บทนำ�

น้องน้อยของบ้าน

ฉันชื่อ ปิ่นปฐวี

แปลความโดยพ่ อ ของฉัน คื อ ปิ่ นที่ท ำ� จากดิน ....เนื้ อ เนี ย น
ผิวสัมผัสเย็นสบายและแข็งแกร่ง
ใหค้ วามหมายลึกขึ้นโดยแม่ของฉันคือ ปิ่ นของแผ่นดิน ซึง่ แม่
หมายถึง ผูเ้ ป็ นเกียรติเป็ นศรีแก่แผ่นดิน ถึงแม ้จะลิเกไปบ ้าง แต่ก็ฟงั
ดูดกี ว่าค�ำแปลของพีช่ ายฉันมาก
“ปิ่ นคือของแหลมๆ ทีใ่ ช้ปกั ปฐวีแปลว่าแผ่นดิน ปิ่ นปฐวีกต็ อ้ ง
หมายถึงของทีป่ กั ลงในแผ่นดินอย่างเช่นเสาเข็ม ชื่อเล่นของขิมนี่เพี้ยน
มาจากเข็มหรือเปล่า”
โชคดีทพ่ี ว่ี นิ ย้ายมาอยูด่ ้วยกันตอนฉันโตแล ้ว ความเห็นดังกล่าว
จึงไม่มผี ลกับการตัง้ ชือ่ และโดยปกติ พีว่ นิ ...ชีวนิ ...เป็ นพีช่ ายทีส่ ดุ แสน
น่ารัก ดังนัน้ อภัยให้กแ็ ล ้วกัน
ในฐานะทีเ่ ป็ นน้องเล็กของบ ้านทีม่ พี ส่ี าวสองคนและพีช่ ายหนึ่งคน
อย่ างน้อยก็ควรเอาแต่ ใจเป็ น ขี้งอนใหค้ นอื่นงอ้ ได้ แต่ ฉนั กลับท�ำ
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สิ่งเหล่านัน้ ไม่ค่อยถนัดนัก นิสยั เดียวที่พอจะเขา้ เค้าน้องเล็กบา้ งคือ
ฉันขี้ออ้ น
ความจริงถา้ นับจากทะเบียนบา้ น ฉันเป็ นลูกสาวคนเดียว แต่
เพราะเราอยู่รวมกันเป็ นบา้ นใหญ่ ท่ีประกอบไปด้วยบา้ นสามหลังใน
อาณาบริเวณเดียวกัน ฉันจึงไม่เคยเหงาเลย ตัง้ แต่จำ� ความได้กม็ พี ข่ี ้าว
กับพี่ขนุ นแวะมาเล่นด้วยเป็ นพักๆ ครัน้ อายุครบสิบสาม ก็มพี ่ชี าย
สุดหล่ออย่างพีว่ นิ มาให ้อ้อนอีกหนึ่งคน
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติจดั เป็ นเรือ่ งยุง่ ยากอย่างหนัก อย่าให ้
ฉันเป็ นคนเล่าเลย น่าปวดหัวจะตายไป ฟังจากพีข่ นุนก็แล ้วกัน
“เริม่ ตัง้ แต่ยายแต่งงานกับตา แล ้วก็มแี ม่กบั น้าสาว แม่มาแต่งงาน
กับพ่อ แลว้ ได้ขนุ นกับพี่ขา้ วออกมา น้า...น้องสาวแม่ก็แต่ งงานกับ
คุณน้าผู ช้ าย ได้นอ้ งขิมออกมา ตามีนอ้ งชายหนึ่งคน ขนุ นเรียกว่า
คุณตาเล็ก คุณตาเล็กมีลูกหนึ่งคน เป็ นผู ้ชาย แต่งงานกับแม่ของนายวิน
แล ้วก็มนี ายวินออกมาหนึ่งคน”
สรุปง่ายๆ คือ ฉัน พีข่ ้าว พีข่ นุน และพีว่ นิ เป็ นลูกพีล่ ูกน้องกัน
โดยมีฉนั เป็ นน้องเล็กทีส่ ดุ ของบ ้าน พีข่ ้าวเป็ นพีใ่ หญ่ แล ้วพีว่ นิ กับพีข่ นุน
ก็รุ่นราวคราวเดียวกัน
ฉัน เป็ น น้อ งเล็ก แต่ ต อนนี้ ต วั ไม่เ ล็ก แล ว้ ค่ ะ ฉัน อยู่ ปี ส่ีแ ล ว้
อีกปี เดียวก็จะจบ จะได้ไปช่วยงานพี่วนิ เสียที เพราะขืนปล่อยทิ้งไว ้
นานกว่านี้ น่ากลัวว่าฉันจะมีพช่ี ายได้อกี ไม่ก่ปี ี
พี่วนิ ท�ำงานหนักมาก เช้าตื่นไปส่งพี่ขนุ นที่ยงั เรียนปริญญาโท
ที่มหาวิทยาลัย แลว้ วิ่งโร่ ไปท�ำงาน เย็นรับพี่ขนุ นกลับบา้ น เผ่นไป
ท�ำงานต่อ หรือไม่ก็ร่วมงานเลี้ยงจนดึกดืน่ กว่าจะได้พกั ผ่อนอย่างต�ำ่
ก็สามสีท่ ่มุ ก่อนหน้านี้พว่ี นิ เคยรับส่งฉันด้วย จนเมือ่ ฉันขึ้นปี สองและ
ตัดสินใจว่าจะมีรถของตัวเองเสียที จึงเลิกรบกวนพีช่ าย
ส่วนทีว่ า่ ไหนๆ ฉันก็ไปมหาวิทยาลัยอยู่แล ้ว ท�ำไมไม่ช่วยรับส่ง
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พีข่ นุ นน่ ะหรือ ไม่ใช่ว่าฉันไร้นำ�้ ใจหรอกนะ แต่ขนื ฉันดึงหน้าที่นนั้ มา
พีว่ นิ เฉาตายแน่ๆ
การได้ยุ่ งวุ่นวายกับพี่ขนุ นเป็ นเรื่องที่ขาดไม่ได้ส ำ� หรับพี่ชาย
สุดทีร่ กั เห็นได้ชดั จากตอนทีพ่ ข่ี นุนงอนเง ้าจนไม่ยอมใช้บริการอยู่เป็ น
สัปดาห์ ช่วงแรกพี่วนิ ก็เหมือนจะได้พกั แต่ ไม่ถงึ สองวัน พี่ชายฉัน
ก็เริม่ กระวนกระวาย อยูไ่ ม่สขุ ก่อนจะลงเอยด้วยการเป็ นฝ่ ายง ้อพีข่ นุน
อีกตามเคย
เฮ้อ! เห็นชัดขนาดนี้แลว้ ไม่รูต้ าเล็กจะเอาฉันไปเป็ นเจ้าสาว
ตัวเลือกให้พี่วนิ ด้วยท�ำไม แค่ พ่ขี นุ นคนเดียวก็เหลือแหล่แลว้ และ
ที่สำ� คัญไปกว่านัน้ คือ พี่วนิ เป็ นพี่ชายคนเดียวของฉัน และฉันก็เป็ น
น้องสาวคนเดียวของพีว่ นิ ไม่มที างเป็ นอย่างอืน่ ไปได้เลย
และแล ้วในทีส่ ุด...
“แต่งงาน!”
ตาฉันเป็ นประกายวาบ หลังจากผ่านเรื่องราวน่ากลัวของตาเล็ก
มาแล ้ว (เรื่องสุขภาพของผูส้ ู งอายุทไ่ี ม่ยอมดูแลตัวเองค่ะ) ข่าวดีของ
พีข่ นุนกับพีว่ นิ เลยท�ำให้ฉนั ลิงโลดเป็ นครัง้ แรกในสัปดาห์ทแ่ี สนหดหู่
“ไชโย! ขิมขอเป็ นคนกัน้ ประตูเงินประตูทองนะคะ”
หลังจากนัน้ ฉันก็ได้สนุ กกับการมองพี่วินวิ่งจนหัวหมุน เพื่อ
เตรียมงานแต่งงาน
“ยกเลิกติวให้ขมิ ไปก่อนก็ได้ ขิมว่าพีว่ นิ นอนเยอะๆ ดีกว่า เดีย๋ ว
จะกลายเป็ นเจ้าบ่าวหมีแพนด้า”
เนื่องจากพีว่ นิ เรียนจบจากคณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยเดียวกัน
กับฉัน จึงช่วยติวให ้น้องสาวได้อย่างสบาย แต่ถ ้าไม่เลิกสักงานในตอนนี้
พีช่ ายคงไม่แคล ้วเป็ นเจ้าบ่าวซอมบี้แน่ๆ
แต่ ถงึ จะยกเลิกไปหนึ่งเรื่อง พี่วนิ ก็ยงั มีงานอีกเป็ นตัง้ จึงหนี
ไม่พน้ สภาพหมียกั ษ์ในวันงาน หากถึงตาจะคล�ำ้ หน้าจะไม่เปล่งปลั่ง
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ก็ยงั หล่อจนเพือ่ นๆ ฉันใจหวิวจะเป็ นลม
ฉันตืน่ เต้นกับงานแต่งงานแรกในครอบครัวเรามาก จึงตืน่ แต่ไก่โห่
แล ้วตามแม่ไปดูแลเจ้าสาว
“พีข่ นุนซ ้วยสวย พีว่ นิ เห็นต้องตกตะลึงแน่ อย่างนี้ขมิ ต้องเรียก
ค่าผ่านทางเยอะๆ”
เมือ่ ได้ยนิ เสียงขบวนแห่นำ� เจ้าบ่าวมา ฉันก็ถลาไปดูทห่ี น้าต่างทันที
ทิ้งพีข่ นุนทีล่ กุ ขึ้นอย่างยากล�ำบากให ้ค่อยๆ เดินตามมา
“อ๊ะ! วันนี้พว่ี นิ ดูดจี งั เลย...อย่างนี้ถา่ ยรูปไปขายได้แน่ๆ”
เจ้าสาวเกือบส�ำลัก ฉันจึงต้องอธิบาย
“พีว่ นิ หล่อจนเพือ่ นขิมบางคนเพ ้อเลยค่ะ รูปเวลาไปงาน หรือเวลา
เผลอๆ ขายได้ราคาดีจะตายไป!”
พีข่ นุนตีหน้าพิลกึ นักละ
“อย่าหึงนะคะ เพือ่ นๆ ขิมก็แค่เพ ้อ ไม่กล ้ายุ่งกับพีว่ นิ หรอกค่ะ
รับรองได้วา่ ไม่มพี ษิ มีภยั ”
ว่าแล ้วฉันก็รบี วิง่ ลงไปด้านล่าง เพือ่ เตรียมกัน้ ประตูเงินประตูทอง
แต่ยงั ไม่ทนั จะได้เอ่ยปากต่อรองค่าผ่านทาง เจ้าบ่าวทีเ่ ผลอแหงนหน้า
มองหน้าต่างชัน้ สองก็สะดุง้ เฮือก แล ้วถลาผ่านประตูเงิน ตรงรี่จะทะลุ
ประตูทองไปอีกอัน ถ ้าตาจะไม่เข ้ามาขวางไว ้ก่อน
“จะรีบไปไหน วิน” เสียงตาดังลั่น “ประตูเงินประตูทองกัน้ อยู่
แกจะวิง่ ผ่านไปดื้อๆ ได้ยงั ไง”
“แต่ ...” พี่วนิ เถียงอย่างร้อนรน หากเหตุผลคงบอกใครไม่ได้
เลยตัดบทดื้อๆ ว่า “ขอผมขึ้นไปก่อน เดีย๋ วค่อยลงมาผ่านใหม่แล ้วกัน!”
ตาไม่ยอมท่าเดียว แต่ พ่วี นิ ไม่ฟงั เสียง ถลาขึ้นบันไดไปทันที
ดีทใ่ี นวินาทีนนั้ พีข่ ้าวเดินสวนลงมาชัน้ ล่าง แล ้วบอกพีว่ นิ สัน้ ๆ ว่า
“ปลอดภัยดี ไม่ตอ้ งห่วง”
พีว่ นิ หยุดขาทันที ผ่อนลมหายใจหนักๆ จากปอด ก่อนจะหันหลัง
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กลับไปอยูห่ น้าประตูเงินตามเดิม แต่ญาติสาวน้อยทีเ่ ป็ นคนกัน้ ประตูเงิน
ผวาไปเสียแล ้วจึงไม่กล ้าเรียกเงินมาก น่าสงสารจัง ดูเหมือนจะมีแค่ฉนั
ทีช่ นิ กับครอบครัวเรามากพอ
“แพงไปไหม ขิม ” พี่วิน ถามยิ้ม ๆ เมื่อ เจอข อ้ เสนอของฉัน
ทีป่ ระตูทอง
ฉันส่ายหัวทันที “คุม้ ค่าค่ะ เชื่อขิมสิ! ขิมเห็นพีข่ นุนชัดๆ มาแล ้ว
สวยสุดๆ ไปเลย”
เจ้าบ่าวโคลงหัว ก่อนส่งซองให ้ตามค�ำเรียกร้อง
สักพักพีข่ นุนก็เดินลงมาจากบันได
สายตาของพีว่ นิ เปลีย่ นไปอย่างเห็นได้ชดั ฉันกล ้าพูดเลยว่า มัน
คือสายตาตะลึงงัน และหลังจากนัน้ พีว่ นิ ก็เหมือนจะถอนสายตาไปจาก
พีข่ นุนไม่ได้อกี เลย
เฮ้อ! น่ าอิจฉาจังเลย ท�ำไมฉันไม่เจอใครทีจ่ ะหลงรักได้เลยนะ
ฉันอยากตกลงไปในหลุมลึกๆ จนปี นป่ ายขึ้นมาไม่ไหวสักครัง้ อยากรู ้
ว่ามันจะโรแมนติกบาดใจขนาดไหน
แต่ มนั ยากจริงๆ นะ ที่ผ่านมาฉันไม่เคยหวามไหวกับผู ช้ าย
คนไหนเลย ไม่มแี ม ้แต่สงสัยว่าความรูส้ กึ นี้คอื ความรักหรือเปล่า เพราะ
ฉันมั่นใจว่า มันไม่ใช่
แน่นอนว่าไม่ได้เป็ นเพราะไม่มใี ครมาจีบ คนรอบข ้างบอกเสมอว่า
ฉันสวย น่ารัก นิสยั ดี (เพราะคนเหล่านัน้ ไม่รู้จกั นิสยั จริงๆ ของฉัน)
จึงไม่แปลกที่จะนับจ�ำนวนคนมาจีบตัง้ แต่ เริ่มเป็ นสาวได้เกินนิ้วมือ
นิ้วเท ้าทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นจีบแบบธรรมดา แบบวิลศิ มาหรา พ่อบุญทุม่
หรือพิลกึ พิลั่น ฉันก็เจอมาหมดแล ้ว
แต่กย็ งั ไม่เคยสั่นไหว หัวใจไม่เคยเต้นระรัว
เฮ้อ! หรือฉันจะตายด้านก็ไม่รู ้
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1

เขาคือความยุ่งยาก

“ขิม”

เสียงเรียกของเพลินเพลง เพือ่ นสนิทคนหนึ่งของฉันดังมาแต่ไกล
ฉันรีบยิ้มกว ้างตอบแล ้วเร่งฝี เท ้าเข ้าไปในห ้องชมรม
“เป็ นไงบ ้าง”
อีกฝ่ ายยื่นหน้าหมองๆ มาใกลจ้ นต้องดันหน้าใหห้ ่างออกไป
แล ้วตอบว่า
“ดี”
เพือ่ นสาวร่างผอมบางค้อนควักทันที
“มีแต่ขมิ นั่นแหละที่พูดว่าดีเต็มปาก คนอื่นๆ นะ...” คุณเธอ
ผายมือไปยังหลายร่างทีแ่ ผ่หลาอยู่บนพื้นชมรม “สอบเสร็จก็หมดสภาพ
กันถ ้วนหน้า ไม่รคู้ นื นี้จะเล่นไหวหรือเปล่า”
“ไหวน่ า ไหว” ฉัน บอกยิ้ม ๆ “สอบเสร็ จ ก็ มีเ วลาร่ า เริง อีก ตัง้
สองสัปดาห์กว่าจะประกาศผล จะรีบเศร้าไปท�ำไม”
“แม่คนมองโลกในแง่ด”ี ศพหนึ่งผุดลุกขึ้นค้อนตาเหลือก “เรื่อง
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อะไรก็มองหาข ้อดีได้หมด สองละสงสัยจริงๆ ว่า ขิมเคยทุกข์รอ้ นกับ
ใครเขาเป็ นไหมนี่”
ฉันหัวเราะ ยืน่ มือไปช่วยฉุดศพทีอ่ ยู่ข ้างๆ ขึ้นมาอีกหนึ่ง
“รีบซอ้ มกันเถอะ เก้า อืมม...แล ้วฟ้ าล่ะ” หันมองซา้ ยขวาผ่าน
บรรดาเครื่องดนตรีไทยเต็มห ้อง เพือ่ หาเพือ่ นสนิทอีกคนหนึ่ง “ยังสอบ
ไม่เสร็จอีกหรือ”
แววตาของคนที่ถูกฉันฉุ ดเปลีย่ นไปทันที “ฟ้ าไม่มาหรอก ขิม
ก็ตงั้ แต่...นั่นละนะ”
ฉันกะพริบตาปริบๆ ช่วงสามสัปดาห์น้ ี ฉันขาดชมรมบ่อยเพราะ
ที่บา้ นมีเรื่องตาเล็กป่ วยบา้ ง เรื่องแต่งงานพีว่ นิ กับพีข่ นุ นบา้ ง จึงไม่รู ้
ความเป็ นไปของเพือ่ นฝูงสักเท่าไร แต่กไ็ ม่ใช่ปิดหูปิดตาจนไม่รูเ้ ลย
“สักพักใหญ่ ๆ แลว้ นะ เลิกกันตัง้ แต่ ปลายปี สาม นี่ก็ผ่านมา
เกินครึ่งปี แล ้ว ก่อนนี้ฟ้าก็ดขี ้นึ แล ้วไม่ใช่หรือ”
“ตาบ ้านั่นกลับมาป้ วนเปี้ ยนน่ะสิ” เก้าหรือกันเกราถอนใจ “ไม่รู ้
นึกบา้ ยังไงขึ้นมา ท�ำมาเป็ นถามไถ่ชวี ติ ฟ้ าเหมือนเป็ นห่วงนักหนา แต่
ขณะเดียวกันก็ควงสาวเย้ยกันซึง่ หน้า ฟ้ าเลยสติแตกไปเลย”
ฉันพยักหน้าหงึกๆ พอจะนึกภาพออก เพราะแต่ไหนแต่ไร ฟ้ า
หรือโสมาวดี...เพื่อนสนิทคนสวยของฉันโกรธแลว้ จะน่ ากลัวมากๆ
โกรธขึ้นมาแต่ละครัง้ คนใกล ้ๆ (ซึง่ รวมฉันด้วย) ต้องเผ่นหนีอย่างกับ
ถูกพายุเข ้า แล ้วเรื่องอกหักครัง้ นี้ก็ค่อนข ้างหนักหนา ฟ้ าคลั่งเป็ นพักๆ
จนกลายเป็ นเรื่องปกติไปแล ้ว
ความรักนี่ก็แปลกนะ เวลาหวานทุกอย่างก็ดไี ปหมด หากเมือ่
ขมแล ้ว แก้อย่างไรรสชาติกไ็ ม่ดขี ้นึ ท�ำได้แค่โยนทิ้ง หาใหม่อย่างเดียว
ฟ้ าเป็ นเพือ่ นสนิทเพียงคนเดียวทีม่ คี นรักตัง้ แต่ปีหนึ่ง...หนุ่มหล่อ
กับสาวสวยดาวมหาวิทยาลัยทีต่ กหลุมรักในงานแข่งกีฬาเฟรชชี่ ความรัก
ของคู่น้ ีหวานฉ�ำ่ ชื่นจนคนรอบขา้ งอิจฉาตาร้อน ที่ไหนมีฟ้า...โสมาวดี
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ทีน่ ั่นต้องมีเต้...ติสรณ์ เป็ นเงาตามตัว
หากถึงกระนัน้ เพื่อนสนิทของฟ้ า (โดยเฉพาะฉัน) ก็พบหน้า
ติสรณ์นอ้ ยมาก เพราะเขาเป็ นเด็กกิจกรรม จึงมีเวลาใหแ้ ฟนเท่านัน้
ไม่ได้เข ้ามาตีสนิทกับกลุม่ เรา
มีบ ้างทีฟ่ ้ าอุตส่าห์นดั แฟนไปเทีย่ วกับพวกเราได้สำ� เร็จ แต่มนั ก็
มักจะบังเอิญตรงกับวันที่ฉนั จะติดกิจกรรมนั่นนี่อยู่เสมอ โอดครวญ
อย่างไรฟ้ าก็ไม่สนใจจะเปลีย่ นวัน เล่นเอาอดคิดไม่ได้ว่า ดวงฉันกับ
ติสรณ์ตอ้ งไม่สมพงศ์กนั อย่างหนัก เขาว่างไปกับเราเมื่อไร ฉันต้อง
ไม่วา่ งทุกทีสนิ ่า
ไม่ใช่แค่ดวงไม่สมพงศ์เท่านัน้ ฉันเกือบจะมั่นใจว่าติสรณ์ตอ้ ง
ไม่ชอบหน้าฉันแน่ ๆ ไม่อย่างนัน้ เขาคงไม่เปลีย่ นเสน้ ทางทุกครัง้ เวลา
บังเอิญเดินสวนกันหรอก
ฉันไม่ได้คิดไปเองนะ! สังเกตมานับครัง้ ไม่ถว้ นแลว้ ว่า ถา้ ฟ้ า
ไม่อยู่ใกลๆ้ เต้จะไม่ยอมเขา้ ใกล้ฉนั เลย บางครัง้ เผลอเฉี ยดเขา้ มา
โดยไม่ตงั้ ใจ ก็จะหักมุมเลี้ยวเก้าสิบองศาก่อนจะผ่านมาถึงตัวฉัน
แน่ นอนว่าฉันงงและไม่แน่ ใจ ถึงกระนัน้ ช่ วงแรกๆ ฉันก็ยงั
พยายามจะเป็ นมิตรด้วยเพราะเห็นว่าเป็ นแฟนเพือ่ น แต่ตสิ รณ์ไม่เคย
ใหค้ วามร่วมมือ ฉันพูดไปสามประโยค เขาจะตอบกลับมาแค่คำ� หรือ
สองค�ำเท่านัน้
‘ครับ’
‘ไม่ครับ’
จากนัน้ ก็จะผละไปหาฟ้ าหรือเก้าทันที
เหตุผลคืออะไรก็ไม่รู ้ แต่ฉนั ก็ไม่คิดจะคาดคัน้ เพราะเกรงว่า
จะกลายเป็ นการหาเรื่องกลุ ้มให้ตวั เอง
การไม่ถูกชะตาใครสักคน บางครัง้ มันก็ไม่มเี หตุผล...ฉันคง
โชคร้ายเองกระมังทีแ่ ฟนเพือ่ นไม่ชอบหน้า
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สองคนนัน้ หวานชื่นกันจนถึงต้นปี สาม จากนัน้ ก็เกิดเรื่องท�ำนอง
มือทีส่ ามทีส่ ท่ี ห่ี ้าขึ้น (ท�ำไงได้ หนุ่มหล่อสาวสวย ใครๆ ก็วนเวียนเข ้ามา
เป็ นพักๆ อยู่แล ้ว) แม ้จะไม่รูร้ ายละเอียดมากนัก แต่ฉนั เคยได้ยนิ เก้า
บ่นงึมง�ำกับตัวเองว่า
“ฟ้ าก็บ ้า เป็ นแฟนกันดีๆ จะลองใจหมอนั่นไปท�ำไม”
“คบกันมาขนาดนี้ ยังต้องพิสูจน์วา่ รักไหมอีกหรือ”
พอเห็นฉันท�ำตาใสเหมือนตาปลา เก้าก็เปลี่ยนเรื่องฉับ หาก
ลงท ้ายก็กำ� ชับเพือ่ นๆ ว่า
“ห ้ามใครไปยุ่งนะ เรื่องรักๆ เป็ นเรื่องของคนสองคน”
ไม่แปลกที่เก้าจะเป็ นคนเดียวในกลุ่มที่รู้ลกึ รู จ้ ริง เพราะสนิท
กับฟ้ ามากทีส่ ุด คบหากันมาตัง้ แต่ ม.1 ถึงตอนนี้กเ็ กือบสิบปี แล ้ว
เรือ่ งของคนสองคนกลายเป็ นเรือ่ งใครเรือ่ งมันในช่วงปลายปี สาม
การแยกทางเป็ น ไปอย่ า งไม่ส วยนัก ฟ้ าร้อ งไห อ้ ยู่ เ ป็ น เดือ น
เศร้าซึมอย่างหนักอยูพ่ กั ใหญ่ จนเพือ่ นแทบจะต้องแบ่งเวรกันเฝ้ า ด้วย
กลัวว่าฟ้ าจะท�ำร้ายตัวเอง ส่วนติสรณ์กห็ ายลับเข ้ากลีบเมฆ ไม่โผล่หน้า
มาให ้พวกเราเห็น คงเพราะกลัวจะโดนต�ำหนิ
แต่น่ีก็ผ่านมาเกินหกเดือนแล ้ว และฉันก็แน่ใจว่าฟ้ าอาการดีข้นึ
มาก แถมยังเกือบจะมีรกั ใหม่ดว้ ยซ�ำ้ บางที ตานั่นคงเห็นฟ้ าดีข้นึ แล ้ว
เช่นกัน เลยกล ้าโฉบกลับมา
“ตานั่นคือติสรณ์ใช่ไหม แล ้วเขาท�ำอะไรหรือ” ฉันถามให ้แน่ใจ
“ไม่รู้ส”ิ เก้าตอบอย่างเซ็งๆ “คราวนี้ฟ้าไม่ค่อยยอมเล่าเท่าไร
บ่นอย่างเดียวว่าแค้น จะเอาคืน เกลียดขี้หน้า”
ฉันยิ้มเฝื่ อนๆ เก้าอยูห่ อห ้องเดียวกับฟ้ า จึงเป็ นคนทีร่ ู ้ความเป็ นไป
มากทีส่ ุด ลองเก้าไม่รูเ้ รื่องก็ยากแล ้วละ แต่ฉนั อาจจะไปลองตะล่อมดู
สักนิด เพราะอย่างไรฉันก็เป็ นคนทีฟ่ ้ าชอบโวยวายใส่มากทีส่ ดุ (คงเพราะ
ฉันนิ่งฟัง ในขณะที่เพื่อนคนอื่นโวยวายกลับ หรือไม่ฉนั ก็ดูหวั อ่อน
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ฟ้ าถึงชอบท�ำตัวเป็ นแม่แก่ คอยเตือนนั่นเตือนนี่)
เฮ้อ! หวังว่าจะไม่มปี ญ
ั หานะ ช่วงนี้พ่วี นิ ยุ่งๆ กับการปรับตัว
หลังแต่งงาน แล ้วฉันก็ไม่มที ป่ี รึกษาพิเศษคนอืน่ เสียด้วย

โดยปกติชมรมดนตรีไทยจะไม่เลิกดึก เว ้นแต่วนั ทีม่ งี านแสดง

และคืน นี้ ก็มีง านเกษีย ณอายุ ร าชการของอาจารย์ห ลายท่ า น ซึ่ง จัด
ทีส่ นามกีฬาตัง้ แต่หกโมงเย็นถึงสามทุ่ม
บทบาทของชมรมดนตรีไทยคือ เล่นดนตรีในช่ วงหกโมงเย็น
ถึงหนึ่งทุม่ ซึง่ เป็ นเวลาทีร่ อแขกทยอยเข ้างาน หลังจากนัน้ พิธกี รจะเริม่
ด�ำเนินรายการ และให้กนิ อาหารเย็นได้
ถึงจะเป็ นการเล่นในช่วงสัน้ ๆ แต่งานอย่างนี้ตอ้ งยกไปเต็มวง
ทัง้ จะเข ้ ระนาดเอก ระนาดทุม้ ขิม ซอด้วง ซออู ้ ฆ้องวง โทนร�ำมะนา
ฉิ่งฉาบ
งานหนักทีส่ ุดจึงไม่ใช่การใส่ชดุ ไทยหรือการเล่นดนตรีตดิ ต่อกัน
เป็ นชั่วโมง หากอยู่ทข่ี นั้ ตอนการขนย้าย
ขาไปยังว่าแรงดีกนั อยู่ แต่ขากลับทัง้ เหนื่อยทัง้ อิ่มตื้อ เล่นเอา
ไม่มใี ครอยากออกแรงยกเครื่องดนตรีกนั เลย
“ไวพ้ รุ่งนี้ค่อยมาเอาได้ไหม” สองคร�ำ่ ครวญ มือกุมพุงที่ย่ืน
ออกมาไว ้แน่น “สองไม่อยากขยับตัวเลย”
“ไม่ได้!” เหรัญญิกประจ�ำชมรมอย่างเพลงเอาจริงเอาจังกว่าเพือ่ น
“ขืนทิ้งไว ้แล ้วของหาย ใครจะชดใช้ เงินชมรมยิง่ ติดลบอยู่ดว้ ย”
“ขิมแน่ะ!”
ฉันสะดุง้ โหยง เมือ่ เก้าเริ่มปัดไม้ปดั มือมาทางฉัน
“ไม่สำ� เร็จหรอก! ขิมแก่แล ้ว! คนแถวนี้เขารูม้ กุ นี้กนั หมดแล ้ว
ด้วย”
“รุ่นน้องปี หนึ่งไง”
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ฉันท�ำหน้าเหยเก “ไม่เอาอะ! อย่าให้ขมิ ไปหลอกเด็กเลย เราอยู่
ปี สแ่ี ล ้วนะ ไม่วางตัวเป็ นพีท่ ด่ี ไี ด้ยงั ไง”
ปกติใครเล่นเครือ่ งดนตรีอะไรก็ต ้องดูแลเครือ่ งดนตรีของตัวเองได้
วันนี้ทกุ คนเพิง่ สอบเสร็จแล ้วคงเหนื่อยมากจริงๆ จึงเริ่มงอแง
“ได้!” สามเสียงเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน “ถา้ มันท�ำใหเ้ ราไม่ตอ้ ง
ยกฆ้องวงกับระนาดเหล็ก!”
ฉันกลอกตามองทอ้ งฟ้ าที่ไร้ดวงดาว ระงับอารมณ์อยากกรีด๊
หนักๆ สักครัง้ ...ท�ำไมชมรมดนตรีไทยทีน่ ่ีถงึ มีแต่ผู ้หญิงนะ!
เฮ้อ! คิดว่าภารกิจนี้ง่ายนักหรือไง! มันไม่ใช่แค่ เดินไปเรื่อยๆ
แล ้วจะมีใครมาติดกับสักหน่อย มันต้องเลือกสถานที่ ต้องมองคนเป็ น
ว่าผูช้ ายคนไหนทีข่ ้หี ลีแต่ไม่มมี อื ปลาหมึก เอาเข ้าจริงฉันว่าเหนื่อยกว่า
ยกเองเสียอีก
หากทัง้ ทีอ่ ่อนใจกับเพือ่ น ขาฉันก็เริ่มก้าวไปข ้างหน้า แต่กา้ วไป
แค่กา้ วเดียวก็แทบหงายหลัง เพราะเพือ่ นรักดันกระตุกชายเสื้อผ ้าลูกไม ้
อย่างแรง
“ขิม! นั่นไงๆ ๆ”
จะให้ฉนั ดูดาวหรือไง
“ทางนัน้ !”
หน้าถูกจับหันขวับไปทางเวทีจนคอแทบหัก ฮือ...ยังมีแรงเยอะ
ขนาดนี้ ท�ำไมไม่เอาไปยกฆ้องวงล่ะ
แล ้วสิง่ ทีใ่ ห ้ดูน่ะ ฉันรูจ้ กั อยูแ่ ล ้ว ไม่เห็นจะต้องตืน่ เต้นเลย ต่อให ้
ดูแล ้วขัดตาก็เถอะ
“เคยเห็นแล ้ว”
“หา! คราวนี้ขมิ ไม่ล ้าหลัง! รูข้ า่ วลือกับเขาด้วย”
“ข่าวลืออะไร” ฉันชักงง
“อ้าว! ก็ไหนว่ารูแ้ ล ้ว”
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“ก็ ขิม รู้จ กั ติส รณ์ แ ล ว้ ไง” ไม่ รู ก้ ็ แ ย่ แ ล ว้ เพราะเป็ น แฟนฟ้ า
ตัง้ สามปี
แต่ต่อให้วนั นี้หมอนั่นหล่อเหลาระดับวัวตายควายล ้มอยู่บนเวที
รอยยิ้มกว ้างขวางมีเสน่หข์ องพิธกี รหนุ่มกลับท�ำให้ฉนั หงุดหงิดมากกว่า
ชื่นชม
ไม่ใช่ ความผิดที่จะสดใสและเปล่งประกายเร้าใจสาวๆ ในวัน
งานเกษียณ แต่คงเพราะฉันอยู่ข ้างฟ้ า เมือ่ ฟ้ าทุกข์ ก็เลยพานอยากให ้
ติสรณ์ทกุ ข์ตาม...
ถา้ พี่วนิ รู ค้ วามคิดบา้ ๆ นี้ คงถอนใจเฮือกแลว้ ลงมะเหงกบน
หัวฉัน...เพราะมันไร้เหตุผลสิ้นดี
“ไม่ใช่อย่างนัน้ !” สองท�ำเสียงขัดใจ “ใครใหด้ ูนายเต้กนั สอง
ให้ขมิ ดูพธิ กี รหญิงคู่นายนั่นต่างหาก”
สองเป็ นอีกคนทีม่ ภี มู คิ มุ ้ กันผู ้ชายหล่อสูงมาก ขนาดเก้ากับเพลง
เผลอหันไปมองติสรณ์บนเวทีบอ่ ยๆ สองกลับสนใจแต่พธิ กี รหญิง
ฉันหันไปมองอย่างตัง้ ใจ “อ๋อ...”
“รูจ้ กั หรือ”
“ไม่ร!ู้ แต่สวยดีนะ รุ่นเราหรือเปล่า”
“รุ่นน้องปี สามย่ะ! แพรวา...คนทีเ่ ป็ นข่าวกับนายเต้ตอนนี้ไง”
“ก็...สมกันดี” ฉันพยักหน้าหงึกๆ “โอ๊ย!”
มะเหงกของเพลงลงหัวทันที
ฉันครางฮือ ก่อนจะถามเสียงอ่อยว่า
“ขิมพูดอะไรผิดหรือ”
ถ ้าติสรณ์คบกับสาวน้อยคนนัน้ ไปซะ ฟ้ าน่าจะมูฟออนได้เด็ดขาด
ไม่เทีย่ วหวังลมๆ แล ้งๆ ว่าอาจจะได้คนื ดี
“ไม่ผดิ ...แต่ชา้ จนน่าโมโห นัน่ น่ะ! นางเอกละครทีวที ก่ี ำ� ลังดังอยู่
ตอนนี้เลยนะ”
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“ขิมดูละครทีไ่ หน” แก้ตวั อุบอิบ ถ ้ามีเวลาว่าง ฉันอยากไปช่วย
พีว่ นิ ท�ำงานมากกว่า ถึงตอนนี้จะยังท�ำอะไรไม่ได้มากก็เถอะ อายุขยั
พีว่ นิ จะได้ยนื ยาวขึ้นอีกสักหน่อย
“แต่ อย่างน้อยก็น่าจะรู เ้ รื่องที่เกี่ยวกับเพื่อนตัวเองบา้ งสิ แลว้
อย่างนี้น่ีนะจะไปปลอบยายฟ้ า ฟ้ าบ่นเรื่องอะไร ขิมก็คงไม่รูเ้ รื่อง”
ฉันยิ้มแหย...ก็จริงละนะ แต่ตอนนี้เรื่องส�ำคัญกว่าคือ...
“สรุปว่า จะให้ขมิ นั่งฟังและท�ำความรู้จกั กับน้องเขาตอนนี้ หรือ
จะให้ขมิ ไปหาเหยือ่ ”
“หาเหยือ่ !”
คิดแล ้ว! ฉันเกือบหลุดหัวเราะ หากรีบท�ำหน้านิ่งแล ้วเร่งฝี เทา้
เดินห่างออกไปทันที

ระดับความยากของงานนี้เพิม่ ขึ้นตามชัน้ ปี เพราะ ‘ผู ้เคราะห์รา้ ย’

ส่วนใหญ่รูแ้ ล ้วว่าท�ำไปก็เท่านัน้ มีแต่จะลงแรงฟรีโดยไม่ได้อะไรกลับมา
ค�ำเล่าลือเกี่ยวกับตัวฉันกระจายทั่วทัง้ มหาวิทยาลัย สารพัด
ค�ำ ขนานนามถูก เอ่ ย ถึง โดยที่ฉัน ไม่รู้สึก ว่า เข า้ กับ ตัว เองแม แ้ ต่ น อ้ ย
แถมบางอันยังเชยจนอยากประกาศให้ลั่นโลกว่า ไม่เอา!
ก้อนหินจ�ำแลง สาวงามไร้หวั ใจ เทพธิดาเกล็ดน�ำ้ แข็ง หรืออืน่ ๆ
ที่...เอ่อ ฉันต้องปิ ดหูทุกครัง้ ที่ได้ยนิ แต่เมือ่ ไตร่ตรองดู แลว้ ก็บอก
ตัวเองว่าอยู่เฉยๆ เถอะ อย่าไปเถียงจนมันกระหึม่ ขึ้นไปอีกเลย
ครัง้ นี้ ฉัน กะว่ า เดิน เล่น สัก สิบ ห า้ นาที แล ว้ ค่ อ ยกลับ ไปบอก
เพือ่ นๆ ว่า ไม่สำ� เร็จ แต่กไ็ ม่สมหวัง
“หาอะไรอยู่หรือครับ”
‘เหยือ่ ’ มาเร็วกว่าทีค่ ดิ
“เปล่าค่ะ”
ฉันหันไปมองอีกฝ่ ายอย่างพิจารณา ดู อย่างไรก็รุ่นน้องปี หนึ่ง
18 เพียงรักพรางใจ

หรือปี สอง เพราะหน้าใสเหลือเกิน
ไม่เอาดีกว่า ขอช่วยเพือ่ นผูช้ ายสักคนยังจะสบายใจกว่า ขอให ้
ผ่านมาสักคนเถอะน่า
ตอบแล ้ว ฉันก็เดินต่อ พลางกวาดตามองไปเรื่อยๆ
“อยู่ปีไหนหรือครับ” เสียงนุ่มๆ ยังตามมาอีก
“ปี ส”่ี
“คณะอะไรครับ”
ฉันหันกลับไป “บริหาร”
เด็กหนุ่มยิ้มกว ้าง “แปลว่าเก่งเรื่องบริหารหัวใจ”
เกือบส�ำลัก น้องยังเด็กแท ้ๆ ท�ำไมถึงเลีย่ นได้ขนาดนี้
“ขอเบอร์หรือไลน์ได้ไหมครับ” คราวนี้ตรงไปตรงมาสมกับทีเ่ ป็ น
คนรุ่ น ใหม่ ฉัน อึ้ ง เล็ก น้อ ย แต่ ป ระสบการณ์ ท่ีมีม านานท�ำ ให้ อ้ ึ ง
ไม่นานนัก
“ไม่ได้ค่ะ”
“ถ ้าเบอร์ไม่ได้ ให ้ผมไปส่งได้ไหม”
“ส่ง...ได้หรือคะ” พอกันทีกบั ความสงสาร เด็กสมัยนี้เหลือเกิน
จริงๆ รุ่นพีก่ ไ็ ม่เว ้น
“ได้ครับ”
“แต่พม่ี เี พือ่ นหลายคน แล ้วยังมีข ้าวของอีกพอสมควร” ฉันบอก
เสียงอึกอัก “คงไม่สะดวก อย่าดีกว่าค่ะ”
“ได้นะครับ รถผมกว ้าง” เด็กหนุ่มยิ้ม “เดีย๋ วผมช่วยขนของ”
ฉันท�ำท่าลังเล ทัง้ ทีใ่ นใจลิงโลด...ในทีส่ ุดค�ำนี้กโ็ ผล่ข้นึ มา
“จะช่วยขนของหรือคะ ขอบคุณค่ะ งัน้ ทางนี้ค่ะ”
แล ้วฉันก็หาเหยือ่ ไปวางแหมะทีเ่ ก้าได้ส�ำเร็จ หลังจากนี้กเ็ ป็ นหน้าที่
ของพวกนัน้ ทีจ่ ะจัดการให ้แรงงานช่วยขนของไปไว้ทร่ี ถต่อละนะ
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ฉันท�ำเหมือนเดิมอีกรอบ แล ้วจึงหยุดภารกิจเฉพาะกิจครัง้ นี้

โชคดีทว่ี นั นี้ของไม่เยอะมาก ขอคนช่วยแค่สองคนก็คงพอ
ทรุดนัง่ ลงกับม ้าหินอ่อนหน้าหอประชุม แล ้วลูบหน้าลูบตาตัวเอง
เบาๆ
การกลับไปของฉันมักจะสร้างปัญหาเสมอ เพราะแรงงานจะเขม่น
กันเอง ดังนัน้ ฉันจึงชอบหลบจนกระทั่งรถพร้อมจะออกเดินทาง
ความว่างท�ำให ้อดคิดเรื่อยเปื่ อยไม่ได้
มีคนเข ้าหาฉันมากหน้าหลายตาตัง้ แต่เริ่มเข ้าวัยสาว หากทัง้ ทีม่ ี
ตัวเลือกมากมาย ฉันก็ยงั ไม่เขา้ ใจผูช้ ายเลยสักนิด และไม่รู้สกึ อยาก
ท�ำความเข ้าใจด้วย
ผู ้ชายทีฉ่ นั สนิทด้วยและคิดว่าเข ้าใจพอควรก็มแี ค่พอ่ ตา ตาเล็ก
คุณลุง และพีว่ นิ ซึง่ คนเหล่านัน้ เอ็นดูฉนั อย่างลูกหลาน หรือน้องสาว
ไม่มใี ครสนใจหน้าตาหรือรู ปร่ างของฉัน (ยกเวน้ เวลาที่โทรมจัดจน
เหมือนผีดบิ พีว่ นิ ถึงจะหันมามองน้องสาวคนนี้อย่างอ่อนใจ)
ตาสองข ้าง ปากหนึ่งปาก จมูกสองรู หูสองข ้าง หน้าอกก็แค่คปั ซี
(หรือดี เวลาน�ำ้ หนักตัวขึ้น) เอวก็ย่สี บิ สองเท่าสาวๆ ทั่วไป สะโพก
ก็ขนาดปกติ ขาฉันอาจเรียวยาวหน่ อย แต่ ก็ไม่ได้ดูผิดแปลกจาก
เพือ่ นคนอืน่ ผิวอาจจะขาวไปหน่อย แต่กไ็ ม่ถงึ กับขาวเผือก ดูอย่างไร
ฉันก็แค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง
หากรู ปร่ างหน้าตาฉันกลับเป็ นที่ถูกใจของเพศตรงขา้ มมาก...
มากเกินไปด้วยซ�ำ้
ถึง แม จ้ ะเคยได้ยิน ค�ำ ว่ า รัก แรกพบ แต่ ฉัน กลับ จิน ตนาการ
ไม่ออกเลยว่า คนเราจะรักใครสักคนเพียงเพราะชอบรู ปร่ างหน้าตา
ได้อย่างไร พ่อกับแม่ฉนั เป็ นเพือ่ นกันเกือบหา้ ปี กว่าจะคบหาเป็ นแฟน
พีข่ นุนกับพีว่ นิ ก็รจู้ กั กันร�ำ่ ร�ำ่ จะสิบปี ถงึ แต่งงานกัน
ฉัน เลยรู้สึก แปลกๆ ทุก ครัง้ ยามคนแปลกหน้า เอ่ ย ค�ำ ว่ า รัก
20 เพียงรักพรางใจ

หรือชอบ
‘รัก’ ทัง้ ทีไ่ ม่เคยพูดคุยกับฉันเลยน่ะหรือ
‘ชอบ’ ทัง้ ทีไ่ ม่รูว้ า่ ฉันเป็ นอย่างไรนี่นะ
แล ้วฉันจะเชื่อได้อย่างไรว่า สิง่ ทีค่ ุณชอบคือตัวฉันหรือแค่ถกู ใจ
ภาพลวงตาทีค่ ุณคิดไปเองว่าฉันเป็ น

“ต้องการแรงงานเพิม่ ไหม”

เสียงถามลอยมาจากด้านหลังเหมือนไม่เจาะจงตัว แต่กระแทก
ใจด�ำจนฉันคะม�ำไปด้านหน้า หัวเกือบกระแทกโต๊ะม ้าหินอ่อน
เมือ่ หันกลับไปก็เจอคนคุน้ หน้า แต่ไม่คุน้ เคย
ฉัน รู เ้ สมอว่ า เขาเป็ นใคร แต่ ถ า้ ถามถึง ส่ ว นที่ล ึก ลงไปกว่ า
หนัง หน้า ที่ติด อัน ดับ หนุ่ ม หล่อ ของมหาวิท ยาลัย แล ว้ ฉัน ไม่รู อ้ ะไร
เกี่ยวกับผู ้ชายคนนี้เลย
แปลกมากทีเ่ ขาเป็ นฝ่ ายเข ้ามาคุยกับฉันก่อน...เป็ นครัง้ แรกในรอบ
สามปี กว่า
ฉันสบตาเขาได้แค่ไม่ก่วี นิ าทีก็หลุบตาลงมองต�ำ่ ...ตอนเขาอยู่บน
เวทีก็ว่าหล่อมากแล ้วนะ พอมาดูในระยะประชิดแล ้วยิง่ เห็นชัดว่าหล่อ
สุ ดๆ ไปเลย ไม่แปลกที่ฟ้าจะคลั่งหน้าตาของติสรณ์มาก พระเอก
หน้าไหนก็ห ้ามยกมาเทียบ
แต่เทียบกับพีว่ นิ แล ้ว...คนละแบบ
พี่ชายฉันหล่อเท่ใหค้ วามรู้สึกว่ามีเสน่ หแ์ บบเพศชาย ติสรณ์
หล่อไปทางหนุ่มหน้าหวาน
สมัยก่อนเวลาเขามองฟ้ าอย่างอ่อนหวาน ว่ากันว่ามดงานรอบด้าน
ล ้วนตายคาน�ำ้ เชื่อมเป็ นทางยาว
ถา้ ถามพี่ขนุ น พี่ขนุ นคงตอบทันทีว่า พี่วนิ หล่อที่สุด (ถา้ อยู่
ลับหลังพี่วนิ ละก็นะ) แต่ ฉนั กลับตอบไม่ได้ว่าใครหล่อสุด เพราะ...
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ไม่รสู้ ิ ฉันไม่เคยมีสเปกด้วย
หล่อแล ้วอย่างไรล่ะ ก็แค่อาหารตาชัน้ ดี ถ ้าท�ำให้หวั ใจฉันสัน่ ไหว
ไม่ได้กไ็ ม่มปี ระโยชน์
ว่าแต่เขามาคุยกับฉันท�ำไม...ตอนคบกับฟ้ า ไม่เคยเห็นฉันอยู่
ในสายตาแทๆ้ อาจเคยปรายตามองบา้ ง แต่พอสบตากัน เขาก็มกั จะ
เมินไปทางอื่น ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นทางทีฟ่ ้ าอยู่ จนฉันเชื่อว่าถูกเกลียด
ขี้หน้าแรกพบด้วยซ�ำ้ เมือ่ เขาเลิกกับฟ้ าแล ้ว เราก็เหมือนไร้ตวั ตนต่อกัน
แล ้วท�ำไมอยู่ๆ ถึง...
“ยิ้ม หวานให ผ้ มสัก ที แล ว้ ผมจะช่ ว ยคุ ณ ขนของ” เขาแจ้ง
จุดประสงค์ชดั เจนขึ้นก่อนทีฉ่ นั จะคิดไปไกล
ไม่แ ปลกเลยที่ค นคนนี้ จ ะรู ้ เพราะฟ้ าคงเคยเล่า ให เ้ ขาฟัง ว่า
บางครัง้ ฉันก็ใช้วธิ นี ้ หี าคนช่วย แต่ถ ้าเขาอยากแสดงน�ำ้ ใจ ก็ควรจะไปหา
เก้ามากกว่า เพราะรองจากฟ้ าแล ้ว เขาสนิทกับเก้ามากทีส่ ุดในกลุม่ เรา
จะให้ฉนั ตอบอย่างไรได้ นอกจาก..
“ไม่เป็ นไรค่ะ ขอบคุณ” ฉันตอบอย่างสุภาพ ตีหน้าเรียบสุดชีวติ
ขณะลุกขึ้นยืน
การเอาตัว ไปเกี่ย วข อ้ งกับ ‘แฟนเก่ า ’ ของเพื่อ นจะท�ำ ให้ฟ้ า
ไม่สบายใจ ถามว่าเสียดายไหมที่ไม่มโี อกาสรู้จกั คนคนหนึ่งที่ดูเขา้ ท่า
ไม่นอ้ ย ค�ำตอบคือไม่!
มันไม่สำ� คัญอะไรเลย คนในโลกนี้มีมากมาย ขาดไปสักคน
จะเป็ นไรไป
ฟ้ าส�ำคัญกว่าเพือ่ นใหม่สกั คนแน่นอน!
ติสรณ์จอ้ งตาฉันคล ้ายตัง้ ใจจะอ่านความรูส้ กึ
ฉันรีบเมินไปทางอื่น แต่ก็ทนั เห็นริมฝี ปากบางเฉียบสีชมพูเมม้
นิดๆ เขาคงรูว้ า่ ฉันเจตนาเลีย่ งเขา (หมอนี่หน้าหวานถึงขัน้ เคยมีผูช้ าย
มาดแมนมาจีบ จนฟ้ ากรีด๊ ใส่พวกเราไปทัง้ สัปดาห์ (รักษามาดกับแฟน)
22 เพียงรักพรางใจ

แต่ทป่ี ากชมพูใสวันนี้น่าจะเพราะช่างแต่งหน้าจงใจมากกว่า)
เมือ่ เลิกกับฟ้ า เพือ่ นฟ้ าก็ต ้องถอยห่างจากเขาด้วย นี่คอื เรือ่ งปกติ
ไม่ใช่หรือ (ถึงในกรณี ของฉันจะเรียกว่าถอยห่างไม่ได้ก็เถอะ เพราะ
ก่อนหน้านี้เราก็ห่างกันสุดๆ อยู่แล ้ว)
“เดีย๋ ว!” เสีย งเรีย กห ว้ นนิ ด ๆ หากใบหน้า ได้รู ป กลับ ก้ม ลง
นัยน์ตาหลุบต�ำ่ จนเห็นขนตายาวเป็ นแพน่าดีดเล่น “ฟ้ าเป็ นยังไงบ ้าง”
อ๋อ! เสียงในใจฉันดังลั่น นี่เอง...เหตุผลทีเ่ ขาเข ้ามาพูดกับฉัน
“สบายดีค่ะ” ตอบเสียงใส
จะใหต้ อบเป็ นอืน่ ได้อย่างไร ฉันไม่รูว้ า่ ผูช้ ายคนนี้สะใจกับการที่
ฟ้ าตัดเขาไม่ขาดหรือเปล่า ดังนัน้ ฉันจะไม่ใหค้ ำ� ตอบทีท่ ำ� ใหเ้ ขาดูถกู ฟ้ า
ได้เด็ดขาด
คิ้วเขม้ ขมวดน้อยๆ...ไม่พอใจกับค�ำตอบนี้หรือ เขาคาดหวังให ้
ตอบว่าฟ้ าใกล ้ตายแล ้วหรือไง
“ก็ด”ี
แต่สหี น้านายไม่เห็นจะเหมือนค�ำพูดเลย...ฉันค่อยๆ ถอยห่าง
“อย่าเพิง่ ไป ขิม” น�ำ้ เสียงร้อนรนนิดๆ ก่อนมือใหญ่รอ้ นผ่าวจะ
เอื้อมออกมาคว ้าข ้อมือเล็กๆ ของฉัน เล่นเอาฉันสะดุง้ โหยง พยายาม
ดึงมือกลับ แต่ก็ไม่หลุด แรงทีก่ ุมหนักจนรู้สกึ ถึงทัง้ นิ้วมือและฝ่ ามือ
ทีร่ อ้ นกว่าอุณหภูมริ ่างกายฉัน...
...ท�ำให้รสู้ กึ วูบวาบจากแขนขึ้นมาถึงอก...
พี่วนิ ไม่เคยรวบขอ้ มือฉัน พ่อ คุณลุง ตา ตาเล็กก็ไม่เคยท�ำ
มีเพือ่ นผู ้หญิงบางคนท�ำบ ้างตอนจะลากฉันไปไหนแต่กไ็ ม่เคยรวบรอบ
นี่จงึ เหมือนครัง้ แรกในชีวติ ทีม่ ใี ครก�ำข ้อมือฉันไว ้หมด
ขิม...หัวใจฉันกระตุก เพราะนี่ก็เป็ นครัง้ แรกอีกเช่นกันทีต่ สิ รณ์
เรียกชื่อฉัน ปกติจะเป็ น...คุณ หรือไม่ก็...คุณ! (เท่านัน้ แหละ เพราะ
เราพูดกันนับประโยคได้)
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แม ้จะสับสนไปชั่วขณะ แต่น่ีมนั ...เกินไปแล ้วนะ! ถือดีอย่างไร
มาจับมือฉัน!
ฉันคงเผลอแสดงออกทางสีหน้า เสียงของอีกฝ่ ายจึงทอดอ่อนลง
ทันที
“ผมไม่ใช่ศตั รู ไม่ใช่คนทีค่ ุณต้องระแวง”
การจับกุมก็คลายลงเล็กน้อย แมจ้ ะหลวมขึ้น ฉันกลับดึงมือ
ไม่หลุด
“ผมแค่อยาก...” เสียงเขาต�ำ่ ลึกและเบาขึ้นเรื่อยๆ “...ก็แค่...”
ฉันเงยหน้าขึ้นมองตรงๆ เพราะก�ำลังโกรธเลยจ้องหน้าเขาได้นาน
กว่าปกติ ผลคือติสรณ์เป็ นฝ่ ายหลบตาก่ อน เสียงพูดตะกุกตะกัก
ต่างจากบนเวทีหน้ามือเป็ นหลังมือ
“...ผมแค่...จะขอ...”
“คุณก็เข ้าไปคุยกับฟ้ าแล ้วนี่คะ” ข ้อมูลจากเก้ามีประโยชน์ตอนนี้
เอง “ท�ำไมไม่ถามเองล่ะ ถา้ ไม่กล ้าก็ลองถามเก้าดูสคิ ะ คุณน่ าจะคุน้
กับเก้ารองจากฟ้ าไม่ใช่หรือ”
“เก้าไม่ยอมคุยกับผม...เรื่องนี้”
“แลว้ คุณคิดว่าฉันจะยอมคุย?” ฉันย้อนเสียงสู ง “คิดว่าฉัน
เป็ นเพือ่ นแบบไหนกัน!”
“ใจเย็นก่อนขิม” เขาแทรกเสียงขึ้นมาก่อนฉันจะโมโหจนหน้ามืด
ใช้น้ วิ โป้ งลูบหลังมือฉันเบาๆ คล ้ายจะปลอบ แต่มนั ท�ำให้ฉนั กระตุกเฮือก
พอตัง้ หลักได้กก็ ระชากมือตัวเองเต็มแรงจนหลุดจากการจับกุม
การลู บหลังมือสาวเป็ นเรื่องปกติของผู ช้ ายคนนี้หรือไง...จาก
ก�ำมือก็ตามมาด้วยลูบมือ...ถา้ นี่เป็ นเรื่องปกติของเขา ก็ถอื ว่าเขาอยู่
คนละโลกกับฉัน
ในโลกของฉัน คนที่แตะต้องตัวฉันได้มแี ค่ คนที่สนิทใจด้วย
เท่านัน้
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“ผมคิดว่า เราน่าจะคุยกันได้...อย่างคนมีการศึกษา ไม่เอาอารมณ์
มาเป็ นหลัก”
หมายความว่าอย่างไร เขาก�ำลังกล่าวหาพวกเราว่าไม่มกี ารศึกษา
อยู่ใช่ไหม
รูต้ วั ว่าก�ำลังพาล ฉันเลยกุมมือตัวเองแน่นเพือ่ ควบคุมอารมณ์
ติสรณ์ถอนใจหนักๆ แล ้วยกแขนขึ้นดูนาฬกิ า
“ผมมีเวลาไม่มากนัก อีกครึง่ ชัว่ โมงต้องกลับไปทีเ่ วที แต่หาโอกาส
คุยกับคุณยากเหลือเกิน ขอเบอร์โทร.ให ้ผมได้ไหม”
ฉันเกือบเผลอแยกเขี้ยวให ้ หากติสรณ์คงสังเกตเห็นนัยน์ตา
วาววับเหมือนลูกหมา เขาเลยรีบพูดว่า
“ขิม...ผม...” เขาท�ำท่าจะพูดอะไรบางอย่าง หากเมือ่ มองท่าทาง
ของฉัน ก็เหมือนจะเปลีย่ นใจทันควัน
“...ห่วงฟ้ า ถึงจะเลิกคบกันแล ้ว ผมก็ยงั ห่วงแบบเพือ่ น ตอนนี้
ฟ้ าก�ำลังเล่นกับไฟ ผมพยายามเตือนแลว้ แต่ ฟ้าไม่ฟงั ใช้อารมณ์
ประชดประชันอย่างเดียว ผมคงท�ำอะไรไม่ได้ถ ้าขิมไม่ช่วย”
เสียงเขาเบาต�ำ่ คล ้ายก�ำลังรู้สึกผิด จนชวนให้รู้สกึ สงสาร แต่
ขณะทีพ่ ดู เขาไม่ยอมสบตาฉันเลย...ไม่เลยสักนิด
แล ้วคุณคิดว่าค�ำตอบของฉันจะเป็ นอย่างไรล่ะ
ฉันอาจเป็ นเพือ่ นทีไ่ ม่ดเี ท่าไรนัก แต่...ปัญหาของฟ้ า ฉันสืบเองได้
ไม่ตอ้ งพึง่ ติสรณ์หรอก
ดัง นัน้ ระหว่ า งการลอบติด ต่ อ กับ ติส รณ์ แ ล ว้ ท�ำ ให้ฟ้ าโกรธ
กับการเสียเวลาสืบหาอันตรายทีผ่ ูช้ ายคนนี้อา้ งถึงด้วยตัวเอง ฉันเลือก
อย่างหลัง
“ขอบคุณทีห่ ่วงฟ้ าค่ะ จะดูแลฟ้ าใหน้ ะคะ” ฉันโน้มตัวลงพลาง
ตอบอย่างสุภาพ จากนัน้ จึงหันหลังให ้เขาและเดินหนีไปดื้อๆ
“ขิม” เสียงห ้าวเรียก “ท�ำไมต้องตัง้ ป้ อมกับผม”
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“เปล่าค่ะ” ตอบชัดเจน โดยส่วนตัว ฉันไม่มคี วามรู้สกึ ใดๆ ต่อ
ติสรณ์ ฉันแค่...ไม่มวี นั ร่วมมือกับเขา “แต่เพราะการยุ่งเกี่ยวกับคุณ
จะท�ำให้ฟ้าไม่สบายใจ ฉันเลยจ�ำเป็ นต้องหลีกเลีย่ งคุณ...เพือ่ ฟ้ า”
...ไม่มคี วามจ�ำเป็ นต้องสร้างศัตรู...แค่ทำ� ให้ชดั เจน ฉันเลยย�ำ้ ไป
อีกครัง้ ว่า
“ฉันไม่ได้รงั เกียจคุณเป็ นการส่วนตัว แต่อย่าเขา้ มาคุยกับฉัน
อีกเลย”
แววตาของติสรณ์ท่ีจอ้ งกลับมาท�ำให้ฉนั กลัน้ หายใจ...เสียใจ
แค้นใจ หรือผิดหวัง...อย่ามองอย่างนัน้ สิ อย่ามองด้วยแววตาเหมือน...
คนทีถ่ กู ท�ำร้ายอย่างหนัก
ต่อให ้เป็ นคนทีถ่ กู หักอก ยังไม่มองฉันอย่างนี้เลย
ฉันรู้สกึ จริงๆ นะ! เหมือนค�ำตอบของฉันท�ำร้ายจิตใจเขาอย่าง
แสนสาหัส
ท�ำไมล่ะ เขาน่าจะคาดเดาค�ำตอบได้ล่วงหน้าอยูแ่ ล ้วนี่นา เราเป็ น
คนแปลกหน้า การกระท�ำใดๆ ไม่น่าจะมีผลต่อหัวใจและความรู้สกึ ได้
รุนแรง
ฉันอึดอัด หายใจไม่ออก...ถ ้ามองตาเขาต่ออีก ฉันคง...หายใจ...
ไม่ได้อกี ต่อไป...บ ้าแล ้ว! ฉันรีบถอนสายตาไปมองทางอืน่
ทัง้ ทีค่ วรจะจบแค่ประโยคทีแ่ ล ้ว แต่กลับรู้สกึ เหมือน...ถา้ ไม่ได้
พูดต่ออีกสักนิด ฉันจะก้าวขาออกไปไม่ได้
“ถ ้าคุณหวังดีกบั ฟ้ าจริง ก็คงจะเข ้าใจทีฉ่ นั พูดนะคะ”
ฉันไม่รูเ้ หตุผลทีฟ่ ้ าเลิกกับติสรณ์ และมันก็ไม่ใช่เรื่องทีค่ นนอก
จะเข ้าใจได้ ฉันท�ำได้แค่ช่วยค�ำ้ จุนจิตใจเพือ่ นสนิทเท่านัน้ และไม่ทำ� ให ้
มันแย่ลง
ตอบเขาไปแลว้ ฉันก็รีบเดินกลับไปหาเพื่อน โดยสั่งตัวเองว่า
ห ้ามหันกลับไปมองด้านหลังเด็ดขาด
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ฉันรู้สกึ เหมือนตัวเองกลายเป็ นออฟิ อสุ ในต�ำนานเทพเจ้ากรีก...
ข า้ งหลัง มีค �ำ สาป ถ า้ ฉัน หัน กลับ ไป จะไม่ส ามารถไปจากโลกแห่ ง
ความตายได้ตลอดกาล...

ก่อนกลับบา้ น ฉันแวะไปที่หอพักเพื่อเยี่ยมเพื่อนสนิทที่โดด

กิจกรรมชมรม
ร่างเพรียวบางนอนขดอยูใ่ ต้ผ ้าห่ม ใบหน้าขาวเรียวซุกแนบหมอน
แสดงท่าทีวา่ ไม่อยากพูดกับฉันอย่างชัดเจน
“ฟ้ าไม่สบายหรือเปล่า” ฉันเรียกเสียงอ่อน วางมือลงบนขอ้ มือ
เล็ก...ฟ้ าดูบอบบางเหมือนแก้วที่พร้อมจะแตกออกทุกเมือ่ ถา้ ติสรณ์
กุมข ้อมือเล็กๆ นี้ ก็น่าจะก�ำได้รอบเหมือนกัน “ไปหาหมอไหม”
“ไม่เป็ นอะไร แค่อยากนอน”
ไล่กนั ซึ่งหน้า...ฉันยิ้มแหย คงต้องหาเรื่องมากระตุน้ เพื่อจุด
ไฟชีวติ ในตัวฟ้ า
“วันนี้ขมิ เจอติสรณ์”
นัยน์ตาหมดอาลัยตายอยากเมือ่ ครู่ของฟ้ าเป็ นประกายวาบขึ้นมา
ทันที ร่างกายทีข่ ดอย่างอ่อนแรงก็กระเด้งขึ้นนั่งแล ้วหันมาจ้องอย่างจะ
กินเลือดกินเนื้อ
ดูสนใจฉันมากขึ้นอย่างชัดเจน แปลว่า ฉันเลือกบทสนทนาได้ด.ี ..
เผลอๆ จะดีเกินไป เสียงฟ้ าจึงดังขึ้นจนแก้วหูแทบแตก
“บอกขิมแล ้วไงว่า ห ้ามเข ้าใกล ้คนคนนัน้ !”
“ขิมเห็นเขาบนเวทีจา้ ” ฉันบอกเสียงใส โกหกขาวเพื่อความ
สบายใจของคนป่ วยที่คอ้ นฉันขวับ “ดู ติสรณ์แข็งแรงและมีความสุข
ดีมากเลย ฟ้ าจะยอมแพ ้เขาหรือ”
“ฟ้ าไม่สนใจคนคนนัน้ อีกแล ้ว เขาจะมีใคร อยู่กบั ใครก็ไม่เกี่ยว
กับฟ้ า” ปากว่าไม่สน แต่ ปฏิกิริยาของฟ้ ากลับรุ นแรงเมื่อ ได้ยินชื่อ
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แฟนเก่า “ฟะ...ฟ้ ามีแฟนใหม่แล ้วด้วย! แต่อย่างไร ขิมก็ห ้ามไปยุ่งกับ
เขาเด็ดขาด!”
ฉันเบิกตากว ้าง เก้าทีน่ งั่ ฟังเงียบๆ มาตลอดถึงกับเกือบพลัดตก
จากเก้าอี้
“ไม่ยงุ่ กับแฟนใหม่ฟ้าเด็ดขาด” จะเป็ นใครก็ไม่รู ้ แต่ต ้องเอาใจฟ้ า
ไว ้ก่อน
“ไม่ใช่ !” คนป่ วยกรีด๊ ใส่หน้าฉัน ความอ่ อนหวานเปราะบาง
หายวับในพริบตา “ห ้ามยุ่งกับเขา...กับ...กับ...เต้เด็ดขาด!”
“ตัง้ แต่เมือ่ ไรฟ้ า” เก้าโวยลั่น “ท�ำไมเก้าไม่รูเ้ รื่องเลย”
ฟ้ าไม่ยอมตอบค�ำถาม แววตาแสดงถึงการตัดสินใจที่เด็ดขาด
จนฉันสะกิดใจค�ำพูดของติสรณ์ข้นึ มา...ฟ้ าก�ำลังเล่นกับไฟ
“ฟ้ าคบกับใครหรือ” ฉันถามเสียงอ่อน กะจะค่อยๆ ตะล่อมให ้
บอกว่า ใช่กองไฟทีต่ สิ รณ์อา้ งหรือเปล่า
“ขิมไม่รจู้ กั หรอก”
ก็พออ้างได้ เพราะฉันไม่ค่อยสนใจใครเท่าไร
“ขิมไม่รู ้ แต่เก้าอาจจะรู .้ ..ฟ้ าคบกับใคร ท�ำไมคราวนี้ไม่เล่าให ้
เก้าฟัง” เก้าหงุดหงิดมากขึ้นทุกที คงเพราะเป็ นห่วง “ต้องเป็ นพวกทีเ่ ก้า
ห ้ามฟ้ าไว ้แน่ๆ เลยใช่ไหม”
เงียบกริบ...ซึง่ ก็เท่ากับยอมรับนั่นแหละ
“ฟ้ า” เก้าก้าวยาวๆ มายืนข ้างเตียงแล ้วเขย่าร่างเพรียวบางแรงๆ
“พวกตัวอันตรายนั่นใช่ไหม! อย่าท�ำอย่างนี้เลยนะ”
“เทมส์ไม่อนั ตราย!”
ฟ้ าคงทนการเขย่าไม่ได้ เลยกรีด๊ ออกมา
เก้าตัวแข็งทือ่ ทันที ในขณะทีฉ่ นั อึ้ง...ลองคิดดูสิ ขนาดคนไม่สนใจ
สิง่ แวดล ้อมอย่างฉันยังรูจ้ กั ชื่อนี้เลย
เทมส์...เป็ นที่รู้จกั ดีในรุ่นเราในเรื่องความเป็ นเพลย์บอย คบ
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ฟัน ทิ้งเป็ นว่าเล่น แต่เพราะเขารวยมาก หน้าตาก็หล่อชนิดไม่ตอ้ งเหลา
แถมยังกะล่อน...เอ๊ย! มีเสน่ ห ์ ผลคือมีผูห้ ญิงหลายคนยอมบินเขา้
กองไฟ โดยหวังว่าตัวเองจะเป็ นน�ำ้ ทีด่ บั กองไฟได้
แต่...จนถึงเดีย๋ วนี้เทมส์ยงั โสดเป็ นพักๆ ไม่เลิก
และล่าสุ ดเมื่อต้นปี ส่ี...มีรุ่นน้องคนหนึ่งถึงขัน้ กรีดขอ้ มือเพื่อ
ประชดที่ถูกเทมส์ท้ ิง แต่ ฝ่ายชายกลับไม่รู้สึกรู ส้ า ยังคงจีบสาวได้
เป็ นปกติ
ที่สำ� คัญไปกว่านัน้ ...เพลย์บอยที่ไร้ความจริงจังมาจับคู่ กบั ฟ้ า
ทีท่ ่มุ เทกับความรักสุดชีวติ ...ฉันหันไปสบตากับเก้า กลืนน�ำ้ ลายลงคอ
ยากเย็น เราท�ำหน้าสยองกันทัง้ คู่
“คนคนนี้ไม่ได้นะ ฟ้ า” เก้ารีบห ้าม
“ท�ำไมจะไม่ได้ เขาบอกว่าชอบฟ้ า แล ้วเขาก็เทกแคร์ฟ้าดีมาก”
เก้ากลอกตา “เขาหวังผลน่ะสิ ได้ดงั ใจก็ท้งิ ขว ้าง”
“ฟ้ าดูแลตัวเองได้” สาวสวยเชิดหน้าขึ้น “ฟ้ าไม่ใช่รุ่นน้องทีห่ ลอก
ง่ายนะ ขิมนั่นแหละ ระวังจะถูกหมอนั่นหลอกใช้! ถา้ ไม่อยากเสียใจ
ก็ห ้ามยุ่งเกี่ยวกับเขาเด็ดขาด!”
เก้าท�ำหน้าหนักใจ ไม่มปี ระโยชน์ทจ่ี ะบรรยายความชั่วร้ายของ
เทมส์ เพราะเรื่องนี้ดงั มาก ไม่มที างทีฟ่ ้ าจะไม่รู ้
แต่รูแ้ ล ้วรับได้น่ีส.ิ ..ทีพ่ วกเรากลัวกันมากกว่า
ถ า้ ฟ้ าเป็ น สาวรัก สนุ ก ฉัน กับ เก้า คงปล่อ ยให เ้ ล่น กับ กองไฟ
ตามสบาย แต่น่.ี ..ฟ้ าเป็ นพวกจริงจังกับความรัก รักใครก็ทมุ่ เทสุดชีวติ
ตอนอกหักจากติสรณ์กป็ างตายแล ้ว นี่จะมาเสีย่ งกับพวกรักเล่นๆ อย่าง
เทมส์อกี แล ้วทีค่ บนี่กไ็ ม่รูว้ า่ แค่ประชดติสรณ์เรื่องแพรวาหรือเปล่า
ไม่มพี วกเราคนไหนอยากเห็นฟ้ าแตกสลายอีกรอบหรอกนะ
ฉันปรึกษากับเก้าทางสายตาว่าเราจะท�ำอะไรได้บ ้างไหม แต่กลับ
ไม่ได้ค�ำตอบใดออกมา นอกจากการช้อนตาขึ้นมองเพดานอย่างหมดหวัง
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เฮ้อ...ความรัก...
โชคดีแล ้วทีฉ่ นั ไม่มมี นั
ไม่ส.ิ ..ถ ้ามีแล ้วมีคนดูแลอย่างดีตลอดเวลาอย่างพีข่ นุนก็น่าสนใจ
อยู่นะ!
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2

แอบแฝง

เรื่องความรักของฟ้ ากลายเป็ นประเด็นร้อนในกลุม่ ของเราอย่าง

รวดเร็ว ทีเ่ ป็ นเช่นนี้ ก็เพราะต่อให ้ต่อต้านสักเพียงใด พวกเราก็ทำ� อะไร
ไม่ได้เลย ฟ้ าไม่ยอมฟังค�ำเตือนของใครทัง้ นัน้
ผู ้หญิงอ่อนหวานแต่หวั แข็งนี่จดั การยากสุดๆ เลย!
ท�ำไปท�ำมา ก็ตอ้ งสุมหัวประชุมกันทีค่ อนโดฯ ของสองเป็ นรอบ
ทีห่ ้า...เพราะสองเป็ นคนเดียวทีม่ หี ้องส่วนตัว ไม่มญ
ี าติเต็มบ ้านเหมือน
เพลงหรือฉัน และไม่ได้อยู่ร่วมกับตัวต้นเรื่องเหมือนเก้า
“ยาวทีส่ ุดกี่เดือนนะ” เพลง...สาวร่างผอมเพรียวจนเพือ่ นๆ กลัว
จะปลิวไปตามลม ถามเสียงเครียด
“หนึ่งถึงหกเดือน” เก้าตอบอย่างอ่อนใจ “ขึ้นกับความใจแข็งของ
ฝ่ ายหญิง ถ ้าโอนอ่อนเมือ่ ไรก็นบั ถอยหลังได้เลย ไม่นานหมอนัน่ ก็เบือ่ ”
ฉันมองซ ้ายทีขวาที ก่อนเอ่ยเสียงปลอบประโลมว่า
“ทีพ่ วกเราได้ยนิ มาก็แค่ขา่ วลือ เทมส์อาจจะไม่เป็ นอย่างนัน้ จริงๆ
ก็ได้ หรืออีกทีเขาอาจจะยังไม่เจอผู ้หญิงทีร่ กั จริง เลยเปลีย่ นไปเรื่อยๆ
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ครัง้ นี้ เขาอาจจะรักฟ้ าจริงก็ได้นะ”
เก้าส่ายหัวรุนแรง ยืนยันชัดเจนว่า “ยาก! กี่คนแลว้ ที่คิดว่า
จะปราบพ่อเพลย์บอยอยู่ ร้ายๆ อย่างน้องนิชา...ทีแรกก็มั่นใจนักหนา
ว่าเอาอยู่มอื แต่สุดทา้ ยก็หลุด เล่นเอาปางตาย เพราะฉะนัน้ เราต้อง
ขัดขวางสุดก�ำลัง”
เรื่องของนิชาลือลั่น เพราะสาวน้อยคนนัน้ กรีดขอ้ มือต่ อหน้า
เทมส์เพือ่ ประชดทีถ่ กู ตัดสัมพันธ์ แถมยังท�ำในมหาวิทยาลัย มีพยาน
เต็มไปหมด ผลคือเพือ่ นๆ ของสาวน้อยต้องตาลีตาเหลือกพาสาวเจ้า
ไปโรงพยาบาล
เรื่อ งใหญ่ ข นาดนี้ ท�ำ ไมฟ้ าที่แ สนเรีย บร้อ ยถึง กล า้ คบหากับ
ตัวต้นเรื่องอีก ต่อใหห้ ลักๆ เป็ นเพราะนิชาปล่อยใหอ้ ารมณ์ครอบง�ำ
แต่เทมส์กม็ สี ่วนผิดทีเ่ คลียร์กบั รุ่นน้องคนนัน้ ไม่เข ้าใจ
เก้ากับเพลงเป็ นเดือดเป็ นร้อนชัดเจน ผิดกับคนคร�ำ่ ครวญเก่ง
อย่างสองทีเ่ งียบสนิท ไม่สนับสนุ นและไม่ต่อต้านการคบกันของเทมส์
กับฟ้ า
“แต่แปลกนะ!” อยู่ๆ เก้าก็หนั มาทีฉ่ นั “เทมส์ชอบคนสวย ท�ำไม
ถึงไม่เคยหยอดขิมเลยล่ะ”
ฉันกะพริบตาปริบๆ หากก็ตงั้ ตัวได้รวดเร็ว รีบยิ้มหวาน ตอบ
เสียงใสว่า
“ขอบใจทีช่ มขิมว่าสวยจ้า”
เก้า ค้อ นทัน ที ฉัน หัว เราะแหะๆ พยายามไม่ห นั ไปมองสอง
ขณะตอบว่า
“พ่อของเทมส์รจู้ กั กับพีว่ นิ ...ก็อย่างทีร่ กู้ นั ”
คนทั่วไปคิดว่าพีว่ นิ เป็ นพีช่ ายขี้หวง ผูช้ ายคนไหนจะเขา้ หาฉัน
ต้องผ่านการประเมินก่อน ทัง้ ทีค่ วามจริงพีว่ นิ ไม่เคยถาม แต่ฉนั ชอบ
วิง่ ไปเล่าเพราะอยากหาคนหัวเราะด้วยกัน พีว่ นิ เลยจ�ำใจช่วยประเมินให ้
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ท�ำให ้กลายเป็ นกิจวัตรของเรา...ทีเ่ พือ่ นฉันรูท้ กุ คน
พี่วนิ ไม่เคยหา้ มใครจีบฉัน แค่ พูดทีเล่นทีจริงท�ำนองหา้ มใคร
ท�ำเล่นๆ กับฉันมากกว่า และนั่นคงเป็ นเหตุผลหนึ่งทีเ่ ทมส์ไม่เคยคิด
จะยุ่งกับฉัน (ไม่ใช่เพราะฉันสวยไม่พอแน่นอน!) และอีกเหตุผลคือ...
“เขาไม่ควรจะยุ่งกับใครในกลุม่ เรา”
สองงึมง�ำกับตัวเองเบาๆ พอได้ยนิ กันสองคน แต่เมือ่ ฉันหันไป
มอง เพือ่ นก็ส่ายหัวลูกเดียว
การประชุมของพวกเราจบลงโดยไม่ได้ข ้อสรุปเพิม่ เติม ข ้อเสนอ
เช่น ขอร้องเทมส์ ลงไปดิ้นพราดๆ ให้ฟ้าเปลีย่ นใจ ถูกโยนลงตะกร้า
ไปอย่างรวดเร็ว
ขอ้ สรุปเดียวที่พวกเราได้คือ...พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ แมจ้ ะเป็ น
พรุ่งนี้หลายครัง้ แล ้วก็ตาม
ขณะเตรียมจะก้าวออกจากห ้อง สองก็คว ้าแขนฉันไว ้ แล ้วกระซิบ
เบาๆ เพือ่ ไม่ให ้สองคนทีเ่ ดินน�ำไปก่อนได้ยนิ ว่า
“สองจะลองคุยกับเขาให้”
ฉันพยักหน้าหงึกๆ
“แต่ไม่รูว้ ่าจะได้ผลไหม อย่าเพิง่ บอกเพลงกับเก้านะ เดีย๋ วบ่น
สองอีก”
สองน่าจะเป็ นคนทีล่ ำ� บากกับเรื่อง ‘แฟนใหม่ฟ้า’ มากทีส่ ุดแล ้ว

เช้าวันถัดมา ในหอ้ งเลกเชอร์ทย่ี งั มีคนรอเรียนประปราย สอง

ตีหน้ามุ่ยมานั่งขา้ งๆ ฉัน ก่อนจะเล่าบทสนทนาน่ าโมโหที่เกิดขึ้นผ่าน
โทรศัพท์ให้ฟงั สรุปความได้ทำ� นองว่า
“ได้ไหม...”
สองลองเอ่ยขอด้วยประโยคเรียบง่าย แต่เทมส์ตอบง่ายยิง่ กว่า
“ไม่ได้”
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“แต่ฟ้าเป็ นเพือ่ นสองนะ เพือ่ นของสองน่าจะเป็ นคนต้องหา้ มสิ!
ถ ้าต่อไปฟ้ าเลิกคบสองจะท�ำยังไง”
เทมส์หวั เราะกวนโมโห ตอบเสียงยียวนว่า
“เรือ่ งของเธอ ไม่ใช่เรือ่ งของฉัน”
“เทมส์!” สองกรีด๊ ผ่านโทรศัพท์
“ถ ้าไม่อยากให ้เพือ่ นเธอโกรธ ก็ง่ายนิดเดียว ถอนหมัน้ สิ”
“เทมส์กถ็ อนเองสิ”
“ไม่ละ ของหมัน้ เป็ นสิบลา้ น ถา้ ฉันถอนหมัน้ ก็ตกเป็ นของ
ครอบครัวเธอหมดน่ะสิ เธอต่างหากทีต่ อ้ งถอนหมัน้ ”
“สองท�ำไม่ได้ พ่อขูจ่ ะตัดขาดถ ้าปฏิเสธการหมัน้ สองอาจจะต้อง
ไปเร่ ร่อนอยู่ขา้ งถนนเหมือนลูกหมาไร้บา้ น เพราะฉะนัน้ คนปฏิเสธ
ต้องเป็ นฝ่ ายเทมส์”
“เราเถียงเรือ่ งนี้กนั มากีป่ ี แล ้ว ฉันถอนไม่ได้เพราะทีบ่ ้านไม่ยอม
เธอเองก็ไม่มใี ครยอม สุดท้ายก็ซำ� ้ ทีเ่ ดิม เสียเวลาเปล่าๆ” น�ำ้ เสียงของ
เทมส์เต็มไปด้วยความระอา “แค่น้ ีใช่ไหม ฉันวางหูละนะ”
“เทมส์!” สองเกือบร้องไห ้
“น่ าเบือ่ !” เทมส์เสียงดังผ่านโทรศัพท์ “เอะอะก็รอ้ งไห ้ เธอท�ำ
อย่างอืน่ ไม่เป็ นบา้ งหรือไง เอางี้ไหม ถา้ เธอไม่อยากใหเ้ พือ่ นวุ่นวาย
กับฉัน เธอก็มาแทนทีส่ ิ ท�ำหน้าทีแ่ ทนน่ะ ท�ำได้ไหม!”
สองเหวอไปพักหนึ่ง กว่าจะจับใจความได้ชดั เจน เทมส์ก็วาง
โทรศัพท์โครมไปเรียบร้อยแล ้ว

เรื่องทีส่ องเล่าเป็นประมาณนี้ หากทัง้ หมดนี้เป็นความลับ ไม่วา่

จะเรื่องที่สองถูกจับคลุมถุงชนกับเทมส์ตงั้ แต่ ตวั กะเปี ๊ยก หรือเรื่อง
ที่สองคนนี้อยากถอนหมัน้ กันใจจะขาด แต่ติดเรื่องผู้ใหญ่จนขยับตัว
ไม่ได้ทงั้ คู่
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ดังนัน้ เวลาทีพ่ วกเรานินทาเทมส์ สองถึงเงียบกริบตลอด ไม่รูว้ า่
ไม่อยากซ�ำ้ เติมคู่หมัน้ ตัวเอง หรือกลัวจะเผลอตัวร่วมถล่ม จนเก้ากับ
เพลงจับได้
สาเหตุท่ไี ม่ค่อยมีคนรู เ้ รื่องการหมัน้ ก็เพราะมันเป็ นขอ้ ตกลง
ของคู่หมัน้ คู่น้ ีเขาละ!
เทมส์หา้ มบอกใครเด็ดขาด เพราะไม่อยากเสียโอกาสในการหา
คนรักด้วยตัวเอง จะได้มขี อ้ อ้างไปจบการหมัน้ ส่วนสองก็ไม่อยาก
ให้ใครรูเ้ รื่องนี้ เพราะกลัวน�ำ้ กรดหรือไม ้หน้าสามปลิวมาหา
ส่วนทีว่ า่ ท�ำไมฉันถึงเป็ นเพือ่ นคนเดียวทีร่ ูเ้ รื่องนี้ ก็เพราะ...

“สอง ขิมมาเยีย่ ม”

เมือ่ สองปี ทแ่ี ล ้ว สองป่ วยจนต้องขาดเรียน ฉันจึงเอาอาหาร ยา
และสมุดเลกเชอร์มาเยีย่ มทีค่ อนโดฯ
ฉันผลักประตูห ้องเข ้าไปอย่างไม่มพี ธิ รี ตี อง เพราะมาบ่อยจนชิน
แลว้ แต่ แทนที่จะได้เห็นเพื่อนนอนซมอยู่บนเตียง สองกลับนั่งอยู่
บนโซฟาหน้า ทีวี เท่ า นัน้ ไม่พ อ ในมือ ยัง ถือ จอยสติก๊ เล่น เกมแน่ น
ทีเ่ ล่นเกมอีกอันอยู่ในมือผูช้ ายผิวขาวร่างใหญ่ทน่ี ั่งเหยียดขาอยู่บนพื้น
ด้านหน้าโซฟา
สองสะดุง้ น้อยๆ ในขณะทีฝ่ ่ ายชายแค่ปรายตามองฉัน เหมือน
มองผ่านไปยังนาฬกิ าแขวนผนังสักเรือน ก่อนจะหันไปบอกสองด้วย
เสียงห ้าวๆ ว่า
“ครบครึ่งชั่วโมงแล ้ว กลับไปนอนได้แล ้วมัง้ ”
สองตัง้ ท่าจะเถียง แต่ผู ้ชายคนนัน้ วางทีเ่ ล่นเกมลง แล ้วก้าวยาวๆ
ไปปิ ดทีวี ก่ อนจะหันมายกตัวสองลอยจากพื้น แลว้ พาเดินลิว่ ๆ ไป
ห ้องนอน
ฉันค้างแข็งอยู่ตรงหน้าประตู จนกระทั่งสองตะเกียกตะกาย
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ลงจากเตียง แล ้วร้องบอกว่า
“ขิม เข ้ามาก่อน”
ชายคนนัน้ หรือทีฉ่ นั จ�ำชื่อไม่ผดิ ..เทมส์...หันมามองฉัน แล ้วพูด
ห ้วนๆ ว่า
“ยายนี่ไม่สบาย ต้องพักผ่อนแล ้ว”
“ขิมเป็ นเพือ่ นสนิทสอง” สองเถียง
เทมส์หนั ขวับไปทันที ใช้นำ�้ เสียงห ้วนกว่าเดิมยามพูดว่า
“ถ ้าอย่างนัน้ ก็ให ้เพือ่ นสนิทเธอดูแลไป ฉันไปละ”
พูดจบก็เดินดุม่ ออกจากห ้องทันที โดยไม่สนใจจะทักทายก้อนหิน
ข ้างทางอย่างฉันแม ้แต่นิดเดียว ในขณะทีส่ องครางเบาๆ ว่า
“ท�ำไมขี้งอนอย่างนี้นะ ตัวก็เบ ้อเริ่มเทิม่ ”
สิ่ง ที่ต ามมาคือ เสีย งกระแทกประตู ปิ ด ดัง ปัง จนสองกับ ฉัน
สะดุง้ โหยง

นับจากวันนัน้ ฉันจึงเป็ นเพือ่ นสนิทคนเดียวที่รูค้ วามลับของ

สองคนนี้...หมัน้ ตัง้ แต่ สองสามขวบ เจอหน้าครัง้ แรกตอนแปดขวบ
แถมยังเรียนทีเ่ ดียวกันตัง้ แต่ประถมยันมหาวิทยาลัย
คู่หมัน้ คู่น้ มี คี วามเห็นตรงกันว่า ไม่ควรแต่งงานกันเองเป็ นอันขาด
ถ ้าไม่อยากให ้เกิดปรากฏการณ์แต่งปุ๊ บหย่าปับ๊ ในหนึ่งสัปดาห์
ค�ำใหก้ ารจากฝ่ ายหญิงคือ “ไม่ไหวหรอก เรารู้จกั กันดีเกินไป
นิสยั เสียของเทมส์สองรู ห้ มด นิสยั เสียของสอง เทมส์ก็รบั ไม่ได้...
ตอนนี้กำ� ลังอยู่ในขัน้ ตอนกล่อมพ่อแม่ อีกอย่าง เทมส์ก็ต่อต้านพีเ่ ทล
กับพีแ่ ทมด้วย ยิง่ พีๆ่ สนับสนุน เทมส์ยง่ิ วิง่ หนี”
สองกับเทมส์ติดอยู่ท่ขี น้ั ตอนการกล่อมมาหลายปี แล ้ว และยัง
ไม่มแี นวโน้มว่าจะหลุดจากขัน้ นี้ไปได้
ถึงจะพูดว่าเข ้ากันไม่ได้ แต่ฉนั อยากเถียงว่า เข ้ากันได้ดเี กินไปสิ
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ไม่วา่

คนทั่ ว ไปจะคบหาโดยมองข อ้ ดีแ ละพยายามละข อ้ เสีย แต่
สองคนนี้เห็นข ้อดีและข ้อเสียของกันและกันอย่างทะลุปรุโปร่ง จนกลัว
กันเองขึ้นมา
หากทัง้ ทีก่ ลัว ก็ยงั เห็นได้ชดั ว่าแคร์มาก
เวลาสองไม่สบาย เทมส์จะมาเยีย่ ม
เวลาเทมส์ป่วย ผู ช้ ายขี้หงุดหงิดคนนี้จะไม่ตอ้ นรับใครทัง้ นัน้
ไม่วา่ แฟนสาวในตอนนัน้ จะน่ารักเพียงใด หรือต่อใหเ้ ฉพาะทางมาจาก
คณะพยาบาล ก็ยงั มีอนั กระเด็นไปหมด มีแค่ สองเท่านัน้ ที่เขา้ หาได้
เนียนๆ
ถา้ มีคนมาเจอตอนรับบทพยาบาลเฉพาะกิจ สองจะหายวับไป
ในตูห้ รือใต้เตียงทันที (ฉันไม่เคยเห็นหรอก แต่ถ ้าหาโอกาสได้ ฉันจะ
โผล่เข ้าไปดูฉากนี้ดว้ ยตาตัวเอง)
ฉันจึงแอบหวังลึกๆ ว่า สองจะขอร้องเทมส์ได้ แต่ ดูเหมือน
จะไม่ได้ผล
สองท�ำหน้าพิลกึ นักละ ยามถามว่า “ขิมว่าเทมส์ตอ้ งการใหส้ อง
ท�ำอะไรหรือ ปกติฟ้าท�ำอะไรบ ้าง”
ฉันฉี กยิ้ม...ไม่รูจ้ ะหัวเราะหรือร้องไห้ด.ี ..หน้าที่แฟนสามเดือน
ของเทมส์ ฉันจะไปรู้ได้อย่างไร! ฉันไม่เคยเป็ นแฟนเขานี่ คงต้องไป
ถามแฟนเก่า (เติมเอส) ของเขานั่นละ ถึงจะได้คำ� ตอบ
บอกตามตรง ฉันเองก็ไม่เขา้ ใจนักว่าเทมส์ตอ้ งการอะไร เขา
ไม่ตอ้ งการแต่ งงานกับสอง แต่ เงือ่ นไขดันเป็ นใหส้ องท�ำหน้าที่แฟน
แทนฟ้ า
...อาจจะประชดที่สองไม่เคยท�ำหน้าที่คู่หมัน้ ละมัง้ แต่ ถา้ เอา
ตามปกติละก็...
“กินข ้าว ดูหนัง...มัง้ ” ตอบด้วยความไม่มั่นใจ
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สองคงเห็นความลังเล เลยถามย�ำ้ ว่า
“แค่นนั้ แน่นะ ไม่ส!ิ เทมส์ไม่ยอมเลี้ยงข ้าวกับเลี้ยงหนังสองแน่ๆ
เขาเลี้ยงผู ้หญิงได้ทงั้ โลก ยกเว ้นสองคนเดียว ไม่ส!ิ รวมพีเ่ ทลกับพีแ่ ทม
ด้วย เอ...” สองคิดจนหัวปั่น “หรือเทมส์จะให ้สองเป็ นคนน�ำเดต แล ้ว
เป็ นคนเลี้ยง โอ๊ย! ตายแน่ๆ รสนิยมเทมส์หรูจะตายไป สองหมดตัว
แหงเลย”
ฉันยิ้มเฝื่ อน...เพือ่ นฉัน...นี่เจตนาคิดน้อย หรือคิดไม่ถงึ จริงๆ
กันแน่เนี่ย...
ขอให ้เป็ นอย่างแรกเถอะ! ฉันไม่อยากเห็นสองถูกกินโดยไม่รตู้ วั
หรอกนะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ คนกินเป็ นคนทีย่ นื ยันว่าจะไม่แต่งงาน
กับสองอย่างแน่นอน
แต่ฉนั ก็กลุ ้มเก้อ เพราะสองเล่าต่อว่า หลังจากนัน้ เทมส์กโ็ ทร.มา
อีกครัง้ และบอกว่า
“พวกเธอระแวงเกินไปไหม ฉันก�ำลังตามหารักแท้อยู่นะ ฟ้ าอาจ
จะเป็ นคู่ของฉันก็ได้ ท�ำไมไม่ให้โอกาสฉันบ ้างล่ะ”
สองเล่าด้วยเสียงอ่อย ก่อนสรุปว่า
“เทมส์พดู อย่างนี้ สองเลยไม่กล ้าขอร้องต่อ”
ฉันยิ้มเฝื่ อนๆ...ก็นั่นน่ะสิ ความรักเป็ นเรื่องระหว่างคนสองคน
ต่อใหเ้ ป็ นคนทีเ่ ราคิดว่าไม่เหมาะสมกันอย่างทีส่ ุด แต่ถ ้าคนคู่นนั้ เลือก
ทีจ่ ะอยู่ดว้ ยกันแล ้ว ไม่วา่ จะสุขหรือทุกข์ ก็เป็ นเรื่องส่วนตัวของเขา
พวกเราห่วงฟ้ า...เราแนะน�ำและหา้ มปรามฟ้ าได้ แต่ ถา้ ถึงขัน้
ขัดขวางความรักที่ฟ้าตัง้ ใจสร้างขึ้น นั่นแปลว่าเราก�ำลังก้าวล�ำ้ เกิน
ขอบเขตทีค่ วรแล ้ว...ใช่หรือไม่
คิดแล ้ว ฉันก็ได้แต่ถอนใจ
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3

กรุณารักษาขอบเขต

ว่ ากันถึงเรื่องขอบเขต...คนใกล้ตวั ฉันไม่ค่อยจะรู้จกั ค�ำนี้กนั

สักเท่าไร
ตากับตาเล็กไม่เคยจ�ำกัดขอบเขตในการก้าวก่ายเรื่องของพีว่ นิ
และหลานคนอืน่ ๆ (ยกเว ้นพีข่ ้าวไว ้คน เพราะต่อให ้ก้าวก่าย พีข่ ้าวก็ทำ�
ไม่รไู้ ม่ช้ )ี
พีข่ นุ นรักษาขอบเขตเรื่องคนอื่นดีมาก (แต่ฉนั ว่า พีส่ าวขี้เกียจ
ยุ่งเรื่องชาวบ ้านมากกว่า) มีแต่เรื่องพีว่ นิ เท่านัน้ ทีก่ ารก้าวข ้ามขอบเขต
เหมือนจะเป็ นเรื่องธรรมชาติ
มีตวั อย่างดีๆ อย่างนี้แล ้ว จะหวังให้ฉนั รักษามารยาทเรือ่ งขอบเขต
สักแค่ไหนเชียว แต่ก็นะ! เรื่องบางอย่างก็ตอ้ งค่อยเป็ นค่อยไป และ
ต้องท�ำให ้แนบเนียนทีส่ ุด ค่อยๆ รุกไล่ ผสมกับสืบข่าวผ่านทางเพือ่ นๆ
นี่แหละ เนียนที่สุดแลว้ และปลอดภัยกว่าอีกแหล่งข่าวที่พยายาม
ยัดเยียดข ้อมูลให้ฉนั ด้วย
แมเ้ ราจะไม่ได้พบกันบ่อย หากทุกครัง้ ทีเ่ ห็นฉัน ติสรณ์จะเดิน
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เข ้ามาหา
...ต่างจากอดีตราวกับหน้ามือเป็ นหลังมือ...
ก่ อนนี้ ฉันเคยสงสัยว่าตัวเองถูก (อดีต) แฟนเพื่อนรังเกียจ
หรือเปล่า แต่ตอนนี้ แม ้จะยังไม่รูค้ ำ� ตอบทีแ่ น่ชดั ฉันก็อยากวิงวอนว่า
นายช่วยรังเกียจฉันอีกครัง้ ได้ไหม!
ใหต้ ายเถอะ...ทีฉ่ นั พูดไปคราวก่อน ไม่เข ้าหัวเลยหรือไร ท�ำไม
ไม่เข ้าใจว่า ฉันเข ้าใกล ้นายไม่ได้!
สายตาผิดหวังวันนัน้ คืออะไร ถา้ สะเทือนใจทีต่ วั เองถูกรังเกียจ
จริง ก็น่าจะถอยหลังไปบ ้าง ไม่ใช่รุกหนักแบบนี้ ความทรงจ�ำของนาย
อยู่ในระดับเดียวกับปลาทองหรือไง!
แล ้วแพรวาล่ะ...นายควรตัง้ ใจเอาใจแฟนใหม่นะ ไม่ใช่มายุม่ ย่าม
กับเรื่องแฟนเก่า แถมไม่ยุ่งโดยตรง ยังยุ่งผ่านคนอืน่ อีก
ฉันเดินหนี แต่โชคร้ายทีว่ นั นี้ใช้ใครเป็ นเกราะก�ำบังไม่ได้เลย
“ขิม”
เสียงทุม้ นุ่ มนวลของคนที่ได้รบั เลือกเป็ นพิธีกรสารพัดงานตาม
ไล่หลังมา จนฉันต้องเร่งฝี เท ้าขึ้นอีก
“พวกฉัน นัด กัน แถวนี้ ค่ ะ ” ฉัน ตอบรัว เร็ ว โดยไม่ ห นั กลับ ไป
“ฉันไม่อยากให้ฟ้าเห็นว่าคุยกับคุณ”
“งัน้ เอาอย่างนี้”
สิ้น เสีย ง คนขายาวก็เ ดิน ตามมาทัน ข อ้ มือ ฉัน ถูก รวบอย่ า ง
เป็ นธรรมชาติ ก่อนถูกดึงจนตัวปลิว
รูส้ กึ ตัวอีกที ฉันก็หายเข ้ามาอยู่ในซอกตึกทีเ่ ป็ นซอยตันเสียแล ้ว
ฉันอึ้งหนักขณะก้มลงมองข ้อมือตัวเองทีถ่ กู รวบรอบ...ครัง้ ทีส่ อง
แล ้วนะกับความอุกอาจของเขา โชคดีทค่ี รัง้ นี้ตสิ รณ์ปล่อยมือทันทีทอ่ี ยู่
ในซอกตึก ฉันเลยไม่มเี หตุผลพอจะกรีดร้องขอความช่วยเหลือ
“ไม่มใี ครเห็นแล ้ว คุณพอจะคุยกับผมได้หรือยัง”
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ถา้ ตอบว่าไม่ได้ จะมีอะไรเปลีย่ นแปลงไหม...ฉันสบตาเขาโดย
ไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ
“ผมไม่ใช่ตวั อันตราย!” เสียงทุมนุ
้ ่มกลายเป็ นเสียงต�ำ่ ลึก คล ้าย
คนพูดสะเทือนใจอยู่นิดๆ
ฉันเลิกคิ้ว คร้านจะเถียงว่า คุณไม่ใช่ตวั อันตราย แต่คุณท�ำให ้
ฉันเป็ นอันตรายได้โดยยืมมือฟ้ า
หากเมือ่ สบกับแววตาคาดคัน้ ของติสรณ์ ฉันก็พยักหน้าหงึกๆ
“ผมแค่...แค่...” เขาดูอดึ อัด ฉันไม่รูว้ า่ เต้อ่านภาษากายฉันได้วา่
อย่างไร หากเขาหลบตา แล ้วพูดว่า “...แค่...ห่วงฟ้ า....”
ติสรณ์ทำ� ท่าเหมือนตัดใจจากประโยคเดิม และเปลีย่ นรูปประโยค
ใหม่อกี แล ้ว ท�ำไมล่ะ
ถา้ เป็ นห่วงขนาดนี้ ท�ำไมต้องขอเลิกกับฟ้ าด้วย หรือนี่จะเป็ น
นิสยั เสียของผู ้ชายทีเ่ คยได้ยนิ มา...หมาหวงก้าง...ไม่รสู้ กึ อะไรจนกระทัง่
มีคนมายุ่งกับสิง่ ทีเ่ คยเป็ นของตัวเอง
ริมฝี ปากฉันบิดเบี้ยวแค่วูบเดียว แต่ไม่รอดพ ้นสายตาของอีกฝ่ าย
ไปได้
“เฮ้! ท�ำหน้าอย่างนัน้ หมายความว่ายังไง!”
คงเพราะเสียงดุเขม้ ๆ กับความคิดเกเรในหัว ท�ำให้ฉนั เผลอ
ส่งยิ้มหวานฉ�ำ่ ประจบประแจง...เหมือนเวลาโดนพีข่ ้าวหรือพีว่ นิ ดุ
แต่ย้มิ ได้แค่ครู่เดียวก็ค่อยๆ หุบลง เพราะเห็นนัยน์ตาทีเ่ บิกกว ้าง
และแววตาตะลึงงันของติสรณ์ ประกอบกับนึกขึ้นได้ว่า อีกฝ่ ายไม่ใช่
คนในบ ้านฉันสักหน่อย
...นัยน์ตาสีนำ�้ ตาลอ่อน...สวยดีจริงๆ
แต่ทำ� ไมอยูๆ่ ฉันถึงนึกถึงสายตาตะลึงงันของพีว่ นิ ยามเห็นพีข่ นุน
ก้าวลงจากบันไดในงานแต่งงานขึ้นมานะ
เพราะตาหมอนี่สวยมาก ฉันเลยฟุ้ งซ่านกระมัง ฉันรีบหันไปมอง
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ทางอืน่ แล ้วตอบเสียงอ่อยๆ ว่า
“เอ่อ...ไม่ได้คดิ อะไรเลยค่ะ เอาเป็ นว่า ฉันขอบคุณในความหวังดี
ของคุณแทนฟ้ าแล ้วกันนะคะ บ๊าย บายค่ะ”
ติสรณ์ยนื นิ่งคล ้ายยังเรียกสติกลับมาไม่ได้ เว ้นช่วงให้ฉนั เดินหนี
ไปได้สองก้าว ก่อนแขนฉันจะถูกคว ้า ล�ำตัวถูกดันเข ้าหาก�ำแพง คราวนี้
เขากางแขนสองขา้ งเทา้ ก�ำแพง กักขังฉันไวด้ ว้ ยท่าทางราวกับพระเอก
ละครญีป่ ่ นุ
ฉันเคยคิด...ถา้ ถูกท�ำอย่างนี้จะท�ำอย่างไร...เตะผ่าหมากหรือเอา
หัวโขกดี หากในความเป็ นจริงแขนของเต้อยู่ห่างจากตัวฉันพอสมควร
จึงไม่รสู้ กึ ว่าถูกกดดันสักเท่าไร
“ขอโทษ...ผมไม่ตงั้ ใจจะ....”
ฉันต้องแหงนหน้าขึ้นเพื่อใหเ้ ห็นหน้าติสรณ์ชดั ๆ เขาน่ าจะสู ง
กว่าฉันเกินสิบห ้าเซนติเมตร พอมายืนใกล ้เลยต้องแหงนคอ
เสียงทุม้ หยุดทันทีทฉ่ี นั เงยหน้าขึ้น อาจเพราะมันท�ำใหจ้ มูกฉัน
เข ้าใกล ้ปลายคางทีเ่ กลี้ยงเกลาจนดูสำ� อาง
“เอ่อ...”
“คะ”
“...คุณเห็นแล ้วไม่ใช่หรือว่าฟ้ าคบกับใครอยูใ่ นตอนนี้” เขาผินหน้า
ไปมองทางเข ้าตรอก
“ค่ะ ฉันเห็น” คุณล่ะ เริ่มเห็นหรือยังว่าฉันชักจะหงุดหงิดแล ้ว
“แล ว้ ฉัน ก็ รู ด้ ว้ ยว่า ตอนนี้ คุ ณ คบกับ คนอื่น แล ว้ เหมือ นกัน ดัง นัน้
ฉันหวังว่าคุณจะเลิกหวงก้างฟ้ าสักที”
ถ ้าตาไม่บอดก็คงเห็นแล ้วว่าฟ้ าเดินควงเทมส์ไปทั่วมหาวิทยาลัย
แถมยังสวีตหวานจนมดงานตายเป็ นแถว ซึ่งคงเพราะเหตุน้ ีกระมัง
ติสรณ์จงึ เป็ นเดือดเป็ นร้อน จนต้องมากวนฉันในวันนี้
“ผมไม่ได้คบกับใคร”
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ฉันเลิกคิ้ว คาดไม่ถงึ ว่าเขาจะแก้ประเด็นนี้กอ่ น เอ...หรือเขาเจตนา
จะบอกว่า ตัวเองยังโสด จึงหวงก้างแฟนเก่าได้
ฉันคงเหม่อลอยไปพักหนึ่ง ติสรณ์ถงึ ย�ำ้ เสียงเข ้มอีกครัง้
“ขิม” เสียงเข ้มหนัก “ผมไม่ได้คบกับน้องแพร”
“อ๊ะ! ขอโทษค่ ะ” ฉันได้สติ “ฉันไม่ได้ตง้ั ใจก้าวก่ ายเรื่องคุณ
แค่เผลอเพราะโยงกับเรื่องฟ้ า ขอโทษจริงๆ ค่ะ”
ติส รณ์สู ด หายใจเข า้ ปอดลึก ๆ ก่ อ นก้ม หน้า ลงจนอยู่ ห่ า งกับ
หน้าฉันแค่คบื รู้สึกได้ถงึ ลมหายใจอุ่นๆ
ฉันอยากจะดึงหน้าออกห่าง แต่กต็ ดิ ทีห่ ลังชนก�ำแพง
“ตอนนี้ ผมไม่มใี คร....ไม่มจี ริงๆ...เชื่อผม”
ฉันย่อตัวต�ำ่ ลงเรื่อยๆ เพราะเต้เข ้ามาใกล ้มาก...มากเกินไป จน
ฉันรูส้ กึ ถึงอารมณ์รอ้ นแรงทีเ่ หมือนจะขยายออกจากร่างสูงใหญ่ของเขา
“แต่ ฟ้ามี” บอกเสียงแผ่ว เพราะกลัวไปกระตุน้ อารมณ์เขาให ้
พลุง่ พล่านขึ้นอีก
ติสรณ์เลิกคิ้วเล็กน้อย ก้มมองฉันทีแ่ ทบจะลงไปนั่งยองๆ แล ้ว
มีรอยยิ้มน้อยๆ เหมือนก�ำลังข�ำอยู่ ก่ อนจะลดแขนที่ยนั ก�ำแพงลง
ข ้างตัว เว ้นระยะห่างจากฉันมากขึ้น จนฉันหยัดตัวขึ้นยืนได้อกี ครัง้
“แล ้วคุณรูไ้ หมว่ามันจะจบยังไง” ความเข ้มของน�ำ้ เสียงทุมลดลง
้
เป็ นเสียงพูดปกติแล ้ว
“ไม่รูค้ ่ะ”
ฉันตอบทันที...ก็แหงละ ใครจะรูอ้ นาคต ถึงจะเดาแนวโน้มได้
ก็เถอะ แต่เทมส์กย็ นื ยันแล ้วนี่นาว่าก�ำลังตามหารักแท ้
‘หนึ่งในร้อย’ ของเทมส์ อาจจะเป็ นฟ้ าของพวกเราก็ได้
“มันก็ชดั อยู่แล ้วไม่ใช่หรือ” คุณแฟนเก่ายักไหล่ “ว่าฟ้ าจะเสียใจ
ภายหลังแน่นอน คุณไม่สนใจเพือ่ นตัวเองเลยหรือ ผมยุง่ โดยตรงไม่ได้
เพราะผลจะเป็ นตรงกันข ้าม แต่คุณคุยกับฟ้ าได้”
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ดูเหมือนฉันจะเจอคนทีไ่ ม่รจู้ กั ขอบเขตของตัวเองอีกแล ้ว
ติสรณ์ดูจะไม่รูว้ า่ ขอบเขตของ ‘แฟนเก่า’ อยู่ทไ่ี หน
“แลว้ คุณจะให้ฉนั ท�ำยังไงคะ” ฉันตัดสินใจถามดื้อๆ “เดินไป
คุกเข่าขอร้องใหเ้ ทมส์เลิกกับฟ้ า หรือจับฟ้ าขังไว้ในหอ้ งชั่วนิจนิรนั ดร์
ล่ะคะ”
ขนาดสองวีน ใส่ เทมส์ย งั ไม่ ส นเลย ดัง นัน้ คนอื่น ไม่ มีท าง
เปลีย่ นใจฝ่ ายชายส�ำเร็จแน่นอน
ส่วนฟ้ า...ถ ้ารูว้ า่ ติสรณ์ต ้องการให ้เลิก ฟ้ าคงยิง่ คบจริงจังขึ้นไปอีก
ถึงวันนี้ ฉันก็ยงั เชื่อว่า เพือ่ ความสะใจแลว้ ฟ้ าท�ำได้ทุกอย่าง
ที่ตรงข า้ มกับติสรณ์ต อ้ งการ ฟ้ ารักผู ช้ ายคนนี้ มาก...มากจนถึงขัน้
ทีฉ่ นั ไม่เข ้าใจว่า คนเราจะรักคนอืน่ มากขนาดนี้ได้อย่างไร
เขามีอะไรดี มีอะไรทีค่ วรค่าแก่การรักขนาดนี้เลยหรือ
พีข่ นุ นรักพีว่ นิ ...รักเพราะอะไรฉันไม่รู ้ แต่ฉนั คิดว่าพีว่ นิ ควรค่า
แก่การได้รบั ความรัก เพราะพีว่ นิ ทุ่มเทเพือ่ พีข่ นุนมากมาย
ไม่มีผูห้ ญิงคนไหนที่อยู่ ในสายตาของพี่วินเลย...มีแค่ พ่ีขนุ น
เท่านัน้ แล ้วพีว่ นิ จะไม่ได้รบั ความรักในระดับเดียวกันได้อย่างไร
แต่เขาล่ะ...มีอะไรดี
หล่อวัวตายควายล ้ม...ใช่
รวย (ดูจากรถ)...ก็น่าจะใช่
ฉลาด เรียนดี...เหมือนจะใช่นะ เท่าทีฟ่ งั ข่าวลือมา
เขาท�ำกิจกรรมเก่ง เข ้าสังคมดี...ก็ใช่
แต่ ค นเราจะรัก กัน ได้ด ว้ ยเรื่ อ งแค่ น้ ี ห รื อ ....ฉัน คิ ด อย่ า งไร
ก็ไม่เข ้าใจ
ต้องท�ำอย่างไร ใครคนหนึ่งถึงจะเข ้าไปฝังลึกอยู่ในหัวใจ อยู่ใน
ความรู้สกึ นึกคิดของอีกคนได้...ฉันคิดไม่ออกเลยจริงๆ ต่อใหท้ ำ� ให ้
หวั่นไหวได้บ ้าง แต่จะสั่นไหวจิตวิญญาณได้อย่างไร
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แล ้วต้องสั่นไหวขนาดไหน ถึงจะเรียกว่า ‘ความรัก’
เอาเถอะ! มันไม่ใช่ เรื่องของฉัน ติสรณ์อาจมีอะไรบางอย่ าง
ทีก่ ระทบใจฟ้ า อะไรทีฉ่ นั เข ้าไม่ถงึ
“ผมดู เทมส์ออก หัวใจหมอนั่นไม่เคยอยู่กบั ผู ห้ ญิงที่คบด้วย
สักครัง้ ส่วนทีค่ บไปท�ำไมนัน้ ผมไม่รู้! แต่ในทีส่ ุด ฟ้ าจะเสียใจแน่ๆ
คุณไม่มปี ญ
ั ญาเตือนเพือ่ นตัวเองเลยหรือ”
ฉันอ้าปากพะงาบๆ...แรงจริงๆ ไม่มคี วามเกรงอกเกรงใจเลย
สักนิด แต่กเ็ ถียงไม่ออก เพราะนั่นคือความจริง
“ฉันมีปญ
ั ญาเตือนค่ะ แต่ฟ้าจะฟังหรือเปล่า...” ตอบเสียงเรียบ
แต่ก็อดกวนประสาทกลับเล็กน้อยไม่ได้ ก็นะ...เขาไม่เกรงใจฉันเลย
“คุณเคยคบกับฟ้ ามานานแล ้ว น่าจะพอ ‘รูจ้ กั ’ ฟ้ าบ ้างนะคะ อ๊ะ! อย่า
บอกนะคะว่า คุณไม่รจู้ กั ฟ้ าเลย”
คาดไม่ถงึ ว่าติสรณ์ถงึ กับเผยอยิ้มนิดๆ มองฉันเหมือนก�ำลัง...
เอ็นดู
ฉันตัง้ หลักไม่ถูกไปชั่วขณะ หากรีบตัดสายตานัน้ ออกจากหัว
ฉันคงเข ้าใจผิดไป
เอาเถอะ! ยัว่ โมโหเขาไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา นอกจากหาเรือ่ งใส่ตวั
ดังนัน้ ...เอาใหม่! ห ้ามท�ำเพือ่ ความสะใจโดยไม่ได้ประโยชน์
“ฉันพยายามแล ้วค่ะ แต่ไม่สำ� เร็จ”
ตรงไปตรงมานี่แหละ ใครก็คา้ นไม่ได้
“และ...ขอโทษนะคะ คุณเลิกเขา้ มาพูดกับฉันเถอะค่ะ ฉันช่วย
อะไรคุณไม่ได้หรอก ถ ้าฟ้ ารู ้ว่าวันนี้ฉนั คุยกับคุณอยูต่ งั้ นาน ฉันโดนโกรธ
อีกแน่ๆ”
อีกฝ่ ายนิ่งงันไปเลย นัยน์ตาสีนำ�้ ตาลว่างเปล่าคล ้ายถูกน็อกด้วย
ค�ำพูด ท่าทางแบบนี้ฉนั ไม่ชอบเลย เหมือนเขาก�ำลังสะเทือนใจรุนแรง
อีกแล ้ว
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และฉันก็...หายใจไม่ออกอีกครัง้ ...
แต่ไม่รูจ้ ะท�ำอย่างไรนี่นา ฉันพยายามตรงไปตรงมาทีส่ ุดแล ้วนะ
ถ ้าเขารับฟังตัง้ แต่ครัง้ แรก ก็จะไม่ตอ้ งฟังค�ำพูดโหดร้ายนี้เป็ นครัง้ ทีส่ อง
ไม่รูว้ ่าเวลาผ่านไปนานแค่ ไหน หากเมื่อมีความทรมานในการ
หายใจเข ้าออก มันก็เหมือนนานชั่วกัปชั่วกัลป์
ในที่สุด แววตาว่างเปล่าก็เริ่มมีประกาย...คุกคาม...คลา้ ยเสือ
ทีก่ ำ� ลังจ้องเหยื่อ หากก็ยงั เจือรอยขมขืน่ ทีฉ่ นั ไม่เขา้ ใจ แต่มนั ก็ทำ� ให ้
ฉันไม่กล ้าขยับตัว ได้แต่ย้ มิ เฝื่ อนๆ ให ้เขา
“ผมเลิกไม่ได้”
ฉันอ้าปากค้าง ติสรณ์จงึ พูดต่อว่า
“ต่อให้ไม่มเี รื่องฟ้ า ผมก็ยงั จะเข ้ามาคุยกับคุณอยู่ด”ี
หมายความว่าอย่างไร อย่าบอกนะว่า เขาเกิดเพี้ยนอยากจีบฉัน
ขึ้นมา
ไม่หรอก ไม่ใช่...เขาเข ้ามาคุยกับฉันเพราะเรื่องของฟ้ า
ตอนนี้ ติสรณ์คงโกรธจัดทีถ่ กู ปฏิเสธ เลยจะแก้แค้นฉันเท่านัน้
ตัวฉันสั่นระริก...ทัง้ ที่พยายามจัดการปัญหาอย่างนุ่ มนวลแลว้
ท�ำไมถึงไปกระแทกจุดทริกเกอร์ของผู ช้ ายคนนี้ข้ นึ มาได้ เพราะฉัน
กระทบศักดิ์ศรีเขาโดยการปฏิเสธใช่ไหม
แต่ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใด ถ ้าฟ้ าได้ยนิ เรือ่ งนี้เข ้า จะต้องเกิดฟ้ าผ่า
หรือปรากฏการณ์สวรรค์ลงทัณฑ์แน่ ๆ และคนที่ซวยที่สุดจะเป็ นใคร
ไปได้ นอกจากฉัน
เวลาเจอคนดื้อด้านต้องท�ำอย่างไร...ฉันยกมือขึ้นไหว ้อย่างนุ่มนวล
“ขอร้องนะคะ ปล่อยฟ้ า เอ๊ย! ปล่อยฉันไปเถอะค่ะ”
“ผมท�ำไม่ได้”
“ท�ำไมล่ะคะ คุณก็แค่ เลิกยุ่งเรื่องของแฟนเก่ า แลว้ ไปจริงจัง
กับน้องแพรวาไง หรือถา้ ตัดใจจากฟ้ าไม่ได้ ก็ขา้ มฉันไปคุยกับฟ้ า
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โดยตรงเลยค่ะ”
ถา้ เปลีย่ นใจมุ่งเป้ าไปหาฟ้ าโดยตรง ฉันก็รอด อย่างไรฟ้ าก็คง
ไม่พน้ โกรธติสรณ์อยู่แลว้ ถูกโกรธไปคนเดียวซะเถอะ อย่าลากฉัน
ไปตายด้วยเลย
หากประโยคทีต่ สิ รณ์พดู ออกมาด้วยน�ำ้ เสียงราบเรียบ กลับเป็ น
สิง่ ทีท่ ำ� ให้ฉนั อยากฆ่าคนตาย
“เพราะผมจะเริ่ม...จีบคุณ...อย่างจริงจัง”
ตาฉันเบิกโพลง (จริงๆ ควรเรียกว่าตาเหลือกมากกว่า แต่มนั
ฟังแล ้วเหมือนคนใกล ้ตาย ดังนัน้ ใช้คำ� ว่าเบิกโพลงดีกว่า)
ใหต้ ายเถอะ! นี่ฉนั เจรจาอย่างไร ปัญหาระดับกลางถึงพัฒนา
เป็ นหายนะไปอย่างไม่มปี ่ี มขี ลุย่
ฉันไม่เขา้ ใจเลยว่า ท�ำไมบทสรุปของผู ช้ ายคนนี้ถึงกลายเป็ น
การจีบฉันไปได้ ไม่เข ้าเค้าเลยสักนิด ถา้ จะบอกว่าตัง้ ใจจีบฉันอยู่แล ้ว
ก็ไม่ควรยกฟ้ ามาอ้างแต่ตน้ ผูช้ ายทีไ่ หนจะพูดถึงแฟนเก่าปาวๆ ขณะ
จีบสาวอืน่
สีหน้าฉันคงพิลกึ เต็มที
ติสรณ์กลับพูดต่อโดยไม่สนใจความตกใจของฉันว่า
“ผมจะจีบคุณ คุณจะว่ายังไง”
ก็ตอ้ งปฏิเสธร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล ้ว ขืนฟ้ ารูว้ า่ เต้จะจีบฉัน ไม่วา่
ด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม นรกคงแตกตรงหน้าแน่ๆ
ฉันส่ายหน้า แล ้วแถมค�ำตอบให้ชดั เจนขึ้นด้วยว่า
“ต่อใหเ้ ป็ นเรื่องสมมุติ ฉันก็คงต้องตอบว่า เรื่องของคุณกับฉัน
ไม่มที างเป็ นไปได้ ฉันไม่มวี นั คบกับแฟนเก่าของเพือ่ น แล ้วคุณก็ไม่ใช่
สเปกของฉันด้วย และทีส่ ำ� คัญทีส่ ุด...มันไม่เกีย่ วอะไรกับเรือ่ งแฟนใหม่
ของฟ้ าเลยนะคะ”
พูดให ้ถูกคือ ฉันไม่เคยมีสเปก และยังนึกไม่ออกเลยว่า จะเริม่ ต้น
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รักใครสักคนได้อย่างไร
ติสรณ์ย้ มิ ประหลาด แววตาเขาเป็ นประกายหม่นเหมือนด�ำลึก
ลงไปใต้ทะเล คล ้ายค�ำตอบของฉันกระแทกปมบางอย่างในจุดทีล่ กึ ทีส่ ดุ
ของเขา
สายตาเขามองไปไกล เหมือนไม่เห็นฉันอยู่ในสายตาอีกต่อไป
ขณะพูดว่า
“จริงๆ ผมก็ไม่สนว่า คุณจะว่ายังไง”
ตุบ๊ !
ฉันสะดุง้ เฮือก เมือ่ อยู่ๆ คนตรงข ้ามก็ปล่อยหมัดเข ้าใส่กำ� แพง
น่าจะเจ็บไม่นอ้ ยนะนั่น
ในที่สุดเขาก็กม้ หน้าลงมองฉัน หากแววตายังใหค้ วามรู้สกึ ว่า
ด�ำหม่น ทัง้ ทีแ่ ก้วตาเขาเป็ นสีนำ�้ ตาลอ่อนแท ้ๆ
“ถ ้าจ�ำเป็ นต้องเกีย่ วละก็...” มือใหญ่แตะคางฉันอย่างแผ่วผิว ก่อน
บังคับให ้แหงนขึ้น “ผมจัดให้ได้...”
ถ ้าคุณไม่ทำ� อะไรเลยจะดีกว่าค่ะ...แต่กลับส่งเสียงออกไปไม่ได้
“คุณก็รูว้ า่ ตอนนี้ผมเข ้าใกล ้....ฟ้ า...ยากมาก”
ทัง้ ทีต่ วั แข็ง ฉันกลับพยักหน้าโดยอัตโนมัต.ิ ..แค่เห็นเงาติสรณ์
ฟ้ าก็สะบัดหน้าหนีแล ้ว (ถึงจะแอบมองหลังจากนัน้ ก็เถอะ)
“เรื่องเดินเข ้าไปคุย ไปเตือนเขาน่ะ เป็ นไปไม่ได้เลย”
หัวฉันผงกอีกครัง้ ทัง้ ทีถ่ กู เขาตรึงคางอยู่
“การเข ้าใกล ้คุณจะท�ำให ้ผมเข ้าใกล้ฟ้าได้ดว้ ย”
เข ้าใกล้โดยการจีบฉันนี่นะ...ครัง้ นี้ฉนั ส่ายหน้าแรงๆ
“ไร้เหตุผลสิ้นดีค่ะ”
“ฟ้ าจะวิ่ง มาด่ า ผม จะตามหาเรื่อ งผม” เขาท�ำ ให้ช ดั เจนขึ้น
ในขณะทีฉ่ นั โคลงหัวแรงจนรูส้ กึ เจ็บต้นคอ
แค่คดิ ...ก็สยองแล ้ว
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ฟ้ ายังรักติสรณ์...ฉันรูส้ กึ อย่างนัน้ ทีต่ ดั สินใจคบเทมส์กเ็ พราะทิฐิ
จึงอยากประกาศให้โลกรูว้ า่ ตนเองไม่แคร์กบั การเลิกรา
ถ ้าติสรณ์จบี คนอืน่ ฟ้ าจะแสร้งท�ำเป็ นไม่แคร์
ขนาดฝ่ ายหญิงเป็ นระดับน้องแพรวาคนสวย ฟ้ ายังเคยหัวเราะเยาะ
ด้วยซ�ำ้ และพูดอย่างมั่นใจว่า
“ไม่มีทาง...แพรวาไม่อยู่ในสายตาเขาหรอก แค่ ปรายตามอง
เขายังไม่ทำ� ด้วยซ�ำ”้
ฉันไม่รูห้ รอกว่าฟ้ าเอาความมั่นใจมาจากไหน แพรวาทัง้ สวย
ทัง้ น่ารัก เป็ นสาวน้อยแสนเพอร์เฟ็ กต์ ถ ้าขนาดนี้ยงั อยูใ่ นสายตาติสรณ์
ไม่ได้ เขาก็คงต้องไปหานางฟ้ านางสวรรค์แล ้วละ
ฉันไม่ใช่ นางฟ้ า ไม่ใช่ เจ้าหญิง แต่ ถา้ ผู ห้ ญิงที่เต้จีบเป็ นฉัน..
.เพือ่ นสนิทของฟ้ า...
โลกอันแสนสงบสุขของฉันได้ถล่มทลายแน่ๆ
จีบ เพื่อ นสนิ ท ของแฟนเก่ า (ที่จ บแบบไม่ส วย) เป็ น ข อ้ ห า้ ม
อันดับต้นๆ เลยนะ! ฉันรู ้ นายรู ้ ทุกคนรู!้
“ไม่ค่ะ” เสียงฉันเด็ดขาดขึ้น “ห ้ามคุณจีบฉันเด็ดขาด กรุณาไปมี
ความรักหวานฉ�ำ่ กับคุณน้องแพรคนสวยให ้คนอิจฉาทัง้ ประเทศเถอะค่ะ”
แค่จบี ไม่จำ� เป็ นต้องจีบติด ฉันก็ตายคาเท ้าฟ้ าแล ้ว
รอยยิ้มขืน่ ๆ ผุดขึ้นบนหน้าตัวหายนะ หากเขายักไหล่เหมือน
ไม่แยแส ผิดกับสีหน้าและแววตา
“ผมไม่ได้ขออนุ ญาตคุณนะ ขิม...ผมแค่บอกว่าผมจะท�ำอะไร”
เขาเว น้ วรรคไปชั่ ว ขณะ ก่ อ นพู ด ต่ อ ว่ า “ผมไม่ มีอ ะไรจะเสีย แล ว้
นี่น่าจะเป็ นโอกาสสุดท ้าย ถึงมันจะเป็ นวิธที เ่ี ลวร้ายสักหน่อยก็เถอะ”
ฟ้ ารักติสรณ์ไปได้อย่างไร!
ผูช้ ายคนนี้นิสยั เสียถึงขีดสุด เพือ่ ประโยชน์ของตัวเองแล ้ว เขา
ไม่แคร์ว่าจะท�ำให้ใคร (ปาง) ตายระหว่างทาง กระทั่งความรู้สกึ ของ
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ผู ้หญิงทีเ่ คยรักเขาอย่างฟ้ า เขาก็ไม่สนใจ
เขาคงอ่านสายตาฉันออก เลยยิ้มเยาะพลางพูดทีเล่นทีจริงว่า
“ผมยอมเป็ นมารร้ายในสายตาคุณดีกว่าเสียใจภายหลังโดยที่
ไม่ได้ตงั้ ต้นท�ำอะไรเลย...อีกครัง้ ”
ฉันแยกเขี้ยวใส่ แต่แทนทีต่ สิ รณ์จะกลัว เขากลับมองลูกหมาข่มขู่
ด้วยสายตายิ้มๆ ท�ำให้ฉนั หลงประเด็นไปชั่วขณะ
“คุณข�ำอะไร!”
“สีหน้าคุณ...ผมว่ามันหลากหลาย เต็มไปด้วยอารมณ์ดี ก่อนนี้
ผมคิดว่าคุณเป็ นประเภทดีแต่สวย ยิ้มลูกเดียว ไม่มสี มองจะรู้รอ้ น
รูห้ นาวกับเรื่องรอบตัว”
“คุณ!” ฉันโวยลัน่ อย่างลืมตัว “คิดอย่างนี้แล ้วยังจะกล ้ามาจีบฉัน
อีกหรือ”
“จริงนะ” เขายังมีหน้ามาย�ำ้ อีก “เจออะไรคุณก็ย้ มิ หกล ้มก็ย้ มิ
โดนอาจารย์ดกุ ย็ ้มิ ขนาดฟ้ าหลอกใช้งานคุณ คุณยังยิ้มได้เลย แต่เวลา
คุณยิ้ม...น่ารักมาก”
ให ้ตายเถอะ! แค่ย้ มิ เก่งก็ทำ� ให ้ตานี่ดูถกู ว่าฉันไม่มสี มองเลยหรือ
...คนอะไร ปากเสียชะมัด
ฉัน เจตนาผ่ า นค�ำ ว่า ...ฟ้ าหลอกใช้ง าน...เพราะรู้ไ ปก็ ป วดหัว
หมอนี่ตงั้ ใจจะยุแยงแน่ๆ ดังนัน้ เรื่องไม่เป็ นเรื่อง ทิ้งไว ้ก่อน
“ผมอยากเห็น...ยิ้มหวานๆ ให ้ผมอีกสักครัง้ ได้ไหม แค่อกี ครัง้ ”
ตานี่หลงประเด็นกว่าฉันอีก ฉันเคยไปยิ้มหวานให ้เขาเมือ่ ไรกัน!
ติสรณ์อกุ อาจถึงขัน้ เอื้อมมือมาลูบแก้มฉัน เล่นเอาฉันปัดมือเขา
ออกแทบไม่ทนั
“คุณรูไ้ หมว่า ฟ้ าจะโกรธมากแค่ไหนถ ้าคุณจีบฉัน”
“ผมรู ้ แต่ ผมเลิกกับฟ้ าครึ่งปี แล ว้ เลิกอย่ างเด็ดขาด ไม่ได้
คาราคาซัง ดังนัน้ มันไม่ใช่การนอกใจ” ติสรณ์ตอบหน้าตาเฉย
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ไม่นอกใจ แต่มนั ท�ำให ้คนอืน่ ล�ำบากใจย่ะ!
“ถ ้าท�ำให้โกรธแล ้ว ฟ้ าจะยอมฟังคุณได้ยงั ไง” ฉันพยายามเสนอ
ความคิดเห็น...อย่างมีเหตุมผี ล
“ถา้ ฟ้ าโกรธ ก็จะจดจ่อกับผม จนไม่มอี ารมณ์รกั ๆ ใคร่ๆ กับ
เทมส์” ติสรณ์ยกั ไหล่ “ได้ผลดีสองต่อ”
ซวยแลว้ ! ตานี่รูแ้ น่ เลยว่าฟ้ ายังรักเขาอยู่ เลยกะจะใช้เรื่องนี้
เป็ นประโยชน์
แล ้วฉันล่ะ...เขาคิดถึงความย่อยยับของฉันบ ้างไหม
พอฉันชี้ตวั เอง เขาก็พยักหน้า
“คุณอาจจะโดนฟ้ าพาลบา้ ง แต่ก็คงไม่มาก เพราะคุณเป็ นฝ่ าย
ถูกตือ๊ แถมคุณยังปฏิเสธผมซ�ำ้ แล ้วซ�ำ้ อีก ฟ้ าจะโกรธคุณได้ยงั ไง”
เขาคิ ด ว่ า ฟ้ าเป็ นคนมีเ หตุ ผ ลขนาดนั้น เลยหรื อ นี่ เ คยเป็ น
คนรักกันจริงหรือเปล่า
ท�ำไมนะ...ท�ำไมฉันถึงรู้สกึ ว่า ถา้ เป็ นเพือ่ นสนิทคนอื่น อาจจะ
จบอย่างที่เขาพูด แต่ถา้ เป็ นฉัน...คนที่ฟ้าสั่งหา้ มเขา้ ใกล้ติสรณ์อย่าง
เด็ดขาด...มันจะไม่จบง่ายๆ อย่างนัน้
ฉันแยกเขี้ยวอีกรอบ รวบกระโปรงนักศึกษาไวเ้ ต็มก�ำมือ เพือ่
ป้ องกันไม่ให ้เผลอสะบัดมือไปท�ำร้ายผู ้ชายตรงหน้า
“ท�ำไมไม่เป็ นคนอืน่ คุณสนิทกับเก้าไม่ใช่หรือ” อาจจะดูเลวร้าย
ทีโ่ ยนภาระให ้คนอืน่ แต่เก้ารู้จกั ติสรณ์มากกว่าฉัน จึงน่าจะรูว้ ธิ จี ดั การ
คนไร้เหตุผลคนนี้
“เพราะผมไม่ตอ้ งการคนอืน่ ต้องเป็ นคุณเท่านัน้ ...ขิม”
ปากว่า ร่ างสู งใหญ่ก็ทรุดลงคุกเข่ากับพื้น รวบมือทัง้ สองขา้ ง
ของฉันไว ้ แลว้ กดริมฝี ปากร้อนผ่าวแนบกับฝ่ ามือ พูดเสียงชัดเจน
ไปทัง้ ซอกตึกว่า
“เป็ นแฟนกับผมเถอะนะ ขิม”
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ฉันยังตัง้ สติไม่ได้ แค่เริ่มรู้สกึ ร้อนผ่าวจากใจกลางมือไล่ข้ นึ มา
ตามล�ำแขน ยังไม่ทนั จะไปถึงหัวใจ เสียงแหลมสูงก็ดงั กระหึม่ ในซอกตึก
“ขิม!”
ฉันหันขวับไปมอง แล ้วหัวใจก็หล่นวูบไปอยู่ทป่ี ลายเท ้า
เข ้าใจเหตุผลแล ้วละว่า ท�ำไมอยู่ๆ ติสรณ์ถงึ พูดเสียงดังขนาดนัน้
...ไอ้ท่ีว่า ต้องเป็ นฉันเท่านัน้ ..ประโยคเต็มๆ คงมาจาก...คนพินาศ
ต้องเป็ นฉันเท่านัน้ สินะ
เขาเป็ นประเภทพูดแล ้วท�ำทันทีน่ีเอง
แต่ เวรกรรมอะไรหนอ...ท�ำใหค้ นที่ตามหาฉันที่ไม่ไปตามนัด
ดันเป็ นฟ้ า...
สายตาตื่ น ตะลึง ของฟ้ า ท�ำ ให้ ฉั น รู ้ สึก เหมือ นลมหนาวจาก
ขัว้ โลกเหนือพัดผ่านเข ้ามาในซอกตึกแคบๆ แห่งนี้ ร่างกายฉันสัน่ สะท ้าน
หนาวๆ และ...ร้อนๆ จากสัมผัสประหลาดทีน่ าบลงมาบนฝ่ ามือ
แต่ฉนั ก�ำลังตกใจกับฟ้ ามากกว่า จนไม่มเี วลากลุ ้มใจทีถ่ กู จูบมือ
ครัง้ แรกในชีวติ
หากทัง้ ที่ต่ืนตะลึง ฉันกลับตัง้ สติได้อย่ างรวดเร็วเมื่อได้เห็น
สายตาพึงพอใจของติสรณ์ คล ้ายเขาบรรลุวตั ถุประสงค์แล ้ว...ความร้อน
ทีแ่ ล่นพล่านเปลีย่ นเป็ นเย็นวูบ
หัวใจฉันเหมือนตกลงจากทรวงอก ไปอยู่ทไ่ี หนสักแห่งทีด่ ำ� มืด
ไร้สสี นั
“ฉันขอปฏิเสธค่ ะ” พูดเสียงดังจนแทบเป็ นตะโกน เพื่อใหม้ นั
ผ่านหูฟ้าให้ได้
ตอบแล ้วก็สะบัดมืออย่างรุนแรงใหห้ ลุดพ ้นจากการเกาะกุมของ
ติสรณ์ “ฉันไม่ได้ชอบคุณ ไม่มวี นั ชอบคุณด้วย ขอตัวก่อนนะคะ”
หากแทนที่จะท�ำใหช้ ายหนุ่ มหงายหลัง เขากลับลุกขึ้นยืนพลาง
ยิ้มเยือกเย็น แลว้ ท�ำให้ฉนั หงายหลังแทน โดยการกระตุกแขนฉัน
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อย่างไม่นุ่มนวลนัก ท�ำให ้เซล ้มเข ้าอ้อมกอดของคนดึงเต็มวงแขน
เสียงติสรณ์เย็นเยียบ ต�ำ่ ลึก
“ไม่เป็ นไร” ลมหายใจอุน่ ๆ ของเขารดบนเส ้นผมฉัน “ผมจะค่อยๆ
จีบขิม...ค่อยๆ เป็ น ค่อยๆ ไป จนกว่าขิมจะใจอ่อน” ค�ำหลังทิ้งน�ำ้ เสียง
อ้อยอิ่ง ยั่วเย้า...ฟ้ า (แน่ นอนว่าไม่ใช่ฉนั ! เขาท�ำขนาดนี้แลว้ ถา้ ฉัน
ยังเคลิ้มได้ ก็คงต้องไปตรวจเช็กสมองอย่างละเอียด)
ทีส่ ำ� คัญ ฉันมองไม่ออกเลยว่า ติสรณ์จะชอบฉันจริงๆ ได้อย่างไร
เราแทบไม่เคยพูด ไม่เคยใกล้ชดิ กันเลย
“ไม่มที างค่ะ” ฉันบอกซ�ำ้ ด้วยเสียงตะโกน พลางตะเกียกตะกาย
หนีจากวงแขนเขา “ฉันไม่มวี นั รักคุณ ไม่มวี นั คบกับคุณ ฉันยืนยัน
ด้วยศักดิ์ศรีของ...” จะใช้ศกั ดิ์ศรีตวั เองก็ไม่ค่อยมีนกั “เอ่อ...ของพีว่ นิ
ก็ได้”
ติสรณ์ขมวดคิ้ว เขาดูคนุ ้ กับชือ่ ทีฉ่ นั พูดออกมาอย่างน่าประหลาด
หากฉันไม่พลาดโอกาสทีเ่ ขาชะงัก รีบกระแทกส ้นเท ้าบนปลายเท ้าเขา
ติสรณ์สะดุง้ โหยง ปล่อยมือทันที จนฉันล ้มโครมลงไปกับพื้น
ร้องลั่นปนสบถด้วยความตกใจ
คนที่ยืนค�ำ้ หัวฉันอยู่อ้ ึงไปทันที เขามองด้วยสายตาแปลกๆ...
ก็แน่ละ เขาเคยชินกับฟ้ า...ทีแ่ สนหวาน น่ารัก ช่างเอาใจ เป็ นผูห้ ญิง
สุดขัว้ ฟ้ าไม่มที างสบถด่าทอเขาเหมือนฉันหรอก
“เป็ นค�ำสบถที.่ ..” ติสรณ์เลือกใช้ค�ำ ก่อนท�ำให้ฉนั ทีก่ ำ� ลังพยายาม
ลุกขึ้น แทบขาพลิกลงไปอีกรอบ “นุ่มนิ่มเกินไป ผมว่าขิมอย่าสบถเลย
มันท�ำให ้ค�ำสบถเสียหายหมด”
ฉันแยกเขี้ยว (ไม่กล ้าสบถซ�ำ้ กลัวจะได้คำ� วิจารณ์พลิ กึ อีก)
เมือ่ ตัง้ หลักได้ ฉันก็ประกาศจุดยืนชัดเจนอีกครัง้ (หวังอย่างยิง่
ว่ามันจะผ่านหูฟ้าที่ยนื ตัวแข็งทื่ออยู่ตรงทางเขา้ ตรอก และผ่านสมอง
ทีไ่ ม่มเี หตุผลของติสรณ์บ ้าง)
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“อย่าพยายามเลยค่ะ ไม่มที าง!”
“คุณเคยได้ยนิ ค�ำนี้ไหม ขิม” เขายิ้มพริ้มพราย (เจตนายั่วฟ้ า
แหงแซะ!) “ตือ๊ เท่านัน้ ทีจ่ ะครองโลก”
ฉันยิ้มตอบ
“เติมไปอีกค�ำนะคะ โลกหน้า...ไม่ใช่โลกนี้แน่ๆ ค่ะ”
ว่าแลว้ ฉันก็รีบวิ่งไปหาฟ้ า แต่ กลับถูกฟ้ าสะบัดหน้าใส่ แลว้
เดินหนีเอาดื้อๆ
ดูเหมือนไอ้ทฉ่ี นั ตะโกนลัน่ ๆ จนแสบคอจะไม่เข ้าหูฟ้าเอาเสียเลย
มีแค่ เสียงของติสรณ์เท่านัน้ ที่แทงทะลุถงึ สมองฟ้ า...ตายแน่ ๆ งานนี้
เนื้อไม่ได้กนิ หนังไม่ได้รองนัง่ ดันถูกเอากระดูกมาแทงหลังทะลุถงึ หัวใจ
เสียแล ้ว
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