
~ วาฬกลิ้ง ~

Intro

ห้องท�ำงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรถูกตกแต่งด้วยสไตล์ 
โมเดิร์นรัสติก ผนังสีเทาลวดลายคล้ายกับหินธรรมชาติ มองดูแล้ว
เหมอืนอยูใ่นเคบินไม้แถบชนบท ม่านสองทางด้านซ้ายมอืของห้อง
ถกูรดูมาปิดบังแสงอาทติย์จากนอกหน้าต่างไปจนหมด แต่ห้องก็ยัง
สว่างเพราะไฟทุกดวงในห้องถูกเปิดไว้

หลงัโต๊ะท�างานตวัใหญ่คอืร่างโปร่งบางในชดุเส้ือเชิต้สีด�าและ
กางเกงสแล็กสีเทา นัยน์ตาที่ล้อมรอบด้วยแพขนตาสีเข้มหลุบลง 
แสงไฟจากเพดานสะท้อนจนเกิดเป็นเงาทาบบนแก้ม มองไปแล้ว
ราวกับก�าลังหลับฝันยาวไกล

สราญนั่งเอนหลังแนบสนิทกับเก้าอ้ีท�างาน เลิกสนใจกอง
เอกสารและแฟ้มมากมายตรงหน้าอย่างสิน้เชงิ สมาธทิัง้หมดเหมอืน
ล่องลอยหายไปทีไ่หนสกัที ่จวบจนกระทัง่ประตหู้องท�างานถูกเคาะ 
หลังเอ่ยอนุญาตเบาๆ ในล�าคอ มันก็ถูกผลักเข้ามาด้วยฝีมือผู้ช่วย
ในชุดสูทเนี้ยบตั้งแต่หัวจดเท้า

“เอ็มดีครับ คุณลมมาแล้ว”
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“ให้เข้ามาเลย”
เสยีงคนพดูฟังดเูอือ่ยเฉือ่ย แม้แต่สหีน้าเองก็ไม่ได้แสดงออก

มากกว่านั้น เขาท�าแค่ยืดตัววางแขนเอาไว้ตรงขอบโต๊ะ มองร่างสูง
สมส่วนของชายคนหนึ่งซึ่งค่อยๆ ก้าวเท้าเข้ามาในห้องไม่วางตา

ใบหน้าคมคาย คิ้วเข้มพาดเฉียง สันจมูกเว้ารับกับหน้าผาก 
ไล่ต�า่ลงมาถงึล�าคอและลูกกระเดือก ร่างทีแ่ม้จะสวมเชิต้ดเูรยีบง่าย
แต่ก็มองออกว่า ผิวสีเข้มๆ และกล้ามเนื้อที่ซ่อนอยู่ภายในจะต้อง
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้คนมองได้แน่ๆ

ไม่เลว...สราญชอบผู้ชายผิวสีแทนนิดๆ แบบนี้ที่สุด
ดูไม่ต่างจากเมื่อก่อนเท่าไหร่เลย...
ท่าทีเกยีจคร้านของคนทีน่ัง่หลงัโต๊ะท�างานหายไป เขาลกุขึน้

ยืนเต็มความสูง พอยืนแล้วก็พบว่าส่วนสูงของตัวเองอยู่เพียงแค่
ปลายจมูกของอีกฝ่ายเท่านั้น

สราญส่งยิ้ม ไม่ได้คิดจะปิดบังดวงตาพราวระยับ
“สวัสดีครับ” 
มอืบางยืน่ออกไป รอจนกว่าอกีฝ่ายจะเดนิเข้ามาใกล้มากกว่า

เดิมและยื่นมือมาจับเอาไว้
“ครับ”
เสียงก็ทุ้มเสนาะหู
แม้จะเห็นแล้วว่าก�าลังถูกนัยน์ตาที่เหมือนจิ้งจอกคู่นั้นของ

สราญมองส�ารวจ แต่นอกจากค้อมศีรษะลงเล็กน้อยอย่างสุภาพ 
ให้เกียรติแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีอื่นๆ อีก

“นั่งสิครับ ได้ยินว่าคุณกลับมาจากไซต์งานพอดี หวังว่าคง 
ไม่ว่าอะไรนะที่เรียกมาตอนนี้”

“ครับ”
สราญนึกติดใจกับการไว้ตัวสร้างระยะห่างของอีกฝ่ายขึ้นมา 

ก้มมองกระดาษเอสี่ที่สอดอยู่ในแฟ้มใสก่อนเอ่ยว่า “ผมเห็นจาก
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ข้อมูลว่าคุณเรียนจบวิศวกรรมโยธาจาก MIT1 มา...”
ดวงตาซึง่หางชีข้ึน้ปรายไปมองคนทีน่ั่งฝ่ังตรงข้าม ทันเหน็ว่า

อกีฝ่ายผงกศรีษะรบั คิว้เข้มคูน่ัน้เลิกข้ึนเล็กน้อย อาจจะทัง้แปลกใจ
และไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของสราญ

“คุณอาจจะไม่คุ้นหน้าผม ผมเพิ่งเข้ามารับต�าแหน่งได้แค ่
ไม่กี่เดือน ผมชื่อสราญ”

“ผมรู้จักคุณ มีปัญหาตรงไหนก็แจ้งมาได้เลยครับ”
“เรียกรัญก็ได้นะ”
“...”
“เคยมีคนบอกหรือเปล่าว่าคุณเป็นคนพูดน้อย”
พูดถึงขนาดนี้แล้วอีกฝ่ายก็ยังมีแค่ปฏิกิริยาชะงักไปเพราะ

ความแปลกใจเลก็น้อย สราญเลยยกัไหล่น้อยๆ แล้วเปลีย่นท่าน่ัง 
อีกครั้ง หนนี้โน้มเข้าไปใกล้คนที่นั่งอยู่ฟากตรงข้ามมากขึ้นกว่าเดิม

“โอเค ถ้างั้นผมเข้าเรื่องเลยก็แล้วกัน...”
ลมมองใบหน้าสะสวยของคนที่มีต�าแหน่งเป็นถึงกรรมการ 

ผู้จัดการนิ่ง ถึงจะมีใบหน้าแบบนั้น แต่แน่นอนว่าเป็นผู้ชายทั้งแท่ง
ตั้งแต่หัวจดเท้า นัยน์ตามีเสน่ห์คู่นั้นจ้องตรงมาอย่างเปิดเผย ทว่า 
ก็ดูมีเลศนัย ตาคมหยุดนิ่งตรงไฝเม็ดเล็กๆ ที่ร่องน�้าตาอยู่ครู่หนึ่ง 
แต่ก็ไม่ได้มีความคิดเห็นหรือความรู้สึกใดๆ อยู่ภายในสมอง

“ที่ผมเรียกคุณมาเพราะมีเรื่องจะขอร้อง” น�้าเสียงนุ่มๆ นั่น
เงียบไประยะหนึ่ง “ตั้งแต่วันพรุ่งนี้...ผมอยากรบกวนให้คุณช่วยมา
เป็นสามีของผมหน่อย”

ประโยคขอร้องที่ไม่เหมือนกับการขอร้องครั้งน้ีท�าให้แววใน
ดวงตาคมกริบของคนฟังเปลี่ยนแปลงไป

1 MIT (Massachusetts Institute of Technology) สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชู- 
เซตส์ (เมืองแคมบริดจ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา)
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“ตกลงว่ำเป็นวันมะรืนนี้หลังเลิกงำนเข้ำใจไหม แกก็ 
ขับรถไปรับหนูจิ๊บที่บ้านเขาด้วย”

“วันนั้นผมไม่ว่าง”
คนฟังขมวดคิ้วแน่น มองใบหน้าของลูกชายที่บัดนี้ก�าลัง 

ก้มหน้าก้มตาใช้ช้อนตักข้าวต้มปลาเข้าปากด้วยท่าทีเอื่อยเฉ่ือย
อย่างไม่ค่อยพอใจนัก 

“ถ้าอย่างนั้นวันศุกร์ล่ะ”
“วันนั้นผมก็ไม่ว่างเหมือนกัน”
“วันเสาร์?”
“ครับ พ่อน่าจะเดาได้ ไม่ว่าง”
ชยางกรูแทบรกัษาสหีน้าดีๆ  ในยามเช้าเอาไว้ไม่อยู่ นึกอยาก

ต่อว่าลูกชายตัวเองหลายประโยค แต่ก็ไม่อยากท�าให้บรรยากาศ
ย�่าแย่ เลยได้แต่กลืนค�าพวกนั้นลงคอไปก่อน

“ถ้างั้นแกว่างวันไหน บอกมา พ่อจะไปนัดทางนู้นเขาใหม่”
“พ่ออาจจะฟังแล้วหงุดหงิด แต่เสียใจด้วย ผมไม่ว่างสักวัน
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เลยครับ”
“รัญ!”
“เอาไว้อกีสบิปีข้างหน้าผมอาจจะพจิารณาดกูไ็ด้ว่าว่างวนัไหน

บ้าง” คนพูดกวาดข้าวต้มค�าสุดท้ายเข้าปาก วางช้อนก่อนเอื้อมมือ
ไปหยิบแก้วน�้าขึ้นดื่ม ไม่หันไปมองคู่สนทนาสักนิด

“แกจะท�าตัวขวางโลกแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ หา! น่าจะรู้นะว่า 
ที่พ่อท�าไปทั้งหมดนี่ก็เพื่อตัวแกเองทั้งนั้น”

“ผมก็บอกพ่อไปหลายครั้งแล้วนี่ครับ เรื่องให้ผมกลับมาไทย 
ผมกย็อมกลับมาแล้ว ให้เข้าท�างาน ผมกไ็ปท�าแล้ว แต่เรือ่งแต่งงาน
อะไรนีข่อทีเถอะครบั พ่อดลูะครมากไปหรอืเปล่า ดตูวัแต่งงานอะไร
พวกนี้มันน่าจะเลิกได้แล้วมั้ง”

“ก็บอกไปแล้วไง ที่พ่อท�าแบบนี้ก็เพราะแกนั่นแหละ”
ค�าพูดท�านองนี้อีกแล้ว...
“งั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ถ้าคู่ดูตัวของพ่อเป็นผู้ชายเมื่อไหร่ 

ผมยินดีจะไปให้ วันนี้เลยก็ได้”
“งามหน้าน่ะส!ิ” ชยางกรูถลงึตา แทบอยากจะหยบิต้นหอมซอย

ท่ีแม่บ้านเสร์ิฟมาในถ้วยเลก็ๆ ข้างมอืโยนใส่หวัลกูชายสกัก�าสองก�า 
“แกควรจะเลิกเล่นอะไรแบบนี้ได้แล้ว อยู่ต่างบ้านต่างเมืองพ่อยื่น
ปากไปบอกไปอะไรกบัแกมากไม่ได้ อ้อ ถงึบอกไปแกก็ไม่ฟังก็เถอะ 
แต่ตอนนี้แกกลับมาอยู่ที่บ้านแล้ว ในอนาคตเดี๋ยวก็ต้องรับผิดชอบ
บริษัท มีหน้าที่การงาน ถึงตอนนั้นมีหน้ามีตาเป็นใหญ่เป็นโต เรื่อง
เพศเดียวกันพวกนี้ก็ต้องพอได้แล้ว”

สราญหยุดนิ่งไปจังหวะหนึ่ง ค�าพูดยาวเหยียดของพ่อซึมซับ
เข้าไปหมุนวนอยู่ภายในจนมันกลั่นออกมาเป็นปฏิกิริยาต่อต้าน  
ร่างโปร่งยิ้มแกนๆ วางแก้วน�้าลงแล้วว่าเสียงเนือย “พ่อก็รู้อยู่แล้ว
ว่าผมเป็นเกย์ พูดไปก็เท่านั้น”

“แกก็แค่หลงผิดชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละ”
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“...”
“ไปตามนัดซะ”
“ผมมีงาน”
“มีเรื่องด่วนอะไรก็ให้กันย์ช่วยจัดการให้ ไม่ต้องกลัวมีปัญหา

หรอก กันย์เข้าท�างานที่บริษัทก่อนแกซะอีก”
“...” ดวงตาของคนฟังไหววูบขึ้นมา แต่แค่เสี้ยววินาทีก็หาย

ไป
นยัน์ตาสนี�า้ตาลอ่อนปรายไปทางคนทีน่ัง่อยู่ฝ่ังตรงข้ามตนเอง 

เวลานี้ฝ่ายนั้นผุดรอยยิ้มจืดเจื่อนขึ้นมา ก้มหน้าลงน้อยๆ จนมอง
เห็นแค่กลุ่มผมกลางศีรษะ จากที่เงียบอยู่แล้วก็ยิ่งเงียบและราวกับ
ว่าพยายามจะกดตนเองให้กลืนหายไปกับบรรยากาศมากกว่าเดิม 
เห็นแล้วสราญก็ได้แต่ยิ้มเยาะ

“ถ้าอย่างนัน้กใ็ห้กนัย์ไปดตูวัแทนซะเลยสิ ก็ลกูพ่อเหมอืนกัน
นี่ สุดท้ายก็ต้องเข้ามาท�างานรับหน้าที่อะไรในบริษัทไม่ต่างจากผม 
จะเป็นใครก็เหมือนกันนั่นแหละครับ”

“ไม่เหมือน ที่พ่อให้แกไปเจอหนูจิ๊บนี่ก็เพราะจะได้เลิกสนใจ
เพศผิดๆ อย่าง...”

“พอเถอะครบั พ่อพดูเรือ่งนีห้ลายหนแล้ว ผมก็ตอบไปหลาย
หนแล้วเหมือนกัน ผมจะไปท�างานก่อน ไว้เจอกันครับ” สราญเอ่ย
ประโยคนั้นเป็นประโยคสุดท้ายก่อนจะผุดลุกขึ้นยืนทันที เอื้อมมือ
คว้าเบลเซอร์สีกรมท่ามาถือไว้ แล้วเดินผ่านประตูบานสูงออกไป
อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีเสียงทักท้วงใดๆ ตามหลังมาก็เหมือนปิดหู
ปิดตาไม่รับรู้

สราญก้าวดุ่มๆ ไปทางรถมัสแตงสีแดงของตัวเอง พอเข้าไป
น่ังประจ�าที่หลังพวงมาลัยได้เขาก็เอนหลังพิงเบาะก่อนปล่อยลม
ร้อนๆ ผ่านริมฝีปาก

เดี๋ยวก็ดูตัว เดี๋ยวก็ผิดเพศ เดี๋ยวก็กันย์



~ วาฬกลิ้ง ~

13

สราญเบ่ือเต็มทีแล้ว ตั้งแต่กลับมาจากอเมริกาเมื่อสี่เดือน
ก่อน ทุกๆ วันเขาต้องวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี้จนแทบจะเป็นบ้า 
ชวีติทีเ่ตม็ไปด้วยสสีนัและความสบายอกสบายใจของเขาถูกลิดรอน
ไปจนหมด

สราญเป็นเกย์...ใช่ เขารู้รสนิยมตัวเองมาสักพักแล้ว แต่ไม ่
เคยพูดออกมาตรงๆ หรือแสดงให้คนรอบข้างเห็น กระทั่งเข้าเรียน
มหาวิทยาลัยที่นิวแฮมป์เชียร์ อาจจะเพราะอายุที่มากขึ้น ทั้งสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวมันค่อยๆ ท�าให้สราญเริ่มกล้าที่จะไตร่ตรองหลายๆ 
สิ่งและกล้าที่จะยอมรับในตัวเอง

ถึงจะเปิดเผยไปเต็มร้อยว่าตัวเองชอบแต่ผู้ชายไม่ได้ เพราะ
มีชื่อเสียงของนามสกุลห้อยตามหลังอยู่ หลายคนคิดว่าเขาเป็น 
พวกผู้ชายก็ได้ ผู้หญิงก็โอเค สังคมยังไม่เปิดกว้างจนสุดก็จริง แต่ก็
เริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ การที่สราญออกไปเดตกับเพศ
เดียวกันไม่ได้เป็นเรื่องน่ารังเกียจหรือผิดแผกในสายตาเพื่อนและ 
คนรู้จักเหมือนที่พ่อมอง

แต่เพราะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละมั้ง ที่ท�าให้พ่อรู้เรื่องและรีบ
เรียกตัวเขากลับมาทันทีที่จบปริญญาโท

“ปวดหัวฉิบ” ปากเล็กๆ พึมพ�าออกมาพร้อมกับยกมือขึ้นมา
นวดตรงหว่างคิ้วเบาๆ

สราญตดิเครือ่งยนต์ก่อนจะเหยยีบคนัเร่งพามนัเคลือ่นทีอ่อก
ไปจากบ้านหลังใหญ่ของตระกูลวิโรจน์พิมุกข์

ตอนนี้เขาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท 
ศิพรรษา ดีเวลลอปเมนต์ ซึ่งคนที่เป็นซีอีโอก็พ่อของเขานั่นแหละ  
ปีนีส้ราญอายยุีส่บิสี ่การทีก่ลบัมาฝึกงานแค่ไม่กีเ่ดอืนกข็ึน้รบัต�าแหน่ง
เป็นถึงกรรมการผู้จัดการท�าให้ผู้บริหารหลายต่อหลายคนไม่มั่นใจ
และจับตามอง

ปูเ่ขาเป็นคนสร้างบรษัิทอสังหารมิทรพัย์แห่งน้ีขึน้มา ชือ่บรษิทั
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ก็ตั้งตามชื่อคุณย่า หลังจากท่านเสียก็มอบให้พ่อดูแลต่อ หลังจาก
นั้นก็คงจะเป็นเขาอย่างที่รู้ๆ กัน ถัดจากเขาก็คงจะเป็นลูกชายของ
เขา...สืบทอดต่อไปรุ่นสู่รุ่น

แต่น่าเสียดาย สราญท�าให้พ่อผิดหวัง
หากเลือกได้ ไม่มีลูกคนไหนหรอกที่อยากจะท�าให้พ่อแม ่

ผิดหวัง แต่ถ้าจะให้เขากดความชอบที่แท้จริงของตัวเองไว้ แล้วหา 
ผู้หญิงสักคนมาแต่งงานด้วย สราญก็ไม่สามารถท�าร้ายคนคนน้ัน 
ได้จริงๆ

ไม่ใช่ท�าร้ายแค่ผู้หญิงคนนั้น แต่ท�าร้ายตัวเขาเองด้วย...
คิดเรื่องเครียดๆ มาตลอดทางจนกระทั่งมัสแตงสีแดงเด่น

เลีย้วเข้ามาจอดยงัทีจ่อดประจ�า สราญปรบัสหีน้าของตวัเองเสยีใหม่
ตอนก้าวเข้าไปในตัวตึก

ตึกสูงใหญ่ที่ดีไซน์ในสไตล์ผสมผสานแห่งนี้ก็สมกับที่เป็นตึก
ซึ่งท�าธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โครงการภายในเครือศิพรรษา
มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเด่ียว บ้านแฝด คอนโดมิเนียม 
สไตล์การตกแต่งแบบร่วมสมัย มิดเซนจรูี2 กระทัง่สไตล์เซน3 แน่นอน
ว่าความหลากหลายนี้ท�าให้ยอดจองประสบความส�าเร็จแทบทุก
โครงการ

สราญไม่ปฏเิสธหรอกว่าเขาภมิูใจในตัวพ่อ ภมูใิจในครอบครวั 
แต่ถ้าหากให้พดูจรงิๆ สราญไม่ได้ชอบการบรหิารอยูห่ลงัโต๊ะท�างาน
แบบนี้ เขารักในงานศิลปะมากกว่า แม้ว่าคณะที่เลือกเรียนใน
มหาวิทยาลัยจะเป็นคณะบริหารเพื่อพ่อ แต่เขามักจะไปลงคอร์ส
ศิลปะทุกครั้งที่มีโอกาส

“คุณรัญ”

2 สไตล์โมเดิร์นในช่วงปี 1950-1960
3 สไตล์ที่สะท้อนถึงความเรียบง่าย ความไม่มี
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“คุณกร สวัสดีครับ”
คนที่นั่งอยู่หลังโต๊ะท�างานหน้าห้องคือเจ้าของใบหน้าขาวตี๋ 

สวมแว่น และผมเรยีบแปล้ทีส่ราญมองว่าเห่ยสิน้ด.ี..คณุผูช่้วยท่ีพ่อ
ส่งตัวมาให้คอยดูแลเขานั่นแหละ

“เมือ่วานเหน็สเตตสัในเฟซว่าไปกบัสาว เป็นไงบ้างครบั ได้...
ไหม” คนพูดท�ามือแสดงสัญลักษณ์

“ได้อะไรครับ”
“ผู้ชายท�าใสซือ่หาน่ารกัๆ ยากนะ” สราญข�าใบหน้าเหลอหลา

นั่น “ผมหมายถึงนั่นไง เซ็กซ์”
กรวิทย์หน้าแดงก�่าขึ้นมาทันที ร่างกายมีปฏิกิริยาถึงขนาด

กระทุ้งศอกใส่ต้นไม้ปลอมต้นเลก็ๆ ทีต้ั่งประดบัอยูบ่นโต๊ะจนตกพืน้ 
“พดูอะไรแบบนัน้ครบัคณุรญั อกีอย่างเมือ่คนืผมไปกับเพ่ือน

ตั้งหลายคน”
“อ้อ เสียดาย” ตาจิง้จอกของสราญยงัเหล่มองเป็นเชงิล้อเลยีน 

แต่ก็ไม่อยากแกล้งต่อจึงตัดบท “คุณกรท�างานต่อเถอะครับ”
สราญผลกัประตหู้องท�างานของตวัเองเข้าไปซึง่แม่บ้านเข้ามา

เปิดไฟและเครื่องปรับอากาศเอาไว้ตั้งแต่เช้า ร่างโปร่งโยนเสื้อนอก
ส่งๆ ไปไว้บนเก้าอี ้จากนัน้ทิง้ตัวตามลงไปอย่างแรง แต่ยังไม่ทนัจะ
ผ่อนคลายอารมณ์ของตัวเอง ประตูห้องท�างานก็ถูกเคาะ พอเอ่ย
อนุญาตกรวิทย์ก็เปิดเข้ามาทันที ในมือของผู้ช่วยมีแฟ้มหนาสีด�า 
ติดมาด้วย เมื่อเดินมาหยุดอยู่หน้าโต๊ะก็วางมันไว้บนนั้นก่อนเลื่อน
มาทางเขาช้าๆ

“เอกสารจากท่านประธานครับ คุณกันย์รีบน�ามาให้ตั้งแต่ 
เมื่อวานตอนเย็น”

“ด่วนเหรอ”
“พอสมควร แต่ก็ไม่ได้ด่วนถึงขนาดนั้นครับ”
เมื่อวานเขาออกไปธุระตามนัดเลยไม่ได้กลับเข้ามาท่ีบริษัท
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อีก ถ้าส�าคัญแทนที่จะเอาไปให้ที่บ้าน กลับเอามาวางแหมะเอาไว้
ตรงนี.้..เขาควรจะแสดงความคดิเห็นยงัไงดล่ีะ ไม่อยากเจอหน้าเขา 
หรือว่าอะไรดี

ตาเรียวมองแฟ้มที่ว่าแล้วหรี่ตาลงน้อยๆ
สราญไม่ชอบกันย์ เขาเหม็นข้ีหน้าน้องชายบุญธรรมของ 

ตวัเองโคตรๆ อาจจะเพราะเขาเป็นพวกแสดงออกแบบเปิดเผย เลย
ค่อนข้างเกลียดการปกปิด ในใจอกีอย่าง ภายนอกอกีอย่างของกนัย์
มาแต่ไหนแต่ไร

พ่อเขารับกันย์เป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่เมื่อสิบปีก่อน แม่เขา 
เสียไปตั้งนานแล้ว ในบ้านจึงมีแค่พ่อ เขา และน้องชายคนใหม่  
ตอนนั้นสราญอยู่ในช่วง ม. ต้น เป็นช่วงติดเพื่อนซึ่งอยู่แทบไม่ติด
บ้าน เขาไม่ได้คิดว่ากันย์จะเข้ามาแย่งความรักจากพ่อไปเลย ยัง
อุตส่าห์ปฏิบัติราวกับเป็นพี่ชายแท้ๆ ที่คลอดตามกันมากับอีกฝ่าย
เสียด้วย

จะว่าไปแล้ว...จุดที่ท�าให้เขาและกันย์มีท่าทีแบบนี้ต่อกัน...
ไม่ใช่สิ ต้องบอกว่าสราญแสดงออกอย่างเปิดเผยว่าไม่ชอบกันย ์
ฝ่ายเดียวมากกว่า น้องชายบุญธรรมเขาเล่นละครเก่งเกินไป

กันย์ชอบท�าเหมือนว่าตัวเองเป็นแค่คนมาขออาศัยในบ้าน 
วิโรจน์พิมุกข์ ท�าตัวน่าสงสารทั้งที่ละโมบโลภมากอยากจะได้ความ
รักความเอ็นดูมากมายจากพ่อของเขา

ก็ท�าไปเถอะ เป็นแค่เด็กที่อยากจะเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่าง 
คนหนึ่ง สราญขี้เกียจจะไปสนใจด้วยซ�้า และตอนนี้ก็คงจะยังเป็น
แบบนั้นถ้าหากว่าเขาไม่บังเอิญไปรู้เรื่องหนึ่งเข้า...

เรื่องที่ว่า...กันย์คือลูกชายของผู้หญิงที่พ่อรัก
นี่คือเรื่องที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาแล้ว พ่อไม่ได้รักแม่ แต่รัก

ผู้หญิงที่เป็นเพื่อนเก่ามานานแล้วต่างหาก เธอคนนั้นแต่งงานและ
ใช้ชีวิตคู่กับสามีตัวเองไปแล้ว ถึงจะรู้แบบนั้น แต่พ่อก็ยังนึกถึง...
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หลายปีต่อมา ทั้งคู่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต พ่อจึงไปรับ
ลูกชายของบ้านนั้นมาเป็นลูกบุญธรรม ให้การดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง
ประหนึ่งลูกแท้ๆ ตอนที่เขาแอบเข้าไปในห้องท�างานแล้วเห็นทั้ง
เอกสารและรูปของผู้หญิงที่พ่อรัก สราญแสดงสีหน้ายังไง เขาเริ่ม 
จ�าไม่ค่อยได้แล้ว แต่ความรู้สึกมันยังฝังแน่นอยู่ในใจไม่หาย

ถึงจะรู้ว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่จะบังคับกันได้ แต่ไม่มีใครหรอก
ทีเ่มือ่รูว่้าพ่อไม่ได้รกัแม่แล้วจะกล้าพดูว่าไม่ได้รูสึ้กเจ็บปวดอะไรเลย 
ออกมาได้เต็มปาก

สราญไม่อยากเห็นแม้แต่หน้าของกนัย์ มองแล้วเขาอดนกึถึง
แม่ผู้น่าสงสารของตัวเองไม่ได้

ท�าไมพ่อถึงท�าแบบนี้...
ค�าถามนี้วนเวียนอยู่ในหัวมาหลายปี ยิ่งเห็นว่าพ่อตามใจ 

ลูกบญุธรรม แต่กลบับงัคบัเขาซึง่เป็นลกูแท้ๆ ไม่ยอมรบัแม้แต่ตวัตน
จริงๆ ของเขา ความน้อยใจก็จุกแน่นแทบล้นออกมาจากคอหอย 
ถงึขนาดคดิไร้สาระไปไกลในตอนทีตั่วเองใจไม่แขง็พอว่า...พ่อไม่ได้
รกัแม่ แต่รกัผูห้ญงิคนนัน้ แล้วเขากบัลกูบญุธรรมล่ะ พ่อไม่ได้รกัเขา
เหมือนกับที่ไม่ได้รักแม่หรือเปล่า

ถึงจะบอกตัวเองอยู่ทุกวันว่าช่างมัน เขาไม่ได้คิดอะไร ไม่ได้
คดิอะไรทัง้สิน้ แต่สราญกร็ูด้ว่ีามันไม่ใช่อย่างน้ันเลย เขาคดิ และน�า
มาถือเอาไว้จนสองมือหนักไปหมด

“...” 
สราญหลุบตาลง มือซ้ายที่ยกขึ้นมาเท้าเอาไว้ตรงแก้มขยับ

ปลายนิว้ไปมาเบาๆ แต่ช่วงจงัหวะหนึง่ดวงตาทีห่างตาชี้ๆ  นัน้กต็วดั
ไปมองคนที่ยืนส�ารวมอยู่ตรงหน้าโดยไม่ทันให้ตั้งตัว

กรวิทย์สะดุ้งเบาๆ “คะ...ครับ?”
“มองผมแบบนั้นท�าไม”
“ก.็..คณุรญัเหม่อ ผมเรยีกแล้วไม่ได้ยนิ กเ็ลยคดิว่ามเีรือ่งอะไร
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เครียดๆ หรือเปล่าน่ะครับ”
“นดิหน่อยครบั” สราญตอบแบบไม่ใส่ใจมาก ขยับมอืท่ีเท้าคาง

อยูไ่ปผลักแฟ้มออก “อนันีเ้ดีย๋วค่อยจดัการ คณุเข้ามาก็ด ีผมมเีรือ่ง
จะถามคุณอยู่พอดีเลย”

“ครับ”
“คุณพอจะรู้จัก...พวกนายแบบ หรือผู้ชายหน้าตาดีๆ ที่คุย

ง่ายๆ บ้างหรือเปล่า หรือว่าแหล่งหาคู่อะไรก็ได้”
คุณผู้ช่วยท่ียืนท�าหน้ามุ่งม่ันอยู่เปล่ียนเป็นงุนงงในฉับพลัน 

ตาที่อยู่ใต้เลนส์แว่นกรอบเหลี่ยมกะพริบถี่ๆ 
“ผู้ชายหน้าตาดีๆ...เหรอครับ แหล่งหาคู่?”
“อือฮึ”
“คุณรัญจะเอาไปท�าอะไรครับ”
“ถ้าพูดถึงแหล่งหาคู่ ผมก็ต้องเอามาหาคู่สิครับ”
สีหน้าคนฟังยิ่งพิลึกเข้าไปใหญ่ “คุณรัญคิดจะหาคู่...”
“ผมไม่ค่อยมีคนให้ถาม คิดว่าคนที่รู้ข้อมูลเยอะๆ น่าจะเป็น

คุณกร คนที่รู้รสนิยมผมจริงๆ จังๆ ก็มีแค่คุณคนเดียวด้วย ว่าไง” 
คนที่นั่งพูดอยู่ตรงหน้าช้อนตาข้ึนมอง ท่าทางแบบน้ันของ

เจ้านายเขาแม้ตลอดหลายเดอืนทีผ่่านมานีก้รวทิย์จะเหน็จนชนิแล้ว 
แต่หน้าสวยๆ กับท่าทางที่ทั้งเท่ทั้งยั่วยวนก็ท�าให้เขาเผลอมองเป็น
ประจ�า

“ทินเดอร์ดีไหม”
“ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับ” คนฟังส่ายหน้าหวือ “ถ้าจะหาคู่

ตามแอปฯ ตามเว็บไซต์เสี่ยงถูกหลอกลวงสูงมาก หรืออาจจะมีแต่
พวกที่หวังเรื่องบนเตียง แบบนั้นความรักไม่ยืนยาวหรอกครับ”

สราญเลิกคิ้ว เขาหัวเราะเบาๆ ไม่ได้เอ่ยแก้ความเข้าใจผิด
อะไรออกไป

พอเห็นว่าคนเป็นเจ้านายไม่ตอบ กรวิทย์ก็ส่ายหน้า “ผม...
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ผมไม่รู้หรอกครับ”
“ไม่รู้?”
“ก็ผม...ขอโทษนะครับ ผมไม่ได้มีรสนิยมแบบนั้นนี่ครับ”
“อ้อ ก็จริงของคุณ”
“ถ้าคณุรญัไม่ว่าอะไร ผมจะลองถามคนอืน่ให้นะครบั” กรวทิย์

พูดเป็นมั่นเป็นเหมาะ
“ขอบคุณคุณมาก แต่ไม่ต้องจริงจังเท่าเรื่องงานก็ได้นะครับ”
คนทีย่นือยูย่ิม้แหยๆ อดเลยีบๆ เคยีงๆ ถามออกไปอกีไม่ได้ 

“คุณสราญอยากจะหาคนรักเหรอครับ”
“ประมาณนั้นแหละ คุณกรจะเอาไปบอกพ่อผมก็ได้นะ”
กรวทิย์ชะงกั สหีน้าเปลีย่นไปฉบัพลนั รบีพูดละล�า่ละลัก “ผม

ไม่ท�าแบบนั้นหรอกครับ ผมเคยบอกคุณรัญแล้วน่ีนาว่าตัวเองจะ 
ไม่ท�าอะไรนอกเหนือขอบเขตงานเด็ดขาด”

“...”
“คณุชยางกรูให้ผมมาท�างานกบัคณุรญัก็จรงิ แต่ผมไม่ได้เป็น

สายหรือว่า...”
“รู้แล้วครับ รู้แล้ว ผมแค่หยอกเล่นเฉยๆ น่า”
“ก็คุณรัญ...”
“เอาเป็นว่าผมขอโทษก็แล้วกัน แต่ถ้าเป็นแบบท่ีคุณพูดมา 

ก็ดี คุณไม่ต้องซีเรียสหรอก ไปท�างานต่อเถอะครับ”
กรวิทย์ได้แต่ยืนนิ่งมองกรอบหน้าได้รูปของคนท่ีน่ังอยู่หลัง

โต๊ะท�างาน แม้ว่าอีกฝ่ายจะยกมือขาวๆ ขึ้นมาโบกไล่แล้ว แต่เขาก็
ยังไม่ได้ออกไปในทันที

คณุสราญเป็นกรรมการผูจ้ดัการทีเ่ขารบัหน้าทีค่อยช่วยเหลอื
งาน รวมทัง้แนะน�ารายละเอยีดงานต่างๆ ก่อนหน้าน้ีกรวทิย์ไม่เคย
วาดภาพหรือจินตนาการภาพลูกชายคนโตของคุณชยางกูรมาก่อน
ว่าจะเป็นคนแบบไหน แค่คดิเอาไว้ว่าจะต้องเก่งมากๆ แน่ๆ เพราะ
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เรยีนจบจากวทิยาลัยดาร์ตมัธ4 ในข้อมูลกบ็อกว่าพดูได้ตัง้สามภาษา
ซ่ึงก็...เป็นคนเก่งจริงๆ นั่นแหละ ถ้าติดใจสงสัยข้อมูลใดๆ 

ของบริษัท แค่เขาอธิบายรอบเดียวก็เข้าใจ แถมวิเคราะห์ได้อย่าง 
ลึกซ้ึง แต่ถึงอย่างนั้นกรวิทย์ก็พอจะมองออกว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คน
ทะเยอทะยาน หรอืจะให้พดูตรงๆ กค็อืดไูม่ได้มคีวามสนใจอะไรกับ
การบริหารในบริษัทของพ่อตัวเองสักเท่าไหร่ เวลาคุยด้วยก็ไม่ใช่ 
คุยแต่เรื่องงานเคร่งเครียดอย่างที่เขาเคยเจอจากบรรดาเจ้านาย 
คนก่อนๆ หากว่าไม่พูดจาเย้าแหย่ บางหนยังคุยเรื่องซุบซิบตลกๆ 
ด้วยซ�้าไป

ถ้าตัดท่าทีเอื่อยเฉ่ือยนี่ออกไป กรวิทย์กล้าฟันธงเลยว่า 
คนคนนี้จะต้องท�าผลงานออกมาได้ดีกว่านี้แน่ๆ

“คุณรัญ ข้ำวเที่ยงครับ”
สราญที่นั่งเอนตัวอ่านเอกสารอยู่หลังโต๊ะท�างานเลิกคิ้ว เงย

หน้าขึ้นมองก็เห็นผู้ช่วยเดินถือมื้อเที่ยงที่ใส่จานให้เรียบร้อยแล้ว 
เข้ามา

“ขอบคุณมากครับ คุณล่ะ กินหรือยัง”
“ผมจะออกไปทานข้างนอกกบัคณุรุง่น่ะครบั คณุรญัอยากได้

อะไรไหม เอาเค้กร้านเดิมไหมครับ ผมจะแวะซื้อกลับมาให้”
“ไม่ต้องหรอกครับ คุณกรตามสบายเลย”
พอโบกมือ ฝ่ายนั้นก็ค้อมตัวด้วยท่าทีจริงจังเสียจนโอเวอร์

ก่อนหันหลังเดินออกไป
สราญยังนั่งอ่านเอกสารต่ออีกสักพัก ผ่านไปเกือบยี่สิบนาที

4 Dartmouth College (แฮนโอเวอร์ นวิแฮมป์เชยีร์) วทิยาลัยเอกชนหนึง่ในสมาชิก
ไอวีลีค ประเทศสหรัฐอเมริกา ขึ้นชื่อด้านบริหารธุรกิจและแพทยศาสตร์
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ถึงยืดตัวไปเลื่อนจานอาหารที่ผู้ช่วยยกมาให้มาตรงหน้า หยิบช้อน
ส้อมข้ึนมาตักอาหารเข้าปาก ระหว่างนั้นตาก็มองเอกสารที่ตัวเอง
เบื่อแสนเบื่อไปด้วย

มีเวลาพักชั่วโมงกว่าๆ กินมื้อเที่ยงเสร็จเขาก็กดปุ่มขอกาแฟ
จากแม่บ้าน ลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจ เอาแต่นั่งก้มหน้าอ่านเอกสารมา
ตั้งแต่เช้า ตาก็ล้า ปวดกล้ามเนื้อไปหมด ร่างโปร่งตัดสินใจเดินออก
จากห้องท�างาน ก้าวลงบันไดข้างลิฟต์ไปยงัสวนลอยฟ้าตรงชัน้ลอย
ซึ่งอยู่ระหว่างชั้นผู้บริหารกับแผนกด้านล่าง

พื้นที่นี้ถูกจัดให้เป็นสวนหย่อมขนาดย่อมส�าหรับพักผ่อน 
สราญเดนิทอดน่องเข้าไปด้านใน ลมร้อนๆ ในยามเท่ียงพัดโกรกจน
กลุ่มผมปลิวลู่ไปด้านหลัง

เพราะเป็นช่วงพักเที่ยง ทุกคนคงออกไปกินข้าวกันหมด เลย
ไม่มีใครอยู่แถวนี้สักคน สราญหย่อนสะโพกลงบนม้าน่ัง ยืดขา
เอนตัวอย่างสบายอารมณ์ กะว่าจะพักสายตาเงียบๆ คนเดียวครู่
หนึ่ง แต่กลับได้ยินเสียงพูดคุยของคนสองคนลอยมาเข้าหูเสียก่อน

“ไซต์งานก็คืบหน้าไปเยอะแล้วใช่ไหมครับ”
“มากกว่าครึ่งแล้ว”
“พี่ลมยังท�างานเร็วประจ�าเลย”
คิ้วเล็กของสราญขยับทันที ปรายตาไปทางต้นเสียงโดย

อัตโนมัติ โทนเสียงแผ่วเบาเหมือนคนขี้อายแบบนี้...
น้องชายบุญธรรมของเขา กับ...ใครบางคน
เก้าอี้ตัวยาวที่สราญนั่งอยู่ตอนนี้ต้ังอยู่ด้านหลังระแนงไม้สูง

ใต้ที่ร่ม ทั้งยังมีต้นเถาวัลย์ปลูกเอาไว้ระโยงระยาง สองคนที่มาใหม่
เลยไม่เห็นเขา แต่สราญมองเห็นฝ่ายนั้นชัดเจน

ร่างเล็กๆ ของกันย์อยู่ในชุดสูทท�างานเรียบร้อยตั้งแต่หัว 
จดเท้า ขณะพูดก็หันไปส่งยิ้มบางๆ ให้ร่างสูงใหญ่ที่ยืนอยู่ข้างๆ  
ไปด้วย สราญขยบัตวัด้วยความสนใจ แนบหน้าสวยเข้ากับระแนงไม้
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แล้วมองลอดผ่านช่องเล็กๆ นั่นไป
พนักงานในบริษัท?
อาจใช่ ระยะห่างที่ไกลพอสมควรท�าให้เห็นได้ไม่ชัดเท่าไหร่

นกั แต่เรดาร์ในการมองผูช้ายหน้าตาดขีองสราญบอกมาว่าอกีฝ่าย
มีหน้าตาและรูปร่างเข้าข่ายนั้น

“จริงด้วยครับ วันก่อนกันย์ได้ยินพี่แม็กซ์พูดถึงหนังเรื่องหนึ่ง
กับพี่ลมแล้วนึกอยากดูขึ้นมาบ้าง เลยไปหาแลกคะแนนจากแอปฯ 
มา กันย์ได้มาสองใบ”

“ตั๋วหนัง?”
“ครับ ถ้าว่าง...พี่ลมไปด้วยกันกับกันย์ไหม”
มุมปากคนที่แอบดูอยู่ยกขึ้นสูง
นี่เหรอลูกชายคนที่อยู่ในโอวาทของพ่อ...ท่าทีอ่อยผู้ชายได้

อย่างมืออาชีพนี่มันอะไร ภาพลวงตาหรือไง
“แม็กซ์พูดกับพี่? เรื่องอะไร พี่จ�าไม่ได้แล้ว”
“นี่ๆ เรื่องนี้ครับ เดี๋ยวกันย์เปิดให้ดู” กันย์ยิ้มกว้าง ล้วงมือ

เข้าไปหยบิโทรศพัท์ออกมาอย่างกระตอืรอืร้น ทัง้คูโ่น้มใบหน้าเข้าไป
จ้องมองตรงหน้าจอพร้อมๆ กัน

คนหนึ่งร่างเล็ก อีกคนสูงใหญ่ ยืนอยู ่ใกล้ชิดท่ามกลาง
ธรรมชาติ มองๆ ไปแล้วช่างเป็นภาพที่โรแมนติกจริงๆ

สราญอยากจะหัวเราะ
ก่อนหน้านีเ้ขาพอจะมองรสนยิมของกนัย์ออกอยูแ่ล้ว แม้ว่า

อีกฝ่ายจะไม่ได้แสดงออกโจ่งแจ้ง แต่จะใช้ค�าว่าพวกเดียวกันเลย 
มองกนัออกมาเปรยีบเปรยกไ็ด้ พ่อมักจะพดูอยู่บ่อยๆ ว่ากันย์เป็น
คนเรียบร้อย ไม่ค่อยสนใจเรื่องเพศหรือความรัก ตั้งแต่เล็กจนโต 
ก็ไม่เคยคบใครมาก่อน

ครับๆ เรียบร้อยจริงๆ
ใจคนยากจะควบคมุ สราญมคีวามคดิชัว่ๆ ขึน้มาแวบหน่ึงว่า
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สมน�้าหน้า...ลูกบุญธรรมที่พ่อมองว่าดีนักหนาเองก็ก�าลังท�าให้พ่อ
ผิดหวังเหมือนกัน แต่อีกใจกลับรู้สึกสงสาร

ถึงสราญจะเกลียดกันย์ แต่เขาก็เคยคิดว่าตัวเองท�าให้พ่อ 
ผดิหวงัมาแล้ว อย่างน้อยถ้ามีใครสักคนสามารถท�าให้พ่อรูส้กึภมูใิจ
ได้ สักวันสราญอาจจะเลิกเกลียดน้องชายบุญธรรม แล้วหันมา
ขอบคุณก็ได้

“เอ่อ อยากไปไหมครับพี่ลม...”
“หนังผี? เราดูได้เหรอ”
“กถ้็าพีล่มชอบ กนัย์กด็ไูด้นะครบั ตอนท่ีฟังพวกพ่ีคยุกันกันย์

เองก็สนใจ”
“ก็ได้ เราว่างวันไหน พี่จะไปรับ”
สราญวางแก้วกาแฟลงข้างตัว ไม่ได้สนใจน้องชายบุญธรรม

ท่ีก�าลงัดีอกดีใจ เอาแต่จบัจ้องไปยงัร่างของคนทียื่นอยู่ข้างๆ ในหวั
นึกอยากจะรู้เรื่องของอีกฝ่ายขึ้นมา...

จำกท่ีพระอำทิตย์ดวงโตส่องสว่ำงกลำงศีรษะ เวลำนี้ก็
ค่อยๆ ลดระดบัต�า่ลง ไอร้อนจดัยามกลางวนัเริม่เปลีย่นเป็นสายลม
อ่อนๆ เหล่าคนทีน่ัง่ท�างานหลงัขดหลงัแขง็ในตกึสงูใหญ่เริม่กระปรี-้
กระเปร่า พากันชัตดาวน์คอมพิวเตอร์ เก็บของลงกระเป๋า ทยอย
กลับบ้านไปพักผ่อน

สราญเหลือบมองนาฬิกาดิจิทัลที่ตั้งอยู่ข้างๆ ลูกตุ้มเหล็ก
โมเมนตมับนโต๊ะ เขายงัมีเอกสารทีต้่องจดัการเหลอือยูอ่กีนดิหน่อย 
ดูท่าว่าวันนี้คงได้กลับช้าอีกแล้ว

“คุณรัญ...คุณรัญครับ เอ็มดี!”
“หือ ครับ?”
มัวแต่จดๆ จ้องๆ เอกสาร กว่าจะรู้สึกตัวว่ามีคนเคาะเรียก 

เงยหน้าขึ้นมองก็เห็นว่าบานประตูถูกแง้มเปิดออกแล้ว กรวิทย์โผล่
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เข้ามาแค่หัว ส่งยิ้มแหยๆ ให้
“คือผมจะมาบอกว่าผมกลับก่อนนะครับ”
“อ้อ เดนิทางดีๆ  ครบั” คนพดูพยกัหน้าแล้วก้มลงอ่านเอกสาร

ต่อ แต่พอนึกอะไรขึ้นมาได้ก็รีบเงยหน้า “เดี๋ยวครับ คุณกร”
“ครับ?”
“ขอเวลาสักเดี๋ยวสิครับ ไม่เกินสิบนาที”
กรวทิย์แปลกใจ แต่กพ็ยกัหน้าอย่างเตม็ใจ ก่อนจะเดนิเข้ามา

หยุดหน้าโต๊ะท�างานตัวใหญ่
“คุณรู้จักคนที่ชื่อลมหรือเปล่า”
“ลมเหรอครับ”
“ใช่ น่าจะเป็นชื่อเล่นนะ ท�างานในบริษัทเราเนี่ยแหละ”
แม้สีหน้าจะยังแปลกใจอยู่ แต่สมองของคนเป็นเลขาฯ ก็

ประมวลผลตามค�าถามนั้น นึกไปถึงคนที่ชื่อลมทั้งหมดที่รู้จัก แต่ใช้
เวลาเพยีงไม่กีว่นิาท ีใบหน้าของเจ้าของชือ่คนหน่ึงก็ผดุขึน้มาในหวั
ทันที

“คณุลม...ผมรูจ้กัครบั แต่ไม่รูว่้าเป็นคนเดยีวกับท่ีคณุรญัถาม
หรือเปล่า เพราะผมเองก็ไม่ได้รู้จักพนักงานทุกคนด้วย”

สราญครางในล�าคอหลังได้ฟัง “น่าจะเป็นคนเดียวกันน่ัน
แหละ”

ถ้ารู้จักกับน้องชายบุญธรรมของเขา ฝ่ายน้ันก็คงเป็นท่ีรู้จัก
ของพนักงานคนอื่นๆ อยู่ไม่มากก็น้อย สราญเพิ่งเข้ามาท�างานได้
ไม่นาน เทียบกับคนอื่นแล้วเขาแทบไม่รู้จักใครเลย

“แล้วคุณลมของคุณเป็นใคร ท�างานต�าแหน่งอะไร”
“คุณลมไม่เชิงเป็นพนักงานในบริษัทหรอกครับ เขาเป็น

หัวหน้าทีม บริษัทจริงๆ ของเขาเป็นบริษัทวิศวกรที่เราจ้างมา เขา
คมุงานให้เราหลายโครงการแล้วครบั แล้วกท็�างานดด้ีวย คณุลมเขา
เก่งพอสมควรเลยนะครับ ผมรู้จัก แต่ว่ามีโอกาสคุยด้วยผ่านๆ แค่
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ครั้งสองครั้งเอง”
สราญฟังค�าชมแบบไม่กั๊กของผู้ช่วยตัวเองอย่างสนใจ
“เหรอ แล้วเขาอายุเท่าไหร่ มีแฟนหรือยัง”
“เท่าที่รู้ ปีนี้ยี่สิบเก้าแล้วครับ ส่วนเรื่องคนรัก เอ่อ...อันนี้ผม

ไม่ทราบ”
“...”
คิ้วคนฟังย่นเข้าหากันหน่อยๆ
“ในข้อมูลน่าจะมีแจ้งอยู่นะครับ”
ข้อมูล? จริงสินะ...
“ถ้าคุณไม่รีบกลับ ช่วยไปเอาข้อมูลของคุณลมคนนี้มาให้ผม

หน่อยได้ไหม”
“เอ๊ะ ตอนนี้เลยเหรอครับ”
“ใช่ แต่ถ้าคุณกรรีบกลับก็ไม่เป็นไรนะ บอกมาก็พอว่าผมจะ

ไปขอข้อมูลเขาได้จากที่ไหน”
ได้ฟังแบบนั้นมีหรือคนจริงจังกับงานอย่างกรวิทย์จะปล่อย

ผ่านไปง่ายๆ “เดี๋ยวผมรีบไปเอามาให้ครับ เวลานี้ฝ่ายบุคคลน่าจะ
ยังไม่กลับ คุณรัญรอสักครู่นะครับ”

“ขอบคุณ คุณนี่เป็นผู้ช่วยดีเด่นของผมเลยนะ”
ได้รบัรอยยิม้หวานๆ จากสราญ แม้กรวทิย์จะไม่ได้ชอบผูช้าย 

แต่ก็อดหน้าแดงหูแดงร้อนเห่อขึ้นมาไม่ได้ เขายกมือเกาหัวแล้ว 
หัวเราะแหะๆ ด้วยท่าทางโง่ๆ ออกมา แต่ว่ายังไม่ทันหมุนตัวเดิน
ออกไปจัดการตามค�าสั่ง เสียงนุ่มติดจะเอื่อยเฉื่อยของคนเป็น 
เจ้านายก็ดังขึ้นมาอีกครั้ง

“ถ้าเป็นไปได้ คุณกรไปนัดเขามาพบผมเลยดีกว่า”
“นัดพบเลยเหรอครับ”
“ออื วันพรุง่นีก้ไ็ด้ เอาเป็นเวลาทีฝ่่ายนัน้เขาสะดวกน่ันแหละ 

ปกติเขาต้องไปไซต์งานนี่”
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“อา...”
“ตามนั้นแหละครับ รบกวนคุณกรแล้ว”
แม้จะยังไม่เข้าใจ แต่กรวิทย์ก็พยักหน้ารับ “เข้าใจแล้วครับ 

คุณรัญรอผมแป๊บหนึ่งนะครับ”
คนที่นั่งอยู่หลังโต๊ะท�างานยิ้ม มองตามหลังคุณผู้ช่วยที่เดิน

หายออกจากห้องไป หลบุตาลงมองเอกสารทีว่างอยู่ตรงหน้าตวัเอง
อีกหน แต่ว่าสมองและสมาธิกลับไม่ได้จดจ่ออยู่ที่มันอย่างเช่น 
ตอนแรก จนกระทั่งอีกหลายนาทีต่อมาที่ผู้ช่วยกลับมาพร้อมแฟ้ม
เอกสาร แววตาสราญก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงไป
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ตำมข้อมลูทีไ่ด้มำ หวัหน้ำทมีวิศวกรมชีือ่ว่ำ อนลิะ ธนิโชติ 
นอกจากดูแลและควบคุมทีมที่จุดก่อสร้างแล้ว อีกฝ่ายยังรับหน้าที่
ตรวจแบบ ถอดแบบ และประมาณราคาด้วย ดังนั้นถึงได้ไปๆ มาๆ 
ระหว่างบริษัทกับไซต์งานอยู่บ่อยๆ ทีมของเขาไม่ใช่ทีมวิศวกรของ 
บริษัทศิพรรษา ดีเวลลอปเมนต์โดยตรง แต่เป็นทีมวิศวกรที่จ้าง 
มาจากอีกบริษัทหนึ่ง

บริษัทนั้นมีชื่อว่าเอที คอนสตรัคชั่น
เมื่อหาข้อมูลลึกลงไปอีก สราญพบว่าบริษัทดังกล่าวเป็น

บรษิทัขนาดเลก็ซึง่คอยรวบรวมทมีวศิวกรเพือ่ส่งไปตามบรษิทัต่างๆ 
ตามท่ีได้รับการว่าจ้างเข้ามา ถงึจะเป็นบรษัิททีเ่พิง่ก่อตัง้ แต่ก็ก�าลงั
เจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดี

ส่วนเจ้าของ...ก็คือคุณลมคนนั้นนั่นแหละ
ข้อมูลที่สราญได้มาจากกรวิทย์ไม่ได้มีมากมายขนาดนี้หรอก 

ที่เหลือสราญค้นมาด้วยตัวเอง
ลมเป็นคนเก่งอย่างทีก่รวทิย์ว่า เขาสามารถท�าท้ังงานบรหิาร
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และลงพื้นที่ได้ด้วยตนเอง เข้าใจว่าเป็นเพราะบริษัทยังเป็นบริษัท
เล็กๆ การลงมือท�างานบางอย่างเองจึงไม่ใช่เรื่องยาก แถมยังสร้าง
ชื่อเสียงได้ไวอีกด้วย

ส่วนอีกเรื่อง เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนรู้เท่าไหร่ ไม่สิ ต้องบอก
ว่าแทบไม่มคีนรูเ้ลยมากกว่า เพราะเจ้าตวัเองกไ็ม่ได้ใช้นามสกุลของ
ทางบ้านนั้นด้วย...

คณุลมคนนีเ้ป็นลกูบญุธรรมของเจ้าสวัตระกูลปัญจทรพัย์ ซึง่
เป็นเพื่อนกับพ่อของสราญ

ตระกูลปัญจทรัพย์มีลูกสองคน แต่ไม่มีลูกชายเลยสักคน ถ้า
จ�าไม่ผดิดเูหมอืนว่าจะรบัลกูของคนทีเ่คยให้การช่วยเหลอืตระกูลไว้
เมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นลูกบุญธรรม ดังนั้นลมถึงได้กลายมาเป็น
ลูกชายคนโตของบ้านนับแต่นั้น

ท�าไมถึงมาเปิดบริษัทเอง ท�าไมถึงไม่ไปบริหารบริษัทโลจิส-
ติกส์ใหญ่โตของทางบ้าน อะไรที่ลึกลงไปกว่านั้น สราญไม่รู้

ส่วนเรื่องท่ีว่าบริษัทของพ่อเขาจ้างมาเพราะอีกฝ่ายเป็นลูก
ของเพื่อนตัวเอง ก็อาจใช่ แต่ถ้าจะบอกว่าได้งานเพราะพ่อก็ไม่ถูก
นัก เพราะเอกสารงานของอีกฝ่ายซึ่งสราญได้อ่านก็เป็นหลักฐาน
ชัดเจนว่าหัวหน้าวิศวกรคนนี้เป็นคนที่เก่งมากจริงๆ

ตั้งแต่ตอนที่ยืนสบตากันครั้งแรกตรงซุ้มดอกวิสทีเรียในสวน
โดมแก้ว...สิบปีได้แล้วมั้งนะ

ตาจ้องใบหน้าคมคายแล้วเผลอเหม่อออกไปไกลชั่วขณะ 
กระทั่งมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่เห็นว่าคิ้วเข้มๆ ของคนที่นั่งอยู่ฝั่ง 
ตรงข้ามขยับเข้าหากัน

“อือ เมื่อกี้คุณว่าอะไรนะครับ”
ลมมองใบหน้าสะสวยของคนที่เป็นถึงกรรมการผู้จัดการ 

นอกจากแววตาแล้ว สีหน้าไม่ได้บ่งบอกอะไรเลย “ผมบอกว่า ถ้า
คุณจะพูดเล่น ผมต้องขอตัวก่อนครับ ยังมีธุระอื่นที่ผมต้องจัดการ
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อีก”
พูดเล่น? ท่าทีเขาดูเหมือนเป็นอย่างนั้นเหรอ
สราญเลกิคิว้พลางยิม้ “คณุลมน่าจะได้ยินเรือ่งทีว่่ากรรมการ

ผูจ้ดัการของบรษัิทศพิรรษาเหมือนว่าจะได้ทัง้ผูช้ายทัง้ผูห้ญงิมาบ้าง
แล้ว เพราะงั้นเรื่องที่ขอให้คุณช่วยมาเป็นสามี ผมไม่เอามาพูดเล่น
หรอกครับ”

“...”
“ถ้างัน้ผมแก้ค�าพดูใหม่สกัหน่อยกไ็ด้ ผมอยากจ้างให้คณุช่วย

มาเป็นสามีชั่วคราวให้หน่อย แบบนี้โอเคกว่าไหม”
“ผมไม่สะดวกครับ คุณไปหาคนอื่นเถอะ”
สราญไม่ได้โมโหกับท่าทีเมินเฉยไม่สนใจนั่น มือข้างหนึ่งที่ 

วางไว้บนตักใต้โต๊ะหมุนปากกาไปมา “ถ้าผมหาคนเหมาะๆ ได้ ผม
ก็คงไม่มารบกวนคนในบริษัทตัวเองแบบนี้หรอกครับ”

สราญโกหกค�าโต เขายงัไม่ทนัจะหาด้วยซ�า้ แล้วตอนนีก้ไ็ม่คดิ
จะหาแล้วด้วย

“ผมมีปัญหามาสักพักแล้ว มีคนคนหนึ่งคอยวุ่นวายกับผม 
ไม่เลิก ถ้าไม่ท�าให้เข้าใจว่าผมมีคนรักก็คงไม่ยอมแพ้” ใช่...หมายถึง 
พ่อเขาน่ะนะ “ถ้ายังปล่อยเลยตามเลยต่อ ผมต้องเดือดร้อนมาก 
กว่านี้แน่”

เขาจะถูกจับไปนั่งคุยกับลูกสาวบ้านไหนสักบ้าน ร้ายแรง 
กว่านั้นคือตกลงจัดงานหมั้นขึ้นมาโดยไม่ถามความเห็น

“ถ้าอย่างนั้นคุณก็ควรไปแจ้งต�ารวจ”
“แจ้งต�ารวจก็เป็นเรื่องใหญ่สิครับ ผมไม่ได้อยากให้มันเป็น

เรื่องวุ่นวายขนาดนั้นด้วย เรื่องแค่นี้ยังไงก็แค่ถูกปรับ สุดท้ายก็ต้อง
มานั่งกังวลเหมือนเดิมอยู่ดี”

“...”
“ผมให้คุณเสนอเรื่องค่าตอบแทนมาก็ได้นะ อย่าหาว่าดูถูก
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หรือว่าอะไรนะครับ เพราะผมรู้ว่าคุณเป็นผู้ชาย...”
“ถ้าคณุเข้าใจว่าผมเป็นผูช้าย กไ็ม่ควรจะมาพูดกับผมแต่แรก” 

เจ้าของเสียงทุ้มขัดขึ้นมา
ท่าทขีองลมเริม่แสดงออกแล้วว่าไม่เหน็ประโยชน์ในส่ิงท่ีสราญ

จะท�า แต่เพราะต�าแหน่งหน้าที่การงานของสราญอยู่เหนือกว่า ถึง
ไม่ได้พูดจาไม่ถนอมน�้าใจคนฟังออกมา

“ถ้าผมเจอคนที่โสดแล้วดูท่าทางพึ่งพาได้แบบคุณ ผมก็คง 
ไม่มารบกวนคุณให้ล�าบากใจหรอก”

“...”
“นี่ผมก�าลังชมคุณอยู่นะครับ”
“คุณอยากให้ผมตอบตกลงเพราะว่าได้ยินค�าชมเหรอครับ”  

หนนี้คิ้วเข้มที่ชนกันบ่งบอกถึงอารมณ์คนพูดชัดเจน
แต่แทนท่ีสราญจะโมโห เขากลับหัวเราะออกมาเบาๆ ไม่สิ  

ก็ฉุนอยู่นั่นแหละ เสียงหัวเราะถึงได้ฉิวปนขันนี่ไง
ท่าทีที่มีต่อเขากับน้องชายบุญธรรมของเขา เรียกว่าหน้ามือ

กับหลังมือยังน้อยไปด้วยซ�้า
คิดๆ ไปแล้วริมฝีปากก็เผลอเหยียดยิ้มออกมา สราญท�าท่า

จะเอ่ยโน้มน้าวต่อ แต่ร่างสูงใหญ่กลับขยับกายลุกขึ้น 
“ผมบอกแล้วว่าไม่สะดวก ผมยงัมงีานทีต้่องท�าอกี ขอตวัก่อน

ก็แล้วกันครับ”
วินาทีที่เห็นแผ่นหลังกว้างซึ่งก�าลังห่างออกไป สราญที่นิ่งไป

ชั่ววินาทีหนึ่งก็ผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างรวดเร็ว สีหน้าและแววตา
เปลี่ยนกลับไปกลับมาโดยที่ไม่มีใครเห็น

“ถ้าคณุไม่ยอมช่วย งัน้กช่็วยไม่ได้แล้วทีผ่มจะพจิารณายกเลกิ
สัญญาจ้างกับบริษัทของคุณ”

“...” เหมือนค�าขู่นี้จะได้ผล เพราะคนฟังหยุดชะงักไปทันที
“จากข้อมูล คุณเป็นคนจากบริษัทเอที คอนสตรัคชั่นใช่ไหม 
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อ้อ เป็นประธานบริษัทด้วย...”
ลมหมุนตัวกลับมา ใบหน้ายิ่งราบเรียบมากกว่าเดิม “อยาก

จะพูดอะไรครับ”
“คุณไม่ช่วยผม ผมเองก็ไม่มีทางเลือก” สราญยิ้มนิดๆ เขา

ขยับฝ่าเท้าเดินอ้อมโต๊ะตรงไปใกล้คนที่ยืนอยู่กลางห้อง “ถ้าผม
ยกเลกิทมีของคณุแล้วไปจ้างทมีใหม่กะทนัหัน ต่อให้ไม่ป่าวประกาศ
ไปว่าเป็นเพราะอะไร คณุคดิว่าการทีโ่ดนบรษิทัใหญ่ยกเลิกกลางคนั
แบบนี้ ในสายตาคนอื่นๆ รวมทั้งบริษัทอื่นจะคิดยังไงล่ะครับ”

“...”
“หรืออยากให้ผมหาเอกสารคอมเพลนการท�างานของคุณ

ออกมา”
“คุณแน่ใจเหรอว่าอยากจะคอมเพลนผม หาได้เหรอครับ”
สราญหัวเราะ ไม่ใส่ใจกับสายตาไม่พอใจที่ราวกับจะแช่แข็ง

คนได้ของอีกฝ่าย “คุณลมครับ ผมเป็นนักธุรกิจนะ คุณคิดว่าผมได้
ต�าแหน่งนี้มาได้ยังไงล่ะครับ”

“ลูกคุณหนูที่อาศัยบารมีของทางบ้าน” อีกฝ่ายตอบกลับมา
ตรงๆ

สราญคิ้วกระตุก
ปากจดั นอกจากไอ้ท่าทนีิง่ๆ แล้ว สราญเพิง่รูว่้าอกีฝ่ายปากจดั

ก็ตอนนี้นี่แหละ
“ดูถูก ถ้าผมไม่มีฝีมือจริงๆ ต่อให้บริษัทน้ีเป็นของพ่อหรือ

ของใคร ผมก็นั่งท�างานต่อไม่ได้หรอกนะครับ”
เมือ่ใช้ค�าว่าดถูกูออกไป ร่างสูงใหญ่กเ็หมอืนจะตอบรบัค�านัน้

ของสราญ เขาแสดงสีหน้าดูถูกกลับมาให้แบบเปิดเผย แต่สราญ 
เป็นใคร การแสดงออกว่าไม่ใส่ใจกับแววตาไม่เป็นมิตรของผู้อื่นน่ะ
งานถนัดเขาเลยเถอะ

วงหน้าสะสวยเชดิขึน้เลก็น้อย พานท�าให้หางตาทีช่ีข้ึน้อยูแ่ล้ว
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ดูตวัดข้ึนมากกว่าเดิม ลมที่มองเห็นท่าทีนั้น นอกจากความรู้สึก 
ไม่พอใจที่โดนข่มขู่แล้ว ก็อดรู้สึกหมั่นไส้ขึ้นมาด้วยไม่ได้

ตัวก็บางแค่นี้ บีบแก้มเบาๆ ก็คงแดงหมดแล้ว...ก่อนหน้านี้
ท่ีไม่ได้เอ่ยอะไรมากเพราะยังให้เกียรติต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ของอีกฝ่ายอยู่ รวมทั้งที่สราญเป็นลูกชายแท้ๆ ของเพ่ือนสนิท 
พ่อบุญธรรมของตัวเองด้วย แต่เม่ือโดนพูดจาแบบนี้ใส่ เขาก็ไม ่
หลงเหลือความรู้สึกพวกนั้นอีกแล้ว

“ว่ายงัไงล่ะครบั ถ้าพดูให้ไม่ดหีน่อย แค่ผมวจิารณ์การท�างาน
ของคณุออกไปแบบสัว่ๆ แค่นีบ้รษิทัเลก็ๆ ของคณุกไ็ด้รบัผลกระทบ
แล้ว คุณลองคิดทบทวนดูดีๆ ก็แล้วกัน”

“...”
“ผมให้เวลาคุณสัก...อืม ห้านาทีพอไหม”
แววตาคนฟังเปล่ียนไปอีกหน ในดวงตาคมกริบมีแววโมโห

วาบผ่าน หากสราญอ่านใจคนได้ ไม่แน่ว่าอาจจะเจอความคิดที่ว่า 
อีกฝ่ายอยากพุ่งเข้ามาบีบคอตัวเองไปแล้วก็ได้

แม้ว่าใจจริงๆ ลมจะไม่ใช่พวกหัวรุนแรง มีปัญหาอะไรก็คิด
อยากจะฆ่าแกงคนที่ยืนยิ้มเลิกคิ้วน่าหมั่นไส้อย่างที่เจ้าตัวคิด แต่ก็
ไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่ ใบหน้าคมคายเย็นชา ดวงตาจ้องนัยน์ตา
จิ้งจอกคู่นั้นนิ่ง

ความจริงแล้วลมไม่จ�าเป็นต้องยอมลูกคุณหนูเอาแต่ใจคนนี้ 
แต่เขาก็ไม่อยากให้มีปัญหา พ่อบุญธรรมของเขาและพ่อของคน 
ตรงหน้าเป็นเพื่อนกันมานาน ลมไม่อยากให้พ่อต้องมารับรู้ปัญหา
ท่ีบริษัทตัวเองก�าลังประสบ รวมทั้งไม่อยากให้มีเรื่องน่าปวดหัว
ล�าบากใจอื่นๆ กับทางศิพรรษาด้วย

อกีอย่าง...ต่อให้เขาร้องเรยีนขึน้ไปส�าเรจ็ แต่จะแน่ใจได้ยังไง
ว่าอีกฝ่ายจะไม่โกรธเคืองจนเอาเรื่องบริษัทของเขาไปโพนทะนา
อย่างเสียๆ หายๆ ตามที่พูด
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คนอื่นไม่ได้มาทราบถึงปัญหาภายในด้วย ไม่ได้รับรู้ลึกซึ้งว่า
กรรมการผู้จัดการของบริษัทศิพรรษา ดีเวลลอปเมนต์เป็นคนยังไง 
แค่มข่ีาวด้านลบของบรษิทัเขาออกมา ทกุอย่างกค็งพงัลงไปมากกว่า
ครึ่ง

เขาสร้างเอที คอนสตรัคชั่นขึ้นมาด้วยตัวเอง ดังนั้นเขาก็ต้อง
ดูแลรวมทั้งแก้ปัญหาด้วยตัวเองเหมือนกัน

“เหลือแค่หนึ่งนาทีแล้ว”
“...”
โทนเสียงนุ่มนิ่มมีเสน่ห์กลับไม่ได้ท�าให้ใจของลมถูกดึงดูด 

ไปได้ ลมพ่นลมหายใจ ไม่ได้ตอบอะไรกลับไป
“ท่าทางแบบนั้นผมแปลตามที่ตัวเองเข้าใจได้ใช่ไหมว่าคุณ

ไม่มีทางเลือก” คิ้วเล็กๆ ข้างหนึ่งยกขึ้น ท่าทียียวนเป็นพิเศษ 
“คุณก็อยากให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่หรือไงครับ”
“โอเค ต้องบอกว่าคุณตัดสินใจได้ดี”
สราญเอื้อมมือไปแตะไหล่ของอีกฝ่าย แต่กลับโดนมือหนา

ปัดออกไป ตาจิ้งจอกมองท่าทีไว้ตัวของคนตรงหน้าแล้วหัวเราะ 
ออกมาอย่างอดไม่อยู่

“คุณไม่ต้องห่วงหรอก นอกจากคนที่ผมอยากให้รู้เรื่องนี้ ผม
ก็จะไม่บอกใครทั้งนั้น ผมจะพยายามไม่ท�าให้คุณล�าบากใจ แบบนี้
พอจะวางใจได้ไหม” ตาสีน�้าตาลอ่อนยังจับจ้องอยู่ที่คนฟัง เมื่อยัง
ไม่มีร่องรอยความเปลี่ยนแปลงใดๆ เหมือนเคยก็ยักไหล่ “งั้นเดี๋ยว
หลังจากนี้ผมค่อยคุยกับคุณอีกทีแล้วกัน”

สราญหลกีเลีย่งทีจ่ะพดูถงึเรือ่งการว่าจ้าง เพราะว่าตอนนีค้น
ตรงหน้ากไ็ม่พอใจเขาจะแย่อยูแ่ล้ว ผูช้ายส่วนใหญ่มศีกัดิศ์รใีนตวัเอง 
เรื่องเงินๆ ทองๆ ที่ได้มาจากการบังคับข่มขู่อย่างนี้ ไม่ใช่เรื่องที่ฟัง
แล้วรื่นหูแน่ๆ

ซึ่งก็ยังไม่มีการตอบรับใดๆ กลับมาตามคาด ลมท�าเพียงแค่
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หมุนตัวเดินออกจากห้องไปเงียบๆ ค�าลาสักประโยค หรือการมอง
หน้าเป็นครั้งสุดท้ายก็ไม่มี

ร่างโปร่งมองตามแผ่นหลงันัน้ รอยยิม้ตรงมมุปากค่อยๆ หาย
ไป

บอกว่าตวัเองเป็นแค่ลูกจ้างของบรษัิทเขา พอถกูข่มขูเ่ลยไม่มี
ทางเลือก แต่ท่าทางของอีกฝ่ายดูไม่ค่อยเกรงกลัวเขาเท่าไหร่เลย 
สราญกล้าพดูเลยว่าถ้าเป็นคนอืน่ ยกตัวอย่างคนใกล้ตวัแบบกรวทิย์
ก็ได้ หากโดนพดูแบบนีใ้ส่คงจะนอบน้อมลนลาน เอ่ยบอกไม่สะดวก
ด้วยสีหน้าล�าบากใจ ไม่ใช่แบบลมแน่ๆ

สราญดูออกว่าลมไม่ใช่คนบุคลิกพูดเก่งร่าเริง ท่าทีตอนแรก
ก็ดใูห้เกยีรตเิขาในฐานะกรรมการผูจ้ดัการดอียูห่รอก มแีค่ตอนหลงั
น่ันแหละทีก่ล้าขมวดคิว้ แสดงแววตาไม่พอใจใส่หลงัได้ยนิค�าขอร้อง 
...อ้อ ค�าขู่ของเขา

สมองนกึถึงใบหน้าคมคายขึน้มาอกีครัง้ และน�ามนัมาซ้อนทบั
กับเจ้าของรอยยิ้มบางๆ ท่ามกลางกลุ่มดอกไม้สีม่วงอ่อน เท่านั้น
สีหน้าก็เริ่มเปลี่ยนเป็นบูดบึ้ง

...คงจ�ากันไม่ได้แล้วสินะ

“พี่รัญ เอกสำรครับ”
“อือ”
สราญส่งเสยีงในล�าคอทัง้ทีย่งัก้มมองกราฟตารางงานในมอืถอื 

ไม่ได้หันไปสนใจร่างเล็กๆ ซ่ึงยืนถือแฟ้มหนาสีด�าอยู่อีกฟากของ
โต๊ะเลยแม้แต่นิด

“ผมวางเอาไว้ตรงนี้นะครับ”
“วางๆ ไปเถอะ”
ถ้าเป็นเรือ่งของน้องชายบญุธรรมคนนี ้สราญไม่อยากจะมอง

หน้าให้รู้สึกหงุดหงิดงุ่นง่านขึ้นมา ถ้าคนอื่นเห็นเดี๋ยวก็จะหาว่าเขา
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เป็นพวกพาล นิสัยไม่ดีอีก ที่บ้านก็ต้องเจอทุกวันแล้ว เวลาท�างาน
แปดชั่วโมง เขาจะขอสักนิดสักหน่อยไม่ได้เลยหรือไง

พอเหน็ว่าคนทีตั่วเองโบกมอืไล่ยงัยนืนิง่ไม่ยอมไปไหน กพ่็น
ลมหายใจออกมา

“รออะไรอีก วางไว้แล้วออกไปได้แล้ว”
“พี่รัญ...เอ่อ”
“...”
“เล่นมอืถอืในเวลางานแบบนีไ้ม่ดมีัง้ครบั เล่นมากๆ เดีย๋วตา

จะเสีย...”
เสียงแผ่วเบานั้นท�าให้สราญกลอกตา “ฉันจะท�าอะไรก็เรื่อง

ของฉัน ออกไปได้แล้ว จะไปฟ้องพ่อก็รีบไป”
“พี่รัญ! ผมไม่ท�าแบบนั้นหรอกครับ...”
“ท�าหรือไม่ท�าก็เรื่องของนาย ฉันไม่อยากพูดซ�้าเป็นรอบที่

สามแล้ว ตกลงจะออกไปได้หรือยัง”
กันย์ชะงัก ท่าทีเหมือนอยากจะเอ่ยอะไรออกมาอีกหลาย

ประโยค แต่เมื่อเห็นว่าสราญไม่สนใจก็จ�าต้องวางแฟ้มแล้วหมุนตัว
เดินออกจากห้องท�างานไป

สราญเงยหน้าขึ้นมองประตูอีกครั้งตอนที่ปราศจากร่างนั้น
แล้ว เขาแค่นเสยีงในล�าคอเบาๆ จนเมือ่ปรายสายตาไปทางนาฬิกา
ก็เห็นว่าใกล้จะได้เวลาเลิกงานแล้ว เขาก็วางมือถือลงบนโต๊ะแบบ 
ไม่ถนอมเท่าไหร่นัก แล้วเลื่อนมือขาวๆ ไปกดอินเตอร์โฟน

“คุณกรครับ รบกวนช่วยโทร. เรียกคุณลมให้มาพบผมหน่อย 
อ้อ คุณโทร. เข้าเบอร์ส่วนตัวของเขาได้เลยนะ”

ไม่รอให้ฝ่ายนั้นตั้งค�าถามกลับ เขาก็ตัดสายทันที
นัง่เคลยีร์เอกสารทัง้หมดบนโต๊ะอกีราวยีส่บินาท ีรวมทัง้แฟ้ม

ที่กันย์อุตส่าห์น�ามาให้ด้วยตัวเองด้วย หลังจากเซ็นชื่อลงตรงช่อง
ว่าง เขาก็ปิดแฟ้มทันทีแล้วดันออกไปไกลๆ พอเห็นว่าวันนี้ตัวเอง
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เคลียร์งานเสร็จทันเวลาเลิกงานพอดีเป๊ะ คิ้วที่ขมวดมุ่นถึงค่อยๆ 
คลายออก

สราญเอนตัวพิงพนักเก้าอี้ ยกแขนขึ้นสุดเพื่อบิดไล่ความ
เมือ่ยขบ ขณะท่ีคดิว่าจะหาเวลาไปเข้าร้านนวดในช่วงวนัหยดุ ประตู
ห้องก็ถูกเคาะ

“เชิญครับ”
ร่างสงูใหญ่ในชดุเส้ือเชิต้พบัแขนของคนทีเ่ขารออยูก้่าวเข้ามา
จังหวะท่ีลมเงยหน้าขึ้น เขาก็เห็นร่างโปร่งบางก�าลังหลับตา

ยดืตวับดิข้ีเกยีจพอดบิพอด ีแผ่นหลงัทีแ่อ่นไปอกีทางท�าให้หน้าอก
ที่ซ่อนอยู่ใต้เชิ้ตเชิดขึ้น

“เพิ่งกลับมาจากไซต์งานเหรอครับ”
“ครับ”
“ท่าทางดูไม่เต็มใจมาเลยนะ สงสยังานคงเหนือ่ยมาก” สราญ

อดไม่ได้ทีจ่ะเอ่ยเย้าแหย่ แต่คนทีย่นือยูห่่างออกไปกย็งัไม่มปีฏกิริยิา 
ไม่สิ พูดง่ายๆ คือไม่ได้สนใจเขาเลยมากกว่า

ความจริงลมก็ไม่ใช่คนนิ่งเฉยเย็นชาอะไรขนาดนั้นหรอก 
เพราะสราญเคยเห็นตอนที่อีกฝ่ายคุยกับกันย์มาแล้ว ให้พูดตรงๆ 
ก็คือ...ดูเหมือนอีกฝ่ายจะมีท่าทีแบบนั้นกับเขาคนเดียวมากกว่า

สราญลุกขึ้นยืน เอื้อมไปหยิบมือถือพร้อมเสื้อตัวนอกขึ้นมา 
เดินอ้อมโต๊ะท�างานเข้าไปใกล้ลมก่อนจะพยักหน้าชักชวน

“งั้นก็ไปกันครับ”
คราวนี้หัวคิ้วที่ขมวดเข้าหากันอยู่หน่อยๆ ตั้งแต่เดินเข้ามา

เลิกขึ้น “ไปไหนครับ”
“กินข้าว”
สราญตอบแล้วออกเดิน แต่ว่าเดินไปจนถึงหน้าประตูแล้ว 

กลับไม่ได้ยนิเสียงคนด้านหลงัก้าวตามมา หันไปมองก็เหน็ว่าลมยัง
คงยืนนิ่งอยู่ที่เดิม “เป็นอะไรครับ อยากเข้าห้องน�้าก่อนเหรอ”
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“ถ้าแค่จะให้ผมช่วยเล่นเป็นคนรักของคุณ กินข้าวอะไรนี่คง
ไม่จ�าเป็นหรอกครับ”

“ใครว่า จ�าเป็นสิครับ อย่างแรกเลยถ้าคุณจะช่วยเป็นคนรัก
ของผม ไอ้ท่าทีเหินห่างกันแบบนี้ไม่มีใครเขาเชื่อหรอกนะครับ เขา
จะคิดว่าผมติดหนี้คุณมากกว่า เหมือนซ้อมเป็นคู่รักกันนั่นแหละ 
สองคือ ผมมีวิธีจัดการของผมอยู่ด้วย”

“...”
“ส่วนสุดท้าย กินข้าวด้วยกัน ผมกับคุณจะได้สนิทกันมากขึ้น

ไง”
“ข้อนี้ยิ่งไม่จ�าเป็น”
สราญกลอกตา “งั้นแค่อดทนกินข้าวกับผมคงไม่ทรมานคุณ

มากขนาดนั้นมั้งครับ”
“...” ลมไม่ตอบ 
เมื่อเห็นว่าเขาไม่ตอบ สราญก็ผายมือ
“ถ้าไม่มีปัญหาแล้วก็เชิญครับ”
ตาคูค่มท�าแค่มอง คราวนีเ้ขายอมก้าวเท้าออกจากห้องจนได้
สราญตามไปแบบไม่เร่งรีบ ตอนที่เดินผ่านโต๊ะท�างานของ 

กรวิทย์ก็บอกด้วยประโยคสั้นๆ แค่ว่าจะกลับก่อน คนเป็นลูกน้อง
ได้แต่มองตามหลังไปอย่างแปลกใจ

ทั้งคู่ก้าวออกมาจากลิฟต์ สราญเดินน�าไปทางมัสแตงสีแดง
ซึ่งจอดนิ่งอยู่ตรงมุมหนึ่ง หลังจากปลดล็อกเปิดประตูแล้วก็ยิ้ม 
เชญิชวน “ผมได้ยนิว่าคณุเอารถตวัเองมา แต่ยงัไงเราไปด้วยกนัก่อน  
พอเสร็จธุระแล้วเดี๋ยวผมจะขับมาส่งคุณที่นี่ก็แล้วกันนะครับ อืม...
หรือว่าคณุจะให้ผมไปส่งทีบ้่าน แล้วพรุง่นีเ้ช้าแวะไปรบัคณุมาบรษิทั
ด้วยกัน”

“ไม่ต้อง ผมกลับเองได้”
พูดสั้นๆ แล้วก็เปิดประตูเข้าไปนั่งด้านใน
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สราญมองแล้วก็ไม่ได้พูดอะไร ก้าวขึ้นรถไปบ้าง มือเล็ก
เปลี่ยนเกียร์ เหยียบคันเร่ง เขายูเทิร์นเพื่อเลี้ยวไปทางห้างที่ตั้งอยู่
ใกล้ๆ บริษัท

ทีแรกตั้งใจว่าจะเอ่ยถามคนข้างๆ ว่าอยากกินที่ไหน อยาก
กนิอะไร อยากเปิดโอกาสให้เลอืกเต็มที ่แพงขนาดไหนก็จะจ่าย แต่
พอเดาออกว่าส่ิงทีไ่ด้รบักลบัมาคงจะเป็นน�า้เสยีงราบเรยีบไม่สนใจ
แน่ๆ สราญเลยเปลี่ยนใจเดินน�าเข้าร้านไหนสักร้านไปทั้งๆ อย่างนี้
เลย

“คุณอยากกินอะไรสั่งได้เลยนะ ไม่ต้องเกรงใจ”
“คุณสั่งไปเถอะครับ”
“ผมจะรู้ได้ยงัไงว่าคณุชอบกนิอะไร ไม่ชอบกนิอะไร ถ้าสัง่มา

แล้วคุณลมไม่กิน ไม่ต้องทิ้งทั้งหมดเหรอ”
“ผมกินได้ทั้งนั้น ถ้ากลัวว่าผมไม่กินคุณก็ไม่ต้องสั่งมาก็ได้”
สราญมองหน้าคนทีน่ัง่พงิเก้าอีน้ิง่ๆ ไม่แม้แต่จะเปิดเมนูแล้ว

ก็หรี่ตาลงน้อยๆ “ครับๆ เอาเถอะ ไม่กินผมก็จ่าย”
สดุท้ายสราญกต้็องเป็นคนส่ังอาหารเองทัง้หมด หลงัจากบอก

ให้พนกังานเกบ็เมนไูปแล้วเขากหั็นมาเอ่ยกบัคนทีน่ัง่อยู่ฝ่ังตรงข้าม 
“วันนี้ผมให้ผู้ช่วยผมติดต่อคุณ แต่ครั้งหน้าผมจะโทร. หาคุณเอง
โดยตรง ผมมีเบอร์คุณอยู่แล้ว ถ้าให้ดีคุณก็เม็มเบอร์ผมเอาไว้ด้วย
ก็แล้วกันนะครับ”

ลมชะงักไปนิด แต่สุดท้ายก็พยักหน้า
“ระหว่างรออาหารมาเราคุยกันหน่อยดีกว่า ตอนนี้คุณท�า

โครงการคอนโดมิเนียมตรงบางนาอยู่ใช่ไหม”
“ครับ”
“อาทิตย์หน้าผมมีตารางเข้าไปดู เอาไว้ผมจะติดต่อคุณไปก็

แล้วกัน”
“มีผู้ช่วยผมคอยดูอยู่แล้ว คุณให้คนเรียกเขาได้”
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“ภรรยาจะแวะไปดสูามที�างานทัง้ท ีคณุกอ็อกมาต้อนรบัหน่อย
จะเป็นไรไป”

“ภรรยาผมไม่ใช่ผู้ชาย”
“...” สีหน้าคนแกล้งเปลี่ยนไปทันที
ลมจะรู้บ้างหรือเปล่าว่าไอ้การแสดงออกแบบนี้ แทนที่จะ

ท�าให้สราญเข็ดขยาดหรืออยากถอยห่าง กลับท�าให้เขารู้สึกเหมือน
โดนท้าทายและยิ่งไม่อยากยอมแพ้มากกว่า

“เรื่องที่คุณไม่ได้ชอบผู้ชาย ผมรู้ แต่ก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนไม่ได้นี่ 
คุณก็ยังไม่เคยลองเลยสักครั้ง”

“...”
“ถ้าคุณสนใจ ผมเป็นคู่ให้ก็ได้นะ ถือว่าตอบแทนที่คุณยอม

ช่วยผมด้วยไง”
ลมมองคนที่นั่งยิ้มอยู่ตรงหน้าด้วยสายตาชนิดหนึ่ง แต่น่า

เสียดาย มันไม่ใช่สายตาสนใจอะไรอย่างที่สราญนึกอยากให้เป็น  
ลมเพยีงแค่มองตรงมา แต่อกีนาทถีดัไปกหั็นไปสนใจอย่างอืน่ มแีค่
ปากหยักที่เอ่ยตอบด้วยน�้าเสียงราบเรียบกลับมา

“ถ้าหากว่ามีเวลาพดูเล่นละก ็คณุกร็บีแก้ไขปัญหาของตวัเอง
จะดีกว่า”

“อ้อ”
สราญส่งเสียงรับในล�าคอ แต่ปฏิกิริยาถัดมาคือลุกพรวดขึ้น

จากที่นั่ง ก้าวเท้าไปหยุดอยู่ตรงเก้าอี้ตัวยาวฝั่งที่ร่างสูงใหญ่นั่งอยู่ 
แทรกตัวเบียดลงไปนั่งข้างๆ อย่างว่องไวจนเจ้าของที่ขมวดคิ้วเข้ม
เข้าหากันแน่นกว่าเดิม

ลมขยับถอยห่างออกมา “คุณจะท�าอะไร”
สราญไม่สนใจท่าทางเหมือนไม่อยากอยู่ใกล้ๆ กันนั้น หยิบ

มือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูป “คุณบอกว่าให้ผมรีบ
แก้ไขปัญหาของตัวเอง ผมก็ก�าลังจะท�าอยู่นี่ไงครับ”



~ คุณสราญหาคู่ ~

40

“ผมถึงได้ถามว่าคุณจะท�าอะไร”
“ถ่ายรูปลงไอจี”
“...”
“คนที่ผมอยากให้เห็นว่ามีแฟนแล้วเขาเป็นหน่ึงในผู้ติดตาม

ของผม”
โดยเฉพาะน้องชายบุญธรรมของเขาน่ะนะ...
ส่วนพ่อ ปกติกไ็ม่ได้เล่นโซเชยีลอะไรพวกนีอ้ยู่แล้ว แต่สราญ

เช่ือว่าเดี๋ยวลูกชายบุญธรรมสุดที่รักของพ่อก็คงรีบคาบข่าวไปบอก
เร็วเหมือนติดจรวดเองนั่นแหละ

เขาคล่ียิม้ออกมานดิๆ แต่เม่ือหันไปเห็นว่าคนข้างๆ ท�าหน้า
เคร่งก็ว่าเสียงกลั้วหัวเราะ “ไม่ต้องกังวลน่า คนส่วนมากไม่รู้หรอก
ว่าไอจนีีเ้ป็นของกรรมการผูจ้ดัการอย่างผม ไม่ต้องกลวัว่าจะกระทบ
กับชื่อเสียงหรือหน้าที่การงานของคุณหรอก”

พอเหน็ว่าคนข้างๆ ไม่ตอบอะไร สราญกข็ยับเข้าไปใกล้คนท่ี
ถอยห่างออกไปแล้วใหม่อีกครั้ง สอดมือที่ว่างอยู่เข้าไปใต้แขนหนา 
ใช้ช่วงจังหวะท่ีลมไม่ทนัต้ังตัวเกีย่วกระหวดัจบัมอืข้างนัน้เอาไว้ แล้ว
เลื่อนปลายนิ้วทั้งห้าเข้าประสานกัน

ร่างสูงเกร็งตัวขึ้นมาทันที
ลมจะดึงมือกลับไป แต่สราญกดรั้งเอาไว้แน่น
“เหน็แก่ท่ีคณุเป็นชายแท้ ผมจะถ่ายแค่มอืเน่ียแหละครบั แต่

ถ้าคณุไม่ให้ความร่วมมอื ผมจะเบียดแล้วถ่ายรปูเราทัง้ตวัให้เหน็หน้า
ชัดๆ เลย คุณจะเอาแบบนั้นก็ได้นะ”

“...” สีหน้าคนฟังยุ่งเหยิงขึ้นมาตามคาด
เมื่อเห็นว่าลมเลิกแสดงอาการต่อต้านชัดเจนแล้ว สราญก็ 

ยิ้มกริ่ม เขากระชับฝ่ามือตัวเองแน่นกว่าเดิม มองจุดที่สัมผัสกันอยู่
สักพักก็เลื่อนสายตาขึ้นไปอีก 

“นาฬิกาข้อมือนี่ คุณใส่มันประจ�าเลยเหรอ”
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“ใช่”
“อ้อ...ดเีลย” สราญพมึพ�า แต่พอเห็นว่าคนข้างตวัหนัมามอง

ก็แค่คลี่ยิ้มตอบ
ลมเลื่อนสายตามองคนที่นั่งเบียดชิดอยู่ข้างๆ หัวคิ้วยังไม่

คลายออกแม้สักนาที ทั้งที่พยายามจะไม่สนใจ แต่ก็อดไม่ได้ที่จะ
เลื่อนสายตาลงไปยังมือของตัวเองซึ่งถูกกุมเอาไว้ ท้ังแขนและมือ
ของสราญมีขนาดเล็กกว่าจนมองเห็นข้อแตกต่าง ผิวก็ขาวจนเกือบ
เป็นขาวจดั ถ้าเทยีบกบัตวัเขาทีท่�างานกลางแดดกลางฝนเป็นประจ�า
แล้ว ขนาดสีผิวยังดูตัดกันอย่างชัดเจน

อยู่ๆ  ใบหน้าของลมกเ็ปล่ียนแปลงไปจนนึกอยากดงึมอืกลบั
มาซะเดี๋ยวนี้ เสียงที่เอ่ยก็ทั้งแข็งและห้วน

“คุณจะถ่ายก็รีบถ่ายหน่อย”
“ครับๆๆ รู้แล้วน่า ไม่ต้องท�าท่าทีรังเกียจกันขนาดนี้ก็ได้” 

สราญท�าปากคว�่า กดปุ่มชัตเตอร์อยู่สองสามครั้ง พอเรียบร้อยแล้ว
ถึงได้คลายมือออกอย่างอ้อยอิ่ง

“กลับไปนั่งที่ของคุณได้แล้ว”
“...” คนฟังกลอกตา
...หวงเนื้อหวงตัวเก่ง
ไม่นานนักอาหารที่สราญสั่งเอาไว้ทั้งหมดก็ถูกยกล�าเลียงมา

วางบนโต๊ะ สราญไม่ใช่คนขีเ้หนยีว ยิง่ไม่รูว่้าคนท่ีน่ังฝ่ังตรงข้ามชอบ
กินอะไร เขาจึงสั่งมาหลายอย่าง ตาจิ้งจอกคู่นั้นเลื่อนลงมองชั่วครู่ 
ก่อนใช้หลังมือดันจานไปทางคนตรงหน้า เอ่ยบอกสั้นๆ ว่าให้กิน 
ไปก่อน ส่วนตัวเองง่วนอยู่กับมือถือ

สราญมองภาพทีถ่่ายมาอยูน่าน สีหน้าเขาไม่ได้เปลีย่นแปลง
ไปนัก ไม่มีแม้กระทั่งความลังเลตอนที่กดเผยแพร่รูปนั้นออกไป

“...” ตาคมของคนที่นั่งอยู่อีกด้านหรี่ลงเล็กน้อย
แม้ว่าในตอนทีส่ราญง่วนอยูก่บัโทรศพัท์มอืถือ ลมจะไม่ต้อง
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เห็นแววตาพราวระยับเย้ายวนคู่นั้น บรรยากาศก็เงียบสงบขึ้นมา 
ครู่หนึ่ง แต่เขากลับวางตะเกียบในมือลง 

“เมื่อไหร่คุณจะกิน”
“คุณกินก่อนเลย”
“คุณรีบกินให้เสร็จเถอะ”
สราญชะงัก เงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว “อะไร คุณเป็นห่วง

สุขภาพกระเพาะผมด้วยเหรอ”
“ผมอยากกลับแล้ว” เขาตอบกลับมาเสียงเรียบ
“...”
คนฟังหน้าบูดทันควัน แต่มือก็คว�่าโทรศัพท์ลงข้างตัว ยอม

หยิบตะเกียบของตัวเองขึ้นมาบ้าง
อาหารมื้อเย็นในบรรยากาศแปลกประหลาดผ่านพ้นไปใน 

อีกยี่สิบนาทีถัดมา พวกเขาทั้งคู่เดินออกมาจากร้านอาหาร สราญ
ก้าวเดินไปตามพื้นหินอ่อนขัดอย่างเชื่องช้า ต่างจากร่างสูงซึ่งเดิน
น�าอยู่ด้านหน้าสองก้าวใหญ่ๆ

สราญไม่ได้รีบร้อน นัยน์ตาเรียวมองตามแผ่นหลังอีกคนไป 
ก่อนจะชะงักเมื่อฝ่ายนั้นหยุดเดินกะทันหัน ใบหน้าคมคายหันกลับ
มาพร้อมเอ่ยถาม

“คุณพอใจแล้วใช่ไหมครับ”
“หือ?” คนฟังตามไม่ทันไปชั่วขณะ
“ผมจะได้กลับ”
สราญพยักหน้า “ผมไปส่งคุณที่บริษัทก็แล้วกัน”
“ไม่ต้อง”
“อ้อ...” สราญยักไหล่พร้อมรอยยิ้ม “งั้นเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้

นะครับ สามี”
แม้จะรู้สึกไม่รื่นหูกับค�าเรียกส่งท้ายนั่น แต่ลมก็ไม่อยากพูด

อะไรที่เป็นการเพิ่มความยุ่งยากเข้าไปอีก เขาหมุนตัวก้าวออกจาก
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ตรงนั้นแทบจะทันที
ท่าทางรีบร้อนเหมือนหนีสงครามท�าให้รอยยิ้มสราญอด

เปลี่ยนเป็นเข่นเขี้ยวไม่ได้ มองตามหลังจนเห็นว่าร่างนั้นพ้นไปจาก
ระยะสายตาแล้วถึงได้หมุนตัวไปยังทิศทางตรงกันข้าม

สราญยงัไม่อยากรบีกลบั เขาไม่เคยอยากรบีกลบับ้าน ย่ิงคดิ
ว่ากลบัไปแล้วจะได้ยนิถ้อยค�าน่าเบือ่ของพ่อ และการแสดงทท่ีาของ
กันย์เหมือนเดิมทุกๆ วันก็รู้สึกว่าพลังงานแทบท้ังหมดของตัวเอง
ถูกผลาญออกไปจนเกลี้ยง

มองนาฬิกาก็เห็นว่าเพิ่งจะทุ่มกว่าๆ จึงตัดสินใจว่าจะไปนั่ง
ด่ืมคนเดียวเงยีบๆ ทีเ่ลานจ์โรงแรมประจ�า ถงึเวลาทีท่กุคนเข้านอน
เมื่อไหร่ เขาค่อยกลับ

มอืขาวเสยีบกญุแจเตรยีมสตาร์ตรถ แต่จังหวะน้ันมอืถือกลับ
สั่นขึ้นมาซะก่อน

ข้อความเรียกให้กลับด่วนของพ่อปรากฏเด่นหรา
เพิง่ลงรปูไปเมือ่สามสบินาทก่ีอน พ่อกด็เูหมอืนจะรูเ้รือ่งแล้ว 

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครเป็นคนบอก
ริมฝีปากยิ้มเยาะ เมื่อเปลี่ยนเกียร์ถอยมัสแตงออกมาจาก

ซอง เขาก็เลี้ยวหัวรถไปยังเส้นทางกลับบ้าน ไม่ใช่เส้นทางไปเลานจ์
โรงแรมอย่างที่คิดไว้ตอนแรก
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สองทุ่มครึ่ง ไฟในห้องรับแขกของบ้ำนวิโรจน์พิมุกข์ยัง
เปิดสว่างจ้า

สราญลงจากรถแล้วเดินอย่างไม่รีบร้อนผ่านประตูบานใหญ่ 
สิ่งที่เขาเห็นคือร่างคุ้นเคยของพ่อซึ่งนั่งอยู่ตรงโซฟาในชุดเสื้อเชิ้ต
ท�างาน ด้านหลังเป็นร่างของเลขาฯ ส่วนตัววัยสี่สิบต้นๆ ดูเหมือน
ว่าก�าลังคุยธุระกันอยู่ พอหันมาเห็นเขาเข้า ชยางกูรถึงได้โบกมือให้
อีกฝ่ายกลับไปก่อน

“นึกว่าจะไม่กลับมา”
“พ่อเรียก ก็มีแต่ผมต้องกลับไม่ใช่เหรอครับ” สราญเปลี่ยน 

มาสวมสลิปเปอร์ แล้วเดินไปทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาตัวตรงข้าม
เมื่อแม่บ้านเดินมาเสิร์ฟน�้าให้อย่างรู้หน้าที่ เขาก็เอื้อมมือ 

ไปหยิบแก้วขึ้นมาแนบริมฝีปาก ดื่มช้าๆ ราวกับดื่มด�่าชารสละมุน
ในยามบ่าย ท่าทีเอื่อยเฉื่อยจนชยางกูรที่มองอยู่หน้าตึงขึ้นมา

“รู้ไหมว่าพ่อเรียกมาเพราะเรื่องอะไร”
“คิดว่ารู้ครับ”
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“แล้วแกก็ยังไม่ยอมพูดอะไรเลย?”
“แล้วพ่ออยากจะให้ผมพูดว่าอะไรล่ะครับ พ่อก็รู้อยู่แล้วนี่”
ค�าพูดนัน้ท�าให้คนฟังขมวดคิว้ “รญั พ่อเคยบอกแกแล้วใช่ไหม 

ถ้าไม่พอใจกันก็อย่ามาประชดประชันพ่อแบบนี้”
“ประชด? ผมประชดตรงไหน พ่อกน่็าจะรูเ้รือ่งทีผ่มชอบผูช้าย

อยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ” ประโยคถัดมาสราญพูดน�้าเสียงจริงจัง “เขา
เป็นแฟนผม”

“แฟน? ตอนนี้แกยังกล้าใช้ค�าว่าแฟน?”
“ให้พูดตรงๆ กไ็ม่เชงิแฟนหรอกครบั เราก�าลงัดูๆ  กันอยู่ เพ่ิง

คุยกันได้ไม่นาน ถ้าใช้ค�าว่าคบเลยเดี๋ยวพ่อจะตกใจ”
ชยางกรูยิม้ แต่เป็นรอยยิม้ประชดประชนั “แล้วไอ้ท่ีแกพูดมา

ตอนนี้ไม่คิดว่าพ่อจะตกใจงั้นเหรอ”
“ผมก็ไม่ได้อยากท�าให้พ่อตกใจ กะว่าจะค่อยๆ บอก แต่พ่อ

ดันบังเอิญมารู้ก่อนเองแบบนี้ โทษคนคาบข่าวมาบอกดีไหมครับ” 
สราญปรายตามองไปทางชัน้บน “หรอืเรือ่งของตวัเองคงจะไม่มอีะไร
ให้ยุ่งแล้ว ถึงได้ยื่นเท้าเข้ามาสนใจเรื่องคนอื่น”

“อย่าไปว่าน้อง เรือ่งนีพ่้อเป็นคนบอกให้น้องคอยช่วยดแูกเอง
นั่นแหละ”

ร่างโปร่งนิ่งไป รู้สึกว่าหางตาตัวเองกระตุกอยู่หลายหน เขา
เผลอหลุดสีหน้าเหลือเชื่อออกมา น�้าเสียงที่ท้วงไปก็สูงขึ้นกว่าเดิม 
“นี่พ่อให้คนอื่นมาคอยรายงานเรื่องผมงั้นเหรอ”

“เพราะแกท�าให้พ่อเป็นห่วงไม่ใช่หรือไง”
“พ่อเป็นห่วงผม หรือพ่อไม่เชื่อใจผมกันแน่”
เชื่อใจกันย์มากกว่าเขา
...การที่ชอบผู้ชาย มันท�าให้เขาดูแย่ไปหมดขนาดน้ันเลย 

เหรอ
“มันไม่เกี่ยวกับไม่เชื่อใจ แต่มันเป็นเพราะการอยากต่อต้าน
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พ่อของแกต่างหาก รญั พ่อเพิง่คยุกบัแกเรือ่งนดัไปกินข้าวกับหนูจ๊ิบ 
แล้วถัดมาอีกไม่กี่วันแกก็มามีแฟน แกจะให้พ่อคิดยังไง”

“ให้พ่อคดิว่าผมไม่อยากไปทานข้าวกบัน้องเขาไงครบั” สราญ
ส่ายหน้าซ�า้หลายๆ ครัง้ “พ่อ ผมถามจรงิๆ เถอะ พ่อให้ผมแต่งงาน 
ทั้งๆ ที่ผมไม่ได้รักน้องเขา พ่อไม่รู้สึกไม่ดีอะไรบ้างเลยเหรอครับ”

“อยู่ๆ กันไปเดี๋ยวก็รักกันเองนั่นแหละ”
อยู่ไปก็รักกันเอง?
“ทั้งๆ ที่พ่อก็ไม่ได้รัก...!” เสียงของสราญขาดช่วงไป
เขาหยุดค�าพูดตัวเองเอาไว้ทัน มือข้างหนึ่งที่พาดอยู่ตรงที ่

วางแขนของโซฟากดปลายนิ้วลงไปบนนั้น
ลมหายใจร้อนๆ ถูกพ่นออกมาจากริมฝีปาก “ช่างมันเถอะ

ครับ...”
“...”
ชยางกรูนิง่ไปเลก็น้อย นยัน์ตาทีเ่ริม่จะฝ้าฟางมองใบหน้าของ

ลูกชาย
ลูกชายคนโตของเขามักจะเป็นแบบนี้เสมอ เหมือนมีบางสิ่ง

บางอย่างติดอยู่ในใจ แต่ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะพูดออกมา ชยางกูร
รู้สึกได้ว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นยิ่งปล่อยไว้นานก็เหมือนย่ิงมีก�าแพง
สร้างขึ้นมากั้นระหว่างเขากับลูกชายเอาไว้ ทุกครั้งที่เจอหน้า มันก็
ยิ่งหนาจนแม้แต่เสียงก็ลอดผ่านไปไม่ได้

ตัวเขาก็รู้สึกอับจนหนทาง เคยคิดอยู่หลายหนว่าหากภรรยา
ของตนยังมีชีวิตอยู่ เธออาจจะเข้าใจลูกชายคนเดียวมากกว่าเขาก็
เป็นได้

สราญมใีบหน้าเหมือนแม่ เหมือนแม้กระทัง่นัยน์ตาสนี�้าตาล
อ่อนและโทนเสียงนุม่ละมนุ...แต่นสิยักลบัดือ้ดงึ มุง่มัน่ และหนกัแน่น
มากกว่า

ก่อนที่เธอจะจากไปด้วยโรคร้าย ประโยคสุดท้ายที่ก�าชับเขา
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เรื่องลูกชาย ชยางกูรไม่เคยลืมและท�าอย่างที่รับปากไว้เป็นอย่างดี 
เขารู้อยู่แล้วว่าสราญเป็นคนเก่ง ดังนั้นอนาคตต่อจากนี้ของลูกชาย
ของเขา เขาก็จะช่วยให้มันราบรื่นที่สุด

“ยังไงก็เถอะ ไม่ว่าแกจะประชดพ่อหรือยังไง ไปเลิกกับคน 
คนนั้นซะ”

“ไม่ครับ”
“รัญ ท�าไมแกถึงเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องขนาดนี้”
“เพราะว่าผมจริงจังไงครับ”
“นี่แกจริงจังกับผู้ชายที่เพิ่งคบกันมากขนาดนั้นเลยเหรอ”
นัยน์ตาเรียวของสราญจ้องมองเข้าไปยังนัยน์ตาของคนที่นั่ง

ฝั่งตรงข้ามไม่มีหลบ “ถ้าเกิดผมบอกว่า...ผมชอบเขาจริงๆ ล่ะ พ่อ
จะเชื่อผมหรือเปล่า”

“ชอบ?” ชยางกูรเเค่นเสียง “แกพูดค�าว่ารักว่าชอบพวกนี ้
ออกมาง่ายซะจริงนะ”

“ผมไม่เหมือนพ่อนี่ครับ ที่จะให้แต่งงานกันไปก่อนแล้วค่อย
มารกักนัเอง ถ้าผมไม่รกัไม่ชอบคนคนนัน้จรงิๆ ผมไม่มทีางแต่งงาน
ด้วยหรอกนะครับ”

“...” คนเป็นพ่อที่นั่งอยู่อีกฝั่งเงียบไป
ชยางกูรหยุดสายตาที่ลูกชายนิ่ง มองความจริงจังท่ีแผ่ออก

มาจากท้ังค�าพูดและสีหน้า สุดท้ายแล้วชายวัยกลางคนก็หลุบตา
ก่อนจะลุกขึ้นยืน “ถ้าแกพูดถึงขนาดนั้น แกก็พาเขามาเจอหน้าพ่อ”

“พามา?”
“ใช่ แกบอกซะจริงจังขนาดนั้นนี่ว่าเป็นคนที่แกชอบ พ่อก็

อยากจะดูซิว่าไอ้คนที่แกชอบน่ะมันเป็นแบบไหน”
“...” สราญนิ่งไปทันที
จะให้เขาพาลม...มาพบพ่อที่บ้าน?
สีหน้าจริงจังในตอนแรกเริ่มคลายลงไป หากอีกฝ่ายสังเกต 
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ให้ดีๆ จะเห็นว่าคิ้วเล็กๆ ของสราญเริ่มจะขยับเข้าหากันทีละน้อย  
ปลายนิว้ขยบัไปมาเบาๆ เพราะสมองเริม่โดนความสบัสนล�าบากใจ
กัดกิน

สราญไม่คิดว่าพ่อจะพูดแบบนี้ออกมา คิดว่าพ่อคงไม่อยาก
แม้แต่จะเห็นหน้าคนรักที่เป็นผู้ชายของเขาด้วยซ�้า ร้ายแรงที่สุดคือ
นิ่วหน้าด้วยความขยะแขยง แต่นี่...

“พ่อคงไม่ได้จะ...หาเรื่องคนรักของผมใช่ไหมครับ”
“นี่แกเห็นว่าพ่อเป็นคนมารยาทแย่ถึงขนาดนั้น?”
“ก็...ไม่รู้สิครับ เขาเป็นแฟนผม ผมก็ต้องกังวลแทนเขาเป็น

ธรรมดา” สราญซ่อนใบหน้าเคร่งเครียดเล็กๆ ไว้
เขาไม่ได้บอกลมตามตรงว่าหาใครสกัคนมาอ้างเป็นคนรกัเพือ่

ที่จะโกหกพ่อ และท�าให้พ่อยอมล้มเลิกเรื่องหาคู่ดูตัวไร้สาระนั่น 
เพราะลมเองก็รู้จักพ่อเขา ถ้าบอกไปแบบนั้น หัวเด็ดตีนขาดยังไง 
ลมก็คงไม่ยอมช่วยแน่ๆ

แล้วถ้าจะให้พามาเจอหน้ากัน...
“ท�าไม แกพามาไม่ได้?”
“เปล่าครับ”
“ถ้าแกพามาเจอไม่ได้ก็ไปบอกเลิกซะ หลังจากนั้นก็ไปพบ 

หนูจิ๊บตามที่พ่อว่า เลิกดื้อสักที”
“ถ้าผมพามา แล้วพ่อเหน็ว่าผมชอบเขาจรงิๆ พ่อจะเลกิบงัคบั

ผมเรื่องน้องจิ๊บแล้วใช่ไหม”
“นั่นมันเป็นเรื่องหลังจากนั้น”
“...”
พ่อเขานี่ขี้โกงจริงๆ
สราญถอนหายใจหนกัๆ แล้วลุกข้ึนยนืบ้าง “เอาอย่างนัน้กไ็ด้

ครบั ผมจะพาเขามาเจอพ่อ อาจจะเป็นเยน็พรุง่น้ี หรอืว่าเย็นมะรนื
นี้ ยังไงผมจะข้อความไปบอกลุงทัศน์เลขาฯ พ่อเอาไว้ก่อนแล้วกัน”
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ชยางกูรพยักหน้า “หวังว่าแกจะไม่ท�าเป็นลืม”
“ผมไม่ลืมหรอก” สราญยืนมองใบหน้าคุ้นเคยของพ่ออยู ่

ครู่หนึ่ง เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่มีท่าทีจะเปล่ียนใจจริงๆ เขาก็หันไป
ทางบันได “ถ้าพ่อมีเรื่องจะคุยแค่นี้ ผมขอขึ้นห้องก่อนก็แล้วกัน  
ผมอยากอาบน�้าแล้ว”

มีแค่เสียงตอบรับเบาๆ ดังมา สราญจึงหยิบเสื้อนอกที่วาง
พาดไว้ขึ้นมา แล้วเดินไปยังชั้นสองของบ้านหลังใหญ่

เดินผ่านห้องหับมากมายมาจนถงึหน้าห้องของตวัเอง แม้จะ
เป็นบ้านที่อยู่มาตั้งแต่เกิด แต่สราญก็ล็อกห้องเอาไว้แน่นหนา เขา
หยิบกุญแจออกมาไข แต่ตอนที่จะเปิดประตู นัยน์ตาก็ปรายไปทาง
ประตูบานหนึ่งที่อยู่ถัดไปหลายช่วงตัว

ไม่รู้หรอกว่าเจ้าของห้องจะแอบออกมาฟังบทสนทนาก่อน
หน้านีห้รอืเปล่า แต่พอคดิว่าอกีฝ่ายน่าจะกระวนกระวายเรือ่งรปูภาพ
ที่ได้เห็นอยู่ มุมปากรูปกระจับก็ยกสูงขึ้น

คงจะท�าเป็นไม่รู้ว่าเจ้าของนาฬิกานั่นคือใคร...
สราญเข้าไปในห้อง สิ่งแรกที่ท�าคือหยิบผ้าเช็ดตัวเข้าห้อง 

อาบน�้า
ความจริงแล้ว เริ่มแรกเลยเขาไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นลม...จะ

ใครกไ็ด้ เพราะพ่อสัง่ให้เขาไปนัง่กนิข้าวดตูวักับผูห้ญงิสักคนเหมอืน
ในละคร สราญเลยเอาวิธีโต้ตอบแบบในละครในนิยายมาใช้บ้าง  
ก็ไม่ได้คิดว่าพ่อจะเชื่อ แต่ลึกๆ ก็อยากจะปั่นป่วนให้พ่อยอมแพ้
เรื่องนี้ได้แล้วก็เท่านั้น

จนกระทัง่...ได้เหน็ลมทีก่�าลงัพดูคยุกบัน้องชายบุญธรรมของ
ตัวเองตรงสวนหย่อมเล็กๆ

สราญยอมรับว่าเขาจงใจท�าแบบนี้เพราะกันย์
ไม่ใช่สิ ต้องบอกว่าถ้าลมไม่ใช่ผู้ชายคนนั้น เขาก็คงไม่สนใจ

ทั้งกันย์และคนที่อีกฝ่ายชอบเลยมากกว่า
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ไม่ว่าใครจะมองว่าเขาแย่หรือว่าเห็นแก่ตัวยังไงก็ตาม แต่
สราญยอมให้กนัย์เข้าใกล้ลมแบบนัน้ไม่ได้ และถ้าหากในอนาคตลม
ตอบรับสิ่งที่น้องบุญธรรมของเขาคาดหวังขึ้นมาจริงๆ ตอนนั้นเขา
คงไม่โอเคมากกว่าเดิม แม้ว่าตอนนี้เขาจะท�าให้ลมไม่พอใจตัวเอง
ไปแล้ว...

และอาจไม่พอใจมากขึ้น
สราญหลับตาลง ยื่นหัวเข้าไปใต้เรนชาวเวอร์แล้วลูบกลุ่มผม

เปียกซ่กเงียบๆ

“แล้ว...เอกสำรนั่น ทำงโน้นเขำได้รับแล้วใช่ไหม”
“เรียบร้อยครับ น่าจะเมื่อวานช่วงบ่ายๆ”
“เป็นไง ไม่ค่อยเห็นด้วยกับความเห็นของผมอีกละสิท่า”
กรวิทย์ยิ้มแหยเมื่อคนเป็นเจ้านายปรายตามองมาทางตน 

“ก็...คุณชาติแกเป็นพวกขี้กังวล...”
“พวกหวัเก่ามากกว่ามัง้” สราญคลีย่ิม้นดิๆ ขณะเดนิทอดน่อง

ไปตามทางเดินระหว่างแต่ละแผนก ถึงจะพูดแบบนั้น แต่ก็ไม่ได ้
ไม่พอใจอะไรจริงจัง

เพราะอายุยังน้อย และอาจเพราะลักษณะภายนอกท่ีไม่ใช่
คนดูจริงจังหรือเข้มงวด เลยท�าให้ถูกมองไปตามภาพลักษณ์

สราญเคยฝึกงาน รวมทั้งท�างานพิเศษกับคนชาติตะวันตก 
มาก่อน วัฒนธรรมและพื้นเพการท�างานหลายๆ อย่างแตกต่างกัน  
ดังนั้นพอมีปัญหาตรงไหน เขาก็บอกกล่าวและแนะน�าไปตามตรง
จนอาจจะท�าให้ผู้มีต�าแหน่งสูงกว่าไม่พอใจขึ้นมา

สราญไม่ได้มีมุมมองว่าคนทีแ่ก่วัยกว่าหรอือยูใ่นต�าแหน่งงาน
สูงกว่ามีข้อผิดพลาดแล้วจะติเตียนไม่ได้ แต่กลับโดนว่าเป็นพวก 
ไม่รู้จักเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไปซะอย่างนั้น

“แต่งานนั้นของคุณรัญก็ดีจริงๆ...”
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“ไม่เป็นไร เก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเสนอขึ้นไปใหม่ก็ได้”
ตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้ว เขาเพิ่งกลับมาจากนัดกินข้าวกับ

เจ้าของทีด่นิแห่งหนึง่ อากาศซึง่ร้อนอบอ้าวท�าให้สราญถอดเส้ือสูท
ตัวนอกออก เหลือแค่คาร์ดิแกนทับเชิ้ตบางๆ ด้านใน การแต่งตัว
เน้นแฟชัน่มากกว่าเคร่งเครยีดเป็นการเป็นงานท�าให้พนักงานท่ีเดนิ
ผ่านไปผ่านมาอยู่รอบๆ พากันเมียงมองแทบจะเหลียวหลัง

กรวิทย์เห็นเจ้านายเดินยิ้มน้อยๆ อย่างคนมั่นอกมั่นใจก็อด
ก้มลงมองตวัเองไม่ได้ ก�าลงัคดิๆ อยูว่่าจะหาเวลาว่างแอบเข้าไปขอ
ค�าแนะน�าจากเอม็ดดีบู้าง แต่จู่ๆ  สราญกเ็ดนิเลีย้วไปอกีทางแทนที่
จะเป็นลิฟต์ผู้บริหาร

“คุณรัญ จะไปไหนครับ”
เจ้าของชื่อเหมือนไม่ได้ยิน ก้าวเข้าไปหยุดอยู่ตรงหน้าใคร 

บางคน มุมปากยกสูงขึ้นกว่าเดิม
“คุณลม”
ร่างสูงใหญ่ในชุดจั๊มสูทพับแขนสีน�้าเงินเข้มคือหัวหน้าทีม

วิศวกรของบริษัทนี่เอง...
ลมก�าลังยืนดูเอกสารที่ลูกน้องวิ่งมาปรึกษาด่วนอยู่บริเวณ 

ริมทางเดิน กระทั่งได้ยินเสียงนุ่มๆ ดังมาจากด้านข้าง จมูกได้กลิ่น
หอมเย็นๆ อันเป็นเอกลักษณ์ลอยมาแทบจะพร้อมกัน กล้ามเนื้อ
ทุกส่วนบนร่างกายพลันแข็งทื่อไปเล็กน้อย แต่นอกจากหัวคิ้วที่เริ่ม
ขยับเข้าหากันแล้ว ใบหน้าก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง

“ไปท�าอะไรมาครับ ถึงสวมชุดแบบนี้”
“วันนี้คนในทีมของผมคนหนึ่งลาป่วย” คนถูกถามตอบกลับ

นิ่งๆ
“ก็เลยลงไปช่วยเองเลยเหรอครับ ขยันสมกับเป็นคนของผม

เลย”
“...” 
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‘คนของสราญ’ เงียบ
ลูกน้องของลมที่อยู่ในยูนิฟอร์มแบบเดียวกันหลบไปยืนอยู่

อีกทางอย่างรู้งาน ส่วนกรวิทย์ก็ยืนก้มหน้าอย่างส�ารวม ท�าเหมือน
คนไม่อยากยุ่งเรื่องของเจ้านาย แต่ก็อดเหลือบตามองด้วยความ
สงสัยไม่ได้ ก่อนหน้านี้เขาติดต่อคุณลมให้มาพบเจ้านายตัวเอง 
หลายครั้งแล้ว แต่ไม่เคยถามว่าเรื่องอะไร ส่วนตอนนี้...

เจ้านายของเขาขยับเข้าไปใกล้คุณลมจนตัวแทบจะติดกัน  
ร่างโปร่งบางของคุณสราญสูงแค่จมูกอีกคน พอเงยหน้าช้อนตาส่ง
ยิ้มให้ กรวิทย์คิดว่าถ้าเปลี่ยนตัวเองเป็นคุณลม เลือดในกายเขาคง
สูบฉีดพลุ่งพล่าน ปฏิกิริยาตอบรับคงอึกอักน่าอาย ไม่เหมือนกับ
คุณลมซึ่งยืนจ้องหน้ากลับไปเหมือนไม่รู้สึกรู้สาใดๆ อย่างนี้ได้

“ก่อนหน้านี้ผมโทร. หาคุณ ท�าไมไม่รับล่ะครับ”
“ผมท�างานครับ ไม่ได้พกมือถือ”
“อ้อ” สราญใช้สายตาและรอยยิม้เป็นเชงิบอกว่า ‘นึกว่าจงใจ’ 

ส่งไปให้ “พอดีผมมเีรือ่งจะคยุกบัคณุนดิหน่อย นีค่ณุก�าลงัจะไปไหน
ต่อครับ กลับไปที่ไซต์งานเหรอ”

“ผมจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อที่บริษัท คุณมีอะไรก็พูดมาได้เลย”
เฮอะ เลี่ยงไม่อยู่กับเขาตามล�าพังชัดๆ
“พอดมีคีนคนหนึง่อยากจะเจอคณุ...” สราญชะโงกหน้าเข้าไป

กระซิบ “คนที่ผมอยากจะให้รู้เรื่องของเรานั่นแหละ”
ลมใช้มือข้างหนึ่งดันตัวสราญออกเบาๆ “รู้แล้ว คุณไม่ต้อง

เข้ามาใกล้นักก็ได้”
“ก็คุณเป็นคนบอกให้ผมพูดตรงนี้เองนี่ ว่าไงครับ ตกลงโอเค

ไหม ถ้าวันนี้ไม่ได้ เอาเป็นเย็นพรุ่งนี้ก็ได้นะ”
“ผมรู้แล้ว”
ใบหน้าของสราญแสดงออกว่าเซอร์ไพรส์ทันทีทันใด “คุณ 

โอเคเหรอ”
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“ถึงยังไงคุณก็จะให้ผมไปอยู่แล้วไม่ใช่หรือไง”
ดวงตาคู่นั้นพราวระยับขึ้นมา “ผมแค่คิดว่าจะต้องใช้เวลาตื๊อ

คุณประมาณหนึ่งต่างหาก โอเคครับ ถ้าอย่างนั้นตอนเย็นผมจะรอ
คุณอยู่ที่ห้องท�างานก็แล้วกัน”

ลมจ�าใจพยักหน้า แล้วดึงสายตากลับมาทางเอกสารในมือ 
อีกหน “ถ้าคุณหมดธุระแล้ว...”

“ครับ ผมหมดธุระแล้ว” สราญแทรกขึ้นมาก่อน จังหวะที่ร่าง
สูงใหญ่ไม่ทันตั้งตัว เขาก็ยกมือข้างหนึ่งขึ้นไปใกล้ๆ

นาททีีส่ราญปัดเบาๆ ตรงแถวปกคอเสือ้ ลมกห็ยดุชะงกั ตวดั
ตามองก็เห็นเพียงแค่แพขนตาซึ่งหลุบมองไปยังจุดที่เปื้อนฝุ่น ไฝ
เม็ดเล็กๆ ที่เห็นชัดเจนท�าให้เพิ่งรู้สึกตัวว่าระยะห่างของกันและกัน
ตอนนี้มันใกล้มากขนาดไหน

“คุณ...”
“ผมก็จะไปท�างานต่อแล้ว เอาไว้เจอกันนะครับ...”
คิ้วหนาของลมขมวดแน่น จ้องมองปากรูปกระจับที่อ้าค้าง

เอาไว้เขม็ง คิดว่าอีกคนจะเอ่ยค�าว่า ‘สามี’ ออกมาเหมือนเมื่อวาน 
สราญที่ก�าลังจับจ้องใบหน้าคมคายอยู่เช่นกันหลุดหัวเราะ

ออกมา นัยน์ตาจิ้งจอกคู่นั้นหยีจนเป็นเส้นโค้ง เสียงหัวเราะท�าให้
คนที่อยู่รอบๆ มองมาด้วยความสนใจ และเหมือนจะถูกดึงดูด 
ให้หลุดยิ้มตาม เว้นแค่คนคนเดียวคือคนที่ได้รับรอยย้ิมโดยตรง 
นั่นแหละ

สราญกลับขึ้นมาถึงห้องท�างานก็พบกับแฟ้มที่รอให้เขาเซ็น
วางสูงเป็นตั้ง และเพราะวันนี้ต้องรีบกลับไปกินมื้อเย็นที่บ้าน แม ้
จะอยากถอนหายใจหนักหน่วงแค่ไหน แต่ก็ต้องฮึบเอาไว้ นั่งลง
ประจ�าที่แล้วเริ่มหยิบมาเคลียร์ให้เสร็จไปทีละอย่าง

เวลาค่อยๆ เคลือ่นไปเรือ่ยๆ เมือ่ถงึห้าโมง ลมท่ีอยู่ในสภาพ
เสื้อเชิ้ตและกางเกงสแล็กเรียบร้อยก็ก้าวออกมาจากลิฟต์ ตาคม 
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มองเห็นร่างผอมสวมแว่น ผมใส่เจลจนเรียบสนิทน่ังอยู่ตรงโต๊ะ
ประจ�าเป็นด่านแรก เมื่ออีกฝ่ายหันมาเห็นเขาก็ลุกขึ้นยืน

“อ่า...คุณลม สวัสดีครับ”
“ครับ”
“คณุรญับอกว่าถ้าคณุลมมาถงึแล้วให้เข้าไปได้เลย ไม่ต้องขอ

อนุญาตครับ”
คนฟังชะงักไปเล็กน้อย แต่ก็พยักหน้ารับ เดินผ่านสายตาที่

แอบมองอย่างสนอกสนใจของกรวิทย์ไป
เมือ่ผลกัประตูเปิดเข้าไป คดิว่าจะได้เจอรอยยิม้ทีเ่จ้าของห้อง

มักจะส่งให้ แต่ครัง้นีค้ิว้เข้มเป็นอนัต้องยกขึน้อย่างแปลกใจเมือ่เหน็
ว่าคนทีน่ัง่อยูห่ลงัโต๊ะท�างานตวัใหญ่ก�าลงัหลบัสนทิ ตาคูน่ัน้ปิดแน่น 
มุมปากรูปกระจับยกขึ้นน้อยๆ ท�าให้ดูเหมือนก�าลังฝันดี แต่หัวคิ้ว
กลับขมวดเข้าหากัน

เวลาที่อยู่นิ่งๆ ไม่ใช้สายตาวิบวับจ้องมา บรรยากาศรอบตัว
อีกฝ่ายกลับดูเงียบสงบ อาจเพราะใบหน้าสวยดูดีนั่นก็ได้ ที่ท�าให้
บรรยากาศดูเบาสบายขึ้น มองแล้วเหมือนเห็นภาพจ้ิงจอกขนฟู 
ตัวน้อยก�าลังหลับใหลอยู่ข้างรากต้นไม้ใหญ่

ลมเดินเข้าไปใกล้โต๊ะท�างานอีกนิด แต่อาจจะเพราะเสียง
เสียดสีของเสื้อ คนที่เอนพิงเก้าอี้ถึงรู้สึกตัว

สราญกะพรบิตาก่อนจะค่อยๆ เปิดกลีบตาขึน้มาช้าๆ นัยน์ตา
สีน�้าตาลอ่อนนั่นมีแววง่วงงุนชัดเจน แต่เมื่อมันตวัดมาเห็นร่างของ
อีกคนเข้าก็ค่อยๆ เปลี่ยนไป

“คุณมาแล้ว?”
“ครับ” เสียงทุ้มตอบรับแค่สั้นๆ
“รอคณุนานจนหลบัไปแล้วเนีย่ ให้ผมซ้อมเป็นภรรยารอสามี

กลับบ้านอยู่เหรอครับ”
“...”
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ตื่นมาก็พูดจาไม่รื่นหูอย่างที่คาดทันใด
สราญบิดขีเ้กยีจ ลกุขึน้จากเก้าอีท้�างานก่อนชกัชวน “งัน้ก็ไป

กันเถอะครับ ผมบอกทางนั้นไว้แล้ว”
ครั้งนี้ลมไม่ได้หยุดนิ่งรอคอยอะไรอีก เขาเดินตามร่างน้ัน 

ออกไปนอกห้อง ลงลิฟต์ ตรงไปทางมัสแตงสีแดง ทุกอย่างเหมือน
เมื่อเย็นวานไม่มีผิด

วันนี้มุ่งตรงไปยังอีกเส้นทางหนึ่ง ตลอดเวลาที่รถแล่นอยู่บน
ถนนกว้าง สราญไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยสักค�า ลมเองก็ไม่ได้นึก
อยากสนทนากับอีกฝ่ายเช่นกัน เพราะรู้สึกสะกิดใจกับท่าทางท่ี
เหมือนก�าลังคิดอะไรเงียบๆ คนเดียวของคนที่นั่งหลังพวงมาลัย
มากกว่า

กระทั่งรถเลี้ยวเข้ามาในหมู่บ้านหนึ่งนั่นแหละ ดวงตาคู่คมก็
ค่อยๆ เปลี่ยนไป

“ถึงแล้วครับ”
คิ้วเข้มชนกันแน่น “คนที่คุณจะให้ผมมาเจอ...”
“ครบั พ่อของผมเอง” สราญพดูแทรกพลางแตะเบรกจอดตรง

ที่ว่างหน้าเทอร์เรซ “เขาบอกว่าอยากจะเจอคนรักของผม”
ใบหน้าคมคายเคร่งเครยีดขึน้มาทนัท ี“ท�าไมคณุถงึไม่บอกผม

ก่อน”
“ท�าไมครับ คุณกลัวพ่อตาเหรอ ไม่ต้องห่วงน่า ผมไม่ยอมให้

พ่อผมว่าอะไรคุณหรอก”
“เวลาอย่างนี้คุณยังจะพูดเล่นเหรอ คุณไม่รู้ว่า...”
“พ่อออกมาพอดี” เจ้าของเสียงนุ่มแทรกขึ้นมาเบาๆ
สราญมองผ่านใบหน้าคมคายไปทางกระจกฝ่ังทีน่ัง่ข้างคนขบั 

ภาพที่เห็นเวลานี้คือร่างของชายวัยกลางคนในชุดเสื้อเชิ้ตท�างาน
ก�าลงัเดนิผ่านประตูโค้งบานใหญ่ ตาจ้องเขม็งผ่านกระจกรถท่ีตดิฟิล์ม
ของลูกชายราวกับจะให้มันทะลุเข้าไปถึงด้านใน
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สราญมองพ่อตัวเองแล้วหันไปมองหน้าลมอกีครัง้ แต่อกีฝ่าย
ไม่แม้แต่จะมองมาทางเขาเลยสักนิด บรรยากาศรอบกายหนักอึ้ง
อย่างที่คาด

ทว่าตอนที่สราญจะเอ่ยอีกครั้ง ลมกลับเป็นฝ่ายเปิดประตู 
ก้าวลงไปก่อน

สราญเตรยีมใจเอาไว้ตัง้แต่เมือ่วานแล้ว ถึงได้ซ่อนสหีน้าและ
ความรู้สึกจริงๆ ของตัวเองไว้ก่อนเปิดประตูลงไปบ้าง

“...”
เพราะตามออกมาทีหลัง เขาถึงไม่เห็นว่าสีหน้าของพ่อตอน

ทีเ่จอ ‘คนรัก’ ของตัวเองในพรบิตาแรกเป็นยงัไง เหน็แค่ลมทีย่กมอื
ไหว้ และพ่อที่มองตรงมาอย่างไม่ละสายตา

สราญก้าวเข้าไปหยุดอยู่ข้างๆ ร่างสูง ลองเสี่ยงเอื้อมมือไป
แตะแขนหนาดูว่าจะถูกปัดออกหรือเปล่า แต่เมื่อไม่มีปฏิกิริยา นิ้ว
เรียวก็ทาบทับลงไปบนผิวสีแทน มุมปากอดยกขึ้นแบบข�าๆ ไม่ได้ 
คล้ายเป็นเรื่องตลกน่าเศร้ายังไงชอบกล

“พ่อครับ นี่...”
“คนรกัของแก?” ชยางกรูพดูแทรกขึน้มาด้วยสหีน้าทีย่งัไม่อาจ

คลายความเคร่งเครียดลงได้
“ครับ”
“รัญ แกคิดว่าพ่อจะเชื่องั้นเหรอ”
“ท�าไมไม่เชื่อล่ะครับ” คิ้วเล็กๆ เลิกขึ้นสูง “อ้อ หรือพ่อคิดว่า

ผมไปหาใครมาแกล้งปลอมเป็นคนรัก? งั้นอยากจะให้ผมแสดงให้ดู
ดีไหม จูบ? หอมแก้ม? พ่อจะได้เชื่อ”

ตอนพูดสราญหันไปมองหน้าลมเล็กน้อย ดีหน่อยที่อีกคน 
ไม่ได้ดันตัวเขาออกหรือมีปฏิกิริยาอะไรที่จะท�าให้ความแตก ส่วน
พ่อเขา...สีหน้าบ่งบอกชัดเจนเลยว่าก�าลังข่มอารมณ์เอาไว้มาก 
ขนาดไหน
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“ลม บอกลุงมา เราช่วยรัญมาหลอกลุงใช่ไหม”
สราญแสร้งท�าสีหน้าแปลกใจ แล้วพดูขดั “เดีย๋วนะครบั น่ีพ่อ

รู้จักคนรักของผมด้วย?”
“แกอย่ามาท�าเป็นไขสือ”
“ผมไขสือตรงไหน ไม่สิ ผมไม่ควรถามค�าถามนี้ใช่ไหม เพราะ

ว่าบริษทันีก้บ็รษัิทพ่อ พ่อกต้็องรูจ้กัหัวหน้าทมีวศิวกรประจ�าบรษิทั
อยู่แล้ว”

“รัญ แกเองก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าลมเป็นลูกชายของธีระ”
“ธีระ?” เสียงนุ่มของสราญสูงขึ้นเล็กน้อย “ลุงธีระเพื่อนพ่อ 

น่ะเหรอ”
“...” ชยางกูรไม่ได้พูดอะไรอีก แต่สีหน้ากลับไม่ได้ดูดีขึ้นเลย

แม้แต่นิด
เห็นพ่อดูเคร่งเครียดขนาดนั้น สราญก็ถอนหายใจ “เอางี้  

ผมว่าเราเข้าไปคุยกันในบ้านดีกว่าครับ ผมกับคุณลมหิวแล้ว พ่อก็
ไม่ควรกินข้าวผิดเวลาด้วยเหมือนกัน อย่าลืม”

ชายวัยกลางคนก็เหมือนจะเพิ่งนึกขึ้นได้ เขาปรับใบหน้าให้
ผ่อนคลายกว่าเดิม

“ลุงไม่ได้เจอลมมาสักพักแล้ว ที่บริษัทก็เหมือนกัน เข้าบ้าน
เถอะ ลุงสั่งให้แม่บ้านเตรียมกับข้าวไว้แล้ว”

“ขอบคุณครับ”
สราญทีย่งัยนืจบัแขนหนาเอาไว้อยูย่ิม้กบัตวัเอง ดเูหมอืนว่า

พอเห็นว่าเป็นลม แม้จะยังไม่พอใจที่เขายืนยันว่าแฟนตัวเองเป็น
ผู้ชาย ทว่าพ่อก็ไม่แสดงท่าทีมึนตึงอะไรใส่คนข้างๆ นี่

แต่ก็...เป็นไปตามที่สราญเดาไว้นั่นแหละ
สราญรูน้สัิยพ่อด ีไม่อย่างนัน้เขาคงไม่กล้าพาลมมา ถ้าตวัเอง

กลายเป็นคนท�าให้หน้าที่การงานของหัวหน้าวิศวกรคนเก่งประจ�า
บริษัทเสียหาย ทั้งทางบ้านเขาและบ้านปัญจทรัพย์คงสาปแช่งไป 
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ยันชาติหน้าแน่
ทนัททีีก้่าวเข้ามาในบ้าน กลิน่อาหารหอมๆ กล็อยมาเข้าจมกู 

เวลานี้แม่บ้านท�าหน้าที่ของตัวเองเรียบร้อยแล้ว บรรดากับข้าว
หลายอย่างถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบบนโต๊ะตัวยาว จานข้าวก็
วางเอาไว้สี่ชุด สราญที่ยังจับแขนหนาของคนข้างๆ เอาไว้กวาดตา
มอง ก่อนที่คิ้วจะเลิกขึ้นสูงเมื่อเห็นว่าใครบางคนนั่งอยู่ด้วย

อ้อ ก็นั่นสินะ เกือบลืมไปแล้วว่ายังมีอีกคนอยู่
“...”
สราญแค่นเสียงเบาๆ
ชยางกูรเดินไปนั่งลงตรงเก้าอี้ตัวประจ�าบริเวณหัวโต๊ะ ส่วน 

ที่นั่งของสราญและลมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกันย์
เมื่อพวกเขาทั้งหมดนั่งลง สราญเห็นว่าน้องชายบุญธรรมซึ่ง

ก้มหน้าอยู่ตลอดเวลาก็เงยข้ึน สีหน้าทั้งแปลกใจท้ังตกใจได้อย่าง 
ไร้เดียงสาแนบเนียน

“...พี่ลม สวัสดีครับ”
ใบหน้าแข็งๆ ของลมคลายลงเล็กน้อย เขาผงกศีรษะนิดๆ 

“ครับ”
“พี่รัญ เอ่อ...พี่ลมเป็น...” เสียงเบาหวิวนั่นเงียบไปเหมือนใช้

ค�าพูดไม่ค่อยถูก
สราญไม่สนใจ หันไปหาคนข้างตัว “คุณหิวหรือยัง”
“...”
แต่...นั่นแหละ ก่อนหน้านี้เขาไม่ตอบน้องชายน่าร�าคาญนั่น 

คราวนี้แฟนก�ามะลอก็ไม่ยอมตอบเขา
ร่างโปร่งโน้มตัวเข้าไปใกล้ เอ่ยเสียงเบา “คุณช่วยท�าให้มัน

เนียนๆ กว่านี้หน่อยได้ไหมครับ เดี๋ยวพ่อก็ไม่เชื่อหรอก”
อย่างน้อยก็ให้เนียนได้สักครึ่งของน้องชายสุดที่รักของเขา 

ก็ยังดี
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“...” คนฟังปรายตามองกลับมา แต่ก็ยอมพยักหน้า
“โอเค งั้นตักข้าวเลยก็แล้วกัน พ่อก็น่าจะหิวแล้ว ป้าจูตักให้

พ่อก่อนเลยครับ”
ชยางกูรที่สังเกตพฤติกรรมของลูกชายมาตลอดจนถึงตอนนี้ 

พ่นลมหายใจเบาๆ หันไปพยักหน้ายืนยันกับแม่บ้านร่างท้วมซึ่ง 
ยืนถือโถข้าวรอท่าอยู่

เขาไม่ได้บอกว่าเชื่อ เดิมทีก็คิดเอาไว้อยู่แล้วว่านี่คงเป็นการ
ต่อต้านไร้สาระของสราญ ลูกชายคนโตของเขาน่ะหัวดื้อ สราญเอง
ก็คงเดาได้ว่าเขาจะต้องไม่เชื่อ แต่เมื่อไม่มีหลักฐาน ชยางกูรก็ท�า
อะไรไม่ได้ ถ้ามันหลุดไปเข้าหูลูกสาวบ้านอื่นที่เล็งเอาไว้แล้วละก็ 
งานดูตัวคงได้ล่มแหงๆ

ยิง่กบัลกูชายคนโตของเพือ่นสนทิตวัเอง ชยางกูรย่ิงต้องกลืน
ค�าพูดที่เตรียมเอาไว้ต้อนรับ ‘แฟนหนุ่ม’ ของลูกชายตัวเองกลับ
ลงคอไปจนหมด

“ทานข้าวก่อน แล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน”
ค�าพดูของเจ้าบ้านเป็นเหมือนประกาศิต มือ้เย็นจึงด�าเนินไป

ทั้งอย่างนั้น
ระหว่างนัน้ไม่มใีครเอ่ยอะไรขึน้มา เว้นแต่เสยีงนุม่ๆ ของสราญ

ที่มักจะคอยถามคนข้างตัวเบาๆ ด้วยท่าทางใส่ใจเทกแคร์ รวมทั้ง
ยิ้มหวานๆ ถูกมอบให้แขกที่พามาในวันนี้ทั้งหมด ชยางกูรซึ่งแอบ
มองอยู่แม้จะไม่ได้พูดอะไร แต่แววตากลับราบเรียบมากขึ้นเรื่อยๆ 
ทั้งไม่พอใจลูกชายและอิจฉาขึ้นมาหน่อยๆ

รอยยิม้นัน้ถกูยกให้คนทีเ่อาแต่นัง่เงยีบๆ ท่าทางแข็งกระด้าง
ไม่โรแมนติก ดูเหมือนไม่สนใจลูกชายเขาด้วยซ�้า

ถงึลมจะเป็นลกูชายของธรีะ แต่เวลานีช้ยางกูรกลับรูสึ้กไม่ค่อย
ปลื้มอีกฝ่ายขึ้นมาบ้างแล้ว

อาหารมื้อนี้ผ่านไปเร็วกว่าที่คิดไว้ สามสิบนาทีต่อมา คนทั้ง
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สามก็ย้ายไปยังห้องนั่งเล่น
“ตกลงแล้ว...ลมเป็นคนรักของลูกชายลุงจริงๆ?”
สราญชะงกั ก้นเพิง่จะสัมผสัโซฟา พ่อกโ็พล่งค�าถามนีอ้อกมา 

ทนัท ีเขาเตรยีมจะเปิดปากเอง แต่เสียงทุม้ของคนข้างๆ กลบัดงัขึน้
ก่อนอย่างเหนือความคาดหมาย

“ครับ”
ชยางกูรหรี่ตา “พวกเธอรู้จักกันได้ยังไง”
“พวกเราเจอกันที่บริษัทครับ”
“ทีบ่รษิทั? เธอไปเฝ้างานทีไ่ซต์แล้วกลบัมาท่ีบรษัิททุกวนัเลย

เหรอ”
“ปกตผิมอยูไ่ซต์ครบั แต่ถ้ามงีานส�าคญัถงึจะกลับมาท่ีบรษัิท”
“ถ้างั้นพวกเธอเจอกันบ่อยๆ ได้ยังไง ลูกชายลุงก็ท�าแต่งาน

อยู่ในห้อง เอาเวลาไหนมา...”
“พ่อ” สราญตัดสินใจพูดแทรกก่อนที่อีกฝ่ายจะโดนไล่เบี้ยไป

มากกว่านี้ จะว่าไปพวกเขาเองก็ไม่เคยเตี๊ยมกันมาก่อนเลยด้วย 
“ถามอะไรถึงขนาดนั้นล่ะครับ แฟนผมเกร็งหมดแล้ว มีอะไรก็มา 
ถามผมดีกว่า”

“พ่ออยากรู้ ถึงได้ถาม ท�าไม ตอบไม่ได้งั้นเหรอ”
“ไม่ใช่แบบนั้นครับ งั้นผมตอบให้เองก็แล้วกัน ผมเจอกับ 

คณุลมตอนทีเ่ขาแวะกลบัมาเคลยีร์งานทีบ่รษิทั เหน็ครัง้แรกกป๊ิ็งเลย 
พ่อก็เห็นว่าแฟนผมหน้าตาดีจะตาย จากนั้นก็เป็นผมเน่ียแหละท่ี
เข้าไปตื๊อขอเบอร์แล้วก็ติดต่อกันมาตลอด”

“นี่แกกล้าพูดจาแบบนี้ออกมาได้ยังไง”
“ท�าไมล่ะครบั ผมกเ็ป็นผูช้ายคนหนึง่นะ” สราญยืนยันค�านัน้

โดยการขยบัเข้าไปเบยีดชดิกบัร่างแขง็ๆ ร้อนๆ มากกว่าเดมิ เขาถือ
โอกาสวางมือของตัวเองทาบทับข้อมือหนาของอีกฝ่ายด้วยเลย

“ธีระรู้เรื่องหรือยัง”
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“พ่อครบั พวกเราเพิง่จะคบกนัเอง ทัง้เรือ่งงานผมกับงานของ
คุณลม เราไม่ได้ตั้งใจจะบอกใครด้วยซ�้า ส่วนพ่อ...ถ้าไม่เป็นเพราะ
เหน็จากไอจกีค็งไม่รูเ้รือ่งไม่ใช่เหรอครบั” ประโยคหลังสราญเปลีย่น
น�้าเสียงตัวเองให้จริงจังมากขึ้น “ผมยังไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็น 
ยงัไง แต่ตอนนีผ้มกอ็ยากให้พ่อรูเ้อาไว้ว่าเรือ่งของผมกับน้องจ๊ิบมนั 
เป็นไปไม่ได้”

นยัน์ตาของชายวยักลางคนจบัจ้องไปทีใ่บหน้าของคนอ่อนวยั
กว่าทั้งสองนิ่งๆ

“แก...ชอบลมจริงๆ?”
“ครับ ผมชอบ” สราญไม่ได้หยุดคิดเลยด้วยซ�้า
“...”
“ตอนนี้ผมอาจจะพูดได้แค่นี้ แต่หลังจากน้ีคงจะท�าให้พ่อ

มั่นใจมากขึ้น แค่นี้จะยอมเชื่อผมได้หรือยัง”
ไม่มคี�าตอบรบัใดๆ หลดุออกมาจากปากคนทีน่ัง่อยูฝ่ั่งตรงข้าม 

นานเกือบนาที ชยางกูรถึงจะเอ่ยขึ้นมาอีกครั้ง
“เรื่องนี้พ่อจะคอยสังเกตและตัดสินใจเอง แต่...ถึงพ่อจะพูด

แบบนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อจะสนับสนุนให้แกคบกับผู้ชายต่อ” 
คนพูดหันหน้าไปทางลูกชายเพื่อน “ลุงต้องพูดตรงๆ ลมเองก็ต้อง
เข้าใจลุงด้วย แล้วก็เรื่องหนูจิ๊บ ยังไม่มีการยกเลิกใดๆ ทั้งนั้น แค่
ตอนนีพ่้อจะให้เวลาแกอกีสักหน่อยรญั ทบทวนตวัเองให้ดมีากกว่า
นี้”

“...” สราญนิ่วหน้า
จะบ้าตาย บอกทีว่านี่หัวพ่อเขา ไม่ใช่ก้อนหิน
นึกอยากจะท้วงไปอีกหลายค�า แต่ก็ตัดสินใจในชั่วแวบว่า 

ไม่ควรจะดึงดันในช่วงเวลานี้
ทีพ่ดูแค่นีเ้พราะเหน็ว่าคนทีเ่ขาพามาคอืลม ลกูชายของเพือ่น

ตัวเอง ถ้าเป็นคนอื่นน่ะเหรอ รับรองว่าได้โดนตอกหน้าใช้เสียงแข็ง



~ คุณสราญหาคู่ ~

62

ให้เลิกกันตั้งแต่ก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าบ้านแล้ว
พ่อยงัไม่เชือ่เรือ่งนีร้้อยเปอร์เซน็ต์ ทัง้ยงัจบัตาดเูขาและคนรกั

อยู่ ถ้าสุดท้ายรู้ว่านีเ่ป็นแค่โจ๊กเอาตัวรอดของสราญ เวลาน้ันแหละ
ที่ตัวเขาจะไม่มีเหตุผลใดๆ มาค้านไม่ไปพบกับฝ่ายหญิงที่พ่อนัด 
เอาไว้อีกแล้ว

สราญคิดขณะหลุบตาลงมองมือตนเองที่ยังทาบทับอยู่บน 
ข้อมือหนาเงียบๆ

สองทุ่มครึ่งในห้องนั่งเล่นก็เหลือแค่เพียงคู่รักก�ำมะลอ
หลังจากจบประเด็นของสราญ ชยางกูรก็หันมาพูดคุยกับลม

ต่ออกีพกัใหญ่ๆ ทัง้เรือ่งงานในบรษิทัและเรือ่งเพือ่นสนทิของตนเอง 
จนเมือ่มสีายส�าคญัจากเลขาฯ ส่วนตวัเข้ามานัน่แหละ ถึงได้แยกตวั
ขึ้นไปยังห้องท�างานชั้นบน

สราญมองตามหลังพ่อตัวเองไปครูห่นึง่ จากนัน้ถงึหนักลบัมา
มองคนที่นั่งอยู่ข้างๆ

“คณุลม” ปกตแิล้วสราญมกัจะพดูเย้าแหย่หรอืไม่ก็ใช้น�า้เสียง
ยียวน แต่เวลานี้น�้าเสียงกลับเต็มไปด้วยความจริงจัง

“...”
“เรื่องนี้...ผมขอบคุณคุณมากนะครับ”
คนฟังยังคงไม่ตอบอะไรเขาจึงพูดต่อ
“ผมถูกเรียกตัวกลับจากอเมริกาหลังจากพ่อรู ้ว่าเป็นเกย์  

จากนั้นก็...” เขายักไหล่ ท่าทีเหมือนไม่ได้ใส่ใจ แต่แววตาหม่นลง
โดยที่ไม่มีใครเห็น “พ่อก็เตรียมหาคู่หม้ันมาให้ คุณคิดดูสิ ให้คน 
ที่ชอบผู้ชายไปแต่งงานกับผู้หญิงเนี่ยนะ เธอจะต้องเป็นคุณหนูท่ี 
น่าสงสารอะไรขนาดนั้น ผมท�าแบบนั้นไม่ลงหรอก”

“คุณก็เลยโกหก?” ตาคู่คมที่ปรายมามองเต็มไปด้วยความ 
ไม่พอใจ “ว่าตัวเองโดนคนตามตื๊ออยู่”



~ วาฬกลิ้ง ~

63

“เร่ืองนัน้ผมไม่ได้โกหกนะ ทีบ่อกคณุว่าโดนคนคนหน่ึงท�าให้
เดือดร้อนมาได้สักพักก็เป็นเรื่องจริง คุณก็เห็นความล�าบากใจของ
ผมตอนนี้นี่ แค่ไม่ได้บอกว่าใครก็เท่านั้นเอง”

ลมส่ายหน้า “แต่คุณรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นใคร”
“...”
“ปัญหาของตวัคณุเอง คณุไม่ควรลากคนอืน่เข้ามาเก่ียวด้วย”
นัยน์ตาสีน�้าตาลอ่อนของสราญมองไปอีกทาง ลมหายใจ

ร้อนๆ ถูกระบายออกมาจากริมฝีปากรูปกระจับช้าๆ
เรื่องนั้น...สราญก็เข้าใจ
“ผมรู้ ที่คุณพูดมาก็ถูก แต่คุณก็ช่วยผมไม่ใช่เหรอครับ”
“ผมช่วยเพราะอะไร คุณลืมไปแล้วหรือไง”
“เรื่องที่ท�าให้คุณไม่ชอบขี้หน้าผมขนาดนี้ ผมไม่ลืมหรอก ถ้า

ไม่ท�าแบบนี้ พ่อคงไม่ยอมแพ้ ผมเองก็ไม่ได้มีทางเลือก...”
“ไม่ใช่ไม่มีทางเลือก” แววตาของคนพดูราบเรยีบ “แต่คณุจงใจ

เลือกแบบนี้ต่างหาก”
“...”
“ส�าหรับผม คุณก็เป็นแค่คุณหนูเอาแต่ใจคนหนึ่ง”
สราญตอบรับประโยคนั้นด้วยรอยยิ้มหวาน “ถึงคุณจะพูด

แบบนั้น แต่ตอนนี้เราก็ลงเรือล�าเดียวกันไปแล้วนี่ครับ”

ร่ำงโปร่งเดนิเข้ำมำในห้องนอนกว้ำงอนัคุน้เคยของตวัเอง 
กลิ่นเบาบางอันเป็นเอกลักษณ์ประจ�าตัวท�าให้ใจของสราญสงบลง 
เขาไม่ได้เปิดไฟ อาศัยความคุ้นชินและแสงจากไฟหน้าบ้านรวมทั้ง
แสงจันทร์ดวงน้อยมองฝ่าความมืด ทิ้งกายนั่งลงตรงปลายเตียง  
ผนังฟากตรงข้ามคือกระจกเงาบานยาว

สราญจ้องมองมันนิ่ง ในนั้นปรากฏเงาสลัวรางสะท้อนกลับ
มา แต่ก็ยังสว่างมากพอที่จะท�าให้เห็นความเหนื่อยอ่อนซึ่งสะท้อน
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อยู่ในแววตา เห็นแล้วลมหายใจเฮือกหนึ่งก็ถูกผ่อนผ่านริมฝีปาก
สมองเต็มไปด้วยเรื่องมากมาย เขาอาจจะน่ังอยู่ตรงน้ันอีก 

ครู่ใหญ่ๆ ถ้าไม่เป็นเพราะเสียงพูดคุยแว่วๆ ของใครบางคนดังขึ้น
มาจากตรงระเบียง

สราญลุกข้ึนยืน เดินไปเลิกผ้าม่านตรงหน้าต่างบานข้างๆ 
ออก ภาพที่เห็นท�าให้สีหน้าคนมองเปลี่ยนไป

“...”
ร่างสูงใหญ่ของคนที่ปฏิเสธไม่ให้เขาไปส่งเมื่อครู่ยืนอยู่กลาง

สวนหย่อมเล็กๆ ตรงทางเดินทอดไปยังประตูใหญ่ ไม่ใช่แค่ลม แต่
ตรงหน้ายังมีร่างเล็กเทียมอกยืนอยู่ด้วยอีกคน

ใช่ ก็พ่อน้องชายบุญธรรมของเขาที่ท�าเป็นขอตัวขึ้นห้องไป
ตั้งแต่กินมื้อเย็นเสร็จนั่นแหละ

เวลานีท้ั้งคูก่�าลงัพดูคยุกนั สราญไม่รูห้รอกว่าพวกเขาคยุเรือ่ง
อะไร รู้เพียงแต่ว่าสหีน้าเยน็ชาทีล่มมักจะมใีห้เขาสลายหายไปหมด 
แม้ใบหน้าคมคายนั้นจะไม่ได้แสดงอารมณ์ใดๆ ออกมามากมาย  
แต่มันก็อ่อนลงแม้กระทั่งแววตา

ใบหน้ากนัย์มรีอยยิม้บางๆ แก้มขาวคูน่ัน้ขึน้สีระเรือ่เลก็น้อย 
และยิ่งเปลี่ยนเป็นแดงก�่ามากข้ึนจนเจ้าตัวต้องก้มหน้าซ่อนมัน 
เอาไว้เมื่อถูกมือหนาลูบกลางศีรษะ

ใจสราญพลิกกลับไปกลับมาอยู่ชั่วเวลาหนึ่ง เขาถอนหายใจ
ผ่านรมิฝีปากเบาๆ ก่อนจะปล่อยมือให้ม่านตกลงมาบงัทกุสิง่ทกุอย่าง
เอาไว้ตามเดิม


