บทนำ�
ปรวีร์ ไวยวัจน์ จ้องมองหญิงสาวรูปร่างบอบบางตรงหน้า

เธอดูอ่อนกว่าอายุจริง ดวงตาใสซือ่ คู่นนั้ ทีส่ ะกดเขาตัง้ แต่แรกเจอ
มองตอบอย่างสงบนิ่ง เหมือนเธอจะรู.้ ..รูม้ าตลอดว่าวันใดวันหนึ่ง
เรื่องระหว่างเราก็ตอ้ งจบลง
“ลิล ผม...” ในหัว พยายามนึ ก หาค�ำ พู ด ถนอมน�ำ้ ใจเธอ
มากทีส่ ุด
“ลิลเข ้าใจค่ะ คุณหมอไม่ตอ้ งกังวล ลิลจะย้ายออกพรุ่งนี้ค่ะ”
น�ำ้ เสียงสั่นเครือแม้ไม่อยากอ่อนแอ ในเมือ่ เขาชัดเจนแต่แรกและ
เธอเองก็สมัครใจ
“ขอบคุณครับ” เขาลังเลเล็กน้อยก่อนเอ่ย
“คืนนี้ผมเขา้ เวร คงไม่ได้กลับมาอีก” บอกเป็ นนัยว่าคงได้
พบกันเป็ นครัง้ สุดท ้าย
“ค่ะ”
ในอกจุกเจ็บ จะพูดอะไรได้อีก เพราะการกระท�ำของเขา
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อธิบายทุกอย่างหมดแล ้ว
จากเคยชิดใกล ้กลับห่างเหินเย็นชา ถามค�ำตอบค�ำ ไม่ยอม
สบตาหรือมองหน้าเธอตรงๆ บางสัปดาห์ก็ไม่มาหา นั่นไม่ได้บอก
ให ้เธอเตรียมตัวเตรียมใจหรือไง
และทุกอย่างก็จบลงง่ายๆ...เหมือนตอนเริ่ม

สามปี ก่อน

“ลิลๆ เห็นคุณหมอคนใหม่ยงั ล ้อหล่อ เหมือนเดินออกมา
จากซีรีสเ์ กาหลีเลยแก”
เดมี ชือ่ เล่นทีด่ มิสาใหท้ ุกคนเรี ยก สะกิดเธอขณะก�ำลัง
สาละวนกับออร์เดอร์ลูกค้า
“ยังเลยเดมี” ตอบพลางเร่งมือชงกาแฟ
“ขนาดฉันสายฝอยังอยากขอแซ่บบา้ ง ว่าแต่ คุณหมอเล่น
ทินเดอร์รเึ ปล่าน้า...” เพือ่ นสาวท�ำท่าจะหยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมาดู
“จริงสิ ส่งกาแฟชัน้ ไหนล่ะลิล เดีย๋ วฉันเอาขึ้นไปเอง เผือ่
พรหมลิขติ จะท�ำงาน” ดมิสาหัวเราะคิกคัก กุลกี จุ อช่วยเธอจัดกาแฟ
ใส่ถาด
“ชัน้ เก้าจ้ะ”
“ว ้า แผนกสูตฯิ นีน่ า คนละโยชน์เลย”
หญิงสาวพ่ นลมหายใจด้วยความเซ็ง แต่ ได้รบั อาสาแลว้
จึงถือขึ้นไปส่งให ้        
สลิลเพิง่ ท�ำงานทีร่ า้ นอาหารและกาแฟของโรงพยาบาลแห่งนี้
ได้ไม่ถึงปี แรกเริม่ เดิมทีเธอเป็ นพนักงานชงกาแฟคนโปรดของ
พีอ่ ุม้ เจ้าของร้าน เพราะบรรดาคุณหมอและพยาบาลต่ างชมเป็ น
เสียงเดียวกันว่ารสมือสลิลเข ้มข ้นถึงใจ ตาค้างอยู่เวรได้สบาย
พอท�ำงานได้สกั พักพีอ่ ุม้ ก็คน้ พบว่านอกจากชงกาแฟอร่ อย
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แล ว้ สลิล ยัง ท�ำ อาหารเก่ ง อีก ด้ว ย สามารถพลิก แพลงทุก เมนู
ให เ้ ป็ น อาหารจานด่ ว น ประหยัด เวลา ไม่ต อ้ งให บ้ ุค ลากรทาง
การแพทย์ห้ วิ ท้องรอ
พีอ่ ุม้ ผู เ้ ห็น ค่ า ของเงิน ไม่ ร อช้า รี บ เสนอต�ำ แหน่ ง แม่ ค รัว
ให ส้ ลิล โดยท�ำ งานสองกะแลกกับ เงิน เดื อ นที เ่ พิม่ ขึ้น อีก เท่ า ตัว
เด็กบา้ นนอกทีม่ เี พียงวุฒิม.6 ไม่นึกไม่ฝนั ว่าจะได้รบั โอกาสจาก
เจ้าของร้าน ดี ใจจนตัวลอย รี บโทร.บอกยายซึ่งเป็ นครอบครัว
คนเดียวของเธอ
“ยายจ๋า พีอ่ ุม้ เขาให้ลลิ ท�ำงานเพิม่ ด้วยจ้ะ” เสียงใสปิ ดบัง
ความตืน่ เต้นไม่มดิ
“ไหวหรือเปล่าล่ะลูก อย่าหักโหมเกินไปนัก” ยายทิพย์หรือ
น�ำ้ ทิพย์อดห่วงหลานสาวคนเดียวไม่ได้
“ไหวจ้ะ ลิลไม่เหนือ่ ยเลย ยายอยูบ่ ้านคนเดียวดูแลตัวเองดีๆ
ด้วยนะจ๊ะ”
“ยายอยู่ ไ ด้ หนู มีเ งิน พอใช้ไหม ไม่ต อ้ งส่ ง ให ย้ ายบ่อ ยๆ
นะลูก”
ผู ้สูงวัยเสียงเครือ สงสารหลานทีต่ อ้ งท�ำงานงกๆ เลี้ยงตน
สลิลเพิง่ อายุยีส่ ิบเอ็ด ย่างยีส่ ิบสอง แต่ กลับต้องแบกรับ
ชะตากรรมและภาระที ผ่ ู เ้ ป็ น แม่ ท้ ิ ง ไว ้ ลู ก สาวนางท้อ งไม่ มีพ่ อ
พอคลอดได้ไม่กีว่ นั ก็จากไปพร้อมเงินก้อนสุดท้ายของครอบครัว
หายเข ้ากลีบเมฆ ไม่เคยกลับมาเหลียวแล ‘แม่’ จึงเป็ นเพียงค�ำนาม
กลวงเปล่าส�ำหรับสลิล
หลายปี ก่อนนางพาหลานนัง่ รถไฟจากบ ้านเกิดในจังหวัดหนึ่ง
ทางภาคอีสานเข ้ามาตะลอนหางานในกรุ งเทพฯ แม ้จะเริม่ อายุมาก
แต่ ยงั พอมีกำ� ลังวังชา หวังท�ำงานส่งเสียหลานจนจบปริญญาตรี
ให้มหี น้าทีก่ ารงาน มีชวี ติ ทีด่ ีกว่าแม่และยาย
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ทว่าความเหลือ่ มล�ำ้ ในเมืองฟ้ าอมรไม่เคยปรานีใคร สลิล
เรียนจบแค่ม.6 ก็ตอ้ งออกมาท�ำงานเลี้ยงปากท้องสองยายหลาน
เนือ่ งจากสุขภาพของยายน�ำ้ ทิพย์ทรุ ดโทรมลงทุกวัน ไม่สามารถ
ออกไปรับจ้างท�ำงานหนักๆ ได้อีก กอปรกับค่ ารักษาพยาบาล
และค่าเดินทางไปหาหมอทีส่ ูงขึ้น ท�ำให้เงินทีม่ จี ำ� กัดจ�ำเขีย่ ไม่พอ
อีกต่อไป
ยายทิพย์จำ� ต้องย้ายกลับภูมลิ ำ� เนาเดิมเพือ่ ประหยัดค่าใช้จ่าย
ส่ ว นสลิล ยัง ท�ำ งานในกรุ ง เทพฯ และส่ ง เงิน ให ย้ ายเป็ น ประจ�ำ
ทุกเดือน
นางได้แต่โทษสังขารตัวเองทีเ่ ป็ นเหตุใหห้ ลานหมดอนาคต
เรี ย นต่ อ สลิล เป็ น แก้ว ตาดวงใจของนางและไม่เ คยนึ ก เสีย ใจ
ทีล่ ูกสาวไม่รกั ดีท้ งิ หลานไว้ให้เลี้ยง หลานนางว่านอนสอนง่ายแต่เล็ก
ไม่เคยสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให ้ กตัญญูเป็ นทีห่ นึ่ง ใจเย็น
อ่อนโยนและเข ้มแข็ง
นางภูมใิ จทีส่ ลิลเติบโตมาเป็ นคนดีและคนงาม แม ้หลายครา
หญิงชราสายตาฝ้ าฟางคนนี้จะสับสนว่าคนงามทีว่ า่ คือลูกหรือหลาน
นั่นก็เพราะสลิลได้ใบหน้ารู ปไข่ ปากนิดจมูกหน่อย ดวงตาด�ำขลับ
ดูใสซือ่ จริงใจ ผิวขาวนวลเนียนและรู ปร่ างอรชรอ้อนแอ้นมาจาก
ผู ้เป็ นแม่
“พอจ้ะ ยายอย่าลืมกินยาตามหมอสั่งด้วยนะจ๊ะ”
เสียงตอบกลับของหลานดึงผู ้สูงวัยหลุดจากภวังค์ความคิด
“หนู กพ็ กั ผ่อนบ ้างนะลูก”
“จ้ะ ปี น้ ีลลิ คงยังไม่ได้กลับไปหายายนะจ๊ะ” หญิงสาวกล่าว
เศร้าๆ
“ว่างๆ ค่ อยมาก็ได้ลูก” นางเขา้ ใจดีว่าหลานท�ำงานหามรุ่ ง
หามค�ำหาเงิ
่ นส่งให ้ตน
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“ลิลไปท�ำงานต่ อก่ อนนะจ๊ะ เดี๋ยวลิลโทร.หา” เธอต้องรีบ
วางสายเพราะเป็ นเวลางาน
“อย่าหักโหมนะ รู้ไหม” ผู ้เป็ นยายย�ำ้ อีกครัง้
“จ้ะยาย”
หญิงสาวท�ำงานอย่างขยันขันแข็ง หกวันต่ อสัปดาห์ตงั้ แต่
เก้า โมงเช้า ถึง สีท่ ุ่ม ในชั่ ว โมงเร่ ง ด่ ว นที ม่ ีอ อร์เ ดอร์ท ะลัก ทลาย
ก็ตอ้ งวิง่ แข่งกับเวลา ส่งอาหารกับกาแฟตามชัน้ ต่างๆ ท�ำให ้พลอย
คุน้ หน้าคุน้ ตาคุณหมอและพยาบาลเกือบทุกวอร์ด
และด้วยความทีส่ ลิลเป็ นคนสวย สัดส่วนโค้งเวา้ ชวนมอง
บุคลิกนอบน้อม ทุกอย่างประกอบกันดูละมุนตา บรรดาหมอหนุ่ม
จึงผลัดกันแวะเวียนมาหาจนหัวกระไดร้านไม่เคยแหง้ โดยเฉพาะ
หมอณพ หรืออรรณพ กุมารแพทย์หนุ่มผู้ให้ความเอ็นดูหญิงสาว
ร่างเล็กอย่างออกนอกหน้า
“ลิล หมอณพรีเควสต์ บ่ายสามขอกาแฟเหมือนเดิมทีห่ อ้ ง
ด้วย” พีอ่ มุ ้ ร้องบอกหลังรับออร์เดอร์ทางโทรศัพท์
“ค่ะ พีอ่ มุ ้ ” เธอเหลือบมองนาฬกิ า เหลือเวลาอีกสิบหา้ นาที
จึงเริม่ ลงมือ
“แหม หมอณพรุกหนักเชียวนะ” ดมิสาเดินมากระซิบให้ได้ยนิ
เพียงสองคน
“ใช่ทไี ่ หนเล่า” สลิลปฏิเสธ
“มองจากดาวอังคารก็รูย้ ่ะ ว่าเขาจีบแกอยู่” เพือ่ นสาวสายฝอ
ยืนยัน
“เป็ นไปไม่ได้หรอก คุณหมอสาวๆ สวยๆ ก็ตงั้ เยอะ”
เธอไม่เชือ่ ว่าหมออย่างเขาจะคิดเกินเลยกับพนักงานร้านกาแฟ
“จ้า”
ดมิสากลอกตาให้กบั ความซือ่ จนบื้อของสลิล ถึงไม่ได้กนั ท่า
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คุณหมอคนอืน่ แต่หมอณพก็รุกคืบอย่างเปิ ดเผยมาตัง้ หลายเดือน
มีทีไ่ หนสั่งอาหารกับกาแฟวันละสามเวลาและรีเควสต์ให้เพือ่ นเธอ
ขึ้นไปส่งเองทุกครัง้ วันไหนไม่ได้เห็นหน้าสลิลคงไม่มแี รงรับเคส
คนไข ้
หญิง สาวจัด แก้ว อเมริ ก าโนร้อ นใส่ ถ าดให เ้ รี ย บร้อ ยก่ อ น
เดิ น ออกจากร้า นตรงไปยัง ลิฟ ต์ กดชัน้ สิ บ สี ่ ซึ่ ง เป็ นแผนก
กุมารเวชกรรม
“รอด้วยครับ”
มือใหญ่ข ้างหนึ่งยืน่ มาคั่นประตูลฟิ ต์ทกี ่ ำ� ลังเลือ่ นปิ ด เธอจึง
รีบกดปุ่มเปิ ดให ้
ชายหนุ่ มร่ างสู งใหญ่สวมเสื้อเชิ้ตสีนำ� ้ เงินเขม้ ก้าวเขา้ มายืน
ข ้างๆ
“ชัน้ ไหนคะ” เธอถามด้วยยืนใกล ้แผงปุ่มกด
“ชัน้ เดียวกันครับ”
เมือ่ ถึงทีห่ มายเขาก็เดินออกจากลิฟต์ ตรงไปทางเดียวกับเธอ
‘ผู ้ปกครองเด็กละมัง้ ’
สลิลมองแผ่นหลังกว ้างทีเ่ ดินน�ำอยู่สองสามก้าว ชะลอฝี เท้า
ลงเล็กน้อย ทิ้งระยะห่างให ้เขาเดินลับไปก่อน
พอถึงหน้าห ้องพักนายแพทย์อรรณพจึงเคาะประตูขออนุญาต
เช่นเคย
“เชิญครับ” เขาร้องตอบ
“ขอโทษทีม่ าช้าค่ะ” เธอค้อมศีรษะให ้หลังเปิ ดประตูเข ้ามา
“ไม่เป็ นไรครับ”
หมอหนุ่มหน้าตี  ๋ สวมแว่นไร้กรอบยิ้มกว ้าง  ปรีม่ ารับแก้วกาแฟ
จากเธอ
“ยุ่งเหรอครับ” เขาตัง้ ท่าชวนคุยเมือ่ เห็นว่าเธอก�ำลังจะผละไป
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ทันทีทเี ่ สร็จธุระ
“นิดหน่อยค่ะ” สลิลเงยหน้าขึ้นตอบจึงเหลือบไปเห็นบุคคล
ที ่ส ามในห อ้ ง ชายหนุ่ ม สวมเสื้อ เชิ้ ต สีน�ำ้ เงิน เข ม้ ที ่ข้ ึน ลิฟ ต์ม า
พร้อมกันคนนัน้ ก�ำลังยืนกอดอก พิงสะโพกกับขอบโต๊ะท�ำงาน
ประสานสายตากับเธอ
หญิงสาวมองเขาเต็มตาเป็ นครัง้ แรก คิ้วเข ้มพาดเฉียงเหนือ
ดวงตาสีด�ำ สนิ ท ริ ม ฝี ปากแดงตัด กับ ผิว ขาวจัด เหมือ นผู ห้ ญิง
จมูก โด่ ง เป็ น สัน สีห น้า ราบเรี ย บปราศจากอารมณ์ โดยรวมดู
หล่อเหลา สุภาพและ...อันตราย
บางอย่างร้องเตือนใหเ้ ธอรีบหันหลังออกจากหอ้ งนี้ เจ้าของ
ใบหน้านิง่ เฉยนัน้ ยังคงจ้องเธอกับหมอณพไม่ลดละ พานให้รู้สกึ
หนาวๆ ร้อนๆ
“ลิลขอตัวก่อนนะคะ”
เธอไม่อยากอยู่นาน อึดอัดกับสายตาว่างเปล่าเหมือนอากาศ
แต่กดทับจนหายใจไม่ออก
“ครับ” หมอณพดึงประตูเปิ ดให ้เธอ
“คนนี้เหรอ” คล ้อยหลังเธอไปไม่นาน บุคคลทีส่ ามในหอ้ ง
ก็ถามขึ้น
“มีคนนี้คนเดียวครับ หมอปัน้ ”
ปรวีรท์ ำ� หน้าเหมือนไม่เชือ่ เพือ่ นหมอทีเ่ รียนด้วยกันมาตัง้ แต่
มัธยมปลาย เขารูจ้ กั อรรณพดี ใจกว ้างดั่งมหาสมุทรสมชือ่ ไม่เคย
จริงจังกับสาวคนไหนและไม่มสี าวคนไหนจริงจังด้วย
“ไม่ใช่อย่างทีม่ งึ คิดเลยไอ้ปนั้ คนนี้กูจริงจัง”  
หลังเรียนจบเฉพาะทางและท�ำงานในโรงพยาบาลรัฐจึงลาออก
จากราชการย้ายมาโรงพยาบาลเอกชนของครอบครัวปรวีร ์
หมอหนุ่ มได้ประสบพบเห็นเด็กหลายชีวติ เจ็บตายก่ อนวัย
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อันควร ท�ำให ้ตระหนักได้ว่าชีวติ นี้แสนสัน้ นัก เขาอยากใช้มนั อย่าง
คุม้ ค่ากับใครสักคน ไม่ใช่แค่ชั่วข ้ามคืนอย่างทีผ่ ่านมา
เมือ่ เจอสลิลทีร่ า้ นกาแฟใต้ตกึ สัญชาตญาณบอกเขาทันทีวา่
นีค่ ือรักแรกพบ แต่ ตามเทียวไลเ้ ทียวขือ่ มาหลายเดือน สาวเจ้า
ยังไม่มวี แี ่ ววจะตอบรับไมตรีสกั ที ได้แต่เก็บไปพร�ำ่ เพ้อกับปรวีร ์
เพือ่ นหมอทีส่ นิทสุด
“อืม” ชายหนุ่มพึมพ�ำรับในล�ำคอ
“ยังไม่มแี ฟน กูสบื มาหมดแล ้ว ถึงได้เร่ งจีบนีไ่ ง กลัวหมา
คาบไปแดก” อรรณพถอนหายใจ “แล ้วมาหากูทำ� ไมวะ” เขาถามขึ้น
ด้ว ยความประหลาดใจ จู่ ๆ ปรวีร ก์ ็ เ ปิ ด ประตู เ ข า้ มาก่ อ นสลิล
เสียอีก
“แวะมาฝากตัว ในฐานะผู ้บริหารใหม่”
เส ้นทางเขาไม่แตกต่างจากเพือ่ นสนิทนัก หลังใช้ทนุ เสร็จและ
ท�ำงานเก็บเกีย่ วประสบการณ์ในโรงพยาบาลรัฐต่อสักพัก คุณหญิง
กัลยา ไวยวัจน์ ผู เ้ ป็ นย่าก็ดึงตัวมาท�ำงานทีโ่ รงพยาบาลเอกชน
แห่งนี้พร้อมมอบต�ำแหน่งผู ้บริหารให ้
“แหม กว่าจะยอมรับราชโองการฮองไทเฮานะครับไอ้ปนั้ ”
หมออรรณพแซว
เพือ่ นเขาถ่วงเวลามาพอสมควรเพราะมุ่งมั่นในอุดมการณ์
‘การแพทย์เพือ่ ความเท่าเทียม’ ใหก้ ารรักษาและใหค้ นทั่วไปเข ้าถึง
การรักษาอย่างเท่าเทียมกัน
“อือ มันคงถึงเวลาแล ้วละ” เขาเองอยู่ในวัยขึ้นเลขสาม ควร
เข ้ามาสานต่อภาระหน้าทีต่ ามทีค่ ณ
ุ ย่ามอบหมายให ้เป็ นเรือ่ งเป็ นราว
เสียที
“ย่ามึงต้องภูมใิ จ เดินเข ้าโรงพยาบาลวันแรก สาวๆ ก็กรีด๊ ลัน่
จนกูนึกว่าไฟไหม้ที่ไหน” หมอหนุ่มหัวเราะลั่น
12 ยังหวงรัก

ปรวีรส์ า่ ยหน้าระอา  บรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ตา่ งเข ้ามารุมล ้อม
ระหว่างเดินทักทายและฝากตัวกับวอร์ดต่ างๆ กว่าจะสลัดหลุด
ก็เล่นเอาเหงือ่ ตก
“ไปละ ยังไม่ได้กินข ้าวเทีย่ ง” เขายืดตัวตรง ก้าวไปทีป่ ระตู
ทันที
“ลงไปอุดหนุ นร้านน้องลิลด้วยนะเวย้ ” อรรณพบอก แต่
ไม่มเี สียงตอบรับจากปรวีร ์
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1

วันนี้

มื อบางปาดน�ำ้ ตาลวกๆ พลางกวาดสายตาดู รอบหอ้ ง

ทีอ่ าศัยมาสามปี เธอเก็บข ้าวของติดตัวไม่ก่ชี ้ นิ ลงกระเป๋ าเรียบร้อย
เหลือเพียงของใช้ร่วมกันบางชิ้นที่เจ้าของหอ้ งคงไม่อยากเก็บไว ้
จึงต้องลงไปนอนกองรวมกันทีก่ น้ ถุงด�ำ ปลอกหมอนอิงลายทีเ่ ธอ
เลือก ดอกไม้ในแจกัน เทียนหอมและอื่นๆ กลายเป็ นขยะไร้ค่า
ไม่ต่างจากเธอตอนนี้
โทษใครไม่ได้นอกจากความใจง่ายของตัวเอง ปรวีรถ์ กู ใจเธอ
ตัง้ แต่แรกเห็นและเขา้ หาตอนเธอก�ำลังเควง้ ควา้ งกลางทะเลอย่าง
อ่อนแรงเมือ่ ได้รบั ข่าวร้ายว่ายายผูเ้ ป็ นหลักยึดเดียวหกล ้มจ�ำเป็ น
ต้องผ่าตัดสะโพกด่วน ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดแม้ไม่มาก แต่เธอในตอนนัน้
ไม่มสี ำ� รองสักบาท จึงบากหน้าไปขอเบิกล่วงหน้ากับพีอ่ มแล
ุ ้ ้วลางาน
กลับต่างจังหวัดเพือ่ ดูแลยาย
กระทั่งกลับมาท�ำงานได้ไม่ก่ีวนั เจ้าของร้านก็แจ้งใหเ้ ธอ
ขึ้นไปพบเขาทีห่ ้องผู ้บริหาร สลิลไม่เข ้าใจสักนิดแต่ยอมปฏิบตั ติ าม
14 ยังหวงรัก

การพบกันครัง้ ทีส่ องไม่ได้ท�ำให ้เธอครัน่ คร้ามแต่อย่างใด ตรงกันข ้าม
เขากลับ มีอิริย าบถผ่ อ นคลาย ถามถึง ยาย ชวนคุ ย เรื่อ ยเปื่ อ ย
ก่อนเฉลยสิง่ ทีเ่ ธอสงสัย
“ผมดูแลค่าใช้จ่ายให ้แล ้ว”
หญิงสาวเงยหน้ามองเขาอย่างไม่เชือ่ หูตวั เอง ค�ำถามมากมาย
ผุดขึ้นในหัว แต่ปากเอ่ยขอบคุณก่อน
“ขอบคุณค่ะ” เธอยกมือไหว ้
“คุณอาจก�ำลังสงสัย...” เขาเงียบไปเล็กน้อย
“คุณไม่ใช่บคุ ลากรของโรงพยาบาล ไม่มสี วัสดิการในส่วนนี้
อยู่แล ้ว แต่ผมช่วย...ด้วยความเสน่หา”
สลิลรู้สกึ ว่าหนังศีรษะชาวาบ มือเย็นเฉียบ เข ้าใจแล ้วว่าเขา
ต้องการอะไร
“ให ้ผมดูแลคุณนะ” ปรวีรน์ ิง่ รอดูท่าทีเธอก่อนกล่าวต่อ
“ผมมีเ งือ่ นไขสองข อ้ ระหว่ า งที อ่ ยู่ ด ว้ ยกัน ต้อ งมีผ มแค่
คนเดียวและเก็บทุกอย่างเป็ นความลับ ผมสัญญาว่ายายคุณจะ
ได้รับการรักษาทีด่ ีทสี ่ ดุ คุณเอากลับไปคิดก่อนก็ได้ ผมไม่เร่งรัด”
เขายืน่ ขอ้ เสนอทีเ่ ธอปฏิเสธไม่ลง หากการเป็ นเมียเก็บเขาแลกกับ
ชีวติ ทีย่ นื ยาวขึ้นอีกนิดของยาย เธอก็ยนิ ยอม
“...อาการแทรกซ ้อนหลังผ่า...ผมจะจ้างพยาบาลพิเศษไว ้ดูแล
คุณยายลิลให้” ข ้อตกลงทีเ่ ขาร่ ายเข ้าหูซา้ ยทะลุหูขวา จับใจความ
ได้เพียงยายเธอจะปลอดภัยดี
“ลิล ลิล” มือหนาเอื้อมมาสะกิดเบาๆ เมือ่ เห็นว่าเธอไม่ค่อย
มีสติเท่าไร
“คะ ค่ะ คุณหมอว่าอะไรนะคะ”
“ลาออกจากงาน ผมจะดูแลเอง”
“ตะ แต่วา่ ...”
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“ไม่มแี ต่ อยากเจอหมอณพเรือ่ ยๆ หรือไง” น�ำ้ เสียงราบเรียบ
แต่ตวัดสายตาฉุนเฉียวมอง
“ค่ะ” เธอพยักหน้าตกลง
“ขอถามได้ไหมคะ ท�ำไมต้องเป็ นลิล” หญิงสาวถามเสียงแผ่ว
“เพราะลิลท�ำให ้ผมนึกถึงแม่มงั้ ”
มือบางหยิบ ‘ซองบุหรี่’ หลังตูเ้ ย็นขึ้นมา สลิลละลา้ ละลัง
อยากเก็บทิ้ง แต่เจ้าของห ้องคงไม่ชอบใจ เป็ นหมอแท ้ๆ ยังสูบบุหรี่
เธอเผลอบ่นในใจด้วยความเคยชินและคลา้ ยได้ยนิ เสียงเขาตอบ
กลับมา ‘หมอก็คนนี่นา’ หญิงสาวรีบสะบัดศีรษะ ฉุ ดความคิด
ใหก้ ลับมาที่ปจั จุบนั ภาพฝันวันวานสู ญสลายหายไปเหลือเพียง
ความจริงทีว่ า่ เขาไม่ตอ้ งการเธอแล ้ว
ดวงตาแดงก�ำ่ จ้องมองซองบุหรี่ในมืออย่างเหม่อลอย หวน
นึกถึงครัง้ แรกทีไ่ ด้รจู้ กั เขาจริงๆ ก็เพราะสิง่ นี้ ครัง้ แรกทีเ่ ขาสอนเธอ
ว่าความสัมพันธ์ชายหญิงเป็ นเช่นไร ครัง้ แรกทีเ่ ปิ ดเปลือยทุกอณู
หัวใจแก่กนั
ร่ า งใหญ่ พ ลิก ตัว กระสับ กระส่ า ย พยายามกดข่ ม ความ
พลุ่ง พล่า น แต่ ค ลืน่ ความปรารถนาที ก่ ่ อ ตัว เป็ น ระลอกบริ เ วณ
ท้องน้อยกลับไม่ปรานีเขา ปรวีรส์ ะบัดผา้ ห่มใหพ้ น้ ตัว ลุกไปหยิบ
ซองบุหรีห่ ลังตูเ้ ย็นแล ้วเดินออกไปสูบทีร่ ะเบียง
“เขา้ ไปรอขา้ งใน ผมสูบบุหรีอ่ ยู่” เขาหันมาบอกสลิลทีเ่ ดิน
ตามมาเงียบๆ พร้อมเลือ่ นบานกระจกปิ ด ไม่ให ้ควันบุหรีร่ บกวนเธอ
คนตัวเล็กยังไม่ขยับไปไหน ดวงตาใสซือ่ ทีจ่ บั ใจเขาตัง้ แต่แรก
เห็นบอกว่าจะรออยูต่ รงนี้ ชายหนุ่มตัดใจขยี้บหุ รีท่ เี ่ หลืออีกครึ่งมวน
ทิ้งก่อนเดินกลับเข ้ามา
“มีอะไร”
“นอนไม่หลับเหรอคะ” เธอถามอย่างเกรงใจ แม ้จะย้ายมาอยู่
16 ยังหวงรัก

คอนโดฯ เดิ มของพ่ อเขาได้อาทิตย์กว่าแลว้ แต่ ปรวีรไ์ ม่ได้ให้
ความสนิทสนมกับเธอมากเท่าไร ยังใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าผม
ส่วนเธอไม่อาจเอื้อมเรียกเขาว่าพีป่ นั้ จึงใช้คำ� กลางๆ อย่างคุณหมอ
แทน
“อือ ลิลไปนอนเถอะ ผมจะท�ำงานต่ออีกนิดหน่อย” มือหนา
ลูบผมเธออย่างเอ็นดู
เขาไม่เคยแตะต้องหรือท�ำอะไรเกินเลยไปมากกว่านี้ ‘พร้อม
เมือ่ ไรค่ อยบอกผม’ เป็ นสิง่ แรกทีห่ ลุดจากปากเขาทันทีทีป่ ระตู
ห ้องนอนปิ ดลงในคืนแรก ชายหนุ่มคงดูออกว่าเธอก�ำลังหวาดหวั่น
ขวัญเสียทีจ่ ู่ๆ ต้องย้ายมาอยู่กบั คน (เกือบ) แปลกหน้าจึงใหเ้ วลา
ท�ำใจสักพัก และสักพักทีว่ า่ นั่นก�ำลังทรมานเขาเจียนตายทุกค�ำคื
่ น
เธอรู้ดีวา่ ก�ำลังเอาเปรียบคนทีช่ ่วยยายไว ้ ต่อใหเ้ ขาได้เธอมา
ด้วยวิธกี ารมิชอบคล ้ายบังคับกลายๆ แต่ ณ นาทีน้ ยี ายยังอยูด่ มี สี ขุ
ไม่ใช่หรือ สัญญาต้องเป็ นสัญญา จะช้าหรือเร็วเรือ่ งนี้กต็ ้องเกิดอยูด่ ี
จึงตัดสินใจเอ่ยอย่างทีค่ ิด
“พะ พร้อมแล ้วค่ะ”
“ไม่พร้อมหรอก ไปนอนเถอะ” เขาหลุดข�ำคนปากกล ้าขาสั่น
เพิง่ อายุเท่าน้องปี บน้องสาวคนสุดท้องของเขาริอ่านรุ กรุ่นใหญ่
ทว่าสลิลกลับท�ำสิง่ ทีไ่ ม่คาดคิด  ยืดตัวมาจูบปากจนเขาเผลอ
เกร็งหน้าท้องด้วยความตืน่ เต้น ปากอิม่ เคลือ่ นไหวอย่างเงอะงะ
เหมือนท�ำอะไรไม่ถูก ชายหนุ่มจึงประคองใบหน้าเล็กไว ้ แล ้วเริม่
สอนว่าจูบจริงๆ ต้องท�ำอย่างไร
ปากหยักหลอกล่อคนไม่เดียงสาให้ติดกับลมหายใจอุ่นจัด
ผสมกลิน่ หอมเย็นของบุหรี ่ ดูดดึงหยอกเย้าก่อนส่งเรียวลิ้นเข ้าไป
ชิมโพรงปากหวาน เกีย่ วกระหวัดลิ้นเล็ก สูบกลืนอย่างหิวกระหาย
“ปะ เดีย๋ วสอนต่อ” เขาผละมาจูบหน้าผาก เวน้ ช่วงใหเ้ ธอ
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หายใจก่อนช้อนร่างบางตรงไปยังเตียงนอนทันที
เสื้อผ ้าติดกายของทัง้ คู่ร่วงสูพ่ ้นื อย่างรวดเร็ว  ปรวีรก์ ลันหายใจ
้
กับความงามตรงหน้า เห็นตัวเล็กๆ แต่ส่วนทีค่ วรเต็มไมเ้ ต็มมือ
กลับเยอะจนล ้นเกิน คนถูกจ้องสะเทิ้นอายเสเบือนหน้าหนี นัน่ กลับ
ยิง่ เปิ ดทางให ้จมูกโด่งฉกมาซุกไซ ้ซอกคอหอมกรุ่น ปากหนาขบเม ้ม
ละเลียดชิมทิ้งไอร้อนแผดเผาทุกตารางนิ้วทีพ่ าดผ่าน
“กลัวเหรอ” เขาเงยหน้ากระซิบถามเมือ่ สัมผัสได้ว่าคนใต้ร่าง
ก�ำลังสั่น
สลิลพยักหน้า
“มันก็...คงจะเจ็บแต่สนุกนะ” เขาอมยิ้มน้อยๆ แล ้วค่อยๆ
ดึงแขนเรียวทีก่ อดอกแน่นออก
“สวย”
สิ้นค�ำก็กม้ ลงไปคลุกเคล ้าบัวตูมสีหวานเยีย่ งคนลุม่ หลงมัวเมา
รสชาติสดใหม่ทีไ่ ด้ล้ มิ ลองเป็ นคนแรกช่ างหอมหวานเกินหา้ มใจ
ร่ างบางนอนระทดระทวยสิ้นเรี ย่ วแรงขัดขืน ล�ำพังความปั่นป่ วน
ทีเ่ ขาเพียรปลุกเร้าก็ประคองสติลำ� บากแล ้ว แต่จู่ๆ เขาก็หยุดไป
ปรวีรย์ ดื ตัวไปหยิบบางอย่างออกมาจากลิ้นชักโต๊ะขา้ งเตียง
และเป็ นครัง้ แรกทีส่ ลิลได้เห็น ‘เขา’ เต็มตา ชายหนุ่มปลุกปลอบ
อย่ า งอ่ อ นโยนผิด กับ สีห น้า อดกลัน้ ขณะฟัน ฝ่ าเส น้ ทางคับ แคบ
กระทั่งเขา้ ไปทัง้ หมดก็รอใหเ้ ธอปรับตัวสักพักจึงเริม่ ขยับเชือ่ งช้า
ขอใหเ้ ธอปล่อยตัวปล่อยใจไปพร้อมกัน ทุกอย่างด�ำเนินไปตาม
ครรลอง ไร้ซ่งึ ค�ำพูดใดๆ มีเพียงสองร่ างพร�ำภาษากายที
่
่รู้กนั อยู่
สองคน
สลิลนอนนิง่ หลังพายุสวาทผ่านพ้นไป เธอไม่ได้เสียใจ ไม่มี
น�ำ้ ตา ไม่ได้รอ้ งไหฟ้ ูมฟาย แค่รู้สกึ ว่า...เป็ นผูห้ ญิงเต็มตัวก็คืนนี้
เขาตักตวงจากเธอจนอิม่ แต่คงไม่อมิ ่ หน�ำเพราะยอมหยุดทีส่ ามรอบ
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ตามจ�ำนวนถุงยางทีเ่ หลือ นัยน์ตาวาวโรจน์นนั่ ตัง้ ท่าจะจับเธอกินต่อ
ให ้สมอยาก แต่เขาระวังตัว เธอก็ระวังตัว ไม่มใี ครอยากพลาดหรอก
“ลุกไหวไหม  อยากอาบน�ำ้ รึเปล่า” ปรวีรน์ ุ่งผ ้าเช็ดตัวผืนเดียว
ออกมาจากห ้องน�ำ้ หลังช�ำระร่างกายเสร็จ
“ค่ะ” เธอค่อยๆ พยุงกายลุกขึ้น ทรงตัวบนพื้นได้ไม่เท่าไร
ก็เข่าอ่อนลงไปนั่งพับเพียบเสียแล ้ว
“ไม่ ไ หวหรอกมัง้ ” เขาหัว เราะพรื ด ก่ อ นอุ ม้ เธอขึ้น เตี ย ง
เหมือนเดิม
“นอนเถอะ” ว่าพลางรัง้ ร่ างเล็กมากอด สูดดมกลิน่ กายสาว
ให้ชำปอด
�่
“คุณหมอคะ...ลิลต้องอยู่อีกนานไหมคะ” เขาไม่เคยพูดถึง
เรือ่ งนี้เลย
“ไม่รสู้ ิ เรือ่ ยๆ มัง้ ” แปลว่า จนกว่าเขาจะเบือ่
สลิล ไม่ไ ด้แ ปลกใจกับ ค�ำ ตอบ ในเมือ่ ตัด สิน ใจก้า วเข า้ สู่
กรงทองเขาแล ว้ ก็ ต อ้ งยอมรับ อัน ที จ่ ริ ง มัน ก็ ไ ม่ ไ ด้เ ลวร้า ยนัก
บทรักเมือ่ ครู่บอกเธอว่าเขาไม่ใช่คนใจร้าย แค่พูดน้อยถึงน้อยมาก
เท่านัน้ เอง หญิงสาวหลับตาลงอย่างเหนือ่ ยอ่อน จิตใจสับสนวุน่ วาย
มีเพียงอกเขาไว้พง่ึ พิง
เธอมัด ปากถุง ด�ำ ก่ อ นน�ำ ไปหย่ อ นลงปล่อ งทิ้ง ขยะ ห อ้ ง
กลับมาอยู่ในสภาพเดิม ไม่หลงเหลือร่องรอยว่าเคยมีเธออยู่ เท่านี้
น่าจะพอแล ้ว สลิลเปิ ดตูเย็้ นตรวจตราดูรอบสุดท ้าย พบว่าอาหารสด
ทีท่ ำ� ใส่กล่องไว้ให้เขาอุ่นกินหมดแล ้วก็อดเป็ นห่วงไม่ได้ ออกเวรมา
คงไม่เหลือแรงหุงหาอาหารเอง จึงตัดสินใจท�ำอะไรง่ายๆ ไว้ใหเ้ ขา
อย่างน้อยก็ได้ดูแลเขาตอบแทนที่เขาดู แลเธอไม่ขาดตกบกพร่อง
มาตลอด
มะระผัดไข่แล ้วกัน ปรวีรเ์ ป็ นคนกินง่ายอยู่งา่ ยและชอบกิน
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เมนู ไข่เป็ นที่สุด เขาเคยเล่าให้ฟงั ว่าแยกมาอยู่คอนโดฯ ของพ่อ
ตัง้ แต่เรียนปี หนึ่งเพราะอยู่ใกล ้มหาวิทยาลัย ส่วนน้องอีกสามคน
อยู่บา้ นใหญ่ ยิ่งเรียนปี สูงยิ่งไม่มเี วลากลับบา้ น คุณนลินแม่เขา
จึงเป็ นคนหอบหิ้วอาหาร ขนม ผลไม ้และเครื่องดืม่ มาเติมใส่ตูเ้ ย็น
ใหบ้ ่อยๆ จนกระทั่งเธอมาอยู่ดว้ ยนั่นแหละ เขาถึงได้บอกแม่ว่า
จะกลับไปกินข ้าวทีบ่ ้านเอง
สลิลไม่เคยมีโอกาสได้รจู้ กั กับครอบครัวเขา เคยเห็นในรูปบ ้าง
และรู ้ ว ่ า ปรวีร ์มีฝ าแฝดอีก คนชื่ อ ป้ อน หรื อ ปรวัธ น์ ที่ห น้า ตา
เหมือนกันราวกับแกะ ต่ างกันแค่ ทรงผม แมบ้ า้ นเขาจะรักใคร่
กลมเกลียวจนเธอแอบอิจฉา แต่เขาออกมาใช้ชวี ติ คนเดียวเสียเป็ น
ส่วนใหญ่ เพราะหน้าที่การงานรัดตัวและความรักสันโดษระดับ
เจ้าชายน�ำ้ แข็งทีร่ ายล ้อมด้วยก�ำแพงน�ำ้ แข็งอีกชัน้ บางครัง้ เย็นชา
คลา้ ยเป็ นอีกคนที่เธอไม่รู้จกั จะเป็ นตัวของตัวเองจริงๆ เฉพาะ
ตอนร่วมรักกับเธออย่างเร่าร้อนเท่านัน้
หญิงสาวตักมะระผัดไข่ใส่กล่องอาหาร ยังไม่ปิดฝา ผึง่ ลม
ใหเ้ ย็นอีกนิดค่อยเอาเขา้ ตูเ้ ย็น พลันนึกได้ว่าควรส�ำรองแซนด์วชิ
ไว ้ด้วยเผือ่ เช้าวันเร่งรีบของเขา จึงรีบลงมือท�ำก่อนเขียนโน้ตติดไว ้
หน้าตูเ้ ย็นว่า
มีมะระผัดไข่กับแซนด์วิชนะคะ
มือบางรวบกระเป๋ าสะพายหลังเสร็จสิ้นธุ ระ กวาดตามอง
รอบหอ้ งสั่งลาเป็ นครัง้ สุดทา้ ย ขอฝังกลบความทรงจ�ำทัง้ หลายไว ้
ที่น่ี เมียเก็บอย่างเธอมีอายุการใช้งานจ�ำกัด รู้ดีว่าสักวันต้องจบ
แบบนี้ ไม่ได้โกรธแค้นหรือชิงชังเขา มีแต่ความปรารถนาดีขอให ้
เขามีความสุขกับชีวติ ทีเ่ ลือก ส่วนเธอก็แค่เริ่มใหม่อกี ครัง้
ประตูห ้องปิ ดลงเสมือนหัวใจทีป่ ิ ดตาย เธอหันหลังเดินจากมา
ไม่คดิ หวนคืน นับจากนี้จะท�ำเพือ่ ตัวเอง คิดถึงตัวเองให ้มาก ปรวีร ์
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ไม่ เ พีย งพรากความบริสุ ท ธิ์ แ ต่ ร วมถึง ความไร้เ ดีย งสาของเธอ
ไปด้วย เขาได้เปลีย่ นเด็กสาวบ ้านนอกไม่ประสีประสา ไร้ซง่ึ ความ
ทะเยอทะยานคนหนึ่งใหเ้ ป็ นผู ห้ ญิงที่มองโลกตามความเป็ นจริง
ในอดีตเธอเคยมีความฝันแสนเรียบง่าย ตัง้ หน้าตัง้ ตาท�ำงานเก็บเงิน
เพือ่ จะได้กลับไปอยูต่ ่างจังหวัดกับยาย และเป็ นเขาเองทีส่ อนเธอว่า
เส ้นทางนัน้ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
ระหว่างทีอ่ ยูด่ ้วยกันเขาให ้มุมมองและแนวคิดดีๆ หลายอย่าง
พร�ำ่ สอนราวกับเธอเป็ นน้องสาวอีกคน จะได้ใช้ประโยชน์จริงๆ
ก็วนั ทีค่ นสอนไม่อยู่น่แี หละ สลิลย้ายกลับมาอยู่หอพักเดิมชัว่ คราว
เพือ่ ใหเ้ วลาตัวเองได้คิดทบทวนและตัง้ หลักใหม่ เธอยังมีเงินเก็บ
ก้อนใหญ่จากเงินทีเ่ ขาให้ไว้ใช้จ่าย คิดว่าคงพอกินอยู่ได้อกี พักหนึ่ง
เพราะตอนนี้เธอมืดแปดด้านจริงๆ

ช ายหนุ่ มพ่นควันบุหรี่สีเทาพลางแหงนหน้ามองทอ้ งฟ้ า

ยามรัตติกาล เธอไปแลว้ จากไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับไม่เคย
มีตวั ตน กระนัน้ ยังไม่ไร้นำ�้ ใจ ท�ำกับขา้ วไว้ให้เขา สลิลก็เป็ นเสีย
อย่ า งนี้ ดีก บั ทุก คนยกเว น้ ตัว เอง ป่ านนี้ จ ะเป็ น ไงบ า้ งนะ เธอ
ตัดการติดต่ อจากเขาทุกช่ องทาง เขาไม่ได้อยากใหท้ ุกอย่างเป็ น
แบบนี้สกั หน่อย เพียงแต่มนั ถูกก�ำหนดมาแล ้ว
มือ แกร่ ง ไถสมาร์ต โฟนไล่ ดู รู ป สลิล ที่เ ขาแอบถ่ า ยตอน
เธอเผลอ มีไม่ถงึ สองร้อยรูปตลอดสามปี ทอ่ี ยูด่ ้วยกัน นี่เขาเห็นเธอ
เป็ นของตายขนาดนี้เชียว? ชายหนุ่ มปวดแปลบในอก ตัดใจลบ
รูปเธอไม่ลง ยิง่ พิศดูวงหน้าสวยใสปราศจากเครือ่ งส�ำอางยิง่ พานให ้
คิดถึง ทัง้ ทีไ่ ม่จำ� เป็ น...ไม่จำ� เป็ นเลย
เขาทระนงตนว่ า เพีย บพร้อ มทัง้ คุ ณ สมบัติแ ละรู ป สมบัติ
มีแต่ ผูห้ ญิงจะวิ่งเขา้ หา ไม่ก็ขดั ขากันเองเพื่อเขา้ ใกลเ้ ขา ปรวีร ์
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เป็ นศัลยแพทย์ออร์โธปิ ดกิ ส์ควบต�ำแหน่ งผูบ้ ริหาร เป็ นลูกคนโต
ที่พ่อแม่ภูมใิ จ เป็ นหลานที่ได้ดั่งใจย่ามากที่สุด และเป็ นพี่ชาย
ทีน่ อ้ งๆ ให ้ความเคารพ ดังนัน้ ไม่ควรต้องโหยหาผู ้หญิงคนเดียว
ชายหนุ่ มไม่เคยเรียกใครว่าแฟน ไม่เคยจีบใคร ไม่พาสาว
ที่ไหนมาค้างและไม่เคยขาดเซ็กส์ ใช่ ว่าเขาเย็นชาไร้ความรู้สึก
รักใครไม่เป็ น เพียงแต่ความเหมาะสมตามผูใ้ หญ่เห็นควรพิสูจน์แล ้ว
ว่าประสบความส�ำเร็จยัง่ ยืนกว่าความสัมพันธ์ทกุ รูปแบบ พ่อแม่เขา
เป็ นตัวอย่างที่ดีของค�ำว่า ‘คู่ ควร’ เขาจึงเลือกที่รอและปล่อยให ้
การหาคน ‘ควรคู่’ เป็ นหน้าทีข่ องคุณย่า
“ดูพ่อแม่เราสิปนั้ อยู่กนั ไปก็รกั กันเอง ผิดค�ำย่าเสียทีไ่ หน”
“ย่าว่าดี ปัน้ ก็วา่ ดีครับ”
ปี น้ ีเขาอายุสามสิบสาม เริ่มอิ่มตัวกับชีวติ โสดไม่จริง อยาก
ลงหลักปักฐานกับใครสักคน สร้างครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนพ่อ
กับแม่ กอปรกับเห็นหลานๆ ลู กของน้องชายก�ำลังโตวันโตคืน
จึงคิดมีเจ้าตัวเล็กของตนบา้ ง การตัดสินใจครัง้ นี้ไม่มใี ครบังคับ
และเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ทงั้ สองฝ่ าย
สลิล อ่ อ นกว่า เขาเก้า ปี อยู่ ใ นวัย ท�ำ งาน ยัง ต้อ งแสวงหา
ประสบการณ์ในโลกกวา้ ง เขาไม่อาจเห็นแก่ตวั รัง้ เธอไวน้ านกว่านี้
โดยรูด้ วี า่ ไม่สามารถจูงมือกันไปจนสุดทาง คุณย่าเองก็คะยัน้ คะยอ
เรื่อ งคู่ ค รองมาตลอด มัน คงถึง เวลาที่ต อ้ งสานต่ อ หน้า ที่ต นให ้
สมบูรณ์สกั ที
ปรวีรไ์ ตร่ตรองมาอย่างดีและคิดว่าตัดสินใจถูกแล ้ว แต่ทำ� ไม
ใจถึงวูบโหวงว่างเปล่าไม่ต่างจากสภาพห ้องนี้เลย...

‘แอร์โฮสเตสงัน้ เหรอ’ สลิลอ่านข ้อความของดมิสาทีแ่ นะน�ำ

ใหต้ นสมัคร เพราะหล่อนก็ประสบความส�ำเร็จได้ดิบได้ดี ใช้ชวี ติ
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เยี่ยงคุณนาย ณ ดู ไบโดยเริ่มจากการเป็ นพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน
‘ลิลไปลงเรียนภาษาอังกฤษไว ้นะ บางสายการบินรับวุฒมิ .6’
นั่นเป็ นความรู้ใหม่ทจ่ี ดุ ประกายความหวังเธออีกครัง้
‘จ้ะ ลิลจะไปเรียน ขอบคุณมากนะเดมี’
‘โชคดีจา้ แล ้วเจอกันทีด่ ูไบนะ’
(อีโมจิย้ มิ กว ้าง)
เธอไม่ เ คยคิ ด ติด ปี ก เป็ น นางฟ้ ามาก่ อ น ปฏิเ สธไม่ ไ ด้ว่ า
ค่าตอบแทนเป็ นสาเหตุหลักทีด่ งึ ดูดให ้เธอเข ้าร่วมการแข่งขัน ในใจ
ไม่กลา้ ฝันไกลถึงตะวันออกกลาง เธอยังด้อยประสบการณ์และ
มียายต้องดู แล จึงค้นหาขอ้ มูลสายการบินภายในประเทศแทน
โชคดีทย่ี งั มีเวลาเตรียมตัว ช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูกาลรับสมัคร หญิงสาว
ยิ้มกับตัวเอง ยายทิพย์จะต้องภูมใิ จหากเธอท�ำส�ำเร็จ
ที่ผ่านมาเธอปิ ดบังผู ส้ ู งวัยด้วยละอายกับการเป็ นเมียเก็บ
ของเขา ยายคงน�ำ้ ตาตกในถา้ รูค้ วามจริงว่าหลานที่เลี้ยงมากับมือ
เอาตัวเขา้ แลกเพือ่ เงิน สลิลยังคงส่งเงินใหย้ ายทุกเดือนเสมือนว่า
มีงานท�ำปกติ และเคยขออนุญาตเขากลับไปเยีย่ มยายสองสามครัง้
เพือ่ ไม่ให้ผดิ สังเกต ปรวีรก์ ไ็ ม่ขดั ข ้องอะไร
เธออยากกลับไปหายาย มองหน้ายายด้วยความภาคภูมใิ จ
บอกว่าหลานยายมีชีวติ ดีๆ แลว้ ไม่ใช่ผูห้ ญิงในเงาหรือของเล่น
คั่นเวลาของลูกเศรษฐีอกี ต่อไป พรุ่งนี้...พรุ่งนี้เธอจะเริ่มชีวติ ใหม่
หญิงสาวสัญญากับตัวเอง
สลิล ตกลงใจเลือ กเรี ย นภาษาอัง กฤษที่ ศู น ย์ภ าษาของ
มหาวิทยาลัยแถวหอพักเพราะอยากสัมผัสบรรยากาศในหอ้ งเรียน
ที่เธอไม่เคยมีโอกาส คลาสสนทนาภาษาอังกฤษเป็ นคลาสที่เธอ
ชอบมากที่สุ ด ครู ผู ส้ อนเฮฮาเป็ น กัน เอง กระตุน้ ให ผ้ ู เ้ รีย นใช้
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ภาษาอังกฤษ แมจ้ ะพูดผิดพูดถูกก็ยงั ใหก้ ำ� ลังใจฝึ กฝนพัฒนากัน
ต่ อ ไป อีก ทัง้ เธอยัง ได้เ พื่อ นใหม่ห ลายคนเลยพลอยท�ำ ให ก้ าร
เข ้าเรียนเป็ นเรื่องสนุกกว่าเดิม
“ลิลๆ เรียนเสร็จไปกินบิงซูกนั นะ” กลุม่ สาวๆ หันมาสะกิด
เธอ
“อื้อ ไปสิ”
เพือ่ นร่วมชัน้ ส่วนใหญ่เป็ นสาวออฟฟิ ศวัยไล่เลีย่ กัน จึงมัก
สรรหาร้านอร่อยไว้นั่งคุยหรือท�ำการบ ้าน วันนี้เห็นว่าเลือกร้านบิงซู
ในหา้ งเพราะจะไปช็อปปิ้ งต่ อ ได้เปิ ดหู เปิ ดตาบา้ งก็ดีเหมือนกัน
เธอไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกนอกจากศูนย์ภาษากับหอพัก
“ลิล มาลองนี่ส”ิ เพือ่ นสาวคนหนึ่งลากเธอมายืนหน้ากระจก
เคาน์เตอร์เครื่องส�ำอางยีห่ ้อดัง
“สีน้ ีเป็ นไง” อีกคนหยิบบลัชออนขึ้นมาถามความเห็นเพือ่ น
“เลิศเลย ขับผิวดี จัดค่ะ” คนแรกไม่วา่ เปล่า ลองปัดบลัชออน
สีสดลงบนแก้มสลิล
“ว ้าว สวยนะเนี่ย ลิลต้องหัดแต่งบ ้างนะจ๊ะ” เพือ่ นๆ ต่างชม
เป็ นเสียงเดียวกันพร้อมทัง้ โน้มน้าวใหเ้ ธอจัดเครื่องส�ำอางชุดใหญ่
สลิลก็เห็นด้วย เธอควรหัดแต่งหน้าไว ้ส�ำหรับสมัครงาน เลยขอให ้
เพือ่ นๆ ช่วยเลือกเฉดสีทเ่ี หมาะกับตน

‘My favorite song (เพลงทีช่ อบ)’

หญิงสาวน�ำ้ ตาร่วงเผาะขณะนัง่ ท�ำการบ ้านเรียงความในหัวข ้อ
เพลงภาษาอังกฤษทีช่ อบ ความเศร้าหมองตรอมตรมทีข่ ม่ ไว ้ ย�ำ่ ค�ำ่
ทีไรเป็ นต้องออกมาทักทายทุกที เธอใช้พลังใจมหาศาลในการ
ด�ำเนินชีวติ โดยไม่มเี ขา สองเดือนทีผ่ ่านมาไม่มคี นื ไหนหมอนหนุน
ไม่เปี ยกน�ำ้ ตา
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‘เพลงทีช่ อบเหรอ’ ไม่มหี รอก เขาเปิ ดอะไรให้ฟงั ก็ฟงั ด้วย
วงโปรดของเขาชื่อ cigarettes after sex หนีไม่พน้ บุหรี่กบั
กิจกรรมทีช่ อบท�ำร่วมกับเธอตามเคย สลิลข�ำขืน่ วันหยุดเขาชอบ
นอนเอกเขนกบนโซฟาขนาดใหญ่กลางห ้องนั่งเล่น อ่านหนังสือบ ้าง
นอนคลอเคลียเธอเฉยๆ หรือไม่เฉยบา้ งโดยเปิ ดเพลงวงนี้คลอ
ไปด้วย
“เพราะไหม” ปรวีรก์ ระซิบถามข ้างหู ยังไม่ยอมผละไปไหน
หลังเพลงรักรอบแรกจบลง จมูกโด่ งซุกไซก้ ลุม่ ผมนุ่มอย่างสบาย
อารมณ์
“ลิล ฟัง ไม่ อ อกหรอกค่ ะ ” ขดตัว นอนตะแคงหัน หลัง ให้
ในอ้อมกอดเขาบนโซฟา
“ดนตรีเป็ นภาษาสากล ไม่ตอ้ งแปลก็เข ้าใจ”
“อะ อื้อ...” จู่ๆ เขาก็แทรกกายเขา้ มาทัง้ ทีเ่ พิง่ ได้พกั ไม่ถงึ
สิบนาที
(your lips, my lips)
บรรเลงเชือ่ งช้าตามจังหวะเพลง พรมจูบแผ่นหลังบางแผ่วเบา
ราวขนนกแตะแต้ม
(apocalypse)
มือหนาบีบเคล ้นอกอวบ โหมกระพือไฟสวาท
(You’ve been locked in here forever and you just
can’t say goodbye)
กระทัง่ เห็นจุดหมายอยูร่ ำ� ไรจึงรีบถอดถอนอย่างแสนเสียดาย
ไม่อนุญาตให้ทงั้ เขาและเธอเผลอไผลไปมากกว่านี้
“แลว้ เพลงผมล่ะ ชอบไหม” ยังคงนอนกอดก่ าย ขบเมม้
หลังคอเธอจนขึ้นรอย ระบายความอัดอัน้ ทีไ่ ม่สามารถปลดปล่อย
ในตัวเธอ
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“ลิลขอไปล ้างตัวก่อนนะคะ” เธอเลีย่ งไม่ตอบ ขืนตัวลุกขึ้น
ตรงไปทีห่ ้องน�ำ้ ทันที
ชอบหรือไม่แล ้วอย่างไร เขาไม่มวี นั เป็ นของเธออยู่ดี ปรวีร ์
เป็ นผูช้ ายที่ดมี ากคนหนึ่ง หากไม่นบั ว่าเขาใช้เล่หก์ ลบังคับใหเ้ ธอ
ตกเป็ นเมียเก็บ เขาไม่ใช่คนเจ้าชู ้ มีเธอคนเดียวเหมือนทีเ่ ธอมีเขา
แค่คนเดียว ใส่ใจความรูส้ กึ เธอเสมอ แต่มกั เป็ นไปในแบบของเขา
ปรวีรเ์ อาใจใครไม่เป็ น ขอ้ นี้เธอเขา้ ใจดี จึงไม่ได้คาดหวัง
ใหเ้ ขาคอยพะเน้าพะนอเหมือนคู่ รกั หนุ่ มสาวทั่วไป เขามีความ
หนักแน่ นแบบผู้ใหญ่ รักษาค�ำพูด รอบคอบ ไม่มทุ ะลุและไม่ได้
หมายความว่าไม่ใจร้อน ลองคุณชายไม่พอใจอะไรสักอย่าง กว่าเธอ
จะรู้ก็ตอนเขาจับเธอขึ้นเตียงฟัดจนหน�ำใจ ก่ อนจะพูดสัน้ ๆ ว่า
“อย่าแต่งตัวแบบนี้อกี ”
และก็เพราะเป็ นเขานี่แหละ เธอถึงได้รกั แม ้จะเตือนตัวเอง
ให้ห กั ห า้ มใจตัง้ แต่ ว นั แรก ทว่าความผู กพันและการปฏิบตั ิต วั
เสมอต้นเสมอปลายของเขาที่บอกชัดว่าอยากมีกนั และกันกลับ
ทลายปราการเธอลงอย่างง่ายดาย เธอไม่เคยมีแฟน ชีวติ ต้องดิ้นรน
แต่เล็กจนโต ไม่เคยได้รบั การปกป้ องดูแลจากใคร พอมีเขาคอย
ห่วงใย ใจเธอก็พร้อมยกให ้เขาทัง้ ดวง

‘แค่อยากรูว้ า่ เธอสบายดีไหม’ เป็ นข ้ออ้างให ้เขาขับรถวนมา

ด้อ มๆ มองๆ หอพัก เดิม ของสลิล ติด กัน หลายวัน สองเดือ น
ทีผ่ ่านมาเธอเหมือนตายจากชีวติ เขาจริงๆ ปรวีรไ์ ม่รูจ้ ะตามหาเธอ
ทีไ่ หน ถึงรูว้ า่ สลิลไม่มที างย้ายกลับหอเดิม แต่กย็ งั ดีกว่าไม่ได้มา
เขาท�ำงานหนักกว่าเดิมเหมือนคนบ ้า ถ่วงเวลาอยูโ่ รงพยาบาล
ให น้ านที่สุ ด จนแทบจะกิน นอนที่นั่ น สาเหตุเ ดีย วก็ เ พราะกลับ
คอนโดฯ เมือ่ ไรก็เห็นเงาร่างบางประทับอยูท่ กุ มุม รูต้ วั ว่าอาการหนัก
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แต่คนหัวแข็งไม่อยากยอมรับว่าคิดถึง เขาตัดสินใจเปิ ดกรงทอง
ปล่อยเธอไปเองกับมือ เพื่อใหเ้ ราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ชีวิตจริง
ทีไ่ ม่ตอ้ งอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ อีกต่อไป
พอคิดว่าวันหนึ่งเธอคงมีคนใหม่ทจ่ี ะมาดูแลแทนเขาก็พานให ้
เจ็บเสียดในอก ปรวีรเ์ ป็ นครัง้ แรกในทุกเรื่องในชีวติ สลิล เขาเป็ น
ผู ้ชายคนแรกทีเ่ ธอรัก ดวงตาใสซือ่ คู่นนั้ ไม่เคยปิ ดบังอะไรได้ เขาเอง
ก็รู้สกึ ดีกบั เธอไม่นอ้ ย สงบ อบอุ่นและสบายใจยามอยู่ใกล ้ เรา
ไม่เคยทะเลาะกัน เธอไม่ใช่คนงีเ่ ง่า เข ้าใจว่าเขาให ้อะไรได้และไม่ได้
ไม่เคยเรียกร้องอะไรใหต้ อ้ งล�ำบากใจ หลายครัง้ ชายหนุ่ มเกือบ
แพ ้พ่ายให ้ความดีของสลิล แต่กแ็ ค่เกือบเท่านัน้
ตาคมจ้องมองอาคารเก่าซอมซ่อคล ้ายก�ำลังภาวนาใหป้ รากฏ
ร่ า งคนที่เ ขาอยากเห็น หน้า ถึง ไม่ไ ด้เ ห็น ก็ อ ยากขอ...ขอให เ้ ธอ
อย่าลืมเขาเหมือนทีเ่ ขาไม่อยากลืมเธอ
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ผู้ชายเห็นแก่ตัว

หลังก้มหน้าก้มตาเรียนภาษาอังกฤษถึงหกเดือน ในที่สุด

สวอนแอร์ไลน์ สายการบินภายในประเทศก็เปิ ดรับสมัคร สนามแรก
ทีส่ ลิลจะได้ทดสอบฝี มอื
เธอสมัครทางเว็บไซต์พร้อมแนบผลทดสอบภาษาอังกฤษ
ทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ดไี ปด้วย รอเพียงไม่ก่วี นั ก็ได้รบั อีเมลเชิญมาทดสอบ
สมรรถภาพและสัมภาษณ์ท่โี รงแรมหรู กลางกรุง สลิลตื่นเต้นจน
นอนไม่หลับ รีบส่งข่าวบอกเดมีซง่ึ เพือ่ นเธอก็เอาใจช่วยเต็มที่ แต่
ยังไม่ได้บอกยายเพราะอยากเก็บไว ้เซอร์ไพรส์ครัง้ เดียวตอนส�ำเร็จ
แล ้ว
หญิงสาวแต่งหน้าท�ำผมดูสวยผิดหูผดิ ตามาถึงโรงแรมตัง้ แต่
เช้าตรู่ เมือ่ ก้าวเขา้ ไปในคอนเวนชันฮอลล์จงึ พบว่ามีสาวรุ่นรูปร่าง
หน้าตาราวกับหลุดมาจากนิตยสารอยู่อีกสี่สิบหา้ สิบคน เธออด
ประหม่าไม่ได้ แต่มาถึงขัน้ นี้แล ้วก็ตอ้ งท�ำให ้เต็มที่
คณะกรรมการคัด เลือ กเริ่ ม ต้น แนะน�ำ สายการบิน และ
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แจกแบบทดสอบภาษาอังกฤษโดยมีกำ� หนดเวลาเพียงครึ่งชั่วโมง
เท่านัน้ สลิลท�ำข ้อสอบปรนัยอย่างรวดเร็วเพราะเป็ นความรูพ้ ้นื ฐาน
เหมือ นที่เ รีย นมา ส่ ว นข อ้ สอบอัต นัย เป็ น การเขีย นเรีย งความ
ในหัวขอ้ ‘พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ดีเป็ นอย่ างไร’ ขอ้ นี้
โรงเรียนไม่ได้สอน จึงอาศัยประสบการณ์ทำ� งานบริการในร้านกาแฟ
มาตอบ คงต้องมีใจรักบริการละมัง้ หวังว่าค�ำตอบเธอจะดีพอ
สาวๆ นัง่ รอด้วยใจลุ ้นระทึกหลังส่งแบบทดสอบ ไม่ใช่ทกุ คน
จะได้เข ้ารอบต่อไป กรรมการหน้าดุผมรวบตึงคนหนึ่งก้าวออกมา
จากหอ้ งประชุมเล็กพร้อมกระดาษแผ่นเดียวที่กำ� หนดชะตากรรม
ทุกคน หล่อนขานหมายเลขของผู้ที่ได้เข ้ารอบต่อไป และไม่น่าเชื่อ
ว่าหนึ่งในนัน้ มีสลิล
จ�ำนวนผูส้ มัครที่เหลือเพียงครึ่งหนึ่งต้องผ่านการคัดกรอง
เบื้องต้น เช่น มีตำ� หนิหรือรอยสักจุดไหน เอื้อมแตะถึงสองร้อยแปด
เซนติเมตรไหม และข ้อจ�ำกัดอืน่ ๆ ของแต่ละคน โชคดีทส่ี ลิลผ่าน
ทุกอย่างจึงได้เข ้าไปรอในหอ้ งอภิปรายกลุม่ ซึง่ ในรอบนี้กรรมการ
หนึ่งคนจะควบคุมดู แลบรรยากาศการอภิปรายของกลุ่มผู ส้ มัคร
ห ้าคน
‘ศัลยกรรมพลาสติก’ เป็ นหัวข ้อทีก่ ลุม่ สลิลได้ ไม่มคี ำ� ตอบ
ที่ถูกหรือผิด ทุกคนแสดงความเห็นได้เต็มที่ ไม่รูว้ ่าคิดไปเอง
หรือเปล่า แต่ผูส้ มัครคนอื่นตอบได้ฉะฉานไหลลืน่ แม ้ต้องพูดเป็ น
ภาษาอังกฤษราวกับเตรียมกันมาล่วงหน้า และทีส่ ำ� คัญฟาดฟันกัน
อย่างดุเดือดหากเห็นไม่ตรงกับอีกฝ่ าย สลิลนั่งสั่นท�ำอะไรไม่ถูก
ไม่มใี ครเปิ ดช่องให ้เธอพูด กระทัง่ กรรมการสังเกตเห็นว่ามีคนหนึ่ง
นั่งนิ่ง จึงหันมาถามเธอ
“แล ้วคุณล่ะคะ”
สลิลลอบสูดลมหายใจลึกก่อนเอ่ย
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“ฉันคิดว่าหากนั่นเป็ นความสุขของคุณ คุณก็มสี ิทธิ์เต็มที่
ทีจ่ ะไขว่คว ้าค่ะ”
ทุกคนเงียบกริบ กรรมการแสดงสีหน้าพอใจ
“วันนี้พอเท่านี้ค่ะ” เป็ นอันสิ้นสุดการอภิปราย
จากทัง้ หมดห า้ คนเหลือ เพี ย งสลิล คนเดี ย วที่ ไ ด้ ไ ปต่ อ
หญิงสาวหยิกแขนตัวเองแรงๆ เพือ่ ให้มั่นใจว่าไม่ได้ฝนั ไป ตอนนี้
เหลือผู ส้ มัครทัง้ หมดเพียงสิบคนเท่านัน้ โดยมีผู้ช่วยกรรมการ
ประกบ พาเข ้าห ้องลองชุดยูนิฟอร์มของสายการบิน
“สวยมากค่ะ พอดีเป๊ ะ” หญิงร่างท ้วมผู ้ดูแลเธอกล่าว
สลิลมองตัวเองในกระจกบานใหญ่ ไม่อยากเชือ่ สายตาตัวเอง
ผู ้หญิงในกระจกนัน่ ใช่เธอแน่หรือ หล่อนดูสวยสดใส แววตามุง่ มัน่
พยายามยืนหยัดด้วยตนเองผิดกับสลิลคนก่อนหน้า เธอยิ้มตอบ
หญิงสาวในกระจก เราตัดใจได้จริงๆ...ใช่ไหม
“เรียบร้อย เปลีย่ นชุดคืนแล ้วเชิญรอสัมภาษณ์รอบสุดทา้ ย
เลยค่ะ” ผู ้ดูแลกล่าวขณะจดสัดส่วนเธอลงแฟ้ มรายงาน
เธอไหว ข้ อบคุ ณ ก่ อ นเข า้ ไปเปลี่ย นชุด มาคื น หล่อ น การ
สัมภาษณ์รอบสุดทา้ ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด บรรยากาศพูดคุย
สบายๆ ถามเรื่องทั่วไป ทัศนคติในการท�ำงานร่วมกับคนอื่นและ
การรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้า ต้องขอบคุณที่เธอเคยท�ำงานกับ
พีอ่ มุ ้ มาก่อน จึงสามารถตอบจากมุมมองของผู้ให้บริการได้
“ขอบคุณมากค่ ะ เราจะแจ้งผลทางอีเมลภายในหนึ่งเดือน
นะคะ” หญิงวัยกลางคนทีย่ งั ดูสวยเนี้ยบกล่าวปิ ดท ้าย
“ขอบคุณค่ะ” สลิลไหวล้ า เดินออกจากหอ้ งด้วยความรู้สกึ
หลากหลาย ไม่วา่ ผลจะเป็ นอย่างไร เธอก็ภมู ใิ จทีไ่ ด้ทำ� ดีทส่ี ุดแล ้ว
การสอบคัดเลือกกินเวลาทัง้ วัน สลิลออกจากคอนเวนชัน
ฮอลล์อกี ทีกต็ กเย็นแล ้ว ขณะเดินตัดล็อบบี้ตรงไปยังประตูทางออก
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ก็ได้ยนิ เสียงเรียกเธอไว้ก่อน
“ลิล...”
“หมอณพ สวัสดีค่ะ” เธอตกใจเล็กน้อยแต่ยงั ไม่ลมื ยกมือไหว ้
“ลิลสบายดีเหรอ ไม่เจอกันเลยตัง้ แต่ลลิ ลาออก” เขาถามไถ่
ตามประสาคนรู้จกั
“สบายดีค่ะ คุณหมอล่ะคะ” เธอยิ้มบาง
“ผมสบายดี ลิลก็มาสมัครเหมือนกันเหรอ” กวาดตามอง
ชุดเธอเล็กน้อย
“ใช่ค่ะ”
“อาชีพในฝันของสาวๆ สินะ แฟนผมก็สมัคร นี่มารอรับ”
หมอหนุ่มยิ้มถึงตาเมือ่ กล่าวถึงแฟนสาว
“พีณ
่ พ” น�ำ้ เสียงติดกระเง ้ากระงอดดังขึ้น
“พูดถึงก็มาพอดี” หมอณพหัวเราะอารมณ์ดี
“กลับค่ะ” สาวน้อยหน้าตาน่ารัก มองเผินๆ เกือบคล ้ายเธอ
เดินมาคล ้องแขนหมอหนุ่มแสดงความเป็ นเจ้าของ สลิลยิ้มให ้ แต่
ฝ่ ายนัน้ มองตอบอย่างไม่เป็ นมิตรนัก
“ค่ะๆ กลับก็กลับค่ะ” หมอณพตามใจแฟนสาว
“ผมไปก่อนนะลิล” เขาหันมาบอก
“โชคดีค่ะ” สลิลผงกศีรษะให ้ มองคู่รกั เดินกะหนุ งกะหนิง
จากไป
ทัง้ สองดูเหมาะสมกันมาก ไม่เสียใจทีว่ นั นัน้ ไม่เลือกหมอณพ
ยิง่ วันนี้เห็นเขาอยู่ดมี สี ุขกับคนรักก็พลอยชื่นใจด้วย อดีตเมียเก็บ
อย่างเธอไม่คู่ควรกับใครหรอก นึกแลว้ สะทอ้ นในอก อรรณพ
ไม่รู ด้ ว้ ยซ�ำ้ ว่า เธอตกเป็ น ของเพื่อ นสนิ ท เขาที่เ ห็น หน้า ค่ า ตากัน
เกือบทุกวันทีโ่ รงพยาบาล นั่นคงเป็ นด้านมืดทีส่ ุดของปรวีร ์ ใช้วธิ ี
สกปรกแย่งเธอมาหน้าตาเฉยโดยไม่รสู้ กึ ผิดต่ออรรณพสักนิด
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“เพราะผมดูแลลิลได้ดีกว่าใคร” เขาจับเธอขึ้นเตียงแลว้ จึง
ครอบครองอย่างใจเย็น หลังสลิลถามถึงเหตุผลทีไ่ ม่ให ้เธอท�ำงาน
“นะคะ ไม่ทกุ วันก็ได้”
“ไม่ครับ ดูแลผมแค่ คนเดียวก็พอ” บดจูบร้อนแรงไม่ฟงั
ค�ำอุทธรณ์ เขาคิดมาดีแล ้ว
หญิงสาวแหงนหน้ามองฟ้ ายามเย็นขณะเดินออกจากโรงแรม
ไม่ยอมให้นำ�้ ตาไหลอาบแก้ม เขาไม่เคยผิดค�ำพูดก็จริง แต่วนั ที่
ไม่ตอ้ งการก็หนีไม่พ ้นเธอทีช่ ำ�้ กว่าใคร

“ ...ปั้นลองไปเจอก่ อนสักครัง้ เป็ นหลานสาวผู้ถือหุน้

เหมือนกันนี่แหละ จบโทบริหารจากออสเตรเลีย เห็นว่าในอนาคต
ครอบครัวมีโครงการเทกโอเวอร์โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัดนะ
ถา้ ปัน้ ถูกใจจริงๆ ย่าจะทาบทามให.้ ..” เสียงคุณหญิงย่าแว่วมา
ตามสาย
“ครับ”
“ย่ านัดกินขา้ วใหแ้ ลว้ เราก็ทำ� ตัวให้มนั สดชื่นหน่ อยสิลูก
หน้านิ่วคิ้วขมวดอยูไ่ ด้” เสียงบ่นยืดยาวตามมา เขาฟังบ ้างไม่ฟงั บ ้าง
“ครับ ทีไ่ หนครับ”
“ร้านเดิมทีย่ ่าเคยนัดให ้พ่อแม่เรานั่นแหละ”
ชายหนุ่ มวางสายด้วยหัวใจหนักอึ้ง เขาบอกลาสลิลเพราะ
ต้องการแบบนี้ไม่ใช่หรือ ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ธอจากไป ไม่มคี นื ไหนหลับสนิท
เลย ปรวีรย์ งั คงขับรถแวะไปที่หอเดิมของเธอเมือ่ มีเวลาว่างและ
ต้องพบความผิดหวังซ�ำ้ แลว้ ซ�ำ้ เล่า ไม่เห็นแมแ้ ต่เงาสลิล ผ่านมา
ครึ่งปี เขาอยากตัดใจจึงตอบรับนัดบอดของคุณย่า วิธีการทีผ่ ูช้ าย
เห็นแก่ตวั อย่างเขาเลือกใช้เวลาต้องการลืมใครสักคน
หกโมงเย็นเขามาถึงร้านอาหารตามนัด เห็นหญิงสาวหน้าตา
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คมข�ำ ผมด�ำเหยียดตรงนั่งคนเดียวในมุมที่ค่อนขา้ งเป็ นส่วนตัว
จึงสาวเท ้าตรงไปหา อีกฝ่ ายยิ้มรับเมือ่ เห็นร่างสูงใหญ่ ‘ตรงปก’ ดูดี
หล่อเหลาไม่ต่างจากรูปที่ผใู้ หญ่นำ� เสนอ
“สวัสดีค่ะ” เธอลุกขึ้นทักทาย
“สวัสดีครับ”
“ขออนุ ญาตเรียกพี่ปนั้ นะคะ คิดว่าอายุมากกว่าเอมแน่ ๆ”
เริ่มผูกสัมพันธ์ดว้ ยท่าทีผ่อนคลาย
“ครับน้องเอม”
“พีป่ นั้ กินอะไรดีคะ” ถามอย่างอ่อนหวาน อยากสร้างความ
ประทับใจแรกไม่รลู้ มื
“ได้ทุกอย่าง แลว้ แต่ นอ้ งเอมเลยครับ” เขาตอบตามจริง
ไม่ได้อยากเอาใจใครแต่อย่างใด
ทว่าคนตรงหน้ากลับตีความไปคนละทาง เข ้าใจว่าเขาตามใจตน
จึงเริม่ ส่งสัญญาณว่าเธอเองก็พงึ ใจเขาเช่นกัน หญิงสาวชม ้อยตามอง
หมอหนุ่มอย่างมีจริตจะก้าน ชี้ชวนให ้ดูอาหารหลากหลายในเมนู
ปรวีรไ์ ม่ใช่ไก่อ่อน รู้ดวี า่ อะไรเป็ นอะไร ยังคงรักษามารยาท
สนทนากับเธอโดยไม่ตดั รอนนัก ‘เอมวลี ปรีชากิจ’ หลานสาว
ผู้ถอื หุน้ เพือ่ นคุณย่าวัยสามสิบ มีดกี รีปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก
ออสเตรเลีย เตรียมเขา้ สานต่ อกิจการโรงพยาบาลเอกชนสาขา
ต่างจังหวัดของครอบครัว พื้นฐานใกล ้เคียงกับเขา คู่ควร ทัดเทียม
ทุกอย่าง เข ้าต�ำราเรือล่มในหนองทองจะไปไหน
ฐานะ หน้าตา ชาติตระกูล ความรู ้ความสามารถและกิรยิ าวาจา
ที่รู้จ กั เข า้ หาคน เป็ น คุ ณ สมบัติท่ีจ ะส่ ง เสริ ม ชีวิต คู่ เ ขาทุก ด้า น
ชายหนุ่ มนั่งฟังเธอเสียเป็ นส่วนใหญ่ ตักอาหารกินไม่รูร้ ส ล�ำคอ
ฝื ดเฝื่ อน น่าแปลกทีเ่ ขาควรจะใจเต้นแรงยามอยูใ่ กล ้คนทีใ่ ช่ทกุ องศา
แต่กอ้ นเนื้อในอกซ ้ายกลับด้านชา ไม่รสู้ กึ รูส้ า มีเพียงความเหมาะสม
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แสนว่างเปล่า
มื้ออาหารจบลงทีก่ ารแลกเบอร์โทรศัพท์และขับรถไปส่งเธอ
ถึงบา้ น เพราะเห็นเมฆทะมึนตัง้ เค้ามา คงดู ไม่ดีหากปล่อยเธอ
นั่งแท็กซีก่ ลับคนเดียว เอมวลีตงั้ ใจไม่ขบั รถมาเพือ่ การนี้อยู่แล ้ว
“ขอบคุณพีป่ นั้ ค่ะ” ส่งสายตาถามว่าจะเข ้าบ ้านก่อนไหม
“ดึกแล ้วพีไ่ ม่รบกวน ฝากสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นอ้ งเอมด้วย
นะครับ” คล ้อยหลังเธอเท ้าใหญ่กเ็ หยียบคันเร่งออกจากทีน่ ั่นทันที
ฝนเทกระหน�ำ่ ไม่ลมื หูลมื ตา ปรวีรไ์ ม่ได้ตรงกลับคอนโดฯ
รถยุโรปสีดำ� คันหรูหอ้ ทะยานฝ่ าสายฝนไปตามเสน้ ทางทีใ่ จหวนหา
ก่อนหยุดนิ่งหน้าอาคารหอพักห ้าชัน้ ทีต่ งั้ อยู่ลกึ เข ้าไปในซอย นี่สนิ ะ
โบราณว่าไม่เห็นหน้า เห็นหลังคาก็ยงั ดี ใจคอสลิลจะไม่ส่งข่าวเขา
บ ้างหรือว่าท�ำอะไร อยู่ทไ่ี หนหรือ...อยู่กบั ใคร
ชายหนุ่มสะบัดศีรษะแรงๆ คิดว่าตนเพ ้อจนตาฝาดเมือ่ เห็น
ร่างเล็กคุน้ ตาวิง่ เข ้าไปใต้อาคารหอพักเพือ่ หลบฝน กระทั่งเธอหยุด
ลูบหน้าลูบตา เขาถึงรูว้ า่ ไม่ได้ฝนั ไป ร่างแกร่งเปิ ดประตูพงุ่ ลงจากรถ
ไม่สนใจว่าจะเปี ยกชุ่มโชกตัง้ แต่หวั จดเท ้า
“ลิล!” เสียงทุมเรี
้ ยกเกือบตะโกน
สลิลไม่ทนั มองว่าใครเรียกก็โดนรวบไปกอดเสียก่อน กลิน่ นี้
กลิน่ ที่เธอไม่มวี นั ลืม กลิน่ บุหรี่หอมเย็นจางๆ ผสมโคโลญผูช้ าย
เขาตามมาถึงทีน่ ่ีเชียวเหรอ เธอผลักอกเขาออก พยายามขืนตัวหนี
แต่ไม่สำ� เร็จ เขายังกอดแน่นอยู่อย่างนัน้
“ปะ ปล่อยก่อนค่ะ”
เขายอมคลายอ้อมกอด ทัง้ สองสบตากัน ไม่มใี ครพูดอะไร
ไม่รูจ้ ะเริ่มตรงไหน มือหนาเอื้อมมาประคองใบหน้าเล็กก่อนบดจูบ
โหยหา เว ้าวอนใหต้ อบสนองในแบบเดียวกัน หญิงสาวโดนความ
ร้อนแรงเล่นงานพานให ้อ่อนปวกเปี ยกไม่ต่างกับขี้ผ้งึ ลนไฟ
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“คิดถึง” ผละจากปากอิม่ ในทีส่ ุด
“คุณหมอผ่านมาแถวนี้เหรอคะ” หลุบตามองต�ำ่ ไม่ยอม
มองหน้าเขา กลัวตัวเองจะใจอ่อน
“เปล่า ผมมาหาลิล...สบายดีไหม” น�ำ้ เสียงเศร้าระคนรูส้ กึ ผิด
สลิลพยักหน้าแทนค�ำตอบ
“คุณหมอก็สบายดีนะคะ” เธอถามเสียงแผ่ว
ไม่ ไม่เลย ไม่สบายดีสกั นิด เขาใช้ชวี ติ เป็ นหุ่นยนต์ ท�ำงาน
ตามตารางทีเ่ ลขาฯ จัดการให ้ กินเพือ่ ไม่ใหห้ วิ นอนเพือ่ ให้มแี รง
ตืน่ มาด�ำเนินกิจวัตรประจ�ำวัน แวะไปกินข ้าวกับครอบครัวทีบ่ ้านใหญ่
ทุกสัปดาห์ นั่งคุยกับพ่อแม่และน้องๆ เล่นกับหลาน แสร้งว่าตน
มีชวี ติ ปกติสุขเท่าทีจ่ ะมีได้ นายป้ อนแฝดเขาคนเดียวเท่านัน้ ทีร่ ูว้ ่า
เขาก�ำลังเล่นละครหลอกทุกคน...หลอกกระทั่งตัวเอง
ปรวีรไ์ ม่ตอบ รวบตัวเธอมาจุมพิตอีกครัง้ ให ้สมกับความคิดถึง
สัมผัสอุน่ ๆ ของเลือดเนื้อทีม่ หี วั ใจย�ำ้ ว่าเธออยูต่ รงหน้าเขาแล ้วจริงๆ
แต่สลิลกลับสะบัดหน้าหนีก่อนที่ทุกอย่างจะเลยเถิดไปมากกว่านี้
ในเมือ่ จบกันแล ้วเขาก็ไม่ควรท�ำอย่างนี้กบั เธอ
“อย่าค่ะ” ยังคงหอบเล็กน้อย
“พวกเรา...อย่าท�ำแบบนี้อกี เลยนะคะ”
มีหรือปรวีรจ์ ะเชื่อฟัง วันต่อมาเขาหอบร่างอิดโรยจากพิษไข ้
มาหาเธอแต่เช้า อาศัยจังหวะสลิลลงมาซื้ออาหารจึงก้าวดุ่มๆ ไปหา
พร้อมบอกว่า
“ผมไม่สบาย”
เธอท�ำหน้างุนงงไม่เข ้าใจ เขาเองก็เป็ นหมอท�ำงานทีโ่ รงพยาบาล
การดู แลตัวเองหรือหายากินไม่ใช่เรื่องยาก แถมขับรถมาหาทัง้ ที่
มีสติไม่เต็มร้อยยังอันตรายกว่าอีก คิดอะไรของเขานะ
“ขอขึ้นไปนอนสักงีบสิ ขับรถกลับไม่ไหวหรอก” เห็นเธอ
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ไม่หอื ไม่ออื เลยตีมนึ ใส่ สลิลเป็ นคนขี้สงสาร อย่างไรก็ตอ้ งใจอ่อน
ไม่กล ้าปฏิเสธคนป่ วยหรอก
หญิง สาวคิด หนัก ขณะก�ำ ลัง ชั่ ง ใจเขาก็ ดึง มือ เธอไปแปะ
บนหน้าผาก อุณหภูมริ อ้ นจัดเป็ นหลักฐานว่าไม่ได้ล ้อเล่น
“แค่งบี เดียวนะคะ” สุดท ้ายก็ตอ้ งยอมแพ ้คนดื้อดึง
เมื่อร่ างสู งก้าวเขา้ มา หอ้ งเล็กที่มเี ฟอร์นิเจอร์ไม่ก่ีช้ ินยิ่งดู
เล็กลงถนัดตา เตียงขนาดสามฟุตครึ่งตัง้ อยู่มมุ หนึ่ง ปลายเตียง
มีโต๊ะญีป่ ่ นุ ไว ้ท�ำการบ ้านอ่านหนังสือ ห ้องน�ำ้ อยู่ตดิ ระเบียง
“เตียงเล็ก...คุณหมอนอนได้ไหมคะ”
เขาทิ้งตัวลงนอนอย่างอ่อนแรงแทนค�ำตอบ หน้าคมซุกไซ ้
หมอนหนุ นสูดดมกลิน่ หอมละมุนทีห่ ่างหาย นานเหลือเกินทีไ่ ม่ได้
รู้สึก ปลอดโปร่ ง โล่ง สบายขนาดนี้ โล่ง ใจที่รู ว้ ่า เธออยู่ ค นเดีย ว
ไม่มรี ่องรอยผู ้ชายอืน่ และสบายใจทีพ่ บตัวเธอเสียที เส ้นสายต่างๆ
ในร่างกายทีต่ งึ เครียดมาหลายเดือนค่อยๆ คลายตัวพลอยให ้เคลิ้ม
เกือบผล็อยหลับไป
“คุณหมอคะๆ” สลิลขยับเข ้ามาใกล ้ก่อนเขย่าต้นแขนแกร่ง
“ฮื่อ” ปรวีรพ์ มึ พ�ำรับในล�ำคอ ยังไม่ยอมเงยหน้า
“กินยามายังคะ” ถามอย่างเป็ นห่วง
“ยังเลย” เสียงอู้อ้ ตี อบกลับมา
“งัน้ กินลดไขก้ ่ อนนะคะ” เธอเดินไปหยิบแผงยาพร้อมน�ำ้
แก้วหนึ่งมาให ้ ซึง่ เขาก็รบั ไว ้อย่างว่าง่าย
“ลิล มีไ ข้ รึ เ ปล่ า ” เขาคิ ด ว่ า ตนแข็ง แรง ไม่ รู ท้ ำ� ไมรอบนี้
ป่ วยง่ายนัก
หญิงสาวส่ายหน้า เธอก็โดนฝนแต่ไม่ได้จบั ไข ้เหมือนเขา
“คุณหมอนอนพักเถอะค่ะ จะได้กลับไวๆ” แค่เปิ ดประตูให ้เขา
เข ้ามาก็รู้สกึ ไม่ค่อยดีแล ้ว อยู่นานกว่านี้เธอคงท�ำตัวไม่ถกู
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“เช็ดตัวใหผ้ มด้วย” ไม่ทนั ขาดค�ำ ปรวีรก์ ็เรียกร้องใหเ้ ธอ
ดู แลหน้าตาเฉย สลิลหันขวับ เขาลืมไปแลว้ หรือไงว่าสถานะเรา
ไม่เหมือนเดิมตัง้ แต่ วนั ที่เขาตัดจบเอง วันนี้มาหา ท�ำราวกับว่า
ไม่เคยพูดค�ำนัน้ ออกมา เธอไม่รูว้ ่าเขาก�ำลังเล่นอะไร แต่จะไม่ลง
ไปเล่นด้วยแน่ๆ
“นะลิลนะ จะได้หายเร็วๆ ไม่รบกวนลิลนานไง” เขายกเหตุผล
ทีเ่ ธอต้องท�ำตาม
สลิลพยักหน้า ไร้ประโยชน์ทจ่ี ะค้าน จึงเดินไปหยิบผ ้าขนหนู
กับอ่างน�ำ้ มาดู แลคนป่ วยจอมเรื่องมาก มือบางสั่นน้อยๆ ขณะ
ปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตทีละเม็ด ใช่ว่าไม่เคยแนบชิดกันมาก่อน และ
เพราะคุน้ เคยกับร่างกายนี้ดจี งึ อดประหม่าไม่ได้ เธอเช็ดหน้าเช็ดตา
ใหเ้ ขาอย่างอ่อนโยน ไล่ลงมายังซอกคอก แผงอกและหน้าทอ้ ง
ทีเ่ ต็มไปด้วยมัดกล ้ามเป็ นลูกๆ
“แค่น้ ี?” เขาถามด้วยความงุนงงเมือ่ เธอหยุดแค่น้ ี
“ค่ะ”
“แล ้วทีอ่ น่ื ล่ะ”
“ลิลเช็ดให้ได้เท่านี้ค่ะ” ไม่รอฟังอะไรอีก เก็บของไปทีห่ ้องน�ำ้
ทันที
คนป่ วยกลัดกระดุมเสื้อตัวเองเซ็งๆ แต่ก็เขา้ ใจได้ เขาเอง
ก็กลัวอดใจไม่ไหวจับเธอกดตรงนี้เหมือนกัน ห่างกันไปหลายเดือน
เธอดูสวยสดใสน่ ารักน่ าใคร่ ดู มีค วามมั่ น ใจต่ า งจากตอนอยู่ ใ น
กรงทองของเขา ปรวีรเ์ กร็งไปทัง้ ตัวยามมือนุ่ มนิ่มลูบไล ้ตามส่วน
ต่างๆ อีกทัง้ กลิน่ หอมรวยรินจากผมด�ำขลับนั่นท�ำให ้เขาถึงกับต้อง
แอบท่องบทสวดมนต์ในใจ
“ลิลจะออกไปซื้อข ้าวเทีย่ งนะคะ” เธอบอกเขาหลังออกมาจาก
หอ้ งน�ำ้ หลีกเลีย่ งทีจ่ ะอยู่กนั ตามล�ำพังสองต่อสอง เพราะเมือ่ ครู่
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ที่หวั่นไหวพานใหค้ วามทรงจ�ำช่ วงที่อยู่ดว้ ยกันย้อนคืนมา ปกติ
ปรวีรไ์ ม่ค่อยป่ วย เขาเคยบอกว่าสมัยเรียนเป็ นนักกีฬาว่ายน�ำ้ และ
แข่งได้เหรียญประจ�ำ อาจป่ วยเป็ นไข ้หวัดตามฤดูกาลบ ้าง ก็ได้เธอ
นี่แหละหาขา้ วหาน�ำ้ ให ้ แต่ นั่นมันเมื่อก่ อน ตอนนี้เราเป็ นเพียง
คนแปลกหน้า
“อือ ซื้อเผือ่ ผมด้วยนะ” คนป่ วยจอมเอาแต่ใจไม่วายสั่ง
สลิลกลับมาอีกทีปรวีรก์ ห็ ลับสนิทเรียบร้อย และดูทา่ คงก�ำลัง
ฝันดีถงึ ได้มรี อยยิ้มที่มมุ ปาก เธอเดินลงฝี เทา้ แผ่วเบามานั่งอ่าน
หนังสือทีโ่ ต๊ะญีป่ ่ นุ ปลายเตียง รอให ้เขาตืน่ มากินข ้าวจะได้กลับสักที
ครัน้ พอจะทบทวนบทเรียนก็รสู้ กึ ตาพร่า เมือ่ คืนเธอเองก็นอนน้อย
เพราะมัวแต่คดิ ถึงจูบของเขา จูบ...ทีไ่ ม่วา่ จะมีความหมายอย่างไร
เธอก็ไม่อยากเจ็บอีกแล ้ว
หญิงสาวไม่รูว้ ่าฟุบหลับกับโต๊ะเมื่อไร รู้สึกตัวอีกทีก็ตอน
คนทีเ่ ธอคิดว่าป่ วยก�ำลังซุกไซ ้ผมเธออยู่ สลิลสะดุงโหยงรี
้
บผลักเขา
ออก และพบว่าอยู่บนเตียงด้วยกันแล ้ว
“อย่าค่ะ”
มือแกร่ งกลับรัง้ เอวบางมากอดแน่ น แนบร่ างร้อนๆ กับ
ร่างเธอ
“เราเลิกกันแล ้วนะคะ” เสียงติดสะอื้นโพล่งขึ้นอย่างเหลืออด
ไม่รกั เธอก็อย่าท�ำแบบนี้เลย
ปรวีรต์ วั แข็งค้าง ไม่อยากได้ยินค�ำนี้มากที่สุด เพราะมัน
ตอกย�ำ้ ว่าเธอไม่อยู่กบั เขาแล ้วจริงๆ
“ขออยู่แบบนี้สกั พัก นะลิลนะ” เขากอดเธอแน่น ซุกใบหน้า
กับ กลุ่ม ผมนุ่ ม ราวกับ ได้ข องรัก กลับ คืน หรือ กลัว จะเสีย เธอไป
ไม่แน่ชดั ขอแค่นาทีน้ ีได้กอดเธอไว้กพ็ อ
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รักงัน้ เหรอ เขาบอกรักเธอ

นาฬิก าบนผนัง บอกเวลาตีส องกว่า แล ว้ แต่ ส ลิล ยัง นอน
ตาเบิกโพลงท่ามกลางความมืดมิดหลังบทรักครัง้ ทีเ่ ท่าไรไม่รูจ้ บลง
ปรวีรส์ ร่างไขต้ งั้ แต่บ่าย ไม่ยอมลุกจากเตียง เอาแต่นอนมองเธอ
อยู่อย่างนัน้
กระทั่งดู แลป้ อนขา้ วป้ อนยาเขาอีกรอบจึงลองเลียบเคียง
ถามว่าจะกลับตอนไหน ทว่านอกจากไม่ตอบ เขายังควา้ ตัวเธอ
ไปจูบ กดร่างเล็กราบกับเตียง บดเบียดกายแกร่งเข ้าหา สลิลตกใจ
ท�ำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะ นึกไม่ถงึ ว่าหมอปัน้ ที่เธอรู จ้ กั จะมีดา้ น
หน้ามึนเอาแต่ใจ รุกไล่จนตัง้ ตัวไม่ตดิ
“ให ้ผมนะ ให ้ผม” เขาพึมพ�ำขณะเปลื้องผ ้าเธอ
เพียงไม่กอ่ี ดึ ใจก็รกุ ล�ำเข
้ ้ามา แม้ไม่ถงึ กับรุนแรงแต่ไม่ออ่ นโยน
นัก ราวกับต้องการระบายความโหยหาทีอ่ ดั อัน้ มานานครึง่ ปี ร่างกาย
เขาถ่ายทอดทุกความรัก ความคิดถึง ความอาวรณ์ท่ีกกั เก็บไว ้
พร�ำ่ บอกว่าขาดเธอไม่ได้
“ขอโทษนะ ขอโทษ รักลิล ผมรักลิล” ก้มกระซิบข ้างหู จูบซับ
น�ำ้ ตาให ้เธอ
“มะ ไม่ค่ะ” หญิงสาวน�ำ้ ตาไหลเป็ นทาง ส่ายหน้าปรามเมือ่ รู ้
ว่าเขาจะท�ำอะไร มือบางพยายามผลักหน้าท ้องทีเ่ ต็มไปด้วยมัดกล ้าม
ขณะทุกอย่างด�ำเนินมาถึงปลายทาง ชายหนุ่มไม่นำ� พา ห่มสะโพก
เข ้าหาก่อนฝากรักทัง้ หมดไว้ในกายเธอ
ปรวีรท์ ้งิ ตัวลงนอนข ้างๆ รัง้ เธอมากกกอด พรมจูบซับน�ำ้ ตา
ลูบหลังปลอบประโลมร่างเล็กทีส่ ะท ้านตามแรงสะอื้น เขารูต้ วั ว่าท�ำ
อะไรลงไป และเพราะแน่ชดั ว่ารักใครไม่ได้อกี จึงไม่อาจหักหา้ มใจ
ต้องเป็ นสลิลคนเดียวเท่านัน้
“ปล่อยค่ะ” หญิงสาวขยับออกห่างจะลงจากเตียง
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“คุยกันก่อนสิ” มือหนาจับต้นแขนเธอไว ้
แววตาสับ สนมองอย่ า งไม่ เ ข า้ ใจ เธอยอมตัด ใจจากเขา
หันหลังให้ชีวติ ที่มเี ขาเป็ นผืนฟ้ า พยายามสุดความสามารถที่จะ
เริ่มต้นชีวติ ใหม่ แต่เขากลับท�ำแบบนี้กบั เธอ นัยน์ตาคู่หวานน�ำ้ ตา
คลอหน่วย กลืนก้อนสะอื้นลงคอก่อนเอ่ย
“ค่ะ”
“ขอโทษ ลิลอย่าร้องไห ้เลยนะ” เช็ดน�ำ้ ตาให ้อย่างนุ่มนวล
“กลับมานะ กลับมาอยู่ดว้ ยกัน” ส่งสายตาเว ้าวอน ไม่ปกปิ ด
ความรูส้ กึ กับเธออีกต่อไป
“คุณหมอ...จะให้ลลิ กลับไปอยูใ่ นฐานะอะไรคะ” หญิงสาวถาม
เสียงเครือ เพราะเจ็บมามากกับค�ำว่าเมียเก็บ หากรักแต่ใหเ้ กียรติ
เธอไม่ได้กอ็ ย่าเอ่ยค�ำนัน้ ออกมาเสียดีกว่า
“คนรัก คนรักที่มลี ูกด้วยกัน อยู่ดว้ ยกันจนแก่” ตอบเธอ
หนักแน่น
สีหน้าเธอคล ้ายก�ำลังถามว่าเชื่อใจเขาได้หรือ
“ให้โอกาสผม เชื่อผมนะ”
ชายหนุ่ ม โน้ม กายมาจุม พิต หน้า ผากเนี ย นแทนค�ำ สัญ ญา
จากนี้ไปจะดูแลอีกครึ่งหนึ่งของชีวติ ให้ดที ส่ี ุด ไม่วา่ หนทางข ้างหน้า
จะดีหรือร้าย เขาไม่มวี นั ปล่อยมือเธออีกแล ้ว
“ลิลเชื่อใจคุณหมอได้...ใช่ไหมคะ”
ปรวีรบ์ ดจูบดู ดดื่มแทนค�ำตอบ ซึมซับกลิน่ อายหอมหวาน
ของคนในอ้อมแขน สูดกลืนลมหายใจร้อนผ่าวราวกับลมหายใจเธอ
คือลมหายใจเขา แล ้วจึงเริ่มบทใหม่อกี ครัง้ ยินดียำ�้ บ่อยๆ ว่าสลิล
มีความหมายต่อเขาเพียงใด
ครัง้ นี้เขาไม่รีบร้อน บรรเลงเพลงรักอ่อนหวาน ขอแค่ เธอ
เปิ ด ใจ ยอมรับ เขาเข า้ มาในชีวิต อีก ครัง้ ในฐานะคนรัก เขาจะ
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ตอบแทนโอกาสทีเ่ ธอให ้มาด้วยชีวติ

แสงแดดยามเช้าลอดผ่านม่านปลุกคนนอนอิม่ ตืน่ จากนิทรา

ชายหนุ่มเหลือบมองข ้างกายเห็นสลิลสลบเหมือดจึงอดแกล ้งไม่ได้
ไม่เห็นได้ออกแรงเหมือนเขา ไหงนอนไม่รูเ้ รื่องเชียว
“ลิลๆ” เสียงทุมดั
้ งข ้างหู
“อื้อ” เธอหันหน้าหนีเมือ่ แก้มนุ่มๆ โดนรบกวน
“ผมไปท�ำงานก่อนนะ เดีย๋ วมาหา รอผมนะ”
หญิงสาวส่งเสียงรับในล�ำคออย่างงัวเงีย เธอเพิง่ หลับตอน
ใกล้รุ่งนี่เอง ลืมตายังไม่ไหวเลย
“คนขี้เซา” เคราสากซอนไซ ้แก้มนุ่มด้วยความมันเขี้ยว
“อื้อ” สลิลส่งเสียงประท ้วง พลิกตัวหนีเขา
ปรวีรห์ วั เราะเอ็นดู ก้มหอมแก้มหนักๆ ทีหนึ่งก่อนลุกจาก
เตียงไปแต่งตัว

แ ต่จนแลว้ จนเล่า สลิลก็ยงั ไม่ได้เห็นหน้าคนที่บอกว่า

จะมาหาหลังเวลาผ่านไปเกือบเดือน เขางานยุ่งมากเพราะก�ำลัง
วางแผนร่วมทุนเข ้าซื้อโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่ง กอปรกับอยู่เวร
เป็ นบางวันท�ำใหม้ าไม่ได้ แต่ ยงั ขยันโทร.หาเธอวันละหลายครัง้
ซึ่งไม่รูว้ ่าแอบเอามือถือเธอไปปลดบล็อกเบอร์เขาตอนไหน และ
ขณะนี้กก็ ำ� ลังตื่นเต้นสุดขีดทีเ่ ธอโทร.หาเขาก่อน
“ลิลมีอะไร เกิดอุบ ตั ิเหตุท่ีไหนหรือเปล่า” เขารัวค�ำถาม
ไม่หายใจ
“เปล่าหรอกค่ะ ลิลแค่จะถามว่าคุณหมอพอจะมีเวลาแวะมา
ไหมคะ” เสียงใสกลัว้ หัวเราะน้อยๆ
“อืม ขอโทษที ผมยังปลีกตัวไม่ได้เลย ลิลมีเรื่องอะไรเหรอ”
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รูส้ กึ ผิดทีท่ ้งิ เธอไว ้คนเดียว
“ลิลอยากคุยต่อหน้าน่ะค่ะ เอาไว ้คุณหมอว่างก่อนก็ได้ค่ะ”
“ครับ ลิลดูแลตัวเองด้วย จะรีบไปหาครับ รอผมนะ”
สลิลบอกลาอย่างเข ้าใจ ไม่อยากใหเ้ ขากังวลเพราะปรวีรเ์ อง
ก็ไม่ค่อยสบายใจทีต่ อ้ งห่างกัน ส่วนเรื่องส�ำคัญทีว่ า่ เธอก็เพิง่ รูเ้ ช้านี้
เมือ่ ได้รบั อีเมลแจ้งผลการสัมภาษณ์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
เดือนทีแ่ ล ้ว ปรากฏว่าสลิลได้รบั เลือก จึงตัง้ ใจคุยกับเขาและหวังว่า
ปรวีรจ์ ะยอมรับการตัดสินใจของเธอ
โอกาสที่จะโดนปฏิเสธมีสูง เขาคงไม่ชอบใจที่อาจไม่ได้อยู่
ด้วยกันหรือเจอกันบ่อยๆ แต่ อยากใหเ้ ขา้ ใจว่าหากเคียงชิดใกล ้
อีกครัง้ ก็อย่าใช้วธิ เี ลี้ยงดูเป็ นนกในกรงทอง ให ้เธอต้องทิ้งทุกอย่าง
อีกเลย อาชีพนี้มคี วามส�ำคัญต่อความนับถือตนเอง สลิลอยากเป็ น
คนรักทีป่ รวีรภ์ มู ใิ จ ไม่ใช่คนรักทีม่ ไี ว้รกั เท่านัน้
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นกปีกหัก

หญิงสาวกวาดตาอ่านรายการตรวจสุขภาพตามทีส่ ายการบิน

ก�ำหนดหลังรวบรวมเอกสารต่างๆ ทีต่ อ้ งน�ำไปยืน่ ในวันรายงานตัว
เกือบครบแล ้ว เหลือเพียงผลตรวจสุขภาพ
อีกนิดเดียวเท่านัน้ ก็จะได้บอกข่าวดีกบั ยาย หากตรวจร่างกาย
ผ่าน เธอก็จะได้รบั การเทรนนิ่งเป็ นระยะเวลาสามเดือนก่อนก้าวสู่
การเป็ นลูกเรือเต็มตัว สลิลนัง่ อมยิ้มคนเดียว นึกถึงวันทีไ่ ด้สวมชุด
ลูกเรือปฏิบตั หิ น้าทีบ่ นเครื่องบิน จะรีบส่งรูปให ้ยายดูคนแรกเลย
หนทางข า้ งหน้า ช่ า งดู ส ดใส แม้ ล ึก ๆ จะเกรงใจปรวีร ์
ที่ไม่สามารถเป็ นคนรักเต็มเวลาใหเ้ ขาได้ แต่เชื่อว่าเขาเป็ นผู้ใหญ่
และมีเหตุผลมากพอทีจ่ ะไม่คดั ค้าน สลิลพับใบรายการทีต่ อ้ งตรวจ
ใส่กระเป๋ าสะพาย เตรียมตัวออกเดินทางไปโรงพยาบาล
การตรวจละเอียดนัน้ กินเวลาทัง้ วัน พยาบาลแจ้งใหส้ ลิล
นั่งรอหน้าหอ้ งตรวจก่ อน เห็นว่าคุณหมอจะแจ้งผลภายในวันนี้
หญิง สาวเลิก คิ้ว ประหลาดใจเนื่ อ งจากโดยปกติม กั ให ม้ ารับ ผล
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ในวันถัดไป
“คุณสลิล วงษ์สาคร ค่ะ” เสียงขานชื่อเธอดังขึ้น
“ค่ะ”
“เชิญห ้องตรวจ 11 ค่ะ”
สลิลเดินเขา้ หอ้ งไปพร้อมยกมือไหวแ้ พทย์หญิงสู งวัยสวม
แว่นตาทีน่ ั่งหลังจอคอมพิวเตอร์
“ค่ะ คุณสลิลนะคะ” หมอหญิงทวนอีกครัง้
“ค่ะ” นั่งลงตรงข ้ามคุณหมอ
“คนไข้ตั้งครรภ์ได้ส่สี ปั ดาห์แลว้ นะคะ หมอจะจ่ายบ�ำรุงให ้
ไม่ทราบจะฝากครรภ์และท�ำนัดเดือนหน้าเลยไหมคะ”
นี่สนิ ะ ผลทีจ่ ำ� เป็ นต้องแจ้งวันนี้
หญิงสาวมือเย็นเฉี ยบ ตาพร่ ามัว เกือบเซไปกองกับพื้น
ถ ้าไม่ได้พยาบาลเข ้ามาพยุงไว ้ คะ...คุณหมอเพิง่ บอกว่าในท ้องมีลูก
ของเธอกับเขา นั่นเป็ นข่าวดี เป็ นเรื่องน่ายินดี ถึงไม่ได้เตรียมตัว
เตรียมใจมาก่ อน แต่ ก็เป็ นของขวัญล�ำ้ ค่ าที่เกิดจากความรักเรา
สลิลดีใจและเชื่อว่าปรวีรก์ ต็ อ้ งดีใจเช่นกัน
“ขอบคุณค่ ะ ขอกลับไปคิดดู ก่อนนะคะ” เธอต้องปรึกษา
พ่อของลูกก่อนว่าควรฝากครรภ์ทไ่ี หน
สลิลออกจากโรงพยาบาลด้วยความรู้สกึ หลากหลาย ดีใจ
มึนงง วิตกและกังวล ไม่รูจ้ ะเริม่ ต้นพูดกับพ่อของลูกอย่างไร จากที่
ตัง้ ใจจะบอกเรื่องงานกลายเป็ นอีกเรื่องทีใ่ หญ่ไม่แพ้กนั ชีวติ น้อยๆ
ก�ำลังถือก�ำเนิดขึ้นและมีการตัดสินใจครัง้ ส�ำคัญรอเราอยู่ หญิงสาว
ถอนหายใจอย่างสับสน ได้แต่หวังว่าวันนี้จะไม่เหมือนกับวันนัน้
“โอ๊ย”
“ขอโทษค่ะ ลิลลงหนักไปเหรอคะ” มือเล็กพลันชะงักขณะ
ก�ำลังนวดคอบ่าไหล่ให ้เขา
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“เปล่าหรอก มันตึงมากจริงๆ แหละ” ปรวีรท์ ีน่ ั่งขัดสมาธิ
บนพื้นตอบ
“คุณหมอไปท�ำอะไรมาคะ” ถามพลางลงยาคลายกล ้ามเนื้ออีก
“ให ้หลานชายขีค่ อน่ะ ซนชะมัด” ชายหนุ่มบ่นลูกน้องชาย
“ไม่ใช่วา่ แก่แล ้วเหรอคะ” สลิลข�ำลุงปัน้
“ฮือ่ ผมยังแรงดี ลิลก็รู ้ แต่ เจ้าพวกนัน้ แรงอย่างกับช้าง
ทีบ่ ้านยังไม่มหี ลานสาวด้วยน่ะ ทุกคนเลยมาหวังกับผม...” จู่ๆ เขา
ก็หยุดพูดเหมือนเพิง่ นึกได้ว่าแตะเรือ่ งทีไ่ ม่ควรเข ้าแล ้ว ทัง้ สองต่าง
รู ก้ ฎข ้อนัน้ ดี สักวันต่างคนต่างต้องไปมีครอบครัวของตัวเอง และ
แม่ของลูกเขาไม่ใช่เธอ
“ลิลเชือ่ ว่าลูกสาวคุณหมอต้องน่ ารักมากแน่ ๆ ค่ ะ” ฝื นยิ้ม
บอกตัวเองว่าไม่เป็ นไร กลัวแต่เขาไม่สบายใจ  
ปรวีรน์ ั่งนิ ง่ ปล่อยใหเ้ ธอนวดต่ อ ถึงพูดหรื อไม่พูดอะไร
ก็ใช่วา่ ปลายทางจะแตกต่าง
หญิงสาวลม้ ตัวลงนอนทันทีท่ถี งึ หอ้ ง เกือบทุ่มหนึ่งแลว้ ยัง
ไม่มอี ะไรตกถึงทอ้ งตัง้ แต่เทีย่ ง เธอไม่รู้สกึ หิว แต่พอนึกขึ้นได้ว่า
ยังมีอกี คนจึงลุกมาหยิบสมาร์ตโฟนมาสั่งอาหาร น่าแปลก พอรู้วา่
ท ้องก็อยากกินเมนู ไข่ข้นึ มาเสียอย่างนัน้
“ไม่บอกก็รูว้ า่ ลูกใคร ใช่ไหมคะ” มือบางลูบหน้าท ้องแบนราบ
ด้วยความเอ็นดู

เสียงโทรศัพท์กรีดร้องปลุกคนทีผ่ ล็อยหลับไปหลังมื้ออาหาร

ให ส้ ะดุ ง้ ตื่น สลิล งัว เงีย ควานหามือ ถือ ก่ อ นกดรับ มีค นเดีย ว
ทีโ่ ทร.หาเธอบ่อยขนาดนี้
“ค่ะ” น�ำ้ เสียงยังไม่ต่นื
“นอนเร็วจัง” เสียงทุมปลายสายกลั
้
ว้ หัวเราะ
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“ฮื่อ ลิลง่วงนี่นา”
“กินข ้าวยัง” ถามอย่างห่วงใย
“กินแลว้ ค่ ะ กินไข่เจียวกุง้ สับคนเดียวหมดเลย คุณหมอ
อดนะคะ” แกลง้ ยั่วใหเ้ ขาน�ำ้ ลายสอบา้ ง ใหเ้ ธอกินขา้ วคนเดียว
มาหลายมื้อแล ้ว
“ขี้โกงอะ ของโปรดผมเลย” เขาท ้วงงอนๆ
“ช่วยไม่ได้นะคะ คุณหมอไม่มาสักทีน่ีนา” ลูกเขาต่างหากเล่า
ทีอ่ ยากกิน สลิลแอบข�ำในใจ
“อื้อ อีกสองสามวันนี้แหละ งานใกล ้เสร็จแล ้ว เดีย๋ วจะสั่ง
ไข่ตนุ๋ ไข่เจียว ไข่ยดั ไสม้ าใหห้ มดเลย รอผมนะ” ปรวีรบ์ อกด้วย
ความดีใจทีจ่ ะได้เจอกันแล ้ว
“ค่ะ” ตอบกลับด้วยน�ำ้ เสียงดีใจพอกัน
“ก็ได้ๆ ผมปล่อยลิลไปนอนก็ได้” คิดว่าเธอคงตาปรือเต็มแก่
แล ้ว
หลัง วางสายสลิล กลับ นอนเอามือ ก่ า ยหน้า ผาก หายง่ว ง
เป็ นปลิดทิ้ง ในหัวมีเรื่องให้คิดมากมาย เธอจะบอกเขาอย่างไร
จะบอกยายอย่ า งไร ความสัม พัน ธ์ข องเรานับ จากนี้ จ ะเป็ น ไป
ในทิศ ทางใด และไหนจะงานของเธอที่ไ ม่ ส ามารถอุ ม้ ท อ้ งไป
รายงานตัวได้อกี ความกดดันทัง้ หลายถาโถมเข ้ามา ล�ำพังตัวเธอ
คนเดียวไม่เป็ นไรหรอก ห่วงความรูส้ กึ ยายกับเจ้าตัวเล็กในท ้องนี่สิ
อย่างน้อยก็ใจชื้นขึ้นมาบ ้างทีไ่ ด้ยนิ ว่าอีกไม่กว่ี นั ปรวีรจ์ ะมาหา
“...คนรักทีม่ ลี ูกด้วยกัน” ค�ำพูดนัน้ ยังก้องในหัวเสมือนแสงตะวัน
อบอุ่นทีค่ อยปลอบประโลมในวันเหน็บหนาว สลิลเชือ่ ว่าพ่อของลูก
จะพาเราฝ่ าพายุครัง้ นี้ไปได้

เธอมันโง่
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ผู ช้ ายคนนัน้ หลอกเธอ หลอกใหค้ วามหวัง หลอกให้รกั
หลอกให ้รอ สุดท ้ายก็หนีไปแต่งกับคนอืน่
มือเล็กก�ำสมาร์ตโฟนแน่ นจนขอ้ นิ้วขึ้นสีขาว เปลือกตาบาง
กะพริบ ถี่ๆ ไม่ย อมให้น�ำ้ ในตาไหลริน หลัง เห็น ข่า วกอสสิป ทาง
‘เพจใต้เตียงไฮโซ’ โพสต์หรา
‘หมอหนุ่มสุดหล่อเตรียมประกาศหมัน้ ทายาทสาวโรงพยาบาล
เอกชน เข ้าต�ำราเรือล่มในหนอง ทองจะไปไหนเสีย’
แม ้รูปประกอบเป็ นเพียงเงาร่างถมด�ำ แต่เนื้อหารายละเอียด
ทัง้ หมดบ่งบอกว่าเป็ นพ่อของลูกเธอ ท�ำไมถึงได้ใจร้ายใจด�ำขนาดนี้
ที่บ่ายเบีย่ ง ถ่วงเวลา ไม่ยอมโผล่หน้ามาใหเ้ ห็นก็เพราะเหตุผลนี้
ใช่ไหม เธอมันโง่จริงๆ ทอดกายให ้เขาเชยชม เชือ่ ลมปากสัญญาลวง
วาดฝันจะได้ใช้ชวี ติ ครอบครัวด้วยกัน ทัง้ หมดเป็ นเพียงภาพมายา
ทีห่ ลอกล่อให ้เธอมาติดกับ
สลิลขบริมฝี ปากล่างจนหอ้ เลือด สั่นสะทา้ นทัง้ ร่าง ไม่ยอม
ใหเ้ สียงสะอื้นเล็ดลอดออกมา เจ็บปวดทีโ่ ดนคนรักทรยศหักหลัง
อย่ างเลือดเย็น เขาคิดจะเลี้ยงเธอเป็ นเมียเก็บและอยู่ กินอย่ าง
ออกหน้าออกตากับอีกคน ไม่ เธอยอมให ้ลูกโตมาในสภาพนัน้ ไม่ได้
ต้องหนี หนีไปให้ไกล ไม่ให ้คนใจร้ายเข ้าใกล ้ลูกเธอได้อกี
หญิงสาวตัดสินใจโทร.หายายทีพ่ ง่ึ คนเดียวในขณะนี้
“ลิลมีอะไรเหรอลูก” เสียงแหบแหง้ ปลายสายประหลาดใจ
ทีห่ ลานสาวโทร.หาแต่เช้า
“ลิล...ลิลมีข่าวดีจะบอกยายจ้ะ” แสร้งพูดเสียงสดใสทัง้ ที่
ในใจหม่นไหม ้อกตรม
“ลิล เก็ บ เงิน ได้ก อ้ นหนึ่ ง เราจะได้อ ยู่ ด ว้ ยกัน แล ว้ นะจ๊ะ
ลิลจะกลับไปหายาย” กล่าวต่อโดยไม่มพี ริ ุธ
“จริงเหรอลูก” ยายทิพย์อทุ านด้วยความตื่นเต้น
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“จริงจ้ะ ลิลจะกลับวันนี้เลย”
“กลับบา้ นเรา ยายจะรอนะลู ก” บอกไม่ถูกว่าดีใจแค่ ไหน
ทีห่ ลานจะกลับมาอยู่ดว้ ยกัน
“จ้ะยาย”
สลิล เก็ บ ข า้ วของที่จ �ำ เป็ นลงกระเป๋ าและเดิ น ลงไปแจ้ง
ผู ้ดูแลหอว่าจะขอย้ายออก จากนัน้ จึงขึ้นแท็กซีต่ รงไปสนามบินทันที
ขอใหท้ กุ สิง่ ทุกอย่างจบลงทีน่ ่ี จะไม่ยอมให้ใครเหยียบย�ำ่ ศักดิ์ศรี
อีกแล ้ว

เธอมาถึงบ ้านครึง่ ไม ้ครึง่ ปูนแวดล ้อมด้วยแมกไม ้นานาพรรณ

ตัง้ อยู่ในหมู่บา้ นขนาดกลางเลียบถนนเสน้ หลักของจังหวัดในเวลา
หา้ โมงเย็น เนื่องจากเที่ยวบินรอบก่ อนเที่ยงหมด ท�ำใหต้ อ้ งรอ
ขึ้นเครือ่ งรอบบ่ายแก่ ใช้เวลาเพียงห ้าสิบนาทีกถ็ งึ จุดหมายซึง่ ไม่ไกล
จากบ ้านยายนัก
“ยายจ๋า ลิลกลับมาแลว้ ” เธอร้องหายายขณะวางกระเป๋ า
เดินทางบนแคร่หน้าบ ้าน
“ลิล! มาแล ้วเหรอลูก” ยายทิพย์เดินกะเผลกมารับเพราะเคย
ผ่าตัดสะโพก
สองยายหลานโผเข ้ากอดกันด้วยความคิดถึง
“ได้กลับบ ้านสักทีนะลูก” ผู ้เป็ นยายลูบศีรษะหลาน
“มา ล ้างหน้าล ้างตาก่อนค่อยมากินข ้าวกัน” นางเตรียมอาหาร
ไว ้รอแล ้ว
“จ้ะ”
พอได้ยนิ ค�ำว่า ‘ข ้าว’ ก็เริ่มรู้สกึ พะอืดพะอมแต่แสดงอาการ
ใหย้ ายเห็นไม่ได้ เธอละอายใจ นอกจากไม่ได้งานตามที่ฝนั ไว ้
ยังอุม้ ทอ้ งกลับบา้ นประจานความโง่เขลาของตัวเองอีก ยายคงจะ
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เสียใจมากทีห่ ลานสาวเจริญรอยตามลูกสาว สร้างเรือ่ งงามหน้าไว้ให้
ช�ำ้ ใจ
เธอจะค่ อยๆ หาวิธีบอกยาย อย่างไรก็ตาม ลูกเป็ นความ
บริสุทธิ์ผ่องใส ไม่ใช่ ความด่างพร้อยในชีวติ เธอ ต่ อใหก้ ารเป็ น
แม่เลี้ยงเดี่ยวมักถูกสังคมตัง้ ค�ำถามหรือมองไม่ดี แต่นั่นยังดีกว่า
ใหล้ ูกได้ช่ือว่า ‘ลูกเมียเก็บ’ ไม่ใช่หรือ สลิลจะเป็ นทัง้ พ่อและแม่
ให ้ลูกเอง
“กับขา้ วไม่ถูกปากเหรอลูก” นางถามขึ้นเมือ่ เห็นสลิลกินได้
น้อยกว่าปกติทงั้ ทีเ่ ป็ นของโปรดหลาน
“ปละ เปล่าจ้ะ ลิลคงเหนื่อยเดินทาง” หลุบตามองจานข ้าว
ทีพ่ ร่องไปนิดเดียว
“งัน้ กินอีกสักค�ำสองค�ำค่อยไปพัก”
แต่ ค นท อ้ งอ่ อ นๆ ฝื น ความวิง เวีย นพะอืด พะอมไม่ ไ หว
จึงบอกยายว่าอยากอาบน�ำ้ รีบจ�ำ้ ขึ้นชัน้ สองก่ อนอาเจียนอย่ าง
เอาเป็ นเอาตาย ขย้อนทุกอย่างที่กินเขา้ ไปออกมาจนหมด โชคดี
ทีห่ ้องน�ำ้ อยูใ่ นห ้องนอนเธอเลยไม่มใี ครได้ยนิ ความลับนี้ สลิลทิ้งร่าง
เหนื่อยอ่อนบนเตียงเดิมที่เคยนอนมาสิบกว่าปี พลางลูบทอ้ งอย่าง
หวงแหน นับจากนี้ไม่ได้ตวั คนเดียวอีกต่อไปแล ้ว

เธอเคยคิดว่ารู้จกั ปรวีรด์ ี ทว่าสิง่ ทีป่ รากฏแก่สายตาตอกย�ำ้

ว่าเธอไม่เคยรู้จกั เขาจริงๆ ขณะก�ำลังนั่งคุยกับยายในเช้าวันรุ่งขึ้น
ว่า อยากเปิ ด ร้า นขายของช�ำ หน้า บ า้ นให ย้ ายเฝ้ า ส่ ว นเธอจะท�ำ
อาหารกล่องขายเพือ่ หาเงินเตรียมไว้รบั สมาชิกใหม่
เงินเก็บก้อนทีไ่ ด้จากเขาอาจจะพอเลี้ยงสามชีวติ ได้ในเบื้องต้น
แต่ลูกเธอโตขึ้นทุกวัน ค่าใช้จ่ายย่อมมากขึ้นเป็ นเงาตามตัว หญิงสาว
ยังไม่ทนั สรุปอะไรกับยายก็ได้รบั ขอ้ ความเตือนทางสมาร์ตโฟน
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เสียก่อน
เงินจ�ำนวนห ้าล ้านบาทถูกโอนเข ้าบัญชีเธอ
หมอปัน้ ใจร้าย ใจร้ายเกินไปแล ้ว อยากรีบเฉดหัวเธอออกจาก
ชีวติ ขนาดนัน้ เชียว ถึงได้โอนค่าปลอบขวัญมาให ้ หากเป็ นเมือ่ ก่อน
สลิล ไม่ มีท างรับ ไว ้ ไม่ ใ ช่ เ พราะหยิ่ง ทระนง เธอคนเดีย วไม่ มี
ความจ�ำเป็ นต้องใช้เงินมากขนาดนัน้ และระหว่างที่อยู่ ดว้ ยกัน
เขาก็ให ้มาเยอะแล ้ว แต่ตอนนี้เธอมีลูก มีอกี ชีวติ ต้องดูแล จึงยอม
กลืนเลือด ยอมให ้เขาใช้เงินฟาดหัว
“แล ้วลิลจะขายอะไรล่ะลูก” เสียงยายถามดึงสติเธอให ้กลับมา
ทีป่ จั จุบนั
“ยะ ยังไม่แน่ ใจจ้ะ ขอเวลาลิลคิดก่อน” ตอบตะกุกตะกัก
ยังหน้าชาไม่หาย
“ไม่ต ้องรีบก็ได้ลูก เรากินใช้กนั สองคน ไม่ได้เปลืองนักหรอก”
สลิลยิ้มพยักหน้ารับ พยายามซ่ อนความอึดอัด ผิดหวัง
เสียใจไว ้อย่างมิดชิด ถึงพ่อของลูกไม่ตอ้ งการเรา แต่ลูกยังต้องการ
เธอ เป็ นแม่คนแล ้วต้องเข ้มแข็ง ลูกคือลมหายใจ คือทีย่ ดึ เหนี่ยว
คือก�ำลังใจให ้สู ้ต่อ เธอจะอ่อนแอไม่ได้

“คุณหมอคะ มีเคสอุบัตเิ หตุรถมอเตอร์ไซค์ล ้มค่ะ”

ปรวีรซ์ ่ึงเป็ นแพทย์เวรคนเดียวในคืนนี้พยักหน้ารับทราบ
ก่อนหยิบสเตโธสโคปติดมือไปด้วย ร่างสูงมาถึงอีอาร์ในเวลาไม่กน่ี าที
พบเด็กผูช้ ายวัยรุ่นนอนโอดโอยบนเตียงคนไขเ้ พราะพิษบาดแผล
เหวอะหวะทีห่ น้าแข ้ง โดยมีผู ้ปกครองสีหน้าไม่สู้ดเี ท่าไรอยู่ข ้างๆ
“มีกระดูกหัก ต้องผ่าตัดดามเหล็กครับ” เขาสรุปหลังตรวจ
ประเมินอาการใหพ้ ยาบาลฟังเพื่อจะได้เตรียมเจ้าหน้าที่ สถานที่
และอุปกรณ์
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“เขา้ หอ้ งผ่าตัดเลยค่ะ” พยาบาลประจ�ำอีอาร์ส่งสัญญาณให ้
พนักงานเปล
เมื่อดมยา ฟอกท�ำความสะอาดแผลและจัดท่าเตรียมผ่า
เรียบร้อย ศัลยแพทย์หนุ่ มก็เริ่มการผ่าตัด จัดเรียงกระดูกใหอ้ ยู่
ในต�ำแหน่งเดิม
“ขอเพลตกับสกรูด ้วยครับ” บอกพยาบาลทีค่ อยส่งเครือ่ งมือให ้
ปรวีรย์ ดึ สกรูและแผ่นเพลตกับกระดูก ตามด้วยเย็บปิ ดแผล
อย่างเชีย่ วชาญ ยามสวมเสื้อกาวน์เป็ นหมอ เขาไม่เคยว่อกแว่กหรือ
เหลือพื้นทีส่ มองไว้คิดเรื่องอื่นนอกจากการรักษาคนไข ้ การผ่าตัด
ที่ใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงผ่านพน้ ไปได้ดว้ ยดี หมอหนุ่ มออกจาก
หอ้ งผ่าตัดอีกทีก็ตอนตีหา้ นิดๆ ขอพักสักงีบค่อยขับรถไปหาสลิล
ตอนเช้าแล ้วกัน
แต่เขารีบบึง่ รถมาเพือ่ พบกับความว่างเปล่า
ท�ำไมไม่รอ...
ค�ำ ถามนี้ ว นเวีย นอยู่ ใ นหัว หลัง ทราบจากผู ด้ ู แ ลหอว่า เธอ
ย้า ยออกเมื่อ วาน ปรวีร จ์ บั ต้น ชนปลายไม่ถูก จุก แน่ น หน้า อก
ทัง้ ผิดหวัง เสียใจ โกรธ โมโห ผสมปนเปกันไปหมด และเหนือ
สิ่งอื่นใดเขาเป็ นห่วงสลิล ผู ห้ ญิงตัวคนเดียวย้ายออกกะทันหัน
ไปไหน ไปกับใคร ด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู ้
ชายหนุ่ มเสยผมอย่ างหัวเสีย ลว้ งสมาร์ตโฟนในกระเป๋ า
กางเกงมาต่อสายหา และก็ไม่ผดิ คาด เธอบล็อกเบอร์เขา นั่นยิ่ง
ท�ำให ้ปรวีรฉ์ ุนเฉียวจนเกือบค�ำราม เขามาแล ้ว มาหาตามสัญญา
แต่เธอกลับปั่นหัวเขาแทบบ ้า
อารามเป็ นห่วงกอปรกับอดนอนผลักดันใหเ้ ขาตัดสินใจท�ำ
สิ่งที่สลิลเกลียดที่สุด โอนเงินหา้ ลา้ นบาทเขา้ บัญชีเธอเพราะรู้จกั
นิสยั เธอดีว่าต้องรีบติดต่อกลับเพือ่ ขอคืน มือหนาคลึงขมับพลาง
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ถอนหายใจ เขาปวดหัวตุบๆ เหมือนจะระเบิด และเมือ่ ท�ำอะไร
ไม่ได้มากไปกว่านี้จงึ ตัดใจขับรถกลับคอนโดฯ อย่าให ้เจอตัวนะลิล
ครัง้ นี้เขาโกรธจริงๆ

เสียงโทรศัพท์ตอนหนึ่งทุ่มตรงปลุกปรวีรท์ ่ียงั อ่อนเพลีย

ใหส้ ะดุง้ ตื่น เขาหรี่ตามองหน้าจออย่างเกียจคร้าน คุณย่าโทร.มา
มีเรื่องอะไรงัน้ เหรอ
“ครับ” น�ำ้ เสียงงัวเงียรับสาย
“ปัน้ ปัน้ นอนเหรอลู ก ” นางรู ว้ ่า วัน นี้ ห ลานชายไม่ไ ด้เ ข า้
โรงพยาบาล แต่ไม่คดิ ว่าจะนอนเร็วแต่หวั วัน
“ครับ”
“นี่มนั เรื่องอะไร ท�ำไมปัน้ ไม่บอกย่าล่ะ” คุณหญิงกัลยาถาม
อย่างร้อนรน
“เรื่องอะไรฮะ” ถามกลับด้วยความงุนงง
“เรื่องหมัน้ ไง ปัน้ จะหมัน้ ท�ำไมไม่บอกย่า”
นั่นยิง่ ท�ำให ้เขางงเป็ นไก่ตาแตก หมัน้ กับใคร ตอนไหน
“อะไรนะฮะ” ร่างแกร่งผุดลุกขึ้นนั่ง ตื่นเต็มตา
“มีข่าวซุ บซิบออกมาว่าปัน้ จะหมัน้ กับหนู เอมเมื่อตอนเช้า
ย่าถึงโทร.มาถามนี่ไง”
ปรวีรต์ บหน้าผากตัวเองแรงๆ บ ้าบอกันไปหมดแล ้ว
“ปัน้ ไม่ได้จะหมัน้ กับใครทัง้ นัน้ ครับ และไม่รูว้ า่ ด้วยว่าข่าวนี้
มาจากไหน” เขาตอบคุณย่าชัดถ ้อยชัดค�ำ
“เป็ นไปได้ยงั ไงล่ะลูก ทางนัน้ เขาออกตัวใหย้ ่าหาเวลาไปคุย
อย่างเป็ นทางการแล ้วน่ ะสิ” ผูเ้ ป็ นย่ายิ่งไม่เขา้ ใจท่าทีท่ตี ่างกันราว
ฟ้ ากับเหวของทัง้ สองฝ่ าย
“แต่ปนั้ กับน้องเอมเพิง่ เคยไปกินข ้าวด้วยกันครัง้ เดียวทีค่ ณ
ุ ย่า
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นัดใหเ้ องนะฮะ” ชายหนุ่ มพยายามรวบรวมสติเท่าที่มอี ธิบายให ้
คุณย่าฟัง
“สรุ ป ปัน้ ไม่ ไ ด้จ ะหมัน้ ใช่ ไ หม” คุ ณ ย่ า เขาย�ำ้ อีก ครัง้ เพื่อ
ความมั่นใจ
“ปัน้ ไม่ได้จะหมัน้ กับใครครับ”
“งัน้ ย่าจะคุยกับฝ่ ายนัน้ เองว่าเป็ นเรื่องเขา้ ใจผิด เป็ นการ
เต้าข่าวเท่านัน้ ” คุณหญิงย่าผู ้เป็ นเสาหลักของบ ้านยินดีรบั หน้าแทน
และมีทางออกให ้เสมอ
“ปัน้ ขอบคุณคุณย่าครับ” โล่งอกขึ้นมานิดหน่อยทีย่ ่ารับปาก
ว่าจะจัดการให ้
เขาเขา้ ใจเรื่องทัง้ หมดแลว้ มีแนวโน้มสู งว่าสลิลคงไปเห็น
ข่าวนั่นเข ้าจากทีไ่ หนสักแห่งจึงหนีหายไป ในขณะทีค่ นในข่าวอย่าง
เขาไม่มบี ญ
ั ชีผู้ใช้เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์หรืออินสตาแกรม เพราะรัก
ความเป็ นส่วนตัวมาก ถึงไม่รูว้ า่ มีขา่ วบ ้าๆ นี่วอ่ นทั่วโซเชียลมีเดีย
กระนัน้ ไม่ได้ท�ำให ้ความโกรธเจือจาง คนรักกันต้องเชือ่ ใจกัน
แต่สลิลกลับท�ำเหมือนไม่เชือ่ ใจ ไม่ไว้ใจ ไม่แม ้กระทัง่ รอฟังเขาก่อน
เลือ กที่จ ะหนี ห ายไปดื้อ ๆ ไม่นึ ก ถึง ความรู้สึก คนที่พ ยายามท�ำ
ทุกอย่างเพื่อให้ได้กลับมาอยู่ดว้ ยกัน ที่ผ่านมาเขาคงใจดีกบั เธอ
มากไป สลิลควรรูไ้ ว ้บ ้างว่าเขาก็ใจร้ายเป็ น
ไหนๆ ก็นอนไม่หลับแล ้ว ปรวีรจ์ งึ เดินออกมาสูบบุหรี่แก้เซ็ง
ที่ระเบียงพลางครุ่ นคิดว่าหญิงสาวจะไปอยู่ ไหนได้ คลับคลา้ ย
คลับคลาว่าเคยพูดบ่อยๆ ว่าอยากกลับไปอยู่กบั ยายทีต่ ่างจังหวัด
จริงสินะ เสน้ ผมบังภูเขาแทๆ้ สลิลต้องกลับไปหาญาติคนเดียว
อยู่แล ้ว
เขารูว้ า่ เป็ นจังหวัดไหนในภาคอีสานเพราะเคยอนุญาตใหเ้ ธอ
กลับไปเยีย่ มยายบ ้างในช่วงทีอ่ ยูด่ ้วยกัน แต่คร้านจะใส่ใจว่าแห่งหน
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ต�ำบลใดจึงระบุตำ� แหน่ งแน่ ชดั ไม่ได้ ชายหนุ่ มถอนหายใจด้วย
ความหงุดหงิดเมือ่ เผลอนึกถึงความเป็ นไปได้น้ ี เขาจะไปตามง ้อเธอ
ท�ำไมกัน สลิลต่างหากทีต่ อ้ งซมซานกลับมาหาเขา

“ท�ำไมล่ะเอม...”

“เอมตัดสินใจแล ้ว”
“จะบ ้ารึไง”
“ข่าวก็ออกไปแล ้ว เอม...”
“อย่าดึงพีป่ นั้ มาเกี่ยว เขาไม่ใช่คนทีเ่ อมจะล ้อเล่นด้วย”
เสีย งชายหญิง คู่ ห นึ่ ง กระซิบ กระซาบทุ่ม เถีย งกัน ภายใน
หอ้ งสวีตของโรงแรมหรูหกดาว สถานทีน่ ดั พบประจ�ำของพวกเขา
ชายหนุ่ ม รู ป ร่ า งก�ำ ย�ำ ใบหน้า คมเข ม้ ผิว สีค ล า้ มแดด เปลือ ย
ท่อนบน นัง่ หันหลังให ้หญิงสาวทีป่ ลายเตียงเพือ่ ซ่อนสีหน้ารวดร้าว
“มันต้องจบได้แลว้ ” เธอคลานมากอดเขาจากด้านหลังราว
สั่งลา หยดน�ำ้ ตาร้อนๆ ไหลรดแผ่นหลังกว ้าง
“ไปแต่งตัวเถอะ” เขาลุกจากไป ไม่หนั มามองเธออีกเลย

เ ธอปดยายว่าจะเขา้ ไปท�ำธุ ระในเมืองทัง้ ที่ความจริงนั่ง

รถประจ�ำทางมาฝากครรภ์ท่โี รงพยาบาลใกลบ้ า้ น และเมือ่ ได้พบ
แพทย์พร้อมค�ำแนะน�ำในการดูแลครรภ์เบื้องต้น จึงพอจะเห็นภาพ
ว่านับจากตัง้ ครรภ์จนลูกอายุหนึ่งขวบมีค่าใช้จ่ายจ�ำนวนมากรออยู่
สลิลนั่งเหม่ออยู่หน้าหอ้ งรับยา ก้าวขาไม่ออก อย่างน้อย
ในความโชคร้า ยก็ ย งั มีค วามโชคดีบ า้ งละมัง้ เงิน ที่พ่ อ ของลู ก
ใช้ฟาดหัวคงพอเลี้ยงลูกไปได้สกั ระยะ แต่สำ� คัญกว่านัน้ เธอต้อง
มีอาชีพเลี้ยงสามปากทอ้ งใหต้ ลอดรอดฝั่ง อีกทัง้ จะมีอาชีพไหน
ทีท่ ำ� ได้และเลี้ยงลูกไปด้วยได้นะ
54 ยังหวงรัก

ขณะขยับกายจะลุกขึ้นก็มคี นเรียกเธอไว ้เสียก่อน
“ลิล”
หญิงสาวหันตามเสียงเรียกและพบว่าเป็ นชายหนุ่ มเจ้าของ
ใบหน้าคุน้ ตาคล ้ายเคยเจอเมือ่ นานมาแล ้ว
“เต”
ทัง้ สองปรี่ เ ข า้ หากัน ด้ว ยความตื่ น เต้น ที่ไ ด้เ จอเพื่อ นเก่ า
สมัยประถม เต หรือเตวิชญ์ ผู ้มากพรสวรรค์ อดีตแชมป์ ประกวด
คัดลายมือ มารยาทไทย และถือพานไหว ้ครูคู่กบั สลิลทุกปี
“ลิลมาท�ำอะไร” เขาถามเสียงนุ่ม
“มะ มาตรวจสุขภาพประจ�ำปี จ ้ะ” เธอยังไม่พร้อมพูดความจริง
หากเรื่องแพร่งพรายไปถึงหูคนละแวกบา้ นละก็ ยายคงไม่แคลว้
โดนนินทา
“เตล่ะ” เห็นสีหน้ายิ้มแย้มสว่างไสวจึงอดแปลกใจไม่ได้
“มาท�ำเรื่องอุปการะเด็กน่ ะสิ” เตวิชญ์ปิดปากหัวเราะคิกคัก
ก่อนอธิบายต่อ “ฉันกับแฟนอยากมีลูกมานานแล ้ว วันนี้มคี ุณแม่
วัยใสคนหนึ่งคลอดพอดี เลยมาจัดการเรื่องเอกสารน่ ะ…ว่าแต่
ลิลเถอะ กลับมาอยู่บ ้านแล ้วเหรอ” เขากับสลิลไม่ได้เจอกันอีกเลย
ตัง้ แต่จบป.6 ได้ขา่ วว่าเธอกับยายย้ายไปท�ำงานทีก่ รุงเทพฯ
“ใช่จะ้ เพิง่ กลับมาอยู่กบั ยายได้ไม่ก่วี นั ”
“หือ แล ้วท�ำงานทีไ่ หน” ไม่ได้ตงั้ ใจซอกแซก เพียงแต่เขาเอง
ก็กำ� ลังหาคนเหมือนกัน
“ยังไม่ได้หาหรอกจ้ะ” เธอบอกเขาตามตรง
“เยี่ยมเลย สนใจมาเป็ นนางแบบให้ฉนั ไหม ฉันกับแฟน
เปิ ด ร้า นให เ้ ช่ า ชุด ไทย ชุด แต่ ง งาน แล ว้ ก็ มีร า้ นรับ จัด ดอกไม ้
ขา้ งๆ กัน นี่นามบัตรฉัน โทร.มานะ” เตวิชญ์รีบยัดนามบัตรใส่
มือเธอ “ดีใจจริงๆ ที่เจอลิล แต่ ฉนั ต้องขอตัวไปดู ลูกก่ อนละ”
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เขาดึงเธอมากอดลาหลวมๆ ก่ อนรีบผละไปรับขวัญลู กที่ไม่ได้
คลอดเองของเขา
สลิลมองตามแผ่นหลังเตวิชญ์ ในใจพลอยยินดีกบั เพื่อน
อันที่จริงขอ้ เสนอของเขาก็น่าสนใจทีเดียว ระหว่างที่ทอ้ งยังไม่โต
และไม่มอี าการแพม้ ากนัก เธอน่ าจะท�ำไปก่ อนได้ งานนี้ตอ้ งขอ
ความร่วมมือกับเจ้าตัวเล็กในท ้องซะแล ้ว

ห ลังประชุมเคร่ งเครียดถึงสี่ชั่วโมง ผู้ถือหุน้ ที่ร่วมทุน

เขา้ ซื้อกิจการโรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัดที่ม่งุ เน้นใหบ้ ริการ
ชาวต่างชาติกไ็ ด้ข ้อสรุป
ทุก คนลงมติเ ป็ น เอกฉัน ท์ให้ป รวีร ด์ ู แ ลการควบรวมและ
ปรับเปลีย่ นระบบบริหาร ซึ่งหมายความว่าเขาต้องไปประจ�ำการ
ทีต่ ่างจังหวัดสามถึงหกเดือนโดยมีเอมวลีทำ� หน้าทีผ่ ูช้ ่วย และเมือ่
ทุกอย่างเข ้าที่ เธอจะต้องรับช่วงต่อจากปรวีรต์ ามแผนทีว่ างไว ้
หญิงสาวลอบมองสีหน้าหมอปัน้ ทีร่ าบเรียบไร้อารมณ์เป็ นปกติ
เขาไม่ถอื สาข่าวประกาศหมัน้ ยังพูดคุยกับเธออย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ
แสดงใหเ้ ห็นว่าสามารถร่ วมงานกันได้ นั่นเพราะเขาไม่รูว้ ่าเป็ น
ฝี มือเธอ เอมวลีเผลอก�ำมือแน่ นขณะเดินออกจากหอ้ งประชุม
พร้อมผูถ้ อื หุนคนอื
้
น่ ๆ ในเมือ่ ได้ตดั สินใจไปแล ้วก็ไม่มคี ำ� ว่าถอย
“พีป่ นั้ คะ” เธอรีบก้าวยาวๆ ตามหลังเขา
“ครับ”
“พีป่ นั้ ว่างรึเปล่าคะ เอมจะชวนไปกินข ้าวเย็นน่ะค่ะ จะได้คุย
เรื่องงานด้วย” ยกเรื่องงานมาอ้างให ้เขาปฏิเสธไม่ได้
หมอหนุ่มยกนาฬกิ าข ้อมือขึ้นมาดู
“ได้ครับ” เขาไม่มเี วร ไม่รูจ้ ะรีบกลับคอนโดฯ ท�ำไม
“งัน้ เจอกัน ที่ร า้ นเลยนะคะ เดีย๋ วเอมส่ ง โลเกชัน ให ค้ ่ ะ ”
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หญิงสาวยิ้มกว ้าง ไม่คดิ ว่าเขาจะตอบรับง่ายๆ
ร่างสูงจึงตรงไปยังลานจอดรถแทนห ้องท�ำงานบนชัน้ ผู ้บริหาร
และทันทีทป่ี ระตูปิดลง โทรศัพท์สายทีก่ ำ� ลังรอก็ปรากฏบนหน้าจอ
“ได้ความว่า?” น�ำ้ เสียงทีใ่ ช้ดูสนิทสนม ไม่เคร่งขรึม ไม่ถอื ตัว
“จริงอย่างที่คิดแหละ กลับไปอยู่บา้ นกับยายเหมือนเดิม”
เสียงในสายรายงาน
“ส่งทีอ่ ยู่มา”
“พีป่ นั้ จะเอาไปท�ำอะไร” คนในสายพยายามกลัน้ หัวเราะ
“อย่ายุ่งน่า”
“พี่ปนั้ เลี้ยงเด็กนี่หว่า เจริญรอยตามลุงบูม โปรดจะบอก
พ่อกับแม่” น้องชายเขาขูแ่ กมข�ำ
“มึงยังเป็ นหนี้กอู ยูน่ ะโปรด บอกให ้ท�ำไรก็ทำ� เหอะน่า” หมอหนุ่ม
ชักร�ำคาญ
“ก็ได้ๆ อย่าไปฉุดลูกสาวเขาล่ะ”
เพียงไม่ก่วี นิ าที ทีอ่ ยู่กบั รูปถ่ายระยะไกลของสลิลก็ถกู ส่งเข ้า
สมาร์ตโฟนเขา ปรวีรย์ ้ มิ มุมปากเยี่ยงผูช้ นะ ต้องขอบคุณทุกคน
ทีย่ อมเดินตามเกม ส่งเขาไปคุมโรงพยาบาลใหม่ในจังหวัดบ ้านเกิด
สลิล อย่าคิดว่าเขาตามเพราะพิศวาส รีบติดปี กบินหนีให้ไกลนะลิล
เขาไปถึงเมือ่ ไร ปี กนัน้ จะโดนเด็ดทิ้ง
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