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เช้าวันจันทร์ที่ใครหลายคนอาจไม่ชอบนัก โดยเฉพาะ

พนักงานออฟฟิศที่ต้องตื่นแต่เช้ามาท�างานหลังจากที่เพิ่งหยุดได้แค่

สองวัน ยังไม่ทันจะรู้สึกว่าได้พักเท่าไร ก็ต้องกลับมาโหมงานต่ออีก

แล้ว แต่นั่นไม่ใช่กบัเพยีงฟ้า เธออาจเป็นคนส่วนน้อยที่ชอบวนัจนัทร์ 

ไม่ส ิเรยีกว่าชอบวนัท�างานดกีว่า ถงึแม้อากาศในช่วงเดอืนตลุาคมจะ

ค่อนข้างอมึครมึ ยิ่งช่วงนี้กรมอตุนุยิมวทิยาแจ้งว่าจะมพีายเุข้าหลาย

ลูก ท�าให้ฝนตกแทบทกุวนั ทว่าถงึอย่างนั้น เพยีงฟ้ากย็งัอยากจะมา

ท�างานอยู่ดี

“หวงัว่าวนันี้ฝนจะไม่ตกนะ” หญงิสาวเอ่ยกบัตวัเองตอนชะโงก

หน้าผ่านประตูหน้าร้านออกไปมองท้องฟ้าข้างนอก ก่อนจะมเีสยีงใส

ดงัอยู่ข้างหลงั

“เมฆด�าตั้งเค้าอยู่โน่น หนูนาว่าวนันี้ไม่น่ารอดค่ะพี่เฟย์”

“ถ้างั้นกห็วงัว่าเราจะส่งอาหารตามบ้านลกูค้าเสรจ็ก่อนฝนตก”

หญิงสาวผู้อ่อนวัยกว่ายิ้มกว้าง ก่อนจะชูแผ่นพลาสติกซึ่งเป็น

เมนูเสรมิของร้านให้ดู “เมนูเจเริ่มวนันี้ใช่ไหมคะ”

“ใช่จ้ะ อ้อ แล้วกอ็ย่าลมืที่พี่ย�้าตอนประชมุเมื่อวาน”

“บอกลูกค้าด้วยว่าเมนูไหนที่มหีมู จะเป็นหมูเจที่เรารบัมาอกีท ี

บทน�ำ



10  ณ จุดรับภาพรัก

ท�ามาจากแป้งถั่วที่ไม่ใช่ออร์แกนิก เพราะฉะนั้นจานนั้นจะไม่ใช่ออร์- 

แกนกิร้อยเปอร์เซน็ต์ ถ้าอยากทานแบบออร์แกนกิล้วน แนะน�าให้สั่ง

เป็นเมนเูต้าหูแ้ทน” หนนูาร่ายยาวโดยไม่พกัหายใจ “ร้านเปิดมาสองปี 

พี่เฟย์ย�้าตอนเข้าเทศกาลเจทุกปี จนหนูนาแทบจะเอาไปนอนฝันอยู่

แล้วค่ะเชฟเฟย์ขา”

“อย่าให้เหน็ว่าลูกค้าคอมเพลนมาล่ะ เดี๋ยวเชฟเฟย์ขานี่แหละ

จะหกัเงนิเดอืนให้ดู”

เพียงฟ้าส่ายหน้าให้พนักงานสาวช่างจ้อ หนูนาเป็นพนักงาน

เซตแรกที่เข้ามาท�างานตั้งแต่วันเปิดร้าน และเป็นพนกังานคนเดียวที่

ไม่ได้ตรงตามเงื่อนไขการรบัสมคัร แต่เพราะความใจกล้าที่เดนิถอืวฒุิ

มธัยมต้นเข้ามาของานในวนัที่เพยีงฟ้ามาตรวจความเรยีบร้อยของร้าน

ช่วงที่ก�าลงัตกแต่งภายใน 

สายตาวงิวอนที่แฝงเอาไว้ด้วยประกายของความมุง่มั่นเดด็เดี่ยว 

ท�าให้เพียงฟ้ารับเด็กสาวคนนั้นเข้าท�างานเป็นพนักงานเสิร์ฟหลังจาก

สมัภาษณ์ที่มาที่ไปไม่กี่ประโยค

เจ้าของร้านสาวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรท�าให้เธอตัดสินใจ

อย่างรวดเร็ว อาจเป็นเพราะหนูนาไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่เพียบ

พร้อมอย่างเธอ ทั้งยงัต้องหาเงนิมาจนุเจอืครอบครวัอกี การพบหน้า

หนนูาในวนันั้น ท�าให้หญงิสาวรูส้กึว่าหนนูาเหมอืนต้นกล้าที่ขอโอกาส

เตบิโต กไ็ม่ต่างอะไรจากร้านอาหารที่เธอก�าลงัสร้างขึ้น

Organic Kitchen

ต้นกล้าที่เธอก�าลังจะปลูก และท�าให้มันเติบโตขึ้นด้วยมือเธอ

เช่นกนั

“แล้วเมนูของหวานล่ะคะ วนันี้เป็นอะไร”

“คยุอะไรกนัสองคนนี้ เสยีงดงัไปถงึห้องเปลี่ยนชดุข้างบนแน่ะ” 

สองสาวหันไปมองตามเสียง ก่อนที่เพียงฟ้าจะพยักพเยิดไป 



อินเอวา  11

ทางคนมาใหม ่“ไปถามเชฟครวัเยน็ไปหนนูา ว่าวนันี้จะท�าขนมอะไร”

“เชฟแก้วมาพอดเีลย ของหวานเจวนันี้มอีะไรบ้างคะ”

เพียงฟ้ามองหนูนาที่สาวเท้าตรงไปหาเชฟของร้านอีกคนหนึ่ง 

นอกจากจะเป็นเชฟแล้ว แก้วเจ้าจอมยังเป็นหุ้นส่วนของร้านด้วย  

เป็นเพื่อนที่เรียนท�าอาหารมาพร้อมกับเพียงฟ้า แต่ถนัดเรื่องเบเกอร ี

ของหวานและอาหารที่ไม่ต้องใช้ความร้อนมากกว่า จึงรับหน้าที่เชฟ

ครวัเยน็ของร้านไป

“วนันี้ว่าจะท�าบราวนถีั่วลูกไก่นะ”

“งั้นท�าเลยไหม เดี๋ยวฉนัช่วย กุก๊ครวัเยน็ยงัไม่มาเลย” เพยีงฟ้า

ถามพร้อมกบัเดนิเข้าไปสมทบ ตั้งใจจะตรงเข้าครวัที่อยู่โซนด้านหลงั

ของร้าน ทว่ากโ็ดนเพื่อนเบรกไว้เสยีก่อน

“ไม่ต้องหรอก เมื่อกี้ฉนัเจอพี่กาญจน์ที่ห้องแต่งตวัข้างบนแล้ว 

เดี๋ยวกค็งลงมา เชญิคณุเพื่อนเชก็ความเรยีบร้อยต่อเถอะ ใกล้ได้เวลา

เปิดร้านแล้ว”

สาวร่างบางก�าลงัจะหนักลบัไปท�างานของเธอต่อ ทว่าเสยีงเคาะ

กระจกหน้าร้านกด็งัขึ้นพอด ีสามสาวหนัไปมองพร้อมกนั แล้วพบว่า

เป็นพนักงานส่งของที่ถือดอกไม้ช่อโตอยู่ในมือ หนูนาที่ยืนใกล้ประตู

ที่สดุจงึขนัอาสา

“หนูนาเปิดเองค่ะ”

เพยีงฟ้าเลยเดนิไปที่ช่องแคชเชยีร์โดยไม่ได้สนใจต่อ เพราะการ

มีช่อดอกไม้มาส่งถึงหน้าร้านไม่ใช่เรื่องแปลก แก้วเจ้าจอมที่แม้จะมี

อาชพีหลกัเป็นเชฟ แต่อกีหนึ่งอาชพีเสรมิของหญงิสาวคอืนกัแสดงหน้า

ใหม่ จงึมกัจะมหีนุ่มๆ หรอืไม่กพ็วกแบรนด์สนิค้าต่างๆ ส่งดอกไม้มา

ให้ที่ร้านบ่อยครั้ง

ขณะที่เพยีงฟ้าก�าลงัจดจ่ออยูก่บัการเชก็ระบบแคชเชยีร์ก่อนจะ

เปิดร้าน หนูนากก็ึ่งเดนิกึ่งวิ่งตรงมาที่เธอ
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“วนันี้เป็นของพี่เฟย์ค่ะ ดอกไม้ฮ้อมหอมมม”

คนฟังขมวดคิ้วด้วยความฉงนว่าใครกนันะส่งดอกไม้ช่อโตให้เธอ

ตั้งแต่ยงัไม่เจด็โมงเช้าแบบนี้ ที่งงกว่า คอืเนื่องในโอกาสอะไร

“ของพี่เหรอ”

ยังไม่ทันได้ค�าตอบ หนูนาก็ยัดช่อดอกไม้กลิ่นหอมฟุ้งใส่มือ 

หญิงสาว ไม่เพียงเท่านั้นยังแอบชะโงกหน้ามาดูตอนที่เธอหยิบการ์ด

ใบเลก็ออกมาเปิด เพยีงฟ้าแค่ยิ้มจางๆ เมื่ออ่านข้อความในการ์ดจบ 

เป็นหนูนามากกว่าที่ออกอาการดี๊ด๊า

“วันนี้วันครบรอบแต่งงานสองปีของพี่เฟย์เหรอคะเนี่ย ไม่เห็น

บอกหนูนาเลย” คนตัวเล็กกว่าเอนตัวเอาไหล่มากระแซะ มองด้วย

สายตาติดจะแซวนิดๆ ก่อนจะส่งเสียงไปหาเชฟอีกคนของร้านที่เดิน

เข้าโซนครวัไปแล้ว “เนี่ยพี่แก้วดสู ิดอกไม้ครบรอบแต่งงาน ท�าไมไม่ให้

กนัที่บ้านกไ็ม่รู้โนะ ต้องส่งมาที่ร้านให้คนโสดอย่างเราอจิฉา”

หนูนาวิ่งไปเกาะเคาน์เตอร์ท�าเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นบรเิวณของครวั

เย็น ท�าปากขมุบขมิบกับแก้วเจ้าจอมที่ยืนอยู่ตรงนั้น เพียงฟ้าได้แต่

ส่ายหน้าให้ ปีหน้าหนูนากจ็ะอายคุรบยี่สบิปีแล้ว แต่บางครั้งเธอกย็งั

มองหนูนาเป็นเดก็มธัยมต้นอยู่เลย 

“สวสัดค่ีะพี่เฟย์ พี่แก้ว โห วนันี้มดีอกไม้อกีแล้วเหรอคะ” น�้าผึ้ง 

พนกังานเสร์ิฟของร้านอกีคนเดนิออกมาจากโซนด้านหลงัพอด ีเจ้าของ

ดอกไม้เลยส่งของในมอืให้

“ผึ้ง พี่วานเอาไปจดัใส่แจกนั แล้วเอามาตั้งไว้ที่แคชเชยีร์ทนีะ” 

“ค่ะ พี่เฟย์”

ช่อดอกไม้ถูกส่งให้น�้าผึ้งแล้ว เหลอืกเ็พยีงการ์ดใบเลก็ที่เจ้าตวั

ถอืเอาไว้ เพยีงฟ้าเดนิตรงไปหาแก้วเจ้าจอมที่มองมาทางเธออยูต่ลอด 

ส่งยิ้มมมุปากให้ก่อน แล้วค่อยส่งการ์ดให้เพื่อนเมื่อเดนิไปถงึตวั

แก้วเจ้าจอมสบสายตาเพื่อนอย่างลังเลว่าเธอควรจะเปิดอ่าน
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มันจริงๆ ใช่ไหม ทว่าพอเจ้าของการ์ดพยักหน้าให้ หญิงสาวจึงเปิด

อ่านข้อความข้างใน

  	 สขุสนัต์วนัครบรอบแต่งงาน	2	ปีของเรา

	 	 	 	 			พี่รกัเฟย์นะครบั

	 	 	 	 	 ชยตุ
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“อื้อ!” เสียงร้องที่ดังมาพร้อมๆ กับเสียงกล่องหนังสือ 

ถูกปล่อยลงพื้น “นี่กล่องสดุท้ายแล้วใช่ไหม” ปิตถิามพลางใช้ก�าปั้น

ทบุหลงัตวัเอง “ปวดหลงัเลย มงึจ่ายค่านวดให้กูเลยนะ”

“ช่วยยกของเข้าคอนโดแค่นี้ท�ามาบ่นปวดหลงั”

“โธ่ มงึไม่รู้เหรอ ปวดหลงัคอืเพื่อนยากของวยัเรา”

“วยัมงึคนเดยีวเหอะ” กวนิวฒัน์ส่ายหน้า ก่อนจะดนักล่องลงั

ที่ซ้อนกันสามชั้นไปทางห้องหนังสือ ปิติที่ตอนนี้ทิ้งตัวนอนแผ่อยู่บน

โซฟากบ็่นไปเรื่อยเปื่อยตามมา

“รู้งี้น่าจะรอไอ้ธนัย์มาด้วยกด็”ี

คนที่ปิติพูดถึง คือธันวา เพื่อนอีกคนในกลุ่มที่เรียนแพทย์มา

พร้อมกันกับปิติและกวินวัฒน์ หลังเรียนจบก็เข้าเป็นแพทย์อินเทิร์น1 

ที่โรงพยาบาลเดยีวกนัตลอดสามปี แม้ว่าตอนไปเรยีนต่อแพทย์เฉพาะ

ทางจะเลอืกเรยีนคนละสาขา แต่สดุท้ายพอเรยีนจบกย็งักลบัมาท�างาน

ที่โรงพยาบาลเดยีวกนัอยู่ด ีซึ่งกค็อืโรงพยาบาลรเีซลดาเมดคิอล เป็น

1
แต่งงาน

1 แพทย์อนิเทริ์น คอื แพทย์ที่จบการศกึษาตามหลกัสูตรแพทยศาสตร์ 6 ปี แล้วเข้า

ท�างานเป็นแพทย์ใช้ทนุ หรอืแพทย์เพิ่มพูนทกัษะตามโรงพยาบาลรฐั เป็นเวลา 1-3 ปี
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โรงพยาบาลที่ครอบครัวของปิติเป็นเจ้าของ และมีพ่อของกวินวัฒน์

เป็นผู้อ�านวยการอยู่

“นี่ไอ้ธนัย์มนัรบัพาร์ตไทม์ทกุวนัเลยรเึปล่า” 

“กไ็ม่นะ อาทติย์นงึสกัสองสามวนัได้มั้ง”

เพราะกวนิวฒัน์เพิ่งกลบัมาจากต่างประเทศหลงัจากไปเรยีนต่อ

เฉพาะทางถงึห้าปี เลยไม่ค่อยรู้ตารางเวลาของเพื่อนเท่าไร

“เลกิจากแพทย์ฟูลไทม์ที่โรงพยาบาลแล้วยงัรบัจอ็บคลนิกิเพิ่ม

อกี ขยนัจงัวะ” 

“กแ็หงละ ตามประสาคนโสดผู้มเีวลาว่างหลงังานฟลูไทม์” ปิติ

ผายมอืสองข้างออกประกอบการพดูไปด้วย ท�าเอาคนฟังที่เดนิออกมา

จากห้องหนงัสอืมาเท้าเอว ขมวดคิ้วใส่

“แล้วมงึไม่โสดแล้วหรอืไงหาเป๋า”

“กูกโ็สดเหมอืนกนั แต่คนละอดุมการณ์”

“ยงัไง”

“อ้าว ไอ้ธนัย์มนัเป็นพวกโสดขยนั ส่วนกนูั้นโสดขี้เกยีจค้าบบบ”

“เหอะ! ไม่มใีครจ้างมงึมากกว่ามั้ง”

“เฮ้ยๆ อย่าดูถูกหมอเป๋านะครบั ผมนี่แพทย์จติเวชเดก็อนัดบั

หนึ่งของโรงพยาบาล เดนิไปทางไหนพยาบาลเรยีกอาจารย์ปิติๆ  กนั

เกรยีวกราว”

กวินวัฒน์เผลอเหลือบตาขึ้นมองเพดาน มีหมอคนไหนใน 

โรงพยาบาลที่พยาบาลไม่เรยีกว่า ‘อาจารย์’ บ้างเล่า!

“หมอจติเวชเดก็อนัดบัหนึ่ง?”

“ใช่”

“อนัดบัหนึ่งเรื่องสตไิม่สมประกอบอะด”ิ 

“ใช่ที่ไหน อันดับหนึ่งเรื่องอายุน้อยที่สุดต่างหาก” พูดจบก็ 

ข�าก๊ากคนเดยีวอย่างไม่ทกุข์ร้อน
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ปิตเิป็นพวกบ้าๆ บอๆ แบบนี้ตั้งแต่กวนิวฒัน์จ�าความได้ เป็น

เพื่อนสนทิคนแรกของเขา อนัที่จรงิเหตผุลหลกัๆ ที่มาสนทิกนัได้คอืแม่

ของทั้งคู่เป็นเพื่อนกันและพ่อก็เป็นหมอเหมือนกัน ทั้งสองเลยวิ่งเล่น

ในโรงพยาบาลด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก เรียนที่เดียวกันตั้งแต่อนุบาลจน

จบแพทย์ เรยีกได้ว่าเป็นเพื่อนซี้ที่แทบจะไม่มอีะไรเหมอืนกนัเลย แต่

ก็ยังคบกันได้ตลอดรอดฝั่งมาจนถึงทุกวันนี้ นี่ขนาดเมื่อหลายปีก่อน

เพื่อนของเขาโดนแม่จับเปลี่ยนชื่อจาก ‘ปรมัตถ์’ เป็น ‘ปิติ’ เผื่อว่า

อะไรๆ จะดขีึ้น แต่ดูแล้วตอนนี้กเ็หมอืนไม่ได้ช่วยเท่าไร

กวินวัฒน์หมุนตัวกลับเข้าไปในห้องหนังสือแทนการต่อความ

เพื่อน ทว่าคนที่โซฟากเ็ดนิตามมา 

“จะจดัหนงัสอืขึ้นชั้นใช่ไหม มา! กูช่วย”

เจ้าของห้องผลกัลงักระดาษใบหนึ่งไปให้ ก่อนจะชี้ไปที่ชั้นหนงัสอื

บลิต์อนิซึ่งอยู่ฝั่งที่ใกล้กบัประตูห้องที่สดุ เป็นเชงิบอกต�าแหน่งจดัวาง

โดยไม่เอ่ยค�าพดู แล้วเดนิไปเปิดอกีกล่อง เริ่มหยบิหนงัสอืในนั้นขึ้นชั้น

บ้าง 

“มงึนี่โหดนะกาย สองปีหลงัมานี้มงึไม่กลบัไทยเลยไม่พอ พอ 

กลับมาได้ไม่ถึงอาทิตย์ ก็ย้ายจากบ้านมาอยู่คอนโดคนเดียว แม่มึง 

ไม่โวยแย่เหรอวะ”

“กโ็วย” กวนิวฒัน์ตอบสั้นๆ จดจ่ออยู่กบัการแยกหนงัสอืตาม

ชั้นมากกว่าฟังเสยีงเพื่อน

“แล้วมงึท�าไง”

“กข็นของออกมานี่ไง”

“ใจร้าย มึงนี่ชอบใจร้ายกับสุภาพสตรี” ปลายเสียงที่สะบัด

ราวกบัว่าคนพดูเป็นสภุาพสตรเีสยีเองนั้นท�าเอาคนฟังหลดุข�าครั้งหนึ่ง

อย่างไม่ตั้งใจ

“ช่วยไม่ได้ว่ะ กอูยูอ่เมรกิามาห้าปี ชนิกบัการอยูค่นเดยีวไปแล้ว 
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พอกลบับ้านเหน็คนเดนิไปเดนิมาเยอะๆ รู้สกึไม่ค่อยส่วนตวัเท่าไหร่”

“แหมมม พูดเหมือนบ้านมึงแคบมากเนอะ อยู่กันเป็นยี่สิบ 

สามสบิคนงี้?”

“มงึกรู้็แค่แม่กคูนเดยีวกย็ิ่งกว่ามสีบิยี่สบิคนคอยจบัตาดกูแูล้ว”

“แม่เขากเ็ป็นห่วงมงึ” ปิตวิ่าในฐานะคนที่ใกล้ชดิจนเสมอืนว่า

เป็นลูกอีกคนของแม่กวินวัฒน์ “เขาถามอะไรมึงก็บอกๆ เขาไปบ้าง

เหอะ เขาจะได้ไม่ต้องคอยสอดส่องเองไง”

ถ้าเป็นสมยัก่อนตอนที่ทั้งสองยงัเรยีนด้วยกนั ปิตจิะเป็นคนคอย

รายงานเรื่องต่างๆ ให้แม่ของกวินวฒัน์ทราบแทนเจ้าตัวเสมอ จะมา

ห่างๆ ไปกต็อนที่แยกกนัเรยีนต่อเฉพาะทางนี่แหละ

“มึงคิดว่าแม่กูเลิกสอดส่องได้เหรอ เขาท�าแบบนั้นมาทั้งชีวิต

แล้ว มงึเชื่อเถอะ ถงึจะย้ายมาอยู่คอนโด แต่เดี๋ยวแม่กูกม็าที่นี่”

“เออจริง” ปิติพยักหน้าเห็นด้วยแล้วยิ้มข�า “ว่าแต่มึงทันซื้อ 

คอนโดนี้ตอนไหนวะ ที่มงึบอกกูว่าจะย้ายของเข้าคอนโด ตอนแรกกูก็

นกึว่าเป็นคอนโดเก่าที่มงึอยู่ตอนเรยีนซะอกี”

ค�าถามของเพื่อนท�าให้กวนิวฒัน์ชะงกัไปเลก็น้อย อนัที่จรงิเขา

ก็อยากกลับไปอยู่ในที่ที่คุ้นเคยนะ แต่คอนโดห้องนั้นมีความทรงจ�า

หลายอย่างที่เขายงัไม่พร้อมจะเผชญิหน้าตอนนี้ 

“เพิ่งซื้อเมื่อวาน”

“โอ้โห บลิเลยีนแนร์แบงคอ็กจรงิๆ เพื่อนกู คอนโดหรูใจกลาง

กรงุเทพฯ ไม่รวยจรงิซื้อไม่ได้นะเนี่ย”

“รวยเหี้ยอะไร กูท�างานใช้ทุนโรงพยาบาลพ่อมึงอยู่เนี่ย ซื้อ

เพราะใกล้ที่ท�างานหรอก”

“เฮ้อออ สมองมงึนี่คดิแต่เรื่องงานจรงิๆ เลยนะ” ปิตวิ่าพลาง

วนนิ้วชี้ที่ข้างขมับตัวเอง “ผ่อนคลายบ้างเหอะเพื่อน โรง’บาลเราน่ะ

ท�างานกนัแบบพี่น้อง ชลิๆ” พูดจบกห็นัไปลากอกีกล่องมาเปิด “เออ 
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นี่มงึเข้าโรง’บาลไปสองสามวนัตดินี่มงึเริ่มงานแล้วเหรอ”

คนถูกถามส่ายหน้า “ยงัหรอก ยงัมหีลายเรื่องต้องจดัการ แค่

เข้าไปฟังวชิาการเฉยๆ เริ่มงานจรงิๆ กว็นัมะรนื”

“ดีๆ พวกเราสามคนจะได้กลับมาอยู่ครบแก๊งกันสักที มึงว่า 

งานนี้มันต้องฉลองหน่อยไหม” ปิติเอ่ยถามพร้อมกับหยิบหนังสือ 

ปกแข็งเล่มหนึ่งขึ้นมา ตั้งใจจะวางไว้บนชั้นที่อยู่เหนือศีรษะ ทว่าใน

ขณะที่เขาก�าลังยกหนังสือขึ้นสุดแขนนั้น ก็มีอะไรบางอย่างร่วงกราว

ลงมาจนเจ้าตวัต้องหลบัตาเพราะเกรงว่าของจะหล่นใส่หน้า 

“เฮ้ยยย เดี๋ยว อะไรวะเนี่ย!”

กวนิวฒัน์หนัไปมองตามเสยีงโวย ก่อนจะต้องเบกิตากว้างด้วย

ความตกใจเมื่อเหน็หนงัสอืเล่มที่อยูใ่นมอือกีฝ่าย ชายหนุม่รบีพุง่ตวัไป

ฉวยหนงัสอืเล่มนั้นมาไว้ในมอื ก่อนจะกลุกีจุอดนัคนที่ยงัไม่ทนัตั้งตวั

ได้ให้ออกไปจากห้อง

“วนันี้กูว่ามงึกลบัไปก่อนดกีว่า ที่เหลอืเดี๋ยวกูจดัการเอง” เขา

ว่าพร้อมกบัปิดประตูห้องหนงัสอืตามหลงั

ปิตหินัมองซ้ายขวาด้วยอาการงงไม่หาย “อะไรของมงึเนี่ย อยู่

ดีๆ  กไ็ล่กูกลบั ยงัจดัหนงัสอืไม่เสรจ็เลย”

“ดกึแล้ว มงึกลบัไปก่อน วนันี้ขอบใจมาก เรื่องฉลองเดี๋ยวค่อย

คยุตอนไอ้ธนัย์อยูล่ะกนั” กวนิวฒัน์รบีสรปุทกุประเดน็ที่คยุค้างไว้เสรจ็

สรรพ เดินน�าไปหยิบกุญแจรถให้เพื่อนด้วย “ลิฟต์กดลงชั้นจีได้เลย 

ไม่ต้องใช้การ์ด ไว้เจอกนัที่โรง’บาล”

“อะไรของมงึ เออๆ กลบักไ็ด้วะ” คนโดนไล่เกาท้ายทอยอย่าง 

งงๆ แต่กย็อมออกจากห้องมาแต่โดยดี

ประตูห้องปิดลงแล้ว แต่เจ้าของห้องยังคงยืนมองอยู่อย่างนั้น 

ก่อนจะถอนหายใจออกมาเฮอืกใหญ่ “เกอืบไปแล้ว...”

กวนิวฒัน์เดนิกลบัมาที่ห้องหนงัสอื ทว่ากช็ะงกัในจงัหวะที่ก�าลงั
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จะเปิดประตเูข้าไปเมื่อเสี้ยวหนึ่งของความคดิร้องเตอืนให้รูว่้าเขาก�าลงั

จะเจอกบัอะไร

ความทรงจ�าในวนัเก่าที่ถูกเกบ็ให้พ้นสายตามาห้าปี 

“เฮ้อออ ไอ้เป๋าแม่ง...” คนตัวสูงเอ่ยอย่างหักใจ ก่อนจะผลัก

ประตเูข้าไปในห้อง แล้วกเ็ป็นอย่างที่คดิ ทั้งรปูถ่ายโพลารอยด์ กระดาษ

โพสต์-อิต หรือแม้แต่การ์ดเล็กๆ ที่เขาเคยสอดเก็บไว้ตามหน้าต่างๆ 

ในหนงัสอืเล่มนั้นร่วงกระจดักระจายเตม็พื้นไปหมด

กวนิวฒัน์นั่งลงเกบ็มนัขึ้นมาอย่างลวกๆ พยายามไม่อ่านข้อความ

ใดๆ ที่ใครบางคนเขยีนไว้ ไม่อยากกวนตะกอนความทรงจ�าให้ลอยฟุง้

ขึ้นมาอกี แต่ถงึอย่างนั้นรูปถ่ายโพลารอยด์ใบสดุท้ายที่เขาหยบิขึ้นมา

จากพื้นกท็�าให้ความพยายามทั้งหมดไร้ความหมาย

เข้าปีที่หกได้แล้วสนิะที่ความสมัพนัธ์ของชายหญงิในรปูนี้สิ้นสดุ

ลง ถ้าจ�าไม่ผดิ นี่เป็นรูปที่เขากบัเพยีงฟ้าถ่ายเล่นกนัที่คอนโดของเขา

สมัยที่ทั้งคู่ยังเรียนมหาวิทยาลัย ตอนนั้นเธอเพิ่งซื้อกล้องโพลารอยด์

มาใหม่ เห่อเสยีจนถ่ายทกุอย่างที่ขวางหน้า จ�าได้ว่าถ่ายไปตั้งหลาย

ใบกว่าจะได้รูปคู่ที่ทั้งสองอยู่ตรงกลางเฟรมพอดแีบบนี้ได้ รูปใบนี้เธอ

เคยตดิเอาไว้บนตู้เยน็ที่คอนโดเขา ก่อนที่ชายหนุ่มจะเอามนัตดิตวัไป

ด้วยตอนไปเรยีนต่อต่างประเทศ เหน็ทไีรกน็กึถงึความสขุความสดใส

ในครานั้น 

แม้ว่าตอนนี้ทุกอย่างจะกลายเป็นเพียงอดีตที่ไม่อาจหวนกลับ

คืนมาได้อีกแล้ว แต่ถึงอย่างนั้น เขาก็ยังตัดใจทิ้งรูปใบนี้ไม่ลง...ก็

เหมอืนที่เขาไม่เคยลบเธอออกจากใจได้เลยแม้สกัลมหายใจเดยีว

รอยยิ้มของเธอในวันนั้นช่างสดใส เป็นความเปล่งประกายที่

ท�าให้เขาลืมความเหนื่อยล้าทุกอย่างไปหมดสิ้น เพียงฟ้าคือผู้หญิง 

ตวัเลก็ๆ ที่เป็นความสขุที่ยิ่งใหญ่ของเขาเสมอ 

สองปีแล้ว...ที่เพยีงฟ้าแต่งงาน
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แล้วก็เป็นสองปีที่กวินวัฒน์ไม่กลับมาเหยียบเมืองไทยอีกเลย 

ไม่อยากรบัรู้ความเป็นไปใดๆ ของเธอทั้งสิ้น หวงัเพยีงแค่ว่าหญงิสาว

จะมคีวามสขุกบัชวีติที่เธอเลอืก

แม้ชวีตินั้น...จะไม่มเีขากต็าม

เกอืบเจด็ปีที่คบกนั ไม่เคยมคีรั้งไหนเลยที่กวนิวฒัน์คดิว่าชวีติ

เขาจะไม่มีเพียงฟ้า เขาและเธอเข้ากันได้ดีมาก หญิงสาวเป็นโลกที่

สดใสของเขาเสมอ เป็นยายตวัแสบที่แสนน่ารกั เขาเคยคดิฝันเอาไว้

ถงึงานแต่งงานของเรา ฝันว่าจะสร้างครอบครวัไปด้วยกนั 

แต่สดุท้าย...ทกุอย่างกไ็ม่ได้เป็นไปอย่างที่คดิ

ความฝัน...ยงัคงเป็นแค่ความฝัน

วนันี้...เธอแต่งงานกบัผูช้ายคนอื่นไปแล้ว และกก็�าลงัมคีวามสขุ

กบัครอบครวัที่ร่วมกนัสร้างขึ้นด้วยเช่นกนั

“ผึ้งจ๊ะ ไฟโซนฝั่งขวายังไม่ต้องปิดนะ เดี๋ยวพี่จัดการเอง”

“ค่ะ พี่เฟย์”

เจ้าของร้านพยกัหน้ารบั ก่อนจะยื่นหน้าผ่านช่องส่งอาหารเข้าไป

ในครัว เอ่ยกับชายวัยสี่สิบต้นๆ ผู้รับต�าแหน่งกุ๊กครัวร้อนของร้าน  

“พี่สมหมายคะ ขยะถุงเล็กยังไม่ต้องทิ้งนะคะ เอาออกไปแค่ถุงใหญ่

พอ เดี๋ยวเฟย์มที�าครวัต่อค่ะ”

“ได้ครบัเชฟ”

“วนันี้ขอบคณุนะคะ กลบับ้านได้เลยค่ะ”

“เจอกนัพรุ่งนี้เช้านะครบัเชฟเฟย์ เชฟแก้ว”

“ค่าาา กลับบ้านดีๆ นะคะ” สองสาวประสานเสียงพร้อมกัน 

ก่อนที่แก้วเจ้าจอมจะปลดชุดเชฟออกแล้วเดินออกจากครัวมาสมทบ

กบัเพื่อนข้างนอก

“ไอ้เฟย์แกดสู ิเหมอืนฝนจะตกเลย พวกเจ๊เป้ิลต้องมาสายแน่ๆ”
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เพียงฟ้าโบกมือให้หนูนาที่ออกจากประตูหลังร้านไปเป็นคน

สดุท้าย ก่อนหมนุตวักลบัมาหาเพื่อน “แต่ไอ้จนีมารถไฟฟ้านะ น่าจะ

มาถงึก่อน เรากนิข้าวกนัสามคนก่อนกไ็ด้”

“อื้ม เอางั้นกด็”ี แก้วเจ้าจอมพยกัหน้า เดนิไปที่ตู้เยน็แล้วหยบิ

เครื่องดื่มแก้วหนึ่งออกมายื่นให้เพื่อน “เฟย์ แกชิมดูซิว่าสัดส่วนได้ 

รยึงั”

“น�้ากระเจี๊ยบมนิต์เมลด็เจยีออร์แกนกิที่จะเริ่มขายวนัครสิต์มาส 

นี้น่ะเหรอ”

“อื้ม คราวที่แล้วฉนัว่ามนัเปรี้ยวไปนดินะ แก้วนี้ลองปรบัสดัส่วน

ใหม่ตามที่แกเสนอ”

เพียงฟ้าก้มลงดูดน�้าสีแดงเข้มที่มีเมล็ดเจียเม็ดเล็กลอยอยู่ก้น

แก้ว ก่อนจะพยกัหน้าน้อยๆ “ฉนัว่าโอแล้วนะ เปรี้ยวนดิๆ มกีลิ่นมนิต์

หน่อยๆ วางใบมนิต์ที่ปากแก้วกจ็ะได้สเีขยีวตดัสแีดงให้ฟีลครสิต์มาส 

แกว่าไง”

คนถกูถามยกนิ้วโป้งให้ “สดัส่วนที่แกประมาณไว้เป๊ะมาก เพื่อน

ฉนันี่ใช้ลิ้นเก่งไม่เปลี่ยนเลยจรงิๆ”

“ไอ้บ้า!”

สองสาวหวัเราะร่วนไปพร้อมๆ กบัฝนด้านนอกที่เริ่มโปรยลงมา 

เวลาอยู่กนัสองคนในวนัฝนตกแบบนี้ เพยีงฟ้ามกันกึถงึช่วงเวลาที่เธอ

ไปเรยีนท�าอาหารบ่อยๆ หญงิสาวได้เจอกบัแก้วเจ้าจอมที่นั่น เธอเป็น

สาวไทยที่ไปเตบิโตในอเมรกิา ก่อนจะอยากหาประสบการณ์ด้วยการ

ไปเรยีนท�าอาหารที่ประเทศองักฤษ

ด้วยเพราะการเรยีนที่ใช้เวลาเพยีงสองปีแต่ต้องเรยีนรูห้ลายอย่าง 

จงึเป็นการเรยีนที่ทรหดเอามากๆ และกด้็วยเหตนุี้เลยท�าให้ทั้งคูก่ลาย

เป็นคู่ซี้ปึกกนัในเวลาไม่นาน

หลังจากเรียนจบและเข้าท�างานในครัวของโรงแรมแห่งหนึ่งอยู่
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ครึ่งปีก็กลับมาเมืองไทย เพียงฟ้าได้หิ้วเพื่อนรักของเธอมาเที่ยวด้วย 

เป็นตอนนั้นเองที่ความสวยของสองสาวไปเตะตา ‘เจ๊เปิ้ล’ เข้า จึง

ทาบทามให้เข้าสู่วงการบันเทิง แต่เพียงฟ้าบอกว่าเธอเป็นตัวเองเกิน

กว่าที่จะแสดงเป็นคนอื่นได้ ต่างกบัแก้วเจ้าจอมที่อยากได้คอนเนกชนั

ในสายงานนี้เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง จึงตกปากรับค�า เซ็นสัญญา

เป็นนกัแสดงในสงักดัของเจ๊เปิ้ลตั้งแต่นั้นมา

ทว่าถึงอย่างนั้นสองสาวก็ยังไม่ละทิ้งความฝันที่อยากเป็นเชฟ 

หลงัจากที่เพยีงฟ้าแต่งงานกบัชยตุเมื่อสองปีก่อน ทั้งคูจ่งึตดัสนิใจเปิด

ร้านอาหารส�าหรับสายสุขภาพที่มีชื่อว่า ‘Organic Kitchen’ เป็นร้าน

เลก็ๆ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น G ของตกึ J.W. Tower เป็นอาคารส�านกังานให้

เช่าในย่านธรุกจิ อนัเป็นกจิการในเครอืของตระกลูจรรยาวรรธน์ ตระกลู

ของชยตุ สามขีองเพยีงฟ้าเอง

“เออแก เจ๊เปิ้ลบอกว่าเพิ่งรบัละครให้ฉนั ถ้าเปิดกล้องแล้วฉนั

อาจจะไม่ได้เข้าร้านทกุวนั แกคมุครวัคนเดยีวไหวไหม”

เพยีงฟ้าหนัไปท�าตาวาวใส่คนพดู “หยูยย นี่เพื่อนฉนัจะดงัแล้ว

เหรอเนี่ย”

“ดังบ้าอะไร ก็แค่ตัวประกอบน่ะ เจ๊เปิ้ลแค่เห็นว่าฉันรับงาน

โฆษณามาเยอะแล้ว เลยให้ลองงานละครดูบ้าง”

“ตื่นเต้นปะ”

แก้วเจ้าจอมอมยิ้ม “กต็ื่นเต้น แต่ไม่เท่าแกตอนนี้หรอก”

“อ้าว เพื่อนฉนัจะโดนขดุจากก้นครวัไปเล่นละครทั้งท ีไม่ตื่นเต้น

ได้ไง” เพยีงฟ้าว่าพลางกอดอกราวกบัอยากจะอวดอ้างสรรพคณุ “จะ

บอกอะไรให้นะ สมัยเรียนเนี่ยฉันประกาศตลอดว่าฉันสวย แต่ฉัน 

ยอมให้แกคนนงึกไ็ด้” กระแอมแล้วท�าเสยีงใหญ่ขึ้น “คณุแก้วเจ้าจอม  

คณุสวยเหมอืนเจ้าหญงิเลยครบั” ว่าเสรจ็กห็วัเราะก๊าก “ฉนัยงัจ�าตอน 

อติาฝรั่งลูกครึ่งไทยนั่นมาพูดแบบนี้กบัแกได้”
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“แกกร็ู้ว่าฉนัไม่ใช่เจ้าหญงิที่ไหน”

คนฟังยื่นมอืไปเชยคางเพื่อนขึ้นเลก็น้อย “หน้าตาแกเป็นเจ้าหญงิ

ได้นะ แต่เบ๊อะบ๊ะไปหน่อยแค่นั้น”

“พอเลย สรปุว่าแกไหวไหม ที่ถามค้างไว้น่ะ”

“โอ๊ยยย สบายมาก เดี๋ยวนี้ทีมกุ๊กของเราก็คล่องขึ้นเยอะ ไม่

ต้องเป็นห่วงหรอก เชิญไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้าอย่างสบายใจ

ได้เลยค่ะคณุเพื่อน”

“ไอ้เฟย์ แกกรู้็ว่าที่ฉนัยอมเข้าวงการเพราะอะไร ยงัไงซะความสขุ

ของฉนักค็อืการได้จบัมดีอยู่ด”ี

เพยีงฟ้าหรี่ตา ถามเสยีงกระซบิกระซาบ “จบัมดีท�าครวัหรอืแทง

คน”

“แทงแกนี่แหละ กวนจรงิๆ” ย่นจมกูใส่เพื่อนก่อนจะยื่นใบเสรจ็

ที่เพิ่งพิมพ์ออกจากเครื่องให้ “นี่! เอาไป เอารายการบัญชีของร้าน 

วนันี้ไปดูเลย” 

คนโดนว่ารบัมา แต่กย็งัยิ้มล้อหน่อยๆ ก่อนจะเดนิไปนั่งที่โต๊ะ

ตัวหนึ่งของโซนที่ยังเปิดไฟทิ้งไว้ ไม่นานแก้วเจ้าจอมก็เดินตามมานั่ง

ลงฝั่งตรงข้ามพร้อมกบัรายการอาหารที่สั่งผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรี

“สองสามวนัมานี้มคีนสั่งสปาเกตตโีบโลเนสไปส่งที่โรงพยาบาล

ทกุวนัเลย”

“ลูกค้าประจ�าเราไปแอดมติที่นั่นรเึปล่า” คนก�าลงัจดจ่ออยู่กบั

รายการบญัชตีอบโดยไม่เงยหน้ามองเพื่อน

“แต่เราไม่เคยมลีูกค้าประจ�าเดลเิวอรทีี่สั่งโบโลเนสบ่อยๆ นะ”

“งั้นกอ็าจจะเป็นลูกค้าใหม่ที่เพิ่งมาตดิใจ”

“อมืมม คงงั้นมั้ง”

พอเหน็ว่าเพื่อนเสยีงแผ่วลง เพยีงฟ้าเลยเงยหน้าขึ้นมอง ถาม

คนที่ยงัท�าหน้าฉงนอยู่ “แล้วแกตดิใจอะไร จะให้พเิศษเขาเหรอ”
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“เปล่า แค่รู้สึกว่าแปลกดี เขาน่าจะชอบโบโลเนสสูตรของแก

มากๆ ถงึได้สั่งกนิทกุวนัไม่มเีบื่อขนาดนี้”

สปาเกตตโีบโลเนส หรอืที่คนมกัเรยีกกนัง่ายๆ ว่าสปาเกตตซีอส

มะเขอืเทศ แต่เดมิคนที่เคยสอนเธอท�าใช้หมูสบัเป็นส่วนประกอบ แต่

เพราะที่ร้านเป็นอาหารสขุภาพ เพยีงฟ้าจงึปรบัจากหมูสบัมาใช้ไก่สบั

แทน

หญงิสาวมองเพื่อนที่เล่าด้วยรอยยิ้ม ทว่ามนักลบัท�าให้เธอรูส้กึ

วบูโหวงในอก ก่อนจะยิ้มกลบัด้วยแววตาแสนเศร้า “ฉนัดใีจนะที่มคีน

ชอบ...แต่มนัไม่ใช่สูตรของฉนัหรอก”

แก้วเจ้าจอมก�าลงัจะถามต่อ แต่แล้วเสยีงผลกัประตูหน้าร้านก็

ดงึความสนใจของสองสาวไป

“มาแล้วค่าาา คนสวยเสดจ็จจ” เจ้าของเสยีงว่าพร้อมกบัปรี่มา

ที่โต๊ะ ก่อนจะเอาก้นเบยีดให้เพยีงฟ้าขยบัเข้าไปด้านใน “ไม่สวยชดิใน

ค่ะ องค์หญงิจะนั่ง”

คนที่มาถึงโต๊ะเป็นคนแรกคือแทมมี่ เพื่อนสนิทที่เรียนด้วยกัน

มาตั้งแต่มธัยมจนจบมหาวทิยาลยั เพื่อนสาวในร่างชายของเพียงฟ้า 

ที่ล่าสดุเปลี่ยนชื่อจรงิเป็น ‘ลลติา’ ที่แปลว่า ‘หญงิงาม’ แต่พอผนัตวั

จากวิศวกรบริษัทเอกชนมาเป็นพิธีกรงานอีเวนต์ใต้สังกัดของเจ๊เปิ้ล 

นางก็ใช้ชื่อในวงการว่า ‘แทมมี่’ แต่ต่อให้จะเปลี่ยนไปอีกสักกี่ชื่อ  

เพยีงฟ้ากย็งัเรยีกเพื่อนคนนี้ว่า ‘อเีจ้’ เหมอืนเดมิอยู่ดี

“แหมมม วนันี้รบับทองค์หญงิเหรอจ๊ะ”

แทมมี่จอืปากพร้อมกบัพยกัหน้า “เพิ่งเสรจ็จากงานอเีวนต์เปิด

ตวัซรีสี์จนีน่ะ อนิเนอร์ยงัไม่ถอด”

เพยีงฟ้ากลอกตา “ดนีะ ไม่ใช่เปิดตวัหนงัอนิเดยี ไม่งั้นคงระบ�า

หน้าท้องมาตั้งแต่ในรถ”

“เฟย์กพ็ดูไป” เจ๊เป้ิลที่ตามมาทหีลงัว่าระคนข�า “เจ๊กส็กรนีงาน
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ให้นางอยู่”

“ดงึสตมินับ้างนะเจ๊เปิ้ล ยิ่งแก่ยิ่งเลอะเทอะ”

เจ๊เป้ิลเดนิไปลากเก้าอี้อกีตวัมานั่งตรงหวัโต๊ะ พอดกีบัที่สมาชกิ

คนสดุท้ายมาถงึ “โอ๊ยยย กว่าจะถงึ นี่กรงุเทพฯ เมอืงบาดาลหรอืไง 

ฝนตกทไีรน�้านองทกุท ีถ้าจระเข้มางาบกูไป จะมผีู้ชายที่ไหนมาช่วยกู

ไหมเนี่ย”

“โอ้โห มาถงึกบ็่นชดุใหญ่เชยีว แล้วไม่ต้องฝันว่าชายใดจะมา

ช่วยหรอกนะแม่ตะเภาทอง ถ้ามงึโดนงาบแถวนี้ ชาละวนัลากมงึกลบั

ถงึเมอืงพจิติรแล้ว ผู้ยงัรถตดิอยู่แยกอโศกจ้าาา”

“โอ๊ย! ไม่บ่นได้ไงอเีจ้ มงึดูสภาพกูก่อน”

ทั้งโต๊ะส่ายหน้าให้สภาพกระเซอะกระเซงิของสาวคนพดูที่ดแูล้ว

น่าจะโดนละอองฝนมาไม่น้อย เพยีงฟ้าทั้งข�าทั้งสงสาร 

“มาๆ มานั่งก่อน เดี๋ยวหาอะไรให้กนิ”

จณิณาที่เพิ่งมาถงึตรงเข้าไปรวมกบักลุ่มเพื่อน ทว่ากช็ะงกัเท้า

ในจังหวะที่เดินผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์ “โอ้โห ท�าไมวันนี้มีดอกไม้

ด้วย”

“ตั้งแต่เมื่อวานแล้วละจนี” แก้วเจ้าจอมตอบแทนเจ้าของดอกไม้ 

ก่อนจะเลื่อนสายตาไปมองเพียงฟ้า พออีกฝ่ายไม่ว่าอะไรเลยขยาย

ความต่อ “ของพี่ยตุส่งมาให้เฟย์...ครบรอบวนัแต่งงาน”

“โห พี่ยตุนี่เขา...” จณิณายกัไหล่ “เกนิความคาดหมายกจูรงิๆ”

จิณณาก็เป็นเพื่อนสนิทอีกคนที่เรียนมาพร้อมกับเพียงฟ้าและ

แทมมี่ ซึ่งตอนนี้เป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมในบริษัทรับก�าจัดน�้าเสียให้

โรงงาน แม้ว่าจะไม่ได้ท�างานอิสระเหมือนเพื่อนอีกสองคน แต่หญิง

สาวกย็งัตดิต่อและหาเวลานดัเจอเพื่อนอยูบ่่อยๆ จงึนบัเป็นอกีคนที่อยู่

ในทกุเหตกุารณ์ของเพยีงฟ้าตั้งแต่สมยัเรยีนมาจนถงึทกุวนันี้

“ครบองค์แล้ว เดี๋ยวไปยกอาหารที่ท�าไว้มาให้ดกีว่า” เพยีงฟ้า
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ตัดบทพร้อมกับผุดลุกขึ้น ก่อนจะส่งสัญญาณให้แทมมี่ถอยตัวออก

จากเก้าอี้ตวัยาวที่นั่งอยู่ด้วยกนั แล้วรบีชิ่งหนอีอกจากวงสนทนาหมาย

จะให้เรื่องของเธอที่ถูกพูดถงึจบลง 

ทว่ากเ็หมอืนไม่ได้เป็นอย่างที่หญงิสาวคดิ เพราะทนัททีี่เพยีงฟ้า

เดนิพ้นระยะออกไป จณิณากย็ื่นหน้ามาพูดกลางวง

“เอาจรงิๆ ถ้าเทยีบกายกบัพี่ยตุ กูชอบกายมากกว่า”

แทมมี่ท�าหน้าหงอยแล้วพยกัหน้า “จรงิ เมื่อก่อนตอนอเีฟย์อยู่

กบัหมอกาย มนัดี๊ด๊ากว่าตอนนี้เยอะ”

แก้วเจ้าจอมที่เพิ่งได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรกผูกคิ้ว “กายคือใคร 

เหรอ” 

“ผวัเก่าอเีฟย์ สมยัเรยีนมหา’ลยั” 

เพียงฟ้าเดินกลับมาถึงโต๊ะทันได้ยินตอนแทมมี่พูดประโยคนั้น

พอด ี แก้วเจ้าจอมเลยหนัไปถามกบัเจ้าตวั “จรงิเหรอเฟย์ ไม่เหน็แก

เคยพูดถงึเลย” 

คนถกูถามยิ้มมมุปาก แล้วส่ายหน้าน้อยๆ คล้ายจะบอกว่าไม่ใช่

เรื่องส�าคญัอะไร “กเ็ลกิกนัแล้ว จะมเีรื่องอะไรให้พดูถงึล่ะ เลกิกนัก่อน

ไปเรยีนที่องักฤษไง แกเลยไม่เคยได้ยนิชื่อนี้”

“ไม่ได้ตดิต่อกนัแล้วเหรอ”

“จะตดิต่อกนัท�าไมล่ะ อกีอย่าง เขาเป็นหมอน่ะ ค่อนข้างยุ่ง” 

คนพูดรู้แก่ใจดีว่าประโยคสุดท้ายนั้นก็ประชดเย้ยหยันตัวเองอยู่ลึกๆ 

“พอเขาไปเรยีนต่อเฉพาะทางที่อเมรกิา เรากเ็ลกิกนั หลงัจากนั้นกไ็ม่

ตดิต่อกนัอกีเลย สี่ห้าปีได้แล้วมั้ง นี่ถ้าพวกนี้ไม่พูดขึ้นมา ฉนักล็มืไป

แล้วนะเนี่ย” หญงิสาวว่าเสยีงระรื่น ก่อนจะผลกัจานใกล้มอืไปให้คน

หัวโต๊ะ “ย�าส้มโอย่างเกลือสีชมพูที่เจ๊เปิ้ลชอบค่ะ ส้มโอรอบนี้เปรี้ยว 

ไปนดิ แต่เฟย์เพิ่มเกลอืไปตดัให้แล้วค่ะ เจ๊เปิ้ลลองชมิดู”

“ขอบใจจ้ะ เชฟเฟย์นี่รูใ้จเจ๊ตลอด บอกให้มาเป็นลกูรกัเจ๊อกีคน
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กไ็ม่ยอมใจอ่อนสกัท”ี

“ให้เฟย์หวัหมนุในร้านนี่เถอะเจ๊เปิ้ล ไปออกทวีคีงไม่รอด”

แทมมี่เลื่อนสายตาไปสานสบกับจิณณาอย่างรู้กันว่าแม้เพื่อน

สาวคนสนิทของทั้งคู่จะพูดเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไร แต่การพยายามจะ

เปลี่ยนเรื่องอยู่เรื่อยๆ นั้นกส็่อพริธุอยู่ไม่น้อย แทมมี่เลยว่าขึ้น

“ล่าสุดที่ได้ยินมา หมอธันย์บอกว่าพอเรียนจบเฉพาะทาง  

หมอกายกเ็รยีนแยกย่อยต่อไปอกี ยื้อเวลาไม่ยอมกลบัไทยซะท”ี

เพียงฟ้าสะบัดสายตาไปหาคนพูดราวกับไม่อยากจะเชื่อเท่าไร 

“มงึไปสนทิกบัหมอธนัย์ตั้งแต่เมื่อไหร่”

“กต็ั้งแต่ที่เขามาเป็นหมอที่คลนิกิหนงัหน้าประจ�าของกูไง เป็น

ปีๆ แล้วย่ะ เนี่ย เรากเ็ลยได้คยุกนัเรื่องเก่าๆ บ้าง อารมณ์แบบว่า ดฉินั 

หมอธนัย์และความสมัพนัธ์กดสวิ อะไรแบบนี้ หมอธนัย์ยงัพูดเลยว่า

ไม่รู้หมอกายจะหาเรื่องอยู่ต่อไปท�าไม”

“เขาอาจจะได้เมียใหม่เป็นฝรั่งหน้าสวยไปแล้วก็ได้” เพียงฟ้า

สวนกลบัทนัควนัอย่างไม่ตั้งใจ ก่อนจะได้สตว่ิาพดูอะไรออกไปกต็อนที่

แทมมี่ส่ายหน้าแล้วตอบกลบัมาว่า

“แรงมาก อินเนอร์พลังประชดประชันหึงหวงอดีตผัวของมึง 

แรงมาก”

“ไม่ได้หงึ” น�้าเสยีงแผ่วลงอย่างพยายามจะลดความจรงิจงัของ

การสนทนา ก่อนจะให้เหตผุลว่า “กข็นาดกูยงัแต่งงานกบัคนใหม่ เลย

คดิว่าเขาอาจจะมแีฟนใหม่บ้างกเ็ท่านั้นเอง”
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“บวมขึ้นกว่าเดิมอีกเหรอเนี่ย” เพียงฟ้าส่ายหน้าให้เงา

สะท้อนของตวัเองบนกระจกห้องน�้า

เช้านี้เธอตื่นมาพร้อมกับตาข้างขวาที่บวมตุ่ยขึ้นมาอย่างไม่มี

สาเหตุ แถมยังทั้งแดงทั้งคันอีกต่างหาก แต่ถึงอย่างนั้นเพียงฟ้าก็ 

ไม่อาจมาพบแพทย์ได้ในทันที เพราะช่วงเช้าเป็นเวลาที่ร้านของเธอ

ค่อนข้างยุ่ง ร้านจะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถมาซื้อ

อาหารส�าหรับน�าไปกินเป็นมื้อเช้าหรือกลางวันที่ออฟฟิศ กว่าจะหา

เวลาปลกีตวัออกมาได้กป็าไปเกอืบเก้าโมงแล้ว

“ดีนะที่โรงพยาบาลอยู่ไม่ไกล แวบไปแวบมาได้” หญิงสาว 

ล้างมอืเป็นอนัดบัสดุท้าย ก่อนจะเดนิออกมาจากห้องน�้า

ขั้นตอนของการตรวจพื้นฐานทั้งตรวจไข้ วดัความดนัโลหติ ชั่ง

น�้าหนกั วดัส่วนสูง รวมถงึความดนัลูกตาผ่านไปอย่างรวดเรว็ ไม่นาน 

หญิงสาวก็มานั่งรออยู่บริเวณหน้าห้องตรวจ ตรงนี้มีเก้าอี้จัดวางอยู่

เป็นแถวๆ ด้านหน้าและด้านข้างกม็หี้องตรวจเรยีงรายอยู่

ถงึโรง’บาลยงั?

ข้อความจากแก้วเจ้าจอมปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรศพัท์ เชฟมี

เวลามาจบัมอืถอืได้แบบนี้ แสดงว่าออร์เดอร์ที่ร้านคงเริ่มซาแล้วสนิะ

2
เรื่องตลก
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ก�าลงัรอตรวจอยู่

พิมพ์ข้อความกลับไปได้แค่นั้น เสียงพยาบาลก็ดังขึ้น “คุณ 

เพยีงฟ้า เชญิที่ห้องตรวจเบอร์สองค่ะ”

เจ้าของชื่อผดุลกุขึ้นแล้วเดนิตรงไปยงัห้องตรวจที่อยูเ่ยื้องกบัตรง

ที่เธอนั่งไปเล็กน้อย เก็บโทรศัพท์มือถือหย่อนลงในกระเป๋า และใน

จงัหวะที่เธอเงยหน้าขึ้นมาเพื่อเลื่อนเปิดประตู สายตาของหญงิสาวก็

ไปหยดุอยู่ที่ป้ายชื่อที่ตดิเอาไว้หน้าห้องตรวจพอดี

นพ.กวนิวฒัน์ นรีะนพคณุ

ดวงตาของเพียงฟ้าเบิกกว้างด้วยความตกใจอย่างที่สุด ทว่า

ไม่ทันแล้ว ประตูบานนั้นถูกเลื่อนเปิดออกด้วยแรงของเธอในนาที

เดียวกัน หัวใจของหญิงสาวร่วงลงกระแทกพื้นเมื่อเห็นแพทย์หนุ่มผู้

สวมเสื้อกาวน์ซึ่งนั่งอยูต่รงหน้า การเคลื่อนไหวของเธอพลนัหยดุชะงกั 

แม้เพียงฟ้าจะเห็นเพียงใบหน้าด้านข้างของเขา เพราะอีกฝ่ายก�าลัง 

หนัมองหน้าจอคอมฯ อยู่ ทว่าหญงิสาวกจ็�าเขาได้แม่น

ผู้ชายที่เธอไม่อยากเจอหน้าที่สดุ... 

ตอนนี้...เขาอยู่ตรงหน้าเธอแล้ว

คนหวัใจแกว่งถ่วงเวลาตั้งสตด้ิวยการหนัไปดงึประตใูห้เลื่อนปิด 

ก่อนจะผ่อนลมหายใจเข้าออกสองสามครั้ง แล้วหนักลบัไปเผชญิหน้า

เขา และครั้งนี้กเ็ป็นการหนักลบัมาที่สายตาของเธอประสานเข้ากบัเขา

พอด ี

ดวงตาของกวนิวฒัน์เบกิขึ้นวบูหนึ่งด้วยความตกใจไม่ต่างจาก

เธอเมื่อนาทก่ีอนหน้า ก่อนที่เขาจะปรบัสหีน้าเป็นเรยีบเฉยได้ในวนิาที

ต่อมา เอ่ยกบัเธอราวกบัเป็นคนไข้ทั่วไป

“เชญินั่งครบั”

หญงิสาวพยายามท�าตวัให้เป็นปกตทิี่สดุ บอกตวัเองในใจซ�้าๆ 

ว่าเธอแค่มาพบหมอ และคนตรงหน้ากเ็ป็นแค่หมอคนหนึ่งเท่านั้น เขา
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ไม่ใช่ผู้ชายที่เคยมคีวามสมัพนัธ์ลกึซึ้งอะไรกบัเธอ

กวินวัฒน์ก้มลงอ่านข้อมูลคนไข้ของเขาบนใบบันทึกการรักษา

ผู้ป่วยนอกที่พยาบาลน�ามาวางให้ พมึพ�าออกมาเบาๆ 

“ตาข้างขวามอีาการบวมแดง” แพทย์หนุม่เงยหน้าขึ้นมองคนไข้ 

“เป็นมากี่วนัแล้วครบั”

“เพิ่งเป็นเช้านี้ค่ะ”

“อื้มมม” เขาพยกัหน้าน้อยๆ ก่อนจะเลื่อนเก้าอี้มาด้านข้างของ

โต๊ะเพื่อเข้าใกล้คนป่วยมากขึ้น “ขอหมอดูนดินงึนะครบั”

เพียงฟ้าไม่เอ่ยตอบ เพราะตอนนี้หัวใจของเธอเต้นรัวไปหมด 

โชคดีแค่ไหนแล้วที่การตรวจตาไม่ต้องให้หมอฟังเสียงหัวใจ ไม่อย่าง

นั้นต่อให้เธอเก็บอาการต่อหน้าเขามากแค่ไหน อีกฝ่ายต้องรู้หมดแน่

วา่ใจเธอเต้นไม่เป็นปกตเิอาเสยีเลย หญงิสาวรบีเบนสายตาหนตีอนที่

เขายื่นมอืมาใกล้ใบหน้า

กวนิวฒัน์กดนิ้วโป้งลงเบาๆ ที่ใต้ดวงตาข้างขวาของคนไข้ “เจบ็

ไหม”

“นดิหน่อยค่ะ” สายตาที่เบนหนเีลื่อนกลบัมามองตาเขา มอง

ลกึลงไปอย่างสื่อความหมายโดยนยั “...ทนได้”

แพทย์หนุ่มผละมือออกแทบจะทันทีแล้วถอยเก้าอี้กลับไปที่

ต�าแหน่งเดิม พูดกับคนไข้ในขณะที่ก้มหน้าเขียนบันทึกการรักษาไป

ด้วย “ตากุ้งยงิน่ะครบั แต่ยงัแค่เริ่มๆ ไม่มอีะไรน่าเป็นห่วง ยงัไม่ถงึ

ขั้นอกัเสบจนเป็นหนอง เดี๋ยวหมอจะจดัยาให้ไปทานสกัห้าวนัแล้วนดั

มาดูอีกที ถ้าเป็นไปได้ก็ประคบน�้าอุ่นด้วยก็จะช่วยได้มาก แต่ถ้าใน

ระหว่างนี้มนัเกดิบวมขึ้นมาอาจจะต้องเจาะออก ให้มาก่อนได้นะครบั...” 

เขาเงยหน้าขึ้นสบตาคนป่วย “ผมเข้าทกุวนั”

“ค่ะ” รบัค�าสั้นๆ แค่นั้น ทว่าสองมอืที่จบักนัอยู่ที่หน้าขากลบั

บบีกนัแน่น 
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คนตรงหน้ายังท�าหน้าที่หมอได้อย่างไม่ขาดตกราวกับการ 

พบกนัครั้งแรกในรอบห้าปีของเธอและเขาไม่ได้ท�าให้เขารูส้กึอะไรเลย

แม้แต่น้อย กวนิวฒัน์ยงัคงแน่วแน่และมั่นคงในสิ่งที่เขาตั้งใจท�าเหมอืน

อย่างเคย คงมีแค่เธอเท่านั้นที่แค่ได้ยินเสียงเขา ก้อนความรู้สึกบาง

อย่างกแ็ล่นมาจกุที่อก หวัใจไม่อาจเต้นได้ถูกจงัหวะแม้สกันาทเีดยีว

เพียงฟ้าเลี่ยงการสบสายตากับเขาด้วยการมองไปรอบๆ ห้อง

ตรวจ ก่อนจะไปหยดุลงที่แก้วพลาสตกิซึ่งวางอยู่ใกล้มอืหมอ แก้วน�้า

ธรรมดาที่มนัคงไม่สะดดุตาเธอหากไม่ใช่เพราะกระดาษครอบแก้วนั้น

เป็นชื่อร้านของหญงิสาวเอง

ความคดิเรื่องสปาเกตตโีบโลเนสที่แก้วเจ้าจอมพดูถงึเมื่อวานนี้

แวบเข้ามาในหัวของเพียงฟ้า ทว่ายังไม่ทันที่เธอจะได้พูดอะไร เสียง

แพทย์หนุ่มกด็งัขึ้นก่อน

“โบราณเขาว่า เป็นตากุ้งยงิแสดงว่าแอบดูผู้ชายอาบน�้ามา”

คิ้วเรยีวสวยของหญงิสาวกระตกุครั้งหนึ่ง นอกจากเขาจะไม่รูส้กึ

อะไรกบัการเจอกนัของเราแล้ว ดเูหมอืนว่าอกีฝ่ายจะชลิเสยีจนสามารถ

พูดหยอกล้อกบัเธอได้อย่างสบายๆ เสยีด้วยสนิะ

เพียงฟ้ายกมุมปากข้างหนึ่งให้คนที่มองมา มองเขากลับด้วย

สายตาตดิจะเย่อหยิ่งหน่อยๆ ก่อนจะส่ายหน้า “ไม่เหน็ต้องแอบ”

“อ้อ...ลมืไป” เขาว่าแล้วยิ้มไร้ความรู้สกึให้ “สถานภาพสมรส”

เขารู้...

ไม่ว่าจะรู้ด้วยประวัติของเธอตรงหน้า หรือรู้มาจากที่ไหน แต่

เขากร็ู้แล้ว...

เพียงฟ้าไม่ต่อความเขา ปล่อยให้การสนทนานี้จบลงอย่าง

เงยีบๆ ไม่นานคนที่หนัไปพมิพ์บางอย่างลงในคอมพวิเตอร์กพ็ดูขึ้นอกี

“หมอจะจดัยาให้สองตวันะครบั เป็นยากนิตวันงึ ยาหยอดตวั

นงึ ยาหยอดนี่ไม่ต้องแช่เยน็นะ ถ้าหายแล้วกท็ิ้งเลย ห้ามเกบ็ไว้ใช้ต่อ 
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ส่วนยากนิ...ตวันี้” เขาชะงกัไปเลก็น้อย ก่อนจะยื่นมอืไปกดรวัๆ บน

แป้นพิมพ์ “ไม่เอาดีกว่า กลัวมันระคายเคืองกระเพาะ นิดหน่อยก ็

ไม่ควรเสี่ยง เดี๋ยวเปลี่ยนตวัใหม่ให้”

เพยีงฟ้ามองคนที่จดจ่ออยู่กบัการพมิพ์ชื่อยา เขายงัจ�าได้เหรอ 

เขายงัจ�าได้ใช่ไหมว่าเมื่อก่อนเธอป่วยด้วยโรคกระเพาะบ่อยๆ ไม่อยาก

จะคาดหวงัว่าเขายงัจ�าอะไรได้อกีบ้างในความสมัพนัธ์ของเรา

“ยากนิ กนิต่อเนื่องจนหมด ถงึหายแล้วกต้็องกนิให้หมดนะครบั 

อ้อ แล้วก็ห้ามขยี้ตาเด็ดขาด” กวินวัฒน์หันไปจ้องลึกในดวงตาเธอ

ราวกบัจะย�้า “เดด็ขาดคอืเดด็ขาดนะครบั ห้ามดื้อ”

คนไข้คนแรก	ดื้อฉบิหาย

ข้อความในวันเก่าที่คนพูดเคยพิมพ์เอาไว้ใต้รูปเธอในอินสตา- 

แกรมของเขาฉายวาบขึ้นมาในหวัของเพยีงฟ้า ผูช้ายตรงหน้าเธอเหมอืน 

ไม่เคยเปลี่ยน 

แต่ไม่หรอก...คงเป็นตวัตนหรอืนสิยัลกึๆ ของเขาเท่านั้นที่ไม่เปลี่ยน 

แต่อย่างอื่น...ได้เปลี่ยนไปหมดแล้ว

เขาสวมบทบาทเป็นหมอที่รกัษาเธอได้อย่างไม่มทีี่ต ิสร้างระยะ

ห่าง เปลี่ยนสรรพนาม แม้แต่แววตากเ็รยีบเฉย อาจเพราะตอนนี้เรา

ต่างโตขึ้นจากวนัเก่าแล้ว หรอือาจเป็นเพราะส�าหรบัเขา... 

ระหว่างเราสองคน...ไม่มอีะไรเหมอืนเดมิอกีแล้ว

“มคี�าถามอะไรเพิ่มไหมครบั”

สบายดไีหม

ชวีติที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

คดิถงึกนับ้างไหม...สกัเสี้ยววนิาทหีนึ่งมบี้างหรอืเปล่า

ค�าถามมากมายพรั่งพรูออกมาจนไม่รู้ว่าควรจะเอ่ยค�าถามไหน

ออกไปก่อน ทว่าสิ่งที่ตอบกลับไปได้จริงๆ มีเพียงการส่ายหน้าด้วย 

รอยยิ้มจดืจาง
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“ไม่มคี่ะ”

สิ้นค�านั้น คนตรงหน้าก็ยื่นใบบันทึกการตรวจของเพียงฟ้าให้

พยาบาลที่ยนืเยื้องอยู่ข้างหลงัเขาไปรบัหน้าที่ต่อ 

“วนันี้เรยีบร้อยค่ะ เดี๋ยวเชญิรอรบัใบนดัที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะ”

เพยีงฟ้ายิ้มรบัให้พยาบาล แล้วเอ่ยค�าสดุท้ายกบันายแพทย์ของ

เธอ “ขอบคณุค่ะ”

กวินวัฒน์มองคนตัวเล็กที่ก้าวพ้นประตูห้องตรวจออกไปแล้ว 

ทว่าความรู้สกึที่เธอทิ้งไว้ยงัคงอดัแน่นอยู่ในอกเขา สายตาของแพทย์

หนุ่มยงัคงจบัอยู่ที่บานประตู ได้ยนิเสยีงพยาบาลข้างกายว่าขึ้น

“คนไข้คนแรกของการเริ่มงานใหม่ กป็ระเดมิด้วยสาวสวยเลย

นะคะอาจารย์”

ชายหนุ่มยิ้มเศร้าให้เรื่องในวันวาน “เธอเป็นคนไข้คนแรกของ

ผมเสมอครบั”

“อยากดื่มอะไรอุ่นๆ หน่อยไหม” 

เสยีงนั้นดงึให้คนที่นั่งอยูบ่นโซฟาเงยหน้ามอง ก่อนจะส่ายหน้า

ตอบเจ้าของห้องที่ตอนนี้สวมชุดนอนเรียบร้อยแล้ว “อาบเสร็จแล้ว 

เหรอ ไวจงั”

“ไวตรงไหน อาบน�้าสระผมจะเป็นชั่วโมง แกใจลอยเองมากกว่า 

มั้งเลยไม่รู้เวลา”

“งั้นเหรอ” ตอบระคนข�าแล้วแสร้งยิ้ม ทว่ารอยยิ้มนั้นกลับไม่

อาจซ่อนความรู้สกึแท้จรงิจากสายตาของเพื่อนสนทิได้เลย

แก้วเจ้าจอมหย่อนตวันั่งลงข้างๆ วนันี้หลงัจากปิดร้านแล้วเธอ

กช็วนให้เพยีงฟ้าออกมาท�าธรุะเป็นเพื่อน ก่อนจะรบเร้าให้นอนค้างที่

คอนโดด้วยกนั ด้วยเหตผุลว่าดกึมากแล้ว 

อนัที่จรงิเซนส์บางอย่างบอกเธออยู่ลกึๆ ว่าต้องมอีะไรแปลกๆ 
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เกดิขึ้นกบัเพยีงฟ้าแน่ๆ

“นั่งคดิอะไรอยู่ หมื?” 

“กเ็รื่อยเปื่อย”

คนฟังเบ้ปากให้นดิๆ เป็นเชงิว่าไม่เชื่อ “เรื่องเรื่อยเป่ือยแบบไหน

ที่ท�าให้แกสตหิลดุได้ทั้งวนัล่ะหา? คบีแซมอนหล่นตอนจดัจานงี้ เกอืบ

ลมืหมูในเตาอบงี้ แกลมืไปแล้วเหรอ ท�าครวัต้องมสีตเิว้ย”

“ขอโทษ กว็นันี้งานมนัยุ่ง เลยท�าผดิบ้าง เบลอบ้าง กว็่ากนัไป 

วันนี้ฉันกินยาด้วยนะ” เพียงฟ้าอ้าง ชี้ดวงตาข้างขวาที่ยังบวมแดง 

ไม่หาย

“ยาอะไรที่มันท�าให้แกเบลอขนาดนั้น อยากไปดูหน้าหมอที่ 

จ่ายยาให้จรงิๆ”

คนกนิยาถงึกบัท�าหน้าไม่ถูกที่อยู่ดีๆ  บทสนทนากม็ุ่งตรงไปหา

คนที่อยู่ในความคดิ ทั้งที่พยายามจะเลี่ยงแท้ๆ หญงิสาวเลยปัดๆ มอื

ในอากาศคล้ายจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องส�าคญัอะไร 

พอเห็นว่าเพียงฟ้าเงียบ แก้วเจ้าจอมเลยใช้ศอกสะกิดคนข้าง

ตวั “นี่ไอ้เฟย์ ฉนัท�าครวักบัแกมาตั้งแต่เรายงัเลอืกหม้อเลอืกชามกนั

ไม่ถูก ฉนัรู้ว่าถ้าแกจะท�าอะไรผดิเพราะแกยุ่ง มนัไม่ใช่อาการแบบนี้” 

ว่าจบกห็นัตวัไปหา ก่อนจะยื่นมอืไปจบัไหล่สองข้างของเพื่อนให้หนัมา

เผชญิหน้า “แกคดิเรื่องพี่ยตุอยู่ใช่ไหม”

ชยุตเป็นผู้ชายที่แก้วเจ้าจอมรู้จักเกือบจะพร้อมๆ กับที่รู ้จัก 

เพียงฟ้า เพราะตลอดเวลาที่ไปเรียนเชฟ ชยุตก็คอยดูแลเพียงฟ้าอยู่

ตลอด ขนาดว่าตอนที่แก้วเจ้าจอมถามถงึเหตผุลที่เพื่อนเลอืกไปเรยีน

ท�าอาหารที่องักฤษ เพยีงฟ้ายงัตอบว่า

‘กพ็ี่ยตุมาเรยีนต่อโทที่นี่ พ่อฉนัเลยให้มาเรยีนที่นี่แค่นั้น’

“เอ๊ะ! แต่กน็่าจะไม่ใช่ เพราะถ้าเป็นเรื่องพี่ยตุ แกไม่เคยลงัเลที่

จะบอกฉนั”
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เพยีงฟ้าฟังแล้วยิ้มให้ความจรงิข้อนั้น คงเพราะแก้วเจ้าจอมรูจ้กั

และคุ้นเคยกับชยุตเหมือนกันละมั้ง เธอจึงไม่ลังเลที่จะปรึกษาเพื่อน

เรื่องเขา ทว่าครั้งนี้ไม่ใช่ ผู้ชายที่ท�าให้จติใจเธอไม่อยู่กบัเนื้อกบัตวัไป

ทั้งวนัคนนั้น ไม่ใช่ผู้ชายที่แก้วเจ้าจอมรู้จกัหรอืเคยเจอเลยสกัครั้ง

“แต่ถงึอย่างนั้น ฉนัขอถามแกอย่างนงึได้ไหมเฟย์ ค้างคาใจมา

ตั้งแต่วนัก่อนแล้ว”

“อื้ม อะไรเหรอ”

“ฉันไม่เข้าใจ ว่าท�าไมพี่ยุตถึงยังต้องส่งดอกไม้ครบรอบวัน

แต่งงานให้แกอยู่ ทั้งที่กห็ย่ากนัไปสองสามเดอืนแล้ว”

คนถูกถามปล่อยสายตาล่องลอยไปตรงหน้าอย่างไร้จุดหมาย 

นกึถงึดอกไม้ในแจกนัที่เริ่มโรยราเมื่อเข้าสู่วนัที่สาม กไ็ม่ต่างอะไรกบั

ชีวิตคู่ของเธอกับคนที่ซื้อดอกไม้มาให้ ไม่ว่าแรกเริ่มมันจะดูสวยงาม

บานสะพรั่งในสายตาคนอื่นแค่ไหน สดุท้าย...เมื่อถงึเวลาที่โรยรา เธอ

กต็้องโยนมนัทิ้งอยู่ดี

“ร้านดอกไม้ร้านประจ�าของเขาคือร้านที่อยู่ใต้ออฟฟิศบริษัท 

พ่อฉนั และที่ส�าคญั...น้องสาวเจ้าของร้านเป็นคนเขยีนสกู๊ปบนัเทงิให้

เวบ็ไซต์ข่าวอยู่ แกพอจะเดาเหตผุลเขาออกไหมล่ะ”

แก้วเจ้าจอมถึงกับเผลอเผยอปากเมื่อรู้ว่าที่ชยุตท�าไปทั้งหมด

ไม่ใช่เพราะยงัรกัเพยีงฟ้าอย่างที่เขยีนเอาไว้บนการ์ด แต่เขาแค่อยาก

สร้างข่าวลือว่ายังรักกันหวานชื่นกับอดีตภรรยาต่างหาก ถ้าเรื่องนี้ 

ไม่เป็นที่พูดถึงในสังคม อย่างน้อยข่าวก็น่าจะเข้าหูคนในบริษัทหรือ

ครอบครวัของเขาและเธอบ้าง 

“มนิ่าล่ะ จนีถงึได้พูดแบบนั้น”

“เมื่อก่อนน่ะ พี่ยตุเขาเป็นหนึ่งในหนุม่โสดสดุฮอตที่ถกูจดัอนัดบั

โดยนิตยสารดังเลยนะ ก็อย่างที่แกรู้ นามสกุลจรรยาวรรธน์ท�าธุรกิจ

หลายอย่าง ถงึแม้ว่าเขาจะไม่ได้ท�าธรุกจิของที่บ้านเป็นหลกั แต่กน็ั่ง
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เก้าอี้ส�าคญัในบรษิทัพ่อฉนั กน็บัว่าเป็นคนนงึที่สงัคมจบัตามองเหมอืน

กนั”

“รวมถงึสาวๆ ด้วยใช่ไหม ตอนรู้จกักนัแรกๆ ฉนักว็่าท�าไมคน

ฟอลฯ ไอจีพี่เขาเยอะขนาดนั้น แล้วนี่เขาจะท�าแบบนี้กับแกไปถึง 

เมื่อไหร่ หย่ากนัแล้วแต่ยงัท�าเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น มนัไม่แฟร์กบัแก

เลยนะเว้ย”

มนัคอืข้อตกลงการเซน็ใบหย่าระหว่างเพยีงฟ้ากบัชยตุ 

เขามอบอิสรภาพให้อย่างที่หญิงสาวต้องการ แต่มีข้อแม้ว่า 

คนอื่นจะต้องไม่รู้เรื่องนี้...

“กค็ง...จนกว่าเขาจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการจนพอใจนั่นแหละ”

แก้วเจ้าจอมถอนหายใจอย่างรู้สึกหนักอกแทนเพื่อน ก่อนจะ

เอื้อมมอืไปจบัมอืข้างหนึ่งของเพยีงฟ้าไว้ “อดทนอกีนดิเดยีวนะแก ถ้า

ร้านเราคล่องตวัมากกว่านี้เมื่อไหร่ เราย้ายร้านไปที่อื่นกนั”

“อย่าคดิมากเลย ถงึตอนนี้พี่ยตุจะท�าแบบนี้ ฉนักไ็ม่ได้ล�าบาก

อะไร”

“แต่แบบนี้มันก็ตัดโอกาสแกนะเว้ย ใครๆ ก็คิดว่าแกแต่งงาน

แล้ว ผู้ชายที่ไหนจะกล้ามาจบีแกวะ หรอืต่อให้แกไปจบีเขาเอง ผู้ชาย

ดีๆ  ที่ไหนจะอยากเป็นมอืที่สาม”

“แต่ตอนนี้ฉันก็ไม่ได้อยากมีแฟน ฉันอยากมุ ่งมั่นกับร้าน

มากกว่า”

หุน้ส่วนอกีคนของร้านหรี่ตามองคล้ายจะบอกว่าไม่ไว้ใจ “แน่เร้อ 

ขนาดตอนเรยีนที่องักฤษแกปฏเิสธทกุรอบที่ฉนัถาม บอกว่าพี่ยตุไม่ใช่

แฟนแก แต่กลบัมาเมอืงไทยไม่ถงึปี แกกบ็อกจะแต่งงานกบัพี่ยตุเฉย

เลย”

“แล้วท�าไมตอนนั้นแกเชื่อฉนัล่ะ ท�าไมตอนนั้นแกถงึเชื่อ ว่าฉนั

กบัพี่ยตุไม่ได้คบกนั”
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คนถูกถามหลุบตาลงอย่างใช้ความคิด ทบทวนถึงเรื่องราวที่ 

ผ่านมา “คงเพราะว่า...แววตาแกบอกฉนัแบบนั้น” แก้วเจ้าจอมเลื่อน

สายตากลับไปสานสบกับเพื่อนเหมือนเดิมราวกับจะเน้นย�้า “แววตา

แกเวลาที่พดูถงึพี่ยตุ มนัไม่เหมอืนเวลาที่พอ่ฉนัพูดถงึแม่เลย แกจ�าได้

ไหมเฟย์ ตอนที่แกบอกฉนัว่าแกจะแต่งงานกบัพี่ยตุ ฉนัถามแกตลอด

ว่าแกแน่ใจแล้วจรงิๆ เหรอ แม้กระทั่งตอนที่แกใส่ชดุเจ้าสาวแล้ว ฉนั

กย็งัถามแกอยู่”

เพยีงฟ้าพยกัหน้า จู่ๆ  กน็�้าตารื้นขึ้นมา เธอจงึก้มหน้าหนสีายตา 

เผื่อได้ยนิเสยีงเพื่อนย�้าความจรงิ

“เพราะว่าจนถึงวินาทีสุดท้าย...แววตาของแกก็ยังบอกฉันอยู่

ตลอด...ว่าแกไม่ได้รกัเขา”

“นี่ฉนัอ่านง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ”

“แกไม่ได้อ่านง่ายหรอก แต่ที่ฉนัอ่านได้หมดมนัเป็นเพราะตรงนี้” 

นิ้วชี้ของคนพดูจิ้มลงที่อกข้างซ้ายของคนฟัง “หวัใจแกมนัพยายามจะ

ร้องบอกให้คนอื่นรู้ และถ้าให้ฉนัเดา กเ็พราะ...ปากแกพูดมนัออกมา

ไม่ได้ใช่ไหม”

ค�าถามเสยีงแผ่วเบานั้นก้องกงัวานในโสตประสาทของเพยีงฟ้า 

ดงึเอาเหตกุารณ์ที่เธออยากลมืให้หมนุวนกลบัมาฉายอกี 

...

‘พี่แจงบอกว่าพ่อรอเฟย์อยู ่มเีรื่องอะไรรเึปล่าคะ’ คนที่เพิ่งกลบั

มาถึงบ้านตรงเข้ามาในห้องนั่งเล่นแทนที่จะขึ้นชั้นสองไปยังห้องนอน

ของเธออย่างที่ตั้งใจแต่แรก ในห้องนี้ พ่อกับแม่นั่งรอลูกสาวอยู่ก่อน

แล้ว

‘นั่งก่อนสเิฟย์’ กนกนภาพยกัหน้าเชงิเรยีก สญัญาณนั้นท�าให้

หญงิสาวเริ่มรู้สกึว่ามบีางอย่างไม่ปกติ

เพยีงฟ้าเดนิไปนั่งลงที่โซฟาเดี่ยวที่อยู่ฝ่ังตรงข้ามกบัแม่ของเธอ 
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โดยมพีสธุรผู้เป็นพ่อนั่งอยู่ที่โซฟาตวัยาว ‘เรื่องจรงิจงัเหรอคะ’

‘แกกลบัมาได้สามเดอืนแล้วนี่ ใช่ไหม’

เมื่อได้ยนิพ่อเปิดประเดน็มาแบบนี้ หญงิสาวเลยรบีชี้แจง ‘ถ้า

เป็นเรื่องงาน ตอนนี้เฟย์ก�าลงัยื่นใบสมคัรอยูน่ะคะ พ่อไม่ต้องกงัวลค่ะ 

เฟย์โตแล้วไม่ได้เหมอืนเมื่อก่อน ไม่ได้คดิแต่จะเที่ยวเล่นไปวนัๆ’

‘ถ้ารูต้วัว่าโตแล้วกด็’ี พสธุรว่าเสยีงขรมึ ก่อนจะเข้าเรื่องที่เตรยีม

เอาไว้ ‘วนันี้ชยตุเขามาทาบทามกบัพ่อเรื่องแต่งงานกบัเฟย์ เขาจะให้

ผู้ใหญ่มาสู่ขอ’

เพียงฟ้าถึงกับอ้าปากค้าง ก่อนจะโพล่งออกไปในนาทีต่อมา 

‘เฟย์ไม่แต่งค่ะ!’

‘พ่อตอบตกลงเขาไปแล้ว’

หญงิสาวผดุลกุขึ้นด้วยความไม่พอใจ ‘นี่มนัเรื่องแต่งงานนะพ่อ! 

ท�าไมพ่อถงึไม่ถามเฟย์สกัค�า’

‘อย่ามาขึ้นเสียงใส่พ่อนะเฟย์’ พสุธรสั่งเสียงกร้าว ‘ชยุตเขา 

ไม่ดีตรงไหน สองปีที่เรียนต่อด้วยกันเขาก็ดูแลแกอย่างดี แค่นี้ก็เห็น

แล้วว่าเขาดูแลแกได้’

เพียงฟ้าขบฟันกลั้นความรู้สึกที่บีบรัดอยู่ในอกเอาไว้ เลื่อน

สายตาไปมองผู้เป็นแม่อย่างวิงวอนขอความช่วยเหลือ ทว่าสิ่งที่แม่

ตอบกลบัมา...

‘ถ้าเป็นชยตุ พ่อกบัแม่กส็บายใจ’

น�้าตาที่พยายามจะกลั้นเอาไว้ไหลลงมาในวินาทีนั้น ตั้งแต่จ�า

ความได้ เพยีงฟ้าต้องเดนิตามเส้นที่พ่อกบัแม่ขดีไว้ให้ตลอด ต้องสอบ

เข้าเรยีนคณะวศิวกรรมศาสตร์ให้ได้ เพื่อหวงัให้พ่อภมูใิจในตวัเธอบ้าง 

เหมือนอย่างที่พ่อรักและชื่นชมพี่ชายของเธอ แม้จะรู้ตัวว่าไม่ถนัด 

สายวิชาชีพนี้ แต่ก็ถูกกรอกหูเสมอว่าต้องเรียนให้ได้เกรดดี ไม่อย่าง

นั้นแม่ของเธอจะมเีรื่องอะไรไปสู้กบัเพื่อนๆ ได้ หญงิสาวไม่เคยได้ท�า
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ในสิ่งที่อยากท�า กระทั่งว่าตอนที่ขอพ่อไปเรยีนท�าอาหารที่ต่างประเทศ 

พ่อยงัอนญุาตให้ไปได้แค่ประเทศองักฤษ เพราะชยตุก�าลงัจะไปเรยีน

ต่อที่นั่น

ถ้ามชียตุคอยดูแล พ่อกส็บายใจที่จะให้เฟย์ไป

ตอนนั้นพ่อของเธอพูดแบบนี้ และเพยีงฟ้ากค็ดิมาตลอดว่าถ้า

เธอเรยีนท�าอาหารจบและมงีานท�า ไม่ต้องพึ่งใบบญุพ่อกบัแม่ได้เมื่อไร 

เธอคงได้มชีวีติที่เป็นของตวัเองเสยีท ี ทว่ายงัไม่ทนัที่วนันั้นจะมาถงึ...

เธอกต็้องเผชญิกบัเส้นทางชวีติใหม่ที่ไม่มโีอกาสได้เลอืกอกีครั้ง

สดุท้ายแล้ว...แม้แต่การแต่งงาน พ่อกบัแม่กเ็ลอืกความสบายใจ

ของตวัเองอยู่ดี

‘เฟย์ไม่แต่งไม่ได้เหรอคะ พ่อคะ แม่คะ เหน็ใจเฟย์เถอะนะคะ 

เฟย์ไม่อยากแต่งงานกบัพี่ยตุ’ เมื่อรู้ว่าโต้เถยีงไปกไ็ร้ประโยชน์ หญงิ

สาวจงึเปลี่ยนมาขอร้อง วงิวอนด้วยเสยีงสั่นเครอืและน�้าตาที่ไหลอาบ

สองแก้ม

ทว่าน�้าตาเหล่านั้นไม่ได้ช่วยให้บุพการีใจอ่อน พสุธรลุกขึ้นยืน

พร้อมกับกดสายตาตรงไปที่ลูกสาว เอ่ยด้วยน�้าเสียงที่แสดงความมี

อ�านาจเหนอืคนฟัง ‘จะร้องไห้ท�าไม! พ่อให้แกแต่งงาน พ่อไม่ได้ให้แก

ไปตาย! ร้องห่มร้องไห้เสยีอย่างกบัว่าต้องแต่งงานกบัใครหน้าไหนไม่รู้

อย่างนั้น ชยตุเขาไม่ดตีรงไหน’

เพยีงฟ้าเงยหน้าขึ้นมองคนที่ตวัสูงกว่า มอี�านาจมากกว่า ก่อน

จะใช้หลงัมอืปาดน�้าตา แล้วกลั้นใจเอ่ยออกไป ‘พี่ยตุเขาดทีกุอย่างค่ะ 

แต่เฟย์แค่ไม่ได้รกัเขาแบบนั้น’

‘แล้วแกรักใคร หมอกายน่ะเหรอ หึ! มันทิ้งแกไปตั้งกี่ปีแล้ว!’ 

ความจริงอีกข้อที่พ่อตอกกลับมาท�าเอาน�้าตาของลูกสาวไหลทะลัก 

อกีรอบ ‘แล้วไม่ใช่ชยตุเหรอที่อยู่ข้างแกมาตลอด’

ใช่ หลงัจากที่เลกิกบักวนิวฒัน์ พ่อกป็ลอบใจเธอด้วยการยอม



40  ณ จุดรับภาพรัก

ให้ไปเรยีนท�าอาหารที่ต่างประเทศอย่างที่เคยท�ามาหลายครั้ง ที่นั่น... 

มชียตุคอยช่วยเหลอืดูแลเธอตลอดกจ็รงิ แต่ส�าหรบัเพยีงฟ้าแล้ว เขา

กไ็ม่ได้ต่างกบัพภิพภทัร พี่ชายแท้ๆ ของเธอเลย อกีอย่างที่ชยตุมโีอกาส

ท�าแบบนั้นได้ ก็เพราะพ่อเปิดโอกาสให้เขาได้อยู่ใกล้เธอด้วยเหมือน

กนั

‘อยากเรียนเชฟ พ่อก็ให้เรียนแล้ว ถึงเวลาที่แกต้องท�าให้พ่อ

สบายใจบ้าง’

ดวงตาใสของเพยีงฟ้าถกูกลบด้วยน�้าตา เมื่อก่อนพ่อไม่เคยเหน็

ด้วยกบัเรื่องที่เธออยากเป็นเชฟ ไม่สนบัสนนุให้เรยีนท�าอาหาร เพราะ

ต้องการให้ท�างานต�าแหน่งส�าคัญในบริษัทเพื่อเชิดหน้าชูตา งานใน

ครัวก็เป็นแค่งานใช้แรงงานในสายตาพ่อ หรือแม้แต่แม่ของเธอเองก ็

ไม่เคยเข้าครัวเลยด้วยซ�้า แม่บอกว่ามันท�าให้มือกร้านและไม่ดีต่อ 

ผวิพรรณ มเีพยีงกวนิวฒัน์ที่สนบัสนนุให้เธอเดนิตามความฝัน 

หญิงสาวเคยดูโรงเรียนสอนท�าอาหารที่อเมริกาไว้ ตอนที่รู้ว่า

กวนิวฒัน์วางแผนจะไปเรยีนต่อเฉพาะทางที่นั่น เธอวาดฝันไว้ว่าจะได้

ใช้ชวีติที่ต่างประเทศด้วยกนั แต่พ่อกไ็ม่เคยเหน็ดเีหน็งามเรื่องเรยีนท�า

อาหารเลยสกัครั้ง จนกระทั่งเธอเลกิกบัเขา พ่อถงึปลอบใจเธอด้วยการ

ให้เรยีนที่องักฤษกบัชยตุแทน

แต่ใครจะรู้ว่าเรยีนจบแล้ว พ่อจะเอาเรื่องนี้มาต่อรองกบัเธอ

เพยีงฟ้าปล่อยให้น�้าตาไหลปะปนไปกบัเสยีงสะอื้นไห้ ยงัเหลอื

หนทางไหนให้เธอเลือกชีวิตของตัวเองได้อีก...ไม่มีเลย หญิงสาวรู้สึก

ว่าเธอไม่เหลือใครแล้ว พ่อกับแม่ก็เหมือนคนที่ยืนอยู่คนละฝั่ง แม้

กระทั่งผู้ชายคนนั้น...คนที่เธอคดิว่ารกัและจะไม่มวีนัทิ้งเธอไปไหน 

วนันี้...เขากไ็ม่อยู่เคยีงข้างเธออกีแล้ว

‘หยดุร้อง แล้วมองความจรงิได้แล้วเฟย์ เลกิคร�่าครวญ พ่อกบั

แม่เลอืกสิ่งที่ดทีี่สดุไว้ให้แกแล้ว’
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...

เพียงฟ้ายกยิ้มราวกับจะสมน�้าหน้าตัวเองในอดีตอีกครั้ง “พ่อ

แม่ฉนับอกว่าการแต่งงานกบัพี่ยตุเป็นสิ่งที่ดทีี่สดุส�าหรบัฉนั”

“แล้วแกกเ็ชื่ออย่างนั้น?!”

“ฉนัมสีทิธิ์จะเชื่อหรอืไม่เชื่อด้วยเหรอ เพราะไม่ว่ายงัไงมนักจ็บ

ลงที่การแต่งงานอยู่ด”ี

แก้วเจ้าจอมพ่นลมหายใจเสยีงดงั คนที่เกดิมาท่ามกลางเสรภีาพ

ในชาตติะวนัตกอย่างเธอยากจะเข้าใจเหตผุลซบัซ้อนเหล่านี้ หญงิสาว

ยื่นมอืไปโอบบ่าเพื่อนไว้ 

“แต่จะว่าไป ตอนอยู่องักฤษพี่ยตุเขากด็กีบัแกจรงิๆ นะ ใจแก

ไม่หวั่นไหวให้เขาสักนิดเลยเหรอ” ถามจบดวงตาก็พลันเบิกโตด้วย

ความคดิหนึ่งที่แวบเข้ามาในหวั “เฟย์... แกรกัคนอื่นใช่ไหม ที่แกไม่เคย

รกัพี่ยตุ เพราะแกรกัคนอื่นมาตลอดใช่รเึปล่า”

เพียงฟ้าเม้มปากจนเป็นเส้นตรง ก่อนจะพยักหน้าพร้อมกับที่

น�้าตาหยดหนึ่งร่วงลงมา “อมื”

“โอ้ มายก้อดดด ฉนัไม่เคยเอะใจเรื่องนี้เลย” คนตกตะลงึยกมอื

ขึ้นแนบสองแก้มตวัเอง “Who is he? Who is that guy?”

“แกไม่รู้จกัเขาหรอก เขาเดนิออกไปจากชวีติฉนันานแล้ว” คน

พูดยิ้มทั้งที่ดวงตายงัวาวไปด้วยน�้าใสๆ “แต่ที่น่าตลกคอือะไรรู้ไหม”

แก้วเจ้าจอมเลกิคิ้วแทนการเอ่ยถาม 

“วนันี้ฉนัได้เจอเขาด้วย”
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“เป็นไง ท�างานมาอาทติย์นงึแล้ว” ธนัวาถามขณะวางจาน

อาหารมื้อกลางวนัลงบนโต๊ะ ก่อนจะนั่งลงที่เก้าอี้ตวัตรงข้ามกบักวนิ-

วฒัน์

“กเ็ฉยๆ เรื่อยๆ ว่าแต่มงึเหอะ กูท�างานมาเป็นอาทติย์แล้ว เพิ่ง

จะได้เหน็หน้า”

ธนัวาขยบัแว่นทรงกลมของเขาแล้วยิ้มกว้าง “ช่วยไม่ได้นะ คน

มนัยุ่ง หมอควิทองน่ะ มงึต้องท�าใจ”

คนฟังเพียงกระตุกมุมปาก “ไม่เจอกันไม่กี่ปี เดี๋ยวนี้มึงขี้อวด

เหมอืนไอ้เป๋าแล้วเหรอ”

“อ้าวๆ ผมมาช้าหน่อยนี่พวกคณุจบักลุม่นนิทาผมเลยเหรอครบั” 

ปิติดึงเก้าอี้ตัวข้างๆ กวินวัฒน์ออก ยังไม่ทันได้นั่ง คนที่นั่งอยู่ก่อนก็

เบรกไว้

“เดี๋ยว!” กวนิวฒัน์ยกมอืขึ้นห้าม กวาดตามองตั้งแต่ที่คาดผม

หูมกิกี้เมาส์ ไล่ลงมาที่สร้อยลูกปัด ลามมาจนถงึก�าไลสายรุ้งที่ข้อมอื

สองข้าง “แต่งตวัเหี้ยไรของมงึเนี่ย”

ธันวาที่เคยชินกับภาพนี้แล้วข�าก๊ากให้หน้าตาที่บอกว่าเห็นตัว

ประหลาดของกวนิวฒัน์ ทว่าคนโดนมองว่าประหลาดกลบัไม่ทกุข์ร้อน

3
สปาเกตตี
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“กูเพิ่งลงมาจากวอร์ด2 เดก็ มงึมาใหม่ไม่รู้หรอกว่าที่นั่นกูฮอต

แค่ไหน ต่อให้หน้าหล่อๆ อย่างมงึกส็ู้กูไม่ได้หรอกกาย”

กวนิวฒัน์หวัเราะหึๆ  ในล�าคออย่างไม่สามารถหาค�ามาพูดต่อ

ได้ “ดลีะที่กูไม่อยากฮอต”

“อ้าว แล้วไหนล่ะข้าวมงึ” ธนัวาเปลี่ยนไปถามคนมาใหม่เมื่อ

เหน็ว่าปิตนิั่งลงทั้งที่ไม่มอีาหารมาด้วย

“กูเบรกเมื่อกี้แล้ว นี่แวะมาเฉยๆ เพราะไอ้กายมนับอกกูว่า...” 

เอนตวัมากอดคอคนข้างๆ “เราจะนดัฉลองกนั”

“หา? กูเหรอ”

“อ้าว กม็งึบอกตอนกไูปช่วยมงึจดัของที่ห้องไง มงึบอกว่ารออยู่

พร้อมกนัสามคนแล้วค่อยนดั”

“อ๋อ เออๆ” กวนิวฒัน์พยกัหน้าเออออไปในสิ่งที่เขาเกอืบลมืไป

แล้ว แถมตอนนี้ก็ยังมีเรื่องอื่นที่ติดอยู่ในหัวเขามากกว่า “กูได้ทุกวัน

แหละ ตอนเยน็”

“กูด้วยๆ เหลอืแต่มงึแล้ว เอาไงธนัย์”

“อมื งั้นอาทติย์หน้าไหม องัคารไม่กพ็ธุ แต่ขอไม่เอาร้านเหล้า

นะ กูต้องเข้าเช้าทกุวนั เดี๋ยวหน้าโทรม”

“อะไรว้าาา มงึอย่าห่วงหล่อได้ปะ” 

“เป๋า คือกูไม่ได้ห่วงหล่อ แต่กูอยู่แผนกผิวหนังและความงาม

ครบั มงึจะให้กูหน้าเหี้ยมาเจอเคสไม่ได้”

“แต่นี่มนัฉลองการกลบัมาของเพื่อนกายเลยนะเว้ย”

“ไอ้กายมนัไม่เหน็เป็นเดอืดเป็นร้อนเลย”

กวนิวฒัน์ข�าเบาๆ ให้การต่อปากต่อค�าที่ไม่ได้เหน็มานาน พอได้

มาอยู่รวมกันแบบนี้ ความรู้สึกตอนสมัยเรียนคล้ายจะหวนกลับมา

2 วอร์ด (Ward) คอื ตกึผู้ป่วยใน
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อย่างไรไม่รู้ 

“เออๆ เรื่องร้านไว้ทหีลงัละกนั ตกลงเอาวนัองัคารนะ” คนถูก

พาดพงิถงึช่วยตดับทให้ ไม่อย่างนั้นเสยีงของทั้งสองคนนี้อาจจะดงัขึ้น

เรื่อยๆ จนกลายเป็นว่ารู้กนัทั้งโซนอาหารกเ็ป็นได้

พอทกุคนตกลงปลงใจเลอืกวนัได้แล้ว ปิตกิห็นัไปท้วงคนข้างๆ 

เมื่อสังเกตบางอย่างได้ “อะไร เมื่อวานมึงก็กินสปาเกตตีไม่ใช่เหรอ  

วนันี้กนิอกีละ ลิ้นยงัไม่คุ้นชนิอาหารไทยหรอืไง”

กวินวัฒน์ขมวดคิ้ว นี่แหละคือเรื่องที่ติดอยู่ในหัวเขาไม่หาย 

ไหนๆ เพื่อนกเ็ปิดประเดน็มาแล้ว ลองถามความเหน็หน่อยละกนั

กล่องพลาสตกิตรงหน้าถูกดนัไปให้ปิต ิ“ไอ้เป๋า มงึชมิดิ๊ มงึว่า

สปาเกตตรี้านนี้รสชาตเิหมอืนของแม่กูรเึปล่า”

ปิตหิลบุตามองสปาเกตต ีก่อนจะเหลอืบไปมองธนัวาเชงิปรกึษา 

ทั้งสองรู้ดว่ีานี่เป็นสปาเกตตจีากร้านของเพยีงฟ้า เพราะเหน็ถงุพลาสตกิ

ที่วางอยู่บนโต๊ะ ไหนจะสตกิเกอร์บนฝากล่องที่บอกชื่อร้านเอาไว้อย่าง

ชดัเจน

แต่เพราะการจบความสัมพันธ์ด้วยเหตุผลที่คลุมเครือท�าให้ปิติ

และธนัวาไม่แน่ใจว่าระหว่างกวนิวฒัน์กบัอดตีคนรกั เรยีกว่า ‘จบกนั

ด้วยดี’ ได้ไหม รู้แต่เพียงว่าเพื่อนของพวกเขาเคยออกปากเอาไว้ว่า 

ไม่ให้พูดถงึฝ่ายหญงิอกี 

“มึงคิดไปเองรึเปล่า” ธันวาช่วยแก้สถานการณ์ให้ “ร้านนี้กูก็

เคยกนิ ไม่เหน็จะเหมอืน”

“เออจรงิ เนี่ย แค่สเีส้นกไ็ม่เหมอืนแล้ว”

“เส้นน่ะไม่เหมอืนหรอก แต่กูว่ารสชาตนิ�้าซอสคอืใช่เลย”

“มั่วๆ” ปิตสิ่ายหน้าดิ๊กๆ “มั่วใหญ่แล้ว สปาเกตตทีี่แม่มงึเคย

ท�าให้เรากินบ่อยๆ มันเป็นหมูสับนะ ของร้านนี้กูจ�าได้ว่าเป็นไก่สับ  

แค่นี้กไ็ม่เหมอืนแล้ว”
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“นั่นก็ใช่ ตอนแรกกูเลยคิดว่าอาจจะคิดไปเอง ก็เลยสั่งมากิน

ทกุวนัเลยเนี่ย ยิ่งกนิกูกว็่ายิ่งใช่ ถงึเนื้อจะไม่เหมอืน เส้นจะไม่เหมอืน 

แต่มนัมอีะไรสกัอย่างที่เหมอืน มนัเป็นฟีลแบบรสที่คุ้นลิ้นน่ะมงึเข้าใจ

ไหม”

ธนัวาเผลอปาดเหงื่อเลก็น้อย ทว่ากย็งัยนืยนัเสยีงแขง็ “มงึจะ

บอกว่าแม่มงึมาเปิดร้านอาหารงี้เหรอ”

“แม่กูเลี้ยงหมาอยู่บ้าน”

“กน็ั่นไง!!!” หมออกีสองคนประสานเสยีงอย่างไว

“แต่นั่นยิ่งท�าให้กูสงสัยไง ว่านอกจากแม่แล้ว ใครมันจะท�า

สปาเกตตรีสชาตแิบบนี้อกี อกีอย่างนะ ในเมนูมนัไม่ใช่ชื่อว่าสปาเกตตี

ซอสมะเขอืเทศด้วย แต่ชื่อว่า ‘Mommy’s Secret Spaghetti’ เว้ย เนี่ย 

มงึจะไม่ให้กูสงสยัได้ไง”

คนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเริ่มรู้สึกร้อนๆ หนาวๆ เลยส่งสายตาให้

ปิตเิดนิเครื่องต่อ 

“ไหนๆ มนัเหมอืนขนาดนั้นเลยเหรอ เอามาชมิค�าดิ๊ มาให้จารย์

เป๋าพสูิจน์อกีท”ี ว่าแล้วกจ้็วงสปาเกตตคี�าใหญ่ใส่ปาก แสร้งท�าหน้าตา

เหมือนก�าลังพิจารณารสชาติอย่างตั้งอกตั้งใจ ท�าเอาคนมองลุ้นใน 

ค�าตอบไปด้วย

“เป็นไง” กวนิวฒัน์ถามทนัททีี่เหน็ว่าเพื่อนกลนืลงคอหมด

“ก.็..ไม่เหมอืนนะ มนัเหมอืนจะเหมอืน แต่มนัไม่เหมอืนหรอก 

มงึเชื่อกูเถอะ ตามหลกัจติวทิยาแล้ว มงึก�าลงัหลอกตวัเองว่าเหมอืน

ไง ไม่ว่ากนิกี่ครั้งมงึเลยบอกว่าเหมอืน แต่ตามหลกัความจรงิแล้วมนั

ไม่เหมอืนหรอก มนัไม่ใช่ มนัไม่เหมอืนเลย”

“หา? ยังไงนะ” คนรอค�าตอบถึงกับต้องผูกคิ้วเมื่อโดนค�าว่า

เหมอืนและไม่เหมอืนยงิใส่รวัๆ 

“ไอ้เป๋ามนับอกว่าไม่เหมอืน”
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“อื้ม ไม่เหมอืน มงึอะคดิมาก มนัอาจจะเป็นสปาเกตตสีูตรลบั

ของแม่ทกุสถาบนักไ็ด้ รสชาตมินัเลยคล้ายๆ กนัไรงี้”

“จริงดิ” ถึงเพื่อนทั้งสองจะยืนยันหนักแน่นเป็นเสียงเดียวกัน

ขนาดนั้น ทว่าชายหนุ่มก็ยังไม่คลายความสงสัย ดึงกล่องพลาสติก

กลบัมากนิต่อเงยีบๆ

ในขณะที่อีกสองคนแอบถอนหายใจ กว่าจะจบปัญหาอย่าง

เนยีนๆ ได้กเ็ล่นเอาอกสั่นขวญัแขวนเหมอืนกนั 

“แล้วตกลง องัคารนี้เราจะไปร้านไหนด”ี เมื่อเหน็ว่าคนขี้สงสยั

เงยีบไปแล้ว ธนัวาเลยถอืโอกาสเปลี่ยนเรื่อง จบเรื่องสปาเกตตเีสยีท ี

ทว่าเหตุการณ์กลับไม่ง่ายดายอย่างที่เขาคิดเมื่อกวินวัฒน์เงยหน้า 

ขึ้นมา แล้วมองสบตาเพื่อนทลีะคน ก่อนที่มมุปากข้างขวาของเขาจะ

ยกขึ้นเลก็น้อย

“กูรู้ละ” เขาเขี่ยฝาพลาสติกที่มีสติกเกอร์ชื่อร้านไปกลางวง  

“ไปกนิร้านนี้”

“เฮ้ยยย...”

บ่ายสามโมงเป็นช่วงเวลาที่พนักงานของร้าน Organic 

Kitchen จะได้พัก อันที่จริงเรียกว่าท�างานกึ่งๆ พักมากกว่า เพราะ 

ทุกคนมีเวลาเบรกของตัวเองหนึ่งชั่วโมงอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าช่วงบ่าย

แก่ๆ แบบนี้เป็นช่วงที่ร้านไม่ค่อยยุ่ง พนกังานในครวัจะช่วยกนัเตรยีม

ของส�าหรบัใช้ประกอบอาหารในวนัพรุง่นี้ไปเรื่อยๆ ไม่ต้องเร่งรบีเหมอืน

ตอนรับออร์เดอร์ลูกค้า ส่วนพนักงานหน้าร้านก็จะคอยเช็กความ

สะอาดไปพลางๆ ขณะรอรบัลูกค้าด้วย

“รายการที่ต้องพอร์ชัน3 เพิ่มตามนี้เลยนะดา” เพียงฟ้ายื่น

กระดาษโน้ตสขีาวให้รดา กุก๊ครวัร้อนคนล่าสดุของร้าน แต่ถงึจะล่าสดุ

ก็ท�างานที่นี่มาเกือบปีแล้วเหมือนกัน “อย่าลืมลงวันที่หน้ากล่องด้วย
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นะ จะได้รู้ว่าเชลฟ์ไลฟ์4 มนักี่วนัแล้ว”

“ได้ค่ะเชฟ เดี๋ยวดาจะท�าให้เนี้ยบไม่มทีี่ตเิลย” กุ๊กสาวยิ้มเตม็

แก้ม 

ส�าหรบัรดาแล้ว เธอไม่ได้เรยีนจบด้านการท�าอาหารมาโดยตรง 

แต่เคยเป็นลูกมือของแม่ครัวในร้านอาหารตามสั่งมาก่อน พอร้านถูก

ปิดเพราะโดนไล่ที่ รดาเลยพลอยตกงานไปด้วย โชคดทีี่หญงิสาวรู้จกั

กับแจ่มจันทร์ หรือที่รดาเรียกว่า ‘น้าแจง’ แม่บ้านประจ�าตัวของ 

เพยีงฟ้า เพราะเคยเจอกนัแถวบ้านอดตีสามขีองเจ้านายสาวอยูบ่่อยๆ 

น้าแจงเลยแนะน�าให้เธอลองมาสมคัรงานที่นี่ 

ในทแีรกรดาแทบไม่คาดหวงั เพราะตั้งแต่ก้าวเข้ามาในร้าน แค่

สถานที่กห็รหูราต่างจากร้านอาหารตามสั่งข้างทางที่เธอเคยท�างานมา

ลิบลับ แต่พอเพียงฟ้าให้เธอลองท�าอาหารไม่กี่อย่าง ผิดบ้างถูกบ้าง

ตามประสบการณ์ที่เจ้านายเก่าเคยสอนมา ว่าที่เจ้านายใหม่ก็ตอบ

ตกลงรบัเธอเข้าเป็นพนกังานในวนันั้นเลย

‘เชฟรบัหนูเข้าท�างานจรงิๆ เหรอคะ’ รดาถามย�้าอย่างไม่อยาก

จะเชื่อหูตวัเอง

เพยีงฟ้ากลบัยิ้มระคนข�า ‘ใช่ส ิท�าไมล่ะ’

‘กห็นูท�าไม่ได้ตั้งหลายอย่าง’

‘มนัสอนกนัได้ ฉนักไ็ม่ได้เป็นเชฟมาตั้งแต่เกดิเหมอืนกนั’

และเพราะด้วยเหตุนี้รดาเลยเป็นกุ๊กสาวที่อายุน้อยที่สุดในทีม

ครวัร้อน แถมยงัเป็นกุ๊กที่มเีชฟเฟย์เป็นไอดอล อะไรที่เชฟสั่ง รบัรอง

3 พอร์ชัน (Portion) คือ การชั่งตวง ตัดแบ่งวัตถุดิบออกเป็นสัดส่วนตามน�้าหนักหรือ

ปรมิาณที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบอาหารแต่ละครั้ง
4 เชลฟ์ไลฟ์ (Shelf Life) คอื ช่วงระยะเวลาที่อาหารอยู่ในภาชนะและการเกบ็รกัษาใน

ภาวะที่ก�าหนด แล้วคงคณุภาพและความปลอดภยัของอาหารให้อยูใ่นระดบัที่ก�าหนดได้
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ว่ารดาจะไม่ให้พลาดเลยแม้แต่นดิเดยีว

“ส่วนอันนี้เป็นรายการที่ต้องเตรียมของอาหารผูกปิ่นโตวัน 

พรุ่งนี้นะ ฝากเอกด้วย” เชฟสาวยื่นกระดาษอกีใบให้เอกภพ 

“ครบัเชฟ”

สั่งงานคร่าวๆ เสรจ็เพยีงฟ้ากเ็ดนิออกจากครวัมา ยงัคงได้ยนิ

เสยีงคนในครวัดงัมาให้ได้ยนิ 

“เดี๋ยวเสรจ็แล้วดาไปช่วยนะพี่เอก”

“เอ้อ!”

เจ้าของร้านยิ้มให้บรรยากาศที่คุ้นเคย ทีมเวิร์กคือความสนุก

อย่างหนึ่งของการท�าครัว ยิ่งตอนที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือจนผ่าน

ช่วงยุ่งๆ ไปได้ กลบัมาดูผลงานของตวัเองแล้วแสนจะภูมใิจ ถ้าไม่มี

ทมีเวริ์กที่ด ีงานครวัคงเป็นงานหนกักว่านี้มาก 

“กลบัก่อนนะครบัเชฟ” สมหมายที่เดนิลงมาจากห้องแต่งตวัที่

ชั้นสองร้องทกั วนันี้เขาเข้างานเป็นกะเช้าคอืตอนหกโมง เลยเลกิงาน

ตอนบ่ายสาม

เพียงฟ้าหลุดจากความคิดก่อนจะโบกมือให้ “กลับดีๆ นะคะ 

พี่หมาย เจอกนัพรุ่งนี้ค่ะ”

สมหมายพยกัหน้ารบัก่อนจะยื่นหน้าไปหาแก้วเจ้าจอมที่อยูต่รง

เคาน์เตอร์ “กลบัก่อนนะครบัเชฟแก้ว”

“ค่ะ สวสัดคี่ะพี่หมาย”

เพยีงฟ้าโผล่จากช่องทางเดนิที่เชื่อมระหว่างหน้าร้านกบัครวัมา

พอดตีอนที่แก้วเจ้าจอมพูดจบ ตอนนี้ไม่มลูีกค้าในร้านเชฟสองคนเลย

เดนิออกมาพกัข้างนอกได้ เพยีงฟ้าหยบิแก้วเกบ็ความเยน็ของตวัเอง

ที่เคาน์เตอร์แคชเชยีร์แล้วเดนิไปนั่งที่โต๊ะตวัประจ�าของทั้งสอง ก่อนที่

แก้วเจ้าจอมจะเดนิตามมาพร้อมกบัแฟ้มเอกสาร

“อะ รายการเดลเิวอรขีองอาทติย์ที่แล้วที่แกบอกว่าอยากด”ู ว่า
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จบกน็ั่งลงที่ฝั่งตรงข้าม ถามอย่างสนอกสนใจ “ท�าไมอยู่ดีๆ  อยากดู

ล่ะ”

คนถูกถามยังไม่ตอบทันที แต่ดึงกระดาษที่เขียนสรุปรายการ

ของสัปดาห์ที่แล้วออกมา เธอจ�าได้ว่าตอนนั้นเพื่อนพูดถึงคนที่สั่ง

สปาเกตตใีห้ไปส่งที่โรงพยาบาล 

“แก มนัดูตรงไหนนะว่าใครเป็นคนสั่งอะ”

“อ๋อ อนันั้นน่าจะต้องดทูี่รายการรวมที่พรนิต์ออกมาเลย มนัจะ

มชีื่อแอกเคานต์ด้วย” แก้วเจ้าจอมที่รบัผดิชอบเรื่องนี้อธบิาย ก่อนจะ

ดงึเอกสารที่ว่าออกมาแล้วขยายความต่อ “เนี่ย ตรงนี้คอืชื่อคนสั่ง แต่

เราไม่รูช้ื่อจรงิๆ เขาหรอกนะ มนัจะขึ้นตามชื่อแอกเคานต์ที่เขาตั้ง ส่วน

ถ้าจะดูว่าไปส่งที่ไหนก็ดูตรงนี้ คือของเราเป็นอาหารที่ต้องให้ความ

ส�าคัญเรื่องระยะเวลาใช่ไหม เราก็จะขอดูปลายทางกับระยะเวลาใน

การเดนิทางคร่าวๆ ได้ เพื่อที่เราจะแพก็อาหารสด หรอืเครื่องดื่มให้ไม่

เสยีของน่ะ”

เพียงฟ้ารูดนิ้วไล่ดูตามชื่อแอกเคานต์ที่สั่งอาหารเข้ามา ก่อน 

จะไปหยุดลงที่ชื่อ ‘Gwinwt’ แล้วกลั้นใจเลื่อนไปดูรายการอาหารที่ 

ออร์เดอร์เข้ามา

เป็นอย่างที่หญิงสาวคิด แอกเคานต์นี้ก็เป็นชื่อเดียวกับที่กวิน-

วัฒน์เคยใช้เป็นชื่อไลน์ ซึ่งมันย่อมาจากชื่อจริงของเขา และตอนนี้ก ็

น่าจะยังใช้แบบเดิมอยู่ ส่วนเมนูที่สั่งเข้ามาทุกครั้งคือเครื่องดื่มหนึ่ง

อย่างกบั... 

“Mommy’s Secret Spaghetti” แก้วเจ้าจอมเอ่ยชื่อเมนูที่ปลาย

นิ้วของเพียงฟ้าหยุดอยู่ตรงนั้น “คนนี้แหละ ที่ฉันบอกแกว่าเขาสั่ง

สปาเกตตไีปที่โรงพยาบาลทกุวนั เมื่อวานกย็งัสั่งนะ”

Mommy’s Secret Spaghetti เป็นเมนูซกิเนเจอร์อย่างหนึ่งของ

ร้าน เพราะชื่อเมนูแปลว่า ‘สปาเกตตสีูตรลบัของแม่’ ในรายการเมนู
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จะไม่ได้บอกว่าเป็นสปาเกตตีแบบไหน บอกเพียงว่ามีส่วนผสมของ

อะไรบ้าง มแีคลอรเีท่าไรเท่านั้น เป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งให้ลูกค้าได้ลุ้น

เอาเองว่าอาหารที่จะมาเสร์ิฟตรงหน้าคอือะไร เมนนูี้จงึนบัว่าเป็นจาน

ยอดฮติอนัดบัต้นๆ ของร้านเลยกว็่าได้ 

“กร็ู้แล้วนี่ว่าเป็นสปาเกตตโีบโลเนส จะสั่งท�าไมทกุวนั”

แก้วเจ้าจอมท�าหน้าฉงนหน่อยๆ ก่อนจะข�าออกมาที่จู่ๆ  เพยีงฟ้า

กพ็ูดราวกบัว่าก�าลงัเอด็ลูกค้าอย่างนั้น “ครั้งแรกเขาอาจจะอยากรู้ว่า

เป็นอะไร แต่พอกนิแล้วตดิใจเลยสั่งเรื่อยๆ กไ็ด้”

เชฟสาวมองที่ชื่อคนสั่งอย่างครุน่คดิ ตอนที่สั่งครั้งแรกน่ะใช่ แต่

ครั้งต่อๆ มา เธอไม่รู้เหมอืนกนัว่ากวนิวฒัน์มเีหตผุลอะไรถงึท�าอย่าง

นั้น หรือเขาจะรู้ว่าร้านนี้เป็นร้านของเธอ จริงๆ ก็รู้ได้ไม่ยากหรอก 

เพราะที่โรงพยาบาลก็มีแผ่นพับของร้านเธอวางอยู่หลายจุด แต่ถึงรู้

แล้วยังไง มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาต้องสั่งเมนูนี้จากร้านของเธอ 

ทกุวนัอยู่ดี

“ท�าไปท�าไมเนี่ย” 

“หา? เมื่อกี้แกว่าอะไรนะ” แก้วเจ้าจอมทวนถามเมื่อได้ยนิแค่

เสยีงงมึๆ ง�าๆ

“เปล่า ฉนัแค่พูดไปเรื่อยเปื่อยน่ะ” 

คนถามพยกัหน้า แต่กย็งัเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง เพราะตั้งแต่คนืที่

เพยีงฟ้าสารภาพว่าได้เจอกบัแฟนเก่าที่ยงัลมืไม่ได้ ต่อมอยากรู้ความ

เป็นไปของแก้วเจ้าจอมก็ท�างานทันที ปกติเธอไม่ใช่พวกชอบยุ่งเรื่อง

ชาวบ้านหรอกนะ แต่เพราะตั้งแต่รูจ้กักนัมา ถงึเพยีงฟ้าจะเคยชมผูช้าย

คนอื่นต่อหน้าเธอหลายครั้ง แต่กไ็ม่เหน็ว่าจะตกหลมุรกัใครเลยสกัคน 

พอแก้วเจ้าจอมมาได้ยินว่าเพื่อนรักผู้ชายคนหนึ่งมานานมากขนาดนี้ 

แถมยงัเพิ่งเจอกนั มหีรอืที่เธอจะไม่อยากรู้ว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็น

อย่างไร
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แม้ว่าคืนนั้นเพียงฟ้าจะลงรายละเอียดแค่ว่าเขาเป็นคุณหมอที่

เธอต้องตรวจด้วยเท่านั้น ไม่มอีะไรมากไปกว่านั้นอกีแล้ว

‘กแ็ค่นั้นแหละแก ไม่มอีะไรหรอก’

‘ไม่มีอะไรได้ไง นี่มันเป็นโอกาสของแกแล้วเฟย์ แกรักเขาอยู่ 

แล้วแกกโ็สดแล้ว รออะไร go ahead!’

‘ถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันคงท�าไปแล้ว แต่ส�าหรับตอนนี้ กับผู้ชาย 

คนนี้’ เพยีงฟ้าถอนหายใจราวกบัหมดแรง ‘ฉนัคงไม่ท�าอะไรแบบนั้น

แล้วละแก กว่าที่ฉนัจะได้รกักบัเขาตอนนั้น ฉนัท�าไปมากพอแล้ว แล้ว

ความรกัครั้งนั้นมนักจ็บที่เขาเป็นคนปล่อยมอื เป็นคนเลอืกเดนิออกไป

จากชวีติฉนั หน�าซ�้ายงัปิดประตูทกุบานใส่ฉนัอกี ถ้าคนที่ยงัตดิอยู่กบั

ความรักครั้งนั้นมีแค่ฉัน...ฉันก็คงไม่ไปอ้อนวอนขอความรักจากเขา

หรอก ให้จดัการกบัความรู้สกึตวัเองคงง่ายกว่า อะไรที่จบไปแล้ว ต่อ

ให้ยงัรกัแค่ไหน มนักเ็ป็นเรื่องที่จบไปแล้วอยู่ด’ี

ถึงค�าพูดจะบอกว่าเธอยอมรับเรื่องทุกอย่างได้หมดแล้ว แต่ 

น�้าเสยีงที่สั่นเครอืกบัน�้าใสๆ ที่ไหลลงจากดวงตาทั้งสองข้างของเพยีงฟ้า 

กบ็อกคนฟังได้ดเีช่นกนัว่าการยอมรบัครั้งนี้ไม่ได้มาพร้อมกบัการเยยีวยา

หวัใจเลย เพื่อนของเธอไม่เคยปล่อยมอืจากความรกัครั้งนั้นได้เลย

“แล้วนี่ตกลงแกขอดูรายการเดลเิวอรไีปท�าไม”

“แก้ว แกจ�าได้ไหมที่ฉนัเคยพูดว่าจะไม่ให้ส่งพาสตาแล้ว”

“อื้ม แกบอกว่ากนิพาสตาที่ร้านกบัเดลเิวอรมีนัต่างกนั”

“ใช่ ทั้งหน้าตาของอาหาร ความนุ่มของเส้น ความเข้ากนัได้ดี

ของน�้าซอสกับเส้น แล้วยิ่งถ้าลูกค้าเอาไปเวฟอีก” เชฟสาวส่ายหน้า 

“หมดกนั รสชาตเิพี้ยนพอด”ี

“แต่ตอนนั้นเราสรุปกันว่าคนยังสั่งเดลิเวอรีพาสตาเยอะพอ

สมควร อกีอย่าง Mommy’s Secret Spaghetti กเ็ป็นเมนูซกิเนเจอร์ 

ของร้าน ถ้าสั่งเมนูนี้ไม่ได้ มนักย็งัไงๆ อยู่ไม่ใช่เหรอ” แก้วเจ้าจอมดงึ
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เหตผุลเมื่อคราวก่อนขึ้นมา

“อมื แต่ตอนนี้ฉนัก�าลงัคดิว่าถ้าเป็นเมนูซกิเนเจอร์ของร้าน ก็

ให้สั่งได้แค่ที่ร้านน่าจะโอเคกว่าไหม” เพยีงฟ้ายกอกีเหตผุลหนึ่งขึ้นมา

อ้าง จริงๆ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เธอคิด แต่เหตุผลที่แท้จริงคือ...เธอไม่

อยากให้ผู้ชายคนนั้นสั่งเมนูนี้ไปกนิแล้วมากกว่า

กเ็ล่นสั่งทกุวนั มนัน่าสงสยัไหมล่ะ

แก้วเจ้าจอมกอดอก เอนตวัพงิพนกัด้านหลงั มองคนตรงหน้า

อย่างครุน่คดิ อนัที่จรงิการถอดบางเมนอูอกจากรายการเดลเิวอรไีม่ใช่

เรื่องใหญ่ เพราะทั้งร้านมเีมนูที่ท�าจากเส้นพาสตาแค่ห้ารายการ แต่ที่

หญิงสาวยังคงไม่เอ่ยตอบรับในทันที เพราะอยากรู้ว่าเพื่อนมีเหตุผล

แอบแฝงนอกเหนอืจากนี้ไหม

“แกแน่ใจนะว่าที่จะตดัออกไม่ใช่เพราะเหตผุลส่วนตวั”

“เหตุผลส่วนตัวของเชฟ ที่กลัวว่าอาหารที่ถึงมือลูกค้าจะดีไม่

สมกบัราคาที่จ่าย โอเคนะคะ?”

เชฟอกีคนหรี่ตามอง “แน่ใจ?”

“แน่ส ินี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เราคยุกนัเรื่องนี้”

“แล้วถ้าอย่างนั้นแกขอดูรายการเดลเิวอรที�าไม”

“ก็...ดูเพื่อเช็กให้แน่ใจ ว่ามีคนสั่งเมนูพาสตาเยอะแค่ไหน” 

เพยีงฟ้าตอบด้วยน�้าเสยีงเรยีบเรื่อย เกบ็พริธุด้วยการแสร้งท�าเป็นเกบ็

เอกสารตรงหน้าเข้าแฟ้มไปด้วย “ดแูล้วกค็ดิว่าคงไม่กระทบกบัรายรบั

หรอก ถ้าไม่ขายพาสตา ลูกค้ากเ็ปลี่ยนไปสั่งอย่างอื่นได้”

“งั้นกต็ามใจแก แกรบัผดิชอบครวัร้อน ฉนัให้แกตดัสนิใจ”

“เค! งั้นตามนั้น ตั้งแต่พรุ่งนี้ไป จะปิดขายเมนูพาสตาทั้งหมด

ทางเดลเิวอร”ี 

เชฟครวัร้อนยิ้มอย่างพอใจที่บรรลจุดุประสงค์โดยไม่หลดุเหตผุล

ที่แท้จรงิให้เพื่อนรู้ ก่อนจะรวบแฟ้มขึ้นกอด แล้วเดนิเอาไปเกบ็ที่ตูห้ลงั
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เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ยังไม่ทันจะได้ปิดบานประตูตู้ หญิงสาวก็รู้สึก

เหมอืนมคีนมายนือยู่ข้างๆ ก่อนจะได้ยนิเสยีงแก้วเจ้าจอมกระซบิด้วย

น�้าเสยีงตดิแซวหน่อยๆ

“แค่จะถอดเมนพูาสตาออก ไม่รูท้�าไม...เพื่อนฉนัต้องอยากรูช้ื่อ

คนสั่งด้วยกไ็ม่รูเ้นอะ” คนโดนล้อหนัขวบัไปท�าตาโตใส่ ในขณะที่คนล้อ

ยิ้มกว้างให้ “ไม่ถามต่อกไ็ด้ แต่บอกไว้เลยว่า...ไม่เนยีน!”

“หยืยย ไอ้แก้ววว”


