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‘แงงง...’

เสยีงร้องไห้จ้าดงัก้องไปทั่วสวนหย่อม โดยเจ้าของเสยีงนั้นเป็น

เด็กหญิงตัวน้อยในชุดเอี๊ยมขาสั้นนั่งอยู่ตรงขั้นบันไดหินกลางสวน  

เธอมีผิวสีแทน ผมสีน�้าตาลตัดสั้นระต้นคอ ใบหน้าที่จิ้มลิ้มน่ารัก 

ตอนนี้มแีผลถลอกยาวราวๆ หนึ่งเซนตเิมตรตรงขมบั 

ส่วนตวัการที่ท�าให้เดก็น้อยได้แผลนั้น เป็นเดก็หนุ่มที่ก�าลงัย่าง

เข้าสู่วยัรุ่น เขามรีูปร่างสูงโปร่ง ใบหน้าคมเข้ม ผมสดี�าสนทิหยกิเป็น

ลอน คิ้วหนาพาดเหนอืดวงตาสเีขยีว สหีน้าเขาดตูื่นตระหนกอย่างมาก 

โทมสัทิ้งตวัลงนั่งยองๆ วางกองหนงัสอืในมอืลงกบัพื้นข้างตวั รบีเอ่ย

ถามเดก็น้อยอย่างเป็นกงัวล 

‘เกรซ เจบ็มากไหม’ 

‘เจบ็ส!ิ แงงง...’

‘ให้พี่ดูแผลหน่อย’

‘ไม่เอา! พี่จะท�าเกรซเจบ็อกี’

‘พี่ไม่ได้ตั้งใจ’ โทมัสพยายามดึงมืออีกฝ่ายออกเพื่อจะได้ดู

บาดแผลที่เขาเป็นคนท�า...แต่จะโทษเขาฝ่ายเดียวคงไม่ถูก ใช่ว่าเขา

ตั้งใจกระแทกหวัเธอซะเมื่อไหร่ เขากแ็ค่ถอืหนงัสอืเดนิอยูด่ีๆ  แล้วรูส้กึ

บทน�ำ
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เหมือนได้ยินเสียงคนเรียกก็เลยหันไปมอง ส่งผลให้ขอบหนังสือฟาด

เข้ากบัหน้าคนตวัเลก็เตม็ๆ จนเป็นแผลอย่างที่เหน็

กเ็ธอตวัเตี้ย...หมายถงึสูงน้อยมาก...จนเขาไม่เหน็ในสายตานี่!

‘เกรซ เดก็ด ีพี่ขอดแูผลหน่อย’ โทมสักล่อมอกีฝ่ายอย่างนุม่นวล 

น�้าเสยีงที่อ่อนโยนของเขาท�าให้เดก็น้อยยอมสงบลง และเอามอืลงจาก

หน้าผากแต่โดยด ีโทมสัหรี่ตามอง ยกมอืขึ้นสมัผสัแผลนั้นเบาๆ ‘แผล

ไม่ลกึมาก มาเถอะ เดี๋ยวพี่จะท�าแผลให้’

เด็กหญิงเงยหน้ามองเด็กหนุ่มที่ขนาดนั่งยองๆ แล้วยังสูงกว่า

เธอเป็นคบื ‘พี่ทอม มนัจะเป็นแผลเป็นไหมคะ’

‘ไม่หรอกน่า’

‘จรงินะ’

‘ไม่เป็นหรอก ขยนัทายาเอากแ็ล้วกนั’

‘เกรซไม่อยากมแีผลเป็น’ 

‘ท�าไมล่ะ’

‘เดี๋ยวไม่มใีครอยากได้เกรซเป็นเจ้าสาว’

‘เดก็น้อยเอ๊ย’ โทมสัหลดุหวัเราะออกมา เดก็สี่ขวบจะมากงัวล

อะไรเรื่องพวกนี้กนั เกนิวยัไปหน่อยมั้ย ‘ถ้าเขาจะไม่เอาเราเป็นเจ้าสาว

กค็งเพราะหน้าตามากกว่าแผลเป็นนี่...’

‘แง้!...พี่ว่าเกรซไม่สวยเหรอ!’ คนที่เพิ่งจะสงบร้องไห้จ้าอกีรอบ

เพราะประโยคที่เดก็หนุ่มพูดออกมาอย่างไม่ทนัคดิให้ด ี

‘เปล่านะ พี่ไม่ได้ว่า...’ โทมสัออกอาการเลิ่กลั่ก หนัมองรอบตวั

เผื่อว่าจะเจอใครที่เขาพอจะขอความช่วยเหลอืได้บ้าง มาร์คสัเพื่อนเขา

กด็นัพาน้องชายไปเข้าห้องน�้าพอด ีถ้ามนัอยูต่รงนี้ด้วยคงจะรูว้ธิปีลอบ

ลูกพี่ลูกน้องตัวน้อยคนนี้ แต่มันไม่อยู่ ดังนั้นเขาจึงต้องพึ่งตัวเอง  

‘หยดุร้องไห้ก่อน เดก็ด ีร้องมากๆ เดี๋ยวยิ่งขี้เหร่นะ’

‘แง้...เกรซเป็นเดก็ขี้เหร่ แงงง...’
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‘โอ๊ย...เอาไงดีวะ’ ดูเหมือนว่ายิ่งพูดจะยิ่งมีแต่ท�าให้เด็กน้อย

ร้องไห้หนกักว่าเดมิ เดก็หนุม่ยกมอืขึ้นขยี้หวัตวัเองอย่างไม่รูจ้ะท�ายงัไง 

ให้อีกฝ่ายสงบ กลัวว่าถ้าเจ้าหล่อนแผดเสียงออกมาอีกครั้ง คราวนี้

พวกผู้ใหญ่ในตัวบ้านจะได้ยินแล้วออกมาดูแน่ เขายิ่งตั้งใจจะรีบพา

เธอไปท�าแผลเงยีบๆ แล้วชิ่งกลบับ้านตวัเองก่อนคนอื่นจะเหน็อยูด้่วย 

ใครจะไปคิดว่าแค่มาเล่นบ้านเพื่อนจะกลายเป็นการหาเรื่อง

เดอืดร้อนให้ตวัเองกนัเล่า!

‘เกรซ เดก็ด ีหยดุร้องไห้นะ แผลแค่นี้มนัไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอก...’

‘พี่ก็พูดง่ายสิ พี่ไม่ใช่คนที่มีแผลนี่!’ เด็กหญิงตัวน้อยเบะปาก 

แก้มสองข้างอาบไปด้วยน�้าตา ‘ไม่มใีครชอบผูห้ญงิที่มแีผลเป็นหรอก’

‘มนัไม่เป็นแผลเป็นหรอก’

‘ถ้ามนัเป็นล่ะ!’

‘กบ็อกว่าไม่เป็นหรอก’

‘กแ็ล้วถ้าเป็นล่ะ ถ้าไม่มใีครแต่งงานกบัเกรซจะท�ายงัไง!’

โทมสักลอกตาอย่างหน่ายใจ ‘งั้นกแ็ต่งงานกบัพี่กแ็ล้วกนัเอ้า!’

เด็กหญิงตัวน้อยเงยหน้าพรวดทันทีที่ได้ยิน น�้าตาที่ไหลอยู่ก็

หยดุไหลราวกบัมคีนไปปิดก๊อก 

‘...พี่จะแต่งงานกบัเกรซเหรอ’

‘ใช่ เกรซจะได้ไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้แต่งงานไง’ โทมัส

โคลงศรีษะไปมา หลดุปากออกไปแล้วกไ็ด้แต่พยกัหน้ารบั เพราะกลวั

ว่าถ้าปฏเิสธอะไรไปตอนนี้คงได้ท�าให้อกีฝ่ายร้องไห้ออกมาอกี

‘พี่จะแต่งงานกบัเกรซจรงิๆ ใช่ไหม’ ดวงตาหวานซึ้งช้อนขึ้นมอง

อกีฝ่าย เดก็หญงิยกนิ้วก้อยข้างขวาของตวัเองขึ้นมาตรงหน้า ‘สญัญา

นะว่าพี่จะแต่งงานกบัเกรซ’

โทมสัก้มมองนิ้วน้อยๆ ตรงหน้าเขา แล้วยกนิ้วก้อยของตวัเอง

ขึ้นเกี่ยวตอบ ‘พี่สญัญา’
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“โนอำห์ นำยคิดว่ำคนไหนดีกว่ำกัน” 

สหีน้าคนพดูนั้นดเูหมอืนก�าลงัครุน่คดิอย่างหนกั ซึ่งเขากค็ดิหนกั

จรงิๆ 

...คดิหนกัว่าจะเลอืกใครดรีะหว่างแอร์โฮสเตสกบัผูโ้ดยสารที่หนั

มาส่งสายตาให้เขาเป็นระยะๆ เขาคงจะตดัสนิใจง่ายอยูห่รอกถ้าไม่ใช่

เพราะว่าเขาดันให้คะแนนพวกเธอเจ็ดคะแนนเท่ากัน และจะเลือก 

ทั้งคู่ก็ไม่ได้เพราะตอนนี้เขาอยู่บนเครื่องบิน ทรีซัมฟังดูจะเป็นเรื่อง

ล�าบากเมื่อพจิารณาถงึความกว้างของห้องน�้าบนเครื่อง

คนโดนถามนั้นนั่งพิมพ์งานในแลปทอปเครื่องเล็กอยู่บนเก้าอี้

ตวัข้างๆ โนอาห์ตอบโดยไม่หนัมามอง “ตอนนายตดัสนิใจระหว่างซื้อ

ที่ดินเปล่ากับซื้อโรงแรมเก่ามาบูรณะใหม่ยังไม่คิดหนักเท่านี้เลยนะ

ครบั”

“กอ็นันั้นส่วนได้ส่วนเสยีมนัชดัเจน ถงึตดัสนิใจได้ง่ายไง” โทมสั 

ยกมือขึ้นลูบคางที่มีเคราขึ้นสั้นๆ พอเพิ่มความคมเข้มให้แก่ใบหน้า 

ดวงตาสเีขยีวยงัคงมองสองสาวสลบัไปมา 

เครื่องบนิล�าที่เขาโดยสารอยู่นั้นก�าลงัมุง่หน้าไปยงัประเทศไทย 

เขาอยากมาเที่ยวที่นี่อยู่หลายครั้ง เพราะได้ยนิพวกรุ่นพี่รุ่นน้องคยุกนั

1
ผื่นปริศนำ
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ถึงปาร์ตีฟูลมูนและความคึกคักยี่สิบสี่ชั่วโมงของเมืองหลวง ดังนั้น

แม้ว่าเป้าหมายของการเดนิทางครั้งนี้จะเป็นเรื่องงาน แต่เขากห็วงัว่า

จะมเีวลาไปสนกุอย่างที่ตั้งใจไว้ด้วย 

บรษิทัสเปนเซอร์ต้องการจะขยายสาขาโรงแรมเอสพซี ีอนิเตอร์-

คอนทเินนเทลิมาที่ประเทศไทย หลงัจากประสบความส�าเรจ็เป็นอย่าง

ดทีี่ญี่ปุ่น เกาหล ีและจนี และเพราะว่าบดิากึ่งบงัคบัให้เขารบังานมา

ดูแล เขาจึงต้องระเห็จออกจากมุมสบายของตัวเองมาสู่มุมนักธุรกิจ 

ที่เขาไม่อยากจะเป็น แต่ก็รู้ว่าเลี่ยงมันไม่ได้เพราะบิดาดันมีเขาเป็น

ทายาทเพยีงคนเดยีว 

หลงัจากประชมุกบับอร์ดผูบ้รหิารหลายครั้ง ทกุคนกต็กลงที่จะ

ท�าตามที่เขาต้องการ นั่นคอืซื้อกจิการต่อจากโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยูต่ดิ

แม่น�้าเจ้าพระยา ไม่ห่างจากใจกลางเมืองมากนัก แม้ว่าราคาจะสูง 

ลบิลิ่ว แต่กด็กีว่าการซื้อที่ดนิเปล่า เพราะอย่างน้อยกไ็ม่ต้องเสยีเวลา

เริ่มท�าตั้งแต่ศูนย์ ยุ่งยากน้อยกว่า และใช้เวลาน้อยกว่าก่อสร้างใหม่

ทั้งหมด

ตามแพลนที่วางไว้ เขาจะอยูด่งูานช่วงแรกเป็นเวลาสองอาทติย์ 

จะมีการรื้อถอนและต่อเติมอาคารภายนอก ซึ่งเขาเองพยายามจะไม่

เปลี่ยนโครงสร้างมากนัก มุ่งเน้นไปที่การตกแต่งภายในเสียมากกว่า 

ทมีสถาปนกิที่จ้างเอาไว้กไ็ด้ประชมุและออกแบบภายในไว้แล้ว หวัหน้า

ทมีออกแบบของเขาที่องักฤษจะบนิมาคมุงานหลงัจากที่ปรบัโครงสร้าง

ตกึเสรจ็เรยีบร้อยอกีทหีลงัจากนี้สี่เดอืนตามตารางเวลาการท�างาน

โทมสัปัดเรื่องงานออกจากสมองเมื่อเหน็แอร์โฮสเตสที่ส่งสายตา

มองเขาก่อนหน้านี้ก�าลังเดินเข้ามาหา พอใกล้ถึงที่นั่งก็ทิ้งตัวลงแล้ว

คกุเข่าอย่างนอบน้อมตามระเบยีบการปฏบิตัทิี่จะต้องท�ากบัลูกค้าชั้น

เฟิสต์คลาส เธอส่งยิ้มหวาน 

“ไม่ทราบว่าคณุจะรบัชาหรอืกาแฟไหมคะ คณุสเปนเซอร์”
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“อยากรบัสาวสวยมากกว่า พอจะมใีนเมนไูหมครบั” โทมสัขยบิ

ตาให้เธอทหีนึ่ง เรยีกรอยยิ้มกว้างจากคนฟังได้ทนัที

“เกรงว่าจะไม่มค่ีะ” เธอมองซ้ายมองขวา ก่อนจะทอดเสยีงอ่อน 

“แต่ถ้าคุณไม่รังเกียจ จะตามดิฉันเข้าไปดูรายการของว่างพิเศษก็ได ้

นะคะ”

โทมสัยิ้มกว้าง “สนใจอย่างมากเลยละครบั”

“เอาไว้ดิฉันจะเตรียมเมนูรอนะคะ...” เธอจงใจปัดนิ้วมือผ่าน

ต้นแขนก�าย�าของเขา ก่อนจะหายลบัไปด้านหลงัห้องโดยสาร 

โทมัสเอี้ยวตัวมองตามไป เดาะลิ้นอย่างถูกใจเมื่อเห็นบั้นท้าย

งอนงามของเธอ

โนอาห์เปรยขึ้นเบาๆ “บนเครื่องที่มนัแคบนะครบั”

“ฉนัจดัการได้น่ะ”

“ผดิกฎหมายนะครบั”

“ไม่มใีครรู้กไ็ม่ผดิ”

“ต้องให้ผมไปเฝ้าต้นทางให้ไหมครบั”

“ไม่ต้อง”

“งั้นก่อนจะไป ผมอยากทราบว่านายได้อ่านสญัญาดูบ้างแล้ว

หรือยังครับ เพราะพอลงเครื่องเรามีประชุมกับผู้รับเหมาเลย ถ้ายัง 

ไม่ได้อ่าน จะให้ผมเตรยีมไว้ให้อ่านหลงัจากนี้ไหมครบั”

“น่าจะอยู่ในกระเป๋า...”

“เอกสารสญัญาน่ะเหรอครบั”

โทมสัส่ายหน้า “ไม่ใช่ ฉนัหมายถงึถงุยาง”

เครือ่งบนิล�ำใหญ่แตะพ้ืนรันเวย์ตอนเวลำเจด็นำฬิกำตรง 

ตามตารางนั้นพวกเขาจะต้องไปจัดการธุระสองสามอย่างทันทีเมื่อ 

มาถงึ ถงึกระนั้นงานมนักไ็ม่ได้เยอะมากจนท�าให้หมดแรงตั้งแต่วนัแรก
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ของการท�างานในต่างประเทศ 

...ความจริงทุกอย่างควรจะเสร็จตั้งแต่เที่ยงและได้พักผ่อนกัน

ตั้งแต่บ่าย ทว่าตอนไปเปิดบญัชกีก็นิเวลามากกว่าที่คดิไว้ ไม่ใช่เพราะ

อะไร แต่เพราะโทมสัมวัแต่พจิารณาสาวไทยหน้าคมสวยแปลกตาจน

ท�าให้ไม่อยากออกจากธนาคารยงัไงล่ะ และถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าหล่อน

มแีฟนอยูแ่ล้ว เขากค็งได้อย่างอื่นนอกจากบญัชธีนาคารตดิมอืกลบัไป

ด้วยแน่

เมื่อเสร็จธุระแล้ว โนอาห์ก็ขับรถบีเอ็มดับเบิลยูซีรีส์เจ็ดที่ท�า

สัญญาเช่าเอาไว้ไปยังโรงแรมธาราแกรนด์ โรงแรมหรูกลางเมืองที่ได้

รางวลัอนัดบัหนึ่งของการจดัอนัดบัที่พกัในประเทศไทยอยูใ่นตอนนี้ ซึ่ง

ถ้าเป็นปกติ เวลาเดินทางไปไหนเขาก็จะพักที่โรงแรมในเครือบริษัท

สเปนเซอร์ตลอด แต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่บริษัทสเปนเซอร์ยัง 

ไม่เคยมาลงทุนท�าธุรกิจ เขาจึงเลือกที่จะเข้าพักที่โรงแรมคู่แข่ง ถือ

โอกาสศกึษาคู่ต่อสู้ไปในตวั

“ธรุะวนันี้เสรจ็หรอืยงั” โทมสัถามทนัททีี่ขึ้นมาถงึห้องพกั การ

จราจรที่ตดิขดัท�าให้กว่าพวกเขาจะถงึโรงแรมกค็�่าแล้ว 

เขาเลอืกเป็นห้องคงิสวตี ในห้องพกัขนาดเกอืบแปดสบิตาราง

เมตรแบ่งออกเป็นห้องอาหาร ห้องนั่งเล่น ห้องนอน และห้องน�้า มี

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกครบครันสมกับที่เป็น

โรงแรมหรูระดับห้าดาว หลังจากกวาดตามองการตกแต่งแล้วเขาก็ 

พยกัหน้าเบาๆ กบัตวัเอง ที่นี่เน้นการตกแต่งสไตล์ไทยประยกุต์ ทกุอย่าง 

มลีวดลายและท�าจากไม้สกัเป็นส่วนมาก ต่างกบัที่เขาออกแบบคนละ

ขั้ว โรงแรมเอสพซีสีาขากรงุเทพฯ นั้นจะเน้นความเรยีบง่ายและดสูบาย

ตาเป็นหลัก จะไม่มีอะไรยุ่งยากทั้งนั้น อย่างเช่นโคมไฟระย้าที่แขวน

เกะกะอยู่กลางห้องกนิข้าวนี่

“หมดแล้วครบั” โนอาห์ยกกระเป๋าเดนิทางของชายหนุม่ขึ้นวาง
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บนแท่นวางกระเป๋า ก่อนจะหยบิกระเป๋าเดนิทางของตวัเองเพื่อเตรยีม

ไปห้องพกัของเขาบ้าง

“ฉนัเป็นอสิระแล้วใช่ไหม”

โนอาห์มองเจ้านายที่ถอดเสื้อผ้าออกแล้วเริ่มรื้อกระเป๋าเดนิทาง 

“นายควรจะพกัผ่อนมากกว่านะครบั เดนิทางมาตั้งสบิกว่าชั่วโมง ไหน

จะยงัไปเล่นเหนิเวหาอกี...”

“พกัผ่อนน่ะมไีว้ส�าหรบัคนอายมุากเท่านั้นละ” 

“จะให้ผมขบัรถไปส่งไหมครบั”

“ไม่เป็นไร คนืนี้ฉนัไม่ไปไหนไกลหรอก แค่รอบๆ โรงแรมเท่านั้น” 

ตอนนั่งรถมาเขาจดจ�าเส้นทางไว้แล้วว่าตรงไหนน่าสนใจ และตั้งใจจะ

เริ่มจากที่ที่ใกล้ตวัที่สดุก่อน “เอาไว้พรุ่งนี้มาปลกุฉนัด้วยกแ็ล้วกนั”

“นายจะกลบัมานอนที่โรงแรมเหรอครบั”

“อาจจะ” โทมสัขยบิตาให้ลูกน้องทหีนึ่ง หยบิข้าวของที่ต้องใช้

ในห้องน�้ากับชุดใหม่หนึ่งชุดส�าหรับออกไปเที่ยว “ถ้ามีสาวไทยใจด ี

แบ่งห้องให้นอนด้วยกค็งไม่กลบั”

“ขอให้สนุกก็แล้วกันครับ” โนอาห์เอ่ยลาอย่างรู้ใจอีกฝ่ายด ี 

ถงึเวลาส่วนตวัของเจ้านายแล้ว แม้ปกตเิขาจะตามตดิอกีฝ่ายประหนึ่ง

เป็นเงา แต่เวลาออกไปท�ากจิกรรมตอนกลางคนืแบบนี้ นายเขาชอบ

ฉายเดี่ยวมากกว่า “มอีะไรกโ็ทร. หาผมได้ตลอดครบั”

“ไว้จะหาเผื่อให้นายสกัคนสองคนกแ็ล้วกนันะ” โทมสัเอ่ยทิ้งท้าย 

ก่อนจะก้าวยาวๆ เข้าไปในห้องน�้า อาบน�้าแต่งตวัอย่างรวดเรว็ ผมของ

เขาหยิกเป็นลอนเมื่อเจอความชื้น ซึ่งชายหนุ่มก็เป่าให้แห้งและจัด

ทรงมนัอย่างคล่องแคล่วอย่างคนที่เซตผมตวัเองทกุวนัเป็นประจ�า ไม่

นานเขากพ็ร้อมออกไปข้างนอก

ได้เวลาเปิดหูเปิดตาแล้ว!
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สองวันต่อมำ

โทมสัยนืหาวหวอดอยูก่ลางไซต์ก่อสร้าง โรงแรมเก่าที่เขาซื้อต่อ

นั้นเริ่มทบุตั้งแต่สามวนัก่อน ตอนนี้พวกเฟอร์นเิจอร์ ผนงัและพื้นถกูรื้อ

ออกจนเหลอืเพยีงแค่เสาหลกัและโครงสร้างเปล่าๆ เท่านั้น นั่นแปลว่า

งานระยะแรกที่เขาจะต้องมาดูใกล้จะถงึครึ่งทางแล้ว 

อนัที่จรงิเขากย็งัไม่เข้าใจด้วยซ�้าว่าตวัเองถ่อมาถงึประเทศไทย

เพื่ออะไรกันแน่ ถ้ามาเพื่อคุยสรุปแบบกับผู้รับเหมา ความจริงใช้วิธี 

วดิโีอคอลเอากไ็ด้ หรอืการมายนืดชู่างก่อสร้างทบุผนงั เขากรู้็สกึว่ามนั

เสียเวลาเป็นบ้าเลย ถ้าไม่ใช่เพราะบิดาก�าชับว่าการเริ่มงานคือช่วง

เวลาที่ส�าคัญที่สุด ต้องคุมทุกอย่างด้วยตัวเอง เขาก็คงไม่พาตัวเอง

ข้ามทวปีมาที่นี่หรอก 

ถ้าเขาต้องท�าแบบนี้ทกุครั้งที่บรษิทัสเปนเซอร์ขยายสาขาโรงแรม

ละก ็เขาจะต้องเป็นบ้าแน่ๆ ไม่รู้ว่าพ่อของเขาทนท�างานพวกนี้มาเป็น

สามสบิปีได้ยงัไง

...แต่จรงิๆ ถ้าทนมาได้ตั้งสามสบิปี พ่อกน็่าจะทนต่อไปอกีสกั

สบิปีแล้วค่อยโยนงานให้เขาท�าต่อกไ็ด้นี่

ร่างสูงยกแขนขึ้นบิดขี้เกียจ หมวกสีเหลืองที่แสนน่าเกลียดบน

ศรีษะเขา (ที่ต้องสวมเพื่อความปลอดภยัทั้งๆ ที่มนักด็ูจะไม่สามารถ

ป้องกนัอะไรได้) นั้นเลื่อนหลดุออกจนเกอืบร่วงลงพื้นเพราะเขาโก่งหลงั

สุดตัวเพื่อไล่อาการเมื่อยล้า เขาก�าหมัดแล้วทุบไปตามต้นแขนต้นขา

ของตวัเอง สบถออกมาเบาๆ 

“ปวดตวัฉบิหาย!”

“ท�าไมผมไม่แปลกใจเลย” โนอาห์เดนิเข้ามาหาเจ้านาย ยื่นแก้ว

กาแฟที่เพิ่งออกไปซื้อมาให้ “กาแฟครบันาย”

“ขอบคณุ” 

“ป่วยแล้วหรอืเปล่าครบั”



16  สัญญามัดใจ

“ไม่มั้ง ฉนัแขง็แรงจะตาย ไม่ป่วยง่ายๆ หรอก”

“อย่าลมืว่าอายไุม่ได้น้อยๆ เหมอืนเมื่อก่อนแล้วนะครบั พกัผ่อน

บ้างเถอะ” 

เจ้านายเขาง่วงตลอดเวลาที่ออกมาดูงาน นั่นเพราะตั้งแต่มา

กรงุเทพฯ กว่าโทมสัจะกลบัโรงแรมหลงัจากไปเที่ยวกลางคนืกป็าเข้าไป

ตอนพระอาทิตย์ขึ้นทุกครั้ง หลับได้ไม่ถึงชั่วโมงก็ต้องตื่น อาบน�้า 

แต่งตวัมาดงูานที่ไซต์ก่อสร้าง แล้วไหนจะเรื่องปรบัเวลาอกี ถ้าไม่เพลยี

สแิปลก

“นายเองกอ็ายไุม่น้อยแล้วเหมอืนกนัใช่มั้ย พกันี้บ่นฉนัเหมอืน

พวกคนแก่ๆ เลย”

โนอาห์ไม่ตอบอะไร เพียงแค่ยกแก้วชาร้อนที่ซื้อให้ตัวเองตอน

ไปซื้อกาแฟขึ้นจบิ จากนั้นกเ็ปลี่ยนหวัข้อสนทนาเข้าสู่เรื่องตารางงาน

ของวนัพรุ่งนี้ 

หลงัจากอยูด่ชู่างก่อสร้างรื้อผนงัต่ออกีครูห่นึ่ง โทมสักเ็บื่อหน่าย

ถงึขดีสดุจงึตดัสนิใจกลบัโรงแรม พวกเขาเดนิออกมาด้านนอก รถบเีอม็ 

ดบัเบลิยซูรีส์ีเจด็นั้นจอดอยู่ข้างถนนฝ่ังตรงข้าม ทว่าก่อนที่จะข้ามถนน

ไป ร่างสูงกส็งัเกตเหน็ตาสองคู่ที่จ้องมองเขาอยู่ ใช่ว่ามนัเป็นเรื่องผดิ

ปกต ิเขากม็กัจะโดนจ้องมองเป็นประจ�าอยู่แล้ว 

ถ้าจะบอกว่าตอนอยูเ่มอืงนอกเขาดโูดดเด่นแล้ว มาอยูใ่นเมอืง

ไทยเขายิ่งโคตรโดดเด่น ล�าพังแค่ความสูงกับขนาดตัวก็ท�าให้เป็นที่

สงัเกตมากอยูแ่ล้ว พอบวกเข้ากบัหน้าตาที่หล่อเหลาราวกบัรูปป้ันกรกี

แกะสลัก ยิ่งท�าให้ทุกคนที่เดินผ่านต้องมองจนเหลียวหลัง ไม่เว้นแม้

กระทั่งผู้ชายด้วยกนัเอง ทว่าตาสองคู่นั้นมนัดูมอีะไรบางอย่างที่ไม่น่า

ไว้วางใจ เขาจึงหยุดเท้าที่ก�าลังก้าวเดิน และมองสองคนนั้นกลับไป

อย่างนกึสงสยั โนอาห์เองกห็ยดุมองเช่นเดยีวกนั

คนแรกนั้นเป็นชายวัยกลางคนในเสื้อเชิ้ตลายทางกับกางเกง 
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สแล็กและรองเท้าหนัง ส่วนอีกคนเป็นชายหนุ่มที่มีร่างกายล�่าสัน  

ดูจากต�าแหน่งการยืนที่เยื้องไปด้านหลังแล้ว ท่าทางจะเป็นคนดูแล 

ส่วนตวัของชายวยักลางคนคนนั้น 

มองได้ไม่ถงึสบิวนิาทดี ีทั้งคูก่เ็ดนิเข้ามาหาเขา ชายวยักลางคน

เป็นคนเอ่ยขึ้นก่อนด้วยภาษาองักฤษส�าเนยีงแขง็ๆ 

“เผอญิได้ยนิว่าคณุมาดงูานที่ไซต์ กเ็ลยอยากจะแวะมาทกัทาย

สกัหน่อย”

“เอ่อ...” โทมสัมองอกีฝ่ายอย่างไม่เข้าใจนกั “ขอโทษครบั เรา

รู้จกักนัหรอืเปล่า”

“ผมชื่อบญุชยั คณุไม่รูจ้กัผมหรอก...แต่อกีไม่นานคณุจะได้รู้จกั

แน่”

“ครบั?” ร่างสูงเลกิคิ้ว 

ทว่าคนที่มาทักกลับเพียงแค่พยักหน้าน้อยๆ แล้วเดินผ่านเขา

ไปโดยไม่หนักลบัมาอกี ส่วนคนตวัใหญ่ด้านหลงัอกีฝ่ายนั้นเหลยีวหลงั

มาแสยะยิ้มให้เขา ก่อนที่ทั้งคู่จะกลนืหายไปกบักลุ่มคนบนท้องถนน 

ชายหนุ่มหนักลบัมามองเลขาฯ ของตวัเอง ก่อนท�าหน้าเหมอืน

จะส่งเสยีงว่า ‘ฮะ’ ใส่อกีฝ่าย 

“บูนชาย? ใครคอืบูนชาย แล้วท�าไมฉนัจะต้องรู้จกัเขา”

“บญุชยัครบั ไม่ใช่บูนชาย” คนที่มเีชื้ออาหรบัออกเสยีงได้ดกีว่า

ฝรั่งแท้ข้างตวั โนอาห์ขมวดคิ้ว ไม่เข้าใจว่าท�าไมจู่ๆ อกีฝ่ายถงึเข้ามา

แนะน�าตวั แถมยงัพูดจาคล้ายท้าทายพวกเขาอกีต่างหาก “สองคนืที่

ผ่านมานายคงไม่ได้บังเอิญไปจีบผู้หญิงของเขาหรือลูกสาวเขาอะไร

ประมาณนั้นหรอกใช่มั้ยครบั”

“ฉนัจะไปรู้เรอะ” โทมสักลอกตา 

ค�าถามว่า ‘พ่อคณุชื่ออะไร’ หรอื ‘คนที่เลี้ยงดูคณุอยู่ชื่ออะไร’ 

มนัไม่ได้อยู่ในสารบบการจบีสาวของเขาสกัหน่อย แล้วจะรู้ได้ยงัไงว่า
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ผูห้ญงิที่เขาจบีๆ สองสามคนืที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกบัคนเมื่อครู่หรอืเปล่า 

และต่อให้เขาถามกค็งจ�าไม่ได้หรอก...แค่ให้เขาจ�าชื่อพวกหล่อนให้ได้

ในตอนเช้ายงัยากเลย

การเที่ยวกลางคืนในกรุงเทพฯ นับว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่น่า

สนใจมาก ไนต์คลบัเมอืงไทยไม่ค่อยเหมอืนที่องักฤษ ดนตรดีงักว่า คน

เยอะกว่า ซึ่งนั่นก็แปลว่าตัวเลือกมีเยอะขึ้นตามไปด้วย ในที่เที่ยวมี

ทั้งคนไทยและต่างชาต ิแต่เขามกัจะชอบเข้าหาสาวไทยมากกว่า เพราะ 

พวกเธอรูปร่างอรชรอ้อนแอ้นดีเหลือเกิน เสียดายที่ไซซ์หน้าอกสู้สาว 

ฝรั่งไม่ได้ แต่หน้าตานั้น บอกเลยว่าสวยและน่ามองกว่า หรอือาจจะ

เป็นเพราะว่าคนละแนวกบัที่เจอๆ มา เขาเลยยงัอยู่ในช่วงตื่นเต้นกบั

ของใหม่กเ็ป็นได้

เขาเชื่อค�าพูดที่ว่าเกิดมาครั้งหนึ่งต้องใช้ชีวิตให้คุ้ม และกับ 

ตัวเขาที่เกิดมาเพียบพร้อมไปทุกอย่างแบบนี้ ยิ่งต้องใช้สิ่งที่ตัวเองมี 

ให้คุ้ม

เมื่อกลับมำถึงโรงแรม ชำยหนุ่มก็ตรงขึ้นห้องพักพร้อม 

สั่งอาหารขึ้นมากินบนห้อง โนอาห์ขอแยกตัวไปจัดการเรื่องเอกสาร

สัญญาอะไรสักอย่างที่เขาไม่ทันได้ตั้งใจฟัง ดังนั้นมื้อเย็นนี้เขาจึงนั่ง

กนิอาหารบนเตยีงคนเดยีวเพื่อรอเวลาออกไปข้างนอก พลางบบีๆ กดๆ 

แขนขาตวัเองไล่ความเมื่อยล้าที่น่าร�าคาญ

เขาเป็นคนออกก�าลังหนักและสม�่าเสมอ แทบไม่เคยมีปัญหา

เรื่องปวดกล้ามเนื้อเลย...จนกระทั่งตอนนี้ หรอือาจจะเป็นเพราะตั้งแต่

มาเมืองไทย เขายังไม่มีโอกาสได้เข้ายิม กล้ามเนื้อเลยประท้วงที่เขา

ไม่ดูแลพวกมนัอย่างที่เคยท�ากเ็ป็นได้

หลังจากจัดการเบอร์เกอร์และเฟรนช์ฟรายส์ที่สั่งรูมเซอร์วิซ 

มาจนหมด เขาก็ลุกไปอาบน�้าแต่งตัว พอมาอยู่ในที่ที่อากาศร้อนจัด
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แบบนี้ ท�าเอาเขาต้องอาบน�้าทุกครั้งที่มีโอกาสเพื่อชะล้างคราบเหงื่อ

ไคล เขาไม่อยากให้ตัวเองมีเหงื่อท่วม เพราะมันจะท�าให้มีกลิ่นกาย 

และนั่นก็เป็นสิ่งบั่นทอนเสน่ห์ ไม่มีสาวคนไหนชอบผู้ชายตัวเหม็น  

ดงันั้นเขาจงึพยายามท�าตวัเองให้หอมสดชื่นตลอดเวลา 

หนวดเคราบนหน้านี่กด็้วย ถ้าโกนจนเกลี้ยง หน้าเขากจ็ะดูจดื

ไป ถ้าปล่อยให้ยาวเกนิ เขากจ็ะดโูทรม ดงันั้นจงึต้องหมั่นเลม็ให้ความ

ยาวของมันสั้นพอประมาณอยู่เสมอ แค่พอช่วยเพิ่มมิติให้ใบหน้าเขา

ดูคมเข้มยิ่งขึ้น 

ใครว่าผู้ชายไม่ต้องพถิพีถินัเรื่องดูแลตวัเอง ขอเถยีงสดุใจเลย

อาบน�้าเสร็จแล้วเขาก็นุ่งผ้าเช็ดตัวอย่างหลวมๆ หยดน�้ายังคง

เกาะพราวเตม็ตวั โทมสัเดนิไปตรงหน้ากระจกเหนอือ่างล้างมอื หยบิ

เครื่องโกนหนวดไฟฟ้ามาถอืไว้ เตรยีมจะเลม็หนวดเคราให้เข้ารูป แต่

แล้วกต็้องชะงกัเลก็น้อยเมื่อเหน็รอยอะไรบางอย่างบนหน้าตวัเอง

สวิเหรอ...

เขาชะโงกหน้าเข้าไปใกล้กระจกมากขึ้น พจิารณาตุ่มผดแดงๆ 

ที่ขึ้นใกล้ๆ กบัไรผมเหนอืหน้าผาก มอีกีสองสามตุ่มช่วงขมบั ร่างสูง

ขมวดคิ้ว ยกมอืขึ้นแตะผดผื่นนั่นดูเบาๆ

แต่เขาไม่ได้มสีวิมาจะสบิปีแล้วนะ

“หรอืว่าโดนแมลงกดัหว่า...” รมิฝีปากหยกัเอ่ยพมึพ�ากบัตวัเอง 

จ้องมองตุ่มพวกนั้นอย่างสงสัยในที่มา มันให้ความรู้สึกคันยิบๆ อยู่ 

เลก็น้อย เขาใช้นิ้วถตูุม่พวกนั้นแรงๆ แทนการเกาเพราะไม่อยากท�าให้

หน้าตวัเองมรีอย ผวิเขามไีว้ให้สาวๆ ฝากรอยเลบ็เท่านั้น 

สงสยัจะต้องให้โนอาห์หาซื้อยาทามาให้เสยีหน่อย

“จ�ำได้ว่ำตอนนัน้ฉนัไปทำนอำหำรทีโ่จคำเฟ่ทีส่โลนสตรีต 

อาหารเขาอร่อยมากจรงิๆ ค่ะ นี่ยงัคดิอยู่เลยว่าถ้ามโีอกาสไปองักฤษ
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อกีเมื่อไหร่ ฉนัจะกลบัไปที่นั่นให้ได้”

“ครบั”

“คณุเคยไปทานที่นั่นหรอืเปล่าคะ”

“ครบั”

“แล้วเมนูโปรดของคุณคืออะไรคะ เผื่อคราวหน้าถ้าได้ไป ฉัน

จะได้ลองสั่งมาทานบ้าง”

“ครบั”

“...คะ?”

“หมื?”

“ฉนัถามว่าเมนูโปรดของคณุคอือะไรคะ”

“เมนูโปรด?”

“ค่ะ ที่โจคาเฟ่” คนถามชกัเริ่มรู้ว่าชายหนุ่มตรงหน้าไม่ได้ฟังที่

เธอพูดมาทั้งหมดเลย ส่งผลให้ใบหน้าสวยเฉี่ยวของเธององ�้าลง “ฉนั

ก�าลงัพดูถงึร้านโจคาเฟ่ที่สโลนสตรตี คณุไม่ได้ฟังที่ฉนัพดูเลยเหรอคะ”

“อ้อ...ฟังสคิรบั” โทมสัยกมอืขึ้นเสยผมอย่างเก้อๆ

ใช่แล้ว...เขาไม่ได้ฟังที่เธอพูดเลยสกันดิเดยีว เขาพยายามแล้ว

นะ พยายามอย่างมากที่จะจบัใจความว่าสาวสวยตรงหน้าเขาพดูอะไร

อยู่ แต่มนักท็�าได้ยากเหลอืเกนิ นั่นเพราะอาการคนัยบิๆ ที่หลงันั้นคอย

แต่จะดงึสมองเขาให้นกึถงึมนัอยู่ตลอดจนไม่เหลอืสมาธมิากพอที่จะรู้

ว่าเธอก�าลงัพูดเรื่องอะไร 

เขาเจอเธอก่อนที่จะมโีอกาสได้ไปถงึไนต์คลบั พอได้เจอเป้าหมาย 

ที่ถูกใจแล้วก็ไม่มีความจ�าเป็นที่จะไปท่องราตรีต่อ เมื่อหญิงสาวชวน

เขามาหาอะไรกนิที่ร้านอาหารกึ่งบาร์บนดาดฟ้าตกึแห่งนี้ เขาจงึตกปาก

รบัค�ามาทนัท ีและทกุอย่างดดูอีย่างมากมาตลอด จนกระทั่งจู่ๆ ความ

คนัคะเยอกบ็กุจู่โจมเขา

โทมัสพยายามถูหลังตัวเองเข้ากับพนักพิงเก้าอี้อย่างเนียนๆ  
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แต่มนักไ็ม่ได้ช่วยให้หายคนัได้ สดุท้ายเขากย็อมแพ้ ต้องเอื้อมมอืไป 

เกาหลังตัวเองแต่โดยดี ทั้งๆ ที่ไม่อยากจะท�าเพราะมันท�าให้ดูเสีย 

ภาพลกัษณ์

“สรปุแล้ว...คณุเคยไปที่โจคาเฟ่หรอืเปล่าคะ”

ชายหนุม่พยกัหน้า พยายามรวบรวมสมาธใิห้อยูก่บับทสนทนา

ตรงหน้า “ไปบ่อยครับ เพราะที่ท�างานผมอยู่แถวนั้น ผมชอบทาน 

รซิอตโตของเขา”

“คณุท�างานอะไรเหรอคะ”

“ผมท�างานที่โรงแรมเอสพซี ีอนิเตอร์คอนทเินนเทลิครบั” โทมสั

ยิ้มบาง ไม่ได้ลงรายละเอยีดอะไรไปมากกว่านั้น ด้วยไม่ชอบพูดเรื่อง

งานของตวัเองเท่าไหร่นกั...อนัที่จรงิคอืเขาไม่อยากแม้แต่จะมงีานท�าให้

พูดถงึเลยด้วยซ�้า 

“ผมชอบบ่นให้เจ้านายฟังตลอดเวลาเขาส่งผมไปท�างานต่าง

ประเทศ แต่กับครั้งนี้ ได้มาเจอสาวสวยอย่างคุณก็ช่วยท�าให้ทริปที่ 

น่าเบื่อของผมสดใสขึ้นทนัตาเลยครบั”

ค�าพดูยกยอของเขาท�าให้เธอยิ้มอย่างพอใจ ดวงตาเป็นประกาย

แวววาว หญงิสาวกรดีนิ้วยกแก้วไวน์บนโต๊ะขึ้นมาตรงหน้า “ด้วยความ

ยนิดคี่ะ”

โทมสัยกแก้วไวน์ของตวัเองขึ้นชนแก้วกบัเธอพร้อมรอยยิ้ม ก่อน

ที่ใบหน้าจะบิดเบี้ยวไปเพราะโดนความคันคะเยอบนแผ่นหลังจู่โจม 

เขาอดที่จะเอื้อมมอืไปเกาไม่ได้ รู้ว่ามนัดไูม่ดถ้ีาท�าต่อหน้าสาวที่ก�าลงั

อยู่ในช่วงหว่านเสน่ห์...แต่ให้ตายเถอะ มนัคนัฉบิหายเลยโว้ย!

จากที่คดิว่าเกาแล้วจะพอบรรเทาอาการคนัได้ รอบนี้กลบัไม่ใช่ 

ทนัททีี่เขาเกาจดุหนึ่ง อกีจดุกค็นัคะเยอขึ้นมาบ้าง และพอเขาเลื่อนมอื

ไปเกาตรงนั้นเพิ่ม จดุคนัจดุใหม่กผ็ดุขึ้นมาอกี

“ทอมคะ คณุโอเคหรอืเปล่าคะ” มารสิางนุงงเมื่อจู่ๆ หนุ่มหล่อ
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ตรงหน้ากแ็ปลงร่างเป็นลงิที่เกาตวัเองไม่หยดุ แขนทั้งสองข้างของเขา

ยื่นไปเกาหลงัตวัเอง จนเริ่มลามขึ้นมาตรงหลงัคอและบ่า

“ผมไม่รู้ว่าผมโดนอะไรกัดหรือเปล่า” เขาพยายามแล้วที่จะ 

ห้ามมือตัวเองไม่ให้เกาต่อ แต่ตอนนี้มันยากยิ่งกว่าให้เดินไต่ราวบน 

ตกึสูงเสยีอกี 

“ไปตรงหน้าห้องน�้าดกีว่า ตรงนั้นไฟสว่าง ให้ฉนัดูให้นะคะ”

“บ้าฉบิ!” โทมสัสบถออกมา ยอมลกุขึ้นแล้วเดนิตามหญงิสาว

ไปยังโถงทางเดินหน้าห้องน�้าด้านหลังบาร์ เมื่ออยู่ตรงมุมทางเดินที่

ไม่มีใครผ่านไปผ่านมาแล้ว เขาก็หันหลังให้เธอ “ขอโทษครับ นี่มัน 

แย่มาก ผมไม่อยากให้คนืนี้ออกมาในรูปแบบนี้เลย”

“ไม่เป็นไรค่ะ เอาไว้แก้ตวัรอบหน้ากไ็ด้ ตอนนี้มาให้ฉนัดูก่อน 

ดกีว่าว่าคณุโดนแมลงอะไรกดั” เธอเอ่ยอย่างเป็นห่วง ทั้งอย่างจรงิใจ

และอย่างพยายามแสดงออกให้เขารบัรู้ เช่นสหีน้ากงัวลของเธอที่พอ

เปิดเสื้อเขาดแูผ่นหลงัแล้ว จากที่เสแสร้งขมวดคิ้วกก็ลายเป็นขมวดคิ้ว

จรงิๆ “ทอม คณุ...เอ่อ...เคยแพ้แมลงหรอือะไรหรอืเปล่าคะ”

“ไม่มนีะครบั ผมกไ็ม่รู้เหมอืนกนั” เขาตอบ อยากจะเกาหลงั

ตวัเองเตม็ท ีแต่หญงิสาวกย็งัคงเปิดเสื้อเขาค้างอยู่ จงึได้แต่ยนืกดัฟัน

และเขย่าขาไปมาอย่างอดทน “ท�าไมเหรอครบั ผมดูเหมอืนแพ้อะไร

เหรอครบั”

“ค่ะ คอื...บนหลงัคณุ...” หญงิสาวหนัซ้ายหนัขวา ก่อนจะดงึ

เสื้อเขาเพื่อเป็นการจูงชายหนุ่มให้ก้าวถอยหลังตามเธอไปยังห้องน�้า

คนพิการที่อยู่ใกล้ๆ หลังจากนั้นเธอก็หันหลังเขาเข้าหากระจกเหนือ

อ่างล้างมอื “หลงัคณุมตีุ่มพองขึ้นเตม็ไปหมดเลย”

“เฮ้ย!” โทมัสตะโกนออกมาดังลั่นเมื่อเอี้ยวตัวมองแผ่นหลัง 

ตัวเองในกระจก แผ่นหลังที่ไม่เคยมีรอยแผลแม้แต่รอยเดียวของเขา 

ในตอนนี้เต็มไปด้วยตุ่มแดงๆ ขึ้นกระจายอยู่ทั่ว ตุ่มเหมือนที่อยู่บน 
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หน้าผากของเขา ต่างตรงที่ว่ามนัดูใหญ่กว่าและมตีุ่มน�้าอยู่ตรงกลาง 

ผิวหลายจุดแดงเป็นปื้นยาวซึ่งคาดว่าคงเป็นรอยจากที่เขาเกาอย่าง

รนุแรงเมื่อครู่นี้ “ฉบิหาย! เป็นอะไรวะเนี่ย!”

ใบหน้าสวยเฉี่ยวจากเครื่องส�าอางนั้นซีดลงเล็กน้อย เพราะ 

แผ่นหลงัของเขาในตอนนี้ดนู่ากลวัจรงิๆ มนัดเูหมอืนคนเป็นโรคผวิหนงั

อะไรสักอย่าง หญิงสาวถอยห่างจากเขาอย่างเนียนๆ เบนสายตาไป

มองทางอื่น ปล่อยให้ชายหนุ่มตรวจดูร่างกายตวัเองหน้ากระจก 

โทมสัหมนุเป็นวงกลมเป็นสบิรอบแล้ว และพบว่าล�าตวัด้านหน้า

ของเขากเ็ตม็ไปด้วยตุ่มแดงเช่นกนั

“ผมไม่รูว่้าผมแพ้อะไร” โทมสัหนัมาหาหญงิสาว มอืทั้งสองข้าง

เกาตามเนื้อตามตัวอีกครั้งอย่างทนไม่ไหว คราวนี้เขาพยายามจะใช้

นิ้วถูแรงๆ แทนการเกาโดยตรง เพราะกลวัจะท�าให้ตุ่มน�้าพวกนั้นแตก 

เขายงัไม่รู้ว่าตวัเองเป็นอะไร แต่มั่นใจว่าเขาไม่อยากให้ตุ่มน�้าพวกนั้น

แตกแน่ๆ

ชายหนุม่เหน็แววตาหวาดระแวงของเธอ รวมถงึระยะห่างที่ดจูะ

เพิ่มขึ้น เขาเองกไ็ม่โทษหญงิสาวหรอก เพราะถ้าเกดิเขาเหน็ว่าสาวที่

อยู่ด้วยมีตุ่มแดงปริศนาพวกนี้บนตัว เขาก็คงจะเผ่นไปทันที แต่เธอ 

ยงัใจด ี(หรอืไม่กท็�าตวัมมีารยาท) ไม่หนไีปไหน แม้สหีน้าจะแสดงออก

ว่า ‘ฉนัไม่อยากอยู่ใกล้คณุสกัเท่าไหร่’ กต็ามที

“ฉนัพาคณุไปหาหมอดกีว่า โรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆ นี่เองค่ะ” 

มารสิาเอ่ยออกไปแล้วกอ็ยากจะถอนค�าพูดกลบัมา เพราะเพิ่ง

นกึได้ว่าถ้าเกดิตุม่น�้าพวกนี้แตกเลอะเบาะรถเธอจะท�ายงัไง...ตอนแรก

ที่เขาเข้ามาคยุกบัเธอนั้น เขาดูดแีละหล่อมาก เพื่อนทั้งกลุ่มที่อยู่กบั

เธอตอนนั้นอจิฉาเธอกนัใหญ่ ทกุคนดอูอกว่าเขามเีงนิ สงัเกตจากยี่ห้อ

เสื้อผ้า รองเท้า และนาฬิกาที่เธอดันรู้ว่าราคาของมันเฉียดสามล้าน

บาท ถงึได้ไม่ลงัเลเลยที่จะชวนเขาออกมาดนิเนอร์ ไม่คดิว่ามนัจะออก
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มาในรูปแบบนี้ไปได้

“ขอบคณุครบั” โทมสัยิ้มเฝื่อนๆ เขาเดนิตามหญงิสาวออกไป 

โดยที่ยงัคงเกาตามจดุต่างๆ ของร่างกาย ตอนนี้เขาเลกิสนใจเรื่องภาพ- 

ลักษณ์อะไรนั่นแล้ว ใครจะมองเขาเป็นตัวประหลาดยังไงก็ไม่สนใจ 

แต่เอาเป็นว่าเขาจะไม่กลบัมานั่งดื่มที่ร้านนี้อกีกแ็ล้วกนั

“คนไข้เพศชำย อำยุห้ำสิบหก อุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์คว�่ำ 

ความดนัอยู่ที่...” 

เสียงพยาบาลอ่านข้อมูลดังควบคู่ไปกับเสียงรองเท้าส้นสูง

กระทบพื้น ความสูงของส้นนั้นราวๆ สี่นิ้วครึ่งเหน็จะได้ มนัดูน่าจะท�า 

ให้เดนิล�าบาก ทว่าคนสวมมนักลบัเดนิตวัตรงอย่างสง่างาม เสื้อกาวน์

สขีาวพลิ้วไหวไปด้านหลงัตามจงัหวะการเดนิที่เรว็ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อใกล้

ถงึห้องฉกุเฉนิ บนเตยีงคนไข้มชีายวยักลางคนนอนอยู่ด้วยใบหน้ายิ้ม

ร่าทั้งๆ ที่ตรงหน้าผากมรีอยถลอกยาวและเลอืดไหลลงมาตามขมบั ที่

แขนมีผ้าก๊อซพันอยู่ซึ่งก็ชุ่มเลือดไปครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกข้างก็มีเครื่องวัด

ความดนัและเครื่องวดัชพีจรที่ปลายนิ้ว

“สวสัดค่ีะลงุ” เกรซเอ่ยทกัทายเมื่อเธอเดนิมาถงึข้างเตยีงคนไข้ 

หยบิหน้ากากอนามยัมาสวมพลางนั่งลงบนเก้าอี้ตดิล้อที่พยาบาลเลื่อน

มาให้ หยบิไฟฉายออกจากกระเป๋าเสื้อกาวน์ ส่องผ่านดวงตาทั้งสอง

ข้างของคนไข้อย่างรวดเร็วเพื่อตรวจเช็กการหดขยายของรูม่านตา 

“หมอชื่อเกรซนะคะ ตอนนี้ลุงอยู่ที่ห้องฉุกเฉิน ลุงจ�าได้มั้ยคะว่าเกิด

อะไรขึ้น”

คนไข้ที่เพิ่งโดนสาดไฟใส่หยตีา ก่อนจะร้องออกมาดงัลั่นเสยีจน

พยาบาลสะดุ้ง “โฮ้ย! อยู่โรง’บาลจรงิเหรอ”

“จรงิสคิะ ลงุคดิว่าอยูไ่หนล่ะ” หญงิสาวดงึข้อมอือกีฝ่ายมาจบั

ชพีจร ขณะที่ตากม็องจอมอนเิตอร์ข้างเตยีง อ่านค่าความดนัและอตัรา
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การเต้นของหวัใจไปด้วย

“คิดว่าอยู่สวรรค์ เพราะมีนางฟ้าอยู่ตรงหน้าไง” ลุงคนไข้ยิ้ม

กว้างจนเหน็ฟันเกอืบครบทกุซี่ “หมอสวยจงั”

“โอ้โห พดูดนีะเนี่ย” หมอสาวหลดุหวัเราะออกมาทนัท ีก่อนจะ

หนัไปยกัคิ้วให้พยาบาลผูช่้วยสองคนในห้อง “เขาบอกว่าคนเมามกัจะ

พูดความจรงิ นางฟ้ากน็างฟ้าเนอะ”

“แล้วแต่หมอเถอะค่ะ” พยาบาลตอบกลับ ก่อนจะยื่นชาร์ต

คนไข้ให้

“วันนี้นางฟ้าแปลงกายเป็นหมอมาดูแลคนเจ็บ ไหนขอดูแขน

หน่อยสคิะ” หญงิสาวเอ่ยอย่างอารมณ์ด ี พลกิแขนอกีฝ่ายให้คว�่าลง

เพื่อดรูอยแผลที่หลงัศอก แกะผ้าก๊อซที่แปะไว้เพื่อห้ามเลอืดออกอย่าง

ไม่เบามอืนกั เพราะข้อดขีองคนเมาคอืพวกเขามกัจะไม่รู้สกึเจบ็อะไร

เสียเท่าไหร่ แผลข้างใต้นั้นเป็นรอยยาวเกือบสี่นิ้ว ดูท่าว่าคงจะโดน 

ชิ้นส่วนอะไรสกัอย่างของรถบาดเข้า 

เธอเงยหน้าขึ้นมองพยาบาลผู้ช่วยที่เข็นรถเข็นส�าหรับท�าแผล

เข้ามาให้อย่างรู้ใจ “เลือดหยุดแล้ว แผลไม่ลึกมาก ไม่ต้องเย็บ แค ่

ล้างแผลกบัปิดปลาสเตอร์กพ็อ”

ระหว่างที่หมอสาวท�าแผลให้ คนไข้กจ้็องหน้าไม่เลกิ “หมอเป็น

ฝรั่งเหรอ”

“ลูกครึ่งค่ะลงุ”

“มนิ่า ตวัถงึด�า”

“อ้าวลุง พูดงี้ได้ไง อยากเจ็บตัวเพิ่มใช่ป้ะ” คนที่ยิ้มแย้มอยู่

เปลี่ยนสีหน้าทันที ท่าทางค้อนปะหลับปะเหลือกที่หญิงสาวจงใจ 

ท�าใส่คนไข้ท�าเอาพยาบาลในห้องพากันหัวเราะ ไม่เว้นแม้กระทั่งตัว

คนไข้เองที่ดูจะหวัเราะชอบใจกบัการได้เย้าแหย่สาวสวย

คนเมายงัคงถามต่อ “เป็นฝรั่งท�าไมตวัด�า”
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“ไม่ได้ตวัด�าสกัหน่อย เขาเรยีกผวิสนี�้าผึ้ง รู้จกัมั้ยลงุ ฮนันสีกนิ

น่ะ” 

หมอสาวเถยีงกลบัไปพลางปิดปลาสเตอร์แบบผ้าระบายอากาศ

ลงบนแผล อาศัยการตัดปะเล็กน้อยเพราะแผลยาวเกินปลาสเตอร์ 

ไซซ์ใหญ่ที่ห้องฉุกเฉินมี พอเสร็จก็ถอดถุงมือทิ้งลงถังขยะข้างรถเข็น 

ดึงหน้ากากอนามัยทิ้งตาม ลุกขึ้นจากเก้าอี้ล้อเลื่อนที่ใช้นั่งท�าแผล 

เมื่อครู่ เดินไปล้างมือที่อ่างล้างมือตรงมุมห้อง จากนั้นก็เดินกลับมา

หาคนไข้ 

“เสร็จแล้วค่ะ แต่อย่าเพิ่งให้แผลโดนน�้าสักวันสองวันนะลุง  

ช่วงนี้กย็งัไม่ต้องอาบน�้าโดนแขนข้างนี้ไปก่อนกแ็ล้วกนันะคะ”

“เอ้อ ท�าไมถงึห้ามโดนน�้าล่ะหมอ”

“กเ็ดี๋ยวแผลไม่แห้งค่ะ”

“ถ้าแผลไม่แห้งจะเป็นยงัไง”

“มนักไ็ม่หายน่ะสคิะลงุ”

“ถ้าไม่หายกแ็ปลว่าจะได้กลบัมาเหน็หน้าหมออกีใช่มั้ย”

“โอ๊ย จะมาอยากเหน็อะไรกนั ไหนว่าหมอตวัด�าไงคะ”

“ก็ไม่ได้ด�าขนาดน้านนน...เมียผมด�ากว่านี้ ผมยังทนมองหน้า

มนัทกุวนัได้เลย”

เกรซหวัเราะออกมาอกีครั้ง ก่อนจะก้มหน้าเขยีนสรปุลงบนชาร์ต

คนไข้ เซน็ชื่อลงตรงท้ายกระดาษแล้วกส่็งคนืให้พยาบาล สั่งให้จดัการ

โทร. ตามญาติให้มารับตัวคุณลุงกลับบ้าน เพราะแผนกฉุกเฉินเป็น

แผนกเดยีวที่เปิดตอนกลางคนื ดงันั้นไม่ว่าคนไข้จะปวดหวั ปวดท้อง 

มไีข้ บาดเจบ็ แขนหกั อะไรต่อมอิะไรกจ็ะมาลงที่นี่ที่เดยีว จากนั้นเธอ

ก็เดินกลับไปยังห้องตรวจที่อยู่บริเวณหน้าแผนกฉุกเฉิน ซึ่งเป็นห้อง

สี่เหลี่ยมขนาดกว้างพอวางโต๊ะท�างานกับตู้เก็บของและเตียงคนไข้

แคบๆ ได้หนึ่งเตียง มีไว้ส�าหรับตรวจคนไข้ที่เจ็บป่วยทั่วไป ที่ไม่ได้
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ประสบอบุตัเิหตหุรอืบาดเจบ็อะไรรนุแรงจนต้องเข้าห้องฉกุเฉนิ 

หญิงสาวยกมือขึ้นแกะยางรัดผมที่รวบเป็นทรงหางม้าไว้อย่าง

ลวกๆ ตอนท�าแผลให้คนไข้ออก ปล่อยเรอืนผมยาวสนี�้าตาลให้ทิ้งตวั

เคลียหลัง ยกมือขึ้นเสยผมสองสามทีให้เป็นทรง แล้วเลิกคิ้วถาม

พยาบาลผูช่้วยที่โผล่มายนืยิ้มแป้นอยู่ตรงประตหู้อง “เอาละ รายต่อไป 

เป็นใคร”

พยาบาลผูช่้วยส่งแฟ้มให้ด้วยสหีน้ายิ้มแย้มผดิปกต ิจนหมอสาว 

นกึฉงน 

“ท�าไมหน้าบานขนาดนั้น”

“คนไข้หล่อมากค่ะ นี่ขนาดหน้าเขามีแต่ตุ่มยังหล่อมากเลย” 

พยาบาลสาวเอ่ยด้วยสหีน้าเพ้อฝัน “แต่เสยีดาย มากบัแฟน เฮ้อ...หนู

ละอกหกัเลย”

เกรซส่ายหน้าอย่างข�าๆ เปิดแฟ้มคนไข้ที่เพิ่งรบัมาออกอ่าน ทว่า

แค่อ่านบรรทดัแรกหางตากก็ระตกุ ร่างบางนิ่งไปพกัหนึ่งราวกบัหาเสยีง 

ตวัเองไม่เจอ ก่อนจะพมึพ�าออกมา 

“โทมสั สเปนเซอร์?”

“คะ?”

“คนองักฤษ ผมสดี�า ตาสเีขยีว หน้าตาคม คิ้วเข้ม แก้มตอบ 

ตวัสูงๆ บึ้กๆ หน่อยใช่มั้ย” คราวนี้เกรซเอ่ยรวัเรว็ เงยหน้าพรวดขึ้น

จากแฟ้มข้อมูล จ้องผู้ช่วยสาวอย่างรอค�าตอบ

“เอ่อ...ใช่ค่ะ หมอรู้ได้ไงคะ”

“แล้วเขามากบัแฟน?” ประโยคนี้เสยีงเธอสูงขึ้น

“มากับผู้หญิงค่ะ ก็คงแฟนแหละ ไม่งั้นจะอยู่ด้วยกันเวลานี้ 

เหรอคะหมอ” เวลานี้ที่ว่ากค็อืเกอืบตหีนึ่ง พยาบาลผูช่้วยมองหมอสาว

อย่างงนุงง “หมอรู้จกัเขาเหรอคะ”

เกรซไม่ตอบอะไร เพยีงแค่ฉกียิ้มกว้าง ดวงตาหวานเป็นประกาย
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วาววบั “เชญิคนไข้เข้ามาได้เลย”

เมื่อโทมัสเดินเข้ำห้องตรวจ เขำก็พบว่ำคุณหมอที่ตัวเอง

จะเข้ารับการตรวจรักษาด้วยนั้นเป็นผู้หญิงที่สวยมาก เธอมีใบหน้า

เรียวรูปไข่ล้อมกรอบด้วยเรือนผมสีน�้าตาลที่รวบมาไว้ที่บ่าข้างเดียว 

แต่งแต้มด้วยเครื่องส�าอางสไตล์ธรรมชาติที่ช่วยขับเน้นความสวยได้

อย่างมเีสน่ห์ ดวงตาเรยีวดสูวยหวานเป็นพเิศษจากแพขนตาที่ทั้งหนา

และงอนงาม จมกูโด่ง รมิฝีปากอิ่ม เค้าโครงหน้าดเูหมอืนฝรั่งที่มคีวาม

เป็นเอเชียผสมผสานอย่างลงตัว ผิวสีแทนสวยแบบที่พวกฝรั่งอย่าง 

เขาชอบ หายากที่จะเจอเฉดสแีทนที่สวยถูกใจแถมผวิเนยีนสม�่าเสมอ

แบบนี้

แม้ว่าเขาจะมาที่โรงพยาบาลกบัผู้หญงิอกีคน แต่เธอกบัเขาคง

ไปกนัไม่รอดแล้วจากเหตฉุกุเฉนินี่ ดงันั้นจงึไม่ใช่เรื่องผดิถ้าเขาคดิจะ

หาเป้าหมายใหม่ตอนนี้

แปดจดุห้า ไม่ส ิอมื...เก้าคะแนนไปเลย!

คะแนนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อเขาเห็นส่วนโค้งนูนใต้เสื้อกาวน์ตอนที่ 

หญงิสาวขยบัตวับนเก้าอี้ เพราะเธอสวมเดรสเข้ารปู เขาจงึจนิตนาการ

ได้เลยว่ารูปร่างภายใต้นั้นเป็นยังไง โทมัสลืมอาการคันของตัวเอง 

ไปชั่วขณะ ส่งยิ้มให้เธอพร้อมกบัยื่นมอืไปตรงหน้า โปรยเสน่ห์ตวัเอง

เตม็ที่โดยไม่น�าพาว่าบนหน้าเขานั้นจะมตีุ่มแดงขึ้นเป็นจดุๆ อยู่ 

“โทมสั สเปนเซอร์ ครบั ยนิดทีี่ได้พบคณุ”

ทนัททีี่เขาแนะน�าตวัเองออกไป โทมสักไ็ด้เหน็หมอสาวชะงกักกึ 

รอยยิ้มบนหน้าเธอเลือนหาย ตามด้วยนัยน์ตาที่ดูจะวาวโรจน์ขึ้นมา 

ท�าเอาเขานกึฉงน เพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวงัว่าจะได้รบักลบัมา

แต่ไม่ทนัได้สงสยัอะไรไปมากกว่านั้น ทกุอย่างกก็ลบัเป็นปกต ิ

รอยยิ้มบนใบหน้าเธอกลับมาอีกครั้ง เช่นเดียวกับดวงตาที่แวววาว
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ประหนึ่งลูกแก้วล้อแสงไฟ เธอยื่นมือออกมาจับมือทักทายกับเขา  

ก่อนจะเชญิให้เขานั่งบนเก้าอี้ 

โทมสัยิ้มพราย อย่างน้อยตุ่มแดงที่คนัน่าบดัซบนี่กท็�าให้เขาได้

เจอกบัคณุหมอคนสวย ความหงดุหงดิที่มจีงึหายไปเกอืบครึ่ง

หมอสาวเอนหลงัพงิกบัพนกัเก้าอี้ มอืข้างหนึ่งจบัปากกาเอาไว้ 

เคาะมันกับโต๊ะเบาๆ เป็นจังหวะ ดวงตาเรียวสบเข้ากับดวงตาเป็น

ประกายของคนไข้ไม่หลบ เสยีงหวานเอ่ยเป็นภาษาองักฤษด้วยส�าเนยีง 

ชดัเป๊ะราวกบัเจ้าของภาษา 

“ไม่ทราบว่าเป็นอะไรมาคะ คณุสเปนเซอร์”

“หัวใจมีปัญหาครับ คุณหมอพอจะรักษาได้ไหมครับ” โทมัส

เอ่ยเสยีงอ่อน ทว่าประโยคนั้นไม่ได้ท�าให้คณุหมอสาวยิ้มเขนิแต่อย่าง

ใด เธอเพยีงแค่นิ่ง และถ้าเขาตาไม่ฝาด หางตาเธอดจูะกระตกุอกีด้วย

...เขาพูดอะไรผดิเหรอ หรอืว่าประโยคที่เขาใช้มนัดูเลี่ยนเกนิไป

เอาใหม่...

“ผมไม่รู้เหมอืนกนัว่าผมเป็นอะไร แต่รู้สกึไม่ค่อยดเีท่าไหร่ จน

กระทั่งได้เหน็หน้าหมอ...”

“ตุ่มพวกนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่คะ”

รอบนี้นอกจากจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรแล้ว เธอยังโพล่งถามเขา

เสยีงห้วนอกีต่างหาก 

โทมัสกระแอมกระไอ ยอมหยุดความคิดที่จะจีบคุณหมอสาว

เอาไว้ก่อน แล้วตอบค�าถามเธอแต่โดยด ี“รู้สกึจะตอนหวัค�่าครบั”

“มขีึ้นที่อื่นนอกจากหน้ามั้ยคะ”

“มทีี่ตวักบัที่หลงัครบั”

เธอจดรายละเอยีดลงในแฟ้มคนไข้ จากนั้นกว็างปากกาลง เอน

หลงัพงิพนกัเก้าอี้อกีครั้ง หมนุเก้าอี้ไปทางซ้ายทขีวาทขีณะที่ยกมอืขึ้น

กอดอก ดวงตาคู่สวยหรี่ลง “มเีพศสมัพนัธ์บ่อยแค่ไหน”
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“เอ่อ...”

“มแีฟนมาแล้วกี่คน”

“อ่า...”

“ตอบไม่ได้เพราะเยอะเกนิจะนบัไหวสนิะ”

“มนัก.็..”

“เปลี่ยนคู่นอนทกุอาทติย์หรอืถงึขั้นเปลี่ยนทกุวนั”

“คอื...”

“แล้วป้องกนัหรอืเปล่า”

“เอ่อ...ครบั”

“หลั่งนอกหรอืใช้ถงุยาง”

โทมัสกระแอมกระไออีกครั้ง “ปกติคุณหมอต้องถามค�าถาม

แบบนี้กบัคนไข้ทกุคนเลยหรอืเปล่าครบั”

“ฉนัแค่ถามไว้เพื่อเป็นข้อมลูเท่านั้นค่ะ” เธอมองพยาบาลผู้ช่วย

ที่ยืนอยู่ด้านหลังชายหนุ่ม พูดอะไรสักอย่างที่เขาไม่เข้าใจเพราะเป็น

ภาษาไทย ก่อนที่พยาบาลจะเดนิออกจากห้องไป

เขาถามขึ้นอกีครั้งเมื่อเหน็ว่าแพทย์สาวตรงหน้าเงยีบไป “สรปุ

แล้วผมเป็นอะไรครบั”

เธอเลกิคิ้ว มองเขา แล้วกย็ิ้มออกมา

“เสยีใจด้วย ดูเหมอืนว่าคณุจะตดิเชื้อเอชไอวเีข้าแล้วละ”
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เขำจ�ำเธอไม่ได้

เขา-จ�า-เธอ-ไม่ได้!

เมื่อได้ยนิเขาแนะน�าตวัด้วยสายตาแพรวพราว เกรซกร็ู้ทนัทวี่า

เขาจ�าเธอไม่ได้

แหงละ ตลอดเวลาที่รู้จกักนั เขาเคยส่งสายตาแบบนี้ให้เธอซะ

ที่ไหน

เกรซมองคนคุน้เคยในอดตีด้วยความรู้สกึผสมปนเปกนัไปหมด 

ลกึๆ ในใจยงัคดิว่าบางทถ้ีาให้เวลาหน่อยเขาอาจจะนกึออก เพราะมนั

ก็ผ่านมาเกินสิบปีแล้ว หน้าตาเธออาจจะเปลี่ยนไปเยอะ แต่จนแล้ว

จนรอดเขากย็งัไม่มทีที่าว่าจะจ�าเธอได้แต่อย่างใด

เธอมนัไม่น่าจดจ�าขนาดนั้นเลยเรอะ!

หนอ็ย...อยากลมืเธอนกัใช่มั้ย ครั้งนี้เธอจะท�าให้เขาจ�าเธอขึ้นใจ

แบบลมืไม่ลงไปตลอดชวีติเลย 

เพราะความแค้น เกรซจงึไม่ลงัเลที่จะเอ่ยชื่อไวรสัที่ร้ายแรงนั่น

ออกไป และสิ่งที่ได้กลบัมาคอืภาพหนุม่หล่อหน้าซดีเผอืด เบกิตากว้าง 

ผดุลกุขึ้นยนืแล้วทบุมอืลงกบัโต๊ะอย่างแรง ก่อนถามเสยีงดงั

“คณุพูดว่าอะไรนะครบั!”

2
คุณหมอสุดแสบ
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“กอ็ย่างที่คณุได้ยนินั่นละค่ะ”

“ไม่ ผมไม่ได้ตดิเชื้อเอชไอว”ี เขาส่ายหน้ารวัเรว็ “หมออย่ามา

พูดพล่อยๆ นะ หมอยังไม่ทันตรวจอะไรผมเลย จะมาบอกว่าผมติด

เชื้อเอชไอวไีด้ยงัไง”

“หมอเห็นตุ่มบนหน้าคุณนี่ก็รู้แล้ว ระยะแรกเริ่มหลังติดเชื้อ 

เอชไอวบีางคนจะมผีื่นหรอืตุ่มแดงขึ้นแบบนี้” 

เกรซชี้นิ้วไปยังตุ่มแดงบนหน้าเขาพลางปั้นหน้าขรึม ทั้งๆ ที่

อยากหวัเราะออกมาใจจะขาด สหีน้าและท่าทางตกตะลงึของเขาท�าให้

เธอชอบใจอย่างมาก 

“หมอเข้าใจว่ามันยากที่จะยอมรับ แต่ใจเย็นก่อนนะคะ เชื้อ 

เอชไอวสีมยันี้ไม่ได้น่ากลวัเหมอืนเมื่อก่อนแล้ว ยารกัษากม็ปีระสทิธภิาพ 

มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะ เดี๋ยวพยาบาลจะพาคณุไปเจาะเลอืดตรวจ

ดูจ�านวนเมด็เลอืดขาวในร่างกาย...”

“ไม่จรงิ ผมไม่มทีางตดิเชื้อนี่แน่ ไม่มทีาง!”

“ท�าไมถงึคดิว่าไม่มทีางล่ะ ในเมื่อใช้ชวีติส�าส่อนมากขนาดนี้” 

“ผมไม่ได้...” 

“ถ้าไม่เชื่อหมอ งั้นกเ็อาไว้รอผลเลอืดกแ็ล้วกนัค่ะ”

ท่าทางสงบนิ่งของหมอสาวท�าให้โทมัสหวาดหวั่นถึงที่สุด เขา

เข่าอ่อนขึ้นมาทนัท ีทิ้งตวัลงนั่งบนเก้าอี้อย่างหมดแรง สมองคดิอะไร

ไม่ออก ได้แต่พมึพ�าวนไปวนมา 

“ไม่จรงิ นี่มนัไม่จรงิ...”

ท่าททีี่สลดลงไปอย่างน่าใจหายของเขานั้นไม่ได้ท�าให้หญงิสาว

สงสารแต่อย่างใด ตรงกนัข้ามกลบัท�าให้เธออารมณ์ดขีึ้นกว่าเดมิหลาย

เท่า เกรซฉวยจงัหวะที่โทมสัก้มหน้านิ่งในการยิ้มกว้างอย่างสะใจ 

จ๋อยไปเลยละส ิเฮอะ! สมน�้าหน้า

“หมอก็สงสารคุณนะ แต่การเปลี่ยนคู่นอนไม่ซ�้าหน้ามันไม่ดี
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แบบนี้ละ รู้มั้ย คุณไม่มีทางรู้เลยว่าจะได้อะไรมาบ้าง ทั้งเริม ทั้ง

หนองใน ทั้งซิฟิลิส ถึงจะป้องกันแล้ว แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะปลอดภัย

ร้อยเปอร์เซ็นต์ เอาเถอะ...เอาไว้ตอนตรวจเลือด หมอจะให้ตรวจหา

โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์อื่นๆ ไปด้วยเลยก.็..”

ขณะที่สมองก�าลงัคดิแผนการกลั่นแกล้งให้คนตรงหน้าหน้าซดี

ไร้สีเลือดต่อ ประตูห้องตรวจก็ถูกเปิดออกเสียก่อน พยาบาลผู้ช่วย 

ของเธอโผล่มา 

“หมอเกรซคะ มคีนไข้ฉกุเฉนิค่ะ ก�าลงัจะมาถงึในอกีห้านาท”ี

“อบุตัเิหตอุกีรายแล้วเหรอ”

“ใช่ค่ะ”

“หมอจุ๊บไม่ว่างเหรอ”

“ตดิเคสเดก็เลก็อาหารเป็นพษิอยู่ค่ะ”

เกรซส่งเสยีงจึ๊กจั๊กเพราะก�าลงัสนกุกบัการแกล้งคนตรงหน้าและ

ไม่อยากยตุมินัเรว็ขนาดนี้ แต่เมื่อหมอเวรอกีคนไม่ว่างรบัคนไข้ เธอก็

ไม่มทีางเลอืกอื่น 

“เฮ้อ...โอเคๆ ขอเวลาสองนาท ีเดี๋ยวจะออกไป”

พยาบาลพยกัหน้า ถามขึ้นอกีเมื่อสงัเกตเหน็ว่าคนไข้สดุหล่อดู

ผดิปกตไิป “คนไข้โอเคมั้ยคะหมอ”

“โอเค้...” เกรซตอบเสยีงสงู ยิ้มกว้างจนเหน็เขี้ยวเลก็ๆ ที่มมุปาก 

เธอโบกมอืให้พยาบาลออกจากห้องไป ก่อนที่ตวัเองจะหนักลบัมาหา

คนคุ้นเคยที่เธอเพิ่งหย่อนระเบิดใส่หัวเขาไปสดๆ ร้อนๆ การเอาคืน 

ของเธอต้องจบลงแล้วอย่างน่าเสยีดาย “ฉนัล้อเล่น”

เสยีงหวานที่เอ่ยสามค�าสั้นๆ ออกมาท�าเอาคนที่หน้าซดีอยูช่ะงกั

กกึ “อะไรนะครบั”

“คณุไม่ได้ตดิเชื้อเอชไอว ีตุ่มพวกนี้กแ็ค่โรคอสีกุอใีสเท่านั้นละ 

ตลกด ีมาเป็นเอาตอนแก่ป่านนี้”
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“ว่า...ไงนะ อสีกุอใีส สรปุแล้วที่ผมเป็นกแ็ค่โรคอสีกุอใีส ไม่ได้

ตดิเชื้อเอชไอว?ี”

แพทย์สาวยกมือขึ้นกอดอกแล้วยักไหล่ “ไม่ใช่ แต่ถ้ายังเอา 

ผู้หญงิไม่เลอืกหน้าแบบนี้ต่อไปกค็งไม่แน่”

“นี่...นี่มนั...บ้าอะไรกนั คณุล้อเล่นกบัผมแบบนี้ได้ยงัไง” โทมสั

อ้าปากค้าง มองคนที่อ�าเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อ เมื่อครู่นี้เขารู้สกึราว 

กบัว่าตวัเองตกลงไปในเหว ทั้งชอ็ก ทั้งตื่นตระหนก และหวาดกลวั

“ท�าไมจะไม่ได้ล่ะ นี่มันสนุกจะตาย” ตัวการไม่ได้รู้สึกผิดเลย

สักนิด เธอยิ้มระรื่นออกมาอย่างไม่ต้องอดทนเก๊กหน้าอีกต่อไป “น่า

เสยีดาย ใจจรงิไม่ได้อยากจะเฉลยเรว็แบบนี้เลย ตอนแรกกะจะให้โดน

เจาะเลอืดจนแขนพรนุก่อนค่อยบอก...” 

“เป็นบ้าอะไรของคุณเนี่ย!” โทมัสมองหมอสาวตรงหน้าที่ยิ้ม

กว้างแล้วยกัคิ้วให้เขาด้วยความรู้สกึที่บอกไม่ถูก หมอล้อเล่นกบัคนไข้

แบบนี้ได้ด้วยเหรอ

ระหว่างที่ชายหนุ่มยืนอึ้งไม่หาย ประตูห้องตรวจก็เปิดออก 

อกีครั้งพร้อมกบัร่างของพยาบาลผู้ช่วยคนเดมิ “หมอเกรซคะ แอมบู-

แลนซ์จะถงึแล้วค่ะ”

“ไปเดี๋ยวนี้ละ” เกรซพยกัหน้า คว้าสเตตโทสโคปจากบนโต๊ะมา

คล้องคอไว้ ท�าท่าจะเดินออกจากห้อง นั่นเป็นตอนที่โทมัสรีบขวาง 

เอาไว้ 

“จะไปไหน ท�ากนัแบบนี้แล้วคดิจะหนไีปง่ายๆ เหรอคณุ” 

“ไม่ได้หน ีมคีนไข้ด่วน” 

“แล้วเรื่องที่ท�ากบัผมไว้นี่ล่ะ ไม่คดิจะรบัผดิชอบการกระท�าของ

ตวัเองบ้างเหรอ!”

“ถ้าหมายถงึเรื่องรกัษาโรคละก ็ไม่มอีะไรให้รกัษา อสีกุอใีสน่ะ

เดี๋ยวมันก็หาย หมอสั่งยากินกับยาทาแก้คันให้แล้ว เชิญคุณนั่งรอ 
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ข้างนอก เดี๋ยวพยาบาลจะดูแลคณุต่อเอง”

“ผมหมายถงึที่มาแกล้งบอกว่าผมตดิเชื้อเอชไอว”ี

“เอ๊า กด็แีล้วไม่ใช่เหรอที่มนัเป็นแค่การแกล้ง จะโวยวายท�าไม 

หรอืว่าอยากเป็นจรงิ”

“พูดกบัคนไข้แบบนี้ คณุเป็นหมอได้ยงัไงเนี่ย!” โทมสัไม่อยาก

จะเชื่อเลยว่าจะเจออะไรแบบนี้ เขามองคนที่ตวัเลก็กว่าเขาเกอืบศอก

ด้วยสหีน้าบูดบึ้งถงึที่สดุ “คณุชื่ออะไร”

เกรซยกนิ้วชี้ให้พยาบาลที่ดเูหมอืนว่าก�าลงัจะเอ่ยเร่งเธออกีรอบ

เป็นการบอกผ่านภาษากายว่าขอเวลาหนึ่งนาท ี จากนั้นกเ็ปลี่ยนเป็น 

กอดอก เงยหน้าพลางเลกิคิ้วมองชายหนุ่มตรงหน้า 

“คยุกนัตั้งนานเพิ่งจะถามชื่อ ท�าไม จะฟ้องหมอหรอืไง” 

“ผมถามว่าคณุชื่ออะไร”

“นกึเองส”ิ

“คณุ!”

เขาตะโกนใส่เธอ เธอกถ็ลงึตากลบัใส่เขา เมื่อกี้พยาบาลเรยีก

เธอ เขาไม่ได้ยนิหรอืไง

“ไม่บอกหรอก อยากลมืกนัเองนี่ คนบ้าเอ๊ย”

“ใครลมืคณุ เราไม่เคยรู้จกักนัมาก่อนสกัหน่อย”

“โอ๊ย! พูดแบบนี้มนัน่าแช่งให้เป็นโรคจรงิๆ เลย”

“นี่คณุ!”

“แพทย์หญิงเกรซ ดาริกา อาร์คเน่” เธอเท้าสะเอวเชิดหน้า 

ถลงึตาใส่ร่างสูงอย่างโมโห “พอจะนกึออกหรอืยงั”

“เกรซ ดารกิา อาร์คเน่...” เขาพยกัหน้าช้าๆ ก่อนจะขมวดคิ้ว 

“เดี๋ยวนะ ท�าไมชื่อคุ้นๆ อาร์คเน่...เหมอืนนามสกลุของ...”

“เหมอืนนามสกลุของลกูพี่ลกูน้องคณุมานเูอล พ่อของ มาร์คสั 

เกลเลอร์ เพื่อนซี้ของคณุยงัไงล่ะ โอ๊ย! กร็ู้นะว่าแก่แล้ว แต่ไม่คดิว่าจะ
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แก่จนถงึขั้นสมองเสื่อมแบบนี้ บอกขนาดนี้แล้ว ถ้ายงัจ�ากนัไม่ได้อกีนี่

กช็กัจะเกนิไปแล้วนะ”

โทมสัก้มมองคนตวัเลก็ตรงหน้า ความจ�าพลนัสว่างวาบ ภาพ

เด็กหญิงตัวเล็กในความทรงจ�าโผล่ขึ้นมาซ้อนทับร่างเธอ เขาอ้าปาก

ค้าง ยกมือขึ้นชี้หน้าหญิงสาวด้วยท่าทีตื่นตระหนกเหมือนกับตอนที่

โดนบอกว่าเป็นโรคร้ายแรงไม่มผีดิ...หรอืบางทอีาจจะมากกว่าด้วยซ�้า 

“เธอ...เธอคอืยายเปี๊ยก...”

เกรซแสยะยิ้ม “สวสัด ีพี่ยกัษ์ ไม่เจอกนันานเลยนะ”

แพทย์สำวกบัพยำบำลผูช่้วยออกจำกห้องตรวจไปแล้ว แต่

โทมัสนั้นต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่เลยกว่าจะพาตัวเองออกจากห้อง 

ไปได้ หวัสมองเขาขาวโพลนไปหมดอย่างตั้งตวัไม่ตดิ ตกใจเรื่องโดน

แกล้งยงัไม่หาย ยงัมาตกใจเรื่องนี้เพิ่มอกี 

ไม่คดิว่าโชคชะตาจะเล่นตลกขนาดนี้

กรุงเทพฯ ไม่ใช่เมืองเล็กๆ โรงพยาบาลมีตั้งกี่แห่ง หมอมีตั้ง 

กี่คน แล้วท�าไมเขาต้องโชคร้ายมาเจอยายเปี๊ยกตวัแสบนี่ด้วยวะ...

เขาจ�าเธอไม่ได้จรงิๆ อาจจะเป็นเพราะเธอกลายเป็นสาวที่...บ้า

ชะมดั ไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะพูดค�านี้...สวย ใช่ เธอสวย สวยถงึขั้น

เขาให้คะแนนเก้าเต็มสิบ เธอในตอนนี้ลบภาพเด็กแสบผมสั้นเมื่อสิบ

กว่าปีก่อนออกจากความทรงจ�าเขาไปหมด 

ยายเป๊ียกมารผจญคนนั้นโตขึ้นมาเป็นสาวสวยขนาดนี้ได้ยงัไง!

ฉายาที่เขาตั้งให้เธอไม่ได้เกนิจรงิแต่อย่างใด กบัมาร์คสั เพื่อน

สนิทของเขาที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอนั้น เธอเป็นเหมือนน้องสาว 

แสนน่ารกัที่ช่างออดอ้อนฉอเลาะ แต่กบัเขา เธอเหมอืนคนที่ฟ้าส่งมา

ท�าลายความสงบสขุของชวีติเขาโดยเฉพาะ เขาไม่รู้ว่าตวัเองท�าอะไร

ให้เธอ เธอถึงได้ตามจองล้างจองผลาญทุกครั้งที่มีโอกาส และดูท่า
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ตอนนี้ที่เขากลบัมาเจอเธออกีครั้ง เธอกจ็ะตามราวเีหมอืนเคยอกีแน่

ครั้งสดุท้ายที่เจอกนักผ่็านมานานมากแล้ว และเขากไ็ม่ได้นกึถงึ

เธออกีสกัเท่าไหร่ เว้นแต่ตอนที่เพื่อนพดูถงึอกีฝ่ายในบางครั้งบางคราว

เท่านั้น แต่เขาไม่อยากจะสนใจความเป็นไปของเธอหรอก เพราะ

ส�าหรบัโทมสั เธอเป็นตวัป่วนที่เขาไม่อยากจะยุง่ด้วยไม่ว่าด้วยเหตผุล

อะไรกต็าม

และการเจอกันใหม่อีกครั้งในคืนนี้ก็ท�าให้เขารู้ว่าตัวเองยังไม่ 

อยากยุ่งเกี่ยวกบัเธอเหมอืนเดมิ

“หมอว่าไงบ้างคะ”

ความคิดอันยุ่งเหยิงของเขาหยุดลงเมื่อได้ยินเสียงถามเป็น

ภาษาอังกฤษ เงยหน้าขึ้นมองก็เห็นหญิงสาวที่ตนควรจะใช้เวลา

สนกุสนานด้วยในคนืนี้ก�าลงัเดนิมาหา ท�าให้โทมสันกึได้ว่าเขามาที่นี่

กบัเธอ...คนที่เขาลมืไปแล้วว่าชื่ออะไร...เอ่อ...

สติของชายหนุ่มยังไม่ครบถ้วนนัก เขาจึงไม่ทันได้จับใจความ

ค�าถามนั้นเท่าไหร่ “หมอ...เอ่อ...”

“คณุโอเคหรอืเปล่า ท�าไมหน้าซดีจงัเลยคะ”

“คอืผม...คอื...”

“สวสัดคี่ะ”

ทนัททีี่เสยีงทกัทายดงัขึ้น โทมสักส็ะดุ้งเฮอืกเพราะจ�าได้ว่าเป็น

เสยีงของคนที่เพิ่งหลอกให้เขาชอ็กมาหมาดๆ ชายหนุม่หนัขวบัไปมอง

อย่างรวดเรว็ สาวผวิแทนโผล่มายนือยู่ข้างเขา แถมยงัยิ้มกว้างให้อกี

ต่างหาก

มแีผนอะไรจะเล่นเขาอกี!

“ยาย...”

“ขอโทษที่ขดัจงัหวะนะคะ แต่จะขอรบกวนคณุสเปนเซอร์ตาม 

พยาบาลไปรับยาที่หน้าแผนกหน่อยค่ะ” เกรซเอ่ยขัดเสียงต�่าๆ ของ
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ชายหนุ่ม เธอส่งยิ้มให้ทั้งสองคน ก่อนจะผายมอืไปทางด้านหลงัของ

ตวัเองที่มพียาบาลผูช่้วยยนืรออยู ่เอ่ยขึ้นอกีครั้งเมื่อเหน็ว่าโทมสัยงัคง

ยนือยู่กบัที่ “เชญิค่ะ”

ชายหนุ่มยังไม่อยากไปจากตรงนี้เลย ไม่เลยสักนิด เขาหันรี 

หันขวางอย่างไม่รู้จะท�ายังไงดี แต่รู้แน่ว่าจะปล่อยให้หญิงสาวที่เป็น 

คู่เดตของเขาอยู่กับตัวแสบตรงหน้านี่ตามล�าพังไม่ได้แน่นอน เพราะ

เมื่อก่อนเวลาเกรซเจอสาวๆ ที่เขาควงทไีรกม็กัจะมเีรื่องทกุที

กบ็อกแล้วไงว่าเธอคอืยายเปี๊ยกมารผจญ

“ไปสิคะคุณ รีบไปเอายา ก่อนที่อาการจะก�าเริบอีก” เกรซ 

เลกิคิ้ว ส่งสายตาแกมบงัคบัให้ชายหนุ่มเดนิออกไปจากตรงนี้ซะท ี

และพอเธอเอ่ยถึงอาการ โทมัสก็รู้สึกคันคะเยอขึ้นมาใหม่หลัง

จากที่ลืมไปพักใหญ่เพราะมัวแต่ตกใจ ชายหนุ่มเกาตัวพลางมอง 

คนตวัเลก็อย่างหวาดระแวง

สดุท้ายเขากย็อมออกไปจากตรงนี้ ไม่วายเอ่ยก�าชบัเสยีงต�่าเป็น

ภาษาเยอรมันเพราะรู้ว่าหญิงสาวที่ตนตั้งใจจะส่งสารถึงนั้นฟังออก  

แต่คู่เดตของเขาฟังไม่ออก 

“ไม่ต้องหาเรื่องคยุกบัเพื่อนพี่ ท�าตวัดีๆ  อย่าสร้างเรื่อง เข้าใจ

มั้ย”

เธอเหยยีดยิ้ม ไม่ตอบอะไร เพยีงแค่โบกมอืลาร่างสงู รอจนเหน็

ว่าชายหนุม่หายไปยงัแผนกรบัยาแล้วจงึหนักลบัมาหาหญงิสาวอกีคน

ที่ยงัคงยนือยูท่ี่เดมิ ดวงตาหวานกวาดมองรอบตวัอย่างรวดเรว็ แผนก

ฉกุเฉนิในตอนนี้ไม่มคีนในบรเิวณที่นั่งรอ เหมาะกบัแผนการที่เธอเพิ่ง

คดิขึ้นสดๆ ร้อนๆ ตอนที่เดนิกลบัเข้าไปในห้องตรวจแล้วออกมาเหน็

โทมสักบัสาวที่เขามาด้วย

เลศิที่สดุ!

คูค่วงผูโ้ชคร้ายของโทมสัในคนืนี้หน้าตาสวยเฉี่ยวตามแบบฉบบั
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สาวสมยัใหม่ เธอตดัผมบ๊อบสั้น สวมต่างหวูงกลมใหญ่ๆ ทาเลบ็สแีดง

เข้ม อยู่ในชุดเสื้อปาดไหล่แขนสั้นกับกางเกงยีนยางยืดที่แนบชิดขา 

เรยีวเสมอืนผวิหนงัชั้นที่สอง 

แพทย์สาวเริ่มต้นด้วยการแนะน�าตวัก่อน “สวสัดคี่ะคณุ หมอ

เป็นคนที่ดูแลแฟนคณุเมื่อกี้นี้”

“เอ้อ เราไม่ได้เป็นแฟนกนัค่ะ” มารสิาส่ายหน้า

“อุ๊ย ไม่ได้เป็นแฟนเหรอคะ ดจีรงิๆ”

สหีน้าดใีจของหมอสาวท�าเอามารสิาขมวดคิ้ว “ว่าไงนะคะ”

“โอ๊ะ อย่าเข้าใจผิดค่ะ ที่หมอดีใจเพราะมันแปลว่าคุณยังมี

โอกาสรอดค่ะ”

“คะ? โอกาสรอดงั้นเหรอคะ”

เกรซพยกัหน้า เริ่มเข้าสู่แผนที่วางไว้ เลยีบเคยีงถามข้อมูลเป็น

อย่างแรก “เขาได้บอกคณุหรอืยงัคะว่าเขาเป็นโรคอะไร”

“ยงัเลยค่ะ”

เมื่อรู้ว่าหญิงสาวตรงหน้ายังคงไม่รู้เรื่องอะไร รอยยิ้มบนหน้า

เกรซกห็ายวบั เปลี่ยนเป็นท�าหน้าเคร่งเครยีด เธอเอ่ยกระซบิเสยีงเข้ม 

“ในเวลายี่สบิสี่ชั่วโมงที่ผ่านมา คณุได้มกีารสมัผสัโดนตุ่มพวกนี้ หรอื 

ว่ามกีารจูบ หรอืมเีพศสมัพนัธ์กบัเขามั้ยคะ”

มาริสาขมวดคิ้วหนักกับค�าถามที่ดูละลาบละล้วงนั่น ดวงตา

เรยีวหรี่ลง “ท�าไมเหรอคะ มปีัญหาอะไร”

“คอือย่างนี้ค่ะ...” เกรซตหีน้านิ่งเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถอืให้แก่

สิ่งที่ตัวเองก�าลังจะเอ่ย “เขาอาจจะไม่ยอมบอกคุณว่าเขาเป็นอะไร 

เพราะเรื่องแบบนี้มนักพ็ดูยาก แต่เพราะเราเป็นผูห้ญงิด้วยกนั ฉนัเลย

อยากจะขอเตอืนคณุไว้ก่อนที่จะเกดิเรื่อง”

“หมายความว่ายงัไงคะ”

“เขาเป็นโรคผิวหนังร้ายแรงจากเชื้อไวรัสวาริเซลลา จะก่อให้
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เกิดตุ่มน�้ากระจายทั่วตัว ทั้งหน้า ล�าตัว แขน ขา ไม่เว้นแม้กระทั่ง 

ในปาก ซึ่งตุ่มพวกนี้พอแตกจะมีกลิ่นเหม็นมาก ยังไม่หมดแค่นั้น  

บางตุ่มจะกลายเป็นหนอง ซมึลกึไปใต้ผวิหนงั พวกนี้ต้องมากรดีเอา

หนองออก ไม่งั้นเนื้อจะเน่า ถ้าเป็นแบบนั้นกแ็ย่หนกัเลยค่ะ”

“นั่นฟังดู...น่ากลวัมาก...”

“ที่น่ากลวัไปกว่านั้นคอืมนัเป็นโรคตดิต่อค่ะ หมอถงึได้ถามคณุ

วา่ได้มกีารแตะต้องหรอืมเีพศสมัพนัธ์กบัเขาหรอืเปล่า” หมอสาวถอน

หายใจเฮือกใหญ่ “ถ้าติดเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมาต้องแย่แน่ๆ ยิ่งเป็นผู้หญิง

แล้ว ได้มแีผลเป็นทั่วตวัแน่ๆ ค่ะ” เธอไม่ได้โกหกนะ

หญงิสาวหน้าซดีขึ้นมาทนัท ี “เอ่อ ฉนั...ฉนัโดนตวัเขาตอนที่ดู

ตุ่มพวกนี้บนหลงัเขาค่ะ”

“แย่ละ!” เกรซยกมือขึ้นทาบอกประหนึ่งว่าตัวเองก�าลังตื่น

ตระหนก ทั้งๆ ที่ในใจนั้นก�าลงัหวัเราะลั่น “แล้วตอนโดนตวั ได้แตะ

ตุ่มพวกนี้หรอืเปล่าคะ”

หญงิสาวส่ายหน้ารวั “ไม่นะคะ ฉนัไม่ได้แตะตุ่มพวกนั้น”

“แล้วเพศสมัพนัธ์ล่ะคะ”

“ไม่ค่ะ ไม่ ฉนัเพิ่งเจอเขาวนันี้เอง”

“งั้นถ้าแค่แตะตวัอย่างเดยีวกย็งัพอมหีวงั” คณุหมอสาวท�าหน้า

จรงิจงั “หมอแนะน�านะคะ รบีกลบัไปอาบน�้าหลายๆ รอบนะคณุ ถ้า

มแีอลกอฮอล์กเ็ชด็ให้หมดทั้งตวัเลย”

“มนัจะช่วยได้ใช่มั้ยคะหมอ ฉนั...ฉนัไม่อยากตดิโรค”

“มนัจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงได้ค่ะ” เกรซพยกัหน้า จากนั้นกล็ด

เสยีงเป็นกระซบิ “และอย่างที่สอง หมอแนะน�าให้คณุรบีชิ่งหนเีขาไป

ตั้งแต่ตอนนี้ดกีว่า เพราะโรคนี้มนัไม่มยีารกัษาให้หายขาดค่ะ อาการ

อาจจะหายไปได้ แต่ไวรัสจะยังหลบซ่อนอยู่ในตัวรอแพร่กระจายให้ 

คนอื่นผ่านทางสารคดัหลั่งตลอดชวีติ ไม่ต้องพูดถงึช่วงที่อาการแสดง
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เลย เผลอๆ แค่ไอจามใส่ก็ติดแล้ว หมอรู้ว่าเขาหน้าตาดี แต่ถ้าเกิด 

คนืนี้ยงัอยูด้่วยกนัต่อละก ็โอกาสรอดของคณุจะยิ่งลดลงเรื่อยๆ น้า...”

เกรซก�ำลงันัง่พมิพ์รำยงำนอยู่ทีเ่คำน์เตอร์หน้ำแผนกตอน

ที่โทมสัเดนิเข้ามาหา ใบหน้าคมนั้นบึ้งตงึอย่างที่สดุ แต่เพราะตุ่มแดง

ที่กระจดักระจายบนหน้าท�าให้คนมองข�ามากกว่ากลวั

“เธอล่ะ”

“เธอไหน” หญงิสาวเงยหน้าขึ้นจากจอคอมพวิเตอร์ เลกิคิ้วให้

พลางย้อนถาม

“กเ็ธอที่มากบัพี่”

“จ�าชื่อคู่ควงตวัเองไม่เคยได้เลยนะ”

“เรื่องของพี่” คนร่างสูงแค่นเสยีง “สรปุแล้วเธอไปไหน”

“เพิ่งจะบอกว่าเป็นเรื่องของพี่ แล้วจะมาถามเกรซท�าไมล่ะ”

“เกรซ!” เสยีงเข้มที่เริ่มดงัท�าเอาพยาบาลแถวนั้นหนัมามองเขา

เป็นตาเดยีว สลบักบัมองแพทย์สาวที่ยงัคงนั่งยิ้มระรื่นผดิกบัอารมณ์

ของคู่สนทนาลบิลบั “ตอบมาดีๆ  ว่าเธอไปไหน”

“กลบัไปแล้ว”

“หมายความว่ายงัไง”

“กลบัไปแล้วกห็มายความว่ากลบัไปแล้ว”

“เธอไปท�าอะไรเขา”

“ไม่ได้ท�าอะไรสกัหน่อย จะไปท�าอะไรเขาได้กนั ฮื้อ” เกรซมอง

หน้าคนที่ซกัถามเธอไม่หยดุด้วยสหีน้ากวนๆ ยิ้มมมุปาก ดวงตาหวาน

เหลอืบมองนาฬิกาบนผนงัก่อนจะลกุขึ้นยนื คว้ากระเป๋าถอืของตวัเอง

แล้วเดนิออกจากบรเิวณเคาน์เตอร์ หนัไปโบกมอืลาพยาบาลสามสี่คน

ตรงนั้น แล้วตรงไปยงัลฟิต์เพื่อลงไปที่ลานจอดรถ

“ยายตวัแสบ” โทมสัไม่เชื่อถอืในค�าตอบนั่นเลยสกันดิ เขาเดนิ
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ตามร่างเลก็ไปตดิๆ เข้าลฟิต์ไปกบัเธอด้วย ตอนที่เขารบัยาแล้วกลบั

มาที่ห้องฉกุเฉนิกไ็ม่พบคู่เดตของตนแล้ว จะโทร. หากไ็ม่ได้เพราะเขา

ไม่ได้ขอเบอร์ไว้ (หนึ่งในกฎของเขาคือไม่แลกเบอร์กับสาวที่ไปเที่ยว

ด้วย เพื่อป้องกนัการตามตื๊อที่อาจจะเกดิขึ้นได้ในภายหลงั) “บอกมา

เดี๋ยวนี้ว่าไปท�าอะไรเธอ”

“ไม่ได้ท�าอะไรจรงิจริ๊งงง...” เสยีงหวานสูงปรี๊ด 

“เกรซ เลิกโกหกได้แล้ว” ชายหนุ่มกดเสียงต�่า เป็นการเตือน 

อกีฝ่ายว่าเขาใกล้จะหมดความอดทนเตม็ท ี

หญงิสาวแสยะยิ้ม กลบัหลงัหนัมาเผชญิหน้ากบัร่างสงูแล้วเอ่ย

อย่างไม่กลัวสีหน้าถมึงทึงของอีกฝ่าย “ก็แค่บอกว่าเธอสามารถติด 

โรคนี้จากพี่ได้แค่นั้นเอง เธอกเ็ผ่นหนไีปอย่างเรว็เลย โธ่ๆๆๆ คนืนี้คง 

จะอดได้แอ้มนะพี่ยักษ์ อันที่จริงเกรซว่าคงอดอีกนานเลยละ เพราะ

สภาพเป็นท้าวแสนปมแบบนี้ ไม่มีสาวที่ไหนอยากจะขึ้นเตียงด้วย

หรอก”

สิ่งที่เกดิขึ้นไม่ผดิกบัที่เขาคดิอยูแ่ต่อย่างใด โทมสัแทบจะทึ้งผม

ตัวเอง เพราะเรื่องราวแบบนี้ช่างคุ้นเคยดีเหลือเกิน เมื่อก่อนถ้าเธอ 

ได้เจอคู่ควงเขาทีไร สิบห้านาทีหลังจากนั้นจะต้องมีเรื่องให้พวกเธอ

เผ่นแน่บไปทกุครั้ง 

“เธอยุ่งเรื่องของพี่อกีแล้วนะ!”

“บ่นเป็นตาแก่ไปได้ เกรซกแ็ค่หวงัด ีไม่อยากให้เขาต้องมาตดิ

โรคจากพี่” เกรซไหวไหล่แล้วเดนิต่อ กวกัมอืเรยีกให้ชายหนุม่เดนิตาม

เธอต่อด้วย “มาเถอะพี่ยกัษ์ เดี๋ยวเกรซไปส่งพี่เอง พกัอยู่โรงแรมอะไร

คะ”

ชายหนุ่มสูดลมหายใจเข้าลกึเพื่อสงบสตอิารมณ์ตวัเอง ตดัสนิ

ใจยตุคิ�่าคนืที่ผดิแผนไปหมดทกุสิ่งอย่างนี่ลงเสยีท ี“ไม่ต้อง พี่กลบัเอง

ได้”
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“สภาพแบบนี้ คดิว่าจะมแีทก็ซี่คนัไหนจอดรบัเหรอ”

“นี่...”

หมอสาวส่งสายตาค้อนปะหลับปะเหลือกเมื่อเห็นว่าคนร่างสูง

ยังคงยึกยัก ไม่ยอมเดินมาที่รถสักที “มาเถอะน่า อย่าเล่นตัวได้มั้ย 

เกรซไม่พาพี่ไปท�ามดิมีริ้ายหรอก” 

โทมสัมองยานพาหนะที่จอดเด่นเป็นสง่าอยูต่รงหน้าอย่างแปลก

ใจนดิๆ มนัคอืเมอร์เซเดส-เบนซ์ เอเอม็จ ีจทีซี ีสดี�าเงา รถคนันี้ที่บ้าน

เกิดเขาสนนราคาอยู่ที่ราวๆ หนึ่งแสนสี่หมื่นปอนด์ ที่เมืองไทยเขา 

ไม่รู้ว่ามนัจะราคาเท่าไหร่ แต่เขามั่นใจว่ามนัน่าจะแพงระยบัยิ่งกว่าที่

องักฤษแน่

“สรุปพี่พักอยู่ที่ไหน” เกรซถามเมื่อเธอขึ้นมานั่งบนรถและ 

ชายหนุ่มก็ขึ้นมานั่งข้างคนขับเรียบร้อย เมื่อกดปุ่มสตาร์ตรถ เสียง

เครื่องยนต์กด็งักระหึ่มก้องไปทั่วลานจอดใต้ดนิแห่งนี้ แม้กระทั่งนั่งใน

รถยงัได้ยนิเสยีงชดัเจน ไม่อยากจะคดิเลยว่าข้างนอกจะดงัขนาดไหน

เขายงัคงไม่ตอบ กวาดตามองภายในรถ “นี่พ่อแม่เธอซื้อรถแพง

ขนาดนี้ให้เธอขบัเลยเหรอ”

“เกรซซื้อเองต่างหากเล่า ไม่ได้ขอเงนิแด๊ดดี้เลยสกับาท” คนพดู

กระตกุยิ้มมมุปากเมื่อเหน็สหีน้าตกใจของอกีฝ่าย “ท�าไม เซอร์ไพรส์

ละส”ิ

“อาชพีหมอได้เงนิเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ”

“ถ้าอนาคตกค็งได้เยอะ ตอนนี้ไม่ได้เงนิเดอืนอะไรเป็นชิ้นเป็นอนั 

หรอก เกรซเพิ่งจบ ยงัท�างานใช้ทนุอยู่เลย”

คนฟังขมวดคิ้วเมื่อได้ยนิอย่างนั้น “แล้วเอาเงนิที่ไหนมาซื้อรถ”

“งานเสรมิ” 

“งานอะไร”

“ขายตวั”
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ชายหนุ่มรู้ว่าอกีฝ่ายพูดเล่น จงึย้อนกลบัทนัควนั “มคีนซื้อด้วย

เหรอ”

“รมุแย่งกนัเลยละ เชอะ!” เกรซแค่นเสยีงใส่ ก่อนจะบ่นงมึง�าเป็น 

ภาษาไทยกับตัวเอง “คนอื่นเขาตาถึงกันหมดทั้งนั้น มีแค่คนบางคน

แถวนี้นั่นละที่ตาถั่ว ไม่รู้ตวัว่ามขีองดอียู่ข้างๆ”

“พูดภาษาองักฤษส ิบ่นเป็นภาษาไทยแล้วพี่จะฟังรู้เรื่องเหรอ”

“ที่บ่นเป็นภาษาไทยกเ็พราะไม่ต้องการให้ฟังรูเ้รื่องไง” หญงิสาว 

แบะปาก ก่อนจะยอมกลบัมาพูดภาษาองักฤษเหมอืนเดมิ “สรปุแล้ว

พี่พกัอยู่ที่ไหน”

“โรงแรมธาราแกรนด์”

ค�าตอบของเขาท�าเอาหญงิสาวนิ่งไป ก่อนจะหลดุหวัเราะออก

มาแล้วพมึพ�าเบาๆ “โลกกลมจรงิๆ ด้วย”

เกรซพารถมุ่งเข้าสู่ถนนหลกั เธอรู้ทางไปโรงแรมที่ชายหนุ่มพกั

อยู่ด ี มนัอยู่แทบจะกลางใจเมอืง และเพราะเป็นเวลาตสีองท�าให้บน

ถนนคลาคล�่าไปด้วยรถแท็กซี่ที่มาวนรอรับบรรดาผู้คนที่มาท่องราตร ี

สภาพการจราจรจึงติดขัดไม่แพ้ตอนกลางวัน ดังนั้นระยะทางแค่ไม่กี่ 

กิโลเมตรจากโรงพยาบาลไปถึงโรงแรมที่ว่าจึงต้องใช้เวลาราวๆ ยี่สิบ

นาทเีป็นอย่างต�่า 

เธอเอ่ยขึ้นหลงัจากต่างฝ่ายต่างเงยีบไปครู่ใหญ่ “พี่มาท�าอะไร

ที่กรงุเทพฯ คะ”

“มาท�างาน”

“เดี๋ยวนี้รูจ้กัท�างานแลว้เหรอ นกึว่าจะยงัเอ้อระเหยลอยชายไป

วนัๆ เหมอืนเดมิ”

“พี่ไม่ได้เอ้อระเหยลอยชายไปวนัๆ นะ”

“แก้ไขค�าพูดใหม่ เอ้อระเหยสลบักบัเต๊าะสาวไปวนัๆ”

“เกรซ!”



ทะเลสีขาว  45

“ท�างานอะไรคะ เริ่มช่วยงานคณุลงุแล้วเหรอ”

“อมื พ่อจะขยายสาขามาเปิดที่ประเทศไทย”

“แบบนี้กแ็ปลว่าพี่กจ็ะอยูท่ี่นี่พกัใหญ่ๆ เลยละส”ิ ดวงตาหวาน

เป็นประกายวูบ ก่อนที่เธอจะยื่นมอืไปตแีขนคนนั่งข้างๆ ดงัเผยีะเมื่อ

เหน็ว่าเขาก�าลงัเกาท่อนแขนตวัเองอยู่ “เฮ้ อย่าเกา เดี๋ยวตุ่มน�้ากแ็ตก

เลอะเบาะรถพอด”ี

คนที่โดนอาการคนัคะเยอรบกวนเป็นระลอกๆ บ่นอบุ “กม็นัคนั 

จะให้ท�าไงเล่า”

“พี่อย่าไปเกาตุ่มพวกนี้นกันะ เดี๋ยวเป็นแผลเป็นขึ้นมาละหมด

หล่อกนัพอด ีสาวๆ หนหีายแน่”

“ไม่ให้เกาแล้วจะให้ท�าไง”

“ท�าไมไม่ทานยา”

“ทานได้เลยเหรอ”

“จะรอให้คนัจนตายก่อนแล้วค่อยกนิมั้ยล่ะ” แพทย์สาวกลอก

ตา ก่อนจะหยบิขวดน�้าแบบพกพาที่เธอมกัจะตดิไว้ในรถเสมอจากข้าง

ประตูมาส่งให้ชายหนุ่ม “ทานหนึ่งเม็ด วันละครั้ง เภสัชกรอธิบาย 

ให้ฟังแล้วใช่มั้ยคะ”

“ยานี่มนัได้ผลแค่ไหน”

“มนักช่็วยแก้คนัได้กแ็ล้วกนัน่า...” เมื่อเหน็ว่าชายหนุม่ไม่ยอมรบั 

ขวดน�้าไปซะท ี เธอจงึโยนลงบนตกัอกีฝ่ายแทน ก่อนจะบ่นเบาๆ กบั

ตวัเอง “...แต่โรคคนัช่วงล่างไม่รูจ้ะช่วยได้หรอืเปล่านะ สงสยัอาทติย์นี้ 

จะได้เหน็คนลงแดงตายแน่”

โทมัสไม่ได้สนใจว่าหญงิสาวงึมง�าอะไร ดูเหมือนเธอจะบ่นกับ

ตัวเองหลายรอบจนเขาชินและหมดความสนใจที่จะอยากรู้แล้ว เขา

เปิดถุงยาของตัวเอง หยิบซองยาที่เขียนว่าส�าหรับแก้อาการแพ้หรือ 

คนัออกมากนิหนึ่งเมด็ ภาวนาให้ยาออกฤทธิ์ไวๆ ไม่อย่างนั้นเขาคงได้
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เกาจนเป็นแผลเลอืดซบิไปทั้งตวัแน่

เกรซมองชายหนุม่ที่ยกขวดน�้าขึ้นดื่มแล้วยิ้มเจ้าเล่ห์ “นอกจาก

จะได้กนิยาแล้ว ยงัได้จูบเกรซทางอ้อมด้วยนะเนี่ย”

“แคก็...” ชายหนุ่มส�าลกัทนัท ีน�้าในขวดไหลเลอะเตม็คาง คอ

เสื้อเปียกเป็นวง เขาหันขวับมาหาคนขับที่หัวเราะลั่นกับอาการตกใจ

ของเขา อยากจะพูดอะไรโต้กลบัไปสกัอย่าง แต่กน็กึไม่ออก จงึเพยีง

แค่เชด็คราบน�้าที่เลอะหน้าออก ปิดขวดน�้าแล้วโยนกลบัไปให้หญงิสาว 

จากนั้นกน็ั่งฟังเพลงไปเงยีบๆ ตลอดทาง

ไม่นานหลังจากนั้นรถสปอร์ตสองประตูก็พุ่งเข้ามาจอดเทียบ

ตรงบันไดหน้าประตูโรงแรม เกรซหยิบหน้ากากอนามัยจากกระเป๋า-

ถือตัวเองออกมาส่งให้ชายหนุ่มสวมเอาไว้ แล้วเปิดประตูลงจากรถ 

โดยไม่รอให้พนักงานมาบริการ เดินน�าลิ่วๆ เข้าไปข้างใน เธอถอด 

เสื้อกาวน์ทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลแล้ว ตอนนี้จงึมเีพยีงเดรสเข้ารูปสคีรมีที่

อวดเอวบางกับสะโพกมนและบั้นท้ายกลมกลึงให้เห็นยามก้าวเดิน 

และเพราะหญิงสาวเป็นฝ่ายเดินน�า โทมัสจึงได้มองด้านหลังของเธอ

ไปโดยปรยิาย

‘บ๊ะ! ท�าไมส่วนโค้งส่วนเว้าชดัเจนขนาดนี้วะ’

สาบานได้ว่าเขาไม่อยากจะมองเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมอง 

‘เธอ’ ที่เป็นน้องสาวของเพื่อนและเป็นคู่ปรับของเขา (ในอดีต และ

คงจะในปัจจุบันด้วย) แต่จะให้ท�ายังไงได้ มันก็เหมือนเอาเนื้อมาล่อ

ตรงหน้าเขาที่เป็นเสอื จะให้หนัไปมองต้นหญ้ากก็ระไรอยู่...

“Enjoy the view?”

โทมสัเงยหน้าขึ้นเมื่อได้ยนิค�าถาม พบว่า ‘เนื้อ’ ที่ก�าลงัมองอยู่

นั้นหันหน้ามายิ้มเยาะใส่เขา ท�าเอาเขาหน้าม้าน สะบัดหน้าหนีไป 

อกีทางแทบไม่ทนั
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“อิ่มจัง ตังค์อยู่ครบ”

เกรซวางช้อนส้อมลงบนจานก่อนจะเอนตัวพิงกับพนักโซฟา  

กางแขนทั้งสองข้างออกด้วยท่าทีผ่อนคลายอย่างยิ่ง โดยมีโนอาห์ใน

ชุดนอนทับด้วยเสื้อคลุมอาบน�้านั่งมองความเกลี้ยงชนิดที่ไม่เหลือ

คราบซอสของอาหารบนจานสี่ใบ สลบักบัมองหญงิสาวอย่างทึ่งๆ ที่

เธอสามารถยดัอาหารสี่จานเข้าไปในกระเพาะได้ภายในเวลาไม่ถงึยี่สบิ

นาที

“คณุเกรซทาน...เก่ง...มากเลย...นะครบั”

“วยัก�าลงัโตกง็ี้แหละค่ะ” หญงิสาวหวัเราะเบาๆ กบัชายหนุ่ม

หน้าเด็กที่เธอเพิ่งเคยพบหน้าเป็นครั้งแรก “คุณโนอาห์ท�างานกับเขา

มานานหรอืยงัคะ”

“สบิกว่าปีได้แล้วครบั”

“แล้วเขาเรียกคุณมาที่ห้องตอนนี้ท�าไมคะ ไม่กลัวคุณติดโรค 

เหรอ คณุเคยเป็นอสีกุอใีสมาก่อนหรอืเปล่าคะ” 

“ไม่เคยครบั” โนอาห์นิ่วหน้า “แต่ผมเคยฉดีวคัซนีป้องกนัโรคนี้ 

นะครบั จะยงัตดิได้อยู่เหรอ”

“วคัซนีไม่ใช่ยามหศัจรรย์นะคะ มนัแค่ช่วยลดความเสี่ยงเท่านั้น

ละ” หญิงสาวเอี้ยวตัวไปหยิบหน้ากากอนามัยจากกระเป๋าถือตัวเอง

มาส่งให้อีกฝ่าย ดีนะที่เธอพกติดตัวมาหลายชิ้น “ใส่ไว้ละกันนะคะ 

ป้องกนัไว้”

“ขอบคณุครบั” โนอาห์รบีสวมหน้ากากอนามยัอย่างเรว็ 

“แต่ถ้าจะให้ชวัร์กแ็ยกกนัอยูค่นละห้องตลอดเวลาเลยดกีว่าค่ะ”

“ผมกอ็ยากท�าแบบนั้น แต่ผมยงัไม่รู้ว่าเขามงีานอะไรจะสั่งผม

หรอืเปล่า”

“ฉนัว่าคนืนี้ที่เขาเรยีกคณุมา ไม่ได้มเีรื่องอะไรหรอกค่ะ แค่เขา

ไม่อยากอยู่กบัฉนัสองคนมากกว่า” 



48  สัญญามัดใจ

เกรซโคลงศรีษะไปมา เธอไม่น่าเดาผดิหรอก เพราะตอนที่โทมสั 

รู้ว่าเธอจะตามขึ้นมาที่ห้องพกัด้วย เขากร็บีโทร. หาผู้ช่วยส่วนตวัทนัท ี

ท�าอย่างกบัว่ากลวัจะโดนเธอท�ามดิมีริ้ายอย่างนั้นละ

เหอะ! เธอตามขึ้นห้องมาด้วยเพราะหวิ จะสั่งรูมเซอร์วซิให้น�า

อาหารมาให้กนิต่างหากเล่า

“อิ่มหรือยัง จะได้กลับบ้านเธอไปซะที” เจ้าของห้องและคน 

จ่ายเงินค่าอาหารส่งเสียงบ่นดังออกมาก่อนที่ตัวจะโผล่จากบริเวณ 

ห้องนอนเข้าสู่ห้องนั่งเล่นที่มแีขกสองคนนั่งอยู่บนโซฟาชดุ 

แขกคนหนึ่งนั้นเขาโทร. ตามตัวให้มาหา ส่วนแขกอีกคนเขา

พยายามไล่หลายรอบแล้ว แต่ก็ยังหน้าด้านไม่ยอมไปไหน เขาเพิ่ง 

อาบน�้าและเปลี่ยนไปสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นผ้ายืด ตุ่มบนตัวนั้น 

หายคนัไปได้ชั่วระยะหนึ่งตอนอาบน�้า มาตอนนี้มนักลบัมาคนัคะเยอ

ใหม่อกีรอบ เขาเกาแขนตวัเองอย่างแรง 

“เกรซ ยาที่เธอให้พี่มาไม่เหน็จะได้ผลเลย ยงัคนัฉบิหายไม่เลกิ”

คนโดนโทษท�าหน้ามุย่ ก่อนจะเหลอืบเหน็น�้าแขง็ในแก้วน�้าของ

เธอ หญงิสาวหยบิผ้าเชด็ปากมาปูบนพื้นที่ว่างบนโต๊ะ แล้วเทน�้าแขง็

ลงบนผ้า ท�าถุงประคบเย็นอย่างง่ายๆ จากนั้นก็ตบที่นั่งบนโซฟา 

ข้างตวัเธอเป็นการบอกให้เขาเดนิมานั่งตรงนี้ 

“แพทย์สมัยใหม่ช่วยได้ไม่มาก งั้นเสริมด้วยแพทย์พื้นบ้านก็ 

แล้วกนั มานั่งนี่มา”

โทมสัมองอย่างระแวง “จะท�าอะไร”

“จะเล่นบทนายจนักบัคณุบญุเลื่อง”

“อะไรนะ”

“เออน่ะ มานั่งตรงนี้แล้วหนัหลงัให้เกรซ”

“บอกมาก่อนว่าจะท�าอะไร”

“นี่ จะระแวงอะไรนกัหนาพี่ยกัษ์!”



ทะเลสีขาว  49

“กเ็พราะเธอมนัไว้ใจไม่ได้ยงัไงเล่า!”

เกรซพ่นลมหายใจอย่างหงดุหงดิ ชถูงุประคบเยน็ในมอื “เหน็นี่

แล้วคิดว่าจะท�าอะไรล่ะ ปาใส่หัวพี่หรือไง จะประคบเย็นให้ มันจะ 

ช่วยแก้คนัได้บ้าง พี่จะได้ไม่ต้องเกาเป็นลงิอรุงัอตุงัอกีไง”

โทมัสคิดค�านวณในใจว่าสิ่งที่อีกฝ่ายพูดนั้นเป็นวิธีแก้คันจริงๆ 

หรอืเป็นอกีหนึ่งแผนการเล่นสนกุของเธอ ทว่าการใช้ความเยน็ช่วยมนั

ก็น่าจะได้ผล เพราะตอนอาบน�้าเขาก็รู้สึกสบายตัวอย่างมาก แต่ 

ถงึยงัไงป้องกนัไว้ก่อนกด็กีว่า 

“เดี๋ยวให้โนอาห์ท�าให้พี่เอง ส่วนเธอน่ะกลบับ้านไปได้แล้ว”

คนโดนสั่งงานเพียงแค่มองหน้าเจ้านายสลับกับหญิงสาวที่นั่ง

อยู่ใกล้ๆ จากนั้นกเ็อ่ยสั้นๆ “ไม่ครบั ผมจะไม่เข้าใกล้นายจนกว่านาย

จะหายด”ี

“โนอาห์!”

“ขอโทษครบันาย แต่ผมจะป่วยไม่ได้ ผมมงีานต้องรบัผดิชอบ”

“พูดแบบนี้แปลว่าฉนัตดิโรคนี้ได้เพราะไม่มงีานต้องรบัผดิชอบ

หรอืยงัไงฮะ” โทมสัถลงึตาใส่ลูกน้อง มอืหนาเอื้อมไปเกาหลงัตวัเอง

อย่างสุดจะทน มองหญิงสาวร่างเล็กที่ยักคิ้วหลิ่วตาให้เขาอยู่ “แล้ว

เธอไม่กลวัตดิโรคหรอืไง”

“เกรซเป็นมาแล้วตอนเดก็ ไม่ตดิอกีครั้งง่ายๆ หรอก” เธอใช้นิ้ว

เกี่ยวเสื้อยดืสขีาวของเขาให้เลกิขึ้น “พี่ยกัษ์ ถอดเสื้อหน่อย”

คนนั่งอยู่ข้างๆ เธอหนัขวบัมามอง “ท�าไมต้องถอด”

“ถ้าไม่ถอดมนัประคบช่วงบนไม่ถนดั” 

“เลกิเสื้อขึ้นเอากพ็อ อย่าเรื่องมากได้มั้ย”

“นี่อุตส่าห์ช่วยแล้วยังจะมาว่ากันอีกเหรอ” เธอดึงเสื้อเขาขึ้น

มากกว่าเดมิ “บอกให้ถอดเสื้อไง”

“ไม่”
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“ถอด!”

“ไม่!”

“โอ๊ย! รีบๆ ถอดเสื้อ จะได้รีบท�า ไม่ต้องท�าสะดีดสะดิ้งเป็น 

สาวแรกรุน่จะได้มั้ย” เธอแทบจะกระชากเสื้อยดืนั่นออกมาด้วยตวัเอง 

“กะอแีค่แผ่นหลงั ปัดโธ่ จะอายอะไรนกัหนา หวงยงักะก�าลงัจะโชว์

ของลบังั้นละ เกรซเหน็มานกัต่อนกัแล้ว เหน็ของพี่เพิ่มอกีคนมนัไม่ได้

ท�าให้เกรซรู้สกึอะไรหรอกน่า”

โทมัสขมวดคิ้วกับภาษาที่ดูจะเปิดเผยมากเกินไปหน่อย “เห็น

จากไหน”

“เกรซเป็นหมอนะ คดิว่าจะเหน็จากไหนได้ล่ะ จะร่างเปลอืยคน

เป็นหรอืคนตาย เหน็มาจนเบื่อแล้ว” เกรซย่นจมูกพ่นลมหายใจพรดื 

“สรปุจะถอดไม่ถอด ชกัช้าชะมดั”

ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มากี่ครั้งแล้ว ที่เขาพยายามสู้อีก

ฝ่าย...แต่สุดท้ายก็ได้แต่ยอมท�าตามที่เธอสั่ง ชายหนุ่มนึกย้อนไปถึง

สมยัวยัรุ่น ตอนนั้นเขากม็กัจะโดนเดก็หญงิตวัน้อยแผลงฤทธิ์ใส่เวลา

ที่ท�าอะไรขดัใจเธอทกุครั้งไม่ต่างกนั โทมสัยอมถอดเสื้อออกให้คณุหมอ

สาวประคบเยน็หลงัช่วงบนให้แต่โดยด ีสะดุ้งน้อยๆ เมื่อเจอความเยน็

จัดนาบลงบนแผ่นหลัง เขาหยิบหมอนอิงมากอดเพื่อปิดบังร่างกาย

ด้านหน้าเอาไว้ ทั้งๆ ที่ความจรงิเขาค่อนข้างมั่นใจในรปูร่างและไม่อาย

ถ้าจะต้องถอดเสื้อโชว์ แต่ท�าไมในเหตกุารณ์นี้เขาถงึรูส้กึเหมอืนตวัเอง

กลายเป็นผู้หญงิที่ไม่ต้องการโป๊ให้ใครเหน็ไปเสยีได้

เกรซค่อยๆ ประคบผ้าห่อน�้าแข็งลงบนตุ่มแดงที่รอบๆ มีแต ่

รอยเกา เธอกดทิ้งไว้ราวห้าวนิาทก่ีอนจะย้ายจดุ ท�าจนครบทกุส่วนบน

แผ่นหลัง วนอยู่สามรอบเพื่อให้มั่นใจว่าอาการคันคะเยอของอีกฝ่าย

จะทุเลาลง หญิงสาวลอบมองเสี้ยวหน้าเขาจากด้านหลัง คนหน้า 

บดูบึ้งเมื่อครูน่ั้นตอนนี้เป็นเหมอืนหมาตวัน้อย อมื...หมาตวัใหญ่ๆ ใหญ่
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มากๆ ที่เจ้านายก�าลงัเกาพงุให้ เขาหลบัตาพริ้ม ดื่มด�่ากบัความเยน็

ที่ช่วยบรรเทาอาการคนัคะเยอบนหลงัอย่างเพลดิเพลนิ 

เกรซกลอกตา อดแบะปากใส่ไม่ได้เมื่อคิดว่าเมื่อครู่นี้เขายัง

อดิออดไม่อยากให้เธอท�าให้อยู่เลย พอมาตอนนี้ละเคลิ้มเชยีว

“หายคนัยงั”

“หายแล้ว”

“งั้นพอละนะ เมื่อย”

“เดี๋ยวด ิขอตรงไหล่ซ้ายอกีหน่อย”

“ตรงนี้เหรอ”

“ใช่ ข้างขวาด้วย”

“หมดยงั”

“ตรงคอ”

“มอีะไรอกี”

“ตรงสขี้าง”

“ชกัจะเยอะแล้วนะ”

“อย่าบ่น อยากอาสาท�าให้แล้วกต็้องท�าให้สะ...เฮ้ย!” 

คนที่นั่งสบายตวัอยู่สะดุ้งแล้วลกุพรวดขึ้นยนืเมื่อจู่ๆ ความเยน็

ก�าลงัดบีนแผ่นหลงักลายเป็นความเปียกที่หนาวยะเยอืกแทน ตามด้วย

เสยีงหวัเราะลั่นของคนที่เพิ่งเอาน�้าแขง็ข้างในถงุประคบชั่วคราวเทราด

ลงบนหลงัเขา

หญงิสาวยิ้มกว้าง “เยน็ทั่วหลงัสมใจอยากแล้วนะ”

“ยายตัวแสบ!” โทมัสถลึงตามองคนที่สุดท้ายก็หาเรื่องแกล้ง

เขาจนได้ “เธอนี่มนัไว้ใจไม่ได้จรงิๆ”

“เรื่องมากดนีกั สมน�้าหน้า” เกรซแลบลิ้นใส่อกีฝ่าย เหลอืบดู

เวลาจากนาฬิกาบนผนงัห้อง เกอืบตสีี่แล้ว คงถงึเวลาที่เธอต้องกลบั

เสียที เพื่อที่คนป่วยจะได้นอนพัก เธอเองก็ต้องนอนบ้างเหมือนกัน 
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ก่อนจะไปท�างานต่อในตอนเช้า 

โทมสัมองคนที่สะพายกระเป๋าเตรยีมกลบับ้าน “เดี๋ยวลงไปส่ง”

“ไปสภาพนี้เหรอ” อกีฝ่ายย้อนกลบัทนัท ีแถมด้วยการกวาดตา 

มองเขาตั้งแต่หวัจดเท้า ประโยคของเธอฟังดเูหมอืนว่าเขาดแูย่เกนิกว่า

จะไปพบหน้าใคร แต่ถ้าให้ตอบจรงิๆ ละก ็ เขายงัดูดมีากเหมอืนเดมิ 

แม้ว่าทั้งตวัจะมแีต่ตุม่แดงและอยู่ในชดุเสื้อยดืกางเกงขาสั้นธรรมดาๆ 

นี่กต็าม แต่มนัไม่สามารถบดบงัรศัมคีวามดดูทีี่ตดิตวัเขามาตั้งแต่เกดิ

ได้เลย

หมั่นไส้!

“เป็นผู้หญงิ เดนิคนเดยีวตอนนี้มนัอนัตราย” แม้ว่าอกีฝ่ายจะ

เป็นตวัแสบที่เขาไม่อยากยุ่ง แต่กใ็ช่ว่าจะถงึขนาดไม่สนใจไยด ียงัไง

เธอกเ็ป็นญาตเิพื่อนสนทิของเขา ที่เขาเองกร็ู้จกัเธอมาตั้งแต่เดก็ ช่วย

เลี้ยงเธอแทนเพื่อนมากห็ลายครั้ง ความกงัวลเรื่องความปลอดภยัของ

อกีฝ่ายย่อมมอียู่ลกึๆ ในใจ

ทว่าคนที่ได้รับความเป็นห่วงกลับหัวเราะ “ได้ข่าวว่าเราอยู่ใน

โรงแรม ไม่ใช่ในซ่อง” 

“ปากคอเธอนี่มนั...”

“จรงิส ิคณุเกรซครบั” โนอาห์เรยีกหญงิสาวเอาไว้ก่อนที่เธอจะ

เปิดประตูห้อง เพราะนึกขึ้นได้ว่าพรุ่งนี้โทมัสมีประชุม แต่ถ้ายังเป็น

แบบนี้อยู่ ดูท่าคงจะต้องยกเลิกงานไปก่อน และเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้อง

เลื่อนไปกี่วนั “นายจะออกไปท�างานได้เมื่อไหร่ครบั” 

ทว่าคนไม่ได้โดนถามกลบัเป็นคนตอบซะเอง “ถามท�าไม ฉนัไป

ท�างานได้เหมือนปกตินั่นละ ไม่ได้ป่วยหนักถึงขั้นหมดแรงเดินไม่ได้ 

ซะหน่อย”

“โอ้ ไม่ๆๆ” เกรซส่ายหน้ารวัเรว็ขดัอกีฝ่ายทนัท ี“พี่คงไม่คดิจะ

ออกไปเจอผู้คนแล้วแพร่เชื้อนี้ใส่พวกเขาหรอกใช่มั้ย”
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“พี่มงีานต้องท�า” 

“เสยีใจด้วย ในฐานะหมอเกรซคงต้องขอสั่งให้พี่พกัรกัษาตวัอยู่

ในห้องจนกว่าตุม่พวกนี้จะหมดไป อย่าออกไปสร้างความเดอืดร้อนให้

คนอื่น เข้าใจมั้ย” 

ชายหนุ่มนิ่วหน้ากับค�าสั่งนั้น ถอนหายใจยาวออกมา รู้ดีว่า 

เรื่องนี้คงต้องท�าตามที่เธอบอกอย่างไม่มทีางเลอืกอื่น “งั้นนายกเ็ลื่อน

งานสองสามวนันี้ออกไปก่อนกแ็ล้วกนั”

“อมื น่าจะเป็นเลื่อนงานอาทติย์สองอาทติย์นี้มากกว่าสองสาม

วนันะ”

“ว่าไงนะ!” เขาหนัขวบัไปมองคนที่แก้ค�าพูดตน “เป็นอาทติย์

เลยงั้นเรอะ!”

“พี่คิดว่าอีสุกอีใสมันจะหายเร็วขนาดนั้นหรือไง” เกรซชี้นิ้วไป

ยงัตุม่บนตวัเขา “พวกนี้มนัอยูย่าววว...อาทติย์สองอาทติย์นูน่ละถงึจะ

ออกไปเจอผู้คนได้”

“แล้วงานพี่ล่ะ”

“กต็้องเลื่อนออกไปจนกว่าจะหายไง” 

“ผมจะลองจัดตารางใหม่ดู” โนอาห์เอ่ยขึ้นในที่สุดหลังจากที่

หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูตารางงาน วางแผนจัดการเรื่องนัดประชุมใหม่

อยู่ในใจ “ช่วงนี้ผมจะเป็นคนไปดไูซต์งานแทนก่อนกแ็ล้วกนัครบั ส่วน

พวกประชมุกจ็ะเลื่อนไปเป็นปลายอาทติย์หน้าเลย ไม่กเ็ป็นวดิโีอคอล

แทน”

โทมสัท�าหน้าบึ้ง เขาไม่ต้องการให้ทกุอย่างช้าไปกว่าก�าหนดการ 

แต่ดูท่าจะไม่มทีางเลอืกอื่นอย่างที่หญงิสาวพูดจรงิๆ ตารางทกุอย่าง

พงัหมดเพราะโรคบ้านี่แท้ๆ เลย 

“พกัผ่อนเยอะๆ กนิยาให้ตรงเวลาด้วย” เกรซเปิดประตหู้องพกั

แล้วเดนิตรงไปยงัลฟิต์ มองคนที่ยงัคงเดนิตามมาส่งเธออยู่ด ี แม้เธอ
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จะบอกว่าไม่ต้องการกต็าม “มไีข้หรอืมปัีญหาอะไรกโ็ทร. มานะ มเีบอร์

เกรซหรอืเปล่า”

“ถ้ามีอะไรจริงๆ จะให้โนอาห์ขอเบอร์จากมาร์คเอง” โทมัส 

พยกัหน้า มาร์คกค็อืเพื่อนสนทิเขาที่เป็นญาตผิู้พี่ของหญงิสาว 

“ไปนอนพกัเถอะพี่ยกัษ์ เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกนั หลงัเลกิงานจะมา

เยี่ยม เอาไว้จะซื้อของอร่อยๆ มาฝาก”

“ไม่ต้องก็ได้ ขอบคุณ” ชายหนุ่มปฏิเสธชัดถ้อยชัดค�า แม้จะ

รู้สกึขอบคณุที่อกีฝ่ายดูแลเขาอย่างด ีแต่...“เจอเธอแค่ไม่ถงึวนักม็แีต่

เรื่องฉบิหาย พี่ว่าเราไม่ต้องเจอกนัอกีน่ะดทีี่สดุ”

คนโดนไล่ไม่ได้รูส้กึรูส้าอะไรแม้แต่น้อย เธอยงัคงท�าหน้ายยีวน 

“ว้า...น่าเสยีดายนะ เพราะเกรซตั้งใจจะมาท�าลายชวีติพี่ทกุวนัจนกว่า

พี่จะกลบัองักฤษเลยละ”

เธอเคยคิดว่าชีวิตนี้โทมัสคงเป็นได้เพียงแค่ความทรงจ�าวัยเด็ก 

ทว่าในเมื่อฟ้าให้เธอได้เจอเขาอีกครั้ง ก็อย่าคิดว่าจะหนีไปไหนรอด

เลย! 


