
ฝนตกตั้งแต่เช้าแล้ว
สายฝนที่โปรยปรายจากฟ้าพาให้เยน็ใจนั้นกนิเวลามาจนถงึเยน็ เล่น

เอาใครหลายคนดใีจที่อากาศเยน็ลงบ้างกลางฤดูร้อนอนัโหดร้าย 

ยกเว้นดั่งฟ้า

เพราะแม้ฝนจะตกเบาๆ ก็ท�าให้เปียกปอน เมื่อจากไปก็ทิ้งความ

เฉอะแฉะไว้ให้ร�าคาญใจ แถมยังเป็นอุปสรรคต่อการท�างานของเธอหลาย

ต่อหลายครั้ง

ที่ส�าคัญคือ...ฝนตกในวันมงคลสมรสอย่างวันนี้ วันที่ดอกไม้ควร 

เบ่งบานราวฤดูใบไม้ผล ิ มวลไม้เขยีวชอุ่มรบัแสงแดดเจดิจ้า ทุกอย่างควร

งดงามและสดใส

แต่ช่างมนัเถอะ 

ในเมื่อวันนี้ไม่ใช่งานแต่งงานของเธอ ฝนจะตกจนฟ้าถล่ม ตกจน

หลงัคาแยก ตกจนผนงัแตก ตกจนงานพงัไปเลยยิ่งดี

ดั่งฟ้าก�าซองสคีรมีซึ่งภายในมเีงนิจ�านวนหนึ่งที่ใส่แล้วดไูม่น่าเกลยีด 

๑
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เสยีดายนดิหน่อยที่ไม่อาจตามใจตวัเองได้ด้วยการใส่แบงก์กาโม่เพื่อแสดง

ให้เห็นว่าเธอเห็นความรักของคู่บ่าวสาวเป็นเช่นไร หญิงสาวก้าวลงจากรถ

ยโุรปหรขูองตน เดนิเข้าโรงแรมพร้อมหยบิโทรศพัท์ออกมาดู หน้าจอปรากฏ

สายที่ไม่ได้รบัอยู่สี่สาย หญงิสาวจงึโทร. หาคนโทร. เข้ามาสายล่าสุดอย่าง

ภานนิ ีบอกเพื่อนไปว่าก�าลงัเดนิเข้างาน

ในไม่ช้ากถ็งึด้านหน้างานซึ่งตกแต่งด้วยแบก็ดรอปดอกกุหลาบแซม

ลลิี่สชีมพูสลบัขาว ถดัไปเป็นทางเข้างานซึ่งจดัเป็นทางเดนิซุ้มโค้งที่ประดบั

ด้วยกากเพชรเกลด็เงนิระยบัพราวพราย ภายในซุม้โค้งนั้นมรีปูคูบ่่าวสาวใน

อริยิาบถต่างๆ ประดบัตลอดทาง ดั่งฟ้าชายตามอง คดิในใจว่าถ้ามทีางอื่น

ให้เข้าก็จะไปเข้าทางนั้น พลันเห็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของเธอก�าลังโบกมือ

เรยีก

“เฮ้ย ฟ้า”

ดั่งฟ้ายิ้มทนัท ีโบกมอืตอบ “ไงกฟิต์ สบายดไีหมแก” 

เธอเดนิเข้าไปตบบ่าเพื่อนซี้ตั้งแต่ ม. สี่อย่างของขวญั ก่อนหนัไปยิ้ม

ร่าให้ตั้งดาวกบัภานนิี

“ไงดาว ไงฟู่ เป็นไงกนัมั่ง”

“กส็บายดแีก แต่ยุ่งโคตร” ของขวญัส่ายหน้า “แล้วแกล่ะ ท�ากี่จ๊อบ

ละตอนนี้ ยงัไปช่วยเจ้แกขายไอตมิอยู่ไหม”

ดั่งฟ้าพยกัหน้า นกึถงึร้านขนมหวานและไอศกรมีซึ่งเป็นธุรกจิเสรมิ

ของพี่สาวนอกเหนอืจากงานในวงการบนัเทงิ

“ขาย ยุ่งเหมอืนเดมิ ว่างๆ มากนินะ แล้วบอกว่าเป็นเพื่อนฟ้า เดี๋ยว

ให้คดิราคาพเิศษ”

“ถ้าจะลดทั้งทกีข็อฟรเีลยได้ไหม”

“ใครว่าลด คิดเพิ่มต่างหาก เดี๋ยวบอกเด็กที่ร้านให้ว่าถ้ามีผู้หญิง 

ท่าทางป้าๆ มาคน ให้คดิเพิ่มไปเลยห้าสบิเปอร์เซน็ต์” 

“ร้าย” ของขวญัถลงึตาใส่เพื่อน แล้วหนัไปทางตั้งดาวซึ่งมองไปรอบๆ 
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งานด้วยแววตาเนอืยๆ

“เป็นไรต่างด้าว มวัแต่ท�าคลอดจนลมืฉดีโบเหรอ”

ตั้งดาวหนักลบัมามองเพื่อนตาเขยีว ดั่งฟ้ากบัภานนิเีลยหวัเราะ แล้ว

คนหลงักเ็ป็นฝ่ายถาม

“แล้วแกล่ะด้าว สรุปแต่งเดอืนไหน รบีไปเข้าคอร์สเจ้าสาวส”ิ

“ฉันเหรอ” แพทย์หญิงตั้งดาวหรือที่เพื่อนสนิทชอบล้อชื่อว่าหมอ

ต่างด้าวสหีน้าเซง็จดั “ทะเลาะกบัพี่ภูมแิทบตาย ไม่อยากแต่งมนัละ”

ดั่งฟ้าเกาหวัแกรกๆ “จรงิเหรอ ตอนที่พี่ภมูขิอแกนั่นหวานจนมดตาย

หมดโลกเลยนะนั่น” 

คนพูดนึกถึงคลิปวิดีโอที่เพื่อนสาวโพสต์ทางอินสตาแกรม การ 

ขอแต่งงานหน้าพระราชวังแวร์ซายโดยมีสักขีพยานเป็นชาวฝรั่งเศสและ 

นกัท่องเที่ยวนั้นเรยีกได้ว่างดงามยิ่งกว่าเทพนยิายใดๆ

“ไอ้ตอนขอมนักด็อียูห่รอก แต่พอมาคยุกนัเรื่องแต่งงาน อื้อหอื บ้าน

พี่ภมูแิกใหญ่ อากงอาม่าอาเจก็อยูก่นัครบ พี่ภมูแิกหลานชายคนโตไง แต่ละ

ท่านเลยดไีซน์งานแต่งจนเหมอืนเป็นงานแต่งตวัเอง นี่ต้องไล่รบับญัชาเรยีง

บ้าน ห้ามเอาสเีหลอืงเพราะไม่ถูกโฉลก สฟี้าไม่ด ีสเีขยีวไม่สวย ห้ามมตีวั

อกัษรนูน่นี่นั่นในงาน งบห้ามเกนิเท่านีๆ้  แต่อยากได้งานแบบจกัรพรรดแิต่ง

สนมเอก ไหวปะ”

ตั้งดาวผ่อนลมหายใจแรงๆ 

“ยิ่งกว่านั้นพี่ภมูแิกกต็ามใจญาติๆ  ที่พากนัมอืไม่พายเอาเท้าราน�้า มี

แต่ฝั่งฉันวิ่งคนเดียว พี่แกอ้างแต่ติดคนไข้ด่วน แหม...ท�าคลอดนี่ไม่ด่วน

เลยเนาะ ยุ่งจนหัวขวิดไม่มีเวลาท�าอะไรเลย แถมจะแต่งงานทีก็ร้อยพ่อ 

พนัแม่มากๆ”

จรงิอย่างที่เพื่อนว่าไม่มผีดิ ในเมื่องานแต่งงานไม่ใช่เรื่องของคนสอง

คน ดั่งฟ้าได้พสิจูน์ความจรงิข้อนี้มาแล้ว เมื่อดจุฝันผู้เป็นพี่สาวแต่งงานเมื่อ

เกอืบสี่ปีก่อน ล�าพงัแค่งานแต่งกถ็อืได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่พออยูแ่ล้ว แต่เพราะ
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พี่สาวของเธอคอืนางเอกแถวหน้าของเมอืงไทย งานแต่งงานจงึต้องยกัษ์ตาม

ชื่อเสยีง งานหนกัเลยตกมาที่น้องสาวซึ่งท�าหน้าที่เป็นผูจ้ดัการส่วนตวั วิ่งวุน่

จัดพื้นที่ต้อนรับสื่อในงานแถลงข่าว ประสานงานกับออร์แกไนเซอร์ให้ทุก

อย่างออกมาเรียบร้อย และบริหารงานที่มีแขกนับพันคนให้ผ่านพ้นไปได้

ด้วยดจีนลงหน้าหนึ่งของหนงัสอืพมิพ์ได้อย่างสวยงาม

“แล้วไหวไหมแบบนี้ จะเลิกมะ” ของขวัญถามตรงๆ ใบหน้าขาว

กระจ่างดูอ่อนเยาว์อย่างยากจะเชื่อว่าเป็นผู้จดัการใหญ่

“ยงัไม่ได้เลกิกนัย่ะ” ตั้งดาวตบบ่าเพื่อนดงัปั้กจนเพื่อนร้องโอ๊ย เธอ

ไม่สนใจแล้วหนัมาทางดั่งฟ้า “แกกม็ารอรบัช่อดอกไม้เจ้าสาวได้เลย”

ดั่งฟ้ายิ้ม ภานนิเีหลอืบไปทางเจ้าบ่าวในชดุทกัซโิดสดี�ากบัว่าที่ภรรยา

ที่ยนืรบัแขกอยู่แล้วอดกดัไม่ได้

“คู่เพื่อนด้าวยงัไม่ควรเลกิ แต่คู่บ่าวสาวนี่ด.ิ..น่าจะเลกิกนัซะ”

“เออ เห็นด้วย ให้มันเลิกกันในงานตอนนี้ทันไหม” ของขวัญเสริม 

รอยยิ้มนางมารปรากฏบนหน้า

“ช่างมนัเถอะ” ดั่งฟ้าตดับท ไม่แม้แต่จะหนัไปมองคูร่กัที่ควรเลกิกนั 

ของขวญัเลกิคิ้วข้างเดยีว “แก...”

“เขาจะแต่ง จะเลกิ จะมลีูกมหีลาน จะท�าอะไร มนักไ็ม่ใช่เรื่องของ

ฉนัมานานแล้ว เราห้ามเขาไม่ได้ แต่เราพยายามห้ามใจเราไม่ให้กลบัไปคดิ

ได้”

หนึ่งผู้จัดการสาวและสองแพทย์หญิงพร้อมใจกันยกมือขึ้นประนม 

ของขวญัว่าน�าด้วยน�้าเสยีงเลื่อมใส

“สาธุบุญค่ะซสิ แต้มบุญจะหนุนส่งให้แฟนใหม่ดยีิ่งกว่าเทวดา”

“ถวายปัจจยัคอืเศรษฐ ีถวายแฟนไม่รกัดใีห้ชาวบ้านคอืดั่งฟ้า” 

ตั้งดาวเสรมิแล้วยกมอืขึ้นเหนอืหวั ดั่งฟ้าถงึกบักลั้นหวัเราะ ก่อนวา่

เสยีงเหี้ยม ดวงตาวาวโรจน์

“พวกแกกเ็ว่อร์ไป๊ เรื่องมนัผ่านมานานแล้ว กล้าเชญิฉนักก็ล้ามา คง
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ไม่คดิว่าฉนัจะกล้ามางานแต่งแฟนเก่าตวัเองอย่างงั้นส”ิ

เพื่อนทุกคนหุบยิ้มทนัทเีมื่อเหน็รอยยิ้มอ�ามหติของดั่งฟ้า 

“ไหนใครว่ามนับรรลุแล้ว ถอนค�าพูดแป๊บ” 

ภานินีกระตุกเพื่อนอีกสองคนที่ยังกะพริบตาปริบๆ ดั่งฟ้าก้าวฉับๆ 

ไปลงทะเบียนแขก ไม่ได้มองหน้าฝ่ายต้อนรับตอนรับของช�าร่วยและจด

ปลายปากกาเขยีนหวดัๆ ลงในสมุดอวยพร

ขอให้รกักนันานๆ นะ – ฟ้า :) 

...รักกันชั่วกัลปาวสาน จนเป็นฟอสซิลให้คนรุ ่นหลังได้ศึกษา

พฤตกิรรมไม่ดขีองบรรพบุรุษและไม่เอาเป็นแบบอย่าง

พอเขยีนเสรจ็ หญงิสาวกเ็ดนิไปที่แบก็ดรอป ปราดมองเพื่อนเจ้าสาว

ที่ใส่ชุดสีชมพูดูสวยงาม ถัดไปเป็นกลุ่มเพื่อนเจ้าบ่าวสมัย ม. ปลายที่เธอ 

คุน้หน้าคุน้ตาเป็นอย่างดกี�าลงัยนืคยุกนั แต่พอหนัมาสบตาเธอป๊ับกห็ยุดนิ่ง

ราวถ่านหมดกะทนัหนั รอยยิ้มหายวบัไปจากหน้า ขณะที่ดั่งฟ้ากลบัยิ้มแทน

จนดวงตากลมโตกลายเป็นรูปสระอ ิโบกมอืแล้วทกัทายเสยีงหวานเจี๊ยบ

“สบายดกีนันะ ไม่เจอตั้งนานแน่ะ” 

ความเงยีบเกดิขึ้นหลงัค�าถามเธอ ดั่งฟ้ายงัยิ้มหวานหยดเหมอืนเดมิ 

ทว่ากลับไม่มีเพื่อนเจ้าบ่าวคนไหนยิ้มตอบเธอเลย นานทีเดียวกว่าหนึ่งใน

นั้นจะพยกัหน้าอย่างกระอกักระอ่วน

“สบายด.ี..”

หญงิสาวตวดัสายตาไปรอบๆ เหน็คนหน้าคุน้เคยจากสมยัมธัยมและ

มหาวทิยาลยัเตม็ไปหมด เธอพูดกบัเพื่อนเจ้าบ่าวต่อด้วยน�้าเสยีงสบายๆ

“เหมอืนงานเลี้ยงรุ่นเลยเนาะ”

“เอ่อ...นั่นส”ิ 

เพื่อนคนที่ตอบยังยิ้มไม่ออก ดั่งฟ้าเลยยิ้มให้พอเป็นพิธีแล้วเลี่ยง

ออกมาสองสามก้าว เหลือบมองเจ้าบ่าวที่ก�าลังถ่ายรูปกับแขกอยู่ด้านหน้า

แบก็ดรอป ก่อนหนัมาสบตาเธอโดยบงัเอญิเมื่อถ่ายรูปเสรจ็
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รอยยิ้มที่เคยมีเมื่อไม่กี่วินาทีก่อนบนใบหน้าสมุทรพลันหายวับ 

ดวงตาเรยีวเบกิขึ้น อากปักริยิาของเขาท�าให้ดั่งฟ้าเข้าใจได้ทนัทว่ีาสมทุรเชญิ

เธอมาแค่ตามมารยาท และเธอเอง...กย็งัตดัสนิใจมางานนี้ ทั้งที่จรงิๆ แล้ว

ไม่ต้องมากไ็ด้ 

ดั่งฟ้าหายใจเข้าลึกๆ สีหน้าไม่เปลี่ยนไปแม้แต่นิดเดียวราวกับเป็น

นกัแสดงคนหนึ่ง ก่อนค่อยๆ คลี่ยิ้มหวานที่ครั้งหนึ่งสมุทรเคยสารภาพว่า

เป็นเหตุให้ตกหลุมรกัเธอ

“เป็นไงมั่งซ”ี

“ฟ้า...” 

สมุทรพึมพ�าได้เท่านั้น จนเจ้าสาวหันมามอง...และชะงักไปด้วยอีก

คน

เสยีงรอบตวัพลนัเงยีบสงดั เจ้าสาวคนสวยหน้าเหลอไปทนัท ี ก่อน

จะรีบตีสีหน้าปกติอย่างรวดเร็ว ดั่งฟ้าพินิจใบหน้าสวยสดของชลธรที่

เปล่งปลั่งไปด้วยรัศมีเจ้าสาว วันนี้...สวยกว่าตอนเคยมีเรื่องกับเธอ หญิง

สาวเผลอแสยะยิ้มเมื่อตวดัสายตาไปมองมอืที่ยงัเกาะกุมกนัแน่น

ยากจะเชื่อว่าครั้งหนึ่งเธอเองกเ็คยจบัมอืเจ้าบ่าวไว้แน่นเช่นกนั

‘ฟ้าอยากแต่งงานตอนอายุเท่าไร’
เสยีงนุม่ทุม้ของสมทุรดงัขึ้นข้างหดูั่งฟ้า ตอนนั้นเธอก�าลงัเขี่ยหมบูน

เตาปิ้ง เธอเพิ่งอายุยี่สบิห้า และเป็นสถาปนกิสาวไฟแรง

‘ถามงี้จะขอแต่งเหรอ’ ดั่งฟ้าไม่คาดว่าจะเจอค�าถามนี้เรว็นกั เลยถาม

กลบัตรงๆ หยุดเขี่ยหมู

‘เรารกักนักต้็องแต่งงานกนัอยูแ่ล้ว’ ชายหนุม่ยิ้มละมนุ ควนัลอยขึ้น

บงัหน้าเขาบางส่วนแล้วหายไป

หญงิสาวไม่ปฏเิสธว่าตนอุน่ใจไม่น้อยยามเหน็รอยยิ้มของคนรกั ทว่า

เมื่อคดิถงึอนาคต...ไม่ว่าจะใกล้หรอืไกล เธอกลบัเหน็ไม่เหน็เวลาที่จะเอามา
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ทุ่มเทให้เรื่องชีวิตคู่ ในเมื่อเธอรับหลายหน้าที่เหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็น

สถาปนกิหรอืเป็นผู้จดัการส่วนตวัดารา แค่เวลานอนยงัไม่ค่อยมเีลย

‘ยงัไม่ได้คดิเลย ยงัไม่ต้องรบีคดิด้วยมั้ง’

ชายหนุ่มเลกิคิ้วคล้ายกบัที่เธอว่าไปไม่ค่อยถูกใจเขาเท่าไร ‘จรงิๆ ก็

น่าจะเริ่มคดิได้แล้วนะฟ้า เรายงัคดิเลย เราอยากแยกออกมาอยูก่บัฟ้าแล้ว’

ดั่งฟ้าชะงัก แล้วถ่ายทอดความคิดของตนออกมาอย่างใจเย็น ‘ทุก

อย่างมีจังหวะของมัน วันนี้เรายังไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานเพราะเราไม่พร้อม 

แต่ถ้าเราพร้อมเมื่อไร มาคุยกนัวนันั้นกไ็ม่สาย’

‘เราเข้าใจฟ้านะ เข้าใจว่าทั้งฟ้าและเรากย็ุ่งกนัทั้งคู่ ยุ่งจนพวกเพื่อน

เรามันยังแซวว่าคิดยังไงที่ดิเวลอปเปอร์กับสถาปนิกเป็นแฟนกัน ไม่แต่ง 

วนันี้หรอก ฟ้าไม่ต้องกลวั แต่แค่อยากให้ฟ้าไปลองคดิดูคร่าวๆ ว่าพร้อม 

ช่วงไหน เราเองจะได้เตรยีมตวัเหมอืนกนั’

รอยยิ้มละมุนยงัอยู่บนใบหน้าของเขา สถาปนกิสาวหย่อนหมูลงเตา

เพิ่ม พูดต่อด้วยน�้าเสยีงสบายๆ

‘ซยีงัต้องท�างานหาประสบการณ์ ยงัต้องผ่านอะไรอกีเยอะ กว่าแอป-

พลิเคชันจะออกมาเป็นรูปเป็นร่าง แถมยังธุรกิจของที่บ้านที่ซีต้องดูแลอีก 

เอาจริง...ถ้างานเราไม่เยอะ เราอาจลาออกแล้วพร้อมไปเป็นเจ้าสาวให้ ไป

อยูด่แูลซ ีแต่ตอนนี้เราดแูลกนัห่างๆ แบบนี้เราว่ามนักโ็อเคนะ ซดีแูลตวัเอง

ได้ เราดูแลตวัเองได้ และเรากไ็ว้ใจกนั แบบนี้มนักไ็ม่มปีัญหา’

เธอเงยหน้าขึ้นสบตาเขา แล้วเอื้อมมอืซ้ายไปแตะหลงัมอืคนรกั บบี

แน่นๆ ก่อนรบัสมัผสัแบบเดยีวกนักลบัมา

‘ไม่ใช่เพราะไม่รัก ไม่ใช่เพราะไม่แคร์ แต่เพราะรู้ว่าต่างคนต่างมี

ความฝันที่ต้องตาม มหีน้าที่ที่ต้องท�า ตอนนี้เรากแ็ค่ไปท�าตามหน้าที่ของเรา

จนลุล่วงด้วยด ีถ้าสกัวนัเราพร้อม...เราจะบอกเอง’
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ทว่าวนันั้นไม่เคยมาถงึ
และถ้าย้อนเวลากลบัไปได้...เธอจะเปลี่ยนค�าพูดหรอืไม่

ดั่งฟ้าทบทวนกบัตวัเองเงียบๆ และพบว่าตนไม่เสียใจเลยที่เคยพูด

เช่นนั้น ในเมื่อเธอยงัคงให้ความส�าคญักบัหน้าที่และสิ่งที่ต้องท�าเหนอืเรื่อง

หัวใจมาโดยตลอด แล้วก็ไม่คิดว่าจะลงหลักปักฐานกับใครหากไม่พร้อม 

ไม่ใช่ลงไปก่อนแล้วค่อยดิ้นรนทหีลงั 

น่าเสียดายที่สมุทรไม่รอเธอ และในวันนี้เขาก็ได้ลงหลักปักฐานกับ

หญงิสาวที่เจอกนัตอนไปท�างานที่สงิคโปร์แล้ว

“เป็นไง เหนื่อยไหม” ดั่งฟ้าถามเจ้าบ่าวนิ่มๆ

พูดจบก็เห็นเพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนตนมองเธอเป็นตาเดียว สมุทร

พยกัหน้า

“เหนื่อยเอาเรื่องเหมอืนกนัฟ้า เตรยีมงานเยอะแยะ”

“เข้าใจๆ งี้แหละงานแต่ง” ดั่งฟ้าถามต่อด้วยน�้าเสียงปกติ “ตอนนี้

งานเป็นไง”

เขาเงยีบไปเลก็น้อยก่อนตอบ “กด็”ี

“ดแีล้วละ”

“ฟ้าเองกอ็ย่าท�างานเยอะเกนิไปล่ะ”

ประโยคสุดท้ายนั้น...เธอไม่ได้ยินจากเขามานานมากแล้ว ทั้งที่เมื่อ

ก่อนได้ยนิจนชนิห ูคุน้เคยไม่ต่างจากค�าว่าสวสัด ีดั่งฟ้ารบัความปรารถนาดี

นั้นไว้ด้วยรอยยิ้ม ก่อนเหลอืบมองช่างภาพที่ถอืกล้องด้วยท่าทางจดๆ จ้องๆ 

รอว่าเมื่อไรเธอจะหนัมายิ้มให้กล้องเสยีที

“เชญิแขกถ่ายรูปด้วยครบั”

ดั่งฟ้ายิ้มกว้างขึ้นแล้วโบกมอืปฏเิสธ “ขอโทษนะคะ”

ก่อนเดินออกมาโดยไม่เหลียวกลับไปมองหน้าเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาว

แม้แต่นิดเดียว โดยมีเพื่อนสาวอีกสามคนเดินเป็นเงา แต่ก่อนจะเดินไป 

ไกล สามคนก็นั้นหันกลับมาส่งสายตาเขียวปั้ดใส่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวอย่าง 
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พร้อมเพรยีง แล้วเชดิหน้า เดนิจากไปราวกบัเป็นซูเปอร์โมเดล

ภายในห้องบอลรูมขนาดใหญ่แห่งนี้เต็มไปด้วยเพื่อนมัธยม แก๊ง 

ดั่งฟ้าทักทายด้วยรอยยิ้มจนเหงือกแห้งและเจ็บคอ เธอกับสมุทร รวม 

ถงึภานนิ ีของขวญั ตั้งดาว เรยีนสายวทิยาศาสตร-์คอมพวิเตอร์เมื่อเข้าชั้น  

ม. สี่ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เอกลักษณ์ของที่นี่คือระบบห้องจะ 

ไม่เป็นสี่ทับหนึ่ง สี่ทับสอง ไล่ไปเช่นโรงเรียนอื่น ทว่าเป็นเลขห้อง เช่น  

หนึ่งห้าห้า หนึ่งห้าหก แปดหนึ่งสอง โดยเลขตวัหน้าจะเป็นเลขของอาคาร

และถอืว่าเป็นรหสัลบัของแต่ละตกึ ตามด้วยเลขชั้นและเลขห้อง

ด้วยเหตนุี้เอง เพื่อนที่อยูด้่วยกนัตอน ม. สี่จะกลายเป็นกลุม่ที่สนทิ

กนัที่สดุไปโดยปรยิาย เพราะผ่านการรบัน้องทั้งระบบห้องและระบบสายมา

ด้วยกัน พอขึ้น ม. ห้าก็คละห้องกันภายในแผนการเรียนของตน เมื่อขึ้น  

ม. หกกจ็ะคละสายวทิย์กนัทกุสาย ซึ่งแต่ละตกึจะมห้ีองคงิและห้องควนีวทิย์

เป็นของตวัเอง

สมุทรเป็นเด็กหลังห้องเมื่อสมัย ม. สี่ เป็นนักฟุตบอลและนัก

บาสเกตบอล หน้าตาโดดเด่น ในแต่ละวันจะต้องมีนักเรียนหญิงเดินผ่าน

ห้อง แล้วหนัมามองเขาที่นั่งตาปรอือยู่หลงัห้องเสมอ

เขาไม่มีวี่แววว่าจะชอบเธอเลยตอนเรียน ม. สี่ด้วยกัน มีเพียงการ

แหย่กันเล่นเหมือนเพื่อนธรรมดาทั่วไป สมุทรมีข่าวกิ๊กกั๊กอยู่กับรุ ่นพี่ 

ดรมัเมเยอร์ประจ�าโรงเรยีน แล้วกเ็ปลี่ยนคนใหม่ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งโคจร

กลบัมาเจอกนัอกีทตีอน ม. หก เธอเรยีนห้องข้างๆ เขา เข้าร่วมกจิกรรม

ของตกึด้วยกนัหลายกจิกรรมทเีดยีว และช่วงนั้นเองที่สมทุรท�าท่าวา่จะเริ่ม

สนใจเธอบ้างแล้ว แต่เธอต่างหากที่ยงัไม่สนใจเขา

ดั่งฟ้าทกัทายเพื่อนๆ จนเหนื่อย แล้วเดนิไปนั่งกบัเพื่อนสนทิของตน 

ดวงตาสวยหวานที่คัดเบ้าด้วยสีทองตวัดไปยังเค้กสูงเหนือหัวในงาน และ

จอโพรเจกเตอร์ที่ปรากฏชื่อสมุทรกบัชลธรเป็นภาษาองักฤษ 

“แล้วแบบนี้หน้ากากทกัซโิดของแกมาเปล่า เหน็ว่าอยู่ห้องเดยีวกบัไอ้
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เจ้าบ่าวตอน ม. หกนี่ ท�างานด้านแอปพลเิคชนัสตาร์ตอปัเหมอืนกนั เหน็ว่า

เจอเจ้าบ่าวบ้างเป็นบางครั้งนะ” ตั้งดาวพูดขึ้นมาอย่างไม่มปีี่มขีลุ่ย

ดั่งฟ้านิ่งไปเพราะค�าถามของเพื่อนสนิท ช�าเลืองซ้ายขวา...นึกย้อน

กลบัไปถงึหน้ากากทกัซโิดที่เพื่อนพูดถงึ

หน้ากากทกัซโิด 

ฉายาลับที่ใช้เรียกเด็กหนุ่มคนหนึ่ง...ที่หน้าตาภายนอกไม่มีอะไร

คล้ายหน้ากากทกัซโิดในเรื่องเซเลอร์มูนแม้แต่น้อย 

“ไม่รูว่้าไอ้เจ้าบ่าวสนทิกบัทกัซโิดหรอืเปล่าน่ะส ิพวกเรายงัไม่เหน็เลย 

แต่งานนี้กแ็ทบไม่ต่างจากงานเลี้ยงรุ่น เหน็เชญิมาตั้งแต่เพื่อน ม. สี่ห้าหก 

เผลอๆ อาจจะมามั้ง”

ของขวญักลอกตาไปรอบๆ งานที่มแีต่คนหน้าคุ้นเป็นหย่อมๆ 

“เรยีกแต่ทกัซโิดๆ แล้วจรงิๆ แล้วทกัซโิดชื่ออะไรนะ” ภานนิขีมวด

คิ้วมุ่น

“ก้อง” 

ดั่งฟ้าตอบเบาๆ คล้ายไม่ใส่ใจแล้วจบิน�้าส้มคั้น

“หยู...ยงัจ�าชื่อได้ด้วย” ตั้งดาวเสยีงดงัขึ้นก่อนท�าหน้ากรุ้มกริ่ม “แล้ว

ตอนนี้เขาไปอยู่ไหน” 

“ไม่รู้เหมอืนกนั”

ตั้งดาวเสรมิต่อด้วยน�้าเสยีงตื่นเต้น “เหน็ได้ข่าวว่าจบวศิวะนี่ ฟ้า แก

อยู่’ถาปัตย์ ฟากเดยีวกนัไม่ใช่เหรอ ไม่ได้แวะไปแอ๊วบ้างหรอืไง ใกล้ๆ นี่”

“ใกล้อะไร กว่าจะไปถงึวศิวะ มทีั้งสระใหญ่ ทั้งสนาม ทั้งศลิปกรรมฯ 

ทั้งอกัษรฯ” ดั่งฟ้าชูนิ้วขึ้นมานบัให้เพื่อนดู

“แล้วไปไหม” ภานนิตีดับท ไม่สนใจการนบันิ้วของดั่งฟ้า

“ไป” หญิงสาวรับตรงๆ “สารภาพว่าก็ยังเดินไปวิศวะอยู่หลายรอบ

เลยตอนปีหนึ่ง แต่ไปแล้วเจอบ้างไม่เจอบ้าง ส่วนใหญ่เป็นอย่างหลงั จนคบ

กบัซนีั่นละ ฉนักไ็ม่ได้สนใจอะไรอกี...วนัๆ มวัแต่สเกตช์กบัตดัโมหวัขวดิ”
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ก้องกติติ์เลอืกภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ และเรยีนจบก่อนเธอ

หนึ่งปีตามหลกัสูตร 

เรื่องราวของเขาคล้ายสายฝน...ที่ตกมาพอให้หวัใจชุม่ชื่นเป็นบางครั้ง 

ทว่าพอหยุดตก ฟ้าสดใส แสงแดดร้อนระอุท�าให้น�้าขงัระเหยไป ไม่เหลอื

ร่องรอยว่าฝนเคยตกมาก่อน 

ดั่งฟ้าแย้มยิ้ม ดวงตาคู่กลมโตของเธอพลันระยับไปด้วยประกาย

ความหลงั

คนบางคนในชวีติ...กพ็บเพยีงเพื่อผ่านเท่านั้น 

และคงไม่มวีนัได้หวนมาพบกนัอกี



แม้สมองบอกว่าอาจจะไม่มีวันพบกันอีกครั้ง ทว่าสัญชาตญาณ
กลบัสั่งให้ดั่งฟ้ากวาดตาไปรอบๆ มองใบหน้าของแขกผูร่้วมงานใต้แสงสว่าง

จากแชนเดอร์เลยี แต่ไม่มใีบหน้าไหนเลยที่เธอสะดุดตา 

ไม่มใีบหน้าไหนที่เหมอืนกบัก้องกติติ์ 

“สงสยัไม่มามั้ง” ตั้งดาวชะโงกซ้ายขวาด้วยท่าทางกระตอืรอืร้น “แต่

คนกเ็ยอะ เราอาจหากนัไม่เจอ เพราะเพื่อน ม. หกมนักม็ากนัเยอะนะ”

“หรือต้องรอวันฟ้าเปิด คืนนี้ฝนตก ดวงจันทร์ไม่โผล่ หน้ากาก

ทกัซโิดต้องมาพร้อมจนัทร์เตม็ดวงส”ิ ภานนิบีุย้ใบ้ไปยงัทางเข้าห้องบอลรูม

“เซเลอร์มูนต้องจนัทร์เสี้ยวต่างหาก ไม่ใช่วนัเพญ็”

ดั่งฟ้าแย้ง ของขวญัเหลอืบมองเพื่อนทั้งสามแล้วส่ายหน้า 

“จะวนัเพญ็หรอืเดอืนมดืเขากไ็ม่โผล่หรอก เพราะงานนี้มนัอปัมงคล

ไง ฝนเลยถล่มยงักะฟ้ารั่วขนาดนี้”

ดั่งฟ้าหัวเราะเบาๆ มองไปยังหน้างาน เห็นโต๊ะญาติเจ้าบ่าว น่า

เสียดายที่พ่อของสมุทรไม่มีโอกาสได้เห็นลูกชายเป็นฝั่งเป็นฝา เนื่องจาก

๒
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ท่านเสียไปได้ยี่สิบปีแล้วเพราะเส้นเลือดในสมองแตกและโรคหลอดเลือด

หวัใจ

คุณสมิา มารดาของสมุทรก�าลงัเดนิทกัทายแขก และเดนิเข้ามาใกล้

โต๊ะของเธอเรื่อยๆ ดั่งฟ้าเลยลุกไปหาแล้วยกมอืไหว้

“สวัสดีค่ะ...คุณน้า” เธอลังเลว่าจะเรียกสิมาว่าอย่างไร แต่สุดท้าย

แล้วเธอกต็ดัสนิใจเรยีกด้วยสรรพนามที่เปลี่ยนไป

“ฟ้า” หญงิที่เธอยงัเคารพนบัถอืจบัมอืเธอไว้ แล้วเอ่ยรบัด้วยน�้าเสยีง

ดใีจอย่างปิดไม่มดิ “ฟ้ามาด้วยเหรอลูก แม่ดใีจจรงิๆ”

“ฟ้ายนิดคี่ะคุณน้า” ดั่งฟ้ายิ้ม เอ่ยอ้อมแอ้ม

สิมาบีบมือเธอแน่นขึ้น แววตาหมองลง “เรียกแม่เหมือนเดิมเถอะ

ลูก”

คลา้ยค้อนทบุเบาๆ ที่กลางใจหญงิสาวผูฟั้ง ใบหน้าและน�้าเสยีงของ

ท่านยงัคงเตม็ไปด้วยความเอน็ดูและใจดเีหมอืนก่อนหน้านี้ ดั่งฟ้ากระอกั-

กระอ่วน เลี่ยงไม่พูดถงึสรรพนามที่คุณแม่อยากให้เรยีกเหลอืเกนิ

“สบายดนีะคะ”

พอเธอถามเท่านั้น สมิากเ็งยีบไปชั่วอดึใจ ประกายวาววบัหายไปจาก

ดวงตายามตวดัตามองลูกชายและลูกสะใภ้ซึ่งยนือยู่หน้างาน

“ไม่ค่อยหรอก”

ดั่งฟ้าพอจะทราบสาเหตุว่าท�าไมสิมาถึงไม่ค่อยสบาย แต่ก็ท�าได้แค่

ยิ้ม แล้วกต็้องยิ้มค้างเมื่อได้ยนิประโยคต่อมา 

“เสยีดายจงันะที่ฟ้าไม่ได้มาเป็นสะใภ้แม่”

น�้าเสยีงท่านเตม็ไปด้วยกระแสอาวรณ์ ดั่งฟ้าหลุบตาต�่า 

“แต่ฟ้าก็ยังนับถือคุณ...น้าเหมือนเดิมนะคะ” หญิงสาวว่าเสียงเบา

หววิ บบีมอืหญงิตรงหน้า ไพล่คดิถงึช่วงเวลาที่สมิาต้อนรบัขบัสู้ยามเธอไป

เยี่ยมบ้านเป็นอย่างดี

หนึ่งในสาเหตุที่ท่านเอ็นดูเธอเป็นอย่างยิ่ง ก็เพราะว่ายามท่านป่วย
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กระเสาะกระแสะตอนสมุทรไปท�างานอยู่สงิคโปร์ เธอคอยดูแลท่านไม่ห่าง

ไปไหน รวมถงึไปส่งท่านที่โรงพยาบาลอย่างสม�่าเสมอ 

ดั่งฟ้ากลนืก้อนขมขื่นลงคอ จะให้ไปมาหาสู่ทั้งที่สมุทรเองกม็คีนรกั

ใหม่แล้ว มนั...น่าเกลยีดเกนิไป 

“ว่างๆ ฟ้ากม็าหาแม่หน่อยสลิูก”

“คุณน้ายังอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะ” เธอไม่รับปาก ยังไม่สบตาหญิงวัย

กลางคนแต่อย่างใด

“จ้ะ ที่เดิม แต่ตอนนี้แม่อยู่คนเดียวนะ ซีไปอยู่คอนโดแล้วแหละ  

ดงันั้นฟ้ามาหาแม่ได้จรงิๆ นะ แม่ยงัอยากไปกนิข้าวกบัฟ้าเหมอืนเดมิ”

หญงิสาวอดใจอ่อนไม่ได้ ยิ้มบางๆ อกีครั้ง เอ่ยด้วยน�้าเสยีงนุม่นวล

ที่สุด 

“ถ้ามโีอกาส...ฟ้าจะไปหานะคะ”

โอกาสที่ไม่อาจรบัปากว่าเมื่อไร

“ขอบคุณจรงิๆ นะจ๊ะ มาหาแม่นะ”

สิมาเขย่ามือเธอ ดั่งฟ้ามองดวงตาที่มีริ้วรอยเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนพอ

สมควรด้วยความใจหาย 

“แล้วฝันกบัคณุไพรด์สบายดใีช่ไหมลกู” สมิาถามถงึพี่สาวและพี่เขย

ของเธอ

“ค่ะ สบายดคี่ะ คุณน้ารบัแขกต่อเถอะค่ะ ฟ้าไม่กวนแล้ว ดใีจที่ได้

เจอคุณน้านะคะ”

ดั่งฟ้ารีบยกมือไหว้สิมาและผู้ใหญ่ที่เดินมาทักทายอย่างได้จังหวะ

พอด ีแล้วเดนิเลี่ยงกลบัไปยงัโต๊ะของตน กดความอาลยับางเบาที่เริ่มก่อตวั

ขึ้นลงไป ป้ันหน้ายิ้ม นั่งหวัเราะร่วมไปกบัเรื่องเฮฮาของบรรดาเพื่อนสาว จน

กระทั่งถงึเวลาเหมาะสม สมาธเิธอกก็ลบัมาอยู่ที่ล�าดบัในงานอกีครั้ง

“...และก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีการ ผมอยากใคร่เชิญแขกผู้มีเกียรต ิ

ทกุท่านรบัชมเรื่องราวความรกัของบ่าวสาวทั้งสองท่าน ถ้าพร้อมแล้ว มารบั
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ชมกนัเลยครบั”

ดั่งฟ้าหนัหน้าไปยงัเวท ีจะว่าโชคดหีรอืโชคร้ายกส็ุดรู้ที่โต๊ะเพื่อน ม. 

สี่อยู่ใกล้เวทีจนเห็นแทบทุกรายละเอียดของงาน สปอตไลต์สาดส่องไปยัง

จอโพรเจกเตอร์ ตามด้วยภาพวดีทิศัน์ เริ่มต้นที่มารนิาเบย์ แพนไปยงัภาพ

ตึกสูงเสียดฟ้า ก่อนตัดมายังทางเดินในส�านักงานใหญ่ของบริษัทพัฒนา 

แอปพลเิคชนัชื่อดงัของเอเชยี

ชลธรในชุดท�างานสไตล์ล�าลองสาวเท้ายาวๆ มาจากอีกฟากด้วย 

ท่าทางราวเวิร์กกิงวูแมนตามนิตยสารที่ดั่งฟ้าอดคิดไม่ได้ว่าสร้างภาพสิ้นด ี

เธอท�าเป็นง่วนกับการพลิกกระดาษกองโตที่ถือมาด้วย ลืมสังเกตสมุทรที่ 

รบีเดนิอยู่เช่นกนั กระทั่งชนกนัล้มทั้งคู่ กองกระดาษหลุดร่วงลงจากมอื

“Sorry! I’m so sorry.” หญงิสาวละล�่าละลกัพร้อมเกบ็กระดาษ เงย

หน้าขึ้นมา เหน็สายตาของสมุทรที่มองมาอยู่แล้ว

“Are you okay?”

“I’m okay. How about you?” สมุทรถามกลบั ทว่ายงัไม่ทนัได้

ค�าตอบ กม็ชีายวยักลางคนแต่งตวัดเีดนิมาเรยีกเขาก่อน

“ซ”ี

“ครบั” สมุทรขานรบั

“อ้าว มาท�าอะไรตรงนี้กบัแทม ตายๆ ลุกขึ้นมากนัเรว็”

คนที่ยังนั่งอยู่สองคนหันมามองกัน ก่อนชลธรเป็นฝ่ายทักขณะลุก

ขึ้นมา 

“คุณ...สมุทรเหรอคะ ตอนแรกนกึว่าคนสงิหรอืคนจนี”

“คนไทยเหมอืนกนัครบั” สมุทรส่งมอืให้เธอจบั กล้องแพนไปยงัมอื

ของชลธรที่ยื่นไปจบั “ส่วนคณุกค็อืคณุชลธร ที่จะมาอยูท่มีพฒันาเดยีวกบั

พวกเราตั้งแต่วนันี้ใช่มั้ยครบั”

ชลธรยิ้มกว้าง “ค่ะ ต้องขอฝากตวัด้วยนะคะ”

กล้องแพนไปยังมือที่จับกันอยู่ พร้อมกับที่เสียงเปียโนบรรเลงขึ้น



22  l  ดั่ ง ฝ น บ น ฟ้ า

อย่างไพเราะเพราะพริ้ง ดลบนัดาลให้ทุกอย่างงดงามดั่งอยู่ในความฝัน

...เลยได้ฝากตวัตลอดชวีติไหมล่ะ!

ผู้ชมอย่างดั่งฟ้าขยักขย้อนพิกล นึกอยากคายอาหารที่กินไปคุ้มกับ

ค่าใส่ซองแล้วออกมาจนหมดท้อง เมื่อได้ยนิเสยีงผูห้ลกัผู้ใหญ่ถดัไปอกีสอง

โต๊ะกล่าวด้วยน�้าเสยีงชื่นชม

“ดจีรงิๆ เลย พบกนัตอนไปท�างานเมอืงนอก”

ผู้ใหญ่อกีท่านเสรมิเป็นปี่เป็นขลุ่ย “นั่นส ิน่ารกักนัจรงิๆ เหมาะกนั

ยิ่งกว่ากิ่งทองใบหยก”

ดั่งฟ้าตาพร่า ความโมโหพุง่ปรี๊ดจากใจไหลไปทั่วร่าง เกดิประจไุฟฟ้า

ที่ท�าให้เกดิอาการคนัไม้คนัมอื อยากไปกระชากหวัเจ้าบ่าวออกมาจากมมุมดื 

จบักระแทกขอบโต๊ะ หมายเอาเลอืดออกจากหวัสกัหน่อยเพื่อเซ่นไหว้เจ้าที่

ของโรงแรมนี้แทนน�้าแดง

“ซ!ี”

หญงิสาวพูดลอดไรฟัน ถ้าไม่เกรงใจแขกหลายร้อย เธอคงได้แปลง

ร่างเป็นนางผเีสื้อสมุทรไปแล้ว

“สึนามิใหญ่แค่ไหนยังไม่สู้สกิลทอแลของมันเลย! พวกแกก็รู้ มัน

บอกฉันว่าเจอแทมตอนยี่สิบเก้าเว้ย เจอกันตอนกลับมาจากสิงคโปร์แล้ว 

แต่แกดมูนั! มนัเจอกนัตั้งแต่ตอนไปอยูนู่น่ พวกแกดู! ฉนักลายเป็นนงัเด๋อ

มาตั้งหลายปี!”

เธอว่าเสียงเบาแต่ดังพอที่เพื่อนจะได้ยินอย่างครบถ้วน พลันประจุ 

ไฟฟ้ากป็รากฏขึ้นในดวงตาทั้งสามคู่ของเพื่อนราวเป็นปิกาจู

“มนัโกหกแกมา...” ภานนิเีริ่มนบันิ้ว “โห...สามปีเตม็ ต้องงพูษิขนาด

ไหนนั่น”

“อย่านบัด ิ นบัแล้วแค้น” ดั่งฟ้าก�าส้อมที่ท�าท่าว่าพร้อมจะหกัลงทุก

เมื่อเพราะแรงช้างสารของตนเอง ใบหน้าสวยงดงามถมึงทึงชวนให้คนมอง

สยอง
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“นี่กิฟต์ แกแน่ใจเหรอว่าไอ้สมุทรมังคุดละมุดล�าไยนี่มันเรียน 

มาร์เกตตงิจรงิๆ” ตั้งดาวถองศอกถามของขวญัด้วยความสงสยัยิ่ง 

“เออด”ิ

“เอาจรงินะ” ตั้งดาวโพล่งเสยีงดงัขึ้นจนโต๊ะข้างๆ หนัมามอง ทว่าเธอ

ไม่สนใจ “ฉนัว่าไอ้ละมุดนี่มนัควรเรยีนศลิปกรรม”

ของขวัญแย้งทันที “อย่างมันเนี่ยนะ จ�าได้ว่าศิลปะเกือบตก วาด

ต้นไม้ออกมาเหมอืนไส้อั่ว แยกไม่ออก”

“ไม่ใช่! ฉันหมายความว่ามันสร้างภาพเก่งจนฉันคิดไปว่ามันจบ

ศลิปกรรม! ดูซ ิคนยงัเข้าใจว่ามนัเป็นคนด ีแต่ดูที่มนัท�ากบัเพื่อนเราสคิะ

ซสิ!”

หากความโกรธของดั่งฟ้าเป็นไฟ ป่านนี้คงไหม้ไปทั้งงาน 

ทว่าหญิงสาวเจ้าของเรื่องยงัมีสตมิากพอที่จะไม่โวยวายออกมา แค่

พูดเบาๆ เท่านั้น “จะจบศลิปกรรมกเ็รื่องของมนั แต่ส�าหรบัฉนั วนันี้จะต้อง

สิ้นกรรมกนัได้แล้ว”

ดวงตาสวยใต้แพขนตายาวอาฆาตแค้น ดั่งฟ้าหยิบมีดขึ้นมา แล้ว 

กรดีเนื้อตรงหน้าที่ยงักนิไม่หมด ท�าปากขมุบขมบิราวสวดคาถาท�าคุณไสย

“แหม พบกนัตอนอายยุี่สบิหก เจอกนัเพราะเดนิชนในออฟฟิศ โถ...

เจอกนัที่สงิคโปร์ โถ...เจอกนัตอนไปวิ่งเล่นบนหวัเมอร์ไลออนหรอืไง”

เธอจิ้มเนื้อเข้าปากเพื่อดบัโมโห สูบก้อนเนื้อนั้นลงท้องด้วยความเรว็

แสง ไม่ใช่เพราะหิว แต่เป็นเพราะแรงโมโหซึ่งจะท�าให้เธอเผาผลาญได้ด ี

ยิ่งขึ้น

“แค่โดนนอกใจกพ็อแล้ว นี่ยงัต้องรู้ว่าโดนคบซ้อนมาอกีหลายปี!”

เธอเคี้ยวเนื้อกร้วมๆ มือซ้ายก็ลูบศีรษะ รู้สึกเหมือนจะเจอเขางอก

สองข้าง 

เห็นทีถ้าไปชลบุรีช่วงเดือนตุลาคม คงโดนจับเข้าร่วมประเพณีวิ่ง

ควายได้โดยไม่ต้องแต่งตวัอะไรเพิ่มเตมิ เผลอๆ อาจวิ่งได้ที่หนึ่งเสยีอกี
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ส่วนเพื่อนสาวทั้งสาม เมื่อเหน็ว่าเธอก�าลงัถกูด้านมดืครอบง�ากไ็ด้แต่

รบีปลอบให้เยน็ลง วดีทิศัน์จบลงไปเมื่อไรไม่มใีครทราบ รู้ตวัอกีทกีต็อนที่

ไฟสปอตไลต์สาดแสงลงไปยงัพธิกีรของงานซึ่งยิ้มกว้างพร้อมเอ่ยอย่างสดใส

“จบลงไปแล้วนะครบัส�าหรบัเรื่องราวความรกัของบ่าวสาวในค�่าคนืนี้ 

น่ารกัและเหมาะสมกนัจรงิๆ ทุกท่านเหน็ด้วยใช่ไหมครบั” เขาโปรยยิ้มมา

ให้แขกด้านล่างที่พากันพยักหน้า ไม่เห็นสี่สาวแสนสวยซึ่งนั่งหน้าหงิกเป็น

มะเหงก

“และในตอนนี้ ผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงอยากเจอบ่าวสาวแล้ว ผมขอ

เรยีนเชญิเจ้าบ่าวและเจ้าสาวออกมาพบกบัทุกท่านในคนืนี้ ปรบมอืต้อนรบั

ได้เลยครบั”

ไฟสปอตไลต์ตรงพธิกีรดบัวบู สว่างวาบ ณ ประตทูี่ค่อยๆ เปิดออก

แทน พร้อมกับเสียงเพลงเวดดิงมาร์ชบรรเลงด้วยไวโอลินประสานกับ 

เปียโน ดั่งฟ้าดวงตาวาววบัราวพญาสงิห์ ไม่ว่าใครได้สบตาตอนนี้คงมหีวาด

ไปบ้าง และยิ่งติดดุขึ้นเมื่อเจ้าบ่าวเดินกุมมือเจ้าสาวที่กระโปรงยาวเฟื้อย 

ลากพื้น 

ทั้งคูส่าดยิ้มไปทั่วงานก่อนหนัไปสบตากนัอย่างหวานซึ้งแบบที่แม้อยู่

ไกลๆ กม็องเหน็ ความสุขและความรกัแผ่ซ่านออกมาจากทั้งสองดั่งประกาย

ระยบิระยบัพร่างพราย เสยีงปรบมอืดงัก้องทั่วห้องแกรนด์บอลรูม

ตั้งดาวกระแนะกระแหนขึ้นมา “อะไรจะเล่นใหญข่นาดนั้น ต้องสอ่ง

ไฟสว่างขนาดนี้ กลวัคนไม่เหน็หน้าเหรอ”

“ไอ้นี่มันก็ปกติของงานแต่งมะ ไว้งานแกค่อยจุดเทียนส่องคางบ่าว

สาวเอา หรอืจะใช้ไฟแชก็กไ็ม่ว่ากนั” ดั่งฟ้าแซวเพราะเหน็เพื่อนพาลแทนตวั 

“แต่แสงที่นี่มนักจ็้าจรงิด้วยด้าว สงสยัจะพสิูจน์ว่าหน้าตวัเองแกร่ง ทนได้

สบาย”

ของขวญัหวัเราะหใึนคอ “แต่ท่านและชายาคงไม่กลวัหรอกมั้ง คงคดิ

ว่าท�าเลเซอร์หน้าไปด้วย เอาจรงิกด็แีหละ จะได้บางลงหน่อย”
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สมุทรจับมือชลธรอย่างทะนุถนอมจนถึงเวที พิธีกรเรียกให้พ่อแม่

บ่าวสาวขึ้นมาถา่ยรปูร่วมกบับ่าวสาวบนเวท ีขณะที่ดั่งฟ้าเอาแต่นั่งมองเศษ

ผกัในจาน ไม่อยากเหน็หน้าคนบนเวทใีห้ของขึ้นยิ่งกว่าเดมิ

ต่อมาเป็นการแนะน�าบ่าวสาว บนโพรเจกเตอร์ปรากฏภาพวยัเดก็ของ

เจ้าบ่าวพร้อมค�าบรรยาย

“สมุทร ยาตราภักดิ์ หรือชื่อเล่นซี เป็นบุตรคนเดียวของคุณพ่อ 

วรศักดิ์ และคุณแม่สิมา ยาตราภักดิ์ ปัจจุบันอายุสามสิบสามปี เป็น 

ผู้จดัการฝ่ายการตลาดของแอปพลเิคชนัเลริ์นนิ่งแลบ็ ซึ่งเป็นแอปพลเิคชนั

ด้านการศกึษาชื่อดงัจากสงิคโปร์...” 

ภาพเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไล่ตามวัย จากเด็กสู่นักเรียนชายกางเกงด�า 

ก่อนจะมาเป็นนสิติ ภาพที่น�ามาแสดงมทีั้งภาพมุมตรง มุมข้าง และมุมเผลอ 

ดั่งฟ้าเหลอืบตาขึ้นมอง จ�าได้ว่าเธอเป็นคนถ่ายหลายภาพ จนได้แต่

จิบน�้าส้มดับโมโห เมื่อเข้าช่วงประวัติเจ้าสาว ดั่งฟ้าไม่ฟังเพราะกระดากหู 

เธอรู้จกัตวัตนของชลธรว่า หญงิสาวยิ้มหวานคนนี้ จรงิๆ ร้ายยิ่งกว่างูพษิ

ในป่าแอมะซอนเสยีอกี 

เมื่อจบช่วงประวตัสิ่วนตวั พธิกีรกเ็ริ่มการสมัภาษณ์บ่าวสาวต่อหน้า

แขกผู้มีเกียรติและแขกผู้มีความเกลียดอีกสี่คน บรรยากาศในงานพลัน

ครกึครื้นขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งเพื่อนเจ้าสาวที่ส่งเสยีงวี้ดว้ายกระตู้วู้

จนดั่งฟ้าเริ่มร�าคาญ 

“เริ่มต้นที่ค�าถามแรกนะครบั เป็นค�าถามซ�้ากบัในพรเีซนเทชนันั่นละ 

แต่ผมอยากถามซ�้าอกีครั้ง รู้จกักนัตั้งแต่ตอนไหนครบัคุณซ ีคุณแทม”

ชลธรหลบุตาต�่า ยิ้มเอยีงอายแบบที่ดั่งฟ้าได้แต่คดิในใจว่าเอารางวลั

สพุรรณหงส์ไปเลย ฝ่ังเจ้าบ่าวหายใจเข้าลกึๆ ก่อนตอบค�าถามด้วยน�้าเสยีง

ตดิจะอ้อมแอ้ม

“รู้จักกันตอนผมไปท�างานที่ส�านักงานใหญ่ที่สิงคโปร์ครับ แล้วคุณ

แทมกม็าเข้าทมีเดยีวกบัผมหลงัจากนั้นประมาณสี่เดอืน”
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ชายหนุ่มโกหกไม่ได้เพราะวดีทิศัน์เฉลยหมดแล้ว 

ดั่งฟ้ายามนี้หายใจเข้าหายใจออกดั่งนั่งวิปัสสนา ท่องยุบหนอพอง

หนอ เพราะถ้าไม่ท่องเช่นนี้ มหีวงัเจ้าบ่าวได้หวัแตกหนอแน่นอน

“แล้วชนกนัแบบในพรเีซนเทชนัเลยรเึปล่าครบั”

ชลธรหวัเราะในคอเบาๆ ก่อนจะลดเสยีงลงเลก็น้อยเมื่อเผลอสบตา

กบัดั่งฟ้าที่ส่งสายตาแค้นเคอืงให้อยูแ่ล้ว เธอกะพรบิตาปรบิๆ เม้มปากแล้ว

เอ่ยเสยีงเบาลง

“ค่ะ ชนกัน แต่ของจริงนี่เละตุ้มเป๊ะเลยค่ะ แถมกระดาษตกใส่หัว

อกี”

สิ้นค�าตอบน่ารกัของเธอ คนฟังกห็วัเราะกนัเป็นพรวน

“แล้วเป็นรกัครั้งแรกหรอืเปล่า”

ใบหน้าเจ้าบ่าวพลนัเคร่งขรมึขึ้นเลก็น้อยแบบที่ไม่มใีครสงัเกตเหน็...

ยกเว้นดั่งฟ้า

“ไม่ใช่ครบั...”

หญิงสาวก�าหมัดแน่นในวินาทีที่เขาเอ่ยเช่นนั้น เห็นสายตาเจ้าสาวที่

ตวดัไปมองอย่างไม่พอใจ 

“...แต่จะเป็นรกัครั้งเดยีวและครั้งสุดท้ายครบั”

แล้วเสียงวี้ดวิ้วก็ดังขึ้นทั่วงาน ดั่งฟ้ากัดฟันจนเจ็บกรามไปหมด  

เจ้าบ่าวยิ้มบางๆ แล้วกวาดตาไปทั่วงานก่อนจะหยุดสายตาที่อดีตคนรัก...

ราวกบัทั้งงานเหลอืเพยีงเธอและเขา

ใช่ส.ิ..กร็กัครั้งแรกของเขามานั่งโง่อยู่ตรงนี้นี่แหละ!

‘ฟ้าอาจจะไม่รู้ แต่จรงิๆ เรามองฟ้ามาตั้งแต่ ม. สี่แล้ว’
ดั่งฟ้าขมวดคิ้วมุ่น มองเดก็หนุ่มหน้าตาหล่อคม ทว่าดูน่ารกัขึ้นเมื่อ

แก้มแดงระเรื่อยามมาสารภาพกบัเธอ เดก็สาวอึ้งจนพดูอะไรไม่ออก ได้แต่

ฟังสมุทรว่าต่อไป
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‘เราชอบฟ้า’

วนัที่ ๓๑ มนีาคม

สายลมต้นฤดรู้อนเริ่มพดัโชยมาในช่วงบ่ายแก่ที่สนามหญ้าขนาดเลก็

หน้าโรงอาหารใหญ่ เด็ก ม. หกพากันเดินขวักไขว่...ฉวยเก็บความทรงจ�า

สุดท้ายในช่วงเวลาตลอดสามปีของมัธยมปลายประทับลงหัวใจ ก่อนจะ 

ก้าวเข้าสู่รั้วอุดมศกึษา สู่โลกใบใหม่ที่ไม่มอีะไรเหมอืนเดมิ

ดั่งฟ้ากวาดตามองกแ็ล้ว ชะเง้อกแ็ล้ว แต่ไม่เหน็ใครบางคนที่แม้จะ

ไม่ใช่เพื่อนสนิทแต่ก็มีค่าต่อความทรงจ�าของเธอเหลือเกิน ไม่อาจล่วงรู้ได้

ว่าเขาไปไหน ทั้งที่พยายามวิ่งตามหาหลังออกจากหอประชุมเมื่อเสร็จการ

บูมบาก้าครั้งสุดท้าย และกไ็ม่คาดคดิว่าจะมเีพื่อนข้างห้องที่อยู่นอกสายตา 

ทว่าเป็นขวญัใจสาวๆ ทั้งโรงเรยีนมาสารภาพรกั

‘ฟ้ายงัไม่ต้องรบีตอบกไ็ด้ ฟ้าลองให้โอกาสเราก่อน’

เด็กสาวน�้าท่วมปาก อดคิดไม่ได้ว่าตนอาจจะผิดปกติที่มีคนมา

สารภาพรกัแล้วไม่ดใีจ แถมยงัรูส้กึเหมอืนมหีนิก้อนใหญ่ๆ มาหน่วงใจเพิ่ม 

เธอมองเพื่อนร่วมชั้นที่เพิ่งพูดความในใจกับเธอ ใบหน้าของสมุทรต้อง

แสงแดดนุ่มนวลยามเยน็จนดูละมุนนกั 

แต่...กย็งัไม่ใช่ใบหน้าที่ตราตรงึอยู่ในหวัใจเธอเหมอืนใครอกีคน

‘ขอบคุณนะ ขอเวลาก่อน’

ค�าตอบแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ได้ท�าให้สมุทรถอดใจ เพราะเขาอยู่มหา-

วทิยาลยัเดยีวกนักบัเธอ หากอยากเจอ กแ็ค่เดนิตดักลางมหาวทิยาลยัไป

ยงัคณะหญงิสาวรมิถนนพญาไท ดั่งฟ้าเองแม้จะไม่ได้ชอบสมุทรในตอนแรก 

แต่พอเห็นว่าเขาเอาใจใส่เธอทั้งที่ตัวเองก็เรียนหนักแทบแย่ ไม่เคยบ่นแม้

เธอไม่มีเวลาให้ ความเห็นใจจึงเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความสงสาร การตาม 

ส่งข้าวส่งน�้าเลยก่อให้เกิดความผูกพันอันแน่นแฟ้นขึ้นตามเวลาที่ผันผ่าน 

จากวนัเป็นเดอืน จากเดอืนเป็นปี...ที่เขามั่นคงกบัเธอ

ดั่งฟ้าไฟเขยีวตอนปลายปีสอง 
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ถงึแม้จะรูส้กึดกีบัเพื่อนคนนี้ไม่น้อย เธอกย็งัยื่นเงื่อนไขกบัสมทุรวา่

ขอให้ความสมัพนัธ์ของเธอและเขาเป็นไปอย่างเข้าใจ อยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ 

หากหายกันไปก็ไม่ต้องหวาดระแวง เพราะต่างฝ่ายต่างยุ่ง ไม่มีเวลาไปหา

ใครใหม่แน่นอน และขอให้ยอมรบัว่าเธอเองไม่ใช่ผู้หญงิมุ้งมิ้ง ในเมื่อแทบ

กินนอนอยู่คณะ ติดความห่ามมาจากเพื่อนผู้ชายรอบตัวพอสมควร คอย

จดัควิให้พี่สาวอยูเ่สมอจนไม่เหลอืเวลาให้ตวัเองหรอืใครอื่น ส่วนสมทุรเอง

กเ็รยีนหนกัมากเหมอืนกนั 

ดงันั้นรกักนัแบบมรีะยะ รกักนัแบบเชื่อใจ...จงึเหมาะสมกบัเธอและ

เขาที่สุด 

หากชวีติเปรยีบดั่งบ้าน ความรกัส�าหรบัเธอไม่ใช่เสาเขม็ที่ขาดไม่ได้ 

แต่มนัคอืการตกแต่งภายใน...ที่จะท�าให้บ้านหลงันั้นน่าอยู่ยิ่งขึ้น ท�าให้รู้สกึ

สงบ...และได้พกัใจอย่างแท้จรงิ

เมื่อเธอเรยีนจบ สมทุรเริ่มงานในบรษิทัการเงนิขนาดใหญ ่วนัๆ นั่ง

มองแต่หน้าจอกบัออกไปพบลกูค้า ส่วนดั่งเองกถ็กูวงัวนชวีติมนษุย์เงนิเดอืน

ดูดลงไป จนกระทั่งเขาตัดสินใจออกมาตามความฝันด้วยการท�างานใน

บริษัทสตาร์ตอัปด้านแอปพลิเคชัน ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสูงว่าจะได้เงิน

มากกว่าการเป็นพนกังานประจ�าหลายเท่า แต่นั่นกแ็ลกมาด้วยความยุ่งจน

แทบไม่มีเวลาท�าอะไร ทั้งสองเริ่มห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าพูดให้ถูกคือ 

ดั่งฟ้าเป็นฝ่ายห่างออกไปก่อนมากกว่า 

ไม่ใช่เพราะไม่รัก ไม่ใช่เพราะไม่สน...แต่เพราะเธอยังเชื่อใจเขาว่า 

จะเข้าใจชีวิตที่ยุ่งๆ จากการท�างานและหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้ว หญิงสาว 

ไม่เคยลมืรายงานตวัตอนตื่นนอน ไม่เคยลมืบอกว่าฝันดนีะ แม้ไม่ค่อยได้

เจอกันก็ตาม จนกระทั่งเขาท�างานได้สี่ปี ได้รับโอกาสไปท�างานที่สิงคโปร์

นั่นเอง ทั้งสองถงึได้ห่างกนัอย่างจรงิจงัมากขึ้น

แม้เทคโนโลยจีะเชื่อมสมัพนัธ์ของทั้งสองได้เป็นอย่างด ีทว่าเวลาและ

ระยะทางกลบัเป็นกรรไกรที่คอยบั่นความรกัของเธอและเขาไปเรื่อยๆ และ
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ช่วงที่สมุทรใกล้ก�าหนดกลบักรุงเทพฯ นั่นเอง ชายหนุ่มกเ็ริ่มมพีฤตกิรรม

แปลกๆ ขึ้นมา

เขาโทร. หาเธอน้อยลง เมื่อเธอโทร. หากพ็ยายามตดับทแล้วบอกว่า

ยุ่ง แต่ดั่งฟ้ากไ็ม่เคยต�าหนหิรอืน้อยใจ เพราะเธอเองกย็ุ่งเป็นนติย์ ดงันั้น

หากคนรักจะยุ่งจัดพอๆ กับเธอบ้าง เธอก็เข้าใจดี และปล่อยให้ความ

สมัพนัธ์เป็นไปแบบที่ควรจะเป็น โดยไม่ได้คดิพยายามท�าอะไรเพิ่มเตมิ

ดั่งฟ้าถอนหายใจ ปล่อยให้ความทรงจ�าหยดุแต่เพยีงเท่านั้น เพราะ
ถ้าคิดต่อไปก็จ�าได้ว่ามีแต่เรื่องเลวร้าย...ร้ายขนาดที่แก๊งสาวสายรุ้งของเธอ

ถงึกบัตามไปรมุสวดสมุทรจนยบัที่บรษิทัของเขา ขนาดที่ดจุฝันถงึกบัปรกึษา

กับภาคภูมิ พี่เขยเจ้าแผนการของเธอว่าจะล้างแค้นกันอย่างไรดี ระหว่าง

ท�าให้เสยีชื่อเสยีงกบัล้มละลาย หรอืเล่นทั้งคู่ดี

ทว่าดั่งฟ้าเลือกที่จะจบมันลงด้วยตัวเอง แล้วใช้การท�างานหนัก

เยียวยาตัวเอง จากที่ตอนแรก งานเป็นสิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งในชีวิต งานก็

พลนักลายเป็นทกุอย่างของเธอ ดั่งฟ้าประสบความส�าเรจ็ในชวีติแทบทุกด้าน 

ยกเว้นเรื่องความรกั

การสมัภาษณ์เส้นทางความรกัของคนบนเวทยีงัคงเตม็ไปด้วยความ

หวานชื่น ความรกัอนัซาบซึ้งท�าให้ทกุคนถงึกบัลมืไปว่าข้างนอกฝนก�าลงัตก 

ประตูของห้องแกรนด์บอลรูมยังคงเปิดรับแขกซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยมีเนื่องจาก

ส่วนมากนั่งกนัอยู่ที่โต๊ะแล้ว

ไม่มีใครสังเกตชายร่างสูงใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวที่เดินเข้างานมา และย่าง

สามขุมมาหาบ่าวสาวก่อนหยุดหน้าเวที เขาคนนั้นยืนนิ่งท่ามกลางสายตา

แขกในงานที่มองเป็นตาเดยีว นิ่ง...จนพธิกีรยงัหยดุพดูและสบตาเขาตรงๆ 

ด้วยความสงสยั

“คุณแทม”

เขาพูดขึ้นด้วยน�้าเสียงเย็นยะเยือก ชลธรเบิกตากว้าง สมุทรหันไป
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มองเจ้าสาวด้วยแววตาสงสยั แต่ยงัไม่ทนัที่ชลธรจะได้ไขข้อข้องใจ อาคนัตกุะ

ที่มาเยอืนโดยไม่คาดฝันกเ็ฉลยออกมาด้วยเสยีงดงัก้องดุจฟ้าผ่า

“ไหนว่าจะแต่งงานกบัผม แล้วท�าไมถงึไปแต่งกบัไอ้นี่”

‘ไอ้นี่’ ในชุดทกัซโิดยนือึ้งกมิกี่ ไม่ใช่แค่เจ้าบ่าวเท่านั้น คนทั้งงานก็

ตกอยู่ในอาการเดยีวกนั นกัดนตรหียุดเล่นเพลงทนัท ีหวัหน้าวงเลยรบีส่ง

สญัญาณให้เล่นต่อ ในขณะที่แก๊งสาวสายรุง้ของดั่งฟ้าสบตากนัเอง แล้วหนั

ไปจบัจ้องเหตุการณ์ตรงหน้าต่อ 

“หมายความว่าไง แล้วคุณเป็นใคร ถ้าแค่จะก่อกวนงาน ผมขอเชญิ

คณุออกไปข้างนอกครบั” เจ้าบ่าวว่าอย่างสภุาพทว่าน�้าเสยีงดจุดั ดงัพอที่จะ

ได้ยนิทั่วทั้งงาน 

“ขอโทษนะครับ” พิธีกรหนุ่มรีบแก้สถานการณ์ “รบกวนแขกผู้มี

เกยีรตนิั่งนะครบั”

ชายแปลกหน้าถลึงตาใส่พิธีกรจนถึงกับท�าหน้าไม่ถูก แต่ก็ยัง

พยายามแก้สถานการณ์ด้วยการเอ่ยประโยคเดมิ

“รบกวน...”

“คณุแทม! คณุคยุกบัผมมาห้าเดอืนเตม็ๆ ให้ความหวงัผม แต่ท�าไม

วนันี้ถงึมาแต่งงานฮะ! คุณหลอกผม อยู่ดีๆ  กห็ายไปเลย คุณคบซ้อนมา

ตลอด”

อาคันตุกะตะคอกเจ้าสาวอย่างไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม เล่นเอา

แขกทั้งงานแทบไม่กะพรบิตา ดั่งฟ้าเบกิตากว้าง มองเจ้าสาวผู้ปกตแิล้วมกั

จะยิ้มอ่อนหวานสร้างภาพเป็นนติย์ที่ละล�่าละลกั

“ฉนัไม่เคย...เจอคุณนะคะ”

“แน่ใจเหรอไม่เคยเจอ เราเจอกนัที่อาร์ซเีอเมื่อหกเดอืนก่อนไง คุณ

เมาแล้วต้องให้ผมหิ้วกลบัคอนโด จ�าไม่ได้เหรอ หรอืต้องให้ผมทวนความจ�า

อกีครั้งกลางงาน”

พลันเสียงฮือฮาดังขึ้น สมุทรลั่นค�าถามใส่เจ้าสาวที่เริ่มเหงื่อแตก 
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ใบหน้าสวยสดเริ่มเหยเก

“แทม จรงิเหรอ”

พอได้ยินค�าถามของสมุทร ดั่งฟ้าเม้มปากแน่นด้วยความเคียดขึ้ง

ตาม พร้อมกบัคดิในใจว่า...ถ้าเธอเชื่อใจในคนรกัจรงิๆ เธอจะไม่ถามสกัค�า

ว่าจรงิหรอืไม่

แต่สมุทรกลบัไม่ท�าเช่นนั้น ความโมโหปรากฏขึ้นบนใบหน้า ดวงตา

คู่โตเตม็ไปด้วยแววหวาดระแวง เขาถามเสยีงดงักว่าเดมิ 

“สรุปว่าเป็นไงแทม บอกมาเดี๋ยวนี้”

“แทม...แทมไม่เคยเจอคนคนนี้นะ” ชลธรสา่ยหน้าพรดื ความหวาด

กลวัระบายอยู่เตม็ใบหน้า

“ไม่เคยเจอเหรอ อยากให้โชว์หลกัฐานด้วยเลยใช่ไหม! ทั้งคลปิ ทั้ง

รูป...ที่เราเคยถ่ายไว้ด้วยกนัไงล่ะ” 

ชายหนุ่มขึ้นเสียงแล้วล้วงกระเป๋ากางเกงทันที ชลธรร้องพร้อมส่าย

หน้า 

“อย่า!”

ปฏิกิริยาของเจ้าสาวท�าเอาเจ้าบ่าวก�ามือแน่น สีหน้าสงบนิ่งเย็น 

ยะเยือกดุจน�้าแข็งตอนที่โดนป่วนงานตอนแรกพังทลาย เหลือแค่ความ

เกรี้ยวกราดที่ระเบดิออกมา

“แทม!”

ชลธรสะดุ้งเฮอืก แขกในงานจบัจ้องสถานการณ์รกัสามเส้าตรงหน้า 

ส่วนพธิกีรนั้นกวกัมอืหยอ็ยๆ เรยีกพนกังานให้มาจบัตวัคนป่วนงานโดยเรว็

ที่สุด 

“คุณครบั”

“อย่ายุ่ง!” 

ชายคนนั้นหันมาตะคอกใส่พนักงานร่างใหญ่ เจ้าบ่าวปราดมอง

พนกังานชายสลบักบัคนที่อ้างว่าเป็นคนรกัของเจ้าสาวเขา ก�าหมดัแน่น
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“ผมเองกอ็ยากรูเ้หมอืนกนัว่าเรื่องมนัเป็นไงมาไงกนัแน่ ขอเราคยุกนั

ให้จบก่อน”

นสิยัของสมุทรยงัเหมอืนเดมิไม่มผีดิเพี้ยน เขาใจร้อนจดั คดิจะท�า

อะไรกท็�าทนัท ีเหมอืนกบัที่วนันี้เขาเลอืกจะคุยข้อเทจ็จรงิไปเลย แทนที่จะ

เกบ็เรื่องแบบนี้ไว้ไปคุยกนัหลงังาน

ดั่งฟ้านกึสงสารสมิาไม่น้อย เหน็ญาติๆ  หลายคนลุกขึ้นหมายเข้ามา

คลี่คลายสถานการณ์ ญาตฝ่ิายหญงินั่งหน้าเครยีดจดั ในขณะที่สมิานั่งมอง

เหตกุารณ์ตรงหน้าตาไม่กะพรบิ เหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นกบันายสมทุรผูส้มบรูณ์

แบบในวันนี้ไม่ต่างอะไรจากน�้ากรดที่สาดหน้าทั้งตัวเขาเองและวงศ์ตระกูล 

เกดิความอปัลกัษณ์จนยากจะออกไปไหนโดยไม่เป็นที่ครหาได้ 

“นี่งานแต่งไอ้ซมีนัจ้างงิ้วมาเล่นด้วยเหรอ เล่นใหญ่ดนีะ” ของขวญั

เปรยด้วยน�้าเสยีงสบายๆ

“เปิดรบัตวัประกอบไหม เดี๋ยวเข้าไปช่วย” ตั้งดาวยิ้มร่า ไม่อาจปิด

ความชอบใจได้มดิอกีต่อไป “...ช่วยชงให้เจ้าสาวโดนหนกัขึ้น”

“ร้ายจงัพวกแก” ภานนิสี่ายหน้าเป็นเชงิเออืมระอา

“งั้นแกนั่งเป็นเจ้าหญงิดสินย์ีไป” ของขวญัว่าเสยีงตงึที่เพื่อนซี้ออกตวั

ปราม “ปล่อยแก๊งมาเลฟิเซนต์ลุยเอง”

“ได้! ฉนัจะนั่งนี่” ภานนิดีดีนิ้วเปาะ แสยะยิ้ม “แต่ไม่นั่งเฉยหรอก 

ขอเอามอืถอืขึ้นมาอดัแป๊บ คนืนี้รบัรองไวรลั ล้านแชร์”

ตั้งดาวปรบมืออย่างเสแสร้ง ยิ้มหวานจนตาหยีราวกับซาบซึ้งเหลือ

คณา 

เรื่องร้ายกาจ...วางใจเพื่อนเธอได้เสมอ 

ที่เขาว่าคนจะเป็นเพื่อนกันมักจะศีลเสมอกันนั้นเป็นความจริง และ

ดั่งฟ้ากม็ั่นใจว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ชาวบ้าน เธอคงร่วมลงดาบไปด้วยคนแล้ว 

แต่เพราะเป็นเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นกบัแฟนเก่าตวัเอง และเกดิขึ้นกะทนัหนัเช่น

นี้ ดั่งฟ้าเลยยงัหวัตื้อ พูดอะไรไม่ออก ไม่ใช่เพราะศลีธรรมหรอืจรยิธรรม
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ใดๆ ในใจออกท�างาน แต่เป็นเพราะไม่รู้จะข�า สมน�้าหน้า สมเพช หรือ

สงสารเจ้าบ่าว ที่แม้จะแสดงความโมโหออกมา แต่ก็หน้าซีดเป็นไก่กรอบ 

ถูกถลกหนงัชุบแป้งทอด

หญงิสาวทบทวนจติใจตอนนี้กพ็บตาชั่งอนัเขื่องในนั้น แขนข้างหนึ่ง

บอกให้เธอสะใจว่ากรรมตามสนองบ่าวสาวเข้าให้แล้ว ทว่าวนิาทต่ีอมากก็ลบั

สงสารขึ้นมาเมื่อคดิถงึหน้าสมิา

“มนัไม่มอีะไรทั้งนั้น ท�าไมซไีม่ฟังแทมเลย” 

เจ้าสาวน�้าตาหยด ตดัพ้อกบัเจ้าบ่าวด้วยเสยีงสั่นเครอื 

“งั้นอธบิายสวิ่ามนัมอีะไร” สมุทรเสยีงอ่อนลง 

“กบ็อกแล้วไงว่ามนัไม่ม.ี..”

สิ้นค�าตอบที่ฟังแทบไม่ได้ศัพท์ของชลธร ดั่งฟ้ารู้สึกเหมือนได้ยิน

เสยีงฟ้าผ่าดงัไกลออกไปแม้อยู่ในอาคาร 

เมื่อสี่ปีที่แล้ว คนตรงหน้าทั้งสองท�าเหมือนรักกันจะเป็นจะตาย 

ต่อหน้าเธอ ความรักของพวกเขาท�าให้เธอรู้สึกเหมือนมันเป็นเรือล�าใหญ่ที่

แล่นไปกลางมหาสมุทรกว้าง สร้างจากไม้อนัทนทานและเหลก็อย่างด ีไม่มี

วนัอบัปางลงเหมอืนเรอืพายล�าน้อยของเธอ

แต่...นอกจากเธอและคนรอบตัวเธอแล้ว ไม่มีใครรู้ว่าอันที่จริงเรือ 

ล�าใหญ่ล�านี้มรีูรั่วใต้ท้องเรอื 

ไม่มีใครรู้...แม้แต่ตัวกัปตันและผู้สร้าง มารู้ในวันนี้เองว่าเรือล�านี้

สร้างจากวัสดุที่ชื่อว่าความใคร่และความหลงเพียงเท่านั้น ไม่ใช่ความรัก 

หนกัแน่นดั่งหนิและเหลก็ ที่จะท�าให้เรอืแล่นไปไดจ้นถงึจดุหมายปลายทาง

ญาตคินหนึ่งพร้อมพนกังานโรงแรมอกีคนวิ่งเข้าไปหาชายแปลกหน้า

อกีครั้ง คราวนี้คว้าตวัไว้แบบไม่คดิให้เจรจาต่อรองกนัอกีแล้ว ทว่าเขากลบั

สะบดัแขนอย่างแรง ก่อนยกดอกไม้สดประดบัใกล้ๆ มาเหวี่ยงจนกลบีปลวิ

กระจายจนแขกหลายคนส่งเสียงอุทานตกใจ บางส่วนลุกทันทีเตรียมออก

จากงาน เพราะงานมงคลสมรสกลายเป็นงานอปัมงคลสมรสไปแล้วจรงิๆ



34  l  ดั่ ง ฝ น บ น ฟ้ า

“บรรยากาศไม่ดีแล้วเพื่อนรัก” ตั้งดาวกะพริบตาปริบๆ มองกลีบ

กุหลาบสชีมพูร่วงลงราวจะอวยพรให้ความรกัของคู่บ่าวสาว 

“มนักไ็ม่ดตีั้งแต่ไอ้คูน่ี้มนัแต่งงานกนัแล้วแหละ กรรมตามสนองไหม

ล่ะ นอกใจเขา แล้วกโ็ดนนอกใจกลบั” ของขวญัยกัไหล่ กลอกตาเออืมระอา

“อยูด่ปูาหี่กนัต่อดไีหมคะ จะได้ตั้งกล้องรอ” ภานนิถีามน�้าเสยีงใคร่รู้ 

นยัน์ตายงัมแีววสนุกกบัเหตุการณ์ตรงหน้า 

“กลบัเหอะ คนเริ่มออกกนัละ เราไม่ใช่ญาต ิกไ็ม่ต้องนั่งให้ก�าลงัใจ

ต่อหรอก” 

ดั่งฟ้ารีบบอกเพื่อน ไม่ใช่เพราะทนมองเรื่องฉาวตรงหน้าไม่ได้ แต่

เพราะเหน็วา่ไม่มอีะไรน่าสนใจให้ลุ้นอกีต่อไปแล้ว ถงึจะเอาตวัก่อกวนออก

ไปได้ กใ็ช่ว่าสมุทรจะกลบัมาเชื่อใจชลธรเหมอืนเดมิ 

เธอยงัได้ยนิเสยีงของผู้บุกรุกที่ตะโกนใส่เจ้าสาว ล�าพงัเขาคงไม่อาย 

และคงหมายให้เจ้าสาวไม่เหลอืแม้แต่เศษหน้าอกีต่อไป 

“เดี๋ยวผมจะเปิดทั้งแชตทั้งรูปให้ดูเลย” 

ดั่งฟ้าพยายามไม่สนใจ จบักระเป๋าคลตัช์ของตนแน่นขึ้นแล้วก้าวออก

จากโต๊ะ เพื่อนสาวทั้งสามลุกตามทนัที

“หยุดเดี๋ยวนี้! แล้วออกไปจากงานเลย เราไม่เคยรู้จกักนั” เจ้าสาว 

กรดีร้องสุดเสยีง น�้าตาอาบหน้า

“ไม่เคยรู้จกักนั! กล้าพูด! ทั้งที่เราเคยๆ กนัแล้วเนี่ยนะ!”

ดั่งฟ้าสูดหายใจเข้าเต็มปอด บอกตัวเองว่าอย่าหันกลับไปมอง

เหตกุารณ์เลวร้าย อย่าเหลยีวหลงัไปมองสมทุรหรอืสมิา ในเมื่อเธอไม่มส่ีวน

เกี่ยวข้องใดๆ กบับ้านยาตราภกัดิ์มานานแล้ว 

ทว่าก้าวไปข้างหน้าเพียงสองสามก้าวก็ต้องนิ่ง...เมื่อเห็นใบหน้าของ

ใครคนหนึ่งที่เธอคุ้นเคยในกลุ่มเพื่อนชายสมัย ม. หกของสมุทร...ก�าลัง 

ลุกขึ้นและจะเดนิออกจากงาน 

“ว้าย! ทกัซโิดเปล่านั่น!”
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ภานนิรี้องลั่น ดั่งฟ้าเบกิตากว้าง มองกลุ่มเพื่อนห้องคงิ ม. หก ซึ่ง

จรงิๆ แล้วก่อนหน้านี้นั่งโต๊ะด้านหลงัห่างไปไม่กี่โต๊ะ แต่เธอไม่ได้หนัไปมอง

อย่างละเอยีด พอคราวนี้เหน็แล้ว...กไ็ด้แต่ยนืเงยีบงนัเหมอืนใครร่ายมนตร์

หยุดเวลาไว้

แม้เวลาจะผ่านไปนบัสบิปี แต่เธอยงัจ�าก้องกติติ์ได้

เขาก�าลงัหรี่ตาคู่เรยีวมองเหตุการณ์บนเวท ี

ดั่งฟ้ายังยืนนิ่งอยู่ที่เดิม มองชายหนุ่มที่หันมาทางเธอแต่ไม่ได้มอง

เธอ ชั่ววนิาททีี่หวงัว่าเขาจะสงัเกตเหน็เธอยนือยู่ตรงนี้ แต่ผ่านไปชั่วอดึใจ

เขากห็นักลบัไป ยนืรอเพื่อนเพื่อเดนิออกจากงานไปด้วยกนั หญงิสาวมอง

ตามบ่ากว้างในสูทสดี�า หายใจไม่ทั่วท้องเมื่อหวัใจผุดทางเลอืกมาสองข้อ

ทกั...ไม่ทกั

“เซเลอร์มูนไม่วิ่งเข้าไปทกัเหรอ” ของขวญัยิ้มเผล่ แล้วบุ้ยใบ้ไปทาง

หน้ากากทกัซโิดที่ยนืห่างออกไปไม่กี่ก้าว

ดั่งฟ้าดงึหวัใจที่เหมอืนจะบนิออกจากอกไปชั่วครู่ให้กลบัมาอยูท่ี่เดมิ 

“ปาหี่ถงึไหนแล้ว”

“แทมอึ้งเลยว่ะ พยายามปฏิเสธแต่ก็ปฏิเสธไม่ออก” ภานินียักไหล่ 

ไม่มคีวามสงสารให้เจ้าสาวแต่อย่างใด

“ดูก็รู้เลยว่าเคยจริง ถ้าไม่มีอะไรในกอไผ่ มันคงยืนเชิดหน้าสวยๆ 

โนสนโนแคร์ไอ้ผู้ชายคนนี้ไปแล้ว” 

ตั้งดาววเิคราะห์ออกมาเรว็ยิ่งกว่าวนิจิฉยัโรคคนไข้ ดั่งฟ้าพยกัหน้า

เหน็ด้วย ของขวญัได้ทเีลยจดัหนกัต่อ

“แทมนี่มนัร้ายลกึ ไม่งั้นแย่งซไีปไม่ได้หรอก เฮ้อ งานกล็่มละ ปะ 

กลบัเหอะ” 

ผูจ้ดัการสาวสะบดัมอืไล่ให้ทกุคนกลบัได้แล้ว เมื่อแขกไม่ได้รบัเชญิ

กบัญาตเิจ้าสาวท�าท่าว่าจะวางมวยกนัโดยมพีนกังานคอยห้าม จนดอกไม้ใน

งานกระจัดกระจายเต็มไปหมด เพื่อนทั้งสามรีบเดินไปยังทางออกทันท ี
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ขณะที่ดั่งฟ้าแอบเหลยีวกลบัไปอกีครั้ง รบีส่ายหน้าเมื่อเหตุการณ์รุนแรงขึ้น

“ตามกฟิต์ว่า กลบัเหอะ ไม่โอเคแล้วตอนนี้”

ก่อนที่สถาปนิกสาวจะหันกลับมา หางตาเธอเห็นว่าญาติชายของ 

ชลธรและพนักงานรักษาความปลอดภัยช่วยกันรวบตัวชายนิรนามไว้ ทว่า

เขาวิ่งหนทีนั ตรงเข้าหาเค้กแต่งงานสขีาวสะอาดตาประดบัด้วยดอกไม้ตรง

ฐาน ซึ่งอยู่ห่างจากโต๊ะที่ดั่งฟ้านั่งแค่เมตรกว่า 

...ชนแรงพอที่จะท�าให้เค้กเอนตวัลงมาทางดั่งฟ้า

หญงิสาวเบกิตาโพลง ไม่ทนัได้หนัหลงักลบัมาเพราะมวัแต่ยนืตะลงึ 

พลนัมมีอืปรศินากระชากเธอเข้าไปในอ้อมแขนตอนที่เค้กล้มลงกบัพื้นดงัตงึ

ดั่งฟ้าหลบัตาป๋ี หายใจถี่กระชั้น ใบหน้าของเธอตอนนี้แนบอยูก่บับ่า

ของชายหนุ่ม ใกล้ชดิขนาดที่ได้ยนิเสยีงหวัใจของเขาเต้นระรวั

ใคร...

หญิงสาวหายใจแรงขึ้น รีบลืมตาแล้วเงยหน้า แทบหยุดหายใจใน

วนิาทนีั้น ตรงกนัข้ามกบัก้องกติติ์ที่ผ่อนลมหายใจออกมาด้วยความโล่งอก

เมื่อเหน็เธอลมืตา ก่อนจะถามเสยีงนุ่มทุ้ม...ที่เธอไม่ได้ยนิมานานมากแล้ว

“ไม่เป็นไรใช่ไหม...ฟ้า”



ใบหน้าของก้องกติติ์หรอืชื่อลบัๆ ที่เธอตั้งให้เองว่าหน้ากากทกัซโิด
อยู่ห่างออกไปราวๆ หนึ่งไม้บรรทัด ใกล้จนพอเห็นผิวขาวสะอาดซึ่งเริ่มม ี

ริ้วรอยเล็กน้อยที่กลับเสริมให้ดูมีเสน่ห์แบบผู้ใหญ่ ดวงตาคู่เรียวลึกล�้าใต้

คิ้วเข้ม...ยากจะละสายตาได้

“ไม่เจบ็ตรงไหนใช่ไหม”

พอได้ยนิเขาถามย�้าอกีครั้ง ดั่งฟ้ากส็ะดุง้ยิ่งกว่าแมวโดนน�้าสาด เธอ

ลุกพรวดขึ้นมายืนโงนเงน เหมือนจะเป็นลมขึ้นมา ใจเริ่มภาวนาให้หมอ 

คนไหนกไ็ด้ในงานนี้ช่วยปฐมพยาบาลเธอที

ไม่...ไม่ต้องปฐมพยาบาลกไ็ด้ ปล่อยให้เธอแกล้งตายสกัสามวนั จน

กระทั่งก้องกิตติ์ลืมหน้าเธอไป ค่อยฟื้นขึ้นมาใหม่น่าจะดีกว่า แต่เพราะ

แกล้งตายไม่ได้ ดั่งฟ้าเลยรบีพยุงเขาขึ้นมา

“ขอโทษนะก้อง เจบ็ตรงไหนรเึปล่า” 

“ไม่เจบ็เลย” 

ชายหนุ่มส่ายหน้า รับการช่วยพยุงของเธอ เมื่อยืนเรียบร้อยแล้ว 

๓
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ดั่งฟ้าถงึค่อยปล่อยมอื

“เฮ้ย! ไม่เป็นไรใช่ปะ” 

ตั้งดาววิ่งมาหาเธอเป็นคนแรก คนอื่นๆ ตามตดิมา ใบหน้าเตม็ไป

ด้วยความเป็นห่วง 

“ไม่เป็นๆ” ดั่งฟ้าว่าแล้วหันไปมองก้องกิตติ์ที่ตอนนี้ถูกเพื่อนของ 

ตวัเองล้อมหน้าล้อมหลงั “แต่ก้องน่าจะเจบ็ เอาตวัมารบัเตม็ๆ”

“ไม่เจบ็จรงิๆ” 

ก้องกติติ์ว่าพร้อมยกมอืขึ้นมาปฏเิสธ ท�าให้ดั่งฟ้าเหน็ว่าที่แขนเสื้อสทู

เนื้อดรีาคาแพงเอาเรื่องนั้นมคีรมีสขีาวของเค้กแต่งงานเลอะเป็นป้ืนใหญ่ แต่

ความสงสยัท�าให้เธอถามเรื่องที่คาใจออกไปก่อน  

“ว่าแต่ท�าไมถงึเข้ามาช่วยทนั”

“เราอยู่ใกล้ฟ้าพอด”ี

...อยู่ใกล้เธอ แสดงว่าเขาเหน็เธออยู่แล้ว

“พอดีเห็นว่าแขกคนนั้นเขาวิ่งมาชนเค้ก แล้วมันก�าลังจะมาทางฟ้า

พอด.ี..เราเลยเหน็ฟ้า แล้วกค็ดิว่าน่าจะคว้าฟ้าไว้ทนั กแ็ค่นั้นเอง”

ค�าอธบิายนั้นเพยีงพอแล้วส�าหรบัการคว้ามอืเธอแลว้รวบตวัไวไ้มใ่ห้

เค้กล้มใส่ ดั่งฟ้าเริ่มยิ้มออกก่อนจะทกั

“ว่าแต่...เค้กเลอะเสื้อน่ะจ้ะ”

ก้องกติติ์ยกแขนเสื้อขึ้นมามองก่อนขมวดคิ้วเมื่อเหน็คราบเค้ก แล้ว

เงยหน้าขึ้นมาสบตาเธอนิ่งๆ ชี้ที่เอวของตน

“ฟ้า...กเ็หมอืนกนั”

ดั่งฟ้ารีบก้มลงมองเอว แล้วอ้าปากค้างเมื่อเห็นครีมก้อนใหญ่บน 

ชุดราตรีสนนราคาเกือบแสนของพี่สาวซึ่งออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาล ี

หญงิสาวกุมขมบัก่อนหนัไปบอกเพื่อน

“เดี๋ยวฉนัไปล้างคราบนี่ออกก่อน พวกแกไปรอกนัหน้างานได้เลย”

“ปะ เดี๋ยวไปเป็นเพื่อน” 
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ภานนิกีล่าวทนัท ีทว่าตั้งดาวกลบัคว้าแขนเพื่อนไว้ก่อน หนัไปยิ้มให้

ก้องกติติ์

“ขอบคุณมากๆ นะหน้ากากทกั...”

“ก้อง! ขอบคุณมากๆ นะที่ช่วยเพื่อนเรา” 

ภานินีรีบขัดแล้วตบบ่าเพื่อนสนิทดังปั้กๆ ตั้งดาวไอค็อกแค็กแล้ว 

กลอกตาไปมาอย่างมีพิรุธเพราะเผลอหลุดปาก ก่อนจะรีบโปรยยิ้มหวาน

กลบเกลื่อน

“ไม่เจอกนัน้านนานเนาะก้อง”

ก้องกติติ์มองหน้าเธอพกัใหญ่ “นั่นส.ิ..ดาวใช่ไหม”

สูตินรีแพทย์สาวยิ้มกว้างขึ้น ก้องกิตติ์เลยเหลือบมองเพื่อนอีกสอง

คนของดั่งฟ้า เขามุ่นคิ้ว ใบหน้ายงัตดิเคร่งขรมึอยู่บ้างตอนเอ่ย

“แล้วก.็..ฟู่กบักฟิต์ใช่ไหม”

“หูย! เก่งที่สุดเลย ก้องนี่น้า หล่อขึ้นเป็นกองแล้วความจ�ายงัด”ี 

ของขวัญยกมือทาบอกอย่างมีจริตจะก้าน ดั่งฟ้ามองเพื่อนสาวแล้ว

ก็ได้แต่ภาวนาให้เพื่อนลดความเว่อร์ลงมาหน่อย ทว่าของขวัญไม่หยุดแค่

นั้น หนัไปโบกมอืให้เพื่อนข้างห้อง 

“หวดัดเีพื่อนๆ ก้อง...โทษทจี�าชื่อไม่ค่อยได้ แต่ยงัหล่อเหมอืนเดมิ

ทุกคนนะ”

ทั้งกลุม่หวัเราะเบาๆ แล้วหนึ่งในนั้นกว่็าขึ้น “เรากจ็�าชื่อ...ไม่ได้เหมอืน

กนั แต่จ�าหน้าได้ สวยเหมอืนเดมินะ” 

“ขอบคุณมากจ้ะ ลองทกัว่าเหี่ยวลงส”ิ

เพื่อนหนุม่หวัเราะกนัเสยีงดงั ช่วยผ่อนคลายบรรยากาศกระอกักระอ่วน 

ได้เป็นอย่างดี ดั่งฟ้าหัวเราะไปด้วย ก่อนเหลือบมองก้องกิตติ์ที่ยังคงหน้า

นิ่ง แล้วตวดัสายตาต่อไปยงัผูบ้กุรกุที่โดนหิ้วปีกออกไปตามทางเดนิ แม้จะ

ยงัดิ้นเป็นหมูโดนเชอืดอยู่บ้าง

หญิงสาวผ่อนลมหายใจออกมา หันไปถามเพื่อน “จะออกจากงาน
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เลยไหม”

“ออกส ิไม่ต้องอยู่เป็นก�าลงัใจให้เจ้าบ่าวมนัหรอก” 

ภานินีว่าข�าๆ ดั่งฟ้าพยักหน้า เดินออกไปกับเพื่อนตัวเองและกลุ่ม

เพื่อนชายข้างห้องโดยไม่หนัหลงัไปมองอกี เมื่อมาถงึหน้างานแล้ว ภานนิกี็

เกาหวัแกรกๆ

“ว่าแต่ห้องน�้าไปทางไหน”

“แกจะไปกบัฟ้าเหรอฟู่ จะไปท�าไม ไม่ได้เลอะนี่” ของขวญัไม่ได้ให้

ค�าตอบแต่กลบัขดัเพื่อน แล้วยิ้มอย่างมเีลศนยัให้ก้องกติติ์ “ก้องจ๊ะ ก้องก็

ต้องไปล้างเหมอืนกนั ไปเป็นเพื่อนฟ้าหน่อยส”ิ

ดั่งฟ้ากะพรบิตาปรบิๆ รบีหนัไปทางก้องกติติ์ เหน็ว่าเพื่อนหนุ่มหลาย

คนของเขาก�าลงัยิ้มเช่นกนั

“ไอ้ก้อง...ไปเองนะ นี่ไง ไปกบัฟ้า ไหนๆ กต็้องล้างอยู่แล้ว” 

หนุ่มขาวตี๋คนหนึ่งว่าขึ้น ดั่งฟ้าพอจ�าได้ว่าคนนี้เรียนวิศวะ โดยม ี

ของขวญักบัตั้งดาวเสรมิอย่างเป็นปี่เป็นขลุ่ย

“นั่นส ิห้องน�้าใกล้ๆ เดี๋ยวพวกเรารอตรงนี้” 

“ไอ้ฟู่ แกกไ็ม่ต้องตามไป”

ดั่งฟ้าชกัท�าหน้าไม่ถูก รบีดงึแขนเพื่อนตวัดปีากดอีย่างของขวญักบั

ตั้งดาวออกมาสองสามก้าว ก่อนพดูลอดไรฟันแบบที่ก้องกติติ์ไม่มทีางได้ยนิ

“ไอ้กฟิต์! ไอ้ดาว! อะไรจะขายเพื่อนขนาดนี้ฮะ! พวกแกไม่ไปกไ็ม่มี

ใครว่า ฉนัไปคนเดยีวได้!”

ทว่าคนขายเพื่อนทั้งสองยงัคงยิ้มอย่างไม่สะทกสะท้าน แล้วของขวญั

กโ็น้มหน้าเข้ามากระซบิเบาๆ 

“รถด่วนขบวนสดุท้ายมารบัถงึที่ขนาดนี้ ถ้าแกไม่ขึ้น...กข็อให้ตกค้าง

อยู่ที่สถานยีนัแก่ไปซะ”

ดั่งฟ้าแยกเขี้ยวใส่เพื่อน “แล้วแกได้ถามคนขบัหรอืยงัว่ามคีนนั่งข้างๆ 

มาด้วยหรอืเปล่า”
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“เพื่อนเชยีร์ขนาดนั้น แน่นอนว่าขบัมาคนเดยีว ดูกรู้็” ตั้งดาวยกัไหล่ 

“มวัแต่กระบดิกระบวน เดี๋ยวทกัซโิดกค็ดิว่าแกไม่ชอบหรอก ใช่ไหมกฟิต์”

ของขวญัพยกัหน้า ก�ามอืแน่นเป็นเชงิให้ก�าลงัใจ

“ไปซะ...เซเลอร์มูน แล้วแกจะไม่มวีนัเสยีใจ”

แพทย์หญิงว่าแล้วลากเซเลอร์มูนกลับมาที่เดิม ก่อนแกล้งเอ่ยด้วย

น�้าเสยีงร�าคาญ “ไปส ิฉนัจะรอตรงนี้ รบีกลบัมาไวๆ”

ดั่งฟ้าไม่มีทางเลือก เลยสบตาก้องกิตติ์เป็นเชิงถามความเห็น ชาย

หนุ่มเลกิคิ้วมองเธออยู่ชั่วอดึใจก่อนพยกัหน้า 

“ไปห้องน�้ากนัครบัฟ้า”

หญิงสาวยิ้มแห้งๆ ให้ก้องกิตติ์แล้วหันมาท�าตาขวางใส่เพื่อนๆ อีก

ครั้ง ไม่คดิว่าอายสุามสบิสามแล้วจะยงัโดนยดัเยยีดสถานการณ์ให้ชวนไหว

หวั่นราวตอนมีรักครั้งแรกเมื่อวัยสิบเจ็ด เธอก้าวเท้าเร็วขึ้นเล็กน้อยให้ทัน

ก้องกติติ์ที่ก้าวยาวกว่า ลอบมองเขาจากด้านข้างไปด้วย

เหนือริมฝีปากชายหนุ่มติดเขียวเพราะไรหนวดน้อยๆ ท�าให้ใบหน้า

ขาวสะอาดของเขาดูเข้มขึ้น ต่างจากใบหน้าขาวเกลี้ยงที่ติดอยู่ในความ- 

ทรงจ�าของเธอ

ก้องกติติ์โตขึ้นมาก

แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปสกันดิ...อาจจะเป็นความเป็นสภุาพบรุุษและ

ยงัช่วยเหลอืเธอแบบที่เคยเป็นมา

“ก้องกเ็ลยต้องออกมาด้วยเลย”

“เราก็โดนเหมือนกัน ต้องมาล้างอยู่แล้ว” ก้องกิตติ์หันมายิ้มบางๆ 

ให้ ดั่งฟ้าเลยกระอกักระอ่วนน้อยลง

“เมื่อกี้...วุ่นวายเนอะ” 

ชายหนุ่มพยกัหน้าช้าๆ จบัจ้องเธอนิ่งๆ ไม่ได้เอ่ยต่อเรื่องเดมิ หญงิ

สาวจงึเงยีบไปพกัใหญ่ ก่อนถามสารทุกข์สุกดบิพร้อมยิ้มให้

“ตอนนี้ก้องท�าอะไรอยู่เหรอ” 
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“เราท�าสตาร์ตอปัด้านแอปพลเิคชนั” ชายหนุ่มตอบน�้าเสยีงนุ่มนวล 

หญิงสาวเงียบไป เขาเดินทางสายเดียวกับอดีตคนรักของเธอ และ

เธอกพ็อได้ยนิว่าเขาออกแบบแอปพลเิคชนัส�าหรบัออกแบบ พลนันิ่งไปครู่

ใหญ่ ก่อนจะรบียิ้มให้เขา

“โห ดจีงั แล้วงานเป็นไงมั่ง”

“กด็นีะ เป็นสิ่งที่เราชอบ” เขาเว้นก่อนจะพยกัพเยดิมาทางเธอ “แล้ว

ฟ้าล่ะ”

“เป็นสถาปนกิจ้ะ กต็รงกบัที่เรยีนมานั่นละอย่างที่ก้องรู้” 

ก้องกติติ์ไม่ได้พดูอะไรอกี ดั่งฟ้าเลยขยายความต่อ “เรารบัออกแบบ

โครงสร้างภายใน รวมถงึมทีมีอนิทเีรยีร์ด้วย ถ้าก้องสนใจกบ็อกได้ เราคดิ

ราคาพเิศษเลย”

“ถ้าเราก�าลงัจะสร้างอะไรแล้วเราสนใจ เราจะมาบอกฟ้าเลย”

“ขอบคุณมากเลย” หญงิสาวยิ้มน้อยๆ 

“ว่าแต่ฟ้าสบายดไีหม”

“กเ็รื่อยๆ จ้ะ แล้วก้องสบายดไีหม” 

เธอแอบมองมอืซ้ายของเขา เหน็ว่านิ้วนางยงัว่างอยู่ 

“เรื่อยๆ เหมือนกัน” ก้องกิตติ์ตอบเพียงเท่านั้นก็เดินมาถึงห้องน�้า

พอด ี“ถ้าฟ้าเสรจ็ก่อนกม็าเจอกนัหน้าห้องน�้านะ”

เขาว่าแล้วผายมือให้เธอเข้าไปยังห้องน�้าฝั่งตรงข้าม ดั่งฟ้ายิ้มให้เขา

อีกครั้ง แล้วเดินเข้าห้องน�้าไปล้างคราบครีมออก พลางมองหน้าตัวเองใน

กระจกไปด้วย 

ใบหน้ารปูไข่ของเธอถอดแบบจากพี่สาวมาไม่มผีดิเพี้ยนจนใครหลาย

คนเคยทักผิดว่าเป็นดาราดัง เธอมีดวงตากลมโต จมูกโด่งแบบที่ไม่ต้อง

ศลัยกรรม ทกุอย่างดูเข้ารูปแบบที่ต้องขอบคุณพ่อแม่ แต่ถงึอย่างนั้นเธอก็

ต่างจากพี่สาวตรงที่ยามท�างานปกติจะแต่งหน้าแค่บางๆ รวมถึงมีฟัน

กระต่ายที่ท�าให้ใบหน้าตดิจิ้มลิ้มกว่าพี่ และด้วยใบหน้าแบบนี้เองที่ดงึดดูให้
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คนแวะเวียนมาหาตั้งแต่สมัยมัธยมปลาย แต่ก็ไม่มีใครจริงจังกับเธอเท่า

สมุทร...ที่สุดท้ายแล้วเธอกย็อมแพ้ความพยายามของเขา 

พยายาม...

ถ้าสบิห้าปีก่อนเธอตดัสนิใจจะพยายามกบัเรื่องราวของก้องกติติ์ เธอ

เองกอ็ยากรู้เหลอืเกนิว่าตอนนี้จะเป็นเช่นไร

อาจจะได้คบกนั อาจจะได้แต่งงานกนั อาจจะแยกย้ายกนัแล้วมอง

หน้ากนัไม่ตดิ หรอื...จรงิๆ แล้วอาจจะไม่มโีอกาสนั้นแม้เธอจะได้พยายาม

แล้วกต็าม

นั่นคอืประโยคที่ดั่งฟ้ามกัใช้ปลอบใจตวัเองเสมอในยามที่นั่งเสยีดาย

ว่า เพราะอะไรตนถงึไม่พยายามกบัเรื่องของก้องกติติ์ แล้วกไ็ด้แต่ปล่อยให้

เรื่องราวของเขาเป็นความทรงจ�าสชีมพูจางๆ ในหวัใจของเธอเอง 

เมื่อดั่งฟ้าก้าวออกมาจากห้องน�้า ก้องกติติ์กย็นืรออยู่แล้ว แขนเสื้อ

ของเขาเปียกเป็นวงกว้าง ทว่าเขาไม่ได้ใส่ใจมนั แล้วหนัมายิ้มบางๆ ให้เธอ

“เรยีบร้อยใช่มั้ย”

“จ้ะ ไปกนัเถอะ” ดั่งฟ้ายิ้มตอบก่อนเดนิเคยีงเขาไป ผ่านไปครู่ใหญ่ 

ก้องกติติ์ไม่ได้เปิดบทสนทนาใหม่ หญงิสาวจงึเป็นฝ่ายชวนคุย

“จะว่าไปงานนี้เพื่อนกเ็ยอะดเีนาะ”

“นั่นส ิเยอะมาก” ก้องกติติ์เหน็ด้วย

“เหมอืนงานเลี้ยงรุ่นเลย” 

ชายหนุ่มถามต่อ “แล้วฟ้าได้กลบัไปโรงเรยีนมั่งมั้ย หรอืได้กลบัไป

งานคนืสู่เหย้าบ้างเปล่า” 

หญงิสาวชะงกัก่อนส่ายหน้า “ก้องล่ะ”

“เหมอืนกนั”

เขาตอบแล้วกเ็งยีบ ดวงตาคูเ่รยีวยงัคงมองเธออยูเ่ช่นนั้น พลนัเสยีง

โทรศพัท์ของชายหนุ่มกด็งัขึ้นขดัจงัหวะ ก้องกติติ์รบีรบัสายทนัที

“ว่าไงมดั”
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ดั่งฟ้ามองตรงไปข้างหน้า ในขณะที่ชายหนุ่มยงัคุยโทรศพัท์

“ตอนนี้ยงัไม่กลบัเลย แต่พรุ่งนี้คงไปเปเปอร์เพลนส์ตั้งแต่เช้านั่นละ 

เข้าไปเชก็งานคณุทวิากรอกีรอบ ว่าแต่งานคณุวญิญทูี่ฝากไว้กบัอาชว์เป็นไง

มั่ง พี่เองก็ไม่ได้ถามอาชว์เลย รีบหน่อยก็ดี ส่วนเรื่องเอ็มอาร์คคงต้อง

จดัการเรื่องอนิแอปเพอร์เชสอกีครั้งด้วย แต่เดี๋ยวเรื่องนี้พี่ดเูอง แล้วกเ็รื่อง

คุยกบัสถาปนกิด้วย”

หญงิสาวพอเดาได้ว่าเขาคงคุยกบัเพื่อนร่วมงานหรอืไม่กล็ูกน้อง น�้า

เสยีงที่ใช้นั้นฟังดสูบายๆ แต่จากเนื้อความแล้วดทู่าว่าก�าลงัอยูใ่นช่วงเร่งกนั

“อ้อ อาชว์ว่างั้นเหรอ ดทีี่เสรจ็ก่อนพี่ไปเอดนิ”

เอดนิ...

ดั่งฟ้าเริ่มจบัต้นชนปลายว่าเอดนิของก้องกติติ์นั้นคอืที่ไหน แต่เอดนิ

ที่เธอรู้จกัมเีพยีงที่เดยีวในโลก

เอดนิบะระ...เมอืงหลวงแห่งสกอตแลนด์

เมอืงที่เธอก�าลงัจะเดนิทางไปในอกีไม่กี่เดอืนข้างหน้า 

ชายหนุ่มยังคงคุยโทรศัพท์อยู่ ท�าเสียงอืมในคอไปด้วยแทนการ 

ตอบรบั 

“มดัมตีั๋วฟรตีลอดชพีอยู่แล้ว กบ็นิตามมาเที่ยวด้วยกนัส ิยงัขอวซีา

ทนันะ”

น�้าเสยีงของก้องกติติ์อ่อนโยนลง ตามมาด้วยเสยีงหวัเราะเบาๆ

“อะไร จะเข้าเกมอีกแล้วเหรอ หยุดเลย เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกัน 

พรุ่งนี้นะ”

รอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้าก้องกิตติ์แม้ในยามที่เขาวางสายไปแล้ว 

ดั่งฟ้ายังคงมองใบหน้าเขาเช่นนั้น จนกระทั่งก้องกิตติ์หันกลับมาทางเธอ 

ก่อนจะเลกิคิ้วสูงเมื่อเหน็ว่าเธอนิ่งไป

“ก้อง”

ดวงตาคู่เรียวยังคงมีประกายอ่อนโยนยามจับจ้องเธอ ทว่าความ
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สงสยัระบายอยู่เตม็ใบหน้าคมสนั ดั่งฟ้าหายใจเข้าลกึๆ แล้วถามทนัที

“ไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังนะ แต่...”

“ว่า...”

“คือ...ก้องก�าลังจะไปเอดินบะระใช่ไหม พอดีว่าเราก็ก�าลังจะไป

เหมอืนกนั”

“จรงิเหรอ ไปช่วงไหน” ก้องกติติ์ถามกลบั เสยีงนุม่ทุม้ประหลาดใจ

ในความบงัเอญินี้

“ไปท�างานตั้งแต่กลางกนัยา ก้องล่ะ” หญงิสาวตอบรวดเรว็ ก�ามอื

แน่นขึ้นไม่รู้ตวั เหน็ชายหนุ่มกะพรบิตาปรบิๆ 

“พอๆ กนัเลย เราไปช่วงปลายกนัยา อยู่ยาวเป็นเดอืนเหมอืนกนั”

ดั่งฟ้าพอจะเห็นจากหางตาของตนว่ากลุ่มเพื่อนอยู่ห่างไปไม่กี่ก้าว 

แล้ว แต่แทนที่จะเดนิฉบัๆ เข้าไปหา เธอกลบัยนืนิ่งอยู่ที่เดมิ เช่นเดยีวกบั

ก้องกติติ์ หญงิสาวมองเขาให้เตม็ตาจนกระทั่งรู้สกึเหมอืนตนเหน็เดก็หนุ่ม

พดูน้อยแต่ใจดใีนอดตีอกีครั้ง เธอไม่แน่ใจนกัว่าตอนนี้ข้างนอกฝนหยดุตก

แล้วหรือยัง แต่ภายใน...กลับเหมือนมีสายฝนโปรยปรายลงมาสู่หัวใจอัน

แห้งผากของเธอ

สายฝน...ที่ไม่ได้พบกนัมานานมากแล้ว 

“ขอเบอร์ได้มั้ยก้อง”

หญิงสาวโพล่งออกไป แม้ในวันนี้เธอจะไม่ได้คิดอะไรกับเขาอีกต่อ

ไปแล้ว แต่การได้พบกันอีกครั้งก็ยังเป็นเรื่องน่ายินดี และมันก็ไม่ใช่เรื่อง

แปลกอะไรที่จะขอเบอร์ตดิต่อเขาไว้ ในเมื่อก�าลงัจะเดนิทางไปที่เดยีวกนั

ก้องกติติ์ยงัคงมองหน้าเธอนิ่ง ก่อนพยกัหน้า คลี่ยิ้มที่ไม่ผดิแผกไป

จากสบิเจด็ปีก่อนหน้านี้...สมยัที่เขายงัเป็นเดก็หนุม่ยิ้มยากในสายตาเธอ แต่

พอยิ้มทกีลบัท�าให้โลกสดใสขึ้นมาอย่างน่าประหลาด

“ได้เลย แล้วคุยกนันะ”



ดั่งฟ้าเจอก้องกิตติ์ครั้งแรกหลังจากเปิดเทอม ม. ห้า ได้ไม่นาน 
นกั

วนันั้นเธอมเีรยีนวาดเส้นตวิเข้าสถาปัตย์ตอนเยน็ แต่ดนัลมืการบ้าน

สเกตช์ไว้ที่โรงเรียน จึงรีบกลับมาเอาการบ้านที่โรงเรียนซึ่งห่างจากสยาม- 

สแควร์แค่สบินาท ีตอนที่เธอกลบัมานั้นไม่มนีกัเรยีนคนอื่นอยูใ่นอาคารแล้ว 

แต่ภารโรงยงัไม่ได้มาปิดประตหู้องเรยีน เดก็สาวจงึรบีวิ่งเข้าไปเอาการบ้าน 

ทว่าขากลบักลบัตกบนัไดขาพลกิเพราะความรบีร้อน 

เดก็สาวเจบ็จนลกุไม่ไหว ฝนเริ่มตกแล้ว ดั่งฟ้าพยายามยนืขึ้น พลนั

เดก็หนุม่ใบหน้าสะอาด ตดัผมรองทรงตามกฎระเบยีบโรงเรยีนกป็รากฏตรง

หน้าเธอเสยีก่อน 

‘เป็นไรเปล่า’ เดก็หนุ่มคนนั้นย่อตวัลงถามเธอพลางขมวดคิ้วเข้ม

ดั่งฟ้าส่ายหน้า เริ่มคุ้นๆ ว่าเขาเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-

คอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับเธอ แม้จะแปลกใจที่อยู่ๆ เขาก็โผล่มาตรงหน้า 

แต่ดั่งฟ้ากร็บีขอบคุณไปก่อน

๔
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‘ไม่เป็นไรจ้ะ ขอบคุณนะ’

ทว่าเธอเจบ็จนยนืไม่ได้ เดก็หนุ่มพนิจิเธอแล้วส่ายหน้า 

‘เราว่าตกลงมาขนาดนั้นน่าจะเจบ็ได้เรื่องอยู่’

ดั่งฟ้าไม่รู้ว่าเขาเหน็ตอนเธอตกบนัได ตอนที่จะถามต่อเขากอ็ธบิาย

เสยีก่อน 

‘พอดเีราก�าลงัลงบันไดด้านนั้น’ ว่าแล้วกช็ี้ไปที่บันไดข้างๆ ลฟิต์ซึ่ง

อยู่อกีฝั่งของอาคาร ‘ตอนนี้ยนืไหวไหม ไปห้องพยาบาลก่อนหรอืเปล่า’

‘ไม่เป็นไรจ้ะ’ ดั่งฟ้ารีบปฏิเสธแล้วลุกขึ้น ทว่าขากลับพลิกจนเซไป

ด้านหน้า เกอืบได้ล้มอกีครั้งถ้าเดก็หนุ่มคนนั้นไม่จบัไว้เสยีก่อน 

ดั่งฟ้าท�าหน้าไม่ถกู เจบ็เท้ากเ็จบ็ แต่ความกระอกักระอ่วนมมีากกว่า 

เธอค่อยๆ เบนสายตาขึ้นสบดวงตาคูเ่รยีวน่ามอง พลนัเขาค่อยๆ ปล่อยมอื

จากเธอ

‘ขอโทษ’

ดั่งฟ้ายนืยกัแย่ยกัยนั ขมวดคิ้ว

‘กไ็ม่ได้ท�าอะไรผดินี่ เราต่างหากที่ต้องขอบคณุ ถ้ายงัไง...เราไปก่อน

ดกีว่า’

เธอรีบโบกมือลา เก็บความหวังดีของเด็กหนุ่มชั้นเดียวกันคนนี้ไว้ 

ในใจ หนัหน้าจะเดนิลงบนัไดอกีครั้ง แต่ก้าวไปได้แค่ก้าวเดยีว ขากพ็ลกิจน

จะล้มอกีครั้งจนเดก็หนุ่มต้องช่วยจบัแขนไว้ก่อน 

‘แน่ใจเหรอว่าไหว’ เขาถาม เหลอืบมองนาฬิกาข้อมอืของตนแล้วพดู

ต่อ ‘เราว่าห้องพยาบาลตกึห้าสบิปิดแล้ว ถ้าไงลงลฟิต์แล้วค่อยว่ากนั’

ความปวดท�าให้ดั่งฟ้าพยกัหน้าอตัโนมตั ิมอืหนึ่งถอืกระเป๋านกัเรยีน

แบนๆ กับกระเป๋าเคียงของโรงเรียน เด็กหนุ่มจึงจับกระเป๋านั้นไว้เพื่อจะ 

ช่วยถอื ทว่าดั่งฟ้าส่ายหน้าพรดื

‘ไม่เป็นไรจรงิๆ จ้ะ’

‘ไม่เป็นไรหรอก เรามอืว่าง’ เขายกัไหล่ที่สะพายเป้อยู ่‘เราวา่เธออาจ
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จะเดนิไม่ไหว ถ้าไงค่อยๆ เดนิละกนั เราช่วยถอืกระเป๋าก่อน’

สุดท้ายดั่งฟ้ากย็อมให้เขาช่วยพยุงลงลฟิต์อาจารย์ แต่การพยุงของ

เขาเป็นการจบัแขนแบบห่างๆ เพื่อให้เธอมหีลกัยดึ พอถงึชั้นล่าง เขากถ็าม

ซ�้าค�าเดมิว่าเจบ็หรอืไม่ แน่นอนว่าดั่งฟ้าตอบค�าเดมิว่าไม่เช่นกนั

‘แน่ใจเหรอ’

เขาถามย�้าราวกับไม่เชื่อเธอเลยสักนิด ดั่งฟ้าพยักหน้า ความเจ็บ

เหมือนทุเลาลงไปเล็กน้อย เธอมองเขาปล่อยมือจากแขนเธอ ก่อนถามว่า

ท�าไมเขาถึงยังอยู่ที่นี่ทั้งที่จะหกโมงเย็นแล้ว และเธอก็คิดว่าไม่มีนักเรียน 

คนอื่นอยู่ในอาคาร

‘พอดลีมืการบ้าน กเ็ลยกลบัมาเอา’

‘เหมอืนกนัเลย’ 

ดั่งฟ้ายิ้มแล้วขอกระเป๋าคืน เด็กหนุ่มยื่นกระเป๋าคืนให้เธอ เมื่อเธอ

ยนืได้มั่นคงแล้ว ทั้งสองคุยกนัและพบว่าต้องกลบัทางสยามเช่นเดยีวกนั

‘แต่ฝนตกหนกั เอาไงด ีเดนิไม่ไหวแน่’

เดก็หนุม่ที่เธอยงัไม่รูช้ื่อเหลอืบมองเท้าเธอ ดั่งฟ้าผ่อนลมหายใจออก

มา แล้วมองสายฝนที่ก�าลงัซดักระหน�่าอย่างบ้าคลั่งนอกอาคาร หยบิร่มสฟ้ีา

ตดิโบสแีดงออกมา 

‘มรี่มมั้ย’

เดก็หนุ่มเลกิคิ้วแล้วส่ายหน้า ‘ไม่เป็นไรหรอก ฝนแค่นี้พอไหว’

ดั่งฟ้าส่ายหน้าแล้วเสนอ ‘กลบัแทก็ซี่กนัเถอะ’

มือยังก�าร่มตอนที่ปากเสนอทางเลือก เสียงฝนข้างนอกดังจนแทบ 

ไม่ได้ยนิอะไร เดก็สาวพนิจิใบหน้าขาวดดูขีองเดก็หนุม่ที่เข้ามาช่วยเธอทั้งที่ 

ยงัไม่รู้จกัชื่อ ดวงหน้าของเขามแีววกงัวลเจอืจาง 

‘กลบักนั เราเดนิไม่ไหว เธอเองกค็งไม่อยากเดนิตากฝนเหมอืนกนั’

เดก็หนุม่พยกัหน้าในที่สุด สหีน้าของเขาตดิจะนิ่งๆ หากดูเผนิๆ ทว่า

เมื่อได้มองเข้าไปในดวงตา เธอกลับเห็นความใจดีที่มีให้คนแปลกหน้า 
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เช่นเธอ 

ดั่งฟ้ากางร่มทนัท ี ร่มสฟี้าตดิระบายสขีาวออกแบบจากการ์ตูนเรื่อง

เซเลอร์มูนนี้พี่สาวของเธอได้รับมาจากแฟนคลับ ทว่าเจ้าตัวกลับไม่ชอบ 

แล้วเอามายดัใส่กระเป๋านกัเรยีนของน้องสาวด้วยความเป็นห่วง โดยไม่คดิ

ว่าดั่งฟ้าเองกไ็ม่ได้โปรดปรานของหวานแหววเช่นเดยีวกนั ดั่งฟ้าไม่คดิจะใช้

มนัแม้แต่น้อย ทว่าวนันี้เธอกลบัอยูใ่ต้ร่มลายเซเลอร์มนู...กบัเดก็หนุม่ที่เธอ

ไม่รู้จกัชื่อ

เขาถอืร่มโดยเบี่ยงมาทางเธอเสยีเป็นส่วนมาก ดั่งฟ้าเหน็ว่าไหล่ข้าง

หนึ่งของเขาเปียกฝนเป็นดวงๆ เธอจงึพยายามดนัร่มไปทางเขา ทว่าเขากลบั

จบัมนัแน่นในต�าแหน่งเดมิไม่ให้เธอเปียก ดั่งฟ้าจงึตดัสนิใจขยบัเข้าใกล้เขา

อีกนิดเพื่อให้ร่มคลุมได้ทั่ว ก่อนเหลือบมองใบหน้าที่เธอรู้สึกว่าหล่อเหลา

เหลอืเกนิจากระดบัจมูก 

อยู่สายเดยีวกนั...แต่ท�าไมปีก่อนไม่เหน็เจอกนั

ช่างมนัเถอะ อย่างไรปีนี้กอ็ยู่ตกึเดยีวกนั ได้เหน็หน้าไปอกีเป็นปี

ไม่กี่นาทใีห้หลงั ทั้งสองกย็นือยูร่มิถนนองัรดีนูงัต์ที่รถตดิหนกัเพราะ 

สายฝนในช่วงเย็น เขาเดินเคียงข้างเธอไปขึ้นรถแท็กซี่ เมื่อบอกจุดหมาย

เรียบร้อย เด็กหนุ่มก็พับร่มที่ยังมีน�้าหยดติ๋งๆ ให้เธอ ดั่งฟ้ารับร่มของ 

ตวัเองมาแล้วถาม

‘ไปบทีเีอสใช่มั้ย กลบัเลยเปล่า’

‘กลบัเลย แล้ว...ล่ะ’ เขาไม่ได้พดูชื่อเธอ ดั่งฟ้าจงึรบีตอบด้วยใบหน้า

ยิ้มๆ

‘ยงัหรอก เดี๋ยวไปเรยีนพเิศษต่อ ว่าแต่...ลมืถามไปเลยว่าชื่อไร อยู่

วทิย์-คอมพ์ใช่มั้ย’

เดก็หนุ่มพยกัหน้า ใบหน้านิ่งเริ่มดูละมุนขึ้นในความรู้สกึของผู้มอง 

‘เราก้อง ห้องหกหกสอง’

ดั่งฟ้ายิ้มอย่างพงึใจ เหน็ทคีงได้เจอกนัทั้งปีจรงิๆ 
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‘เราฟ้า หกหกหนึ่ง’

เสยีงฝนตกกระทบหน้าต่างรถเหมอืนจะดงัขึ้น แอร์ภายในรถเยน็จน

หนาว ทว่าดั่งฟ้าไม่ได้สนใจ ในเมื่อเธอเอาแต่มองรอยยิ้มบางๆ บนใบหน้า

ก้องกติติ์ ก่อนยิ้มกว้างราวกบัลมืเจบ็

‘วนันี้ขอบคุณมากนะก้อง’

‘ไม่เป็นไรหรอก เรายนิด’ี

น�้าใจจากเพื่อนใหม่เหมือนชาอุ่นๆ ในวันที่ฝนตกหนักเช่นนี้ การ

จราจรคบัคั่งจนรถเคลื่อนตวัได้ช้า ทว่าดั่งฟ้ากลบัอยากให้รถตดิต่อไปเรื่อยๆ 

ราวไม่มจีุดหมาย 

แต่สุดท้ายแท็กซี่ก็พาเธอมาถึงที่เรียนพิเศษทันเวลา แล้วค่อยเลี้ยว

ไปส่งก้องกติติ์ที่สถานรีถไฟฟ้าสยามต่อ โดยก่อนจะลงจากรถ ดั่งฟา้ไมล่มื

ถามว่าเพื่อนใหม่จะกลบัอย่างไร

ก้องกติติ์ลงรถไฟฟ้าที่สถานอ่ีอนนชุ แล้วต้องนั่งรถอกีสองต่อ เพราะ

วนันี้พี่ชายตดิธุระไม่สามารถมารบัได้ ดั่งฟ้าจงึรบีโยนเงนิเพื่อหารค่าแทก็ซี่

ให้เขา ในจงัหวะที่เขามวัแต่ปฏเิสธว่าจะไม่รบัเงนินั่นเอง ดั่งฟ้ากแ็อบวางร่ม

ของตนไว้บนเบาะ ด้วยหวงัว่าก้องกติติ์จะไม่ทนัสงัเกตตอนนี้ แต่ไปเหน็เอา

กต็อนลงจากรถแล้ว

ระหว่างเรยีน ดั่งฟ้าเอาแต่คดิถงึร่มเซเลอร์มนูที่เป็นของลขิสทิธิ์ราคา

แพงนั้น ไม่ใช่เพราะเสยีดาย แต่เพราะจนิตนาการว่าเดก็ชายตวัสูงโปร่งจะ

ท�าหน้าอย่างไรเมื่อเหน็เธอทิ้งร่มไว้ให้ แถมเป็นร่มหวานแหววไม่เข้ากบัเขา

เสยีอกี ถอืไปไหนได้มเีขนิแน่นอน ทว่า...บางทเีขาอาจจะยอมถอืเดนิกลบั

บ้าน บางทอีาจจะพบัไว้ อาจจะคดิว่าเป็นเรื่องบงัเอญิ แต่ดั่งฟ้าคดิว่าเขาคง

ไมท่ิ้งมนัไวบ้นแทก็ซี่ และที่เธอท�ากไ็ม่ได้มเีจตนามากไปกวา่ไมอ่ยากให้เขา

เปียกฝนกเ็ท่านั้นเอง

ดั่งฟ้ายงัยิ้มน้อยๆ ความเจบ็ที่ขายงัไม่หาย แต่บรรเทาลงไปมากแล้ว

จนเดนิได้เป็นปกต ิหลงัเลกิเรยีนพเิศษตอนสองทุม่ ดจุฝันซึ่งเพิ่งถ่ายละคร
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แถวสีลมเสร็จแวะมารับเธอถึงโรงเรียนติวสถาปัตย์เพราะฝนยังไม่หยุดตก 

และเมื่อดั่งฟ้าสารภาพว่าไม่มรี่ม ดุจฝันกข็มวดคิ้วมุ่นถามทนัที

‘ร่มไปไหนอะฟ้า’

ดั่งฟ้ายิ้มน้อยๆ ‘อยู่กบัหน้ากากทกัซโิด’

เจ้าของร่มตวัจรงิเกาหวัแกรกๆ ‘หมายความว่าไงนั่น หน้ากากทกัซโิด

อะไร’

‘เปลา๊’ ดั่งฟ้ายกัไหล่แล้วหวัเราะเบาๆ ในคอ ‘ฟา้หวิแลว้ กลบัไปกนิ

หมี่เกี๊ยวที่คอนโดเรากนัดกีว่า’

แม้ดุจฝันจะยงัสงสยัว่าร่มหายไปไหน แต่สุดท้ายแล้วพี่สาวเองกไ็ม่

ได้อาลยัอาวรณ์ร่มยอดมนษุย์หญงิมากนกั เพราะเป็นเพยีงของที่แฟนคลบั

ให้มาและไม่ถูกจรติเธอ ดุจฝันพูดแค่ว่าให้ระวงัอย่าให้ร่มหายอกี พอกลบั

ถงึคอนโดกย็ื่นร่มสดี�าเรยีบๆ ให้ดั่งฟ้าใช้ตดิกระเป๋าไปเรยีนแทนคนัเดมิ 

วนัต่อมาแดดแจ่มจ้าตั้งแต่เช้า อากาศร้อนจดัไม่ต่างจากกลางเดอืน

เมษายนทั้งที่ล่วงเข้าเดือนมิถุนายนแล้ว ระหว่างที่ดั่งฟ้าก�าลังขะมักเขม้น

ท�าการบ้านฟิสิกส์ช่วงพักระหว่างชั่วโมง เพื่อนร่วมชั้นของเธอก็เดินเข้ามา

เรยีกออกไปนอกห้องเพราะมเีพื่อนต่างห้องมารออยู่

ก้องกิตติ์ยืนอยู่ด้วยสีหน้านิ่งขรึม ในมือมีร่มสีฟ้าติดโบสีแดงที่พับ

เรยีบร้อย ดั่งฟ้ามองแล้วกอ็ดขนัเบาๆ ไม่ได้ ท�าให้ก้องกติติ์ตหีน้าขรมึกว่า

เดมิแล้วยื่นร่มให้ทนัที

‘ฟ้าลมืร่มไว้ในรถ’

เสยีงเขาเรยีบราวกบัเป็นคนละคนกบัเดก็หนุม่ใจดเีมื่อวนัก่อน แวบ

แรกตั้งใจจะบอกเขาว่าขอโทษที่ลมื แต่วนิาทต่ีอมากลบัตดัสนิใจเปลี่ยนเป็น

ส่ายหน้า

‘ไม่ได้ลมืหรอก ให้ก้องใช้นั่นแหละ’

ก้องกิตติ์กะพริบตาปริบๆ มองร่มในมือเธอ ดั่งฟ้าท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้

อธบิายต่อ 
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‘โทษท ี เราลมืบอกว่าเมื่อวานพี่สาวเรามารบัหลงัเรยีนพเิศษ พี่เรามี

ร่ม และเราก็กลับกันได้ แต่ก้องต่างหากที่ไม่มีร่มแล้วต้องกลับบ้านอีก 

หลายต่อ กลวัก้องเป็นหวดั’

ดั่งฟ้าว่าแล้วยิ้มอย่างจรงิใจ มองสหีน้าก้องกติติ์ไปด้วย เขากระแอม

เบาๆ ไม่ว่าอะไรต่อจากนั้น ดั่งฟ้าไม่แน่ใจว่าเขาได้ใช้ร่มของเธอหรือเปล่า 

แต่แค่วนันี้เขายงัสบายดกีโ็อเคแล้ว

ก้องกติติ์สบตาเธออยู่พกัใหญ่ทเีดยีวก่อนจะยิ้มออกมา

‘ขอบคุณมากนะ’

รอยยิ้มนั้น...ท�าให้ใบหน้าคมสันน่ามองขึ้น ดั่งฟ้ายิ้มรับรอยยิ้มนั้น

ตอนที่เขาถามต่อ

‘ว่าแต่เท้าเป็นไงมั่งฟ้า’

‘สบายมาก ไล่เตะคนได้’

มุกของเธอท�าให้เขาหวัเราะเบาๆ ดั่งฟ้าเผลอหวัเราะตาม สบดวงตา

ที่ฉายแววอ่อนโยนลงของก้องกติติ์แล้วกล่าวเสยีงใส

‘ขอบคุณจรงิๆ นะก้อง ขอบคุณมาก’

‘ขอบคุณเหมอืนกนั...ส�าหรบัร่ม’

เพียงเท่านั้นดั่งฟ้าก็พอรู้ค�าตอบแล้วว่าก้องกิตติ์ได้ใช้ร่มของเธอ 

หรอืไม่ เธอก�าร่มแน่นขึ้น แม้จะไม่ได้ชอบเซเลอร์มูนเป็นพเิศษ แต่ดั่งฟ้าก็

คดิแล้วว่าบางทเีธอคงจะพกร่มคนันี้ต่อไปทั้งปี 

เผื่อว่าอาจจะมสีกัวนัที่ได้อยูใ่ต้ร่มคนัเดยีวกนักบัหน้ากากทกัซโิดอกี

สกัครั้ง



ถ้าไม่นบังานแต่งงานของสมทุรกบัชลธรแล้ว ดั่งฟ้าได้คยุกบัก้อง-
กติติ์ครั้งสดุท้ายตอนงานรบัปรญิญาของเธอ แล้วเขาแวะมาแสดงความยนิดี

กับถ่ายรูปด้วย ก่อนจะหายไปตามทางใครทางมันเมื่อก้าวเข้าสู่วัยท�างาน  

นบัจากวนันั้นกส็บิปีได้แล้ว

แต่วนันี้เธอก�าลงัจะได้พบกบัก้องกติติ์อกีครั้ง เมื่อตอนนี้เขาก�าลงันั่ง

รถแอร์ลงิก์จากสนามบนิมายงัใจกลางเมอืงเอดนิบะระหลงัเดนิทางมาถงึด้วย

สายการบนิสญัชาตติะวนัออกกลาง ส่วนเธอมาถงึที่นี่ตั้งแต่สปัดาห์ก่อน

เอดนิบะระเป็นเมอืงงดงามดงัที่ดั่งฟ้าเคยจนิตนาการไว้ สมกบัที่เป็น

เมืองต้นก�าเนิดของวรรณกรรมเยาวชนชื่อก้องโลกอย่างแฮร์รี่ พอตเตอร์ 

ขณะนี้หญิงสาวก�าลังนั่งอยู่ในร้านอาหารบนถนนรอยัลไมล์ซึ่งเป็นหนึ่งใน

ถนนท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเอดินบะระ พื้นถนนเป็นหินไม่สม�่าเสมอ 

ตลอดทางเรยีงรายด้วยอาคารก่อสร้างด้วยอฐิสนี�้าตาลคงเอกลกัษณ์เก่าแก่

อนัต้องมนตร์ขลงัของเมอืงหลวงแห่งดนิแดนเหนอื ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหาร

และร้านค้าของพื้นเมอืงชื่อดงั ไม่ว่าจะเป็นวสิกี้หรอืเครื่องแต่งกายลายสกอต 

๕
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ตรงข้ามร้านกลางถนนนี้คอืที่ตั้งของมหาวหิารเซนต์ไจลส์ของนกิายเชร์ิชออฟ

สกอตแลนด์ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมกอทกิ และโดดเด่นด้วยยอดโดมรปู

มงกฎุที่มองเหน็ได้จากไกลๆ ภายใต้ท้องฟ้าสหีมองที่มเีมฆสตุ่ีนปกคลมุทั่ว

ส่งผลให้เมอืงนี้ดูเคร่งขรมึแบบหม่นๆ ท้องฟ้าที่นี่ครึ้มเทาเกอืบตลอดเวลา

ตั้งแต่เธอมาอยู่ และแสงแดดก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากเหลือเกินจากเมืองนี้ มี

เพียงวันสองวันเท่านั้นที่แดดจัดจ้า ทว่าก็ไม่ร้อนแรงดังเมืองไทย ติดจะ

เยน็ๆ ด้วยลมหนาวที่พดัมาจากทะเลเหนอืเสยีมากกว่า

ดั่งฟ้าชื่นชมความงามของมหาวิหารเซนต์ไจลส์ไปพร้อมกับละเลียด

จิบกาแฟ ก่อนตวัดสายตามาเหลือบมองหน้าจอโทรศัพท์ซึ่งสว่างวาบจาก

การแจ้งเตือนว่ามีคนมาคอมเมนต์การเช็กอินถนนรอยัลไมล์ของเธอใน 

เฟซบุ๊ก แต่เธอไม่ได้สนใจจะเปิดอ่านโดยละเอยีด แล้วหยบิแมคบุ๊คขึ้นมา

จากกระเป๋าถอืใบใหญ่ กดเปิดเพยีงครั้งเดยีวกป็รากฏหน้าจอลอ็กอนิเข้าเครื่อง 

หญงิสาวรบีเข้าไปดไูฟล์งานแบบร่างของตนในโปรแกรมที่เธอเพิ่งร่าง

ไปได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ หลังจากวันนี้ไปลงพื้นที่ร้านอาหารไทยขนาดใหญ่ที่

ก�าลังจะเปิดให้บริการในอีกสามเดือนข้างหน้าบนถนนเซาท์เคลิร์ก หน้าที่

หลกัของดั่งฟ้าคอืปรบัปรงุโครงสร้างภายในเนื่องจากตวัอาคารเก่าพอสมควร 

รวมถงึรบัหน้าที่ออกแบบภายในด้วย เนื่องจากคณุอธนิา เจ้าของเครอืวรา-

กติติ์ซึ่งเป็นเครอืธรุกจิเกี่ยวกบัเครื่องจกัร สนิค้าไอท ีและร้านนวดแผนไทย

เจ้าใหญ่ในยโุรป ต้องการสถาปนกิคนไทยที่เคยมปีระสบการณ์การออกแบบ

ร้านบริการของไทยในต่างแดน และดั่งฟ้าเองก็มีประสบการณ์ในการ

ปรบัปรงุทั้งร้านอาหารไทยและโรงแรมสญัชาตไิทยในต่างประเทศมาแล้วนบั

ครั้งไม่ถ้วน ผลงานที่โดดเด่นที่สดุของเธอคอืการออกแบบโครงสร้างภายใน

ให้ร้านอาหารไทยที่เจ้าของเทกโอเวอร์อาคารสไตล์วิกตอเรียนในลอนดอน 

จงึได้รบัการทาบทามให้ออกแบบภายในอาคาร ณ ประเทศองักฤษอกีครั้ง

อย่างน่าภูมใิจ

หญิงสาวท�างานเป็นสถาปนิกให้บริษัทออกแบบภายในชื่อดังซึ่งมี
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บรษิทัแม่อยู่ที่ลอนดอนมาได้เจด็แปดปีแล้ว ช่วงสี่ห้าปีแรกๆ กท็�าเป็นงาน

ประจ�าควบคู่ไปกบัการเป็นผู้จดัการดารา แต่หลงัๆ พอเธอเข้าวยัสามสบิก็

ชักไม่ไหว เมื่อพี่สาวตัดสินใจเพลางานในวงการบันเทิงแล้วเปิดร้านของ

หวาน แทนที่จะสบายขึ้นเนื่องจากดูแลควิน้อยลง กลบักลายเป็นว่ายุ่งกว่า

เดมิ เพราะร้านขนมและไอศกรมีของดจุฝันประสบความส�าเรจ็จนเปิดสาขา

สองสาขาสามตามมา สดุท้ายดั่งฟ้าจงึขอออกมาเป็นสถาปนกิพาร์ตไทม์ รบั

งานตามความสะดวก แต่กไ็ม่ทิ้งขาดเพราะเป็นงานที่เธอรกั 

หญิงสาวนั่งขมวดคิ้วมองหน้าจอแล้วเริ่มร่างโครงสร้าง ผ่านไปได้

ราวๆ สบินาทหีน้าจอโทรศพัท์กส็ว่างขึ้นมาอกีครั้ง ปรากฏข้อความจากคน

ที่เธอรออยู่ผ่านแอปพลเิคชนัไลน์

‘เราถงึแฟลตแล้วนะ อกีประมาณสบิห้านาทเีจอกนั’

หญงิสาวรบีพมิพ์ตอบ ‘ก้องเหนื่อยมากมั้ย ถ้าเหนื่อยพกัก่อนกไ็ด้’

เธอพิมพ์ไปด้วยความรู้สึกจริงๆ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก้องกิตติ์ยืนกราน

นบัครั้งไม่ถ้วนตั้งแต่มาถงึที่นี่ว่านอนเตม็อิ่มมาจากบนเครื่องแล้ว และเมื่อ

เธอเสนอว่าจะไปรบัที่สนามบนิ เขากป็ฏเิสธเสยีอกี และกล่าวว่าเคยมาที่นี่

แล้วจงึไม่ล�าบาก สดุท้ายดั่งฟ้าเลยตามใจ แต่กเ็กรงใจในเวลาเดยีวกนัว่าเขา 

ยงัจะออกมาพบเธอ แม้น่าจะเหนื่อยพอตวัหลงัจากนั่งเครื่องบนิมาครึ่งวนั

‘ไม่เหนื่อยๆ เราอยู่แถวโฮลรีู้ดด้วย ใกล้รอยลัไมล์อยู่แล้ว แล้วเจอ

กนันะ’

ดั่งฟ้ายิ้มโดยไม่รู้ตวั แล้วส่งสตกิเกอร์รูปโอเคกลบัไป 

หลังจากได้หมายเลขโทรศัพท์ของเขามาเมื่อสี่เดือนก่อนในงานอัป-

มงคลสมรสของสมทุร เธอกไ็ด้คยุกบัชายหนุม่แค่สองสามครั้ง ครั้งแรกคอื

ถามจุดประสงค์ในการมาเอดนิบะระ ก้องกติติ์ได้รบัรางวลัระดบันานาชาติ

จากการเขียนแอปพลิเคชันด้านออกแบบ และจะเดินทางมารับรางวัลที่นี่ 

รวมถงึท�างานร่วมกบับรษิทัด้านแอปพลเิคชนัโทรศพัท์มอืถอืสญัชาตสิกอต 

อกีทั้งตั้งใจจะมาเจอเพื่อนสนทิตั้งแต่สมยัเตรยีมอดุมฯ อย่างศรณัย์ที่ก�าลงั
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จะเดินทางมาดูแลการเปิดร้านอุปกรณ์ไอทีที่นี่ โดยส่วนตัวดั่งฟ้าเองแม้จะ

ไม่เคยอยู่ห้องเดียวกับศรัณย์ แต่เธอก็พอจ�าเขาได้เพราะเคยคุยกัน หลัง

จากนั้นดั่งฟ้ากย็งัได้เจอศรณัย์บ้าง เพราะเขาเรยีนวศิวะอยูก่บัก้องกติติ์ แต่

พอเรยีนจบกไ็ม่ได้ข่าวอกี มารูอ้กีทกีจ็ากปากก้องกติติ์นี่เองว่าศรณัย์ย้ายมา

อยู่ยุโรปได้หลายปีแล้ว

แปลก...การไปเจอกนัในเหตกุารณ์ที่ไม่ควรเจอกนั แถมโชคชะตายงั

เล่นตลกให้เดนิทางมาพบกนัในเมอืงที่อยูอ่กีซกีโลกเช่นนี้ ดั่งฟ้าไม่รู้จะเรยีก

ความบงัเอญินี้ว่าอย่างไรด ี

‘ไม่รู้จะเรยีกว่าอะไร กเ็รยีกว่าพรหมลขิติส’ิ

ภานินีว่าเช่นนั้นเมื่อเดือนก่อน ดั่งฟ้าได้แต่เกาหัวแกรกๆ นั่งมอง

เพื่อน อยากคดิอย่างนั้นเหมอืนกนั แต่กค็ดิว่าตนไม่ได้คดิอะไรกบัก้องกติติ์ 

มาเป็นสบิปีแล้ว จะมาทกึทกัว่าเป็นพรหมลขิติคงดูแปลกๆ ดั่งฟ้าจงึท้วง

‘กแ็ค่บงัเอญิ พรหมลขิติอะไร ทแีกยงัเดนิไปเจอโจทก์เก่าที่เคยแย่ง

แฟนแกที่ฮ่องกงเลยไม่ใช่เหรอ นั่นคอืพรหมลขิติมั้ยถามใจเธอดู’

ตั้งดาวถงึกบัหลุดหวัเราะพรดื ในขณะที่ภานนิสี่งสายตาเขยีวปั้ดมา

ให้ รบีตอบ

‘เออ มนักค็นละเรื่องกนั อนันั้นมนัความซวยลขิติ แต่ของแกมนัคน

เคยกิ๊กกนั งานนี้มรีกัใสๆ หวัใจสองดวงเกดิขึ้นกลางเอดนิบะระแน่นอน’ 

ดั่งฟ้าฟังแล้วกไ็ด้แต่ขมวดคิ้ว ‘เคยกิ๊กกนัอะไร’

‘ท�าไมจะไม่เคย อย่างน้อยก้องกเ็คยอยูช่่วยแกตั้งหลายรอบ’ ของขวญั

พูดขึ้น ดวงตาวบัวาว

‘นั่นมันเพราะก้องเป็นสุภาพบุรุษกับทุกคน’ ดั่งฟ้าตอบเสียงเรียบ 

‘แล้วก.็..มแีต่ฉนัต่างหากที่เคยมองเขาอยู่ข้างเดยีว’

หญิงสาวหลุดออกจากบทสนทนานั้นเมื่อเห็นคนคุ้นตาเดินเข้ามาใน

ร้าน ทันทีที่สบตาเธอ ก้องกิตติ์ก็รีบยิ้มให้แล้วเดินตรงเข้ามาหา เอ่ยด้วย

เสยีงนุ่มทุ้มน่าฟัง
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“ฟ้า...รอนานมั้ย”

คนที่เธอเคยมองบดันี้กลบัมายนือยู่ในสายตาอกีครั้ง

“ไม่หรอก”

ดั่งฟ้ายนืขึ้น ยิ้มกว้างให้ก้องกติติ์แล้วรบีผายมอืให้เขานั่งลงบนเก้าอี้

ว่าง ชายหนุ่มสวมแว่นสายตาท�าให้ดูแปลกตาไปเลก็น้อย หญงิสาวพอเหน็

รอยคล�้ารอบตาเขาและสหีน้าที่ตดิจะอดิโรยไปบ้างกอ็ดถามไม่ได้

“เป็นไงก้อง เหนื่อยมากมั้ย” เธอนั่งลงพร้อมเขา “เพิ่งลงจากเครื่อง

แท้ๆ แต่กย็งัมนี�้าใจแวะมาหา”

ชายหนุม่ส่ายหน้า “ไม่หรอก มเีพื่อนทั้งทกีต้็องแวะมาหาอยูแ่ล้ว เรา

คงไม่ค่อยได้เจอคนไทยคนอื่น กว่าสนจะมานี่กต็ั้งสปัดาห์หน้า จรงิๆ เรา

ดใีจที่ฟ้าบงัเอญิมาท�างานที่นี่ในช่วงเดยีวกนั”

ดั่งฟ้าพบัหน้าจอคอมพวิเตอร์ คนตรงหน้าใจดเีท่าไรเธอรูด้ ีหญงิสาว

สบตาคู่เรยีวก่อนตอบยิ้มๆ

“เรากเ็หมอืนกนั ถ้าช่วงนี้เจอบ่อยกอ็ย่าเพิ่งเบื่อเรานะก้อง”

“ไม่เบื่อหรอก” ก้องกติติ์รบีตอบ  

“ขอบคุณนะ”

“เรายนิด”ี ก้องกติติ์ตอบเสยีงนุ่ม 

หญิงสาวพินิจใบหน้าเขาไปด้วย ริ้วรอยขีดเล็กๆ ริมขอบตากับไร

หนวดจางๆ นั้นคอืหลกัฐานของกาลเวลาที่ผนัผ่าน พอมาอยูบ่นใบหน้าชาย

ตรงหน้าแล้วกลับท�าให้เขาดูมีเสน่ห์แบบผู้ใหญ่และน่ามองกว่าสมัยเด็กๆ 

เสยีอกี

“ก้องสั่งอะไรก่อนมั้ย” 

เธอว่าแล้วยื่นเมนูให้ ก้องกิตติ์พยักหน้าแล้วรับไป ดั่งฟ้ามองเขา

พจิารณาเมนูอาหารแล้วถามต่อ

“เอ...ก้องมาองักฤษเป็นรอบที่สองของปีแล้วนี่”

เขาเงยหน้าขึ้นมาพยักหน้า “ก็อย่างที่เล่าให้ฟ้าฟังในไลน์นั่นละ แต่ 
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ไม่ได้ขึ้นมาถงึสกอตแลนด์”

“แล้วตอนนั้นไปเมอืงไหนมั่ง”

“แค่ลอนดอนกบัเซาแทมป์ตนั พอดพีี่ชายเราท�างานอยู่ที่นั่น” 

ดั่งฟ้าเลิกคิ้วกับข้อมูลใหม่ “จริงเหรอ งั้นเดี๋ยวก้องก็คงแวะลงไป

เยี่ยมน่ะส”ิ

ก้องกิตติ์ยังไม่ก้มลงมองเมนู ตอบเธอต่อ “ไม่แล้ว เพราะว่าพี่เรา 

ลาออกแล้ว ที่เรามานี่กเ็พราะช่วยพี่ย้ายของกลบัไทย”

หญงิสาวพยกัหน้าช้าๆ “แล้วพี่ชายก้องท�างานอะไรที่นี่”

“วศิวะ ตอนนี้กก็ลบัไปเป็นวศิวะที่ไทย”

“แล้ว...” ดั่งฟ้าอยากถามสาเหตุแต่กเ็ว้นช่วง เนื่องจากบางทอีาจจะ

เป็นเรื่องส่วนตวั ทว่าก้องกติติ์กลบัเล่าต่อด้วยท่าทางสบายๆ

“เพราะครอบครวัน่ะ พี่เราแต่งงานตั้งแต่ก่อนเรยีน ป. เอก แต่งได้ 

ปีนงึกม็านี่แล้วอยู่ท�างานยาวเลย พี่สะใภ้เราอยูเ่มอืงไทยคนเดยีวมาหลายปี

แล้ว”

คนฟังฟังอย่างตั้งใจ “โทษนะ พี่สะใภ้ก้องไม่เหงาเหรอแบบนี้ หรอื

ตามมาอยู่ที่นี่ได้มั้ย”

“กน็่าจะเหงาอยู่นะ เหน็พูดอยู่ แต่ย้ายมาที่นี่ไม่ได้เพราะต้องท�างาน

ให้ทางบ้านตวัเองเหมอืนกนั สุดท้ายกบ็นิเยี่ยมกนัไปมาห้าหกปีแล้ว”

“โห...สุดยอดเลย” ดั่งฟ้ากะพรบิตา “ทั้งพี่ชายก้อง ทั้งพี่สะใภ้ก้องนี่

เก่งจรงิๆ ยงัรกัษาความสมัพนัธ์ระยะไกลได้”

“นั่นส ิอาจจะเพราะโตๆ กนัแล้วด้วยมั้ง มปีัญหากนับ้างแหละ แต่

สุดท้ายกผ็่านไปได้ แต่หลายคนกไ็ปไม่รอด” 

ชายหนุ่มก้มลงมองเมนูต่อ ดั่งฟ้ายกัไหล่ ไม่คดิจะลงประเดน็ไปลกึ

กว่านั้น เพราะอย่างไรเสยีกเ็ป็นเรื่องส่วนตวัของครอบครวัก้องกติติ์ แม้เขา

จะเล่าให้ฟังเองกต็าม 

“แล้วสนุกมั้ยตอนนั้น ที่มาที่นี่”
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“กด็นีะฟ้า เราไปหลายที่เลย ไปงานแต่งงานสนที่เบอร์ลนิ ไป...เชก็ 

ไปออสเตรยี สวสิ แล้วมานี่ต่อ กลบัไทยกบัพี่ เหนื่อยแต่กส็นุก”

ดั่งฟ้าเลกิคิ้ว “สนแต่งงานแล้วเหรอ”

“แต่งแล้ว”

“เอาจรงิเพื่อนเรากแ็ต่งงานกนัเกอืบหมดแล้วนะเนี่ย”

“นั่นส”ิ ก้องกติติ์พยกัหน้า “ตอนนี้กลายเป็นอาเป็นลุงให้เดก็เตม็ไป

หมด”

ดั่งฟ้าหัวเราะ ในวัยสามสิบสาม...วัยที่ค่านิยมคนส่วนใหญ่เชื่อว่า

มหีน้าที่การงานมั่นคง แต่งงาน มลีกู แต่เธอยงัเป็นประชากรที่ไม่ได้เดนิตาม

ค่านยิมนั้น อกีอย่างพอเพื่อนแต่งงานกนัเยอะขึ้น พี่สาวมหีลานมาให้เลี้ยง 

ดั่งฟ้าก็พบว่าชีวิตแต่งงานนั้นมันซับซ้อนกว่าที่เธอคิดมากพอตัว ความฝัน

ที่จะได้ใส่ชุดเจ้าสาวเลยเริ่มเลอืนราง เพราะไม่อยากให้ชวีติวุ่นวายไปกว่านี้

“นั่นส ิ เรากเ็ป็นน้าแล้วเหมอืนกนั ส่วนป้ากเ็ป็นบ้าง แต่ยงัไม่อยาก

โดนเดก็เรยีกป้าเท่าไร”

หญิงสาวชี้หางตาตัวเองคล้ายกับจะให้ดูว่าตีนกายังไม่มาเยือน  

ก้องกติติ์หวัเราะเบาๆ ก่อนทกั

“หลานของฟ้ากน็่ารกัมากเลยนะ พอเหน็ข่าวอยู่”

แม้เขาจะไม่เคยเจอน้องพราว หลานสาววยัขวบกว่าของเธอมาก่อน 

แต่คนไทยส่วนใหญ่ต่างรูจ้กัลกูสาวของดจุฝันกบัอาจารย์หนุม่ผูเ้ป็นสามขีอง

เธอ เดก็หญงิพราวฉายแววน่ารกัตั้งแต่เดก็ จนผลติภณัฑ์ส�าหรบัเดก็พากนั

จบัจองตวัทั้งแม่ทั้งลูกให้ไปเป็นพรเีซนเตอร์ 

“ขอบคณุนะก้อง หน้ากล้องกน่็ารกั แต่หลงักลอ้งนะ หมื...ทึ้งผมน้า

ฟ้าจนหวัแทบล้าน”

ดั่งฟ้าตอบแล้วจับหน้าผากตัวเองเบาๆ ก้องกิตติ์ส่ายหน้าพรืดแล้ว

หวัเราะ

“ยงัๆ ยงัไม่ล้าน ว่าแต่สนุกมั้ยเลี้ยงหลาน”
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“กส็นุกด ีแต่ยุ่งมาก แบบรู้เลยว่ามลีูกคนนงึนี่เหนื่อยจรงิๆ”

ไหนจะให้นมให้ข้าว ไหนจะคอยดแูล ไหนจะต้องคอยปลอบประโลม

ยามร้องไห้ คอยระวงัไม่ให้เปน็อนัตราย นา้อย่างเธอยงัเหนื่อยขนาดนี้ คน

เป็นแม่คงเหนื่อยกว่าสบิเท่า ว่าแล้วดั่งฟ้ากเ็ผยทศันคตขิองตนออกไปตรงๆ

“เอาจรงิเราไม่ชอบเดก็ ไม่ชอบอะไรที่ควบคุมไม่ได้”

“แบบนี้ฟ้าคงไม่คดิม”ี ก้องกติติ์ถามตรงๆ 

ดั่งฟ้าชั่งใจก่อนส่ายหน้า

“ถ้าถามเรา เรายงัไม่คดิ แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่รกัหลานนะ เรารกั แล้วก็

สนุกที่ได้เห็นเขาโตขึ้นทุกๆ วัน น่าตื่นเต้นว่าจะโตขึ้นมาเป็นคนดีแบบที่ 

พวกเราตั้งใจให้เป็นหรอืเปล่า”

ดวงตากลมโตเต็มไปด้วยประกายอบอุ่นอย่างที่เจ้าตัวไม่รู้ตัว ก่อน

จะเอ่ยปากถาม

“ว่าแต่...สนล่ะ มนี้องยงั”

ก้องกติติ์ส่ายหน้า “ยงัๆ เพิ่งแต่งเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เอง”

“แล้วแฟนเป็นคนเยอรมนัเหรอ ตอนนี้สนยงัอยู่เบอร์ลนิใช่มั้ย”

“ตอนนี้สนไปตรวจงานอยู่ที่มวินกิ ส่วนภรรยาสนเป็นคนไทย แต่เบส

อยู่เบอร์ลนิทั้งคู่”

ดั่งฟ้ายกมอืขึ้นลูบคาง “ว่าแต่ท�าไมตอนนั้นสนย้ายไปอยูเ่บอร์ลนินะ”

ดูเหมือนก้องกิตติ์จะลืมไปแล้วว่าเมนูอาหารยังอยู่ตรงหน้า เขาเล่า

เรื่องเพื่อนสนทิด้วยสหีน้าสบายๆ

“ตอนแรกอยู่ปราก เพราะคุณพ่อสนมาเปิดธุรกิจที่ปราก เลยย้าย

ตามกนัมาทั้งครอบครวั ปรากฏเมื่อสามสี่ปีก่อนมคีดขีโมยระดบัชาต ิแล้ว

ฝั่งเครือธุรกิจของภรรยาสนที่ตอนนั้นลงทุนในปรากโดนกล่าวหาว่าอยู่ 

เบื้องหลงั สนได้เข้าไปช่วย สุดท้ายเลยรกักนัตอนฝ่ากระสุนปืนนั่นละ”

“จรงิเหรอ” ดั่งฟ้าร้องขึ้นด้วยความตื่นเต้น “ยงักะหนงั”

“จรงิ เรื่องตอนนั้นพกีมากฟ้า ไว้เจอสนค่อยให้สนเล่ารายละเอยีดให้
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ฟังละกนั เดี๋ยวสนมาที่นี่ก่อน แล้วภรรยาจะตามมา”

“ได้ๆ รอฟังเลย ว่าแต่เครอืของภรรยาสนนี่เครอืไหน เครอืธรุกจิไทย

ที่ลงทุนในยุโรปที่เรารู้จกักม็ไีม่กี่เจ้า เราอาจคุ้นๆ หูมาบ้าง”

“วรากิตติ์นั่นละ คุณเอื้อม เจ้าของเครือคือภรรยาสน ไม่รู้ฟ้ารู้จัก 

หรอืเปล่า”

สถาปนกิสาวกะพรบิตาปรบิๆ แล้วร้องขึ้น “เฮ้ย โลกกลมมาก เพราะ

คุณเอื้อมนี่แหละคือลูกค้าของบริษัทเรา จ้างให้บริษัทเราออกแบบภายใน

ร้านอาหารของเขาที่นี่ วนัก่อนยงัวดิโีอคอลกนัเพื่อรบับรฟีอยู่เลย”

นัยน์ตาหลังแว่นก้องกิตติ์เต็มไปด้วยความประหลาดใจไม่แพ้กัน 

“โลกกลมจริงๆ ด้วย เราคิดว่าฟ้ามาที่นี่เพราะออกแบบให้บริษัทของฟ้า 

อย่างเดยีว แต่ไม่รู้ว่าลูกค้าที่เป็นเจ้าของโพรเจกต์นี้คอืคุณเอื้อม”

“โลกกลม...โลกกลม...” ดั่งฟ้าทวนค�าซ�้าไปมา พอหายอึ้งเพราะความ

บงัเอญิแล้ว เธอกส็บตาคู่เรยีวของนกัพฒันาหนุ่มที่เธอไม่คดิว่าจะมโีอกาส

มานั่งคุยด้วยในอกีซกีโลกเช่นนี้

“ขนาดเราเองไม่เจอก้องมาตั้งสิบปี บทจะเจอก็เจอแบบไม่คาดฝัน 

แถมยังมาเมืองเดียวกันแบบนี้ในช่วงเดียวกัน เราว่า...จะเจอเรื่องบังเอิญ

เรื่องอื่นกไ็ม่น่าประหลาดใจแล้วละ”

พลันดวงตาคู่เรียวของชายหนุ่มกลับเต็มไปด้วยความจริงใจคล้าย

ตอนที่เขาคนืร่มให้เธอตอน ม. ห้า

แม้ท้องฟ้ายามบ่ายสามจะหม่นด้วยเมฆฝนจนชวนหดหู่ แต่ดั่งฟ้า

กลับรู้สึกเหมือนดวงอาทิตย์ก�าลังทอแสงอันอบอุ่นมายังบริเวณที่เธอนั่ง 

ในตอนนี้ 

และช่วงเวลาในเมืองเอดินบะระนับจากนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่น่า

ประทบัใจไม่น้อย


