
‘ท้องไม่มพี่อ’ 
ค�ำค�ำนี้เป็นเสมือนตรำบำปที่เกำะกินใจเธอรำวกับมะเร็งร้ำย มัน

ค่อยๆ กดักร่อนใจของเธอให้ตำยด้ำนลงไปทกุวนัๆ มนัเป็นรอยด่ำงในอดตี

ที่เธอไม่อำจจะเปลี่ยนแปลงหรอืลบเลอืนไปจำกชวีติได้ และไม่สำมำรถท�ำให้

ใครต่อใครลมืเลอืนเรื่องรำวนี้ไปได้เช่นกนั เธอไม่รู้ว่ำจะต้องเผชญิกบัควำม

ทรงจ�ำที่มีแต่ควำมเจ็บปวดนี้ไปอีกนำนแค่ไหน หรือว่ำจะต้องทนไปจน 

วันตำย กี่ครั้งแล้วที่ต้องแอบร้องไห้คนเดียว กี่ครั้งแล้วที่เธอแทบจะทน 

ไม่ได้ต่อสำยตำของใครต่อใครที่มองมำ กี่ครั้งแล้วที่อยำกจะหลับไปแล้ว 

ไม่ต้องตื่นขึ้นมำอกี

...

ปีย์วรำ วรำนตุ ิเงยหน้ำขึ้นจำกเนร์ิสโน้ต๑ ที่ก�ำลงัเขยีนอยูเ่พื่อส่งต่อ

๑

๑ เนริ์สโน้ต หรอื Nurse Note คอืบนัทกึของพยำบำลที่บนัทกึอำกำรของผู้ป่วยใน ว่ำมี

อำกำรเช่นไร ได้ให้กำรพยำบำลอย่ำงไร และผลเป็นอย่ำงไร
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ข้อมูลให้พยำบำลเวรรับทรำบต่อไป ว่ำระหว่ำงที่เข้ำเวรเธอได้ท�ำอะไรกับ

คนไข้ไปบ้ำง ก่อนจะมองออกไปยงันอกหน้ำต่ำงที่อยู่ตรงหน้ำ เธอคอืคนที่

จะได้สมัผสัควำมงำมแรกของรุง่อรณุในยำมเช้ำก่อนใครๆ เสมอ ครั้งหนึ่ง...

เคยมคีนบอกเธอว่ำ พระอำทติย์ขึ้นคอืกำรเริ่มต้นใหม่ แต่ส�ำหรบัเธอแล้ว

แทบไม่มีควำมหวังใดเหลืออยู่เพื่อให้เริ่มต้นได้อีกครั้ง ทุกวันนี้ที่อยู่มำได้ 

กเ็พรำะ ‘ลูก’ คนเดยีวแท้ๆ

รอยแผลเป็นเส้นยำวที่ข้อมือเป็นเสมือนเครื่องเตือนควำมทรงจ�ำ  

แม้มนัจะค่อยๆ เลอืนรำงไปตำมวนัและเวลำที่ผ่ำนไป แต่เธอกรู้็ว่ำมนัยงัคง

อยู่ เช่นเดียวกับแผลเป็นซึ่งเกิดขึ้นภำยในจิตใจ ไม่อำจมองเห็นได้ด้วยตำ

และมนัไม่มวีนัที่จะหำยไป

หญิงสำวรีบขยับจับนำฬิกำข้อมือให้เลื่อนไปปิดบังรอยแผลเป็น 

เอำไว้ เมื่อได้ยนิเสยีงเปิดปิดประตูและเสยีงฝีเท้ำที่ก�ำลงัใกล้เข้ำมำ

“ว้ำ! ว่ำจะมำจับผิดเสียหน่อยว่ำแอบอู้แอบหลับหรือเปล่ำ แล้วนี่ 

อยูค่นเดยีวหรอื” น�้ำเสยีงสดใสของ บรำล ีพกิติขจร พยำบำลสำวเรอืนร่ำง

บอบบำง ขวญัใจของเหล่ำนำยแพทย์หนุ่มๆ ดงัขึ้นอย่ำงแจ่มใส

“ศจีไปเบิกยำ ว่ำแต่...มำท�ำไมแต่เช้ำ อีกตั้งชั่วโมงกว่ำจะถึงเวลำ 

ส่งเวร๒” ปีย์วรำใช้ขำยันพื้นหมุนเก้ำอี้ที่นั่งอยู่ให้หันมำเผชิญหน้ำกับ 

เพื่อนสำวที่สนิทสนมคุ้นเคยกันตั้งแต่เธอเข้ำมำท�ำงำนที่โรงพยำบำลแห่งนี้ 

แถมยงัมชีื่อเล่นที่ออกเสยีงคล้ำยกนัจนเกดิควำมสบัสนอยู่หลำยหน 

“เอ้ำ นี่ เอำมำฝำกตำพัฟของป้ำบี” บรำลีวำงถุงมำกมำยหลำยถุง 

ลงบนโต๊ะที่ปีย์วรำนั่งท�ำงำนอยู่

“ซื้ออะไรมำตั้งมำกมำย เรำบอกหลำยครั้งแล้วว่ำเรำเกรงใจ”

๒ ระบบกำรเข้ำเวรในโรงพยำบำลรฐัส่วนใหญ่อำจจะแบ่งออกเป็น เวรเช้ำ ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

เวรบ่ำย ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น. เวรดกึ ๒๔.๐๐-๘.๐๐ น. แต่ในโรงพยำบำลเอกชนจะเข้ำเวร

ในระบบ Day-Night  เวรเดย์ ๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. เวรไนต์ ๑๙.๐๐-๗.๐๐ น.
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“บีซื้อให้หลำนด้วยจิตเสน่หำ ปีย์อย่ำมำห้ำมเสียให้ยำก เรำไม่ได ้

ซื้อให้ตวัเองเสยีหน่อย”

“ขอบใจนะบี” ปีย์วรำรู้สึกซำบซึ้งใจกับสิ่งที่บรำลีมอบให้เธอและ

ลูกชำยเสมอมำ เพรำะแบบนี้เธอจึงมักท�ำงำนเกินหน้ำที่ เผื่อให้ในส่วนที่

บรำลีต้องรับผิดชอบไว้เสมอๆ เพื่อเป็นกำรแสดงควำมขอบคุณในควำม 

มนี�้ำใจของเพื่อนสำว “แล้วว่ำยงัไง บยีงัไม่ตอบเรำเลยนะ ว่ำท�ำไมวนันี้ถงึ

มำแต่เช้ำ”

“นอนไม่หลับ” คนบอกไม่ได้มีท่ำทีกลัดกลุ้มหรือเคร่งเครียดแต ่

อย่ำงใด แถมใบหน้ำยงัมแีต่รอยยิ้มกริ่ม ท่ำทำงสุขใจ 

ปีย์วรำเลิกคิ้วขึ้นสูง มองบรำลีอย่ำงแปลกใจ “คนนอนไม่หลับเขำ

ต้องมที่ำทอีดิโรย เหนื่อยอ่อนไม่ใช่หรอื ไม่ใช่มำนั่งท�ำตำเคลิ้มฝัน อมยิ้ม

แก้มแดงอยู่แบบนี้”

บรำลบีดิตวัอย่ำงขดัเขนิ แถมยงัยื่นมอืมำตเีพื่อนรกัเบำๆ “เมื่อวำน

มคีนส่งดอกไม้มำให้เรำ”

“แล้วท�ำไมต้องตื่นเต้นขนำดนั้น เรำกเ็หน็บไีด้ออกบ่อยไป” ปีย์วรำ

เลิกคิ้วสูงด้วยควำมประหลำดใจอีกหน รอบกำยของบรำลีรำยล้อมไป 

ด้วยหนุ่มหล่อคุณสมบัติเด่นมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นนำยแพทย์หนุ่มๆ ใน 

โรงพยำบำล พ่อค้ำนักธุรกิจระดับมหำเศรษฐี นำยธนำคำร หรือแม้แต่

ทหำร แต่เธอก็ไม่เคยเห็นบรำลีจะมีอำกำรตื่นเต้นอมยิ้มเคลิ้มฝันแบบนี้ 

กบัใครสกัคน 

“ไม่รู้สิ เรำแค่รู้สึกว่ำมันพิเศษ แถมเขำคนนั้นยังส่งดอกลิลลีที่เรำ

ชอบมำด้วยนะ ดูจำกลำยมอืที่เขยีนมำในกำร์ด จะต้องหล่อมำกแน่ๆ”

“ปีย์ก็เห็นหนุ่มๆ ของบีหล่อทุกคน แถมทุกคนก็ให้ดอกไม้บีออก

บ่อย” ปีย์วรำทกัก่อนจะหนักลบัไปเขยีนเนร์ิสโน้ตต่อ เพรำะเรื่องที่บรำลไีด้

ช่อดอกไม้ถอืว่ำเป็นเรื่องปกตมิำก

“แต่ช่อนี้มนัไม่เหมอืนช่ออื่นๆ นะปีย์”
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“แล้วมันต่ำงจำกช่ออื่นตรงไหนล่ะ” เธอยอมวำงมือจำกงำนและหัน

กลบัมำคุยกบัเพื่อนต่อ

“คือแบบนี้...เมื่อวันก่อนตอนที่ไปเดินซื้อของที่ห้ำง เรำไปเจอพี่นนท์

เข้ำโดยบงัเอญิ แล้วได้เจอเพื่อนของพี่นนท์ด้วย”

“แล้วยงัไงล่ะ” ปีย์วรำกย็งัไม่เข้ำใจ เอกอำนนท์คอืนำยทหำรอำกำศ

หนุ่มอกีคนที่มำตดิพนับรำล ี“ดอกไม้มำจำกพี่นนท์?”

“ฟังก่อนสปิีย์ พอเจอกนัเลยไปกนิข้ำวเยน็ด้วยกนั คุยกนัไปคุยกนั

มำก็มีเรื่องดอกไม้ที่เรำชอบด้วย พอกลับถึงบ้ำน เชื่อไหมปีย์ มีคนจำก 

ร้ำนดอกไม้เอำดอกลลิลสีขีำวมำส่งให้เรำช่อใหญ่เบ้อเริ่มเลย”

“สรุปว่ำพี่นนท์ส่งดอกไม้ช่อนั้นมำให้อย่ำงนั้นหรอื”

“โธ่ ถ้ำเป็นของพี่นนท์เรำจะตื่นเต้นท�ำไมล่ะ เรำคดิว่ำเป็นของเพื่อน

พี่นนท์คนนั้นต่ำงหำกเล่ำ”

“อ้อ...” หญงิสำวพยกัหน้ำเหมอืนจะเข้ำใจ “สรุปว่ำเพื่อนพี่นนท์เป็น

คนให้”

“ไม่รู้ ไม่รู้ แต่เรำว่ำต้องใช่ ลำยมอืหวดัสวยไม่เหมอืนลำยมอืพี่นนท์ 

เรำว่ำต้องเป็นเพื่อนพี่นนท์แน่ๆ ที่ส่งมำให้เรำ อ้อๆๆ อกีอย่ำง พี่นนท์ชวน

เรำไปที่ฝูงบินมะรืนนี้ ที่ฝูงจะมีกำรเลี้ยงต้อนรับนำยทหำรที่จบมำจำก

โรงเรยีนนำยทหำรชั้นผูบ้งัคบัฝงูและพวกที่จบมำจำกเมอืงนอกกนัหลำยคน 

ไปด้วยกนัไหมปีย์”

“หยุดเลย!” ปีย์วรำยกมือห้ำม “ถ้ำเกี่ยวกับพวกทหำรอำกำศเรำ 

ไม่อยำกยุ่ง ไม่อยำกฟัง”

บรำลีท�ำหน้ำยุ่งทันที ปีย์วรำเกลียดทหำรอำกำศเข้ำไส้ เรียกได้ว่ำ

แม้แต่ฟังเข้ำหูยังระคำย แต่เธอก็เข้ำใจและเห็นใจเพื่อนอยู่มำกเกี่ยวกับ 

เรื่องรำวแต่หนหลงั “แต่พี่เขยปีย์กบัพี่นนท์กเ็ป็นทหำรอำกำศนะ เรำกเ็หน็

ปีย์คุยด”ี

“นั่นเป็นข้อยกเว้นพเิศษ เพรำะสองคนนั้นเป็นคนด”ี
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“แหม...” บรำลีลำกเสียงยำว “ปีย์ใจร้ำย ไปกับเรำหน่อยนะ เผื่อ 

จะได้เจอนำยทหำรหนุ่มๆ หล่อๆ ไง”

“ไม่ละ” ปีย์วรำลงชื่อในแฟ้มก่อนลุกขึ้น “ถ้ำบพีูดเรื่องทหำรอำกำศ

อกีค�ำเดยีวนะ วนันี้เรำจะไม่สั่งอำหำรในระบบให้ จะให้บนีั่งท�ำเอง”

“โอ๊ะๆๆ กไ็ด้ๆ เรำไม่พูดแล้วปีย์ ปิดปำกสนทิเลย ค�ำเดยีวกไ็ม่พูด 

ปีย์เข้ำไปสั่งอำหำรคนไข้ในระบบให้เรำนะ นะ น้ำ” บรำลีท�ำหน้ำตำตื่น  

เดนิไปเขย่ำแขนเพื่อนรกัเพื่อง้องอนทนัที

“อมื แล้วพอหมอรำวนด์วอร์ด๓ เสรจ็ บกีม็ำดูอกีทลีะกนันะว่ำเคส

ไหนหมอปรบัอำหำรบ้ำง แล้วบกีเ็ปลี่ยนซะ”

“อืมๆๆ” บรำลีพยักหน้ำรับอย่ำงเอำใจ ปีย์วรำท�ำงำนเก่ง ท�ำงำน

ละเอียด แถมยังเผื่อแผ่ท�ำแทนเธออีกหลำยอย่ำงอย่ำงมีน�้ำใจ “เรำอยำก 

ขึ้นเวรพร้อมปีย์จงั คงสบำยน่ำดู ปีย์ท�ำให้หมดทุกอย่ำง”

“อย่ำไปพูดให้คุณพิศได้ยินเชียวนะ บีจะโดนเขม่นไปเป็นเดือน”  

ปีย์วรำหนัมำบอกเพื่อนรกัด้วยควำมหวงัดี

บรำลที�ำปำกยื่นเหมอืนไม่พอใจทนัท ี “ใครจะกล้ำพูดเล่ำ เดี๋ยวโดน

จบัควงเวรเป็นกำรลงโทษ แบบนั้นเรำตำยแน่ๆ”

“ท�ำงำนกลำงคนืดอีอก ค่ำเวรกด็ ีคนไข้กไ็ม่วุ่นวำย เงยีบสงบสุดๆ”

บรำลีย่นจมูกใส่เพื่อนรัก “ไม่เอำหรอก แบบนี้จะเอำเวลำที่ไหนไป

มองหนุม่ๆ กนัล่ะ กลำงวนันอน กลำงคนืท�ำงำน ใครจะสำมำรถแบบปีย์ละ่ 

เข้ำเวรทั้งคนืยงักลบับ้ำนไปเลี้ยงลูกต่อได้อกี”

“ไม่เห็นล�ำบำกอะไรเลย น้องพัฟสำยหน่อยก็หลับไปจนบ่ำย เรำก็

อำศยัช่วงนั้นแหละนอนไปพร้อมกบัลูก แต่ถ้ำน้องพฟัเข้ำโรงเรยีนเมื่อไหร่

เรำคงต้องขอเปลี่ยนไปอยู่เวรเดย์แทน”

๓ รำวนด์วอร์ด คือ กำรเดินดูคนไข้ที่หอผู้ป่วย ไล่ไปทีละเตียง บำงครั้งอำจใช้ค�ำว่ำ  

‘รำวนด์เช้ำ’ กรณเีป็นช่วงเช้ำ
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“นี่กข็วบแล้วเนอะ เวลำผ่ำนไปไวจงั”

“ใช่...” แววตำของปีย์วรำวบูเศร้ำไปเพยีงนดิ ก่อนจะกลบัมำเป็นปกติ

จนแม้แต่บรำลีก็ไม่ทันได้เห็น ห้วงเวลำหนึ่งปีแปดเดือนส�ำหรับคนอื่นมัน

ผ่ำนไปไว แต่ส�ำหรบัเธอมนันำนเหมอืนชั่วกปัชั่วกลัป์ ทุกวนิำทนีำนเหมอืน

หนึ่งชั่วโมง กว่ำจะผ่ำนไปแต่ละชั่วโมงเสมอืนเป็นปี

“ใกล้เวลำส่งเวรแล้ว เรำซื้อขนมปังเนยสดมำด้วย ไปนั่งกนิกนัที่ห้อง

พกัเถอะ ปีย์เคลยีร์งำนเสรจ็หรอืยงั”

“กเ็หลอืแต่สั่งอำหำรในระบบนั่นแหละ แต่เดี๋ยวค่อยมำท�ำกไ็ด้”

“งั้นไปกนั” บรำลเีข้ำไปควงแขนเพื่อนสนทิแล้วพำกนัไปคว้ำถุงต่ำงๆ 

ที่เธอหิ้วมำเข้ำไปยงัห้องพกัเลก็ๆ ที่อยูห่ลงัเคำน์เตอร์พยำบำล ห้องนี้ใช้เป็น

ห้องพกั กนิอำหำร ดื่มกำแฟ หรอืให้หมอเวรฯ มำนั่งพกัยำมที่รำวนด์วอร์ด

‘ชวีติแขวนอยูบ่นเส้นด้ำย’ นั่นคอืสิ่งที่นกับนิทุกคนตระหนกัอยูเ่สมอ 
เคยมีนำยทหำรอำกำศท่ำนหนึ่งกล่ำวไว้ว่ำ กำรเป็นนักบินรบเรื่อง

จิตใจส�ำคัญที่สุด กล้ำอย่ำงเดียวก็ไม่ได้ สติปัญญำและประสำทสัมผัสจะ

ต้องฉับไว ตกใจได้ แต่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงรวดเร็วเช่นกัน  

ในขณะที่มือขวำจับคันบังคับ มือซ้ำยต้องควบคุมปุ่มอุปกรณ์อื่นไปด้วย 

ในเวลำเดียวกัน พร้อมกับเกร็งตัวสู้กับแรงจี ยิ่งถ้ำมีกำรรบติดพัน สติ

เท่ำนั้นที่จะท�ำให้นกับนิรอดมำได้

กำรบนิจะงดงำมได้กต็่อเมื่อวสัดุ อุปกรณ์ คน ขั้นตอนกำรปฏบิตัิ

งำน สิ่งอ�ำนวยควำมปลอดภยัในกำรบนิ ทกุอย่ำงถูกส�ำรวจวำ่พร้อมสรรพ

ฝงูบนิ ‘เหยี่ยวเวหำ’ คอืฝงูบนิที่เขำได้กลบัมำประจ�ำกำรอกีครั้ง ทำง

กองทัพอำกำศได้อนุมัติงบประมำณในกำรปรับปรุงเครื่องบินขับไล่อย่ำง 

ต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นระบบคอมพวิเตอร์ควบคมุภำรกจิ ระบบเรดำร์ ระบบ

จัดกำรสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเป้ำลวงอัตโนมัติ อะไหล่ อุปกรณ์

สนบัสนุน เอกสำร ข้อมูลทำงเทคนคิ กำรฝึกเจ้ำหน้ำที่และอุปกรณ์กำรฝึก 
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และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบักำรส่งก�ำลงับ�ำรุง

และเขำ เรอือำกำศเอก ปวมิ กำรขำว เป็นนกับนิหนึ่งในหกคนที่ได้

รับคัดเลือกไปฝึกบินกับเอฟ-๑๖ ที่สหรัฐอเมริกำ ก่อนส�ำเร็จหลักสูตร 

ครกูำรบนิกบัเอฟ-๑๖ และกลบัมำรบัผดิชอบฝงูบนิ ๑xx กองบนิ x จงัหวดั

นครรำชสมีำแห่งนี้อกีครั้ง 

Devil คอืฉำยำที่เขำได้รบัจำกควำมสำมำรถในกำรบนิ และจำกเสยีง

เชิดชูของบรรดำเพื่อนร่วมงำนภำคพื้นดินในกำรท่องรำตรีตำมประสำ 

คนหนุ่ม ส�ำหรับเขำ ที่นี่มีควำมทรงจ�ำหลำยๆ อย่ำง ทั้งสุขและทุกข์  

บำงอย่ำงที่แม้อยำกจะลืมแต่กลับลืมไม่ลง เขำต้องทนทรมำนและจมอยู ่

กับควำมทรงจ�ำที่ยำกจะลืมเลือนทั้งๆ ที่มันไม่ใช่สิ่งที่เขำอยำกจะจดจ�ำ 

สกันดิ เพรำะมนัเป็นควำมทรงจ�ำที่มแีต่กำรทรยศหกัหลงั แค้นจนเกนิแค้น 

และรกัจนอยำกจะลมื...

ดวงตำคมแข็งกร้ำววำวโรจน์เมื่อนึกย้อนถึงเรื่องรำวแต่หนหลัง  

สองมือดึงคันบังคับเร่งควำมเร็วของพำหนะที่ขับเคลื่อนอยู่ตำมอำรมณ ์

ที่กรุ่นอยู่ในใจ ก่อนเครื่องบนิสุดแกร่งจะโจนทะยำนพุ่งไปข้ำงหน้ำเหมอืน

แรงอดัระเบดิ จนท�ำให้เกดิเสยีงดงัสนั่น 

“ซูมมม...!”

...

ปีย์วรำสะดุง้เบำๆ ก่อนจะแหงนหน้ำขึ้นมองท้องฟ้ำกว้ำงทนัททีี่ได้ยนิ

เสยีงรำวกบัฟ้ำก�ำลงัถล่มลงมำ เครื่องบนิรบสี่ล�ำเพิ่งจะบนิผ่ำนศรีษะเธอไป 

แม้เสยีงจะดงัก้องอยู ่แต่ตวัเครื่องบนิกบ็นิไปไกลเกนิกว่ำที่ตำจะมองเหน็ได้ 

ทิ้งไว้เพียงเส้นสีขำวพำดยำวอยู่บนท้องฟ้ำ ท�ำให้อดไม่ได้ที่จะนึกถึงใคร 

บำงคนที่เคยบอกเธอว่ำเสยีงระเบดิก้องแบบนี้เรยีกว่ำโซนกิบูม

รอยยิ้มเศร้ำปรำกฏขึ้นที่ริมฝีปำกบำง ครั้งหนึ่งปีย์วรำเคยคิดว่ำ

ตนเองนั้นโชคดี เธอมีชีวิตที่ดี แม้ฐำนะทำงบ้ำนจะไม่ร�่ำรวยแต่ก็อบอุ่น

พร้อมหน้ำ มีควำมสุขตำมอัตภำพ แต่แล้วทุกอย่ำงก็ค่อยๆ เปลี่ยนไป 
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เมื่อตอนที่เธอก�ำลังเรียนปีสี่ มำรดำของเธอเป็นโรคไตวำยเฉียบพลันต้อง

เข้ำโรงพยำบำลเป็นกำรด่วน เนื่องจำกกำรกินยำหม้อยำลูกกลอนแก้ปวด

เนื้อปวดตัวจำกกำรท�ำงำนที่ผสมสเตียรอยด์จนต้องรักษำด้วยกำรฟอกไต 

ในขณะที่บิดำของเธอเองก็เริ่มจะไม่กลับบ้ำน หำยหน้ำหำยตำไปนำน 

สองนำน จนสดุท้ำยกไ็ด้รูว่้ำบดิำแอบไปมคีรอบครวัใหม่และไม่เคยกลบัมำ

เหลยีวแลครอบครวัเก่ำอกีเลย 

ดวงหทัยพี่สำวของเธอจึงต้องท�ำงำนหนักขึ้นเป็นสองเท่ำ นอกจำก

ท�ำงำนบริษัทในเวลำปกติแล้วยังต้องท�ำอำชีพเสริมเป็น ‘พริตตีเกิร์ล’  

หำรำยได้มำช่วยเหลอืจนุเจอืค่ำใช้จ่ำยภำยในครอบครวั ทั้งค่ำรกัษำพยำบำล

มำรดำที่ใช้เงนิเดอืนเดอืนหนึ่งเกอืบหมื่นบำท และค่ำเทอมค่ำใช้จ่ำยในกำร

เรยีนของเธอแทนบดิำอกีด้วย 

ดวงตำสวยเศร้ำแหงนมองรอยจำงเป็นเส้นสีขำวบนฟ้ำอีกหน ถ้ำ 

วนันั้นเธอไม่ตกปำกรบัค�ำไปช่วยงำนพรติตขีองพี่สำวที่ก�ำลงัขำดคน วนันี้เธอ 

กไ็ม่ต้องมชีวีติอยู่กบัควำมขมขื่นแบบนี้ หญงิสำวยิ้มเศร้ำให้ตนเองอกีหน 

“มะ มะ มะ” ร่ำงอ้วนป้อมที่เพิ่งจะเริ่มตั้งไข่หัดเดินส่งเสียงและ 

รอยยิ้มทกัทำยเมื่อเหน็ว่ำใครก�ำลงัเดนิผ่ำนประตเูข้ำมำ สองแขนเลก็กำงอ้ำ 

รอให้มำรดำมำอุ้มเข้ำสู่อ้อมกอดอย่ำงเคย

โลกของปีย์วรำสว่ำงไสวขึ้นอีกหนเพรำะผู้ชำยคนนี้ แค่ได้เห็นหน้ำ 

แค่ได้อยู่ใกล้ ควำมทุกข์ในใจกเ็หมอืนจะสลำยไปในบดัดล

“วำ่ไงลกู วนันี้ดื้อกบัคณุยำยไหม” ปีย์วรำวำงข้ำวของทกุอย่ำงลงกบั

พื้นแทบจะทนัท ีเมื่อร่ำงกำยอวบอ้วนของลกูชำยที่ก�ำลงัเกำะอยู่ที่โซฟำท�ำท่ำ

จะล้มลง

เพรำะหน้ำที่กำรงำนและอะไรอกีหลำยๆ อย่ำงท�ำให้หญงิสำวออกมำ

เช่ำอะพำร์ตเมนต์อยู่ไม่ไกลจำกโรงพยำบำลที่ท�ำงำนอยู่ แม้พี่เขยจะห้ำม

ปรำมอย่ำงไรเธอกย็งัยนืยนัที่จะย้ำยออก เพื่อควำมสบำยใจของตนเองด้วย 

ซึ่งกน็บัว่ำเป็นบญุของเธอนกัที่ได้มำเจอยพุำ หญงิวยักลำงคนที่อยู่ห้องข้ำงๆ 
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กนั ช่วยรบัเลี้ยงลูกชำยให้ในเวลำกลำงคนื

“ไม่ดื้อๆ ตำพฟัของยำยไม่ดื้อเลยใช่ไหมลูก” ยุพำเดนิถอืตะกร้ำผ้ำ

มำจำกระเบียงหลังบ้ำน ส่งยิ้มให้เด็กชำยที่หันมำตำมเสียงของนำง “แต่ 

ช่วงนี้คงจะยืดตัว เลยมีกำรถ่ำยกะปริบกะปรอย วันนี้ยืนเกำะเก้ำอี้ อึ 

ทั้งวนั” นำงว่ำแต่ใบหน้ำกลบัมแีต่รอยยิ้มเอน็ดู

ปีย์วรำมีสีหน้ำกังวลขึ้นมำทันที เธอสงสัยอยู่เหมือนกันว่ำช่วงนี้

ลูกชำยถ่ำยเหลวไม่เป็นก้อนแขง็ แต่ไม่ถงึกบัเป็นน�้ำ ว่ำจะพำไปหำหมอ แต่

ลกูชำยเธอกลบัไม่มท่ีำทเีจบ็ป่วยให้เหน็แต่อย่ำงใด ยงัคงรูส้กึตวั ไม่มอีำกำร

ปวดบดิตอนถ่ำยท้อง เล่นได้ปกต ิและไม่มอีำกำรซมึ 

“แล้วอำกำรนี้จะเป็นนำนไหมคะป้ำ” หญงิสำวถำมเพรำะอยำกรู้

“โอ๊ย...ไม่นำนหรอก อย่ำไปกงัวล เดี๋ยวกห็ำย โบร�่ำโบรำณเขำว่ำไว้ 

เพรำะเดก็ก�ำลงัจะยดืตวั”

ปีย์วรำพยักหน้ำเหมือนจะเข้ำใจ แต่ในใจและควำมรู้รวมถึงอำชีพ 

ที่ท�ำอยู่ท�ำให้ไม่อำจวำงใจเพรำะกลวัลูกชำยจะตดิเชื้อไวรสัเข้ำ พรุ่งนี้สำยๆ 

ว่ำจะพำไปหำหมอเพื่อควำมสบำยใจของเธอเอง แต่เธอคงไม่บอกออกไป 

ให้ขดัใจยุพำแน่ๆ เพรำะยงัต้องพึ่งพำอำศยัให้ดูแลลูกชำยอยู่ 

หญิงสำวหันไปล้วงซองสีขำวออกมำจำกกระเป๋ำถือแล้วส่งให้ยุพำ  

“ค่ำเลี้ยงดูน้องพฟัค่ะป้ำยุพำ”

“อะไรกนัหนูปีย์ ยงัไม่สิ้นเดอืนเลย อกีตั้งสองสำมวนั”

“พอดีเงินที่ท�ำงำนล่วงเวลำของปีย์ออกค่ะป้ำ เลยรีบแบ่งมำให้เสีย

ก่อน”

“แหม ไม่ต้องรีบขนำดนั้นก็ได้” ยุพำพูดไปอย่ำงนั้นเพรำะมือก็ยื่น 

มำรบัซองใส่เงนิไปทนัทพีร้อมรอยยิ้มกว้ำงอย่ำงยนิดี

“งั้นปีย์ไม่กวนนะคะ” หญงิสำวอุ้มลูกรกัขึ้นมำไว้ในวงแขน 

“มำๆ ป้ำช่วย ข้ำวของเยอะแยะเลย” ยุพำอำสำอย่ำงใจด ีรบีมำหยบิ

ฉวยข้ำวของต่ำงๆ ขึ้นมำจำกพื้น
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เดนิออกมำจำกห้องของยุพำเพยีงไม่กี่ก้ำวกถ็งึห้องของปีย์วรำ ทนัที

ที่ประตูห้องเปิดออก น้องพฟักด็ิ้นรนลงจำกอ้อมกอดของมำรดำทนัที

“เดี๋ยวสิลูก” ปีย์วรำวำงลูกชำยลงบนพื้นห้องที่เธอขัดถูทุกวันจน

สะอำดขึ้นเงำ แล้วมองตำมร่ำงป้อมๆ ที่คลำนเร็วๆ ไปยังกล่องของเล่น 

ที่วำงอยูต่รงมมุห้องด้วยรอยยิ้มบำงๆ ก่อนจะหนัมำรบัถงุต่ำงๆ จำกมอืยพุำ

“ขอบคุณนะคะป้ำ” 

“มอีะไรกเ็รยีกนะ” ยุพำบอกอย่ำงมนี�้ำใจ

“ค่ะ” ปีย์วรำรบัค�ำก่อนจะปิดลอ็กประตหู้อง หยบิฉวยข้ำวของต่ำงๆ 

ไปจดัเกบ็ให้เป็นที่เป็นทำง ก่อนจะเริ่มท�ำอำหำรให้ลูกรกัและตนเองเหมอืน

เช่นทุกๆ วนัที่ผ่ำนมำ

แม้จะแสดงออกอย่ำงชัดเจนว่ำต้องกำรจะลืมอดีตที่ขมขื่น และ 

ไม่ต้องกำรสงุสงิกบัใครกต็ำมที่ท�ำอำชพีนี้ แต่ทกุอย่ำงที่เกี่ยวข้องกบัลกูชำย

ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่น กลับเกี่ยวข้องและมีควำมทรงจ�ำของผู้ชำยใจร้ำย 

คนนั้นอยูท่กุประกำร เพื่ออะไร...ทกุวนันี้ปีย์วรำกต็อบตวัเองไม่ได้ ทุกครั้ง

ที่เอ่ยชื่อเล่นของลูกชำยกเ็หมอืนกบัเธอเอ่ยชื่อของชำยคนนั้นด้วยทุกครั้ง

“น้องพัฟ อย่ำอมข้ำวสิลูก” หญิงสำวเอำมือเขี่ยแก้มลูกชำยเพื่อ

กระตุ้นให้เด็กชำยที่ก�ำลังเล่นลูกบอลเนื้อนุ่มที่พอจับเขย่ำจะมีเสียงกระดิ่ง

อยู่ภำยในกลนืข้ำวบดลงคอ

เดก็ชำยท�ำเหมอืนรบัรู ้เงยหน้ำขึ้นมำส่งยิ้มให้มำรดำ อ้ำปำกส่งเสยีง

หัวเรำะจนอำหำรที่ยังคำอยู่ในปำกไหลย้อยออกมำตำมมุมปำก ท�ำเอำคน

เป็นแม่อดไม่ได้ที่จะยิ้มตำม พร้อมๆ กบัเอำผ้ำกนัเปื้อนที่ผูกไว้ที่คอลูกชำย

ซบัให้หำยเลอะเทอะ

“อิ่มแล้วใช่ไหมล่ะ” ปีย์วรำมองถ้วยข้ำวในมือที่มีเหลือติดก้นถ้วย

เท่ำนั้น “งั้นรอให้อำหำรย่อยก่อนนะ เดี๋ยวเรำค่อยไปอำบน�้ำกนั หญงิสำว

บอกลกูชำยก่อนจะลกุไปจดักำรงำนบ้ำนอื่นๆ ระหว่ำงนั้นกห็นัมำมองลกูชำย

ที่คลำนไปมำอยู่ที่พื้นเป็นพกัๆ นี่ถ้ำเป็นคนอื่นหลงัออกเวรมำกค็งจะล้มตวั
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นอนพักหลับกันทันที แต่เธอท�ำแบบนั้นไม่ได้เพรำะต้องมำดูแลลูกต่อ  

ช่วงแรกๆ ปีย์วรำมกัเผลอหลบัเป็นประจ�ำระหว่ำงเข้ำเวร แต่ตอนนี้เหมอืน

ร่ำงกำยเธอเริ่มปรบัตวัและชนิชำกบักำรนอนน้อยแบบนี้ไปเสยีแล้ว

งำนในโรงพยำบำลเอกชนจะว่ำสบำยก็สบำย แต่จะว่ำล�ำบำกก็ได้  

แม้อัตรำคนไข้ที่มำพักรักษำตัวจะน้อย ไม่เหมือนกับโรงพยำบำลรัฐบำล  

แต่ด้วยเหตุผลว่ำโรงพยำบำลเอกชนนั้นคนที่จะมำใชบ้รกิำรได้ส่วนหนึ่งคอื

ต้องรวยและมีฐำนะอยู่พอสมควร เพรำะอย่ำงที่รู้ๆ กันว่ำค่ำบริกำรสูง

เอำกำร เพรำะฉะนั้นคนพวกนี้ย่อมเรียกร้องทุกสิ่งที่เขำต้องกำร หรือ

ต้องกำรกำรเอำใจใส่มำกเป็นพิเศษ บำงครั้งก็มำกเสียจนเกินกว่ำที่ใครจะ

นึกถึงได้ ที่นี่พยำบำลจึงต้องท�ำหน้ำที่หลำยๆ อย่ำงเพื่อให้คุ้มกับค่ำจ้ำงที่ 

ทำงโรงพยำบำลจ้ำงมำ

พยำบำลสำวๆ ที่จบมำใหม่หลำยคนจะตำลุกวำวทันทีที่ได้รู้จ�ำนวน

ค่ำจ้ำง พร้อมทั้งวำดฝันถงึเครื่องแบบสวยๆ เดนินวยนำดฉุยฉำยเหมอืนใน

หนงัในละครที่คนนยิมดู แต่พอเจอกบัควำมจรงิและปรมิำณงำน รวมถงึ

งำนคุณภำพเข้ำไปก็ถึงกับลำออกแทบไม่ทัน แต่นั่นก็ยังไม่ใช่สำเหตุหลัก 

ที่ท�ำให้พยำบำลสำวๆ ส่วนใหญ่ลำออกไปเสยีทเีดยีว 

สำเหตทุี่ท�ำให้พยำบำลสำวๆ ลำออกเป็นอนัดบัหนึ่งคอืผูม้ำรบับรกิำร

ที่โรงพยำบำลแห่งนี้ เล่ำไปแล้วก็คงเป็นที่ขบขันและคงไม่มีใครเชื่อ แต ่

ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นจริงๆ และไม่ใช่เพรำะเหนื่อยหน่ำยทนให้โขกสับ 

ไม่ได้ แต่พวกเธอเหล่ำนั้นลำออกไปแต่งงำน หลังจำกได้เจอกับเจ้ำบ่ำวที่ 

เข้ำมำพักรักษำตัว จนฟูมฟักเกิดเป็นควำมรัก ช่วงหลังมีชำวต่ำงชำติมำ 

ท่องเที่ยว มำท�ำธุรกจิที่จงัหวดันี้มำกขึ้น พยำบำลสำวหลำยคนกไ็ด้ตบแต่ง

ไปกับชำวต่ำงชำติมำกขึ้นเป็นเท่ำตัว จนเพลินพิศ หัวหน้ำพยำบำลถึงกับ

เปรยออกมำว่ำจะไม่รบัพยำบำลสำวโสดมำท�ำงำนที่ตกึนี้อกีแล้ว เพรำะอยู่

ไม่นำนกล็ำออก เปลี่ยนหน้ำเปลี่ยนตำไวรำวกบัเล่นกล

ส่วนสำเหตหุลกัที่ท�ำให้ปีย์วรำสมคัรใจอยูเ่วรกลำงคนืกเ็พรำะค่ำแรง
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เป็นส�ำคัญ ส่วนสำเหตุที่สองนั้นก็เพรำะเวรกลำงคืนไม่วุ่นวำย เงียบสงบ 

คนไข้ส่วนใหญ่หลับ ที่มีปัญหำบ้ำงก็เป็นแค่บำงห้องซึ่งจะยุ่งหน่อยถ้ำมี

เตรียมผ่ำตัดในวันรุ่งขึ้น ที่ส�ำคัญไม่ต้องโทร. ติดต่อประสำนงำนกับใคร 

ไม่ค่อยมีรับคนไข้ใหม่หรือเตรียมคนไข้ที่จะต้องกลับบ้ำน แต่หำกมีเหตุ

ฉุกเฉินขึ้นมำจริงๆ ก็วุ่นวำยกันจนแทบลืมหำยใจหำยคอ บำงครั้งถึงกับ 

ลมืเวลำออกเวรฯ ด้วยซ�้ำไป 

เสยีงปิดเปิดประตูท�ำให้ปีย์วรำที่นั่งท�ำงำนอยู่หนัไปมอง นำยแพทย์ 

ภวูนยั วภิำสตำนนท์ ศลัยแพทย์ ผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนศลัยกรรมเดนิก้มหนำ้เข้ำ

มำในห้องกระจกเงยีบๆ คิ้วบำงขมวดเข้ำหำกนัมำกขึ้น...ที่นี่คอืวอร์ดในของ

แผนกอำยุรกรรม ไม่ได้มผีู้ป่วยศลัยกรรมมำฝำกนอนพกัรกัษำตวัสกัคน 

แล้วนำยแพทย์ภูวนยัมำที่นี่ท�ำไม

หญงิสำวลกุขึ้นจำกเก้ำอี้ที่นั่งอยู ่แล้วทกันำยแพทย์หนุม่ใหญ่ขวญัใจ

พยำบำลสำวๆ ครึ่งโรงพยำบำล “คุณหมอ” 

ภูวนยัท�ำงำนอยู่ในโรงพยำบำลที่ประเทศองักฤษหลำยปี จนกระทั่ง

เมื่อต้นปีถึงได้เดินทำงกลับมำท�ำงำนที่นี่อีกครั้ง หลังจำกที่เคยท�ำตอนจบ

ใหม่ ก่อนไปเรียนต่อและท�ำงำนที่อังกฤษ หลำยๆ คนเล่ำว่ำที่ภูวนัยกลับ

เมอืงไทยกเ็พรำะภรรยำชำวองักฤษของเขำเสยีชวีติลง เธอเองเคยเหน็หน้ำ

ค่ำตำภูวนยันบัครั้งได้ เพรำะเวลำท�ำงำนแตกต่ำงกนั

แพทย์หนุม่ใหญ่เงยหน้ำขึ้นมำมองพยำบำลสำวที่ยนือยูต่รงหน้ำด้วย

สีหน้ำงงๆ ก่อนจะยกมือสำงผมที่ดูยุ่งอยู่แล้วให้ยุ่งมำกขึ้นไปอีก “ขอโทษ 

ผมนกึว่ำผมมำชั้นศลัยกรรม”

ปีย์วรำอึ้งไปนดิเมื่ออกีฝ่ำยสำรภำพว่ำมำผดิชั้น 

“คุณหมออยำกจะรับกำแฟสักแก้วไหมคะ” ที่ถำมออกไปก็เพรำะ

ท่ำทำงของภูวนยัดูงงๆ เพลยีๆ จงึอดไม่ได้ที่จะชกัชวนให้เขำได้พกัสกันดิ 

นำยแพทย์หนุ่มใหญ่ยนืนิ่งไปพกัหนึ่งก่อนจะพยกัหน้ำรบั 

“ครบั ดคีรบั” เขำบอกก่อนจะลำกเก้ำอี้ตวัที่ใกล้ที่สุดมำนั่ง
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แก้วกำแฟถูกวำงอยู่อย่ำงนั้นมำพกัหนึ่งแล้ว ปีย์วรำไม่เหน็ว่ำภูวนยั

จะยกมนัขึ้นมำดื่มสกัท ีจนหญงิสำวอดทนนั่งเงยีบๆ ต่อไปอกีไม่ไหว เพรำะ

มนัอดึอดัเหลอืจะกล่ำวเมื่อต้องนั่งท�ำงำนโดยมนีำยแพทย์ใหญ่มำนั่งเงยีบๆ 

อยู่ไม่ไกลแบบนี้

“คุณหมอคะ” 

ภูวนัยเงยหน้ำขึ้นมำมองปีย์วรำแล้วท�ำตำปริบๆ หน้ำตำเหลอหรำ 

เหมอืนลมืไปว่ำมเีธอนั่งอยู่ในห้องนี้อกีคน

“กำแฟเยน็หมดแล้วค่ะ” เธอเตอืน 

ดูเหมือนว่ำภูวนัยเพิ่งจะนึกออก เขำยกกำแฟขึ้นมำจิบ แล้วดื่ม 

จนหมดในครำวเดียว เขำวำงลงไปที่เดิมอีกหน ก่อนจะนั่งก้มหน้ำเงียบๆ  

อกีครั้ง

ปีย์วรำถอนใจออกมำเบำๆ คิดว่ำภูวนัยคงมีอะไรในใจ เธอเลย 

ท�ำเป็นไม่สนใจท�ำงำนของตนเองต่อไปเรื่อยๆ แม้ใจจะอดึอดักบับรรยำกำศ

แบบนี้กต็ำมท ีจนกระทั่งเวลำผ่ำนไปพกัใหญ่ อยู่ๆ  เสยีงนุ่มทุม้ของนำยแพทย์

หนุ่มใหญ่กด็งัขึ้นมำ

“ผมเพิ่งเสยีคนไข้ไปในห้องผ่ำตดั เดก็อำยุไม่ถงึสบิขวบด้วยซ�้ำ” 

หญิงสำวเข้ำใจทันทีว่ำอะไรเป็นสำเหตุที่ท�ำให้ภูวนัยนิ่งไปแบบนี้  

“คุณหมอท�ำดทีี่สุดแล้วค่ะ”

“คณุไม่เข้ำใจ แม่เดก็พำเดก็ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนศร แถมหมวกกนันอ็ก 

หรอืเครื่องปอ้งกนัอะไรสกัอย่ำงกไ็ม่ม ีทั้งๆ ที่เรื่องนี้คนเป็นพ่อเป็นแมต้่อง

รู้ด ีเข้ำใจด ีมนัป้องกนัได้ แต่ท�ำไมไม่ท�ำกนั...” ภูวนยัพูดยำว ควำมรู้สกึ

ตอนนี้ทั้งขมขื่นทั้งโมโห เพรำะเด็กที่เพิ่งเสียไปอำยุรุ่นรำวครำวเดียวกับ

ลูกชำยของเขำ

ปีย์วรำนิ่งเงียบ ภูวนัยแค่ต้องกำรระบำย เขำไม่ต้องกำรควำมเห็น

หรอืกำรโต้แย้งใดๆ หญงิสำวนั่งมองนำยแพทย์ใหญ่อย่ำงเข้ำใจ และเหมอืน

เขำจะรู้ตวัว่ำก�ำลงัพูดอยู่คนเดยีว จงึเงยหน้ำขึ้นมำสบตำเธอ
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“ขอบคุณคุณมำกนะที่ยอมรบัฟังค�ำบ่นบ้ำบอจำกผม ผมคงมำกวน

กำรท�ำงำนของคุณสินะ” แพทย์หนุ่มใหญ่ลุกขึ้นยืนอย่ำงเก้อๆ “ขอบคุณ

ส�ำหรบักำแฟด้วยครบั มนัรสชำตดิมีำก”

“ค่ะหมอ”

“ผมไปก่อนดีกว่ำ” เขำพูดจบก็เดินออกไปจำกห้องเงียบๆ เหมือน 

ตอนที่เข้ำมำไม่มผีดิ 

ปีย์วรำถอนใจเบำๆ รู้สกึดเีหลอืเกนิที่ได้รู้ว่ำยงัมหีมอดีๆ  แบบนี้อยู่

อกีคน



เช้ำวันนี้ก็เหมือนเช่นทุกวันที่ผ่ำนมำ ปีย์วรำคือคนแรกที่ได้เห็น
แสงแรกแห่งอรุโณทัยก่อนใครๆ แสงสีส้มเรืองรองทอดไกลจำกขอบฟ้ำ 

ทุกสรรพสิ่งบนโลกแห่งนี้ล้วนรอและต้องกำรแสงนี้ เมื่อมีแสงสำดส่อง 

ดอกบัวผุดเกิดจำกโคลนตม ดอกไม้ก็เริ่มเบ่งบำน อวดควำมงำมรำวกับ 

กำรเกดิใหม่ แตกต่ำงจำกชวีติของเธอในตอนนี้นกั เพรำะมนัดเูป็นสหีม่นเทำ 

ขำดสสีนั และช่ำงแสนสงบรำบเรยีบ มคีวำมสุขไปตำมอตัภำพ 

แต่เธอก็ควรพอใจกับชีวิตในช่วงนี้มิใช่หรือ ในเมื่อหน้ำที่กำรงำน 

ก็ไปได้ดี ไม่มีปัญหำอะไรมำกวนใจให้หมองหม่น เงินทองก็พอกินพอใช้  

แม้จะเหลือเก็บไม่มำกแต่ก็ไม่เดือดร้อนจนต้องใช้เดือนชนเดือน หญิงสำว

เงยหน้ำทอดสำยตำมองออกไปยงันอกหน้ำต่ำงบำนกว้ำง เมื่อก่อนนี้เธอยิ้ม

ทุกครั้งที่เหน็ท้องฟ้ำกว้ำง เพรำะเธอรู้ว่ำมใีครบำงคนอยู่บนนั้น แต่ตอนนี้

แค่เหน็เพยีงแวบน�้ำตำกพ็ำนจะไหลออกมำ

เสยีงปิดเปิดประตทู�ำให้สองนำงพยำบำลสำวที่นั่งท�ำงำนกนัอยู่เงยีบๆ 

หนัไปมอง 

๒
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“คุณหมอ” ศจีลุกขึ้นทักทำยนำยแพทย์ใหญ่ทันทีที่เขำเปิดประตู 

เข้ำมำในห้องกระจกแห่งนี้ “มอีะไรหรอืเปล่ำคะ”

ภูวนัยท�ำสีหน้ำรำบเรียบก่อนจะมองไปที่เคำน์เตอร์ที่พยำบำลนั่ง

ท�ำงำนอยู่ด้วยสำยตำที่ดูว่ำงเปล่ำเหมือนมองทะลุผ่ำนคู่สนทนำไปไกลตำม

แบบฉบบัของนำยแพทย์หลำยๆ คน 

“วนัก่อนผมแวะมำคุยกบัหวัหน้ำตกึคุณที่นี่ ไม่มั่นใจว่ำลมืปำกกำไว้

ไหม”

“ปำกกำคุณหมอมีลักษณะเป็นอย่ำงไรคะ เดี๋ยวดิฉันจะลองถำม

หัวหน้ำท่ำนให้ตอนส่งเวร” ปีย์วรำเอ่ยถำมเบำๆ เมื่อเห็นว่ำภูวนัยยังมอง

มำยงัเคำน์เตอร์ที่เธอนั่งท�ำงำนอยู่

“ปำกกำหมกึซมึยี่ห้อ lamy ครบั สกีำแฟ”

“ดฉินัไม่เหน็นะคะ” ศจเีปิดลิ้นชกัออกด ูเพรำะตำมปกตหิำกเจ้ำหน้ำที่

ลมืของไว้แล้วมใีครพบเจอกจ็ะใส่ไว้ในลิ้นชกัตรงเคำน์เตอร์นี้

“ไม่เป็นไรครบั” ภวูนยัเหลอืบตำขึ้นมำสบตำปีย์วรำเพยีงนดิ ก่อนจะ

หมุนตวักลบัและเดนิออกไปทำงเก่ำที่เพิ่งเดนิเข้ำมำ

ศจีรีบเดินไปมองตำมนำยแพทย์ใหญ่ผ่ำนประตูกระจกจนลับตำไป 

ก่อนจะหนักลบัมำยิ้มกริ่มใส่ปีย์วรำ “วนันี้เรำโชคดนีะปีย์ ได้เจอพระสงัข์

ด้วย” 

หญิงสำวเลิกคิ้ว ท�ำหน้ำสงสัยทันทีเมื่อได้ยินที่ศจีเรียกนำยแพทย์ 

ภูวนยั “ท�ำไมเรยีกคุณหมอท่ำนแบบนั้นล่ะ”

“ปีย์ไม่เหน็หรอื ผวิขำวเหลอืงยงักบัทอง หน้ำตำหล่อเหลำขนำดนั้น 

และที่ส�ำคญัสำวๆ ขนำนนำมให้ลบัหลงัว่ำพระสงัข์กเ็พรำะควำมใจด ีควำม

มเีมตตำของท่ำน เหน็หน้ำนิ่งๆ ท�ำดุแบบนั้นพอถอดรูปออกมำยิ้มท ีท�ำเอำ

สำวๆ ใจแทบละลำยกนัไปทั้งตกึ” ศจที�ำสหีน้ำเคลิ้มฝันใส่เพื่อนรกั

“อย่ำบอกนะว่ำศจเีองกห็ลงเสน่ห์คุณหมอท่ำนอกีคน”

“กช็อบ...” ศจลีำกเสยีงยำว “ชื่นชมแบบดำรำนกัร้องไรงี้ แต่คงไม่มี
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วำสนำได้มำคู่กันหรอก แต่หำกพระพรหมท่ำนจะดลใจให้ได้มำก็เอำนะ  

ถึงจะมีลูกติดเป็นพ่อม่ำยเมียตำย แต่ด้วยฐำนะทำงกำรเงินและหน้ำที่ 

กำรงำนของคุณหมอท่ำน เรำกส็ำมำรถมองข้ำมข้อเสยีเลก็ๆ น้อยๆ ที่ว่ำนี้

ไปได้ทนัท”ี

ปีย์วรำอดข�ำไม่ได้ พลำงส่ำยหวัให้แก่ควำมคดิของศจ ี

“อิจฉำบีเนอะ” อยู่ๆ ศจีก็พูดพำดพิงถึงบรำลีขึ้นมำเสียอย่ำงนั้น  

“มแีต่ผู้ชำยดีๆ  มำรุมจบี”

“กบ็เีขำสวย”

“เรำว่ำปีย์สวยกว่ำอกี นี่ถ้ำไม่มลีะ...” ศจชีะงกัไปเพยีงนดิ เกบ็ค�ำว่ำ 

‘ลูก’ ไว้ในปำก ก่อนจะปรบัสหีน้ำให้ยิ้มแย้มแจ่มใส และพูดต่อเพื่อปกปิด

พริุธในใจ “นี่ถ้ำได้แต่งหน้ำท�ำผมแบบบเีขำเสยีหน่อย เรำว่ำสูสหีำคนชนะ

ยำกเลยทเีดยีว”

“เรำไม่แข่งกับใครหรอก ท�ำงำนหำเงินดีกว่ำ เผื่ออำยุเยอะแล้วเขำ 

ให้ออกจำกงำนจะได้ไม่ต้องเดอืดร้อนออกไปรบัจ้ำงรำยวนั หรอืนั่งขำยของ

ตำมตลำดนดั”

“แหม เสยีดำยควำมสำวควำมสวยของปีย์จรงิๆ เลย นี่ถ้ำเรำสวย

กว่ำนี้อีกนิดนะ เรำคงมีผู้ชำยมำให้เลือกมำกกว่ำนี้แน่ๆ” ศจีบ่นอุบอิบไป

เรื่อยๆ ก่อนจะเดนิมำนั่งท�ำงำนในหน้ำที่ของตนเองต่อ

“แล้วตอนนี้มมีำให้เลอืกกี่คนล่ะ” ปีย์วรำถำมอย่ำงขนัๆ

ศจีถอนใจดังเฮือก “คนเดียวน่ะสิ แม้ไม่ชอบใจนัก แต่จะตัดทิ้งก ็

ไม่ได้ กลวัไม่มใีครเข้ำมำอกี”

“แล้วทนคบกนัไปแบบนี้หรอื”

“แหม ก็ไม่ถึงขนำดนั้นเสียหน่อย เรำไม่ได้ทนขนำดนั้นนะปีย์ เรำ

แสดงออกอย่ำงเตม็ที่เลยว่ำเรำเป็นยงัไง ไม่อยำกเสแสร้งแกล้งท�ำ เรำเป็น

ยงัไงกแ็สดงออกไป ถงึเขำจะไม่ได้ดเีลศิร้อยเปอร์เซน็ต์ หรอืหล่อเหลำแบบ

แฟนคนอื่นเขำ ข้อเสยีเขำกม็มีำกอยู่ แต่เขำคอืคนที่รกัเรำ และอดทนกบั
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ควำมเป็นตวัเรำได้ เรำถงึตดัเขำไม่ลงนี่ไง”

“แล้วศจรีกัเขำหรอืเปล่ำ”

ศจยีกัไหล่ “ไม่รูส้ ิคงชอบๆ มั้ง กค็บๆ ไปจนกว่ำจะเจอใครที่ดกีว่ำ 

แล้วปีย์ล่ะ ไม่คดิจะมใีครใหม่หรอืไง ให้เขำมำคอยดูแลตวัเอง ดูแลลูก”

ปีย์วรำก้มหน้ำหลบสำยตำ พร้อมกับลงมือเขียนบันทึกต่อทันท ี 

“ไม่ละ อยู่แบบนี้กม็คีวำมสุขแล้ว”

ศจีหรี่ตำมองท่ำทีตัดบทของเพื่อนร่วมงำนก่อนจะหันไปท�ำงำน 

ของตนเองต่อไปอย่ำงเข้ำใจ ปีย์วรำค่อนข้ำงเกบ็ตวัและไมค่่อยเล่ำเรื่องรำว 

ส่วนตัวให้ใครฟังมำกนัก แม้จะมีข่ำวเสียหำยมำกมำยขนำดไหน ปีย์วรำ 

กไ็ม่เคยแก้ต่ำงหรอืแก้ตวัเลยสกัครั้ง

ส่วนตวัของศจเีองนั้น ตอนแรกเธอกต็ั้งป้อมกบัปีย์วรำอยูเ่หมอืนกนั

ตอนที่หญิงสำวเพิ่งเข้ำมำท�ำงำนที่นี่ใหม่ๆ เพรำะด้วยข่ำวลือที่ไม่ค่อย 

โสภำสักเท่ำไรนักของปีย์วรำ และกำรเป็นเด็กฝำกของรองผู้อ�ำนวยกำร 

โรงพยำบำลที่ไม่ได้ผ่ำนกำรคดัเลอืกเหมอืนพยำบำลคนอื่นๆ เขำ เลยท�ำให้

ใครต่อใครต่ำงพำกนัหลกีหนไีม่คบค้ำสมำคมด้วย แต่พอมำท�ำงำนดว้ยกนั

เข้ำจรงิๆ ศจกีแ็ทบลมืเลอืนเรื่องรำวที่ได้ยนิมำทั้งหมดไป เพรำะควำมตั้งใจ

และใส่ใจในกำรท�ำงำนของปีย์วรำ อีกทั้งหญิงสำวก็สงบเสงี่ยมและมีน�้ำใจ

ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงำนโดยไม่เลือกว่ำใครเป็นใคร แม้แต่แม่บ้ำน 

และคนท�ำควำมสะอำดกไ็ม่เว้น

กำรรบัส่งเวรกเ็หมอืนเป็นกำรส่งต่อหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบให้แก่
ทีมพยำบำลที่จะมำรับเวร ทุกคนทรำบข้อมูลกำรเจ็บป่วยของผู้ป่วย ซึ่ง

ประกอบด้วยกำรวนิจิฉยัโรค กำรส่งตรวจ และกำรรกัษำพยำบำลที่ผู้ป่วย

ควรได้รบัอย่ำงต่อเนื่อง และยงัเป็นกำรเตรยีมข้อมูลที่เป็นสำระส�ำคญัของ

ผู้ป่วยโดยมกีำรสื่อสำรข้อมูลต่ำงๆ ในแต่ละเวรด้วยวำจำหรอืกำรบนัทกึ 

มีกำรประชุมปรึกษำหำรือกัน ท�ำให้ผู้ป่วยได้รับกำรแก้ไขปัญหำ
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ทำงกำรพยำบำลและกำรดแูลรกัษำอย่ำงต่อเนื่องในแต่ละเวรช่วยให้สำมำรถ

วำงแผนในกำรดูแลผู้ป่วย ซึ่งส่งผลต่อควำมถูกต้องและควำมต่อเนื่อง 

ในกำรดูแลรักษำ สำมำรถติดตำมและตรวจสอบงำนกำรพยำบำลที่ได้

ด�ำเนนิกำรให้แก่ผู้ป่วยไปแล้วในช่วงเวลำนั้นๆ รวมทั้งมอบหมำยงำนให้เวร

ต่อไปได้อย่ำงเหมำะสม

บรำลนีำงพยำบำลสำวหน้ำแฉล้มรปูร่ำงสะโอดสะองเดนิปรี่เข้ำไปหำ

ปีย์วรำทนัททีี่มโีอกำส “ปีย์...”

“ว่ำไงบี” ปีย์วรำหันมำส่งยิ้มให้เพื่อนสนิทพร้อมกับหยิบกระเป๋ำถือ

และถุงใส่ของของตนออกมำจำกตู้เก็บของส่วนตัวเพื่อเตรียมกลับบ้ำน 

หลงัจำกส่งเวรฯ เรยีบร้อยแล้ว

“เรำมีเรื่องอยำกจะปรึกษำปีย์หน่อย” บรำลีจับมือปีย์วรำมำเขย่ำ 

ท่ำทำงร้อนใจผสมกบัเขนิอำยพกิล

“มอีะไรหรอื”

บรำลมีองไปรอบตวั ก่อนจะยกข้อมอืขึ้นมำดูเวลำจำกนำฬิกำที่สวม

ตดิข้อมอือยู่ “เรำไม่กวนเวลำปีย์มำกหรอก ปีย์ฟังบหีน่อยนะ”

“อมื มอีะไรกว็่ำมำส”ิ

“ปีย์ว่ำผดิไหม ถ้ำเรำจะจบีผู้ชำยก่อน” 

หญิงสำวมองใบหน้ำแดงระเรื่อของเพื่อนรักด้วยควำมประหลำดใจ

แกมสงสยัทนัท ีนกึในใจว่ำใครกนัหนอที่ท�ำให้บรำลเีป็นไปได้ถงึขนำดนี้ 

“ชอบเขำมำกหรือไง ผู้ชำยคนนั้น” หญิงสำวถำมเพื่อนรักเหมือน 

หยั่งเชงิ ก่อนจะได้รบัค�ำตอบเป็นกำรพยกัหน้ำไวๆ ตอบกลบัมำ

“ชอบที่สุดเลย เรำไม่เคยชอบใครแบบนี้มำก่อนเลยปีย์ แค่เขำมำ 

นั่งใกล้ๆ ไม่ต้องพูดอะไร หวัใจเรำกเ็ต้นผดิจงัหวะ วูบๆ ใจสั่นหววิ รู้สกึ

คล้ำยจะเป็นลมให้ได้เลย”

“ได้เจอกนัอกีหรอื”

“อมื เรำไปงำนเลี้ยงที่พี่นนท์ชวน ปีย์...ขนำดพี่เขำใส่เสื้อยดื กำงเกงยนี
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ธรรมดำ เขำยงัโดดเด่นกระแทกตำเรำก่อนใครๆ เลยเชื่อไหม ตอนที่อยูใ่น

งำนเรำแทบไม่ได้มองคนอื่นเลย”

“แล้วทำงนั้นล่ะ” หญิงสำวเลิกคิ้วถำมอย่ำงใคร่รู้เมื่อเห็นท่ำทีของ

เพื่อนรกั 

บรำลหีน้ำสลดลงทนัท ีก่อนจะท�ำท่ำหนกัอกหนกัใจขึ้นมำ “นิ่งๆ นะ 

แต่เขำกค็ยุกบัเรำด ีหรอือำจจะเป็นเพรำะเรำไปกบัพี่นนท์กไ็ด้ เขำเลยสงวน

ท่ำทไีม่ได้แสดงออกอะไรกบัเรำ เอำไงดปีีย์ เรำต้องท�ำให้เขำรู้ใช่ไหมว่ำเรำ

ไม่มีใคร ไม่ได้เป็นอะไรกับพี่นนท์ แล้วกำรจีบผู้ชำยก่อนมันไม่น่ำเกลียด

หรอกเนอะปีย์เนอะ”

“ไม่หรอก ถ้ำเรำไม่ได้ท�ำอะไรประเจดิประเจ้อเกนิไป อกีอย่ำงบที�ำ

ไปเพรำะชอบเขำจริงๆ ไม่ใช่หรือ กำรที่ผู้หญิงจะเริ่มต้นก่อนในสมัยนี้ก ็

ไม่แปลกหรอกนะ อกีอย่ำงเรำเชื่อว่ำผูช้ำยคนนั้นไม่มทีำงที่จะไม่ชอบบแีน่ๆ 

บเีพื่อนเรำสวยน่ำรกัน่ำใคร่ขนำดนี้”

“ปีย์อะ อย่ำชมกนัเองส ิ นี่เรำยงัคดิอยู่นะว่ำถ้ำเรำจะโทร. ไปหำเขำ

ก่อน โทร. ไปทกัทำย โทร. ไปชวนเขำกนิข้ำวบ้ำง ปีย์ว่ำมนัน่ำเกลยีดไหม”

“กอ็ย่ำท�ำให้บ่อยจนน่ำร�ำคำญส ิลองโทร. ไปสกัหนสองหนก่อนกไ็ด้ 

หรอืไม่กส็่งข้อควำมไปหำ ดูท่ำทเีขำก่อน แต่เรำว่ำ...แค่หนสองหนเขำคงรู้

แล้วละว่ำบเีปิดทำงทอดสะพำนให้เขำแล้ว”

“เฮ้อ ไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครมำก่อนเลยนะ แต่กับคนนี้เรำพูด 

ไม่ถูกเลย”

“หล่อมำกละสิ” ปีย์วรำเย้ำพร้อมกับเอำไหล่กระแทกต้นแขนเพื่อน

เบำๆ

“หล่อมำก แถมโพรไฟล์ดีสุดๆ เป็นนักบินเอฟ-๑๖ นอกจำกฝีมือ

ดแีล้วยงัได้ชื่อว่ำมชีั่วโมงบนิสงู ผ่ำนกำรบนิกบัเครื่องบนิขบัไล่มำแล้วหลำย

ร้อยชั่วโมง เกือบระดับท็อปเลยเชียวนะ ประวัติกำรบินดีเยี่ยม พี่นนท ์

เล่ำว่ำขึ้นป้ำยชื่อแทบทุกหลกัสูตรเลย”
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“ขบัเอฟ-๑๖ ด้วยหรอื แสดงว่ำฝีมอืไม่เบำ” 

“ช่ำยย...นี่ก็เพิ่งกลับมำจำกต่ำงประเทศเมื่อต้นปีนี่เอง เรียนเก่งจน

ได้เหรียญทองเลยนะ” บรำลีเล่ำอย่ำงภูมิอกภูมิใจในตัวนักบินหนุ่มคนนั้น

จนปีย์วรำยังอดทึ่งตำมไปด้วยไม่ได้ แม้จะมีบำงจุดที่เริ่มสะกิดใจเธอมำก

ขึ้นทุกครั้งที่ได้ข้อมูลของนกับนิหนุ่มคนนี้กต็ำมที

“แล้วนสิยัใจคอล่ะ”

“ปีย์กร็ู้ พวกนี้เขำอโีก้สูงจะตำย ควำมมั่นใจสุดโต่ง เพรำะเขำถอืว่ำ

เขำคือคนเหนือคน แถมคนนี้เพื่อนๆ ยังให้ฉำยำเขำว่ำเดวิลอีก ปีย์คิดว่ำ 

คนที่ได้ฉำยำนี้เป็นยงัไงล่ะ ถ้ำไม่ใช่หล่อ ร้ำย แฮนด์ซมั”

หญิงสำวมองใบหน้ำที่เหมือนจะแสดงควำมภูมิใจของบรำลีก่อนจะ

รู้สกึแปลบที่หวัใจ รู้สกึเหมอืนก�ำลงัถูกตอกย�้ำให้กลบัไปคดิถงึใครบำงคน

อกีครั้ง 

‘คงไม่ใช่เขำแน่ ไม่ใช่แน่ๆ ฉำยำ Call Sign๔ ที่ใช้เรียกขำนอำจ

เหมอืนกนัโดยบงัเอญิกเ็ป็นไปได้’

“ปีย์ ปีย์เป็นอะไร อยู่ๆ หน้ำกซ็ดีแบบนั้น”

“ปะ...เปล่ำ ว่ำแต่จะลองเล่นกบัไฟหรอืบ ีไม่กลวัเจบ็หรอืไง” พอหลดุ

ปำกพดูประโยคนี้ออกไป ปีย์วรำกเ็หมอืนถกูหมดัที่มองไม่เหน็ซดัเข้ำมำเตม็ๆ 

จนเจบ็ไปทั้งใจ ประโยคนี้พี่สำวของเธอเคยพดู เคยเตอืนเอำไว้แล้วแท้ๆ แต่

เธอกไ็ม่เคยฟัง ไม่เคยกลวั เพรำะคดิว่ำควำมรกัจะเอำชนะทุกอย่ำงได้

“ถงึแม้ว่ำไฟมนัจะร้อน มนัจะอนัตรำย แต่มนักอ็บอุ่นและสวยงำม

นะปีย์ ปีย์ต้องช่วยเรำนะ นะ นะปีย์นะ”

ปีย์วรำหวัเรำะเสยีงขื่นในล�ำคอ “เรำจะช่วยอะไรบไีด้ล่ะ ตวัเรำเอง 

กย็งัแทบจะเอำตวัไม่รอด บกีร็ู้”

“น่ำนะ อย่ำงน้อยกค็อยเป็นที่ปรกึษำ เป็นแรงใจ ก�ำลงัใจ หรอืเป็น

๔ Call Sign คอืฉำยำที่รู้กนัในหมู่นกับนิด้วยกนั
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คนรบัฟังบกีไ็ด้”

“อมื...” ปีย์วรำรบัค�ำอย่ำงเสยีไม่ได้เมื่อเหน็สหีน้ำที่จรงิจงัของบรำล ี 

นึกอยำกจะเห็นหน้ำผู้ชำยคนดังกล่ำวเหลือเกินว่ำหล่อเหลำน่ำสนใจขนำด

ไหน ถึงท�ำให้บรำลีหลงเพ้อหลงฝันไปได้ขนำดนี้ และเป็นคนเดียวกับคน 

ที่เธอหวั่นใจอยู่ตอนนี้หรอืเปล่ำ

“ทำวเวอร์ นี่คอื เจ-ชำร์ก พร้อมออกปฏบิตักิำร”
“เจ-ชำร์ก ให้คุณใช้รนัเวย์ ๒๒ ไต่ไปที่ ๑๕,๐๐๐ ฟุต”

“รนัเวย์เคลยีร์”

“รนัเวย์เคลยีร์”

ทนัททีี่กำรสื่อสำรทำงวทิยจุบลง เอฟ-๑๖ ของผูบ้งัคบัฝงูกแ็ผดเสยีง

กัมปนำทพร้อมพ่นเปลวเพลิงสีแดงออกมำจำกท่อไอพ่น เพียงสองวินำที 

มนักพ็ุ่งทะยำนขึ้นสู่ท้องฟ้ำ

อกีมมุหนึ่งของกองบนิ เจ้ำหน้ำที่ภำคพื้นดนิก�ำลงัท�ำงำนอย่ำงขะมกั- 

เขม้นเพื่อส่งฝูงเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพอำกำศไทยขึ้นสู่

ท้องฟ้ำเพื่อฝึกสกดักั้นข้ำศกึ

ที่หัวรันเวย์ เอฟ-๑๖ อีกสำมล�ำก�ำลังวอร์มเครื่องยนต์ที่แท็กซี่เวย์ 

รอหอบงัคบักำรบนิอนุญำตเทกออฟจนเสยีงดงักระหึ่ม 

เหตกุำรณ์ข้ำงต้นรวมทั้งค�ำสนทนำในห้องบรฟีเป็นเพยีงสถำนกำรณ์

จ�ำลองที่อำจเกดิขึ้นกบันกับนิเอฟ-๑๖ ในสโมสรนกับนิ เมื่อตกอยู่ในภำวะ

สงครำม แต่บทสนทนำทำงวทิยุกแ็สดงถงึควำมรวดเรว็ของปฏบิตักิำรทำง

อำกำศ เฉกเช่นสถำนกำรณ์นั้นได้เกดิขึ้นจรงิๆ 

เวลำผ่ำนไปเนิ่นนำน ในที่สุดเครื่องบนิรบทั้งสี่ล�ำกบ็นิกลบัฐำนอย่ำง

ปลอดภยั เมื่อช่ำงเทคนคิภำคพื้นดนิรบัเครื่องบนิเข้ำจุดจอด ระบบคอม- 

พิวเตอร์ของเครื่องบินจะรำยงำนสถำนะทั้งหมดของเครื่อง และแสดง

บรเิวณที่ต้องตรวจสอบ หรอืเปลี่ยนอุปกรณ์ผ่ำนเครอืข่ำยวำย-ฟำย เข้ำสู่
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คอมพิวเตอร์พกพำของช่ำงเทคนิค ท�ำให้ท�ำงำนได้อย่ำงรวดเร็ว ซึ่งนับว่ำ

เป็นเทคโนโลยซี่อมบ�ำรุงที่ทนัสมยัที่สุดของกองทพัอำกำศในขณะนี้

เครื่องบนิรุน่ใหม่และเกอืบจะทนัสมยัที่สุดในเมอืงไทยเคลื่อนเข้ำมำ

จอด นกับนิหนุ่มในชุดนกับนิสวมทบัด้วย G-Suit หรอื Anti-G Suit๕ 

ก้ำวลงมำจำกเครื่องบนิพร้อมฮำร์ดสิก์ที่ถอดออกจำกเครื่อง เพื่อน�ำข้อมูล

ภำรกจิที่บนัทกึกำรบนิไปทบทวนในห้อง De-Brief ก่อนส่งมอบเครื่องบนิ

ล�ำดงักล่ำวให้แก่ทมีช่ำงประจ�ำเครื่องต่อไป 

เบื้องหลังของควำมสมำร์ตและองอำจของชุดนักบินรบที่เห็นมักถูก

ซ่อนไว้ภำยใต้อุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัยให้แก่นักบิน ซึ่งนักบินทุกคนจะ

ต้องฝึกและเรียนรู้กำรใช้อุปกรณ์เหล่ำนี้ให้เป็น เพรำะหำกเกิดควำม 

ผิดพลำดขึ้นเพียงเสี้ยววินำที ย่อมหมำยถึงกำรสูญเสียชีวิต นักบินรบจึง 

มเีป้ำหมำยว่ำ Mission fifoirst, but Safety before ภำรกจิมำก่อน แต่ 

ควำมปลอดภยักต็้องมำก่อนเสมอ 

ชำยรูปร่ำงสูงใหญ่ที่ก�ำลังเดินกลับมำขึ้นรถบัสที่มำจอดรอท่ำอยู่ 

ก่อนแล้ว เขม้นดวงตำใต้คิ้วหนำมองด้วยควำมรูส้กึคุ้นหน้ำคุ้นตำช่ำงประจ�ำ

เครื่องที่เข้ำมำรับเครื่องต่อจำกเขำเมื่อครู่เหลือเกิน คลับคล้ำยคลับคลำ  

คุ้นหน้ำเหมือนเคยเจอะเจอกันมำก่อน แต่นำยช่ำงเครื่องคนดังกล่ำวกลับ 

ท�ำเหมือนก�ำลังหลบหน้ำหลบตำ และไม่ต้องกำรสนทนำกับเขำเหมือนคน 

ไม่คุ้นกนัมำก่อน นั่นยิ่งท�ำให้ปวมิสงสยัมำกขึ้นไปอกี

ชำยหนุ่มยงัเขม้นมองไปทำงช่ำงเครื่องคนดงักล่ำว ในขณะที่ขยบัตวั

นั่งเอนหลงัสบำยๆ บนเบำะรถบสัขนำดเลก็ที่ดดัแปลงท�ำที่นั่งขึ้นใหม่ทั้งหมด

เพื่อให้เหมำะสมกับกำรแต่งกำยของนักบินระหว่ำงรอนักบินร่วมฝูงเดินมำ

ขึ้นรถ

๕ จีสูท หรือ แอนติจีสูท ช่วยป้องกันนักบินไม่ให้เข้ำสู่สภำวะแบล็กเอำต์ หรือจี-ล็อก  

เมื่อท�ำกำรบนิในท่ำทำงกำรบนิที่มคี่ำจสีูงๆ
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“วนันี้ไม่ทิ้งลำยเลยนะไอ้พำย” 

ผู้บงัคบัฝูงอย่ำง นำวำอำกำศโท กลวชัร ดุจดงัเพชร ก้ำวขึ้นมำนั่ง

ลงข้ำงๆ ลูกฝูงที่ขึ้นมำนั่งรออยู่บนรถก่อน ขณะที่นกับนิคนอื่นๆ เดนิตำม

ขึ้นมำตดิๆ

“ผมมผีู้ฝูงดคีรบั”

“ไอ้นี่มันขี้ประจบครับพี่หลำม อย่ำไปเชื่อมันมำก” นำวำอำกำศตร ี

บวรภคั นำถวฒัน์ นกับนิหนุ่มอกีคนเอ่ยขึ้นทนัที

“เพรำะปำกแบบนี้ไม่ใช่หรอื สำวๆ ถงึตำมกนัเกร่อ” กลวชัรหนัไป

ยักคิ้วให้ลูกฝูงอย่ำงปวิมที่ยังมองตรงไปยังลำนบินที่มีช่ำงเครื่องมำกกว่ำ 

สบินำย จนเขำสงัเกตเหน็แล้วมองตำมไป “มอีะไรหรอืเปล่ำพำย”

“ผมคุ้นหน้ำช่ำงเครื่องของพี่หลำมครบั”

“คนไหนวะ”

“คนนั้นไงครบั คนที่ก�ำลงัเดนิก้มหน้ำไปที่เครื่อง ผมคุ้นหน้ำอยู่ แต่

ไม่แน่ใจว่ำรู้จกัหรอืเปล่ำ”

“อ๋อ เอกชยั เมื่อก่อนกเ็ป็นนำยช่ำงอยูท่ี่นี่นะ แต่ย้ำยเข้ำไปเรยีนอะไร

สักอย่ำงนี่แหละ เพิ่งกลับมำประจ�ำที่นี่ไล่ๆ กับตอนที่พวกเรำฝึกกลับมำ 

นี่แหละ”

“คนนี้หรอืเปล่ำ ที่เขำว่ำเปิดอู่จนรวย แถมแฟนสวยสะเดด็” 

“ใช่ครบั เหน็เขำว่ำเป็นพรติตเีก่ำเสยีด้วย”

“เฮ้ย จริงหรือวะ” กลวัชรหันไปถำมลูกฝูงอย่ำงไม่เชื่อหู “เอกชัย 

ดูนิ่งๆ เฉยๆ ไปท�ำอที่ำไหนวะ ถงึไปคว้ำเอำพรติตมีำเป็นเมยีได้”

“ฮ่ำๆๆ กเ็พรำะนิ่งๆ เฉยๆ ขยนัท�ำงำนจนรวยไงเล่ำครบั ถงึได้สำวๆ 

ไปกอด กลิ้งกลอกพูดไปเรื่อย ออกบินเป็นว่ำเล่น เช้ำบิน บ่ำยประชุม 

อย่ำงพวกเรำ สำวๆ เขำกลวัจะไปหกัอกเขำเอำ เขำเลยไม่เอำเรำ” บวรภคั

หวัเรำะร่วนขณะที่บอกเล่ำ 

แต่ในขณะที่ทุกคนก�ำลังพูดคุยกันอย่ำงใคร่รู ้ในเรื่องของเอกชัย  
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นัยน์ตำของปวิมกลับวำวโรจน์ กรำมขบกันแน่นจนขึ้นสัน สำยตำดุวำว 

จ้องมองไปที่นำยช่ำงที่เดนิวนอยู่รอบเครื่องบนิ หำกดวงตำของปวมิคอืมดี 

ป่ำนนี้ร่ำงกำยของเอกชยัคงขำดออกจำกกนัเป็นชิ้นๆ เลอืดไหลนองไปทั้งตวั 

เมื่อควำมทรงจ�ำแต่หนหลงัได้ย้อนกลบัคนืมำอกีหน เพรำะแบบนี้นี่เองเขำ

ถงึคุ้นหน้ำคุ้นตำเหมอืนเคยเจอกนัมำก่อน ที่แท้กค็ู่กรณเีก่ำนี่เอง! 

‘เกือบสองปีแล้วสินะ’ ชำยหนุ่มก�ำมือแน่นจนขึ้นสันกระดูก เขำถูก

สวมเขำจำกผู้หญงิที่เขำรกั จำกผูห้ญงิที่เขำไว้ใจ และมอบหวัใจให้ไปทั้งดวง 

แต่เธอกลับไม่เห็นค่ำของมัน ปวิมสะบัดหน้ำหนี เพรำะไม่ต้องกำรรื้อฟื้น

ควำมทรงจ�ำที่เขำพยำยำมจะลมืขึ้นมำอกีหน แต่ถ้ำมนัลบออกจำกใจได้ง่ำยๆ 

เขำกค็งจะไม่เจบ็แบบนี้

เพรำะมัวแต่ก้มหน้ำก้มตำรีบเดินเพื่อจะได้ไปขึ้นเวรให้ทันเวลำ เลย
ไม่ได้เงยหน้ำมองใครต่อใคร และไม่ทันระวังตัวเมื่อเดินมำถึงมุมตึกที่ม ี

ทำงเชื่อมต่อไปยงัอำคำรพกัของผูป่้วย ปีย์วรำชนเข้ำกบัร่ำงสงูโปร่งของใคร

บำงคนที่เลี้ยวออกมำจำกมมุตกึเข้ำอย่ำงจงั ดว่ีำอกีฝ่ำยมั่นคงไม่มเีซเสยีหลกั

เหมือนเช่นที่เธอเป็น แถมยังช่วยจับพยุงไม่ให้เธอล้มลงไปกองอยู่กับพื้น 

อกีด้วย

“อุ๊ย! ขอโทษค่ะ” หญิงสำวรีบเอ่ยปำกขอโทษทันที ก่อนจะรีบเงย

หน้ำขึ้นไปมองคู่กรณ ี “คุณหมอ...เอ่อ ดฉินัต้องขอโทษด้วยนะคะ ไม่ทนั

เหน็จรงิๆ”

“ไม่เป็นไรครบั ว่ำแต่คุณเจบ็ตรงไหนหรอืเปล่ำ” 

“มะ...ไม่คะ ต้องขอโทษด้วยจรงิๆ นะคะ ปีย์ เอ่อ ดฉินัซุ่มซ่ำมเอง” 

ปีย์วรำค่อยๆ ขยับถอยห่ำง ท�ำให้มือใหญ่ที่มีนิ้วเรียวสวยรำวกับนิ้วของ 

ผู้หญงิคลำยออกจำกต้นแขนของเธอ ไปตกอยู่ที่ข้ำงกำยของเจ้ำของ

“จะรบีไปขึ้นเวรหรอืครบั” ภูวนยัเอ่ยถำมเสยีงนุ่ม

หญิงสำวพยักหน้ำรับ ก่อนจะคิดได้ว่ำเขำคือนำยแพทย์ใหญ่อำวุโส
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กว่ำตนเองนกั “ค่ะ”

“ถงึจะรบีแค่ไหน กต็้องระวงัตวัเองด้วยนะครบั อุบตัเิหตุเกดิขึ้นได้

ทุกวนิำท”ี

“ค่ะ” ปีย์วรำก้มหน้ำพึมพ�ำตอบรับเสียงเบำ รู้สึกเหมือนก�ำลังโดน

ผูใ้หญ่ต�ำหนเิอำกไ็ม่ปำน ก่อนจะเหน็ว่ำภวูนยัก้ำวหลบไปยนืชดิผนงัเหมอืน

จะเปิดทำงให้เธอเดนิ

“เชญิครบั เดี๋ยวจะไปขึ้นเวรสำย”

ปีย์วรำเตรียมจะก้ำวเท้ำไปอยู่แล้วเชียว แต่เพรำะอะไรไม่รู้ท�ำให ้

หญงิสำวต้องเงยหน้ำขึ้นไปสบตำภวูนยัอกีหน “คณุหมอเจอปำกกำหรอืยงัคะ”

รอยยิ้มบำงๆ ปรำกฏที่มุมปำกให้หญงิสำวเหน็ทนัที

‘ไหนใครว่ำนำยแพทย์ภูวนยัยิ้มยำก ไม่ใช่เสยีหน่อย!’ หญงิสำวคดิ

ในใจระหว่ำงที่ยนืจ้องมองนำยแพทย์ใหญ่ซึ่งยนือยู่เบื้องหน้ำ

“ยงัครบั” น�้ำเสยีงนุ่มๆ ตอบกลบัมำแทบจะทนัทพีร้อมกบัรอยยิ้ม

น้อยๆ ที่มุมปำกเหมอืนเช่นที่ท�ำไปเมื่อครู่

ปีย์วรำก้มหน้ำหลบ นกึถงึค�ำพดูของศจทีนัท ีว่ำใครเหน็รอยยิ้มของ

นำยแพทย์หนุม่ใหญ่ท่ำนนี้เข้ำกท็�ำเอำใจละลำยทกุคน “งะ...งั้นเดี๋ยวดฉินัจะ

ถำมหวัหน้ำตกึท่ำนให้นะคะ”

“ครบั ฝำกด้วยนะครบั”

“ค่ะ” ปีย์วรำเงยหน้ำขึ้นไปส่งยิ้มให้นำยแพทย์ใหญ่ ก่อนจะก้มศรีษะ

เลก็น้อยและเดนิออกไปทนัท ีโดยไม่ทนัเหน็ว่ำมสีำยตำของเขำมองตำมหลงั

ไปจนเธอเดนิลบัสำยตำ

ปีย์วรำดูเวลำบนนำฬิกำข้อมือของตนเองอีกหนพร้อมๆ กับรู้สึก 

โล่งใจนักที่ตนเองมำทันเวลำพอดี หญิงสำวเปิดประตูเข้ำไปในห้องพัก

พยำบำลแล้วก็ประหลำดใจเมื่อเห็นว่ำใครนั่งอยู่ เนื่องจำกช่วงนี้เป็นช่วง 

รอยต่อของกำรส่งเวรและเป็นช่วงที่วุ่นวำยที่สุด แต่บรำลีกลับมำนั่งหลบ

อยู่ในห้องพกัพยำบำลแบบนี้
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“อ้ำว บ!ี ท�ำไมมำนั่งอยู่ตรงนี้ล่ะ”

บรำลีท�ำหน้ำงอใส่ปีย์วรำทันที “พอดีงำนเสร็จแล้วเลยแอบมำนั่ง 

พกัขำเสยีหน่อย”

“อมื” หญงิสำวพยกัหน้ำรบัไปอย่ำงนั้น เพรำะไม่รูจ้ะพดูอะไรด ีก่อน

จะเดินเอำกระเป๋ำถือไปเก็บในล็อกเกอร์ส่วนตัว เตรียมตัวออกไปปฏิบัติ

หน้ำที่ของตนเอง แต่พอเหลือบตำไปเห็นว่ำบรำลียังนั่งท�ำหน้ำมุ่ยอยู่ที่เดิม 

จงึอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปำกถำมไถ่อย่ำงมนี�้ำใจ “มอีะไรหรอืเปล่ำบ”ี

บรำลถีอนหำยใจดงัเฮอืก “เรำลองส่งข้อควำมไปหำเขำแล้ว แต่เขำ

ไม่ตอบกลบัมำ” 

หญงิสำวยื่นส่งโทรศพัท์ให้เพื่อนดูข้อควำมดงักล่ำว

“เจ้ำตวัยงัไม่เหน็เลยนี่ ถ้ำเขำเหน็เขำคงจะรบีตอบกลบัมำเองแหละ”

“ปีย์...” บรำลลีำกเสยีงเรยีกขำนเพื่อนรกั “เรำส่งไปตั้งแต่เช้ำ นี่มนั

เยน็ค�่ำแล้วนะ มนักี่ชั่วโมงเข้ำไปแล้ว เขำจะไม่ได้หยบิจบัโทรศพัท์เลยเชยีว

หรอื”

“ใจเยน็ๆ สบิ ีทำงนั้นเขำอำจประชุมหรอืขึ้นบนิอยู่กไ็ด้” ปีย์วรำเดนิ

เข้ำไปวำงมือบนไหล่เพื่อนสำว “ริจะมีแฟนเป็นทหำรก็ต้องท�ำใจนะ บำงที

งำนเขำกม็มีำกมำยจนแทบหำเวลำให้เรำไม่ได้”

“รู้อยู่แหละเรื่องนี้ หน้ำที่กำรงำนของเขำก็คล้ำยกับเรำ แต่นี่มัน 

เกนิไปหน่อยไหม สบิสองชั่วโมงแล้วนะปีย์...” 

ยงัไม่ทนัที่จะพดูจบประโยค โทรศพัท์ของบรำลกีส่็งเสยีงเตอืนขึ้นมำ

ว่ำมขี้อควำมเข้ำมำพอด ีเจ้ำตวัจงึรบีคว้ำหยบิโทรศพัท์ของตนขึ้นมำดูทนัที

ด้วยอำกำรตื่นเต้นอย่ำงเห็นได้ชัด ก่อนที่ใบหน้ำงอๆ ที่เห็นอยู่เมื่อครู่จะ 

แปรเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มกว้ำงสดใส 

“ปีย์! เขำตอบมำแล้ว” บรำลพีูดเสยีงดงัอย่ำงยนิดจีนแทบเป็นเสยีง

ตะโกน

ปีย์วรำยกนิ้วขึ้นมำจ่อที่รมิฝีปำก ส่งสญัญำณให้เพื่อนรกัเบำเสยีงลง
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หน่อย พร้อมยิ้มรบัอย่ำงโล่งใจ รู้สกึดใีจไปกบับรำลดี้วย “เหน็ไหม เรำ

บอกแล้วว่ำถ้ำเขำเหน็เขำต้องตอบมำ ทนีี้ท�ำงำนต่อได้แล้วใช่ไหมจ๊ะ”

“อมื...” บรำลยีิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ท่ำทำงมคีวำมสุขอย่ำงเหน็ได้ชดั “แต่

ขอเรำส่งข้อควำมกลบัไปหำเขำก่อนนะ” 

ปีย์วรำส่ำยหวัอย่ำงอ่อนใจ แต่กภ็ำวนำขอให้บรำลสีมหวงัในควำมรกั

ครั้งนี้ เพรำะบรำลเีป็นคนดมีนี�้ำใจให้เธอกบัลูกเสมอมำ



“โอ๊ยๆๆ ไม่ไหวแล้วนะ” เสยีงบ่นนี้ดงัออกมำจำกปำกของบรำล ี
ทันทีที่รับ-ส่งเวรเรียบร้อยแล้วหญิงสำวก็ลำกปีย์วรำให้ออกห่ำงจำก

พยำบำลคนอื่นๆ “ปีย์รู้ไหมว่ำเรำต้องพยำยำมแค่ไหน กว่ำพี่เขำจะใจอ่อน

ยอมรบันดัเรำและออกมำเจอกนัได้สกัครั้ง”

ปีย์วรำเลิกคิ้วสูง มองไปรอบตัวด้วยควำมเกรงใจเพื่อนร่วมงำน 

คนอื่นๆ ที่มองตำมเธอทั้งสองมำเหมือนไม่พอใจ เพรำะขณะนี้เป็นเวลำ

ท�ำงำนของปีย์วรำ แต่บรำลีกลับลำกเธอออกมำคุยแบบไม่เกรงใจใครเสีย

อย่ำงนั้น “ท�ำไม มีอะไรล่ะ เรำก็นึกว่ำทุกอย่ำงจะเรียบร้อยแล้วเสียอีก  

เรำเหน็บยีิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่หลำยวนั”

“ใช่ ทกุอย่ำงน่ำจะเรยีบร้อยดอียูห่รอกนะ ถ้ำไม่มพีี่นนท์ เชื่อไหมปีย์ 

เรำนดัพี่เขำให้ออกมำเจอกนัจนได้แล้วนะ แต่พี่เขำกลบัพำพี่นนท์มำด้วย”

“อ้ำว แล้วตอนคุยกนัคุยกนัยงัไงล่ะ” 

บรำลเีบ้รมิฝีปำกที่เคลอืบลปิสตกิด้วยควำมไม่พอใจรำวกบัเดก็เลก็ 

“ได้คุยที่ไหน เรำท�ำได้แค่ส่งข้อควำมไปหำเขำเท่ำนั้น เรำรทึ�ำใจกล้ำชวนเขำ

๓
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ออกมำกนิข้ำวกลำงวนัด้วยกนัเมื่อวนัก่อน ดใีจแทบตำยตอนเขำตอบตกลง 

แต่พอไปถงึร้ำนที่นดักนัเอำไว้นี่ส ิท�ำเอำแทบหมดอำรมณอ์ยำกจะเดนิกลบั

เลย พอเหน็อตีำพี่นนท์จอมจุ้นนั่งยิ้มแป้นอยู่ที่โต๊ะอกีคน”

“เขำอำจจะเขนิกไ็ด้ ถงึได้พำพี่นนท์มำด้วย”

“ไม่มทีำงเสยีละ ท่ำทำงเขำไม่ใช่เดก็หนุ่มนมเพิ่งแตกพำนเสยีหน่อย 

นั่งนิ่งๆ ส่งยิ้ม ไม่ค่อยพูด แต่นยัน์ตำนะอย่ำงกบัเหยี่ยว เหมอืนจะรู้จะเหน็

ไปเสยีหมด ท่ำทำงฉลำดเป็นกรด”

“ถงึขนำดนั้นเชยีวหรอื” 

“ไม่เก่งไม่ฉลำดจะมำเป็นนักบินรบได้ยังไงกันล่ะจ๊ะ” บรำลีบอก 

ด้วยท่ำทำงภูมใิจ ก่อนที่หน้ำสวยๆ จะงอหงกิอกีครั้ง

“ปีย์ช่วยอะไรเรำหน่อยได้ไหม” บรำลที�ำเสยีงอ้อนก่อนเดนิเข้ำไปกอด

แขนเพื่อนรกัและเขย่ำไปมำ 

“ช่วยอะไรล่ะ”

“ช่วยไปกนัพี่นนท์ให้เรำทนีะ กลำงวนัพรุง่นี้เรำชวนเขำไปกนิข้ำวเที่ยง

ด้วยกนัอกีหน เรำว่ำพี่นนท์ต้องมำด้วยอกีแน่ๆ เลย”

“พรุ่งนี้หรอื” ปีย์วรำมสีหีน้ำหนกัใจขึ้นมำทนัที

“ท�ำไม มอีะไร”

“พอดพีี่เอมเขำให้เรำควงเวรต่อให้ แกมธีุระ จะมำสำยหน่อย”

บรำลหีน้ำงอ คิ้วขมวดแทบจะทนัที

ปีย์วรำรู้สกึไม่ดทีี่ท�ำให้เพื่อนเสยีใจจงึหำทำงช่วย “แต่เรำว่ำ...พี่เอม

คงมำช้ำไม่กี่ชั่วโมงหรอก เรำว่ำเรำคงไปทนันดัของบพีอด ี ถ้ำยงัไงเรำอำจ

จะตำมไปหำบทีหีลงัดไีหม นดักนัไว้ที่ไหนล่ะ”

“ที่ห้ำงนี่เองปีย์” บรำลีท�ำน�้ำเสียงยินดีทันทีเมื่อยังพอมีควำมหวัง 

อยู่บ้ำง “ไปนะๆ ช้ำหน่อยกไ็ม่เป็นไรหรอก แต่ขอให้ไปเท่ำนั้นพอ ไปกนั 

พี่นนท์ให้หน่อย ท�ำเป็นชวนไปซื้อของก็ได้ เปิดโอกำสให้เรำอยู่กับพี่เขำ 

สองคน นะปีย์นะ ปีย์รูไ้หมกว่ำเขำจะยอมรบันดัเรำอกีหน เรำต้องพยำยำม
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อยู่ตั้งนำน เนี่ย...หน้ำเรำนะหนำขึ้นรำวกับถนนคอนกรีตที่ขนำดรถสิบล้อ

วิ่งยงัไม่รู้สกึ ถ้ำปีย์ไม่ไปแยกพี่นนท์ให้เรำ เรำต้องแย่แน่ๆ เลย เพรำะไม่รู้

ว่ำครำวหน้ำเขำจะยอมรบันดัเรำอกีหรอืเปล่ำ” 

“อืม...” หญิงสำวรับค�ำและรู้สึกดีทันทีที่ได้เห็นรอยยิ้มบนใบหน้ำ 

ของบรำล ีอกีอย่ำงเรื่องที่บรำลไีหว้วำนมนักไ็ม่ได้หนกัหนำอะไร ช่วยเพื่อน

แค่นี้ท�ำไมเธอจะท�ำไม่ได้

“ขอบใจนะปีย์ ปีย์เป็นเพื่อนที่ดทีี่สุดของเรำเลย นี่เรำยงัไม่รู้เลยนะ

ว่ำพรุ่งนี้จะใส่อะไรด”ี บรำลยีกนำฬิกำข้อมอืขึ้นมำดู “ตอนนี้ห้ำงยงัไม่ปิด

เรำไปเดนิหำชุดสวยๆ ส�ำหรบัใส่พรุ่งนี้ดกีว่ำ ขอบใจมำกนะปีย์นะ พรุ่งนี้

เจอกนั”

“จ้ะ” ปีย์วรำโบกมอืให้เพื่อนรกัที่พอเสรจ็ธรุะกผ็ละไปทนัท ีหญงิสำว

ส่ำยหน้ำน้อยๆ ด้วยควำมอ่อนใจ ก่อนจะเดินเข้ำไปในตึกเพื่อปฏิบัติงำน 

ในหน้ำที่ของตนเองทันทีด้วยไม่อยำกเอำรัดเอำเปรียบคนที่ขึ้นเวรพร้อม 

กบัเธอ

“ปีย์” 

เสยีงเข้มงวดของหวัหน้ำตกึท�ำให้เท้ำที่ก�ำลงัจะก้ำวเดนิต้องหยุดชะงกั 

พร้อมหนักลบัมำทนัท ี“คะ หวัหน้ำ”

พยำบำลสำวใหญ่ยื่นปำกกำสีน�้ำตำลเข้มเกือบด�ำมำตรงหน้ำปีย์วรำ 

ซึ่งมองอย่ำงไม่เข้ำใจก่อนจะนกึอะไรขึ้นมำได้

“เหน็ศจว่ีำหมอภวูนยัมำถำมหำปำกกำ ฝำกไว้ให้ด้วยนะเผื่อคณุหมอ

ท่ำนจะมำอกี ท่ำนลมืไว้เมื่อหลำยวนัก่อน”

“ค่ะ” หญงิสำวรบัปำกกำมำถอืไว้ในมอื

“โทร. ไปบอกให้มำรับหลำยหนแล้วแท้ๆ แต่ก็ไม่เห็นมำสักที ถ้ำ 

คุณหมอท่ำนหลงมำที่ตกึนี้อกี ฝำกด้วยละกนันะ”

“ค่ะ”

“ขอบใจ” เพลนิพศิบอกก่อนจะส่งยิ้มปรำนใีห้ปีย์วรำ แล้วเดนิออก
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ไปจำกตกึ

... 

พอมำถงึตอนนี้อำคำรชั้นนี้กเ็งยีบเหงำลงทนัตำ ปีย์วรำส่งยิ้มให้ศจทีี่

ก�ำลงัจดัยำให้ผู้ป่วยใส่ในกล่องเลก็ๆ ที่ระบหุมำยเลขห้องและชื่อผูป่้วยเอำไว้ 

ก่อนจะนั่งลงและหยบิชำร์ตประจ�ำตวัของผูป่้วยมำเปิดออกอ่ำนบนัทกึที่เวร

กลำงวนัเขยีนเอำไว้ 

นี่คือข้อดีของเวรกลำงคืน ตอนนี้ทุกอย่ำงเงียบสงบเธอจึงรู้สึกว่ำ

ตนเองสงบขึ้น ทั้งชั้นแทบไร้คนเดนิ เพรำะแบบนี้เธอถงึเลอืกที่จะลงเวรนี้ 

แมใ้ครต่อใครจะบอกว่ำไม่ดเีพรำะต้องท�ำงำนในเวลำที่คนอื่นเขำก�ำลงัหลบั

สบำย ก่อนขึ้นเวรกเ็ป็นกงัวล นอนไม่หลบั เพรำะเกรงว่ำจะตื่นไม่ทนัเวร

บ้ำง หรอืกำรขำดสงัคมไปเลยช่วงที่ท�ำงำนเวรดกึเพรำะตอนกลำงวนักน็อน

เท่ำนั้น อกีข้อกค็อืหำกมคีนไข้หนกั หรอืงำนหนกัคนืนั้น กต้็องวิ่งวุน่มำกกว่ำ

ปกต ิ

แต่ ในดมีเีสยี ในเสยีมดี ีในโลกนี้ไม่มอีะไรดไีปหมดทุกอย่ำง และ

ไม่มอีะไรไม่ดไีปเสยีหมดทกุอย่ำง ข้อดขีองกำรเข้ำเวรดกึคอืได้รู้จกับุคลำกร

ในโรงพยำบำลมำกขึ้น ทั้งหมอแผนกเดียวกัน หมอต่ำงแผนก พยำบำล 

ยำม คนขนเปล ฯลฯ เพรำะคนท�ำงำนเวรดกึด้วยกนัน้อย หำกมปัีญหำอะไร

ก็ต้องช่วยเหลือกัน ได้รู้จักกันมำกขึ้น สนิทกันมำกขึ้น เมื่อมีปัญหำใน

อนำคตกข็อควำมช่วยเหลอืกนัได้ง่ำยขึ้น 

เช้ำวนัรุ่งขึ้นถอืว่ำโชคดนีกัที่พยำบำลรุ่นพี่อย่ำงเอมมำต่อเวรที่ว่ำจ้ำง
ปีย์วรำเอำไว้เร็วกว่ำที่บอก หญิงสำวรีบโทร. ไปฝำกฝังให้ยุพำช่วยดูแล 

น้องพัฟต่ออีกชั่วโมงสองชั่วโมง ซึ่งยุพำก็ดีแสนดีรับปำกจะช่วยเลี้ยงด ู

น้องพฟัต่อแบบไม่มแีง่งอนเลยสกันดิ 

ปีย์วรำก้มมองชุดขำวในเครื่องแบบของโรงพยำบำลที่ตนเองสวมใส่

มำแล้วทั้งคนื แม้จะมรีอยยบัย่นแต่กไ็ม่ได้แลดนู่ำเกลยีดแต่อย่ำงใดระหว่ำง
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อยู่บนรถประจ�ำทำงเพื่อไปยังห้ำงสรรพสินค้ำที่นัดหมำยกับบรำลีเอำไว้  

และก่อนหน้ำนี้บรำลสี่งข้อควำมทำงโทรศพัท์มำเร่งเธออยู่หลำยหน 

หญิงสำวใช้มือโบกลมให้พัดเข้ำหำตัว วันนี้อำกำศร้อนอบอ้ำวเป็น

พเิศษ แม้จะมลีมพดัเข้ำมำภำยในรถ แต่หญงิสำวกย็งัรู้สกึร้อนและอดึอดั

เหมอืนจะหำยใจไม่ออกเสยีอย่ำงนั้น หรอืร่ำงกำยของเธอจะไม่ชนิกบัอำกำศ

ช่วงกลำงวนัเสยีแล้วกไ็ม่รู้ ปีย์วรำยิ้มข�ำ

จำกที่ร้อนๆ มีเหงื่อซึมกำย ควำมเย็นของเครื่องปรับอำกำศท�ำให้

หญิงสำวสบำยตัวขึ้นมำทันทีที่ก้ำวเข้ำมำในห้ำงสรรพสินค้ำใหญ่ประจ�ำ

จงัหวดั ร้ำนอำหำรที่บรำลนีดัหมำยเป็นร้ำนอำหำรต�ำรบัไทยชื่อดงั ตั้งอยู่

บรเิวณชั้นสำมของห้ำง 

ปีย์วรำพลิกโทรศัพท์ในมือขึ้นมำดูอีกรอบเมื่อมีเสียงเตือนข้อควำม

เข้ำซึ่งมำจำกบรำลอีกีครั้ง ก่อนจะก้ำวเท้ำให้ไวขึ้นเพื่อให้ทนัต่อควำมต้องกำร

ของเพื่อนรกั

หญงิสำวยิ้มกริ่ม เธอเหน็บรำลแีล้ว...

แต่แล้วรอยยิ้มที่มีบนใบหน้ำก็ค่อยๆ เลือนหำยไป เท้ำที่ก�ำลังจะ 

ก้ำวเดินหยุดชะงักไม่สำมำรถก้ำวต่อไปได้ จู ่ๆ ร่ำงกำยของเธอก็เกิด 

อำกำรชำ ไร้ควำมรู้สกึกบัสิ่งที่เหน็อยู่ตรงหน้ำ 

ปีย์วรำพยำยำมบอกตัวเองว่ำภำพตรงหน้ำมันไม่ใช่ของจริง มัน 

เป็นเพยีงภำพลวงตำ หญงิสำวอยำกจะก้ำวถอย แต่ขำกลบัไม่ท�ำตำมค�ำสั่ง 

เกดิอำกำรสั่นสะท้ำนจนเกนิกว่ำจะควบคุมร่ำงกำยของตนเองเอำไว้ได้

แม้เวลำจะผ่ำนไปเนิ่นนำนเกอืบสองปีแล้ว แต่แค่ได้เหน็เพยีงเสี้ยวหน้ำ

ด้ำนข้ำง เธอกร็ู้ว่ำเขำคอืใคร หญงิสำวหำยใจเข้ำออกช้ำๆ พยำยำมทรงตวั

ไม่ให้ล้มลงไปกองอยู่กบัพื้น สองมอืก�ำหูกระเป๋ำแน่น อยู่ๆ แผลเป็นที่เคย

เลือนรำงจำงหำย กลับมีอำกำรเจ็บแปลบเหมือนโดนกรีดซ�้ำเข้ำที่เดิม มัน

เจบ็จนเธอเกอืบจะร้องออกมำ 

แต่ก่อนที่เท้ำของปีย์วรำจะค่อยๆ ก้ำวถอยหลงั เพื่อหลบหนสีิ่งที่เหน็
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อยู่ตรงหน้ำ กพ็อดกีบัที่บรำลหีนัมำพอด ี 

“ปีย์! มำถงึแล้วหรอื” 

บรำลีผุดลุกขึ้นจำกโต๊ะด้วยท่ำทำงยินดี เดินปรี่เข้ำไปหำปีย์วรำที่ 

ยนืนิ่งอยู่หน้ำประตูทำงเข้ำร้ำน 

“ปีย์เป็นอะไรหรอืเปล่ำ หน้ำซดีจงั” บรำลเีอ่ยถำมทนัททีี่เหน็สหีน้ำ

ของเพื่อนรกัใกล้ๆ ใบหน้ำของปีย์วรำขำวซดีแทบปรำศจำกสเีลอืด เนื้อตวั

ที่สมัผสัอยู่กเ็ยน็เฉยีบ

“บะ...บ ี เรำรู้สกึไม่สบำย เรำกลบัก่อนได้ไหม” ระหว่ำงที่หญงิสำว

ก�ำลังเอ่ยบอก สำยตำของเธอก็จับจ้องอยู่ที่แผ่นหลังกว้ำงของชำยหนุ่ม 

สองคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะเขมง็ พลำงภำวนำขออย่ำให้ทั้งคู่หนักลบัมำเหน็เธอเข้ำ 

หรอืไม่กข็อให้ธรณแียกออกตรงหน้ำแล้วสูบเธอลงไปให้หำยไปในพรบิตำ 

แต่ค�ำภำวนำของปีย์วรำหำเป็นผลไม่ เพรำะชำยหนุ่มทั้งสองคนที่นั่ง

อยู่ที่โต๊ะหันมำมองที่เธอเเละบรำลีพร้อมๆ กัน มันเหมือนกับภำพช้ำใน

ภำพยนตร์หรือละครทีวีที่เธอเคยเห็น ทุกเสี้ยววินำทีนั้นมันช้ำจนแทบจะ

ท�ำให้เธอลมืหำยใจ ยิ่งได้เหน็สำยตำของเขำคนนั้นเบกิจ้องมองมำที่เธอดว้ย

อำกำรตกตะลงึไม่ต่ำงจำกที่เธอเป็น และเพยีงแวบเดยีวเท่ำนั้นก่อนดวงตำ 

คู่นั้นจะแปรเปลี่ยนเป็นควำมโกรธเกรี้ยว แววตำกร้ำวกระด้ำงเตม็ไปด้วย

ควำมเกลยีดชงั ไม่เหลอืแววอ่อนหวำนที่เธอเคยจ�ำได้ 

ปีย์วรำถงึกบัสะท้ำนหวั่นไหว เกดิอำกำรคลื่นไส้อยำกจะอำเจยีนและ

วิ่งหนอีอกไปให้ไกลที่สุด 

เธอท�ำอะไรผดิ? เธอต่ำงหำกที่ต้องท�ำสำยตำแบบนั้นใส่เขำ เขำไม่มี

สทิธิ์มำท�ำสำยตำเกลยีดชงัแบบนั้นใส่เธอ ดวงตำคู่สวยเริ่มมนี�้ำตำคลอ แต่

หญิงสำวต้องกล�้ำกลืนฝืนมันเอำไว้เพรำะไม่อยำกให้บรำลีเกิดสงสัยอะไร 

ขึ้นมำ

“ปีย์ หน้ำปีย์ซดีมำกเลย ไม่สบำยหรอืเปล่ำ ไหวไหม” บรำลถีำมอย่ำง

ห่วงใย ตอนนี้หน้ำตำของปีย์วรำซดีจนแทบปรำศจำกสเีลอืด ซดีจนบรำลี
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ห่วงว่ำเพื่อนของเธอจะล้มลงไปกองอยู่ที่พื้นในนำทนีั้น 

“ระ...เรำ เรำกลบัก่อนได้ไหมบ”ี

“ปีย์ แต่หน้ำปีย์ซดีมำกเลยนะ เข้ำไปนั่งพกัก่อนเถอะ นะ อย่ำงน้อย

กด็ื่มน�้ำสกัแก้วให้คลำยร้อนให้คลำยเหนื่อย พอค่อยยงัชั่วแล้วกค็่อยกลบั”

ปีย์วรำก้ำวถอยหลังเมื่อเหลือบไปมองทำงชำยหนุ่มทั้งสองอีกครั้ง 

แล้วเห็นว่ำทั้งคู่ลุกขึ้นยืนและเอกอำนนท์ก�ำลังเดินเข้ำมำหำเธอ ในขณะที่ 

อกีคนยนืนิ่งไม่ไหวตงิ แต่สำยตำไม่ได้ละไปจำกเธอเลยแม้แต่น้อย

“มอีะไรหรอืเปล่ำบ ีปีย์” เอกอำนนท์เอ่ยถำมสองสำว แต่สำยตำจ้อง

มองไปที่ปีย์วรำซึ่งหน้ำซดีรำวกบัคนที่ก�ำลงัจะเป็นลม

“ปีย์ค่ะพี่นนท์ ปีย์ท่ำทำงไม่สบำยเหมอืนจะเป็นลมเลย หนำ้กซ็ี้ดซดี”

“พี่กว็่ำอย่ำงนั้น งั้นพำเข้ำไปนั่งที่โต๊ะก่อนเถอะ เดี๋ยวเป็นลมเป็นแล้ง

แล้วจะยุ่ง”

“ไม่เป็นไรค่ะ ปีย์อยำกกลบับ้ำน ให้ปีย์กลบับ้ำนได้ไหมคะ ปีย์เพิ่ง

นึกขึ้นได้ว่ำมีธุระ” หญิงสำวพยำยำมหำข้ออ้ำงทุกทำงให้เธอได้ไปจำกที่นี่ 

เดี๋ยวนี้!

“อย่ำดื้อสปิีย์ ไปนั่งที่โต๊ะก่อนนะ ให้สหีน้ำปีย์ดกีว่ำนี้อกีหน่อยแล้ว

ค่อยกลบั เรำไม่รั้งปีย์ไว้หรอก” 

ปีย์วรำพยำยำมขืนตัวระหว่ำงที่บรำลีเข้ำมำโอบหลังพำเธอไปยังโต๊ะ

ที่ชำยคนนั้นยนืจ้องมองอยู่ 

...

ค�ำว่ำตกใจคงใช้ไม่ได้กับปวิมเพรำะว่ำมันมำกกว่ำนั้น วินำทีแรกที่

เหน็ว่ำเพื่อนของบรำลคีอืใคร วนิำทนีั้นเหมอืนใครเอำค้อนปอนด์มำทุบลง

บนศรีษะของเขำอย่ำงแรง ชำยหนุ่มแทบลมืหำยใจ ควำมรู้สกึที่นกึว่ำหำย

ไปแล้วหวนกลับมำในร่ำงกำยและในหัวใจอีกครั้ง สำยตำคมจ้องมองไปที่ 

หญิงสำวทั้งสองคนตรงหน้ำแบบไม่วำงตำ จนกระทั่งทั้งคู่เข้ำมำนั่งอยู่ 

เบื้องหน้ำเขำ 



42  l  ย ุท ธ ก ำ ร รั ก

ระหว่ำงที่บรำลกีบัเอกอำนนท์แสดงอำกำรห่วงใยปีย์วรำ ปวมิกลบั

นั่งดูเฉยๆ อยำกรู้เหลือเกินว่ำปีย์วรำจะท�ำอย่ำงไรต่อไปเมื่อจู่ๆ ก็ได้มำ 

เจอเขำโดยไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ ชำยหนุ่มลอบมองหญิงสำวตั้งแต่ศีรษะจด

ปลำยเท้ำ โลกหมนุเวยีนเปลี่ยนไปทกุวนั ทกุสิ่งทกุอย่ำงกย่็อมเปลี่ยนไปตำม

กำลเวลำ แต่ควำมรกัที่เกดิในช่วงเวลำสั้นๆ กลบัตรงึเขำเอำไว้ให้เจบ็จนถงึ

วนิำทนีี้ หญงิสำวตรงหน้ำเขำไม่ได้เปลี่ยนไปจำกควำมทรงจ�ำที่เขำพยำยำม

ที่จะลมืมนัไป หรอืไม่กอ็ำจจะสวยและเย้ำยวนกว่ำอดตีที่เขำจ�ำได้เสยีอกี 

ปวิมนั่งกอดอกก่อนจะเมินหน้ำหนี แต่ก็ท�ำได้ไม่นำนเมื่อรู้สึกถึง 

ควำมทรมำนภำยในใจจนต้องหันกลับมำมองหญิงสำวที่นั่งหน้ำซีดอยู่ตรง

หน้ำอกีหน

ตอนนี้สมองของเธอคิดอะไรไม่ออก ตื้อตันไปหมด ทุกสรรพสิ่ง 

รอบตวัเงยีบสงบ มแีต่เสยีงอู้อี้เหมอืนมอีะไรอยู่ในหู 

‘จะท�ำยงัไงด ีจะท�ำยงัไงด’ี ปีย์วรำถำมตนเอง 

เพรำะน�้ำเสียง ‘หึ’ ในล�ำคอที่ให้ควำมรู้สึกเย้ยหยันและเย็นชำ  

ปีย์วรำถงึค่อยๆ เงยหน้ำขึ้นมำและสบตำเขำ ชำยคนที่นั่งอยู่เบื้องหน้ำเธอ 

ชำยคนที่เธอไม่เหน็มำเกอืบสองปี ชำยคนที่เธอไม่เคยลมื ชำยคนที่สร้ำงแผล

เอำไว้ให้เธออย่ำงมำกมำย แต่วันนี้เขำดูเปลี่ยนไป ใบหน้ำของเขำดูเข้ม  

แกร่ง ชวนมองยิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่นำยทหำรหนุม่อำรมณ์ดแีววตำยิ้มไดเ้หมอืน 

เมื่อสองปีก่อนอกีต่อไปแล้ว 

วันนี้เขำได้กลำยเป็นชำยหนุ่มที่สำมำรถท�ำให้หัวใจหญิงสำวหลำยๆ 

คนหวั่นไหวไปกับมำดนิ่งขรึมและแววตำคมกริบของเขำในเวลำไม่ถึง 

สองปีด้วยซ�้ำ แต่มันกลับท�ำให้ทุกอย่ำงที่เกี่ยวกับเขำและเธอเปลี่ยนไป 

รำวฟ้ำกบัเหว

“ไหวไหมปีย์” น�้ำเสียงเอื้ออำทรของเอกอำนนท์ท�ำให้ปีย์วรำจ�ำต้อง

เงยหน้ำขึ้นมำส่งยิ้มให้นกับนิหนุ่มที่เธอรู้จกัมำพกัใหญ่

“ขอบคุณบี ขอบคุณพี่นนท์มำกนะคะ อำกำศข้ำงนอกมันร้อนไป
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หน่อย พอเข้ำมำเจอแอร์เย็นๆ ในห้ำงเข้ำเลยท�ำให้รู้สึกไม่ค่อยสบำย แต่

ตอนนี้ปีย์ค่อยยงัชั่วแล้วค่ะ” หญงิสำวฝืนพดูออกไป เพรำะไม่อยำกให้ผู้ชำย

ที่นั่งอยูต่รงหน้ำมองเธอด้วยสำยตำเย้ยหยนัต่อไป ไม่อยำกให้เขำรูส้กึได้ว่ำ

เขำชนะเธอ เธอจะต้องเข้มแขง็ เธอจะแสดงควำมอ่อนแอออกมำไม่ได้เดด็ขำด 

“เรำว่ำปีย์นั่งให้สบำยตวัก่อนดกีว่ำนะ หน้ำยงัซดีอยู่เลย”

“อมื” ปีย์วรำพยกัหน้ำรบั ระหว่ำงนั้นพนกังำนเสร์ิฟกท็ยอยน�ำอำหำร

ที่คำดว่ำจะสั่งไว้ล่วงหน้ำมำที่โต๊ะ 

“คนนี้หรือครับเพื่อนของบี คนที่บีรออยู่” นั่นคือประโยคแรกที่ 

ชำยหนุ่มเอ่ยออกมำ หลังจำกจ้องมองหญิงสำวที่นั่งก้มหน้ำก้มตำอยู่เบื้อง

หน้ำ เขำมองเครื่องแต่งกำยบนร่ำงกำยของปีย์วรำอย่ำงสนใจ เพรำะตอน 

ที่เจอกนัเธอบอกเขำว่ำเป็นเพยีงนกัศกึษำที่มำช่วยงำนพี่สำวเป็นครั้งครำว

น�้ำเสียงทุ้มๆ ที่เธอเคยถวิลหำ เวลำนี้มันฟังดูกระชำกห้วน สร้ำง 

แต่ควำมเจบ็ปวดให้เธอไปทั้งหวัใจ ปีย์วรำซุกมอืลงไปใต้โต๊ะ แล้วใช้อกีมอื

หนึ่งก�ำรอบข้อมอืที่มรีอยแผลเป็นเอำไว้แน่น

“ปีย์ไหวไหมครบั หรอืจะให้พี่ไปส่งที่บ้ำนก่อน” เอกอำนนท์ขนัอำสำ

อย่ำงห่วงใย เมื่อเหน็ว่ำสหีน้ำของปีย์วรำไม่ได้ดขีึ้นเลยแถมยงัซดีลงไปกว่ำ

เก่ำจนเขำนึกห่วง แต่ไม่ทันได้เห็นสำยตำแห่งควำมไม่พอใจที่ปรำยมำมอง

ในเสี้ยวนำทนีั้น

“เพื่อนบีชื่ออะไรครับ ผมยังไม่รู้จักเลย” ปวิมเปิดฉำกถำมทันท ี 

หลงัจำกปีย์วรำได้รบัเครื่องดื่มจำกพนกังำนเรยีบร้อยแล้ว 

“บีนี่แย่จังเลยค่ะ ลืมแนะน�ำ ปีย์จ๊ะ นี่พี่พำย เรืออำกำศเอกปวิม 

เพื่อนของพี่นนท์ เพิ่งกลับมำจำกเมืองนอกและมำประจ�ำอยู่ที่นี่ พี่พำยคะ 

คนนี้ปีย์วรำ เพื่อนของบเีองค่ะ เป็นพยำบำลอยู่ที่โรงพยำบำลเดยีวกนักบั 

ที่บที�ำงำนอยู่”

“สวสัดคีรบั ยนิดทีี่ได้รู้จกั” ปวมิก�ำมอืแน่น แม้น�้ำเสยีงจะเนบินำบ 

แต่ใครจะไปรู้เล่ำว่ำภำยในใจเขำนั้นแทบลุกเป็นไฟ อยำกจะลุกขึ้นกระชำก
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ร่ำงบำงที่เห็นอยู่ตรงหน้ำมำเขย่ำให้หัวสั่นหัวคลอน พร้อมกับถำมเธอว่ำ

ท�ำไมถงึกล้ำทรยศเขำได้ถงึเพยีงนั้น 

เพรำะน�้ำเสียงและกิริยำดูถูกเยำะเย้ยให้ได้อำยกับนัยน์ตำวำวโรจน์

ที่มองตรงมำ ท�ำให้ปีย์วรำเกิดอำกำรแน่นหน้ำอกหำยใจขัดเหมือนมีใคร

ก�ำลงับบีหวัใจของเธอเอำไว้จนเจบ็ไปทั้งทรวงอก นกึอยำกจะลกุเดนิหนอีอก

ไปจำกโต๊ะในนำทีนั้น แต่เธอกลับท�ำไม่ได้ ตอนนี้เธอท�ำได้แค่เพียงนั่งก้ม

หน้ำหลบสำยตำเขำเท่ำนั้น 

“ค่ะ” หญงิสำวตอบรบัด้วยน�้ำเสยีงสั่นเครอืพร้อมกบัยกมอืไหว้เขำ 

ฝืนกล�้ำกลืนน�้ำตำที่ก�ำลังจะไหลออกมำได้ทุกวินำทีให้ไหลย้อนกลับเข้ำไป 

ข้ำงใน จะขยบัหนไีปทำงไหนกไ็ม่ได้ รู้สกึอดึอดัจนแทบหำยใจไม่ออก แต่

ยงักลั้นใจตอบโต้เขำไป 

ไม่ถึงสองปีด้วยซ�้ำ แต่...เขำกลับท�ำเหมือนไม่เคยรู้จักเธอมำก่อน 

สำยตำเย็นชำที่จ้องมองมำที่เธอมันเหมือนมีดนับร้อยเล่มพันเล่มทิ่มแทง 

ลงไปที่หวัใจของเธอ

“พยำบำลสมยันี้หน้ำตำดนีะครบั นี่ถ้ำบไีม่บอกว่ำเป็นพยำบำลเหมอืน

กัน ผมอำจจะนึกว่ำท�ำอำชีพอื่น จ�ำพวกที่ใช้หน้ำตำหำกินอย่ำงพวก... 

สำวพริตตี” ปวิมลงน�้ำเสียงที่ท้ำยประโยคเหมือนจะเน้นย�้ำไปกระทบใคร

บำงคน

บรำลีหัวเรำะอย่ำงอำรมณ์ดีเมื่อนึกว่ำถูกชม และไม่เข้ำใจควำมนัย 

ที่แทรกอยู่ในประโยคของปวมิ “บกีบัปีย์ไม่สวยขนำดนั้นหรอกค่ะ”

“เรื่องนี้พี่เหน็ด้วยกบัเพื่อนพี่นะครบั พยำบำลโรงพยำบำลนี้หน้ำตำ

สวยน่ำรักและใจดีกันทั้งนั้นเลย” เอกอำนนท์สนับสนุนค�ำพูดของเพื่อนรัก

ทนัท ีเพรำะเขำเหน็ด้วยกบัค�ำพูดของปวมิทุกค�ำ 

คงมแีต่เธอเท่ำนั้นสนิะที่รู้ควำมนยัที่ซ่อนอยู่ รมิฝีปำกอิ่มเม้มเข้ำหำ

กัน ดวงตำเศร้ำสร้อย พยำยำมสะกดควำมรู้สึกของตนเอง อย่ำงน้อยก็ 

ขอให้เธอมีสติทุกวินำทีในตอนนี้ แต่ถึงแม้จะพยำยำมประคับประคองสติ
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ของตนเองมำกมำยแค่ไหน เธอกไ็ม่รูว่้ำใครพดูอะไรบ้ำง จบัถ้อยควำมอะไร

ไม่ได้เลย อำหำรตรงหน้ำคืออะไร หรือกินอะไรเข้ำไปปีย์วรำก็จ�ำอะไร 

ไม่ได้เลย จ�ำไม่ได้จนกระทั่งทุกอย่ำงจบลง 

มำรู้สึกตัวอีกทีปีย์วรำก็ก�ำลังเดินขึ้นบันไดอะพำร์ตเมนต์ที่ตนเอง 
พกัอยู่เสยีแล้ว อำหำรมื้อนั้นจบลงด้วยควำมรู้สกึที่เธอแทบอธบิำยออกมำ

เป็นค�ำพูดไม่ได้ มนัช้ำ มนันำน และทรมำนรำวกบัเธอนั่งอยู่ตรงนั้นทั้งวนั

ทั้งคนื สมองของเธอตื้อตนั ในขณะที่ปำกเธอขมไปหมด อำหำรที่ผ่ำนเข้ำ

ปำกไร้รสชำติรำวกับก�ำลังกินกระดำษก็ไม่ปำน เสียงหัวเรำะของปวิมกับ

บรำลยีงัดงัก้องอยู่ในหู เหมอืนคนทั้งสองยงัมำนั่งคุยกนัที่ข้ำงหู 

หญงิสำวยกมอืขึ้นปำดน�้ำตำ รูส้กึหม่นหมองลกึเข้ำไปในหวัใจ อยำก

ให้สำยลมที่ก�ำลงัพดัอยู่พดัพำควำมทุกข์ไปจำกใจ แต่มนัจะเป็นไปได้ไหม

เสยีง มะ มะ ที่เรยีกขำนเธออยู่ท�ำให้หญงิสำวได้สต ิรบีเดนิตรงดิ่ง

เข้ำไปโอบกอดลูกชำยเอำไว้แน่น

“กลบัไวจรงิ ป้ำนกึว่ำหนูจะไปนำนกว่ำนี้” 

“พอดีเสร็จธุระไวค่ะเลยรีบกลับมำ ปีย์พำลูกกลับห้องเลยนะคะ” 

หญงิสำวส่งยิ้มเศร้ำๆ ให้ยพุำ ก่อนจะพำลกูชำยเดนิเข้ำห้องพกัอย่ำงรวดเรว็

จนแทบไม่ได้บอกลำยุพำเหมอืนเช่นทุกวนัที่ผ่ำนมำ 

ทันทีที่ประตูปิดลงหญิงสำวก็ปล่อยลูกชำยลงไปคลำนกับพื้น ส่วน

ตนเองนั้นก็ทรุดลงไปนั่งอยู่ตรงนั้นรำวกับคนไม่มีแรง ในสมองของเธอ 

ตอนนี้มแีต่ภำพใบหน้ำของปวมิเตม็ไปหมด และก่อนที่จะทนัรูต้วั น�้ำตำของ

เธอกไ็หลรนิออกมำเป็นสำย 

ปีย์วรำสะอื้นฮกั น�้ำตำไหลพรำกรำวกบัท�ำนบแตก ควำมรูส้กึกดดนั

ที่เกบ็กกัอยู่ภำยในอกทะลกัทลำยออกมำเป็นน�้ำตำพร้อมเสยีงร�่ำไห้ ที่กลั่น

ออกมำจำกควำมรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในใจ หญิงสำวร้องไห้ออกมำอย่ำง

สดุกลั้น ร้อง ร้อง และร้องเพื่อระบำยควำมเจบ็ที่มอียูใ่นอก ควำมรกัที่เคย
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คดิว่ำเลอืนหำยไปกบัควำมเจบ็และกำลเวลำ วนันี้เธอได้รู้แล้วว่ำมนัไม่เคย

จำงหำยไปไหน มนัยงัคงอยู่ที่เดมิ ถูกซุกเอำไว้ด้วยน�้ำมอืของเธอเอง

หญิงสำวร้องไห้อยู่นำนจนกระทั่งมีมือเล็กๆ มำสัมผัสที่ท่อนแขน 

ปีย์วรำเงยหน้ำขึ้นไปมองสัมผัสเล็กๆ แผ่วเบำที่ได้รับนั้น ก่อนจะยิ้มรับ 

และยื่นแขนออกไปดงึร่ำงอวบอ้วนของลูกชำยมำกอดเอำไว้แนบอก 

“แม่จ๋ำขอโทษนะลูก แม่ขอโทษที่ท�ำให้หนูเป็นแบบนี้ แต่แม่จ๋ำกไ็ม่รู้

ว่ำแม่จ๋ำท�ำผดิอะไร พ่อเขำถงึทิ้งแม่ไป แม่จ๋ำไม่รู้จรงิๆ” 

ปีย์วรำอำศัยร่ำงอวบอ้วนของลูกชำยเป็นหลักพักพิงและเป็นที่สงบ

จิตใจ น้องพัฟก็ไร้เดียงสำเกินไปจนไม่รู้ว่ำตอนนี้แม่ก�ำลังเสียใจหนักหนำ 

เดก็ชำยหวัเรำะเอิ๊กอ๊ำกเพรำะนกึว่ำแม่ก�ำลงัเล่นอยู่กบัตน

เพรำะเสยีงหวัเรำะของลกูชำย จำกที่ก�ำลงัร�่ำไห้เสยีใจเป็นที่สดุกท็�ำให้

เธอกลับมำมีสติและยิ้มออกมำได้ทั้งที่น�้ำตำยังนองอยู่บนใบหน้ำ เด็กชำย

หวัเรำะชอบใจ มอืเลก็ๆ ปัดไปที่ใบหน้ำของแม่เสมอืนเป็นกำรปำดเชด็น�้ำตำ 

ก่อนจะโอบมอืซกุหน้ำซบลงตรงทรวงอกอุน่เฉกเช่นทกุครั้งที่อ้อนขอดื่มนม 

กริยิำนั้นท�ำให้ปีย์วรำยิ้มออกมำและหยุดร้องไห้ไปโดยปรยิำย 

“แม่จ๋ำขอโทษจ้ะ แม่ขอโทษ แม่จ๋ำจะไม่ร้องแล้ว แม่จะเข้มแขง็เพื่อ

หนู เพื่อหนูคนเดียวนะลูก” ปีย์วรำกอดลูกชำยเอำไว้แนบอก พยำยำม 

ไม่นกึถงึเรื่องหมองหม่นที่ท�ำให้เธอมแีต่ควำมเศร้ำใจ แม้มนัจะยำกกต็ำมที

ดวงตำคมมองไกลออกไปนอกหน้ำต่ำงรถยนต์ที่ก�ำลังเคลื่อนตัวไป
ตำมถนนสำยหลกั โดยมเีพื่อนรกัท�ำหน้ำที่เป็นพลขบัให้ 

“ผู้หญงิที่ชื่อปีย์วรำนี่เป็นพยำบำลจรงิๆ หรอืวะ” 

เอกอำนนท์หันมำมองปวิมเพียงแวบก่อนจะหันกลับไปขับรถต่อ 

“สงสยัอะไรวะ”

“เปล่ำ กกูแ็ค่สงสยัว่ำหน้ำตำแบบนั้นจะเป็นพยำบำลจรงิๆ หรอืเปล่ำ”

“ตดิใจหรอืยงัไง”
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“ไม่! แค่สงสยักเ็ท่ำนั้น”

“เป็นพยำบำลจรงิๆ แต่…” เอกอำนนท์หยุดพูดไปเหมอืนก�ำลงัคดิว่ำ

ควรพูดหรอืไม่ควรพูดด ี“แต่คนนี้กูว่ำเอง็อย่ำไปสนใจเลย”

“ท�ำไมวะ หรอืมงึชอบ”

“ไอ้พำย มงึกร็ู้ว่ำกูชอบน้องบ”ี

“แล้วท�ำไมถงึบอกให้กูเลกิสนใจยำยคนที่ชื่อปีย์วรำนี่ล่ะ”

“ไม่อยำกพูดสกัเท่ำไหร่ เดี๋ยวจะหำว่ำกูนนิทำผู้หญงิ” 

“ท�ำไม มนัมลีบัลมคมในนกัหรอืไง ท�ำไมถงึพูดออกมำไม่ได้”

เอกอำนนท์ถอนหำยใจเหมือนหยุดคิดก่อนจะพูดออกมำ “น้องปีย์

เขำก็น่ำรักนิสัยดี แต่อดีตกูไม่รู้ เห็นมีคนพูดว่ำน้องเขำเรียนเกือบไม่จบ

เพรำะท้อง ก่อนจะเข้ำมำเป็นพยำบำลที่นี่”

“ท้องหรอื ท้องกบัใครวะ” มำถงึตรงนี้ปวมิขยบันั่งตวัตรงหนัไปมอง

เพื่อนด้วยควำมสงสยั ท่ำทำงสนใจจรงิจงัอย่ำงเหน็ได้ชดั ก่อนใบหน้ำของ

ชำยคนหนึ่งจะผุดขึ้นมำในหวัของเขำ 

“กูจะไปรู้ได้ยังไงเล่ำ รู้แค่เพียงว่ำท้อง แล้วตอนนี้ก็มีลูกคนหนึ่งที่

ต้องเลี้ยงดูตำมล�ำพัง กูถึงบอกไงว่ำอย่ำ ประวัติน้องเขำไม่สวยเท่ำไหร่  

ไม่สมกบัมงึหรอก”

“ห!ึ กค็งจะมั่วไปทั่วเลยสนิะถงึท้องขึ้นมำแบบนั้น แล้วมงึรู้ได้ไงว่ำ

ไม่มพี่อเดก็” ปวมิอ้ำปำกเตรยีมจะพูดชื่อใครบำงคนออกไปแล้ว แต่แล้วก็

เปลี่ยนใจ “หรือไม่มึงก็รู้ไม่จริง หน้ำตำท่ำทำงแบบนั้นไม่น่ำโง่ประจำน 

ตวัเองด้วยกำรปล่อยให้ท้องแน่ๆ คงมคีนรบัเลี้ยงแบบลบัๆ ไปแล้วละ”

“มงึกค็ดิส ิ ถ้ำมคีนรบัเลี้ยงจะออกมำท�ำงำนงกๆ ท�ำไมวะ น้องปีย์

เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ค่อนข้ำงน่ำสงสำรเชียวละ ส่วนตัวกู กูคิดว่ำน้องเขำ 

น่ำจะถูกผู้ชำยเหี้ยๆ หลอกเอำเสยีมำกกว่ำ เพรำะดูจำกลกัษณะท่ำทำงแล้ว

ไม่ใช่พวกไวไฟ แต่กูชื่นชมน้องเขำนะที่เลี้ยงลูกคนเดยีวได้ตั้งแต่แบเบำะ”

“มงึรู้ได้ไง”
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เอกอำนนท์ท�ำหน้ำปั้นยำก “กร็ู้จำกน้องบนีั่นแหละ”

“มึงถูกหน้ำตำสวยๆ หลอกเอำน่ะสิ ถึงขนำดไม่รู้ว่ำใครเป็นพ่อ  

หรอืหำใครมำรบัเป็นพ่อเดก็ไม่ได้ จะเป็นผู้หญงิดีๆ  ไปได้ยงัไงกนั”

เอกอำนนท์หันมำตวัดสำยตำใส่เพื่อนด้วยควำมไม่พอใจ “กูรู้จัก 

น้องปีย์มำพกัหนึ่งละ น้องปีย์ไม่ใช่ผู้หญงิแบบนั้นหรอก”

“หึ!” ปวิมท�ำเสียงในคอก่อนจะเอนหลังพิงเบำะรถ “หรือไม่ก็มีผัว

ลบัๆ แอบกนิกนัไม่กล้ำบอกใคร”

“มึงอำรมณ์เสียมำจำกไหนวะไอ้พำย มองโลกในแง่ร้ำยเกินไปละ 

ปกตมิงึไม่ใช่คนพูดจำหมำๆ ดูถูกผู้หญงิแบบนี้นี่”

“กถ็้ำผู้หญงิมนัดกีูกค็งไม่พูดแบบนี้”

“เฮ้ย ไอ้นี่พูดจำหมำๆ กูก็บอกแล้วไงว่ำปีย์เขำเป็นคนดี นิสัยก็ด ี 

กูรู้จกัเขำมำพกัหนึ่งแล้ว ส่วนอดตีของเขำ กูไม่รู้ว่ำเกดิอะไรขึ้น แต่มงึจะ

ตัดสินคนจำกอดีตหรือวะ” เอกอำนนท์หันมำมองเพื่อนรักอย่ำงไม่เข้ำใจ  

ว่ำท�ำไมปวิมตั้งแง่รังเกียจปีย์วรำขนำดนี้ “ท่ำทำงมึงนี่ไม่ค่อยชอบน้องเขำ

เลยว่ะ มอีะไรหรอืเปล่ำวะ หรอืเคยรู้จกักนัมำก่อน”

ปวิมเงียบ เขำไม่ตอบค�ำถำมของเอกอำนนท์แถมยังหลับตำลง ท�ำ

เหมือนหลับและนั่งเงียบไปตลอดทำงนับจำกนั้น จนกระทั่งถึงแฟลตที่พัก

จงึได้แยกย้ำยกนัเข้ำห้องของใครของมนั 

ชำยหนุม่เดนิตรงดิ่งเข้ำไปในครวัแล้วเปิดตูเ้ยน็หยบิกระป๋องเบยีร์ที่

แช่เอำไว้จนเยน็เฉยีบออกมำถอืไว้ ก่อนเดนิไปนั่งที่โซฟำตวัเดยีวกลำงห้อง

กว้ำง กระป๋องเบียร์ที่อยู่ในมือไม่ได้ถูกเปิดออกแต่ถูกถืออยู่อย่ำงนั้น จน

กระทั่งควำมเยน็จำงหำยไปเหลอืไว้เพยีงละอองน�้ำที่ไหลมำรวมกนัและหยด

ลงสู่พื้น 

ปวมิเหมอืนก�ำลงัตกอยู่ในภวงัค์ควำมคดิของตนเอง ส�ำหรบัปีย์วรำ

แล้วมันไม่ใช่ควำมเกลียด แต่เป็นอะไรบำงอย่ำงที่เขำอธิบำยไม่ได้และ 

ไม่อยำกจะนกึถงึ
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คิ้วหนำขมวดเข้ำหำกนั 

ก็วันนั้นที่คุยกันเขำได้ยินว่ำเอกชัยมีเมียเป็นพริตตี ถ้ำไม่ใช่ปีย์วรำ

แล้วจะเป็นใคร? 

นั่นคอืค�ำถำมที่ผุดขึ้นมำในใจของเขำ


