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chapter 1

แม้กระท่ังในหัวใจอ่อนล้าของใครบางคน ก็ยังมีความรักล่องลอยอยู่ 

ทุกแห่งหน

"น่าน เข้ามาหน่อย เขาอยากพบเรา" 

ประโยคที่ได้ยินจากใครคนหนึ่ง ท�าให้ร่างเล็กเจ้าของเรือนผมสีน�้าตาล

เข้มกลนืน�า้ลายลงคออกึใหญ่ ฝ่ามอืเลก็เตม็ไปด้วยเหงือ่เมด็โตทีเ่ริม่ผดุซมึจน

เปียกชื้น ดวงตาสีนิลสั่นไหวเปี่ยมไปด้วยความวิตก ทุกก้าวที่เดินเข้าไปหา...

เหมือนทางแคบบีบอัดให้หัวใจคล้ายจะหยุดเต้นได้ทุกขณะ

'เมืองน่าน' หยุดยืนข้างเตยีงสขีาวซึง่มใีครคนหนึง่นอนอยู่ สองขาแทบ

ทรงตัวไม่ไหวเมื่อได้เห็นเจ้าของร่างนั้นกับสองตาตัวเอง น่ีไม่ใช่ครั้งแรกท่ีมา

พบ แต่นี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้พบกัน

เพราะในใจเอาแต่คดิว่าอยาก...ให้มนัเป็นวันสดุท้ายอย่างท่ีใครต่อใคร

พร�่าบอก

"เหนอื" เสยีงหวานเรยีกช่ือของคนบนเตียง เขาพยายามกลัน้น�า้ตาอย่าง

สดุความสามารถ แต่มนัก็ยากเกินกว่าจะกักเก็บเอาไว้ สดุท้ายจงึปล่อยให้มนั

ไหลลงมาไม่ขาดสาย

สมเพช

ใช่! เขาร้องไห้เพราะรู้สึกสมเพชใครอีกคนเหลือเกิน

deep down
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เขาไม่เคยเรียกคนตรงหน้าว่าพี่ แม้อายุจะห่างกันถึงสี่ปีก็ตาม

ร่างสูงซึ่งนอนราบอยู่บนเตียงปรือตาข้ึน ตรงจมูกถูกพันธนาการด้วย

เครื่องช่วยหายใจที่ยังคงเคลื่อนขึ้นลงตามจังหวะ ใบหน้าหล่อเหลาขาวซีด 

แม้แต่เส้นผมสักเส้นก็ไม่หลงเหลือให้เห็น ร่างกายของคนตรงหน้าคงชาและ

เจ็บปวดเกินกว่าจะทนไหวหลังจากผ่านการรักษามาได้ระยะหนึ่ง

มะเร็ง

'เหนือนคินทร์' เป็นโรคนี้

เมอืงน่านไม่ได้รูส้กึเศร้า เพราะความเศร้าจะท�าให้ชวิีตทีเ่ฝ้าแต่ 'เกลยีด' 

ใครสักคนเริ่มปล่อยวางอีกครั้ง หากจะพูดกันตรงๆ คือเขาเกลียด 'เหนือ' คนที่

เป็นพี่ชายต่างมารดาตั้งแต่จ�าความได้

พวกเขามีพ่อคนเดียวกัน แต่สายใยที่หล่อหลอมในร่างกายไม่ได้ท�าให้

เขารูส้กึรกัพ่ีชายเลยสกันดิ แม่ของเหนือนคนิทร์เป็นแค่เมยีน้อย เข้ามาท�าลาย

ชวิีตคูข่องพ่อแม่และครอบครวัของเขาเพราะการต้ังครรภ์ และถึงแม้ว่าแม่และ

พ่ีสาวจะไม่ได้รูส้กึรงัเกียจ แต่ก็ไม่มใีครพูดได้เต็มปากว่ามคีวามสขุด ีจนกระทัง่

วันนี้มาถึง...

วันที่สองแม่ลูกจะหายไปจากชีวิตของเขาสักที

หายไป...และเขาจะได้รับความรักจากพ่อมากกว่าที่เป็นอยู่

แต่ส�าหรบัเหนอื เขาเกลยีดโรคทีก่�าลงัเผชญิอย่างมหาศาล ไม่ใช่เพราะ

มันท�าให้ร่างกายเจ็บปวดและอ่อนล้า แต่เพราะมันก�าลังจะพรากเขาไปจาก

ใครคนหนึ่ง ทั้งๆ ที่ชีวิตในรั้วมหา'ลัยก�าลังไปได้สวย ทั้งๆ ที่เขาฝันว่าจะได้รับ

การยอมรับจากน้องชายอย่างเมืองน่าน และได้ 'รัก' อย่างที่อยากรัก

รัก...ไม่ว่าในสถานะไหนก็ตาม ความสัมพันธ์ของท้ังคู่ไม่มีชื่อเรียกมา

ตัง้แต่แรกแล้ว และวนันีม้นักยั็งคงด�าเนนิต่อไป ไม่ได้เป็นพ่ีชายเพราะน้องชาย

ไม่ยอมรบั ไม่ได้เป็นเพ่ือน ไม่ได้เป็นอะไรเลย แต่เขาอยากเป็นเพียงใครคนหน่ึง

ที่ได้ยืนเคียงข้างคนตัวเล็กในสักวัน

"น่าน...มาแล้วเหรอ" เสียงทุ้มต�่าแหบพร่าคล้ายหมดเรี่ยวแรงเต็มที แต่
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ก็ยังฝืนพูดกับคนตรงหน้าให้ได้มากที่สุด

ก่อนที่จะไม่มีโอกาส

ก่อนที่จะจากไปในที่ไหนสักแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโลกใบนี้ หรือเส้นขอบฟ้า

ที่เคลื่อนเข้ามาใกล้

"เหนือนคินทร์" ฝ่ามือนุ่มเลื่อนไปจับมืออีกฝ่ายไว้แนบแน่น บีบแล้ว

คลายมนัออกแบบนีเ้รือ่ยๆ ราวกับเป็นห่วง หากหวัใจกลบัรูส้กึตรงกันข้ามอย่าง

สิน้เชงิ เขาโน้มหน้าเข้าไปประชดิ กระซิบถ้อยค�าบางอย่างซึง่ได้ยินเพียงสองคน

"ไปแล้วก็ไปเลย"

"..."

"อย่ากลับมาอีก"

"ขะ...ขอโทษ" คนตัวสูงพูดเสียงสั่น เหนือแค่เห็นแก่ตัว อยากมีชีวิตอยู่

เพ่ือเมืองน่าน อยากย้ือลมหายใจแสนแผ่วเบาน้ีไปนานๆ เพ่ือรอดูอนาคตท่ี

สวยงามของคนตัวเล็ก

คนที่เขารักมากที่สุดในชีวิต

รักมาเนิ่นนาน แต่อีกฝ่ายไม่เคยรับรู้

"ไม่ต้องขอโทษ แค่อย่ามา...อกึ...อย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอกี" ร่างบางพร�า่

พูดท้ังน�้าตานองหน้า กายสั่นสะท้านด้วยความรู้สึกบางอย่างท่ีไม่สามารถ

อธิบายออกมาเป็นค�าพูดได้

รู้แต่เพียงว่าเขาต้องเกลียดพี่ชายต่างแม่คนนี้จนลมหายใจสุดท้าย

เกลียดจนกว่าจะตายจากกันไป

ค�าพูดร้ายกาจราวกับมีดแหลมคมเฉือนหัวใจจนแทบหลั่งเลือด แม้

สุดท้ายมันไม่อาจลบเลือนไปจากความทรงจ�าของคนฟังไปตลอดกาล แต่

ใบหน้าซีดเพลียของคนป่วยกลับพยักหน้าอย่างว่าง่าย 

เขาฝืนย้ิมให้คนตวัเลก็ แม้จะอยากเอือ้มมอืท่ีไร้เรีย่วแรงขึน้ไปเชด็น�า้ตา

ให้อีกฝ่ายมากแค่ไหนแต่ก็ท�าไม่ได้ ปล่อยให้เป็นเพียงความคิด ปล่อยให้เขา
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ได้จินตนาการว่าอยากปกป้อง ทั้งที่จริงๆ แล้วมันเป็นไปไม่ได้

"น่าน...อย่าร้องไห้เลย"

ถึงแม้จะเป็นเพียงน�า้ตาของความสมเพช รงัเกียจ หรอืเวทนาอะไรก็ช่าง 

เขาก็ไม่อยากให้คนตัวเล็กร้องไห้

เหนือเกลียดน�้าตาของน่าน เขาอยากเห็นรอยย้ิมแต่งแต้มบนใบหน้า

หวานนัน้มากกว่า กระทัง่ห้วงเวลาแห่งการจากลา เขากยั็งต้องฝืนยิม้จนวินาที

สุดท้าย และคาดหวังว่าเมืองน่านจะยิ้มให้เขาเหมือนกัน

"อึก...ฮึก...ไปซะ"

"สัญญากับฉันก่อนสิ...นายจะมีความสุข"

"ฮึก..."

"น่าน ถ้าไม่มีฉัน นายจะมีความสุขใช่มั้ย..." น�้าตาหยาดแรกไหลเปื้อน

ใบหน้าซีดเซียว เหนือนคินทร์พยายามไม่ส�าเร็จ ความตั้งใจที่จะไม่ยอมให้คน

ตัวเล็กเห็นน�้าตาของเขาแม้แต่หยดเดียวพังไม่เป็นท่า เมื่อหัวใจที่เต้นแผ่วเบา

อยู่นั้นก�าลังหลั่งเลือดไม่หยุด

"สัญญา... ฉันจะมีความสุข"

"นายจะไม่มีฉัน...มีชีวิตที่ดีของนาย"

ร่างบางพยักหน้า แต่หัวใจกลับวูบโหวงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน นี่เหรอ

ความรูส้กึของการจากลากับคนท่ีเกลยีดมาตลอดชวิีต มนัแย่กว่าท่ีคดิไว้ซะอกี 

และที่แย่ยิ่งกว่าคืออีกฝ่ายยอมรับทุกสิ่งที่เขายัดเยียดให้ก่อนจะจากไป

"น่าน หมดเวลาแล้วลูก เหนือต้องไปแล้วล่ะ" 

แม่ของเหนอืนคินทร์พรลูมหายใจด้วยความเหน่ือยอ่อน ประจวบกับเข็ม

ของนาฬิกาได้หมนุวนมาบรรจบกันอกีครัง้ในเวลาเท่ียงคนื คนืทีญ่าตสิามารถ

เข้าเยี่ยมคนไข้ได้อย่างอิสระ

"เชิญครับ" 

เขาเบ่ียงตัวก่อนจะเดินผละห่างออกไปไกล มองดูคนป่วยคล่ีย้ิมละมุน

ให้ตัวเอง พร้อมเอ่ยประโยคหนึ่งออกมา และมันท�าให้หัวใจของใครบางคน

ปลิดปลิวไปกับอากาศทันทีที่ได้ยิน
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"น่าน ยิ้มให้พี่หน่อยนะ" 

เจ็บ...ขนาดคนฟังยังเจ็บจนหัวใจกลัดหนอง นับประสาอะไรกับ 

เหนือนคนิทร์ท่ีพยายามฝืนยกย้ิมตรงมมุปากด้วยความทรมาน สิง่เดยีวทีท่ัง้คู่

รูค้อืพวกเขาควรจากลากันด้วยรอยย้ิม มากกว่าความเกลยีดชงัและคราบน�า้ตา

แห่งความสูญเสีย

คนตัวเล็กน่ิงไปชั่วครู่ ยกมือขวาติดสั่นเทาขึ้นมาโบกพร้อมกับฝืนย้ิม

แกนๆ 

"ลาก่อน..."

เหนือนคินทร์โบกมือกลับ เขาก�าลังจะไปในที่ไกลแสนไกล

เส้นขอบฟ้าเคลื่อนเข้ามาใกล้ 

อเมริกาอยู่ไกลออกไปอีกซีกโลกหนึ่ง เขาก�าลังจะไปรักษาตัวที่นั่น

และได้แต่ภาวนาให้เช้าวันรุ่งขึ้น เขาได้เห็นคนตัวเล็กนั่งยิ้มกว้างอยู่ใน

บ้าน แล้วตะโกนเรียกให้ลงมากินข้าวเช้าพร้อมกัน เขาฝันอย่างนั้น แม้มันจะ

เป็นไปได้ยากก็ตามที

ลาก่อนพี่เหนือ...

ฉันจะมีความสุข

'ฉันก็เหมือนกัน'

4 ปีผ่านไป...

เมืองน่านในวัยนักศึกษาชั้นปีที่สองก�าลังขะมักเขม้นกับการล้างหน้า

ลวกๆ หลงัลกุจากเตยีงหลงัใหญ่ในห้องนอนสีเ่หลีย่มกว้างขวางและเดนิทางไป

เรยีนตามปกต ิชวีตินสิติเภสชัศาสตร์ไม่ได้สวยหรนูกั แต่ก็ไม่ได้แย่อย่างท่ีคดิ 

ยังไงเขาก็ยังคงเป็นลูกนอกคอกที่หวังจะได้รับความสนใจจากพ่อเหมือนเคย

น่านยังคงไปที่คลับของพ่อเป็นประจ�า ท�าตัวเหลวแหลก และมั่วสุมอยู่

กับพวกนักท่องราตรเีพ่ือเรยีกร้องความสนใจจากพ่อตัวเอง แต่ผลท่ีได้กลบัมา

ก็เหมือนเดิม คือท่านไม่เคยมีเวลา...
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โลกของเขาบดิเบีย้วมาเน่ินนาน แต่จนแล้วจนรอดเขาก็ไม่เคยชนิกบัมนั

เสียที

...ชวีติทีท่ัง้หลบัและตืน่ก็เห็นเพียงหน้าของใครบางคนอยู่เสมอ แม้ผูช้าย

คนนั้นจะหายไปจากชีวิตเกือบ 4 ปีแล้วก็ตาม...

ไม่มีข่าวคราว ไม่มีความเคลื่อนไหว จดหมายหรืออีเมลสักฉบับไม่เคย

ส่งมาถงึ เขาไม่รูว่้าตอนนีเ้หนือนคนิทร์กับแม่เป็นยังไงบ้าง ยังคงเดินปะปนกับ

ผู้คนบนท้องถนน หรือมองดูเขาอยู่บนฟากฟ้า 

นั่น...ก็แค่ความคิดบ้าๆ 

หลังจากคืนน้ัน สองแม่ลูกก็ไม่ได้กลับมาอีกเลย พ่อของเขาพยายาม

ตามหาและตดิต่อทุกช่องทาง แต่ก็เหมอืนจะเปล่าประโยชน์ไปเสยีหมด รูเ้พียง

เหนอืนคนิทร์ถูกส่งตวัไปรกัษา ณ โรงพยาบาลแห่งใหม่ทีไ่ม่ได้ระบชุือ่ สดุท้าย

ชีวิตที่คนตัวเล็กเฝ้าฝันมาตลอดก็เป็นจริง ครอบครัวที่เป็นครอบครัวโดย

สมบูรณ์ 

แต่ท�าไม...ถึงไม่มีความสุขเอาเสียเลย

'สัญญากับฉันก่อนสิ...นายจะมีความสุข' 

และถึงแม้ว่าความฝันจะเลือนรางแค่ไหน เขาก็ยังจดจ�าความรู้สึกและ

ชัว่โมงแห่งการจากลาน้ันได้เป็นอย่างด ีค�ามัน่สญัญาทีใ่ห้ไว้ คนตวัเลก็ไม่เคย

ลืม เขาจะมีความสุข อยู่กับสิ่งที่หลงเหลืออยู่และยิ้มได้ในทุกๆ วัน เพราะใน

เมื่อเหนือนคินทร์ยอมท�าตามสัญญาว่าจะไม่กลับมา ดังน้ันเขาก็จะท�าตาม

สัญญาเช่นกัน

"น่าน เรียนเสร็จแล้วไปไหนต่อ"

เพื่อนของคนตัวเล็กถามขึ้น หลังจากคลาสเคมีวิเคราะห์สิ้นสุดลง

"ไปหาพี่อรรถน่ะ หมอกล่ะไปไหนต่อ"

"ว่าจะแวะไปหารุ่นน้องท่ีเตรียมตัวประกวดเดือนปีหน่ึงหน่อยน่ะ แล้ว

เจอกัน"
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"แล้วเจอกัน" ร่างบางโบกมือให้เพ่ือนท่ีรู้จักมักคุ้นต้ังแต่ปีหน่ึงอย่าง 

'หมอก' หรือที่ใครต่อใครชอบเรียกจนติดปากว่าหมอสัตยานั่นเอง

เมืองน่านเดินเลียบตามทางเดินมาเรื่อยๆ จนกระท่ังเห็นพ่ีชายท่ีเป็น

ญาตินั่งยักคิ้วให้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล อรรถพลเป็นญาติผู้พ่ีทางฝั่งแม่ เติบโตมา

ด้วยกันตัง้แต่เดก็ และแน่นอนย่อมหวงเจ้าตวัเลก็จนไม่อยากให้ใครต่อใครเข้า

ใกล้ ถึงขนาดออกตัวแกล้งเป็นแฟนปลอมๆ เสียอย่างนั้น

"พี่อรรถเรียนเสร็จแล้วเหรอ"

"ถ้าไม่เสร็จจะมานั่งรอตรงนี้มั้ยล่ะไอ้ตัวดี"

"แหม...หนุ่มบริหารสุดฮอตก็คงอยากไปจีบสาวบ้างสิ ใครจะอยากมา

รอรับส่งน้องชายแบบนี้ล่ะ" เมืองน่านแกล้งเอ่ยแซวจนได้ยินเสียงหัวเราะจาก

คนเป็นพี่

"งั้นให้หมอทัตมารับมั้ยล่ะ ได้ข่าวว่าเราก็อยากให้พ่ีพาไปหาเขาไม่ใช ่

เหรอ"

"รู้ดี!!" 

"งั้นไปเลยมั้ย"

"ตามนั้นเลย"

สองพ่ีน้องเดินเคียงข้างไปตามทางเดินจนกระทั่งถึงรถคันหรู และ 

จุดหมายปลายทางของพวกเขาก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเท่าใดนัก เพราะสุดท้ายก็ต้อง

มาจอดที่โรงพยาบาลประจ�ามหา'ลัยอีกตามเคย

ที่ที่เมืองน่านเรียกมันว่า 'ความสุขอย่างแท้จริง'

"ตัวยุ่ง!!"

เสียงเข้มๆ ลอยมาตามลม ท�าให้เจ้าของชื่อคลี่ยิ้มเมื่อเผชิญหน้า หัวใจ

ดวงน้อยชุ่มชื้นขึ้นราวกับได้รับการรดน�้าต่อชีวิตดังเช่นทุกวัน

"พี่หมอออออออ"

'กันติทัต' หรือทัต คือแพทย์ extern ปีสุดท้ายท่ีก�าลังฝึกงานใน 

โรงพยาบาลของมหา'ลัย 
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สีปี่...ตัง้แต่เหนือนคนิทร์จากไป เมอืงน่านไม่เคยเปิดใจรบัใครจนกระท่ัง

ได้เจอกับหมอทัต ซึ่งเป็นพ่ีที่อรรถแนะน�าให้รู้จักต้ังแต่ปีหน่ึง แต่ก็เป็นเพียง

ความสัมพันธ์ลับๆ ที่ไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้จนกระทั่ง...

วันที่ทั้งคู่ตกลงคบกันอย่างจริงจังเมื่อไม่นานมานี้

ถ้าถามว่าความรักคืออะไรส�าหรับผู้ชายอย่างกันติทัต เขาคงตอบได้ 

เต็มปากว่า...เมืองน่าน

"พ่ีทัต ยังไงผมฝากน้องด้วยนะ น่าน พ่ีไปท�าธุระก่อนนะ" อรรถเป็นเพียง

สารถีพามาส่งถึงท่ี เพราะดเูหมอืนหมอฝึกหดัจะยุ่งเอาเรือ่งจนไม่มเีวลาขบัรถ

ออกไปรับหวานใจตัวเอง

"ไปเลย หมดหน้าที่ละ" 

เหลอืเพียงกันตทัิตกับเมอืงน่านเท่านัน้ท่ียังคงพูดคยุกันอยู่ตรงฟู้ดคอร์ต

ภายในโรงพยาบาล หลังจากต่างคนต่างได้หยุดพักในช่วงกลางวันพร้อมกัน

"วนันีง้านหนกัมัย้ครบั" เจ้าตวัเอ่ยถาม เหมอืนเป็นค�าถามสามญัท่ีมกัใช้

ทุกครั้งที่เจอกัน

"ไม่ครบั แต่มเีคสนงึหนักหน่อย เหมอืนพยายามฆ่าตัวตายมาหลายครัง้"

"ขนาดนั้นเลยเหรอ เครียดอะไรกันนะ"

"Teenage intrauterine pregnancy"

"..."

"ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ไม่มีใครรู้ว่าพ่อเด็กเป็นใคร" ค�าตอบน้ันพาให้

ร่างบางหน้าซีดลงถนัดตา ความจริงเขาค่อนข้างเกลียดโรงพยาบาล ด้วยไม่

อยากมารับรู้ความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานของคนเหล่านั้น และทุกครั้งที่ 

เขาเจอกันติทัต โลกสวยงามท่ีพยายามสร้างขึ้นก็ถูกท�าลายลงเพราะได้ฟัง

ความจริงมากมาย

"แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ"

"ก็ยังดูอาการอยู่ และก็ส่งเร่ืองให้แผนกจิตเวชเข้ามาดูแล อันน้ีก็ให้
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อาจารย์หมอจัดการไป"

"เหนื่อยแย่เลยนะครับ"

"ไม่หรอก มีเราอยู่ตรงนี้ทั้งคนพ่ีสบายมาก" ว่าท่ีคุณหมอหนุ่มพูดด้วย 

น�้าเสียงแจ่มใส พลันภาพของผู้ชายคนหน่ึงก็ซ้อนทับเข้ามาในห้วงความคิด 

และเขาอยากเล่าเรื่องนี้ให้คนตัวเล็กได้รับรู้บ้าง

"วันนี้พี่ได้ดูแลคนไข้รายหนึ่งด้วยแหละ"

"แปลกตรงไหน ปกติพ่ีก็ต้องดูอยู่แล้ว ยกเว้นเตียง 4012 ที่เป็นคนไข้

พิเศษของพี่"

"เปล่า รายน้ีอาจารย์หมอให้พ่ีดูแลเอง เขาเคยเป็นลูคีเมียแต่หายแล้ว 

ต้องมาตรวจสุขภาพทุกเดือนป้องกันโรคที่อาจเกิดซ�้าอีก แต่ที่แปลกคือรักษา

มาหลายวิธีเลยแหละ เคยใช้เคมีบ�าบัดกับฉายรังสี แต่เพ่ิงมาหายตอนใช้ยา

ตัวใหม่ที่แพงมากซึ่งแพทย์อเมริกันคิดค้นได้ ใจสู้น่าดู"

"คนที่ป่วยเป็นลูคีเมียต้องอยู่ด้วยความทรมาน ถ้าได้ยินว่าหายขาดผม

ก็ยิ่งดีใจ" แม้เขาจะไม่รู้จักใครคนนั้นก็ตาม

ทุกครั้งที่ได้ยินชื่อโรคนี้ เมืองน่านจะนึกถึงใครอีกคนขึ้นมาทันที

แต่ไม่หรอก...ใครคนนั้นไม่มีทางกลับมาหรอก...

เขาเชื่ออย่างนั้น

ส�าหรับกันติทัตกับเมืองน่าน พวกเขาคือคู่รักคู่หนึ่งที่ด�าเนินชีวิตอยู่ไม่กี่

สถานที่ มหา'ลัยกับโรงพยาบาล บทสนทนาแสนราบเรียบและเสียงหัวเราะ

เกิดขึน้เป็นครัง้คราว นัน่ท�าให้รูว่้าความสวยงามของการมรีกัมนัดแีค่ไหน การ

ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง การอยู่เพื่อเป็นก�าลังใจ 

และอีกนัยหนึ่งของใครอีกคน การมีรักคือการรักษาสัญญา...

"เดี๋ยวพ่ีหมอท�าอะไรต่อ" หลังจากทานอาหารเรียบร้อย พวกเขาก็ต้อง 

เริ่มต้นกิจวัตรของตัวเองอีกครั้ง

"ไปส่งเราเสร็จก็อยู่วอร์ดแหละ"

"อ้อ... พรุ่งนี้อยากกินอะไรเป็นพิเศษมั้ยครับ เดี๋ยวผมซื้อมาให้"
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"ได้หมดครับ น่านซื้ออะไรมาพี่ก็กินหมดแหละ"

"ปากหวานจริง"

"อ้าว นั่นไงคนไข้ของพี่ คุณเหนือครับ" ว่าที่หมอหนุ่มเรียกชื่อคนไข้ของ

เขาไม่ดังนัก ก่อนเจ้าของชื่อจะหันกลับมาตามเสียงพลางขมวดคิ้วมุ่น

แต่กับคนทีม่องอยู่ไกลๆ อย่างเมอืงน่านแล้ว มนัไม่สามารถอธิบายออก

มาเป็นค�าพูดได้ เขาไม่รูแ้ม้กระท่ังเหตผุลทีห่วัใจเต้นแรงเกินกว่าปกติ แต่อะไร

บางอย่างบอกอย่างนั้น...สิ่งท่ีเขาพยายามผลักไส ความรู้สึกท่ีบอกว่าเกลียด

กับค�ามั่นสัญญาท่ีเคยมี ในตอนน้ีเหมือนใกล้เข้ามาคล้ายเส้นขอบฟ้าอยู่ห่าง

เพียงฝ่ามือ

"สวัสดีครับหมอทัต" เสียงทุ้มที่แสนคุ้นเคยกับร่างสูงโปร่งท่ีเดินประชิด

เข้ามาจนเมืองน่านแทบหายใจไม่ออก

"สวัสดีครับ คุณเหนือนคินทร์ยังไม่กลับอีกเหรอ"

…!!

"พอดีอาจารย์แพทย์ของคุณบอกให้ผมรอเอาผลฟิล์มเอ็กซเรย์น่ะครับ"

ไม่ผิด 

ส่วนสูงแบบนั้น หน้าตาแบบนั้น บุคลิกแบบนั้น

แม้จะไม่เจอกันเนิ่นนานถึงสี่ปี แต่เขายังจ�าได้ดี

เหนือนคินทร์ 

พ่ีชาย...ทีไ่ม่อยากให้ใช้นามสกุลเดยีวกัน และยังเป็นคนไข้ในความดูแล

ของกันติทัต

ร่างบางกะพริบตาถี่ ไม่รู้ว่าควรรู้สึกอย่างไร ตกใจหรือร้องไห้ มันสับสน

ปนเปในห้วงของความรูส้กึ ขณะท่ีใครอกีคนก็รูสึ้กไม่ต่างกัน ราวกับปาฏิหารย์ิ

ที่ได้เจอคนตัวเล็กที่นี่ เขาไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้นอกจากค่อยๆ เดิน

อย่างเชื่องช้าจนหยุดอยู่ตรงหน้าของคนตัวเล็ก แต่สายตาจับจ้องบนวงหน้า

เล็กไม่คลาดเคลื่อน
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เมืองน่านสูงแค่ไหล่ของเขาเอง

"นี่ไงคนไข้ของพี่ ชื่อคุณเหนือ" กันติทัตพูดด้วยรอยยิ้มแทนบรรยากาศ

ที่เริ่มคุกรุ่นด้วยอะไรบางอย่างที่เขาไม่สามารถอธิบายได้

"นะ...เหนือ..." เมืองน่านพูดไม่จบประโยค

เหนือนคินทร์กลอกตาไปมา เขามองออกเกือบครึ่ง สายตาของว่าที่ 

หมอหนุ่มซึ่งพยาบาลทั้งวอร์ดเรียกว่าหมอทัตนั้นชัดเจนเหลือเกิน ส่งผลให้

ใบหน้าหล่อเหลาเผลอยกยิ้มตรงมุมปาก 

น่านมีเจ้าของแล้ว

ไม่ได้รู้สึกเสียใจเท่าไหร ่เขาบอกตัวเองอย่างนั้น

แต่ลึกๆ ในใจ...

ความเชื่อที่ว่าถ้าแกนโลกบิดหมุนเปล่ียนองศา ทุกส่ิงท่ีเคยเกิดข้ึนจะ

หวนกลับมาอีกครั้ง คราวนี้ก็เช่นกัน...

โลกทั้งใบของเหนือนคินทร์เอียงกระเท่เร่จนไม่มีวันตั้งตรงได้อีก

"คุณเหนือ...คุณเหนือครับ!" เสียงทุ ้มของกันติทัตแทรกขัดจังหวะ 

ความคิดซึง่ลอยปลดิปลวิไปไกลกลบัมาอยู่กับเน้ือกับตวัอกีครัง้ คนตวัสงูสะบดั

หน้าน้อยๆ ไล่ความคดิฟุ้งซ่านออกจากหวั แล้วจงึหนัมาสนใจค�าเรยีกขานของ

หมอฝึกหัดเจ้าของไข้แทน

"วะ...ว่าไงนะครับ"

เหนือนคินทร์ไม่กล้าแม้กระทั่งสบตากับคนตัวเล็ก

เขารู้ว่ามันอาจเป็นไปไม่ได้แล้ว จากความสัมพันธ์ท่ีไม่มีชื่อในอดีต 

ตอนนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้น...เพียงแต่หัวใจอันเปี่ยมล้นท่ีหอบกลับมาจาก

ประเทศไกลแสนไกลเพ่ือตามหาใครบางคนมันช่างเปล่าประโยชน์ เมื่อ 

ท้องทะเลที่จรดกับเส้นขอบฟ้านั้นไกลออกไปทุกที

...เพราะมีภูเขาเด่นตระหง่านอยู่เคียงข้างก่อนหน้านั้นแล้ว

"นี่เมืองน่านครับ" เขาแนะน�าคนตัวเล็กอย่างสุภาพ

"ยินดีที่ได้รู้จักครับ" เหนือนคินทร์ตอบเสียงราบเรียบ 

สั่น...หวั่นไหว...
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รู้สึกเจ็บ...รู้สึกรัก...

"แต่ว่าตอนนี้ผมต้องกลับแล้ว ขอตัวก่อนนะครับ"

"ครบั" หมอหนุม่ขานรบั แม้จะงงกับอาการมาเรว็ไปเรว็ของคนไข้ตวัเอง 

และเมืองน่านก็ไม่ได้เอ่ยรั้งไว้อย่างที่ใจอยากท�า

"พะ...พี่หมอ วันนี้ไม่ต้องไปส่งผมนะครับ พอดีผมเพิ่งนึกได้ว่าเพื่อนจะ

มารับไปท�ากิจกรรมที่คณะต่อน่ะ"

"เพิ่งนึกได้ตอนนี้เนี่ยนะ"

"เหอะน่า พ่ีหมอข้ึนวอร์ดเถอะครบั เดีย๋วจะโดนดเุอานะ บาย" เมอืงน่าน

รีบวิ่งผละออกมา ก่อนจะโบกมือไหวๆ ให้กับคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนรัก 

"บาย"

"เหนือ...เหนือ..." 

จากท่ีคิดว่าจะไม่มีทางเรียกอีกฝ่าย ผลสุดท้ายกลับจบลงท่ีการกระท�า

ซึง่มกัตรงข้ามอกีตามเคย เหนือนคนิทร์รูส้กึตกใจเลก็น้อย ฝ่ามอืสัน่เทาจนรูส้กึ

ได้ถึงเหงื่อเม็ดโตที่เริ่มผุดซึมไปทั่ว เขาค่อยๆ ก้าวเท้าประชิดกายเล็ก ก่อนจะ

เดินไปพร้อมๆ กันด้วยบทสนทนาต่อเนื่องจากคนตัวเล็ก

"..."

"เหนือนคินทร์"

"คุณจ�าผมได้ด้วยเหรอ"

ใครจะจ�าไม่ได้ล่ะ คนท่ีเป็นความเกลียดเกือบครึ่งชีวิตของน่าน ก็มีแค่

เหนือเพียงคนเดียว

สี่ปีที่ผ่านมา ค�าเรียกขานของพวกเขาเปล่ียนไป แต่ถึงอย่างน้ันก็ไม่มี

ใครหลุดปากเรียกพ่ีน้องออกมาเช่นเคย พวกเขาขาดการติดต่อซึ่งกันและกัน 

จนเผลอคิดด้วยซ�้าว่าคนตัวสูงอาจจากไปแล้ว และมองดูเขาอยู่บนฟากฟ้า

ตลอดเวลา

"จ�าได้สิ คุณกลับมาเมื่อไหร่"

"ขอโทษนะ"
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"..."

"ขอโทษที่กลับมา"

"ช่างมันเถอะ แล้วตอนนี้คุณท�าอะไรอยู่ล่ะ" แปลก ในหัวของร่างบางมี

แต่ค�าถาม เขาแค่อยากรู้ทุกอย่างเก่ียวกับพ่ีชายต่างแม่จนแทบไม่มีช่องว่าง

ให้คิดถึงเรื่องอื่น ความเกลียดท่ีเคยมีในตอนเด็กมันหายไปไหนกัน หายไป

พร้อมกับกาลเวลาและการเติบโตของเขาหรือเปล่า

"หมายถึงงานน่ะเหรอ"

"อื้ม"

"ไม่มีหรอกงานที่เป็นหลักเป็นแหล่งน่ะ เคยเรียนสถาปัตย์ฯ แต่ก็ไม่จบ 

ตอนน้ีจะเรียกว่าเป็นคนตกงานก็ยังได้ ชีวิตหนึ่งวันผ่านไปแบบเรื่อยเปื่อย มี

แค่กล้องถ่ายรูปกับการเดินทาง แล้วก็ขายภาพ" 

เหนือนคินทร์คือมนุษย์คนหนึ่งท่ีไม่มีอะไรสมบูรณ์พร้อม เขาเรียน

มหา'ลัยหลายปีแต่ไม่มีใบปริญญา เนื่องจากต้องเทียวเข้าเทียวออก 

โรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการป่วยจนกระทั่งหายขาด 

แม่ท่ีเป็นความผูกพันหน่ึงเดียวของเขาจากไปอย่างสงบเมื่อ 3 เดือนท่ี

แล้ว นัน่ท�าให้เหตผุลในการเหน่ียวรัง้เขาไม่ให้กลบับ้านเกิดขาดลงทันที เขาจงึ

ตัดสินใจ... ด้วยค้นพบว่าชีวิตท้ังหมดท่ีเหลือไม่สมควรอยู่ในเมืองท่ีมีผู้คน 

ผิวขาว ผมสีบลอนด์ และพูดภาษาต่างด้าว เพราะแท้จริงแล้วการกลับมา 

เมืองไทยอาจเป็นค�าตอบของครึ่งชีวิตที่เหลืออยู่ก็เป็นได้ 

"มันเป็นงานอดิเรกของคนตกงาน แถมยังไม่เอาไหนน่ะ"

"เหนือ..." 

"..."

"อยากไปเจอพ่อมั้ย" คนตัวสูงนิ่งไปชั่วครู่ ก่อนจะส่ายหน้าไปมาด้วย 

รอยยิ้ม

"ไม่ล่ะ อยู่แบบนี้ก็ดีแล้ว ส่วนคุณก็คงสบายดีใช่มั้ย เพราะแฟนของคุณ

น่าจะดูแลอย่างดี ผมชอบนะหมอทัตน่ะ" สุดท้ายก็วกกลับมาเปรียบเทียบ 

ความต่างของตัวเองอีกครั้ง แทนที่จะชินแต่กลับไม่ชินสักที อยู่ที่ไหนเขาก็ยัง
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เป็นคนด้อยค่าที่ไม่เอาไหนอยู่เหมือนเคย

ไม่มีอะไรสู้ใครคนนั้นได้เลย

แม้กระทั่งอนาคตที่แสนรางเลือนก็ยังมองไม่เห็นทาง

"คุณพักที่ไหน แล้วแม่ล่ะ" เมืองน่านรีบเปลี่ยนเรื่อง 

"แม่ผมเสยีแล้ว ส่วนผมพักอยู่บ้านหลงัเดมิก่อนทีจ่ะย้ายไปอยู่กับพ่อคณุ

นั่นแหละ โทรมไปเยอะเลย ว่างๆ กะว่าจะทาสีใหม่ซะหน่อย แต่ก็คงไม่ค่อยมี

เวลาเพราะต้องเดินทางน่ะ"

"ไปที่ไหนอีก" 

"เรือ่ยเป่ือย ไม่มจีดุหมายหรอกการเดนิทางเพ่ือเกบ็ภาพ ค�า่ไหนนอนนัน่

ไม่ต่างจากคนจรเท่าไหร่ แต่มันก็มีความสุขดี วันนั้นเราเข้าป่าปีนภูเขา อีกวัน

เราได้เห็นน�้าทะเลสามสี ขณะท่ีอีกหลายวันต่อมาใบไม้ร่วงหล่น และไม่นาน

เราจะกลับมาเห็นมันผลิดอกออกผลอีกครั้ง" เหนือเล่าทุกอย่างเป็นฉากๆ ทุก

ภาพที่เขาได้เห็น ทุกที่ที่สองเท้าย่างก้าวไปข้างหน้ามีความฝันติดตามไปด้วย

เสมอ

เมื่อหลายปีก่อนเมืองน่านมักเปิดนิตยสารท่องเที่ยว ชี้รูปนั่นนี่ให้พี่สาว

ด ูรมิฝีปากบางมกัพร�า่บ่นอยู่เสมอว่าอยากลองไปดสูกัครัง้ ทกุค�าพูด ทุกค�าร้อง

ขอ...ยึดเหนีย่วพันธนาการคล้ายเชอืกท่ีมองไม่เหน็ว่าเขาต้องไปทุกทีน้ั่นให้ได้

"น่าน" เท้าคู่หนึ่งหยุดเดิน 

ใบหน้าของเหนือนคินทร์อมทุกข์ เขาเกลียดตัวเองที่เป็นแบบนี้ เกลียด

เป็นเท่าทวีเมื่อหวนนึกถึงค�าพูดเมื่อหลายปีก่อนว่าจะไม่กลับมา แต่เขา 

ผิดสัญญา

"อะไร" ร่างบางมองใบหน้าหล่อเหลาอย่างฉงน คิว้สองข้างขมวดเป็นปม

ด้วยความสงสัย พร้อมกับเฝ้ารอค�าพูดบางอย่าง ซึ่งเขาคาดหวังไม่มากก็น้อย

สี่ปีผ่านไป แม้ไม่ได้เจอกัน แม้คิดว่าจะเกลียดไปจนวันตาย

แม้จะมคีวามรกัก่อเกิดในหวัใจกับใครอกีคน และมนัแสนล�า้ค่าจนสลดั

ไม่ไหว

แต่ท�าไม...พอเจอหน้า ได้พูดคุย ได้สบตากันอีกครั้ง
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โลกทั้งใบของเขาถึงถูกกลืนกินไปด้วยเหนือนคินทร์

"คุณอาจไม่เคยรู้ ที่ผมกลับมาก็เพราะคิดถึงคุณ"

"..."

"แต่ถ้าเม่ือไหร่ท่ีผมพลาดไปยืนข้างคนของใคร ต่อให้รู ้สึกด ี

แค่ไหนบอกผมเถอะ เตือนผมว่ามันไม่สมควร" 

"..."

"เตือนผมว่าอย่าหน้าด้านเกินไป"

เหนอืนคินทร์กลบัจากโรงพยาบาลได้เกือบสามชัว่โมงแล้ว ชวีติของเขา

ก�าลังด�าเนินต่อไปบนเส้นทางที่ไม่อาจคาดเดาได้ ร่างสูงปิดประตูรั้วพร้อมกับ

คล้องประตูด้วยโซ่หนาและแม่กุญแจสนิมเขรอะ ไม้เล้ือยเริ่มเกี่ยวพันรั้วบ้าน

จนทึบ แต่เขาก็เลือกที่จะปล่อยวาง แหงนมองฟ้าสีครึ้มซึ่งเป็นสัญญาณของ

พายุฝนอีกครั้ง 

วันนี้เมืองน่านคงเหน็ดเหนื่อยจากการเรียนและสิ่งรอบข้างมากมาย

ส่วนเขา...บนเส้นทางของอนาคตที่ยังจับต้องไม่ได้ ก็ยังคงเดินทาง 

ต่อไป

อกีหน่ึงสปัดาห์เขาจะกลบัมาทีน่ี ่ก่อนเริม่ต้นการเดินทางยาวไกลอกีครัง้ 

ไปในอีกหลายแห่งที่มีเมืองน่านในความทรงจ�าไปด้วย แม้ว่าภาพถ่าย

ทุกภาพเหล่านั้นจะมีแค่เขาคนเดียวก็ตาม

คนตัวสูงกระชับเป้ใบใหญ่บนบ่าอีกครั้ง ก่อนจะตรวจเช็กจดหมายตรง

กล่องไปรษณีย์สีเทาอ่อน แล้วค่อยก้าวเท้าไปบนถนนสายเล็กแสนเงียบเชียบ 

ชีวิตขับเคลื่อนด้วยความรัก ความหวัง และการเฝ้ารอ เฉกเช่นสี่ปีที่ใช้

ชีวิตอยู่ที่อเมริกา

เมืองน่านยังคงเป็นโลกทั้งใบของเหนือนคินทร์

มือหนาดึงภาพถ่ายที่แนบมากับจดหมาย มันเป็นภาพแสงเหนือซึ่งเขา

ถ่ายเองกับมอืเมือ่ครัง้เดนิทางไปยังดนิแดนท่ีเลก็ทีส่ดุของแคนาดาอย่างยูคอน 

ค�าบอกเล่าในความทรงจ�าของใครบางคนว่าอยากไปเสียเต็มประดาย้อนกลับ
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มาอีกครั้ง ตอนนั้นพวกเขายังเด็ก อีกซีกโลกหน่ึงน้ันดูห่างไกลจนเหมือนกับ

ความฝัน แต่พอโตขึ้นถึงเพิ่งรู้ว่าทุกอย่างไม่ได้ยากเย็นอย่างที่คิด

เขาคิดถึงน่าน

เขาแค่อยากกลับมา...

เหนือนคินทร์ขย้ีผมเรียกสติ ความทรงจ�ากระเจิดกระเจิงท่ีผ่านมา 

สดุท้ายมนัก็เป็นเพียงอดตี...แต่น่ีคอืปัจจบุนัท่ีต้องย่างเท้าไปข้างหน้าไม่ลดละ 

ระหว่างนัน้กค็ลีจ่ดหมายอกีหน่ึงฉบบัออก อ่านข้อความด้วยลายมอืของตวัเอง

ทีส่่งกลบัมาทีบ้่านหลงัน้ีเสมอ รอยย้ิมละมนุเผยออกมาพร้อมๆ กบัคราบน�า้ตา

หนึ่งหยดซึ่งเปื้อนซึมหมึกปากกาเฉกเช่นจดหมายทุกฉบับ

September 23rd

I still dream, we walk the same course.

ผมยังคงฝัน...ว่าเราต่างเดินไปบนเส้นทางเดียวกัน

N. 

เหนือนคนิทร์เชือ่แล้วว่าความรกัท�าให้เขาเสยีสตแิละความคดิถึงก็ไม่ได้

ท�าให้สมหวังในทันที

แต่มันท�าให้เขาค่อยๆ ทรมานจากการอ�าลาซ�้าๆ ไม่รู้จบต่างหาก…

(ติดตามต่อได้ในฉบับเต็ม)
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