
บทน�ำ

เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือเร่งเร้าผู้ที่ช่วยพี่สาวรูดซิปชุด
เกาะอกรัดรูปให้หันไปมองที่เตียง บนนั้นมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเปิดค้างไว้

และกระดาษที่เย็บติดกันด้วยลวดอีกชุดหนึ่ง นั่นคือเตียงของเดือนอ้าย...

นกัศกึษาปีสุดท้ายที่ญาตผิู้พี่เมตตาให้มาอยู่ด้วยกนั

“เสรจ็แล้วค่ะพี่หนูด”ี

“แหม รบีเชยีวนะ แฟนโทร. มาเหรอ” ดลฤดเีย้าลูกพี่ลูกน้อง

เดอืนอ้ายที่พุง่ตวัไปคว้าโทรศพัท์มอืถอืหนัหน้าจอให้พี่สาวด ูแล้วมมุ

ปากเคลอืบสแีดงเบอร์กนัดกีก็ระตุกยิ้มเลก็น้อยเมื่อเหน็ชื่อคนโทร. เข้า

“รบัสายส ิพี่ไปก่อนละ นี่เพื่อนถงึร้านกนัแล้ว”

เจ้าของห้องอ้าปากหวอ ไม่ทนัได้โต้แย้งอะไร พี่ของเธอกเ็ดนิออกไป

จากห้อง รวดเรว็ไม่ต่างจากตอนที่เข้ามา

หญิงสาวลังเลว่าจะรับสายสิทธา...คนรักของพี่ดีหรือไม่ นี่ไม่ใช่ครั้ง

แรกที่ทั้งสองคนมีปัญหากันแล้วเธอต้องกลายเป็นคนกลางคอยไกล่เกลี่ย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนที่สร้างปัญหาคอืพี่สาวของเธอ
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ด้วยความเหน็ใจอกีฝ่าย เดอืนอ้ายกลั้นใจกดรบัสายในที่สุด

“สวสัดคี่ะคุณสทิธา”

“สวัสดีครับอ้าย หนูดีถึงบ้านหรือยัง” เสียงถามติดจะร้อนใจอย่าง

ปิดไม่มดิ

“ค่ะ” เธอตอบสั้นๆ ไม่ได้ขยายความว่าดลฤดีถึงบ้านแล้วและเพิ่ง

ออกไป

“อ้อ ครบั ขอบใจมากนะอ้าย”

กลบัเป็นคนฟังที่ร้อนใจเสยีเอง เมื่อเสยีงทุ้มต�่าเจอืแววห่วงกงัวลใน

คราแรกแปรเปลี่ยนเป็นน�้าเสยีงเหนื่อยใจ

“เดี๋ยวค่ะคุณสิทธา” เธอรีบเรียกไว้ ก่อนจะเอ่ยประโยคต่อไปด้วย

กระแสเสยีงปลกุปลอบโดยไม่รูต้วั “พี่หนดูกีลบัมาถงึแล้วจรงิๆ ค่ะ ไม่ต้อง

ห่วงนะคะ เดี๋ยวอ้ายช่วยพูดกบัพี่หนูดใีห้เอง”

พูด...เธอจะช่วยพูดเรื่องอะไรก็ยังไม่รู้ ในเมื่อไม่รู้ว่าคราวนี้พวกเขา

ทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไร รู้แต่ว่าทุกครั้งที่พี่และคนรักทะเลาะกัน เธอจะ

ช่วยเจรจาผ่อนหนกัเป็นเบาเพื่อให้พวกเขารกัษาความสมัพนัธ์กนัไว้ เธอคง

เสยีใจหากพี่ต้องเลกิรากบัคนดสีมบูรณ์แบบอย่างสทิธา ทั้งที่มกี�าหนดการ

จะหมั้นหมายและแต่งงานกนัในอกีไม่นาน

โชคดทีี่สทิธาวางสายไปโดยมไิด้ซกัไซ้มากไปกว่านั้น เธอเข้าใจความ

ล�าบากใจของเขา เมื่อนกัธรุกจิบรษิทัก่อสร้างยกัษ์ใหญ่ต้องมาพดูจากบัเดก็

นกัศกึษาอย่างเธอ แต่ในอกีแง่หนึ่งเขากม็เีมตตาต่อเธอเสมอ หนุม่ใหญว่ยั

ย่างสี่สบิปีไม่เพยีงแต่รกัพี่ของเธอ เขายงัเผื่อแผ่ความรกัและน�้าใจแก่เธอซึ่ง

เป็นเพียงลูกพี่ลูกน้องคนรักของเขา เธอจึงนับถือและรักเขาดั่งผู้มีพระคุณ

คนหนึ่ง

เดอืนอ้ายเพิ่งนกึได้ เธอควรแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนด้วยการสง่

ข้อความไปบอกดลฤดถีงึสิ่งที่เธอพูดคุยกบัสทิธา

เฮ้อ...
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ร้านอาหารกึ่งบาร์คือสถานที่สังสรรค์ของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า 
‘ชนชั้นสงู’ ค�านยิามที่ได้มาโดยไม่ต้องมเีชื้อสายผูด้บิผู้ดมีาจากไหน แค่มเีงนิ

กส็ถาปนาตวัเองมาอยู่ในชั้นนี้ได้อย่างง่ายดาย ต่อให้พวกเขาไม่ได้หาเงนิทอง

เหล่านั้นด้วยตวัเองกต็าม

กลุม่ชายหญงิเจด็คนที่นั่งดื่มกนิที่ชดุโซฟาโคง้เข้ามมุกระจกของร้าน

ล้วนเป็นลกูหลานผู้มอีนัเหลอืกนิเหลอืใช้ทั้งนั้น พวกเขาต่างมคีวามเกี่ยวข้อง

ทางใดทางหนึ่งกับตระกูลดังในวงการแนวหน้าของประเทศ อาทิ เจ้าของ

ห้างสรรพสนิค้า โรงแรม นกัการเมอืง ทหาร หรอืแม้กระทั่งวงการบนัเทงิ 

คนจ�าพวกหลังสุดนั้นคือดลฤดีวัยสามสิบเอ็ดปี อดีตนางเอกซึ่งหันหลังให้

วงการบันเทิงกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเมื่อมีข่าวว่าจะลั่นระฆังวิวาห์กับ 

นกัธุรกจิหนุ่มใหญ่ในอกีไม่ถงึปี

“ฝ้าย หนดูอียากเข้าห้องน�้า ไปเป็นเพื่อนหน่อยส”ิ เธอบอกมนสกิาร 

เพื่อนสาวทายาทเจ้าของโรงแรมและร้านอาหารหลายแห่ง แล้วจงึหนัไปบอก

เพื่อนชายคนสนทิพลางส่งโทรศพัท์มอืถอืและกระเป๋าคลตัช์ให้อกีฝ่าย “ฝาก

ด้วยย่ะ”

นภนต์หัวเราะในล�าคอ นอกจากจะไม่ถือสาที่ดลฤดีพูดจาเหมือน

เหวี่ยงใส่ตนแล้วยงัขบขนัเสยีด้วยซ�้า เพราะในกลุ่มคนเหล่านี้เจ้าหล่อนคอื

เพื่อนสนทิที่สุดที่เขาคบหามาแต่เดก็เพราะพ่อรู้จกักนั

พ่อของเขาเป็นทหารอากาศที่ไต่เต้าจากลูกแม่ค้าจนได้เป็นใหญ่ 

ถึงนายพล ส่วนพ่อของดลฤดีเป็นพ่อเลี้ยงเมืองเหนือที่ขึ้นชื่อว่ามีน�้าใจ 

กว้างขวาง พวกท่านเป็นเพื่อนสนทิร่วมห้องเรยีนกนัมา จนกระทั่งแยกย้าย

กันศึกษาต่อและท�างานตามหน้าที่ของตน แต่ก็ไม่เคยขาดการติดต่อกัน 

พวกเขาจงึเตบิโตขึ้นมาพร้อมกบัการตดิตามพวกท่านไปมาหาสู่กนั

แรงสั่นน้อยๆ ของโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่ใกล้แก้วเครื่องดื่มดึง

ความสนใจของนภนต์กลบัมา เขาคุ้นชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอแต่คร้านจะนกึ

ย้อนว่าเคยได้ยนิจากไหน รูปภาพประกอบสายเรยีกเข้าต่างหากที่ท�าให้เขา



8  l  ฟ้ า ห ล ง จั น ท ร์

สนใจ สาวน้อยหน้าแฉล้มมีผมสีด�าสนิท ผมหน้าม้าหนากระเซิงเล็กน้อย 

เธอยิ้มกว้างเสียจนเห็นเขี้ยวมุมปาก ชายหนุ่มลืมตัวกดรับสายราวกับเป็น

โทรศพัท์ของตน

“พี่หนูดี อ้ายส่งข้อความไปหา ไม่เห็นพี่หนูดีอ่านเลย อ้ายจะบอก

เรื่องที่คุยกับคุณสิทธาน่ะค่ะ อ้ายบอกเขาว่าพี่หนูดีกลับถึงบ้านแล้ว แต ่

ไม่ได้บอกว่าออกไปไหนต่อ ถ้าคณุสทิธาถามพี่หนูดจีะได้ตอบตรงกนันะคะ”

เสยีงพูดฉอดๆ ไม่ได้หยุดส่งผลให้คนฟังหลุดข�าเลก็น้อย ดูเหมอืน

เจ้าหล่อนจะได้ยนิและรู้ตวั ประโยคต่อมาจงึเอ่ยถามอย่างกล้าๆ กลวัๆ

“ฮลัโหล เอ่อ นั่นใช่เบอร์ของพี่หนูดหีรอืเปล่าคะ”

“ใช่ หนูดไีปห้องน�้า” เขาตอบห้วนสั้นตามประสาตน

ถ้าหูไม่ฝาด นภนต์แน่ใจว่าได้ยินเสียงอึกๆ อักๆ จากปลายสาย 

ก่อนเจ้าหล่อนจะวางสายไปพร้อมกบัที่ดลฤดเีดนิกลบัมา

“ท�าอะไรน่ะเดยีว แอบเล่นมอืถอืหนูดเีหรอ” เธอไม่ได้โวย แต่ถาม

อย่างจบัผดิเสยีมากกว่า

“เอ๊า กเ็หน็มสีายเข้ามา ชื่ออ้าย ใครนะชื่อคุ้นๆ”

หญิงสาวฟาดฝ่ามือลงบนต้นขาคนขี้ลืมพลางหัวเราะอย่างมีเสน่ห์ 

ดงึดูดสายตาคมกล้าให้จบันิ่งที่คู่สนทนาขณะอกีฝ่ายเอ่ย

“ลกูพี่ลกูน้องของหนดูไีง ที่แม่แกเป็นทั้งน้าแท้ๆ และเมยีใหม่ของพ่อ

หนูดนี่ะ จ�าได้ยงั”

“อ้อ” เขาท�าเสยีงรบัรูใ้นล�าคอ คลบัคล้ายคลบัคลาขึ้นมาว่าดลฤดใีห้

เดก็สาวมาอาศยัอยูด้่วยตั้งแต่ที่แกเข้าศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษาที่กรุงเทพฯ

เพราะเหตุนี้เขาถงึชื่นชมและเหน็ใจเพื่อนสนทิของตน ดลฤดไีม่เคย

ตั้งแง่รังเกียจผู้อื่น แม้เธอจะหัวสูง แต่ก็ไม่เคยดูถูกคน แม้แต่กับลูกสาว

ของผู้หญิงที่ขึ้นชื่อว่าแย่งสามีพี่สาว เป็นเหตุให้แม่ของดลฤดีตรอมใจและ

ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เธอเพียงแค่ขอพ่อไปเรียนต่อเมืองนอกและ 

กลบัมาอยู่บ้านที่กรุงเทพฯ ไม่ได้กลบัไปเชยีงรายอกีเลยเท่านั้นเอง
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นภนต์นับถือจิตใจหญิงสาวนัก เขาไม่รู้ว่าเธอทนได้อย่างไร ถ้า

เหตุการณ์นี้เกดิขึ้นกบัเขาต้องมใีครตายกนัไปข้างหนึ่งเป็นแน่ และเพราะมี

ความรู้สึกเช่นนั้นเป็นตัวตั้งจึงตามมาด้วยความเข้าใจ เห็นใจ และเอาใจ 

ใช่...เขาตามใจดลฤดทีุกอย่างและยกเธอเหนอืเพื่อนทุกคน

“นี่ สองคนนั้นจะซุบซบิกนัอกีนานไหม”

เสยีงทกัของเพื่อนสาวคนหนึ่งเรยีกให้ชายหญงิที่หนัหน้าคยุกนัหนัไป

มอง ก่อนที่นภนต์และดลฤดจีะหวัเราะออกมาพร้อมกนั

“หนูดี เธอไม่กลัวคุณสิทธางอนบ้างเหรอ จะแต่งงานอยู่รอมร่อยัง

มาปาร์ตีกับคนโสดคนโฉดอย่างพวกเราได้” ตระการ ลูกชายอดีตนาย

ต�ารวจใหญ่และเจ้าของธุรกิจน�าเข้ารถยนต์เอ่ยถาม ไม่วายสัพยอกตาม

ความคดิตน “เป็นกูนะ ไม่กล้าเอาคุณเธอท�าเมยีแน่นอน”

“ช่วยไม่ได้ ก็เขาไม่มาเองนี่นา” ดลฤดีตอบฉะฉานอย่างคนที่เปี่ยม

ด้วยความมั่นใจ “อกีอย่างนะ เป็นคุณมงึฉนักไ็ม่เอาท�าพนัธุ์แน่นอน”

บทโต้ตอบเผด็ร้อนเรยีกเสยีงหวัเราะครนืไปทั้งโต๊ะ ทว่าไม่มใีครถอื

เป็นจรงิเป็นจงัทั้งสองฝ่าย แล้วบทสนทนากเ็ปลี่ยนไปยงัหวัข้ออื่นได้ไม่รูจ้บ 

โดยมเีจ้าของร้านอย่างนภนต์เป็นผู้ฟังและเพื่อนดื่มที่ดี

“คิดดูสิ แค่ชุดแต่งงานจากฝรั่งเศสแค่นี้ ขนหน้าแข้งเขาไม่ร่วงเสีย
ด้วยซ�้า ฉนัจะบนิไปดเูขากบ็อกให้รอเขาก่อน หลงัจากนั้นกเ็อาแต่บ่ายเบี่ยง

มาเป็นเดอืนแลว้ เขาท�าเหมอืนไม่อยากแต่งงานอย่างไรอย่างนั้น ถ้าฉนัรูว้า่

เขาไม่เหน็ความส�าคญักนัแบบนี้ ฉนัไม่มวีนัเลอืกเขาเดด็ขาด!” เสยีงอ้อแอ้

กลบัเฉยีบขาดเมื่อเอ่ยประโยคสุดท้าย

นภนต์เพียงปรายตามองเพื่อนสาวที่ตกอยู่ใต้ฤทธิ์แอลกอฮอล์อย่าง

กึ่งขนัระคนอ่อนใจ ถ้าไม่เมาละก ็ดลฤดไีม่มทีางพูดจาไม่น่ารกัเช่นนี้ แล้ว

กค็งไม่มวีนับอกว่าเธอจะเปลี่ยนใจไปจากสทิธา ในเมื่อนกัธรุกจิหนุม่คนนั้น

คอืตวัเลอืกที่ดทีี่สุดของดลฤดี
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“เลิกบ่นเสียทีน่า จะถึงบ้านแล้ว” เขากระเซ้า ก่อนถูกฟาดลงมาที่ 

ต้นแขนเตม็แรง

แม้ตวัเขาเองจะมนึๆ ไม่น้อย แต่เพื่อเพื่อนแล้ว นภนต์จงึอาสามาส่ง

อย่างไม่มีเกี่ยงงอน แต่ก็ไม่บ่อยนักที่ดลฤดีเมาจนหมดสภาพเช่นนี้ อดีต

นางเอกสาวที่ประกาศหนัหลงัให้วงการบนัเทงิเมื่อหนึ่งปีก่อนห่วงภาพลกัษณ์

อย่างกบัอะไร

“เดยีว หนูดไีม่อยากแต่งงานแล้ว”

“ไม่อยากแต่งกไ็ม่ต้องแต่ง” เขาตอบง่ายๆ ง่ายสมกบัเป็นตวัเขา

เมื่อคนงานชายวัยกลางคนเปิดประตูรั้วให้รถบีเอ็มดับเบิลยูแล่น

เขา้ไปในอาณาบรเิวณบ้านซึ่งมเีนื้อที่กว่าหนึ่งไร่ ชายหนุม่จงึเคลื่อนรถไปส่ง

คนเมามายถึงหน้าระเบียงบ้านหลังใหญ่ เขาเพิ่งสังเกตว่าดลฤดีเงียบไปจึง

ผนิมอง

“เป็นอะไร” ปลายเสียงที่ถามทอดอ่อน มือหนาวางบนเรือนผมดัด

เป็นลอนด้วยความเอน็ดู

“กอดหน่อย” หญงิสาวบอกง่ายๆ บ้าง

“ตลก” นภนต์เอ่ยกลั้วหวัเราะ ไม่ตอบรบัหรอืปฏเิสธ

“ตลกกข็�าส”ิ

เขาข�าไม่ออก แต่ปลดเข็มขัดนิรภัยของตนและเจ้าหล่อนพร้อมกับ

วาดแขนโอบไหล่เพื่อนสนิท ดึงร่างบางเข้ามาอิงแอบอกกว้างตามความ

ต้องการของเธอ

ในความคดิของนภนต์ มนัเป็นอ้อมกอดที่แสดงถงึความรกัฉนัมติร 

เมื่อเพื่อนต้องการความรักหรือก�าลังใจ เขาก็แค่มอบมันให้แก่เธอ ทว่าใน

สายตาคนมองย่อมไม่มทีางคดิเช่นนั้น ชายหนุ่มรู้ได้เมื่อแลเลยผ่านกระจก

ฝ่ังผู้โดยสารไปเหน็ใบหน้าซดีเผอืดกบัดวงตาเบกิกว้างของหญงิสาว คราวนี้

เขาจ�าได้ทนัทวี่าเธอเป็นใคร

นภนต์รูส้กึหายเมาเป็นปลดิทิ้งเมื่อเหน็สายตาคูน่ั้น ท�าอย่างกบัไม่เคย
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เหน็คนกอดกนั แล้วแม่เพื่อนตวัดกีด็นัหลบัพบักบัอกเขาแล้วเสยีนี่ เขาต้อง

ดันร่างเธอพิงพนักเก้าอี้ ก่อนจะลงจากรถอ้อมไปเปิดประตูฝั่งผู้โดยสาร 

ช้อนอุ้มร่างคนเมาออกมา

“ยนืมองอยู่ได้ ไปหยบิกระเป๋ากบัมอืถอืหนูดสี”ิ เขาสั่งเสยีงดุ เรื่อง

อะไรที่เจ้าหล่อนมายนืจ้องเอาๆ

เดือนอ้ายเพิ่งได้สติเดี๋ยวนั้น ตามมาด้วยความรู้สึกอยากร้องไห้ 

ไม่ใช่เพราะเธอถกูบรุุษผูน้ั้นเอด็ แต่เพราะภาพที่เหน็ มนัไม่ถูกต้อง ไม่ควร

เลย เธอพลอยรู้สกึผดิต่อสทิธาแทนพี่สาวของตน

หญิงสาวหยิบข้าวของของพี่ออกมาจากรถ เธอก้าวขึ้นบันไดด้วยใจ

เหม่อลอย เฝ้าแต่ครุ่นคดิว่าเป็นความผดิของเธอใช่ไหมที่หวงัให้คนที่เธอรกั

สองคนครองคูก่นั ทั้งๆ ที่ถ้าเธอไม่เพยีรพยายามเป็นกาวประสาน พวกเขา

อาจเลกิรากนัไปและมคีวามสุขตามทางของตน

“เฮ้ย หนูด”ี

เสยีงสบถดงัส่งผลให้เจ้าของร่างอวบสะดุง้ตกใจ เธอรบีก้าวเรว็ๆ ไป

ที่ห้องนอนของเจ้าของบ้าน พลันสายตาก็สะดุดเข้ากับกองเศษอาหารข้าง

เตยีง โดยผู้ที่อุ้มคนเมาขึ้นมาถอยไปยนืเสยีไกล

“ไปตามใครมาซ”ิ นภนต์สั่งคนที่ตามเข้ามา

ทว่าหญงิสาวหน้าตาอ่อนเยาว์ในชดุเสื้อนอนคอบวักบักางเกงสามส่วน

กลบัเดนิผ่านเขาไปราวไม่ได้ยนิ เธอยกถงัพลาสตกิเลก็ๆ ออกมาจากห้องน�้า 

ก่อนจะนั่งคกุเข่ากบัพื้นข้างกองอาเจยีนและใช้กระดาษช�าระกอบเศษอาหาร

มาทิ้งลงถงั ชายหนุม่ท�าหน้านิ่วมองด้วยความไม่ชอบใจโดยไม่ทราบสาเหตุ

“ไม่รังเกียจหรือไงฮะ” เขายั้งปากไม่ได้จริงๆ แล้วก็หงุดหงิดยิ่งขึ้น

ไปอกีเมื่ออกีฝ่ายท�าหูทวนลมเสยีอย่างนั้น “เฮ้ย ผู้ใหญ่ถามท�าไมไม่ตอบ”

นี่น่ะหรอื อากปักริยิาของคนที่เรยีกตวัเองว่า ‘ผู้ใหญ่’ เดอืนอ้ายคดิ

อย่างขดัเคอืงใจก่อนตอบอย่างเสยีมไิด้

“แล้วจะให้ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้หรอืคะ”
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“ก็ไปตามใครมาท�าสิ” น�้าเสียงของเขามิได้ลดแรงอารมณ์ แม้จะ

พอใจที่ท�าให้เจ้าหล่อนโต้ตอบได้

หญิงสาวลอบถอนใจ เธอลุกเอาถังไปเก็บในห้องน�้าตามเดิมแล้วจึง

ผกูถงุขยะ ไม่วายคนที่ตนไม่อยากเสวนาด้วยยงัตามมายนืเท้าแขนกบักรอบ

ประตหู้องน�้า เมื่ออยูใ่กล้เช่นนี้ท�าให้รูว่้าเขาสงูเสยีจนเธอหวั่นใจ มอืที่กดปิด

ก๊อกน�้าสั่นน้อยๆ ตามความหวาดเกรง

แน่ส ิ เธอรู้กติตศิพัท์เพื่อนของพี่คนนี้ด ี เขาเป็นลูกทหาร มกีจิการ

บาร์ ครั้งหนึ่งเคยมข่ีาวลอืว่าร้านของเขาเป็นแหล่งขายยาไอซ์ให้แก่ลกูเศรษฐี

และคนดงัทั้งหลาย

“ตสีองแล้วยงัไม่นอนอกี”

คนที่มวัตกอยู่ในภวงัค์สะดุ้งน้อยๆ เหน็ดงันั้นนภนต์กเ็ผลอกระตุก

ยิ้มขนั 

ขวญัอ่อนจรงิแม่คู้น...มนัน่าแกล้งนกั

“ไป ลงไปส่งหน่อย”

ไม่พดูเปล่า คนมอืไวท�าท่าจะเอื้อมคว้าข้อมอือกีฝ่าย ส่งผลให้หญงิสาว

ถอยกรูด ใบหน้าซดีขาวแล้วจงึแดงก�่าด้วยความตกใจระคนไม่พอใจ

“เอาดีๆ  ฉนัเป็นแขกของพี่เธอนะ” เขาชกัหงดุหงดิ น�้าเสยีงจงึห้วนดุ

อกีครา

“ก.็..กไ็ปสคิะ” เธอตอบโดยไม่สบตา

เดอืนอ้ายเดนิไปส่งแขกของพี่ตามที่เขาต้องการ เธอเว้นระยะห่างจาก

เขาราวสามเมตร ก่อนจะหยดุยนืหลงัประตบู้าน ไม่ได้ก้าวตามไปส่งถงึหน้า

ระเบยีงที่ชายหนุ่มนั่งสวมใส่รองเท้าอยู่บนขั้นบนัได

นภนต์ลุกยืนอีกครั้งพร้อมกับท�าหน้านิ่วพิจารณาเจ้าหล่อนในใจ  

ทั้งที่เธอไม่ใช่ผูห้ญงิแบบที่เขาจะต้องเกบ็ไปคดิพจิารณาสกันดิ หญงิสาวอ่อน

กว่าเขาเป็นสบิปีเหน็จะได้ เดก็เกนิไป...แก้มป่องๆ ใสเหมอืนแก้มเดก็ ยิ่งมี

ผมหน้าม้าหนากย็ิ่งลดวยัเจ้าหล่อนลงไปอกี เธอไม่อ้วนแต่กไ็ม่ผอมเพรยีว
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อย่างสมยันยิม ดูมเีนื้อมหีนงั มหีน้าอกหน้าใจ...ซึ่งไม่มสีิ่งใดป้องกนั แล้ว

หวัคิ้วของชายหนุม่กข็มวดเข้าหากนั สงสยัเหลอืเกนิวา่นี่เจ้าหลอ่นใสซื่อจน

ไม่คดิจะหาเสื้อคลุมมาสวมทบัก่อนออกจากห้องนอนหรอืไร

ให้ตายส ิเขาว่าเขาเป็นสุภาพบรุษุพอใช้ แต่จู่ๆ  กลบัเปลี่ยนใจอยาก

รงัแกเดก็ขึ้นมา บ้าเอ๊ย!

นภนต์ถอนใจฮึดฮัดพร้อมกับก้าวเร็วๆ ไปขึ้นรถของตน รถเก๋ง 

ซดีานพุง่ทะยานออกไปราวพายุ เดอืนอ้ายสาแก่ใจเลก็น้อยเมื่อคดิวา่เขาคง

ไม่พอใจที่เธอแกล้งลืมยกมือไหว้เขากระมัง ก็ผู้ใหญ่อย่างเขาน่าไหว้เสีย

ที่ไหน



ดลฤดีเดินกุมศีรษะอันหนักอึ้งลงมาจากชั้นสองของบ้าน เธอ 
จ�าไม่ได้วา่เมื่อคนืตนกลบัมาที่ห้องได้อย่างไร หรอืใครเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเป็น

ชุดนอนให้ กระทั่งเหน็เดอืนอ้ายในชุดนกัศกึษาหอบหิ้วหนงัสอืเรยีนเข้ามา

ในบ้าน เธอจงึรบีเรยีกไว้ทนัที

“อ้าย...อ้าย”

คนถูกเรียกชะงักจากที่จะก้าวไปทางห้องนั่งเล่นแล้วหันมองหาที่มา 

เมื่อเห็นร่างระหงก�าลังก้าวลงบันไดจึงสูดหายใจลึกรวบรวมความกล้า เธอ

มเีรื่องอยากพูดกบัพี่เหมอืนกนั

“อ้าว วนันี้วนัเสาร์มเีรยีนด้วยหรอื”

“ค่ะ พอดอีาจารย์ยกเลกิชั้นเรยีนเมื่อกลางสปัดาห์ กเ็ลยย้ายมาสอน

วนันี้แทน พี่หนูดคีะ...”

ดลฤดรีบียกมอืปราม รู้ว่าแม่คนนี้จะต้องพดูพลา่มให้เธอใจออ่นกบั

สิทธาอีก แต่เธอไม่อยากยอมให้เขาในตอนนี้และมีเรื่องอื่นต้องซักถามอีก

ฝ่ายแทน

๑
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“ไปชงกาแฟให้พี่หน่อยไป แล้วยกมาที่ห้องนั่งเล่นนะ”

“ค่ะ ได้ค่ะ” หญงิสาวรบัค�าอย่างกระตอืรอืร้น

แม้บ้านนี้จะมคีนงานชายหญงิถงึสี่คน ทว่านบัแต่เดอืนอ้ายย้ายมาอยู่

กบัเธอเมื่อกว่าสี่ปีที่ผ่านมา เธอกช็อบแต่จะไหว้วานให้เดอืนอ้ายท�าสิ่งต่างๆ 

และอีกฝ่ายก็ดูจะเต็มใจท�าตามค�าสั่งทุกอย่าง ทั้งที่พ่อฝากฝังให้เดือนอ้าย

อาศยัอยู่ที่บ้านนี้ในฐานะเจ้าของบ้านคนหนึ่ง

เธอไม่ได้เกลียดเดือนอ้ายอย่างตัวร้ายในละคร ตรงกันข้ามกลับ

เอ็นดูและรักเหมือนน้องสาว เพราะหากไม่นับเรื่องที่น้าของเธอ...แม่ของ

เดอืนอ้าย...ทรยศแม่ของเธอแล้ว เดอืนอ้ายกเ็ป็นญาตพิี่น้องเพยีงคนเดยีว

ที่ม ีและเธอกเ็ชื่อว่าเดก็คนนี้ใฝ่ด ีซื่อสตัย์กว่าแม่ของแก แววตาชื่นชมและ

ภกัดทีี่ฉายออกมายามดวงตากลมโตจ้องมองเธอบอกเช่นนั้น ต่างจากแวว

อดสู ละอายแก่ใจ ยามที่เดอืนอ้ายอยู่ต่อหน้าครอบครวัของเธอ

หญิงสาววางนิตยสารลงเมื่อญาติผู้น้องกลับเข้ามา เธอรีบรับแก้ว

กาแฟมาจบิ ก่อนจะลดแก้วลงเพื่อพูดธุระของตน

“เมื่อคนือ้ายเปลี่ยนเสื้อผ้าให้พี่เหรอ”

“ค่ะ พี่หนูดเีมามากเลย อ้ายเป็นห่วง นอนไม่หลบั ส่งข้อความไปก็

ไม่อ่าน โทร. ไปก.็..”

“พอๆ พี่ถามนดิเดยีวตอบอะไรยดืยาว” คนฟังยกมอืห้ามก่อนจะกมุ

ขมบั “แล้วใครอุ้มพี่ขึ้นห้อง”

คราวนี้คนพูดมากหุบปากฉบั ไม่อยากเอ่ยชื่อคนคนนั้นออกมา แม้

จะรู้ทั้งชื่อเล่น ชื่อจริง นามสกุล เลยไปถึงรู้จักพ่อของเขาในระดับหนึ่ง 

เพราะท่านไปมาหาสู่กับพ่อเลี้ยงเมืองเหนือซึ่งกลายมาเป็นพ่อเลี้ยงของเธอ

แทบทุกปี

“เดยีวหรอืเปล่า หรอืคนในบ้าน” ดลฤดซีกัไซ้ และโดยไม่รอค�าตอบ

กส็รปุกบัตวัเอง “คงเป็นเดยีวสนิะ นั่นน่ะเพื่อนสนทิพี่ อ้ายเคยเจอหรอืยงั”

“เจอแล้วค่ะ...เมื่อคนื พี่หนูดคีะ”
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ไม่ทนัได้เอ่ยเรื่องที่ค้างคาใจ ผู้เป็นพี่กต็ดับทอกีครั้งด้วยการลุกยนื

“ด ีเผื่อเดยีวเอารถมาส่งให้พี่ อ้ายกต็้อนรบัไปก่อนนะ พี่ขึ้นไปอาบ

น�้าก่อน” ร่างบางหมุนตัวกลับมาอีกครั้งเมื่อนึกได้ “อ้อ ท�าข้าวต้มกุ้งให้พี่

หน่อยส ิพี่ชอบฝีมอือ้าย”

ประโยคปิดท้ายนั้นท�าเอาคนถูกชมรีบผงกศีรษะแรงๆ ครั้นคล้อย

หลงัพี่สาว เธอกร็บีเกบ็แก้วกาแฟและตรงดิ่งไปที่ครวั ลมืเรื่องที่ต้องการพดู

กบัพี่ ลมืค�าสั่งให้รอรบัแขกไปสนทิใจ

เนื่องจากส่วนครัวที่ใช้ประกอบอาหารต่อเติมออกมาทางหลังบ้าน  
แม่ครวัสาวจงึไม่ได้ยนิเสยีงแขกไปใครมา เธอก�าลงัคนข้าวต้มในหม้อขณะที่

แมวมาตามให้เธอไปรบัแขกของดลฤดี

“แต่อ้ายท�าข้าวต้มอยู่ พี่แมวหาน�้าหาท่าให้เขากพ็อแล้วมั้งคะ เดี๋ยว

พี่หนูดเีธอกล็งมาเอง”

“งั้นพี่ขึ้นไปบอกคุณหนูดดีกีว่า เผื่อเธอไม่รู้ว่าคุณเดยีวมาถงึแล้ว”

หญิงสาวรีบพยักหน้าเห็นด้วยพร้อมกับเอ่ยขอบคุณแม่บ้านที่ตน 

สนิทสนมคุ้นเคย หารู้ไม่ว่าเมื่อเธอหันไปปรุงข้าวต้มต่อ คนที่ตนต้องการ

หลบหน้ากลับยืนกอดอกพิงกรอบประตู เสียงกระแอมของเขาท�าเอาทัพพี

แทบร่วงหลดุจากมอื แต่เดอืนอ้ายข่มใจท�าเหมอืนไม่ได้ยนิและคนข้าวในหม้อ

ต่อไป

จากที่คดิว่าจะแกล้งน้องสาวของเพื่อนให้ตกใจเล่นๆ แต่พอเจ้าหล่อน

ไม่มีปฏิกิริยาใดกลับมา นภนต์ก็หงุดหงิดติดหมัดขึ้นมาทันที ไม่รู้ดลฤดี

อบรมสั่งสอนลูกพี่ลูกน้องอย่างไรจงึได้ไม่เหน็หวัคนอื่นเช่นนี้

“อ้าว คุณเดยีว ต้องการอะไรหรอืเปล่าคะ พี่ขึ้นไปบอกคุณหนูดใีห้

แล้วนะคะ เดี๋ยวเธอลงมา”

“ขอบคุณครบั” เขายิ้มสุภาพพลางปรายตามองคนที่ยงัไม่หนัมา

ความขุ่นเคอืงค่อยแปรเปลี่ยนเป็นความระอา เขาไม่ใช่คนดเีด่อะไร 
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แต่เพิ่งเคยพบเจอคนซื่อบื้อและไร้มารยาทขนาดนี้เป็นครั้งแรก นภนต์ยิ้ม

ขนัเมื่อรู้สกึเหมอืนตนเป็นพ่อพระขึ้นมาทนัท ี เขากลบัออกไปพร้อมกบัเลกิ

คดิจะท�าความรู้จกัเจ้าของใบหน้าแฉล้มซึ่งถูกใจเขาอกีต่อไป

ก�าลงัจะเดนิผ่านบนัไดหนิอ่อนซึ่งทอดสูช่ั้นสองของบ้าน ดลฤดกีก้็าว

ลงมาพร้อมใบหน้าที่แต่งแต้มด้วยเครื่องส�าอางแต่พอด ีในสายตาเพื่อนแล้ว 

เพื่อนของเขาสวยและเพยีบพร้อมที่สุด สวยกว่านางเอกสมยันี้เป็นไหนๆ

“ไปไหนมายะ”

“ชมบ้าน”

หญงิสาวหวัเราะขบขนั คนอย่างนภนต์น่ะหรอืเกดิจะมาสนใจบ้านที่

เขาเคยเข้านอกออกในจนปร ุแต่กค็ร้านจะซกัให้มากความ เธอเดนิน�าเพื่อน

ไปยงัห้องอาหารแทนที่จะเป็นห้องรบัแขกพลางเอ่ย

“เพิ่งตื่น ยงัไม่ได้กนิอะไรเลย กนิข้าวต้มกุ้งด้วยกนันะ”

ชายหนุ่มไหวไหล่ง่ายๆ สิ้นค�าชวนนั้นกไ็ด้กลิ่นหอมของข้าวต้มลอย

มา เขากลั้นยิ้มหยันเมื่อคิดว่าเด็กสาวในชุดนักศึกษาคงไม่กล้าท�าตัวไร้

มารยาทต่อหน้าพี่ของเธอ

“อ้ายล่ะพี่แมว”

นภนต์หันขวับ เมื่อเห็นว่าเป็นสาวใช้ร่างผอมที่ยกข้าวต้มมาก็ได้แต่

ก่นด่าตวัเองในใจ

จะอะไรกบัเดก็นั่นนกัหนาวะเรา!

“คุณอ้ายล้างจานอยู่ค่ะ แต่ข้าวต้มนี่ฝีมอืคุณอ้ายนะคะ”

“ลองชมิสเิดยีว ยายอ้ายท�าอร่อย”

เขาฝืนยิ้มให้เพื่อน ทว่าเกดิกล้าๆ กลวัๆ ที่จะชมิเสยีอย่างนั้น เธอ

อุตส่าห์ท�าเผื่อเขา ช่างผดิกบักริยิาไร้มารยาทที่แสดงออกมา

“เรว็ เอาแต่คนอยู่นั่นแหละ” ดลฤดโีคลงศรีษะขนั

ชายหนุม่ตกัข้าวต้มเข้าปากอย่างเสยีมไิด้ แต่เมื่อได้ลิ้มรสค�าแรกแล้ว

ก็แทบจ้วงกินไม่พูดไม่จา จนกระทั่งหมดชามก่อนเพื่อนสาวเสียอีก เรียก
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เสยีงหวัเราะชอบใจจากดลฤดี

“น่าเกลยีด ท�าอย่างกบัตายอดตายอยากมาจากไหน”

“หนูด”ี

เสยีงทกัดงัขึ้นเบื้องหลงัสองเพื่อนสนทิ สทิธาแวะมาโดยไม่บอกกล่าว 

และนั่นกท็�าให้เขาได้มาเหน็คนรกัที่งอนจนไม่ยอมรบัโทรศพัท์จากเขาก�าลงั

ยิ้มหวัอย่างมคีวามสุขกบัเพื่อนของเธอ ขณะที่เขาร้อนใจและเป็นห่วงความ

รู้สกึของเจ้าหล่อนจนตดัสนิใจมาพูดจาปรบัความเข้าใจ

เจ้าของชื่อที่ถูกเรียกนั่งหลังตรงแหน็ว พลอยรู้สึกผิด...ผิดพลาด...

ผดิแผนที่เธอดสูบายใจจนเกนิไป แล้วแบบนี้เขาจะยอมโอนอ่อนตามใจเธอ

ไหมนี่

ผูท้ี่พาทกุคนออกจากสถานการณ์อดึอดัคอืเดอืนอา้ย ร่างอวบอิ่มใน

ชุดนักศึกษาก้าวผ่านเก้าอี้ของนภนต์ไปไหว้สวัสดีแขกที่เพิ่งมา การกระท�า

ของเจ้าหล่อนเปลี่ยนความคิดชายหนุ่มจากที่ดูแคลนว่าเป็นเด็กไร้มารยาท

ไปทนัที

“เอ่อ ขนมใช่ไหมคะ อ้ายเอาไปจดัใส่จานให้นะคะ”

“ขอบคณุครบั วานอ้ายจดัให้หนดูกีบัเพื่อนชดุหนึ่ง ของผมขอกาแฟ

อย่างเดยีวพอ” สทิธาบอกด้วยน�้าเสยีงสุภาพ ใจดี

คล้อยหลังนักศึกษาสาวไปแล้ว หนุ่มใหญ่จึงสืบเท้ามายืนเยื้องหลัง

เก้าอี้ของคนรัก เขาวางมือบนไหล่สาวเจ้าพลางพูดคุยกับเธอและแขกด้วย

ความรู้สกึที่เข้ารูปเข้ารอยกว่าเดมิ

“ผมซื้อมาการองของโปรดหนูดมีา เป็นของหวานได้พอด”ี

ดลฤดีขยับไหล่หนีอย่างมีจริตมารยา เธอท�าเสียงฮึดฮัดขึ้นจมูก

ประสาคนเอาแต่ใจ หากเป็นเวลาอื่นนภนต์คงข�าท่าทางเช่นนั้นของเพื่อน แต่

ตอนนี้เขากลบัท�าหน้านิ่วครุ่นคดิบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคาใจ

“ผมหาวนัหยุดได้แล้วนะ” สทิธาบอกคนรกัราวกบัไม่มบีุคคลที่สาม

อยู่ ณ ที่นั้น “อกีสองสปัดาห์ไปฝรั่งเศสกนั”
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หญิงสาวเอี้ยวกายไปแหงนมองร่างสูงใหญ่ ใบหน้าคมเข้มของเขา

ประดับด้วยรอยยิ้มขณะพยักหน้ายืนยันความมั่นใจของเธอ ดลฤดีผุดลุก

จากเก้าอี้ไปสวมกอดคนรกัด้วยความดใีจ

“คุณสทิธาน่ะ ปล่อยให้หนูดนี้อยใจตั้งนาน” เธอบ่นกระเง้ากระงอด 

ก่อนจะหาคนร่วมดีใจเมื่อเหน็ญาตผิู้น้องยกจานขนมเข้ามา “อ้าย อีกสอง

สปัดาห์พี่จะไปดูชุดแต่งงานที่ปารสีแล้วน้า”

นภนต์อดปรายตามองเด็กสาวไม่ได้ ใบหน้าผุดผาดสมวัยเปื้อน 

รอยยิ้มกว้าง...เหมอืนกบัภาพในโทรศพัท์ของเพื่อนที่เขาแอบประทบัใจ เขา

ชกัมั่นใจขึ้นเรื่อยๆ ว่าเธอมมีารยาท ยิ้มแย้มแจ่มใสดทีุกอย่าง ยกเว้นกบั

เขาคนเดยีว

“หนูดีมีอะไรให้คุณสิทธาดูด้วย” ดลฤดีเอ่ยพลางคล้องแขนคนรัก 

แล้วจึงหันมาบอกอีกสองคนที่กลายเป็นส่วนเกิน “อ้ายกินขนมเป็นเพื่อน

เดยีวอยู่นี่นะ นะเดยีว เดี๋ยวหนูดมีา”

ทั้งที่ตอนแรกเขาตั้งใจจะขอตัวกลับอยู่แล้วเชียว แต่ข้อเสนอของ

เพื่อนน่าสนใจกว่า ชายหนุ่มตอบรบัอย่างไม่เกี่ยงงอน

เมื่อคู่รกัเดนิจากไปแล้ว ห้องอาหารซึ่งมโีต๊ะกระจกตวัยาวและเก้าอี้

เข้าชุดอีกสิบตัวก็พลันตกอยู่ในความเงียบ เดือนอ้ายมีสีหน้าเหมือนเด็ก 

หลงทาง หนัมองซ้ายทขีวาท ีเหน็ดงันั้นแล้วนภนต์กพ็ลอยหงุดหงดิใจ

“เป็นอะไรมากไหมเราน่ะ” เสียงถามหาเรื่องไม่เบาเลย “ถามจริงๆ 

เธอมีปัญหาอะไรกับฉัน ฉันไม่โง่ขนาดดูไม่ออกหรอกนะว่าเธอจงใจท�าตัว

กระด้างกบัฉนั”

“ไม่...ไม่มคี่ะ ขอตวัก่อนนะคะ” เดอืนอ้ายละล�่าละลกัปฏเิสธพร้อม

กบัก้มหน้าจะเดนิหนไีป

นภนต์ไวกว่า เขาลุกมายืนจังก้าขวางคนที่ท�าท่าจะหนีกลับเข้าครัว 

เดือนอ้ายถอยกรูดด้วยความตกใจ สะโพกกระแทกเก้าอี้เต็มแรงจนปวด

หนบึ แต่กถ็ูกแขนยาวของชายหนุ่มคว้าไว้ได้ก่อนที่จะก้นจ�้าเบ้าลงไป
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“นี่ไง! ยังจะปฏิเสธ” เขาเอ่ยเสียงกร้าว โมโหคนที่ตั้งแง่กับเขาจน 

ตวัเองเจบ็ตวั “บอกมาตามตรง เธอไม่พอใจที่ฉนักอดหนูดนี่ะเรอะ”

แทนที่จะดิ้นให้หลุดจากอ้อมแขนแกร่ง หญิงสาวกลับเหลียวซ้าย 

แลขวาเลิ่กลั่กด้วยเกรงว่าใครจะได้ยิน เมื่อไม่เห็นใครดวงตากลมโตจึง 

ตวดัมองเขาอย่างไม่พอใจ สายตาที่อ่านได้ว่าเขาเป็นคนไม่ด ีน่ารงัเกยีจ ท�าเอา

คนถูกมองร้อนใจแทบบ้า เขาจะไม่รู้สกึเช่นนี้เลย ถ้าไม่ใช่เพราะคดิหวงัจะ

ท�าความรู้จกักบัเธอแค่เพยีงเหน็รูปบนหน้าจอโทรศพัท์ของดลฤดี

“แก่แดด สู่รู้”

คนถกูวา่น�้าตาตกใน ไม่เคยมใีครว่าเธอด้วยค�าค�านี้ และตลอดชวีติ

ที่ผ่านมาเธอก็รักษาความคิด ระมัดระวังการกระท�ามิให้ใครต่อว่าดูถูก 

เอาได้ เมื่อได้ยนิค�าว่าตอกหน้า เธอจงึหน้าม้านชาจนลมืขนืกายให้หลดุจาก

อ้อมแขนของคนใจร้าย

อีกนัยหนึ่ง ค�าพูดของเขาเหมือนเป็นการตอบรับกลายๆ ถึงความ

สมัพนัธ์ระหว่างเขากบัพี่ของเธอ ไหนๆ เขากม็องเธอในแง่ไม่ดแีล้ว เดอืนอ้าย

เกดิฮดึที่จะขดัขวางความสมัพนัธ์ของพวกเขาขึ้นมา

“พี่หนูดกี�าลงัจะแต่งงาน คะ...คุณไม่ควรยุ่งกบัเธอ...แบบนั้น”

“แบบนั้นน่ะแบบไหน” เสยีงถามห้วนดุ

“ปาร์ต ีดื่มเหล้า”

“อ้อ” นภนต์ลากเสยีงยานคางยยีวน “แล้วไงล่ะ ไม่ยุ่งกบัหนูด ีแต่ 

‘ยุ่ง’ กบัเธอแทนได้ไหม”

ขาดค�านั้น เดือนอ้ายพลอยรู้สึกว่าอ้อมแขนของเขาเป็นของร้อนจน

ทนอยู่ในพันธนาการไม่ได้อีกสักอึดใจเดียว เธอสะบัดตัวแรงจนเป็นอิสระ

ในที่สุด ใบหน้ากร้าวกระด้างของเขาไม่ท�าให้เธอกลวัอกีแล้ว เธอเบี่ยงกาย

เดนิลงส้นผ่านเขาไป ก่อนค�าพูดไล่หลงัจะยั้งฝีเท้าของเธอไว้ชั่วขณะ

“เด็ก! อย่างเธอน่ะไม่มีอะไรให้แลกกับหนูดีได้สักนิด ส่องกระจก 

บ้างนะ!”
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ร่างอวบก้าวเร็วๆ เป็นวิ่งจากไป ทิ้งให้แขกหนุ่มได้แต่ฮึดฮัดขัดใจ 

นภนต์ยกมอืเสยผมแรงอย่างหงุดหงดิทั้งเจ้าหล่อนและตวัเอง

“อะไรของแกน่ะอ้าย ไม่เข้าห้องน�้าเหรอ เอาแต่ส่องกระจก” พมิพ์-
อกัษรทกัเพื่อนอย่างขบขนั หลงัจากชกัชวนเดอืนอ้ายมาเข้าห้องน�้าด้วยกนั 

แต่อกีฝ่ายเอาแต่ยนืนิ่งอยู่หน้าอ่างล้างมอืซึ่งมกีระจกเงาบานใหญ่ตดิผนงั

เดอืนอ้ายหวัเราะแหะๆ เสเอ่ยไปอกีทาง

“เสรจ็แล้วกเ็รว็เลย เดี๋ยวกิ๊บกบัโชตกินิเฟรนช์ฟรายส์หมด”

“ห่วงกนิ!” พมิพ์อกัษรกระแทกเสยีงใส่อย่างไม่จรงิจงั

แม้จะยิ้มหวักบัเพื่อนไปตามเรื่องตามราว แต่ในใจของเดอืนอ้ายกลบั

ประหวัดไปถึงค�าดูแคลนที่ใครคนหนึ่งว่าตอกหน้าเอาไว้ เธอไม่เคยยกตน

เทยีบกบัญาตผิูพ้ี่ แต่กไ็ม่เคยดถููกตวัเอง จนกระทั่งมคีนมาสะกดิปมให้ได้

คดิและเจบ็ใจทุกครั้งที่เหน็ภาพสะท้อนของตวัเองในกระจกเงา

ไหนจะค�าพูดที่เขาท�าหมาหยอกไก่กบัเธอ นี่กเ็ป็นอกีเรื่องที่หญงิสาว

ไม่เข้าใจว่าเขาท�าแบบนั้นท�าไม คนอย่างเขาห่างไกลจากเธอทั้งอายแุละสงัคม 

ท�าไมจะต้องมาหาเรื่องเด็กเมื่อวานซืนอย่างเธอ หากมิใช่เพราะเขารู้ว่าเธอ 

รู้เท่าทนัพฤตกิรรมที่เขาลกัลอบฉวยโอกาสกบัเพื่อนสาวของตวัเอง

เดอืนอ้ายขบคดิสะระตะขณะเดนิไปกบัเพื่อนในห้างสรรพสนิค้า ทว่า

จู่ๆ พิมพ์อักษรก็กระตุกข้อมือเธอให้หยุดหน้าร้านกระเป๋ายี่ห้อดังพลาง 

ชี้ชวนดูคนข้างใน แล้วหัวใจสาวก็พลันกระตุกเสียศูนย์ทันทีที่เห็นนภนต์ 

กบันกัแสดงสาวจากซรีสี์วยัรุ่นที่ก�าลงัโด่งดงัอยู่ในร้านด้วยกนั

“แก นั่นน้องมลิกี้นี่นา โอ๊ย ฉนัอยากไปขอถ่ายรูป”

“อย่าเลย นี่เวลาส่วนตวัของเขานะพมิพ์” เธอรบีห้ามพลางเกี่ยวแขน

เพื่อนไว้แน่น

“กร็ู้ โอ๊ย นี่ฉนัเพิ่งรู้เลยนะว่าเขาคบกบัเพื่อนร่วมแก๊งพี่สาวเธอ คน

นั้นใช่ไหมที่เป็นเจ้าของร้านจี๊ซบาร์ อายุมากกว่ามลิกี้สบิกว่าปีเลยมั้งนั่น”
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นั่นสิ ดาราวัยรุ ่นขวัญใจพิมพ์อักษรอายุแค่สิบเจ็ดปีเท่านั้นเอง 

สงสารกแ็ต่พ่อแม่ของแกที่ปล่อยให้ลูกมาเจอจิ้งจอกอย่างนภนต์

สองนกัศกึษาซึ่งยื้อยดุอยูน่อกร้านดงึสายตาของชายหนุม่ให้ผนิมอง 

แต่แล้วหนึ่งในสองคนนั้นก็รีบหันหลังจ�้าอ้าวไปทันที แต่เขาจดจ�าเรือนร่าง

และท่วงท่าของเธอได้ดแีม้เหน็เพยีงแผ่นหลงัไกลๆ

สบิวนัแล้วสนิะที่เขาไม่ได้เจอเจ้าหล่อน ไม่ใช่เพราะเขายอมลงให้เดก็

นิสัยเสียอย่างเธอ แต่เพราะเขาหวั่นเกรงว่าแรงดึงดูดบางอย่างจะท�าให้เขา

ไม่อาจยั้งใจท�าร้ายเดก็ได้ นภนต์จงึเริ่มพดูคยุสานสมัพนัธ์กบั ‘เดก็’ อกีคน

ที่อาจเตม็ใจให้เขารงัแก

“เอ่อ น้องมลิกี้ พี่ขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะ”

นักศึกษาอีกคนที่คงเป็นเพื่อนของเดือนอ้ายเดินมาเลียบเคียงขอ 

นักแสดงสาวถ่ายรูป พนักงานร้านปรี่มากันผู้ที่รบกวนแขกของร้านออกไป 

ในขณะที่นภนต์ยนืสงัเกตการณ์นิ่งๆ ว่าคู่เดตของเขาจะท�าอย่างไร ซึ่งไม่ผดิ

ไปจากที่คาดเดา เธอยนืดกูระเป๋าต่อไปและปล่อยให้พนกังานพาอกีฝ่ายออก

ไปจากร้าน

“เลือกได้หรือยังคะ” ชายหนุ่มถามอย่างนึกเบื่อขึ้นมา นี่เขารอเธอ

ร่วมครึ่งชั่วโมงแล้ว ให้ตายสิ

“ยงัเลยค่ะ มลิกี้ก�าลงัคดิอยูว่่าจะซื้อที่นี่หรอืไปหิ้วที่ฮ่องกงด”ี เธอย่น

จมูกอนัเป็นอากปักริยิาที่ใครต่างมองว่าน่ารกั

“เก็บไปคิดก่อนดีไหมคะ พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ก็ได้” เขาตอบพร้อม 

รอยยิ้มเปี่ยมเสน่ห์

เด็กสาวผินมองคนข้างกายสลับกับมองกระเป๋าอีกครั้ง ก่อนจะ 

พยกัหน้าคล้อยตาม เมื่อนั้นนภนต์จงึลอบถอนใจ ยิ่งมรี่างนุ่มของเดก็สาว

เดนิควงแขน เขากค็่อยอารมณ์ดขีึ้นเรื่อยๆ ตลอดเยน็วนันั้น

นี่สผู้ิหญงิที่เหมาะกบัเขา น่ารกัและเชื่อฟัง อ้อ และต้องดงึดูดลกูค้า

มาที่ร้านเขาได้ด้วย นี่แหละที่ส�าคญั



เมื่ออยู่กับคนหมู่มากหรือกิจการของตัวเอง นภนต์คือคนคล่อง
และเจนจัดอย่างหาตัวจับยาก คงยกเว้นแต่เวลาที่เขาตื่นมาในห้องอัน 

ว่างเปล่าของคอนโดมิเนียมชุดสุดหรู ความว้าเหว่จึงเล่นงานเขาอีกครา  

มนัรนุแรงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเพื่อนรกัที่สดุก�าลงัจะมโีลกส่วนตวัอกีใบ ส่วนเขา...

เขามนัรกัอสิระ แต่ตอนนี้กลบัรู้สกึเหมอืนตกเป็นทาสของมนั

ไม่หรอก ไม่เพียงแต่เรื่องนั้นที่ท�าให้เขาเบื่อหน่ายไปเสียทุกสิ่ง แต่

เพราะลกึลงไปในใจเขารู้ดวี่ามตีะกอนบางอย่างตกค้างอยู่ และเพราะเหตุนี้

มันจึงท�าให้เขาหงุดหงิดงุ่นง่านใจ ถ้าเพียงแต่เขาได้จัดการบางสิ่งให้แล้วๆ 

ไป คงไม่ต้องเกบ็ง�าไว้ในใจนานขนาดนี้กเ็ป็นได้

เออนะ แล้วท�าไมเขาต้องลังเลด้วยเล่า เขามันคนคิดน้อยและใช้

อารมณ์น�าพา ไม่ฟังอีร้าค่าอีรม ไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหมเหมือนที่พ่อ 

เคยค่อนแคะ กบัเรื่องแค่นี้เขากค็วรจะท�าความเข้าใจกบัเธอให้มนัจบๆ ไปเสยีที

หลงัตดัสนิใจเช่นนั้น ชายหนุ่มกก็ระเด้งลกุจากเตยีงอย่างมชีวีติชวีา

ขึ้นมาบ้าง แต่ก่อนอื่น...ได้แอลกอฮอล์มาลูบท้องสกัแก้วกค็งดี

๒
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ทันทีที่รถจักรยานยนต์รับจ้างจอดหน้าประตูรั้วอัลลอยสูงใหญ่ 
สายตาของหญิงสาวก็สะดุดเข้ากับรถบีเอ็มดับเบิลยูสีด�าที่จอดอยู่หน้า

ระเบยีงบ้าน เธอจ�าได้ทนัทวี่าเป็นรถของใคร สี่ทุ่มแล้ว...เขามาท�าไม แล้ว

ไหนว่าเย็นนี้พี่มีนัดดินเนอร์กับสิทธา แต่ท�าไมรถของพี่กลับจอดอยู่ใน

โรงรถเหมอืนเคย

เดือนอ้ายรีบเดินจ�้าเข้าบ้าน ภาพที่เห็นในห้องรับแขกคือดลฤดีนั่ง

เหยยีดขาไปตามโซฟาตวัยาว ในมอืแกว่งแก้วไวน์ไปมา ส่วนบนโต๊ะกระจก

ตวัเตี้ยนั้นมขีวดไวน์วางอยูส่องขวด เธอพลอยผดิหวงั น้อยใจพี่แทนสทิธา 

บงัเกดิความตั้งใจว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวหากทั้งสองมปีัญหากนัอกีแล้ว

หญงิสาวแสร้งมองไม่เหน็คนที่ยนืเป็นยกัษ์ปักหลั่นขวางกรอบประตู 

แต่เมื่อจะเดนิแยกไปขึ้นห้องของตนอย่างไม่อยากก้าวก่ายชวีติส่วนตวัของพี่ 

ดลฤดกีลบัเรยีกเธอไว้ด้วยเสยีงปกต ิไม่อ้อแอ้ดงัปรมิาณไวน์ที่พร่องไปถงึ

ขวดครึ่งสกันดิ

“ยายอ้าย กลบัมาแล้วเหรอ”

“ค่ะ” ผู้อ่อนอาวุโสกว่าตอบรับอย่างเสียมิได้ “พี่หนูดีมีอะไรให้อ้าย

ท�าหรอืเปล่าคะ”

“ไม่มีหรอก คืนนี้เดียวจะค้างที่นี่ พี่ให้พี่แมวจัดห้องแล้วละ นี่ดื่ม 

กนัมาตั้งแต่บ่าย ไม่ให้ขบัรถเดด็ขาด”

อดตีนางเอกสาวเดนิมาโอบไหล่เพื่อนขณะเอ่ยประโยคสดุท้าย ไม่ทนั

สงัเกตว่าคนฟังหน้าถอดสี

“ค่ะ อ้ายขอตวัก่อนนะคะ”

“อมื พี่ไปด้วย พรุ่งนี้เครื่องออกแต่เช้ามดื”

ดลฤดผีละจากเพื่อนมาโอบไหล่ญาตผิูน้้อง แต่ยงัไม่วายหนัมาก�าชบั

คนเมา

“หมดขวดนี้กข็ึ้นห้องได้แล้วนะยะ เปลอืงไฟบ้านหนูด”ี

“ตลก” นภนต์ย้อนเสยีงยานคาง
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“ตลกกข็�าส”ิ

หญงิสาวสะบดัหน้าราวป่ึงงอน อากปักริยิาที่เดอืนอ้ายคดิว่าไม่มใีคร

ท�าแล้วน่ารกัเท่าพี่อกีแล้ว เธอเดนิตามดลฤดขีึ้นบนัไดไป แต่แทนที่จะเปิด

ประตูเข้าห้องของตนที่ถึงก่อน เธอกลับตามดลฤดีไปจนอีกฝ่ายหันมา 

เลกิคิ้วฉงน

“เอ่อ ขออ้ายปรึกษาอะไรพี่หนูดีได้ไหมคะ แค่สิบนาที ห้านาที... 

สองนาทกีไ็ด้ค่ะ”

ผู้เป็นพี่โคลงศีรษะขัน ก่อนเปิดประตูกว้างให้ญาติที่เปรียบเสมือน

น้องสาวเข้ามาในห้องของเธอ

“มอีะไรกว็่ามา”

คนถามมิได้หยุดรอฟัง ร่างเพรียวบางของดลฤดีเดินเข้าไปในห้อง

แต่งตวัแบบบลิต์อนิ เปิดตู้เสื้อผ้าเพื่อเตรยีมตวัอาบน�้า

“คอืว่า...” พอมโีอกาสกพ็ูดไม่ออกเสยีอย่างนั้น เดอืนอ้ายได้แต่คดิ

หาทางเข้าเรื่อง “อ้อ จรงิส ิเมื่อวานพี่หนูดบีอกว่าวนันี้มนีดักบัคณุสทิธาไม่ใช่

หรอืคะ อ้ายเลยท�ารายงานกบัเพื่อนจนดกึ”

“ใช่ แต่พอดเีดยีวมาหาเมื่อบ่าย พี่เลยยกเลกินดักบัคณุสทิธา เพราะ

ถงึอย่างไรเช้ามดืพรุ่งนี้เรากจ็ะไปฝรั่งเศสด้วยกนัอยู่ด”ี

“คอืว่า...”

“อ้ายมปีัญหาอะไรกพ็ูดมาเถอะ เร้ว พี่จะอาบน�้านอน”

เดอืนอ้ายจ�าต้องสบืเท้าไปทางห้องน�้าเมื่อผูเ้ป็นพี่เปิดน�้าใส่อ่างเสยีงดงั 

มหิน�าซ�้ายงัเริ่มลงมอืปลดกระดุมเสื้อโดยไม่เกรงสายตาเธอ

เออหนอ กพ็ี่ไม่มอีะไรให้ได้อายสกันดิ ผวิพรรณขาวนวลตา ไฝฝ้า

จุดน้อยก็ไม่มี หน้าอกกลมกลึงใต้บราลูกไม้เป็นของธรรมชาติ แล้วยัง 

หน้าท้องแบนราบแตกต่างจากคนเอวหนาอย่างเธอ เดอืนอ้ายเอ๋ย เธอไม่มี

อะไรน่าแลกด้วยจรงิๆ

“อ้าย”
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เสียงเรียกติดจะร�าคาญดึงสติหญิงสาวกลับมาอีกครั้ง เธอโพล่ง

ความอดัอั้นใจออกไปโดยลมืไตร่ตรอง

“อ้ายเหน็คุณนภนต์กอดพี่หนูด ีคนืที่พี่หนูดเีมากลบัมา”

ดลฤดผีนิมองสหีน้าจรงิจงัของผู้อ่อนวยักว่า ก่อนจะหวัเราะคกิ

“ยายอ้ายยย นั่นพี่ขอให้เขากอดพี่เอง ไปๆ พี่จะอาบน�้า”

หญิงสาวจ�าต้องถอยออกมาด้วยสีหน้าจ๋อยสนิท สมองประมวล 

ค�าตอบเพื่อหาค่าความรู้สึกของพี่ จากที่คิดว่าเป็นความผิดของนภนต์ฝ่าย

เดยีว ตอนนี้เธอรูแ้ล้วว่าพี่เองกเ็ตม็ใจมอบความสนทิสนมพเิศษนี้แก่เขาเช่นกนั

เพราะมัวแต่ครุ่นคิด เดือนอ้ายจึงไม่ทันสังเกตว่าเครื่องปรับอากาศ

ในห้องนอนของตนเปิดทิ้งไว้ เธอแทบสิ้นสติเมื่อสายตาปะทะเข้ากับร่างสูง

ที่นอนแผ่หลาเต็มเตียง เสียงค�ารามหงุดหงิดดังมาจากคนที่ยกมือป้อง

ดวงตาจากแสงไฟ

เธอรบีวิ่งจี๋กลบัไปที่ประตู ทว่าเสยีงบ่นถามส่งผลให้หวัใจสาวแกว่ง

ไกว

“ท�าไมกลบัดกึ เหน็ไหมว่าสี่ทุม่กว่าแล้ว ฉนัมารอตั้งแต่บ่ายสาม เดก็

บ้า!”

‘เด็กบ้า’ ค่อยๆ หมุนกายกลับไปมองผู้ใหญ่ขี้โวยวาย เธอเห็นเขา 

ยันกายลุกนั่งที่ขอบเตียง สองมือเสยผมที่ใส่เจลให้ตกลงมาปรกหน้าผาก 

เขาดูหล่อเหลอืร้ายในสายตาเธอ

“นะ...นี่ห้องนอนอ้าย ห้องนอนแขกอยู่ติดกนั” เธอท�าใจดสีู้เสอืเอ่ย

ออกไป

ดวงตาคมกรบิตวดัมองใบหน้าซดีขาวอย่างนกึหงุดหงดิขึ้นมาอกี โต

แล้ว ท�าไมเข้าใจอะไรยากเยน็นกั

“ฉนับอกว่าฉนัมารอเธอ” เขาเน้นเสียงชดัทุกพยางค์ “ชดัไหม”

“ค่ะ” หญงิสาวตอบเสยีงสั่น “แต่ว่าดกึแล้ว ไว้...”

เดือนอ้ายพูดไม่ออกเสียอย่างนั้น เมื่อนภนต์ลุกยืนแล้วสาวเท้ามา
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อย่างเชื่องช้า ก้อนเนื้อในอกของเธอก็เต้นโครมครามอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มาก่อนตลอดยี่สบิเอด็ปี ร่างอวบอิ่มยนืตวัแขง็ทื่ออยู่ตรงนั้น ปล่อยให้เขา

รวบตวัเธอเข้าสู่อ้อมกอดไร้ความหมายอย่างสิ้นท่า

ท�าไม เขากอดเธอท�าไม ในเมื่อเธอไม่มีอะไรสู้เพื่อนรักของเขาได ้

สกันดิ...หรอืกอดเพื่อเปรยีบเทยีบดู หรอืเพราะเขาเป็นพวกชอบถงึเนื้อถงึตวั 

ผูห้ญงิ...เหมอืนที่เขาควงกบันางเอกวยัรุน่คนนั้น หรอือาจเพยีงเพราะเหตผุล

สามญัธรรมดาที่สุดคอืเขาเมา

“เดก็เอ๊ย”

เสียงเอ่ยยานคางกลั้วหัวเราะดึงสติเดือนอ้ายกลับมา เธอออกแรง

ผลกัจนหลุดจากอ้อมกอดเขา น�้าตารื้นอย่างเจบ็ใจตวัเอง

“เฮ้ย ร้องไห้ท�าไม” นภนต์โวยวายถาม

หญงิสาวถอยห่างจากมอืที่ท�าท่าจะยื่นคว้าเอวเธออกีครา เธอลนลาน

เปิดประตอูอกไปและตรงเข้าไปในห้องนอนแขก ก่อนจะกดลอ็กประตูทนัที

เดอืนอ้ายพบค�าตอบของความสบัสนในใจ เขาแค่ต้องการแกล้งเธอ 

ต้องการเห็นเธออ่อนให้เขา เมื่อเธอตัวอ่อนในวงแขนนั้นจริงๆ เขาจึงได้

หวัเราะกบัชยัชนะของตน

เช้าวนัใหม่ไม่เหมอืนเดมิอกีต่อไป บ้านที่ขาดเจ้าของเงยีบสงบ ตรง
ข้ามกบัใจที่เคยสงบกลบัวุน่วาย แม้จะเป็นวนัหยดุสดุสปัดาห์ แต่เดอืนอ้าย

รีบตื่นแต่เช้าและเตรียมตัวจะออกจากบ้านเพื่อหลบหน้าแขกของพี่ในห้อง

ของเธอ

“พี่แมว วนันี้ไม่ต้องขึ้นไปท�าความสะอาดข้างบนนะคะ” หญงิสาวสั่ง

ขณะสวนกบัสาวใช้ที่เพิ่งกลบัจากตลาด

“อ้าว ท�าไมล่ะคะ นี่คณุอ้ายจะไปไหนแต่เช้า เพิ่งหกโมงกว่าเอง แล้ว

ใครจะรบัรองแขกของคุณหนูดคีะนี่”

“นี่แหละค่ะอ้ายถงึบอกว่าพี่แมวไม่ต้องขึ้นไปท�าความสะอาด อยู่รอ
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รบัรองแขกของพี่หนูดกีพ็อ อ้ายต้องรบีไปมหาวทิยาลยั ฝากด้วยนะคะ”

เดือนอ้ายรีบโบกมือเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ขี่ผ่านหน้าบ้าน

พอดี เธอหันไปยิ้มแห้งๆ ให้สาวใช้อีกครั้ง ก่อนที่รถจักรยานยนต์จะเร่ง

เครื่องออกไป

ใบหน้าแฉล้มหมองหม่นลงเมื่อมาถงึสถานรีถไฟฟ้า เธอเพิ่งตระหนกั

ว่าตนไม่มทีี่ไป และป่านนี้กค็งไม่มเีพื่อนคนไหนตื่นแล้วเป็นแน่ ถงึกระนั้น

เธอก็ส่งข้อความเข้ากลุ่มสนทนา แต่แล้วก็มีข้อความตอบกลับมาไวกว่าที่

คาดคดิ

‘ตื่นแล้ว ตื่นมาทำาบญุครบรอบปีให้พ่อ เดี๋ยวตามไปนะ เจอกนัโต๊ะเดมิ’

ข้อความนั้นเป็นของโชต ิ เพื่อนชายคนเดยีวในกลุ่ม และเป็นผู้ชาย

เพยีงไม่กี่คนในคณะอกัษรศาสตร์ซึ่งเธอก�าลงัศกึษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย

‘ไม่เอาๆ เจอกนัที่แมคดกีว่า อยากกนิเฟรนช์ฟรายส์’

เมื่อเพื่อนตอบรับกลับมา เดือนอ้ายจึงค่อยยิ้มออกและพยายามใช้

ความรู้สึกดีต่อกลุ่มเพื่อนหรือสังคมของตนกลบความขุ่นมัวในจิตใจ เธอ

นั่งรถไฟฟ้าไปลงที่สถานีติดกับห้างสรรพสินค้าซึ่งมีร้านแฟรนไชส์ชื่อดังตั้ง

อยู่ชั้นล่าง ที่ส�าคญัยงัเปิดตลอดยี่สบิสี่ชั่วโมง

ระหวา่งนั่งรอเพื่อนในร้าน ใจเจ้ากรรมกอ็ดประหวดัถงึคนที่นอนอยู่

ในห้องเธอไม่ได้ น่าแปลก เธอคดิว่าเธอรงัเกยีจเขาจากข่าวคราวพฤตกิรรม

ต่างๆ นานา แต่เมื่อตกอยู่ในอ้อมกอดนั้น เดือนอ้ายจึงได้รู้ว่าเธอมิได้

เกลยีดเขาเลย และเขากไ็ม่ได้ท�าอะไรให้เธอรงัเกยีจมากไปกว่าแค่กอด หาก

ไม่มเีสยีงหวัเราะหลุดรอดออกมา เธออาจเผลอรู้สกึดเีสยีด้วยซ�้า

อ่อนเหลอืเกนิเดอืนอ้าย หญงิสาวทอดถอนใจกบัตวัเอง เธอไม่มวีนั

ตามนภนต์ได้ทนั...ทั้งประสบการณ์และความคดิ ทางที่ดจีงึควรอยู่ห่างเขา

ไว้ดทีี่สุด อยู่ในโลกและสงัคมของเธอกพ็อ
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แขกหนุ่มตื่นมาอย่างอารมณ์ดีเมื่อย้อนนึกถึงร่างนุ่มนิ่มในอ้อมกอด
เมื่อคืน แม้ตอนนั้นเขาอาจมีสติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนเท่าใดนัก แต่เขา

กลบัจดจ�ากลิ่นกาย เสยีงหายใจ และสมัผสัของคนในวงแขนได้เป็นอย่างด ี

นภนต์สบัสนว่าสิ่งที่ท�าให้เขารู้สกึเป็นสุข ล่องลอยอยู่นี้ เป็นเพราะฤทธิ์ของ

ไวน์หรอืเจ้าหล่อนกนัแน่

ร่างสูงพลิกกายอย่างเกียจคร้าน นาฬิการูปมินนี่เมาส์บนผนังปลาย

เตียงบอกเวลาเก้าโมงเศษ เห็นแล้วก็อดกลอกตาอ่อนใจไม่ได้เมื่อข้าวของ 

ทุกอย่างในห้องล้วนต้องมลีวดลายตุ๊กตาไม่ว่าจากค่ายใด สญัชาตใิด เดก็

หนอเดก็

เขาลุกไปอาบน�้า ถือวิสาสะใช้ห้องน�้าของเด็กที่ตนปรามาส ก่อนจะ

เดินตัวเปล่าออกมาเปิดตู้เสื้อผ้าหาผ้าเช็ดตัว เมื่อแต่งกายด้วยชุดเดิม

เรยีบร้อยแล้วเขากม็องหาน�้าหอมบนโต๊ะเครื่องแป้งสขีาว แต่นอกจากครมี

ทาผวิ ลปิมนั แป้งตลบั กเ็หน็มแีต่แป้งเดก็ที่พอจะแก้ขดัได้ จากการที่ใช้

ห้องนอนของเดอืนอ้ายเพยีงไม่นานเขากส็ิ้นสงสยั เดก็นั่นไม่มอีะไรเหมอืน

กบัผู้หญงิที่เขารู้จกัสกัคน ไม่มอีะไรบอก ‘ราคา’ ของเธอได้เลย

นภนต์เกิดลังเลขึ้นมาอีกครั้ง หรือเขาควรจะเลิกอยากรู้จักเด็กสาว

มากกว่านี้ แล้วใช้ชวีติเหมอืนว่าอยูค่นละโลกกนัดงัเช่นที่ผ่านมา แต่อกีใจก็

บอกว่าแค่ท�าความรู้จกั คบๆ กนัไปไม่เหน็จะเสยีหายตรงไหน สุดท้ายเขา

จงึตดัสนิใจว่าจะให้เหตุการณ์เช้านี้เป็นตวัตดัสนิแล้วกนั

ชายหนุ ่มลงบันไดมาพร้อมกับหวังจะได้พบใบหน้าผ่องใสของ 

น้องสาวเพื่อน ทว่าบ้านทั้งหลงักลบัไร้วี่แววผู้อยู่อาศยั เขาเดนิล้วงกระเป๋า

กางเกงพลางสอดส่ายสายตาหาเดก็สาวทั่วทั้งบ้าน กระทั่งเดนิมาถงึครวัจงึ

พบคนงานชายหญงิก�าลงักนิข้าวอยู ่แมวกลุกีจุอลกุขึ้นจนเขาต้องยกมอืห้าม 

ถามถงึคนที่ตนตามหาแทน

“อ้ายล่ะครบั”

“คุณอ้ายออกไปมหาวิทยาลัยแต่เช้าแล้วค่ะ พี่แมวเตรียมโจ๊กไว้ให้



30  l  ฟ้ า ห ล ง จั น ท ร์

คุณ หรอืจะรบัอาหารเช้าฝรั่งกม็นีะคะ”

“ไม่เป็นไร” นภนต์ขบกรามกรอดขณะเอ่ยปฏเิสธ ก่อนจะก้าวเรว็ๆ 

กลบัไปที่รถทนัที

อกีแล้วนะ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เดก็นั่นจงใจหลบหน้าและท�าตวักระด้าง

กระเดื่องกบัเขา ถ้าเพยีงแต่เจ้าหล่อนเป็นคนเช่นนั้นโดยกมลสนัดาน เขาจะ

เลกิตอแยอย่างแน่นอน ทว่าไม่ใช่ ท่าททีี่เธอแสดงออกต่อสทิธาบอกเขาได้

เป็นอย่างดวี่าเธอเลอืกปฏบิตั ิท�าตวัหยาบคายกบัเขาคนเดยีว

คนอย่างนภนต์ เมื่ออยากได้กต็้องได้ อยากท�าอะไรต้องได้ท�า และ

ตอนนี้เขาก็อยากลงโทษเด็กนั่นให้หลาบจ�าว่าคราวหน้าคราวหลังอย่าได้ท�า

เหมอืนเขาเป็นขยะเช่นนี้เป็นอนัขาด

ชายหนุ่มได้ค�าตอบให้แก่ความลงัเลใจก่อนหน้านี้ พร้อมกบัที่รถพุ่ง

ทะยานไปบนถนนมุ่งสู่มหาวิทยาลัยใจกลางเมืองหลวง โชคดีที่เมื่อวานเขา

เพิ่งสอดแทรกค�าถามเกี่ยวกบัเดอืนอ้ายระหว่างพดูคยุสพัเพเหระกบัดลฤด ี

จงึรู้ว่าเดก็สาวก�าลงัศกึษาอยู่ที่คณะอกัษรศาสตร์ของที่นั่น

กว่าจะหาประตทูางเข้าที่เปิดในวนัหยดุได้คนขบักย็ิ่งหงุดหงดิ นภนต์

คล�าทางไปยังตึกคณะจากแผนที่ที่ค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ต ก่อนจอดรถ 

หน้าตกึสงูหลงัหนึ่ง แม้บรรยากาศภายในมหาวทิยาลยัจะเงยีบสงบต่างจาก

วนัธรรมดา แต่กม็หีนุ่มสาวเดนิผ่านไปมาเป็นระยะ

เอาวะ นภนต์สวมแว่นกันแดดพร้อมกับตัดสินใจลงจากรถเพื่อ 

ถามหาตึกคณะจากนักศึกษาแถวนั้นให้แน่ใจ แต่แล้วสายตาของเขาก็เห็น

หนุม่สาวคูห่นึ่งเดนิมาจากทางหน้ามหาวทิยาลยั ฝ่ายหญงิสวมเสื้อยดืสขีาว

พมิพ์ลายกบักระโปรงยนียาวระดบัเข่า บนไหล่สะพายถุงผ้า ช่างเข้ากนักบั

ฝ่ายชายที่สวมเสื้อยดืกบักางเกงยนีเสยีนี่กระไร

หัวใจหญิงสาวตกลงไปอยู่ที่ตาตุ ่มทันทีที่เห็นร่างสูงโปร่งข้างรถ 

คนัคุ้นตา เดอืนอ้ายกระตุกมอืเพื่อนชายพลางขยบัไปยนืชดิเขาโดยไม่รู้ตวั 

หารู้ไม่ว่าอากปักริยิาเช่นนั้นยิ่งสร้างความเดอืดดาลให้แก่คนมอง
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“ไปกบัฉนั” นภนต์เอ่ยลอดไรฟัน

แม้จะมีแว่นด�าอ�าพราง แต่ชายหนุ่มอีกคนกลับรู้สึกได้ถึงแววตา 

ซึ่งคงจะวาวโรจน์หลงัแว่นกนัแดดนั้น เพราะเขาเองยงัขนคอลุกชนั

“เราก�าลงัจะไปท�ารายงานกนัครบั พอดเีพื่อนรออยู”่ โชตอิอกตวัแทน

เจ้าของมอืเยน็เฉยีบ

“อ้าย” นภนต์กดเสียงหนัก จงใจเมินเฉยค�าพูดคนอื่น “ไปคุยกัน 

หนึ่งชั่วโมงจะมาส่ง”

หญิงสาวสบตาเพื่อนอย่างลังเล แล้วเมื่อมองบุรุษร่างสูงที่ยืนเผชิญ

หน้า เธอกต้็องหลบตา ดทีี่เขาไม่ได้ท�าอะไรให้เธออบัอายกวา่นี้ ก่อนเธอจะ

ปล่อยมอืจากเพื่อนพลางเอ่ยเสยีงเบา

“เดี๋ยวเรามา”

นภนต์กระตกุยิ้มหยนัเดก็หนุม่ขณะเปิดประตรูถให้เดอืนอ้ายก้าวขึ้น

ไป ความหงุดหงิดก่อนหน้านี้ลดระดับลงฮวบฮาบกลายเป็นความล�าพอง

อย่างผู้ชนะ เขาปรายตามองผูท้ี่ก้มหน้าก้มตารดัเขม็ขดันริภยัเลก็น้อย แล้ว

จงึเคลื่อนรถออกไป



“อย่าท�าอย่างนี้อกีนะ” เขาถอืดสีั่ง ทว่ามเีพยีงความเงยีบจนต้อง
ขึ้นเสยีงอกีรอบ “เอ้า! ยงัอกี ฉนัพูดไม่ได้ยนิหรอืไง”

เดอืนอ้ายไม่มเีสยีงตอบ ได้แต่พยายามกล�้ากลนืก้อนสะอื้นกลบัลง

ไป ไม่ใช่เพราะเธอกลัวหรือเกลียดเขา แต่ไม่เข้าใจว่าท�าไมเขาต้องบังคับ

ขู่เขญ็เธอซ�้าแล้วซ�้าเล่า ท�าเหมอืนเธอเป็นตุ๊กตาที่เขาไม่ชอบ แล้วมาเล่นกบั

เจ้าตุ๊กตาตวันั้นท�าไม

“อ้าย!”

เสยีงตวาดดงัก้องรถท�าเอาผู้โดยสารสะดุง้ตกใจ น�้าตาร่วงเผาะอย่าง

ไม่อาจฝืนกลั้นเกบ็ไว้ได้อกี

กลับเป็นคนดุที่ตกใจไม่น้อยกว่ากันเมื่อหันมาเห็นหญิงสาวร้องไห้ 

จังหวะเดียวกับที่สัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดง นภนต์จึงยื่นมือไป 

เชยคางเดก็ขี้แยให้หนัมา

“อะไร แค่นี้ต้องร้องไห้”

แม้น�้าเสยีงจะลดระดบัลง แต่ส�าหรบัคนฟัง กระแสเสยีงนั้นสะท้อน

๓
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ถงึความร�าคาญของผู้พูดอยู่ด ี เธอจงึอดพยศด้วยการขนืเกรง็ใบหน้าไม่ให้

หนัไปไม่ได้

“อย่าดื้อน่า กบัฉนัท�าไมฤทธิ์เยอะนกัฮ ึอ้าย”

นิ้วมือที่เขาใช้ซับน�้าตาให้เธอทั้งใหญ่และร้อนผ่าว ไม่ว่าลากไปทาง

ไหนบนใบหน้าก็พลอยร้อนเห่อขึ้นมา คราวนี้เดือนอ้ายพยายามก้มหน้า

หลบตาด้วยอบัอายในความอ่อนแอของตน แว่วเสยีงหวัเราะในล�าคอดงัมา

จากคนที่เคลื่อนรถออกไปตามสญัญาณไฟ

เขาหวัเราะเธออกีแล้ว เขาท�าเหมอืนเธอไม่ได้เรื่องได้ราว แล้วมายุ่ง

กบัเธอท�าไม

“กินข้าวรึยัง” ชายหนุ่มถามและเอ่ยส�าทับทันที “ตอบดีๆ อย่าให้ 

ต้องดุ”

“ค่ะ” เธอกระแทกเสยีงตอบ

นภนต์ลอบถอนใจอย่างคร้านจะระเบดิอารมณ์อกี พอดด้ีวยละฤทธิ์

เยอะ พอดุเข้าหน่อยกน็�้าหูน�้าตาไหล

“ถ้าอย่างนั้นกร็อ ฉนัไม่ได้กนิอะไรตั้งแต่เช้า เจ้าบ้านกห็นอีอกมา”

คนขับเลี้ยวรถเข้าปั๊มน�้ามัน เขาดับเครื่องยนต์หน้าร้านกาแฟสด

ภายในปั๊ม ก่อนจะลดกระจกรถและเอ่ยก�าชบัให้เธอรอ ห้ามไปไหน

เดือนอ้ายเองก็เหนื่อยที่จะหนีอีกแล้ว เขาท�าให้รู้ว่าเอาจริง ไม่ว่า 

เธอจะหลบหน้าอย่างไรก็ไม่เป็นผล เมื่อเขาบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับเธอก็ดี

เหมอืนกนั บางทอีาจเป็นเรื่องเดยีวกบัที่เธออยากบอกเขากเ็ป็นได้

ไม่นานนภนต์กก้็าวออกมาจากร้านกาแฟพร้อมแก้วพลาสตกิและซอง

แซนด์วชิในมอื ถ้าตาไม่ฝาด เธอคดิว่าตนมองเหน็รอยยิ้มมุมปากราวกบัจะ

เยาะหยนัคนทั้งโลกของเขา ชายหนุม่เข้ามานั่งในรถพลางสง่ห่อแซนด์วชิให้

เธอ เขาออกค�าสั่งสั้นๆ ว่า “แกะ” ก่อนจะซดกาแฟอกึใหญ่

มือหนาวางลงบนศีรษะของเธอ ไม่ต่างจากกิริยาที่พี่ปฏิบัติต่อเธอ

ยามเธอท�าอะไรถกูใจ เมื่อเป็นพี่...เดอืนอ้ายจงึอิ่มเอมใจ แต่กบัผูช้ายคนนี้...
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อย่างไรเธอก็ไม่ควรรู้สึกเช่นนั้นไม่ใช่หรือ หัวใจสาวห่อเหี่ยวก่อนที่มันจะ

พองโตเสยีอกี

เธอได้แต่นั่งรอเขากนิเงยีบๆ เมื่อใดเขาเผลอกล็อบมองท่าทางกนิง่าย

อยู่ง่ายของนภนต์อย่างแปลกใจ เพราะมนัช่างขดักบัภาพลกัษณ์และบคุลกิ

ของเขาเหลอืเกนิ แล้วหญงิสาวกต้็องสะดุง้ตกใจพร้อมกบัร้อนวาบไปทั้งดวง

หน้า เมื่อดวงตาคมปรายมาสบตาเข้าพอดี

“คุณบอกว่า...มเีรื่องจะคุย” เธอเอ่ยแก้เก้อปากคอสั่น

“อมื”

ค�าตอบสั้นๆ แค่นั้นท�าเอาคนฟังหันขวับจนคอแทบเคล็ด ตาวาว

โดยที่เจ้าตวัไม่รู้ตวั

“ดทู�าหน้าท�าตาเข้า ปรานคีวามขี้เหร่ของตวัเองบ้าง” นภนต์บอกกลั้ว

หวัเราะ

ทว่าเดอืนอ้ายกลบัสบัสนและน้อยใจไปถงึไหนต่อไหน เธอเม้มปาก

กล�้ากลนืความเจบ็ช�้าน�้าใจ ดวงตากลมโตแดงเรื่อ แต่ไม่ละสายตาไปจากเขา

สกัวนิาทเีดยีว

“ถ้า...ถ้าอ้ายท�าให้คุณไม่พอใจในทุกเรื่องที่ผ่านมา” เธอกลั้นใจเอ่ย

อย่างไม่อาจทนตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้อีกแล้ว มือบางกระพุ่มจดอก 

“อ้ายขอโทษค่ะ ขอโทษจรงิๆ แต่ว่า...”

“ไม่เอาน่ะอ้าย” นภนต์ขัดเสียงดุพร้อมกับจับมือของเจ้าหล่อนลง 

คิ้วเข้มขมวดมุ่นอย่างไม่ชอบใจการกระท�าที่มองออกว่าออกมาจากใจ  

ทว่าสภุาพและเยน็ชา เพราะนี่ไม่ใช่จดุประสงค์ของเขา เขาไม่ได้ต้องการค�า 

ขอโทษใดๆ นอกจากต้องการท�าความรู้จกัเธอ แต่ทุกอย่างกลบัเริ่มต้นผดิ 

ไปหมด

“ฟังนะ ลมืเรื่องบ้าๆ พวกนั้นไปเสยีเถอะ ถ้าไม่อยากมปีัญหากเ็ลกิ

หลบหน้าหลบตาฉันเสียที ถ้าฉันอยากเจอต้องได้เจอ อยากคุยก็ต้องคุย 

เหน็ไหม แค่นี้กไ็ม่มปีัญหา” เขาว่าง่ายๆ แต่คนฟังไม่เข้าใจ
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“ท�าไมคะ”

“ท�าไมอะไร” ชายหนุ่มกลับเป็นฝ่ายงุนงงบ้าง เขาว่าเขาพูดชัดเจน

ดแีล้วแท้ๆ

“ท�าไมต้องเจอ ต้องคุย เมื่อก่อน...”

“นี่ไม่ได้ฟังเลยใช่ไหม” เขาขดัเสยีงเข้ม “บอกว่าให้เลกินกึถงึเรื่องที่

ผ่านมา ฉนัถูกใจอ้าย อยากคุยอยากเจอบ้าง จะอะไรอกี”

เดือนอ้ายไม่ทันได้ใส่ใจหางเสียงที่สะบัดด้วยความเหนื่อยหน่ายใจ 

เพราะหวัใจเต้นโครมครามตั้งแต่ได้ยนิประโยคก่อนหน้านั้น มนัท�าให้หขูอง

เธออื้อองึ ดวงตาเบกิโตอย่างตะลงึลาน และสมองกว็่างเปล่าขาวโพลน

เขาถูกใจเธอ...ผู้ชายร้ายกาจและเพียบพร้อมอย่างนภนต์น่ะหรือจะ

ถูกใจเด็กนักศึกษาทั่วไปอย่างเธอ สังคมของเขามีแต่คนดังและคนรวย 

ทั้งหลาย แล้วท�าไม...

หญงิสาวหลุดออกจากภวงัค์เมื่อเสยีงโทรศพัท์มอืถอืดงัขึ้น เธอเหน็

ดวงตาคู่คมราวใบมีดตวัดมอง ก่อนจะเสหลบตาพลางค้นหาโทรศัพท์ใน 

ถุงผ้าอย่างลนลาน

“ตรงเวลาจรงินะ” ชายหนุ่มเอ่ยลอดไรฟัน

เขาสตาร์ตเครื่องยนต์อีกครั้ง หูก็แว่วเสียงหงุงหงิงพูดคุยโทรศัพท์

กบัเพื่อน ท่อนแขนที่มมีดักล้ามน้อยๆ จงึจงใจพาดเกนิพนกัเก้าอี้ผู้โดยสาร

มาแตะต้องศรีษะและข้างแก้มของเจ้าหล่อนขณะถอยรถ เหน็จากหางตาว่า

เธอรบีกระถดตวัหนแีละวางสายแล้วกไ็ด้แต่ถอนใจหงุดหงดิ

“บอกเบอร์มาด้วย” เขาสั่งโดยไม่หนัไปมอง

เดอืนอ้ายบอกหมายเลขโทรศพัท์อบุอบิ ก่อนเขาจะกดต่อสายถงึเธอ

และรอจนเสยีงเรยีกเข้าดงัขึ้นจงึวางสาย แต่นภนต์ยงัไม่พอใจแค่นั้น เขายงั

บงัคบัให้เธอบอกชื่อที่ใช้ในแอปพลเิคชนัสนทนาและโซเชยีลเนต็เวริ์กต่างๆ 

อกีด้วย

“เดี๋ยวอ้ายแอดไปเองกไ็ด้”
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เธอบอกตัวเองว่าที่ต้องตอบเช่นนั้นเพราะหวาดกลัวการขับรถมือ

เดียวของเขา นภนต์เล่นกดโทรศัพท์มือหนึ่ง เดี๋ยวก้มเดี๋ยวเงยมองถนน

หนทาง

“เรว็ เดี๋ยวนี้”

คนเสนออยากเปลี่ยนใจเสยีเดี๋ยวนั้น เขาจะพดูกบัเธอดีๆ  บ้างไม่ได้

เชยีวหรอื เธอมั่นใจว่าเขาคงไม่ชกัเสยีงใส่ทุกค�าเช่นนี้ยามพูดจากบัเพื่อนๆ 

ของเขาเป็นแน่ ดูอย่างที่เขาพูดคุยกับพี่ของเธอ น�้าเสียงของนภนต์ฟัง 

ผ่อนคลาย เจอืรอยแย้มหวัอยู่เสมอ

ไม่...เดือนอ้ายไม่ได้น้อยใจ เธอแค่สับสนระหว่างการกระท�ากับ 

ค�าพดูของเขาต่างหาก เมื่อเขาบอกว่าถกูใจเธอ แต่กลบัท�าเหมอืนดแูคลนเธอ

อยู่ในที

“แค่นี้ต้องถอนใจ” เขานึกเขม่นคนที่ท�าเหมือนล�าบากใจเสียเต็ม

ประดา แต่คร้านจะดุว่าให้อีกฝ่ายเสียขวัญ เมื่อเจ้าหล่อนเลิกดื้อและส่ง

ค�าขอเป็นเพื่อนมาตามที่เขาบอก

“ส่งอ้ายข้างรั้วกไ็ด้ค่ะ เดี๋ยวเดนิเข้าไปเอง”

“อมื”

ชายหนุม่กดไฟกะพรบิขอทางพลางเคลื่อนรถเทยีบทางเท้า แล้วกเ็ก้อ

ไปเหมอืนกนัเมื่อเดอืนอ้ายพนมมอืไหว้ หากไม่นบัที่เธอขอโทษเขาเมื่อกี้ นี่

เป็นครั้งแรกที่เจ้าหล่อนไหว้สวสัดตีน

นภนต์มัวแต่ท�าความรู้จักกับความรู้สึกแปลกใหม่ กว่าจะรู้ตัวอีกที

เธอก็เดินหายเข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยแล้ว ลืมไปเลยว่ายังไม่ได้ค�าตอบ

แน่ชดัว่าสิ่งใดท�าให้ตนรู้สกึดเีมื่อตื่นมา ร่างนุ่มนิ่มในอ้อมแขนหรอืไวน์

เดอืนอ้ายฝืนป้ันหน้าเปน็ปกตเิมื่อกลบัมาพบเพื่อนรวมตวัท�ารายงาน
อยู่ด้วยกัน โชคดีที่ไม่มีใครผิดสังเกตว่าเธอหายไปไหนมา ยกเว้นแต่โชต ิ

ที่มองเธอด้วยแววตาเหน็ใจ
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“โอเคนะ”

“อื้ม” หญงิสาวตอบพร้อมกบัแย้มยิ้ม

“ไปไหนมาเหรออ้าย โชติบอกว่าแกเจอคนรู้จัก” พิมพ์อักษรถาม 

ทั้งที่ไม่ได้เงยหน้าจากจอคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก

“ใช่ๆ ออกไปคุยธุระกนันดิหน่อย” เดอืนอ้ายรบีรบัสมอ้าง ก่อนจะ

เปิดคอมพวิเตอร์ของตวัเองบ้าง “ถงึไหนกนัแล้วอ่า”

ทว่ายงัไม่ทนัได้ดวู่าเพื่อนๆ ท�ารายงานไปถงึไหน เสยีงเตอืนข้อความ

เข้าก็ดังมาจากโทรศัพท์มือถือเสียก่อน เธอต้องรีบเปิดดูเมื่อเห็นชื่อของ

นภนต์ ก่อนที่พมิพ์อกัษรจะตาไวหนัมาเหน็ให้ได้ล�าบากใจกว่านี้

เดือนอ้ายรู้สึกผิดคาดเมื่อเขาไม่ได้ส่งข้อความอะไรมา นอกจากรูป

กล่องของขวัญที่หมายความว่าเขาส่งสติกเกอร์ตัวการ์ตูนมาให้ แล้วคนรัก

การ์ตูนก็แทบกรีดร้องในล�าคอด้วยความชอบใจ เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มี

คนซื้อสตกิเกอร์แบบที่ต้องจ่ายเงนิให้เธอ มอืสั่นๆ รบีกดส่งตวัการ์ตูนแทน

ค�าขอบคุณให้ผู้ซื้อให้ทนัที

หัวใจสาวพองโตอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เธอรู้สึกจั๊กจี้พวงแก้มเมื่อ

ต้องกลั้นยิ้ม ลมืไปว่าไม่กี่นาทกี่อนหน้านี้เธอเพิ่งร้องไห้เพราะเขา ลมืไปว่า

เมื่อไม่กี่วนัก่อนเธอยงัคดิว่าเขาและพี่ของตนมคีวามสมัพนัธ์พเิศษต่อกนั

หลังจากจี๊ซบาร์ด�าเนินกิจการมาได้เข้าสู่ปีที่หก นภนต์จึงคิดจะหา
ลู่ทางเปิดร้านใหม่ที่รองรับลูกค้ากลุ่มคนท�างานหรือมนุษย์เงินเดือนทั่วไป 

จงึตั้งธงไว้ว่าคอนเซปต์ของร้านใหม่นี้คอืมนิมิลับาร์ ซึ่งเบาลงทั้งในแง่จดุขาย

และภาระรับผิดชอบหลังลงทุน เขาอยากพิสูจน์ว่าล�าพังตัวเขานั้นสามารถ 

พากิจการไปรอดได้ โดยไม่ต้องพึ่งชื่อเสียงของกลุ่มเพื่อนที่เป็นลูกค้า 

ของตน

สถานที่ที่นภนต์สนใจคือชั้นดาดฟ้าของตึกส�านักงานสูงสามสิบชั้น

ย่านอโศก หลังจากผู้เช่าเดิมประกาศเซ้งต่อเมื่อไม่อาจประคับประคอง
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กิจการร้านอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียมให้ไปรอดได้ แต่นั่นกลับไม่ท�าให้เขา

หวั่นใจว่าตนจะซ�้ารอย เพราะถอืว่ากลุ่มเป้าหมายต่างกนั

เสื้อยดืสดี�าใต้แจก็เกต็ยนีเปียกชุ่มด้วยเหงื่อ แต่ชายหนุ่มมไิด้ยี่หระ 

ยงัคงส�ารวจ วดั และถ่ายรูปสถานที่ท่ามกลางแดดเปรี้ยงนานนบัชั่วโมง

“ถ้าอย่างไรวนันดัเซน็สญัญาผมจะนดัฝ่ายกฎหมายของบรษิทัเจ้าของ

ตกึนี้มาพบกนัด้วย”

“ครบั ขอบคุณมาก”

นภนต์ยิ้มบางๆ ชั่วพรบิตารอยยิ้มกเ็ลอืนหายไปจากใบหน้า เพราะ

เขารู้ดีอยู่แล้วว่าตึกส�านักงานแห่งนี้เป็นของบริษัทที่สิทธาบริหาร ไม่ช้า 

ไม่นานเรื่องอาจรู้ถึงหูดลฤดี ซึ่งเขาไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้น ไม่อยากใช้

ชื่อเสยีงของเพื่อนรกัเรยีกลูกค้าเช่นในอดตี

เสรจ็ธุระแล้วต่างฝ่ายต่างแยกย้าย แต่แทนที่จะกลบัคอนโดมเินยีม

ที่พักของตนหรือแวะไปที่ร้าน ชายหนุ่มกลับมุ่งหน้ากลับบ้านในจังหวัด

นนทบุรีเพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่เคยใช้เขียนและค�านวณแบบก่อสร้าง ยิ่งม ี

ภาพร่างในหัวเขาก็คันไม้คันมือขึ้นมา หลังวางมือจากการออกแบบตั้งแต่

เรยีนจบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มากว่าสบิปี

เขาใช้ความคดิไปตลอดทาง กระทั่งรถแล่นมาถงึบ้านเดี่ยวบนเนื้อที่

หนึ่งร้อยยี่สิบตารางวา อาณาบริเวณภายในรั้วร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ 

กิ่งก้านแกว่งไกวเสมอ โมไบล์โลหะที่แขวนตามกิ่งก้านสาขาเกิดจากฝีมือ 

ของเขาซึ่งปีนขึ้นไปแขวนเอง เสียงกรุ๋งกริ๋งของมันเป็นเสียงที่เขาไม่ได้ยิน 

มานาน

ร่างสูงลมืตวัยนืล้วงกระเป๋า เอนหลงัพงิรถอยู่เช่นนั้น ก่อนเสยีงทกั

จากหญงิชราจะเรยีกให้เขาผนิมอง

“คุณเดี๊ยววว พ่อคุณ คดิถงึเหลอืเกนิค่ะ”

นภนต์กางแขนรับร่างเหี่ยวย่นเข้าสู่อ้อมกอดพลางหัวเราะในล�าคอ 

เขาเพิ่งนกึได้ว่าตนไม่มอีะไรตดิไม้ตดิมอืมาฝากแกเลย
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“แม่เลก็สบายดไีหม”

คนที่ถูกเรียกว่าแม่ยกมือลูบแก้มของชายหนุ่มที่เลี้ยงมาแต่อ้อน 

แต่ออก ทั้งที่แกเป็นเพยีงแม่นมให้ลกูของเจ้านายเท่านั้น แต่นภนต์กลบัเรยีก

แกว่าแม่อกีคนนบัแต่รูค้วาม นกึชื่นชมไปถงึท่านนายพลและภรรยาที่อบรม

สั่งสอนลูกชายมาเป็นอย่างดี

“สบายดคี่า”

“ไม่นบัเบาหวาน ความดนั และไขมนัในเลอืดสนิะ” ชายหนุ่มเย้า จงึ

ได้รบัสายตาค้อนกลบัมา

คนต่างวัยทั้งสองโอบเอวกันขณะเดินไปบนพื้นอิฐมอญซึ่งปูเป็นทาง

เดนิลดัสนาม ที่สนามหญ้านั้นมอีดตีทหารเกณฑ์คนหนึ่งก�าลงัดายหญ้า คน

เดียวกับที่นภนต์จ�าได้ดีว่าพอปลดประจ�าการแล้วพ่อก็จ้างมาดูแลบ้านด้วย

ทรพัย์ส่วนตวัตั้งแต่ยี่สบิปีมาแล้ว เพราะท่านไม่ชอบให้ทหารเกณฑ์ต้องมา

ท�างานรบัใช้เจาะจงท่านแต่เพยีงผู้เดยีว

เมื่อก้าวเข้าไปในบ้าน ภาพแรกที่สะดุดตาเขาเหมือนทุกครั้งคือ 

รูปถ่ายครอบครัวบนผนังเหนือโทรทัศน์ ในรูปมีสมาชิกพร้อมหน้า...พ่อ... 

แม่...ลกู มนัรื้อฟ้ืนความทรงจ�ารางๆ ถงึงานวนัเดก็เมื่อยี่สบิกว่าปีก่อน ในมอื 

ของเด็กชายนภนต์ชูเครื่องบินของเล่นค้างในท่าฉวัดเฉวียนขณะขี่คอพ่อ 

ในชดุนกับนิ ส่วนแม่กค็ล้องแขนกบัท่าน ใบหน้างดงามซดีลงตามกาลเวลา 

คงมแีต่รอยยิ้มละไมของท่านที่กระจ่างในใจลูกไม่เสื่อมคลาย

“คิดถึงก็กลับบ้านบ่อยๆ สิคะ” น�้าเสียงเอื้อเอ็นดูดึงสติชายหนุ่ม 

กลบัมา

“อะไรแม่เลก็ เลอะเทอะใหญ่แล้ว” เขาบอกกลั้วหวัเราะ ก่อนจะเดนิ

ล้วงกระเป๋าขึ้นบนัไดไปยงัห้องนอนของตน

นภนต์ถอนหายใจเฮอืกใหญ่เมื่ออยู่ล�าพงั ตดัใจเลกินกึถงึอดตีแล้ว

ลงมอืค้นหาของที่ตนต้องการภายในห้อง เขาคว้าหนงัสอืออกแบบไปจนถงึ

หนงัสอืกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวบรวมใส่ตะกร้าพลาสตกิแล้วยกลงมา ทว่า
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สวนกบัพ่อที่กลางบนัไดเข้าพอดี

“เกบ็ข้าวของไปไหน” พลอากาศโทสุนทรเอ่ยถามลูกชาย

“ต้องใช้น่ะครบั”

“จะเข้าท�างานเรอะ”

“เปล่าครบั ออกแบบร้านใหม่”

สิ้นสุดค�าตอบนั้น นายทหารใหญ่ก็ก้าวขึ้นบันไดต่อไปทันที ส่วนผู้

เป็นลกูกเ็ดนิผ่านแม่นมคนเก่าคนแก่ไปโดยไม่ทนัไดใ้สใ่จ กระทั่งปิดประตู

รถหลังเก็บข้าวของแล้วจึงได้เห็นว่าแกตามออกมาพร้อมกับประคองถ้วย

ขนมด้วยสองมอื

“กนิกระท้อนลอยแก้วเยน็ๆ ให้เยน็ใจก่อนนะคะ”

“แม่เลก็” ชายหนุ่มชกัเสียงใส่ แต่กร็บัถ้วยไปโดยดี

หญงิชรายิ้มเยื้อนอย่างไม่ถอืโทษโกรธคนเจ้าอารมณส์กันดิ เลี้ยงมา

แต่เดก็จงึรูว่้านภนต์ปากร้าย ใจร้อน แต่ลกึๆ แล้วเป็นคนไม่มอีะไร ดอูย่าง

ตอนนี้ที่เขานั่งกนิกระท้อนลอยแก้วฝีมอืแกที่บนัไดระเบยีงหน้าบ้านจนหมด

ถ้วย ก่อนจะเงยหน้ามายิ้มให้แกนี่ปะไร

“อร่อยครบั”

“ค่า อร่อยกม็ากนิอกีบ่อยๆ หรอือยากกนิอะไรกโ็ทร. มาให้แม่เลก็

ท�าก็ได้” บอกอย่างนี้ก็เพราะแกมั่นใจว่านภนต์คงไม่กลับมาอยู่บ้านอย่าง

ถาวรในเร็ววันนี้ และการแยกไปมีชีวิตส่วนตัวก็อาจดีกว่าต้องทนอยู่ร่วม

บ้านกบัพ่อให้ขุ่นข้องหมองใจกนัดงัที่แล้วมา

ชายหนุ่มบีบมือเหี่ยวย่นพร้อมกับยิ้มมุมปาก ก่อนจะขึ้นรถและขับ

ออกจากบ้านซึ่งคงไม่ได้กลบัมาอกีนาน


