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บทที่ 1

The sun didn't shine this morning.
"ฟ้าจ๋า ถึงไหนแล้ว เข้าเขตเวอร์มอนต์รึยัง หิมะตกเยอะมั้ย ถนนแย่
เปล่า"
เสียงหวานสดใสของเพลงพิณผูเ้ ป็นเพือ่ นรักทีด่ งั ผ่านล�ำโพงในรถยนต์
ท�ำให้ฟา้ ใส สิงห์บริรกั ษ์หรีต่ าด้วยความแปลกใจ เป็นเวลาเกือบอาทิตย์แล้ว
ที่อีกฝ่ายเซ้าซี้หว่านล้อมให้เธอเปลี่ยนใจไม่ไปพักผ่อนยังเคบินโดดเดี่ยว
กลางป่าในรัฐเวอร์มอนต์ของครอบครัวหล่อน แล้วไปหาหล่อนที่กรีซแทน
ท�ำเอาฟ้าใสอ่อนใจจนนึกเสียใจทีห่ กั คอเพือ่ นให้รบั ปากให้ยมื บ้านในตอนแรก
หญิงสาวพูดข�ำๆ "พูดจ๊ะจ๋ายังงี้ แสดงว่าเลิกโวยวายแล้วสิ"
"ฮือ ก็ใครใช้ให้เธอใจแข็งไม่ยอมง้อฉันล่ะ ฉันโวยวายก็เพราะห่วง
ทัง้ นัน้ ทีน่ นั่ ทัง้ เปลีย่ วทัง้ หนาว สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ม"ี เพือ่ นทีส่ นิทกันมา
ยาวนานตอบเสียงออดๆ "ตกลงถนนเป็นไง ฉันเพิ่งเช็กพยากรณ์อากาศ
เมือ่ กี้ บ้าอะไรวะ เข้าสปริงมาเป็นเดือนละหิมะยังตกอีก คืนนีก้ จ็ ะมีฝนด้วย
เธอขับรถระวังๆ นะ ถ้าฟ้ามืดเกินหรือเห็นท่าไม่ดกี จ็ อดพักที่โรงแรมแถวนัน้
ก่อน..."
"ไม่ตอ้ งห่วง หิมะเพิง่ ตกตอนเข้าเขตเวอร์มอนต์นเี่ อง" ฟ้าใสรีบเบรก
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ค�ำบ่นที่ท�ำท่าจะยืดยาว "เป็นแค่ปุยบางๆ ตกถึงพื้นก็ละลาย ลมก็ไม่มี
ฉันขับได้สบายมาก"
"เฮ้อ ค่อยหายห่วงหน่อย เอเลียตเตรียมของกินของใช้ให้เรียบร้อยดี
ใช่มะ ฉันก็มวั วุน่ ๆ กับลูก ดามิโน่กบั นิโค่ทำ� ท่าจะเป็นหวัด งอแงระดับสิบ
คอนก็ไม่อยู่ ฉันเลยลืมโทรไปเช็กเลยอ่ะ"
"เรียบร้อยดี ของกินนี่ฉันอยู่ได้เป็นเดือนเลยมั้ง พวกผ้าห่ม พรม
หมอนอีกเพียบ เธอจะให้ฉันเอาไปท�ำไมมากมายเนี่ย ที่เคบินก็มีอยู่แล้ว
ไม่ใช่เหรอ" ฟ้าใสเหล่ตามองกองข้าวของบนเบาะหลังซึง่ เหลือจากใส่ทา้ ยรถ
กว่าเธอจะรูว้ า่ เพือ่ นให้ขนของไปมากเกินจ�ำเป็นก็ตอนคนงานจัดเรียงใส่รถ
เรียบร้อยแล้ว เลยคร้านจะให้ขนลงมาอีก "ฉันจะไปอยูค่ นเดียว แค่สหี่ า้ วันเอง
ด้วยนะ"
"เหลือดีกว่าขาดน่า พรมขนแกะผืนนั้นน่ะผืนรักของฉันเลย เธอ
เอาไปปูหน้าเตาผิง นัง่ อาบไฟอุน่ ๆ จิบชา อ่านนิยาย สูดกลิน่ ควันไม้หอมๆ
ฟังเสียงฟืนแตกปุ๊ๆ เปรี๊ยะๆ โรแมนติกจะตาย"
"ถ้าจะเซ็ตฉากขนาดนี้ท�ำไมไม่ส่งผู้ชายหล่อล�่ำมาให้ด้วยเลยล่ะ
ไม่กลัวฉันจิตตกเหรอที่อยู่คนเดียวท่ามกลางซีนโรแมนติกขนาดนั้นน่ะ"
เพลงพิณส่งเสียงไอแห้งๆ
ความสนใจของฟ้ า ใสจั บ อยู ่ ที่ ป ้ า ยบอกทางสี เ ขี ย วริ ม ทาง...
อีกแปดสิบสองไมล์จะถึงเขตเมเปิ้ลมีโดว์
ในทีส่ ดุ การขับรถยาวนานหลายชัว่ โมงจนปวดหลังเมือ่ ยก้นก็จะจบลง
ซะที
เธอกดคันเร่งแรงอีกนิด ปากก็พดู "เอเลียตกับคนงานบ้านเธอดูแลฉัน
ดีมากเลย โดยเฉพาะเอเลียต ฉันแทบไม่ตอ้ งกระดิกตัวท�ำอะไร เขาเช็กรถ
ตั้งพิกัดสถานที่ ในจีพีเอส เตรียมรายการเบอร์ โทรส�ำคัญ ส่งแม่บ้าน
มาช่วยจัดกระเป๋า จัดการเรื่องอาหาร ประสานงานกับคนเฝ้าเคบิน...

Page ��������������.indd 8

30/8/2562 BE 11:16

ชาลีน
9

ฉันประทับใจมาก ฝากเธอบอกพวกเขาอีกทีนะ"
แม้ ฟ ้ า ใสจะคุ ้ น เคยกั บ บั ต เลอร์ แ ละคนงานของบ้ า นอั น เกลอส
ในแมนฮัตตันดี เพราะเคยอาศัยอยูท่ นี่ นั่ ช่วงหนึง่ แต่เธอบินมาอเมริกาคราวนี้
เป็นช่วงเจ้าของบ้านไม่อยู่ ต่อให้คนุ้ เคยอย่างไรแต่เธอก็ไม่กล้าสัง่ งานพวกเขา
ตามใจ ทว่าพวกเขากลับดูแลจัดการเรื่องต่างๆ ให้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเอาใจใส่
"เหรอ ดีแล้ว ฉันบอกไว้เองแหละว่าให้ดแู ลเธอดีๆ เผือ่ เธอจะเปลีย่ นใจ
กลับมาอยูก่ บั เราอีก" หล่อนว่า หางเสียงมีแววคาดหวังเล็กน้อย "ปีนฉี้ นั จะ
ให้โบนัสทุกคนงามๆ เลย ลูกๆ ฉันยิ่งโตยิ่งซนเว่อร์วัง ป่วนในบ้านมาก
แล้วหลังๆ คอนก็อยู่บ้านเยอะขึ้น เชิญใครต่อใครมาบ้านไม่เว้นแต่ละวัน
ถ้าฉันไม่มีเอเลียตคอยช่วยรับแขกท�ำนั่นท�ำนี่ให้คงแย่ เฮ้อ นี่ฉันชักเริ่ม
ติดวิถีชีวิตไฮโซมีผู้ช่วยล้อมหน้าล้อมหลังซะแล้ว...สปอยล์เว่อร์"
ฟ้าใสเห็นด้วยกับเพือ่ น ถ้าไม่มเี อเลียต ชีวติ เพลงพิณคงยุง่ ยากพอควร
ชายหนุม่ วัยสีส่ บิ ปลายจากสถาบันอบรมบัตเลอร์และผูจ้ ดั การคฤหาสน์ชนั้ น�ำ
ของอเมริกาคอยดูแลให้ทกุ อย่างภายในบ้านอันเกลอสด�ำเนินไปอย่างราบรืน่
บางครั้งยังรับบทเลขานุการกลายๆ ให้เจ้านายด้วย แขกจะไปใครจะมา
เพื่อนบ้านจะแต่งงาน หลังคาจะถล่ม เขาสามารถรับมือได้หมด
ครอบครัวของฟ้าใสมีฐานะ แต่ยงั ไม่ถงึ ขัน้ ทีจ่ ะมีผจู้ ดั การบ้านระดับนี้
คุณริมธาร แม่ของเธอยังคงต้องควบคุมดูแลคนงานและเรือ่ งต่างๆ ในบ้าน
ด้วยตัวเอง ซึง่ ท่านก็ชอบอย่างนัน้ มากกว่าวิถชี วี ติ แบบเจ้านายชัน้ บนอย่าง
ในซีรสี่ อ์ งั กฤษย้อนยุค คิดถึงตรงนี้ จูๆ่ ฟ้าใสก็นกึ ถึงบัตเลอร์องั กฤษดัง้ เดิม
คนเดียวที่เคยได้รู้จัก
"เออ เพลง บัตเลอร์ของน้าอเล็กซ์ เขายังท�ำงานให้นา้ อเล็กซ์อยูร่ เึ ปล่า"
เธอถาม และถ้าเธอมีตาทิพย์คงได้เห็นเพลงพิณซึง่ อยูห่ า่ งออกไปเป็นพันๆ ไมล์
สะดุง้ โหยง
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"หืมมมม ท�ำไมจู่ๆ พูดถึงน้าอเล็กซ์ขึ้นมา..."
คิ้วเข้มโค้งได้รูปสวยของฟ้าใสขมวดฉับ "ฉันพูดถึงบัตเลอร์ของเขา
ไม่ใช่ตัวเขาซะหน่อย"
"แหะๆ...เขายังอยู่ ยังท�ำงานให้นา้ อเล็กซ์ทบี่ า้ นทีล่ อนดอนเหมือนเดิม
ลูกพีล่ กู น้องเขาทีเ่ ป็นบัตเลอร์ของลอร์ดเบิรค์ เลย์ พีช่ ายน้าอเล็กซ์กย็ งั อยู...
่
ตกลงเธอถามท�ำไมอ่ะ"
"ก็แค่นึกถึงขึ้นมา ไม่มีอะไรหรอก"
ฟ้าใสนึกถึงบัตเลอร์ท่าทางหัวสูง หน้าตาไร้อารมณ์คนนั้น เขาช่าง
เยือกเย็นได้ตลอดเวลา แม้แต่ตอนที่พวกเธอ...หรือพูดให้ถูกคือเพลงพิณ
เกือบท�ำทาวน์เฮ้าส์อายุร้อยกว่าปีของเจ้านายเขาไหม้เป็นจุณระหว่างที่
พวกเธอไปพักคราวไปเทีย่ วอังกฤษกันยกกลุม่
หลังเหตุการณ์ไหม้ๆ ผ่านไป ท่าทางทีฮ่ าโรลด์จบั ตาดูพวกเธอเหมือน
เหยีย่ วจ้องเหยือ่ ก็ยกระดับความน่ากลัวไปเป็นผีดบิ จ้องเส้นเลือดล�ำคอแทน
"ดูเหมือนอาชีพบัตเลอร์นี่จะเป็นที่นิยมในตระกูลเขานะ" หญิงสาว
ตัง้ ข้อสังเกต มือบังคับพวงมาลัยพารถแล่นผ่านโค้งถนนท่ามกลางป่าไม้ไร้ใบ
อย่างนุม่ นวล การขับรถบนถนนสวยๆ เงียบสงัดก็ทำ� ให้ผอ่ นคลายดีเหมือนกัน
"คงงัน้ เห็นว่าเป็นกันมาหลายรุน่ " เพลงพิณเออออ เว้นจังหวะไปนิด
ก่อนพูดไปอีกเรื่อง "นี่ฟ้า น้าอเล็กซ์ก็เพิ่งบินไปนิวยอร์กแหละ...ไปพัก
ที่บ้านฉัน"
น�้ำเสียงเหมือนโยนหินถามทางของเพื่อนท�ำให้ฟ้าใสเอะใจแปลกๆ
"อือฮึ แล้วไง..."
"ก็แค่...ฉันเสียดายไง คลาดกันนิดเดียวเอง บางทีเธออาจไม่ไป
เวอร์มอนต์แล้วอยู่เป็นเจ้าบ้านต้อนรับน้าอเล็กซ์ ให้ฉัน แล้วเธอก็จะได้
มีเพื่อนอยู่ด้วย มีคนกินข้าวเป็นเพื่อนไรงี้ไง"
นี่ชักไม่ชอบมาพากล ฟ้าใสคิด ไม่ใช่ว่าเธอมีสัมผัสพิเศษ แต่เพราะ
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รู้จักเพื่อนรักดี เพลงพิณเป็นคนที่อ่านง่ายเหมือนหนังสือนิยายฆาตกรรม
เลเวลต้นๆ...เหยือ่ โดนฆ่าอย่างไร ใครเป็นฆาตกร ในบทแรกๆ มักสาดเบาะแส
เอาไว้เต็ม
"ฉันไม่เคยมีปญั หากับการอยูค่ นเดียวท�ำอะไรคนเดียวอยูแ่ ล้วนี่ เพลง...
บอกก่อนเลย ห้ามเล่นบทแม่สอื่ บ้าๆ กับฉันเด็ดขาด โดยเฉพาะกับคนใกล้ตวั
อย่างน้าอเล็กซ์ดว้ ย" เธอเอ่ยเสียงเข้มจัด
"บ้าาา แม่สอื่ อะไร ไม่มี้ คิดมาก เธอนีช่ อบมองฉันในแง่รา้ ยอยูเ่ รือ่ ย"
"ไม่มกี ด็ แี ล้ว แต่ถอื ว่าฉันเตือนแล้วนะ ถ้าเธอท�ำอะไรแผลงๆ ล่ะก็..."
เธอลากเสียงทิง้ ท้าย ให้เพือ่ นคิดเอาเองว่าควรโดนลงโทษอย่างไร
"แหะๆ ฉันรูห้ รอกน่าว่าเธอไม่ชอบท่านลอร์ดผูด้ ๆี อย่างน้าอเล็กซ์หรอก
สเป็กเธอต้องคนไทย ผิวแทนๆ กล้ามแน่น มีลกั ยิม้ ติดดิน ใจดี รักสัตว์..."
ใบหน้าคมคายประดับรอยยิม้ อ่อนโยนผุดวาบขึน้ ในหัวฟ้าใส ตามมาด้วย
อาการเสียดแทงในอก เธอกัดริมฝีปากข่มกลัน้ ความหน่วงหนักแสนคุน้ เคย
หายใจเข้าออกยาวๆ แล้วตัดบทเพือ่ นทีก่ ำ� ลังพูดแจ้วๆ "เพลง ฉันก�ำลังจะขับ
ขึน้ เขา ขอวางสายก่อนนะ เธอไปดูนโิ ค่กบั ดามิโน่เถอะ จับแยกกันด้วยล่ะ
ถึงจะเป็นหวัดเหมือนกัน แต่อาจจะคนละเชื้อก็ได้"
"อ่า โอเคๆ ขอบใจมาก...พอถึงบึงการ์เน็ตก็สง่ ข้อความมาบอกฉันนะ"
ที่ นั่ น เป็ น พื้ น ที่ สุ ด ท้ า ยที่ ยั ง มี สั ญ ญาณโทรศั พ ท์ จากนั้ น จนถึ ง
เขตเมเปิ้ลมีโดว์ซึ่งที่ดินของเพลงพิณตั้งอยู่จะเป็นพื้นที่อับสัญญาณ
"ได้ ฝากจูบหลานๆ ทัง้ สาม แล้วก็ลกู สาวฉันด้วยนะ บอกว่าฉันคิดถึง
เท่าฟ้าเลย"
เพลงพิณมีลูกฝาแฝดสองคู่ นิโคลอสกับดามิอาโน วัยอนุบาล กับ
สองสาวเพตรากับปารีสที่เพิ่งหัดยืน ทั้งสี่คนหน้าตาน่ารักราวกับเทวดา
นางฟ้าน้อยๆ แต่เด็กหญิงปารีสพิเศษตรงเป็นลูกสาวอุปถัมภ์ของเธอด้วย
"ย่ะ คิดถึงมากก็นา่ จะมาหา มาฟัดให้หายคิดถึง ไม่นา่ ไปปลีกวิเวกเลย..."
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เพลงพิณค่อนขอดอย่างอดไม่ได้ "เอาล่ะๆ ขับรถดีๆ จ้ะ ถ้าขากลับไม่อยากขับ
ก็บอกได้เลย เดีย๋ วฉันให้ ฮ. ไปรับ อ้อ รูใ้ ช่ไหมว่าแซมจะแวะเข้าไปทีเ่ คบิน
ทุกวัน เผือ่ เธอขาดเหลืออะไร..."
ฟ้าใสส่ายหน้า คนดูแลที่ดินอายุหกสิบกว่าแล้ว แม้จะยังแข็งแรงดี
ขนาดดูแลฟาร์มเล็กๆ ของตัวเองได้กต็ าม แต่เขาก็อยูห่ า่ งออกไปเป็นสิบไมล์
"ทรมานคนแก่นะเธอ บอกให้เขามาวันเว้นวันก็ได้ ฉันดูแลตัวเองได้ ไม่ใช่
ไม่เคยโร้ดทริปคนเดียวซะหน่อย อ้อ ขอบใจทีใ่ ห้ยมื เจ้าเปียกปูนนะ ขับดีมาก
แล้วฉันจะล้างให้เอี่ยมกับเติมน�้ำมันคืนให้"
"วุย้ ไม่เอาๆ ไม่ตอ้ งเติม ถือว่าเธอไปตรวจเคบินให้ฉนั ไง ของของฉัน
ก็เหมือนของของเธอ บ้านฉันก็เหมือนบ้านเธอ พับมารยาทใส่กระเป๋าไปเลย
ขอบใจอยูไ่ ด้"
หัวใจฟ้าใสละมุนลงกับถ้อยค�ำเรียบง่ายแต่เปีย่ มไปด้วยความหมายนัน้
"รักเธอนะ ขอบใจที่ดีกับฉันเสมอ"
เพลงพิณเงียบไปเล็กน้อย ท�ำเสียงอึกอักเหมือนจะพูดอะไรบางอย่าง
แต่เสียงเด็กร้องไห้กับเสียงคนงานหญิงพูดภาษากรีกดังลอดเข้ามาในสาย
เสียก่อน ฟ้าใสเลยตัดบท "ไปดูลูกได้แล้ว ฉันวางล่ะนะ ถึงบึงการ์เน็ต
จะเมสเสจหา"
"จ้ะๆ พักผ่อนให้เต็มทีน่ ะ" เพือ่ นรักหยุด ก่อนเสริมเสียงเบา "รักเธอนะ"
"อื้อ เหมือนกัน" ฟ้าใสตอบเสียงต�่ำ ทั้งเขิน ทั้งแปลกใจกับท่าทีของ
เพื่อนผู้มีนิสัยปราดเปรียวโผงผาง
พอเพลงพิณวางสายไป บรรยากาศในห้องโดยสารของพอร์ช คาเยนน์
ก็เหลือเพียงเสียงครางต�ำ่ ของเครือ่ งยนต์ ฟ้าใสเลยกดเปิดเพลงจังหวะแรงๆ
และเร่งเสียงให้ดงั ปากอิม่ ฮัมตามเสียงดนตรี ตามองถนนลาดยางคดเคีย้ ว
ขาวพราวด้วยปุยหิมะ ผืนดินของป่าสองข้างทางยังมีหิมะสูงเป็นฟุต สร้าง
ความผิดหวังให้หญิงสาวอยู่บ้าง เพราะปกติช่วงนี้ของปีหิมะจะละลาย
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เกือบหมดแล้ว ต้นไม้จะเริ่มแตกตุ่มเล็กๆ ตามกิ่งก้าน ดอกไม้ดินจะเริ่ม
แทงหน่อ ผลิช่อดอก โดยเฉพาะดอกโครคัสที่เธอชอบมาก แต่นี่ยิ่งขับ
ขึ้นเหนือ กองหิมะข้างทางก็ยิ่งสูง หากทางการไม่ได้กวาดหิมะบนถนน
เป็นระยะ เธอคงขับรถล�ำบากน่าดู
นับวันอากาศของโลกยิ่งวิปริตขึ้นทุกที
รถแรงม้าสูงราคาหลักแสนดอลลาร์ ไต่ขึ้นถนนสูงชันอย่างสบายๆ
ทั้งให้ความรู้สึกหนักแน่นมั่นคงราวกับนั่งอยู่ในรถถัง ฟ้าใสอดคิดถึงเพื่อน
ผู้เป็นเจ้าของมันไม่ได้ แม้การแต่งงานกับมหาเศรษฐีนักธุรกิจระดับโลก
จะท�ำให้วถิ ชี วี ติ ของเพลงพิณเปลีย่ นไป ทว่าความเป็นเพือ่ นทีด่ ขี องอีกฝ่าย
ไม่เคยเปลี่ยนเลย เช่นเดียวกับเพื่อนอีกสี่คนในกลุ่ม
ความสัมพันธ์ของสาวๆ แก๊งดอกไม้ยงั เหนียวแน่นแม้เวลาจะผ่านมา
เกือบยี่สิบปี
สองสามปีหลังนีฟ้ า้ ใสใช้เวลากับเพลงพิณมากกว่าเพือ่ นคนอืน่ เริม่ จาก
เธอมาฝึกงานในโรงพยาบาลสัตว์สงั กัดมหาวิทยาลัยชือ่ ดังทางตอนบนของ
รัฐนิวยอร์กเพือ่ เตรียมคัดเลือกเข้าเรียนต่อเฉพาะทางสายสัตวแพทยศาสตร์
ส่วนครอบครัวเพลงพิณซึง่ มีบา้ นอยูบ่ นเกาะส่วนตัวกลางทะเลประเทศกรีซ
มีปัญหาผู้อพยพจากตุรกีล่องเรือมาขึ้นเกาะและก่อจลาจลเรียกร้องให้
คอนสแตนติน อันเกลอส สามีของเพลงพิณใช้เรือในกิจการเดินเรือของเขา
รับส่งผูอ้ พยพไปยังแผ่นดินใหญ่ ชายหนุม่ เลยตัดสินใจพาลูกชายฝาแฝดกับ
ภรรยาทีก่ ำ� ลังตัง้ ครรภ์ยา้ ยมาอยูอ่ เมริกา ระหว่างทีธ่ รุ กิจของคอนสแตนติน
ยังไม่เรียบร้อยและเขาต้องเดินทางบ่อยๆ ฟ้าใสเลยลงมาอยูเ่ ป็นเพือ่ นเพลงพิณ
กั บเด็ ก ๆ ทุกวัน หยุด ภายหลัง เมื่อเธอเปลี่ยนมาเรียนต่อปริญญาโท
ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก พวกเขาจึงขอให้เธอพักอยู่ด้วยกันที่บ้านเสียเลย
ส่วนน้าอเล็กซ์...อเล็กซานเดอร์ เพย์ตัน เจ้านายของฮาโรลด์
บัตเลอร์ซอมบี้ เป็นน้าชายของอเล็กซิส น้องชายต่างแม่ของคอนสแตนติน
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และเขายังเป็นน้าชายบุญธรรมของณิชา เพื่อนรักอีกคนของเธอด้วย
ส่วนใหญ่เวลาอเล็กซานเดอร์บินมาท�ำธุระในนิวยอร์กจะพักที่บ้าน
คอนสแตนติน ฟ้าใสจึงได้พบเขาไปด้วย เขาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารัก ให้ความ
เป็นกันเองกับคนใกล้ตัว แต่เธอพยายามรักษาระยะห่างกับเขาเสมอ
หญิงสาวไม่เคยบอกใคร...อเล็กซานเดอร์ เพย์ตันมีบางอย่างในตัว
ที่กระตุ้นให้จิตใจของเธอไม่สงบ
หน้าตาของเขาหล่อเหลาด้วยเครือ่ งหน้าคมชัดราวรูปสลัก แนวกรามสูง
จมูกเรียวตรง สันคิ้วคมรับแนวคิ้วยาวเข้มและดวงตาคมกริบสีฟ้าที่ลึกล�้ำ
เป็นประกาย ยามเขามองมา เธอจะรู้สึกวูบไหวปนตื่นเร้าอยู่ลึกๆ ทั้งที่
ไม่ใช่คนที่จะถูกใครหรืออะไรข่มง่ายๆ
ยังไม่ต้องพูดถึงบุคลิกสง่างามแฝงอ�ำนาจอย่างพวกผู้ดีมีตระกูลและ
นักธุรกิจที่กุมบังเหียนกิจการมูลค่ามหาศาลของเขาอีก
หากเขาเป็นคนอื่น ฟ้าใสซึ่งเกลียดความอ่อนแอคงพยายามพุ่งชน
เอาชนะความรูส้ กึ นี้ แต่อเล็กซานเดอร์ เพย์ตนั อาวุโสเกินไป แข็งแกร่งเกินไป
และเป็นคนส�ำคัญของเพือ่ นรัก เธอเลยแก้ปญั หาด้วยการหลบเลีย่ งเขาซะ
แล้วนี่เธอจะคิดเรื่องเขาเป็นคุ้งเป็นแควท�ำไมกัน
หญิงสาวเบรกความคิดตัวเอง สลัดศีรษะแล้วกดเท้าลงบนคันเร่ง
แรงอีกนิด
เธออยากไปถึงเคบินเร็วหน่อย จะได้มเี วลาส�ำรวจและจัดเตรียมอะไรๆ
ก่อนฟ้ามืด มีพยากรณ์อากาศว่ากลางดึกไปจนถึงเช้าจะมีฝนตก ท�ำให้
หิมะบางส่วนทีย่ งั หลงเหลือจากฤดูหนาวละลาย หากโชคร้ายอุณหภูมลิ ดต�ำ่ ลง
ระหว่างนั้น จะท�ำให้น้�ำที่ละลายกลายเป็นผลึกน�้ำแข็ง ถนนจะลื่นมาก
จนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พรุ่งนี้ทั้งวันเธอจึงไม่ควรขับรถออกไปไหน
ขับมาอีกพักใหญ่หญิงสาวก็ถึงบึงการ์เน็ต เธอจอดรถยังเวิ้งข้างทาง
แล้วหยิบโทรศัพท์ออกมาส่งข้อความหาเพลงพิณ จากนั้นก็ลงจากรถ

Page ��������������.indd 14

30/8/2562 BE 11:16

ชาลีน
15

ไปเดินเล่น
ผิวน�้ำช่วงกลางบึงแข็งตัวเป็นแผ่นน�้ำแข็ง สังเกตได้จากปุยหิมะ
ทีต่ กค้างเป็นก้อนขาวกระจายเป็นหย่อมๆ ริมขอบน�ำ้ ล้อมรอบด้วยพุม่ ไม้แห้ง
มีแต่กิ่งก้านเปล่าเปลือยสีด�ำ แพหญ้าบนพื้นดินดูแข็งทื่อไร้ชีวิต กระทั่ง
พระอาทิตย์ยงั ซ่อนอยูห่ ลังกลุม่ เมฆสีเทา คนทัว่ ไปคงมองว่าบรรยากาศอึมครึม
จนชวนให้หดหู่ แต่ฟา้ ใสกลับสูดอากาศสดชืน่ เข้าปอดอย่างเบิกบาน ดีใจว่า
อย่างน้อยก็ได้เจอกับความเงียบสงบ ต่างกับตอนหน้าใบไม้ร่วงปีก่อน
ที่มาตรวจที่ดินกับเพลงพิณ ที่นี่คึกคักไปด้วยผู้คนทั้งนักท่องเที่ยวและ
คนท้องถิ่นที่ออกมาท�ำกิจกรรม ทั้งถ่ายรูป ปิกนิก ตกปลา แม้กระทั่ง
พายเรือในบึง จนพวกเธอหาคร้านจะจอดแวะ
ฟ้าใสเดินจนรู้สึกหนาวก็กลับขึ้นรถ แล้วเลือกรูปถ่ายสองสามรูป
อัพลงเฟซบุ๊ก ตามค�ำสั่งของครอบครัวที่ให้ส่งข่าวเป็นระยะ
นิ้วยาวพิมพ์ข้อความ 'อากาศหนาวจัง ขอเข้าถ�้ำ จ�ำศีลแพพ' แล้ว
กดโพสต์ส่งๆ ก่อนติดเครื่องรถ
หลายคนรู้ว่าเธอมาเที่ยวเวอร์มอนต์ แต่มีแค่เพลงพิณเท่านั้นที่รู้ว่า
เธอจะไปพักยังเคบินกลางป่าที่ไม่มีแม้กระทั่งสัญญาณโทรศัพท์
เธออยากพั ก ผ่ อ นเงี ย บๆ สั ก สี่ ห ้ า วั น ...อยากดึ ง ตั ว เองออกจาก
โลกที่แสนวุ่นวายสักพัก
รถเลี้ยวเข้าสู่ถนนกรวดอัดแข็งตัดตรงจากถนนเส้นหลักสู่ ใจกลาง
อาณาเขตทีด่ นิ ของสองสามีภรรยาอันเกลอส ทีแ่ ห่งนีเ้ คยเป็นฟาร์มเมเปิล้ เก่า
ด้านทีต่ ดิ ถนนเป็นทุง่ หญ้ากว้าง คัน่ ด้วยป่าทึบ แล้วจึงเป็นเขตฟาร์มต้นเมเปิล้
กว้างนับสิบเอเคอร์ คอนสแตนตินซือ้ ทีน่ ี่ไว้เพือ่ สร้างบ้านพักผ่อนกับสถานที่
ผจญภัยส�ำหรับลูกๆ ช่วงปิดเทอม แต่เพลงพิณซึง่ เป็นสถาปนิกยังไม่รบี ร้อน
ลงมือด�ำเนินการ เพราะต้องการเก็บรายละเอียดของบรรยากาศให้ครบทัง้ สีฤ่ ดู
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เสียก่อน
ฟ้าใสตกหลุมรักที่นี่ตั้งแต่เห็นครั้งแรก ป่าทั้งป่าเปลี่ยนสีเป็นสีแดง
ส้ม เหลือง งดงามราวกับภาพวาด อากาศเย็นสดชื่นที่พัดมาอยู่ตลอด
ก็มีกลิ่นหอมหวานต่างกับที่อื่น ท�ำให้เธอทั้งสุขสงบและโปร่งโล่ง
รถคั น โตหยุดลงหน้าเคบิน หลัง กะทัดรัดในเวลาห้าโมงเย็นพอดี
อีกนานกว่าพระอาทิตย์จะตก แต่บรรยากาศเหมือนใกล้คำ�่ แล้ว หญิงสาว
ไม่กล้าโอ้เอ้ บิดกายไล่ความเมื่อยขบสองสามทีก็รีบลงจากรถและลงมือ
ขนของ
ร่างเพรียวในชุดกางเกงยีนกับเสื้อยืดแขนยาวหิ้วกล่องเก็บความเย็น
บรรจุอาหารแช่แข็งมือหนึ่ง หิ้วกระเป๋าเดินทางอีกมือเดินขึ้นบันไดเตี้ยๆ
สูห่ น้ามุขเคบิน เธอนึกชมความใส่ใจของคนดูแลยามปลายนิว้ สัมผัสน�ำ้ มัน
ทีแ่ ม่กญุ แจซึง่ ไขออกอย่างง่ายดาย รวมถึงทางเดินรถที่โกยหิมะไว้เรียบร้อย
และไฟหน้าประตูที่เปิดไว้สว่าง
เธอวางกระเป๋าดันบานประตูให้เปิดกว้างแล้วหิ้วกล่องอาหารเข้าไป
ข้างใน เคบินกว้างประมาณห้าสิบตารางเมตร ผังของมันเรียบง่าย ชัน้ ล่าง
โล่งยาว มีชดุ โซฟาหนังขนาดใหญ่หนั หน้าหาเตาผิงก่อจากหิน ผนังด้านหนึง่
ติดชั้นวางของและตู้สูงจรดเพดาน เวิ้งครัวกับห้องน�ำ้ อยู่ด้านในสุด พื้นที่
ส�ำหรับหลับนอนอยูบ่ นชัน้ ลอย บันไดขึน้ ลงเป็นแบบพับเก็บได้เพือ่ ประหยัด
พืน้ ที่
เธอคร้านจะกางบันไดออกและปีนขึ้นปีนลงเลยตั้งใจจะนอนที่โซฟา
เพราะอีกไม่นานต้องรือ้ ทิง้ เพลงพิณเลยปรับปรุงเคบินนีแ้ ค่โครงสร้าง
ส่วนระบบน�้ำไฟยังเป็นแบบเก่า น�้ำจะถูกดึงจากล�ำธารผ่านถังกรองแล้ว
พักไว้ในถังเก็บขนาดใหญ่ ส่วนไฟฟ้ามาจากเครือ่ งปัน่ ไฟขนาดเล็กใช้นำ�้ มัน
เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเพียงพอส�ำหรับหลอดไฟ ตู้เย็น หม้อต้มน�้ำร้อน และ
ฮีตเตอร์ขนาดเล็ก
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ทุกซอกทุกมุมในครัวสะอาดปราศจากฝุ่น ใต้อ่างล้างจานมีน�้ำดื่ม
หลายแพ็ก จานชามถูกน�ำออกมาล้างคว�่ำไว้บนตะแกรง กระทะกับหม้อ
แขวนลดหลัน่ ตามขนาดอยูบ่ นราวเหล็กเหนือเตาแก๊สแบบโบราณ กาทองแดง
ขัดจนขึน้ เงาวางอยูบ่ นแผ่นไม้รองของร้อนพร้อมใช้งาน แซมคงใช้เวลาทัง้ วัน
กับผลงานทัง้ หมดนี้ ฟ้าใสเตือนตัวเองว่าจะต้องแวะเข้าเมืองไปหาซือ้ ของ
เพือ่ ขอบคุณเขาก่อนเดินทางกลับ
หลังเก็บของเข้าตู้เย็นเสร็จ หญิงสาวก็ยืนอิงสะโพกข้างหนึ่งกับ
อ่างล้างจาน มองผ่านหน้าต่างออกไปยังแนวต้นไม้สีน�้ำตาลเข้มไร้ใบ
ที่เรียงรายโดดเด่นอยู่ท่ามกลางหิมะขาว ปล่อยใจดื่มด�่ำกับบรรยากาศ
เงี ย บสงบ มี เ พี ย งเสี ย งลมหวี ด หวิ ว ที่ พั ด เข้ า มาทางประตู แ ทรกด้ ว ย
เสียงครางหึ่งของตู้เย็น
ต้องบินมาครึ่งโลกและขับรถอีกครึ่งวันเพื่อสิ่งนี้ แต่มันคุ้มแสนคุ้ม
แค่ไม่กี่นาทีที่นี่ ความเหนื่อยล้าซึ่งแทรกอยู่ในกระดูกราวกับสนิมกัดกิน
เหล็กกล้าก็เริ่มเบาบางลงเหมือนโดนยาแรง
เอาล่ะ ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องท�ำ รถก็ยังไม่ได้เอาเข้าโรงรถ
เธอบอกตัวเองแล้วหมุนตัวจากหน้าต่าง ทันใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าดังมาจาก
ข้างนอก
แวบแรกเธอคิดว่าหูแว่ว แต่พอชะโงกผ่านช่องครัวมองไปทาง
หน้าต่างด้านหน้าก็ต้องตกใจวาบ
มีคนอยู่ข้างนอกจริงๆ!
เงาศีรษะผมตัดสั้นอย่างผู้ชายขยับวูบวาบเป็นเงาหลังม่าน จาก
ระดับความสูงของหน้าต่าง คนร้ายจะต้องสูงมากทีเดียว
ฟ้าใสหดศีรษะกลับเข้ามา รีบเบียดตัวเองกับผนัง หัวใจเต้นรัวแรง
เธอไม่น่าโง่เปิดประตูหน้าไว้เลย ไม่อย่างนั้นคงมีเวลาสักสองสามนาที
เพือ่ หาทางหนีทไี ล่ หน้าต่างครัวก็ฝดื จัด เมือ่ กีเ้ ธอลองเปิดแล้ว แต่เปิดไม่ออก
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ท�ำยังไงดี
มันมีอาวุธหรือเปล่า แล้วมันเข้ามาที่นี่ได้ยังไง
คนผู ้ นั้ น ไม่ ป ิ ด บั ง การเคลื่ อ นไหวของตั ว เองด้ ว ยซ�้ ำ ยั ง อุ ต ส่ า ห์
กระทืบรองเท้าสลัดเศษโคลนก่อนก้าวขึ้นบันได
หญิงสาวเอะใจ...คนร้ายไม่น่ากังวลเรื่องจะท�ำบ้านเหยื่อเลอะเทอะ
หรือจะเป็นแซม?
กระนั้นเธอก็ไม่วางใจ ถอยลึกเข้าไปในครัวแล้วเปิดลิ้นชักอันบน
คว้ามีดเล่มยาวสุดออกมากุมกระชับ พยายามข่มความกลัว วาดภาพ
สรีระมนุษย์ในหัวเพื่อประเมินจุดตายต่างๆ กับองศาในการแทง
แถวท้องมักไม่ถงึ ตาย...หัวใจ ปอด เป็นอวัยวะส�ำคัญ แต่ธรรมชาติ
ก็สร้างกระดูกซี่โครงมาเป็นเกราะปกป้อง
งั้นคอ ใช่ คอดีสุด มันเต็มไปด้วยเส้นเลือดส�ำคัญและหลอดลม
แต่ว่า...
"สวัสดีครับ ใครอยู่ข้างในครับ"
เสียงทุ้มดังขัดจังหวะความพลุ่งพล่านตื่นตระหนก กลบเสียงหัวใจ
เต้นโครมครามในหูเธอ
ฟ้าใสตัวเย็นวาบ สองขาอ่อนยวบด้วยความโล่งใจ
เธอรู้จักเสียงนี้
รู้จักดีเสียด้วย
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บทที่ 2

ความบังเอิญก็เหมือนฝนที่ตกลงมาปุบปับ...
มันมักสร้างความยุ่งเหยิง

ผูบ้ กุ รุกปรากฏตัวขึน้ ตรงช่องประตู ร่างสูง ไหล่กว้าง และช่วงขายาว
บดบังแสงภายนอกจนเกิดเป็นเงายาวทาบบนพื้น แม้ใบหน้าจะซ่อนอยู่ใน
เงามืด แต่ฟา้ ใสรูแ้ ล้วว่าเขาเป็นใคร น�ำ้ เสียงนุม่ ทุม้ ส�ำเนียงรืน่ หูเป็นเอกลักษณ์
อย่างนี้ ต่อให้ดังขึ้นท่ามกลางเสียงผู้คนมากมายเธอก็จ�ำได้
อเล็กซานเดอร์ เพย์ตันตัวเป็นๆ
What on earth!
เขามาท�ำบ้าอะไรที่นี่!
ในขณะทีเ่ ธอยังอยู่ในความตกตะลึง อเล็กซานเดอร์กก็ า้ วเข้ามาข้างใน
และร้องเสียงสูงเมือ่ เห็นเธอชัด "อ้าว ฟ้า คุณเองหรอกเหรอ..." เขาปรับสีหน้า
และน�ำ้ เสียงอย่างรวดเร็ว กลายเป็นแววยินดีแฝงความอบอุน่ "เซอร์ไพรส์
มาก นี่คุณมาจากไหน ผมเห็นรถตั้งแต่ตรงโอ๊กใหญ่ จ�ำได้ว่าเป็นรถของ
คอนสแตนติน พยายามโบกมือให้ แต่คุณคงไม่เห็น"
จนกระทั่ ง ร่ า งสู ง ก� ำ ย� ำ แต่ ป ราดเปรี ย วเดิ นมาถึ ง กลางเคบิ น และ
มองมายังมือเธอนัน่ แหละ ฟ้าใสจึงได้สติ หันไปยัดมีดใส่ลนิ้ ชักแล้วยกมือ
ไหว้เขา "สวัสดีค่ะน้าอเล็กซ์"
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"สวัสดีครับ"
เธออึง้ เป็นค�ำรบสองกับรูปลักษณ์ของเขาทีเ่ พิง่ สังเกต ผูช้ ายทีด่ เู นีย้ บ
ตลอดเวลาแม้ยามอยู่บ้าน กลายเป็นหนุ่มเซอร์ผมยุ่ง แขนเสื้อสเว็ตเตอร์
สีเขียวมะกอกร่นไปกองอยูต่ รงข้อศอก ปลายขากางเกงสีเข้มเปียกน�ำ้ เป็นหย่อมๆ
กระทัง่ รองเท้าผ้าใบก็เปรอะเปือ้ นโคลน...ดูผดิ หูผดิ ตา ผิดทีผ่ ดิ ทางพอๆ กับ
การที่เขามาอยู่ที่นี่
เขาขยับมาหยุดตรงช่องเข้าครัว มองเธออย่างค้นคว้า
"ฟ้า คุณโอเคไหม"
"อะ...โอเคค่ะ ฟ้าไม่ได้เป็นอะไร แค่แปลกใจที่เห็นคุณที่นี่น่ะค่ะ"
เขาพยักหน้า "ผมก็คิดว่างั้น ขอโทษที่ท�ำคุณตกใจนะ ผมนึกว่า
คุณรู้อยู่แล้วว่าผมอยู่ที่นี่"
ผมนึกว่าคุณรู้แล้วว่าผมอยู่ที่นี่...งั้นเหรอ
ค� ำ พู ด นั้ น ของเขาช่ ว ยดึ ง สติ เ ธอกลั บ มาอย่ า งรวดเร็ ว จริ ง สิ น ะ
อเล็กซานเดอร์คงไม่มาที่นี่โดยไม่ได้บอกเจ้าของ ต่อให้เขายืมเคบินกับ
คอนสแตนติน แต่ไม่มที างทีเ่ พลงพิณและเอเลียตจะไม่รู้ นัน่ ก็หมายความว่า
ยายเพื่อนตัวร้ายรู้แก่ใจดีว่าเธอก�ำลังจะมาเจออะไร
มิน่า ตอนคุยโทรศัพท์กันถึงได้ดูมีพิรุธนัก
หญิงสาวใจเต้นตึกตัก ใบหน้าเริม่ เห่อร้อนด้วยความโกรธ...เพลงพิณ
เล่นแรงเกินไปแล้ว
ไม่รู้เพื่อนท�ำเพื่ออะไร เพราะอยากเล่นบทแม่สื่อจับคู่เธอกับเขา
หรือเปล่า ซึง่ นัน่ เป็นเรือ่ งน่าหัวเราะและเป็นไปไม่ได้ หรือว่ามีเหตุผลทีฟ่ งั ขึน้
เป็นเรื่องคอขาดบาดตายจริงๆ
แต่เวลานีค้ ำ� ถามพวกนัน้ ต้องเอาไว้กอ่ น...ฟ้าใสปัดไล่ความคิดวุน่ วาย
ฝืนยิ้มให้ชายหนุ่มที่เดินเข้ามาในครัว
"ฟ้าไม่รเู้ รือ่ งเลยค่ะ ไม่มใี ครทีบ่ า้ นเพลงบอกเลย คุณมาพักผ่อนเหรอคะ
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มาตั้งแต่เมื่อไหร่"
"ครับ เพิ่งมาถึงก่อนคุณไม่นาน บินจากนิวยอร์กมาลงเบอร์ลิงตัน
แล้วเช่ารถขับมา...รถอยู่ในโรงรถข้างหลัง คุณเลยไม่เห็น" ดวงตาเขา
มีแววเข้าใจวาบขึน้ เมือ่ มองกล่องเก็บความเย็นทีเ่ ปิดอ้าอยูบ่ นพืน้ "ผมเข้าใจล่ะ
คนเฝ้าคงเตรียมเคบินไว้ให้คณุ นีเ่ อง ผมยังแปลกใจทีเ่ ขาท�ำอะไรได้เรียบร้อยมาก
ทั้งที่ผมเพิ่งขอยืมเคบินกับคอนสแตนตินเมื่อวานนี้"
อ้อ อย่างน้อยเพลงพิณก็ไม่ได้ถงึ กับวางแผนลวงเขามา และเพือ่ นตัวดี
ยังพยายามพูดให้เธอเปลีย่ นใจไปหาทีก่ รีซจนกระทัง่ ตอนเธอออกเดินทาง
"คงงัน้ มัง้ คะ ฟ้าขอยืมเคบินกับเพลงอาทิตย์ทแี่ ล้ว เอเลียตเป็นคนดูแล
ความสะดวกให้ ฟ้าไม่ได้คุยกับแซมเลย" เธอขยับถอยไปทางโต๊ะกินข้าว
เมือ่ เขาเดินมาทีอ่ า่ งล้างจานแล้วเปิดก๊อกล้างมือ
"อืม...ดูเหมือนเจ้าบ้านจะให้เรายืมเคบินชนกันเสียแล้ว" เขาหันมา
พูดยิ้มๆ
เธอยิ้มจนใจตอบ ไม่กล้าพูดอะไรมาก กลัวเขาเอะใจว่าเรื่องนี้
ไม่ใช่ความบังเอิญร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะพานคิดไปไกล ดวงตาสีนำ�้ ตาลเข้ม
มองมือได้รูปสวยของเขาใต้สายน�้ำพลางพยายามเค้นสมองให้หาทางออก
จากสถานการณ์นี้อย่างสวยๆ
อเล็กซานเดอร์ลา้ งมือเสร็จก็แตะกาทองแดงบนถาดไม้ แล้วหันหน้า
มาถาม "ดืม่ ชาแก้หนาวหน่อยนะ ผมชงไว้กอ่ นออกไปเดินเล่น ยังอุน่ อยู...
่
หรือคุณอยากได้อย่างอื่น กาแฟ โกโก้ น�้ำขิง"
"ชาก็ ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ" เธอเลื่อนเก้าอี้ออกแล้วนั่งลง แม้ว่า
การนั่งละเลียดจิบชาจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากท�ำ แต่มารยาทสังคมมีรหัส
ของมันอยู่ ใช่วา่ อยากเผ่นแล้วจะท�ำได้ทนั ที โดยเฉพาะกับหนุม่ ผูด้ อี งั กฤษ
ที่แก่กว่าเป็นสิบปี ทั้งยังเป็นญาติของเพื่อนสนิทด้วย
อเล็กซานเดอร์วางแก้วใบหนึง่ ตรงหน้าเธอ แล้วทรุดลงยังเก้าอีต้ วั ข้างๆ
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"มันร้อนไม่พอจะเติมนมกับน�้ำตาล คุณดื่มได้ไหม"
"สบายมากค่ะ ช่วงนีฟ้ า้ พยายามลดน�ำ้ ตาล จะไม่เติมในเครือ่ งดืม่ เลย...
ขอบคุณนะคะ"
"อ้อ ตามเทรนด์รกั สุขภาพสินะ" ดวงตาคมลอบมองใบหน้าประกอบด้วย
เหลีย่ มมุมสวย ล�ำคอระหง และไหล่บอบบางของคนทีก่ ำ� ลังยกแก้วขึน้ ดืม่
แวบหนึง่ ก่อนดืม่ ชาของตนเอง "ตกลงคุณขับรถมาจากไหน เดีย๋ วจะมีเพือ่ นๆ
มาสมทบที่นี่หรือเปล่า"
"ฟ้ามาคนเดียวค่ะ ขับรวดเดียวมาจากแมนฮัตตันเลย"
"คนเดียว ในสภาพอากาศยังงีน้ ะ่ นะ" เขาตกใจ "ผมนึกว่าคุณขับเลาะเทีย่ ว
มาเรือ่ ยๆ หรือท�ำโร้ดทริปกับเพือ่ นซะอีก จากแมนฮัตตันมาถึงนีข่ บั กีช่ ว่ั โมง...
เจ็ดแปดใช่ไหม นานมากนะ เพลงพิณยอมให้คุณมาได้ยังไง"
"แค่หกชั่วโมงกว่า ขับเรื่อยๆ ก็ถึง" เธอตอบเสียงกระด้างเล็กน้อย
อย่างรูส้ กึ เคืองทีเ่ ขาพูดเหมือนเธอไม่รจู้ กั ประมาณตัว ซ�ำ้ ยังเอ่ยถึงเพือ่ นตัวดี
ทีเ่ ธอก�ำลังโมโหอยู่ "ฟ้าเคยอยูอ่ พั สเตท นิวยอร์กเกือบปี พอมีประสบการณ์
ขับรถในสภาพอากาศแย่ๆ อยูบ่ า้ ง อากาศอย่างวันนีถ้ อื ว่าไม่นา่ กลัวเลย แค่
ฟ้าครึม้ หน่อยเท่านัน้ "
"มาถึงปลอดภัยก็ดีแล้ว..." เขาเหมือนจับสังเกตอารมณ์เธอได้
เลยเปลี่ยนเรื่อง "สองสามวันก่อนผมเพิ่งนัดกินข้าวกับณิช เธอเล่าว่า
คุณก�ำลังวุ่นท�ำโครงการฉีดวัคซีนให้หมาแมวเร่ร่อน เห็นว่าตอนนี้ที่ไทย
โรคพิษสุนัขบ้าก�ำลังระบาดอยู่"
ฟ้าใสหลุบตามองพื้นโต๊ะ "โครงการเสร็จแล้ว การระบาดก็ควบคุม
ได้แล้ว ฟ้าเลยมาพักร้อนหาอากาศเย็นๆ...ปีนี้เมืองไทยร้อนมาก บางที่
พุง่ ไปถึงแตะสีส่ บิ สามสีส่ บิ สีอ่ งศาแน่ะค่ะ" เธอนิง่ ไปนิด ก่อนยกชาขึน้ ดืม่ จนหมด
แล้วขยับตัว "ยังไงฟ้าขอโทษน้าอเล็กซ์ด้วยนะคะทีม่ ารบกวนเวลาพักผ่อน
นี่ก็จะมืดแล้ว ฟ้ารีบออกเดินทางเลยดีกว่า"
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"คุณจะไปไหน"
"ฟ้าจะไปพักในเบอร์ลิงตันค่ะ โลว์ซีซั่นยังงี้โรงแรมว่างเยอะแยะ
วอล์กอินได้เลย" เธอตัง้ ท่าจะลุก แต่แววตาคมปลาบทีม่ องมาท�ำให้จำ� ต้องนัง่ ลง
อย่างเดิม
"เหลวไหล ผมปล่อยคุณออกไปไม่ได้หรอก จะค�ำ่ แล้ว ถนนบางช่วง
ไม่มีไฟ หลายจุดเป็นทางขึ้นเขาลงเขากับผ่านป่าทึบ หิมะก็ยังตก แล้วมี
พยากรณ์ว่าฝนจะตกด้วย"
"อ๋อ จะตกหลังเที่ยงคืนไปแล้วค่ะ ไม่ใช่ช่วงนี้..."
"ผมเป็นคนอังกฤษ รูด้ เี ชียวล่ะว่าเราจะไว้ใจการพยากรณ์อากาศเสมอ
ไม่ได้ โดยเฉพาะวันมีนัดส�ำคัญ แล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยยังงี้"
สัญชาตญาณบอกว่าเขาก�ำลัง จะเสนอทางออกอะไรให้ แต่เธอ
ไม่กล้าฟัง เลยแข็งใจหลบตาเขา ลุกขึ้นไปล้างแก้วที่อ่าง "นี่ยังไม่ค�่ำเลย
ระยะทางแค่สามสิบกว่าไมล์เอง เส้นทางก็ไม่ต่างกับที่ฟ้าขับมาหรอก...
ฟ้าขับได้สบายมาก คุณไม่ต้องห่วงนะคะ"
"ยังดีที่รู้ว่าผมเป็นห่วง"
เสียงเขามีนัยประชดชัดเจน
ฟ้าใสชะงักมือ หน้าอุ่นจัด แม้จะรู้จักอเล็กซานเดอร์มานาน แต่เธอ
ยังคงเกรงเขาอยูม่ าก ไม่อยากท�ำให้เขาไม่พอใจ ไม่กล้าท�ำตัวสนิทสนมกับเขา
ต่อให้นี่เป็นเรื่องบังเอิญล้วนๆ เธอก็ไม่สะดวกใจค้างคืนที่นี่อย่างที่รู้ว่าเขา
ก�ำลังจะเสนอ
ชายหนุ่มลุกจากเก้าอี้ เดินมายืนข้างเธอ กลิ่นโคโลญหอมละมุน
อวลกลิ่นกายบุรุษเพศอ่อนจางลอยมากระทบจมูกเธอ ฟ้าใสใจวาบหวิว
ต้องก�ำแก้วที่ก�ำลังล้างฟองออกแน่นอีกนิด
อเล็กซานเดอร์ลดตามองเธอ นัยน์ตาสีธารน�้ำแข็งมีแววหงุดหงิด
เล็กน้อย "คุณท�ำยังกับเห็นผี คุณกังวลอะไร กลัวผมยังงั้นเหรอ"
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ค�ำถามตรงไปตรงมานัน้ ท�ำเธออึง้ แต่วนิ าทีตอ่ มาเธอก็สา่ ยหน้าปฏิเสธ
อย่างจริงใจ อเล็กซานเดอร์อาจท�ำให้เธอประหม่าเวลาอยู่ใกล้ แต่ไม่เคย
ท�ำให้เธอรู้สึกไม่ไว้ใจสักนิด
"เปล่าเลยค่ะ ฟ้าไม่ได้กังวล ไม่เคยมีความคิดยังงั้นเลย..."
มุมปากเขาโค้งขึน้ น้อยๆ "งัน้ คืนนีค้ า้ งทีน่ ี่ ผมสัญญาว่าจะไม่ทำ� ให้คณุ
อึดอัด แล้วพรุ่งนี้เราค่อยคุยกันว่าจะเอายังไง"
หญิงสาวยิ้มจนใจกึ่งขอโทษให้เขา "ฟ้าอยากออกเลยมากกว่าค่ะ...
ฟ้าไม่ได้อดึ อัดทีต่ อ้ งค้างทีน่ นี่ ะคะ ฟ้าแค่คดิ ว่าถ้าฝนลงแล้วถนนกลายเป็น
ผลึกน�้ำแข็ง พรุ่งนี้จะออกไม่ได้น่ะค่ะ"
เขานิ่งไป สีหน้าขรึมลง
"ถ้างั้นคุณอยู่ที่นี่ ผมจะไปพักในเมืองเอง"
เธอส่ายหน้าหวือทันที "ไม่ได้หรอกค่ะ คุณมาก่อน ฟ้ามาทีหลัง
ฟ้าต้องเป็นคนไปสิคะ"
"ถ้าจะใช้เหตุผลนี้ คุณก็มสี ทิ ธิอ์ ยูท่ นี่ มี่ ากกว่าผม เพราะคุณยืมเคบินก่อน
ผมควรเป็นฝ่ายต้องไป"
"แต่คุณเป็นญาติกับเจ้าของนะคะ ส่วนฟ้าเป็นคนอื่น..."
"อย่าพูดยังงัน้ คอนสแตนตินกับเพลงพิณได้ยนิ จะเสียความรูส้ กึ " เขา
พูดแทรก ดวงตาวาบแววต�ำหนิ "ถ้าพวกเขาเห็นคุณเป็นคนอืน่ คงไม่ขอให้
คุณเป็นแม่ทูนหัวของยายหนูปารีสร่วมกับผมแน่"
เขาท� ำ เธอเถี ย งไม่ อ อกอี ก ครั้ ง ใช่ แ ล้ ว เขาเป็ น พ่ อ ทู น หั ว ของ
เด็กหญิงปารีส ก่อนหน้านีเ้ ธอไม่ได้ใส่ใจความเชือ่ มโยงนี้ เพราะเพลงพิณ
กับคอนสแตนตินก็เลือกจับคูญ่ าติกบั เพือ่ นเป็นพ่อแม่ทนู หัวของลูกๆ ทัง้ สี่
อยู่แล้ว แต่ขณะนี้ ความจริงที่ว่าเขากับเธอมีลูกอุปถัมภ์คนเดียวกันท�ำให้
เธอรู้สึกแปลกๆ
"คุณเองก็ไม่ใช่คนอืน่ ส�ำหรับผม" เขาพูดต่อเมือ่ เธอยังเงียบ "คุณเป็น
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คนส�ำคัญของญาติผม แล้วผมก็รจู้ กั ครอบครัวคุณ ผมเลยปล่อยให้คณุ ขับรถ
ค�ำ่ ๆ มืดๆ ในสภาพอากาศอย่างนี้ไม่ได้...ฉะนัน้ เลิกดือ้ ดึง พักอยูท่ นี่ แี่ หละ"
การเติบโตมากับพี่ชายขี้หวงและจอมบงการสี่คนท�ำให้ฟ้าใสดื้อรั้น
พอๆ กับวัว และจริงจังกับการปกป้องความคิดของตัวเองมาก พอคนตรงหน้า
เลิกใช้เสียงนุม่ เปลีย่ นมาออกค�ำสัง่ เสียงดุ ความดือ้ รัน้ ของเธอเลยถูกกระตุน้
จนโพล่งออกไป "ฟ้าไม่ได้ดื้อ แต่ฟ้าไม่สบายใจที่ท�ำให้ผู้ใหญ่ล�ำบาก
คุณทั้งบินข้ามทวีป ข้ามรัฐ แล้วก็ขับรถอีกเป็นชั่วโมงเพื่อมาที่นี่ ควรได้
พักผ่อนสบายๆ ให้หายเหนื่อย ไม่ใช่ถูกไล่ออกจากที่พักนะคะ"
"ผมเต็มใจ คุณไม่ได้ไล่ แล้วผมก็ยงั ไม่ได้แก่เฒ่าขนาดจะเหนือ่ ยกับ
การเดินทางแค่นี้หรอก"
"ถ้าเทียบยังงั้น ฟ้ายิ่งไม่เหนื่อยไปกว่าคุณใหญ่เลย"
"ผมแก่กว่า...แต่ผมไม่ได้ขับรถมาตลอดวันนี่ แล้วอย่าอ้างเรื่อง
ความเท่าเทียมทางเพศ ผมเป็นผูช้ าย ผมแข็งแรงกว่าคุณอยูแ่ ล้วทางสรีระ"
เสียงเขาเข้มงวดขึ้น
คราวนี้ฟ้าใสเลือกที่จะนิ่ง เพราะรู้ว่าอเล็กซานเดอร์คงไม่เข้าใจอยู่ดี
และเธอก็ไม่อยากอธิบายความรู้สึกของตัวเอง เคบินหลังนี้ไม่ใช่สถานที่
สงบเงียบส�ำหรับชาร์จแบตฯ หัวใจที่อ่อนล้าอย่างที่เธอหวังไว้เสียแล้ว
ต่อให้เธอได้อยู่ แทนทีจ่ ะพักผ่อน เธอคงจะกังวลเฝ้าคิดว่าเขาไปพักที่ไหน
รูส้ กึ ยังไง คอนสแตนตินซึง่ เป็นเจ้าของทีน่ จี่ ะล�ำบากใจหรือเปล่า และอืน่ ๆ อีก
เธอเป็นคนเห็นแก่ตวั เวลามีปญั หาขัดแย้ง เธอชอบถอนตัวเองออกไป
มันรวบรัดและง่ายดี
อเล็กซานเดอร์เห็นการเงียบของเธอเป็นการยอมรับ เลยพยักหน้า
อย่ า งพอใจแล้ ว หมุ น ตั ว เดิ น ออกจากครั ว พร้ อ มกั บ เริ่ ม สั่ ง การด้ ว ย
มาดผู้บริหาร "คุณนอนโซฟาหน้าเตาผิงนะ บนชั้นลอยอากาศจะเย็นจัด
ตอนดึก ถ้าเปิดฮีตเตอร์ตอ่ เนือ่ งหลายชัว่ โมง เครือ่ งปัน่ ไฟจะท�ำงานเกินก�ำลัง
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ก่อนไปผมจะขนฟืนเข้ามาและก่อไฟไว้ให้ คุณคอยเติมฟืนเรือ่ ยๆ ก็แล้วกัน
แง้มหน้าต่างสักบานเอาไว้ดว้ ย...คุณคงมีไฟฉายกับแบตเตอรีส่ ำ� รองใช่ไหม
เตรียมมาไว้ใกล้มือนะ"
เขาเดินไปยังตู้เก็บของ ดึงกระเป๋าเดินทางกับกระเป๋าแล็ปท็อป
ของตัวเองออกมา ไม่เห็นว่าหญิงสาวทีเ่ ดินตามหลังหรีต่ าอย่างดือ้ ดึง แล้ว
เดินไปที่โต๊ะกลางห้องก่อนจัดข้าวของใส่เป้เงียบๆ
"คุณจัดการเครื่องปั่นไฟเป็นใช่ไหม น�้ำมันส�ำรองอยู่ ในโรงรถนะ
มันไม่น่าจะหมดหรอก แต่ว่าเผื่อไว้...นั่นคุณก�ำลังท�ำอะไรน่ะ"
ฟ้าใสหายใจเข้าออกยาวๆ เพือ่ จัดระเบียบอารมณ์กบั เสริมความกล้า
ให้ตัวเอง แล้วเงยหน้าขึ้นสบตาเขา...แม้จะห่างหลายเมตร เธอก็สัมผัสถึง
ความคมกล้าสีฟ้าจัดได้ "ฟ้าจะไปพักในเมือง ส่วนคุณจะพักที่นี่หรือไม่
ฟ้าก็...เคารพการตัดสินใจของคุณค่ะ"
เขามองมานิ่งๆ
หญิงสาวไม่หลบตา รูว้ า่ ก�ำลังท�ำตัวหยาบคาย แต่เธอ...อยูไ่ ม่ได้จริงๆ
"ผมไม่รู้มาก่อนว่าคุณดื้อขนาดนี้"
"ฟ้าไม่ได้ดื้อ...ฟ้ามีเหตุผลของฟ้า"
"ได้ ตามใจคุณ คุณไปได้...แต่ผมจะขับรถตามไปส่งคุณด้วย"
รอยยิ้มขอบคุณที่ก�ำลังเผยอบนเรียวปากเธอแข็งค้าง "อย่าเลยค่ะ
ขากลับคุณจะล�ำบาก"
"ไม่ต้องกังวล ถ้ามันดึกหรืออันตรายเกินกว่าจะขับกลับมา ผมจะ
ค้างที่นั่นเลย" เขาเอากระเป๋าใส่ตู้ไว้เหมือนเดิม แล้วเดินมาหา "ผมต้อง
เห็นกับตาตัวเองว่าคุณถึงที่หมาย ได้เข้าพักในที่ปลอดภัยไว้ใจได้"
หญิงสาวรูส้ กึ ผิดทีท่ ำ� ตัวยุง่ ยาก แต่ไม่มากพอจะเอาชนะความล�ำบากใจ
ทีจ่ ะต้องอยูก่ บั เขาในพืน้ ทีเ่ ล็กๆ เช่นนีไ้ ปอีกหนึง่ วัน หนึง่ คืน หรือนานกว่านัน้
หากอากาศเลวร้ายกว่าที่คิด
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แล้วค�ำพูดของเพลงพิณเมื่อบ่ายที่ ให้เธอนั่งผิงไฟ จิบชา สร้าง
ซีนโรแมนติก ก็ยงั ดังก้องในหัว ท�ำให้เธอยิง่ ต่อต้านแผนพิเรนทร์ของเพือ่ น
ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อการล้อเล่นที่น่าโมโหนี้
หากเธอยอมตกกระไดพลอยโจน ช่ ว งแรกๆ ขณะเธอยั ง โกรธ
เพื่อนในกลุ่มอาจยังไม่กล้าพูดกล้าล้อ แต่พอเวลาผ่านไปเธอจะต้อง
โดนเซ้าซี้ล้อเลียนแน่ๆ ว่า 'ค�่ำคืนในเคบินหลังน้อยกลางป่าเวอร์มอนต์กับ
น้าอเล็กซ์' เกิดอะไรขึ้นบ้าง เผลอๆ เรื่องท�ำนองนี้ก็จะเกิดขึ้นอีก
ฟ้าใสได้แต่กล�้ำกลืนความไม่สบายใจ มองอเล็กซานเดอร์ด้วย
แววตาขอโทษ "งั้นถ้า...ระหว่างทางฟ้าโทรมารายงานตัวเรื่อยๆ ล่ะคะ
หรือว่าจะต่อสายทิ้งไว้จนถึงเลยเบอร์ลิงตันเลยก็ได้ คุณจะได้หายห่วง"
"คุณจะเสียสมาธิขบั รถ แล้วสัญญาณโทรศัพท์กไ็ ม่ได้มที กุ ที"่ เขาตัดบท
ดึงกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ของเธอบนพืน้ ให้ตงั้ ขึน้ "รีบขนของขึน้ รถเถอะ จะได้
ไปถึงไม่ค�่ำเกินไป"
ออกเดินทางมาสักพักแล้ว แต่ฟ้าใสก็ยังอยู่ในอารมณ์หงุดหงิดและ
โมโหเพลงพิณ เธอไม่อยากเชือ่ เลยว่าเพือ่ นทีร่ ดู้ วี า่ เธอเกลียดการถูกบังคับ
แค่ไหนจะท�ำเรือ่ งบ้าบออย่างนี้ได้ บางทีถา้ เพลงพิณสารภาพตามตรงตัง้ แต่
คุยโทรศัพท์กนั เธออาจจะแค่บน่ เล็กน้อยแล้วยอมแชร์เคบินกับอเล็กซานเดอร์
อย่างเต็มใจ เพราะรูว้ า่ คนกุมบังเหียนการเงินของกลุม่ ธุรกิจมูลค่ามหาศาล
อย่างเขาจะขาดการติดต่อจากโลกภายนอกได้ไม่เกินวันสองวันหรอก พอ
เขากลับไป เคบินก็จะตกเป็นของเธอคนเดียว แล้วคอนสแตนตินซึง่ ให้ญาติ
ยืมเคบินซ้อนกับเธอก็จะไม่ล�ำบากใจ เธอก็จะไม่รู้สึกแย่...ทุกคนแฮปปี้
แต่นเี่ พือ่ นกลับขุดหลุมพรางดัก เธอเลยเข้าสูโ่ หมด 'ยอมหักไม่ยอมงอ'
ทันที
นอกจากความโมโห ความผิดหวังและเหนือ่ ยล้ารุนแรงก็กำ� ลังจูโ่ จมไป
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ทุกเส้นสายในตัว เธอหวังเต็มที่ว่าจะได้เจอความสุขสงบที่ดั้นด้นมาหา
ก�ำลังจะได้นอนหายใจทิ้งยาวๆ ในสถานที่เย็นฉ�่ำและสงบเงียบสักพัก แต่
ฝันกลับสลาย ซ�้ำยังต้องตั้งสติรับมือกับอเล็กซานเดอร์ เพย์ตันอีก
คิดวนมาถึงตรงนีเ้ ธอก็พาลไปถึงอเล็กซานเดอร์ เขามีบา้ นตัง้ หลายหลัง
นอกจากบ้านทาวน์เฮ้าส์กลางลอนดอนกับบ้านประจ�ำตระกูลที่ซัสเซกซ์
ซึง่ พีช่ ายเขาอยู่ เธอรูเ้ ลาๆ ว่าเขายังเป็นเจ้าของคฤหาสน์บนพืน้ ทีก่ ว้างมาก
ในชนบทและปราสาทหลังหนึ่งในสกอตแลนด์หรือไอร์แลนด์นี่แหละ และ
เหนืออื่นใดเขายังมีเงินมากพอที่จะพักในโรงแรม รีสอร์ต บ้านบนทะเล
ถ�้ำน�้ำแข็งหรูหราเป็นส่วนตัวแค่ไหนก็ได้ในโลก แต่ดันจ�ำเพาะจะอยากมา
ปลีกวิเวกทีเ่ ดียวกับเธอ
คนอะไรอย่างนี้
มัวแต่พลุง่ พล่านด้วยแรงอารมณ์ เธอเลยเผลอกดเท้าบนคันเร่งลึกขึน้
เรือ่ ยๆ รถบีเอ็มดับเบิลยูทขี่ บั ตามติดมาอย่างกับเส้นอึปลาทองเลยกะพริบไฟ
เตือน ฟ้าใสรีบถอนเท้าออกเล็กน้อยทันที พร้อมกับท�ำปากยู่ ผู้ปกป้อง
มวลมนุษย์* ท�ำอย่างนีค้ รัง้ แรกตัง้ แต่เดินทางยังไม่ทนั จะพ้นเขตเมเปิล้ มีโดว์
เธอรีบเบนรถเข้าข้างทางเพราะคิดว่าเขามีเรือ่ งด่วนจะบอก แต่เขาแล่นรถ
มาเทียบเพื่อบอกว่า 'ฟ้าขับเร็วเกินไป ลดลงหน่อย'
เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ดงั ขัดจังหวะ พอเห็นชือ่ คนโทรว่าเป็นเพลงพิณ
เธอก็ปวดหัวจี๊ด รู้ว่าต้องด่าเพื่อนยับแน่ เลยตัดสายทิ้ง
แต่ยายตัวดียังโทรกลับมาอีก... ฮึ คงรู้เรื่องแล้วล่ะสิ แล้วก็ร้อนรน
จนทนไม่ไหว ฟ้าใสคิดอย่างมันเขี้ยว และเปลี่ยนใจเฉ่งเพื่อนซะเลย
"ว่าไง...ฉันก�ำลังโมโหมากนะเพลง เอาไว้คอ่ ยคุยดีไหม ฉันไม่อยาก
ฆ่าเธอด้วยค�ำพูด"
เพลงพิณคราง "ฉันยอมเสี่ยงตายตอนนี้ดีกว่า...งือ ขอโทษนะ"
* ความหมายของชื่อ Alexander
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"ขอโทษ? ง่ายไปไหม ท�ำบ้าๆ ลงไปทั้งที่รู้ว่าฉันจะเดือดมาก เธอ
อายุเท่าไหร่ สามขวบหรือเปล่า" เธอแว้ดออกไป ก่อนหายใจเข้าลึก
"เธอวางสายไปก่อนดีกว่า จริงๆ นะ...ฉันไม่อยากพูดอะไรทีจ่ ะเสียใจทีหลัง"
แต่คนรู้ตัวว่าผิดและรู้ว่าหากปล่อยไว้นานจะยิ่งง้อยากไม่ยอมถอดใจ
"ฟ้า เพลงไม่ได้วางแผนให้นา้ อเล็กซ์ไปเจอฟ้าทีเ่ คบินนะ มันบังเอิญ๊ บังเอิญ
จริงๆ..."
"อันนัน้ ฉันรู้ แต่ก็ไม่ใช่ขอ้ อ้างอยูด่ "ี ฟ้าใสดักคอ เป็นเพือ่ นกันมานาน
ไส้กี่ขดก็รู้หมด "เธออาจจะไม่ได้วางแผน แต่เธอจงใจไม่บอกฉันว่า
เขามาทีเ่ คบิน อย่าอ้างว่าลืมด้วย เพราะเราก็พดู ถึงเขาตอนคุยโทรศัพท์กนั
ถ้านี่ไม่เรียกว่าจงใจแล้วจะเรียกว่าอะไร...ถามจริง สนุกมากไหม"
"เพลงไม่ได้ท�ำเพราะสนุกนะ เพลงแค่...แบบว่าคิดมาแว้บหนึ่งว่า
ดีเหมือนกันที่ฟ้าจะมีเพื่อนอยู่ด้วย..."
ฟ้าใสฟังแล้วยิ่งปรี๊ด
"เพื่อนอะไร น้าอเล็กซ์ ไม่ใช่เพื่อนฉัน เพื่อนฉันคือเธอ...คนที่น่าจะ
รู้ดีท่ีสุดว่าฉันจะรู้สึกยังไงกับเรื่องบ้าๆ แบบนี้ แต่เธอก็ยังท�ำลงไปได้...
เธอท�ำได้ลงคอทั้งๆ ที่รู้ว่าฉันเจออะไรมา แล้วก็อยากอยู่คนเดียวเงียบๆ
แค่ไหน"
เกิดความเงียบระหว่างกันไปชั่วขณะ แล้วเพลงพิณก็พูดขึ้นด้วย
เสียงเต็มไปด้วยความรู้สึกผิด
"เพลงขอโทษ เพลงรูว้ า่ ฟ้าก�ำลังไม่สบายใจ เลยไม่อยากให้อยูค่ นเดียว
แล้วเคบินก็ ไม่เหมาะเลย สัญญาณโทรศัพท์ก็ ไม่มี สภาพอากาศก็แย่
เพลงกังวลไปร้อยแปดเลยรูไ้ หม...ถ้าหิมะตกแรงกว่าทีพ่ ยากรณ์อากาศบอก
ถ้าเครือ่ งปัน่ ไฟเสีย ถ้าฟ้าสะดุดล้มคว�ำ่ อยู่ในหิมะหมดสติไป...โอย เยอะแยะ
ฟ้าจะให้เพลงวางใจได้ไง" ยิง่ พูด แววเสียใจและเดือดเนือ้ ร้อนใจจากปลายสาย
ก็ ยิ่ ง ชั ด เจน "เพลงคิ ด ว่ า ...ถ้ า ฟ้ า เป็ น เพลง ฟ้ า ก็ ค งเป็ น ห่ ว งจนต้ อ ง
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ท�ำอะไรสักอย่างเหมือนกันแหละ...ใช่ไหม"
ความห่วงใยอย่างจริงใจของเพือ่ นได้สลายความขุน่ เคืองของฟ้าใสลง
อย่างมาก แต่ก็ท�ำให้เธอรู้สึกเหนื่อยใจและอ่อนล้าด้วย
"ถ้าห่วงขนาดนี้ เธอก็ไม่น่าให้ฉันยืมเคบินแต่แรก"
"ก็เพลงกลัวว่าถ้าบ่นมากๆ ฟ้าจะหายตัวไปที่อื่นแล้วไม่บอกใคร
อาจจะไปถึงแซมเบีย ซิมบับเว เกาะแปลกๆ อะไรนูน่ ทีนตี้ ายเลย อย่างน้อย
ฟ้าไปอยู่เคบินเพลงยังให้แซมเข้าไปดูได้ ถ้ามีอะไรด่วนก็ส่ง ฮ. ไปรับได้
เพลง...แค่เป็นห่วงฟ้ามากไปหน่อย ไม่ได้ตั้งใจแกล้งจริงๆ นะ"
ฟ้าใสส่ายหน้า เพลงพิณติดนิสยั ชอบลงมือท�ำไปก่อน แล้วค่อยอ้อน
ขอโทษทีหลัง อ้างว่าห่วง ว่าหวังดีสารพัด หลายครัง้ ทีเ่ ธออยากโกรธจริงจัง
เพื่อให้บทเรียนเสียบ้าง แต่สุดท้ายก็ทนใจแข็งเห็นเพื่อนทุกข์ใจไม่ไหว
เธอโชคดีที่มีครอบครัวดี มีเพื่อนดี แต่บางครั้งมันยาก หากเธอ
มีปัญหาของตนเองให้จัดการแล้วยังต้องรับมือกับความรู้สึกห่วงใยของ
พวกเขาอีก
เธอเจ็บปวด พวกเขาเจ็บปวดทีเ่ ห็นเธอเจ็บปวด...สุดท้ายเลยกลายเป็นว่า
เธอเจ็บปวดไปด้วยและทุกข์ไปด้วยทีท่ ำ� ให้คนรอบข้างเจ็บปวด
เพลงพิณท�ำเรื่องปวดหัวให้เธอเพราะห่วงใยและหวังดี เธอจะโกรธ
ก็โกรธไม่ถนัด เพราะอีกสักพักมันจะท�ำให้เธอรู้สึกผิดที่ท�ำร้ายจิตใจเพื่อน
ช่างเถอะ คราวนีเ้ ธอพลาดเอง ถ้าอยากหายตัวจริงๆ เธอก็ไม่นา่ บอกให้
ใครรู้
เธอระบายลมหายใจ ก่อนเปลีย่ นเรือ่ ง "นีแ่ สดงว่าเธอคุยกับน้าอเล็กซ์
แล้วใช่ไหม เขาว่ายังไงบ้าง ไม่พอใจฉันรึเปล่า"
"ไม่เลย ไม่ว่าอะไรเลย" เพลงพิณรีบตอบเสียงโล่งใจ "แค่บอกว่า
เป็นห่วง เห็นฟ้าดูเครียดๆ แล้วก็ถามว่าฟ้ามีปัญหาอะไรรึเปล่า ท�ำไมถึง
อยากไปอยูท่ เี่ คบินคนเดียว...แต่เพลงไม่ได้เล่าอะไรนะ แค่บอกว่าฟ้าอยาก
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พักผ่อนเงียบๆ เฉยๆ"
หญิงสาวยกมือนวดหน้าผาก ไล่ความรู้สึกผิดที่ท�ำให้ผู้ใหญ่เป็นห่วง
อดคิดไม่ได้ว่าถ้าคนเราสามารถสาดอารมณ์สกปรกในตัวทิ้งไปได้เหมือน
สาดน�้ำซักผ้าก็คงดี
"อืม แล้วเขาล่ะ ท�ำไมอยู่ๆ มาพักผ่อนไกลถึงนี่ ที่บ้านหรือที่บริษัท
มีอะไรหรือเปล่า" ถามออกไปแล้วเธอก็เริ่มสนใจขึ้นมาเหมือนกัน คนมี
ภาระหน้าทีม่ ากมายอย่างเขา ไม่นา่ ล�ำบากมาไกลขนาดนีแ้ ค่เพือ่ หาทีส่ งบๆ
พักผ่อน
"ไม่นะ ฉันเพิ่งคุยกับณิชเมื่อวานก็ไม่ได้เล่าอะไร ถ้ามีเรื่องอะไร
ณิชคงบอกแล้วล่ะ"
แปลก
เพลงพิณคงเห็นว่าเธอเริม่ อ่อนลง เลยได้ทงี อ้ อีก "ฟ้าไม่โกรธเพลงนะ
เพลงยอมรับว่าคิดน้อยไปหน่อย แต่ว่า...น้าอเล็กซ์ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกล
พวกเรายังเคยไปพักบ้านเขา..."
ฟ้า ใสเบรกเพื่อ น "เขาเกี่ยวดองกับเธอก็จริง แต่ถือเป็นคนอื่น
ส�ำหรับฉัน...เธอหวังดีฉันเข้าใจ แต่น่าจะถามกันมาตรงๆ เลยว่าจะอยู่
บ้านเดียวกับเขาสักสองสามวันได้ไหม ไม่ใช่ท�ำยังงี้"
"ฮือออ ต่อไปไม่กล้าท�ำแล้ว"
"ช่างเถอะ ฉันเองก็ตอ้ งขอโทษทีท่ ำ� ให้เธอเป็นห่วง" เธอผ่อนเท้าจาก
คันเร่งเมือ่ เห็นป่าเบือ้ งหน้า รูส้ กึ เหนือ่ ยหน่ายเกินกว่าจะคุยต่อ "แค่นกี้ อ่ นนะ
เพลง ก�ำลังจะผ่านป่า สัญญาณน่าจะขาด"
"จ้ะๆ งั้นอีกครึ่งชั่วโมงเพลงโทรหานะ ฟ้าคงถึงเบอร์ลิงตันแล้ว"
"พอฉันเช็กอินเข้าโรงแรมแล้วจะโทรไปเอง"
"โอเค...เพลงขอโทษอีกครั้งนะฟ้า"
"อืม...ขอโทษเหมือนกันที่วีนใส่เธอ"
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"ไม่เป็นไรๆ เพลงสมควรโดนแล้ว...รักฟ้านะ จุ๊บๆ" เพื่อนสนิทอ้อน
ตบท้ายแล้ววางสายไป
ฟ้าใสพ่นลมจากปาก แล้วตัง้ สมาธิกบั การขับมากขึน้ ภายในรถมืดลง
เมื่อแล่นเข้าสู่เงื้อมเงาของป่า ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นต้นสนและไม้ไม่ผลัดใบ
เลยดูแน่นทึบ เงาของพวกมันทับซ้อนกันแผ่คลุมถนนเหมือนอุโมงค์ยาว
ฟ้าใสมองแล้วก็อดห่วงการเดินทางขากลับของอเล็กซานเดอร์ไม่ได้
ไม่สิ เธอจะไม่ให้เขาขับกลับมา เธอจะขอร้องให้เขาค้างในเมือง
ในเมื่อเขาเป็นห่วงเธอนัก เธอก็จะหาข้ออ้างว่ากลัวอะไรสักอย่าง
พออารมณ์โมโหหายไป ความรู้สึกผิดเลยแจ่มชัด อเล็กซานเดอร์
เป็นห่วงเธอ ถึงกับถามเพลงพิณว่าเธอเป็นอะไร จะว่าไปเขาก็ โชคร้าย
ที่มาเจอเธอในสภาวะอารมณ์ดุร้ายอย่างกับเม่นบาดเจ็บ ท�ำไมเธอถึง
ไม่ตั้งสติสักหน่อยแล้วรับมือกับสถานการณ์อย่างนุ่มนวลกว่านี้ ความจริง
เธอน่าจะยอมค้างที่เคบินให้จบๆ ไป เธอยังเคยพักโฮสเทลห้องพักรวม
ที่ต้องแชร์พื้นที่ส่วนตัวกับคนไม่รู้จักด้วยซ�้ำ
แต่คนพวกนั้นไม่ได้ท�ำให้เธอรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนอย่างที่
อเล็กซานเดอร์ท�ำนี่
และนี่ เ ธอก� ำ ลั ง เสี ย ใจที่ ยื น หยั ด ในสิ่ ง ที่ ตั ว เองต้ อ งการหรื อ ไง...
เธอถามตัวเอง
เธอมีสิทธิ์โกรธที่โดนเล่นตลกนะ ต่อให้อีกฝ่ายมีเหตุผลก็เถอะ
จู่ๆ อาการคลื่นไส้ก็ก่อตัวในคอ ตามมาด้วยน�้ำลายที่สอเต็มปาก
เป็นอาการซึง่ เกิดขึน้ บ่อยระยะนี้ โดยเฉพาะเวลาเธอเครียดหรือใช้ความคิด
หนักๆ ฟ้าใสรีบควานมือหากล่องลูกอมรสมิน้ ต์ในเป้บนเบาะข้างตัว พอเจอ
ก็เขย่าใส่ปากทีเดียวสามเม็ดแล้วเคี้ยวกร้วมๆ ไม่นานรสเผ็ดซ่านซ่า
ก็ช่วยกลบรสน�้ำดีขมเปรี้ยวลงไป แต่เหงื่อเย็นๆ กลับผุดขึ้นเต็มหน้าผาก
หัวใจเต้นแรงขึ้น
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ฟ้าใสสบถ กล�้ำกลืนของเหลวในล�ำคอลงไป บังคับสายตาจดจ่อ
ที่ทางขาวโพลนเบื้องหน้าที่ละอองหิมะเริ่มโปรยปรายตกลงมาสมทบ
จอจีพีเอสบอกเวลาอีกสามสิบนาทีจะถึงที่หมาย หญิงสาวเทลูกอมใส่ปาก
อีกครั้ง ยกมือปาดเหงื่อที่ก�ำลังจะไหลเข้าตา
รถบีเอ็มดับเบิลยูสเี ทาเงินในกระจกยังอยู่ในระยะเท่าเดิม ต�ำแหน่งเดิม
สร้างความรูส้ กึ อุน่ ใจลึกๆ จนเธออดละอายกับความย้อนแย้งของตัวเองไม่ได้
ตัง้ แต่ขบั มาเธอยังไม่เห็นรถในเลนฝัง่ ตรงข้ามเลยสักคัน รัฐเวอร์มอนต์
ขึน้ ชือ่ เรือ่ งสถานทีเ่ ล่นสกีในหน้าหนาวกับทิวทัศน์งดงามของฤดูใบไม้เปลีย่ นสี
ส่วนรอยต่อระหว่างฤดูหนาวกับฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงโลว์ซีซั่น บรรยากาศ
จะหม่นซึมจนนักท่องเที่ยวขยาด บางเมืองเลยเงียบเหงาแทบกลายเป็น
เมืองร้าง แล้วเวลานีค้ นท้องถิน่ ก็คงก�ำลังกินอาหารเย็นกันอยูใ่ นบ้าน ไม่มใี คร
อยากออกข้างนอกหากไม่จ�ำเป็น
ความคิดขาดจากหัวกะทันหัน เมือ่ จุดสีแดงหลายจุดสะท้อนไฟหน้ารถ
วาบเข้านัยน์ตา
กวาง!
เจ้าเปียกปูนของเพลงพิณแล่นผ่านกวางตัวโตกับลูกกวางทีย่ นื อยูร่ มิ ทาง
โดยไม่มอี ะไรเกิดขึน้ พวกมันแค่ยนื นิง่ ๆ ไม่ได้วงิ่ ออกมาอย่างทีเ่ ธอตกใจกลัว
ก่อนออกเดินทางเอเลียตเตือนเรื่องกวางวิ่งตัดหน้ารถ บอกว่าพวกมัน
บางตัวมีขนาดใหญ่ยงั กับวัว ทีเ่ มือ่ ชนจังๆ จะก่อให้เกิดแรงปะทะมหาศาล
แต่ถ้าหักหลบจะอันตรายยิ่งกว่าเพราะต้นไม้โตๆ หรือผาหินจะมีแรงต้าน
มากกว่าหลายเท่า
ทันใดนั้นฟ้าใสก็สะดุ้งสุดตัว
"อ๊ะ"
เงาทะมึนใหญ่โตโผนแผล็วจากด้านซ้ายมาหยุดนิง่ กลางถนน ไฟหน้า
สาดปะทะไปยังกวางตัวใหญ่ ตากลมวาวเบิกโต หัวใจเธอกระดอนขึ้นมา
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ในล�ำคอ รถพุ่งเข้าหามันเหมือนมีแม่เหล็กดึงดูดเข้าไป
สมองราวถูกแช่แข็ง สัญชาตญาณบังคับมือให้หมุนพวงมาลัยหักหลบ
พาหนะแรงม้าสูงหนักกว่าสองตันเปลีย่ นทิศทางอย่างรวดเร็ว หลุดจากถนน
พุ่งไปยังชายป่าอีกด้าน ฟ้าใสหวีดร้อง หักพวงมาลัยเบนหน้ารถออกมา
ได้ทนั ก่อนมันเสยต้นสนขนาดมหึมา เจ้าเปียกปูนของเพลงพิณไถลกลับไป
บนถนนเปียกลืน่ มันหมุนส่ายปัดป่ายไปมา มันหนักเหลือเกิน ไม่เหมือน
เจ้ารถญีป่ นุ่ คันเล็กของเธอ ภาพรอบตัววูบวาบอย่างกับฉากในภาพยนตร์สามมิติ
ใบหน้าอ่อนโยนรักใคร่ของพ่อแม่ผดุ วาบขึน้ มา ตามด้วยความโศกเศร้า
รุนแรงหากเธอจะไม่ได้พบพวกท่านอีก
ฟ้าใสรีบตั้งสติ เหยียบเบรกย�้ำๆ เพื่อชะลอความเร็ว ปล่อยให้รถ
แล่นต่อไป รอจังหวะที่จะเหยียบเบรกให้ลึกขึ้นเพื่อหยุดรถ
แล้วเธอก็ต้องกรีดร้องลั่น เท้ากระทืบบนเบรกเต็มแรง
กวางยักษ์กระเด็นผ่านหน้ารถไป
ทว่าเธอไม่ได้เป็นคนชนมัน!
รถบีเอ็มสีเทาพุง่ เข้ามาจะชนเธอ ก่อนเบนออกข้างอย่างเฉียดฉิว แล้ว
เสียหลักไถลไปอีกฝัง่ ล้อหมุนปัดหิมะริมทางฟุง้ กระจุยเหมือนแป้งที่โดนเป่า
รถคันโตพุ่งเข้าหาแผงต้นไม้ด�ำทะมึนอย่างยั้งไม่อยู่
เธออ้าปากกว้าง แต่กรีดร้องไม่ออก หัวใจอย่างกับถูกดึงหลุดจากขัว้
โครมมม
พาหนะแสนสวยกระแทกต้นไม้เต็มแรงจนสั่นสะเทือนตั้งแต่ล�ำต้นถึง
ปลายยอด หิมะร่วงกราวเป็นฝอยปนกับกิ่งก้านแห้งที่หักหล่นลงมา
"น้าอเล็กซ์!"
ทั น ที ที่ ร ถหยุ ด ในสภาพหน้ า ปั ก ทิ่ ม ลงข้ า งทาง ฟ้ า ใสก็ กระชาก
เข็มขัดนิรภัยออก ตะเกียกตะกายลงจากรถแล้วออกวิ่งเต็มฝีเท้าไปหาเขา
ขออย่าให้เป็นอะไรไปเลย โอ...ขออย่าให้เขาเป็นอะไรเลย
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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