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“เข้ามาก่อนสิ กำลังถูบ้านพอดี ไม่ถือนะ”
“ถือก็หนักแย่” เขาย้อน

“เล่นมุกไม่เข้าท่าอีกแล้ว”

ทะเลไม่ใส่ใจจะต่อล้อต่อเถียง เขาก้าวเข้าไปในห้องเล็ก  ๆ  แห่งนั้น เป็น 

ห้องแบบสตูดิโอขนาดกะทัดรัดเพียง  ๓๕  ตารางเมตร ภายในประกอบด้วย 

ห้องนอนและห้องนั่งเล่นแยกเป็นสัดส่วน มุมหนึ่งคือครัวขนาดเล็กอยู่ข้างห้องน้ำ 

กรุกระเบื้องสีฟ้าสว่าง เข้าชุดกันกับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งต่าง  ๆ  ภายใน 

ห้อง ซึ่งล้วนใช้สีเดียวกัน

ชายหนุ่มวางถุงอาหารลงบนโต๊ะกินข้าวที่อยู่ชิดริมผนัง ทุกอย่างภายในห้อง 

มีขนาดเล็กไปหมดเพราะข้อจำกัดของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ตัวจิ๋ว โซฟาขนาด 

กะทัดรัด แม้แต่จานชามก็ขนาดกระจ้อยร่อยน่าเอ็นดู

“ซื้อมาตั้งแต่เที่ยง ไม่รู้จะยังอร่อยอยู่หรือเปล่า” เขาเปรย

“ของฟรียังไงก็อร่อยน่า” ริษาตอบสั้น ๆ พลางจุ่มไม้ถูพื้นลงในถังน้ำ บิด 

แล้วถูซ้ำ  ๆ  อย่างคล่องแคล่ว “หิวน้ำไหม มีโค้กอยู่ในตู้เย็น แก้วแช่เอาไว้แล้ว 

เย็นเจี๊ยบ”

ทะเลเดินไปที่ตู้เย็นอย่างคุ้นเคย เขาหยิบกระป๋องเครื่องดื่มออกมา พร้อม 

แก้วน้ำเนื้อบางใสที่แช่เตรียมไว้ แต่ยังไม่รินดื่ม นัยน์ตายาวรีจับอยู่ที่ร่างบาง  ๆ 

นิ่ง ขณะที่คนถูกมองไม่รู้ตัว ยังคงก้มหน้าก้มตาถูพื้นอย่างตั้งอกตั้งใจ

ชายหนุ่มนึกถึงสายตาและน้ำเสียงเย็นชาของแม่ยามมองเพื่อนสนิทแล้ว 

ไม่สบายใจนัก รู้ดีว่าเธอต้องกระทบกระเทือนใจ แม้ริษาจะยืนยันว่าหายโกรธแล้ว  

แต่เขาก็อยากจะเคลียร์ความรู้สึกนั้นให้ชัดเจนกันไปเลย ดีกว่าจะต้องมาหมางใจ 

กันทีหลัง 

หัวใจซ่อนกล
ติญญา
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ความคิดนี้ทำให้เขาตัดสินใจพูดออกไป “แม่ฉันว่ายังไงบ้าง”

ริษาชะงักเล็กน้อย พลางเหลือบไปทางคนพูด ก็เห็นเขาจ้องมาอยู่ก่อนแล้ว

“หมายถึงก่อนที่ฉันจะเข้าไปในห้องทำงานน่ะ แม่พูดอะไรบ้าง”

เธอนิ่ง น้ำเสียงเย็น  ๆ  ของคุณสิริยายังคงก้องในความทรงจำ ทั้งสีหน้า 

ที่บอกชัดถึงความรังเกียจนั่นอีก

คำพูดแรง ๆ ออกันอยู่ที่ริมฝีปาก ทว่าสุดท้ายริษาก็ได้แต่ยักไหล่ “เปล่านี่”

หญิงสาวก้มหน้าก้มตาถูพื้นต่อ  พยายามทำใจให้เยือกเย็นและมีสติ  

ไม่มีประโยชน์ที่จะกล่าวร้ายสิริยา ฝ่ายนั้นก็แค่หวงลูกชาย ถ้าท่านรู้ว่าเธอไม่ได้ 

คิดอะไรกับทะเลมากไปกว่าเพื่อน อะไร  ๆ  น่าจะดีขึ้น และบางที...ท่านอาจจะ 

รังเกียจเธอน้อยลง เพราะกำลังคิด ริษาจึงไม่ทันรู้ตัว เมื่อไม้ถูพื้นถูกแย่งไป 

จากมือ 

“ไปเตรียมกับข้าวไป” เสียงห้าว  ๆ  แต่อ่อนโยนดังขึ้น “เห็นถูอยู่นั่นแหละ 

ไม่เสร็จสักที ฉันถูให้เอง”

ริษากำลังจะแย้ง แต่แล้วก็ชะงักกับประโยคต่อมาของเขา

“ฉันขอโทษแทนแม่ทุกอย่าง เธอก็อย่าไปคิดมากอะไร ยังไงเธอก็คือ 

เพื่อนสนิทของฉัน ความจริงนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เธอรู้ใช่ไหม”

แววตาของคนพูดอบอุ่นนัก ริษากะพริบตาถี่  ๆ อย่างตื้นตัน แต่แล้วความ 

ลึกซึ้งในบรรยากาศก็จางหายไปอย่างรวดเร็ว เมื่ออีกฝ่ายพูดต่อหน้าตาเฉย 

“อย่าถือสาเลยเนอะ มันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้นี่นา มีลูกชายหน้าตาดีอย่างนี้ 

แม่ก็ต้องหวงเป็นธรรมดา” 

ริษาหัวเราะร่วน ผลักไหล่เพื่อนแรง  ๆ

“หล่อตายละ” บรรยากาศเริ่มครื้นเครงขึ้น หญิงสาวหยิบถังน้ำไว้ในมือ 

ข้างหนึ่ง อีกข้างดึงไม้ถูพื้นจากมือเพื่อนกลับไปถือไว้ “เลิกถูก่อนดีกว่า มากินข้าว 

เถอะ กับข้าวเยอะ ควรเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ ไม่งั้นฉันว่าไม่หมดแน่”

“ก็ซื้อมาเผื่อ  ๆ เห็นหน้าตาตะกละ”

“ย่ะ”
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	 สีหน้าของเด็กหนุ่มคนนั้น 	 เผือดลงจนแทบไม่มี	

สีเลือดขณะอ่านทบทวนข้อความบนจอโทรศัพท์มือถือซ้ำ	 มือที ่กำแน่นค่อย 	ๆ	 	

คลายออกแล้วหย่อนโทรศัพท์ใส่กระเป๋าเสื้อในที่สุด	 เขานั่งนิ่งอยู่อึดใจก็ผลุนผลัน	

ลุกขึ ้น	 พนมมือทำความเคารพผู้ที ่ยืนอยู ่หน้าห้อง	 ก่อนคว้าสมุดหนังสือจาก	

บนโต๊ะก้าวยาว 	ๆ	 เดินแกมวิ่งออกไปโดยไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียว

	 อาจารย์ผู้สอนปรายตามองเล็กน้อย	 เพราะถือว่าเรียนระดับมหาวิทยาลัย	

แล้ว	 นิสิตนักศึกษามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง	 ไม่ใช่หน้าที่ของอาจารย์ที่จะต้อง	

มาดุว่าอย่างสมัยเรียนมัธยม

	 เด็กสาวผิวขาวนัยน์ตาดำขลับซึ่งนั่งอยู่แถวหลังสุดละสายตาจากกระดาน		

มองตามคนโดดเรียนไปแล้วนึกเป็นห่วงว่าอีกฝ่ายเป็นอะไรหรือเปล่า	 ท่าทางรีบร้อน	

ของเขาสะดุดใจ	 อีกทั้งสีหน้าเคร่งเครียดและคิ้วที่ขมวดมุ่นนั่นอีก

	 มีเรื่องอะไรหรือเปล่านะ

	 หลังจากชั่งใจอยู่ชั่วครู่	 เธอก็ตัดสินใจเก็บข้าวของ	 ทำความเคารพอาจารย	์

ก่อนออกจากห้องตามไป

	 รูปร่างสูงอย่างนั้นหาไม่ยาก	 เธอเดินแกมวิ่งตามเด็กหนุ่มไปจนถึงลานจอด	
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รถ	 พอดีกับที่เขาเข้าไปนั่งในรถยนต์ราคาแพงสีขาวสะอาด	 เห็นเป็นเงาตะคุ่ม 	ๆ		

ในระยะไกล

	 ร่างเล็กบางในชุดนักศึกษาก้าวเข้าไปใกล้	 ก้มลงมองผ่านกระจกติดฟิล์ม	

หนาทึบอยู่อึดใจ	 และเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่แม้แต่จะหันมา	 ก็ตัดสินใจเคาะกระจก	

ตะเบ็งเสียงถาม

	 “เป็นอะไรไปหรือเปล่า	 ทำไมอยู่ 	ๆ 	ก็พรวดพราดออกมาอย่างนั้นล่ะ”

	 ผู้ถูกเรียกนั่งนิ่งไม่ตอบโต้	 เสี้ยวหน้าคมคายขรึมสงบ	 นัยน์ตายาวรีได้รูป	

สวยหลุบต่ำจนคนมองไม่อาจเห็นแววตาคู่นั้นได้

	 “ทะเล	 เกิดอะไรขึ้นเหรอ”	 เธอถามซ้ำอีกครั้ง

	 ชายหนุ่มเหลือบมาแวบหนึ่ง	 แต่ยังคงไม่มีคำพูดใด 	ๆ

	 เด็กสาวยืนนิ่งอยู่อึดใจก็เดินอ้อมหน้ารถไปอีกด้านหนึ่ง	 ด้วยความเป็นห่วง	

เห็นว่าอย่างไรเสียเขาก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน	 เธอจึงถือวิสาสะเปิดประตูก้าวขึ้น	

ไปนั่งเคียงข้าง	 ชั่งใจเล็กน้อยก่อนถามย้ำ

	 “ใครส่งข้อความอะไรมาเหรอ	 เขาบอกว่ายังไง”	 เธอชะงักไปเมื่อนึกถึง	

ข่าวคราวที่เคยเห็นผ่านตาทางหน้าหนังสือพิมพ์	 ข่าว...เกี่ยวกับพ่อของเขา

	 ดวงตากลมเบิกกว้างตกใจ	 “หรือว่าพ่อนาย...”

	 ช่วงไหล่กว้างภายใต้เสื้อเชิ้ตขาวเกร็งขึ้นเล็กน้อย	 ความเจ็บปวดปรากฏ	

วับไหวในดวงตา	 สันกรามด้านข้างขบเข้าหากันแน่นราวกำลังอดกลั ้นบางสิ ่ง	

บางอย่าง

	 แววตาของเด็กสาวสลดลงขณะทอดสายตามองอีกฝ่าย	 ไม่จำเป็นต้องบอก	

เธอก็พอจะเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้น	 ท่าทางของเขาดูแย่ขนาดหนัก	 ก็คงจะมีสาเหต	ุ

อยู่เพียงเรื่องเดียว

	 และโดยไม่เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวหรือความสัมพันธ์หญิงชายใด	ๆ	 มือบอบบาง	

เอื้อมไปแตะที่หลังมือแข็งแรงแผ่วเบา	 ความรู้สึกในขณะนั้นเธอเพียงแค่ต้องการ	

ปลอบใจ	 อยากให้เขารู้ว่าอย่างน้อย 	ๆ 	ก็ยังมีเธอคอยอยู่เคียงข้าง

	 ทะเลชะงักอยู่เพียงครู่	 ก่อนเปลี่ยนมากุมมือเล็ก	ๆ	ไว้แนบแน่น	 ไม่มีคำถาม	
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ไม่มีคำพูด	 แต่ดูคล้ายวินาทีนั้น	 ใจจะสื่อสารถึงใจ	 เป็นความเข้าใจที่ไม่จำเป็น	

ต้องมีคำอธิบาย	 ความเข้าใจ...ระหว่างจิตวิญญาณ

แปร๊น-น-น  	

	 เสียงแตรรถที่ดังลั่นอยู่ไม่ห่างปลุกริษาจากภวังค์ความคิด	 เธอเหลือบดู	

นาฬิกาซึ่งชี้บอกเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา	 ก่อนจะร้องโวยวายด้วยความตกใจ

	 “ว้าย	 ได้เวลานัดแล้วนี่นา	 โอย	 จะสายไหมเนี่ย”

	 ริษามองซ้ายขวา	 เมื่อแน่ใจว่าไม่มีรถ	 ก็ก้าวพรวดวิ่งข้ามถนนตรงไปยัง	

ตึกโอ่อ่ากว้างขวาง	 ติดป้ายชื่อสวยงามหรูหราว่า 	 ‘The	 Complex’	ทันที	 	 ไอเย็น	

ปะทะผิวหน้าเมื่อก้าวเข้าไปในตึกแห่งนั้น	 หญิงสาวเดินแกมวิ่งตรงไปที่ลิฟต์	 กด	

ปุ่มหมายเลข	 ๕	 อันเป็นสถานที่นัดพบในวันนี้

	 บริเวณชั ้น 	 ๕	 แออัดด้วยผู ้คน	 ช่างภาพในเครื ่องแต่งกายสบาย 	ๆ 	 เดิน	

สวนกันขวักไขว่	 ต่างถือกล้องตัวใหญ่ยกขึ้นกดเป็นระยะ	 เห็นแสงแฟลชวูบวาบ	

นอกจากนี้ยังมีนักข่าวสาวท่าทางทะมัดทะแมงอีกหลายคนต่างตั้งใจจดจ้องไปบน	

เวทีซึ่งกำลังมีการสัมภาษณ์กันอยู่อย่างเข้มข้น

	 ริษาไปที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้า	 เซ็นชื่อแล้วรับแฟ้มข้อมูลจากฝ่ายประชา-	

สัมพันธ์มาหย่อนลงในถุงผ้าใบใหญ่ที่สะพายอยู่	 ก่อนตรงไปยังหน้าเวที

	 พิธีกรสาวสวยกำลังสัมภาษณ์ชายหนุ่มในชุดสูทสีดำสนิทอย่างคล่องแคล่ว	

ฉะฉาน	 เขาเป็นหนุ่มหล่อ	 ผิวขาว	 หน้าตาคมคาย	 ดวงตายาวรีคมกริบ	 จมูกโด่ง	

เป็นสันรับกับวงหน้าเรียวได้รูป	 ไม่ว่ายามตอบคำถาม	 ยิ้ม	 หรือแม้แต่ท่าทีรับฟัง	

คำถามล้วนแต่เป็นไปด้วยบุคลิกที่เห็นโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด

	 ริษาอดไม่ได้ที่จะอมยิ้มอย่างที่เคยทำเสมอ	 ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือในสถาน-	

การณ์ใด	 ทะเลก็ไม่เคยเปลี่ยน	 เขาดูโดดเด่นเสมอ	 เป็นจุดสังเกตเสมอ	 และ	

รูปหล่อเสมอ
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	 สายตาคู่นั ้นเบนมาทางเธอพอดี	 หญิงสาวจึงโบกมือให้	 อีกฝ่ายยิ้มตอบ	

นิด	ๆ 	ที่มุมปาก	 แต่แล้วก็ชะงักเมื่อถูกพิธีกรสาวยิงคำถามใส่	 เขาหันกลับไปตอบ	

คำถามอย่างตั้งอกตั้งใจอีกครั้ง

	 ภาพบางอย่างซ้อนขึ้นในความทรงจำ

	 ริษาหยุดนิ่ง	 เมื่อนึกถึงอดีตของเธอและเขา...เพื่อนต่างเพศที่แสนพิเศษ	

คนนี้

“พ่อฉันตายแล้ว...”

	 ด้วยคำอธิบายเพียงประโยคเดียวหลังจากบีบมือเธอนิ่งอยู่อย่างนั้นเป็นนาน	

ริษาก็เข้าใจทุกสิ่ง	 เรื่องราวของทัศน์...พ่อของทะเลพรั่งพรูจากปากลูกชาย	 โดย	

ไม่ต้องไปหาอ่านจากหน้าหนังสือพิมพ์

	 ชายหนุ่มเล่าว่า	 พ่อของเขาเริ่มล้มเจ็บด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ตั้งแต่เขา	

เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ไม่ถึงเดือน	 แพทย์ตรวจพบเมื่อเนื้อร้ายลุกลามไปมาก	

แล้ว	 ดังนั้นชีวิตของทัศน์จึงเท่ากับแขวนอยู่บนเส้นด้าย

	 แม้จะพยายามยื้อด้วยยาสารพัดหรือการรับประทานอาหารอย่างดีปรุงพิเศษ	

ตลอดจนการรักษาด้วยทางเลือกใหม่ 	ๆ 	หลายวิธี	 แต่สุดท้ายทุกอย่างก็จบสิ้นลง	

เมื่อทะเลเพิ่งขึ้นชั้นปีที่สองเท่านั้น

	 ทะเลเสียใจมาก	 เขารักพ่อและเห็นท่านเป็นวีรบุรุษ	 เธอเองแม้ได้ยินเพียง	

คำบอกเล่า	 แต่ก็ชื่นชมบิดาของเพื่อนไม่แพ้กัน	 ชายวัยกลางคนที่มีมานะ	 บากบั่น	

และอดทน	 เริ่มต้นจากร้านขายของเล็ก 	ๆ 	สู่ตึกแถวขนาดย่อม	 จนกระทั่งพัฒนา	

กลายเป็นศูนย์การค้าระดับยักษ์ที่มีชื ่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ	 ปัจจุบัน	

ตระกูล 	 ‘อนธิวาร’ 	มีหุ ้นส่วนในวงการการค้าแทบทุกรูปแบบ	 ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ	

โรงแรม	 ร้านอาหารชื่อดังหลายแห่ง	 หรือโครงการบ้านจัดสรรต่าง 	ๆ	 ตลอดจน	

เครือข่ายด้านสื่อสิ่งพิมพ์
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	 เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เธอและทะเลซึ่งเคยเป็นเพียงเพื่อนร่วมชั้น	 กลับ	

ผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น	 ทั้งที ่คนหนึ่งเป็นหนุ่มรูปหล่อ	 โด่งดัง	 และร่ำรวย		

ส่วนอีกคนเป็นเพียงเด็กสาวหน้าตาธรรมดา 	ๆ	 ฐานะไม่ได้เลิศเลอ	 แต่ทั้งคู่ก็เข้าใจ	

กันได้ดี

	 เพื่อนหลายคนเคยแซวเมื่อเห็นทั้งสองคนไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ 	ๆ

	 ‘เฮ้ย  ไหน  ๆ  ก็ตัวติดกันยังกับฝาแฝดแล้ว  ทำไมไม่คบ  ๆ  กันไปเลยวะ’

	 ‘ทะเลเขามาจีบเธอหรือเร็น  อย่าให้หลุดไปได้เชียวนะ  ทั้งหล่อทั ้งรวย 

อย่างนั้น’

	 ‘นี่ตกลงคบกันแล้วแต่ไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ  จะปล่อยให้พวกเรา 

เข้าใจกันไปเองใช่ไหม’

	 ทั้งคู่ไม่สนใจกับคำพูดเหล่านั้น	 และความสัมพันธ์ก็ยังคงดำเนินไปเรื่อย 	ๆ	

จนต่างฝ่ายต่างเรียนจบมหาวิทยาลัยมาถึง 	 ๕	 ปีเข้าไปแล้ว	 เพื่อนหลายคนเริ่ม	

ทยอยกันแต่งงาน	 บางคนมีลูก	 ทว่าทะเลและริษากลับยังโสด	 และยังคงสนิทสนม	

กันเหมือนเดิม	 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

	 จนถึงทุกวันนี้...

“ไง”  เสียงทักดังขึ้น  ริษาเงยหน้าขึ้นยิ้มรับชายหนุ่มซึ่งกำลังก้าวตรงเข้ามาหา

	 “ไง	 เท่เชียวนะ”

	 ชายหนุ่มยักไหล่	 ไม่ตอบรับคำพูดนั้น	 แต่เปลี่ยนเรื่องเป็นว่า

	 “จะเที่ยงแล้ว	 หาอะไรกินกันไหม	 จะกินที่นี่หรืออยากไปที่อื่น”

	 ริษานิ่งคิด	 ความที่เป็นคนไวต่อความรู้สึกของผู้คนทำให้เธอรู้ว่าตอนนี้	

สายตาของคนรอบข้างเริ่มจับจ้องมาที่เธอและเพื่อนสนิท	 ซึ่งก็ไม่แปลกอะไร	 เพราะ	

ทะเลเป็นหนุ่มรูปหล่อ	 ทั้งยังเป็นคนดังของสังคม	 เขาย่อมถูกจับตาเสมอในเรื่อง	

การคบหาเพื่อนผู้หญิง
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	 “กินที่อื่นเถอะ”	 ชายหนุ่มตัดสินใจ	 “มีร้านไหนจะแนะนำบ้างไหมล่ะ	 ยาย	

นักข่าวหัวเห็ด”

	 “ไปร้านเดิมดีไหม”

	 แทนคำตอบ	 ทะเลเอื ้อมมือมาดึงกระเป๋าสะพายและถุงผ้าบนไหล่ของ	

เพื่อนสาวไปถือ	 บอกง่าย 	ๆ 	ว่า

	 “ช่วยถือละกัน	 เห็นหิ้วของหนัก 	ๆ 	แล้วรำคาญ	 ตัวก็เตี้ยนิดเดียว”

	 ริษาหน้างอ	 “ตัดคำว่าเตี ้ยออกได้ไหมยะ	 เหลือแค่ตัวนิดเดียวค่อยฟัง	

น่าเอ็นดูหน่อย”

	 “ไว้ค่อยบ่นทีหลังได้ไหม”	 อีกฝ่ายพูดไปคนละเรื่อง	 “ตอนนี้หิวแล้ว	 ไปกิน	

ข้าวเถอะ”

	 ร่างสูงหันหลังก้าวจากไปโดยไม่รอคำตอบ	 ทิ้งให้คนถูกมองได้แต่เอ็ดตะโร	

อยู่คนเดียว

	 “อะไรของนายเนี่ย	 เฮ้	 รอก่อนสิ	 เดี๋ยว...”

เพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อมา  ทั้งสองก็มานั่งอยู่ด้วยกันใน 	 ‘ร้านเดิม’ 	ที่ริษาพูดถึง 

ร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ขนาดกะทัดรัด	 ตกแต่งโปร่งโล่งสบายตา	 กระจกแผ่นใหญ่	

กรอบใสสะอาดทำให้เห็นบรรยากาศภายนอก	 ซึ่งเป็นสวนกว้างปลูกหญ้าสีเขียว	

เรียบราวกับพรมแลดูสดชื่น	 หน้าร้านประดับประดาด้วยซุ้มไม้ใหญ่น้อย	 ล้อม	

กรอบแผ่นป้ายสีขาวสลักตัวอักษรสีเขียวอ่อนละม้ายเขียนด้วยลายมือสวยเรียบ	

ว่า	 ‘Double	 Jane’

	 ทั้งคู่เลือกที่นั ่งด้านนอกเหมือนทุกครั้ง	 บริเวณนั้นจัดเป็นสวนเล็ก 	ๆ	 มี	

ต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงา	 ดังนั้นแม้จะเป็นเวลาค่อนข้างบ่ายแล้ว	 แต่แดด	

ก็ส่องลงมาไม่ถึง	 ทั้งอากาศก็เย็นสบาย	 ไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไป

	 ทะเลถอดเสื้อสูทและปลดเน็คไทออก	 เหลือเพียงเชิ้ตสีขาวสะอาดที่เจ้าตัว	
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พับแขนลวก	ๆ	ไว้เหนือข้อศอก	 เขาดูง่าย	ๆ	และเป็นอิสระ	 ผิดกับชายหนุ่มผู้เคร่งขรึม	

บนเวทีเมื่อสักครู่

	 “เป็นยังไงบ้าง	 งานวันนี้	 โอเคไหม”	 ริษาเริ่มคำถาม

	 แทนคำตอบ	 อีกฝ่ายกลับย้อน	 “เธอคิดยังไงล่ะ”

	 ริษานิ ่งคิด	 งานเปิดตัวโครงการ 	ไทยช่วยไทย 	ที่เพิ ่งผ่านไปนี ้เป็นความ	

ภาคภูมิใจของทะเล	 ทั้งที่มีเสียงคัดค้านจากหลายฝ่าย	 แต่เขาก็ทุ่มเทกับมันอย่าง	

เต็มที่	 ทั้งต่อสู้และฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นจนทุกอย่างเดินมาถึงวันนี้ในที่สุด

	 เธอยิ้มอย่างให้กำลังใจ

	 “นายเองก็รู้ว่ามันเป็นแค่การเริ่มต้น	 ถ้าอยากให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จ	

ตามที่ตั้งใจ	 นอกจากจะมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำแล้ว	 ก็ยังมีอีกหลายคนเลยด้วย	

ที่นายต้องโน้มน้าวใจน่ะ”

	 ทะเลพยักหน้ารับกับความคิดเห็นที่แม้จะฟังดูธรรมดา	 แต่มันบอกชัดว่า	

คนพูดรู้จักรู้ใจเขาเป็นอย่างดี

	 เขากวาดตาพิจารณาหญิงสาวตรงหน้า	 นัยน์ตาเธอดำขลับใสกระจ่าง	 จมูก	

โด่งเล็ก	ๆ	และเรียวปากสีอ่อนบอบบาง	 ริษาไม่ใช่คนสวย	 เรียกว่าเป็นคนน่าเอ็นด	ู

มากกว่า	 ด้วยผิวพรรณเนียนละเอียดและหน้าตาหมดจดทำให้แม้จะอายุ	 ๒๗	 ปี	

แล้ว	 แต่เธอก็น่ามองและยังดูเป็นเด็กอยู่นั่นเอง

	 ทะเลนึกถึงครั้งแรกที่เด็กสาวท่าทางฉลาดเฉลียวคนนี้เข้ามาในชีวิต	 เขา	

พบเธอตอนเข้าเรียนในชั้นปีที่หนึ่ง	 คณะรัฐศาสตร์	 การได้ทำรายงานกลุ่มเดียวกัน	

บ่อยครั้งทำให้มีโอกาสได้พูดคุยกัน	 แม้ไม่สนิทสนม	 แต่ก็ไม่เรียกว่าห่างเหินเป็น	

คนแปลกหน้า	 หลายครั้งที่เขาพบว่าอีกฝ่ายคิดอะไรคล้าย	ๆ	กัน	 ทว่าความสัมพันธ	์

ก็ยังผิวเผินห่างไกลอยู่ดี

	 กระทั่งเหตุการณ์ในวันนั้น...ภาพที่หญิงสาวเอื้อมมาแตะหลังมือเขายังคง	

ประทับอยู่ในใจ	 ทะเลจำได้ว่ามันเป็นวันที่เขาเจ็บปวดที่สุด...วันที่ความหวังและ	

ความฝันทั้งหมดสูญสลายลงในพริบตา	 การที่ผู้เป็นพ่อจากไปไม่เพียงแต่จะนำมา	

ซึ่งความเสียใจเท่านั้น	 แต่ยังส่งผลต่อเส้นทางชีวิตของเขาโดยตรงอีกด้วย
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