
“น้องเฟิร์น” ฟ้ารดาย่อตวัลงพูดกบัเดก็หญงิตวัน้อยๆ วยัเจด็ขวบ
ที่มท่ีาทางต่างจากเดก็ทั่วไป ไม่สบตา ไม่ยิ้ม ไม่ตอบสนองต่อเสยีงเรยีกชื่อ

หรือการโบกมือของครูสาววัยยี่สิบห้า “ไว้เจอกันวันจันทร์นะคะ ครูฟาง

สญัญาว่าอาทติย์หน้าจะมวีุ้นเหมยีวๆ ที่น้องเฟิร์นชอบแน่ๆ สญัญา” 

เหมอืนค�าว่า ‘เหมยีวๆ’ จะเรยีกความสนใจของเดก็หญงิได้ เธอเอยีง

คอ พยกัหน้า 

“อยากทานไหมคะ ถ้าอยากทานกม็องตาครฟูางก่อน...โอเคค่ะ ดมีาก 

งั้นก่อนแยกกนัต้องท�ายงัไงคะ” 

เดก็หญงิตวัน้อยตอบสนองช้า แต่สดุท้ายกท็�าอย่างที่สอนได้ นั่นคอื

ยกมอืไหว้คณุครทูี่ใจดกีบัเธอ ส่งผลให้คนเป็นพ่อแม่ที่มารบัเธอยิ้มดใีจกบั

การตอบสนองที่ดขีึ้นของลกูสาวเมื่อได้เข้ามารบัการดแูลในโรงเรยีนเดก็พเิศษ

ที่ชื่อ ‘บ้านรกัษ์ใจ’ แม้เป็นโรงเรยีนที่ไม่ได้ใหญ่โต แต่กไ็ด้รบัความไว้วางใจ

จากผู้ปกครอง บอกกันปากต่อปากว่าที่นี่เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ขึ้นชื่อ 

เรื่องดูแลเดก็พเิศษ

๑
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เมื่อรถผู้ปกครองเดก็เคลื่อนออกไปพ้นโรงเรยีน หญงิสาวจงึก้มมอง

นาฬิกาข้อมือซึ่งบอกเวลาสี่ทุ่มกว่าแล้ว ตามปกติแล้วในวันศุกร์อย่างนี้ 

ผูป้กครองจะต้องมารบัเดก็กลบับ้านไม่เกนิสองทุม่ แต่วนันี้มคีรอบครวัหนึ่ง

ที่ติดธุระท�าให้มารับลูกช้า ฟ้ารดาจึงต้องอยู่รอเป็นเพื่อนเด็ก กระทั่งเด็ก 

คนสุดท้ายมีคนมารับกลับจึงได้เวลากลับบ้าน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน 

นัก ปกติเธอจะเดินไปกลับ แต่ช่วงเวลาดึกอย่างนี้ในซอยค่อนข้างเปลี่ยว  

กอ็าศยัซ้อนท้ายจกัรยานยนต์ของภารโรงที่มนี�้าใจคอยไปส่งในวนัที่ต้องกลบั

ดกึอย่างเช่นวนันี้ 

“ขอบคุณนะคะลุงฉ�่า” หญงิสาวบอกเมื่อลงจากรถที่เพิ่งมาจอดหน้า

บ้านเดี่ยวสองชั้นที่มีรั้วรอบขอบชิด เนื่องจากเธอกลับดึกตัวบ้านจึงยังมืด

สนทิ “ไว้เจอกนัวนัจนัทร์นะคะ” 

“สุขสนัต์วนัเกดินะครบัครูฟาง ทั้งที่วนันี้เป็นวนัเกดิ แทนที่จะได้ไป

เที่ยวกบัคุณแทน กลบัต้องอยู่โรงเรยีนจนดกึ แย่จรงิๆ เลย” 

ฟ้ารดาไม่พดูอะไรนอกจากยิ้มกบัการพยายามจบัคู่เธอกบั ‘แทนคณุ’ 

หลานชายเจ้าของโรงเรียน ทั้งที่เธอไม่ได้คิดอะไรกับเขามากไปกว่าพี่ชาย 

คนหนึ่ง แต่คนรอบตวักค็อยเชยีร์อยู่เสมอ 

“ว่าแต่ครูฟางลมือะไรหรอืเปล่าครบั...กด็อกกุหลาบช่อโตที่คุณแทน

ส่งมาให้ไงครบั ผมกลบัไปเอามาให้นะครบั คุณวางไว้ที่ห้องท�างานใช่ไหม”

“ไม่ต้องหรอกค่ะลงุ ฟางตั้งใจเอาไว้ที่โรงเรยีนค่ะ” ความจรงิแล้วเธอ

ไม่อยากรบัดอกกหุลาบช่อนั้นด้วยซ�้า แต่ปฏเิสธคนให้ไม่ได้ เพราะถ้าไม่รบั

เขาคงไม่ยอมกลับ คงจะตื๊ออยู่เป็นเพื่อนเธอและมาส่งเธอที่บ้าน นั่นคือ 

สิ่งที่จะท�าให้เธออดึอดั “งั้นฟางเข้าบ้านก่อนนะคะลุง” 

ลุงฉ�่าพยักหน้าและรอให้หญิงสาวเดินเข้าบ้านปิดประตู แกจึงได้ 

ขบัรถออกไป ผดิหวงัเบาๆ ที่ดเูหมอืนจะเชยีร์หลานชายผูอ้�านวยการไม่ขึ้น

แล้วจรงิๆ เพราะถงึแม้ฟ้ารดาจะเพิ่งเข้ามาเป็นครทูี่บ้านรกัษ์ใจได้เพยีงแค่ปี

เศษๆ แต่ทุกคนกจ็ะได้เหน็ความชดัเจนของหญงิสาว โดยเฉพาะเรื่องการ
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ถกูตามจบี ด้วยความที่เป็นหญงิสาวหน้าตาสวยหมดจด บุคลกิด ีวางตวัด ี

จึงมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หมายตาเธออยู่ไม่น้อย แต่ทุกคนก็จะถูกกันให้ไป

อยู่ในโซนพี่ชายหรือโซนเพื่อนร่วมงานไปเสียหมด มีก็แต่แทนคุณที่ดูจะ 

ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ เพราะรู้จากเพื่อนสนิทของฟ้ารดาว่าหญิงสาวยังไม่มีใคร 

จงึยงัคงมหีวงั 

ไฟรอบตวับ้านเปิดสว่าง เผยให้เหน็บรเิวณบ้านเช่าที่กว้างขวาง ฟ้ารดา

ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ตอนเริ่มงานที่บ้านรักษ์ใจเพื่อความสะดวกในการ 

เดนิทาง ความที่เป็นคนไม่ชอบเที่ยวท�าให้หญงิสาวมเีพื่อนไม่มาก นานๆ จะ

มญีาตท่ิาทางผูด้แีวะมาหาบ้าง เป็นญาตทิี่คอยดแูลเธอตั้งแต่เมื่อแปดปีก่อน 

ตอนที่เธอเสยีพ่อและแม่ไปในอุบตัเิหตุ 

‘ฟาง...ท�าใจดีๆ  ไว้นะลูก...ฟังน้าให้ดนีะ’ เสยีงเพื่อนของแม่ที่ยนือยู่

ข้างเตียงคนป่วยสั่นพร่าจนเธอที่เจ็บอยู่บนเตียงเหมือนใจสลาย ‘เอมิกับ 

คุณอานนท์...แม่กับพ่อของฟาง...ไม่อยู่แล้วนะลูก แต่ฟางยังมีซี...เจ้าซี

ปลอดภยั พวกหนูยงัปลอดภยั นั่น...ส�าคญัที่สุด หนูท�าใจดีๆ  นะลูก หนู

ยงัเหลอืเจ้าซ ียงัมนี้อง...’

ใช่ เธอเคยเชื่ออย่างนั้น แม้อุบตัเิหตุทางรถยนต์จะพรากพ่อและแม่

ไป เธอกย็งัเหลอืน้องชาย ในความโชคร้ายที่รถของครอบครวัเธอถกูรถคน

เมาแล้วขบัชน ในความโชคร้ายที่เธอต้องสูญเสยีพ่อแม่ เธอกย็งัมนี้องชาย

ที่นอนอยู่บนเตยีงข้างๆ กนั แม้น้องยงัไม่ฟ้ืน แต่น้องกย็งัมลีมหายใจ น้อง

ที่เธอพยายามลกุขึ้นไปกมุมอืไว้ ในวนันั้นเธอรูส้กึตวัตื่นโดยมเีพื่อนแม่บอก

ข่าวร้าย การไม่เห็นหน้าครอบครัวนั้นเจ็บปวดและยิ่งท�าให้หวาดกลัว แต่

เธอจะไม่ให้น้องรู้สกึอย่างนั้น เธอจะเป็นคนแรกที่น้องลมืตามาเจอ 

‘ซ.ี..ไม่เป็นไรนะ ซยีงัมพีี่ฟางนะ เรายงัมกีนัสองคนพี่น้อง’

เชื่ออย่างนั้น กระทั่งมีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาหา คนที่แนะน�าตัวว่าเป็น

ตัวแทนของ ‘ตระกูลอาชิโมโตะ’ สิ่งที่ท�าให้เธอตกใจไม่ใช่การที่อีกฝ่าย

แนะน�าตวัว่าตระกลูนี้เป็นเจ้าของบรษิทัรถยนต์จ�านวนมากที่เหน็แล่นอยูบ่น
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ท้องถนน แต่เป็นค�าพดูที่เขาบอกว่า มาที่นี่เพื่อพาตวัน้องชายเธอกลบัไปหา

ครอบครวัที่แท้จรงิของน้องที่ประเทศญี่ปุ่น

‘คณุกนธไีม่ใช่น้องชายของคณุ ไม่ได้มสีายเลอืดเกี่ยวข้องกบัคุณเลย 

เธอคอืลูกตดิคุณเอม ิเหมอืนที่คุณเป็นลูกตดิคุณอานนท์’ 

ค�าพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงบนตัวฟ้ารดา เธอส่ายหน้าปฏิเสธ 

และพยายามอธิบายว่าพวกเขาเข้าใจผิด กนธีจะไม่ใช่น้องชายของเธอได้

อย่างไร ชวีติเธอตั้งแต่จ�าความได้กม็นี้องชายคนนี้ เธอจะไม่ใช่ลูกของแม่ 

เอมไิด้อย่างไร มนัไม่มทีางเป็นอย่างที่คนแปลกหน้าพวกนี้พูด!

‘คณุจะเชื่อหรอืไม่เชื่อกไ็ม่ส�าคญั แต่เมื่อคณุเอมเิสยี คุณกนธจีะต้อง

ไปอยูใ่นการปกครองของพ่อ...กลบัไปสูค่รอบครวัอาชโิมโตะตามชอบธรรม 

ผมรับหน้าที่มาจัดการเรื่องนี้ และเราจะพาคุณกนธีกลับญี่ปุ่นโดยเร็วที่สุด

ตามความต้องการของท่านคาโอรุ พ่อแท้ๆ ของคุณกนธ’ี

ฟ้ารดาไม่เคยรู้เรื่องนี้เลย ตลอดมาสิ่งที่เธอรู้คอืเจ้าซ ีหรอืกนธ ีคอื

น้องชายของเธอ นี่เรื่องกลายเป็นว่าคนในครอบครัวคนเดียวที่เธอคิดว่า

เหลอือยูก่�าลงัถกูพรากไป เธอไม่มทีางเชื่อเรื่องพวกนี้ และจะไม่ยอมให้ใคร

เอาน้องไป แต่เพราะความที่เป็นเดก็ ความที่ญาตฝ่ิายเธอกเ็พิ่งออกมายนืยนั

เรื่องนี้ท�าให้เธอพูดไม่ออก 

‘มันเป็นความตั้งใจของอานนท์และเอมิ พ่อกับแม่เลี้ยงของฟาง

ขอร้องคนในครอบครวัไว้ พวกเขาอยากให้เจ้าซแีละฟางโตขึ้นมาดว้ยความ

รู้สึกว่ามีพวกเขาเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆ อยากเลี้ยงทั้งคู่ให้เป็นพี่น้องร่วม 

สายเลอืดจรงิๆ เราขวางเขาไม่ได้หรอกฟาง พวกเขามสีทิธิ์ในตวัเจ้าซ ีฟาง

ต้องให้น้องไป ให้เจ้าซไีปอยู่กบัครอบครวัเขาเถอะ นั่นดทีี่สุดแล้ว แล้วเรา

กเ็ลี้ยงเดก็สองคนไม่ได้ โดยเฉพาะเดก็ที่ไม่ได้มสีายเลอืดเดยีวกบัพวกเรา 

ยงัไงซะเจ้าซกีไ็ม่ใช่คนในครอบครวัเรานะฟาง อย่าลมืความจรงิข้อนี้’

ไม่ใช่ได้อย่างไร นี่คอืน้องชายของเธอ...

เจ้าซคีอืคนเดยีวที่เธอเหลอือยู่...
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แต่ถงึจะบอกตวัเองอย่างนั้น สุดท้ายน้องกต็้องไป...

‘ฟาง เดี๋ยว! ขอร้อง พี่ฟังผมก่อน...ขอร้อง เป็นเหมอืนเดมิไม่ได้แล้ว

จริงๆ ใช่ไหม ที่พวกเราต้องถูกแยกจากกันเพราะเราต่างเป็นเด็กใช่ไหม 

เพราะพี่เป็นแค่เดก็สบิเจด็ ผมแค่สบิห้าใช่ไหม...งั้นรอผมนะฟาง...วนัที่โต 

กว่านี้ผมจะกลบัมา คอยนะ! ไม่ว่าจะยงัไงผมกจ็ะกลบัมา จะตามหาพี่ให้

เจอ แล้ววนันั้นจะไม่มใีครมาแยกเราได้อกี จะไม่ให้ใครเอาพี่ไปจากผมด้วย

เหตุผลงี่เง่าแบบนี้อกี คอยนะฟาง สญัญาสวิ่าจะคอย!’

พี่จะคอย พี่สญัญาว่าจะคอยเจ้าซ.ี..คอยน้องพี่กลบัมา 

ค�าพูดที่ได้แต่บอกตวัเองและมองน้องถูกพาตวัไป 

แปดปีผ่านไปแล้ว หลงัค�าสญัญานั้น

แปดปีที่เธอยงัคงต้องอยู่ล�าพงั...เหมอืนไม่เหลอืคนในครอบครวั

“สขุสนัต์วนัเกดินะซ”ี หญงิสาวที่เพิ่งกลบัเข้ามาในบ้านยกมอือธษิฐาน

กบัขนมปังก้อนเลก็ซึ่งเธอปักเทยีนไว้ง่ายๆ “มคีวามสุขมากๆ ซมีคีวามสุข

อยู่ใช่ไหม ไม่ต้องห่วงนะ พี่ฟางมคีวามสขุด ีพี่ฟางของซไีม่ได้รอซหีรอกนะ 

ไม่ได้หวงัให้ซกีลบัมา ขอแค่ซมีคีวามสุข กพ็อ...แฮปปีเบริ์ทเดย์ ฟางซ”ี

ประโยคสดุท้ายคอืสิ่งที่ครอบครวั ‘พรหมสรุนิทร์’ พดูหลงัจากที่ร้อง

เพลงแฮปปีเบร์ิทเดย์จบ สองพี่น้องเกดิวนัเดอืนเดยีวกนั ต่างกนัแค่ปีเกดิที่

ห่างกนัสองปี ทกุๆ ปีคนเป็นพ่อจะท�าขนมเค้กก้อนใหญ่เองกบัมอื เขยีนตวั

หนงัสอืประดบัหน้าเค้กว่า ‘HBD P’ Fang & N’ Sea’ แล้วให้ลูกอธษิฐาน

ขอพรก่อนจะเป่าเทยีนด้วยกนั จากนั้นกจ็ะตดัเค้กนั่งกนิด้วยกนัสี่คนพ่อแม่

ลกู นั่นคอืภาพจ�าที่เคยมเีมื่อนานมาแล้ว ยิ่งผ่านไปนานเท่าไรกย็ิ่งคดิถงึมาก

ขึ้นเท่านั้น ใครนะช่างว่าเวลาจะเยยีวยาทกุสิ่ง มนัไม่ใช่ความจรงิเลยส�าหรบั

ฟ้ารดา

“ไม่อร่อยเลยค่ะ” หญิงสาวเอ่ยกับรูปครอบครัวที่เธอเอามาวางร่วม

โต๊ะอาหาร “เค้กที่ไหนๆ กไ็ม่อร่อย ไม่เคยอร่อยเหมอืนเค้กที่พ่อท�า...ฟาง

คดิถงึพ่อ คดิถงึแม่” พยายามไม่ให้น�้าตาไหลแต่กย็งัไหล มนัยิ่งท�าให้รู้สกึ
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เศร้าและหดหู่ “พี่ฟางคิดถึงซี...คิดถึงเจ้าซีเหลือเกิน...อยากเจอ แต่เจอ 

ไม่ได้ใช่ไหม...พี่ฟางเจอเจ้าซไีม่ได้...ไม่ควรเจอ”

ณ เมอืงซปัโปโร จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
ในเดอืนที่หมิะขาวโพลนไปทั่วทกุพื้นที่ ในค�่าคนืที่หมิะยงัโปรยปราย 

ความหนาวเหน็บแผ่ไปทั่ว ตรงจุดที่ลับสายตาคนของคฤหาสน์หลังใหญ่ 

กนธ ีหรอืคนที่นี่รู้จกัเขาในชื่อ ‘อาชโิมโตะ ซาคาอ’ิ ชายหนุ่มหน้าตาดทีี่เพิ่ง

อายยุี่สบิสามเตม็ ยงัคงนั่งอยูบ่นม้านั่งตวัเดมิเหมอืนทกุๆ ปี ในวนัครบรอบ

วนัเกดิ เขาจะมาอยูต่รงนี้พร้อมเค้กก้อนเลก็ๆ แล้วจุดเทยีนร้องเพลงแฮปปี 

เบริ์ทเดย์ให้ตวัเอง ก่อนจะจบลงด้วยประโยคเดมิๆ

“แฮปปีเบริ์ทเดย์ทู...ฟางซ.ี..มคีวามสุขมากๆ นะฟาง มคีวามสุขอยู่

ใช่ไหม มคีวามสขุเผื่อผมอยูใ่ช่ไหม” ไอน�้าลอยออกจากปากที่เอื้อนเอ่ยเพยีง

ล�าพังอย่างเหงาๆ “หวังว่าฟางจะมีความสุข อย่างน้อยก็คงมีความสุข

มากกว่าผม...ผมที่ไม่เคยมคีวามสุขเลย ตั้งแต่วนัที่แยกกบัฟาง” 

สหีน้าและแววตาสะท้อนความคดิถงึโหยหา ในขณะที่ดวงตาคมมอง

เปลวเทยีน 

“แต่ทุกอย่างก�าลังจะจบ ผมจะไปหาฟาง กลับไปหาคนที่ผมคิดถึง

ที่สุด”

ความคดิถงึไม่ได้ลดน้อยลงเลยตลอดแปดปีที่ต้องแยกจากกนั ทั้งที่

เคยคดิว่าจะไม่มวีนันั้น จะไม่มวีนัยอมไปกบัคนแปลกหน้าที่บอกว่าเป็นคน

ของพ่อเขา นั่นคอืสิ่งที่เขาให้ค�ามั่นแก่ฟ้ารดาที่กลวัถกูแยกจากกนัจนร้องไห้

ไม่หยุดอย่างขวัญเสีย เพราะเพิ่งสูญเสียพ่อและแม่ไปไม่นานก็มีเรื่องมา 

กระทบใจอกี เรื่องที่บอกว่าเขาและพี่ไม่ใช่พี่น้องกนัจรงิๆ มนัไม่ใช่เรื่องใหม่ 

เพราะเขารู้เรื่องนี้มานานแล้ว รู้ตั้งแต่เขาอายุได้สบิขวบจากปากของแม่ แต่

แม่ขอให้เขาปิดเป็นความลบัไม่ให้บอกพี่สาว ซึ่งเขากท็�าตาม จนเรื่องมาแดง

ในวนัที่พ่อแม่เสยี สุดท้ายพี่สาวกร็ู้ นั่นท�าให้เธอเจบ็ปวดและหวาดกลวัว่า
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จะมคีนพรากพวกเขาออกจากกนั 

‘มนัจะเป็นไปได้ยงัไง พวกเขาโกหกใช่ไหมซ ีเราจะไม่ใช่พี่น้องกนัได้

ยงัไง พี่ไม่มใีครแล้วนะ พี่มแีค่ซ ีพวกเขาจะมาเอาซไีปได้ยงัไง พวกเขาจะ

แยกเราไม่ได้ใช่ไหม เรามกีนัแค่นี้นะ’

ส�าหรบักนธแีล้วฟ้ารดาคอืพี่สาวที่เข้มแขง็ ในวนัที่ครอบครวัสญูเสยี 

พี่และเขาเจบ็หนกั แต่พี่กย็งัคอยให้ก�าลงัใจ พูดเพยีงว่าไม่เป็นไร เจ้าซยีงั

มพีี่ เรายงัมกีนัและกนั 

‘ไม่ต้องห่วง ผมไม่ไปหรอก ผมจะอยู่กบัฟาง ถ้าพวกเขาวุ่นวายกบั

เรากห็นกีนัเถอะ ไปใช้ชวีติของเรากนั มแีค่ฟางกบัผม ให้พวกเขาหาเราไม่

เจอ ไม่ต้องห่วงนะฟาง ไม่ต้องร้องไห้ ผมจะไม่ให้ใครมาแยกเรา เหมอืนที่

ฟางเคยบอกผม...ผมยงัมฟีาง ฟางยงัมผีม เราจะมกีนัและกนัตลอดไป’

นั่นคือสิ่งที่กนธีพูดออกไปและเขาเชื่อว่าจะท�าให้มันเป็นจริง จะจับ

มอืฟ้ารดาไว้ไม่ยอมปล่อย ไม่ให้ใครมาแยกพวกเขาออกจากกนั เขาเฝ้าท�า

อย่างนั้นได้เกือบสามเดือน ก่อนที่วันหนึ่งพี่จะเดินเข้ามาหาและบอกเขาว่า

พอแล้ว ทางออกที่ดสี�าหรบัทั้งคู่คอืต่างคนตา่งไป ไปอยูก่บัครอบครวัญาติ

ของตวัเอง 

‘พวกเรายงัเดก็ ซ ีเราอยูก่นัเองไม่ได้ ญาตขิองพี่ไม่รบัดูแลซ ีแล้วพี่

กไ็ปอยูญ่ี่ปุน่กบัซไีม่ได้ เราไม่ใช่พี่น้อง มนัคอืความจรงิ...พ่อแม่ที่เชื่อมพวก

เราไว้ด้วยกนัไม่อยู่บนโลกนี้แล้วซ ี ไปเถอะนะ ไปอยู่กบัครอบครวัซทีี่โน่น 

ซจีะมพีี่สาว มนี้องสาว...มคีนที่สบืสายเลอืดเดยีวกนั ไม่เหมอืนพี่ ตอนนี้

เราไม่ใช่พี่น้องกนัแล้ว’

ถงึแม้ฟ้ารดาจะบอกอย่างนั้น แต่กนธกีย็งัหนกัแน่น เขารู้ว่าพี่สาวก็

แค่เด็กคนหนึ่งที่ทนรับแรงกดดันจากคนรอบตัวไม่ไหว ตั้งแต่พ่อแม่เสีย 

พวกเขาก็ถูกพาไปบ้านญาติ ไม่ให้อยู่กันล�าพังเหมือนเมื่อก่อน มีค�าพูด

กรอกหูตอกย�้าว่าพวกเขาไม่ใช่พี่น้อง จะอยู่ใกล้ จะกอด จะแสดงความรกั

เหมอืนตอนมพ่ีอแม่อยูไ่ม่ได้ ทกุครั้งที่มกีารตอกย�้าเรื่องนี้ เขาจะเหน็พี่สาว
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ร้องไห้เหมอืนเธอสูญเสยีน้องชายไปจรงิๆ...สูญเสยีไปพร้อมกบัพ่อแม่ 

‘ช่างมนัฟาง! ช่างหวัมนั!’

‘ไม่ได้! ห้ามพูดค�าหยาบนะเจ้าซ!ี พ่อนนท์ไม่อยู่ตซีแีล้ว พี่นี่แหละ

จะตใีห้นิ้วหกัเลย’ 

‘กม็นัน่าโมโหนี่ฟาง ท�าไมชอบย�้าอยูไ่ด้ว่าไม่ใช่พี่น้อง งั้นเรากไ็ม่ต้อง

รกักนัแบบพี่น้อง เรารกักนัแบบคนรกักไ็ด้ แบบนี้กไ็ม่ผดิใช่ไหม เราคบกนั

แบบคู่รกักไ็ด้ เป็นแฟนกนันะฟาง ผมจะดูแลฟางเอง’

‘ซ!ี อย่าพูดอะไรแบบนั้นนะ ห้ามพูดสิ่งที่เหมอืนไม่เคารพความเป็น

พี่น้องของเรา ห้ามพูดสิ่งที่เหมือนลืมค�าสอนของพ่อแม่ พ่อกับแม่บอกว่า

เราเป็นพี่น้องกัน พวกเขาไม่บอกความจริงเราเพราะอยากให้เราเป็นพี่น้อง

กนัจรงิๆ ถงึแม้มนัจะไม่ใช่...’

สามเดือนหลังแม่ตาย กนธีค่อนข้างเชื่อว่าจะรักฟ้ารดาอย่างคนรัก 

ได้ ในขณะที่อกีคนเฝ้าแต่ปฏเิสธ เหมอืนกบัเชื่อว่าถ้ายอมรบัมนั กห็มายถงึ

เธอเป็นคนชั่ว คนไม่ด ีจงึเฝ้าปฏเิสธและไม่ปล่อยให้เดก็หนุ่มพดูเรื่องนี้ แม้

เขาไม่อยากเห็นฟ้ารดาร้องไห้ แต่เขาก็พยายามชัดเจน ไม่ได้แสดงออก 

ว่าคุกคามทางเพศให้พี่สาวอึดอัด แต่ก็ไม่แคร์สายตาคนที่มองพวกเขา

เหมือนนักโทษที่ต้องเฝ้าจับตาโดยเฉพาะเมื่ออยู่ล�าพัง ราวกับกลัวว่าพวก

เขาจะท�าเรื่องผิดจารีตร้ายแรงก็ไม่ปาน จึงต้องพยายามแยกพวกเขาออก

จากกนัให้มากที่สุด

เท่านั้นคงไม่เพยีงพอที่จะท�าให้กนธสีะทกสะท้าน ทว่าตรงกนัข้ามกบั

ฟ้ารดา หญงิสาวแบกรบัค�าว่า ‘พี่’ ถกูคนรอบตวักดดนัให้คดิในฐานะผู้ใหญ่ 

ทั้งที่เธอเป็นแค่เด็กสิบเจ็ด อ้างว่าควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อน้อง กนธีจะมี

อนาคตที่ดกีบัครอบครวัเขา 

‘ไม่มทีาง ไม่มทีี่ไหนดกีว่าที่ที่มฟีาง อย่ายอมแพ้ง่ายๆ ถ้าเราไม่ยอม

พวกเขากท็�าอะไรไม่ได้ รบัปากสฟิางว่าจะสู้ เพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกนันะ’

ตอนที่ถกูขอร้อง ฟ้ารดาพยกัหน้า แต่แล้ววนัหนึ่งเธอกเ็ลอืกท�าตาม
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ความต้องการของผู้ใหญ่ แน่นอนว่ากนธไีม่ยอมรบั เขาพยายามบอกอย่าง

ที่รู้สกึ บอกว่าเขารกัเธอแบบคู่รกักไ็ด้ ไม่เป็นน้องชายกไ็ด้ ยงัคงยนืกราน

ค�าเดมิ และฟ้ารดากย็งัคงปฏเิสธ ทั้งดุทั้งขอร้อง แต่กนธกีไ็ม่ยอมฟัง จน

เธอทนไม่ไหว ท้าทายความเชื่อและความรู้สึกน้องชายที่ยืนยันว่าจะไม่รัก

เธออย่างพี่สาวอกีแล้ว  

‘ยี่สบิสามปีเตม็ พ่อนนท์เคยบอกว่าผูช้ายจะเป็นผู้ใหญ่ตอนยี่สบิสาม

ปีเตม็ จะรู้ว่ารกัเป็นยงัไง แปดปีจากนี้ห้ามตดิต่อ ห้ามเจอหน้า ท�าได้ไหม 

พสิูจน์ส!ิ รบัค�าท้า! ถ้าความรู้สกึซยีงัไม่เปลี่ยน พี่จะเชื่อว่าที่เราเป็นอยู่...

ไม่ใช่รกัของพี่น้อง’ 

ทกุครั้งที่เสยีงตะโกนท้าทายทั้งน�้าตาของพี่สาวดงัก้องขึ้นในหวั กนธี

กย็งัคงเจบ็ปวด เพราะรู้ว่าอกีฝ่ายคงเจบ็ไม่ต่างกนั ไม่ว่าจะเจบ็ด้วยความ

รู้สึกอย่างไร มันก็คือเจ็บ ความเจ็บปวดที่เด็กสิบเจ็ดกับสิบห้าไม่สามารถ

จัดการได้ดีไปกว่ายอมแยกจากกัน ตามสิ่งที่ผู้ใหญ่ตัดสินไปแล้วว่าดีต่อ

พวกเขาที่สุด 

‘ตอนนี้เราคือพี่น้องนะซี นี่คือพี่ฟางของเจ้าซี แล้วนั่นคือเจ้าซ ี 

น้องชายของพี่! อย่าพดูว่าเป็นอย่างอื่น เพราะพี่จะไม่ฟัง...จะไม่ฟังสิ่งที่ซพีดู

เหลวไหลอีกนอกจากรับค�าท้าพี่ ถ้าคิดว่ารู้จักตัวเองก็รับค�าท้ามา! แปดปี

นบัจากนี้เราจะไม่เจอ ไม่ตดิต่อกนั!’

นัยน์ตาคมที่จับอยู่ที่เปลวเทียนค่อยๆ เปลี่ยนไปพร้อมสีหน้าที่
เรียบเฉยขึ้น กิริยายืดตัวขึ้นนั่งตรงเป็นท่าทางที่ผู้ชายคนนี้ก�าลังจะเปลี่ยน

จากกนธไีปเป็นซาคาอ ิ พี่ชายฝาแฝดที่เสยีชวีติตอนเขาอายุสบิห้า และนั่น

เป็นสาเหตุที่เขาถูกรบัตวัมาจากเมอืงไทย เพื่อมาเป็นซาคาอ ิไม่ได้รบัมาใน

ฐานะลูกชายแฝดอกีคน แต่มาเพื่อแทนที่คนที่ตายไปแล้ว ด้วยเหตุผลทาง

ธุรกิจและเหตุผลทางจิตใจของคนที่รับไม่ได้ว่าหลานชายสุดที่รักจากโลกนี้

ไปแล้ว และรู้ว่าจะเอาตวัเดก็คนนั้นคนืจากความตายได้อย่างไร 
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‘เป็นซาคาอใิห้ท่านปู่ ฉนัขอแกแค่นั้น ท่านปู่แก่มากแล้ว ท่านอยู่ได้

อกีไม่นาน หลงัจากนั้นพ่อจะไม่บงัคบัแกอกีเลยเซย์จ.ิ..ไม่ชอบให้เรยีกชื่อนี้

สนิะ กไ็ด้ ฉนัจะเรยีกแกว่าซ.ี..ไม่ใช่ส ิต่อไปนี้แกกค็อืซาคาอ ิไม่เคยมซีหีรอื

เซย์จิในโลกของเราอยู่แล้ว ยังไงซะแกก็กลับไปหาพี่สาวตอนนี้ไม่ได้ไม่ใช่

หรอื อยูก่บัฉนัที่นี่ เป็นคณุชายน้อยตระกูลอาชโิมโตะผูร้�่ารวยมั่งคั่งมอีะไร

ไม่ด ี แกจะมทีุกอย่างที่แม่แกให้ไม่ได้ แค่ช่วยท�าให้ท่านปู่มคีวามสุข แล้ว

หลงัจากนั้นฉนัจะตามใจแกทกุอย่าง จะให้ทกุอย่างที่แกต้องการ...ฉนัขอแก

แค่นั้น แค่ท�าให้ท่านปู่มคีวามสุข ท�าให้ฉนัได้ไหม ซาคาอ’ิ 

แม้ไม่ได้เต็มใจท�า แต่สุดท้ายเขาก็ยอมท�าตามค�าขอนั้น โดยค�าขอ

สิ้นสุดลงไปตั้งแต่สามปีแรกที่เขามาที่นี่ ท่านปู่จากไปอย่างสงบและเชื่อว่ามี

หลานชายคนโปรดอยูด้่วยจนวาระสดุท้าย นบัจากนั้นกนธกีไ็ด้รบัอสิระ แต่

เขาก็ยังกลับไปหาฟ้ารดาไม่ได้เพราะค�าท้าทายของเธอ เขายังอายุไม่ครบ

ยี่สบิสามปี ยงัไม่โตพอที่จะรูใ้จตวัเองว่าที่เขารูส้กึกบัพี่สาวไม่แท้คอืรกัแบบ

ไหนกนัแน่ 

ค�าท้าทายที่ตวัฟ้ารดาหวงัเพยีงจะซื้อเวลาเพื่อให้เดก็คนหนึ่งได้โตขึ้น

แล้วเข้าใจความรกั แยกแยะความรูส้กึตวัเองได้ถูก แต่กลบักลายเป็นวา่ใจ

ของผู้ชายคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนตลอดแปดปีที่ผ่านมา ชายหนุ่มโตขึ้นจนอายุ

ยี่สบิสามปีเตม็ เท่ากบัคนที่อานนท์บอกว่าโตพอที่จะแยกแยะความรกัออก 

และเขาพร้อมจะกลบัไปทวงถามค�าสญัญาที่ฟ้ารดาให้ไว้

“ครบแปดปีแล้วนะฟาง ผมโตแล้ว โตพอที่จะกลบัไปหาฟาง แต่จะ

ไม่ใช่ในฐานะน้องชาย” กนธีซึ่งเวลานี้เป็นซาคาอิรู้ดีว่าฟ้ารดาคงไม่ชอบใจ 

สิ่งนี้ เพราะเธอหวงแหนความสัมพันธ์พี่สาวน้องชายมาก แต่เขาไม่สนใจ 

“ผมไม่แคร์ว่าฟางจะรกัผมแบบไหน รกัยงัไง แต่ฟางเป็นของผม...ของผม

คนเดยีวเท่านั้น!”

นั่นคอืสิ่งที่ท�าให้เขาทนได้ตลอดแปดปีที่ผ่านมา 

“หวงัว่าฟางจะยงัรกัษาสญัญา เพราะถ้าไม่แล้ว ฟางจะต้องเสยีใจ...
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เสียใจที่กล้าผิดค�าสัญญากับผม เพราะผมจะไม่มีวันยอมแยกกับฟางอีก

แล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรกต็าม!” 

แววตาของชายหนุ่มเปลี่ยนไปหลงัประโยคสุดท้าย

แววตาที่ฟ้ารดาไม่เคยเหน็...ไม่เคยเหน็น้องชายที่แสนน่ารกั น้องชาย

ที่เธอว่าอ่อนโยน...จะใช้แววตาน่ากลวัอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้!

ปัจจุบนั ประเทศไทย
‘ซาคาอซิงัอยู่ตรงไหนแล้วครบั’

‘ตอบข้อความหรอืโทร. หาผมหรอืพี่โทคโิอะด้วย’

‘พลสี...อย่าเงยีบสคิรบั ส่งสตกิเกอร์กลบัมากย็งัด’ี

‘พวกผมมารออยู่ที่สนามบนิเป็นชั่วโมงแล้ว ขอร้องนะครบั’

‘อย่าอ่านข้อความแล้วเงยีบสคิรบั ซาคาอซิงั’

‘ผมรู้คุณอ่านผ่านหน้าจอลอ็ก ผมรู้คุณยิ้มอยู่’

‘นายก�าชบัมาว่าห้ามตามคนแปลกหน้าไปนะครบั!’

ประโยคสดุท้ายที่เด้งขึ้นมาท�าให้ชายหนุม่ตวัสงูที่นั่งข้างคนขบัแทก็ซี่

ขมวดคิ้วเลก็น้อย ก่อนจะยิ้มแล้วพมิพ์ข้อความกลบัไปเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า 

‘อย่ามาลามปาม นารูโตะจงั ถ้าไม่อยากหวัขาด’

ทั้งที่นั่นเป็นค�าขู่ แต่การที่คนพิมพ์ข้อความยิ้มอยู่ได้บ่งบอกว่าเขา 

ไม่ได้จริงจังกับมัน และคนรับข้อความก็รู้ จึงยังคงโต้ตอบกลับมาเป็น 

สตกิเกอร์โค้งศรีษะให้ แล้วย�้าว่ารบัโทรศพัท์ด้วย จากนั้นกม็สีายเรยีกเข้า 

“หวดัดนีารโูตะจงั เบื่อจงัคนรูท้นั ฝากบอกอากริะซงัด้วยว่าผมไม่ใช่

เดก็นะ จะได้เตอืนไม่ให้ตามคนแปลกหน้าไป” 

บทสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่น ยิ่งท�าให้คนขบัแท็กซี่มั่นใจว่าลูกค้าที่แค่

ยื่นที่อยู่จดุหมายปลายทางให้เขาไม่ใช่คนไทย การที่เขาไม่โต้ตอบด้วยค�าพดู

ท�าให้คดิไปเองว่า ผู้ชายคนนี้เป็นนกัท่องเที่ยวที่ยอมตามแทก็ซี่เถื่อนอย่าง

เขามาที่รถอย่างคนที่ไม่รู้อะไรเลย
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“อย่าบ่นนกัเลย ไม่ดใีจเหรอ ผมมขี่าวดมีาบอกนะ ไม่ต้องตามมา

ดแูลผมแลว้ กลบับ้านกนัได้เลย ตอนนี้ผมออกมาจากสนามบนิไดค้รึ่งทาง

แล้วละ...ท�าอย่างนั้นท�าไม กผ็มไม่อยากให้ครฝู่ายปกครองอย่างนารโูตะจงั

และโทคิโอะซังมาคุมไง แค่นี้นะ ไม่ต้องตามมา...กลับแท็กซี่ ไม่ต้องห่วง

หรอก คนขบักด็ูท่าทางเป็นตาลุงใจด ีคงไม่ท�าอะไรผมหรอกน่า...ใจร้ายจงั 

ท�าไมพดูอย่างนั้น ที่มาเมอืงไทยคอืซ ีกนธนีะ ไม่ใช่ซาคาอ ิบอกแล้วว่าเลกิ

เรียกผมว่าซาคาอิซะที ถ้ายังเรียกเดี๋ยวก็ปล่อยซาคาอิออกมาจริงๆ ซะ

หรอก...แค่นี้นะ ห้ามตามมา...แต่เตรียมของไว้ให้ผมแล้วใช่ไหม...โอเค 

เดี๋ยวผมจดัการเองได้ ถ้าต้องการอะไรผมจะตดิต่อไป ฝากหวดัดอีากริะซงั

กบัพี่ผึ้งและคานะจงัด้วย ไว้ผมแวะไปหา...แวะไปกนิขนมฝีมอืพี่ผึ้งนะ ให้

อากริะซงัรอต้อนรบัด้วย อย่าหนกีนัล่ะ...บ๊ายบาย ไว้เจอกนั” 

ก่อนวางสายชายหนุม่หวัเราะร่วน จากนั้นกห็นัมายิ้มให้คนขบัแทก็ซี่

ที่เหมือนมีแผนร้ายในหัว เพราะขับพาผู้โดยสารหนุ่มที่เขาคิดว่าเป็นเหยื่อ

ออกนอกเส้นทาง ตรงไปยงัพื้นที่เปลี่ยวนอกเมอืง แต่กย็งัเนยีนเป็นคนขบั

ใจดี สื่อสารให้อีกฝ่ายรู้ว่าก�าลังพาลูกค้าไปยังจุดหมายปลายทางตามที่อยู่

ในกระดาษที่ถูกยื่นให้ 

“ไม่ต้องห่วงนะครบั อกีไม่เกนิครึ่งชั่วโมงกถ็งึ...ใช่ๆ ครึ่งชั่วโมง”  

“ครึ่งชั่วโมง อ้อ โอเค” 

ชายหนุ่มยิ้มหวาน ยังคงพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นพลางชี้ที่นาฬิกาข้อมือ 

ท�าท่าทางเหมือนเข้าใจค�าพูดของคนขับแท็กซี่ในคราบโจรซึ่งก�าลังกระหยิ่ม

ใจเมื่อมองเห็นสิ่งที่ลูกค้ามีติดตัวมา การท�าอาชีพนี้ท�าให้มองออกว่าเหยื่อ 

ที่ตกมาได้ในวันนี้เป็นพวกนักท่องเที่ยวมีอันจะกิน ไม่ว่าเสื้อผ้า รองเท้า 

กระเป๋า หรอืแม้แต่นาฬิกาและโทรศพัท์ที่ใช้ล้วนเป็นของดรีาคาแพง ตรีาคา

ในหวักเ็หยยีบหลกัหลายแสน ยงัไม่นบัเงนิในกระเป๋าที่เขาเหน็ตอนชายหนุม่

หยบิกระดาษจดที่อยู่ออกมาให้

“ลุง เลอืกให้ดีๆ  นะ พาผมไปหาฟางดีๆ  อย่าหาเรื่องใส่ตวั ผมยงั
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อยากเป็นซ ียงัอยากอารมณ์ด ีอย่าท�าให้ผมอารมณ์เสยีดกีว่า เพราะลุงคง

ไม่ชอบใจแน่ถ้าได้เจออกีคนในตวัผม”

เพราะชายหนุ่มพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นพร้อมรอยยิ้มไร้เดียงสา อีกฝ่าย

จึงไม่รู้ตัวว่าถูกจับได้แล้ว ยังคงขับรถฝ่าความมืดพาผู้โดยสารที่เขาคิดว่า

เป็นเหยื่อชั้นเยี่ยมไปยังโรงเชือดประจ�าที่จะจับเหยื่อลอกคราบเอาทุกอย่าง

มาเป็นของตน โดยหารูไ้ม่ว่าเหยื่อคนนี้ไม่ได้เป็นแค่นกัท่องเที่ยววยัละอ่อน

จากแดนอาทติย์อทุยั แต่เขาคอืวายร้ายที่แม้แต่หวัหน้ายากูซ่าที่ว่าแน่ยงัต้อง

ยอมลงให้ แล้วคู่สายที่เขาเพิ่งโทรศพัท์คยุด้วยเมื่อครู่กเ็ป็นลกูน้องยากซู่าที่

ถูกส่งมาเป็นบอดกีาร์ดให้เขา แต่จะเรยีกว่าเป็นบอดกีาร์ดกค็งไม่ถูก ต้อง

เรยีกว่าเป็นผู้ปกครองที่ถูกส่งมาคุมพฤตกิรรมห่ามๆ ของเขาไม่ให้เผลอไป

ก่อเรื่องมากกว่า 

“จอดรถท�าไมครับ” ยังคงตีบทใสๆ มองฝ่าความมืดสองข้างทาง 

สื่อสารเป็นภาษาญี่ปุน่ แน่นอนว่าคนขบัแทก็ซี่ในคราบโจรฟังไม่ออก “ปวดฉี่ 

เหรอครบั ดเีหมอืนกนั ผมกป็วดเหมอืนกนั...”

“ยกมอืขึ้น แล้วลงจากรถ” ปืนในมอืคนขบัแทก็ซี่ที่จ่อมาข้างตวัท�าให้

รอยยิ้มของผู้โดยสารหายไป “ดมีาก...เดก็ด ี ยอมท�าตามง่ายๆ แล้วลุงจะ

ให้รางวลั...พเิศษแบบจดัเตม็” 

ดเูหมอืนโจรรายนี้จะไม่ใช่แค่หวงัเงนิทองของผูโ้ดยสาร เพราะสายตา

ที่มองเขา...บ่งบอกว่าต้องการมากกว่านั้น

“อย่าดกีว่านะลุง อย่าหาเรื่องใส่ตวัเลย อย่าดกีว่า!” 

กนธยีงัคงสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุน่ แต่น�้าเสยีงห้วนสั้นยามพดูประโยค

สุดท้าย บวกกบัสหีน้าแววตาที่เปลี่ยนไป บ่งบอกว่าหมดเวลาสวมบทบาท

นกัท่องเที่ยวใสซื่อแล้ว แต่การมปืีนในมอืท�าให้ไอ้โจรร้ายมองไม่เหน็ท่าทาง

ที่เปลี่ยนไปของผู้โดยสาร คดิแต่ว่าตวัเองเป็นผู้คุมเกม 

“หนัหลงัมา...ใส่นี่ไว้” 

‘นี่’ ที่ว่าคอืกญุแจมอืซึ่งอกีฝ่ายก�าลงัสวมลอ็กข้อมอืกนธทีี่ถูกจบัไพล่
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หลงั แล้วสั่งให้เขาคกุเข่าลง ชายหนุม่ยงัไม่มทีท่ีาว่าจะท�าตาม มนัจงึท�าเป็น

ขึ้นนกขู่ เขาจึงต้องฟังค�าสั่ง คุกเข่าลงข้างทางเหมือนจะยอมจ�านน ท�าให้ 

ไอ้โจรโรคจติเอื้อมมอืไปลูบแขนด้วยแววตาหื่นกระหาย 

“เดก็ด.ี..เดก็ดขีองลุง...”

“อย่า...ถ้าไม่อยากตาย กอ็ย่าคดิเอามอืน่าขยะแขยงนั่นมาโดนตวั...

กู!” 

สิ้นเสียง คนที่คุกเข่าอยู่ก็ทิ้งตัวลงพื้น ดีดขาขึ้นเตะปลายกระบอก

ปืนให้พ้นตัว ก่อนจะตวัดปลายเท้าล็อกคอคนที่ปืนหลุดมือ เสี้ยววินาที 

ต่อมาสถานการณ์กเ็ปลี่ยน เมื่อ ‘ซาคาอ’ิ ขึ้นไปยนืเหนอืร่างไอ้โจรหื่นที่ถูก

เหยยีบอยูแ่ทบเท้า เขาปลดกญุแจมอืออกไปพ้นแขนทั้งสองข้าง แล้วก้มลง

ไปกระชากตวัไอ้หื่นขึ้นมาเผชญิหน้าอย่างคนที่มอี�านาจ มแีรงเหนอืกว่ามาก

“มอืข้างนี้ใช่ไหมที่โดนตวักู!” การสื่อสารเปลี่ยนเป็นภาษาไทย บอก

ไอ้โจรให้รู้ว่าตัวเองพลาดตรงไหน พลาดอย่างแรงที่คิดว่าเหยื่อเป็นนัก 

ท่องเที่ยวต่างชาต ิ“มงึจะไม่มโีอกาสใช้มอืนี้จบัอะไรอกี!”

“อ๊ากกก!”

เสยีงร้องโหยหวนอย่างเจบ็ปวดกรดีผ่านความมดื ตามมาด้วยเสยีง

เนื้อกระทบของแขง็...ครั้งแล้ว...ครั้งเล่า 

แสงไฟหน้ารถส่องสะท้อนให้เห็นเลือดสีแดงที่เกิดจากเนื้อปริแตก

กระเดน็ใส่เสื้อยดืขาวจนเลอะไปหมด แต่กระนั้นชายหนุ่มกย็งัไม่หยุด ซดั

หมดัใส่หน้าคนที่ท�าให้เขาโกรธ โกรธที่ถกูสมัผสัโดยไม่เตม็ใจและท�าให้รู้สกึ

ขยะแขยงจนสตหิลุด 

“ยอมแล้ว กลวัแล้ว อย่าฆ่า...อย่า...พอแล้ว ผมกลวัแล้ว ขอโทษ! 

อย่าท�าเลย ผมขอโทษ อย่าฆ่าผมเลย...โอ๊ย!”



รถเก๋งติดฟิล์มด�าแล่นเข้ามาจอดหน้าบ้านเดี่ยวรั้วรอบขอบชิด 
ไม่ไกลจากโรงเรยีนบ้านรกัษ์ใจ ก่อนประตขู้างคนขบัจะเปิดออก บอดกีาร์ด

หนุ ่มในชุดสูทสุภาพก้าวลงจากเบาะข้างคนขับมาเปิดประตูผู ้โดยสาร 

ด้านหลงั 

“เชญิครบั ซาคาอซิงั ถงึบ้านคุณฟ้ารดาแล้วครบั” 

“ขอบคุณครบั” 

ชายหนุ่มที่เวลานี้อยู่ในโหมดกนธีก้าวลงจากรถ เขาเปลี่ยนเสื้อผ้า 

อาบน�้าแล้วเรยีบร้อย สหีน้าสดใส ยิ้มอย่างอารมณ์ด ีไม่ได้เหลอืเค้าอารมณ์

ขุ่นมวัที่แสดงออกเมื่อหลายชั่วโมงก่อน หลงัจากที่ซดัคนขบัแทก็ซี่ในคราบ

โจรจนบาดเจบ็สาหสั กรามแตก นิ้วมอืหกัแทบจะทั้งห้านิ้ว คงหยบิจบัอะไร

ไม่ได้ไปหลายเดอืน 

“ส่งเสรจ็แล้วกก็ลบัขึ้นรถได้แล้ว นารโูตะ” เขาบอกคนที่เปิดประตูให้ 

ก่อนจะหนัไปหาคนที่ขบัรถ “โทคโิอะซงั ไม่ต้องลงมาเลย กลบัขึ้นรถแล้ว 

กลับไปได้เลย สัญญากับผมแล้วไงว่าจะแค่มาส่ง ผมไม่เอาคนคุมความ

๒
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ประพฤต ิผมสญัญาว่าจะไม่ก่อเรื่อง”

“ไม่ทนัแล้วมั้งครบั ลงเครื่องยงัไม่ถงึสองชั่วโมง คุณกส่็งคนไปนอน 

โรงพยาบาล อาการสาหสัไปคน”

“ช่วยไม่ได้ ใครใช้ให้เจ้านั่นมาท�าปูไต่ผม พวกพี่กร็ู้ว่าผมไม่ชอบให้

ใครโดนตวั ยิ่งท�าหื่นใส่แบบนั้น ผมไม่หกัคอกบ็ุญเท่าไหร่แล้ว” 

นารูโตะกับโทคิโอะมองหน้าสบตากัน รู้ดีว่าการไม่ชอบให้คนถูกตัว

คือนิสัยที่ติดตัวกนธีมาตั้งแต่เด็ก เป็นพฤติกรรมที่ยังแก้ไม่ได้ ด้วยชาย

หนุม่เป็นเดก็พเิศษที่มปัีญหาด้านการเข้าหาคน บกพร่องด้านพฤตกิรรมและ

การควบคุมอารมณ์ เป็นคนหวงตวั ไม่ชอบสมัผสัพูดคุยกบัคนแปลกหน้า 

แต่เพราะตรวจเจอตั้งแต่เดก็ จงึได้รบัการดแูลอย่างถกูวธิ ีท�าให้เขาปรบัตวั

ได้ดขีึ้น แต่กย็งัมนีสิยับางอย่างตดิตวัมา อย่างเรื่องไม่ชอบการสมัผสัจาก

คนแปลกหน้า ยิ่งถ้าแสดงพฤติกรรมหื่นหรือคุกคามยิ่งเลวร้ายอย่างที่เพิ่ง

เกดิขึ้น 

“แล้วนั่นกโ็จร ดนีะที่เหยื่อเป็นผม ถ้าเป็นคนอื่นคงน่าสงสารแย่ ผม

ท�าความดนีะ คณุต�ารวจยงับอกเลยว่าไอ้ลุงหื่นนั่นเป็นตวัอนัตรายที่พยายาม

ตามจับอยู่ อย่าท�าหน้าเครียดเป็นเรื่องใหญ่ได้ไหม แล้วไม่ต้องไปบอก 

อากริะซงั ไม่ต้องบอกพ่อนะ จะเป็นเรื่องใหญ่เปล่าๆ...สญัญาแล้วนะห้าม

บอกใคร โดยเฉพาะพ่อ!”

“ครบั” บอดกีาร์ดทั้งสองตอบเป็นเสยีงเดยีวกนั พวกเขายอมรบัปาก

กเ็พื่อต่อรองให้ชายหนุ่มยอมกลบัไปอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าที่คอนโด แล้วให้

พวกเขาพามาส่งที่นี่ “ผมกบันารูโตะจะไม่บอกทางญี่ปุ่นตามสญัญา คุณก็

ต้องรกัษาสญัญาด้วยนะครบั”

“แค่ไม่ให้ขาดการติดต่อใช่ไหม ได้อยู่แล้ว กลับไปได้แล้ว อย่าให้

ต้องไล่เลยนะ ขอร้องละ ขอความเป็นส่วนตวัให้ผมด้วย” 

เขาบอกพลางโค้งตัวลงแทบจะเก้าสิบองศา ส่งผลให้บอดีการ์ดทั้ง

สองรบีขยบัออกห่างจากรถและโค้งตวัตอบรบั แล้วสดุท้ายกรู้็ว่าคงต้องยอม
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ลงให้ความต้องการของผู้เป็นนาย อย่างน้อยเวลานี้พวกเขาก็ถูกสั่งให้มา 

รบัใช้ชายหนุ่มในฐานะนายของพวกเขา 

“งั้นก็กลับได้แล้ว ไม่ต้องห่วงผมหรอก สัญญาว่าจะไม่ท�าร้ายใคร 

จะไม่ให้ซาคาออิอกมากระทบืใครอกี บอกแล้วว่าผมชอบเป็นเจ้าซมีากกว่า

อยู่แล้ว”

“แต่นี่เพิ่งตีสี่เองนะครับ คุณฟ้ารดาคงไม่ตื่นเวลานี้” โทคิโอะบอก

ขณะมองนาฬิกา “ให้ผมกบันารูโตะไปช่วยปลุกไหมครบั” 

“ไม่เป็นไร ผมไม่ปลุกหรอก จะรอให้ฟางตื่นตอนเช้า ฟางจะได้

เซอร์ไพรส์” 

ถึงตอนนี้สองบอดีการ์ดหนุ่มจ�าต้องยอมลงให้ นารูโตะก้มลงหยิบ

กระเป๋าสะพายหลงัของชายหนุ่มออกจากรถมาส่งให้ แล้วจงึกลบัขึ้นรถ 

“บ๊ายบาย พี่รักยม...โทคิโอะซังขับรถดีๆ อย่าขับรถเร็วนะครับ  

นารูโตะจงัอย่าเครยีด เดี๋ยวแก่เรว็ ไว้เจอกนัครบั” 

ชายหนุม่โบกมอืให้รถที่เพิ่งเคลื่อนออกไป พร้อมยิ้มกว้างที่ดอูย่างไร

ก็แค่ชายหนุ่มบุคลิกสดใสอารมณ์ดี มีมาดทะเล้นเล็กๆ คนหนึ่งเท่านั้น  

ไม่ควรมีอะไรที่ต้องให้ใครกังวล แต่ทันทีที่ดวงตาคมเหลียวกลับมามอง 

ตัวบ้าน สีหน้าและแววตาก็เปลี่ยนไป ท่าทางดูสุขุมขึ้นขณะเดินไปที่ประตู

รั้ว 

ล็อก...แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาส�าหรับเขาที่ถนัดการปีนป่าย รั้วบ้านสูงสาม

เมตรอย่างคฤหาสน์ของตระกูลยังเคยปีนมาแล้ว นับประสาอะไรกับแค่รั้ว

สูงพ้นหัว ครู่ต่อมาชายหนุ่มก็เหนี่ยวตัวขึ้นไปบนต้นไม้ริมรั้วได้ ก่อนจะ

กระโดดลงไปที่สนามหญ้า เข้าไปในบรเิวณบ้านได้อย่างง่ายดาย 

“ผมกลบัมาแล้วนะฟาง...กลบัมาหาฟางแล้ว” เขาเอ่ยแผ่วเบาเมื่อมอง

เข้าไปในบ้าน ใบหน้ามรีอยยิ้ม ดอู่อนโยนเพราะความสขุ ก่อนที่รอยยิ้มจะ

เลือนหายไปเมื่อปรายตาไปเห็นตุ๊กตาแม่เหล็กสี่ตัว เป็นตุ๊กตาครอบครัว 

อนัประกอบไปด้วยตุ๊กตาพ่อแม่ พี่สาว และน้องชายตวัน้อย 
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‘ตุ๊กตาสี่ตัวนี้เป็นตัวแทนพวกเรา ถ้าออกจากบ้านก็เอาตุ๊กตาแปะไว้

ที่บอร์ดข้างประต ูแต่ถ้ากลบัมาบ้านกแ็ปะที่บอร์ดกลางประต ูตอนนี้พ่อกลบั

มาแล้วกเ็อามาแปะที่ประตูตรงนี้ ความจรงิพ่อกแ็ทบจะอยู่บ้านตลอดเวลา

นะ คงไม่ต้องย้ายตุก๊ตาพ่อไปตดิบอร์ดข้างประตหูรอกมั้งเนอะ พอ่เป็นคน

เฝ้าประตูเอง’

ภาพคนในครอบครัวปรากฏชัดขึ้นในหัวของกนธี แม้ประตูบ้านจะ

ต่างกนั แต่เขากลบัมองเหน็ภาพจากความทรงจ�าได้ชดั ภาพของพ่อที่มกัใส่

ผ้ากนัเป้ือนเสมอ ในขณะที่แม่สวมชดุสาวออฟฟิศ พี่สาวยงัเป็นเดก็ประถม 

ในขณะที่เขาเป็นเดก็อนุบาลสาม 

‘ส่วนแม่ก็ออกนอกบ้านตลอด’ ค�าพูดของแม่ท�าให้ทุกคนหัวเราะ 

‘สงสัยต้องเฝ้าบอร์ดข้างประตูซะละมั้ง แต่วันนี้แม่ก็กลับมาแล้วจ้ะ แม่ก็

หยบิมาแปะตรงนี้ด้วย ขออยู่ข้างๆ พ่อนนท์นะ’

‘พี่ฟางก็กลับมาแล้ว พี่ฟางก็แปะตรงนี้ค่ะ’ พี่สาวเขย่งเท้าเล็กน้อย

เมื่อเอาตุ๊กตาประจ�าตวัไปแปะ ก่อนจะก้มลงมาหาน้องชาย ช่วยหยบิตุ๊กตา

ตวัสุดท้ายให้ ‘เจ้าซกีก็ลบัมาแล้ว แปะที่บอร์ดเลยสจิ๊ะ’

‘โอ๊ะโอ แม่เอมว่ิาพ่อนนท์แขวนบอร์ดสงูไปแล้วนะ เจ้าเป๊ียกของบ้าน

เอื้อมไม่ถงึ’

คนที่เอื้อมไม่ถึงบอร์ดหน้าหงิกเบาๆ จับตุ๊กตาพยายามจะแปะใส่

บอร์ดที่เป็นเหลก็ แต่ไม่ถงึ จงึแปะใส่ประตูไม้ ตุก๊ตาแม่เหลก็กห็ล่นลงพื้น

จนตุ๊กตาขาหกั ส่งผลให้เจ้าของตุ๊กตาเบะปากจะร้องไห้ ซึ่งเป็นการรู้กนัใน

บ้านว่าถ้าท�า ‘เจ้าแก้มกลม’ ร้องไห้ เจ้าตวัจะร้องไม่หยุดจนกว่าจะเหนื่อย

แลวัหลบัไปเอง พี่สาวจงึต้องรบีเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ 

‘โอ๋ๆๆ ซคีบั ไม่เป็นไรนะ ไว้พี่ฟางเอากาวมาตดินะ’

‘แล้วพ่อกจ็ะไปเอาค้อนมาตดิบอร์ดใหม่ให้เตี้ยลงกว่าเดมิ’

‘งั้นแม่ท�าอะไร...อ้อ แม่จะไปซื้อนมมาเยอะๆ ให้เปี๊ยกซีกิน จะได ้

ตวัสูงดไีหมลูก’
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‘แม่เอม!ิ ถ้าไม่คดิจะช่วยกอ็ยู่เฉยๆ นะคะ ไปช่วยพ่อนนท์หาค้อน

มาตดิบอร์ดใหม่ดกีว่านะ โอ๋...เจ้าซไีม่ร้องนะคบั เอางี้ มา พี่ฟางอุม้ซขีึ้นไป

ตดิเองนะ...ไม่เป็นไร จนกว่าซจีะตวัสงูพอจะตดิบอร์ดเอง พี่ฟางจะอุม้ซนีะ 

ดไีหมคบั’

‘ท�าอย่างนั้นกไ็ด้เหรอคบั’

‘ได้สิ เพราะยังไงเราก็ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่แล้ว พี่ฟางอยู่ไหน 

เจ้าซอียู่นั่นใช่ไหมล่ะ’

‘ได้ไหมคบั’ 

คนตวัเลก็สดุของบ้านหนัไปถามพ่อและแม่ที่รบีพยกัหน้าให้ ก่อนจะ

รีบพากันไปหากาวมาติดขาตุ๊กตาที่หัก รู้สึกโล่งใจที่เห็นคนตัวเปี๊ยกยิ้มได้ 

และตบมอืดใีจเมื่อพี่สาวอุ้มตวัเขาขึ้นไปแปะตุ๊กตาบนบอร์ด 

‘ติดข้างพี่ฟางเลย ผมกลับบ้านมาแล้วคับทุกคน ผมกลับมาแล้วพี่

ฟาง’

“กลบัมาแล้ว...” ภาพในอดตี บอร์ดดสูงูไปส�าหรบัเขา แต่วนันี้บอร์ด

ที่ติดไว้สูงราวเมตรครึ่งดูเตี้ยไปด้วยซ�้าส�าหรับคนตัวสูงกว่าร้อยแปดสิบห้า 

ซึ่งก�าลงัหยบิตุก๊ตาน้องชายตวัเดมิจากบอร์ดข้างประตมูาตดิไว้ที่บอร์ดกลาง

ประตู ข้างๆ ตุ๊กตาพี่สาว 

“ผมกลบัมาแล้วนะฟาง เจ้าซกีลบับ้านมาหาฟางแล้ว”

ขอโทษที่หายไปนาน...ขอโทษที่โตช้า

แต่ตอนนี้ผมโตพอที่จะมายนืข้างๆ ฟางได้แล้ว

อยู่เคยีงข้างกนัเหมอืนตุ๊กตาพี่สาวน้องชาย

“แต่เราจะไม่ใช่พี่สาวน้องชายกันต่อไป ฟางจะต้องเป็นผู้หญิงของ

ผม...ของผมคนเดยีว”

เอม ิแม่ของกนธเีป็นลกูเสี้ยวองักฤษ ไทย ญี่ปุน่ เธอแยกทางกบั 
‘คาโอรุ’ หลังคลอดลูกแฝดไม่นาน ตอนแรกเอมิยืนกรานว่าลูกทั้งสองคน
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ต้องอยูก่บัเธอ แต่เพราะเป็นเพยีงผูห้ญงิตวัเลก็ๆ ท�าให้ต้องยอมรบัข้อเสนอ

ที่ฝ่ายนั้นยื่นให้ ดกีว่าต้องเสยีลูกทั้งสองคน เพราะรู้ว่าฝ่ายนั้นมอี�านาจ มี

เงนิ อกีทั้งพวกเขาจะให้เงนิเธอก้อนหนึ่งเพื่อดแูลลูกชายคนเลก็ที่ไม่แขง็แรง 

กนธหีรอืเซย์จมิพีฒันาการช้ากว่าเดก็ทั่วไป ผดิกบัพี่ชาย ซึ่งเมื่อพ่ออดตีสามี

รู้เรื่องเข้ากด็ูจะไม่ปลื้มใจ 

‘คุณพ่อท่านยอมให้ที่สุดแล้วนะเอมิ รับข้อเสนอเถอะ ไม่อย่างนั้น

ท่านจะเอาลูกไว้ทั้งสองคน คุณกร็ู้ท่านไม่ไยดเีซย์จ ิถ้าเขาอยู่ที่นี่ลูกจะต้อง

ล�าบาก เขาควรได้อยู่กบัแม่...ส่วนซาคาอ ิผมสญัญาวา่จะดแูลลกูให้ด ีคณุ

พ่อรกัซาคาอมิาก ท่านจะเลี้ยงหลานคนนี้อย่างด.ี..ขอโทษที่ผมเป็นสามทีี่ดี

ให้คุณไม่ได้ ขอบคุณที่เข้าใจผม ขอให้คุณได้เจอชวีติใหม่ที่เมอืงไทย ได้

เจอคนที่ดีกว่าผม ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะเอมิ อย่างที่คุณบอกผม เรา

เป็นสามภีรรยากนัไม่ได้แล้ว แต่เราจะยงัเป็นเพื่อนกนั เป็นพ่อและแม่ของ

ลูกแฝดของพวกเรา’

เอมมิาใช้ชวีติที่เมอืงไทยด้วยเงนิที่ครอบครวัอาชโิมโตะให้มา เธอซื้อ

บ้านหลงัหนึ่ง ตั้งใจจะเลี้ยงลูกเองสกัปีสองปีแล้วออกไปหางานท�า แต่ด้วย

ความที่กนธตี่างจากเดก็ทั่วไป จงึค่อนข้างล�าบากในการหาคนดูแล จนเธอ

ไดเ้จอกบัอานนท์ จติรกรวาดภาพประกอบลูกตดิที่โดนภรรยาทิ้ง เขาก�าลงั

โดนคนทวงหนี้ต่อหน้าลูกสาวตัวเล็กๆ วัยสามขวบ เอมิเข้าไปช่วยเหลือ 

ท�าใหไ้ดรู้จ้กักนั จงึรูว้า่ชวีติอานนท์ก�าลงัล�าบาก เขาโดนไล่ออกจากบ้านเช่า 

ไม่มทีี่ไป แต่เป็นคนที่ท�างานบ้านได้ ดูแลเดก็ได้ด ีเอมจิงึตกลงจ้างเขาเพื่อ

ดูแลกนธี

ช่วงปีแรกพวกเขาต่างแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ แต่ต่อมากก็ลายเป็น

ความรกั พวกเขาต่างช่วยกนัเตมิเตม็ความขาดของกนัและกนั แล้วกต็กลง

เป็นครอบครวัเดยีวกนั เลี้ยงดลูกูทั้งสองคนโดยให้พวกเขาคดิว่าเป็นพี่น้อง

ท้องเดยีวกนั เตบิโตมาด้วยความรู้สกึอย่างนั้น ตอนแรกญาตฝ่ิายอานนท์

ไม่ค่อยเหน็ด้วย แต่กไ็ม่ได้ใส่ใจ เพราะอย่างน้อยการมเีอมกิท็�าให้อานนท์
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มเีงนิดูแลตวัเองและลูก ไม่ต้องกลวัว่าเขาจะมาท�าให้เดอืดร้อน 

ฟ้ารดาและกนธอีายุห่างกนัสองปี ช่วงก่อนห้าปี กนธมีพีฒันาการช้า 

ตวัเลก็ มปีัญหาเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการเข้าสงัคม เขาไม่ยอมสื่อสารกบัคน

แปลกหน้า เป็นเด็กพิเศษที่เอมิต้องพาไปปรึกษาหมอ ได้รับค�าแนะน�า มี

การให้ยาและสอนคนในครอบครัวเรื่องวิธีดูแลส่งเสริมพัฒนาการ โดย

เฉพาะฟ้ารดา แม้จะยังเป็นเด็ก แต่เธอก็เป็นเด็กอ่อนโยนและรักน้องชาย

มาก เพราะพ่อและแม่จะสอนว่าน้องไม่สบาย น้องป่วย น้องเป็นเดก็พเิศษ

ที่ต้องมีคนอยู่ด้วย คอยกุมมือเวลาที่น้องรู้สึกกังวลหรือไม่ปลอดภัย ซึ่ง 

เธอกพ็ร้อมจะเป็นคนที่คอยท�าให้น้องรู้สกึปลอดภยัมั่นคง 

หลังได้รับการดูแลอย่างดี กนธีมีพัฒนาการดีขึ้นมาก เหมือนเป็น

เรื่องมหศัจรรย์ เดก็ชายสามารถไปโรงเรยีนตามปกต ิมคีวามสามารถด้าน

กฬีาดเียี่ยม สตปัิญญาด ีอาจยงัมปัีญหาในการเข้าสงัคมบ้าง เขาไม่ชอบการ

ให้คนไม่สนทิสมัผสัตวั รู้สกึไม่ปลอดภยัถ้าถูกจบั ถูกกอด ถูกจู่โจมระยะ

ประชดิ แต่กไ็ด้พี่สาวคอยสอนบอกให้หายใจลกึๆ ให้คดิว่านี่คอืเพื่อน คอื

ครู คือคนที่ไว้ใจได้ ไม่มีใครคิดร้ายกับเขา ฟ้ารดาจะคอยพาเขาไปท�า

กจิกรรมร่วมกบัคนอื่น เตบิโตมาด้วยกนั จนเดก็ชายได้รบัค�าชื่นชมว่าเป็น

เดก็ด ีสภุาพอ่อนโยน และเป็นคนที่ตดิพี่สาวมากจนมกัพดูกนัว่า ‘เจอพี่ฟาง

ที่ไหนกจ็ะเจอเจ้าซทีี่นั่น’

คนอาจจะมองว่ากนธตีดิพี่สาวมากจนบางทที�าให้ฟ้ารดาไม่มเีวลาเป็น

ของตัวเอง เธอต้องคอยดูแลน้องชาย บ่อยครั้งที่กนธีหลุดมีอาการวิตก

กงัวล หนไีปหลบอยู่ในมุมที่เขาคดิว่าจะปลอดภยั พี่สาวต้องถูกตามตวัไป

พาออกมา ท�าให้เธอต้องใช้เวลาปลอบดูแลน้อง จนคนรอบตวัอดคดิไม่ได้

ว่าเป็นภาระที่หนักเกินไปส�าหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง แต่ตัวเธอกลับไม่คิด

อย่างนั้น เธอมคีวามสุขที่ได้ดแูลน้อง เธอภมูใิจที่พอ่และแมใ่ห้เธอท�างานนี้ 

และเต็มใจที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจให้น้องตลอดไป จนกว่าจะถึงวันที่เธอ 

ไม่จ�าเป็นต่อน้องแล้ว น้องไม่ต้องการเธอแล้ว 
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‘ซ.ี..อยู่ไหน พี่ฟางมาแล้ว ออกมาเรว็เข้า...ท�าไมมาอยู่ตรงนี้ ดูสติวั

เปื้อนหมดแล้ว ร้องไห้ท�าไม ใครรงัแกซ ีบอกพี่ฟางซคิบั โอ๋...ไม่ร้องนะซ ี

ไหนดูซเิจบ็ตรงไหน ถ้าไม่เจบ็ร้องไห้ท�าไมคบั ไหนบอกว่าจะไปดูพี่ซ้อมร�า

ไง’

‘เพื่อนพี่ฟางไม่ให้ผมไป เขาว่าผมเกะกะ เกาะพี่ฟางเป็นปลิง ผม

ไม่ใช่ปลงินะ ผม...ผม...ฮอื...’

ตั้งแต่เลก็กนธจีะแทนตวัว่า ‘ผม’ กบัพี่ พ่อแม่ และผู้ใหญ่ เพราะ

พ่อเขาสอนอย่างนั้น และเขาเองกเ็ลยีนแบบพฤตกิรรมของพ่อ ซึ่งเป็นผู้ชาย

อ่อนโยน พดูเพราะและสภุาพ บ่อยครั้งที่มาโรงเรยีนเขาจะถูกคนล้อเป็นตุ๊ด

บ้างแต๋วบ้าง ด้วยเป็นคนที่มพีฤตกิรรมเข้ากบัสงัคมยาก มบีคุลกิที่ถกูแกล้ง

ถูกข่มได้ง่าย จงึโดนกระท�าเสมอ บวกกบัเป็นคนที่มทีกัษะด้านกฬีาด ีสติ

ปัญญาด ีเหมอืนไม่ได้ตั้งใจ เหมอืนไม่อยากเด่นแต่กเ็ด่น คนที่แย่กว่าหลาย

คนกห็มั่นไส้และเอาปมเรื่องอื่นมา ‘บลูลี่’ รูว่้าเกลยีดการถกูสมัผสักย็ิ่งแกล้ง

เข้ามากอด มาผลกัให้เขาสตหิลดุอยูเ่สมอ เพื่อจะให้เดก็ชายเป็นตวัตลกของ

คนในโรงเรยีน

‘ปลิงที่ไหนจะน่ารักขนาดนี้กัน’ ฟ้ารดาว่าพลางสัมผัสตัวน้องอย่าง

อ่อนโยน ประคองให้ลุกขึ้นแล้วปัดฝุ่นให้ เธอยิ้มให้ก�าลังใจ ดึงมือน้อง 

มาบบี ‘ไปเถอะจ้ะ ไปห้องร�าแล้วจะได้กลบับ้านกนั พี่จะไปลาออก บอกครู

ว่าไม่ท�าแล้ว ที่นั่นมคีนแกล้งน้องชายพี่ พี่กไ็ม่อยากไปหรอก’

‘พี่ฟางอยากร�าไม่ใช่เหรอ อยากใส่ชดุไทยสวยๆ แล้วกจ็ะได้คะแนน

เพิ่มด้วย’

‘กใ็ช่คบั แต่พี่ฟางอยากให้ซมีคีวามสขุมากกว่า ถ้าซไีปที่นั่นแล้วโดน

แกล้ง พี่กไ็ม่อยากไปหรอก’

‘ขอโทษที่ผมขี้ขลาด ผมเอาแต่หนี ผม...ผมขอโทษ...’ พูดแล้วจะ

ร้องไห้ แต่กพ็ยายามอดทนไว้ ‘โตซะเปล่ากย็งัขี้แย ผมไม่อยากร้องไห้นะ 

พี่ฟาง แต่น�้าตามนัไหลเอง ผมขี้กลวั เอาแต่เป็นปลงิเกาะพี่ฟาง’
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‘ใครว่าล่ะ ส�าหรับพี่นะ ซีไม่ได้เป็นอย่างนั้น เจ้าซีของพี่อ่อนโยน 

น่ารกั การยอมคน การไม่สู้คนไม่ใช่เรื่องเลวร้ายหรอกนะส�าหรบัพี่ พี่ชอบ

ซทีี่เป็นแบบนี้ ดกีว่าซไีปท�าก้าวร้าว ไปยนืเถยีงหรอืตกีบัคนอื่น เหน็เดก็ห้อง 

ป. หกวนัก่อนไหม ที่ตกีนัหลงัห้องน�้า พี่ไม่เอาแบบนั้นนะ ซขีองพี่อย่าไปท�า

อย่างนั้นนะ พี่นึกภาพตอนนั้นไม่ออก แล้วไม่อยากนึกภาพด้วย พี่ไม่ขอ

อะไรมาก ขอแค่ซีเป็นซีแบบนี้ตลอดไปพี่ก็พอใจแล้ว พี่ยอมมาปลอบซ ี

แบบนี้ ดกีว่าต้องไปนั่งท�าแผลหรอืเชด็เลอืดให้ซนีะ’

ด้วยฟ้ารดาสอนน้องอย่างนี้ เด็กชายกนธีจึงเป็นคนที่เลี่ยงการมี

ปัญหา การเผชญิหน้ากบัคนอื่น เมื่อโตขึ้น เขาไม่ได้เอาแต่หนปีัญหาไปซุก

ตวัร้องไห้แล้ว แต่กย็งัคงเป็นคนตดิพี่สาวเหมอืนเดมิ เป็นพี่น้องที่รกัและ

อยู่เคียงกันมา แล้วคนรอบตัวก็คงมองภาพที่พวกเขาจะแยกกันไม่ออก 

กระทั่งมนัเกดิขึ้นจรงิ เมื่อรถของครอบครวัประสบอบุตัเิหต ุพ่อและแม่เสยี

ชีวิต เหลือเพียงพวกเขาที่รอด การรอดชีวิตของเด็กที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้

และไม่ได้มคีวามเกี่ยวข้องกนัทางสายเลอืด ท�าให้ญาตขิองแต่ละฝ่ายจบัพวก

เขาแยกจากกนั 

‘ไอ้เดก็ซนีั่นมนัโรคจติ โรคจติมาตั้งแต่เดก็แล้ว ถงึจะไม่ใช่พี่น้อง แต่

ที่ผ่านมากถ็กูเลี้ยงให้เป็นพี่น้อง มนัจะมาบอกรกัฟางได้ยงัไง! ไม่ว่ายงัไงป้า

กร็บัไม่ได้ ป้าไม่รบัมนัมาอยู่ด้วยหรอกนะ และป้าจะไมป่ลอ่ยให้ฟางอยูก่บั

เดก็โรคจตินั่น ปล่อยให้มนัไปอยู่กบัครอบครวัมนันะ่ดแีลว้...หรอืฟางกค็ดิ

อย่างมนั เป็นคนโรคจติเหมอืนกนั ฮ!ึ ยายฟาง บอกป้ามานะ ถ้าไมใ่ช่กห็า

ทางสลดัมนัทิ้ง บอกมนัให้เดด็ขาด อย่าปล่อยให้เรื่องบดัสบีดัเถลงิเกดิขึ้น

ในตระกูลเรานะยายฟาง จดัการไล่มนัไป!’

ในขณะที่คนรอบตัวบอกว่า สิ่งที่กนธีบอกพี่สาวว่า ‘รัก’ คือความ

โรคจิต ฟ้ารดาไม่ได้คิดอย่างนั้น เธอคิดเพียงว่าเพราะน้องยังเด็ก เพราะ 

เพิ่งรู้ว่าเธอและน้องไม่ใช่คนสายเลือดเดียวกัน ท�าให้น้องพยายามหาที่ 

ยดึเหนี่ยว หาเหตผุลเพื่อให้ตวัเองรูส้กึดขีึ้น มนัไม่ใช่ความรกัของหนุม่สาว 
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มันแค่ความสับสน ถึงแม้น้องพยายามจะยืนกรานว่าไม่ใช่พี่น้องก็รักกัน 

แบบอื่นได้ 

‘ยี่สบิสามปีเตม็ พ่อนนท์เคยบอกว่าผูช้ายจะเป็นผูใ้หญ่ตอนยี่สบิสาม

ปีเตม็ จะรู้ว่ารกัเป็นยงัไง แปดปีจากนี้ห้ามตดิต่อ ห้ามเจอหน้า ท�าได้ไหม 

พสิูจน์ส!ิ รบัค�าท้า! ถ้าความรู้สกึซยีงัไม่เปลี่ยน พี่จะเชื่อว่าที่เราเป็นอยู่...

ไม่ใช่รกัของพี่น้อง’ 

ที่พดูออกไปกแ็ค่จะซื้อเวลา คดิไว้ว่าเมื่อน้องมสีต ิเมื่อน้องโตขึ้นจะ

มองเหน็ความจรงิ อาจจะใช้เวลาสองเดอืน สามเดอืน อย่างมากกค็งแค่หนึ่ง

ปี น้องก็คงคิดได้แล้วติดต่อกลับมา แต่กลายเป็นว่าตั้งแต่แยกจากกัน 

วนันั้นที่เธอได้เหน็น้องชายรบัค�าท้าของเธอทั้งน�้าตา น�้าตาของความเสยีใจ

และอดัอั้นที่ท�าอะไรไม่ได้ดกีว่านี้ เขากไ็ม่กลบัมาอกีเลย 

‘ได้! แปดปี...ผมจะกลบัมา ถงึตอนนั้นฟางต้องเป็นของผม! จ�าไว้

นะ! ฟางเป็นของผมคนเดยีว!’

เสยีงตะโกนก้องในอดตีดงัขึ้นในความฝันอกีครั้ง ท�าให้ฟา้รดาน�้าตา

ไหลแม้รูส้กึตวัตื่นในยามเช้า หญงิสาวขยบัลุกขึ้นนั่งดว้ยความเศร้า แปดปี

นานเหลือเกิน นานจนท�าให้เริ่มเชื่อแล้วว่าน้องชายจะไม่กลับมา ค�าพูดใน

วนันั้นของเธอคงท�าให้น้องเสยีใจและผดิหวงั และคงจะลมืพี่สาวคนนี้ไปมี

ชวีติใหม่ เพราะไม่อย่างนั้นน้องคงกลบัมาแล้ว

“ซ.ี..พี่ฟางขอโทษ” เธอสะอื้นกบัเข่าตวัเอง “กลบัมาหาพี่ได้ไหม กลบั

มาเป็นพี่น้องกนัเหมอืนเดมิ พี่ฟางคดิถงึเจ้าซมีาก...มากเหลอืเกนิ...” 

บ้านเช่าของฟ้ารดาอยู่ระหว่างบ้านสองหลัง ฝั่งซ้ายมือเป็นบ้าน
ของสามภีรรยาเจ้าของบ้านเช่า ส่วนฝั่งขวามอืเป็นบ้านของครอบครวัเลก็ๆ 

มพี่อแม่ ลูกสาววยัรุ่นคนหนึ่งและลูกชายวยัประถมคนหนึ่ง ทุกเช้าเธอจะ

ถกูปลกุด้วยเสยีงแม่บ้านที่ปลกุลกูๆ ให้อาบน�้าแต่งตวัไปโรงเรยีน วนันี้เธอ

ตื่นก่อนเพราะฝันถึงอดีตที่แสนเศร้า แต่เมื่อเสียงปลุกดังขึ้นก็ท�าให้รู้ว่าได้
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เวลาที่จะลงจากเตยีงแล้วเช่นกนั

“ต้อยติ่ง รีบลุกเร็วเข้า ตื่นรึยัง แม่บอกหลายครั้งแล้วว่าห้ามล็อก

ห้อง!” เสยีงปลุกแว่วมาพร้อมกบัเสยีงทุบประตู มเีสยีงลูกสาวร้องสวนไป

ว่าตื่นแล้ว อย่าโวยวายได้ไหมแม่ 

“ถ้าแม่ไม่โวยวายแกจะตื่นไหม แม่อาบน�้าให้น้องแล้ว แกรีบไป 

อาบน�้าแล้วมาแต่งตัวให้น้องนะ แม่จะลงไปท�ากับข้าว ให้เร็ว ถ้าแม่ต้อง 

มาเรยีกอกีรอบ แกจะไม่ได้เงนิค่าขนมไปโรงเรยีน”

ฟ้ารดามาอยู่บ้านหลงันี้ได้ปีกว่าๆ ตั้งแต่เธอมาท�างานที่โรงเรยีนบ้าน

รกัษ์ใจ ตอนมาหาบ้านเช่าเธอไม่กล้าเข้ามาดดู้วยซ�้า ด้วยบรรยากาศของบ้าน

บวกกบัสภาพแวดล้อม ค่าเช่าน่าจะมากกว่าเงนิเดอืนของเธอ แต่เพราะลุง

ฉ�่าแนะน�ามาว่าให้ลองไปคุย จึงรู้ว่าค่าเช่าไม่ได้แพง แต่เจ้าของบ้านเช่า 

ถามแค่ว่าตื่นเช้าได้ไหม รบัเสยีงดงัตอนเช้าๆ ได้ไหม ถ้าได้กม็าอยู่ได้ด้วย

ค่าเช่าที่คุยกันไว้ ที่ต้องถามกันอย่างนี้ก่อน เพราะที่ผ่านมาผู้เช่ารายอื่นๆ  

จะมปีัญหาเรื่องนี้ตลอด เจ้าของบ้านเช่ากเ็ป็นคนด ีไม่ได้อยากมปีัญหากบั

เพื่อนบ้าน จงึเลอืกที่จะคนืเงนิให้ผู้เช่าย้ายออกไป

นอกจากปัญหาเรื่องเสยีงดงัแล้ว เพื่อนบ้านฝ่ังขวานั้นยงัเป็นแม่บ้าน

ประเภทสอดรู้สอดเหน็ มกัจะหูตาแพรวพราวเป็นสบัปะรด คอยสอดส่าย

สายตามาที่บ้านเธอ มีคนแวะมาหาก็คอยถามว่าเป็นใครมาจากไหน เป็น

แฟนหรือเพื่อน ด้วยนิสัยท�านองนี้ท�าให้ผู้เช่ารายก่อนๆ ค่อนข้างระอาจน

ย้ายหนอีอกไปหมด จะมกีแ็ค่ฟ้ารดาเท่านั้นที่อยูน่าน นอกจากเธอเป็นผูเ้ช่า

ที่นสิยัดแีล้ว ยงัจ่ายเงนิตรงเวลา เจ้าของบ้านเช่าจงึเอน็ดูเธอเป็นพเิศษ ให้

ความรกัความเมตตาถงึขั้นเคยจะยุให้ลูกหลานจบี แต่พอเหน็ท่าทางวางตวั

ชอบอยู่คนเดยีวของฟ้ารดากไ็ม่ฝืนใจเธอ

“แม่! ช่วยด้วย พี่ต้อยติ่งตลีูกหม!ี โอ๊ย! เจบ็ แม่!”

“แม่อย่าไปเชื่อ หนูไม่ได้ตมีนัเลย ไอ้ลูกหม ีอย่ามาพูดหมาๆ นะ”

“แม่ พี่ต้อยติ่งพูดไม่เพราะ บอกว่าผมเป็นหมาด้วย แม่!”
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จากนั้นเสยีงอกึทกึครกึโครมกต็ามมา ส่งผลให้เจ้าบ้านในละแวกนั้น

ตื่นกันหมด ต่างเปิดไฟและลุกจากเตียง รวมถึงฟ้ารดา หญิงสาวอมยิ้ม

พลางถอนหายใจ สลดัเรื่องเศร้าออกจากหวั บอกตวัเองว่าชวีติต้องด�าเนนิ

ต่อไป เธอมเีรื่องให้ท�า มงีานที่รกั มเีดก็ๆ ที่เธออยากดูแล ทดแทนที่ไม่ได้

ดูแลน้องชายอย่างที่แม่เคยฝากฝัง แล้วนั่นท�าให้เธอมีแรงที่จะลุกขึ้นใน 

ทุกๆ วนั

ถงึแม้บ้านจะอยูใ่กล้ที่ท�างาน แต่ฟ้ารดากต็ื่นเช้าเป็นประจ�า ไม่ลกุมา

ท�างานบ้านก็ท�าขนมไปฝากเด็กๆ บางวันก็จะไปออกก�าลังกายโดยการวิ่ง

ยามเช้า เพราะงานที่ท�าต้องคอยรับมือเด็กๆ ที่มีพลังเหลือร้าย เธอต้อง 

เตรียมร่างกายให้พร้อม การเป็นสาวเรียบร้อยท�าให้ชุดออกก�าลังกายเธอ 

ไม่ได้หวือหวา เป็นชุดวอร์มพอดีตัวที่ใส่แล้วดูน่ารักสมบุคลิก รวบผม 

หางม้าเสร็จก็สวมหมวกแก๊ป มีผ้าขนหนูสีขาวพาดคอ สวมรองเท้าพร้อม

ออกจากบ้าน แล้วสิ่งที่จะต้องท�าเสมอก่อนออกจากบ้านคอื หยบิตุ๊กตาแทน

ตวัเองที่แปะตรงบอร์ดหน้าประตูไปตดิไว้ที่บอร์ดข้างประตู

หนึ่งปีตั้งแต่มาอยู่บ้านนี้ ตุก๊ตาตวัเดยีวที่ได้มาตดิที่บอร์ดหนา้ประตู

มแีค่ตุ๊กตาของเธอ มนัเป็นภาพที่ชนิตาและคุ้นเคย ไม่ต้องเงยหน้าขึ้นดูกร็ู้

ว่าควรหยิบอะไรตรงไหน แต่วันนี้เพียงแค่เอื้อมมือจะไปหยิบ หัวใจเธอก็

หล่นวูบ

นี่มนั...ตุ๊กตาของซ ีมาอยู่นี่ได้อย่างไร

ซีกลับมา...วูบแรกที่เห็นสมองคิดอย่างนั้น คิดว่าน้องกลับมา แต่

เสี้ยววนิาทต่ีอมากค็ดิว่าไม่มทีางเป็นไปได้ ไม่มทีางที่น้องจะกลบัมา หรอืต่อ

ให้กลบัมา นี่กไ็ม่ใช่บ้านหลงัเดมิที่เคยใช้ชวีติครอบครวัด้วยกนั น้องจะมา

ถูกได้อย่างไร น้องไม่เคยตดิต่อมา ไม่เคยมขี่าวคราวใดๆ หายไปเหมอืน

ตายจากกนั

ที่นี่มแีค่เธอ...แค่เธอเพยีงคนเดยีว

“ใช่...เหลอืแค่เรา เหลอืแค่เราคนเดยีว” 
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ตามปกติฟ้ารดาจะไม่ได้รู้สึกเศร้าหดหู่มาก อาจมีคิดถึงชีวิตเก่าๆ 

คิดถึงครอบครัว โดยเฉพาะน้องชาย แต่มันก็แค่ความคิดถึง พอได้ท�า 

โน่นนี่กผ็่านช่วงเวลานั้นไปได้ จะมบี้างที่รู้สกึอ่อนแอ อย่างเช่นวนัครบรอบ

วนัตายของพ่อแม่ หรอืวนัเกดิของเธอและน้องอย่างตอนนี้ 

“กแ็ค่มคีนมาเล่น คงมคีนมาแปะเล่น...เท่านั้นเองฟาง”

ความเสยีใจระคนผดิหวงัมมีากเกนิกว่าที่ค�าปลอบใจตวัเองจะเอาอยู่ 

หญิงสาวทรุดลงไปนั่งหน้าประตู ความเศร้าจู่โจมเธออีกครั้งและหนักหนา

จนต้องใช้เวลาครู่ใหญ่กว่าจะตั้งสติได้ พยายามลุกขึ้นอีกครั้ง มองไปที่

ตุ๊กตาพี่และน้อง เหน็ลกัษณะการวางตุ๊กตาที่ ‘พเิศษ’

มนัไม่ใช่ความบงัเอญิ! 

ถ้าไม่ใช่ซ.ี..กค็งไม่มใีครวางอย่างนี้!

‘ผมอยากเปลี่ยนตุ๊กตาแล้ว ตุ๊กตานี่เตี้ยกว่าฟาง ตอนนี้ผมสูงกว่า

ฟางแล้ว สูงกว่าตั้งคืบนึง แม่เอมิว่าจะหามาเปลี่ยนให้ก็หาซื้อแบบนี้ไม่ได้

เสยีท ีผมไม่ค่อยชอบเลย มนัดไูม่เหมอืนผมเท่าไหร่ นี่ผมเริ่มโกรธแมเ่อมิ

แล้วนะ เอาแต่ท�างาน ไม่ยอมไปหามาเปลี่ยนให้เสยีท’ี

‘เอาน่า ซ ี ตุ๊กตาแบบนี้ใช่ว่าจะหาซื้อได้ง่ายๆ ให้เวลาแม่เอมหิน่อย 

ครั้นจะเปลี่ยนยกชุดก็เสียดาย ตุ๊กตาพวกนี้เป็นความทรงจ�าดีๆ ของ

ครอบครวัเรา จรงิๆ พี่ไม่อยากให้เปลี่ยนหรอก เพราะต่อให้เจ้าซตีวัสูงขึ้น 

เจ้าซกีย็งัเป็นน้องชายตวัน้อยๆ ของพี่ฟาง งั้นเอางี้นะ เวลาวางตุก๊ตาซกีว็าง

แบบนี้ส ิวางให้เยื้องๆ ไปด้านหลงั ให้สงูกว่าพี่แบบนี้ ซกีด็ตูวัสงูกว่าพี่แล้ว 

จากนั้นกก็างมอืตุ๊กตาออก แล้วเรากจ็ะจบัมอืกนัไว้แบบนี้...ดไีหมคบั’

ต้องเป็นซ.ี..ถงึจะวางตุ๊กตาแบบนี้ได้ ฟ้ารดามั่นใจ

“ซี!” เธอเรียกพลางกวาดตามองหา ฟ้ายังไม่สว่างมากนัก แต่ใน

บรเิวณบ้านกม็แีสงไฟ ตรงถนนกเ็ช่นเดยีวกนั “เจ้าซ!ี ซใีช่ไหม เจ้าซกีลบั

มาใช่ไหม” 

ไม่มเีสยีงตอบกลบั ทุกอย่างยงัคงเงยีบ 
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“ซ.ี..ออกมาหาพี่ฟางส ิเจ้าซ!ี”

มเีสยีงเคลื่อนไหวจากบ้านฝั่งขวา หญงิสาวหนัขวบัไปมอง หมายใจ

ว่าจะพบน้องชายยืนอยู่ตรงนั้น...ยืนมองและยิ้มให้พร้อมเอ่ยค�าทักทาย

เหมอืนที่เคยเอ่ย ‘ผมกลบัมาแล้วฟาง’

แต่ที่เธอเหน็ผ่านเงาไม้ คอืแมวจรเจ้าประจ�าที่กระโดดออกมาส่งเสยีง

ร้องเหมยีวๆ ขออาหาร เดนิเข้ามาคลอเคลยี พนัแข้งพนัขาขอให้เทอาหาร

ให้ หญงิสาวเข้าไปลูบหวัมนั ก่อนจะไปหยบิอาหารมาเทใส่ชามข้าว

“หายไปไหนมาตั้งหลายวนั” ให้ทั้งน�้าและอาหารแล้วกม็าลูบหวั “ถ้า

ไม่หวิกไ็ม่แวะมาหาเลยนะ”

แต่ก่อนฟ้ารดาเป็นคนกลวัแมว เพราะเคยโดนแมวข่วนตอนเดก็ ยงั

ทิ้งรอยแผลเป็นจางๆ ไว้ที่แขน แต่การที่กล้าเข้าไปลูบหวัแมวจรที่เธอเหมอืน

รับเลี้ยง ก็เพราะคิดถึงเด็กผู้ชายที่ชอบแมวมากคนหนึ่ง แต่เพราะแม่เอมิ

เป็นคนแพ้ขนสัตว์ในบ้านจึงเลี้ยงไม่ได้ แต่ทุกครั้งที่เจอแมว น้องชายตัว

น้อยจะวิ่งเข้าไปเล่นด้วย ในกระเป๋าน้องชายจะมีอาหารเม็ดติดไปโรงเรียน

ด้วยเสมอ ยอมเจยีดเงนิค่าขนมของตวัเองไปซื้อขนมให้แมว

“จอนนี่...อยู่ตรงนั้นนานรยึงั เหน็น้องชายของฟางไหม เหน็เจ้าซขีอง

ฟางไหม”

พร้อมกบัค�าถามเบาๆ อย่างไม่จรงิจงันั้น มเีสยีงเคลื่อนไหวดงัมาจาก

ต้นไม้รมิรั้ว ฟ้าสวา่งมากแล้ว บวกกบัแสงไฟ ท�าให้ฟา้รดามองเหน็ร่างของ

ผูช้ายตวัสงูโปร่งที่ปีนขึ้นต้นไม้แล้วไต่ไปตรงสนัก�าแพง ท�าท่าจะกระโดดลง

มา คราแรกตกใจนกึว่าเป็นโจรขโมย ทว่าก่อนที่เธอจะร้องให้ใครช่วยหรอื

ท�าอะไร เธอกท็นัเหน็หน้าผู้ชายคนนั้น 

ซ.ี..เจ้าซ?ี หญงิสาวรู้สกึเหมอืนหวัใจหล่นวูบ

“เจ้าเหมียวบ้า” ดูเหมือนอีกฝ่ายจะยังไม่เห็นเจ้าของบ้านที่ก�าลังมี

อาการเหมือนช็อกระคนตกใจ “หลอกล่อให้ตามออกไปแล้วหายไปไหนก็

ไม่รู้ คอยดูนะ จบัได้จะฟัดให้พุงตะ...”
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ประโยคบ่นอย่างหงุดหงิดของคนที่อยู่บนสันก�าแพงชะงักไป เมื่อ

ปรายตาไปเหน็คนที่ยนืนิ่งอยู่หน้าประตู

ฟาง?

แววตาเธอยามมองมาสะท้อนความตกใจ...พร้อมน�้าตาที่รนิไหลผ่าน

แก้ม

เป็นซจีรงิๆ ใช่ไหม พี่ไม่ได้ฝันไปใช่ไหม...เจ้าซกีลบัมาแล้ว?

ฟ้ารดาแทบไม่อยากเชื่อสิ่งที่เธอเห็น พยายามบอกตัวเองว่ามัน
เป็นภาพลวงตา จินตนาการของเธอเอง ผู้ชายที่เพิ่งกระโจนลงมาจาก

สันก�าแพงไม่มีทางเป็นน้องชายของเธอ เขาอาจจะเป็นแค่คนหน้าเหมือน 

เหน็ผวิขาวใสเหมอืนหยวกกล้วย ดวงตาเรยีวแหลม รมิฝีปากบางแต่รปูทรง

ชดั ยิ่งเขาเดนิเข้ามาใกล้ ยิ่งเหน็ว่าเป็นผูช้ายที่ตวัสงูมาก เจ้าซขีองเธอไม่น่า

จะตวัสงูได้ขนาดนี้ ต่อให้เจ้าเป๊ียกของบ้านพยายามดื่มนมให้มาก แต่กไ็ม่มี

ทางสงูจนเธอต้องแหงนหน้าขึ้นมองอย่างตอนนี้ ตอนที่เขามายนือยู่ตรงหน้า 

ห่างไม่ถงึครึ่งช่วงแขน 

ไม่ใช่หรอกฟาง เจ้าซไีม่มทีางมาอยู่ตรงนี้

แปดปี...เวลาตั้งแปดปี ไม่มใีครทนรอได้...ไม่มใีครท�าได้!

ถ้าไม่อยากเสยีใจผดิหวงักเ็ชื่อซะ...ว่าที่เหน็อยู่นี่เป็นคนอื่น

คนที่ก�าลงัเอื้อมมอืมาปาดน�้าตาให้เธอ...ไม่ใช่เจ้าซ.ี..ของเธอ

“ฟาง...” เสยีงเรยีกดูต่างไป ซขีองเธอเสยีงไม่ได้ทุ้มต�่าขนาดนี้ “ผม

กลบัมาแล้ว...กลบัมาหาฟางแล้ว” 

ถงึตอนนี้ฟ้ารดากย็งัไม่อยากเชื่อ เธอสบตาคนตรงหน้าไม่วาง มอง

ทั้งที่มองหน้าเขาไม่ชัด เพราะน�้าตาท�านัยน์ตาพร่ามัว เห็นเขาเป็นเพียงเงา

เลอืนๆ แต่นั่นกย็ิ่งท�าให้เธอสะอื้นแรง จดจ�าการเคลื่อนไหวและรอยยิ้มดใีจ

ของน้องได้ แม้จะไม่ชดั 

“ผมคดิถงึฟางมากเลย ขอเจ้าซกีอดฟางหน่อยนะ” 



36  l  โ ซ่ รั ก  ( ที่ )  พั ก ใ จ

สิ้นเสยีงเธอกถ็ูกรั้งตวัเข้าไปกอด นี่คอืเจ้าซขีองเธอจรงิๆ แม้เขาจะ

ตวัสงูขึ้นจนสายตาเธอมองไม่พ้นไหล่ แผ่นอกกก็ว้างขึ้นจนเธอโอบได้ไม่รอบ 

“แปดปี...นานมากรูไ้หมฟาง รูไ้หมผมคดิถงึฟางมาก เจ้าซคีดิถงึฟาง

จงั”

อ้อมแขนกว้างนั้นกระชับแน่นขึ้นจนคนในอ้อมแขนรู้สึกถึงแรงรัด 

แต่มันก็ช่วยดึงสติเธอกลับมา สติที่ช่วยท�าให้ตัวเธอมั่นใจว่านี่คือคนที่เธอ

คดิถงึจรงิๆ

“เจ้าซกีลบัมาหาพี่ฟางแล้วใช่ไหม นี่คอืความจรงิใช่ไหม” 

เสียงถามเจือสะอื้นนั้นท�าให้กนธีคลายอ้อมแขน จึงรู้ว่าหญิงสาว 

ตรงหน้าตวัสั่น ดวงตาพร่าเลอืนมองเขาอย่างไม่แน่ใจ 

“พี่ฟาง...ไม่ได้ฝันไปใช่ไหม บอกพี่ฟางซิเจ้าซี...บอกว่าพี่ไม่ได้ฝัน

ปะ...” 

จบู...คอืสิ่งที่กนธที�าหลงัจากที่เอื้อมมอืไปกุมสองแก้มของคนที่ร้องไห้

ไม่หยุด ฟ้ารดาอึ้งไป น�้าตาที่รนิไหลก่อนหน้านี้หยุดกะทนัหนัเพราะความ

ตกใจ จูบนั้นแค่แตะเบาๆ ก่อนจะเน้นน�้าหนกัรมิฝีปากลงไป ไม่ได้เคลื่อน

ไหวใดๆ แต่แค่นั้นกท็�าเอาคนโดนจูบตวัชา หวัใจหล่นวูบ 

ใช่ว่าพวกเขาจะไม่เคยจูบอย่างนี้ ตอนเป็นเด็ก พ่อแม่ก็สอนให้จูบ

แสดงความรกักนั แต่จบูเบาๆ บนแก้มบ้าง รมิฝีปากบ้าง หน้าผากบ้าง แต่

นั่นคอืตอนเดก็ แทบจ�าไม่ได้แล้วว่าเธอและน้องไม่ได้จบูกนัแบบนี้ตอนไหน 

น่าจะตอนน้องเริ่มโต จูบหลังจากนั้นที่พอจดจ�าได้คือเธอเป็นฝ่ายจูบน้อง 

บนแก้ม หน้าผาก หรอืไม่กก็ลางกระหม่อม ไม่เคยจูบปากแบบนี้...แบบที่ 

อกีฝ่ายจูบเธออยู่

“เย้ ฟางหยุดร้องไห้แล้ว” คนเพิ่งขโมยจูบพี่สาวไปแกล้งตเีนยีนท�า 

ตาใสใส่ เพราะเขารูว่้าท�าอกีฝ่ายชอ็กไปกบัสมัผสัข้ามขั้นที่เขาท�า “ตอนเดก็ๆ 

ฟางชอบท�าแบบนี้ ชอบจูบปลอบผม ผมเพิ่งมีโอกาสได้ลองท�าบ้าง มัน 

ได้ผลนะ...อะไรครบั ท�าไมท�าหน้างง ผมจบูฟางไม่ได้เหรอ...ผมท�าผดิเหรอ
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ครบั”  

เจ้าตวัร้ายท�าหน้าเศร้า แสดงออกว่ารู้สกึเสยีใจในสิ่งที่ท�า 

“ผมขอโทษ...ขอโทษครบั” 

“ปละ...เปล่าจ้ะ พี่ไม่ได้ว่า ซไีม่ได้ท�าอะไรผดิหรอกจ้ะ” 

ท่าทางจะยกมือไหว้ของเจ้าตัวร้ายท�าให้ฟ้ารดารีบปฏิเสธ เพราะ 

ไม่ชอบให้น้องชายเสยีใจ หารู้ไม่ว่านั่นคอืการแสดงละครล้วนๆ เจ้าตวัร้าย

ไม่ได้รู้สึกผิดสักนิด แล้วก็ท�าเนียนร้องเย้ดีใจ รีบรวบมือพี่สาวมากุมไว้ 

ก่อนจะดงึมาแนบแก้มตวัเองแสดงอาการอ้อนเอาใจเวลาพี่สาวใจดดี้วย 

“ดจีงั ผมนกึว่าเผลอท�าให้ฟางไม่พอใจ ดจีงัที่ฟางไม่โกรธผม”

“เจ้าซ”ี ฟ้ารดาเป็นฝ่ายกุมแก้มน้องไว้ นิ่งมองดวงตาคู่นั้นที่เธอคดิถงึ 

แล้วน�้าตากท็�าท่าจะไหลอกีครั้ง “พี่ฟางคดิถงึเจ้าซมีากรู้ไหม พี่ฟางดใีจมาก

ที่เจ้าซกีลบัมา...กลบัมาเป็นน้องชายที่น่ารกัของพี่ฟาง” 

เหมือนรอยยิ้มของเจ้าตัวร้ายจะหายไปวูบหนึ่ง แต่ก็เป็นแค่เสี้ยว

วนิาท ีก่อนที่เขาจะยิ้มกว้างอกีครั้ง รอยยิ้มที่สดใสและดูใสบรสิุทธิ์อย่างที่

ฟ้ารดาคุน้เคย เธอไม่รูเ้ลยว่าในหวัเขาคดิอะไรอยู ่ประสบการณ์แปดปีที่ผ่าน

มาท�าให้เขาได้เรยีนรูว่้า การสารภาพรกัและพดูความจรงิออกไปไม่ได้ท�าให้

อะไรดขีึ้น ถ้าอกีฝ่ายไม่เข้าใจและไม่พร้อมจะรบัฟัง เขาจะไม่พูด แต่เขาจะ

แสดงออกให้เหน็แบบเนยีนๆ จะดงึตวัผูห้ญงิคนนี้มาเป็นของเขาให้ได้ โดย

ใช้คราบของน้องชายที่พี่รกัมาเป็นตวัช่วย 

“ซตีวัใหญ่ขึ้นมาก สูงขึ้นมากเลยรู้ไหม”

“ผมสูงขึ้นเหรอครบั” 

ฟ้ารดาพยกัหน้า เธอยิ้ม มองน้องแทบไม่วางตา

“คงใช่ครบั ทแีรกผมกต็กใจนกึว่าฟางตวัหดสั้นลง ดูๆ ไป ผ่านไป

แปดปีความสูงฟางไม่เพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมเนี่ย เพราะมวัแต่บอกให้ผมกนินม 

แต่ตวัฟางไม่ยอมกนิแน่ๆ เลยใช่ไหมครบั”

“ใครว่าล่ะ พี่สูงขึ้นตั้ง...สามเซน็ต์” 
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“แสดงว่าตอนนี้กร็้อยห้าสบิ...เอ๊ย ร้อยหกสบิ โอ๊ยฟาง! ผมแค่พูด

ผดิต้องตเีลยเหรอ ผมเจบ็นะ” เขาร้องโวยวายพร้อมลูบแขน “ไม่เชื่อเหรอ 

เนี่ยดูสิ แดงเลย” บอกพลางถกแขนเสื้อให้ดูตรงข้อมือที่ฟ้ารดาเผลอตัว 

ฟาดไป “เหน็ไหม แดงเถอืกเลย” 

“ตายจรงิ พี่ฟางตเีบาๆ เองนะ” 

ฟ้ารดาไม่เคยชินกับกลส�าออยของจอมวายร้าย เพราะเจ้าซีคนเดิม

นั้นเป็นเดก็ซื่อตรง แต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอกเ็ริ่มสงสยั เธอแค่ฟาดเบาๆ ไม่มี

ทางเป็นรอยแดงได้ขนาดนี้ เธอท�าหน้าขรึมกลับไป ท�าเอาคนโดนรู้ทัน

หวัเราะกลบเกลื่อน 

“ผมลอ้เลน่ครบั เมื่อกี้ไปไล่จบัแมวที่แอบเข้ามาในสวนบ้านฟาง ปีน

รั้วออกไปแล้วแขนไปครูดกบัก�าแพงน่ะ”

“แมว? ซนีี่ไม่เปลี่ยนเลยนะ ยงัเป็นทาสแมวเหมอืนเดมิ”

“แล้วกย็งัเป็นทาสฟางเหมอืนเดมิด้วย” 

เขาพูดเสียงดังฟังชัดอย่างที่เคยพูด แต่ท�าไมฟ้ารดากลับรู้สึกว่าม ี

บางอย่างเปลี่ยนไป แววตายามสบตาเธอก็ยังเป็นคนเดิม หรือเป็นเพราะ

เสียงทุ้มต�่า เสียงของผู้ชายที่โตเป็นหนุ่ม ไม่ใช่เสียงแหลมเล็กอย่างที่เคย

เป็น ท�าให้เธอรู้สกึแปลกไป 

“โอ้! นี่ไง เจ้าแมวตวันี้แหละที่มาหลอกล่อให้ผมออกไป ทแีรกผมว่า

จะแอบเซอร์ไพรส์ฟางตรงนี้ รอให้ฟางเปิดประตอูอกมา เลยพลาดช่วงเวลา

ส�าคญัเลย ผมควรจะยนืเปิดตวัรอฟางเท่ๆ หน้าประต ูไม่ใช่ให้ฟางเหน็ผม

ท�าตวัเป็นลงิปีนก�าแพง แย่ชะมดั” 

เขาบ่นเสยีงเขยีวไม่พอใจ แต่ฟ้ารดากลบัยิ้มกว้าง มคีวามสุข

“มานี่เลยนะเจ้าเหมยีว มาให้ท�าโทษซะดีๆ ” 

ฟ้ารดามองภาพผูช้ายตวัสงูๆ ที่เดนิไปหาเจ้าเหมยีวจอนนี่ที่กนิอาหาร

เมด็อยู่ มนัขู่ฟ่อไม่ยอมให้จบั 

“อะไรกนั แกเป็นแมวประเภทไหน ไม่ยอมให้ฉนัจบัเนี่ย คดิว่าจะหนี
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พ้นเหรอ เดี๋ยวเถอะ เดี๋ยวจะเจอด”ี

“ท�าแบบนั้นจอนนี่เขาไม่ให้อุ้มหรอก” 

ฟ้ารดาท�าสิ่งที่กนธีประหลาดใจ เธอเดินเข้าไปหาจอนนี่ ลูบหัวมัน

แล้วช้อนตวัขึ้นมาอุ้ม ค่อยๆ ส่งให้คนอยากอุ้มแมวแต่แมวไม่ญาตดิดี้วย 

“รบัไปสจิ๊ะ”

“ฟางกล้าอุ้มแมวแล้วเหรอ” 

เมื่อฟ้ารดาพยกัหน้า รอยยิ้มใสๆ กป็รากฏบนใบหน้าคม 

“นี่แมวที่ฟางเลี้ยงไว้เหรอ” 

“ไม่ใช่หรอกจ้ะ จอนนี่เป็นแมวจร เขาไม่ยอมให้ใครเลี้ยงหรอก แต่

จะแวะมากนิอาหารที่นี่บ้าง คนที่นี่รกัจอนนี่ทั้งนั้นแหละ”

“เป็นที่รกันะจอนนี่ เขาอยากเลี้ยงแก แต่แกไม่ยอมให้ถูกเลี้ยงเหรอ” 

ฟ้ารดามองภาพทาสแมวที่พูดกับแมวได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วย 

รอยยิ้ม 

“เราเลี้ยงแกได้นะ จะเลี้ยงให้ดเีลย อยูบ้่านเรานะ...ไม่เอาเหรอ...กไ็ด้ 

งั้นเราไปหาแมวตวัอื่นมาเลี้ยงกไ็ด้ อย่ามาเสยีใจทหีลงัล่ะ...อะไร ไม่ท�าหน้า

เสยีใจหน่อยเหรอ...ฟางดูส ิจอนนี่มนัเมนิใส่ผม ไม่น่ารกัเลย เดี๋ยวผมจะ

ไปหาแมวมาเลี้ยงนะ...เราเลี้ยงแมวกนันะฟาง”

“เรา?”

“ใช่ เมื่อก่อนเราอยากเลี้ยงแมว แต่แม่เอมิแพ้ขนแมวก็เลยเลี้ยง 

ไม่ได้ แต่ตอนนี้เลี้ยงได้แล้ว ฟางกไ็ม่กลวัแมวแล้วด้วย...นะ เลี้ยงกนันะ” 

เขาเอ่ยอย่างคาดหวงัเตม็ที่ ในขณะที่อกีคนยงัท�าหน้างง “ฟางไม่ให้ผมเลี้ยง

เหรอ ผมอยากเลี้ยงแมว...นะฟาง เราเลี้ยงแมวกนั”

ค�าว่า ‘เรา’ นั้นหมายความว่าจะเลี้ยงด้วยกนั...

เลี้ยงที่ไหน...ที่นี่? นั่นหมายความว่าซจีะมาอยู่ที่นี่กบัเธอ...

แวบแรกที่คดิได้ ฟ้ารดารู้สกึดใีจจนเผลอยิ้ม 

ก่อนรอยยิ้มจะเลอืนหายไป...
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ต่อให้น้องกลบัมาหาเธอ แต่ใช่ว่าเขาจะกลบัมาใช้ชวีติกบัเธอได้อย่าง

เมื่อก่อน



“เสรจ็แล้วจ้ะของโปรดซ ีขอโทษที่ให้รอ...” 
เสยีงพดูชะงกัไป เมื่อคนที่เพิ่งท�าอาหารเสรจ็โผล่หน้าออกมาจากห้อง

ครวัพร้อมจานใส่แพนเค้กที่เพิ่งทอดจากกระทะ แล้วพบว่าคนที่อยู่ในห้อง

รบัแขกนอนเหยยีดยาวบนโซฟาหลบัไปแล้ว คราแรกหญงิสาวจะเข้าไปปลกุ 

แต่เมื่อเดนิมาใกล้ เหน็หลบัสนทิกเ็ปลี่ยนใจ เอาแพนเค้กเข้าไปเกบ็ แล้วไป

หยิบผ้ามาห่มให้น้องซึ่งนอนตะแคงข้าง ท�าให้แขนข้างหนึ่งตก หญิงสาว

ค่อยๆ จบัไหล่กึ่งกดกึ่งผลกัเบาๆ ให้อกีฝ่ายนอนหงาย คนหลบัพลกิตวัตาม 

ท�าท่าเหมือนจะตื่นแต่ก็หลับต่อ ท่าทางบ่นพึมพ�าฟังไม่ได้ศัพท์นั้นเรียก 

รอยยิ้มจากฟ้ารดาอกีครั้ง ขณะที่เธอนกึย้อนกลบัไปตอนที่คุยกนัหน้าบ้าน

‘ฟาง...เป็นอะไร ท�าไมมองผมแล้วท�าหน้าเศร้าด้วย ผมไม่ชอบให้ฟาง

ท�าหน้าแบบนี้ ไม่ดใีจที่ผมกลบัมาเหรอ...จอนนี่ดูฟางส ิแปดปีนี่ไม่เปลี่ยน

เลย กร็ูอ้ยูว่่ามอีะไร แต่พอถามกส่็ายหน้าปฏเิสธก่อนเลย ผมดใีจจรงิๆ นะ

ที่ได้กลบัมา ผมจะมาอยู่กบัฟาง ได้ไหม ฟางบอกว่าถ้าผมอายุยี่สบิสามก็

คอืโตเป็นผู้ใหญ่ ผมรอให้ตวัเองโตพอที่ฟางและคนรอบตวัฟางจะไม่ใช้ค�า

๓
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ว่าเด็กมาตัดสินความคิดผม ผมนับวันรอ ผ่านวันเกิดก็บินตรงมาหาฟาง

เลย ไม่แวะที่ไหน...เพื่อมาเจอฟางตามสญัญา’

แวบแรกนั้นฟ้ารดาเห็นแววตาของกนธีเปลี่ยนไป มันดูไม่คุ้นเคย 

ไม่ใช่แววตาของน้องชายที่รูจ้กั มนัมคีวามสขุมุแน่วแน่ ท�าให้เธอรูส้กึเหมอืน

ถูกทวงถามสัญญา และมีการข่มขู่อยู่ในนั้น แต่ก็แค่แวบเดียวจนอาจเป็น

เธอที่คดิไปเอง เพราะเวลานี้แววตาของคนที่ยงัอุม้จอนนี่อยูก่เ็ป็นอย่างที่เคย

เป็น ดวงตาที่มีรอยยิ้มสดใสอย่างเมื่อแปดปีก่อน เป็นคนที่ไม่มีพิษมีภัย 

กบัใคร เป็นคนที่ตดิพี่ฟางที่สุด 

‘ซ.ี..’ 

คนถูกเรียกละสายตาจากแมวจอนนี่ที่เขาลูบหัวอยู่ รอฟังสิ่งที่เธอ

อยากพูดอยากถาม ฟังอย่างตั้งใจ ไม่รบีเร่ง มรีอยยิ้มน้อยๆ ตรงมุมปาก 

คิ้วข้างหนึ่งยกขึ้นเลก็น้อย นั่นคอืสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยในสายตาฟ้ารดา 

‘สบายดใีช่ไหม ซมีคีวามสุขดใีช่ไหม แปดปีที่ผ่านมาซเีป็นยงัไงบ้าง 

บอกพี่ฟางได้ไหม’

สหีน้าเปลี่ยนไปเลก็น้อยหลงัได้ยนิค�าถาม นั่นคอืสิ่งที่ฟา้รดารูส้กึได้ 

กิริยาหลุบตาลงต�่าหลังรู้ค�าถามคือการคิดค�าตอบ...คิดเพื่อพูดความจริง 

หรือคิดหาค�าพูดที่ควรพูดล่ะ การพยักหน้าเพียงครั้งเดียวบอกอะไรไม่ได้

เพราะเป็นการเลี่ยงตอบ แต่เธอกไ็ม่มโีอกาสตั้งค�าถามใหม่เมื่ออกีฝ่ายตดับท

‘ผมหวิแล้ว ฟางเข้าบ้านเถอะ ท�าอะไรให้กนิหน่อยครบั ผมอยากกนิ

แพนเค้กร้อนๆ ฝีมอืฟาง’

มีค�าถามมากมายที่เกิดขึ้นในหัวฟ้ารดาเวลานี้ น้องมาอยู่ตรงนี้ได้

อย่างไร มาบ้านนี้ถูกได้อย่างไร ไปเอาที่อยู่บ้านเช่านี้มาจากไหน ท�าไมอยู่ๆ 

จงึได้ปรากฏตวัขึ้น จากค�าพูดก่อนหน้านี้ น้องบอกว่าบนิตรงมาหาเธอเลย 

ถ้าอย่างนั้นท�าไมของที่ตดิตวัมาจงึมแีค่กระเป๋าเป้ใบเลก็ๆ ที่เวลานี้ถูกทิ้งไว้

บนพื้น หญงิสาวเอื้อมไปหยบิมนัขึ้นเพื่อจะวางให้เรยีบร้อย

เบาหววิเลย นั่นบ่งบอกว่าในกระเป๋าไม่น่าใส่อะไรไว้มากมาย
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น้องมาจากญี่ปุ่นไม่ใช่หรอื มาแต่ตวั...หรอืแวะพกัที่อื่นก่อน

อยากรู้...ว่าตลอดแปดปีที่ผ่านมาน้องอยู่อย่างไร 

ใช้ชวีติอยู่กบัครอบครวัแบบไหน พวกเขาดกีบัน้องไหม

นั่นคือสิ่งที่อยากรู้และห่วงมาโดยตลอด แต่ก็ไม่เคยได้ค�าตอบ ได้

แต่พดูปลอบใจตวัเองไปวนัๆ ไม่มทีี่ไหนจะดเีท่าการได้กลบัไปอยูก่บัคนใน

ครอบครัว แม้เธอคิดว่าน้องคือครอบครัว แต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่ นั่นเป็น

สาเหตุที่ท�าให้เธอและน้องถกูแยกจากกนัทั้งที่มนัคอืสิ่งสดุท้ายที่เธออยากท�า 

แต่กต็้องท�าเพราะเลง็เหน็ปัญหาที่จะตามมา ปัญหาที่เดก็สบิเจด็ในเวลานั้น

มองไม่เห็นทางออกและวิธีจัดการ จึงเลือกจะปล่อยมือน้อง...ปล่อยมือที่ 

เธอกุมอยู่ในเวลานี้ 

‘พี่ฟางขอโทษนะซ ีถ้าย้อนเวลากลบัไปได้ พี่ฟางจะไม่เลอืกอย่างนั้น 

ไม่เลือกแก้ปัญหาโดยการให้ซีไปอยู่กับคนอื่น ไม่ใช่ท�าเพื่อซี แต่พี่ท�าเพื่อ 

ตวัเอง พี่ไม่อยากอยูโ่ดยไม่มซีอีกีแล้ว กลบัมาได้ไหม กลบัมาเป็นพี่น้องกนั

อย่างเมื่อก่อน มาเป็นครอบครวั ถงึไม่มพี่อแม่แต่พวกเราจะมกีนั มพีี่ฟาง

เจ้าซเีหมอืนเดมิ’

“ฟาง...” 

เสยีงเรยีกท�าให้คนที่ก้มหน้าปาดน�้าตาตกใจเลก็น้อย รบีปรบัสหีน้า 

ยิ้มให้คนที่เพิ่งตื่น 

“ร้องไห้เหรอ” 

“เปล่าจ้ะ แค่ฝุ่นเข้าตาน่ะ พี่ก�าลงัจะมาปลุกซไีปกนิแพนเค้ก...” 

ฟ้ารดาชะงักไปเมื่อกนธีลุกขึ้นนั่ง เอื้อมมือข้างหนึ่งมาประคองแก้ม

เธอไว้ อุ้งมืออุ่นๆ ดูใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก ช่วงแขนก็ยาวขึ้น ซึ่งก็ไม่

แปลก ผ่านมาแปดปีแล้ว เดก็ชายกนธใีนวนัก่อนโตขึ้นมาก เป็นชายหนุ่ม 

เป็นผู้ใหญ่ เขาไม่ใช่น้องซตีวัน้อยๆ ของเธอคนเดมิ 

“ซ?ี”

จูบ...เป็นอกีครั้งที่กนธแีสดงออก จูบเบาๆ ที่รมิฝีปากพี่
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จูบ...ที่คราวนี้ฟ้ารดาตกใจน้อยกว่าคราแรก

จูบ...ที่คนจูบแสดงออกว่าเขาต้องการปลอบอกีฝ่ายจรงิๆ

“ผมไม่เป็นไร ผมอยู่ได้ ฟางไม่ผดิ ไม่มใีครผดิ พวกเราแค่ยงัเดก็ 

ที่ผ่านมาฟางอาจจะไม่รู้ว่าผมอยู่ยังไง โตมายังไง มันไม่ส�าคัญ สิ่งที่จะ

ส�าคญัคอืช่วงเวลาต่อจากนี้ ผมกลบัมาแล้ว มาทวงสญัญาของผมที่เคยบอก

ฟางไว้...ถ้าผมท�าได้ ฟางจะต้องเป็นของผม...ของผมคนเดยีว!”

ฟ้ารดาอึ้งไปกบัค�าเน้นย�้าสุดท้าย ตคีวามสิ่งที่น้องจะบอก...

ไม่ใช่ว่าเพิ่งเคยได้ยนิค�าพูดแบบนี้เป็นครั้งแรก น้องเคยบอกไว้เมื่อ

แปดปีก่อน...บอกว่าเธอเป็นของเขาคนเดยีว

แต่ท�าไมพอเขาพูดซ�้าในวนันี้ เธอจงึรู้สกึต่างออกไป คดิว่ามนัไม่น่า

จะใช่ค�าพูดที่น้องชายตวัน้อยพูดกบัพี่สาว

ถ้านี่ไม่ใช่น้องชายเธอ คงคิดว่าเป็นค�าพูดของผู้ชายคนหนึ่งที่จะ

ประกาศความเป็นเจ้าของผูห้ญงิที่เขารกั ผูห้ญงิที่เขารกัแบบคูร่กั แต่มนัจะ

เป็นอย่างนั้นได้อย่างไร เธอคงแค่คดิไปเอง ช่องว่างแปดปีคงท�าให้เผลอคดิ

ไปอย่างนั้น ไม่น่าจะมีอะไร น้องชายโตแล้ว น่าจะแยกแยะความรักของ 

พี่น้องกบัหนุ่มสาวได้แล้ว 

“นิ่งไป แสดงว่ารบัรู้แล้วนะ ตกลงตามนี้ ผมชดัเจนแล้วนะ” เจ้าตวั

ร้ายยิ้มตมีนึใส่อาการอึ้งของอกีฝ่ายอย่างเข้าข้างตวัเอง ขยบัเข้าไปหอมแก้ม

พี่ซ้ายขวาแล้วกร็บีชิ่ง “ไหนแพนเค้กผม...แพนเค้กจ๋า ซมีาแล้ว มกีี่แผ่นนะ 

ท�าเป็นคอนโดให้ผมรเึปล่า ว้าว...ต้องอย่างนี้สฟิาง จะกนิไม่ให้เหลอืสกัชิ้น

เลย!” 

คอือะไร ฟ้ารดายกมอืกุมสองแก้มที่เพิ่งถูกหอมไป 

อะไรคอืตกลงตามนี้ ผมชดัเจนแล้วที่ว่าคอืเรื่องไหน

“ฟาง กาแฟผมล่ะ ผมไม่กนินมตอนเช้าแล้วนะ ผมจะเอากาแฟ” 

เสยีงโวยวายดงัแว่วมาจากโต๊ะกนิข้าว ท�าให้หญงิสาวต้องสลดัเรื่อง 

งงๆ ออกจากหวั รบีตามน้องชายเข้าไป เหน็เขายนืกดัแพนเค้กเคี้ยวหนุบๆ 
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โดยไม่ได้ใช้ช้อนหรอืส้อม ซึ่งเป็นกริยิาที่เจ้าซขีองเธอจะไม่ท�า 

“ไม่เอานม ผมตวัสงูพอแล้ว ขอกาแฟด�าเข้มๆ เลย...อย่าบอกว่าเดก็

กนิกาแฟไม่ด ีผมโตแล้ว...กนิได้แล้ว”

ฟ้ารดาค้อนเบาๆ ใส่คนที่ดกัทาง แถมหวัเราะใส่เธอด้วย

“จ้า เดี๋ยวพี่ชงให้ นั่งกนิดีๆ  สซิ ีอย่ายนืกนิแบบนั้น มนัไม่เรยีบร้อย” 

ไม่บอกเปล่า ฟ้ารดายงัปรี่เข้าไปบงัคบัให้ท�าตาม แย่งชิ้นแพนเค้กจาก

มอืน้องกลบัไปใส่จาน หยบิผ้ามาเชด็มอืที่เปื้อนให้ ท�าอย่างที่เธอท�ากบัเดก็

ตัวน้อยๆ ซึ่งเด็กตัวไม่น้อยคนนี้ก็ดูจะไม่ยอม ยังคงต่อต้าน บอกว่ากิน 

แบบนี้สะดวกด ีจนถูกพี่ตมีอืแถมบบีจมูก

“ถ้าไม่ฟังพี่จะไม่ให้กนิเลย ใช้ช้อนส้อม” 

“อะไรกนัฟาง” คนจะกนิแบบเดมิโวยวายเมื่อจานแพนเค้กถกูยกหน ี

แล้วคนยกกข็ู่ว่าถ้าไม่ท�าตามจะเอาไปทิ้ง “โอเคๆ ใช้ช้อนส้อมกไ็ด้ วางลง 

นั่นแพนเค้กผม...นะ ขอผมเถอะ ผมหวิมากเลย”  

พอได้สิ่งที่ต้องการก็ยิ้มกว้าง สองมือจับช้อนส้อม ยอมเป็นเด็กด ี

ของพี่ฟางอย่างที่เคยเป็น 

แล้วนั่นกท็�าให้คนเป็นพี่ลมืตวั ก้มลงให้รางวลัเดก็น้อย

ก้มลงโอบไหล่เขา...พร้อมทิ้งจูบที่กลางกระหม่อม

“เก่งคบั งั้นรอแป๊บนะ เดี๋ยวพี่ไปชงกาแฟให้” 

ในขณะที่คนถูกจูบยิ้มกริ่มมคีวามสุขกบัสมัผสัที่ได้รบั คนพี่กค็วาม

รู้สกึช้า เพิ่งมารู้ตวัเมื่อเข้าไปถงึห้องครวั 

‘เมื่อกี้ท�าอะไร ฟาง’

คดิได้อย่างนั้นกห็น้าร้อนผ่าว รูส้กึตกประหม่าแปลกๆ กบัพฤตกิรรม

เคยชินที่ตัวเองท�า หวังว่าน้องจะไม่ได้คิดอะไร ด้วยความอยากรู้จึงแอบ

ชะโงกหน้าไปดคูนที่กนิแพนเค้กอยูด้่วยท่าทางปกต ิออกแนวอารมณ์ดด้ีวย

ซ�้า ท�าให้หญงิสาวถอนหายใจ ได้แต่พมึพ�าว่าคราวหน้าต้องระวงัตวั  

เจ้าซโีตเป็นหนุ่มแล้ว...จะท�าอย่างนั้นไม่ได้
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เป็นพี่ต้องระวงัให้มากๆ เดี๋ยวท�าน้องโกรธ 

อย่าท�าอะไรที่จะท�าให้น้องรู้สกึไม่ดนีะฟาง! 

“ต้องขอโทษอกีครั้งนะคะ”
กนธีที่เพิ่งออกมาจากห้องน�้าเดินตามเสียงฟ้ารดาขึ้นไปที่ชั้นสอง 

ของบ้าน เข้าไปในห้องนอนที่เปิดประตทูิ้งไว้ จงึเหน็ว่าหญงิสาวขึ้นมาเตรยีม

ห้องให้เขา ชายหนุ่มไม่ได้เดนิเข้าไปหา แต่หยุดรออยู่หน้าประตู มองไปที่

หญงิสาวที่ก�าลงัคุยโทรศพัท์ด้วยความอยากรู้ว่าปลายสายเป็นใคร 

“ฝากขอโทษท่าน ผอ. ด้วยค่ะ ส่วนเรื่องเอกสารพรุ่งนี้ฟางจะเอาไป

ให้ตั้งแต่เช้า...ขอบคุณนะคะพี่นาง...ค่ะ...ถ้าไม่ใช่เรื่องนี้ฟางก็คงไม่กล้า

รบกวนลางานกะทนัหนัแบบนี้ค่ะ ไว้พรุ่งนี้เจอกนัค่ะ” 

‘ไปลางาน? เพื่ออยู่กบัเรา? ดใีจจงั ดใีจวู้ย! ดใีจจงั!’

ใครบางคนแทบอยากกระโดดร้องเย้เมื่อเห็นพี่ให้ความส�าคัญ แต่

ก่อนที่จะท�าอย่างนั้นกท็นัคดิเข้าข้างตวัเองได้อกีรอบ จงึชะงกัไป 

วา่แต่...จะมาดใีจอะไรกบัเรื่องแค่นี้เจ้าซ ีฟางเป็นของแกอยูแ่ลว้ ต่อ

ไปแกกจ็ะให้ลาออกจากงาน เกบ็ฟางไว้คนเดยีวอยู่แล้วนี่นา

ไม่เหน็จะต้องมาดใีจกบัเรื่องแค่นี้เลย เพราะตอนนี้ฟางเป็นของแก!

“ฟาง...” 

หลงัวางสายฟ้ารดากจ็ะเปลี่ยนปลอกหมอนต่อทนัท ีจงึยงัไม่ทนัเหน็

ว่าเจ้าตวัร้ายยนืมองอยู่ครู่ใหญ่แล้ว 

“จะท�าอะไร นี่ยงัเช้าอยู่จะนอนแล้วเหรอ งั้นมานอนกนั”

เมื่อค�าว่านอนกนัจบ กนธกีก็ระโจนเข้าไปหาพี่สาว ล้มลงไปบนเตยีง

ด้วยกนั ความนุ่มฟูของที่นอนท�าให้คนทั้งคู่เด้งดึ๋ง หมอนกระเด้งกระดอน 

คราแรกฟ้ารดาค่อนข้างตกใจ จะหนัไปต�าหนคินที่ท�าเธอใจหาย แต่เมื่อได้

สบตาคนที่คร่อมอยู่บนตวัเธอ ได้เหน็รอยยิ้มใสๆ ของคนที่เข้ามากอดเธอ

ไว้ ซุกหน้ากับไหล่ ท�าท่าออดอ้อนเหมือนเจ้าซีตัวจิ๋วก็ท�าให้เธอใจละลาย  
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พี่ฟางคนนี้กเ็ป็นอย่างเคย พี่ฟางไม่เคยดุ ‘เจ้าซ’ี ได้เลย 

‘ฟางอยา่โอ๋นอ้งมากนกันะลกู ดุน้องบ้างกไ็ด้ เวลาเจา้ซซีน ฟางตอ้ง

ดุน้องนะ’

‘ซไีม่ได้ซนอะไรนี่คะแม่ แล้วฟางไม่ชอบเวลาน้องท�าหน้าเศร้า ฟาง

ชอบให้ซยีิ้ม น้องยิ้มแล้วโลกสดใส ซเีขาน่ารกันะคะแม่ ฟางใจไม่แขง็พอ 

ที่จะดุหรอก แล้วอกีอย่างนะ ซเีป็นเดก็ด ีแค่บอกแค่คุยกร็ู้แล้ว ไม่ต้องดุ

เขาหรอกค่ะ ใช่ไหมคะพ่อ’

‘คุณก็ไม่ต้องไปพยักหน้าสนับสนุนฟางเลยนะนนท์ เพราะมีคุณกับ

พี่ฟางตามใจ เดี๋ยวเจ้าซกีน็สิยัเสยีหรอก นสิยัเสยีเหมอืนแฝด...’

‘คณุ...’ อานนท์สะกดิเตอืนลบัหลงัสายตาลกูสาว อกีฝ่ายจงึรูว่้าหลดุ 

‘นสิยัเสยีเหมอืนใครคะแม่ แฝดอะไรคะ’

‘แฝดอะไรลกู แม่บอกว่านสิยัเสยีเหมอืนแม่ เพราะแม่โดนพ่อตามใจ’

‘ใช่ลูก พ่อสปอยล์แม่เอมิเกินไป บางทีแม่เอมิก็จะดื้อ จนพ่อต้อง

เรยีกเจ้าดื้อเอมจิงั’

‘เมื่อกี้ฟางได้ยนิเป็นแฝดจรงิๆ นะ’

‘อย่ามาเบี่ยงประเดน็ ท�าตามที่แม่บอกด้วยนะฟาง อย่าตามใจเจ้าซี

มาก เดี๋ยวน้องดื้อใส่ฟาง ไม่กลวัฟาง อย่าหาว่าแม่ไม่เตอืนนะ’

‘ไม่หรอกค่ะ เจ้าซขีองฟางไม่ดื้อหรอก เจ้าซขีองฟางเป็นเดก็ด ีเดก็

ดทีี่สุดในโลกเลยค่ะ’

เมื่อก่อนฟ้ารดาเชื่ออย่างนั้น ตอนนี้กย็งัเชื่อเช่นเดมิ 

ด้วยเหตุนี้เธอจงึยอมให้น้องนอนกอดอยู่อย่างนั้นครู่ใหญ่

“ซ.ี..ปล่อยพี่ได้แล้ว ไม่ใช่เดก็แล้วจะมาอ้อนแบบนี้” 

คนโดนขอให้ปล่อยส่ายหน้าดกุดกิ มอืที่โอบตวัเธอไว้ยิ่งกระชบัแน่น 

แถมบอกว่าจะนอนกอดเธอแบบนี้ 

“ถ้าจะนอนกป็ล่อยพี่ก่อน พี่จะได้เตรยีมที่นอนให้ เจ้าซ.ี..ปล่อยได้

แล้ว พี่จะลุก!” 
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“ไม่เอา” พอพี่เสียงเข้มก็เปลี่ยนเป็นใช้เสียงสอง หรืออาจเรียกว่า

เสยีงสาม สี่ ห้า กไ็ด้เพราะมนัดงูุง้งิ้งเกนิขนาดตวัและแรงที่ใช้ลอ็กตวัพี่สาว

ไว้ “อย่าดิ้นสฟิาง ขอผมกอดหน่อย ผมคดิถงึฟาง แล้วกค็ดิถงึแม่ด้วย ผม

อยากกอดแม่ แต่แม่ไม่อยูด้่วยแล้ว มแีค่ฟาง ผมแค่อยากกอดฟางแทนแม่

กไ็ม่ได้เหรอ” 

ฟ้ารดาจ�าได้ว่าตอนที่เสยีแม่และพ่อไปกนธเีสยีศูนย์ไปพกัใหญ่ น้อง

ชายแทบไม่ยอมสื่อสารกับใคร หวาดผวาอุบัติเหตุ ฝันร้ายทุกครั้งที่หลับ 

เธอต้องอยู่ด้วย คอยกอดเป็นที่พึ่งทางใจให้น้อง ให้น้องได้กอดได้ซบไหล่

เธออย่างที่น้องท�าอยู่ในเวลานี้ 

“ไม่มพี่อกบัแม่แล้วนะฟาง ผมมแีค่ฟางคนเดยีว” 

ฟ้ารดาลูบหลังน้องขณะยอมกอดตอบ มองข้ามความไม่เหมาะสม 

เพราะสมัผสัความเศร้าในใจอกีฝ่ายได้ 

“ผมไม่มใีครแล้วนะ ผมมแีค่ฟาง ถ้าฟางไม่ใจดกีบัผม ผมกไ็ม่เหลอื

อะไรแล้ว อย่าใจร้ายกบัผมนกัเลยฟาง...เจ้าซตี้องการฟางนะ”

คนถูกอ้อนไม่ได้พูดอะไรกลบัไป แต่เธอท�าอย่างที่เคย นั่นคอืเอื้อม

มอืไปกุมท้ายทอยน้องไว้ ลูบปลอบเพื่อส่งสมัผสับอกไปว่า ‘พี่ฟาง’ ไม่เคย

คดิจะใจร้ายกบั ‘เจ้าซ’ี พี่คนนี้ยงัคงเป็นพี่สาวที่พร้อมจะโอ๋น้องจนมกัจะถกู

คนรอบตวัเตอืนเสมอ ทั้งเตอืนแกมเอน็ดแูละเตอืนอย่างจรงิจงั หนึ่งในคน

ที่จรงิจงักค็อืแม่เอมขิองเธอ 

“ไหนว่าโตแล้วไง ท�าไมยงัท�าตวัขี้อ้อนเหมอืนเดก็อกี เจ้าซหีนอเจ้าซ”ี

ไม่ได้เปลี่ยนไปเลย แปดปีที่ผ่านมา นี่คอืน้องชายที่น่ารกัคนเดมิของ

เธออย่างแน่นอน แม้จะอายุมากขึ้น ตวัใหญ่กว่าเธอมาก สูงกว่าเธอเกอืบ

ฟุต แต่สุดท้ายใจกย็งัคงเป็นน้องชายตวัน้อยๆ คนเดมิ 

“ผมกเ็ป็นเดก็แค่กบัฟางคนเดยีวนั่นแหละ” 

“หอื?” ฟ้ารดาได้ยนิไม่ถนดั “เมื่อกี้ซวี่าอะไรนะ” 

“เปล่า...ฟาง ผมง่วงจงั ยงัไงฟางกไ็ม่ได้ไปท�างานแล้ว ขอนอนก่อน
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นะ นอนกอดฟางไว้แบบนี้” คนถูกขอว่าจะแย้ง แต่กโ็ดนเจ้าตวัร้ายชงิพูด

ก่อน “เมื่อคนืผมกไ็ม่ได้นอน ใจดกีบัเจ้าซหีน่อยนะฟาง” 

ไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายตอบ เจ้าซีตัวร้ายก็พลิกตัวไปนอนหนุนหมอน 

รั้งตัวพี่มากอดไว้ไม่ยอมปล่อย ในขณะที่อีกคนคอยระวังตัวตามประสา 

ผู้หญงิ 

“นอนตื่นแล้วเราแวะไปหาพ่อแม่นะ เอาดอกไม้ไปไหว้สุสานพ่อกับ

แม่ด้วยกนันะฟาง” 

“จ้ะ” เป็นอกีครั้งที่รอยยิ้มของกนธที�าให้ฟ้ารดาใจอ่อน “ถ้าจะนอนก็

นอนดีๆ  ปล่อยพี่ก่อน เดี๋ยวพี่ใส่ปลอกหมอนให้เสรจ็ก่อน สญัญาว่าจะให้

ซกีอดนอน...แทนหมอนข้าง” 

“โอเค งั้นผมช่วยใส่ปลอกหมอนนะ” เมื่อพี่สาวพยกัหนา้กด็ดีตวัลกุ 

“จริงๆ แล้วไม่ต้องเตรียมห้องนอนให้ผมก็ได้นะ ผมใช้ห้องนอนเดียวกับ

ฟางกไ็ด้...ผมไม่ถอื” พดูแบบนั้นด้วยสหีน้ายิ้มๆ ท�าตาใสใส่คนที่ค้อนให้เขา 

“แต่ฟางถอืสนิะ โห ตอนนี้ผมไม่ได้นอนดิ้นแล้วนะ ไม่นอนกรนด้วย มนีอน

กดัฟันนดิหน่อยเอง”

“ไม่ต้องพูดมาก ยังไงพี่ก็ไม่ยอมนอนห้องเดียวกับเราหรอก รีบใส่

ปลอกหมอนเรว็เข้า มวัแต่พูด ง่วงไม่ใช่เหรอ” 

“โอเค เรยีบร้อยแล้ว” พดูเสรจ็กต็บหมอนเสยีงดงั ทิ้งตวัลงนอนแล้ว

อ้าแขนรอให้พี่สาวทิ้งตัวลงนอนข้างๆ แต่อีกฝ่ายยังคงท�าแค่นั่งมอง แล้ว

เอื้อมมอืไปจบัแก้มน้อง มองด้วยรอยยิ้มราวกบัชดเชยช่วงเวลาที่หายไปถงึ

แปดปี “เบี้ยวไม่ให้นอนกอดเหรอ...กไ็ด้ งั้นเอาแบบนี้กไ็ด้” 

‘เอาแบบนี้’ คือการขยับมานอนหนุนตักเธอแล้วดึงมือไปกุมไว้ ซึ่ง

หญงิสาวกเ็ตม็ใจให้ท�าอย่างนี้ดกีว่าให้ลงไปนอนเป็นหมอนข้าง แม้จะบอก

ว่าพี่น้อง แต่ถงึอย่างไรกเ็ป็นพี่น้องที่จากกนันานแปดปี แถมสุดท้ายค�าว่า

ไม่ใช่พี่น้องท้องเดยีวกนักย็งัผุดขึ้นมาในหวัเสมอ 

“มองพี่ท�าไม จะนอนกน็อนได้แล้ว ง่วงไม่ใช่เหรอ” 
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“ฟาง...” กนธเีรยีกอย่างอ่อนโยน “ผมรกัฟางนะ เจ้าซรีกัฟางมากๆ 

นะ ฟางรกัเจ้าซไีหม”

ฟ้ารดาสบตาคนที่หนุนตกัเธอ คนที่มสีหีน้าจรงิจงัขึ้น

คนที่ยงัเฝ้ารอค�าตอบจากเธอ และเร่งรดัด้วยการบบีมอืเธอ

“รกัส ิพี่ฟางรกัเจ้าซ ีพี่ฟางรกัน้องชายคนนี้ของพี่ที่สุดเลย...รกัที่สุด

ในโลก”

ค�าบอกรักที่ฟ้ารดาคิดว่าจะท�าให้น้องยิ้มได้ แต่กลายเป็นว่าอีกฝ่าย

ถอนหายใจใส่เธอดงัๆ แล้วกพ็ลกิตวันอนตะแคง หนัหนคีนพี่ไปเสยีดื้อๆ

ฟางนะฟาง! น่าหงุดหงดิที่สุด! 

ผมไม่ได้อยากเป็นน้องซะหน่อย! 

“ซ.ี..เป็นอะไรจ๊ะ งอนอะไรหนอ” ท่าทางอย่างนี้ฟา้รดาเดาได้ทนัทวีา่

เธอคงพูดอะไรให้ไม่พอใจ แต่ด้วยความที่เป็นเด็กดี เด็กใจดี ท�าให้ไม่

เอะอะโวยวายอะไร ได้แต่ท�าอย่างที่ท�า ซึ่งเป็นท่าทางที่แสนจะน่ารักใน

สายตาเธอ จงึเข้าไปแหย่ เขี่ยแก้มยุ้ยๆ นั้นเล่น “เจ้าซจี๋า...น้องชายพี่ฟาง

งอนเหรอคบั...ซคีบั คุยกบัพี่ฟางก่อนส ิอย่าเพิ่งนอน อ้าปากหาวนี่ง่วงจรงิ

หรอืแกล้งง่วงนะ...ซคีบั”

“อย่ากวนได้ไหมฟาง ผมง่วงแล้ว จะนอน ห้ามกวนนะ” สุดท้ายก็

ต้องหนักลบัมาลมืตามองคนที่เขานอนหนนุตกั ท�าหน้ามุย่ใส่พร้อมคดิในใจ

ว่าตอนนี้เหนื่อย ยงัไม่มแีรงพยศ ของบีสกัตื่นก่อน เดี๋ยวจะคดิบญัชแีบบ

ทบต้นทบดอก “ผมง่วงจรงิๆ นะ”

ถงึตอนนี้ฟ้ารดากย็ิ้มหวานให้ ใช้มอืปัดปอยผมออกจากหน้าผากน้อง

“ฝันดจ้ีะซ”ี บอกพลางก้มลงจบูหน้าผากคนงอแง “ฝันดนีะคบัเจ้าซ”ี

ถึงตอนนี้คนจะหลับก็อมยิ้ม รั้งมือที่ประคองแก้มเขามากุมไว้ที่อก 

กริยิาอย่างนี้ของเจ้าดื้อบอกฟ้ารดาว่าอาการงอนเมื่อครู่หายไปแล้ว ครู่ต่อมา

คนนอนหนนุตกักผ็ลอ็ยหลบัไปอย่างเหนื่อยอ่อน โดยมสีายตาของคนที่รกั

เขามากเฝ้ามองอยู่ไม่ห่าง...มองเพื่อชดเชยวนัเวลาที่หายไปถงึแปดปี 
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ขอบใจนะซ.ี..ขอบใจที่กลบัมาหาพี่ฟาง 

ขอบใจที่ยงัคงเป็นน้องชายที่น่ารกัของพี่ฟาง

พี่สญัญาว่าจะเป็นพี่สาวคนดคีนเดมิของซเีช่นกนัจ้ะ

แม่ขา...ซโีตขึ้นแล้วเหมอืนแม่มาก
ฟ้ารดารู้สึกอย่างนั้นเมื่อได้จ้องมองคนที่นอนหนุนตักเธออย่างพินิจ

ใกล้ๆ โดยไม่ต้องกลัวอีกฝ่ายจะตื่นขึ้นมาเห็นว่าเธอมองอยู่ ภาพจ�าในหัว

เธอคอื กนธเีป็นผูช้ายตวับางๆ ต่างจากเธอไม่มาก เขาไม่ได้ตวัเลก็ แต่ไม่ใช่

คนไหล่กว้างอย่างตอนนี้ อาจเพราะตอนนั้นยงัไม่โตเตม็ที่ การที่เป็นผู้ชาย

หุ่นไม่ต่างจากเดก็ผู้หญิง แถมผวิขาว ใบหน้าเลก็ ยิ่งท�าให้โดนล้อ หาว่า

ไม่ใช่ผู้ชายเต็มตัวบ้าง หาว่าติดพี่สาวจนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วบ้าง บวกกับเป็น

ผู้ชายสุภาพเรยีบร้อยยิ่งไปกนัใหญ่ 

‘ไม่ต้องคดิมากหรอกซ ีความเป็นลกูผูช้ายไม่ได้อยูท่ี่การท�าตวัห่ามๆ 

พูดห้วนๆ ท�าตัวห้าวๆ ซะหน่อย ผู้ชายก็มีหลายแบบ ดูอย่างพ่อเราส ิ 

พ่อนนท์วนัๆ กใ็ส่แต่ผ้ากนัเปื้อน ท�างานบ้าน ไม่เคยพูดค�าหยาบหรอืสบถ

ให้เราได้ยนิเลย ซคีดิว่าพ่อนนท์ไม่เป็นลูกผู้ชายรเึปล่าล่ะ...เหน็ไหม ซเีป็น

ลูกพ่อนนท์ แปลกอะไรที่ซจีะเหมอืนพ่อ’ 

‘แต่ผูห้ญงิเขาไม่ชอบคนอย่างพ่อนนท์ไม่ใช่เหรอฟาง เขาชอบนกักฬีา 

ชอบผู้ชายเท่ๆ อย่างพี่อาร์ทเขาก็เป็นนักบาส ยังเป็นประธานนักเรียนอีก 

สาวๆ ทกุคนกช็อบเขาไม่ใช่เหรอฟาง...อะไร พยกัหน้านี่รวมถงึฟางด้วยเหรอ 

แล้วท�าไมไม่รบัดอกไม้วาเลนไทน์ที่เขาให้ล่ะ ท�าเป็นฟอร์ม ที่แท้กด็ใีจใช่ไหม

ล่ะที่พี่อาร์ทมาชอบฟาง’

‘ดใีจส’ิ ตอบไปอย่างนั้นกไ็ด้เหน็อาการหน้าหงกิของเจ้าซ ีคนที่เธอรูด้ี 

ว่าห่วงพี่สาวคนนี้มาก ‘แต่ดใีจได้ไม่ถงึเสี้ยวที่ได้การ์ดอวยพรจากซหีรอกนะ 

ที่บอกว่าดใีจเรื่องพี่อาร์ทกเ็พราะรูส้กึว่าคนชอบดกีว่าคนเกลยีด แล้วถ้าชอบ

ที่ซวี่าหมายถงึชอบแบบคู่รกั เป็นแฟนกนั พี่ไม่ได้ชอบพี่อาร์ทแบบนั้น เรา
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เด็กเกินไปที่จะมาคิดเรื่องพวกนี้ แล้วท�าไมอยู่ๆ ซีมาคุยกับพี่เรื่องนี้ คุย

แบบจรงิจงัด้วย...หรอืว่าตอนนี้ซมีคีวามรกั ไปรกัใครล่ะ’

‘ไม่ได้รกัใครหรอก กว็าเลนไทน์ เขากค็ยุกนัเรื่องความรกัไม่ใช่เหรอ

ฟาง ท�าไมต้องล้อผม’

‘ไม่ได้ล้อ ถ้าซจีะมคีวามรกัพี่ฟางกโ็อเคนะ ว่าแต่คนนั้นเป็นใคร น้อง

กุ้งคนนั้นโหดไป ซีไม่น่าจะชอบ งั้นน้องออย น้องหญิง...หรือไม่ก็น้อง 

ใบเตย’

‘ไม่ใช่ใครทั้งนั้นแหละ พวกเขาไม่มาชอบคนแบบผมหรอกน่า เขา

ชอบคนอย่างพี่อาร์ทโน่น ผูห้ญงิทกุคนกช็อบผูช้ายแขง็แรง มาดแมนอย่าง

พี่อาร์ทกนัทั้งนั้นไม่ใช่เหรอ คนอย่างผมจะมใีครมาชอบล่ะ’

‘อมื...กพ็ี่ไง พี่ฟางไม่ได้ชอบคนอย่างพี่อาร์ทนะ พี่ชอบคนอย่างพ่อ

นนท์ คนอย่างซีของพี่ ผู้ชายแบบนี้น่ารักจะตาย ใจดี อบอุ่น พึ่งพาได้ 

จรงิใจ ผู้หญงิส่วนใหญ่ชอบคนแบบนี้กนัทั้งนั้นแหละ’

‘ไม่จรงิหรอก อย่ามาพูดปลอบใจผมเลย ไม่เหน็จะมคีนมาชอบผม’

‘อย่างน้อยกม็แีม่เอมกิบัพี่ฟางไง หรอืว่ายงัไม่พอ ซอียากให้คนชอบ

อกีเหรอ คนไหนนะ...น้อง...’

‘ไม่มน้ีองอะไรทั้งนั้นแหละฟาง ไม่ต้องยิ้ม ผมน่ะ แค่ฟางกบัแม่เอมิ

ชอบผม ผมกโ็อเคแล้ว โดยเฉพาะฟาง ถ้าฟางชอบผม ผมกไ็ม่สนใครแล้ว’

‘ปากหวานนะเจ้าซี ท�าเป็นพูดดีไปเถอะ เดี๋ยวโตขึ้นขี้คร้านจะลืมพี่ 

สนใจแต่สาวๆ น่ารกัๆ ไม่สนใจพี่’

‘ไม่มวีนันั้นซะหรอก ผมน่ะไม่สนใจใครนอกจากฟางอยูแ่ล้ว...ไม่เชื่อ

กค็อยดู’

พ่อขาแม่ขา ตอนนี้เจ้าซขีองพวกเราโตเป็นหนุม่แล้วนะคะ แปดปีฟาง

ไม่รู้ว่าน้องใช้ชีวิตยังไง จะโตมาเป็นผู้ชายแบบไหน แต่พอได้เจอ แม้จะ

เพยีงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ฟางกม็ั่นใจว่า เจ้าซขีองพวกเราเตบิโตมาเป็นคนอย่าง

ที่พวกเราหวังให้เป็น...เป็นคนอ่อนโยน น่ารัก และสดใส...เป็นคนที่ท�าให้
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พวกเรายิ้มตามได้เสมอ น้องไม่ได้เป็นคนอย่างที่แม่เอมต้ิองเป็นห่วง ไม่ได้

เป็นคนนสิยัร้ายกาจเพราะถูกฟางตามใจ

‘แม่พูดจรงิๆ นะฟาง อย่าตามใจน้องมาก ฟางอย่าสปอยล์น้องจน

เคยตัว อย่าท�าทุกอย่างให้ อย่าเอาแต่โอ๋ แม่ไม่อยากให้น้องเป็นอย่าง...

หลานแม่ที่อยู่ญี่ปุน่ เขาถกูครอบครวัเลี้ยงมาอย่างตามใจ เลี้ยงเป็นคุณชาย 

มทีกุคนท�าทกุอย่างให้ โตเท่าเจ้าซขีองเราแต่นสิยัไม่ดมีากๆ เป็นคนร้ายกาจ 

ถ้าโดนขดัใจจะโมโหร้ายมาก แม่ไม่อยากให้น้องเป็นแบบนั้น’

ฟ้ารดาสัมผัสได้ว่าแม่เอมิห่วงเรื่องนี้มากจนคิดว่าห่วงเกินเหตุ นั่น

เพราะฟ้ารดาไม่รูว่้าที่เอมห่ิวง เนื่องจากเธอไม่อยากให้กนธเีป็นเหมอืนพี่ชาย

ฝาแฝด แม้ไม่ได้บอกลูกเรื่องนี้แต่ก็พอได้ข่าวแฝดคนพี่มาบ้าง ได้รู้ว่า 

ซาคาอถิูกปู่ตามใจจนกลายเป็นเดก็นสิยัไม่น่ารกั ร้ายกาจ

ด้วยความเป็นแฝด มพีื้นฐานหลายอย่างเหมอืนกนั ยิ่งท�าให้เอมอิด

ห่วงไม่ได้ว่าเดก็อ่อนโยนคนนี้จะไปเหมอืนพี่ชาย แต่แม้จะห่วงลกูชายคนโต

อย่างไรก็ท�าอะไรไม่ได้ มีแค่ลูกชายคนเล็กเท่านั้นที่พอจะดูแลได้ ชดเชย

ชดใช้กนัไป เพื่อไม่ให้โทษตวัเองมากไปว่าไม่น่าปลอ่ยลกูให้คนอื่นดแูล นา่

จะพยายามมากกว่านี้ที่จะให้ลูกแฝดได้อยู่ด้วยกนั นั่นเป็นหนึ่งในเหตผุลที่

เอมอิยากเลี้ยงฟ้ารดาและกนธใีห้สนทิและรกักนัมากๆ

‘แมไ่ม่อยากใหซ้เีปน็เดก็เอาแต่ใจ ไม่เหน็หวัคนอื่น ไม่อยากให้เจ้าซี

เป็นแบบนั้น’

‘ไม่หรอกค่ะ ซอี่อนโยน เขาไม่ท�าตวัร้ายกาจใส่ใครหรอกค่ะ’

ฟ้ารดามั่นใจอย่างนั้น เธอเชื่อว่าคนอ่อนโยนอย่างกนธีไม่มีทางเป็น

อย่างนั้น กระทั่งตอนนี้เธอยงัมั่นใจ แม้จะมหีลายอย่างที่ดเูปลี่ยนไปบ้าง แต่

เจ้าซีก็ยังเป็นเจ้าซีคนเดิม ยังคงเป็นเจ้าซีจอมขี้เซา ถ้าหลับแล้ว ต่อให้ 

แผ่นดนิไหวกไ็ม่ตื่น แต่กระนั้นหญงิสาวกย็งัขยบัตวัแผ่วเบาเมื่อหยบิหมอน

มาสอดให้น้องชายหนนุแทนตกัเธอ จดัท่าให้นอนสบาย ห่มผ้าให้อย่างอาทร 

ปล่อยให้น้องชายได้พกัผ่อน แล้วเดนิลงมาเพื่อท�างานบ้านที่ค้างไว้ต่อ  
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ทว่ายงัไม่ทนัได้ท�าอะไรไปรษณย์ีกม็าส่งของ เธอออกไปรบั ยงัไม่ทนั

ได้กลบัเข้าบ้าน เพื่อนบ้านที่เพิ่งกลบัมาจากส่งลกูๆ ที่โรงเรยีนกก็วกัมอืเรยีก

ก่อน

“น้องฟางๆ เดี๋ยวก่อนค่ะ คยุกนัก่อน อย่าเพิ่งเข้าไป” เพญ็ศรรีบีลง

จากรถจนไม่ทันได้ปิดประตูและดับเครื่อง พอเรียกแล้วฟ้ารดาหยุดรอจึง

กลับไปดับเครื่องยนต์ แล้วกึ่งวิ่งกึ่งเดินมาเกาะรั้วบ้าน โดยมีฟ้ารดาเดิน

เข้าไปหา 

“โอ๊ย เหนื่อยๆ นี่วนันี้น้องฟางไม่ไปสอนเหรอคะ มธีรุะเหรอ ธรุะกบั

หนุม่หล่อซะด้วย แต่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะ บ้านพี่มเีดก็เลก็ๆ จะ

ท�าอะไรกอ็ยากให้ระวงัหน่อยค่ะ” 

“ท�าอะไร?” ฟ้ารดาสงสยั แต่เมื่อนกึไปว่าเมื่อเช้าเธอโดนจูบกใ็จหาย

วาบ “คอืว่าเรื่องนั้น...” 

“โอ้ อย่าเข้าใจผดิ พี่ไม่ได้ต�าหนนิะคะ พี่เข้าใจ หนุม่สาวน่ะเนอะ เจอ

กนักต้็องจบูทกัทาย แต่ว่า...กอ็ย่างที่บอก บ้านพี่มเีดก็ ระวงัให้นี้ดนงึนะคะ 

น้องฟางก็เป็นครูด้วยค่ะ คนอื่นมาเห็นเข้ามันไม่ดี พี่เตือนเพราะหวังดี 

นะคะ” 

ฟ้ารดาอยากอธบิาย แต่อกีฝ่ายไม่เว้นช่วงให้พูดแทรกเลย

“ว่าแต่คนนี้เป็นใครคะ ท�ามาหากนิอะไร ดนู้องฟางจะรกันะคะ ปกติ

กบัหนุ่มคนอื่นไม่เคยเหน็ให้เข้าถงึเนื้อตวัแบบนี้ คนนี้ท่าทางจะเป็นตวัจรงิ

ใช่ไหมคะ พี่เหน็แวบๆ หล่อเชยีว ตวัสูงมาก ผวิกค็้าวขาว ไม่แปลกที่น้อง

ฟางจะรกัจะหลง ดอู่อนกว่าคนอื่นๆ นะคะ แค่เหน็กส็ดชื่น...ไม่ต้องอายค่ะ 

พี่เข้าใจ” 

ฟ้ารดารอจนอีกฝ่ายพูดจบจึงได้บอก “คนนี้เป็นน้องชายฟางค่ะ  

น้องซ”ี

“น้อง?” ท�าหน้าบ่งบอกว่าไม่อยากเชื่อ พี่น้องที่ไหนจะกอดกนักลม

อย่างนั้น บรรยากาศที่หล่อนเหน็เมื่อเช้ากไ็ม่ได้บอกสกันดิว่าเป็นพี่น้อง ดู
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อย่างไรกเ็ป็นคู่รกัที่เพิ่งเจอกนั คดิถงึกนัมาก “พี่ไม่เคยได้ยนิว่าน้องฟางมี

น้องชายด้วย คุณพี่แขไขไม่เหน็เคยพูดถงึ ไม่เคยเหน็มาที่บ้านนี้ด้วยนี่ ใช่

ไหมคะ หรอืว่าพี่พลาดอะไร”

“ไม่เคยมาค่ะ ซอียู่ที่ญี่ปุ่น เพิ่งมาถงึเมื่อเช้า”

“แนะน�าให้พี่รูจ้กัหน่อยสคิะ นะๆ แนะน�าให้พี่รูจ้กัหน่อย พี่อยาก...” 

เพ็ญศรีคงซักไซ้เอาความกระจ่างต่อ ถ้าที่หน้าบ้านฟ้ารดาไม่มีเสียงกริ่งดัง

ขึ้น “ใครมาน่ะ คราวนี้สองคนด้วย หนุ่มหล่ออกีแล้ว แต่งสูทดูดเีชยีว... 

อย่าบอกนะว่าน้องชายน้องฟางอีก แต่สองคนนั้นน่าจะเป็นพี่ชาย ถ้าใช่นี่

ครอบครวัน้องฟางหน้าตาดทีุกคนเลยนะคะ”

“ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่ญาตฟิางหรอกค่ะ” ฟ้ารดามองไปหน้าบ้าน ก่อนจะ

หนักลบัมาหาเพื่อนบ้านผู้ใคร่รู้ “ฟางขอตวัไปดูก่อนนะคะ”

“ค่ะ ไว้เดี๋ยวมาคยุกนัใหม่นะคะ อย่าลมืแนะน�าให้พี่รู้จกัน้องซนีะคะ 

พี่อยากรู้จกัมาก!”

“สวสัดคีรบั คุณฟาง” ผู้ชายที่ดูอายุน้อยกว่าทกัทายสาวเจ้าของ
บ้าน ซึ่งรู้สกึประหลาดใจว่าท�าไมทั้งคู่รู้จกัชื่อเธอ “ผมชื่อนารูโตะ ส่วนนี่พี่

โทคิโอะ เราเป็น...” ชายหนุ่มคนเดิมเหมือนจะแนะน�าตัวเอง แต่ก็หยุด

กะทนัหนั เบอืนหน้ากลบัไปหาคนที่มาด้วยกนั “เราควรแนะน�าตวัว่าเป็นใคร

ดพีี่...การ์ด หรอืคนรู้จกั หรอื...” 

ฟ้ารดาอมยิ้ม เมื่อเห็นคนที่ชื่อโทคิโอะส่ายหน้าให้คนชื่อนารูโตะซึ่ง

ยิ้มแห้งๆ ถอยหลังออกไป ปล่อยให้คนที่ดูสุขุมกว่าก้าวออกมาเป็นฝ่าย

แนะน�าตวักบัหญงิสาวที่พวกเขาแสดงออกด้วยอย่างสุภาพ

“สวสัดคีรบั พวกผมเป็นคนที่ท่านพ่อของซาคาอซิงัส่งมาดูแลความ

ปลอดภัยให้ซาคาอิซังครับ” จะมีคนประเภทไหนกันที่ใช้ค�าว่า ‘ท่านพ่อ’ 

แทนที่จะใช้ค�าวา่พ่อหรอืคณุพ่อ “พวกเราได้รบัมอบหมายให้มาช่วยอ�านวย

ความสะดวกทุกเรื่องให้ซาคาอซิงัตอนอยู่เมอืงไทยครบั”
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“ซาคาอิซัง?” ฟ้ารดาไม่คุ้นชื่อนี้ แต่จากรูปการณ์ท�าให้เธอลองเดา 

เรื่องราว “หมายถงึซเีหรอคะ” 

“ครบั คณุซ”ี นกึได้ว่าหญงิสาวคงรูจ้กัชายหนุม่ในชื่อนี้ “เมื่อคนืพวก

ผมมาส่งคณุซแีล้วรอบนงึ แต่โดนไล่กลบัไปก่อน แล้วก�าชบัว่าไม่ให้มากวน 

จริงๆ ก็ตั้งใจท�าตามค�าสั่งนะครับ จะไม่กวนจนกว่าคุณซีจะเรียกตัว แต่

บงัเอญิว่าท่านพ่อของคณุซอียากคยุสายด้วย ท่านพยายามโทร. หาแล้ว แต่

เหมอืนคณุซจีะปิดเครื่อง ท่านเลยมาเล่นพวกผม...พวกผมเลยต้องเสี่ยงตาย 

มากวน เสี่ยงจะโดนคุณซีเล่นงาน...ไม่ทราบว่าคุณซีอยู่ในบ้านใช่ไหมครับ 

รบกวนคุณฟางช่วยบอกให้ด้วยจะได้ไหมครบั” 

“ซีอยู่ในบ้าน แต่เพิ่งหลับไปค่ะ” ค�าตอบนั้นท�าเอาสองหนุ่มหน้า

เครยีด “งั้นเชญิเข้ามาในบ้านก่อนสคิะ เดี๋ยวฟางไปปลุกซมีาให้” 

ฟ้ารดาสงัเกตเหน็ว่าผูช้ายทั้งสองคนดูสุภาพและเป็นมติรจงึเปิดประตู

ให้ แต่ทั้งคู่กเ็กรงใจ บอกว่าไม่เป็นไร รออยู่ในรถข้างนอกกไ็ด้ 

“เข้ามาเถอะค่ะ ถ้าพวกคณุเป็นคนรูจ้กัซ ีฟางกอ็ยากคยุด้วยค่ะ ฟาง

อยากรู้เรื่องราวของซตีอนเขาไปอยู่ที่ญี่ปุ่น” 

ค�าพูดนั้นท�าให้โทคิโอะและนารูโตะเบือนหน้าสบตากัน แววตามี

ค�าถาม แต่ยงัไม่ทนัได้พูดอะไรต่อ ทั้งคู่กเ็หลอืบไปเหน็เพญ็ศรทีี่พยายาม

ชะเง้อมองพวกเขาสลบักบัเงี่ยหูฟังบทสนทนา ส่งผลให้ฟ้ารดาหนัมองตาม

สายตาทั้งคู่ไป ไม่รู้จะท�าอย่างไรนอกจากยิ้มแห้งๆ

“พี่เพญ็เพื่อนบ้านฟางเองค่ะ เธอจะดู...แปลกๆ หน่อยนะคะ แต่ก็

ไม่มพีษิมภียัอะไรหรอกค่ะ”

“คณุฟางร�าคาญไหมครบั” นารโูตะเป็นฝ่ายถามอย่างไม่อ้อมค้อม ซึ่ง

หญงิสาวกร็บีส่ายหน้าปฏเิสธ “แต่ผมว่าซาคาอซิงัเจอแบบนี้ร�าคาญแน่ๆ” 

“ซีน่ะเหรอคะจะร�าคาญ” เป็นอีกครั้งที่ค�าถามของฟ้ารดาท�าให้สอง

หนุม่เบอืนหน้าสบตากนั พวกเขาหนักลบัมาพยกัหน้า “ไม่หรอกค่ะ ซไีม่ค่อย 

อะไรกบัใคร ถ้าไม่ขนาดจู่โจมเข้าถงึเนื้อถงึตวั พี่เพญ็จะดูอยากรู้อยากเหน็



ส้ ม ผั ก  l  57

หน่อย แต่กไ็ม่น่าจะใช่คนที่ท�าให้ซรี�าคาญได้หรอกค่ะ” 

อย่างน้อยกนธทีี่เธอรู้จกักเ็ป็นอย่างนั้น แต่สายตาของบอดกีาร์ดทั้ง

สองเริ่มท�าให้เธอไม่แน่ใจแล้วเกิดค�าถามมากมายขึ้นในหัว ท�าไมพ่อของ 

น้องชายต้องส่งบอดกีาร์ดมาดแูลถงึสองคน ที่ผ่านมาเธอไม่มข้ีอมลูเกี่ยวกบั

ตวัน้องชายเลย นี่อาจเป็นโอกาสที่จะได้รู้ 

“ช่วยเล่าเรื่องซีให้ฟางฟังหน่อยได้ไหมคะ อาจจะฟังดูแปลกๆ ที่ 

พี่สาวอย่างฟางไม่รู้อะไรเกี่ยวกับน้องชายเลย แต่ฟางก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ

ครอบครัวซีที่ญี่ปุ่นเลย รู้แค่ตอนแรกๆ คนที่มารับตัวซีไปส่งข่าวมาว่าซี

สบายด ีมชีวีติใหม่ที่ด ีไม่ให้ฟางเป็นห่วง” 

เป็นอกีครั้งที่ฟ้ารดาเหน็คนทั้งสองสบตากนัแล้วหนัมามองเธอ 

“พวกคณุอาจจะมองว่าฟางเป็นพี่สาวที่แย่ แต่กช่็วยเล่าเรื่องซใีห้ฟาง

ฟังเถอะนะคะ ขอร้องละค่ะ” 

ฟ้ารดาจะยกมอืไหว้ แต่โทคโิอะห้ามไว้ เขาพยกัหน้า นารูโตะกเ็ช่น

เดยีวกนั ท�าให้เธอยิ้มกว้าง 

“ขอบคุณนะคะ งั้นเชญิเข้าบ้านก่อนค่ะ...เชญิค่ะ”

“ขอรบกวนด้วยนะครบั” 

ทั้งสองหนุม่พดูแทบจะเป็นเสยีงเดยีวกนั พร้อมโค้งตวัต�่าให้เจ้าบ้าน 

ทั้งคู่พยายามมองข้ามสายตาใคร่รู้ของเพญ็ศรทีี่แทบจะลอดรั้วเข้ามาดู แต่

เหมอืนยงัไม่กล้ามาก แต่ถ้าไม่มคีนอื่นเหน็กไ็ม่แน่ อาจจะแอบเข้ามาฟังก็

เป็นได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นหล่อนคงได้เจอดแีน่ เพราะทั้งสองคนกค็งไม่ปลอ่ย

ให้ท�าขนาดนั้น 

“มอีะไรเหรอนารโูตะ” โทคโิอะถามเมื่อเหน็สายตาของรุ่นน้องให้ความ

สนใจตุ๊กตาที่บอร์ดหน้าประตู ค�าถามนั้นท�าให้ฟ้ารดารอฟังค�าตอบเช่น

เดียวกัน “แกชอบตุ๊กตาแบบนี้ด้วยเหรอ นึกว่าชอบแต่พวกหุ่นยนต์หรือ

ตุ๊กตายาง” 

ค�าพูดนั้นท�าเอาคนน้องผงะ ก่อนจะส่ายหน้าระอารุ่นพี่ซึ่งรีบค้อม
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ศรีษะให้ฟ้ารดา ขอโทษที่ลมืตวัเล่นมุกแบบนั้นออกไป

“ผมว่าเคยเหน็แบบนี้มาก่อน บอร์ดสองบอร์ด ห้อยอยูข้่างประตแูละ

หน้าประตู มตุ๊ีกตาสี่ตวั” นารโูตะบอกโทคโิอะ ก่อนจะหนัไปหาฟ้ารดา “สอง

ตวัที่ประตคูอืคณุฟางกบัซาคาอซิงัใช่ไหมครบั แล้วสองตวัที่บอร์ดข้างประตู

คงเป็นคุณพ่อกบัคุณแม่พวกคุณ” 

ฟ้ารดาพยกัหน้า รอฟังสิ่งที่นารูโตะจะบอกพร้อมกบัโทคโิอะ

“ผมเคยเหน็แบบนี้ที่บ้านซาคาอซิงั” 

“บ้านหลงัไหน ซาคาอซิงัมบี้านไม่รู้กี่หลงั” 

“เดี๋ยวนะ ผมมรีปู...ถ่ายเมื่อสกัสามสี่ปีก่อนได้” นารโูตะเปิดโทรศพัท์

ขึ้นมาดู “คงต้องหานานหน่อย อาจจะต้องโหลดจากคลาวด์ เข้าไปข้างใน

ก่อนกไ็ด้ครบั” 

ฟ้ารดาเชิญคนทั้งสองเข้ามานั่งในห้องรับแขก ถามทั้งคู่ว่าต้องการ 

น�้าอะไร แต่ฝ่ายนั้นปฏิเสธว่ารับกันมาแล้ว ไม่นานนารูโตะก็เจอภาพที่หา 

โทคโิอะดกู่อน แล้วกพ็ยกัหน้าเหมอืนรูแ้ล้วว่าบ้านหลงัไหน จากนั้นโทรศพัท์

กถ็ูกส่งมาให้ฟ้ารดา 

“นี่มนั...” เมื่อเธอเหน็รูปกต็วัเยน็เฉยีบ น�้าตาคลอเบ้า “นี่มนับ้าน...

บ้านเรา...ไม่ใช่สิ บ้านนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นเหรอคะ...งั้นก็ไม่ใช่บ้านเรา เป็นบ้านที่

เหมอืนบ้านที่ฟางกบัซเีคยอยู่กบัพ่อแม่...เหมอืนมาก” 

ต้องคดิถงึขนาดไหน จงึได้ท�าบ้านแบบนี้ขึ้น... 

ถ้าคดิถงึขนาดนั้น ท�าไมไม่ตดิต่อมา...

การกลบัมาหาเธอมนัคงง่ายกว่าไม่ใช่หรอื...

หรอืเพราะค�าท้าทายของเธอ...น้องจงึต้องกลบัมาในวนันี้ 

“ซาคาอซิงัพดูกบัผมเสมอว่าคดิถงึคนที่เมอืงไทย คดิถงึบ้าน แต่กลบั

ไปไม่ได้จนกว่าจะครบแปดปี กเ็ลยสร้างบ้านหลงันี้ขึ้น สร้างเหมอืนหลงัเดมิ

ที่เคยอยู่” นารูโตะบอกสิ่งที่รู้ 

“ผมถามว่าท�าไมต้องแปดปีก็ไม่เคยได้รับค�าตอบ รู้แค่ว่าถ้าถูกถาม 
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ซาคาอซิงัจะเศร้าแล้วปกปิดด้วยการแสดงออกแรงๆ ใส่คนอื่น ออกก�าลงั

กายแรงๆ ท�าเรื่องท้าทายเสี่ยงตาย เล่นกฬีาเอกซ์ตรมี บางทกีเ็ลอืดตกยาง

ออก ตดิบุหรี่ ทั้งดื่มหนกั แม้แต่เล่นยากเ็คยท�า ถงึระยะหลงัจะเลกิและ

หลดุออกจากโลกอโคจรนั้นได้แล้วกต็าม แต่กย็งัท�าเรื่องอนัตรายบ่อยครั้ง”

ดื่ม...ติดบุหรี่...เล่นยา? ฟ้ารดาเหมือนไม่รู้จักคนที่นารูโตะพูดถึง 

สกันดิราวกบัฟังเรื่องคนอื่น เธอนกึภาพน้องชายอย่างที่นารูโตะเล่าไม่ออก 

“เอาความจริงคือ พวกผมก็ไม่ได้รู้เรื่องราวของซาคาอิซังมากนัก

หรอกครบั” นารโูตะพดูแล้วกเ็ริ่มงงตวัเอง หนัไปหาโทคโิอะ “หรอืว่ายงัไง...

พี่อธบิายดกีว่า ผมงง” 

“แกเนี่ยน้า...” คนพี่ส่ายหน้าอย่างระอา ก่อนจะหนัมาหาฟ้ารดาที่รอ

ฟังเรื่องราวของน้องชายที่เธอไม่เคยรู ้“นารโูตะหมายความว่า พวกเราไม่ได้

รู้เรื่องราวของคุณซีมากเท่าไหร่ครับ พวกเรารู้เรื่องของซาคาอิซังมากกว่า  

ซาคาอิซังเป็นพี่ชายแฝดของคุณซี ที่คุณซีถูกพาตัวกลับญี่ปุ่นก็เพื่อเป็น

ตวัแทนพี่ชายที่เสยีไปเพราะอุบตัเิหตุตอนที่เธออายุสบิห้าปี”

“แฝด? ซมีแีฝด?” 

เป็นอีกครั้งที่นารูโตะและโทคิโอะต้องประหลาดใจในท่าทางของ 

ฟ้ารดาที่เหมอืนเพิ่งรู้เรื่องนี้ แต่กระนั้นทั้งคู่กพ็ยกัหน้า

“ที่พวกคุณบอกว่าซีถูกพากลับไปญี่ปุ่นเพื่อเป็นตัวแทนพี่ชายที่ตาย

คอือะไรคะ ตอนนั้นที่ซต้ีองไป กเ็พราะพ่อของซรีูว่้าแม่เอมเิสยี เลยมารบัซี

ไปไม่ใช่เหรอคะ” 

หลงัค�าถามนั้นบรรยากาศในห้องกเ็งยีบไปครู่หนึ่ง แต่ยงัไม่ทนัที่ทั้ง

นารโูตะและโทคโิอะจะได้ตอบค�าถาม เสยีงโทรศพัท์มอืถอืของโทคโิอะกด็งั

ขึ้น ชายหนุ่มหยบิออกมาดู

“ผมคงต้องรบกวนให้คุณฟางช่วยไปปลุกซาคาอิซังแล้วละครับ”  

โทคโิอะบอกหญงิสาว สหีน้าเป็นกงัวล “สายนี้ซาคาอซิงัต้องรบัเดี๋ยวนี้ครบั!”

“ท่านพ่อของซาคาอิซังครับ” นารูโตะขยายความ “รบกวนคุณฟาง
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ด้วยครบั!” 

ฟ้ารดาอาจไม่รู้จักคนที่โทรศัพท์เข้ามา แต่เธอรู้สึกได้ว่าต้องรีบท�า

ตามโดยเรว็

“เดี๋ยวครบั” นารโูตะเรยีก “ตอนไปปลกุ คณุฟางรูใ้ช่ไหมครบัว่าต้อง

ระวงั ผมว่าให้ผมไปปลกุเองดกีว่านะครบั เกดิซาคาอซิงัท�าคณุเจบ็...มนัจะ

ไม่ด”ี

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ” ฟ้ารดาเข้าใจความเป็นห่วงของนารโูตะ “ฟางกบั

แม่แล้วกพ็่อโดนตวัซไีด้ เขาไม่ผวามาท�าร้ายหรอกค่ะ เรารู้ว่าควรแตะตวัซี

ยงัไง รอสกัครู่นะคะ เดี๋ยวฟางไปตามซลีงมาให้”

สองหนุม่เบอืนหน้าสบตากนั ก่อนที่นารโูตะจะบอกอย่างประหลาดใจ

“มดี้วยเหรอ คนที่ไปโดนตวัซาคาอซิงัตอนหลบัแล้วไม่เจอด”ี 

“ไม่เคยม”ี โทคโิอะบอกด้วยสหีน้าเป็นห่วง “ฉนัว่าตามขึ้นไปดหูน่อย

ดกีว่า เผื่อช่วยอะไรทนั”

“แต่คุณฟางว่าไม่เป็นไร...ไม่ใช่เหรอ...พี่”

“แล้วแกว่ามันเป็นไปได้ไหมล่ะ” นารูโตะส่ายหน้า “งั้นพวกเราก็รีบ

ตามไปห้ามให้ไวเลย!” 

สิ้นเสยีงสองหนุ่มกร็บีตามขึ้นไปบนบ้านทนัที


