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พลั่ก!
“อึก!” แผ่นหลังบางกระแทกกับก�าแพงรุนแรงพอที่จะท�าให ้

ส่งเสียง ความเจ็บปวดแล่นริ้วไปทั่วร่างโดยเฉพาะสะบัก เจ้าของ
นยัน์ตาสนี�า้ตาลกดักรามแน่น พยายามข่มความกลัวกบัความปวดร้าว
เอาไว้ ฝืนมองเด็กมัธยมปลายร่างใหญ่ที่ย่างสามขุมเข้ามาหา

ตัวย่อชื่อโรงเรียนบนอกบ่งบอกให้รู้ว่าเด็กพวกนี้มาจากไหน  
ถงึจะไม่ได้ตดิเขม็แบบทีพ่วกมธัยมปลายใช้ แต่ก็รูไ้ด้ด้วยสัญชาตญาณ

อีกทั้งเขายังเคยเห็นหน้าคนพวกนี้มาบ้าง
พวกเขาคือคนใจร้ายที่ชอบสร้างปัญหา และล่าสุดก็เพิ่งมีเรื่อง

กับใครบางคนมา
“ไอ้ราชามันมีเพื่อนน่ารักขนาดนี้เลยเหรอวะ” 
เสยีงทุม้ต�า่ทีเ่อือ้นเอ่ยชือ่เพือ่นสนทิท�าเอาเดก็หนุม่มธัยมสอง

ถึงกับกลนืน�า้ลายลงคออย่างยากล�าบาก เขาจ�าได้ว่าราชาไปมีเรือ่งกบั
อันธพาลมา แม้จะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ทว่าพอได้ฟังก็บอกได้ว่าใคร
คือคู่อริ

และเวลานี้แทนที่คนก่อปัญหาจะเป็นคนเคลียร์ เขากลับเป็น

เจตจ�ำนงของเจ้ำฟ้ำ 00
คุณคนนั้น
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ฝ่ายถกูลากออกมาจากทีเ่รยีนพิเศษแทน ซึง่เหมอืนฟ้าจะแกล้งทีว่นันี้
ราชาไปธุระเร่ืองทุนกับครอบครัวจึงไม่ได้มาเรียนด้วยกัน บวกกับ
สภาพอากาศที่มีฝนตกหนักท�าให้บริเวณตึกร้างยิ่งไม่มีคนเข้าไปใหญ่

จะให้เขาวิง่หนไีปเลยกไ็ม่ได้ คนพวกนีม้ากนัตัง้หลายคน ถ้าเขา
วิ่งยังไงก็ตามทัน

ยิ่งไปกว่านั้น เขาไม่ควรหุนหันเพราะในมือของเด็กคนนั้น...
“หรือว่านี่เมียมันวะ” รอยยิ้มเหยียดหยามมาพร้อมกับมีดพก

คมกริบ ผู้ชายหัวเกรียนที่เป็นหัวโจกใช้มันไล้ใบหน้าเขาเบาๆ “สวย
ขนาดนีก้วู่าไม่ใช่ผูช้ายว่ะ หรอืแค่แต่งคอสเพลย์งานโรงเรยีนวะ สงสยั
ต้องพิสูจน์สักหน่อย”

“เชี่ย มึงชอบประตูหลังเหรอวะ ไม่เห็นมึงเคยบอก”
“กแูค่ได้หมดถ้ากชูอบ และไอ้เดก็คนนีก้น่็าสน หรอืมงึไม่คดิงัน้

ไอ้ควิ” หนัไปถามเพือ่นตวัเองทีท่�าหน้าแขยง ทว่าพอนิง่คดิกลับไหวไหล่
เป็นเชิงว่าก็ใช่ “อีกอย่าง... ถ้ามันเป็นเมียหรือเพื่อนสนิทไอ้ราชาจริง 
กูว่าถ้าเราเอามัน ยังไงไอ้เวรนั่นก็ต้องช�้าใจ”

“อึก...”
“มนัจะได้รูว่้าตัวเองผิดทีม่ากวนตีนใคร วันหลังจะได้ไม่เสือกอกี 

จับมัน!”
“หยุดนะ! ปล่อยผมนะ!” พวกนั้นไม่ฟังค�าขอ คล้ายอีกคนพูด

กับอากาศ เด็กหนุ่มที่เด็กสุดถูกล็อกแขนทั้งสองข้างเป็นตัวประกัน 
กระเป๋าสะพายทีอ่ยูข้่างหลงักถ็กูปาทิง้ มอืถอืท่ีหล่นอยู่กถ็กูเหยียบจน
หน้าจอแตก เท่ากับว่าตอนนี้ไม่เหลือทางรอดสักทาง “อึก ช่วยด้วย
ครับ! ใครก็ได้ ช่วย...!”

ผัวะ!
“อ๊อก!”
“ซี้ดดด เสียของ สาดดด” เพื่อนคนหนึ่งถึงกับสูดปากเมื่อหมัด

หนกักระแทกเข้าทีห่น้าท้องเรยีบสวย ส่งผลให้เดก็หนุม่ถงึกบัจกุ เสยีง
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ขอความช่วยเหลือหายวับไปทันที “ใจเย็นดิไอ้ดอน ท�าน้องมันแรง 
แบบนี้เสียของฉิบหาย”

“หรือมึงอยากให้ใครมาขัดจังหวะตอนที่เราเอามัน กูก็ไม่ว่า
หรอกนะ ถ้าจะต้องให้พ่อมึงไปประกันตัวมึงอีกครั้งน่ะ”

“โฮ้ แซะเก่ง” เขาแบะปากก่อนจะจบัคนทีล้่มลงไปกมุท้องตวัเอง
ให้ลุกข้ึนมาอีกครั้ง ใบหน้าที่แสดงความเจ็บหนักดูน่าสงสารเป็นบ้า  
ตดิแค่ว่าในเวลาเดยีวกนักเ็ป็นใบหน้าทีโ่คตรตลก ชวนขบขนั “ไม่เป็นไร
นะน้อง จุกนิดเดียวเดี๋ยวก็เสียวแล้ว พี่รับรองได้”

“ดะ...ได้โปรด ยะ...อย่าท�าอะไรผมเลยนะครับ”
“หา?”
“ผมขอโทษแทนราชาด้วย เพื่อนผมเขาไม่ได้ตั้งใจท�าพ่ีหรอก” 

คนร่างเล็กเอ่ย เสียงที่ลอดออกมานั้นแผ่วเบา “เขาก็แค่อารมณ์ร้อน
ไปหน่อย ขอร้องละครับ ยกโทษให้เขาด้วยเถอะ”

“ยกโทษเหรอ”
“ใช่...”
“มงึจะให้กูยกโทษให้คนทีถี่บยอดหน้ากเูนีย่นะ ใช้สมองส่วนไหน 

คิดวะ!”
ผัวะ!
“โอ๊ย!”
“ไอ้ดอน ไอ้เชี่ย โอ้โฮ ฉิบหายเหอะ” 
ค�าห้ามปรามของคนอื่นไม่เป็นผล ใบหน้าเด็กหนุ่มหันตามแรง

หมัดที่กระแทกเข้าอย่างจังท�าเอาสติล่องลอยไป นาทีนั้นคนตัวเล็ก 
รบัรูไ้ด้ถงึรสเลอืดทีค่าวคลุง้อยู่ในปาก ท�าเอาน�า้ตาร่วงลงมาอย่างห้าม
ไม่ได้

แต่แทนที่จะเห็นใจ คนพวกนั้นกลับดูมีความสุขกันใหญ่ คนที่
จับแขนเขาไว้ก็บีบเข้าที่กราม บังคับให้เชิดหน้ามองคนที่ต่อยเขาแรง
แทบสลบ
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“เฮ้ย น้องมันร้องไห้ว่ะมึง”
“แงๆ พี่ต่อยหนูท�าไม หนูเจ็บนะ อิไต อิไตอ่า ฮ่าๆ” เสียง

หัวเราะดังลั่นอย่างสนุก ไม่มีความสงสารจากคนใจยักษ์ “โธ่น้อง  
ไม่ร้องนะครับ เดี๋ยวเพื่อนพี่ก็พาฟินทั้งคืนแล้ว รับรองได้”

“เออ ใช่ ไอ้ดอนของใหญ่ ฟันเกลี้ยงจนน�้าสุดท้าย”
“มึงเอาเลยไหม”
“เอาเลยด ิอารมณ์กกู�าลงัมา” ยิม้เยาะตอนเพือ่นถาม “พวกมงึ

รอต่อคิวละกัน กูจะเป็นน�้าแรกของมันก่อน”
“ฮึก ไม่... ปล่อยผมเถอะ ขอร้อง”
“เก็บเสียงไว้ครางตอนกูเอามึงเถอะ”
“ฮึก”
“หรือจะเก็บไว้บอกไอ้ราชาตอนมึงเจอหน้ากันก็ได้ เพราะ

นอกจากจะเอามงึแล้ว กูจะฝากข้อความไปบอกมนั” มอืหนาเอือ้มมา
ขยุ้มเส้นผมสีเข้มจากด้านหลัง บังคับให้เชิดหน้า มองดูหยาดน�้าตาที่
ไหลอาบแก้มทั้งสองข้าง กวาดตามองความน่ารักของคนที่เด็กกว่า 
เห็นแล้วอยากจะย�่ายีให้ร้องไห้ออกมาให้หนักกว่านี้ “จ�านวนครั้งที่มึง
ถูกเอาคือจ�านวนหมัดที่มันเล่นงานกู ฝากบอกให้มันรู้ว่าคราวหน้า 
อย่ามาลองดีกับกูอีก เพราะถ้ามันมาอีก กูจะกลับมาเอามึง”

“ไม่...”
“กูจะท�าให้มึงเป็นเมียกูจนมึงลืมไม่ได้เลย”
“ไม่ ไม่ ช่วยด้วย ใครก็ได้ ช่วยผมที ฮึก” เสียงขอร้องถูกสายฝน

ดดูกลนืไปจนหมด ร่างของเด็กมธัยมต้นกระแทกเข้ากบัก�าแพงอกีครัง้ 
ตามด้วยคนใจร้ายที่เข้ามาไซ้ซอกคอขาว เสียงถอดกางเกงเหมือนกับ
เสียงลับมีดให้คนเด็กกว่าร้องไห้ออกมาอย่างหนัก

เขาพยายามดิ้นรนออกมาจากอันตราย พยายามปัดป้องไม่ให้
อีกฝ่ายเข้ามาใกล้ แต่ด้วยจ�านวนคนที่มากเกินไป เขาจะท�าอะไรก็ถูก
ขัดไว้หมด ไม่เพียงแค่นั้น พอร้องออกไปมากๆ ก็ถูกตบจนใบหน้าเขา
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เจ็บไปหมด และมีเลือดออกที่มุมปาก
นาทีนั้นเขาได้แต่ภาวนาขอให้ใครสักคนก็ได้ผ่านมาช่วยเขา  

หรือไม่ก็ขอให้คนพวกนี้กลับใจรีบหนีห่าง อยากจะตะโกนเรียกราชา 
แต่ก็รู้ว่าอีกฝ่ายไม่มีทางโผล่มา

ทว่าเขาก็ไม่อยากถูกย�่ายีจากคนพวกนี้นะ
ไม่อยาก
ไม่เอา
ขยะแขยง
ขยะแขยงสิ้นดี!
“ปล่อยนะ ปล่อยสิ!”
“จับมันนอนลง!”
“อยู่นิ่งๆ มึงอย่าดิ้นให้มากดิ!” ตะโกนลั่นแข่งกับสายฝน ก่อน

จะกดอีกคนให้ลงไปนอนกับพ้ืนราบ ละอองฝนที่กระเซ็นมาไม่เป็น
อุปสรรคต่อการหยามศักดิ์ศรี ร่างกายของเขาหนักอ้ึงจากแรงกดทับ 
สมัผสัจากมอืหยาบท�าเอาคลืน่ไส้จนอยากขย้อน ภาพเบือ้งหน้ากลาย
เป็นภาพเลือนรางเพราะน�้าตาที่เอ่อคลอ มันจะพังทลายทุกครั้งที่
กะพริบตาไล่

ในตอนนั้นภาพของพ่อแม่ลอยเข้ามาในหัว เขาอยากจะเปล่ง
เสียงเรียกพวกท่านออกไป

อยากจะวิงวอนขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้
ได้โปรดช่วยพาเขาออกไป เขาไม่อยากตกอยู่ในนรกขุมนี้ที่จะ

ไม่มีวันลืมได้
อย่าให้คนพวกนี้ทิ้งร่องรอยน่ารังเกียจเอาไว้ อย่าให้พวกเขา

พรากความสุขไปแล้วยัดเยียดความทุกข์ให้ เขาไม่อยากมีตราบาปที่
ล้างออกไม่ไหว

“ฮึก ใครก็ได้ ช่วยผมที...”
“เฮ้ย พวกมึงท�าอะไรน่ะ!”
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ผัวะ!
“ถอยออกมานะเว้ยไอ้สัตว์นรก!” 
ในตอนที่เขาสิ้นหวัง สายฝนก็น�าใครบางคนเข้ามาหา เสียงทุ้ม

ต�่าเป็นดั่งระฆังบอกชัยชนะพร้อมกับที่ร่างของคนที่รุมทึ้งเขากระเด็น
ออกเพราะแรงถบี ด้วยสตทิีเ่ลอืนรางเขาจงึท�าได้มากสดุคอืจดจ�าภาพ
ของเด็กมัธยมปลายอีกคนที่วิ่งฝ่าฝนมาจัดการคนพวกนี้

เสียงฟ้าร้องดังสน่ันกลบเสียงสนทนาของพวกเขา มันดังมาก
จนเหมือนผ่าลงกลางร่างเขา ดังจนนึกว่าตัวเองตายจากโลกที่แสน 
โหดร้ายใบนี้

แต่ทีรู่ว่้ายงัไม่ตายเพราะได้เหน็ภาพของคนคนนัน้ทีขั่บไล่ความ
หวาดกลัวออกไป ถึงจะถูกต่อยคืนจนหน้าช�้าก็เอาชนะคู่ต่อสู้ได้

มองผ่านม่านน�้าตา เขาเห็นคนใจร้ายวิ่งหนีไปก่อนจะแทนที่
ด้วยภาพของคนที่เอื้อมมือมาทาบทับลงบนแขนเขาไว้ บีบเบาๆ 
เหมือนเรียกสติให้กลับคืนมา แล้วประคองเขาให้ลุกขึ้นหายใจ

“น้องครับ น้องไหวไหม”
“ฮึก”
“ไม่เป็นไรแล้วนะ น้องปลอดภัยแล้วนะครับ” 
คนร่างสูงพูดน�้าเสียงอ่อนโยน นัยน์ตาของเขาสะท้อนภาพ 

คนเจ็บหนัก โอบล้อมด้วยความห่วงใย ไม่เพียงแค่นั้น อีกฝ่ายยังหยิบ
ผ้าเช็ดหน้าสีฟ้าอ่อนขึ้นมาซับน�้าตากับเลือดที่มุมปากให้

ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมาก ไวจน ‘เจ้าฟ้า’ ไม่แน่ใจว่าตัวเองฝัน
ไปหรือไม่

หากนี่คือฝัน มันคงโหดร้าย
ทว่ากลับถูกชโลมด้วยความอบอุ่นเกินจะเข้าใจ
“น้องเจ็บใช่ไหมครับ ไม่เป็นไรนะคนเก่ง เดี๋ยวพี่เรียกรถ-

พยาบาลให้”
“ผม...”
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“ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะ พี่อยู ่ตรงนี้แล้วครับ” ค�าพูดอัน 
อ่อนโยนปลอบประโลมให้คลายความหวาดหวั่น 

เขาได้แต่จ้องใบหน้าอกีฝ่ายผ่านม่านน�า้ตา รบัความอบอุน่จาก
ใครก็ไม่รู้ที่โอบกอดเขา คนคนน้ันเช็ดน�้าตาให้โดยไม่สนใจว่าการมา
ช่วยเขามันจะท�าให้ตัวเองเดือดร้อนแค่ไหน 

เขาเพียงแค่ยิ้มเหมือนว่าตอนนี้ทั้งคู่ก�าลังอยู่บนทุ่งหญ้าแสน
สดใส

มีแสงตะวันไล่ต้อนสายฝนไป
ก่อนที่เมฆหมอกมากมายจะปกคลุมกลายเป็นเพียงภาพที่เขา

จดจ�าได้ใน...

“เจ้าฟ้า”
“หือ?” เสียงเรียกที่มาพร้อมกับการเขย่าส่งผลให้คนที่ฟุบหลับ

คาหนังสือเรียนสะดุ้ง เจ้าของชื่อเบนสายตาไปดูก็พบกับเพื่อนสนิทที่
เลิกคิ้วใส่ “ราชา?”

“ฝันร้ายหรือไง ท�าไมร้องไห้”
“ร้องไห้?”
“ก็น�้าตาบนหน้าไง หรือว่าน�้าลายไหลล่ะ” 
ค�าพูดนั้นท�าเจ้าฟ้าฉงน รีบยกมือแตะใบหน้าตัวเอง สัมผัสน�้า

เย็นๆ ที่ไหลออกจากดวงตา ไม่เพียงแค่นั้น บางส่วนยังย้อมตัวอักษร
บนกระดาษจนมันแทบเลือนหายไปจากหน้าหนังสือ 

“น�้าตาจริงด้วย” เจ้าตัวพึมพ�า “จ�าไม่ได้เลยว่าร้องไห้ตอนไหน”
“ใช่ตอนที่หลับแล้วฝันถึงเรื่องนั้นไหม”
“...”
“ยังฝันถึง ‘เขา’ อยู่อีกเหรอ” 
ค�าถามนั้นไม่ได้รับค�าตอบในทันที อีกทั้งคนถูกถามยังหลุบตา

ต�่าลงอีก คนร่างเล็กรู้ดีว่าเพื่อนสนิทหมายถึงเรื่องไหน และ ‘เขา’  
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ในที่นี้หมายถึงใคร แม้เรื่องราวจะเกิดขึ้นมานานแสนนานแค่ไหน แต่
เขายังคงจดจ�าได้กระทั่งเวลาที่สูญเสียไป

วันศุกร์ที่สิบสอง เวลาหนึ่งทุ่มสิบห้า ณ ตึกร้างไม่ไกลจาก
สถาบันกวดวิชาชื่อดัง

วันนั้นฝนตก กลบเสียงใครหลายคนคล้ายกลัวจะจ�าได้
เขาได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่ช่วยเขาให้พ้นจากอันตราย
คุณคนนั้นที่มอบผ้าเช็ดหน้าสีฟ้าให้
คุณคนนั้นที่กอดเขาโดยไม่สนว่าเนื้อตัวจะสกปรกไหม
คุณคนนั้นที่มีรอยยิ้มเหมือนกับดอกทานตะวันในหน้าร้อนอัน

สดใส
และใช่ ค�าตอบของค�าถามมีเพียงหน่ึงเดียวเท่านั้น ไม่เคย

เปลี่ยนแปลง
“เราจะลืมเขาได้ไง”
“เจ้าฟ้า”
“เขาเหมือนกับภาพถ่ายที่ใส่อัลบัมไว้ ถึงจะลืมไปบ้าง แต่

ก็ยังเก็บมันไว้เสมอมา”



~ Avery Pie ~

เจตจ�ำนงของเจ้ำฟ้ำ 01
กลับบ้ำนเกิด

ช่วงเวลาปีสี่เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าที่คิด
เป็นปีสุดท้ายที่พวกเขาจะได้ฝากสิ่งดีๆ ไว้ให้เด็กรุ่นหลัง ทั้ง

ระบบรบัน้อง เรือ่งเรยีน และกิจกรรม ล้วนจะได้รบัการสานต่อตราบใด 
ทีรุ่น่พีท่�าไว้ด ีรุน่นีก้ไ็ด้ท�ากจิกรรมอยูห่ลายครัง้ โดยเฉพาะการมาเป็น
พี่ว้ากคุมพวกปีสามที่เพิ่งก้าวเข้ามาในระบบโซตัส

ถึงจะทุลักทุเลเน่ืองจากเฮดว้ากปีสี่ชอบหาเรื่องเฮดปีสามอยู่
เป็นประจ�า แต่ใครจะคิดว่าอยู่ดีๆ พวกเขาจะถูกดาวเหนือชักน�า

กลายเป็น ‘ปลื้มคนโปรด’ ของกันและกันโดยไม่รู้ตัว
มหิน�าซ�า้คูเ่พือ่นสนทิของพวกเขากย็งัลงตวัด้วยกนัอกี สองหนุม่

สาวก POLYCAT ที่ใช้เพลง “ดูดี” เป็นตัวเชื่อมประสานดีใจกับคนพี่ที่
ตั้งหน้าตั้งตาจีบมาตั้งนาน ในที่สุดคนน้องเขาก็ยอมตกปากรับค�าให้
ข้ามเซฟโซนไปได้

จากพี่ชายเข้าสู่สถานะใหม่ ข้ามเส้นบราเทอร์โซนไป
ดีใจด้วยนะไอ้เสือ ที่ข้ามปีสักที
สงสารก็แค่ไอ้ตั้มที่ไม่มีใครเข้ามาในชีวิตสักที 
ส่วนเขาคนนี้...
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“ปิ๊กบ้านคราวนี้พาเมียมาฝากเพื่อนด้วยเน้อไอ้เจษ” 
เจ้าของชื่อหันไปมองเพื่อนสนิท เสือขยิบตาฉีกยิ้มให้ 
“ปล่อยให้ไอ้ตัม้โสดให้ควายสมน�า้หน้าเล่นคนเดยีวพอ มงึต้อง

มีเมียได้แล้วอายุปูนนี้”
“พูดเหมือนกูแก่ไปได้ไอ้เสือ กูเพิ่งจะจบปีสี่เองนะ”
“หลังจากนี้มึงจะหาแฟนยากแล้วนะเว้ยไอ้สัส มีเมียตอนเรียน

นี่แหละง่าย...”
ผัวะ!
“ร�าคาญ” ฝ่ามือพิฆาตตบเข้ากลางกบาลท�าเอาหนุ่มปีส่ีที่เพิ่ง

เรียนจบหมาดๆ รอรับปริญญาถึงกับหน้าคะม�า ดีนะที่ปี แฟนเจ้าตัว
เขาจิกหัวให้เงยหน้าขึ้นมาได้ ส่วนคนกระท�าก็ไหวไหล่ไม่สนใจ “ใคร
เขาจะไปไวไฟใจเร็วเหมือนมึงล่ะ”

“เชี่ย ไอ้ปลื้ม คอกูแทบหัก” หันไปแหวใส่เพื่อนเสียงดัง ไม่
เกรงใจคนทีเ่ดินไปมาในสนามบนิ “ฟาดขนาดนีม้งึเรยีกกูภ้ยัมาเอาศพ
กูไปเลยก็ได้นะ”

“กู้ภัยเขาจะเอาเหรอพี่ เป็นผม ผมทิ้งไว้ตรงนี้ให้หมาแทะนะ”
“อ้าวไอ้ปี มึงเป็นเมียกูนะ เสือกไปเข้าข้างมัน”
“ก็พี่ปลื้มเขาพูดจริงอะ พี่แม่งโคตรไวไฟ แล้วยังมีหน้ามาเสี้ยม

ให้คนอื่นไวไฟเหมือนตัวเองอีก” ปียืนยันเสียงหนักพลางกลอกตาใส่
คนที่ขมวดคิ้วใส่ “ผมว่าพี่ควรอวยพรให้พี่เจษเดินทางดีๆ มากกว่านะ 
ส่วนเขาจะมีใครหรือไม่มีก็ปล่อยเขาไปเถอะน่า”

“กูก็แค่อยากให้เพื่อนมีความรักป้ะ มันจะได้มีคนมาดูแลหัวใจ
ไง”

“แถวบ้านกูเรียกเสือกนะไอ้พี่ชาย”
“ไอ้ปลื้ม...!”
“คนที่แห้วแดกมาหลายปีอย่างมึงไม่ควรแนะน�าเรื่องความรัก

ให้ใครนะ” 
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เจษถึงกับหัวเราะ ส่ายหน้าเบาๆ อย่างเหนื่อยหน่ายกับเพื่อน
ทัง้สอง คดิไว้อยูแ่ล้วละว่าถ้ามาเจอกนัยงัไงกต้็องมเีรือ่งทะเลาะ ถงึจะ
เป็นเรื่องเล็กน้อยปัญญาอ่อน แต่ก็ท�าให้คนอื่นหันมามองได้ดีเชียว

ส่วนเรื่องที่ว่าท�าไมต้องมาเจอกันหลังเรียนจบแบบนี้ ก็เพราะ
วันนี้เจษก�าลังจะบินกลับเชียงใหม่ ตั้งแต่ลงมาอยู่กรุงเทพฯ เขาก ็
ไม่ค่อยได้กลับไป พ่อสั่งว่าให้อยู่ที่นี่จนกว่าจะเรียนจบ หรือไม่ก็ 
ปิดเทอมใหญ่ จะได้ไม่เสียค่าเครื่อง ต่อให้ที่บ้านจะไม่มีปัญหาด้าน
การเงินก็ตาม

ซ่ึงเจษก็ท�าตามสั่ง เขาจะกลับบ้านเฉพาะช่วงปิดเทอมใหญ่
เท่านั้น แต่ตอนนี้ไม่มีแพลนว่าถ้าไปแล้วจะบินกลับ เนื่องจากต้องรอ
วนัรับปรญิญาทีย่งัไม่มกี�าหนดการออกมาให้ได้เหน็ เขาเองกจ็ะไปเร่ง
อะไรไม่ได้ เลยคิดว่าจะใช้โอกาสนี้อยู่เที่ยวเล่นที่เชียงใหม่

นานแล้วที่ไม่ได้กลับไปหาคุณย่าสาย
ไม่รู้ว่าท่านเป็นยังไง พ่อจะได้ดูแลท่านบ้างหรือเปล่านะ
“เอาเป็นว่าเราอวยพรพี่เจษเถอะครับ อย่ามัวทะเลาะกันเลย 

ดีกว่า” พอเห็นว่าสองรุ่นพี่ตีกัน คนโปรดก็พูดขึ้นมาเป็นการห้ามทัพ 
คนที่ก�าลังจะเข้าไปเช็กอินจึงกระชับกระเป๋าแล้วมองน้องด้วยความ
เอ็นดู

เฮดว้ากตอนปีสามโตขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่เดือน ตอนนั้นยังเห็น
เป็นแค่รุ่นน้องที่น่าเป็นห่วงคนหนึ่งอยู่

แต่ตอนน้ีไม่จ�าเป็นต้องห่วงแล้วละ เพราะเขามคีนคอยดแูลแล้ว
“เดินทางดีๆ นะครับพี่เจษ ดูแลตัวเองด้วยนะ”
“อื้ม คนโปรดก็เหมือนกันนะ ดูแลตัวเองให้มากๆ และอย่าท�า

อะไรที่ฝืนตัวเองมากเกินไปล่ะ”
“ผมไม่ท�าแบบน้ันหรอกครบั เด๋ียวคนแถวนีเ้ขาจะว่า” พดูพร้อม

เหลือบไปมองคนด้านข้าง 
ปลื้มเอาลิ้นดุนกระพุ้งแก้มอย่างไม่ชอบใจนัก ก่อนจะสอดมือ
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มาโอบเอวคนรักของตัวเองเอาไว้ ไม่ได้อายคนอื่นขณะแสดงความ 
เป็นเจ้าของ แต่คนถูกโอบก็ไม่ได้ว่าอะไร

เขาท�าเพียงยิ้ม ส่ายหน้าเบาๆ ด้วยความหน่ายใจ ถึงอย่างนั้น
ดวงตาสีสวยก็ยังมีแววบ่งบอกถึงความรักและอ่อนโยนมากกว่าตอน
มองใครๆ

นั่นคงเป็นแววตาของดาวเหนือใช่ไหม
ดาวเหนือของตัวเอง
“ถ้าพีเ่จษมปัีญหาหรอืไม่สบายใจอะไรกทั็กมาได้ตลอดนะครบั”
“ทักเข้าแชตกูล่ะ ไม่ใช่แชตคนโปรด”
“ดักเก่ง” เสือแซว “นี่มึงยังไม่เลิกหึงไอ้เจษกับคนโปรดอีกเหรอ

วะ เรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานละ ท�าตัวเป็นคนแก่ไปได้ จ�าได้แค่อดีต”
“เสือก” 
เสือโดนด่าจนหน้าสั่น 
“กูแค่ไม่อยากให้มันรบกวนคนโปรดต่างหาก โปรดปีส่ีแล้วก็

ต้องเตรียมตัวท�าหลายอย่าง และกูก็ว่างตลอดจนกว่าจะได้งาน ทักกู
ไม่ดีกว่าหรือไง”

“หรา”
“สาระแน”
“ผมเจ็บครับ ผมเจ็บ” 
เสือท�าเป็นเจ็บหัวใจแล้วหงายไปซบอกปี เล่นเอาเจ้าตัวถึงกับ

ถอนหายใจใส่มนุษย์แฟนคนน้ีทีบ้่าบอข้ึนทกุวนั เรยีนจบแล้วแท้ๆ แต่
ยังท�าตัวเหมือนเด็กอนุบาล จะหาวิธีแก้ยังไงก็ท�าไม่ได้ด้วยนะ ตาย
แล้วเกิดใหม่จะหายหรือเปล่าก็ไม่รู้

เสยีดายทีเ่จษไม่มเีวลาหาค�าตอบนกั เขาเชก็ไฟลต์ตวัเองอกีครัง้
ก่อนจะบอกลาเพื่อนๆ

“ไว้กูกลับมาเมื่อไหร่ค่อยไปร้านพี่ง่วงกัน พวกมึง ถ้าว่างก็โทร. 
หากูบ้างนะ”
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“กูจะโทร. หามึงให้บ่อยกว่าโทร. หาเมียตัวเองอีก”
ผัวะ!
“ซี้ดดด ไอ้ปี!”
“บ๊ายบายคร้าบพีเ่จษ” หลงัจากตบหวัผวัตวัเองแล้ว ปีกโ็บกมอื

ลารุ่นพี่โดยไม่สนใจเสียงก่นด่า 
เจษหวัเราะเป็นครัง้สดุท้ายแล้วพยกัหน้าเป็นเชงิลา เขาโบกมอื

ให้เพ่ือนที่มาส่ง ติดแค่ว่าตั้มไม่ได้มาด้วยเนื่องจากติดธุระที่บ้าน ซึ่ง
อันที่จริงไม่จ�าเป็นต้องมาส่งก็ได้ เขาแค่กลับบ้าน ไม่ได้จะไปไหนไกล

แต่คงเพราะหลังจากนี้ทุกคนต่างต้องเติบโตเป็นผู ้ใหญ่จึง 
ไม่สามารถบอกได้ว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายของพวกเขาไหม

แม้จะเจอกันอีกทีตอนรับปริญญา วันเวลาก็ท�าให้เรื่องต่างๆ 
เกิดขึ้นได้มากมาย เจษก็หวังว่าเมื่อกลับมาแล้วความเป็นเพื่อนของ
พวกเขาจะไม่หายไป และหวังว่าคนที่ก�าลังยิ้มให้...

จะมีความสุขกับดาวเหนือของตัวเอง
“ลาก่อนนะ คนโปรด”
มีความสุขมากๆ นะครับ

ระหว่างรอขึ้นเครื่องเจษมองออกไปนอกหน้าต่าง นึกถึง 
ช่วงเวลาที่ผ่านมาของตัวเองว่าพบเจออะไรบ้าง มีทั้งเรื่องดี ทั้งเรื่อง
ร้ายผสมปนเปกันไป ทุกอย่างล้วนเป็นส่วนประกอบให้เขาโตขึ้นใน
แต่ละวัน

เขาฟังเพลงในเพลย์ลิสต์ซ�้าๆ วนลูปอยู่กับเพลงเดิมๆ ของ
ศลิปินทีรู่จ้กั พร้อมกบัคดิว่าเพลงนีเ้ล่นเบสแบบไหนนะ นีใ่ช้โน้ตอะไร 
คย์ีไหน คอร์ดไหน ถงึจะไม่ได้จบด้านดนตรมีา แต่คนทีมี่ดนตรใีนหัวใจ 
เรื่องพวกนี้ถือว่าไม่ไกลตัวเลยสักนิด

เจษอมยิ้มเมื่อเพลงใหม่ของวงที่เพิ่งรู้จักดังขึ้นมา
เป็นเพลงที่ได้ฟังโดยบังเอิญหลังจากต้องฟังเพลง “ดาวเหนือ” 
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ของวง Laika เพ่ือเล่นในงานมหาวทิยาลยัคราวนัน้ จากนัน้เขากก็ลาย
เป็นสาวกของวงนี้ แค่ไม่เปิดเผยเพราะรู ้สึกว่าวงนี้เป็นเหมือน
สัญลักษณ์ของคนโปรดกับเพื่อนสนิท

ทว่าเขาก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่าเพลง “เก็บเธอไว้” ที่เพิ่งปล่อย
ออกมานี่มันช่างไพเราะ

ทัง้เนือ้เสยีงของคนร้อง ทัง้ท่วงท�านองทีป่ระสานรบั กลายเป็น
เพลงที่ตราตรึงอยู่ในใจ จนท�าให้...

“ยังเก็บเธอไว้ตลอดมา...”
ติ๊ง!
“หือ?” ระหว่างที่ก�าลังฮัมเพลงอยู่น้ัน จู่ๆ เสียงข้อความจาก

โทรศัพท์ก็ดังขึ้น เป็นข้อความของรุ่นพี่ที่รู ้จักกันนั่นเอง เจษหยิบ
โทรศัพท์ขึ้นมาดู และยิ้มเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายส่งภาพมาให้ เป็นภาพ
บรรยากาศงานรับปริญญา ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่ นี่ก็
เป็นอีกเหตุผลที่เขาเลือกบินกลับบ้านวันนี้

เขาจะไปแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่เคยเรียนด้วยกัน

พี่ปาย : ถึงไหนแล้ววะ งานจะเริ่มแล้วนะไอ้เจษ
JADE : ก�าลังจะขึ้นเครื่องแล้วครับ คงใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่
พี่ปาย : เออ รีบๆ มานะมึง ให้ไว
JADE : ครับ
พี่ปาย : นี่เหลือแค่รุ่นน้องกูกับมึงก็ครบองค์ประชุมแล้ว กูจะบอกให้
พี่ปาย : เออ วันนี้เพื่อนน้องกูมาด้วยมึง แม่งน่ารักฉิบหาย

“ใจเย็นพี่ เดี๋ยวแฟนมาเห็นจะไม่ได้รับปริญญาเอา” เจษพึมพ�า
พลางส่ายหน้าด้วยความเหนื่อยหน่าย รู้สึกว่ารอบกายไม่ค่อยมีคน
ปกตสิกัคน และแทนทีจ่ะส�านกึ พีป่ายกลบัยงัคงอวยเพือ่นน้องคนนัน้
ให้เขาฟังยาวเหยียด
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พี่ปาย : ก็น่ารักจริงนี่หว่า เป็นผู้ชายแท้ๆ แต่แม่งคาวาอี้มาก
พี่ปาย : ถ้ามึงรีบมากูจะแนะน�าให้รู้จัก บอกเลยว่าถ้ามึงได้เจอนะ  
  อื้อหือ ต้องหลงรัก
JADE : ขนาดนั้นเลย?
พี่ปาย : ก็เออสิวะ น้องแม่งน่ารักสัสๆ ตอนเห็นหน้าใจกูนี่บางเลย 
  ไอ้ห่า ยิ่งตอนรู้ชื่อนะ กูตายไปเลย
JADE : ต้องน่ารักขนาดไหนพี่ถึงอวยเขามากกว่าแฟนตัวเองได้
พี่ปาย : น่ารักโคตรๆ เห็นแล้วโดนใจ 
JADE : ผมอยากรู้แล้วสิว่าน้องเขาเป็นใคร
พี่ปาย : กูใบ้ให้หน่อยนึงก็ได้
พี่ปาย : น้องเขาชื่อเจ้าฟ้า

“เจ้าฟ้าเหรอ...” เจษอ่านทวนชื่อน้ัน รู ้สึกคุ้นเคยอย่างน่า
ประหลาดทั้งที่มั่นใจว่าไม่มีคนรู้จักชื่อนี้ ทว่าก็เหมือนกระจกใสๆ กั้น
ให้เขาไม่สามารถค้นหาชื่อน้ีในความทรงจ�าได้อีก ที่ตลกกว่านั้นคือ  
มีความรู้สึกแปลกประหลาดแทรกซึมหัวใจดวงนี้

เป็นความรูส้กึทีเ่จษได้แต่ครุน่คดิเพราะเขาไม่น่าจะรูส้กึอย่างนี้
น่ะสิ

รู้สึก ‘คิดถึง’ น่ะ
“ชื่อเพราะจังเลยนะครับ ถ้าไม่บอกว่าเป็นผู้ชาย ผมคงนึกว่า

ชื่อผู้หญิง” คนร่างสูงพูดกับตัวเองระหว่างพิมพ์ตอบกลับ ประจวบ
เหมาะกบัได้เวลาทีต้่องข้ึนเครือ่งแล้ว เขาจงึต้องปิดโทรศพัท์เพือ่ไม่ให้
รบกวนผู้อื่น จากนั้นก็เก็บมันเข้ากระเป๋า และไปรอที่จุดรอขึ้นเครื่อง
เพื่อท�ารายการอื่นๆ 

เที่ยวบินเช้าท�าให้เจษทุ่นเวลาจากการเดินทางด้วยรถโดยสาร
ได้มาก เพียงชัว่โมงกว่าๆ เขากม็ายนือยูท่ีส่นามบนิเชยีงใหม่ รายล้อม
ไปด้วยผู้คนมากมายที่มาเที่ยวและกลับบ้าน เจ้าตัวใช้เวลาเกือบยี่สิบ
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นาทีในการออกจากเครื่องบินและจัดการนู่นนี่นั่น จากนั้นก็ต่อรถ 
ยิงยาวไปยังมหาวิทยาลัยที่พี่คนนั้นเรียน 

ตอนแรกว่าจะแวะกลบับ้านเอาของไปเก็บก่อน แต่กลัวว่าจะไม่
ทันชอตถ่ายรูปจึงมาเลยดีกว่า อีกอย่าง เขาเองก็เอามาแค่กระเป๋า
สะพาย ข้าวของก็ไม่ได้มอีะไรมาก ยังไงบางส่วนกต้็องทิง้ไว้ทีก่รงุเทพฯ 
อยู่แล้ว

โชคดีท่ีรถไม่ติด นั่งรถที่เรียกจากแอปพลิเคชันแกร็บคาร์  
(GrabCar) ไม่ถึงย่ีสิบนาทีก็มาถึงสถานศึกษา ครั้งหนึ่งเจษเคยอยาก
เรียนทีน่ีม่าก แต่ดนัตดิมหาวทิยาลยัทีก่รงุเทพฯ ก่อนเนือ่งจากมคีณะ
ทีช่อบจงึเปลีย่นใจ บวกกบัตอนนัน้มปัีญหากบัทางบ้านนดิหน่อย เลย
คิดว่าไปอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่า

อาจจะเหงาไปบ้างที่ไม่ค่อยได้เจอคุณย่า แต่ก็ใช่ว่าจะไม่กลับ
มาหาเลย

“วี้ดดด บึ้ม!”
“คึกคักกันจริงๆ” ลุงแกร็บพูดทันทีที่ได้ยินเสียงเชียร์แว่วเข้ามา

ในรถ 
เป็นจงัหวะเดียวกับทีเ่จษกวาดสายตาออกไปนอกรถ มองผูค้น

มากมายทีม่ารวมตวักนัทีม่หาวทิยาลยัแห่งนี ้บณัฑติทัง้หลายถกูล้อม
ด้วยเหล่ารุ่นน้องที่ร้องเพลงบูมให้อย่างดี

เจษคดิว่าพอถงึควิเขารบัปรญิญาพวกน้องๆ จะมาท�าแบบนีใ้ห้
ไหม แม้จะเป็นธรรมเนียมที่ท�าต่อๆ กันมา ทว่าก็มีคนบางส่วนที่ไม่
สนใจ สิ่งที่ควรโฟกัสคือการได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงว่าส�าเร็จ 
การศึกษาแล้วไม่ใช่หรือ

การถูกบูมหรือมีคนเอาของมาให้ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้นั่น
แหละ

“มารับปริญญาเพื่อนหรือพ่อหนุ่ม”
“เปล่าครับ เป็นพี่ที่รู้จักน่ะครับ เขารับปริญญาวันนี้” เจษตอบ
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คุณลุงอย่างสุภาพพลางยิ้ม “เดี๋ยวคุณลุงเล้ียวซ้ายมือตรงนี้นะครับ  
จะเห็นคณะเศรษฐศาสตร์อยู่ข้างหน้า”

“ได้เลยพ่อหนุ่ม เศรษฐศาสตร์นะ... เศรษฐศาสตร์”
“ใช่ครบั แล้วคณุลงุกต็รงไปออกประตหูลงัได้เลยครบั วนันีป้ระตู

น่าจะเปิด” แนะน�าประหน่ึงเป็นมหาวิทยาลัยตัวเอง ทั้งที่ความจริง 
ก็โผล่มาแค่ไม่กี่ครั้ง 

ลุงแกร็บพยักหน้ารับพร้อมพึมพ�าเม่ือคนเดินกันจนเต็มถนน 
เขาพยายามไม่บีบแตร จะได้ไม่ท�าลายบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ ไม่
นานนักรถยนต์ก็มาจอดตามจุดหมาย

เจษยื่นเงินให้ลุง บอกว่าไม่ต้องทอนก่อนจะก้าวลงไป
นาทนีัน้เสยีงของผูค้นมากมายดงัเข้ามาในห ูทัง้เสยีงร้อง เสยีง

บูมเซ็งแซ่ไปหมด ตามทางเดินก็มีคนถือดอกไม้ ถือลูกโป่ง เขาเองก็
แวะซ้ือดอกไม้ตรงหน้ามหาวิทยาลัยตอนรถติดอยู่ ตอนแรกว่าจะหา
อย่างอืน่ติดมอืมาด้วย แต่กก็ลวัไม่ทนั เพราะปายโทร. มาเร่งเขาหลาย
รอบแล้ว อ้างว่าเหลือแค่เขาเท่านั้น

ช่วยไม่ได้ที่เขาเป็นน้องคนสนิทคนเดียวที่อยู่ใกล้สุดในบรรดา 
พี่น้องผองเพื่อนของพี่เขา จะมาช้ากว่าคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลก

“อยู่ไหนนะพี่ปาย” เจ้าตัวพึมพ�าพลางมองหาผู้ชายที่สวม 
ชุดบัณฑิต กดเบอร์โทร. หาก็แล้ว ทว่าอีกฝ่ายไม่คิดจะรับเลยสักนิด 
เดาว่าเวลานี้คงก�าลังติดพันอยู่กับการรับของขวัญ เท่าที่รู้มาพี่ปายได้
เป็นคิวต์บอยของคณะด้วยนะ แต่เหมือนที่นี่จะเรียกว่าช้างเผือกหรือ
เปล่า เขาไม่แน่ใจ

เอาเป็นว่าพี่เขามีแฟนคลับและคนปลื้มมากละกัน เสียดายที่มี
ควาญช้างเป็นตัวเป็นตนแล้ว ได้ข่าวว่าสวยมากทีเดียว

“น่าจะอยู่หน้าคณะ” เจษชะเง้อมองหาพลางถอนหายใจเมื่อ 
พ่ีเขาไม่รับสาย ก่อนหน้าน้ีก็ไม่ได้ถามว่าพี่ปายรอถ่ายรูปอยู่ตรงไหน 
คนร่างสูงจึงพยายามมองหาจุดที่มีคนเยอะที่สุด คิดเอาเองว่าคนมี
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แฟนคลับอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้
ระหว่างทีเ่ดนิไปเดนิมาจนเหงือ่เริม่ออกน้ัน เขากเ็หลือบไปเห็น

สิ่งน่าสนใจ
ท่ามกลางผู้คนมากมาย มีคนสวมชุดทีเรกซ์ตัวใหญ่ก�าลังเดิน

มาทางนี้
“น่ารักจัง” คนตัวโตยิ้ม อดแปลกใจไม่ได้ว่าใครกันที่สวมชุด 

แบบนั้นมาร่วมงานรับปริญญาในวันนี้ ที่แน่ๆ คงไม่ใช่บัณฑิต อาจจะ
เป็นญาตหิรอืไม่กเ็พือ่นของใครสกัคน ซึง่เหมอืนว่าชดุจะโคร่งไปหน่อย 
เวลาเจ้าทีเรกซ์ตัวนั้นก้าวมาถึงได้ดูปุ๊กปิ๊กเหมือนลูกหมา

ซ�า้ร้ายยงัต้องคอยถกขาตวัเองราวกบัว่ามันรุม่ร่ามมาก พอเดนิ
ไม่ดีก็มีสะดุดบ้าง แต่ครั้งล่าสุดคงจะก้าวพลาดมากไปหน่อยถึงได้ล้ม
ไปทั้งตัว

ตุ้บ!
“โอ๊ย!”
“ฮ่าๆ”
“มึงดูทีเรกซ์ตัวนั้นดิ โคตรโง่อะ”
“เออ ใครแม่งใส่มาวะ น่าสงสารฉิบหายเลย” 
แทนที่จะมีคนเข้าไปช่วยเหลือ กลับยืนดูเจ้าไดโนเสาร์ตัวนั้น

พร้อมหัวเราะใส่ ถึงจะรู้ว่าเอ็นดูและไม่คิดอะไร แต่ว่าที่ล้มลงไปเมื่อกี้
ก็แรงพอสมควรเลยไม่ใช่หรือ มิหน�าซ�้าตอนที่จะลุกก็ยังหน้าคะม�า 
ลงไปอีก เจษเห็นแล้วก็อดที่จะเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้

นาทีนั้นเจษเก็บโทรศัพท์แล้วรีบตรงดิ่งไปช่วยพยุงเจ้าทีเรกซ ์
ตัวนั้น

“เป็นไรไหมครับ เจ็บตรงไหนไหม”
“โอ๊ย... เอ๊ะ เอ่อ ไม่เป็นไรครบั ผมไม่เป็นไร” คนในชดุส่ายหน้า

หลงัพดูผ่านช่องเลก็ๆ ทีม่ไีว้ให้หายใจ “ขอบคณุนะครบั ผมเกอืบต้อง
กลิ้งไปแล้วสิ” หัวเราะเบาๆ กลบเกลื่อนความขายหน้า



25

~ Avery Pie ~

ขณะที่เจษส่ายหน้านิดๆ แล้วก้มลงไปปัดช่วงขาให้
“เฮ้ย! ไม่ต้องครับๆ ไม่ต้องปัด ผมท�าเองได้”
“จะท�าได้ไงครับ เด๋ียวก็ล้มลงไปอีก ถ้าล้มอีกทีเข่าอาจจะเจ็บ

กว่านี้ก็ได้นะ” เจษพูดเสียงอ่อน ความจริงใจมาพร้อมความอ่อนโยน
ทีส่มัผสัได้ “ไม่ถอดชดุออกก่อนเหรอครบั ไว้ไปใส่ทีค่ณะหรอืทีท่ีก่�าลงั
จะไปไม่ดีกว่าเหรอ”

“ไม่เป็นไรครับ ผมจะไปเซอร์ไพรส์รุ่นพี่น่ะ”
“แต่ว่าน้องเจ็บแล้วนะครับ”
“ผม...”
“หัวเข่าถลอกหรือเปล่า น้องลองดูสิ” ไม่รู้ว่าคนในชุดท�าตาม 

ที่บอกหรือเปล่า รู้แค่ว่าเจ้าไดโนเสาร์ขยับยุกยิกชวนน่าสงสัย แต่เห็น
แล้วกอ็ดเอน็ดูไม่ได้ เท่าทีจ่บัดูเหมอืนคนข้างในจะตวัเลก็กว่าชดุเยอะ
เลย ท�าไมไม่เลือกไซซ์ที่มันเล็กหรือพอดีตัวกว่านี้นะ

“ไม่ถลอกครับ แค่เจ็บๆ นิดหน่อย” หลังเงียบไปนานก็เอ่ยขึ้น 
“ไว้ผมค่อยไปท�าแผลทีหลัง”

“ทางที่ดีน้องควรจะรีบไปล้างนะครับ เผื่อว่าเป็นแผลจะได้รีบ
ทายา”

“ผมใกล้จะถึงที่ที่นัดพี่ไว้แล้วครับ ไว้ผมจะรีบไปล้างนะ” น้อง
บอกเสียงหวาน “ขอบคุณที่ช่วยนะครับ พี่ใจดีมากเลย”

“ไม่เป็นไรครบั” เจษย้ิม หวงัว่าน้องจะได้เหน็ “แล้วน้องนดัเพือ่น
ไว้ตรงไหน เดี๋ยวพี่ประคองไปเอง”

“ผมเดินไหวครับ ให้พี่พาไปเกรงใจเปล่าๆ” น้องรีบส่ายหน้า 
ดุ๊กด๊ิก “อีกอย่าง พี่คงนัดเพื่อนไว้เหมือนกันใช่ไหมครับ ขอโทษที่
รบกวนนะครับ พี่ไปหาเพื่อนเถอะ”

“ไว้พี่ค่อยไปหาก็ได้ครับ พี่พาน้องไปหาเพื่อนก่อน”
“ผมไม่...”
“น้องจับมือพี่ไว้นะครับ ค่อยๆ เดินนะ” ไม่ฟังค�าปฏิเสธของ 
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คนที่คิดว่าน่าจะเด็กกว่าตัวเองแล้วจับมือไว้มั่น ภายใต้ผ้าเนื้อบางที ่
ไม่ลื่นมือ เขาสัมผัสได้ถึงมือบางคล้ายผู้หญิง เดาว่าคนในชุดจะต้อง
ตัวเล็กกว่าที่เขาคิดไว้แน่ๆ 

เมื่อเจ้าไดโนเสาร์ตัวน้อยถูกพี่เขามัดมือชกก็ต่อกรอะไรไม่ได้ 
สุดท้ายก็ต้องจับมือพี่เขา บอกทางว่าจะไปตรงไหน

ด้วยความที่สวมชุดแบบนั้น ใครเห็นเป็นต้องจ�าได้ หนึ่งในนั้น
คือบัณฑิตที่เขาตั้งใจมาหาไง

“เฮ้ยไอ้เจษ โฮ้ไอ้สัส กูนึกว่ามึงมาไม่ได้”
“พี่ปาย”
“เชี่ย แล้วมึงมากับน้องเขาได้ไง”
“ครับ?”
“หรือว่าน้องเจ้าฟ้ารู้จักไอ้เจษด้วยเหรอ”
เจ้าฟ้าหรือ...
“พี่เจษ... เหรอ” 
จบประโยคนัน้ ต่างฝ่ายต่างหนัมองกนัอย่างฉงน คนหนึง่สงสยั

ว่านี่หรือคนที่รุ่นพี่ตนชมว่าน่ารัก ถึงจะยังไม่เห็นหน้าก็สัมผัสได้ถึง
ความน่าเอน็ดอูยู่หรอก แต่อาจจะเป็นเพราะชดุทีส่วมอยูก่เ็ป็นได้ ส่วน
อีกคนก�าลังสงสัยว่าผู้ชายคนนี้ใช่คนที่เขาคิดไว้ไหม

ชื่อเจษที่เพิ่งได้ยินไป…
ท�าไมฟังแล้วรู้สึก ‘คิดถึง’ เหลือเกิน
“เจ้าฟ้า อยู่นี่เอง หาตั้งนาน” 
ทว่าก่อนทีจ่ะท�าความรูจ้กักนัอย่างเป็นทางการ เจ้าของใบหน้า

นิ่งเหมือนไม่ชอบผู้คนรอบข้างก็เข้ามาขัด เจ้าตัวก็สวมชุดไดโนเสาร์
อยูเ่หมอืนกนั ต่างกนัตรงทีเ่ขาถอดส่วนบนไปไว้ด้านหลงั คนอืน่จงึได้
เห็นใบหน้าของเขาที่ดูไม่รับแขกเอาเสียเลย

“ราชา”
“โทร. หาก็ไม่รับ นึกว่าไปตกน�้าที่ไหน”



27

~ Avery Pie ~

“โทษทีนะ เราเอาโทรศัพท์ใส่ไว้ในกระเป๋าเลยไม่ได้ยิน” เจ้าฟ้า
ตอบกลับพลางยิ้ม แต่เสียดายที่ชุดนี้ท�าให้ไม่มีใครได้เห็นความจริงใจ
ของเขาเลย 

ราชาพยกัหน้าแล้วเบนสายตาไปมองผูม้าใหม่ เจษย้ิมบางๆ ให้
เป็นการทักทาย ผิดกับอีกฝ่ายที่ขมวดคิ้วใส่ 

“นี่ใคร”
“ไอ้ห่า ก็คนที่กูเล่าให้ฟังไง” ปายย่นคิ้วเข้าให้ ก่อนจะเดินไป

กอดคอเจษที่ยืนอยู่ “นี่ไอ้เจษ รุ่นน้องกู แต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นพ่ีพวกมึง 
ยกมือไหว้ซะไอ้หนู”

“เจษ?”
“ใช่”
“คนที่ไปเรียนอยู่กรุงเทพฯ ใช่ไหม”
“ใช่”
“ที่เล่นเบส เคยแสดงที่งานมหา’ลัย?”
“เออ แล้วไง” 
“งั้นก็น่าจะใช่ นี่คือคนนั้นใช่ไหม เจ้าฟะ…”
“พี่เจษ” เสียงนั้นดังขึ้นขัดค�าพูดของราชาให้นิ่งงัน 
ทุกคนหันไปมองเจ้าตัวน้อยที่ซ่อนอยู่ในชุดไดโนเสาร์ มั่นใจ

มากว่าเสียงน้ันดังมาจากเขาไม่ผิดแน่ ไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้เขาก�าลังท�า
สหีน้าแบบไหน เพราะหลงัจากเรยีกชือ่กไ็ม่ได้พดูอะไรอกี ท�าเพยีงแค่
ยืนนิ่ง จับจ้องไปที่รุ่นพี่คนดังกล่าว...

พลางตอบตวัเองว่าท�าไมถงึรูส้กึคุน้เคยกบัชือ่นีแ้ละผูช้ายคนนี้
พี่เขาคือคนนั้นนี่…
คนที่เขาเก็บไว้ในใจเสมอมา
“พี่เจษ”
“ว่าไงครับ น้องเจ้าฟ้า”
“...!”
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“เรียกพี่เจษท�าไมเหรอครับ” 
ราวกับหัวใจโดนเขย่า ค�าพูดแสนหวานมาพร้อมกับรอยยิ้ม

อบอุ่นที่โอบกอดหัวใจเอาไว้ นาทีนั้นคนถูกถามคล้ายจะหงายไปเสีย
ให้ได้ ติดแค่ว่าถ้าเป็นแบบนั้น ทุกคนก็จะต้องตกใจ กลายเป็นว่าเขา
สร้างปัญหาให้คนอื่นเป็นแน่

ทางเดียวที่จะระบายความรู้สึกคือการซ่อนตัวอยู่ในชุดนี้พลาง
ก�ามือแน่น รับรู้ถึงเหงื่อที่ผุดซึมทั่วกายขาว โดยเฉพาะฝ่ามือที่ก่อน
หน้านี้ถูกผู้ชายคนนี้จับ

ความร้อนรุ่มยังคงตราตรึงแม้มีเนื้อผ้ากั้น หากสัมผัสกันตรงๆ 
อาจจะรู้สึกยิ่งกว่า มือของเขาอาจละลายกลายเป็นน�้าเพราะการจับ
กับมืออีกฝ่าย…

คงไม่ต่างจากสัมผัสไอแดดยามหน้าร้อนเป็นแน่
“น้องเจ้าฟ้าได้ยินพี่เจษไหม”
“ผม... ผม”
“น้องเจ้าฟ้าครับ” 
ไม่รูว่้าเพราะลมแดดหรอืเพราะเสยีงทุม้ต�า่นัน้ทีท่�าให้สมองของ

เขาไม่อาจคิดค�าตอบในเวลานี้ได้ เขาเอาแต่ฟังเสียงหัวใจพลางคิดว่า
เนิ่นนานเท่าไรแล้วที่ไม่ได้พบกับเจ้าของรูปถ่ายในความทรงจ�าคนนี้

ต่างกับอีกคนที่เป็นห่วง กลัวว่าน้องจะเกิดอาการไม่ดี
“พี่ขออนุญาตถอดชุดนี้นะครับ” ไม่รอให้ตอบกลับก็ถือวิสาสะ

รดูซปิข้างหลงัเพือ่ให้อากาศถ่ายเทเข้าไป ประจวบเหมาะกบัลมเยน็ๆ 
พัดผ่านมาจึงช่วยให้บรรยากาศดีขึ้น เจษค่อยๆ ดึงหัวไดโนเสาร์ออก 
เดาว่าอีกฝ่ายจะต้องร้อนมากๆ ในชุดนี้

แล้วก็เป็นอย่างที่เขาคิด ทันทีที่รูดซิปชุดออกก็พบว่าคนน้อง
เหงือ่ชุม่ไปทัง้ร่างตัง้แต่เส้นผมทีเ่ปียกชืน้กระทัง่ถงึเสือ้เชิต้สขีาวคล้าย
เสื้อนักศึกษา ทว่าสิ่งที่ท�าให้เจษชะงักไม่ใช่ความอดทนของอีกฝ่าย
หรอก
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เป็นใบหน้าของน้อง...
ใบหน้าของน้องที่มีรอยยิ้ม
กับคราบน�้าตา
“เจ้าฟ้า?” เจษชะงกัเช่นเดยีวกบัทกุคนทีเ่บกิตากว้างด้วยความ

ตกใจ โดยเฉพาะปายที่เลิ่กลั่กท�าอะไรไม่ถูก
“เจ้าฟ้าของพี่ หนูเป็นอะไรครับ มีใครรังแกหนู บอกพี่สิ”
“พูดแบบนี้เดี๋ยวเมียก็เอาปืนมายิง”
“กูปลอบน้องอยู่ ไอ้ห่าราชา!” หันไปด่ารุ่นน้องคนสนิทที่ปาก

ไม่ดีผิดกับหน้าตา ไม่แปลกใจเลยที่ในคณะมีแค่เจ้าฟ้าคบมันได้อยู ่
คนเดียว 

แทนที่จะปลอบเพื่อน ราชากลับยืนอยู่เฉยๆ รอดูว่าเจ้าฟ้าจะ
ท�ายังไงกับตัวเองต่อ เขาเข้าใจดีว่าท�าไมคนตัวเล็กถึงร้องไห้

ไม่เหมือนคนคนนั้น ที่ไม่รู้ก็ยังไปปลอบ
“น้องเจ้าฟ้าร้องไห้ท�าไมครับ”
“ผม... ฮึก”
“เจ็บแผลที่หัวเข่าเหรอ” 
น้องส่ายหน้าช้าๆ หลุบตาต�่าหนีเจษที่ก้าวมายืนตรงหน้า 
“หรือว่าพ่ีจับมือน้องแรงไป เมื่อก้ีตอนล้มมือน้องก็ลงพื้นด้วย

นี่นา”
‘เปล่าครับ ไม่ใช่ ไม่ใช่เรื่องนั้นเลย’
เจ้าฟ้าอยากจะตอบกลบัด้วยเสยีงมากกว่าคดิในใจ ทว่าปากมนั

ก็ไม่ยอมขยับ เหมือนกับถูกเย็บไว้ ได้แต่เม้มปากแน่น สะกดกล้ัน
อารมณ์ทีพ่ลุง่พล่านอยูข้่างใน ยิง่คนร่างสงูเข้ามาประคอง จบัมอืน้อง
อย่างแผ่วเบาแล้วแสดงสีหน้าเช่นคนห่วงใย

มันยิ่งท�าให้ภาพความทรงจ�าในตอนนั้นซ้อนทับกับเวลานี้ ซึ่ง
สถานการณ์แตกต่างกันยิ่งกว่าอะไร

มีเพียงแค่คนคนน้ี ที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน เขาก็ยัง
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คงไม่เปลี่ยนไป
“ไม่ร้องนะครับ เดี๋ยวพี่ท�าแผลให้”
“ผม... ฮึก ขอโทษนะครับ ผมไม่ได้อยากจะร้องไห้”
“ไม่เป็นไรหรอกครับ น้องเจ้าฟ้าไม่ได้ผิดอะไร” 
พี่เขายิ้ม ความเอ็นดูฉายชัดขณะที่ขยับเข้ามาใกล้ เจ้าฟ้า

พยายามเช็ดน�้าตา และซ่อนความคิดถึงที่มาพร้อมความเสียใจเอาไว้ 
แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยากเกินไป จะวิ่งหนีก็ท�าไม่ได้เนื่องจากขาไม่ยอม
ขยับ

ซ�้าร้ายพี่เจษยังจับแขนเขาเอาไว้ บีบเบาๆ พร้อมกับลูบหัว
ปลอบใจ อีกทั้งยังโน้มตัวลง และหยิบผ้าเช็ดหน้าซับน�้าตาให้

ระยะเพียงคบืเดยีวถกูตราตรงึด้วยรอยย้ิมทีไ่ม่เคยเลือนหายไป
“ไม่ร้องนะครับ น้องเจ้าฟ้าไม่เหมาะกับน�้าตาเลยรู้ไหม”
“พี่เจษ…”
“วันนี้มาเซอร์ไพรส์พี่ปายไม่ใช่เหรอ เพราะงั้นยิ้มได้ไหม”
“...”
“ยิม้ให้พีน่ะครบัคนเก่ง พีอ่ยูต่รงนีเ้ป็นก�าลงัใจให้ พีเ่จษอยู่

กับน้องเจ้าฟ้าแล้วนะครับ :)”
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เจตจ�ำนงของเจ้ำฟ้ำ 02
น้องเจ้ำฟ้ำครับ

ว่าจบเจษก็สาธิตวิธีย้ิมให้คนเก่งดู หวังเพียงว่าน้องจะท�า
ตามค�าแนะน�า เจ้าฟ้านิ่งไปชั่วครู่ กัดปากแน่นแล้วหลุบตาต�่าอีกครั้ง
เหมือนก�าลังท�าสมาธิอยู่ ระหว่างน้ันเจษก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าตัวเองซับ
น�้าตากับเหงื่อที่ผุดซึมตามใบหน้าให้ พอได้เห็นใกล้ๆ ก็เข้าใจแล้วว่า
ท�าไมพี่ปายถึงได้ชมใหญ่

น้องน่ารักสมค�าชมจริงๆ
“ครับ ได้ครับ” ในที่สุดน้องก็รับค�า ถอนหายใจช้าๆ พร้อมกับ

เช็ดคราบน�้าตาเอง 
เจษจับจ้องน้องราวกับเอาใจช่วยอยู่ใกล้ๆ ไม่นานนักเจ้าฟ้าก็

เงยหน้าขึ้นมาสบตากับคนที่แนะน�าเมื่อครู่ ก่อนจะคลี่ยิ้มหวานที่ใคร
เห็นเป็นต้องละลาย

เรียกได้ว่ายิ้มจนตาปิดเลยทีเดียว
“ขอบคุณครับพี่เจษ” น้องเอ่ย แม้เสียงจะสั่นเล็กน้อยก็ไม่ใช่

ปัญหา จากนั้นก็หันไปยกมือไหว้พี่ๆ ที่ยืนมองหน้า “ผมขอโทษนะ
ครับที่ท�าให้เสียบรรยากาศ ถ้าไม่รบกวนมากช่วยลืมๆ มันไปได้ไหม
ครับ ผมไม่อยากให้พี่ๆ ต้องรู้สึกไม่ดี ทั้งที่วันนี้เรามาแสดงความยินดี
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กับพี่ปายกัน”
“เจ้าฟ้า”
“ผมขอโทษอีกครั้งนะครับ” 
เป็นการไหว้ที่สวยที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเห็น เจ้าฟ้าก้มหัว

ราวกับได้รับการฝึกมาจากในวังอย่างไรอย่างนั้น ปิดท้ายด้วยรอยยิ้ม
ทีไ่ม่มใีครสามารถปฏเิสธ โดยเฉพาะปาย บณัฑติใหม่ทีร่บีปรีม่ารบัไหว้

“โฮ้ย ไม่ต้องคดิมากเลยเจ้าฟ้าน้องรกัของพี ่ร้องไห้แค่นีม้นัจิบ๊ๆ 
กระบอกไม้ไผ่” ปายพูดพร้อมโบกไม้โบกมือเป็นเชิงบอกว่าไม่ใส่ใจ  
“ถือซะว่าที่หนูร้องไห้เมื่อกี้ก็เพราะว่าดีใจที่พี่เรียนจบสักทีแล้วกันนะ 
แต่วันหลงัถ้าจะร้องไห้ช่วยบอกพีก่่อนนะ พีจ่ะได้เตรยีมใจทนั มาแบบ
ทีเผลองี้พี่ไม่ไหวอะเตง”

“เตงเหี้ยไร”
“ไอ้ราชา!” 
เจ้าฟ้าหัวเราะเมื่อรุ่นพี่หันไปด่าเพื่อนของเขาเสียงดัง ซึ่งเสียง

หวานๆ นั้นดูเหมือนจะท�าให้บรรยากาศกลับมาดีเหมือนเดิมอย่าง 
ไม่น่าเชื่อ 

“งัน้เอาเป็นว่าเจ้าฟ้าไปล้างหน้าล้างตาก่อนดไีหม แล้วเดีย๋วเรา
มาถ่ายรูปกนั นีต่ากล้องพีม่นักไ็ปม่อสาวอยู ่น่าจะกลบัมาทนัหนพูอด”ี

“ก็ได้ครับ ผมจะได้แวะซื้อน�้ามาฝากพี่ปายด้วย”
“งื้อ น่าเอ็นดูววว” ปายบีบแก้มคนตัวเล็ก ไม่ได้สนใจเหงื่อที่ 

ผุดซึมบนใบหน้า “ไอ้เจษมึงพาน้องไปล้างหน้าที่ห้องน�้าหลังคณะไป 
อยู่ซ้ายมือ ตรงห้องเก็บของ”

“มะ...ไม่เป็นไรครับ ผมไปเองก็ได้”
“ไม่ได้หรอกเจ้าฟ้า เกดิหนรู้องไห้อกีแล้วมีหมาคาบหนไูปจะท�า

ไง” ปายขึ้นเสียงระคนเบิกตากว้างใส่ “ให้ไอ้เจษพาไปนั่นแหละดีแล้ว 
มันไว้ใจได้ เชื่อพี่สิ”

ปายถงึขัน้บบีไหล่คนร่างเลก็ให้จ�านนแต่โดยด ีท�าหน้าจรงิจงัให้
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รู้ว่ารุ่นน้องเขาคนนี้น่าเชื่อถือแค่ไหน เจษเองก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไร ท�า
แค่ยิ้มบางๆ แล้วพยักหน้าเป็นเชิงว่ายังไงก็ได้ ถึงเขาจะไม่ได้มาที่นี่
นาน แต่ก็ไม่น่าจะหลงหรอก ไปห้องน�้าแค่นี้ ตอนนี้ก็เหลือแค่เจ้าฟ้า
ที่จะตัดสินใจไปกับเขาไหม

น้องนิ่งคิดชั่วครู่ ก่อนเหลือบมองเพื่อนสนิทที่ไม่ขัดขืนอะไร
“ราชาไปด้วยกันไหม”
“ไม่เอาอะ ขี้เกียจ” พูดจบก็ทิ้งตัวลงนั่งบนบาทวิถีเป็นการบอก

ว่าเขาจะไม่ขยับไปไหน “รีบไปรีบมาล่ะ ไม่เดินไปรับนะ ให้พี่เขาเดิน
มาส่ง”

“แต่เราเกรงใจ”
“น้องเจ้าฟ้าไม่ต้องเกรงใจหรอกครับ พี่ไม่ได้เดือดร้อนอะไร”
“ผม...”
“ให้พี่พาไปนะครับ จะได้ดูแผลที่เข่าให้ด้วย” น�้าเสียงอ่อนโยน

เหมือนกับบ่วงทีด่ิน้ไม่หลดุ เจษยืน่มอืไปหาน้องเขา ไม่ได้รบีเร่ง ปล่อย
ให้น้องเป็นฝ่ายตัดสินใจ 

เจ้าฟ้าใช้เวลาอยู ่พักใหญ่กว่าเขาจะยอมวางมือที่ยังสวม 
ชุดไดโนเสาร์อยู่ลงไป

นาทนีัน้เจษยิม้ข�า เขาดงึชดุน้องลงเพือ่ให้ช่วงบนของน้องหลดุ
พ้นจากความร้อนได้

‘แต่พีเ่จษไม่ได้รูเ้ลยว่าการท�าแบบน้ันมนัท�าให้มอืเราแนบชดิกนั
ยิ่งขึ้น’

ชวนให้นึกถึงค�าถามก่อนหน้านี้ที่คิดขึ้นในใจ
‘ถ้าเกิดมือเราสัมผัสกันตรงๆ มันจะเป็นยังไง’
ตอนนี้เขาได้ค�าตอบแล้ว
มันก็อบอุ่นดั่งอังมือกับเตาผิงยังไงล่ะ
“ถ้าพี่หลง น้องเจ้าฟ้าต้องพาพี่กลับมานะครับ”
“ได้ครับ” 
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ได้ยนิดงันัน้เจษกค่็อยๆ ก้าวเดนิไปข้างหน้า กระชบัมอืน้องเพือ่
เช็กให้แน่ใจว่าเดินตามมา ไม่ได้หนีไปไหน ด้วยความที่คนค่อนข้าง
เยอะ เจษจึงต้องคอยหันมามองน้องเป็นระยะๆ ช่วงไหนที่คนแออัด
มากเขาก็จะมาเดินข้างๆ คอยกันคนไม่ให้ชนน้องล้มลงไปอีก

เขาไม่ลืมแวะซื้อของส�าหรับท�าแผลที่ร้านสะดวกซื้อ แม้จะไม่รู้
ว่าน้องเจ็บมากหรือไม่ก็ตาม

“เอาชุดมาฝากพี่ไว้ก่อนก็ได้ครับ น้องเจ้าฟ้าจะได้ล้างหน้าได้
ง่ายๆ” เจษยื่นมือไปรับชุดไดโนเสาร์ที่เขาขอให้คนตัวเล็กถอดออก
ตอนเข้าห้องน�้า ยอมรับว่ามันน่าเอ็นดูและน้องตั้งใจสวมมาแสดง
ความยินดีกับพี่ปาย แต่ด้วยขนาดห้องน�้าที่ต้องเข้าไปใช้ การสวมชุด
แบบนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไร บวกกับจะท�าแผลที่เข่าก็ต้องถอดชุดออก 
อยู่แล้ว ไม่อย่างนั้นคงท�าไม่ได้

เจ้าฟ้ายกมือไหว้คนพี่เป็นการขอบคุณ ยอมยื่นชุดที่ถอดออก
แล้วฝากพ่ีเขาไว้ จากนัน้กเ็ปิดก๊อก ใช้มอืรองน�า้ล้างหน้าตวัเอง สมัผสั
ความเย็นที่ขับไล่ความร้อนตามใบหน้าออกไป ยอมรับว่าพอถอดชุด
แล้วเขารู้สึกสบายกว่าตอนสวม

ถึงผ้ามันจะบางแค่ไหน เขาก็อึดอัดเพราะไม่มีที่ระบายอากาศ
อยู่ดี

“ไหนให้พี่เจษดูเข่าหน่อย น้องเจ้าฟ้าเจ็บไหมครับ เดี๋ยวพี่เจษ
ท�าแผลให้นะ”

“ไม่เป็นไรครับๆ เดี๋ยวผมท�าเอง” เจ้าฟ้ารีบห้ามตอนที่พี่เขา
ท�าท่าจะย่อตวัลงไปถกกางเกง “ผมไม่ค่อยเจบ็แล้วด้วย พีเ่จษยนืขึน้มา
เถอะครับ”

“แน่ใจนะครบัว่าไม่เจบ็ เมือ่กีต้อนขึน้บนัได พ่ีได้ยินเสียงเจ้าฟ้า 
ร้องอยู่นะ”

“แค่ถูกชนน่ะครับ แต่ตอนนี้ผมโอเค” น้องย้ิมเพื่อให้พี่เขา
สบายใจ “พีเ่จษไม่ต้องห่วงนะครบั แค่พีซ่ือ้ยามาให้ ผมกเ็กรงใจจะแย่
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แล้ว”
“ไม่เห็นต้องเกรงใจเลยครับ เรื่องแค่นี้เอง”
“ก็ผมรบกวนพี่นี่นา”
“พี่ยินดีให้รบกวนนะครับ” 
ค�าพูดนั้นท�าคนฟังนิ่งงัน ความอ่อนโยนของพี่เขาชวนให้

หลงใหล และเพราะมัวแต่หลงเลยลืมว่าเมื่อกี้ล้างหน้าอยู่ พอหันมา
คุยน�้าเลยหยดลงไปตามเสื้อ พี่เจษจึงรีบยื่นทิชชูให้ 

“เช็ดหน้าก่อนครับ เสื้อเปียกหมดแล้ว”
“ขอบคุณครับพี่เจษ” น้องว่าเสียงหวาน ระบายยิ้มบางๆ ตอน

รับทิชชูมาซับหน้า 
ใจจริงเจษก็อยากใช้ผ้าเช็ดหน้าผืนเดิมนะ ติดแค่ว่ามันเปื้อน

เหงื่อเปื้อนน�้าตา และอาจท�าให้น้องรู้สึกไม่ดีได้ พลันเขาก็อมยิ้มเมื่อ
เห็นว่ามีเศษทิชชูติดตามใบหน้าเจ้าฟ้า แล้วเขาก็หยิบออกให้

ทันทีที่ปลายนิ้วร้อนแตะต้องผิวกาย หัวใจก็เต้นแรง
เจ้าฟ้าตัวแข็งทื่อ สายตาจับจ้องไปที่ใบหน้าหล่อเหลาของคน 

ที่เข้ามาใกล้
“พี่แค่หยิบทิชชูออกให้น่ะครับ” คนพี่บอก รู้สึกเอ็นดูตอนเห็น

ใบหน้าแดงๆ ของน้องที่ไม่รู้ว่าร้อนหรือเขินกันแน่ “น้องเจ้าฟ้ารู้สึก 
ดีขึ้นไหมครับ อยากจะร้องไห้อีกหรือเปล่า”

“ไม่ครับ ผมคิดว่าตัวเองท�าเสียบรรยากาศมากพอแล้ว” น้อง
ยิม้แหย พอคดิว่าตวัเองเพิง่ท�าเรือ่งประหลาดไปก็อดอายไม่ได้ “พ่ีเจษ
ว่าเพ่ือนพ่ีปายจะรู้สึกไม่ดีไหมครับ พวกเขาตั้งใจมางานรับปริญญา 
แต่ดันมาเจอผมท�าลายเวลาดีๆ ไปซะได้”

“เท่าที่พี่เห็น พวกเขาดูไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับ” เจษท�าหน้า
นึกพร้อมกับพับชุดไดโนเสาร์ไปด้วย “พี่ว่าเขาดูเป็นห่วงน้องเจ้าฟ้า
มากกว่า”

“เป็นห่วงเหรอครับ”



36

~ เจตจ�ำนงของเจ้ำฟ้ำ ~

“ใช่ครับ พวกเขาเป็นห่วงน้องกัน” คนร่างสูงพยักหน้า “พี่เองก็
เป็นห่วงนะครับ นึกว่าตัวเองเผลอท�าอะไรแรงๆ ใส่เจ้าฟ้าไปซะแล้ว”

“พี่เจษไม่ได้ท�าอะไรผมเลยครับ ผมท�าตัวเอง” น้องรีบแก้ตัว  
ทัง้ทีก่่อนหน้านีท้�าได้แค่พดูในใจ “ผมผดิเองทีจู่่ๆ  กร้็องไห้ออกมา ไม่มี
ใครท�าอะไรผมหรอกครับ”

“งั้นเจ้าฟ้าร้องไห้เพราะอะไรเหรอครับ บอกพี่ได้ไหม”
“เอ่อ...”
“พี่อยากรู้ว่าเรื่องอะไรที่ท�าให้เจ้าฟ้าร้องไห้ ถ้าเป็นเรื่องไม่ด ี

พี่จะตีให้ตาย”
“ตีผมเหรอครับ”
“ตีความรู้สึกร้ายๆ”
“...”
“บังอาจมากที่มาท�าให้รอยยิ้มน่ารักต้องเปื้อนน�้าตา นี่แน่ะๆ” 

เจษตีชุดไดโนเสาร์เบาๆ ราวกับว่านี่คือตัวแทนส่ิงที่ท�าให้เจ้าฟ้าต้อง
ร้องไห้ 

นาทนีัน้คนตวัเลก็กว่าเบกิตากว้างใส่ ก่อนจะหลดุหวัเราะให้แก่
การกระท�าแสนขบขันนั้น ตั้งแต่ใช้ชีวิตมาเขาไม่เคยเจอใครท�าอะไร
แบบนี้มาก่อน ถึงขั้นยอมคลี่ชุดเพื่อสบตากับเจ้าไดโนเสาร์นั่น 

“แกท�าให้เจ้าฟ้าร้อนใช่ไหม พี่จะตีให้ตายเลย”
“ฮ่าๆ พอแล้วครบัพ่ีเจษ สงสารน้อง” เจ้าฟ้าห้ามไว้แม้ตวัยงัสัน่

เพราะหัวเราะ “ท�าแบบนี้เดี๋ยวน้องก็ร้องไห้หรอกครับ”
“ก็น้องเขาท�าให้เจ้าฟ้ารู้สึกไม่ดีก่อนนี่ครับ พ่ีเจษก็ต้องจัดการ

ให้สิ”
“ผมว่าน้องส�านึกผิดแล้วครับ พี่เจษอย่าตีน้องเลยนะ”
“แล้วน้องเจ้าฟ้ารูส้กึดขีึน้หรอืยังครบั” ถามด้วยความห่วงใย “ถ้า

ยงั... พ่ีจะใส่ชุดนีแ้ล้วตดิป้ายให้ใครตพีีก่ไ็ด้ น้องเจ้าฟ้าจะได้หายเศร้า”
“ถ้าพีเ่จษถกูต ีผมต้องเศร้ามากแน่ๆ” น้องหลบุตาต�า่ มอืยงัคง
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ค้างอยู่ที่แขนพี่เขาเพื่อห้ามปรามไม่ให้ตีชุดอีก “เพราะผมไม่อยากให้
พี่เจษเจ็บ ผมอยากให้พี่เจษ... มีความสุขมากๆ”

“พี่น่ะมีแล้วครับ น้องเจ้าฟ้าล่ะมีหรือยัง”
“ผม...”
“ถ้ายัง... พี่จะใส่ชุดไดโนเสาร์นะ”
“ใส่ท�าไมครับ เหงื่อทั้งนั้น”
“เพราะตอนที่เจ้าฟ้าใส่ พี่เห็นแล้วมีความสุขไงครับ”
“พี่เจษ”
“พี่เลยอยากใส่บ้าง เผ่ือจะท�าให้น้องเจ้าฟ้ามีความสุข เมื่อกี้

ตอนเจ้าฟ้ายิ้มก็น่ารักมากเลยรู้ตัวไหม”
“...!”
“พีเ่หน็แล้วกอ็ดยิม้ตามไม่ได้ เผลอคดิว่าเดก็อะไร น่ารกัจงั :)”
“พะ...พี่เจษครับ ชมผู้ชายว่าน่ารักมันไม่แปลกเหรอครับ” น้อง

ถามเสยีงสัน่ ดวงตาเบกิกว้าง เป็นภาพชวนขบขนัในสายตาคนโตกว่า
“ไม่เหน็แปลกเลยครบั ใครๆ เขากช็มกนั หรอืว่าเจ้าฟ้าไม่ชอบ”
“เปล่าครับ ไม่ใช่ไม่ชอบ!” ตอบกลับเสียงดังพร้อมส่ายหน้าจน

ผมหน้าม้าปลิว “ผมก็แค่รู้สึกเขินนิดหน่อย ไม่ค่อยมีใครชมผมแบบนี้
เท่าไหร่”

“พี่นึกว่าพี่ปายชมเจ้าฟ้าบ่อยจนชินแล้วซะอีก”
“มันไม่เหมือนกันนี่ครับ” น้องหลุบตาลงต�่า “เวลาคนอื่นชม 

ผมก็แค่รู้สึกดี แต่พอเป็นพี่เจษ...”
“หือ?”
“ผมมีความสุขนะครับ” 
ไม่แน่ใจว่าคราวนีห้วัใจใครกนัแน่ทีเ่ต้นดงั รูแ้ค่ว่าถ้อยค�านัน้มัน

ช่างน่ารักยิ่งกว่ารอยยิ้มเสียอีก โดยเฉพาะเม่ือมาพร้อมใบหน้าขึ้นสี 
ระเรือ่ทีม่องจากนอกโลกกด็อูอกว่าอกีฝ่ายเขนิมากแค่ไหน บางทน้ีอง
อาจจะหมายความว่าคนอืน่ชมกไ็ม่ท�าให้เขนิเท่าเขาทีเ่พิง่เจอกเ็ป็นได้
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เพราะดูทรงแล้วก็น่าจะสนิทกับพวกพี่ปายพอตัว คงโดนชม
บ่อยๆ จนเลิกเขินแล้วมั้ง พอมาเจอเขาก็เลยเขินขึ้นมา

น่าเอ็นดูจังเลยนะครับ น้องเจ้าฟ้าเนี่ย
“ผมว่าเรากลับไปหาพ่ีปายกันดีกว่า ป่านนี้คงยืนรอจนขาชา

แล้ว” คนตวัเลก็กลบเกลือ่นโดยการเปลีย่นเรือ่งต่อหน้า “ส่วนชดุเดีย๋ว
ผมถือเองก็ได้ครับ พี่เจษจะไดไ้มล่�าบาก ไวถ้า่ยรปูเสร็จผมค่อยเอาไป
เก็บในคลัง”

“คลังเหรอ”
“ห้องเก็บของน่ะครับ ชุดนี้รุ่นพี่เคยใช้ใส่แสดงเมื่อปีที่แล้ว ผม

เลยไปขอยมืมา” น้องอธบิาย “แต่ตอนนีแ้ถวคณะคนคงเยอะมาก ผม
ต้องถือไว้ก่อนแล้วค่อยเอาไปเก็บ”

“อ้าว ห้องเก็บของไม่ได้อยู่คณะนี้เหรอครับ”
“เปล่าครับ ผมเอามาจากคณะแพทยศาสตร์” 
คนร่างสูงพยักหน้ารับ 
“ต้องข้ามฟากไปอีกฝั่งเลยครับ กว่าจะถึง”
“ท�าไมไปยืมไกลจังเลยครับ ยืมคณะนี้ไม่ดีกว่าเหรอ”
“ไม่ใช่ทุกคณะที่จะมีชุดไดโนเสาร์ไว้ใส่โชว์นะครับ” คนร่างเล็ก

หวัเราะเบาๆ คล้ายเอน็ดคูนถาม “อกีอย่าง ผมเองกเ็รยีนอยูท่ีน่ัน่ ถ้า
จะให้ไปยืมคณะอื่นคงล�าบากแย่”

“อ้าว น้องเจ้าฟ้าไม่ได้เรยีนคณะเดยีวกบัพีป่ายเหรอครบั พีน่กึ
ว่าเรียนคณะนี้ซะอีก”

“เปล่าครบั ผมเรยีนคณะแพทย์ปีหน่ึง” น้องส่ายหน้า “ทีม่างาน
พี่ปายได้ก็เพราะราชา เอ่อ... เพื่อนผมรู้จักพี่เขาครับ เหมือนบ้านจะ
อยู่ข้างกันอะไรท�านองนั้น”

“งี้นี่เอง” พี่เขาขานรับ “แล้วเพื่อนไม่ห้ามเหรอครับว่าอย่าไป
รู้จักคนแบบนั้น พี่ปายเขานิสัยไม่ดีมากเลยนะ”

“ฮ่าๆ พี่เจษพูดเหมือนพี่ๆ คนอื่นเลย” คราวนี้น้องย้ิมข�าจน
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ตาหยี “ถึงพี่ปายจะชอบเต๊าะไปเรื่อย แต่พี่เขาเป็นคนดีนะครับ ชอบ
ซื้อขนมมาฝากผมด้วย แล้วก็เคยติวข้อสอบให้ ถึงที่เขาสอนผมจะ 
ไม่ได้ใช้ แต่ก็ถือว่าเขาเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักมากเลยละครับ”

ความใสซือ่สะท้อนออกมาผ่านดวงตาคูน่ัน้ มนัแสดงให้เหน็ว่า
เด็กคนนี้จริงใจและมองว่าปายเป็นคนดีจริงๆ เจษรู้ดีเพราะเขาก็รู้จัก
รุ่นพี่คนนี้มานาน แค่ถามลองใจตามประสา ไม่คิดเลยว่าน้องเขาจะ 
แก้ต่างได้อย่างน่ารักขนาดนี้

“แล้วพีเ่จษล่ะครบั รูจ้กัพีป่ายได้ยงัไง” เจ้าฟ้าถามตอนทีท่ัง้สอง
เดินออกมาจากห้องน�้าตามค�าบอกก่อนหน้านี้

“เคยเล่นดนตรีด้วยกันน่ะครับ เมื่อก่อนพ่ีอยู่ที่นี่ พอเรียน
มหา’ลัยเลยย้ายไปกรุงเทพฯ”

“จรงิส ิพีป่ายเล่นเบสได้นีน่า” เจ้าตวัท�าหน้าเหมือนเพ่ิงนกึออก 
“ผมเคยเห็นพี่เขาเล่นอยู่สองสามครั้ง แต่เหมือนจะเลิกเล่นไปแล้ว
เพราะอะไรสักอย่าง”

“ถ้าพี่จ�าไม่ผิดเหมือนจะเลิกเพราะเรียนหนักนะ แล้วก็ขี้เกียจ
เล่นด้วยมั้ง พอเราเริ่มโตขึ้นจะมัวแต่เล่นก็ไม่ได้”

“แล้วพี่เจษยังเล่นดนตรีอยู่ไหมครับ”
“ก็มีบ้างครับ ก่อนจบพี่ก็เพิ่งฟอร์มวงกับเพื่อนเล่นงานที่

มหา’ลัยไป”
“ว้าว แบบนีค้งมคีนชอบเยอะเลยใช่ไหมครบั พีเ่จษเล่นเบสเก่ง

จะตาย”
“น้องเจ้าฟ้ารู้ด้วยเหรอครับว่าพี่เล่นเบสได้”
“เอ่อ...”
“เคยเห็นพี่เล่นเหรอครับ” 
ค�าถามนั้นท�าอีกคนอ�้าอึ้ง ก่อนจะคิดได้ว่าเผลอพูดความลับ

ออกไป มิหน�าซ�้ายังยกมือขึ้นมาปิดปาก ยิ่งดูมีพิรุธชวนสงสัย 
เจษเลิกค้ิวรอค�าตอบว่าน้องจะว่ายังไง เขาค่อนข้างมั่นใจว่า
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ตอนอยู่มัธยมปลายตัวเองก็ไม่ได้เล่นดนตรีจนดังอะไรมากมาย
อาจจะมีไปแข่งข้างนอกบ้าง แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีใครจ�าได้
“พี่... อ้อ พี่ปายเคยเล่าให้ฟังน่ะครับ” เจ้าฟ้าตอบกลับ ท�าแก้ม

พองพลางใช้หลงัมอืเชด็เหงือ่ทีซ่มึบนขมบั “แล้วกเ็คยเปิดคลปิให้ดดู้วย 
ผมเลยจ�าได้ พี่ปายชอบพูดถึงพี่เจษบ่อยๆ น่ะครับ”

“อย่างนี้นี่เอง” เจษพยักหน้ารับอีกครั้ง ไม่ได้ข้องใจกับค�าตอบ
ที่มาพร้อมกับพิรุธนั่น ปกติเขาก็ไม่ใช่พวกเซ้าซี้อยู่แล้ว โดยเฉพาะกับ
คนทีเ่พ่ิงรู้จกักัน เสยีดายทีเ่วลาแห่งการสานสมัพนัธ์เป็นต้องชะงกัเม่ือ
พวกเขาเดินมาถึงจุดถ่ายรูป

แน่นอนปายต้องบ่นอยู่แล้วที่ทั้งคู่หายไปนาน แต่จะหันไปด่า
เจษมากกว่าติติงเจ้าฟ้า คนโตกว่าได้แต่ส่ายหน้า รุ่นน้องอย่างเขาจะ
ไปสู้คนน่ารักได้ยังไงกัน ดีหน่อยที่แฟนพี่ปายมาพอดีเลยห้ามปราม 
ซึ่งการห้ามปรามของเธอนั้น...

ก็เล่นเอาพี่ปายจุกไปเลย
“ชิดๆ หน่อยครับ” ตากล้องบอก โบกไม้โบกมือให้ทุกคนที่อยู่

รอบบัณฑิตขยับเข้าไปใกล้ 
เจ้าฟ้าบอกให้ราชาถอดชุดออกเนื่องจากมันท�าให้คนรอบกาย

ล�าบาก รวมถึงยังท�าให้คนสวมร้อนมากจนแทบทนไม่ไหว อันที่จริง
ต่อให้เพื่อนสนิทไม่บอก เขาก็ตั้งใจจะถอดออกอยู่แล้ว

ไม่ได้มีความคิดจะสวมตั้งแต่แรก ถ้าพี่ปายไม่บังคับ
“แล้วนี่พวกมึงจะไปไหนต่อ เย็นน้ีไปแดกเหล้ากันป้ะ” นั่นคือ

ค�าชวนหลังถ่ายรูปเสร็จ คนที่ได้ยินจึงหันมามองปายเป็นตาเดียวกัน 
“กไูด้ข่าวว่าวนันีร้้านประจ�าเรามโีพรโมชนัว่ะ ว่าจะไปหาเหล้ากระแทก
ปากต้อนรับชีวิตใหม่สักหน่อย”

“เพิ่งรับปริญญา พี่ควรไปพักนะ”
“ไว้แดกเหล้าเสรจ็ค่อยพกักไ็ด้ไอ้เจษ อกีอย่าง มึงเพ่ิงข้ึนมาจาก

กรุงเทพฯ กูก็ต้องเลี้ยงต้อนรับมึงหน่อยสิวะ” ไม่พูดเปล่า ยังเดินไป
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กอดคอคู่สนทนาอีก “รับรองเลยว่าร้านน้ีดี สาวๆ นี่ อื้อหือ อย่าง
แจ่ม”

“ผมไม่สนใจหรอกพี่ แล้วก็วันนี้ผมอยากกลับบ้าน”
“โอ๊ยยย บ้านมงึไม่หายไปไหนไหม ไว้ค่อยกลับพรุง่นีก็้ได้ไอ้ห่า” 

ปายขัดด้วยน�้าเสียงร�าคาญ “ถ้ามึงกลัวว่ากูจะเบี้ยวไม่จ่ายนะ กูขอ
สาบานต่อหน้าศาลมหา’ลัยเลยว่ากูไม่มีทางปล่อยให้มึงเสียตังค์
แน่นอนไอ้น้องรัก”

“แต่พี่ติดผมอยู่สองร้อยนะ”
“ใช่เวลาที่มึงจะมาทวงกูไหมเนี่ยไอ้ราชา ใครก็ได้ถีบแม่งออก

ไปดิ๊!” 
แม้ปายจะสั่งแบบนั้น แต่ก็ไม่มีใครถีบจริงๆ ขนาดเจ้าฟ้ายังท�า

เพียงแค่ส่ายหน้าย้ิมๆ แล้วย่อตัวน่ังพับชุดไดโนเสาร์ทั้งสองชุดให้
เรียบร้อย ทั้งยังช่วยเก็บขยะที่พวกพี่ตนเองทิ้งเกลื่อนกลาดไว้ ทั้งที่
ปล่อยไว้ให้ภารโรงมาเก็บไปทิ้งก็ได้ 

“ถ้ามงึไปเดีย๋วกขูอเบอร์สาวให้ฟร ีหรือถ้ามึงกลัวว่าจะจบีไม่ตดิ 
มึงไม่ต้องคิดมากนะ มึงหล่ออยู่แล้วยังไงก็จีบได้”

“ไม่ใช่เรื่องนั้นพี่ ผมก็แค่อยากกลับไปหาย่า ผมไม่ได้กลับบ้าน
นานแล้ว นี่ก็ยังไม่ได้ไปสวัสดีท่านเลย”

“โฮ้ย จะคนดีอะไรเบอร์นี้ ท�าเอากูรู้สึกผิดเลยที่ชวนมึงไปแดก
เหล้า”

“ใครเขาจะเหี้ยเหมือนพี่ล่ะ”
“ไอ้ราชา!”
ผัวะ!
“หุบปากไปเลย!” 
รอบนีห้ลบฝ่ามอืพฆิาตไม่พ้น เจ้าของใบหน้าหล่อคมถงึกบัหน้า

คะม�าไปเลย ราชาลบูหวัตวัเองพลางถอนหายใจ ไม่ได้แสดงท่าทพีร้อม
บวกหรืออะไร มีแค่สายตาที่บอกว่า ‘พี่ปาย มึงเตรียมตายได้เลย’ 
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“แล้วนีท่�าไมมงึให้น้องเจ้าฟ้าเขาเกบ็ของ ท�าไมมึงไม่ไปช่วยเขา”
“พี่เรียกผมมาแค่ถ่ายรูป ไม่ได้เรียกมาเป็นแม่บ้าน”
“แล้วมงึรูจ้กัค�าว่ามนี�า้ใจไหมฮะ จะต้องให้กบูอกมงึทกุอย่างเลย

หรือไง”
“ร�าคาญ”
“ราชา ไม่เอาน่า” เจ้าฟ้ารีบปรามเมื่อเห็นว่าการถกเถียงเริ่ม

บานปลาย “อย่าถือสาราชาเลยครบัพ่ีปาย เขากเ็ป็นแบบนีแ้หละ แล้ว
ก็ขยะมีแค่นี้เอง ผมเก็บคนเดียวก็เสร็จแล้ว”

“แต่พ่ีไม่อยากให้มือน้อยๆ ของหนูต้องสกปรกนี่ลูก เดี๋ยวผิว
สวยๆ จะช�้าหมด”

“ไม่ช�้าหรอกครับ ขอบคุณนะครับที่เป็นห่วง”
“นี่ถ้าไม่ติดว่ามีเมีย จะขอเป็นผัวแล้ว”
ผัวะ!
“เกินไป” ถึงทีราชาเอาคืนให้คนอื่นหัวเราะใส่ 
เจษอาศัยจังหวะนั้นเบี่ยงตัวหลบการกอดคอของปายแล้วมา

ช่วยเจ้าฟ้าเกบ็ขยะไปทิง้ และเหมอืนจะรูว่้าน้องต้องห้ามอกีจงึรบีหยบิ
ทกุอย่างไปโยนลงถงัขยะ คนตวัเลก็เหน็แบบนัน้กไ็ด้แต่ยิม้บางๆ แล้ว
กล่าวขอบคุณ

“น้องเจ้าฟ้าไปไหนต่อหรอืเปล่าครบั จะไปกบัพีป่ายหรอืเปล่า”
“ไม่ครับ ผมไม่ค่อยถนัดเรื่องดื่มเท่าไหร่” น้องส่ายหน้าช้าๆ 

“ปล่อยให้ราชาไปกับพวกพี่เขาดีกว่า ผมว่าจะกลับไปอ่านหนังสือต่อ 
แล้วก็มีงานต้องท�าตอนเย็นนิดหน่อย”

“พาร์ตไทม์เหรอครับ”
“อือ... แค่ดูแลคนแก่น่ะครับ ไม่น่าจะเรียกว่าพาร์ตไทม์ได้”  

ท�าหน้าครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยออกไป “แล้วนี่พี่เจษจะกลับบ้าน
เลยใช่ไหมครับ หรือจะเปลี่ยนใจไปกับพี่ปายต่อ”

“กลับเลยครับ พี่อยากไปไหว้คุณย่า”
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“พี่เจษน่ารักจังเลยนะครับ คุณย่าจะต้องรักพี่เจษมากแน่ๆ”
“ตั้งแต่พี่เสียแม่ไป ก็มีคุณย่านี่แหละครับที่เลี้ยงพี่มา” ยามพูด

ถึงคุณย่าแววตาของเจษดูอบอุ่นมากยิ่งกว่าตะวันตอนบ่ายคล้อย 
เสียอีก “ตอนไปอยู่กรุงเทพฯ พี่ก็ไม่ค่อยได้กลับมา หวังว่าท่านจะยัง
สบายดีอยู่”

“ผมเชือ่ว่าท่านต้องสบายดแีน่นอนครบั และจะดข้ึีนอีกเม่ือเจอ
หน้าพี่”

“เจ้าฟ้า”
“ขนาดผมเองยงัรูส้กึดทีีไ่ด้เจอพีเ่ลย เหมือนกบัได้ชาร์จพลังเลย

ครับ” หัวเราะกลบเกลื่อนแก้เขิน แต่ถึงอย่างนั้นหน้าแดงๆ ก็เป็นสิ่งที่
ปกปิดไม่ได้ พลันเขาก็หลุบตาต�่าแล้วพึมพ�ากับตัวเอง “ไม่คิดเลยว่า 
จะได้เจอกันอีก ผมดีใจจริงๆ ที่พี่กลับมา”

“เมื่อกี้น้องเจ้าฟ้าพูดว่าอะไรนะครับ พี่ได้ยินไม่ชัดเท่าไหร่”
“ผม... บอกว่าดีใจที่พี่กลับมาเชียงใหม่”
“อ้อ” 
“และผมอยากบอกพี่เอาไว้”
“ครับ?”
“ผม... คิดถึงพี่เจษมากนะครับ” 
ถ้อยค�านั้นท�าเอาคนฟังถึงกับนิ่งงัน ความตกใจมาพร้อมกับ

หวัใจทีเ่ต้นไม่เป็นส�า่อย่างบอกไม่ได้ว่าก�าลงัรูสึ้กยังไงกับค�าพูดทีไ่ด้ยิน 
เขาไม่แน่ใจว่าน้องเจ้าฟ้าอ�าเล่นหรือว่าพูดจริง เพราะน้องใช้หลังมือ
ปิดปากตัวเองหลังพูดจบ ทั้งยังไม่ยอมสบตากัน จึงมองไม่เห็นสิ่งที่
ซ่อนไว้ในดวงตา

เคยมีคนบอกว่าดวงตาคือหน้าต่างของดวงใจ หากมองเห็น 
สิ่งที่ฉายข้างในก็จะรับรู้ได้ว่าคนพูดก�าลังคิดแบบไหน 

ถึงจะเดาได้จากท่าทาง ทว่าเรื่องพวกนี้ก็มีปัจจัยมาแทรกซ้อน
ได้ ยิ่งไปกว่านั้น ท�าไมน้องถึงใช้ค�าว่า ‘คิดถึง’ กับคนที่เพิ่งเคยเจอกัน
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ค�านั้นมันใช้ส�าหรับคนที่รู้จักกันแต่ห่างกันไปนานไม่ใช่หรือ
“ท�าไมพูดเหมือนว่าพี่หายไปไหนมา” เจษถามกลับ “พี่ว่าพี่ยัง

ไม่ได้เดินไปไหนเลยนะตั้งแต่ที่เราเจอกัน หรือว่าพี่หน้าคล้ายกับคนที่
เจ้าฟ้ารู้จักหรือเปล่า”

เขาได้รับค�าตอบเป็นรอยยิ้มบางๆ ที่ท�าเอารู้สึกวูบโหวงในอก 
ความเศร้าแฝงอยู่บนใบหน้าของอีกฝ่ายคล้ายกบัว่าทีเ่ขาพดูไปนัน้เป็น
ค�าต้องห้าม แต่เจ้าฟ้าก็ไม่ได้อธิบายอะไรให้มากความ

คนอายุน้อยกว่าเพียงแค่ส่ายหน้าเบาๆ
“ช่างมันเถอะครับ อย่าใส่ใจเลย” น้องตอบปัด ไม่คลายความ

สงสยัให้เจษ พลนักลบัมายิม้ร่าเรงิให้เหมอืนก่อน “พีเ่จษรบีกลบัไปหา
คุณย่าเถอะครับ ผมก็จะกลับแล้วเหมือนกัน”

เจษหรี่ตามองน้องเขา
“แล้วพีเ่จษมายงัไงครบั เอารถมาหรอืเปล่า” เพือ่ไม่ให้ความฉงน

ของอีกฝ่ายก่อตัวนาน เจ้าฟ้าจึงเปลี่ยนเรื่องเพื่อให้บรรยากาศดีขึ้น
“เปล่าครับ พี่มาแกร็บ พอลงจากเครื่องบินก็ตรงดิ่งมาที่นี่เลย”
“อ้าว แล้วแบบนี้พี่เจษจะกลับยังไงครับ ให้ผมไปส่งไหม”
“บ้านพี่อยู่ไม่ไกลครับ เดี๋ยวเรียกแกร็บแป๊บเดียวก็ถึง”
“แต่วันนี้รถน่าจะติด ถ้าน่ังแกร็บอาจจะเสียเงินเยอะ” น้อง

พมึพ�าก่อนจะยนืคดิชัว่ครู ่ความเป็นห่วงฉายชดัอยู่ในดวงตาสวยคูน่ัน้ 
“ถ้าพ่ีเจษไม่รังเกียจ ติดรถผมไปลงหน้ามหา’ลัยหรือตรงไหนที่ใกล้ๆ 
บ้านพี่ก็ได้นะครับ เพราะถ้าจะเรียกแกร็บผมว่าพี่น่าจะรอนาน”

“รบกวนน้องเจ้าฟ้าซะเปล่าๆ ครับ น้องต้องรีบกลับไปอ่าน
หนังสือไม่ใช่เหรอ”

“น้องไม่ได้รีบขนาดนั้นหรอกครับ น้องอยากไปส่งพี่เจษ”
“หือ...”
“เอ่อ ผมหมายถึงว่า ผมอยากไปส่งเพราะพี่เจษช่วยผมก่อน

หน้านี ้แล้วก็ดแูลอย่างดตีอนผมร้องไห้ ผมเลยอยากตอบแทนน่ะครบั” 
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คนตัวเล็กรีบแก้ตัวจนลิ้นพันเนื่องจากเผลอแทนตัวเองว่า ‘น้อง’ ไป
เสียได้ มันเป็นสิ่งที่แม่เขาสอนไว้ เวลาที่สนิทหรือรู้สึกสบายใจเวลา 
อยู่กับใครที่โตกว่า เขามักจะแทนตัวเองแบบนั้น

แน่นอนว่าไม่ค่อยมีใครชินไปกับเขา พี่บางคนบอกว่ามันน่า
ขนลกุ ฟังดูไม่เหมอืนผูช้ายเท่าไร ถงึเจ้าฟ้าจะไม่เคยคดิเรือ่งเพศสภาพ
หรือความชอบของใคร แต่พอถูกพูดแบบนั้นใส่ก็อดรู้สึกไม่ดีไม่ได้
เหมือนกัน

หลังๆ เขาจึงปรับวิธีการพูดใหม่ให้ดูเป็นผู้ชายมากขึ้น จะได้ 
ไม่ถกูว่ากล่าว การถูกล้อเลยีนเป็นเรือ่งละเอยีดอ่อนส�าหรบัเขา ต่อให้
พยายามไม่คิดเท่าไร ก็ใช่ว่าเขาจะมองข้ามมันไปได้ตลอด คนล้อน่ะ
ไม่คิดอะไรหรอก แต่คนถูกล้อนี่สิที่จดจ�า

ค�าหนึ่งค�าสามารถท�าลายชีวิตคนหนึ่งคนได้เลยนะ 
ทว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดอย่างนั้นกันหรอก
“แต่ถ้าพี่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับ”
“พี่ก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับ แต่มีข้อแลกเปลี่ยนนิดหน่อย”
“ข้อแลกเปลี่ยนอะไรครับ” น้องขมวดคิ้วใส่
“ไม่มีอะไรมากครับ แค่อยากให้เจ้าฟ้าแทนตัวเองแบบเมื่อกี ้

อีกครั้งได้ไหม”
“ครับ?”
“ที่แทนตัวเองว่าน้องน่ะ”
“...!!!”
“ฟังดูน่ารักมากเลยครับ” 
น้องเบกิตากว้างเมือ่ตวัเองก�าลงัใจสัน่ นานแค่ไหนแล้วทีเ่ขาไม่

ได้ยินคนชมเรื่องการพูดสรรพนามแบบนั้น อีกทั้งยังบอกให้เขาพูดซ�้า
อีก ทั้งที่ปกติผู้ชายไม่ค่อยชอบกัน 

“ถ้ายอมพูดอีกครั้ง เจ้าฟ้าพาพี่ไปส่งที่ไหน พี่ก็ไป”
“อะไรกันครับ น่าอายจะตาย”



46

~ เจตจ�ำนงของเจ้ำฟ้ำ ~

“ไม่เห็นน่าอายเลยครับ น่ารักออก” พี่รีบแย้ง ท�าหน้าจริงจังใส่
น้อง “พ่ีไม่ค่อยได้ยินใครแทนตัวเองว่าน้องด้วย ถึงจะจั๊กจี้นิดหน่อย 
แต่พี่ว่ามันเหมาะกับเจ้าฟ้ามากเลยนะครับ”

“แต่มีคนบอกว่ามันประหลาด แล้วก็ไม่ค่อยเหมือนผู้ชาย 
นะครับ”

“เรากไ็ม่จ�าเป็นต้องเปลีย่นในสิง่ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของเรานีค่รบั”
“...”
“เจ้าฟ้าอยากพดูอะไร อยากแทนตวัเองแบบไหนกแ็ทนไปเถอะ

ครับ ไม่ต้องกลัวใครว่า ใครไม่ชอบก็เรื่องของเขา ถ้ามันไม่ได้สร้าง
ปัญหาให้ใครก็เป็นตัวเองดีกว่า” 

ค�าพูดของพี่เจษเริ่มซึมซาบเข้าไปในหัวใจน้องเขาเช่นเดียวกับ
มือหนาที่ถือวิสาสะลูบหัวอีกฝ่ายเบาๆ อย่างเอ็นดูคนอายุน้อยกว่า 

“หรอืถ้าเจ้าฟ้ากลวัทีจ่ะพดู กพ็ดูเฉพาะตอนทีอ่ยูก่บัพีก่ไ็ด้ครบั 
พี่ชอบตอนเจ้าฟ้าแทนตัวเองแบบนั้นนะ”

“พี่เจษไม่ได้พูดเพื่อให้ผมสบายใจใช่ไหมครับ”
“นั่นก็ส่วนหนึ่งครับ แต่พี่อยากให้เจ้าฟ้าเป็นตัวเองมากกว่า” 

เขาตอบอย่างตรงไปตรงมา “ถ้าเจ้าฟ้าแทนตัวเองว่าน้อง พี่แทน 
ตัวเองว่าพี่เจษ หรือค�าที่เจ้าฟ้าอยากให้พูดดีไหม เป็นโค้ดเนมลับ
ระหว่างเราไง”

“ของแบบนั้นเขาไว้ใช้กับแฟนนะครับ ไม่ใช่กับคนที่เพิ่งรู้จัก”
“แต่เจ้าฟ้าเพิ่งบอกว่าคิดถึงพี่นะครับ”
“พี่เจษ...!”
“สงสัยเราสองคนต้องท�าความรู้จักกันให้มากขึ้นซะแล้ว” 
รอยยิม้ขีเ้ล่นของพีท่�าเอาน้องยูป่ากใส่ เขายอมรบัว่าพีเ่จษมวีธิี

การเข้าหาคนได้น่าสนใจเอามากๆ เจ้าตัวดูไหลลื่นไปเสียทุกอย่างจน
เจ้าฟ้าอดสงสัยไม่ได้ว่า ตอนอยู่กรุงเทพฯ จะมีคนมาชอบหรือมา
เกี่ยวข้องด้วยมากแค่ไหน
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เรื่องมีเพื่อนน่ะเชื่อว่ามีเยอะอยู่แล้ว แต่เรื่องคนของหัวใจ...
อยากรูจ้งัว่าตลอดเวลาทีพ่ีเ่ขาหายไป หัวใจดวงนัน้ถูกใครขโมย

ไปบ้างหรือเปล่า
“คิดว่าไง ดีลไหมครับน้องเจ้าฟ้า” เจษเลิกคิ้ว หวังว่าน้องจะ

ยอมรับข้อเสนอเล่นๆ ที่เขาสามารถท�าให้มันเป็นจริงได้ ถึงอย่างนั้น 
พอคิดไปคิดมาก็ไม่รู้ว่าจะเจอกันอีกเมื่อไร แอบกลัวเหมือนกันว่าถ้า
น้องตกปากรบัค�าไปส่งแล้วต่างคนต่างกต้็องแยกย้าย อาจจะไม่ได้เจอ
กันอีก

คล้ายถูกล่วงรู้ความคิด เมื่อเจษเห็นน้องหยิบโทรศัพท์มือถือ
ออกมายื่นให้

รอยยิม้ซกุซนมาพร้อมกบัแววตาคาดหวงั พลนัน้องกพ็ดูความ
ในใจ

“ข้อเสนอจะดีลก็ต่อเมื่อเราแลกไลน์”
“นี่...”
“น้องขอไลน์พี่เจษหน่อยนะครับ :)”
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เจตจ�ำนงของเจ้ำฟ้ำ 03
คุณย่ำสำย

ค�าถามที่ถูกยิงมาเป็นข้อต่อรองท�าเอาเจษหัวเราะเบาๆ 
แล้วรับมือถือน้องมาพิมพ์ไอดีไลน์ให้ แอบแปลกใจเหมือนกันที่น้อง 
มีมุมหยอดสวนกลับ ถึงจะไม่ใช่เรื่องแปลกก็ตาม เพราะใครๆ ก็ขอ
ไลน์กันได้ทั้งนั้น ถ้าอีกฝ่ายมีท่าทีพอใจหรืออยากให้

ชายหนุ่มเองก็ก�าลังคิดว่า หลังจากน้องไปส่งเขาแล้ว เขาอาจ
จะขอไอดีไลน์น้องติดโทรศัพท์ไว้ เผื่อว่าวันไหนว่างจะได้ชวนออกไป
กินข้าวพูดคุยกันไง

มันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะ การมีเพื่อนใหม่เนี่ย
“จะไปยงั” ราชาหนัมาถามหลงัจากตบตกีบัปายเสรจ็แล้ว “เดีย๋ว

แวะไปเอาชีตอีก”
“อื้ม ไปสิ แต่เดี๋ยวไปส่งพี่เจษก่อนนะ แล้วค่อยไปเอา” เพื่อน

สนิทของราชาหันไปมองคนข้างๆ 
หน้านิง่ๆ ของเจษนัน้ ไม่อาจบอกได้เลยว่าเขาก�าลังคดิอะไรอยู่ 

มิหน�าซ�้ายังเหมือนจะหาเรื่องอีก ติดแค่ว่าเจษไม่ใช่พวกที่หัวร้อนง่าย
หรืออะไรท�านองนั้น

อีกอย่าง ใช่ว่าเขาไม่เคยเห็นคนหน้าน่ิงแต่ความจริงไม่มีอะไร 
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ในใจเสยีเมือ่ไร หน่ึงในเพ่ือนเขาก็เป็นคนประเภทนีเ้หมอืนกนั ต่างกนั
ตรงที่มนุษย์ปลื้มนั้นเป็นพวกที่ปากร้ายมากกว่า และไม่ค่อยพูดจา
พร�่าเพรื่อ เว้นแต่จะด่าพวกเดียวกัน แต่ตอนนี้ระวังปากระวังค�ามาก
ข้ึนเนือ่งจากแฟนตวัเองขอไว้ ถงึอย่างนัน้กไ็ม่ได้ลดทอนความโหดกบั
ความขี้ร�าคาญออกไป แค่ไม่แสดงให้คนโปรดเห็นก็เท่านั้นเอง

เพื่อนกับแฟนมันคนละสถานะกันนี่เนอะ
“ให้เขานั่งหลังนะ”
“ได้สิ ไปครับพี่เจษ”
“โอเคครับ” เจษยิ้มบางๆ แล้วเดินไปบอกลาพวกรุ่นพี่ 
ปายยังคงคะยั้นคะยอให้เจษไปดื่มด้วยกัน แต่เสียดายที่คุณย่า

โทร. มาพอด ีเจษจงึมข้ีออ้าง ส่วนเจ้าฟ้าหลงัจากเดนิไปล้างมืออีกครัง้
ก็กลับมายกมือไหว้ลาทุกคนที่รู้จัก ส่งยิ้มหวานปิดท้ายเป็นการขอให้
พ่ีๆ อภยัให้เพือ่นรกัของเขาทีด่ไูม่เคารพใครสกัคน ดหีน่อยทีย่งัยกมอื
ไหว้บ้าง ละไว้แค่พี่ปายเจ้าของงานเท่านั้น

เห็นทีจะต้องอบรมราชาเสียบ้าง ท�าไมท�าตัวไม่น่ารักเลยนะ
“เชิญครับพี่เจษ”
“ขอบคุณครับน้องเจ้าฟ้า” เจษพูดเบาๆ ตอนน้องเปิดประตู

ตอนหลังรถให้น่ัง อันที่จริงเจษนึกว่าน้องจะให้นั่งข้างกันเพราะเดี๋ยว
เขาก็ลงแล้ว และมันสะดวกกว่า ทว่าราชากลับเดินไปนั่งข้างคนขับ
ราวกบัว่าตรงนัน้เป็นทีป่ระจ�าของตน กลายเป็นว่าตอนนีเ้จ้าฟ้าไม่ต่าง
กับคนขับส่วนตัวเลย

พอข้ึนมานั่งในรถ สิ่งที่เจษเห็นอย่างแรกคือความสะอาดและ
ข้าวของที่จัดเป็นระเบียบ มีหนังสือวางเรียงกันอยู่บนเบาะหลังสอง
สามเล่ม ล้วนเป็นหนงัสอืเรยีนของคณะแพทยศาสตร์ทัง้นัน้ นอกจาก
นี้ยังมีตุ๊กตาแฮมสเตอร์วางอยู่ตรงกลาง ไม่แน่ใจว่าคนแถวนี้เอาไว้ใช้
หนุนนอนหรือแค่ใช้รองแขนกันแน่

และอีกอย่างที่เขารับรู้คือกลิ่นหอมๆ ที่ลอยอบอวลอยู่ในรถ 
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เท่าที่สังเกตมันไม่ใช่กลิ่นน�้าหอมที่ใช้ปรับอากาศ แต่น่าจะมาจาก 
คนขบัรถทีท่ิง้ตวัลงนัง่ประจ�าที ่เจ้าฟ้าปรบัอณุหภูมิแอร์และปรบัองศา
ของช่องแอร์ให้ความเย็นกระจายมายังด้านหลังเพื่อให้ถึงคนพี่ นั่น
ท�าให้ลมพัดกลิ่นจากเจ้าตัวมาด้วย

เจษไม่แน่ใจว่าเป็นน�า้หอมย่ีห้อไหน เขาไม่สนัทดัเรือ่งนี ้รูแ้ค่ว่า
มนัหอมมาก ไม่ได้หอมจนฉนุ แต่เป็นกลิน่ทีพ่อสดูดมแล้วรูสึ้กสบายใจ
เป็นบ้า

ตอนอยูข้่างนอกคนเยอะ เขาจงึไม่รูว่้าน้องฉดีน�า้หอม แต่ตอนนี้
มีแค่พวกเขา... จึงได้รู้ว่า...

น้องตัวหอมมาก
“พี่จะไปลงที่ไหน”
“อะ... ครบั อะไรนะครบั” เพราะมวัแต่เพลนิกบัน�า้หอมจงึไม่ทนั

ฟังในสิง่ทีร่าชาถาม น้องเขาเลยหนัมามองหน้า เลกิคิว้ใส่เป็นเชงิบอก
ว่า... ผมจะไม่พูดซ�้านะ ต่อให้พี่จะไม่ได้ยิน “อ้อ พี่ลงตรงป้ายรถเมล์
ถดัจากป้ายมหา’ลยัไปกไ็ด้ครบั ยงัไงกต้็องนัง่รถแดงต่อไปเองอยู่แล้ว”

“ก็ดี พวกผมจะได้รีบกลับกัน”
“ราชา ไม่น่ารักเลย” เจ้าฟ้าปรามตอนสตาร์ตเครื่องแล้วค่อยๆ 

ขับรถออกจากที่จอด “ขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับ เขาเป็นคน
แข็งๆ แบบนี้แหละ”

“ไม่เป็นไรครับ” เจษตอบอย่างไม่ใส่ใจนัก บอกแล้วไงว่าเขามี
ภูมิต้านทานเรื่องนี้ “ว่าแต่... เราสองคนเรียนคณะเดียวกันเหรอ เห็น
สนิทกัน”

“ใช่ครบั พวกเราเรยีนคณะเดยีวกนั” เจ้าฟ้าพยักหน้าพร้อมมอง
พีเ่ขาผ่านกระจกมองหลงั “แล้วกเ็ป็นเพือ่นกนัมาตัง้แต่เดก็ๆ ด้วยครบั”

“งี้นี่เอง” คนร่างสูงพยักหน้า “ดีจังเลยนะครับ มีเพื่อนที่โตมา
ด้วยกันและเรียนที่เดียวกัน”

“ราชาคอยช่วยผมเวลาตามคนอ่ืนไม่ทนั ถงึจะดกูระด้างไปบ้าง 
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แต่เขาก็เป็นเพื่อนที่ดีเลย”
“อวยเก่ง”
“เราพูดจริง” เจ้าฟ้ายู่ปากใส่เพื่อน ไม่ทันสังเกตเลยว่าคน 

ข้างหลังเอ็นดูแค่ไหน ส่วนคนเพื่อนน่ะนั่งกอดอกมองออกไปนอก
หน้าต่างคล้ายไม่สนใจ “ว่าแต่... ถามได้ไหมครับว่าพี่เจษกลับมาคน
เดียว หรือว่ามีเพื่อนมาด้วย”

“พีก่ลับมาคนเดียวครบั พวกเพ่ือนพ่ีบ้านอยูก่รงุเทพฯ กนัหมด” 
น้องพยักหน้ารับ... 
“เห็นพวกมันบอกว่าจะมาเที่ยวบ้านพี่กันนะ แต่ไม่รู้ว่าจะมา

เมื่อไหร่”
“แล้วพี่เจษจะอยู่นานไหมครับ หรือแค่มาพักผ่อน”
“ก็อยู่จนกว่าจะมีประกาศให้ไปรับปริญญาน่ะครับ แล้วค่อย 

หางานท�า”
“อย่างพี่เจษคงมีคนจองตัวเยอะเลยใช่ไหมครับ”
“ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ” เจษยิ้มจนตาหยี ไม่รู้ว่าเพราะอะไร 

ในใจของเขาถึงบอกว่าชอบคุยกับเด็กคนน้ีนกั ไม่แน่ว่าอาจเป็นเพราะ
รอยยิ้มแสนน่ารัก หรือค�าพูดชวนให้อารมณ์ดีก็เป็นได้ หรือไม่ก็อาจ
จะทั้งสองเหตุผล

ยิ่งไปกว่าน้ัน น�้าเสียงของน้องก็น่าฟัง ไม่แปลกใจเลยที่มีคน
อยากเข้าหาน้องมากขนาดนี้

บทสนทนาเงยีบไปช่วงหนึง่ เนือ่งจากไม่มีใครคดิหัวข้ออะไรอีก 
เจ้าฟ้าเองก็ตัง้ใจขบัรถ เวลานีค้นเยอะจงึละสายตาจากถนนไม่ได้ ส่วน
ราชาก็นั่งเล่นโทรศัพท์ ชวนเพื่อนคุยบ้าง แต่ไม่ค่อยหันไปคุยกับรุ่นพี่
ด้านหลังเท่าไร ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกหรอก คนไม่รู้จักกันจะให้คุยเล่น
เหมือนสนิทกันมานานก็ไม่ได้

เจษก็ไม่ใช่คนที่จะเปิดใจรับใครง่ายๆ เหมือนกัน
“จอดตรงนี้ก็ได้ครับ เดี๋ยวพี่นั่งรถแดงไม่ก็เรียกแกร็บต่อเอง”
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“ได้ครับ” น้องรับค�าตอนพี่ชี้ที่ป้ายรถเมล์ 
เจ้าฟ้ากับราชาต้องกลับไปที่หออีก เพราะมีสรุปงานที่พวกเขา

ต้องท�ากัน เจษจึงเลือกที่ลงใกล้ๆ พวกน้องจะได้ไม่เสียเวลามากนัก 
อีกอย่าง บ้านเขาอยู่ไม่ไกล จริงๆ ออกมาหารถเองก็ได้ ถ้าไม่ติดว่า
น้องอยากมาส่ง 

“พีเ่จษยนืรอรถคนเดียวได้ไหมครบั ให้ผมอยูร่อเป็นเพือ่นไหม”
“พี่เขาไม่ใช่เด็กอนุบาลไหม”
“เราแค่เป็นห่วง ราชาอย่าขดัเราส”ิ เจ้าฟ้าย่นคิว้ใส่เพือ่นตวัเอง

ที่ขัดจังหวะ และนั่นก็เรียกรอยยิ้มเอ็นดูจากคนพี่ได้ไม่ยาก
“ไม่เป็นไรครับน้องเจ้าฟ้า พี่รอรถคนเดียวได้สบายมาก” เจษ

ตอบกลับ “เจ้าฟ้าไปเถอะครับ ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก ไว้ถึงบ้านแล้ว 
พี่ไลน์บอก”

“นี่แลกไลน์กันด้วย?”
“ก็แค่แลกไลน์เอง แปลกเหรอราชา” เจ้าฟ้ากะพริบตาปริบๆ 

ตอนที่เพื่อนสนิทหันมาเลิกคิ้วใส่ ราชาดูเหมือนสงสัยว่าท�าไมเพื่อน
ตวัเองถงึให้ไปง่ายๆ คงเพราะไม่ได้ยินบทสนทนาก่อนหน้านีท้ีพ่วกเขา
สองคนคุยและแลกเปลี่ยนไอดีไลน์กัน 

แน่นอน พอถูกถามกลับราชาก็เลือกไหวไหล่
“ไวไฟ”
“อะไร”
“อ่อยเก่ง”
“เด๋ียวเถอะ” เจ้าฟ้าตีแขนเพื่อนเบาๆ พลางส่ายหน้าอย่าง

หงุดหงิด ใบหน้าของเด็กที่สวมโหมดนิสัยไม่ดีท�าเอาเจษต้องบันทึก 
ลงในความทรงจ�า “งัน้ผมไปก่อนนะครบัพีเ่จษ ดแูลตวัเองด้วยนะครบั”

“ได้ครับน้องเจ้าฟ้า น้องเองก็ขับรถกลับดีๆ นะ”
“ครับ”
“แล้วก็อย่ามัวแต่ทะเลาะกับเพื่อนล่ะ”
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“ไม่ได้ทะเลาะ น่ีเขาเรียกว่าคุยกัน” ราชาแก้ให้ ไม่ได้สนใจ 
คนด้านข้าง “ถ้าทะเลาะคือไม่คุยกัน”

“เราเหนื่อยที่ต้องขอโทษแทนราชาแล้วนะ”
“ไม่ได้ขอสักหน่อย”
“เฮ้อ” เจ้าฟ้าถอนหายใจ ไม่นานก็หันไปส่งยิ้มให้เจษ “พี่เจษ 

ไปรอรถที่ป้ายเถอะครับ เอาไว้... ผมจะไลน์ไป”
“พี่จะรอตอบไลน์นะครับ” คนร่างสูงยิ้ม “อย่าลืมมองทางตอน

ขับรถด้วยนะ”
“มันคงมองหรอก หยอดซะขนาดนี้”
“อะไร...”
“ผมว่ามันคงอยากมองแต่หน้าพี่มากกว่า”
“ท�าไมล่ะครับ หน้าพี่มีอะไรติดเหรอ” 
จบประโยคของราชา เจษกร็บีถามกลับ ยกมือขึน้จบัหน้าตวัเอง
ราชาเลิกค้ิวใส่เป็นเชิงถามว่า... พ่ีแน่ใจนะว่าเข้าใจแบบนั้น 

เพราะเขาคิดว่าอีกฝ่ายไม่น่าโง่ถึงขั้นดูไม่ออกหรือไม่เข้าใจในส่ิงที่เขา
เพ่ิงบอกไป ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆ ก็เท่ากับว่าเขาประเมินผู้ชายคนนี้ 
สูงเกินไป

คงจะเป็นพวกโง่เรื่องความรัก
“อย่าไปฟังที่ราชาพูดเลยครับ ราชาก็ชอบหลอก ผมว่าพ่ีเจษ 

ไปรอรถเถอะครบั เดีย๋วจะพลาดรถเอา” พอเหน็พีเ่ขาเข้าใจไปอกีแบบ 
เจ้าฟ้าก็รีบเปลี่ยนเรื่อง พยายามกลบเกลื่อนเพื่อจะให้ความลับของ 
ตวัเองยงัคงอยูต่่อไป และไม่ลมืยกมอืไหว้พีเ่จษอย่างเรยีบร้อยเป็นการ
ลากันไป “สวัสดีครับพี่เจษ”

“อือ... ครับ ไว้เจอกันใหม่นะ” 
รุน่น้องย้ิมอ่อนแล้วรอพ่ีปิดประตูรถ พอเชก็ความเรยีบร้อยแล้ว

พบว่าไม่มีอะไรตกหล่นก็รีบขับรถออกมาจากตรงนั้น เมื่อมองผ่าน
กระจกมองหลังก็ยังเห็นพี่เขามองมาคล้ายจะรอส่งกัน กระทั่งพ้น



54

~ เจตจ�ำนงของเจ้ำฟ้ำ ~

สายตาพี่มานั่นแหละ เขาถึงได้เอื้อมมือไปหยิกราชา
“โอ๊ย! หยิกท�าไมเนี่ย เจ็บนะเจ้าฟ้า”
“ก็ท�าไมราชาไปพูดแบบน้ันล่ะ ถ้าพี่เขาคิดมากขึ้นมาจะท�าไง” 

เจ้าฟ้าย่นคิ้วใส่ อดเคืองไม่ได้เพราะเพื่อนปากเปราะ “เราไม่อยากให้
พี่เขารู้สึกแย่”

“ดูทรงแล้วพี่เขาคงไม่รู้สึกแย่หรอก หยอดซะขนาดนั้น”
“พ่ีเขาก็แค่อธัยาศยัดต่ีางหาก และไม่ต้องมาเปล่ียนเรือ่งเลยนะ 

ราชาท�าเราโกรธ”
“จะโกรธท�าไมเจ้าฟ้า เราก็แค่พูดให้พี่มันคิด”
“แต่เราไม่...”
“โอกาสมาถงึท�าไมยงันิง่อยูอ่กี คดิจะสวมบทเป็นรุน่น้องทีแ่สน

ดีจนกว่าเขาจะมีแฟนเหรอ” 
ค�าพูดนั้นท�าเอาคนขับรถชะงัก ดีที่รถติดไฟแดงพอดีจึงหันมา

คุยกับเพื่อนสนิทได้ 
“อตุส่าห์รอเขามาเป็นชาต ิเมือ่ถงึเวลาเดนิหมากดนัไม่เดนิ หรอื

ว่ามัวแต่เขินที่พี่เขากลับมา มันไม่ทันหรอกนะ จะบอกให้”
“แต่การชอบใครสักคนมันก็ไม่ได้แปลว่าต้องพุ่งชนตลอดเวลา

ไม่ใช่หรือไง” เจ้าฟ้าปรามเสียงอ่อน “อีกอย่าง พี่เขาก็จ�าเราไม่ได้ เรา
ก็ไม่ต่างจากคนแปลกหน้าส�าหรับเขาหรอก”

“แล้วรู้ได้ไงว่าเขาจ�าไม่ได้ ลองถามเขาแล้วเหรอ” 
คนตัวเล็กกว่าเงียบไป 
“ถ้ายงัไม่ได้กระตุน้ความทรงจ�าเขาหรอืถามไปตรงๆ กอ็ย่าเพิง่

ด่วนสรุปว่าเขาจ�าไม่ได้”
“ต่อให้เขาจ�าได้ เขาก็ไม่ได้ชอบเราไหม”
“เจ้าฟ้า”
“เราก็แค่เด็กที่เขาเคยช่วยไว้”
“...”
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“เราเป็นแค่นั้นในเศษเสี้ยวความทรงจ�าของเขา”

หลังจากรถของเจ้าฟ้าเคลื่อนไปแล้ว เจษก็เดินมายืนรอรถ
ทีป้่ายรถประจ�าทาง ใช้เวลาไม่นานแทก็ซีส่ชีมพคูนัหนึง่กผ่็านมาให้เขา
เรียกใช้บริการ ถือว่าเป็นโชคดีที่เขาไม่เจอคนขับที่อ้างว่าต้องไปส่งรถ
หรือแก๊สหมดอะไรท�านองนั้น ที่ส�าคัญมากกว่าโชคดีคือเชียงใหม่หา
แท็กซี่ยากมาก ยากเหมือนจังหวัดน้ีไม่มีแท็กซี่อย่างไรอย่างนั้น ถ้า 
ไม่นั่งรถแดงหรือเรียกแกร็บก็คงไม่ถึงบ้านกัน เพราะฉะนั้นการที่มี
แท็กซี่หลงมาทางนี้ถือว่าโชคดีมากนัก เจษจึงรีบบอกปลายทางแก่ลุง
คนขับที่แก่กว่าลุงแกร็บคันแรกที่เขานั่งไปมหาวิทยาลัย

ทีน่่าสนใจคอืทัง้รถเตม็ไปด้วยของขลงั ทัง้ตะกรดุ หิง้พระเลก็ๆ 
ไหนจะยันต์ต่างๆ ที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในส�านักหมอผีเคลื่อนที่
มากกว่ารถให้บริการ แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มีสิทธิ์พูดอะไรมากหรอก 
แค่หวังว่าหลวงพ่อสักองค์ในนี้จะพาเขาไปถึงบ้าน

ใช้เวลาไม่นานเกินกว่าที่เขาคิดไว้ ในที่สุดเจษก็มายืนอยู่หน้า
บ้านที่หลังไม่ใหญ่นัก รั้วสีขาวมีป้ายเลขที่บ้านติดไว้ รวมถึงแผ่นป้าย 
สีทองที่บอกให้รู้ว่านี่คือบ้านของใคร

‘บ้านย่าสาย’
“ท�าป้ายใหม่แล้ว” เจษพดูเสยีงแผ่ว คล่ียิม้เมือ่อ่านป้ายจบ ตอน

เขายังอยู่ที่นี่ป้ายน้ียังเป็นไม้ทาสีอยู่เลย วันเวลาผ่านไป เขาเดาว่าสี
มนัคงซดี หรอืไม่กช็�ารดุ ถงึได้เปลีย่นเป็นป้ายเหลก็สทีองค�า มตีวัอกัษร
สีด�าเห็นเด่นชัด

ถ้าถามว่าท�าไมจะต้องติดชื่อป้ายนี้น่ะหรือ...
เมื่อก่อนคุณย่าสายเคยเป็นครูสอนภาษาไทย ตอนนั้นป้ายก็

เขียนว่า ‘บ้านครูสาย’ นะ ทว่าพอเกษียณจึงเปลี่ยนเป็น ‘ย่า’ ก็ถือว่า
น่ารักมาก เวลาใครฝากของมาก็จะบอกว่าฝากให้บ้านย่าสาย

แอ๊ดดด...
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ประตใูหญ่หน้าบ้านถกูเปิดออก เจษกวาดตามองไปทัว่โรงรถที่
ว่างเปล่า ดูเหมือนว่าคุณพ่อจะยังไม่กลับมา แสดงว่าคุณย่าอยู่กับ 
แม่บ้านเท่านัน้ แต่พอมองชัน้วางรองเท้ากลบัพบแค่คูเ่ดยีว เขาจงึต้อง
เปลี่ยนความคิดใหม่

“คุณย่าอยู่คนเดียวเหรอเนี่ย เหงาแย่เลย” เจษพึมพ�า รีบถอด
รองเท้าแล้วเปิดประตูตัวบ้านเข้าไป เขาหลีกเล่ียงการกดออด 
เนื่องจากเวลานี้คุณย่าน่าจะนอนพักอยู่ในห้องนอนหรือไม่ก็โซฟาที่
ชั้นล่าง ไม่รู้ว่ายังชอบเปิดโทรทัศน์ช่องรายการท�าอาหารไว้หรือเปล่า

เวลาเห็นเขาท�าก็อยากท�าบ้าง เสียดายที่ช่วงหลังๆ ท�าไม่ได้
เพราะคุณหมอสั่งห้ามกินอาหารรสจัด คุณพ่อเองก็เอาแต่ท�างาน  
กว่าจะกลับถึงบ้าน คุณย่าคงขึ้นไปนอนแล้วมั้ง และคุณพ่อคงกินข้าว
จากข้างนอกมาแล้วเป็นการตัดปัญหา

“คุณย่าครับ อยู่หรือเปล่า” หลานชายส่งเสียงถาม “ผมเจษ 
นะครับคุณย่า”

เงีย่หูฟัง รอการตอบรบั ระหว่างนัน้กส็�ารวจบ้านทีไ่ม่เปลีย่นไป
มากนักในความทรงจ�า โดยเฉพาะภาพครอบครัวที่แขวนอยู่บนผนัง 
ในภาพถ่ายแสนงดงามนั้น...

ภาพของแม่เขายังคงเด่นชัดเสมอ
“ตาเจษ?”
“คุณย่า”
“ตาเจษ ตาเจษกลับมาแล้ว”
“ระวงัครบั” ชายร่างสงูรบีวิง่เข้าไปรบัตวัผูอ้าวุโสกว่า ทนัททีีเ่หน็

หน้าเขา คุณย่าก็รีบตรงดิ่งมา ไม่ได้สนใจแผลผ่าตัดเข่าเลยสักนิด มือ
เหี่ยวย่นจับแขนหลานชาย ก่อนจะโผเข้ากอดด้วยความยินดี “คุณย่า
ครับ วิ่งแบบนี้เดี๋ยวจะล้มเอานะครับ คุณย่าเพิ่งผ่าเข่ามาด้วยไม่ใช ่
เหรอ”

“ช่างเข่ามันก่อนเถอะ ย่าคิดถึงเจษเหลือเกินลูก” ย่าตอบแล้ว
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ผละออกมาจบัหน้าหลานชาย ดวงตาสนี�า้ตาลคล�า้สะท้อนภาพหลาน
รักเพียงคนเดียวพร้อมแววดีใจ “นานแค่ไหนแล้วที่ย่าไม่ได้เจอหลาน 
เจษโตขึ้นมากเลยนะลูก”

เจษระบายยิ้ม
“ยิ่งโตยิ่งเหมือนสายพิณ โดยเฉพาะดวงตาคู่นี้” ปลายนิ้วเหี่ยว

ย่นไล้ที่ใต้ตาเขาเบาๆ “ย่าเหมือนก�าลังมองหน้าสายพิณอยู่เลย”
“คุณย่า” คนเป็นหลานเรียกเบาๆ สายพิณที่ว่าคือแม่ของเขาที่

เสยีชวีติไปเมือ่หลายปีก่อน ท่านประสบอบุตัเิหตตุอนขบัรถกลบับ้าน 
เป็นภาพความทรงจ�าเลวร้ายทีส่ดุ เขาจ�าได้ว่าตอนนัน้คณุย่าถงึกบัทรดุ
จนต้องเข้าโรงพยาบาล ท่านรักลูกสะใภ้คนนี้มาก เพราะแม่ของเจษ
เป็นลูกของเพื่อนสนิทท่าน

ตายายของเจษก็เสียชีวิตไปนานแล้ว ตอนนี้เขาจึงเหลือเพียง
ย่ากับพ่อเท่านั้น

และความทรงจ�าเลือนราง... หากถูกตอกย�้าก็จะชัดเจน
“ขอโทษที่ผมไม่ค่อยได้กลับมานะครับ” เจษพูดเสียงแผ่ว ก่อน

จะก้มลงกราบเท้าคุณย่าเป็นการแสดงความส�านึกผิด “ผมขอโทษที่ 
ทิ้งให้คุณย่าอยู่คนเดียว ท�าให้คุณย่าต้องเหงา”

“ย่าเข้าใจว่ามันเป็นหน้าที่ของเรา ย่าไม่ได้โกรธเจษเลยนะลูก” 
ลูบหลังสลับกับลูบหัวหลาน จากนั้นก็จับมือ ตบบ่าเบาๆ แล้วบอกให้
เขายืนขึ้น 

เจษพาคุณย่าไปน่ังบนโซฟาประจ�าของท่าน และเป็นอย่างทีเ่ขา
คาดการณ์ คุณย่ายังคงเปิดช่องรายการท�าอาหารทิ้งไว้เช่นเคย 

“เห็นพ่อเขาบอกว่าเจษกลับมาอยู่ที่นี่ รอรับปริญญาใช่ไหม”
“ใช่ครบั” ขานรบัพร้อมกบัพยกัหน้า “อาจจะลงไปกรงุเทพฯ บ้าง

เพื่อจัดการเรื่องเอกสาร แต่ผมจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะรับปริญญา”
“แล้วพวกเพื่อนล่ะ มาด้วยกันไหม”
“เสือกับปลื้มไม่ได้มาครับ พวกเขาติดธุระนิดหน่อย” หลีกเลี่ยง
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การบอกว่า ‘ติดแฟน’ จะได้ไม่ดูแย่ในสายตาของผู้ใหญ่ “แต่เห็นเสือ
บอกว่าถ้าว่างจะขึ้นมาเยี่ยมคุณย่าเหมือนกัน”

“ดีจัง ย่าจะได้ท�าน�้าพริกให้กิน คราวนี้จะท�าให้เผ็ดๆ เลย ปลื้ม
จะได้ไม่บ่นว่าจืดอีก”

“น�า้พรกิฝีมอืคณุย่าไม่เคยจดืหรอกครบั ผมว่าคณุย่าท�าแบบไหน
ก็อร่อยหมด”

“ปากหวานเชียวนะตาเจษ อยู่ที่นู่นปากหวานกับสาวๆ แบบนี้
หรือเปล่า” 

เจษไม่ได้ตอบ ท�าเพียงแค่ยิ้มข�า 
“นีย่่านกึว่าหลานจะพาแฟนมาด้วย เหน็พ่อบอกว่าเพือ่นมแีฟน

กันหมดแล้ว”
“ถ้าผมมีแฟนแล้วใครจะดูแลคุณย่าล่ะครับ”
“ไม่ต้องห่วงย่าหรอกน่า ย่าก็คงอยู่ได้อีกไม่นาน” ย่าตอบ เป็น

ค�าพดูประจ�าทีเ่จษได้ยนิคนรุน่นีพ้ดูกนับ่อยๆ “แต่ก่อนตายย่ากอ็ยาก
เห็นคนมาดูแลเจษนะลูก ย่าไม่อยากให้เจษอยู่คนเดียว ย่ากลัวเจษ
เหงา”

“ผมไม่เหงาหรอกครับ ผมมีคุณย่าแล้วนี่ไง” เขาทิ้งตัวลงนั่ง 
บนพื้น เอาคางเกยขาคุณย่าและจับมือท่านมาหอม แปลกเหลือเกิน
ทีไ่ด้กลิน่มะลจิากมอืนีท้กุครัง้ ราวกบัคณุย่าตืน่มาจากสวนมะลอิย่างไร
อย่างนั้น บางทีท่านอาจเพิ่งไปร้อยพวงมาลัยมา

ท่านชอบร้อยพวงมาลัยไหว้พระ ย่ิงวันพระใหญ่จะร้อยหลาย
พวงเพื่อเอาไปถวายพระที่วัด

“แค่มีคุณย่า ผมก็ไม่ต้องการใครแล้วครับ”
“จริงๆ เลยนะตาเจษเนี่ย” 
หลานชายหัวเราะตอนถูกคุณย่าบีบจมูกด้วยความมันเขี้ยว 
“ถ้าใครเข้ามาในชีวิตก็อย่าปิดประตูหัวใจเชียว ถ้าหาไม่ได้ 

ให้มาบอกย่า เดี๋ยวย่าหาให้”
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“คุณย่าจะเป็นแม่สื่อให้ผมเหรอครับ ท�าไมคุณย่าเก่งจัง”
“ถ้าเพือ่ให้หลานมแีฟน ย่ายอมท�า ย่าจะไม่ยอมให้เจษอยูล่�าพะ 

...”
Rrr!
“อือ...” ยังไม่ทันที่คุณย่าจะได้บอกเจตจ�านงของตัวเองจบ จู่ๆ 

มอืถือทีว่างไว้บนโต๊ะกม็เีสยีงดงัลัน่ คณุย่าจงึเอือ้มมอืไปหยบิ ระบาย
ยิ้มน้อยๆ เมื่อเห็นชื่อที่ปรากฏขึ้นมา 

นาทนีัน้เจษหรีต่า แปลกใจเมือ่คุณย่าเอ่ยด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยน
เคล้ากับความอบอุ่นให้แก่คนปลายสาย 

“ย่ารับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะลูก คุณหมอโทร. มา”
“คุณหมอเหรอครับ”
“พ่อเขาจ้างให้มาดแูลย่าน่ะ แต่กย็งัเรยีกคณุหมอเตม็ปากไม่ได้

หรอกนะ”
“อ้าว ท�าไมล่ะครับ”
“ก็เพิ่งจะอยู่ปีหนึ่งนี่นา”
“...”
“แต่น้องเขาน่ารกัและดแูลย่าดมีากเลยนะ วนันีย่้ากช็วนเขา

มา จะได้ท�าความรู้จักกับเจษไว้ไง”
“ดูคุณย่าจะชอบเขามากเลยนะครับ ผมอยากเห็นแล้วสิว่าเขา

เป็นใคร”
“งั้นย่าจะเร่งเขาให้ เราจะได้เจอกันเร็วๆ” 
เจษย้ิมข�า ส่ายหน้าคล้ายเอ็นดูคนทีอ่ายมุากกว่าเขาหลายรอบ 

เขาอาศยัจงัหวะทีคุ่ณย่ารบัโทรศัพท์ ขออนุญาตเอากระเป๋าขึน้ไปเกบ็
บนห้อง จะได้ไม่เสียเวลา ทั้งยังอยากดูว่าภายในห้องนั้นมีอะไร
เปลี่ยนแปลงไปบ้างไหม

บนชั้นสองได้ยินเสียงคุยโทรศัพท์ไม่ชัดนัก แม้จะเปิดประตู 
ห้องนอนไว้ก็ตาม สองเท้าพาเจษมายืนอยู่ในห้องที่เขาใช้เป็นที่นอน
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แล้วฟังนิทานที่แม่เคยเล่า จ�าได้ว่าแม่จะกอดเขาไว้ ห่มผ้าและแอบ
หอมหน้าผากตอนเขาหลับ

เราจะนอนด้วยกนับนเตยีงนี ้และบางทพ่ีอกเ็ล่นกตีาร์ให้เขาฟัง
ใช่ เมือ่ก่อนพ่อชอบเล่นกตีาร์มาก เขาจงึได้รบัอทิธพิลมากระทัง่

วันที่แม่จากไป กีตาร์ตัวนั้นก็ถูกเก็บลงกระเป๋า วางพิงไว้ข้างหน้าต่าง
“ยังอยู่ที่เดิม” เจษพูดกับตัวเองพลางมองกระเป๋ากีตาร์ตัวเก่ง 

ลบูไล้มนัและระลกึถงึอดตีแสนหอมหวานทีก่ลายเป็นสจีางๆ เนือ่งจาก
เวลาผ่านมานานมากแล้ว พอรูดซิปกระเป๋าก็พบกับกีตาร์โปร่ง สาย
มันขึ้นสนิมหมดแล้วเพราะไม่มีใครดูแลให้

เขาเองก็หันไปเล่นเบส เสียดายที่ไม่ได้เอากลับมาด้วย เพราะ
กลัวจะล�าบากเวลาเดินทาง น่ีก็ฝากให้เสือคอยท�าความสะอาด แต่ 
ไม่หวังอะไรกับคนแบบน้ันมากหรอก ขอแค่กลับไปแล้วไม่เจอคราบ
อะไรแปลกๆ ก็แล้วกัน

รายนั้นยิ่งหลงเมีย ชอบเล่นอะไรพิเรนทร์อยู่ด้วย
ตุ้บ!
กระเป๋าสะพายถกูวางลงบนพืน้ เจษทิง้ตวัลงนัง่บนเตยีงทียั่งคง

สะอาดสะอ้านไม่ต่างกับตอนทียั่งอยู่ทีน่ี่ เดาว่าคณุย่าหรอืไม่กค็ณุพ่อ
คงให้คนมาท�าความสะอาด ข้าวของทกุอย่างกไ็ม่ถกูเคลือ่นย้ายไปไหน 
เสื้อผ้าของเขาที่แขวนไว้มีกลิ่นหอมเหมือนซักใหม่ บางตัวที่เก่าและมี
รอยขาดก็ถูกเย็บซ่อม

ฝีมือคุณย่าแน่นอน ขนาดปลอกหมอนยังถูกเย็บใหม่เลย
“คุณย่าจะใส่ใจเกินไปแล้วนะครับ” ชายร่างสูงย้ิม รู้สึกดีที่มี 

คนรักเขามากขนาดนี้ แม้เขาจะอยู่ไกลแสนไกล ถึงจะมีโทรศัพท์ช่วย
คลายความคิดถึง แต่มันก็ไม่ดีเท่าการได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน และอย่าง
ที่เขาบอก คุณพ่อต้องท�างานจึงมักปล่อยให้คุณย่าเหงา แม้จะเป็น
ภาระหน้าที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ตาม

เจษหวงัว่าช่วงเวลาทีเ่ขากลบัมาจะช่วยให้คณุย่ารูส้กึดขีึน้ได้บ้าง 
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ถึงท่านจะไม่เคยเรียกร้องสักครั้ง แต่มันก็ดีกว่าการละเลยท่าน
“ยังอยู่หรือเปล่านะ” เจษพึมพ�าแล้วลุกขึ้นไปเปิดตู้เสื้อผ้า ดัน

เสื้อไปมาพลางมองด้านล่างเพื่อหาของส�าคัญของตัวเอง ภาวนาให้
มนัยงัไม่ถูกทิง้ไป และค�าภาวนาของเขากเ็ป็นจรงิ เจษหยบิกล่องสนี�า้-
ตาลเก่าๆ ใบหนึ่งออกมา ก่อนจะเป่าฝุ่นที่เกาะอยู่บนกล่องใบนั้น

มองผิวเผินมันก็แค่กล่องใส่เอกสารเก่าๆ ที่ไม่น่าสนใจ ไม่มี 
ตัวอักษรอะไรเขียนไว้แม้แต่ตัวเดียว

“ค่อยยังชั่ว” ถอนหายใจอย่างโล่งอก “นึกว่าจะถูกโยนทิ้งไป 
ซะแล้ว”

มือหนาเปิดฝากล่องออก ฝุ่นละอองฟุ้งไปในอากาศ แสดงให้
เห็นว่ามีแค่สิ่งนี้ที่ไม่ได้รับการท�าความสะอาด ซึ่งก็ไม่แปลก เพราะนี่
คือของส�าคัญที่เขาไม่อนุญาตให้ใครหยิบฉวยทั้งนั้น ถ้าถามว่ามัน
ส�าคัญขนาดไหน จะบอกใบ้ว่ามันคือที่ที่เขาใช้เก็บความทรงจ�า

ตั้งแต่รองเท้าเล่นบอลคู่แรก ปิ๊กกีตาร์ที่แม่ซื้อให้ ของขวัญ 
วันเกิดที่น่าดีใจ

ม้วนฟิล์ม... เคียงข้างกล้องฟิล์มที่สภาพยังดีอยู่
“ดูเหมือนจะยังใช้ได้อยู่” เจษหยิบกล้องขึ้นมาดู ปัดฝุ่นอย่าง

ระมัดระวัง เพราะกลัวกล่องรุ่นเก่าจะพังคามือเสียก่อน กล้องฟิล์ม 
รุน่นี ้เขาไม่แน่ใจว่ายงัมขีายหรอืเปล่า รูแ้ค่ว่ามนัเป็นกล้องทีพ่่อซือ้ให้
เขาตอนเรียนอยู่มัธยมสาม เป็นของขวัญที่เขาสอบติดโรงเรียนมัธยม
ปลายชื่อดังของจังหวัด

จ�าได้ว่าตอนน้ันเขาดีใจมาก ถึงขั้นเก็บเงินซื้อม้วนฟิล์มเอง  
จะได้ไม่ต้องขอตงัค์ใคร และเอากตีาร์ของพ่อไปเล่นเปิดหมวกทีง่านวดั
เรยีกความสนใจ จงึไม่แปลกทีใ่นกล่องสมบตันิีจ้ะมม้ีวนฟิล์มหลายม้วน 
เจษหยบิม้วนหนึง่ขึน้มาแกะ ใช้แสงตะวนัสทีองทีล่อดผ่านจากหน้าต่าง
เป็นเครื่องฉาย

มันบรรจุความทรงจ�าวัยเด็กมากมาย แต่ที่ท�าให้เขายิ้มได้คือ
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ภาพของผู้หญิงคนหนึ่ง
ผู้หญิงที่มีรอยยิ้มติดใบหน้า พูดจาไพเราะน่าฟัง เข้ากับคนอื่น

ได้ดีเสมอ ทั้งยังชอบท�าเรื่องเซอร์ไพรส์เล็กๆ น้อยๆ ให้คนในบ้าน  
ไม่เคยบ่นแม้ว่าช่วงเวลานั้นจะยากล�าบากมากแค่ไหน เวลามีปัญหา
ท่านก็จะลูบหัว โอบกอด และกระซิบให้ก�าลังใจเขา

‘ถึงลกูจะย้ายไปอยูไ่กลแค่ไหน ไม่ว่ายงัไงนีก่ค็อืบ้านของลูกนะ’
“ผมกลบัมาแล้วครบั... แม่” ตอบค�าคนในความคดิ อาจมีช่วง

ที่ความทรงจ�านี้เลือนไปเป็นสีซีด ทว่าหากมีสิ่งมาย�้าเตือน มันก็จะ 
วนกลบัมาเป็นฉากๆ ดัง่เครือ่งฉายหนัง ตลอดเวลาทีสู่ญเสียแม่ไป เขา
คล้ายท�าตัวตนหล่นหาย ทั้งที่อยู่เพียงมัธยมปลาย แต่กลับต้องส่งยิ้ม
ให้คนมากมายที่มาในงานศพ

เขาไม่อยากร้องไห้ต่อหน้ารูปของแม่ที่ยิ้มให้
คดิมาตลอดว่าน�า้ตาคอืตวัแทนของความเสยีใจ แต่ด้วยความที่

ก�าลังจะกลายเป็นเสาหลักของบ้าน เขาจึงจ�าต้องละทิ้งความอ่อนแอ 
ต้องคอยดูแลคุณย่าในวันที่แม่จากไป

รวมถึงระลึกถึงเศษเสี้ยวของแม่ที่ไม่เคยละทิ้งบ้านนี้ไปไหน
แม้จะมองไม่เห็นท่าน แต่เจษรู้ว่าท่านจะอยู่กับเขาตลอดไป
ผ่านม้วนฟิล์ม ผ่านหัวใจ
ผ่านความทรงจ�า
“เจษ ไปช่วยคุณหมอยกของหน่อยลูก!”
“ได้ครับคุณย่า” เสียงที่ดังมาจากชั้นล่างลอยเข้ามาในหู เจษ 

จงึรบีเกบ็ของลงกล่องแล้วยดัเข้าไปในตูเ้ช่นเดมิ จากนัน้กร็บีปัดมอืให้
ฝุน่หลดุออกไป และรบีสาวเท้าลงบนัไดไปหาคณุย่าทีช่ีไ้ปยงัหน้าบ้าน
ซึ่งมีรถจอดอยู่ “คุณหมออยู่หน้าบ้านเหรอครับ”

“ใช่ลูก เหมือนจะซื้อของมา เจษไปช่วยคุณหมอยกของหน่อย
นะ เดี๋ยวย่าไปโทร. ตามพี่บัวก่อน ไม่กลับมาสักที”

“ครับคุณย่า” คนเป็นหลานตอบรับ มองคุณย่าที่เดินกลับไป 
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ใช้โทรศัพท์ที่เดิม ส่วนเขาก็เปิดประตูเดินตรงไปยังรถคัมรีสีขาวที่มัน
ช่างคุ้นตานัก คนขับไม่ได้นั่งอยู่ในรถ มีเพียงเสียงก๊อกแก๊กดังมาจาก
ด้านหลัง พอหันไปดูก็เห็นท้ายรถเปิดอยู่ เดาว่าว่าที่คุณหมอน่าจะ
หยิบของอยู่ตรงนั้น

ได้ยนิเสยีงพมึพ�าเหมอืนอกีฝ่ายเชก็ดวู่าเอาของมาครบหรอืไม่ 
นาทีนั้นเจษจึงรีบตรงไปหา หวังจะช่วยยกของอะไรบ้าง

พลนัหวัใจเขากเ็ต้นกระหน�่าตอนเอ่ยเสียงทุม้แล้วอีกฝ่ายหันมา
“ให้ผมช่วยถือของไหมครับคุณหมอ… น้องเจ้าฟ้า?”
นี่น่ะหรือ ว่าที่คุณหมอของคุณย่าน่ะ


