
บทน�ำ

ห้องฉกุเฉนิของโรงพยาบาลรฐัย่านดอนเมอืงยงัคงวุน่วายเหมอืน
ทกุวนั เจ้าหน้าที่ทกุคนวิ่งวุ่น เมื่อคนไข้ยงัคงทยอยกนัเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย 

อกีทั้งวนันี้มอีุบตัเิหตุรถนกัเรยีนชนเสาไฟฟ้า แม้จะไม่มใีครเสยีชวีติ แต่ก็

มีคนบาดเจ็บทั้งหมดเกือบยี่สิบราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก เมื่อรวมความ

ห่วงใยของผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่เข้าไปด้วย ความวุ่นวายจึงเพิ่มมากขึ้นเป็น 

สองเท่า

“คุณพยาบาลคะ น้องบอกว่าปวดแผลมากค่ะ” เสียงจากผู้หญิง 

คนหนึ่งที่ยนือยู่ข้างรถเขน็ของเดก็ผู้หญงิตะโกนขึ้น พร้อมกบักวกัมอืเรยีก

พยาบาลคนที่อยู่ใกล้ที่สุดให้ไปดูแลลูกสาวของตน

แม้มีภาระที่จะต้องเข็นรถฉีดยาเข้าไปเก็บหลังจากใช้งานเรียบร้อย

แล้ว แต่หญิงสาวชุดขาวยังแวะไปที่รถเข็นคันนั้นก่อน เมื่อกวาดตามอง 

กพ็บว่าคนไข้เป็นหนึ่งในเดก็ผูป้ระสบอบุตัเิหต ุแผลภายนอกเพยีงแค่ถลอก 

จึงเปิดชาร์ตดูประวัติการรักษาผ่านมา แล้วพยาบาลสาวก็พบว่าเด็กคนนี้

เพิ่งกนิยาแก้ปวดไปเมื่อห้านาททีี่แล้ว และตอนนี้ก�าลงัรอเอกซเรย์อยู่
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“น้องได้รับยาแก้ปวดไปแล้วนะคะ” เธอตอบพร้อมรอยยิ้มปลอบ

ประโลมที่ยากจะเกดิกบัคนอื่น หากต้องมาเจอสถานการณ์เช่นนี้

“แต่ยงัปวดอยู่นี่ เหน็ไหม!” 

เสียงของแม่เด็กเข้มขึ้น แต่นั่นก็ไม่ได้ท�าให้อารมณ์เยือกเย็นของ  

ธารธารา วงศ์เกิด พยาบาลสาวยศเรืออากาศเอกของโรงพยาบาลแห่งนี้

เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด นิสัยเธอก็เหมือนชื่อนั่นละ ดั่งน�้าใสไหลเย็น  

จงึเงยหน้าบอกมารดาของเดก็ด้วยรอยยิ้มเช่นเดมิ

“ทราบค่ะ แต่ยาแก้ปวดก็ต้องมีขนาดและปริมาณในการให้ และ 

ต้องรอให้ยาออกฤทธิ์เสียก่อน...ทนอีกนิดนะลูกนะ อีกแค่ห้านาที แต่ถ้า 

หนูทนไม่ไหว พี่จะขอฉดียาที่แขน แต่มคีนบอกมาว่าเจบ็น่าดูเลย” 

ประโยคหลังพยาบาลสาวหันไปพูดกับหนูน้อยที่นั่งหน้านิ่วอยู่บน 

รถเขน็ จากประสบการณ์การท�างานที่ผ่านมา และจากการประเมนิร่างกาย

ในเบื้องต้น เธอพบว่าผู้ป่วยรายนี้ไม่ได้บาดเจบ็อะไรมาก ดงันั้นยาแก้ปวด

ชนดิฉดีจงึไม่จ�าเป็น แต่หากพูดกบัแม่เดก็น่าจะพูดยาก จงึหนัไป ‘พูด’ กบั

คนไข้โดยตรงเลยดกีว่า

แน่นอนว่าเดก็หญงินั้นพยกัหน้า ส่วนเธอกย็ิ้มให้มารดาของเดก็ที่ยงั

หน้ามุ่ยอยู่ แล้วเขน็รถกลบัมา

เรื่องแบบนี้มีให้เห็นอยู่เสมอ ซึ่งเธอก็ชินเสียแล้ว อาชีพเธอเหมือน

หนงัหน้าไฟ ดงันั้นเมื่อรู้ว่าไฟมนัร้อน กค็วรดบัแล้วค่อยถอยห่างออกมา

ธารธาราเขน็รถเข้าไปเกบ็ จงึสวนกบัพยาบาลรุน่พี่ที่ถอือปุกรณ์ส�าหรบั 

เพาะเชื้อเพื่อไปเกบ็น�้าจากถุงน�้ายาล้างไตของคนไข้ที่มาด้วยอาการปวดท้อง 

ซึ่งแพทย์ให้การวินิจฉัยในขณะนั้นว่าน่าจะมีการติดเชื้อในช่องท้องจากการ

เปลี่ยนถ่ายน�้ายาล้างไตแล้วมีการปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไป เพราะคนไข้และ 

คนดูแลรกัษาความสะอาดได้ไม่ดพีอ

“นี่มนัวนันรกแตกอะไรกนั!” เสยีงที่บ่นออกมานั้นค่อนข้างหงุดหงดิ 

ซึ่งกน่็าจะเป็นเรื่องปกตขิองคนที่ต้องท�างานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สี่โมงเยน็



ญ นั น ท ร  l  9

ยนัสองทุ่มโดยที่ยงัไม่มอีะไรตกถงึท้อง และก้นยงัไม่สมัผสัสิ่งที่เรยีกว่าเก้าอี้

เพราะต้องทั้งเดนิทั้งวิ่งให้ทนักบัชวีติคน

“สงสยัเป็นการอ�าลายายน�้า ที่จะไปอยู่โรงพยาบาลกองบนิ ต่อไปคง

ไม่ต้องเจออะไรวุ่นวายแบบนี้อีกแล้ว อิจฉาจัง” รุ่นพี่อีกคนที่เดินเข้ามา

เตรยีมยาตอบ สายตามองมาด้วยความอจิฉาอย่างที่พดูจรงิๆ แต่ไม่ได้รษิยา

เพราะมภีูมลิ�าเนาเป็นคนกรุงเทพฯ ดงันั้นจงึไม่เคยคดิจะโยกย้ายไปไหน

ธารธาราได้แต่ยิ้มบางๆ ตอบกลบัไป ใช่แล้ว วนันี้เป็นวนัสุดท้ายที่

เธอท�างานที่นี่ เพราะเธอเพิ่งได้รบัค�าสั่งให้ย้ายกลบัไปท�างานที่โรงพยาบาล

ใกล้บ้าน หลังจากที่เพียรขอมาเป็นเวลาหลายปี และส�าเร็จลงในรอบการ

ย้ายครั้งนี้ 

พยาบาลสาวเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อเตรียมตัวกินอาหารเย็น แต ่

ยงัไม่ทนัที่จะออกจากห้อง เธอกพ็บผู้ช่วยสาวร่างท้วมที่มกัจะอารมณ์ดอียู่

เป็นนติย์ เดนิเข้ามาด้วยสหีน้าบึ้งตงึ

“อ้าว ยายแอ๋ว ท�าไมท�าหน้าอย่างนั้น” เป็นหน้าที่ที่เธอต้องถาม เพราะ

การท�างานในห้องฉุกเฉนิต้องท�ากนัเป็นทมี

“กค็นเจบ็เตยีงโน้นน่ะสคิะ หวัแตกมา แต่ไม่ยอมให้โกนหวั หมอเมย์

กจ็ะมาแล้วด้วย” ผู้ช่วยสาวฟ้องทนัท ีพร้อมกบัชี้ไปยงัเตยีงต้นเหตุ

“เป็นอะไรมาล่ะ ท�าไมถงึหวัแตก”

“เหน็ว่าเล่นบอลมาค่ะ แล้วหวัโหม่งเสาโกล แผลยาวเท่านี้” แอ๋วยก 

นิ้วชี้ขึ้นมาเพื่อให้ดูขนาด ซึ่งหากแผลยาวขนาดนั้นจรงิ กน็่าจะเยบ็สี่ห้าเขม็ 

และจ�าเป็นต้องโกนผมรอบๆ ออกเพื่อรกัษาความสะอาด ไม่ให้แผลตดิเชื้อ

เมื่อผูช่้วยพยาบาลจดัการไม่ได้ กค็งต้องเป็นเธอ ธารธาราจงึยกเลกิ

การไปกนิข้าวเยน็ และกลบัมาปฏบิตัหิน้าที่แทน 

“โอเค เดี๋ยวพี่จดัการเอง แอ๋วไปกนิข้าวก่อนเถอะ แล้วค่อยมาเปลี่ยน

กนั”

“ขอบคุณค่ะพี่น�้า”
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ธารธาราพยักหน้า ก่อนที่จะเดินไปยังเตียงคนเจ็บเจ้าปัญหา ซึ่ง 

เมื่อไปถึง เธอก็พบคนเจ็บนอนเหยียดยาวอยู่บนเตียงส�าหรับย้ายผู้ป่วย  

ขาของเขาเลยปลายเตยีงไปเกอืบหนึ่งไม้บรรทดั นั่นจงึท�าให้เธอรู้ว่าเขาเป็น

ผู้ชายสูงมากคนหนึ่งเลยทเีดยีว

“ขอโทษค่ะ คนไข้ชื่ออะไรคะ”

“ปราณนต์ อสิรบดนิทร์” 

น�้าเสยีงที่ตอบกลบัมาค่อนข้างห้วน แต่กไ็ม่ได้ท�าให้ธารธาราหวั่นไหว

แต่อย่างใด ส�าหรับเธอชินเสียแล้ว เพราะห้องฉุกเฉินปกติไม่ค่อยมีคน

อารมณ์ดเีดนิเข้ามาหรอก

พยาบาลสาวเดนิไปหยบิชาร์ตที่หวัเตยีงแล้วเชก็ชื่อคนเจบ็ว่าตรงกบั

ที่บอกหรอืไม่ ซึ่งเธอกพ็บว่าชื่อและนามสกุลตรง และอดคดิไม่ได้ว่ารู้สกึ

คุ้นกับชื่อและนามสกุลนี้อย่างบอกไม่ถูก แต่ก็ไม่แปลกใจ เมื่ออีกฝ่ายม ี

ยศเรอือากาศเอกน�าหน้า บางทเีขาอาจจะเป็นคนที่เธอเคยตดิต่องานด้วยก็

เป็นได้

“ผมไม่อยากโกนหวั เยบ็แบบไม่โกนไม่ได้เหรอ”

คนเจบ็บอกก่อนที่เธอจะได้พูดอะไร

“ท�าไมคะ” เธอถามหาเหตุผล

“ถ้าโกน ผมมนักแ็หว่งน่ะส ิ แล้วผมจะมหีน้าไปพบประชาชไีด้ยงัไง

กนั”

น�้าเสียงเขามีอาการหงุดหงิดอย่างไม่ปกปิด และนั่นท�าให้ธารธารา

ต้องเหลอืบไปมองเขา จงึได้เหน็หน้าชดัๆ แวบแรกที่เหน็ต้องบอกเลยว่าเขา

หน้าตาด ี จงึสรุปในใจทนัทวี่า ที่แท้กห็่วงหล่อ ซึ่งมนัไม่เหมาะกบัการเป็น

ทหารเอาเสยีเลย

แต่จากที่ท�างานมาหลายปี เธอก็มักประเมินผู้ป่วยแบบองค์รวม  

ทั้งกายทั้งใจล้วนเป็นเรื่องที่สมัพนัธ์กนั ดงันั้นเธอจงึควรประเมนิให้ครบ

“ขอฉนัดูหน่อย” 
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เธอสวมถุงมือ จากนั้นก็ส�ารวจบาดแผล ซึ่งเธอก็พบว่าหัวเขาแตก

เป็นแผลยาวราวหกถึงเจ็ดเซนติเมตร ซึ่งถือว่าค่อนข้างยาว อีกทั้งเส้นผม

ด้านหลังยังเปื้อนดิน และมีโคลนติดผมเป็นหย่อมๆ สิ่งที่เขาขอจึงเป็นไป 

ไม่ได้เลย เมื่อเขานั้นเสี่ยงตดิเชื้อมากมายขนาดนี้

“ฉนัคงต้องบอกว่าเสยีใจ เพราะถ้าไม่โกน มนัจะเสี่ยงต่อการตดิเชื้อ” 

เธอบอกเหตุผลพร้อมกบัหยบิมดีโกนขึ้นมา

“ไม่โกนไม่ได้เหรอ ผมมงีานบางอย่างต้องท�า ผมไม่อยากถูกหวัเราะ

เยาะ”

ธารธารามองหน้าเขาอีกครั้ง เหตุผลของเขาช่างฟังไม่ขึ้นเลยแม้แต่

นดิเดยีว เขาเป็นทหาร และเท่าที่เธอรู ้งานของทหารไม่จ�าเป็นต้องใช้หน้าตา

ในการจดัการ และเพื่อความปลอดภยัของเขา เธอควรจะดงึสตใิห้เขารกัษา

สุขภาพ ก่อนที่จะห่วงเรื่องหน้าตา เพราะผมที่โกนออกไปนั้น ใช่ว่ามันจะ 

ไม่ขึ้นมาอกีเสยีเมื่อไร

“ฟังนะคะ ถ้ามนัมวีธิทีี่ดกีว่านี้ ฉนัคงไม่ท�า แต่ตอนนี้มนัไม่ม ีเพราะ

หากแผลตดิเชื้อ มนัอาจจะท�าให้คุณถงึตายได้ แต่ถ้าคุณไม่ยอมจรงิๆ ฉนั

กค็งต้องขอให้คุณช่วยเซน็เอกสารไม่ยนิยอมรบัการรกัษา”

เมื่อถกูยื่นค�าขาดเช่นนั้น คนเจบ็กส็ิ้นฤทธิ์ ก่อนที่จะตอบออกมาเบาๆ 

หลงัจากตดัสนิใจแล้ว “โอเค อยากจะท�าอะไรกท็�า”

แม้จะรู้ว่าคนไข้ไม่พอใจในการกระท�าของเธอ แต่ธารธาราคิดว่า 

ตัวเองท�าหน้าที่อย่างถูกต้องแล้ว หลังจากเขาตกลง เธอก็ไม่พูดอะไรอีก 

ลงมอืโกนผมรอบๆ แผลของเขา จากนั้นกใ็ช้น�้าเกลอืล้างท�าความสะอาดแผล 

เตรยีมพร้อมให้แพทย์มาท�าการรกัษาต่อ และเมื่อทกุอย่างเรยีบร้อยด ีเธอ

จงึบอกกบัเขา 

“เสรจ็แล้ว เดี๋ยวรอคุณหมอมาเยบ็แผลกแ็ล้วกนัค่ะ”

เธอเกบ็อุปกรณ์และเตรยีมจะขอตวัไป แต่ยงัไม่ทนัได้จากไป เสยีง

ดุห้าวกด็งัขึ้นเสยีก่อน
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“เดี๋ยว” เขาไม่เรียกเปล่า กลับคว้ามือเธอเอาไว้ด้วย ก่อนที่จะจ้อง

หน้าอกเธออย่างจรงิจงั 

“ธารธารา วงศ์เกดิ โอเค ผมจะจ�าชื่อคุณเอาไว้”

แม้เหตกุารณ์จะผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้ว แต่ธารธารากไ็ม่รูว่้าท�าไมหวัใจ
ของเธอกลบัยงัไม่เต้นตรงจงัหวะเสยีท ีสายตาของชายหนุ่มคนนั้นท�าให้เธอ

รู้สกึแปลกๆ เหมอืนเขาก�าลงัข่มขู่ว่า หากเจอกนัครั้งหน้า เขาอาจจะเอาคนื

เมื่อเธอมานึกย้อนตามหลัง มันก็จริงอย่างที่เธอรู้สึกในตอนแรก 

นั่นละว่า ตอนที่อ่านนามสกุลเขา รู้คุ้นเคยแปลกๆ สาเหตุกเ็กดิจากที่เธอ

เหน็นามสกุลนี้อยู่ทุกวนันั่นเอง

หญิงสาวมองไปยังรูปของเหล่าผู้บังคับบัญชาที่ติดอยู่ตามสถานที่

ต่างๆ ในหน่วย แถวบนสุดคอืผู้บญัชาการทหารอากาศ ส่วนถดัลงมาเป็น

รองผู้บญัชาการทหารอากาศ และผู้ช่วยผู้บญัชาการทหารอากาศคนที่หนึ่ง 

และคนที่สอง สดุท้ายตามมาด้วยเสนาธกิารทหารอากาศ ซึ่งเรยีกรวมๆ ว่า

ห้าเสอื ซึ่งคนที่มนีามสกุลเดยีวกบัคนไข้คนนั้นกค็อื รองผู้บญัชาการทหาร

อากาศนั่นเอง

เธอภาวนาให้เขามนีามสกุลพ้องกบัผู้หลกัผู้ใหญ่ท่านนั้นเฉยๆ โดยที่

ไม่มคีวามเกี่ยวพนักนัทางสายเลอืด แต่เหมอืนวนันี้จะไม่ใช่วนัของเธอ เพราะ

เพิ่งมคีนมาสะกดิเธอว่า เขาเป็นลูกชายคนเดยีวของท่าน

ดูเหมอืนเธอจะเหยยีบตอเข้าให้แล้ว!

พอความจรงิข้อนี้กระจ่าง เธอกน็กึได้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอได้เจอ

เขา เรอือากาศเอก ปราณนต์ อสิรบดนิทร์ แต่การเจอกนัทุกครั้งไม่ใช่การ

พบเจอด้วยเรื่องส่วนตวั ส่วนใหญ่จะแค่เดนิโฉบไปโฉบมา เนื่องจากเขาเป็น

คนที่พอปพวิลาร์ และมคีวามสามารถมาก ไม่ว่าจะทางด้านการเรยีน กฬีา

หรอืว่าเป็นในทางดนตร ี จงึถูกเลอืกให้เป็นตวัแทนร่วมท�ากจิกรรมกบัทาง

วิทยาลัยที่เธอเรียนอยู่บ่อยๆ แต่เป็นเพราะว่าเวลามันผ่านไปนานหลายปี
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แล้ว อกีทั้งเธอมคีนไข้ร้อยแปดพนัเก้า จงึจ�าเขาไม่ได้

ธารธาราจ�าได้ว่า มีเพื่อนคนหนึ่งคลั่งไคล้เขานัก เคยแอบส่งขนม 

นมเนยไปให้ แต่สุดท้ายความสมัพนัธ์ของทั้งคูก่จ็บลงแคค่�าวา่เพื่อน เพราะ

เขาไปควงดาราสาวดาววทิยาลยัที่อยูไ่ม่ไกลจากสถานศกึษา ซึ่งกเ็ป็นธรรมดา

ของคนหล่อเลอืกได้

ค�าพูดของเขาก่อนหน้ายงัสะท้อนก้องไปก้องมา เธอรู้สกึไม่สบายใจ

เอาเสยีเลย แต่กพ็ยายามปลอบตวัเองว่าคงไม่มอีะไร ในเมื่อวนันี้เธอท�างาน

ที่นี่เป็นวันสุดท้าย อีกครึ่งเดือนเธอก็จะโบยบินกลับไปท�างานที่บ้านเกิด  

แล้วเขาจะเอาเรื่องเธอได้อย่างไรกนั

พอรูส้กึสบายใจขึ้น ธารธารากลุ็กขึ้นไปท�างานต่อ และมนัคงเป็นคนื

อ�าลาของเธอจรงิๆ เมื่อมคีนเจบ็จากอบุตัเิหตหุมูเ่ข้ามาอกีระลอก ซึ่งกท็�าให้

เธอลมืเรื่องนี้ไปสนทิ



“พ่อจ๋า แม่จ๋า น�้ากลบัมาแล้ว” ธารธาราตะโกนขึ้น หลงัจากที่เท้า
ของเธอสัมผัสผืนดินบ้านเกิด การเดินทางด้วยรถกระบะของน้องชายเป็น

เวลาถึงแปดชั่วโมงเต็มท�าให้เธอเมื่อยล้าไปทั้งตัว ซึ่งเมื่อลงจากรถ ก็อด 

ไม่ได้ที่จะสดูกลิ่นอายธรรมชาตนิี้เข้าปอด พร้อมกบัหมนุตวัไปรอบๆ เหมอืน

เดก็เลก็ๆ 

เธอคดิถงึบ้าน คดิถงึเหลอืเกนิ และหวงัว่าจะได้กลบัมาอยูท่ี่นี่ตลอด

ไป

หญงิสาวกวาดตามองไปทั่ว ตอนนี้บ้านของเธอเข้าสูช่่วงฤดฝูน ใบไม้

จึงเขียวขจี ในแอ่งดินยังมีน�้าขัง ต้นชมพู่ม่าเหมี่ยวออกดอกสีบานเย็น 

ผลบิานเตม็ต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่เหน็มานานหลายปี เพราะไม่ค่อยได้กลบั

บ้านในช่วงนี้

บ้านเธอไม่เปลี่ยนไปเลย ธารธารามองบ้านสองชั้นแบบกะทัดรัดที่

ตวัเองอยูม่าตั้งแต่อ้อนแต่ออกด้วยความคดิถงึ พ่อคงยงัชอบปลกูกลว้ยไม้

เพราะเธอมองเห็นกระถางกล้วยไม้วางไว้แทบจะทุกมุมของบ้าน ส่วนแม่ก็

๑
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น่าจะยังคงชอบท�างานฝีมือ เพราะเธอเห็นผ้าม่านลายใหม่ที่ก�าลังฮิตอยู่ใน

นติยสารการฝีมอืแขวนอยู่แทนผนืเก่า ที่ตอนนี้น่าจะถูกเกบ็เอาไว้ในตู้เพื่อ

สบัเปลี่ยนมาใช้งานในโอกาสต่อไป

อนัที่จรงิ เธออยากย้ายกลบัมาอยู่ใกล้บ้านตั้งนานแล้ว และท�าเรื่อง

ขอย้ายทุกปี แต่ไม่มีต�าแหน่งว่าง จนกระทั่งปีนี้ที่โรงพยาบาลกองบินมี 

รุ่นพี่คนหนึ่งต้องการย้ายตามสามีซึ่งเป็นนักบินเข้าไปในกรุงเทพฯ จึงเกิด

การแลกเปลี่ยนตวักนั เธอจงึได้ย้ายกลบับ้านสมใจ

เสยีงของเธอท�าให้หญงิวยัห้าสบิที่นุง่ผ้าปาเต๊ะกบัเสื้อยดื และสวมทบั

ด้วยเสื้อคาร์ดแิกนสชีมพูอ่อน เดนิออกมาจากบ้าน และทนัททีี่เหน็หน้าเธอ 

ท่านกเ็ผยรอยยิ้มแจ่มใส

“กลบัมาแล้วเหรอลูก แม่ก�าลงัจะโทร. ตามอยู่เชยีว”

“กห็นิขบัรถช้า” เธอโบ้ยความผดิให้น้องชายทนัท ีก่อนที่จะวิ่งเข้าไป

สวมกอดแม่ด้วยความคดิถงึ

น้องชายร่างยักษ์ลงจากรถ หากใครไม่รู้จักจะคิดว่าอีกฝ่ายเป็นพี่ 

เพราะหนิ หรอืภูผา ตวัโตกว่าเธอมาก อกีทั้งฝ่ายนั้นขลุกอยู่แต่สวนแต่ไร่ 

ท�าให้ผวิค่อนข้างคล�้า จงึดูแก่กว่าวยัไปสกัหน่อย ผดิกบัเธอที่ท�างานอยู่ใน

ที่ร่ม ผวิจงึขาวใสกว่ากนัมาก

“ก็ให้ขับมาคนเดียวตั้งหกเจ็ดร้อยกิโล เป็นพี่ประสาอะไร ขึ้นรถก็

เอาแต่หลบั ไม่ตื่นมาเป็นเพื่อนกนัมั่งเลย”

“พูดมาก” ธารธาราย่นจมูกใส่น้องชายตวัด ีซึ่งปกตไิม่มใีครกล้าท�า

แบบนี้ใส่เขาเพราะโครงหน้าดคุมของอกีฝ่ายนั้นท�าให้คนกริ่งเกรงได้ไม่ยาก

“เข้าบ้านกันก่อนเถอะ ป่านนี้หิวกันแย่แล้ว” แม่เป็นคนตัดบทอีก 

เช่นเคย เมื่อเห็นว่าพี่น้องเริ่มจะทะเลาะกันเหมือนเด็กๆ ทั้งที่ฝ่ายพี่นั้น  

อกีสองปีกส็ามสบิ ส่วนน้องกเ็ลยวยัเบญจเพสมาแล้ว

ธารธาราเดินกลับไปที่รถเพื่อจะหยิบกระเป๋าใบโตเข้าบ้านไปด้วย  

แต่น้องชายกลบัเดนิเข้ามาขวางเสยีก่อน
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“เข้าบ้านไป เดี๋ยวขนให้เอง”

“น่ารกัจงั ขอบคณุนะ” กล่าวจบธารธารากโ็อบเอวมารดาเดนิเข้าบ้าน 

กลิ่นแกงส้มที่ลอยมาจากครวัท�าให้เธอเคลบิเคลิ้ม เธอจะใช้ชวีติที่บ้านเกดิ

ให้มคีวามสุขที่สุด จบแล้ว ชวีติวุ่นวายในเมอืงกรุง

ในการย้ายต�าแหน่งแต่ละครั้ง ทางราชการจะให้เวลาเตรียมตัวราว
สบิห้าวนัเพื่อขนย้ายสิ่งของ ส�าหรบัธารธารา เธอได้ว่าจ้างรถบรรทุกให้ขน

มาก่อนหน้านี้แล้ว การกลบับ้านครั้งนี้ เธอจงึกลบัมาแต่ตวัพร้อมกบักระเป๋า

และของใช้เลก็ๆ น้อยๆ จงึใช้เวลาจดัเกบ็ของลอตนี้อยู่ไม่นาน

เพราะนอนในรถมาเพียงพอแล้ว หญิงสาวจึงหาอะไรท�า ซึ่งตอนนี้

ไม่มอีะไรดไีปกว่านอนอ่านหนงัสอื และฟังเพลงโปรด ซึ่งกจิกรรมนี้ห่างหาย

จากชวีติเธอไปนาน ครั้งสุดท้ายที่มอีารมณ์ชลิชลิอย่างนี้ กค็งเป็นช่วงที่เธอ

เรยีนจบใหม่ๆ และก�าลงัหาต�าแหน่งลงนั่นเอง

แต่ยังไม่ทันที่จะล้มตัวลงนอนตรงชานบ้าน ก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์ 

คนัหนึ่งดงัใกล้เข้ามา พร้อมกบัเสยีงตะโกน

“มใีครอยู่บ้างจ๊ะ”

ธารธาราชะโงกหน้าออกไปมอง แล้วกพ็บว่าเป็นป้าอรทยั เพื่อนของ

มารดา ซึ่งการที่ไม่ได้พบกนัมาหลายปีท�าให้เธอเหน็ว่าฝ่ายนั้นดแูก่ลงไปมาก 

อาจจะเป็นเพราะเครยีดเรื่องที่สามไีปมเีมยีน้อย แต่มนักไ็ม่ใช่เรื่องของเธอ 

จงึตอบกลบัไปอย่างสุภาพ “สวสัดคี่ะป้าอร”

ฝ่ายนั้นเขม้นมองมาทางเธอแล้วทกักลบั “อ้าว น�้าเองเหรอ กลบัมา

ตั้งแต่เมื่อไหร่”

“เมื่อเช้านี้เองจ้ะ”

“ใครมาเหรอน�้า” 

เสยีงแม่เธอถามมาจากในบ้าน ก่อนจะโผล่หน้าออกมา ธารธาราจงึ

รายงานทนัท ี
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“ป้าอรน่ะแม่”

“อ้าว พี่อร เข้ามานั่งก่อนส”ิ

เมื่อถูกเชื้อเชญิ ผู้เป็นแขกกเ็ดนิขึ้นมานั่งตรงชานบ้าน พร้อมกบัล้วง

หยบิซองสชีมพใูนกระเป๋าออกมาแล้วส่งให้น�้าทพิย์ “ลกูสาวคนเลก็ของพี่จะ

แต่งงาน”

“คนเลก็? อิ้งน่ะเหรอ” น�้าทพิย์ถามด้วยความแปลกใจ เพราะเท่าที่

จ�าได้ อิ้งเพิ่งจะอายุยี่สบิเท่านั้น น่าจะยงัไม่จบปรญิญาตรดีดี้วยซ�้า

“กใ็ช่น่ะส ิตกใจอะไรกนั” 

เสียงของอรทัยแข็งขึ้น แต่ก็ไม่ได้ท�าให้ธารธารารู้สึกแปลกใจ ป้า

อรทยักบัแม่เธอเป็นเพื่อนเล่นกนัมาตั้งแต่เดก็ และฝ่ายนั้นกช็อบชงิดชีงิเด่น

อยู่เสมอ แต่ก็ไม่เคยมีอะไรที่จะสู้ได้ เพราะส่วนใหญ่จะแพ้ภัยตัวเองเสีย

ก่อน อย่างเรื่องที่สามมีเีมยีน้อย ก่อนหน้ากอ็วดอ้างใครต่อใครว่า ลุงชติ

นั้นดนีกัดหีนา พอมาออกลายตอนแก่ ป้าอรทยักด็่าจนเสยีคน มหิน�าซ�้ายงั

มายุยงว่าให้ระวงัพ่อของเธอจะแอบไปมอีหีนูบ้าง เป็นผลให้พ่อของเธอนั้น

เคอืงป้าอรทยัอยู่พกัใหญ่

“อิ้งเพิ่งจะยี่สบิ เรยีนจบแล้วเหรอ”

“โอ๊ย จะเรยีนไปท�าไมเยอะแยะ ลกูผูห้ญงิ สดุท้ายกต้็องออกมาเลี้ยง

ลูกดูแลผวัอยู่ด”ี

ธารธาราถึงกับมองหน้าแม่เมื่อได้ยินประโยคนี้ เพราะก่อนหน้านี้

ตอนที่อรทัยรู้ว่าเธอสอบเข้าวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศได้ ก็ประกาศ

กร้าวว่าลูกสาวทั้งคู ่ของตนจะต้องได้เรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงใน

กรุงเทพฯ จนจบปรญิญาเอก แล้วไหงวนันี้กลบับอกว่าการศกึษาไม่ส�าคญั

หากให้เดา เดี๋ยวกค็งเข้าตวัเธออกี จงึหาทางเลี่ยง “เดี๋ยวน�้าไปหาน�้า

มาให้นะคะ”

“ไม่ต้อง ป้าดื่มมาแล้ว แล้วน�้าล่ะ อายุเท่าไหร่แล้ว”

นั่นไง ว่าแล้วไม่มผีดิ แต่เพราะถกูสั่งสอนมาตลอดว่าให้เคารพผู้ใหญ่ 
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ธารธาราจงึตอบกลบัไปด้วยน�้าเสยีงปกต ิ“ยี่สบิแปดปีจ้ะป้า”

“เฮ้ย ยี่สบิแปดปีแล้ว อกีสองปีกจ็ะสามสบิปีสนิะ”

“อ่า...ค่ะ”

“มแีฟนแล้วหรอืยงั ยงัสนิะ” อรทยัถามเองตอบเอง ในน�้าเสยีงนั้น 

มคีวามเย้ยหยนัอยู่ในที

ธารธาราได้แต่เงยีบ เพราะเชื่อว่าอกีฝ่ายรูค้�าตอบดอียูแ่ล้ว เมื่ออรทยั

คอืผู้รอบรู้เรื่องของผู้อื่นอย่างแจ่มแจ้งในหมู่บ้านแห่งนี้

“แลว้ท�าไมยงัไม่มแีฟน อยู่กองทหาร ผูช้ายกม็าก นี่ไมม่ใีครมองเรา

เลยหรือ เฮ้อ...ไม่ได้เรื่อง นี่แม่ทิพย์จะปล่อยให้ลูกสาวเป็นสาวทึนทึก 

คาบ้านจรงิๆ เหรอ”

‘สาวทนึทกึ’ ช่างเป็นถ้อยค�าที่ฟังดูรุนแรง แต่ส�าหรบัธารธารา เธอ

ไม่เคยเดอืดร้อน แม้จะเหงาบ้าง แต่เธอกย็งัมคีรอบครวัที่คอยดูแลห่วงใย 

ดงันั้นเธอจงึไม่รู้สกึว่าการไม่มแีฟนเป็นเรื่องเสยีหายอะไร

“เรื่องแบบนี้มันก็ต้องแล้วแต่วาสนา ถึงเวลามันก็มาเองแหละ”  

น�้าทพิย์แก้ต่างให้ลูกสาว เมื่อเหน็ว่าธารธาราคงไม่ตอบโต้อะไรแน่

“อ๋อ ฉันก็สงสัยอยู่เชียวว่าหลานฉันมันไปอยู่ในดงผู้ชาย แต่ท�าไม 

ไม่มแีฟน เป็นเพราะแม่มนันี่เอง ที่คอยสอนแบบนี้”

“แล้วไอ้ที่ท้องแล้วต้องรบีแต่งนี่ เพราะแม่สอนใช่ไหม” 

จู่ๆ ก็มีเสียงปริศนาแทรกการสนทนาดังขึ้น เมื่อทุกคนเงยหน้าขึ้น

มองกพ็บว่าเป็นภูผาหน้าดุ น้องชายของธารธารานั่นเอง

“ไอ้หนิ แกว่าใคร” อรทยัแหวเสยีงแหลม มองภูผาแววตาวาววาม

คนอย่างภูผาหรือจะสะท้าน เขาสบตากับอรทัยแล้วพูดใส่หน้า “ก็

ทั่วๆ ไป ไม่ได้เจาะจง ถ้าป้าอยากรบักร็บั หรอืว่าอิ้งกท็้องก่อนแต่ง?”

“ไอ้ปากหมา”

“อ๊ะๆ...ตั๊บแก” 

ภูผาท�าเสยีงล้อเลยีน และท�าหน้ากวนประสาท ซึ่งมนักไ็ด้ผล ผู้เป็น
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แขกถึงกับโกรธจนหน้าด�าหน้าแดง ก่อนที่จะพรวดพราดลุกขึ้นแล้วเดิน

กระทบืเท้าจากไป

น�้าทิพย์หันมามองตัวต้นเรื่องด้วยความอ่อนใจ แต่ก่อนที่จะได้ 

ตกัเตอืน ภูผากช็งิกล่าวขึ้นเสยีก่อน

“แม่ไม่ต้องมาว่าผมเลยนะ เพื่อนแม่นั่นแหละนสิยัไม่ด ีจู่ๆ  กเ็อาปาก

มาแกว่งหาเสี้ยน”

พอถูกดักคอเช่นนั้น น�้าทิพย์ก็ได้แต่ถอนหายใจ ที่ลูกชายพูดมันก็

ถกู อรทยัล�้าเส้นมาหลายครั้ง ดงันั้นจงึปล่อยผ่าน แล้วหนัมาหาลกูสาวแทน 

“น�้าอย่าคดิมากนะลูก สงัคมบ้านเรามนักอ็ย่างนี้แหละ”

“น�้าไม่คดิอะไรหรอก ว่าแต่แม่คดิหรอืเปล่า” ธารธาราอดถามไม่ได้ 

เพราะดูเหมือนการที่มีลูกสาวขึ้นคาน ก็น่าจะเป็นปัญหากวนใจอย่างหนึ่ง

ของคนแถวนี้เหมอืนกนั

“จรงิๆ แม่กค็ดิอยู่นะว่าถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้ว น�้าจะอยู่กบัใคร แต่จะ

ท�ายงัไงได้ ในเมื่อเนื้อคู่ของน�้ายงัไม่เกดิ”

น�้าทพิย์พดูเจอืยิ้มเย้า ซึ่งกท็�าให้ธารธาราตวดัค้อนมารดาเบาๆ อย่าง

ไม่จรงิจงั

“แม่อ้ะ...”

“เอาน่า...แม่เลี้ยงได้ เลี้ยงกนัให้ตายไปข้างหนึ่งเลย”

“รกัแม่ที่สดุเลย” ธารธาราโผเข้ากอดเอวมารดา แค่นี้เธอกม็คีวามสขุ

แล้ว ไม่เหน็ต้องมแีฟนให้เสยีเวลา

หลงัจากท�าภารกจิที่ได้รบัมอบหมายเรยีบร้อยแล้ว ปราณนต์กก็ลบั
มายังกองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถานที่ท�างาน นักบินของ 

กองทัพอากาศนั้นไม่อาจเลือกพื้นที่ลงได้ตามอ�าเภอใจ ต้องลงตามชนิด

เครื่องบินที่ประจ�าการอยู่ตามกองบินนั้นๆ ซึ่งแต่ละกองบินจะมีเครื่อง

ประจ�าการแตกต่างกนัออกไป
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ส�าหรับปราณนต์ เขาตั้งเป้าที่จะเลือกบินเครื่องบินจู่โจมและขับไล่ 

ซึ่งแน่นอนว่าศษิย์การบนิอกีหลายคนกม็เีป้าหมายอย่างเดยีวกบัเขา เมื่อได้

เข้าไปเป็นศษิย์การบนิที่โรงเรยีนการบนิ อ�าเภอก�าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

เขาก็พยายามอย่างหนัก ทุ่มเทแรงกายแรงใจ จนกระทั่งเมื่อจบการบิน 

ขั้นปลาย ซึ่งเป็นการขึ้นบนิจรงิด้วยเครื่องพซี-ี๙ จงึมกีารประเมนิคณุลกัษณะ

แล้วจัดล�าดับคะแนนส�าหรับศิษย์การบิน เพื่อคัดเลือกไปบินเครื่องบิน

ประเภทต่างๆ อนัได้แก่ เครื่องบนิรบ เครื่องบนิล�าเลยีง และเฮลคิอปเตอร์

ผลการประเมินของเขานั้นอยู่ในหมวดแรก ประกอบกับใจรัก จึง 

ไม่ลังเลที่จะเลือกเครื่องบินรบ ซึ่งก็ต้องมาคัดกันอีกครั้งว่าจะได้บิน 

เครื่องบนิรบรุน่ไหน เพราะกองทพัอากาศมเีครื่องบนิรบหลายรุน่ อนัได้แก่ 

รุ่นแอล-๓๙ รุ่นเอฟ-๕ และเอฟ-๑๖ ซึ่งประจ�าอยู่ตามกองบินต่างๆ ทั่ว

ประเทศ

เขาถูกส่งตัวไปยังฝูงบิน ๔๐๑ กองบิน ๔ อ�าเภอตาคลี จังหวัด

นครสวรรค์ เพื่อท�าการคัดเลือก แต่ละรุ่นจะมีศิษย์การบินได้มาฝึกที่นี่ 

ราวสบิคน ฝงูบนินี้เป็นหน่วยที่สอนเกี่ยวกบัการใช้เครื่องบนิรบทางยทุธวธิี

เบื้องต้น หลงัจากใช้เวลาเรยีนอยู่ประมาณหนึ่งปีครึ่ง กเ็รยีนจบและได้รบั

การคดัให้บนิเครื่องบนิเอฟ-๑๖ อย่างที่ฝัน และนั่นท�าให้เขาได้ย้ายที่ท�างาน

อีกครั้ง มายังกองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เป็นนักบินประจ�าหมวด 

ในฝูงบนิ ๑๐๓

แต่หลงัจากบนิเครื่องบนิเอฟ-๑๖ ได้ประมาณสี่ปี ทางกองทพัอากาศ

กเ็พิ่มศกัยภาพด้วยเครื่องจูโ่จมขบัไล่รุน่ใหม่ล่าสดุ ที่สั่งตรงมาจากประเทศ

สวีเดน นั่นคือเครื่องบินกริพเพน ๓๙ ซี/ดี และเปิดโควตาให้นักบิน 

เครื่องบินรบได้เปลี่ยนแบบ เขาสนใจและสมัครใจที่จะเปลี่ยนที่ท�างาน 

อีกครั้งจึงได้ย้ายมาประจ�ายังกองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็น 

ที่เดยีวที่มเีครื่องบนิรุ่นนี้ประจ�าการอยู่

ร่างสงูในชดุบนิเดนิเข้าไปยงัฝงู คนแรกที่ได้พบคอืรุ่นพี่นกับนิที่อายุ
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ห่างกันหลายปี และตอนนี้ท�าหน้าที่เป็นรองผู้บังคับการฝูงบิน ฝูง ๗๐๑ 

แห่งกองบนิ ๗ ทนัททีี่ฝ่ายนั้นเหน็เขา กอ็ดมาดูสิ่งแปลกประหลาดที่ตดิอยู่

บนหวัไม่ได้

“เฮ้ย ไปโดนอะไรมาวะ”

“โหม่งเสาโกลครบั เยบ็ไปเจด็เขม็” ปราณนต์ตอบเสยีงอ่อย เพราะ

หลายวนัมานี้ถูกถามด้วยค�าถามนี้จนนบัครั้งไม่ถ้วน

เมื่อได้ค�าตอบ รุน่พี่กห็วัเราะเสยีงดงั เพราะผ้าก๊อซบนหวันั้นช่างขดั

กบัความหล่อเหลาของรุ่นน้องอย่างสิ้นเชงิ

ปราณนต์ท�าหน้าง�้า ก่อนจะกล่าวอย่างเคืองๆ “พี่กลดอย่าหัวเราะ 

สคิรบั ผมยิ่งไม่ค่อยมคีวามมั่นใจอยู่”

“ก็มันตลก แล้วอย่าบอกนะว่าเอ็งจะไปเป็นพิธีกรงานคอนเสิร์ต 

ทัพฟ้าคู่ไทยในสภาพนี้” รุ่นพี่ถามถึงภารกิจที่ปราณนต์ได้รับมอบหมาย 

ก่อนหน้า พธิกีรงานระดบัประเทศที่มผีู้หลกัผู้ใหญ่ในบ้านเมอืงมาร่วมงาน

กนัอย่างคบัคั่ง ซึ่งปราณนต์ถูกเลอืกให้เป็นหน้าเป็นตาของกองทพัไปแสดง

ความสามารถด้านการด�าเนนิรายการ คูก่บันางเอกสาวชื่อดงับนเวที

“จะไปได้ยงัไงล่ะครบั ขายหน้าเขาตาย ต้องเปลี่ยนให้คนอื่นไปแทน” 

นกับนิหนุ่มตอบ ก่อนที่จะหนัไปทางตู้กระจก ที่ถงึแม้จะเป็นกระจกใส แต่

กย็งัเหน็เงาสะท้อน “มผี้าก๊อซแปะยงัดูโอเคนะ แต่เดี๋ยวพอตดัไหม มนักจ็ะ

แหว่งเป็นหย่อม คราวนี้คงต้องใส่หมวกออกจากบ้านตลอด จนกว่าผมจะ

ขึ้นมาเท่ากนั”

“กโ็กนเลยส”ิ รุ่นพี่ยุ ซึ่งกท็�าให้คนที่ถูกยุหนัมาค้อน

“ไม่ต้องถึงขนาดนั้นมั้งครับ แค่รองทรงสูงก็น่าจะโอเค” นี่คือข้อดี

ของอาชพีทหาร ที่ทกุคนต้องตดัผมให้สั้น ดงันั้นจงึไม่ได้ดแูปลกตาเท่าไรนกั

“แล้ววนันี้ขึ้นบนิไหวไหม”

“ไหวสคิรบั ไกลหวัใจตั้งเยอะ” น�้าเสยีงที่ตอบกลบัมาร่าเรงิเหมอืน

เดมิ เพราะนอกจากฟุตบอลแล้ว การขึ้นบนินี่แหละที่เป็นสิ่งที่เขารกัยิ่งกว่า
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อะไรทั้งหมด

“ก็ดี” ทรงกลดจบเรื่องงาน แล้วก็นึกออกว่ามีเรื่องจะถามรุ่นน้อง 

“ทางกรรมการบ้านพกัถามมาว่า บ้านหลงัข้างๆ เอง็ว่างอยู่ใช่ไหม”

“ครบั ตอนนี้ว่างอยู่ จะมคีนเข้าพกัเหรอครบั”

“ใช่ จากกรมแพทย์น่ะ มาอยู่ชั่วคราว เพราะบ้านซอยหกของเจ้าตวั

ซ่อมอยู่ พอซ่อมเสรจ็ กค็งกลบัไปอยู่ที่เก่าของเขา”

ปราณนต์พยักหน้ารับ ตอนนี้กองบินก�าลังด�าเนินการซ่อมบ้านกัน

ขนานใหญ่เนื่องจากปลูกสร้างมานาน บางหลังมีอายุพอๆ กับการเริ่มมี 

กองบนิ และเมื่อก่อนวสัดหุลกัที่ใช้สร้างกเ็ป็นไม้ ไม่ใช่ปูน ปลวกจงึยกโขยง

กนัมาแทะโครงสร้าง ดงันั้นเพื่อความปลอดภยัของผูอ้ยูอ่าศยัจงึต้องด�าเนนิ

การซ่อมแซม ท�าให้คนที่เคยอยู่ต้องอพยพโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราว พอ

บ้านเสรจ็กย็้ายกลบัที่เดมิ

“แล้วเป็นผู้หญงิหรอืผู้ชายครบั”

“ถามท�าไม”

“กแ็ค่ จะได้ท�าตวัถูก”

“ผู้หญงิ นี่ไง ค�าสั่งย้าย” รุ่นพี่ส่งกระดาษสขีาวซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยว

กบัค�าสั่งย้ายภายในกองทพัอากาศมาให้ด ูและในการย้ายครั้งนี้ของกรมแพทย์ 

กม็เีพยีงคนเดยีวนั่นคอื

เรอือากาศเอกหญงิ ธารธารา วงศ์เกดิ

คิ้วของนักบินหนุ่มขมวดเข้าหากันในตอนแรก แล้วก็คลี่ยิ้มออกมา

เมื่อนกึถงึเจ้าของชื่อนั้น

ทรงกลดเหน็รุน่น้องท�าหน้าประหลาดใจ จงึถามขึ้นทนัท ี“ท�าไม รู้จกั

เหรอ”

“กค็งจะได้ท�าความรูจ้กักนัจรงิๆ จงัๆ เรว็ๆ นี้แหละครบั” ปราณนต์

กล่าวด้วยรอยยิ้มกว้างมากกว่าเดิม หากนี่ไม่เรียกว่าพรหมลิขิต แล้วจะ

เรยีกว่าอะไร
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เนื่องจากมเีวลาเตรยีมตวัอกีหนึ่งสปัดาห์ตามระเบยีบของทางราชการ 
วันนี้เธอจึงให้น้องชายพามาดูลาดเลาที่ท�างานใหม่ บอกตามตรง เธออด 

จะตื่นเต้นไม่ได้ แม้ว่าเธอจะเคยพบปะกบัผู้ร่วมงานใหม่มาบ้างแล้ว แต่ถงึ

อย่างนั้นกเ็ชื่อว่าต้องปรบัตวัยกใหญ่

โรงพยาบาลกองบินอยู่ลึกจากประตูใหญ่ไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตร ตัว

อาคารเป็นตึกปูนยกพื้นสูง และมีเพียงชั้นเดียว ด้านหน้าเป็นลานจอดรถ

กว้างขวาง รอบข้างรายล้อมด้วยสนามหญ้าและต้นไม้ ไม่ใช่ตกึสงูใหญ่บดบงั

ทุกอย่างเหมอืนกบัโรงพยาบาลเดมิที่เธอท�างานอยู่

ฝนเพิ่งตกลงมา จึงได้กลิ่นไอดิน ธารธาราสูดอากาศเข้าปอด ที่นี่ 

ช่างสงบ สดชื่น บรรยากาศอนัเงยีบสงบอย่างนี้ละ คอืสิ่งที่เธอต้องการ

“พี่น�้าขึ้นไปเถอะ เดี๋ยวผมขอรออยู่ตรงนี้”

“อืม” ธารธาราตอบรับ ไม่บังคับให้น้องชายขึ้นไปด้วยกันเพราะ 

คดิว่าภูผาน่าจะสะดวกใจอยู่ข้างล่างมากกว่า

เมื่อขึ้นไปบนอาคาร ธารธาราก็พบว่าแม้คนไข้ที่นี่จะไม่ได้มากมาย

เหมือนที่กรุงเทพฯ แต่ก็มีผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลแห่งนี้หนาตา ซึ่ง 

ส่วนใหญ่กจ็ะเป็นเจ้าหน้าที่และครอบครวัทหารอากาศ ส่วนบุคคลภายนอก

นั้นมอียู่บ้าง เพราะโรงพยาบาลกองบนิกเ็ปิดรกัษาบุคคลทั่วไปด้วย

หญงิสาวกวาดตามองหาคนรูจ้กัซึ่งเป็นรุน่พี่ที่ห่างกนัสามปี จงึทนัได้

เห็นหน้ากันตอนเรียนที่วิทยาลัย ตอนนั้นเธออยู่ปีหนึ่ง ส่วนรุ่นพี่อยู่ปีสี่  

ตามกฎระเบยีบของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ ทกุชั้นปีต้องกนิข้าวร่วม

กนั นอนตกึเดยีวกนั จงึเหน็หน้าค่าตากนัแทบจะทุกวนั ท�าให้เกดิเป็นความ

ผูกพนักนัฉนัพี่น้อง เมื่อรุ่นพี่คนนี้รู้ว่าเธอจะย้ายมาจงึรบีโทร. หาเธอทนัที

พร้อมให้ค�าแนะน�าและคอยอ�านวยความสะดวกทุกอย่าง แม้กระทั่งเรื่อง

บ้านพกั ฝ่ายนั้นกเ็ป็นคนเลอืกให้

คนที่เธอมาหาก�าลังวุ่นวายอยู่กับการคัดกรองคนไข้หน้าห้องตรวจ 

ธารธาราจงึถอยออกมานั่งคอย รอให้รุ่นพี่ว่างจงึค่อยเข้าไปทกั
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“สวสัดคี่ะพี่ปา”

พี่ปาหรอืปารชิาตเงยหน้าขึ้นจากกองแฟ้มบนโต๊ะ และเมื่อเหน็ว่าเป็น

เธอ รอยยิ้มอบอุ่นกป็รากฏขึ้นบนใบหน้า ก่อนจะเอ่ยทกัเสยีงสดใสกลบัมา

เช่นเดยีวกนั “อ้าวน�้า มาแล้วเหรอ”

“ค่ะ”

“งั้นรอเดี๋ยวนะ พี่ดูคนไข้ตรงนี้แป๊บ แล้วจะพาเราไปพบพี่ๆ ”

“ได้ค่ะ งั้นเดี๋ยวน�้าไปรอตรงโน้นนะคะ”

“จ้ะ” 

ปารชิาตใช้เวลาในการจดัการคนไข้ไม่นานอย่างที่บอก หลงัจากคนไข้

รายสุดท้ายไปนั่งรอที่หน้าห้องตรวจ ปารชิาตกเ็ดนิมาหาเธอในทนัท ี

“ไปเจอพี่ๆ  กนัก่อน แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูบ้านกนั”

“ค่ะ” ธารธาราเดินตามปาริชาตไป ซึ่งฝ่ายนั้นพาเธอไปยังส่วนงาน

ต่างๆ เพื่อรู้จกักบัเพื่อนร่วมงาน พยาบาลที่นี่ทั้งหมดจบมาจากที่เดยีวกนั 

นั่นคือวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลเกิดปีเดียว

กบัแม่ของเธอ แต่เป็นธรรมเนยีมปฏบิตัทิี่ต้องเรยีกอกีฝ่ายว่าพี่

เมื่อเป็นช่อสวแีดเดยีวกนั การพดูคยุจงึเป็นกนัเองแบบพี่น้องมากกว่า

ลูกน้องกับเจ้านาย แต่เป็นเพราะตอนนี้มีหลายงานเร่งเข้ามา จึงใช้เวลา

ทกัทายกนัไม่นานนกั ธารธารากถ็ูกปล่อยตวัออกมา

“รถของน�้าจอดที่ไหน” ปารชิาตเอ่ยถามเมื่อเดนิมาถงึหน้าตกึ

“ข้างนอกค่ะ น้องชายขบัมาให้”

“โอเค งั้นเดี๋ยวน�้าไปรถพี่ แล้วให้น้องขบัรถตามไปนะ เผื่อว่าพี่ต้อง

กลบัมาท�างานก่อน”

“ได้ค่ะ” 

ธารธาราขานรบัแล้วเดนิตามปารชิาตไป อดตื่นเต้นไม่ได้กบัที่อยูใ่หม่

ซึ่งเป็นบ้าน ไม่ใช่หอพกัหรอืแฟลตอย่างที่เคยอยู่ แอบภาวนาในใจว่าขอให้

เจอเพื่อนบ้านดีๆ  ไม่อย่างนั้นเธอคงอยูย่าก เพราะตอนนี้เธอจะไม่ได้ใช้เวลา
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อยู่ในที่ท�างานมากกว่าอยู่ที่บ้านเหมอืนแต่ก่อนแล้ว

ปาริชาตขับรถมาตามถนนสองเลน ซึ่งเป็นถนนภายในกองบินด้วย

ความเร็วราวสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามกฎที่ก�าหนดไว้ ซึ่งแม้ว่าจะเป็น

ทหารอากาศมาหลายปี แต่นี่เป็นครั้งที่สองที่ธารธาราได้เข้ามายังกองบิน

แห่งนี้ ส่วนครั้งแรกของเธอนั้นก็ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นเด็กเพียงแค่สิบขวบ 

เธอจึงจ�าอะไรในวันนั้นไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว เพราะใจมุ่งอยู่แต่กับ 

งานวันเด็กที่ทางกองบินจัดขึ้น เป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างเหลือเกิน

ส�าหรบัเดก็ต่างจงัหวดัเช่นเธอ

ธารธารามองทวิทศัน์ด้านนอก และในขณะเดยีวกนักจ็ดจ�ามนัไปด้วย 

เพราะอีกไม่นานเธอต้องย้ายมาอยู่ที่นี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ 

หากไม่จ�าทางให้ด ีอาจจะท�าให้หลงทศิหลงทางเอาง่ายๆ

“ทางขวาเป็นเขตบ้านพัก หน้าสุดเป็นบ้านของผู้ใหญ่ อย่างผู้การ  

ผูฝ้งู แลว้กห็วัหน้าหน่วย เราขบัรถผ่านได้ ไม่มปัีญหาอะไร แต่ต้องขบัตาม

ความเรว็ที่เขาก�าหนด” ปารชิาตชี้มอืไปยงัสิ่งก่อสร้างที่ตนเองกล่าวถงึ ซึ่งก็

เป็นเพยีงบ้านพกัสองชั้นหลงักะทดัรดั ตั้งอยู่ห่างกนัพอประมาณ ซึ่งมอียู่

ไม่กี่หลงั และตอนนี้ทุกหลงักเ็งยีบเชยีบ เพราะเจ้าของบ้านยงัอยู่ที่ท�างาน

“พี่พักอยู่ซอยหนึ่ง ว่างๆ ก็มาเที่ยวได้ ส่วนซอยโปรดของพี่ก็เป็น 

ซอยแปด เพราะของกนิเพยีบ ไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ไอศกรมี 

ของกนิพวกนี้มากระจุกรวมกนัอยู่ที่นี่หมด”

เมื่อขบัรถผ่าน ปารชิาตกช็ี้ให้ด ูซึ่งเมื่อมองไกลๆ ธารธารากเ็หน็ป้าย

ร้านอาหารเรียงรายกันอยู่หลายร้าน ท�าให้เธอยิ้มได้ ดูเหมือนว่าแม้ที่นี่ 

จะอยู่ห่างไกลเมอืง แต่เธอคงไม่อดตายแล้ว

“ถ้าไม่อยากออกไปเซเว่นตรงปั๊มน�้ามัน ในกองบินก็มีร้านขายของ

ส�าหรบัข้าราชการอยู่ตามซอยต่างๆ ใกล้สุดกซ็อยสบิ น�้าเดนิออกมาซื้อได้

ในช่วงที่ยงัไม่มรีถใช้ แต่พี่แนะน�าว่าควรมจีกัรยานเอาไว้สกัคนั ไปไหนมา

ไหนจะได้ไม่ต้องเดนิ เพราะแต่ละซอยกเ็ดนิได้เหงื่ออยู่เหมอืนกนั”
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“แล้วบ้านน�้าอยู่ซอยไหนเหรอคะ”

“ซอยสบิสอง พี่ว่าโอเคที่สุดแล้ว”

ตอนแรกธารธาราไม่รู้หรอกว่ามนัโอเคตรงไหน ในเมื่อมนัไกลจาก

ทางเข้ากองบนิเหลอืเกนิ จนกระทั่งปารชิาตขบัรถมาถงึบ้านพกัแถวสดุท้าย

ซึ่งเป็นบ้านพักที่ตั้งอยู่ฟากเดียว แตกต่างจากล็อกอื่นๆ ที่จะมีบ้านพักอีก

แถวหนัเข้าหากนั บรรยากาศจงึเงยีบสงบ โซนด้านหน้าเป็นบงึบวัขนาดใหญ่

ที่ก�าลงัออกดอกสะพรั่ง จงึท�าให้มกีลิ่นหอมของดอกบวัโชยมาตามสายลม

อ่อนๆ 

พยาบาลสาวเกือบจะร้องว้าว แม้จะไม่ได้หรูหราประหนึ่งรีสอร์ต 

ห้าดาว แต่นี่กด็เีหลอืเกนิแล้วส�าหรบันายทหารยศเลก็ๆ อย่างเธอ

ปารชิาตขบัรถไปจอดหน้าบ้านพกัลอ็กกลาง ก่อนที่จะดบัเครื่อง เป็น

สญัญาณบ่งบอกว่าถงึจุดหมายปลายทางแล้ว

ธารธาราก้าวลงจากรถ แล้วเธอก็พบว่าตรงหน้าเป็นบ้านพักที่ดู 

ค่อนข้างใหม่ เมื่อเทียบกับหลังอื่นๆ มันคงเพิ่งถูกซ่อมแซมไปเมื่อไม่นาน 

มานี้

“จริงๆ แล้ว น�้าได้บ้านพักซอยหก แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการซ่อม  

พี่ก็เลยให้พี่กลดขอบ้านหลังนี้ให้น�้าอยู่ก่อน จะได้ฝากฝังให้น้องๆ พี่กลด

ช่วยดูแลน�้าด้วย”

สามขีองปารชิาตเป็นนกับนิของกองทพั ซึ่งตอนนี้ด�ารงยศนาวาอากาศ

โท ธารธารารู้สกึซึ้งในน�้าใจของรุ่นพี่ เธอจงึหนัไปยิ้มด้วยความขอบคุณ

“งั้นนี่กเ็ป็นบ้านพกัของพวกนกับนิเหรอคะ”

“ใช่จ้ะ ลอ็กนี้เป็นของไฟเตอร์ ลอ็กโน้นเป็นของชาร์ป แล้วถดัไปก็

เป็นของนกับนิ ฮ.” เจ้าบ้านกล่าวแนะน�าคร่าวๆ เกี่ยวกบับ้านพกับุคลากร 

และอากาศยานที่ประจ�าอยู่ที่นี่

“อ๋อ...ค่ะ” ธารธาราพยกัหน้ารบั พยายามจดจ�าว่าโซนไหนเป็นโซน

ไหน ก่อนที่จะหนัมาสนใจที่อยูอ่าศยัของตวัเองอกีครั้ง “แล้วก่อนหน้านี้ใคร
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อยู่เหรอคะ”

“เอ...พี่ก็ไม่รู้นะ แต่ได้ข่าวว่าบ้านนี้น่าจะไม่มีคนอยู่มานานมากแล้ว 

บ้านนกับนิส่วนใหญ่จะว่าง เพราะจะลอ็กไว้ส�าหรบันกับนิเท่านั้น แต่กรณี

น�้าถอืเป็นกรณพีเิศษ เพราะย้ายมาตอนบ้านพกัซ่อมพอด ีรวมถงึบ้านหลงั

รมิสุดโน่นด้วย เป็นน้องผู้หญงิเหมอืนกนั ท�างานอยู่หน่วยข่าว ว่างๆ กไ็ป

ท�าความรู้จกักนัเอาไว้นะ”

พอได้ยนิอย่างนี้ธารธารากใ็จชื้น อย่างน้อยๆ กม็เีพื่อนบ้านผู้หญงิ 

ซึ่งช่วยลดความประดกัประเดดิในใจเธอลงได้มาก “เดี๋ยวน�้าจะรบีไปท�าความ

รู้จกัให้ไวเลยค่ะ”

“ส่วนแม่กุญแจน่าจะอยู่ในบ้าน แต่เพื่อความปลอดภยั พี่ว่าเตรยีม

แม่กุญแจมาอกีชุดหนึ่งดกีว่า คล้องไว้เวลาที่เราไม่อยู่”

“เตรยีมมาเรยีบร้อยแล้วค่ะ”

“ดมีาก รอบคอบด ี งั้นพี่ขอตวัก่อนเลยได้ไหม ต้องขอโทษด้วยนะ 

ที่ไม่ได้ช่วยขนของ พอดมีงีานที่โรงพยาบาลค้างอยู่”

“ได้ค่ะพี่ปา แค่นี้น�้าก็รบกวนพี่ปามากแล้ว ขอบคุณมากๆ นะคะ” 

ธารธารากล่าวขอบคุณอย่างซาบซึ้งใจ ส่วนที่เหลือก็คงเป็นหน้าที่ของเธอ 

กบัน้องที่จะต้องจดัการต่อไป

“ไม่เป็นไรจ้ะ แล้วถ้าขาดเหลอือะไรกโ็ทร. บอกพี่นะ”

“ค่ะ” 

ธารธาราเดินเข้ามาในบ้าน เธอพบว่ามีการท�าความสะอาดบางส่วน

เอาไว้แล้ว ซึ่งหากให้เดากน่็าจะเป็นฝีมอืของรุน่พี่ที่ช่วยดแูลจดัการให้ ท�าให้

เธอรู้สกึอบอุ่นใจและหลงรกัที่นี่ขึ้นมาอกีหลายเท่าตวั

บ้านเพิ่งซ่อมจงึยงัคงมกีลิ่นสตีลบอบอวลอยู ่ธารธาราไล่เปิดหน้าต่าง

ทุกบานเพื่อระบายอากาศ ของที่ขนมาในวันนี้ไม่มีอะไรมาก เป็นพวก 

เครื่องนอนและเสื้อผ้าบางส่วน ซึ่งเธอเอามากองรวมๆ กนัไว้ก่อน เพราะ 

ตู้เสื้อผ้าที่เธอสั่งทางออนไลน์ไว้ยงัไม่มาส่ง
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ภูผาตามเธอขึ้นไปยงัชั้นบนด้วย ซึ่งแบ่งเป็นสองห้องนอน ธารธารา

เลือกห้องนอนเล็กที่อยู่ทางขวา เผื่อว่าคนที่เป็นเพื่อนร่วมบ้านย้ายเข้ามา 

มยีศสงูกว่า จะได้ไม่ต้องมากนิแหนงแคลงใจกนัเรื่องห้อง ส�าหรบัทหาร ท�า

อะไรกต็้องถอืชั้นยศเป็นส�าคญั แต่ถ้าคนที่เข้ามายศน้อยกว่า เธอกไ็ม่เดอืด

ร้อน เนื่องจากสมคัรใจที่จะอยู่ห้องนี้เอง

หลงัจากน้องชายวางเสื้อผ้าไว้บนเตยีง ฝ่ายนั้นกเ็ริ่มท�าการไล่เคาะไป

ตามผนงับ้าน และลากเก้าอี้ไปปีนขึ้นเพื่อเคาะฝ้าเพดาน ธารธาราจงึอดสงสยั

ไม่ได้ เอ่ยถามออกไป

“หนิ ท�าอะไรน่ะ”

“กด็ูว่าผนงักบัฝ้ามนัแขง็แรงดไีหม”

ค�าตอบของน้องชายท�าให้พี่สาวอดยิ้มออกมาไมไ่ด้ แม้วา่ภผูาจะเป็น

น้อง แต่เมื่อเริ่มโต ฝ่ายนั้นกเ็ริ่มท�าตวัเหมอืนพี่ชาย คอยปกป้องดูแลเธอ 

พวกผู้ชายในหมู่บ้านรู้ฤทธิ์ภูผาดีว่าเมื่อไรที่มาก้อร่อก้อติกเธอ ให้เตรียม

หน้าเอาไว้รับฝ่าเท้าได้เลย แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่อยากให้ภูผาระแวงจน

กลายเป็นความไม่สบายใจ

“ท�าไมน้องชายพี่น่ารกัอย่างนี้ ไม่ต้องกลวัหรอก ผู้ชายพวกนี้ได้รบั

การฝึกมาอย่างด ีพวกเขาเป็นสุภาพบุรุษ” ธารธาราใช้เกณฑ์ส่วนตวัในการ

ตัดสิน เท่าที่ได้คบหากับพวกนายเรืออากาศส่วนหนึ่ง เธอก็สัมผัสได้ว่า  

พวกเขาเป็นสภุาพบรุษุสมชายชาตทิหาร แม้จะไม่ดเีป็นผ้าขาวร้อยเปอร์เซน็ต์ 

เพราะพวกเขาเป็นมนุษย์ปุถุชนทั่วไป แต่เธอก็เลือกที่จะเชื่อใจเพื่อนบ้าน 

ที่อยู่มาก่อนหน้าว่า จะไม่ท�าอะไรมดิมีริ้ายกบัเธอแน่นอน

“ใครกลัวข้อนั้นกันเล่า แค่อยากรู้ว่าจะมีช่องไหนให้พี่น�้ามุดไปบ้าน

ข้างๆ ได้บ้าง” ภูผาตอบกลับมาทันควัน ซึ่งดูเหมือนพี่น้องจะคิดกันไป 

คนละทาง

“ว่าไงนะ”

ชายหนุ่มก้าวลงจากเก้าอี้ เมื่อเหน็ว่าบ้านหลงันี้แขง็แรงทนทาน ด้าน
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บนหลงัคากม็ผีนงักั้นอกีชั้น จงึยากที่จะเลด็ลอดไปหากนั ก่อนจะถอนหายใจ

ออกมาอย่างหมดหวัง “ไม่มีทางปีนเข้าปีนออกได้เลย...แย่จัง อย่างนี้ก็คง

อดเหน็หน้าป้าอรทยัเวลาเหน็พี่น�้าควงนายร้อยกลบับ้านแล้ว”

“นี่คดิจะให้พี่ปีนเข้าหาบ้านข้างๆ อย่างนั้นส”ิ

“กใ็ช่น่ะส ิอยากมพีี่เขยเป็นนายร้อย”

อยากมีพี่เขยเป็นนายร้อย...พูดอย่างกับมีขายในตลาดอย่างนั้นละ 

ธารธาราอยากเดินไปเขกกะโหลกน้องสักครั้ง แต่เมื่อความสูงของตัวเอง 

ไม่เอื้ออ�านวย จงึได้แต่ถอนหายใจออกมาเบาๆ “เลกิหวงัเหอะ ถ้าได้มากค็ง

ได้มานานแล้ว” ธารธาราบอกน้อง และบอกตวัเองไปด้วยในตวั ดูเหมอืน

เธอคงจะต้องอยู่คนเดยีวไปเรื่อยๆ เพราะเลยวยัหวานเข้าไปทุกที

“พยายามหน่อยส”ิ ภูผายงัคงยุ

“ไอ้น้องบ้า เรื่องอย่างนี้มนัตบมอืข้างเดยีวได้ที่ไหน”

“พูดจรงินะ พี่น�้าน่ะ เริ่มหาแฟนได้แล้ว อายุไม่ใช่น้อยๆ แล้ว เดี๋ยว

จะรากงอกอยู่บนคานจนสอยไม่ลง นั่น คนที่เดนิมานั่นเลย เข้าท่า มาดูส”ิ

ภผูากวกัมอืเรยีกธารธาราไปที่หน้าต่าง และนั่นท�าให้เธอเหน็ชายหนุม่

คนหนึ่งในชุดบินก�าลังจะเดินเข้าบ้านหลังถัดจากบ้านของเธอ ทันใดนั้นเขา 

กเ็งยหน้าขึ้นมา เธอกบัเขาจงึได้สบตากนัโดยที่ไม่มใีครได้ตั้งตวั

ธารธารารูส้กึเหมอืนลมหายใจสะดดุไปช่วงหนึ่งกบัสายตาคู่นั้น ก่อน

ที่เธอจะเป็นฝ่ายถอนสายตาก่อน แล้วรบีหนัไปทางอื่น และเมื่อหนักลบัมา

มองยังที่เดิมอีกครั้ง เธอก็พบว่าเขาหายไปแล้ว...หรือว่าเธอจะตาฝาดไป

จรงิๆ



เมื่อตอนบ่ายเธอฝนัไปใชไ่หม...ธารธาราเอาหวัโขกกบัมา้หนิอ่อน
ใต้ต้นชมพู่ม่าเหมี่ยวอย่างอ่อนใจ โดยไม่สนใจว่าเกสรของมันจะติดผม  

ติดหน้าผาก หรือว่าส่วนไหนๆ ของร่างกาย เพราะตอนนี้สิ่งที่เธอกังวล 

คอืสายตาคู่นั้นของเขา ซึ่งถ้าทุกอย่างคอืเรื่องจรงิ กแ็ปลว่าโลกมนักลมจน

น่าชงันกั

แล้วเธอจะท�าอย่างไรดี...จะให้ขับรถกลับบ้านพ่อแม่ก็คงไม่ไหว 

เพราะระยะทางเป็นร้อยกโิลเมตร ดงันั้นเมื่อไม่มทีางเลอืกอื่น คงต้องท�าใจ

แฝงตวัอยู่เงยีบๆ หากไม่มใีครรื้อฟื้น เรื่องทั้งหมดกน็่าจะจบลงไปแล้ว

“พี่น�้า กนิข้าว” 

น้องตวัดเีรยีกเธอจากหน้าประตบู้าน แต่ตอนนี้ท้องของเธออิ่มตื้อไป

หมด จงึบอกปัดไปก่อน 

“กนิก่อนเลย เดี๋ยวพี่ค่อยกนิทหีลงั”

เมื่อตอบน้องชายไปอย่างนั้น ธารธารากน็ั่งครุ่นคดิถงึเรื่องที่เกดิขึ้น

ต่อ แม้จะพยายามท�าจติใจให้สงบ แต่มนักย็งัฟุง้ซ่านอยูด่ ีโดยเฉพาะสายตา

๒
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ของเขาตอนที่สบตาเธอ มันท�าให้เธอรู้สึกหวั่นอย่างบอกไม่ถูก เหมือนเขา 

จ�าเธอได้ ซึ่งเธอกไ็ม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลย

“แฮ่” 

น้องชายตวัดโีผล่เข้ามาอย่างไม่ให้สุม้ให้เสยีง และนั่นกท็�าให้ธารธารา

ถงึกบัสะดุ้งสุดตวั

“ไอ้บ้า ตกใจหมด” เธอเอ็ดน้องชายเสียงดัง ส่งสายตาคาดโทษให้ 

ถ้าเมื่อกี้เธอหวัใจวายตายไป จะเป็นผมีาหลอกเช้าหลอกเยน็เลยคอยดู

“เป็นอะไร คดิถงึหนุ่มข้างบ้านอยู่ใช่ไหมล่ะ”

การถูกพูดจี้ใจด�าท�าให้ธารธาราอดใจเต้นตึ้กตั้กไม่ได้ แต่เธอก็

พยายามกลบเกลื่อนด้วยการแหวเสียงดังขึ้นอีกยี่สิบเดซิเบล เพราะหาก

ยอมรบัเรื่องนี้ จะต้องถูกล้อไปจนตายแน่ “ไอ้บ้า จะไปคดิถงึท�าไม”

“กเ็ขาหล่อนี่”

“กแ็ค่หล่อ ไม่เหน็จะมอีะไรด”ี เธอแสร้งตอบไปอย่างนั้นทั้งที่รู้ดวี่า

เขาครบเครื่องขนาดไหน รปูหล่อ พ่อรวย การศกึษาด ีหน้าที่การงานเยี่ยม 

ทางเดยีวที่ภูผาจะได้เขาเป็นพี่เขย กค็งต้องตหีวัแล้วลากเข้าถ�้าเท่านั้น

“เหน็ไหม พี่น�้ายอมรบัว่าเขาหล่อ”

ธารธาราหนัไปมองน้องชายอย่างขุ่นเคอืง เรื่องต้อนคนอื่นให้จนมุม

ไม่มใีครเก่งเท่าภูผาอกีแล้ว และเพื่อเป็นการตดับท จงึต้องย�้าชดัในจุดยนื 

“เลกิคดิอะไรบ้าๆ ซะท ีฉนัไม่ได้สนใจเขา ฉนัจะอยู่บนคาน ได้ยนิไหม”

“จรงิหรา...แล้วท�าไมถงึใจลอยตั้งแต่เจอหน้า จนกลบัมาถงึบ้าน”

นาทีนี้เธออยากย้อนเวลากลับไปได้จริงๆ ถ้ารู้ว่าน้องชายโตมาจะ 

กวนใจเธอขนาดนี้ คงเอาขี้เถ้ายดัปากตั้งแต่ฝ่ายนั้นแบเบาะไปแล้ว แต่เมื่อ

ย้อนกลบัไปไม่ได้ กท็�าได้เพยีงแค่ปฏเิสธแล้วเฉไฉไปเรื่องอื่น 

“เปล่าสกัหน่อย ฉนัแค่กงัวลเรื่องงาน เหน็ไหม ที่โรงพยาบาลกองบนิ

ต่างจากโรงพยาบาลที่ฉนัเคยอยู่ขนาดไหน คงต้องปรบัตวัยกใหญ่แน่ๆ”

“อย่าหลบตา”
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เธอชกัหมดความอดทน จงึส่งตาขุ่นเขยีวให้น้องชาย พลางเอ่ยปาก

ไล่ด้วยน�้าเสยีงที่ดงักว่าเดมิอกีเท่าตวั “จะไปไหนกไ็ป ไอ้น้องเวร ก่อนที่ฉนั

จะหกัคอแกจิ้มน�้าพรกิกนิ”

“ไปกไ็ด้ แต่ว่าแม่ให้มาตามไปกนิข้าว เตอืนก่อนเลยว่า ถ้าช้าไข่ปลา

รวิกวิจะหมด เหลอืแต่น�้าแกง” ภูผาคงสนุกจนสาแก่ใจแล้ว จงึยอมปล่อย

เรื่องนี้ไป แต่กไ็ม่วายวางระเบดิให้เธอขุ่นเคอืงเล่น

พอได้ยินอย่างนั้น ธารธาราก็ลืมเรื่องของปราณนต์ไปชั่วขณะหนึ่ง 

คดิถงึแต่แกงสม้ไข่ปลารวิกวิของโปรดที่ก�าลงัจะถูกน้องชายแย่งตดัหนา้ไป 

คดิได้อย่างนั้นเธอกด็งึคอเสื้อน้องชายเอาไว้แล้ววิ่งเข้าไปในบ้านก่อน 

อย่างไรไข่ปลารวิกวิกต็้องเป็นของเธอ

ในที่สุดวันย้ายเข้าบ้านพักจริงๆ ก็มาถึง ธารธาราใช้เวลาตลอด 
ทั้งบ่ายเก็บข้าวของที่ขนมาให้เข้าที่เข้าทาง ซึ่งเธอจะอาศัยอยู่ที่นี่เป็นการ

ชั่วคราว น่าจะราวๆ สามสี่เดือนเท่านั้น จึงเอาของเข้ามาเฉพาะที่จ�าเป็น  

แต่ถงึอย่างนั้นกใ็ช้เวลามากอยู่พอสมควร

ภูผาได้ท�าหน้าที่น้องชายเป็นอย่างดีในวันนี้ นอกจากจะช่วยขนของ

แล้ว ยงัช่วยต่อตู้เสื้อผ้าและราวตากผ้าให้อย่างเรยีบร้อย จนกระทั่งสี่โมง

เยน็เธอจงึให้กลบัไป เพราะไม่อยากให้น้องชายถงึบ้านมดืค�่า

ในที่สดุเธอกไ็ด้อยูบ้่านหลงัใหม่คนเดยีว ซึ่งแม้ว่ามนัจะเป็นบ้านแถว

หรอืจะเรยีกแบบสมยันยิมว่าทาวน์เฮาส์ แต่มนักเ็งยีบมาก อาจจะเป็นเพราะ

เหล่าหนุ่มโสดไม่ค่อยอยู่ตดิบ้านกนั

เมื่อไม่รูจ้ะท�าอะไร ธารธาราจงึเดนิไปปิดประตบู้านแลว้ลอ็ก แม้ที่นี่

จะเป็นเขตทหารซึ่งมรีะบบรกัษาความปลอดภยัดเียี่ยม แต่เธอกไ็ม่ประมาท 

จากนั้นกเ็ดนิไปอาบน�้า เพราะตอนขนของนั้นเหงื่อออกพอดู

หลังออกจากห้องน�้าเธอก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนข้อความสนทนา

ออนไลน์ดงัขึ้น จงึหยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาดู แล้วกพ็บว่าเป็นข้อความที่
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ส่งมาจากรุ่นพี่นั่นเอง

พี่เอาห่อหมกกบัข้าวเปล่าไปแขวนไว้ให้ที่หน้าประตูนะ...พี่ปา

พอได้อ่านข้อความ หญิงสาวก็ไปหน้าประตู ห่อหมกของปาริชาต 

คือสิ่งที่สวรรค์ประทานมาให้ ท�าให้เธอไม่ต้องเดินไปไกลถึงซอยแปดเพื่อ 

หาข้าวกนิ

เมื่อไปถงึประตูกม็องเหน็ถุงห่อหมกแขวนเอาไว้ เธอจงึหยบิออกมา 

แต่พบว่ายงัมถีุงอกีใบแขวนอยู่ด้วยกนั “อะไรนี่”

เมื่อหยบิออกมาด ูธารธารากพ็บว่ามนัเป็นเบยีร์ยี่ห้อดงัสองกระป๋อง 

ซึ่งก็ท�าให้อดยิ้มออกมาไม่ได้ ดูท่าทางรุ่นพี่คงกลัวว่าเธอจะนอนไม่หลับ

เพราะแปลกที่ เลยพ่วงเบยีร์มาให้ย้อมใจด้วย เธอจงึฉวยถงุทั้งคูเ่ดนิเข้าบ้าน

หลงัจากกนิข้าวเสรจ็ ธารธารากไ็ม่รู้จะท�าอะไรต่อ เพราะเธอไม่ได้

ขนโทรทศัน์มาด้วย ครั้นจะนอนตอนนี้ กเ็พิ่งจะเปน็เวลาทุม่ครึ่งเท่านั้น มนั

ยงัเรว็เกนิไป จะโทร. หาเพื่อนคนไหน กก็ลวัว่าจะรบกวนเวลาพกัผ่อน เธอ

จงึเดนิออกมานอกบ้านพร้อมกบัถอืเบยีร์ที่ปารชิาตให้มาเพื่อสูดอากาศ 

ความจรงิเธอไม่ใช่ผู้หญงิที่ชอบพึ่งแอลกอฮอล์ มดีื่มบ้างสมยัเรยีน

ตอนที่ออกไปเที่ยวต่างสถานที่ตามประสาวยัรุ่นทั่วไป แต่หลงัจากเรยีนจบ

และท�างาน เธอกล็าขาด นั่นเป็นเพราะเธอเหน็ว่ามนัให้ผลเสยีมากกว่าผลด ี

แต่ส�าหรับคืนนี้ ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย เธออาจจะต้องพึ่งมันสักเล็กน้อย 

เพื่อให้คลายความกังวล จะได้หลับและตื่นไปรายงานตัวอย่างสดชื่นในวัน

พรุ่งนี้

ระหว่างที่เดนิทอดน่องดูหมู่ดาวสุกสกาวบนฟ้า ซึ่งเธอพบว่าท้องฟ้า

ที่นี่สวยเหลอืเกนิ เธอมองเหน็กลุ่มดวงกลุ่มหนึ่งคล้ายทางช้างเผอืกอยูไ่กลๆ 

ซึ่งคนืนี้จะต้องท้องฟ้าใสจรงิๆ เท่านั้น จงึจะมองเหน็ได้

ธารธาราอดคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้ จะว่าไปคนเราก็แปลก การ 

เดนิมาถงึจุดนี้ได้ถอืว่าเป็นโชคชะตาชกัน�ามาล้วนๆ

เธอเป็นเพยีงเดก็ต่างจงัหวดัคนหนึ่งที่มพ่ีอแม่เป็นชาวสวน พวกพ้อง 
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วงศาคณาญาต ิล้วนห่างจากค�าว่าข้าราชการหรอืเจ้าคนนายคน แต่อาจจะ

มีโชคหน่อยที่เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาตั้งแต่เด็ก ชั้นประถมจึงได้ที่หนึ่งใน

โรงเรยีนวดัใกล้บ้านเสมอ พอมธัยม กล็องเข้ามาสอบโรงเรยีนประจ�าจงัหวดั 

และนั่นกเ็ริ่มท�าให้ชวีติเปลี่ยนไป

การเข้ามาในเมืองเหมือนกับเป็นการเปิดโลกให้กว้างขึ้น เพราะเป็น

โรงเรยีนรฐับาลที่มชีื่อเสยีง เพื่อนในห้องจงึมาจากหลากหลายชนชั้น ตั้งแต่

เจ้าของรสีอร์ตสุดหรูบนเกาะชื่อดงัของประเทศ จนกระทั่งบุตรของลูกจ้าง

ร้านก่อสร้าง ที่บางวันไม่มีเงินค่าขนมมาโรงเรียน และนั่นก็ท�าให้เธอมอง

เหน็ถงึความไม่เท่าเทยีมกนัของมนุษย์อย่างจรงิจงัเป็นครั้งแรก

เธอไม่ได้เกบ็เรื่องนั้นมาเป็นปัญหาให้ปวดหวั ไม่คดิจะเปรยีบเทยีบ

ตัวเองกับใคร แต่มันท�าให้เธอรู้ว่า เมื่อมีต้นทุนน้อยกว่าก็ต้องขวนขวาย  

จงึตั้งหน้าตั้งตาเรยีน จนมธัยมปลายกส็อบเข้ามหาวทิยาลยัได้หลายที่ แต่

สุดท้ายเธอกเ็ลอืกวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ เพราะฟรทีุกอย่าง แถม

ยงัมเีงนิเดอืนให้อกีเดอืนละหลายพนั ซึ่งมนักท็�าให้พ่อแม่แทบไม่ต้องล�าบาก

ส่งเธอเรยีนเลย

ถามว่าชอบการเป็นพยาบาลไหม ตอนนั้นตอบได้ว่าไม่รู้ แต่เธอ 

รูว่้าการเป็นทหารท�าให้พ่อแม่ปลื้มใจ ตอนที่เธอแต่งชดุทหารในเครื่องแบบ

แขนยาวกลับบ้านเป็นครั้งแรก เธอเห็นแม่น�้าตาไหล ส่วนพ่อนั้นก็ไปยืม

กล้องถ่ายรูปจากน้าชายมาถ่ายภาพเก็บเอาไว้ และอัดใส่กรอบขนาดใหญ่

เพื่อตดิฝาบ้าน เวลาใครไปใครมากจ็ะบอกว่า ‘นี่ลูกสาวผม’

สี่ปีในรั้ววิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศให้อะไรเธอมากมาย คติ

ประจ�าใจของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศคอื ไม่มอีะไรที่นกัเรยีนพยาบาล

ทหารอากาศท�าไม่ได้ ท�าไม่ไหว ท�าไม่ทนั ฟังดูเหมอืนซูเปอร์วูแมน แต่บอก

เลยว่ามนัเป็นอย่างนั้นจรงิๆ ซึ่งเธอกไ็ม่แน่ใจเหมอืนกนัว่า ที่ผ่านมาเธอท�าได้

อย่างไร

“คนอะไรยิ้มคนเดยีวกไ็ด้”
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เสยีงของใครบางคนดงึเธอออกจากความทรงจ�าในอดตี แม้ตรงถนน

ด้านหน้าจะเปิดไฟ แต่ด้านในกค็่อนข้างมดื เมื่อเขม้นมอง เธอกเ็หน็ร่างสูง

ของคนที่ทกัยนืพงิเสาอย่างสบายๆ ในมอืของเขามหีนงัสอืเล่มหนา

รอยยิ้มของธารธาราหายไปทนัท ีกลายเป็นตระหนกแทน ก่อนที่จะ

รบีเอากระป๋องเบยีร์ที่ยงัไม่ได้เปิดในมอืไปซ่อนไว้ด้านหลงั แม้ว่ามนัจะไม่ทนั

แล้วกต็าม

ชายหนุ่มก้าวออกมา พอพ้นเงาหลงัคา ธารธารากม็องเหน็ดวงหน้า

กระจ่างใสแบบชายไทยที่มเีชื้อสายจนีปนอยู่นดิๆ 

ชัดเจน...วันนั้นที่มองสบตากันเธอไม่ได้ตาฝาด ยามนี้อดีตหนุ่ม 

สุดฮอตของโรงเรยีนนายเรอือากาศก�าลงัยนือยู่ตรงหน้าเธอ

“มอีะไรตดิอยู่ที่หน้าผมเหรอ”

“เปล่า...คือ...ฉันสายตาสั้นน่ะ เลยต้องมองนานหน่อย” เธออ้างไป 

ทั้งที่จรงิตอนนี้ก�าลงัล่วงเข้าสู่วยัสายตายาว และมนักเ็ริ่มยาวแล้วจรงิๆ

“ยินดีต้อนรับคุณเพื่อนบ้าน” เขากล่าวด้วยรอยยิ้ม แต่ยิ้มแค่ปาก

เท่านั้น

ธารธารากลืนน�้าลายเหนียวๆ ลงคออย่างไม่รู้ตัว เธออดไม่ได้ที่จะ

มองหวัเขา แม้ตอนนี้ผมของเขาจะขึ้นมาแล้ว แต่กย็งัมรีอยแหว่งอยู่

เขาคงจ�าเธอไม่ได้หรอก หญงิสาวปลอบตวัเองในใจ จงึฝืนยิ้มแล้ว

ตอบกลบัไปด้วยแววตาที่พยายามให้มนัดูใสซื่อที่สุด “อ๋อ...เอ่อ...ขอบคุณ” 

แต่แล้วรอยยิ้มของเธอกห็ายไปทนัท ีเมื่อได้ยนิประโยคถดัมา 

“ผมจ�าชื่อคุณได้นะ” 

เขากล่าวพร้อมกับก้าวเข้ามาใกล้ สายตาของเขาจ้องมาที่หน้าเธอ  

และนั่นก็ท�าให้เธอแทบจะหยุดหายใจ ก่อนที่เขาจะกล่าวประโยคที่เธอ 

ไม่อยากได้ยนิออกมา 

“ธารธารา วงศ์เกดิ เราเคยเจอกนัที่โรงพยาบาลเมื่อครึ่งเดอืนก่อน”

เธออยากมีเวทมนตร์หายตัวไปได้ก็ตอนนี้ละ แต่เมื่อความเป็นจริง
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หายตวัไปไหนไม่ได้ เธอจงึต้องเอาตวัรอด และทางรอดที่ดทีี่สุดกค็อื ท�า

เป็นจ�าไม่ได้ว่าไปท�าอะไรกบัเขาไว้

“เอ่อ...ต้องขอโทษด้วยที่จ�าคุณไม่ได้ พอดีคนไข้ฉันเยอะไปหมด  

เป็นอะไรถงึต้องไปโรงพยาบาลเหรอคะตอนนั้น”

เมื่อเธอถามไป แววตาของเขาก็เปลี่ยน ก่อนที่จะกล่าวออกมาด้วย

เสยีงยานคาง คล้ายกบัจะกวนประสาทนดิๆ

“อ้อ...งั้นเหรอ แหม...แต่ผมกลับจ�าคุณได้แม่นทีเดียว คุณเป็นคน

โกนหวัผม”

‘จ�าแม่นจริงพ่อคุณ สมกับที่เป็นนักบินอันดับหนึ่งของกองทัพ’ แต่

เมื่อเธอมองเข้าไปในดวงตาของเขา กพ็บว่าไม่มร่ีองรอยความไม่พอใจ บางที

เธออาจจะคิดมากไปเองก็เป็นได้ และไหนๆ ก็มาเป็นเพื่อนบ้านกันแล้ว  

เธอคดิว่าน่าจะท�าความรูจ้กักนัอย่างเป็นทางการไว้สกัหน่อย แม้เธอจะรู้จกั

เขาอยู่แล้วกเ็ถอะ

“เสียใจจริงๆ ค่ะ ที่ฉันจ�าไม่ได้ อย่างที่บอก คนไข้ฉันเยอะมาก  

ว่าแต่คุณชื่ออะไร เป็นนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นไหนเหรอคะ” ธารธารา

เกริ่นด้วยการแกล้งถาม วางฟอร์มท�าเป็นเนยีนว่าจ�าไม่ได้จรงิๆ

เขาเงียบไปอึดใจหนึ่ง ซึ่งก็ท�าให้เธอรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไร แต่ก็แอบ 

คดิไปว่า ถงึอย่างไรการที่บอกว่าจ�าเขาไม่ได้น่าจะดกีว่า และหากเป็นไปตาม

นั้น เธอกจ็ะสื่อเจตนาไปว่า วนันั้นเธอท�าไปตามหน้าที่จรงิจริ๊ง...

“ผมปราณนต์ เรยีกนนท์กไ็ด้ เรยีนจบมาพร้อมคุณ”

ค�าตอบของเขาท�าเอาเธออึ้ง พยาบาลทหารที่ติดยศเรืออากาศเอก

ตอนนี้มห้ีาถงึหกรุน่ แล้วเขารูไ้ด้อย่างไรว่าเธอจบมาปีไหน จงึโพล่งถามออก

ไปด้วยความหวาดระแวง “คุณรู้ได้ไงว่าฉนัเรยีนจบมาพร้อมคุณ”

“เพื่อนคุณโทร. มาฝากฝังคุณอยู่ ชนดิาน่ะ ที่เคยเป็นคู่ลลีาศให้ผม”

“อ๋อ...” เธอเกือบจะถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอก จ�าได้อยู่

รางๆ เหมอืนกนัว่า ตอนปีหนึ่ง ชนดิาเพื่อนเธอซึ่งเป็นมสิสวแีด หรอืหาก



ญ นั น ท ร  l  37

อยู่ในมหา’ลยักค็อืดาวมหาวทิยาลยั เป็นคู่ลลีาศของเขา ซึ่งการลลีาศนี้เป็น

หนึ่งในวชิาของนกัเรยีนนายเรอือากาศชั้นปีที่หนึ่ง สอง และสาม แม้จะไม่มี

เกรด แต่กม็เีกณฑ์ว่าผ่านหรอืไม่ผ่าน ซึ่งหากไม่ผ่าน กจ็ะสร้างปัญหาให้

เหล่านกัเรยีนนายเรอือากาศมากอยู่เหมอืนกนั 

และเนื่องจากโรงเรยีนนายเรอือากาศเป็นสถาบนัอดุมศกึษาชายล้วน 

ดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือจากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สถาบัน 

บ้านใกล้เรือนเคียง ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาหญิงล้วนให้ไปเป็นคู่ลีลาศให้ 

จงึก่อเกดิต�านานรกันกัเรยีนนายเรอือากาศกบันกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ

หลายต่อหลายคู่ แต่ดูเหมอืนเธอจะไม่มโีชคในเรื่องนี้ เพราะยงัเป็นโสดมา

จนปัจจุบนั

ความเงยีบเริ่มเข้าปกคลมุพื้นที่ เหมอืนต่างคนเริ่มไม่รู้จะพดูอะไรต่อ 

ธารธาราจึงคิดจะหลบเลี่ยงสถานการณ์อันชวนอึดอัดนี้ด้วยการแกล้งหาว 

ท�าเป็นง่วงงุนเตม็ที

“งั้น ฉนัเข้าบ้านก่อนนะ”

เมื่อเขาไม่พูดอะไรอกี เธอกห็มุนตวัเข้าบ้าน แต่ยงัไม่ทนัได้ก้าวออก

ไปกไ็ด้ยนิเสยีงเรยีก

“เดี๋ยว! นั่น” เขาชี้มายงักระป๋องเบยีร์ในมอืเธอ

ธารธารารู้สึกเคืองตัวเองเหลือเกินที่เผลอเอากระป๋องเบียร์ออกมา

ให้เขาเหน็ ครั้นจะหลบกไ็ม่ทนัแล้ว จงึได้แต่ยิ้มเจื่อนๆ แล้วยกมนัขึ้นมาให้

เขาเหน็จะจะไปเลย

“อะไรเหรอ...อ๋อ...เบียร์นี่น่ะหรือ ความจริงฉันไม่ใช่พวกเมรีขี้เมา

หรอกนะ นี่ไง ยังไม่ได้เปิดเลย” เมื่อพูดไปแล้วธารธาราก็ได้แต่งงตัวเอง 

เธอจะแก้ตวัไปท�าไม ในเมื่อเธอไม่ใช่เดก็อายุสบิสี่สบิห้า ตอนนี้เธออายยุี่สบิ

แปดปีแล้ว ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นดิหน่อยกไ็ม่เป็นไรนี่นา

“คุณไปเอามาจากไหน ที่แขวนอยู่ตรงประตูนั่นหรอืเปล่า”

“ชะ...ใช่ ท�าไมเหรอ” เธอมองเขาอย่างหวาดระแวง รู้สกึแปลกๆ กบั
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น�้าเสยีงที่เขาเปล่งออกมา

“ตายแน่” 

เขาร้องลั่น และนั่นกท็�าให้เธอตกใจ

“อะไร ใครตาย ฉนัแค่จะดื่มเบยีร์เองนะ แล้วฉนักไ็ม่ได้อยูใ่นระหว่าง

ปฏบิตัหิน้าที่ด้วย” เธอเถยีง เพราะไม่เหน็ว่ามนัจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไร แม้

มนัจะผดิต่อภาพลกัษณ์พยาบาล แต่เธอกเ็ป็นทหาร ถอืว่าหยวนๆ กนัไป

ได้ ไม่เหน็เขาจะต้องท�าหน้าตกอกตกใจขนาดนี้เลย

“แล้วคุณไม่เหน็กระดาษโน้ตที่อยู่ในถุงเหรอ”

“กระดาษโน้ตอะไร” เธอถามกลบัทนัที

“ช่างมนัเถอะ ถอืว่าผมไม่ได้พูดกแ็ล้วกนั”

จู่ๆ เขาก็ถอดใจเดินหันหลังหนีไปเฉยๆ ทิ้งความค้างคาใจเอาไว้ให้ 

ตอนแรกธารธาราคดิจะปล่อยไป แต่ว่า...สหีน้าเขา แววตาเขา มนัท�าให้เธอ

แคลงใจอย่างบอกไม่ถูก จงึวิ่งไปดกัหน้า

“พูดออกมาแล้ว กพ็ูดมาให้จบส”ิ

“แน่ใจนะว่าคุณจะไม่กลวั” เขากล่าวด้วยน�้าเสยีงและท่าทางค่อนข้าง

จรงิจงั

“อื้ม” ธารธาราตอบรบั ทั้งที่ไม่แน่ใจเลย แต่ไหนๆ กม็าถงึขนาดนี้

แล้ว รู้กน็่าจะดกีว่าไม่รู้

“กเ็บยีร์กระป๋องนี้ ผมจะฝากคุณไปไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ก่อนหน้าที่คุณ

จะมานี่ผมได้ยนิเสยีงแปลกๆ จากบ้านคุณตลอดเลย แต่ผมไม่มกีุญแจไข

เข้าไป ทีนี้พอเห็นคุณเข้ามาอยู่ ก็เลยว่าจะฝากไว้ เผื่อท่านเจ้าที่จะพอใจ  

ไม่มารบกวนกนัดกึๆ ดื่นๆ อกี แต่ว่าถ้าคุณอยากดื่มมนัแทน เอาเป็นว่า

เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปซื้อมาไหว้ใหม่ ผมรบกวนคุณได้ใช่ไหม”

“ดะ...ได้ส”ิ ธารธาราตอบไปโดยที่ใจไม่อยู่กบัเนื้อกบัตวัเท่าไร

ชายหนุ่มตรงหนา้ยิ้มออกมาแล้วยื่นหน้าเขา้มาใกล้ กระซบิถามดว้ย

น�้าเสยีงมเีลศนยั “ว่าแต่ที่ผมพูดมา คุณไม่กลวัใช่ไหม”
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ไม่กลวักบัผน่ีะส!ิ ธารธาราจ�าไม่ได้แล้วว่าเธอสวดมนต์ไปกี่บท ตั้งแต่
แยกจากเขาข้างล่างเธอกพ็ยายามไม่คดิอะไรมาก แต่สิ่งที่เขาพดูมนักเ็ข้าเค้า

อยู่ไม่น้อย ที่นี่ บ้านพกัหลงันี้ เป็นบ้านของนกับนิไฟเตอร์ หรอืเครื่องบนิ

รบ ซึ่งตอนที่เธอเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เธอก็ต้องร้องเพลง  

“แด่เธอ ผู้ปกป้องฟ้าไทย” เพื่อไว้อาลยัให้พวกเขาทุกปี จนกระทั่งเรยีนจบ

และท�างาน ข่าวการสูญเสียนักบินแบบนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่ เธอจึงหยิบ

โทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาเชก็ประวตัขิองกองบนิแห่งนี้ทางอนิเทอร์เนต็

แน่นอนว่าทุกกองบินต้องมีประวัติของนักบินรบที่เสียสละชีวิตเพื่อ

ชาติ และที่นี่ก็เช่นกัน แต่เมื่อเธอไล่อ่านไปจนจบ ความกลัวก็เปลี่ยนเป็น

ความเศร้ามาแทนที่ จึงถามตัวเองอีกทีว่าท�าไมเธอต้องกลัว ในเมื่อคน 

เหล่านั้นต่างเสยีชวีติในหน้าที่ ท�าเพื่อชาตบิ้านเมอืง พวกเขาคอืคนดทีี่ควร

ได้รบัการเคารพและสดุดี

ใจของธารธาราสงบลงมาก แต่เมื่อเหลอืบมองนาฬิกาแล้วพบว่าเป็น

เวลาเกือบสี่ทุ่ม เสียงแมลงขยับปีกข้างนอกที่ดังระงมท�าให้เธอเพลิดเพลิน

อยู่ไม่น้อย จนเกือบจะเคลิ้มหลับ แต่แล้วจู่ๆ ก็มีเสียงดนตรีดังขึ้น...เธอ 

ขนลุกขึ้นมาทนัที

เสยีงดนตรยีงัคงดงัมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกบัเสยีงผู้ชายร้องเพลง...

โอ๊ย! หรอืว่าเธอจะเจอดเีข้าให้แล้ว 

“พี่คะ เดี๋ยวหนูซื้อที่อดัเสยีงอุทศิไปให้ พี่จะได้ร้องแล้วอดัไว้ฟังคน

เดียวนะคะ แต่คืนนี้พี่ให้หนูนอนหน่อยได้ไหมคะ พรุ่งนี้หนูมีรายงานตัว 

เข้าท�างานแต่เช้า” 

เมื่อสุดจะทน เธอก็พยายามต่อรองกับสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นวิญญาณ 

แต่เสยีงดนตรกีย็งัไม่หยดุ อกีทั้งยงัเหมอืนจะดงัขึ้นเรื่อยๆ และเธอกส็ะดดุ

กบัท่อนเพลงที่ว่า

“เฮ้...เธอ ท�าไมตวัเธอถงึด�๊าด�า...โอ้แม่งามข�า ด�าเป็นดนิสอขนาดสองบ ี

หน้าอกหน้าใจกด็ูเหมอืนจะไม่ม ีจอแบนอย่างนี้ หมอเกาหลคีงไม่รบัท�า”
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‘เอ๊ะ ท�าไมเพลงนี้มนัคุ้นๆ คนที่ตายไปแล้วเกอืบสบิปีจะมาร้องเพลง

ที่เพิ่งมาดงัในปีนี้ได้อย่างไรกนั’ ธารธาราเงี่ยหูฟังต่อไป แล้วกม็เีสยีงลอย

ตามลมมาอกี 

“ท่อนแขนกจ็ดัว่าใหญ่ ผู้หญงิอะไรขาโต ใครท�าให้เธอโมโหต้องคอ

หกัตาย...ไม่รูน้�้าหนกัเท่าไร กล้าชั่งให้ดไูหมนี่ จะเอาเธอมาแยกมองแต่ละที่ 

ไม่เหน็จะมอีะไรสวยเลย...”

ชัดเลย นี่ไม่ใช่ผีหรอก แต่เป็นไอ้คนผีทะเลข้างบ้าน ที่นึกครึ้มอก

ครึ้มใจมาแหกปากในยามวิกาลอย่างนี้ จะว่าไปเสียงเขาก็เพราะดี เธอจึง 

รอฟังท่อนต่อไป

“มนัท�าไม มนัท�าไม มนัท�าไมด�๊าด�า ท�าไมแบ๊น แบน ท�าไมแขนใหญ่ 

คนอะไรขาโต...มันท�าไมด�๊าด�า ท�าไมแบ๊น แบน ท�าไมแขนใหญ่ คนอะไร 

ขาโต มนัท�าไมด�๊าด�า ท�าไม แบ๊น แบน ท�าไมแขนใหญ่ คนอะไรขาโต มนั

ท�าไม มนัท�าไม มนัท�าไม มนัท�าไม แล้วท�าไม แล้วท�าไม...”

เฮ้ย ท�าไมเขาร้องท่อนนี้ เขาร้องข้าม ลมืเนื้อ หรอืว่า... 

ธารธาราก้มมองตวัเองทนัท ีใช่เลย ทุกอย่างในเพลงมนัคอืเธอ ด�๊า 

ด�า แบ๊น แบน แขนใหญ่ ขาโต ไอ้ผทีะเลข้างบ้านก�าลงัร้องเพลงแซว็เธอ

“โอ๊ย ฉนัจะไม่ทนแล้วนะ” เธอร้องออกมา แต่สดุท้ายกไ็ด้แต่เอาหน้า

เกลือกกลิ้งไปกับหมอน ถ้าไม่ทนแล้วจะท�าไง นี่เพิ่งย้ายมายังไม่ทันได้

รายงานตัวเลย จะขอย้ายกลับอย่างนั้นเหรอ แล้วที่เธอทนเขียนขอย้าย 

ทุกปีล่ะ กก็ลายเป็นสิ่งที่ไม่มคีวามหมายน่ะสิ

“ฉันต้องสู้ต่อไป สู้ต่อไป ยายน�้า อย่ายอมแพ้” เมื่อบอกตัวเองไป

อย่างนั้น เธอก็พยายามข่มตานอน ถึงแม้ว่าเสียงดนตรีจะเงียบไปในอีก 

ห้านาทต่ีอมา แต่เธอกย็งัตาค้าง อดคดิไม่ได้ว่าเขาจงเกลยีดจงชงัเธอขนาดนี้ 

เชยีวหรอื...เธอไม่ชอบความรู้สกึนี้เลย


