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Clashed  :  ใจสลาย

กรุงเทพมหานคร   ร่างสมส่วนก้าวลงจากชั ้นสองของบ้านเช่า 

ในชุดเดรสสีฟ้าอ่อนเข้ารูปยาวถึงเข่าอวดส่วนเว้าส่วนโค้งสมบูรณ์แบบ  รวมทั้ง 

ผมดำสลวยที่เจ้าตัวถักเปียด้านหน้าแล้วรวบไปเก็บไว้ด้านหลัง  ทำให้เจ้าของร่าง 

สูงกว่าร้อยหกสิบเซนติเมตรอย่างปานตะวันแลดูสวยหวานมากกว่าโฉบเฉี ่ยว  

รอยยิ้มบนดวงหน้ารูปไข่และประกายแห่งความสุขที่ฉายชัดในแววตาดำขลับ  ทำให้ 

น้องสาวในชุดนักศึกษาซึ่งเพิ่งก้าวเข้ามาในบ้านยิ้มกว้าง

	 “ฮั ่นแน่  แต่งตัวสวยอย่างนี ้  แสดงว่าตะวันมีนัดกับหนุ ่มที ่ไหนละสิ”  

ประกายเดือนสัพยอก  ถ้าเทียบกับผลไม้  ปานตะวันนั้นหวานเหมือนส้มบางมด  

ในขณะที่น้องสาวเปรี้ยวไม่ต่างจากส้มจี๊ด

	 “เปล่าจ้ะ  พี่จะไปรับพี่อาร์ตต่างหาก”  พี่สาวบอกด้วยใบหน้าอิ่มเอิบ  นาน 

แล้วที ่เธอไม่ได้เจอคู่หมั ้นหนุ่ม  ตั้งแต่เขาไปเรียนต่อที่อเมริกากว่าห้าปีก็กลับ 

เมืองไทยเพียงไม่กี่ครั้ง

	 “อุ๊ย  อย่างนี้เดือนต้องเตรียมตัดชุดเพื่อนเจ้าสาวแล้วสิ”  ใบหน้าของน้อง 

ฉายแววตื่นเต้นระคนยินดี  เพราะรู้ว่าพี่สาวเฝ้ารอการกลับมาของประดิพัทธ์นาน 

ขนาดไหน

	 “ไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นก็ได้จ้า  พี่ยังไม่ได้คุยอะไรเป็นเรื่องเป็นราวกับ 

พี่อาร์ตเลย”  ริมฝีปากอิ่มแย้มยิ้มอย่างมีความสุข  ประดิพัทธ์เป็นรุ่นพี่มหาวิทยาลัย 

เธอคบกับเขาตั ้งแต่เรียนปีสอง  พอเขาเรียนจบก็ขอหมั ้นแล้วบินไปเรียนต่อ 

เมืองนอก  โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะแต่งงานทันทีที่กลับมา  ทุกอย่างไปได้สวย  

มีช่วงสองปีหลังที ่เขาห่างหายไปด้วยเหตุผลว่าเรียนหนัก  ปานตะวันจึงเฝ้าแต่ 

นับวันรอด้วยหัวใจโหยหา
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	 “ให้เดือนโทร.ตามพี่เก่งขับรถไปส่งตะวันที่แอร์พอร์ตไหม”  ประกายเดือน 

ถามด้วยท่าทางกระตือรือร้น  เพราะเธอและพี่สาวไม่มีรถ  มารดาเสียไปหกปีก่อน  

บิดาแต่งงานใหม่แล้วย้ายออก  เธอและพี่สาวอยู่กันตามลำพัง  ภาระทุกอย่างจึง 

ตกอยู่กับปานตะวัน

	 “ไม่ต้องหรอกจ้ะ  เก่งน่ะเป็นแฟนเดือนนะ  ไม่ใช่แฟนพี่เสียหน่อย  เดี๋ยว 

พี่นั ่งแท็กซี ่ไปเอง  เรื ่องเรียนไปถึงไหน  ใกล้จะสอบแล้ว  ขยันอ่านหนังสือล่ะ  

ไม่งั้นเงินที่พี่หาให้เรียนจะสูญเปล่า”  ปานตะวันเอ่ยสำทับน้องสาวซึ่งเรียนด้านการ 

จัดการธุรกิจอยู่ปีสาม

	 “ทราบแล้วเจ้าค่ะ  ไว้เดือนเรียนจบจะหาเงินมาใช้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ของคุณพี่สาวสุดสวยนะจ๊ะ”  น้องสาวบอกด้วยใบหน้ายั่วเย้า

	 “พี่ไม่สนหรอกเรื่องนั้นน่ะ  ขอแค่ไม่ขอตังค์ตอนทำงานก็พอแล้วแม่ดาว 

มหา’ลัย  ได้เวลาละ  พี่ไปก่อนนะ”  เธอมองเวลาที่หน้าปัดนาฬิกาบนข้อมือแล้ว 

รีบบอก

	 “ค้างกับพี่อาร์ตก็ได้นะ  เดือนเข้าใจว่าคนไม่ได้เจอกันนาน  คงอยากใช้เวลา 

นอนสบตาคุยกันให้หายคิดถึง”  น้ำเสียงขี ้เล่นบวกกับเสียงหัวเราะคิกคักของ 

ประกายเดือนทำให้คนฟังบิดสีข้างพร้อมส่งสายตาปราม

	 “อย่าพูดอะไรน่าเกลียดแบบนี้ได้ไหม  ขึ้นไปอาบน้ำ  อ่านหนังสือทำการบ้าน 

เลย”  ปานตะวันบอกน้องเสียงดุแล้วออกจากบ้านเพื่อไปเรียกแท็กซี่ 

ปานตะวันใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง  รถก็พาไปจอดหน้าอาคารผู้โดยสารขาเข้า 

ของสนามบิน  รอยยิ้มหวานผุดขึ้นบนดวงหน้าผุดผาดเมื่อก้าวเข้าไปด้านใน  หัวใจ 

ของเธอเต้นแรงขึ้นทุกขณะเมื่อเครื่องบินที่คู่หมั้นหนุ่มเดินทางมาลงจอด 

	 หญิงสาวเดินกระวนกระวาย  มือไม้เย็น  เมื ่อเห็นผู ้โดยสารทยอยเดิน 

ออกจากประตูด้านใน  เธอประหม่าเหลือเกิน  กลัวว่าเวลาเห็นหน้าของประดิพัทธ ์

แล้วจะพูดจะวางตัวกับเขาไม่ถูก  ไม่นานเธอก็สะดุดกับร่างสูงเพรียวคุ้นตาเดิน 

ลากกระเป๋าเดินทางใบโตออกมาพร้อมกับสาวสวยคนหนึ่ง  และเกาะแขนของเขา 

ด้วยท่าทีสนิทสนมจนเธอเริ่มไม่แน่ใจว่ากำลังจะเผชิญกับอะไร
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	 ประดิพัทธ์หน้ายุ่งเมื่อเห็นร่างสมส่วนคุ้นตา  ถึงแม้จะไม่ได้เจอมากว่าสองปี  

เขาก็จำได้ดีว่าเป็นคู่หมั้นสาวที่นัดให้มาเจอ  ชายหนุ่มพาคนที่มาด้วยเข้าไปหยุดอยู่ 

ตรงหน้าของปานตะวัน  เธอมองเขาและคนข้าง ๆ สลับกันไปมา  แววตาเต็มไปด้วย 

คำถาม

	 “ตะวัน  เอ่อ  นี่มิลค์ครับ  มิลค์ครับ  นั่นตะวัน”  ประดิพัทธิ์เอ่ยแนะนำ 

สองสาวแบบไม่เต็มเสียง  สีหน้าของเขาดูอึดอัดอย่างเห็นได้ชัด

	 “นี่น่ะเหรอคะคู่หมั้นที่พี่อาร์ตเล่าให้มิลค์ฟัง  หน้าตาเฉิ่มมาก ๆ  แถมแต่งตัว 

ยังกับป้า  สมแล้วที่พี่อาร์ตจะถอนหมั้นน่ะ”  สาวสวยที่มาพร้อมกับเขาเบ้หน้าขณะ 

ปล่อยคำพูดดูถูกถากถางคนที่เพิ่งเจอกันอย่างไม่เกรงใจ  มองปานตะวันตั้งแต่หัว 

จดปลายเท้าอย่างเหยียด  ๆ   

	 “หมายความว่ายังไงคะ”  เสียงถามของปานตะวันเบาโหวง  ตาดำขลับมอง 

คู่หมั้นหนุ่มอย่างคาดคั้น  จนเขาต้องหลบสายตา

	 “ตะวัน  คือ...ที่พี่นัดให้มาเจอวันนี้เพราะจะบอกเรื่องของพี่กับมิลค์  เอ่อ  

คือเราสองคนคบกันมาสองปีกว่า ๆ แล้ว  ตอนนี้มิลค์กำลังท้อง...”  ประดิพัทธ์บอก 

ด้วยสีหน้าอึดอัด  หลบสายตาที่มีน้ำตาคลอของคนตรงหน้า  เธอมองเขาอย่าง 

ตัดพ้อระคนเจ็บปวดด้วยความรู้สึกละอายใจ  ชายหนุ่มกลั้นใจรอฟังคำบริภาษ 

ของคู่หมั้นสาวพลางเลื่อนมือไปทาบมือของผู้หญิงที่เกาะแขน  ท่าทางของเขาทำให้ 

ปานตะวันพยักหน้าเข้าใจอย่างง่าย  ๆ   

	 “งะ...งั ้นก็เอาแหวนของพี่อาร์ตคืนไปเถอะค่ะ”  ปานตะวันบอกเสียงสั่น 

ไม่ต่างจากมือสั่นเทาที่รีบถอดแหวนออกจากนิ้วแล้วยื่นให้เขา  ไม่มีความจำเป็นที่ 

เธอจะร้องขอความเป็นธรรมจากคนตรงหน้า  เมื่อผู้หญิงอีกคนกำลังอุ้มท้อง  และ 

ประดิพัทธ์ก็ทำท่าราวกับแคร์เธอคนนั้นเหลือเกิน  ถึงอยากจะด่าทอหรือตบหน้าเขา 

ให้หายเจ็บใจแค่ไหน  แต่ก็บอกตัวเองให้เชิดหน้าเข้าไว้

	 “ตะวัน  พี่ขอโทษ”  ประดิพัทธ์บอกด้วยแววตาเสียใจ  เขาเองก็ไม่ได้อยาก 

ลงเอยกับสาวไฮโซข้าง  ๆ   เท่าไร  แต่ที่คบหาก็เพราะความต้องการทางกายบวกกับ 

ที่เธอกำลังตั ้งท้อง  และบิดามารดาของเขากับเธอก็รู ้จักมักจี ่กันดี   จึงจำต้อง 

รับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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	 “หึ  แหวนน่ะไม่ต้องคืนพี่อาร์ตหรอก  ฉันไม่ใช่พวกใจไม้ไส้ระกำ  ถือซะว่า 

เป็นค่าทำขวัญและค่าเสียเวลาที่ทนรอพี่อาร์ตมาหลายปี  ได้ข่าวว่าจนนี่นา”  คำพูด 

กระแทกแดกดันนั ้นทำให้ปานตะวันเม้มปากแน่น   เก็บกดอารมณ์โกรธกรี ้ยว  

รีบยัดแหวนใส่มือประดิพัทธ์และหมุนตัวเดินจากไปทันที 

	 ความเจ็บปวดอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ทิ่มแทงหัวใจจนแหลกละเอียด  พอขึ้น 

แท็กซี่ได้ก็นั่งร้องไห้เงียบ  ๆ  ด้านนอกรถ  ฝนที่เริ่มลงเม็ดราวกับจะซ้ำเติมความ 

รู้สึกย่ำแย่ของเธอ  ความหวัง  ความฝัน  การเฝ้ารอที่ยาวนานสิ้นสุดลงง่ายดาย 

อย่างไม่น่าเชื่อจนปรับความรู้สึกไม่ทัน 

อีกมุมหนึ่งของกรุงเทพฯ  กนกวลีส่งยิ้มอ่อนหวานให้บิดามารดาเป็นครั้งสุดท้าย 

หลังจากรับคำอวยพรของคืนวันแต่งงาน  และญาติผู้ใหญ่ทยอยออกจากห้องหอ 

ตอนสี่ทุ่ม  ตากลมโตเหลือบมองเจ้าบ่าวที่เพิ่งสลัดเสื้อสูทออกด้วยใบหน้าแดงก่ำ  

ใจเต้นแรงเมื่อนึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้  เธอคบหากับนาคินทร์ตั้งแต่สมัยเรียน 

มหาวิทยาลัย  ด้วยเป็นเพื่อนสนิทนารถนรินทร์  น้องสาวของเขา

	 “อาบน้ำด้วยกันนะครับ”  นาคินทร์ซึ ่งเข้ามาสวมกอดร่างเย้ายวนในชุด 

เจ้าสาวสีขาวกระซิบชวนเสียงอ่อนโยน  ถึงสายตาอบอุ่นจะไม่ส่อแววเจ้าชู้ให้รู้สึก 

ลำบากใจ  แต่คำพูดนั้นก็ทำเอาคนฟังหน้าแดงก่ำ

	 “อะ...เอ่อ  เอาไว้วันหลังดีกว่านะคะ”  หญิงสาวบอกเขาเสียงสั่น  รวบชุด 

แต่งงานแบบเกาะอกไว้แน่น  เมื่อมือหนารูดซิปด้านหลังที่ยาวลงไปถึงสะโพกให ้ 

ก่อนกดริมฝีปากอุ่นจัดบนไหล่เปลือยและลำคอหอมกรุ่นอย่างไม่อาจห้ามใจ  ถึงเขา 

กับกนกวลีจะคบหากันมากว่าสามปีและหมั้นหมายกันสองปีก่อนแต่งงาน  แต่ก็ 

ไม่เคยมีอะไรเกินเลย  เพราะเขารักและให้เกียรติเธอมาตลอด

	 “ก็ได้ครับ  งั้นกนกเข้าไปอาบก่อนเถอะ”  ชายหนุ่มรู้ดีว่าอีกฝ่ายอาย  ไม่มี 

เหตุผลที่เขาจะต้องเร่งรัดเธอ 

	 คืนนี้มีความหมายกับชีวิตของเขา  เพราะได้แต่งงานกับผู้หญิงที่รักและ 

เฝ้ารอมานาน  สายฝนที่โปรยปรายด้านนอกทำให้โรแมนติกขึ้น  เขายืนพิงประต ู

หน้าต่างมองสายฝนบริเวณระเบียงหลังห้องนอนด้วยความรื่นรมย์  จนกระทั่ง 
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เหลือบเห็นกนกวลีกลับออกมาจากห้องน้ำในชุดนอนแบบเสื้อแขนยาวและกางเกง 

ขายาว  ท่าทางเขินอายทำให้เขาอยากจะเข้าไปกกกอดเชยชมเสียให้รู ้แล้วรู ้รอด  

ทว่าก็ต้องสั่งตัวเองให้ข่มใจรอ  และเข้าไปอาบน้ำชำระล้างคราบไคลให้สบายตัว 

เสียก่อน		 	

	 กนกวลีตรงไปเปิดกระเป๋าเดินทางใบโตที่ถูกนำมาส่งไว้ในเรือนหอเมื่อตอน 

บ่าย  พอค้นดูกลับไม่พบภาพวาดที่สั่งทำพิเศษจากจิตรกรชาวฝรั่งเศส  ซึ่งเตรียม 

ไว้เป็นของขวัญวันแต่งงาน

	 “ตายละ  นี่เราลืมไว้ที่บ้านเหรอเนี่ย  ทำไงดี  ขืนบอกว่าจะกลับไปเอาตอนนี้ 

พี่คินทร์ต้องห้ามแน่”  เธอพึมพำอย่างกระวนกระวายใจ  แล้วตัดสินใจเดินไปหยิบ 

กุญแจรถเบนซ์ของนาคินทร์  คว้ากระเป๋าถือวิ่งลงบันไดอย่างเร่งรีบ  เป้าหมายคือ 

บ้านของบิดามารดาที่อยู่ห่างออกไปเพียงสิบนาที 

“อะไรกันกนก  นี่มันคืนแต่งงานนะ  กลับมาทำไม”  มารดาซึ่งกำลังเตรียมตัว 

เข้านอนเอะอะขณะเร่งฝีเท้าตามเข้าห้องนอน

	 “กนกลืมของขวัญให้พี่คินทร์น่ะค่ะคุณแม่  ก็เลยกลับมาเอา”  หญิงสาว 

อธิบายพร้อมกับเปิดตู้เสื้อผ้า  รื้อหาของขวัญชิ้นดังกล่าว  รอยยิ้มสว่างไสวผุดขึ้น 

บนใบหน้าเมื่อพบมันวางอยู่บนชั้นสองของตู้เสื้อผ้า  “อยู่นี่เอง  นึกว่าหายเสียแล้ว”

	 “ทำไมคินทร์ยอมให้ออกมาอย่างนี้นะ  รู้ไหม  โบราณเขาถือว่ามันเป็นลาง 

ไม่ดีของชีวิตคู่”  มารดามิวายบ่นต่อตามประสาคนเคร่งครัดจารีตประเพณี

	 “โธ่  คุณแม่ขา  กนกกลับมาแป๊บเดียว  ไม่เป็นไรหรอกค่ะ  คุณแม่คิดมาก 

แบบนี้ระวังจะแก่เร็วนะคะ  กนกขอตัวกลับก่อนดีกว่า  เดี ๋ยวพี่คินทร์ออกจาก 

ห้องน้ำไม่เจอแล้วจะสงสัยว่าหายไปไหน  กนกไม่อยากโดนดุรอบสอง  แค่คุณแม ่

คนเดียวก็หูชาแล้ว  ฝันดีค่ะ”  ร่างบอบบางตรงเข้าไปหอมแก้มมารดาฟอดใหญ่  

วิ่งลงบันไดอย่างเร่งรีบ  และพารถคันหรูออกจากบ้านอย่างรวดเร็ว  แต่เพิ่งพารถ 

ออกจากซอยหน้าบ้านได้เพียงไม่กี่นาที  โทรศัพท์มือถือของเธอก็ดังขึ้น

	 “อยู่ไหน”  นาคินทร์ถามเสียงห้วนทันทีที ่คนปลายทางกดรับ  เขาตกใจ 

แทบแย่เมื่อออกจากห้องน้ำแล้วเจ้าสาวหายไป  หนำซ้ำเมื่อลงไปดูชั้นล่างก็พบว่า 
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รถคันหนึ่งของเขาหายไปด้วย  การออกไปโดยไม่มีการบอกกล่าวทำให้เขาอดฉุน 

ไม่ได้

	 “ขอโทษจริง  ๆ  ค่ะพี่คินทร์  พอดีกนกลืมของไว้ที่บ้านแม่  อีกห้านาทีก็จะ 

ถึงบ้านเราแล้ว”  กนกวลีบอกเขาเสียงหวาน  เหลือบมองกระบอกใส่ภาพวาดที่ 

วางอยู่เบาะข้าง  ๆ  เธอแทบจะอดทนรอให้เจ้าบ่าวเห็นของขวัญชิ้นนี้ไม่ไหว 

	 “ของอะไร  ทำไมจะต้องออกไปเอาตอนนี้ด้วย  รู ้ไหมว่าโบราณเขาถือ”   

ชายหนุ่มเอ่ยเสียงดุ  ฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างหนักราวกับฟ้ารั่วทำให้เขายิ่งทวีความ 

ห่วงใย

	 “กนกบอกพี่คินทร์ไม่ได้จริง  ๆ  ค่ะว่าเป็นอะไร  แต่กนกตั้งใจจะให้พี่คินทร์ 

เป็นของขวัญวันแต่งงาน...ว้าย!”  หญิงสาวร้องเสียงหลงเมื่อเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง 

เดินฝ่าสายฝนข้ามถนนบริเวณสี่แยกไฟแดง  ห่างจากรถที่พุ่งไปด้วยความเร็วสูง 

ของเธอไม่ถึงสิบเมตร

  เอี๊ยดดดดด!!  โครม!! 

	 เสียงเบรกรถ  เสียงกรีดร้องอย่างตกใจของกนกวลี  ตามด้วยเสียงเหมือน 

รถชนกับอะไรสักอย่างดังสนั่นหวั่นไหวผ่านทางโทรศัพท์ทำให้นาคินทร์ใจหายวาบ

	 “กนก!  เกิดอะไรขึ ้น  กนกได้ยินพี ่ไหม  กนก!”  ทุกอย่างเงียบไปจน 

นาคินทร์ทำอะไรไม่ถูก  รีบหยิบเสื้อผ้าขึ ้นมาสวม  คว้ากุญแจรถอีกคันแล้ววิ ่ง 

ลงบันไดอย่างร้อนใจ  มือสั่นเทาสตาร์ตรถและขับออกจากหน้าบ้านราวกับพายุ  

ในใจภาวนาขออย่าให้สิ่งที่เขากลัวเป็นความจริง

	 รถของเขาแล่นไปเพียงห้านาทีก็สะดุดกับการจราจรที่ติดขัดอีกด้านของ 

ถนนสายนั้น  รถตำรวจและรถพยาบาลหลายคันเปิดไฟฉุกเฉิน  ความเอะใจทำให้ 

เขาจอดรถไว้ริมถนนและวิ่งข้ามไปฝั่งนั้นด้วยหัวใจหวาดหวั่น  เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุ 

และเห็นรถเบนซ์คุ้นตาด้านหน้ายุบเพราะปะทะกับเสาคอนกรีตกลางถนนจนแทบจะ 

ไม่เหลือสภาพเดิมก็ใจหาย  สันหลังหนาวเยือก  เขาเร่งฝีเท้าแหวกฝูงชนเข้าไปด้วย 

ความร้อนใจ  และป้ายทะเบียนที่ตกอยู่ข้างรถก็ทำให้เขาตาเบิกโพลง

	 “กนก!”  นาคินทร์ร้องเสียงหลง  เรียกสายตาหลายสิบคู่ให้หันมามองเขา  

เขาวิ่งตรงไปหารถพยาบาลสองคันที่จอดอยู่ไม่ไกลนักด้วยความหวาดกลัวสุดขีด  
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แต่ความกลัวนั้นก็เทียบกับความรู้สึกในวินาทีที่เขาเห็นชุดของคนนอนอยู่ในรถ 

ไม่ได้ 

	 “กนก!”  เขาถลาขึ้นไปบนรถท่ามกลางเสียงร้องห้ามของเจ้าหน้าที่เวชกิจ 

ฉุกเฉิน  เลือดที่ไหลออกจากปากและรอยช้ำตามเนื้อตัวของคนเจ็บทำให้ใจแทบ 

ปลิดปลิว  เขาคว้ามือที่ตกอยู่ข้างตัวคนเจ็บซึ่งนอนหายใจรวยรินขึ้นมากุม  ส่วน 

เจ้าหน้าที่อีกคนปิดประตูรถแล้วให้สัญญาณคนขับออกรถทันที

	 “กนก  ทำไมถึงเป็นแบบนี้”

	 “คุณคะ  คุณเป็นญาติของคนเจ็บใช่มั ้ย  อย่าเพิ ่งเขย่าตัวหรือพยายาม 

พูดคุยกับเธอเลยค่ะ”  เวชกิจฉุกเฉินอีกคนซึ่งกำลังพยายามทำทุกอย่างที่จะยื้อชีวิต 

ของหญิงสาวบอกเสียงรัวเร็ว

	 “กนกได้ยินพี่มั้ย  กนก!”  ชายหนุ่มไม่สนใจอีกฝ่าย  เขาเอาแต่เรียกคนเจ็บ 

และร้องไห้ราวกับจะขาดใจ 

	 “พะ...พี่...คินทร์”  กนกวลีปรือตาขึ้นมองเขาอย่างยากลำบาก  แก้มสองข้าง 

อาบน้ำตา  เลือดที่ไหลทะลักออกจากมุมปากทำให้นาคินทร์ร้องไห้หนักขึ้นไปอีก

	 “กนกทำใจดี  ๆ  ไว้นะครับ  พี่อยู่นี่แล้ว”  เขาบอกเสียงปนสะอื้น  พลางจูบ 

มือที่เต็มไปด้วยรอยช้ำครั้งแล้วครั้งเล่า  ราวกับว่าสัมผัสอ่อนโยนจะช่วยบรรเทา 

ความเจ็บปวดทรมานซึ่งเธอเผชิญอยู่ได้บ้าง

	 “กนก...ขอ..โทษ  ทะ...ที่หนีออกมา”  กนกวลีบอกเสียงขาด ๆ  หาย  ๆ  มือ 

ชุ่มเลือดซึ่งเหลือเรี่ยวแรงอยู่น้อยนิดยกขึ้นสัมผัสแก้มสากแผ่วเบา  มองใบหน้า 

หล่อเหลาที่ร้องไห้อย่างไม่เหลือคราบผู้ชายแข็งแกร่ง

	 “กนกเข้มแข็งไว้นะครับ  จำได้ไหมที่เราสัญญากันว่าจะแต่งงาน  มีลูก  

มีครอบครัวท่ีอบอุ่นด้วยกัน  กนกห้ามท้ิงพ่ีไปนะ  พ่ีอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีกนก  ได้ยินไหม 

ว่าพี่อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีกนก”  ริมฝีปากของคนให้กำลังใจปนเว้าวอนสั่นระริก  พูด 

พลางก็จูบแก้มที่เย็นชืดของคนฟังซ้ำ  ๆ  นัยน์ตาที่พร่ามัวมองสำรวจร่างบอบบาง 

ซึ่งเสื้อผ้าโชกเลือดจนได้กลิ่นคาวคลุ้ง

	 “ผะ..ผู้หญิงคนนั้น  ปลอดภัย...ไหมคะ”...ไหมคะ”ไหมคะ”  เสียงเบาหวิวถามเวชกิจสาวอย่าง 

กระท่อนกระแท่น  แต่มันกลับทำให้ชายหนุ่มหันไปมองคนถูกถามด้วยแววตางุนงง
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	 “คิดว่าปลอดภัยค่ะ  เธออยู่ในรถพยาบาลอีกคัน”

	 “ดะ...ดีค่ะ”  คนเจ็บยิ้มน้อย  ๆ  พอใจกับสิ่งที ่ได้ยิน  ก่อนเปลือกตาจะ 

ค่อย  ๆ  ปิด  เช่นเดียวกับมือที่ลูบแก้มของเจ้าบ่าวตกลงมาอยู่ข้างตัว

	 “กนก  ๆ  ได้ยินพี่ไหม  ลืมตาสิกนก  พวกคุณทำอะไรสักอย่างสิ  ทำไม 

ป่านนี้ยังไม่ถึงโรงพยาบาลสักที”  นาคินทร์หันไปตวาดทุกคนในรถทั้งน้ำตา

	 “กนกลืมตาขึ้นมาคุยกับพี่สิ  ได้ยินพี่ไหม  อย่าเงียบไปอย่างนี้  กนก!”  

ชายหนุ่มบีบมือคนเจ็บจนเธอเริ่มปรือตาขึ้นมาอีกครั้งด้วยความยากลำบาก

	 “กนก  ระ...รักพี่คินทร์  มะ...มาก”  กนกวลีกล่าวกระท่อนกระแท่น  น้ำตา 

รินไหลอาบแก้มเมื่อรู้ตัวว่าคงจะมีชีวิตอยู่ดูหน้าผู้ชายที่รักและบูชาสุดหัวใจคนนี้ 

ได้อีกไม่นาน  มุมปากสั่นระริกมีเลือดทะลักออกมาทุกครั้งที่พยายามจะพูด  ทว่า 

ก็ยังฝืนยิ ้มอ่อนหวานให้เขา  ยิ้มที ่ให้ความรู ้สึกเหมือนการอำลาในสายตาของ 

คนมองจนต้องร้องไห้โฮ

	 “พี่ก็รักกนก  ได้ยินไหมว่าพี่รักกนก  รักยิ่งกว่าชีวิตของพี่เอง  กนกต้องอยู่ 

กับพี่นะ  สัญญาสิว่าจะไม่ทิ้งพี่ไป  สัญญาสิกนก  สัญญาสิว่าจะอยู่กับพี่ตลอดไป  

ฮือ  ๆ”  นาคินทร์วิงวอนร้องขอด้วยหัวใจที่ปวดร้าว

	 “กนก...จะอยู่กะ...กับ  พี่คินทร์ตลอด...ไป”  ริมฝีปากที่มีเลือดสด  ๆ  ไหล 

ออกมาไม่หยุดพึมพำพร้อมกับรวบรวมเรี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายขยับมือเปรอะเลือด 

ขึ้นไปวางแนบหัวใจของเขา  “ที่นี่”

	 นั่นเป็นประโยคสุดท้ายที่นาคินทร์ได้ยิน  ก่อนที่วิญญาณเจ้าสาวของเขา 

จะถูกยมทูตกระชากไปจากร่างตลอดกาล

	 “กนก!  ไม่นะ  อย่าทิ้งพี่ไปแบบนี้  พี่อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีกนก  ได้ยินไหมว่าพี่ 

อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีกนก  ฮือ  ๆ  กนก  กลับมาสิ  กลับมา  ฮือ  ๆ  กนก!”  ชายหนุ่ม 

ร้องไห้ฟูมฟาย  คว้าร่างอ่อนปวกเปียกไร้วิญญาณเข้ามากอดและฟุบหน้าลงร้องไห้ 

อย่างหนัก

	 หัวใจที่เคยเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขก่อนหน้า  ณ  วินาทีนี ้กลับเจ็บปวด 

รวดร้าวราวกับถูกเข็มนับพันนับหมื่นทิ่มแทงกับความสูญเสียที่ไม่ได้เตรียมใจ 

ตั้งรับ 
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  	 รถพยาบาลสองคันแล่นเข้าไปจอดหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเวลาไล่เลี่ยกัน  

นาคินทร์ก้าวลงจากรถที่สองด้วยน้ำตานองหน้า  เจ้าสาวของเขาสิ้นใจแล้ว  ร่าง 

ไร้วิญญาณถูกเข็นเข้าไปด้านในตึก  เขารู้สึกหมดเรี่ยวแรงที่จะก้าวไปข้างหน้าต่อ 

	 ความฝัน  ความหวัง  และอนาคตที่สดใสพังครืนลงในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง 

	 “คุณครับ  เป็นอะไรรึเปล่า”  บุรุษพยาบาลเข้ามาถามด้วยสีหน้าเป็นกังวล 

เมื่อเห็นเสื้อผ้าและมือที่เปื้อนเลือด  เขาเพียงส่ายหน้าน้อย ๆ  ก่อนก้าวเข้าไปในตึก

	 “คุณเป็นญาติของเขาใช่ไหมคะ”  แพทย์หญิงร่างท้วมท่าทางใจดีตรงเข้ามาหา 

และถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน  หลังจากเขาเข้าไปนั่งอยู่หน้าห้องที่ศพของกนกวลี 

ถูกเข็นเข้าไปร่วมสิบห้านาที

	 “ผมเป็นสามีของเธอครับ”  เสียงของนาคินทร์เบาโหวง

	 “ดิฉันเองก็เพิ่งจะเสียลูกสาวเมื่อสองเดือนก่อน  อายุคงไล่เลี่ยกับภรรยา 

ของคุณ  ขอให้คุณเข้มแข็งเข้าไว้นะคะ”  แพทย์หญิงปลอบด้วยสายตาอาทร 

	 “เราเพิ่งจะแต่งงานกันวันนี้”  เสียงแหบพร่าบอกแล้วกลืนก้อนสะอื้นอย่าง 

ยากเย็น  เขาเสียใจ  สับสนจนไม่รู้ว่าควรทำอะไรต่อ  ไม่แน่ใจว่าควรรีบโทรศัพท ์

ไปบอกบิดามารดาของกนกวลีเพื่อแจ้งข่าวร้าย  หรือรอให้ตั้งสติได้ก่อน  เพราะ 

เขาไม่รู้จะเริ่มต้นอธิบายทุกอย่างให้พวกเขาฟังอย่างไร 

	 “เอ่อ  ผู้หญิงที่ภรรยาของคุณขับรถเฉี่ยว  เธอปลอดภัยแล้วนะคะ  ตอนนี้ 

อยู่ในห้องไอซียู  แต่ยังไม่ฟื้น  ไม่ทราบว่าคุณอยากจะไปดูอาการของเธอไหม”  

แพทย์หญิงถาม  คนฟังเงยหน้าขึ้นทันที 

	 ใช่...เขาเพิ่งจะจำสิ่งที่กนกวลีถามเวชกิจก่อนสิ้นใจได้  เจ้าสาวของเขาห่วง 

ชะตากรรมของผู้หญิงคนนั้นเหลือเกิน 

	 “ครับ”  ชายหนุ่มตอบรับแล้วตามอีกฝ่ายไปยังแผนกไอซียูที ่อยู ่ชั ้นห้า 

ของตึก 

	 พอเข้าไปถึงห้องนั้น  เขาก็พบว่าคนป่วยบนเตียงยังคงหลับสนิท  ศีรษะ 

ของหล่อนถูกพันไว้ด้วยผ้าก๊อซสีขาว  ข้างเตียงมีสายระโยงระยางเต็มไปหมด  

หน้าตามีรอยฟกช้ำ  ดูแล้วน่าจะอายุไล่เลี่ยกับกนกวลี

	 “ตอนถูกรถของภรรยาคุณเฉ่ียว  แรงปะทะทำให้เธอกระเด็นหัวฟาดฟุตปาธค่ะ  
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