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บทน�ำ

ศชิามองตลบัแหวนก�ามะหย่ีสแีดงทีเ่ล่ือนมาตรงหน้าโดย

มอืใหญ่ของชายร่างสูงที่นั่งอยู่ตรงข้ามด้วยความรู้สกึบอกไม่ถูก 

เธอน่าจะเอะใจตั้งแต่แรกแล้ว... 

ทั้งสถานที่นัดรับประทานอาหารค�่าสุดแสนจะโรแมนติกบน

ดาดฟ้าของโรงแรมหรูระดบัห้าดาว ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วน ไหนจะ

เดรสชีฟองสีขาวชมพูที่อีกฝ่ายขอร้องให้สวมมาเพื่อเป็นของขวัญวัน

เกดิแก่เขา ซึ่งเธอกย็อมสวมแม้จะไม่ชอบการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหวาน

แหววเอาเสยีเลย

ศชิาต้องทนหยดัเท้ายนืบนรองเท้าส้นสงูคูส่วยราคาแพง แทนที่

รองเท้าผ้าใบมอซอมือสองที่ราคาแค่ไม่กี่ร้อยบาทเพราะอยากท�าให้

เขาประทบัใจบ้าง 

ภาพบรรยากาศแสนหวานตรงหน้าที่มองเหน็อาคารสูงเสยีดฟ้า

ถูกระบายด้วยแสงสีส้มอ่อนของพระอาทิตย์ยามเย็น คลอด้วยเสียง

เพลงคลาสสิกและสายลมเย็นๆ และมีความเป็นส่วนตัวด้วยมีเพียง

โต๊ะของครีนิกบัเธอและแขกอกีคู่หนึ่งเท่านั้น ท�าให้หญงิสาวรู้ว่าก�าลงั
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ถูกขดุหลมุดกัเสยีแล้ว

“อะไรคะ” ศชิาเอ่ยถามแม้จะพอรู้ค�าตอบอยู่แล้ว 

เธอยงัไม่พร้อมจะรบัรู้สิ่งที่เขาปรารถนาจะบอกในตอนนี้ อยาก

ให้เปิดตลบัแล้วเจอตุก๊ตาเด้งออกมาให้ตกใจเล่น มากกว่าจะเป็นแหวน

ประดับด้วยเพชรเม็ดงาม แต่มีหรือที่ผู้บริหารระดับสูงอย่างคีรินจะ 

ล้อเล่นแบบนั้น

“พี่คดิว่าถงึเวลาแล้วที่เราจะจรงิจงักบัความสมัพนัธ์ครั้งนี้สกัท”ี 

ครีนิบอกด้วยท่าทจีรงิจงั

“แต่ที่เป็นอยู่ เราต่างกจ็รงิจงัไม่ใช่หรอืคะ”

“พี่อายสุามสบิเอด็แล้วนะพชี”

ศชิาหลบัตา อยากแย้งเหลอืเกนิว่าเธอกเ็พิ่งจะอายแุค่ยี่สบิห้า

เท่านั้นเอง ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เธอฝัน แต่ยังไม่มีเวลาและ 

โอกาสได้ท�า

“พี่คอีย่าบอกนะคะว่าในกล่องนี้คอืแหวน”

“พี่คงไม่เอาลูกอมใส่มาให้เราหรอก” ชายร่างสูงเอ่ยเสยีงเรยีบ 

วนันี้เขาดูดแีม้จะสวมชดุท�างานที่เสื้อเชิ้ตถูกพบัแขนขึ้นลวกๆ คอเสื้อ

ปลดกระดมุและเนกไทออก เน้นให้เหน็ไหล่กว้างที่เตม็ไปด้วยมดักล้าม

อย่างผู้ชายที่ดูแลตวัเอง 

ครีนิเป็นผูช้ายที่แสนจะเพยีบพร้อมทั้งฐานะและหน้าที่การงาน 

ด้วยต�าแหน่งประธานกรรมการบรษิทัอสงัหารมิทรพัย์แบบครบวงจรที่

มีชื่อระดับต้นๆ ของประเทศไทย พ่วงด้วยต�าแหน่งทายาทเพียง 

คนเดียวของเจ้าของห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ชื่อดังอย่าง เดอะเมซ 

พารากอน 

พิพัฒน์ เมธตระกูลทวี บิดาของคีรินได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อแห่ง

วงการอสังหาริมทรัพย์ เป็นเจ้าของโครงการบ้านและคอนโดมิเนียม

หลายแห่ง รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในเครืออีกหลายสิบ
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แห่ง ยิ่งท�าให้ครีนิเป็นผู้ชายที่น่าจบัตามอง 

ขณะที่ศิชาเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักใน

แวดวงสังคมชั้นสูง เป็นเพียงรุ่นน้องที่จับพลัดจับผลูได้มาเป็นคนรัก

ของคีริน และคบกันมายาวนานถึงเจ็ดปีนับตั้งแต่เธอก้าวเข้าสู่รั้ว

มหาวทิยาลยั

“พีชยังไม่ได้ท�าอะไรตั้งหลายอย่างเลยนะคะ และพีชเองก็ยัง 

ไม่ดพีร้อม”

“หมายความว่ายงัไง”

“ถ้าพี่คจีะขอพชีแต่งงานตอนนี้...” เธอหยดุพดูไปนดิแล้วสูดลม

หายใจลกึเข้าปอดอย่างตดัสนิใจ

คีรินจ้องหญิงสาวร่างบางที่ดูสวยหวานผิดปกติตรงหน้าอย่าง

พอจะเดาได้ว่า ค�าตอบของอกีฝ่ายจะออกมาในรูปแบบใด แม้ว่าเขา

จะปรารถนาให้เธอตอบรบัค�าขอมากกว่าจะเอ่ยปฏเิสธกต็าม

“พีชขอปฏิเสธค่ะ” ศิชาเผลอกลั้นลมหายใจเพื่อรอดูปฏิกิริยา

กราดเกรี้ยวจากครีนิ

เขาเพียงแค่พ่นลมหายใจออกมาหนักๆ แต่ก็ยังไม่เอ่ยอะไร 

สกัค�า

“พชีขอโทษนะคะ”

“นี่พชีก�าลงัจะขอเลกิงั้นเหรอ”

“ไม่ใช่นะคะ!” ศิชารีบปฏิเสธเสียงหลง นี่เป็นความเข้าใจผิด

ครั้งใหญ่ของเขา เพราะเธอไม่ได้หมายความว่าอยากจะเลกิรากนัหรอื

จบความสัมพันธ์ แต่ศิชาแค่ยังไม่พร้อมจะยืนข้างเขาในฐานะภรรยา

เท่านั้นเอง 

หญิงสาวยังอยากลองท�าอะไรหลายๆ อย่างด้วยตัวเอง และ 

เธอยงัไม่ได้เตรยีมตวัที่จะเปลี่ยนฐานะจากคนรกัไปเป็นภรรยาเลยด้วย 

ค�าพูดแผ่วเบาที่หลุดออกมาจากปากของคีรินในนาทีต่อมา
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ท�าเอาเธอชะงกัไป ก่อนที่ใบหน้าใสจะไร้สเีลอืดในพรบิตา

“เลกิกนักไ็ด้”
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ศชิารูส้กึเหมอืนถกูค้อนขนาดใหญ่ทบุเข้าทีศ่รีษะอย่างจงั

จนชาไปทั้งตัว ขณะจ้องมองคีรินที่ตีสีหน้านิ่งสนิทด้วยความตกใจ 

อยากคดิว่าตวัเองเพยีงแค่หฝูาดไปเท่านั้น แต่ท่าทางจรงิจงัและสายตา

เยน็ชาของเขาบอกว่าไม่ได้ล้อเล่น

“ละ...เลกิหรอืคะ”

“แต่พี่คงไม่ยกเลิกการแต่งงานหรอกนะ อาจจะเร่งหาเจ้าสาว

ให้ได้ภายในปีนี้ เพราะอายขุนาดพี่ควรมคีรอบครวัได้แล้ว”

“ไม่ใช่พชีกไ็ด้หรอืคะ” เธอหลดุค�าถามออกไปเสยีงสั่น มองครีนิ 

ที่นั่งนิ่งไม่ตอบรับหรือปฏิเสธใดๆ ด้วยความรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบ

ด้วยมอืของคนตรงหน้า จนก่อให้เกดิความเจบ็ปวดและร้าวลกึไปหมด

ทั้งตวั นี่มนัเรื่องอะไรกนั!

“พี่มธีรุะต่อ พชี...”

“ค่ะ พชีกลบัเองได้” ศชิารบีบอกอย่างน้อยใจเมื่อเหน็ท่าทรีบี

ร้อนเหมอืนท�าตวัไม่ถูกของเขา และพยายามกลั้นน�้าตาที่คลอออกมา

จวนเจยีนจะหยด เพราะเหตกุารณ์ไม่คาดคดิที่เกดิขึ้นอย่างรวดเรว็จน

เธอรับมือไม่ทัน และไม่คิดว่าความไม่พร้อมของตัวเองจะท�าให้ต้อง 

จบความสัมพันธ์ฉันคนรักไปด้วย แต่ถ้านี่คือสิ่งที่คีรินต้องการและ
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ตดัสนิใจว่าดแีล้ว ศชิากจ็ะยอมรบัมนั

“พรุ่งนี้พี่มปีระชมุแต่เช้าคง...”

“พชีไปเองได้ค่ะ พี่คไีม่ต้องมารบัอกีแล้ว”

“มนัไม่ใช่...” 

หญิงสาวแอบยกมือขึ้นปาดน�้าตา แล้วตัดสินใจถอดสร้อยคอ 

ที่เขาซื้อให้ตอนวันเกิดเขาในปีแรกที่คบกันคืนให้ด้วยความรู้สึกเจ็บ

แปลบในอก พลันค�าพูดที่เป็นดั่งค�ามั่นสัญญาก็ย้อนกลับเข้ามาใน

ความคดิ

‘ถงึแม้จะเป็นวนัเกดิพี่ แต่พี่อยากให้ของขวญัพชี สร้อยเส้นนี้พี่

ซื้อด้วยเงนิของตวัเอง เกบ็ไว้ดีๆ  และรกักนัไปนานๆ นะครบั’

“พชีไม่จ�าเป็นต้องคนื พี่ซื้อให้พชีแล้ว”

“พชีจะคนืของทกุอย่างที่เป็นของพี่คใีห้ทหีลงันะคะ พชีขอตวั” 

ศชิาบอกแล้วผลนุผลนัเดนิออกมาก่อนที่เขาจะทนัได้เหน็น�้าตาบ้าที่จู่ๆ 

กไ็หลออกมามากมาย เธอเองน่าจะดใีจหลงัจากได้รบัอสิระที่ต้องการ 

ศชิายงัไม่พร้อมจะยนืเคยีงข้างเขาในฐานะภรรยา แต่ไม่ได้หมายความ

ว่าจะต้องการเลิกรากันแบบนี้ แต่คีรินกลับตีความรู้สึกและความ

ต้องการของเธอผดิไปหมด แล้วพรุ่งนี้เธอต้องวางสหีน้ายงัไงนะ หาก

เจอเขาที่บริษัทในฐานะที่เปลี่ยนไป ต่อไปนี้เธอคงเรียกเขาว่า ‘พี่คี’ 

อย่างสนทิสนมไม่ได้อกีต่อไปแล้ว ที่จรงิต้องเป็นเขานะที่เสยีใจ ไม่ใช่

เธอ...

คีรินทิ้งหลังลงพิงพนักอย่างแรงด้วยความรู้สึกตื้อไปหมดทันที

ที่เห็นน�้าตาหยดลงบนใบหน้าใส...พลาด...เป็นค�าเดียวที่ก้องอยู่ในหัว 

เมื่อเขาตัดสินใจพ่นค�าพูดร้ายกาจเพื่อประชดประชันคนรักด้วยแรง

อารมณ์มากมายที่โหมกระหน�่า เพราะต้องการเห็นปฏิกิริยาตอบรับ

ของคนที่เฉยชากับความสัมพันธ์เจ็ดปีที่ผ่านมานี้เหลือเกิน เขาจึง 

มัดมือชกโดยการยื่นค�าขาดเรื่องการแต่งงานเพื่อลองใจว่าศิชาจริงจัง
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กับความรักครั้งนี้มากแค่ไหน โดยยื่นทางเลือกให้หญิงสาวแค่เพียง

หนึ่งทาง ทั้งๆ ที่รูว่้าศชิาจะปฏเิสธมากกว่ายอมรบัเนื่องด้วยอายทุี่น้อย

กว่าเขามาก และหญิงสาวรักอิสระพอสมควร ซึ่งพอถูกปฏิเสธตรงๆ 

กลับท�าให้เขาอดผิดหวังไม่ได้ จนเผลอหลุดค�าพูดนอกบทที่ท�าให้ 

ทกุอย่างพงัลงและผดิแผนไปหมด เมื่อศชิายอมรบัการตดัสนิใจของเขา 

โดยไม่ได้โต้แย้งใดๆ ออกมา มเีพยีงค�าถามเดยีวที่เอ่ยออกมาด้วยเสยีง

สั่นพร่าจนแม้แต่เขายงัรบัรู้ถงึความเจบ็ร้าว

‘ไม่ใช่พีชก็ได้หรือคะ’ ค�าพูดอ่อนแรงที่ศิชาย้อนถามยังคงวน

เวยีนอยูใ่นความคดิ บวกกบัภาพใบหน้าใสที่เลอะคราบน�้าตาจากการ

ร้องไห้หนกัอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน สดุท้ายกลบักลายเป็นความผดิ

พลาดของเขาเองที่ลงมือท�าลายความสัมพันธ์ครั้งนี้ ซึ่งท�าให้เขาเจ็บ

ไม่ต่างกนัเลย

ฟากของศิชาที่รีบเดินหนีออกมาก็ทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้หน้า 

ล็อบบีของโรงแรมอย่างหมดแรง โดยไม่รู ้ตัวว่าลงมาถึงชั้นล่างได้

อย่างไรเมื่อน�้าตาร้อนๆ ไหลออกมากบตาจนพร่ามัวไปหมดแบบนี้ 

หญิงสาวควักโทรศัพท์ออกมากดต่อสายหาเพื่อนสนิทอย่างจับต้น 

ชนปลายไม่ถกูว่า ความสมัพนัธ์ของเธอกบัครีนิลงเอยแบบนี้ได้อย่างไร 

เจด็ปีเชยีวนะ เธอแค่นหวัเราะทั้งน�้าตาพลางยกมอืขึ้นปาดหยดน�้าอุน่

ที่ยังคงไหลออกมาไม่หยุด จนรองพื้นซึ่งเป็นเครื่องส�าอางชนิดเดียว 

บนใบหน้าไหลเลอะเปรอะเปื้อนไปหมด

“ฮะ...ฮลัโหล เต้ แกอยูไ่หนน่ะ มารบัฉนัหน่อยได้มั้ย” ศชิากรอก

เสยีงสั่นๆ ลงไปอย่างขาดห้วง ท�าเอาปลายสายร้องถามกลบัมาอย่าง

ร้อนรน

“แกเป็นอะไรพชี ร้องไห้ท�าไม”

“ฮกึ ฉนัเลกิกบัพี่คแีล้ว”

“อะไรนะ!” 
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“ฉันเลิกกับเขาแล้วจริงๆ ฉันรอแกอยู่ที่โรงแรมนะ” หญิงสาว

บอกชื่อโรงแรมก่อนกดวางสาย สองมอืปาดน�้าตาบนสองข้างแก้มเบาๆ 

อย่างโมโหตัวเองที่ยังคงร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลังแบบนี้ พลางปลอบ 

ตัวเองว่าไม่เป็นไร ขนาดเขายังแสดงท่าทีเฉยชาได้ขนาดนั้นเลย  

เธอเองก็ควรจะแสดงออกว่าดีใจมากกว่าสิ แม้จะคิดอย่างนั้น แต ่

หญงิสาวไม่อาจห้ามน�้าตาและความหน่วงหนกัในอกได้เลย

ภายในมมุสลวัของผบัแห่งหนึ่ง ค�าพดูปลอบใจจากบรรดาเพื่อนๆ 

ดังสลับกับเสียงร้องไห้ของหญิงสาวสวมเดรสยับย่นที่กระดกแอล- 

กอฮอล์สีอ�าพันลงคอไม่หยุด แม้จะไม่ได้ถึงขั้นร้องสะอึกสะอื้นจน 

ตัวโยน แต่ทุกคนรู้ว่าการร้องไห้นิ่งๆ โดยปล่อยให้น�้าตาไหลออกมา 

จนขอบตาช�้าไปหมดของศชิานั้นสะท้อนความเจบ็ปวดออกมาได้มาก

เพยีงใด       

“เบาๆ ดไิอ้พชี เหล้านะเว้ย ไม่ใช่น�้า” ชานนท์บอกพลางแย่ง

แก้วเหล้าออกมาจากมอืของเพื่อนที่ดื่มเข้าไปหลายแก้ว

“ไหนแกบอกว่ายังไม่อยากแต่งงานไงวะพีช พี่เขาบอกเลิก 

แบบนี้แกกน่็าจะดใีจไม่ใช่เหรอ” ฬิกา เพื่อนสนทิอกีคนบอกพลางช่วย

เลื่อนแก้วเหล้าและขวดน�้าเมาออกห่างเพื่อนอกีแรง 

“นั่นส ิฉนัควรดใีจสถิงึจะถูกที่หลดุออกมาจากกรอบของตาลงุ

นั่นได้ ฮกึ” ศชิายิ้มออกมาทั้งน�้าตาทั้งๆ ที่การแสดงออกค้านกบัความ

รู้สกึข้างในทกุอย่าง เธอยงัไม่พร้อมจะเปลี่ยนนามสกลุจาก นรีพรีธร 

ไปเป็นนามสกุลใหญ่อย่างเมธตระกูลทวี แต่นั่นไม่ได้หมายความ

ว่าการปฏิเสธแหวนจากเขาจะหมายถึงความต้องการเลิกรา หรือลด

ความสัมพันธ์ใดๆ ทั้งนั้น ซึ่งเขาเข้าใจเธอผิดไปหมด ซ�้ายังย�้าว่าจะ

แต่งงานภายในปีนี้  โดยไม่จ�าเป็นต้องมเีธอเป็นเจ้าสาว แล้วแบบนี้จะ

ทนคบกนัมาท�าไมตั้งเจด็ปี ในเมื่อความสมัพนัธ์ที่ผ่านมาไม่ได้มคีวาม

หมายอะไรเลย 
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วนันี้ศชิายงัไม่พร้อม แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าวนัข้างหน้าจะไม่

พร้อมนี่ แต่ในเมื่อคีรินตัดสินใจแบบนี้ เธอก็ควรจะยอมรับมัน แล้ว

แบบนี้ใครกนัล่ะที่ผดิ

“เขาบอกว่าเจ้าสาวของเขาเป็นใครก็ได้ที่ไม่จ�าเป็นต้องเป็นฉนั 

แล้วทนคบกนัมาท�าไมตั้งเจด็ปีวะ ถ้าจะหาเจ้าสาวง่ายๆ แบบนี้น่ะ”

“ใจเยน็ๆ เว้ยพชี พี่คอีาจจะไม่ได้ตั้งใจพูดแบบนั้นกไ็ด้” เพื่อน

คนหนึ่งร้องบอกอย่างเห็นใจเมื่อเห็นศิชาคว้าแก้วเหล้าขึ้นกระดกดื่ม

อย่างกบัน�้า

“ไม่จรงิหรอก เขาไม่ปฏเิสธค�าถามของฉนัเลยนะ ฮกึ รู้สกึเจบ็

ไปทั้งตวัเลยว่ะ” 

“ใจเยน็ๆ น่าพชี”

“แต่เลกิกนัได้กด็นีะ ฉนัจะได้มโีอกาสพบเจอคนใหม่ๆ ที่รกัและ

เข้าใจในตวัฉนัจรงิๆ ไม่ใช่แค่คบไปอย่างงั้น ฉนัไม่พร้อมที่จะเป็นเมยี

เขา แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าอยากจะเลกิปะวะ ไม่พร้อมที่จะใส่แหวน 

แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าไม่อยากจะจบัมอืนี่ แต่ถ้าเขาจะตดัสนิใจแบบ

นี้ ฉนักจ็ะยอมรบัมนั”

ยิ่งแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นในสายเลือดมากเท่าไร ความรู้สึกในใจ

ของศชิากพ็รั่งพรอูอกมามากขึ้นเท่านั้น และยิ่งท�าให้บรรยากาศในโต๊ะ

ตกอยู่ในความเงียบสนิท มีเพียงเสียงหัวเราะเฮฮาดังมาจากแขกโต๊ะ

อื่นเคล้าเสยีงดนตรจีงัหวะสนกุสนานของผบัเท่านั้น

“ขอบใจพวกแกนะเว้ยที่ออกมากนิเหล้าเป็นเพื่อนน่ะ” หญงิสาว

ร้องบอกเพื่อนๆ ด้วยความซึ้งใจ เพื่อนๆ ของเธอเรยีนวศิวะร่วมสถาบนั

มาด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกน้องในเครือบริษัทของคีรินแทบทั้งนั้น 

ก่อนคว้าแก้วเหล้ามากระดกดื่มอกีหลายอกึ โดยที่คราวนี้ไม่มใีครคดิ

ที่จะห้าม ได้แต่นั่งมองหญิงสาวร่างแบบบางอย่างเห็นใจ จนกระทั่ง

คนที่เอาแต่พร�่าขอบคณุซ�้าไปมาเริ่มเงยีบเสยีงและฟบุหน้าลงกบัโต๊ะ 
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“กูสงสารพีชว่ะมึง” ใครคนหนึ่งเอ่ยขึ้นอย่างเห็นใจ ขณะที่ 

ทกุสายตาจบัจ้องไปยงัเพื่อนที่ทั้งดื่มเหล้าและร้องไห้หนกัจนหลบัไป

“นั่นด ิกไูม่เคยเหน็พชีร้องไห้หนกัแบบนี้มานานมากแล้วนะ ครั้ง

สดุท้ายกต็ั้งแต่ตอนที่เสยีป้าไปน่ะ”

“ร้องไห้หนกัขนาดนี้แสดงว่าเลกิกนัจรงิๆ หรอืวะ” ชานนท์ฟัง

ค�าพดูของเพื่อนๆ แล้วกไ็ด้แต่หนัมองคนที่ร้องไห้จนหลบัไปอย่างเหน็ใจ 

แม้จะยังไม่อยากเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เป็นทั้งรุ่นพี่และ 

เจ้านายกบัศชิาจะจบลงแบบนี้จรงิๆ 

“กูไม่รู้ว่าเกดิอะไรขึ้นระหว่างพี่คกีบัพชีหรอกนะ แต่กูไม่อยาก

ให้เป็นแบบนี้เลยว่ะ” 

“เออ นั่นส ิแต่จะท�าไงได้วะ พี่คบีอกเลกิพชีเอง”

“ถงึแม้ว่าพชีจะดูเหมอืนรกัอสิระเกนิไปหน่อย แต่เชื่อได้เลยว่า

พชีไม่ได้อยากจบแบบนี้หรอก เจด็ปีไม่ใช่เจด็ชั่วโมงนะเว้ย”

“อกีอย่าง พชีกร็กัพี่คมีากนะ คงแค่ยงัไม่พร้อมแต่งงานละมั้ง”

“แต่พี่คีนี่สิ คิดอะไรอยู่วะ” หลายคนเริ่มถกถึงประเด็นร้อนที่

คงจะเป็นข่าวดังทั่วทั้งบริษัทในวันพรุ่งนี้ เมื่อซินเดอเรลลาอย่างศิชา 

ถกูเจ้าชายที่แสนจะเพยีบพร้อมอย่างครีนิสลดัรกั ซึ่งคงจะสมใจบรรดา

สาวๆ ที่เหน็ว่าคู่นี้ไม่เหมาะสมกนั

“ขอบใจพวกมงึมากนะเว้ยที่ออกมาน่ะ” ชานนท์เอ่ยตดับทการ

สนทนาของเพื่อนๆ แล้วเอ่ยขอบคุณแทนศิชาที่ฟุบหน้านอนหลับไป

กบัโต๊ะทั้งคราบน�้าตา หลงัจากที่เป็นคนโทร. ตามเพื่อนๆ ให้ออกมา

ดื่มเหล้าด้วยกันแต่มีเพียงศิชาคนเดียวเท่านั้นที่แตะเครื่องดื่มแอล- 

กอฮอล์ เนื่องจากทุกคนต่างปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันเพราะกลัวตื่น 

ไปท�างานไม่ไหวหากต้องดื่มในคืนที่ไม่ใช่วันหยุด และเจ้าของบริษัท

อย่างคีรินเองก็เคร่งครัดเรื่องการท�างานที่ไม่มีประสิทธิภาพเพราะมี

สาเหตจุากแอลกอฮอล์มากเสยีด้วย
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“ถ้างั้นพวกกูกลับก่อนละกัน ฝากมึงดูแลพีชดีๆ ด้วยนะเว้ย” 

เพื่อนคนหนึ่งร้องบอก ก่อนเริ่มทยอยกลบัทลีะคนสองคนเมื่อนาฬิกา

บอกเวลาว่าค่อนคนืแล้ว จนเหลอืแค่เพยีงชานนท์และฬิกา เพื่อนสนทิ

ที่เรยีนมาด้วยกนัตั้งแต่ชั้นมธัยมต้น

ชานนท์หันไปมองหน้าอดีตเพื่อนเคยสนิทที่สวยขึ้นผิดหูผิดตา

อย่างกระอกักระอ่วนใจ เธอกบัเขาไม่ได้คยุกนัมานานมากแล้วสนิะ

“จะเอายังไงต่อ” ฬิกาเอ่ยปากขึ้นก่อนเพื่อท�าลายความเงียบ 

พร้อมกับจ้องมองชานนท์ที่ประคองศิชาไว้ในอ้อมแขนอย่างขอความ

เห็น หลังจากไม่ได้คุยกันจริงจังมานานแล้วนับตั้งแต่เหตุการณ์ในวัน

ที่เธอบอกรกัเขา และเขากป็ฏเิสธ โดยบอกว่าคดิกบัเธอแค่เพื่อน และ

ไม่เคยมองเธอเป็นผู้หญงิเลย

“เอาไปนอนห้องฉนักไ็ด้”

“แล้วท�าไมต้องเป็นห้องนายด้วย”

“ถ้าไม่เป็นห้องฉนัแล้วจะเอายงัไง” ชานนท์ย้อนถาม มองหน้า

เฉี่ยวๆ ของคนตรงหน้าที่ตหีน้ายุ่งไม่พอใจอย่างขอความเหน็

“กพ็ากลบัไปห้องพชีนั่นแหละ คนืนี้ฉนัจะค้างกบัพชีเอง”

“ค้างนอกบ้านได้เหรอ แล้วพี่ชายที่แสนดขีองเธอจะไม่เป็นห่วง

แย่หรอืไง” ชานนท์หมายถงึพี่ชายบญุธรรมที่เป็นห่วงน้องสาวนอกไส้

อย่างฬิกาอย่างออกนอกหน้า จนเขาอดคิดไม่ได้ว่าพี่ชายเธอท�าตัว 

ไม่ต่างจากสมภารที่จ้องจะกนิไก่วดั

“นายเป็นคนที่ทิ้งสทิธิ์พงึมใีนตวัฉนัไปเองนะ นายไม่มสีทิธิ์มา

พูดแบบนี้” ฬิกาตวัดเสียงห้วนบอกและมองหน้าเขาอย่างไม่พอใจ  

ในเมื่อเขาทิ้งปลาอย่างเธอไปแล้ว ทนีี้เกดิจะมาหวงก้างหรอืไงกนั

“โอเค พากลับคอนโดฯ พีชก็ได้ งั้นมาช่วยกันพยุงหน่อยซิ”  

ชานนท์ตัดบทอย่างจ�ายอม ก่อนที่ฬิกาจะยอมเข้ามาช่วยพยุงศิชา

อย่างท�าอะไรไม่ได้ แม้จะไม่อยากใกล้ชดิกบัอดตีเพื่อนสนทิที่เธอเคย
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แอบรกั แต่ความเป็นห่วงเพื่อนนั้นมมีากกว่าที่จะน�าเรื่องส่วนตวัเข้ามา

พวัพนั ดงันั้นเธอจงึต้องญาตดิกีบัเขาอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้

‘เอาจริงนะ ฉันไม่เคยมองแกเป็นผู้หญิงเลยว่ะ กอดคอแกทีก็

เหมอืนกอดเพื่อนผู้ชาย เราเป็นเพื่อนกนัน่ะดแีล้ว’

ประโยคเยน็ชาของชานนท์ยงัคงก้องอยูใ่นหวั และฬิกาไม่อยาก

จะกลบัไปเจบ็และร้องไห้หนกัแบบนั้นอกีแล้ว
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2

ศิชาตื่นขึ้นมาด้วยอาการแฮงก์จัด ปวดศีรษะร้าวระบมไป

ถึงต้นคอ และอาเจียนออกมาจนท้องเบาโหวง แต่กินข้าวต้มที่ฬิกา

อุตส่าห์ท�าวางไว้ให้บนโต๊ะไม่ลง หญิงสาวอาบน�้าและแต่งตัวเสร็จ

ภายในเวลาไม่ถึงสิบนาที ก่อนคว้าแปลนงานและแฟ้มเอกสารต่างๆ 

มาท�างานด้วยใบหน้าซีดจัดและเดินเซน้อยๆ ซึ่งเกิดจากฤทธิ์ของ

แอลกอฮอล์หลายสบิแก้วที่ดื่มเข้าไป เธอบอกตวัเองในใจว่าดแีค่ไหน

แล้วที่ไม่เดนิตกรถไฟฟ้าไปเสยีก่อนที่จะมาถงึบรษิทั

“รอด้วยค่ะ” หญิงสาวร้องบอกคนที่ยืนอยู่หลังประตูลิฟต์ที่

ก�าลงัจะปิดลง เพื่อให้ฝ่ายนั้นกดลฟิต์ค้างรอไว้ ก่อนก้าวเรว็ๆ เข้าไป

อย่างทลุกัทเุลเพราะหอบข้าวของพะรงุพะรงัอยู่เตม็อ้อมแขน พอศชิา

เข้าไปจนชดิประตูและได้เหน็ใบหน้าคนร่างสูงที่ยนือยู่ในลฟิต์อยู่ก่อน

แล้วเต็มตา ก็ท�าเอายืนนิ่งอึ้งอยู่อย่างนั้น และเขาเองก็มีอาการไม่ 

ต่างกนั

คีรินเบิกตาขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับกวาดสายตามองร่างแบบบาง

ที่ดูโทรมลงไปถนัด ดวงตาแดงก�่าและบวมช�้า แถมใบหน้ายังซีดจัด 

จนเขาอดเป็นห่วงไม่ได้ และพอเหน็ว่าศชิาก�าลงัจะก้าวถอยหลงักลบั

ออกไป มอืใหญ่จงึคว้าแขนเลก็ไว้แล้วดงึให้เข้ามาในตวัลฟิต์พร้อมกบั
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กดปุ่มปิดอย่างรวดเรว็ ปฏกิริยิาแรกที่เขาได้รบัคอืการสะบดัแขนออก

อย่างแรงอย่างที่เขาไม่เคยได้รบัมาก่อน 

ศิชายกแปลนงานขึ้นมากอดแน่นพร้อมกับก้าวห่างออกไปยืน

อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวลิฟต์ เพื่อเว้นระยะให้ห่างพอที่จะไม่ได้กลิ่นตัว

หอมๆ เหมือนที่เธอชอบเอาจมูกไปถูแขนเสื้อของเขาอย่างคุ้นเคย 

เพราะนบัจากนี้ที่ยนืข้างเธอจะไม่ใช่ครีนิอกีต่อไป นิ้วเรยีวยาวสั่นระรกิ

ยามคิดถึงสัมผัสอบอุ่นของมือใหญ่ที่เคยเกาะกุม เธอจะต้องอยู่กับ

ความเดยีวดายหมาดๆ ที่แสนจะไม่คุ้นชนินี้ให้ได้ เธอต้องยอมรบัการ

ตดัสนิใจของเขาสิ

“ดื่มเหล้าอีกแล้วเหรอ” เขาเอ่ยถามเสียงเข้มอย่างพยายาม

ระงบัอารมณ์เตม็ที่ เพราะเขาเคยบอกเธอแล้วว่าห้ามดื่มเหล้า แม้ว่า

การดื่มน�้าเมาจะเป็นเรื่องปกติของคนที่เรียนวิศวะ แต่ต้องไม่ใช่กับ 

ศชิาซึ่งเป็นผู้หญงิของเขา

“ที่พี่ถามนี่ไม่ได้ยนิเหรอไง...”

ศิชาขยับตัวเล็กน้อยหลังจงใจไม่ตอบค�าถามซึ่งเต็มไปด้วย

ความไม่พอใจของเขา

“พชี!” 

“ได้ยินค่ะ” หญิงสาวรับค�าเมื่อเขาก�าชับเสียงเข้มเป็นค�ารบ 

สอง

“แล้วท�าไมไม่ตอบ”

“กไ็ม่นกึว่าท่านประธานจะคยุกบัฉนันี่คะ”

“พี่บอกแล้วใช่ไหมให้แทนตัวเองว่าพีชน่ะ” คีรินบอกอย่างไม่

ชอบใจพร้อมกับหันไปมองอดีตคนรักเต็มตา อีกฝ่ายก็เชิดหน้ามอง 

กลบัมาอย่างไม่ยอมหลบสายตาเช่นกนั

“นั่นมนัตอนที่เราคบกนั ตอนนี้เป็นเจ้านายกบัลกูน้องกต้็องพดู

แบบนี้แหละ ลูกน้องไม่มีสิทธิ์พูดจาตีสนิทเจ้านายไม่ใช่เหรอคะท่าน
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ประธาน”

“ไม่ต้องพดูเป็นพธิรีตีองแบบนั้นกไ็ด้ เรยีกพี่เหมอืนเดมิ เหมอืน

คนอื่น” เขาบอกอย่างพยายามเป็นกลางมากที่สดุ แต่กลบัไม่รู้เลยว่า

ค�าว่า ‘เหมอืนคนอื่น’ บาดความรู้สกึคนฟังมากแค่ไหน

“ฉันไม่ต้องการค่ะ เป็นแค่เจ้านายกับลูกน้องกันก็พอ” ศิชา 

ตอบเสยีงห้วนจดัแล้วเมนิมองไปทางอื่นพร้อมกบัเชดิหน้าขึ้น บงัคบัให้ 

น�้าตาที่เอ่อออกมาไหลย้อนกลบัไป

“กไ็ด้ ถ้างั้นวนันี้ผมสั่งให้คณุกลบัก่อนเวลาเลกิงาน”

“ท�าไมคะ”

“คนเมาท�างานได้ไม่ดนีกัหรอก”

“ถ้าสั่งเพราะกลัวว่างานจะออกมาไม่ดี ฉันเอาหัวเป็นประกัน 

ถงึจะขี้เมา แต่งานกอ็อกมาระดบัดมีากแทบทกุชิ้น แต่ถ้าสั่งเพราะเป็น

ห่วงละก ็ไม่จ�าเป็น” ศชิาตดับทเสยีงห้วนอย่างเดด็เดี่ยว ไม่แม้แต่จะ

รับความห่วงใยจากเขา พลางท่องค�าว่าเลิกกันไปแล้วในใจซ�้าๆ อยู่

แบบนั้น

“นี่เราจะเป็นพี่น้องกนัไม่ได้จรงิๆ เหรอ”

“แล้วพี่คีเคยถามพีชบ้างมั้ยว่าพีชอยากเป็นหรือเปล่าน่ะ” ใน

ที่สุดเธอก็หลุดเรียกเขาอย่างสนิทสนมจนได้ หลังจากทนฟังค�าพูดที่

ยดัเยยีดความเป็นพี่น้องให้เธอของเขาต่อไปไม่ไหว

ใครอยากจะเป็นพี่น้องกับเขากัน...เพราะเท่าที่เธอจ�าได้ตั้งแต่

เข้ามหาวทิยาลยัมา ครีนิกย็นืข้างเธอในฐานะคนรกัมาตลอด และเป็น

เขาเองที่เคยบอกว่าไม่อยากมีความสัมพันธ์กับเธอเฉกเช่นแค่รุ่นพี่ 

ในคณะ

“กพ็ชีเป็นคนอยากเลกิกบัพี่เอง”

“พชีพูดหรอืคะ” ศชิาย้อนถามอย่างเจบ็ปวด ดวงตาสวยฉาย

แววเจบ็ช�้า เหมอืนผลกัเขม็แหลมนบัพนัเล่มให้พุ่งใส่ร่างคนตรงหน้า
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“พชีแค่ยงัไม่พร้อมจะยนืข้างพี่คใีนฐานะภรรยา แต่พี่คกีลบับอก

ว่าจะแต่งงานกับใครก็ได้ที่ไม่ใช่พีชไม่ใช่เหรอคะ พี่คีพูดเองเออเอง 

ทั้งนั้น ถ้าระยะเวลาเจด็ปีที่คบกนัมาไม่ได้มคีวามหมายอะไร เลกิกนั

แบบนี้...” เธอเงยหน้าขึ้นมองชายร่างสูงที่มีสีหน้าเรียบเฉยและกลั้น

น�้าตาเตม็ที่ เพราะแผลที่เธอมยีงัสดใหม่เหลอืเกนิ

“มนักด็แีล้วไม่ใช่เหรอ”

แหมะ!

สุดท้ายหญิงสาวก็ไม่อาจกลั้นหยดน�้าใสที่ไหลออกจากตาได้ 

เธอยกมอืขึ้นปาดมนัออกลวกๆ พยายามท�าเป็นไม่ใส่ใจ

วันนี้เธอเจ็บ แต่พรุ่งนี้มันต้องดีขึ้น แม้จะบอกตัวเองอย่างนั้น 

แต่ความรู้สึกเก่าๆ กลับวนเข้ามาในความคิดและบีบอัดหัวใจจนเจ็บ

ปวด ขณะที่คีรินมองหญิงสาวร่างบางยืนร้องไห้ตรงหน้าด้วยแววตา

เรยีบเฉย แม้จะมแีววไหววูบฉาบอยู่บนนยัน์ตาสวยของเขาอยูช่ั่ววนิาที

กต็าม

“อย่าลืมหาอะไรกิน แล้วกินยาด้วยล่ะ” เขาบอกแกมสั่งด้วย 

น�้าเสยีงไม่บ่งบอกความรูส้กึเหมอืนเคย เพราะรูด้ว่ีาคนตรงหน้าดื้อมาก

เพยีงใด และเธอจะไม่มวีนัท�าตามที่เขาบอกแน่นอน จงึก�าชบัอกีรอบ

“เดี๋ยวพี่ให้ป้าแจ่มไปซื้อโจ๊กกบัยามาให้ ทานอะไรร้อนๆ จะได้

รู้สกึดขีึ้น”

“ไม่ต้อง” ศชิาปฏเิสธเสยีงห้วนจดั เป็นจงัหวะเดยีวกบัที่ประตู

ลฟิต์เปิดออก

ครีนิถอนหายใจหนกัๆ แล้วฝืนพูดค�าตดัรอนที่ไม่ต่างอะไรจาก

การยื่นคมมดีไปสะกดิแผลหมาดๆ ของเธอ

“ถ้าไม่รกัตวัเองกต็ามใจ” เขาบอกห้วนๆ แบบนั้นก่อนก้าวเท้า

ยาวๆ เดินน�าออกจากลิฟต์ไปอย่างเฉยชา โดยไม่หันมาสนใจศิชาที่

ยนืน�้าตาเปรอะหน้าอยู่ด้านหลงัเลยสกันดิ 
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ใจร้าย นั่นคอืค�าที่ใจเธอตะโกนต่อว่าเขานบัพนัครั้ง แต่มหีรอืที่

คนอย่างครีนิจะหนัมาใส่ใจ เขามนัเลอืดเยน็ ไม่ใช่พี่คขีองเธออกีต่อไป

แล้ว ศชิาป้ายน�้าตาทิ้งก่อนเดนิแยกไปยงัส่วนที่ท�างานของตวัเอง ขณะ

ที่ในใจยงัตะโกนก้องว่าใครกนันะที่ผดิ

“พชี! ไปกนิข้าวกนั” รพตีะโกนชวนศชิาข้ามโต๊ะท�างานดงัลั่น

ไปทั่วแผนกออกแบบโครงสร้าง เรยีกให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นวางปากกา 

แล้วเงยหน้ามองไปยังจุดที่คนถูกชวนนั่งอยู่เป็นตาเดียวกันอย่างรอ

คอยค�าตอบ แต่ผ่านไปห้านาทีก็ยังไม่มีทีท่าว่าคนถูกชวนจะตอบรับ

หรือปฏิเสธ มีเพียงความเงียบสนิทที่แผ่คลุมไปทั่วบริเวณ จนต้อง 

หนัมองหน้ากนัเลิ่กลั่ก

“พวกมงึไปกนิกนัเหอะ กูซื้อมาฝากพชีแล้ว” ชานนท์ที่เพิ่งเดนิ

เข้ามาชูถงุบรรจกุล่องข้าวให้เพื่อนๆ ดูเพื่อยนืยนั

“พชีจะเป็นแบบนี้อกีนานปะวะ นี่กซ็มึมาได้อาทติย์หนึ่งละนะ”

ใครคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นอย่างเป็นห่วง ท�าเอาเพื่อนๆ พลอยเป็น

กงัวลไปด้วย เนื่องจากเพื่อนร่วมงานหญงิเพยีงคนเดยีวในแผนกอย่าง

ศชิาเกบ็ตวัและเงยีบจดัมาได้ร่วมสปัดาห์แล้ว ไม่พดูคยุกบัใคร กั้นโลก

ของตวัเองไว้แค่โต๊ะท�างานแคบๆ กบัจอคอมพวิเตอร์และกองเอกสาร 

หลังจากวันที่ร้องไห้หนักแบบที่เพื่อนๆ ไม่เคยเห็นมานานแล้วตั้งแต่

ครั้งที่สูญเสยีผู้เป็นป้า

ป้าคือญาติผู้ใหญ่คนเดียวของศิชาที่จากไปด้วยอุบัติเหตุทาง

รถยนต์ ด้วยฝีมือคนมักง่ายที่ท�าผิดกฎจราจร ขับฝ่าไฟแดงมาด้วย

ความเรว็สูง ก่อนคร่าชวีติป้าของศชิาไปอย่างไม่มวีนัหวนคนื ครั้งนั้น

เป็นครั้งที่ศิชาร้องไห้หนักมากเป็นครั้งแรก และครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง 

ซึ่งมีสาเหตุจากผู้ชายที่เคยเดินจับมือกันมาตลอดเจ็ดปี แสดงให้เห็น

ว่าครีนิมผีลกระทบต่อจติใจของเธอมากเลยทเีดยีว

ในสายตาของเพื่อนสนิท ศิชาเป็นคนที่เข้มแข็งและแมนมาก 
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จนบางครั้งพวกเขากก็ลวัว่าเพื่อนจะหนัไปคบผู้หญงิ แถมยงัถูกสาวๆ 

ตามจบีตั้งหลายคน แต่ผมตรงยาวที่อกีฝ่ายมานะไว้ถงึกลางหลงัช่วย

ให้ศชิาดสูาวขึ้น ยิ่งตอนที่อยูก่บัครีนิ ศชิาคนแมนของเพื่อนๆ จะกลาย

เป็นเพียงเด็กขี้อ้อนของพี่คี มีไม่กี่คนหรอกที่รู้ว่าภายใต้ภาพลักษณ์

หน้าเชดิๆ แมนๆ ของศชิานั้นอ่อนไหวและเปราะบางเหลอืเกนิ

“อาการโคตรน่าเป็นห่วงแล้วนะเนี่ย”

“เออด ิพี่คแีม่งใจกร็้ายว่ะ ทิ้งระเบดิตู้มแล้วกไ็ม่มาเคลยีร์ กะ

จะเลกิกนัจรงิๆ เหรอวะ”

“กูสงสารพชี”

“ใช่ ตอนพวกเราเลิกกับแฟนที่คบกันมาสามเดือนนะ แม่งยัง

ดวดเหล้าจนไม่เป็นผู้เป็นคนเลย แต่นี่เจด็ปีนะเว้ยพี่น้อง ไม่ใช่เจด็วนั 

กวู่ามนักเ็ป็นเรื่องธรรมดานะที่พชีจะดซูมึไปแบบนี้ เรื่องแบบนี้มนัต้อง

ใช้เวลา”

“ครับเพื่อน กูรู้ว่าพวกมึงสงสารพีชนะ แต่ทางที่ดีกูว่าพวกมึง

หยุดพูดเหอะ” รพีที่นั่งฟังเพื่อนคุยอยู่เอ่ยขัดขึ้น “ถึงแม้พีชจะไม่พูด 

แต่ก็ได้ยินปะวะ กูว่าพีชคงไม่อยากให้พวกเราเห็นความอ่อนแอไป

มากกว่านี้แล้ว”

“จริงของมึง” ชานนท์ตบท้ายสั้นๆ ท�าเอารพีถึงกับยืดอกรับ 

ค�าชม จนบรรดาเพื่อนๆ ร้องโห่ความทะเล้นได้โล่ของเขา ก่อนจะ 

สลายตวัไปคนละทศิละทาง ไม่ใช่แค่เพราะเพื่อนบอกให้หยดุพูด แต่

เป็นเพราะพวกเขาไม่อยากเหน็ศชิาจมอยู่กบัน�้าตานานเกนิไป

ชานนท์ละจากกลุม่เพื่อน ก่อนหยบิกล่องข้าวเดนิตรงไปยงัโต๊ะ

ท�างานของศิชา แต่แล้วร่างสูงเพรียวคุ้นตาของหญิงสาวที่เดินผ่าน 

หน้าเขาไปกท็�าให้ชานนท์ขมวดคิ้วแน่น

“มาท�าอะไรที่นี่วะ”

ก๊อก ก๊อก ก๊อก 
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ศชิายกมอืปาดน�้าตาที่ไหลเอ่อออกมาทิ้ง ก่อนเงยหน้าขึ้นมอง

เจ้าของมอืที่เคาะกระจกฉากกั้นโต๊ะท�างาน แล้วอทุานอย่างแปลกใจ

เมื่อเหน็เพื่อนสาวคนสนทิยนืฉกียิ้มอยู่ตรงหน้า

“ฬิกา มาได้ไงเนี่ย”

“ขบัรถมาน่ะส”ิ อกีฝ่ายตอบทะเล้นพลางหวัเราะพร้อมกบัชูถงุ

บรรจอุาหารหลากหลายชนดิให้ศชิาดู

“ฉนัมาฉลอง”

“ฉลองอะไร” ศิชาย้อนถามอย่างไม่เข้าใจ ขณะที่อีกฝ่ายยิ้ม

กว้าง

“ฉลองที่ฉนัได้งานไง ที่นี่ด้วย”

“จรงิเหรอ” 

คนได้งานพยักหน้าอย่างยินดี ฬิกาเป็นเพื่อนสนิทอีกคนของ 

ศิชาที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่มัธยมต้น ก่อนจะแยกย้ายกันไปเรียนต่อ

ในคณะที่ชอบตอนจบมธัยมปลาย ฬิกา สาวหวัศลิป์เลอืกเรยีนคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ในขณะที่ศิชาและชานนท์เลือกเรียนคณะ

วศิวกรรมศาสตร์เหมอืนกนั แม้จะเรยีนต่างมหาวทิยาลยั แต่กย็งัตดิต่อ

กนัอยู่เสมอ 

ศิชาได้ข่าวว่าฬิกาบินไปเรียนการออกแบบที่ฝรั่งเศสอยู่เกือบ

สองปี และกลับมาท�างานกับพี่ชายบุญธรรมที่เมืองไทย ทว่าตอนนี้ 

คนตรงหน้าเพิ่งบอกว่าก�าลงัจะเข้ามาท�างานที่บรษิทัเดยีวกนั

“ฉันดีใจด้วยนะ” ศิชาบอกแล้วยิ้มจางๆ ให้เพื่อน ในขณะที่ 

ชานนท์ก้าวเข้ามาในวงสนทนาและมองผู้มาเยอืนด้วยความแปลกใจ

“มาท�าอะไรที่นี่”

“ที่นี่เป็นบ้านนายเหรอ ฉนัถงึจะมาไม่ได้น่ะ” ฬิกาตอบยยีวน 

ศิชาส่ายหัวอย่างระอาความไม่ลงรอยกันของทั้งคู่ เจอกันทีไร

เป็นอนัต้องทะเลาะกนัทกุท ีทั้งที่ตอนเรยีนกย็งัพูดคยุกนัดีๆ  อยู่เลย
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“ฉนัถามดีๆ  เธอกต็อบดีๆ  ไม่ได้เหรอไง ท�าไมต้องกวนด้วย” 

ฬิกาเบือนหน้าหนี จะให้พูดดีๆ กับคนที่ท�าลายความรู้สึกกัน

เนี่ยนะ เธอท�าไม่ได้หรอก ไม่ใช่ว่าเธออยากจะกวนชานนท์ แต่เธอ

ก�าลังป้องกันหัวใจตัวเองต่างหาก และเมื่อก่อนเธอก็ไม่เคยต่อปาก 

ต่อค�ากบัเขาแบบนี้เลยด้วย

“ฬิกาได้งานที่นี่น่ะ เลยมาฉลอง” ศชิาหย่าศกึของทั้งคูด้่วยการ

ตอบค�าถามที่ชานนท์อยากรู ้ก่อนที่ฬิกาจะเฉไฉหนักลบัมาถามอาการ

ของศชิาแทน

“ว่าแต่แก รู้สกึดขีึ้นแล้วใช่ไหมพชี”

“อมื ฉนัไม่เป็นไรแล้ว”

“โกหก” ฬิกาว่าพลางมองคนไม่เป็นไรที่นั่งหน้าโทรมอย่างเป็น

ห่วง ตั้งแต่วนัที่เพื่อนโทร. หาวนันั้นกเ็ป็นสปัดาห์แล้ว และอาการของ

ศชิากย็งัดูไม่ดขีึ้นเลย

“ฉันจะไม่ถามอะไรไปมากกว่านี้ แต่ลุกขึ้นมาทานอะไรก่อน

เถอะ” ฬิกาบอกพลางท�าหน้าตาออดอ้อนเต็มที่ จนคนที่ป่วยใจต้อง

ลุกขึ้นจากเก้าอี้ที่นั่งจมอยู่ครึ่งค่อนวัน แล้วเดินตามไปยังที่นั่งพัก

ส�าหรบัพนกังานตรงมมุหนึ่ง  

“กนิเยอะๆ นะ ฉนัอตุส่าห์ซื้อมา” ฬิกาบอกพลางหยบิทั้งของ

หวานและของคาวยื่นให้เพื่อน

ขณะเดียวกันแขกไม่ได้รับเชิญอย่างชานนท์ก็นั่งกัดแฮมเบอร์-

เกอร์เข้าปากอยูเ่งยีบๆ พอมองอาหารที่วางอยูเ่ตม็โต๊ะแล้วกแ็หย่อย่าง

อดไม่ได้

“นี่แน่ใจนะว่าซื้อมาให้พีชคนเดียวน่ะ นึกว่าจะเลี้ยงทั้งแผนก

ซะอกี อ๋อ ลมืไปว่ามพีี่ชายรวย”

ศชิาที่ก�าลงัตกัโจ๊กอุน่ๆ เข้าปากเงยหน้าขึ้นมองฬิกาที่หนัไปมอง

คนพูดตาเขยีวอย่างไม่พอใจ
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“นี่ ฉนัว่าฉนักไ็ม่ได้จดุธูปเรยีกนะ ถ้าจะกนิกห็บุปากบ้าง ไม่มี

ใครเขาหาว่าเป็นใบ้หรอก”

“มนัจะมากไปแล้วนะฬิกา” ชานนท์ว่า 

ฬิกาเถยีงในใจ ไม่มากไปหรอกส�าหรบัคนที่แขวะว่าเธอมพีี่ชาย

รวย เขาคดิสกปรก กล้าคดิได้ยงัไงว่าพี่ชายบญุธรรมรกัเธอในเชงิชูส้าว 

แถมชานนท์ยงัไม่ชอบขี้หน้าพี่ชายเธอเอามากๆ เสยีด้วย แต่ถ้าหากว่า

เป็นเรื่องจรงิ แล้วเขาจะท�าอะไรได้ล่ะ ในเมื่อเธอกบัเขาเป็นแค่เพื่อน

กนั!

“ท�าไมพวกแกถงึชอบทะเลาะกนันกันะ”

“กเ็พื่อนแกหาเรื่องก่อน”

“แล้วไม่ใช่เพื่อนแกหรือไง” ศิชาย้อนถามพลางมองหน้าฬิกา

สลบักบัมองชานนท์ ที่ตอนแรกนกึว่าจะโมโหแล้วเดนิหนไีปซะอกี แต่

อกีฝ่ายกลบัเฉยและกดัแฮมเบอร์เกอร์เข้าปากอย่างไม่สะทกสะท้าน

“ถ้าเป็นคู่แต่งงานแล้วทะเลาะกนัแบบนี้ เขาบอกว่าลูกจะดก” 

ศิชาบอกแล้วก้มลงตักโจ๊กกินต่อเงียบๆ ขณะที่สองคนที่ถูกหาว่า

เหมือนคู่แต่งงานหันมองหน้ากันเลิ่กลั่ก แล้วตะโกนออกมาพร้อมกัน

ด้วยความรู้สกึที่ต่างกนั

“ไม่มวีนัซะหรอก!”

ศชิาเลกิคิ้วขึ้นสงูมองสองคนตรงหน้าที่เมนิหน้าหนไีปคนละทาง

ฬิกากลวัหวัใจตวัเอง แค่ค�าพูดเพื่อนแค่นี้ใจกเ็ต้นแรงซะแล้ว

ส่วนชานนท์กลัวเสียหน้า เขาจะไม่มีวันกลืนน�้าลายตัวเอง....

น�้าลาย...ที่เขาฝืนถ่มมนัลงพื้น

“แกกนิเข้าไปเยอะๆ เถอะ”

ศิชาพยักหน้าหงึกๆ พร้อมกับตักอาหารที่ฬิกายื่นให้เข้าปาก

อย่างละค�าสองค�า กี่วนัแล้วนะที่เธอไม่ได้กนิอะไรจรงิจงัแบบนี้ หลาย

วนัแล้วที่เอาแต่ร้องไห้และจมอยู่กบัความรู้สกึเดมิๆ ที่ไม่ต่างอะไรกบั
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มดีที่คอยสะกดิแผลเดมิซ�้าๆ จนเจบ็ แต่ถ้าเธอเลกิคดิ แผลกค็งจะตก

สะเก็ดในอีกไม่นาน แต่ก็ไม่ง่ายเลยที่จะลืมคีรินที่เป็นเหมือนเกราะ

ก�าบังและเงาของเธอตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมา ความไม่พร้อมที่เธอบอก

กลบักลายเป็นมดีที่เธอใช้แทงตวัเองหรอืไร

ไม่พร้อม ท�าไมถงึไม่พร้อมล่ะ ถ้าวนันั้นครีนิถามเธอด้วยค�าถาม

นี้ ศชิาคงมเีวลาได้ทบทวนความรู้สกึและตอบตวัเองได้ว่า ท�าไมถงึยงั

ไม่พร้อมที่จะแต่งงาน แต่ครีนิกลบัไม่ให้โอกาสเธอสกันดิเลย

‘ถ้างั้น เลิกกันก็ได้’ ค�าพูดของเขาก็ไม่ต่างอะไรกับน�้าเย็นจัด  

ที่สาดเข้าใส่โครมใหญ่จนตวัชาไปหมดตั้งแต่ปลายเท้ายนัขั้วหวัใจ

ศชิาไม่พร้อม เพราะด้วยอายทุี่เธอคดิว่ายงัน้อย และคดิว่ายี่สบิ-

ห้าปีที่ผ่านมาเธอยังใช้ชีวิตไม่คุ้ม เนื่องจากเธอทุ่มเทชีวิตช่วงมหา-

วิทยาลัยให้การเรียนที่หนักหน่วง และการท�างานหนักเพื่อหาเงินมา 

ใช้จ่ายหลงัจากสูญเสยีญาตสินทิที่เลี้ยงดูเธอมาตลอดไป 

เวลาเกอืบสปัดาห์ที่ปราศจากเขาท�าให้เธอได้อยูก่บัตวัเอง และ

ใช้เวลาทบทวนเรื่องราวต่างๆ มโีอกาสได้ถามและตอบตวัเองว่าความ

ไม่พร้อมของเธอคอือะไร เธอไม่พร้อมเพราะยงัมสีิ่งที่อยากท�าอยูห่ลาย

อย่าง และยังคงไม่มีโอกาส เพราะด้วยหน้าที่การงานวิศวกรในฝ่าย

ออกแบบโครงสร้างในบรษิทัใหญ่โตท�าให้ไม่ค่อยมเีวลาพกัผ่อนนกั

ศชิาอยากไปต่างประเทศ แบกเป้ใบเดยีวไปเที่ยวสถานที่สวยๆ 

อย่างที่แบก็แพก็เกอร์ท�าในนติยสาร

อยากลองหดัท�าเบเกอร ีแม้เพื่อนๆ จะปรามว่า ‘อย่าเลย’

อยากท�างานจติอาสา ไปสอนเดก็ๆ ในที่ห่างไกล

อยากไปปีนเขา ล่องแก่ง ออกแคมป์ ได้ลองใช้ชวีติกลางป่าและ

นั่งดูฝนดาวตกตอนกลางคนื

อยากลองโดดบนัจี้จมัป์สูงๆ แต่...หญงิสาวหยดุนิ่งไปนดิอย่าง

เจ็บร้าว เพราะความคิดต่อมาตอกย�้าว่าคีรินมีอิทธิพลกับเธอมากแค่
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ไหน ‘ถ้ามพีี่คโีดดไปพร้อมๆ กนัด้วยกค็งจะด’ี

ศิชายกมือขึ้นปาดน�้าตาอย่างปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่

เธออยากท�า เธออยากให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในนั้น หากวันนั้นคีรินให้

เวลา วนันี้เธอคงจะรบีกลบัไปหา ‘พี่ค’ี อย่างไม่ลงัเล แต่ครีนิกลบัผลกั

โลกของเธอให้ออกห่าง และไม่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะจบลงด้วย

เหตผุลใดกต็าม เธอจะเคารพมนั
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3

‘แกมีปัญหาอะไรกับพีชหรือเปล่า’

ครีนิยกแก้วกาแฟขึ้นจบิเบาๆ ค�าถามของเพื่อนที่โทร. มาปลกุ

ตั้งแต่เช้ามืดยังคงวนเวียนอยู่ในหัว ค�าถามมากมายของเพื่อนสนิท

อย่างบารมี ท�าให้เขาฝืนหลับต่อไปไม่ลง แม้เพิ่งจะได้พักไม่ถึงสอง

ชั่วโมงด ีเนื่องจากการประชมุร่วมหุน้ของนกัธรุกจิใหญ่ในระดบัภมูภิาค

อาเซยีนที่แสนหนกัหน่วง ยงัหาข้อสรปุเรื่องการลงทนุและข้อตกลงใน

การท�าสญัญาไม่ได้ จงึท�าให้การประชมุยดืเยื้อและกนิเวลาเกนิก�าหนด 

การหลายชั่วโมง

‘คนเขาลอืกนัให้แซ่ดว่าเลกิกนัแล้ว เรื่องจรงิหรอืวะ’ 

คีรินจ�าได้ว่าตัวเองเงียบไปเมื่อเจอค�าถามนี้ของเพื่อนก่อนที่

บารมจีะเอ่ยย�้า

‘แต่ถ้าจริงก็ขอให้แกรู้ไว้ว่า เด็กที่แกเคยบอกว่าจะดูแลมันไป 

ตลอดน่ะเจบ็เจยีนจะตายอยู่แล้ว’

เขาจ�าได้ว่าตัวเองแค่รับฟัง แม้จะแอบยอมรับว่าอยากใช้เวลา

ที่มปีัญหากนัในช่วงนี้พสิูจน์ความรู้สกึของศชิาว่า หญงิสาวจรงิจงักบั

การคบกนัเจด็ปีนี้มากน้อยแค่ไหน เขาอยากรูว่้าท�าไมเธอถงึยงัไม่พร้อม

ที่จะยนืเคยีงข้างเขาในฐานะภรรยา ศชิารกัอสิระนั่นคอืสิ่งที่เขารู้ แต่
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เวลาเจด็ปีที่ผ่านมาไม่สามารถยนืยนัความรกัของเขาที่จะท�าให้เธอเชื่อ

จนตอบตกลงแต่งงานได้เลยหรอื ทว่าแค่การลองใจก้าวแรกจากค�าพดู

ไม่คิดของเขาก็ท�าให้รู้แล้วว่า คนที่ดูเหมือนเฉยชากับความสัมพันธ ์

ครั้งนี้มาตลอดอย่างศชิาจรงิๆ แล้วรู้สกึอย่างไร 

เธอเจบ็และร้องไห้หนกัมากเพราะเขา คนที่เคยบอกว่าจะดูแล

กันไปตลอด จุดจบของความสัมพันธ์ครั้งนี้คงมีทางเลือกอยู่สองทาง 

ถ้าไม่กลบัมาเหมอืนเดมิและลงเอยด้วยการแต่งงาน กค็งต้องเลกิและ

จบความสมัพนัธ์เจด็ปีไปอย่างถาวร ซึ่งทางเลอืกหลงับบีหวัใจเขาจน

เจบ็ไปหมด

 ‘แกคิดอะไรอยู่วะ ท�าไมท�ากับรุ่นน้องฉันแบบนี้ ไอ้ท่าทีซัง- 

กะตาย น�้าตาเปื้อนแก้มอยู่ทุกวันนี้มันฝีมือแกล้วนๆ ข้าวก็ไม่กิน  

เก็บตัวเงียบ ท�าตัวเหมือนคนใกล้ตายเข้าไปทุกที รักกันมาตั้งเจ็ดป ี

นะเว้ย จะปล่อยให้จบแบบนี้เหรอ’

‘แกมเีรื่องจะพดูแค่นี้ใช่ไหม’ ครีนิย้อนถามเสยีงเรยีบท�าเอาคน

ที่โทร. มาตั้งแต่ตอนฟ้ายงัไม่สว่างดชีะงกัไปกบัท่าทไีม่ยนิดยีนิร้ายของ

เขา

‘เออ รู้ว่ารบกวนเว้ย แกนี่มันท�าตัวเย็นชาฉิบหายเลย แต่ขอ

ถามค�าถามสดุท้าย’

‘ว่ามาส’ิ

‘ถ้าแกแน่ใจว่าจะปล่อยมอืพชี คงไม่รูส้กึอะไรใช่ไหมถ้าจะมคีน

มาจบัแทน’

ติ๊ด! ครีนิไม่ตอบค�าถามของเพื่อน แต่กดวางสายทนัททีี่ได้ยนิ

น�้าเสยีงจรงิจงัของบารม ีค�าถามนี้ท�าเขาอึ้งและไปต่อไม่เป็น

ชายหนุ่มวางแก้วกาแฟลง ยืดตัวขึ้นยืนเต็มความสูงกว่าร้อย

แปดสบิห้าเซนตเิมตร ไหล่กว้างขยบัเลก็น้อยเพื่อขบัไล่ความเมื่อยล้า 

ก่อนถอดเสื้อยดืสเีทาตวัเก่าเกบ็ที่ศชิาซื้อให้ออกจากตวั เผยให้เหน็แผ่น
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อกกว้างและกล้ามเนื้อหน้าท้องที่รบักบัช่วงเอวสอบ ดูสขุภาพดอีย่าง

คนดูแลตวัเอง 

เขาออกก�าลังกายทุกครั้งที่ว่างจากการท�างาน และเล่นอย่าง

จรงิจงัเพื่อให้มกีล้ามเนื้อแน่นๆ ทั้งตวั แต่เดก็คนนั้นกลบับอกว่าไม่ชอบ

ก้ามปู นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ท�าให้คีรินสร้างกล้ามเนื้อท้องเพียงบางๆ  

ไม่ได้ดแูน่นอย่างที่ผูช้ายคนหนึ่งควรจะม ีจนบางครั้งเขากอ็ดค่อนขอด

ตวัเองไม่ได้ว่าหุ่นแบบนี้ดูส�าอางเกนิกว่าจะเป็นวศิวกร

ครีนิสลดัความคดิมากมายออกจากหวัแล้วตรงไปหยบิผ้าขนหนู

ผืนใหญ่เดินเข้าห้องน�้า เพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมส�าหรับการประชุม

วนัสดุท้ายในเช้านี้ บรรยากาศในห้องประชมุคงจะเคร่งเครยีดไม่ต่าง

จากเมื่อเยน็วาน

‘พี่คขีองพชีเก่งจะตาย จะเครยีดไปท�าไมคะ ยิ้มสยิิ้ม’

ค�าพูดและรอยยิ้มสดใสของศชิาลอยวูบเข้ามาในความคดิ จน

เขาต้องเงยหน้าขึ้นรบัสายน�้าเยน็จดัจากฝักบวัเพื่อไล่ภาพแสนคุน้เคย

นั่นออกไป เขาจะทิ้งเธอได้จรงิๆ หรอื

ครีนิใช้เวลาจดัการตวัเองไม่ถงึยี่สบินาท ีชายร่างสูงสวมชดุสูท

เนี้ยบจดั มาดนกัธรุกจิหนุม่ไฟแรงกเ็ดนิออกมากนิมื้อเช้าที่ห้องอาหาร

ของโรงแรมในเวลาเช้าตรู่ ท่ามกลางสายตาของเหล่าพนกังานหญงิที่

เหลยีวมองตามด้วยความชื่นชมกึ่งเพ้อฝัน 

ครีนิ เมธตระกลูทว ีเป็นผูบ้รหิารหนุม่ไฟแรงที่น่าจบัตามองแห่ง

ยคุ ชายหนุม่รบัช่วงงานต่อจากผูเ้ป็นบดิาและเข้ามาบรหิารเตม็ตวัทนัที

ที่ได้รับปริญญาบัตรอีกฉบับจากมหาวิทยาลัยมีชื่อแห่งหนึ่งของ

อเมริกา ที่ขึ้นชื่อเรื่องการเรียนการสอนที่เข้มข้นในสาขาบริหารธุรกิจ

เขาใช้เวลาเรียนเพียงสองปีเศษ ปริญญาฉบับแรกของคีรินได้มาจาก

คณะวศิวกรรมศาสตร์ จากมหาวทิยาลยัรฐัชื่อดงัแห่งหนึ่งในเมอืงไทย

ด้วยเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึ่ง 
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มหาวทิยาลยัดงักล่าวท�าให้บรษิทัของเขามพีนกังานที่มคีณุภาพ 

เพราะครีนิจะดงึรุน่น้องที่เรยีนจบจากสถาบนัเดยีวกนัมาร่วมงานด้วย

ทกุปี จนกลายเป็นธรรมเนยีมที่ในปีๆ หนึ่งจะมพีนกังานใหม่เข้ามาอยู่

เรื่อยๆ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะรับทุกคน เพราะกว่าที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ของเมธตระกูลทวีกรุ๊ปได้ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากทุกคนที่จะเข้ามา

ฝึกงานต้องผ่านการสอบที่เอาจรงิเอาจงั ทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ

ไม่ต่างจากการสอบวัดระดับความรู้เพื่อเข้าท�างานในบริษัทของต่าง

ประเทศ เพราะเมธตระกูลทวกีรุ๊ปมมีาตรฐานสูงไม่ต่างกนั

เมื่อผ่านด่านแรกเข้ามาได้ นกัศกึษาฝึกงานจะต้องถกูเทรนและ

เรยีนรูง้านอย่างหนกั ก่อนจะสอบภาคปฏบิตัเิพื่อเข้าเป็นหนึ่งในบรษิทั 

ท�าให้บริษัทของเขาเป็นที่กล่าวขานและท้าทายเด็กรุ่นน้องทั้งสถาบัน

เดยีวกนัและต่างสถาบนั ครีนิต้องการบคุลากรที่มคีณุภาพเพราะบรษิทั

ของเขาท�าธรุกจิบรหิารอสงัหารมิทรพัย์แบบครบวงจร เป็นทั้งเจ้าของ

โครงการ ผู้ออกแบบและก่อสร้างเอง จงึไม่แปลกที่ส�านกังานของเขา

จะกนิพื้นที่ของตกึสูงไปกว่าสามสบิชั้น

“คณุคคีะ”

ครีนิชะงกัเท้า มองสาวร่างบางในชดุเดรสรดัรปูลายดอกไม้ที่ยดื

ตัวขึ้นโบกมือให้เขาตรงมุมหนึ่งของห้องอาหาร เขาส่งยิ้มให้ก่อนเดิน

ตรงเข้าไป

“อรณุสวสัดิ์ครบัคณุแพม ตื่นเช้าจงัเลยนะครบั”

“แพมนอนไม่ค่อยหลับน่ะค่ะ ดีลงานไม่ค่อยโอเคเลย” หญิง

สาวบอกด้วยสีหน้าเป็นกังวลพร้อมยิ้มหวานขณะลอบมองคีรินใน 

ชดุสูทอย่างชื่นชม “คณุคเีองกต็ื่นเช้านะคะ นี่เพิ่งจะหกโมงเช้าเอง”

“เหตผุลเดยีวกนัเลยครบั นอนไม่หลบั” ครีนิบอก แม้ว่าเหตผุล

จะไม่ใช่เพราะเรื่องงานทั้งหมดก็ตาม เรื่องที่ท�าให้เขาคิดไม่ตกและ 

ดูจะเป็นปัญหาที่ท�าให้เขานอนไม่หลับมากกว่าเรื่องงานก็คือเรื่อง 
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ของศชิา

“คณุคจีะทานอะไรดคีะ เดี๋ยวแพมไปดใูห้นะ” รนศิาอาสาเสยีง

หวาน 

“ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมเดินไปเอง” ชายหนุ่มรีบปฏิเสธอย่าง

เกรงใจ เพราะผู้ชายอย่างเขาควรจะเป็นฝ่ายบริการสาวร่างบอบบาง

ตรงหน้าเสยีมากกว่า

“ไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะ แพมจะไปหยบิขนมปังพอด”ี อกีฝ่าย

บอกพร้อมกบัลกุขึ้นยนืทนัที

“ถ้างั้น ขอกาแฟแก้วหนึ่งละกนัครบั”

“ครมีหรอืน�้าตาลไหมคะ”

เขาส่ายหน้าแล้วมองรนศิาที่เดนิออกไปอย่างกระตอืรอืร้น

รนศิา  เกยีรตกิ้องทวกีาญจน์ ลูกสาวคนเดยีวของคณุไพบูลย์ 

เกียรติก้องทวีกาญจน์ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รุ ่นใหญ่ เจ้าของ 

คอนโดฯ ชื่อดงัหลายแห่ง ที่ครีนิเคารพและนบัถอืทั้งในฐานะเพื่อนของ

พ่อและนกัธรุกจิ บรษิทัของครีนิได้ท�างานร่วมกบัคณุไพบูลย์อยู่หลาย

ครั้ง ทั้งรบัออกแบบโครงสร้างอาคาร ตกแต่งภายใน และบรกิารให้ค�า

ปรกึษา ท�าให้รู้จกัและสนทิสนมกนัด ีรวมไปถงึรนศิา สาวนกัเรยีนนอก

ไฟแรง เจ้าของปรญิญาโทเกยีรตนิยิมการบรหิารคนนี้ ซึ่งก�าลงัจะก้าว

ขึ้นมารับต�าแหน่งแทนผู้เป็นพ่อ และอยู่ในช่วงเรียนรู้งานด้านต่างๆ  

จึงมาเกาะติดการประชุมหาผู้ร่วมหุ้นอยู่ที่ภูเก็ตนี่ร่วมสัปดาห์ เขามี

โอกาสคยุกบัเธออยูห่ลายครั้ง และรูว่้าอกีฝ่ายไฟแรงด้านการท�าธรุกจิ

มากเลยทเีดยีว

“ตื่นแต่เช้าเลยนะค”ี

“สวสัดคีรบัคณุอา” ครีนิหนัไปยกมอืไหว้ผู้มาใหม่ที่เดนิเข้ามา

พร้อมกับรนิศา ซึ่งถือถาดอาหารเช้ารวมไปถึงกาแฟของเขาด้วย 

เข้ามา
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“ครบั พอดนีอนไม่ค่อยหลบั”

“คณุป๋าจะรบัอะไรเพิ่มไหมคะ เดี๋ยวแพมไปเอาให้” รนศิาเอ่ย

ถามบดิาที่ทรดุนั่งลงบนเก้าอี้ข้างเธออย่างเอาอกเอาใจ

“คณุป๋าเอากาแฟแก้วเดยีวกพ็อแล้ว” บอกพลางรบัแก้วกาแฟ

ที่ลูกสาวยื่นให้ขึ้นจบิเบาๆ

“นี่ของคณุคคี่ะ”

“ขอบคณุครบั” ครีนิยิ้มพร้อมกบัรบัแก้วลายสวยมาวางไว้ ก่อน

ที่คุณไพบูลย์จะเปิดฉากคุยเรื่องการประชุมเมื่อเย็นวานที่ค่อนข้าง

ตดิขดั เนื่องจากสภาพเศรษฐกจิของเมอืงไทยท�าให้ผู้ร่วมหุ้นชาวต่าง

ชาตไิม่ค่อยวางใจ ครีนิมาในนามผู้รบัเหมาที่หวงัว่าจะได้ดลีงานใหญ่

ได้สักงาน ซึ่งกว่าจะได้ก็ท�าเอาหืดขึ้นคอ เพราะกว่าผู้ว่าจ้างชาว

สงิคโปร์จะตกลงจ้างงานกล็งัเลอยู่หลายครั้ง ในขณะที่บรษิทัของคณุ

ไพบูลย์น�าโครงการมาเสนอเพื่อหาผู้ร่วมลงทนุก่อสร้าง

“อามเีรื่องจะขอร้องคสีกัหน่อยนะ” คณุไพบลูย์เอ่ยขึ้นพร้อมกบั

มองหน้าเขาอย่างขอความร่วมมอื

ชายหนุ่มวางแก้วกาแฟลง “ครบั”

“อาจะขอฝากให้คเีทรนงานแพมสกัสองสามเดอืน รบเร้าอยาก

จะไปฝึกงานที่บรษิทัเราแทบทกุวนั และอกีอย่างอาเองกไ็ม่ค่อยมเีวลา”

คีรินหันไปมองรนิศาที่มองกลับมาแบบไม่หลบสายตาอย่าง

แปลกใจและสงสยั เพราะอกีฝ่ายเป็นถงึบณัฑติปรญิญาโทเกยีรตนิยิม 

แถมชื่อมหาวิทยาลัยที่พ่วงท้ายก็การันตีคุณภาพการท�างานได้ไม่ใช่

น้อย ซึ่งรนศิาเองคงสงัเกตเหน็แววตาของครีนิจงึขยบัตวัและเอ่ยขึ้น

“ที่ต้องเป็นบรษิทัคณุค ีเพราะแพมได้ยนิมาว่าสแตนดาร์ดการ

เทรนเด็กฝึกงานของบริษัทคุณคีเป๊ะมาก เพื่อนที่นี่สปอยล์แพมใหญ่

ว่าถ้ากลบัมาเมอืงไทยแล้วต้องมาเทรนงานที่นี่ให้ได้นะ แพมเลยอยาก

รู้ว่าการท�างานของที่นี่เข้มข้นแค่ไหน และอีกอย่างแพมยังต้องการ 
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ค�าแนะน�ามากมายจากคณุคดี้วยค่ะ”

“ผมเองกไ็ม่ได้เก่งอะไรมากมายหรอกครบั กอ็าศยัประสบการณ์

มามากเหมอืนกนัทั้งจากคณุพ่อและตวัเอง แต่ถ้าคณุแพมวางใจ เมธ-

ตระกลูทวกีรุป๊กย็นิดต้ีอนรบัครบั” เขาบอกด้วยน�้าเสยีงจรงิใจ เป็นผล

ให้คนที่รอฟังค�าตอบฉีกยิ้มกว้างอย่างปิดความดีใจไว้ไม่มิด จนคีริน

อดยิ้มตามไม่ได้

“คุณคีรับปากแล้วห้ามคืนค�านะคะ” รนิศาจ้องหน้าเขาอย่าง

จรงิจงัพร้อมกบัแสร้งตหีน้าเคร่ง 

ครีนิเพยีงยิ้มและเอ่ยรบัค�า “ครบั”

“ถ้างั้นอากฝ็ากด้วยละกนันะค”ี

“ได้ครบั คณุอาไม่ต้องเป็นห่วง”

ศชิาไม่ได้เจอคีรนิเลยหลงัจากเลกิรากนั เนือ่งจากเขาตดิ

ประชุมด่วนที่ภูเก็ตเกือบสัปดาห์ จึงท�าให้เธอมีช่วงทดเวลาบาดเจ็บ 

ได้มเีวลาอยูก่บัตวัเองมากขึ้น แต่ยงัไม่มคีนืไหนที่เธอจะหลบัไปโดยไม่

ต้องร้องไห้ นั่นท�าให้เธอรู้ว่าการขงัตวัเองเงยีบๆ ไม่ได้ท�าให้อะไรดขีึ้น

เลย กลับยิ่งแย่ลงเพราะเธอเอาแต่นึกถึงเขา ซึ่งท�าให้มีแต่น�้าตาอยู่

ตลอดเวลา

“หวัดดีศรา” ศิชาส่งเสียงทักเพื่อนร่วมงานที่ยืนดื่มกาแฟอยู่

ขณะเดนิผ่าน ท�าเอาฝ่ายถูกทกัชะงกัค้าง รวมไปถงึเพื่อนคนอื่นที่หยดุ

มอืที่ก�าลงัป่ันงาน เงยหน้าขึ้นมองตามหญงิสาวร่างแบบบางในชดุเสื้อ

ยืดกับกางเกงยีนรัดรูปดูทะมัดทะแมง ที่เดินเอาแปลนงานต่างๆ ไป

วางที่โต๊ะท�างานของตวัเอง 

แล้วพวกปากหอยปากปูกเ็ริ่มวพิากษ์วจิารณ์พฤตกิรรมของศชิา

ที่เปลี่ยนไป สปัดาห์ที่แล้วศชิามาท�างานด้วยอาการเงยีบจดั ไม่พดูคยุ

กบัใคร ขงัตวัเองอยูก่บังาน พอตกเยน็กร็บีกลบัห้อง ไม่ออกไปสงัสรรค์
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กับกลุ่มเพื่อนอย่างเคย ทุกคนในแผนกออกแบบโครงสร้างประจ�า

บรษิทัต่างกรู้็ดแีละเข้าใจ ยามได้สบเข้ากบัดวงตาสวยแต่หม่นแสงของ

เพื่อนที่มนี�้าใสๆ เอ่อคลออยู่ตลอดเวลา และเหน็ใบหน้าโทรมๆ ที่ซดี

จดัและดูซูบตอบลงทกุวนันั่น แต่วนันี้ศชิามาแปลก จงึถูกพวกขี้เมาท์

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายจ้องมองเหมอืนกบัเป็นตวัประหลาด เพราะเธอ

เป็นผู้หญงิและเหมอืนสมบตัเิพยีงคนเดยีวของแผนก 

“แหม่ วนันี้พชีมปีากเว้ยเฮ้ย สงสยัจะกนิเหล้าได้แล้วละม้าง” 

รพ ีเพื่อนปากดแีซว็เป็นคนแรก ในขณะที่คนอื่นชะเง้อคอมองหญงิสาว

ที่ยงัคงง่วนอยู่กบัโต๊ะท�างานของตวัเองอย่างรอลุ้นว่า ศชิาจะตอบมา

ว่าอย่างไร

หญิงสาวจึงละมือที่ก�าลังกดเปิดแล็ปท็อป และชูขึ้นเป็น

สัญลักษณ์ว่าตกลง เรียกเสียงเฮจากกลุ่มเพื่อนที่รอค�าตอบอยู่อย่าง

ใจจดใจจ่อ

“เยน็นี้มเีลี้ยงรบัน้อง ไปด้วยกนัไหม” รพคีนเดมิเดนิอาดๆ เข้า

มาเกาะส่วนกั้นพาร์ทชินัแล้วย�้าถามอกีครั้งให้แน่ใจ

“ไปด ิว่าแต่เดก็ใหม่นี่เพิ่งมาเหรอ”

“มาได้เกอืบอาทติย์แล้วละ” รพบีอกพลางหนัมองไปรอบๆ ห้อง 

แล้วบ่นอบุเมื่อไม่เหน็รุน่น้องฝึกงานในระยะสายตามองเหน็สกัคน “ไอ้

พวกนี้มนัหายไปไหนกนัหมดวะ”

“มึงใช้ให้มันออกไปซื้อของไม่ใช่เหรอ” ชานนท์ที่เดินเข้ามา

สมทบตอบแทนพร้อมกับยื่นแก้วนมชงอุ่นๆ ให้ศิชา จนคนปากดีอด 

แซว็ไม่ได้

“นี่ถ้ากูไม่รู้ว่ามึงเป็นเพื่อนสนิทกับพีชมาตั้งแต่ตอน ม. ต้นนะ  

กูคงคดิว่ามงึแอบรกัเพื่อนสนทิแน่ว่ะ”

“แอบรกับ้านป้ามงึด”ิ ชานนท์ว่า ท�าเอาศชิากบัรพหีวัเราะร่วน

เพราะขนัท่าทางที่เพื่อนรบีปฏเิสธเสยีงหลง
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“หรอืแกแอบชอบฉนัจรงิๆ วะ” ศชิาแกล้งถาม ท�าเอาเพื่อนหนั

มาค้อนขวบั

“มะเหงกแกส”ิ

“ลมืไป ฉนัไม่ใช่ไอ้ฬิกานี่”

“ไอ้พชี!”

ศชิาหวัเราะร่า มองชานนท์ที่ตะโกนเสยีงดงั ก่อนสะบดัหน้าเดนิ

หนอีอกไปด้วยใบหน้าแดงก�่า ไม่รูว่้าโกรธหรอือาย แต่ดเูหมอืนจะเป็น

อย่างหลงัมากกว่า เธอว่าแล้วว่าสองคนนี้ต้องมอีะไรในกอไผ่แน่ๆ และ

ดูท่าว่าจะจรงิเสยีด้วย

“ฬิกาที่เป็นสถาปนิกแผนกตกแต่งภายในคนนั้นน่ะเหรอ” รพี

จอมสอดรู้เอ่ยถาม

ศิชาพยักหน้าหงึกๆ อย่างไม่คิดจะปิดบังก่อนที่อีกฝ่ายจะเอ่ย

ปากออกมาเบาๆ ว่า ‘ไฮโซ’ ขณะที่ศชิาเริ่มลงมอืท�างานที่ดองไว้จาก

สปัดาห์ที่แล้ว เพราะร้องไห้เสยีใจจนการงานไม่กระเตื้อง และอาการ

แบบนั้นกไ็ม่ได้ส่งผลดตี่อชวีติของเธอเลย

“พชี” รพทีี่ยงัคงยนือยู่หน้าพาร์ทชินัของเธอเรยีก

“ว่าไง” หญงิสาวไม่ละสายตาจากจอแลป็ทอ็ป จงึไม่ทนัได้เหน็

ประกายตาที่แสดงความดใีจออกมาจนปิดไม่มดิของรพ ีซึ่งเหน็เพื่อน

สนิทที่จมอยู่กับความทุกข์มาตลอดทั้งสัปดาห์กลับมาหัวเราะและ 

ยิ้มกว้างได้อกีครั้ง

“พวกเราดใีจนะที่พชีกลบัมาเป็นพชีคนเดมิ”

ศชิาเลกิคิ้วอย่างแปลกใจ ก่อนจะยิ้มแล้วเงยหน้ามองตามหลงั

คนพดูที่พอพดูเสรจ็กร็บีเดนิลิ่วๆ ทิ้งไว้เพยีงความรูส้กึอุน่ๆ ในอก ก่อน

หันมาจับเมาส์และคลิกลงไปบนภาพหน้าจอที่แสดงภาพอาคารสูง 

สี่สิบชั้นแห่งหนึ่ง เป็นการดึงตัวเองให้ยุ่งอยู่กับงาน เพื่อปิดกั้นความ 

รู้สกึเดมิๆ ที่คอยวนเวยีนอยู่ในความคดิ เธอจะต้องหลดุไปจากความ
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รู้สกึแย่ๆ แบบนี้ให้ได้ ทั้งเพื่อตวัเธอเองและเพื่อนๆ ที่คอยห่วงใย

“กาแฟหน่อยมั้ย” บารม ีรุ่นพี่ร่วมสถาบนัในฐานะหวัหน้าและ

รุ่นพี่คนสนทิยื่นแก้วกาแฟด�าให้ศชิา ที่นั่งเคลยีร์โพรเจกต์งานเร่งด่วน

อย่างคร�่าเคร่งมาตลอดสามชั่วโมง โดยมกีล่องข้าวและถงุขนมที่เพื่อนๆ 

ซื้อมาให้วางกองอยู่ข้างๆ 

หญิงสาวเอนหลังพิงพนักเก้าอี้พร้อมกับละสายตาจากจอ

คอมพวิเตอร์ที่แสดงแปลนการสร้างคอนโดมเินยีมหร ูโครงการใหม่ใน

เครอืของครีนินามว่า คตีะแลนด์ หนัไปรบักาแฟมากระดกดื่มรวดเดยีว

จนหมดแก้วแล้วบ่นอบุเมื่อปลายลิ้นรบัรสขมปร่าไปอกึใหญ่

“ขมจงั” 

บารมหีวัเราะร่า มองหน้าตาเหยเกของอกีฝ่ายอย่างชอบใจ

“กก็าแฟเพยีวๆ นี่หว่า จะไม่ให้ขมได้ไง”

“อย่างน้อยพี่แบงค์ก็น่าจะเติมน�้าตาลมาสักช้อนนะคะ ขม

ชะมดัเลย” ศชิาท�าหน้าง�้ามองบารมตีาคว�่าอย่างเคอืงๆ ในขณะที่คน

เป็นพี่กลบัยิ้ม

“งอนพี่ได้แบบนี้แปลว่าเริ่มโอเคแล้วใช่ไหม” 

ศิชาชะงักไปนิดเพราะค�าถามที่ยิงมาตรงๆ แต่เธอก็ท�าเป็นไก๋

เหมอืนไม่เข้าใจ “โอเคอะไร”

“จะให้ถามตรงๆ ไหม”

“ถ้าบอกว่าโอเคแล้ว ไม่ร้องไห้แล้ว ไม่คดิถงึแล้ว กค็งจะดโูกหก

เกนิไป เอาเป็นว่ายงัไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ แต่รู้สกึดขีึ้นแล้ว”

“แน่นะ” 

ศชิาพยกัหน้าหงกึๆ จนคนมองกด็รููว่้าไม่น่าเชื่อถอืเลย แต่อย่าง

น้อยๆ กก็ลบัมายิ้มได้ละนะ

“ถ้างั้นก็ดีแล้วละ เดี๋ยวตอนเย็นออกไปหาอะไรกินกัน พาไอ้

พวกเด็กใหม่ไปเลี้ยงด้วย” บารมีชี้แจงพร้อมมองหน้าใสที่พยักหน้า 
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ตามน้อยๆ อย่างอดห่วงไม่ได้

แค่สองสปัดาห์ ไม่น่าเชื่อว่าอาการอกหกัจะท�าให้ร่างแบบบาง

ของศชิาซบูลงไปอกีอย่างเหน็ได้ชดั แถมหน้าใสๆ ยงัซดีจดั ขอบตาช�้า

ด�าคล�้าอย่างคนที่ผ่านการร้องไห้และอดนอน แสดงให้เหน็ว่าเพื่อนของ

เขาเป็นที่รกัของคนตรงหน้ามากเพยีงใด บารมไีม่รู้สาเหตวุ่าเกดิอะไร

ขึ้นระหว่างความสมัพนัธ์ที่ดมีาเรื่อยๆ ของคนสองคน  และเขาเองได้

แต่ภาวนาให้ศิชาก้าวข้ามมันไปให้ได้ ชายหนุ่มวางมือแปะลงบน 

หวัยุ่งๆ ของรุ่นน้องแล้วจบัโยกเบาๆ  อย่างเอน็ดู

“ได้เวลาออกจากกะลาสกัทนีะกบน้อย”

“พชีไม่ใช่กบนะ!” ศชิาแหวอย่างไม่จรงิจงันกั 

บารมีหัวเราะและยิ้มอย่างดีใจที่ท�าให้หน้าที่ตึงๆ มาตลอดทั้ง

สปัดาห์ของศชิายบัยู่ได้เมื่อถูกเขาแหย่ ทั้งยงัสั่งงานต่ออกีสองสามค�า 

ก่อนจะเดินออกมาหลังจากนัดแนะเวลาสังสรรค์เย็นนี้เรียบร้อย เพื่อ

ให้ศชิาได้มเีวลาและสมาธใินการท�างานอย่างเตม็ที่

“เอ้า! ชน!” เสยีงแก้วกระทบกนัเคล้าเสียงเฮฮาอย่างสนกุ 

สนาน ดังขึ้นจากโต๊ะในมุมสลัวของร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นกึ่งบาร์ 

แห่งหนึ่ง หุน้ส่วนของร้านเป็นเพื่อนสนทิกบัหวัหน้าแผนกใหญ่ในบรษิทั

อสงัหารมิทรพัย์อย่างบารมี

ภายในร้านตกแต่งด้วยเฟอร์นเิจอร์ไม้เนื้อดแีบบยโุรปผสมผสาน

กับความเป็นไทยได้อย่างลงตัว ทั้งโต๊ะ เก้าอี้ ตู้โชว์ ไม่เว้นแม้แต่

เคาน์เตอร์บาร์ที่ฉลขุอบตู้เป็นลวดลายไทย แถมในแก้วของเครื่องดื่ม

บางชนดิกม็ดีอกไม้แบบไทยๆ ลอยไว้เพื่อเพิ่มความหวานหอม 

เสียงดนตรีที่ดังเร้าอารมณ์ด้วยจังหวะสนุกสนานและแสงไฟ 

สสี้มสลวั ไม่ท�าให้ศชิามคีวามรู้สกึร่วมจนอยากจะลกุขึ้นไปเต้นอย่าง

สนกุเหมอืนแขกของหลายๆ โต๊ะที่ก�าลงัวาดลวดลายอยูห่น้าเวท ีขณะ
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ที่บนเวทมีเีดก็หนุ่มหน้าละอ่อนยนืร้องเพลงอยู่ หญงิสาววางแก้วน�้าสี

อ�าพนัที่ยกขึ้นจบิลง เบนหน้าหลบออกมาจากวงสนทนาของเพื่อนร่วม

งานแล้วจมอยูก่บัความรูส้กึเดมิๆ โดยไม่รูเ้ลยว่าอาการเหม่อลอยของ

ตัวเองตรึงสายตาคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามให้ลอบมองด้วยความสนใจ

มากเพยีงใด

ธติยิอมรบักบัตวัเองว่าสนใจรุน่พี่สาวคนนี้ทนัททีี่เหน็อกีฝ่ายเดนิ

เข้ามาในร้านพร้อมกบัชานนท์ รุน่พี่อกีคนในแผนก ใบหน้าขาวใสที่ยงั

ดซูดีกบันยัน์ตาแห้งผากบอกให้เขารูว่้าผูห้ญงิคนนี้คอื ‘พี่พชี’ ไข่ในหนิ

ที่ทกุคนในแผนกหวงนกัหนา และอกีฝ่ายก�าลงัอกหกั

“เอ้า พวกมงึ มงึ มงึ มงึทั้งหลายลกุขึ้นแนะน�าตวักนัอกีทสีคิรบั” 

บารมีเอ่ยเสียงอ้อแอ้ในขณะที่งานเลี้ยงเพิ่งจะเริ่มได้เพียงชั่วโมงเศษ 

แต่คนที่บอกว่าตวัเองคอทองแดงกลบัเริ่มครองสตไิม่ได้

“เตมิเหล้ามั้ย” ชานนท์หนัมาถามศชิาที่นั่งเงยีบตลอดงาน 

หญิงสาวพยักหน้าก่อนที่เพื่อนจะคว้าแก้วเหล้าไปชงให้อย่างรู้

ใจกนั แล้วยื่นคนืให้ศชิารบัไปจบิ ก่อนเธอจะหนักลบัไปนั่งเงยีบๆ ตาม

เดมิ ในขณะที่การแนะน�าตวัของบรรดาน้องใหม่ด�าเนนิต่อไปท่ามกลาง

การให้ความสนใจของรุน่พี่ ที่ยงิค�าถามรวัใส่ไม่ยั้งอย่างอยากรู้เกนิเหต ุ

เริ่มจากเรื่องเรยีน ลามไปถงึเรื่องความรกั เรื่องครอบครวั เรื่องส่วนตวั 

ซึ่งบางค�าถามและบางค�าตอบกเ็รยีกเสยีงโห่ฮาอย่างสนกุสนานได้รอบ

โต๊ะ

“เฮ้ย! ไอ้คุณชายไปป์ ไปร้องเพลงขับกล่อมพี่สักเพลงซิครับ

น้อง” รพทีี่เริ่มกรึ่มได้ที่หนัไปสั่งธติ ิหนุ่มรุ่นน้องที่หน้าตาดมีากจนน่า

หมั่นไส้ แถมฐานะทางบ้านยงัรวยมากจนน่าอจิฉา ให้ขึ้นไปร้องเพลง

ให้ฟังสกัเพลง ท่ามกลางกองเชยีร์ที่ส่งเสยีงอย่างถูกอกถูกใจ ในขณะ

ที่คนขี้แกล้งแอบคดิในใจอย่างร้ายกาจว่า ‘เสรจ็กูละมงึ’ และเหน็ทวี่า

ครั้งนี้รพจีะแกล้งได้ส�าเรจ็
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“ใครอยากฟังน้องไปป์ร้องเพลง ขอเสยีงหน่อยครบัพี่น้อง”

เฮ!

ศชิาหนัไปมองชานนท์ที่ลกุขึ้นปรบมอืเชยีร์อย่างถกูใจร่วมไปกบั

คนอื่นๆ ด้วย ก่อนเบนสายตาไปมองชายหนุม่ที่ยนืขึ้นด้วยท่าทมีั่นใจ... 

สงสัยรพีจะเล่นคนผิด...หญิงสาวคิดแล้วชะงักไปเมื่อคนตรงหน้าจ้อง

ตามาแบบตรงๆ แบบที่เธอไม่ได้คดิไปเอง แถมแววตานั่นยังเปิดเผย

ความรู้สึกออกมาเสียด้วย เธอขยับตัวลุกขึ้นนั่งดีๆ หลังจากนั่งเลื้อย

บนเก้าอี้มาร่วมสองชั่วโมง แล้วมองตามหลงัรุน่น้องที่เดนิตรงไปยงัเวที

“เดี๋ยวได้รู้กันว่างานนี้จะหมู่หรือจ่า จะเป็นเสียงหมาหอนหรือ

เสยีงควายออกลูกนะ ฮ่าๆๆ” รพหีวัเราะลั่นอย่างชอบอกชอบใจ ใน

ขณะที่คนอื่นเริ่มไม่แน่ใจเมื่อเห็นท่าทางของธิติที่ดูคล่องแคล่วยาม 

พูดคยุกบันกัดนตรี

“มงึเคยได้ยนิมนัร้องเพลงมาก่อนเปล่าวะกนัต์” บารมเีอ่ยถาม

รุ่นน้องที่ยังคงมีท่าทีนอบน้อม ซึ่งอาจเป็นเพราะว่านี่คือการสังสรรค์

ครั้งแรก ไม่อย่างนั้นเด็กคนนี้อาจจะปีนเกลียวเขาเหมือนพวกรพีกับ 

ชานนท์แล้วกไ็ด้

“เคยครบั ไปป์มนัเป็นนกัร้องมาก่อน เคยท�าวงตอนอยูม่หา’ลยั 

แต่กไ็ม่ได้จรงิจงั เคยมคีนยใุห้ฟอร์มวงประกวด แต่มนับอกว่าแค่ร้อง

เล่นๆ อกีอย่างบ้านมนัรวย มนัไม่ลดตวัลงมาร้องเพลงกนิแกลบหรอก

ฮะ”

โห่! เสยีงโห่ร้องดงัขึ้นอย่างผดิหวงั

“กูกะจะแกล้งมนั” รพวี่าเสยีงอ่อย

“แต่กูว่ามึงดันให้มันฮอตเสียมากกว่านะ” ชานนท์บอกพลาง

พยักพเยิดให้ทุกคนหันไปมองรุ่นน้องมาดคุณชาย ที่พอจับไมค์ร้อง

เพลงแล้วดูดีมีออร่าแผ่กระจาย ยิ่งพอเปล่งเสียงร้องก็เรียกเสียงกรี๊ด

กร๊าดจากสาวๆ ต่างโต๊ะได้ตามคาด
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“เธอ...เธออกีแล้ว ที่มารบมากวนหวัใจ

จะไปไหนเจอใครมากมาย ท�าไมมนัมอง...หาแต่เธอ

ไม่ว่าอยู่ อยู่ที่ไหน ใจดวงนี้ยงัคงละเมอ

หลบัตาฝันกย็งัพบเธอ กม็แีต่เธอ โอ๊ะโอ...

ฉนัเป็นอะไรไม่รู้... ยั้งใจไม่ค่อยอยู่

Ooh! แปลกจรงิๆ Ooh! คดิถงึเธออกีแล้ว...

แปลกจรงิ... คดิถงึเธอจงั”1

เพลงดังของนักร้องสาวสุดฮิปถูกน�ามาร้องใหม่ในสไตล์ของธิติ

แบบอะคูสติกที่เสียงเพราะและร้องได้ออดอ้อน จนทุกคนในร้านนั่ง

เพลนิไปกบัเสยีงร้องนุ่มๆ อย่างชอบใจ

“แม่ง พอร้องเพลงแล้วดูหล่อขึ้นอกีสบิเท่าเลยว่ะ”

“ห่า ท�ากูหมาไปเลย” รพบี่นไม่จรงิจงันกั

ขณะที่ทกุคนก�าลงัอนิไปกบัเสยีงร้องหวานๆ ของเขา แต่ธติกิลบั

ปรารถนาให้ศชิาที่เหม่อมองไปทางอื่นหนัมามองที่เขาบ้าง เพราะเพลง

นี้เขาตั้งใจร้องให้เธอ ชายหนุ่มจึงจ้องมองตรงไปที่คนซึ่งยังไม่รู้สึกตัว 

จงใจให้คนตาดอีย่างรพหีนัมองเลิ่กลั่กจนต้องหนัมากระซบิถามชานนท์ 

อย่างสงสยั เมื่อเหน็ความผดิปกตขิองจดุโฟกสัสายตาของธติซิึ่งพุง่ตรง

มายงัโต๊ะที่พวกเขานั่งอยู่

“เต้ มงึว่าไอ้ไปป์ร้องเพลงนี้ให้ใครวะ” 

“ร้องให้มงึมั้ง” คนก�าลงักรึ่มๆ ตอบอย่างไม่ใส่ใจ

“มึงมองให้ดีดิว้า” รพีย�้าแล้วดึงชานนท์และเพื่อนคนอื่นให้มา

ช่วยกนัจบัสงัเกต ก่อนจะหนัมาจ้องศชิาซึ่งเป็นผู้หญงิคนเดยีวในโต๊ะ 

จนคนถูกจ้องมองขยบัตวัอย่างแปลกใจ

“มองอะไร”

1 เพลง “Ohh” ของ ปาล์มมี่
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“ไอ้ไปป์...” รพอีกึอกัพลางมองศชิาสลบักบัมองธติอิย่างตกใจ 

“ไอ้เดก็นั่นมองพชี”

“ห่า งานงอกไหมแล้วล่ะมงึ” ใครคนหนึ่งเอ่ยขึ้นก่อนจะมเีสยีง

วพิากษ์วจิารณ์ตามมา โดยหยบิเรื่องศชิากบัธติขิึ้นมาเป็นประเดน็ 

ศชิาหนัไปมองรุน่น้องเพยีงแวบเดยีวแล้วเมนิมองไปทางอื่น ไม่

สนใจทั้งเพื่อนที่นนิทาและธติทิี่มองมา ท�าให้นกัร้องจ�าเป็นต่อว่าทาง

สายตาอย่างน้อยใจท่าทีเมินเฉยและเย็นชาที่เธอแสดงออก แต่เรื่อง 

แค่นี้ไม่ท�าให้ธิติถอยหลังหรอก เพราะต่อให้ต้องปีนต้นไม้ที่มีหนาม

แหลมคมเป็นอปุสรรคเพื่อเดด็ดอกฟ้า เขากจ็ะปีน!

“กูม่ายมาว” บารมตีะโกนลั่นขณะถกูหิ้วปีกด้วยรุน่น้องทั้งสอง

ข้าง หลงัจากคดิเงนิเสรจ็เรยีบร้อย 

ท่าทโีอหงัที่ไม่ยอมให้รุน่น้องเข้าช่วยของบารมที�าให้ศชิาเหยยีด

ยิ้มอย่างอดหมั่นไส้ไม่ได้

“เดี๋ยวกูไปส่งพี่แบงค์เอง” รพีที่ยังมีสติดีอยู่อาสาอย่างแข็งขัน 

ทั้งที่ยนืแทบไม่ไหว

“ส่วนพวกมึง ไอ้ไก่อ่อนทั้งหลาย” ว่าก่อนหันไปชี้หน้ารุ่นน้อง

ฝึกงานคนใหม่ทั้งสี่คนที่ยนืเรยีงแถวหน้ากระดานด้วยเสยีงอ้อแอ้ “เมา

กนัหรอืเปล่า”

“ไม่เมาครบั” คนถกูถามตอบพร้อมเพรยีงกนั เพราะพวกเขาได้

รับอนุญาตให้แตะแอลกอฮอล์เพียงแค่แก้วเดียวเท่านั้น ในขณะที่ 

คนสั่งดวดเหล้าเพยีวๆ ไปหลายขวด

“ถ้ามงึไม่เมา งั้น...ไปส่งกูท ีเอิ๊ก!” รพบีอกก่อนจะมเีสยีงโห่ร้อง

ตามหลงัอย่างสมเพช

“เอ้า กก็เูมา จะให้ขบัรถยงัไงว้า กูไม่ใช่ไอ้พี่แบงค์ที่เมาแล้วบอก

ว่าไม่เมานะเว้ย”

“เออๆ งั้นเดี๋ยวกูไปส่งมงึเอง แล้วใครไม่ได้เอารถมาบ้างเนี่ย” 
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ศราเอ่ยถามพร้อมๆ กบัที่พวกขี้เมายากจนสองคนรบียกมอืขึ้น

“มงึเดนิไปรอกูที่รถเลย ไอ้ซนั ไอ้โอ๊ต”

“ครบั” สองหนุ่มรบัค�าก่อนจะเดนิน�าไปรอที่รถอย่างว่าง่าย

ชานนท์มองเพื่อนที่วุ่นวายกับการสั่งให้รุ่นน้องลากพวกขี้เมา

อย่างบารมีและรพีไปขึ้นรถอย่างหน่ายๆ ก่อนหันมาชวนศิชาที่ยืนนิ่ง

อยู่ข้างๆ

“ไป พชีกลบับ้านกนั”

“ไปด”ิ

“เดี๋ยวไปสูบบหุรี่แป๊บ เดนิไปรอที่รถนะ”

“ออื” ศชิาพยกัหน้าหงกึๆ แล้วเดนิไปรอเพื่อนที่ลานจอดรถ โดย

ไม่รู้เลยว่าธติเิดนิตามมาตดิๆ

“เดี๋ยวครบั”

ศิชาหยุดเดินแล้วหันมามองมือเรียวที่เอื้อมมาดึงชายเสื้อของ

เธอไว้ พลางมองส�ารวจคนตรงหน้าอย่างสงสยั ‘หน้าคุ้นๆ’

“เมาหรอืครบั” ธติถิาม

ศิชารีบส่ายหน้าหวือปฏิเสธจนผมกระจาย ขณะที่คนสติครบ

ร้อยมองท่าทางของรุ่นพี่อย่างชอบใจ ทั้งที่หน้าตาแดงก�่า ดวงตาหรี่

ปรือซะขนาดนั้นยังกล้าเถียงว่าตัวเองไม่เมาอีก ธิติกระตุกยิ้มและ 

จ�าใจต้องปล่อยมือจากชายเสื้อนุ่มอย่างแสนเสียดายเมื่อหันไปเห็น 

ชานนท์ก�าลงัเดนิกลบัมา เขามองดวงตาที่หรี่ปรอืของรุน่พี่สาวก่อนจะ

เอ่ยกบัศชิาอกีครั้งราวจะย�้าให้อกีฝ่ายจ�าได้ขึ้นใจ

“ผมชื่อไปป์นะครบั”
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4

แสงอาทิตย์ยามสายส่องลอดม่านหน้าต่างเข้ามาแยงตา

สาวร่างบาง เธอนอนคดุคู้อยู่ใต้ผ้าห่มหนาในห้องนอนกว้างของคอน-

โดฯ ชื่อดงัแห่งหนึ่ง หญงิสาวซื้อมนัด้วยเงนิที่มาจากน�้าพกัน�้าแรงของ

ตัวเอง หลังจากตัดสินใจออกจากบ้านของผู้เป็นป้ามาอยู่เพียงล�าพัง

เมื่อหลายปีมาแล้ว ห้องของศชิากว้างขวาง มหีนึ่งห้องนอนขนาดใหญ่ 

หนึ่งห้องรบัแขก และหนึ่งห้องครวั ที่ตกแต่งด้วยเฟอร์นเิจอร์ทนัสมยั

เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานและเพิ่มพื้นที่ของห้อง

ใบหน้าใสโผล่พ้นผ้าห่มออกมา และเธอเริ่มขยบัตวัยกุยกิ

 ศชิาหยตีาถีๆ่   แอลกอฮอล์หลายแก้วเมื่อคนืท�าเอาเธอหนกัหวั

ไปหมด ปกติเธอจะเลือกไปสังสรรค์กับเพื่อนแค่ช่วงวันศุกร์เพื่อที่จะ 

ตื่นสายได้ในวนัรุง่ขึ้น เนื่องจากอาการเมาค้างจะท�าให้เธอไม่อยากท�า

อะไร แต่เมื่อวานนี้เป็นวนัพฤหสับด ีและวนันี้คอืเช้าวนัศกุร์ 

“กรี๊ด!...เช้าวนัศกุร์”

ศชิากรดีร้องอย่างตกใจพร้อมกบัสะบดัผ้าห่มออกจากตวั แล้ว

ผดุลกุขึ้นอย่างรวดเรว็ ก่อนครางอย่างเจบ็ปวดเมื่อความรู้สกึมนึแล่น

จี๊ดเข้ามาจนปวดร้าวไปทั้งหวั จนต้องยกมอืขึ้นกมุขมบั หญงิสาวเอื้อม

มือไปคว้าสมาร์ตโฟนคู่ใจขึ้นมากดยิกๆ แล้วก็ปวดหัวมากกว่าเดิม
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เพราะข้อความและสายเรยีกเข้าที่ไม่ได้รบัเกอืบร้อยสาย ทั้งจากบารมี

และชานนท์ โดยมีใจความคล้ายกันว่าให้รีบไปท�างาน เนื่องจากมี

ประชุมด่วนในช่วงเช้านี้ และก�าชับอีกด้วยว่าต่อให้สายแค่ไหนก็ต้อง

ไปให้ได้ 

ศิชาคว้านาฬิกาปลุกขึ้นมาดูเวลา ซึ่งเข็มชี้บอกเวลาแปดโมง 

สี่สบินาท ีหญงิสาวฝืนลกุเดนิเข้าห้องน�้าด้วยอาการแฮงก์จดั อาบน�้า

และแต่งตวัด้วยความรวดเรว็

ภาพหญงิสาวใบหน้าซดีเซยีวและผมยาวหมาดน�้ายุง่เหยงิ สวม

เสื้อยืดคอวีสีเทา นุ่งกางเกงยีนสีเข้มขาดเข่า ที่สะท้อนออกมาจาก

กระจกบานใหญ่ตรงหน้าดูคล้ายมีแววกังวล เพราะเธอก�าลังจะได้

เผชญิหน้ากบัครีนิ หลงัจากที่ไม่ได้เจอกนัมาสปัดาห์กว่า 

‘แล้วไงล่ะ’ ศชิาถามตวัเอง ในเมื่อเลกิกนัไปแล้วกไ็ม่จ�าเป็นต้อง

รู้สึกอะไร จะไปห่วงท�าไมว่าเขาจะถูกว่าที่มีแฟนแต่งตัวปอนๆ ด้วย

เสื้อผ้าตามตลาดนัดราคาถูก หน้าตาจืดจางปราศจากเครื่องส�าอาง

ราคาแพง ในเมื่อเธอกเ็ป็นเธอแบบนี้ และอกีอย่างความสมัพนัธ์ของ

เขากบัเธอกจ็บลงแล้ว 

ศชิาหนัไปคว้าแปลนงานพร้อมกบักระเป๋าสะพายใบเก่าที่บรรจุ

ของใช้จกุจกิ แล้วออกจากคอนโดฯ ในเวลาเก้าโมงกว่า โดยเดนิทาง

ด้วยรถไฟฟ้าแทนที่จะเป็นรถโฟล์กคนัเก่าเกบ็ที่จอดทิ้งไว้ เพื่อหลกีเลี่ยง

การจราจรที่แสนจะตดิขดั และร่นระยะเวลาในการเดนิทางให้เรว็ขึ้น

“วนันีม้าสายนะคะคณุพชี” ประชาสมัพนัธ์สาวสวยเอ่ยทกั

ทันทีที่รองเท้าผ้าใบมอซอของศิชาเหยียบพื้นอาคารส�านักงานสูง

สามสบิชั้น ซึ่งเป็นที่ตั้งของส�านกังานใหญ่เมธตระกูลทวกีรุ๊ป

หญงิสาวที่ง่วนอยูก่บัการควานมอืในกระเป๋าใบใหญ่เพื่อหาบตัร

พนักงานตอบรับเสียงห้วนสั้นค�าเดียวว่า “ค่ะ” เพราะเธอไม่จ�าเป็น
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ต้องใส่ใจพวกปากหอยปากปูที่วนัๆ เอาแต่ตสีองหน้า คนพวกนี้ไม่ใช่

หรอืที่เคยบอกว่าเธอเป็นซนิเดอเรลลารองเท้าผ้าใบน่ะ

“วนันี้คณุคพีาผู้หญงิมาด้วยละค่ะ หน้าตาสวยเชยีว”

ศิชาชะงักมือที่ก�าลังจะแตะบัตร แต่แค่แวบเดียวก็รับค�าสั้นๆ 

อกี “หรอืคะ”

“แหม คณุพชีนี่เยน็ชาจงัเลยนะคะ คณุคมีผีูห้ญงิคนใหม่ทั้งคน 

ไม่หงึหวงบ้างหรอืไง”

“เราเลกิกนัแล้วค่ะ”

“ตายจรงิ เสยีใจด้วยนะคะ”

ศิชาส่ายหัวอย่างระอาน�้าเสียงเสแสร้งที่อีกฝ่ายฝืนพูด ทั้งที่

คงจะดใีจจนเนื้อเต้น ท�าไมเธอจะไมรู่ว้า่คนอยา่งครีนิเปน็ที่หมายปอง

ของพนกังานหญงิแค่ไหน เธอหงึ แต่ไม่เคยแสดงออกให้เขารู้เพราะคดิ

ว่าควรเชื่อใจซึ่งกนัและกนั และไม่อยากท�าให้เขาเป็นกงัวล แต่ครีนิคง

คดิว่าเธอเฉยชามากเกนิไปจงึตดัความสมัพนัธ์ยาวนานที่มมีาเสยีดื้อๆ

“พีชขอตัวนะคะ” ศิชาบอกก่อนหันไปกดหมายเลขลิฟต์ชั้นที่

ต้องการ แล้วก้าวเข้าไปอย่างรวดเรว็ เชื่อว่าทนัททีี่ลบัหลงัเธอ ผู้หญงิ

หน้าสวยปากแดงพวกนั้นคงเอาเรื่องเธอไปพูดกันสนุกปาก คีรินจะมี

ผู้หญิงคนใหม่อีกสักกี่คน มันก็เรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเธอสักนิด 

ไม่สกันดิเลย

...

“นี่เรยีกว่าท�าแล้วเหรอ” ครีนิฟาดแฟ้มงานลงบนโต๊ะอย่างแรง

พร้อมๆ กบัที่ประตูห้องประชมุถูกผลกัเข้ามาโดยศชิา 

หญิงสาวชะงักไปเล็กน้อยเมื่อสบตากับคีรินที่เงยหน้ามองมา

อย่างไม่พอใจ

อาจเป็นเพราะเธอมาสายจนเข้าประชุมด่วนไม่ทัน อาจเป็น

เพราะเธอยังคงแต่งตัวปอนๆ หรืออาจเป็นเพราะเธอไม่ได้มีความ
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ส�าคัญต่อเขาอีกแล้ว สายตาของเขาจึงดูว่างเปล่าและเย็นชาจนน่า

ใจหายขนาดนั้น

ศิชาเลิกคิ้วเล็กน้อยแล้วเหลือบมองสาวสวยหุ่นดีในชุดเดรส

ราคาแพงที่นั่งอยู่เยื้องกนักบัเขา นี่สนิะ ผู้หญงิที่คนพวกนั้นบอก สวย 

ดูด ีมชีาตติระกูล กเ็หมาะสมกบัเขาดแีล้วนี่

“พชี ทางนี้”

ศชิาหลบสายตาก่อนหนัไปมองบารมกีบัชานนท์ที่กวกัมอืเรยีก 

เธอค้อมศรีษะเลก็น้อยก่อนเดนิไปทรดุนั่งลงตรงเก้าอี้ว่างที่ถกูเว้นไว้ให้ 

หญงิสาวยกมอืขึ้นคลงึขมบัก่อนเสยผมยาวยุ่งๆ ลวกๆ แล้วหยบิแฟ้ม

งานที่ชานนท์เลื่อนมาให้ขึ้นเปิดดู ไม่สนใจชายร่างสูงที่นั่งอยู่ตรงหน้า

สกันดิ

“ฉนัให้เวลาพวกนายมาหลายสปัดาห์ส�าหรบัการเตรยีมงานเพื่อ

น�าเสนอ แต่ไม่คดิว่าจะได้งานชุ่ยๆ นี่ออกมา” ครีนิเอ่ยเสยีงเรยีบเยน็

อย่างไม่พอใจชวนให้บรรยากาศยิ่งตึงเครียด ท�าเอาบรรดาพนักงาน

ถึงกับสะดุ้งเป็นแถวๆ ทั้งพนักงานประจ�าและนักศึกษาฝึกงานใหม่ที่

ได้รบัอนญุาตให้เข้าร่วมประชมุด้วย มเีพยีงศชิาที่นั่งเฉยอย่างไม่รู้สกึ

อะไร ผิดกับเมื่อก่อนที่เธอจะออดอ้อนเขาให้ใจเย็นลงยามที่เขาไม่

พอใจงานในแผนกของเธอ แต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนั้น และอาการเฉยชา

ของศชิากเ็ปรยีบเหมอืนน�้ามนัที่ราดลงบนกองไฟอย่างครีนิให้ลกุโชน 

เขายอมรบัว่าไม่พอใจที่เปิดประตหู้องประชมุเข้ามาแล้วไม่เหน็

เธอ ก่อนจะรู้ว่าเมื่อวานแผนกออกแบบโครงสร้างมีนัดเลี้ยงสังสรรค์ 

และครีนิกเ็ดาได้ไม่ยากเยน็ว่าแม่สาวคอทองแดงคงจะแฮงก์จดัจนตื่น

สาย ไหนจะข้าวของมากมายที่เขาเคยซื้อให้เธอตอนคบกันที่อีกฝ่าย

แพก็ใส่กล่องกระดาษอย่างดมีาวางแหมะอยูข้่างโต๊ะท�างานของเขาอกี 

และทนัททีี่เขาเหน็ร่างแบบบางที่ซูบลงไปถนดัตาโผล่หน้าโทรมๆ เข้า

มาในห้องประชมุตอนเกอืบสบิโมงเช้า ครีนิกแ็ทบจะพ่นควนัร้อนๆ ให้
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ท่วมตวัเธอ ‘ท�าไมถงึได้ปล่อยตวัให้ผอมลงแบบนั้นนะ’

“สงสัยจะอยากท�าโอทีกันมากสินะ ถึงได้ท�างานกันมาแบบนี้ 

น่ะ” เขาถามด้วยน�้าเสียงไม่พอใจ ทั้งจากความไม่สมบูรณ์ของงาน

และคนที่นั่งนิ่งเงยีบ ไม่แม้แต่จะมองหน้าเขาสกันดิ

“ไปแก้งานและเตรียมน�าเสนอใหม่ ฉันหวังว่าทุกอย่างจะ

เรยีบร้อย และคงไม่ต้องมานั่งว่ากนัอยู่อย่างนี้”

“ครับ” เหล่าพนักงานในแผนกเอ่ยรับค�าอย่างพร้อมเพรียงกัน 

พลางคิดในใจว่ายังดีที่มีชีวิตรอดออกไป เนื่องจากปกติหากงานผิด

พลาดเยอะแบบนี้ ครีนิไม่มวีนัปล่อยให้ได้ออกไปแก้งานได้ง่ายขนาด

นี้หรอก ชายหนุม่จะอธบิายทลีะจดุ และจะยงิค�าถามให้คนรบัผดิชอบ

ตอบเพื่อแก้ไขปัญหาในตอนนั้นเลย ซึ่งเป็นวิธีที่ทุกคนออกจะเกรงๆ 

เพราะคีรินจะจี้ถามแบบตัวต่อตัวให้ได้ค�าตอบที่พึงพอใจ หากตอบ

อกึอกัหรอืตอบไม่ได้ อาจได้กนิโอทเีป็นเดอืนแน่ แต่ครั้งนี้คงเป็นเพราะ

สาวสวยมาใหม่ที่นั่งอยู่ข้างๆ เขานั่นละมั้ง มงักรใหญ่แห่งเมธตระกูล

ทวกีรุ๊ปถงึยงัไม่จดัหนกัอย่างที่ควรจะเป็น

“สี่คนนี้ใช่ไหม นักศึกษาฝึกงานที่มาใหม่น่ะ” คีรินหันถาม 

เดก็หนุ่มสี่คนในชดุนกัศกึษาเรยีบร้อย

“ครบั” ทั้งสี่พยกัหน้ารบัค�า

“ชื่ออะไรกนับ้างล่ะ” เขาถามเสยีงอ่อนลงพร้อมปิดแฟ้มเอกสาร

ในมือ แล้วเลื่อนออกห่างอย่างหมดความสนใจ พลางมองตรงไปยัง

หนึ่งในสี่นักศึกษาที่ลุกขึ้นยืนเป็นคนแรกและแนะน�าตัวด้วยเสียง

ฉะฉานอย่างมั่นใจ

“ผม ธติ ิวรรกัษ์ธกิลุ ชื่อเล่นชื่อไปป์ครบั”

ทันทีที่ได้ยินเสียงคุ้นหู ศิชาก็ละสายตาจากการอ่านเอกสาร 

ในมือมองคนตัวสูงที่ยืนเด่นตระหง่านอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วขมวดคิ้วมุ่น 

ขณะที่อกีฝ่ายจงใจจ้องตาเธอกลบัแบบไม่ยอมหลบ แถมยิ้มกว้างจน
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เหน็เหลก็ดดัฟัน 

ธติยินืยิ้มและมองศชิานานจนรพทีี่นั่งอยูข้่างๆ ต้องกระตกุแขน

ให้นั่งลง เพราะประธานบริษัทอย่างคีรินที่นั่งมองอยู่เริ่มขมวดคิ้วมุ่น

ด้วยความสงสยัท่าทขีองเดก็หนุม่ที่จ้องศชิาไม่วางตา ในขณะที่ทกุคน 

ในแผนกที่รู้ดีว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเริ่มกระสับกระส่าย มองหน้ากัน 

เลิ่กลั่ก กไ็อ้เดก็ไปป์เล่นชดัเจนขนาดนี้นี่นะ

ธิติ วรรักษ์ธิกุล คีรินทวนชื่อนั้นซ�้าอย่างคุ้นหูกับนามสกุลของ

เดก็หนุม่คนนี้ เขาคงต้องย้อนกลบัไปอ่านประวตันิกัศกึษาฝึกงานคนนี้ 

อย่างละเอียดเสียแล้ว เพราะรู้สึกว่าเขาจะได้เด็กฝึกงานที่ไม่ใช่แค่

นกัศกึษาธรรมดามา 

คีรินนั่งฟังการแนะน�าตัวของนักศึกษาคนถัดไปอย่างให้ความ

สนใจ แต่สาวร่างแบบบางที่เอาแต่นั่งก้มหน้าอ่านเอกสารก็ดึงสมาธิ

ของเขาให้เขวได้มากเช่นเดียวกัน ท่าทีเฉยเมยที่ศิชาแสดงออก 

ส่งสญัญาณให้เขารู้ว่าอกีฝ่ายเริ่มเปลี่ยนไป

“ยินดีกับน้องๆ ทุกคนที่ได้เข้ามาฝึกงานที่นี่นะ และหวังว่า 

ทกุคนจะได้รบัประสบการณ์ดีๆ  จากเมธตระกูลทวกีรุ๊ปไปด้วยเช่นกนั 

และนี่คุณแพม รนิศา” คีรินบอกพร้อมกับผายมือไปยังหญิงสาวร่าง

เพรยีวบาง ที่ลกุขึ้นยนือวดหุน่สวยและรูปหน้าเก๋ที่แต่งแต้มด้วยเครื่อง

ส�าอางกลิ่นหอมกรุ่น ส่งให้เธอดูสวยหวาน จนบรรดาพนักงานชาย 

ในแผนกตาลกุวาวขึ้นมาทนัที

“คุณแพมจะมาเทรนงานที่นี่ เลยอยากจะเรียนรู้งานในฝ่าย

ต่างๆ ผมขอให้ทกุคนให้ความร่วมมอืด้วย ส่วนหน้าที่หลกัๆ คณุแพม

จะเป็นเลขาฯ ส่วนตัวของผมด้วย จนกว่าคุณญาดาที่ลาพักร้อนจะ

กลบัมา”

“เลขาฯ เลยหรอืวะ” รพแีอบอทุานเสยีงแผ่วอย่างตกใจ ในขณะ

ที่เพื่อนคนอื่นหันไปมองหน้ากันก่อนเบนสายตามองตรงไปยังศิชา
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อย่างห่วงใยความรู้สึกของเพื่อนพร้อมๆ กัน ซึ่งอีกฝ่ายก็เพียงแค่ตี

สหีน้าเรยีบเฉย พยายามไม่แสดงความรู้สกึ 

คนมาใหม่อย่างธิติเริ่มเดาเรื่องออกเมื่อเห็นท่าทีผิดปกติของ

บรรดารุ่นพี่ เห็นทีว่างานนี้เขาเจอกระดูกเบอร์ใหญ่ที่คงจะงัดข้อด้วย

ไม่ได้ง่ายๆ ซะแล้ว แต่กไ็ม่ได้ท�าให้เขานกึกลวัเลยสกันดิ ‘พี่คคีอืคนที่

หกัอกพี่พชีสนิะ’

“ชื่อแพมนะคะ แพมยงัใหม่ในสายงานนี้มากเพราะเพิ่งเรยีนจบ

จากแอลเอมาหมาดๆ น่ะค่ะ ยงัไงกฝ็ากเนื้อฝากตวัด้วยค่ะ” รนศิาบอก

พลางยิ้มหวานแล้วค้อมศรีษะน้อยๆ อย่างไว้ตวั 

คีรินผายมือไปยังบารมี หัวหน้าแผนกที่นั่งอยู่ตรงมุมหนึ่งของ

หวัโต๊ะ “ส่วนนี่บารม ีเป็นหวัหน้าแผนกฝ่ายออกแบบโครงสร้างครบั”

“ยนิดทีี่ได้รู้จกันะคะ” รนศิายิ้มแล้วเอื้อมมอืไปสมัผสัเบาๆ กบั

มอืหนาของอกีฝ่ายที่ยื่นมา

“เช่นกนัครบั”

“ส่วนที่เหลอืเป็นพนกังานในแผนกครบั ว่างๆ คณุแพมกเ็ข้าไป

ท�าความรู้จกัที่แผนกได้ ถ้าคณุแพมอยากรู้งานในส่วนไหน สอบถาม

ที่หวัหน้าของแต่ละแผนกได้เลยนะครบั ผมบอกทกุคนไว้แล้ว”

“ขอบคุณคุณคีมากเลยนะคะ” รนิศาหันไปยิ้มให้คีรินอย่าง

ขอบคณุด้วยกริยิาท่าทางอ่อนหวาน 

คนที่นั่งฟังบทสนทนาของคีรินกับเลขาฯ ชั่วคราวอยู่นานแล้ว

รู้สกึขดัหูลกุขึ้นยนื และโพล่งถามออกไปอย่างไม่รกัษามารยาท แบบ

ที่เพื่อนๆ รู้ดว่ีาเธอเริ่มจะทนไม่ไหว เพราะต่อให้ศชิาบอกว่าไม่รูส้กึอะไร

กับภาพบาดตาที่เห็นอยู่ตรงหน้า แต่แผลใหม่ก็มีสิทธิ์ที่จะยังเจ็บอยู่

ไม่ใช่หรอื

“นี่ประชมุเสรจ็แล้วใช่ไหมคะ”

ครีนิมองศชิาที่ถามขึ้นด้วยท่าทเีอาเรื่อง โดยไม่เกรงใจแขกของ
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เขาเลยสกันดิอย่างไม่พอใจ

“เสรจ็แล้วใช่ไหม ถ้าเสรจ็แล้วพชีขอตวันะคะ” เธอย�้าถามเขา

อีกครั้งแถมมองมาอย่างไม่หลบตา จนคีรินเห็นรอยไหววูบแม้เพียง

บางเบาอยู่ในดวงตาคู่นั้น 

ศชิาไม่รอฟังค�าตอบของเขา หยบิแฟ้มเอกสารตรงหน้าแล้วเดนิ

ผลนุผลนัออกไปท่ามกลางสายตาของทกุคน ที่มองตามด้วยความรูส้กึ

แตกต่างกนั ก่อนที่ชานนท์จะรบีเดนิตามออกไปเป็นคนแรก

“โอเคนะพชี”

ศชิาพยกัหน้าหงกึๆ ซ่อนน�้าตาไว้ภายใต้เจลเยน็ที่ปิดตาเอาไว้ 

เธอเพิ่งรู้ว่าคนที่หมดรักกันแล้วท�าร้ายจิตใจกันได้อย่างเลือดเย็น ไม่

แม้แต่จะแสดงท่าทเีหน็ใจหรอืสงสารกนับ้างเลยสกันดิ ครีนิคงคดิที่จะ

ตดับวัครั้งเดยีวไม่ให้เหลอืใย ผดิกบัเธอที่ยงัไม่หยดุร้องไห้ให้เขาสกัที

“ฉนัอยากอยู่คนเดยีวสกัพกั” ศชิาบอก

“ไม่เอาน่าพชี แกอยูค่นเดยีวมาเป็นอาทติย์สองอาทติย์แล้วนะ

เว้ย” ชานนท์แย้งทนัทอีย่างไม่เหน็ด้วย

“แค่สบินาท ีฉนัขอแค่สบินาท”ี หญงิสาวขอร้องเสยีงเบา เธอ

กแ็ค่ไม่อยากให้เพื่อนเหน็น�้าตาอกีกแ็ค่นั้น

“เออ แค่สบินาทนีะเว้ย” ชานนท์บอกก่อนจะยอมเดนิห่างออก

ไปจากพาร์ทชินัของศชิา ตรงไปยงัโต๊ะท�างานขนาดใหญ่ที่ตั้งอยูก่ลาง

แผนก ซึ่งพวกเพื่อนๆ นั่งรวมหวัมองอยู่ตรงนั้นเพื่อรอฟังเรื่องของศชิา

“ร้องไห้เหรอวะ” รพเีอ่ยถามก่อนอย่างอยากรู้ 

“เออด”ิ เพื่อนสนทิกระแทกเสยีงใส่

“พี่คนีี่จะใจยกัษ์ใจมารไปถงึไหนวะ แค่นี้ยงัเล่นให้เจบ็ไม่พออกี

เหรอไง”

“เออ จรงิของมงึ เล่นควงผู้หญงิใหม่มาแบบนี้ เป็นกู กูกจ็กุว่ะ 

แต่นี่เป็นพชีนะเว้ย กร็ู้ปะวะว่าพชีบอบบางแค่ไหน”
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“แล้วบอบบางแค่ไหนเหรอครบั” ธติทิี่นั่งเงยีบฟังรุน่พี่คยุกนัอยู่

นานแล้วเอ่ยถามขึ้น

ทุกคนหันไปมองธิติด้วยสายตากล่าวโทษ จนคนถามต้องรีบ

ปฏเิสธอย่างรวดเรว็

“ผมไม่ได้แอบฟังนะพี่ ผมนั่งอยู่ตรงนี้นานแล้ว” เสยีงเขาอ่อน

ลงมากในท้ายประโยค ขนืบอกว่าเขาเพิ่งจะเขยบิเข้ามานั่งใกล้ๆ ตอน

ที่ชานนท์เดนิกลบัเข้ามา มหีวงัโดนถบีหวัออกจากวงสนทนาแน่

“นี่ก็อีกคน อย่าคิดว่าพวกกูจะยอมให้มึงแตะพีชได้ง่ายๆ นะ

เว้ย” รพีขู่ฟ่อขณะที่ชานนท์ยิ้มข�าท่าทางที่ดูเหมือนหมาหวงก้างของ

เพื่อน

“พชีไม่เหมอืนผู้หญงิอื่น อย่ามาท�าเป็นหมาหยอกไก่” ศราย�้า

อกี เพื่อบอกให้รู้ว่าศชิาเป็นที่รกัที่หวงของเพื่อนๆ มากแค่ไหน จนเขา

ต้องบอกเสยีงหนกัแน่นให้ทกุคนวางใจ

“ผมกไ็ม่ได้คดิเล่นๆ นี่ครบั”

ชานนท์หันขวับไปมองหน้ารุ่นน้องที่บอกด้วยน�้าเสียงจริงจัง  

น�้าเสียงและแววตาที่ธิติแสดงออกท�าให้พวกเขารู้โดยไม่ต้องย�้าถาม 

อกีครั้ง เรื่องแบบนี้ในหมู่เพื่อนผู้ชายพูดครั้งเดยีวย่อมรู้เรื่อง เลยไม่มี

ใครห้ามหรอืค้านอกีเมื่อได้ยนิธติพิดูแบบนั้น ก่อนที่ชานนท์จะถามขึ้น

ด้วยน�้าเสยีงที่จรงิจงัไม่แพ้กนั และท�าให้คนถูกถามถงึกบันิ่งไป

“แล้วมึงจะท�ายังไงกับพีชที่เพิ่งอกหักจากต้นรักที่ปลูกมาเจ็ดปี

ล่ะ”

“พี่พีชครับ ผมซื้อกาแฟมาฝาก”

ศชิาเลกิคิ้วขึ้นมองหนุม่ร่างสงูที่ยนือยูต่รงหน้าพาร์ทชินัของเธอ

พร้อมกับยื่นแก้วกาแฟเย็นเฉียบมาให้อย่างแปลกใจ ไอ้เด็กคนเมื่อ 

คนืนี่
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“ผมเหน็พี่พชีดูเพลยีๆ เลยซื้อมาฝากน่ะครบั”

“ใส่ยาพษิมาหรอืเปล่า”

“ไม่มีครับ” ธิติปฏิเสธเสียงสูง เรียกรอยยิ้มได้จากหน้าเซียวๆ 

ของศชิาให้คนมองได้ใจชื้น

‘ผมกจ็ะเดนิหน้าต่อไป ไม่ว่าผลลพัธ์จะออกมายงัไงกต็าม’ นั่น

คอืค�าตอบของเขาที่ตอบชานนท์กลบัไปแทบจะทนัท ีเพราะเขาสนใจ 

ศชิาจรงิจงัขึ้นมาเสยีแล้ว

“ขอบใจนะ” หญิงสาวยิ้มแล้วเอื้อมมือไปรับแก้วกาแฟมาดูด

อกึใหญ่ หวงัว่ามนัจะช่วยบรรเทาอาการปวดศรีษะตบุๆ ที่สบืเนื่องมา

จากการแฮงก์เมื่อคนื บวกกบัการที่บ่อน�้าตาแตกเมื่อสกัครู่นี้ได้

“ยนิดคีรบั ถ้าพี่พชีมอีะไรจะใช้ผมกต็ะโกนเรยีกได้เลยนะครบั”

ศิชาซึ่งก�าลังก้มหน้าดูดกาแฟพยักหน้าหงึกๆ แล้วชูสองนิ้วขึ้น

เป็นสญัลกัษณ์ว่าตกลง ก่อนที่ธติจิะเดนิกลบัออกไป และสวนกบัคน

ตัวสูงกว่าที่เดินดุ่มๆ เข้ามาด้วยใบหน้าบึ้งตึงติดจะเย็นชา ซึ่งมากับ

พายอุารมณ์ที่พร้อมจะท�าลายทกุอย่างให้ราบเป็นหน้ากลอง จนสมาคม 

คนปากหอยปากปูที่นั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่กลางห้องถึงกับสลายตัว 

หายไปในเพยีงพรบิตาเดยีว

“พี่เรยีกให้ไปหาที่ห้อง ท�าไมไม่ไป” ครีนิเปิดปากถาม

คนที่ก�าลังดูดกาแฟและเพียงเหลือบตาขึ้นมองถึงกับส�าลัก  

ศิชาวางแก้วกาแฟลงแล้วควานมือหาทิชชูให้วุ่น ก่อนที่มือใหญ่จะ 

ควกัผ้าเชด็หน้าออกจากกระเป๋าเสื้อสทูสเีข้มของตนเอง แล้วเอื้อมแขน

ข้ามฉากกั้นไปเช็ดปากและแก้มที่เลอะคราบกาแฟให้คนตัวเล็กกว่าที่

พยายามเบี่ยงหน้าหนี

“อยู่นิ่งๆ ได้ไหม ท�าอะไรไม่รู้จกัระวงั” ครีนิว่าเสยีงดุ

ศิชาก้มหน้างุดหนีสายตาคนที่มองมาอย่างคาดโทษ พลาง 

ปัดมอืเขาออกห่างตวัก่อนบอกเสยีงแขง็ เป็นเหตใุห้ครีนิชะงกัไป
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“ฉนัเชด็เองได้ค่ะ” 

คีรินยื่นผ้าเช็ดหน้าให้อีกฝ่ายรับไปเช็ดคราบสีน�้าตาลอ่อนที่

เปรอะหน้าและเปื้อนเสื้อยืดตัวเก่ง เปิดทางให้เขาได้มีโอกาสมอง

ส�ารวจร่างบางที่ดซูบูลงกว่าตอนล่าสดุที่เจอกนัมาก และต้องพยายาม

ระงบัอารมณ์โกรธอย่างที่สดุ ‘ท�าไมถงึไม่ดูแลตวัเองนะ’

“กนิข้าวบ้างหรอืเปล่า ท�าไมถงึได้ปล่อยให้ตวัเองผอมแบบนี้” 

เขาเอ่ยถามเสยีงนิ่ง ไล่มองมอืและแขนเลก็ที่เขาเคยจบักมุอย่างห่วงใย 

ในขณะที่อกีฝ่ายเอาแต่ก้มหน้าเชด็คราบกาแฟ ไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้น

มองหน้าเขาเลยสกันดิ

“พี่มเีรื่องจะคยุด้วย”

“แต่ฉนัไม่มอีะไรจะคยุค่ะ” ศชิาสวนกลบัทนัควนัแล้วตดัสนิใจ

เงยหน้าขึ้นมองสบตาเขา เธอไม่อยากเป็นผู้หญงิอ่อนแอที่แค่เหน็เขา

ควงผูห้ญงิคนอื่นกร้็องไห้เป็นบ้าเป็นหลงัแบบนี้ เธออยากเข้มแขง็และ

ไม่รู้สกึอะไรต่อให้เขาจะควงผู้หญงิเป็นร้อยกต็าม เธอรู้ว่าเรื่องแบบนี้

มันต้องใช้เวลาแม้จะไม่ง่ายเลย แต่การที่เธอไม่ต้องเจอเขาเป็นอีก

หนทางหนึ่งที่จะท�าให้เธอลมืความทรงจ�าที่มเีขาอยู่ในนั้นได้

“อย่าใช้สรรพนามแบบนั้นกับพี่ พี่เคยบอกเราแล้วใช่ไหมว่าพี่

ไม่ชอบ”

“แต่ฉันไม่มีอะไรจะคุยจริงๆ ค่ะ และอีกอย่างเราก็ไม่ได้เป็น

อะไรกนัแล้ว พชีไม่ใช่คนของพี่ค ีและพี่คกีไ็ม่ใช่คนของพชี เราเลกิกนั

แล้ว จ�าไม่ได้หรอืคะ” ศชิาบอกเสยีงเดด็เดี่ยว มองสบตาคมที่ฉายแวว

ไม่พอใจ แม้ท้ายประโยคเสียงของเธอจะสั่นไปเล็กน้อย เพราะยังไม่

เข้มแขง็พออย่างที่ปากพูด 

คีรินมองดวงตาสั่นระริกที่ปิดบังความรู้สึกของอีกฝ่ายไว้ไม่มิด

ด้วยแววตาเรียบเฉย ขณะเดียวกันก็ซ่อนความกลัวของตัวเองไว้ด้วย

เช่นกนั เขากลวัว่าศชิาจะลมืเขาได้ เวลาแค่เกอืบสองสปัดาห์อาจน้อย
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เกินไปที่จะลบความทรงจ�าตลอดเจ็ดปีได้ แต่คีรินไม่แน่ใจ หากเป็น 

ศชิาคนที่เดด็เดี่ยวและเดด็ขาดคนนี้ เธออาจท�าได้กไ็ด้

“แก้วที่มนัแตกไปแล้ว มนักลบัเอามาใช้ใหม่ไม่ได้หรอกนะคะ”

“พชีแน่ใจเหรอว่ามนัแตกไปแล้วน่ะ”

ค�าถามที่หลุดออกมาจากปากของคีรินท�าเอาศิชาได้แต่มอง

อย่างไม่เข้าใจ สายตาเตม็ไปด้วยค�าถาม 

ความคบัข้องใจและแววตาตดัพ้อกระตุน้ให้ชายหนุม่รูส้กึว่าการ

กระท�าของเขาไม่สมกบัเป็นผูช้ายเอาเสยีเลย ถ้าหากนี่คอืเกม ครีนิคง

ถูกปรับแพ้ราบคาบอย่างแน่นอน เพราะเขาเล่นนอกเกม และไม่

ยอมรบักตกิาอย่างที่ควรจะเป็น 

เขาจะถอืว่าค�าพดูที่บอกว่าเลกิกนักไ็ด้เป็นแค่การทะเลาะกนัจะ

ได้ไหมนะ

“หมายความว่ายงัไงคะ”

“ไม่ยกัรู้ว่าเรามปีัญหาเกี่ยวกบัหูด้วย พี่กว็่าพี่พูดชดัแล้วนะ”

ศิชาเม้มปากแน่น มองชายร่างสูงที่ผลักก�าแพงซึ่งเธอสร้างขึ้น

มาเพื่อปกปิดความอ่อนแอลึกๆ ในใจเอาไว้ด้วยค�าพูดเพียงประโยค

เดยีว และประโยคนั้นกแ็ทบจะท�าลายก�าแพงของเธอลงได้ในครั้งเดยีว

“อย่า...” 

ครีนิเลกิคิ้วสงู มองคนหน้าใสตรงหน้าที่หลดุค�าพดูออกมาด้วย

เสยีงแผ่วเบาและแววตาเจบ็ร้าว

“อย่ากลบัมาในวนัที่พชีก�าลงัจะเข้มแขง็ พชีก�าลงัจะลมืพี่คไีด้

อยู่แล้ว อย่ากลบัมาเลยนะคะ พชีไม่อยากเจบ็อกี แค่ครั้งเดยีวมนัก็

เกนิพอแล้ว”

“พชี!” ครีนิมองภาพเธอร้องขอเขาอย่างอ่อนแอด้วยความรู้สกึ

ชาเหมอืนถูกสาดด้วยน�้าเยน็จดั ชายหนุ่มมองแววตาสิ้นหวงัของอดตี

คนรกัที่คลอไปด้วยหยดน�้าใสอย่างสงสารจบัใจ แววตาเจบ็ช�้าที่ดูเดด็
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เดี่ยวเตือนให้คีรินรู้ว่าหากเขากลับมาไม่ทันช่วงนี้ ศิชาอาจจะโผออก

จากปีกที่เขากางปกป้องเธอไว้ตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาด้วยสองขาเล็กที่

อาจจะไม่เข้มแข็งพอ แต่มันกลับเต็มไปด้วยความกล้าหาญ และถ้า

เป็นแบบนั้นจรงิ คงเป็นเขาที่ต้องเสยีใจกบัการลองใจบ้าบอที่จะได้ไม่

คุ้มเสยีเอาเสยีเลย

“นี่พชีคดิว่าพี่จะเลกิกบัเราจรงิๆ เหรอ”

“เลิกล้อเล่นกับความรู้สึกของพีชสักที!” หญิงสาวพูดเสียงดัง

จนเกอืบตะคอก น�้าตาหยดลงบนใบหน้าใสอกีครั้งจนได้ 

คีรินถอนหายใจ เขารู้ว่าวิธีการของตัวเองไม่เป็นสุภาพบุรุษ 

เพราะเมื่อเหน็ว่าคนตรงหน้าท�าท่าจะลมืเขาจรงิๆ และยนืยนัที่จะเดนิ

ต่อไปด้วยสองขาเลก็ๆ เพยีงล�าพงั เขากไ็ม่ลงัเลเลยที่จะท�าทกุอย่าง

เพื่อรั้งเธอไว้ เพราะรู้ว่าเธอเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญมากแค่ไหน และ 

เขาเองที่พลาดที่ท�าลายความรูส้กึของผูห้ญงิตวัเลก็ๆ ที่อยูเ่พยีงล�าพงั

มาตลอด และเคยยดึเขาเป็นที่พึ่งหนึ่งเดยีวของหวัใจให้ย่อยยบัลงด้วย

ค�าพูดสิ้นคดิ 

เขายงัจ�าได้ดว่ีาศชิาตดิเขาแจมากแค่ไหน และอกีฝ่ายกเ็คยบอก

ว่าเขาเป็นทกุสิ่งทกุอย่างในชวีติเธอ

‘พี่คเีป็นของขวญัที่ดทีี่สดุในชวีติของพชี’ ศชิาเคยบอกเขาแบบ

นั้น แต่ท�าไมเขาถงึไม่รูจ้กัพอนะ ได้คบืแล้วจะเอาศอก ซึ่งการเสี่ยงอาจ

ท�าให้เขาไม่ได้อะไรเลยกไ็ด้

คีรินเอื้อมมือออกไปหวังจะเช็ดคราบน�้าตาออกจากใบหน้าใส 

แต่ปฏกิริยิาตอบกลบัคอืการปัดมอืเขาออกอย่างแรง จนมอืของเขาขึ้น

ปื้นแดงแทบจะทนัที

“เราเลกิกนัแล้วนะคะ”

“พี่ไม่มวีนัปล่อยมอืจากเราง่ายๆ หรอก”

“แต่พี่คกีป็ล่อยไปแล้วนี่” เธอย้อนเขาอย่างไม่ยอมแพ้ อย่ามา
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ท�าเหมือนเรื่องทั้งหมดเป็นแค่เรื่องล้อเล่นนะ ความรู้สึกที่เสียไปแล้ว 

เอากลบัมาท�าให้เป็นเหมอืนเดมิไม่ได้หรอก

“พี่ไม่ได้ปล่อย” คีรินว่าแล้วหันไปมองรนิศาที่ก�าลังเดินเข้ามา

พร้อมกบัแฟ้มงานในมอื เขาจงึส่งสญัญาณว่าเดี๋ยวเดนิออกไป ก่อน

หันมามองเด็กขี้แยที่นั่งหน้าตาแดงก�่าอยู่ตรงหน้า เด็กที่ท�าท่าจะไม่

ยอมเดนิตามทางของเขาง่ายๆ

“ไม่ได้ปล่อยงั้นเหรอคะ แต่พี่คเีป็นคนบอกเลกิพชีเองนะ”

“กน็ั่นไงพี่ถงึบอกว่าเรามเีรื่องต้องคยุกนั” เขาสรปุทิ้งท้ายสั้นๆ 

แล้วรบีเดนิออกไป โดยมศีชิามองตามแผ่นหลงักว้างด้วยแววตาสบัสน

สดุหวัใจ 

ความรู้สึกของเธอไม่ใช่ของเล่นที่ใครจะโยนทิ้งแล้วเก็บมาเล่น

ใหม่ได้ง่ายๆ นะ!
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5

กระด่ิงหน้าร้านกาแฟเลก็ๆ ทีซ่่อนอยูต่รงมมุตกึข้างบรษิทั

ส่งเสียงดังครั้งแล้วครั้งเล่า บ่งบอกถึงจ�านวนลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามา

ไม่ขาดสาย ด้วยบรรยากาศภายในร้านที่ดอูบอุน่ ให้ความรูส้กึเหมอืน

บ้านหลงัหนึ่ง ทั้งเก้าอี้และโต๊ะไม้ขนาดกลางที่ตั้งเรยีงไว้ชดิกระจก ของ

ประดบัตกแต่งท�ามอืกระจกุกระจกิหลายชิ้นที่วางประดบัไว้ทั่วร้าน รวม

กบัภาพวาดหลายแบบ ทั้งภาพพอร์ตเทรต การ์ตูน และทวิทศัน์ 

กลิ่นหอมของกาแฟที่ลอยฟุง้ผสานกบักลิ่นหอมของขนมปังอบ

ร้อนๆ เปรยีบเสมอืนกลิ่นอโรมาเทอราพชีั้นดทีี่ท�าให้ผ่อนคลาย คลอ

ด้วยเสียงเพลงเพราะจากกีตาร์โปร่งในแบบอะคูสติกสบายๆ ชวนให้

เพลดิเพลนิ จนคนที่ถกูโทร. เรยีกให้ออกมาอย่างฬิกานั่งจิ้มขนมหวาน

และเบเกอรหีลากชนดิตรงหน้าเข้าปากไม่หยดุมอือย่างเอรด็อร่อย ใน

ขณะที่เจ้ามอืเอาแต่นั่งหมนุคลงึแก้วเซรามกิใบสวยในมอื ซึ่งบรรจชุา

กลิ่นหอมไว้ค่อนแก้วไปมาอย่างเหม่อลอย คิ้วสวยขมวดมุ่นเป็นปม

เหมอืนมปีัญหาให้คดิไม่ตก

ฬิกาวางส้อมเล็กในมือลงแล้วโบกมือไปมาตรงหน้าเพื่อนที่ยัง

คงไม่รู้สกึตวั และมองเหม่อจนแทบจะทะลผุ่านตวัเธอไป

“พชี” ฬิกาส่งเสยีงเรยีกเบาๆ ก่อนตดัสนิใจเอื้อมมอืไปแตะแขน
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เรียวของเพื่อนจนอีกฝ่ายสะดุ้งสุดตัว ปล่อยแก้วในมือหล่นจนน�้าชา

กลิ่นหอมหกเลอะโต๊ะ

ศิชามองอย่างตกใจแล้วหันรีหันขวางหาทิชชู แต่ไม่ทันฬิกาที่ 

ส่งเสยีงเรยีกพนกังานเสริ์ฟที่เดนิผ่านให้เข้ามาจดัการ

“เหม่ออะไรอ้ะ” ฬิกาถามทนัททีี่พนกังานเสร์ิฟเดนิออกไป ขณะ

ที่ศชิาได้แต่ยิ้มเซยีวๆ

“มเีรื่องให้คดินดิหน่อยน่ะ”

“เรื่องพี่คเีหรอ”

“นั่นกส่็วนหนึ่ง” บอกพลางก้มหน้า และเสตกัเค้กรสนุม่เข้าปาก 

ศิชาไม่อยากให้เพื่อนจับสังเกตได้ว่าเธอก�าลังมีปัญหาใหญ่ที่ยังคิด 

ไม่ตก ปัญหาที่เธอไม่อยากผลกัมนัให้เป็นภาระของคนอื่น ปัญหาที่เธอ 

อยากแบกมันไว้ด้วยตัวเอง ปัญหาที่เข้ามาในวันที่อ่อนแอและไร้คน 

ซึ่งเป็นที่ยดึเหนี่ยวของหวัใจคนส�าคญั

“พูดเหมือนมีเรื่องอื่นให้คิดอย่างนั้นแหละ นอกจากเรื่องพี่คีที่

ท�าเอาแกแทบกระอกัแล้วยงัจะมเีรื่องอื่นให้คดิหนกั คดิมากอกีเหรอ”

“กเ็รื่องทั่วไปนั่นแหละ ไม่มอีะไรมากหรอก” ศชิาบอกปัดพร้อม

กับพยายามท�าสีหน้าท่าทางให้ดูร่าเริงขึ้น เพราะเธอเองก็ไม่อยากดู

เหมอืนคนอมทกุข์อยู่ตลอดเวลานกัหรอก

“แน่ใจนะว่าแค่เรื่องทั่วไปน่ะ”

“แน่ใจด”ิ หญงิสาวพยกัหน้า และมองตอบฬิกาที่มองมาด้วย

สายตาที่บ่งบอกว่าไม่เชื่อถอืค�าพูดของเธอสกันดิเลย

“ถ้าแกมปีัญหาอะไรต้องบอกฉนันะพชี”

“โอเค” ศิชารับค�าแต่แอบไขว้นิ้วโดยที่เพื่อนไม่ทันสังเกตเห็น 

ขอโทษที่ต้องโกหกและปิดบงัแกนะฬิกา

“ว่าแต่พี่คเีหน็รอยที่คอแกหรอืยงั” ฬิกาเอ่ยถาม

ศิชายกมือลูบรอยสักรูปตาข่ายดักความฝันหรือดรีมแคชเชอร์
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เล็กๆ บริเวณกกหูด้านซ้ายของตัวเอง พานให้นึกถึงคนชอบบังคับที่

แสนจะเอาแต่ใจ 

‘พี่คีดูผู้หญิงคนนั้นสิ’ ศิชาชี้ชวนชายร่างสูงที่เดินกุมมือเธออยู่

ให้มองหญงิสาวคนหนึ่งที่เดนิผ่านหน้าไป

‘คนที่สกัเตม็ตวันั่นน่ะเหรอ’

‘ค่ะ...ดูเท่ดจีงั’

‘ว่าไงนะ’ คีรินหันมาจ้องหน้าคนพูดตาเขียวปั้ดอย่างไม่พอใจ 

ที่คนตวัเลก็นยิมชมชอบอะไรแบบนั้น ซึ่งเขากไ็ม่ได้อคตกิบัผู้หญงิที่สกั

นกัหรอก แต่ต้องไม่ใช่กบัศชิา ผู้หญงิของเขา

‘เท่ตรงไหน เบกิตาโตๆ ดูซ’ิ เขาบอกแล้วท�าท่าจะเอื้อมมอืมา

ถ่างตาเธอจนหญงิสาวหวัเราะ

‘กม็นัดูแมนๆ ดนีี่คะ ดูเข้มแขง็เหมอืนผ่านปัญหาและเรื่องราว

อะไรมามากมาย’

ครีนิหยดุเดนิแล้วก้มลงมองเข้าไปในตาของคนรกั

‘พีชของพี่เข้มแข็งแค่นี้ก็พอแล้ว ไม่เห็นต้องไปสักเลย มีพี่อยู่

ทั้งคนจะกลวัอะไร หมื’

“พชี! ร้องไห้ท�าไม”

ศชิาสะดุง้เพราะเสยีงร้องทกัอย่างตกใจของฬิกาพร้อมยกมอืขึ้น

แตะหยดน�้าใสบนแก้มของตวัเอง เธอร้องไห้!

“ไหนบอกไม่ได้คดิเรื่องพี่คไีง!” ยิ้มรบัแหยๆ พลางรบักระดาษ

ทชิชูที่เพื่อนยื่นมาให้

“ถามแค่นี้ ไม่เหน็ต้องร้องไห้เลย”

“ฉนัไม่เป็นไร”

“น่าเชื่อว่าไม่เป็นอะไรมาก” ฬิกาลากเสยีงยาวประชดประชนั

ศิชายิ้มแล้วว่า “ส่วนเรื่องรอยสัก ต่อให้เขาเห็น เขาก็ไม่รู้สึก

อะไรหรอก” แม้ในใจลึกๆ จะยังแอบเกรงเขา คีรินไม่ชอบรอยสัก  



ลานีน  61

โดยเฉพาะเมื่อมนัมาอยูบ่นผวิของเธอ แต่ความสมัพนัธ์ของเขากบัเธอ

ก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนี่ แล้วจะผิดอะไรที่เธอแค่อยากสักเพื่อซ่อน

ความหวาดกลวัและกงัวลในใจ หวงัว่ามนัจะช่วยผลกัดนัให้เธอเข้มแขง็ 

และก้าวผ่านเรื่องราวร้ายๆ ไปได้ แม้ว่ามนัจะเป็นเพยีงแค่รอยสกัแบบ

เพนต์ที่ลบได้กเ็ถอะ

“เพื่อนแกนี่กด็เีนอะ สนบัสนนุกนัดจีรงิๆ” ฬิกาค่อนขอดไปถงึ

ชานนท์ที่ไปเดินถนนคนเดินด้วยกันกับศิชา และไม่คิดจะห้ามปราม

เลยสกันดิ กลบันั่งรอศชิาสกัซะเฉย

“พดูถงึกม็า ไปดกีว่า” ฬิกาว่าพลางพยกัพเยดิไปทางหนุม่ร่างสงู

ที่ก�าลังผลักประตูร้านเดินเข้ามา จนคนที่จะชิ่งออกหลังร้านไม่ทันได้

ตั้งตวั เพราะชานนท์เพยีงแค่ก้าวเรว็ๆ กเ็ข้ามาประชดิโต๊ะเสยีแล้ว

“ไง” เขาทกัสั้นๆ พร้อมกบัทรดุนั่งลงข้างศชิา ขณะที่ฬิกาเบ้ปาก 

ใส่อย่างไม่ไว้หน้า

“ไงอะไรล่ะ คราวหลงัมองผ่านฉนัไปเลยนะ ไม่ต้องทกั”

“เอ้า!” ชานนท์ร้องอย่างแปลกใจพลางมองคนที่นั่งฝั่งตรงข้าม

ด้วยท่าทยียีวน

“พอไม่ทกักด็่า จะเอายงัไงกนัแม่คณุ ท�าเป็นผู้หญงิวยัทองไป

ได้ ท�าอะไรกไ็ม่ได้ดั่งใจ”

“ฉนักไ็ม่เคยคาดหวงัให้นายได้ดั่งใจฉนัอยู่แล้ว มโนไปเองรไึง”

ศิชาส่ายหน้าอย่างเบื่อหน่ายความไม่กินเส้นกันของเพื่อนที่ 

นบัวนัยิ่งรนุแรงขึ้นทกุท ีพอคนหนึ่งเริ่ม อกีคนกไ็ม่น้อยหน้า เถยีงกนั

ได้ทุกวันจนผิดปกติ จนคนกลางชักเริ่มชัดเจนในข้อสันนิษฐานที่เคย

ตั้งเอาไว้

“พวกแกมซีมัตงิกนัใช่ไหม”

ขวบั!

“ไอ้พชี!” 
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ศชิาท�าหน้าเหลอหลาเมื่อถกูเรยีกชื่อเสยีงดงัลั่นจากคูก่ดัทั้งสอง

ที่พร้อมใจกนัหนัมามองหน้าเธอเป็นตาเดยีว

“ฉนักลบัไปท�างานก่อนละ แกมอีะไรโทร. หาฉนัได้ตลอดนะ” 

ฬิกาบอกแล้วผลุนผลันเดินออกไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ชานนท์ก ็

หนัรหีนัขวาง

“งั้น เดี๋ยวฉนัไปซื้อกาแฟก่อนนะ พอดพีี่แบงค์ฝากซื้อด้วยน่ะ” 

บอกแล้วรบีเดนิดิ่งไปที่เคาน์เตอร์

ศชิาหนัมองเพื่อนที่แยกกนัไปคนละทางแล้วถอนหายใจ พอเธอ

เอ่ยปากทกัเรื่องนี้ทไีร คนที่บอกว่าไม่มอีะไรกแ็สดงพริธุออกมาแทบจะ 

ทกุครั้ง จนคนดูออกได้แต่ส่ายหน้าอย่างอ่อนใจ ปากแขง็กนัทั้งคู่เลย

“งานเข้า” บารมตีะโกน เขาเพิ่งเดนิออกมาจากห้องประชมุหลงั

การประชุมหัวหน้าแผนกเสร็จสิ้นลงพร้อมกับการน�าเสนองานรอบที่

สอง ชายหนุ่มก้าวเรว็ๆ เข้าไปหยดุยนืตรงโต๊ะกลางห้อง 

บรรดาลูกน้องรวมทั้งศชิาโผล่หวัออกมาจากพาร์ทชินัของตวัเอง 

แล้วเดนิเข้าไปรมุดแูปลนงานที่ผูเ้ป็นหวัหน้ากางลงบนโต๊ะ วศิวกรสาว

เปิดสมดุเล่มเลก็พร้อมเตรยีมปากกาจดรายละเอยีดยบิย่อยเตม็ที่

“งานผดิตรงไหนอกีเหรอพี่” รพเีอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสยีงอดิโรยเพราะ

เพิ่งจะผ่านช่วงแก้งานไปหมาดๆ พลางชะโงกหน้ามองแปลนงานที่กาง

หราอยู่บนโต๊ะอย่างสงสยั

“ตรงนี้น่ะซ”ิ บารมวี่าพร้อมกบัชี้มอืลงไปบนภาพโครงสร้างจดุ

หนึ่งที่มีปัญหาเรื่องความสมดุลของโครงคาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการ

ออกแบบด้านอื่นๆ ทั้งระบบความมั่นคงของตัวอาคารที่จะต้องปรับ

และค�านวณกันใหม่ ระบบความแข็งแรงของตัวอาคารที่สูงกว่าสี่สิบ

ชั้น โดยที่การออกแบบในส่วนต่างๆ จะต้องค�านงึถงึการใช้งาน ความ

ประหยดั และความสวยงามด้วย ถงึแม้ว่าโครงการก่อสร้างคอนโดฯ 

หรู ‘คีตะแลนด์’ ของคีรินในครั้งนี้จะมีงบประมาณสูง แต่ทั้งวิศวกร
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และสถาปนิกก็จะต้องเซฟงบประมาณและต้องท�างานออกมาให้เกิด

ความผดิพลาดน้อยที่สดุ

...

“วกีนี้คงหนกั สู้ๆ กนัหน่อยนะ” บารมบีอกหลงัจากการประชมุ

อย่างไม่เป็นทางการของแผนก ที่ไม่น่าจะหนักหน่วงแต่กลับกินเวลา

ไปเกือบสองชั่วโมงจบลง ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปเข้าคอกของ

ตัวเองหลังจากสรุปได้ว่างานยักษ์ชิ้นนี้ต้องปรับกันใหม่เกือบทั้งหมด 

เล่นเอาทุกคนหน้าแห้ง แต่ก็ไม่มีใครกล้าบ่นออกมา ได้แต่ก้มหน้า

ท�างานของตัวเองเงียบๆ ในขณะที่นาฬิกาก็เดินวนรอบแล้วรอบเล่า

ท่ามกลางความเงยีบ ไม่มเีสยีงอะไรเลด็ลอดให้ได้ยนิ ชนดิที่ว่าหากมี

คนท�าของตกคงได้ยนิกนัทั่วแผนก

“สั่งข้าว!” ใครคนหนึ่งตะโกนขึ้นมา เรยีกให้คนอื่นๆ ที่นั่งก้มหน้า 

จมอยูก่บักองงานเงยหน้าขึ้นมองเขม็นาฬิกาที่ชี้บอกเวลาบ่ายสองโมง

ตรงพร้อมกนั 

ศิชาวางดินสอในมือลงแล้วบีบขมับเบาๆ หลังจากเครียดเกร็ง

ตดิกนัมาหลายชั่วโมงกบังานที่ยงัคงไม่คบืหน้า

“กะเพราไก่ไข่ดาว” รพโีผล่ใบหน้าส�าอางพ้นพาร์ทชินัของตวัเอง

ขึ้นมาสั่งเมนูอาหารเป็นคนแรก ขณะที่คนอื่นแอบท�าหน้าเบ้อย่าง 

เบื่อหน่ายเมนูจ�าเจเดิมๆ ที่ถูกขนานนามว่าเมนูสิ้นคิด พอคิดอะไร 

ไม่ออก ชื่อเมนูนี้ก็เด้งเข้ามาในหัวเป็นเมนูแรก แต่คนสั่งก่อนก็ไม่ได้

สนใจ เพราะกลบัไปคร�่าเคร่งกบังานที่ยงัวางกองท่วมหวัแล้ว

“แล้วของคนอื่นล่ะครับ” ธิติเอ่ยถามในขณะที่คนอื่นเอาแต่

ชะเง้อคอมองหน้ากันเลิ่กลั่ก เพราะจะให้มานั่งละเลียดม้วนกินเส้น

สปาเกตตไีก่ผดัซอสในเวลานี้กด็ูท่าจะไม่โอเค

“เหมอืนของไอ้รพลีะกนั”

“กูด้วย” หลายคนส่งเสยีงสั่งตามๆ กนั
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“ถยุ! ไอ้พวกมสีมอง มองกูแบบสิ้นคดิมาก สดุท้ายมงึกส็ิ้นคดิ

เหมือนกันละว้า” เจ้าของเมนูสิ้นคิดท�าเสียงเหมือนถ่มน�้าลายอย่าง

สมจรงิ

“มึงด่ากูเหรอไอ้รพี” บารมีตะโกนถามออกมาเพราะเขาเป็น 

คนแรกที่เลอืกสั่งเมนูสิ้นคดิตามรพ ี

คนถูกถามหดคอแล้วเอ่ยเสยีงอ่อยๆ ว่า “เปล่าคร้าบบบ” เรยีก

เสยีงหวัเราะอย่างสะใจจากเพื่อนรอบทศิ เมื่อไอ้คนปากเก่งหงออย่าง

กะลูกหมา

“แล้วพี่พชีจะสั่งอะไรดคีรบั”

ศชิาเงยหน้าขึ้นมองธติทิี่เดนิเข้ามาถามถงึโต๊ะพลางส่งยิ้มกว้าง

มาให้ จนหญงิสาวเผลอมองเพลนิ ‘หน้าใสดจีงั’ ท�าเอาคนที่ถูกมอง

ตรงๆ ถงึกบัไปไม่เป็น จนต้องยกมอืเกาท้ายทอยอย่างไม่รูว่้าจะเอามอื

ไปวางตรงไหน เพราะรู้สกึว่ามนัเกะกะเหลอืเกนิ

“เหมอืนของรพลีะกนั ง่ายด”ี หญงิสาวสรปุง่ายๆ 

ธติหินัไปตะโกนบอกเพื่อนที่ก�าลงัจดเมนอูาหารลงกระดาษแผ่น

เล็ก เพื่อให้เพิ่มยอดสั่งกะเพราไก่ไข่ดาวของศิชาลงไปอีกหนึ่งกล่อง 

ก่อนหันมามองสาวรุ่นพี่ที่ก้มลงร่างแปลนงานลงกระดาษปรูฟขนาด

ใหญ่ ท่าทีจริงจังเวลาท�างานท�าให้คนตรงหน้าดูน่ามองขึ้นอีกทวีคูณ 

ยามที่เธอเสยผมยาวสลวยให้ดยูุง่ๆ ด้วยท่าทสีบายๆ กบัท่าทางมุง่มั่น

ส่งให้ศชิาดูเท่และมเีสน่ห์แบบไม่ต้องเสรมิแต่งให้มาก ใบหน้าขาวใส

ดสูว่างชวนให้มองเพลนิ ผู้หญงิที่ดดูแีบบก�าลงัด ีมองกี่ทกีไ็ม่เบื่อแบบ

นี้จะไปหาได้อกีที่ไหนนะ

“พี่พชีมอีะไรให้ผมช่วยกบ็อกได้เลยนะครบั” เขาเอ่ยปากบอก

จนคนที่มวัแต่ก้มหน้าท�างานเงยหน้าขึ้นอกีครั้ง

“มแีน่ ไว้เดี๋ยวพี่จะเรยีกให้ช่วยละกนั ว่าแต่...ตอนเรยีนมหา’ลยั

น่ะ เราเป็นเดอืนคณะใช่ไหม”
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ธติเิลกิคิ้วเป็นเชงิถามก่อนจะพยกัหน้ารบัค�าอย่างแปลกใจ “ก.็..

ครบั”

“หญงิเยอะเลยละส”ิ

“กน็ดิหนึ่งครบั” เขาบอกแล้วนิ่งไปนดิอย่างชั่งใจ ก่อนจะตดัสนิ

ใจถามกลบัอย่างอยากรู้ “แล้วพี่พชีล่ะครบั หนุ่มเยอะไหม”

ศชิาช้อนตาขึ้นมองคนถาม เธอไม่รู้ว่าเขาก�าลงัคาดหวงัให้เธอ

ตอบว่าอย่างไร แต่คนธรรมดาๆ อย่างเธอไม่ได้ฮอตมากมายอย่างที่

เขาคิด ผู้หญิงที่คุ้นชินกับการสวมเสื้อยืด นุ่งกางเกงยีนขาดๆ สวม

รองเท้าผ้าใบ และแทบจะไม่เคยแตะชุดแส็กหรือเดรสเลยอย่างเธอ 

จะป็อปได้ยังไง ไหนจะทรงผมยาวยุ่งที่แทบจะไม่ได้สัมผัสหวีเลย 

นอกจากนิ้วเรียวๆ ที่ใช้สางลวกๆ เธอไม่ได้เป็นที่ต้องตาของใครนัก

หรอก แต่พอมานกึดูกพ็อมอียู่บ้างเหมอืนกนั ถ้าไม่นบัรวมดี้สาวๆ ที่

หลงคดิว่าเธอเป็นทอม

“แล้วไปป์คดิว่าไงล่ะ”

“เยอะครับ อย่างพี่พีชหนุ่มเยอะแน่ๆ” ธิติตอบอย่างที่คิดจน 

คนฟังหลดุข�าออกมา

“นี่พี่ดูดขีนาดนั้นเลยเหรอ”

“ท�าไมล่ะครบั”

“กไ็ม่รู้ส ิพี่กเ็ป็นของพี่แบบนี้น่ะ” ศชิาตอบพลางก้มมองปลาย

รองเท้าผ้าใบสมีอซอของตวัเอง ที่ครั้งหนึ่งเธอเคยนกึเทยีบกบัรองเท้า

หนงัราคาแพงของครีนิ คนที่เคยยนืข้างกนั

“ผมเดาว่าบ้านพี่พชีคงไม่มกีระจก”

ศชิาเลกิคิ้วสงูอย่างสงสยั มองสบตาคนตวัสงูกว่าที่จ้องมองเข้า

มาในตาของเธออย่างมั่นใจในค�าที่จะตอบ สายตาบ่งบอกถงึความรูส้กึ

ทั้งหมดที่ม ีและศชิากส็มัผสัมนัได้เตม็ๆ ธติชิอบเธอ

“เพราะถ้าพี่พชีเหน็หน้าตวัเอง พี่พชีจะไม่ถามผมแบบนี้” 
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และค�าตอบอย่างมั่นใจของเขาก็ท�าเอาเธอหน้าร้อน ก่อนจะ

หวัเราะกลบเกลื่อนความเขนินดิๆ 

ธติมิองเธอแล้วอมยิ้ม...น่ารกั...

“นี่ไม่มตีงัค์จ่ายค่าข้าวกลางวนัใช่ไหมเนี่ย”

“ผมพูดจรงินะ”

“ถ้าพี่สวยจรงิ ป่านนี้กค็งไปประกวดนางสาวไทยแล้ว”

“แล้วท�าไมไม่ไปล่ะครบั”

เธอเหลอืบตาขึ้นมองคนพดูที่ยิ้มระรื่นอยูต่รงหน้า ก่อนกลั้นยิ้ม

แล้วออกปากไล่อย่างไม่จรงิจงันกั “ไปซื้อข้าวเลยไป!”

“เขินอ้ะดิ” เขาหัวเราะล้อๆ ก่อนจะยอมเดินออกมาเมื่อศิชา

ท�าท่าจะลกุอ้อมโต๊ะมาไล่เขาจรงิๆ โดยที่ทั้งสองไม่รูเ้ลยว่า นยัน์ตาคน

ที่เพิ่งก้าวเข้ามาในแผนกและทันเห็นฉากหัวร่อต่อกระซิกของศิชากับ

รุน่น้องฝึกงานฉายแววเรยีบ ลกึ และยากจะเดาความรู้สกึ เหมอืนท้อง

ทะเลที่เงยีบสงบก่อนพายใุหญ่จะมา

“มองอะไรหรอืคะ” รนศิาที่ก้าวมายนืเคยีงคู่กนัหนัไปถามชาย

ร่างสูงที่ชะงกั ก่อนมองตามสายตาครีนิเข้าไปภายในแผนกออกแบบ

โครงสร้างอย่างสงสยั แต่กไ็ม่เหน็มคีวามผดิปกตอิะไร

“เปล่าครบั ไม่มอีะไร”

“คณุคจีะเอาขนมพวกนี้เข้าไปให้พวกคณุแบงค์เลยไหมคะ” เธอ

ชถูงุที่บรรจขุนมกลิ่นหอมหวานหลายกล่องในมอืเป็นเชงิถาม หลงัจาก

เธอและคีรินกลับมาจากการกินข้าวกับลูกค้าได้แวะซื้อขนมไดฟุกุรส

นุ่มหอมจากร้านเบเกอรชีื่อดงั มาฝากบรรดาพนกังานแผนกออกแบบ

ที่ก�าลงัเจองานใหญ่ เพราะต้องแก้งานที่เสรจ็ไปแล้วใหม่เกอืบทั้งหมด 

จากการได้ร่วมงานกับคีรินมาเกือบสัปดาห์ท�าให้รนิศารู้ว่า เขาเป็น

ผูช้ายที่น่าสนใจมากทเีดยีว ตอนแรกรนศิาคดิจะควงเขาเพื่ออวดเพื่อน

ในกลุ่มที่ปลื้มคีรินไม่แพ้กัน แต่พอได้มาใกล้ชิดกันแบบนี้กลับท�าให้ 
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ไม่อยากเป็นแค่คู่ควง เธอก�าลงัสนใจเขาขึ้นมาจรงิๆ

“ครบั เดี๋ยวผมแวะเอาเข้าไปให้เอง”

“ให้แพมช่วยดกีว่าค่ะ” หญงิสาวอาสา และไม่รอให้เขาอนญุาต 

ก่อนเดนิน�าเข้าไป โดยมคีรีนิเดนิตามไปตดิๆ

“ทกุคนคะ แพมกบัคณุคซีื้อขนมมาฝากค่ะ” รนศิาบอกพลาง

วางถุงขนมลงบนโต๊ะขนาดใหญ่กลางห้อง เรียกให้มนุษย์รูที่หลบอยู่

หลงัพาร์ทชินัของตวัเองค่อยๆ โผล่หน้าออกมาเมยีงมอง ก่อนจะทยอย

เดนิกนัออกมาทลีะคนสองคน

ขณะที่ศิชานั่งเฉย จ้องมองแผ่นหลังกว้างของคีรินในชุดสูท

เนี้ยบจัดที่ยืนเคียงคู่อยู่กับรนิศาในชุดเดรสสีหวานรัดรูป และปฏิเสธ

ไม่ได้ว่าทั้งคูด่เูหมาะสมกนั ผดิกบัเธอที่มกัถกูครหาว่าเป็นนางซนิที่จ้อง

จะกระโจนลงถงัข้าวสาร 

ครีนิเพยีบพร้อมและรวยล้นฟ้า ในขณะที่ศชิาเป็นคนธรรมดาที่

ไม่มีอะไรเลย กระนั้นเธอและเขาก็ฝ่าฟันทุกอย่างมาได้ตลอดเจ็ดปี  

คีรินปิดกั้นเธอจากค�านินทา และขอให้เธอมั่นใจและมองเพียงเขา  

แต่แล้วความรกัเจด็ปีกจ็บลงเพยีงเพราะเธอยงัไม่พร้อมแต่งงานกบัเขา

แค่นี้นี่นะ เธออยากรู้ว่าเขาใช้อะไรมาวดัว่าการที่เธอไม่พร้อมแต่งงาน

หมายถงึการอยากจะเลกิราด้วย ตลกสิ้นดี

“พี่ซื้อขนมมาฝาก” ครีนิผละจากกลุม่รุน่น้องที่ก�าลงันั่งกนิขนม

ที่เขาซื้อมาฝากอย่างหวิโหย เดนิมาหาคนที่ไม่แสดงท่าทวี่าสนใจไยดี

ต่ออะไรทั้งสิ้น ศชิาเอาแต่ก้มหน้าท�างาน ทเีมื่อกี้เขายงัเหน็หวัเราะร่า

กับไอ้เด็กนั่นอยู่เลย เด็กที่ไม่ใช่แค่นักศึกษาฝึกงานธรรมดาเพราะ

นามสกุลธิติเป็นนามสกุลเจ้าของโรงแรมชื่อดังในแถบภาคเหนือแทบ

ทั้งหมด

ศชิาค่อยๆ เงยหน้าขึ้นมองมอืเรยีวที่ยื่นถงุบรรจกุล่องขนมสสีวย

มาตรงหน้าก่อนเอ่ยปฏเิสธเสยีงเบา
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“ขอบคณุค่ะ แต่พชียงัไม่หวิ” บอกก่อนก้มหน้าจดปลายดนิสอ

ลงบนกระดาษปรูฟสีขาว ทั้งที่รู้แก่ใจว่างานชิ้นนี้จะใช้งานอะไรไม่ได้

เลย นอกเสียจากเป็นเครื่องมือกันเธอออกจากการเผชิญหน้ากับเขา

แบบตรงๆ ซึ่งเธอไม่รู้เลยว่าอาการแบบนี้ก�าลงัจะท�าให้คนที่พยายาม

กดความไม่พอใจไว้ลกึๆ ไม่อยากจะทนอกีต่อไป

ครีนิวางถงุขนมลงบนเอกสารกองหนึ่งของเธอแล้วบอกแกมสั่ง

ด้วยเสยีงตดิห้วน

“นี่มนัจะบ่ายสามแล้ว ทานรองท้องไปก่อน จะรอให้โรคกระเพาะ 

ถามหาอกีรไึง” เขาบอกอย่างรูด้ว่ีาคนตรงหน้ามโีรคประจ�าตวัที่เป็นมา 

ตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัย เนื่องจากการกินอาหารไม่ตรงเวลา  

ตอนนั้นคีรินยังเคยแวะเอาข้าวไปส่งที่คณะให้คนตัวเล็กกว่าอยู่เสมอ 

แต่ตอนนี้คนตรงหน้ากลบัเฉย

“กนิซะ หรอืจะให้พี่ป้อน”

“กพ็ชีบอกว่าไม่หวิไง” เธอแหวใส่เขาพลางเลื่อนถงุขนมออกไป

อีกทางอย่างไม่รักษาน�้าใจ ก่อนบอกย�้าด้วยประโยคที่ท�าให้คีรินรู้สึก

เหมือนถูกตีแสกหน้าด้วยไม้หน้าสาม “เลิกเอานิสัยเดิมๆ มาใช้ซะท ี

เพราะพี่คไีม่มสีทิธิ์ เลกิกนัไปแล้วอย่ามาท�าเป็นห่วงใยกนันกัเลย”

“กนิซะ!” ชายหนุ่มสั่งเสยีงเข้ม มองศชิาที่เชดิหน้ารั้นอย่างไม่

ยอมเชื่อฟังกันง่ายๆ เขาพยายามเก็บความรู้สึกที่อยากจะยกคนตรง

หน้าขึ้นมาเขย่าแล้วถามว่าท�าไมถงึดื้อด้านแบบนี้ แต่เธอคงไม่ยอมให้

เขาแตะตวัได้ง่ายๆ หรอก

“พชีไม่กนิ”

“ไม่กนิกช่็าง แต่พี่จะยนืรออยูต่รงนี้จนกว่าเราจะกนิ แต่ถ้าอยาก

เหน็หน้าพี่นานๆ ไม่ต้องกนิกไ็ด้นะ”

ศชิาเม้มปากแน่นมองครีนิที่ตสีหีน้าไม่ทกุข์ร้อนอย่างขดัใจ ไม่

คดิว่าเขาจะงดัไม้นี้มาใช้ จนเธอต้องเอื้อมมอืไปหยบิขนมไดฟกุสุสีวย
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มากดัเข้าปากอย่างท�าอะไรไม่ได้ กริยิากระฟัดกระเฟียดของศชิาเรยีก

รอยยิ้มจากคีรินได้แวบหนึ่ง แม้ว่าทุกอย่างจะยังไม่เหมือนเดิม แต่

อย่างน้อยการที่ศชิาไม่เฉยชาต่อเขาจนเกนิไปกท็�าให้ครีนิใจชื้น

“ไหนบอกว่าไม่หวิ...” เขาทกัจนคนหน้าง�้าที่ก�าลงัจะหยบิขนม

ชิ้นที่สามเข้าปากชะงักมือ แต่ศิชาก็ไม่ใช่คนที่พอถูกทักแล้วจะหยุด  

หญิงสาวหยิบขนมกินอีกหลายชิ้นอย่างไม่สนใจว่าเขาจะกระแนะ-

กระแหนหรอืไม่ เพราะเธอก�าลงัหวินี่นา

“อ๊ะ!” ศชิาสะดุง้ทนัททีี่ปลายนิ้วหวัแม่มอืของครีนิปาดเชด็รอย

เป้ือนบนรมิฝีปากอิ่ม ปลายนิ้วนั้นไม่ต่างอะไรกบัของร้อน จนหญงิสาว

ต้องฉากตัวหนีมือนั้นอย่างรวดเร็ว เพราะเสี่ยงต่อความรู้สึกที่ยังไม่

มั่นคงเกนิไป

“ถ้าอร่อย เดี๋ยวคราวหลงัพี่ซื้อมาฝากอกีดไีหม” ครีนิถามด้วย

น�้าเสยีงพอใจขณะมองคนตวัเลก็ที่ก้มหน้างดุอย่างคดิถงึ สมัผสันุม่นิ่ม

เมื่อครู่ยังคงให้ความรู้สึกดีบนปลายนิ้วมือ ริมฝีปากอิ่มร้อนนั่นไม่ใช่

หรอืที่เขาโหยหา แววตาตระหนกกึ่งเก้อเขนิที่ดูเว้าวอน ดวงตาคู่นั้นที่

เขาปรารถนาจะเกบ็ไว้เพยีงคนเดยีว

“คณุคคีะ”

ชายหนุ่มหันไปมองรนิศาที่เดินตรงเข้ามา ขณะที่ศิชานั่งนิ่ง 

ท�าเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น

“ครบั คณุแพมมอีะไรหรอืเปล่า”

“มสิเตอร์เจสนัโทร. ด่วนมาจากสงิคโปร์ค่ะ ก�าลงัรอสายคณุคี

อยู่” รนศิารายงานพลางเหลอืบมองศชิาที่นั่งนิ่งอยู่หลงัพาร์ทชินัด้วย

สายตาไม่ชอบใจ ผู้หญงิคนนี้นี่เองที่ครีนิยนืคยุด้วยอยู่นานสองนาน

“ครบั เดี๋ยวผมจะรบีไป” เขาบอกและรอให้รนศิาเดนิกลบัออก

ไป ก่อนหนัมาบอกกบัศชิา

“แล้วเดี๋ยวพี่จะแวะมาใหม่” คีรินบอกแล้วรีบเดินตามเลขาฯ 
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ชั่วคราวดกีรนีกัเรยีนนอกของเขาออกไป 

ศชิานั่งเงยีบ ไม่ตอบรบัค�าพดูของเขา เพราะเอาแต่ก่นด่าตวัเอง

ในใจ กะอแีค่สมัผสัแค่นี้ท�าใจสั่นไปได้ อย่าลมืว่าเขาไม่ใช่หรอืที่เป็น

คนทิ้งเธอไปอย่างเลอืดเยน็น่ะ


