
~ นทกร ~

ช่วงเวลาบ่ายแก่ในร้านกาแฟใต้ตกึร้านประจ�าดจูะเตม็ไป

ด้วยผู้คนมากหน้าหลายตา ทว่า ประวีณ รู้ดีว่าเขาจะมีโต๊ะส�าหรับ

นั่งดื่มกาแฟแน่ๆ เพราะทันทีที่ก้าวเข้ามาในร้านเขาเห็นจิรวัฒน์

เพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยวัยมัธยมนั่งอยู่ในมุมสงบ โต๊ะตรงนั้นมันค่อน

ข้างจะอยูล่กึและเป็นซอกหลบืไปสกัหน่อย แต่เอาเถอะ...ดกีว่าไม่มี

ที่นั่ง

“รับอะไรดีครับหมอปินส์”

“อะไรก็ได้ที่กินแล้วตาสว่าง” ท่อนแขนยาววางลงบน

เคาน์เตอร์ เพราะมนัเป็นร้านประจ�าประวณีจงึมัน่ใจว่าไม่มพีนกังาน

ในร้านคนไหนที่เขาไม่รู้จักหรือจ�าไม่ได้ การทักทายอย่างสนิทสนม

เกิดขึ้นแทบทุกครั้ง บางครั้งก็เกินเลยจนเป็นการถกเถียงยียวน

ตาคมทรงเหยี่ยวขยิบลงหนึ่งข้าง โปรยปรายเสน่ห์อาจเป็น

งานอดิเรกไปเสียแล้ว

“ถ้างั้นหันไปโต๊ะสามเลยหมอ รับประกันว่าตื่น”

ใจสกาว : 0
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~ ใจสกาว ~

ประวณีหันมองตาม ฟันขาวเรยีงตัวสวยทีซ่่อนอยูใ่นรมิฝีปาก

อิม่หยกัถกูเผยให้เหน็เพราะการยกยิม้น้อยๆ ประวณีย้ิมกว้างข้ึนไป

อีกเมื่อสาวโต๊ะสามที่ช่วยให้อาการง่วงงุนหายไปรู้ตัวแล้วเงยหน้า

มาสบตา

“เด็ดจริง ตื่นเลยวะ ตาดีมากเดี๋ยวพี่ทิปนะหนู”

“ดีลไม่ซ�้าคนเลยครับ สอนบ้างสิว่าท�ายังไง”

“มันเป็นความสามารถส่วนบุคคล ห้ามลอกเลียนแบบ”

ประวีณหันกลับมาที่พนักงานรับออร์เดอร์ การสอดส่าย

สายตามองตามไปยังโต๊ะสามท�าให้ถูกประวีณดีดหน้าผากเบาๆ

“หมอปินส์ มันเจ็บ!”

“เลิกบ่นได้ยังเนี่ย กาแฟอะกาแฟ...ไอ้จิส่งสายตาพิฆาตมา

แล้วว่าท�าไมช้า”

“หมอจิมาไวมากวันนี้”

“มานั่งรอแฟนมารับกลับบ้านม้ัง อยากมีคนมารอกลับบ้าน

บ้างจัง”

“หมอปินส์กลับบ้านด้วยเหรอ เห็นทุกทีไปต่อตลอด”

“ส�าหรับผมอะ ที่ไหนนอนได้ผมก็เรียกบ้านหมดแหละ” 

ประวีณพูดติดตลก จากนั้นเขาก็ยื่นธนบัตรใบละหน่ึงร้อยบาท

จ�านวนสองใบไปที่หน้าเคาน์เตอร์ “ไม่ต้องทอน พี่ทิป”

“ทิปด้วยวนันี ้สงสยัอารมณ์ดเีพราะสาวโต๊ะสามแน่ๆ ใช่มัย้”

“กน็ดิหนึง่” หลดุข�าออกมาเม่ือยงัถกูแซวไม่หยุด ทว่าใบหน้า

หล่อเหลากลบัหนัไปยงัสิง่ทีเ่จรญิหเูจรญิตากว่าเมนูหลากหลายตรง

หน้า

ประวีณมองสาวโต๊ะสามที่ยังยิ้มให้เขาอย่างเชิญชวน ก่อนที่

ทรวดทรงโค้งเว้าจะปรากฏให้เห็นเต็มสายตาเมื่ออีกฝ่ายยืนขึ้นเต็ม
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ความสูง เสียงส้นสูงกระทบพื้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ

นามบตัรถกูวางลงทีเ่คาน์เตอร์ ประวณียิม้กว้างขึน้อกีครัง้ มนั

ไม่จ�าเป็นต้องมีค�าพูดอธิบายถึงการกระท�าที่ก�าลังท�าอยู่ เพราะเรา

ต่างรู้ดีว่ามันจะเริ่มต้นขึ้นและจบลงด้วยเวลาเพียงไม่นาน

ย่อมไม่มีการผูกมัด

ไม่เอาน่า เขารักอิสระจะตาย ใครๆ ก็รู้ดี

“หมอปินส์ กาแฟได้แล้วครับ”

นามบตัรแผ่นนัน้จงึถกูหยบิแล้วยดัลงในกระเป๋าเสือ้เชิต้ตวัที่

สวมใส่ ประวณีเดนิไปรบัเครือ่งดืม่ก่อนจะสบืเท้าเดนิมัน่คงไปยงัโต๊ะ

ที่มีเพื่อนสนิทนั่งอยู่ ตาเล็กรีหลังกรอบแว่นเงยข้ึนมามองเขาแวบ

หนึ่ง จากนั้นรอยยิ้มที่มีให้แก่โทรศัพท์ในมือก็เปลี่ยนเป็นบึ้งตึง

จิรวฒัน์ท�าค้อนอย่างกบัสาวน้อยวยัแรกรุน่ทีม่ารอนดัเดตกบั

ชายหนุ่ม แล้วชายหนุ่มคนนั้นดันมาช้าในเดตแรก

“ไม่ต้องมาค้อน กูไม่ใช่ผัวมึง”

“เอาอีกแล้วนะมึง เมื่อไหร่จะเลิกใช้ร้านกาแฟจีบสาว” เสียง

ราบเรียบแต่เชือดเฉือนดังขึ้น จิรวัฒน์เพื่อนรักวางโทรศัพท์ลง ยก

สองแขนขึ้นกอดอก ไขว่ห้าง จากนั้นก็ทิ้งตัวไปพิงกับพนักพิงของ

เก้าอี้

“นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ยังอุตส่าห์เห็นอีกเหรอ แหม เขินเลยนะ

เนีย่ บ้าแก...เขากแ็ค่ให้นามบตัรมาเฉยๆ เราไม่ได้คดิอะไรเลยจรงิๆ”

“วอกนัก (ตอแหลเก่ง)”

“เปิ้นแควะ (แขวะกู) แล้วนี่ท�า’ไรเนี่ย นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คน

เดียว...ส่องรูปผัว?”

“เสือกเนอะ”

“ถามค�าด่ามาสามค�า กูถามจริงๆ เลยนะ ไอ้ชิมันทนมึงได้ไง
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วะ หรือมันชอบให้ด่า โรคจิตว่ะคนพวกนี้ คบไม่ได้”

“ก็เลิกคบไป”

“ท�าไมถงึตดัความสมัพนัธ์กบัเราง่ายขนาดน้ัน ไม่ไปหรอกนะ 

ถึงไล่เราก็ไม่ไป ใจเราอยู่ที่เธอ”

“ดีๆ อีเป๊ะ อย่ามาถูกเนื้อต้องตัวกู” จิรวัฒน์ชักมือที่ถูก

ประวีณดึงไปแนบแก้มกลับ สีหน้าบอกชัดว่ารังเกียจ

“ใช่สิ! กูไม่ใช่อชิวิช กูมันไม่ใช่ซุป’ตาร์ เป็นแค่หมอกากๆ ที่

โคตรจะรักคุณ”

“อาทิตย์หน้ากูจะไปเกาหลี” เพราะเห็นว่าบทสนทนามันชัก

จะไร้สาระเกนิเรือ่งราวจริวฒัน์จงึตดับทด้วยเรือ่งส�าคญัแทน เขาต้อง

บอกเพื่อนรักไว้ก่อน เพราะถ้าไม่บอกก็จะงอนหาว่ามีอะไรไม่บอก

กันอีก

“มึงไปกับใคร ไอ้ชิเหรอ อยากไปบ้างอะ อยากเที่ยว”

“เปล่า กูไปคนเดียว ไปไม่กี่วันหรอก”

“หือ แล้วมันยอมเหรอ” ประวีณหมายถึงอชิวิช ยอมจริงๆ 

น่ะเหรอที่จะให้จิรวัฒน์เมียรักเดินทางไปต่างประเทศคนเดียว

“ก็มันติดงาน อีกอย่างกูไปเรียน ไม่ได้ไปเที่ยว”

“เรียนอะหยัง?”

“เรียนฉีดโบท็อกซ์ คือไอ้ชิมันอยากให้กูเป็นคนฉีดให้ แต่กู

กลัวแบบฉีดไม่ดีอะไรงี้ก็เลยคุยกันว่าไปเรียนก่อนดีกว่า”

“ยืนหนึ่งเรื่องรักผัวแบบโอเว่อร์”

“แค่ฉีดหน้าให้เว่อร์ที่ไหน”

“ที่นี่แหละ” ประวีณพยักหน้าลงแรงๆ เป็นการยืนยันว่า 

จิรวัฒน์รักอชิวิชมากจนเกินไป

เขาไม่เข้าใจ
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ไม่เคยเข้าใจ

ว่าอะไรคือความรัก

อะไรคือการทุ่มเทเพื่อใครบางคนขนาดนั้น

“ความรกัใช่มัย้ทีท่�าให้มงึทุม่เทขนาดน้ี” ประวณีเอ่ยถาม จาก

นัน้กก้็มลงดดูกาแฟในแก้วของตวัเองบ้าง เขารูส้กึว่าหลอดกระดาษ

ท�าให้กาแฟเสียรสชาติ แต่ว่าเป็นคนรักษ์โลกและรักเธอก็เลย

อดทน...

“ถามกันแบบนี้อยากรู้จักความรักเหรอคะ หมอปินส์”

“อย่ามาคะขา ขนลุก”

“สรุปว่าอยากรู้จักความรักสินะ” จิรวัฒน์ถามจ้ีไปอีกหน่ึง

ประโยค จากนัน้เสอืยิม้ยากกย็ิม้ แต่ช่างเป็นย้ิมทีด่เูหมอืนเย้ยหยัน

กันเสียมากกว่า “เลิกมั่วก่อนเลยไอ้เหี้ย แล้วเดี๋ยวความรักดีๆ จะ

เข้ามาเอง”

“ทฤษฎีความรักโดยนายแพศยาจิรวัฒน์”

“มึงสิแพศยา”

“กูไม่เห็นอยากจะรู้จักเลยไอ้ความรักอะไรของมึงเนี่ย มึงก็รู้

ว่ากูขี้เบื่อ ชอบแป๊บๆ ก็ไม่เอาละ กูพยายามมองหาคนที่จะท�าให้กู

ตื่นเต้นได้ตลอดเวลาอยู่นะ เคยคิดว่าเจอแต่แล้วมันก็ไม่ใช่ มากสุด

ที่กูเคยชอบใครคือหนึ่งอาทิตย์”

ประวณีส่ายหน้า ตลอดชวีติทีผ่่านมาเขารูจ้กัแค่ความชอบพอ

และหลงใหล แต่ความรักที่มันต้องทุ่มเทแบบท่ีอชิวิชและจิรวัฒน ์

มีให้กัน...

ไม่เคยเจอ และไม่คาดหวังด้วยว่าชีวิตนี้จะเจอ

“ท�าไมมึงไม่ลองหาอะไรที่มันดูธรรมดาแต่ว่ายั่งยืนล่ะ ถ้า

อะไรตื่นเต้นมันจะกระตุ้นมึงได้แป๊บเดียวแบบนั้น หาที่เหมือน 
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น�้าเปล่าอะ ไม่มีรสชาติ แต่ขาดไม่ได้”

“ไม่เอา กูจะไม่คาดหวัง ไม่ตามหา จะใช้ชีวิตแบบน้ีแหละ 

สนุกดี เน้นดีลง่ายจ�าหน่ายคล่อง”

“ตามใจมึง แต่กูรู้ว่าลึกๆ มึงเหงา เซ็กซ์ที่ไม่มีความรักอะมึง 

มันก็อบอุ่นแค่ชั่วคราวปะวะ”

“รับบทนางสั่งสอน”

“เออ จะสั่งสอน ถ้าเป็นไปได้ก็หยุดที่ใครสักคนได้แล้ว”

ไม่ใช่ว่าไม่อยากท�าตามอย่างที่เพื่อนแนะน�า เพียงแต่ว่า...

“ถ้ามนัหาง่ายอย่างทีม่งึพดูกด็ดี ิไอ้ใครสกัคนทีจ่ะท�าให้กยูอม

ลงทนุบนิไปเรยีนวธิฉีดีโบทอ็กซ์ถงึเกาหลอีะ เว่อร์ ย่ิงพูดย่ิงเว่อร์ ย่ิง

นึกตามยิ่งเว่อร์ ความรักของเพื่อนกู เว่อร์...” ประวีณกลอกตา 

ไปมา พอนกึถงึความทุม่เทของจริวฒัน์แล้วกข็นลกุ แต่จริวฒัน์ไม่ได้

ด่าท่าทางก่อกวนของเขาอย่างที่ชอบท�า แค่แค่นหัวเราะในล�าคอ

“ถ้ามึงรักใครสักคนอะ มากกว่าบินไปเรียนฉีดโบท็อกซ์ที่

เกาหลีมึงก็ท�าได้”

“กูคงไม่มีวันนั้น”

“จิบชารอชมเลยจ้า”

“ที่แดกอยู่นั่นเรียกกาแฟ”

“ไอ้เป๊ะ ไอ้เหี้ย...”

ประวีณก�าลังจะสวนกลับ เพราะเวลาที่ถูกจิรวัฒน์ด่ามันมัก

จะยอมกันไม่ได้เด็ดขาด ก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะ ด่า

กนัเจบ็ๆ แต่ไม่โกรธ ทว่ายงัไม่ทนัได้มอีะไรหลดุออกมาแม้แต่ครึง่ค�า 

โทรศัพท์เครื่องบางในกระเป๋ากางเกงก็ดังขึ้น

ประวีณน�ามันออกมาเพื่อดูว่าเป็นสายเรียกเข้าจากใคร พอ

เห็นว่าเป็นเรื่องงานก็กดรับอย่างไม่ลังเล กรอกเสียงนุ่มทุ้มอยู่ครู่
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หนึ่งก็วางสาย พอหันมาสบตาจิรวัฒน์ เพื่อนสนิทของเขาก็โบกมือ

ให้น้อยๆ เป็นการบอกลา คงเดาได้ว่าเขางานเข้า

“กูมีผ่าตัดด่วน”

“โชคดีจ้ะ ตั้งใจท�างานนะ”

“แล้วนั่นโอนตังค์ค่าอะไร”

“นิตยสารปกสามี เปิดจองวันนี้ เมื่อกี้ กูซื้อเลยสิบเล่ม ร้อย

เล่มแรกได้ไซน์ ภูมิใจว่ะกดทัน ท�าไม มองหน้า มีปัญหา?”

“โอ้ววว ความรัก ให้ผัวเซ็นที่บ้านก็ได้มั้ย กูฝากทิ้งแก้วกาแฟ

ด้วยนะ” ประวีณท�าหน้าเหมือนคนกินของขม ส่วนสูงหน่ึงร้อย 

แปดสิบห้าดูสูงมากเม่ือคู่สนทนายังคงนั่งอยู่ท่ีเดิม ประวีณหันตัว

แล้วเดินจากมา เขาคิดว่าจิรวัฒน์เองก็คงไม่สนใจเขาสักเท่าไหร่

หรอก คนแบบมันเรื่องผัวยืนหนึ่ง

โอ้ววว ความรัก...

ไอ้ความรกันีมั่นเป็นยงัไงกนันะ ถ้าแน่จรงิ...ออกมาตวัต่อตวั

กับเขาได้เลย

“หม่าม้า เจินปวดท้อง เจินมาหาหมอตั้งแต่เมื่อเช้า หมอ 

บอกว่าเจินไส้ต่ิงอกัเสบ...ต้องผ่าตัดวนันีเ้ลย” คนทีน่อนให้น�า้เกลอื

อยู่ในห้องพักผู้ป่วยกระซิบกระซาบกับโทรศัพท์ หน้าตาแตกตื่น

กวาดมองไปรอบตัวเมื่อพูดถึงค�าว่าผ่าตัด

“เจินกลัวนิดหน่อย แค่นิดหน่อยม้าไม่ต้องห่วง...แต่เมื่อไหร่

ม้าจะมาหาเจิน อยากเจอม้าก่อนผ่าตัดนะเนี่ย” ยิ่งพูดยิ่งท�าหน้า

เหมือนจะร้องไห้ ค�าว่ากลัวนิดหน่อยไม่มีอยู่จริง แต่ขณะเขาก�าลัง

แพนกิข้ันสุดประตูทีปิ่ดลงหลงัพีพ่ยาบาลเดนิออกไปเมือ่สกัครูก่ถู็ก

เปิดออกอีกครั้ง คราวนี้น่าจะเป็นคุณหมอ...เจินเจินเดาเอาจากชุด
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~ ใจสกาว ~

และท่าทาง

“ม้าแค่นี้นะ หมอมาแล้ว ต้องผ่าแล้วแน่เลย”

“ม้าไม่ต้องห่วง ไม่เจอก็ได้ รอหม่าม้ามาเสียเวลาหมอเขา  

โตแล้ว อดทนได้ แต่รีบมานะ...เข้าใจมั้ยครับ รีบมาเลยนะ”

พอปลายสายตกปากรับค�าว่าจะรีบมานิ้วมือสั่นๆ ก็กดวาง

สาย เจินเจินค่อยๆ ช้อนตาขึ้นมองคุณหมอ ดูเหมือนจะเป็นคนละ

คนกับที่ตรวจเขาเมื่อสักครู่

“สวัสดีครับ” ยกมือขึ้นไหว้ด้วยท่าทางเก้กัง คุณหมอตัวโต 

กระพุ่มมือขึ้นรับไหว้แล้วเดินมาหยุดที่ข้างเตียง

“ต้องผ่าวันนี้เลย พร้อมมั้ยครับ”

เจินเจินส่ายหน้า แล้วก็พยักหน้า ท�าแบบนั้นสลับไปมาก่อน

ที่จะจบด้วยการพยักหน้าแรงๆ

ด้วยความเอน็ดคูณุหมอหนุม่เลยยกยิม้มาให้ แต่เจินเจินไม่มี

อารมณ์จะยิม้คืนถงึแม้ว่ารอยยิม้ทีค่ณุหมอส่งมาจะดดูแีค่ไหนกต็าม

หมอตัวใหญ่ มือจะหนักตามตัวมั้ยนะ...

กลัวนะ ถงึบอกหม่าม้าว่าโตแล้วอดทนได้ แต่กย็งัตืน่กลวัอยูด่ี

“กลัวผ่าตัดเหรอครับ”

“ครับ กลัวมีด”

“งัน้ส่องกล้องม้ัย แผลจะเล็กกว่า เจบ็น้อยกว่า ใช้ยาสลบ แต่

ค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อย”

“ตกลงครับ ส่องกล้อง โอเคเลย”

แค่ได้ยินค�าว่าใช้ยาสลบและเจ็บน้อยกว่าเจินเจินก็พยักหน้า

แล้วรีบตอบรับทนัท ีโชคดทีีก่ารแพทย์สมยันีค่้อนข้างพฒันาไปไกล

ตกลง ตกลง ตกลง! ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ตกลงเลยสักนิด

“ครับ งั้นเดี๋ยวเซ็นเอกสารเลยเนอะ แล้วเจอกันที่ห้องผ่าตัด
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~ นทกร ~

ครบั ชือ่อะไรนะเรา...เจนิเจนิ แซ่ลี ้อายยุีสิ่บ ไม่มปีระวตัแิพ้ยา ย่ีสบิ

แล้วเหรอ...หน้าเด็กจัง”

คณุหมอตวัโตงมึง�าพลางหมนุตวักลบัหลังหนัเตรยีมเดินออก

ไป ทว่าเสียงเล็กๆ ดังขึ้นมาก่อน

“หมอครับ คือผมมีเรื่องจะรบกวนหน่อยครับ”

“ครับ?”

“หยิบกระเป๋าให้ผมหน่อยได้มั้ยครับ”

แขนข้างทีไ่ม่มสีายน�า้เกลอืเจาะอยูช่ีไ้ปท่ีโต๊ะท่ีอยู่ไกลออกไป 

คุณหมอตัวโตของเจินเจินหันมองตาม รอยยิ้มมีเสน่ห์เกิดขึ้นก่อน

การพยักหน้า แล้วถึงค่อยเดินไปหยิบกระเป๋าคาดอกสีครีมสะอาด

ตามาให้ กลิ่นน�้าหอมที่ติดอยู่ตามกระเป๋าเป็นกลิ่นที่เหมาะกับ

เจ้าของชื่อดี

เจินเจิน แซ่ลี้ อายุยี่สิบ

ประวีณคิดว่าจะถามยี่ห้อน�้าหอม แต่เพราะหน้าซีดๆ ที่ดูไม่

ค่อยอยากจะคยุกบัใครสกัเท่าไหร่ของเจนิเจนิ เขาเลยคดิว่าไว้เดีย๋ว

ค่อยถามดีกว่า...ถ้าไม่ลืมนะ

กระเป๋าสคีรมีในมอืคณุหมอวางลงตรงทีว่่างข้างเตยีง เจนิเจนิ

ยังคงยิ้มเซียวๆ

“ขอบคณุครบั” แล้วใช้มอืรดูซปิกระเป๋าออกหยิบแอร์พอดมา

เสียบหู

ประวณียนืมองอยูช่ัว่ครูก่่อนจะตดัสนิใจเดนิออกจากห้อง เขา

ไม่รู้หรอกว่าเจินเจินคนไข้ของเขาฟังเพลงอะไร เพียงแต่ว่าก็อาจจะ

ดแีล้วละมัง้ทีค่นไข้มสีหีน้าผ่อนคลายลง หลบัตานอนฟังเพลงเงยีบๆ

ประตูห้องพักคนไข้ถูกปิดลงอย่างแผ่วเบาเพื่อไม่ให้เป็นการ

รบกวนคนไข้ เจินเจินลืมตาขึ้นมาหลังพบว่าในห้องพักผู้ป่วยแห่งนี้
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~ ใจสกาว ~

เหลือแค่เขาเพียงคนเดียว

ลืมถามชื่อหมอเลย...

ไว้ค่อยถามก็ได้ ลืมแล้วก็ลืมไป

เจินเจินปิดเปลือกตาลงอีกครั้ง ตั้งใจกล่อมตัวเองด้วยเสียง 

เพลงหวานๆ

I know your eyes in the morning sun

I feel you touch me in the pouring rain

And the moment that you wander far from me

I wanna feel you in my arms again

And you come to me on a summer breeze

Keep me warm in your love

Then you softly leave

And it’s me you need to show

How deep is your love

[เพลง “How deep is your love” ศิลปิน Bee Gees]

กระทั่งความสุนทรีย์ถูกท�าลายลง เมื่อพี่พยาบาลน�าเอกสาร

ยินยอมผ่าตัดเข้ามาให้เซ็น

“ขอโทษนะครับ หมอที่จะผ่าตัดผมชื่ออะไรเหรอครับ”

“คุณหมอประวีณค่ะ”

“เอ่อ...มือหนักมั้ยครับ” เจินเจินยกมือขึ้นลูบต้นคอ อาการ

ปวดท้องที่ยังคงด�าเนินอยู่ท�าให้รอยยิ้มที่เขาส่งไปดูเป็นการฝืนยิ้ม

“มอืเบามากค่ะ หมอปินส์ช�านาญการพเิศษส่องกล้อง ไม่ต้อง

กังวลนะคะ”
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~ นทกร ~

“ได้ยินแบบนี้ก็สบายใจขึ้นมานิดหนึ่งครับ”

เจินเจินตวัดปากกาเซ็นยินยอมการผ่าตัดลงบนกระดาษ  

แล้วหลังจากที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเขาก็ถูกน�าตัวเข้าห้องผ่าตัดทันที 

ในห้องนั้นเขาได้เจอหมอปินส์อีกครั้ง ในที่สุดก็ได้พูดสิ่งที่อยากพูด

ออกไป

มันอาจจะฟังดูเล่นใหญ่และค่อนข้างไร้สาระ

“ชีวิตผมฝากไว้ในมือหมอแล้วนะครับ”

ทว่าคุณหมอดันตอบกลับมาเป็นอย่างดี

“ไม่ต้องกังวล จะดูแลให้อย่างดีเลย”

“ผมต้องถูกวางยาสลบใช่มั้ยครับ”

“ครับ อยากฟังเพลงผ่อนคลายหน่อยมั้ย”

“ได้เหรอครับ”

“ปกตหิมอเปิดเพลงตอนผ่าตดัอยูแ่ล้ว มเีพลงท่ีอยากฟังเป็น

พิเศษหรือเปล่า”

เจินเจินท�าท่าคิดนิดหน่อย จากนั้นก็บอกชื่อเพลงออกมา 

เป็นเพลงที่เขาฟังค้างไว้ และคิดว่าอยากฟังต่อให้มันจบเพลง

มองไหล่กว้างของคุณหมอปินส์ที่เดินมาหยุดอยู่ข้างเตียง 

ตาคมท่ีเป็นเพียงส่วนเดียวที่หลงเหลือให้เห็นคล้ายมองกันแล้ว 

ยิ้มให้

คนอะไร ยิ้มทั้งตา...

หน้ากากถกูครอบลงมาจากทางศรีษะ มเีสียงงมึง�าคยุกันจาก

ทีมผ่าตัดในห้อง เจินเจินหลับตาลง หูฟังแต่เพลงที่ดังอยู่เท่านั้น 

ก่อนที่เขาจะหลับใหลไม่ได้สติ
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~ ใจสกาว ~

How deep is your love, how deep is your love

How deep is your love?

I really mean to learn

’Cause we’re living in a world of fools

Breaking us down when they all should let us be

We belong to you and me

“เพลงเพราะดีนะ...”

“หมอปินส์คุยกับน้องเหรอคะ”

“หมอพูดกับตัวเองค่ะ ว่าเพลงมันเพราะดี”

“นึกว่าพูดกับน้องคนไข้” 

“หลับไปแล้วจะคุยได้ยังไง”

“ก็นึกว่าหมอไม่เห็นว่าน้องหลับ”

“เห็นสิ ไม่งั้นผ่าไม่ได้”

“ก็จริง น้องเขาผิวเนียนจังเลย เนียนจนผู้หญิงอิจฉาเลยนะ

คะเนี่ย”

เร่ืองนี้ประวีณไม่ได้ออกความเห็น เขาตั้งอกตั้งใจไปกับการ

ผ่าตดัเสยีมากกว่า เรือ่งตัวขาวๆ น่ะนะ รูม้าต้ังแต่ครัง้แรกทีเ่หน็หน้า

แล้ว สีผิวตัดกับผิวเขาอย่างกับอะไรดี

“หมอก็ตัวขาวเท่าน้องเขาแหละ”

“อยากให้หมอจิได้ยินประโยคนี้จัง”

“ได้หูชากันพอดี...ด�าก็ผิดเหรอ ท�าไมต้องว่าเราด้วย”

“ยังไม่มีใครว่าอะไรหมอปินส์สุดหล่อเลยค่าาา”

“งอน ไม่พูดด้วยละ” ประวีณเงียบเสียงลง ทว่าไม่ใช่เพราะ

เขางอนจรงิอย่างทีป่ากว่า แต่เพราะตัง้ใจกบัการผ่าตดั และแน่นอน
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~ นทกร ~

ว่าการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดี

ชีวิตที่ฝากฝังหมอปินส์ไว้นั้นปลอดภัย และประวีณคิดว่า...

เขาได้เพลงโปรดเพิ่มขึ้นในลิสต์อีกหนึ่งเพลง



~ ใจสกาว ~

ใจสกาว : 1

วันนี้เป็นวันที่สองของการอยู่โรงพยาบาล เจินเจินตื่น 

ขึ้นมาในห้องพักผู้ป่วยแบบเดี่ยวพิเศษ ภายในห้องว่างเปล่ามีเพียง

แค่เขาคนเดียวเท่านั้น แน่นอนว่าเจินเจินสามารถร้องขอพยาบาล

พิเศษหรือพ่ีเล้ียงได้ หม่าม้าจะจัดการให้เขาในเวลาอันรวดเร็วเลย

ด้วยซ�้า แต่เจินเจินเป็นมนุษย์อินโทรเวิร์ต เขาชอบความเงียบสงบ

มากกว่าจะให้มีคนอื่นมาอยู่ด้วยกันในห้องกว้าง เจินเจินจึงขอร้อง

ว่านอกจากหม่าม้า...คนอื่นไม่ต้องเข้ามาเยี่ยมให้วุ่นวาย

เขาโตแล้ว...อยู่คนเดียวได้

ย�้า...โตแล้ว ดูแลตัวเองได้ดีมากด้วย

คนโตแล้วขยับตัวลุกขึ้นจากเตียงกว้าง สิ่งอ�านวยความ

สะดวกต่างๆ ในห้องครบครัน ขาดอย่างเดียวคือของอร่อยๆ

เจินเจินเพิ่งกินน�้าข้าวต้มเป็นมื้อแรกหลังการผ่าตัด มื้อกลาง

วันอันแสนจืดชืดจบลงโดยที่เขากินข้าวอันน้อยนิดพวกน้ันไม่หมด 

และช่วงบ่ายคล้อยใกล้ๆ ยามเย็นแบบนี้ บรรยากาศในห้องพักฟื้น
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~ นทกร ~

มันก็น่าเบื่อสุดๆ ไปเลย

คดิแล้วคดิอกี กค็ดิได้ว่าไปเดนิเล่นเสยีหน่อยน่าจะดกีว่า แผล

ผ่าตดัไม่ได้เจบ็ปวดอะไรขนาดนัน้ คณุหมอมอืเบาสมค�าเล่าลอืจรงิๆ

ท่อนขาเรียวขาวผ่องตามแบบฉบับลูกหลานคนจีนหย่อนลง

ข้างเตียง เจินเจินนิ่วหน้าเพราะปวดตึงแผลขึ้นมานิดหน่อย ก่อนที่

จะบรรเทาลงพอให้ขยับเขยื้อนตัวไหว

ร่างกายผอมบางสวมรองเท้าแตะของโรงพยาบาลจนเสร็จ

เรียบร้อย เจินเจินแน่ใจว่าวันนี้จะไม่มีใครมาเยี่ยมเขาอีกแล้ว

หม่าม้ามาเยี่ยมไปแล้วเมื่อวาน ส่วนวันนี้ติดประชุมมาไม่ได้ 

เพ่ือนๆ ท่ีมหาวิทยาลัย...เจินเจินยังไม่ได้บอกใครว่าเขาปวดท้อง

จากไส้ติ่งอักเสบจนต้องผ่าตัด

ทีแรกยังคิดว่าแค่อาหารเป็นพิษ มาหาหมอแป๊บเดียวได้ยา

นิดหน่อยก็กลับบ้านได้เลย

ทันทีที่ท่อนขาขาวก้าวออกมาจากห้องพักผู้ป่วยแบบเดี่ยว

พิเศษราคาคืนละสามหมื่นเป็นที่เรียบร้อย พี่พยาบาลที่เดินผ่านมา

ก็ถามเจินเจินว่าจะไปที่ไหน พอตอบว่าจะไปเดินเล่นก็ถูกก�าชับว่า

ต้องกลับมาถึงห้องก่อนมื้อเย็น

เจนิเจนิเดก็ดแีค่พยกัหน้ารบั จากนัน้ก็เริม่ต้นออกเดนิส�ารวจ

โรงพยาบาล

เขาไม่แน่ใจว่าสถานที่สีขาวและมักจะเต็มไปด้วยกลิ่นน�้ายา

ฆ่าเชื้อจะมีอะไรน่าสนใจ แต่ส�าหรับมนุษย์อินโทรเวิร์ต ความเงียบ

ในเวลานี้ก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนัก

เจนิเจนิเดนิไปกดน�า้จากตูน้�า้ดืม่มาดืม่เป็นล�าดบัแรก ชอบนกั

ละกรวยกระดาษสีขาว เพราะอยู่คนเดียวจึงใช้เวลาที่ตู้กดน�้าค่อน

ข้างนาน หากอยูก่บัหม่าม้าหรอืพีเ่ลีย้งแล้วละก็ เจินเจินคดิว่าเขาคง
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~ ใจสกาว ~

ถูกห้ามไม่ให้กินน�้าจากตู้แน่ๆ

หม่าม้าบอกว่ามันไม่ถูกสุขอนามัย...ซึ่งเจินเจินก็ไม่แน่ใจว่า

ค�าว่าอนามัยของหม่าม้ามันต้องอนามัยแค่ไหนกัน

เขากดน�า้ดืม่ใส่กรวยกระดาษแล้วดืม่ไปทัง้หมดสามแก้วถ้วน 

พอล�าคอหายแห้งผากก็ทิ้งกรวยใช้แล้วลงในถังขยะ เหลือบสายตา

มองไปรอบตัวพลางยิ้มกริ่ม เจินเจินบอกแล้วว่าเขาชอบตู้กดน�้าดื่ม

แบบนี้มาก ถูกใจที่สุดโดยเฉพาะกรวยกระดาษสีขาวสะอาดตา

มือบางเอื้อมดึงกรวยกระดาษออกมาจากกระบอกเก็บ หนึ่ง

ชิ้น...สองชิ้น...สามชิ้น

พอคดิว่า ‘จิก๊’ กรวยกระดาษส�าหรบัดืม่น�า้ในโรงพยาบาลมา

ได้มากพอแล้ว เจินเจินก็ห้าวจัดด้วยการเดินขึ้นบันไดไปยังชั้น

ดาดฟ้า

เขาคิดว่าจะขึ้นไปถ่ายรูปวิวท้องฟ้ายามเย็นสักหน่อย อยาก

รู้ว่าท้องฟ้าวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ท้องฟ้าน่ะจัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่หนึ่งส�าหรับเจินเจิน

เชยีวนะ เพราะมนัไม่เคยเหมอืนกนัเลยสกัวนั หลงัจากประตกูระจก

บนชั้นดาดฟ้าเปิดออกโดยอัตโนมัติ ลมอุ่นๆ ก็พัดปะทะตัว

ท้องฟ้าเริม่เปลีย่นเป็นสส้ีมปะปนไปกบัสคีราม และจากท่ีคดิ

ว่าดาดฟ้าโรงพยาบาลจะเป็นพื้นที่ลึกลับแบบในหนัง เจินเจินก็พบ

ว่าเขาคิดผิดไปถนัด

เจินเจินคาดว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ

ของผู้ป่วยเสียมากกว่า เพราะมันถูกจัดตกแต่งท�าเป็นสวนสวย  

มหิน�าซ�า้ยงัมชีดุโต๊ะเก้าอีส้�าหรบันัง่ ห้องน�า้ สิง่อ�านวยความสะดวก

ค่อนข้างครบถ้วน จะล�าบากส�าหรับเจินเจินก็แค่ตอนเดินขึ้นมา

เท่านั้นแหละ เขาตึงแผลเล็กน้อย ความเจ็บท�าเอาเหงื่อซึมออกมา
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ตามขมับ แต่โดยรวมแล้วมันก็ไม่ได้แย่เกินไปนักหรอก

เดินไหว โตแล้วต้องอดทน

เท้าขาวในรองเท้าของโรงพยาบาลเดนิไปหยดุอยูท่ีร่มิระเบยีง 

เจินเจินนึกถึงเพลงโปรดอยู่ในหัวเงียบๆ เพียงคนเดียวเท่านั้น เขา

ไม่ต้องการให้เสียงของตัวเองท�าลายบรรยากาศ

อยากฟังเสียงนกร้องที่ดังมาจากที่ไกลๆ ฟังเสียงสายลมพัด

ไปพร้อมกับการมองก้อนเมฆค่อยๆ เคลื่อนตัว

สงบ...และสบายใจ

หยดุใช้โทรศพัท์เครือ่งบางถ่ายรปูท้องฟ้า เจินเจินเปล่ียนจาก

การมองภาพตรงหน้าผ่านหน้าจอโทรศัพท์มามองท้ังหมดด้วย

สายตาของตัวเอง

น่าเสียดาย เขาน่าจะหยิบกล้องสักตัวมาจากที่คอนโดฯ

น่าเสียดาย แต่ใครมันจะไปรู้ล่วงหน้าล่ะว่าจะป่วยจนต้อง

นอนซมที่โรงพยาบาลหลายวันขนาดนี้

คดิแล้วกย็ิม้เจือ่นให้แก่ตวัเอง เจนิเจินเกาะราวระเบียงชะโงก

ลงไปดูรถราข้างล่าง ดูเหมือนรถจะเริ่มติดหลังเลิกงาน แถวของรถ

ที่เหลือสเกลเล็กกระจิริดถึงได้ยาวเหยียด

เพลงโปรดในหัวยังคงถูกร้องต่อไปไม่หยุด จนกระท่ังความ

สงบสุขถูกท�าลายด้วยเสียงฝีเท้าหนักๆ ของใครบางคน

เจินเจนิหันกลบัไปมองตรงประตูทางเข้า เขาขมวดคิว้แล้วคดิ

ว่าคนที่เพิ่งก้าวเข้ามาท�าลายความเงียบสงบช่างดูคุ้นตา

ผู้ชายตัวสูง บ่ากว้าง ผิวสีแทน เครื่องหน้าคมจนดูดุ

แต่ว่าคนคนนั้นมือเบามากๆ...แล้วก็ใจดีด้วย

เจินเจินจ�าได้แล้วว่าเขาคือคุณหมอผ่าตัด ชื่ออะไรนะ...

คุณหมอ...หมอประวีณ
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ใช่ๆ ชือ่นีแ้หละ เหมอืนพีพ่ยาบาลจะพดูชือ่เล่นคณุหมอด้วย 

แต่น่าเสียดายที่เจินเจินจ�ามันไม่ได้

เจนิเจนิยกมอืสวสัดคีณุหมอ เพราะคนตวัโตจ้องมาท่ีเขาด้วย

สายตาแปลกๆ ดูเลิ่กลั่ก ไม่สุขุมเหมือนตอนที่จะผ่าไส้ติ่งเขาเลย

ประวณีถอนหายใจออกมาเฮอืกใหญ่ การวิง่กระหดืกระหอบ

ขึน้มาจากชัน้ล่างท�าให้เขาเหนือ่ยอยูพ่อสมควร ดวงตาคูค่มมองหา

ทีห่ลบภยั จากนัน้กเ็ท้าเอวมองเดก็ตวัขาวทีถ่กูแสงแดดยามเยน็ส่อง

กระทบตัวอยู่

รู้แล้วว่าหน้าตาดี แต่การยืนตรงที่แดดส่องกระทบถึงแบบนี้

มันท�าให้ดูดียิ่งกว่าเดิม

คนอะไรมองแล้วสบายตาชะมัด

แต่นี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมคนไข้ปะวะ

ประวีณรีบยกนิ้วชี้ขึ้นแตะปากตัวเอง สื่อสารกับเจินเจินด้วย

ภาษามือ

การแตะปาก...หมายถึงห้ามบอกใคร

การชี้เข้าที่ตัว...แปลว่าคนคนนี้คือหมอปินส์

ส่วนการโบกมือปฏิเสธ...ประวีณหมายถึงหมอปินส์ไม่ได้อยู่

ที่นี่นะ

ไม่รู้ว่าคนไข้จะเข้าใจภาษามือที่เขาส่ือสารไปหรือเปล่า แต่

เสียงส้นสูงที่แว่วมาเร่งให้ประวีณหามุมก�าแพงลับๆ ซ่อนตัว

เขาภาวนาให้คนไข้เข้าใจภาษามือที่เขาส่งไป ไม่อย่างนั้นละ

ก็...ชีวิตเขาได้วุ่นวายแน่ๆ

ชัน้ดาดฟ้าของโรงพยาบาลกลับมาเหลอืเพียงเจินเจินอกีครัง้ 

แต่มันไม่ได้มีแค่เจินเจินเพียงคนเดียวเหมือนก่อนหน้าน้ีหรอกนะ 

เพราะหลังก�าแพงที่เป็นจุดอับสายตามีคุณหมอประวีณซ่อนตัวอยู่
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เจินเจินเลิกคิ้วขึ้นสูง ปรับสีหน้าประหลาดใจให้เป็นปกติอีก

ครั้ง เขามองบานประตูที่ถูกเปิดกว้าง จากนั้นก็ร้องว้าวในใจให้แก ่

ผู้หญิงสวยจัดที่ก้าวฉับเข้ามา

เดรสด�า เอวคอดแค่นั้น...มีล�าไส้หรือเปล่านะ

เจนิเจนิยกนิว้มอืถปูลายจมกู หลบุตาลงต�า่ไม่กล้ามองสบกับ

ดวงตาสวยๆ คู่นั้นโดยตรง

“เอ่อ...ขอโทษนะคะ น้องเห็นหมอปินส์มั้ย ตัวสูงๆ หล่อๆ 

เข้มๆ อะค่ะ”

เจินเจินเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าหมอประวีณชื่อเล่นว่าหมอปินส์ แต่

ว่า...ผู้หญิงคนนี้มีธุระอะไรกับหมอปินส์กันนะ

หมอปินส์ดูเหมือนก�าลัง...หนี

“ที่ผิวเข้มๆ ใช่มั้ยครับ” เจินเจินถาม ท�าเอาคนที่ซ่อนตัวหลัง

ก�าแพงกัดปากแน่น

“ใช่ค่ะ...เห็นมั้ยคะ”

“ไม่ได้สวนกันเหรอครับ เพิ่งเดินออกไปเมื่อกี้”

“อ้าวเหรอ ขอบคุณมากนะคะ” พอเห็นเด็กผู้ชายท่าทางใส

ซือ่ชีน้ิว้กลบัไปทางประต ูสาวสวยกเ็อ่ยขอบคณุแล้วหมนุตวักลับไป

ทันที

เสียงรองเท้าส้นสูงไกลห่างออกไป พร้อมๆ กับความเงียบที่

กลับมาอีกครั้ง เจินเจินขยับตัวเข้าใกล้ก�าแพงที่หมอปินส์แอบอยู่ 

จากนั้นก็ชะโงกหน้าไปหา

“ถ่ายหนังอินเดียกันเหรอครับ วิ่งหนีวิ่งตามกันสนุกเลย”

“หา...”

“ผมแซวหมอเฉยๆ”

“อ๋อ...เฮ้อ ตกใจหมดเลย นึกว่าจะบอกว่าหมออยู่ตรงนี้” 
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ประวีณยกมือข้ึนตบอก กวาดสายตามองส�ารวจคนตัวเล็กกว่า  

รู้แหละว่าตัวเล็ก แต่ไม่คิดว่าส่วนสูงจะต่างกันขนาดนี้

“ถ้าผมบอกว่าไม่เห็นพีค่นสวยเขาคงไม่เชือ่ กเ็ลยบอกไปแบบ

นั้น ผมท�าให้ตกใจเหรอ...ขอโทษนะครับ”

“ไม่ๆ ไม่ได้ตกใจ แล้วก็ขอบใจนะ พอดีมีปัญหากันนิด

หน่อย...แย่เลย โดนคนไข้เห็นมุมไม่ดีซะแล้ว”

“ครับ” เจินเจินพยักหน้านิดหน่อย อันที่จริงเขาไม่ได้อยากรู้

หรือสนใจมุมไม่ดีของคุณหมอประวีณสักเท่าไหร่ เป็นอีกฝ่ายเสีย

มากกว่าละมั้งที่ใช้สายตาส�ารวจเขาตั้งแต่หัวจดเท้า

“คนไข้เดินขึ้นมาเองเหรอ”

“ครับ นอนอยู่ที่ห้องแล้วมันน่าเบื่อ”

“เดินเก่งอย่างนี้ พรุ่งนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วละ”

“ฟ้องได้มั้ยครับ”

“หือ?”

“กับข้าวโรงพยาบาลไม่อร่อยเลย”

ประวีณหลุดเสียงหัวเราะออกมาเล็กน้อย ก่อนจะขมวดคิ้ว

เมื่อเห็นกรวยกระดาษส�าหรับดื่มน�้าในมือเจินเจิน

“แล้วเอากรวยดื่มน�้ามาท�าไมเยอะแยะ เอามาเล่นเหรอ มัน

เปลืองทรัพยากรนะรู้มั้ย”

“โอะ โดนเหน็ด้านทีไ่ม่ดซีะได้” เจนิเจนิเลยีนแบบประโยคของ

ประวีณเมื่อสักครู่ จากนั้นก็ลอบส�ารวจคนตรงหน้าบ้าง ความสนใจ

ของเจินเจินตกอยู่กับปากกาน�้าเงินที่เหน็บอยู่ตรงกระเป๋าเสื้อของ

คุณหมอหนุ่ม คนตัวเล็กเปลี่ยนหัวข้อสนทนาอย่างรวดเร็ว “ขอยืม

ปากกาหน่อยได้มั้ยครับ”

“ได้สิ” ประวีณหยิบปากกาแล้วยื่นไปให้ แปลกใจตัวเองอยู่
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เหมอืนกนัทีส่นใจเหลอืเกนิกบัก้านนิว้ขาวๆ ทีก่ดก้นปากกาแล้วขดี

เขียนบางอย่างลงไปที่กรวยกระดาษสีขาว

ใช้เวลาเพียงไม่นานเจินเจินก็ยื่นทั้งกรวยกระดาษส�าหรับดื่ม

น�้าและปากกามาให้

“อะไร”

“ผมขึ้นมาถ่ายรูปท้องฟ้าเล่น แล้วรู้สึกว่าท้องฟ้าวันนี้สวยดี 

เลยว่าจะเอารปูทีถ่่ายไปท�าโปสต์การ์ด อยากส่งให้คณุหมอแทนค�า

ขอบคุณด้วยครับ”

ประวีณเลิกคิ้วขึ้นสูงนิดหน่อยพลางหยิบกรวยกระดาษ

ส�าหรับดื่มน�้าขึ้นมาดู

‘ขอที่อยู่หน่อยครับ’

“แผนจบีกนัหรอืเปล่าเนีย่” ถามออกมาแผ่วเบา แต่คนถกูถาม

รีบส่ายหน้าพรืดปฏิเสธ

“ผมไม่ได้คดิอะไรแบบนัน้เลยนะครบั ถ้าล�าบากใจก็ไม่เป็นไร

ครับ ไม่ต้องให้ที่อยู่ก็ได้”

“พี่พูดเล่น เอาที่อยู่โรงพยาบาลไปนะ”

“ครับ” เจินเจินยกมือขึ้นเกาต้นคอ สภาวะบางอย่างเกิดขึ้น

เมื่อถูกแซวเรื่องจีบอะไรท�านองนั้น เจินเจินเลยย�้าออกมาอีกครั้ง 

“ไม่ได้จีบคุณหมอจริงๆ นะครับ”

“รู้แล้วๆ เรียกพี่หมอปินส์ก็ได้ เอานี่ ที่อยู่”

ประวีณยกมือขึ้นขยี้ศีรษะทุยอย่างถือวิสาสะ แล้วรีบชักมือ

กลับเมื่อคิดขึ้นมาได้ว่าไม่ควรท�าแบบนี้กับคนไข้

“ไม่เกินอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมส่งโปสต์การ์ดมาให้นะ”

เจินเจินรับที่อยู่ของคุณหมอหนุ่มมาดู พออ่านทวนว่าคน 

ตัวโตเขียนอะไรตกหล่นไปหรือเปล่าก็ต้องขมวดคิ้ว
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“ที่วงเล็บนี่ชื่อเล่นเหรอครับ มีหลายชื่อจัง”

“ใช่มหีลายชือ่ บางคนกเ็รยีกหมอปินส์ บางคนก็เรยีกเป๊ะ แต่

จริงๆ พี่ชื่อปินส์ ชื่อเป๊ะเนี่ยเป็นชื่อที่เพื่อนสมัยเรียนเรียก พอดีมา

เป็นหมอที่เดียวกันมันก็เรียกจนคนคิดว่าชื่อเป๊ะกันไปหมด”

“แต่แค่ประวีณก็น่าจะส่งถูกคนแล้วมั้ยครับ”

“ก็เขียนหลายๆ ชื่อให้สงสัยไง จะได้มีเรื่องคุยต่อ”

“อยากคุยกับผมเนี่ย จีบผมหรือเปล่าครับ”

ถ้าเจินเจินจะเก่งอะไรสักอย่าง เขาคิดว่าตัวเองคงเก่งเรื่อง

ยอกย้อน แต่ที่เขากล้ายอกย้อนหมอปินส์...ก็อาจจะเป็นเพราะว่า

คนตัวโตท�าตัวขี้เล่นใส่กันก่อน

“อา...ย้อนเก่ง”

“นิดเดียว พี่ครับ...กี่โมงแล้วครับ” เจินเจินเปลี่ยนเรื่อง 

บรรยากาศอดึอดัระหว่างคนแปลกหน้าเริม่หายไป เขาชีไ้ปท่ีนาฬิกา

บนข้อมือของหมอปินส์ ขอทราบเวลา

“อีกสิบนาทีหกโมงครึ่ง”

“จริงปะ พี่พยาบาลบอกให้กลับก่อนหกโมง โดนดุแน่เลย”

“บอกว่าอยู่กับพี่หมอปินส์แล้วกัน แล้วให้พยาบาลมาดุพ่ี

แทน”

“ได้เหรอครับ”

“ก็เมื่อก้ีช่วยไว้นี่นา ถือว่าแทนค�าขอบคุณก็แล้วกัน เออ... 

มีเรื่องจะถามหน่อย แต่เดินกลับไปพร้อมถามไปด้วยก็ได้ ใกล้หมด

เวลาพักแล้วเหมือนกัน”

“ครบั ถามอะไรเหรอครบั” เจนิเจนิขยบัตวัเดนิตามหมอปินส์ 

หมอรู้แน่ๆ ละว่าเขาตึงแผล การก้าวเดินของคนขายาวมันถึงได้ช้า

ขนาดนั้น
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“ใช้น�้าหอมยี่ห้ออะไร หอมดี”

“Moschino Toy Boy กลิ่นโปรดผมเอง”

“แล้วชื่อเนี่ย ต้องเรียกแค่เจินหรือเจินเจิน”

“แล้วแต่สะดวกเลยครับ”

“อ๋อ...” ประวีณเงียบเสียงลงไปครู่หนึ่ง เป็นครั้งแรกที่เขาไม่รู้

จะพูดอะไร พอคุยกับคนที่เพิ่งรู้จักแล้วไม่ได้ตั้งใจจะจีบหรือท�าตัว

เจ้าชู้ใส่ บทสนทนามันเลยขาดช่วงแปลกๆ

ไม่ลื่นไหล...

“ผมว่าวันนี้ท้องฟ้าสวยจริงๆ นะครับ”

“เหรอ พี่ว่ามันก็เหมือนกันทุกวันนะ” กลายเป็นเจินเจินต่าง

หากทีช่วนคุย หลังถกูชวนคยุเรือ่งท้องฟ้า ประวณีก็เงยหน้าขึน้มอง

บ้าง

แสงสส้ีมเริม่ถกูสคีรามกลนืกนิมากขึน้ แต่สส้ีมทีเ่ป็นสส้ีมแสด

แบบในเวลานี้ก็เรียกได้ว่าสวยจริงๆ นั่นแหละ

“ไม่เหมอืนกนัทกุวนัสกัหน่อย มนัมรีายละเอยีดเลก็ๆ ทีท่�าให้

แตกต่าง เช่นก้อนเมฆตรงนี ้พอพรุง่นีค้ณุก้อนเมฆก้อนนีก็้จะไม่อยู่

ตรงนี้แล้ว”

“แต่มันก็คือท้องฟ้า”

“แต่มันไม่เหมือนกัน”

“เถียงเก่งเหมือนกันนะเนี่ย”

เจินเจินหัวเราะจนแผลกระเทือน เขารู้ว่าหมอปินส์ไม่ได้ว่า

หรือดุ ประโยคที่บอกว่าเถียงเก่ง เหมือนแค่ประหลาดใจมากกว่า

“ผมเถียงเก่งแค่บางเรื่องครับ”

“เพลงที่ให้เปิดให้ฟังในห้องผ่าตัดเพราะดีนะ”

“ครับ”
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“ชอบฟังเพลงแนวนี้เหรอ”

ประวีณลอบถอนหายใจออกมา เขารูส้กึไม่เป็นตวัของตวัเอง

เอาเสียเลย ประโยคชิกๆ คูลๆ ที่เคยมีอยู่เต็มหัวไปหมดกลายเป็น

ค�าถามสุดคลิเช่...

อย่างเรื่องชอบหรือไม่ชอบอะไร เชยจัง

ทัง้ๆ ทีก่บัเจนิเจนิมนัไม่ได้น่าอดึอดั เดก็ทีเ่ดนิตามเขามาช้าๆ 

จัดเป็นคนประเภททีมี่บรรยากาศรอบตัวแบบเรยีบง่าย ไม่หวอืหวา 

แต่ก็ไม่ได้ท�าให้น่าเบื่อ

“ครับ ผมเลือดกรุ๊ปโอ”

“แล้วกรุ๊ปมันเกี่ยวอะไรกับการฟังเพลง”

“ก็ผมเคยอ่านมา เขาบอกว่าคนเลือดกรุ๊ปโอเวลาชอบเพลง

ไหนจะฟังเพลงนั้นซ�้าๆ และผมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ”

“เป็นคนเชื่อคนง่ายนะเนี่ย ชอบดูดวงหรือเปล่า”

“คนเลือดกรุ๊ปโอไม่เชื่อดวง”

“โอเค เจินเจิน แซ่ลี้ เลือดกรุ๊ปโอไม่เชื่อดวง” ประวีณงึมง�า

ออกมาแค่นั้น ส่วนเจินเจินยิ้มจนตาเป็นสระอิ จากนั้นบรรยากาศ

ระหว่างพวกเขากเ็กดิเป็นความเงยีบ จนกระท่ังพากันเดินมาถึงหน้า

ประตูห้องพักพิเศษ

ที่หน้าห้องมีพี่พยาบาลยืนอยู่ พอเห็นคนไข้ท่ีหายไปมากับ

คุณหมอก็ร้องทักขึ้น

“อยู่กับหมอปินส์นี่เอง คนไข้เลยเวลาทานข้าวทานยาแล้ว 

นะคะ”

“ ’โทษทีนะคนสวย พอดีหมอคุยกับน้องเขาเพลินไปหน่อย

เลยมาส่งช้า”

“ไม่ต้องมาเรียกคนสวยเลยค่ะหมอปินส์ แล้วนี่เวลาพักเหรอ
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คะ”

“ครับ เหลืออีกห้านาที” ประวีณยิ้มพราว 

พยาบาลทีต้ั่งใจจะดทุัง้คณุหมอทัง้คนไข้เปลีย่นเป็นส่ายหน้า 

อย่างอ่อนใจแทน จากนั้นจึงบอกให้เจินเจินเข้าไปพักในห้องพักได้

แล้ว

ก่อนแยกจากกนัในวนันี ้เดก็หนุม่ยิม้กว้างแทนค�าขอบคณุให้

คุณหมอประวีณที่ขยิบตาให้หนึ่งครั้ง

เจนิเจนิกลบัเข้าไปกนิมือ้เยน็ ส่วนประวณีเดินเงยีบๆ ไปตาม

ทางเดนิโล่งกว้าง พลางเหลอืบมองท้องฟ้าด้านนอกท่ียังมแีสงสว่าง

พอให้เห็นก้อนเมฆ

จู่ๆ ฟ้ามนักไ็ม่ใช่แค่ท้องฟ้าอย่างทีเ่คยเป็นมาตลอดหลายสบิ

ปีเสียแล้ว ประวีณรู้ดีว่าท้องฟ้าในแต่ละวันมันไม่เหมือนกัน สาเหตุ

อาจเป็นเพราะก้อนเมฆเคลื่อนตัวตามแรงลม โลกหมุนตัว หรือไม่

ก็เพราะวงโคจร

ท�าไมกันนะคนที่สนใจแค่กลางวันกลางคืนถึงกลายเป็นคน

สนใจก้อนเมฆไปได้

หรือบางทีแล้วสิ่งที่ประวีณสนใจอาจจะไม่ใช่ทั้งก้อนเมฆ 

ท้องฟ้า โลกหมุนตัว หรือวงโคจร

ไม่ใช่หรอก...

แต่ว่ามันคืออะไรกันนะ...สิ่งที่น่าสนใจและท�าให้ใจสงบได้

แบบแปลกๆ

ช่างเถอะ...ท้องฟ้าในวันนี้สวยดีจริงๆ



~ ใจสกาว ~

ใจสกาว : 2

แสงแดดในยามเช้าให้ความรูส้กึอบอุน่จนถงึขัน้ร้อนนดิๆ 

เมือ่มนักระทบเลยีผวิเนือ้สแีทนของคณุหมอหนุ่ม ประวณีคดิว่าเช้า

นี้เขาได้รับวิตามินดีมากเกินพอแล้ว มากไปกว่านี้อาจท�าให้สีผิวที่

เข้มอยู่แล้วเข้มข้ึนได้ คนตัวสูงจึงก้าวเข้ามาในอาคารอย่างรวดเร็ว 

โดยไม่ลมืทีจ่ะเดนิไปดตููจ้ดหมายว่ามจีดหมายหรอืโปสต์การ์ดใหม่ๆ 

หรือเปล่า

...โปสต์การ์ดของใครบางคน คนที่เคยบอกว่าจะส่งมา

นับๆ ดูแล้วนี่ก็ราวสองสัปดาห์ที่คนไข้อย่างเจินเจินบอกกับ

เขาว่าจะส่งโปสต์การ์ดรูปท้องฟ้ามาให้ แต่จนแล้วจนรอดตู้ใส่

จดหมายของหมอปินส์ก็ยังคงไม่มีซองเอกสารของคนที่ชื่อเจินเจิน

เขารออยู่อย่างไม่รู้ว่าท�าไมถึงรอ ท�าไมถึงได้รู้สึกตื่นเต้นกับ

การที่จะได้รับโปสต์การ์ดรูปท้องฟ้ามากมายขนาดนั้น

ประวีณคิดเอาเองว่าอาจจะเป็นเพราะตอนแหงนหน้าขึ้นไป

มองบนฟ้าสคีราม ตอนทีเ่หน็ก้อนเมฆ เหน็พระอาทิตย์ ท�าให้นึกถึง
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บทสนทนาอันเรียบง่ายของเขากับเจินเจิน

คุณหมอหนุ่มหยุดยืนที่หน้าตู้จดหมายส่วนตัว คิ้วเข้มเหนือ

ดวงตาคมเลิกข้ึนเล็กน้อยเม่ือพบว่ามีขอบซองเอกสารสนี�า้ตาลโผล่

แลบออกมา คนตัวโตลงมือเปิดตู้จดหมายของตัวเองอย่างไม่รอช้า 

ดูชื่อที่จ่าหน้าซองแล้วยิ้มกริ่มเพียงคนเดียว

ประวีณผลักตู้จดหมายส่วนตัวให้ปิดลงตามเดิม หันหลังใช้

แผ่นหลังกว้างพงิตูจ้ดหมายส่วนตวัเอาไว้ เขากวาดสายตามองชือ่ท่ี

จ่าหน้าผู้ส่ง

Zhen Zhen

ที่อยู่เป็นคอนโดฯ หรูไม่ไกลจากโรงพยาบาลเท่าไหร่ ถัดจาก

คอนโดฯ เพ่ือนรกัอย่างจริวัฒน์ไปสองตึก แนบเบอร์โทร. เอาไว้ท้าย

ชื่ออีกด้วย

แกะซองจดหมายอย่างเบามอืขณะเดนิไปท่ีบันได เขาชอบใช้

บันไดมากกว่าการขึ้นลิฟต์เพราะเป็นคนชอบออกก�าลังกายและไม่

ชอบรอ

ทีบ่นัไดเขาเจอบุคลากรในโรงพยาบาลหลายคนทีรู่จ้กั ประวณี

ทักทายด้วยการก้มศีรษะให้เล็กน้อย จากนั้นเสียงเรียกก็ดังขึ้นจาก

ด้านหลัง

ช่ือเล่นที่มีไว้ใช้เฉพาะกับคนสนิทและน�้าเสียงไม่ค่อยจะสบ

อารมณ์นักบอกได้ทันทีว่าคนเรียกคือใคร

ใครบางคนที่เพิ่งกลับมาจากเกาหลี

ผมหยักศกยุ่งเหยิงและใบหน้าข้ีหงุดหงิดสวมแว่นตาเชยๆ 

เอาไว้

ไม่เห็นจะน่ารัก แต่สามีหล่อสัส ดีกรีซูเปอร์สตาร์เบอร์ต้นๆ 

ของเมืองไทย
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“ไอ้เหี้ยหมอเป๊ะ รอด้วย หูตึงเหรอเรียกไม่ได้ยิน”

“ได้ยิน แต่ไม่อยากคุยด้วยถ้าไม่มีของฝาก”

“มีสิคะ ของฝากจากเกาหลี จะลืมเพื่อนรักอย่างมึงได้ไง” 

ซองขนมถูกตีมาที่กล้ามแน่นบนหน้าอก ประวีณรับไว้พลาง

เดินเคียงคู่ไปกับจิรวัฒน์

“เหี้ยเอ๊ย ขนมยี่ห้อนี้ที่ไทยก็มีขายมั้ย”

“อ้าวเหรอ ไม่รู้อะ เห็นคนซื้อเยอะก็ซื้อตามๆ มา ของไอ้ช ิ

ก็อันนี้ มึงก็รับๆ ไปเถอะ” จิรวัฒน์ใช้นิ้วสวยดันแว่นสายตา หาว

หวอดออกมาเพราะง่วงนอน

“หาวขนาดนี้เมื่อคืนผัวสะกิดบ่อยเหรอ”

“อือ สะกิดทั้งคืนแหละ”

“กรี๊ดดด” ประวีณแกล้งส่งเสียงหวีดร้องแม้เพื่อนสนิทจะพูด

ออกมาด้วยสีหน้าเหวี่ยงๆ ประชดประชัน “เพื่อนกูเซ็กซี่อะ มัดใจ

ซุป’ตาร์อยู่หมัด สะกิดกันทั้งคืน ไม่ธรรมดา”

“ไร้สาระ แล้วในมือนั่นใบอะไร โดนไล่ออกเหรอ”

“ปากเหรอนั่น โดนไล่ออกแล้วจะเอาอะไรแดก”

“ไปรับช่วงต่อเป็น ผอ. ที่โรงพยาบาลพ่อมึงที่เชียงใหม่”

“ไม่ นั่นตัวเลือกสุดท้ายในชีวิต”

จิรวฒัน์ยกัไหล่ เขารูจ้กัประวณีดเีกนิกว่าจะถามว่าท�าไมกแ็ล้ว

กัน

“แล้วสรุปในมือนั่นซองอะไร”

“ที่จริงก็ขี้เสือกเหมือนกันนะเราอะ”

“ไม่อยากรู้ละ ลาก่อน”

“เอ๊ยๆ รอกดู้วย บอกแล้วๆ” เพราะจริวัฒน์ท�าท่าไม่สนใจท้ัง

ยงัก้าวเท้าเดนิไวๆ เว้นระยะห่าง คนเล่นตัวไม่จรงิอย่างประวณีเลย
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รีบเดินตาม “โปสต์การ์ดของคนไข้ส่งมาให้น่ะ”

“อย่าตอแหล สาวทีไ่หนส่งมา กเูหน็นะว่าย้ิมน้อยย้ิมใหญ่อยู่

คนเดียว”

“คนไข้จรงิๆ” ประวณียนืยนั เขางนุงงทีต่าเลก็รหีลงักรอบแว่น

ท�าเหมือนไม่เชื่อ

“เป๊ะ โกหกหมานะ”

“คนไข้จริงๆ และน้องเขาเป็นผู้ชาย”

“เขาจีบมึง?”

“บ้า ไม่ได้จีบ ไม่มีอะไรทั้งนั้น”

“เคร ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไร” จิรวัฒน์ยอมเชื่อ เขาหยุดฝีเท้าไว้

ที่ชั้นสาม ยกแก้วกาแฟขึ้นจิบขณะรอประวีณแกะซองจดหมายต่อ

ของข้างในเป็นโปสต์การ์ด มีอยู่สี่ถึงห้าใบ ทุกภาพล้วนเป็น

ภาพท้องฟ้ายามเย็น

จิรวัฒน์ชะโงกหน้าเข้าไปใกล้ แบมือขอหนึ่งแผ่น

ไม่มีอะไรที่ไม่เคยไม่แบ่งกัน ยิ่งในกรณีที่มันมีเยอะแบบนี้ 

ไอ้เป๊ะไม่หวงหรอก เพียงแต่ว่าหนนี้ประวีณสั่นหน้าไม่ยอมยกให้

“ท�าไมอะ มีตั้งเยอะ”

“ภาพไม่เหมือนกัน มันมาเป็นคอลเลกชันจะขาดไปใบนึงไม่

ได้ กูอยากเก็บไว้ทุกรูป”

“คอลเลกชันอะไรวะ กูเห็นเหมือนกันหมด แล้วตั้งใจเก็บนี่...

แปลกๆ”

“ไม่เหมือน และไม่แปลก” ประวีณยืนยันว่าโปสต์การ์ดไม่

เหมือนกันด้วยการเรียงทั้งหมดให้จิรวัฒน์ดู “แสงไม่เหมือน ก้อน

เมฆก็ต�าแหน่งไม่เหมือนกัน”

“เป็นเอามากแหละเพื่อนกูอะ”
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“เป็นเอามากนั่นมึง มึงมันไม่มีศิลปะในหัวใจ”

“ค่ะ...” พยักหน้ารับอย่างคร้านจะเถียงด้วย ท่อนแขนเรียว

พาดไปบนบ่าหนาของประวณีอย่างถอืวสิาสะ แต่แล้วก็ถูกปัดท้ิง ไอ้

หมอเป๊ะสะดีดสะดิ้งจนอยากจะถีบมันลงไปจากบันได

“คุณมีสามีแล้วอย่าเอามือมาพาดไหล่ผม”

“อย่าให้กตู้องด่า ไอ้สสัเป๊ะอย่าดดัจรติ ถงึกมูผีวัแล้วกจ็ะเท้า

แขนบนบ่ามึงแบบนี้ ตลอดไป”

“รักกูมากแหละ”

“น้อยกว่าผัวหน่อยหนึ่ง...ไอ้เหี้ย”

“เจ็บปวดว่ะ เธอก็รักฉันน้อยกว่าเขาตลอด แยกย้ายกันไป

ท�างานดีกว่า ผัวเผลอแล้วเจอฉัน”

“อย่ามาเธอๆ ฉันๆ สยอง”

“เลียนแบบผวัมงึไง เผือ่จะได้เป็นทีห่นึง่บ้าง เผือ่เธอจะรกัฉนั

เท่าเขา”

“ไม่ถูกโฉลกกับของด�า”

“นี่เพื่อนนะ”

“เออ เพ่ือน” จิรวัฒน์ชกเบาๆ เข้าท่ีท่อนแขนของประวีณ  

ส่ายหน้าแต่มุมปากกลับเปื้อนยิ้ม เขาหมุนตัวหันหลังใส่เพื่อน ไม่

กล่าวลาอะไรมากมายเพราะรู้ดีว่าอีกไม่นานก็จะเจอกันใหม่

อาจเป็นร้านกาแฟในตอนที่ได้พักเบรก หรือไม่ก็ในห้อง

ท�างานของเขาเพราะไอ้เป๊ะแวะมาจีบพยาบาลสาวๆ

ประวีณเองก็ไม่ได้กล่าวลาเช่นกัน ท่อนขายาวก้าวขึ้นบันได

ไปยังช้ันท�างานของตัวเองบ้าง หมอปินส์มองทางเดินสลับกับ 

โปสต์การ์ด และเขาคิดว่าควรโทร. ไปบอกคนที่ส่งมาว่าได้รับของ

เรียบร้อยแล้ว
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โทรศพัท์ถกูหยบิมาไว้ในฝ่ามอืหนา ก่อนจะถูกก�ากระชบัแล้ว

กดเบอร์บนหน้าซองจดหมายลงไป ครูเ่ดียวปลายสายก็กดรบั เสยีง

งัวเงียอู้อี้มาก แต่ไม่ยากเกินไปที่จะจับใจความ

[ถ้าส่งของฝากไว้ที่นิติฯ ได้เลยครับ]

“คิดว่าเป็นขนส่งที่ไหน”

[...]

“พี่เอง หมอปินส์”

[อา...หมอปินส์? อ๋อ พีห่มอปินส์...มเีบอร์เจินได้ไงเน่ีย] เสยีง

อู้อี้ฟังดูดีขึ้นเล็กน้อย ทว่ามันยังคงแหบพร่า ดูเหมือนว่าเจินเจินจะ

หลับลึกและไม่ได้ดื่มน�้ามาเป็นเวลานาน

“หน้าซองโปสต์การ์ดไง จะโทร. มาบอกว่าได้โปสการ์ดแล้ว

นะครับ ขอบคุณครับ”

[เจินส่งให้ช้าไปหน่อย ยุ่งๆ เรื่องงานแสดงน่ะ พอเสร็จงาน

ตรงนั้นก็รีบส่งการ์ดไปให้พี่เลย...กี่โมงแล้วครับเนี่ย]

“เจ็ดโมงครึ่ง จะนอนต่อเหรอ”

[ค่ะ]

ประวีณหรีต่าเม่ืออกีฝ่ายตอบรบัว่าค่ะ หวัคิว้เขาขมวดเข้าหา

กันก่อนเอ่ยแซว

“ไม่ใช่แฟน อย่ามา ‘ค่ะ’ สิ”

[ไม่ได้ ‘ค่ะ’ กับแฟน เจินติดมาจากตอนคุยกับหม่าม้าเถอะ

ค่ะ ค่ะ...ค่ะ...ค่ะ ยังไม่มีแฟนสักหน่อย]

“เจินกวน”

[ใช่กวน สายแล้วนี่นา เจินว่าเจินนอนต่อไม่หลับละ แล้วพี่

หมอปินส์ท�างานกี่โมงครับ]

“เดี๋ยวต้องไปแล้วครับ” ประวีณยกข้อมือขึ้นดูนาฬิกา ไม่รู้ตัว
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เลยว่าหยุดยืนคุยโทรศัพท์ที่บันไดตั้งแต่ตอนไหน

นอกจากเจนิเจนิจะมบีรรยากาศรอบตวัแบบทีเ่รยีกว่าสบายๆ 

เจ้าตวัยงัสนทิกบัคนง่ายอกีด้วย แบบทีค่ยุโทรศพัท์กนัครัง้แรกกไ็ม่มี

ตดิขดั เป็นเขาเสยีอกีทีท่�าตวัไม่ค่อยถกู สายตาคูค่มมองรองเท้าหนงั

ของตัวเองที่เตะอากาศไปมา

[เสียดายเลยอดคยุต่อ ตัง้ใจท�างานนะครบัคณุหมอ ช่วยคนไข้

ให้ได้เยอะๆ เลยนะวันนี้]

“ได้เลยค่ะ” ประวณีเม้มปากหลงัเผลอใช้ค�าว่าค่ะออกไป อาจ

เพราะน�้าเสียงนุ่มๆ ของเจินเจินท�าให้หลวมตัว

จนได้...

[ไม่ใช่แฟนพี่สักหน่อย อย่ามา ‘ค่ะ’]

โดนย้อนจนได้ แสบจริงๆ

“ว่าแล้วว่าต้องโดนยอกย้อน”

[ตลกพี่จัง เช้านี้ของเจินตื่นแบบสดใสเพราะพี่เลยนะเนี่ย]

“พีย่งัไม่ได้ท�าอะไรเลย แต่สดใสแบบนีก้ดี็แล้วละ วนัน้ีเจินก็...

ตั้งใจเรียนนะ”

[ครับ เออ...พี่ปินส์ วันศุกร์ช่วงเย็นว่างหรือเปล่าครับ] จู่ๆ 

เจินเจินกถ็ามข้ึนมา คนตวัสงูนิง่นกึหนึง่อดึใจว่ามนีดัทีไ่หนหรอืเปล่า

ประวีณยังไม่ได้ตอบในทันที แต่ใช้วิธีถามกลับ

“มีอะไรเหรอ”

[เจินมีบัตรละครเวทีสองใบ แต่เจินใช้แค่ใบเดียว พี่อยากไป

มั้ยเจินยกให้ใบหนึ่ง]

“ไปด้วยกัน?”

[คิดว่าบังเอิญมาเจอกันมานั่งติดกันก็ได้ครับ เจินไม่มีเพื่อน

ไป เจินจะปล่อยไปเฉยๆ ก็เสียดาย ตั๋วแพงนะเนี่ย]
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ประวณีมนีดัในเยน็วนัศกุร์ แต่เขาดนัเผลอคดิว่าการไปดลูะคร

เวทีกับเจินเจินน่าสนใจกว่า

คนตัวโตจึงตอบตกลง

“ได้ บังเอิญเจอกันสักกี่โมงดี”

[แอบใจง่ายเหมือนกันนะครับ นึกว่าจะปฏิเสธซะอีก]

“เล่นตัวไม่เยอะ เจินบอกบัตรแพง”

[งั้นสักห้าโมงหน้าโรงละครละกันครับ พี่แอดไลน์เจินได้มั้ย 

เจินจะส่งรายละเอียดให้ หรืออีเมลดีครับ]

“ไลน์ก็ได้”

“@ZhenwithKhai”

“เจินกับใคร? ชื่อเท่ดี...แล้วจะท�าอะไรต่อ”

[ไปเรียนครับ]

“โอเค งั้นเดี๋ยวพี่วางแล้วนะ”

[ครบั บ๊ายบายน้า อย่าลมืแอดไลน์มาเดีย๋วเจนิส่งรายละเอยีด

ให้เลย พี่ห้ามลืมแอดเลยนะ]

“ค่ะ ไม่ลืม”

เจินเจนิเป็นฝ่ายกดวางสายไปก่อน ประวณียงัอยูน่ิง่กบัทีเ่พือ่

กดแอดไลน์พร้อมส่งสติกเกอร์หน้าตาตลกๆ ไปให้ ไม่นานราย

ละเอียดและรูปบัตรละครเวทีก็ถูกส่งกลับมา 

วันนี้วันพฤหัสบดี นัดหมายเป็นพรุ่งนี้สินะ

ZhenwithKhai :

เจอกันครับ ตั้งใจท�ำงำนนะคุณหมอ

Pin’s :

ตั้งใจเรียนด้วยนะ
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คุณหมอหนุ่มคลี่ปากยิ้มกว้าง แต่น่าเสียดายที่เขาไม่รู้ตัวเลย

ว่าก�าลังยิ้มอยู่

หากจะไปให้ทนัเวลานดัตอนห้าโมงเยน็ ประวณีคิดว่าเขา

คงต้องอาศัยการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า นั่นเป็นเพราะว่าในเย็นวัน

ศกุร์มหิน�าซ�า้ยงัเป็นศกุร์สิน้เดอืน การจราจรบนท้องถนนมนัสดุแสน

จะติดขัด ขืนขับรถจากโรงพยาบาลไปโรงละครคงได้ถึงตอนห้าทุ่ม

ไม่ใช่ห้าโมงเย็นแน่ๆ

แต่การเลือกเดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็ใช่จะดีนัก ตู้ที่ประวีณยืน

อยู่สุดจะแออัด เขาขมวดคิ้วหงุดหงิดเพราะรถกระชากแรงๆ บ่อย

ครั้งก่อนที่แผ่นหลังจะถูกสะกิดจึกๆ จากใครบางคน

คนตัวสูงหน้าดุเอี้ยวตัวหันไปมองเล็กน้อย เขาพบเด็กหนุ่ม

หน้าขาวยิ้มแฉ่งส่งมาให้ ใบหน้ากลมเล็กดูเด็กเกินกว่าจะใส่ชุด

นักศึกษาได้เสียด้วยซ�้า

ประวีณจ�าได้ดีว่าคนในสายตาของเขาเวลานี้คือใคร

“...เจินเจิน”

“บังเอิญจังเลยครับ เจินก็มารถไฟฟ้า เพราะมันถึงหน้าโรง

ละครเลย”

ใช่ บังเอิญ

คณุหมอหนุม่คดิจากนัน้กห็มนุมาหาคูส่นทนาทัง้ตวั ประวณี

เหลือบมองจอมอนิเตอร์ที่บอกสถานีต่อๆ ไป...อีกหกสถานีแน่ะ 

เขากับเจินเจินคงต้องยืนเบียดกันในนี้ไปอีกสักพัก

“รถติดพี่เลยคิดว่ามารถไฟฟ้าดีกว่า”

“ใช่ๆ วันนี้รถติดมากครับ”

“เจินเลิกเรียนแล้วก็มาเลยเหรอ”
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“เจินโดดเรียน...”

“ไหงงั้น แบบนี้ไม่ดีเลยนะ”

“ว้า โดนดุเลย”

“ไม่ได้ดุ แค่พูด”

บอกว่าเขาด ุแต่หน้าจิม้ลิม้ยงัคงยิม้กวนอยู่อย่างน้ัน ประวณี

ลอบสังเกตว่าเด็กหนุ่มที่เคยหน้าซีดหน้าเซียวในห้องผ่าตัดกลับมา

มีชีวิตชีวา หน้าขาวมีสีชมพูจางพาดผ่าน สุขภาพดี ผิวดี เนียน

ละเอียดไม่มีสิวสักเม็ด

“แล้วพี่หมอไม่ได้โดดงานใช่มั้ย”

“ใครเขาจะไปท�าแบบนั้น”

“แล้วพี่เคยโดดเรียนหรือเปล่า”

หนนีป้ระวณีเงยีบ วรีกรรมสมยัเรยีนย้อนเข้ามาในหวั เขาเป็น

ตัวแสบไม่ต่างจากจิรวัฒน์เท่าไหร่หรอก โดนท�าโทษหน้าเสาธง 

วันเว้นวัน วันไหนไปก็โดน วันไหนโดดเรียนก็ไม่โดน...แบบนั้นเลย

“เงียบแปลว่าเคย ดูเหมือนจะบ่อยด้วย”

“ก็...มีบ้าง เปลี่ยนเรื่องหนีความผิดเก่ง”

“พี่หมอก็อย่าดุอย่าว่าเจินสิ”

“โอเคไม่ว่า ไม่เคย” ประวีณเชิดหน้าขึ้นหนีสายตาอ้อนๆ หัว

เขาจะติดเพดานรถอยู่แล้ว ในขณะที่เจินเจินมีส่วนสูงแค่ปลายคาง

ไม่คาดคิด จังหวะที่รถเบรกกระชาก ยักษ์ปักหลั่นอย่าง

ประวณียงัยนืนิง่อยูก่บัที ่ทว่าเจนิเจนิเซถลา หวัโขกเข้ากับปลายคาง

ประวีณร้องโอ๊ย เจินเจินร้องดังไม่แพ้กัน ไม่มีใครไม่บาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุเล็กๆ ที่เกิดขึ้น

มอืขาวกมุหน้าผากมนของตวัเอง ดวงตากลมโตมองขึน้สบตา

กับคนหน้าหล่อเหลาที่ก�าลังท�าหน้าเหยเก
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“ขอโทษครับ”

“เจ็บเอาเรือ่งเลยนะเนีย่ เจนิเอามอืออกหน่อยค่ะ หวัแตกปะ

เนี่ย”

“ม...ไม่”

ลมหายใจอุ่นร้อนรินรดไปตามผิวหน้าของเจินเจิน ประวีณ

ชะงกัไปนดิเพราะเพิง่รูส้กึตัวว่าจบัข้อมอืเลก็ไว้แน่น เปิดผมหน้าม้า

ให้เห็นหน้าผากที่เป็นจ�้าแดง ลมหายใจเริ่มติดขัดกับความใกล้ชิด

เกินควรนี้

“ยังไม่แตกครับ”

“ฮ...ฮะ!?”

“หัวเจินไง”

“อ๋อ...”

คุณหมอหนุ่มกลืนน�้าลายลงไปแบบฝืดฝืน เขาสูดลมหายใจ

เข้าปอดลึกๆ เมื่อเผลอคิดลามกจากการที่เจินเจินพูดว่ายังไม่แตก

พี่รู้พี่มันเลว...

สมควรแล้วที่ปากแตก

ก้านนิว้ยาวสมัผสัไปทีร่มิฝีปากด้านล่าง เสยีงซีด้เบาๆ ดงัตาม

มาเมื่อพบว่าภายในปากของตัวเองได้แผล กลิ่นคาวสนิมเหล็กเริ่ม

คละคลุ้ง เจินเจินที่มองอยู่ท�าตาโตตกใจ เกาะไหลเขย่งเพื่อยื่นหน้า

มาดูแผล

ประวีณเซไปด้านหลัง สัญชาตญาณสั่งให้รีบส่งมือไปโอบรั้ง

ร่างบางเข้าหาตัวก่อนที่จะล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่

ใกล้...ใกล้เกินพอดีอีกแล้ว

อันตราย...ซึ่งหมายถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอีกได้และ

สถานการณ์อันตรายกับหัวใจด้วย
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เสียงหัวใจในอกของประวณีดงัขึน้ เขาเผลอขยุม้เสือ้นกัศกึษา

ของเจินเจินจนรับรู้ขนาดของรอบเอวที่แท้จริง

เล็ก คอด พอดีมือ

“เลือดออกเลยเหรอ งื้อ...เจินขอโทษ”

เสยีงนุม่ๆ และท่าทางร้อนรนเรยีกสตขิองประวณีอกีครัง้ เขา

ใช้มือที่โอบเอวเด็กหนุ่มอยู่รั้งให้คนที่ใกล้เกินไปกลับไปยืนตัวตรง

ตามเดิม

“ไม่ต้องใกล้มาก เดี๋ยวล้ม”

“พี่เจ็บมั้ยครับ”

“นิดหน่อย”

“แล้วพี่โกรธมั้ยที่เจินท�าพี่เจ็บ”

“ไม่เลย” มือคลายออกจากเอวบางแล้ว แต่สัมผัสนุ่มนิ่มยัง

คงติดอยู่ รวมถึงกลิ่นน�้าหอมสะอาดที่ออกมาจากตัวเจินเจิน อีก

ฝ่ายไม่รู้ตัวเลยว่าก�าลังสั่นคลอนความรู้สึกของคนตัวโต ดวงตา

คมกริบทอดมอง ลูกแกะน้อยเขย่งตัวมาใกล้อีกแล้ว

เสียงหงุงหงิงงอแงอย่างเป็นห่วงดังตลอดจนถึงสถานีปลาย

ทาง เสียงประกาศว่าถึงจุดหมายแล้วท�าให้ประวีณฉวยคว้าข้อมือ

เล็กไว้ในอุ้งมือใหญ่

ลากกันออกมาจากตู้ขบวนอึดอัด พอคนโล่งเจ้าเด็กที่เป็น 

ต้นเหตุให้คุณหมอปากแตกก็ท�าอะไรสะดวกขึ้น

ผ้าเช็ดหน้าสีครีมผืนหนึ่งถูกยื่นมาให้

“เจินยังไม่ได้ใช้ พี่เอาซับเลือดเร็ว”

ผ้าเชด็หน้าของประวณีกม็แีต่เขายืน่มอืออกไปรบัผ้าเชด็หน้า

ผืนนั้นมาราวกับต้องมนตร์

ซบัเลอืดจนมัน่ใจว่าเลอืดหยดุไหลแล้วก็ถือผ้าเชด็หน้าค้างไว้ 
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พูดอะไรไม่ออก การเป็นห่วงเป็นใยจากเจินเจินท�าให้ทุกอย่างใน 

วันนี้มันแปลก

แปลก แต่ไม่ได้แปลว่าความแปลกที่เกิดขึ้นนั้นไม่ดี

“พี่ปินส์...เจ็บมากเลยเหรอครับ”

“ไม่ขนาดนั้น แผลเล็ก เลือดออกนิดหน่อย ไม่เป็นอะไรมาก

หรอก”

“แน่นะ ไม่ต้องเย็บแน่นะ?”

“ใครเป็นหมอ”

“พี่ไง”

“อือ พี่ปินส์ไงที่เป็นหมอ เพราะงั้นไม่ต้องเย็บค่ะ”

หน้าเล็กจิม้ลิม้ยิม้ออกมาเมือ่ประวณียิม้ให้ก่อน เจนิเจนิถอน

หายใจโล่งอก ดึงมือที่ถูกจับไว้ออกเพราะเริ่มรู้สึกตัว

เขากับประวีณถูกสายตาหลายคู่จ้องมอง คงไม่ดีแน่หากถูก

เข้าใจผิดว่ากุ๊กกิ๊กกัน

ก็ระหว่างเขากับคุณหมอมันไม่มีอะไรสักหน่อย

“ผ้าเช็ดหน้าเจินพี่ทิ้งไปเลยก็ได้ครับ”

“เดี๋ยวเอามาคืน มันน่าจะแพง”

“ไม่เป็นไรครับ เสียเวลาพี่ถ้าต้องเอามาคืน เจินมีเยอะ”

“มันน่าเสียดาย เอางี้ พี่เก็บไว้ถ้าเจอกันครั้งหน้าค่อยคืน”

“ครับ แบบนั้นก็ได้”

“เคยมาหรือเปล่า” ประวีณเปลี่ยนเรื่อง เขาเก็บผ้าเช็ดหน้าที่

มีกลิ่นของเจินเจินลงในกระเป๋ากางเกงของตัวเอง มันน่าจะไปรวม

อยูก่บัผ้าเชด็หน้าของเขาทีม่อียูก่่อนหน้า และประวณีหวงัเป็นอย่าง

ยิง่ว่ามนัจะไม่เสนอหน้าออกมาให้เจนิเจนิรูว่้าเขาเองก็มผ้ีาเชด็หน้า

เช่นกัน
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มันคงดูไม่ดีถ้าเอาผ้าเช็ดหน้าของเจินเจินซับเลือด ท้ังๆ ท่ี

ของตัวเองก็มี

เหตุผลมีแค่นี้...แค่เท่านี้จริงๆ

“หมายถึงโรงละครเหรอครับ”

“อือ ใช่”

“มาบ่อยเลยแหละ พี่ปินส์ไม่เคยมาใช่มั้ยครับ”

“ครั้งแรกเลย”

“งั้นตามเจินมาเลย เดี๋ยวพาพี่ทัวร์เอง” เจินเจินยักคิ้วขึ้น

ท่าทางยืดอกแบบนั้นดูเหมือนเจ้าตัวจะภูมิใจกับความเชี่ยวชาญใน

สถานที่มาก 

ประวีณยิ้มบ้าง เดินตามคนตัวเล็กกว่าไปติดๆ เว้นห่างด้วย

ระยะไม่เกินหนึ่งช่วงแขน ใกล้พอที่จะได้กลิ่นหอมสะอาด

“แถวนี้มันใกล้ห้างฯ xxx ด้วยปะ”

“มันต้องนั่งบีทีเอสต่อไปอีกหลายสถานีต่างหาก”

“ละครจบกี่โมง”

“สองทุ่มครึ่ง”

“ต่อมั้ย”

“...ก็ได้ครับ แต่บอกก่อนว่าเจินไม่เคยไปนะ”

“หือ” ประวีณส่งเสียงฉงน 

เด็กน้อยท�าตาหลุกหลิกแล้วเขย่งมากระซิบ

“หม่าม้าไม่ให้ไปคนเดียว ห้ามว่าเป็นลูกแหง่นะ”

“งั้นเรียกเด็กดี”

“เหมือนประชดกันเลยครับ”

“แล้วถ้าไปกับพี่หม่าม้าจะว่ามั้ยคะ”

เอาอีกแล้วไอ้เป๊ะ ใช้คะขากับเจินเจินอีกแล้ว เขาไม่ได้ตั้งใจ 
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เพยีงแต่ว่าเจนิเจนิดเูป็นเดก็ทีอ่ยากจะพดูคยุด้วยแบบนุม่ๆ เพราะๆ

“เจินอยากไป”

“งั้นขอหม่าม้าก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวถูกดุทั้งเจินทั้งพี่”

“ไลน์บอกก็แล้วกัน” เจินเจินยู่ปาก หลังผ่านประตูรถไฟฟ้า

เข้าสู่อาคาร แอร์เย็นฉ�่าก็ท�าให้หยาดเหงื่อเม็ดเล็กๆ ที่ซึมมาตาม

ขมับระเหยไป “บอกหม่าม้าเรียบร้อยแล้วครับ พี่ปินส์พาเจินเที่ยว

ได้เลย”

“เป็นพีเ่ลีย้งเดก็แล้วสิเรา” ท่าทางถอนหายใจดเูหมอืนเหนือ่ย

หน่าย แต่เพยีงอดึใจเดยีวประวณีกย็ิม้กริม่ เขาวางมอืบนศรีษะกลม

เล็ก โยกเบาๆ อย่างนึกเอ็นดู “เลี้ยงยากมั้ยคะ”

“ฝากตัวด้วยครับ เลี้ยงยากหน่อยหนึ่งเพราะเจินเอาแต่ใจ”

“เอาแต่ใจ?”

“มากกก หม่าม้าดุประจ�า” 

เจินเจินเน้นค�าว่ามาก แล้วจากการสนทนาแบบเผชิญหน้า 

ประวีณกไ็ด้เหน็เพยีงแค่แผ่นหลงัของเจนิเจนิเท่านัน้ คนตวัเลก็กว่า

เดินน�าไปอีกทาง ส่วนคุณหมอ...ก็เดินตามแต่โดยดี

ก็...เหมือนพี่เลี้ยงเด็กจริงๆ


