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แพม 

1

เสียงเข็มวินาทีของนาฬิกาปลุกตั้งโต๊ะค่อยๆ ขยับตามแต่ละวินาทีท่ี 

ไหลผ่านไป ความเงยีบกับเสยีงอธิบายงานของผู้หญงิคนสวยตรงหน้าท่ีมกีล่ิน

ของน�า้หอมผสมวานลิลาอ่อนๆ ย่ิงท�าให้รูส้กึเคลิม้และแย่งสมาธิจากโสตประสาท 

สัมผัสไปทั้งหมด เสียงงุ้งงิ้งน่าฟังท่ีออกมาจากริมฝีปากบางของ 'พ่ีแพม'  

แฟนสาวของพ่ีกวีพ่ีชายคนเดียวของฉันก�าลังอธิบายถึงโจทย์คณิตศาสตร ์

ที่ต่อให้ท�าทัง้ชาตฉินัก็ไม่อาจแก้ได้ แต่ไม่รูว่้าท�าไมคนสวยตรงหน้าพอมองโจทย์

ปราดเดยีว ก็สามารถคดิและค�านวณออกมาคล้ายกับแก้ปรศินาเกมได้ราวกับ

มันสนุกและง่ายดายเสียเหลือเกิน

"เข้าใจตรงนี้มั้ย"

"..."

"รัก?"

"ค่ะ รักเองค่ะ"

"พี่เรียกชื่อเรา"

รอยย้ิมพิมพ์ใจปนเสยีงหัวเราะหน่อยๆ ของพ่ีแพมท�าให้ฉนัสะดุง้ตืน่จาก

ภวังค์ อา...ท�าเรื่องน่าอายออกไปแล้วสินะ อยู่กับพี่เขาทีไรฉันมักจะลืมไปเลย

ว่าติวหนังสืออยู่

"ขอโทษทีค่ะ รกัคิดว่าคงจะสอบไม่ตดิหรอก โง่ขนาดน้ี สดุท้ายก็ต้องเข้า

มหาวิทยาลัยเปิดอย่างที่พ่อกับแม่เตรียมการเอาไว้ให้นั่นแหละ" ฉันทิ้งตัว 
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ลงนอนเท้าแขนตวัเองอย่างแสนเศร้า มนัไม่ใช่ทุกคนนะทีเ่ห็นโจทย์คณิตศาสตร์ 

แล้วรู้สึกสนุกเหมือนเล่นเกมอารยาน่ะ

"พี่ติวไม่เก่งเหรอ"

น�้าเสียงหวานๆ มองฉันด้วยแววตาติดน้อยใจหน่อยๆ แต่ปากยังคงยิ้ม

อยู่ พอเห็นอากัปกิริยาอย่างนั้นแล้วฉันก็รีบลุกขึ้นส่ายหัวปฏิเสธเป็นพัลวัน

"ไม่ใช่แบบนัน้นะคะพ่ี เพียงแต่ว่ารกั...เฮ้อ คือรกัโง่อ่ะค่ะพ่ีแพม หัวของรกั 

มีเอาไว้เพ่ือท้ิงลงหมอนแล้วนอนหลับไปเลยมากกว่าจะมาคิดอะไรมากมาย 

ตอนเด็กๆ พ่อแม่เลี้ยงพี่ด้วยอะไรคะ ทั้งสวยทั้งฉลาดอย่างนี้ ท�าบุญมาดีจัง"

"พี่ก็อ่านหนังสือทุกวัน ไม่มีใครท�าอะไรส�าเร็จโดยไม่พยายามหรอกนะ"

คนสวยตรงหน้าปิดหนังสือเมื่อเห็นว่าฉันไม่สนใจท่ีจะเรียนแล้ว แอบ

รู้สึกผิดหน่อยๆ ที่ท�าให้พ่ีแพมเสียความมั่นใจที่ไม่อาจจะสอนเด็กโง่คนนี้ได้  

ฉันเลยเอื้อมมือไปจับข้อมือพี่สาวคนสวยตรงหน้าแล้วส่งยิ้มสดใสไปแทน

"อย่าโกรธรักนะคะ จริงๆ พี่แพมสอนดีแล้ว"

"พี่จะไปโกรธรักท�าไมล่ะ"

ไม่ว่าจะขยับตัวหรือท�าอะไรก็ดูดีไปซะหมดจนฉันมักอดไม่ได้ท่ีจะชอบ

ส่องกระจกเปรยีบเทียบระหว่างหน้าตาตวัเองกับพ่ีแพมแล้วรูส้กึโกรธพ่อแม่ที่

ปั้นฉันได้ไม่เท่าเทียมกับคนบนโลกนี้เลย พี่ชายฉันก็ออกจะหล่อ แต่ท�าไมฉัน

ต้องออกมาแล้วข้ีเหร่กระโด๊กกระเด๊กแบบน้ีด้วย แถมยังประเคนความโง่มา

เต็มสมองอีก รู้สึกอายจัง

"เอาแต่มองพ่ีอยู่ได้ มอีะไรตดิหน้าหรอืเปล่า" คนหน้าสวยเริม่จะไม่มัน่ใจ

เมื่อเห็นฉันมองเจ้าตัวสลับกับกระจกบานที่ใกล้ที่สุดตลอดเวลา ฉันบึนปาก 

นิดหน่อยแล้วบอกไปตามตรง

"แค่อิจฉาน่ะค่ะว่าท�าไมพี่แพมสวยอย่างนี้ ปาก คอ คิ้ว คาง เหมือนดั่ง

ไซซี"

"โอ้โห ชมซะลอยเลย" คนหน้าสวยหัวเราะคิกคักด้วยน�้าเสียงประหนึ่ง

หยดน�้าที่ไหลลงมาจากที่สูงจนเกิดเป็นเสียงกังวานน่าฟัง

"แม้แต่เสียงพี่ยังฟังแล้วดูดีเลย"
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"มีอะไรที่รักไม่ชอบพี่บ้างเนี่ย"

"รักชอบพี่ไปหมดทุกซอกทุกมุมเลยค่ะ"

ฉันตอบออกไปอย่างไม่คิดอะไร แต่คนตรงหน้าเหมือนชะงักนิดหน่อย

แล้วหัวเราะ

"พี่ควรจะท�าตัวยังไงดี"

ยังมีอีกหลายอย่างที่ฉันคิดเก่ียวกับตัวพ่ีแพมเยอะไปหมดแต่ไม่อาจ 

เล่าได้ เพราะเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะพิเรนทร์และสกปรกไปสักหน่อย ด้วย

ความท่ีฉันเป็นคนแก่นแก้วและอยู่กับเพ่ือนผู้หญิงท่ีติดจะหยาบโลนทะลึ่ง

ทะเล้น ดงัน้ันการพูดเรือ่งเก่ียวกับเพศสมัพันธ์จงึออกไปในแนวโลกของจนิตนาการ 

และน�้าเสียงของพี่แพมคือหนึ่งในเรื่องที่ฉันชอบเอามาสมมติเสมอ

ถ้าสมมติว่าพ่ีแพมก�าลังอ่อนไหว ถูกเล้าโลม เสียงเจ้าตัวจะออกไปใน

โทนแบบใด...

"รัก"

"คะ!" ฉันสะดุ้งราวกับคนถูกจับได้ พ่ีแพมเอื้อมมือมาแตะแขนฉันนิด

หนึ่งแล้วมองหน้าฉันแปลกๆ "มะ...มีอะไรหรือเปล่าคะ"

"พี่เห็นรักนั่งยิ้มอยู่คนเดียว"

"อ๋อ โทษทีค่ะ คิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่"

"แล้วคิดอะไรล่ะ"

ฉนัส่ายหวัดกิ ขนืพดูออกไปมหีวงัคนน่ารกัข้างหน้าโกรธฉนัตายแน่เลย 

ฉันยังอยากเห็นรอยย้ิมที่มักจะมีปุ่มท่ีบุ๋มลงไปด้านข้างแก้มน่ันของพ่ีสาวคน

สวยอยู่ ดังนั้นการเปลี่ยนเรื่องน่าจะดีที่สุด

"คิดว่าจะถามเกี่ยวกับน�้าหอมที่พี่แพมใช้น่ะค่ะ ได้กลิ่นแล้วรู้สึกใจเต้น"

คนหน้าสวยเอื้อมมือมายีผมฉันอย่างเอ็นดู

"ก็นึกว่าคิดอะไรอยู่ ท�าหน้าซะพี่อยากรู้เลย"

ฉนัขอเล่าเก่ียวกับความสมัพันธ์ของฉนักับพ่ีแพมสกัหน่อย ก็อย่างทีบ่อก

ว่าพี่แพมเป็นแฟนกับพี่กวีพี่ชายคนเดียวของฉันเอง จริงๆ แล้วฉันรู้จักพี่แพม

มาตั้งแต่ตัวเองเข้า ม.ต้น เพราะเราเรียนอยู่ที่เดียวกัน ส่วนตัวพ่ีแพมเองเข้า 
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มาเรยีนตอน ม.4 แล้วได้คบกับพ่ีกวีจนเราสนทิกัน ด้วยความท่ีสวยจดับวกกับ

เรียนดีมากท�าให้ไม่ค่อยมีผู้ชายคนไหนกล้าเข้าใกล้สักเท่าไหร่ ไหนจะพวก 

ผูห้ญิงด้วยกันท่ีเกลยีดพ่ีแพมอย่างไม่มสีาเหต ุหรอืสาเหตจุรงิๆ แบบไม่โลกสวย 

ก็คืออิจฉาเพราะพ่ีเขาสวยกว่านั่นแหละ แต่ทว่า...ถ้าไม่มีผู้กล้า ดอกฟ้าก็คง

ไม่ถูกเด็ด และคนคนนั้นคือพี่กวี พี่ชายของฉันเอง

แต่จะจีบดอกฟ้าจะใช้วิธีธรรมดาก็ไม่ได้ พ่ีชายฉันเลยส่ังให้ฉันไปสืบ 

ทุกวิถีทางว่าพี่แพมชอบอะไรและไม่ชอบอะไรบ้าง หลังจากที่สายสืบได้ลงไป

ส�ารวจและพบเรือ่งน่าสนใจ (เหล่าเพ่ือนๆ ของฉนัเอง) ท�าให้รูว่้าจรงิๆ แล้วพ่ีแพม 

ชอบคนที่มีสาระกับชีวิต ชอบอ่านหนังสือมาก กลัวแมวแต่ก็ไม่ได้เกลียด  

แพ้กุ้ง เล่นดนตรไีด้ ฉนัน�าข้อมลูเหล่าน้ีไปบอกพ่ีชายจนหมดแต่พ่ีกวีไม่ใช่พวก

หนอนหนงัสอื เลยลงทนุฝึกกีตาร์แทนท้ังๆ ทีก่ลัวน้ิวด้าน และลงทุนท�าทุกอย่าง

ให้พ่ีแพมประทบัใจ บวกกับเป็นคนหน้าตาดเีข้าหาคนเก่งท�าให้พ่ีแพมแพ้ทาง

ได้ไม่ยาก ความรกัของคนทัง้คูป่ระสบความส�าเรจ็ส่วนหนึง่เพราะฉนัเลยทีเดยีว

ก็แหม...ฉันคนนี้นี่แหละท่ีเป็นคนเดินไปหาพ่ีแพมแล้วส่งจดหมายด้วย

ลายมือท่ีฉันเขียนขึ้นเองเพ่ือช่วยให้พ่ีชายฉันสมรัก ฉันเชื่อว่าความพยายาม

ของพ่ีชายฉนัท้ังหมดแทบไม่เป็นผลเลยจนกระทัง่เจอจดหมายบอกรกัเน่ียแหละ 

ถือว่าเวิร์ก ถือว่าเด็ดสุด

ผู้หญิงร้อยทั้งร้อยชอบอะไรแบบนี้ ฉันเองยังชอบเลย

แต่เรื่องนี้เป็นความลับ พ่ีแพมไม่เคยรู ้มาก่อน ในขณะที่พ่ีชายฉัน 

ก็ยอมรับไปอย่างหน้าด้านๆ ว่าตัวเองเป็นคนส่งจดหมาย แต่ช่างเถอะ ฉันก็

คาดหวังให้สองคนนีค้บกันอยู่แล้ว ไม่อย่างนัน้ฉนัจะเขยีนจดหมายไปท�าไมล่ะ 

นี่ยังนึกชื่นชมตัวเองอยู่เลยที่คิดอะไรแบบนี้ได้ แม้จะโบราณไปหน่อยก็เถอะ

"โทษที ให้รอซะนานเลย แต่งตัวเสร็จแล้ว" พ่ีกวีเดินออกมาจากห้อง 

ตัวเองพร้อมกับแต่งเน้ือแต่งตัวอย่างหล่อ ในขณะที่พ่ีแพมในวันน้ีแต่งตัว 

ธรรมดาๆ ไม่หวือหวาอะไรมากนักจนฉันแปลกใจกับการแต่งตัวท่ีขัดกันของ

พี่ๆ ทั้งสองคน

"จะไปไหนกันคะเนี่ย ท�าไมดูเหมือนไม่ได้ไปด้วยกันเลย"
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"จะไปผับน่ะ พี่ก็บอกแพมแล้วว่าให้แต่งตัวสวยๆ แต่ต่อให้ไม่แต่งอะไร

มากแพมก็สวยอยู่แล้ว" พี่กวีเดินมาโอบไหล่แฟนสาวอย่างเคยชิน แต่พี่แพม

แค่ก้าวขาออกไปนิดหนึ่งเหมือนต้องการจะเบี่ยงตัวหลบ

เอ่อ...ฉนัรูส้กึได้ถึงความไม่ปกติในบรรยากาศแบบน้ี ทะเลาะกันหรอืเปล่า 

เนี่ย

"เราไม่อยากไป" พี่แพมบอกออกมาด้วยท่าทางเฉยๆ ต่างจากตอนที่อยู่

กับฉันลิบลับ "เราไม่รู้จักเพื่อนของกวีเลย ไปก็ไม่รู้จะไปท�าอะไร"

"ก็ไปท�าความรู้จักไง ไปยืนเต้นๆ เฉยๆ ก็ได้"

"เรากินเหล้าไม่ได้"

"ตัวก็รู้ว่าไปกับเค้าปลอดภัยอยู่แล้ว ไม่เป็นไรน่า ไปกันเถอะ นะๆ"

พ่ีกวีพยายามจะโอบไหล่แฟนตัวเองอีกครั้ง คราวนี้พี่แพมไม่ได้หลบ  

หรือพูดให้ถูกก็คือไม่มีจังหวะที่จะหนี ฉันมองพ่ีแพมกับพ่ีชายตัวเองอย่าง 

นกึเหน็ใจหน่อยๆ คนหนึง่ก็อยากจะแนะน�าแฟนตวัเองให้เพ่ือนรูจ้กั หรอืถ้าฉนั

เดาไม่ผดิก็คงอยากจะอวดให้เพ่ือนเหน็ว่าตวัเองมแีฟนสวยแค่ไหน ส่วนอกีคน

หนึ่งที่วางตัวแบบนี้มาโดยตลอด ไม่ชอบความวุ่นวายใดๆ เอาแต่อ่านหนังสือ 

จะให้ไปเที่ยวผับมันย่อมไม่ใช่ไลฟ์สไตล์อยู่แล้ว ใครจะอยากไปกัน ฉันไม่อิน

เท่าไหร่เลยว่าพ่ีแพมรูส้กึอะไรกับพ่ีชายฉนั แต่ท้ังคู่ก็คบกันมาจะสองปีแล้วนะ

ไม่รักก็คงไม่ยาวนานแบบนี้ล่ะมั้ง

"งั้นไม่กลับดึกนะ"

"โอเค"

ในที่สุดพ่ีกวีก็ย้ิมออก ฉันมองนาฬิกาท่ีบอกเวลาก�าลังจะเข้าสี่ทุ่มแล้ว

รู้สึกเป็นห่วงคนสวยที่ท�าหน้าไม่ร่าเริงเอาซะเลย ท�ามั้ยท�าไมมันช่างต่างกับ

ตอนสอนการบ้านฉนัลบิลบั คงจะมคีวามสขุอยู่กับต�ารบัต�าราอย่างเดยีวล่ะมัง้

พี่คนสวยเนี่ย

"ดแูลพ่ีแพมด้วยนะ พ่ีก็อย่าดืม่เหล้าเยอะนะ เดีย๋วขับรถกลบับ้านไม่ได้"

"รู้แล้วน่าแม่"

พ่ีกวีเรยีกฉนัว่าแม่อย่างประชดประชนั ฉนัเบ้ปากนดิหนึง่แล้วโบกมอืลา 
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บอกตามตรงว่าฉันค่อนข้างห่วงความรู้สึกของพ่ีแพมหน่อยๆ แต่เอาเถอะ  

พี่ชายฉันก็ไปด้วยทั้งคน

คงไม่มีอะไรน่าห่วงหรอกมั้ง?

คนืนีฉ้นัค่อนข้างจะนอนไม่หลบั ไม่รูท้�าไมเหมอืนกัน ฉนัถึงเอาแต่นกึถึง

สหีน้าของพ่ีแพมตลอดเวลา มนัช่างเป็นใบหน้าท่ีไม่มคีวามสขุ ขณะท่ีก�าลงัคยุ

สไกป์กับเพ่ือนสาวท่ีประชุมสายกันอยู่ว่าด้วยเรื่องสอบเข้าฉันก็เหม่อลอยไป

ไกลจนไม่รู้ว่าเพื่อนคุยกันถึงไหนแล้ว

"อีดอกกก...รัก"

เสียงเรียกของ 'บัว' เพ่ือนมัธยมที่อยู่หน้าจอคอมฯ เรียกฉันด้วยชื่อท่ี 

พ่อแม่ประทานมาให้แต่เดก็ท�าให้ฉนัตืน่จากภวงัค์ ก่อนจะหนัมาท�าหน้าบดูใส่

เพื่อนแล้วเรียกมันกลับ

"ว่าไงอีดอกกก...บัว"

"เพื่อนคุยอยู่เหม่อห่าอะไรวะ คิดถึงผัวเหรอ"

"ไอ้บ้า! คบกันมาตั้งนานเคยเห็นฉันคบกับใครรึไง"

"แล้วแกเหม่อลอยไปถึงไหนแล้ว เพื่อนคุยไม่รู้จักหันมาสนใจ"

"ก็พวกแกคุยอะไรกันล่ะ ไม่เห็นเคยพ้นเรื่องใต้สะดือเลย"

เพ่ือนที่อยู่บนหน้าจอทุกคนบิปากเป็นรูปสระอินิดหน่อยเมื่อเห็นฉัน

กระด้างกระเดือ่งกับความลามกทีท่�าเหมอืนกับว่าตวัเองไม่เคยหยาบโลนมาก่อน

"แกน่ะตัวใต้สะดือเลย ใครกันที่บอกว่าเข้ามหาวิทยาลัยจะเอารุ่นพ่ีมา

เปิดซิงตัวเองฉลองเฟรชชี่" นัชเชล เพื่อนสาวอีกคนเอาลิ้นเลียฟันอย่างหมั่นไส้

ในตวัฉนัมาก พูดกันตามจรงิวันนีฉ้นัรูส้กึกระดากใจนิดหน่อยทีจ่ะคยุเรือ่งทะลึง่ 

อาจจะเพราะฉนัเพ่ิงซมึซบัความงดงามและความเรยีบร้อยของพ่ีแพมมาล่ะมัง้

"ก็พูดไปอย่างนั้นแหละ"

"นี่พี่สุดหล่อของแกอยู่หรือเปล่า" ติ๊ต่าง เพื่อนตุ๊ดผู้อยู่ในจออีกคนท�าท่า

ชะโงกหน้าคล้ายกับจะโผล่ออกมานอกจอได้ "บอกพ่ีแกแก้ผ้าโชว์หน่อยสิ 

อยากน�้าเดิน"

Page_US.indd   10 5/30/2560 BE   14:33



11เจ้าปลาน้อย

"อีบ้า แกคิดว่าพ่ีฉันจะมาแก้ผ้าใส่หน้าคอมฯ น้องสาวมั้ยล่ะ...ไม่อยู่  

วันนี้ไปตื๊ดๆ กับเพื่อนที่มหาวิทยาลัย หนีบพี่แพมไปด้วย"

และเมือ่พูดถึงเรือ่งคูร่กั เหล่าเพ่ือนผูม้ากไปด้วยจนิตนาการก็ต่างพากัน

สอดรู้สอดเห็นทันที

"พี่แกสองคนได้กันหรือยังวะ"

มีความหงุดหงิดนิดหน่อยเมื่อเจอค�าถามแบบน้ัน แม้ว่าฉันจะสงสัย 

มานานแต่ไม่กล้าพูดออกไป ก็แหม...ถ้าฉนัจนิตนาการเสยีงครางได้ คดิว่าฉนั

จะไม่คิดเรื่องอื่นๆ เชียวเหรอ

"ถามโง่ๆ นะอดีอกบวั คบกันมาตัง้สองปีจะเหลอืรอดเหรอ ถ้าไม่ท�าอะไร

เลยแมงมมุก็ไปถักหยากไย่แล้วป่ะวะ" ติต่๊างสะแหลน็พูดขึน้มาอย่างคนท่ีมอง

โลกได้มืดบอดและด�าด้านเป็นที่สุด

"พี่แพมไม่ใช่คนแบบนั้นหรอก" ฉันแก้ตัวแทน แต่เพื่อนก็ดูเหมือนจะไม่

สนใจฉันเลย

"แกจะไปรู้ได้ยังไง คนสวยๆ มีใครซิงบ้าง ว่างๆ แกลองเอาหูไปแนบ

ประตูห้องนอนพี่ชายแกดูสิ คิกๆ แค่คิดก็เขิน"

"นี่แค่คิดภาพตามฉันก็..."

"ฉันไปก่อนนะ"

ฉนัตดับทแล้วพับหน้าจอโน้ตบุก๊อย่างร�าคาญ ไอ้พวกบ้า คิดอะไรลามก

จกเปรต โอเค เรื่องเซ็กซ์มันเป็นเรื่องธรรมชาติ ฉันไม่ได้ตัดสินว่ามันผิดหรอก

ถ้ารู้จักป้องกัน แต่ไม่รู้ท�าไม พอได้ยินใครมาพูดแบบนี้เกี่ยวกับตัวพี่แพมแสน

สวยของฉนัแล้วรูส้กึโกรธเหมอืนมคีนมาต่อว่าแม่ชท่ีีเรานับถือและศรทัธาอะไร

เทือกนั้น

โอ๊ยดสู ิเพราะอพีวกน้ันฉนัเลยเอาแต่คดิภาพในหัวว่าสองคนนัน้ท�าอะไร

กันในห้องนอน ร้อน! หิวน�้า ลงไปกินน�้าดีกว่า

1.00 A.M.

เขม็สัน้บนหน้าปัดนาฬิกาเบนไปท่ีเลขหน่ึงในช่วงท้องฟ้ายามค�า่คนื เสยีง 
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จิ้งหรีดจากข้างนอกท�าให้ฉันรู้สึกได้ว่าตัวเองในวันน้ีนอนดึกเหลือเกิน ฉัน 

ลงมาข้างล่างเพ่ือจะหาน�า้ดืม่ แต่ทว่าหางตาตวัเองกลบัเหน็เงาตะคุม่ๆ อยู่บน

โซฟาคล้ายกับมีใครก�าลังท�าอะไรขยุกขยิก

กลิ่นวานิลลา...

ฉันจ�าน�้าหอมกลิ่นนี้ได้ดีว่าเป็นของใคร วันน้ีฉันเพ่ิงจะทักและเอ่ยชม 

ไปเองเพราะเจ้าของมาช่วยติวหนังสือให้ หัวใจฉันเต้นโครมครามราวกับรู้ว่า

เงาตะคุ่มๆ นั่นคือร่างของพ่ีชายฉันก�าลังท�าอะไรอยู่ในความมืด ตัวฉันชาดิก 

หวัสมองโปร่งโล่งอย่างท�าอะไรไม่ถูก ตัง้ใจจะลงมากินน�า้ แต่กลบัได้มาเหน็อะไร 

แบบนี้ในระยะเผาขน

ไม่...ไม่เอาดีกว่า ขึ้นห้องดีกว่า

"เอามือออกไป อย่ามาจับ..."

เสียงครางของพ่ีแพมท�าให้หัวใจฉันแทบจะระเบิดออกมานอกอก ขาท่ี

คดิจะก้าวข้ึนไปข้างบนถึงกับแขง็ค้างคล้ายกับถูกฟรซีเอาไว้กับที ่ทัง้ๆ ทีบ่รรยากาศ 

รอบๆ ค่อนข้างเย็น แต่ฉันกลับรู้สึกร้อนและคอแห้งผาก ฉันเป็นคนทะลึ่งนะ 

แต่พอเหตุการณ์แบบนี้มาอยู่ตรงหน้าจริงๆ ฉันกลับรู้สึกกลัวและอายที่จะ 

ยืนอยู่ต่อไป

"อย่าท�ากับเราแบบนี้...อือ...อย่า..."

นั่นคือเสียงปฏิเสธหรือเปล่า? ท�าไมมันดูอ้อแอ้ไร้เรี่ยวแรงแบบน้ัน  

ฉันยกมือกุมที่อกด้านซ้ายของตัวเองอย่างกลัวว่ามันจะดังเกินไปแล้วคนท่ีอยู่

ตรงนั้นทั้งคู่จะได้ยิน

ไม่...ไม่ใช่เรื่องของเรา นี่มันเรื่องธรรมชาตินี่นา

"เค้ารักตัวนะ...ไม่เป็นไรหรอก ไม่เป็นไร..."

"ไม่..."

เสยีงของพ่ีกวีดังข้ึนคล้ายอ้อนวอน แต่เสยีงของพ่ีแพมท่ีขดัขนืน้ันก็ดูจะ

ไม่ยอมแพ้เช่นกัน ฉันสับสนมากว่าควรจะท�ายังไง

ตื่นเต้น...

ตกใจ...
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13เจ้าปลาน้อย

อยากดู...

และไม่อยากดู!

"พ่อ แม่...พี่กวีกลับมาแล้ว!" ฉันตะโกนเสียงดังราวกับรอคอยการมา

ของทั้งสองคนแล้วหมุนตัวกระทืบเท้าลงบันไดให้เกิดเสียงตึงตังเพ่ือให้คนที่ 

ท�าอะไรลบัๆ ล่อๆ นัน่ได้ยินชดัเจน "ท�าอะไรกันอยู่คะท�าไมไม่เปิดไฟ เดีย๋วเปิด

ให้นะ"

ท�าไมฉันถึงท�าแบบน้ี ฉันก�าลังไปขัดความสุขคนท้ังคู่อยู่หรือเปล่า... 

นีเ่ป็นค�าถามท่ีอยูใ่นหวัฉนัในขณะทีต่วัเองเดินไปเปิดไฟจนบ้านสว่างวาบเป็น

สขีาว พ่ีกวีท่ีดรูบีร้อนในการกลดักระดมุเสือ้ลกุขึน้ยืนแล้วท�าเหมอืนกับว่าไม่มี

อะไรเกิดข้ึนในขณะท่ีร่างของพ่ีแพมยังคงนอนหน้าแดงก�่าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร

กับใครเขาเลย

"พี่แพมเป็นอะไรน่ะพี่"

"แพมเมาน่ะ"

ฉันเหล่มองพีช่ายตัวเองอย่างเข้าใจในทันท ีพีก่วหีลบตาฉันราวกบักลัว

ว่าจะถูกจบัได้ พอเหน็สภาพคนสวยท่ีตอนนีเ้หมอืนคนไร้เรีย่วแรงแล้วรูส้กึโกรธ

พี่ชายตัวดีที่ท�าคนไม่มีทางสู้อย่างนี้

"เมาแล้วไม่พาไปนอนล่ะคะ มัวท�าอะไรอยู่"

"กะ...ก็..."

"พ่ีแพมคะ" ฉนัคกุเข่าข้างโซฟาแล้วพยายามเขย่าพ่ีแพมท่ียังคงนอนไม่รู้

เรื่อง "นี่รักเองนะ พอจะลุกไหวมั้ยคะ"

คนหน้าสวยปรอืตาสนี�า้ตาลอ่อนข้ึนมามองฉันราวกับดีใจ กล่ินแอลกอฮอล์ 

อ่อนๆ ลอยออกมาจากปากน่ันท�าให้ฉนัได้แต่ถอนหายใจแล้วมองไปทางพ่ีชาย

อย่างโกรธๆ

"พี่ให้แฟนตัวเองกินเหล้าท�าไม"

"ก็แค่เข้าสังคม..."

"แน่ใจเหรอว่ากินเพ่ือเข้าสงัคมไม่ได้หวงัอย่างอืน่" ฉนัพูดเพียงเท่าน้ันก็

ค่อยๆ ประคองพ่ีแพมให้ลกุขึน้นัง่ แม้พ่ีแพมจะตวัหนัก แต่ฉนัก็จะพยายามแบก
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คนสวยไปกับฉนัให้ได้ "ไปกับรกันะคะ คนืนีน้อนกับรกั...ช่วยรกัพยุงตวัหน่อยนะ"

ถึงแม้จะเมามากแต่ก็ดูเหมือนว่าพ่ีแพมจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันขอเป็น 

อย่างด ีพยายามประคองน�า้หนกัไม่ให้ทิง้มาทีฉ่นัมากจนเกินไปแล้วค่อยๆ เดนิ

มาด้วยกันกับฉัน พ่ีกวีท�าท่าจะเข้ามาช่วยแต่พ่ีแพมปัดแขนออกก่อนจะพูด

ด้วยน�้าเสียงเย็นเยียบแม้จะอยู่ในอาการเมามายก็ตาม

"อย่ามาจับ"

ฉันพอเข้าใจว่าพี่แพมรู้สึกยังไง เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้แม้จะท�าเป็นไม่เห็น

แต่ฉันก็รู้ว่าไม่ได้เกิดจากการสมยอมแน่ๆ พรุ่งนี้ฉันคงจะถูกพ่ีชายโกรธหรือ 

ไม่พูดด้วยไปเลยท่ีไปขัดจังหวะโหมโรง แต่ฉันก็ทนไม่ได้เหมือนกันท่ีจะเห็น 

ลูกผู้หญิงด้วยกันต้องมาเจออะไรแบบนี้

"รัก...พี่ขอบคุณนะ"

ฉันเหล่มองคนที่พยายามอย่างมากที่จะพูดค�านั้นออกมา เพราะแม้แต่

จะประคองสติยังท�าได้ล�าบาก

"ไม่เป็นไรค่ะ"

แค่ได้ยินค�าว่าขอบคุณหัวใจฉันก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยข้ึนมา น่ีสินะการ

ท�าความดี...การได้เป็นฮีโร่มันให้ความรู้สึกแบบนี้นี่เอง
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ในที่สุดเราทั้งคู่ก็มาถึงห้องนอนจนได้ พ่ีแพมพอเห็นเตียงก็ถลาเข้าไป

นอนอย่างคนทีไ่ม่สามารถตัง้ฉากกับโลกใบนีไ้ด้อกีต่อไป ท่าทางน่าสงสารและ

อ่อนแรงนั่นท�าให้ฉันต้องเดินเข้าไปช่วยจัดท่าทางการนอนให้ดูเรียบร้อยขึ้น 

ไม่รูว่้าตอนเดนิมาด้วยกันกับฉนัต้องใช้ความพยายามมากขนาดไหน พอมาถึง

เตียงถึงได้หมดสภาพและไร้ซึ่งก�าลังจะป้องกันตัวเองได้ขนาดนี้

กลิน่แอลกอฮอล์ฉนุกึกท�าให้ฉนัคดิขึน้ได้ว่าต้องเชด็เน้ือเชด็ตวัให้คนเมา

สบายข้ึนสักหน่อย แต่เพราะไม่เคยดูแลใครมาก่อนมันเลยออกมาดูเก้ๆ กังๆ 

บิดผ้าก็ไม่มีแรง จะเช็ดก็ดูเก้งก้าง

"เดี๋ยวรักเช็ดเนื้อตัวให้นะคะพี่แพมจะได้นอนสบายขึ้น"

"อือ..."

เสยีงท่ีครางออกมาจากล�าคอท�าให้ฉนัรูส้กึแปลกๆ มนัให้ความรูส้กึเซก็ซี่

ปนกับความน่ารกัท่ีไม่รูเ้รือ่งรูร้าวอะไร พอเชด็ตามแขนและซอกคอได้นิดหน่อย

ฉนัก็มองไปยังท่อนล่าง กางเกงยีนรดัรปูท่ีให้ความรูส้กึอดึอดับนร่างบางทีแ่ม้แต่ 

ฉันเองเห็นแล้วยังหายใจไม่ค่อยจะออก ท่าทางดูพ่ีแพมคงจะไม่สบายนักถ้า

ต้องนอนทั้งอย่างนี้

"พี่แพมคะ...ถอดกางเกงมั้ย"

"ช่วยพี่หน่อยสิ"

คนพูดพูดท้ังๆ ที่ยังหลับตา ฉันพยักหน้ารับทราบแล้วเอื้อมมือไป 

กางเกงใน 

2
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ปลดกระดมุกางเกงยีนอย่างทลุกัทเุล นิว้มอืด้านหลังท่ีพยายามจะแกะกระดุม

สัมผัสกับเนื้อบางๆ ตรงท้องน้อยนั่นท�าให้ฉันสะดุ้งราวกับถูกไฟฟ้าช็อต

โห...ผิวดีจัง

"ขอโทษนะคะพ่ีแพม กางเกงมันค่อนข้างถอดล�าบาก ช่วยยกตัวให้รัก

หน่อยได้มั้ย"

คนเมาช่างแลดูว่าง่าย พอบอกให้ยกตัวข้ึนก็ยอมท�าตามแต่โดยดี  

ฉันปลดซิปแล้วค่อยๆ ดึงกางเกงยีนรัดรูปนั่นออกอย่างทุลักทุเล ผิวด้านนอก

ว่าออร่าแล้วด้านในยิ่งกว่าหยวกกล้วยเสียอีก อื้อหือ...ฉันเป็นผู้หญิงแท้ๆ ยัง

อิจฉาตาร้อนเลย กินอะไรเป็นอาหารเนี่ย

"หนาวจัง"

คนเมาพลิกตะแคงตัวหันหลังให้ฉันที่ยังตื่นตะลึงอยู่ พอได้ยินอย่างนั้น

ฉันก็รีบดึงผ้าห่มมาคลุมให้อย่างรู้สึกสงสารก่อนจะลุกข้ึนพับกางเกงแล้ว 

พาดเอาไว้ท่ีเก้าอีต้รงโต๊ะเขียนหนังสอืใกล้ๆ แล้วทรดุน่ังลงข้างเตียงด้วยความ

เหนื่อยอ่อนเพราะใช้พลังงานพอสมควรในการพาคนเมามานอน เช็ดตัว ไหน

จะยังถอดเสื้อผ้าให้อีก

การเป็นคนสวยไม่ได้มีแต่ข้อดีเสมอไปสินะ...

ไม่รู้ว่าก่อนจะมาเจอพ่ีกวีท�าแบบน้ี พ่ีแพมต้องเจออะไรมาบ้างเพียง

เพราะตวัเองหน้าตาสะสวย น่ีเป็นครัง้แรกทีฉ่นัรูสึ้กขอบคุณพ่อแม่ท่ีให้ใบหน้า

กระด�ากระด่างปกติธรรมดากับฉัน ไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดนัก แม้

เพ่ือนจะชอบล้อเลียนว่าหยากไย่ขึ้นเต็มหว่างขาฉันไปหมดแล้วก็ตาม แต่ถ้า

มนัท�าให้ฉนัรอดพ้นจากภัยสงัคมหรอืจากพวกผูช้ายนิสยัไม่ดพีวกนัน้ ฉนัยอม

เป็นของฉันแบบนี้ดีกว่า

เช้าวันต่อมา...

เสียงนกกระจิบนกกระจอกทีช่อบมาเกาะอยูต่รงขอบหน้าต่างห้องนอน

ท�าให้ฉันปรือตา ผงกหัวข้ึนมาเล็กน้อยแล้วส่งย้ิมให้พวกมันก่อนจะท้ิงหัวลง

หมอนเพ่ือนอนหลับต่อ แต่ทว่าความทรงจ�าเมื่อคืนมันก็ไหลย้อนกลับมาใน
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ขณะที่ฉันยังพอรู้สึกตัว และรู้สึกหนัก...

หือ?

ฉันรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างพาดอยู่บนร่างฉัน น�้าหนักนั้นไม่ได้มาก 

เกินไปจนท�าให้รูส้กึอดึอดัแต่ฉนัก็ไม่คุน้ชนิกับการถูกกดทับแบบนีเ้ลย พอลอง

เลกิผ้าห่มขึน้ดถึูงได้เหน็ว่าเป็นแขนขาวๆ ของใครคนหน่ึงก�าลงัโอบกอดฉนัจาก

ด้านหลัง

ลืมไปสนิทเลย พี่แพมนอนอยู่กับฉันบนเตียงนี่นา

ฉันค่อยๆ พลิกตัวเพื่อหันไปมองร่างคนที่นอนกอดอยู่ด้านหลัง ใบหน้า

หวานๆ ทีเ่หมอืนซกุอยู่ท่ีคอฉนัในตอนแรกหดกลบัไปแล้วบ่นงมึง�าอย่างคนยัง

ไม่ตื่นดี ฉันลอบกลืนน�้าลายหลายอึกลงคออย่างไม่อยากเชื่อว่าจะได้เห็นคน

หน้าสวยในระยะเผาขนเยี่ยงนี ้กลิน่วานลิลาทีโ่ชยออกมาออ่นๆ ท�าให้ฉนัมอง

ว่าเจ้าตัวยิ่งสวยข้ึนไปอีก ฉันถึงกับย่ืนหน้าเพ่ือไปดมอย่างคาดหวังว่าจะได้

กลิ่นมากกว่าเดิม แต่ทว่าดวงตาคู่สวยกลับลืมตื่นขึ้นมาเสียก่อนเลยท�าให้ฉัน

ชะงักอยู่แค่นั้น

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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