจดีไหมนะที่เดี๋ยวนี้เหมือนเธอจะทำาตัว

เก่งกาจขึ้นเป็นกอง “คดิให้ดนีะเฟย์ ถ้าจะสู้กบัพี่”

“พี่ยตุไม่กล้าทำาอะไรเฟย์หรอกค่ะ”

“ใช่!” เขาสวนกลบัทนัใด “พี่ไม่ทำาอะไรเฟย์หรอก เพราะยงัไง

ซะในสายตาคนอื่น เฟย์กย็งัเป็นภรรยาคนเก่งของพี่ ยงัเอื้อประโยชน์

ให้พี่หลายอย่าง” ชยุตหยุดคำาพูด ยื่นมือไปเกลี่ยปอยผมที่ข้างแก้ม

ของหญงิสาว แล้วกถ็กูเธอปัดมอืเขาออกทนัท ีชายหนุม่จงึย้ายมอืข้าง

นั้นมาถูคางตวัเอง แสร้งทำาเป็นครุ่นคดิ 

“เอ...แต่คนอื่นรอบๆ ตวัเฟย์...พี่ไม่รบัรองนะ เดก็ที่ร้าน หุน้ส่วน

คนสวยที่กำาลังมีชื่อเสียง หรือไอ้หมอสุดที่รักของเฟย์ เหอะ!” เขา

หวัเราะหยนัอย่างสะใจ “อ้อ ไหนจะมสีญัญาร้านที่เซน็ไว้ ผู้เช่าราย

เก่าเก๋าเกมมากกว่าเฟย์ตั้งหลายปี พี่ยงับบีให้ออกได้ แล้วนบัประสา

อะไรกับร้านที่เพิ่งเปิดได้แค่สองปี เฮ้อออ ถ้าโดนต้อนจนต้องยอม 

ฉกีสญัญาเองก่อนกำาหนดนี่จะเสยีค่าปรบัสกัเท่าไหร่น้าาา ไว้พี่จะลอง

ให้คุณอาทนายคำานวณเล่นๆ ให้เฟย์ละกัน เผื่อจะเอาตัวเลขไว้

พจิารณา”

หวัใจของเพยีงฟ้าสั่นแรงด้วยความโกรธ นี่เขาทำากบัเธอคนเดยีว

ไม่พอใช่ไหม ทำาไมต้องดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ในเมื่อมันเป็น

เรื่องระหว่างเธอกบัเขา กไ็ม่ควรดงึคนอื่นเข้ามายุ่งด้วยส!ิ

“จุๆๆๆ” ชยุตส่งเสียงปราม ยิ่งได้เห็นสีหน้าโกรธแค้นที่เก็บ

อาการไม่มิดของเธอเขายิ่งรู้สึกฮึกเหิม “ไม่ต้องรีบให้คำาตอบพี่ตอนนี้

ก็ได้ ลองเอาไปนอนคิดเล่นๆ สักหน่อย พี่ให้เวลาเฟย์ได้เสมอ” ยิ้ม

อย่างท้าทายนำาไปก่อน แล้วจงึยื่นหน้าเข้าไปใกล้หญงิสาว ขูล่อดไรฟัน

“เฟย์กร็ู้...พี่ใจดกีบัสดุที่รกัของพี่อยู่แล้ว”
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สองวนัมาแล้วทีเ่พยีงฟ้าคดิทบทวนซำา้ไปมากบัเรือ่งทีช่ยตุ

ทิ้งไว้ เธอไม่อยากยอมทำาตามคำาสั่งเขา แต่นั่นมันก็เท่ากับว่าต้อง 

แลกกับอะไรหลายอย่าง ถึงไม่รู้ว่าชายหนุ่มจะทำาจริงอย่างที่ขู่ไหม  

แต่ดูจากที่เขากล้าทำากับร้านของเธอแล้ว หญิงสาวก็ไม่อาจวางใจได้

เลย

มันไม่ยุติธรรมกับแก้วเจ้าจอมเลยหากเพียงฟ้าตัดสินใจที่ 

จะถอนแจ้งความด้วยเหตผุลส่วนตวั เพราะอย่างไรเสยี เพื่อนของเธอ

ก็เป็นเจ้าของร้านอีกคนหนึ่ง เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน แม้ว่าคนที่ทำา

หน้าที่ติดตามเรื่องจะเป็นเพียงฟ้า เพราะอีกคนก็มีหลายเรื่องที่ต้อง

ดูแลเหมือนกัน แต่เพียงฟ้าก็คิดว่าเพื่อนน่าจะเข้าใจได้ หากเธอ 

เล่าเหตผุลให้ฟัง หญงิสาวเชื่อว่าแก้วเจ้าจอมกค็งเลอืกทำาไม่ต่างจาก

เธอ 

ชยตุคงสรรหาวธิร้ีายกาจได้อกีมากมายมาต้อนให้เธอต้องยอม

ฉีกสัญญาร้าน และเพียงฟ้าก็รู้ดีว่า เธอไม่มีประสบการณ์ในสนาม

ธรุกจิมากพอจะต่อกรกบัเขา 

สญัญาร้านกเ็รื่องหนึ่ง ไหนจะความปลอดภยัของคนในร้านอกี 

แม้ว่าเพยีงฟ้าจะค่อนข้างมั่นใจกต็าม ว่าหากชยตุคดิจะลงมอืทำาร้าย

คนรอบตัวเธอสักคน เป้าหมายของเขาไม่ใช่พนักงานร้านหรอก...แต่

เป็นกวนิวฒัน์ต่างหาก

ถ้าชยุตคิดจะลงมือ เขาต้องเลือกเป้าหมายที่ทำาให้เธอเจ็บได้

มากที่สดุอยู่แล้ว

เพียงฟ้าไม่อยากให้ใครต้องมาเจ็บตัวเหมือนนำ้าผึ้งอีก ขนาด

ตอนเรื่องนำ้าผึ้ง เธอกท็ั้งรู้สกึผดิทั้งเป็นห่วงจนหลบัได้ไม่สนทิ แล้วถ้า

คนนั้นเป็นผู้ชายที่เธอรักล่ะ เพียงฟ้าไม่กล้าแม้แต่จะคิดถึงความเจ็บ

ปวดที่จะเกดิขึ้นด้วยซำ้า

หญงิสาวเปิดหน้าแชตของกวนิวฒัน์ขึ้นมา ข้อความล่าสดุที่เขา
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ส่งมากต็ั้งแต่วนัรุ่งขึ้นหลงัจากคนืที่เธอทำาอาหารให้เขา ชายหนุ่มกส็่ง

รูปถ่ายอาหารเช้ามาให้ ข้างๆ จานฟรติตาต้ามนีมอลัมอนด์กล่องหนึ่ง

วางไว้ เขาทำาตามที่เธอบอกไว้ไม่มผีดิเลย

แค่ได้ดรููปอกีครั้งเพยีงฟ้ากย็ิ้มได้อกี ทั้งที่กย็ิ้มไปแล้วตอนดคูรั้ง

แรก ไหนจะข้อความที่เขาส่งตามมาว่า 

อาหารเช้ามื้อสขุภาพในรอบห้าปี

อยากลงไอจแีล้วแทก็หาคนทำา แต่ตดิที่โดนบลอ็ก

แถมยังส่งสติกเกอร์ตัวการ์ตูนร้องไห้ตามมาอีก อ่านซำ้าแล้วก็

ยิ้มระคนขำาออกมา นกึถงึสมยัที่เริ่มคยุกนัแรกๆ เธอกล็งรปูอาหารเช้า

ในอนิสตาแกรม เพยีงเพราะเขาบอกว่าอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำาคญั ตอน

นั้นที่เธอตั้งใจลงรูปเพราะอยากเปิดทางให้เขาทกั แต่กไ็ม่คดิว่าเขาจะ

เอามกุนั้นกลบัมาเล่นกบัเธอตอนนี้ 

อาจเพราะเคยคบกันมานานหรือเปล่านะ แค่คุยกันนิดหน่อย 

เพียงฟ้าถึงรู้สึกว่าเราเขยิบเข้าใกล้กันเร็วแบบนี้ มันไม่ดีต่อหัวใจเธอ

เลยสกันดิ แต่ดูสถานการณ์ตอนนี้ส ิหญงิสาวเลี่ยงไม่ได้เลยที่ต้องเอา

ตวัเองไปอยู่ใกล้เขา 

แม้กระทั่งตอนนี้กเ็หมอืนกนั...

เพยีงฟ้าถอนหายใจทิ้งราวกบัตดัสนิใจครั้งสดุท้าย ก่อนจะพมิพ์

ข้อความไปหาเขา

หมอ

อยู่ห้องไหม

มเีรื่องจะคยุด้วย

ข้อความของเธอถูกอ่านแทบจะทันที และเพียงอึดใจเดียวก็มี

สายเขาเข้ามา 

หญงิสาวมองหน้าจอด้วยหวัใจที่สั่นระรวั... 

นานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่มสีายเข้าจากเขา ตั้งแต่คนืที่กวนิวฒัน์
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บอกเลกิเธอแล้วตดัการตดิต่อทกุทาง หญงิสาวเฝ้ารอ หวงัว่าจะได้ยนิ

เสยีงโทรศพัท์จากเขา น่าเศร้านกัที่เธอไม่เคยสมหวงัสกัวนั ไม่เลยสกั

ครั้ง เขาไม่เคยโทร. มา...จนสดุท้ายเธอกเ็ลกิรอ 

เธอคิดว่าเธอเลิกรอเขาไปนานแล้ว...แต่ความดีใจที่แผ่ซ่านอยู่

เตม็อกตอนนี้ กำาลงับอกให้เพยีงฟ้ารู้ว่า...

หวัใจเธอไม่เคยเลกิรอเขาเลย  

“อื้ม” คำาสั้นๆ เท่านั้นที่ส่งไปตามสาย เพราะกลวัว่าถ้าพูดยาว

กว่านี้เสยีงเธอจะสั่นตามหวัใจ

“เธออยู่ไหน”

เพียงฟ้าหลับตาลงซึมซับความรู้สึกเก่าๆ ที่เข้าจู่โจมหัวใจดวง

น้อย แค่ได้ฟังเสียงทุ้มที่ผ่านมาตามสายเอ่ยประโยคเดิมๆ ที่เคยพูด

กบัเธออย่างห่วงหา อาจเพราะเมื่อก่อนเธอและเขาใช้เวลาร่วมกนัผ่าน

โทรศพัท์มากพอควร พอบรรยากาศแบบนั้นถูกดงึกลบัมา เธอปฏเิสธ

ไม่ได้เลยว่า...คดิถงึจบัหวัใจ

“อยู่ห้องแล้ว เพิ่งมาถงึ”

คนฟังเงยีบไปเลก็น้อย “เป็นอะไรรเึปล่า เสยีงเหมอืนสั่นๆ”

เพยีงฟ้าเม้มปาก ส่ายหน้าแล้วปล่อยให้นำ้าตาไหลรนิ กวนิวฒัน์

ยังเป็นคนละเอียดเสมอ แค่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเขาก็จับความ

รู้สกึของเธอได้ 

“ฉนัแค่เหนื่อยน่ะ ขนของเดนิมาจากที่จอดรถ”

“ไม่บอกละ จะลงไปช่วย”

มอืบางยกขึ้นปัดนำ้าตาทิ้ง “ไม่เป็นไร ฉนักข็นของฉนัแบบนี้ทกุ

วนัตั้งแต่มาอยู่ที่นี่แล้ว”

“แล้วตอนนั้น...มฉีนัมาอยู่ข้างๆ เธอเหมอืนตอนนี้หรอืยงั”

เพียงฟ้าใช้กำาปั้นทุบที่อกซ้ายเบาๆ เพราะกลั้นนำ้าตาจนรู้สึก

บบีรดัอยู่ข้างใน 
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ไม่ไหว... เธอฝืนหวัใจจะไม่ไหวอยู่แล้วนะ

“ตกลงว่าหมออยู่ห้องแล้วใช่ไหม”

“อยู่แล้ว ไม่เคยเถลไถลที่ไหน เลกิงานแล้วกลบัห้องทกุวนัเลย

ครบั”

คนฟังยิ้มขำาทั้งนำ้าตา “อื้ม งั้นเดี๋ยวขอไปหานะ”

“ไม่เหน็ต้องขอเลย ฉนัรอเธออยู่ตลอดอยู่แล้ว”

เพยีงฟ้าปล่อยโฮออกมาเสยีงดงัหลงัจากวางสายเขา หญงิสาว

ไม่รูจ้ะต่อสูก้บัความรู้สกึที่ตกีนัอยู่ข้างในตอนนี้อย่างไร ใจหนึ่งกอ็ยาก

โผบินกลับไปหาเขา ทว่าอีกเสี้ยวหนึ่งก็กลัวจับใจ กลัวว่าสักวันทุก

อย่างจะหมนุกลบัไปเป็นเหมอืนเดมิอกี

หญิงสาวรู้นิสัยตัวเองดี ถ้าลองได้รัก เธอจะทุ่มหมดหน้าตัก 

เหมือนที่เคยทุ่มทุกอย่างเพื่อเดินตามความฝัน หรือแม้แต่ที่ทุ่มเวลา

ทั้งหมดให้กวนิวฒัน์เมื่อรกัครั้งก่อนนั้น 

หวัใจดวงนี้กเ็หมอืนกนั... ทุ่มให้เขาไปจนหมดสิ้น หมดขนาดที่

เจบ็จนนำ้าตาไหลรนิ...เธอยงัเอามนักลบัมาจากเขาไม่ได้เลย

เพียงฟ้าใช้เวลาเกือบสิบห้านาทีเพื่อปรับทั้งอารมณ์และสีหน้า

ให้กลับมาเป็นปกติ ก่อนจะเดินไปกดกริ่งหน้าห้องกวินวัฒน์ เขามา

เปิดเรว็เหมอืนเดมิคล้ายว่ารออยู่อย่างที่บอก ก่อนจะเอ่ยต้อนรบัด้วย

การบอกว่า

“รหสัหน้าห้องใช้เลขเดมินะ เธอจะมาเมื่อไหร่กไ็ด้”

“มขีองมคี่าให้ขโมยรเึปล่า จะได้แอบเข้ามา”

คนตวัสูงที่เดนินำาอยู่หยดุชะงกั หนัมองรอบห้องราวกบัหาของ

มีค่า ก่อนจะหมุนตัวไปหาคนที่เดินตามมา ทว่าก็โดนเธอดักคอไว้ 

ก่อนว่า

“ไม่ต้องบอกให้ขโมยหวัใจนะ เสี่ยว”

กวนิวฒัน์ยิ้ม ก่อนจะส่ายหน้าให้ “ถ้าเธอก้าวเข้ามาที่นี่ ของ 
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มคี่าที่สดุในห้องนี้ไม่ใช่หวัใจฉนั...แต่เป็นตวัเธอ”

เพยีงฟ้าขยบัตวัแก้เก้อ ก่อนจะก้าวนำาไปที่โซฟา แล้วว่าแก้เขนิ 

“ว่างหรอืไงถงึได้เที่ยวไปจำามกุที่ไหนมา”

“ไม่ได้มกุ ฉนัพูดเรื่องจรงิ”

ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคำาพูดที่เอ่ยด้วยเสียงนิ่งๆ นั้นจะทำาให้ 

หน้าเธอร้อนขึ้นมาได้ เพียงฟ้าหลบสายตาเขาเล็กน้อย ก็อย่างที่รู้  

การต้องจ้องตากับหมอตาเจ้าเล่ห์ในเวลาที่หัวใจสื่อความรู้สึกต่อเขา

อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องดเีท่าไร หญงิสาวรอให้เขานั่งลงก่อน เธอจงึเริ่มเข้า

ประเดน็

“ฉนัมเีรื่องอยากขอร้อง”

กวินวัฒน์พยักหน้า เขานั่งอยู่ที่โซฟายาวตัวเดียวกับเธอ ห่าง

ออกไปแค่ในระยะที่หนึ่งคนนั่งคั่นได้ 

“อย่าบอกเรื่องไม้เบสบอลกบัตำารวจได้ไหม”

 “หอื?” คิ้วเข้มเลกิขึ้น สหีน้าเปลี่ยนเป็นไม่เข้าใจในทนัที

“อย่าบอกตำารวจเรื่องที่ฉันเคยพูดว่าเคยเห็นไม้เบสบอลอันนั้น

อยู่ที่บ้านพี่ยตุ”

“ทำาไม” เสยีงชายหนุ่มแขง็ขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ

เพยีงฟ้าสูดหายใจเข้า รู้อยู่ลกึๆ ว่าเขาต้องไม่พอใจถ้าเธอเอ่ย

สิ่งนี้ออกมา ทว่ากจ็ำาเป็น “ฉนัจะถอนแจ้งความ เรื่องมนัจะได้จบ”

“หา?!”

“ฉันอยากให้เรื่องจบเร็วที่สุด ไม่อยากเสียเวลาตามเรื่องอะไร

ต่ออีกแล้ว ยังไงซะตอนนี้ร้านก็ซ่อมเสร็จแล้ว กลับมาเปิดได้เหมือน

เดมิ ผึ้งกด็ขีึ้นเรื่อยๆ แล้ว...”

“พูดความจรงิ” 

เสียงของกวินวัฒน์แข็งกระด้างจนเพียงฟ้าแอบขนลุก เธอจับ

ความโกรธที่ถูกข่มเอาไว้ในเนื้อเสยีงได้ ดวงตาสเีข้มจ้องมาที่เธอราวกบั
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จะยนืยนัสิ่งที่พูด 

“ถอืว่าฉนัขอร้องนะ”

“พูด!”

เสยีงกดตำ่านั้นทำาให้หญงิสาวรู้ว่าคำาขอร้องของเธอไร้ความหมาย 

เพยีงฟ้าเบอืนหน้าหนเีพราะสูส้ายตากบัเขาไม่ไหว เลื่อนสองมอืมาจบั

กนัที่หน้าขาไว้ นิ้วชี้กบันิ้วโป้งเขี่ยกนัไปมาอย่างลงัเลใจ 

เนิ่นนาน...จนกระทั่งรับรู้ความอุ่นจางๆ จากมือใหญ่ที่ยื่นมา

ทาบทบับนสองมอืของเธอ แล้วพอหญงิสาวเลื่อนสายตากลบัไปมอง 

กร็บัเอาความห่วงใยที่เตม็เป่ียมจากแววตาคูต่รงหน้า พร้อมกบัคำาถาม

ที่แม้จะเอ่ยอย่างแผ่วเบา ทว่ากบ็อกชดัว่าเขาอ่านความรู้สกึในใจเธอ

ได้ทั้งหมด

“กลวัอะไรอยู่”

ไม่รู้ว่าความรูส้กึนี้เรยีกว่าอะไร แต่มนัคล้ายกบัมแีสงสว่างฉาย

วาบขึ้นที่กลางดวงใจของเพยีงฟ้า กวนิวฒัน์ยงัเป็นคนเดมิที่รู้ว่าเบื้อง

หลังความเข้มแข็งที่เธอแสดงออก แท้จริงแล้วข้างในอ่อนไหวแค่ไหน 

หญงิสาวพยายามจะเข้มแขง็ขึ้นแล้วนะ และเธอเข้มแขง็ได้มากขึ้นแล้ว

ในทุกๆ วัน แต่ถึงอย่างนั้น...ก็ยังมีบางเรื่องที่ความเข้มแข็งของเธอ

ต้านทานไม่ไหว

จะผิดมากไหม หากเธอต้องการใครสักคน...ที่มองเห็นความ

อ่อนแอซึ่งเธอไม่อาจเผยต่อหน้าใครได้

“บอกฉนัเฟย์ บอกฉนัว่าเธอกลวัอะไร”

เพยีงฟ้ารูต้วัว่านำ้าตาไหลกต็อนที่มนัร่วงลงกระทบปลายนิ้ว เธอ

กดัรมิฝีปากข้างในเพื่อกลั้นความรู้สกึมากมายที่ท่วมท้น ก่อนจะยอม

เอ่ยปากบอกเขา

“ฉนัไม่อยากให้ใครต้องเดอืดร้อนเพราะฉนัอกีแล้ว...”

นิ้วชี้สากลากเบาๆ จากข้างมุมปากขึ้นไปตามรอยคราบนำ้าตา 
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ก่อนจะเกลี่ยหยดเล็กๆ ที่กำาลังจะกลิ้งลงจากหางตาทิ้ง เอ่ยถามเธอ

โดยไม่สบตา

“ทำาไมถงึคดิอย่างนั้น”

“พี่ยุต...” คำาพูดของเธอสะดุดเพราะเสียงสะอื้น “เขายอมรับ

กบัฉนัเองว่าเขาเป็นคนทำา ฉนัเลยคดิว่าจะถอนแจ้งความ ไม่อยากให้

เขาทำาอะไรไปมากกว่านี้”

เพยีงฟ้าเลอืกที่จะไม่เอ่ยไปตรงๆ ว่าชยตุฝากคำาขูอ่ะไรไว้ เพราะ

เธอรู้ดีว่าหากกวินวัฒน์รู้ เขาก็ต้องโกรธ และคงไม่ยอมทำาตามที่เธอ

ของ่ายๆ

“มนัได้บอกไหม ว่าทำาไปทำาไม”

ดวงตาคู่สวยกลอกไปมาอย่างลังเลในคำาตอบ และแน่นอนว่า

อาการทั้งหมดอยูใ่นสายตาของกวนิวฒัน์ แต่ถงึอย่างนั้นเขากไ็ม่ได้ขดั 

รอจนกว่าเพยีงฟ้าจะยอมพูดออกมา

“เขา...แค่อยากขู่ให้ฉนักลวั แล้วยอมทำาตามคำาสั่งเขา”

“แล้วที่บอกว่าจะถอนแจ้งความ เป็นคำาสั่งของมันด้วยหรือ

เปล่า”

เพยีงฟ้าเผลอหลบุตาลงตอนส่ายหน้า ก่อนจะได้ยนิคนตรงหน้า

ทำาเสยีงขึ้นจมูก 

“โกหก!” กวนิวฒัน์เบอืนหน้าออกนอกวงอย่างหงดุหงดิ “มนั

ทำากบัเธอขนาดนี้ยงัจะปกป้องมนัอกีเหรอ”

“ฉนัไม่ได้จะปกป้องเขา!” หญงิสาวสวนกลบัทนัควนั “ฉนัแค่

อยากให้เรื่องนี้จบ”

“เรื่องนี้จะจบก็ต่อเมื่อเธอเอาคนผิดเข้าคุก! ไม่ใช่ยอมมันไป

เรื่อยๆ คดิว่าถ้าถอนแจ้งความแล้วมนัจะจบแค่นั้นเหรอ นั่นมนัแค่จดุ

เริ่มต้นเฟย์ มนัสั่งให้เธอถอนแจ้งความได้ ต่อไปมนัจะสั่งให้เธอทำาอะไร

กไ็ด้ทั้งนั้น ถ้าเธอไม่ทำาตามคำาสั่ง มนักพ็งัร้านเธออกี ดไีม่ด ีอาจจะ
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ทำาอะไรที่มากกว่านั้น เธอกร็ู้นี่ว่ามนัทำาได้แน่ ไม่อย่างนั้นเธอคงไม่มา

นั่งขอร้องฉนัอยู่ตรงนี้”

สิ่งที่กวนิวฒัน์พดู ใช่ว่าเพยีงฟ้าจะไม่รู ้แต่ตอนนี้เธอมทีางเลอืก

ที่ดกีว่าอย่างนั้นหรอื

ที่หญิงสาวยอมก็เพราะเธอสู ้คนร้ายกาจอย่างชยุตไม่ไหว  

กวินวัฒน์ไม่รู้หรอกว่าสองปีในฐานะคู่สมรสเธอต้องเจอกับอะไรบ้าง 

เขาทำาร้ายจติใจเธอด้วยคำาพดูและการกระทำามากแค่ไหน การต่อสูเ้พื่อ

ปกป้องตวัเองของเธอกใ็ช่ว่าจะได้รบัชยัชนะทกุครั้งเสยีเมื่อไร 

เมื่อก่อนเขายังเกรงใจเธอในฐานะภรรยา...ที่มีผลประโยชน์อยู่

บ้าง แต่ในตอนนี้เธอกับเขาเป็นแค่คู ่สมรสจอมปลอม เขาถึงได้

พยายามดงึให้เธอกลบัมาอยู่ใต้อำานาจ เพื่อจะบงัคบัเธอให้แสดงออก

ต่อหน้าคนในบรษิทัว่ายงัรกัใคร่กนัด ีหากเธอดงึดนัที่จะสู้คด ีแน่นอน

ว่านั่นเท่ากับว่าความสัมพันธ์หลอกๆ นี้จะถูกผู้อื่นรับรู้ ถึงเวลานั้น  

ชยุตก็คงทำาได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องคำานึงถึงคนที่หมดประโยชน์แล้ว

อย่างเธอ

นบัวนัเพยีงฟ้ายิ่งเรยีนรู้ว่าชยตุเป็นคนน่ากลวักว่าที่เธอคดิ เธอ

เดาไม่ถูกเลยว่าเขาจะร้ายกาจได้ถงึขั้นไหน เขาจะกล้าทำาอะไรรนุแรง

กว่านี้อย่างที่ขู ่ไว้ไหม เขาทำาให้เธอกลัว เพราะเขาคือคนที่เคย

แสดงออกว่ารกัและหวงัดกีบัเธอมากคนหนึ่ง ทว่าสดุท้ายกท็ำาเหมอืน

ไม่เคยมคีวามรู้สกึเหล่านั้น

เช่นเดียวกับที่กวินวัฒน์เคยแสดงออกว่ารัก แต่จู่ๆ ก็ทำาร้าย

หวัใจเธออย่างแสนสาหสั...โดยไม่มกีารร้องเตอืนเลย

เพยีงฟ้ากลวั...

“ฉนัยอม”

“เฟย์!” กวนิวฒัน์ผดุลกุขึ้น หายใจเสยีงดงับอกอารมณ์กรุน่ของ

เขา
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หญิงสาวค่อยๆ ยืนขึ้น ก้าวเข้าไปใกล้เขาแม้จะรับรู้ถึงไอร้อน

ของอารมณ์ที่แผ่ออกมา มือเล็กเอื้อมไปจับท่อนแขนของคนที่ตอนนี้

หนัหลงัให้ราวกบัไม่อยากมองหน้าเธอ 

กลั้นใจเอ่ยกับเขาอย่างวิงวอน “ให้ฉันยอมเถอะกาย เชื่อฉัน 

มนัจะดสีำาหรบัทกุคน”

เธอรบัไม่ไหวหรอกหากกวนิวฒัน์ต้องมาเจบ็ตวัเพราะเรื่องนี้ ยิ่ง

นกึถงึคำาที่ชยตุขู่ต่อหน้าเจ้าตวัว่าจะทำาร้ายเขา เธอยิ่งกลวัจบัขั้วหวัใจ 

หญิงสาวรู้ว่าอดีตสามีของเธอมีเพื่อนแบบไหน เธอเชื่อว่าพวกเขา

สามารถหาคนมาทำาเรื่องเลวร้ายอย่างที่เธอหวั่นได้ไม่ยาก 

กวนิวฒัน์พดูถกูว่าเธอควรให้ตำารวจจบัคนผดิเข้าคกุ แต่กว่าจะ

ถงึวนันั้น หญงิสาวไม่รูเ้ลยว่าจะเกดิอะไรขึ้นบ้าง หรอืถ้าสดุท้ายคดจีบ

ลงที่แค่เสียค่าปรับล่ะ เธอจะแน่ใจได้อย่างไรว่าชยุตจะไม่เคียดแค้น

กบัเรื่องนี้

เพยีงฟ้ายอมเสี่ยงไม่ได้...เธอเอาชวีติของคนที่รกัมาเสี่ยงกบัเรื่อง

นี้ไม่ได้เดด็ขาด

ชายหนุ่มหมนุตวักลบัไปหาที่คนอ้อนวอนเขา ดวงตาหม่นแสง

ของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัว กวินวัฒน์จับต้นแขนทั้งสองข้าง

ของหญงิสาวไว้ 

“ไปบอกมนัว่าเธอจะไม่ยอมถอยให้มนัอกีแล้ว”

คนตวัเลก็กว่าส่ายหน้า “ไม่...ฉนัตดัสนิใจแล้วกาย”

“ได้!” ชายหนุ่มผละถอยห่างอย่างหวัเสยี “ถ้าเธออยากยอมก็

ยอมไป แต่ยงัไงซะ คดขีองนำ้าผึ้งกย็อมความไม่ได้อยู่แล้ว แล้วรู้เอาไว้

ตรงนี้เลยนะเฟย์ ว่าฉนันี่แหละจะเป็นคนช่วยนำ้าผึ้งเอง!”

มอืเลก็ๆ ที่เริ่มสั่นยื่นไปจบัแขนเสื้อเชิ้ตของเขาอกีครั้ง ดวงตา

กลมมนีำ้าใสๆ เอ่อคลอ “กาย ฉนัขอร้องนะ ออกห่างจากเรื่องนี้”

มองดวงตาไหวระรกิคูต่รงหน้าแล้วกวนิวฒัน์กร็ูส้กึปวดหนบึอยู่
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ในอก เขาเบนสายตาหนีแล้วผ่อนลมหายใจออกมา ก่อนจะหันกลับ

ไปเอ่ยคำาพูดที่บีบหัวใจตัวเอง ทว่าก็ต้องฝืนทนเพื่อหยุดคำาอ้อนวอน

นั้น

“เธอขอร้องฉนั...ในฐานะอะไร”
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ผ่านไปเป็นสัปดาห์แล้วหลังจากคืนนั้น แล้วมันก็เป็นทั้ง

สัปดาห์ที่เพียงฟ้านอนไม่หลับ เธอไม่รู้เลยว่าที่กวินวัฒน์บอกว่าจะ 

‘ช่วย’ นำ้าผึ้ง เขาจะช่วยด้วยวธิไีหน จะพาตวัเองไปเสี่ยงอนัตรายรเึปล่า

“ผึ้ง” เชฟสาวส่งเสยีงเรยีกคนที่กำาลงัทำาความสะอาดโต๊ะลูกค้า

ชดุสดุท้ายของบ่ายนี้อยู่

“คะ? พี่เฟย์มอีะไรจะใช้ผึ้งรเึปล่า”

“เอ่อ...หมอกายเขาได้ตดิต่อมารยึงั”

“ไม่นะคะ พี่เฟย์มอีะไรรเึปล่าคะ ถามผึ้งแบบนี้มาสามสี่วนั”

“เปล่าหรอก แค่อยากรูเ้ฉยๆ” แม้ว่าจะปฏเิสธ แต่กไ็ม่วายตาม

ต่อเรื่องเดมิ “แล้ว...มนีดัไปตรวจกบัหมออกีไหม”

“มคี่ะ อกีสองสปัดาห์หมอนดัไปตรวจอกีรอบ”

“พี่ไปส่งนะ” เพยีงฟ้าออกตวัไว้ก่อน ถ้าเธอไปด้วยจะได้รูว่้าเขา

คยุอะไรกบันำ้าผึ้งบ้าง

พนักงานสาวตรงไปหาเชฟที่ยืนอยู่ที่บาร์ไม้ของครัวเย็น มอง

ด้วยสายตาที่บอกว่ากำาลังตีความเจตนาของเจ้านายไปอีกแบบหนึ่ง 

“อย่าบอกนะคะว่าพี่เฟย์กำาลังหึงผึ้งกับหมอกาย ถึงหมอกายเขาจะ

เป็นฮโีรของผึ้ง แต่ผึ้งไม่ได้คดิอะไรกบัเขาแบบนั้นนะคะ พี่เฟย์วางใจ

22
คนเดิมของเธอ
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ได้เลยค่ะ”

คนฟังถอนหายใจ “คดิอะไรมั่วซั่ว พี่กแ็ค่มธีรุะกบัหมอแค่นั้น”

นำ้าผึ้งยกมอืขึ้นทำาท่าหูโทรศพัท์ “กโ็ทร. หาเขาเลยสคิะ เบอร์

หมอกายยังแปะอยู่ตรงแคชเชียร์อยู่เลย ผึ้งนี่สั่งห้ามไม่ให้ดึงทิ้งเลย 

นะคะ”

“จ้ะ ใหญ่ที่สดุในร้านเลยเนอะเราเนี่ย”

พนักงานสาวยิ้มแหยๆ “ก็ผึ้งกลัวว่าพี่เฟย์จะยังไม่ได้เมมเบอร์

หมอนี่คะ”

เพยีงฟ้ายิ้มน้อยๆ ให้ พดูแบบนี้แสดงว่าตอนนี้นอกจากแก้วเจ้า- 

จอมที่เธอเป็นคนบอกเองแล้ว ในร้านกย็งัไม่มใีครรู้ว่ากวนิวฒัน์อยูห้่อง

ตรงข้ามเธอ

แน่ละ เพราะถ้าเด็กช่างจ้อคนหนึ่งในร้านรู้ก็ได้รู ้กันทั้งร้าน 

เหมอืนที่ตอนนี้รู้กนัหมดแล้วว่าเธอหย่ากบัชยตุ เคยส่งพี่กาญจน์ กุ๊ก

ครวัเยน็ที่อาวโุสกว่าเพยีงฟ้ามาเลยีบๆ เคยีงๆ ถาม ตอนแรกกไ็ปเค้น

จากพี่แจงแล้วแต่รายนั้นไม่ยอมตอบ 

หญิงสาวเลยใช้การประชุมประจำาสัปดาห์เมื่อวานนี้แจ้งให ้

ทกุคนทราบเรื่องชยตุ ใจจรงิอยากบอกให้ระวงัตวัเลยด้วยซำ้า ทว่าเดี๋ยว

จะเป็นการแตกตื่นไปเสยีเปล่าๆ เลยพดูรวมๆ ว่าถ้าเขามาถามไถ่หรอื

อะไรกใ็ห้พยายามเลี่ยงเสยี ไม่ต้องคดิว่าเป็นสามขีองเจ้านาย เพราะ

ไม่มพีนัธะอะไรกนัอกีแล้วทั้งสิ้น

จริงอยู่ที่ข้อตกลงระหว่างเธอกับชยุตคือห้ามบอกเรื่องนี้ให้ใคร

รู้ แต่แล้วทำาไมเธอต้องเชื่อเขาไปทั้งหมดล่ะ เธอบอกเพื่อนสนทิตั้งแต่

วนัแรกที่ได้ใบหย่ามาเลยด้วยซำ้า เพยีงฟ้าคดิว่าเธอจะบอกหรอืไม่บอก

ใครมนักเ็รื่องของเธอ แค่ไม่ให้ถงึหชูยตุกพ็อ ไม่งั้นเขากจ็ะมาอาละวาด

กบัเธออกี

ที่ยงัห่วงอยูต่อนนี้คอืกวนิวฒัน์ ยิ่งเงยีบหายไปแบบนี้เธอยิ่งหวั่น
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“สงสยัวนันี้ต้องไปคยุกนัให้รู้เรื่องอกีสกัรอบ”

หรอืบางทเีธออาจจะต้องบอกความจรงิทั้งหมดใหเ้ขารู้ แลว้ถ้า

มันยิ่งทำาให้เขาโกรธแล้วโถมตัวใส่เรื่องนี้มากกว่าเดิมล่ะ เธอจะทำา

อย่างไร

จะให้ใช้วิธีขอร้องเหมือนคราวที่แล้วคงไม่ได้ผล เพราะสายตา

เขาก็บอกว่าถ้าไม่ใช่ฐานะ ‘คนรัก’ เขาคงไม่ยอมลงให้ แต่ตอนนี้ใจ

เธอยงัไม่พร้อมจะกลบัไปเริ่มใหม่ ไม่อยากผูกมดักบัใครทั้งๆ ที่อะไรๆ 

มนัยงัคาราคาซงัอยู่แบบนี้ เธอเอาเปรยีบเขาไม่ได้หรอก

“นี่! ยงัคดิไม่ตกเรื่องเดมิอยู่อกีเหรอ” 

เพยีงฟ้าสะดุ้งตอนโดนสะกดิจากข้างหลงั ก่อนที่คนพูดจะเดนิ

มายืนพิงเคาน์เตอร์อยู่ข้างๆ เธอจึงเอ่ยถามคนที่เพิ่งกลับเข้าร้าน 

“เรยีบร้อยดนีะวนันี้?”

“อื้ม สบายๆ เหมอืนเดมิ คณุไพลนิที่แอดมติเดอืนก่อน ตอนนี้

ดขีึ้นจนมานั่งทำาอาหารด้วยได้แล้วนะ  ถามถงึแกด้วย” 

ปกตทิกุๆ วนัพธุช่วงบ่าย จะมกีารไลฟ์สดสอนทำาอาหารสขุภาพ

ที่ศูนย์มะเร็ง แก้วเจ้าจอมจะรับหน้าที่นี้เสมอเพราะเพียงฟ้าไม่ค่อย

อยากออกกล้องเท่าไร เป็นหน้าที่เดยีวที่เชฟแก้วจะต้องไปที่โรงพยาบาล 

นอกนั้นเป็นหน้าที่ของเชฟเฟย์หมด

คนฟังยิ้ม “ดีจัง ไว้วันไหนเข้าไปรับเคสเดี๋ยวแวะไปเยี่ยมด้วย 

ดกีว่า”

ความสมัพนัธ์ระหว่างเชฟทั้งสองกบัคนไข้หลายคนที่เริ่มเจอกนั

บ่อยๆ มกัจะออกมาในรูปแบบนี้เสมอ ยิ่งคนไข้คนไหนแอดมตินานๆ 

หรือซื้อคอร์สต่อเนื่องไปกินที่บ้านก็จะยิ่งเหมือนกลายเป็นเพื่อน เป็น

พี่เป็นน้อง เป็นความรู้สกึดีๆ  ที่เพื่อนมนษุย์หยบิยื่นให้กนั เวลาได้ยนิ

ว่าผูป่้วยอาการดขีึ้น คนทำาอาหารให้อย่างพวกเธอกพ็ลอยชื่นใจไปด้วย 

แต่ก็มีเหมือนกันที่บางครั้งต้องใจหายเมื่อความสัมพันธ์ที่ดีเหล่านี้จบ
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ลงด้วยการจากลาตลอดกาล

แต่เพยีงฟ้ากเ็ริ่มทำาใจได้บ้างแล้วละ เพราะเธอรู้ดวี่ากว่าจะถงึ

วนันั้น ทั้งคนไข้ หมอ และผู้เกี่ยวข้องในด้านอื่นๆ เช่นเธอได้ทำาหน้าที่

ของตวัเองอย่างเตม็ความสามารถแล้ว ความสมัพนัธ์ที่สวยงามในช่วง

บั้นปลายชีวิตของผู้คนเหล่านั้นไม่ได้หายไปตามร่างกาย แต่ก็จะถูก

เกบ็ไว้ในใจของทกุคนตลอดไป

“แต่มีอีกเรื่องที่แกอาจจะอยากรู้” นำ้าเสียงที่ลดตำ่าลงเล็กน้อย

กบัสหีน้าอยากบอกนั้นกระตุ้นต่อมใคร่รู้ของเพยีงฟ้าได้จรงิๆ 

“เรื่องอะไร”

“ฉันเจอหมอกายกับผู้ชายคนนึงนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟ ท่าทาง

ซเีรยีสจรงิจงัด้วยนะ ไม่รู้ว่าใช่เรื่องที่แกกงัวลอยู่รเึปล่า”

“ผู้ชายคนนงึ? ไม่ใช่เพื่อนหมอของเขาเหรอ”

“ไม่น่านะ ถงึฉนัจะไม่รู้จกัคนที่โรง’บาลเยอะเท่าแก แต่ฉนักร็ูจ้กั

หมอพอๆ กบัแกนะ หมอเป๋ากบัหมอธนัย์ที่แกบอกว่าเป็นเพื่อนเขาฉนั

กร็ู้จกั แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่หมอ ไม่ใช่คนของโรง’บาลแน่นอน หน้าไม่

คุ้นเลย”

คำายืนยันของเพื่อนทำาเอาเพียงฟ้าขมวดคิ้วหนัก ถ้าจะบอกว่า

เป็นตำารวจก็น่าจะไปคุยเรื่องคดีกันที่โรงพักหรือเปล่า หรือถ้าจะบอก

ว่าคณุตำารวจมาหาถงึที่...กไ็ม่น่าจะนดัคยุกนัที่ร้านกาแฟไหม 

“ว่าแต่แกเหอะ ตกลงได้ไปถอนแจ้งความรยึงั”

เพยีงฟ้าหยดุความสงสยัไว้ก่อน ส่ายหน้าตอบเพื่อน “ยงัเลย ดู

จากที่กายโกรธวนันั้น...”

“กเ็ลยไม่กล้าขดัใจเขา?” แก้วเจ้าจอมถามด้วยหน้าตาบอกว่า

อยากจะขำา “ขนาดบอกว่าจะไม่สน ไม่อะไรกบัเขา แต่แค่เขาโกรธแค่

นั้นละ เพื่อนสดุมั่นของฉนัถงึกบัไปไม่เป็นเลย”

“มนักไ็ม่ได้แค่นั้นไหมอะแก้ว กายโกรธจรงิๆ” วนันั้นเขาถงึกบั
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บอกให้เธอกลบัห้องไปก่อน สหีน้าบอกชดัว่าถ้าคยุกบัเธอต่ออารมณ์

เขาต้องปรี๊ดทะลุเพดานแน่ “แต่ก็จริงอย่างที่แกว่า แต่ไหนแต่ไรกาย

ไม่ค่อยโกรธ อาจจะมแีค่แกล้งงอนบ้างนดิหน่อย พูดไม่กี่คำากห็าย แต่

ถ้าได้โกรธจรงิจงัขึ้นมา ฉนักไ็ปไม่เป็นทกุครั้งเลย”

“แต่ที่หมอกายพูดก็ถูกนะ ถ้าแกยอมพี่ยุต แกก็ต้องยอมไป

ตลอด แล้วที่ผ่านมาแกยอมมากี่ครั้งแล้วเฟย์”

“ใจฉนัคดิว่ายอมๆ ไปก่อน แล้วค่อยดูอกีทวี่าจะทำายงัไงต่อ ดี

กว่าดื้อดงึสูก้บัเขา แล้วเสี่ยงให้เขามาทำาร้ายกาย กายไม่เกี่ยวอะไรกบั

เรื่องนี้เลยนะเว้ยแก แค่ตอนเหน็ผึ้งเจบ็ฉนักแ็ทบจะบ้า ถ้าต้องมาเหน็

กายเจบ็เพราะฉนั...” หญงิสาวส่ายหน้า “ฉนัรบัมนัไม่ไหวหรอก”

แก้วเจ้าจอมยื่นมอืไปจบัมอืคนพูด ยิ้มบางๆ แล้วพยกัหน้าให้ 

“ฉันเข้าใจความรู้สึกแก นี่แปลว่าแกรู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเป็นห่วงเขา

มาก”

เพยีงฟ้ารู้ตวัมาตลอดนั่นละ รู้ว่าเป็นห่วงกวนิวฒัน์ เหมอืนที่รู้

ว่ายงัรกัเขาเตม็หวัใจ...แต่เธอแค่พยายามปฏเิสธความจรงิ

“เกนิต้านอะแก” คนตวัเลก็กว่ายอมรบัเสยีงแผ่ว เขยบิเข้าไป

ใกล้แล้วเอาหวัพงิไหล่เพื่อน “เขาพูดว่าจะจบีฉนั จบีบ้าอะไร คนมนั

รกัจนไม่เหลอืที่ว่างไว้ให้จบีแล้ว!”

แก้วเจ้าจอมหัวเราะเสียงดัง ก่อนจะยกไหล่ข้างที่เพื่อนพิงไว้ 

“เลิกฝืนหัวใจตัวเองได้แล้วยายเบ๊อะ ถ้าเขาพร้อมจะกระโจนมาช่วย

แกขนาดนี้ ยงัจะแคลงใจอะไรในตวัเขาอกี”

“ก็ยังแอบกลัวอะแก ครั้งก่อนเขาก็ทุ่มเทให้ฉันมากเหมือนกัน 

แต่สดุท้ายก.็..เฮ้อ นั่นแหละ อย่างที่แกรู้”

“ถ้าอย่างนั้นทำาไมไม่ให้เขาพสูิจน์ตวัเองล่ะ ให้เรื่องนี้พสิจูน์เขา”

เพยีงฟ้ายกศรีษะขึ้นแล้วเงยหน้าสบตาเพื่อน แก้วเจ้าจอมพยกั

หน้าให้อกีครั้งเพื่อยำ้า ทว่าอกีคนกส็่ายหน้า “ไม่ดกีว่า มนัเสี่ยงเกนิไป 
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ฉนัไม่อยากให้กายเข้ามาเฉยีดใกล้เรื่องนี้เลย”

“เฟย์ ฉนัรู้ว่าแกเป็นห่วงเขา...มาก!” แก้วเจ้าจอมเน้นเสยีงใน

คำาสดุท้าย “แต่ตอนนี้แกกำาลงัเอาความเป็นห่วงนั้นมาทำาให้ความคดิ

ตวัเองเป็นใหญ่ วธิทีี่ดทีี่สดุที่แกจะคดิได้คอืยอมพี่ยตุแล้วกนัหมอกาย

ออกไป หลงัจากนั้นจะเกดิปัญหาอะไรกค็่อยๆ ทยอยคดิหาทางแก้ไข

ใหม่ ใช่! ถ้าถามฉนั ฉนักค็ดิได้แค่แบบแก แต่นั่นกไ็ม่ได้เท่ากบัว่ามนั

เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะเว้ยเฟย์ แทนที่แกจะตัดสินใจเองว่าควรทำายังไง 

เปลี่ยนมาลองปรึกษาเขาก่อนดีไหม ดูอย่างตอนที่ร้านเราโดนพังส ิ 

อยู่ในร้านกนัเป็นสบิชวีติ คนที่มสีตทิี่สดุคอืเขานะ...เขาอาจจะมวีธิแีก้

ปัญหานี้ได้ดกีว่าแกกไ็ด้”

เพยีงฟ้านิ่งคดิ เธอยอมรบัว่าสิ่งที่แก้วเจ้าจอมพดูทำาให้เธอโอน-

อ่อนตาม ตดิที่ว่า “แต่พี่ยตุเป็นคนอนัตราย”

“หมอแกดูไม่ร้ายเลยมั้ง”

“หา?!”

แก้วเจ้าจอมขำาใบหน้าตกตะลงึของเพื่อน ก่อนจะยำ้า “นี่ฉนัพูด

จรงินะ ขนาดเจอกนันบัครั้งได้ ฉนัยงัเหน็แววความฉลาดร้ายแผ่ออก

มาจากดวงตาเขาเลย” คราวนี้คนฟังถงึกบัเผยอปาก ทว่าคนพูดกย็งั

แกล้ง “อุ๊ย! ขอโทษที่เคยแอบมองตาเขา อย่าหงึฉนันะ อ้อ ที่สำาคญั 

เขาเคยคบแกได้ตั้งหกเจด็ปี เอาแกอยู่ขนาดนั้นไม่ธรรมดาหรอกผูช้าย

คนเนี้ย”

“อะไรของแกเนี่ย อยู่ดีๆ  วกมาลงที่ฉนัได้ไง”

แล้วเสยีงหวัเราะของเชฟแก้วกด็งัขึ้นอกีครั้ง “หยอกเล่นน่ะ ไม่

อยากให้เครียดมาก หน้าเป็นตูดมาเป็นอาทิตย์แล้วรู้ตัวรึเปล่า แต่ที่

ฉนัพูดว่าเขาดูไม่ธรรมดานั่นเรื่องจรงินะ”

เพียงฟ้าง้างมือทำาท่าจะทุบเพื่อน แต่ก็ขำาออกมาเบาๆ อยู่กับ

แก้วเจ้าจอมไม่เคยเครียดได้นานหรอก โดนแหย่ให้หัวเราะได้ตลอด 
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นั่นละ

“นี่ฉนักต็ั้งใจอยู่แล้วว่าจะไปคยุกบัเขา”

“คยุกนัดีๆ  ล่ะ อย่าตกีนัอกี ถงึฉนัจะได้ยนิคนไทยพูดกนับ่อย

ว่าทะเลาะกนัแล้วจะลูกดก แต่เรากล็ูกดกโดยไม่ต้องทะเลาะกนัได้”

“ไอ้บ้า ยงัไม่หยดุอกีนะ”

คนโดนว่ายงัหวัเราะไม่หยดุ เอานิ้วไปจิ้มแก้มเพื่อนที่ป่องเพราะ

อมยิ้มอยู่ “กแ็ซวเล่น อยากให้แกยิ้มได้” ว่าแล้วกใ็ช้ศอกสะกดินดิๆ 

“ส่งข้อความไปนดัเขาเลย”

เพยีงฟ้าเดนิไปหยบิโทรศพัท์ที่วางไว้ตรงมมุสดุของบาร์ไม้ เปิด

หน้าแชตแล้วคิดอยู่ว่าจะพิมพ์ไปว่ายังไงดี แต่แล้วคนเจ้ากี้เจ้าการก็

เดนิมายนือยู่ข้างๆ ยื่นหน้ามาเสนอประโยคสองแง่สองง่ามให้

“ตกลงว่าคนืนี้...ห้องหมอหรอืห้องฉนัดคีะ”

“ไอ้แก้ว!!!” 

กวินวัฒน์กดอ่านข้อความที่เพียงฟ้าส่งมาให้เขาเมื่อเย็น

วานอกีรอบ เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจำาเวลาไม่ผดิ หลงัจากคนืนั้นที่สดุท้าย

กจ็บลงโดยไม่ได้ข้อสรปุแน่ชดั เพราะรู้ว่าคยุตอนนี้กค็งไม่ได้คำาตอบที่

ดนีกั ชายหนุม่ปล่อยให้เธอได้ใช้เวลาของตวัเองโดยไม่เข้าไปแตะต้อง 

ไม่มีแม้กระทั่งการส่งข้อความไปทักทายเล่นอย่างที่เคยทำา อันที่จริง 

เขาเองกต็้องการเวลาคดิทบทวนเหมอืนกนั

เขาไม่เข้าใจว่าทำาไมเพยีงฟ้าต้องยอมให้อดตีสามขีองเธอขนาด

นั้น ตั้งแต่รู้จกักนัมา เธอไม่ใช่คนที่จะยอมอ่อนข้อให้ใครง่ายๆ แม้แต่

กับเขาที่เป็นแฟน เพียงฟ้าก็เป็นยายตัวแสบที่พร้อมจะสู้กับเขาเสมอ

ไม่ว่าเรื่องไหน ทว่าจุดอ่อนเดียวของเธออยู่ที่หัวใจ หัวใจที่ต้องการ

ความรกัจากใครสกัคน...โดยเฉพาะคนในครอบครวั 

หลายครั้งที่กวินวัฒน์รู้สึกว่าบางเรื่องที่เพียงฟ้าฝืนใจตัวเองทำา
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เพราะความต้องการของที่บ้านเป็นเรื่องงี่เง่า อย่างเช่นตอนที่เธอไป

เที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวเพื่อนแม่ที่เธอไม่สนิทด้วยความรู้สึก

อดึอดัตลอดทรปิ แต่กต็้องไปเพื่อผูกสมัพนัธ์ (?) ถ้าเป็นเขา เขาคงไม่

ทำาอย่างนั้น แต่ก็เพราะเธอไม่ใช่เขานั่นละ มันเป็นเหตุผลด้านความ

รู้สกึของเธอที่ชายหนุ่มต้องยอมรบัการตดัสนิใจ

เพียงฟ้าทำาได้ทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องครอบครัว แม้จะมีบ่น มี

อดิออดไปบ้าง แต่สดุท้ายเธอกย็อมเสยีทกุครั้ง หลายครั้งกย็อมอย่าง

ไม่มเีหตผุลด้วยซำ้าไป

ตอนได้ยนิข่าวว่าเพยีงฟ้าจะแต่งงาน กวนิวฒัน์เคยคดิเข้าข้าง

ตวัเองว่าเธอทำาอย่างนั้นเพราะความต้องการของครอบครวัรเึปล่า แต่

พอนึกย้อนไปว่าหญิงสาวเคยพูดถึงชยุตตั้งแต่ตอนที่เข้าไปทำางานได้

ไม่นาน แล้วกม็พีูดถงึอกีหลายๆ ครั้ง กวนิวฒัน์ได้ยนิชื่อชยตุจนชนิหู 

รู้ว่ามผีู้ร่วมงานชายคนนี้วนเวยีนอยู่รอบตวัเธอ ถงึจะไม่เคยได้เจอตวั

จรงิกต็าม 

ชายหนุ่มเลยคิดว่าคงเป็นความใกล้ชิดของทั้งคู่ละมั้งที่ก่อให้

เกดิความรกัจนถงึขั้นตดัสนิใจแต่งงานกนั ไม่รูว่้าที่มาขอร้องให้เขายอม

ถอยให้นั้น เป็นเพราะยงัมคีวามรกัหลงเหลอือยู่ใช่หรอืเปล่า

คงไม่หรอก ถ้าไม่เข้าข้างตวัเองมากเกนิไปเขาคดิว่าเธอไม่ได้รกั

อดีตสามีแล้ว หากจะมีอะไรหลงเหลือ ก็อาจจะเป็นแค่ความผูกพัน

หรอือะไรทำานองนั้นมากกว่า

แต่มนัมากถงึขั้นที่ต้องยอมให้ขนาดนี้เลยหรอื

“เลตไปครึ่งชั่วโมงแล้ว ส่งข้อความไปกไ็ม่อ่านด้วย”

ข้อความของเพยีงฟ้าบอกว่าเธอจะทำาอาหารมื้อเยน็ให้เขา แต่

นี่ก็เลยเวลานัดมาสักพักแล้ว ทว่าก็ไม่มีวี่แวว กวินวัฒน์ลองกดโทร. 

หา กไ็ร้การตอบรบั มองเวลาแล้วใจเขากเ็ริ่มหวั่น

“กลบัมาถงึห้องรยึงัวะเนี่ย”
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ชายหนุม่ลงัเลอยู่เพยีงเลก็น้อย ก่อนจะเดนิไปที่โต๊ะทำางานแล้ว

เปิดลิ้นชัก หยิบคีย์การ์ดใบหนึ่งออกมา มันเป็นคีย์การ์ดของห้อง 

เพยีงฟ้าที่เธอถอืมาด้วยเมื่อคราวก่อน แต่พอทะเลาะกนั เจ้าตวักร็บี

กลบัห้องไปโดยลมืวางไว้บนโซฟา เขาตั้งใจหยบิตดิมอืมาด้วยเพื่อจะ

ได้คนืเธอเลย

ไม่นานกวินวัฒน์ก็มายืนอยู่หน้าห้องของหญิงสาว กดกริ่งไป

ครั้งหนึ่งแล้วแต่ก็เงียบกริบ ชายหนุ่มใช้หูแนบบานประตูแล้วลองกด

โทร. หาเธออกีครั้ง เขาเหมอืนได้ยนิเสยีงโทรศพัท์ดงัมาจากข้างใน แต่

กไ็ม่แน่ใจเท่าไรเพราะมนัเบามาก

“อยู่ในห้องเหรอ แต่ไม่รบัโทรศพัท์หมายความว่ายงัไง”

สมองเขาเริ่มคาดเดาสาเหตุ แล้วพอบวกกับเวลาและสภาพ-

การณ์ในตอนนี้ ความเป็นห่วงกเ็ริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ชั่งใจอยู่เกอืบนาท ี

ก่อนจะถอืวสิาสะแตะคยี์การ์ดแล้วเปิดประตูเข้าไป

“อย่างมากกแ็ค่โดนด่าละวะ”

ไฟในห้องที่เปิดเอาไว้สว่างโร่เป็นสญัญาณที่บอกว่าเจ้าของห้อง

กลบัมาถงึแล้ว กวนิวฒัน์กวาดตามองไปรอบๆ ทว่ากไ็ม่พบเพยีงฟ้า 

เขาเลยสาวเท้าตรงไปยังห้องนอน แล้วก็ต้องหยุดเสียก่อนตอนที่หาง

ตาไปสะดดุกบัร่างเลก็บนโซฟา

คนตวัสงูก้าวไปยนืมองคนที่นอนหลบัตาพริ้ม มหีนงัสอืเปิดค้าง

ไว้วางอยู่บนอก ดูเหมอืนว่าเธอจะอ่านหนงัสอืจนผลอ็ยหลบัไป 

“นอนอ่านบนโซฟาทไีร หลบัตลอด” ชายหนุ่มเอ่ยเบาๆ ก่อน

จะโน้มตวัลง ตั้งใจจะยื่นมอืไปหยบิหนงัสอืออก ทว่ายงัไม่ทนัจะไดท้ำา

อย่างที่คดิ ดวงตากลมกค็่อยๆ ปรอืขึ้นมาเสยีก่อน

แสงจากหลอดไฟบนเพดานตกกระทบดวงตาของเพียงฟ้าเป็น

อันดับแรก ก่อนที่เธอจะเห็นเงาตะคุ่มจากร่างหนาของใครบางคนที่

ชะโงกอยู่เหนือตัวเธอ การมองย้อนแสงทำาให้หญิงสาวไม่ทันมอง
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ใบหน้าของเขาให้ชัด บวกกับความตกใจที่เห็นว่ามีมือใหญ่เลื่อนเข้า

มาใกล้บริเวณหน้าอก ภาพจำาหนึ่งที่วิ่งเข้าชนสมองก็ทำาให้หญิงสาว

หวดีร้องออกมาในทนัท ี

“อย่าค่ะพี่ยตุ!!!” เพยีงฟ้าผลกัมอืนั้นออกห่าง แล้วถอยร่นไป

ขดตวัที่มมุโซฟาอย่างรวดเรว็ ก่อนที่เธอจะได้เหน็ภาพตรงหน้าชดัๆ ว่า

ไม่ใช่คนที่เธอคดิ “กะ...กาย” 

ก้อนเนื้อในอกซ้ายของเพยีงฟ้ายงัสั่นระรวัไม่หยดุ เธอพยายาม

ควบคมุการหายใจที่หอบกระชั้นให้กลบัเป็นปกต ิทว่ากไ็ม่ง่าย สองมอื

เล็กที่กำาแน่นเย็นเฉียบ ไม่แน่ใจว่าคนที่มองตรงมากำาลังคิดอะไรอยู่ 

เพราะเขาคงได้ยนิเตม็สองหูว่าเธอเรยีกชื่อผู้ชายคนอื่น

เพยีงฟ้ารบีขยบัตวัลกุขึ้นพร้อมกบัหนสีายตา แต่กร็ูส้กึว่าดวงตา

สีเข้มคู่นั้นจ้องเขม็งมาที่เธออยู่ทุกการเคลื่อนไหว ทำาไมเธอจะไม่รู้ว่า

เขากำาลงัโกรธ ต่อให้เขายงัไม่ได้พดูอะไรออกมา แค่สบดวงตาคูน่ั้นเธอ

กร็บัรู้อารมณ์กรุ่นของเขาได้แล้ว

“เข้ามาได้ยงัไงเนี่ย” คนตวัเลก็ถาม ปรบัเสยีงให้ร่าเรงิขึ้นเลก็

น้อยหวงัจะเปลี่ยนบรรยากาศ ทำาท่าจะก้าวผ่านเขาไปทางห้องครวั แต่

แล้วนำ้าเสยีงกดตำ่าที่ข่มโทสะกห็ยดุสองขาของเธอไว้

“มันทำาอะไรเธอ” ทั้งห้องเงียบลงจนได้ยินเพียงเสียงหายใจ

แรงๆ ของคนร้อน กวนิวฒัน์กำาหมดัแน่น ยนืนิ่งๆ ทั้งที่ในใจเขาลกุเป็น

ไฟ “ฉนัถามว่ามนัทำาอะไรเธอ!!!”

เพียงฟ้าหันกลับไปหาเขา มองสันกรามที่สั่นน้อยๆ เพราะคน

ตรงหน้ากำาลังข่มโทสะอย่างที่สุด สีหน้าของเขาเครียดจัด ดวงตา

แขง็กร้าว หญงิสาวจงึเดนิเข้าไปแตะท่อนแขนเขา 

“ใจเยน็ๆ ก่อนนะกาย มนัไม่ได้มเีรื่องอะไรแบบนั้น”

กวนิวฒัน์เบอืนหน้าหนแีล้วพ่นลมหายใจร้อนๆ ทิ้ง ภาพร่างเลก็

ที่กระเถบิหนไีปซกุตวัอยูอ่ย่างระวงัภยัเมื่อครูไ่ม่อาจทำาให้เขาเชื่อในสิ่ง
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ที่เธอพดูได้ในทนัท ียิ่งนกึถงึสหีน้าตื่นตระหนกกบัดวงหน้าซดีเผอืดนั่น

ด้วยแล้ว เขาไม่เชื่อหรอกว่านั่นเป็นแค่การตื่นตกใจธรรมดา

“ถ้าเธอไม่พูด ฉันจะไปถามกับมันเอง คิดว่าฉันตามตัวมัน 

ไม่ได้เหรอ”

คนตวัเลก็กว่าส่ายหน้า ยงัไม่ทนัได้เอ่ยอะไรออกมา กวนิวฒัน์

กพ็ุ่งตรงไปที่ประตู

“กาย!” 

เพยีงฟ้าโผเข้าสวมกอดคนอารมณ์ร้อนจากด้านหลงั และมนัก็

ช่วยให้เขาหยดุโดยพลนั กวนิวฒัน์ยนืนิ่งรอฟังว่าเธอจะพูดอะไร 

“เขายังไม่ได้ทำาอะไรฉัน กาย...เขาไม่ได้ทำาอะไร เขา...เขาแค่

เกอืบ” นำ้าตาของคนพูดไหล แค่คดิถงึตอนนั้นเธอกก็ลวัจบัใจ ตวัสั่น

อย่างไม่อาจจะฝืนได้

เสยีงสะอื้นเบาๆ นั้นทำาเอาชายหนุม่อยากต่อยหน้าตวัเองแรงๆ 

ที่เพิ่งรูต้วัว่าเขาไม่ควรฝืนใจให้เธอพดูเรื่องนี้ กวนิวฒัน์หมนุตวักลบัไป

หาแล้วกอดตอบร่างเลก็เอาไว้แน่นจนแทบจะจมอก วางมอืบนศรีษะ

เธออย่างปลอบประโลม “ไม่ต้องพูดแล้ว ถ้าไม่อยากพูดกไ็ม่ต้องพูด

แล้ว”

เพียงฟ้ายกมือขึ้นปาดนำ้าตา พูดต่อทั้งที่ยังซุกหน้าอยู่ในอ้อม

แขนเขา “เขาแค่เมา แล้วเขากแ็ค่เกอืบ แต่พอฉนัร้องห้าม เขากไ็ด้สติ

หยดุมนัไว้ก่อน จรงิๆ ฉนัไม่คดิมากแล้วนะ แต่เมื่อกี้ฉนัแค่ตกใจเฉยๆ 

ตอนที่ลมืตามาแล้วเหน็เป็นเงาผู้ชาย มนัเลยแวบภาพตอนนั้นขึ้นมาก็

เลยตกใจ”

ถึงเธอจะพูดว่าแค่เกือบ เรื่องเลวร้ายนั้นไม่ได้เกิดขึ้น แต่นั่นก็

ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่สร้างบาดแผลให้เธอ ขนาดบอกว่าไม่

คดิมากแล้ว จนถงึตอนนี้กวนิวฒัน์ยงัสมัผสัได้ถงึอาการสั่นน้อยๆ ของ

หญิงสาว ไม่รู้ว่าตอนเกิดเรื่องคนขวัญผวาจะตัวสั่นด้วยความกลัว
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ขนาดไหน

“ความเมาไม่ใช่ข้ออ้างนะ ฉนัเคยเมาแล้วปลำ้าเธอหรอืไง”

เพียงฟ้าดันตัวออกนิดๆ ให้เขาคลายกอดออก กดมุมปากให้

อย่างปลงๆ “เขาคงอยากเอาชนะฉนัด้วย”

“เอาชนะ? เรื่องอะไร”

“เรื่องที่ฉนั...ไม่ยอมเป็นของเขา”

กวนิวฒัน์อึ้งกบัคำาตอบอยูเ่กอืบนาท ีก่อนจะสบถคำาหยาบคาย

ออกมาแล้วว่าต่อ “มนัใช่เรื่องมาเอาชนะเหรอ!!! นี่มนัร่างกายเธอ!”

“แต่ฉนักแ็ต่งงานเป็นภรรยาเขา จรงิๆ มนักค็งเป็นหน้าที่ที่ฉนั

ต้องทำา”

“ไม่เฟย์!” ชายหนุ่มสวนกลับทันควัน “ไม่ว่าจะสถานะไหน 

ร่างกายของเธอกค็อืร่างกายของเธอ ไม่มใีครมสีทิธิ์เหนอืร่างกายเธอ

ทั้งนั้น ไม่ว่าจะคนที่เธอแต่งงานด้วย พ่อแม่ของเธอ หรอืแม้แต่ตวัฉนั

เอง กไ็ม่มสีทิธิ์สั่งหรอืบงัคบัให้เธอต้องทำาหรอืไม่ทำาอะไรทั้งนั้น นี่มนั

ตวัเธอ ทกุอย่างต้องเกดิจากความต้องการของเธอทั้งหมด”

เพยีงฟ้าเม้มปากแน่นแล้วปล่อยให้นำ้าตาไหล แม้จะบอกตวัเอง

อยู่ตลอดว่าเธอไม่ผิดที่ไม่ยอมฝืนใจเป็นของชยุต แต่พอมาได้ยินใคร

สกัคนยำ้าว่าสิ่งที่เธอคดินั้นถกูต้องกท็ำาเอาเธอต้านนำ้าตาไว้ไม่ไหว รูส้กึ

ว่าโลกที่โดดเดี่ยวของเธอมีใครสักคนพร้อมจะเข้าใจ แล้วเขาก็ไม่ใช่

ใครที่ไหน...

‘ผู้ชายคนนั้น’

คนเดมิของเธอ 

เพียงฟ้าโผเข้าไปกอดเขาอีกครั้ง ปล่อยให้นำ้าตาแห่งความ 

อดัอั้นไหลออกมา เธอไม่เคยบอกเรื่องนี้กบัคนที่บ้าน เพราะกลวัเหลอื

เกนิว่าจะได้คำาตอบที่ทำาร้ายหวัใจมากกว่าเก่า ประดกัประเดดิเกนิกว่า

จะเล่าให้เพื่อนคนไหนฟังเหมอืนกนั 
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หญงิสาวเลยได้แต่เกบ็ไว้คนเดยีว เพิ่งรู้ว่าแค่ได้ระบายออกมา

ไม่กี่ประโยค และคนฟังบอกว่ายนือยู่ข้างเธอไม่ใช่ฝ่ายนั้น นำา้ตากล็้น

ทะลกัราวกบัรอฟังคำานี้มานาน

“ได้เล่าให้ใครฟังบ้างไหม”

เพยีงฟ้าส่ายหน้า และนั่นกเ็ป็นการปฏเิสธที่กวนิวฒัน์พอจะเดา

ได้ แต่ไหนแต่ไรมาแล้วที่หญงิสาวแสดงออกว่าเข้มแขง็ต่อหน้าคนอื่น

เพื่อซ่อนความอ่อนแอภายในเอาไว้ และเรื่องนี้กเ็ป็นความอ่อนแออย่าง

หนึ่งที่เธอซ่อนเอาไว้เหมอืนกนั

“ถ้าไม่ได้รกั แล้วเธอแต่งงานกบัมนัทำาไม”

“พ่อกับแม่บอกว่าการแต่งงานกับพี่ยุตเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับ

ฉนั”

แม้หญิงสาวจะเลือกใช้ถ้อยคำาสวยหรู ทว่ากวินวัฒน์ก็รู้ว่านั่น

คือการบีบบังคับ ชีวิตการแต่งงานสองปีที่เขาคิดว่าเธอคงมีความสุข 

ตอนนี้ชายหนุ่มไม่กล้าคดิเลยด้วยซำ้าว่าเพยีงฟ้าต้องสู้กบัเรื่องเลวร้าย

มากขนาดไหน เพราะแค่เรื่องที่ได้รู้ว่าอดตีสามเีกอืบจะขนืใจเธอ เขา

กแ็ทบอยากจะฆ่ามนัอยู่แล้ว

แต่ที่เจบ็ปวดหวัใจชายหนุม่มากกว่าคงเป็นเรื่องที่เขาปฏเิสธไม่

ได้เลยว่า...อกีหนึ่งคนที่ผลกัไสให้เธอต้องไปอยูใ่นจดุนั้น...คอืตวัเขาเอง

ถ้าไม่ใช่เพราะวนันั้นเขาเลอืกที่จะถอย ยอมรบัคำาขอของพ่อเธอ 

เปิดโอกาสให้ผู้ชายคนอื่นเข้ามาในชีวิตเธอได้ การแต่งงานระหว่าง

เพยีงฟ้ากบัชยตุกค็งไม่เกดิขึ้น ต่อให้พ่อแม่จะบงัคบัใจเธอแค่ไหน เขา

คนหนึ่งละที่จะไม่ยอมถอยให้ และกวนิวฒัน์เชื่อว่า ถ้าเขาอยูเ่คยีงข้าง

เธอแล้วบอกว่า ‘ไม่’ เพยีงฟ้ากค็งกล้าพอที่จะเอ่ยคำาว่า ‘ไม่’ จนถงึ

ที่สดุเหมอืนกนั

แต่เขากลบัไม่ได้ทำาอย่างนั้น...

“ขอโทษ ฉนัขอโทษ...เฟย์” 
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กวินวัฒน์เอ่ยอย่างประคองเสียงไม่ให้สั่นเมื่อดวงตาคมเริ่มมี

นำ้าซมึออกมา เขาพยายามกลั้นนำ้าตาแห่งคำาขอโทษนี้ไว้อย่างสดุชวีติ 

ไม่อยากร้องไห้ต่อหน้าเธอ และเขากท็ำาได้มาตลอด เพราะอยากให้คน

อ่อนแอรู้สกึว่าเขาแขง็แกร่งพอจะเป็นที่พึ่งให้เธอได้ ทว่าความจรงิที่ได้

รู้วนันี้มนัทำาให้เขาเจบ็ไปทั้งหวัใจ

ชายหนุม่จดจมกูลงกบัศรีษะคนที่เขายงักอดไว้ ไม่รูว่้าที่ผ่านมา

เธอถกูทำาร้ายใจไปมากแค่ไหน ถงึได้สร้างเกราะป้องกนัที่ทำาลายความ

สดใสของเธอไปได้ขนาดนี้

เคยคดิมาตลอดว่าถ้าย้อนเวลากลบัไปได้ เขากค็งตดัสนิใจแบบ

เดิม เพราะถึงแม้เธอกับเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ปัจจุบันชีวิตของ

เพยีงฟ้ากด็รีอบด้าน ทั้งเรื่องครอบครวั เรื่องแต่งงาน ที่สำาคญัที่สดุคอื

เรื่องความฝัน แต่มาตอนนี้ กวนิวฒัน์เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่า...ครั้งนั้นเขา

ตดัสนิใจถูกไหมที่ทิ้งเธอกลางคนั ปล่อยให้เธอต่อสูก้บัคนรอบข้างเพยีง

ลำาพงั จนวนันี้หวัใจเธอบอบชำ้าเหลอืเกนิ

กวินวัฒน์จูบอย่างแผ่วเบาที่หน้าผากคนตัวเล็กครั้งหนึ่ง ก่อน

จะซบหน้าลงกบัเรอืนผมเธออกีครั้ง พรำ่าเอ่ยคำาขอโทษซำ้าๆ “ขอโทษ...

เฟย์ ฉนัขอโทษที่ทิ้งให้เธอต้องเจอเรื่องนี้คนเดยีว”

เพยีงฟ้าเงยหน้าขึ้นสบตาเขา ก่อนจะใช้นิ้วเรียวปาดหยดนำ้าที่

ซมึจากหางตาให้เขาเช่นคนืนั้น ความเจบ็ปวดของเขาไม่ใช่การเสแสร้ง 

มนัอยู่ในหวัใจผูช้ายคนนี้มาแสนนาน นานพอๆ กบัที่มนับบีรดัในหวัใจ

เธอ

“อย่าโทษตวัเองเลย ฉนัเป็นคนเลอืกเอง ตอนนั้นฉนัคดิว่า ยงั

ไงซะ ฉันก็คงไม่ได้แต่งกับคนที่ฉันรักอยู่แล้ว แต่งกับพี่ยุตอย่างที่พ่อ

แม่ต้องการจะเป็นไรไป...ในเมื่อคนที่ฉนัรกักไ็ม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ว”

มอืใหญ่ทาบจบับนมอืเลก็ที่ยงัยกอยูใ่กล้ใบหน้าเขา ให้เธอหยดุ

เชด็นำ้าตาให้เขาแล้วตั้งใจฟัง “ต่อไปมเีรื่องอะไรให้บอกฉนั...เหมอืนที่
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เธอเคยทำา เพราะตอนนี้ฉนัอยู่ตรงนี้แล้ว...และจะไม่ไปไหนอกีแล้ว”

“อื้ม” 

สิ้นเสยีงรบัคำาทั้งนำ้าตา ร่างสงูกโ็น้มใบหน้าเข้ามาใกล้ หญงิสาว

ยิ้มบางๆ ก่อนจะหลับตาลงให้เขารับรู้คำาอนุญาต อึดใจเดียวสัมผัส

อ่อนนุม่จากรมิฝีปากเขากท็าบลงมา ก่อนที่เธอจะรูส้กึอุน่วาบขึ้นที่อก

ข้างซ้าย มือหนาประคองใบหน้าเธอให้เงยขึ้นรับแรงที่กดลงมาเบาๆ 

เพียงเท่านั้นหัวใจของเพียงฟ้าก็เต้นแรงขึ้นเป็นสองเท่าราวกับมัน 

รำ่าร้องให้ได้รบัการปลดปล่อย

นำ้าใสๆ ยงัคงไหลจากหางตาเธอเป็นทาง ยิ่งเขาใช้สมัผสัลกึซึ้ง

นี้แทนคำารกั หวัใจเธอยิ่งพองโตขึ้นจนเตม็อก

ความคดิถงึ ความโหยหา ความรกัที่ถกูปิดกั้นไว้มาหลายปีไหล

พรั่งพรูออกมา เป็นสญัญาณที่ยำ้าเตอืนเธออกีครั้งว่า...

หัวใจดวงนี้ไม่เคยปฏิเสธรักเขาได้เลย...เธอไม่เคยเลิกรักเขาได้

เลยสกัวนิาทเีดยีว



อินเอวา  309

ปลายนิว้สากลากผ่านรมิฝีปากตวัเองไปมาช้าๆ ในขณะที่ 

สมองกำาลงัดงึเอาสมัผสัที่หอมหวานเมื่อคนืกลบัเข้ามาในห้วงความคดิ 

เรียวปากของกวินวัฒน์แย้มขึ้นทีละน้อย เช่นเดียวกับที่หัวใจเต้นแรง

ขึ้นอกีหลายจงัหวะ รสจบูที่เฝ้ารอมานานยงัตดิค้างอยูใ่นความรูส้กึเขา 

มนัยากเหลอืเกนิที่จะหยดุคำารกันั้นเอาไว้ไม่ให้เลยเถดิไปมากกว่าที่ควร 

แต่เขากย็ั้งมนัเอาไว้ได้

ไม่ส ิต้องบอกว่าเธอเป็นคนหยดุเขาต่างหาก

เมื่อคืนนี้หลังจากเพียงฟ้าดันไหล่เขาเบาๆ ให้รู้ว่าต้องถอนจูบ

ออก กวินวัฒน์ก็ยอมทำาตามอย่างว่าง่าย เขาเข้าใจว่าเธออาจยังไม่

พร้อมที่จะก้าวไปไกลว่านี้ แม้ว่าหญงิสาวจะแสดงออกว่าเริ่มลดกำาแพง

ให้เขา แต่กน่็าจะยงัไม่ได้เปิดใจให้ทั้งหมด คงมเีรื่องแคลงใจบางอย่าง

ที่ทำาให้ยงัไม่เชื่อใจเขา

ไม่เป็นไรหรอก เขารอมาตั้งกี่ปีแล้ว รออกีสกัหน่อยกไ็ม่เสยีหาย 

ไม่อยากให้รกัครั้งนี้ก้าวเรว็เกนิไป ถงึใจเขาจะโบยบนิไปถงึการแสดง

ความรกัต่อเธอผ่านร่างกายที่ลกึซึ้งแล้วกต็าม แต่หากเธออยากให้รอ  

กวนิวฒัน์ย่อมให้ความสบายใจของเธอมาก่อนทกุสิ่งอยู่แล้ว

ชายหนุ่มมองเวลาที่หน้าจอโทรศพัท์ กะเอาไว้ว่าอกีสบินาทจีะ

23
นัดแรก
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ออกจากที่ทำางาน รวมเวลาเดนิทางตอนรถตดิด้วยแล้ว เขาน่าจะทนั

หกโมงครึ่งที่นัดกับเพียงฟ้าไว้ที่ร้านของเธอพอดี หญิงสาวบอกให้ไป

กนิมื้อเยน็ที่ร้านก่อน เพราะหลงัจากกลบัไปที่คอนโด เธอมเีรื่องจะคยุ

กบัเขา ตั้งใจว่าจะคยุตั้งแต่เมื่อคนืแล้ว ทว่ากลบัมเีรื่องอื่นเข้ามาแทรก

เสยีก่อน 

อันที่จริงวันนี้เป็นเวรของกวินวัฒน์ แต่ระบบของที่นี่ก็คล้าย 

โรงพยาบาลทั่วไปที่แพทย์เฉพาะทางไม่ต้องอยู่เวรที่โรงพยาบาลก็ได้ 

หากมีเหตุฉุกเฉินที่จำาเป็น แพทย์เวรที่ห้องฉุกเฉินจะโทร. มาปรึกษา

แพทย์เฉพาะทางถงึแนวทางการรกัษา อาจจะต้องเข้าไปดูเองบ้างใน

บางเคสเช่นเมื่อครั้งอบุตัเิหตขุองนำ้าผึ้ง แต่กม็เีคสแบบนั้นไม่มากเท่าไร

“น่าจะเรื่องคดีแน่ๆ” แพทย์หนุ่มคาดเดา เพราะช่วงนี้เรื่อง

สำาคญัของเพยีงฟ้ากด็เูหมอืนมอียูส่องอย่าง ถ้าไม่ใช่เรื่องการรกัษาตา

ของนำ้าผึ้ง กเ็ป็นเรื่องคดขีองร้านที่เกี่ยวพนัถงึอดตีสามขีองเธอนั่นละ

กวนิวฒัน์เริ่มเกบ็ของเตรยีมจะกลบับ้าน ทว่าในตอนที่เขากำาลงั

เอื้อมมือไปกดปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นเอง โทรศัพท์มือถือก็มีสาย

เรยีกเข้า ชื่อที่บนัทกึไว้บอกว่าเป็นสายจากห้องฉกุเฉนิ

ชายหนุ่มนิ่งมองคล้ายกำาลังวัดดวงว่าตัวเองต้องเจอกับอะไร 

ก่อนส่ายหน้าแล้วถอนหายใจ 

“จะจบีเมยีคนืดีๆ  ทำาไมมแีต่อปุสรรควะ”

บ่นลอยๆ ก่อนจะกดรบัสาย ฟังอยู่ไม่กี่คำากต็อบกลบัไป 

“ผมยงัอยู่ชั้นห้าครบั เดี๋ยวลงไปดู”

ให้มันได้อย่างนี้สิ นัดครั้งแรกหลังจากที่เธอยอมใจอ่อนให้ มี

แววว่าคงไม่พ้นต้องไปสาย

“เอาฤกษ์เอาชยัจรงิๆ เลยกู”

มนัเป็นเสยีอย่างเนี้ย...ชวีติหมอ

“เฮ้อออ”
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ในขณะที่คนฝ่ังโรงพยาบาลต้องทำาหน้าที่ต่อ อกีคนที่ร้านอาหาร

กย็งัง่วนอยู่กบังานของเธอเช่นกนั ตอนนี้ออร์เดอร์ทกุจานถกูเสร์ิฟหมด

แล้ว พนกังานในครวัทกุคนกำาลงัเริ่มขั้นตอนทำาความสะอาด ปกตแิล้ว

ร้านจะปิดเวลาสองทุ่ม แต่ครัวจะปิดให้สั่งออร์เดอร์สุดท้ายได้ตอน 

หนึ่งทุ่มครึ่ง และนี่กเ็ลยเวลานั้นมาเลก็น้อยแล้ว ว่าแต่...

ทำาไมคนที่นดัไว้ยงัไม่มา นี่กเ็ลตมาเป็นชั่วโมงแล้ว

“ทำาไมยังไม่มาอีกนะ” เชฟสาวพึมพำา ก่อนจะเดินไปยังจุดที่

เธอวางโทรศพัท์มอืถอืไว้ แล้วกพ็บว่ามขี้อความจากเขา

มผี่าตดัด่วนเข้ามา

ขอโทษนะ น่าจะไปไม่ทนัแล้ว

อนญุาตให้งอนไปก่อน

เสรจ็แล้วจะรบีไปง้อ

คนอ่านยิ้มระคนขำาอย่างห้ามไม่ได้ เมื่อก่อนเขากช็อบพูดแบบ

นี้ “จะงอนนี่ต้องขออนญุาตด้วยหรอืไง”

ส่ายหน้าให้เจ้าของข้อความ ก่อนจะเผลอย่นคิ้วเมื่อนึกบาง

อย่างขึ้นได้ “ยงัไม่ได้กนิข้าวอกีตามเคยสนิะ” 

ว่าแล้วกห็นัไปหาแม่บ้านประจำาร้านที่เข้ามาช่วยล้างจานในครวั 

“พี่แจงคะ เดี๋ยวเฟย์ขอหม้อเล็กใบนั้นให้เฟย์ก่อนนะคะ เฟย์มีทำาอีก

จานนงึ”

“ได้ค่ะคณุเฟย์”

กวินวัฒน์เสร็จจากห้องผ่าตัดตอนหนึ่งทุ่มเศษ กำาลังคิด

อยู่ว่าเขาควรไปหาเพยีงฟ้าที่ร้าน หรอืไปเจอกนัที่คอนโดเลยด ีเพราะ

ปกติแล้วเวลาที่เขาเจอหญิงสาวที่ลิฟต์ก็เป็นช่วงเกือบๆ สามทุ่มแล้ว 

อาการลังเลของแพทย์หนุ่มหยุดลงตอนที่เปิดประตูเข้ามาในห้องพัก

แพทย์แล้วเห็นว่ามีถุงพลาสติกใบคุ้นตาวางอยู่บนโต๊ะเขา รู้เลยทันที
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ว่ามาจากใคร

ไม่รู้ได้ยังไงล่ะ กถ็ุงสนีำ้าตาลอมเหลืองที่เขยีนว่า ‘ถงุใบนี้ผลติ

จากพลาสตกิรไีซเคลิ’ แบบนั้น แถวนี้น่าจะใช้อยู่ร้านเดยีว ช่วยไม่ได้

ละนะ กเ็จ้าของร้านเรยีนจบด้านสิ่งแวดล้อม กจ็ะใส่ใจตรงนี้มากหน่อย

กวนิวฒัน์ยิ้ม ก่อนจะเดนิตรงไปเปิดดูของในถงุ แล้วกต็้องยิ้ม

กว้างกว่าเก่าเมื่อเหน็ว่ามโีพสต์-อติแปะบนกล่องอาหารด้วย

เบี้ยวนดัตั้งแต่เริ่มเลยเนอะคนเรา

กนิก่อนนะ เดี๋ยวไม่มแีรงง้อ

 - เฟย์ -

กวนิวฒัน์ใช้เวลาไม่นานในการจดัการอาหารที่เธอส่งมาให้ และ

เพราะว่ามนัยงัอุ่นๆ อยู่ เขาเลยคดิว่าเธอน่าจะเพิ่งทำาเสรจ็ไม่นาน จงึ

ตดัสนิใจมาเจอเธอที่ร้านแทนแม้ว่าจะเลยเวลาร้านปิดไปเลก็น้อยแล้ว

กต็าม

ป้ายหน้าร้านขึ้นว่า close แล้ว แต่ไฟยงัคงเปิดอยู่ มองเข้าไปก็

เห็นว่ายังมีพนักงานอยู่ในร้าน กวินวัฒน์ยืนรออยู่ไม่นาน เพียงฟ้าก็

เลื่อนสายตามาสานสบกบัเขา เธอพยกัหน้าให้คล้ายบอกว่าให้เข้ามา

ได้ ชายหนุ่มจงึผลกัประตูเข้าไป

ที่โต๊ะด้านในสดุของร้าน พนกังานทกุคนกำาลงัประชมุกนัอยู ่คน

ไม่เกี่ยวข้องอย่างเขาจงึเลอืกนั่งโต๊ะที่อยู่ห่างออกมา ทว่ากย็งัมองเหน็

ตรงนั้นได้ชดั กวนิวฒัน์ได้ยนิเนื้อหาการประชมุชดัทกุคำาทั้งที่เขาไม่ได้

ตั้งใจฟัง เพราะตอนนี้ทั้งร้านไม่มเีสยีงอื่นเลย

วันนี้เชฟทั้งสองคนของร้านอยู่ และกำาลังอบรมพนักงานของ

พวกเธออยู่ด้วยสีหน้าจริงจัง แพทย์หนุ่มมองพนักงานหญิงสองสาม

คนที่ทำาหน้าสลด ดูเหมือนว่าเรื่องนี้คงเป็นความรับผิดชอบของพวก
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เธอโดยตรง ก่อนจะเลื่อนสายตาไปมองใบหน้าสวยของเพยีงฟ้า ที่ตอน

นี้บอกได้เลยว่า ‘ดเุอาเรื่อง’

“เฟย์หมายถงึทกุคนนะคะ ไม่ใช่เฉพาะกุ๊กครวัเยน็วนันี้ เพราะ

ยงัไงทกุคนกต็้องทำาได้ทกุจานอยู่แล้ว อยากให้ช่วยๆ กนัดูหน่อย เฟย์

ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบวันนี้อีก ถึงลูกค้าจะเข้าใจและก็ไม่ได้ตำาหนิ

อะไรนอกจากแจ้งให้ทราบ แต่การมหีนอนในจานสลดักไ็ม่ควรเกดิขึ้น

อยู่ด ีเข้าใจตรงกนันะคะ”

“ครบั/ค่ะ”

แม้ว่าทกุคนจะขานรบั ทว่าหญงิสาวคนหนึ่งในนั้นกข็ยบัตวั แล้ว

เอ่ยถามอย่างแบ่งรบัแบ่งสู้ “หนนูาเข้าใจนะคะ แต่ว่าการที่เราขายผกั

ออร์แกนิก มันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เหรอคะที่จะมีผักหนอนปนมา

กบัผกัด้วย”

“ใช่ มนัเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมหีนอนตดิมากบัผกั แต่มนักไ็ม่ใช่

เรื่องธรรมดาที่เราต้องเสริ์ฟหนอนให้ลูกค้าด้วย เขามากนิผกั ไม่ได้มา

กินหนอน เพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องล้างทุกใบ เช็กให้

แน่ใจว่าสะอาดแล้วจรงิๆ ถงึจะเอาขึ้นโต๊ะลูกค้าได้”

กวนิวฒัน์ยิ้มน้อยๆ ทั้งที่คนในสายตาเขากำาลงัสวมบทเชฟสาว

จอมเฮี้ยบ และพอเชฟอีกคนรับช่วงพูดเรื่องอื่นต่อ เพียงฟ้าก็เหลือบ

ดวงตาคมมาสบกบัเขาพอดี

คนที่แอบมองอยูส่ะดุง้นดิๆ ก่อนจะยกมอืสองข้างขึ้น แสดงออก

ว่ายอมจำานนคล้ายโจรที่ถกูตำารวจจบั ขยบัปากโดยไม่เอ่ยเสยีงกบัเธอ

ว่า “ดจุงั...” แล้วกย็กัไหล่ ส่ายหน้าอย่างยยีวน “...แต่ไม่กลวั”

เธอหรี่ตาข้างหนึ่งกลบัมาอย่างคาดโทษ ก่อนจะขยบัหนไีปยนื

ในตำาแหน่งที่ไม่สามารถประสานสายตากับเขาได้ กวินวัฒน์ขำาเบาๆ 

ก่อนจะปล่อยให้หญิงสาวทำางานของเธอโดยไม่กวนสมาธิ กระทั่ง

พนักงานในร้านเริ่มทยอยกลับไปทีละคนสองคนจนเหลือแค่สองเชฟ
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สาวเจ้าของร้าน

แก้วเจ้าจอมเดนิมาที่โต๊ะกวนิวฒัน์ก่อน แล้วเอ่ยทกั “สวสัดคี่ะ 

มารอเฟย์เหรอคะ”

“ครบั สวสัดคีรบัเชฟแก้ว ผมยงัจำาได้นะครบั” ชายหนุม่ยิ้มกว้าง

ให้ แม้จะเคยคยุกนัแค่ครั้งเดยีว ทว่าเขากไ็ด้ข้อมลูเรื่องร้านจากกระแสชล

มาด้วย เลยยงัจำาชื่อหญงิสาวได้

“ขออนญุาตเรยีกว่า...หมอกาย ได้ไหมคะ”

“ได้ครบั นำ้าผึ้งกเ็รยีกผมแบบนั้น”

“แต่แก้วไม่ได้ฟังมาจากผึ้งหรอกนะคะ เชฟอีกคนที่ทำางานกับ

แก้วน่ะค่ะ เขาพูดถงึหมอกายบ่อย”

กวินวัฒน์มองดวงตาที่พยายามสื่อความหมายโดยนัยที่มา

พร้อมกบัคำาพูดนั้นแล้วยิ้มระคนหวัเราะออกมา “เดาไม่ถกูเลยว่าเรื่อง

ด ีหรอืเรื่องไม่ด”ี

“ทั้งสองอย่างค่ะ”

“โอยยย”

แก้วเจ้าจอมขำาให้คนโอดโอย “แต่แก้วยงัอยูฝ่ั่งหมอนะคะ แล้ว

กต็้องขอบคณุหมอกายด้วยที่ช่วยดูแลเรื่องผึ้งเป็นอย่างด”ี

“ยนิดคีรบั มนัเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้ว”

“แล้วถ้าแก้วจะฝากดแูลอกีสกัเคสที่ไม่ใช่หน้าที่ล่ะคะ หมอกาย

จะว่ายงัไง” หญงิสาวว่า แล้วเหลอืบมองด้านหลงัเมื่อได้ยนิเสยีงคนที่

กำาลงัเดนิลงมาจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

กวนิวฒัน์ย้ายสายตาไปมองที่เป้าหมายแวบหนึ่ง ก่อนจะกลบั

มาตอบคูส่นทนา “เคสนั้น...เดี๋ยวอกีหน่อยกเ็ป็นหน้าที่ผมครบั แต่อาจ

จะไม่ใช่ในฐานะหมอ” รอยยิ้มกรุ้มกริ่มผดุพราว “แล้วเชฟแก้วไม่ต้อง

ห่วงเลยนะครบั สำาหรบัคนนั้น...ผมทำาเกนิหน้าที่อยู่แล้ว”

แล้วทั้งคู่ก็หัวเราะขึ้นมาพร้อมกัน พอดีกับที่คนที่ถูกพูดถึงเดิน
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มาถงึโต๊ะ

“หวัเราะอะไรกนั นนิทาฉนัหรอืเปล่าเนี่ย”

“จะเหลอืเหรอ” แก้วเจ้าจอมยอมรบัหน้าตาเฉย ก่อนจะชิ่งหนี

ทนัท ี “งั้นฉนักลบัก่อนนะเฟย์ วนันี้คงไม่ต้องช่วยปิดประตูหน้าร้าน” 

ปรายตาไปมองชายหนุ่มคนเดียวในวงสนทนา “ดูเหมือนว่าแกจะมี

ผู้ชาย เอ๊ย! ผู้ช่วยแล้ว แก้วกลบัก่อนนะคะหมอกาย เอาไว้เจอกนัค่ะ”

แพทย์หนุ่มพยักหน้าให้ เอ่ยลาหญิงสาวที่ผลักประตูหน้าร้าน

ออกไป มารู้ตวัว่าเธอทิ้งระเบดิไว้ให้กต็อนที่หนักลบัมาแล้วเจอผู้หญงิ

อกีคนที่ยนืกอดอกมองมาที่เขา

“เมื่อกี้นนิทาอะไรฉนั”

กวินวัฒน์หันไปมองที่ประตูอีกรอบ อยากจะเรียกคนที่ออกไป

แล้วกลบัมารบักรรมด้วยกนั ทว่ากไ็ม่ทนั เลยได้แต่ส่ายหน้าขำาๆ 

“เปล้าาา ไม่มี้!!!”

“เขาบอกว่าถ้าไม่ถอนฟ้องจะหาเร่ืองบีบให้ฉันยอมฉีก

สญัญาเช่าร้าน แล้วกจ็ะทำาร้ายคนรอบตวัฉนัด้วย”

“คนรอบตวั?”

“อมื หมายถงึ แก้ว คนที่ร้าน แล้วก.็..หมอด้วย”

กวินวัฒน์มองดวงตาเป็นกังวลนั้นแล้วอมยิ้มนิดๆ “เป็นห่วง 

ฉนัเหรอ”

“ก็เป็นห่วงทุกคนนั่นแหละ ไม่อยากให้ใครมาเดือดร้อนเพราะ

ฉนั”

“โอเค้! อย่างน้อยตอนนี้กไ็ด้เป็นหนึ่งใน ‘ทกุคน’ ของเธอละวะ”

“ไม่ต้องมาพดูด ีฉนัยงัยนืยนัคำาเดมินะว่าหมอต้องออกห่างจาก

เรื่องนี้” เพยีงฟ้ายำ้ากบัคนที่ยนืพงิสะโพกกบัเคาน์เตอร์ครวัในห้องของ

เธอด้วยท่าทางสบายๆ เหมอืนว่ากำาลงัคยุเรื่องธรรมดาทั่วไป ไม่ใช่เรื่อง
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ขู่ทำาร้ายร่างกายอย่างที่เป็นอยู่

กวนิวฒัน์มองสหีน้าเคร่งเครยีดของเธอครู่หนึ่ง ก่อนจะก้าวไป

ดึงกล่องพลาสติกในมือคนที่กำาลังจัดของออก แล้วรวบสองมือเธอไว้

ในสองมอืเขา “เธอไม่ต้องกลวัมนัหรอก เชื่อฉนั ถ้าเราช่วยกนั ยงัไงก็

ต้องชนะคนผดิอยู่แล้ว”

“ประเทศนี้มคีดทีี่คนผดิชนะอยู่ให้เหน็เยอะแยะไป” หญงิสาว

เอ่ยอย่างตดัพ้อ ก่อนจะเงยหน้ามองคนตวัสูงกว่า “หมอไม่รู้หรอกว่า

พี่ยตุเขาทำาได้ทกุอย่าง”

“อย่างเช่น?” คิ้วเข้มของคนถามเลกิขึ้นข้างหนึ่ง

“จ้างคนมาทำาร้ายหมออย่างที่เขาขู่ไว้”

“แล้วมนัจ้างเป็นคนเดยีวหรอืไง”

“กาย!” เพยีงฟ้าฟาดมอืเบาๆ บนแผ่นอกเขา “อย่าเอาตวัเข้า

มาเสี่ยงกบัเรื่องอะไรแบบนี้”

คนโดนตยีงัหวัเราะขำาที่เหน็เธอหน้ายุง่ใส่ “เธอไม่ต้องห่วงเลย”

“พูดแบบนี้แหละ น่าเป็นห่วงที่สดุแล้ว”

“เฟย์ เชื่อฉนั ทกุอย่างที่ฉนัตดัสนิใจทำา ฉนัคดิมาดแีล้ว” คราวนี้

เขาปรบัเสยีงมาพดูจรงิจงั เมื่อเหน็ว่าต่อให้พดูหยอกล้อ เธอกไ็ม่คลาย

ความกงัวลใจไปง่ายๆ

เพียงฟ้าหลุบตาลงเพื่อใช้ความคิด รู้แก่ใจดีว่าถ้าเขาพูดแบบ

นั้น มันคงยากที่เธอจะหาเหตุผลอะไรมาเปลี่ยนใจเขาได้ แม้จะรู้สึก 

ว่ากวินวัฒน์ไม่ใช่คนที่จะทำาอะไรโดยไม่มีแบบแผน ขนาดว่างานที่ 

โรงพยาบาลยุ่งทุกวัน เรื่องคดีเขายังคิดนำาเธอไปแล้วหลายก้าว เขา

ไม่ใช่คนที่จะวูว่าม ทำาอะไรโดยใช้อารมณ์ตดัสนิใจ แต่ถงึอย่างนั้นเธอ

กไ็ม่อาจวางใจได้ทั้งหมด 

 กวนิวฒัน์กระชบัมอืเธอให้แน่นขึ้นด้วยมอืข้างหนึ่ง ก่อนจะย้าย

มืออีกข้างไปประคองใบหน้าสวยให้เงยขึ้นมองเขา เอ่ยสิ่งที่อยู่ในใจ
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ออกไปตรงๆ

“เธอจะให้ฉนัถอย แล้วปล่อยให้เธอยอมมนัไปเรื่อยๆ น่ะเหรอ 

ฉนัทำาไม่ได้หรอก”

“แต่...”

“ฟังฉนันะเฟย์ เราต้องช่วยกนั สารวตัรเก้าเป็นเพื่อนฉนั เราต้อง

ให้ความร่วมมอืกบัเขาถงึจะเอามนัเข้าคกุได้”

สายตามุ่งมั่นที่กดลงมาหยุดคำาโต้แย้งทุกอย่างของเพียงฟ้าไป

หมดสิ้น เขาบอกว่าสารวัตรกระแสชลเป็นเพื่อนเขาอย่างนั้นใช่ไหม 

เพื่อนคงไม่ปล่อยให้เพื่อนเจอกบัเรื่องอนัตรายใช่หรอืเปล่า 

“ร่วมมอืกนัยงัไง”

“ตอนนี้สารวัตรเก้าต้องการหลักฐานว่าไม้เบสบอลอันนั้นเป็น

ของชยตุ รูปถ่ายหรอือะไรกไ็ด้ที่บอกว่ามนัเคยอยู่ในบ้านหลงันั้น เธอ

พอจะหาได้ไหม”

“แค่รูปถ่าย มนักเ็พยีงพอแล้วเหรอ”

“รูปถ่าย แล้วก.็..คลปิเสยีง”

“คลปิเสยีงอะไร ตอนที่เขาสารภาพกบัฉนั ฉนัไม่ได้อดัเสยีงไว้

หรอกนะ”

หรือกวินวัฒน์จะให้เธอไปหลอกให้ชยุตพูดออกมาอีกครั้ง แต่

เธอไม่ได้ติดต่อเขาไปก่อนหลายเดือนแล้ว ฝ่ายนั้นจะไม่สงสัยเอาได ้

เหรอ

ในขณะที่หญงิสาวกำาลงัจดจ่ออยู่กบัความคดิ กวนิวฒัน์กล็้วง

โทรศพัท์มอืถอืของเขาออกมา กดอยู่ไม่กี่ครั้ง เธอกไ็ด้คำาตอบ

‘คณุชยตุครบั ผมว่าดูแล้วน่าจะไม่เหน็หน้าผมนะครบั กย็งัคยุ

กบัคณุชยตุได้ปกต ิเป็นคณุเฟย์มากกว่าที่เริ่มจะสงสยัแล้วนะครบัว่า

ทำาไมเราถงึมาเยี่ยมคนของเธออกี’

‘กูก็ไม่ได้อยากจะมานักหรอก ถ้าอีนังนั่นไม่เสือกมายืนใกล้
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ประตูหน้าร้านตอนนั้นพอด’ี 

ดวงตาของเพยีงฟ้าเบกิโตตั้งแต่ประโยคแรก หนัไปมองเจ้าของ

มือถือด้วยสีหน้าตกตะลึงอย่างไม่เก็บอาการ บทสนทนาน่ารังเกียจ

จากปากอดีตสามีนั้นว่าน่าตกใจแล้ว ที่ทำาให้เธอตกใจยิ่งกว่าคือคน

ตรงหน้านี่แหละ ไปแอบอดัมาตอนไหน!

หญงิสาวยงัไม่ถามในสิ่งที่สงสยั ฟังคำาพดูในคลปิเสยีงไปเรื่อยๆ 

อย่างตั้งใจ

‘ถ้ามนัพูดเหมอืนว่ารู้เหน็อะไร กย็ดัเงนิใส่ปากพวกมนัซะ จนๆ 

แบบนั้น ได้เงนิไปไม่เท่าไหร่มนักพ็ูดไม่ออกแล้ว แต่อย่าเพิ่งวู่วามรบี

ให้มันล่ะ เพราะถ้ามันไม่รู้ไม่เห็นอะไร เดี๋ยวจะกระโตกกระตากไป

เปล่าๆ’

‘ได้ครบันาย’

‘น่าจะตาบอดไปซะ! จะได้จบๆ’

กวนิวฒัน์กดหยดุเสยีงเอาไว้แค่นั้น ก่อนจะโยนโทรศพัท์ไปส่งๆ 

บนโต๊ะใกล้ๆ ถงึจะรูอ้ยูแ่ล้วว่าชยตุพดูอะไร แต่พอได้มาฟังอกีรอบเขา

กย็งัหวัเสยีอยู่ดี

“แม่งพูดมาได้ ว่าทำาไมไม่ตาบอดไปซะ หยามศกัดิ์ศรหีมอตา

มาก เดี๋ยวกูต่อยตาแตกเลย”

ยงัไม่ทนัได้ต่อยใครจรงิ กโ็ดนคนตวัเลก็ทบุอกเข้าให้ “นี่! ยงั

จะพูดอะไรแบบนี้อกี”

“ก็ไม่อยากให้เธอเครียดเกินไป แต่เรื่องที่อยากต่อยมันนั่นพูด

จรงิ”

“เฮ้อออ แต่นี่มันเรื่องซีเรียสนะกาย แล้วนี่ไปแอบอัดเสียงเขา

มาตอนไหน ตกลงจะลาออกจากหมอไปเป็นนกัสบืแล้วหรอืไง”

“กช็่วยไม่ได้ บงัเอญิเดนิไปได้จงัหวะพอด ีเลยอดัไว้หน่อย เผื่อ

เกบ็ไว้ใช้เป็นเสยีงเรยีกเข้า”
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แล้วคนหน้าเครยีดกห็ลดุขำาเบาๆ “ยงันะ ยงัจะพดูเล่นไม่หยดุ”

กวินวัฒน์ยิ้มกว้าง รีบย้ายแขนข้างหนึ่งไปรวบกอดเอวบางไว้

หลวมๆ ตอนที่รู้สึกว่าเธอกำาลังจะก้าวห่างไปจากเขา “ถ้าเรามีคลิป

เสยีงนี้ หลกัฐานจากเธอ แล้วกต็วัฉนัซึ่งเป็นพยานในที่เกดิเหตทุี่เหน็

หน้าคนร้าย แค่นี้เรากม็หีลกัฐานที่แน่นหนาประมาณนงึแล้ว ที่เหลอื

กป็ล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำารวจ”

เพยีงฟ้าเม้มปาก คดิตามในสิ่งที่เขาพูด “แค่นี้จรงิๆ ใช่ไหม แค่

หาหลกัฐานแล้วส่งต่อให้เป็นหน้าที่ของตำารวจใช่ไหม”

ถ้าหากเป็นแค่นั้น ตอนนี้ก็เหลือแค่หน้าที่ในส่วนของเธอ นั่น

แสดงว่าต่อให้เธอยนืยนัจะสู้คดตี่อ กวนิวฒัน์กจ็ะปลอดภยั

ชายหนุม่พยกัหน้า ก่อนจะกดนิ้วโป้งที่ระหว่างคิ้วของหญงิสาว 

“ทนีี้กเ็ลกิทำาหน้าแบบนี้ได้แล้ว เลกิเครยีด เลกิกลวั อย่าลมืว่าเธอไม่

ได้สู้กบัเขาคนเดยีวอกีแล้ว”

“ฉนัเครยีดเพราะกลวัหมอเป็นอนัตรายมากกว่า ไม่ได้เครยีดที่

ต้องสู้กบัเขาเลย”

คนฟังยิ้มเมื่อเธอยอมเอ่ยความในใจ “ถ้าอย่างนั้นกรู้็ไว้ด้วยเลย

นะ ว่าที่ฉันทำาไปทั้งหมดก็เพื่อเธอ” นิ้วสากไล้ไปตามเส้นคิ้วเรียงตัว

สวย คล้ายจะค่อยๆ เกบ็เกี่ยวทกุอณูที่เคยได้สมัผสั “ฉนัไม่อยากให้

เธอใช้ชวีติแบบที่ต้องหวาดระแวงไปเรื่อยๆ เพราะต่อให้ยอม เธอกย็งั

อยู่ใกล้คนอันตรายอย่างมันอยู่ดี ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาทำาร้ายเธออีก

ตอนไหน”

คนตวัเลก็ในอ้อมแขนพยกัหน้า พอหวัใจเธอรู้ว่าอ่อนแอต่อหน้า

ใครได้ นำ้าตามนักเ็อาแต่จะไหลออกมา เลยได้แต่มดุหน้ากบัแผ่นอก

เขา

“แล้วกไ็ม่ต้องกลวันะว่าเธอจะสู้กบัมนัไม่ไหว เพราะวนันี้...ฉนั

กลบัมาแล้ว กลบัมาอยู่ข้างๆ เธอตรงนี้ ไม่ทิ้งเธอไปไหน ถ้ากลวั...เธอ
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กแ็ค่หลบอยู่หลงัฉนั แต่ต้องกอดเอวฉนัไว้แน่นๆ ด้วย”

คนตัวเล็กขยับตัวเล็กน้อย เงยหน้าขึ้นขมวดคิ้วให้ “กอดเอว

ทำาไม”

“อ้าว กใ็ห้กำาลงัใจฉนัไง” เขายิ้มเจ้าเล่ห์ ทำาเสยีงอ้อนหน่อยๆ 

“ฉนักส็ู้ไม่ไหวหรอกนะ...ถ้าไม่มเีธอ”

เพยีงฟ้าย่นจมกูให้ ก่อนจะมดุหน้าหนสีายตาชวนเขนิ คาดโทษ

เขาแต่ไม่กล้ามองหน้า 

“ชกัจะมากเกนิไปแล้วนะ...กวิ้น”
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“กูก็รู้สึกแปลกๆ อยู่นะ ว่าทำาไมอยู่ดีๆ อีนังนี่มันชวนมา

นอนคอนโดด้วย”

“ชวนนอนคอนโดไม่เท่าไหร่นะเจ้ คิ้วกกูระตกุรวัๆ ตอนมนับอก

ให้เอาคอมมาด้วย”

เพยีงฟ้าเหลอืบตาไปมองเพื่อนสองคนที่นั่งอยู่บนพื้น ตรงหน้า

พวกเขามโีน้ตบุก๊ส่วนตวัซึ่งตั้งอยูบ่นโต๊ะหน้าโซฟา เยน็วนัศกุร์ที่เพื่อน

ของเธอควรจะได้ไปสังสรรค์ให้ผ่อนคลาย แต่กลับต้องมานั่งหลังขด

หลงัแขง็ทำาภารกจิสำาคญัให้

“ถ้าไม่รกัพวกมงึ กูกค็งรกัใครไม่ได้”

แทมมี่เบ้ปาก ก่อนจะเอยีงคอสี่สบิห้าองศาไปหาจณิณา “อจีนี 

มงึเหน็ความตอแหลในแววตามนัไหม”

“เรยีกว่าลกุวาว สกุสกาวแบบที่ไม่ได้เหน็มานาน” 

ชายเดียวในกลุ่มพยักหน้าเห็นด้วย “ช่วงนี้ชีวิตชะนีมีอะไรด ี

ไหนว่ามาซ!ิ”

“ไม่ม ีกป็กต”ิ

“อีเจ้ มึงดูจริตการเอียงคอขยับไหล่ของมัน ลักษณะอย่างนี้ 

คุ้นๆ ว่าเป็นอาการมผีวั”

24
ภารกิจ
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“บ้า ผวัอะไร ยงัไม่ม ีสถานภาพโสดเหมอืนเดมิ”

“แล้วทางพฤตนิยัล่ะ”

“พฤตนิยักย็งัโสดเหมอืนเดมิค่ะคณุแทมมี่” เพยีงฟ้ายำ้า 

เธอไม่ได้โกหกนะ แค่จบูกนัเรยีกว่าเป็นสถานะพเิศษ แต่กไ็ม่ได้

ถอืว่าเป็นผวัเป็นเมยีอย่างที่เพื่อนกล่าวหา

“กูไม่เชื่อหรอก”

“ใช่ กูบวกหนึ่งข้างอเีจ้ ไม่เชื่อเหมอืนกนั เมื่อกี้แอบเหน็อยู่ว่า

กดมอืถอืไปยิ้มไป”

จณิณาพูดแค่นั้น คนฟังกเ็ผลออมยิ้ม ไม่รู้ตวัเลยว่าตอนที่ตอบ

ข้อความกวินวัฒน์เธอยิ้มด้วย แค่บอกเขาว่าเพื่อนมาช่วยทำาภารกิจ

ลบั แล้วเขากต็อบกลบัมาว่า จบภารกจิแล้วให้รายงานความคบืหน้า

กบัผู้บญัชาการด้วย

ผู้บญัชาการอะไร อย่างเขาน่ะ เรยีกว่าตวับงการสไิม่ว่า!

“บอกกไ็ด้ มคีนมาจบี”

“แล้วมงึเอา?” จณิณาถามกลบัอย่างไว

“ก.็..ทำานองนั้น”

“เดี๋ยวนะ ทำานองนั้นนี่คอืยงัไง คบกนัแล้วเหรอ”

เพยีงฟ้าส่ายหน้าให้แทมมี่ “ยงัหรอก ไม่ค่อยอยากรบีเท่าไหร่”

“โอ๊ยยย ถ้าเจอคนที่ใช่กร็บีเหอะมงึ มดลูกต้องรบีใช้”

“แหมมม รู้ดเีหมอืนมมีดลูกเนอะกะเทย”

แทมมี่สะบดัค้อนใส่ “กอ็ยากได้อยูน่ะ รอทกุวนัว่าเมื่อไหร่บรษิทั

จีนมันจะผลิตมดลูกมาสักที เห็นผลิตตั้งแต่หูฟังยันไม้ถูพื้น ล่าสุดมี

เครื่องล้างจานออกมาอีก ขายสากกะเบือยันเรือรบขนาดนี้ ก็ผลิต

มดลูกเทยีมออกมาให้กะเทยซะทเีถอะ กูจะพรอีอร์เดอร์คนแรกเลย”

“เอาของกไูหม กอูยากนอนกบัผูช้ายได้แบบไม่ต้องกลวัท้องอะ”

แทมมี่ทำาหน้าช็อกไปวินาทีหนึ่ง ก่อนจะเหลือบไปมองแรงใส่
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จณิณา “เนี่ย อเีฟย์มงึเหน็รยึงั อชีะนนีางนี้มนัแรงแซงกูตลอด”

ผู้หญิงสองคนหัวเราะขึ้นพร้อมกัน ก่อนที่แทมมี่จะเปลี่ยนมา 

หรี่ตาใส่เพยีงฟ้า

“ว่าแต่ ผูช้ายคนนี้มนัมดีอีะไรถงึได้ปลกุความแรดที่ตายไปจาก

ตวัมงึให้กลบัมาโชตชิ่วงได้ขนาดนี้ หาเฟย์?”

“เออจรงิ ไม่ธรรมดา” จณิณาเสรมิ

คนถูกถามอมยิ้มกรุ้มกริ่ม “กไ็ม่ธรรมดาจรงิๆ”

เพื่อนสองคนเหลือบตามองกันอย่างเข้าใจความหมายโดยนัย 

นานมากแล้วที่ไม่ได้เหน็เพยีงฟ้าออกอาการอนิเลฟิแบบนี้กบัผูช้ายคน

ไหน

แทมมี่ที่นั่งใกล้เจ้าของห้องมากกว่าขยบัตวัเลก็น้อย ก่อนจะยก

นำ้าขึ้นจิบ เป็นสัญญาณว่าเตรียมจะซักฟอกเพื่อน “ไหนอัปเดตมาซ ิ

ชื่ออะไร”

“ชื่อกาย”

ดวงตาของเพื่อนทั้งสองเบกิโตขึ้นพร้อมกนั แล้วมนักเ็ป็นอาการ

ที่เพยีงฟ้าต้องกลั้นขำาอย่างสดุชวีติ

“อื้อหอื เพื่อนกู เกดิมาเพื่อสะสมผวัชื่อกายเหรอ” จณิณาว่า 

ยงัคงคดิว่าเป็นผู้ชายคนใหม่ที่ชื่อซำ้ากนักบัแฟนเก่าของเพยีงฟ้า

“ทำาหน้าแบบนี้ แสดงว่าคนนี้คอืมาวนิสดุ”

เพยีงฟ้าแสร้งทำาเป็นคดิ ยงัไม่ตอบคำาถามของแทมมี่ อนัที่จรงิ

ตั้งแต่หย่ามากไ็ม่มใีครมาจบีเธอจรงิจงันอกจากกวนิวฒัน์ เพราะคนที่

รูจ้กักนัมานานส่วนใหญ่คดิว่าเธอแต่งงานแล้ว จะมกีแ็ค่ลูกค้าบางราย

ที่เจอกันที่ร้านแล้วแอบหยอดคำาหวานใส่เธอบ้าง แต่นั่นก็ไม่เรียกว่า

เป็นการรกุอย่างจรงิจงั

“ก็...จะพูดยังไงดีล่ะ เรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตตอนนี้ 

ละกนั”
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“โอ้แม่เจ้า...” แทมมี่ลากเสียงยาว “นอกจากความแรดแล้ว 

สกลิอวยผู้อวยผวัของอเีฟย์กก็ลบัมาแล้วจ้าาา”

“แปลว่าคนนี้ต้องงานดมีาก กูชกัอยากเหน็หน้าเขาแล้ว”

“ถ้ามงึสองคนได้เจอเขา มงึจะชอ็กไปเลย เชื่อเถอะ” 

“หล่อขนาดนั้นเลยเหรอมึง” จิณณาตาวาวด้วยความตื่นเต้น 

ทว่าเพยีงฟ้ากลบัยิ้มกลั้นขำา 

เธอไม่ได้หมายถึงช็อกในความหล่อ แต่ช็อกที่รู้ว่าเป็นใครต่าง

หาก

“แล้วมงึเจอกนัได้ไง เขามากนิที่ร้านเหรอ”

เพยีงฟ้าสบตาคนถามก่อน แล้วค่อยย้ายมาสบตาแทมมี่ กระแส

ใคร่รู้เฉิดฉายมากจนเธอต้องขำาออกมา “ก็ไปกินที่ร้านด้วย แต่อันที่

จรงิ...เขาเป็นผู้ชายห้องตรงข้าม”

“ห้องตรงข้าม!!!” เพื่อนสองคนประสานเสียงพร้อมกันไม่พอ 

ยังลุกพรวดเตรียมจะพุ่งตัวไปที่ประตูหน้าห้องอยู่แล้วถ้าเพียงฟ้าไม่

ตะโกนรั้งไว้

“ไม่ต้องไป!!! วนันี้เขาไม่อยู่ กลบัไปนอนบ้าน”

“อะไรวะ!!!” แทมมี่โวยก่อน “อดเจอเนื้อคู่ประตูถดัไปของมงึ

เลยอะ”

“ไม่ต้องรบีหรอก ยงัไงกไ็ด้เจอ”

เพื่อนทั้งสองถอนหายใจอย่างเซง็ๆ ก่อนจะยอมนั่งลงที่เดมิเมื่อ

เพยีงฟ้ากวกัมอืให้นั่ง จณิณาเลยซกัต่อ

“ผู้ชายอื่นๆ ใดๆ ที่ไม่รู้ว่ามงึมผีวัแล้วมาหยอดมงึ นี่คอืตอนนี้

ปัดตกหมดว่างั้น”

“อมื กค็นนี้ของเขาแรง”

“อเีจ้มงึดู มนัอวยอกีละ”

แทมมี่แบะปากใส่อย่างหมั่นไส้คนที่ยิ้มไม่หบุ ก่อนจะแบมอืไป
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ตรงหน้าเพยีงฟ้า “ไหนมรีูปไหม ขอดูหน้าหน่อย”

“ไม่มอีะ”

“อะไร ไม่จรงิ อวยขนาดนี้ไม่มรีูปได้ไง”

“แหมอเีจ้ กูกต็้องไว้เชงิบ้าง จะให้ไปขอถ่ายรูปเขาได้ไง ทเีขา

ยงัไม่ขอกูเลย”

“งั้นไอจลี่ะ มไีอจปีะ”

เพยีงฟ้าอมยิ้ม พยกัหน้าให้ “ม!ี”

“ขอส่องหน่อย”

“ได้ กดตามนะ เดี๋ยวบอกชื่อแอกให้”

เพื่อนสองคนหยบิมอืถอืขึ้นมาพร้อมกนัอย่างรวดเรว็ เรื่องผูช้าย

นี่ไม่ต้องกระตุ้นเลย 

“ว่ามาชะน ีพร้อมมาก”

“จ ีดบัเบลิยู ไอ เอน็ ดบัเบลิยู ท”ี

เพียงเท่านั้น นิ้วของทั้งสองก็ชะงักค้าง ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมา

พร้อมกนั สหีน้าทั้งคูค่อืชอ็กสดุขดีจนเพยีงฟ้าหลดุขำา ก่อนจะให้ข้อมูล

เพิ่มเตมิที่เป็นการตอบข้อสงสยัของเพื่อนไปในตวั 

“ใช่ ชื่อกาย เป็นหมอ”

“อเีฟย์!!!” 

แทมมี่และจิณณาหวีดร้องขึ้นพร้อมกัน ก่อนจะโยนมือถือทิ้ง

แล้วหนัไปคว้าหมอนบนโซฟามาฟาดเจ้าของห้องรวัๆ  

จิณณาพ่นคำาถามออกมาไม่หยุด “เกิดอะไรขึ้น!!! นี่กูตกข่าว

อะไรไป หมอกายกลบัมาเมอืงไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วมงึสองคนเริ่มคยุ

กนัตอนไหน ตอบมาเดี๋ยวนี้อเีฟย์!!! นงัเพื่อนแรด”

“ใช่ ไม่คดิจะบอกพวกกเูลยใช่ไหม กะจะรอเซอร์ไพรส์ตอนร่อน

การ์ดแต่งงานเลยหรอืไง”

“หยดุก่อน หยดุ!” หญงิสาวยกมอืห้าม แต่กอ็ดขำาอาการสติ
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แตกของเพื่อนทั้งสองไม่ได้ “หยดุก่อน จะเล่าแล้วเนี่ย จะฟังไหม”

สิ้นเสยีง สองคนที่โวยวายอยูก่ช็ะงกัไปทนัใด ก่อนจะเป็นแทมมี่

ที่ชี้นิ้วไปที่เพยีงฟ้า “เล่าแน่นะ”

“เออ”

“เล่ามาให้หมดด้วย”

“รู้แล้วน่า”

พอเพื่อนทั้งสองสงบสติอารมณ์ได้ เพียงฟ้าก็เริ่มเล่าตั้งแต่

เหตุการณ์ที่เธอได้เจอกับกวินวัฒน์ครั้งแรกตอนไปตรวจตา ลากยาว

มาจนถงึเรื่องนำ้าผึ้ง

“แต่กูกไ็ม่รู้เหมอืนกนัว่ากายไปรู้มาได้ไงว่ากูหย่ากบัพี่ยตุแล้ว”

คนที่รูต้วัว่าทำาอะไรไว้เม้มปากเลก็น้อย ก่อนจะยอมรบัเสยีงแผ่ว 

“มงึ...กูเอง กูหลดุปากบอกหมอธนัย์อะ แต่หมอธนัย์กร็บัปากแล้วนะ

ว่าจะไม่พูดที่ไหน”

“โอเค ไม่มสีจัจะในหมู่หมอ กูจะจำาไว้” จณิณาจิ้มนิ้วกบัขมบั

ตวัเอง “แต่จะว่าไป มนักเ็ป็นการพลาดที่ทำาให้มงึได้ผวัไหม มงึควรจะ

ขอบคณุอเีจ้นะเฟย์”

“แต่จรงิๆ ตอนแรกกูกต็ั้งใจจะไม่ยุ่งกบักายแล้วนะ”

จณิณาถงึกบัปากควำ่า “ตอนสมยัเรยีนกพ็ดูงี้แหละว่าไม่สนเขา 

เขาจะไปอะไรกับใครก็ช่าง สุดท้ายเป็นไง คลั่งรักยิ่งกว่าอะไร มึงนี่

นะเฟย์ เมื่อก่อนปากดยีงัไง ทกุวนันี้กย็งัปากดเีหมอืนเดมิ”

“จรงิ แล้วเป็นไง สดุท้ายกต็ายรงั ทำาไม สนักรามเขายงับาดใจ

มงึอยู่เหรอ”

“โหย เลกิประชดได้แล้ว ที่กูไม่เคยเล่าให้พวกมงึฟังอะกเ็พราะ

กูไม่คิดว่ามันจะกลายมาเป็นแบบนี้ไง ตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่กลับไป

แล้วจรงิๆ กเูลยไม่อยากให้คนรอบตวัมาเชยีร์เขา ถ้ากจูะเปิดใจให้กาย

อกีครั้ง กูกอ็ยากให้มนัเป็นการตดัสนิใจของตวัเองทั้งหมด อย่าโกรธกู
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น้าาา นี่ไง พอตดัสนิใจได้ กูกบ็อกพวกมงึทนัทเีลย”

“ก็ได้ เห็นแก่ความเป็นเพื่อนกันมานมนานหรอกนะ เลยไม่

โกรธ”

จณิณาย่นคิ้วให้คนพูด “ไม่ใช่ว่าถ้าโกรธกนัแล้วเราจะไม่เหลอื

ใครให้คบเหรอวะ มกีนัอยู่แค่นี้”

“มงึจะเล่นตวัเองทำาไมอจีนี” แทมมี่แว้ดใส่ ก่อนจะหนัไปถาม

เพยีงฟ้าอย่างจรงิจงั “แล้วตอนนี้นี่คอืยงัไง”

“กอ็ย่างที่บอก คยุกนัไปเรื่อยๆ ก่อน ไม่อยากรบีแล้ว”

“มงึ ขนาดนี้แล้ว แววตามงึกว็บิวบัเบอร์นี้ รบีเหอะ แต่งมนัพรุง่

นี้เลยกูกไ็ม่ว่า”

“เนี่ย เหน็รยึงั ว่าทำาไมกูถงึบอกพวกมงึก่อนไม่ได้”

“กูกแ็ค่เป็นห่วง เดี๋ยวมดลูกมงึใช้ไม่ได้”

“แหมอเีจ้ มนักไ็ม่ได้เสื่อมง่ายขนาดนั้นไหม กกูเ็ป็นเมนส์อยูท่กุ

เดอืน”

จิณณายื่นหน้ามากลางวง “แต่ถึงอย่างนั้น กูว่ามึงก็ควรรีบมี

ผวัอยู่ด ีนานกว่านี้เดี๋ยวลมืท่านะ ไม่ใช้นานแล้วไม่ใช่หรอืไง”

“โอ๊ยยย อผีู้หญงิคนนี้!!! พอกะเทยคดิว่าจะรบับทแรงๆ หน่อย 

โดนชะนแีย่งซนีทกุทเีลย”

เพยีงฟ้ายกมอืปรามระคนขำา “เดี๋ยวนะ ไปๆ มาๆ มนัมาเรื่อง

นี้ได้ไง”

“อ้าว เรื่องธรรมชาต”ิ จณิณาลอยหน้าลอยตา 

แทมมี่เลยเปลี่ยนเรื่องหน ี“เออ แล้วตกลงมงึได้ถามกายอกีครั้ง

ไหม ว่าเลกิกบัมงึทำาไม ตอนนั้นมงึบอกว่าไม่เชื่อไม่ใช่เหรอว่าเขาเลกิ

เพราะแค่อยากโฟกสัเรื่องเรยีนน่ะ”

“กย็งัไม่ได้ถามหรอก กูกย็ุ่ง เขากย็ุ่งเหมอืนกนั เจอกนัทกีส็าม

สี่ทุ่มแล้ว ทำางานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วอะแก ก็ไม่ค่อยอยากคุยเรื่อง
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เครยีดเท่าไหร่ เลยยงัไม่มโีอกาสดีๆ  ให้ถามเลย”

“เรื่องนี้รเึปล่าที่ทำาให้มงึยงัไม่ตกลงเป็นแฟนกบัเขา”

“กไ็ม่เชงิหรอก ถามว่าค้างคาใจไหม มนักม็แีหละ แต่ตอนนี้กู

ให้นำ้าหนกักบัปัจจบุนัมากกว่า เอาจรงิๆ กายไม่ได้โง่นะ เขาต้องรู้อยู่

แล้วว่ากูสงสยัเรื่องนั้น แต่เขากไ็ม่พูดถงึ กูคดิว่ากายกค็งมเีหตผุลของ

เขาเหมือนกัน เลยไม่อยากไปคาดคั้นตอนนี้ ถ้าถึงเวลาที่กายคิดว่า

เหมาะสม เขากค็งบอกกูเอง”

“กจ็รงิของมงึนะ ถ้าพวกมงึคบกนัรอบนี้แล้วไปรอดสดุฝั่ง เรื่อง

เก่าๆ กไ็ม่เหน็ต้องไปสนใจเลย มองไปข้างหน้าดกีว่า”

“โอ้โห อีจีนพูดมีสาระ” แทมมี่โพล่งออกมา ทำาหน้าเหมือน 

ไม่อยากจะเชื่อเท่าไรว่าออกมาจากปากเพื่อน

“สวย เก่ง ฉลาด ผู้ชายแย่งกนัเยอะมากนะ แต่กูเชดิใส่”

“นี่แน่ะๆ” คนที่เพิ่งชมตบปากตวัเองเบาๆ “พลั้งปากไปชมคน

อย่างมนัได้ไง พลาดมาก พลาดที่สดุ”

เพียงฟ้าหัวเราะร่วน เรื่องจริงจังไม่เคยอยู่ในวงสนทนาได้นาน

เลยจรงิๆ “ที่จนีพูดกใ็ช่ แต่ว่ามนักม็อีกีเหตผุลนงึ คอืตอนนี้กูกบักาย

มเีรื่องอื่นที่ต้องรบีจดัการก่อน”

“เรื่องอะไร” จณิณาถาม ทว่าคนรอฟังกห็ูผึ่งกนัทั้งคู่

“เรื่องพี่ยตุ”

“พี่ยตุ!” แทมมี่โพล่งออกมาก่อน แล้วจณิณากแ็ว้ดตาม 

“ทำาไม อพีี่ยตุมนัมาใช้ให้มงึทำาอะไรอกี” 

เพยีงฟ้าถอนหายใจ แม้ที่ผ่านมาเธอจะไม่ได้เล่าทกุอย่างเกี่ยว

กบัอดตีสามใีห้เพื่อนฟัง เพราะแค่ที่เคยบอกไป เพื่อนสองคนกเ็กลยีด

ชยตุจะแย่อยู่แล้ว 

“คืออย่างนี้...” หญิงสาวเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ร้าน

อย่างละเอียด ทั้งเรื่องที่ชยุตสารภาพว่าเป็นคนพังร้านเธอ แถมยัง
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สงสัยว่านำ้าผึ้งจะเห็นหน้าคนร้ายไหมจนตามไปที่โรงพยาบาล และ

ล่าสดุคอืขู่ให้เธอยอมทำาตามคำาสั่งเขา

“อเีหี้ยยย” จณิณาด่าคำาหยาบคายออกมาด้วยสหีน้ามอีารมณ์

ร่วมสดุๆ 

“อื้อหอื ด่าแรงเหมอืนเป็นผวัตวัเอง”

“กม็นัทำากบัเพื่อนเราขนาดนี้ ไม่ด่าได้เหรออเีจ้ ถ้ามนัอยู่ตรงนี้ 

กูจะด่ามนัมากกว่านี้อกี”

“แหม เบาได้เบานะ กูกอ็ยากด่ามนั แต่มงึแย่งซนีกูไปก่อนนี่ไง

ชะน ีแต่กข็อบใจนะ คำาที่กูอยากด่ากค็อืคำาเดยีวกบัมงึนั่นแหละ”

“อย่ามาด่าซำ้านะ เอาคำาอื่น!”

“อยีตุ อไีม่ใช่คน”

“ด!ี”

“อเีฟย์มงึไม่ต้องด่านะ งานนี้เป็นนางเอกสวยๆ ไป พวกกดู่าให้

มงึแล้ว”

“พอๆๆ” เพยีงฟ้าต้องห้ามคนที่อารมณ์เข้ากนัจนเหมอืนยิ่งพูด

ยิ่งสมุไฟให้ลกุท่วม “ไม่ต้องไปด่าเขาหรอก มอีย่างอื่นที่พวกมงึทำาได้

ดกีว่าการด่า”

“อะไร”

เพยีงฟ้ามองดวงตาสองคู่ที่มแีรงโทสะกรุ่นอยู่ในนั้น “อยากแก้

แค้นเขาไหม”

จิณณาแย้มยิ้มทีละนิด ความโกรธในแววตาถูกเจือด้วยความ

ตื่นเต้น ในขณะที่แทมมี่กย็กยิ้มร้าย แล้วเอ่ยคำาพูดยอดฮติจากละคร

เรื่องชื่อดงั

“ความพยาบาทเป็นของหวาน ทำาไงว่ามา!”

เชฟสาวขำา ก่อนจะวางรูปถ่ายที่ได้มาจากกวนิวฒัน์ลงกลางวง 

“ไม้เบสบอลอนันี้ คอืของที่ใช้ในการลงมอื กูต้องหาหลกัฐานให้ได้ว่า
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มนัเคยอยู่ในบ้านพี่ยตุ”

“แล้ว?”

“แล้วกูก็คิดว่า มันต้องมีสักครั้งที่กูถ่ายรูปแล้วติดไม้เบสบอล

อนันี้ แต่ปัญหาคอื กูแต่งงานกบัเขามาสองปี มรีูปที่ถ่ายในระยะเวลา

สองปีนี้เยอะมากกก” หญิงสาวลากเสียงยาว ก่อนจะยิ้มแล้วทำาตา

ปรบิๆ ใส่คนฟัง “แต่ในความโชคร้ายยงัมคีวามโชคดทีี่กูมเีพื่อนอย่าง

พวกมงึ”

“ลางสงัหรณ์กูทำางานอกีละ” จณิณาว่า

“ช่วยกูหน่อยน้า คอืรูปทั้งหมด กูเกบ็ไว้ในคลงัข้อมูลออนไลน์

ที่เช่ารายเดือนไว้ กูก็เลยอยากให้พวกมึงล็อกอินเข้าไปแล้วช่วยกูหา

หน่อย คือในนั้นมันเก็บข้อมูลทุกอย่างของกูไว้ กูไม่ไว้ใจให้ใครช่วย

นอกจากพวกมงึสองคนจรงิๆ”

“ภารกจิท้าทายสกลิการสอดรู้สอดเหน็ของพวกกูเหรอ” แทมมี่

ลอยหน้าลอยตาอย่างภูมใิจ ในขณะที่จณิณาทำาหน้าเหยเกใส่

“เปลี่ยนเป็นคำาว่าสกลินกัสบืได้ไหม ถอืว่าเพื่อนขอ”

“จะเรยีกว่าอะไรกไ็ด้ แต่วนันี้เราต้องได้หลกัฐาน” เพยีงฟ้ายำ้า

“ได้! งั้นมสิแทมมี่ขอตั้งชื่อภารกจินี้ว่า ภารกจิทวงคนืผวักายให้

อเีฟย์”

“เดี๋ยวๆ กายมาเกี่ยวอะไรด้วย”

“อ้าว กถ็้ากำาจดัอพีี่ยตุได้ การมผีวัใหม่ของมงึกจ็ะราบรื่นไง”

“จรงิ! ได้ๆ กูว่าอนันี้ได้ เคาะชื่อนี้เลย” จณิณาตอบรบัด้วยอกี

คน

แล้วสองคนก็ทำาท่ายืดเส้นยืดสาย สีหน้าตื่นตัวบอกว่าไฟลุก

มาก ก่อนที่จณิณาจะตะโกนออกมาเพื่อเรยีกแรงฮดึ

“ภารกจิทวงคนืผวักายให้อเีฟย์ จดัไป!”

“อพีี่ยตุ มงึอย่าเพิ่งรบีตายนะ พวกกูเพิ่งเริ่ม โก!”
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เพียงฟ้าถึงกับกุมขมับ แล้วนี่เธอจะไปรายงานภารกิจให้ 

กวนิวฒัน์ฟังว่ายงัไงดเีนี่ย โอ๊ยยยย...

เสียงประตูอัตโนมัติหน้าห้องท่ีถูกปลดล็อกทำาให้คนที่ 

จดจ่ออยู่กบัเอกสารตรงหน้าชะงกัเลก็น้อย ไม่ได้หนัไปมองตามเสยีง

เพราะจากในห้องหนงัสอืไม่สามารถมองไปเหน็ประตหูน้าห้องได้ ทว่า

ถงึอย่างนั้นกวนิวฒัน์กย็ิ้มออกมาด้วยรู้ว่าคนที่เข้าห้องเขาได้กม็แีค่...

“ก๊อก ก๊อก ก๊อก” คนพดูไม่ได้เคาะจรงิ เพราะประตหู้องหนงัสอื

ไม่ได้ปิดไว้

เจ้าของห้องหมุนเก้าอี้ไปหา แค่เห็นร่างเพรียวที่ยืนพิงกรอบ

ประตูอยู่เขากย็ิ้มกว้างอกีหลายเท่าตวั กางแขนให้เธอ “คดิถงึจงั มา 

กอดหน่อย”

เพียงฟ้าอมยิ้มนิดๆ ก้าวเข้าไปใกล้เขา ทว่าก็หยุดก่อนจะถึง

ระยะที่แขนยาวๆ ของเขาจะคว้าเธอได้ “ว้าาา หมดแรงเดินต่อแล้ว 

กอดไม่ถงึเลย ทำาไงด”ี

คนที่รู้ตัวว่าโดนแกล้งหัวเราะลั่น ก่อนจะเป็นฝ่ายเคลื่อนเก้าอี้

เข้าไปหา แล้วคว้าเอวบางดงึให้เธอลงมานั่งบนตกั ไม่สนใจเสยีงใสที่

หวดีร้องเบาๆ ด้วยความตกใจ รบีลอ็กตวัเธอไว้ ก่อนที่ยายตวัแสบของ

เขาจะลกุหน ี

“กาย!” เพยีงฟ้ายื่นนิ้วชี้ไปแตะที่ปลายจมูกของคนที่ก้มตำ่าลง

มา “หยดุเลยนะ”

“หยดุได้ไง ต้องขอเกบ็ค่าบรกิารหน่อย”

“บรกิารอะไร”

“อ่า...เรยีกว่า บรกิารทางการแพทย์ดไีหม กเ็หน็บอกว่าเดนิไม่

ไหวเลยบรกิารหิ้วให้ลอยมาอยู่บนตกัหมอเลยนี่ไง ถงึไวทนัตาเหน็เลย”

เพียงฟ้าหรี่ตามองคนเจ้าเล่ห์ คิดอย่างหนักว่าจะต่อกรกับเขา
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ยงัไงด ี“อมืมม ถ้าจำาไม่ผดิ ปกตเิวลาไปโรง’บาล ค่าบรกิารทางการ

แพทย์นี่... ประกนัเป็นคนจ่ายให้นะ ฉนัไม่ได้จ่ายเอง”

“ไม่ อนันี้เป็นบรกิารจากหมอพเิศษไง เธอเลยต้องจ่ายส่วนต่าง

เพิ่ม ประกนัไม่รบัเคลม”

“หมอพิเศษ?” คนบนตักแกล้งทำาตาโต “หมอเฉพาะทางอะ 

เหรอ”

“หมอเฉพาะเธอครบั”

หญงิสาวกลั้นยิ้ม แอบหลบสายตาเขาแวบหนึ่ง นี่เธอเขนิกบัมกุ

แบบนี้ได้ยงัไงเนี่ย 

“แหวะ หมอนี่เสี่ยวกนัทกุคนเลยรเึปล่า”

“เดี๋ยวนะ หมายความว่ายงัไง มหีมอคนอื่นอกีหรอืไง ใคร! ใคร! 

มนัมหีมอคนไหนมาจบีเธออกี”

อนัที่จรงิกไ็ม่มหีรอก เพราะใครๆ ต่างกค็ดิว่าเธอยงัเป็นภรรยา

ชยุต อาจจะมีบ้างที่มีคนมาส่งสายตาให้ช่วงที่เพียงฟ้าเริ่มทำางานกับ

โรงพยาบาลแรกๆ แต่กไ็ม่ได้มใีครเข้าหาเธอจรงิจงั เพราะสดุท้ายกร็ู้

กนัไปเองว่าเธอมสีามแีล้ว

แต่พอเหน็หน้ายุ่งๆ ของคนถาม เพยีงฟ้ากร็ู้เลยว่านี่เป็นทขีอง

เธอ

“เอ...บอกดไีหมน้าาา ถ้าบอกไปมนัจะไม่เป็นการเอาเปรยีบคูแ่ข่ง

ไปหน่อยเหรอ”

“ไม่เชื่อหรอก ใครๆ กค็ดิว่าเธอยงัไม่หย่า ไม่มใีครจบีหรอก”

คนเพิ่งโสดได้ไม่นานยกัไหล่ “เหน็ใครถูกใจ ฉนักบ็อกเขาเป็น

คนๆ ไปว่าหย่าแล้ว ไม่เหน็จะยากเลย หมอลมืไปแล้วเหรอคะว่าฉนั

น่ะ...ทอดสะพานเก่งแค่ไหน ขนาดตอนสมัยเรียนนะ ยังมีนักศึกษา

แพทย์เดนิหลงข้ามสะพานมาเลย”

นกัศกึษาแพทย์คนนั้นหวัเราะลั่น ก่อนจะใช้มอืข้างหนึ่งบบีสอง
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แก้มเธอเบาๆ “มนัเขี้ยวไม่เปลี่ยนเลยเว้ยยย”

“ฮื้ออออ” เพยีงฟ้าเบี่ยงหน้าหลบ “ปล่อยฉนัลงได้แล้ว นี่จะมา

คยุธรุะนะ ชวนคยุนอกเรื่องอยู่ได้”

“ปล่อยได้ไง ยงัไม่ยอมจ่ายค่าบรกิารนี่”

“แล้วฉนับอกตอนไหนว่าอยากได้การบรกิาร จู่ๆ กเ็สนอให้เอง

ทั้งนั้น”

ชายหนุ่มเอียงศีรษะให้ สีหน้ามั่นใจ “สายตาเธอมันบอกฉัน 

ปิดบงัหมอตาไม่ได้หรอก”

“โมเมที่สดุ!”

คนโมเมหวัเราะชอบใจ “ไม่เจอเธอตั้งหลายวนั คดิถงึจรงิๆ นะ”

“เว่อร์! แค่กลบับ้านเสาร์-อาทติย์เอง”

“เธอไม่คดิถงึฉนับ้างเลยเหรอ โห ชวีติไอ้กายแม่งเศร้าว่ะ”

เพยีงฟ้าเบ้ปากอย่างหมั่นไส้คนแสร้งตดัพ้อ “ไม่คดิถงึหรอก ฉนั

มอีะไรให้ทำาตั้งเยอะแยะ”

“อะไรวะ ขอโหมดคลั่งรกัหน่อยได้ไหม ฉนัให้หอมฟรกีไ็ด้อะ”

เพียงฟ้ากลั้นยิ้มเขินแล้วส่ายหน้า ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ทำาบ่อย

หรอกนะ แต่พอไม่ได้ใช้ชวีติแบบคู่รกักนัมานานกแ็อบเขนิบ้างเหมอืน

กนั “เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฉนัมาทำาอาหารเช้าไว้ให้นะ”

“โอยยย โดนเปลี่ยนเรื่องใส่เฉยเลย”

“หรอืจะไม่เอา”

“เอาคร้าบบบ ตอนนี้ให้อะไรกเ็อาหมดแหละครบั”

“ยอมแบบนี้ให้ได้ตลอดนะ”

“จบีอยู่ยอมไปก่อน เดี๋ยวค่อยเอาคนืทหีลงั”

แล้วคนรอเอาคืนก็โดนฟาดต้นแขนไปเบาๆ “แล้วคิดว่าฉันจะ

ยอมง่ายๆ หรอืไง”

“อยากสู้กบัเธอจะแย่”
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เพียงฟ้ากลั้นยิ้มขำา ทุบไหล่เขาไปอีกครั้งแล้วชิงเปลี่ยนเรื่อง 

“แล้วนี่คอืยงัไง เลกิงานแล้วกย็งัเอางานกลบัมาทำาด้วยเหรอ”

“ทำาข้อมูลวชิาการอยู่ ต้องพูดอาทติย์หน้า”

เพียงฟ้ากวาดตามองเอกสารบนโต๊ะที่มีแต่ตัวหนังสือภาษา

อังกฤษเต็มทั้งแผ่นจนลายตา และแน่นอนว่าเธอไม่คิดจะอ่านแม้แต่

หวัข้อ เพราะรู้ว่าอ่านไปกค็งไม่เข้าใจ “มงีานที่โรงพยาบาลเหรอ ไม่

เหน็ได้ยนิว่าเขาจะจดังานอะไร”

“ไม่หรอก เป็นงานที่ทำากนัทกุๆ สองสปัดาห์เฉยๆ คอืปกตฉินั

ทำางานห้าวนั เข้าเก้าโมง เลกิห้าโมงครึ่ง แล้วในห้าวนันี้กจ็ะแบ่งเป็น

โออาร์สองวัน แล้วก็โอพีดีสามวัน แต่จะมีวันนึงที่ครึ่งเช้าเป็นวัน

วิชาการ คือหมอในแผนกด้วยกันนี่แหละจะผลัดกันเอาข้อมูลใหม่ๆ 

อาจจะเป็นพวกงานวิจัยต่างประเทศ ในประเทศ หรือไม่ก็ยาตัวใหม่ 

เคสที่น่าสนใจ เอามาแชร์ๆ กนั เรยีกว่าอปัเดตข้อมูลใหม่เรื่อยๆ อะไร

แบบนี้”

“หมืมม” คนฟังพยกัหน้าตาม รู้สกึหวัใจฟูขึ้นมาหน่อยๆ ตอน

แวบคดิว่าเธอกบัเขากำาลงัเริ่มเรยีนรู้ชวีติปัจจบุนัของกนัและกนัมากขึ้น 

“แล้วปกตอิอกจากคอนโดกี่โมง”

“ก็แล้วแต่วันเหมือนกันนะ ถ้าวันไหนเข้าโออาร์ก็จะออกเช้า

หน่อย สกัแปดโมง ถงึโรง’บาลกแ็ปดครึ่ง อาจจะไปดูคนไข้เคสที่ต้อง

ผ่าวนันั้นอกีรอบก่อน แล้วค่อยไปเตรยีมตวัที่ห้องผ่าตดั เริ่มผ่าเคสแรก

กป็ระมาณเก้าโมงนดิๆ แล้วกล็ากยาวทั้งวนั อยู่ฝั่งตกึผ่าตดัตลอด ถ้า

เธอมาที่โรง’บาลกจ็ะไม่เจอฉนั”

“ใครบอกจะไป”

“ไม่รู้” เขาว่ายิ้มๆ “บอกไว้ เผื่อวนัไหนคดิถงึฉนัจนทนไม่ไหว”

เพยีงฟ้าย่นจมกูให้เขา แล้วกพ็ลนันกึบางอย่างขึ้นมาได้ “เดี๋ยว

นะ เมื่อกี้บอกว่าทำางานห้าวันใช่ไหม แล้วไหนตอนที่เจอกันครั้งแรก
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บอกฉนัว่าเข้าทกุวนั”

“กบ็อกไปงั้นแหละ เผื่อว่าสาวจะมา”

“ว้า... แย่จงั เปิดทางขนาดนั้น สาวคนนั้นยงัไม่ไปหาเลยเนอะ”

กวนิวฒัน์มองแก้มใสที่ขึ้นสรีะเรื่อหน่อยๆ ของคนพดู ส่วนเจ้าตวั

กย็งัลอยหน้าลอยตา ยิ่งเธอเปิดใจให้เขามากขึ้นเท่าไร ความแสนแสบ

แสนยั่วกย็ิ่งเผยออกมาให้เหน็มากขึ้นเท่านั้น

“ฉนัทดไว้ในใจตลอดนะบอกเอาไว้ก่อน ถ้าถงึทฉีนัวนัไหน เธอ

โดนคดิบญัชหีนกัแน่นอน”

คนโดนขู่แยกเขี้ยวสู้ ก่อนจะดงึคำาพูดเขาเมื่อคราวก่อนมาย้อน

เจ้าตวัคนื “ดจุงั...แต่ไม่กลวั”

“โอ๊ยยย” ชายหนุม่รดัร่างของเธอให้แน่นขึ้นแล้วโยกไปมา “จะ

ทนไม่ไหวแล้วโว้ยยย”

เพยีงฟ้าหวัเราะเสยีงดงั ก่อนจะขยบัตวัเป็นสญัญาณให้เขารู้ว่า

ต้องปล่อยเธอแล้ว แล้วครั้งนี้กวนิวฒัน์กย็อมอย่างว่าง่าย แต่กล็กุขึ้น

ยนืตาม เมื่อเหน็ว่าหญงิสาวหนัไปลากบนัไดไม้ที่มไีว้สำาหรบัขึ้นไปหยบิ

หนงัสอืชั้นบนมานั่ง

“เธอมานั่งเก้าอี้นี่มา บนัไดมนัแขง็ เดี๋ยวฉนันั่งเอง”

“ไม่เป็นไรหรอก ฉนันั่งได้”

“มาเหอะน่ะ” ไม่ว่าเปล่า กวนิวฒัน์ดงึแขนหญงิสาวให้ลกุมา

นั่งเก้าอี้แทนเขา “ฉนัไม่อยากให้ตดูเธอด้าน ต้องถนอมหน่อย ไม่รูเ้มื่อ

ไหร่จะได้ใช้”

“ไอ้บ้า!!!” เพยีงฟ้าแว้ดกลบัทนัควนั แต่กห็วัเราะร่วนไปกบัเขา

“ล้อเล่นน่ะ เธอยนืทำาครวัมาทั้งวนั ฉนัอยากให้เธอนั่งสบายๆ”

“ไม่รู้จะเชื่ออนัไหนดเีลยเนี่ย”

กวนิวฒัน์อมยิ้ม แต่กไ็ม่ได้พูดอะไรต่อ แค่มเีธอมานั่งอยู่ที่โต๊ะ

ทำางานเขาแบบนี้ก็เรียกว่าเกินฝันแล้ว เพียงฟ้าคงเดาไม่ถูกหรอกว่า
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ตอนนี้เขามคีวามสขุแค่ไหน

เจ้าของห้องลากบันไดไม้ที่มีแค่สองขั้นให้เข้าใกล้เธอมากขึ้น 

ก่อนจะนั่งลง “แล้วไหน ภารกจิของเธอเรยีบร้อยดไีหม”

เพียงฟ้าพยักหน้าก่อนแล้วจึงหยิบมือถือขึ้นมา เปิดข้อมูลที่

บนัทกึไว้ให้เขาดู “โชคดมีากที่มรีูปชดุนี้อยู่ จรงิๆ ฉนัเกอืบลมืไปแล้ว

ด้วยซำ้า เพราะตอนนั้นไม่ได้ใช้เครื่องฉนัถ่าย เป็นรูปงานปาร์ตตีอนปี

ใหม่ คืนนั้นแหละที่เอาไม้เบสบอลออกมาเล่นเกมกัน พอเล่นเสร็จก็

เลยวางๆ ไว้แถวนั้น แล้วกเ็หมอืนเพื่อนพี่ยตุสกัคนนี่แหละที่เริ่มเอามา

วาดเล่นกนัอย่างที่เหน็ในรูป”

“ไม่ได้ใช้เครื่องเธอถ่ายแล้วมนัมาอยู่ที่เธอได้ไง”

“กพ็ออกีวนั ก่อนที่ทกุคนจะแยกย้ายกนักลบั เขากแ็อร์ดรอป13 

รูปส่งให้กนั ฉนัไม่รู้ใครส่งอะไรมาบ้างกก็ดรบัไว้ก่อน เลยได้รูปพวกนี้

มาด้วย คดิว่าพอจะใช้ได้ไหม”

กวนิวฒัน์เลื่อนดูทลีะรูป “มนักค็่อนข้างชดัอยู่นะ แต่คงต้องให้

ไอ้เก้าดูอกีท ีเธอช่วยส่งมาให้ฉนัหน่อยละกนั”

“ได้ แต่ว่า... เรยีกไอ้เก้าเลยเหรอ ไปสนทิกนัขนาดนั้นตอนไหน”

“มนัเป็นเพื่อนสมยั ม. ต้นของฉนั ไม่เจอกนัตั้งแต่ตอนนั้น แล้ว

กเ็พิ่งได้มาเจอตอนนี้นี่แหละ”

“โห โลกกลมจงั”

“ใช่ไหม เหมอืนที่พาให้ฉนัวนกลบัมาหาเธอ”

ดวงตากลมของคนโดนหยอดโดยไม่ทันตั้งตัวเผลอเบิกกว้าง

นดิๆ “นี่หลกัสูตรที่อเมรกิาเขาสอนอะไรแบบนี้ให้หมอตาด้วยเหรอ”

13 แอร์ดรอป (Airdrop) คอืการส่งผ่านข้อมูลของระบบ iOS ที่สามารถส่งภาพและข้อมูล

ต่างๆ ไปยงัอปุกรณใ์นระบบเดยีวกนัซึ่งอยูใ่กล้ๆ ได้อยา่งรวดเรว็โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยน

เบอร์โทร. หรอือเีมล
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คนเป็นหมอตาขำาอย่างได้ใจ “สนุกดีออก เวลายิงอะไรที่คาด

ไม่ถงึใส่ เธอตกใจตาโตเลย”

“เหรอ” คนโดนแกล้งตั้งศอกกบัโต๊ะแล้วเท้าคาง ยื่นหน้าเข้าไป

ใกล้เขานดิๆ “แล้วเวลาฉนัทำาตาโต รูม่านตาฉนัขยายด้วยไหมหมอ”

“กแ็ล้วแต่ครั้งนะ มนัมสีาเหตแุตกต่างกนัออกไป”

“แล้วตอนนี้ล่ะ ขยายไหม” เพยีงฟ้าเลอืกใช้เสยีงที่หวานขึ้นหนึ่ง

ระดบั 

คนที่เริ่มจับสังเกตบางอย่างได้กดยิ้มที่มุมปากเล็กน้อย ถาม

กลบัไปอย่างระวงัภยั “อยากรู้ไปทำาไม”

“กอ็ยากรูว่้าที่หมอเคยบอกมนัจรงิไหม เพราะตอนนี้...ฉนักำาลงั

มองคนที่ทำาให้หวัใจเต้นแรงอยู่”

กวินวัฒน์ถึงกับเผลอเผยอปากนิดๆ ขนาดรู้ตัวก่อนแล้วว่าน่า

จะโดนอะไรสกัอย่างยงัรู้สกึถงึความเขนิที่แล่นวูบขึ้นบนใบหน้า ยิ่งได้

มองดวงตากลมใสที่ฉายแววซุกซนในนั้นด้วยแล้ว เขาถึงกับต้องเป็น

ฝ่ายเบนสายตาหน ี

“เดี๋ยวเถอะ เดี๋ยวกไ็ม่ได้กลบัห้อง”

“หมอแถวนี้จะได้รู้ไว้ ว่าไม่ได้ยงิเป็นแค่คนเดยีว”

ชายหนุ่มยงัคงยิ้ม ไม่มคีำาพูดอะไรออกจากปากเขา มแีต่ความ

รู้สกึที่สมัผสัได้ว่าบรรยากาศเก่าๆ ค่อยๆ กลบัมา และกด็ูเหมอืนว่า

เพยีงฟ้าเองกค็งรู้สกึไม่ต่างกนั เธอเลยพูดเรื่องเพื่อนสนทิขึ้นมา

“รู้ปะ อีเจ้กับไอ้จีนตกใจมากเลยนะที่รู้เรื่องของเรา มันเอา

หมอนฟาดฉนัใหญ่เลยที่ไม่ยอมบอกก่อน”

คนฟังหวัเราะ “เหน็ภาพเลย วุ่นวายน่าดู”

“อมื วุ่นวายทกุครั้งที่เจอกนัเหมอืนเดมินั่นแหละ” 

เพียงฟ้าว่า มองคนที่เอาแต่ยิ้ม ปลายนิ้วชี้ของเขาเกลี่ยไปมา

บนหลงัมอืของเธอ บรเิวณนั้นเป็นส่วนที่ผวิมสีเีข้มมากกว่าปกตเิพราะ
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เคยเกดิอบุตัเิหตตุอนทำาอาหาร เป็นแผลใหม่ที่เมื่อก่อนไม่เคยมี

“โดนนำ้ามันลวกน่ะ” เธอบอกเพราะคิดว่าเขาน่าจะอยากรู้แต่

ไม่กล้าถาม “ตอนเรยีนทำาอาหารจบแล้ว ฉนักไ็ปทำางานอยูใ่นครวัของ

โรงแรมห้าดาวที่อังกฤษต่ออีกหกเดือน งานที่นั่นยุ่งมากกก มือใหม่

อย่างฉนัเลยเผลอทำานำ้ามนัร้อนๆ ราดโดนมอืตวัเอง ถงึจะโชคดทีี่มนั

ไม่เป็นรอยแผลเป็น แต่ผิวเคยไหม้อะเนอะ หายแล้วก็ยังเหลือรอย

เปื้อนดำาๆ เหมอืนเป็นปานดวงใหญ่ไว้อยู่ด ีมอืไม่สวยเหมอืนเมื่อก่อน

แล้วนะ ข้างซ้ายด้วย”

เชฟสาวว่าเสียงอ่อย จำาได้ว่าตอนที่เธอแต่งงาน รูปที่ถ่ายใน

ระยะใกล้ตอนสวมแหวนเหน็รอยตำาหนบินมอืเธอชดั แต่ตอนนั้นหญงิ

สาวกไ็ม่ได้สนใจอะไร เพราะเธอไม่ได้อยากแต่งกบัชยตุตั้งแต่แรกอยู่

แล้ว แต่พอมาตอนนี้ ไม่ต้องคดิไปไกลถงึเรื่องงานแต่งงานหรอก แค่

เขาเห็นว่ามือที่เคยสวยเนียนของเธอมีรอยด่างพร้อย เพียงฟ้าก็แอบ

ใจแป้ว...

เพราะมนักค็งไม่ต่างจากชวีติเธอเท่าไร...ชวีติของผูห้ญงิคนหนึ่ง

ที่เคยผ่านการแต่งงาน

...มรีอยตำาหนไิปแล้ว

กวนิวฒัน์มองดวงตาที่ไหวระรกิ เขาจบัความไม่มั่นใจบางอย่าง

ที่เจอือยูใ่นนั้นได้ จรงิอยูท่ี่เมื่อก่อนเพยีงฟ้าเป็นคนที่รกัสวยรกังามมาก

คนหนึ่ง เธอถูกครอบครวัปลูกฝังมาว่าต้องไร้ที่ตทิกุกระเบยีดนิ้ว ทว่า

ตอนนี้ที่เขากลับมาเจอเธออีกครั้ง ชายหนุ่มรู้สึกว่าเธอเปลี่ยนไปมาก

ในเรื่องนี้ หญงิสาวดูแลตวัเองเท่าที่จำาเป็นมากกว่า บางวนัยงัแทบไม่

แต่งหน้า เพราะต้องใช้เวลาทั้งวนัขลกุอยู่แต่ในครวั

ถ้าความไม่มั่นใจนั้นไม่ใช่เรื่องของความสวยงาม...แล้วมนัเป็น

เรื่องอะไรล่ะ

ชายหนุ่มชั่งใจอยู่ไม่นานก็ตัดสินใจว่าเขายังไม่ควรถาม เธอดู
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อ่อนไหวกบัเรื่องที่อยู่ในใจเกนิกว่าที่จะตอบตอนนี้

กวนิวฒัน์ล้างคำาถามในหวัทิ้ง เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มจางๆ ให้ แล้ว

จบัมอืข้างนั้นของเธอขึ้นมาใกล้รมิฝีปาก เป่าลงบนรอยตำาหนอิย่างแผ่ว

เบา ก่อนจะเงยหน้าขึ้นสานสบสายตากบัคนที่มองเขาอยู่ตลอด 

“ไม่ต้องกงัวลนะ หมอรกัษาให้แล้ว...” เขายิ้มกว้างขึ้น เพื่อเตมิ

ความมั่นใจให้เธอ “เหน็ไหม...สวยเหมอืนเดมิแล้วครบัเชฟ”
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เสียงมีดกระทบเขียงเป็นจังหวะสมำ่าเสมอปะปนไปกับ

เสยีงของเครื่องดูดควนัเหนอืเตาไฟ กวนิวฒัน์มองเชฟสาวที่หั่นผกัอยู่

ข้างๆ ในขณะที่เขายืนหันหลังพิงไอส์แลนด์ครัวด้วยท่าทางสบายๆ 

กำาลงัเพลนิตากบัการได้มองการทำาอาหารอย่างคล่องแคล่วของเธออยู่

“ไหนบอกว่าเลกิงานแล้วกลบัห้องเลย ไม่เถลไถลไง”

เพียงฟ้าเอ่ยแซวที่ช่วงนี้คนแถวนี้เลิกงานแล้วแวะมาที่ร้านเธอ

บ่อย ยิ่งถ้าวนัไหนมาช้ากจ็ะไม่ยอมสั่งอาหารช่วงที่ร้านกำาลงัยุง่ แต่จะ

อยู่รอจนถึงเวลาปิดร้าน แล้วให้เธอทำาให้กินตอนทุกคนกลับไปหมด

แล้วอย่างเช่นวนันี้นี่ละ

“พกันี้แอบนอกลู่นอกทางนดิหน่อย จบีสาวอยู่”

หญงิสาวหลดุขำา “แล้วจบีตดิรยึงั”

“ยงัเลย คดิอยู่ว่าจะเอาตวัเข้าแลก เธอว่าจะเวริ์กไหม”

“บ้า” เพยีงฟ้าย่นจมกูใส่ แล้วเดนิหนไีปหน้าเตา ได้ยนิเสยีงเขา

ชวนคยุเรื่อยเปื่อย

“ทำาไมต้องมเีขยีงหลายสดี้วย แยกของใครของมนัเหรอ”

เชฟสาวเหลอืบไปมองเขยีงที่เรยีงไว้ด้านข้าง “เปล่าหรอก เรา

ต้องแยกสเีขยีงตามวตัถดุบิน่ะ อย่างสแีดงใช้หั่นเนื้อสตัว์ สฟี้าใช้กบั

25
ถิ่นใคร
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ปลาและอาหารทะเล ส่วนสีขาวตรงริมสุดโน่นเอาไว้หั่นขนมปังกับ 

เบเกอร ีสเีขยีวที่วางข้างๆ หมอนั่นกห็ั่นผกั”

“เนื้อสตัว์ อาหารทะเล ผกั เบเกอร ีกค็รบแล้วนี่ แล้วสนีำ้าตาล

ล่ะ”

“สนีำ้าตาลใช้หั่นอาหารที่ปรงุสกุแล้ว”

“โห มนัต้องแยกขนาดนี้เลยเหรอ”

“จรงิๆ แยกมดีด้วยนะ ยิ่งถ้าเป็นช่วงเจ เซตที่ใช้ทำาอาหารเจก็

จะเป็นอีกเซตนึงเลย ที่ต้องแยกขนาดนี้ก็เพื่อลดการปนเปื้อนของ

วตัถดุบิ ถงึจะล้างทกุครั้ง แต่เรากต็้องแยกด้วย”

“แยกทำาไม สดุท้ายกก็นิลงท้องพร้อมกนัอยู่ด”ี

ดวงตาคบกริบถูกสะบัดไปที่คนข้างหลัง ก่อนจะตามไปด้วย 

นำ้าเสยีงเยน็เยยีบ “นดัควิสกัยนัต์รยึงัหมอ”

กวนิวฒัน์หวัเราะลั่น รบีเปลี่ยนไปคยุเรื่องอื่น ก่อนที่มดีตรงหน้า

เธอจะบนิมาหาเขาจรงิๆ

“เออ แล้วเธอไปเอาวตัถดุบิออร์แกนกิพวกนี้มาจากไหน”

“กเ็ครอืข่ายเกษตรอนิทรย์ีที่ฉนัเคยทำางานด้วยตอนสมยัที่ยงัอยู่

บริษัทพ่อไง แค่เปลี่ยนสถานะจากวิศวกรที่ปรึกษามาเป็นลูกค้าแทน 

ส่วนพวกปลาแล้วก็อาหารทะเล พี่ที่เครือข่ายเขาก็แนะนำากลุ่มชาว

ประมงท้องถิ่นให้ เขากจ็ะส่งตรงมาที่เราเลยโดยไม่ใส่ฟอร์มาลนิ”

“หมืมม พอไม่ได้หาซื้อได้ง่ายๆ ตามซเูปอร์ฯ มนักย็ุง่ยากเหมอืน

กนันะ”

“แรกๆ กใ็ช่นะ แต่พอทำาไปสกัพกั เริ่มเซตระบบได้ กไ็ม่ได้ยุ่ง

ยากอะไรนะ อาจจะมีเรื่องของราคาที่สูงขึ้นกว่าของที่หาซื้อได้ทั่วไป

หน่อย แต่มนักค็อืราคาของการคดัสรรไง ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาที่นี่

กจ็ะเข้าใจได้ว่ากว่าอาหารจานนงึจะมาอยูต่รงหน้า เชฟได้คดัทกุอย่าง

มาให้แล้ว”
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กวนิวฒัน์ยิ้มใส่ดวงตากลมใสของคนพดู ช่วงเวลาที่เขาและเธอ

ห่างกนัไป ด้านหนึ่งของชวีติเพยีงฟ้าเตบิโตขึ้นกว่าที่เขาคดิเอาไว้มาก 

ดีใจที่ครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตเขาเคยผลักดันให้เธอเดินตามความฝัน 

เพราะตอนนี้แค่หญงิสาวพูดถงึส่วนเลก็ๆ ในการทำางาน ดวงตาเธอก็

วาวไปด้วยความสขุ คนที่เหน็ทกุอย่างมาตั้งแต่จดุเริ่มต้นอย่างเขาอด

รู้สกึภูมใิจกบัเธอไม่ได้

อ้อ...ไม่นบัเรื่องที่ขู่จะเอามดีแทงเขานะ

“แต่การที่ลูกค้ายอมจ่ายเงินมากกว่าปกติเพื่ออาหารจานนึง 

เขากต็้องคาดหวงัไว้สูงด้วยไม่ใช่เหรอ เป็นอย่างหนึ่งที่ฉนัรู้สกึได้ตอน

ย้ายมาทำางานในโรง’บาลเอกชนเลยนะ พอเขาต้องจ่ายมากขึ้น คนไข้

กจ็ะคาดหวงัมากขึ้นตามไปด้วย จรงิๆ กเ็ป็นเรื่องปกตนิะ แต่กย็อมรบั

ว่าในบางเคส การเป็นหมอเอกชนกก็ดดนักว่าเหมอืนกนั แล้วยิ่งอย่าง

เธอ มีเรื่องความชอบไม่ชอบของแต่ละคนบวกเข้าไปด้วย ก็น่าจะมี

ลูกค้าประเภทจกุจกิ เรื่องเยอะอยู่เหมอืนกนัใช่ไหม”

เชฟสาวผงกหวัยิ้มๆ “เรยีกว่าเยอะมากกก แต่มนักเ็ป็นอะไรที่

เข้าใจได้นะ ในเมื่ออาหารคอืสิ่งที่เขาจะเอาเข้าปาก เพราะฉะนั้นเขา

กม็สีทิธิ์เลอืกได้มากเท่าที่เขาต้องการนั่นละ” 

“โห...ชอบคำาตอบนี้จงั” ชายหนุม่ยิ้มกว้าง “รู้สกึภมูใิจในตวัเธอ

เลย ขอกอดทดี”ิ

ไม่ว่าเปล่า กวนิวฒัน์กางแขนแล้วก้าวเข้าไปหา ทว่ากโ็ดนเธอ

เบรกไว้

“หยดุเลยนะ ไม่ต้องมาเนยีน แล้วกเ็ลกิก่อกวน ออกไปรอข้าง

นอกก่อนไป อกีนดิเดยีวกเ็สรจ็แล้วเนี่ย”

“ไล่อกีละ ทำาไมชอบไล่”

“ไม่ได้ไล่ แต่ในครวัมนัเยน็” 

“ห้องผ่าตดัเยน็กว่านี้อกี” 
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เพยีงฟ้าอมยิ้มขำาให้คนที่เถยีงเธอได้ทกุคำา หญงิสาวเลยปล่อย

เลยตามเลยแล้วหนัมาคยุเรื่องคดแีทน “เอ้อ จรงิส ิ วนันี้สารวตัรเก้า

โทร. มาด้วยนะ บอกว่าได้รูปจากหมอแล้ว แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็น

ประโยชน์อยู่มาก เขากำาลงัจะเรยีกพี่ยตุมาสอบปากคำา ฉนัแอบหวั่น

ใจเหมอืนกนันะ”

“หวั่นใจเรื่องอะไร”

“ไม่รู้สิ ก็เหมือนเราเริ่มไปแหย่ให้เขารู้ตัวแล้วอะไรแบบนี้ ผึ้ง

บอกด้วยว่าพอเริ่มสังเกตตัวเองอย่างที่ฉันบอก ก็รู้สึกว่ามีคนตามดู

จรงิๆ นี่ถ้าสารวตัรเก้าตดิต่อไป พี่ยตุคงรู้ว่าฉนัไม่ยอมถอนแจ้งความ

ตามที่เขาบอก เขาต้องโมโหแน่ คดิถงึตอนที่เจอกนัที่โรงพยาบาลวนั

นั้น พี่ยตุนี่แทบจะระเบดิใส่หมออยูแ่ล้วนะ มแีต่คนนี้แหละ” หญงิสาว

จิ้มนิ้วที่อกเขา “ยงัหน้าระรื่นไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไร”

กวนิวฒัน์ยกัไหล่ “ฉนัทนความกวนประสาทของไอ้เป๋ามาได้ตั้ง

สามสบิกว่าปี คำาพูดยั่วโมโหแค่นั้น ทำาอะไรฉนัไม่ได้หรอก”

“เป๋าจะภูมิใจไหมเนี่ย” เธอว่าระคนขำา ก่อนจะปรับโทนเสียง

เป็นจริงจัง “มันกำาลังเริ่มจริงๆ แล้วนะกาย ต้องระวังตัวให้มากรู้รึ

เปล่า”

ชายหนุ่มยิ้มมมุปาก “ไม่ต้องห่วงฉนั ห่วงตวัเองเหอะ ทำางาน

วุ่นทั้งวันแล้วยังมาคอยห่วงคนนั้นคนนี้อีก เดี๋ยวก็ได้หน้ามืดเหมือน

คราวนั้นหรอก”

“ฉนัสบายมากเลย หนกักว่านี้กท็ำามาแล้ว” 

“หนกักว่านี้นี่คอืหมายถงึตอนทำางานในโรงแรมรเึปล่า อย่าลมื

นะว่าตอนนั้นยงัไม่แก่เท่าตอนนี้”

“เดี๋ยวเถอะ!” เพยีงฟ้าแยกเขี้ยวให้ “ช่วยไปหยบิซอสกะเพรา

ในตู้นั้นมาให้หน่อยไป”

คนตวัสงูที่กลายร่างเป็นลกูมอืเดนิไปเปิดตูร้กัษาอณุหภมูทิี่เธอ
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บอก ก่อนจะขมวดคิ้วมุน่เมื่อเหน็ว่ามกีระปกุที่บรรจนุำ้าซอสอกีมากมาย

เรยีงเป็นตบั เขาพยายามไล่อ่านฉลากที่แปะไว้ ทว่ากม็เีสยีงสวรรค์ดงั

มาเสยีก่อน

“กระปกุที่สามนบัจากซ้าย ตรงชั้นที่สอง” แล้วกแ็ม่นเป๊ะตาม

ที่เธอบอก ฉลากบนหน้ากระปกุเขยีนว่าซอสกะเพราอย่างชดัเจน

เขาหยิบไปให้พร้อมกับเอ่ยถาม “ใช้ซอสสำาเร็จเหรอ ฉันเห็น

ตอนเธอทำาผดัไทยกใ็ช้แบบนี้”

“ไม่ใช่สำาเรจ็หรอก กท็ำากนัเองนี่แหละ แต่ที่ต้องทำาแยกไว้เลย

กเ็พื่อคมุรสชาต ิถ้ามานั่งเหยาะเครื่องปรงุทลีะอย่าง พอคนทำาคนละ

คน มอืหนกัไม่เท่ากนั รสชาตมินักจ็ะต่างกนัใช่ไหม เราเลยต้องทำาซอส

ไว้ก่อน แล้วกำาหนดไปเลยว่าหนึ่งจานใส่ซอสกี่กระบวย แบบนี้กจ็ะช่วย

คมุให้รสชาตใินแต่ละจานต่างกนัน้อยที่สดุ เพราะปกตแิล้วเชฟกไ็ม่ได้

ทำาเองทกุจาน มกีุก๊ช่วยทำาด้วย กต้็องใช้วธิทีี่จะรกัษามาตรฐานรสชาติ

ให้ได้มากที่สดุ”

“แต่เมื่อกี้เหน็มซีอสเยอะมากเลยนะ แล้วเธอกจ็ำาได้ด้วยว่ามนั

วางไว้เป็นอนัที่เท่าไหร่”

“ไม่ใช่แค่ในตูน้ั้นนะ ทั้งครวันี่เลย ต่อให้หลบัตา ฉนักบ็อกได้ว่า

อะไรอยู่ตรงไหน”

“ไหนลองหลบัตาดิ๊ ฉนัจะพสิูจน์ว่าจรงิไหม”

เพยีงฟ้าวางกระปกุซอสไว้ข้างๆ แล้วหลบัตาลง ทบทวนความ

จำาอย่างรวดเร็วในหัวว่าเธอเก็บอะไรไว้ตรงไหน ทว่าสมาธิของหญิง

สาวกโ็ดนทำาลายลงเสยีก่อนตอนโดนคนเจ้าเล่ห์รวบเอวไว้ เธอลมืตา

ขึ้นมากร็บัเอารอยยิ้มกรุ้มกริ่มของเขา 

อีกแล้วนะ หลอกเธอให้หลงกลอีกแล้วนะ แต่ลืมไปหรือเปล่า

ว่าที่นี่ที่ไหน...

“ที่นี่ห้องครวันะ ไม่ใช่ห้องผ่าตดั คณุหมอรูใ้ช่ไหมคะว่าถิ่นใคร” 
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แม้จะอยู่ใต้อาณตัเิขา แต่เธอกถ็ามด้วยเสยีงท้าทาย “คดิจะสู้กบัเชฟ

ในครวัเหรอ แน่ใจแล้วรไึง”

“ถงึยงัไม่ได้สกัยนัต์ แต่ฉนักไ็ม่หวั่นนะจะบอกให้”

“โอ๊ยยย ฉนัไม่ใช้มดีกบัหมอแล้ว”

“ทำาไมล่ะ”

“กเ็คยโดนบาดเองแล้วเนี่ย เจบ็ด้วย” 

หญงิสาวเปลี่ยนมาพดูเสยีงออดอ้อน ยกนิ้วชี้ขึ้นมาตรงหน้าทั้ง

ที่ก็ไม่เหลือแผลที่เธอว่าแล้ว แค่นั้นเขาก็กลั้นยิ้มไว้ไม่อยู่ แล้วคนใน

อ้อมแขนกร็ูด้ว่ีาเขาจะแพ้ตอนเธอทำายงัไง คนตวัเลก็เลยยื่นนิ้วมาใกล้ๆ

“หมอช่วยรกัษาให้หน่อยได้ไหม”

กวนิวฒัน์เบอืนหน้าหนสีายตายั่วเย้า เพราะหวัใจเขาเหมอืนจะ

กระโจนใส่เธอให้ได้ พอได้ทยีายตวัแสบกอ็อกฤทธิ์แกล้งเขาให้เขนิไม่

หยุด เชื่อแล้วว่านี่มันถิ่นเธอจริงๆ ชายหนุ่มเบนสายตากลับมามอง

ดวงตากลมแวววาวของเธอก่อน แล้วค่อยรวบจบัมอืข้างนั้นเอาไว้ ก่อน

จะจูบลงที่ปลายนิ้วชี้ของเธอเบาๆ

“รกัษาให้แล้วครบั ดขีึ้นไหม”

แม้สมัผสัอุน่ที่ปลายนิ้วจะจั๊กจี้หวัใจไม่น้อย แต่เพยีงฟ้ากไ็ม่ยอม

ถอย ร่างเลก็ขยบัยกุยกิ แล้วชูนิ้วชี้อกีข้างขึ้นมา “ข้างนี้ด้วยหมอ เคย

โดนหม้อร้อนๆ ลวกมา”

แพทย์หนุม่ยิ้มเขนิ ก่อนจะใช้มอือกีข้างจบัมอืเธอ ดงึมาแตะลง

บนรมิฝีปากเขาอกีครั้ง “หายรยึงั”

คนที่แกล้งยั่วจนพอใจแล้วพยกัหน้า กำาลงัจะหมนุตวัหนัเข้าเตา 

แต่กโ็ดนรวบกอดไว้อกีครั้ง

“อะไรหมอ”

“หมอยงัรกัษาไม่เสรจ็ จะรบีหนไีปไหน”

คราวนี้เป็นเพยีงฟ้าที่กลั้นยิ้ม เพราะแค่สายตาเขาที่มองมา เธอ
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กร็ู้ตวัแล้วว่า...โดนแน่ๆ ต้องโดนเขาเอาคนืแน่ๆ 

แต่ไม่กลวั!

“หมอยงัถามอาการไม่เสรจ็เลย”

“พอแล้ว กลวัเสยีค่าบรกิารทางการแพทย์อกี”

“รอบนี้ตรวจให้ฟร”ี เขาว่าช้าๆ แล้วยกมอืประคองใบหน้าคน

ตวัเลก็ ก่อนจะค่อยๆ ขยบันิ้วโป้งไปสมัผสัเรยีวปากบางเบาๆ “หมอ

จะถามว่าแล้วตอนที่ลองชมิอาหาร เชฟเคยโดนของร้อนลวกไหม จะ

รกัษาให้”

คนเป็นเชฟรู้สกึถงึกระแสอุน่ๆ ที่แล่นลิ่วไปทั้งร่างเธอทนัใด ก่อน

จะเม้มปากกลั้นความเขนิไว้ “หมายถงึลวกปากเหรอ”

ยิ้มร้ายผดุขึ้นแวบหนึ่ง ก่อนที่ชายหนุ่มจะส่ายหน้า “หมายถงึ

ลวกลิ้นครบั”

ครั้งนี้กวินวัฒน์ไม่รอให้เธอหลับตาก่อน เขาก้มลงแล้วแนบริม

ฝีปากลงกับกลีบปากบางช่างยั่วเย้า ขยับใบหน้าของเธอเล็กน้อยให้

ได้ระดบัที่พอดกีนั ก่อนจะเริ่มต้นการรกัษาของเขาด้วยการจบูซบัความ

นุ่มอุ่นของปากเธอ 

เพยีงฟ้าย้ายแขนข้างหนึ่งไปคล้องคอเขา ในขณะที่อกีมอืหนึ่ง

กจ็บัลงที่ท่อนแขนแกร่ง ค่อยๆ รูดขึ้นไปช้าๆ จนมอืเลก็ๆ ของเธอวาง

อยู่บนกล้ามเนื้อบนแผงอกหนา เป็นนาทีเดียวกับที่เรียวลิ้นร้อนของ

เขารกุลำ้าเข้ามาพอดี

กวินวัฒน์ตักตวงความหวานที่สูบฉีดให้หัวใจเขาเต้นแรง ห้อง

ครวัที่ว่าเยน็เวลานี้เขากลบัรบัรู้ได้แต่ความอุ่นจนเกอืบจะร้อน ยิ่งเธอ

ตอบโต้ก็ยิ่งทำาให้ชายหนุ่มถูกดึงดูดให้กลืนกินไปตามอารมณ์มากขึ้น

เรื่อยๆ เขาปาดลิ้นผ่านรมิฝีปากล่างของหญงิสาว ก่อนจะจบูซำ้าอกีครา 

ความหวานที่หัวใจขาดมาแสนนานแทบทำาให้หัวใจเขาหลุดออกจาก

อกในตอนนี้ 
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ชายหนุ่มจูบซบัไอของความคดิถงึที่มมุปากของเธอ ก่อนจะฝัง

ความห่วงหาเอาไว้ที่ผิวแก้ม ไล่ตำ่าลงมาแนบคำารักเอาไว้ที่คอระหง 

สมองเขาจนิตนาการล่วงหน้าไปถงึเนนิอก แต่แล้วกพ็ลนัต้องซบหน้า

ลงกบับ่าของคนตวัเลก็ เมื่อชดุอนัมดิชดิที่เธอสวมอยู่ดงึสตเิขาให้รู้ว่า

ทั้งคู่อยู่ที่ไหน

“เฮ้อออ...” เขาถอนหายใจแรงๆ ตดิกนั ก่อนจะขำาออกมาเบาๆ 

ที่แทบยั้งตวัเองไม่ได้ “ถิ่นเธอจรงิด้วย ฉนัเกอืบไม่รอดแล้ว เกอืบยั้ง

ไม่อยู่แล้วนะ”

ตอนแรกเพยีงฟ้าไม่ได้ตั้งใจให้เลยเถดิไปขนาดนี้ ตอนที่โดนเขา

จู่โจมกค็ดิแล้วว่าสดุท้ายเธอกแ็พ้เขาทกุท ีแต่พอมาได้ยนิเขาพูดแบบ

นี้ อดยิ้มไม่ได้เหมอืนกนั

เก่งนี่...ให้รางวลัเดก็ดหีน่อยดไีหมนะ...

เพียงฟ้าปล่อยให้เขาซบหน้าอยู่อย่างนั้นจนกวินวัฒน์รู้สึกว่า

หัวใจเขากลับมาเต้นเป็นปกติแล้ว ชายหนุ่มก็ยกศีรษะขึ้นมามอง ก็

เหน็ว่าเธอเอาแต่ยิ้ม ทว่ากไ็ม่พดูอะไร ทั้งที่สายตาของเธอสื่อว่ามบีาง

อย่างอยากบอก เขาเลยเลกิคิ้วให้ เท่านั้นละคนตวัเลก็กเ็ขย่งปลายเท้า

ขึ้นมาจุ๊บปากเขาไวๆ

“ขอบคณุสำาหรบัการรกัษานะคะ มหีมออยู่ใกล้ๆ นี่มนัดอีย่าง

นี้นี่เอง”

คนเป็นหมอถึงกับยืนนิ่ง มีกระแสอุ่นๆ วิ่งพล่านไปทั่วร่างเขา

เหมอืนโดนไฟชอร์ต หวัใจที่สงบลงแล้วโดนยายตวัแสบปั่นให้กลบัมา

เต้นโครมครามซำ้าอกี รู้ตวัตอนนี้ละว่าโดนเชฟเชอืดนิ่มๆ เอากลางครวั

ถิ่นเธอจรงิด้วย... 

“โอยยย ไม่สกัยนัต์แล้วโว้ยยย ฟันแทงไม่เข้าแล้วไง จูบเธอก็

เชอืดฉนัได้อยู่ด”ี
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“แล้วไงวะ กกูเ็หน็เมยีมงึแสบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนี”่ เสยีง

ชายคนหนึ่งซึ่งนั่งอยูบ่นโซฟาว่า ในมอืเขาโคลงแก้วเหล้าไปมาก่อนจะ 

ยกดื่ม 

“เฮ้ย ต้องพูดว่าเมยีเก่าสวิะวศิ” ทตัพงศ์ที่ยนืฝนไม้ควิอยู่ที่อกี

ด้านหนึ่งเอ่ยเสรมิ ก่อนที่ทั้งสองจะหวัเราะพร้อมกนั

ชยตุกระแทกไม้ควิกบัลกูพลูอย่างเซง็ๆ “แต่ครั้งนี้แม่งพยศกว่า

ที่กูคดิ”

“ทำาไมวะ กูกเ็หน็แผนมงึโอเคนี่” ทตัพงศ์ว่าก่อนจะหนัไปเรยีก

ภวศิ “ตามงึแล้วไอ้วศิ”

คนถูกเรยีกลกุจากโซฟาแล้วเดนิมาที่โต๊ะพลูซึ่งตั้งอยูก่ลางห้อง 

เขาเหลือบมองหน้าชยุตแวบหนึ่ง ใต้แสงสีส้มอ่อนของห้องพูล ชาย

หนุ่มเหน็สหีน้าไม่สบอารมณ์ของเพื่อนอย่างชดัเจน 

ตอนนี้ชายหนุม่ทั้งสามอยู่ในห้องพูลส่วนตวัที่ผบัของภวศิ ปกติ

แล้วพวกเขาจะไม่ได้เล่นพูลกนัตามกตกิาสากล แต่จะผลดักนัแทงลูก

ให้ลงหลมุเพื่อเอาแต้มมากกว่า พูดง่ายๆ คอืเล่นเอามนั เหมอืนเช่น

คืนนี้ที่นัดรวมตัวกันอย่างกะทันหัน เพราะชยุตอยากกระแทกลูกพูล

แรงๆ เพื่อระบายอารมณ์

“ตำารวจแม่งเรยีกกูไปสอบปากคำา” คนหน้าเครยีดว่า 

ทัตพงศ์ละสายตาจากภวิศที่กำาลังเล็งลูกพูลอยู่แล้วหันไปถาม 

“ตำารวจสงสยัมงึแล้วเหรอ”

“ตอนแรกกูก็คิดแบบนั้น แต่พอไปถึงจริงๆ ตำารวจแม่งก็ไม่ได้

ตั้งข้อหาอะไรกู แต่แค่ถามเรื่องที่กูหย่ากบัเฟย์แค่นั้น”

“ไหนมงึบอกว่าให้เฟย์ไปถอนแจ้งความแล้วไง”

“กเ็นี่ยแหละที่ทำาให้กอูารมณ์เสยี! เหน็เงยีบไปกกูค็ดิว่ามนัถอน

แจ้งความไปแล้ว ที่ไหนได้คดแีม่งยงัเดนิอยู่”

“แล้วมงึตอบตำารวจว่าไง”
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“กบ็อกว่าหย่าในทางกฎหมายเฉยๆ แต่ยงัเป็นผวัเมยีกนัอยู่”

“ทำาไมมงึตอบไปอย่างนั้นวะ”

“ก็ถ้ากูบอกว่าหย่าขาดแล้วจริงๆ เดี๋ยวตำารวจก็จะมาสงสัยกู 

โยงไปว่ามเีหตจุูงใจจากเรื่องหย่าอะไรอกี”

ภวศิที่ฟังอยู่นานยดืตวัขึ้นจากโต๊ะพูล แล้วขมวดคิ้วให้ “แต่ถ้า

เฟย์ให้ปากคำาไม่ตรงกบัมงึ ตำารวจกจ็ะสงสยัอยู่ด”ี

“กล็องดู...”

“มั่นใจอะไรขนาดนั้นวะ คราวก่อนมงึกบ็อกว่ายงัไงเฟย์กไ็ม่กล้า

เอาเรื่อง แต่นี่กเ็หน็อยู่ว่าไม่ยอมถอนแจ้งความ”

ชยุตคิดถึงใบหน้าสวยของเพียงฟ้าเมื่อตอนเจอกันครั้งล่าสุด 

ใบหน้าที่พยายามซ่อนความหวาดหวั่นตอนที่เขาขู่เธอเรื่องกวนิวฒัน์

“ตอนนี้มนักล้าหอื เพราะคดิว่ามไีอ้หมอหนนุหลงั แต่หารูไ้ม่ว่า

คนที่ช่วยมนันั่นแหละเป็นจดุอ่อน จดุตายสำาคญัของมนัเลย” มมุปาก

ข้างหนึ่งยกขึ้นอย่างเย้ยหยนั “คราวก่อนตอนที่พวกเราช่วยกนัคดิแผน 

กูบอกว่าครอบครวัคอืจดุอ่อนของมนัใช่ไหม แต่แผนดนัคลาดเคลื่อน

เพราะมนัเสอืกมไีอ้หมอเข้ามา คดิว่ากจูะยอมเหรอ ห!ึ แบบนี้สยิิ่งสนกุ 

เข้าทางกูเลย ช่วยไม่ได้นะ เสอืกเพิ่มจดุตายให้กูเล่นได้เอง”

“มึงคิดไว้แล้วเหรอว่าจะเอายังไงต่อ” ภวิศเอ่ยถาม และมันก็

เป็นคำาถามที่เรยีกรอยยิ้มมั่นใจในชยัชนะให้ผดุขึ้นบนใบหน้าชยตุ

“พวกมงึลองคดิดูด ิถ้ามนัพูดว่าหย่ากบักูแล้ว แล้วเรื่องนี้แพร่

ออกไป กูก็จะให้ข่าวว่ามันพูดแบบนั้นเพราะเล่นชู้กับไอ้หมอ” ชยุต

หยบิไม้ควิของเขา แล้วเดนิรอบโต๊ะพูลช้าๆ หาตำาแหน่งที่เหมาะเจาะ 

“คนที่รบับทผวัเก่าที่ถกูทิ้งขว้างอย่างก ูยงัไงคนในเนต็กเ็ทเสยีงมาทาง

กูอยู่แล้ว ทนีี้แหละผลกระทบกจ็ะกระเพื่อมเป็นระลอก เริ่มจาก...ร้าน

ของมนัก่อนเลย”

เสยีงลูกพลูที่ถกูดดีดงัขึ้น ก่อนที่ลกูหนึ่งจะกลิ้งลงหลมุไปอย่าง
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ที่คนเล่นคาดหมายไว้ ความมั่นใจเปล่งประกายวาบจากดวงตาของ 

ผูเ้ล่น “นี่แค่ดอกแรกนะ พอคนเริ่มไม่ไปกนิร้านมนั รายได้กต้็องลดลง

อยู่แล้ว แล้วกูก็จะหาทางบีบเรื่องสัญญาอีกนิดหน่อย เอาแค่พอให้

เครยีดเล่นขำาๆ มนัจะได้รู้ว่าที่พูดไว้นั่น กูไม่ได้พูดเล่น!”

ชยตุเน้นเสยีงในประโยคสดุท้าย ก่อนจะโน้มตวัลงเลง็เป้าหมาย

ใหม่ “แล้วดอกต่อไปที่จะตามมากค็อืเรื่องไอ้หมอหน้าหล่อที่เป็นชู้กบั

เมยีชาวบ้าน” เสยีงกระแทกลูกพูลดงัขึ้นอกีครั้ง พร้อมกบัยิ้มร้ายกาจ 

“...คนคงแชร์กนัสนั่นน่าดู”

ภวศิปรบมอืพร้อมกบัส่ายหน้า “กวู่างานนี้โรง’บาลให้ออกชวัร์”

“สมคัรงานใหม่กย็ากแล้วนะ คงต้องรอจนกว่าเรื่องจะซา แต่ก็

ไม่รู้คนจะขุดขึ้นมาเมื่อไหร่อีก” ทัตพงศ์กล่าวเสริม ก่อนจะยกแก้ว

แอลกอฮอล์ขึ้นดื่ม “แล้วถ้ามนัยงัไม่ยอมจบล่ะ มงึจะเอายงัไงต่อ”

“ตอนแรกกูคิดว่าผู้หญิงตัวคนเดียวแบบนั้น พ่อแม่ก็ไม่ค่อย

สนใจ มนัคงพยศได้ไม่นานหรอก แต่ตอนนี้แม่งชกัทำาให้กรูำาคาญมาก

ขึ้นเรื่อยๆ”

ภวศิมองสหีน้าของเพื่อนแล้วยิ้มเบื่อหน่ายให้ “กถ็้าตวัไหนมนั

ทำาให้เมยีเก่ามงึกล้าพยศได้ จะไปยากอะไร มงึกแ็ค่เขี่ยตวันั้นทิ้งซะ”

“แล้วมงึคดิว่ากไูม่ได้คดิเรื่องนั้นไว้แล้วหรอืไง” ชายหนุม่ยกัไหล่ 

ก่อนจะผายมอืออก “นี่กชูยตุเพื่อนมงึนะครบั กจูะยอมให้ใครมาหยาม

หน้าง่ายๆ เหรอ”

“โว้ววว” เพื่อนทั้งสองโห่ร้องพร้อมกนั 

“มนัต้องอย่างนี้สวิะเพื่อนกู” ทตัพงศ์ว่าพร้อมกบัยื่นแก้วไปชน

กบัอกีคนท่ามกลางบรรยากาศฮมึเหมิ

“คราวก่อน กพูลาดไปนดิที่คดิว่าแค่สร้างเรื่องก่อกวนเลก็ๆ เลย

ใช้ให้ไอ้ดิตถ์มันลงมือเอง ไม่อยากจ้างคนนอกแล้วต้องมายุ่งยาก

ปิดปากทหีลงั แต่ไอ้ดติถ์มนัเสอืกทำาพลาด ครั้งนี้กูเลยคดิว่า...” ชยตุ
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เบนสายตาไปสบกบัเพื่อนทั้งสองอย่างรูก้นัโดยไม่ต้องเอ่ยคำาพดู ก่อนที่

ภวศิจะพยกัหน้าให้

“ได้ เดี๋ยวกูจดัให้” 

ชยตุยกยิ้มด้วยแววตานกึสนกุ “มนัจะได้ไม่หาว่ากูเก่งแค่ขู่ แต่

ก่อนจะถงึตรงนั้น ไหนๆ กไ็หนๆ ละ ลองเริ่มจากสงครามประสาทดู

หน่อยเป็นไง ชกัอยากเหน็คนเต้นเร่าๆ แล้วว่ะ”

“ชยุตยังยืนยันนะว่าเป็นสามีเพียงฟ้าอยู่ บอกว่าคุณเฟย ์

มานอนคอนโดบ้างเพราะใกล้ที่ทำางาน แต่ปกตกิย็งัอยู่บ้านเดยีวกนั”

“บ้านเดยีวกนัเหี้ยไร มงึไปคอนโดกบักูไหมล่ะ เขาอยู่ห้องตรง

ข้ามกูเลย”

“แหมมม ใจเยน็ ต้องฮดึฮดัอะไรขนาดนั้น มงึคบกนัแล้วเหรอ”

กวนิวฒัน์ชะงกัไปเลก็น้อย ก่อนจะส่ายหน้า “ยงั แต่กใ็กล้แล้ว

เว้ย”

“เสยีงแผ่วนะ ดูไม่ค่อยมั่นใจ” กระแสชลแกล้งหรี่ตามอง

“ไม่ต้องมาจบัผดิกู กูไม่ใช่ผู้ต้องหา” แพทย์หนุ่มย้อน “แล้วที่

เรยีกกูมาถงึคอนโดมงึนี่ จะพูดแค่นี้ใช่ไหม”

ตำารวจหนุ่มยังไม่ตอบ หยิบเอกสารหลายแผ่นออกมาอ่านซำ้า 

กำาลงัคดิอยูว่่าเขาควรพดูประเดน็ไหนบ้าง ทว่าคนตรงหน้ากว่็าขึ้นก่อน

“อย่าบอกนะว่าจะหาเพื่อนกนิเหล้า วนันี้กูเมาด้วยไม่ได้หรอก

นะ พรุ่งนี้มผี่าตดั”

คนฟังหวัเราะลั่น “มงึเหน็กูเป็นไอ้ขี้เมาขนาดนั้นเลยเหรอวะ”

“เออด ิเจอทไีรชวนแดกเหล้าตลอด”

“เพื่อนกินเหล้ากูเยอะแยะ แต่ที่ชวนมึงทุกรอบเพราะไม่อยาก

ให้บรรยากาศมนัเครยีด อยากคยุแบบสบายๆ แต่เอาจรงิๆ กบูอกตาม

ตรงเลยนะ เท่าที่ดูหลกัฐานตอนนี้ค่อนข้างเป็นผลดตี่อรูปคด ีทั้งของ
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ฝั่งคณุเฟย์กบัเพื่อนแล้วกข็องคณุนำ้าผึ้ง  แต่ที่กูห่วง คอืโทษมนัอาจไม่

ได้หนกัพอจะต้านอำานาจเงนิได้”

“หมายความว่าไง”

“กน็ี่มนัแค่ความผดิฐานทำาให้เสยีทรพัย์กบัทำาร้ายร่างกาย มอง

คร่าวๆ แบบไม่ลงดเีทลอะไรมาก อย่างมากกท็ั้งจำาทั้งปรบั แต่กอ็าจ

จะโดนคกุไม่กี่ปีไง ใช้เงนิวิ่งเต้นหน่อย คนนั้นคนนี้ยื่นมอืมาช่วย ไปๆ 

มาๆ อาจจะเหลอืแค่ปรบัอย่างเดยีวแต่มากหน่อย แล้วกป็ิดคด ีมนัก็

เป็นไปได้นะ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นกูว่ามนัอาจจะกลบัมาเล่นมงึได้”

กระแสชลมองคนตรงหน้าที่หลบุตาลงอย่างใช้ความคดิ บรรยา- 

กาศเงยีบลงไปเลก็น้อย ตำารวจหนุ่มจงึเอ่ยสิ่งที่กงัวลออกไป

“เท่าที่ดตูอนนี้ มนัไม่ได้มแีค่เรื่องคดอีย่างเดยีวแล้ว กวู่าเขาเป็น

ประเภทอยากเอาชนะ ยิ่งดูสหีน้าท่าทางตอนพูดเรื่องเมยีเก่านะ กูว่า

ลกึๆ มนัแค้นมงึแหละที่ยใุห้คณุเฟย์กล้าหอืด้วย ไหนจะเรื่องที่เขากลบั

มาหามงึอกี นี่มนัเรื่องของศกัดิ์ศรเีลยนะเว้ย แล้วรู้อะไรไหม ปัญหา

ชู้สาวนี่แหละ สาเหตกุารฆาตกรรมอนัดบัต้นๆ เลย เผลอๆ มนัอาจจะ

อยากฆ่ามงึเลยกไ็ด้”

ดวงตาคมเหลอืบขึ้นมามองทนัททีี่สิ้นคำา “แล้วถ้ามนัฆ่ากู มนั

ตดิคกุเลยใช่ไหม”

“ถ้าข้อหาพยายามฆ่า ยิ่งถ้าอกุอาจ โจ่งแจ้งนะ ต่อให้มเีงนิก็

หาคนวิ่งเต้นให้ยาก ไม่ค่อยมีใครอยากเอาชื่อมาเอี่ยวกับเรื่องแบบนี้

หรอก”

“งั้นกใ็ห้มนัฆ่ากูด”ิ

“เฮ่ย!” กระแสชลหลดุอทุาน ผละถอยไปพงิพนกัโซฟา ก่อนจะ

ชี้นิ้วพร้อมกบัว่าคนตรงหน้า “ถ้ามนัฆ่ามงึ มนัน่ะไปคกุ แต่มงึอะ นรก

เน้นๆ”

“แล้วใครบอกว่ากจูะยอมตาย เรยีนหนกัมาตั้งกี่ปีกว่าจะได้เป็น
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หมอ จะมายอมตายง่ายๆ ได้ไง”

“แล้วไง สมมตุมิงึโดนมนัยงิ เปรี้ยง! แล้วมงึรกัษาตวัเองได้งี้?”

กวินวัฒน์ยังทำาหน้าไม่รู้ร้อนรู้หนาว “ใครบอกว่ากูจะยอมโดน

มนัยงิล่ะ”

“แล้วใครมนัจะยอมโดนยงิแทนมงึครบัไอ้หมอ!”

“ก็มึงไง” แพทย์หนุ่มว่าเสียงเรียบเฉย “ไม่ได้เรียนนายร้อย

ตำารวจมาเพื่อการนี้เหรอ”

“ก็เหี้ยละครับ!” กระแสชลกำาหมัด อยากจะซัดหน้าคนที่พูด

ออกมาหน้าตาเฉยสกัท ี“อยู่ดีๆ  จะหาลูกปืนให้กู”

“อ้าว นึกว่าของเคยๆ ไม่ได้สนิทกันหรอกเหรอ” ว่าแล้วก็บุ้ย

หน้าไปที่ปืนตรงเอวคนฟัง “กเ็หน็ไปไหนมาไหนด้วยกนัตลอด”

“ไอ้กาย เดี๋ยวมงึจะได้เจอลกูปืนกกู่อนเลย กสูนทิกบัของตวัเอง

เว้ย ไม่ได้สนทิกบัลูกปืนคนอื่น” 

“อะไรวะ มงึนี่ เป็นตำารวจอะไรไม่เท่เลย ถงึว่าได้เป็นแค่ตำารวจ

ขี้เหล้า ไม่ได้เป็นพระเอก”

“เดี๋ยวก่อนๆ กูจะได้ซดัปากคนจรงิๆ ละ”

กวนิวฒัน์ขำาในลำาคอเบาๆ แล้วยกัไหล่ กระแสชลเลยยำ้าอกี

“บอกก่อนนะ ว่าบางทตีำารวจกไ็ม่ใช่คนด”ี

“กูรู้ไงว่าตำารวจอย่างมงึไม่ใช่คนด”ี คราวนี้กวนิวฒัน์พดูโดยใช้

นำ้าเสยีงและสายตาบอกคนฟังว่าเขาไม่ได้พดูเพื่อกวนประสาทเล่นแล้ว 

กระแสชลอ่านความต้องการของอกีฝ่ายจากคำาพดูนั้นได้ไม่ยาก 

เขาทำาเสยีงขึ้นจมูก ก่อนจะยกยิ้มมมุปาก “หมออย่างมงึกไ็ม่ใช่คนดี

เหมอืนกนั”

คนเป็นหมอยกัไหล่ “กูกไ็ม่เคยพูดอย่างนั้นนะ”

“เออๆ กูเข้าใจแล้ว แต่ก่อนที่เราจะไปถงึตรงนั้น กูว่ามเีรื่องนงึ

ที่มงึอาจจะอยากรู้”
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พดูจบกระแสชลกห็นัไปค้นเอกสารที่วางกองอยูข้่างๆ ซึ่งเอกสาร

เรื่องคดทีั้งหมดเขากห็ยบิออกมาจากกองนั้น กวนิวฒัน์เลยพอเดาได้

ว่า 

“เรื่องคดเีหรอ”

“ก็...ยังไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับคดีไหม แต่เป็นข้อมูลที่ทีมของกู

หาได้” ตำารวจหนุ่มว่าพลางวางเอกสารตรงหน้าคนฟัง ก่อนจะเคาะ

นิ้วลงไปสองครั้ง “เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณเฟย์แต่งงานแค่สอง

เดอืน...มงึคดิว่าไง”
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กวินวัฒน์ก้าวฉับๆ ตรงไปยังห้องของเพียงฟ้า ที่จริงเขา

อยากจะกลบัมาหาเธอตั้งแต่รู้เรื่อง แต่เพราะยงัมเีรื่องอื่นที่ต้องคยุกบั

กระแสชลอกีเลยต้องพยายามอดกลั้นความรู้สกึนี้เอาไว้ แล้วยิ่งกดไว้

นานเท่าไร ตอนนี้มนัยิ่งพร้อมปะทเุข้าไปทกุท ี

เขาส่งข้อความไปบอกเพยีงฟ้าว่าจะไปหาที่ห้องทั้งที่กร็ู้ดวี่าดกึ

แล้ว ถึงแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปจะช่วยดึงให้เขาเอาใจออกห่างจาก 

เรื่องนี้ได้บ้าง แต่กวินวัฒน์ก็รู้ว่าทนเก็บความคับข้องใจให้ผ่านคืนนี้ 

ไปไม่ไหว เขาหยดุลงที่ประตูหน้าห้องเธอ ก่อนสูดลมหายใจเข้าออก

‘กไูม่รูน้ะว่าตอนที่หย่ากนัจะมผีลอะไรกบัเรื่องนี้ไหม หรอืบางที

นี่อาจเป็นแรงจูงใจของนายชยตุกไ็ด้’

กวินวัฒน์นึกถึงคำาพูดของเพื่อน ทว่าในเวลานี้ เรื่องแรงจูงใจ

อะไรเขาไม่สนทั้งนั้น มอีย่างหนึ่งที่เขาข้องใจมากกว่า

ชายหนุม่กดกริ่งที่หน้าห้องของเพยีงฟ้า รออยูไ่ม่นานประตกูถ็กู

เปิดออก

“ไปไหนมาเหรอ ทำาไมเพิ่งกลับมาเอาซะห้าทุ่มเลย” เจ้าของ

ห้องว่าแล้วเดนินำาเข้ามาในห้องก่อน กำาลงัจะไปรนินำ้ามาให้ ทว่ากโ็ดน

รั้งแขนไว้

26
ชดเชย
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เพยีงฟ้าหนักลบัไปมองแล้วสำารวจใบหน้าของคนตวัสงูชดัๆ ใต้

แสงไฟสว่างกลางห้อง ระยะที่ยืนห่างกันไม่มาก บวกกับสีหน้าของ 

อกีฝ่ายทำาให้เธอถามออกไป

“กนิเหล้ามาเหรอ”

“นิดหน่อย” เขาว่าไม่เต็มเสียงมาก พยายามควบคุมอารมณ์

ร้อนที่สมุอยู่ในใจ “ขอโทษนะที่มาเวลานี้ จะนอนแล้วเหรอ”

“กย็งัหรอก เพิ่งอาบนำ้าเสรจ็ตอนได้ข้อความนั่นแหละ”

“แล้วทำาไมไม่ห้าม” เขาถาม ยื่นมอืไปจบัปอยผมข้างแก้มที่ดูก็

รู้ว่าเจ้าตวัเพิ่งไดร์ผมเสรจ็

“ห้ามกไ็ม่ฟังหรอก ดื้อจะตาย ใช่ไหม” เธอยิ้ม

กวนิวฒัน์มองเธออยู่อดึใจหนึ่งกย็ิ้มตอบ ยิ่งมาเหน็มมุอ่อนโยน

แบบนี้ หัวใจเขาเจ็บไปหมด ไม่เข้าใจว่าคนรอบตัวทำาร้ายเธอลงได้

อย่างไร

ชายหนุ่มกลืนนำ้าลายลงคอ ก่อนจะหนีสายตาเธอแวบหนึ่ง  

เอื้อมมอืไปจบัมอืข้างหนึ่งของเธอไว้  แล้วกลั้นใจถามออกไป “คณุอา

ให้เธอแต่งงานกบัมนั เพื่อแลกกบัเงนิร่วมลงทนุร้อยยี่สบิล้านใช่ไหม”

คำาถามที่ไม่คดิว่าจะได้ยนิทำาเอาเพยีงฟ้านิ่งอึ้งราวกบัโดนฟ้าผ่า

ลงกลางหวัใจ ปากเปิดอ้าค้างอย่างไม่รู้ตวั เพยีงฟ้าหลบสายตากวนิ-

วัฒน์เป็นอย่างแรกหลังจากตั้งสติได้ หญิงสาวเม้มริมฝีปากที่เริ่มสั่น 

ก่อนจะสูดหายใจลกึอย่างช้าๆ เพื่อกลั้นความรู้สกึไว้ ส่ายหน้าทว่าก็

ไม่ยอมสบตาเขา

“ฉนั...ฉนักไ็ม่แน่ใจเหมอืนกนั” 

เพยีงฟ้าไม่พดูความจรงิ...ไม่ใช่ว่าเธออยากโกหกหรอืปิดบงัซ่อน

เร้นอะไรเขา ทว่าหญงิสาวแค่ไม่อยากตอกยำ้าตวัเองอกีครั้ง ปล่อยให้

เรื่องนี้เป็นความคลมุเครอืไม่แน่ชดัยงัจะดกีบัใจเธอเสยีกว่า

ใครจะอยากยอมรบัความจรงิว่าพ่อแม่เธอตดัสนิใจทำาแบบนั้น 
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ความสุขทั้งชีวิตที่เหลือของเธอ...มีค่าเท่ากับเงินหนึ่งร้อยยี่สิบ

ล้านเท่านั้นเองเหรอ ไม่ส ิจรงิๆ อาจจะมากกว่านั้น เพราะนั่นเป็นแค่

จดุเริ่มต้นของการลงทนุ ที่แน่นอนว่าพ่อของเธอคาดการณ์แล้วว่ามนั

จะสร้างมูลค่าอกีมหาศาลในอนาคต

แต่ไม่ว่าจะเท่าไร มนักค็อืการแลกมาด้วยชวีติที่เหลอือยูข่องเธอ

อยู่ดี

ย่อมหมายถงึ...ความสขุ อสิรภาพ และหวัใจของเธอด้วย

กวนิวฒัน์มองนำ้าใสๆ ที่ไหลลงจากดวงตาของหญงิสาว แม้ว่า

เธอจะยงัคงส่ายหน้าปฏเิสธเรื่องที่เขาถาม แต่ดวงตาของเธอกำาลงับอก

ความจรงิเขาทั้งหมด 

ดวงตาที่เคยส่องประกายความสดใส ทว่าตอนนี้กลบัเตม็ไปด้วย

ความเสยีใจ น้อยใจ ตดัพ้อ ชายหนุ่มเคยคดิว่าที่ผ่านมาเพยีงฟ้าเจอ

แต่เรื่องหนกัหนาในชวีติ แต่กไ็ม่คดิว่ามนัจะเลวร้ายกว่านั้นได้อกี

เขาไม่อาจทนมองความเจบ็ปวดในดวงตาคู่นี้ได้อกีแล้ว

ชายหนุม่ดงึร่างเลก็ที่สั่นด้วยแรงสะอื้นมากอดไว้ ก่อนจะพ่นลม

หายใจออกมายาวๆ 

“เธอรู้เรื่องนี้ก่อนรเึปล่า”

คนตัวเล็กส่ายหน้า “ฉันรู้แค่ว่าโครงการนั้นวางแพลนเอาไว้

หลายปีแล้ว ตั้งแต่ตอนที่ฉนัยงัทำางานอยู่ แต่กย็งัไม่ได้เริ่ม เคยได้ยนิ

พ่อพูดเหมอืนกนัว่าได้ลองเสนอให้ทางจรรยาวรรธน์มาร่วมลงทนุด้วย 

แต่ทางนั้นยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ โครงการก็เลยยังไม่ได้เริ่มสักที” เสียง

สะอื้นหยดุคำาพดูของหญงิสาวไว้ก่อน แล้วเธอกใ็ช้เวลาอกีหลายอดึใจ

ต่อจากนั้นทำาใจกบัสิ่งที่ต้องเอ่ยต่อ

“ฉนัลมืเรื่องโครงการนี้ไปแล้วด้วยซำ้า จนมาเหน็อกีครั้งตอนเป็น

ข่าวในเนต็ บรษิทัเซน็สญัญาร่วมลงทนุกบัจรรยาวรรธน์หลงัจากที่ฉนั

แต่งงานแค่ไม่กี่เดอืน กาย...” เธอเรยีกชื่อเขา ขยำาเสื้อชายหนุม่ราวกบั
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หาที่พึ่ง ส่งเสยีงร้องไห้ออกมา “ทกุอย่างมนัเรยีงร้อยต่อกนัได้จนฉนั

เข้าใจทั้งหมดในตอนนั้นเลย”

กวนิวฒัน์พยกัหน้าน้อยๆ ทั้งที่เธอกไ็ม่ได้เงยหน้าขึ้นมามอง เขา

ไม่เอ่ยอะไร แล้วปล่อยให้เธอระบายสิ่งที่อยู่ในใจต่อ ทำาเพยีงสมัผสัที่

ศรีษะเบาๆ ให้เธอรู้ว่าเขายงัตั้งใจฟังอยู่เสมอ 

“มนัไม่จรงิใช่ไหมกาย พ่อไม่ได้อยากให้ฉนัแต่งงานกบัพี่ยตุเพื่อ

ใช้ความเป็นเครือญาติสร้างความมั่นใจให้จรรยาวรรธน์ใช่ไหม ฉันมี

ค่ามากกว่าเครื่องแลกเปลี่ยนทางธรุกจิใช่หรอืเปล่า”

“เธอมคี่ามากกว่านั้นเฟย์ เธอมคี่ามากกว่านั้น” กวนิวฒัน์ก้ม

ลงจูบที่ขมบัเธออย่างแผ่วเบา

พอแล้ว...เขาจะไม่เกบ็ความลบัระหว่างเขากบัพ่อของเธอเอาไว้

อกีต่อไปแล้ว ในเมื่อคนเป็นพ่อรู้อยู่แล้วว่าจดุอ่อนของลูกสาวคอือะไร 

แต่ยงัใช้ประโยชน์จากตรงนั้นมาทำากบัเธอได้ขนาดนี้ เพยีงฟ้ากค็วรจะ

ได้รู้ว่า แท้จรงิแล้ว รกัครั้งก่อนของเขาและเธอจบลงได้อย่างไร

“เฟย์...ที่ผ่านมาเธอทนได้ยงัไง”

เพียงฟ้าปาดนำ้าตา ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองเขา แล้วถามด้วย

รอยยิ้มเศร้า “ฉนัเข้มแขง็ใช่ไหม”

คำาถามของเธอทำาให้ความรู้สกึผดิแล่นขึ้นมาจกุที่อกเขา 

ใช่...ในตอนนั้น เหตุผลหนึ่งที่เขาตัดสินใจปล่อยมือจากเธอ 

เพราะอยากให้เธอเข้มแข็ง ยืนได้ด้วยความรักจากตัวเองโดยไม่ต้อง

เอาทั้งชวีติมาทุ่มเทให้เขา 

...แต่มนัต้องไม่ใช่แบบนี้สิ

กใ็นเมื่อตอนที่พ่อของเธอมาพดูกบัเขา กย็งัเอาความเป็นห่วงที่

มีต่อลูกสาวมาเป็นเหตุผล ทำาให้กวินวัฒน์เข้าใจว่าที่ทำาไปทั้งหมดก็

เพราะอยากปกป้องลูกด้วยความรักของพ่อ เขาถึงยอมปล่อยมือเธอ 

คดิว่าถ้าเวลาผ่านไปแล้วเราต่างโตขึ้นกว่านี้ อะไรๆ คงจะง่ายขึ้น 
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ในเวลานั้น ต่อให้เขาปฏเิสธ กวนิวฒัน์กค็ดิว่าพ่อของเธอคงไม่

จบแค่นั้นหรอก เมื่อจดัการทางเขาไม่ได้ กค็งไม่พ้นไปกดดนัฝ่ังเพยีงฟ้า

แทน ดูแล้วไม่เหลอืตวัเลอืกอะไรให้เขามากนกั แต่ถ้าหากเขาเรยีนจบ

และมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้ว พ่อของเธอก็จะไม่มีเหตุผลอะไรมา

อ้างอกี

ทว่าเขาคงคดิง่ายเกนิไป คดิว่าเรากแ็ค่แยกกนัไปเตบิโตในเส้น

ทางของตวัเอง เธอมองดูเขา เขามองดูเธอ รบัรู้เรื่องราวของกนัและ

กันอยู่ห่างๆ เมื่อถึงเวลาที่เราไปถึงฝั่งฝันแล้วก็ค่อยกลับมาจับมือกัน

อกีครั้งกย็งัไม่สาย 

ใครจะรู้ว่าเส้นทางของเธอจะโหดร้ายถงึเพยีงนี้ 

ถ้าเขาฉุกคิดสักนิด เขาคงไม่ต้องปล่อยให้เธอเผชิญโลกที่เต็ม

ไปด้วยเรื่องหนกัหนานี้เพยีงลำาพงั

แต่น่าเสยีดายที่เขาในตอนนั้น...โง่เกนิกว่าจะรู้ได้ว่า... 

เขาเป็นโลกที่ปลอดภยัใบเดยีวของเธอ

แถมโลกใบนั้นของเธอ...กพ็งัทลายด้วยมอืเขาเอง

“ที่พ่อยอมให้ฉันไปเรียนเชฟที่อังกฤษก็เพราะจะได้อยู่ใกล้ชิด 

พี่ยตุ คงหวงัว่าเราจะรกักนัมั้ง แต่พอมนัไม่ได้เป็นอย่างนั้น เขากใ็ช้วธิี

บงัคบัฉนัแทน”

“ฉนัไม่น่าเลกิกบัเธอเลยตอนนั้น”

“อย่าพูดอย่างนั้นเลยกาย อย่างน้อยความเสียใจในวันนั้นก็

ทำาให้พ่อยอมเปลี่ยนจากที่เคยจะให้ฉนัเรยีนต่อ ป. โท มาให้เรยีนเชฟ

อย่างที่ฉันฝันแทน” เพียงฟ้าเงยหน้าขึ้นสบตาเขา อย่างน้อยในเรื่อง

ร้ายทั้งหมดกย็งัมสีิ่งดีๆ  โผล่เข้ามาในชวีติเธอบ้าง “เรื่องนั้นเป็นเรื่อง

เดยีวเลยนะที่ทำาให้ฉนัรู้สกึว่าพ่อยงัรกัฉนัอยู่บ้าง”

กวนิวฒัน์มองลกึลงไปในดวงตาที่แวววาวด้วยความหวงั...หวงั

ว่าคนที่พูดถงึจะมอบความรกัให้เธอบ้าง 
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คำาพดูที่ชายหนุม่คดิเอาไว้ถกูกลนืลงไปหมดในวนิาทนีั้น เขาจะ

ให้ความจรงิทั้งหมดทำาลายความหวงัอนัน้อยนดิของเธอได้อย่างไร ต่อ

ให้เพียงฟ้ารู้ว่าพ่อของเธอมีส่วนทำาให้เราต้องเลิกกัน อดีตก็ไม่อาจ

เปลี่ยนแปลงได้อยู่ด ีมแีต่จะทำาให้เธอเสยีใจซำ้าเสยีมากกว่า

“มนัมากเกนิไปแล้วนะ” กวนิวฒัน์พูดได้แค่นั้น “พอเหน็ว่าเป็น

คนเข้มแขง็ เลยคดิว่าทำาร้ายยงัไงกท็นไหวอย่างนั้นเหรอ” 

ไม่รู้หรอืไงว่าข้างในของเธอเปราะบางจนเกนิจะฝืนแล้ว

เสยีงสะอื้นของเพยีงฟ้าดงัขึ้นอกีครั้ง ยิ่งเธอร้องเสยีงดงัมากขึ้น

เท่าไร กวินวัฒน์ก็ยิ่งรู้สึกเจ็บหนึบที่หัวใจมากขึ้นตามไปด้วย แต่เขา

จะไม่บอกให้เธอหยดุ เขาอยากให้เธอร้องไห้ให้มากเท่าที่เธอต้องการ

หากมนัจะช่วยบรรเทาความเจบ็ปวดในใจของเธอได้บ้าง

กวินวัฒน์กอดคนอ่อนไหวแน่นขึ้นเมื่อเสียงของเธอแผ่วลง รอ

จนเสยีงสะอื้นจางหาย แล้วจงึเอ่ยสิ่งที่อยู่ในใจออกไป 

“ฉนัรกัเธอนะเฟย์ ต่อให้ใครไม่รกั ฉนักร็กัเธอ” เพยีงฟ้าเงยหน้า

จากอกแกร่งขึ้นสานสบสายตา ชายหนุ่มจึงยื่นมือไปประคองใบหน้า

แล้วเอ่ยยำ้าอกีครั้ง “รกัมาตลอด ไม่เคยมวีนัไหนที่ไม่รกั”

นำ้าใสๆ ที่แห้งไปแล้วกลิ้งลงจากดวงตาคูส่วยอกีครั้ง เขาพดูเรื่อง

จรงิใช่ไหม เรื่องจรงิจงัแบบนี้ ถ้าเขาไม่มั่นใจ เขาจะไม่พูดมนัออกมา

ใช่รเึปล่า... 

“ที่เคยทิ้งกนัไป...กแ็ปลว่ายงัรกัอยู่ใช่ไหม ฉนัยงัมคี่ามากพอที่

จะได้รบัความรกัใช่รเึปล่า”

กวนิวฒัน์พยกัหน้าน้อยๆ ให้เจ้าของดวงตาไหวระรกิ เขาไม่เคย

คิดว่าการบอกเลิกในวันนั้นจะทำาให้ความเชื่อมั่นในตัวเองของเธอพัง

ลงไปด้วย

เสียความเชื่อมั่นต่อรักที่เขามีให้...เรื่องนี้ชายหนุ่มไม่แปลกใจ 

แต่ก็คาดไม่ถึงว่ามันจะส่งผลให้เธอเสียความมั่นใจต่อตัวเองไปด้วย 
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ยิ่งต้องมาเจอเรื่องที่ทั้งพ่อและอดตีสามทีำากบัเธออกี ต่อให้เพยีงฟ้ารกั

ตวัเองได้มากแค่ไหน กค็งอยากได้ยนิใครสกัคนมาบอกว่าเหน็คณุค่า

ของเธออยู่ดี

“อย่าสนใจเลยนะว่าเราจะเลิกกันเพราะอะไร รู้เอาไว้แค่ว่าใจ

ฉนัไม่เคยเปลี่ยนจากเธอไปไหน เธอยงัมคี่าเสมอสำาหรบัฉนั มคี่ามาก

พอที่ฉนัจะยอมแลกทกุๆ อย่าง...”

เพยีงฟ้าแตะปลายนิ้วลงบนรมิฝีปากเขาแล้วส่ายหน้า นำ้าตารนิ

ลงมาไม่หยดุ เธอไม่อยากให้เขาต้องสูญเสยีอะไรเพื่อเธออกีแล้ว “ไม่

ต้องแลก ไม่ต้องแลกกบัอะไรทั้งนั้น...” เพราะสิ่งที่เธอต้องการจากเขา

ที่สดุ “...แค่อยู่กบัฉนักพ็อ”

“เราเริ่มต้นกนัใหม่ได้ไหม” กวนิวฒัน์ถามด้วยยิ้มจางๆ ปาดนิ้ว

ผ่านพวงแก้มเพื่อเชด็นำ้าตาให้

“ไม่เริ่มต้นใหม่” คนเจ้านำ้าตาส่ายหน้า “เพราะฉนัไม่เคยก้าว

ถอยไปไหน...ยงัอยู่ที่เดมิ”

กวนิวฒัน์สวมกอดเธออกีครั้ง ตั้งแต่วนัที่รูว่้าเพยีงฟ้าจะแต่งงาน 

เขากไ็ม่กล้าคดิด้วยซำ้าว่าจะได้กลบัมายนืตรงนี้ ทำาใจไว้แล้วว่าเส้นทาง

ของพวกเขาคงไม่มทีางกลบัมาบรรจบกนัได้อกี ถ้าเขาต้องขอบคณุใคร

สักคนก็คงเป็นเธอคนนี้ คนที่ต่อให้เขาปล่อยมือแล้วถอยห่างออกมา

ไกลแค่ไหน

หวัใจเธอกย็งัรอเขาอยู่ที่เดมิ

“ขอโทษที่วนันั้นฉนัปล่อยมอืเธอ เราหยดุเดนิกนัมานานแล้วนะ 

มนัถงึเวลาที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าสกัท.ี..พร้อมจะไปด้วยกนัรเึปล่า”

คนตวัเลก็ในอ้อมกอดเงยหน้าขึ้นมอง “ครั้งนี้เราจะไม่ปล่อยมอื

กนัแล้วใช่ไหม”

“ไม่...ไม่มอีกีแล้ว”

เพยีงฟ้ามองหยดนำ้าตาที่กลิ้งลงจากดวงตาของเขา ดวงตาที่มี
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ความรู้สึกมากมายปะปนอยู่ จนเธอไม่แน่ใจว่านำ้าตานี้มาจากความ

รูส้กึไหน หญงิสาวใช้ปลายนิ้วเชด็อย่างแผ่วเบา “ร้องไห้ทำาไม...ไม่ต้อง

เสยีใจกบัเรื่องที่มนัผ่านมาแล้วนะ”

คนฟังยิ้มที่ไปๆ มาๆ กลายเป็นว่าเธอมาปลอบเขา “ใครบอก

ว่าเสยีใจ ฉนัดใีจต่างหาก ดใีจที่ได้ยายตวัแสบคนืมา กลวัจะไปป่วน

คนอื่นที่ไหน”

คนฟังหวัเราะเบาๆ ก่อนจะยิ้มกว้างให้ เขย่งปลายเท้าพร้อมกบั

ย้ายสองมอืไปวางไว้บนบ่าเขา ยื่นหน้าเข้าไปใกล้จนรมิฝีปากเกอืบจะ

สมัผสักนั ทว่าเธอกย็ั้งไว้ เอ่ยด้วยเสยีงเลก็เสยีงน้อย “เดก็ดอีย่างฉนั...

ฉนัจะไปป่วนใครได้”

คนโดนยั่วรัดร่างของเธอให้แน่นขึ้นในทันที ทำาขนาดนี้แล้วคิด

หรือว่าเขาจะปล่อยไปง่ายๆ “ชักอยากจะรู้แล้วว่ายังแสบได้เท่าเมื่อ

ก่อนไหม”

เพยีงฟ้าไม่รอให้เขาเปิดฉากเพลงรกัเหมอืนครั้งก่อน เธอหลบัตา

แล้วแนบริมฝีปากอุ่นลงบนปากเขา มือข้างหนึ่งที่วางอยู่บนบ่าเริ่ม

ลบูไล้ขึ้นไปตามลำาคอแขง็แกร่ง เธอยงัจำาได้ว่าใบหขูองเขาไวต่อสมัผสั

เสมอ และนั่นคอืเหตผุลที่เธอพรมปลายนิ้ววนเวยีนราวกบัสำารวจ ใน

ขณะเดยีวกนักร็บัเอาเรยีวลิ้นร้อนที่แทรกผ่านเข้ามาในโพรงปาก บอก

ให้หญงิสาวรู้ว่าอกีฝ่ายกไ็ม่ยอมอ่อนข้อให้เหมอืนกนั

มือหนาบนแผ่นหลังบางไล่ตำ่าลงไปตามส่วนโค้งของสรีระ ชุด

นอนผ้าซาตนิลื่นบางทำาให้เขาสมัผสัร่างกายเธอได้อย่างแนบชดิ ทว่า

นั่นกไ็ม่เพยีงพอต่อความต้องการที่รำ่าร้องอยู่ภายใน

กวินวัฒน์ถอนจูบออกช้าๆ ขบเม้มเรียวปากล่างของเธอเบาๆ 

ก่อนจะกระซิบถามชิดริมฝีปากหญิงสาว “คืนนี้...ขอใช้ห้องนอนด้วย

ได้ไหม”

เพยีงฟ้ามองแววปรารถนาลุ่มลกึในดวงตาของเขา ยิ้มนดิๆ ให้
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คำาขออย่างตรงไปตรงมานั้น และเธอก็จะตอบเขาอย่างไม่อ้อมค้อม

เช่นกนั

“ฉันอนุญาต อนุญาตให้มีสิทธิ์เหนือร่างกายฉันในคืนนี้” เธอ

ใช้สองมือคล้องคอเขา ทิ้งสายตาเชิญชวนให้วนอยู่ในดวงตาสีเข้ม 

ลำ้าลกึ “อุ้มไปหน่อยได้ไหม อยากเกบ็แรงไว้ทำาอย่างอื่น”

เท้าของเธอลอยขึ้นจากพื้นแทบจะทันทีที่สิ้นคำานั้น กวินวัฒน์

อุ้มร่างเล็กตรงไปที่ห้องนอนของเธอ ก่อนจะวางหญิงสาวลงบนเตียง

นุม่ กลิ่นหอมอ่อนๆ คล้ายกลิ่นที่เขาได้รบัเสมอเวลาอยูใ่กล้ชดิเธอลอย

มาแตะจมกู แต่ชายหนุม่จำาได้ขึ้นใจว่ากลิ่นผวิเนื้อแท้ของเพยีงฟ้าหอม

หวานกว่านี้หลายเท่า และเขากไ็ม่อาจทนห้ามใจไม่ให้กลบัไปดอมดม

กลิ่นเย้ายวนใจนั้นต่อไปได้อกีแล้ว

เพียงฟ้ามองร่างหนาที่ชันเข่าอยู่บนเตียง มือข้างหนึ่งของเขา

กำาลังปลดกระดุมเสื้อออกทีละเม็ด ดวงตาคมกวาดมองร่างกายเธอ 

วนเวยีนไปทกุส่วน มมุปากข้างหนึ่งของเขายกขึ้นน้อยๆ ขนาดว่าเสื้อผ้า

ของเธอยงัอยูต่ดิกายครบทกุชิ้น แต่ไม่รูท้ำาไม แค่ถกูสายตานั้นโลมเลยีม

ไปพร้อมๆ กบัที่เธอได้เหน็แผงอกแขง็แกร่งของเขาโผล่พ้นสาบเสื้อออก

มาทลีะนดิ หวัใจของหญงิสาวกพ็ลนัโหมแรงขึ้นมาเสยีได้

ใบหน้าเริ่มร้อนผ่าวขึ้นมา พอเริ่มคิดว่าเดี๋ยวหน้าเธอต้องแดง

จนเผยให้เขารู้แน่ว่ารู้สึกยังไงอยู่ เพียงฟ้าเลยรีบออกตัวก่อนจะโดน

แซว “เขนินะเนี่ย”

คนที่กำาลงัปลดกระดมุอยู่หยดุชะงกั ก่อนจะยื่นมอืไปดงึมอืคน

ตวัเลก็บนเตยีงให้ลกุขึ้นมานั่ง ย้ายมือเธอมาจบัที่สาบเสื้อเขา “งั้นก็

ช่วยเลย”

บ้าจรงิ... 

มือเล็กๆ วนอยู่แถวกระดุมเม็ดสุดท้ายใกล้เอวกางเกง แม้ว่า

เพยีงฟ้าจะดงึใจให้จดจ่ออยู่ที่การปลดกระดมุ ทว่ากป็ฏเิสธไม่ได้เลย
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ว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องที่ออกมาทกัทายนั้นเรยีกสายตาของหญงิสาวให้

เหลอืบมองเป็นระยะ 

เมื่อก่อนแม้ว่ากวินวัฒน์จะเรียนหนักแต่เขาออกกำาลังกายอยู่

เสมอ ชายหนุ่มเคยบอกเธอว่าการทำาให้เหงื่อออกช่วยให้เขาคลาย

เครยีดได้มาก ถงึจะไม่ได้ขนาดเข้ายมิ แต่เพยีงฟ้ากเ็หน็เขาวดิพื้นหรอื

ไม่กซ็ติอปัก่อนอาบนำ้าบ่อยๆ ดงึข้อกบับาร์ที่ขดัไว้กบักรอบประตกูม็ใีห้

เหน็ อาจจะมห่ีางหายไปบ้างช่วงที่เขาเป็นแพทย์อนิเทร์ิน แต่ทกุครั้งที่

เขาถอดเสื้อ เธอก็จะได้เห็นกล้ามเนื้อสมชายที่ถึงจะไม่แน่นเท่าดารา

หนุม่ๆ ในโทรทศัน์ แต่มนักม็ากพอจะทำาให้ผูห้ญงิอย่างเธอใจเต้นเมื่อ

จนิตนาการถงึความแขง็แรงของเขาเสมอ

ตอนนี้เพยีงฟ้าเลยกำาลงัสงสยัว่า...ร่างกายใต้เสื้อเชิ้ตนั้นยงัปลกุ

ความตื่นเต้นให้เธอได้เหมอืนเดมิไหม

“มองอะไร หมื?”

หญิงสาวช้อนสายตาขึ้นมองเจ้าของคำาถามเมื่อรู้ว่าถูกจับได้ 

เอยีงศรีษะให้เขาเลก็น้อย “ให้มองอะไรกม็องอนันั้นแหละ”

“ไม่ได้บอกให้มองเลย บอกให้ช่วยปลดกระดมุ”

“งั้นกค็งมองกระดมุมั้ง”

มมุปากกวนิวฒัน์กระตกุ “กระดมุเมด็ไหนครบั”

เพยีงฟ้าเม้มปากกลั้นยิ้มเขนิ หลบุตาลงมองริ้วกล้ามเนื้อจางๆ 

จากใต้ราวนมของเขา ไล่ตำ่าลงไปจนจดขอบกางเกง มอืเลก็เรยีวที่ปลด

กระดมุให้เขาจนหมดแล้วค่อยๆ แทรกผ่านสาบเสื้อเข้าไปวางสมัผสัที่

กล้ามท้อง หวัใจเธอแอบกระตกุครั้งหนึ่งด้วยความตื่นเต้น เผลอขบรมิ

ฝีปากเบาๆ อย่างไม่รู้ตวั 

“เมด็ไหนดนี้า...” 

ปลายนิ้วอ่อนนุ่มลูบไล้ไต่ขึ้นไปทลีะนดิ ปลกุให้กล้ามเนื้อแน่น

ของชายหนุม่เต้นแรงตบุๆ เช่นเดยีวกบักล้ามเนื้อทกุส่วนที่ซ่อนอยูภ่าย
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ใต้อาภรณ์เบื้องล่าง มนัเริ่มบบีรดัราวกบัอยากแสดงอำานาจ กวนิวฒัน์

ย้ายมือไปจัดการแถวหัวเข็มขัดพร้อมกับรูดซิปลง ก่อนจะตะปบเอา

มอืเลก็แสนซกุซนที่กำาลงัสำารวจอยูช่่วงเอวเขา แล้วย้ายมอืเธอให้เลื่อน

ตำ่าลงมาจบัที่ขอบกางเกงสแลก็ บอกให้เธอรู้เป็นนยัว่าขั้นตอนต่อจาก

นี้ เขาจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเธอ

เพยีงฟ้ายงัไม่ดงึกางเกงลงให้หรอก หญงิสาวเงยหน้าขึ้น ยิ้มใส่

ดวงตาฮกึเหมิครั้งหนึ่งก่อน  ท้าทายอยูใ่นทว่ีาแน่ใจแล้วหรอืว่าเขาเป็น

ผู้คุมเกมอย่างที่คิด หญิงสาวไม่ละสายตาไปไหน ในขณะที่ค่อยๆ 

แทรกมือผ่านเอวกางเกงเข้าไป ลูบผ่านกล้ามเนื้อต้นขาที่บีบเกร็งจน

แขง็ ก่อนจะปัดนิ้วป่ายไปทกัทายท่อนเนื้ออกีส่วนที่อยู่ใกล้ๆ 

เกรง็แน่นบอกความสมชายไม่แพ้กนั...

เสียงครางตำ่าลึกผ่านลำาคอของชายหนุ่มออกมายามเธอเริ่ม 

บีบนวด ความอุ ่นจากปลายนิ้วที่พรมอย่างเป็นจังหวะ เล่นเอา

เส้นเลอืดตามลำาคอเขานูนชดั กวนิวฒัน์ยิ้มอย่างพอใจทว่ากฉ็ายแวว

ร้ายกาจอยู่ในดวงตา แน่ละ ใครจะปล่อยให้เธอควบคุมเขาอยู่ฝ่าย

เดยีว

กวินวัฒน์แตะปลายนิ้วที่คอระหง ก่อนจะไล้ตำ่าลงไปถึงบ่า 

เปลื้องเสื้อคลุมออกให้เผยหัวไหล่มน ผิวของเธอยังเนียนละเอียดไม่

ต่างจากเมื่อก่อน ยิ่งกระตุ้นให้ชายหนุ่มอยากสำารวจเรอืนร่างเธอมาก

ขึ้น นิ้วสากสอดเข้าเกี่ยวสายสปาเกตตขีองชดุนอนตวับาง ดงึรั้งให้พ้น

หัวไหล่ แล้วปล่อยให้ผ้าซาตินพลิ้วทิ้งตัวลงไปกองอยู่ที่เอวหญิงสาว 

แอบขดัใจเลก็น้อยตอนที่เหน็ว่าเธอมบีราปิดกั้นอยู่ข้างในอกีชั้น

“เมื่อก่อนตอนจะนอนไม่เห็นใส่เลย” เขาว่าเสียงขุ่นเล็กน้อย 

“วนัหลงัไม่ต้องใส่นะ ขี้เกยีจถอด”

“กม็คีนจะมาหา ไม่ใส่ได้ไง” เพยีงฟ้าว่าด้วยยิ้มขำา รู้สกึถูกใจ

ที่เหน็หน้ายุ่งๆ ของเขาอย่างบอกไม่ถูก มอืบางที่ว่างอยู่เลยยื่นไปจบั
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เอวกางเกงของเขา ก่อนจะค่อยๆ รั้งให้เลื่อนตำ่าลงมา พร้อมกบับอก

เขาไปด้วยว่า “แต่จรงิๆ ถ้ารู้ว่าจะจบที่นี่...กค็งไม่ใส่”

กวนิวฒัน์ยิ้ม ยอมรบัว่าเขนิสายตายั่วยวนของเธอ “เดี๋ยวครั้ง

หน้า...ฉนัจะให้โอกาสแก้ตวั”

“ยงัจะมคีรั้งหน้าด้วยเหรอคะ” เพยีงฟ้ายงัแกล้งยั่วเขาต่อ

“ห!ึ เดี๋ยวกร็ู้”

หญงิสาวไม่ขดัขนื ตอนเขาโน้มตวัลงมาปลดบราตวับางของเธอ

แล้วโยนทิ้ง แอบเหน็ยิ้มเจ้าเล่ห์ฉายขึ้นแวบหนึ่งราวกบัพอใจที่จดัการ

ตัวขัดอารมณ์ได้ ก่อนที่เขาจะค่อยๆ ดันตัวเธอให้เอนลงไปนอนบน

เตียงอีกครั้ง และปิดปากที่แสนยั่วเย้านั้นด้วยปากของเขาในนาทีต่อ

มา

รมิฝีปากอุ่นนุ่ม หวานฉำ่า ดงึให้ชายหนุ่มดื่มดำ่าอย่างลำ้าลกึ เขา

ค่อยๆ จูบเธอในจังหวะที่ช้าลง...ราวกับอยากจะชวนให้คนที่นอนอยู่

ใต้ร่างก้าวผ่านคนืนี้ไปอย่างช้าๆ เขาและเธอควรจะเริ่มมนัอย่างไม่รบี

ร้อน ทบทวนความสัมพันธ์แนบชิดของเราทีละสัมผัส เขาจะทำาทุก

อย่างที่รู้ว่าเธอชอบ และคดิว่าเธอกจ็ะทำาแบบนั้นกบัเขาเช่นกนั

จูบของกวินวัฒน์ไล่ตำ่าลงมาที่ต้นคอของหญิงสาว ผิวขาวผ่อง

ที่เขาสำารวจไปคราหนึ่งแล้วเมื่อครู่ด้วยปลายนิ้ว ทว่าตอนนี้เขาจะ

สมัผสัมนัอย่างลกึซึ้งมากขึ้นด้วยรมิฝีปากของเขาเอง 

ชายหนุ่มจูบอย่างแผ่วเบาที่ใต้กรอบหน้า เขาไม่ลงแรงมากทั้ง

ที่ผวิของเธอหอมยั่วยวนจนหวัใจเขาแทบจะหลดุ แต่เพราะกวนิวฒัน์

รู้ว่าผวิของเพยีงฟ้าขึ้นสงี่าย เขาจงึต้องกลั้นใจไว้ ลากไล้จมูกสูดกลิ่น

หอมลงมาถึงแนวไหปลาร้า คราวก่อนเขาต้องหยุดทุกอย่างไว้เพราะ

ชดุเชฟที่เธอสวมปิดมดิชดิมาถงึบรเิวณนี้ แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่ามนักม็ี

ข้อดี เพราะตั้งแต่จุดนี้ลงไปจดปลายเท้า เขาจะบอกรักเธอได้อย่าง 

ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาเห็นร่องรอยความรักของเขาที่หลงเหลือไว้บน
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ตวัเธอ

กวินวัฒน์จูบหนักๆ ที่เนินอกก่อนเพื่อเตือนหญิงสาวเป็นครั้ง

สดุท้าย ก่อนจะตวดัลิ้นร้อนผ่านปลายยอด ร่างเลก็สะดุง้เพยีงเลก็น้อย 

แต่เขากลบัรู้สกึถงึแรงเต้นของหวัใจที่ไหวแรงไม่ต่างจากของเขา

เพยีงฟ้าแอ่นกายเมื่อถกูเขาดดูดื่ม ความเสยีวซ่านกรุน่อยูใ่นอก

ยามผวิเนื้อต้องลิ้นอุ่นชื้น ทรวงอกตงึกระชบัขึ้นพร้อมกบัปลายยอดที่

ชูชันตอบสนอง ยิ่งเขากวาดมือหนาสัมผัสตำ่าลงไปถึงผิวท้อง กล้าม

เนื้อของเธอก็เครียดเกร็งตาม รู้สึกหนาวสะท้านจนขนลุกทั้งที่ภายใน

ร้อนรุ่มราวกบัมไีฟเผาไหม้เธอ

ใบหน้าของเขาเลื่อนมาวนเวียนอยู่ที่กลางอกอิ่ม ก่อนขยับตำ่า

ลงมาเรื่อยๆ รมิฝีปากของกวนิวฒัน์พรมจบูไปตามผวิเนื้อของหญงิสาว 

อยากรู้จักเรือนร่างบอบบางนี้ทุกอณู เขาสอดมือเข้าใต้ชุดนอนที่ยัง 

ไม่ถูกปลดทิ้ง ก่อนที่จะปัดนิ้วผ่านแพนตตีวับาง ลูกไม้นุ่มที่ปกปิดอยู่

ด้านหน้าส่วนต้องห้ามช่างกระตุ้นสัญชาตญาณดิบในกายเขาได้ดี

เหลอืเกนิ

เพยีงฟ้าขยบัตวัเมื่อรู้สกึว่าชดุนอนของเธอถูกรั้ง เธอยกสะโพก

ขึ้นเลก็น้อยให้เขาดงึมนัได้ง่ายขึ้น เพยีงเท่านั้นผ้าซาตนิสอี่อนกเ็ลื่อน

ผ่านเรียวขาของเธอจนพ้นร่าง ลงไปกองอยู่บนพื้นไม่ห่างจากบราตัว

เมื่อครู่เลย

“มีถุงไหม” หญิงสาวถามตอนที่เขากำาลังปลดเสื้อผ้าที่ค้างอยู่

บนตวัเขาออก

กวนิวฒัน์ส่ายหน้า “มนัฉกุละหกุ แต่ไม่ต้องใส่เข้าไปกไ็ด้ แอบ

เสยีดายนดินงึกเ็หอะนะ”

เพยีงฟ้ายิ้มปนขำา ก่อนจะต้องร้องเสยีงหลงเมื่อถกูปลายนิ้วสอด

แทรกเข้าใต้ผ้าลูกไม้ปัดผ่านที่จุดกึ่งกลางความสาว เขาทำามันอย่าง

ถนอม ทว่าเพราะโดนจู่โจมโดยไม่ทันตั้งตัวจึงทำาให้เธอเก็บเสียงน่า
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อายไว้ไม่ทนั หญงิสาวชนัเข่าทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกบัจกิปลายเท้าเมื่อ

ความเสยีววูบวาบแผ่ซ่านไปทั่วร่างเธอ

“อ๊ะ!” เพยีงฟ้าหลดุเสยีงอกีครั้งเมื่อเขาจูบลงที่เนนิเนื้อ ชพีจร

เต้นตบุๆ ราวกบัจะระเบดิออกมา 

นิ้วเรียวแทรกผ่านเส้นผมหนาของเขา ก่อนจะผวาเฮือกเมื่อ

ปลายลิ้นเขาตวัดเข้าตรงกลาง เขาล่วงลำ้า ครอบครองเธอทีละนิด 

ทำาเอาร่างของเธอบดิเกรง็และผ่อนคลายสลบัไปมาอย่างสบัสน 

เพียงฟ้าครางผ่านลำาคอราวกับละเมอ ความสยิวซ่านที่เขา

มอมเมาเธอกำาลังจะทำาให้เธอเสียการควบคุม แรงปรารถนาถาโถม

มากขึ้นเกนิห้ามใจไม่ต่างจากถูกลวงล่อด้วยขนมหวาน

“เอาแบบนี้จรงิเหรอ...” หญงิสาวถามเสยีงพร่า เพยีงเท่านั้นก็

จดุไฟที่แผ่วลงในกายของชายหนุ่มให้ลกุโชนอกี

กวินวัฒน์เงยหน้าขึ้นกวาดมองเรือนร่างที่เธออนุญาตให้เขา

ครอบครอง ก่อนจะเกี่ยวอาภรณ์ชิ้นสุดท้ายบนกายเธอออก ขยับตัว

เข้าหาในระยะที่ใกล้ชดิขึ้น ในขณะที่หญงิสาวชนัตวัขึ้นมาเลก็น้อย ยื่น

มอืมาช่วยปลกุเร้าให้ร่างกายเขาร้อนไปพร้อมๆ กนั

เพยีงไม่กี่สมัผสัจากมอืนุ่ม ความเป็นชายของเขากก็ลบัมาตื่น

ตวัเตม็ที่ กวนิวฒัน์รู้สกึเลยว่าจดุชพีจรใกล้บรเิวณนั้นเต้นตบุๆ เขากดั

ปากต้านแรงที่พวยพุง่อยูภ่ายใน “เธอว่าไงล่ะ ผลตรวจเลอืดครั้งล่าสดุ

บอกว่าฉนัปลอดภยันะ แล้วกไ็ม่ได้นอนกบัใครด้วย”

“ไม่ได้ห่วงเรื่องนั้น หมอคดิอะไร”

เขายื่นหน้าไปจบูปากเธอเพื่อระบายความซ่าน “งั้นกย็งัไม่อยาก

มลีูก?”

“หมอเลี้ยงไหวไหมอะ”

“เป็นโหลก็เลี้ยงไหว” ซบหน้าลงที่ซอกคอของหญิงสาว ขยับ 

รมิฝีปากตอบตอนจ่ออยู่ที่แอ่งชพีจร “แต่เธอเป็นคนอุ้มท้องไง ฉนัให้
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เธอตดัสนิใจอยู่แล้ว”

ร่างกายหญิงสาวร้อนฉ่าขึ้นตอนเขาลากลิ้นผ่านริมฝีปากเธอ 

ลมหายใจร้อนๆ ของเขาเป่ารดอยู่ที่ปลายจมูกหญงิสาว  “อื้อ...” เธอ

ครางแล้วเอียงใบหน้าไปตามอารมณ์ที่ถูกปลุกเร้า กลิ่นแอลกอฮอล์

อ่อนๆ ทำาให้เขาเซก็ซี่ขึ้นเป็นเท่าตวั “งั้นกช็่วยกนัเลี้ยงด้วยนะ”

“แน่อยู่แล้วด.ิ..กเ็ราช่วยกนัทำานี่”

เพยีงฟ้ายิ้มขำาให้คำาตอบตดิตลกนั้น ก่อนจะครางออกมาอกีครั้ง

ตอนที่โดนเขางบัเข้าที่ใบห ูมอืสองข้างปัดป่ายกอดรดัร่างหนาที่ก้มตำ่า

ลงมา เป็นนาทเีดยีวกบัที่ต้นขาของเธอสมัผสัถงึการเสยีดสเีบาๆ จาก

กล้ามเนื้อแขง็ขงึ บอกเป็นนยัว่าเธอกำาลงัจะเจอของจรงิ

“คดิถงึครูคนแรกไหม” เขาถามชดิใบหู 

ความเขินอายฉายวาบขึ้นบนใบหน้า ทว่าเธอก็ไม่ยอมแพ้เขา 

เอยีงใบหน้าไปมองสบตา ดงึคนที่อยูเ่หนอืร่างก้มลงมาจูบอย่างดดูดื่ม

ร้อนแรงก่อนแล้วเธอค่อยจบูเบาๆ อกีครั้งที่ปลายคางเขา เอ่ยด้วยเสยีง

หวานออดอ้อน “ไม่คดิถงึคนนี้ แล้วจะให้คดิถงึใครที่ไหน”

เพยีงฟ้ากำาลงัคดิว่าแอลกอฮอล์ในกายเขากำาลงัมอมเมาเธอไป

ด้วย ชวนให้คดิถงึคำ่าคนืแรกของเราสองคน...คำ่าคนืที่เหล้าเป็นส่วนหนึ่ง

ที่ทำาให้เขาและเธอเป็นของกนัและกนั...

หญิงสาวหลับตาลงเพื่อดื่มดำ่าความรู้สึก “มีกลิ่นเหล้าด้วย 

เหมอืนครั้งแรกของเราเลย”

“แต่ครั้งแรกของการกลบัมาไม่ใช่เพราะเหล้านะ...รกัล้วนๆ”

คนฟังยิ้มทั้งที่หลบัตาอยู่ ให้ตายเหอะ ตกลงว่าเหล้าหรอืเขาที่

กำาลังมอมเมาเธอกันแน่ หญิงสาวเผยอปาก ปลดปล่อยเสียงผ่าน 

ลำาคอระบายความเสยีวซ่านยามถูกเขาแทรกผ่านเข้าสู่ส่วนลกึ 

เพยีงฟ้าลมืตาขึ้นมาย่นจมูกใส่เขา ก่อนจะจกิเข้าที่หวัไหล่เมื่อ

ร่างหนาขยบั “เล่นทเีผลอตลอดเลย”
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“ตื่นเต้นดอีอกไม่ใช่เหรอ”

“อ้า...”  เธอตอบกลบัด้วยเสยีงครางและรอยยิ้มที่พงึพอใจ

ร่างบางสะท้านตอบสนองตามจงัหวะของเขา ในขณะที่มอืหนา

ก็เลื่อนจากสะโพกไล้ลงไปด้านหลังยึดครองเนื้อขาวโค้งมนได้รูปสวย 

ออกแรงเพยีงเลก็น้อยเขากย็กบั้นท้ายเธอให้ขยบัขึ้น กวนิวฒัน์สอดต้น

ขาของเขาเข้ารองแทนที่ ให้เธอทิ้งนำ้าหนกัลงที่เขาพร้อมกบัจดัสรรีะให้

คนตัวเล็กอยู่ในท่าที่เขาและเธอจะเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น ชายหนุ่มตวัด

แขนล็อกเรียวขาทั้งสองข้างของหญิงสาวไว้ ก่อนจะเริ่มจังหวะใหม่ที่

เตม็ไปด้วยอารมณ์รกัใคร่ โหยหา

เพยีงฟ้าปล่อยเสยีงครางถีๆ่  เรยีวปากบางของเธอเผยอไขว่คว้า

หาอากาศ เช่นเดียวกับที่เสียงลมหายใจแรงๆ ของกวินวัฒน์ที่บอก

ความร้อนระอใุนกายเขา เหงื่อเริ่มผดุพราวตามกรอบหน้าของชายหนุม่ 

ทั้งที่แอร์ในห้องเยน็ฉำ่ากว่าปกตด้ิวยซำ้า ร่างกายที่บดเบยีดเสยีดสผีลกั

ดนัให้ความเสยีวซ่านไต่ระดบัขึ้นไปเรื่อยๆ

ลมหายใจหอบถี่ของทั้งคูด่งัสอดประสานไปพร้อมๆ กนั ร่างกาย

ขยบัตามจงัหวะกระชั้นถี่ เพยีงฟ้าร้อนรุ่มอยู่ใตไ้ฟรกัที่โหมแรงของเขา 

หัวใจวาบหวามของเธอพร้อมจะโบยบิน หญิงสาวชันตัวขึ้นเล็กน้อย

แล้วกอดรัดร่างหนาเอาไว้ เป็นนาทีเดียวกับที่เขาพาเธอทะยานถึง

ความสุขสม เสียงใสเปล่งออกมาพร้อมกับรอยยิ้มที่ระบายขึ้นบน

ใบหน้าเธอ 

กวินวัฒน์ประคองร่างเล็กให้นอนลงบนฟูก ขยับเปลี่ยนท่าให้

คนหมดแรง แล้วเริ่มเดนิเครื่องตามเธอไปอย่างไม่มสีะดดุ เพยีงฟ้าปรอื

ตาขึ้นมามองเขา ก่อนจะรั้งต้นแขนชายหนุม่ให้โน้มตวัลงมา ใช้จมุพติ

อ่อนหวาน เย้ายวนแบบที่เขาชอบ ช่วยเตมิเชื้อให้อกีแรง และเพยีงไม่

นานเขากค็รางตำ่าปลดปล่อยความปรารถนาให้ลอยล่อง ก่อนจะก้มตำ่า

ลงปัดริมฝีปากชิดพวงแก้มอุ่นของเธอ ดอมดมกลิ่นหอมที่แสนคิดถึง
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ราวกบัยงัตกัตวงไม่เพยีงพอ

“อย่าซนนะหมอ” คนที่เริ่มจั๊กจี้ปราม 

ชายหนุ่มยิ้มปนขำาน้อยๆ เลื่อนมามองดวงตากลมใสวาวความ

สขุคูต่รงหน้า ดวงหน้าที่ยงัขึ้นสชีดัไม่จางทำาให้เขายิ้มออกมา “ไม่ต้อง

เรยีกฉนัว่าหมอเหมอืนคนอื่นได้ไหม อยากให้เธอพเิศษกว่าใคร”

เพยีงฟ้าโอบรอบร่างกำายำา ดงึให้เขาทิ้งตวัลงมานอนข้างๆ ก่อน

ที่เธอจะพลกิตวัไปหา เป็นนาทเีดยีวกบัที่เขาตั้งศอกขึ้นเท้าศรีษะมอง

กลบัมา

เธอช้อนสายตาแป๋วราวกับลูกแมวขึ้นมอง เลิกคิ้วให้นิดๆ 

“เหมอืนตรงไหน คำาเดยีวกนั แต่ต่อไปนี้ฉนัจะเรยีกให้หวานกว่า” ไม่

ว่าเปล่า ร่างเลก็แสนซกุซนยื่นหน้าไปใกล้ เรยีกเขาด้วยเสยีงหวานอ้อน

กว่าครั้งไหนๆ “หมอค้าาา...หมอกายขาาา”

“โอ๊ยยย” คนถูกยิงด้วยลูกอ้อนโอดครวญ ก่อนจะกระชับร่าง

เปลอืยเปล่าของเธอให้เข้ามาแนบเนื้ออกีครั้ง “ขออกีรอบได้ไหม”

เพยีงฟ้ายิ้มสว่างสดใส แล้วว่าซำ้า “หมอออ หมอกวิ้นนน”

“ไม่ใช่... ฉนัหมายถงึ...” มอืสากร้อนลูบไล้บั้นท้ายกลมกลงึแทน

คำาพูด และนั่นก็ทำาให้หญิงสาวเบิกตาโต ก่อนทุบลงที่แผ่นอกแกร่ง

หนึ่งที

“พอแล้ว...นอน!” 

“นะ...น้าาา” เขาเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายอ้อนเธอบ้าง “เราไม่ได้...

เอ่อ ไม่ได้เจอตั้งห้าปีกว่าเลยนะ”

“แล้วจะชดเชยส่วนของห้าปีในคนืเดยีวเลยหรอืไง”

กวนิวฒัน์หวัเราะลั่น เอาขาไปเกี่ยวลอ็กคนตวัเลก็ไว้แล้วแกล้ง

หยอกกลบัไป “กถ็้าเธอไหว ฉนักไ็ม่ตดิเลย”

“จะบ้าเหรอ ไม่เอาแล้ววว นอน!!!”

“แต่พรุ่งนี้วนัเสาร์...”
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“กาย!!! ฉนัทำางาน”

“ถ้าอย่างนั้นแค่อาบนำ้าด้วยกนักไ็ด้”

เพยีงฟ้ามองตอบด้วยสายตาที่มคีำาว่า ‘ไม่เอา!’ อยู่ในนั้น ทว่า

เขากลบัช้อนตวัเธอขึ้นอย่างรวดเรว็ “น่านะ ฉนัว่าเธอต้องชอบ”

“กาย!!!”
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วันนี้เพียงฟ้ามีนัดรับเคสใหม่ที่โรงพยาบาลตอนบ่ายโมง 

ทว่าเธอมาถึงโรงพยาบาลตั้งแต่ยังไม่เที่ยงเพราะตั้งใจมาหาคำาตอบ

เรื่องที่คาใจอยู่  กเ็พื่อนตวัดขีองเธอนั่นแหละ เอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมา

ใส่หัว ตอนแรกหญิงสาวก็ไม่ได้สนใจหรอก แต่ไหนๆ ก็ต้องมา 

โรงพยาบาลอยู่แล้ว ถามให้หายสงสยัไปเลยละกนั

เมื่อช่วงบ่ายของหลายวนัก่อน แทมมี่มาหาหมอฟันที่โรงพยาบาล

นี้ พอเสรจ็เรว็แล้วเหน็ว่าร้านของเธออยู่ใกล้ๆ เลยแวะไปกนิมื้อเที่ยง

ที่ร้าน พอเพียงฟ้าว่างจากงานในครัวแล้วไปร่วมโต๊ะด้วย เพื่อนของ

เธอกเ็มาท์ให้ฟังทนัท.ี..

‘อเีฟย์มงึรู้ไหม กูได้ยนิข่าวมา เขาบอกว่าที่โรง’บาลรเีซลดามี

หมอสูตฯิ เข้ามาใหม่ เป็นผู้หญงิ’

‘แล้ว?’

‘น่ารกัม้ากกก’

‘มงึเหน็ละเหรอ’

แทมมี่จบีปากเลก็น้อย แล้วขยบัไหล่ซ้ายขวา ‘ยงั’

‘พูดเหมอืนเหน็เองเนอะ แล้วมาบอกกูทำาไม’

‘อ้าว นี่เพื่อนหวงัดนีะ อย่าบอกนะว่ามงึไม่รู้ว่าแผนกสูตนิรเีวช

27
ไม่กลัว
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กบัแผนกตา หู คอ จมูก อยู่ชั้นเดยีวกนั’

เพยีงฟ้าย่นคิ้วให้เพื่อน เธอรู้ว่าทั้งสองแผนกอยู่ชั้นเดยีวกนั แต่

กย็งัไม่เข้าใจสิ่งที่เพื่อนอยากจะสื่อ ‘รู้ แต่แล้วมนัยงัไง’

‘อ้าว กห็มอสาว หน้าตาด ี แถมยงัโสด มาอยู่ใกล้ๆ กบัหมอ

หนุ่มหล่อ ยงัไม่แต่งเมยีไม่พอ เป็นลูกชาย ผอ. ด้วยนะคะ ผวัมงึเสรจ็

แน่อเีฟย์ เขาว่าอายยุี่สบิห้าเองนะ กำาลงัสาวสะพรั่งเลย’

‘แล้วไง กูกเ็คยอายยุี่สบิห้าไหม แถมตอนนั้นกูกเ็ป็นแฟนกาย

แล้วด้วย’

‘อ้าว แต่อะไรๆ มนักไ็ม่แน่ไม่นอนไหม กูถงึบอกไงว่าให้มงึรบี

ไปบอกให้แม่ไปขอกาย ช้าหมดอดแดกนะจ๊ะ’ แทมมี่ว่าพลางเล่นหู

เล่นตาใส่ ตกลงที่เอาเรื่องหมอสาวคนใหม่มาพูดก็เพื่อจุดประสงค์นี้ 

เหรอ

‘เพิ่งกลบัมาคบกนัได้ไม่เตม็เดอืนด ีมงึจะให้กูแต่งแล้วหรอืไง’

‘ใช่ส ิต้องแต่งเลย จะเหลอืไว้ทำาไม จบัจดขึ้นบญัชผีวัได้แล้ว’

‘พูดเหมอืนกูมผีวัหลายคนเนอะ คนเดยีวกจ็ะแย่แล้ว’

ใช่ แย่ไม่แย่ ตอนนี้หญิงสาวก็มายืนอยู่หน้าแผนกตา หู คอ 

จมูกแล้ว ไม่ได้หงึหวงหรอกนะ แต่เพื่อความสบายใจ มาเชก็ข้อมูลไว้

ก่อนกด็ี

“อ้าว เชฟเฟย์” พยาบาลคนหนึ่งร้องทัก เพียงฟ้าจึงยิ้มแป้น

แล้วตรงเข้าไปหา “นัดทานข้าวเที่ยงกับอาจารย์กวินวัฒน์ไว้เหรอคะ 

แต่วันนี้ไม่น่าจะได้เลิกเที่ยงหรอกนะคะ คนไข้เยอะ อาจจะเลตนิด

หน่อย”

“อ๋อ ไม่ได้นดัไว้หรอกค่ะ เฟย์แวะเอาข้าวเที่ยงมาให้หมอเฉยๆ 

เดี๋ยวเฟย์ต้องไปรอรบัเคสที่ศูนย์มะเรง็เหมอืนกนั” 

“เสียดายนะคะ มาโรงพยาบาลแต่ไม่ได้ทานข้าวด้วยกันกับ

อาจารย์”
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เพยีงฟ้ายิ้ม ทว่าพี่พยาบาลอกีคนที่อยู่ใกล้ๆ กแ็ซวเธอแทน 

“ไม่ได้กนิมื้อเที่ยงกไ็ม่เป็นไรหรอกพี่ เดี๋ยวอาจารย์กไ็ปหาที่ร้าน

อยู่แล้ว ใช่ไหมคะเชฟเฟย์”

เรื่องไปหาที่ร้านนี่ก็อีกเรื่องหนึ่ง เธอไม่เคยบอกใครเลยสักครั้ง

ว่าเขาไปหาเธอที่ร้านบ่อยๆ แต่เขานั่นละที่ดนัพดูออกมาตอนที่เธอพา

นำ้าผึ้งมาตรวจครั้งสดุท้าย

‘โดยรวมเรียบร้อยดีนะ แต่ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังการเกิดต้อหิน

ด้วย เพราะตาที่เกดิอบุตัเิหต ุโครงสร้างตาจะไม่ปกตแิล้ว กม็โีอกาส

เกิดต้อหินได้ ถ้ารู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติที่ตาก็รีบบอกหมอละกันนะ 

นำ้าผึ้ง ไม่ต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลกไ็ด้ หมอไปที่ร้านอยู่แล้ว...แฟน

เป็นเชฟอยู่ที่นั่น’

ดมีาตั้งแต่ต้นแล้วเชยีว วกมายงิเธอที่ประโยคสดุท้ายจนได้ และ

กเ็พราะตอนนั้นมพีี่พยาบาลคนหนึ่งอยูใ่นห้องตรวจด้วย เรื่องที่เธอคบ

กบัเขาเลยแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเรว็

เธอไม่รู้ว่านอกจากเรื่องวันนั้นแล้ว กวินวัฒน์ได้พูดอะไรกับ

เพื่อนร่วมงานของเขาอกีไหม หญงิสาวเลยตอบไปกลางๆ “ถ้ากายว่าง

นะคะ”

เพยีงฟ้าตอบแล้วยื่นถงุในมอืเธอให้อกีฝ่าย “เฟย์รบกวนฝากถงุ

นี้ให้หมอหน่อยนะคะ คงไม่ได้รออยู่เจอ อ้อ ส่วนถุงนี้เป็นบราวนี

สขุภาพของที่ร้านนะคะ เฟย์เอามาฝาก เอาไว้ทานกบักาแฟช่วงบ่าย

นะคะ”

“ขอบคณุมากค่ะเชฟเฟย์ มขีองตดิมอืมาฝากตลอดเลย คราว

หลงัไม่ต้องลำาบากหรอกนะคะ”

“ไม่ลำาบากเลยค่ะ ไม่ต้องเกรงใจ” หญงิสาวยิ้มกว้างจนตาหย ี

ก่อนจะเริ่มเปิดประเดน็เข้าเรื่อง “เอ้อ เฟย์ได้ยนิมาว่าที่แผนกสูตฯิ มี

หมอผู้หญงิเข้ามาใหม่เหรอคะ”
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“ใช่ค่ะ เพิ่งย้ายมาเมื่อสปัดาห์ก่อนนี้เอง”

“เชฟเฟย์มอีะไรรเึปล่าคะ”

“อ๋อ เปล่าค่ะ พอดเีฟย์คดิไว้ว่าจะตรวจภายในแต่กแ็อบเขนิๆ 

คุณหมออยู่ พอได้ยินว่ามีหมอเข้ามาใหม่ เป็นผู้หญิง รุ่นราวคราว

เดยีวกนัเลยลองถามดู”

“อย่างนี้นี่เอง คณุหมอคนใหม่ชื่อคณุหมอขวญันกิาค่ะ เชฟเฟย์

นัดที่แผนกได้เลย” ให้ข้อมูลเสร็จก็ยื่นหน้าไปกระซิบถาม “เตรียม

วางแผนครอบครวัเหรอคะ”

เพียงฟ้าเบิกตากว้าง รีบโบกไม้โบกมือปฏิเสธทันควัน “ไม่ใช่

ค่ะๆ ตรวจสขุภาพเฉยๆ”

“ว้า...เสยีดายจงัค่ะ พี่กน็กึว่าพยาบาลแผนกเราจะได้วิ่งไล่จบั

เดก็ซะแล้ว”

“โอ๊ยยย ยงัอกีนานค่ะ”

ตั้งแต่เริ่มมคีนรูเ้รื่องของทั้งคู ่เธอกบัเขากท็ำาตวัปกต ิไม่ได้ปกปิด

ใคร หญงิสาวแวะเวยีนมาหาเขาที่แผนกเกอืบทกุครั้งเมื่อต้องมาที่โรง-

พยาบาล หากไม่ได้เจอหน้ากฝ็ากของกนิไว้เสมอ แน่นอนว่าเรื่องความ

สัมพันธ์ของทั้งคู่แพร่ออกไปเรื่อยๆ จนรู้กันแล้วทั้งโรงพยาบาล นั่นก็

เท่ากบัว่า คนอื่นต่างกร็ู้ไปโดยปรยิายว่าเธอหย่าขาดกบัชยตุแล้ว แม้

ตอนนี้จะยงัไม่ถงึหูอดตีสาม ีแต่เพยีงฟ้ากร็ู้ว่าอกีไม่นานเขาต้องรู้แน่

‘ให้มนัรู้นั่นแหละดแีล้ว มนัจะได้รูว่้าเธอไม่ได้อยูใ่นการควบคมุ

ของมนัอกีแล้ว ถงึเวลาที่เธอต้องสูแ้ล้วนะเฟย์’ กวนิวฒัน์บอกเธอแบบ

นั้น และเพยีงฟ้าเองกร็ู้สกึแบบนั้นเช่นกนั

เธอจะไม่ยอมให้ชยตุอกีแล้ว!

ที่ยังกังวลใจอยู่ก็คงเป็นครอบครัว เพียงฟ้าคิดอยู่เสมอว่าเธอ

ต้องบอกเรื่องหย่าให้ครอบครัวทราบก่อน ไม่อยากให้พวกเขาได้ยิน

จากปากคนอื่น แต่เธอยงัหาโอกาสดีๆ  ไม่ได้เลย เรื่องที่พ่อแม่จะโกรธ
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ก็เรื่องหนึ่ง แต่ที่เธอกังวลมากกว่าคือกลัวว่าท่านจะโกรธแล้วพาลไป

โทษว่าเป็นเพราะกวินวัฒน์ที่ทำาให้เธอหย่ากับชยุต แล้วถ้าเป็นอย่าง

นั้น พ่อกบัแม่ของเธอกค็งไม่ชอบเขามากกว่าเดมิ

แต่ถงึอย่างนั้น เพยีงฟ้ากต็ั้งใจไว้แล้วว่าเธอจะต้องหาโอกาสที่

เหมาะสมให้ได้ในเรว็วนันี้ละ

หญงิสาวคยุต่ออกีไม่กี่นาทกีข็อตวักลบั ทว่าพอแยกมายงัไม่ทนั

ถงึลฟิต์ ขาของเธอกพ็าเลี้ยวเข้าไปที่อกีแผนกหนึ่ง แล้วตรงไปที่เคาน์-

เตอร์

“ขอนัดคุณหมอขวัญนิกาค่ะ” เพียงฟ้าว่าด้วยรอยยิ้ม ขณะที่

กไ็ด้ยนิเสยีงสะท้อนอยู่ในหวั

‘โอ้โห... รบับทอนีางหวงผวั’ รู้เลยว่าถ้าอเีจ้รู้ มนัต้องพูดคำานี้!

อย่าให้รู้เชยีว!

เสียงปลดล็อกของประตูอัตโนมัติที่หน้าห้องหยุดมือที่

กำาลังรัวนิ้วบนแป้นพิมพ์เอาไว้ เจ้าของห้องหันไปมองแวบหนึ่งตาม

สัญชาตญาณ ก่อนจะก้มลงพิมพ์งานต่อด้วยรู้อยู่แล้วว่าคนที่มาหา

เป็นใคร ช่วงนี้เธอกบักวนิวฒัน์เจอกนัทกุวนัหลงัเลกิงาน ถ้าเธอไม่ไป

ห้องเขา เขากจ็ะเป็นฝ่ายมาที่ห้องเธอ

ชายหนุม่เดนิตรงไปหาคนที่นั่งอยูท่ี่โต๊ะบาร์สงู ตายงัจดจ่ออยูท่ี่

แท็บเล็ตตรงหน้า กวินวัฒน์พอจะเดาได้ว่าเธอกำาลังทำาอะไร เพราะ

เป็นงานที่หญงิสาวทำาประจำาอยู่แล้วทกุสปัดาห์

“คิดเมนูอาทิตย์หน้าอยู่เหรอ” ชายหนุ่มถามพร้อมกับรวบเอว

คนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ไว้

“อื้ม ขอพมิพ์แป๊บนงึนะ เดี๋ยวลมือะ”

กวินวัฒน์ปล่อยให้เธอทำางานโดยไม่ส่งเสียงรบกวน แต่ก็กอด

คลอเคลยีร่างเลก็ไม่ปล่อย จนคนโดนกอดขำาออกมา
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“เสรจ็กไ็ด้ถ้าจะนวัเนยีขนาดนี้”

คนนัวเนียทำาเป็นไม่ได้ยิน เกยคางกับไหล่บางแล้วชวนคุยต่อ 

“จะว่าไปเมนูที่เธอคดิกไ็ม่เหมอืนอาหารคลนีเลยนะ”

“จรงิๆ ที่ร้านไม่ได้ขายอาหารคลนีนะ”

“อ้าว ไหนบอกอาหารสขุภาพ”

“กอ็าหารสขุภาพไง แต่ไม่ใช่อาหารคลนี อาหารคลนีเนี่ย คอื

อาหารที่ปรงุน้อย ลดพวกเครื่องปรงุเปรี้ยว เคม็ หวานต่างๆ แล้วเน้น

สารอาหารที่ให้ประโยชน์กบัร่างกายแทน แต่อาหารที่ร้านเนี่ย เรายงั

ปรุงปกตินะ แค่เลือกสิ่งที่จะนำามาปรุงให้เป็นออร์แกนิก เพื่อลดสาร

เคมทีี่จะไปสะสมในร่างกาย เลอืกวธิกีารทำา ซึ่งที่ร้านจะไม่ใช้การทอด

เลย จรงิๆ กเ็ลอืกทกุอย่าง แม้กระทั่งเครื่องปรงุที่จะเอามาใช้ เรากจ็ะ

ได้อาหารสุขภาพที่ไม่จำาเป็นต้องเป็นอาหารคลีน ยังมีรสชาติเหมือน

อาหารทั่วไปนั่นแหละ”

“ถงึว่า ทำาไมไม่ค่อยจดื...อยากกนิทกุวนัเลย”

เพียงฟ้าหันหน้าไปมองเขาเล็กน้อย สมองเธอจะไม่คิดไปไกล

เลยถ้าเมื่อกี้เขาไม่พูดด้วยเสยีงตำ่าพร่า หญงิสาวพบัเกบ็แทบ็เลต็ พอ

หมุนเก้าอี้ไปหาคนข้างหลัง ก็โดนเขาเท้าสองแขนกับโต๊ะบาร์กั้นเธอ

เอาไว้

“เวลาที่เธอทำาให้ฉนั ไม่ต้องลดอะไรเลยนะ ขอรสจดัๆ จะเปรี้ยว 

จะหวาน จะเผด็ใส่มาให้หมด”

คนฟังขำา “พูดเรื่องอะไร” 

“พูดเรื่องอาหารอยู่แล้ว”

“โอเค้ ถ้าหมอว่าอาหาร ฉนักจ็ะจำาไว้ว่าอาหาร”

“เปล่า หมายถงึเรื่องบนเตยีง”

คราวนี้เพยีงฟ้าขำาก๊ากที่สดุท้ายเขากต้็องยอมรบัมาตรงๆ หญงิ

สาวมองสบตาคนตรงหน้า ถึงแม้ว่าริมฝีปากเขาจะยิ้ม แต่เธอกลับ
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สมัผสัความเครยีดจางๆ ผ่านแววตาเขาได้

คนตวัเลก็รวบแขนขึ้นกอดอก แกล้งหรี่ตาใส่เขานดิๆ “หน้าตา

แบบนี้ คณุหมอแบกงานใส่หวักลบัมาบ้านแน่ๆ คดิอะไรนกัหนา เดี๋ยว

กห็วัโตหรอก”

เขายิ้มขำา แล้วซบลงที่ไหล่เธออกี “อย่าทิ้งฉนันะ ไม่รู้จะหาคน

รู้ใจขนาดนี้ได้ที่ไหนอกีแล้ว”

เพยีงฟ้ายิ้ม โอบแขนรอบตวัเขา “เจอเคสยากเหรอ”

“อมื ก.็..ไม่เชงิหรอก เป็นเคสที่พบเจอได้ แต่กล็ำาบากใจนดินงึ”

“ยงัไงอะ”

“เคสเด็กน่ะ เลยเป็นอะไรที่อ่อนไหวกับความรู้สึกพ่อแม่พอ

สมควร”

มอืเลก็ๆ ลูบไปมาบนแผ่นหลงัเขา “ความรู้สกึหมอด้วยใช่ไหม 

เล่าให้ฟังหน่อยได้รเึปล่า”

คนเป็นหมอถอยตวัออกมามองหน้าเธออกีครั้ง ดวงหน้ากลมที่

ขนาดได้เจอกนัอยู่ทกุวนั เขากย็งัคดิถงึเธอได้ตลอด “เดก็น้อย ตรวจ

เจอมะเรง็ที่จอตา แล้วเป็นสองข้างด้วยนะ”

“เป็นมะเรง็ตั้งแต่เดก็เลยเหรอ ไปทำาอะไรมาเนี่ย”

“มันเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมน่ะ ถึงบอกไงว่าพบเจอ

ได้”

“จะถงึตายเลยไหม” หญงิสาวถามไม่เตม็เสยีง

“ถ้าเชื้อมะเรง็ยงัไม่ลามไปอวยัวะอื่นๆ กม็โีอกาสรอดสงูนะ” คน

ฟังยิ้มได้หน่อย ทว่ารอยยิ้มนั้นก็หายไปตอนที่เขาพูดต่อ “ข่าวดีคือ 

ไม่ตาย ข่าวร้ายคอื...ตาบอด”

เพยีงฟ้าเงยีบไปหลายอดึใจ ก่อนจะเอ่ยถามต่อ “ตอนนี้เดก็คน

นั้นตาบอดแล้วเหรอ”

“ยงั แต่จะตาบอดในวนัพรุ่งนี้”
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“พรุ่งนี้เหรอ หมายความว่ายงัไง”

“คอืปกตแิล้ว เดก็เลก็ๆ พ่อแม่กจ็ะไม่ค่อยพามาตรวจตาหรอก 

ไม่เหมอืนกบัที่เชก็ร่างกายส่วนอื่น กว่าจะพามาหาหมอ ตาเดก็กป็ูด

ขึ้นมานดินงึแล้ว พ่อแม่ถงึสงัเกตเหน็ความผดิปกต ิซึ่งถ้ามนัถงึขนาด

ที่ตาปดูแล้วเนี่ย ก้อนมะเรง็มนักไ็ม่ได้เลก็แล้วนะ รกัษาให้กลบัมาเป็น

ปกติไม่ได้แล้ว สิ่งที่หมอตาจะทำาได้คือป้องกันไม่ให้เชื้อมะเร็งแพร่

กระจายไปที่ส่วนอื่น”

“ผ่าตดัเอาก้อนมะเรง็ออกมาเหรอ”

แพทย์หนุ่มส่ายหน้า “ควกัลูกตาออกมาเลย”

เพยีงฟ้าถงึกบัอ้าปากค้าง ก่อนจะพดูออกมาได้แค่ว่า “ใจร้าย...”

“ไม่ได้ใจร้ายนะ” กวนิวฒัน์ยิ้มมมุปากน้อยๆ ยื่นมอืไปจบัแก้ม

คนหน้าเศร้า “เราต้องยอมสละดวงตา เพื่อรกัษาชวีติไว้”

หญิงสาวเม้มปาก เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำาไมเขาถึงเครียด “แล้ว

เดก็เลก็ที่ว่า เลก็แค่ไหน ขวบสองขวบแบบนี้เลยไหม”

“แปดเดอืน”

“แปดเดอืน!!!” คนฟังโพล่งออกไปอย่างไม่ตั้งใจ ก่อนจะส่าย

หน้าไปมา “ไม่โอเค ไม่โอเคเลย ทำาไมต้องตาบอดตั้งแต่แปดเดือน

ด้วย” 

“ที่พกีกว่านั้นคอือะไรรู้ไหม” กวนิวฒัน์รอให้เธอเงยหน้ามาหา

เขา “พ่อแม่เดก็พยายามมลีูกมาห้าหกปี พอมลีูกคนแรก ลูกกจ็ะโดน

ควกัลูกตาออกตั้งแต่แปดเดอืน คดิว่าพ่อแม่เขาจะทำาใจได้ไหมล่ะ วยั

กำาลงัน่ารกัเลยด้วย”

เพยีงฟ้าส่ายหน้า นี่สนิะที่เขาบอกว่าอ่อนไหวกบัความรูส้กึของ

พ่อแม่

“อืม พ่อแม่เด็กทำาใจไม่ได้ง่ายๆ หรอก แต่ยังไงเราก็ต้องเอา 

ลูกตาออกมา แล้วถามว่าใครเป็นคนควัก” เขายิ้มประชด แล้วชี้ที่ 
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ตวัเอง ก่อนจะพ่นลมหายใจออกมาเสยีงดงั 

“แต่หมอก็ทำาไปเพื่อช่วยเขานะ อย่ารู้สึกไม่ดีเลย” หญิงสาว

ปลอบ

“รู้อะไรไหม หมอตาน่ะ แทบไม่เจอเคสคนไข้ตายเลยนะ เปอร์-

เซน็ต์น้อยมากๆ ที่คนไข้จะตายด้วยโรคจากตา ฟังแล้วเหมอืนจะเป็น

ข้อดใีช่ไหม แต่ถ้าลองคดิดูดีๆ  นะ เวลาที่คนไข้ตาย หมอคยุกบัญาต ิ

ความโศกเศร้าอยู่ที่ญาติ แต่คนไข้ที่ตายเขาไม่รู้สึกอะไรแล้ว พอถึง

ระยะเวลานึง ญาติคนไข้ก็ต้องเดินหน้าต่อ แต่เวลาที่คนไข้ตาบอด 

หมอตาต้องคยุกบัคนไข้โดยตรง การต้องบอกว่าเขาจะไม่สามารถมอง

เห็นได้อีกแล้วไม่ใช่เรื่องที่เขาจะทำาใจได้ง่ายๆ พอถึงเวลานึงเขาต้อง

เดนิหน้าต่อกจ็รงิ แต่โลกของเขาจะไม่เหมอืนเดมิอกีแล้ว คนไข้บางคน

ขอตายด้วยซำ้า”

“ฉนัว่าฉนัเข้าใจความรู้สกึนั้นนะ”

“ความรู้สกึของคนตาบอดน่ะเหรอ”

“ก็คงไม่ใช่ความรู้สึกของคนตาบอดซะทีเดียวหรอก แต่เป็น

ความรู้สกึที่เราต้องใช้ชวีติไปทกุวนั แต่มองดูคนที่รกัไม่ได้ ฉนัเคยรู้สกึ

แบบนั้น”

กวินวัฒน์สวมกอดคนตัวเล็ก เขารู้ว่าเธอหมายถึงช่วงเวลาที่ 

ทั้งคูต่่างปิดกั้นซึ่งกนัและกนั เพราะตอนนั้นเขาเองกร็ูส้กึไม่ต่างกนัเลย

“ตอนนี้เรามองเห็นกันได้เหมือนเดิมแล้วนะ เพราะฉะนั้นเธอ

ต้องมองแต่ฉนันะรู้ไหม ห้ามมองผู้ชายคนอื่น”

เพียงฟ้าถอยตัวออกมาแล้วย่นจมูกให้ “ขนาดเครียดอยู่นะยัง

ดงึมาเรื่องนี้ได้”

“กไ็ม่อยากให้เธอเครยีดเกนิ นี่กเ็ครยีดเกนิฉนัไปแล้วมั้งเนี่ย”

“กม็นัเศร้าจรงินี่ เดก็คนนั้นน่าสงสารนะ ต้องตาบอดทั้งสองข้าง

เลยรเึปล่า”
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“พรุง่นี้แค่ข้างเดยีวก่อน อกีข้างก้อนเนื้อมนัเลก็กว่า ปรกึษากบั

หมอด้านตาเดก็แล้ว ตกลงกนัว่าจะลองทำาคโีมไปก่อน แล้วค่อยมาดู

ผลอกีท”ี

“แบบนี้กย็งัพอมหีวงัใช่ไหม” 

กวนิวฒัน์เผลอยิ้ม เพยีงเพราะจบัความดใีจในนำ้าเสยีงของหญงิ

สาวได้ “ดวงตาน่ะ ไม่เหมอืนอวยัวะอื่นตรงไหนรู้ไหม ขาเทยีมช่วยให้

คนขาขาดเดินได้สะดวกขึ้น ฟันปลอมก็ทำาให้คนฟันหลอเคี้ยวข้าวได้

ง่ายขึ้น แต่ลูกตาปลอม...ไม่ได้ทำาให้คนตาบอดกลบัมามองเหน็ได้นะ 

ใส่ไว้เพื่อความสวยงามเฉยๆ เพราะฉะนั้นทกุๆ การตดัสนิใจของจกัษ-ุ 

แพทย์มผีลต่อการมองเหน็ของคนไข้ ซึ่งอาจจะหมายรวมถงึการใช้ชวีติ

ที่เหลือของพวกเขาด้วย หมอตาน่ะ ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ หรอกนะ ถ้า

โอกาสยงัไม่เป็นศูนย์จรงิๆ”

เพยีงฟ้ามองเขาด้วยสายตาซาบซึ้ง นำ้าตาเกอืบจะหยดอยู่แล้ว 

ถ้าเขาไม่พูดต่อว่า

“เหมอืนตอนที่มหีมอตาคนนงึไปง้อแฟนเก่ากลบัมา เขากบ็อก

ตวัเองอยู่ตลอดว่ามงึจะไม่ยอมแพ้นะ ถ้าโอกาสยงัไม่เป็นศูนย์จรงิๆ”

แฟนเก่าคนนั้นทบุอกเขาแก้เขนิ “โยงเก่งนะ เครยีดจรงิรเึปล่า

เนี่ย”

“จรงิๆ เรื่องงานกไ็ม่ได้มอีะไรมากหรอก ดรามาอ้อนเมยีไปงั้น

แหละ”

“หา?!” เพียงฟ้าหลุดโพล่ง ไม่คิดว่าจะได้ยินอะไรแบบนี้จาก

ปากเขา ก่อนจะเปลี่ยนมาขำาเมื่อตั้งสตไิด้ มองคนตรงหน้าที่ยิ้มน้อยๆ 

ทว่ากม็ร่ีองรอยความเหนื่อยล้าชดั หญงิสาวเลยยื่นสองมอืไปวางแนบ

ข้างแก้มเขาให้มองตรงมาที่เธอ “ถ้าเหนื่อยมากกอ็้อนได้...อนญุาต”

คนได้รบัอนญุาตก้มลงไปฝังจมูกลงที่แก้มใส ปัดปลายจมูกไป

มาอย่างคลอเคลีย เพียงฟ้าปล่อยให้เขาทำาอย่างที่ใจต้องการโดยไม่
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ขดัขนื ทำาเพยีงกอดร่างหนาเอาไว้หลวมๆ บอกเขาไปด้วย

“สู้ๆ น้าาา เคยพูดเองว่าเป็นหมอห้ามเจบ็ ห้ามตาย”

เขาถอยออกมามองหน้าเธอเลก็น้อย ก่อนจุ๊บเรว็ๆ ที่เรยีวปาก

บาง “เมยีหมอกห็้ามเจบ็ ห้ามตายเหมอืนกนั”

“เกี่ยวอะไรด้วย”

“เกี่ยวด ิไม่งั้นหมอจะอยู่กบัใครล่ะ”

คราวนี้เพยีงฟ้าหวัเราะดงักว่าเดมิ บี้จมูกกบัแก้มเขาแล้วแกล้ง

หยอกบ้าง “ฮ้า...ตรวจสุขภาพประจำาปีรอบหน้าจะเจอโรคเบาหวาน

ไหมเนี่ย ช่วงนี้รู้สกึมคีนเสริ์ฟความหวานให้บ่อยยงัไงไม่รู้”

กวนิวฒัน์อมยิ้ม ยื่นมอืไปจบัปลายคางเธอ “งั้นไหนมาให้หมอ

ตาดูหน่อยซวิ่าเบาหวานขึ้นตาแล้วรยึงั”

เพยีงฟ้าเงยหน้าขึ้นสบดวงตาสเีข้มที่แค่มองเธอกอ็ุน่ใจ “อาการ

มนัเป็นยงัไงเหรอคะ”

“ก.็..ถ้าเบาหวานขึ้นตากค็อืเลอืดออกจากเส้นเลอืดเลก็ในลกูตา 

น่ะ กจ็ะมองเหน็อะไรมวัๆ”

“หยูยย ถงึว่าละช่วงนี้รูส้กึหน้ามดืตามวัไปหมด แบบนี้คณุหมอ

จะรกัษายงัไงดคีะ”

คณุหมอหลดุยิ้มเขนิ คนไข้คนแรกของเขาเริ่มแผลงฤทธิ์อกีแล้ว 

แต่มหีรอืที่หมอประจำาตวัเธออย่างเขาจะรกัษาไม่ได้ “ถ้าเบาหวานขึ้น

ตา กต็้องเริ่มจาก...” เขายื่นหน้าเข้าไปหา ใช้ปลายจมูกปัดที่ใบหูของ

เธอก่อนจะกระซบิตอบ “ฉดียาก่อน”

เพียงฟ้ารู้สึกร้อนวูบบนใบหน้า ทว่าก็ปลุกความซู่ซ่าให้เธอได้

ไม่น้อย หญงิสาวลบูไล้บ่าเขา แสร้งทำาหน้าตาไร้เดยีงสาแล้วถามออก

ไป “หมอฉดีเจบ็ไหมอะ”

“แล้วที่เคยโดนน่ะเจบ็ไหม”

“ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า...ฉีดตรงไหน” นิ้วโป้งสากลูบบนริมฝีปาก
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ช่างจ้อเบาๆ เพยีงฟ้ารบัรู้สกึสายตามาดหมายที่เขามองลงมา เธอเลย

ช่วยเตมิเชื้อไฟให้ “แล้วที่เบาหวานขึ้นตาฉนัเนี่ย หมอจะฉดียาตรงไหน

คะ”

“ฉดีที่...โซฟาดไีหม” กวนิวฒัน์เลกิคิ้วถาม มองพวงแก้มชมพู

ระเรื่อของคนกลั้นยิ้มเขนิ รู้หรอกว่าที่ยงัไม่ตอบเพราะเธอถ่วงเวลาให้

ใจเขาเต้นตึ้กตั้กเล่น 

เพยีงฟ้าอมยิ้มกรุม้กริ่ม วนสายตาทั่วใบหน้าของชายหนุม่ ก่อน

จะกดัรมิฝีปากล่างตวัเองเบาๆ อย่างยั่วยวน เพยีงไม่กี่อดึใจ เธอกย็ื่น

หน้าเข้าไปจบู ขบเม้มรมิฝีปากเขาอย่างหยอกล้อพอให้ความหวานตดิ

ปลายลิ้นแล้วค่อยถอยออกมา ถามเขาว่า “หมอคะ แล้วฉดียากบัหมอ

ตานี่...ฉนัต้องแก้ผ้าด้วยไหม”

“ห!ึ แสบนกันะ” เขาว่าแล้วอุ้มเธอขึ้น ตรงไปวางร่างเลก็ลงบน

โซฟา ลากนิ้วชี้จากปลายคางมนไล่ลงมาถงึคอเสื้อ ดวงตาวาววบัตอน

เอ่ยกบัเธอ “ไม่ต้องหรอก เดี๋ยวหมอแก้ให้เอง”

เพยีงฟ้าตวดัแขนรอบคอเขาแล้วโน้มคนที่คร่อมตวัเธออยูใ่ห้ก้ม

ลงมา จูบต้นคอเขาแผ่วเบาอย่างปลกุเร้า ก่อนจะขยบัไปกระซบิเสยีง

พร่า ยอกย้อนท้าทาย “เอาส.ิ..ไม่กลวั”
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บ่ายแก่ของวันทำางาน กวินวัฒน์ใช้เวลาพกัเบรกสัน้ๆ ของ

เขาเดนิไปหาเครื่องดื่มที่ร้านกาแฟชั้น 1 พอได้กาแฟที่สั่งแล้ว ชายหนุม่

กน็ั่งลงที่โต๊ะตวัใกล้ๆ ก่อนจะหยบิโทรศพัท์ออกมาดเูพราะนกึขึ้นมาได้

ว่าเมื่อกี้นี้เขาเหน็ว่าเพยีงฟ้าส่งข้อความมา

FayePF : วนันี้มโีปรนะ 

ข้อความสั้นๆ จากแฟนสาวที่ส่งมาพร้อมกบัรปูถ่ายของกระดาษ

รองจานอาหารบนโต๊ะ เนื้อหาบนกระดาษบอกว่ามีโพรโมชันสำาหรับ

ลูกค้าที่มาคนเดยีวเนื่องในวนัคนโสด 

Gwinwt : อะไร

ชายหนุ่มพมิพ์กลบัไป รอไม่นานอกีฝ่ายกต็อบกลบัมา

FayePF : กว็นันี้มโีปรไง โปรคนโสด

FayePF : วนัที่ 11 เดอืน 11 ลด 11%

FayePF : มากนิสิ

กวนิวฒัน์อมยิ้ม เขารู้ทนัว่าเธอกำาลงัแกล้งหยอก เพราะถ้าแค่

อยากให้เขาไปกนิที่ร้านเธอคงไม่ต้องใช้มกุนี้ ยงัไงเขากไ็ปกนิมื้อเยน็ที่

ร้านเธอบ่อยๆ อยู่แล้ว

Gwinwt : ไม่ไป

28
หวง
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Gwinwt : ไม่โสดแล้ว

Gwinwt : เมยีดดุ้วย

FayePF : อ้าวเหรอ

FayePF : แต่เชฟที่ร้านโสดนะ

“เนี่ย มนัยั่วอย่างเนี้ย” คนอ่านข้อความส่ายหน้ายิ้มๆ “เดี๋ยว

จะโดน”

Gwinwt : ให้โอกาสพมิพ์ใหม่ว่าใครโสด

FayePF : เชฟที่ร้านค่ะคณุลูกค้า

FayePF : จดัโปรคนโสดนี่ไม่ได้จะขายอาหารนะ

FayePF : จะขายเชฟค่ะ

กวนิวฒัน์คลี่ยิ้มระคนหวัเราะ เหมอืนเหน็เธอมายนืเล่นหเูล่นตา

อยู่ตรงหน้ายงัไงไม่รู้ ความคดิเขายงัไม่ทนัสิ้นสดุ อกีฝ่ายกส็่งรูปถ่าย

ตวัเองมาให้ ทำาหน้าทะเล้น ยิ้มแก้มยู่จนเขามนัเขี้ยว

“น่าหยกิจรงิเว้ย” 

แล้วนิ้วเขากก็ดไปก่อนสมองสั่งด้วยซำ้า 

Gwinwt : ซื้อ

เพยีงฟ้าขำาก๊ากตอนข้อความนั้นปรากฏขึ้นบนจอ ป่วนเขาเล่น

วนัละนดินี่กส็นกุดเีหมอืนกนั

FayePF : ซื้ออะไรคะคณุหมอ

Gwinwt : กซ็ื้อเชฟนั่นแหละ

Gwinwt : ที่บ้านไม่มคีนทำากบัข้าว

Gwinwt : อยากมเีชฟส่วนตวั

Gwinwt : ถามให้หน่อย ว่าเชฟคนนั้นอยากมหีมอส่วนตวัไหม

เชฟคนนั้นเม้มปากกลั้นยิ้ม “แรงไม่ตกจรงิๆ เลยนะคนนี้”

เสยีงเครื่องพมิพ์ทกิเกต็ออร์เดอร์ดงัขึ้น ดงึให้เชฟสาวหนัไปมอง

โดยอตัโนมตั ิพร้อมกบัรบัรู้ว่าได้เวลาต้องกลบัไปทำางานแล้ว
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FayePF : มอีอร์เดอร์เข้า

FayePF : ไว้คยุกนันะ

Gwinwt : เดี๋ยว 

Gwinwt : ตอบมาก่อนดิ

Gwinwt : ว่าอยากมหีมอส่วนตวัไหม

เพียงฟ้าย่นจมูกใส่หน้าจอมือถือ ดูเอาเถอะ หยอดเธอได้จน

วินาทีสุดท้าย แล้วหญิงสาวพลันนึกสนุกขึ้นมาได้ “จะเอาอย่างนี้ใช่

ไหม ได้!” นิ้วเรยีวเลื่อนไปกดปุ่มข้อความเสยีง แล้วกรอกเสยีงหวาน

หยดกลบัไปให้ 

“เดี๋ยวคนืนี้...ไปตอบที่ห้อง”

เสยีงปลกุจนิตนาการนั้นทำาเอากวนิวฒัน์ถงึกบันิ่งค้าง รูส้กึร้อน

วบูขึ้นมาที่ใบห ูชายหนุม่ไม่รู้เลยว่าตวัเองกำาลงัยิ้มอยู ่จนกระทั่งมเีสยีง

หนึ่งปลกุเขาจากภวงัค์

“แหมมม ตั้งแต่มเีมยีเนี่ย อารมณ์ดนีะไอ้ต้าว” 

คนโดนแซวรีบหุบยิ้มฉับ ทำาหน้าเหม็นเบื่อใส่ปิติ “ต้าวที่ตีนก ู

นี่มา”

“รนุแรงกบักูตลอด ฟ้องเฟย์ดกีว่า”

“แผนกมงึนี่ไม่มงีานการทำาหรอืไง เที่ยวยุง่เรื่องผวัเมยีชาวบ้าน”

ปิตยิกัไหล่ “อยากลาออกแล้วเหมอืนกนั แต่ตดิที่เป็นลกูเจ้าของ 

ลาออกกไ็ปที่ไหนไม่ได้”

“นี่คอืมาเพื่อขงิใส่กูเหรอ”

“เปล่า” ว่าระคนหวัเราะ “ผ่านมาพอด ีเหน็คนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่

เลยแวะแซวซะหน่อย เออ นี่โรง’บาลจะทำาโซนใหม่มงึรู้รยึงั”

“เหน็พ่อพูดอยู่ แต่ไม่ได้ถามรายละเอยีดเลย ทำาไม มงึสนใจ

อะไร”

“กแ็ค่อยากรู้ไว้เฉยๆ เรื่องในโรง’บาลกต้็องผ่านหผู่านตาไว้บ้าง 
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ใครจะเหมอืนคณุครบัที่ตวันั่งอยู่โรง’บาล ใจลอยไปออร์แกนกิ คทิเช่น 

โน่นแล้ว”

กวนิวฒัน์แค่ยกัไหล่ให้ แต่ไม่เถยีง เถยีงทำาไม กเ็รื่องจรงิ

“แล้วมึงไม่ถามพ่อมึงเองล่ะ พ่อมึงเป็นคนออกตังค์นะ เขาก็

ต้องรู้ไหม”

“ถามแล้ว พ่อบอกว่าให้ไปถามอาววิฒัน์เอง” ว่าจบปิตกิผ็ดุลกุ

ขึ้น “คยุกบัมงึกไ็ม่ได้ประโยชน์ ไปหาพ่อมงึดกีว่า เออ อาทติย์ที่แล้ว

เจออาววิฒัน์ เขาบอกว่าให้กูบอกมงึด้วยว่าให้กลบับ้านบ้าง อย่าตดิ

เมยีให้มาก”

คนฟังขมวดคิ้วทันควัน จริงอยู่ที่ตอนนี้คนที่บ้านรู้เรื่องเขากับ

เพยีงฟ้าแล้ว เพราะข่าวลอืที่โรงพยาบาลเข้าหูพ่อ แต่กวนิวฒัน์กร็ู้สกึ

ว่าประโยคนั้นแปลกๆ อยู่ด ี

“พ่อกูเนี่ยนะพูดแบบนั้น”

“เออ! พ่อมึงบอกให้กลับบ้านบ้าง...แค่นั้น ส่วนอันหลังกูเติม

เอง เพราะมงึตดิเมยีจรงิ”

“กูว่าละ ไปไหนกไ็ปเลยไป” กวนิวฒัน์ปัดมอืไล่

“งั้นกูไปนะ ไว้เจอกนั บาย” ว่าจบกห็มนุตวัจะเดนิแยกออกไป 

แต่ก่อนที่ขาจะก้าวออกจากร้าน มอืของปิตกิค็ว้าแก้วกาแฟบนโต๊ะไป

อย่างไว

“ไอ้เป๋า!”

เจ้าของชื่อหนัมอง ยกแก้วกาแฟแล้วยิ้มแฉ่งให้ “ขอบคณุที่เลี้ยง

นะ”

“ไม่ได้เลี้ยงโว้ย!”

กวินวัฒน์ได้แต่มองตามคนที่เดินดูดกาแฟของเขาอย่างสบาย

อารมณ์ ชายหนุม่ไม่เข้าใจตวัเองเหมอืนกนัว่าทำาไมเขาถงึได้ยอมเพื่อน

คนนี้ตลอด ตั้งแต่เล็กจนโตก็ยังเป็นอย่างนั้น นั่นคงเพราะเขาขี้เกียจ



อินเอวา  389

เถียงกับคนอย่างมันละมั้ง อารมณ์เหมือนเป็นพี่น้องท้องเดียวกันไป

แล้ว ที่ต่อให้เถยีงให้ตายไปข้างกต็ดักนัไม่ขาดอยู่ดี

ยอมๆ ให้มนัไปเถอะ

แพทย์หนุ่มปัดเรื่องไร้สาระออกไปจากหวั ก่อนจะสั่งกาแฟแก้ว

ใหม่ แล้วกลบัไปที่ชั้น 5 เมื่อเหน็ว่าใกล้เวลาเริ่มงาน ทว่าพอกวนิวฒัน์

เดนิผ่านประตูแผนกเข้าไป พยาบาลที่เคาน์เตอร์กเ็รยีกเขาไว้

“อาจารย์คะ มอีาหารจากร้านประจำามาส่งอกีแล้วค่ะ”

คนถูกเรยีกยิ้มรบัสายตาตดิแซวหน่อยๆ ของคนพูด เพราะพกั

หลงัๆ มานี้ ถ้าเพยีงฟ้าไม่ส่งมื้อเที่ยงจากร้านของเธอมาให้เขา หญงิ

สาวกจ็ะมากนิกบัเขาเองวนัที่มารบัเคสที่โรงพยาบาล 

แต่มื้อเที่ยงวันนี้เธอส่งมาแล้วนะ ทำาไมถึงมีรอบบ่ายอีก หรือ

เป็นโพรโมชนัคนโสดอะไรนั่น ต่อมอยากรู้ของเขาถกูกระตุน้ขึ้นอกีเมื่อ

ชายหนุม่สงัเกตเหน็ว่าปากถงุพลาสตกิถูกผูกเอาไว้ ซึ่งปกตแิล้วมนัจะ

ถูกหิ้วมาทั้งที่เปิดอยู่เลย

“ขอบคณุครบั” แพทย์หนุม่เอ่ยสั้นๆ แล้วรบัถงุมาจากเคาน์เตอร์ 

ก่อนจะเดนิกลบัเข้ามาในห้องตรวจ

เขาวางถงุกล่องอาหารลงบนโต๊ะ ว่าพมึพำาขณะเปิดออกด ู“นกึ

คกึอะไร”

มือหนาของชายหนุ่มชะงักเมื่อเห็นผ่านฝากล่องพลาสติกใสว่า

ของที่ถูกส่งมาคอือะไร มมุปากของเขากระตกุขึ้นเลก็น้อย ก่อนจะขำา

ผ่านลำาคอออกมา

“ห.ึ..”

กวนิวฒัน์เหน็มดีสั้นที่ชุม่ไปด้วยเลอืดซึ่งถกูใส่ไว้ในกล่องอาหาร 

มสีตกิเกอร์โลโก้ร้านของเพยีงฟ้าแปะอยูบ่นฝากล่อง ไม่ต้องบอกกร็ูว่้า

มนัถกูส่งมาจากใคร ชายหนุม่ล้วงโทรศพัท์มอืถอืออกมาถ่ายรปูเกบ็ไว้

เป็นหลกัฐาน ก่อนจะมดัปากถงุเอาไว้เหมอืนเดมิ 
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แพทย์หนุ่มหิ้วกลบัไปหาพยาบาลที่เคาน์เตอร์ “ใครเป็นคนรบั

ถุงนี้มาครับ ช่วยจดบันทึกรายละเอียดเวลา หน้าตาคนมาส่งเอาไว้

ด้วยนะครบั อาจจะมคีนมาถาม” เขาว่าแค่นั้นโดยไม่ให้รายละเอยีด

อะไรเพิ่ม ก่อนจะวางถุงลงบนเคาน์เตอร์ “ส่วนถุงนี้ฝากทิ้งด้วยนะ

ครบั”

ว่าจบกห็มนุตวักลบั แล้วกน็กึบางอย่างขึ้นได้เลยหนัไปบอกอกี

ครั้ง “อย่าเปิดนะครบั...ขยะตดิเชื้อ”

...เชื้อพวกกระจอก!

“แม่บอกให้กลับบ้านบ้าง” กวินวัฒน์ว่า ขณะที่มือก็ช่วย 

เชฟที่กำาลงัลองเมนูใหม่ร่อนแป้ง “ไปด้วยกนัไหม”

“วนัไหนล่ะ”

“กเ็สาร์-อาทติย์สกัวนันงึ วนัไหนกไ็ด้ที่เธอว่าง”

อนัที่จรงิร้านของเพยีงฟ้าไม่มวีนัหยดุประจำา แต่เพราะเป็นร้าน

ที่อยูใ่นย่านธรุกจิ วนัธรรมดาที่ร้านจงึยุง่มากกว่าวนัหยดุ เพราะลกูค้า

ส่วนใหญ่ที่เข้ามากนิที่ร้านเป็นพนกังานบรษิทัในละแวกนั้น

“ถ้าอย่างนั้นต้องถามแก้วก่อนนะว่าวนัไหน แต่คงเป็นช่วงเยน็

น่ะ ได้ไหม เพราะตอนเช้ายงัต้องทำาอาหารส่งตามบ้าน แล้วตอนบ่าย

กเ็ตรยีมของสำาหรบัอกีวนัน่ะ คงมแีค่ช่วงเยน็ที่พอจะฝากครวัไว้กบัแก้ว

แล้วกพ็วกกุ๊กได้”

“บอกแล้วไงว่าเอาวนัที่เธอสะดวก เธอเลอืกเลย”

เพียงฟ้าหมุนตัวไปหาคู่สนทนาที่ยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็ต้องหลุด

ขำาเมื่อเหน็ว่ามคีราบแป้งขาวๆ ตดิบนหน้าเขา เลยแกล้งแซวเล่น “ร่อน

แป้งกแ็อบกนิหรอืไง”

“กนิอะไร”

“กห็ลกัฐานตดิอยู่บนหน้า”
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“จรงิด”ิ เขาว่าพลางยกหวัไหล่มาเชด็ สารภาพไปด้วย “ชมินดิ

เดยีวเองนะ”

เชฟสาวถงึกบัตาโต “หา?! ตกลงกนิจรงิเหรอ”

“กฉ็นัอยากรู้ว่าแป้งอลัมอนด์ที่เธอพดูถงึบ่อยๆ มนัรสชาตยิงัไง 

กเ็ลยลองแตะๆ ชมิดู”

เพยีงฟ้าหวัเราะร่วน ยื่นมอืไปเชด็คราบบนหน้าเขาให้ “ตอนฉนั

ไปเรยีนที่องักฤษใหม่ๆ กเ็ป็นแบบนี้เหมอืนกนั”

“ยงัไง”

“ตอนก่อนจะไป มนัเป็นช่วงหลงัจากอกหกัใช่ไหม ตอนนั้นกนิ

อะไรไม่ค่อยลงเท่าไหร่ กพ็ยายามกนิข้าวทกุมื้อนะ แต่กก็นิได้น้อย ฉนั

ผอมมากเลยนะรูร้เึปล่า ผอมกว่าตอนสมยัเรยีนอกีนะ แต่พอไปองักฤษ

เท่านั้นละ อย่างแรกที่ได้เรียนคือทำาพวกขนมอบ ชิมทุกวัน วันละ

หลายๆ รอบ แล้วไม่ได้ชมิของตวัเองอย่างเดยีวนะ ชมิของเพื่อนด้วย 

รู้ตวัอกีท”ี

“ห้ากโิล”

“ไม่! เจด็!”

กวนิวฒัน์ขำาก๊าก 

“ฉนันี่ตวับวมที่สดุในชวีติเลยนะ อ้วนกว่าตอนนี้อกี”

“อยากเหน็เลย มรีูปไหม”

“ไม่ให้ดูหรอก หน้าฉนันี่กลมเป็นขนมไหว้พระจนัทร์เลย”

คนฟังยื่นมอืมาบบีแก้มคนเล่า “อยากกนิเลย นุ่มนิ่มน่าดู”

“ตอนนี้กน็ิ่มนะ”

“รู้...” ชายหนุ่มว่ายิ้มๆ แววตาวาววบั มเีลศนยั

เพยีงฟ้ารบีย่นจมูกให้ “ไม่ต้องมามองด้วยสายตาแบบนั้นเลย

นะ รบีทำาให้เสรจ็เลย”

กวนิวฒัน์โคลงศรีษะไปมา แต่กห็นัไปทำาหน้าที่ตวัเองต่อ หญงิ
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สาวเลยดงึเข้าเรื่องที่ยงัค้างอยู่ในหวัของเธอ

“เออ กาย อายยุี่สบิห้านี่เรยีนจบเฉพาะทางได้ด้วยเหรอ ตอน

หมอจบหกปีกย็ี่สบิสามแล้วปะ ไหนจะต้องอนิเทริ์นอกี จะจบเฉพาะ

ทางตอนยี่สบิห้าได้ไง”

แพทย์หนุ่มเงยีบไปเลก็น้อย “กพ็อเป็นไปได้นะ แต่มนัไม่เยอะ

หรอก คอืเมื่อก่อนน่ะ มนัจะยงัใช้วฒุสิอบเทยีบมาสอบเข้าหมอได้อยู่ 

กเ็ลยจะมพีวกอายสุบิหกสบิเจด็กเ็ข้ามาเรยีนหมอแล้ว สมมตุเิริ่มเรยีน

ตอนอายสุบิหก จบหกปีกอ็ายยุี่สบิเอด็ อนิเทริ์นปีนงึ แล้วฟิกซ์วอร์ด

เลย ก็บวกไปอีกสองสามปี อายุยี่สิบสี่ ยี่สิบห้าก็จบเฉพาะทางแล้ว

นะ”

“ฟิกซ์วอร์ดคอือะไร”

“คืออย่างอินเทิร์นปีหนึ่งก็จะวนทุกวอร์ด พูดง่ายๆ คือวนทุก

สาขา วอร์ดเดก็ วอร์ดสูตฯิ วอร์ดศลัย์ไรเงี้ย แล้วพอปีสอง ใครฟิกซ์

วอร์ดกไ็ม่วนแล้ว อยู่แค่วอร์ดที่เลอืก แล้วเรยีนต่อเฉพาะทางเลย แต่

ต้องสอบผ่านนะ” เขาหนัมายิ้มให้ครั้งหนึ่ง “แต่พวกนี้มนักไ็ม่ได้ทำาได้

ทุกโรงพยาบาลหรอกนะ จะมีก็แค่ตามโรงพยาบาลใหญ่ๆ ที่เป็น

โรงเรยีนแพทย์ด้วย อย่างเช่นพวกโรงพยาบาลศริริาช รามา จฬุา ไรงี้”

“แล้วทำาไมตอนนั้นหมอไม่ฟิกซ์วอร์ด! จะได้จบเรว็ๆ ไม่ต้องไป

ต่างประเทศด้วย”

“โอ๊ยยย มนัได้แค่บางสาขา พวกสาขาขาดแคลนอะไรแบบเนี้ย 

อกีอย่างคู่แข่งเยอะจะตาย ยิ่งในกรงุเทพฯ นี่ไม่ต้องพูดถงึเลยนะ หรอื

จะให้ไปต่างจังหวัด อย่างโรง’บาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น โรง’บาล

มหาราช เชยีงใหม่ โรง’บาลสงขลานครนิทร์งี้ ฉนัไปอนิเทริ์นไกลเลย

นะ เอาปะละ”

“ไม่เอา!” เธอตอบกลบัเสยีงแผ่ว แล้วสะบดัค้อนให้ “ไม่คยุด้วย

แล้ว”
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กวนิวฒัน์ส่ายหน้าขำาๆ ให้คนที่แพ้ภยัตวัเอง “แล้วจู่ๆ มาถาม

เรื่องนี้ทำาไม”

เชฟที่กำาลังนวดแป้งอยู่สะดุ้งนิดๆ ก่อนจะใช้เสียงที่เรียบที่สุด

ตอบกลบัไป “ไม่มอีะไรหรอก พอดว่ีาตอนไปนดัหมอที่แผนกสตูฯิ เหน็

รูปหมอคนนึงขึ้นมาบนจอพอดี รู้สึกว่าเขาหน้าเด็กจัง เหมือนยี่สิบสี่

ยี่สบิห้าอะไรแบบนี้ กเ็ลยลองถามดู”

กวนิวฒัน์ไม่ตดิใจในเหตผุลของเธอ ทว่ามเีรื่องอื่นที่สะกดิใจเขา 

“เธอจะไปตรวจภายในเหรอ เป็นอะไร”

“ไม่เป็นอะไรหรอก กต็รวจประจำาปีทั่วไป”

แพทย์หนุ่มมองตามคนตัวเล็กที่เดินถือถาดไปใส่เตาอบ รอให้

เธอหนักลบัมาแล้วถงึถาม “นดัหมอคนไหน”

เพียงฟ้านึกถึงชื่อหมอในแผนกสูตินรีเวชที่เธอเปิดดูในเว็บของ

โรงพยาบาลเมื่อวันก่อนตอนตั้งใจจะเข้าไปดูว่ามีรูปหมอสาวคนใหม่

ขึ้นมาหรือยัง แล้วเธอก็พบว่ามีหมอคนหนึ่งที่จบมาจากที่เดียวกับ 

กวนิวฒัน์

“หมอฉตัรพล”

“ไอ้ฉัตรอะนะ!” ชายหนุ่มทิ้งตะแกรงร่อนแป้งแล้วต้องมาคว้า

ตวัหญงิสาวอย่างไว ส่ายหน้าให้ “ไม่ได้! เธอจะตรวจภายในกบัมนั 

ไม่ได้”

เพยีงฟ้ากดัปากข้างในเพื่อกลั้นขำาไว้ ทำาเสยีงใสซื่อใส่ “ทำาไม

อะ หมอฉตัรพลเขากเ็ป็นสูตฯิ นะ”

“กใ็ช่ แต่ฉนัรู้จกัมนั ไอ้ฉตัรมนัเป็นรุ่นน้องฉนัที่มอ”

“นั่นยิ่งแปลว่าเขาจบมาในสถาบนัที่ด ีผลติแต่หมอเก่งๆ”

“ไม่ต้องมาเฉไฉชม ไปเปลี่ยนหมอซะ”

สาวช่างแกล้งทำาเป็นถอนหายใจ “หมอ...หมอต้องแยกแยะนะ”

“ไม่แยก!” เขาสวนทนัควนั “มหีมอตั้งหลายคน ทำาไมต้องเลอืก
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มนั”

“หมอสูติฯ เขาไม่รู้สึกอะไรหรอก เห็นมาเป็นร้อยๆ พันๆ อัน

แล้ว”

“แต่มนัจะมาเหน็ของเมยีฉนัไม่ได้โว้ยยย!”

เพียงฟ้าหัวเราะลั่นให้คนโวยวาย ก่อนใช้สองแขนโอบรอบคอ

เขา “หวงเหรอ”

“โห ถามมาได้ หวงด ิแล้วกห็วงทั้งตวัเลยนะเมยีคนนี้ อย่าว่า

แต่ไอ้ฉตัรนะ ผูช้ายคนไหนกห้็ามเฉยีด” กวนิวฒัน์ยงัคงทำาหน้ายุง่ ทว่า

อกีฝ่ายกห็วัเราะชอบใจใหญ่ “เอาจรงิๆ ปลาตวัผูก้ไ็ม่อยากให้เข้าใกล้

นะ แต่เหน็ว่าเชฟต้องทำามาหากนิหรอก เลยหยวนๆ ให้”

“หมืมม เป็นพระคณุสดุๆ เลยค่ะ” เพยีงฟ้าใช้โทนเสยีงที่บอก

ว่าหมั่นไส้เขาสดุๆ กำาลงัจะเดนิไปที่อ่างล้างจาน ทว่าเขากย็ื่นแขนมา

เท้ากบัเคาน์เตอร์ครวักั้นเธอเอาไว้

“รับปากก่อนว่าจะไปเปลี่ยนหมอ” เขาว่าเสียงจริงจัง “โอเค 

พวกหมอน่ะ เหน็ของคนไข้ได้นะ ไม่รูส้กึอะไรหรอก แต่ฉนักไ็ม่ได้อยาก

ให้ผู้ชายคนอื่นมาเหน็ของเมยีตวัเองไง เข้าใจไหม ยิ่งเป็นคนรู้จกัด้วย

เนี่ย ไม่ได้ ยงัไงกไ็ม่ได้”

เพยีงฟ้ากลั้นขำา จะพลิกึไหมที่เธอแอบดใีจนดิหน่อยที่หลอกเขา

ได้ หญงิสาวยงัแกล้งปั้นหน้าฉงน เงยีบไม่ตอบ เขากโ็ต้กลบัด้วยการ

ก้มลงมาใกล้อกีจนหน้าเขาห่างจากเธอแค่คบืเดยีวเท่านั้น แต่แน่นอน

ว่าเธอเงยหน้าขึ้นสู้สายตาเขาอย่างไม่ยอม 

“บอกความจริงให้ก็ได้...ฉันไม่ได้นัดหมอฉัตรพลตั้งแต่แรกอยู่

แล้ว นดัหมอผู้หญงิคนอื่นต่างหาก”

“แกล้งเหรอ”

คนตัวเล็กลอยหน้าลอยตา ก่อนจะทำาเสียงล้อเลียนเขา “ไม่

แยก! มนัจะมาเหน็ของเมยีฉนัไม่ได้โว้ย!”
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กวนิวฒัน์รวบแขนรดัร่างของยายตวัแสบเอาไว้ทนัท ี“ดูเหมอืน

ว่ามคีนอยากโดนลงโทษแฮะคนืนี้”

เพยีงฟ้าเอนตวัหนเีลก็น้อย มองสายตามาดหมายของเขาที่กด

ลงมาในดวงตาของเธอแล้วใจเต้นแปลกๆ ยิ่งเขาเผลอเลียริมฝีปาก

อย่างไม่ตั้งใจ ยิ่งทำาเอาเธอรู้สกึวูบวาบ 

“กาย...นี่มนัในครวันะ”

“แล้ว?” คนตวัสงูกว่าเอยีงศรีษะให้ มองท่าทางกึ่งตั้งรบักึ่งถอย

หนีของเธอแล้วยิ่งได้ใจ “จะบอกอะไรให้เอาไหม มีทฤษฎีนึงบอกว่า 

เวลาที่คนเราตื่นตัวแล้วคิดหนี...รูม่านตาจะหด แต่เมื่อใดก็ตามที่ตื่น

ตวั แล้วรมู่านตาขยาย เปิดรบัแสงให้ตาเหน็สิ่งที่อยูต่รงหน้าชดัขึ้น นั่น

แปลว่า...”

“แปลว่า?”

“เหยื่อคดิสู้” มมุปากของชายหนุ่มยกขึ้นอย่างพอใจ “คดิสู้ผม

อยู่รเึปล่าครบัเชฟ หมื?”

เพยีงฟ้ากลั้นยิ้ม แต่กไ็ม่หนสีายตาเขา แถมยงัยกัคิ้วให้ครั้งหนึ่ง

อย่างท้าทาย 

กวินวัฒน์พยักหน้าซำ้าๆ “ถ้าอย่างนั้น เรามาพิสูจน์กันหน่อย

ไหมว่าทฤษฎนีั่นมนัจรงิรเึปล่า”

“ยงัไง” เธอไม่ได้ถามเพราะไม่รู้ แต่ถามเพื่อเปิดทางให้เขา มอื

เรยีวเลื่อนไปเขี่ยกระดมุเสื้อเชิ้ตเมด็ตรงอกเขาเล่นระหว่างรอคำาตอบ

กวนิวฒัน์หวัเราะลั่น ก่อนจะเบี่ยงหน้าไปทางเตาอบ “ไอ้นั่นใช้

เวลากี่นาท”ี

“ชั่วโมงนงึ”

“ถ้างั้น...อาบนำ้าด้วยกนัก่อน”

กระดุมที่ปลายนิ้วของหญิงสาวถูกปลดออกในทันที “ขอแบบ

คนืนั้นนะ”
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ยิ้มร้ายของชายหนุ่มผุดพราว “ได้ แต่ตอนนี้มีเวลาน้อย เธอ

อาจจะต้องช่วยฉนัหน่อย”

เพยีงฟ้าเขย่งปลายเท้าขึ้นงบัใบหูเขาก่อน ตามด้วยการปล่อย

ลมหายใจอุน่ๆ เข้าลามเลยีไล่ตำ่าลงมาตามลำาคอ ก่อนจะใช้เสยีงหวาน

เข้าหยอกล้อ “ได้เลยค่ะ...เธอขาาา”

“ขอ ‘เธอ’ ให้หวานๆ แบบนี้ทกุคำาเลย...นะครบั”
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เพียงฟ้านั่งมองหน้าจอแชตในมือถือไปพลางๆ ระหว่าง

รอรถติด เธอเพิ่งออกจากคอนโดมาได้ไม่ไกล วันนี้หญิงสาวมีนัดไป 

ที่บ้านของกวนิวฒัน์ ชายหนุม่ล่วงหน้าไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะเป็น

วนัหยดุของเขา ส่วนเธอเคลยีร์ตารางงานได้เป็นเยน็นี้ 

นานแล้วเหมอืนกนัที่เพยีงฟ้าไม่ได้ไปที่นั่น ตั้งแต่ก่อนกวนิวฒัน์

จะไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วละ ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหน 

เห็นเขาบอกว่ามีหมาเพิ่มมาเป็นสมาชิกใหม่ จะใช่เจ้าหมาที่เธอเห็น

ในอนิสตาแกรมของพี่สาวเขาบ่อยๆ รเึปล่านะ

ว่าไปกต็ื่นเต้นแปลกๆ ทั้งที่ไม่ใช่ครั้งแรก

อาจจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีละมั้ง แล้วกเ็ป็นครั้งแรกที่เธอ

จะได้เจอครอบครวัเขาหลงัจากที่กลบัมาคบกนั

Tammy : มงึบกุไปถงึบ้านกายเลยเหรอ

ข้อความจากแทมมี่ที่เด้งขึ้นมาบนจอหยดุความคดิของหญงิสาว

ไว้ก่อน เธอเพิ่งพมิพ์บอกเพื่อนไปเมื่อครูว่่ากำาลงัขบัรถไปบ้านกวนิวฒัน์

FayePF : ทำาไมอะ กูกเ็คยไปแล้วไหม

Tammy : ไอ้เคยไปน่ะรู้ แต่มนัไกลไง อยู่คนละฝั่งกรงุเทพฯ เลย

ก็จริงอย่างที่เพื่อนว่า ทว่ายังไม่ทันที่หญิงสาวจะได้ตอบกลับ 

29
กลับบ้าน
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จณิณาที่อยู่ในกลุ่มแชตด้วยกส็่งข้อความมาก่อน

Jenajeen :  มงึไม่เคยได้ยนิเหรออเีจ้

Jenajeen : ถ้าใจเราร่าน บ้านผู้ชายกไ็ม่ไกล

เพยีงฟ้าระเบดิหวัเราะลั่นรถ แต่มหีรอืที่เธอจะยอม เพื่อนเปิด

มาแรงแซงโค้งขนาดนี้ ถ้าแรงได้ไม่ตคีู่ อยู่กลุ่มนี้ไม่ได้นะ

FayePF : อมืใช่

FayePF : ถ้าใจเรารกุ อย่าเรยีกว่าบกุนะ เรยีกว่าไปทศันศกึษา

FayePF : เข้าใจปะเจ้

แน่นอนว่าอเีจ้ของเพื่อนไม่ยอมน้อยหน้าเช่นกนั

Tammy : ยงังี้นี่เอง

Tammy : ถ้าใจเราแน่ แม่ผู้กเ็หมอืนแม่เราอะเนอะ ชลิๆ

FayePF : เอาจรงิๆ กูแอบตื่นเต้นนดินงึนะ

Tammy : แหมมม อเีฟย์ สมยอมเขาไปขนาดนี้แล้ว มงึจะมา

ตื่นเต้นอะไรอกี

FayePF : มงึคะ ถ้าใจเราพร้อม อย่าเรยีกว่าสมยอม ให้เรยีกว่า

ซ้อมเป็นเมยี

Jenajeen : โว้ยยย อนีี่ เปิดให้หน่อยละไม่แผ่วเลยนะ

Tammy : จะเอาอะไรมาแผ่ว มงึไม่เหน็เหรอจนี ตั้งแต่ได้ผวัคนื 

อเีฟย์กเ็หมอืนแรดคนืร่าง 

เพยีงฟ้าขำาก๊าก นกึถงึครั้งที่เคยคยุกบัแก้วเจ้าจอมสมยัที่เรยีน

อยู่ หญิงสาวเคยถามว่าทำาไมเพื่อนของเธอถึงไม่ค่อยสนใจผู้ชายคน

ไหน ตอนนั้นแก้วเจ้าจอมเล่าว่าอาจารย์มหาวทิยาลยัคนหนึ่งของเธอ

เคยพูดเอาไว้ว่า จะมแีค่คนคนหนึ่งที่จะสามารถปลกุตวัตนบางอย่าง

ของเราขึ้นมาได้เพยีงเพราะอยูใ่กล้เขา และเธอกต็ั้งใจไว้ว่าจะสนใจแค่

คนที่ทำาให้เธอรู้สกึอย่างนั้นเท่านั้น

ตอนนั้นเพยีงฟ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่เพื่อนพูด แต่มาตอนนี้ เธอคดิ
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ว่าเธอเข้าใจแล้ว มแีค่กวนิวฒัน์เท่านั้นที่ทำาให้เธอเป็นตวัของตวัเองได้

อย่างไม่ต้องแคร์อะไร เลยทำาให้ความสขุแผ่ออกมาจนคนรอบตวัรู้สกึ

ได้

นี่จะใช่อาการ ‘แรดคนืร่าง’ ที่อเีจ้ว่ารเึปล่านะ

เพียงฟ้ามาถึงที่บ้านกวินวัฒน์ไวกว่าที่คิด หญิงสาวคุยกับเขา

ได้ไม่เท่าไร พอเข้าไปช่วยสริกิานต์เตรยีมอาหารในครวั ชายหนุม่กโ็ดน

ไล่ให้ออกไปข้างนอกเพราะทำาตัวเกะกะ อันที่จริง เพียงฟ้าคิดว่าแม่

ของเขาน่าจะอยากคยุกบัเธออย่างเป็นส่วนตวัมากกว่า

“ที่ร้านเป็นยงัไงบ้างคะพี่เกี้ยว เฟย์ไม่ค่อยได้แวะไปเลย”  

“เดี๋ยวนี้เริ่มอยู่ตวัแล้ว ยุ่งแค่ตอนอบขนมช่วงเช้าน่ะ หลงัจาก

นั้นกไ็ม่มอีะไรแล้ว ปล่อยให้เดก็ๆ ดูกนัได้ ร้านอาหารอย่างเฟย์น่าจะ

ยุ่งทั้งวนั”

ช่วงที่เพยีงฟ้ารูจ้กักบักวนิวฒัน์ใหม่ๆ ตอนนั้นกวนิกานต์ยงัเรยีน

ทำาขนมอยู่ที่ฝรั่งเศส ก่อนจะไปเรยีนทำาเจลาโตต่อที่อติาล ี กวนิวฒัน์

เคยแหย่พี่สาวบ่อยๆ ว่าคงอยากเที่ยวเล่นแล้วเอาเรื่องเรียนมาอ้าง

มากกว่า ทว่าสดุท้ายแล้ว กวนิกานต์กก็ลบัมาเปิดคาเฟ่เป็นเรื่องเป็น

ราว แถมยงัเป็นคาเฟ่ที่มชีื่อเรื่องขนมอบและเจลาโตอกีด้วย 

“ของเฟย์กย็ุ่งเป็นช่วงๆ เหมอืนกนัค่ะ แต่ดทีี่เซตให้ร้านปิดเรว็

อยู่แล้ว เลยมเีวลาพกัหลงัปิดร้านเยอะหน่อย”

“ปกตริ้านเฟย์ปิดเรว็เหรอลูก แม่เคยไปแค่ตอนกลางวนั” 

เพยีงฟ้าหนัไปหาผู้อาวโุสสดุในครวัที่กำาลงัเตรยีมผกัอยู ่“ใช่ค่ะ 

ร้านเฟย์ปิดสองทุ่ม เพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นพนักงานแถวนั้น 

หลงัทุม่นงึกไ็ม่ค่อยมคีนแล้วค่ะ อกีอย่างเป็นคอนเซปต์อาหารสขุภาพ 

เฟย์ไม่อยากให้ลูกค้าทานดกึไปน่ะค่ะ แต่กเ็ปิดเรว็นะคะ ถ้าวนัธรรมดา

จะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลย ให้ลูกค้าที่มาทำางานแวะซื้ออาหารไว้กิน

ตอนกลางวนัได้ แต่ถ้าเสาร์-อาทติย์เปิดเก้าโมงค่ะ”
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สิริกานต์ยิ้มกว้าง มองคนพูดด้วยสายตาภาคภูมิใจ “แม่รู้สึก

เหมอืนไม่ได้เจอหนูเฟย์นานยงัไงกไ็ม่รู้”

“กต็ั้งแต่ที่คณุแม่ไปที่ร้านเฟย์คราวนั้น กน็่าจะ...เกอืบสองปีได้

แล้วรเึปล่าคะ” เธอตอบด้วยรอยยิ้มก่อนจะหนัไปหาผูห้ญงิอกีคน “หมู

นั่นให้เฟย์หั่นกไ็ด้ค่ะพี่เกี้ยว ใช้ผดัใช่ไหมคะ”

“ใช่จ้ะ” กวนิกานต์ปล่อยให้แขกของบ้านรบังานไปทำาต่อ ก่อน

จะชำาเลอืงไปสบตาแม่ แล้วเริ่มดงึเข้าเรื่องอย่างเนยีนๆ “ร้านเปิดตั้งแต่

เจด็โมงแบบนี้ เฟย์กต็้องออกตั้งแต่เช้าเลยส”ิ

“เฟย์ออกจากคอนโดตอนหกโมงนดิๆ ค่ะ เพราะต้องเข้าไปเชก็

ความเรยีบร้อยที่ร้านก่อนด้วย”

“โห แล้วแบบนี้กายออกพร้อมเฟย์เลยรเึปล่า” 

เพยีงฟ้าเพิ่งรูต้อนนี้ละว่าครอบครวัของเขาทราบแล้วว่าทั้งคูอ่ยู่

คอนโดเดียวกัน ทว่าก็ไม่ใช่เรื่องน่าห่วง เพราะอย่างไรเสียก็ยังถือว่า

อยูค่นละห้อง ถงึแม้ทางพฤตนิยัแทบจะไม่เป็นอย่างนั้น ยิ่งสองสปัดาห์

มานี้ กวนิวฒัน์มานอนที่ห้องเธอทกุวนัเลย 

“เปล่าหรอกค่ะ เฟย์ออกมาก่อน เวลาไปทำาอาหารเช้าให้ที่ห้อง 

กายยงัไม่ตื่นเลยนะคะ”

“มคีนทำาอาหารเช้าให้นี่เอง ลกูชายแม่ถงึไม่ยอมกลบับ้าน” สอง

สาวที่ได้ฟังหวัเราะขึ้นพร้อมกนั ก่อนที่คนเป็นแม่จะเผาลกูชายต่อ “หนู

เฟย์รูไ้หม ตั้งแต่กลบัมาจากเมอืงนอกแล้วย้ายไปอยูค่อนโด กี่เดอืนละ

นะ สามเดอืนสี่เดอืนละใช่ไหม กายนะกลบับ้านไม่ถงึสามครั้งเลย นี่

ถ้าไม่ให้เป๋าตามให้ กค็งจะหายหวัอกีนาน”

“จรงิ” กวนิกานต์เสรมิ “เท่านั้นไม่พอนะ กลบัมาอกีท ีมแีฟน

แล้วด้วย”

คนเป็นแฟนเม้มปากเขนิๆ “เอาไว้เฟย์จะบอกให้กายกลบับ้าน 

บ่อยๆ นะคะ”
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“พี่นี่งงมากเลยรู้ไหมเฟย์ ตอนแรกพ่อบอกว่าที่โรง’บาลเขาพูด

กันว่ากายคบกับเฟย์ พี่ยังไม่เชื่อเลยนะ ยังพูดกับแม่อยู่เลยว่าเฟย์

แต่งงานแล้วไม่ใช่เหรอ จนเมื่อวานที่สารวตัรเก้ามาที่บ้านด้วย สารวตัร

เขายำ้าว่าเฟย์หย่าแล้ว พี่ถงึเชื่อ”

“สารวตัรเก้ามาที่นี่เหรอคะ”

“ใช่ มาเมื่อวานพร้อมกาย สกัพกัลูกน้องเขากม็ารบักลบัไป”

คนฟังทำาหน้าฉงน เธอไม่คดิว่ากวนิวฒัน์กบักระแสชลจะสนทิ

กันขนาดชวนมาที่บ้าน เพราะเมื่อก่อนชายหนุ่มก็ไม่เคยพูดถึงเพื่อน

คนนี้เลยสกัครั้ง จะว่าเป็นเพื่อนสนทิกนัมานานกไ็ม่น่าใช่

“เมื่อก่อนสารวตัรเก้ามาที่นี่บ่อยเหรอคะ”

“ไม่นะ เพิ่งเคยมาเมื่อวานนี่แหละ แม่จำาได้ว่าเป็นเพื่อนกาย

สมัยมัธยมต้น คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นหน้าอยู่ แต่เมื่อก่อน

เหมอืนกไ็ม่ได้สนทิกนั”

“คงมเีรื่องคยุกนัแหละเลยมาถงึบ้าน พี่เหน็ออกไปคยุกนัที่สวน”

ไม่ต้องบอกเพยีงฟ้ากร็ู้ว่าไม่พ้นเรื่องคดขีองเธอ แต่ที่หญงิสาว

ยังสงสัยคือทำาไมต้องมาคุยกันที่บ้าน เพราะกวินวัฒน์ไม่น่าจะอยาก

ให้คนที่บ้านเขารู้ นดัคยุกนัที่อื่นไม่ดกีว่าหรอืไง เธอคงต้องถามเขาให้

รู้เรื่องแล้ว

สริกิานต์ย้ายจากโต๊ะกลางครวัไปยนืหน้าเตา รอให้เพยีงฟ้ายก

ถ้วยใส่หมูมาวางที่เคาน์เตอร์ครัวให้ แล้วค่อยถามเรื่องที่คิดเอาไว้ 

“แล้วเฟย์ล่ะลูก กลบัมาคบกบักายแล้วเป็นยงัไงบ้าง”

นำ้าเสียงอาทรนั้นทำาเอาหัวใจคนถูกถามพองฟูขึ้นราวกับได้รับ

ความห่วงใยที่ห่างหายไปนาน ไม่รูว่้าเข้าข้างตวัเองไปไหม แต่เพยีงฟ้า

สมัผสัได้ว่าอกีฝ่ายถามด้วยความรูส้กึที่มองว่าเธอเป็นลกูสาว มากกว่า

เป็นแฟนของลูกชาย

“กม็ทีั้งที่เหมอืนเดมิ แล้วกไ็ม่เหมอืนเดมิค่ะ”
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“อะไรที่เหมอืนเดมิล่ะ บอกแม่ได้ไหม”

หญิงสาวอมยิ้มนิดๆ ตอบโดยไม่มองคนถามเพราะก็แอบเขิน

หน่อยๆ “ที่เหมอืนเดมิคงเป็นความรู้สกึที่เรารกักนัค่ะ เฟย์รู้สกึว่าเรา

ยงัรกักนัเหมอืนเมื่อก่อน”

“แล้วอะไรที่ไม่เหมอืนเดมิ”

“ไม่เหมอืนเดมิตรงที่...ครั้งนี้เฟย์ไม่ได้มองแค่ความรกัอย่างเดยีว

แล้ว เมื่อก่อนเฟย์ยงัเดก็ค่ะ รูส้กึว่ามแีค่ความรกักพ็อแล้ว มองแค่ความ

รกัอย่างเดยีว อะไรๆ กด็ูง่ายไปหมด แต่ตอนนี้กไ็ม่ได้เป็นแบบนั้นแล้ว 

เฟย์รู้สกึว่ามนัต้องมหีลายๆ อย่างประกอบกนั ยิ่งเราสองคนมช่ีวงเวลา

ที่แยกกนัไปเตบิโตในแบบของตวัเองกย็งัมบีางจดุที่ต้องปรบักนัอยู่ค่ะ 

แต่เฟย์ก็ยังเชื่อนะคะว่าความรักจะช่วยให้เราปรับไปในทางที่ดี” เธอ

ยิ้มระคนหัวเราะ “อันที่จริง กายก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากนะคะ 

ออกจะนิ่งกว่าเดิมด้วยซำ้า จะว่าไปนิสัยก็ไม่ค่อยเหมือนลูกคนเล็ก 

เท่าไหร่”

“เฟย์ไม่รู้อะไร กายใช่ลูกคนเลก็ที่ไหน น้องเป๋าเป็นลูกคนเลก็

ของบ้านพี่มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว”

“ก็ดูท่าจะจริงนะคะ เฟย์เห็นกายยอมให้เป๋าบ่อยๆ” เพียงฟ้า

ว่ากลั้วหวัเราะ “แต่กย็อมแค่เรื่องเลก็ๆ นะคะ เพราะส่วนที่ดื้อ จนตอน

นี้กย็งัดื้อเหมอืนเดมิ แถมเป็นประเภทดื้อเงยีบด้วยนะคะ เวลาที่คดิจะ

ทำาอะไรแล้วกเ็ปลี่ยนใจเขายากเหมอืนกนั ถงึจะไม่ค่อยโกรธ แต่ถ้าได้

โกรธขึ้นมากด็ลีด้วยยากจรงิๆ นะคะคนนี้”

พอเหน็ว่าคนฟังไม่ตอบ เพยีงฟ้าเลยหนัไปหา แล้วกร็บัเอารอย

ยิ้มที่ยิ้มทั้งตาทั้งปากมาพร้อมกับสายตาที่หวังดีจากคนเป็นแม่ เป็น

ตอนนี้ละที่หญงิสาวเพิ่งรู้สกึได้ว่าไม่ว่าจะมคีวามรกัครั้งไหน เธอกไ็ม่

เคยได้เล่าอะไรแบบนี้ให้แม่ตวัเองฟังเลย 

เพราะแม่ของเธอไม่เคยถาม...
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“เฟย์เมาท์ลูกชายคณุแม่ไปซะเยอะเลย”

“แบบนี้แหละเรยีกว่ารู้จรงิ” สริกิานต์ว่า ก่อนจะยื่นมอืไปแตะ

แขนหญงิสาว “แม่ดใีจมากรูไ้หมที่รูว่้าได้หนเูฟย์กลบัมา แล้วแม่กร็ูว่้า

กายกด็ใีจมากเหมอืนกนั”

“เฟย์กด็ใีจค่ะ นกึว่าจะไม่ได้มาเข้าครวัที่บ้านนี้แล้ว” 

สริกิานต์หวัเราะร่วน ก่อนจะเปลี่ยนมาถามไถ่เรื่องอื่นบ้าง “แล้ว

เดี๋ยวนี้กายยงัต้องทำางานหนกัเหมอืนเมื่อก่อนรเึปล่า แม่จำาได้ว่าก่อน

ไปเรยีนต่อกายแทบไม่ได้นอนเตม็อิ่มเลย ถามพ่อเขากบ็อกว่าสบายๆ 

แต่แม่ไม่เชื่อหรอก พ่อน่ะ อะไรกบ็อกสบายหมด”

กวนิกานต์ที่หนัไปเตรยีมทำาขนมอบอยู่เงยีบๆ หวัเราะขึ้น “เริ่ม

ลามไปนนิทาพ่อแล้วเหรอ”

“หรือว่าไม่จริง พ่อน่ะ เขาสนับสนุนให้ลูกเป็นหมอเหมือนตัว

เอง เพราะเขาอยากให้ลกูช่วยคน แต่แม่อยากให้ลกูแม่สบายมากกว่า 

ไม่มแีม่คนไหนอยากเหน็ลูกตวัเองทำางานจนป่วยเองหรอก”

เพียงฟ้าพยักหน้าอย่างเข้าใจ “คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ 

เดี๋ยวนี้งานไม่เยอะเหมอืนเมื่อก่อนแล้วค่ะ แต่ทำางานกบัชวีติคนกเ็ลย

มีวันที่เครียดบ้าง กายเคยบอกว่างานไม่เยอะแต่เนื้องานลงลึกกว่า 

แล้วพอมาอยูโ่รง’บาลเอกชนกจ็ะกดดนักว่าด้วย แต่กไ็ม่ได้เครยีดอะไร

บ่อยหรอกค่ะ กายกพ็ูดเหมอืนคณุพ่อนะคะว่าสบายๆ”

ทั้งสามคนหัวเราะขึ้นพร้อมกัน แล้วคนเป็นแม่ที่รู้ว่าซักไซ้จาก

ลูกเองไม่ได้เลยใช้โอกาสนี้ถามต่อ 

“ยงัหอบงานกลบัมาทำาที่บ้านอยู่อกีไหม”

เพยีงฟ้ายงัไม่ทนัได้ตอบกม็เีสยีงหนึ่งดงัขึ้นขดัเสยีก่อน “นนิทา

กายอยู่รเึปล่า เมื่อกี้เดนิมาได้ยนิเสยีงหวัเราะ”

“แล้วมอีะไรให้นนิทาหรอืเปล่าล่ะเราน่ะ”

คนตวัสงูที่เพิ่งเข้าประตหู้องครวัมายกัไหล่ให้แม่ “ไม่มอียูแ่ล้ว”
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เพียงฟ้ายิ้มให้เขา ก่อนจะตอบคำาถามของสิริกานต์ที่ค้างอยู่ 

“งานที่เป็นเอกสารไม่หอบกลับมาหรอกค่ะ มีแต่งานในหัวมากกว่า” 

หญงิสาวเอยีงใบหน้าไปถามยำ้ากบัคนที่ถูกพูดถงึ “ใช่ไหม”

เขายิ้มอย่างยอมรบั “รู้ได้ไง”

“กห็น้าเธอมนับอก วนัไหนหอบงานใส่หวักลบัมานะ คิ้วนี่เดี๋ยว

ขมวดเดี๋ยวคลาย ความเครยีดแผ่ออกมาจากดวงตาเลยนะ” หญงิสาว

ว่าแล้วเอานิ้วจิ้มซำ้าๆ บนอกเขา “จงัหวะหายใจยงัไม่เหมอืนเดมิเลย 

รู้ตวัรเึปล่า”

“โห จรงิปะเนี่ย” กวนิวฒัน์ว่าเสยีงตะลงึนดิๆ “นี่ถ้าซ่อนกิ๊กไว้

คงโดนจบัได้ตั้งแต่วนัแรก”

“ฉนัจบัได้ก่อนที่เธอจะได้ใช้คำาว่ากิ๊กด้วยซำ้ากาย”

เสียงหัวเราะของทุกคนดังขึ้นพร้อมกัน ก่อนที่กวินวัฒน์จะว่า 

“แม่ เตรยีมเงนิรยึงั รู้ดขีนาดนี้ ชกัปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะ”

“จะทำาอะไร” เพยีงฟ้าสวนอย่างไว

“จะแต่งเมยีไง ถามได้”

คนถามค้อนให้อย่างเขนิๆ กลายเป็นสริกิานต์ที่แย้งขึ้น

“มาถามเอาเงนิจากแม่นี่ขอเขาแล้วเหรอ”

พอได้จงัหวะ กวนิกานต์เลยผสมโรงบ้าง “เฟย์บอกว่าจะไปเรยีน

ปาตสิเซอรทีี่เดยีวกบัฉนั”

“ปาตสิเซอรคีอือะไร”

“กแ็บบเรยีนพวกทำาขนมอบ ของหวานที่ใช้แป้ง นำ้าตาล นม ไข่ 

เนยไรงี้”

กวินวัฒน์หันขวับไปหาเพียงฟ้าทันที “ไหนบอกว่าเรียนทำา

ขนมอบแล้วไง”

“ที่เคยเรียนมา เขาเรียกว่าเพสตรี (Pastry) จริงๆ ก็หลักสูตร

ขนมอบเหมือนกันนั่นแหละ แต่ปาติสเซอรี (Patisserie) เป็นชื่อเรียก
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แบบฝรั่งเศสไง มันก็เป็นฟีลที่เน้นไปทางฝรั่งเศสมากกว่า ทำาอาหาร

มนักค็อืงานศลิปะอย่างหนึ่งไง นกึออกไหม เรยีนคนละที่ ครคูนละคน 

มนักจ็ะมคีวามต่างกนัอยู่” เพยีงฟ้าไหลไปตามนำ้า 

แล้วคนเป็นพี่สาวยำ้าอกีรอบ “แล้วน้องเฟย์จะไปเรยีนที่เดยีวกบั

ฉนั” 

กวนิวฒัน์หนัขวบัไปหาแฟนสาวทนัควนั “แปลว่าจะไปฝรั่งเศส

เหรอ”

เพยีงฟ้ากลั้นขำา แล้วพยกัหน้า “อื้ม”

“ไม่ให้ไป!”

“มสีทิธิ์อะไรมาสั่งไม่ทราบ”

“โอ้โห วอนซะแล้วผู้หญิงคนนี้” คนตัวสูงกว่ารวบแขนขึ้น

กอดอก “วอนเป็นเมยีซะแล้ว”

“กาย นี่แม่อยูด้่วยนะ” สริกิานต์หนัไปทำาเสยีงเข้มใส่ “มานี่เลย 

มาช่วยแม่คนแกงนี่เลย ไม่ต้องไปกวนหนูเฟย์เขา”

เพยีงฟ้าย่นจมกูให้ตอนเขาทำาเป็นคอตกแล้วเดนิไปยนืหน้าเตา

อีกด้านหนึ่งของแม่ เธอกำาลังจะหันไปช่วยกวินกานต์บ้าง ทว่าเสียง

ชายหนุ่มคยุกบัแม่กด็งึความสนใจจากเธอไป

“เออแม่ แม่ได้บอกเฟย์รยึงัว่าของที่แม่ทำาแล้วอร่อยที่สดุ ไม่ใช่

สปาเกตตซีอสหมูนะ”

“เหรอ แล้วอะไรอะ” เพยีงฟ้าถามเขา

กวนิวฒัน์เอยีงหน้ามาแล้วยกัคิ้วหลิ่วตาให้ “ฉนัเอง” 

“กาย!” มอืของแม่ฟาดลงที่ต้นแขนลูกชาย “ต่อหน้าแม่เลยนะ”

“อ้าว กต็่อหน้าแม่ไง เลยพูดแต่เรื่องจรงิ”

“ยงัไม่หยดุอกี!”

เสยีงฮาครนืดงัขึ้นอกีครั้ง แล้วกด็งัขึ้นอกีหลายๆ ครั้งกว่าอาหาร

ทกุจานจะปรงุเสรจ็ เพยีงฟ้าทั้งยิ้มทั้งหวัเราะจนปวดแก้มไปหมด เพิ่ง
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รู้ตัวตอนนี้ว่าเธอคิดถึงบรรยากาศครื้นเครงของที่นี่มากแค่ไหน หญิง

สาวรู้สกึว่าที่นี่คอืบ้าน...มากกว่าบ้านจรงิๆ ที่เธอเตบิโตมาเสยีด้วยซำา้

ไป

เกอืบหกปีเลยทเีดยีวที่เธอไม่ได้กลบับ้านหลงันี้

เพยีงฟ้าก้าวเข้าไปจบัมอืกวนิวฒัน์ตอนที่ทั้งหมดกำาลงัเดนิออก

ไปที่ห้องนั่งเล่น แล้วพอเขาก้มลงมาเลกิคิ้วให้ เธอกส็่งยิ้มตาหยกีลบั

ไป “ที่นี่อบอุ่นไม่เปลี่ยนเลย”

เขาย้ายแขนไปโอบเธอไว้ “คดิถงึใช่ไหม...ยนิดต้ีอนรบักลบับ้าน

นะ”

 

เดือนสุดท้ายของปีเดินทางมาถึงเร็วกว่าที่หญิงสาวคิด  

ปีนี้คงเป็นปีที่เพียงฟ้าตื่นเต้นกับเทศกาลช่วงปลายปีมากกว่าปีก่อนๆ 

แอบหวนนกึถงึสมยัเรยีนมหาวทิยาลยัที่ถ้าใกล้ช่วงครสิต์มาสจะมกีาร

จัดตกแต่งประดับแสงไฟ ต้นคริสต์มาสต้นใหญ่จะถูกยกมาตั้งกลาง

สวน ประดบัไฟระยบิระยบัทั้งคนืให้บรรดานกัศกึษาได้มาถ่ายรูปเล่น

เพยีงฟ้าเองกเ็ป็นหนึ่งในนั้น ขนาดว่าไปกบัเพื่อนแล้ว เธอกช็วน

กวนิวฒัน์ไปอกี กไ็ปกบัเพื่อนไม่เหมอืนไปกบัแฟนนี่นา ใครๆ กถ่็ายรปู

คู่กบัแฟนลงโซเชยีลทั้งนั้น เธอกอ็ยากมเีกบ็ไว้ดูบ้าง ไม่ใช่แค่การแต่ง

สวนที่เปลี่ยนทกุปี แต่หน้าตาหรอืทรงผมของเธอกบัเขากเ็ปลี่ยนไปด้วย

เหมอืนกนั ถ่ายรูปเกบ็เอาไว้ดูในวนัข้างหน้ากเ็ป็นเรื่องที่ดไีม่ใช่หรอื

การไปดแูสงไฟของต้นครสิต์มาสในมหาวทิยาลยัเลยกลายเป็น

เรื่องที่เธอกบัเขาทำามาทกุปีแม้จะเรยีนจบแล้ว เพราะว่าที่คณุหมอใน

ตอนนั้นไม่ค่อยมีเวลามากพอจะไปเดินซื้อของขวัญวันคริสต์มาสให้

แฟนสาวเหมอืนใครเขา การตามใจเธอ พามาถ่ายรปูเล่นให้หนำาใจเลย

เป็นของขวญัที่ถูกใจเธอในเวลานั้น

แล้วกไ็ม่รู้เพราะอย่างนั้นหรอืเปล่า ถงึแม้หน้าหนาวของกรงุเทพ-
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มหานครจะไม่ค่อยรบัรูถ้งึความหนาวเยน็สกัเท่าไรนกั เพยีงฟ้ากม็กัจะ

สนกุกบัการจดัร้านให้เข้ากบัเทศกาลช่วงนี้ รวมไปถงึคดิเมนูใหม่ๆ ที่

จะมขีายเฉพาะช่วงนี้อกีด้วย

“หนูนาาา สายรุ้งถงุใหญ่ที่พี่ถอืมาจากรถเมื่อกี้พี่ไปวางไว้ไหน

แล้ว เหน็รเึปล่า”

เจ้าของชื่อโผล่หัวออกมาจากหลังต้นคริสต์มาสต้นใหญ่ที่ตั้ง 

อยู่มมุหนึ่งของร้าน พร้อมกบัชูถงุพลาสตกิในมอืให้ดู “อยู่นี่ค่ะพี่เฟย์ 

หนูนากำาลงัเลง็อยู่ว่าเราจะเริ่มพนัจากตรงไหนด”ี

“เว้นที่ไว้ตดิไฟกะพรบิด้วยนะ”

พนักงานสาวทำาตาโต “ปีนี้เรามีไฟกะพริบด้วยเหรอคะพี่เฟย์ 

หรูหราหมาหอนมากค่ะ”

“เห่าพอไหม หอนเลยเหรอ นี่จดัร้านวนัครสิต์มาสย่ะ ไม่ใช่ฮลัโล

วนี”

คนโดนแขวะหัวเราะคิกคัก แต่ก็ยังไม่วายแซวต่อ “จะว่าไป

ครสิต์มาสปีนี้ เชฟเฟย์กบัเชฟแก้วจะไม่ลองปลดชดุเชฟมาใส่ชดุซานตี

หน่อยเหรอคะ หนูนาว่าคงว้าวน่าดู”

“บ้า ฉนัขายอาหารย่ะ ไม่ได้แต่งคอสเพลย์”

“หยูยย ไม่ลองไม่รูน้ะคะ หนนูาว่ารบัรองวนัเดยีวร้านออร์แกนกิ- 

คทิเช่นดงักระฉ่อนทั้งโซเชยีลแน่”

“แล้วกจ็ะโดนสั่งปิดในอกีวนัต่อมาเลย ข้อหาไร้มาตรฐานด้าน

ความสะอาดไง”

“แต่ผึ้งว่า คงไม่ใช่เรื่องความสะอาดหรอกค่ะ เพราะคนที่จะมา

สั่งปิดเป็นคนแรกไม่ใช่ใคร หมอกายแน่นอน โรงพยาบาลอยู่ใกล้แค่นี้ 

เหน็รูปแวบเดยีว หมอหายตวัมาอยู่หน้าร้านเลย”

“แหมมม หมอแกเป็นผู้วเิศษเหรอ”

นำ้าผึ้งก้าวเข้าไปเกาะแขนกระเซ้า “เป็นยิ่งกว่าผู้วเิศษอกีค่ะ พี่
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เฟย์ต้องใจดกีบัหมอให้มากๆ นะคะ แค่เหน็แววตา ผึ้งกร็ู้แล้วว่าหมอ

กายรกัพี่เฟย์ม้ากมาก”

“จ้าาา เยนิยอมาก” เชฟสาวส่ายหน้า “ลูกจ้างฉนั...โดนซื้อไป

ง่ายดายเหลอืเกนิ”

เสยีงหวัเราะของทั้งสามสาวดงัขึ้นพร้อมกนั สาวอกีคนของร้าน

เลยเดนิมาสมทบด้วย

“ครื้นเครงกนัจรงิๆ เลยนะ รบีๆ จดัเรว็ นี่กใ็กล้เวลาเลกิงานแล้ว 

เดี๋ยวลูกค้าเข้า”

หนนูายื่นหน้าไปหาแก้วเจ้าจอมที่เข้ามาช่วยเธอตดิสายรุง้ “ตกลง

ว่าเชฟแก้วสนใจแต่งเป็นซานตไีหมคะ”

“ยงัไม่จบเรื่องนี้อกีเหรอ”

เสยีงหวัเราะดงัขึ้นอกีระลอก ก่อนจะถกูขดัจงัหวะด้วยสญัญาณ

จากประตูที่บ่งบอกว่ามลีูกค้าเข้า เพยีงฟ้าที่อยู่ใกล้สดุยื่นหน้าไปมอง 

พร้อมกบัที่นำ้าผึ้งซึ่งยนือยู่ข้างๆ เชฟสาวส่งเสยีงไปด้วย

“สวัสดีค่ะ” พนักงานสาวกุลีกุจอออกไปต้อนรับ ทว่าพอเห็น

หน้าแขกกช็ะงกัพลนั

“พี่ยุต” เพียงฟ้าที่ก้าวตามมาหลุดเสียง พยายามเก็บสีหน้า

ตกใจให้มากที่สดุ ก่อนจะแสร้งยิ้มสดใส “มธีรุะอะไรกบัเฟย์รเึปล่าคะ

ถงึมาถงึที่นี่”

ชยุตส่งยิ้มทักทายทุกสายตาที่มองมาที่เขา ไม่บอกก็รู้แล้วว่า

ตอนนี้คนในร้านของเธอน่าจะรูเ้รื่องการหย่าหมดแล้ว แน่ละเพราะเพิ่ง

มขี่าวเข้าหูเขาว่าตอนนี้ขนาดคนที่โรงพยาบาลยงัรู้กนัหมดแล้วเลย

“ทำาไมพูดจาห่างเหนิอย่างนั้นล่ะเฟย์ พี่กแ็ค่แวะมาเยี่ยม”

เพยีงฟ้าลอบกลนืนำ้าลายตอนเขาพูดประโยคนั้น รู้สกึถงึความ

ไม่ปลอดภยัอย่างไรบอกไม่ถูก

ชยุตก้าวเข้าไปใกล้อดีตภรรยาสาวอีกนิด ความหวาดหวั่นใน
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ดวงตาของเธอแม้จะเพยีงน้อยนดิ ทว่ากท็ำาให้ชายหนุม่พอใจ เขาเลื่อน

สายตาไปมองลูกจ้างของเธอที่ยนือยู่ใกล้ๆ 

“อ้าว นำ้าผึ้ง กลับมาทำางานแล้วเหรอ ไม่เจอกันเลยนะตั้งแต่ 

วันนั้น...” ชยุตพูดถึงตรงนี้ก็ย้ายสายตากลับมาสบกับเพียงฟ้า ก่อน

จะเอ่ยอย่างเน้นเสยีงว่า “ที่โรงพยาบาล”

หญิงสาวใจหายวาบเพราะคำาธรรมดานั้น เธอรู้แก่ใจดีว่าเขา

พยายามสื่อถงึใครอกีคน

“ผึ้งหายดแีล้วค่ะคณุชยตุ ขอบคณุอกีครั้งนะคะที่วนันั้นไปเยี่ยม

ผึ้ง”

“ไม่เป็นไรหรอก ยงัไงเรากค็นกนัเอง...ใช่ไหมเฟย์”

เพียงฟ้ายังไม่ทันตอบ แก้วเจ้าจอมที่เห็นท่าไม่ดีเลยรีบปรี่เข้า

มาร่วมวง “พี่ยตุอยากได้อาหารไปทานเป็นมื้อเยน็ไหมคะ เดี๋ยวแก้ว

จะจดัให้”

“ไม่เป็นไรหรอกครับแก้ว แม่บ้านที่บ้านพี่คงเตรียมเอาไว้หมด

แล้ว ที่พี่มาวนันี้กแ็ค่เอาของเลก็ๆ น้อยๆ มาฝาก”

ใจของเพยีงฟ้าวูบโหวงอกีครั้ง เธอยอมรบัว่าแอบหวั่นกบั ‘ของ

เลก็ๆ น้อยๆ’ ที่เขาว่า ทว่ากย็ิ้มออกมาได้ตอนชายหนุ่มว่าต่อ

“พอดีพ่อกับแม่พี่ไปต่างจังหวัดมาเลยซื้อขนุนสีทองเจ้าดังมา

ด้วย พี่ก็เลยเอามาฝาก” คนพูดเบี่ยงหน้าไปหาคนสนิทที่ยืนอยู่ข้าง

หลงั เชงิออกคำาสั่งให้ส่งถงุกระดาษใบใหญ่ให้หญงิสาว

เพยีงฟ้ารบัมาแล้วหลบุตาลงมองของในถงุเป็นอนัดบัแรก แล้ว

กโ็ล่งใจเมื่อเหน็ว่าเป็นแค่กล่องพลาสตกิที่ภายในบรรจขุนนุซึ่งแกะเรยีง

เอาไว้หลายกล่อง พ่อแม่ของชยตุไปพกัผ่อนต่างจงัหวดับ่อยๆ อยูแ่ล้ว 

การมผีลไม้ตดิมอืมาฝากกไ็ม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เขาน่าจะใช้สิ่งนี้เป็น

ข้ออ้างในการมาพบเธอมากกว่า

“หมดธุระแล้ว ถ้าอย่างนั้นพี่ขอตัวก่อนนะครับเฟย์ มีหลาย
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อย่างที่ต้องทำาอกี”

แม้ว่าประโยคทิ้งท้ายของชยตุจะกระตกุต่อมสงสยัของหญงิสาว 

แต่เธอกเ็อ่ยลาเขาเช่นเดยีวกบัทกุคน หญงิสาวถอนหายใจทนัททีี่เขา

คล้อยหลงั ทว่าในนาทตี่อมาชยตุกห็นักลบัมาอกีครั้ง

ดวงตาคมมองตรงไปหาหญงิสาวคนที่ถอืถงุอยู่ “อ้อ เฟย์ครบั 

พี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่า ขนุนเป็นผลไม้มงคล คนไทยเขาถือว่าไม่ให้กินใน

งานศพ งั้นรบีกนิหน่อยนะครบั” มมุปากเขายกยิ้มอย่างผยอง “พี่เกรง

ว่าอกีไม่นาน เฟย์จะไม่ได้กนิแล้ว”

ประตูร้านปิดลงหลังจากที่แขกพ้นออกไป ทว่าเจ้าของร้านยัง

ยืนนิ่ง ประโยคสุดท้ายที่เขาพูดยังคงไหลวนอยู่ในหัวของหญิงสาว 

ดวงตาของเพียงฟ้าส่ายไปมา เธอไม่อยากให้คำาพูดของเขาปลุกปั่น

ความกลวัในใจได้ ทว่ากย็ากเหลอืเกนิ ไม่อาจห้ามความคดิอนัน่ากลวั

ของตวัเองได้เลย

เสยีงของในมอืหลดุลงกระทบพื้นทำาเอาเพยีงฟ้าสะดุง้ หญงิสาว

หนัขวบัไปสบตาเพื่อน สายตาของแก้วเจ้าจอมกบ็อกเป็นนยัว่าตคีวาม

คำาพูดนั้นได้ไม่ต่างจากเธอ

สาวร่างเลก็ไม่สนใจจะเกบ็ของขึ้นมา หญงิสาววิ่งตรงไปยงัจดุ

ที่วางโทรศพัท์ไว้ ต่อสายหากวนิวฒัน์อย่างร้อนรน ทกุเสยีงสญัญาณ

รอสายยิ่งทวคีวามหวาดหวั่นให้ ยิ่งนกึถงึคำาที่ชยตุบอกว่ามหีลายอย่าง

ที่ต้องทำา เธอกก็ลวัจนมอืเยน็เฉยีบไปหมดแล้วตอนนี้

“ใจเยน็ๆ ก่อนเฟย์” แก้วเจ้าจอมเดนิมาแตะตวัให้ตั้งสต ิทว่าก็

ดูจะช่วยอะไรไม่ได้มาก

“แก กายไม่รบัเลย ทำายงัไงด”ี 

เพยีงฟ้าต่อสายซำ้าอกีครั้ง แต่แล้วกเ็หมอืนเดมิ

“ไม่รบัเหรอ”

คนหวั่นใจส่ายหน้า พยายามบอกตวัเองอยู่ทกุวนิาทวี่าต้องใจ
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เยน็ๆ ตั้งสตเิข้าไว้ แต่เธอกค็วบคมุตวัเองได้ยากยิ่งในเวลานี้

“งั้นกไ็ปหาเขาเลย”

“แต่ว่ามนัใกล้เวลาที่ร้านจะยุ่งแล้ว”

“แล้วแกคดิว่าแกมสีตพิอจะทำาอาหารแบบไม่ขาดตกได้ไหม”

คำาถามของเพื่อนทำาเอาเพยีงฟ้าชะงกัไป สหีน้าสลดลงกว่าเดมิ

ที่รู้คำาตอบอยู่ในใจว่าเธอไม่อาจรับปากเพื่อนได้เลย “ฉันขอโทษ ไม่

เป็นมอือาชพีเลย”

“ฉนัเข้าใจ นี่มนักเ็รื่องความเป็นความตายอยู”่ แก้วเจ้าจอมยิ้ม

ให้เพื่อนเบาใจ “แกไปเหอะ ไปดูให้เหน็กบัตาว่าเขาไม่เป็นอะไรแล้ว

ค่อยกลบัมากไ็ด้ แต่ต้องรบัปากฉนัว่าจะตั้งสต ิแล้วขบัรถดีๆ ”

“ขอบคณุนะแก้ว เดี๋ยวฉนักลบัมานะ”

ทิ้งท้ายแค่นั้น แล้วรบีพาหวัใจที่ร้อนรนออกไป
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ผ่านไปสามสปัดาห์ได้แล้วตัง้แต่วนัทีก่วนิวฒัน์ถกูข่มขู ่เขา

ไม่ได้บอกเรื่องนี้กบัเพยีงฟ้าเพราะไม่อยากให้เธอตระหนกเกนิไป และ

หญิงสาวก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขาเรื่องชยุต นั่นแปลว่าเธอไม่ได้ถูกข่มขู่

ไปด้วย 

ชายหนุ่มรู้สึกว่าช่วงนี้เพียงฟ้าเริ่มผ่อนคลายจากสถานการณ์

เครยีดๆ ได้มากขึ้นแล้ว เขาเลยไม่อยากให้เธอต้องเป็นกงัวลเรื่องเขา

อกี อกีอย่าง ตั้งแต่วนันั้นชยตุกเ็งยีบหายไปเลยเหมอืนกนั

‘กวู่ามนัน่าจะรอเวลา กะว่าส่งมดีมาขูม่งึแล้วคณุเฟย์อาจจะไป

ถอนแจ้งความกไ็ด้’ กระแสชลให้ความเหน็ว่าอย่างนั้น ‘มงึกเ็ฉยๆ ไว้

ละกนั กูว่าเดี๋ยวมนัต้องดิ้นอกี’

ถงึกระแสชลไม่บอก กวนิวฒัน์เองกไ็ม่คดิจะตอบโต้อะไรอยูแ่ล้ว 

เขาเชื่อว่าการนิ่งเฉยทำาเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้นยงัไงกป่ั็นประสาทฝ่าย

นั้นได้มากกว่า

ตอนวนัเกดิเหต ุแพทย์หนุม่ได้ส่งภาพไปให้กระแสชลเกบ็ไว้เป็น

หลักฐาน และตำารวจหนุ่มก็มาสอบปากคำาพยาบาลที่แผนกแล้ว

เรยีบร้อย ทกุอย่างดำาเนนิไปอย่างเงยีบๆ แม้กระทั่งโจทก์ของคดอีย่าง

เพยีงฟ้ากย็งัไม่รู้

30
รับปาก
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คงอกีไม่นานหรอก ดูท่าแล้วฝั่งอดตีสามขีองเธอกใ็จร้อนพอดู

ความคดิของกวนิวฒัน์หยดุลงตอนที่ชายหนุม่เดนิมาถงึรถของ

เขา เขานิ่งไปหลายอดึใจ ก่อนทำาเสยีงขึ้นจมกู “ห!ึ ใจร้อนจรงิซะด้วย”

มือหนาล้วงโทรศัพท์มือถือออกมา ก่อนถ่ายภาพรอยครูดเป็น

ทางยาวหลายรอยที่ด้านหนึ่งของรถเขา พวกมนักำาลงับอกให้รูว่้าจบัตา

มองเขาอยู่ตลอด 

ชายหนุ่มลูบบนรอยที่ถูกขดีไปมาอย่างสะเปะสะปะ ซึ่งเป็นสิ่ง

ที่ยนืยนัชดัว่ามนัไม่ได้เกดิจากอบุตัเิหต ุแต่เป็นความตั้งใจ และดูจาก

ความคมและเส้นที่เล็กมาก ทำาให้เขานึกไปถึงมีดสั้นที่พวกนั้นเคย 

ส่งมา 

“เหอะ! มดีมงึนี่...มเียอะนะ ซื้อยกโหลจากสำาเพง็มาเลยปะเนี่ย” 

ประชดตดิตลก ก่อนจะก้มลงกดโทรศพัท์ ตั้งใจว่าจะส่งรปูหลกัฐานไป

ให้กระแสชล ทว่าเสยีงหนึ่งกห็ยดุการกระทำาของเขาไว้

“กาย!” 

กวินวัฒน์จำาได้ทันทีว่าเป็นเสียงใคร ชายหนุ่มหันขวับไปมอง 

แล้วกเ็หน็ว่าเพยีงฟ้ากำาลงัวิ่งหน้าตาตื่นตรงมาจากอกีฝ่ังหนึ่งของพื้นที่

จอดรถ ความประหลาดใจเข้าแทนที่ทนัที

เธอมาอยู่ที่นี่ได้ยงัไง ไม่เหน็บอกไว้เลยว่าจะมาหา จะว่ามารบั

เคสกไ็ม่ใช่ เพราะนี่มนัเวลาเลกิงานแล้ว

ยงัไม่ทนัได้เอ่ยปากถาม เพยีงฟ้ากโ็พล่งใส่เขาทนัททีี่มาถงึตวั

“ทำาไมโทร. หาไม่รบั!” 

ชายหนุ่มก้มมองโทรศพัท์ในมอื “โทษท ีวนันี้เข้าโออาร์ไง เลย

ปิดเสยีงปิดสั่นไว้ ลมืเอาออกเลย”

เพยีงฟ้ายกกำาปั้นขึ้น อยากจะทบุเขาแรงๆ สกัท ีเธอรู้ว่าถ้าวนั

ไหนเป็นวนัผ่าตดัของกวนิวฒัน์ เขาจะเปิดโหมดเงยีบของโทรศพัท์ไว้ 

เพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นเวลาที่โทรศพัท์ไม่ได้อยู่กบัตวั แต่ใครจะคดิว่า
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มนัจะประจวบเหมาะกบัสถานการณ์ขนาดนี้

เธอกวาดตาสำารวจร่างกายเขาให้แน่ใจอกีครั้ง ก่อนจะก้าวเข้า 

ไปใกล้ ก้มลงวางหน้าผากบนอกเขา ถอนหายใจแรงๆ ออกมาอย่าง

หมดแรง “ตกใจหมด”

มือใหญ่วางลงบนศีรษะคนตัวเล็ก ลางสังหรณ์ร้องเตือนว่ามี

บางอย่างเกดิขึ้น ทว่าเขากเ็ลอืกใช้เสยีงทุ้มนุ่มถามเรยีบเรื่อย เพราะ

ไม่อยากให้เธอตื่นตกใจ “เป็นอะไร หื้ม?”

เพยีงฟ้าเงยหน้าขึ้นมองเขา “กพ็ี่ยตุ...” ทำาพูดของเธอหยดุลง

แค่นั้น เพราะสายตาดันเหลือบไปเห็นรอยขูดขีดมากมายบนรถเขา 

ดวงตาของหญงิสาวเบกิโต ความหวาดหวั่นในใจที่สงบลงแล้วปะทขุึ้น

มาอกี “กาย...นี่อะไร!”

กวนิวฒัน์มองคนตวัเลก็ที่ถอยห่างออกไปเพื่อมองร่องรอยเหล่า

นั้นให้ชดัๆ เขากำาลงัใช้สมองอย่างหนกัว่าควรจะใช้คำาพูดไหนอธบิาย

ให้เธอฟังดี

“พี่ยตุใช่ไหม นี่ฝีมอืพี่ยตุใช่ไหมกาย”

ชายหนุ่มเอื้อมไปจบัมอืเลก็ๆ ที่เยน็เฉยีบของเธอมาวางบนมอื

เขา ก่อนจะตบเบาๆ ลงบนหลงัมอืเธอ “ใจเยน็ๆ นะเฟย์ ไม่ต้องตกใจ 

มนัยงัไม่มอีะไรร้ายแรง”

“นี่มนัยงัไม่ร้ายแรงอกีเหรอ” เสยีงของเธอเริ่มสั่นด้วยความกลวั 

“เขาไม่ได้อยู่เฉยแล้วนะกาย พี่ยตุกำาลงัเข้าใกล้เราเรื่อยๆ แล้ว”

“เรา?” กวนิวฒัน์ขมวดคิ้ว นกึขึ้นได้ว่าเขายงัไม่ได้คำาตอบที่ถาม

หญิงสาวค้างไว้ “มันทำาอะไรเธอ ที่หน้าตาตื่นมาหาฉันนี่ เพราะมัน

คกุคามเธอด้วยใช่ไหม”

กวินวัฒน์กวาดตามองสำารวจร่างกายหญิงสาวอย่างรวดเร็ว 

พลกิมอื พลกิแขนมองหาร่องรอยที่อาจจะหลงเหลอืไว้ไปด้วย 

“เขาไม่ได้ทำาอะไรฉนักาย แต่เขาจะทำาเธอ” นำ้าตาของเพยีงฟ้า
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ซมึขึ้นมาปกคลมุดวงตาหม่นแสง ความกลวัเจอือยู่ในแววตาของเธอ

ชดั “พี่ยตุไปหาฉนัที่ร้าน แล้วเขากพ็ูดเหมอืนกบัว่า...ฉนัจะได้จดังาน

ศพ”

“ศพมนัอะด”ิ

“กาย...” หญงิสาวส่ายหน้า ความหวาดหวั่นไหลรนิจากดวงตา 

“เราจะทำายงัไงกนัด ีเขาเริ่มแล้ว เขาเริ่มแล้วจรงิๆ”

กวนิวฒัน์ดงึร่างเลก็มากอดไว้ ตวัเธอสั่นจนเขาเองกต็กใจ “ไม่

ต้องกลวันะ มนัแค่ขู่เธอเฉยๆ มนัรู้ว่าถ้าทำาแบบนี้แล้วเธอจะกลวันี่ไง 

เพราะฉะนั้นเราต้องไม่เดนิตามเกมมนั”

เพยีงฟ้าส่ายหน้าที่มดุอยู่กบัแผงอกเขา จะให้เธอนิ่งนอนใจทำา

เหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้นอย่างนั้นเหรอ เธอทำาไม่ได้หรอก คนืนี้ไม่รู้จะ

ข่มตานอนได้รเึปล่าเลย

“ไม่ไหว...ฉนัทำาไม่ได้”

ชายหนุ่มเชยคางเธอให้เงยขึ้นมามองเขา ตั้งใจใช้สายตาเยอืก

เย็นค่อยๆ ลดความกระวนกระวายใจของเธอ “มองตาฉันเฟย์...เห็น

หรอืเปล่าว่าฉนัไม่กลวัมนัเลยสกันดิ เพราะฉะนั้น...เธอกไ็ม่จำาเป็นต้อง

กลวัมนั”

เพยีงฟ้าเม้มปาก ขยบัแขนที่กอดรอบเอวสอบของเขา หญงิสาว

ยอมรับว่าความแข็งแกร่งที่สื่อผ่านแววตาของเขาทำาให้ใจเธอสงบลง

ได้ แต่ถงึอย่างนั้น... “ฉนัไม่อยากให้เกดิเรื่องร้ายขึ้น”

“ไม่ต้องห่วงนะ ฉนักำาลงัจะโทร. แจ้งตำารวจ เชื่อฉนัว่ามนัจะไม่

เกดิอะไรขึ้นอย่างที่เธอกงัวล ฉนัจะระวงัตวั โอเคไหม”

“หมอจะไม่เสี่ยงอนัตรายใช่รเึปล่า” เพยีงฟ้าทนัเหน็ว่าหวัคิ้วเขา

กระตุกเล็กน้อย ก่อนที่คนตรงหน้าจะเบนสายตาหนี “กาย...รับปาก

ฉนัว่าจะไม่ทำาอะไรที่เสี่ยงเกนิไป” 

เธอจ้องหน้าเขา มองลกึลงไปในดวงตาเขา เพยีงฟ้ารู้ดว่ีาถ้าเขา
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ไม่มั่นใจจรงิๆ กวนิวฒัน์จะไม่พูดออกมา แต่ถ้าเขาพูด...เขากจ็ะต้อง

ทำามนัให้ได้

และเธอต้องทำาให้เขาพูดให้ได้

“รบัปากฉนัสกิาย”

แววตาที่เตม็ไปด้วยความเป็นห่วงของเธอทำาหวัใจเขาถกูบบีรดั 

นี่แหละคอืเหตผุลที่กวนิวฒัน์บอกไม่ได้ว่าเขาทำาอะไรอยู่ แต่กร็ู้อยู่แก่

ใจว่าปกปิดเรื่องทั้งหมดไม่ได้ 

ถงึอย่างนั้นชายหนุม่กต็อบกลบัได้ดทีี่สดุแค่ว่า “...จะพยายาม”

“กาย...” 

เสียงเรียกชื่อเบาหวิวจนคนฟังต้องเข้าไปโอบคนตัวเล็กไว้ 

กระชับสัมผัสให้เธอรู้ว่าเขายังอยู่ตรงนี้ ไม่ได้หายไปไหน ก่อนจะยิ้ม

น้อยๆ ให้เธอคลายกงัวลใจ “เธอกร็ู้ว่าทกุเรื่องที่ฉนัพยายาม ฉนักท็ำา

มนัสำาเรจ็ไม่ใช่เหรอ”

“แต่มนัไม่ใช่เรื่องแบบนี้”

กวนิวฒัน์พาหญงิสาวเดนิกลบัไปที่รถของเธอ ปรบัโทนเสยีงให้

ระรื่นขึ้น “ไม่ต้องกงัวลไปนะ ยงัไงซะฉนักไ็ม่ยอมตายหรอก ถ้ายงัไม่

ได้แต่งเมยี”

เพยีงฟ้าเหลอืบมองตาขวาง “ยงัจะมาพูดเล่นอกี”

“ไม่ได้พูดเล่นเลย นี่พูดจริงๆ” เขายิ้มปิดท้าย ก่อนจะให้เธอ

เข้าไปนั่งที่เบาะข้างคนขับ “นั่งรอแป๊บนึงนะ เดี๋ยวกลับไปพร้อมกัน 

ฉันขอโทร. หาประกันก่อน” เขาบอกแค่นั้น แต่พอตอนจะปิดประตู 

ชายหนุม่กส็ั่งเพิ่ม “อ้อ! แล้วอย่าโทร. หามนั ไม่ต้องตดิต่อหรอืทำาอะไร

ทั้งนั้น อยู่เฉยๆ ฉนัจดัการเอง”

เพียงฟ้ามองอีกฝ่ายที่ยืนกดโทรศัพท์อยู่นอกรถ แม้ว่าเธอจะ

เบาใจขึ้นบ้างแล้ว เพราะได้เห็นกับตาว่ากวินวัฒน์ปลอดภัย แต่การ

คกุคามของชยตุที่เกดิขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกนัทั้งกบัเธอและเขา กไ็ม่อาจ
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ทำาให้หญงิสาววางใจได้อยู่ด ี

ในเมื่อขอร้องกแ็ล้ว ห้ามกแ็ล้ว ยงัไงเขากไ็ม่ฟัง สิ่งเดยีวที่เพยีง-

ฟ้าจะทำาได้ตอนนี้กค็งทำาได้แค่คอยเตอืนให้ไม่ประมาทเกนิไปและเชื่อ

ใจเขา เชื่อว่ากวนิวฒัน์จะจดัการเรื่องทกุอย่างได้

“ถงึจะไม่รบัปากว่าจะไม่เสี่ยง แต่กร็บัปากว่าจะแต่งเมยีแล้วนะ 

ห้ามผดิคำาพดูด้วย” เธอพดูกบัคนนอกรถ แล้วเขากเ็อยีงคอเลกิคิ้วกลบั

มาให้เพราะอ่านปากไม่เข้าใจ เพยีงฟ้าขว้างค้อนกลบัไปให้

“หมอนะหมอ ดื้อจรงิๆ เล้ยยย”

กวนิวฒัน์ขำาออกมาเบาๆ ให้คนหน้าบูด ถงึจะไม่ได้ยนิ แต่พอ

เห็นว่าเธอบ่นเขาได้แบบนี้แปลว่าน่าจะสบายใจขึ้นบ้างแล้ว แต่ถึง

อย่างนั้นเรื่องที่ชยตุทำาวนันี้กใ็ช่ว่าเขาจะปล่อยผ่านง่ายๆ

ชายหนุม่เดนิห่างออกมาให้พ้นสายตาของหญงิสาว ขบฟันนดิๆ 

ให้ความโกรธที่กดเอาไว้อยู่ภายใน “หลายทลีะนะมงึ เฟย์ต้องผวากบั

คนอย่างมงึอกีนานแค่ไหน คดิว่าทำาเมยีกูเสยีขวญัแล้วมงึจะอยู่สขุได้

หรอืไง”

กวินวัฒน์กดส่งรูปที่เขาถ่ายไว้ไปให้กระแสชล ตามไปด้วย

ข้อความหยาบคายอกีสองสามประโยค อกีฝ่ายกโ็ทร. กลบัมาทนัที

“กาย มงึต้องใจเยน็ก่อนนะ”

“เอาเบอร์มันมา” แพทย์หนุ่มสั่งเสียงเข้ม จนปลายสายต้อง

ปราม

“ไอ้กาย...”

“กูบอกว่าเอาเบอร์มนัมา!”

 

“แม่งเอ๊ย!!!”

โทรศพัท์มอืถอืในมอืชยตุถกูขว้างไปอย่างไม่กลวัว่าจะเสยีหาย 

เวลานี้ชายหนุ่มไม่สนใจอะไรนอกจากเรื่องที่อยู่ในหวั อารมณ์ของเขา
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ถูกปลกุปั่นโดยปลายสายเมื่อครู่ 

“มงึจะเอาอย่างนี้ใช่ไหม” เสยีงขูล่อดไรฟันดงัแทรกเสยีงลมหาย

ใจแรงๆ ของคนอารมณ์ร้อนรุ่ม

เขาตั้งใจเล่นสงครามประสาทตั้งแต่ส่งมีดเปื้อนเลือดไปขู่เมื่อ

ครั้งก่อน แต่พอเหน็ว่ากวนิวฒัน์ยงันิ่งเฉย ครั้งนี้เขาเลยเพิ่มเลเวลด้วย 

การข่มขวญัเพยีงฟ้าบ้าง การส่งคนไปกรดีรถของมนัไม่ใช่แค่เพื่อสร้าง

ความเสยีหาย แต่ชยตุรู้ว่าถ้าเรื่องนี้ถงึหูเพยีงฟ้า เธอต้องร้อนรนอย่าง

แน่นอน

จุดอ่อนของเพียงฟ้าคือกวินวัฒน์ และจุดอ่อนของกวินวัฒน์ก็

คือเพียงฟ้าเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการเล่นกับความรู้สึกของคนหนึ่ง

เพื่อข่มขู่อกีคนหนึ่งจงึเป็นแผนที่ดทีี่สดุในเกมนี้

ชยตุยอมรบัว่าจดุเริ่มต้นของเรื่องนี้คอืเขาต้องการควบคมุเพยีงฟ้า

ให้อยู่ใต้อำานาจ ทว่าตอนนี้ความรู้สกึของเขาเปลี่ยนไป 

ควบคมุเพยีงฟ้ากเ็รื่องหนึ่ง เวลานี้เขากระหายอยากเอาชนะไอ้

ผู้ชายคนนั้นของเธอมากกว่า ยิ่งมันทำาเหมือนว่าไม่ยอมเขาด้วยแล้ว 

ชยุตยิ่งอยากแสดงให้กวินวัฒน์เห็นว่ามันไม่มีทางจะเหนือกว่าเขาไป

ได้ทกุอย่าง 

หลงัจากที่ส่งคนไปเฝ้าตดิตามและสบืเรื่องจากพี่สาวของนำ้าผึ้ง

ดูแล้ว ชยุตค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีใครเห็นหน้านายดิตถ์ เขาเลยกล้า 

เดนิหน้าได้อย่างเตม็ที่ 

เพิ่งมารู้ตอนนี้ว่าไม่ใช่...

ชายหนุม่ไม่แน่ใจว่ากวนิวฒัน์เอาเบอร์ตดิต่อเขามาจากเพยีงฟ้า

หรอืเปล่า แต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำาคญั สิ่งที่ทำาให้ชยตุเดอืดพล่านจนนั่งไม่

ตดิตอนนี้กเ็พราะเขาเพิ่งได้รบัคลปิเสยีงมาจากมนั เป็นคลปิเสยีงสั้นๆ 

ที่เขาคยุกบัลูกน้องคนสนทิในวนันั้น

เขาประมาทเกนิไป... 
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แต่ใครจะไปคิดว่ามันจะเข้ามายุ่งเรื่องนี้ด้วย ตอนนั้นชยุตไม่รู้

ด้วยซำ้าว่ากวนิวฒัน์กลบัมาอยู่เมอืงไทยแล้ว 

ชายหนุม่ต่อสายกลบัไปที่เบอร์นั้นทนัท ีเพราะข้อความที่ส่งตาม

มาหลังจากคลิปเสียงบอกเป็นนัยว่าหลักฐานที่อีกฝ่ายมียังไม่หมด

เท่านั้น 

การต่อรองอย่างตรงไปตรงมาครั้งแรกจงึเกดิขึ้น

‘ส่งคนมาทักทายอยู่ได้ ทำาไม คุณอยากรู้จักผมมากนักเหรอ’ 

แม้ว่าจะไม่มีคำาหยาบคายในประโยคนั้น ทว่านำ้าเสียงก็ยียวนเสียจน

คนฟังอยากจะต่อยปากคนพูดแรงๆ สกัที

‘ช่วยไม่ได้ มึงเสือกยื่นตีนเข้ามาเอง นี่ไม่ใช่เรื่องของมึงเลย 

สกันดิ’

กวนิวฒัน์หวัเราะสั้นๆ เหมอืนอกีฝ่ายเพิ่งพูดเรื่องน่าขำาออกมา 

‘คุณชยุตครับ คุณอยากรู้ไหม ว่าผมเกี่ยวข้องกับคดีนี้ยังไง’ แพทย์

หนุม่ยงัไม่พดูต่อ แต่ส่งเสยีงขำาในลำาคอไปอกีครั้ง ก่อนจะว่าเสยีงระรื่น 

‘จรงิๆ ถ้าคณุเก่งพอจะทำาให้ไม่มภีาพจากกล้องวงจรปิดของตกึได้ คณุ

น่าจะลองใช้อำานาจเลก็ๆ น้อยๆ ขอดูกล้องวงจรปิดของร้านมนิมิาร์ต

หน่อยเป็นไง เอ...แต่ตำารวจจะให้ดูอยู่ไหมนี่ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน

นะครบั’

‘กล้องวงจรปิดเหี้ยอะไร! กล้องในร้านไม่มีทางเห็นมุมนั้นได้

หรอก’

‘ใช่ครับ มันไม่เห็นหรอกว่าที่หน้าร้านเฟย์เกิดอะไรขึ้น แต่มัน

เหน็ว่าผมกำาลงัจงูมอือดตีภรรยาของคณุวิ่งผ่านหน้ามนิมิาร์ตไป ที่ผม

บอก...กแ็ค่เผื่อไว้เฉยๆ นกึครึ้มวนัไหน คณุอาจจะอยากเหน็ภาพสวตี

ของผมกบัเฟย์ขึ้นมากไ็ด้’

‘ไอ้กาย!’

‘อย่าเพิ่งอารมณ์เสียสิครับคุณชยุต ผมยังพูดไม่จบ ประเด็น
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สำาคญัมนัไม่ได้อยู่ที่ความสวตีของเราสองคน แต่มนัอยู่ที่ว่า...ภาพนั่น

เป็นหลกัฐานว่าผมอยู่ในที่เกดิเหตดุ้วย’

ดวงตาของคนฟังเบิกโตกับข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รับ นายดิตถ์ไม่

เหน็เคยพูดเลยว่ามคีนอื่นอยู่ในร้านอกี

‘เฮ้อออ’ กวนิวฒัน์ถอนหายใจ ‘ผมเสยีดายเวลาแทนคณุเหมอืน

กันนะ ต้องเหนื่อยเปล่าเลย ส่งคนไปเฝ้าตามเด็กในร้านที่ไม่รู้อีโหน่- 

อเีหน่ นี่...เหน็ว่าเราเคยเจอกนัหรอกนะ ผมเลยจะบอกอะไรให้...’ 

คราวนี้ชายหนุ่มเปลี่ยนมาใช้เสียงแข็งที่คนฟังรับรู้ได้ว่าจริงจัง

มากกว่าต้องการป่ันอารมณ์ ‘ถ้าคดิจะตามหาคนที่เหน็หน้าคนร้าย มงึ

ตามผดิคนแล้ว ถ้าไม่อยากให้กูส่งหลกัฐานทั้งหมดให้ตำารวจ อย่ามา

แตะต้องเฟย์อกี!’ กวนิวฒัน์สั่งเสยีงกร้าว ก่อนจะขูต่ามไปในตอนท้าย 

‘ผมหวงัว่าเราคงไม่ต้องทำาความรูจ้กักนัมากกว่านี้...ในชั้นศาลนะครบั’

แม้การสนทนาจะจบลงแล้ว แต่ทกุคำาพูดยงัอดัแน่นอยูใ่นโทสะ

ของชยตุ

“ทำาความรูจ้กักนัในชั้นศาลเหรอ ห!ึ” ชายหนุม่กดัฟันกรอด เขา

น่ะหรอืจะยอมให้คนอย่างมนัมาออกคำาสั่งได้ “กทูำาให้มงึไม่เหลอืชวีติ

ไปศาลได้ ง่ายกว่าเยอะ”
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ผ่านไปแล้วกับอีกหนึ่งวันที่หนักหน่วงของเพียงฟ้า แม้ว่า

หลังออกจากโรงพยาบาลเมื่อตอนเย็นเธอจะกลับไปทำางานต่อที่ร้าน

ได้อย่างไม่บกพร่อง แต่ก็ใช่ว่าจะคลายกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้น หญิง

สาวยังคงคิดซำ้าไปซำ้ามาว่าจะทำาอะไรกับเรื่องนี้ได้บ้าง ควรอยู่เฉยๆ 

อย่างที่กวนิวฒัน์บอกจรงิๆ เหรอ 

หลงัจากที่เขาขบัรถมาส่งเธอที่ร้าน ชายหนุม่กก็ลบัไปตามเรื่อง

ต่อที่โรงพยาบาล แล้วก็หายไปเลยจนถึงตอนนี้ โทร. หาเมื่อกี้ก็ปิด

เครื่องด้วย

เพยีงฟ้าถอนหายใจยาว แล้วเดนิจากห้องแต่งตวัตรงไปยงัห้อง

นอน ไล่ปิดไฟในห้องไปทลีะดวง หญงิสาวเพิ่งอาบนำา้เสรจ็ และกำาลงั

คิดว่าควรจะเข้านอนแต่เนิ่นๆ ดูแล้วคืนนี้คงต้องใช้เวลาในการทำาให้

ตวัเองหลบันานกว่าปกต ิตอนนี้ใจยงัหววิๆ อยู่เลย หรอืคนืนี้...จะต้อง

กลบัไปพึ่งยานอนหลบัอกีแล้ว

“เอาไปเกบ็ไว้ไหนแล้วนะ” 

เพียงฟ้าพึมพำาแล้วเดินไปยังตู้เก็บของติดผนัง ซึ่งเธอใช้เป็น

พื้นที่เกบ็วติามนิต่างๆ หญงิสาวค้นอยู่ไม่นานกเ็จอของที่ต้องการ เธอ

หยบิยานอนหลบักระปกุเลก็กลบัมาที่ห้องนอนด้วย

31
ยานอนหลับ
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นานแล้วที่เพียงฟ้าไม่ได้แตะมันเลย เป็นปีแล้วก็ว่าได้ นาน

ขนาดที่เธอเกอืบลมืไปแล้วว่าเกบ็ไว้ตรงไหน

เมื่อก่อนยานอนหลบักบัเธอคล้ายว่าเป็นเพื่อนสนทิกนั หลงัจาก

แต่งงานกบัชยตุได้ไม่เท่าไร ความเครยีดหลายอย่างกท็ำาให้หญงิสาว

นอนไม่หลบั แรกๆ กไ็ม่ได้หนกัหนามากนกั การออกกำาลงักายและกนิ

อาหารที่ดยีงัพอช่วยเธอได้ แต่แล้วทกุอย่างกเ็กนิรบัมอืไหวตอนที่เขา...

พลาดพลั้งจนเกอืบจะขนืใจเธอ

แม้ว่าเรื่องเลวร้ายนั้นไม่ได้เกดิขึ้น แต่การกระทำาของชยตุกท็ำาให้

เธอกลวัจนนอนผวาตื่นกลางดกึ การไม่ได้นอนเตม็อิ่มเริ่มส่งผลกระทบ

ไปถงึงาน สดุท้ายหญงิสาวกพ็ึ่งยาเพื่อให้หลบัต่อเนื่องได้นานขึ้น 

เพยีงฟ้ารูว่้าสิ่งที่ทำาอยูไ่ม่ดต่ีอร่างกายเธอเอาเสยีเลย แต่มเีพยีง

ยานอนหลับเท่านั้นที่ช่วยให้เธอก้าวผ่านความกลัวในใจไปได้อีกหนึ่ง

คนื ข้ามเข้าสู่วนัใหม่เพื่อใช้ชวีติต่อไปอกีวนั

หญงิสาวใช้ชวีติอยู่อย่างนั้นระยะหนึ่ง จนกระทั่งแยกออกมาอยู่

คอนโดคนเดียว ความรู้สึกปลอดภัยที่ไม่ต้องหวาดระแวงเขาก็ทำาให้

เธอนอนหลบัสนทิได้โดยไม่ต้องพึ่งยาอกีเลย

ทว่าตอนนี้...ชยตุทำาให้เธอกลวัอกีแล้ว

เพยีงฟ้าถอนหายใจทิ้ง ก่อนจะเปิดประตูห้องนอนเข้าไป แล้ว

ต้องตกใจเมื่อเหน็ใครอกีคนที่สวมชดุนอนเรยีบร้อยแล้วนั่งอยูบ่นเตยีง

ของเธอ

“อาบนำ้านานจงัวนันี้” กวนิวฒัน์เป็นฝ่ายทกัเธอก่อน

“กค็ดิเรื่อยเปื่อยไปด้วย”

“คดิอะไร ไหนว่ามาดิ๊” ชายหนุ่มถาม พร้อมกบัเอื้อมมอืไปดงึ

เธอให้ลงมานั่งบนเตยีงด้วยกนั ก่อนที่หวัข้อเรื่องจะเปลี่ยนไปเมื่อเขา

เหน็ของในมอืเธอ “นี่อะไรเนี่ย”

แพทย์หนุม่หยบิไปอ่านฉลาก ก่อนจะหนัมาส่งสายตาตำาหนใิห้ 
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เพยีงฟ้าเลยยื่นมอืไปเอากระปกุยากลบัมา ทว่าเขากย็้ายมอืหนี

“กาย ให้ฉนัเถอะ”

“มขีองแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่”

“นานแล้ว เมื่อก่อนกนิบ่อย แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว”

“ถ้าอย่างนั้นหยบิมาทำาไม”

เพยีงฟ้าถอนหายใจอกี ก่อนจะส่ายหน้าน้อยๆ “กค็นืนี้ไม่น่าจะ

นอนหลบัได้ ให้ฉนักนิเถอะ แค่คนืนี้คนืเดยีวเอง”

“ขายอาหารสุขภาพให้คนอื่นสุขภาพดี แต่ตัวเองกินยานอน

หลบัเนี่ยนะ”

“ทำาไมอะ ทีหมอยังรักษาคนอื่นให้หายป่วย แต่บางวันตัวเอง

ยงักนิข้าวไม่ตรงเวลาเลย”

พอโดนย้อนกลับมาทันควันกวินวัฒน์ถึงกับเงียบไปเล็กน้อย 

ก่อนจะขำาออกมาเบาๆ ที่เถยีงเธอไม่ได้ ชายหนุ่มเอี้ยวตวัเอากระปกุ

ยาไปวางไว้ที่ข้างเตยีง

“เอางี้ วางไว้ตรงนี้ มาลองนอนก่อน ถ้าไม่หลบัจรงิๆ ฉนัจะให้

กนิ ตกลงไหม”

เพยีงฟ้ามองเขาอย่างชั่งใจครู่หนึ่ง แล้วพยกัหน้า “กไ็ด้”

“งั้นก็มานอนได้แล้ว” กวินวัฒน์ว่าพลางขยับไปอีกด้านของ

เตยีงพร้อมกบัรั้งร่างเลก็ให้ลงมานอนด้วย หญงิสาวขนืตวัเลก็น้อยแล้ว

หรี่ตาให้

“เดี๋ยวนะ ชวนนอนจนฉนัเริ่มสบัสนแล้วนะว่านี่ห้องใคร”

คนโดนท้วงขำา “อ้าว นี่ไม่ใช่ห้องฉนัเหรอ มานอนทกุวนัจนเริ่ม

เบลอแล้วเนี่ย”

“เนยีนจรงิๆ เลยนะ”

“มานอนได้แล้ว” เขาตบที่ว่างข้างๆ “เดี๋ยวกล่อม มาเรว็”

เจ้าของห้องย่นจมูกให้เขา แล้วขยบัตวัตามไปนอนข้างๆ เดี๋ยว
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นี้กวนิวฒัน์มานอนห้องเธอทกุคนืจนลมืทางกลบัห้องตวัเองแล้วมั้ง 

“ไม่มหี้องอยู่แล้วหรอืไง”

“ขายทิ้งไปแล้ว” ตอบพร้อมกบัดงึให้เพยีงฟ้าขยบัเข้ามาชดิอก 

กอดร่างเลก็ใต้ผ้าห่มเอาไว้แนบกาย

“กลบัมายงัไง” เธอถามหลงัจากที่เขากดรโีมตปิดไฟในห้องจน

มดืสนทิ ได้ยนิเพยีงเสยีงหายใจของชายหนุ่มที่นอนซ้อนอยู่ข้างหลงั

“รถของอู่ เขามใีห้ยมืชั่วคราว”

“แล้วจะได้รถคนืเมื่อไหร่ เขาได้บอกไว้ไหม”

“ประมาณอาทติย์หน้า”

เพยีงฟ้าเงยีบไปเลก็น้อย ก่อนจะพลกิตวัหนัไปหาเขา เงยหน้า

ขึ้นมองทั้งที่กไ็ม่เหน็หน้าอกีฝ่ายเท่าไร “แล้วตำารวจล่ะ ว่ายงัไง”

“กม็าเกบ็หลกัฐาน ดกูล้องวงจรปิดที่โรง’บาลแล้ว ไม่มอีะไรน่า

ห่วงหรอก”

สิ้นประโยคไปเป็นนาทแีล้ว ทว่ากไ็ม่มเีสยีงตอบกลบั กวนิวฒัน์

เลยลูบเรอืนผมเธอเบาๆ อย่างปลอบโยน “ไม่ต้องเป็นห่วงนะ ตำารวจ

กด็ูแลฉนัอยู่เหมอืนกนั พวกมนัทำาอะไรฉนัไม่ได้หรอก ทกุวนันี้ขบัรถ

ออกจากโรง’บาล ถ้าไม่ไปร้านเธอฉนักต็รงกลบัคอนโดเลย เธอกเ็หน็ 

ไม่มโีอกาสให้มนัมาทำาร้ายฉนัอย่างที่เธอกลวัหรอก” 

“มตีำารวจตามดูจรงิๆ เหรอ”

“ก.็..เรยีกว่าช่วยสอดส่อง แต่ฉนัระวงัตวัอยูแ่ล้ว เวลาปกตกิอ็ยู่

แต่ในตกึไม่ได้ออกไปไหน ที่โรง’บาลคนออกจะเยอะแยะ มนัจะไปทำา

อะไรฉันได้ แต่ช่วงนี้ตำารวจไม่อยากให้ฉันไปไหนมาไหนนอกเส้นทาง

เท่าไหร่ ฉนัเลยอาจจะไม่ได้ไปที่ร้านเธอพกันงึนะ”

“อื้ม กลับมาเจอกันที่คอนโดนี่แหละดีแล้ว ฉันจะได้สบายใจ

ด้วย แต่กลบัมาถงึห้องแล้วบอกด้วยนะ” 

กวินวัฒน์ยิ้ม ก่อนจะแกล้งหยอก “โห โดนสั่งให้รายงานตัว 
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เหรอเนี่ย”

“กาย!” เพยีงฟ้าฟาดเขาไปครั้งหนึ่งที่ยงัทำาเป็นเล่น

แล้วกโ็ดนมอืใหญ่ยผีมจนยุ่งเหยงิ “เธอกงัวลเกนิไปแล้ว”

“เธอนั่นแหละที่ชลิเกนิไปกาย หดักลวัอะไรซะบ้าง”

“ทำาไมต้องกลวัมนัด้วย กแ็ค่พวกที่คดิว่าตวัเองฉลาดกว่าคนอื่น 

ถ้ามนัฉลาดจรงิ คงทำางานได้โดยไม่ต้องมาใช้ประโยชน์จากเธอไม่เลกิ

แต่แรกหรอก อกีอย่าง มแีต่พวกขี้ขลาดเท่านั้นแหละที่ลอบกดัแบบนั้น 

เก่งจรงิ มนัมาสู้กบัฉนัซึ่งๆ หน้าไปแล้ว”

“กาย” ครั้งนี้เพยีงฟ้ากดเสยีงตำ่าเพื่อปรามเขา แต่กไ็ม่แน่ใจว่า

ได้ผลจรงิไหม 

กวินวัฒน์กอดเธอให้แน่นขึ้น “โอเคๆ ต่อไปจะกลัวแล้วก็ได้...

เมยีสั่ง”

“เดี๋ยวเถอะ”

เสยีงหวัเราะของทั้งคู่ดงัขึ้นเบาๆ ก่อนที่ชายหนุ่มจะกดจมูกลง

กบัศรีษะคนตวัเลก็ บอกกบัเธอเสยีงงมึงำา ทว่ากจ็บัใจความได้ทกุคำา 

“ฉนัอยู่ตรงนี้แล้ว ต่อไปใครทำาร้ายอะไร กม็าฟ้องผวัเธอนี่”

คนตัวเล็กอมยิ้มขำา ช้อนสายตาขึ้นมองแล้วแกล้งย้อนเขา 

“แต่งงานกนัแล้วเหรอ พูดว่าผวัได้เตม็ปากเตม็คำา ฉนัโสดสนทิเหอะ”

“โอ๊ย!” กวนิวฒัน์นิ่วหน้า ย้ายมอืมาทบุอกตวัเองเบาๆ

“กาย! เป็นอะไร”

“เจบ็...โดนคำาว่าโสดทิ่มแทง” เขาว่าเสยีงอ่อย ก่อนจะโดนทบุ

ไปตามระเบยีบ

“เจ้าเล่ห์นกันะหมอ”

คนเจ้าเล่ห์ยิ้มอย่างยอมรบั ไม่เถยีง แค่กอดเธอเอาไว้ “ฉนัคดิ

ไว้อยู่แล้วว่าจะให้ผู้ใหญ่ไปคุยกับพ่อแม่เธอ แต่คงต้องรอให้เรื่องทุก

อย่างมนัลงตวัอกีนดิ โอเคไหม”
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อันที่จริงเพียงฟ้าเองไม่ได้ต้องการพิธีรีตองอะไร เพราะการ

แต่งงานครั้งที่ผ่านมาสอนให้เธอรู้ว่าพิธีการไม่ได้สำาคัญเท่าหัวใจรัก 

ทว่าหญงิสาวกต็้องนกึถงึพ่อแม่ของเธอด้วย พอมาได้ยนิว่าเขาคดิทกุ

อย่างเอาไว้แล้วกอ็ุ่นใจอย่างบอกไม่ถูก “อื้ม”

“ถอืว่าตกลงแล้วนะ”

“นี่คอืการขอแต่งงานเหรอ” 

“ต้องมเีซอร์ไพรส์ไหม อยากให้คกุเข่าด้วยรเึปล่า”

“ไม่ต้องหรอก ไม่ได้อยากได้อะไรแบบนั้น” 

ไม่รู้ส ิถ้าเป็นความรกัครั้งก่อน เธออาจจะอยากได้อะไรที่หวอื-

หวา กระชุ่มกระชวยหวัใจ ทว่าตอนนี้... 

“แค่กลบัมาอยู่ด้วยกนั กเ็ป็นของขวญัที่ดทีี่สดุสำาหรบัฉนัแล้ว”

กวนิวฒัน์กดจมกูลงกบัศรีษะเธออกีครั้ง “งั้นกน็อนได้แล้ว แล้ว

กไ็ม่ต้องคดิกงัวลเรื่องวนันี้ไปไกล คดิถงึแค่ตอนนี้ที่มฉีนั...นอนกอดเธอ

อยู่ตรงนี้กพ็อแล้ว”

เพยีงฟ้าขยบัแขนกอดเขาให้แน่นขึ้นแทนการเอ่ยตอบรบั ก่อน

จะหลับตาลงแล้วปล่อยให้ประสาทสัมผัสอื่นๆ ของเธอได้ทำาหน้าที่

บ้าง...

หญิงสาวได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นอย่างมั่นคง เสียงลม

หายใจเข้าออกเป็นจงัหวะที่สงบนิ่ง ร่างกายที่อบอุ่นแขง็แรง และกลิ่น

กายเฉพาะตวัที่บอกว่าเป็นเขา... 

รอยยิ้มระบายขึ้นบนใบหน้าเธอช้าๆ ซึมซับบรรยากาศที่หัวใจ

เรยีกหา

เขาอยูท่ี่นี่แล้วจรงิๆ กวนิวฒัน์อยู่กบัเธอตรงนี้...ไม่ใช่แค่ในความ

ฝันเหมอืนหลายปีที่ผ่านมาอกีแล้ว 

เพยีงฟ้ารูส้กึถงึสมัผสัเบาๆ ที่ศรีษะของเธอ ท่อนแขนหนาที่พาด

ผ่านช่วงเอว สมัผสัรอบกายบอกว่าเธอกำาลงัอยู่ในอ้อมกอดเขา อ้อม
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กอดที่อุ่นใจจนอยากให้คำ่าคืนนี้ผ่านไปช้าๆ ขอบคุณเหลือเกินที่กลับ

มาอยู่ตรงนี้ กลบัมาเพื่อยำ้าให้เธอรู้อย่างชดัเจนว่า...

ไม่มทีี่ไหนปลอดภยัเท่าอ้อมกอดของเขาอกีแล้ว

กวินวัฒน์ขยับกายเงี่ยหูฟังเสียงลมหายใจที่สมำ่าเสมอของคน

ตวัเลก็ ยิ้มออกมาน้อยๆ เมื่อแน่ใจว่าเธอหลบัไปแล้ว “ไหนใครบอก

ว่าจะนอนไม่หลบั” เขาแซวขำาๆ ก่อนก้มลงสดูกลิ่นหอมจากศรีษะด้วย

ความรกั เรยีกเธอด้วยคำาแทนตวัที่ไม่ได้ใช้มานาน “ฝันดนีะครบัเบ๊บ”

“แล้วพ่อจะกลบัมาเม่ือไหร่คะ ได้บอกไว้ไหม อ๋อค่ะ โอเค

ค่ะ” เพยีงฟ้ากดวางสายแล้วเดนิไปนั่งที่เก้าอี้ว่างใกล้ๆ

หลงัจากพยายามตดิต่อพ่อกบัแม่แล้วแต่ไม่มใีครรบัสาย หญงิ

สาวเลยโทร. ไปที่บ้าน แล้วกเ็พิ่งรูว่้าท่านเพิ่งไปต่างประเทศเมื่อบ่ายนี้

เอง 

“สงสยัจะยงัอยู่บนเครื่องแน่เลย” ตอนแรกเพยีงฟ้าตั้งใจว่าจะ

เข้าไปคุยเรื่องหย่า แต่พอคลาดกันกับที่บ้านแบบนี้ “รู้สึกฤกษ์ไม่ดี 

ยงัไงไม่รู้”

จะมีสักกี่คนบนโลกกันนะที่อายุสามสิบกว่าแล้วยังต้องมานั่ง

กังวลที่จะต้องบอกเรื่องตัวเองกับที่บ้าน ทั้งที่ก็เป็นชีวิตของเธอแท้ๆ 

อาจจะเพราะเพียงฟ้าเติบโตมาในแบบที่ไม่เคยรู้สึกว่าชีวิตนี้เป็นของ

เธอจรงิๆ ละมั้ง ทกุการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชวีติล้วนเป็นการตดัสนิ

ใจของพ่อแม่เธอทั้งหมด

พ่อกบัแม่จบัจ้องชวีติของหญงิสาวน้อยลง ตอนที่แต่งงานแล้ว

ย้ายออกมาอยู่กบัชยตุกค็งไม่แปลก เพราะท่านทั้งสองต่างมองว่าเธอ

เป็นภรรยาของชยตุไปแล้ว 

เป็นสมบตัขิองเขาไปแล้ว...

กแ็น่ละ ตั้งร้อยยี่สบิล้านนี่นา
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เพียงฟ้าสูดหายใจลึกหลังประชดตัวเองอยู่ในใจ “แค่จะบอก

เรื่องหย่า ไม่รู้ทำาไมรู้สกึเหมอืนจะต้องสารภาพผดิเลย”

‘การหย่าไม่ใช่ความผดินะเฟย์ ถ้าเป็นความผดิ คนหย่ากนักค็ง

โดนจบัไปหมดแล้ว’ กวนิวฒัน์พูดอย่างนั้น และมนักค็อืเรื่องจรงิ ทว่า

เธอกย็งัปัดความรู้สกึกงัวลใจออกไปไม่ได้

“กายกลบัรยึงันะ” เพยีงฟ้าว่าพลางเปิดเชก็โทรศพัท์มอืถอือกี

รอบ แล้วก็พบว่า “ยังไม่อ่านข้อความอีกแล้ว วันนี้เข้าโออาร์ด้วยส ิ

สงสยัยงัผ่าตดัไม่เสรจ็”

หญิงสาวเพิ่งเสร็จงานของเธอที่โรงพยาบาล ตอนแรกตั้งใจว่า

ถ้าเสรจ็เรว็จะแวะไปหาเขาหน่อย แต่นี่กเ็ลยเวลาเลกิงานมาสกัพกัแล้ว 

“กลบัไปเจอที่คอนโดเลยละกนั”

เมื่อตัดสินใจอย่างนั้นเพียงฟ้าเลยเปลี่ยนทิศทางจากลิฟต์ไป 

ที่ร้านกาแฟแทน รู้สึกง่วงจนต้องหาอะไรมากระตุ้นสักนิด แต่พอ

พนักงานที่ร้านเห็นหน้าเธอก็ชวนคุยโน่นนี่ ก่อนจะบอกว่า “เมื่อกี้

เหมอืนจะเหน็หมอกายเดนิผ่านไปเลยนะคะ”

“เหรอคะ เฟย์ตดิต่อกายไม่ได้เลย”

“คดิว่าน่าจะใช่นะคะ เหน็แวบๆ ใส่มาสก์เดนิผ่านไป น่าจะเพิ่ง

ลงมาจากตกึข้างหลงัค่ะ”

“งั้นเดี๋ยวเฟย์ลองออกไปดูที่จอดรถกไ็ด้ค่ะ ขอบคณุนะคะ”

แม้จะบอกไปอย่างนั้น แต่เพยีงฟ้ากย็งัลงัเลอยู่ว่าจะไปตามหา 

กวนิวฒัน์ดไีหม ถงึอยากจะบอกเรื่องที่พ่อกบัแม่ไม่อยู่ แต่อนัที่จรงิก็

ไม่ใช่ธรุะด่วนอะไร อกีอย่างเธอกไ็ม่รูว่้าเขาจอดรถไว้โซนไหน หลงัจาก

ซ่อมรถมา เขาก็ติดฟิล์มทึบกว่าเดิมยิ่งดูแปลกตาไปอีก มองไกลๆ  

จำาผดิจำาถูกด้วยว่าใช่รถเขาไหม เธอเลยเปลี่ยนใจตรงไปทางด้านหน้า

โรงพยาบาลแทน

ตอนมาถึงเพียงฟ้าเลือกจอดรถที่ลานจอดหน้าอาคาร เพราะ 
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วนันี้เธอมาสายเลยไม่ได้วนขึ้นไปจอดบนตกึอย่างทกุครั้ง ด้วยเกรงว่า

จะไปไม่ทนันดัหมาย และพอหญงิสาวก้าวพ้นอาคารออกมา รถยนต์

สดีำาที่แล่นผ่านหน้าพอดกีท็ำาให้เธอต้องหยดุขาไว้

“อ้าววว” เพยีงฟ้าลากเสยีงยาวแล้วมองตามรถคนันั้นไป เหน็

ป้ายทะเบยีนรถแล้วกร็ู้ว่าเป็นรถเขาไม่ผดิแน่ “แล้วกไ็ม่ตอบข้อความ

ฉนันะ เดี๋ยวจะโดน”

คาดโทษเขาไปขำาๆ แต่แล้วพอรถของกวินวัฒน์ชะลอเพื่อรอ

เลี้ยวออกไปที่ถนน เพียงฟ้าก็เห็นจักรยานยนต์คันหนึ่งแล่นมาขนาบ

ข้าง ก่อนที่ชายคนซ้อนจะควกัปืนออกมา

ดวงตาของหญงิสาวเบกิกว้างด้วยอาการชอ็กสดุขดี แก้วกาแฟ

ในมอืพลนัร่วงลงพื้น พร้อมกบัเสยีงกรดีร้องของเธอที่ดงัก้อง และ...

ปัง!

เสยีงปืนดงัสนั่นโสตประสาทของเพยีงฟ้า ความกลวัพุ่งเข้าชน

หวัใจเธอราวกบัถกูยงิด้วยกระสนุนดันั้น ภาพตรงหน้าค่อยๆ ดบัวบูลง

พร้อมกบัคำาภาวนาในวนิาทสีดุท้าย

ขอให้เขาปลอดภยั ขอให้เขาอย่าเป็นอะไรเลย...
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แสงไฟสว่างจ้าค่อยๆ ปลกุสตขิองเพยีงฟ้าให้ตืน่ข้ึน หญงิ

สาวปรือตามองหลอดไฟหลายดวงบนเพดานห้อง เริ่มดึงเหตุการณ์

ก่อนหน้ากลับเข้ามาเรียบเรียงในสมองทีละนิด จนถึงภาพสุดท้ายที่

เธอเหน็ก่อนจะหมดสตไิป

“กาย!” หญิงสาวโพล่งออกมาพร้อมกับดีดตัวขึ้นนั่งอย่าง

รวดเรว็ ก่อนจะโงนเงนจนคนข้างเตยีงต้องรบีจบัไว้

“อย่าเพิ่งลุก” เสียงทุ้มดังขึ้น ก่อนคนพูดจะโอบคนตัวเล็กไว้ 

“ฉนัอยู่นี่”

เพยีงฟ้ารบีเงยหน้าขึ้นมอง พอเหน็ว่าเป็นเขาจรงิๆ เธอลนลาน

บอกสิ่งที่ตวัเองเหน็ “ฉนั ฉนั...ฉนัเหน็”

“ใจเยน็ๆ ก่อนเฟย์ ใจเยน็ๆ นะ ฉนัโอเค ฉนัไม่เป็นไร ฉนัไม่ได้

อยู่ในรถคนันั้น”

ดวงตาของหญงิสาวยงักลอกไปมาอย่างสบัสน เขาเลยกระชบั

กอดให้แน่นขึ้นแล้วจบัแขนเธอให้โอบรอบตวัเขา “กอดฉนัส ิกอดไว้...

จะได้รู้ว่าฉนัไม่เป็นอะไร”

เพยีงฟ้าทำาตามที่เขาบอก ความรูส้กึมากมายตกีนัในหวัเธอจน

ยุง่เหยงิไปหมด หญงิสาวไม่รูว่้าเกดิอะไรขึ้นบ้างหลงัจากที่เธอหมดสติ

32
ของขลัง
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ไป รู้แต่เพียงว่าตอนนี้เขาปลอดภัยแล้ว และนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เธอ

ปรารถนา

นำ้าตาแห่งความโล่งอกไหลลงอาบสองแก้มเธอในที่สดุ เพยีงฟ้า

ปล่อยให้มนัไหลลงมาเรื่อยโดยไม่ปัดทิ้ง เสยีงสะอื้นเริ่มดงัตามมา ก่อน

ที่เธอจะรู้สกึถงึสมัผสัจากมอืหนาที่ลูบลงบนศรีษะเธอเบาๆ

“ขอโทษนะ...ที่ทำาให้ตกใจ” ตอนนั้นเขาไม่รู้ด้วยซำ้าว่าเพยีงฟ้า

ยงัอยู่ที่โรงพยาบาล “ฉนักต็กใจเหมอืนกนัตอนพยาบาลวิ่งมาบอกว่า

เธอเป็นลมอยู่ที่ห้องฉกุเฉนิ”

คนตัวเล็กในอ้อมแขนขยับตัวเล็กน้อย ก่อนจะถามเขา “แล้ว

ใครเป็นคนขบัรถคนันั้น”

“ไอ้เก้า”

เพยีงฟ้าเผลอเผยอปาก “แล้ว แล้ว...ตอนนี้สารวตัรเก้า”

“ยงัไม่ตาย อ้อ แล้วกไ็ม่น่าตายง่ายๆ” คนเล่ายิ้มขำา ทว่าลกึๆ 

แล้วเขาก็รู้สึกชื่นชม “เสียงปืนที่เธอได้ยินเป็นเสียงปืนของตำารวจนะ 

ไม่ใช่ของพวกมนั ตำารวจรอจงัหวะนี้อยู่แล้วเลยลั่นไกได้ก่อนที่พวกนั้น

จะยงิ”

“ตำารวจรอจงัหวะนี้อยู่แล้วเหรอ หมายความว่ายงัไง”

“นอนพกัก่อนเถอะ เรื่องมนัยาว” กวนิวฒัน์จบัให้หญงิสาวนอน

ลง ทว่าเธอกท็ำาหน้าบึ้งใส่ เขาเลยต้องเน้นเสยีง “นอนครบัเฟย์”

พอโดนดจุรงิจงั คนป่วยเลยจำาต้องยอม แต่กย็งัท้วง “เล่าด้วย

ส ินอนไปฟังไปไม่ได้เหรอ”

กวนิวฒัน์ส่ายหน้าน้อยๆ ก่อนจะสอดส่ายสายตาผ่านม่านกั้น

ออกไปดูว่าตอนนี้ห้องฉุกเฉินยังวุ่นวายอยู่ไหม เพราะตอนนี้เพียงฟ้า

นอนอยู่ที่เตียงด้านในสุดของห้อง เขาเกรงว่าการพูดคุยที่ถึงแม้จะไม่

ดังมาก แต่กอ็าจส่งเสยีงให้คนอื่นรำาคาญได้ และพอเห็นว่าทุกอย่าง

เรยีบร้อยด ีชายหนุ่มเลยหนักลบัมาหาคนตาแป๋วที่นอนมองเขาอยู่
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“ไอ้เก้ามันมาคุยกับฉันสักพักแล้ว ว่าพอเรียกชยุตมาสอบ

ปากคำาแล้วพดูหลบหลกีหลายอย่าง มนัเลยคดิว่าต่อให้คดขีองเธอสิ้น

สดุฝ่ังนั้นกไ็ม่น่าจะยอมจบง่ายๆ เลยยงัไม่เร่งเดนิเรื่อง ชะลอคดไีว้ก่อน 

รอดูว่าฝั่งนั้นจะทำาอะไรบ้าง”

“พี่ยตุกเ็ลยมากรดีรถหมอใช่ไหม”

“ก่อนหน้านั้นเคยส่งมดีเปื้อนเลอืดมาด้วย”

ดวงตาของเพยีงฟ้าเบกิกว้าง กำาลงัจะอ้าปากถามต่อ ทว่าอกี

คนกส่็ายหน้าเหมอืนเป็นเรื่องไร้สาระ ก่อนจะเอ่ยพาดพงิถงึคนต้นเหตุ

“กผู่านวอร์ดศลัย์มาแล้ว มงึคดิว่ากูกลวัมดีเป้ือนเลอืดรไึง เลอืด

เยอะกว่านี้กูเหน็มาตั้งเท่าไหร่ ปัญญาอ่อนชะมดั”

“หมอ ไหนบอกว่าเมยีสั่งแล้วจะกลวับ้างแล้วไง” 

“กต็อนนั้นเมยียงัไม่ได้สั่ง” แพทย์หนุม่ว่าแล้วยิ้มให้คนที่ทำาหน้า

ดใุส่เขา ก่อนจะชงิตดับทดงึกลบัเข้าเรื่องต่อ “นั่นแหละ หลงัจากนั้น

กอ็ย่างที่เคยบอกว่าตำารวจมาช่วยสอดส่องให้”

“นี่รวมถงึตอนที่สารวตัรเก้าไปที่บ้านด้วยรเึปล่า แม่กบัพี่เกี้ยว

บอกฉนั” 

“อ้อใช่ ไอ้เก้าบอกว่าตอนอยู่ที่ทำางาน คนเยอะ พวกนั้นไม่น่า

กล้าส่งคนเดนิดุม่ๆ เข้ามาทำาอะไรฉนัหรอก อกุอาจเกนิไป แถมยงัผ่าน

กล้องอกีหลายตวัด้วย ที่คอนโดยิ่งแล้วใหญ่ เข้าเขตคอนโดไปพวกมนั

กท็ำาอะไรไม่ได้แล้ว เป็นห่วงแค่เวลาเดนิทาง วนันั้นมนัเลยไปบ้านด้วย”

“แล้วคนร้ายกล็งมอืตอนอยูบ่นถนนจรงิๆ” เพยีงฟ้าถอนหายใจ 

เอื้อมมอืไปจบัท่อนแขนเขา “โชคดนีะที่วนันี้มตีำารวจอยู่ด้วย” 

“ไม่ใช่โชคหรอก ตำารวจนอกเครื่องแบบอยู่ที่นี่ทกุวนั”

“จรงิเหรอ”

ชายหนุ่มพยกัหน้า “เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆ จนขนาดฉนัยงัไม่รู้

เลยว่าคนไหนเป็นทมีของไอ้เก้าน่ะ”



อินเอวา  433

“แล้วที่คอนโดล่ะ มดี้วยรเึปล่า”

กวนิวฒัน์ยกัคิ้วให้ “กไ็อ้เก้าไง”

“สารวตัรเก้าอยู่คอนโดเดยีวกบัเราด้วยเหรอ”

“มนัอยู่ห้องฉนั”

“หา?! ยงัไงนะ”

“กม็นัต้องขบัรถตามฉนัทั้งตอนไปตอนกลบั ฉนักเ็ลยให้มนันอน

ที่ห้องเลย”

เพยีงฟ้าเริ่มดงึเหตกุารณ์หลายสปัดาห์ก่อนกลบัมา แม้แต่เธอ

ก็ไม่รู้ว่ากวินวัฒน์อยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยจากนายตำารวจ

คนนั้นอยู่ตลอด 

“เดี๋ยวนะ งั้นแปลว่าที่มานอนห้องฉนัทกุคนืนี่เพราะสารวตัรเก้า

อยู่ที่ห้องเหรอ”

คนถูกถามยิ้ม แล้วว่าเสยีงระรื่น “ใช่ กร็ะหว่าง ‘นอนกบัเมยี’ 

กบั ‘นอนกบัมนั’ ฉนักต็้องเลอืกนอนกบัเมยีฉนัอยู่แล้วด”ิ

เพยีงฟ้ามองหน้าคนที่เอ่ยออกมาได้อย่างไม่ทกุข์ร้อนจนเธอต้อง

ทบุเขาแรงๆ “แล้วทำาไมไม่บอกฉนั! ไม่รู้หรอืไงว่าฉนัเป็นห่วงหมอจน

จะบ้าตายอยู่ทกุวี่ทกุวนั”

กวนิวฒัน์เพยีงยิ้ม ปล่อยให้เธอลงโทษเขาจนพอใจ ที่ชายหนุม่

ไม่ได้บอกเธอ เพราะมาพูดตอนนี้ทกุอย่างกฟ็ังดูเหมอืนง่าย แต่ตลอด

ระยะเวลาที่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้การคุ้มกันของตำารวจนั้น มันไม่ง่าย

เลย ทุกก้าวของเขาคือคำาว่าระวังตัว ชายหนุ่มแทบจะไม่อยู่ในที่โล่ง 

เพราะเกรงจะถูกลอบทำาร้ายจากที่ไหนสกัแห่ง แม้จะเบาใจได้บ้างว่า

ยงัมตีำารวจอยู่รอบตวัเขาตลอด ทว่าถงึอย่างนั้น...

‘ไอ้กาย มึงรู ้ใช่ไหมว่าตำารวจยิงก่อนไม่ได้ ถ้าไม่ได้อยู ่ใน

สถานการณ์คบัขนัจรงิๆ’

คำาพูดของกระแสชลในคนืที่วางแผนกนัยงัคงอยูใ่นหวัเขาตลอด 
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เตือนให้กวินวัฒน์ระลึกไว้ว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอ เพราะ

ฉะนั้นเขาจะประมาทไม่ได้

‘กาย สายกเูหน็มนัแล้ว’ เสยีงจากสายแรกที่แพทย์หนุม่รบัหลงั

จากเสรจ็งานจากห้องผ่าตดั ‘กูว่าวนันี้แหละ มนัเกบ็มงึแน่ นี่กค็งรอ

จงัหวะอยู่ ตอนนี้มงึอยู่ไหน’

กวนิวฒัน์ตรงกลบัไปที่แผนกและขอปิดห้องตรวจที่เขาใช้ประจำา

เพื่อนดัเจอกบักระแสชล ชายหนุ่มนกึขึ้นได้ตอนเดนิผ่านเคาน์เตอร์ว่า

เพยีงฟ้าบอกเอาไว้ว่าจะมาหาเขา

‘เฟย์มาหาผมไหมครบั’

‘ไม่เหน็เลยนะคะอาจารย์’

แพทย์หนุม่กำาลงัจะถามต่อ ทว่าคนที่นดัหมายไว้กม็าถงึมาพอด ี

เขาเลยต้องจดัการเรื่องด่วนตรงหน้าก่อน        

‘แผนที่มงึโทร. ไปยั่วโมโหมนันี่กไ็ด้ผลเรว็ดเีหมอืนกนันี่หว่า ดู

ท่าว่าวันนั้นคงหัวร้อนน่าดู รีบส่งคนมาเป่าหัวมึงเลย’ กระแสชลเข้า

ประเดน็ทนัททีี่ทั้งสองเข้ามาในห้อง

‘ยั่วโมโหอะไร กูให้โอกาสสุดท้ายกับมันต่างหาก ถ้ามันหยุด

อย่างที่กูบอก เรื่องกค็งไม่มาถงึขั้นนี้ มนัเลอืกเอง’

กระแสชลทำาเสยีงขึ้นจมูกใส่คนที่ยกัไหล่ให้อย่างไม่แยแส ทั้งที่

มีคนรอปลิดชีวิตอยู่ข้างนอก ‘มีมอ’ไซค์ต้องสงสัยผ่านไปมาอยู่แถว

หน้าโรง’บาล กูว่าน่าจะใช่’

‘มงึแน่ใจนะ’ 

‘เมื่อช่วงบ่ายแก่มันมาแล้วรอบนึง แล้วเมื่อกี้ทีมกูบอกว่าเห็น

มนัโฉบผ่านมาอกี’ ตำารวจหนุ่มว่า สหีน้าเขาจรงิจงักว่าครั้งไหน ทว่า

กไ็ม่วายตดิตลก ‘ดูทรงแล้วไม่น่าใช่แกรบ็ ฟู้ดแพนด้า ไลน์แมน มงึว่า

มเีจ้าไหนอกี’

คนฟังที่กำาลงัจะเครยีดตามรูส้กึเหมอืนโดนเบรกหวัทิ่ม ‘นี่กคูวร
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จะเชื่อใจมงึดไีหมเนี่ย’

‘อะไรวะ ไว้ใจกูมาขนาดนี้แล้ว’

‘ที่ผ่านมาไม่ได้เรยีกว่าไว้ใจนะ เรยีกว่าไม่มทีางเลอืก’       

‘เออน่ะ อะไรกช็่าง กูผ่านงานแบบนี้มาเยอะยงัเอาชวีติรอดมา

ได้ กูไม่ทำาให้มงึตายฟรหีรอกน่า’ กระแสชลตบบ่าเพื่อนอย่างให้กำาลงั

ใจ ‘สญัญาว่าจะเรยีกร้องค่าทำาศพให้มงึให้ได้’  

‘ไอ้นี่!’

สารวัตรหนุ่มเอี้ยวตัวหลบหมัดทั้งที่อีกฝ่ายก็ไม่ได้ชกมาจริงๆ 

‘ตอนนี้เวลาเลิกงาน รถบนถนนค่อนข้างเยอะ ตรงออกไปนิดเดียวก็

เจอแยกใหญ่ ตรงนั้นมีกล้องหลายตัว เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่สอยมึง

ตอนชะลอรถหน้าโรง’บาล ก็น่าจะเป็นจังหวะตอนเลี้ยวเข้าคอนโด  

ทมีกูพร้อมแล้วนะ กูสั่งมอืแม่นปืนประจำาจดุแล้ว เหลอืแต่มงึแล้วนะ 

พร้อมไหม’

ทั้งที่รู้มาสักพักใหญ่แล้วว่าเหตุการณ์แบบนี้จะต้องเกิดขึ้น แต่

พอถึงเวลาจริงๆ แพทย์ที่ไม่เคยเข้าใกล้ลูกปืนอย่างเขาก็แอบหวั่นขึ้น

มาเหมอืนกนั

‘ในฐานะที่มงึทำางานสายนี้มานาน’ กวนิวฒัน์ถามอกีฝ่ายเสยีง

เบาลงเลก็น้อย สายตาเหมอืนชั่งใจว่าควรจะพดูดไีหม ทว่ากต็ดัสนิใจ

เอ่ยออกไป ‘มงึมขีองดใีห้กูยมืบ้างไหม’

กระแสชลได้ยินแล้วถึงกับขมวดคิ้วใส่ ไม่อยากจะเชื่อหูเท่าไร 

เพราะที่ผ่านมาไอ้เพื่อนหมอของเขาบ้าบิ่นยิ่งกว่าตำารวจบางคนเสยีอกี 

‘มงึเอาจรงิเหรอ’             

‘เออด ิแบบหนงัเหนยีวยงิไม่เข้าไม่เอานะ เดี๋ยวจกุ กขูอเวอร์ชนั

แคล้วคลาดปลอดภยัเลย มไีหม’

‘ม ีพระเครื่องแม่กใูห้มา เอาไหม’ พออกีฝ่ายพยกัหน้า กระแสชล

กท็ำาเสยีงขึ้นจมูก ‘นี่มงึจบแพทย์มาแน่นะ’
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‘อ้าว เป็นหมอกไ็ม่ได้เท่ากบัว่ากระสนุจะยงิไม่เข้านะเว้ย’

‘กใ็ช่ แต่ใครจะคดิวะว่าคนจบแพทยศาสตร์เขาจะเอกมูเตลูกนั

ด้วย’

กวินวัฒน์แยกเขี้ยวใส่ ‘ก็เพราะทำางานกับตำารวจอย่างมึงนี่ไง 

เลยต้องหาตวัช่วย’

‘เหอะ! ได้! แต่ก่อนเอาของขลงั มงึเอานี่ไปดูก่อน’ กระแสชล

ปลดกระดมุเสื้อเชิ้ต แล้วเปิดแผลเป็นที่หวัไหล่ให้ดู 

‘อะไร’

‘รวีวิของขลงัไง เยบ็ไปสบิเอด็เขม็ ยงัอยากได้อยู่ไหม’ 

‘ห!ึ มงึเกบ็ไว้ขายต่อเหอะงั้นน่ะ’ 

กระแสชลหวัเราะลั่น ก่อนจะตบบ่าเพื่อนอกี ‘เอาน่า ยงัไงมงึ

ก็ได้แต่งเมียแน่นอน กูจองตำาแหน่งเพื่อนเจ้าบ่าวนะ จะไปส่องหญิง

ในงานมงึ’

กวนิวฒัน์ส่ายหน้า ก่อนจะดงึกลบัเข้าโหมดจรงิจงัเสยีท ี‘กูแค่

ขบัออกไปปกตใิช่ไหม’

‘อมื ความเรว็ปกตเิลย รถมงึตดิฟิล์มดำามาแล้ว มนัมองไม่เหน็

คนในรถหรอก มนัน่าจะยงิมั่วๆ’

‘แปลว่ามนัมสีทิธิ์ยงิมากกว่าหนึ่งนดั?’

มมุปากข้างหนึ่งของกระแสชลยกขึ้น กลายเป็นยิ้มเจ้าเล่ห์ที่เจอื

ความขบขนั ‘มมีาสก์อกีไหม’

‘หา?’

‘หน้ากากอนามยัน่ะมอีกีไหม’

กวนิวฒัน์งงหนกักว่าเดมิที่ถูกเปลี่ยนเรื่องกะทนัหนั ‘จะเอาไป

ทำาอะไร’

คราวนี้รอยยิ้มบนใบหน้าสารวตัรหนุ่มเปลี่ยนเป็นยิ้มกริ่ม กอด

คอเพื่อนที่ตวัสงูไล่เลี่ยกนั ‘ไอ้กาย มงึคดิว่าตำารวจอย่างกจูะใส่เชิ้ตขาว 
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กบัสแลก็มาทำางานทกุวนัทำาไม’

‘ก็มึงไปนอนห้องกูแล้วขี้เกียจกลับไปเอาเสื้อผ้าตัวเองที่ห้องไง 

เลยใส่ของกูแทน’

‘เออ นั่นมันก็ใช่แหละ แต่มันก็มีเหตุผลอื่นด้วยเว้ย’ ว่าจบก็

แบมอืไปตรงหน้า ‘เอากญุแจมา กูขบัเอง มงึรออยู่นี่แหละ’

‘เฮ้ยยย! เอางั้นเหรอวะ’

‘มาทำาหน้าตะลงึอะไร มนัเป็นหน้าที่ของตำารวจอยูแ่ล้วเว้ยที่ต้อง

จบัคนร้าย วางแผนล่อมนัขนาดนี้ กูกต็้องลงสนามเองอยู่แล้วด ิถ้ากู

ปล่อยให้มึงบาดเจ็บขึ้นมา...’ กระแสชลทำาหน้าเหมือนอยากตาย 

‘รายงานการปฏบิตังิานกูยาวไปโลกหน้าพอด’ี

ถึงจะได้ยินอย่างนั้น แต่กวินวัฒน์ก็ยังมองเพื่อนด้วยสายตา

ลงัเล ทั้งที่เข้าใจว่านี่เป็นหน้าที่ของกระแสชล แต่การเหน็เพื่อนต้องมา

เสี่ยงชวีติแทนเขากอ็ดรู้สกึผดิไม่ได้

กระแสชลถอนหายใจใส่ ‘ไอ้กาย มงึอย่ามองกดู้วยสายตาแบบ

นั้น กูขนลกุนะ เกบ็สายตาห่วงใยไปมองเมยีมงึโน่นไป กูไม่ซึ้งด้วย’ 

กวินวัฒน์หลุดขำาทันที นอกจากเพียงฟ้าแล้ว เขาว่าเขาเจอ 

อกีคนแล้วละ คนที่ไม่ยอมให้ใครเหน็ความอ่อนไหวน่ะ

‘เออๆ ระวงัตวัด้วยละกนันะมงึ’

‘โธ่! ไม่เห็นแผลเป็นเมื่อกี้เหรอ กูโดนมาครั้งนึงแล้วยังไม่ตาย 

ออกไปล่อลูกปืนอกีครั้งจะเป็นไรไป มนัจะสกัเท่าไหร่กนัเชยีว’

‘ปากเก่ง’

‘มงึคอยดูนะ กูยงิมนัทนัก่อนมนัได้ยงิกูแน่นอน’

แพทย์หนุ่มเลกิเถยีง แล้วยื่นกญุแจรถให้ ‘เอาไป อ้อ แล้วหมอ

ฉกุเฉนิวนันี้ชื่อหมอรนั กูหวงัว่ามงึคงไม่ต้องทำาความรู้จกัเขา’

กระแสชลยกัไหล่ ‘เอามาสก์มาด้วย’

กวินวัฒน์ยืนมองคนที่สวมหน้ากากอนามัยปิดหน้า กำาลังจัด
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ทรงผมให้คล้ายกบัเขาอยู่ การปลอมตวัอย่างลวกๆ ที่จะว่าไปถ้ามอง

อย่างไม่สังเกตมากนักก็คงจับไม่ได้ ยิ่งเป็นพวกนั้นที่ไม่ได้รู้จักกับเขา

เป็นการส่วนตวัด้วยแล้ว มองจากไกลๆ กน็่าจะตบตาได้พอควร แต่...

‘กูหล่อกว่ามึงตั้งเยอะ แค่นี้จะหลอกพวกมันได้จริงเหรอวะ’ 

แพทย์หนุ่มแกล้งแขวะ

‘สบายๆ พวกมนัไม่ได้มาเหน็ในระยะประชดิ เพราะฉะนั้นมนั

ล็อกเป้าหมายจากเครื่องแต่งกายและรถที่มึงขับแน่นอน หน้าตามา 

ทหีลงัว่ะ’ ตำารวจหนุ่มยกัคิ้วให้ ก่อนจะว่าต่อ ‘อ้อ ส่วนเรื่องหล่อไม่

หล่อ จบงานนี้ลองถามเมยีมงึดูไหม รบัรองกูหล่อชนะใจเขาแน่นอน’

‘ไอ้นี่! มงึรบีไปเลยไป’...

เพียงฟ้ามองคนที่มองไปยังที่จุดหนึ่งคล้ายเหม่อลอย ทว่ามุม

ปากกลบัแต้มยิ้มขำานดิๆ จนหญงิสาวต้องเขย่าแขนเขา “ฉนัพดูว่าเป็น

ห่วง มอีะไรน่าขำาเหรอ เหน็ฉนัเป็นตวัตลกใช่ไหมถงึไม่ยอมบอกกนั” 

สติของกวินวัฒน์ถูกดึงกลับมาที่เรื่องตรงหน้า “เปล่า ที่ไม่ได้

บอก เพราะเรื่องมนัอาจจะไม่เกดิกไ็ด้ ตอนนั้นกย็งัไม่รู้แน่ชดัว่าชยตุจะ

ทำาหรอืไม่ทำา เลยเตรยีมแผนและเฝ้าระวงัไประยะนงึก่อน ฉนัไม่อยาก

ให้เธอมาฟังแผนแล้ววติกไปล่วงหน้า เพราะตามแผนตอนแรก ถ้ามนั

มาดกัทำาร้ายฉนักลางทาง ฉนักจ็ะอยู่ในรถคนันั้น แต่ไอ้เก้ากจ็ะตาม

คุ้มกันให้ แต่พอทีมตำารวจจับสังเกตคนร้ายได้ก่อน ก็เลยแยกตัวฉัน

ออกมาได้ ทกุอย่างเลยง่ายขึ้น”

เพยีงฟ้าฟังแล้วคดิตาม เธอเงยีบไปหลายอดึใจเพราะจู่ๆ กร็ูส้กึ

ใจหววิขึ้นมาอกีครั้ง ดแีค่ไหนแล้วนะที่ไม่เกดิความผดิพลาดขึ้นเลยใน

เหตุการณ์ครั้งนี้ เพราะถ้าเป็นไปอย่างที่กวินวัฒน์ว่า นั่นแปลว่าเขา

อาจจะถูกยงิกไ็ด้

“ทำาไมถงึไว้ใจสารวตัรเก้าขนาดนั้น”

“ฉันจำาได้ว่าตอนมัธยมมันปาชอล์กแม่นมาก เลยคิดว่ามันน่า
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จะยงิปืนแม่นเหมอืนกนั”

ฟังเหตผุลแล้วเพยีงฟ้าถงึกบัตาโต ลกุขึ้นมาทบุเขารวัๆ อกีรอบ 

“นี่ยอมเอาชวีติไปเสี่ยงเพราะมั่นใจด้วยเหตผุลแค่นั้นเหรอ บ้าบิ่นเกนิ

ไปแล้ว”

คนโดนเอด็ยิ้มน้อยๆ บ้าบิ่นอย่างนั้นเหรอ คนที่บ้าบิ่นคอืกระแส-

ชลต่างหาก

ถงึจะไม่ได้เจอกนัมาสบิกว่าปี แต่พอได้ลองคยุกนัไม่เท่าไร กวนิ-

วัฒน์ก็รู ้สึกได้ว่าความบ้าบิ่นของเพื่อนยังเหมือนเดิม เหมือนกับที่

กระแสชลเองกร็ู้ว่ากวนิวฒัน์ร้ายลกึไม่เปลี่ยนเช่นกนั 

นบัว่าเป็นการร่วมมอืที่ลงตวัใช้ได้

“ไอ้เก้ามนัไม่ปล่อยให้ฉนัตายหรอก มนัรูอ้ยูต่ลอดว่าฉนัยงัต้อง

แต่งเมยี”

เพยีงฟ้าค้อนใส่ เกลยีดนกัที่เขาพูดเรื่องคอขาดบาดตายได้ชลิ

ขนาดนั้น “แล้วตอนนี้สารวัตรเก้าไปไหนแล้ว ฉันอยากขอบคุณเขา

ด้วย”

“จบัคนร้ายได้คาหนงัคาเขาอย่างที่มนัรอมาหลายอาทติย์ขนาด

นี้ ป่านนี้ก็ไปเคลียร์เรื่องอยู่ที่โรงพักแล้ว เธอไม่ต้องห่วงหรอก ยังไง

กไ็ด้เจอ”

หญงิสาวรู้สกึว่าหลบัไปไม่นาน แต่ดูเหมอืนว่าระหว่างนั้นจะมี

หลายอย่างเกดิขึ้นเหมอืนกนั เพยีงฟ้าหนัไปมองถงุนำา้เกลอืที่ห้อยอยู่

ใกล้ๆ แม้ว่ามนัจะลดลงไปได้ไม่ถงึครึ่ง ทว่าเธอกร็ู้สกึว่าร่างกายดขีึ้น

มากแล้ว

“ถ้าอย่างนั้น เรากก็ลบัคอนโดกนัเลยได้ไหม”

“รอให้นำ้าเกลอืหมดก่อน”

“ไม่ต้องหรอก ฉนัโอเคแล้ว พอแค่นี้กไ็ด้ ฉนัดขีึ้นแล้วจรงิๆ”

คนข้างเตยีงทำาหน้าด ุแล้วกไ็ม่ใช่แค่หน้า เสยีงด้วย “อย่าดื้อ”
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เพยีงฟ้าเอนตวัไปเกาะแขนเขา เธอไม่ค่อยชอบการเป็นคนป่วย

เท่าไร “นะหมอ ฉนัโอเคแล้วจรงิๆ ยงัไงหมอกอ็ยู่ด้วยตลอด ฉนัอยาก

กลบับ้านแล้ว”

“ไม่ต้องอ้อน ยังไม่ให้กลับ” เขาว่าแล้วโอบแขนรอบร่างเล็ก 

ก่อนจะยิ้มใส่ดวงตากลมใส “เธออาจจะรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงแล้ว 

แต่อกีคนอาจจะยงัไม่หายตกใจกไ็ด้”

“อกีคน? หมอยงัตกใจอยู่เหรอ”

เขาหวัเราะเบาๆ แล้วส่ายหน้า ก่อนจะวางมอืบนท้องของเธอ 

“หมายถงึคนที่อยู่ในนี้”

ดวงตากลมเบกิขึ้นกว่าเดมิหลายเท่า ก่อนจะกลอกไปมาราวกบั

ตั้งตวัไม่ถูก “พะ...พูดจรงิใช่ไหม ไม่ได้ล้อเล่นใช่หรอืเปล่า แล้ว...แล้ว

ตอนที่ฉนัเป็นลมไป...โอ๊ยยย หมอ! หมอ หมออยูไ่หน หมอคนไหนกไ็ด้ 

ตามหมอให้ฉนัท”ี

“หมออยู่นี่ไง” กวนิวฒัน์ปลอบให้เธอสงบลง ทดความผดิโทษ

ฐานลมืว่ามผีวัเป็นหมอเอาไว้ในใจก่อน “ใจเยน็ๆ หมออยู่นี่ไงครบั” 

คนตวัเลก็นิ่งไปเลก็น้อย อารมณ์เธอเหมอืนถูกเหวี่ยงขึ้นๆ ลงๆ 

จนตั้งรบัไม่ไหว หญงิสาวมดุหน้าลงกบัอกเขา ก่อนจะปล่อยให้ความ

รู้สกึมากมายกลั่นออกมาเป็นนำ้าตา ฟังเสยีงเขาปลอบโยนไปด้วยว่า

“ทกุอย่างโอเคครบั ลูกของเราปลอดภยัด ีดูแล้วน่าจะอดึพอๆ 

กบัแม่นั่นแหละ”

เพยีงฟ้าขยบัแขนที่กอดรอบตวัเขามาวางที่หน้าท้องของตวัเอง 

มันยังแบนราบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรให้เธอเอะใจทั้งนั้น “กาย... 

เธอรู้ได้ยงัไง”

“เธอเป็นลมไปนาน ปกตถ้ิาไม่ได้สตมิา ห้องฉกุเฉนิกม็กัจะตรวจ

ฉี่ก่อน” คนเป็นหมอตอบยิ้มๆ “หมอรันเพิ่งเอาผลมาให้ฉันดูเมื่อกี้นี้

เอง”
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“ฉนัไม่รู้ตวัเลยว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ นี่ฉนักนิอะไรไปแล้วบ้าง เกอืบ

กินยานอนหลับด้วย บ้าจริง ดีนะกาแฟที่ซื้อเมื่อตอนเย็นยังไม่ได้กิน 

แล้วก.็..”

นิ้วชี้ของชายหนุ่มแตะลงบนรมิฝีปากให้เธอหยดุพูด “ฉนัจะจำา

เอาไปบอกลูกว่าแม่ขี้กงัวลแค่ไหน”

“กายยย...”

“ไม่ดใีจหรอืไง”

“ดใีจส ิแต่ก.็..กลวัจะทำาได้ไม่ด”ี

“ทำาไม่ดจีะตดิได้ไง ทำาดอียู่แล้ว ฉนัเน้นหนกัทกุครั้งเลย”

“กาย!” เพยีงฟ้าฟาดมอืกบัอกเขาแล้วหวัเราะร่วน “ไม่ได้หมาย

ถงึอย่างนั้นไหม”

เขาโยกศรีษะเธอไปมา “ไม่ต้องกงัวลถงึเรื่องที่ผ่านมา ต่อจากนี้

เรามาดูแลเขาให้ดกีนัดกีว่า เธอเป็นแม่ที่ดไีด้อยู่แล้ว”

“หมอมั่นใจในตวัฉนัใช่ไหม”

“กเ็ธอดแูลฉนัดขีนาดนี้ เธอต้องดแูลลกูของเราได้ดอียูแ่ล้ว” เขา

ปัดผมที่ปรกหน้าเธอออก ก่อนจะโน้มตวัลงไปมองเธอในระดบัสายตา 

“แต่ที่ลมืว่ามผีวัเป็นหมอเมื่อกี้ ห!ึ เรายงัต้องคดิบญัชกีนันะ”

“อุย๊! ป่วยอยู่เลยค่ะหมอ” หญงิสาวยกแขนข้างที่มสีายนำ้าเกลอื

ขึ้นมาให้เขาดู

“เมื่อกี้ใครบอกว่าหายแล้ว”

เธอส่ายหน้าดิ๊ก “ไม่เลย ยงัป่วยอยู่ อ่อนแอ สงสารไหมอะ”

“ไม่ต้องมาทำาหน้าตาออดอ้อน ตอนนี้ลกูยงัมโีอกาสหลดุได้นะ 

อย่าเคลื่อนไหวโลดโผนมาก ทนีี้จะยอมนอนพกัดีๆ  ได้หรอืยงั”

เพยีงฟ้ายิ้มอย่างยอมแพ้ แล้วเอนตวัลงนอนอกีครั้ง ทว่ากค็ว้า

มอืเขาไว้ “กาย...อย่าไปไหนนะ”

“อ้าว เมยีฉนัอยู่นี่จะให้ฉนัไปไหนล่ะ”
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คนฟังยิ้มปนขำา จู่ๆ เรื่องในวนัวานกแ็วบขึ้นมา “นกึถงึที่ฉนัคดิ

ว่าตัวเองท้อง แล้วโดนหมอหิ้วไปให้นำ้าเกลือที่โรง’บาลตอนเรายังไม่

คบกนัเลยเนอะ แต่ครั้งเนี้ย...ท้องจรงิ”

ทั้งคูม่องกนัอย่างเก้อเขนิกบัสถานะใหม่ที่ต่างกต็ั้งตวัไม่ทนัพอๆ 

กนั

กวนิวฒัน์กลั้นยิ้มแล้วพยกัหน้า “อมื มโนดนีกั เป็นไง จดัให้

จรงิไปเลย”

“บ้า...”

ทั้งสองหวัเราะขึ้นพร้อมกนัด้วยรอยยิ้ม นี่คงเป็นข่าวดแีรกหลงั

จากผ่านเรื่องร้ายๆ มา เพยีงฟ้ารู้สกึโล่งใจขึ้นเป็นกองที่ต่อจากนี้เธอ

คงไม่ต้องใช้ชวีติอยู่บนความกงัวลอกีแล้ว ไม่ส ิถ้าจะมคีวามกงัวล ก็

คงเป็นกงัวลเรื่องเจ้าตวัเลก็ที่กำาลงัเตบิโตขึ้นอย่างช้าๆ ในร่างกายของ

เธอ เป็นความกังวลที่มาพร้อมความตื่นเต้น แต่หญิงสาวก็รู้ว่าไม่มี

อะไรต้องกลวั เพราะเรื่องราวที่ผ่านมาพสิจูน์ให้เธอเหน็แล้วว่าไม่ว่าจะ

เกดิอะไรขึ้น ผู้ชายคนนี้จะอยู่เคยีงข้างเธอและปกป้องเธอเสมอ

และในตอนนั้นเองบรรยากาศความรกัที่อบอวลถกูแทรกขึ้นด้วย

เสยีงที่ดงัแว่วมาจากข้างนอก

“นี่มนัห้องฉกุเฉนิ ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าค่ะ”

“แต่เพื่อนผมอยู่ในนั้น ไอ้กาย!”

เจ้าของชื่อขมวดคิ้ว

“นี่คณุ! โรงพยาบาลนะ อย่าเสยีงดงั”

“เข้าก็ไม่ให้เข้า เรียกก็ไม่ได้อีก ผมเป็นตำารวจนะ ขอเข้าไป

หน่อยไม่ได้เหรอ”

“งั้นคณุตำารวจลองหวัแตกดูก่อนไหม แล้วฉนัจะให้เข้า”

“ได้! แต่หมอต้องปากแตกไปด้วยกนัเลยนะ เอาไหม”

เพียงฟ้ามองสบตากวินวัฒน์อย่างรู้กัน “อย่าบอกนะว่านั่น
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เสยีง...”

“ไม่ผิดแน่ ดูเหมือนว่าตัวป่วนจะมาแล้วนะ เมื่อกี้ฉันรีบวิ่งมา

เลยไม่ได้หยิบโทรศัพท์มาด้วย มันเลยมาตะโกนเรียกอยู่ข้างนอกแน่

เลย ขอเวลาสองนาทนีะ เดี๋ยวมา”

“อื้ม” คนบนเตยีงพยกัหน้ายิ้มๆ ทว่าพอเขาคล้อยหลงักำาลงัจะ

เปิดม่าน เธอกส็่งเสยีงตามไป “กายยย รบีไปรบีมาน้าาา...ลูกเมยีรอ

อยู่”

“ห!ึ แล้วกูจะไปไหนรอดวะเนี่ย” เขาชะงกัคล้ายว่ากำาลงัตดัสนิ

ใจ ก่อนจะก้าวกลบัไปยนืข้างเตยีงเหมอืนเดมิ “ปล่อยมนัไว้งั้นแหละ 

หมอรนัน่าจะจดัการได้”

“ไอ้กาย!!! ได้ยนิกูไหม”

เพยีงฟ้าขมวดคิ้ว “จะไม่ออกไปหาสารวตัรเก้าแน่เหรอ”

“ไอ้หมอกาย!!!”

“ไม่ได้ยนิเว้ยยย”
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ข่าวดทีีเ่พยีงฟ้าได้รูเ้มือ่สองวนัทีแ่ล้วเธอยงัไม่ได้บอกใคร 

ตั้งใจไว้ว่าจะรอให้จดัการเรื่องของชยตุไปได้สกัระยะหนึ่งก่อน ทว่าชวีติ

ของหญิงสาวก็สุขสงบได้ไม่นาน ช่วงสายวันนี้เธอยังไม่ทันจะเคลียร์

งานเสร็จดี โทรศัพท์มือถือก็สั่นรัวๆ จนแก้วเจ้าจอมต้องบอกให้ไป 

รบัสายก่อน เกรงว่าจะมเีรื่องด่วน

แล้วกเ็ป็นเรื่องด่วนจรงิๆ

“อเีฟย์!!! ตายแล้วเหรอกว่าจะรบั” แทมมี่กรอกเสยีงมาทนัททีี่

หญงิสาวกดรบัสาย

“กูกท็ำางานไหมเจ้”

“เออ มัวแต่ก้มหน้าก้มตาอยู่หน้าเตานั่นแหละ รู้รึเปล่าว่า 

ตอนนี้คนเมาท์เรื่องมงึสนั่นเมอืงมาก”

“หา? เมาท์กู เรื่องอะไร ใครเมาท์” เพยีงฟ้าผกูคิ้ว จำาได้ว่าตั้งแต่

เรยีนจบมหาวทิยาลยัมา เธอกไ็ม่ได้อยู่ในสถานะเป็นหวัข้อสนทนาของ

คนอื่นมานานมากแล้ว

“ช่วยกรุณากดเข้าไปดูในแชตกลุ่มด้วยค่ะคุณเพื่อน กูส่งลิงก์

ไปในนั้นชาตเิศษแล้วมงึยงัไม่เปิดอ่าน”

“งานกูยงัไม่เสรจ็ มงึสรปุมาเลยได้ไหม”

33
หล่อกว่า
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“โอ๊ยยย ก่อนจะห่วงงาน ห่วงผวัตวัเองก่อนเถอะ ตั้งแต่เมื่อวาน

ที่มีข่าวออกมาว่าอีพี่ยุตไม่ยอมให้เปิดเผยต่อสาธารณะว่าเหตุจูงใจที่

อยากฆ่าหมอคืออะไร วันนี้เลยมีคนปล่อยข่าวในทวิตเตอร์ว่าเป็น 

อพีี่ยตุแค้นที่หมอกายเป็นเป็นชู้กบัเมยีตวัเอง”

“หา?!”

“ไม่ต้องหาค่ะ มีรูปมึงเดินคู่กับหมอที่โรง’บาลด้วย ตอนนี้ 

คนคุ้ยกันสนุกสนาน จากคนบงการฆ่า ตอนนี้เริ่มมีคนสงสารอีพี่ยุต

แล้วนะ ป่านนี้ที่โรง’บาลคงบันเทิงปากกันมากแล้วมั้ง คนยิ่งเยอะๆ 

อยู่”

คนฟังถงึกบัเงยีบไป รูส้กึโหวงอยูใ่นอกเมื่อคดิตามในสิ่งที่เพื่อน

พดู เพยีงฟ้าไม่รูว่้าคนในร้านรูเ้รื่องนี้กนัหรอืเปล่า เพราะไม่มใีครพดูถงึ 

หรือต่อให้รู้ หญิงสาวก็คิดว่าคงไม่มีใครกล้าพูด เพราะทุกคนอยู่ใน

สถานะลูกจ้างของเธอ แต่ไม่เหมอืนกบัเขา ไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์

ที่โรงพยาบาลจะเป็นอย่างไรบ้าง

หลังจากฟังแทมมี่บ่นต่ออีกไม่กี่ประโยค เพียงฟ้าก็วางสายลง

แล้วกดเข้าไปเชก็ในลงิก์ที่เพื่อนส่งมาให้ แล้วหญงิสาวกถ็งึกบัอ้าปาก

ค้างเมื่อเหน็ว่าเรื่องของเธอมาแรงถงึขั้นตดิเทรนด์ทวติเตอร์

“โอ๊ยยย ดนีะที่ยงัไม่ขึ้นเทรนด์อนัดบัสูงๆ” หญงิสาวส่ายหน้า 

“จู่ๆ กม็าดงัด้วยเรื่องเป็นชู้ เจรญิจรงิๆ ชวีติฉนั”

“มอีะไรรเึปล่าแก”

เพยีงฟ้ายื่นโทรศพัท์ให้แก้วเจ้าจอมแทนการตอบคำาถาม ก่อน

ที่เพื่อนของเธอจะตาโต อ้าปากค้าง อาการไม่ต่างจากเธอเมื่อครู่นี้

เท่าไร 

“แล้วหมอกายว่ายงัไง”

“ไม่รู้เหมอืนกนัว่าเขารู้เรื่องนี้รยึงั”

“ถึงไม่รู้ตอนนี้ ฉันว่าเดี๋ยวก็ต้องรู้อยู่ดี ถึงตอนนี้จะพูดกันแค่ 
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ในทวติเตอร์ แต่เชื่อฉนัเถอะประเดน็ร้อนที่เชื่อมโยงกบัข่าวฆ่าคนแบบ

นั้น อกีไม่กี่ชั่วโมงกต็้องมขี่าวตามเวบ็ออกมา แล้วคนกจ็ะเริ่มแชร์กนั

ไปทุกช่องทางในโซเชียล” ว่ายังไม่ทันจบเสียงเตือนจากมือถือของ 

แก้วเจ้าจอมก็ดังขึ้น ก่อนที่หญิงสาวจะหันหน้าจอไปให้เพียงฟ้าดู  

“นี่ไง เพื่อนฉนับอกว่าหุ้นบรษิทัพ่อแกดิ่งมาก นี่ขนาดแค่เมาท์กนัใน

ทวติเตอร์นะ”

เพยีงฟ้าพ่นลมหายใจออกมา “เรื่องหย่ากบัพี่ยตุยงัไม่กล้าแบก

หน้าไปเคลยีร์กบัพ่อเลย มเีรื่องนี้เพิ่มอกี ตายๆๆ ถ้าพ่อเหน็หน้ากาย 

พ่อต้องระเบดิลงใส่เขาแน่ๆ โอ๊ยยย แล้วตอนนี้กไ็ม่รู้ว่าคนที่โรง’บาล

จะรู้ด้วยไหมนะ”

“โห คงไม่รู้ได้หรอกมั้ง ขนาดเรามดุหวัอยู่ในครวัยงัรู้เลย”

หนูนาที่พอจะอ่านเหตุการณ์ได้มาด้อมๆ มองๆ แก้วเจ้าจอม

เลยถามไปว่า

“รู้เรื่องกบัเขาด้วยไหมอะเรา”

ลูกจ้างสาวพยักหน้ารัวๆ “รู้ค่ะๆ แต่หนูนาก็พิมพ์เถียงไปแล้ว

นะคะว่าพี่เฟย์หย่านานแล้ว แต่กเ็ป็นเสยีงข้างน้อยอะค่ะ ไม่มหีลกัฐาน

ด้วย ก็เลยสู้...ภาพสวีตของพี่เฟย์กับหมอกายที่โรง’บาลไม่ไหว” คน

พูดเสยีงอ่อย “แล้วนี่พี่เฟย์จะทำายงัไงคะ”

เพียงฟ้าก้มมองเวลาที่หน้าจอโทรศัพท์เล็กน้อย ก่อนจะหันไป

สบตาเพื่อน “แก้ว ฉนัขอเวลานอกชั่วโมงนงึส”ิ

“ไปเถอะ มากกว่าชั่วโมงกไ็ด้ อย่าให้โดนดกัปาไข่กแ็ล้วกนั”

“เป็นห่วงหรอืแช่งนี่แยกไม่ออกเลยจรงิๆ”

แก้วเจ้าจอมยิ้มขำา ก่อนจะรนุหลงัเพื่อนให้ออกจากครวัไป

เพียงฟ้ามาถึงที่โรงพยาบาลพร้อมกับอาหารมื้อกลางวัน 

เธอไม่อยากบุ่มบ่ามเข้าไปถามกวินวัฒน์ว่าทราบเรื่องไหม เลยว่าจะ
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ลองเลยีบๆ เคยีงๆ ถามดูก่อนระหว่างกนิข้าวกนั

หญงิสาวรู้สกึแปลกๆ ทนัททีี่ก้าวเข้ามาในอาณาเขตของที่นี่ ถงึ

แม้ว่าเจ้าหน้าที่ที่เธอรูจ้กัหลายคนจะยิ้มแย้ม และกล่าวทกัทายเหมอืน

เดมิ ทว่ากม็บีางส่วนที่มองเธอด้วยสายตาแปลกๆ หรอืแม้แต่ผู้มาใช้

บริการบางคนก็มองเธอด้วยสายตาสงสัยใคร่รู้ เดาได้ไม่ยากเลยว่า

เพราะอะไร

เธอบอกกวินวัฒน์ไปแล้วว่าจะมากินข้าวด้วย และเขาก็ไม่พูด

อะไรถึงเรื่องนี้ ทว่าพอเพียงฟ้าขึ้นมาถึงที่แผนกของเขา พยาบาลที่

เคาน์เตอร์ต่างกส็ะกดิให้สญัญาณกนั หญงิสาวยงัคงทำาตวัเหมอืนปกต ิ

“ยงัมเีคสอยู่ไหมคะ”

พยาบาลสามสี่คนมองหน้ากนัไปมาคล้ายไม่รูว่้าใครควรจะเป็น

คนตอบ ก่อนที่คนที่ยนือยู่ตรงหน้าเพยีงฟ้าจะเอ่ยแทนทกุคน

“ไม่มแีล้วค่ะ วนันี้คนไข้น้อย”

“งั้นเฟย์เข้าไปได้เลยใช่ไหมคะ” 

“ได้เลยค่ะเชฟ”

พอเพียงฟ้าเดินแยกออกมาได้ไม่กี่ก้าวพี่พยาบาลคนหนึ่งเดิน

ตามเธอมาแล้วกระซบิกระซาบ “เอ่อ อย่าหาว่าพี่อย่างนั้นอย่างนี้เลย

นะคะเชฟเฟย์ คือวันนี้น่ะค่ะ มีคนไข้ถามอาจารย์ตอนตรวจเรื่องที่...

เอ่อ...เป็นชู้กบัเชฟอะค่ะ พยาบาลเราเลยไม่ค่อยจดัเคสให้ พี่ขอโทษ

นะคะที่ต้องพูดตรงๆ ถึงพี่จะเป็นแค่หัวหน้าพยาบาล แต่พยาบาลก็

เป็นด่านแรกที่ต้องรบัหน้าก่อน ถ้าเป็นไปได้พี่ว่าช่วงนี้เชฟอย่าเพิ่งมา

หาอาจารย์เลยค่ะ พวกพี่ไม่ได้เชื่อข่าวลอืนะคะ แต่เรากห็้ามปากคน

อื่นไม่ได้ ปล่อยให้เรื่องมนัซาๆ ไปก่อนน่าจะดกีบัตวัเชฟและกอ็าจารย์

นะคะ”

หญิงสาวพยักหน้า “เฟย์เข้าใจค่ะ ขอโทษด้วยนะคะที่ทำาให้

ลำาบากกนัไปด้วย ยงัไงเฟย์จะรบีแก้ปัญหานี้ให้เรว็ที่สดุนะคะ”



448  ณ จุดรับภาพรัก

“สู้ๆ นะคะเชฟเฟย์ ยงัไงพวกเราที่นี่กเ็อาใจช่วยค่ะ”

เพยีงฟ้ายิ้มรบัก่อนจะเดนิมาหยดุหน้าประตหู้องตรวจ มองป้าย

ชื่อของแพทย์หนุ่มแล้วถอนหายใจ “เป็นหมอนี่กล็ำาบากเหมอืนกนันะ 

งานกเ็ครยีด เรยีนกย็าก แถมยงัต้องมาแบกความคดิคนอื่นอกี ผวัฉนั

ควรจะแบกความรู้สกึฉนัคนเดยีวกพ็อไหม”

บ่นลอยลมก่อนจะสูดหายใจลึกแล้วเปิดประตูเข้าไป รอให้คน

ที่ยืนล้างมืออยู่ที่อ่างตรงมุมห้องหันกลับมา เธอก็ยิ้มแป้นถามเขาไป

ว่า 

“วนันี้ฉนัสวยไหม”

กวินวัฒน์ย่นคิ้วนิดๆ ให้คำาถามไม่มีที่มาที่ไปนั้น ก่อนจะกวัก

มอืเรยีก “มาใกล้ๆ ขอดูใกล้ๆ หน่อย”

เพยีงฟ้าเดนิไปวางถงุอาหารลงบนโต๊ะ ก่อนจะเข้าไปสวมกอด

เขา “คดิถงึกวิ้นจงั”

“อะไร เพิ่งห่างกนัไม่กี่ชั่วโมง”

“แล้วไงอะ ไม่กี่ชั่วโมงแล้วคดิถงึไม่ได้เหรอ”

คนตวัสูงกว่าอมยิ้ม ใช้มอืที่กอดเกี่ยวอยูข้่างหลงัตบตดูเธอเล่น

เบาๆ แต่ไม่ยอมตอบ จนคนถามต้องท้วง

“อ้าว ตอบส”ิ

ชายหนุ่มก้มหน้าจุ๊บปากเธอเรว็ๆ “ที่ไม่ตอบ เพราะเหน็ว่ามนั

ไม่ต้องขออนญุาต”

“ทำาเป็นปากหวาน เดี๋ยวถ้าอกีหน่อยท้องฉนัโต แล้วฉนัอ้วนขึ้น 

อย่าให้ได้ยนิคำาว่าอ้วนหลดุจากปากเลยนะ”

คิ้วเข้มเลกิขึ้นนดิๆ ก่อนเขาจะส่ายหน้า “แบบนั้นไม่เรยีกว่าอ้วน

หรอก แค่บวมอากาศ คณุแม่บวมอากาศนดิหน่อย น่ารกัจะตาย”

ไม่ว่าเปล่า เขาบบีแก้มใสของเธอด้วย เพยีงฟ้าเบี่ยงหน้าหลบ

แล้วกลั้นยิ้มเขนิ เดี๋ยวเหอะๆ อย่าให้เธอมจีงัหวะหยอดบ้างนะ จะเอา
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ให้ไปไม่เป็นเลย

“เราออกไปนั่งกนิข้าวที่สวนหย่อมไหม”

ชายหนุ่มชะงักไปเล็กน้อย ก่อนส่ายหน้ายิ้มๆ “วันนี้แดดแรง 

กินในห้องนี่แหละ เป็นแม่แล้วต้องรักษาสุขภาพมากขึ้นนะรู้รึเปล่า 

เพราะถ้าป่วยขึ้นมาจะกนิยาสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้”

เพยีงฟ้ารู้เหตผุลที่แท้จรงิในใจเขา ไม่ใช่ว่าเธอไม่รู้ว่าถ้าออกไป

นั่งกินข้าวข้างนอกด้วยกันเหมือนที่เคยทำา คงมีหลายสายตาจับจ้อง

มาที่พวกเขา แต่ที่หญงิสาวถามไปอย่างนั้น เพราะอยากรู้ว่าเขาจะเอ่ย 

ถึงเรื่องนี้ไหม แล้วก็เป็นอย่างที่คาดเดาไว้ว่าชายหนุ่มต้องพยายาม

เลี่ยง

“กวิ้น เธอโอเคใช่ไหม” เพยีงฟ้าถามด้วยเสยีงจรงิจงั ยอมรบั

ว่าเธอเป็นห่วงความรู้สึกเขามาก เดาไม่ถูกเลยว่ากวินวัฒน์มีสีหน้า

แบบไหนตอนถูกถามตรงๆ แบบนั้น ทั้งที่เขาไม่ควรมาเจอเรื่องแบบนี้

เลย

คนตวัสูงผายมอืออก “แล้วฉนัดูไม่โอเคตรงไหน”

“กาย เธอรู้ว่าฉนัหมายถงึเรื่องอะไร”

เขาเม้มปากกดนิ้วโป้งลงระหว่างคิ้วของหญงิสาว “ตวักแ็ค่นี้ จะ

คิดอะไรเยอะแยะ ใครจะพูดอะไรก็ปล่อยให้เขาพูดไปเถอะ เบื่อแล้ว

เดี๋ยวเขากเ็ลกิพูดกนัไปเอง”

“คงจะเลกิพูดง่ายๆ หรอกนะ” เพยีงฟ้าล้วงโทรศพัท์ขึ้นมาเปิด

ทวติเตอร์ให้เขาดู “ดูนี่เถอะ คนพูดกนัไปถงึไหนต่อไหนแล้ว”

กวินวัฒน์เลื่อนนิ้วบนจอมือถือของหญิงสาว อ่านข้อความ

มากมายที่มทีั้งการด่าทอ การคาดเดาไปมั่วๆ ถูกบ้างไม่ถูกบ้าง แล้ว

หนึ่งในหวัข้อการสนทนาพวกนั้นยงัมกีารพูดถงึ...

“โห่ ฉนันี่ไม่น่าเกดิมาตรงสเปกใครหลายคนเลยเนอะ มแีต่คน

บอกว่าฉนัหล่อ ลำาบากใจจงั”
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“หมอออ” เพยีงฟ้าลากเสยีงปรามเขา “มนัใช่ประเดน็ไหม”

“อ้าว กเ็หน็ที่พมิพ์กนัมาเยอะแยะนั่น ฉนัว่าประเดน็นี้ใกล้ความ

จริงที่สุดแล้วนะ” แพทย์หนุ่มว่ากลั้วหัวเราะ ทว่าคนที่เขาอยากให้

คลายกงัวลกย็งัทำาหน้าบูดใส่

กวนิวฒัน์เดนิกลบัไปนั่งที่เก้าอี้ของเขาแล้วดงึให้เธอลงมานั่งตกั 

ก่อนจะขยับให้หญิงสาวตะแคงตัวหันมา “เราห้ามความคิดคนอื่นไม่

ได้หรอก อกีอย่างดูกร็ู้ว่านี่คงเป็นแผนที่มนัวางไว้แต่แรก ถงึได้มขี่าว

ลอืออกมาได้จงัหวะแบบนี้ เฉยๆ ไปเหอะ เดี๋ยวเรื่องกค็งเงยีบไปเอง 

เราคงทำาอะไรมากกว่านั้นไม่ได้”

“แต่มนัจะไม่ทำาให้เธอเดอืดร้อนแน่เหรอ”

“ทำาไม กลวัฉนัโดนไล่ออกแล้วต้องเลี้ยงฉนัหรอืไง”

เพยีงฟ้าอยากจะทบุเขาแรงๆ ให้จรงิจงัได้สกัห้านาทบ้ีาง “เออ! 

ที่ร้านไม่มตีำาแหน่งว่างแล้ว”

เธอประชด แต่เขากลบัหวัเราะร่า “ฉนัไม่โดนไล่ออกเพราะเรื่อง

แค่นี้หรอกน่า ถ้าจะไล่หมอออกสกัคน คนที่เซน็อนมุตัคิอืพ่อฉนั อกี

อย่างเจ้าของโรง’บาลเขารูด้ว่ีาฉนัเป็นคนแบบไหน เขาเหน็ฉนัมาตั้งแต่

เกดิแล้ว”

“เรื่องนั้นมนักใ็ช่ แต่ฉนัไม่อยากให้ชื่อเสยีงเธอเสยีหาย ไม่อยาก

ให้มาเดอืดร้อนกบัเรื่องที่เธอไม่ได้ก่อแบบนี้”

กวนิวฒัน์ใช้มอืบบีสองแก้มของเธอแล้วโยกไปมา “น่ารกั พูด

แค่นี้ใจฉนักฟ็ูแล้ว ไม่ต้องทำาอย่างอื่นหรอก”

เพียงฟ้าถอนหายใจให้คนที่หยอดเธอไม่หยุด หญิงสาวเลย 

ขยบัตวั ใช้สองแขนคล้องคอเขาเอาไว้ ก่อนจะช้อนสายตาขึ้นมองใน

องศาที่เธอรู้ว่ามันจะทำาให้ใจเขาเต้น “จริงเหรอ...แค่นี้ก็พอแล้วจริง 

เหรอ”

ชายหนุม่เบอืนหน้าหนไีปแอบยิ้มเขนิ ก่อนจะหนักลบัมาบี้จมกู
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ยายตวัร้าย “ที่นี่โรง’บาล ใจฉนัจะไม่ไหวแล้วนะ เบาหน่อยได้ไหม”

“นี่เพิ่งเลเวลต้นเองนะ”

“กลบับ้านไปให้มนัร้ายได้เท่านี้นะ”

คนตวัเลก็บนตกัยกัไหล่ “แล้วฉนัเคยแผ่วที่ไหน”

“รู้...ว่าเป็นประเภทสู้ตาย”

ใช่ ถ้าถึงคราวที่เธอตัดสินใจว่าสู้ เธอก็จะสู้ไม่ถอย ครั้งนี้ก็

เหมอืนกนั เธอเป็นฝ่ายตั้งรบัมามากพอแล้ว แถมกวนิวฒัน์กย็งัทุม่สดุ

ตัวเพื่อปกป้องเธอ แล้วเธอจะปล่อยให้คนอื่นมาทำาร้ายเขาโดยไม่ทำา

อะไรเลยได้ยงัไง 

นี่ผวัทั้งคนเลยนะ กว่าจะได้คนืกลบัมากไ็ม่ใช่ง่ายๆ ด้วย เธอ

ไม่ยอมให้เขาแปดเปื้อนทั้งที่ไม่ได้ทำาอะไรผดิหรอก

เมื่อคดิอย่างนั้น เพยีงฟ้ากพ็มิพ์ข้อความส่งไปให้แทมมี่ 

อเีจ้...ช่วยอะไรกูหน่อยส ิ

“สารวตัรเก้าเนีย่เท่สดุๆ ไปเลยนะคะ” เพยีงฟ้ายกนิว้โป้ง

สองข้างให้หลงัจากวางจานอาหารลงบนโต๊ะ

คนถกูชมหนัไปยกัคิ้วให้กวนิวฒัน์ก่อน แล้วถามกลบั “หล่อเลย

ใช่ไหมครบัคณุเฟย์”

“ที่สดุค่ะ”

“โว้ววว” เสยีงของเพื่อนกวนิวฒัน์และเพื่อนของเพยีงฟ้าโห่ร้อง

ขึ้นพร้อมกนั คนได้ทเีลยถามต่อ

“หล่อกว่าไอ้กายด้วยรเึปล่า”

เพียงฟ้าเลื่อนสายตาไปมองสามีของเธอแล้วอมยิ้ม “แน่นอน

อยู่แล้วสคิะ”

แล้วเสยีงโห่ร้องกด็งัขึ้นอกีครา เชฟสาวรอให้เสยีงเงยีบลงก่อน

แล้วค่อยเดินอ้อมไปหากวินวัฒน์ ก่อนจะกระซิบที่ข้างหูเขาให้ได้ยิน
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กนัแค่สองคน

 “ถ้าไม่นบัตอนที่หมอแก้ผ้านะ” พดูจบเธอกข็ยบิตาข้างหนึ่งให้ 

แล้วกโ็ดนเขาคว้าเอวไว้ ก่อนเขาจะขยบัปากแบบไม่ออกเสยีงกลบัมา

“ยั่ว”

“จะได้รู้ไงว่าเมยีเธอตวัจรงิ”

“นีๆ่  สองผวัเมยีนั่นน่ะ จะคยุกนัอยูแ่ค่สองคนเหรอ เพื่อนนั่งกนั

อยู่เตม็เนี่ย” 

เพยีงฟ้าหนัไปแยกเขี้ยวใส่แทมมี่ที่ส่งเสยีงมาแขวะ ก่อนจะปลกี

ตวัหนจีากวงไปช่วยแก้วเจ้าจอมในครวัต่อ วนันี้ที่กระแสชล ปิต ิธนัวา 

จิณณา แทมมี่ และแก้วเจ้าจอม มารวมตัวกันที่คอนโดของเธอได้

เพราะเพียงฟ้าอยากเลี้ยงอาหารขอบคุณพวกเขาที่มีส่วนช่วยให้เรื่อง

วุ่นวายในชวีติเธอจบลงด้วยดี

ทั้งเรื่องของชยตุ และเรื่องของกวนิวฒัน์ด้วย

“แถลงข่าวไปไม่กี่วันก่อน กระแสเรื่องที่ว่าหมอกายเป็นชู้ 

เริ่มเบนไปในทางที่ดแีล้วนะคะ” แทมมี่ผูเ้กาะตดิสถานการณ์บ้านเมอืง

ว่า

หลงัจากที่เพยีงฟ้าส่งข้อความไปขอให้แทมมี่ช่วย เธอกบัเพื่อน

กป็รกึษาหารอืและมคีวามเหน็ตรงกนัว่าควรจะแถลงข่าว เพราะถงึแม้

เพยีงฟ้าไม่ได้เป็นคนสาธารณะ แต่อดตีสามขีองเธอกเ็ป็นที่จบัตามอง

ในวงการนกัธรุกจิมาตลอด รวมไปถงึครอบครวัของหญงิสาวด้วย ยิ่ง

พอเป็นที่ซุบซิบในโลกโซเชียลแบบนี้ ก็คงไม่มากเกินไปที่จะตั้งโต๊ะ

แถลงข่าว เคลยีร์ทกุประเดน็ให้จบในคราวเดยีว เพราะถ้าปล่อยเวลา

ไว้ แล้วคนเริ่มพูดกนัไปต่างๆ นานา คนที่ดูจะได้รบัผลเสยีมากที่สดุ

คอืกวนิวฒัน์ 

เพียงฟ้าเห็นกับตาตัวเอง ว่าคนที่ไปโรงพยาบาลมองเขาด้วย

สายตาแบบไหน ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไร แต่หญิงสาว 



อินเอวา  453

กค็ดิว่าถ้าต่อจากนี้ต้องจบัมอืและเดนิไปพร้อมกนัจรงิๆ มนัต้องไม่ใช่

แค่เขาที่คอยปกป้องเธอ เธอเองกต้็องปกป้องเขาในแบบของเธอเหมอืน

กนั

“ฝ่ายนั้นคงกะเล่นให้มึงไม่มีที่ยืนเลยนะกูว่า” กระแสชลออก

ความเหน็ ก่อนที่ธนัวาจะเสรมิ

“คงกะแล้วว่าให้โดนไล่ออกแน่ๆ”

“ตดิที่ไอ้กายเป็นลูกรกัพ่อผมครบั” ปิตว่ิาแล้วชำาเลอืงมองคนที่

ถูกพดูถงึ “รกัไม่รกักค็ดิดเูถอะ ลกูตวัเองบอกว่าเรยีนเมอืงไทยนี่แหละ

ดแีล้ว หมอไทยเก่งจะตาย แต่กบัไอ้กายนะ ให้ทนุไปเรยีนต่อเมอืงนอก 

พร้อมเซน็สญัญาผกูมดัให้กลบัมาทำางานต่อที่โรง’บาล ดกูร็ูว่้าอนาคต

โรง’บาล พ่อกูฝากความหวงัไว้ที่ใคร”

ทั้งโต๊ะหัวเราะครืนขึ้นพร้อมกัน แล้วพอเพียงฟ้ายกอาหารชุด

สดุท้ายออกมาวางบนโต๊ะ กวนิวฒัน์กค็ว้าเอวเธอไว้อกี

“จรงิๆ กอ็ยากโดนไล่ออกเหมอืนกนันะ จะได้มาอยูบ้่านให้เมยี

เลี้ยง”

คนเป็นเมยีแยกเขี้ยวใส่ “จะมาอยู่บ้านทำาอะไร ทำาความสะอาด

เหรอ ฉนัมพีี่แจงอยู่แล้วย่ะ”

“แต่เธอยงัขาดคนเลี้ยงลูกนะ” ว่าแล้วกล็ูบท้องเธอเบาๆ ก่อน

จะโดนเธอตมีอืให้

“ได้เลี้ยงแน่ ไม่ต้องห่วงเลย”

“โห ตกีนัทกุวนัแบบนี้ คงจะลูกดกจรงิๆ” แก้วเจ้าจอมแซว 

จิณณาเลยผสมโรงบ้าง “มีลูกเยอะๆ ก็ดีนะ เพราะดูจากใน 

โซเชยีลตอนนี้ มคีนรองาบผวัมงึเยอะเลยเฟย์”

เพยีงฟา้นั่งลงที่เกา้อี้ขา้งกวนิวฒัน ์ก่อนจะปรายตาไปหาเพื่อน 

“แล้วคนในโซเชยีลได้ขดุรปูตอนสมยัเรยีนมาโพสต์ด้วยไหม คนเขาจะ

ได้รู้ว่ากายเป็นของกูมาตั้งแต่เมื่อไหร่”
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“อู้ววว” เพื่อนสาวทั้งสามประสานเสยีงกนั ก่อนที่แทมมี่จะว่า

ต่อ

“ทำาไมตอนตั้งโต๊ะแถลงข่าว มงึไม่ตอบนกัข่าวเอเนอร์จนีี้คะ”

แทมมี่กบัเจ๊เปิ้ลอยู่ในงานแถลงข่าวด้วย ทั้งสองช่วยได้มากใน

เรื่องการติดต่อประสานงานกับนักข่าว ทุกอย่างดำาเนินไปอย่าง

เรียบร้อย แม้ว่าเพียงฟ้าจะงงอยู่ไม่น้อยว่าทำาไมเธอถึงต้องเอาเรื่อง

ส่วนตวัมาบอกคนอื่นแบบนี้ หญงิสาวต้องโชว์หลกัฐานให้ดวู่าเธอย้าย

ออกมาจากบ้านชยตุตั้งแต่เมื่อไร เซน็ใบหย่ากนัวนัไหน เพื่อให้ทกุคน

รู้ว่าทกุอย่างเกดิขึ้นก่อนที่เธอจะได้เจอกบักวนิวฒัน์อกีครั้ง

น่าตลกนะที่สังคมสมัยนี้สนใจเรื่องชู ้สาวมากกว่าข่าวการ

พยายามฆ่าของอดีตสามีเธอเสียอีก เพียงฟ้าไม่ชอบเลยที่ต้องมาทำา

อะไรแบบนี้ แต่ที่ทำาไปทั้งหมดกเ็พื่อรกัษาชื่อเสยีงของกวนิวฒัน์

และเขากร็ู้ในข้อนี้เช่นกนั

ชายหนุม่ยื่นมอืมาจบัมอืเธอใต้โต๊ะแล้วยิ้มให้ ยิ้มที่เพยีงฟ้าอ่าน

คำาขอบคณุได้จากในดวงตา เธออยากบอกเขาเหลอืเกนิว่า นี่มนัยงัไม่

เท่ากบัที่เขาทำาให้เธอเลย

“เห็นว่าชยุตถูกตัดชื่อออกจากโพรเจกต์ใหม่ที่ตอนแรกวางตัว

เขาไว้เป็นหนึ่งในคนที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ดูแลโพรเจกต์เลย

นะ”

ความสนใจของเพยีงฟ้าถูกดงึไปที่กระแสชล “นั่นกค็งเป็นหนึ่ง

ในเรื่องที่เขาอยากให้ฉนัช่วย เลยพยายามหาทางควบคมุฉนั”

“แล้วเรื่องคดตีอนนี้เป็นยงัไงบ้างแล้วครบัสารวตัร” ธนัวาถาม

“อยู่ในกระบวนการครบั แต่ได้รบัการประกนัตวัไปแล้ว”

“อ้าว แบบนี้จะไม่อนัตรายกบัไอ้กายเหรอครบั”

“ใช้หลักทรัพย์และตำาแหน่งราชการสูงอยู่ คิดว่าเขาไม่น่ากล้า

เอาตำาแหน่งของผู้ใหญ่มาเสี่ยงหรอก”
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“แล้วนี่อีพี่ยุตมันยังไม่โดนไล่ออกอีกเหรอ สร้างเรื่องดังขนาด

นี้” จณิณาแทรกขึ้นมา

“เหน็ว่าไว้หน้า เลยให้ลาออกเองนะครบั” กระแสชลให้ข้อมูล

ที่ได้รบัมา “อนัที่จรงิคดยีงัไม่จบ แต่คงเพราะอยูไ่ปกไ็ม่มใีครสนบัสนนุ

แล้ว”

“ถึงว่าเมื่อวานที่นักข่าวถามพี่ฟอร์ส เขาถึงไม่ค่อยอยากตอบ

เรื่องพี่ยตุเท่าไหร่”

“แต่เมื่อวนัแถลงข่าว พี่ชายคณุเฟย์กเ็ข้ามาช่วยได้จงัหวะพอดี

เลยนะครบั”

เพยีงฟ้ายิ้มให้กระแสชล นกึถงึคำาถามหนึ่งที่ถูกยงิขึ้นมาอย่าง

ไม่ทนัตั้งตวั เป็นคำาถามที่ไม่ได้ถามถงึเรื่องเธอกบัชยตุ แต่เป็นข้อสงสยั

เกี่ยวกบัที่บ้านของเธอ

‘แล้วที่วนันี้ครอบครวัคณุเฟย์ไม่มาเลย เป็นเพราะยงัไม่ยอมรบั

ความสมัพนัธ์ของคณุเฟย์กบัคณุหมอรเึปล่าคะ’

คำาถามแทงใจดำาที่ทำาเอาเพียงฟ้าถึงกับหน้าถอดสี หญิงสาว 

ไม่ได้เตรียมคำาตอบในเรื่องนี้มา ยิ่งทุกสายตามองตรงมาที่เธออย่าง

คาดหวงัในคำาตอบ สมองของเธอเรยีกว่าขาวโพลนไปเลยในตอนนั้น

เป็นพภิพภทัรที่โทร. เข้ามาและตอบคำาถามนั้นแทนเธอ 

ชายหนุม่ให้เหตผุลว่างานที่บรษิทัค่อนข้างยุง่ ส่วนหนึ่งกเ็พราะ

ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ ทำาให้ทางครอบครัวไม่สะดวกไปร่วมงาน

แถลงข่าว แต่ก็ติดตามผ่านการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์อยู่ ไม่ได้มี

ปัญหาอะไรอย่างที่คาดเดากนั

พี่ชายของเธอโกหกได้อย่างแนบเนยีน และมนัเป็นการโกหกที่

เพยีงฟ้าอยากขอบคณุเขา ไม่ส ิเธอไม่ได้อยากขอบคณุที่เขาช่วยโกหก

ให้ แต่อยากขอบคณุที่อย่างน้อยหญงิสาวกไ็ด้รู้ว่า เขายงัเฝ้าดูเธออยู่

ห่างๆ เสมอ
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เพยีงฟ้ารบัรูค้วามเป็นห่วงเป็นใยจากพี่ชายของเธอได้ และเธอ

ก็เข้าใจดีว่าระหว่างเธอกับเขามีสายสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องจางๆ อยู่ 

เป็นความหวงัดอียู่ไกลๆ ไม่หายไปไหน แต่กไ็ม่ได้สนทิกนัมากขนาด

ที่เธอจะกล้าบอกเรื่องทกุข์ใจกบัเขา

“แต่นั่นมนักเ็ป็นแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะ” ธนัวาว่า ก่อน

จะหนัไปทางกวนิวฒัน์ “กาย มงึได้คดิเตรยีมการอะไรไว้บ้างรยึงั”

คราวนี้ทกุคนหนัมามองทางกวนิวฒัน์ ชายหนุม่เลยหนัไปสบตา

ภรรยาของเขา ยิ้มให้เธออย่างเข้าใจกนั ก่อนจะตอบคำาถามนั้น 

“อมื เดี๋ยวกูจะเข้าไปคยุกบัพ่อเฟย์”

สายตาเหม่อลอยทอดยาวออกไปเบือ้งหน้า ถนนในช่วงเยน็

วนัสดุสปัดาห์ไม่ได้แน่นขนดันกั รถจากเลนข้างๆ สวนไปอย่างต่อเนื่อง 

ทว่ากไ็ม่ได้อยู่ในความสนใจของเพยีงฟ้า สมองของเธอกำาลงัเรยีบเรยีง

คำาพดูสำาคญัอยู่ หญงิสาวกำาลงัเดนิทางไปที่บ้านของเธอพร้อมกวนิวฒัน์ 

เพียงฟ้านัดหมายกับพ่อและแม่เอาไว้ว่าจะเข้าไปคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้น

ทั้งหมด

ทุกอย่างผิดแผนไปจากทีแรก เพราะดันเกิดเรื่องขึ้นที่โรง-

พยาบาลเสียก่อน ตั้งแต่วันนั้น เพียงฟ้าก็ไม่ได้คุยกับที่บ้านเลย

นอกจากพี่ชายที่โทร. เข้ามาถามไถ่ เธอรู้ว่าพ่อแม่กำาลังโกรธเพราะ 

ได้รู้เรื่องการหย่าพร้อมกบัคนอื่น แถมยงัรู้จากข่าว ไม่ใช่จากปากของ

เธอ

“ฉันขี้ขลาดมากเลยใช่ไหม” หญิงสาวถามฝ่าความเงียบขึ้น 

“แค่จะต้องบอกเรื่องหย่ากบัพ่อแม่ ฉนักผ็ลดัออกไปเรื่อยๆ จนสดุท้าย

เรื่องกแ็ย่ลงกว่าเดมิ ถ้าฉนักล้าที่จะพูดมนัออกไปก่อนหน้านี้ ทกุอย่าง

คงดกีว่านี้” 

คนพูดเหลอืบมองคนที่ขบัรถอยู่แวบหนึ่ง ก่อนจะรบีดงึสายตา
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กลบัมา แม้ที่ผ่านมาเธอพยายามจะไม่นกึถงึเรื่องนี้ แต่พอถงึเวลาจรงิๆ 

เพียงฟ้าก็รู้สึกผิดต่อกวินวัฒน์ไม่น้อย เพราะการที่เธอทำาให้สถาน-

การณ์แย่ลง นั่นแปลว่าคนที่ตกที่นั่งลำาบากมากขึ้นกค็อืเขา 

การที่พ่อกบัแม่ต้องมารู้เรื่องการหย่าของเธอกบัชยตุไปพร้อมๆ 

กบัที่รู้ว่ากวนิวฒัน์กลบัเข้ามาในชวีติ ไหนจะข่าวลอืเรื่องชู้อะไรนั่นอกี 

พ่อแม่ของเธอไม่ได้มองเขาดแีน่นอน

“ฉนัรูส้กึเหมอืนทำาอะไรเป็นเดก็เลยที่ไม่บอกพ่อแม่ก่อนตอนจะ

หย่า”

คิ้วเข้มของคนฟังกระตุกครั้งหนึ่ง “จะหย่าต้องขออนุญาตพ่อ

แม่ด้วยเหรอ นี่มนัชวีติเธอนะ หรอืคดิว่าจะปรกึษาท่าน” ชายหนุ่มว่า

เสยีงเรยีบ 

สำาหรบักวนิวฒัน์ เรื่องที่ชยตุทำากบัเพยีงฟ้ามนัเลวร้ายมากพอที่

ผู้หญงิคนหนึ่งจะตดัสนิใจหย่ากบัสามไีด้โดยไม่ต้องปรกึษาใครทั้งนั้น 

เพราะไม่มเีหตผุลดีๆ  ให้เธอต้องทนอยู่เลย 

“แล้วถ้า...พ่อแม่เธอไม่อนุญาตให้หย่าล่ะ เธอจะฟังพวกเขา

ไหม” 

เพยีงฟ้าหลบุตาลงมองมอืตวัเองที่จบักนัไว้ที่หน้าตกั มคีำาตอบ

อยูใ่นใจลกึๆ ว่าที่เธอหย่าโดยไม่บอกพ่อกบัแม่กเ็พราะรูด้ว่ีาท่านจะไม่

อนญุาต หญงิสาวเลยชงิหย่าเสยีก่อนโดยไม่ขอคำาปรกึษา แต่ถ้าถาม

ว่าหากเธอขอแล้วท่านบอกว่าไม่ เธอจะยอมถือทะเบียนสมรสเอาไว้

ไหม...เพยีงฟ้าเองกไ็ม่แน่ใจเหมอืนกนั

ไม่แน่ใจว่ากล้าพอจะขดัคำาสั่งท่านหรอืเปล่า

“ว่าไงล่ะ” กวนิวฒัน์ถามซำา้ ดงึให้หญงิสาวหนัมามอง “เธอจะ

ยอมเชื่อฟังท่านเหมือนทุกครั้งรึเปล่า เหมือนที่ไม่เคยมีโอกาสคิดว่า

อยากเรียนอะไรเพราะถูกกำาหนดไว้แต่แรกว่าต้องเรียนวิศวะ หรือที่

อยากเรียนทำาอาหาร แต่ก็ต้องแอบไปเรียนแบบหลบๆ ซ่อนๆ หรือ



458  ณ จุดรับภาพรัก

แม้แต่ตอนที่โตเป็นผู้ใหญ่จนทำางานมเีงนิเดอืนแล้ว แต่ขอไปเที่ยวต่าง

จังหวัดแบบค้างคืนกับฉัน...ก็ยังไม่ได้ เธอจะยอมท่านเหมือนทุกครั้ง 

รเึปล่า”

เพียงฟ้าเม้มปากแน่น ก่อนจะหันไปถามเขา “ตอนนั้น...หมอ

โกรธใช่ไหม”

“ไม่โกรธหรอก...” เขาส่ายหน้า “แต่บางครั้งก็ไม่ค่อยเข้าใจ 

เท่าไหร่” 

เพราะกวินวัฒน์ไม่ได้เติบโตมาในแบบที่ถูกขีดเส้นให้ขนาดนั้น 

ถึงแม้ว่าแม่ของเขาจะเฝ้าติดตามทุกความเคลื่อนไหวของลูกชายอยู่

ตลอด แต่กไ็ม่ได้ก้าวก่ายการตดัสนิใจเลย

ชายหนุ่มยื่นมือไปวางบนมือเล็กๆ บนตักหญิงสาว “อย่าทำา

หน้าอย่างนั้นส ิตอนนี้ฉนักพ็ยายามทำาความเข้าใจอยู่นะ”

เพยีงฟ้าเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายจบัมอืเขา “ขอโทษนะกาย ขอโทษ

ที่...ไม่เดด็เดี่ยวมากพอ”

...แต่สำาหรบัเธอมนัยาก มนัยากจรงิๆ

กวนิวฒัน์ขบัรถเข้ามาในบรเิวณบ้านของเพยีงฟ้า ดบัเครื่องลง

แล้วหนัไปหาเธอทั้งตวั มองคนอารมณ์อ่อนไหวที่เริ่มมนีำ้าตาคลอ ก่อน

จะยิ้มให้

“เธอไม่จำาเป็นต้องขอโทษฉันเลยเฟย์ ถ้าอยากขอโทษใครสัก

คน ให้เธอขอโทษตัวเอง เพราะคนที่ต้องรับผลจากการตัดสินใจของ

เธอมากที่สดุ...คอืตวัเธอเอง” นำ้าใสๆ ร่วงลงจากดวงตาคู่สวย เขาเลย

ปัดออกให้ ก่อนจะส่งสายตาที่หนกัแน่นตามไป “วนันี้กเ็หมอืนกนั จะ

ตดัสนิใจอะไร ไม่ต้องนกึถงึฉนั ไม่ต้องนกึถงึใครทั้งนั้น นกึถงึแค่ตวัเอง 

แค่ความสขุของตวัเธอเองแค่นั้นพอ” 

“ฉนัทำาแบบนั้นได้เหรอ”

“ได้ด ิทำาให้ฉนัดูหน่อย ทำาให้ดูหน่อยว่าตอนนี้เธอเก่งแค่ไหน”
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เพียงฟ้ายิ้มจางๆ ถามกลับทั้งที่ก็ไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไร “มี

รางวลัให้ฉนัไหม”

“คนืนี้ไปดไูฟครสิต์มาสในมอกนัดไีหม ฉลองครสิต์มาสแรกของ

เราสามคน”

ความตื้นตันแล่นขึ้นมาจุกที่อก เขายังจำาทุกรายละเอียดได้ 

ไม่เปลี่ยนเลย “อื้ม”
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ยีส่บินาทผ่ีานไปแล้วทีท่ัง้สองเข้ามานัง่ในห้องรับแขก พ่อ

กับแม่ของเพียงฟ้ายังไม่ลงมาพบทั้งที่ก็นัดเวลาเอาไว้เป็นอย่างด ี 

กวนิวฒัน์ไม่ได้กงัวลอะไรเพราะเขารูว่้าเจ้าของบ้านกำาลงัใช้การรอคอย

มากดดนัพวกเขา แต่แล้วยงัไงล่ะ เขามเีวลารอได้เรื่อยๆ อยู่แล้ว 

ต่างกบัอกีคนที่เริ่มออกอาการกระวนกระวาย ขยบัตวัไปมาอยู่

ไม่สขุ “ป้าสมคะ พ่อยงัไม่ออกจากห้องทำางานมาอกีเหรอคะ”

“ยงัเลยค่ะคณุเฟย์ แต่ป้าแจ้งแล้วนะคะว่าคณุเฟย์มา”

เพยีงฟ้าหนัไปหากวนิวฒัน์ “กาย เดี๋ยวฉนัขึ้นไปหาพ่อข้างบน

ดกีว่า นี่รอมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะ”

“ไม่ต้องหรอก พ่อเธอบอกให้รอ เรากต็้องรอ” เขาว่า แล้วยื่น

โทรศพัท์ไปตรงหน้าหญงิสาว “เธอดูนี่ด ิไอ้เป๋าส่งรูปมา มนัไปช่วยแม่

ฉนัเลี้ยงหมาที่บ้าน บอกว่าแม่ตกลงจะยกมรดกให้มนัแทนฉนัแล้วนะ”

กวนิวฒัน์ขำาเบาๆ ทว่าอกีฝ่ายกลบัยงัมสีหีน้าพะวงอยู่

“กาย...ไม่เครยีดเลยเหรอ”

“ไม่อยากให้เธอเครยีด” เขาใช้นิ้วชี้เกลี่ยผวิแก้มเธอเบาๆ “ยิ้ม

หน่อยด ิเดี๋ยวลูกเครยีดตามนะ”

เพยีงฟ้าหลบัตาแล้วถอนหายใจ “ปวดหวัตบึๆ แล้วเนี่ย”

34
ภาพรัก
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“ถ้างั้นก็นอนเลย” ชายหนุ่มตบลงบนหมอนอิงบนโซฟา “พัก

ก่อนมา ถ้าพ่อเธอลงมาค่อยตื่นมาคยุ”

“บ้าเหรอ ถ้าพ่อเหน็ว่าฉนันอนรอคงโกรธแย่”

“แต่นี่บ้านเธอนะ พ่อเธอเองด้วย ทำาไมต้องโกรธ รู้สกึไม่สบาย

กแ็ค่นอนพกั ที่นี่บ้านนะ ไม่ใช่ที่อื่น”

นั่นน่ะส.ิ..ที่นี่บ้านของเธอเองนะ 

เสยีงหนึ่งดงัก้องอยูใ่นหวัของเพยีงฟ้า หญงิสาวกวาดตามองไป

รอบตวั ที่นี่คอืบ้านที่เธอเตบิโตมา ตั้งแต่เกดิจนถงึแต่งงาน เพยีงฟ้า

ใช้ชวีติอยู่ที่นี่ บ้านสองชั้นหลงัใหญ่ที่มทีั้งแม่บ้าน คนสวน คนขบัรถ

กว่าสบิชวีติคอยปรนนบิตัดิูแล ชวีติสขุสบายที่ใครๆ ต่างกต็้องอจิฉา

แต่สำาหรบัเพยีงฟ้าแล้ว ที่นี่...หนาวจบัใจ

บ้าน...ที่หญงิสาวไม่เคยเข้าใจการมอียูข่องสิ่งนี้ เธอไม่เคยอยาก

กลบัมาที่นี่...ไม่ได้เกลยีด แต่กไ็ม่รู้ว่าจะกลบัมาทำาไม แม้แต่ตอนที่มี

ปัญหากบัชยตุ เพยีงฟ้ากเ็ลอืกที่จะหาแหล่งพกัพงิใหม่ 

เพราะเธอรู้...ว่าบ้านหลงันี้ไม่เคยคุ้มภยัให้เธอได้เลย

ตั้งแต่ตอนเรยีนแล้วที่เพยีงฟ้าชอบไปค้างที่หอของจณิณาบ่อยๆ 

พอหลงัจากที่คบกบักวนิวฒัน์ ไม่ว่าจะง่วง ป่วย สอบตก หวิข้าว จะ

สุขหรือเศร้า คอนโดใกล้มหาวิทยาลัยของเขาก็เป็นที่แรกที่เธอนึกถึง

เสมอ หญิงสาวไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเลยที่ต้องขับรถออกจากกรุงเทพฯ 

เพื่อไปหาแพทย์อนิเทริ์นที่แสนจะยุ่ง เพราะแค่เหน็หน้าเขา เธอกร็ู้สกึ

อบอุ่น ปลอดภยัยิ่งกว่านอนอยู่บ้านตวัเองเสยีอกี

ที่นี่ใช่บ้านของเธอจรงิๆ ไหมนะ

ความคดิของหญงิสาวหยดุลงตอนที่ได้ยนิเสยีงฝีเท้าของใครสกั

คนใกล้เข้ามา ก่อนที่ประโยคต่อมาจะบอกให้เพยีงฟ้ารู้ว่าเขาเป็นใคร

“ยงัเหน็หวัพ่อแกอยู่เหรอ ถงึได้เสนอหน้ามาที่นี่ได้”

เพยีงฟ้าสะดุ้งนั่งหลงัตรง ก่อนจะลกุขึ้นยนืตามกวนิวฒัน์ มอง
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ชายหนุ่มที่เอ่ยทักทายพ่อของเธอพร้อมกับยกมือไหว้ ทว่าก็ถูกเมิน

ราวกบัมองไม่เหน็ หญงิสาวกลนืนำ้าลายอกึใหญ่ก่อนจะว่าขึ้น

“เฟย์...เอ่อ พ่อ...” หญงิสาวไม่รูจ้ะเริ่มต้นด้วยประโยคแบบไหน 

ทั้งที่เตรียมคำาพูดมาเสียดิบดี แต่พอเห็นสายตาคมกริบของผู้เป็นพ่อ 

เธอกล็มืคำาพูดไปหมด

“ไม่เจอกนันานเลย คณุอาสบายดนีะครบั” กวนิวฒัน์ยงัพูดได้

อย่างเป็นปกต ิไม่มคีวามหวั่นวติกบนใบหน้าเขา

พสธุรสะบดัสายตาไปหา จ้องกลบัอยูไ่ม่กี่วนิาทกีเ็มนิหนอีกีครั้ง 

เพยีงฟ้าเหน็ท่าไม่ดจีงึยื่นมอืไปจบัแขนกวนิวฒัน์ ส่งสายตาบอกเขาว่า

ให้เธอเป็นคนพูดเอง

ในเมื่อเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะเธอ ก็ไม่ควรให้เขามารับ

อารมณ์ของพ่อเธอด้วย

“เฟย์ขอโทษค่ะพ่อที่เฟย์ไม่ได้บอกก่อน แต่มนัจำาเป็นจรงิๆ”

“จำาเป็นเหรอ เรื่องไหนล่ะที่จำาเป็น เรื่องที่ไม่เหน็หวัพ่อแม่ หรอื

เรื่องที่หย่ากบัชยตุ”

“ทั้งสองเรื่องค่ะ” นำ้าเสยีงของเพยีงฟ้าหนกัแน่นขึ้นเลก็น้อย ทว่า

กย็งัมคีวามหวาดหวั่นเจอือยู่ “ที่เฟย์ต้องหย่ากบัพี่ยตุ เพราะเฟย์ทน

อยู่กบัคนที่ไม่รกัไม่ได้อกีแล้ว เฟย์เลยจำาเป็นต้องหย่า ส่วนเรื่องที่เฟย์

ไม่ได้บอกใคร เพราะพี่ยตุขอไว้ เขายงัไม่อยากให้เรื่องนี้กระทบกบัชื่อ

เสยีงของบรษิทั”

“ก็รู้นี่ว่าการตัดสินใจของแกจะส่งผลต่อบริษัทมากแค่ไหน! นี่

คงไม่รู้สนิะว่าตั้งแต่มขี่าวออกไป บรษิทัเสยีหายไปตั้งเท่าไหร่ แกกค็ง

เสวยสขุไปได้ทกุวนั ไม่ต้องรบัผดิชอบอะไรนี่!”

เพียงฟ้าสะดุ้งโหยงหลังเสียงกระแทกนั้น ละลำ่าละลักเอ่ยออก

ไป “เฟย์... เฟย์ขอโทษค่ะพ่อ”

กวินวัฒน์หันมองคนที่ยืนตัวลีบอยู่ข้างๆ เขาไม่เข้าใจว่าทำาไม



อินเอวา  463

เพยีงฟ้าต้องเอ่ยคำาขอโทษทั้งที่เรื่องทั้งหมดมนัเริ่มต้นจากชยตุ

“ที่บรษิทัต้องเสยีชื่อเสยีงไม่ได้เป็นเพราะเฟย์เลยนะครบัคณุอา 

กเ็หน็กนัอยูว่่าทางจรรยาวรรธน์กโ็ดนสงัคมโจมตเีหมอืนกนั นั่นกแ็สดง

ว่าตัวต้นเหตุคือคนของเขา ที่บริษัทของคุณอาต้องเสียหายก็เพราะ

ชยตุเป็นพนกังานระดบัสูงของที่นั่น ไม่ได้เกี่ยวกบัเฟย์เลย”

“พดูมาได้ว่าไม่เกี่ยวกบัเฟย์” คนอาวโุสกว่าสวนกลบั ก่อนเบน

สายตาไปมองเพยีงฟ้า “ถ้าแกไม่หย่ากบัชยตุ เรื่องทกุอย่างกค็งไม่เกดิ 

ฉนัอตุส่าห์หาชวีติที่สขุสบาย มหีน้ามตีาให้แกแล้ว ยงัไม่รกัด”ี

กวนิวฒัน์มองคนพดูที่กำาลงัเอาความโกรธไปลงที่เพยีงฟ้า ทั้งที่

เธอเป็นผู้ถูกกระทำามาตลอด เขาเหน็เธอต้องเสยีนำา้ตาไปตั้งไม่รู้กี่ครั้ง

เพราะเรื่องนี้ มันเลวร้ายถึงขนาดที่หญิงสาวต้องพึ่งยานอนหลับ แต่

พอกลบัมาที่บ้าน คนในครอบครวักต็้อนรบัด้วยคำาพูดแบบนี้

นี่คอืสิ่งที่เพยีงฟ้าต้องเจอมาทั้งชวีติใช่ไหม 

แบบนี้หรอืเปล่าที่ทำาให้เธอกลวัการบอกความจรงิกบัครอบครวั

ยิ่งกว่าอะไร เขาไม่เข้าใจว่าทำาไมครอบครวัถงึไม่อยู่ข้างเธอ เพยีงฟ้า

อาจจะทำาผดิในสายตาพ่อแม่ที่ตดัสนิใจหลายๆ อย่างโดยไม่บอกกล่าว

ก่อน แต่มนัเลวร้ายขนาดจะให้อภยัลูกทั้งคนไม่ได้เลยหรอื ทั้งที่เธอก็

ทำาทกุอย่างไปเพราะถูกบบีบงัคบั 

ถูกบีบบังคับจากครอบครัวให้แต่งงาน จากอดีตสามีให้อยู่ใต้

อำานาจ การที่ผู้หญงิคนหนึ่งทนมาได้ตลอด แต่นั่นกไ็ม่ได้หมายความ

ว่าเธอจะทนได้ตลอดไป

กวินวัฒน์ไม่อยากเชื่อว่าการลุกขึ้นสู้ของเพียงฟ้าจะกลายเป็น

ความผดิในสายตาพ่อแม่ ชายหนุ่มรู้มาตลอดว่าเธอต้องเดนิตามเส้น

ที่พ่อแม่ขดีให้ แต่กค็ดิว่านั่นเกดิจากความหวงัด ีความเป็นห่วงที่อาจ

จะเป็นคนละแบบกบัครอบครวัของเขา แต่มาตอนนี้ ยิ่งได้เหน็ว่าเกดิ

อะไรขึ้นกับหญิงสาวบ้างในช่วงเวลาที่เขาหายไป กวินวัฒน์ก็เริ่มไม่
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แน่ใจแล้ว

นี่คือพ่อที่เคยขอให้เขาถอยห่างเพื่อปกป้องลูกสาวอย่างนั้น 

เหรอ

“คุณอาคิดว่าคนที่สั่งฆ่าคนได้จะทำาให้เฟย์มีความสุขได้จริงๆ 

เหรอครบั” กวนิวฒัน์ถาม เขาไม่ได้ประชด แต่ข้องใจ “ถ้าเฟย์มคีวาม

สขุจรงิ เฟย์จะหย่าทำาไม”

“กเ็พราะมคีนไม่รกัษาคำาพดูอย่างแกไง!” พสธุรตวาดลั่น “กลบั

มาถงึไทยกค็งรบีบอกเฟย์ไปหมดแล้วส ิลูกสาวตวัดขีองฉนัถงึได้แล่น

ไปหาแกเรว็ขนาดนี้”

หญงิสาวหนัมามองเขาด้วยสายตามคีำาถาม ตอนนี้ใบหน้าของ

เธอเตม็ไปด้วยนำ้าตา เพยีงฟ้าไม่เหมาะกบันำา้ตาที่เจบ็ปวดแบบนี้เลย

สักนิด กวินวัฒน์ส่ายหน้าให้คล้ายจะบอกว่าไม่มีอะไร เขายังยืนยัน

กบัตวัเองว่าไม่อยากให้เธอรูเ้รื่องนี้ แค่นี้เพยีงฟ้ากบ็อบชำ้ามากพอแล้ว

“ถ้าคณุอาจะคยุเรื่องนี้ ผมขอคยุส่วนตวัได้ไหมครบั” ชายหนุม่

หนัไปเอ่ยกบัพสธุร “ยงัไง...เฟย์กไ็ม่เกี่ยวมาตั้งแต่แรกไม่ใช่เหรอครบั”

พสธุรหรี่ตามองกวนิวฒัน์อย่างประเมนิ ก่อนก้าวเดนิออกจาก

ห้องรบัแขกไปแทนการเอ่ยตอบ ชายหนุ่มเลยหนัไปบอกกบัเพยีงฟ้า

“เธอรออยู่ที่นี่นะ เดี๋ยวฉนัคยุกบัพ่อเธอเอง”

หญิงสาวถูกกดให้นั่งลงบนโซฟา ทว่าเธอก็ยังไม่คลายความ

สงสยั “จะคยุเรื่องอะไรกนั ทำาไมฉนัถงึไม่เกี่ยว”

“กจ็ะขอลกูสาวกบัพ่อไง เธอตอบตกลงเป็นเมยีฉนัอยูแ่ล้วไม่ใช่

เหรอ ไม่ต้องฟังหรอก”

“กาย นี่ไม่ใช่เวลามาล้อเล่นนะ”

“เรื่องจรงิ ฉนัจะขอลูกสาวจรงิๆ คดิว่าเข้าถำ้าเสอืขนาดนี้ ฉนัจะ

ยอมกลบัไปมอืเปล่าเหรอ” กวนิวฒัน์ดนัตวัเธอเบาๆ ให้เอนตวัลงนอน 

ก่อนเชด็คราบนำ้าตาที่เปรอะใบหน้าออก “ฉนัคยุไม่นานหรอก เธอนอน
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รอไปเลยนะ เดี๋ยวไม่มแีรงไปถ่ายรูปคนืนี้”

“จะไม่เป็นไรแน่นะกาย” เพยีงฟ้าคว้ามอืคนที่ยนือยู่ไว้

ชายหนุ่มพยกัหน้าอย่างมั่นใจ “นอนไป ไม่ต้องร้องแล้วนะ ตา

บวมหมดแล้ว เดี๋ยวฉนักลบัมา”

ทิ้งท้ายแค่นั้น กวนิวฒัน์กเ็ดนิออกจากห้องรบัแขกไป 

ที่ที่เจ้าของบ้านพามาคอืห้องพกัผ่อนอกีห้องหนึ่งของบ้าน แม้ว่า

เขาจะเคยมาที่บ้านนี้หลายครั้ง แต่กวินวัฒน์ไม่เคยเดินเข้ามาในตัว

บ้านลกึเท่านี้มาก่อน อนัที่จรงิกไ็ม่เคยเดนิเลยจากห้องรบัแขกมาเลย

ก็ว่าได้ หรือแม้แต่โซนสวนข้างบ้านที่เพียงฟ้าบอกว่าชอบนั่งเล่นตรง

นั้นบ่อยๆ ชายหนุ่มกไ็ม่เคยเหน็เช่นกนั

ครอบครวัของเธอมกีำาแพงที่มองไม่เหน็กั้นเขาเอาไว้เสมอ 

แม้ว่าเขาจะเคยคบกับเพียงฟ้ามาหลายปี แต่ก็ไม่ได้รู ้จัก

ครอบครวัของเธอมากเท่าไร ช่วงประมาณปีที่สองที่คบกนั พ่อของเธอ

เคยให้เพียงฟ้ามานัดเขาไปกินข้าวนอกบ้าน นั่นเป็นครั้งแรกของการ

พบหน้าและถูกซักประวัติอย่างละเอียดยิบ และหลังจากนั้นเขาก็ได้

เจอพ่อแม่ของเธอบ้างเวลามาส่งหญิงสาวที่บ้านแค่นั้น นอกจากการ

ไหว้ทกัทายตามมารยาทแล้ว กไ็ม่เคยได้พูดคยุอะไรกนัเลย

ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะกวนิวฒัน์ไม่เก่งเรื่องประจบเอาใจผูใ้หญ่

เท่าไร แต่อกีส่วนหนึ่งกเ็พราะชายหนุม่รบัรู้ได้จากสหีน้าและแววตาว่า

อกีฝ่ายไม่ได้อยากพูดคยุกบัเขาเช่นกนั

บรรยากาศไม่ถงึขนาดตงึเครยีด แต่กไ็ม่ได้ดนีกั กวนิวฒัน์เลย

ทำาได้แค่แสดงความเคารพ และทำาทุกอย่างให้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่

เท่านั้น ได้พูดคยุกนัอย่างจรงิจงัอกีครั้งกต็อนที่พ่อของเธอโทร. หาเขา

นั่นละ

“เรื่องที่ผมกลับมาหาเฟย์ มันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงของเรานะ

ครบั” กวนิวฒัน์ว่าขึ้นหลงัจากเดนิเข้ามาในห้อง “ผมขอโทษครบัที่อาจ
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ทำาให้คณุอาเข้าใจผดิ แต่ตอนนั้นผมตกลงว่าจะเลกิกบัเฟย์ แต่ไม่ได้

บอกนี่ครบัว่าผมจะไม่กลบัมาหาเฟย์อกี”

“แกคดิจะเล่นแง่กบัฉนัเหรอ” พสธุรหรี่ตามองอย่างจบัผดิ “อ๋อ 

นี่คงคดิเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วสนิะว่าจะทำาแบบนี้”

“แล้วผมจะต่างอะไรกบัคณุอาล่ะครบั คณุอากค็ดิทกุอย่างเอา

ไว้ตั้งแต่แรกแล้วเหมอืนกนัไม่ใช่เหรอ คณุอาถงึมาขอให้ผมเลกิกบัเฟย์ 

บอกผมว่าไม่อยากให้เธอเอาความสุขมาผูกมัดกับผม แต่ที่จริงแล้ว 

คณุอากแ็ค่อยากให้เฟย์ไปแต่งงานกบัคนอื่น”

“ฉนักแ็ค่เลอืกสิ่งที่ดทีี่สดุให้ลูกสาวฉนั!” 

กวินวัฒน์เผลอพ่นลมหายใจแรงๆ ออกมา “สิ่งที่ดีที่สุดใน

สายตาคณุอา คอืผู้ชายคนนั้นหรอืเงนิสองร้อยล้านที่เขามกีนัแน่ครบั”

“อย่ามาลามปามนะ!!” คนอาวโุสกว่ากระแทกเสยีง ทว่ากไ็ม่

ได้ทำาให้อกีฝ่ายหวั่น

กวนิวฒัน์กลนืก้อนความโกรธที่อดัแน่นอยูใ่นอกลงไป พยายาม

บอกตวัเองให้ใจเยน็ให้มากที่สดุ ใจจรงิชายหนุ่มไม่อยากทำาให้ความ

สมัพนัธ์ระหว่างเขากบัพ่อของเพยีงฟ้าแย่ลงไปมากกว่านี้ แต่เพื่อไม่ให้

คนที่เขารกัต้องถกูโยนไปโยนมาตามความต้องการของคนอื่นอกี กวนิ-

วัฒน์จำาต้องขีดเส้นที่ชดัเจน ด้วยการทำาให้คนตรงหน้ารู้ว่า เขาไม่ใช่

เดก็อ่อนหดัที่ตามอกีฝ่ายไม่ทนัอกีต่อไปแล้ว

“แผนธรุกจิที่วางเอาไว้ล่วงหน้าสองสามปีของคณุอาสำาเรจ็ลลุ่วง

ดีนี่ครับ เริ่มจากตัดผมออกก่อนแล้วค่อยให้เฟย์ไปแต่งงานกับชยุต” 

ชายหนุม่พ่นลมหายใจ แววตากรุน่โทสะของพสธุรไม่ได้ทำาให้กวนิวฒัน์

รู้สึกอะไรอีกแล้ว เพราะการกระทำาที่ผ่านๆ มาทำาให้เขาโกรธจนเกิน

ขอบเขตของความรู้สกึไปหมดแล้ว 

“ตอนนั้นผมเชื่อจรงิๆ นะครบัว่าที่คณุอาทำาแบบนั้น เพราะเป็น

ห่วงเฟย์ ผมในวนันั้นอาจจะยงัไม่ดพีอในสายตาคณุอา ผมถงึยอมถอย
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ให้ เพื่อกลบัมาทำาชวีติให้ด ีให้มกีารงานมั่นคงพอที่คณุอาจะวางใจได้  

ผมคดิไม่ถงึจรงิๆ ครบัว่าคณุอาจะทำาแบบนั้นเพื่อให้เฟย์ไปแต่งงานกบั

คนอื่น...แลกกบัเงนิร้อยยี่สบิล้านนั่น”

“อย่ามาปากด!ี เฟย์เป็นลูกฉนั เป็นสมบตัขิองฉนั ฉนัจะให้เฟย์

แต่งงานกบัใคร หรอืจะแลกกบัอะไร มนักไ็ม่เกี่ยวกบัแก!!!” พสธุรชี้

หน้าอีกฝ่ายด้วยความโมโห เด็กหนุ่มคราวลูกที่มายืนเถียงเขาฉอดๆ 

ทั้งที่ลูกแท้ๆ ของเขายงัไม่กล้าทำาด้วยซำ้า “ทำาไม หรอืว่าแกมงีั้นเหรอ 

ทำาเป็นพูดด ีมหีรอืเปล่าล่ะเงนิร้อยยี่สบิล้านน่ะ”

“ผมไม่ม!ี” กวนิวฒัน์สวนกลบัทนัควนั “ต่อให้ม.ี..ผมกไ็ม่แลก 

ผมไม่แลกเฟย์กบัอะไรทั้งนั้น”

“เหอะ!” ชายสูงวยักว่าทำาเสยีงขึ้นจมูกอย่างดูแคลน “ไม่แลก

งั้นเหรอ ถ้าไม่แลก แล้วที่แกมาทำาข้อตกลงกบัฉนันั่นเรยีกว่าอะไร!”

ชายหนุ่มเงียบลงหลังจากประโยคนั้น เขารู้ว่าข้อตกลงนั่นคง

ทำาให้นกัธรุกจิที่มแีผนอนัแยบยลอย่างพสธุรไม่พอใจ เพราะคงอยูน่อก

เหนือสิ่งที่วางไว้ในตอนแรก แต่ก็นับว่าเป็นโชคดีของกวินวัฒน์ที่การ

ต่อรองครั้งนั้นจบลงที่อกีฝ่ายยอมถอยให้หนึ่งก้าว 

“ข้อตกลงนั่น มันไม่ได้หมายความว่าผมแลกเฟย์กับอย่างอื่น 

แต่ผมแค่แลกความรกัของผม...กบัความฝันของเฟย์”

ชายหนุ่มรู้ตั้งแต่วันที่รับโทรศัพท์ ว่าการที่พ่อของเพียงฟ้าสาย

ตรงถึงเขาทั้งที่ปกติแทบไม่อยากมองหน้า เรื่องที่ขอก็คงไม่จบง่ายๆ 

เพยีงเพราะเขาปฏเิสธ และกวนิวฒัน์กพ็อจะเดาได้ว่าหากเป็นเช่นนั้น 

พสธุรกค็งเบนเขม็ไปกดดนัที่เพยีงฟ้าแทน แล้วถงึตอนนั้นคนที่ต้องตก

ที่นั่งลำาบากกค็อืเธอ 

เธอที่ต้องเลอืกระหว่างครอบครวักบัเขา เพราะฉะนั้นกวนิวฒัน์

เลยตดัสนิใจเลอืกให้เธอแทน

แม้ว่าเขาจะไม่ได้มปีระสบการณ์ชวีติที่โชกโชนมากนกัเมื่อเทยีบ
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กบัใครอกีหลายคนบนโลกใบนี้ ทว่าอย่างหนึ่งที่ชายหนุ่มได้เรยีนรู้คอื

ไม่มอีะไรได้มาโดยไม่ต้องเสยีอะไรไป 

เหมือนที่เขาต้องใช้ความทุ่มเทอย่างหนักแลกกับการสอบติด

คณะแพทยศาสตร์ ใช้อิสรภาพในการเลือกที่ทำางานแลกกับทุนการ

ศกึษาต่างประเทศ หรอืที่ใช้ความรกัของเขาแลกกบัหวัใจของเธอ

และครั้งนี้กเ็หมอืนกนั ถ้าเพยีงฟ้าต้องเสยีความรกั เขากจ็ะไม่

ยอมให้เธอเสยีมนัไปฟรีๆ  โดยไม่ได้อะไรเช่นกนั

“ความฝันบ้าบออะไร เพ้อเจ้อ!”

มมุปากของชายหนุ่มกระตกุครั้งหนึ่ง คงเป็นคำาพูดแบบนี้สนิะ

ที่ทำาให้เขาได้เห็นเพียงฟ้าร้องไห้ตั้งไม่รู้กี่ครั้งเวลาที่เธอพูดเรื่องความ

ฝันกับที่บ้าน แม้ว่ากวินวัฒน์จะสนับสนุนให้หญิงสาวเดินตามความ

ฝันมากแค่ไหน แต่เขาก็รู ้ดีว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของเธอก็ไม่พ้น

ครอบครวั ถ้าพ่อไม่อนญุาต ความพยายามทั้งหมดของเธออาจจบลง

ที่การปล่อยให้เป็นเพียงความฝัน และกวินวัฒน์คือคนที่รู้ดีที่สุดว่า 

เพยีงฟ้ารกัและทุม่เทกบัฝันนี้มากแค่ไหน เขาไม่อยากให้เธอต้องทรมาน

กบัการสูญเสยีมนัไป

เพราะฉะนั้นถ้าเลอืกได้แค่หนึ่งอย่าง ระหว่างความรกักบัความ

ฝัน... 

เขาเลอืกความฝันให้เธอ

อย่างน้อย มนัจะทำาให้ชวีติเธอมคีวามสขุต่อจากนี้ได้ แม้อาจ 

มองไม่เหน็ความรกัของเขากต็าม

“ฉันมีตำาแหน่งดีๆ ตั้งมากมายในบริษัทให้ แต่ดันอยากไป

ทำางานหลังขดหลังแข็งในห้องครัว นั่นเรียกว่าความฝันเหรอ” พสุธร

เหยียดริมฝีปากดูถูก “นี่พวกแกคงรวมหัวกันหลอกฉันสิท่า ถึงได้มา

ยื่นข้อเสนอว่าจะยอมเลกิให้ถ้าฉนัยอมให้ยายลกูไม่รกัดเีป็นเชฟ พอได้

ทกุอย่างที่ต้องการแล้วถงึค่อยกลบัมาอยู่ด้วยกนั ห!ึ”
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“ผมไม่เคยบอกเฟย์!” กวนิวฒัน์ยำ้าเสยีงแขง็ “แล้วผมกไ็ม่คดิ

จะบอกด้วย” 

“จะบอกว่าหน้าอย่างแกน่ะเหรอ เป็นพวกคนดรีกัษาสญัญาไว้

สดุชวีติ”

“ผมไม่ใช่คนดขีนาดนั้นหรอกครบั” ชายหนุ่มเสมองไปนอกวง

แล้วยิ้มประชด “แต่ที่ผมไม่บอกทั้งที่กรู้็ว่าเฟย์แคลงใจผมเรื่องนี้แค่ไหน 

เพราะการที่คณุอายอมให้เฟย์เป็นเชฟ ทำาให้เฟย์รู้สกึว่าพ่อยงัมคีวาม

รักให้เธออยู่ ผมถึงเลือกที่จะไม่พูดไป ไม่ใช่เพื่อรักษาสัญญาบ้าบอ

อะไรนั่น! ผมแค่อยากรกัษาหวัใจของคนที่ผมรกั เพราะแค่เรื่องที่เธอ

เจอมา ใจเฟย์กบ็อบชำ้ามากพอแล้ว”

ถ้าเขาบอกความจรงิกบัเพยีงฟ้า ความรูส้กึว่าได้รบัความรกัจาก

พ่อกค็งจะหายไป หวัใจของเธอคงแตกสลายด้วยเหมอืนกนั

เขาทำาอย่างนั้นไม่ได้...

“เฟย์รักครอบครัวของเธอมากครับ และเฟย์ก็จะยอมทำาทุก

อย่างเพื่อให้ได้รบัความรกัจากคนที่เธอรกัเหมอืนกนั ผมว่าคณุอารูข้้อ

นี้ดี แต่มันก็น่าตลกนะครับ ที่ผมพยายามเติมเต็มความรักให้เธอมา

ตลอด แต่คณุอากลบัเลอืกใช้ข้อนี้ เลอืกใช้จดุที่เปราะบางที่สดุของเธอ

มาดงึความสขุของเฟย์ไป” กวนิวฒัน์ขบกรามเพื่อกดความรู้สกึเอาไว้ 

“ผมไม่เสียใจเลยที่ได้รู้ว่าในสายตาของคุณอา ผมก็เป็นแค่หมากตัว

นงึที่ถูกเขี่ยออกจากแผนธรุกจิเท่านั้น แต่ผมเจบ็ใจตวัเอง เจบ็ใจที่วนั

นั้นผมไม่รู้เลยว่า สำาหรับคุณอา...เฟย์ก็เป็นแค่หมากตัวนึงที่ใช้ขับ

เคลื่อนธรุกจิเหมอืนกนั”

“ชกัจะมากเกนิไปแล้วนะ! แกไม่มสีทิธิ์มาพดูแบบนี้กบัฉนั กว่า

จะเลี้ยงลูกจนโตมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ลูกทกุคนกต็้องทำาประโยชน์กนั

ทั้งนั้น มนักค็อืความกตญัญู ถ้าไม่มปีระโยชน์ จะมลีูกไปทำาไม!!!”

คำาถามสุดท้ายก้องอยู่ในหัวกวินวัฒน์ราวกับถามตัวเอง...เขา
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ไม่มคีำาตอบให้คำาถามนี้ รูแ้ต่เพยีงว่า ถ้าถามพ่อกบัแม่ของเขา คำาตอบ

ของการมลีูกคงไม่ใช่เพื่อประโยชน์บางอย่างอย่างแน่นอน

คนเรามลีกูไว้เพื่อทวงถามหาความกตญัญอูย่างนั้นเหรอ ความ

กตัญญูที่ต้องมาก่อนความรู้สึกของคนเป็นลูกด้วยเนี่ยนะ ทั้งที่ต่อให้

ไม่ดองเป็นเครอืญาตกิบัจรรยาวรรธน์ บรษิทักไ็ม่ได้เกดิความเสยีหาย 

ในเมื่อบรษิทักไ็ม่ได้มแีค่โครงการนี้โครงการเดยีว 

หรอือาจจะเพราะเขาเป็นหมอที่ต้องเลอืกชวีติคนไข้ก่อน ถงึได้

ไม่เข้าใจการต้องเอาความสุขทั้งชีวิตของใครสักคนแลกกับการเติบโต

ของธรุกจิของครอบครวั

“ผมขอโทษครบัคณุอาที่อาจจะละลาบละล้วงเรื่องในครอบครวั

เกนิไป” กวนิวฒัน์เอ่ย 

เขาไม่ได้ประชด ชายหนุ่มรู้ว่าอารมณ์ที่บีบอัดอยู่ในอกตอนนี้

ทำาให้พูดทกุอย่างที่คดิออกไป ซึ่งอาจจะเกนิขอบเขตไปบ้าง แต่นั่นก็

เพราะเขาเองกต็กเป็นเหยื่อในแผนที่พสธุรวางเอาไว้เหมอืนกนั 

เมื่อก่อนกวินวัฒน์อาจจะยังเด็กเกินกว่าจะทันเล่ห์เหลี่ยม 

นักธุรกิจมากประสบการณ์อย่างคนตรงหน้า แต่วันนี้เขาจะพิสูจน์ให้

เหน็ว่า ไม่ว่าชั้นเชงิไหนกต็้องแพ้ให้หวัใจที่มั่นคงของเขา

ห้าปีที่แล้วเขายอมถอยให้ แต่วนันี้เขาจะไม่ยอม ก้าวเดยีวกจ็ะ

ไม่ยอมถอยให้ใคร เพราะไม่มเีหตผุลอะไรให้เขาต้องยอมถอยอกีแล้ว

“ตอนนี้คุณอาเห็นแล้วไม่ใช่เหรอครับว่าสิ่งที่คุณอาเลือกให้ 

ไม่ใช่สิ่งที่ดทีี่สดุสำาหรบัเฟย์ ตั้งแต่ที่ผมรูว่้าเฟย์แต่งงาน ผมกไ็ม่เคยคดิ

ว่าจะได้กลบัมายนืข้างๆ เธออกี ถ้าไม่ใช่เพราะผู้ชายคนนั้นทำาให้เฟย์

ต้องใช้ชีวิตแบบหวาดระแวง” มือของชายหนุ่มกำาหมัดแน่น นี่ขนาด

แค่ช่วงเวลาไม่กี่เดอืน ชยตุยงัทำากบัเพยีงฟ้าได้ขนาดนี้ เขาไม่อยากจะ

คดิถงึสองปีที่ผ่านมาเลย 

“อนัที่จรงิผมกค็งพูดอะไรได้ไม่เตม็ปาก เพราะตวัผมเองกเ็ป็น
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คนนงึที่เคยทำาร้ายเฟย์เหมอืนกนั แต่ต่อจากนี้ ผมจะชดเชยสิ่งนั้น ผม

จะดูแลเขาให้ดีที่สุด สำาหรับผมแล้ว สิ่งสำาคัญที่สุดในชีวิตอย่างหนึ่ง

คอืเวลา ที่ผ่านมา...ผมยอมแลกเวลาส่วนหนึ่งของผมเพื่อช่วยให้คนไข้

สามารถมองเหน็คนที่เขารกัได้นานขึ้น ในขณะที่ตวัผมเอง...แค่จะมอง

รูปถ่ายคนที่รัก ผมยังทำาใจไม่ได้ กี่ปีมาแล้วที่ต้องทำาเป็นมองไม่เห็น 

เพื่อให้ทกุๆ วนัยงัก้าวต่อไปได้ แต่มาวนันี้ผมจะไม่ยอมแกล้งตาบอด 

ทำาเป็นมองไม่เหน็คนที่รกัอกีแล้ว วนันี้ผมเลยจะมาขออนญุาตคณุอา 

ให้ผมดูแลเฟย์นะครบั”

“ฉนัไม่อนญุาต!!!”

กวนิวฒัน์กดยิ้มเพยีงเลก็น้อยให้คำาพดูที่ตอบกลบัมาทนัทโีดยที่

อกีฝ่ายไม่ต้องใช้เวลาทบทวนด้วยซำ้า ทว่านั่นกเ็ป็นคำาตอบที่ชายหนุม่

คาดการณ์ไว้อยู่แล้ว 

“ผมแค่มาบอกตามธรรมเนียมครับ ว่าผมขออนุญาต แต่คุณ

อาจะอนญุาตหรอืไม่ ผมไม่สนใจ เพราะสำาหรบัผมแล้ว ชวีติของเฟย์...

เป็นของเฟย์ ไม่ใช่ของพ่อแม่เธอ”

“แกออกไปจากบ้านฉัน!!!” เจ้าของบ้านสะบัดแขนชี้ไปทาง

ประตู และก็เป็นนาทีเดียวกับที่เสียงเตือนจากโทรศัพท์มือถือเครื่อง

หนึ่งดงัขึ้น ดงึให้สองคนที่อยู่ในห้องหนัไปมอง 

“เฟย์...” กวนิวฒัน์หลดุเสยีงเมื่อเหน็ว่าคนที่ยนือยู่ห่างออกไป

เป็นใคร เขากำาลงัจะเดนิเข้าไปหา ทว่าเพยีงฟ้ากเ็ป็นฝ่ายก้าวมาก่อน 

ใบหน้าของเธอเปรอะไปด้วยนำ้าตา แม้แต่ในตอนนี้ดวงตาทั้งสองข้าง

กย็งัถูกกลบด้วยม่านนำ้าของความเจบ็ปวดใจ

เสียงเตือนจากโทรศัพท์ในมือของหญิงสาวยังคงดังอย่างต่อ

เนื่อง เพยีงฟ้าปล่อยสายตาของเธอไปสานสบกบัสายตาที่เตม็ไปด้วย

คำาพูดมากมายของกวินวัฒน์ ก่อนจะหันไปมองสายตาของพ่อ...

สายตาที่เธอยำาเกรงมาตลอดชวีติ
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หญิงสาวก้มลงมองที่หน้าจอโทรศัพท์เมื่อเสียงของมันหยุดลง 

ไม่มใีครโทร. เข้ามาในเวลานี้หรอก แต่เสยีงที่ดงัเมื่อครู่เป็นเสยีงแจ้ง

เตอืนความจำาที่ถูกตั้งค่าไว้บนปฏทินิในเครื่องของเธอ 

การแจ้งเตอืนที่จะปรากฏขึ้นทกุๆ วนัที่ 25 ธนัวาคมของทกุปี 

พร้อมกบัข้อความว่า

Merry Christmas from Santa Gwinwt

ปีนี้ไม่ได้ไปดูไฟครสิต์มาสด้วยกนั ขอทดไว้ก่อนนะ

อนญุาตให้ไปดูกบัเพื่อนได้ แต่ถ้าไปกบัผู้ชาย ฉนัจะตี

เพยีงฟ้ายิ้ม ก่อนจะปล่อยให้นำ้าตาหยดหนึ่งร่วงลงกระทบหน้า

จอ...เหมอืนที่เคยเป็นอยู่ทกุปี

แจ้งเตอืนความจำานี้ ใครบางคนที่รู้ตวัว่าจะไม่ได้พาเธอไปดูไฟ

ต้นครสิต์มาสแล้วในปีนั้นเป็นคนตั้งค่าเอาไว้ล่วงหน้า ก่อนที่เขาจะไป

ต่างประเทศ เป็นการแจ้งเตอืนที่เธอไม่ได้ลบทิ้ง แม้ว่าจะเปลี่ยนมอืถอื 

เธอกย็งัดงึข้อมลูจากเครื่องเดมิมา ทั้งที่รูว่้าต้องนำ้าตาไหลทกุครั้งที่เหน็ 

แต่นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำาให้เธอรบัรู้ถงึความละเอยีดใส่ใจของเขา จนต้อง

ถามยำ้ากบัตวัเองทกุครั้งที่เหน็มนั ว่าคนที่ใส่ใจเธอมากขนาดนี้ เขาเหน็

เธอมคี่าแค่ไหน มคี่ามากกว่าเงนิหนึ่งร้อยยี่สบิล้านหรอืเปล่า

วนันี้...เพยีงฟ้าได้คำาตอบหมดแล้ว

คำาถามมากมายที่เคยตดิอยู่ในใจของเธอ มนัหายไปหมดแล้ว

หมดสิ้นแล้ว...ความสงสัยในตัวผู้ชายคนนี้ ความรักของเขามี

ค่าเกนิกว่าที่เธอจะแคลงใจอะไรอกีแล้ว

“นี่เรื่องจรงิใช่ไหมคะพ่อ” หญงิสาวถามทั้งที่รูค้ำาตอบอยูแ่ก่ใจด ี

“ทั้งๆ ที่พ่อยอมให้เฟย์เรยีนเชฟกเ็พราะข้อตกลงของกาย แล้วพ่อเอา

เรื่องนี้มาต่อรองให้เฟย์แต่งงานได้ยงัไง พ่อเคยคดิถงึหวัใจเฟย์บ้างรเึปล่า

คะ”

“ทำาไม ถ้าเป็นเรื่องจรงิ ฉนัไม่มสีทิธิ์ทำาอย่างนั้นตรงไหน แกอย่า
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มามองฉนัเหมอืนว่าฉนัทำาเรื่องอะไรผดิอย่างนั้นนะ”

“ไม่ผดิหรอกค่ะ พ่อทำาถูกแล้ว” เพยีงฟ้าสูดหายใจลกึอย่างอด

กลั้นความรู้สกึ “ทำาถูกแล้วที่วนันั้นพ่อให้กายเป็นคนเลอืก เพราะถ้า

ให้เฟย์เป็นคนเลือก เฟย์จะไม่เลือกความฝัน แต่จะเลือกความรัก 

เพราะมันเป็นสิ่งที่เฟย์หาไม่ได้จากที่ไหน แม้แต่ในครอบครัวของเฟย์

เอง”

“พอแล้วเฟย์” กวนิวฒัน์เอื้อมมอืไปแตะแขนหญงิสาวแล้วส่าย

หน้าปราม เขารู้ว่าคงมคีวามรู้สกึมากมายอยู่ในใจเธอตอนนี้ และเขา

ไม่อยากให้เพยีงฟ้ารูส้กึเสยีใจทหีลงัหากพดูอะไรที่ตรงกบัอารมณ์มาก

เกนิไป เพราะอย่างไรเสยีพสธุรกเ็ป็นพ่อของเธอ

เพยีงฟ้าผ่อนลมหายใจออกช้าๆ พยายามต่อสูก้บัอารมณ์ที่กลั่น

ตวัเป็นนำ้าตา หญงิสาวคดิมาตลอด ว่าตอนที่เลกิกบักวนิวฒัน์ เธอเป็น

คนเดยีวที่หวัใจถูกฉกีอย่างไม่เหลอืชิ้นด ีแต่ไม่ใช่เลย...ทกุคำาพูดที่เธอ

ได้ยนิเมื่อครู่ทำาให้เพยีงฟ้ารู้ว่า... 

หวัใจของเขากถ็ูกฉกีไปพร้อมๆ กนั 

เธอเคยพดูกบัเพื่อนหลายครั้งว่าพ่อคงไม่เกี่ยวกบัเรื่องนี้ เพราะ

ถ้าแค่พ่อของเธอบอก กวนิวฒัน์คงไม่ยอมทำาตาม แต่ใครจะรู้ว่าที่เขา

ยอมกเ็พราะมนัแลกกบัการให้เธอได้เดนิตามความฝัน ความเจบ็ในวนั

นั้นของเธอมคีวามฝันมาปลอบใจ แต่สำาหรบัเขา...ไม่ม ี

เขาคือคนที่ฉีกหัวใจตัวเองทิ้งโดยไม่ได้อะไรเลยนอกจากความ

เจบ็ปวด

เพยีงฟ้าหลบตาลงเมื่อคำาพูดมากมายไหลกลบัเข้ามาในหวั คำา

พดูที่เธอเคยใช้ทิ่มแทงหวัใจเขาเพราะอยากให้กวนิวฒัน์รูส้กึเจบ็อย่าง

ที่เธอเป็นบ้าง ไม่รู้ว่าเธอทำาร้ายใจเขาซำ้าไปขนาดไหนแล้ว

หญงิสาวยกมอืขึ้นปิดปากเมื่อเสยีงสะอื้นเลด็ลอดออกมา ก่อน

จะเอ่ยกบัพ่อของเธอว่า “เฟย์ขอบคณุนะคะ ตลอดชวีติที่ผ่านมาสิ่งที่
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พ่อเลอืกให้เป็นสิ่งที่ดเีสมอ แต่ครั้งนี้เฟย์ขอเลอืกเองนะคะ”

“เลอืกมนัน่ะเหรอ!” คนเป็นพ่อชี้ไปที่ชายหนุ่มที่ยนืข้างลูกสาว 

“แกไม่ได้ยนิเหรอว่ามนัพดูกบัพ่อแบบไหน เหน็ๆ อยูว่่ามนัไม่มสีมัมา-

คารวะ ไม่เคารพพ่อแก!”

“ผมยงัเคารพคณุอาเสมอครบั และกต็้องขอโทษที่วนันี้ผมเสยี

มารยาท ที่ต้องทำาแบบนี้เพราะผมอยากให้รู้ไว้ว่า ผมจะไม่ปล่อยให้

ใครมาทำาร้ายเฟย์อกีแล้ว แม้แต่คนในครอบครวัเธอเองกต็าม”

“ออกไป!!!”

เพยีงฟ้าหลบัตาลงหลงัเสยีงตวาดลั่น เธอได้ยนิเสยีงกวนิวฒัน์

เอ่ยลาพ่อ ก่อนหญงิสาวจะรบีขยบัเมื่อรู้สกึว่าเขากำาลงัจะก้าวออกไป

แล้ว ทว่าพอเธอลมืตาขึ้นมา ผู้เป็นพ่อกป็ระกาศกร้าว

“ถ้าแกไปกบัมนั ไม่ต้องมาเรยีกฉนัว่าพ่อ!”

เพยีงฟ้าชะงกั เธอเลื่อนสายตาไปสานสบกบักวนิวฒัน์ ความ

เจ็บปวดของเธอเอ่อล้นจนไม่อาจปกปิดได้ ชายหนุ่มยังคงยิ้มจางๆ 

กลบัมาให้อย่างเข้าใจ ทว่านั่นกลบัเป็นยิ้มที่เธออยากขอโทษเขาจาก

หวัใจ

เพยีงฟ้าหนักลบัไปมองพ่อ ทำานบนำ้าตาพงัลงอกีครั้งในนาทนีั้น 

หญิงสาวใช้หลังมือปาดหยดนำ้าตาที่ปลายคางของเธอ ก่อนจะสูด

หายใจลกึแล้วเอ่ยออกไป “ชวีติที่พ่อให้เฟย์ เฟย์คนืให้พ่อในราคาร้อย

ยี่สิบล้านแล้วนะคะ ต่อจากนี้ไปเฟย์ขอใช้ชีวิตในแบบที่เฟย์เลือกเอง 

ให้ชวีตินี้เป็นของเฟย์จรงิๆ เถอะนะคะ”

“ยายเฟย์!!!” เสยีงของผู้มาใหม่แผดดงัขึ้นแทรก ก่อนที่ผู้เป็น

แม่จะเดนิเข้ามาร่วมวง “ทำาตวัให้สมเป็นลูกฉนัหน่อย”

เพียงฟ้ารู้สึกเหมือนกำาลังจะหมดแรง เธอไม่รู้ว่าตัวเองทำาผิด

มากไหม แต่ถงึอย่างนั้นครั้งนี้หญงิสาวกต็ั้งมั่นแล้วว่าจะไม่เปลี่ยนใจ

“เฟย์ขอโทษค่ะที่ตดัสนิใจแบบนี้ แต่เฟย์ยงัรกัและเคารพพ่อกบั
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แม่เสมอนะคะ” คนเป็นลูกเอ่ย ก่อนจะกล่าวลาทั้งนำ้าตา และทนัททีี่

เธอหมนุตวัจะเดนิออกจากห้อง... 

“ถ้าแกยงัยนืยนัจะไปกบัมนั ฉนัจะให้ทนายทำาเอกสารโอนหุ้น

บรษิทัในส่วนของแกทั้งหมดคนืมาเป็นของฉนั! รอเซน็เอกสารได้เลย” 

พสธุรขู่เสยีงเข้ม

เพยีงฟ้าแน่นิ่งไปอดึใจหนึ่ง ก่อนจะหนัไปสบดวงตากรุน่โทสะที่

มองมา หวัใจของหญงิสาวถูกบบี ไม่ใช่เพราะความโกรธเคอืงที่ถูกส่ง

มา แต่เป็นเพราะเธอได้รู้ว่า...แม้แต่ในวนิาทสีดุท้าย พ่อกย็งัมองเหน็

ว่าระหว่างเราคือผลประโยชน์ ในสายตาของพ่อ เธอคงมีค่าเท่านั้น

จรงิๆ

“พ่อคะ พ่อรู้อะไรไหม นอกจากความรกัแล้ว เฟย์ไม่เคยต้องการ

อะไรจากพ่อกบัแม่เลย...ไม่เคยเลยจรงิๆ”

เพยีงฟ้าหมนุตวักลบัมาแล้วยื่นมอืไปจบัมอืของกวนิวฒัน์ เงย

หน้าสานสบสายตาอบอุ่นที่มองลงมา ก่อนจะยิ้มให้เขา นำา้ตาไหลลง

มาช้าๆ ไปจดกรอบหน้า

การสญูเสยีความรกัที่เขาให้ ทำาให้เธอรูว่้าการได้รบัมค่ีาแค่ไหน 

ก่อนจะรูว่้าสิ่งนั้นมค่ีามากกว่าที่เธอเคยคดิไว้มหาศาลเพยีงใด...กต็อน

ที่ได้รู้ว่าเธอไม่เคยสูญเสยีมนัไปเลยแม้วนิาทเีดยีว

เธอไม่เคยสูญเสียความรักของผู้ชายคนนี้ไปเลย...แม้สักลม

หายใจเดยีว

รอยยิ้มจางๆ แต้มขึ้นบนใบหน้าของเพยีงฟ้า ที่ผ่านมาเธอกค็ง

ไม่ต่างกบันำ้าผึ้งเท่าไร คนไข้ที่ถกูอะไรบางอย่างมาบดบงัจดุรบัภาพชดั

ในดวงตา ทำาให้มองเหน็ทกุอย่างพร่ามวั เลอืนราง

แต่วนันี้...เธอเหน็แล้ว เธอเหน็ทั้งหมดแล้ว 

ภาพความจริงที่เคยถูกบดบัง จุดรับภาพชัดของเธอที่เคยถูก

อะไรกต็ามมาขวางกั้น มนัสลายไปหมดแล้ว ภาพที่เคยพร่ามวัเพราะ
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ความแคลงใจสงสยั ตอนนี้เธอมองเหน็ได้อย่างชดัเจนที่สดุ

ชดัเจนที่สดุว่าเป็น...เขา

คนที่แม้ในวนัที่เธอมองไม่เหน็ ความรกัของผู้ชายคนนี้กอ็ยู่กบั

เธอตลอดเวลา

เขาไม่เคยหายไปไหนเลย...
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ไม่มบีทสนทนาใดเลยตลอดการเดนิทางกลับมาทีค่อนโด 

เสยีงเดยีวที่ดงัก้องในรถคอืเสยีงสะอื้นของเพยีงฟ้า หญงิสาวพยายาม

จะไม่ร้องแล้ว ทว่าความรูส้กึมากมายในใจกท็ำาให้เธอไม่อาจกลั้นนำ้าตา 

ทั้งความเสยีใจ น้อยใจ คำาขอโทษ และเธอกไ็ม่รู้ว่าผดิมากไหมที่หนึ่ง

ในความรู้สกึเหล่านั้นมคีวามโล่งใจปะปนอยูด้่วย ความโล่งใจที่เหมอืน

ไม่ได้สมัผสัมานานมากแล้ว

กวินวัฒน์ไม่เอ่ยอะไร เขาปล่อยให้เธอร้องไห้ออกมาเรื่อยๆ 

อยากให้เธอล้างทุกความอัดอั้นในใจทิ้ง เพื่อจะได้ไม่เสียใจกับสิ่งที่

ตัดสินใจไปในวันนี้ เขายังเชื่ออยู่ลึกๆ ว่าอย่างไรเสียสายสัมพันธ์

ระหว่างเธอกบัครอบครวักต็ดัไม่ขาด เพราะอย่างน้อยๆ เพยีงฟ้ากเ็ป็น

ลูกที่เตบิโตมาในโอวาทของพ่อแม่มาตลอดสามสบิกว่าปี เขากลบัคดิ

ว่านี่น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดี เพราะมันไม่ใช่การแตกหัก แต่เป็นการ

แสดงจดุยนืและขอบเขตที่ชดัเจนของเธอเท่านั้น

กวินวัฒน์ลอบยิ้มเมื่อเขาเดินตามเข้ามาในห้องของหญิงสาว

และเห็นว่าเธอพยายามกลั้นสะอื้นจนสะอึก ชายหนุ่มลากแขนคน 

ตวัเลก็ไปทางห้องครวัก่อนจะรนินำ้าให้ รอให้คนขี้แยดื่มนำ้าจนเสรจ็ แล้ว

ค่อยเชยคางขึ้นมอง

35
ชัดแล้ว
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“ไหนดูดิ๊ ร้องไห้ตาบวมเลย ลูกงงหมดแล้วเนี่ย พ่อหล่อขนาด

นี้ แม่ร้องไห้ทำาไม”

เพยีงฟ้าแย้มยิ้มนดิๆ ให้คำาปลอบโยนในแบบของเขา ก่อนจะ

ถามออกไป “หมอโกรธพ่อรเึปล่า”

ชายหนุ่มพยกัหน้า “โกรธ แต่ไม่ได้โกรธเรื่องวนันี้ โกรธเรื่องที่

ผ่านมา แล้วกไ็ม่ได้โกรธแค่พ่อของเธอ แต่โกรธอกีหลายคนรอบตวัเธอ 

โกรธตวัเองด้วย”

หญงิสาวลบูต้นแขนเขา “ขอโทษนะที่ฉนัปกป้องตวัเองไม่ดเีลย”

“ฉนัรู้ว่าเธอพยายามแล้ว ช่างมนัเถอะ ฉนัตดัสนิใจแล้วว่าจะ

หยดุความโกรธทกุอย่างเอาไว้ที่วนันี้ ให้มนัจบลงที่วนันี้”

เพยีงฟ้ายิ้มน้อยๆ ลงัเลอยู่อดึใจหนึ่ง ก่อนจะกลั้นใจถามออก

ไป “กาย...ทำาไมเธอไม่บอกพ่อเรื่องลูกของเราล่ะ พ่ออาจจะโกรธ แต่

กค็งยอมรบัเธอได้ง่ายขึ้น”

เขาส่ายหน้า “เพราะลูกของเราเกดิจากความรกัของเธอกบัฉนั 

ฉันจะไม่มีวันเอาลูกของฉันมาใช้เพื่อประโยชน์อะไรทั้งนั้น เพราะฉัน

ได้เหน็แล้วว่าลกูที่ถูกใช้ประโยชน์...เขาเจบ็ปวดกบัสิ่งนั้นมากแค่ไหน”

หญงิสาวพยกัหน้าซำ้าๆ ก่อนจะสวมกอดเขา นำา้ตาที่แห้งเหอืด

แล้วไหลลงมาอกีครา “ขอบคณุนะ ขอบคณุนะกาย ขอบคณุทกุอย่าง

ที่ผ่านมาเลย”

กวินวัฒน์วางแขนข้างหนึ่งโอบรัดร่างเล็ก ในขณะที่ก็ใช้อีกมือ

หนึ่งลบูศรีษะของเธอไปด้วย “ฉนัคดิว่าจะคยุกบัพ่อของเธอได้ดกีว่านี้ 

แต่ดูเหมอืนว่าท่านจะโกรธตั้งแต่เหน็หน้าฉนัแล้ว”

เพียงฟ้าเงยหน้าขึ้นมองเขา “ฉันกลับคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า 

ยงัไงพ่อกค็งไม่ยอมลงให้ ยิ่งมารูว่้าพ่อเป็นคนขอให้เธอเลกิกบัฉนัแล้ว

เลอืกพี่ยตุให้แทน พอตอนนี้ฉนักลบัมาหาเธอ ในขณะที่พี่ยตุมคีด ีพ่อ

กเ็หมอืนเสยีหน้าไปด้วย ถ้ายอมรบัเธอง่ายๆ กค็งไม่ใช่พ่อฉนัแล้ว”
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“ฉนัเชื่อว่ามนัจะดขีึ้นนะ แต่อาจจะต้องใช้เวลา”

เพยีงฟ้ากดยิ้ม “ฉนัไม่กล้าหวงักบัเรื่องนี้เลย แต่ไม่เป็นไรหรอก 

อย่างน้อยวันนี้ฉันก็ได้ทำาในสิ่งที่อยากทำามาตลอดชีวิต ขัดคำาสั่งพ่อ

แล้วเลอืกตามหวัใจตวัเอง และฉนัเชื่อว่าฉนัจะไม่เสยีใจกบัการตดัสนิ

ใจครั้งนี้เลย”

“อ้าว อยู่กบัฉนัทั้งคนจะมาเสยีใจอะไร”

กำาปั้นเลก็ๆ ทบุอกเขาเบาๆ ไปหนึ่งท ีอยู่โหมดซึ้งหน่อยกไ็ม่ได้ 

“กาย...เธอนั่นแหละตวัด ีใจร้ายจะตายไป”

“ฉนัไปใจร้ายกบัเธอตอนไหน”

“โห แล้วที่จู่ๆ  กม็าหกัดบิเลกิกนัแบบนั้น ไม่เรยีกว่าใจร้ายกไ็ม่รู้

จะเรยีกว่าอะไรแล้วหมอ”

“แล้วถ้าฉนับอกเธอก่อนว่าฉนัตั้งใจจะทำาอะไร บอกว่าเลกิกนั

ไปแป๊บนงึนะ พ่อเธอบอกให้ทำาอย่างนั้น แล้วเธอกไ็ปเรยีนเชฟ จบแล้ว

เราค่อยกลบัมาคบกนั ระหว่างนี้กท็ำาเฉยๆ ไปนะ เราไม่ต้องตดิต่อกนั

เยอะ พ่อเธอจะได้ไม่รู้ แบบนี้เธอคดิว่าเธอทำาได้ไหม”

“ไม่...” เพยีงฟ้าส่ายหวั ทำาหน้างอแงใส่ “กฉ็นัคดิถงึเธออะ”

“เนี่ย เหน็ไหมล่ะ ตดิผู้ชายนะเรา”

“เออ! ทำาไม ตดิผู้ชายมนัผดิตรงไหน นี่แฟนนะ”

“ตอนนี้เป็นผวัแล้วครบั”

“ไอ้บ้า แต่งตั้งตวัเองเชยีว”

“ไม่แต่งตั้ง แต่เรยีกว่าใช้การกระทำาไต่เต้า”

เพยีงฟ้าขำาพรดืออกมา “ไม่ต้องมาพดูดเีลย ยงัไงกใ็จร้ายอยูด่”ี

“กน็ี่ไง กบัเดก็ดื้อบางทกีต็้องใจร้ายกนับ้าง”

“พูดเหมอืนตวัเองไม่ดื้อเลยเนอะ”

เขายิ้มจางๆ ให้ “ฉนักใ็จร้ายกบัตวัเองเหมอืนกนั”

หญิงสาวเห็นความเศร้าที่ฉายขึ้นวูบหนึ่งในดวงตาคู่ตรงหน้า 
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เธอจึงวางมือบนอกข้างซ้ายของเขา “ที่ผ่านมา...ข้างในนี้คงแตกร้าว

หมดแล้วใช่ไหม”

“ไม่เป็นไรเลย ต่อให้มนัแตกร้าวเวลาคดิถงึเธอแค่ไหน สกัพกั

มันก็จะประกอบขึ้นมาใหม่ เป็นแบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว ไม่เชื่อ

ลองฟังดูส ิ ตอนนี้แค่ได้กอดเธอ ใจฉนักเ็ต้นแรงเหมอืนมนัไม่เคยเจบ็

มาก่อน”

เพยีงฟ้าแนบหกูบัอกเขาอยู่หลายอดึใจ หลบัตาฟังเสยีงหวัใจที่

เต้นอย่างหนกัแน่น ขนาดแตกร้าวไปแล้วหลายครั้ง ความรกัของเขา

ยงัทำาให้มนักลบัมาได้อย่างมั่นคง

“กาย...แต่ต่อไปนี้ฉนัจะไม่ยอมให้มนัแตกร้าวอกีแล้วนะ” หญงิ

สาวกอดเอวชายหนุม่ให้แน่นขึ้น “ตอนนั้นหมอคดิไว้ว่ายงัไง เล่าให้ฉนั

ฟังหน่อยได้ไหม”

“ที่ต้องเลกิกนัน่ะเหรอ”

“ใช่ คดิยงัไงถงึเลอืกความฝันให้ฉนั” คนตวัเลก็กว่าเงยหน้าขึ้น

สบตาเขาอีกครั้ง “คิดว่าสำาหรับฉัน ความรักของเธอสำาคัญน้อยกว่า

ความฝันของฉนัอย่างนั้นเหรอ” 

มือใหญ่เลื่อนไปเกลี่ยผมเธอเบาๆ ก่อนจะกดยิ้มมุมปากให้ 

“ไม่ใช่อย่างนั้น แต่การเป็นหมอทำาให้ฉันรู้ว่า...งานจะอยู่กับเราไป

ตลอดชวีติ รู้ไหม คนเริ่มเรยีกฉนัว่า ‘หมอ’ ตั้งแต่ฉนัเข้าเรยีนแพทย์ 

ทั้งๆ ที่ตอนนั้นฉนัยงัไม่ได้เป็นหมอจรงิๆ ด้วยซำ้า แล้วกถ็ูกเรยีกแบบ

นั้นมาตลอด ขนาดว่าไม่ได้อยู่ที่โรง’บาล คนกเ็รยีกฉนัว่าหมอ มนัเลย

ทำาให้ฉันรู้ว่า...ชีวิตคนเรากับบทบาทหน้าที่เป็นอะไรที่แยกกันไม่ขาด 

เพราะฉะนั้นถ้าเธอไม่มคีวามสขุกบังาน แปลว่าเธอกจ็ะไม่มคีวามสขุ

กบัพาร์ตหนึ่งของชวีติไปตลอด... 

“ฉนัไม่อยากเหน็เธออดทนทำางานที่ไม่ชอบตลอดทั้งสปัดาห์เพื่อ

รอที่จะได้ทำาอาหารในวนัหยดุ ฉนัอยากเหน็เธอมคีวามสขุในทกุๆ วนั



อินเอวา  481

มากกว่า ไม่ใช่ทกุคนหรอกนะที่หาความฝันของตวัเองเจอ และในเมื่อ

เธอเจอความฝันของเธอแล้ว ฉนักอ็ยากให้เธอทำาความฝันให้เป็นความ

จรงิ”

“แต่ฉนักต็้องแลกกบัความรกัใช่ไหม”

“เธอไม่ได้แลกกับความรัก แต่เธอแลกกับความเสียใจ ความ

เสยีใจในชั่วขณะหนึ่ง ตอนนั้นฉนัคดิว่าถ้าเธออกหกั สกัวนันงึแผลของ

เธอกจ็ะหาย แต่ถ้าเธอไม่ได้ทำาตามความฝันที่พยายามอย่างหนกัมา

ตลอด เธอคงเสียใจไปตลอดชีวิต ฉันไม่อยากเห็นเธอเป็นอย่างนั้น” 

กวินวัฒน์ปาดนำ้าตาที่ไหลลงมาบนผิวแก้มของหญิงสาว “รู้ไหมเวลา

ที่เธอทำาอาหาร เธอดูมคีวามสขุมาก ไม่ต้องถงึกบัลงมอืเข้าครวัหรอก 

แค่พูดถงึเรื่องการทำาอาหาร ตาเธอกว็บิวบัทกุครั้ง ฉนัอยากให้รอยยิ้ม

แบบนั้นอยู่กบัเธอไปตลอด ฉนัเลยตดัสนิใจแลก เพราะอยากให้เธอไป

ทำาความฝันให้สำาเร็จ ยังไงความรักของฉันก็อยู่ตรงนี้ ไม่เคยไปไหน 

หนักลบัมาเมื่อไหร่กเ็จอ”

เพยีงฟ้ามดุหน้ากบัอกเขา ปล่อยให้นำ้าตาแห่งความตื้นตนัไหล

ออกมา กวนิวฒัน์พูดถูกแล้ว เธอไม่ได้แลกกบัความรกัของเขา ความ

รักของเขายังอยู่กับเธอตลอดเส้นทางการเดินตามความฝัน มีแค่เธอ

เท่านั้นที่มองไม่เหน็มนั ถ้ามใีครในนี้ต้องแลก คนคนนั้นคอืเขา

เขา...ที่ยอมแลกทกุอย่างเพื่อความสขุของเธอ

“เฟย์ เธอไม่โกรธใช่ไหมที่ฉนัตดัสนิใจไปแบบนั้น”

ใครจะโกรธเขาได้ลงกนั... 

“โกรธ ง้อด้วย” เพยีงฟ้าสูดนำ้ามูก “ห้ามไปไหนอกี ต้องง้อฉนั

ไปตลอดชวีติเลย”

กวนิวฒัน์ขำา ยผีมเธอเล่นเบาๆ “รูไ้หม ฉนัชอ็กมากเลยนะตอน

ที่รู้ว่าเธอจะแต่งงาน”

“แล้วถ้าฉันไปรักคนอื่นจริงๆ แต่งงานกับคนอื่นแล้วสร้าง
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ครอบครัวที่มีความสุขล่ะ หมอแลกให้ฉันได้เป็นเชฟ แล้วฉันก็ไปมี

ความสขุกบัคนอื่น”

“จรงิๆ ตอนเลกิกนั ฉนักแ็อบทำาใจไว้บ้างเหมอืนกนั แต่กไ็ม่คดิ

ว่าพอมนัเกดิขึ้นจรงิๆ ฉนัจะชอ็กขนาดนั้น” มมุปากของกวนิวฒัน์ยก

ยิ้มขำาให้ตวัเองในวนัวาน “แต่กค็ดิแหละว่าเธอมคีวามสขุกบังานแล้ว 

ถ้าได้เจอคนที่รกัจรงิๆ กย็นิดกีบัเธอด้วย แต่ไม่ได้ดใีจนะ”

เพยีงฟ้าหลดุยิ้มขำาที่เขายอมรบัทกุอย่างออกมาตามตรง 

คนตวัสูงก้มลงจบูเบาๆ ที่ปลายจมกูคนในอ้อมแขน “แต่ดแูล้ว... 

คงไม่มใีครถงึใจเธอเท่าฉนัสนิะ”

“ก็ไม่มีใครเด็ดจนหมอลืมไม่ลงได้เท่าฉันเหมือนกัน” เพียงฟ้า

ค้อนขวบั ทำาเอาคนโดนค้อนหวัเราะลั่น

“แบบนี้ดคิ่อยสมเป็นเธอหน่อย”

หญงิสาวค่อยๆ คลี่ยิ้ม คำาพดูของแม่แวบเข้ามาในหวั ใช่...เวลา

อยู่กบัเขา เธอไม่ต้องสวมบทบาทเป็นใคร ไม่ต้องรบับทเป็นลกูที่ดถีกูใจ

แม่ ลูกที่เชื่อฟังทุกคำาสั่งของพ่อ หรือบทบาทไหนที่ต้องทำาให้คนอื่น

พอใจ 

ในสายตาของเขา...เธอกค็อืเธอ

“ตั้งแต่วนันี้ไป ฉนัจะไม่เสยีใจกบัเรื่องที่ผ่านมาอกีแล้ว จะถอืว่า

ฉนัออกไปเดนิทางไกล เพื่อให้มั่นใจว่าสดุท้าย...คำาตอบของฉนักเ็หมอืน

เดมิ”

ยงัเป็นเขาคนเดมิ...

“แต่เธอออกเดนิทางไกลขนาดไปแต่งงานกบัคนอื่นเลยนะ แบบ

นี้ฉนัเสยีเปรยีบรเึปล่า”

เพยีงฟ้าอมยิ้มขำา “งั้นเดี๋ยวชดเชยให้ เอาท่าไหนอะ”

กวนิวฒัน์ระเบดิหวัเราะลั่น ไม่ทนัตั้งตวัว่าจะโดนยงิกลบัแบบนี้ 

“รกัวธิกีารชดเชยของเธอจงั งั้นคนืนี้ขอนอนด้วยนะ”
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“หอื?” เพยีงฟ้าเลกิคิ้วให้คนไหลลื่น อะไรจะรบีปานนั้น “ทำาไม

ไม่นอนห้องตวัเอง สารวตัรเก้ากไ็ม่อยู่แล้ว”

“ไม่เอา ห้องฉนัมนัแห้ง ไม่หนบุหนบัเหมอืนนอนห้องเธอ”

“พูดอะไรของหมอเนี่ย”

“นะ...วนันี้คงไม่ได้ไปดไูฟครสิต์มาสในมอแล้ว ตาเธอบวมขนาด

นี้ เดี๋ยวพาไปวนัอื่น ส่วนคนืนี้ให้ฉนันอนด้วย”

คนฟังก็ยังหาความเชื่อมโยงของเหตุและผลจากประโยคที่เขา

พูดมาไม่ได้ “ฉนัไปล้างหน้าดกีว่า เดี๋ยวมาทำาข้าวเยน็ให้กนินะ”

“โอเค ฉนัถอืว่านั่นเป็นคำาอนญุาตของเธอละกนั”

เพยีงฟ้าส่ายหน้า “โมเมที่สดุ ไปดกีว่า”

หญงิสาวดนัอกเขาเบาๆ ให้คลายกอดออก แต่พอเดนิแยกมา

ได้ไม่กี่ก้าว เธอกห็นักลบัไปบอกเรื่องที่นกึขึ้นได้

“กาย สำาหรบัฉนัการทำาอาหารมคีวามสขุตรงไหนรูไ้หม” เพยีง-

ฟ้ายิ้มให้สายตาอ่อนโยนที่ทอดมองมา รู้สึกถึงความอุ่นซ่านในหัวใจ 

“ตรงที่ฉันรู้ว่ากำาลังทำาให้ใคร แล้วตั้งแต่วันนี้ไป ฉันมั่นใจว่าฉันจะมี

ความสุขกับการทำาอาหารมากขึ้นอีก เพราะฉันรู้แล้วว่าที่ฉันเดินตาม

ฝันจนมาเป็นเชฟได้ ไม่ใช่เพราะแค่ความรักของฉัน แต่เพราะได้รับ

ความรกัที่ยิ่งใหญ่จากใครอกีคนนงึตลอดเส้นทางเหมอืนกนั”

ชายหนุ่มคลี่ยิ้มให้แววตาซาบซึ้งที่มองมา “อยากจูบเธอจงั แต่

กลวัจะไม่จบแค่นั้น”

“ตอนฝากครรภ์หมอกบ็อกอยู่ว่าสามเดอืนแรก เบาได้เบา”

“แต่ถ้าเมยียั่ว...กไ็ม่รู้ด้วยน้าาา”

“กาย!” 

กวนิวฒัน์ยิ้มขำาให้คนที่เท้าเอวใส่เขา ก่อนจะบอกสิ่งที่อยู่ในใจ 

“อาหารที่เธอทำาให้ฉนัอร่อยทกุจาน” 

เพราะเขารับรู้ได้ทุกครั้งว่านั่นคือการส่งผ่านความรักของเธอ
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กลบัมาเช่นกนั... 

“ขอบคณุนะครบั”

“เอาจริงๆ จนถึงตอนนี้กูก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเขาหรอก แต่ 

กพ็ยายามอยู่”

ปิตฟัิงไปพลางมอืกค็นกาแฟไปพลาง ลางสงัหรณ์ทำางานตั้งแต่

เพื่อนซื้อกาแฟมาเลี้ยงแล้วว่าต้องมอีะไรแน่ๆ แล้วกจ็รงิอย่างที่เขาคดิ 

ตั้งแต่กวนิวฒัน์เข้ามาในห้องทำางานของเขา เพื่อนยงัไม่หยดุบ่น ไม่ส ิ

เรยีกว่าปรกึษาดกีว่า เรื่องที่บ้านเมยีมนันั่นละไม่ใช่เรื่องอะไร

“เอางี้ อนัดบัแรกนะกาย มงึต้องเริ่มจากการดงึความสมัพนัธ์

แบบครอบครวัออกไปก่อน แล้วมองเขาเป็นรายบคุคล มงึน่ะ เกดิและ

โตมาในครอบครวัที่รกัใคร่กนัด ีมคีวามรกัเหลอืเผื่อแผ่มาถงึกูด้วยซำา้ 

แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่จะกำาหนดว่าทุกครอบครัวบนโลกนี้ต้องเป็นอย่างนั้น 

เพราะฉะนั้นถ้าครอบครัวเฟย์จะไม่เป็นเหมือนครอบครัวมึง ก็ไม่ใช่ 

สิ่งผดิ”

“กูก็ไม่ได้บอกว่าเขาผิด แต่กูแค่ไม่เข้าใจว่าเฟย์เป็นลูกนะเว้ย 

เขาทำากบัลูกได้ขนาดนั้น เขาทำาเหมอืนรกัอย่างอื่นมากกว่าลูกตวัเอง

ด้วยซำ้า” กวินวัฒน์พยายามไม่ทำาให้เป็นเรื่องเครียด แต่พอนึกถึง

หลายๆ เรื่องที่เพียงฟ้าต้องเจอ เขาก็อารมณ์ขึ้นทุกครั้ง ทว่าคนตรง

หน้าเขากลบัเอ่ยได้อย่างไม่มอีารมณ์ร่วมใดๆ

“ก็ถึงบอกไงว่ามึงต้องดึงความสัมพันธ์แบบครอบครัวออกไป 

มองว่าพ่อคอืคนหนึ่งคน เฟย์กค็อืคนอกีหนึ่งคน ถ้าพ่อจะรกัอะไรบาง

อย่างมากกว่าคนอีกคนหนึ่ง มนักเ็ป็นเรื่องที่เป็นไปได้ สายใยครอบ-

ครวัน่ะมนัคอืความสมัพนัธ์ที่ถูกถกัทอให้มากขึ้นในทกุๆ วนั ไม่ได้เกดิ

ขึ้นปบุปับกบัทกุคนเสยีเมื่อไหร่ คนเป็นแม่อาจจะยงัมเีรื่องของฮอร์โมน 

สญัชาตญาณเข้ามาทำาให้เกดิความรกัได้ง่ายกว่าพ่อนะ แต่มนักไ็ม่ได้
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การนัตว่ีาพ่อแม่ทกุคนบนโลกนี้รกัลกูมากกว่าตวัเอง คอืเราจะมาบอก

ว่า เฮ้ย! เป็นพ่อแม่นะ ต้องรกัลูกนะ ลูกต้องมาก่อนทกุอย่างนะ อนั

นั้นมนัเป็นสิ่งที่มนษุย์เชื่อกนัเองรเึปล่า...

“แต่โดยธรรมชาตแิล้ว ความรกัไม่ใช่สิ่งที่บงัคบัได้ ไม่ว่าจะรกั

แบบคนรกั รกัแบบพี่น้อง รกัแบบพ่อแม่ ความรกักค็อืความรกั เป็น

ความรู้สกึที่เกดิขึ้นเองโดยไม่อาจกำาหนดกะเกณฑ์อะไรได้ เพราะฉะนั้น 

ถ้าพ่อของเฟย์จะรกัตวัเอง รกัความต้องการของตวัเองมากกว่ารกัลูก

ก็ย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ถ้าความรักของพ่อแม่ทุกคนเกิดขึ้นได้ทันที

หลงัจากมลีูก โลกนี้กค็งไม่มคีนเอาเดก็ไปทิ้งหรอก”

“แต่มนัถงึขนาดต้องใช้ประโยชน์จากลูกตวัเองเลยเหรอ”

“คอืเรื่องแบบนี้มนัเป็นเรื่องละเอยีดอ่อนเหมอืนกนันะ คนนอก

อย่างเราก็ทำาได้แค่คาดเดาความเป็นไปได้จากสิ่งที่เห็น แต่ในความ

เป็นจริงมันมีดีเทลเยอะกว่านั้นมาก แต่ถ้าให้พูดแบบภาพใหญ่ๆ 

อะนะ” ปิตถิูคางอย่างใช้ความคดิ “ในทางทฤษฎเีนี่ย นสิยัแกนหลกั

ของคนเราจะหยดุการเปลี่ยนแปลงตอนอายยุี่สบิห้า เฉพาะแกนหลกั

เท่านั้นนะ นสิยัประกอบปลกีย่อยอื่นๆ กย็งัเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆ ซึ่ง

ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุยี่สิบห้า พ่อของเฟย์เขาเจอ

อะไรมาบ้าง... 

“เขาอาจจะต้องปากกดัตนีถบีมากๆ ทุ่มเทสดุๆ หรอืต่อสู้แย่ง

ชงิกบัใครเพื่อสร้างบรษิทันี้ขึ้นมา มนัเลยกลายเป็นว่าเขารกัมากและ

สามารถทำาทกุอย่างเพื่อให้สิ่งนี้เตบิโตไปเรื่อยๆ หรอืถ้าไม่ใช่ ในอกีแง่

นงึ ประสบการณ์ชวีติอาจจะทำาให้เขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในการตดัสนิใจ

ของตวัเองมากๆ เขาถงึมาตกีรอบให้ทกุคนในบ้านว่าต้องทำาอย่างนั้น

อย่างนี้ พอมีลูกสาว อาจจะรู้สึกว่าเป็นจุดอ่อนโยนที่ต้องปกป้อง 

มากที่สดุกไ็ด้ มงึอย่าลมืว่าถงึเขาจะบงัคบัเฟย์ให้ทำานั่นทำานี่ แต่ทั้งหมด

กเ็ป็นสิ่งที่เขาคดิว่าดทีี่สดุสำาหรบัเฟย์ และนั่นอาจจะเป็นวธิแีสดงความ
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รกัของเขากไ็ด้”

“โดยให้เฟย์แต่งงานกบัคนที่จะฆ่าเฟย์เนี่ยนะ”

“ชยตุมนัจะฆ่ามงึ มนัไม่ได้จะฆ่าเฟย์ กบัเฟย์มนัแค่ขู่เองไม่ใช่

เหรอ”

“เออว่ะ กจ็รงิ”

“อีกอย่าง ก่อนแต่งใครจะไปรู้ว่ามันจะเป็นคนแบบนั้น เฟย์ก ็

ยงัมารู้ทหีลงันี่ แล้วตอนนี้พ่อเฟย์กไ็ม่ได้จะให้เฟย์กลบัไปหามนัไม่ใช่

เหรอ”

“แต่เขาก็ไม่ให้กูแต่งงานกับเฟย์อยู่ดี” กวินวัฒน์สวนกลับทัน

ควนั 

เรื่องของเรื่องคือเขาเพิ่งติดต่อกลับไปว่าจะให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอ 

เพราะอยากทำาให้สมเกียรติของที่บ้านเฟย์ อันที่จริงก็เว้นช่วงจากวัน

นั้นมาหลายสัปดาห์แล้ว ทว่าพ่อของเพียงฟ้าก็ยังปฏิเสธ บอกอย่าง

ชดัเจนว่าไม่ต้อนรบัเขา รวมถงึคนในครอบครวัของเขาด้วย ทำาเอาชาย

หนุ่มสะดดุ ลงัเลอยู่เหมอืนกนัว่าควรจะก้าวเดนิต่อไปทางไหนดี

ปิตมิองเพื่อนแล้วยิ้มขำา “กกูไ็ม่แปลกใจนะ มงึคดิดสู ิครอบครวั

เขา ลูกน้องที่บรษิทัเขาตั้งกี่ชวีติ ทกุคนฟังเขาหมด แต่มงึคอืคนที่เดนิ

เข้าไปแล้วดงึให้เฟย์แตกแถว ถ้าเขาจะมองว่าสิ่งที่มงึทำามนัไม่ถูกต้อง 

กพ็อเข้าใจได้”

“เออ ไอ้เป๋า มงึกเ็ข้าใจทกุคนแหละ ไม่เข้าใจกูอยู่คนเดยีว”

“แหมมม กูอยู่กบัมงึมาทั้งชวีติทำาไมกูจะไม่เข้าใจมงึ ที่พูดเนี่ย 

ก็ไม่ได้จะเข้าข้างฝ่ายนั้นหรอกนะ แค่ลองพูดในอีกมุมนึงดู อันที่จริง

เคสพ่อแม่หากนิกบัลูก กูเจอทกุวนั เคสบ้านเฟย์ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะ 

ถึงกูจะไม่ได้มีข้อมูลมากขนาดจะมาชี้ชัดหรือวิเคราะห์ให้ถูกต้องตาม

ความเป็นจรงิทกุอย่าง แต่เท่าที่มองจากภาพรวม มนักพ็อเข้าใจได้”

“อืม ก็พอเห็นภาพแหละ เฮ้อ...แต่ก็ยังไม่รู้จะทำายังไงต่อเนี่ย 
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เฟย์ซมึไปเลยนะที่รู้ว่าพ่อแม่พูดแบบนั้น”

ปิตมิองคนคอตก แล้วยื่นแก้วกาแฟไปชนให้เพื่อนดื่มระงบัความ

กงัวลใจบ้าง “อย่าทำาหน้าอย่างนั้น ของแบบนี้มนัต้องค่อยๆ ปรบักนั

ไป ทั้งกับที่บ้านเฟย์แล้วก็ตัวเฟย์เองด้วย มึงต้องเข้าใจนะว่าเฟย์น่ะ

ยอมมาทั้งชีวิตนะเว้ย สมองถูกป้อนข้อมูลซำ้าๆ ว่าต้องยอมจนสร้าง

ระบบความคดิว่าการฝืนคำาสั่งพ่อแม่เป็นเรื่องที่ผดิมาก เวลาอยากทำา

อะไรตามใจตวัเองเขาถงึต้องแอบทำาตลอด แค่ที่เขากล้าลกุขึ้นมาพูด

แบบนั้นกบัพ่อได้ กถ็อืว่าเก่งมากแล้ว”

“กนูะกย็งัไม่เข้าใจมาตลอด ตั้งแต่คบกนัสมยัเรยีนแล้วว่าทำาไม

เฟย์ต้องยอมขนาดนั้น ทั้งๆ ที่ก็เป็นคนพูดเองว่าพ่อแม่ไม่รักตัวเอง  

แต่กย็งัยอมให้เขาได้ทกุเรื่องเลยนะเว้ย”

“เพราะรู้ว่าเขาไม่รกัไง ถงึได้ยอม”

“หา? ยงัไงนะ”

“รูว่้าเขาไม่รกั แต่เฟย์อยากให้เขารกัไง พอทำาตามที่เขาสั่งอย่าง

นงึ เหน็เขาดใีจ เหน็เขามคีวามสขุได้เพราะตวัเอง หรอืได้รบัคำาชมเชย

จากเขา เฟย์กจ็ะรู้สกึว่าได้รบัความรกั แต่นั่นมนัยงัไม่พอไง ลกึๆ ใน

ใจยงัอยากให้เขารกัมากกว่านี้อกี ทนีี้พอเขาสั่งให้ทำาเรื่องใหม่กจ็ะยอม

อีก เพราะหวังว่าจะได้รับความรักที่มากขึ้น เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ ก็

เหมอืนกบัการที่เราเอาลูกกวาดล่อเดก็ อร่อยใช่ไหม อยากได้อกีใช่ไหม 

ทำาตามคำาสั่งสแิล้วจะให้ นั่นแหละเฟย์กเ็ป็นแบบนั้น ซึ่งบางทเีจ้าตวั

เขาอาจจะไม่รู้ตวัด้วยซำ้านะ”

กวินวัฒน์ถึงกับนิ่งไปเมื่อได้คำาตอบในเรื่องนี้ ก่อนจะผ่อนลม

หายใจออกมาเฮอืกใหญ่ “โอเค เข้าใจแล้ว กูเข้าใจแล้ว”

“แผลในตอนเด็กกเ็รื่องนึงนะ แต่พอโตมาเรื่องที่ต้องยอมมันก็

ใหญ่ขึ้น ยิ่งพอเขารู้สกึว่าโตแล้ว แต่ยงัถูกฝืนให้ทำาในสิ่งที่ควรตดัสนิ

ใจเองได้ แผลกใ็หญ่ขึ้นอกี ห้าปีกว่าที่มงึหายไป เท่าที่ฟังมาหลายๆ 
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เรื่องที่เฟย์เจอก็สาหัสอยู่นะ สำาหรับผู้หญิงคนนึงที่ถูกทำาให้รู้สึกด้อย

ค่ามานาน กอ็ย่างที่มงึรู้สกึว่าความมั่นใจในหลายเรื่องๆ ของเขาหาย

ไป แล้วหลงัจากนี้ต่อไปอกี เฟย์อาจเผยแผลให้เหน็ทลีะนดิ แต่ไม่เป็นไร

มงึไม่ต้องกงัวล กค็่อยๆ รกัษาไปทลีะจดุ” 

คนฟังเงยหน้าจากแก้วกาแฟขึ้นมองเพื่อน ยิ้มมุมปากน้อยๆ 

เมื่อนึกขึ้นได้ว่าเขาพาตัวเองมาที่นี่ทำาไม คงมีคนไม่มากหรอกที่รู้ว่า 

ร่างสองของคนบ้าๆ บอๆ อย่างปิตินั้นทำาให้คนอื่นสบายใจได้เสมอ 

“แล้วกูต้องพาเฟย์มาเจอมงึไหม”

จติแพทย์หนุ่มขำาเบาๆ แล้วส่ายหน้า “คนที่โชว์ให้คนภายนอก

เหน็ว่าเข้มแขง็อย่างเฟย์ เขาไม่เอาจดุอ่อนของตวัเองออกมาให้ใครดู

พรำ่าเพรื่อหรอก ต่อให้มาเจอก ูเขากไ็ม่พดูอะไร อกีอย่าง ที่เฟย์เป็นอยู่

ยงัไม่ถอืว่าเป็นโรค ไม่สามารถรกัษาได้ด้วยการใช้ยา คนที่รกัษาเขา

ได้ดทีี่สดุไม่ใช่จติแพทย์ แต่คอืคนที่อยู่ข้างๆ เว้ย”

รมิฝีปากของกวนิวฒัน์ค่อยๆ คลี่ยิ้มกว้าง ถ้าเป็นอย่างที่ปิตวิ่า

ก็คงไม่มีอะไรน่าห่วง ถึงแม้ว่าคนไข้คนแรกของเขาจะดื้อแค่ไหน แต่

กวนิวฒัน์กร็ู้ดวี่าจะต้องรกัษาเธอยงัไง 

และเพียงฟ้าจะเป็นคนเดียวที่ได้รู้ว่า...หมอตาก็รักษาหัวใจได้

เหมอืนกนั

‘นี่ ถ้าลูกเราคลอดออกมา หมอต้องตรวจตาให้ลูกแต่ 

เนิ่นๆ นะ ฉนันกึไปถงึเคสที่หมอเคยเล่าแล้วกแ็อบกงัวลขึ้นมา’ 

‘มันไม่ได้เป็นกันง่ายๆ หรอกนะ แล้วส่วนใหญ่ก็มาจาก

พนัธกุรรม ไม่ต้องคดิไปไกลเลย’

‘ไม่รู้แหละ กนัไว้ดกีว่าแก้ไม่ใช่เหรอ’

กวนิวฒัน์ยิ้มขำา ‘งั้นแม่กม็าตรวจก่อนเลย ตั้งแต่ที่เป็นตากุ้งยงิ

คราวนั้นกไ็ม่ได้เชก็อกีเลยไม่ใช่เหรอ กห็ลายเดอืนแล้วนะ มาที่โรง’บาล
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ส ิเดี๋ยวตรวจให้’

‘ตรวจที่นี่เลยไม่ได้เหรอ’ 

เพยีงฟ้าวางหนงัสอืที่อ่านอยูล่งบนโซฟาแล้วเขยบิไปหาเขา ยื่น

หน้าเข้าไปใกล้จักษุแพทย์ประจำาตัวของเธอ ทว่าแทนที่คุณหมอจะ

ตรวจดวงตาเธอให้อย่างที่ขอ เขากลบัก้มลงมาจูบสำารวจรมิฝีปากเธอ

ซะงั้น เดี๋ยวนี้มโีอกาสหน่อยกถ็งึเนื้อถงึตวัเสยีเหลอืเกนิ ไม่รู้หรอืไงว่า

ร่างกายคนท้องน่ะ ผวัมาโดนหน่อยมนัวูบวาบนะ เดี๋ยวตเีลย!

‘จะใช้กล้องดูให้ ไปที่โรง’บาลเถอะ’

เพยีงฟ้าสะบดัหน้าไล่ภาพเหตกุารณ์เมื่อสองวนัก่อนออกไปจาก

หวั ที่โรงพยาบาลยิ่งคนเยอะอยู่ด้วย ถ้ามใีครมาเหน็ว่าจู่ๆ เธอกห็น้า

แดงขึ้นมาอย่างไม่มสีาเหต ุคงได้คดิว่าเธอเป็นบ้ากนัพอดี

หญงิสาวกวาดสายตามองภาพสะท้อนของตวัเองบนประตลูฟิต์ 

สรรีะภายนอกของเธอยงัไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอะไรให้เหน็ ถ้าไม่บอก

กไ็ม่มใีครรู้ว่าเธอกำาลงัจะมนี้อง ที่เปลี่ยนแปลงมากที่สดุกค็งเป็นเรื่อง

ของอารมณ์ที่เรียกว่าผีเข้าผีออก นี่ยังโชคดีที่เธอมีอาการวิงเวียน 

อาเจยีนแค่ตอนเช้าที่ตื่นมาเท่านั้น หลงัจากนั้นกท็ำางานได้ปกต ิอ้อ จะ

มีเหม็นอาหารบางอย่างที่ทำาให้เชฟสาวถึงกับทนทำาอาหารจานนั้นไม่

ได้จนต้องส่งต่อให้คนอื่นทำาแทน ไม่รู้ว่าอีกหลายเดือนต่อจากนี้จะมี

เรื่องอะไรให้เธอต้องปรบัตวัอกี

เพียงฟ้ายิ้มให้ตัวเอง “นี่ฉันจะเป็นแม่คนจริงๆ แล้วเหรอเนี่ย 

ตื่นเต้นจงั”

สาวร่างเล็กเดินออกจากลิฟต์ตรงไปที่เคาน์เตอร์ของแผนกที่

ตอนนี้หญงิสาวจำาหน้าพยาบาลได้ทกุคนแล้ว เธอวางถงุที่ถอืมาด้วย

ลงบนเคาน์เตอร์

“นำ้าผลไม้สกดัเยน็ค่ะ ดื่มวนันี้เลยนะคะจะได้ยงัสดอยู่”

“ขอบคณุมากเลยค่ะเชฟเฟย์ วนันี้สวยเป็นพเิศษเลยนะคะ”
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เพียงฟ้าเลิกคิ้วให้คำาชม “จริงเหรอคะ เฟย์แต่งปกติทุกอย่าง

เลยนะ” หญงิสาวก้มลงมองร่างกายตวัเองอย่างลวกๆ ก่อนจะเงยหน้า

ขึ้นมาแล้วเหน็ว่าอกีฝ่ายยิ้มกรุ้มกริ่มอยู่ “อะ นี่แกล้งเฟย์กนัใช่ไหมคะ 

ไม่เอาสคิะ ช่วงนี้เฟย์ยิ่งเชื่อคนง่ายอยู่ด้วย”

พยาบาลสามสี่คนหวัเราะกนัใหญ่ เพยีงฟ้าเลยย่นจมูกให้ “ไม่

เอาละ เฟย์เข้าไปหาหมอดีกว่า” หญิงสาวชี้ไปทางประตูห้องตรวจ

ประจำาของกวนิวฒัน์ “เคสหมดรยึงัคะ”

“วนันี้เหลอืเคสของเชฟเฟย์เคสเดยีวค่ะ เข้าไปได้เลยค่ะอาจารย์

รออยู่แล้ว”

“อ้าว แล้วเฟย์ไม่ต้องตรวจอย่างอื่นก่อนเหรอคะ” เพยีงฟ้าถาม

เพราะเธอจำาได้ว่าคราวก่อนที่เธอมาพบหมอ เธอต้องตรวจพื้นฐาน

หลายอย่างก่อนจะได้ตรวจโดยตรงกบัแพทย์

“ไม่ต้องค่ะ อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวตรวจให้ในห้องทเีดยีวเลย”

“อ๋อ โอเคค่ะ” 

หญิงสาวยิ้มทิ้งท้ายแล้วเดินตรงไปเคาะประตูห้องตรวจ ก่อน

จะยื่นหน้าเข้าไปก่อน พอเห็นว่าคนที่มองจอคอมพิวเตอร์อยู่หันมา

สบตา เธอกแ็กล้งหยอกไปว่า

“เข้าไปได้รยึงัคะอาจารย์กวิ้น”

แพทย์หนุม่ส่ายหน้ายิ้มๆ ก่อนจะกวกัมอืเรยีกเธอ “มานั่งนี่เรว็”

เพยีงฟ้าเดนิไปวางกระเป๋าลงบนโต๊ะทำางานของเขา ก่อนจะนั่ง

ลงตามคำาสั่ง ยงัไม่ทนัได้ทำาอะไร คำาสั่งใหม่กต็ามมาทนัที

“เอาคางวางตรงแท่นนั้นได้เลยนะ แล้วเอาหน้าเข้ามาใกล้ๆ”

“เดี๋ยว ตรวจเลยเหรอ จะไม่มกีารทกัทายอะไรเมยีหน่อยเหรอ

คะหมอ”

กวนิวฒัน์ขำา “ต้องทกัทายอะไรด้วยเหรอ กเ็จอกนัอยู่ทกุวนั”

“งั้นลองไม่เจอสกัสามวนัดูไหม”
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ชายหนุ่มยกยิ้มมมุปาก “เดี๋ยวกท็ำาอย่างนั้นไม่ได้แล้ว”

“อะไร”

“เออน่ะ เอาคางวางเรว็ ขอดูตาหน่อย”

เพยีงฟ้าค้อนให้ แต่กย็อมทำาตาม ฝ่ายแพทย์หนุ่มทำาหน้าที่อยู่

ไม่นานกว็่าขึ้น

“ใกล้ละนะ อกีนดิกใ็กล้ละ”

“ใกล้อะไร”

“ใกล้เป็นตากุ้งยงิละ”

เพยีงฟ้าถอยออกมาจากกล้อง แล้วโยกศรีษะหลบกล้องไปถาม

เขา “ทำาไมอะ ส่องแล้วเจออะไรเหรอ”

“เปล่า ไม่เจออะไร แต่เหน็ว่าช่วงนี้เธอดผููช้ายอาบนำ้าบ่อย ตากุง้- 

ยงิกค็งจะอยู่ไม่ไกล”

หญงิสาวกลั้นยิ้มเขนิ แต่สดุท้ายกไ็ม่ไหวเลยแยกเขี้ยวให้ “ไม่

ได้ดูอย่างเดยีวนะ...จบัด้วย”

คนโดนจบัหวัเราะลั่น “แล้วชอบไหมตอนโดนจบัคนืน่ะ”

“กายยย พอแล้ว เดี๋ยวคนอื่นกม็าได้ยนิหรอก” เพยีงฟ้าปราม 

เพิ่งรูต้วัตอนนี้ละว่าการตรวจวนันี้ไม่มพียาบาลมาอยูใ่นห้องตรวจด้วย 

สงสยัคงอยากจะให้ความเป็นส่วนตวั

ดีแล้วละ ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยเธอก็คงไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกตรง

ไหน

“ลกุไปยนืตรงนั้นไป” จกัษแุพทย์หนุม่ชี้ไปทางประต ู“ขอดกูาร

มองเหน็หน่อย”

เพียงฟ้าเดินไปยืนตรงหน้าประตู แต่เพราะในห้องนี้ไม่ได้ทำา

เครื่องหมายไว้ที่พื้นเหมอืนตอนที่เธอเคยตรวจข้างนอก หญงิสาวเลย

งงๆ นดิหน่อย “ยนืตรงนี้ได้ไหม”

“ถอยไปอกีนดินงึ ใกล้ๆ ประตูเลย โอเคๆ ตรงนั้นแหละ”
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กวินวัฒน์ลุกไปเลื่อนฉากกั้นออก เปิดให้เห็นสเนลเลนชาร์ต 

(Snellen Chart) หรอืป้ายตรวจวดัสายตาซึ่งแปะไว้ที่อกีฝ่ังหนึ่งของผนงั

ห้อง ก่อนจะเดินเข้าไปหาหญิงสาว “อ่านให้ฟังหน่อย เห็นตัวอะไร

บ้าง”

เพียงฟ้าไล่สายตามองตัวอักษรภาษาอังกฤษสีดำาที่เรียงต่อกัน

หลายบรรทัด โดยที่ขนาดจะเล็กลงมาเรื่อยๆ แล้วเริ่มอ่านจากตัวที่

ใหญ่ที่สดุในบรรทดับนสดุก่อน ไล่ลงมาทลีะบรรทดั “วาย โอ ยู เอ 

อาร์ อ ีท ีเอช อ ีเอ” 

“อมื ต่อส”ิ

คนอ่านเขม้นมองลงมาบรรทดัล่าง “พ ีพ ีแอล อ ีโอ บรรทดั

ข้างล่างก.็..เอฟ เอม็ วาย อ ีวาย อ”ี

หญงิสาวอ่านถงึบรรทดันี้ เพราะบรรทดัต่อมาเป็นเพยีงเส้นประ

ที่ถูกขดีกั้นไว้ เธอเลยหนัไปมองคนตวัสูงที่ยนืข้างๆ เชงิถามว่าให้ทำา

ยงัไงต่อ แล้วเขากถ็ามว่า

“บรรทดัล่างสดุใต้เส้นประล่ะอ่านออกไหม”

คิ้วเรยีวย่นเข้าหากนั ก่อนจะส่ายหน้า “เหน็ไม่ชดัอะ มนัเลก็

เกนิ”

แพทย์หนุ่มอมยิ้มอย่างพอใจ “แก่แล้วเหมอืนกนันะเราน่ะ”

“โห เลก็ขนาดนั้นใครจะมองเหน็ หมอมองเหน็เหรอ”

“เหน็ ฉนัเหน็ชดัตลอด” 

“ไม่จรงิหรอก” เพยีงฟ้าเถยีงกลบัอย่างมั่นใจ เพราะตวัหนงัสอื

ในบรรทดัสดุท้ายเลก็มาก ใครจะยอมโดนว่าแก่คนเดยีวกนั ถ้าเธอแก่ 

เขากต็้องแก่ด้วยสิ

“ไม่เหน็กก็้าวเข้าไปใกล้อกี” กวนิวฒัน์ว่า

“ใกล้แค่ไหน”

“กใ็กล้จนกว่าเธอจะเหน็ชดั”
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เพียงฟ้าหันกลับไปมองที่ตัวหนังสือตัวจิ๋วนั้น แล้วก้าวสั้นๆ 

เข้าไปใกล้ทีละนิด ก่อนจะหยุดลงในก้าวที่ห้า หญิงสาวยืนนิ่ง มอง

ข้อความในบรรทดัสดุท้ายที่ตอนนี้เธอเหน็ชดัเตม็สองตา พร้อมกบัเสยีง

จากข้างหลงัที่ถามเธอว่า

“เหน็ชดัรยึงั”

นำ้าใสๆ เอ่อขึ้นมากลบดวงตาจนเริ่มพร่ามัวหน่อยๆ แต่เธอก็

ตอบกลบัเขาไปว่า “เหน็ชดัแล้ว”

“ถ้าอย่างนั้น ลองเริ่มอ่านใหม่ทั้งหมดตั้งแต่แรกอกีทไีด้ไหม”

เพยีงฟ้ามองกวาดตวัอกัษรทั้งหมด แล้วค่อยๆ จดัเรยีงมนัใหม่

ในหวั ก่อนจะเอ่ยประโยคนั้นออกมา “You are the apple of my eye”

เธอคอืสดุที่รกัของฉนั... 

หญงิสาวยำ้าความหมายของมนักบัตวัเองในใจอกีครั้ง ก่อนจะ

เลื่อนลงมาอ่านบรรทดัสดุท้าย “Marry me?”

เพยีงฟ้าหมนุตวักลบัไป ก่อนจะเหน็เขายนืยิ้มอยูข้่างหลงั กวนิ-

วฒัน์พูดถูก เขาเหน็ชดัเจนตลอด มแีค่เธอเท่านั้นละที่ต้องก้าวถงึห้า

ก้าวกว่าจะมองเห็นชัด ต้องย้อนกลับไปมองสิ่งที่เคยผ่านตาทั้งหมด

ใหม่ตั้งแต่แรก เพื่อรบัรู้ว่าเธอเป็นที่รกัของเขามากแค่ไหน 

แต่ไม่เป็นไร... ในที่สดุเธอกเ็หน็ชดัแล้ว 

คนตวัเลก็โผเข้าไปกอดเขาเอาไว้แน่น ชายหนุ่มกก็อดตอบเธอ

เหมอืนกนั ก่อนจะก้มลงเอ่ยกบัคนที่ซกุหน้าในอ้อมกอดของเขา

“เบาๆ อย่าวิ่งบ่อยนะ เดี๋ยวลูกหลดุ”

“อุ๊ย... ลมื” 

หญงิสาวเงยหน้าขึ้นมายิ้มแหยให้ เขาเลยใช้นิ้วโป้งปาดคราบ

นำ้าตาบนแก้มเนยีน เพยีงฟ้ามองกลบัมาตาใสแป๋ว ทว่าชายหนุม่กเ็หน็

ความซาบซึ้งที่เอ่อล้นอยูข้่างใน ก่อนที่รมิฝีปากของเธอจะแย้มยิ้มแล้ว

เอ่ยกบัเขา
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“ถึงตอนแรกฉันจะมองไม่ชัด เลยต้องเดินหนีเธอไปไกล แต ่

ตอนนี้...ฉนักก็ลบัมาแล้วนะ”

“อื้ม ขอโทษนะที่...”

นิ้วเรยีวแตะลงบนรมิฝีปากเพื่อหยดุคำาพดูเขา แล้วส่ายหน้า “ไม่

ต้องขอโทษแล้ว เธอขอโทษฉนัมามากพอแล้วกาย” เพยีงฟ้าสดูหายใจ

ลกึ พยายามกลั้นนำ้าตาที่รื้นขึ้นมาอกี ก่อนจะเอ่ยสิ่งที่ตดิค้างอยู่ในใจ 

“ฉนัต่างหากที่ต้องขอบคณุ ขอบคณุที่ยงัอยากแต่งงานกบัผูห้ญงิที่เคย

แต่งงานแล้ว ผู้หญงิที่มตีำาหนไิปแล้ว ด้อยคณุค่าไปแล้วอย่างฉนั”

เหตุการณ์ที่ผ่านมาทำาให้เพียงฟ้าเสียความมั่นใจไปไม่น้อย 

ตอนแรกก็เหมือนจะดีขึ้นแล้ว แต่พอเห็นข้อความมากมายจาก

อินเทอร์เน็ตที่วิจารณ์เธอตอนเป็นข่าวเรื่องชู้สาว พอเห็นคนพูดซำ้าๆ 

มากๆ เข้า ใจเธอกอ็่อนไหวตาม

“ฉนัเคยพดูว่าเธอมตีำาหนอิย่างนั้นเหรอ” กวนิวฒัน์เผลอย่นคิ้ว

เลก็น้อย ก่อนจะคลายออกเมื่อนกึถงึคำาพูดที่ปิตเิคยบอกว่าเธอจะเผย

แผลออกมาให้เหน็ทลีะนดิ 

ชายหนุ่มกดยิ้มมุมปาก ก่อนจะแนบมือข้างหนึ่งลงกับแก้มใส 

“เฟย์ ฟังฉนันะ การแต่งงานแล้วไม่ใช่รอยตำาหนอิะไรเลย และเธอก็

ยังมีคุณค่าในตัวเธอเสมอ คุณค่าที่ไม่มีทางถูกลดทอนลงด้วยการ

แต่งงาน เพราะสิ่งที่กำาหนดคณุค่าของคนไม่ใช่การมคีู ่แต่คอืความคดิ 

จติใจ และการกระทำา คนที่ตั้งใจทำางานเพื่อช่วยชวีติคนอื่นอย่างเธอ

น่ะเหรอจะเป็นคนไม่มคีณุค่า ถ้าเธอตอบว่าใช่ ฉนักค็งเป็นคนที่ไม่มี

คุณค่าเหมือนกัน เพราะหมออย่างฉันก็กำาลังทำาแบบเดียวกับเธออยู่ 

ทนีี้ลองบอกมาซ ิว่าฉนัมคีณุค่าไหม”

เพียงฟ้าปล่อยให้นำ้าตาไหลลงมาจากดวงตาร้อนผ่าว ก่อนจะ

พยกัหน้า “ที่สดุ”

“แล้วอย่างนี้เธอจะเป็นคนไม่มคีณุค่าได้ยงัไง”
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“ก็...คนอื่นเขา...” หญิงสาวกลืนคำาพูดตัวเองลงไปเพราะเขา

ส่ายหน้าห้าม

“ไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไร อย่าไปสนใจ ไม่ต้องเสียความมั่นใจ

เพราะเรื่องนี้ ยงัไงเธอกเ็ป็นคนสำาคญัสำาหรบัฉนัเสมอ เพราะฉะนั้น ฟัง

แค่คำาพูดของฉนั คนที่ยนิดจีะรบัเธอเป็นภรรยา...เท่านั้นกพ็อ”

คนตวัเลก็ซบหน้าลงกบัอกแกร่งเขาอกีครั้ง ปล่อยความอดัอั้น

ในใจออกมาเป็นเสยีงสะอื้นเบาๆ ชายหนุ่มลูบต้นแขนเธอ แล้วปลอบ

ด้วยเสยีงแผ่วเบา

“เก่งแล้วนะที่ผ่านทกุอย่างมาได้จนถงึตอนนี้ เธอเก่งแล้ว”

เพยีงฟ้าไม่เงยหน้าขึ้นมาแต่กผ็งกศรีษะ ก่อนจะมเีสยีงอู้อี้แทรก

สะอื้นออกมาให้ได้ยนิ “อื้ม ฉนัเก่งแล้ว ต่อไปนี้ใครมาว่าฉนัแบบนั้น

อกี...ฉนัจะตปีากมนั”

กวนิวฒัน์หวัเราะลั่น “ได้ งั้นฉนัจะเตรยีมไปจ่ายค่าปรบัให้เมยี

ที่ สน. นะ เดี๋ยวบอกไอ้เก้าไว้เลย”

เพยีงฟ้าสดูนำ้ามกู ปาดนำ้าตา แล้วเงยหน้าขึ้นบอกเขา “กอดฉนั

แน่นกว่านี้ได้ไหม อยากแน่ใจว่าเป็นเรื่องจรงิ”

ชายหนุม่ทำาอย่างที่เธอขอ ยำ้าตามไปด้วย “เป็นเรื่องจรงิอยูแ่ล้ว 

ใครจะมาขอเธอแต่งงานได้ ถ้าไม่ใช่ฉนั”

“นกึว่าจะไม่ขอแล้ว”

“ไม่ขอได้ไง ไม่ขอจะแต่งด้วยไหม” 

เพียงฟ้าหัวเราะ สบดวงตาสีเข้มของเขาแล้วยิ้มแข่งกับคราบ

นำ้าตา “กาย...รกัเธอจงั”

“โห หวานขนาดนี้ ดูท่าแล้วเบาหวานขึ้นตาอยู่ไม่ไกล”

“กลัวอะไร หมอตาอยู่กับฉันทั้งคน” คนตัวเล็กโยกแขนไปมา

ให้รู้ว่าหมอตาคนไหน

“งั้นหมอตาขออกีนดิได้ไหม”
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“อะไร”

“กด็ดู้วยตาแล้วน่าจะหวาน เลยว่าขอชมิหน่อยว่าหวานจรงิไหม”

เพยีงฟ้าเม้มปากกลั้นยิ้มเขนิ ก่อนจะเอ่ยออกไป “ได้สคิะ งั้น

เชฟจะเสริ์ฟให้ถงึที่เลย”

ว่าจบกเ็ขย่งปลายเท้าขึ้นป้อนจบูรสหวานลำ้าให้เขาถงึปาก กวนิ-

วฒัน์รบัสมัผสันั้นอย่างชำานาญ ก่อนจะเริ่มละเลยีดความนุม่นวลอย่าง

ไม่รบีร้อน เขาประคองใบหน้าเธอไว้ ก่อนจะเกลี่ยนิ้วเบาๆ รบัความ

อุน่จางๆ จากพวงแก้มใส หวัใจเขาเต้นแรงขึ้นอกีตอนที่เธอยอมให้เขา

ขบเม้มเรยีวปากบาง แล้วเปิดต้อนรบัให้เข้าไปลิ้มรสที่คุ้นเคย 

ความหวานที่ปลายลิ้นคล้ายว่าลามเลยีไปทั่วหวัใจเขา กวนิวฒัน์

ตักตวงจนถึงจุดที่รู้ว่าต้องหยุดก่อนจะเตลิดไปไกล เขาคลายจูบออก

อย่างแช่มช้า แล้วถอนหายใจเฮอืกใหญ่

“เฮ้อออ...มเีมยีเสริ์ฟเก่งขนาดนี้ สงสยัต้องเตรยีมฉดีอนิซูลนิ14 

จรงิๆ แล้วกู”

14 อนิซลูนิ (Insulin) คอื ฮอร์โมนชนดิหนึ่งที่ช่วยร่างกายในการปรบัระดบันำ้าตาลในเลอืด 

ไม่ให้สูงเกนิไปหรอืตำ่าเกนิไป (Hypoglycemia) โดยทางการแพทย์จะใช้อนิซูลนิในผู้ป่วย

โรคเบาหวาน
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ลมเย็นพัดโกรกกระทบใบหน้า เพียงฟ้าทอดสายตามอง

ออกไปจดผนืทะเลเบื้องหน้าที่เส้นขอบฟ้าไกลออกไปสดุลกูหลูกูตาตรง

นั้น พระอาทติย์กำาลงัคล้อยตำ่าลงอย่างเชื่องช้า อกีไม่นานพระจนัทร์ก็

ขึ้นมาแทนที่ และอีกไม่นานอีกเหมือนกันที่พระอาทิตย์ก็จะกลับมา

พร้อมกบัเช้าวนัใหม่

เวลานี่กผ่็านไปเรว็เหมอืนกนันะ...เผลอแป๊บเดยีวกผ่็านวนัที่เธอ

ถูกขอแต่งงานมาจะสองเดอืนแล้ว

พดูถงึเรื่องขอแต่งงานกเ็ป็นอะไรที่ถกูเกบ็เงยีบโดยที่เพยีงฟ้าไม่

สงสยัเลยสกันดิ ตอนที่เธอก้าวออกมาจากห้องตรวจแล้วกลุม่พยาบาล

ที่แผนกยื่นช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้ หญิงสาวก็รู้ตอนนั้นละว่าที่

เธอถกูชมว่าสวยเป็นพเิศษกค็งเพราะอย่างนี้นี่เอง พอเธอเค้นจากปาก

กวนิวฒัน์ เขากส็ารภาพว่า

‘ไม่ได้ตั้งใจบอกนะ แต่พอสั่งทำาสเนลเลนชาร์ตหลอกๆ นั่นมา

ตดิ เขากร็ู้กนัหมดเลย’

แล้วกไ็ม่ใช่พยาบาลที่แผนกเขาหรอกนะที่รู้ ถ้าจะพูดให้ถูก คน

รอบตัวเธอทุกคนรู้กันทั้งหมด ไม่อย่างนั้นคงไม่สามารถเนรมิตงาน

แต่งงานรมิทะเลแบบนี้ได้ในเวลาแค่เดอืนครึ่งหรอก

บทส่งท้ำย
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กวินวัฒน์บอกกับเพื่อนสนิทของเธอว่าอยากจัดงานแต่งงาน

ตอนที่ร่างกายของเพยีงฟ้ายงัไม่เปลี่ยนแปลงมาก เพราะคดิว่าเธอคง

อยากมภีาพตอนหุ่นเพรยีวสวยในชดุเจ้าสาว แทมมี่เลยจดัการเตรยีม

แบบชดุเจ้าสาวจากหลายๆ ร้านไว้ให้เธอเลอืก ก่อนจะเป็นเจ๊เปิ้ลผู้มี

คอนเนกชนัล้นเหลอืเป็นคนตดิต่อขอควิจากร้านที่เธอเลอืกอกีที

จิณณารับหน้าที่ช่วยเพียงฟ้าหาชุดเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาว รวม 

ไปถงึภาพตวัอย่างของบรรยากาศในงานที่อยากได้ให้ทมีออร์แกไนเซอร์ 

ทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นด้วยดี ก่อนจะมาติดขัดนิดหน่อยตรงที่หา 

สถานที่ไม่ได้ เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ในกรงุเทพฯ ถูกจองไปหมดแล้ว 

และคนที่เข้ามาช่วยเรื่องนี้ได้ทนัคอืแก้วเจ้าจอม ที่เพื่อนของเธอเสนอ

ให้เช่าโฮมแอนด์สเปซรมิทะเลของเขาเพื่อจดังาน

‘เป็นบ้านพกัตากอากาศรมิทะเล กว้างอยู่นะแก มตีั้งเจด็ห้อง 

แถมยงัมสีระว่ายนำ้าเลก็ๆ กบัหาดส่วนตวัด้วย จรงิๆ เขากำาลงัจะเปิด

เป็นโฮมแอนด์สเปซให้เช่าจดังานเลี้ยง ยงัไม่ได้เปิดเป็นทางการหรอก 

แต่ถ้าแกสนใจ เขาจะเปิดให้พเิศษก่อนวนันงึ’

นั่นแหละคือเหตุผลที่งานแต่งงานของเพียงฟ้ากับกวินวัฒน์

กลายเป็นงานแต่งงานรมิทะเลอย่างไม่ตั้งใจ

ไม่รู้ว่าเอาเปรยีบกวนิวฒัน์ไปรเึปล่าที่เพยีงฟ้าไม่เคยคดิว่าจะได้

มีงานแต่งงานอีกครั้ง อันที่จริงมันก็ตั้งแต่ตอนที่พ่อแม่เธอไม่ยอมพบ

ญาตผู้ิใหญ่ของเขาแล้ว หญงิสาวคดิว่ากค็งใช้ชวีติเหมอืนทกุวนัต่อไป

เรื่อยๆ อย่างมากกอ็าจจะจงูมอืกนัไปจดทะเบยีนสมรส แล้วเลี้ยงฉลอง

เลก็ๆ กบัเพื่อนๆ ของเรา  

ใครจะไปคดิว่าเขาแอบคยุกบัคนรอบตวัเธอเอาไว้หมดแล้ว แถม

ยงัเป็นการเตรยีมงานแต่งงานที่กระชั้นชดิมาก นี่ถ้าไม่ได้ความร่วมมอื

ของทกุคน เพยีงฟ้ารูเ้ลยว่างานวนันี้ไม่มวีนัเกดิขึ้นแน่ๆ พอมานกึย้อน

กลบัไปหญงิสาวกเ็ผลอหลดุขำา
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“เป็นงานแต่งที่เหมอืนงานกลุ่มอะไรขนาดนี้”

เมื่อกี้แทมมี่กเ็พิ่งส่งข้อความมาเรยีกเธอให้ลงไปข้างล่างได้แล้ว 

หลงัจากที่ปลกีตวัมาพกัผ่อนตั้งแต่ช่วงบ่าย

Tammy : อเีฟย์คะ ลงมาได้แล้ว เจ้าสาวอะไร มแีวบไปนอน

กลางวนัด้วย

FayePF : กเ็จ้าสาวที่เป็นคนท้องด้วยไง ง่วงโว้ยยย

อ้อ นี่ยงัไม่นบัที่ยายคณุเพื่อนตวัดไีปนดัควิหมอธนัวาไว้ให้เธอ

ทำาหน้าดูแลผวิให้สวยเป็นพเิศษอกีนะ 

‘ไม่ต้องห่วง หมอธนัย์เขารู้ว่าอนัไหนคนท้องทำาได้ทำาไม่ได้ กูรู้

ค่ะว่าปกตมิงึจะพบแพทย์ประจำาตวัแค่ในห้องนอน แต่นี่งานแต่งงาน

ค่ะเพื่อน พบแพทย์คนอื่นบ้างเนอะ ให้เขาช่วยกระชากหนงักำาพร้าบน

หน้ามงึนดินงึ’

อมื บางท.ี..ความรกักม็าพร้อมกบัการเหนบ็แนมอะเนอะ

พดูถงึผวิแล้ว หญงิสาวกห็นัไปมองกระจกเงาที่ถกูตดิประดบัไว้

ตรงสดุทางเดนิของระเบยีง ภาพเธอสวมชดุเจ้าสาวสำาหรบังานฉลอง

ในคนืนี้สะท้อนอยูบ่นบานกระจก ตอนพธิขีองงานเช้าเพยีงฟ้าสวมอกี

ชุดที่เป็นผ้าลูกไม้แขนยาวลงมาจดข้อมือ ทว่าชุดที่เธอสวมอยู่ตอนนี้

เป็นชุดผ้าเรียบสีขาวที่กระโปรงยาวเกือบถึงข้อเท้า ทว่าช่วงบนกลับ

เผยผวิให้เหน็ตั้งแต่ไหล่ยาวไปทั้งแขน 

ตอนที่ลองชดุเธอชอบชดุนี้มาก แต่ตอนนี้เพราะฮอร์โมนที่เปลี่ยน 

แปลงทำาให้ผวิของหญงิสาวกร้านจนไม่อยากให้ใครเหน็ รูอ้ย่างนี้เลอืก

ชดุอื่นดกีว่า

กวินวัฒน์มองคนที่กำาลังสำารวจร่างกายตัวเองอยู่ ชายหนุ่ม

สังเกตมาได้สักพักแล้วว่าช่วงนี้ว่าที่คุณแม่ที่นอกจากจะอารมณ์สวิง

สุดๆ แล้ว ยังอ่อนไหวกับทุกอย่าง แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงทาง

ร่างกายย่อมเป็นสาเหตตุ้นๆ เพราะเป็นอะไรที่เหน็ได้ชดั กวนิวฒัน์เดนิ
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เข้าไปสวมกอดเธอจากข้างหลงั ก่อนจะหอมแก้มไปฟอดใหญ่

“เมยีใครว้า สวยจงั”

“สวยจรงิเหรอ”

ชายหนุ่มขมวดคิ้วให้คนที่หนัมามอง “ไหน ใครบอกเธอไม่สวย 

ฉนัจะไปตปีากมนั”

“พูดตามเหรอ” คนตวัเลก็กว่าขำาที่เขาเลยีนแบบคำาพดูของเธอ 

“ฉนัพูดเอง เอาส ิจะตปีากฉนัไหม”

“ต”ี

“ตดี้วยปากใช่ไหม” ยายตวัแสบทำาหน้ายยีวนใส่

“ตดี้วยมอืนี่แหละ มนัดื้อนกั”

“โอ๊ยยย อะไรเนี่ยหมอ นี่วนัแต่งงานนะ หวานหน่อยส”ิ

“อยากหวานเกบ็ไว้หวานบนเตยีงโน่น มาหวานอะไรที่ระเบยีงนี่ 

คนอื่นเหน็หมด” กวนิวฒัน์ว่าขำาๆ ก่อนจะยำา้กบัเธออกีรอบ “แต่เธอ

กส็วยจรงิๆ ไม่ได้ชมไปอย่างนั้น เนี่ย แม่สวยแบบนี้ เขาว่าจะได้ลูกสาว

จรงิไหมน้าาา สงสยัต้องเตรยีมซื้อปืนแล้วมั้ง”

“ดูพูดเข้า” เพียงฟ้าตีแขนเขาเบาๆ “แล้วตะกี้คุยโทรศัพท์กับ

ใคร”

“โห ยงัไม่ทนัไรหงึสามแีล้วเหรอครบั”

“ฉนักห็งึมาตลอดนะ หวงด้วย ไม่รู้เหรอ” ไม่ว่าเปล่า หญงิสาว

ค้อนตามไปด้วย

คนโดนค้อนยิ้มไม่หุบ ก่อนจะก้มไปหอมเธออีกครั้ง “แม่โทร. 

มาบอกว่าถงึโรงแรมกนัแล้ว ตอนบ่ายไม่รู้ไปนั่งเล่นที่ไหนกนัมา”

เพยีงฟ้าพยกัหน้าแล้วเงยีบไปเลก็น้อย อกีฝ่ายเลยถามขึ้น

“เสยีใจรเึปล่าที่พ่อแม่เธอไม่มา”

อนัที่จรงิเธอกบักวนิวฒัน์นำาการ์ดเชญิงานแต่งงานไปให้พ่อกบั

แม่ที่บ้านแล้ว หญงิสาวหวงัอยู่ลกึๆ ว่าหากท่านไม่ยอมมาเป็นผู้ใหญ่
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ฝ่ายเจ้าสาวให้ ยอมมาในฐานะแขกคนสำาคญัของงานกย็งัด ีทว่าบาง

อย่างกไ็ม่ง่ายอย่างที่เธอคดิ 

การจดังานแต่งงานเป็นอะไรที่ทั้งคูค่ดิทบทวนอยูห่ลายครั้ง แต่

กวินวัฒน์ก็ให้สิทธิ์การตัดสินใจแก่เพียงฟ้า และแม้ว่าหญิงสาวจะรู้

ว่าการแต่งงานครั้งนี้ที่บ้านเธอไม่เห็นด้วย แต่เธอก็ควรคำานึงถึงทาง

บ้านของกวนิวฒัน์เหมอืนกนั

พ่อของเขาเป็นแพทย์ที่เป็นที่รู้จักพอสมควรในวงการ แถมยัง

เป็นที่เคารพนบัถอืของคนทั้งโรงพยาบาลอกี แม่ของเขากร็กัและเอน็ดู

เธอราวกบัเป็นลูกแท้ๆ หรอืแม้แต่กวนิวฒัน์เอง เขากเ็ป็นหนึ่งในคนที่

ทำาอาชพีที่ต้องรกัษาภาพลกัษณ์ในระดบัหนึ่งเหมอืนกนั เพราะฉะนั้น

เธอควรให้เกยีรตคินที่กำาลงัจะมาเป็นครอบครวัเดยีวกบัเธอด้วย

‘เฟย์คงดใีจมากนะคะ ถ้าพ่อกบัแม่มาร่วมงานของเรา’ เพยีงฟ้า

เอ่ยกบับพุการเีมื่อครั้งที่เธอนำาการ์ดแต่งงานไปมอบให้ ทว่าท่านทั้งสอง

กไ็ม่ได้ตอบอะไร เป็นพภิพภทัร พี่ชายแท้ๆ ของเธอที่โทร. มาหลงัจากนั้น

สองวนั และบอกว่าจะมาเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวให้เธอ

แถมเช้านี้พี่ชายของเธอยังมาพร้อมดอกไม้แสดงความยินดีช่อ

ใหญ่ พร้อมกบับอกเพยีงฟ้าด้วยว่า

‘พ่อเขาก็ไม่ได้โกรธเราขนาดนั้นแล้ว แต่เขาก็มีอีโก้ของเขานั่น

แหละ เฟย์กร็ู้ใช่ไหมล่ะ ปล่อยเขาไปก่อนนะ เดี๋ยวพี่จะค่อยๆ พูดให้ที

ละนดิ ของแบบนี้มนัต้องใช้เวลา เราสองคนพี่น้องฟังพ่อมาตลอด เขา

เลยไม่เคยเจอสายแขง็มางดัข้ออย่างหมอไง เข้าใจเขาหน่อยนะ’

เพียงฟ้าเลื่อนสายตาไปมองพี่ชายของเธอที่ลานหน้าหาดพื้นที่

สำาหรบังานเลี้ยงในคนืนี้ เขากำาลงันั่งคยุอยูก่บัอดตีเพื่อนร่วมงานสมยั

ที่เธอยงัทำางานที่บรษิทัพ่อ...

“กแ็อบเสยีใจนดินงึนะ แต่เรื่องดใีจกม็มีากกว่า วนันี้มเีรื่องให้

ดใีจตั้งเยอะแยะไม่ใช่เหรอ อย่างน้อยๆ ฉนักไ็ด้เหน็ผวัตวัเองในเวอร์ชนั
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ที่หล่อมาก คดิไม่ผดิเลยที่เลอืกให้มงีานแต่ง นี่ฉนัข่มใจไม่ให้ปลำ้าหมอ 

กลางงานไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะวนันี้”

กวนิวฒัน์ระเบดิหวัเราะลั่น ขยบัมายนืพงิระเบยีงข้างกายหญงิ

สาว “อดใจไว้ก่อน ยงัไงเธอกไ็ด้ฉนัแน่”

“ที่จรงิกไ็ด้แล้วนะ ได้มานานแล้วด้วย”

“ได้แล้วได้อกีไง ได้แต่ละครั้งเหมอืนกนัที่ไหน”

“พอแล้ว” มือเล็กเรียวยื่นไปปิดปากเขา “เดี๋ยวงานเย็นก็ไม่มี

บ่าวสาวพอด”ี

เจ้าบ่าวดงึมอืเธอออกแล้วก้มไปจบูเบาๆ ที่หน้าผากมน “รูไ้หม 

เมื่อเช้าพี่ชายเธอมาบอกฉนัว่าอะไร”

เพยีงฟ้ามองเขากลบัด้วยดวงตากลมใส หญงิสาวยอมรบัว่าเธอ

ไม่สนิทกับพี่ชายเท่าไร เพราะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วที่เขาต้องตั้งใจทำา

หน้าที่ของตัวเองจนแทบไม่มีเวลาสนใจคนรอบข้างเลย แม้แต่ตอนนี้ 

เขาก็รับบทหนักในบริษัทจนคนที่หนีมาทำาตามความฝันของตัวเอง

อย่างเธอไม่กล้าเอาเรื่องหนกัใจอะไรไปให้เขาเพิ่มอกี

“พี่ชายเธอบอกฉนัว่า ฝากเธอด้วย เขาขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้ 

สำาหรบัเขายงัไงเธอกเ็ป็นน้องสาว ไม่ใช่ไม่รกั แต่ความผูกพนัของเธอ

กับเขามันน้อยถ้าเทียบกับพี่น้องบ้านอื่น เขาออกจะเขินนิดนึงที่ต้อง

พูดกับเธอตรงๆ เลยฝากให้ฉันมาบอกว่าถ้ามีอะไรก็บอกเขาได้เสมอ 

ไม่ต้องกลวั ไม่ต้องเกรงใจ” 

เพียงฟ้าคลี่ยิ้มทีละน้อย ก่อนจะกลายเป็นยิ้มกว้างเต็มแก้ม 

“แบบนี้กด็เีลย มพีี่ชายให้ฟ้องแล้ว”

“ฮ้าาา ฉนัเสยีเปรยีบเลยด ิแล้วฉนัจะฟ้องใครดเีนี่ย ดูเหมอืน

ว่าทั้งพี่ฉนั แม่ฉนั กอ็ยู่ข้างเธอหมด”

“กเ็พื่อนฉนัไง ทั้งไอ้จนี อเีจ้ แก้วอกี ทกุคนอยู่ข้างเธอหมดเลย

กาย”
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กวินวัฒน์วางมือบนศีรษะคนตัวเล็กกว่า แล้วโยกไปมาเบาๆ 

ก่อนจะโน้มตวัลงมาให้สายตาอยู่ระดบัเดยีวกบัเธอ “แต่ก่อนที่เธอจะ

บอกพี่ชายเธอหรือบอกใคร...ให้บอกฉันก่อน ถ้าฉันทำาอะไรไม่ถูกใจ 

อย่าเกบ็ไว้ ให้บอกฉนั เข้าใจไหม เพราะฉนักจ็ะบอกเธอเหมอืนกนั”

เพียงฟ้าหันไปหาเขาทั้งตัวแล้วกอดรอบเอวไว้ ไม่ว่าจะคบกัน

ครั้งไหนกวินวัฒน์ก็ยังเป็นผู้ใหญ่กว่าเธอ เป็นเหมือนที่พึ่งที่อบอุ่นให้

เธอได้เสมอ 

“งั้นหมอต้องเป็นคนตลีูกนะ”

“หอื?”

“กถ็้าลูกเราดื้อ หมอต้องเป็นคนตนีะ”

“ทำาไมล่ะ”

“กฉ็นัไม่อยากเป็นแม่ใจร้ายในสายตาลูกไง” เพยีงฟ้าเงยหน้า

ขึ้นมองแล้วทำาตาใสเหมอืนลูกแมวใส่

“เลยให้ฉนัเป็นพ่อใจร้ายแทน?”

ว่าที่คณุแม่พยกัหน้าหงกึๆ

“เหอะ! อดใจไม่บ่นลูกให้ได้ละกนั เหน็บ่นผวัประจำาจนนกึว่า

ซ้อม”

“โอ๊ยยย กาย!”

เป็นตอนนั้นเองที่กวนิวฒัน์รูส้กึว่าใครบางคนที่ชายหาดโบกมอื

ให้ หนัไปมองกพ็บว่าเป็นปิตทิี่กำาลงัยกแก้วเบยีร์ชูมาทางนี้ เพื่อนเขา

กำาลงัสนกุอยู่กบัเพื่อนของเพยีงฟ้า

“ดูไอ้เป๋าด ิอาหารเยน็ยงัไม่มา ดูท่าจะเมาก่อนใครแล้วมั้ง”

“อีเจ้ก็พอกัน มันบอกฉันว่าคืนนี้จะเต้นไม่แรง เพราะเพื่อน 

เจ้าบ่าวเป็นหมอเยอะ ต้องเกบ็อาการหน่อย จะคงคอนเซปต์เต้นเบาๆ 

สไตล์เรยีบร้อย ขยบัน้อยๆ เหนยีมอาย แต่เชื่อเถอะพรุ่งนี้เอวเคลด็”

“เตม็ที่ไปเลย ยงัไงงานเยน็กม็แีค่เพื่อนๆ เรา แขกผู้ใหญ่กลบั
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ไปกนัหมดแล้ว” เขาว่ากลั้วหวัเราะ ก่อนจะเหน็ว่าแก้วเจ้าจอมเดนินำา

ทมีจากร้านของเพยีงฟ้ายกอาหารเยน็ออกมาตั้งให้แขกพอดี

“แก้วคงเหนื่อยมาก ช่วยดูอาหารทั้งงานเช้างานเยน็ เสรจ็งาน

แล้วเราไปเดนิหาของขวญัให้แก้วกนันะ”

“เอาส ิเออ แม่บอกว่าแขกชมกนัใหญ่ว่าอาหารอร่อยมาก”

เพยีงฟ้ายิ้มกว้าง ทกุเมนูที่ใช้ในงานเธอเป็นคนเลอืก บางเมนู

ถูกคิดขึ้นมาใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะ หญิงสาวใส่ทุกความสุขความ

ตั้งใจเพราะอยากให้แขกที่มาร่วมงานรบัรูถ้งึความรกัที่เธอมอบคนืกลบั

ไปให้

อาหารทุกจานประกอบขึ้นจากวัตถุดิบที่มีเรื่องราวของมัน คง

เหมือนกับเธอที่กว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ ก็ผ่านเรื่องราวมากมายมา

เช่นกนั ขอบคณุผูช้ายคนนี้ที่แม้ว่าเธอจะมองเหน็หรอืไม่ ความรกัของ

เขากอ็ยู่เคยีงข้างเธอเสมอมา

พอลองมองย้อนกลบัไป เธอกไ็ด้เรยีนรู้ว่า ถ้าเรารู้สกึถงึความ

รกั...กย็่อมรู้สกึถงึความไม่รกั 

นั่นคงเป็นเหตผุลที่ชยตุบอกรกัเธออยู่ตลอด ทั้งด้วยคำาพูดหรอื

แม้แต่การ์ดที่เขาเขยีนให้ เขาเคยีงข้างเธอมาตลอดกจ็รงิ แต่ไม่เคยได้

หวัใจ เพราะเพยีงฟ้าไม่เคยสมัผสัถงึความรกัของเขา ไม่เหมอืนกบัใคร

อีกคนที่น้อยครั้งเหลือเกินที่เขาจะเอ่ยคำาว่ารัก ทว่าเธอก็สัมผัสได้ถึง

ความรกัของเขาในทกุๆ วนั แค่สายตาที่เขามองมากเ็ตม็เปี่ยมไปด้วย

ความรกัแล้ว

“ขอบคณุนะกาย...ที่รกัฉนั” หญงิสาวยิ้มทั้งนำ้าตาคลอ “แล้วก็

ขอบคณุที่จดังานแต่งงานให้”

แม้จะเป็นงานแต่งงานเล็กๆ ที่เชิญแค่ญาติผู้ใหญ่และเพื่อน

สนิท แต่ก็ทำาให้เธอร้องไห้ด้วยความปลาบปลื้มใจไม่รู้กี่ครั้งแล้วใน 

วันนี้ กวินวัฒน์ตามใจหญิงสาวทุกอย่าง ขนาดว่าเธอขอสวมแหวน



อินเอวา  505

แต่งงานที่มอืข้างขวา เขากเ็ปลี่ยนมาสวมที่ข้างขวากบัเธอด้วย เพยีงฟ้า

ไม่ได้กงัวลเรื่องรอยแผลเป็นที่มอืข้างซ้ายแล้ว เพยีงแต่ตอนทำาอาหาร

เธอมักใช้มือซ้ายจับของสดมากกว่า เลยไม่อยากสวมเครื่องประดับ 

อกีอย่างเวลาที่เขาเหน็รอยแผลนั้นแล้วจูบรกัษาให้ เธอกอ็ุ่นวาบขึ้นที่

หวัใจทกุครั้ง

“เป็นงานแต่งงานในฝันไหม”

เพยีงฟ้าเม้มปาก นำ้าตาเริ่มรื้นขึ้นมา...

อนัที่จรงิเธอไม่มภีาพงานแต่งงานในฝันมานานมากแล้ว จำาได้

ว่าเคยวาดฝันถงึงานแต่งงานของตวัเองครั้งสดุท้ายกก่็อนจะเลกิกบัเขา 

พอต้องมาแต่งงานกับชยุต แม่ของเธอเป็นคนจัดการทุกอย่าง ไม่มี

อะไรตรงกบัที่เพยีงฟ้าเคยฝันไว้ 

งานแต่งงานวนันี้กเ็หมอืนกนั บรรยากาศในงานไม่เหมอืนความ

ฝันเมื่อห้าปีก่อนของเธอเลยแม้แต่น้อย แต่หญงิสาวกลบัรูส้กึคล้ายว่า

เธออยู่ในความฝัน เพราะสิ่งหนึ่งที่เหมอืนกนัคอืเจ้าบ่าวที่ยนืข้างกาย

เธอเป็นเขา

แค่นี้...เพยีงฟ้ากไ็ม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แล้ว

“อื้ม เหมอืนฝันที่สดุเลย”

“รู้ไหม ทำาไมฉนัถงึอยากให้เรามงีานแต่ง”

“อมื...เพราะรกั เพราะรกัใช่ไหม”

กวนิวฒัน์ส่ายหน้า “ไม่ใช่เพราะรกั แต่เพราะเธอ เพราะไม่ว่า

จะมงีานแต่งหรอืไม่ ฉนักร็กัเธออยู่แล้ว แต่เหตผุลที่ฉนัอยากให้มงีาน

แต่งงานของเรา เพราะฉนัอยากให้เธอมคีวามสขุ อยากให้เหน็ว่ามคีน

ที่รกัเธอมากแค่ไหน ดเูพื่อนๆ ของเราส ิขนาดว่าต้องออกจากกรงุเทพฯ 

ต้องจองโรงแรมค้างคนื ทกุคนกเ็ตม็ใจมาเพื่อเธอเลยนะ ไหนจะพี่ชาย

เธออกี ช่อดอกไม้ที่ถอืมาด้วยนั่นอาจจะมาจากพ่อแม่ของเธอกไ็ด้”

เพยีงฟ้าทอดสายตามองไปยงักลุ่มคนที่ชายหนุ่มพูดถงึ ความ
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ตื้นตันเอ่อล้นจนเธอไม่อาจเอ่ยคำาพูดอะไรได้ และเป็นอีกครั้งที่ภาพ

ตรงหน้าเบลอไปหมดเพราะนำ้าใสๆ กลบดวงตา แต่พอเขาถามเธอว่า

“เหน็ชดัรเึปล่า เหน็ความรกัได้ชดัไหม”

“อื้ม ชดัที่สดุ ชดัยิ่งกว่าครั้งไหนๆ และที่ชดัที่สดุ...กค็อืความรกั

จากคนข้างๆ คนนี้ ดจีงัที่มหีมอตามาช่วยรกัษาให้ ไม่งั้นฉนัคงไม่เหน็

ภาพความรกัได้ชดัขนาดนี้” เธอหนัไปกอดอ้อนเขา ปล่อยให้มอืสาก

เช็ดนำ้าตาให้เหมือนที่ทำาทุกครั้ง ก่อนจะแกล้งหยอก “รู้สึกตัดสินใจ 

ไม่ผดิเลยที่ตอนเรยีนทอดสะพานให้”

กวนิวฒัน์หวัเราะใหญ่ “จากโหมดซึ้งอยูด่ีๆ  กลายมาเป็นโหมด

นี้ได้ไง”

ร่างเลก็ลอยหน้าลอยตา “เอ...มหีมอตาอยูด้่วยทั้งคนแบบนี้ ต่อ

ไปกด็ูผู้ชายอาบนำ้าได้สบายเลยส”ิ

“พรุ่งนี้กลบัคอนโดจดัเลยไหม”

“โอ๊ะ! แน่อยูแ่ล้วส ิไม่งั้นจะมผีวัไปทำาไม ว่าแต่...หมอว่าห้องนำ้า

ที่คอนโดเราแคบไปไหม”

“แล้วจะมหี้องนำ้าใหญ่ไปทำาไม ยงัไงเรากต็้องเบยีดกนัอยู่ด”ี

“เออ กจ็รงิ” เสยีงหวัเราะของทั้งคู่ดงัขึ้นพร้อมกนัอกีรอบ ก่อน

ที่เพียงฟ้าจะเขย่งขึ้นจูบที่มุมปากเขา ขยิบตาให้ข้างหนึ่งตอนพูดว่า 

“หล่อจงั”

“ทั้งจุ๊บทั้งชม เดี๋ยวเหอะ เดี๋ยวงานเยน็กไ็ม่มบี่าวสาวจรงิๆ”

เพยีงฟ้าหวัเราะร่า “ไม่ชมฉนับ้างเหรอ ชมฉนับ้างส”ิ

“อ๋อ สรปุที่ชมฉนัเพราะว่าอยากให้ฉนัชมเธอเหรอ”

“ไม่ได้เหรอ”

เขาก้มลงจูบเรยีวปากช่างจ้อ “เมยีฉนัสวยที่สดุอยู่แล้ว”

เพยีงฟ้าย้ายมอืขึ้นคล้องคอเขา “ฉนัเพิ่งอ่านโบรชวัร์ที่หยบิจาก

แผนกเธอมา เขาบอกว่าถ้าเราแก่ตวัไป อาจจะเริ่มเป็นโรคจอประสาท
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ตาเสื่อม แล้วจะเสยีการมองเหน็ไปทลีะนดิ ถ้าอกีหน่อยฉนัเป็นโรคนี้

ขึ้นมาจะทำาไง”

“กลัวอะไร หมอจอตาอยู่นี่ทั้งคน เดี๋ยวตรวจให้ทุกวันเลยเอา

ไหม” เขาว่าแล้วหรี่ตาข้างหนึ่งให้ “อมืมม แต่โรคจอประสาทตาเสื่อม

มนัรกัษาไม่หายนะ ถ้าอยากอ่อยหมอตา บอกว่าเป็นเบาหวานขึ้นตา

กพ็อ”

“แต่มกุนี้ใช้ไปแล้วอะ”

“ไม่เป็นไร มนัเป็นแล้วเป็นอกีได้ ใช้มกุซำ้าหมอกไ็ม่ว่าอะไร”

“โห แบบนี้กเ็รยีกว่าหมอสมยอมได้เนอะ”

“อ๊ะ แน่นอน มนัอยู่ที่ว่าใครเป็นคนไข้”

เพยีงฟ้าหลดุขำาพรดือย่างไม่ตั้งใจ “งั้นเอางี้ดกีว่า...” เธอว่าแล้ว

อมยิ้ม วนสายตาอยู่ทั่วใบหน้าเขา รู้สกึจั๊กจี้หวัใจเบาๆ “คนไข้อยาก

เป็นเบาหวานขึ้นตา วานคณุหมอช่วยเตมินำา้ตาลในเลอืดให้หน่อยได้

ไหม”

กวนิวฒัน์ยิ้มเขนิ ก่อนจะก้มลงจูบเรยีวปากบางที่เขาหวงแหน 

รู้สกึถงึความหวานเป็นพเิศษอย่างบอกไม่ถูก ไม่แน่ใจว่านี่คอืรสเมยีที่

ถูกต้องตามกฎหมายรเึปล่า เอาเป็นว่าเขาชอบ ชอบมาตลอด และรู้

เลยว่าจะชอบมากขึ้นเรื่อยๆ

เขาถอนจูบออกแล้วมองดวงตากลมที่ทอประกายรัก บอกเธอ

ดไีหมนะ ว่าถงึเขาจะมองตาคนมาเป็นร้อยเป็นพนั แต่ดวงตาคูน่ี้กเ็ป็น

คู่เดยีวที่ทำาให้เขาใจสั่นได้เสมอ

“ขอบคณุเธอเหมอืนกนันะที่ยอมกลบัมา” ชายหนุ่มว่า

“กาย...รูอ้ะไรไหม ฉนัเคยถามตวัเองหลายครั้งว่าทำาไมเวลาเจอ

เรื่องแย่ๆ แล้วฉนัไม่กลบับ้าน แต่กเ็พิ่งได้คำาตอบเมื่อไม่นานมานี้ ว่า

บ้านคอืที่ที่เรารู้สกึว่าไม่ว่าจะเจอเรื่องดหีรอืร้ายกก็ลบัไปได้” เพยีงฟ้า

ยิ้มให้เขา ก่อนจะสวมกอด “มแีค่กอดนี้เท่านั้นที่ฉนัรูส้กึว่าคอืบ้านของ
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ฉัน บ้านที่คุ้มภัย บ้านที่กลับไปได้เสมอ บ้านที่ฉันเป็นตัวของตัวเอง 

ได้โดยไม่แคร์สายตาใคร” คนตวัเลก็เงยหน้าขึ้นสบตาเขาอกีครั้งพร้อม

นำ้าตาอุน่ๆ ที่ร่วงลงช้าๆ “บ้านที่อยากอยูไ่ปตลอดชวีติ และฉนัจะดแูล

บ้านนี้ให้ดทีี่สดุ”

กวนิวฒัน์พยกัหน้า ก่อนจะก้มลงจบูแผ่วเบาบนเปลอืกตา “เธอ

กเ็ป็นบ้านของฉนัเหมอืนกนั”

“กว่าเราจะได้กลบับ้าน กเ็สยีนำ้าตาไปเยอะเลยเนอะ”

“ไม่เป็นไรหรอก แม้แต่ในทางทฤษฎี นำ้าตาก็เป็นส่วนหนึ่งที่

ทำาให้เห็นภาพชัด ต่อไปนี้ก็เหมือนกัน อย่ากลัวที่จะต้องเสียนำ้าตา 

เพราะไม่ว่าจะเสยีเพราะเรื่องดหีรอืร้ายกจ็ะมฉีนัอยู่ข้างๆ เธอเสมอ”

เพียงฟ้าเขย่งปลายเท้าขึ้นมอบจูบให้เขาอีกครา จูบที่แทนคำา

ขอบคณุในทกุช่วงเวลา

ขอบคุณที่กลับมา ขอบคุณที่เห็นคุณค่า ขอบคุณที่ช่วยรักษา 

จนวนันี้เธอเหน็แล้วว่า ไม่ว่าจะมองด้วยหวัใจหรอืดวงตา

ณ จดุรบัภาพชดั...เขาคอืภาพของความรกัที่ชดัเจนที่สดุของเธอ
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เสียงหัวเราะหึๆ ของคนบนโซฟาดึงให้เพียงฟ้าหันมอง 

สามีของเธอกำาลังก้มหน้าก้มตาดูอะไรบางอย่างบนมือถืออยู่ ไม่รู้ว่า

เขาใช้ช่วงเวลาที่เธอหลับแอบดูอะไร ขำาไหล่สั่นขนาดนั้น มันมีอะไร

นกัหนา

“หวัเราะอะไร”

“อ้าว ตื่นแล้วเหรอ” กวนิวฒัน์เงยหน้าขึ้นมองคนที่นอนอยู่บน

เตยีงผู้ป่วย

“ดูอะไรอยู่”

“แอบดูรูปสาวส ิเมยีหลบัอยู่นี่ นาททีอง”

คนที่รู้ว่ากำาลงัโดนยั่วยกัไหล่ “มนัจะมสีาวไหนสวยกว่าฉนัอกี”

คนแอบดสูาวหวัเราะร่า ก่อนจะลากเก้าอี้มานั่งข้างเตยีงเธอ “ก็

สาวคนล่าสดุของฉนัไง สวยกว่าเธอแน่นอน เพราะได้ยนีหน้าตาดจีาก

ฉนัไปด้วย”

เขาบอกแล้วยื่นหน้าจอมอืถอืมาให้เธอด ูเพยีงฟ้าพลนัขมวดคิ้ว 

เพราะรูปที่เขากำาลงัดอูยูไ่ม่ใช่รปูของลกูสาวที่เพิ่งคลอดเมื่อวาน แต่กลบั

เป็นรูปอัลตราซาวนด์ตอนท้องเจ็ดเดือนที่เธอเคยโพสต์ลงไอจีสตอรี

แล้วแทก็ไปหาเขา

บทเรียนแรก

ภำพพิเศษ 1
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“แคปไว้เหรอ”

“อมื ตลกด ีเอามาเทยีบดูว่าหน้าเหมอืนตอนนี้ไหม”

เพียงฟ้าเหลือบตาขึ้นมองคนพูด ตั้งแต่เมื่อวานเธอยังไม่เห็น

รอยยิ้มหายไปจากใบหน้าเขาเลย ถ่ายรูปลูกไม่หยดุทั้งที่ลูกก็แทบไม่

ขยบัเปลี่ยนท่าเลยด้วยซำ้า ดูแล้วอกีสองสามวนัคงได้ยนิคนบ่นว่าเมม

เครื่องเตม็แน่ๆ

คนเป็นแม่หมาดๆ ก้มมองรูปในมือถือเขาอีกครั้ง แล้วก็เริ่ม

เข้าใจว่าทำาไมคุณพ่อตัวดีถึงขำานักขำาหนา ก็ตอนที่เจ้าตัวเล็กของเรา

โตพอจะอลัตราซาวนด์ได้ แต่ไม่ว่าครั้งไหน ลกูกไ็ม่เคยเอามอืออกจาก

หน้าให้พ่อกบัแม่ได้ยลโฉมเลย จนกระทั่ง...

“แม่อุ้มท้องมาเจ็ดเดือน วันนี้เห็นหน้ากันวันแรก...ดันหน้า

เหมอืนพ่อ” เพยีงฟ้าอ่านข้อความที่เธอพมิพ์ไว้บนรปูตอนนั้นแล้วหลดุ

ขำา “กเ็หมอืนจรงิ ขนาดหมอขวญัยงัพดูออกมาคำาแรกตอนเหน็เลยนะ

ว่านี่หน้าหมอกายชดัๆ”

กวนิวฒัน์ยิ้มขำา เรื่องที่ลูกสาวเขาหน้าเหมอืนพ่อเป็นเรื่องที่คน

พูดกนัทั้งชั้น 5 ตั้งแต่ยงัไม่คลอดแล้ว กอ็ย่างที่รู้ว่าแผนกสูตนิรเีวชกบั

แผนกตา หู คอ จมูก อยู่ชั้นเดยีวกนั มหีรอืที่เรื่องจะแว่วมาไม่ถงึ 

พลันนึกถึงตอนที่เขาไปดูลูกที่ห้องเนิร์สเซอรีแล้วเจอกับหมอ

ขวญันกิา หมอสตูฯิ ที่เพยีงฟ้าฝากครรภ์ด้วย อนัที่จรงิกเ็ป็นหมอที่เธอ

เคยนดัตรวจภายในแล้วหลอกเขาว่าเป็นหมอรุ่นน้องอกีคนนั่นละ

‘ดุจฟ้า...เพราะจังนะคะ หมอกายตั้งเองรึเปล่า’ แพทย์สาวที่

ทำาคลอดให้เอ่ยถามคณุพ่อของเดก็

‘แม่เขาตั้งครบั ผมหมดโอกาสตั้งชื่อลกูตั้งแต่หมอขวญับอกเฟย์

ว่าลูกหน้าเหมือนพ่อแล้ว เขาบอกว่าหน้าไม่ได้แม่ ก็ต้องให้ชื่อได้แม่

แทน’

ขวญันกิาขำาเบาๆ ‘แล้วชื่อเล่นล่ะคะ ชื่อน้องฟ้าเปล่า จะได้ใกล้
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เคยีงกบัชื่อคณุแม่ด้วย’

คณุพ่อยิ้ม สายตาอบอุน่ยงัจบัอยูท่ี่ใบหน้าของลกูสาว ‘น้องเบ๊บ 

ชื่อน้องเบ๊บครบั’

‘โอ้...ก็เหมาะเลยนะคะ น้องเบ๊บที่เป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่ 

แล้วกย็งัเป็นเจ้าหมูน้อยสามพนักว่ากรมัของหมอด้วย’

‘ลำาบากเลยนะครบั เกอืบออกไม่ได้แล้ว’

คณุหมอสาวหวัเราะชอบใจใหญ่ ‘แก้มกลม ผวิขาวอมชมพูมา

ตั้งแต่คลอดขนาดนี้ คนที่ลำาบากไม่ใช่หมอหรอกค่ะ น่าจะเป็นคณุพ่อ

ที่ต้องเตรยีมหวงลูกสาวมากกว่า’

‘ไม่เป็นไรครบั เดี๋ยวผมตแีม่ขู่ไว้ก่อนให้ดูเป็นตวัอย่าง ดูแล้วคง

แสบพอกนั’

‘น่าจะแสบจรงินะคะ ตอนคณุเฟย์มาตรวจภายในยงัไม่เจอเลย 

ผ่านไปเดอืนกว่าเอง อ้าว มาแอบอยูใ่นท้องแม่แล้ว’ ว่าจบกน็กึอกีเรื่อง

ขึ้นมาได ้เลยวา่ยิ้มๆ ‘จะว่าไป ถ้าแสบเหมอืนคณุแม ่หมอกายอาจจะ

ไม่ต้องหวงลกูสาวแล้ว เพราะลกูสาวน่าจะหวงพ่อแทน หวงแบบน่ารกั

ด้วย’

‘ยงัไงเหรอครบั’

‘ก็ขนาดคุณแม่ตอนมาเจอขวัญครั้งแรก ยังถามเลยนะคะว่า

ขวัญอายุยี่สิบห้าอย่างที่เขาลือกันรึเปล่า แถมยังเมาท์ต่อด้วยว่าถ้า

ยี่สบิห้าจรงิกไ็ม่เหมาะกบัหมอตาอายสุามสบิกว่าหรอก แก่เกนิไป เวลา

ยิ้มนี่ตีนกาเริ่มมาแล้วนะ ผมก็เริ่มหงอกแล้วด้วย ให้ลองมองดูหมอ

หล่อๆ เดก็ๆ กว่านี้ดกีว่า ตอนแรกขวญักง็งนะคะ จนพยาบาลมาบอก

ว่าคณุเฟย์เป็นแฟนหมอกายเลยเก๊ตตอนนั้น’

กวินวัฒน์หัวเราะไม่หยุด เหมือนได้ยินเสียงเพียงฟ้าตอนพูด

ประโยคนั้นลอยเข้าหูมาเลย เพิ่งรู้ตอนนี้ว่าที่เธอพูดว่าหวงเขาตลอด

เป็นเรื่องจรงิสนิะ ยายตวัแสบเอ๊ย!...
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“หมอขวญัไม่ได้อายยุี่สบิห้านะ แล้วฉนักร็ูแ้ล้วว่าเธอบอกอะไร

หมอขวญัไว้”

“บอกอะไร”

“กบ็อกว่าฉนัมตีนีกา มผีมหงอก” ชายหนุ่มเอยีงคอ เลกิคิ้วให้

คล้ายจะถามว่าจรงิไหม

เพยีงฟ้าเม้มปากกลั้นขำา เบอืนหน้าหนสีายตาเลก็น้อย “กเ็รื่อง

จรงินี่...” ตอบอ้อมแอ้มก่อนจะตะครบุแขนเขา แล้วส่งสายตาวบิวบัใส่ 

“แต่กย็งัหล่อบาดใจอยู่ด”ี

“เนี่ย มันรู้งานอย่างเนี้ยน้าาา” เขาบี้จมูกเธออย่างมันเขี้ยว 

“อย่าสอนลูกเชยีวนะไอ้วธิอีอดอ้อนแบบนี้เนี่ย”

“ทำาไม กลวัโดนลูกอ้อนเหรอ”

“ลูกอ้อนฉันน่ะไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าลูกสาวฉันไปอ้อนไอ้ผู้ชายคน

ไหน พ่อมนันี่แหละจะดิ้นตายเอา”

เพยีงฟ้าระเบดิหวัเราะลั่น ก่อนจะยกสองนิ้วให้เขา “สองวนั ลูก

เพิ่งคลอดได้สองวนันี่พ่อคดิไปไกลขนาดนั้นแล้วเหรอ”

“ไม่รู้เว้ย ทกุอย่างมนัต้องมกีารเตรยีมการ”

เพยีงฟ้าจิ้มนิ้วไปที่หน้าจอมอืถอืเขาที่ตอนนี้ถกูเปลี่ยนรปูพื้นหลงั

เป็นหน้าลูกสาวแล้วเรยีบร้อย ไม่เห่อเท่าไรหรอกพ่อเขาน่ะ

“ลำาบากหน่อยน้า เบ๊บลูกแม่ มีพ่อขี้หวงแถมยังชอบแอบซุ่ม

วางแผนอกี”

กวนิวฒัน์ทำาเป็นไม่ได้ยนิแล้วกดเปิดรปูในโทรศพัท์ให้เธอดแูทน 

“ดูนี่ด ิแม่ฉนัเพิ่งส่งรูปฉนัตอนคลอดมา เอามาเทยีบกบัรูปน้องเบ๊บที่

ถ่ายเมื่อตอนเช้า เป็นไง หลงกบัพ่อนี่เขาพาส่งคนืถูกเลยนะ”

“เชอะ อย่างน้อยกช็ื่อเหมอืนแม่ย่ะ”

ชายหนุม่ยิ้มขำาที่เธอค้อนใส่เขา ก่อนจะถามเรื่องที่สงสยัออกไป 

“ชื่อจรงิฉนัไม่แปลกใจ แต่ว่าทำาไม...ถงึให้ชื่อเล่นชื่อเบ๊บล่ะ”
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เพยีงฟ้าหลบุตามองรปูน้องเบ๊บที่หน้าจออกีรอบ ก่อนจะกลบัมา 

สบสายตาคุณพ่อของน้องเบ๊บ ถึงชื่อ ‘เบ๊บ’ จะเป็นคำาเรียกที่เขาใช้

เรียกเธอมาตั้งแต่ตอนคบกันครั้งแรก แต่พอกลับมาคบกันครั้งที่สอง 

อาจจะเป็นเพราะเราต่างกโ็ตขึ้น ด้วยวยัและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยน

ไปทำาให้กวินวัฒน์ออกจะเขินหน่อยๆ ไม่ค่อยเรียกเธอว่าเบ๊บต่อหน้า

คนอื่น เพียงฟ้าเข้าใจดี ทว่าเธอก็ยังอยากฟังเสียงเขาตอนเอ่ยคำาว่า 

‘เบ๊บ’ อยู่ด ีมนัทำาให้คดิถงึเรื่องราวในวนัเก่าๆ ของเรา

“กเ็บ๊บเป็นชื่อเธอตั้งไง ชื่อจรงิได้ชื่อที่แม่ตั้งให้ไปแล้ว งั้นชื่อเล่น

กเ็อาชื่อที่พ่อตั้งแล้วกนั ถงึจะตั้งให้แม่กเ็ถอะ...ถอืว่าโอนมรดก เนอะ

ลกูเนอะ” คนพดูจิ้มนิ้วลงที่รปูบนหน้าจอราวกบัว่ากำาลงัจิ้มแก้มลกูสาว

เป็นตอนนั้นเองที่มสีายหนึ่งโทร. เข้ามาพอด ี

เจ้าของเครื่องขมวดคิ้ว “ไอ้เป๋า โทร. มาทำาไมเนี่ย สวตีกบัเมยี

อยู่”

แล้วก็เหมือนว่าปลายสายจะเดาได้ เพราะพอกวินวัฒน์กดรับ 

เขากก็รอกเสยีงมาทนัท ี“ขอขดัจงัหวะสวตีกบัเมยีแป๊บนะครบั”

“อะไร เรว็ๆ”

“แหม เร่งจงั งั้นมงึฟังให้ดนีะ กูมาหาลูกมงึที่ห้องเนริ์ส ลูกมงึ

ร้องไห้เสยีงดงัมาก แง้เดยีวเดก็ตื่นทั้งห้องเลยเนี่ย”

กวินวัฒน์ยังขมวดคิ้วมุ่น แต่ก็ขำาไม่หยุด หันไปบอกเพียงฟ้า 

“ไอ้เป๋าบอกว่าลูกเราร้องเสยีงดงั ทำาเดก็ตื่นทั้งห้องเลย”

“เหรอ งั้นบอกให้พยาบาลเอามานี่กไ็ด้ หวินมแล้วรเึปล่า นำ้านม

ยงัไม่ค่อยมาเลยนะ แต่เอามาดูดกระตุ้นหน่อยกไ็ด้”

คนพ่อพยกัหน้าแล้วสั่งผ่านโทรศพัท์ไปอกีรอบ “งั้นฝากมงึบอก

พยาบาลหน่อยว่าพามาที่ห้องให้ที ส่วนมึงไม่ต้องมานะ เมียกูจะให้

นมลูก จะไปไหนกไ็ป”

“เออ! อกีหน่อยอย่าให้เหน็ว่าเอาลูกมาฝากกูเลี้ยงนะ ห.ึ..”
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หลงัจากกดวางสายไม่นาน พยาบาลกพ็าลกูสาวตวัจำ้ามำ่ามาส่ง 

เพยีงฟ้ายงัคงวางท่าให้นมลกูได้อย่างเก้ๆ กงัๆ ทั้งที่พยาบาลกม็าสอน

แล้วแต่เธอกไ็ม่รู้ว่าทำาถูกไหม กวนิวฒัน์มองคณุแม่มอืใหม่แล้วได้แต่

ยิ้ม เขาเองกไ็ม่รู้จะช่วยเธอยงัไงเลยได้แต่คอยหยบินั่นหยบินี่ให้

ชายหนุม่ขยบัตวัไปยนืชดิข้างเตยีง ยื่นหน้าไปมองลกูสาวที่ตอน

นี้สงบลงแล้วเพราะปากไม่ว่าง แก้มสองข้างขยับตามแรงดูดไม่หยุด 

เพยีงเท่านั้น เขากย็ิ้มให้ภาพน่ารกัอกีแล้ว คนเป็นแม่กย็ิ้มอยู่เหมอืน

กนั 

“ทำาไมลกูเราร้องเสยีงดงัขนาดนั้นได้” กวนิวฒัน์ถามเสยีงจรงิจงั 

“ฉนัว่าตอนทำา...เธอกไ็ม่ได้ร้องดงัขนาดนั้นนี่”

“โว้ยยย” หญงิสาวโวย แล้วฟาดแขนเขาไปตามระเบยีบ “ถงึ

จะอุ้มลูกอยู่ แต่อกีมอืฉนักว็่างนะ”

คนช่างแซวหวัเราะจนไหล่สั่น ก่อนที่จู่ๆ  เสยีงอทุานของเพยีงฟ้า

กด็งัขึ้นแทรก

“โอ๊ย!” เธอสะดุ้ง “โอ๊ย เจบ็”

“ทำาไม เป็นอะไร”

“ลูกดูดเจบ็อะ เจบ็จี๊ดๆ”

“กดัเหรอ กดัรเึปล่า”

“ไม่น่านะ ไม่รู้เจบ็จากอะไร”

คนข้างเตยีงโน้มตวัลงแล้วใช้นิ้วชี้เขี่ยแก้มกลมของลกูสาวเบาๆ 

“กดัรเึปล่าเราน่ะ ดูดดีๆ  น้าาา อย่ากดันะแม่เขาเจบ็ พ่อดูดมาก่อน

พ่อยงัไม่เคยกดัเลย” ว่าจบกเ็หลอืบตาขึ้นสบกบัเธอแล้วยกัคิ้วให้ “เป็น

ไง บทเรยีนแรกที่พ่อสอนลูก”

“ดีๆ  ทั้งนั้นเลย”

ทั้งสองหวัเราะไปพร้อมกนั ก่อนที่จะเปลี่ยนมาแหย่ลกูต่อ ไม่ทนั

ไรลูกสาวของพวกเขากเ็คลิ้มหลบัไปเสยีแล้ว เพยีงฟ้ามองทารกตวัน้อย
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ที่แก้มใหญ่กินไปแล้วครึ่งหน้าและตอนนี้กำาลังหลับตาอ้าปากหวออยู่ 

ภาพน่ารกัแบบขำาๆ นี้ทำาให้เธออดใจไม่ไหว หนัไปคว้าโทรศพัท์มอืถอื

มากดถ่ายรูปไว้ ก่อนจะเลอืกรูปที่คดิว่าตลกที่สดุ แล้วกดอปัโหลดลง

อนิสตาแกรม

“บทเรียนแรกจากพ่อลูกได้ไปแล้ว ส่วนนี่จะเป็นบทเรียนแรก

จากแม่นะน้องเบ๊บ บทเรยีนที่มชีื่อว่า...ไอจใีครคนนั้นรอดลูก”

กวนิวฒัน์ขำาตั้งแต่ยงัไม่เหน็รูป แล้วกต็้องขำากว่าเดมิตอนที่เขา

เปิดดูรูปนั้นจากเครื่องของเขา เลื่อนสายตาลงมาที่ข้อความบรรยาย

ใต้ภาพที่เธอเขยีนเอาไว้ว่า

“น้องเบ๊บเมานม...” เขาอ่านประโยคแรก ก่อนจะกดให้โชว์

ข้อความที่ถูกซ่อนไว้ข้างล่าง “...เชื้อพ่อมนัแรง”

อ่านจบพ่อของน้องเบ๊บก็เงยหน้าขึ้นจากจอ รับเอารอยยิ้มน่า

มนัเขี้ยวของแม่น้องเบ๊บที่รอจงัหวะนี้อยู่แล้ว พอเขาเลกิคิ้วให้เชงิถาม

ว่าจะเอางี้ใช่ไหม เพยีงฟ้ากย็กัไหล่ให้

“หรอืไม่จรงิ...การนัตดี้วยลูกหนึ่งเลยนะ”

“หึๆ ” เขาหวัเราะในลำาคอ ก่อนจะกระดกินิ้วชี้ใส่ “ทดไว้นะ ทด

ไว้ก่อน เดี๋ยวได้เตรยีมลูกสอง”

คนโดนคาดโทษเบ้ปาก ลอยหน้าลอยตา “ลูกสองแล้วไง ไม่

กลวั”

“อะไรเน่ีย กูมาทีไรลกูมึงหลบัตลอด” เสียงบ่นของแทมมี่

ดงัมาพร้อมกบัที่เจ้าตวัเดนิมานั่งลงที่เก้าอี้โต๊ะบาร์สงูที่คอนโดเพยีงฟ้า 

“จะสองเดอืนแล้วนะ กูยงัไม่มรีูปเซลฟีกบัหลานตอนยิ้มเลย”

เพียงฟ้าหันไปมองเพื่อนแวบหนึ่ง ก่อนจะหันหน้าเข้าเตาต่อ 

“มงึดรูปูในไอจกีกู่อนเถอะ ขนาดรปูที่ยิ้ม ลกูกยูงัไม่ยอมลมืตาเลย พ่อ

มันพูดทุกวันเลยนะว่าออกจากท้องแม่แล้วให้ลืมตาบ้าง ไม่รู้ตอนนี้รู้
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ตวัรยึงัว่าตวัเองออกมาแล้ว กลางวนัละนอนจงั ไปตื่นโน่น ตสีองตสีาม

จ้า”

จณิณาหวัเราะใหญ่ เทนำ้าผลไม้จากเครื่องป่ันใส่แก้วแล้วยกไป

เสริ์ฟให้แทมมี่ 

เจ้าของห้องเลยหนัไปบอก “อย่าเพิ่งกนิเยอะนะเดี๋ยวรสตดิลิ้น 

พวกมงึยงัต้องชมิอาหารอกีหลายจาน เครื่องดื่มด้วย”

“แล้วนี่นึกครึ้มยังไงลุกมาทำาอาหารหลายจานขนาดนี้ ทำาไม 

หยดุงานแล้วเลี้ยงลกูยาวไปเดอืนนี่มนัอดัอั้นอยากทำาอาหารขนาดนั้น

เลยเหรอ”

“เปล่า แค่จะรเีมนูที่ร้านใหม่น่ะ ยงัไงกไ็ปทำางานที่ร้านไม่ได้อยู่

แล้ว กท็ำาที่บ้านซะเลย มงึกเ็หน็ น้องเบ๊บไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่หรอก ขนาด

จะให้กนินมยงัต้องปลกุ” 

“รเีมนูใหม่? ทำาไมอะ ร้านมงึกข็ายดอีอก” แทมมี่ว่า

“เปลี่ยนไม่หมดหรอก เมนูไหนขายดกีเ็กบ็ไว้ แต่อนัไหนที่แบบ 

นานๆ ออกทีก็เปลี่ยนออก แล้วคิดเมนูใหม่ใส่เข้าไป เตรียมต้อนรับ

ร้านใหม่”

“ร้านใหม่?!” เพื่อนทั้งสองประสานเสยีงพร้อมกนั ก่อนแทมมี่

จะว่าต่อ

“มงึจะเปิดสาขาสองเหรอ”

“เปล่า ย้ายร้านน่ะ”

“อ้าว แล้วสญัญาเช่าที่เดมิล่ะ หมดละเหรอ”

เพยีงฟ้าส่ายหน้า “จรงิๆ กเ็หลอือกีประมาณปีนงึ แต่เขาเหน็

ว่ามเีรื่องมรีาวอะไรกนั กเ็ลยอะลุ่มอล่วยให้ยกเลกิได้แบบไม่โดนปรบั

น่ะ”

“แล้วมงึจะย้ายไปไหน”

“กอ็กีสามเดอืนส่วนต่อเตมิใหม่ที่โรง’บาลจะเปิดแล้ว”
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“อ๋อ ตรงที่ก่อสร้างอยู่ตอนนี้น่ะเหรอ ฝั่งข้างหลงัโรง’บาลที่มนั

เลยออกมาเกอืบถงึสถานรีถไฟฟ้านั่นปะ”

“ใช่ๆ คอืเขาจะเปิดเป็นพวกร้านอาหาร ร้านกาแฟอะไรแบบนี้”

“แต่เวิ้งนั้นมนักไ็ม่ได้กว้างมากปะ” จณิณาเสรมิ

“ไม่กว้างหรอก จรงิๆ กไ็ม่ได้มร้ีานเยอะมากนะ แต่พอดมีนัเชื่อม

กับตึกด้านหลังของโรง’บาล แล้วเขาก็ทำาทางเดินออกมาได้เลย อีก

ด้านกใ็กล้รถไฟฟ้า คนเดนิผ่านไปผ่านมาจะได้แวะซื้อกลบับ้านได้ด้วย 

กูเลยอยากย้ายไป”

“แต่ทำาเลดแีบบนั้น ไม่แย่งกนัประมูลหวัแตกเลยเหรอ”

เพยีงฟ้าพยกัหน้าให้จณิณา แต่คนที่เบ้ปากใส่หญงิสาวก่อนใคร

เลยคอืแทมมี่

“อย่าบอกนะว่าใช้เส้นผวัเลยได้มา” 

“เรยีกว่าเส้นพ่อผวัดกีว่า ผวักูจะมอีำานาจอะไร”

เพื่อนสองคนหัวเราะร่วน แล้วพอเพียงฟ้ายกอาหารจานแรก

ออกมาตั้งบนโต๊ะ จณิณากว็่าด้วยสหีน้าครุ่นคดิ

“จะว่าไปพ่อหมอเป๋ารวยจงัวะ กูไปจบีหมอเป๋าตอนนี้ทนัไหม” 

แทมมี่ท้วงอย่างไว “ไหนบอกว่าจะจำาไว้ว่าไม่มสีจัจะในหมู่หมอ

ไง” 

“อ้าวมงึ กูกไ็ม่ได้มสีจัจะเท่าไหร่หรอก ถอืว่าศลีเสมอกนั”

หญงิสาวอกีคนถงึกบักลอกตา “โอ๊ย อย่าเลยจนี กูไม่รู้จะต้อง

สงสารใคร เลอืกข้างไม่ถูก” 

“เออจรงิ” แทมมี่เอ่ยเสรมิกลั้วหวัเราะ

เพยีงฟ้าดนัจานไปตรงหน้า ก่อนจะยื่นช้อนส้อมให้ทั้งสอง “อะ 

ลองชมิก่อนแล้วคอมเมนต์ด้วย”

“ทำาไมมึงต้องให้พวกกูสองคนชิมตลอดเลย ไม่คิดว่าลิ้นของกู

กบัอเีจ้จะตายด้านบ้างเหรอ”
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“กไ็ม่เคยได้ยนินี่ว่าการจบูผูช้ายมาหลายคนทำาให้ลิ้นด้าน กน่็า

จะใช้งานได้อยู่ไม่ใช่เหรอ”

“ว้ายยย แรงงง” ชายเดยีวในกลุ่มกรดีนิ้วแตะรมิฝีปาก “แต่ก็

เรื่องจรงิค่ะ อนันี้ยอมรบั” 

เชฟสาวยกัไหล่ให้ ก่อนจะเดนิไปหยบินำ้าเปล่า “จรงิๆ กไ็ม่ได้

มแีค่มงึสองคนหรอกที่ได้ชมิ เดี๋ยวคนที่ร้านทกุคนกจ็ะได้ชมิเหมอืนกนั 

มนักต็้องให้คนชมิหลากหลาย อย่างมงึนะจนีกเ็ป็นตวัแทนของลูกค้า

สาว วยัทำางาน ง่ายๆ คอืพนกังานออฟฟิศ ส่วนอเีจ้ มงึกเ็ป็นตวัแทน

เพศชาย”

“เพศชายบ้าอะไร เดี๋ยวกูตเีลยอเีฟย์”

คนจะโดนตขีำาใหญ่ “ล้อเล่น มงึกเ็ป็นลูกค้าอกีประเภทนงึ จรงิๆ 

ที่ให้มงึสองคนกนิก่อน เพราะถ้าไม่อร่อย พวกมงึด่ากแูน่นอน ไม่มกีาร

คอมเมนต์แบบถนอมนำ้าใจ กูอยากได้ความจริงไง ส่วนเรื่องตัวแทน

กลุ่มลูกค้าเพศชาย ต้องเป็นผวักูอยู่แล้วค่ะ ชมิกนัอยู่ทกุวนั”

“โอ๊ยยย หมั่นไส้”

เพยีงฟ้าเชดิหน้าใส่แทมมี่ ก่อนจะขยี้ซำา้ไปอกีท ี “เอาจรงิๆ ที่

อยากย้ายร้านนี่กค็อืตั้งใจย้ายไปอยู่ใกล้ผวัเลยนะ”

“แรดกว่านี้ไม่มอีกีแล้วจ้าาา”

“แน่นอน เพื่อนกูสอนมาด”ี

“อ้าว อนีี่ วกมาลงที่กูซะงั้น”

เสียงหัวเราะดังขึ้นอีกหลายระลอกปะปนไปกับการคอมเมนต์

เรื่องอาหารที่ถูกยกมาเสริ์ฟเรื่อยๆ แทรกเรื่องชาวบ้านที่แอบเมาท์กนั

เลก็น้อยตามประสา ก่อนที่จู่ๆ แทมมี่จะประสานมอืกลางหน้าอกแล้ว

ทำาหน้าตาเพ้อฝัน

“ไม่น่าเชื่อเลยเนอะ รู้ตวัอกีทอีเีฟย์กม็ลีูกกบัหมอกายแล้ว ยงั

จำาวนัที่เราช่วยกนัแอ๊วหมอได้อยู่เลย”
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“อืม ก็จริง ฟีลที่มึงมานั่งบ่นตอนกายเป็นอินเทิร์นเหมือนเพิ่ง

เกดิขึ้นเมื่อวานเลยนะ”

“ถึงตอนนั้นกูจะบ่น แต่ตอนนี้ต้องขอบคุณชีวิตอินเทิร์นนะ 

เพราะมันทำาให้ผัวกูอดหลับอดนอนเก่งมาก เลี้ยงลูกยันตีอะไรก็ช่าง 

เช้ามาตื่นไปทำางานต่อได้ปกต”ิ

“อ้าว แล้วมงึเป็นแม่ ทำาไมไม่เลี้ยงล่ะ” แทมมี่แว้ดใส่

“โอ๊ยยย กกูเ็ลี้ยงทั้งวนัแล้วไหม กเ็หนื่อยไง เปลี่ยนกนับ้าง ช่วย

กนัทำากต้็องช่วยกนัเลี้ยงส ิเป็นแม่มนัเหนื่อยนะ แค่ลกูดดูนมกเ็จบ็แล้ว 

หวันมแตกด้วยเนี่ยตอนเนี้ย”

“หา?! หัวนมแตกคืออะไรยังไง” จิณณายื่นหน้ามากลางวง 

หน้าตาอยากรู้อยากเหน็มาก

“มันก็ปกติของแม่มือใหม่อะ แบบเอาลูกเข้าเต้าผิดท่า ดูดไป

ดูดมามนักแ็ตกอะมงึ แล้วมนักเ็จบ็มากกก พูดง่ายๆ กค็อืหวันมยงัไม่

เทริ์นโปรนั่นแหละ”

“ไม่เทริ์นโปรอะไร กใ็ห้ผวัดูดอยู่ตลอดปะ” หญงิในร่างชายว่า

“กใ็ช่ แต่มนักค็นละท่าไหม”

“โอ๊ยยย หยดุ!” จณิณากางมอืเบรกการสนทนาไว้ “นี่มนัเรื่อง 

อะไรเนี่ย เพื่อนมลีูกได้ไม่ถงึสองเดอืน ทอปปิกในกลุ่มเราเปลี่ยนเป็น

แบบนี้แล้วเหรอ กูตามไม่ทนั กูตามไม่ทนัจรงิๆ”

“เออๆ งั้นพกัเรื่องหวันมกไ็ด้”

จณิณากลอกตา พร้อมกบัถอนหายใจให้แทมมี่ แล้วกเ็ป็นตอน

นั้นละที่เพยีงฟ้านกึบางอย่างขึ้นมาได้

“นี่ต่อไปนี้นะ เราห้ามพดูมงึก ูห้ามพดูคำาหยาบคายในกลุม่แล้ว 

เดี๋ยวน้องเบ๊บจำา”

“อีเฟย์ ลูกมึงยังไม่เต็มสองเดือนเลย จำาหน้าพ่อหน้าแม่มัน 

ให้ได้ก่อนเถอะ”
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“โอ๊ยยย อเีจ้ ถงึตอนนี้จะยงัจำาไม่ได้ แต่เรากต็้องฝึกไว้ไง พอ

ลูกพูดได้ เรากช็นิพอด ี ลูกจะเลยีนแบบคำาหยาบจากเราไม่ได้ เดี๋ยว

ผวักูด่า”

“อเีฟย์ เขามแีต่พ่อบ้านใจกล้าที่กลวัเมยี มงึนี่อะไร กลวัผวั”

“กผ็วักูดอุะ” ปลายเสยีงแผ่วลง แถมยงัแกล้งหลบุตาหน ีแล้ว

เน้นเสยีง “...ดมุาก”

แทมมี่เอาศอกสะกดิจณิณา “อจีนีมงึดูท่ามนั จรติตอนพูดนี่กู

คดิดไีม่ได้เลยนะ”

พอเพื่อนว่าจบ เพียงฟ้าก็ช้อนสายตากลับมา เท้าคางกับโต๊ะ

แล้วยกัคิ้วให้ “ถงึมดลูกจะยงัไม่เข้าอู่ แต่กูกส็ู้ตายนะจ๊ะ”

“อเีจ้ มงึดูหน้ามนั”

เพียงฟ้าเชิดหน้าแล้วแกล้งมองเล็บ “คนมีผัวอะเนอะ จะพูด

อะไรกไ็ด้”

“มงึรอตรงนี้นะเจ้ ถงึกูจะไม่ได้อยากมผีวัแต่เหน็หน้ามนัแล้ว กู

ขอไปเอาทพัพใีนครวัมาฟาดมนัสกัท”ี

คนโดนคาดโทษหวัเราะร่า แล้วเป็นฝ่ายเดนิเข้าครวัไปแทน ก่อน

จะยกอาหารอกีจานออกมาให้เพื่อน นกัชมิจำาเป็นทั้งสองกนิไปคนละ

คำา จณิณากค็อมเมนต์ก่อน

“อันนี้ดีนะ หวานกำาลังดี มันหวานจากอะไร ใส่นำ้าตาลทราย 

เหรอ”

“อาหารที่ร้านจะไม่ใส่นำ้าตาลทรายนะ ใช้นำ้าตาลมะพร้าวแทน”

แทมมี่พยกัหน้าตาม กำาลงัจะเอ่ยอย่างเป็นการเป็นงานต่อ ทว่า

เชฟเจ้าของเมนูกเ็สรมิขึ้นเสยีก่อน

“อ้อ ทำาให้คนอื่นใช้นำ้าตาลมะพร้าว แต่ถ้าทำาให้กายไม่ต้องใส่

นำ้าตาล เพราะแค่นี้กห็วานจะตายอยู่แล้ว”

แทมมี่กลอกตาวนไปสามรอบ ก่อนจะวางช้อนแล้วดึงแขน
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จณิณา “ปะอจีนี กลบั!”

“โอ๊ยย ล้อเล่น อย่าเพิ่งป๊ายยย”

“ไม่ต้องมาเรยีกกู!!!”
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“เตาเปิดแล้ว ที่ดูดควันปิดแล้ว ของสดเอาเข้าตู้เย็นแล้ว 

โอเคครบ” เชฟสาวเชก็ครวัรอบสดุท้ายอย่างรวดเรว็ เพราะเหลอืเวลา

อกีสบินาทเีธอต้องออกจากคอนโดเพื่อไปที่ร้าน เพยีงฟ้าเพิ่งทำามื้อเช้า

ให้สองพ่อลูกเสร็จ และสิ่งที่ต้องทำาอีกอย่างต่อจากนี้คือตรงเข้าห้อง

นอน 

หญงิสาวเดนิมาหยดุข้างเตยีงก่อนจะเขย่าตวัคนที่นอนอยูด้่าน

นอกสดุ พอเขาปรอืตาขึ้นมามองอย่างงวัเงยี เธอกก็้มลงไปพูดใกล้ๆ 

“กายๆ วนันี้เอาแซนด์วชิในตูเ้ยน็ให้ลกูไปโรงเรยีนด้วยนะ อาหารกลาง

วนัที่โรงเรยีนเป็นราดหน้า”

คนยงัไม่ตื่นดพียกัหน้าหงกึๆ แม้จะสะลมึสะลอืแต่กย็งัจำาได้ว่า

ลูกสาวไม่ชอบกินอาหารที่เป็นนำ้ายืดๆ เลยเข้าใจสิ่งที่เพียงฟ้าพูดใน

ทนัท ี

ครางตอบเธอเบาๆ “ออืออ”

เพยีงฟ้าส่ายหน้า ตั้งแต่น้องเบ๊บเริ่มเข้าเรยีนอนบุาล คณุพ่อจะ

ทำาหน้าที่เป็นคนไปส่งตอนเช้าเสมอ เพราะคณุแม่อย่างเธอต้องเข้าร้าน

แต่เช้า แล้วกอ็ย่างที่เหน็นี่แหละ เช้าขนาดที่ทั้งคู่ยงัไม่ตื่นเลย

ถึงแต่งงานมาจะครบปีที่ห้าแล้ว ทว่าเธอกับเขาก็ยังไม่ได้ซื้อ

มีแฟน

ภำพพิเศษ 2
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บ้านใหม่ เพราะต่างรู้สกึว่าคอนโดนี้กไ็ม่ได้คบัแคบไปสำาหรบัสามคน 

แถมยังสะดวกกับการไปทำางาน และระบบรักษาความปลอดภัยก็ดี

มาก เลยยงัไม่คดิจะขยบัขยายไปไหน ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ฝั่งห้องของ

เธอเสยีมากกว่า ยกเว้นวนัไหนที่กวนิวฒัน์อยากให้ลูกอ่านหนงัสอืหรอื

งดดูโทรทศัน์บ้าง เขากจ็ะหิ้วยายตวัเลก็ไปเล่นที่ฝั่งห้องเขาแทน

คนเป็นแม่ยืดตัวข้ามคนพ่อไปหาลูกสาวที่ยังหลับปุ๋ยไม่แพ้กัน 

ก่อนจะก้มลงหอมฟอดใหญ่อย่างที่ทำาทุกวัน “คุณแม่ไปก่อนนะคะ 

เดี๋ยวตอนบ่ายเจอกนัน้า”

ว่าจบกถ็อยตวักลบัมา หมนุตวัเดนิออกจากห้อง ทว่ากโ็ดนคว้า

แขนไว้ หญงิสาวหนักลบัไปจะเอ่ยถาม คนรั้งกป็รอืตาขึ้นมาได้ข้างหนึ่ง 

แล้วเอานิ้วชี้ที่แก้มตวัเอง

เพยีงฟ้าหลดุขำา ยงัไงกจ็ะไม่ยอมน้อยหน้าลูกจรงิๆ สนิะคนนี้ 

หญงิสาวก้มลงหอมแก้มคณุพ่อตวัดไีปหนึ่งท ี“ตอนเที่ยงเจอกนันะคะ

คณุหมอ”

“วนันี้โออาร์น่าจะเลกิไม่ทนัเที่ยง” คิ้วเข้มขมวดมุน่ ก่อนเจ้าตวั

จะยกมอืขึ้นมาเกาคิ้ว “ไปช้านดินงึนะ”

“โอเค งั้นไปนะ”

“ออื”

ได้ยนิเสยีงรบัคำาแล้วเพยีงฟ้ากเ็ดนิแยกออกมา แต่ยงัไม่ทนัจะ

พ้นประตูห้องนอน เสียงคนบนเตียงก็ดังตามมากำาชับอีก “ขับรถดีๆ 

นะ ฉนัมเีมยีคนเดยีว”

หญงิสาวหนัขวบัไปสวนทนัควนั “กล็องมหีลายคนดูส!ิ”

คนบนเตียงดีดตัวขึ้นนั่ง แล้วเกาหัวอย่างมึนๆ มองประตูห้อง

นอนที่ปิดลงพอดี ชายหนุ่มสะบัดหน้าไล่ความงัวเงีย ก่อนจะขำาให้ 

ตวัเองเบาๆ “โอยยย ตื่นเลยกู”

หลงัจากที่เพยีงฟ้าออกไปครูใ่หญ่ กวนิวฒัน์กป็ลกุคนตวัจิ๋วบน
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เตียงขึ้นมาบ้าง เขาใช้เวลาไม่นานก็แปลงโฉมให้ก้อนโมจิขี้เซากลาย

เป็นตุ๊กตาแสนน่ารกัได้อย่างไม่ขาดตก ก่อนจะอุ้มไปหย่อนลงที่เก้าอี้

เดก็ตรงโต๊ะกนิข้าว

“ไหนดูซ ิคณุแม่ทำาอะไรไว้ให้น้องเบ๊บกนิตอนเช้านะวนันี้”

ชายหนุม่เปิดฝาครอบอาหารออก ภายในมปีลาย่างกบัข้าวสวย

ในชามสำาหรบัเดก็ งาดำาเมด็เลก็ถกูโรยอยูต่รงตำาแหน่งตาของข้าวสวย

ที่ถูกป้ันให้เป็นรูปหน้าลกูหม ูกวนิวฒัน์เหลอืบมองลกูสาวแวบหนึ่งแล้ว

ขำาออกมา

“นี่ไม่ได้ล้อลกูอยูใ่ช่ไหม” เขาเอ่ยขำาๆ ก่อนเลื่อนจานข้าวไปตรง

หน้าลูก หนัไปอ่านโพสต์-อติที่แปะไว้บนโต๊ะ “นำ้าส้มอยู่ในตู้เยน็”

เขาเดนิไปเปิดตูเ้ยน็ ทว่ากห็นักลบัไปถามลกูสาว “น้องเบ๊บเอา

นำ้าส้มไหมคะ”

“ไม่เอาค่ะคณุพ่อ น้องเบ๊บอยากเอานมหวานๆ”

คนพ่อหนักลบัมาไล่สายตามองของในตูเ้ยน็ พมึพำาไปด้วย “นม

หวานๆ ไหนวะ ตู้เยน็ของเยอะอย่างกบัขมุสมบตั”ิ หาอยู่ไม่นานเขาก็

ไปหยดุอยู่ที่แกลลอนขนาดเลก็ “นมรสบตัเตอร์สกอตช์ อมื น่าจะอนั

นี้แหละ”

เขาเทนมใส่แก้วให้ลูก ก่อนจะเทนำ้าส้มให้ตัวเอง ต้องดื่มซะ

หน่อย คั้นไว้แล้ว เดี๋ยวเมยีเสยีนำ้าใจ

“คุณแม่ทำาอาหารอร่อยจังเลยนะคะ” เสียงเจื้อยแจ้วดังมาให้

ได้ยนิอยู่เรื่อยๆ

“อร่อยกก็นิเยอะๆ นะคะ น้องเบ๊บจะได้โตไวๆ”

“ถ้ากนิเยอะจะโตไวเหรอคะ” ลูกสาวทำาตาแป๋วใส่

“ใช่แล้วค่ะ เนี่ยรู้ไหมตอนน้องเบ๊บเกดิมานะ ตวัเลก็เท่าในรูป

ตรงชั้นนั่นเองนะคะ แต่พอหนูกินข้าวกินนมเข้าไป หนูก็ตัวโตขึ้น

เรื่อยๆ”
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ลูกสาวที่เคี้ยวข้าวตุ้ยๆ ทำาหน้ายุ่ง “จรงิเหรอคะ”

“อ้าว ถ้าไม่จรงิงั้นน้องเบ๊บคดิว่ายงัไงล่ะ”

“น้องเบ๊บรู้ค่ะคณุพ่อว่าน้องเบ๊บโตได้ยงัไง” ตุก๊ตาช่างจ้อว่าแล้ว

ยิ้มอย่างมั่นใจ “อาเป๋าเคยบอกว่าคุณพ่อเอาน้องเบ๊บไปแช่นำ้าแล้ว 

น้องเบ๊บกพ็องขึ้นเรื่อยๆ ถ้าน้องเบ๊บมนี้อง น้องเบ๊บจะช่วยคณุพ่อเอา

น้องแช่นำ้านะคะ”

คุณพ่อเหมือนได้ยินเสียงวิ้งอยู่ในหูตัวเอง แต่ก็พยายามระงับ

อารมณ์ไว้ ได้แต่ยิ้มเจื่อนให้ลกูสาว แล้วคาดโทษใครบางคนเบาๆ “อา

เป๋าๆ เดี๋ยวมงึเจอกู” 

บ่ายสองโมงเป็นเวลาที่เพียงฟ้าต้องไปรับลูกสาว ทว่าก็ 

ไม่ได้กลับมาที่ร้านทันที เพราะที่โรงเรียนอนุบาลของน้องเบ๊บเพิ่งขอ

ให้เธอไปสอนคอร์สทำาอาหารให้เดก็หลกัเลกิเรยีน ด้วยเพราะเวลาบ่าย

สองเป็นเวลาที่พ่อแม่หลายบ้านยังทำางานอยู่เลยไม่สะดวกมารับลูก 

แถมเธอกช็อบทำาอาหารกบัลูกสาวแล้วถ่ายคลปิลงอนิสตาแกรมบ่อยๆ 

อยู่แล้ว ทางโรงเรยีนเลยเปิดคอร์สทำาอาหารหลงัเลกิเรยีนเพิ่มเสยีเลย

เพียงฟ้าก็เห็นว่าเป็นเวลาที่ดีเหมือนกัน เพราะหลังจากที่เธอ

สอนเด็กเสร็จ แล้วขับรถกลับไปถึงที่ร้าน ก็ใกล้เวลาที่กวินวัฒน์เลิก

งานแล้วมาช่วยดูแลลูกต่อจากเธอพอดี

นกัเรยีนในคลาสจะเป็นแค่เดก็อนบุาลสองและสาม เพราะหญงิ

สาวเห็นว่าอนุบาลหนึ่งยังเด็กเกินไป อาหารที่ทำาก็จะเป็นเมนูที่ไม่ใช้

ความร้อน หรอืถ้าต้องใช้ความร้อน เชฟกจ็ะเป็นคนทำาให้ เน้นความ

สนกุและฝึกกล้ามเนื้อมอืของเดก็วยันี้มากกว่า

ทกุคลาสเป็นไปอย่างราบรื่น เดก็ๆ ทกุคนให้ความร่วมมอืดมีาก 

จะมีที่ป่วนที่สุดก็เด็กอนุบาลหนึ่งคนเดียวของคลาสที่ตั้งใจทำาอาหาร

ไปให้คณุพ่อของเธอทกุวนันี่ละ
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“ซอสอนันี้เหยาะเบาๆ นะคะน้องเบ๊บ โอเคค่ะ พอแล้วค่ะ”

“เอาอกีนดิค่ะคณุแม่” ไม่ว่าเปล่า เจ้าตวัจิ๋วเขย่าขวดซอสรวัๆ 

จนคนเป็นแม่เบรกแทบไม่ทนั

“โอ๊ยๆ พอละลูก พ่อเธอไตวายพอด”ี

นอกจากชอบเหยาะซอสแล้ว เวลาให้หั่นอะไร ลูกสาวของเธอ

ก.็..

“อุ๊ย อนันี้อร่อยจงัค่ะคณุแม่” ว่าจบกห็ยบิใส่ปากเพิ่ม

“น้องเบ๊บหั่นต่อหน่อยค่ะลูก พี่ๆ  เขาจะเสรจ็กนัแล้ว”

“ได้เลยค่ะคณุแม่” รบัคำาแล้วหนัไปหั่นสามท ี เสรจ็แล้วกห็ยบิ

ใส่ปากตวัเองต่อ จนคนที่มองดูอยู่ปาดเหงื่อ

“หั่นไปกนิไป ไม่ต้องบอกเลยว่าเชื้อใคร พอกนัทั้งพ่อทั้งลกูเลย”

วนันี้เพยีงฟ้ากลบัมาถงึที่ร้านกวนิวฒัน์กม็ารออยูแ่ล้ว น้องเบ๊บ

วิ่งตรงไปหาพ่อของเธอ

“คณุพ่อคะ วนันี้น้องเบ๊บทำาอาหารมาให้คณุพ่อด้วยค่ะ”

“น้องเบ๊บ สวสัดคีณุพ่อก่อนลกู” คณุแม่เตอืนเสยีงเข้มตามหลงั

“สวสัดคี่ะคณุพ่อ”

คุณพ่อยื่นมือไปวางบนหัวลูกสาว “สวัสดีค่ะ ไหนวันนี้คนเก่ง

ของพ่อทำาเมนูอะไรมา”

“ไม่บอกค่ะ” คนตวัเลก็ส่ายหน้า “เดี๋ยวคณุพ่อไม่เซอร์ไพรส์”

“อ้าว”

เพียงฟ้าที่ฟังการสนทนาอยู่หลุดขำา “น้องเบ๊บไปเอาช้อนที่น้า

ผึ้งมาให้คณุพ่อไปลูก เดี๋ยวแม่จะขึ้นไปเปลี่ยนชดุก่อนนะคะ”

“ได้ค่ะ” รับคำาแล้วคนตัวจิ๋วก็วิ่งไปหาพนักงานร้าน “น้าผึ้ง

ขาาา”

กวินวัฒน์มองตามแล้วส่ายหน้า “ทีตอนนี้ละแบตเต็ม พอถึง

เวลากนิข้าวเยน็ทไีรหลบัคาโต๊ะทกุท”ี
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“ครูบอกว่ายงัไม่ยอมนอนกลางวนัเลยนะ”

ตั้งแต่เริ่มส่งลูกสาวเข้าโรงเรยีน น้องเบ๊บไม่มปัีญหาเรื่องการเข้า

กับเพื่อนเลย เพราะโตมากับการถูกรายล้อมด้วยเพื่อนๆ ของพ่อแม่ 

ไหนจะคนที่ร้านอกี แต่ปัญหาเดยีวคอืไม่ยอมนอนกลางวนัที่โรงเรยีน 

ไม่แน่ใจว่าแปลกที่หรอืห่วงเล่น แต่นี่กเ็ปิดเรยีนมาหลายเดอืนแล้วกย็งั

เหมอืนเดมิ

“น่าจะต้องค่อยๆ บอกไปเรื่อยๆ” ชายหนุ่มว่า ก่อนจะรนุหลงั

ภรรยาเบาๆ “ไปเปลี่ยนชดุได้แล้วไป เดี๋ยวลูกค้าเข้ากต็้องรบีอกี”

“ได้เลยค้าาา มาเป็นผู้จดัการเลยไหม”

“ผู้จดัการร้านน่ะเหรอ”

“ผู้จดัการเมยี” เธอขยบิตาข้างหนึ่งให้ทิ้งท้าย ก่อนจะเดนิตรง

ไปหลงัร้าน คนที่มองตามหลงัยกยิ้มมมุปาก

“อมื เดี๋ยวคนืนี้แหละ ตำาแหน่งผู้จดัดเีด่นต้องมา”

เพียงฟ้ากลับออกมาจากห้องแต่งตัวอีกทีก็เห็นคุณพ่อง่วนอยู่

กบัการชมิอาหารฝีมอืลูกสาวอยู่ แถมยงัชมไม่ขาดปาก 

คนแม่เลยเดนิเข้าไปกระซบิ “ไม่เคม็เหรอ”

กวนิวฒัน์ยิ้มให้เจ้าของเสยีงเจื้อยแจ้วที่พดูไม่หยดุ ก่อนจะพยกั

หน้าตอบภรรยา แล้วเอนตวัไปพูดเบาๆ ว่า “เคม็ แต่เธอดูสายตาแห่ง

ความคาดหวงัของลูกส ิฉนัพูดอะไรได้ล่ะ”

“งั้นกฝ็ากหน่อยนะคะ ไหนๆ กส็านฝันให้เชฟมาคนนงึแล้ว สาน

ต่ออีกสักคนจะเป็นไรไป” คนเป็นเชฟกำาลังจะเข้าไปทำาหน้าที่ในครัว 

ทว่ากน็กึอะไรขึ้นได้ “เดี๋ยวนะ แล้วที่เคยชมว่าฉนัทำาอร่อยมาตลอดนี่ 

อย่าบอกนะว่า...”

คนชมยิ้มขำา ที่เขาชมเพราะเธอทำาอร่อยจรงิๆ แต่ไหนๆ กเ็ปิด

มาให้แบบนี้แล้ว...

ชายหนุ่มยักไหล่ ประมาณว่าถ้าเธอรู้ความจริงก็คงช่วยไม่ได้ 
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เพยีงฟ้าเลยแยกเขี้ยวใส่ “ใช่ซี้...แต่งงานเข้าปีที่ห้าแล้วนี่” 

กวินวัฒน์หัวเราะร่า น่าหมั่นไส้เสียจนเพียงฟ้ารู้สึกว่าต้องเอา

คืนให้ได้ แล้วเธอก็นึกบางอย่างออกพอดีเลยก้าวไปยืนตรงข้ามสอง

พ่อลูก ทำาเสยีงใสถามลูกสาว

“น้องเบ๊บคะ ตอนอยู่ในรถหนูบอกแม่ว่าอะไร บอกพ่อเขาซ”ิ

“อะไรคะ” คนพ่อเลกิคิ้วถามลกูสาว แล้วคนตวัจิ๋วกย็ิ้มจนตาหยี

กลบัมาให้ ว่าเสยีงฉะฉาน

“น้องเบ๊บจะมแีฟนค่ะคณุพ่อ”

“หา?!” คนฟังหลดุเสยีง ก่อนจะหนัขวบัไปหาภรรยาสาวที่ยนื

ขำาไม่หยดุ “อะไรเนี่ย เพิ่งไปเรยีนเทอมแรก จะมแีฟนแล้ว”

“น้องเบ๊บจะมีแฟนจริงๆ ค่ะ เพื่อนบอกว่าน้องเบ๊บมีแฟนได้  

เพราะน้องเบ๊บน่ารกั”

กวินวัฒน์ยิ้มแห้งๆ ให้ลูก แล้วเลื่อนสายตาไปมองเพียงฟ้า 

“ปวดหัวเลย สามขวบแปดเดือน ลูกมาบอกว่าจะมีแฟน เชื้อแม่มัน

แหละดูแล้ว” 

“โอ๊ย แน่นอน เอเนอร์จสีาวฮอต” คนถูกพาดพงิยดือกรบั ทำา

เป็นโบกลมเข้าหน้าให้รู้ว่าฮอตแค่ไหน “ผู้ชายรุมแย่งฉันมาตั้งแต่

อนบุาลเหมอืนกนั ไม่อยากจะคยุหรอกนะ แต่เรื่องจรงิ”

“รมุแย่งแค่ไหน สดุท้ายคนที่ได้เธอกค็อืฉนั”

“ใครว่า ฉนัต่างหากที่ได้หมอ อุ๊ปส์!” ได้แกล้งคนืจนพอใจแล้ว

หญงิสาวกข็อแยกออกมา “ฮ้าาา เคลยีร์กนัเองนะคะคณุพ่อ ทำางาน

ดกีว่า”

“เหอะ!” กวนิวฒัน์ทำาเสยีงขึ้นจมกูใส่ภรรยาตวัแสบ ก่อนจะหนั

กลบัมาหาอกีคนที่เริ่มแสบไม่แพ้กนัแล้วต่อรอง “น้องเบ๊บ ฟังพ่อนะลกู 

คอือย่างงี้...”

เพยีงฟ้าไม่รู้ว่าสดุท้ายแล้วการต่อรองจบลงยงัไง เพราะพอเธอ
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เข้าครัวก็เป็นช่วงเวลาที่ร้านยุ่งพอดี หญิงสาวหัวหมุนอยู่หน้าเตาพัก

ใหญ่ พอชะโงกมองออกมาข้างนอกอกีทสีองพ่อลกูกห็ายไปแล้ว ดแูล้ว

น่าจะพากนัออกไปวิ่งเล่นที่สนามเดก็เล่นของโรงพยาบาล เชฟสาวเลย

กลบัไปสนใจงานต่อ ทว่าแก้วเจ้าจอมกเ็ดนิมาสะกดิ

“เฟย์ ลูกค้าใหม่เข้า...น่าจะเป็นแขกของแก”

ฟังนำ้าเสยีงกึ่งกระซบิกระซาบของเพื่อนแล้วหญงิสาวกถ็งึกบังง 

ถ้าจำาไม่ผดิ เธอว่าเธอไม่ได้นดัใครเอาไว้นะ

ความสงสัยในหัวเพียงฟ้าหยุดลงตอนก้าวมายืนชิดเคาน์เตอร์

ไม้ของครัวเย็นเพื่อมองออกมาด้านนอก สายตาของเธอไปหยุดอยู่ที่

ลูกค้าใหม่ที่แก้วเจ้าจอมว่า หวัใจของหญงิสาวเต้นแรงไปพร้อมๆ กบั

อาการตวัชา เพราะคนที่ยนืสบตาเธออยูต่อนนี้...คอืพ่อ แม่ และพี่ชาย

ของเธอ

ถ้าไม่นบัวนัเปิดร้านที่ตกึเก่า พ่อกบัแม่ของเธอกไ็ม่เคยมาที่ร้าน

อกีเลย มพีี่ชายที่แวะมาบ้างนบัครั้งได้ ส่วนร้านใหม่นี้ ย้ายมาเปิดใน

พื้นที่ของโรงพยาบาลได้สามปีกว่าแล้ว พ่อกบัแม่ของเธอยงัไม่เคยมา

เลยสกัครั้ง มเีพยีงพี่ชายที่นานๆ จะปลกีเวลามาเยี่ยมบ้าง

แม้ว่าพ่อกับแม่จะไม่มาร่วมงานแต่งของเธอกับกวินวัฒน์ แต่

หลายปีที่ผ่านมาเพยีงฟ้ากแ็วะไปที่บ้านท่านอยูเ่รื่อยๆ ตามวาระโอกาส 

ส่วนใหญ่แล้วคอืนำาของฝากของกนิไปให้ หญงิสาวไม่อยากให้ที่บ้าน

รู้สกึว่าเธอตดัขาดจากครอบครวัไปแล้ว แม้ว่าพ่อแม่เธอจะแทบไม่ลง

มาพบหน้า หรอืถ้าได้เจอกนักค็ยุแค่สองสามประโยคเท่านั้น

เพยีงฟ้าไม่รู้เลยว่าวนันี้ที่พ่อกบัแม่มาหาเธอถงึที่นี่ เพราะอะไร

เชฟสาวรีบเดินอ้อมออกมาจากครัวแล้วยกมือไหว้ผู้ใหญ่ ยัง

ไม่ทนัได้ถามพี่ชายเธอกว็่าขึ้นก่อน

“พอดพี่อกบัแม่มาตรวจสขุภาพประจำาปีน่ะ”

คนเป็นน้องยิ้มแล้วพยกัหน้า เธอรูว่้าพี่ชายไม่ได้โกหกเรื่องตรวจ
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สขุภาพ แต่เรื่องที่ทำาให้หญงิสาวรูส้กึหวัใจฟขูึ้นบ้างเพราะโรงพยาบาล

นี้ไม่ได้ใกล้บ้านเธอเท่าไร และไม่ใช่โรงพยาบาลประจำาของพ่อแม่เธอ 

ไม่รู้ว่าเข้าข้างตวัเองไปไหม แต่เพยีงฟ้ากแ็อบคดิว่าที่ท่านเลอืกมาที่นี่ 

เพราะเธอด้วยเหมอืนกนั

“หมอว่ายงัไงบ้างคะพ่อ แม่ เรยีบร้อยดไีหมคะ”

“กเ็รยีบร้อยดตีามวยั” ผู้เป็นแม่ตอบ ก่อนที่ผู้เป็นพ่อจะว่าขึ้น

บ้าง

“เวลานี้รถตดิ ฉนัเลยยงัไม่อยากกลบัตอนนี้ เบื่อนั่งรถนานๆ”

เพยีงฟ้าเหลอืบไปสบสายตาพี่ชาย เขาระบายยิ้มให้เชงิรู้กนัว่า

เธอควรจะเป็นฝ่ายออกปากชวนให้พ่อนั่งกินอาหารที่ร้านมากกว่ารอ

ให้ท่านเป็นคนเอ่ยเอง

หญิงสาวกำาลังจะอ้าปาก ทว่าก็มีเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมา “คุณ

แม่ขา!”

ทกุคนหนัไปมองตามเสยีง แล้วทนัททีี่กวนิวฒัน์เหน็ว่าคนที่ยนื

อยู่กบัเพยีงฟ้าเป็นใครเขากถ็งึกบัชะงกัไปเลก็น้อย ทว่าชายหนุม่กเ็ดนิ

เข้าไปร่วมวงด้วย

เขาเอ่ยทักทายพร้อมยกมือไหว้หลังจากวางลูกสาวที่อุ้มอยู่ลง 

ก่อนจะก้มบอกคนตวัจิ๋ว “น้องเบ๊บสวสัดคีณุตาคณุยายก่อนนะคะ คณุ

ลงุด้วยค่ะ”

ดวงตากลมแป๋วที่เหมอืนแม่กะพรบิปรบิๆ มองคนที่สูงกว่าเธอ

ทั้งหมดไปมาอย่างงงๆ ก่อนจะยกมอืไหว้คนที่คุน้หน้าที่สดุเป็นคนแรก 

“สวสัดคี่ะคณุลงุ”

“สวสัดคี่ะน้องเบ๊บ ไม่เจอกนันาน โตขึ้นเยอะเลยนะคะ”

“ไหว้คณุตาคณุยายด้วยสคิะ” กวนิวฒัน์ว่ายำ้า 

“สวสัดค่ีะคณุตาคณุยาย” เอ่ยด้วยรอยยิ้มแบบทกุครั้ง แต่กห็นั

ไปถามคณุพ่อกลบั “คณุตาคณุยายคอืใครเหรอคะคณุพ่อ”
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เพียงฟ้าเผลอกลืนนำ้าลายตอนนั้น ไม่ใช่ว่าเธอไม่เคยสอนลูก 

เพราะในนทิานก่อนนอนบางเรื่องกม็เีอ่ยถงึบ้าง แต่เพราะหญงิสาวไม่

เคยพาลกูสาวไปที่บ้านพ่อกบัแม่เลย ไม่อยากใช้ลูกเป็นตวัผสานความ

สมัพนัธ์ที่เกดิรอยร้าว อย่างที่กวนิวฒัน์เคยพดู เรื่องนี้เกดิขึ้นเพราะเธอ

กบัเขากไ็ม่ควรนำาลกูมาแก้ปัญหา มนัคงเป็นความทรงจำาที่แย่สำาหรบั

น้องเบ๊บแน่ๆ ถ้าต้องพยายามเข้าหาตากบัยายที่มท่ีาทป้ัีนป่ึงอยูต่ลอด

หญิงสาวเบนสายตาไปสานสบกับสามีของเธอ ไม่แน่ใจว่าตัว

เองสื่ออะไรผ่านสายตาไปบ้าง ทว่าเขากย็ิ้มกลบัมา แล้วเป็นคนตอบ

ลูกเอง

“คุณตาคุณยายก็คือคุณพ่อคุณแม่ของคุณแม่น้องเบ๊บไงคะ 

เหมอืนคณุปู่คณุย่าที่น้องเบ๊บเจอบ่อยๆ ไง”

ลูกสาวตาวาวขึ้นมาทันใด ก่อนจะหันไปยิ้มแฉ่งให้ผู้ใหญ่ตรง

หน้า แล้วถามออกไปอย่างไร้เดียงสา “งั้นวันนี้คุณตาคุณยายจะมา

ทานข้าวกบัน้องเบ๊บเหรอคะ คณุปู่คณุย่ามาเมื่อวานค่ะ”

พสธุรนิ่งไปในวนิาทนีั้น มองดวงตาที่ถอดแบบมาจากลกูสาวเขา 

ดวงตาแบบเดยีวกบัที่ได้รบัมาจากตวัเขาเองอกีท ีเพิ่งรูส้กึได้ตอนนี้ว่า

เขาแทบจำาช่วงเวลาที่เพียงฟ้าตัวเท่านี้ไม่ได้เลย ไม่รู้เลยว่าลูกพูดเก่ง

เท่านี้ไหม ชอบกนิอะไร ไปโรงเรยีนแล้วสนกุรเึปล่า

มือหนาที่เต็มไปด้วยริ้วรอยบอกความชราวางลงบนศีรษะคน 

ตวัจิ๋ว ก่อนจะเอ่ยคำาแรกกบัหลานสาว “วนันี้คณุตากบัคณุยาย...มา

ทานข้าวกบัน้องเบ๊บลูก”

เพียงฟ้ามองภาพตรงหน้าแล้วนำ้าตาซึมออกมา ชีวิตแต่งงาน

เกือบห้าปีที่ผ่านมา เธอน่าจะพิสูจน์ให้พ่อกับแม่เห็นแล้วว่าเธอสร้าง

ครอบครวัที่มคีวามสขุได้จากการตดัสนิใจด้วยตวัเอง

และกต็้องขอบคณุเขาคนนั้นด้วยเหมอืนกนั คนที่กำาลงัมองมา

ทางนี้ แล้วขยับปากโดยไม่เอ่ยเสียงถามเธอว่า“ลูกเราจะหลับคาโต๊ะ
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ไหม”

คนกำาลงันำ้าตาคลอหลดุขำาจนได้ เลยขยบัปากตอบเขาไป “ช่วย

หน่อยละกนันะคะคณุพ่อ”

กวนิวฒัน์พยกัหน้าแล้วยิ้มกว้าง ยิ้มที่เพยีงฟ้าเข้าใจความหมาย

ที่เขาส่งผ่านมา เพราะมนัเป็นยิ้มที่มาพร้อมกบัสายตาที่ยำ้าให้เธอมั่นใจ

ว่า...เขาจะอยู่เคยีงข้างเธอเสมอ
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FayePF : พวกมึง ชุดนี้เป็นไง

เพยีงฟ้าพมิพ์คำาถามไปหลงัจากส่งรปูเสื้อผ้าที่เลง็ไว้ไปให้เพื่อน 

ข้อความของเธอถูกอ่านในทันที ก่อนที่เพื่อนทั้งสองจะนิ่งไปเล็กน้อย 

แล้วกเ็ป็นจณิณาที่ตอบมาก่อน

Jenajeen : ชดุอะไรของมงึอเีฟย์ จะใส่ทำาครวัเหรอ

Tammy : เออ นั่นด ิดูไม่ใช่สไตล์มงึเท่าไหร่

“โอ๊ยยย ก็เปลี่ยนบ้างสิ นานๆ ทีเราก็ควรเพิ่มรสชาติใหม่ให้

ชวีติไม่ใช่เหรอ” หญงิสาวว่าพร้อมกบัพมิพ์กลบัไป

Tammy : มงึมแีผนอะไร พูดมาเลย

FayePF : เปล่า กูกแ็ค่คดิว่า ตั้งแต่แต่งงานกนัมาจะห้าปีเนี่ย กู

กบักายกไ็ม่มชี่วงเวลาฮนันมีูนกนัเลยนะ 

FayePF : กเ็ลยอยากมอีะไรให้ตื่นเต้นบ้าง

Jenajeen : อ๋อ สรปุนี่คอืชดุนอนไม่ได้นอนเหรอ

FayePF : มนักไ็ม่ขนาดนั้น...

Tammy : มคีวามตอแหลอยู่ในทกุตวัอกัษร

FayePF : มงึก.็..

FayePF : เข้าใจกูหน่อยสิ กี่ปีแล้วที่กูไม่ได้ใช้เสน่ห์ให้เป็น

ชงหวาน

ภำพพิเศษ 3
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ประโยชน์

Tammy : อย่าเรยีกว่าเสน่ห์ เรยีกว่าร่างยั่ว

FayePF : เออน่ะ จะเรยีกอะไรกช็่าง กูกแ็ค่อยากลองเปลี่ยนชดุ 

จะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง ไหนๆ กใ็กล้ตรษุจนี กี่เพ้าหน่อยเป็นไง

Jenajeen : มากี่พงกี่เพ้าอะไร

Jenajeen : จะมัวมาหาชุดให้เสียเวลาทำาไม อยากเปลี่ยน

บรรยากาศมงึกไ็ปฮนันมีูนกนัให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยสิ

เพียงฟ้ากัดริมฝีปากเบาๆ อย่างครุ่นคิด หลายปีที่ผ่านมาเธอ

กับกวินวัฒน์ไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนกันสองต่อสองเลย เรื่องงานก็ส่วน

ใหญ่ แต่พอมเีวลาว่างกจ็ะเที่ยวกนัทั้งครอบครวัมากกว่า แอบคดิถงึ

บรรยากาศหวานๆ แบบไม่ต้องกลวัลูกเหน็เหมอืนกนั

หญงิสาวเกบ็โทรศพัท์มอืถอืลงเมื่อเดนิมาถงึหน้าประตหู้องของ

กวนิวฒัน์ เปิดประตูเข้าไปกม็เีสยีงคยุกนัแว่วมาให้ได้ยนิ เป็นเสยีงที่

เพยีงฟ้าต้องเผลอยิ้มทกุครั้งเวลากลบัถงึบ้าน ปกตแิล้วหลงัจากกนิมื้อ

เยน็ที่ร้านเสรจ็ น้องเบ๊บกบัคณุพ่อกจ็ะกลบัมาที่คอนโดก่อน เพราะเจ้า

ตวัเลก็เริ่มมกีารบ้านบ้างแล้ว และพอคนเป็นแม่ตามกลบัมากจ็ะเป็น

เวลาที่คณุพ่ออาบนำ้าให้ลูกสาวเสรจ็พอด ี

เพียงฟ้าเดินไปหาทั้งคู่ในห้องนอนที่แทบไม่ได้ใช้นอนมาหลาย

ปี ลกูสาวตวัเลก็ของเธอนั่งแกว่งขาด๊อกแด๊กอยูบ่นเตยีง โดยมคีณุพ่อ

ตัวสูงกำาลังเป่าผมให้ ภาพน่ารักที่แม้ว่าจะได้เห็นจนชินตา ทว่าก็ยัง

ทำาให้เธอยิ้มได้ทกุครั้ง

“อ้าว คณุพ่อคะ คณุแม่กลบัมาแล้วค่ะ”

หญงิสาวเดนิตรงเข้าไปหาทั้งคู่ ก่อนจะยื่นมอืไปขอไดร์เป่าผม 

“เธอไปอาบนำ้าก่อนไป เดี๋ยวฉนัเป่าต่อเอง”

“ไม่เป็นไร เธอไปอาบก่อนเลย”

“ให้ฉนัทำาให้ลูกบ้างกาย คดิจะครองตำาแหน่งที่สดุในใจน้องเบ๊บ
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คนเดยีวหรอืไง”

กวนิวฒัน์ยิ้มขำา ทว่ากม็เีสยีงแจ๋วแทรกขึ้นมา

“คณุพ่อกบัคณุแม่เป็นที่สดุในใจน้องเบ๊บสองคนเลยค่ะ”

คนเป็นพ่อยื่นมอืไปจบัแก้มกลมเบาๆ “มนัช่างพูดจรงิๆ นะเรา 

เชื้ออ้อนไม่แผ่วเลย”

คนโดนพาดพงิกลายๆ ยกัไหล่อย่างไม่แยแส ก่อนจะรบัไดร์เป่า

ผมมาทำาหน้าที่ต่อ เสรจ็แล้วกพ็าลูกย้ายมาฝั่งห้องของเธอเพื่อเตรยีม

เข้านอน ไม่นานกวนิวฒัน์กต็ามมาพร้อมกบับอกลูกสาวว่า

“น้องเบ๊บคะ น้องเบ๊บเลอืกนทิานแล้วไปรอที่ห้องก่อนเลยนะคะ 

เดี๋ยวคณุแม่อาบนำ้าเสรจ็แล้วคณุแม่จะตามเข้าไป”

“โอเคค่ะคณุพ่อ”

เพียงฟ้ามองลูกสาวที่เดินแยกไปมุมหนังสือนิทานของตัวเอง 

ก่อนจะหนัมาหาคนตวัสูง “นั่นมนับทฉนัไม่ใช่เหรอ”

“เอาน่ะ วนัก่อนเธอบอกให้ฉนัเป็นผู้จดัการเมยีไม่ใช่เหรอ นี่ไง 

กำาลงัจดัการอยู่”

เพยีงฟ้ากลั้นยิ้ม ยงัไม่ทนัพูดอะไรเขากส็วมกอด

“เหนื่อยไหม”

“กไ็ม่เท่าไหร่นะ”

“แต่ฉนันี่ด ิวนันี้โออาร์ทั้งวนั...”

นำ้าเสียงอ่อยๆ ทำาให้หญิงสาวต้องเอนตัวออกห่างเล็กน้อย 

หมายจะมองหาความเหนื่อยล้าบนใบหน้าเขา แต่พอวางมอืแนบข้าง

แก้มเขา ชายหนุ่มกพ็ูดต่อ

“อยู่ห้องผ่าตดั ฆ่าเชื้อมาทั้งวนัเลย อยากกนิไหม”

“หา?”

“สะอาดนะ เธออยากกนิรเึปล่า”

“ไอ้บ้า!” มอืที่แนบแก้มอยู่ฟาดลงบนไหล่เขา “ตกใจหมด”
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กวนิวฒัน์ยงัหน้าระรื่น ถามซำ้า “ตกลงจะกนิไหม”

เพยีงฟ้าแยกเขี้ยวใส่ ทว่ากเ็อ่ยไม่เตม็เสยีงกลบัไป “เอาลูกเข้า

นอนก่อน”

เมื่อตกลงกนัเรยีบร้อย หญงิสาวกเ็ดนิแยกไปอาบนำ้า กวนิวฒัน์

มองตามหลังไปแล้วเผลอระบายยิ้มออกมา จะว่าไปเพียงฟ้าในวันนี้

ต่างไปจากเพียงฟ้าเมื่อวันที่เจอกันครั้งแรกลิบลับ สมัยเรียนเธอเป็น

สาวจากสาขาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ใครหลายคนรูจ้กั ผวิขาวผ่องบอก

ความเป็นคณุหนูเฟย์มาแต่ไกล ใช้ของแพงตั้งแต่หวัจดเท้า ถ้าวนัไหน

แต่งชดุนกัศกึษา เธอจะมาพร้อมรองเท้าส้นสูงปลายแหลม แถมชดุก็

เข้ารูปดงึสายตาให้คนหนัมอง

ดูตอนนี้สิ ถ้าไม่ได้ไปเที่ยวไหนกัน เพียงฟ้าก็จะสวมเสื้อโปโล

ของร้านกบักางเกงยนี รองเท้ากเ็ป็นรองเท้าที่ถอดง่ายเพราะเวลาเข้า

ครวัเธอต้องเปลี่ยนไปสวมรองเท้าเซฟตสีำาหรบัเชฟเพื่อกนัของร้อน ของ

มีคมร่วงใส่เท้า เขาเคยถามถึงกระเป๋าแบรนด์เนมของเธอ หญิงสาว

ตอบว่าเอาไปขายเกือบหมดแล้วเพราะที่คอนโดไม่มีที่เก็บ แล้วเธอก็

ไม่ได้ใช้แล้วด้วย จำาได้ว่าเขาขำาใหญ่ เพราะเมื่อก่อนหวงนกัหวงหนา

แม้ภายนอกจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคน แต่กวินวัฒน์รู ้ดีว่า

ภายในเธอยังเป็นผู้หญิงอ่อนโยน จิตใจดีในแบบที่เขารักเหมือนเดิม 

แถมยงัน่ารกัแสนซนมากขึ้นทกุวนัอกี ยิ่งตอนนี้เธอเป็นคณุแม่แล้ว ต้อง

ทำาหน้าที่หนักทั้งที่ร้านและดูแลลูกไปด้วย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าผู้หญิง

ตวัเลก็ๆ แค่นั้นจะทำาทกุอย่างได้ไม่มทีี่ตเิลย 

โดยเฉพาะเวลาที่น้องเบ๊บออกอาการแสบซนใส่เขาทไีร เป็นต้อง

อดคดิไม่ได้ว่าเพยีงฟ้าเอาเวลาที่ไหนมาถ่ายทอดวชิาให้ลกูกนั หรอืว่า

เรื่องแบบนี้มนัถ่ายทอดทางพนัธกุรรมได้นะ ถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าใน

อนาคตลกูสาวของเขากต้็องกลายเป็นยายตวัแสบของผูช้ายคนอื่นด้วย

อย่างนั้นเหรอ
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ไม่ได้โว้ยยย!!!

กวนิวฒัน์จำ้าอ้าวตรงไปที่ห้องนอน แม้จะมคีวามเกรี้ยวกราดตดิ

มาจากในความคดิเมื่อครู่ ทว่าพอเจ้าตวัน้อยที่นอนประจำาที่อยู่กลาง

เตยีงหนัมายิ้มแฉ่งให้ อารมณ์คณุพ่อกเ็ปลี่ยนไปทนัท ี

“ไหนคะ วนันี้น้องเบ๊บอยากฟังนทิานเรื่องไหน” เสยีงอ่อนโยน

ระดบัแปดถูกขดุขึ้นมาใช้ “ราชสหี์กบัววัสี่ตวั” ชายหนุ่มอ่านถงึแค่นั้น

กโ็ดนลูกสาวเบรก

“คณุพ่ออย่าเพิ่งเล่านะคะ รอคณุแม่มาก่อนค่ะ”

“แต่คณุแม่อาจจะนานนะคะ หนูจะหลบัก่อนรเึปล่า”

“ไม่ค่ะ น้องเบ๊บยงัไม่ง่วง”

“อะ ไม่ง่วง แต่หาวโชว์พ่อเนี่ยนะ”

ลูกสาวหวัเราะจนเหน็ฟันครบ “น้องเบ๊บซ้อมง่วงเฉยๆ ค่ะ”

กวนิวฒัน์ถงึกบัส่ายหน้า “ไปเลยีนแบบคำาพูดใครมาเนี่ยเรา”

สองพ่อลูกคุยเล่นกันอยู่ครู่หนึ่ง คนที่ลูกรอก็เดินเข้าห้องมา 

เพยีงฟ้าอ้อมไปนอนอกีฝั่งของลูกสาว ก่อนจะดงึให้เจ้าตวัเลก็ขยบัมา

ใกล้อกีนดิ

“วนันี้ดกึแล้ว เอาเรื่องเดยีวแล้วนอนเลยนะคะน้องเบ๊บ”

น้องเบ๊บยงัไม่ทนัพูด พ่อน้องเบ๊บกว็่าก่อน

“เรื่องเดยีวไม่รู้จะรอดไหม ตาจะปิดอยู่แล้ว”

ลูกสาวทำาปากยู่นดิๆ อย่างแสนงอน คนเป็นแม่เลยเล่านทิาน

สงบศกึเสยีเลย

“ววัสี่ตวัเป็นมติรรกัใคร่กลมเกลยีวกนัมาก ในยามกนิหรอืยาม

นอนกไ็ม่เคยแยกจากกนั...” 

เพยีงฟ้าอ่านไปได้ไม่กี่ประโยค ชายหนุ่มกข็ยบัตวัลงจากเตยีง 

ทว่าก้าวไปได้ไม่กี่ก้าว คนตวัจิ๋วกร็้องถาม

“คณุพ่อไปไหนคะ”
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“ไปฉี่ค่ะ”

ลูกสาวทำาตาแป๋วมอง “เรว็ๆ นะคะ...น้องเบ๊บคดิถงึ”

เพยีงฟ้ากลั้นยิ้มพลางส่ายหน้า เมื่อกี้ยงัทำาท่าเหมอืนจะงอนพ่อ

อยู่เลย

คนที่ยนือยู่หรี่ตามอง “อ้อนขนาดนี้ แม่มนัสอนปะเนี่ย”

“ไม่ได้สอน”

“คณุย่าสอนค่ะ” คำาตอบมาพร้อมกบัเสยีงใสที่ทำาเอาเพยีงฟ้า

ขำาพรดื

กวนิวฒัน์รวบแขนกอดอก แล้วกำาชบัลูกสาว “ถ้าอย่างนั้นน้อง

เบ๊บจำาที่พ่อพูดนะลูก ห้ามพูดแบบนี้กบัผู้ชายคนไหน นอกจากพ่อคน

เดยีว”

ครั้งนี้เพียงฟ้าขำาหนักกว่าเดิม แล้วก็ยิ่งขำาไม่หยุดเมื่อลูกสาว 

ต่อรอง

“คณุปู่กไ็ม่ได้เหรอคะ”

“อะ คณุปู่ด้วยกไ็ด้”

“คณุตาล่ะคะ”

“คณุตากไ็ด้”

“แล้วอาเป๋าล่ะคะ”

“ไม่” กวนิวฒัน์ส่ายหน้า “ได้แค่คณุพ่อ คณุปู ่แล้วกค็ณุตา แค่

นั้นพอ”

“เว่อร์มาก ไปได้แล้ว”

คนโดนไล่เดนิออกจากห้องไปแต่โดยด ีแต่กไ็ม่วายยื่นหน้ากลบั

เข้ามายำ้า “พ่อพูดจรงินะน้องเบ๊บ”

“ไปได้แล้วกาย”

สองสาวในห้องหัวเราะกันคิกคัก ก่อนจะกลับเข้าสู่โลกนิทาน

ต่อ ไม่นานกวนิวฒัน์กก็ลบัมา แล้วสิ่งแรกที่เขาเหน็คอืภรรยายกนิ้วชี้
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แตะรมิฝีปาก ส่งสญัญาณให้เขาเงยีบ

ชายหนุ่มชะโงกไปมองลูกสาวที่ตอนนี้กอดแขนแม่หลับไปแล้ว 

“ไหนบอกว่าคดิถงึพ่อ นอนไม่รอเลยนะเรา พ่อออกไปแป๊บเดยีวเอง”

“วนันี้มเีล่นพละไง ครูส่งรูปมาในไลน์ผู้ปกครอง ลูกสาวเธอคกึ

มาก”

กวินวัฒน์พยักพเยิดไปทางประตูอย่างเชิญชวน “ไปห้องโน้น

กนั”

ห้องโน้นที่ชายหนุม่ว่าไม่ได้หมายถงึฝ่ังห้องของเขา แต่เป็นห้อง

นอนเล็กอีกห้องที่เมื่อก่อนเธอใช้เก็บของ แต่ตอนนี้ทำาเป็นห้องนอน

แทน

“เพิ่งหลบัไปเอง เกาะแขนแน่นเลยเนี่ย ขยบัตอนนี้ตื่นแน่เลย”

ชายหนุ่มพยกัหน้าอย่างเข้าใจว่าต้องรอก่อน เขาสอดตวัเข้าใต้

ผ้าห่ม ขยบัมากระซบิใกล้ลูกสาว “น้องเบ๊บ ถ้าหนูพูดทกุวนัว่าอยาก

มนี้อง แต่เกาะแม่ไว้แบบนี้ทกุคนื หนูจะมนี้องไม่ได้นะลูก พ่อทำาคน

เดยีวไม่ได้”

“กาย เดี๋ยวลูกตื่น”

คนโดนดุอมยิ้มไถลตัวลงนอนบ้าง ได้ยินเสียงภรรยาว่าขึ้น 

“ไปฮนันมีูนกนัไหม”

“หอื?” เขาเลกิคิ้วนดิๆ “หมายถงึไปกนัสองคนเหรอ เอาส ิเดี๋ยว

เอาลูกไปฝากบ้านแม่”

“ได้ใช่ไหม” เพยีงฟ้าถามไม่เตม็เสยีง

“ได้แหละ น้องเบ๊บสนิทกับย่าจะตาย นอนบ้านย่าสักคืนสอง

คนืน่าจะพอไหวนะ แต่คงต้องค่อยๆ บอกลูกหน่อย”

“ลูกน่ะไม่เท่าไหร่ ฉนัเกรงใจแม่เธอมากกว่า”

“โอ๊ย กลวัแม่ฉนัจะไม่คนืลูกให้มากกว่า สามปีกว่าแล้วยงัเห่อ

หลานไม่หาย ทั้งปู่ทั้งย่า สปอยล์ยิ่งกว่าอะไร” กวินวัฒน์ขยับตัวไป
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ใกล้อกี ก่อนจะพาดแขนกอดลูกสาวยาวไปถงึคนเป็นแม่ “แล้วอยาก

ไปไหน คดิไว้รยึงั”

“ไม่รู้เลย อยากไปที่เยน็ๆ หน่อย”

“อมืมม ที่ไหนดลี่ะ” ชายหนุ่มคดิครู่หนึ่ง ความง่วงทำาให้สมอง

เขาทำางานได้ไม่ทนัใจเท่าไร เจ้าตวัเลยเอื้อมไปหยบิโทรศพัท์แล้วพมิพ์

ถามเพื่อนแทน

Gwinwt : ในไทย มทีี่ไหนให้เที่ยวบ้าง

Gwinwt : ที่เยน็ๆ หน่อย เอาใกล้ๆ

ข้อความของเขาถกูอ่าน แล้วกเ็งยีบหายไป ก่อนที่คนตอบกลบั

มาคนแรกจะเป็นเพื่อนสดุรกัของเขา

Piti : ในไทย เยน็ๆ ใกล้ๆ

Piti : ตู้แช่ร้านเฟย์ไง คณุสมบตัคิรบ

กวนิวฒัน์ทำาหน้าไร้อารมณ์ใส่จอ มนัจะมสีกักี่คนบนโลกที่ทำาให้

เราอยากบีบคอตั้งแต่เล็กจนโตขนาดนี้ ขณะที่เขากำาลังคิดว่าควรจะ

พมิพ์อะไรกลบัไปด ีเพื่อนอกีคนกร็บีหย่าศกึอย่างรู้หน้าที่

Dr.Tanwa : เขาใหญ่

Dr.Tanwa : ง่ายสดุ ไม่ต้องคดิเยอะ

Dr.Tanwa : แยกย้าย นอน!

ชายหนุ่มปิดโทรศพัท์แล้วหนักลบัไปบอกภรรยาสาว “เขาใหญ่

ดไีหม อ้าว...หลบัใส่เฉย นี่ฆ่าเชื้อมาทั้งวนัเลยนะ สะอาดกว่าอาหาร

สขุภาพร้านเธออกี ไม่กนิจรงิด”ิ

เขาแกล้งทำาหน้ายุง่ใส่คนที่หลบัตาพริ้ม ทว่ากเ็ข้าใจดว่ีาวนันี้ทั้ง

วนัเธอคงเหนื่อยมามากแล้ว กวนิวฒัน์มองใบหน้าของหญงิสาวอยูเ่ป็น

นาท ีไม่รู้ตวัเลยว่าตอนนี้เขากำาลงัยิ้มด้วยสายตาที่เตม็ไปด้วยความสขุ

อยู่ ก่อนจะยดืตวัไปจูบเบาๆ ที่หน้าผากมน

“ขอบคุณนะครับเบ๊บแสนแสบ” แล้วก็จุ๊บแก้มคนตัวเล็กสุด
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ที่นอนคั่นอยู่ตรงกลาง “อย่าดื้อกบัแม่มากนะครบัเบ๊บแสนซน” 

ชายหนุม่ค่อยๆ เอนตวัลงนอน พร้อมกบักอดผู้หญงิอนัเป็นที่รกั

ของเขาทั้งสองไว้...ในอ้อมแขนตลอดคนื

ทรปิฮนันมีนูเขาใหญ่ยงัมาไม่ถงึ ทว่าเมือ่คนืกเ็ป็นคนืแรก

ที่ทั้งสองได้กลบัมาใช้ชวีติคูร่กัที่ยงัไม่มลีกูชั่วคราว เพราะเมื่อวานเป็น

วันแรกที่ทดลองพาน้องเบ๊บไปฝากไว้บ้านคุณย่า แน่นอนว่าปู่กับย่า

ดี๊ด๊ายิ่งกว่าใคร พาเจ้าตวัเลก็ไปส่งไม่ทนัไรกเ็ตรยีมจะพาหลานไปเดนิ

ห้างแล้ว

คนเป็นพ่อแม่ยนืมองปูย่่าทำาหน้าที่อย่างแขง็ขนั คณุย่าพาหลาน

ไปขึ้นรถ อุม้ขึ้นนั่งบนคาร์ซตี15 ที่ถกูย้ายมาตดิตั้งอย่างพร้อมสรรพ ใน

ขณะที่คณุปูเ่ดนิมาหิ้วรถเขน็ที่วางอยูห่น้าบ้านไปที่รถ คณุย่ากเ็ดนิกลบั

มาเพื่อหยิบกระเป๋าถือของตัวเอง แวะคุยกับคุณปู่เล็กน้อยตอนเดิน

สวนกนั แต่พอหยบิกระเป๋าตวัเองได้แล้วกลบัหนัรหีนัขวางจนลูกชาย

ต้องถาม

‘แม่หาอะไร’

‘น้องเบ๊บไง น้องเบ๊บอยู่ไหนล่ะกาย’

‘อ้าว กใ็นรถไงแม่ เมื่อกี้แม่เพิ่งจูงเบ๊บออกไป’

‘เออ จรงิด้วย’ คณุย่ายิ้มเขนิๆ แล้วเอยีงศรีษะเลก็น้อย ทว่าพ่อ

น้องเบ๊บกลบัยกมอืฟาดหน้าผากตวัเองดงัป้าบ

‘โอ๊ยยย เขาใหญ่ กูจะได้ไปไหมเนี่ยยย’

‘กายก.็..แม่เดนิไปๆ มาๆ แม่กเ็ผลอลมืไปนดิเดยีวเอง’ คนขี้ลมื

แก้ตวักลั้วหวัเราะ

15 คาร์ซตี (Car Seat) คอื อปุกรณ์ที่นั่งสำาหรบัเดก็บนรถยนต์ ใช้ในขณะเดนิทาง เพื่อ

เพิ่มความปลอดภยัและป้องกนัอนัตรายต่างๆ ที่จะเกดิขึ้นแก่เดก็หากเกดิอบุตัเิหตุ
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‘ตอนกลบัมาจากห้างแม่เอาลูกผมกลบัมาด้วยนะ ไม่ใช่ว่าเอา

ไปลมืไว้ที่ร้านไหนกไ็ม่รู้ล่ะ’

ถงึแม้ว่าจะวุ่นวายไปเลก็น้อย แต่กด็ูเหมอืนว่าน้องเบ๊บจะผ่าน

การนอนค้างบ้านคณุปู่คณุย่าคนืแรกมาได้อย่างราบรื่น ราบรื่นแบบที่

เมื่อคืน...ไม่มีเสียงโทรศัพท์จากบ้านโน้นมาขัดจังหวะของพ่อแม่น้อง

เบ๊บเลย

เผลอๆ น้องจะมาก่อนทรปิละมั้ง...ถ้าคณุพ่อจะวอแวขนาดนี้

“ฮื้อออ กายยย” เพยีงฟ้าขยบัหนใีบหน้าที่เลื่อนมาซกุไซ้ ตอ

หนวดสั้นๆ ของเขาทำาเอาเธอจั๊กจี้ไปถงึปลายเท้า “ปล่อยได้แล้วฉนัจะ

ไปอาบนำ้า”

“รบีทำาไม ยงัเช้าอยู่เลย”

มือที่กอดเธออยู่ใต้ผ้าห่มเลื่อนขึ้นสัมผัสเนินอกอิ่มโดยไม่บอก

ให้หญงิสาวตั้งตวั 

เพยีงฟ้าตมีอืเขา “นี่! พอแล้ว”

“ร้องไห้ได้ไหม เอะอะโดนเมยีตตีลอด”

คนเป็นเมยีกลั้นขำา พลกิตวันอนตะแคงหนัไปทางเขาบ้าง ก่อน

จะยื่นหน้าไปเอ่ยเสยีงพร่าที่ข้างหู “ปล่อยฉนัเถอะ”

แน่นอนว่าโดนท่อนแขนแกร่งรดัแทนคำาตอบ แล้วยงัพลกิให้ตวั

เธอขึ้นมานอนทบับนตวัเขา เพยีงฟ้าที่ตั้งใจยั่วเขาอยู่แล้วอมยิ้มกรุ้ม-

กริ่ม ทำาหน้าออดอ้อน 

ชายหนุ่มส่ายหน้า “วนันี้วนัเสาร์นะ”

“แต่ฉนัทำางานไง”

“แต่กเ็ข้าสายไม่ใช่เหรอ”

“แต่นี่กส็ายแล้วกาย”

คณุหมอส่ายหน้าอกี แถมไล้มอืสากผ่านความคอดเว้าของเอว

มาวางแนบอยูบ่นบั้นท้ายกลมกลงึ อกีมอืกก็ำาลงัวาดนิ้วชี้เกลี่ยไปตาม
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ดวงหน้าขาว ก่อนจะหยดุที่ปลายจมูก

“จมูกกไ็ม่ได้รั้นซะหน่อย ทำาไมแสนดื้อนกั”

เพยีงฟ้าไม่เข้าใจว่าทำาไมเธอถงึเขนิกบัประโยคนั้น ก่อนจะก้ม

ลงจูบใกล้มมุปากชายหนุ่มเบาๆ แล้วเอ่ยด้วยเสยีงยั่วเย้า

“หมอกวิ้นคะ ปล่อยฉนัเถอะนะ”

“ไม่อาววว”

“น้าาา นะคะคณุหมอ” ครั้งนี้เธอใช้เสยีงหวานหยด ก่อนจะดนั

ตวัขึ้นให้เขารู้ว่าต้องปล่อยเธอแล้วจรงิๆ

กวนิวฒัน์หกัใจยอมทำาตาม ทว่าตากจ็บัอยูท่ี่คนตวัเลก็ซึ่งกำาลงั

สวมเสื้อคลมุผ้าซาตนิสดุเซก็ซี่ของเธออยู ่แล้วจงัหวะที่เธอหนักลบัมา

ยิ้มหวานให้ เขากเ็หมอืนโดนยงิเข้าที่หวัใจซำ้าสอง

“โหยยย เชฟชงหวานแต่เช้าขนาดนี้ แล้ววันนี้หมอจะอยู่คน

เดยีวยงัไงล่ะครบั”

เพยีงฟ้าชะงกัที่หน้าประตู แอบกลั้นยิ้มเขนิ ก่อนจะหนักลบัไป

ขยบิตาให้ “อดทนหน่อยนะหมอ เดี๋ยวคนืนี้ฉนักลบัมาเล่นบทคนไข้ต่อ” 

กท็ฤษฎเีดมิไง เธอเป็นคนไข้สำาออย ส่วนเขากเ็ป็นหมอเลี้ยงไข้ 

มกุนี้ใช้มาตั้งแต่สมยัเรยีนแล้ว 

พอหญงิสาวหมนุตวักลบัจะเดนิออกไป กโ็ดนคำาถามของเขารั้ง

ไว้อกี “งั้นเช้านี้ ขออาบนำ้าด้วยก่อนได้ไหม”

“แล้วหมอคิดว่าฉันจะถูหลังเองถึงไหม” ว่าจบเธอก็ปลดเสื้อ

คลมุลงจากไหล่มนข้างหนึ่ง ปล่อยชายเสื้อทิ้งลงเปิดเสี้ยวหนึ่งของแผ่น

หลงัขาวเนยีนสู่สายตาเขา แล้วหนัไปยกยิ้มมมุปากให้ 

“ถ้าหมอคดิว่าไม่...จะมวันอนอยู่ทำาไมล่ะคะ”

The End
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