


๑
ความทรงจ�าเมื่อแรกพบ

หญิงสาวร่างบางในชุดนักศึกษากระโปรงพลีตครึ่งเข่าสีกรมท่า 
เดนิหอบหนงัสอืตวัพลิ้วไปตามทางเท้า ตรงสูต่กึคณะแพทยศาสตร์ นยัน์ตา

หวานก้มมองนาฬิกาข้อมอืเรอืนเลก็ของตนก่อนจะรบีเร่งฝีเท้าเข้าไปอกีเมื่อ

เขม็นาฬิกาบอกให้รู้ว่าตนไปถงึที่นดัสายเกนิไปเสยีแล้ว 

ผมเส้นเล็กสีน�้าตาลธรรมชาติของเธอทิ้งตัวเหยียดยาวไปกลางหลัง 

กิ๊บด�าตัวเล็กถูกใช้เหน็บติดลูกผมด้านหน้าเอาไว้อย่างเรียบร้อย เผยหน้า

ผากเนียนใสไร้สิวฝ้า และยิ่งส่งให้ใบหน้านั้นดูน่ามองยิ่งขึ้นไปอีก นัยน์ตา

หวานแม้จะไม่กลมโตดั่งตุ๊กตา แต่ก็หวานอบอุ่นดูมีชีวิตชีวาสมวัย จมูก

สวยก�าลังดีรับกับปากเล็กอิ่มสีพีช ท�าให้เจ้าของร่างตกเป็นเป้าสายตาของ 

บรรดาหนุ่มๆ ทั้งมหาวทิยาลยัได้อย่างไม่ยากเยน็

“นั่นไง ไอ้เอยมาแล้ว”

เสียงคุ้นหูของเพื่อนสาวที่ก�าลังรอคอยดังขึ้นทันทีที่คนถูกเรียกชื่อ

เดินมาถึงยังจุดนัดพบ สมาชิกอีกสองคนที่นั่งรออยู่ด้วยกันหันมองยัง 

ร่างบางที่เดนิยิ้มกว้างเข้ามาใกล้ ก่อนจะยิ้มตอบผู้มาใหม่ในวนิาทถีดัมา
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“ขอโทษ...รถตดิมากเลยอะลี่” 

เอย หรอืเจ้าเอย นกัศกึษาแพทย์ปีหนึ่งพดูขึ้นเพื่อกล่าวขอโทษ ก่อน

จะยกมอืไหว้หญงิสาวแปลกหน้าอกีสองคนที่นั่งยิ้มมองตนอยู ่ดูเหมอืนสอง

คนนี้จะเป็นเพื่อนกบัเพื่อนสนทิของเธอ และแน่นอนว่าคงจะมตี�าแหน่งเป็น

รุน่พี่ปีสองพ่วงท้ายตดิมาด้วย ซึ่งเป็นการถกูต้องแล้วหากเธอที่เป็นเดก็ใหม่

จะยกมอืไหว้รุน่พี่สองคนนั้นตามประเพณรีุน่ในรั้วมหาวทิยาลยั แม้ในความ

เป็นจรงิสองสาวที่ว่าอาจมอีายุอานามเท่ากบัเจ้าเอยเลยกต็าม

“พอเลยๆ นี่ไม่ใช่ข้ออ้างของนกัเรยีนแพทย์ป้ะ อกีหน่อยเป็นคณุหมอ 

จะสายไม่ได้แล้วนะคะหมอเอยขา” มัลลิกาพูดแซว ก่อนจะเดินเข้าไป

กระแซะร่างบางของเฟรชชปีีหนึ่ง ซึ่งตอนนี้กลายเป็นเป้านิ่งให้คนเป็นรุ่นพี่

แกล้งเอาเสยีแล้ว

มัลลิกาหรือลี่ที่เพื่อนๆ เรียก คือเพื่อนสนิทหนึ่งในสองของเจ้าเอย 

ทั้งสองรู้จักกันมาตั้งแต่มัธยมต้น จวบจนตัดสินใจเข้าเรียนแพทย์เหมือน

กันและที่เดียวกัน ทว่าเจ้าเอยกลับพลาดผลสอบเข้าเมื่อปีที่แล้วไปอย่าง 

น่าเสยีดาย แต่เธอกไ็ด้เพื่อนสนทิอย่างมลัลกิาคนนี้นี่แหละที่ช่วยตวิจนเธอ

สามารถซิ่วเข้าคณะแพทย์ได้ดั่งใจหวงัในปีถดัมา 

ถึงแม้ผลของการซิ่วในครั้งนั้นจะท�าให้เจ้าเอยเรียนช้ากว่ามัลลิกาไป

หนึ่งปี แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรส�าหรับเจ้าเอยเลยสักนิด ออกจะดีเสีย 

ด้วยซ�้า เพราะเธอจะได้ไม่โดนรบัน้องหนกัๆ อย่างที่กลวัมาตลอด

“เหม่อ เหม่อตลอด มาสายแล้วยงัเหม่อ ไม่ฟังที่ฉนัพูดอกี ไอ้นี่น”ิ

เจ้าเอยยิ้มแหยๆ ให้มลัลกิาที่มองเธออย่างต�าหน ินยัน์ตาหวานลอบ

สังเกตสไตล์การแต่งตัวของเพื่อนสาวที่ดูแปลกตาไปมากจากสมัยเรียน

มธัยมปลาย ส�าหรบัเจ้าเอยแล้ว มลัลกิาเป็นเหมอืนเหรยีญอกีด้านซึ่งต่างกบั 

เธออย่างสิ้นเชงิ ทั้งนสิยัท่าทางและการแต่งตวั 

แต่ถงึจะตดัผมสั้นและมท่ีาทางเหมอืนผูช้ายจนดคูล้ายทอมบอยยงัไง 

มลัลกิา เศรษฐาภมิุข คนนี้กค็อืเพื่อนที่ดทีี่สุดอกีคนของเจ้าเอย
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“เปล่าอ้างนะ รถเอยตดิจรงิๆ แต่ยงัไงกม็าเรว็กว่าตใิช่ไหมล่ะ” เธอ

กล่าวก่อนจะท�าหน้าเชิดอย่างไม่ยอมแพ้ ถึงจะสายจริง แต่อย่างน้อยเธอ 

กม็าเรว็กว่าเพื่อนสนทิอกีคนของเธอและมลัลกิาอยู่ดนีี่นา

“ใครบอกว่าเรว็กว่า ฉนัมาถงึตั้งนานแล้ว รอเฟรชชแีบบแกคนเดยีว

นั่นแหละ” เสยีงทุ้มดงัขึ้นด้านหลงั 

เมื่อเจ้าเอยหนัไปมองกพ็บฐติกิร เพื่อนชายซึ่งจบจากมธัยมปลายมา

ด้วยกันพร้อมเธอและมัลลิกา แม้ฐิติกรจะไม่ได้หล่อเหลาอย่างดาราหรือ

นักร้องดัง แต่เพื่อนสนิทอีกหนึ่งของเจ้าเอยผู้นี้ก็จัดอยู่ในระดับชายหนุ่ม 

น่าฝันถึงของรุ่นน้องเกือบค่อนโรงเรียน ด้วยท่าทางภูมิฐานน่าเชื่อถือ มา

พร้อมใบหน้าที่มักระบายยิ้มหวานอยู่ตลอด เจ้าเอยเชื่อเหลือเกินว่าหนุ่ม

ฮอตของโรงเรียนแบบเขาคงจะแตกสาขาความฮอตมาที่รั้วมหาวิทยาลัย 

ด้วยเช่นกนั และเธอกค็าดไม่ผดิเลยสกันดิ

ฐติกิรเดินน�ากลุ่มเพื่อนของเขาซึ่งคงจะเป็นนกัศกึษาแพทย์รุ่นพี่ของ

เธอมาด้วย ทว่าจากหนุม่ๆ เกอืบสบิคน สายตาของเจ้าเอยกลบัไปสะดดุเข้า

กบัชายหนุ่มร่างสูงหนึ่งในกลุ่มคนที่เดนิเคยีงคู่เป็นแนวหน้ามาพร้อมฐติกิร 

เขามผีวิขาว ดสูะอาดสะอ้าน น่าจะสูงราวๆ ๑๘๕ เซนตเิมตร ใบหน้า 

หล่อเหลาสะดุดตาเลิกคิ้วมองตอบเจ้าเอยด้วยสายตาสนใจ แววตาที่ดูเบื่อ

หน่ายทกุสิ่งบนโลกของชายหนุ่มเปลี่ยนเป็นพราวระยบัพร้อมรอยยิ้มน้อยๆ 

ประดบับนกลบีปาก 

กลุ่มเพื่อนมองสองหนุ่มสาวที่สบตากันและกันก่อนจะร้องแซว จน 

ฐิติกรและมัลลิกาต้องรีบแสดงอาการหวงเจ้าเอยขึ้นมาทันที นั่นเพราะ 

ทั้งสองรู้ถงึความเจ้าชู้ระดบัพระกาฬของชายหนุ่มคนนี้ ซึ่งอยู่ในข่ายผู้ชาย

อนัตรายที่ไม่ควรเข้าใกล้

“พอเลยไอ้ภ ูมงึอย่าได้คดินะ” ฐติกิรพดู ก่อนจะยกมอืขึ้นปัดอากาศ

ไปมาด้านหน้าเพื่อนผู้มาใหม่ของเขา ซึ่งมนัยงัคงจ้องเจ้าเอยไม่เลกิรา

หญิงสาวที่ถูกกล่าวถึงแม้จะรู้สึกร้อนวูบอยู่บ้างกับดวงตาด�าขลับ
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คมกริบคู่นั้น แต่เธอก็วางตัวอย่างดีและยิ้มบางเบาตอบกลับสถานการณ์

ชวนใจหววินั่นไปโดยมไิด้แสดงท่าทเีขนิอายให้เขาได้ใจ หรอืให้ใครพดูแซว 

ได้อกี

“ไอ้เอย! แกอย่าไปมองมนันะ รูห้รอืเปล่าว่าไอ้เจ้าชู้คนนี้มนัฟาดสาว 

มหา’ลยัเราไปเป็นร้อยแล้ว นี่ขนาดแค่ขึ้นปีสองเองนะ” มลัลกิาเสรมิ ก่อนจะ 

เอื้อมจบัใบหน้าของเจ้าเอยให้มองมาที่เธอ ไม่ยอมให้สองหนุม่สาวสบสายตา

กนันานไปกว่านี้

“แกอย่าเว่อร์น่าไอ้ลี่ ไม่ถงึร้อยคนหรอก แค่เก้าสบิเก้าจุดเก้าเอง” 

รุ่นพี่คนหนึ่งในกลุ่มของฐิติกรพูดขึ้น เรียกเสียงหัวเราะครืนให ้

กลุ่มหนุ่มๆ ผู้มาใหม่

หลงัจากจบมกุตลกร้ายเมื่อครู ่มลัลกิากเ็ริ่มแนะน�าเพื่อนๆ แต่ละคน  

ซึ่งอยู่ทางฝั่งของฐิติกรให้เจ้าเอยรู้จัก แต่เธอเลือกที่จะข้ามและไม่ยอม

แนะน�าจอมเจ้าชู้ที่ว่าให้เจ้าเอยรู้ ราวกับเพื่อนสนิทสาวต้องการจะแกล้งให้

จอมเจ้าชู้ที่ว่าขาดใจตายยงัไงยงังั้น

“คนนี้เจ้าเอย เฟรชชคีนสวย แฟนฉนัเอง” มลัลกิากล่าวแล้วยิ้มอย่าง 

ภาคภูมิ

“เอยมนัอายุเท่าพวกเราแหละ เพราะงั้นไม่ต้องเรยีกน้อง แต่บอกไว้

ก่อนนะว่าคนนี้ห้ามแกล้ง ห้ามแตะต้อง เพราะฉนักบัไอ้ตหิวงมาก จะเกบ็ไว้ 

กนิกนัเอง” มลัลกิาพูด ก่อนจะโดนเจ้าเอยหยกิแขนจนร้องอ๊าก

เจ้าเอยกวาดตามองแล้วยิ้มให้เพื่อนของฐิติกรและมัลลิกาเป็นการ

ทักทาย ก่อนจะมาหยุดสายตาไว้ที่ร่างสูงร่างเดิมที่ยังคงใช้สายตาของเขา

จ้องมองเธออยู่อย่างเดมิไม่เปลี่ยนแปลง 

เมื่อชายหนุ่มได้ยินค�าแนะน�าชื่อของเจ้าเอยจากมัลลิกา เขาก็ยิ้มรับ

แล้วพดูขึ้นเป็นครั้งแรกพร้อมรอยยิ้มแสนน่ามอง ซึ่งท�าให้สาวๆ หลายคน

ใจสั่นไหวเพยีงแค่ได้เหน็รอยยิ้มนั่น

แน่นอนว่าหนึ่งในสาวๆ พวกนั้น ย่อมรวมถงึเจ้าเอยเองด้วย 
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“เราภูดศินะเอย...เอยเรยีกเราว่าภูเฉยๆ กไ็ด้”

“เอย...หมอเอยลกู ตื่นเถอะจ้ะ เราต้องลงเครื่องกนัแล้ว” เสยีงอบอุน่
เจอืแววเอน็ดูดงัขึ้นเรยีกสตขิองคนที่ก�าลงัหลบัใหลให้ลมืตาตื่น 

เจ้าเอยหรอืหมอเอยที่ผูเ้ป็นป้าชอบเรยีกค่อยๆ ยนัตวัขึ้นจากเบาะนั่ง 

ในชั้นเฟิสต์คลาส ก่อนจะหันไปมองป้าของเธอที่นั่งยิ้มอยู่ข้างๆ สองแขน

ของท่านก�าลงัตระกองกอดร่างเลก็ของเดก็น้อยที่ก�าลงัหลบัใหลอย่างเป็นสขุ

อยู่บนตกั

นางวรรณวรามองหลานสาวคนเก่งของตนที่ยงัคงงวัเงยีด้วยนยัน์ตา

รกัใคร่ ก่อนจะยอมส่งเดก็น้อยในอ้อมกอดของตนไปให้ ‘มารดา’ ของแก 

ซึ่งยื่นมอืมารบัลูกชายคนื หลงัจากก้มลงหยบิกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นมาสะพาย

เตรยีมพร้อมลงจากเครื่องบนิเรยีบร้อยแล้ว

“ขอโทษค่ะป้าวรา เมื่อคืนนอนดึกไปหน่อย เอยนี่แย่จังเลยนะคะ” 

เธอพูด 

และเป็นนางวรรณวราที่ส่ายหน้าปฏเิสธค�ากล่าวขอโทษนั้น “ป้ารู้ว่า

เอยเหนื่อย เอยท�าได้ดมีากแล้วลูก” มอืของผู้เป็นป้ายกขึ้นลูบหวัหลานสาว

ของตนอย่างรกัใคร่เจอืเวทนา 

ค�ากล่าวนั้นมิได้พูดเพื่อถากถางหรือประชดประชันหลานสาวแต่ 

อย่างใด เป็นค�าพูดจากใจจริงเพื่อกล่าวชมถึงความอดทนในทุกๆ เรื่อง  

ซึ่งหลานสาวของนางทนฟันฝ่าและผ่านพ้นมนัมาได้อย่างสวยงาม 

แม้เรื่องบางเรื่องจะหนักหนาเกินกว่าที่เด็กสาวคนหนึ่งจะรับไหว

กต็ามที

ทั้งสองพากันเดินออกจากประตูไป เป็นผู้โดยสารรายสุดท้ายของ 

สายการบนิชื่อดงัซึ่งก�าลงัอยูใ่นช่วงหยดุพกั หลงัจากพาผูโ้ดยสารกว่าสามร้อย 

ชีวิตบินข้ามน�้าข้ามทะเลจากประเทศอังกฤษเมืองแห่งความซิวิไลซ์ สู ่

กรุงเทพมหานครเมอืงหลวงของประเทศเลก็ๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
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เจ้าเอยมองผูค้นภายในสนามบนิสุวรรณภมูด้ิวยจติใจที่ก�าลงัสบัสน

วุ่นวาย ไม่ใช่เพราะหญงิสาวตื่นคนมากแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะการกลบัมา

เหยยีบแผ่นดนิเกดิซึ่งเธอจากไปนานแรมปีแห่งนี้ต่างหาก ความทรงจ�าเก่าๆ 

ที่คล้ายจะถูกหลงลืมด้วยช่วงเวลา หรือเพราะใจของตัวเธอที่ปรารถนาจะ

ลมืมนั เริ่มผุดกลบัขึ้นมาในหวัอย่างเลี่ยงไม่ได้ 

สองแขนของเธอกอดร่างเล็กของลูกชายในอ้อมแขนให้แนบแน่น 

ยิ่งขึ้นราวกบัต้องการจะยดึแกไว้เป็นหลกัน�าจติใจที่ก�าลงัสั่นไหวเพราะความ

หวาดหวั่นอย่างไร้เหตุผลของตวัเอง

“ท�าไมหน้าตาดูซีดๆ ล่ะลูก ปวดหัวหรือยังไง” นางวรรณวราเอ่ย

ถามหลานสาวของตนอย่างห่วงใย แต่คนถูกเรียกถามกลับยิ้มตอบแล้ว

ปฏเิสธกลบัอย่างนุ่มนวล 

“เปล่าหรอกค่ะ เอยแค่...รูส้กึแปลกๆ ที่ได้กลบัมาที่นี่อกีครั้ง” เจ้าเอย 

แย้มยิ้มน้อยๆ ขณะพูดเผยความกระจ่างให้ผู้เป็นป้าได้ฟัง

“อย่าวิตกอะไรให้มากนักเลยจ้ะ ดีไม่ดีจะส่งผลถึงตาเกล้าไปด้วย” 

นางวรรณวราพดู ก่อนจะก้มมองไปยงัหลานชายตวัเลก็อายุขวบเศษที่ก�าลงั

ท�าตาโตมองซ้ายมองขวา เพลดิเพลนิไปกบัผู้คนนบัร้อยที่เดนิสวนกนัไปมา

ในอาคารซึ่งดูคล้ายโดมแก้วกว้างใหญ่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เจ้าเอยพยกัหน้ารบัอย่างเชื่อฟัง ก่อนจะก้มมองร่างเลก็ของเจ้าเกล้า 

หรอืตาเกล้าที่เธอและผู้เป็นป้าชอบเรยีก 

สองปีแล้วที่เธอรูต้วัว่าก�าลงัมอีกีหนึ่งชวีติเกดิมาบนโลกใบนี้ แต่หาก

นับรวมเวลาที่แกได้ลืมตาดูโลกก็แค่หนึ่งปีกับอีกห้าเดือนเท่านั้น เจ้าเอย

ยอมรบัว่าแม้จะเป็นเวลาเพยีงเท่านี้ แต่ตวัเธอเองกลบัต้องพบเจอและเรยีนรู้ 

หลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งเธอกไ็ม่เคยคดิว่าตนจะได้เข้าใจมนัในวยัเพยีงแค่นี้ 

หญิงสาวร่างบางถอนหายใจเพื่อปัดความคิดด้านลบและอดีตฝังใจ

ที่ก�าลงัจะกรายเข้ามาในหวั ด้วยเกรงว่าแผลเก่าที่ตนแสร้งลมืเลอืนมานาน

จะเกดิปรแิตกแยกรอยแผลออกมาให้ได้ทรมานอย่างครั้งเก่าก่อน ร่างบาง
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สมส่วนจงึรบีหนัไปทางป้าวราของเธอที่เดนิอยู่เคยีงกนัเพื่อเริ่มบทสนทนา 

“ไม่รู้ว่าติจะมารับเราด้วยหรือเปล่านะคะ” เจ้าเอยพูดพลางนึกถึง

เพื่อนสมัยเรียนของเธอ ซึ่งตลอดเวลาที่เธอย้ายไปอยู่อังกฤษทั้งสองก็ได้

ตดิต่อกนัโดยตลอด 

ล่าสุดหมอหนุ่มบอกเธอว่าเขาก�าลังท�างานใช้ทุนอยู่ที่โรงพยาบาล 

ของจงัหวดัเชยีงใหม่ ท�าให้เจ้าเอยเกรงว่าจะไม่ได้เจอเพื่อนสนทิที่เหลอืเพยีง

คนเดียวของเธอในวันนี้ นั่นเพราะฐิติกรสัญญาเอาไว้ว่าจะมารับเธอกับ 

ป้าวราในวนันี้ หากเขามาได้

“ตโิทร. มาบอกป้าแล้วจ้ะว่าไม่สะดวก วนันี้คนมารบัเราคงมแีต่ ‘พ่อ

ของตาเกลา้’ คนเดยีวเท่านั้น” นางวรรณวราพูดพลางยิ้มให้ก�าลงัใจเจ้าเอย 

หญิงสาวยิ้มบางๆ โดยไม่พูดอะไร ขาเรียวยังคงสาวเท้าเดินตาม 

คนเป็นป้าไปในระดับความเร็วที่เป็นปกติ ไม่แสดงอาการหรืออารมณ์ผิด

ปกตใิดๆ ให้ผู้เป็นป้าได้แคลงใจ 

กระเป๋าเดนิทางใบโตสองใบถกูวางลงบนรถเขน็กระเป๋าอย่างทลุกัทเุล 

เจ้าเอยอาสาจะเป็นคนเข็นรถออกไปด้านหน้าเอง แต่ผู้เป็นป้าไม่ยินยอม 

ทั้งยงัเขน็น�าหน้าเธอไปก่อนอกีด้วย คนเป็นหลานสาวจงึท�าได้เพยีงเดนิตาม

ต้อยๆ นึกยิ้มขอบคุณผู้เป็นป้าที่แสนดีเหลือเกิน แสนดีเสียจนหลานสาว 

ที่ใช้ไม่ได้แบบเธอยงัรูส้กึละอายในหวัใจ เฝ้านกึย้อนไปยงัช่วงเวลาแห่งความ

ทรมานอนัแสนสาหสัในอดตี

หลงัจากที่เจ้าเอยรูต้วัว่าท้อง เธอกพ็าร่างกายที่ห่อหุ้มหวัใจอนับอบช�้า 

เดินทางข้ามเส้นขอบฟ้าไปหาที่พึ่งเพียงคนเดียวของเธอ ดั่งลูกนกไร้รังที่ 

ไร้คนเห็นใจไยดี เธอยังจ�าวินาทีที่ป้าวราเปิดประตูหน้าบ้านออกมารับเธอ

ได้อยู่เลย ป้าที่แสนดี พี่สาวเพียงคนเดียวของแม่ที่เธอไม่ได้พบหน้าค่าตา

มาเกอืบสบิปี 

ในตอนนั้นป้าของเธอคงมีค�าถามนับล้านค�าถามกับภาพที่เห็นตรง

หน้า ทว่าผู้เป็นป้ากลบัไม่ถามความเป็นมาสกันดิ ซ�้ายงัต้อนรบัเธอเข้าบ้าน 
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โอบกอด ปลอบขวัญแล้วหลั่งน�้าตาไปด้วยกัน แม้ทุกอย่างจะผ่านมานาน

กว่าสองปีแลว้ แต่เหตกุารณ์ในวนันั้นไม่ว่าจะเป็นอารมณค์วามรูส้กึ ทกุสิ่ง

ทุกอย่าง เธอยงัไม่เคยลมืมนั

ผู้คนเริ่มหนาตาเมื่อทั้งสองเดินออกมาด้านหน้าของตัวอาคารพัก 

ผู้โดยสาร นางวรรณวรากวาดตามองคนมารบั ซึ่งคงจะอยู่ปะปนกบักลุ่ม

คนนับร้อยในตอนนี้ แต่เจ้าเอยกลับเดินก้มหน้าก้มตาพยายามไม่มองหา

ใคร ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหน เธอเพียงแต่มองดูลูกชายที่เริ่มพูดจาอ้อแอ้เมื่อ

เห็นความวุ่นวายตรงหน้า ราวกับภาพนั้นคือภาพเดียวที่เธอปรารถนามา

โดยตลอดที่จะได้เหน็มนั

“อยูไ่หนกนันะ ได้แต่นดักนัทางเมล ป้ากไ็ม่มเีบอร์เสยีด้วยส ิแบบนี้

คงต้องใช้สายตาหากนัแล้ว เอยช่วยป้าดหูน่อยซลิกู” นางวรรณวราพูดอย่าง

ใจเยน็ ก่อนจะเริ่มชะเง้อมองหาบดิาของผู้เป็นหลานชาย

เจ้าเอยถอนหายใจให้ความไร้สาระของตน ซึ่งดูเหมือนทิฐิข้อนั้น

ก�าลงัจะท�าให้เธอกลายเป็นคนไร้เหตุผลราวกบัเดก็ๆ หญงิสาวจงึตดัสนิใจ

เงยหน้าเพื่อช่วยมองหาคนที่ป้าวราของเธอต้องการ และในทันทีที่เธอเงย

ขึ้นมอง นยัน์ตาของเธอกส็บเข้ากบันยัน์ตาของร่างสงูนั้นที่ป้าของเธอตามหา 

อยู่แทบจะในทนัที

ร่างสูงของชายหนุ่มยืนอยู่ไม่ไกลในชุดสูทสีเข้ม ผมของเขามีสีชา 

ดูแปลกตาผดิจากเมื่อก่อน ดวงหน้าที่คุ้นเคยดูหล่อเหลาและพร้อมจะตรงึ 

ทุกอย่างไว้ นัยน์ตาคู่คมก�าลังจ้องมองมาที่เธอพร้อมรอยยิ้มกว้างเช่น 

วนัแรกที่ได้พบกนั

นัยน์ตาที่คล้ายจะสั่นไหวหัวใจเธอได้ นัยน์ตาที่เหมือนจะบอกว่า...

เธอเป็นเพยีงหนึ่งเดยีวในโลกที่เขาไยดี

ใช่แล้ว เขาคอืผูช้ายคนนั้น คนที่ครั้งหนึ่งเคยมอบบาดแผลฝังลกึให้

เธออย่างเลอืดเยน็

“ภู”



นยัน์ตาคูค่มของเขาลอบมองไปยงัร่างแบบบางของหญงิสาวผมยาว 
คนหนึ่งที่ก�าลงัก้าวออกมาจากลฟิต์ของตกึคณะแพทยศาสตร์ สองข้างกาย 

หญิงสาวมีร่างสูงของฐิติกรและมัลลิกา สองบอดีการ์ดเพื่อนซี้เดินขนาบคู่ 

มาด้วย แต่เจ้าสองคนนั้นไม่ได้มีผลอะไรต่อเจ้าของสายตาอย่างเขาเลย

สักนิด เพราะเพียงหนึ่งเดียวที่อยู่ในความสนใจของเขาในขณะนี้...คือเธอ 

คนนั้น

เจ้าเอย

ใบหน้าสวยจดืๆ แบบนั้นดจูะคุน้ชนิไปเสยีแล้วส�าหรบันกัศกึษาแพทย์ 

ด้วยกนั แต่ส�าหรบั ภูดศิ เตชะภูวนนท์ กลบัไม่เคยเบื่อที่จะมองหญงิสาว 

ผู้เป็นดั่งจุดศูนย์กลางอันน่าประหลาดใจของเขาเลย อีกสิ่งหนึ่งที่น่าแปลก  

คอืไม่ว่าเธอจะอยูท่่ามกลางคนเรอืนร้อยเรอืนพนั แต่เขากม็กัจะมองเหน็เธอ 

ก่อนใครๆ ทุกครั้ง ราวกบัว่าสายตาของเขาถกูตั้งโปรแกรมลอ็กพกิดัเอาไว้

ให้มองเหน็แค่เธอคนนี้คนเดยีว

ไม่เข้าใจเลย

๒
ไม่พูดอะไรก็เข้าใจกันทุกค�า
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ภูดิศยอมรับอย่างจ�านนว่ามีบางสิ่งในตัวเจ้าเอยมาเปลี่ยนบางอย่าง

ในตัวเขา ทว่าชายหนุ่มเองกลับไม่เคยตั้งค�าถามต่อความเปลี่ยนแปลงที่

เป็นมาตลอดหลายปีที่ผ่าน คงเพราะเขาขลาดเกินกว่าจะยอมรับความ

รู้สึกนั้น ด้วยกลัวเหลือเกินว่าความรู้สึกดังกล่าวจะท�าให้เขาเสียศูนย์อย่าง 

กู่ไม่กลับหากยอมรับมัน แต่ก็เพราะความรู้สึกแปลกใหม่อันเดียวกันนี้ 

นั่นแหละที่ท�าให้เขาถอนสายตาไปจากเธอไม่ได้เช่นกนั

ยิ่งสงสยั ยิ่งประหลาดใจ ยิ่งใคร่รู ้อยากค้นหาว่าเพราะอะไร ท�าไม

ผู้หญงิธรรมดาคนหนึ่งถงึมอีทิธพิลต่อเขาได้ถงึเพยีงนี้ 

แต่เป็นเพื่อนกนัไปนั่นแหละดแีล้ว มนัดทีี่สดุแล้ว ดกีว่าอยูใ่นสถานะ

ที่ควรจะเป็น

“กูรู้ละ ว่าท�าไมไอ้เอยมันถึงไม่สนิทกับมึงสักที” หนึ่งในกลุ่มเพื่อน 

ที่ยนืล้อมวงคุยกนัอยู่ใต้ตกึคณะพูดแซวขึ้น 

ภูดิศหันกลับไปมองตามต้นเสียงด้านหลัง แล้วเขาก็เห็นอินทัชหรือ

อทิ ที่ก�าลงัยนืยิ้มยยีวนชวนตบกระบาลอยู่ใกล้ๆ “แล้วเพราะอะไรวะ”

“ก็เพราะมึงชอบใช้สายตาแบบเมื่อกี้มองมันไงล่ะ” เพื่อนที่คบกัน

มานานกว่าห้าปีพูดแล้วยกนิ้วชี้มาที่หน้าของเขาเหมือนจะปรามการกระท�า 

“ความคดิคนเราอะ มนัแสดงออกมาทางสายตาได้นะโว้ยไอ้ภู”

ค�าพูดของอนิทชัเรยีกรอยยิ้มคนืให้ภูดศิอกีครั้งอย่างอดไม่ได้ และ

บทสนทนาที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นก็เรียกความสนใจให้เพื่อนคนอื่นๆ ของภูดิศใน

ทนัท ีนั่นเพราะเพื่อนหลายคนของเขากเ็ชยีร์ๆ คูร่ะหว่างเขากบัเจ้าเอยกนัอยู่ 

และมนักไ็ร้สาระ เพราะเขาไม่คดิจะจบัจิ้นคู่ใครอยู่แล้ว

โดยเฉพาะกบัเจ้าเอย...เพราะเขารู้ดวี่าไม่จ�าเป็น

“ผิดละ ที่เอยไม่สนิทกับกูซะที เพราะไอ้ติกับไอ้ลี่ต่างหาก ไม่รู้ 

พวกมนัสองคนจะกลวัอะไรกนันกัหนา...กเ็พื่อนๆ กนัทั้งนั้น” 

จะมอีะไรน่าตลกไปกว่าความจรงิในข้อนี้อกีล่ะ เพราะตลอดเวลาห้าปี

ที่เขาได้รูจ้กัเจ้าเอย ถงึแม้ตามระเบยีบรุน่ เธอและเขาจะเป็นรุน่พี่รุน่น้องกนั
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คนละชั้นปี แต่ทั้งสองกอ็ายเุท่ากนั อยูใ่นกลุม่เพื่อนกลุม่เดยีวกนั ไปไหนไปกนั 

ตลอด ทว่าเขาและเธอกลับยังเหินห่าง แทนที่จะสนิทสนมกันแบบเพื่อน

ทั่วไป นั่นก็เพราะฐิติกรกับมัลลิกาเพื่อนสนิทของเธอและเขานั่นละที่คอย

กนัท่าไม่ให้เขาได้เข้าใกล้ จากที่ควรสนทิด้วยตามประสาเพื่อนทั่วไป ตอนนี้ 

กลบัยงัคงสถานะอื่น

สถานะที่ถูกถกัทอด้วยระยะเวลาและความรู้สกึ

สถานะที่ก�าลงัเป็นมากกว่า...

สถานะที่ยงัไม่มกีารตั้งชื่อเอาไว้อย่างเป็นทางการ

หลงัจากได้ฟังค�าตอบแสลงห ูอนิทชักโ็น้มตวัมาโอบบ่าภดูศิไว ้ก่อน

จะป้องปากกระซิบต่อ แต่ความดังของน�้าเสียงไม่ได้ลดลงตามท่าทางของ

มนัเลยสกันดิ

“แล้วมึงจะไม่ให้พวกมันท�างั้นได้ไงล่ะครับ ก็มึงเล่นฟันสาวไปทั่ว

มหา’ลยัแบบนี้ เป็นกู กูกห็วงเพื่อนตวัเองครบัคุณภู” 

ภดูศิหวัเราะค�ากล่าวถากถางของอนิทชั ก่อนจะยกัไหล่ท�านองว่าช่วย

ไม่ได้ เรยีกความหมั่นไส้จากเพื่อนในกลุ่มได้ในทนัที

ที่ไม่เถียงไม่ใช่เพราะขี้เกียจต่อปากต่อค�า แต่เพราะทุกค�าด่าจาก 

อินทัชและเหล่ากัลยาณมิตรรอบกายเป็นความจริงทุกประการต่างหาก 

เพราะถ้าเอ่ยถึงภูดิศ สาวๆ กว่าค่อนมหาวิทยาลัยคงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก

นักศึกษาแพทย์หนุ่มผู้เป็นดั่งฝันดีและฝันร้ายของใครหลายๆ คน ด้วย

รูปลักษณ์หน้าตาซึ่งไม่มีที่ติ พ่วงท้ายมาด้วยนามสกุลดังซึ่งมีระดับทาง 

สงัคมไม่น้อยหน้าสกลุใด แต่สิ่งที่ต้องตามากกว่าคงจะเป็นความเจ้าชู้ของเขา 

คล้ายกบัสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดงึดดูเหล่าผเีสื้อแสนสวยให้เข้ามาใกล้ ผเีสื้อที่อยาก

ท้าทาย อยากเข้ามาปราบพยศ และสยบต่อผู้ชายหล่อร้ายแบบเขา 

แต่สุดท้ายพวกเธอเหล่านั้นก็ถูกเด็ดปีกทึ้งขาทิ้งจนไม่เหลือชิ้นดี 

ส�าหรบัภดูศิแล้ว ผู้หญงิทกุคนเหมอืนกนัหมด ไม่เหน็จะมคีวามแตกต่างกนั 

ตรงไหน คงจะมแีต่เจ้าเอยกระมงัที่แตกต่าง อาจเพราะเธอเป็นผูห้ญงิเพยีง



18   ซ ูเ ป อ ร์ ส ต า ร์ พ่ อ ลู ก อ่ อ น

คนเดยีวที่เขายงัไม่เคยได้ชดิเชยเรอืนกายเช่นคนอื่นๆ อาจเพราะเธอเป็นของ

หวงห้าม ที่เพื่อนหลายคนของเขาเฝ้าหวงแหน และคงเพราะอย่างนั้นเลยยิ่ง

ท้าทายความอยากเอาชนะในตวัเขา

ยิ่งได้ยากยิ่งอยากได้ แต่ถ้าได้แล้วกค็งไม่ต่างจากผูห้ญงิคนอื่นที่เขา

ทิ้งขว้างไป

แต่อย่าเลย เขาไม่อยากเด็ดปีกของเธอทิ้ง เป็นเพื่อนกันนั่นแหละดี

ที่สุดแล้ว ให้เธอเป็นผู้หญงิเพยีงคนเดยีวที่ไม่ถูกเขาท�าร้ายน่าจะดกีว่า

“จริงของไอ้อิท มึงน่ะมันเลวไป กูว่าถ้ามึงไม่คิดจะจีบเจ้าเอยอย่าง

เป็นทางการ มงึกค็วรเลกิกั๊กมนัได้แล้ว ปล่อยให้คนอื่นเข้ามาจบีบ้าง อย่า

หวงเข้าใจ๋”

ภูดิศขมวดคิ้วมองท่าทางและค�าพูดของภาสิทธิ์เพื่อนในกลุ่มของเขา 

“กูไม่ได้กั๊ก แล้วกไ็ม่ได้หวงด้วย พวกมงึคดิกนัไปเอง”

“ไม่กั๊กไม่หวงเหรอ แต่ห้าปีมานี่ที่กูเห็นคือมึงขู่ฟ่อใส่หนุ่มต่างคณะ

ที่มาจบีเจ้าเอยตลอด” เพื่อนอกีคนในกลุ่มพูดอย่างหมั่นไส้ 

แม้ภูดิศจะไม่ได้ยอมรับ แต่เขาก็ยิ้มรับข้อกล่าวหานั้นแต่โดยดี... 

จะเถยีงได้ไง ที่มนัพูดมากเ็รื่องจรงิทั้งนั้น

“บอกมาเลยจะขาวจะด�า จะเอาไม่เอาคุณต้องเลอืกนะครบัคุณภูดศิ 

ไม่งั้นพวกกูเขวกันนะครับ นี่ถ้าคุณมึงยืนยันว่าไม่เอาแน่นอน พวกกูนี่

จะรีบลุกขึ้นเลย” วิรุจเพื่อนอีกคนในกลุ่มของภูดิศแทรกเสียงร่วมวงบ้าง  

ท�าให้หนุม่ๆ คนอื่นๆ ฮอืกนัไปผลกัอกต่อยไหล่ ทึ้งผมเพื่อนตวัเองกนัอย่าง

สนุกสนาน ซ�้ายงักล่าวต�าหนวิริุจว่านั่นของเพื่อนๆ ไม่หยุดปาก

“มงึจะรบียนืท�าไม ต้องรบีวิ่งเข้าไปจบีป้ะวะ ขาวๆ อย่างงั้นอะ”

“กน็ั่นแหละที่กูชอบ ขาวๆ หน้าตาได้ทั้งหวานทั้งเปรี้ยว ความจรงิ

กูแอบเล็งมาตั้งแต่เอยเข้าปีหนึ่งบ่องตรง ถ้าไม่ติดว่าเป็นกิ๊กไอ้ภูนะมึง ห ึ

เสรจ็กูไปแล้ว”

เพื่อนในกลุ่มเริ่มส่งเสียงดัง เถียงกันบ้างตีกันบ้าง ภูดิศเองก็เลิก
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สนใจพวกนั้น เขาเพยีงหนักลบัไปมองเป้าสายตาของเขาต่อ แม้ภายในใจจะ

รู้สึกไม่ชอบใจเมื่อรับรู้ได้ว่าเพื่อนในกลุ่มของเขาหลายคนท�าท่าทางเหมือน

สนใจเจ้าเอยเสยีอย่างนั้น แล้วยงัค�าพูดกบัท่าทางไม่ให้เกยีรตนิั่นอกี

“สายตามงึนี่ ห้าปีแล้วยงัไม่เปลี่ยนเลยนะไอภ้”ู ฐติกิรพดูขึ้นในทนัที

ที่เดนิมาถงึกลุ่มเพื่อนพร้อมเจ้าเอยและมลัลกิา 

ชายหนุ่มไม่ได้ตอบอะไรเพราะก�าลงัส่งสายตาทกัทายไปยงัหญงิสาว

ร่างบางคนเดมิ และนั่นกเ็ป็นการเปิดโอกาสให้ขาเฟี้ยวของกลุม่อย่างอนิทชั

เสนอหน้าเดนิเข้ามาในวงสนทนาเลก็ๆ ระหว่างเขากบัฐติกิร 

“ไอ้ต ิกูมเีรื่องขอร้องว่ะ”

ภูดศิหนัไป เลกิคิ้วมองอนิทชัอย่างสงสยัว่ามนัจะขออะไรจากฐติกิร 

แต่ยงัไม่ทนัที่เขาจะเอ่ยถาม เพื่อนปากสุนขักย็งิค�าถามไปทางฐติกิรแล้ว

“เมื่อไรมงึจะให้ไอ้ภูจบีเอยได้สกัทวีะ ลูกมงึกไ็ม่ใช่นะเนี่ย”

เสยีงโห่แซวจากกลุ่มเพื่อนที่ยนืจบักลุ่มเป็นวงใหญ่ดงัขึ้นเป็นกองเชยีร์ 

เสรมิก�าลงัทพัให้อนิทชั ราวกบัเพื่อนชายถามค�าถามได้ถูกอกถูกใจ ส่วนคน 

ถกูทวงสทิธิ์ให้อย่างภดูศิกลบัส่ายหน้าเหนื่อยใจ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อนิทชัถาม 

แบบนี้ แต่มันถามทุกวัน ราวกับเป็นทนายส่วนตัวที่พยายามไกล่เกลี่ยคดี

ให้ลูกความเงนิหนาของตนเอง

ฐิติกรมองเพื่อนในกลุ่ม ใจเขาก็อยากจะหัวเราะแล้วตอบกลับไปว่า 

จะจีบก็จีบไปสิ เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเสียหน่อย แต่ในเมื่อตนถูกสวมบทเป็น

คุณพ่อหวงลูกสาวมาตลอดห้าปีแล้ว เขากย็นิยอมจะสวมบทบาทนั้นต่อไป

เพราะเหน็ว่าสนุกด ี

ชายหนุ่มเอี้ยวตัวไปลูบผมเจ้าเอยที่ยืนยิ้มบางอยู่เบาๆ “กูว่ารอเอย

เรยีนจบก่อนดไีหม ลูกสาวคนนี้กูหวง ไม่อยากให้มนัท้องก่อนแต่งว่ะ”

ตลกร้ายของฐติกิรเรยีกเสยีงด่าทอและค�าสมน�้าหน้าของเพื่อนๆ ที่ม ี

ต่อภูดิศทันที เพราะใครๆ ต่างก็รู้ถึงความแสบทรวงเจ้าชู้มากสตรีของ  

นายภูดิศ เตชะภูวนนท์ หากฐิติกรจะหวงเรื่องนั้นก็เห็นสมควรด้วยแล้ว  
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นั่นเพราะภูดิศคนนี้อันตรายจริงๆ เห็นได้จากค�านิยามสั้นๆ ส�าหรับว่าที่

หมอหนุ่มซึ่งเพื่อนๆ ตั้งให้ตั้งแต่รู้จกักนัมาว่า ‘แค่เดนิผ่านกอ็าจท้องได้’ 

“โธ่ไอ้ติ มึงก็พูดเกินไป คุณภูของกูเขาก็มีส่วนดีๆ อยู่เยอะนะ”  

อนิทชัเริ่มสาธยายความดขีองภูดศิ ก่อนจะใช้แขนซ้ายโอบไปตบบ่าชายหนุ่ม

ซึ่งยืนอยู่ข้างๆ พร้อมท�าสีหน้าแสดงความมั่นใจและจริงจังกับความดีของ

คนที่เขาก�าลงัจะพูดถงึ “อย่างน้อยกเ็รื่องให้เกยีรตเิอย กบัคนอื่นน่ะคุณภู

กฟัูนเรยีบ มเีจ้าเอยคนเดยีวที่รอดมาได้ ดดูิ๊ประเสรฐิแค่ไหน มงึอะกนัมนั

มาตั้งห้าปีละ ปล่อยไปบ้างเหอะ” 

อินทัชยังว่าต่ออย่างเชียร์ๆ ภูดิศ แม้เพื่อนคนอื่นในกลุ่มจะถอดใจ

ไปเข้าพวกกบัฐติกิรแล้วกต็าม

ภดูศิไม่ได้ห้ามอนิทชัแต่อย่างใด เขาเพยีงมองสบตาหญงิสาวที่ถูกจบั

จิ้นคูก่บัเขา และเหน็เธอยิ้มบางตอบ แต่กลบัไม่มท่ีาทางที่แสดงว่าเธอก�าลงั

หวั่นไหวหรืออยากให้ค�าขอของอินทัชเป็นจริงเลย ซึ่งน่าแปลกที่เขารู้สึก 

ไม่พอใจกริยิาของเธอเอามากๆ

“มงึลองคดินะ พอพวกเราจบแล้ว ใครวะจะดแูลเอย ไหนจะรุ่นน้อง 

ไหนจะหนุ่มๆ ในมหา’ลัย แม่งไม่ตามจีบเอยกันให้พรุนไปหมดเหรอ คิด

ดีๆ  นะสาวโสดแบบนี้ อนัตร้าย” อนิทชัพดู ก่อนจะหลิ่วตาให้ฐติกิรมองไป

ที่ภูดศิซึ่งตอนนี้ก�าลงัยนืเงยีบไม่พูดไม่จา 

ใบหน้าภูดศิเคร่งขรมึขึ้นมาทนัทเีหมอืนก�าลงัคดิหนกัอะไรอยู่ ดูกร็ู้

ว่าใจมนัไม่ได้อยู่ในบทสนทนาของกลุ่มเพื่อนเลยสกันดิ 

อินทัชแย้มยิ้มอย่างชอบใจ ก่อนจะเริ่มไซโคเพื่อนตัวเองต่อ...ไอ้ภู

ก�าลงัหงึ ห!ึ เดี๋ยวได้รู้กนั

ฐิติกรพยายามข่มหัวเราะ เพราะเขาพอเข้าใจว่าอินทัชก�าลังจะแหย่

หนวดเสอื ชายหนุ่มจงึลองตามน�้าไปด้วย เพราะเขาเองกอ็ยากรู้เหมอืนกนั

ว่าผู้ชายเจ้าชู้อย่างภูดศิเวลาดิ้นเร่าๆ จะเป็นยงัไง ถ้ารู้ว่า ‘ของหวง’ จะโดน

คนอื่นคาบไปต่อหน้า
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“ก็จริงของมึง เมื่อวันก่อนไอ้เอยก็มาปรึกษากูเรื่องเพื่อนในรุ่นตาม

จบีมนั ชื่ออะไรนะเอย...บอลป้ะ” ท้ายประโยคฐติกิรหนัไปถามเจ้าเอย 

หญิงสาวมองตอบเพื่อนสนิทแล้วหัวเราะอย่างขบขัน ไม่ตอบกลับ

ว่าใช่หรอืไม่ 

ฐติกิรจงึหนักลบัไปทางภูดศิต่อ และกไ็ด้ผล เพราะภูดศิที่ยนืนิ่งฟัง

อยูก่�าลงัจ้องเขมง็มาที่เขา แต่มหีรอืคนอย่างฐติกิรจะหยดุ เรื่องอ�าคนแกล้ง

คนเขาเคยแพ้ใครซะที่ไหน 

“เพราะงั้นพวกมงึไม่ต้องพยายามจบัจิ้นให้ลูกสาวกูหรอก ปล่อยให้

ไอ้ภูมนัไปดูแลบรรดาเมยีๆ ของมนัดกีว่า แค่นี้แม่งกจ็ดัสรรเวลาจะไม่ได ้

อยู่ละ”

เสยีงหวัเราะดงัขึ้นครนืต่อจากนั้น ทว่าภดูศิกลบัไม่คดิอยากจะเล่นหวั 

หรอืร่วมตลกไปกบัเพื่อนรอบตวัด้วย 

“กูกลบัละ” ภูดศิที่ทนเงยีบฟังมานานบอกเพยีงสั้นๆ ตดับทสนทนา

และค�าบอกเล่าของฐติกิร

“อ้าว ท�าไมรบีกลบัอ้ะ วนันี้พวกเรานดัจะไปกนิหมกูระทะกนัลมืแล้ว

เหรอ” มลัลกิาที่ยนือยู่ในกลุ่มมาตลอดแต่ไม่ได้พูดอะไรร้องถาม 

ถึงกระนั้นภูดิศก็ไม่คิดจะตอบค�าถามที่ว่า ได้แต่หันไปมองเพื่อน 

คนอื่นๆ รอบตวั แล้วเดนิจากไป

เจ้าเอยมองตามร่างสูงที่เดินหายลับตาไปทางลานจอดรถของคณะ  

ก่อนจะหันกลับมาสนใจบทสนทนาในกลุ่มต่อ อยู่คุยอีกเพียงครู่หญิงสาว 

กข็อตวักลบับ้านบ้าง เพราะวนันี้นดักนิหมกูระทะถกูยกเลกิไปแล้วเนื่องจาก

ขาดสมาชกิไปคนหนึ่ง

ไล่หลงัร่างบาง คนอื่นๆ ในกลุ่มกย็งัจบักลุ่มคยุกนัต่อ เริ่มด้วยพ่อยก 

อย่างอนิทชัที่เป็นคนเปิดประเดน็เฉกเช่นผู้ประกาศข่าวชื่อดงั

“กบูอกแล้วว่าไอ้ภมูนัชอบเอยจรงิๆ” อนิทชัพูดขึ้นพร้อมเสยีงหวัเราะ

ชอบใจ
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“แน่หรือเปล่า กูดูแล้วมันก็แค่หวง...แบบเพื่อนหวงเพื่อนละมั้ง”  

ฐิติกรเสริม แม้ความจริงเขาจะเริ่มเห็นด้วยกับอินทัชต่อสิ่งที่ปรากฏออก

มาแล้วก็ตาม ดูท่าแล้วแผนง้างปากเสือของเจ้าอิทจะได้ผลเกินคาด เขา 

ก็แอบคิดมานานแล้วเหมือนกัน จากพฤติกรรมของภูดิศที่มีต่อเจ้าเอย 

ในหลายๆ เรื่อง แต่ไม่คดิว่ามนัจะจรงิจงัอะไร คดิว่ากแ็ค่เจ้าชูไ้ปเรื่อยตาม

สนัดานผู้ชาย

“มงึเชื่อกูเหอะไอ้ต ิ กูดูพวกมนัมานานละ คู่นี้แม่งไปไหนกนัไม่รอด 

หรอก ไม่เกนิสองเดอืน มปี๊ะกนัแน่” 

กลุม่เพื่อนเริ่มออกความเหน็หลงัจากนั้น และบทสนทนาภายในกลุม่

คงเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องของเจ้าเอยกับภูดศิ คงมีเพยีงมลัลิกา

คนเดยีวที่ไม่ได้สนใจหวัข้อสนทนานั้นอกี หญงิสาวขมวดคิ้วคดิอยูค่นเดยีว 

ค�าพดูของอนิทชัยงัดงัก้องอยูใ่นหวั ตอนนี้สมองของเธอก�าลงัหมุนวนตรีวน

ไปหมด ทั้งสบัสนและไม่เข้าใจ 

แต่สิ่งหนึ่งที่ชดัเจนที่สดุในความรูส้กึของเธอขณะนี้คอือาการต่อต้าน

อย่างรุนแรงต่อทุกสิ่งที่ก�าลงัจะเป็นไป...และเธอจะต้องท�าอะไรสกัอย่าง

เจ้าเอยที่ก�าลงัเดนิทอดน่องไปตามทางเท้าตรงสูป่ระตรูั้วมหาวทิยาลยั
ใช้นิ้วเรยีวปัดโทรศพัท์แบบทชัสกรนีจอของเธอไปมาเพื่อหาเบอร์โทร. ของ

คนรถที่ต้องมารบัส่งเธอกลบับ้าน แรกเริ่มเดมิทวีนันี้เพื่อนในกลุม่นดักนัว่า

จะไปกนิหมูกระทะหลงัมหาวทิยาลยั เธอจงึยงัไม่ได้ระบเุวลากลบัที่แน่นอน

ต่อลุงสรคนรถเพื่อให้มารบั

“เอย! เจ้าเอย”

เสยีงตะโกนที่ดงัมาจากทางด้านหลงัเรยีกให้หญงิสาวที่ก�าลงัก้มหน้า

ก้มตามองหาเบอร์โทรศพัท์เงยหน้าแล้วหนัหลงัไปมอง และในทนัททีี่เธอเหน็

ว่าคนที่เรียกเป็นเพื่อนในคณะมิใช่ใครอื่น เธอก็ส่งยิ้มทักทายให้ชายหนุ่ม 

ทนัท ี
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“มอีะไรเหรอบอล”

บรพิตัรวิ่งเข้ามาใกล้เจ้าเอย ก่อนจะหยุดหอบหายใจแรงอยู่ใกล้ๆ 

หญิงสาวรู้สึกตลกกับท่าทางของเพื่อนร่วมคณะ แต่ก็ไม่ได้เอ่ยแซว

อะไรออกไป เพราะเกรงว่าชายหนุ่มจะอาย

“โทษทีๆ  แฮกๆๆ เราวิ่งมาน่ะ” บรพิตัรกล่าว ก่อนจะใช้หนงัสอืเรยีน

ที่ถอือยู่ในมอืโบกพดัอากาศเยน็เข้าใบหน้า ลดเมด็เหงื่อที่ผดุไหลออกมาจาก

ใบหน้าขาวสะอาดของเขา 

เจ้าเอยยิ้มรับอย่างขบขันแล้วยืนรอเงียบๆ จนกระทั่งบริพัตรหาย

เหนื่อย

“คอืเรามเีรื่องสงสยัเกี่ยวกบัเลกเชอร์ชั่วโมงอาจารย์ประภาอะ” ขณะ

พูดชายหนุ่มก็รีบเปิดหนังสือในมือไปยังหน้าของบทเรียนที่เพิ่งเรียนไป 

เมื่อครู่ 

เจ้าเอยพยกัหน้ารบั ก่อนจะเดนิเข้าไปชดิกายเพื่อนร่วมคณะเพื่อมอง

ตามนิ้วเรยีวแขง็แรงของเขาซึ่งก�าลงัชี้ให้เธอดูยงัจุดที่ไม่เข้าใจ

“เอย!”

เสียงที่ดังขึ้นด้านหลังท�าให้คนทั้งคู่ผงะออกจากกันโดยอัตโนมัต ิ 

เจ้าเอยหนักลบัไปมองใบหน้าถมงึทงึของภดูศิ ที่จู่ๆ  กป็รากฏตวัขึ้นมาอย่าง

ตื่นตระหนก 

ชายหนุ่มขมวดคิ้วมองเธอโดยไม่พูดไม่จา สหีน้าไม่พอใจฉายชดัอยู่

บนใบหน้าเกลี้ยงเกลาของเขาซึ่งก�าลงัมองมายงัเธออย่างต�าหนิ

“ภู”

บรพิตัรที่ยนือยู่มองภดูศิสลบักบัเจ้าเอยอย่างอกึอกั ความจรงิเขาก็ 

ได้ยนิมาบ้างว่าเพื่อนสาวร่วมชั้นปีของเขามสีถานะที่พเิศษกบันกัศกึษาแพทย์

รุน่พี่อย่างภดูศิ แรกทเีดยีวเขาคดิว่ามนัอาจเป็นแคข่่าวลอืมั่วซั่ว เพราะพี่ภู 

คนนี้ก็มักจะมีข่าวคาวๆ กับสาวๆ ไปทั่วมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว แต่ดูจาก

สีหน้าของรุ่นพี่ในยามนี้ ‘นี่มันใบหน้าของคนที่ก�าลังหึงสุดๆ ชัดเลย... 



24   ซ ูเ ป อ ร์ ส ต า ร์ พ่ อ ลู ก อ่ อ น

พลาดแล้วไงกู’

“เอ่อ...ผมแค่ให้เอยเขาช่วยดูเลกเชอร์ชั่วโมงเมื่อกี้ให้น่ะครบั”

ภูดิศย่างสามขุมเข้ามาใกล้บริพัตร ก่อนจะฉวยหนังสือไปจากมือ

ของรุน่น้อง ตาคมมองบรพิตัรอย่างข่มๆ ก่อนจะก้มมองไปยงัหนงัสอืเรยีน

ในมอื “สงสยัอะไรถามมาส ิฉนัเรียนวชิานี้มาแล้ว” เสยีงทุ้มเรยีบเอ่ยถาม

คล้ายจะอาสาช่วย แต่มนักลบัท�าให้บรพิตัรผูเ้ป็นรุน่น้องรูส้กึกดดนัมากกว่า

“ท�าไมไม่ตอบ จะดูถูกว่าฉนัไม่เข้าใจบทเรยีนของนายหรอืไง”

นักศึกษาแพทย์รุ ่นพี่ที่มาพร้อมพายุอารมณ์ถามรุ่นน้องของเขา 

ที่ก�าลงัท�าหน้าตากลนืไม่เข้าคายไม่ออก 

เจ้าเอยเหน็ท่าไม่ดจีงึเป็นฝ่ายหยดุสงครามประสาทตรงหน้า...ต้องรบี

หยุด ก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตกว่านี้ “พอเถอะภู”

“เอย...เงียบ!” ภูดิศกล่าวเสียงเข้มปรามหญิงสาวเพียงคนเดียว 

ในวงสงคราม สายตาข่มขวญัของเขายงัจบัจ้องไปที่ร่างรุ่นน้องซึ่งหาญกล้า

มายุ่งกบัคนของเขา

และสายตานั้นท�าให้บรพิตัรรู้สกึอยากจะหนไีปจากตรงนี้เสยีจรงิๆ

เจ้าเอยมองชายหนุ่มที่ดูจะไม่ยอมปล่อยเพื่อนร่วมคณะของเธอ 

ไปอย่างไม่พอใจ เขามีสิทธิ์อะไรมาท�ากิริยาคุกคามคนอื่นแบบนี้ เจ้าเอย

เลิกสนใจภูดิศ หันไปหาบริพัตรที่ส่งสายตาขอความช่วยเหลือมาทางเธอ

ตลอดเวลา 

“บอล เอยว่าวนันี้คงไม่สะดวกแล้ว ถ้ายงัไงพรุ่งนี้เอยดูให้อกีทแีล้ว

กนันะ”

สิ้นเสยีงเจ้าเอย บรพิตัรที่ยนืใจสั่นอยู่กร็บีพยกัหน้ารบัทนัท ี

ทว่าชายหนุ่มอีกคนกลับไม่ยอมรามือไปจากเหยื่อของเขาง่ายๆ  

“วนัไหนกไ็ม่สะดวก!”

“ภู!” เจ้าเอยหันมองภูดิศอย่างต�าหนิ ไม่เข้าใจเอาเสียเลยว่าวันนี้ 

ชายหนุ่มเป็นบ้าอะไรขึ้นมา
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ภูดิศชะงักปากของตนไว้แค่ตรงนั้น นัยน์ตาคมมองตอบคนตัวเล็ก

ที่ท�าสายตาดุๆ ส่งมาที่เขา...น่ากลวัตายละ

“เอ่อ ไม่เป็นไรเอย ไว้เราไปถามเพื่อนคนอื่นเอากไ็ด้” บรพิตัรกล่าว 

ก่อนจะหนัไปมองรุ่นพี่ของเขาที่ก�าลงัจ้องเขมง็มองมา

“เออ! ถ้าคดิได้แบบนั้นแล้วท�าไมไม่ไปถามคนอื่นซะตั้งแต่แรก คดิ

จะจบีสาววธินีี้ ระวงัจะได้เลอืดไม่รู้ตวันะน้อง”

“ภู! พอเถอะ”

เจ้าเอยหันกลับไปต�าหนิภูดิศอีกครั้ง เธอถอนหายใจ รู้สึกเหนื่อย

ต่อสถานการณ์ตรงหน้า หญิงสาวหันไปมองบริพัตรเพื่อบอกเป็นนัยว่าให้

เขากลบัไปก่อน 

บรพิตัรซึ่งอยากจะไปจากจดุที่ยนือยู่ใจจะขาดอยูแ่ล้วจงึพยกัหน้ารบั

แล้วรบียกมอืไหว้รุ่นพี่ของเขาที่ยงัจ้องเขมง็มองมาตลอดเวลา

ลับหลังเพื่อนร่วมคณะ เจ้าเอยก็หันกลับไปมองร่างสูงที่ยืนนิ่งมอง

มาที่เธอ มือบางเอื้อมหมายจะหยิบเอาหนังสือเรียนของบริพัตรไปจากมือ

ภดูศิ ทว่าชายหนุ่มกลบัยกมนัขึ้นหลบ ไม่ยอมมอบมนัให้เธอ “เอามาให้เอย”

“ไม่จ�าเป็น ภูจะเอาไปคนืมนัเอง” ชายหนุ่มว่า

และก็เป็นหญิงสาวที่ถอนหายใจอีกครั้ง “ภูเป็นอะไรของภู ท�าไม 

ต้องมากวนเอยด้วย” 

เจ้าเอยเปิดประเดน็ก่อนคนแรก เธอทนไม่ไหวอกีแล้ว ไม่ชอบที่เขา

มาแสดงกริยิาแบบนี้ ทั้งๆ ที่เขา...

“ถ้าไอ้ติไม่พูดขึ้นมา ภูคงไม่รู้ว่าเอยมีคนเข้ามาจีบด้วย” ภูดิศพูด 

ดว้ยน�้าเสยีงราบเรยีบ เหมอืนพายุคลั่งที่จวนเจยีนจะโหมกระหน�่า นยัน์ตา

คู่คมฉายแววร้ายกาจ เขารู้ว่าคนตรงหน้าสมัผสัความไม่พอใจของเขาได้

“เก่งน ิหลอกภูซะเนยีนเลยนะ”

“ภูพูดเรื่องอะไรของภู เอยไปหลอกอะไร บอลแค่มาถามเรื่องเรยีน

เองนะ” หญงิสาวกล่าวเสยีงเบา ความไม่พอใจเริ่มฉายชดัในดวงตาเธอบ้าง
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แล้ว 

กิริยานั้นยิ่งท�าให้ภูดิศยิ่งไม่พอใจต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าไปอีก “เอย

รู้ตวัไหมว่าก�าลงัยั่วโมโหภู” 

น�้าเสียงนั้นท�าให้เจ้าเอยหวั่น สีหน้านิ่งขรึมไม่บอกอารมณ์ยินดี

ยนิร้ายของชายหนุ่มท�าให้เจ้าเอยอดึอดัและไม่คุ้นชนิ นยัน์ตาหวานมองคน

ตรงหน้าอย่างไม่เข้าใจว่าท�าไมเขาต้องมาโกรธเธอด้วย “งั้นเอยมีสิทธิ์บอก

บ้างไหม ถ้าสิ่งที่ภูท�ามนักก็�าลงัยั่วโมโหเอยด้วยเหมอืนกนั” 

คนที่ไม่ค่อยเถียงตอนนี้กลับเถียง นั่นยิ่งท�าให้ชายหนุ่มที่ก�าลังจะ

ปะทอุารมณ์ระเบดิทกุสิ่งออกมา ด้วยคดิว่าเหตผุลที่ท�าให้หญงิสาวตรงหน้า 

เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นเพราะชายหนุ่มรุ่นน้องของเขา มือแข็งแรงเอื้อมไป

คว้าแขนเลก็ของคนตรงหน้า “ใช่! ภยูั่วเอยอยูต่ลอดแหละ กไ็ม่เหน็จะรู้ตวั

สกัทนีี่”

“พอเถอะ เอยจะกลบับ้าน ปล่อย!”

“ไม่ต้องกลบั วนันี้เราต้องเคลยีร์กนัให้รู้เรื่อง”

เจ้าเอยมองชายหนุม่อย่างโมโห รูส้กึไม่พอใจและไม่ชอบใจเอามากๆ 

“ภูจะเอาอะไรอ้ะ ต้องการอะไรจากเอยเหรอ ไม่พอใจที่บอลมาคุยกับเอย 

แค่นั้นเหรอ รู้ไหมว่าไม่ใช่แค่บอลหรอกนะ ทั้งพี่โอม พี่ทอ็ป รุ่นพี่ของภู

เอยกค็ุยมาหมดแล้ว โอ๊ย!” แรงบบีจากข้อมอืท�าให้หญงิสาวร้องออกมา 

ภดูศิมองการกระท�าของตนอย่างตกใจ เขาไม่ได้มเีจตนาจะท�ารุนแรง

กบัร่างกายนี้ แต่จะท�าอย่างไรได้ ในเมื่อสิ่งที่ได้ยนิท�าให้ความอดกลั้นของ

เขาพงัทลายลงเสยีแล้ว 

“ภูใจดกีบัเอยมากไปแล้วสนิะ ให้อสิระมากไปแล้วใช่ไหม”

เสียงที่กดลงต�่าของชายหนุ่มท�าให้เจ้าเอยยิ่งกลัว ปกติภูดิศไม่เคย

แสดงท่าทางแบบนี้ต่อเธอ แต่ช่างปะไร เธอไม่สนหรอก เรื่องนี้มนัควรจะ

จบไปตั้งนานแล้ว 

“จะมอีสิระมากไหมมนักเ็รื่องของเอย เอยจะคุยอะไรกบัใคร มนัก็
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เรื่องของเอย ถงึเอยคดิจะเอาพวกเขามาเป็นแฟน มนักเ็รื่องของเอย! ภอูย่า

ลมืสวิ่าเราไม่ได้เป็นอะไรกนั ภูไม่มสีทิธิ์มาก�าหนดอะไรทั้งนั้น”

“เหรอ ไม่ได้เป็นเหรอ” 

สายตาเอาเรื่องและท่าทางที่ดขู่มขวญัของชายหนุ่มไม่ได้ท�าให้เจ้าเอย

กลวัอกีแล้ว ตอนนี้อารมณ์น้อยใจ เสยีใจต่างๆ นานาที่ถกูสะสมมาเป็นเวลา 

สี่ปีของหญิงสาวก�าลังจะระเบิดออกมาเช่นกัน...ไม่สนแล้ว ไม่สนอะไรอีก

แล้ว พอกนัท!ี 

“ใช่! ไม่ได้เป็น และไม่มวีนัเป็น!”

เสียงสนทนาของคนทั้งคู่เรียกให้นักศึกษาที่เดินผ่านไปมาหยุดมอง

อย่างสนใจ ยิ่งหนึ่งในนั้นคอืหนุม่หล่อประจ�าคณะแพทย์ด้วยแลว้ ยิ่งท�าให้

คนทั้งคู่ตกเป็นเป้าสายตาเข้าไปใหญ่

ฐิติกร มัลลิกา และกลุ ่มเพื่อนที่ก�าลังเดินออกมาจากตึกมอง

เหตกุารณ์ที่ก�าลงัเป็นจดุสนใจอย่างตกใจ ทั้งหมดรบีวิ่งเข้าไปใกล้ มองเพื่อน

ทั้งสองคนของพวกเขาที่ก�าลงัยนืทะเลาะกนัอยู่

“เฮ้ยๆๆ! ไอ้ภูเป็นอะไรไปวะ ใจเยน็ก่อน” อนิทชัรบีวิ่งเข้าไปคั่นกลาง

และแยกคนทั้งสองออกจากกนั 

เป็นภูดศิที่ไม่ยอมให้เขาเข้าไปยุ่ง “มงึอย่ายุ่งไอ้อทิ กูจะคุยกบัเอย”

อนิทชัหนักลบัไปสบตาฐติกิรและเพื่อนคนอื่นๆ อย่างขอความช่วยเหลอื  

แต่ฐติกิรกลบัพยกัหน้าให้เขาท�าตามที่ภูดศิพดู ทั้งหมดยนืมองสถานการณ์

ตรงหน้าอย่างใกล้ชดิ ไม่เว้นแม้แต่มลัลกิา

“พูดจายั่วโมโหกันแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะเอย” ภูดิศเริ่มพูดต่อ  

น�้าเสยีงยงัคงราบเรยีบ กดอารมณ์ทุกอย่างเอาไว้

“เอยว่าภเูอาเวลาไปจดัการเรื่องผูห้ญงิของภเูถอะนะ อย่ามายุ่งกบัเอย 

ให้เสยีเวลาเลย”

น�้าเสียงและท่าทางของเจ้าเอยท�าให้ภูดิศเลิกคิ้วมองตาม “เอยก�าลัง

น้อยใจภูอยู่ใช่ไหม”
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เกดิความเงยีบขึ้นในทนัททีี่ชายหนุ่มพูดจบประโยค 

เจ้าเอยมองตอบคนตรงหน้า ทั้งตกใจและแปลกใจ ตลอดเวลาสี่ปี 

ที่ผ่านมาเธอเองยอมรบัว่าตวัเองมใีจชอบพอคนตรงหน้า แม้จะไม่เอ่ยอะไร

ออกมา แต่เธอกร็บัรู้ได้ว่าเขาเองกค็ดิเช่นเดยีวกนั ทั้งการกระท�า สายตา 

ล้วนบอกเธอทกุอย่างว่าเขาแคร์เธอ แต่เพราะความเจ้าชู้มากคนควงของเขา 

ท�าให้เธอเลือกที่จะถอยห่างออกมา ไม่เอาตัวเข้าไปยุ่งกับวังวนนั้น ท�าให้

ตลอดเวลาเธอและเขาอยู่ในสถานะที่ไม่มีชื่อเรียก ไม่ใช่ทั้งเพื่อน ไม่ใช ่

ทั้งแฟน ไม่เคยมฝี่ายไหนบอกสิ่งที่อยู่ในใจ แต่ทั้งสองกต็่างรู้และเข้าใจมนั 

แค่สบตากเ็ข้าใจว่าเป็นมากกว่านั้น ทว่าทั้งคู่ไม่เคยก้าวผ่านมนัไป 

เหตุผลส�าหรับเธอคงเพราะภูดิศเจ้าชู้เกินไป ถึงแม้เขาจะไม่เคย

คบใครเป็นตัวเป็นตน แต่ชายหนุ่มก็ควงคนอื่นไปทั่วไม่เคยว่างเว้น ภูดิศ 

ไม่เคยจรงิจงักบัใคร ไม่เคยให้ผูห้ญงิคนไหนใช้ค�าว่าแฟนหรอืคนรกั ทกุคน 

เป็นได้แค่คู่ควง คู่นอน และเขาใช้ชีวิตแบบนั้นมาตลอด มิใช่ด้วยสภาพ

แวดล้อม แต่มนัคอืนสิยัของเขา ซึ่งคงไม่มวีนัเปลี่ยน

“เอยไม่มสีทิธิ์น้อยใจภ ูภกูร็ูด้”ี นยัน์ตาหวานสั่นระรกิยามมองตอบ

คนตรงหน้า “เลกิพูดเถอะนะ เอยอยากจะกลบับ้านแล้ว”

แรงบิดข้อมือจากร่างบางยิ่งท�าให้มือแข็งแรงรวบดึงร่างนั้นเข้ามา

ใกล้ ความโกรธเกรี้ยวของชายหนุม่อ่อนยวบลง เพราะความออ่นแอที่อา่น

ได้จากสายตาของคนตรงหน้า 

“มสี ิเอยก�าลงัจะม.ี..วนันี้แหละ”

เจ้าเอยไม่เข้าใจในสิ่งที่ภูดิศกล่าว หญิงสาวได้แต่มองตอบคนตัวสูง

ที่ยงัค้างสายตาอย่างอ้อยอิ่งไว้ที่เธออย่างสื่อความหมาย 

ภูดิศหันกลับไปมองทางกลุ่มเพื่อนที่ยืนออกันอยู่ใกล้ๆ เลื่อนมือลง 

ไปกมุมอืเลก็ของคนส�าคญัข้างกายและกระชบัเอาไว้ ส่งผ่านความรู้สกึอบอุน่  

มั่นคง และปลอดภยัไปยงัหวัใจของคนที่บอบช�้ามานานแสนนาน 

“กกูบัเอยรกักนัมานานแล้ว คดิว่าพวกมงึกค็งรู้ๆ  กนัอยู”่ ชายหนุม่
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กล่าว ก่อนจะหันกลับมามองเจ้าเอย “ต่อไปนี้เราสองคนจะคบกัน แล้วก็

จะรกักนัมากๆ”

เกิดความเงียบขึ้นระหว่างคนทั้งคู่ สองสายตาสบกันเนิ่นนาน และ

มนักเ็รยีกน�้าตาให้ไหลออกมาจากนยัน์ตาคู่หวานของเจ้าเอย

“เป็นแฟนภูนะเอย” นิ้วแข็งแรงปาดน�้าตาออกจากแก้มทั้งสองข้าง

ของหญิงสาวอย่างทะนุถนอม พลางมองตอบคนตัวเล็กที่ก�าลังร้องไห้ด้วย

เหตุผลหลากหลายประการ

ใบหน้าเลก็พยกัหน้ารบัค�าขอที่หวัใจของเธอรอคอย สองร่างกอดกนั

แนบแน่น พร้อมรอยยิ้มและเสยีงเฮลั่นของเพื่อนในกลุ่ม

ทว่าใครเล่าจะล่วงรู้ว่าการตอบรับในครั้งนั้นของเธอ...จะท�าให้เธอ

ต้องเจบ็ปวดแสนสาหสัที่สุดในชวีติ



รถตู้สีงาช้างคันหรูขับแหวกอากาศและลมแดดของยามบ่าย 
ในเดือนเมษายนไปบนถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้า มุ่งสู ่เขตเมืองชั้นในของ

กรุงเทพมหานคร ความเงียบบนรถคงมีแต่เสียงแอร์คอนดิชันบางเบาจาก

ชอ่งอากาศภายในเท่านั้นที่บ่งบอกว่ารถทั้งคนัก�าลงัขบัเคลื่อนอยู ่นั่นเพราะ

ชายสงูวยัผูท้�าหน้าที่เป็นคนขบัได้แต่เงยีบและท�าหน้าที่ของเขาไปอย่างสภุาพ

มาตั้งแต่รถทั้งคนัเคลื่อนออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เจ้าเอยทอดสายตามองออกไปผ่านช่องผ้าม่านสคีรมี ปลอ่ยอารมณ์

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเมื่อครู่ไปกับทิวทัศน์ของถนนคอนกรีต 

สายยาว ซึ่งรัฐบาลทุ่มงบประมาณกว่าพันล้านสร้างขึ้นเพื่อผลักให้ถนน 

สายนี้เป็นเส้นเลอืดหลกัในการหล่อเลี้ยงระบบคมนาคมทางบกของประเทศ

“ป้าเป็นห่วงภจูงั ไม่รูป่้านนี้จะเป็นยงัไงบ้าง” นางวรรณวราเอ่ยความ

กงัวลของตนออกมา

เจ้าเอยหันกลับไปมองป้าของเธอที่ก�าลังท�าหน้าไม่สบายใจอยู่ข้างๆ 

ป้าวราคงหมายถงึเหตุการณ์เมื่อครู่กระมงั นั่นเพราะหลงัจากที่ทั้งสองเจอ

๓
ซูเปอร์สตาร์หนุ่ม
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ภูดิศที่มารอรับอยู่นั้น ยังไม่ทันจะได้พูดหรือคุยอะไรกันทั้งสองฝ่ายก็ถูก

แทรกกลางออกจากกันด้วยคลื่นมนุษย์หลายร้อยคนที่แห่แหนกันเข้ามา

ห้อมล้อมตวัชายหนุ่มไว้ การปรากฏตวัอย่างไม่คาดฝันของนกัร้องดงัระดบั

ซเูปอร์สตาร์อย่าง ภดูศิ เตชะภวูนนท์ คงไม่ใช่เรื่องที่คนทั่วไปจะคาดถงึได้ 

จงึไม่แปลกที่อาคารพกัผู้โดยสารจะเตม็ไปด้วยเหล่าแฟนๆ ในเวลาต่อมา 

แม้จะมกีาร์ดประมาณสี่คน รวมถงึเจ้าหน้าที่ของทางท่าอากาศยาน

รุดเข้ามากันฝูงชนออกไปเพื่อความปลอดภัย แต่มีหรือจะสู้แรงของคน 

นบัร้อยซึ่งก�าลงัเพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อยๆ ได้ ในตอนนั้นเองที่คนของภดูศิวิ่งมา

ทางเธอและป้าวรา ก่อนจะน�าทั้งคู่มายงัรถตูส่้วนตวัซึ่งภูดศิเตรยีมไว้รอรบั 

ด้านหน้าแล้ว ถงึกระนั้นชายหนุม่ผูเ้ป็นเจ้าของรถกลบัไม่ได้ตามมาด้วย คน 

ขับเองก็ไม่ได้พูดอะไร ได้แต่ขับรถออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไป 

ในทนัที

“แต่จะว่าไปป้ากไ็ม่คดิเลยนะว่าภูจะมคีนชื่นชมเยอะขนาดนี้ ถงึว่าส ิ

เป็นนักร้องดังระดับซูเปอร์สตาร์เลยนี่นา หรือเอยว่ายังไง” ท้ายประโยค

นางวรรณวราหนัมาทางเธออย่างขอความเหน็

“ไม่รู้สิคะ” เจ้าเอยพูดเพียงเท่านั้นแล้วก็เงียบไป เพราะตลอดเวลา 

ปีกว่าที่เธอและเขาเลกิรากนั ทั้งสองกแ็ทบไม่ได้ตดิต่อกนัอกีเลย ส่วนใหญ่

จะเป็นป้าวรามากกว่าที่คอยรับสายหรือตอบอีเมลของเขา ส่วนเรื่องที่คุย 

กเ็ป็นเรื่องของเจ้าเกล้าทั้งนั้น ซึ่งมนักเ็ป็นเรื่องปกตทิี่คนเป็น ‘พ่อ’ จะสงสยั

หรือเป็นห่วงความเป็นอยู่ของลูก แต่เจ้าเอยก็พอรู้เรื่องของเขาอยู่บ้างผ่าน

ฐติกิรเพื่อนสนทิว่า ‘อดตีคนเคยรกั’ ของเธอกลายเป็นคนดงัไปแล้ว 

แรกเลยที่เธอรู้ข่าวก็รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกัน เพราะภูดิศไม่เคย

มแีววว่าอยากจะท�างานในวงการบนัเทงิเลยสกันดิ แต่ท�าไมตอนนี้ถงึกลาย

เป็นนกัร้องดงัไปเสยีได้

นางวรรณวรามองหลานสาวที่นิ่งไป ใบหน้าสวยหวานคล้ายก�าลงัคดิ 

ใคร่ครวญอะไรบางอย่าง หญิงแก่วัยจึงชวนเปลี่ยนเรื่องเพื่อคลายความ
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กงัวลให้ “แล้วเจ้าเกล้าล่ะลูก ตื่นเต้นหรอืเปล่า เจอคุณพ่อเมื่อกี้นี้น่ะ”

เจ้าเอยก้มมองลูกชายที่นั่งเล่นของเล่นอยู่บนตักเธอตามเสียงพูด

ของนางวรรณวรา มือเล็กก�าลังใช้สองมือถือตุ๊กตาหมีตัวโปรดแล้วเขย่า 

ไปมา ผิวขาวจัดของเด็กน้อยแดงขึ้นเล็กน้อยเพราะเจออากาศร้อนอบอ้าว

ของประเทศไทย ซึ่งต่างกนัลบิลบักบัอากาศในประเทศที่จากมา ใบหน้ากลม 

เล็กแย้มยิ้มน่ารักส่งกลับมาให้ผู้เป็นแม่ ยิ้มเสียจนแก้มนิ่มทั้งสองข้างปิด

ตาด�ากลมใหญ่เสยีหมด ปากเลก็สชีมพฉู�่าเยิ้มไปด้วยน�้าลาย ไม่ต้องพนิจิก ็

ดอูอกอย่างง่ายดายว่าเค้าโครงใบหน้านี้ไม่ผดิไปจากนกัร้องหนุ่มคนเมื่อครู่ 

ผู้เป็นขวญัใจของคนทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิลยแม้แต่นดิเดยีว

‘น่าน้อยใจที่เจ้าเกล้าไม่มีเค้าเราเลยสักนิด ไปเหมือนถั่วพูหมดเลย

ได้ยงัไงเนี่ย’

เจ้าเอยลอบยิ้มให้ความคดิในหวัของตวัเอง หวัใจเธอค่อยๆ ผ่อนคลาย 

ความตงึเครยีดลงเมื่อเหน็ลูกชายตวัเลก็บนตกั ไม่มสีิ่งใดส�าคญัเกนิเจ้าเกล้า

ของเธอ ทฐิหิรอืความเจบ็ปวดกไ็ม่มคี่าอนัใดอกีแล้ว เธอจะยอมวางความ

เจบ็ปวดทุกอย่างไว้...ทั้งหมดนั้นกเ็พื่อลูกชายคนนี้เพยีงคนเดยีว

เวลาเพียงไม่นานยานพาหนะสีงาช้างก็พาทั้งสามมายังจุดหมาย 
ปลายทาง ซึ่งกค็อืโรงแรมมชีื่อแห่งหนึ่งย่านอโศก ก่อนคนขบัรถจะเดนิน�า

ไปยังห้องสวีตซึ่งอยู่บริเวณชั้นสิบเจ็ดของโรงแรม ตัวห้องอยู่ทางปีกขวา 

บรรยากาศภายในเป็นส่วนตัวและมคีวามปลอดภยัในระดบัที่ไว้ใจได้

“คุณภูเธอเปิดห้องไว้ให้พกัห้าคนืตามที่คุณต้องการครบั” คนขบัรถ

เอ่ย ก่อนจะวางสัมภาระที่ถือขึ้นมาลงกับพื้นห้อง ล้วงหยิบคีย์การ์ดของ

ห้องพกัออกมาแล้วทาบไปบนจอเพื่อสแกนเปิดประต ู“เชญิครบั” ชายสงูวยั 

พูดอย่างสุภาพ ก่อนจะผายมอืให้เจ้าเอยกบันางวรรณวราเข้าไปในห้อง

ห้องพักด้านในมีสองห้องนอนและหนึ่งห้องรับแขก นับว่าไม่เล็ก 

ไม่ใหญ่ไปส�าหรับตัวเธอ ป้าวรา และเจ้าเกล้า ซึ่งจะพักอยู่ที่นี่เป็นเวลา 
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ห้าคืนด้วยกัน ตัวห้องหันหน้าออกสู่ด้านหน้าของโรงแรม วิวของห้องจึง 

นบัว่าไม่เป็นรองห้องไหนๆ 

เจ้าเอยและนางวรรณวราเดนิส�ารวจที่พกัแห่งใหม่ของตนเพยีงชั่วครู่ 

ก่อนจะเดนิมารวมตวักนัอกีครั้งที่ห้องรบัแขก ซึ่งมคีนขบัรถคนเดมิยนืรอ

อยู่พร้อมกระเป๋าเดนิทางของทั้งสองคน

“นี่คยี์การ์ดส�ารองของห้องครบั” ชายสูงวยัว่า ก่อนจะส่งสิ่งที่พูดถงึ

มาให้เจ้าเอย “ถ้าไม่มอีะไรแล้ว ผมต้องขอตวักลบัก่อน” เขากล่าวก่อนจะ

เดนิออกไป

ในเวลาต่อมาเธอและผู้เป็นป้ากเ็ริ่มแบ่งห้องกนั นางวรรณวราแนะให้

เจ้าเอยใช้ห้องใหญ่เพราะต้องนอนกบัเจ้าเกล้า ส่วนผูเ้ป็นป้าจะใช้ห้องเลก็ซึ่ง

อยู่ถัดมาเล็กน้อย ช่วงบ่ายจนถึงเย็นของวันนั้นทั้งคู่จึงหมดเวลาไปกับการ

จดัข้าวจดัของให้เข้าที่เข้าทาง

“เอ๋ ป้าเพิ่งสงัเกตเดี๋ยวนี้เองว่าเรามาไทยตรงกบัวนัสงกรานต์พอดเีลย  

ใช่ไหมเอย”

เจ้าเอยที่ก�าลงัเชด็ตวัให้เจ้าเกล้าหลงัอาบน�้าเสรจ็เงยหน้าขึ้นมองผูเ้ป็น

ป้าที่เดนิเข้ามาในห้องของเธอ ก่อนจะขมวดคิ้วคดิตามค�าถามของหญงิสงูวยั

แล้วร้องตอบ “ยงันี่คะ พรุ่งนี้ต่างหากวนัสงกรานต์”

“งั้นเหรอ ป้ากจ็�าผดิไปใหญ่ ยงังี้แหละนะไปอยู่องักฤษซะนาน เลย

จ�าผดิจ�าถูกไปหมด” นางวรรณวรากล่าวพลางหวัเราะ ก่อนจะเดนิมานั่งที่ 

ขอบเตยีงภายในห้อง มองหลานสาวเพยีงคนเดยีวของตนที่ก�าลงัแต่งตวัให้

เจ้าเกล้า “งั้นพรุ่งนี้ก็เป็นโอกาสเหมาะเลยสิที่จะพาตาเกล้าไปหาคุณหญิง 

วโรรสน่ะ”

เจ้าเอยยิ้มรับค�าพูดของผู้เป็นป้า ก็คงจะเป็นอย่างนั้น ก็ที่เธอต้อง

ข้ามน�้าข้ามทะเลกลับมาที่นี่ เหตุผลเดียวก็เพราะคุณหญิงวโรรสที่ป้าวรา

ของเธอพูดถงึไม่ใช่หรอกหรอื 

หลังจากอาบน�้าเสร็จ ผู้เป็นป้าก็รับตัวเจ้าเกล้าที่ก�าลังหอมฟุ้งไปไว้
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ในอก สั่งให้เจ้าเอยผู้เป็นหลานไปอาบน�้า ส่วนตวัเองจะลงไปสั่งอาหารของ

ทางโรงแรมขึ้นมาให้ แม้เจ้าเอยจะแนะให้โทร. สั่งขึ้นมาดกีว่า จะได้ไม่ต้อง

ล�าบากเดนิลงไป แต่ผู้เป็นป้ากลบัเสนอตวัโดยให้เหตุผลว่าตนอยากยดืเส้น

ยืดสาย และเจ้าเกล้าเองก็คงอยากเปิดหูเปิดตาด้วย หญิงสาวจึงได้แต่ยิ้ม 

ส่งสองดวงใจของเธอที่เดนิคุยกนัเอิ๊กอ๊ากออกไปจากห้อง

ลบัหลงันางวรรณวราและเจ้าเกล้า หญงิสาวกค็ว้าผ้าขนหนูของทาง

โรงแรมมาไว้ในมือ ก่อนจะเดินเข้าห้องน�้าเพื่อไปช�าระร่างกายที่คล้ายจะ

เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน ทั้งที่ความจริงเธอแทบไม่ได้ท�าอะไรเลย นอกจาก

นอน นั่ง กนิอยู่บนเครื่อง

สายน�้าซ่าๆ ไหลเย็นปะทะเข้ากับไหล่เนียนสีน�้านม กลิ่นสบู่เหลว

สูตรเฉพาะของโรงแรมท�าให้สมองของเจ้าเอยคลายความตึงเครียดลงสู่

ความสงบ และเพราะกลิ่นของมนัถูกใจผู้อาบเสยีจรงิ จงึท�าให้เจ้าเอยอาบ

เพลนิจนลมืเวลา

มือบางเอื้อมไปปิดก๊อกน�้า เสียงซ่าของสายน�้าจากฝักบัวจึงหยุดลง 

ทว่าเสยีงซ่าๆ ราวกบัน�้าหลายล้านหยดก�าลงัเรงิระบ�าด้านนอกกลบัไม่หยดุ

ลงตามไปด้วย

‘ฝนตกงั้นหรือ’ เจ้าเอยคิดในใจ ก่อนจะเงี่ยหูฟังเสียงที่ว่าอีกครั้ง 

ทว่าสิ่งที่ดังแทรกคลื่นเสียงอย่างอื่นเข้ามากลับเป็นเสียงบานประตูห้อง 

ที่เปิดออก

‘สงสัยป้าวรากับเจ้าเกล้าจะกลับมาแล้ว’ เจ้าเอยแย้มยิ้มให้เสียงใน

ความคดิ ก่อนรบีคว้าผ้าขนหนูผนืนุ่มมาพนักายแล้วรุดออกจากห้องไป

จงึไม่ทนัได้ระวงัตวั

จงึไม่ทนัได้ระวงัใจ

กายบางขาวผ่องยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมอาการตกใจ ผิวกายของเธอ
ผุดผ่องเนียนเรียบเสมอกันเหมือนสีของน�้านม บนกายเปลือยเปล่ามีเพียง



เ ฌ อ ม า    35

ผ้าขนหนูสีขาวพันกายไว้ผืนเดียว มือบางยกขึ้นทาบช่วงอกอย่างรวดเร็ว

และระวังตัว ขณะกระชับผืนผ้าหนานุ่มที่ถูกพันไว้อย่างหลวมๆ ป้องกัน

ไม่ให้หลุดร่วงลงสู่พื้น

ภูดิศมองไหล่ขาวที่มีหยดน�้าสีใสเกาะพราวเป็นเม็ดสวยอยู่นั้นอย่าง

ลมืตวั จนกระทั่งเจ้าของร่างที่ถกูเขาล่วงละเมดิอย่างไม่ตั้งใจเอ่ยขึ้นเสยีงเบา

“ภู...”

ภูดิศเก้ออยู่ไม่น้อยที่ต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้ หลังจากเวลา

สองปีที่เขาและเธอห่างหายกันไป ชายหนุ่มไม่รู้จะแก้เก้ออย่างไร จึงเดิน

ถอยหลงักลบัไปที่ประตหู้อง ยกมอืขึ้นเคาะประตเูป็นจงัหวะเพื่อขออนญุาต 

คนตรงหน้าเข้ามาในห้องอกีครั้ง

“โทษท ีภูเหน็ประตูเปิดอยู่ ไม่คดิว่า...”

เจ้าเอยที่ยนือยูก่ะพรบิตาไล่ความตกใจ ก่อนจะพยกัหน้าหงกึๆ สอง

สามทแีล้วเดนิเลี้ยวเข้าห้องห้องหนึ่งไป 

เพียงชั่วครู่หญิงสาวก็เดินกลับออกมาพร้อมชุดคลุมอาบน�้าตัวยาว 

แม้จะยังไม่เรียบร้อยไปซะทีเดียว แต่ก็ยังดีกว่านุ่งผ้าขนหนูเพียงผืนเดียว

แบบเมื่อครู่มากนกั

“สงสยัป้าวราปิดประตูไม่สนทิน่ะ” เจ้าเอยว่า “เข้ามาส”ิ

แม้จะยงัไม่หายเก้อ แต่ภดูศิกย็อมเดนิเข้ามาตามค�ากล่าวของหญงิสาว 

อย่างว่าง่าย 

ร่างบางหอมกรุ่นของเธอเดนิน�าภูดศิมายงัห้องรบัแขก “เอาน�้าไหม”

“ไม่เป็นไร เอยนั่งด”ิ

เจ้าเอยมองตอบภดูศิอย่างลงัเล แต่กย็อมนั่งลงตรงโซฟาฝ่ังตรงข้าม 

เขา นยัน์ตาสองคูส่บตากนัก่อนจะเสหลบแล้วกลบัมาสบตากนัใหม่วนเวยีน

อยู่อย่างนั้น 

เจ้าเอยพอจะเข้าใจความคดิของคนตรงหน้า เขาคงไม่รูจ้ะพดูอะไรด ี

เธอเองกเ็ช่นกนั นั่นเพราะช่วงเวลาเกอืบสองปีที่ทั้งคู่ไม่ได้พบกนั มนันานจน
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ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มพูดอะไรก่อนดี ซ�้าการจากกันในตอนนั้นก็ไม่ได้จากกัน 

ด้วยดอีย่างคนทั่วไปเสยีด้วย...เฮ้อ

ทว่าเจ้าเอยก็นั่งคิดตกอยู่ได้ไม่นาน ชายหนุ่มตรงหน้าก็ส่งถุงสีขาว

ขุ่นมาให้ กลบความตงึเครยีดระหว่างทั้งสอง 

“หมื?”

“กโ็ทรศพัท์ไง เผื่อว่าเอยจะใช้ตดิต่อใครตอนอยู่ที่นี่” ภูดศิว่า ก่อน

จะวางถุงใส่โทรศัพท์มือถือที่เขาเพิ่งให้คนไปซื้อมาสดๆ ร้อนๆ ลงบนโต๊ะ 

แล้วใช้นิ้วเลื่อนถุงไปใกล้ฝั่งที่หญงิสาวนั่ง ซึ่งเจ้าตวัยงัคงนิ่งมองมา

“ไม่เป็นไร เอยมาอยู่แค่ห้าวันเอง ไม่จ�าเป็นต้องติดต่อใครหรอก  

ภูเกบ็...”

“เอาไปเหอะ ซื้อมาแล้ว” ชายหนุ่มตัดบทอย่างเอาแต่ใจ เริ่มรู้สึก 

ไม่ชอบใจที่หญงิสาวออกปากปฏเิสธเขา

เจ้าเอยถอนหายใจ ก่อนจะรับถุงนั้นมาไว้บนตัก เธอจ�าต้องยอม 

อารมณ์ของคนตรงหน้า ด้วยรูด้ถีงึนสิยัของชายหนุม่มาแต่ไหนแต่ไร ที่ส�าคญั 

เธอไม่อยากทะเลาะกบัเขาทั้งที่เพิ่งกลบัมาเจอกนัครั้งแรกในรอบสองปี

“ขอบคุณนะ ไว้เอยกลบัแล้วจะคนืให้” เธอกล่าว

แม้จะยอมรับโทรศัพท์ราคาเหยียบสามหมื่นไปแต่โดยดี ทว่าภูดิศ 

กร็ูว่้าคนตรงหน้ายงัแอบขดัเขาอยูน่ั่น และเขาเองกร็ูจ้กันสิยัของคนตรงหน้า

ดไีม่แพ้ใคร อ่อนนอกแขง็ใน เหมอืนจะโอนอ่อนผ่อนตามค�าใครโดยง่าย แต่

กแ็ค่ยอมท�าตาม แล้วกลบัไปตลบหลงัให้หนกักว่าเก่าเท่านั้น

“แล้วก็ขอบคุณที่เป็นธุระเรื่องโรงแรมให้ด้วยนะ ขอบคุณที่ไปรับ 

ขอบคุณที่...”

“ช่างเถอะ ภอูยากท�าให้อยูแ่ล้วแหละ ไม่ต้องมาขอบคุณ” ภดูศิตอบ 

กลับอย่างอารมณ์เสีย มองนัยน์ตาหวานของคนที่ไม่ได้เจอกันมานาน 

แสนนาน 

เขาไม่ได้อยากอารมณ์เสยีเลยสกันดิ ใจจรงิอยากพดูดีๆ  ด้วยมากกว่า  
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ระยะเวลาสองปีที่คนตรงหน้าหายไป มเีรื่องราวมากมายที่อยากถามอยาก

พดูคยุด้วย ถงึแม้จะไม่ได้ลกึซึ้งกนัแล้ว แต่เขากบัเธอกย็งัเป็นเพื่อนกนัมใิช่

หรอื แล้วท�าไมตอนนี้ถงึท�าท่าเหมอืนเขาเป็นคนอื่นไปเสยีล่ะ

“ขอโทษด้วยแล้วกนัถ้าเอยพูดอะไรให้ไม่พอใจ”

ภดูศิไม่ได้ตอบอะไร ชายหนุม่เพยีงคว้าถุงในมอืของเจ้าเอยกลบัคนื 

ก่อนจะดึงกล่องโทรศัพท์สีขาวออกจากถุง มือเรียวแข็งแรงแกะพลาสติก 

ที่แพ็กกล่องนั้นออก เปิดกล่องแล้วจัดการใส่นาโนซิมที่เขาสั่งให้คนซื้อมา

ด้วยลงไปในเครื่อง ซเูปอร์สตาร์หนุม่ใช้เวลาที่เหลอืผ่านความเงยีบระหว่าง

เขากบัคนตรงหน้าไปกบัการเซตระบบโทรศพัท์มอืถอืเครื่องสขีาวขนาดบาง 

ในมอื

ความจริงไม่จ�าเป็นต้องซื้อเครื่องที่แพงขนาดนี้ให้คนตรงหน้าก็ได้ 

เขารู้ดีว่าเจ้าเอยจะอยู่ไทยแค่ห้าวัน ทว่าอาจเป็นเพราะความเคยชินที่ติด

มาตั้งแต่สมยัยงัคบกนั เพราะทั้งสองมกัใช้อะไรเหมอืนกนัตลอด และนั่น 

เป็นสาเหตุหลักที่ชายหนุ่มเลือกซื้อเจ้าโทรศัพท์แสนแพงยี่ห้อนี้รุ่นนี้ให้ 

เจ้าเอยเท่านั้น

ภูดิศจัดการบันทึกเบอร์โทร. ของเขาลงไปเป็นรายชื่อแรกในเครื่อง 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจ�าเป็นลงไปให้เจ้าของเครื่องคนใหม่ ก่อนจะส่ง 

เจ้าโทรศพัท์มอืถอืเครื่องบางในมอืไปให้หญงิสาวที่ก�าลงัมองทกุการกระท�า

ของเขาอยู่ “อ้ะ ของขวญัต้อนรบัการกลบัมา” เขากล่าวแล้วยิ้มให้

เจ้าเอยส่ายหน้าอย่างเอือมระอากับความเอาแต่ใจที่ไม่มีใครยอม

ใครระหว่างเธอกับเขา แต่สุดท้ายหญิงสาวก็ยิ้มตอบผู้ใหญ่ใจดีตรงหน้า  

ก่อนจะยื่นมอืไปรบัเจ้าโทรศพัท์มอืถอืเครื่องบาง ซึ่งเปรยีบดั่งมติรภาพของ

ค�าว่าเพื่อนระหว่างทั้งสองที่ยงัคงอยู่เอาไว้ “ขอบคุณนะภู”

สองสายตาสบประสานกัน รอยยิ้มที่อบอุ่นไม่แตกต่างจากความ 

หวังดีของเพื่อนที่มีให้แก่เพื่อนผุดขึ้น รอยร้าวในอดีตได้ถูกฝังกลบจนมิด

แล้ว คงเหลอืไว้แต่สถานะที่ดกีว่า ทั้งนี้กเ็พื่อให้หนึ่งหวัใจที่ทั้งสองสร้างขึ้น
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ได้เกบ็กกัความรกัและความอบอุ่นเอาไว้ จนกว่าจะหมดเวลานั้น

แกร๊ก!

เสียงเปิดประตูที่ดังแทรกคั่นกลางท�าให้สองหนุ่มสาวละสายตาออก

จากกนั ผู้มาใหม่ที่ก�าลงัก้าวเข้ามาไม่ใช่ใครอื่น นอกจากนางวรรณวรากบั 

เจ้าเกล้าที่เดินน�าขบวนเด็กเสิร์ฟสาวสวยจากภัตตาคารชื่อดังของโรงแรม

เข้ามา

“อ้าวภ”ู นางร้องทกั ดไูม่แปลกใจเท่าไรที่เหน็ซเูปอร์สตาร์หนุม่อยูใ่น

ห้องด้วย “ว่าแล้วเชยีวว่าเดี๋ยวคงตามมา ป้าเลยสั่งอาหารมาเผื่อด้วย” สิ้น

เสยีงทกัทาย นางวรรณวรากห็นัไปทางเดก็เสร์ิฟสองคนที่ยนืนิ่งอยู่ตรงทาง

เข้าห้อง “เขน็มาวางตรงนี้เลยจ้ะ” 

เจ้าเอยเมื่อเห็นความวุ่นวายเล็กๆ จึงลุกและเดินเข้าไปหาหมายจะ

ช่วยคนเป็นป้าอุม้ลกูชายตวัเลก็ที่ดจูะเป็นก้อนภาระแสนนา่รกัซึ่งก�าลงัเกาะ

แนบอกนางวรรณวรา 

แต่เธอกถ็กูชายหนุม่ที่เดนิตามมาด้วยรั้งแขนไว้ก่อน “เอยไปแต่งตวั

เถอะ เดี๋ยวภูดูลูกเอง”

ข้อเสนอนั้นแสนธรรมดา แต่ท�าให้หญิงสาวรู้สึกสั่นไหวในใจได้ 

นยัน์ตาหวานมองตามร่างสงูที่เดนิเข้าไปชดิตวันางวรรณวรา ก่อนจะยื่นมอื

ทั้งสองข้างไปทางเจ้าเกล้าที่ก�าลงัมองตอบชายหนุ่มแปลกหน้าอย่างแปลกใจ

นี่เป็นครั้งแรกที่ภูดิศแตะต้องลูกชายเธอ...เจ้าเอยแอบยอมรับในใจ 

ตัวเธอก็อยากรู้เช่นกันว่าลูกน้อยจะมีปฏิกิริยาเช่นใดเมื่อเห็นผู้เป็นพ่อ  

แม้แกจะไม่เคยได้ไออุน่จากเขาสกัครั้ง แต่สายสมัพนัธ์บางอย่างที่ถกัทอด้วย

สายเลอืดอาจท�าให้รูส้กึคุน้เคยหรอืต้องชะตาคนแปลกหน้าที่อยูต่รงหน้าบ้าง

สถานการณ์ในตอนนี้ช่างลุ้นระทึก แม้แต่นางวรรณวราก็ยังเอี้ยว

มองเจ้าเกล้าอย่างลุ้นๆ ทว่าเจ้าเกล้าก็ไม่ยอมขยับกายเช่นกัน ยังคงใช้

นยัน์ตาสเีข้มซึ่งถอดแบบมาจากภดูศิจ้องมองเจ้าตวันิ่งอยูอ่ย่างนั้น...คงก�าลงั

ชั่งใจว่าจะให้อุ้มดไีหม
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“มาเจ้าเกล้า มาหาพ่อมา” ซูเปอร์สตาร์หนุ่มพูดอย่างเก้อๆ 

ท่าทางและค�าพูดนั้นไม่หลดุรอดไปจากสายตาทกุคนในห้อง เจ้าเกล้า

เองกจ้็องผูเ้ป็นพ่อตาแป๋ว ตากลมหนัมองมาทางเจ้าเอยเพยีงชั่วครู ่ก่อนจะ

หนักลบัไปมองภดูศิอกีครั้ง ปากเลก็คล้ายจะพดูอะไร ซึ่งมนัคงไม่เป็นภาษา 

เช่นเคย

“มาสเิจ้าเกล้า ขอพ่ออุม้หน่อย” ซเูปอร์สตาร์หนุ่มเอ่ยเสยีงอ้อน มอง 

เจ้าตวัเลก็ที่ยงันิ่งอยู่นั้นอย่างเว้าวอน เขาปฏเิสธไม่ได้ว่ารู้สกึอยากอุม้เดก็ชาย 

ตวัเลก็ตรงหน้าเสยีเหลอืเกนิ 

ก็เจ้าเกล้าเป็นลูกชายแท้ๆ ของเขานี่นา ถึงแม้เรื่องราวในอดีตจะ

ขลุกขลักไปบ้าง แต่อย่างไรมันก็ไม่อาจหนีความจริงที่ว่าเด็กน้อยหน้าตา 

น่ารกัตรงหน้ามเีขาเป็นพ่ออยู่ดี

แล้วในวินาทีนั้นเอง ร่างน้อยที่เขารอคอยก็โน้มกายเข้ามาหา คน 

ตวัสูงรบีโอบรบัแกไว้อย่างใจชื้น 

กริยิาที่เปลี่ยนอย่างฉบัไวของเจ้าเกล้า แม้แต่นางวรรณวราเองกย็งั

อุทานเพราะตกใจแทน “ถลาเข้าหาเชยีวนะตาเกล้า!”

เสยีงพดูแกมหวัเราะของหญงิสูงวยัเรยีกรอยยิ้มให้เจ้าเอยและภดูศิ 

ชายหนุ่มหันมองหญิงสาวแล้วยิ้มให้ คล้ายจะโชว์ว่าเจ้าเกล้ายอมให้ตนอุ้ม

ด้วย 

เจ้าเอยหวัเราะแล้วพยกัหน้ารบัอย่างเยนิยอตามน�้าคนโอ้อวด ก่อน

จะหมุนตัวกลับเข้าไปในห้องเพื่อแต่งตัวให้เรียบร้อย ผละความชื่นมื่นไว้

เบื้องหลงั

ไม่ถึงสิบนาทีเจ้าเอยก็เดินกลับออกมาด้านนอก เด็กเสิร์ฟสาวสอง

คนกลับไปแล้ว เหลือแต่นางวรรณวรา ภูดิศ และเจ้าเกล้าที่นั่งคุยกันอยู่

บนโซฟาชดุ มอีาหารที่ถูกจดัพร้อมรบัประทานวางรออยูบ่นโต๊ะกลางอย่าง

ละลานตาดูน่ากนิ

“คุยอะไรกนัอยู่คะ” เธอถาม ก่อนจะเดนิไปหาภูดศิแล้วรบัเจ้าเกล้า
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ที่ชูมอืมาหาเพื่อขอให้อุ้ม

ภูดิศยอมคืนร่างน้อยบนตักไปให้หญิงสาว มองตามร่างบางที่อุ้ม

ลูกชายของเขาเดนิไปนั่งยงัโซฟาฝั่งตรงข้าม

“ป้าก�าลังเล่าให้ภูฟังว่าพรุ่งนี้เราสองคนจะพาเจ้าเกล้าไปหาคุณหญิง 

วโรรสน่ะ ภูเขาก็เลยอาสาพาพวกเราไป” นางวรรณวรากล่าว ก่อนจะ 

เอื้อมมอืหยบิช้อนกลางตกัอาหารใส่จานข้าวของเจ้าเอย

เจ้าเอยเมื่อได้ยนิค�าคนเป็นป้ากร็บีออกปากปฏเิสธทนัท ี“จะดเีหรอภู 

ถ้ามธีุระหรอืตดิงานอะไรกไ็ม่ต้องนะ เราไปกนัเองได้”

“ไม่เป็นไร ภอูยากพาไป พรุง่นี้เดย์ออฟ ภวู่างทั้งวนั” ชายหนุ่มกล่าว

อย่างไม่เหลอืช่องว่างให้หญงิสาวปฏเิสธได้อกี 

เมื่อได้ยินอย่างนั้นเจ้าเอยจึงได้แต่ยินยอมรับไมตรีของคนตรงหน้า 

ทว่าภายในใจกลบัรู้สกึอดึอดั

แต่กเ็อาเถอะ แค่ห้าวนัเท่านั้น

การรับประทานอาหารผ่านไปอย่างราบรื่น ตลอดการกินทั้งสาม 
พูดคุยถามไถ่กันตามประสา ส่วนใหญ่จะเป็นนางวรรณวราที่เป็นฝ่ายยิง 

ค�าถาม และภูดศิเป็นคนตอบ ส่วนเจ้าเอยได้แต่เงยีบฟัง มตีอบค�าถามบ้าง

แต่กพ็ยายามจบการสนทนาไม่ให้ยดืเยื้อเกนิไป

หลังรับประทานอาหารเสร็จ ภูดิศอยู่เล่นกับเจ้าเกล้าพักใหญ่ จน 

กระทัั่งมเีสยีงโทรศพัท์โทร. เข้ามานั่นละ ชายหนุม่จงึขอตวักลบั และไม่ลมื

เตอืนเจ้าเอยว่าพรุ่งนี้จะมารบัแต่เช้าตามเวลาที่นดัหมายกัน

“เป็นยงัไงเอย โอเคไหมลูก” 
เจ้าเอยที่เดินกลับเข้ามาในห้องหลังเดินออกไปส่งภูดิศยิ้มรับค�าถาม

ของคนเป็นป้า ร่างบางเดินไปนั่งยังโซฟาข้างตัวนางวรรณวรา โน้มศีรษะ

ที่ปกคลุมไปด้วยเส้นผมสีน�้าตาลธรรมชาติหนานุ่มซบลงไปที่อกอุ่นของ 
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ที่พึ่งเพยีงหนึ่งเดยีว 

“เอยจะอดทนค่ะ”

มอืเหี่ยวตามวยัโอบศรีษะได้รูปเข้าหาตวั กริยิานั้นเรยีกสายตาของ

เจ้าเกล้าที่คลานเล่นอยู่บนโซฟาให้หยุดมอง

“หนึ่งวนัผ่านไปแล้ว อกีแค่อดึใจเดยีวเท่านั้น”

เจ้าเอยพยกัหน้ารบั ก่อนจะมุดใบหน้าไปบนอกอุ่นนั้นเพื่อเชด็น�้าตา


