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"แพม...มาท�าอะไรท่ีนี่!" ปณาลีอุทานอย่างตกใจทันทีท่ีก้าวออกมา

เผชญิหน้ากับหญิงสาวท่ีหยดุยืนอยูต่รงนัน้ หล่อนก�าลงัก้มหน้ามองกระดาษโน้ต 

แผ่นเล็กในมือตัวเอง

มโนพศัสะดุ้งสดุตวัพร้อมกบัเอามือท่ีถอืกระดาษโน้ตไปซ่อนไว้ข้างหลงั  

"พี่ปั๊บ! พี่เปิ้ล!"

"แล้วเมื่อกี้คุยอะไรกับโปรเฟสเซอร์นากาฮาชิ"

"หนูเปล่านะคะ"

"แล้วเรามาอยู่นี่ได้ไง งั้นเอากระดาษนั่นมาดูหน่อย"

"แล้วแกจะไปยุ่งเรื่องของเขาท�าไมเนี่ยเปิ้ล"

ปณาลีหันมองปณิธิด้วยสายตาจับผิด "ท่าทางเหมือนนายจะรู้เรื่อง 

กับเขาด้วยเลยนะปั๊บ ใช่ไหม"

"เปล่า"

"รูไ้หม นายน่ะกะล่อนมาก แต่ดนัโกหกไม่เก่งเลย บอกฉันมาว่านีมั่น

เรือ่งอะไร แพมกเ็หมือนน้องสาวฉัน พีส่าวนางฝากฝังให้ฉันช่วยดแูล ดงันัน้ 

ฉันมีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องผิดปกติทุกอย่างเกี่ยวกับแพม"

บทนำ�
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"แกไม่ใช่แม่เขาซะหน่อยนะ เอาเป็นว่า...ในเม่ือฉันรูเ้รือ่งของแพมแล้ว  

ดังนั้นฉันจะช่วยดูแลให้เอง แกไม่ต้องยุ่งก็ได้นะเปิ้ล"

"เดี๋ยวนะคะ แล้วพี่ปั๊บรู้เรื่องอะไรของแพมหรือคะ มันไม่ได้มีอะไร 

สักหน่อยนะ!"

"อย่าปฏเิสธเลยแพม พีเ่คยเจอกระดาษโน้ตท่ีนากาฮาชิเขียนถงึแพม

ในกล่องของเล่นยายหนู"

"แต่เขาไม่ได้ลงชื่อหรืออะไรเลยนี่นา"

"พี่จ�าลายมือได้"

"แต่ว่า...ถ้าจ�าไม่ผิด ข้อความในกระดาษตอนนั้น เขาแค่จดช่ือร้าน 

ที่จะให้แพมไปซื้อของฝากถึงเอโกะซัง เพราะแพมกับเพื่อนก�าลังจะไปพัก

ที่เรียวกังของคุณแม่เขา...แค่นั้นเองนะคะ"

"แต่ตอนไปดื่มด้วยกันกับพี่คราวก่อน เขาเมาแล้วก็หลุดปากออกมา

ว่าตอนนี้ตัวเองแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ เขาไม่ได้บอกหรอกว่าอีกฝ่าย

เป็นใคร บอกแค่ว่า...เธอไม่ใช่คนสวย แต่เป็นคนน่ารักท่ีหน้าตาดูจิตใจดี 

มองแล้วสบายใจ พอไม่ได้เห็นหน้านานๆ กท็�าให้คิดถงึเหมอืนใจจะขาด..."

"แค่นัน้นายกรู้็ว่าเป็นแพมเนีย่นะ นีน่ายเป็นซีไอเอรไึงฮึ" ปณาลค้ีอนขวับ

"ไม่ใช่ แต่ฉันเป็นโคนัน"

"เอาเรื่องจริงสิคะพี่ปั๊บ!"

"ก็หลังจากเห็นโน้ตลายมือนากาฮาชิ พี่กับเขาก็บังเอิญไปเจอแพมที่

ร้านราเม็งไง...จ�าได้ไหม แล้วตอนนั้นพี่ก็เห็นสายตาท่ีเขามองแพม เลย

ม่ันใจว่าระหว่างเขากบัแพมมันจะต้องมีอะไรบางอย่างท่ีไม่ปกตแิน่นอน..."

"ข้ีเสอืกเหมอืนกนันะนายเนีย่" ปณาลมีองคูแ่ฝดอย่างท่ึงจดั จะว่าชม

ก็ไม่ใช่ ด่าก็ไม่เชิง

"แล้วตัวเองไม่ขี้เสือกเลยเนอะ" ปณิธิประชดอย่างหมั่นไส้

"แต่พี่ปั๊บเข้าใจผิดแล้วนะคะ ผู้หญิงท่ีเขาบอกว่าแอบชอบนั่นไม่ได้
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หมายถึงแพมหรอกค่ะ เป็นใครก็ไม่รู้ เพราะระหว่างแพมกับโปรเฟสเซอร์

ไม่ได้มีอะไรอย่างท่ีพี่ปั๊บคิดเลยสักนิด ตอนนี้เขาแค่มาขอให้แพมช่วยคุย

กบัคุณแม่เขาให้ เรือ่งท่ีเขาก�าลงัพยายามเกลีย้กล่อมให้คณุแม่ย้ายมาอยู่ด้วย 

ท่ีนี่ เพราะท่านไม่ค่อยสบายเขาเลยไม่อยากให้ท�าโรงแรมต่อ ไม่เช่ือดู

กระดาษแผ่นนี้สิคะ เขาจดรายการของที่จะให้แพมซื้อไปฝากคุณแม่เขาให้

เท่านัน้" มโนพศัย่ืนกระดาษโน้ตแผ่นนัน้ให้ท้ังสองคนด ู"แล้วท่ีมานีก่เ็พราะ

แพมต้องเอาของที่คุณแม่เขาฝากมาให้มาส่งให้เขาน่ะค่ะ"

ปณิธิกับปณาลีพากันขมวดคิ้วมองหน้ามโนพัศ ก่อนจะสบตากัน 

เป็นเชิงปรึกษาหารือเงียบๆ

"แพมแค่อยากช่วยเขาเรือ่งเอโกะซังเท่านัน้จรงิๆ อย่าเข้าใจผดิเลยนะคะ  

ไม่งัน้...มนักจ็ะกลายเป็นเหมือนตอนท่ีพีเ่ป้ิลเข้าใจผดิแล้วท�าแพมหน้าแตก

ตอนนั้นอีก"

"แพมช่วยเขาน่ะ...พี่ไม่แปลกใจเลยนะ เพราะแพมใจดี" ปณาลีตั้ง 

ข้อสังเกต "แต่ท�าไมคนอย่างโปรเฟสเซอร์ต้องมาขอให้แพมช่วยด้วยล่ะ  

เขาหยิ่งจะตายไป แล้วก็ไม่น่าจะท�าอะไรแบบนี้..."

"กเ็พราะเขาเป็นคนท่ีขอร้องใครไม่เป็นแม้แต่กบัคณุแม่เขาเองน่ะสคิะ  

เขาถงึต้องให้แพมช่วย เพราะตอนนีมี้แต่แพมคนเดยีวท่ีคณุแม่เขายอมคยุ

เรื่องนี้ด้วย พี่เปิ้ลก็รู้ว่าเอโกะซังชอบแพม โปรเฟสเซอร์นากาฮาชิออกปาก

กบัแพมแค่ครัง้เดยีวว่าอยากให้ช่วยเรือ่งนี ้แพมกย็อมช่วยโดยท่ีเขาไม่ต้อง

พูดซ�้า แต่คุณแม่เขาท่านด้ือมาก เขาเคยลองมาหลายครั้งแล้วท่านก็ยัง

ปฏิเสธ"

"แล้วท�าไมแพมไม่เคยบอกอะไรพี่เลย ท�าไมท�าลับๆ ล่อๆ พิกล"

"แพมก็กลวัพีเ่ป้ิลจนิตนาการไปไกลจนเรือ่งกลายเป็นแบบคราวท่ีแล้ว 

น่ะสิคะ"

"แต่ว่า..."
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"โอ๊ยยย ไม่เอาแล้วนะคะ ถึงไม่เช่ือก็อย่าท�าให้แพมล�าบากใจเลย 

เพราะแพมรับปากไว้แล้วว่าจะคุยกับเอโกะซังให้ส�าเร็จ แพมเองก็เป็นห่วง

เอโกะซังเหมือนกันที่ตอนนี้สุขภาพท่านไม่ค่อยดี"

"เอาล่ะๆ พี่เชื่อก็ได้ จะไม่ยุ่งแล้ว" ปณิธิยอมถอยในที่สุด ปณาลีเอง

แม้จะยังมองมโนพัศอย่างกังขาหากก็เลิกเซ้าซ้ีแต่โดยดี เพราะใจจริงแล้ว

เธอก็ยังรู้สึกผิดจากเรื่องที่เคยจับคู่มโนพัศด้วยความเข้าใจผิดครั้งก่อนอยู่

มโนพศัแทบจะถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกท่ีท้ังคูไ่ม่คาดคัน้เธอต่อ 

เพราะเธออยากช่วยเรยีวสเึกะคยุกบัเอโกะให้ส�าเรจ็จรงิๆ อย่างน้อยกอ็ยากให้ 

เอโกะยอมย้ายมาอยู่กบัเรยีวสเึกะช่ัวคราวเพือ่รกัษาตวัให้แข็งแรงก่อนแล้ว

ค่อยกลับไปดูแลกิจการต่อก็ยังดี...
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พอปณาลเีรยีนจบและกลบัเมืองไทยไปแล้ว มโนพศักร็ูส้กึว้าเหว่อย่างท่ี 

ไม่เคยเป็นมาก่อน ท้ังท่ีตอนมาเรียนใหม่ๆ เธอก็ไม่เคยอ้างว้างขนาดนี้ 

แม้ว่าตอนนัน้จะพยายามฝืนตวัเองไว้ด้วยการไปมาหาสูก่บัเพ่ือนคนไทยให้

น้อยที่สุด เพราะเกรงว่าจะท�าให้พัฒนาการในด้านภาษาเป็นไปได้ช้า

ตอนนี้เธอย้ายมาอยู่อพาร์ตเมนต์ใกล้มหาวิทยาลัยตามเดิมแล้ว 

พร้อมท้ังกลับมาท�างานพาร์ตไทม์ตามร้านอาหารอย่างท่ีเคยท�าเมื่อ 

ก่อนหน้านีด้้วย ถงึกระนัน้พอตอนว่างๆ กยั็งแอบเหงาอยู่ด ีแต่เอาโทรศพัท์

มาไล่ดูรายชื่อที่สามารถติดต่อได้กลับไม่รู้จะโทรหาใคร สุดท้ายก็เลยเลือก

โทรไปบ่นให้พี่สาวฟัง ท�าให้โดนจับผิดชุดใหญ่...

"คนอย่างแพมไม่ใช่คนท่ีจะข้ีเหงาง่ายๆ แบบนีเ้ลยนีน่า ยกเว้นว่าเป็นเพราะ 

ก�าลังแอบคิดถึงใครบางคนที่ไม่สามารถไปหาหรือติดต่อเขาตรงๆ ได้ตาม

ที่ใจต้องการ"

"อะไรกัน ไม่มีซะหน่อย"

"ปากแขง็แต่เสยีงอ่อยขนาดนีม้นัต้องมีแน่" สุม้เสยีงมัทนาจบัผดิอย่าง

เต็มที่

บทที่ 1 
เธอเป็นแค่ตุ๊กต� ฉันจะเล่นด้วยเฉพ�ะเวล�ที่

ฉันอย�กเล่น
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"ไม่มีจริงๆ ค่ะ จะมีคนแบบนั้นให้แพมคิดถึงได้ยังไงคะ ไม่มีหรอก"

"ปากแข็งไปเถอะ เดี๋ยวพี่ไปถามเปิ้ลเอาก็ได้"

"..."

"อ้าว เงียบไปเลย กลัวความลับแตกเหรอ"

"..."

"พี่ล้อเล่น ไม่มีเวลายุ่งเรื่องส่วนตัวใครถึงขั้นนั้นหรอกน่า"

"แพมไม่มีความลับให้แตกหรอกค่ะ"

"ขอให้มันจริง" พี่สาวพูดปนข�าอย่างไม่เชื่อถือเลยสักนิด

"พี่มิ้นท์ลางานมาหาแพมหน่อยสิ"

"พี่ไม่ว่างเลย แต่เดือนหน้าเธอก็ปิดเทอมช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วนี่  

เดี๋ยวก็ได้กลับบ้าน"

"แต่ตอนนี้มันเหงามากๆ เลยนี่นา"

"งอแงแบบนี้อาการเหมือนคนอยากมีแฟน ไม่ก็อกหัก... ถามจริง 

เธอไปแอบชอบใครที่เป็นไปไม่ได้เข้าใช่ไหม มีอะไรบอกพี่ได้นะ"

"ไม่มีอะไรแบบนั้นจริงๆ" คนถูกถามรีบปฏิเสธทันควัน

พี่สาวได้ยินแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจอย่างข้ีเกียจจะเซ้าซ้ี ถึงมโนพัศ 

จะเป็นคนที่ดูใสซื่อจนเหมือนจะอ่านออกได้ง่ายๆ แต่เอาเข้าจริงก็ไม่มีใคร

ดอูอกว่าหล่อนคดิอะไรอยู่ แถมยังปากแขง็เก่งเป็นท่ีหนึง่ ถ้าไม่โดนจบัได้จงัๆ  

คาหนังคาเขาก็ไม่มีทางยอมรับ

"อ้อ อาทิตย์หน้ารุง้จะไปญ่ีปุ่นนะ ถ้าอยากเจอกน็ดัเองละกนั แต่น่าจะ 

ไปธุระที่โตเกียวแค่สองสามวัน แล้วก็จะไปเที่ยวโอซาก้า"

"โห พี่รุ้งอ่ะเหรอ มาทีไรชวนไปแต่บาร์โฮสต์ เอาแพมไปเป็นล่าม  

นี่คงลองจนครบทุกร้านท่ัวโตเกียวแล้วมั้งถึงจะย้ายไปโอซาก้า ผู้ชายน่ะ 

ก็ชอบอยู่หรอก แต่แพมมีตังค์ซะที่ไหน"

"รุ้งพาไปเขาก็เลี้ยงหมดไม่ใช่เหรอ"
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"นั่นแหละค่ะ บางทีก็เกรงใจ พี่รุ้งจ่ายให้ตลอดเลย"

"ถ้าไม่ได้อยากมีตังค์ไปเปย์ผู้ชายแข่งรุ้ง แพมก็ไม่เห็นต้องคิดมาก 

ถ้าอยากไปก็ไป แต่ถ้าไม่อยากเจอก็ไม่ต้องนัด"

"อยากเจอสิ ก็มันเหงาอ่ะ"

คนเป็นพี่ฟังแล้วถอนใจด้วยสุ้มเสียงติดร�าคาญอีกครั้ง ก่อนจะขอตัว

วางสายกลับไปท�างานต่อหลังจากถูกน้องสาวโทรมารบกวนอยู่หลายนาที

เมือ่ได้เจอกบัพราวรุง้ท่ีร้านเนือ้ย่างบุฟเฟ่ต์อันเป็นจดุนดัพบในสปัดาห์ 

ต่อมา มโนพัศก็พบว่าสิ่งท่ีเธอเดาเอาไว้ไม่ได้ไกลเกินความคาดหมายนัก  

อีกฝ่ายบอกกับเธอทันทีท่ีเจอหน้าว่าตอนนี้หล่อนเสร็จธุระเรื่องงานแล้ว  

ดังนั้นพรุ่งนี้จึงตั้งใจว่าจะพาเธอไปเที่ยวโอซาก้าด้วยกัน ซึ่งได้ซื้อตั๋วรถไฟ

แบบเหมาจ่ายเตรยีมมาจากเมอืงไทย พร้อมท้ังจองท่ีพักเผือ่เธอไว้เรยีบร้อย

แล้ว

"โห กะทันหันขนาดนี้แพมจะเตรียมตัวทันได้ยังไงคะ"

"ไม่เห็นต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรเลย พี่วางแผนเผื่อเธอหมดแล้ว 

เธอบอกว่าเสาร์อาทิตย์นีว่้างไม่ใช่เหรอ ปกตกิท็�างานพิเศษแค่เย็นวันพุธกบั

วันศุกร์"

"ก็ใช่ แต่แพมยังไม่ได้จัดกระเป๋าเลยนี่นา ไปตั้งสองวันสองคืน"

"แหมมม... จัดยากมากเลยเนาะกระเป๋าใบเล็กกระจิริดของเธอน่ะ 

ของใช้ส่วนตัวเยอะนักนี่" พราวรุ้งประชดทันควันอย่างคนรู้ดี "พี่ไม่เห็นว่า

เธอจะต้องยุ่งยากเตรียมตัวอะไรเลย เครื่องส�าอางก็ใช้แค่หยิบมือ เสื้อผ้า 

ก็ไม่ได้แต่งแบบจดัเตม็ประหนึง่โมเดลจะไปถ่ายแฟช่ัน เกบ็ๆ ยัดใส่กระเป๋า

ไปเถอะ ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนอกจากผู้ชายที่รอเราอยู่โอซาก้า!"

มโนพัศมองท่าทีมุ่งม่ันของพราวรุ้งแล้วหลุดข�าออกมาพรืดหนึ่ง  

"พี่รุ้งนี่ไม่เคยเข็ดเลยจริงๆ นะคะ คราวก่อนก็หมดไปเป็นแสน"
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"กเ็พราะวนันัน้เธอไม่ยอมไปด้วยไงเล่า พีถ่งึโดนฟันหัวแบะเพราะคยุ

กับเขาไม่รู้เรื่อง พูดแล้วยังโมโห ไม่อยากเช่ือเลยว่าตอนนั้นเธอจะเห็น 

โปรเฟสเซอร์นากาฮาชิดีกว่าพี่ ทั้งที่นัดกับพี่ก่อนแท้ๆ ก�าลังจะไปกันแล้ว 

แต่พอเขาโทรเรียกค�าเดียวก็เทพ่ีแล้วรีบแจ้นไปหาเขาแบบไม่เอาอะไร 

สักอย่าง คิดแล้วมันน่าน้อยใจชะมัด"

มโนพศัย้ิมแหยอย่างรูส้กึผดิไม่หาย บอกตามตรงว่าเธอกแ็ทบไม่รูต้วัเลย 

ว่าตัวเองเป็นเอามากอย่างท่ีพราวรุ้งต่อว่า ตอนนั้นเธอรีบท้ิงทุกอย่างเพื่อ

ไปปฏบัิติตามค�าขอของเรยีวสเึกะอย่างท่ีพราวรุง้ว่าจรงิๆ ราวกบัทาสรบัใช้

ผู้ซื่อสัตย์ของเขาก็ไม่ปาน ทั้งที่ปากบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรกับเขาและไม่ได้

คิดอะไรกับเขาเกินเลย

"ก็ตอนนั้นคุณแม่เขาไม่สบาย แพมแค่เป็นห่วงเอโกะซัง เพราะ 

โปรเฟสเซอร์เขาติดงานจริงๆ"

"ไม่ต้องมาอ้าง แม่เขาแค่เป็นไข้นดิหน่อยเอง คนดแูลกม็อีอกเยอะแยะ  

แล้วเธอก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเขาสักหน่อย ถึงพี่จะเคยบอกเธอว่ายังไงผู้ชาย

ก็ต้องมาก่อน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้ชายทุกคนต้องมาก่อนเสมอไป 

โดยเฉพาะผู้ชายท่ีไม่มีแนวโน้มว่าเราจะมีสิทธิ์ได้แอ้มเขาจริงๆ" พราวรุ้ง

เตือนเสียงเข้มอย่างจริงจัง "อย่างโปรเฟสเซอร์นากาฮาชิน่ะ...พี่ก็ย�้าแล้ว 

ย�้าอีกว่าต้องจัดล�าดับความส�าคัญเอาไว้ท้ายสุด แบบทีหลังของทีหลัง 

ของทีหลังไกลๆ ไปเลย เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรท่ีเธอจะไปทุ่มเทให้ 

เสียเวลาเปล่า"

คนถูกสั่งสอนหน้าเจื่อนข้ึนอีกสิบระดับ แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันซึมซาบ

เข้าไปในสามัญส�านึกได้มากน้อยแค่ไหน

"นี่เธอคงไม่ได้คิดจริงจังอะไรกับเขาหรอกใช่ไหม ฟังนะแพม นั่นมัน

โปรเฟสเซอร์ 'นากาฮาชิ เรียวสึเกะ' เชียวนะ หนุ่มหล่อเนื้อหอมท่ีเป็น 

หมอผ่าตัดหลอดเลอืดหัวใจมือหนึง่ของโลก เห็นโพรไฟล์แค่นีก้น่็าจะรูแ้ล้ว
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ว่าเขาเป็นมนุษย์ท่ีอยู่ห่างไกลจากเราจนสุดจะไขว่คว้า แค่คิดก็ไม่มีแรง 

จะวิ่งตามแล้ว พี่เตือนนี่เพราะเป็นห่วงเธอรู้ไหม"

"แพมควรเกบ็แรงไว้ไปหาเงนิมาเท่ียวบาร์โฮสต์กบัพีรุ่ง้ดกีว่า...สนิะคะ"

"ถกูต้องจ้ะท่ีรกั เข้าใจอะไรง่ายๆ แบบนีมั้นน่ารกัท่ีสดุ" ว่าแล้วพราวรุง้ 

ก็ลุกข้ึนโน้มตัวไปหอมแก้มนิ่มๆ ของคนว่าง่ายฟอดหนึ่งด้วยความเอ็นดู

อย่างสุดซึ้ง

แต่ท�าตัวว่าง่ายได้ไม่เท่าไหร่ มโนพัศก็ท�าให้พราวรุ้งอารมณ์ข้ึนอีก 

จนได้ เม่ืออยู่ๆ เรยีวสเึกะก็โทรศพัท์มาหามโนพัศพร้อมกบัขอร้องว่าให้ช่วย

ไปรบัเอโกะ คุณแม่ของเขาท่ีจะเดนิทางมาโตเกยีว ณ สถานรีถไฟแห่งหนึง่

แทนเขาในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากตอนนี้เขาติดธุระส�าคัญอยู่ต่างจังหวัด

"เอ่อ คือว่า พรุ่งนี้ฉัน..." มโนพัศอึกอักพร้อมกับมองหน้าพราวรุ้ง

ด้วยความล�าบากใจ

"อย่าบอกนะว่าเขาโทรมาใช้งานอะไรอีก ยังไงพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เด็ดขาด 

เธอนดักบัพีก่่อนแล้ว!" พราวรุง้ท่ีก�าลงัพลกิเนือ้ย่างบนตะแกรงอย่างใจเยน็

ถงึกบัวางมอืพร้อมพดูดกัคอเสยีงแข็ง ถลงึตามองคนตรงหน้าอย่างเอาเรือ่ง  

เพราะพอจะคาดเดาสถานการณ์ตอนนี้ได้ดีแม้จะไม่ได้ยินสิง่ท่ีปลายสายพูด

มโนพศักลนืน�า้ลายอย่างฝืดคอ แม้จะพยายามปิดไม่ให้เสยีงพราวรุง้

เล็ดลอดเข้าไปในโทรศัพท์มือถือ แต่ก็เชื่อว่าเรียวสึเกะคงได้ยิน

"ถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไร ท่ีจริงผมไม่ได้อยากรบกวนเลย แต่ท่ีโทรมา

เพราะรู้ว่าจริงๆ แล้วคุณแม่มาหาเพราะอยากเจอคุณมากกว่าผม แต่เดี๋ยว

ผมจะบอกคุณแม่เองว่าคุณติดธุระ"

มโนพศักล่าวขอโทษด้วยความเสยีใจอย่างแท้จรงิอีกครัง้ ก่อนท่ีเรยีวสเึกะ 

จะวางสายไป

"ท�าไมต้องท�าท่าเหมือนรู้สึกผิดกับเขาอย่างกับตัวเองเป็นคนผิด 
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แบบนี้ด้วย เธอไม่ได้ผิดอะไรสักหน่อย" พราวรุ้งต่อว่าอย่างหงุดหงิดเมื่อ

เห็นท่าทีของอกีฝ่ายทันทีท่ีมโนพศัวางมือถอืลงบนโต๊ะ "แต่ดทู่าทางเหมือน

เขาจะโทรมารบกวนเธอบ่อยๆ เลยใช่ไหม ท�าไมสนิทกันขนาดนั้นได้" 

"ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะ เขาโทรมาแค่นานๆ ที แล้วก็จะติดต่อมา

เฉพาะแค่เรื่องเกี่ยวกับคุณแม่เขาเท่านั้น เพราะเอโกะซังชอบแพม"

"ถึงแม่เขาจะปลาบปลื้มในตัวเธอแค่ไหน แต่ถ้าเจ้าตัวเขาไม่ได้ 

คดิอะไรด้วย เขาก็ไม่สมควรจะรบกวนเธออย่างไม่เกรงใจแบบนี้ เลิกท�าท่า

รู้สึกผิดได้แล้ว พี่เห็นแล้วโมโห"

"จริงๆ เรื่องที่เขารบกวนมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแพมเลย เพราะ

แพมเองก็ชอบเอโกะซัง"

"อ่ะ งัน้สรปุว่าตกลงเธอเป็นอะไรกบัโปรเฟสเซอร์นากาฮาชิ เป็นเบ๊?"

คนฟังสะอึก "ก็คงจะอย่างงั้น"

"แล้วเธอคิดว่าเขาชอบเธอไหม มีใจให้นิดๆ อะไรอย่างงี้"

"ไม่หรอกค่ะ ไม่น่ามี..."

"ก็ยังดีท่ีไม่หลงตัวเอง แต่รู้ท้ังรู้ก็ยังจะเอาตัวเองไปเสี่ยงด้วยการ 

ยุ่งเกี่ยวกับเขาอยู่อีก" พราวรุ้งพูดพลางค้อนเคือง "พี่ก็คิดว่าเขาคงไม่ได้

ชอบเธอ แต่เขาต้องรู้แน่ๆ ว่าเธอชอบเขา"

"แพมเปล่านะ!"

พราวรุ้งฟังค�าประท้วงนั้นแล้วก็ค้อนขวับอย่างเอือมระอา แต่ก็ไม่คิด

จะโต้เถียงให้เสียเวลา "ถึงเขาจะไม่ได้ชอบเธอ แต่ท่ียังวอแวเธออยู่แบบนี้

คงเป็นเพราะเขาชอบท่ีเธอชอบเขา เลยคอยหาทางรั้งเธอไว้ ไม่ให้เธอ 

เลิกรักเขาง่ายๆ ทั้งที่เขาก็ไม่ได้มีใจให้เธอเลย"

"..."

"ดูท�าหน้า พี่พูดแค่นี้ถึงกับกระอักเลยเหรอ"

"แค่สะอึกนิดๆ เองค่ะ แต่ค�าพูดพี่รุ้งใจร้ายชะมัด"
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"แล้วจะให้พี่โกหกแต่ในสิ่งที่เธออยากได้ยินรึไงจ๊ะที่รัก"

"สรปุคอืพีรุ่ง้หมายความว่าเขาแค่อยากให้แพมชอบเขา แต่เขาไม่ได้

ชอบหรืออยากจะเป็นแฟนกับแพมน่ะหรือคะ"

"ใช่ ถ้าอยากเป็นเขาก็คงขอไปตั้งนานแล้ว โปรเฟสเซอร์นากาฮาชิ

อาจจะเป็นคนหยิ่งและถือตัวมาก แต่ไม่ใช่ผู้ชายขี้อายหรือขาดความมั่นใจ 

ในเมือ่เธอทอดสะพานให้ชดัเจนเสยีขนาดนีเ้ขากต้็องรูอ้ยู่แล้วว่าเธอคดิยังไง  

ก็ปกติเขาแทบจะไม่แคร์เธอเลยใช่ไหมล่ะ แต่จะมาสนใจแล้วคอยมาให ้

ความหวังตอนเธอท�าท่าเหมือนจะตีตัวออกหาก"

"เออ มันก็จริง"

"เขาท�าเหมอืนเธอเป็นแค่ตุก๊ตาตวัหนึง่ ท่ีจะมาเล่นด้วยเฉพาะแค่ตอนท่ี 

เขาอยากเล่น คงไม่เคยคดิเลยด้วยซ�า้ว่าเธอเป็นคน มีความรูส้กึ เสยีใจเป็น"

"เจ็บบบ!"

"เธอน่ะ เคยเจบ็หนกัเพราะความเข้าใจผดิคดิว่าผูช้ายเขามใีจให้มาแล้ว 

หนหนึ่ง พี่ไม่อยากให้เธอต้องเจ็บช�้าซ�้าเดิมอีก"

"ตอนนี.้..พอย้อนคิดถงึตอนนัน้กยั็งเจบ็ไม่หายเลยค่ะ" มโนพัศนกึถงึ

แผลเก่าที่เคยเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว เกี่ยวกับกรณีของเธอกับ 'เมธัส' และ 

'ภูมิ'

"นัน่แหละ พีท่นเห็นคนอย่างเธอมีความหวังลมๆ แล้งๆ เพราะผูช้าย

แบบนั้นไม่ได้หรอก ท่ีส�าคัญเห็นมาดเข้มดุขรึมแบบนั้น แต่จริงๆ แล้ว 

โปรเฟสเซอร์นากาฮาชิเจ้าชู้จะตายไป ถ้าเธอพลาดอีกคราวนี้คงไม่ใช่แค่

อับอายขายหน้าเหมือนคราวนายภูมิกับนายเม แต่น่าจะกระอักเลือด 

ตายไปเลย แล้วอย่าหาว่าพี่ไม่เตือน"

"แต่ว่าโปรเฟสเซอร์น่ะ ที่ผ่านมาเขาก็ดีกับแพมจริงๆ นะคะ ถึงจะดู

เย็นชาไปหน่อย...แต่เขาก็ดูจริงใจ"

"เขาอาจจะแค่เอ็นดูเธอเป็นน้องเป็นนุ่ง"
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คนฟังสะอึกอีกรอบ

"ท่ีจรงิโปรเฟสเซอร์เขาอาจจะชอบเธอจรงิๆ กไ็ด้ เพยีงแต่ไม่ได้รูส้กึด้วย 

แบบท่ีเธออยากให้เป็น เธอหวานนุม่นิม่น่ารกัเหมือนมาร์ชเมโลท่ีละลายได้

ในช็อกโกแลตร้อนขนาดนี้ ถ้ารู้ว่าเธอมีใจให้ ผู้ชายคนไหนบ้างจะไม่ปลื้ม 

ขนาดคนอย่างพี่ที่เหม็นคนทั้งโลกยังเสร็จเธอเลย แต่ยังไงผู้ชายก็เป็นพวก

ไว้ใจไม่ได้ท้ังนัน้แหละ ต่อให้ตอนแรกเขารกัเราจรงิ แต่นานๆ ไปความรูส้กึเขา 

มันก็จะค่อยๆ ลดลง ส่วนใหญ่ผู้ชายมักจะหมดใจในวันท่ีผู้หญิงรักเขา 

หมดหัวใจแล้ว นางฟ้าในทุ่งลาเวนเดอร์ที่ไม่รู้จักเข็ดหลาบอย่างเธออาจจะ

ยังไม่เข้าใจท่ีพี่เตือนเท่าไหร่ แต่สักวันโปรเฟสเซอร์นากาฮาชิคงท�าให้เธอ

เข้าใจอย่างถ่องแท้เอง ถ้าขืนเธอยังไม่ยอมตัดใจจากเขาตอนนี้น่ะนะ"

ค�าขู่ของพราวรุ้งท�าเอาคนฟังกลัวจนหัวหด

"พี่รุ้งเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนคะ"

"ไม่เคยมีเลยแม้แต่คนเดียว แต่เรื่องแบบนี้ฉันรู้ดีทุกอย่างนั่นแหละ 

มีปัญหาอะไรไหม!"

พออีกฝ่ายแยกเข้ียวสวนกลับมาแบบนั้น มโนพัศก็หลุดข�าไปทีหนึ่ง 

เลยโดนถลึงตามองกลับมาอีกรอบ

"เอาเป็นว่า...เชือ่พี ่แล้วกห็าผูช้ายธรรมดาๆ ท่ีเข้ากบัคนอย่างเราได้จรงิๆ  

ดกีว่า หรอืไม่กตั็ง้ใจเรยีนท�างานเกบ็ตงัค์เยอะๆ ไว้ไปเท่ียวบาร์โฮสต์ แทนท่ี

จะต้องมาเสยีใจเพราะผูช้ายท่ีชอบท�าให้ผูห้ญิงคดิไปเองด้วยการให้ความหวงั 

ลมๆ แล้งๆ" พราวรุ้งย�้าเตือนอย่างหนักแน่น "แต่ในเมื่อตอนนี้เธอยัง 

เรียนไม่จบ ทริปนี้พี่จะเลี้ยงเอง ลืมโปรเฟสเซอร์นากาฮาชิซะ แล้วคืนนี้ก็

กลับไปเก็บกระเป๋าขึ้นชิงกันเซนไปฟินที่โอซาก้ากันพรุ่งนี้ หนุ่มน้อยน่ารัก

มากมายรอเราอยู่ที่โดทงโบริ!"

เช้าวันต่อมาพราวรุ้งกับมโนพัศนัดเจอกันท่ีสถานีโตเกียว สัมภาระ 
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ของมโนพัศมีเพียงกระเป๋าเป้หนึ่งใบกับกระเป๋าถือน�้าหนักเบาอีกใบหนึ่ง  

ในขณะท่ีพราวรุ้งมีเป้กับกระเป๋าล้อลากขนาดหกสิบสามลิตรอีกใบหนึ่ง 

เนื่องจากมาเร็วกว่าเวลารถไฟชิงกันเซนเท่ียวท่ีจองท่ีนั่งเอาไว้ประมาณ

ชั่วโมงหนึ่ง ทั้งคู่เลยมีเวลาหาซื้อข้าวกล่องไว้ไปกินบนรถไฟแล้วพากันมา

นั่งจิบกาแฟฆ่าเวลา

"เราไปค้างกันแค่สองคืน ท�าไมพี่รุ้งขนของไปเยอะแยะขนาดนี้คะ" 

มโนพัศถามด้วยความสงสัย

"ในกระเป๋ามีของอยู่ไม่ถึงครึ่ง นอกนั้นพี่จะเอาไปใส่ของที่จะซื้อ"

"โหยยย อยู่โตเกียวตั้งหลายวันยังซื้อไม่หมดอีกหรือคะ"

"นอกจากไปหาผู้ชายท่ีโอซาก้าแล้วเราก็จะไปยูนิเวอร์แซลด้วยนะจ๊ะ

ที่รัก พี่มีสิ่งที่ต้องไปเก็บกวาดในฐานะติ่งหมายเลขหนึ่งประมาณสามแสน

แปดหมื่นรายการ"

มโนพัศเบิกตาโตมองอีกฝ่ายอย่างท่ึงจัดก่อนจะหลุดหัวเราะคิก 

"นอกจากเท่ียวเก่งแล้วก็ติดบาร์โฮสต์ พี่รุ้งยังเป็นคอเกมบ้าการ์ตูนชอบ 

ดูหนัง แล้วก็คลั่งมันไปหมดซะทุกอย่างจริงๆ ไปจนสุดมันซะทุกทาง"

"กฉ็นัว่างมากกกก หาผวัก็ไม่ได้ ลกูเต้าก็ไม่ม ีถ้าไม่หาเรือ่งเปย์อะไร

พวกนี้ให้มันมีความสุข แล้วจะให้เอาเงินที่หามาไปใช้ท�าอะไรดีล่ะจ๊ะ ไหน 

ช่วยพี่คิดทีซิ"

"ก็จริง..."

"ว่าแต่เธอเถอะ นียั่งคดิมากเรือ่งท่ีต้องปฏเิสธค�าขอร้องจากโปรเฟสเซอร์ 

นากาฮาชิเมื่อวานอยู่รึเปล่า"

"มันก็..."

"โอ๊ยยย อย่ามาท�าหน้าตาหนักใจแบบรู้สึกผิดขนาดนี้นะยายแพม  

พีเ่ห็นแล้วไมเกรนจะแดก ฟังนะ เธอไม่ผดิเลยสกันดิ คนเห็นแก่ตวัอย่างเขาส ิ

ท่ีควรจะส�านึกผิดเต็มๆ ท่ีอยู่ๆ ก็โทรมาขอร้องอย่างกะทันหันให้เธอซ่ึง 
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มีธุระอื่นอยู่แล้วต้องมาเสียเวลาคิดมากล�าบากใจเพราะปัญหาส่วนตัว 

ของเขา ทั้งที่เธอกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันเลย" พราวรุ้งย�้าค�าเสียงเข้ม

"แต่คุณแม่เขาใจดีกับแพมมากเลยนะคะ"

"แม่เขากับเขามันคนละคนกัน เอางี้นะ ถ้าเธอรู ้สึกแย่มากจน 

ไม่สามารถมีความสุขกับทริปของพี่ได้ เธอโทรไปหาคุณแม่เขาให้หาย 

คาใจเสยีตอนนีเ้ลยละกนั โทรไปขอโทษเอโกะซังให้มันจบ แต่ห้ามไปเว่ินเว้อ 

กับโปรเฟสเซอร์นากาฮาชิเด็ดขาด อย่าไปยุ่งกับเขาอีก"

"เออ นั่นสิคะ งั้นแพมโทรหาเอโกะซังนะ"

พอเห็นสีหน้าที่แช่มชื่นขึ้นมาทันตาเห็นของมโนพัศ พราวรุ้งก็ได้แต่

กลอกตาพร้อมกับออกอาการพยักหน้าให้เป็นเชิงหม่ันไส้กึ่งร�าคาญและ 

เวทนานิดๆ ด้วย เธอเช่ือว่าหล่อนไม่ได้แคร์แค่เอโกะคนเดียว แต่ท่ียัง

คิดมากไม่เลิกอยู่นี่เป็นเพราะแคร์ลูกชายตัวดีของเอโกะมากกว่า

สรุปว่าวันนี้เอโกะได้ยกเลิกการเดินทางมายังโตเกียวเป็นท่ีเรียบร้อย 

แล้วบอกว่าจะหาวนัเดนิทางใหม่ท่ีได้มาเจอมโนพศักบัเรยีวสเึกะด้วย ซ่ึงนัน่ 

ยิ่งท�าให้มโนพัศรู้สึกผิดเข้าไปใหญ่ เพราะรู้ว่าอีกฝ่ายตั้งใจมาเจอเธอจริงๆ 

แม้เอโกะจะยืนยันว่าไม่ได้ขุ่นข้องหมองใจหรือมีปัญหาอะไรเลยแม้แต่น้อย

เพราะธุระของหล่อนไม่ได้สลักส�าคัญอะไรนักก็ตาม พอมโนพัศวางสาย 

จากเอโกะ พราวรุ้งจึงโพล่งขึ้นมาอย่างเหลืออดทันที

"พี่ว่าคุณแม่เขาอยากได้เธอเป็นลูกสะใภ้ชัวร์"

"ไม่ใช่หรอกค่ะ"

"เลกิท�าเป็นแกล้งโง่ไม่รบัรูค้วามจรงิเสยีทีเถอะแพม บอกตามตรงนะ

พีไ่ม่เห็นด้วยท่ีแม่เขาท�าแบบนี ้มันย่ิงท�าให้เธอมีความหวงัลมๆ แล้งๆ เรามา 

เปิดอกคยุกนัเรือ่งนีอ้ย่างตรงไปตรงมาดกีว่า เราสองคนอาจจะเป็นแค่ญาติ

ห่างๆ ห่างแสนห่าง แต่พีก่ร็กัและเป็นห่วงเธอเหมือนเป็นน้องสาวแท้ๆ ของ
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ตัวเอง ตามความเห็นพี่ในเรื่องโปรเฟสเซอร์นากาฮาชิ พ่ีว่าเธอไม่ควร 

เล่นกับไฟด้วยการหาเรือ่งข้องเกีย่วกบัคณุแม่เขาหรอืครอบครวัเขามากไป

กว่านี ้เพราะมันจะท�าให้เธอย่ิงถล�าลกึแบบไม่รูต้วัมากข้ึนเรือ่ยๆ จนท้ายท่ีสดุ 

แล้วเธอเองจะซวยจนหาทางออกไม่เจอ"

มโนพศัท�าหน้ายุง่ "แพมตดิต่อกบัเขาแค่ท่ีจ�าเป็นเพราะแม่เขา ไม่เคย

ไปยุ่งเกีย่วอะไรกบัตัวเขาตรงๆ แล้วมันจะมีเรือ่งให้ถล�าลกึจนซวยขนาดนัน้

ได้ยังไงล่ะคะ"

"ถามจรงิ เธอนี่ไม่มีกลไกในการป้องกนัตวัเองเลยจรงิๆ หรอืยายแพม"

"กลไกเหมือนของพี่รุ้งน่ะเหรอคะ ท่ีไม่ยอมรักใครจริงจังเพราะกลัว

อกหัก เลยใช้เงินซื้อความฟินด้วยการเปย์หนุ่มบาร์โฮสต์ สบายใจ"

"ทีอย่างงี้ล่ะแสนรู้เชียวน้า" พราวรุ้งท�าเสียงประชด "โดยธรรมชาติ

แล้วคนฉลาดต้องรีบถอยเพื่อเซฟตัวเองทันทีท่ีรู้สึกถึงอันตราย แต่กับ 

โปรเฟสเซอร์นากาฮาชิท�าไมเธอไม่มีไอ้กลไกอันนี้เอาซะเลย"

"แพมไม่คิดว่าตัวเองจะมีอันตรายอะไรต่างหาก เพราะไม่ได้เกีย่วข้อง

อะไรกันเลย"

"อย่ามาท�าเป็นใสซื่อ" พราวรุ้งห้ามตัวเองไว้ไม่ให้เอ้ือมไปหยิกหรือ 

ตีอีกฝ่ายเพื่อจะดึงสติ "เพราะเธอเองก็รู้ดีว่าการท่ียังมีเรื่องพัวพันกับเขา

แบบนีม้นัจะยิง่ท�าให้เธอรูส้กึผกูพนัจนมีความหวังไม่สิน้สดุ เขาอาจจะชอบ

ให้เธอชอบเขา แต่เขาไม่มีทางมารับผิดชอบความรู้สึกเธอแน่"

"แต่แพมก็ไม่ได้หวังอะไรแบบนั้นนี่นา บอกแล้วว่าไม่ได้คิดอะไร 

กับเขา"

"โอ๊ยยย ยายเดก็โง่!" พราวรุง้ถลงึตาอย่างเดอืดๆ "งัน้กช่็างหัวเธอละกนั  

ถ้าจะดงึดนัไม่ยอมรบัแบบน้ีกแ็ล้วแต่เธอเถอะ แต่ถอืว่าพ่ีได้เตอืนไปแล้วนะ 

ถ้าวันไหนได้สติคืนมาบ้างก็อย่าลืมนึกถึงค�าเตือนพี่"

หลังจากสรรหาค�าพูดมาจิกกัดเหน็บแนมมโนพัศอยู่นานนับช่ัวโมง 
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พราวรุง้กเ็ริม่อ่อนใจในความปากแข็งอย่างด้ือด้านและอาการดือ้เงยีบอย่าง

ร้ายกาจของอีกฝ่าย เลยปลงตกจนต้องเลิกพูดจารุนแรงกับหล่อนในท่ีสุด 

พร้อมท้ังคิดว่าจะปล่อยหล่อนไปตามเวรตามกรรม อันท่ีจริงแล้วมโนพัศ 

กน็บัว่ายังเดก็มากเม่ือเทียบกบัเธอ ถงึหล่อนจะเคยผดิหวังเสยีใจอย่างหนกั

เพราะความรักมาแล้วหนหน่ึง แต่ตอนนี้ก็ยังถือว่าเร็วเกินไปท่ีจะมานั่ง 

เข็ดหลาบจนไม่กล้ารักใครอีก

"รู้ไหมแพม เธอเป็นคนที่น่าสงสารมากจริงๆ"

"แพมน่ะหรือคะ"

"อ้ือ กเ็ธอน่ะ เป็นคนน่ารกันสิยัด ีมีชีวติท่ีด ีใครๆ ต่างกร็กัและเอ็นดเูธอ 

ท้ังนัน้ เธอดเูป็นคนดีเสยีจน...ต่อให้ถ้าตัง้ใจจะตอแหลข้ึนมากค็งไม่มีใครดอูอก  

เพราะหากคนอย่างพี่ดูไม่ออกแล้วล่ะก็ คนทั้งโลกก็ไม่มีใครดูออกแน่ แต่

ในขณะท่ีคนตั้งมากมายหลงรักเธอ คนท่ีเธออยากให้เขามีใจให้มากท่ีสุด

เพียงคนเดียวกลับใจร้ายกับเธอสุดๆ ไปเลย"

"ใครเหรอคะ"

"ก็จะใครเสียอีกล่ะ!" พราวรุ้งแว้ดด้วยอาการถลึงตาใส่อีกครั้ง

มโนพัศมองตาคู่สนทนาโดยไม่ยอมตอบโต้ออกไป

"เขาว่ากันว่าคนท่ีลัคกี้อินเกมมักจะอันลัคกี้อินเลิฟเสมอ ซ่ึงพ่ีว่า 

ส่วนใหญ่มนักจ็รงินะ เพราะงัน้เธอเผือ่ใจไว้บ้างกด็ว่ีาชีวิตนีค้วามรกัของเธอ

อาจจะไม่มีวันสมหวัง"

คนฟังออกอาการหน้าสลดเงยีบๆ เพราะรูส้กึสะเทือนใจอย่างบอกไม่ถกู

"เธอจ�าวันที่เราเจอกันครั้งแรกได้ไหม"

หญิงสาวนิ่งคิดอยู่ช่ัวขณะหนึ่งก่อนตอบ "จ�าได้ค่ะ พ่ีมิ้นท์พาแพม 

ไปงานวนัเกดิพีรุ่ง้ แล้วตอนนัน้พีรุ่ง้ทะเลาะกบัเพือ่น แต่เอาเค้กปาใส่หน้าแพม"

"พีจ่ะปาใส่หน้ายายนัน่ แต่นางหลบได้แล้วเธอดนัไม่หลบเองต่างหาก 

ที่ส�าคัญหล่อนไม่ใช่เพื่อนฉันย่ะ ก็แค่ญาติห่างๆ ที่สะเหล่อมาร่วมงานด้วย
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ทั้งที่ไม่มีใครเชิญ!"

มโนพัศหัวเราะคิก เธอคุ้นเคยกับการท่ีพราวรุ้งมักมีเรื่องทะเลาะกับ

ใครๆ แบบนี้มานานแล้ว "พี่รุ้งนี่เหม็นขี้หน้าชาวบ้านเขาไปทั่วจริงๆ"

"ก็ฉันเป็นคนข้ีอิจฉา เห็นใครน่าหม่ันไส้ก็เหม็นไปหมดนั่นแหละ!" 

พราวรุ้งเบะปากยอมรับหน้าตาเฉย "แต่ตอนนั้นพี่ก็อยากจะวีนแตกใส่เธอ

เหมือนกันท่ีโผล่มาอยู่ตรงนั้นไม่รู้จักเวล�า่เวลา แต่พอโดนเค้กปาเต็มหน้า

เธอดันไม่แสดงอารมณ์อะไรออกมาเลยนอกจากอ้ึง แถมยังท�าหน้าตา

เหมือนตัวเองเป็นคนผิดจนน่าสงสาร ท�าเอาพี่สะเทือนใจจนแทบจะร้องไห้

เสียเอง ตอนนั้นเลยลืมเรื่องท่ีก�าลังทะเลาะกับอีนังนั่นไปเลย นั่นเป็น 

ครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่มีคนท�าให้พี่รู้สึกผิดแบบนั้น"

แม้มโนพศัจะไม่ค่อยสูค้นและดมูคีวามเป็นเหยือ่ในสายตาของพราวรุง้  

แต่หล่อนก็ไม่ได้มีลักษณะแบบเด็กโง่ผู้น่าเวทนา หล่อนเป็นผู้หญิงหน้าตา

น่ารักที่แต่งกายได้เก๋ไก๋ชวนมอง จิตใจดี และรู้จักวางตัว แต่ที่เธอรู้สึกว่า

หล่อนเป็นคนน่าเอ็นดูนั้น น่าจะเป็นเพราะบุคลิกลักษณะกับกิริยามารยาท

ตามธรรมชาติของหล่อนมากกว่า

"อย่าบอกว่าพี่รุ้งตกหลุมรักแพมตั้งแต่ตอนนั้น"

"รักแรกพบเลยล่ะ"

"โกหก!"

"เรื่องจริงย่ะ!"

"หูยยย... ขนลุก!"

"อย่ามาท�าเป็นรังเกียจ เพราะยังไงฉันก็ชอบผู้ชายมากกว่า" 

"แต่ว่า...พี่รุ้งรักแพมขนาดนั้นเลยเหรอคะ จริงๆ พี่มิ้นท์ก็เคยบอก

เหมือนกันว่าพี่รุ้งเอ็นดูแพมมาก แต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้..." มโนพัศพึมพ�า

มองอีกฝ่ายอย่างเหลือเชื่อ

"ทีนี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าท�าไมพี่ถึงเป็นห่วงเธอนักหนาเรื่อง 
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โปรเฟสเซอร์นากาฮาชิ ต่อไปก็ดูแลตัวเองให้ดีๆ สมกับความห่วงใยท่ีพี่ 

มีให้ด้วยละกัน"
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เมื่อสองสาวเดินทางไปถึงสถานีรถไฟโอซาก้า มโนพัศก็บังเอิญเจอ

กับเพื่อนซ่ึงเรียนท่ีเดียวกันภายในสถานี ตอนแรกเธอตั้งใจจะทักทายแค่ 

เลก็น้อย แต่พราวรุง้กลบัคะย้ันคะยอให้เธอถ่ายรปูคูก่บัเพ่ือนไว้เป็นท่ีระลกึ 

ท�าเอาเพื่อนเธองง เพราะปกติก็เจอกันท่ีมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ทว่าท้ังคู่ก็

ยอมท�าตามโดยไม่ได้ขัดเจตนารมณ์ 

แต่หลังจากนั้นพราวรุ้งก็เอาแต่หงุดหงิดอย่างไร้เหตุผลจนมโนพัศ 

คิดว่าอีกฝ่ายคงโมโหหิว แต่พอเธอออกปากชวนให้แวะทานอะไรในสถานี

ก่อนจะต่อรถไฟไปยังโรงแรมที่พักหล่อนก็เอาแต่ปฏิเสธท่าเดียว

"กนิข้าวกล่องบนรถไฟไปเยอะขนาดนัน้พีจ่ะหิวได้ยังไง หรอืเธอหิว?"

"เปล่าค่ะ แพมยังอ่ิมอยูเ่ลย กเ็ราเพิง่ทานไปไม่ถงึสองช่ัวโมง แต่เห็นอยู่ๆ  

พี่รุ้งก็หงุดหงิดเลยนึกว่าโมโหหิว"

"ไม่ใช่หรอก โมโหอย่างอื่น"

"อะไรคะ"

"เปล่า" พราวรุ้งปฏิเสธห้วนๆ แล้วมองหน้าอีกฝ่ายด้วยสายตาเคือง

ร�าคาญก่อนจะชวนคุยเรื่องอื่นเป็นเชิงกลบเกลื่อน ไม่ยอมอธิบายต้นเหตุ

บทที่ 2 
ใครกันแน่ที่น่�สงส�ร
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ของความหงุดหงิดให้อีกฝ่ายฟังง่ายๆ

พอต่อรถไฟจนไปถึงสถานีที่อยู่ใกล้โรงแรมที่พักที่สุดแล้ว พราวรุ้งก็

ตัดสินใจเอ่ยปากกับมโนพัศตอนที่ลากกระเป๋าเดินไปยังทางออกด้วยกัน

"เธอยังรู้สึกผิดท่ีปฏิเสธโปรเฟสเซอร์นากาฮาชิเรื่องไปรับเอโกะซังท่ี

สถานีรถไฟอยู่ไหม"

มโนพัศนิ่วหน้ามองคนถามงงๆ แวบหนึ่ง "ก็...ยังรู้สึกคาใจอยู่นิดๆ 

นะคะ ถึงจะคุยกับเอโกะซังรู้เรื่องแล้วแต่ก็ยังอดเสียใจไม่ได้"

"เธอนี่มันซ่ือบ้ือจริงๆ เลยให้ตายสิ!" พราวรุ้งออกอาการหงุดหงิด 

ข้ึนมาทันที "เธอไม่ใช่เบ๊เขาสักหน่อยนะแพม แล้วเขาให้เหตุผลกับเธอ 

ว่าไงนะ ที่ว่าเขาไม่ว่างน่ะเขาไปไหน"

"เขาติดธุระส�าคัญอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะ"

พราวรุ้งเบ้ปากท�าเสียงข้ึนจมูกด้วยความชิงชัง แต่ก่อนจะพูดอะไร

ออกมาก็มีเสียงร้องทักขัดจังหวะดังขึ้นจากคนที่เพิ่งเดินมาตีคู่อยู่ข้างๆ

"รุ้ง!"

พราวรุ้งกับมโนพัศชะงักพร้อมกับหันไปมอง ทางเดินตรงนั้นอยู่

บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นไปยังประตูทางออกจากสถานี ไม่มีคนพลุกพล่าน 

พวกเขาจึงไม่ได้ยืนขวางทางเกะกะใคร

"ลักกี้...?"

"โอ๊ยยย ดีใจจังเลย เราไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วเนี่ยรุ้ง อยู่ไทยไม่เคย 

ได้เจอกัน แต่ดันมาเจอตอนเที่ยว" 'ลักกี้' หรือ 'ลักขณา' พูดพลางหัวเราะ 

แล้วหันไปแนะน�าให้สามีของเธอรู้จักกับพราวรุ้ง

จังหวะนั้นมโนพัศเลยรีบรั้งพราวรุ้งไปยืนชิดผนัง ท้ังหมดยืนพูดคุย 

ทักทายกันอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่ง ก่อนจะขอแลกเปลี่ยนช่องทางการติดต่อ 

ซึ่งกันและกันแล้วบอกลา

"โหยยย ไม่น่าเชื่อเลยว่าลักกี้จะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ รู้ไหมว่าสมัย 
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ม.ปลาย นางสวยท่ีสุดในโรงเรียนเลยนะ ฮอตเว่อร์มากกก แบบมีหนุ่มๆ  

รุมจีบกันตรึม!" พราวรุ้งเปิดปากเม้าท์ทันทีท่ีเพื่อนเก่ากับสามีของหล่อน

พากันเดินลับตาไป

"ตอนนี้พี่เขาก็ยังสวยนะคะ น่ารักจะตายไป"

"ก็น่ารักแหละ แต่นางอวบข้ึนมากจนน่าตกใจจริงๆ น�้าหนักน่าจะ 

พุ่งมาเกือบยี่สิบโลได้มั้ง น่าสงสารจัง ชีวิตแม่บ้านวันๆ คงน่าเบื่อ หลังจาก

แต่งงานแล้วก็คงต้องคอยท�างานบ้านแล้วก็ดูแลสามีงกๆ จนไม่มีเวลา 

ส่วนตัว นี่ขนาดว่ายังไม่มีลูกเลยนะ"

"เราสงสารตัวเองก่อนไหมคะพี่รุ้ง เพื่อนพ่ีรุ้งเขามีสามียกกระเป๋า 

ข้ึนบันไดให้ เดินออกสถานีลิ่วๆ ไปนู่นแล้ว ส่วนเราสองคนยังยืนเอ๋อ 

มองทางขึ้นขาเปลี้ยตาละห้อยท�าอะไรไม่ถูกตรงนี้อยู่เลย"

พราวรุ้งหันไปถลึงตาใส่คนพูดแทงใจด�าทีหนึ่ง "รู้ไหม ถ้าเธออยากมี

คนยกกระเป๋าให้แบบยายลักกี้ เธอต้องเปลี่ยนเป้าหมายจากโปรเฟสเซอร์

นากาฮาชิไปเป็นผู้ชายคนอื่นที่ธรรมดาๆ และน่ารักกว่าเขาพันเท่า เพราะ

คนอย่างเขาไม่น่าจะใส่ใจใครเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ ต่อให้เป็นแฟนก็คงไม่มี

ทางลดตัวลงมาแบกกระเป๋าเดินทางให้เธอแน่"

"สมมติว่าฟลุกได้เขามาเป็นแฟนจริงๆ แพมก็คงไม่กล้าใช้ให้เขา 

ยกกระเป๋าแทนหรอกค่ะ เพราะมือของเขาต้องเก็บไว้ใช้ท�างานท่ีส�าคัญ 

กว่านี้..."

"ตายยย...แล้ว!" คนฟังอุทานออกมาอย่างเหลือเช่ือ "ไม่ทันไรแวว

ทาสผูซ่ื้อสตัย์ของเธอกเ็ปล่งประกายเจดิจ้าเชียวนะยายแพม เพราะแบบนี้ไง 

พี่ถึงต้องเตือนให้เธอรีบถอยไปให้ไกลจากผู้ชายคนนี้ ไม่งั้นเธอจะต้องโดน

เขาเอาเปรียบทั้งขึ้นทั้งล่องไปตลอดชีวิตแน่ พี่นี่นึกภาพออกชัดเจนเลย!"

"ไม่ต้องห่วงค่ะพี่รุ้ง แพมคงไม่มีวันได้เป็นทาสเขา เพราะไม่มีโอกาส

เข้าใกล้มากไปกว่านี้แล้วล่ะ"
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"มันก็ไม่แน่หรอก ระวังตัวไว้เถอะ" พราวรุ้งท�าเสียงขู่พร้อมกับ 

ปรายตาค้อน ก่อนจะหันไปมองบันไดที่ทอดยาวขึ้นไปยังท้องถนนด้านบน

อย่างปวดตับอีกครั้ง "ท�าไมสถานีนี้ถึงไม่มีบันไดเลื่อนนะ ผู้หญิงตัวเล็กๆ 

อย่างฉันต้องแบกของปีนข้ึนไปบนนั้นเองจริงๆ เหรอเนี่ย บ้าบอท่ีสุด  

ไม่อยากจะเชื่อเลย รู้งี้เอากระเป๋าใบเล็กๆ มาก็ดี!"

แต่ถึงจะคร�่าครวญออกมาอย่างยืดยาว ทว่าสุดท้ายแล้วพราวรุ้ง 

กส็ามารถยกกระเป๋าใบใหญ่ข้ึนไปยังทางออกส�าเรจ็ได้ด้วยตวัเองโดยไม่ยอม

ให้มโนพัศช่วย แม้ว่าจะทุลักทุเลอยู่บ้างก็ตามที

ในคืนนั้นพราวรุ้งท�าให้มโนพัศตกตะลึงด้วยการออกจากโรงแรมไป

ท่องราตรีในลคุสวยหรตูัง้แต่หัวจรดเท้า หล่อนแต่งตวัจดัเตม็ แต่งหน้าแน่น

กว่าปกติหลายเท่า

"แสดงว่าพีรุ้่งจดัอันดบับาร์โฮสต์ไว้เป็นความส�าคญัล�าดบัต้นๆ ในชีวติ"

"แน่นอนสิ"

"แพมว่านะ สักวันถ้าไปตกหลุมรักใครสักคนเข้า พี่รุ้งคงยอมทุ่มเท 

ให้ผู้ชายคนนั้นหมดหัวใจจนโลกตะลึง"

"โถ เด็กน้อย อย่าเอาพี่ไปเทียบกับตัวเองสิแพม ท่ีแต่งเต็มไปเจอ

ผู้ชายท่ีบาร์โฮสต์นี่มันเป็นการลงทุนเพื่อซ้ือความสุข แต่การทุ่มเทเพ่ือ

หาความทุกข์เพราะการตกหลุมรักใครสักคนมันเป็นคนละเรื่องกันเลยจ้ะ"

มโนพัศได้แต่รับฟังด้วยสีหน้างงๆ อย่างไม่อาจเข้าใจได้

พอไปถงึโฮสต์คลบัท่ีเลง็ไว้ พราวรุง้กเ็ลอืกใช้บรกิารหนุม่น้อยท่าทาง

ไร้เดียงสาสองราย ซ่ึงหาข้อมูลมาแล้วเป็นอย่างดีว่าข้ึนชื่อเรื่องความเป็น

โฮสต์ผูอ่้อนน้อมและช่างเอาใจท่ีสดุในบรรดาตัวท็อปย่านนี ้หลงัจากนัน้เธอ

ก็ปล่อยตัวเองให้เพลิดเพลินกับการให้บริการอย่างช่างอ้อนของโฮสต์หนุ่ม

หน้าหวานประจ�าโฮสต์คลับท่ีมีรูปแบบบริการตามท่ีเธอปรารถนาอย่าง 
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เต็มที่ ถึงจะฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่ก็มีมโนพัศคอยช่วยเหลืออย่าง

กระตือรือร้นตลอดเวลา 

ส่วนมโนพัศแม้จะมิได้เอ็นจอยกับสถานบันเทิงประเภทนี้มากนัก  

แต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีห่อเห่ียวหรอืท�าท่าทางเบ่ือหน่ายให้พราวรุง้เสยีอารมณ์

เลยแม้แต่น้อย ท้ังยังรบัผดิชอบหน้าท่ีในฐานะล่ามท่ีดแีละมีประสทิธภิาพสงู  

สร้างความพึงพอใจแก่พราวรุ้งอย่างยิ่งยวด เรียกได้ว่าเธอท�าตัวเป็น 

เพื่อนเที่ยวที่ดีสมกับที่พราวรุ้งรักและเอ็นดูเกินกว่าคนอื่นๆ

กว่าสองสาวจะพากนัออกจากร้านกเ็กอืบตสีอง ใจจรงิพราวรุง้อยากอยู่ 

นานกว่านั้นเพราะงบท่ีตั้งไว้ยังไม่บานปลาย แต่ด้วยความท่ีตอนเช้าต้อง 

รีบตื่นไปสวนสนุกกันต่อ เลยจ�าเป็นต้องรีบกลับไปพักผ่อน

"นกึว่ารอบนีพ้ีรุ่ง้จะดดุนัข้ึนด้วยการจบีโฮสต์ให้ออกมาต่อกนัข้างนอก 

เพราะท่าทางสองคนนัน้ชอบพีรุ่ง้จะตายไป เขาพยายามเสนอตวัทอดสะพาน 

สุดฤทธิ์เลยแท้ๆ" มโนพัศเอ่ยขึ้นระหว่างทางเดินกลับโรงแรม 

"ถ้าไม่ต้องไปยูนิเวอร์แซลก็ไม่แน่"

"งัน้กน่็าจะเลอืกไปเท่ียวร้านท่ีท�าอะไรกนัได้มากกว่าแค่การนัง่กนิเหล้า 

คุยกันเหมือนร้านนี้สิคะ"

"นี่เธอคิดว่าฉันอยากไปร้านท่ีมีขายบริการทางเพศด้วยงั้นเหรอ 

ยายแพม!"

"กก่็อนท่ีเราจะมานี ่ท่าทางพีรุ่ง้ดเูหมือนลุน้ระทึกกบัอะไรแบบนัน้สดุๆ 

เลยนี่คะ ดูกระเหี้ยนกระหือรือ"

"ฉันไม่ได้เสีย้นขนาดนัน้นะยะ เธอจะบ้าเหรอ ถงึจะห่ืนแค่ไหนแต่ฉัน

ก็ไม่กล้าท�าเรื่องผิดกฎหมายพรรค์นั้นในประเทศเขาหรอกย่ะ!"

"เขามทีรกิท�าให้มันถกูกฎหมายด้วยนะคะ บางร้านเขาจะช่วยสร้างสตอรี ่

ว่าพนักงานกับลูกค้าเกิดปิ๊งกันข้ึนมา คุยถูกคอเลยตกหลุมรักจนถึงข้ันไป

มีอะไรกันลึกซึ้งด้วยความพิศวาส ไม่เกี่ยวกับเงินหรือธุรกิจ"
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"แล้วท�าไมเธอไม่รีบบอกให้มันเร็วกว่านี้"

"ถ้ารู้มาก่อนพี่รุ้งจะกล้าท�าแบบนั้นจริงเหรอคะ!" คนแนะน�าเป็นฝ่าย

ตกใจเสียเอง

"ก็ไม่แน่ แต่เอาไว้คราวหน้าละกัน"

"โหยยย แพมจะฟ้องพี่มิ้นท์กับพี่เปิ้ล!"

"งั้นพี่ก็จะฟ้องยายสองคนนั้นเรื่องเธอกับโปรเฟสเซอร์นากาฮาชิ 

ด้วยเหมือนกัน" 

"อะไรอ่ะ เรื่องแพมมีอะไรให้เอาไปฟ้อง!"

"ถ้าคิดว่าไม่มีจริงๆ ก็ไม่เห็นต้องตกใจ"

พดูและมองคูส่นทนาด้วยแววตาท้าทายแกมเหยียดนดิๆ เสรจ็พราวรุง้ 

ก็เชิดหน้าเดินเลี้ยวเข้าไปในร้านสะดวกซ้ือข้างทางก่อนถึงโรงแรมท่ีพัก

ประมาณห้าสิบเมตร

หลงัจากพราวรุง้พยายามดงึความรูส้กึมโนพศัออกห่างเรือ่งเรยีวสเึกะ

มาตั้งแต่เม่ือวาน วันนี้เหมือนโชคชะตาจงใจกลั่นแกล้งให้ภารกิจล้มเหลว 

ด้วยการให้พวกเธอโคจรมาเจอกับเขาท่ีสวนสนุกจนได้ หากเธอเหลือบ 

ไปเห็นก่อนอาจจะรีบหาทางกันมโนพัศได้ทัน แต่ว่ามโนพัศดันเป็นฝ่าย 

หันไปเจอเข้าเต็มตาโดยที่พราวรุ้งยังไม่ทันรู้ตัว 

"อ้าว รุ้ง เจอกันอีกแล้ว!"

สุ้มเสียงสดใสของลักขณาดังขึ้นก่อนท่ีพราวรุ้งกับมโนพัศจะทันได้

ทักทายกับเรียวสึเกะ เขามากับผู้หญิงและเด็กน้อยอายุประมาณห้าขวบ

"คดิอยู่เหมอืนกนัว่ามาโอซาก้ารุง้กค็งแวะมาท่ีนี ่แต่ไม่คดิว่าจะเจอกนั 

วันนี้ ดีใจจัง" ท่าทางลักขณาบ่งบอกว่าดีใจอย่างแท้จริง ในขณะที่พราวรุ้ง

ย้ิมตอบแบบฝืนๆ แต่คนมองคงไม่ทันสังเกตเห็นอาการอิหลักอิเหลื่อ 

ดังกล่าว นอกจากพราวรุ้งจะมีผ้าพันคอช่วยบดบังอาการปากเบ้เอาไว้แล้ว 
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คนข้างๆ อย่างมโนพศักมี็สหีน้าย้ิมแฉ่งเบิกบานเสมือนยินดปีรดีาแบบสดุๆ 

จนกลบความไม่พอใจของพราวรุ้งได้มิด

จังหวะนั้นเองเรียวสึเกะก็เดินเข้ามาสมทบ ลักขณาจึงแนะน�าให ้

ทุกคนรูจ้กักนัโดยท่ีพราวรุง้กบัมโนพศัไม่ต้องทนสงสยันานไปกว่านัน้ โดยเฉพาะ 

เกี่ยวกับผู้หญิงที่มากับเรียวสึเกะ หล่อนชื่อ 'ลลิตา' เป็นเพื่อนกับเรียวสึเกะ

และเป็นพีส่าวของลกัขณา ส่วนเดก็หญงิวยัห้าขวบท่ีแต่งชดุมนิเนยีนน่ารกั

สีฟ้าเหลืองทั้งตัวคือลูกสาวของหล่อน

"นี่รุ้งรู้จักคุณเรียวด้วยเหรอ บังเอิญจัง"

"เราเจอกันตามงานประชุมบ่อยๆ น่ะ แล้วฉันก็เคยถูกส่งมาดูงานที่

โรงพยาบาลท่ีโปรเฟสเซอร์นากาฮาชิท�างานอยู่ด้วย เพ่ือนสนิทก็เคยมา

เทรนท่ีแผนกเขาเป็นปี เรากเ็ลยค่อนข้างสนทิกนั ส่วนแพมน่ะ เขาสนทิกบั 

คุณแม่ของโปรเฟสเซอร์มากกก..." พราวรุ ้งจงใจมองหน้าเรียวสึเกะ 

พร้อมกบัย�า้ค�าว่า 'สนทิ' ด้วยรอยยิม้หวานปานน�า้ผึง้ผสมยาพิษเพ่ือหวังจะ

กวนประสาทเขาเล่น แต่อีกฝ่ายแทบไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง

"ฉันมาเท่ียวกบัสามีแค่สองคนเหงาๆ กเ็ลยอยากเจอหลาน เลยขอให้

พี่ลิพาหลานมาหาท่ีโอซาก้า ต้องขอบคุณคุณเรียวท่ีช่วยพาพี่ลิกับหลาน 

มาเจอเราที่นี่จนได้ ไม่งั้นพี่ลิก็อิดออดไม่ยอมมา"

"พีท่�างานทุกวนัเหนือ่ยจะตาย ต้องพาลกูข้ึนรถไฟมาถงึนีมั่นล�าบากมาก 

เลยนะลักกี้ แต่โชคดีพรุ่งนี้เรียวเขามีงานประชุมแถวนี้ พี่เลยลองชวนมา

ด้วยกัน" ลลิตาบอกด้วยรอยยิ้มที่อ่อนหวานนุ่มนวล

"ถ้าไม่รูว่้าเป็นเพือ่นกนั รุง้คงนกึว่าพีล่เิป็นภรรยาโปรเฟสเซอร์ อยูด้่วยกนั 

แบบนี้แล้วดูเป็นครอบครัวที่น่ารักมาก เหมือนพ่อแม่ลูกกันจริงๆ"

"ใครๆ เห็นกบ็อกแบบนีห้มด เขาสองคนรูจั้กกนัมานาน เลยสนทิกนัมาก"  

ลักขณาช่วยให้ข้อมูล

พราวรุง้ฟังแล้วต้องรบีเหลอืบมองสหีน้ามโนพัศท่ียังคงฝืนย้ิมได้สดใส
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อย่างไร้ท่ีติ แล้วจึงรีบตัดบทด้วยการเอ่ยปากขอตัวไปต่อคิวเครื่องเล่น  

ถงึมโนพศัจะไม่มีอาการผดิปกติให้เห็น แต่เธอกอ็ดเป็นห่วงความรูส้กึหล่อน

ไม่ได้อยู่ดี

"รุ้งเป็นแฟนคลับแฮร์รี่ พอตเตอร์ด้วยเหรอ ถ้าไม่มาเห็นคอสตูม 

วนันีน้ีดู่ไม่ออกเลยนะเนีย่" ลกัขณามองพราวรุง้ท่ีวันนีม้าในธมีบ้านสลธิรีนิ

ตั้งแต่หัวจดเท้าด้วยความท่ึงจัด "ปกติรุ ้งดูเป็นผู้ใหญ่มากๆ มาตั้งแต่ 

ม.ปลาย เป็นคนท่าทางจรงิจงั ตอนนีก้ด็เูหมือนเป็นคณุหมอเปรีย้วๆ แซ่บๆ  

เข้มๆ" 

"แต่พี่รุ้งเลือกใช้รถเปอร์โยต์เพราะชอบโลโก้บ้านกริฟฟินดอร์นะคะ" 

มโนพัศที่เงียบมาตลอดเอ่ยแทรกยิ้มๆ

"อ้าว แล้วท�าไมรุ้งไม่ใช้อัลฟ่าโรมิโอที่มีโลโก้เป็นงูล่ะ"

"แหม... ก็ไม่ได้ยึดติดกับบ้านสลิธีรินจนต้องใช้ชีวิตล�าบากยากเย็น

ขนาดน้ันหรอกจ้ะ" พราวรุ้งหัวเราะด้วยท่าทางเหมือนอ่อนอกอ่อนใจกับ

ความคิดของเพื่อนเก่าเต็มที

พอแยกตัวจากกลุ่มของเรียวสึเกะมาได้แล้ว พราวรุ้งจึงออกอาการ

ฟึดฟัดฮึดฮัดด้วยความหงุดหงิดทันที

"ซวยจริงๆ ท�าไมต้องมาเจอด้วยก็ไม่รู้"

"พูดแบบนี้สงสารพี่ลักกี้แย่เลย เขาดูดีใจมากที่เจอพี่รุ้ง"

พราวรุ้งฟังแล้วต้องเหลือบค้อนและเบ้ปากอย่างขัดใจ "เธอรู้ไหม 

จรงิๆ แล้วพีเ่ห็นโปรเฟสเซอร์นากาฮาชิกบัสองแม่ลกูนัน่ท่ีสถานรีถไฟตัง้แต่

ตอนเรามาถึงโอซาก้าเมื่อวานแล้ว"

มโนพัศนิ่วหน้ามองคนพูดอย่างฉงน อีกฝ่ายจึงหยิบโทรศัพท์มา 

เปิดรูปส่งให้ดู

"ท่ีตอนนั้นพี่คะยั้นคะยอให้เธอถ่ายรูปกับเพื่อน ก็เพ่ือจะได้ไม่ต้อง 
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หันไปเจอพวกเขาเข้า"

หญิงสาวชะงักฝีเท้าอยู่กับท่ี มองรูปบนจอมือถือของพราวรุ้งอย่าง 

พูดอะไรไม่ออกไปช่ัวขณะ ในรูปนั้นมีภาพของเรียวสึเกะกับลลิตาและ 

เด็กหญิงตัวน้อยๆ เป็นแบ็กกราวนด์

"พีพ่ยายามปกป้องความรูส้กึเธอเพราะไม่อยากให้เธอต้องเสยีใจ การท่ี 

เขาโทรมาบอกให้เธอไปรับเอโกะซังแทน ในขณะที่เขาหนีมามีความสุขกับ

ผู้หญิงคนอื่น มันเป็นเรื่องที่ใจร้ายกับเธอมากเกินไป แต่ถ้ารู้ว่ายังไงก็ต้อง

มาเจอกันวันนี้ พี่ปล่อยให้เธอเห็นภาพบาดตาตั้งแต่เมื่อวานยังดีเสียกว่า" 

"มิน่า พอพูดถึงคุณเรียวสึเกะทีไรพี่รุ้งบึนปากทุกที" 

พราวรุ้งมองมโนพัศท่ีพูดพึมพ�าเบาๆ โดยท่ียังคงมองภาพนั้นบน 

จอโทรศพัท์ในมือด้วยสหีน้าแววตาเรยีบเฉยในแบบท่ีเธอเองกด็ูไม่ออกเลยว่า 

หล่อนก�าลังคิดอะไรอยู่หรือรู้สึกอย่างไร 

"พอได้แล้วล่ะ ช่างมันเถอะ" พราวรุ้งว่าพลางแย่งโทรศัพท์คืนจาก 

มือหล่อน "เลกิคดิเรือ่งเขาดกีว่า คดิไปกห็งดุหงดิเปล่าๆ ว่าแต่เธอท�าใจได้แน่ 

ใช่ไหม"

"ก็...ไม่เห็นต้องท�าใจอะไรนี่คะ แพมไม่ได้สนใจซะหน่อย"

พราวรุง้กลอกตาให้กบัความปากแขง็ของหล่อนหนึง่ที "พ่ีกข็อให้เธอ

ไม่ได้สนใจจริงๆ อย่างที่ปากเก่งละกันนะจ๊ะ"

"แต่พีรุ่ง้ก็ไม่น่าไปบอกพีล่กักีเ้ลยว่าเราสนทิกบัคณุเรยีวสเึกะ เราเลย

หน้าแตกไม่มีช้ินดี เขาไม่ทักไม่หือไม่อือด้วยสักค�า" มโนพัศพูดถึงเรื่อง 

ดงักล่าวข้ึนมาอย่างเสยีอารมณ์สดุๆ "ดนีะท่ีพีล่กักีเ้ขาไม่ขย้ีประเดน็นี้ให้เรา

ขายขี้หน้าหนักกว่าเดิม"

"เออ...ว่าแต่อัลฟ่าโรมิโอของยายลักกี้นี่มันคืออะไรเหรอ"

มโนพัศพลันเลิกคิ้วแล้วหลุดข�า "น่าจะเป็นยี่ห้อรถมั้งคะ"

"เหรอ... ฉันว่าฉันนี่ก็ประสาทแดกสุดๆ แล้วนะท่ีซ้ือรถเพราะโลโก ้
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บ้านกริฟฟินดอร์ แต่ยายนี่ท่าทางจะหนักกว่าฉันอีก"

"จริงๆ พี่ลักกี้ก็ดูเป็นคนดีจะตายไป ท�าไมพี่รุ้งถึงดูไม่ชอบเขาล่ะคะ"

"หมั่นไส้แบบไร้สาเหตุ คนเราต้องมีเหตุผลในการเหม็นด้วยเหรอ" 

พราวรุง้ไหวไหล่ตอบด้วยอาการเบ้ปากลอยหน้าลอยตาตามประสาผูท่ี้ชอบ

หาเรือ่งเหมน็คนท้ังโลก "แต่โปรเฟสเซอร์นากาฮาชินีก่ม็ารยาททรามไม่เบา

เลยนะ ไม่คิดจะไว้หน้ากันสักนิด น่าจะแกล้งเออออไปกับพ่ีบ้างก็ยังดี  

อย่างน้อยๆ กค็วรนกึถงึตอนท่ีเขาโทรมาขอความช่วยเหลอืจากเธอวันก่อนบ้าง  

ยายลักกี้กับพี่สาวนางคงหาว่าพี่ข้ีตู่ จงใจตีสนิทกับโปรเฟสเซอร์ โถถถ... 

อยากสนิทด้วยตายล่ะ ก็แค่หมอผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจมือหนึ่งของโลก  

คนด้านชาหน้าตายใจร้ายแถมยังเห็นแก่ตัวสดุๆ แบบนัน้น่ะเหรอ ฉันไม่อยาก 

จะรู้จักให้เปลืองเมมโมรี่เลยด้วยซ�้า"

"นี่เกลียดเขาขนาดนั้นจริงๆ หรือคะ"

"ก่อนหน้านี้ก็ไม่อะไร แต่ตอนนี้ก็เป็นเพราะเธอนั่นแหละย่ะ ถ้าเธอ 

ไม่หน้ามืดชอบเขา พี่ก็คงไม่คิดจะสนใจเขาหรอก!"

"แพมเปล่านะ..."

"ไม่ต้องมาปากแข็ง!"

พอโดนอีกฝ่ายแยกเขี้ยวท�าหน้ายักษ์ถลึงตาแหวใส่แบบนั้น มโนพัศ

ก็เลยหน้าเสีย แต่ก็ยังไม่วายสงสัย "แล้วตอนนั้นอะไรมันดลใจให้พี่รุ ้ง 

พูดออกไปว่าเราสนิทกับเขาล่ะคะ"

"ไม่รู้สิ อารมณ์ชั่ววูบมั้ง ตอนนั้นเห็นหน้าเชิดๆ ของเขาแล้วหมั่นไส้

จนอยากกวนตีน"

มโนพศัหลดุหัวเราะออกมาอีกทีหนึง่ ท่ีจรงิแล้วพอนกึถงึสหีน้าเฉยชา

กับแววตาถือตัวอย่างหนักของเรียวสึเกะแล้วเธอก็พอจะเข้าใจอารมณ์ของ

พราวรุ้งอยู่บ้างเหมือนกัน

"คอยดูนะแพม ถ้าเธอหลวมตัวไปเป็นแฟนเขาเม่ือไหร่ล่ะก็ พ่ีจะ 
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เลิกคบกับเธอทันที"

ฟังค�าขู่อย่างฉุนเฉียวของอีกฝ่ายแล้วมโนพัศก็ได้แต่ท�าหน้าเพลียๆ 

"ไม่มีทางหรอกค่ะ"

"แต่วันนี้โปรเฟสเซอร์นากาฮาชิคงรู้แล้วว่าคนรอบตัวเธอก็ไม่ได้

ปลาบปลื้มเขาไปเสียหมด อย่างน้อยก็มีพี่อยู่คนหนึ่งที่แอนตี้ ถึงยายลักกี้

จะไม่มีเซ้นส์อะไรเอาซะเลย แต่พี่ว่าโปรเฟสเซอร์นากาฮาชิจะต้องดูออก" 

พราวรุ้งว่ายิ้มๆ

"กน่็าจะดอูอกอยูห่รอกค่ะ พีรุ่ง้น่ะ รูส้กึนกึคดิยังไงกอ็อกมาทางสหีน้าหมด  

ไม่มีเก็บอาการอะไรใดๆ ทั้งสิ้น"

"ใครมันจะไปเหมือนเธอ ชชี�า้จนน�า้ตาตกในเพราะเห็นเขาควงผูห้ญิง

คนอื่น แต่ยังมีหน้าไปยิ้มทักทายเขาได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น น่าเวทนา"

คราวนี้คนปากแข็งฟังแล้วสะอึกจนหน้าเจื่อนอย่างเก็บอาการไม่อยู่

"จะว่าไป เราสองคนนีต่่างกนัสดุข้ัวเลยนะ เธอกลวัคนเกลยีดเลยท�าตวั

น่ารักจนบางทีตัวเองต้องล�าบาก ส่วนพี่จะชอบท�าตัวแย่ๆ เพราะบางทีก็ 

ไม่อยากให้มีใครมารักเยอะแยะมากมาย ร�าคาญ"

บางครั้งมโนพัศก็อยากจะเข้าใจพราวรุ้งให้มากกว่านี้ แต่ก็คงยาก 

เพราะปัจจัยหลายอย่างในตัวเธอแตกต่างจากหล่อนอย่างสิ้นเชิง

"เกบ็อาการเก่งมันกด็นีะแพม แต่ถ้าไม่แสดงออกเอาเสยีเลยคนบางคน 

เขากไ็ม่รูต้วัหรอกว่าท�าให้เราเสยีใจ แล้วเขากจ็ะท�ามนัซ�า้ๆ ซากๆ อยู่นัน่แหละ  

แล้วใครซวย...ก็เธอไง" 

"ทริปนี้เหมือนพี่รุ้งตั้งใจพาแพมมาทรมานเลยนะคะ"

"ทรมานอะไรยะ"

"ก็นอกจากจะบังคับให้นั่งรถไฟเหาะกับข้ึนเครื่องเล่นชวนอ้วกแล้ว  

ยังหาเรื่องทดสอบความแข็งแกร่งด้วยถ้อยค�าร้ายๆ ต่างๆ นานา"

"แต่ถ้าเธอรู้สึกแทงใจด�าเพราะค�าพูดพี่ ก็แปลว่าเธอมีใจให้เขา"
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"..."

"เอาล่ะนะ หากเธอก�าลังหลงผิดเพราะผู้ชายคนนั้นอยู่จริงๆ ล่ะก็ 

ตลอดเวลาท่ีเราอยู่ด้วยกันพี่จะขย�าขย้ีความรู้สึกเธอไปเรื่อยๆ จนกว่าจะ 

ตาสว่าง!"

แล้วหลังจากนั้นพราวรุ้งก็เหมือนจะสนุกกับการกระท�าดังกล่าวอย่าง

ย้ังไม่อยู่ จนสกัพกัมโนพศักเ็ริม่มึนกบัปฏบัิตกิารต่อต้านของหล่อนมากขึน้

เรื่อยๆ แล้วไม่ว่าเธอจะยืนยันหนักแน่นแค่ไหนว่าไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกับ

เรียวสึเกะ หล่อนก็ไม่มีทีท่าว่าจะเชื่อถือ

"นี่ เธออยากรู้ไหมว่าโปรเฟสเซอร์นากาฮาชิกับพ่ีสาวยายลักกี้เขา 

เป็นอะไรกันมากกว่าเพื่อนหรือเปล่า"

"ไม่อยากรู้ค่ะ"

"โกหก"

"แพมไม่อยากรู้จริงๆ"

"แต่พี่อยาก" พราวรุ้งบอกด้วยรอยย้ิมกว้าง "แล้วถ้าเธอรู้แน่ว่าเขา

เป็นมากกว่าเพื่อนกันล่ะก็ มันอาจจะท�าให้เธอตัดใจง่ายข้ึนก็ได้นะ พี่ว่า 

พี่โทรหาลักกี้ดีกว่า ไหนๆ ก็แอดไลน์มาแล้ว"

ถึงจะบอกว่าไม่อยากรู้และไม่สนใจ แต่เอาเข้าจริงคนข้างๆ ก็อดหูผึ่ง

ไม่ได้...
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"เรียวจ�าเพื่อนเก่าลักกี้ที่เราเจอเมื่อวานได้ไหม"

ค�าถามของคนท่ีนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามท�าให้เรียวสึเกะเงยหน้าข้ึนมอง

พร้อมกบัเลกิคิว้ แล้วพยักหน้าเบาๆ พวกเขาก�าลงัทานมือ้เย็นในร้านอาหาร

ส�าหรับครอบครวัแห่งหนึง่ ลลติาคยุกบัเรยีวสเึกะไปด้วยพร้อมกบัคอยดแูล

ให้ลูกสาวทานข้าวอย่างเรียบร้อยไปด้วย

"ลักกี้โทรบอกลิว่าเมื่อเช้าเขาติดต่อมาเพื่อถามถึงลิกับเรียว"

"เรื่อง?"

"เรือ่งท่ีว่าเราสองคนเป็นแค่เพือ่นหรอืมีอะไรมากกว่านัน้" ลลติาบอก

ยิ้มๆ

"แล้วลักกี้ตอบเขาว่าไง"

"ตอบไปว่าไม่แน่ใจเหมือนกัน..."

คิ้วเข้มที่พลันขมวดเข้าเล็กน้อยของอีกฝ่ายท�าให้ลลิตาต้องรีบถาม

"นี่เรียวโกรธรึเปล่าที่น้องสาวลิพูดจาไม่เคลียร์..."

"ท�าไมต้องโกรธ"

"เพราะค�าตอบของลักกี้อาจจะท�าให้ทางโน้นเข้าใจผิด"

บทที่ 3 
ดับเบิ้ลสแตนด�ร์ด
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"ถ้าเข้าใจผิดจริงๆ แล้วไงล่ะ"

"ก.็..ลคิดิว่าเขาอาจจะชอบเรยีวก็ได้ เลยสนใจเรือ่งนีถ้งึขัน้โทรมาถาม

ตรงๆ แล้วตัวเรียวเองไม่ได้คิดอะไรกับเขาเหรอ"

"หมายถึงคนไหน"

"เพื่อนของลักกี้คนสวยๆ ที่เป็นคุณหมอคนนั้นไง"

"ผมกับหมอพราวรุ้งแทบไม่เคยคุยกันด้วยซ�้า"

"อ้าว เหรอ นึกว่าสนิทกันดี"

เรยีวสเึกะส่ายหน้าพลางหัวเราะในล�าคอเบาๆ "ลดิูไม่ออกจรงิๆ เหรอ

ว่าเขาไม่ชอบหน้าผม ที่พูดๆ ออกมานั่นเขาแกล้งประชด"

"อ้าว ท�าไมอย่างนั้น"

"ก็ไม่รู้เหมือนกัน"

"แล้วน้องอีกคนล่ะ ที่ว่าเขาสนิทกับคุณแม่"

"แพมน่ะเหรอ"

"อื้อ"

"เขาก็สนิทกันกับคุณแม่จริงๆ" เรียวสึเกะยืนยัน

"แล้วกับเรียว..."

"ก็รู้จักกันดี"

"เมื่อวานไม่เห็นคุยกันเลยสักค�า"

"จะให้คุยอะไร เขาก็ไม่ได้ทักว่าไงนี่"

"ต้องให้เขาเป็นฝ่ายทักก่อนเหรอ"

"เปล่า แต่หมายถึงว่า...ท่ีเขาไม่ทักคงเพราะไม่มีอะไรจะคุยด้วย  

ผมเองถึงรู้จักดีแต่ที่ไม่ทักเขาก็เพราะไม่มีอะไรจะคุยเหมือนกัน"

"เรียวก็ ถึงไม่มีอะไรจะคุยแต่คนรู้จักเจอกันเขาก็ต้องทัก ไม่เข้าใจ 

ค�าว่ามารยาทรึไง"

"ที่จริงผมเป็นคนไม่มีมารยาทเป็นปกติ" เรียวสึเกะตอบข�าๆ
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"แต่ลิว่าที่น้องเขาไม่ทักคงเพราะเกรงใจมากกว่า ดูท่าทางเขาเกร็งๆ 

ยังไงไม่รูเ้วลามองเรยีว ถ้าไม่เกรงใจกค็งกลวั หรอืไม่เขากอ็าจจะเขินเพราะ

แอบชอบเรียว..."

"เดาไปเรื่อย"

"ไม่รู้อะไรก็ต้องเดาน่ะสิ"

"แต่เขาไม่ได้คิดอะไรหรอก เด็กขนาดนั้น"

"เขาอายุเท่าไหร่ เด็กกว่าสาวคนล่าสุดท่ีเรียวพาไปอเมริกาด้วย 

เดือนก่อนอีกเหรอ"

"เด็กกว่า"

"แต่ดูจากสายตา ลิว่าเขาน่าจะมีใจให้เรียวอยู่นะ ท่ีไม่ได้ทักอาจจะ

เป็นเพราะพอชอบเรียวก็เลยวางตัวไม่ถูก เพราะบางทีเรียวก็ชอบท�าตัว

แบบ...ดูเข้าถงึยากเหมือนเดมิไม่เปลีย่นเลย" หญิงสาวต�าหนเิขาย้ิมๆ ทว่า

อีกฝ่ายท�าหน้าเฉยเหมือนไม่รับรู้

ลลิตาใส่ใจทุกเรื่องเกี่ยวกับเรียวสึเกะเสมอ แม้จะพยายามอย่างย่ิง 

ที่จะไม่ก้าวก่ายเกินไป แต่ถ้ามีโอกาสก็จะไม่ปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆ ที่ส�าคัญ

เธอรู้จักเขาดี ถ้าไม่อยากพูด ต่อให้ซักไซ้ไล่เลียงแค่ไหนเขาก็ไม่พูด แต่ถ้า

เขาอยากบอก...ถามนิดเดียวเขาก็พูดให้ฟังจนหมดเปลือก แล้วอย่างน้อย

ลลติากม่ั็นใจได้อย่างหนึง่ว่าเธอเป็นคนท่ีเรยีวสเึกะยอมเปิดใจให้อย่างเตม็ท่ี  

และเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่คนที่เขามีความเป็นห่วงเป็นใยอย่างแท้จริง

"แล้วแพมเขาไปสนิทกับคุณแม่ได้ยังไง"

"ครั้งหนึ่งเด็กคนนั้นเคยมามีประเด็นกับครอบครัวคุณแม่ เป็นเรื่องที่

น่าเห็นใจพอสมควร ก็เลยเป็นเหตุให้คุณแม่ใจดีกับเขาเป็นพิเศษ"

"ประเด็นน่าเห็นใจ?"

"เรื่องมันยาว แต่ถ้าอยากรู้พรุ่งนี้ลิไปถามคุณแม่ที่บ้านก็ได้"

"จะท�าให้ลิดูเป็นคนสาระแนไม่เข้าเรื่องมากเลยนะนั่น" ลลิตาเลิกคิ้ว
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ด้วยสีหน้าข�าๆ

"ไม่หรอก ลองไปถามคุณแม่ดูก่อนละกัน ครั้งหน้าเวลาเจอเขาอีก 

ลิจะได้เข้าใจเขามากขึ้น"

"มันส�าคัญขนาดนั้นเลยเหรอ" หญิงสาวถามอย่างแปลกใจกับการ

คะย้ันคะยอท่ีเกินปกติวิสัยของอีกฝ่าย ในเม่ือเธอเองก็ไม่ได้คิดว่าเรื่อง 

เด็กคนนั้นจะมีอะไรน่าสนใจขนาดนั้น

"ก็เปล่าหรอก"

"แต่ดูเรียวเป็นห่วงแกมากเป็นพิเศษ"

"ไม่ได้พิเศษอะไร ผมแค่รู้สึกว่าเหตุการณ์ตอนนั้นท�าให้เขาน่าสงสาร

จริงๆ แล้วมันก็น่าจะฝังใจมาจนถึงตอนนี้"

"เรียวเป็นคนละเอียดอ่อนมากเลยนะ น่ารักจัง"

"พอดีตอนได้มารู้จักกันใหม่ๆ ผมเองก็เผลอไปท�าให้เขาเข้าใจผิด 

โดยไม่ตั้งใจ เพราะตอนนั้นเห็นเขาแล้วท�าให้ผมนึกถึงเรื่องท่ีเคยเกิด 

สมัยก่อนข้ึนมาเลยเผลอใส่ใจเขาโดยไม่ทันคิด จนท�าให้เขาเข้าใจผิด  

ตอนนี้มันเลยยิ่งท�าให้เขามีปมกับประเด็นนี้หนักขึ้นไปอีก"

"ตอนนี้ถามไปเรียวก็คงไม่เล่าสินะ ลิคงต้องไปถามจากคุณแม่จริงๆ"

เรียวสึเกะยิ้มพลางพยักหน้ารับเบาๆ 

นอกจากมาเพื่อเท่ียวสวนสนุก เยือนปราสาท และเพลิดเพลินกับ 

บาร์โฮสต์แล้ว พราวรุง้ยังหาเรือ่งกนิไม่ยัง้สมกบัการมาทัวร์ดนิแดนท่ีได้ช่ือว่า 

เป็นครัวของประเทศญี่ปุ่นอย่างโอซาก้าด้วย แม้ว่าวันนี้ฝนจะตกปรอยๆ 

ตลอดเวลาจนท�าให้อากาศย่ิงเย็นยะเยือก แต่คนกนิเก่งยังคงกางร่มเดินหน้า

ตระเวนกินไปทั่วเมืองอย่างไม่ย่อท้อ

"ไหนเมื่อกี้บอกว่าอิ่มมากไงคะ"

"อิ่มของคาว ตอนนี้ต้องการไอติมขนมปังเมลอน"
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"แต่เราเพิ่งเขมือบโอโคโนมิยากิกันมาตั้งสี่เมนู"

"ไม่รู้เหรอ ของคาวกับของหวานมันคนละกระเพาะ"

"ไม่อยากเชื่อเลยว่านี่จะเป็นค�าพูดหมอ" มโนพัศมองคนข้างๆ อย่าง

เหลือเชื่อ "พี่รุ้งไม่ใช่วัวซะหน่อยนะคะ ถึงจะได้มีหลายกระเพาะ"

"ยายแพม!"

มโนพัศรีบขอโทษขอโพยเสียงกลั้วหัวเราะ 

"ฉันไม่ใช่วัว แต่จะกินทุกอย่างที่ขวางหน้า กินให้มันล้มละลายกันไป

ข้างหนึ่งเลย มีปัญหาอะไรไหม!"

"ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่า เชิญคุณพี่รับประทานทุกอย่างท้ังโอซาก้า 

ให้ตัวแตกไปตามสบายเลยค่า"

"งั้นก็อย่ามาขัดคออีกนะ พอกินไอติมเสร็จพี่จะกินทาโกะยากิต่อ"

"ไม่ขัดแล้วค่า แพมเคยขัดใจอะไรพี่รุ้งส�าเร็จด้วยเหรอ"

"อย่างน้อยกขั็ดขวางไม่ให้โทรไปถามความจรงิจากปากโปรเฟสเซอร์

นากาฮาชิเรื่องพ่ีลิได้ส�าเร็จอยู่อย่างหนึ่ง" พราวรุ้งยังหงุดหงิดไม่หาย 

เมื่อเอ่ยถึงเรื่องดังกล่าว

"โหยยย เรือ่งนัน้ไม่ขัดยังไงไหวล่ะคะ พอคยุกบัพ่ีลกักีเ้สรจ็แล้วคดิว่า

ไม่เคลียร์ พี่รุ้งก็จะพุ่งตัวไปสอบสวนคุณเรียวสึเกะหน้าตาเฉย หาเรื่องเขา

เสร็จพี่รุ ้งก็กลับเมืองไทยสบายใจเฉิบ แต่แพมอาจจะยังต้องเจอเขาอีก 

หลายครั้ง"

"เธอจะไปเจอเขาอีกท�าไมตั้งหลายครั้ง!"

"แพมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเรื่องให้ต้องเจอกันอีกมั้ย..."

พราวรุง้ถลงึตาใส่คนเสยีงอ่อยทีหนึง่ "กเ็พราะเธอเป็นอย่างนีไ้งพีถ่งึต้อง 

สืบให้รู้เรื่อง เธอจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอยู่กับความคลุมเครือไปตลอด ย่ิง 

ยายลักกี้ตอบว่าไม่แน่ใจ เซ้นส์ของพี่มันก็บอกเลยว่าระหว่างสองคนนั้น 

ต้องมีเรื่องลึกซ้ึงดูดดื่มซ่อนอยู่ชัวร์ๆ รู้ไหมว่าความรักของพวกผู้ใหญ่ 



อันดับหนึ่งของหัวใจ

42

มนัซับซ้อนแค่ไหน ถ้าจรงิๆ แล้วสองคนนัน้เขารกักนัแต่มีเหตผุลให้ลงเอยกนั 

ไม่ได้ ก็แปลว่าชาตินี้โปรเฟสเซอร์นากาฮาชิอาจจะรักผู้หญิงคนไหนไม่ได้

อีกแล้ว เขาถึงได้มีกิ๊กเป็นแสน"

"เขาไม่ได้มีกิ๊กเยอะขนาดนั้นหรอกค่ะ"

"อย่ามาแก้ตัวแทน!"

"แพมเปล่า แค่พูดตามที่เห็น"

"เห็นเขาควงสาวไม่ซ�้าหน้าน่ะสิ"

"กเ็ขายังโสดนีค่ะ อาจจะอยากลองคบไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะเจอคนท่ีใช่"

พราวรุ้งฟังแล้วเบะปากเหยียดอย่างรังเกียจเกินทน ไม่เข้าใจสักนิด

ว่าท�าไมมโนพัศถึงดูไม่ได้รู้สึกเหมือนกันกับเธอเลย

"นี่ พรุ่งนี้เราไปบ้านคุณแม่เขาไหม"

"หือออ?"

"ไปพกัผ่อนท่ีเรยีวกงัเอโกะซังไง จองท่ีพกัผ่านอโกด้าแล้วกด็ุม่ๆ ไปเลย 

จะได้ไม่ต้องบอกทางนัน้ล่วงหน้า พีจ่ะไปหาทางสบืเรือ่งพ่ีลกิบัโปรเฟสเซอร์

จากเอโกะซังให้เอง"

"แต่พรุ่งนีพ้ีรุ่ง้ต้องกลบัแล้ว นีเ่รากอ็ยู่เท่ียวโอซาก้าต่ออีกวนัแล้วนะคะ"

"พ่ีเลื่อนต๋ัวได้ เธอเองก็ไม่มีเรียนไม่ใช่เหรอ งานพิเศษอาทิตย์นี้ก็ 

ไม่ต้องไปแล้วด้วย"

"แต่แพมนัดท�างานกับเพื่อนไว้"

"หาข้ออ้างเลื่อนไปก่อน"

"ไม่ได้หรอกค่ะ"

"ถ้าไม่กล้าพี่จะคุยกับเพื่อนให้เอง เอาโทรศัพท์มา" พราวรุ้งแบมือ

กระดิกนิ้วขอเป็นการกดดัน

"ไม่ใช่ไม่กล้าค่ะ แต่แพมไม่อยากไปเรียวกังเอโกะซัง อยู่ๆ โผล่ไป

แบบนั้นมันแปลกๆ"
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"เธอคิดมาก แคร์ชาวบ้านไปทั่วจนเว่อร์แบบนี้ไม่เหนื่อยบ้างรึไง"

"ก็เหนื่อยบ้างเหมือนกัน..." คนแคร์ชาวบ้านไปทั่วยอมรับตามตรง

"สรุปจะไปไหม พี่ดูพยากรณ์อากาศแล้วตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปท่ีนั่น

จะมีแดดดีตลอดสามวันเลยนะ"

"เอาไว้คราวหน้าเถอะนะคะ จะได้ไปค้างหลายๆ วัน ช่วงนีห้นาวจะตาย  

ถงึกลางวันจะแดดดี แต่แถวนัน้พอตะวนัตกดินอุณหภมูกิต็ดิลบแถมหิมะตก"

ท่าทียืนกรานหนกัแน่นบวกกบัข้ออ้างสารพดัของมโนพศัท�าให้พราวรุง้ 

ขี้เกียจจะเซ้าซี้ จึงถอดใจหันไปมุ่งมั่นกับการตระเวนหาของกินต่อไป

ทว่าวันต่อมามโนพัศก็ท�าให้พราวรุ้งโมโหโกรธาแกมหมั่นไส้อย่าง 

ถึงขีดสุด เม่ือท้ังคู่นั่งชิงกันเซนกลับถึงสถานีโตเกียวแล้วมโนพัศได้รับ

โทรศัพท์จากเอโกะ ขณะนั้นพวกเธอก�าลังจิบกาแฟอยู่ในคาเฟ่แห่งหนึ่ง 

พราวรุ้งจับใจความจากการสนทนาของมโนพัศได้ว่าปลายสายโทรมาคุย

เรื่อยเปื ่อยก่อนจะถือโอกาสชักชวนให้หล่อนพาเธอไปเท่ียวพักผ่อนท่ี 

เรียวกัง ซึ่งตอนแรกมโนพัศพยายามปฏิเสธอ้อมแอ้ม แต่สุดท้ายก็ตกปาก

รับค�าอย่างไม่อาจทัดทานค�าเช้ือเชิญดังกล่าวได้ พอหล่อนวางสายแล้ว 

ส่งสายตาปริบๆ มาออดอ้อน เธอก็แทบจะแยกเขี้ยวใส่

"ช่วงนี้หนาวจะตาย ถึงกลางวันจะแดดดี แต่แถวนั้นพอตะวันตกดิน

อุณหภมิูกต็ดิลบแถมหิมะตก... เธอนีต่อแหลเก่งได้โล่อย่างเหลอืเช่ือเหมอืนกนั 

นะยายแพม!" 

มโนพัศได้แต่หัวเราะแหะๆ

"ทีตอนพี่ชวนนี่โยกโย้หาข้ออ้างเก่งละเกิน ปฏิเสธเสียงแข็งเป็นหิน 

แต่พอเป็นแม่ผู้ชายโทรมาชวนเข้าหน่อย ตอบรับเสียงอ่อนเสียงหวาน 

ปานน�้าผึ้งเดือนห้า ฉันจะกลับไปฟ้องพี่สาวเธอ ยายคนสองมาตรฐาน!"

มโนพศัสะอกึอย่างรูส้กึผดิแกมละอายใจ "แพมปฏเิสธผูใ้หญ่ไม่เก่งนีน่า"
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"แล้วฉันเป็นอะไร ผู้น้อยถึงน้อยมากๆ!?"

"เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันค่า แต่ยังใหญ่ไม่พอ พี่รุ้งยังเด็กเกินกว่าจะ 

นบัเป็นผูใ้หญ่ท่ีน่าเกรงขามส�าหรบัแพมได้ เราเหมือนเพ่ือนกนัมากกว่า..."

"อย่ามาท�าเป็นอ้างโน่นอ้างนี่ เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับการท่ีพ่ี 

เป็นเพื่อน หรือเพราะเอโกะซังแก่กว่าพี่หรอก แต่เป็นเพราะเขาเป็นแม ่

โปรเฟสเซอร์นากาฮาชิต่างหาก เธอถึงปฏิเสธไม่ลง ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า

แม้แต่คนอย่างเธอก็เลือกผู้ชายมากกว่าเพื่อน!"

"ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ แพมแค่เห็นว่าพี่รุ้งก็บอกไว้ว่าอยากไปอยู่แล้ว 

พอเอโกะซังโทรมาชวนเองแพมเลยตดัสนิใจได้ง่ายข้ึน คดิว่าเราไปเท่ียวท่ีนัน่ 

ก็ดีเหมือนกัน..."

"จ้าาา จ้าาา จ้าาา!"

อาการมองค้อนปะหลับปะเหลือกกับน�้าเสียงประชดประชันของ 

พราวรุ้งท�าให้มโนพัศได้แต่หัวเราะจืดเจื่อนอย่างแก้ตัวไม่ออก

"รู้ไหม ตอนนี้พี่เห็นแววหายนะในตัวเธอแจ่มชัดขึ้นทุกที ขอท�านาย

ไว้ล่วงหน้าเลยว่าในอนาคตอันใกล้นี้เธอจะต้องได้เผชิญวิบากกรรมอย่าง

แสนสาหัสเพราะโปรเฟสเซอร์นากาฮาชิอย่างแน่นอน ซ่ึงมันจะเป็นความ

เจบ็ปวดท่ีแตกต่างจากตอนอกหักเพราะความเข้าใจผดิบ้าๆ บอๆ สมัยวยัรุน่ 

ของเธอลิบลับ!"

มโนพัศนิ่งงันไปด้วยความรู้สึกหวาดหวั่นที่อธิบายไม่ถูก

"นี่ไม่ได้แช่งนะ พ่ีแค่เป็นห่วง ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท�าไมต้อง 

ห่วงเธอล่วงหน้าด้วย แต่มันสงัหรณ์ใจยังไงชอบกล คงเพราะเขาเป็นผูช้าย

ที่ดูร้ายลึกซับซ้อน ส่วนเธอก็ดูซื่อบื้อซ�้าซ้อนสุดๆ!"

คนซื่อบื้อสะอึกเบาๆ แต่ก็รู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายเป็นห่วงเธอจริงๆ

"แต่ยังไงก็อย่าเผลอคิดเข้าข้างตัวเองอีกนะ ต่อให้เขามาท�าดีด้วย

ขนาดไหนก็อย่ามโน"
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"อย่าว่าแต่คิดเข้าข้างตัวเองว่าเขามาชอบเลยค่ะ แค่จะสงสัยว่าเขา

เกลียดตอนเขาท�าไม่ดีใส่ แพมยังเกรงว่าจะเป็นการส�าคัญตัวผิดเลย"

"ฟังแล้วสงสารจนน�า้ตาแทบไหลข้ึนหน้าผาก" พราวรุง้ถอนหายใจเฮือก 

พร้อมกบัมองคนพดูด้วยความเวทนาอย่างสดุซ้ึง "เอาเถอะ อย่าท�าอะไรให้พี ่

เป็นห่วงแล้วก็ผดิหวงัมากเกนิไปแล้วกนั ยังไงความรกักยั็งเป็นสิง่ท่ีสวยงาม 

เพียงแต่เธอต้องมีสติอยู่เสมอ!"

แม้เอโกะจะไม่ค่อยปลืม้ในความสมัพนัธ์อนัคลมุเครอืระหว่างลกูชาย

ของเธอกบัลลติามากนกั หากกไ็ม่เคยก้าวก่ายเรือ่งส่วนตวัของท้ังคู ่เพราะเคย 

เอ่ยปากซักถามตรงๆ มาแล้วหลายครั้ง ทว่าเรียวสึเกะก็ได้แต่ตอบเลี่ยงๆ 

อยู่ตลอด เวลาเจอลลิตาเอโกะจะแสดงออกอย่างมีไมตรีและมีความเอ็นดู

ลกูสาวตัวน้อยๆ ของหล่อนอย่างจรงิใจเสมอ ครัง้นีท่ี้เรยีวสเึกะพาลลติากบั

ลกูสาวมาเย่ียมกเ็ช่นกนั เธอกใ็ห้การต้อนรบัขับสูส้องแม่ลกูในฐานะเจ้าของบ้าน 

ที่ดีอย่างไม่รู้สึกอึดอัดใจเลยแม้แต่น้อย

ลึกๆ แล้วเอโกะก็อดไม่ได้ท่ีจะโทษว่าเป็นความผิดของลลิตาท่ีท�าให้

เรียวสึเกะยังโสดมาจนถึงป่านนี้ ท้ังท่ีเขาพร้อมเกินพอจะมีครอบครัวท่ี

สมบูรณ์ของตวัเองมานานแล้ว แต่ถงึกระนัน้ก็ไม่อาจพูดได้เตม็ปาก เพราะ

แม้เหตผุลแท้จรงิจะเป็นอย่างไรกต็าม แต่ทุกอย่างย่อมข้ึนอยู่กบัการตดัสนิใจ 

ของลูกชายเธอเองท้ังสิ้น ซ่ึงเอโกะก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าเรียวสึเกะ

เป็นพวกที่ยึดติดความสมบูรณ์แบบพอตัว บางทีจริงๆ แล้วอาจเป็นเพราะ

เลือกมากเกินไปจนหาใครที่ดีพอในสายตาเขาไม่เจอเสียทีก็ได้

แต่ครั้นคราวนี้พอลลิตามาออกปากถามถึงเรื่องราวในอดีตระหว่าง 

มโนพัศกับครอบครัวของเอโกะท่ีเมืองไทย เอโกะก็ท�าคิ้วขมวดด้วยสีหน้า

ประหลาดใจอย่างยิง่ ถงึจรงิๆ แล้วจะไม่ค่อยพอใจนกั แต่กต้็องข่มความรูส้กึ 

ท่ีแท้จริงเอาไว้ข้างในมิดชิด แล้วจึงหันไปเอ็ดลูกชายตัวดีแบบทีเล่นทีจริง  
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ไม่อยากเชื่อเลยว่าคนอย่างเขาจะปากโป้ง

"นีเ่รยีวเอาอะไรไปเล่าให้หนลูฟัิง เรือ่งส่วนตวัของแพมแท้ๆ ลกูเอาไป 

พูดได้ยังไงกันฮึ"

"เอ่อ คุณแม่คะ ไม่ใช่ความผดิเรยีวหรอกค่ะ พอดลีบัิงเอิญไปเจอน้องแพม 

ท่ีโอซาก้า แล้วก็เลยชวนคุยเรื่อยเปื่อยจนเผลอซอกแซกถามจากเรียวเอง 

แต่พอพูดถึงกรณีนี้เรียวก็ไม่ยอมเล่าอะไรต่อ บอกให้ลิมาถามคุณแม่..."

"ลิไม่ใช่คนอื่นนี่ครับ เล่าไม่ได้เหรอ" เรียวสึเกะถามหน้าตาเฉย  

มองผู้เป็นแม่อย่างไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลย

"ไม่เอาดีกว่าค่ะ ลิไม่อยากรู้แล้ว จริงๆ ลิไม่ควรไปยุ่งเรื่องส่วนตัว 

ของน้องเขาเลย ลิขอโทษด้วยนะคะคุณแม่" ลลิตาบอกด้วยสีหน้าจืดเจื่อน

เอโกะย้ิมพลางส่ายหน้าน้อยๆ เสมือนไม่ถอืสา "ท่ีจรงิกไ็ม่มีอะไรหรอกจ้ะ  

เรื่องของหนูแพมมันไม่ได้ร้ายแรงจนถึงข้ันต้องปิดเป็นความลับ เพียงแต่

ตอนนั้นแกยังเด็กมาก การผิดหวังเรื่องความรักก็เลยดูย่ิงใหญ่จนท�าให้ 

เสียอกเสียใจเหมือนโลกทั้งใบถล่มทลายตามประสาวัยรุ่น แล้วก็ยังฝังใจจ�า

มาจนถึงทุกวันนี้ เพียงแต่ถ้ารู้เข้าว่าเราแอบนินทาลับหลัง แกคงจะรู้สึก 

ขายหน้า"

ลลติารบัรูไ้ด้ทันทีว่ายามท่ีเอ่ยถงึมโนพศั เอโกะจะใช้น�า้เสยีงเอ้ือเอน็ดู

และมีรอยยิ้มที่อ่อนโยนอย่างเห็นได้ชัด

"แพมเคยเข้าใจผดิคดิไปเองว่าหลานชายของแม่คนหนึง่มใีจให้ เพราะเขา 

เข้ามาท�าดด้ีวยเกนิปกต ิท้ังมาตสีนทิแล้วคอยเอาอกเอาใจสารพดั ให้ความส�าคญั 

เป็นพิเศษกว่าคนอื่นๆ จนแกคิดไปไกล แต่กว่าจะรู้ว่าจริงๆ แล้วเมธัสเขา 

มีใจให้ภูมิ พี่ชายท่ีเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแพม แพมก็หลงรักเขาจนหมดใจ 

พอมารูค้วามจรงิในวนัเกดิตวัเองเข้าจงัๆ แกเลยช็อกและผดิหวงัมาก ท้ังเสยีใจ 

ท้ังอับอายขายหน้าใครต่อใครท่ีมีโอกาสมารบัรูใ้นเหตกุารณ์นัน้ด้วย เป็นการ

เสียหน้าครั้งใหญ่ต่อหน้าคนไม่รู้ตั้งกี่คน น่าสงสารมาก"
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"โถ" ลลิตาฟังแล้วเผลออุทานด้วยความเห็นใจอย่างแท้จริง กระท่ัง

ตอนนีถ้งึจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่มโนพศักยั็งดูเรยีบร้อยใสซ่ือเสยีจนเธอเอง

ก็ไม่ค่อยแปลกใจนักกับเหตุการณ์ดังกล่าว

"เร่ืองคราวนั้นท�าให้แพมเสียความม่ันใจอย่างหนักจนกลายเป็นปม 

ท�าให้มีก�าแพงอยู่ในใจตลอดมา ต่อให้มีใครมาชอบพอแก แกก็ไม่ยอม 

เช่ือใจอีก ขนาดแม่เองพอบอกไปว่าแม่ชอบแกเพราะแกน่ารกั แพมยังหาว่า 

แม่เอ็นดูเพราะเวทนาสงสารแกด้วยเรื่องคราวนั้น"

"แล้วที่ว่าเรียวเขาท�าให้น้องแพมเข้าใจผิดซ�้าอีกครั้งนั่นล่ะคะ"

"อ้อ เรื่องเมื่อปีท่ีแล้วใช่ไหมจ๊ะ ท่ีแพมกับเพ่ือนเข้าใจผิดว่าเรียว 

แอบชอบแพม แต่จริงๆ แล้วที่เรียวท�าตัวแปลกๆ กับแพมก็เป็นเพราะเขา

รู้เรื่องในอดีตของเมธัสและภูมินั่นแหละ ตอนแรกแพมยังไม่รู้ว่าเรียวเป็น

ญาติกับเมธัส พอรู้ความจริงแพมก็เลยรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ถึงได้รู้ว่าตัวเอง

เข้าใจผดิแบบเดียวกบัตอนนัน้อีกแล้ว ก็ไม่รูเ้หมอืนกนัว่าท�าไมแกถงึเจอแต่

เรื่องโชคร้ายท�านองนี้"

"หรอืเพราะลกึๆ แล้วเขาเป็นคนหลงตวัเอง กเ็ลยชอบคดิเข้าข้างตวัเอง 

มากเกินไปรึเปล่าครับ"

เรยีวสเึกะออกปากข�าๆ ได้ยงัไม่ทันขาดค�าก็โดนผูเ้ป็นแม่ท่ีไม่ข�าด้วย

เอือ้มมาตโีดยแรงพร้อมกบัเอด็เสยีงเขียว "ห้ามไปแซวน้องแบบนีเ้ชียวนะ!"

"นั่นสิ เรียวพูดแบบนี้ถือว่าใจร้ายมากเลย"

"ก็แค่สงสัย เพราะคนท่ัวไปเขายังไม่เห็นจะเจอเหตุการณ์แบบนี ้

กันเลย แต่ดันเกิดซ�้าๆ กับคนอย่างเขา"

"เรียว! ถ้าแม่รู้ว่าลูกไปพูดจาแย่ๆ กับแพมแบบนี้ล่ะก็ เจอดีแน่  

อย่าเชียวนะ!" เอโกะคาดโทษลูกชายเสียงเข้ม

"แต่เขาคงไม่ใช่คนท่ีจะสะเทือนใจง่ายๆ เพราะอะไรแบบนีห้รอกมัง้ครบั"

"การท่ีเราคดิว่าใครเข้มแข็ง กไ็ม่ได้หมายความว่าเรามีสทิธิไ์ปท�าร้ายเขา 
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ได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเรื่องอะไร"

น�า้เสยีงเย็นชาของเอโกะท�าให้เรยีวสเึกะรูว่้าผูเ้ป็นแม่โกรธอย่างจรงิจงั

"ผมไม่ท�าอะไรเขาหรอกครับ แม่ไม่ต้องห่วง"

เอโกะปรายตาค้อน พร้อมกับถอนหายใจเฮือก "แม่เองก็ไม่เข้าใจ

เหมือนกันว่าท�าไมแพมถึงโชคไม่ดีเจอแต่เรื่องแบบนี้ให้เสียความรู้สึก

ซ�้าซาก ทั้งที่ออกจะเป็นคนน่ารัก พอเป็นเรื่องความรักโชคกลับไม่เข้าข้าง 

แตจ่ะว่าไปเรือ่งทีแ่พมเคยเข้าใจผดิว่าเรียวแอบชอบมนัก็ไม่ถือว่าเป็นเรือ่ง

ใหญ่โตอะไรหรอก เรียวเองก็ไม่ผิด แต่บังเอิญว่ามันเป็นเหตุการณ์ซ�้า 

รอยเดิมท่ีไปจี้ปมเก่าเข้า แกเลยอับอายจนเข้าหน้าเรียวไม่ติดไปพักหนึ่ง 

แต่ตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วนี่ ใช่ไหม"

เรียวสึเกะพยักหน้ารับเงียบๆ

"นี่แม่ก็เพิ่งโทรคุยกับแพม ชวนให้เขามาเท่ียวพักผ่อนท่ีนี่ เขาเลย

รบัปากว่าจะมาพร้อมหมอรุง้ น่าจะค้างกนัสองคนืแล้วกลบัพร้อมๆ กบัเรยีว"

"แม่โทรไปคุยเซ้าซ้ีอะไรเขาอีกรึเปล่า" คนเป็นลูกถามอย่างรู้ทัน  

แต่เอโกะฟังแล้วมองค้อนอีกครั้งพลางปฏิเสธ

"เปล่าซะหน่อย ก็แค่โทรไปคุยแล้วชวนมาหาเพราะแม่คิดถึง"

"เขารู้ไหมว่าผมอยู่นี่"

"แม่ไม่ได้บอก"

เรียวสึเกะถอนหายใจเบาๆ อย่างอ่อนใจ เช่ือว่าถ้าอีกฝ่ายรู้ว่าเขา 

อยู่ท่ีนีก่อ็าจจะไม่มา ย่ิงถ้าพราวรุง้รูล่้ะกค็งหาทางขัดขวาง ถงึแม้วนัก่อนนัน้ 

จะเจอกันแค่ไม่กี่นาที แต่ชายหนุ่มก็ม่ันใจมากว่าพราวรุ้งไม่ชอบหน้าเขา

เอาเสียเลย
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"พ่ีนี่นับถือเธอจริงๆ อิจฉาท่ีสาวน้อยบ้องแบ๊วใสซ่ืออย่างเธอบุกบ่ัน

มาบ้านผูช้ายท่ีแอบรกัได้อย่างกล้าหาญชาญชัย นอนค้างอ้างแรมกบัแม่เขา 

ได้หน้าตาเฉย แถมปกตแิล้วกยั็งพบปะพดูคยุกบัเขาได้อย่างเป็นธรรมชาติ

เสมือนบริสุทธิ์ใจไม่มีสิ่งใดแอบแฝง" พราวรุ้งเอ่ยข้ึนมาตอนนั่งอยู่ในรถตู้

อเนกประสงค์ท่ีเอโกะส่งมารบัพวกเธอจากสถานรีถไฟ "ในขณะท่ีคนอย่างพ่ี  

แค่จะกดไลค์ไอจีผู้ชายที่อยากได้เป็นผัวจนตัวสั่นยังไม่กล้า"

มโนพัศกะพริบตามองคนท่ีพูดเรื่องดังกล่าวด้วยท่าทางจริงจังแล้วก็

อดไม่ได้ที่จะหลุดข�าออกมาด้วยความรู้สึกนานัปการ

"หรือเป็นเพราะเวลามีใจให้ใครสักคนพี่จะจริงจังจนเกินเหตุ จริงจัง

จนถึงข้ันอยากครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว มันก็เลยคิดเยอะ  

คิดแยะ คิดมาก คิดซับ คิดซ้อน จนรู้สึกว่าอะไรๆ ก็ต้องระมัดระวังจน 

น่าอึดอัดไปหมด ในขณะท่ีเธอ...ถึงจะหลงเขาหัวปักหัวป�า แต่ก็สามารถ

หลอกตัวเองให้เชื่อสนิทใจได้ว่าไม่คิดอะไรกับเขาเลยสักนิด เธอเลยวางตัว

ได้เสมือนไม่รู้สึกอะไรจริงๆ"

"แพมก็ไม่รู้เหมือนกัน" มโนพัศตอบออกไปทันทีที่หยุดหัวเราะได้ 

บทที่ 4 
สตรอเบอรี่ หิมะ โฮโต โอเด้ง
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"แต่การท่ีเธอกล้าคดิอะไรกบัโปรเฟสเซอร์นากาฮาชิ กแ็ปลว่าไม่กลวั

การเสยีใจเลยสกันดิ เพราะถ้าคบกนัจรงิๆ พนนัได้เลยว่าไม่ถงึปีคนอย่างเขา 

คงท�าเธออกหักดังเป๊าะ"

"ตอนทีเ่สยีใจเพราะถกูหลอกหรอืถกูเขาท้ิงไปมคีนอ่ืน อาจจะไม่รูส้กึแย่ 

เท่าตอนที่รู้ว่าเราคิดไปเองก็ได้นะคะ"

"เธอนี่ฝังใจเรื่องเมธัสกับภูมิสุดๆ เลยนะ"

มโนพัศยิ้มเฝื่อนๆ ก่อนเปลี่ยนเรื่อง "ว่าแต่พี่รุ้งน่ะ ทีกับโฮสต์ในบาร์

ยังนัวเนียเคล้าเคลียได้ไม่ขัดเขิน เห็นคนหล่อเข้าหน่อยก็พุ่งเข้าใส่ไม่ย้ัง  

แต่ดันไม่กล้ากดไลค์ผู้ชายที่แอบชอบเนี่ยนะ ไม่กล้าจริงๆ น่ะหรือคะ"

"อื้อ"

"แง น่ารักอ่ะ ตลกด้วย" ว่าแล้วก็กลับมาหัวเราะไหล่สั่นอีกรอบ

"เธอหยุดข�าก่อนได้ไหม แล้วช่วยดูให้หน่อยสว่ิาคนขับรถของเอโกะซัง 

คนนี้เหมือนใคร ท�าไมพี่รู้สึกว่าคุ้นหน้าเขามาก"

มโนพัศหยุดต้ังสติพินิจพิจารณาหน้าตาคนขับรถผ่านกระจกอย่าง

จริงจังอีกครั้งหลังจากเห็นหน้าเขาชัดๆ ตอนก่อนจะข้ึนรถมาด้วยแล้ว 

คร้ังหนึง่ เธอท�าคิว้ขมวดพร้อมกบัพมึพ�าเห็นด้วยในท่ีสดุ "นัน่สคิะ คุน้มาก

จริงๆ"

"แต่เธอมาที่นี่ตั้งหลายครั้งแล้ว รู้จักเขารึเปล่า"

"มาหลายครั้งแล้วแต่เพิ่งเคยเจอเขาครั้งนี้ครั้งแรกนะคะ"

"แล้วเธอว่าเขาหน้าเหมือนโฮสต์คนหนึ่งท่ีเราเจอในโอซาก้าไหม  

คนตัวเล็กๆ น่ารักๆ ท่ีก่อนออกจากร้านพี่บอกเขาว่าเขาคิวต์จนอยากจะ 

จับกลืนลงท้องน่ะ"

"เฮ้ยยย จริงด้วย คล้ายอยู่นะคะ แต่คนนั้นเขาแต่งหน้าจัดมาก 

ตอนอยู่ในบาร์"

"ไหนเธอลองถามให้หน่อยสิว่าเขาใช่โฮสต์คนนั้นรึเปล่า ถ้าใช่เขา 
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จ�าเราได้ไหม"

"โหยยย จะไปถามแบบนัน้ได้ยังไงกนัล่ะคะ ถงึใช่เขากค็งไม่ยอมรบัหรอก  

แล้วถ้าท�างานอยู่ที่นี่ ก็ไม่น่าจะไปเป็นโฮสต์ที่โน่นได้"

"เออ ก็จริง"

และแล้วเรือ่งท่ีโชเฟอร์จากเรยีวกงัของเอโกะหน้าตาเหมือนหนุม่โฮสต์

ท่ีโอซาก้ากถ็กูลมืไปโดยปรยิาย เม่ือไปถงึท่ีพกัท้ังสองสาวกไ็ด้เจอกบัเรยีวสเึกะ  

รวมทัง้ลลิตาและลกูสาวของหลอ่นอย่างไม่คาดฝัน ทกุคนมายนืรอต้อนรบั

อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาตอนที่รถตู้พาแขกทั้งคู่มาส่งถึงหน้าเรียวกัง

"ขอโทษท้ังสองคนด้วยนะจ๊ะท่ีแม่ไม่ได้บอกก่อนว่าเรยีวอยูท่ี่นี"่ เอโกะ

เอ่ยขึ้นหลังจากกล่าวทักทายกันเรียบร้อย

"ท�าไมต้องขอโทษด้วยคะ ถ้ารู้ว่าโปรเฟสเซอร์อยู่นี่ แพมคงชวนหนู

มาตั้งแต่เม่ือวาน..." พราวรุ้งพูดจากระแทกแดกดันออกไปไม่ทันขาดค�า 

ก็โดนคนข้างๆ ท่ีตกใจจนตาถลนเอาศอกกระทุ้งสข้ีางโดยแรง ท�าให้เธอต้อง

อุทานออกมาเบาๆ

"จริงเหรอจ๊ะ แต่เรียวบอกว่าถ้ารู้ว่าเขาอยู่ แพมคงไม่ยอมมา ยิ่งถ้า

หมอรุ้งรู้ก็ต้องห้ามไม่ให้มาแน่ๆ" เอโกะกระเซ้ายิ้มๆ อย่างรู้ทัน

"ก็จริงค่ะ" พราวรุ้งยอมรับหน้าตาเฉย "แต่หนูดีใจมากนะคะท่ีเรา

ตัดสินใจมากันในวันนี้ เพราะท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆเลย ฟูจิซังสวยมากๆ 

สวยกว่าทุกครัง้ท่ีหนเูคยเห็น ท่ีพกัของคุณน้ากน่็ารกัน่าประทับใจจรงิๆ ค่ะ"

ค�าช่ืนชมของอกีฝ่ายท�าให้เอโกะย้ิมกว้างพร้อมกบัขอบคณุด้วยความ

ยินดี แม้จะรู้สึกได้ตั้งแต่แวบแรกท่ีเจอว่าหล่อนไม่ใช่คนน่ารักน่าเอ็นดูนัก 

แต่ก็มีความจริงใจพอสมควร

"พอดีบ้านหลังใหม่แขกท่ีมาพักเพิ่งเช็กเอาต์ออกไปเมื่อเช้า น้าเลย

ท�าความสะอาดเตรียมไว้รอพวกหนู ไปอยู่หลังนั้นน่าจะสะดวกสบายกว่า 

วิวมุมนั้นก็สวยกว่าด้วย" เอโกะเพิ่งสร้างบ้านพักเพิ่มอีกสองหลังท้ังท่ี 
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เรียวสึเกะคัดค้านเพราะอยากให้ผู้เป็นแม่เลิกกิจการแล้วย้ายไปอยู่กับเขา

แทน แต่อีกฝ่ายดื้อดึงอย่างไม่ยอมรับฟัง

พราวรุ้งตาเป็นประกายทันที "ดีจังเลยค่ะ ขอบคุณมากๆ นะคะ หนู

นกึว่าต้องนอนบ้านเดียวกบัโปรเฟสเซอร์นากาฮาชิตัง้สองคนื แพมคงอึดอัดแย่  

เอ๊ะ...หรอืว่าจะดีใจจนเนือ้เต้น แล้วกอ็าจจะไม่อยากแยกไปอยู่บ้านหลงัโน้น

สักเท่าไหร่..."

เอโกะฟังแล้วยกมือข้ึนป้องปากหัวเราะเบาๆ ตรงข้ามกับมโนพัศ 

ท่ีตกใจจนปั้นหน้าไม่ถูก "คุณหมอพูดจาตรงไปตรงมาดีนะคะ เรียวจังกับ

แพมท�าหน้าไม่ถูกแล้วดูสิ"

"เพราะหนรููด้ว่ีาถ้าเจอกนัท่ีอ่ืนหนคูงไม่อาจเอือ้มแตะต้องโปรเฟสเซอร์ 

แม้แต่ปลายก้อย แต่ถ้าเป็นท่ีนี่โปรเฟสเซอร์นากาฮาชิไม่ได้ยิ่งใหญ ่

อย่างตอนเจอในงานประชุมหรือท่ีโรงพยาบาล เพราะท่ีนี่คุณน้าบ๊ิกสุด... 

ใช่ไหมคะ"

"จ้ะ" ถึงจะมีกิริยามารยาทท่ีดูขัดหูขวางตาไปบ้าง แต่ท่ีพราวรุ้งพูด

มานั้นเธอก็ไม่มีอะไรจะเถียง

พอเอโกะน�ามโนพัศกับพราวรุ้งไปยังท่ีพักของพวกหล่อน ลลิตาก็

ออกปากกับเรียวสึเกะด้วยท่าทางไม่พอใจทันที

"หมอรุ้งเขาไม่ชอบหน้าเรยีวจรงิๆ ด้วยสนิะ คนอะไรไม่น่ารกัเอาเสยีเลย  

เขาควรจะเคารพและให้เกียรติเรียวมากกว่านี้"

"ช่างเขาเถอะ จริงๆ ผมก็ชินแล้ว ไม่ได้มีแค่หมอรุ้งหรอกที่ไม่ชอบ

หน้าผม เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครอยากยุ่งกับผมโดยไม่จ�าเป็น 

ทั้งนั้น"

"ไม่เหมือนกนัหรอกค่ะ เพือ่นร่วมงานส่วนใหญ่เขาแค่เกรงใจ ไม่กก็ลวั 

เพราะเรยีวดแุล้วก็ค่อนข้างซีเรยีสเรือ่งงาน ต่อหน้าไม่เคยมีใครเสยีมารยาท

กับเรียวเลย แต่หมอรุ ้งน่ะท�าตัวไม่น่ารักเลยสักนิด" ลลิตาพูดพลาง 
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ถอนหายใจ

"พี่เรียวจ�าท่ีผมบอกเมื่อวานได้ไหม ท่ีผมไปช่วยงานที่ร้านเคนซัง 

ในโอซาก้ามา แล้วเจอกบัผู้หญิงไทยสองคนมาเท่ียว โปรยทิปแทบจะเทเงนิ

ใส่หัวโฮสต์เหมือนเก็บกดอะไรมาก็ไม่รู้ แล้วยังลวนลามผมอีกต่างหาก"  

'โทรุ' พนักงานคนหนึ่งของเอโกะท่ีเพ่ิงขับรถไปรับมโนพัศกับพราวรุ้งจาก

สถานีมาที่นี่ เอ่ยปากขึ้นหลังจากรอจังหวะมานานแล้ว

"อย่าบอกนะว่าเป็นสองคนนั้น"

"ถูกเผง!"

เรยีวสเึกะเลกิคิว้ด้วยสหีน้าเหลอืเช่ือ ทว่าท่ีจรงิแล้วกไ็ม่รูส้กึประหลาดใจ 

นัก เพราะเคยรู้กิตติศัพท์มาก่อนแล้วว่าพราวรุ้งชอบเท่ียวกลางคืนและ 

ช่ืนชอบบาร์โฮสต์เป็นชีวิตจิตใจ แต่สิ่งท่ีท�าให้เขาแปลกใจก็คือการท่ีรู้ว่า 

ผู้หญิงท่าทางเรยีบร้อยอย่างมโนพศัสามารถเข้าไปสนกุสนานเฮฮากบัพราวรุง้ 

ในบาร์โฮสต์ได้ ยิ่งพอโทรุเล่าให้ฟังว่ามโนพัศเองก็แสบใช่ย่อยเหมือนกัน

เวลาอยู่ในบาร์โฮสต์ เขาก็ยิ่งนึกภาพไม่ออกเข้าไปใหญ่...

"จะไปไหน"

มโนพัศสะดุ้งโหยงทันทีท่ีได้ยินเสียงถามเบาๆ ของเรียวสึเกะดังขึ้น

ด้านหลังอย่างไม่ทันตั้งตัว เธอหันไปตอบด้วยสีหน้าที่พยายามยิ้มให้อย่าง

มีมารยาท "ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ"

"ไปท�าไม แม่มีอาหารเย็นให้แล้วนี่"

"เอ๊ะ..."

"แม่ไม่ได้บอกหรือว่ารีบเตรียมของกินให้วุ่นตั้งแต่รู้ว่าคุณจะมา"

"อ้าว..."

"แล้วนี่จะออกไปซื้ออะไร"

"ว่าจะต้มโอเด้งกนิเป็นม้ือเย็นค่ะ กเ็ลยจะออกไปซ้ือของมาท�า ฉันบอก 
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เอโกะซังแล้วนะคะ เอโกะซังไม่ได้ว่าอะไร บอกแค่ว่าให้รีบไปก่อนจะค�่า 

เพราะเดี๋ยวจะมืดเร็วแล้วหนาวมาก"

"ถึงไม่พูดแต่ก็อาจจะแอบน้อยใจ"

"เอโกะซังขี้น้อยใจด้วยหรือคะ" หญิงสาวถามอย่างตกใจแกมกังวล

"จริงๆ ก็ไม่ได้น่ากังวลสักเท่าไหร่"

"งั้น...ฉันไปซื้อมาก่อนละกันค่ะ ถ้าเย็นนี้กับข้าวเยอะเกินไปก็เก็บไว้

ท�ากินพรุ่งนี้ แต่ถ้าท�าเพิ่มอีกสักเมนูแล้วยังกินไหวก็ท�าเพิ่ม..."

ชายหนุม่พยักหน้าด้วยรอยย้ิมเป็นเชิงรบัรู ้ตอนแรกนกึว่าเธอจะยอม

เปลี่ยนใจไม่ออกไปไหนแล้วเสียอีก แสดงว่าส�าหรับมโนพัศเรื่องกินคง 

นับเป็นเรื่องใหญ่พอควร

"ดูเหมือนแม่จะตามใจคุณมากจริงๆ นะ กับอาคาริยังไม่เห็นสปอยล์

ขนาดนี้เลย ขนาดผมเองยังเอาแต่ใจกับแม่ไม่ค่อยได้" 

พอได้ยนิเขาเอ่ยข้ึนมาเช่นนัน้ มโนพศัก็ได้แต่กะพรบิตาปรบิๆ อย่าง

ตีสีหน้าไม่ถูก ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจต�าหนิเธอหรือเปล่า

"จะไปซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหม ไปสิ ผมจะเดินไปเป็นเพื่อน"

"ไม่ต้องหรอกค่ะ ฉันไปเองได้สบายมาก เคยไปมาแล้ว"

"ผมจะไปเป็นเพื่อน"

เขายืนกรานเบาๆ ด้วยน�า้เสยีงท่ีหนกัแน่นตามปกตวิสิยั ท้ังท่ีในใจเธอ 

คดัค้านอย่างหนกัหากก็ไม่กล้าพดูปฏเิสธออกไปตรงๆ เลยต้องพยกัหน้ารบั 

แล้วเดนิไปกบัเขาด้วยความอึดอัดอย่างไม่มีทางเลอืก ดเูผนิๆ เธอกบัเรยีวสเึกะ 

เหมอืนคนรูจ้กัท่ีค่อนข้างสนทิสนมกนัดใีนระดบัหนึง่ แต่ในความเป็นจรงิแล้ว 

มีเพียงพวกเขาท้ังคู่เท่านั้นท่ีรู ้สึกได้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ท่ีห่างเหิน 

เย็นชาเสมอืนมกี�าแพงซ่ึงมองไม่เห็นกางกัน้ไว้ตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาท่ี 

อยู่ต่อหน้าคนอื่น...

ระหว่างท่ีเดินไปด้วยกันโดยไม่พูดคุยอะไรเลยเกือบสิบนาที อยู่ๆ  
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เรียวสึเกะก็เอ่ยค�าถามขึ้นมาท�าลายความเงียบ

"เพราะอะไรหมอพราวรุ้งถึงไม่ชอบหน้าผม"

คนถกูถามชะงกักกึ หันไปสบตาเขาแล้วรบีหันกลบัไปก้มมองทางเดนิ

ท่ีค่อนข้างลื่นเพราะหิมะท่ียังละลายไม่หมดท่ามกลางแดดจ้า "ไม่รู้สิคะ"  

เธอตอบอ้อมแอ้ม

"ผมแน่ใจว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเขา"

"..."

"และผมแน่ใจว่าคุณต้องรู้"

"คุณก็น่าจะชินแล้วไม่ใช่หรือคะ เวลามีคนไม่ชอบหน้า..."

คนฟังหันไปมองคนท่าทางหงมิๆ ท่ีอาจหาญพดูจาปากดอีย่างเหลอืเชือ่ 

กบัเขา แสดงว่าเธอเองกร็ูก้ติตศิพัท์ของเขาในหมูเ่พ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี  

"คนท่ีไม่ชอบผมส่วนใหญ่เป็นเพือ่นร่วมงาน แต่ถงึลบัหลงัจะเป็นยงัไง และ

ต่อให้ไม่ชอบหน้าขนาดไหน ทุกคนก็ให้เกียรติผมต่อหน้าเสมอ แต่กับ 

หมอพราวรุ้งไม่ใช่แบบนั้น"

"คือว่า...พี่รุ้งเขา..."

"เขาท�าไม" เขาถามเมื่อเธอเอาแต่อ�้าอึ้ง

"เขาก็แค่...หมั่นไส้คุณเท่านั้นเอง"

"แล้วผมเคยไปท�าอะไรให้เขาหมั่นไส้"

คนถูกจี้ถามอึดอัดจนอยากจะกรี๊ดใส่ให้รู้แล้วรู้รอด ไม่เข้าใจว่าท�าไม

เขาต้องมากดดันเธอด้วยการถามเรื่องพราวรุ้งอย่างจริงจังขนาดนี้ด้วย  

เท่าท่ีทราบดเูหมอืนเรยีวสเึกะจะไม่เคยสนใจด้วยซ�า้ว่าใครจะคดิยังไงกบัเขา 

เขาถงึได้เอาแต่ใจตวัเองอย่างถงึขีดสดุเสมอโดยเฉพาะในเรือ่งท่ีเกีย่วกบังาน  

ท�าให้เพื่อนร่วมงานพากันขยาดถ้วนหน้า เธอเคยมีโอกาสไปทานข้าวกับ

เพื่อนร่วมงานของเรียวสึเกะอยู่สองสามครั้งเมื่อสมัยท่ีปณิธิกับปณาล ี

มาเรียนต่อท่ีนี่ จึงพอจะรู้ว่าเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่คิดอย่างไรกับเขาและ
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ปกติจะไม่มีใครอยากเจอเขานอกเวลางาน

"พี่รุ้งเขาก็หมั่นไส้ทุกคนทั่วไปหมดนั่นแหละค่ะ"

"หมายถึงเห็นใครก็เกลียดไปทั่วโดยไม่มีสาเหตุน่ะเหรอ"

"มันก็แล้วแต่กรณีนะคะ"

"แล้วของผมเป็นกรณีไหน มีเหตุผลอะไรรึเปล่า"

"เอ่อ ก็..."

"หรือสาเหตุที่ท�าให้เขาไม่ชอบหน้าผม มันมาจากคุณ"

"..."

"แพม?"

มโนพัศไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะค�าถามท่ีโพล่งออกมาตรงๆ ของเขา 

หรอืเพราะเสยีงห้าวทุ้มท่ีเอ่ยช่ือเธอเพือ่คาดคัน้เอาค�าตอบนัน่กนัแน่ ท่ีท�าให้

อ้ึงและใจเต้นแรงจนลืมมองทางแล้วเหยียบน�้าแข็งลื่นไถล แต่เรียวสึเกะ

เอ้ือมมาคว้าตัวเธอไว้ได้ทันก่อนจะหงายหลังล้มลงไปบนพื้นอันเฉอะแฉะ

ข้างถนน เมื่อเขาปล่อยมือทันทีท่ีเธอทรงตัวเองได้แล้วเดินต่อ หญิงสาว 

ก็งึมง�าขอบคุณด้วยค�าพูดที่แทบจะไม่มีเสียงลอดผ่านริมฝีปากออกไป เธอ

เงียบโดยไม่ยอมตอบค�าถามเขาเพราะไม่รู้จะอธิบายให้ฟังยังไง แล้วท้ังคู ่

ก็ไม่คุยกันอีกเลยจนไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ต...

"ถ้าอยากทานโฮโตไม่ต้องซ้ือไปท�าเองก็ได้ พรุ่งนี้ผมจะพาไปกิน 

ร้านอร่อยแถวนี้"

หลังจากแยกกันเดินซ้ือของในซูเปอร์มาร์เก็ตได้ประมาณสิบห้านาที 

เรียวสึเกะก็เข้ามาบอกตอนเธอก�าลังเลือกซ้ือของตรงช้ันขายผลไม้และ 

ผักสด พอเขาทักเธอก็หยิบห่อเส้นโฮโตแบบแห้งในตะกร้าตัวเองขึ้นมาดู  

'โฮโต' เป็นบะหมี่เส้นแบนคล้ายอุด้งแต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก

"ซื้อไปด้วยดีกว่า ถ้าไม่ได้ท�าค่อยเอากลับไปกินที่โตเกียว"
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"แล้วสตรอเบอรี่นั่นจะทานเย็นนี้เลยรึเปล่า"

"คดิว่าจะเกบ็ไว้กนิกบัเค้กโรลท่ีห้ิวมาจากโตเกยีวตอนม้ือเช้าพรุง่นีค่้ะ"

"งั้นก็อย่าเพิ่งเอาไปเลย พรุ่งนี้ผมจะพาไปซื้อที่อร่อยกว่า"

มโนพัศมองเขาสลับกับสตรอเบอรี่ลูกโตในแพ็กเกจด้วยความสับสน 

แต่ลงัเลได้ไม่กีวิ่นาทีอีกฝ่ายกต็ดัสนิใจแทนด้วยการแย่งกล่องใส่สตรอเบอรี่

จากมือเธอไปวางบนชั้นตามเดิม

"ช่วงเช้าแถวบ้านจะมีเพิงขายผักผลไม้ สตรอเบอรี่ลูกโตกว่าตั้งเยอะ 

หวานกว่านี้ด้วย"

"คุณไปร้านนั้นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่"

"ต้นปีที่แล้วมั้ง"

"งั้นตอนนี้รู้ได้ไงว่าสตรอเบอรี่ร้านนั้นหวานกว่าร้านนี้ ยังไม่ได้ชิม 

จากร้านไหนสักลูก"

"รู้ก็แล้วกัน"

ค�าตอบเหมือนเดก็ไม่มีเหตผุลของเขาท�าเอาหญิงสาวเกอืบเผลอค้อน 

"ตอนนี้เขาอาจจะเลิกขายไปแล้ว"

"ยังขายอยู่ เมื่อวานแม่ยังไปซื้อผักอยู่เลย"

"แต่ถ้าพรุ่งนี้เขาไม่มาตั้งร้านล่ะคะ"

"มาสิ"

"ถ้าไม่มา?"

"ผมกจ็ะเดนิกลบัมาซ้ือสตรอเบอรีท่ี่นี่ให้" เขาสรปุง่ายๆ "แล้วซ้ือของ

เสร็จรึยัง ถ้าไม่เอาอะไรแล้วไปคิดเงินเถอะ" ว่าแล้วเขาก็เดินน�าเธอไป 

ยังช่องคิดเงินหน้าตาเฉย 

มโนพัศมองสตรอเบอรี่ลูกโตๆ ในแพ็กเกจอย่างอาลัยอาวรณ์แล้ว 

ถอนหายใจเฮือกหนึ่ง ก่อนจะตัดใจละสายตาจากมา บางครั้งเธอก็กลัวใจ

ตวัเองจนไม่อยากให้เรยีวสเึกะแสดงความใส่ใจหรอืมาใจดีด้วยจนเกนิจ�าเป็น 
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ถึงจะเป็นความใจดีท่ีดูเจ้ากี้เจ้าการหรือเอาแต่ใจตัวเองขนาดไหนก็เถอะ 

เพราะบางทีเธออาจจะเป็นโรคหลงผิดชอบคิดเข้าข้างตัวเองจริงๆ ก็ได้...

"เอามาคิดรวมเลย" อยู่ๆ เขาก็หันมาบอกแล้วแย่งตะกร้าของเธอไป

ตอนที่ถึงคิวคิดเงิน

"จ่ายแยกดีกว่านะคะ ข้ีเกียจมาค�านวณทีหลัง" หญิงสาวบอกพลาง

พยายามจะแย่งตะกร้าคืนมา 

"เสียเวลา คนรอคิวยาวเห็นไหม"

อีกฝ่ายบอกพร้อมกบักนัเธอไว้ มโนพศัเลยได้แต่ท�าคิว้ขมวดมองเขา

อย่างขัดใจ ทว่าหางตาอีกฝ่ายไม่แลมาทางเธอเลย เขาท�าทุกอย่างตามใจ

ตวัเองเหมือนมันเป็นเรือ่งปกตโิดยไม่คดิจะสนใจความคดิเห็นเธอเลยสกันดิ

ตอนเดินออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะกลับท่ีพัก มโนพัศพยายาม

ขอดูใบเสร็จรับเงินจากเขา แต่อีกฝ่ายกลับบอกปัดว่าเอาไว้ค่อยดูทีหลัง

"ท�าไมดูตอนนี้ไม่ได้ล่ะ"

"จะมาดูอะไรตอนนี้ เวลาเดินก็ควรมองทาง เดี๋ยวจะลื่นล้มแบบ 

เมื่อกี้อีก"

"ก็บอกแล้วว่าให้คิดแยก คุณเอาไปคิดรวมท�าไม ถ้าฉันไม่มีจ�านวน

เงินที่พอดี คุณก็ต้องยุ่งยากหาเงินทอนอีก..."

เธอพูดไม่ทันจบเขาก็ปรายตามองพร้อมกับถอนหายใจใส่ เป็นเชิง

ต�าหนิอย่างเปิดเผยว่าเธอท�าตัวน่าร�าคาญเกินทน

"คุณนี่เป็นคนเรื่องมากเหลือเชื่อเหมือนกันนะ"

"ฮ้า?" หญิงสาวอุทานออกมาด้วยความพิศวง เธอเนี่ยนะเรื่องมาก?

"แม่ชมคุณให้ผมฟังจนเบ่ือ... เป็นเด็กมีมารยาท น่ารัก วางตัวดี 

พดูจารูเ้ร่ือง ว่าง่าย น่าเอ็นด.ู.." ชายหนุม่พดูด้วยน�า้เสยีงเนบิๆ อย่างเยอืกเย็น 

ตามสไตล์เขา เหมอืนไม่รูต้วัเลยว่าคนข้างๆ ฟังแล้วรูส้กึกระอักกระอ่วนปน

ขัดเขินจนหน้าแดงซ่านอย่างไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ "แต่ท�าไมวันนี ้
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พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง"

มโนพศักะพรบิตาปรบิๆ อย่างปรบัอารมณ์ไม่ทัน "เดีย๋วนะคะ ฉันไม่ได้ 

ท�าอะไรเลยนะ คุณนั่นแหละที่..."

"ผมท�าอะไร"

"ก็..." เธออึกอักอย่างไม่รู้จะอธิบายอย่างไรในความจุ้นจ้านผิดปกติ

ของเขา 

"คุณอาจจะคิดว่าผมวุ่นวายไม่เข้าท่า แต่สิ่งที่ผมท�ามีเหตุผลทั้งหมด 

ถ้าคณุไม่เร่ืองมากและยอมรบัสิง่ท่ีผมช่วยตดัสนิใจให้ มนักไ็ม่เห็นจะมีปัญหา 

อะไรเลย ก็แค่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่จ�าเป็นต้องต่อต้านให้เปลืองแรง"

คนฟังเม้มปากอย่างคดิค�าพดูไม่ออก ท้ังท่ีขัดใจการกระท�าเขามากๆ 

จนบอกไม่ถูก

"พระอาทิตย์ตกแล้ว ตอนนี้สององศานะ คุณใส่แค่สเว็ตเตอร์กับ 

แจ็กเก็ตบางๆ ไม่หนาวเหรอ"

"ใส่แจ็กเก็ตไว้กันลมเฉยๆ ค่ะ ข้างในมีฮีตเทคแขนยาวสามชั้น"

ชายหนุ่มฟังแล้วพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้ย้ิมๆ ยังไม่ทันคุยอะไรกันต่อ

โทรศัพท์ของมโนพัศก็ดังข้ึน เป็นสายจากพราวรุ้งท่ีโทรเข้ามาถามด้วย 

น�า้เสยีงหงดุหงดิเป็นรอบท่ีสามแล้วว่าตอนนีอ้ยูไ่หน พอหญิงสาวคุยจบแล้ว

กดวางสาย เรียวสึเกะก็ตั้งค�าถามทันที แค่ฟังจากค�าพูดของมโนพัศ เขาก็

สามารถจับใจความการสนทนาในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี...

"หมอพราวรุ้งดูเป็นห่วงคุณมากเลยนะ มากจนผิดปกติ..."

การตั้งข้อสังเกตด้วยน�้าเสียงแสดงความสงสัยอย่างราบเรียบเหมือน

ไร้อารมณ์ของเขาท�าเอาคนฟังเกือบหลุดข�าออกมาอย่างไม่มีเหตุผล

"ถงึจะเกลยีดใครๆ ไปท่ัว แต่พีรุ่ง้รกัฉันมากเลยค่ะ เพราะอะไรก็ไม่รู"้

"อาจจะมีอาการเดียวกับแม่ผมล่ะมั้ง ที่คิดว่าคุณน่ารัก"

คนฟังหัวใจกระตุกอย่างแรงทันที ทั้งที่เขาแค่พูดให้ฟังว่าแม่เขารู้สึก
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อย่างไร ไม่ได้ตัง้ใจชมเธอเอง "พีรุ่ง้เป็นห่วงเพราะคดิว่าฉันซ่ือบ้ือมากกว่า"

"แล้วไปเที่ยวบาร์โฮสต์ด้วยกันมาสนุกไหม"

มโนพัศท�าหน้างง

"โทรุท่ีมาช่วยงานแม่ตอนนี้เล่าให้ผมฟัง คนท่ีขับรถไปรับคุณจาก

สถานี เขาลาหยุดงานท่ีเรียวกังไปท�างานพิเศษในบาร์โฮสต์ท่ีโอซาก้าเพิ่ง

กลับมา" เรียวสึเกะแจกแจงให้ฟังเสมือนว่าสิ่งที่พูดเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป 

"เขาบอกว่าเจอผู้หญิงไทยสองคนไปเท่ียวท่ีร้าน แล้วเขาถูกลวนลาม  

คุณท�ารึเปล่า..."

"เปล่านะ ไม่ใช่!" มโนพศัท�าเสยีงอุทานพร้อมกบัปฏเิสธออกมาอย่าง

ตกใจ เธอเพิ่งเคยเห็นเรียวสึเกะคุยเก่งขนาดนี้เป็นครั้งแรก แต่ท่ีไม่อยาก

เช่ือคอืเขาเอ่ยปากถามว่าเธอคอืคนท่ีลวนลามหนุม่บาร์โฮสต์รเึปล่า "ไม่น่าเช่ือ 

เลยว่าโทรจุะเป็นหนุม่โฮสต์คนนัน้จรงิๆ ตอนแรกฉันกบัพ่ีรุง้กค็ดิอยู่แล้วว่า

เขาหน้าคุ้นๆ แต่ฉันไม่ได้ลวนลามเขานะคะ" 

"งั้นก็น่าจะเป็นหมอพราวรุ้งคนเดียวสินะที่ท�า..." ชายหนุ่มสรุปยิ้มๆ 

"คุณอย่าบอกเอโกะซังนะคะ ถ้าเอโกะซังรู้คงต้องบ่นแน่ๆ เลย เธอ 

คิดว่าฉันเป็นคนเรียบร้อยที่ไม่เคยท�าตัวนอกลู่นอกทาง"

"แค่ไปเท่ียวบาร์โฮสต์แม่ไม่บ่นหรอก ถงึจะคดิว่าคณุเรยีบร้อยแต่ไม่ใช่

คนเข้มงวดเรื่องส่วนตัวแบบนี้ แม่เอ็นดูคุณมากเลยนะ พูดให้ฟังตลอดว่า

คณุน่ารกั อาคารยัิงบ่นว่าอจิฉาท่ีแม่ใจดกีบัคณุเป็นพเิศษ ตวัผมเองส่วนใหญ่ 

จะชอบเอาแต่ใจจนมีแต่คนเกลยีด เลยไม่เข้าใจว่าคณุท�าตวัน่ารกัตลอดเวลา

แบบนี้ไม่เหนื่อยบ้างหรือไง"

"..."

"แพม?" เขาหันไปมองเม่ือเธอเงยีบไปนาน จงึเห็นว่าแก้มเธอกลายเป็น 

สชีมพูในขณะท่ีมีอาการเลิก่ลัก่เหมือนวางสหีน้าไม่ถกู "ท�าไมท�าหน้าแบบนัน้  

หรือไม่ชอบให้ใครชม?"
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"ชอบค่ะ แต่บางทีก็ไม่อยากให้ใครมาชม เพราะฉันอาจจะเป็น 

โรคหลงตัวเองมากๆ ก็ได้ เวลามีใครมาท�าดีด้วยเลยชอบคิดเข้าข้างตัวเอง

จนเป็นเรื่องทุกที..."

คราวนี้เรียวสึเกะชะงักกึก ฟังแล้วรู้สึกร้อนตัวอย่างบอกไม่ถูก...

"ฉันพยายามท�าตัวดีไม่ใช่เพราะอยากน่ารักหรอกค่ะ แต่พอท�าแล้ว

มันก็สบายดี เขาเรียกว่าอยู่เป็น" เธอออกตัวให้ฟังอย่างจริงจัง "ว่าแต ่

น้องคนนั้นคือโฮสต์ท่ีบาร์จริงหรือคะ พ่ีรุ้งสงสัยตั้งแต่ตอนเขาขับรถไป 

รับเราแล้วค่ะ"

"โทรุเพิ่งมาช่วยงานท่ีเรียวกังได้ไม่นาน แล้วไปช่วยงานท่ีร้านญาติ 

ในโอซาก้าเป็นครั้งคราว น่าจะท�าเอาสนุก ไม่ได้จริงจังหรอก"

"แต่เขาฮอตมากนะคะ เป็นโฮสต์ตัวท็อปของร้านเลย ท�างานแบบ 

มืออาชีพมาก ถ้าจริงจังกว่านี้คงรวยเละไปเลย"

เรียวสึเกะหัวเราะ "สมัยก่อนญาติโทรุก็เคยมาขอให้ผมไปช่วยงาน 

ท่ีร้านเหมือนกันนะ แต่ผมไม่มีเวลา แล้วถ้าไปจริงร้านคงเรตติ้งตก ผม

เอาใจใครเป็นที่ไหน"

"แต่ดูท่าทางคุณจะเอาใจพี่ลิเก่งออก เวลาอยู่กับลูกสาวพ่ีลิคุณก็ดู 

อ่อนโยนมากๆ"

เขาเงยีบโดยไม่ตอบอะไรกลบัมา เธอเลยรบีเปลีย่นเรือ่งคยุ รูส้กึโกรธ

ตัวเองที่ถือวิสาสะพาดพิงถึงลลิตาแบบนั้น ซึ่งเรียวสึเกะอาจจะไม่พอใจ...

"แต่ใครๆ ก็บอกว่าคุณจะอารมณ์ดีแค่เฉพาะเวลาที่คุยกับพี่ปั๊บ"

"แล้วนอกนั้นผมดูอารมณ์ร้าย?"

"คุณเป็นคนเด็ดขาด เย็นชา อวดดี ขี้โมโห เข้มงวด ดุมากๆ แล้วก็

ขี้เก๊ก"

"ผมเนี่ยนะเป็นแบบนั้น?"

"ได้ยินคนอื่นเขาว่ามา..."
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"หมอปั๊บก็เคยนินทาผมเหมือนกันเหรอ"

"โห จะเหลือเหรอคะ"

"แล้วตอนนั้นล่ะ พวกนั้นพูดอะไรบ้าง" 

"เอ๊ะ..." เธองงว่าเขาหมายถึงตอนไหน

"มันนานมากแล้ว คุณอาจจะลืม ครั้งหนึ่งผมเคยบังเอิญไปเจอ 

พวกคุณในร้านเหล้าตอนคืนวันศุกร์"

"อ้อ ร้านปิ้งย่างเครื่องใน..." หญิงสาวท�าเสียงรับรู้เบาๆ ปกติแล้ว 

หมอผ่าตดัหัวใจท่ีเซ็นเตอร์ของเรยีวสเึกะจะมีร้านท่ีไปนัง่ดืม่กนัประจ�าแถว

โรงพยาบาลอยู่ไม่กี่ร้าน และร้านโปรดของเรียวสึเกะจะเป็นร้านปิ้งย่าง 

สไตล์ชิสึโอกะแห่งหนึ่ง ที่ขึ้นชื่อเรื่องเมนูเครื่องในวัวปิ้งย่าง

มโนพัศยังจ�าภาพเหตุการณ์อันน่ากระอักกระอ่วนคืนนั้นได้อย่าง

แม่นย�า ปณิธิกับปณาลีชวนเธอไปสังสรรค์คืนวันศุกร์กับเพ่ือนร่วมงาน 

ท่ีฮาร์ตเซ็นเตอร์เพราะเห็นว่านอกจากร้านยากิโทริท่ีขึ้นช่ือเรื่องไก่ปิ ้ง 

เสียบไม้แถวท่ีพักแล้ว เธอก็ชอบร้านเครื่องในย่างด้วย ถึงจะไม่ดื่มแต่ก็ 

ไปนั่งทานข้าวได้ 

ทุกคนคยุกนัเสยีงดงัจนกระท่ังเม่ือเรยีวสเึกะเลือ่นบานประตเูข้ามาเจอ  

ความครื้นเครงทั้งหมดก็พลันชะงักลง พวกเขานัดกันมานั่งดื่มในร้านเหล้า

แห่งน้ันโดยไม่มีใครชวนหัวหน้าทีมท้ังท่ีต่างกร็ูด้ว่ีาร้านเครือ่งในย่างแห่งนัน้

เป็นร้านโปรดอันดับหนึ่งของเขา หากไม่ติดงานหรือธุระส�าคัญเขาก็ไม่เคย

ปฏิเสธเวลามีใครชวน

พอเหน็ลูกนอ้งในทมีตัวเองนั่งอยูก่นัพรอ้มหนา้ ณ โต๊ะยาวกลางรา้น 

เรียวสึเกะถึงกับนิ่งงันไปครู่หนึ่ง ในขณะท่ีทุกคนท่ีโต๊ะพากันนั่งตัวแข็ง 

ด้วยความตกใจอย่างท�าอะไรไม่ถกู จากนัน้เรยีวสเึกะท่ีไม่ได้แสดงความรูส้กึ

ออกมาทางสีหน้าเลยก็หมุนตัวเดินออกจากร้านไปโดยไม่พูดอะไรสักค�า

"อ้อ นี่คือจ�าได้ไหมว่าพวกนั้นนินทาผมว่าไงบ้าง"



63

อัญชรีย์

"จ�าไม่ค่อยได้แล้วล่ะค่ะ ผ่านมาตั้งนานแล้วนี่นา..."

พอฟังค�าตอบอ้อมแอ้มนัน้แล้วเขากหั็วเราะเบาๆ ในล�าคอ "ไม่น่าเช่ือเลย 

ว่าบางครั้งการถูกมองข้ามมันก็ท�าให้รู้สึกแย่เหมือนกันนะ"

"นกึว่าคณุชินแล้วซะอีก..." เธอพมึพ�าอย่างมีความเกรงใจนดิๆ "เพราะ 

ถ้าคุณอยากให้ทุกคนรู้สึกเป็นกันเองด้วย ก็คงท�าตัวให้เข้าถึงง่ายกว่านี้..."

"ท�ายังไง ถึงอยากท�าก็ท�าไม่เป็น" เขาพูดออกไปแล้วก็เห็นคนฟัง 

มีสีหน้าเหมือนกลั้นข�า

"ง่ายจะตาย"

"ง่ายส�าหรับคุณไม่ได้แปลว่าง่ายส�าหรับทุกคนนะ"

"กจ็รงิ..." มโนพศัยอมรบั "แต่ไม่ต้องห่วงเรือ่งตอนนัน้นะคะ จ�าได้ว่า

เขาไม่ได้นินทาอะไรกันสักเท่าไหร่ เพราะไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องงานใน 

ร้านเหล้าเลย ท่ีจรงิเขากค็งอยากชวนคณุไปด้วย แต่เกรงใจ เพราะเห็นคณุ

ท�างานหนักทุกวัน"

"พวกนัน้กลวัจะเกรง็จนสนกุกนัได้ไม่เตม็ท่ีเวลามีผมอยู่ด้วยมากกว่าม้ัง"

"พี่ปั๊บเขาอยากชวนคุณจะตาย"

"แต่คงไม่มีใครเอาด้วย"

คนฟังเถียงไม่ออก

"เอาจริงๆ ผมก็ไม่ได้อยากไปกินเหล้ากับพวกเขาขนาดนั้นหรอก"

มโนพศัเหลอืบมองเสีย้วหน้าด้านข้างของเขายิม้ๆ จะว่ารูส้กึสงสารก็

ไม่ใช่ หมั่นไส้ก็ไม่เชิง แต่เธอพอจะจับได้ถึงอารมณ์น้อยใจที่ซุกซ่อนอยู่ใน

ความปากแข็ง เท่าที่รู้คือเรียวสึเกะจะมีนัดสังสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงาน

แทบทุกสปัดาห์ แต่พอนกึถงึการไปนัง่สนทนาประเดน็ตงึเครยีดในวงการแพทย์ 

กบับรรดาผูบ้รหิารและแพทย์ระดบัสงูต่างๆ ในร้านอาหารสดุหรอัูนเงยีบสงดั 

แล้ว เธอก็เชื่อว่ามันคงเป็นบรรยากาศที่ไม่น่ารื่นรมย์เท่าไหร่นัก นอกนั้น

เขาก็จะมีนัดเดตกับสาวๆ ไม่ซ�้าหน้าแล้วแต่โอกาส เธอนึกว่าเขาเป็นคน
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ถือตัวท่ีไม่ค่อยชอบสุงสิงกับบรรดาลูกศิษย์และลูกทีมนอกเวลางานเสียอีก 

แต่ที่แท้คือไม่มีใครชวนไปด้วย...

"ด้วยหน้าท่ีการงานท่ีต้องใช้ความน่าเชื่อถือกับความเด็ดขาดในการ

ตัดสินใจ คงท�าให้วางตัวล�าบากเหมือนกันเนอะ แต่ถึงคุณจะท�าให้ลูกน้อง

อึดอัดเวลาอยู่นอกห้องผ่าตัด และไม่มีใครกล้าออกปากกับคุณตรงๆ แต่

เท่าที่รู้ทุกคนก็ภูมิใจและชื่นชมคุณมากจริงๆ นะคะ"

"ทุกวันนี้ผมก็ยังไปนั่งดื่มคนเดียวตลอด ไปทีไรคนท่ีร้านก็ยังนินทา

พวกคณุให้ฟังเสมอ ท้ังร้านเครือ่งในและร้านยากโิทรแิถวแมนช่ัน เขาบอกว่า 

ปีท่ีแล้วป๊ับกบัเป้ิลพาเพือ่นๆ ไปนัง่ดืม่กนับ่อยมาก แต่มากนิกนัแค่กบัแกล้ม 

ทั้งคืนสั่งเบียร์คนละแก้ว"

"โหยยย โดนเม้าท์ด้วย เจ้าของร้านไก่ปิ้งแกดูขรึมๆ ออกนะคะ"  

มโนพัศเอ่ยถึงร้านยากิโทริที่ปณิธิชอบพาไปกินพลางข�าแห้ง

"เขาคงจ�าแม่นเพราะกนิกบัแกล้มกนัเก่งมากจรงิๆ" ชายหนุม่พูดยิม้ๆ 

เมื่อนึกถึงบรรยากาศตอนนั้น

"คุณไปบ่อยเหมือนกันหรือคะ"

"เปล่าหรอก ไม่มีเพื่อนไปด้วย ก็เลยนานๆ ไปที..."

"ไปไม่บ่อยกด็แีล้วล่ะค่ะ ป้ิงย่างไม่ค่อยดต่ีอสขุภาพ เครือ่งในก็ไม่ควร

จะกินเยอะเกินไป..." พูดไปแล้วก็ชะงักเมื่อนึกได้ว่าเขาเป็นหมอ

"แต่ถ้าเป็นร้านเครือ่งใน พอไปคนเดยีวกต้็องกนิเยอะเกนิพอด ีเพราะ

สั่งมาแล้วไม่มีใครช่วยกิน..."

ฟังแล้วเธอเกือบหลดุปากอาสาไปเป็นเพือ่นเพราะเคลิม้ไปกบับทสนทนา 

ท่ีมรีะดบัความสนทิสนมสงูเกนิปกต ิแต่โชคดท่ีีถกูขัดจงัหวะด้วยสายเรยีกเข้า 

จากพราวรุ้งเสียก่อน 

และด้วยเหตผุลหลายประการท่ีซุกซ่อนอยู่ในหัวใจ น่าจะท�าให้การสนทนา 

ภายใต้บรรยากาศเงียบสงบท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บของช่วงเวลาท่ี
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อัญชรีย์

พระอาทิตย์ใกล้จะตกดนิวนันี ้กลายเป็นความทรงจ�าดีๆ  ท่ีมโนพัศจะเกบ็ไว้

ในใจไปอีกนานแสนนาน...



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

https://bit.ly/2XdSK7F

https://bit.ly/2XdSK7F 

