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ฟ้าสีคราม

บนโลกใบนี้เต็มไปด้วยความลับมากมายที่ซ่อนอยู่จน
มนุษย์ทุกคนไม่อาจรู้ได้ แม้ว่าคุณจะบอกว่ารู้จักตัวเองดีมากขนาด
ไหนก็ตาม แต่เชื่อผมเถอะว่าคุณไม่ได้รู้จักมันดีขนาดนั้นหรอก

เช่นเดียวกันกับผม...
วันแรกที่ผมมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ ร่างกายที่เคยคิดว่า

เป็นของผม มันก็ไม่ได้เป็นของผมอีกต่อไป เพราะผมไม่สามารถ
แม้แต่จะบังคับหรือฝืนมันได้ด้วยซ�้า

ทันทีที่เมฆครึ้มรวมตัวแน่นบนฟากฟ้า จวบจนแปรเปลี่ยน
เป็นหยาดฝนร่วงหล่นโปรยปราย สรรพเสียงที่ผมเคยได้ยินพลัน 
หายไปจนหมด เสียงพูดคุยจอแจเงียบลงราวกับเป็นละครใบ้ ไม่
ได้ยินเสียงใดๆ แม้แต่เสียงลมหายใจของตนเอง

มันเป็นอาการที่วงการแพทย์จ�ากัดความไว้ว่า โรคหูดับ
น่าตลก... ที่โรคนี้มันมีแค่หนึ่งในร้อยล้านคนเท่านั้นที่เป็น 

และหนึ่งคนนั้นดันเป็นผม
แพทย์ทั่วโลกก็ยังไม่สามารถหาสาเหตุได้ชัดว่ากลุ่มอาการนี้
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เกิดจากอะไรกันแน่ เนื่องจากจ�านวนเคสผู้ป่วยบนโลกที่มีน้อย 
จนเกินไป แต่พวกเขาเรียกมันว่าเป็นภาวะ Sudden sensorineural 
hearing loss during raining

ไม่ต้องไปสนใจชื่อยากๆ นั้นหรอก เพราะผมเองก็จ�าเขาพูด
มาเหมือนกัน แต่สรุปคร่าวๆ แล้ว มันก็คืออาการหูดับที่เกิดขึ้น
ระหว่างฝนตกนัน่แหละ ส่วนวิธรีกัษากแ็ทบจะไม่ม ียาท่ีได้รบัก็มแีค่
ยาบรรเทาอาการอักเสบไปเท่านั้น

ในเมือ่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้ค�าตอบแก่ผมได้ ผมจงึลอง
ค้นคว้าหาค�าตอบด้วยตนเอง จนกระทั่งได้พบความเชื่อนี้...

เขาว่ากันว่าคนที่มีอาการหูดับระหว่างฝนตกคือคนที่ได้รับ
เลือกจากพระเจ้าผู้ก�าหนดให้คนที่มีความรักบริสุทธิ์ทั้งสองคนถือ
ก�าเนดิขึน้เพือ่ครองคูก่นั และในยามฝนตกนัน้จะเป็นช่วงเวลาพิเศษ
ที่มีเพียงเขาสองคนที่ได้ยินเสียงกันและกันเท่านั้น มีค�าจ�ากัดความ
ระหว่างคนทั้งสองเอาไว้ว่า โซลเมต หรือ คู่แท้แห่งโชคชะตา

ฟังแล้วดูบ้าชะมัด ใครมันจะไปเชื่อเรื่องพวกน้ีกัน แค่หูดับ
ตอนฝนตกก็จะประสาทแดกตายอยู่แล้ว ยังต้องมาเจอเรื่องเล่า
เฮงซวยแบบนี้อีก

ผมได้แต่สาปส่งบทความในอินเทอร์เน็ตในใจ ก่อนจะเลื่อน
สายตามองไปยงันอกหน้าต่างห้องนอนของตนเอง บรรยากาศภาย 
นอกท่ีมเีพียงความมืดสลวัยามค�า่คนื และแสงรางๆ ของดวงจนัทร์
ที่ก�าลังสาดส่องบนท้องถนนหน้าบ้าน

สายฝนท่ีก�าลังโปรยปรายจากฟากฟ้า และหยดน�้าท่ีเกาะ
พราวบริเวณหน้าต่างห้องนอนของผมนั้นยิ่งท�าให้ผมรู้สึกแย่กว่า
เวลาปกติ เพราะเหมือนมันก�าลังตอกย�้าโลกที่เงียบเชียบของผม 
ให้ดูเงียบมากกว่าเดิมไปอีก

“เฮ้อ”
ผมถอนหายใจอย่างไม่รู้จะท�าอย่างไร ขณะดันกรอบแว่นตา
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ทีก่�าลงัตกให้เข้าที ่ก่อนจะชะงกั เม่ืออยูด่ีๆ  ก็มเีสยีงของใครบางคน
ดังขึ้นมาในหัวของผม

‘คุณ...’
‘อายุสิบแปดแล้วเหรอ’
“...”
แน่นอนว่าผมไม่ยอมตอบเสยีงปรศินาน้ัน ได้แต่มองซ้ายขวา

ในห้องนอนเพื่อหาต้นตอของเสียง แต่ว่าก็ไม่พบ
‘ดีใจจัง...’
‘เวลาฝนตกมันเงียบมากเลยคุณ’
เขายังคงพยายามพูดกับผมไม่ยอมหยุด แต่ผมกลับเม้มปาก

เอาไว้แน่น ไม่ยอมตอบอะไรกลบัไป ก่อนจะเลือ่นสายตามองไปยัง
หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ยังคงแสดงบทความที่ผมอ่านค้างเอาไว้อยู่

“เสยีงเดยีวทีค่นทีม่อีาการหดูบัในช่วงเวลาฝนตก หรอืท่ีเรยีก
ว่า Sudden sensorineural hearing loss during raining จะได้ยิน
คือเสียงของโซลเมตที่ถูกก�าหนดจากโชคชะตาเพียงเท่านั้น...”

‘โซลเมต’ งั้นเหรอ
‘โชคชะตา’…?
ค�าท่ีทรงพลังทั้งสองค�านี้ยังคงวนเวียนอยู่ในสมองของผม 

ความรู้สึกหลากหลายก�าลังก่อเกิดในจิตใจ จนไม่รู้ว่าต้องคิดเรื่อง
ไหนก่อนดี

ผมดันแว่นตาให้เข้าที่อีกครั้ง ก่อนที่จะตัดสินใจ

โชคชะตาของผม คือสิ่งที่ผมจะก�าหนดเอง

ไม่มีวันยอมให้ใครหน้าไหนมันมาก�าหนดแทนผมได้
หรอก!
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กลุ่มเมฆรวมตัว

ผมเกลียดฤดูฝน
เกลียดวันที่ฝนตก
แล้วเกลียดมันอยู่อย่างนี้มาเกือบสามปีแล้ว...

นับตั้งแต่วันที่ผมอายุสิบแปดปีบริบูรณ์ ผมก็ไม่ได้ยินเสียง
ใดๆ ในวนัฝนตกมาตลอดสามปี แม้กระทัง่เสยีงทีใ่ครๆ เรยีกว่า โซล- 
เมต ผมก็ไม่เคยได้ยิน

ผมพยายามหาสาเหตุจากทุกหนทาง ไม่ว่าหนังสือหรือ
บทความท่ีเกี่ยวกับภาวะอาการนี้ล้วนถูกผมอ่านมาจนหมด จน
สามารถรวบรวมสาเหตุที่ท�าให้คนที่เป็นโรคหูดับระหว่างฝนตก 
จะไม่เคยได้ยินเสียงของโซลเมตตนเองได้ออกมาสองข้อ

หนึง่ เราอยู่ห่างกนัมากและฝนกไ็ม่ได้ตกพร้อมกนั เหมอืนกบั
การถือโทรศัพท์อยู่ข้างเดียว แล้วอีกฝั่งไม่ได้รับสายนั่นแหละ

และสอง โซลเมตของผมอาจจะอายุยังไม่ถึงสิบแปดปี ท�าให้
ผมไม่สามารถได้ยินเสียงของเขา และเขาก็ไม่ได้ยินเสียงของผม
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แน่นอน ผมเชื่อสาเหตุที่สองมากกว่า เพราะตลอดสามปีที่
ผ่านมามนัเป็นไปไม่ได้เลยทีเ่ราทัง้สองคนจะไม่เคยฝนตกพร้อมกนั

พระเจ้าคงไม่ใจร้ายกับผมขนาดนั้นหรอก
ผมคิดว่านะ...

ผมนอนนิ่งอยู่บนเตียงขนาดใหญ่กลางห้องนอนตัวเอง
ด้วยความเบือ่หน่าย แขนทัง้สองข้างถกูใช้หนุนต่างหมอน ขณะมอง
เหม่อไปนอกหน้าต่างภายในห้องที่ก�าลังมีฝนตกโปรยปรายไม่ขาด
สายด้วยความเคยชิน สรรพเสียงที่เคยได้ยินจากโลกภายนอก 
ไม่กระทบเข้าหูผมอีกต่อไปในทันทีที่หยดน�้าร่วงหล่นจากฟากฟ้า

เป็นอีกครั้งแล้วที่ผมต้องอยู่คนเดียวในโลกท่ีเงียบงันแบบน้ี 
แต่ผมก็ต้องเบิกตากว้าง เมื่ออยู่ดีๆ เสียงหายใจของใครบางคน 
ที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนดังขึ้นแทรกกลางความเงียบนั้น

ผมลุกพรวดขึ้นนั่งบนเตียงด้วยความตื่นเต้น และเกรงว่า
ตนเองจะฟังผิดไป แต่ผมก็แน่ใจอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเขาถอน
หายใจ

‘เฮ้อ’
เพียงแค่เสียงถอนหายใจของเขากลับท�าให้ผมจินตนาการ 

ถงึใบหน้าของเขาไปต่างๆ นานา ก่อนทีผ่มจะเผยรอยย้ิมกว้าง แล้ว
กล่าวทักทายเขาในทันที

“คุณ... อายุสิบแปดแล้วเหรอ”
ผมรอให้เขาตอบ แต่จนแล้วจนรอดก็มีเพียงความเงียบที่ดัง

กลับมาเท่านั้น
“ดีใจจัง... เวลาฝนตกมันเงียบมากเลยคุณ”
ผมจึงกล่าวทักทายซ�้าไปอีก เพราะกลัวว่าเขาจะกลัวจนไม่

กล้าตอบ แต่ไม่ว่าผมจะรอนานแค่ไหน เสียงของอีกฝ่ายก็ไม่ดังขึ้น
มาตอบค�าถามสักนิด มีเพียงแค่เสียงลมหายใจที่ดังขึ้นเป็นจังหวะ
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ของเขาเท่านัน้ท่ียนืยนัว่าเขายงัอยูก่บัผม และเขาเป็น โซลเมต ของ
ผมจริงๆ

ผมใช้ความพยายามในการชวนเขาพูดคุยอยู่นาน แต่ก็ไร้ซึ่ง
ค�าตอบ จนผมได้แต่ยอมแพ้ ท�าได้เพียงแค่มองหยาดน�้าฝนที่ด้าน
นอกหน้าต่าง และรับฟังเสียงลมหายใจที่ดังขึ้นเป็นจังหวะของเขา
เท่านั้น

แต่แค่นีก้ด็เีกนิพอ ดกีว่าการอยูค่นเดยีวในโลกท่ีเงยีบเชยีบน้ี
มากแล้ว...

มันไม่ใช่การปลอบใจตัวเอง ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ การมี
เพื่อนคอยอยู่ด้วยกันในโลกที่เงียบสงัด มันท�าให้ความเหงาของผม
คลายลงไปได้เยอะ

ผมเองก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าเพียงแค่เสียงลมหายใจของคนอีกคน 
มันจะมีผลต่อจิตใจได้มากขนาดนี้

“คุณ วันนี้ฝนตกอีกแล้วนะ” ผมกล่าวทักทายเขาในทันที
ที่บรรยากาศรอบข้างกลายเป็นโลกที่ไร้เสียง เมื่อหยาดน�้าฝนก�าลัง
ตกโปรยปรายอยู่ด้านนอกคาเฟ่ที่ผมใช้เป็นที่นั่งอ่านหนังสือ

‘…’
แน่นอนว่าสิง่ทีต่อบกลบัมาจากอกีฟากฝ่ังมเีพียงเสียงหายใจ

เป็นจังหวะเฉกเช่นที่ผ่านมา จนผมเริ่มคุ้นเคยกับความเมินเฉยนั้น 
เพราะไม่ว่าผมจะอดทนให้เวลาผ่านไปกีวั่น หรอืผมจะพยายามชวน
เขาคยุมากขนาดไหน สิง่ทีไ่ด้กลบัมากม็เีพยีงความเงยีบ ไร้ซึง่ค�าพูด
ตอบรับใดๆ

“สามเดือนแล้วนะ ยังไม่ยอมคุยกันอีกเหรอ”
ประโยคนี้ผมไม่ได้คุยกับเขาหรอก แค่ร�าพึงร�าพันกับตัวเอง 

เพราะสามเดือนที่ผ่านมาผมก็ได้เรียนรู้ว่า...
โซลเมตของผมคนนี้แม่งใจแข็งชิบเป๋ง
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ไม่ใช่แค่ใจแข็งอย่างเดียว เขาต้องเป็นคนท่ีเงียบมากๆ ถึง
อดทนไม่ยอมพูดอะไรสักค�าตลอดเวลาที่ฝนตกได้แบบนี้

ระหว่างที่คิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่นั้นเอง ฝนท่ีตกโปรยปราย
ด้านนอกกไ็ด้หยดุลง เหลือเพยีงแสงแดดทีส่าดส่องจากท้องฟ้า และ
สรรพเสียงบนโลกก็กลับมาอีกครั้ง

“พรรษ มานานแล้วเหรอ” ดรีมเพื่อนร่วมคณะที่ผมนัดเอาไว้
กล่าวทักทาย ก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามผม

“ไม่นานเท่าไร”
“อ้อ...” 
เธอรับค�าเพียงเท่านั้น ก่อนจะเริ่มหยิบหนังสือออกจาก

กระเป๋าของตนเอง ขณะทีผ่มยงัคงคดิอะไรเรือ่ยเป่ือยพลางมองหน้า
เพื่อน แล้วจึงตัดสินใจถามค�าถามที่ค้างในใจ

“ดรีมเคยพยายามคุยกับใครแล้วเขาไม่คุยด้วยไหม”
หญิงสาวตรงหน้าผมได้แต่ส่ายหน้าปฏิเสธด้วยรอยยิ้ม เออ 

ผมก็ลืมไปว่าเพื่อนผมคนนี้เขาเป็นดาวมหาวิทยาลัย คงไม่ประสบ
ปัญหาบ้าบอนี้หรอก

“ถ้าเขาไม่อยากคุยกับเรา แล้วเราจะไปอยากคุยกับเขาท�าไม
ล่ะ ความสมัพนัธ์ทีเ่ราตามตือ๊อยูฝ่่ายเดยีวมนัไม่น่าไปรอดนะ” ดรมี 
กล่าวมาด้วยรอยยิ้ม ก่อนจะก้มหน้าอ่านหนังสือของตนเอง การ
ตอบค�าถามด้วยท่าทางปกติสดุๆ ของเพือ่นตรงหน้า มนัก�าลงัแทงใจ
ผมอย่างแรง

“ก็จริง...”
ผมรับค�านั้นอย่างเห็นด้วย
บางทีผมอาจพยายามมากจนเกินไป

ฝนตกอีกแล้ว
ผมมองหยาดน�า้ฝนผ่านแสงไฟทีส่าดส่องท่ามกลางความมดื
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มิดของเวลาเที่ยงคืนด้วยอาการนอนไม่หลับ เนื่องจากตื่นขึ้นมา 
กลางดึกที่เกิดจากอาการหูดับเฉียบพลัน และวันน้ีผมอยู่ในความ
เงียบด้วยความตั้งใจที่แตกต่างจากทุกวัน

วันนี้ผมจะเงียบ
ใช่ ผมตั้งใจประชดเขา ประชดโดยที่อีกฝ่ายไม่รู้เรื่องนี้แหละ
เสียงลมหายใจทีด่งัเป็นจงัหวะของเขายงัคงท�าให้ผมใจเต้นรวั

อยู่เสมอ แต่คร้ังนี้แตกต่างออกไป เพราะเราตกอยู่ในความเงียบ
จรงิๆ ไม่มเีสยีงของผมดงัแทรกกลางความเงยีบเหงาของเราท้ังสอง
อีกต่อไป

ผมก�าลังเลิกล้มความตั้งใจในการอยากท�าความรู้จักกับเขา 
และปล่อยให้เขาอยู่เพียงคนเดียวอย่างที่เขาต้องการ

เอาเถอะ ไหนๆ ก็ไม่ได้รู้จักกันอยู่แล้ว ไม่รู้จักกันต่อไปก็คง
ไม่เป็นอะไร

‘โอ๊ย’
เสยีงร้องจากอกีฟากฝ่ังของท้องฟ้ากลบัดงัขึน้ จนผมต้องถาม

กลับด้วยความตกใจ
“เกิดอะไรขึ้น คุณเป็นอะไรหรือเปล่า”
‘เจ็บ...’
“คุณ เกิดอะไรขึ้น”
‘…’
“ตอบผมหน่อยได้ไหม ผมเป็นห่วงคุณนะ” ผมกล่าวกับเขา

ด้วยน�้าเสียงวิงวอน และรู้สึกแบบนั้นจริงๆ
เขาเงียบกับค�าถามนั้นไปพักใหญ่ ก่อนเสียงสูดลมหายใจจะ

ดังขึ้น แล้วประโยคถัดไปจากเขาจึงดังตามมา
‘เราเผลอเตะโต๊ะเฉยๆ ไม่ได้เป็นอะไร’
เสียงท่ีตอบกลบัมามนัยิง่ท�าให้ผมใจเต้นระรวั นบัเป็นครัง้แรก

ในรอบครึง่ปีของเราทีผ่มมโีอกาสได้ยนิเสยีงของโซลเมตตวัเอง และ
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เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผมใกล้จะยอมแพ้
ให้ตาย เสียงเขาดู... น่ารัก
ได้ยินแค่เสียงแต่ภาพจินตนาการของผมท่ีมีต่อเขากลับเด่น

ชัดขึ้นมาเสียอย่างนั้น ไม่รู้หรอกว่าใบหน้าเขาจะเป็นอย่างไร แต่รู้
ว่าคง น่าเอ็นดู มากแน่ๆ

“เจ็บมากไหมครับ”
‘…’
“เงียบอีกแล้วเหรอ”
‘…’
หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้...
รูส้กึเหมอืนมเีสยีงอตัโนมตัขิองคอลเซนเตอร์ดงัขึน้ในหวั เมือ่

เสียงจากอีกฝั่งหายไปอีกครั้ง และแม้หลังจากนั้นผมจะชวนเขาคุย
มากเท่าไร ก็ได้รับเพียงความเงียบกลับคืนมา

สถานการณ์ที่ได้พบมันท�าให้ผมเพิ่งเข้าใจสิ่งที่เขาตั้งใจเป็น
ครั้งแรกในรอบสามปีว่า ที่เขาเงียบไม่ใช่เพราะไม่คุ้นเคย แต่เป็น
อาการต่อต้านโชคชะตาที่ถูกก�าหนดไว้ของเราสองคนต่างหาก

ทว่าท�าอย่างไรด ีเมือ่เสยีงของคณุเพยีงประโยคเดยีว มนัดนั
เปลี่ยนแปลงความคิดของผมไปจนหมดเสียแล้ว

ผมรู้ดีว่าคุณอยากต่อต้านโชคชะตาของเรา
แต่แย่แล้วละ...
เพราะตอนนี้ผมโคตรที่จะอยากสานต่อมันเลย
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ร�าคาญ
คนตัวเล็กที่ก�าลังท�าแบบฝึกหัดบนโต๊ะท�างานภายในห้อง

นอนของตนเองได้แต่คดิในใจ เม่ือตอนนีใ้นหูของเขามเีพยีงเสยีงทุม้
ทียั่งดังก้องอยูเ่พยีงเสยีงเดยีว ขณะทีข้่างนอกบ้านก�าลงัมหียาดฝน
โปรยปรายเหมือนทุกครั้ง

‘คุณชื่ออะไร’
เสียงนั้นยังคงพูดไม่หยุด แม้ว่าเขาจะไม่ได้ตอบอะไรกลับไป

ก็ตาม
‘คุยกันมาเป็นปีแล้ว ไม่อยากเรียกคุณแล้วอะ’
คุยบ้าอะไรเล่า! พูดอยู่คนเดียวยังจะเรียกว่าคุยกันได้อยู่อีก

เหรอ
เขาต่อว่าอีกฝ่ายในใจ
‘ไม่บอกชือ่กไ็ด้ แต่คณุน่าจะอายนุ้อยกว่าผมนะ เรยีกว่าน้อง

แล้วกัน’
‘ชอบปะ’



~ Eddy ~

17

‘ไม่ตอบแปลว่าตกลงนะ’
‘...น้อง’
แบบนี้มันมัดมือชกชัดๆ!
แสงใต้ได้แต่เถียงอีกฝ่ายอยู่ในใจ ไม่ได้พูดตอบอะไรกลับไป

เหมือนอย่างเคย ระหว่างพวกเขาเงียบไปสักพักก่อนที่เสียงทุ้มนั้น
จะเอ่ยขึ้นมาอีกครั้ง แต่คราวนี้มันดูเหงาหงอยจนคนตัวเล็กรู้สึกได้

‘น้อง...’
‘วันนี้กรมอุตุฯ ประกาศว่าประเทศไทยจะเข้าฤดูหนาวแล้ว

นะ’
‘ฝนคงไม่ตกแล้ว’
แปลก...
ประโยคธรรมดานั้นกลับท�าให้แสงใต้หยุดมือที่ก�าลังท�าแบบ

ฝึกหดัอยูบ่นโต๊ะลงทนัท ีเขาวางปากกาลงบนหนังสอื ก่อนจะเลือ่น
สายตาผ่านเลนส์แว่นตาเพื่อมองไปยังปฏิทินตั้งโต๊ะที่อยู่ด้านหน้า

จริงด้วย เดือนหน้าเป็นเดือนพฤศจิกายนแล้ว ฝนคงไม่ตก 
ทุกวันอีกต่อไป

นั่นก็หมายความว่า เสียงของคนแปลกหน้าที่เคยได้ยินแทบ
ทุกวันในช่วงฤดูฝนก็จะหายไปอีกครั้งเหมือนเช่นปีที่แล้ว

แปลก...
มอืบางยกขึน้สมัผสัทีก่ลางอกตนเองด้วยความแปลกใจ เมือ่

มีความรู้สึกแปลกใหม่มาแทนที่ความรู้สึกร�าคาญ
ท�าไมใจเขามันโหวงแบบแปลกๆ นะ
‘คิดถึงกันบ้างนะ...’
ประโยคสุดท้ายดังขึ้นก่อนเสียงลมหายใจของอีกฝ่ายจะขาด

หายไป ทิ้งให้แสงใต้ได้แต่หันไปมองหน้าต่างที่ตอนน้ีถูกแสงแดด
สาดส่องมาจากด้านนอก ท่ามกลางฟ้าที่แปรเปล่ียนจากเมฆครึ้ม
เป็นเมฆสีขาวกระจ่างสดใส จนมีสายรุ้งจางๆ ปรากฏอยู่บนนั้น
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เขาได้แต่พูดกับตัวเองในใจ
คิดถึงบ้าอะไรเล่า!
คนตัวเล็กพยายามสลัดความคิดที่ยังรบกวนอยู่ในสมองของ

ตนเองออกไป ก่อนจะเล่ือนสายตากลับมาสนใจหนังสือตรงหน้า 
อกีครัง้ แต่สายตาดนัสะดดุเข้ากบักระจกทีต่ัง้อยูก่ลางห้องซึง่สะท้อน
ใบหน้าหวานคุ้นตา ที่ขณะนี้ก�าลังขึ้นสีแดงระเรื่อในแบบที่เขาเองก็
ไม่รู้ตัว

ชวีติของแสงใต้กลบัมาเงยีบสงบอกีคร้ังเมือ่เข้าสูฤ่ดหูนาว 
เอาเข้าจริงไม่ว่าจะก่อนหรือหลังมีอาการหูดับ คนโลกส่วนตัวสูง
อย่างเขาก็แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากนัก เพราะแม้จะไม่มีอาการ
หูดับ เขาก็ไม่ค่อยพูดจากับใครอยู่แล้ว

แต่ที่แตกต่างไปมีเพียงอย่างเดียวก็คือ การมีคนคอยชวนคุย
ในทุกคร้ังท่ีฝนตกตลอดหนึง่ปีทีผ่่านมา แม้เขาจะไม่เคยคยุด้วยเลย
สักนิด

คนเพี้ยนนั่น...
ใบหน้าหวานกระตุกยิ้มเมื่อคิดถึงคนอีกฝั่งของท้องฟ้าที่ไม่

เคยเจอหน้ากัน แต่กลับได้ยินเสียงทุกครั้งที่ฝนตก จนบางครั้งเขาก็
เริ่มเคยชินกับการมีอีกฝ่ายคอยชวนคุยเสียแล้ว ท�าให้บางทีแสงใต้
เกดิค�าถามว่า หากมสีกัครัง้ทีเ่ราได้พบกนั เขาจะจ�าเสียงของอกีฝ่าย
ได้หรือไม่

แต่เมื่อรู้สึกตัว แสงใต้ก็รีบไล่ความคิดนั้นออกไปในทันที
แล้วจะไปสนใจท�าไมเล่า
เขาต่อว่าตนเองในใจ พยายามสะบัดหัวเพื่อไล่ความคิด 

กวนใจออกไปอีกครั้ง ก่อนจะยัดหูฟังเข้าหูด้วยความเคยชินเช่น 
ทุกวัน หูฟังที่เปรียบเสมือนป้อมปราการชั้นดีของคนโลกส่วนตัวสูง
อย่างแสงใต้ เพราะเขาไม่ต้องการที่จะพูดคุยกับใคร
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มือบางดันแว่นตาที่ตกอยู่ปลายจมูกให้เข้าที่อีกครั้ง ก่อนจะ
เดนิขึน้บนัไดหอสมดุกลางของมหาวทิยาลยัเพ่ืออ่านหนังสอืเตรยีม
สอบปลายภาค

คนตัวเล็กเปิดประตูกระจกบานใหญ่เพื่อเข้าไปด้านใน ลม
เย็นๆ จากเครื่องปรับอากาศช่วยดับความร้อนจากแสงแดดยาม
เทีย่งวันได้เป็นอย่างด ีเรยีกให้ใบหน้าทีเ่รยีบเฉยของเขาเผยรอยย้ิม
บางด้วยความพอใจ

พลั่ก!
โลกที่เงียบสงบของแสงใต้กลับพังทลายลง เมื่อโดนชนจาก

คนร่างสูงที่วิ่งออกมาจากหอสมุดในจังหวะเดียวกัน คนร่างเล็กล้ม
ก้นจ�้าเบ้า ใบหน้าเหยเกด้วยความเจ็บปวด ก่อนที่จะขยับตัวลุกขึ้น
ยืนตามแรงพยุงจากมือหนาของคนแปลกหน้าที่เพิ่งชนเขาเมื่อครู่

แต่เพราะเสียงเพลงจากหูฟังที่อัดแน่นอยู่ด้านในหู ท�าให้เขา
ไม่ได้ยนิเสยีงของอกีฝ่าย เห็นเพยีงรปูปากทีข่ยับเป็นค�าของคนตรง
หน้า ทว่าด้วยความเคยชินเนื่องจากอาการหูดับในทุกครั้งที่ฝนตก 
ท�าให้แสงใต้อ่านปากอีกฝ่ายออกได้ไม่ยาก

‘ขอโทษครับ’
“ไม่เป็นไรครับ” 
แสงใต้ตอบรับสั้นๆ ไม่ได้เอาแม้กระทั่งหูฟังของตนเองออก 

ก่อนจะเดินแยกไปอีกทาง ทิ้งให้คนร่างสูงได้แต่มองตามด้วยความ
แปลกใจ แต่ความสนใจที่ชายหนุ่มมีต่อแสงใต้น้ันก็หมดไปทันทีท่ี
เสียงเรียกจากเพื่อนของเขาดังขึ้น

“ไอ้พรรษ เร็วดิ!”
“เออ!” เสียงทุ้มตะโกนตอบรับ ก่อนจะออกวิ่งอีกครั้ง
...
แม้จะเดินแยกจากคนร่างสูงมาแล้ว แต่กลิ่นน�้าหอมสดชื่น

ของอกีฝ่ายยงัคงตดิอยูท่ีป่ลายจมกู จนท�าให้แสงใต้อดหนัหน้ากลบั
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ไปมองอีกฝ่ายไม่ได้ ทว่าเมื่อหันกลับไปก็เห็นเพียงแผ่นหลังกว้างที่
ก�าลังวิ่งลงบันไดใหญ่ของหอสมุดไปอย่างรวดเร็ว

แม้จะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใคร แต่เมื่อสังเกตจากสายตาของ 
คนอื่นๆ ในหอสมุดที่มองไปยังเขาเป็นตาเดียวแล้ว แสงใต้ก็เดาได้
ไม่ยากว่าอีกฝ่ายคงเป็นคนดังในมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน

ช่างเถอะ
ด้วยนิสัยที่ไม่ค่อยอยากสานสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าเกิน

ความจ�าเป็นของเขา คนร่างเล็กจึงทิ้งความสนใจท่ีมีต่ออีกฝ่ายไว้ 
แค่นั้น พลางกระชับกระเป๋าเป้ของตนเอง แล้วเดินมุ่งหน้าเข้าส่วน
ในของหอสมุดกลางอีกครั้ง

เวลา 22.05 น.
ดวงตาใสก้มลงมองนาฬิกาข้อมือด้วยความเบื่อหน่าย ขณะ

ยืนอยู่บริเวณด้านหน้าหอสมุด พลางเลื่อนสายตามองสายฝนที่
ก�าลังโหมกระหน�่าจนท�าให้เขาต้องติดแหง็กอยู่ภายในอาคารมา
หลายนาทแีล้ว ตอนนีเ้ขาท�าได้อยูอ่ย่างเดยีวคอืมองสายฝนตรงหน้า
แก้เบื่อเพียงเท่านั้น

ให้ตาย ฝนตกตอนหน้าหนาว
แสงใต้ได้แต่คิดในใจ ขณะที่โลกรอบตัวเงียบสงัด เสียงคน 

ช่างจ้อที่คุ้นเคยในยามฝนตกนั้น วันนี้กลับมีเพียงเสียงลมหายใจที่
ดังเป็นจงัหวะ เดาได้ไม่ยากว่าตอนนีอ้กีฝ่ายคงนอนหลบัอยูแ่น่นอน

‘อือ...’
เสียงทุ้มดังขึ้นด้วยความงัวเงีย
‘ฝนตกเหรอ’
นั่นไง นิ่งเป็นหลับ ขยับเป็นมีเสียง
คนตัวเล็กได้แต่กระเซ้าคนเพิ่งตื่นเพียงข้างเดียว ไม่ยอมเอ่ย

อะไรออกมา
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‘น้อง ฝั่งนั้นก็ฝนตกเปล่า’
‘เหงาไหม’
แสงใต้กลัน้หายใจเพยีงชัว่ครู ่ก่อนจะตอบค�าถามนีใ้นใจเป็น

ครั้งแรก
เหงา...
แต่ตอบไปก็แค่นั้น อีกฝ่ายไม่ได้ยินเสียงเขาหรอก
‘เหงาแน่เลย เดี๋ยวพี่เล่นกีตาร์ให้ฟังนะ’
เสียงที่ตอบกลับมากลับไม่เป็นอย่างที่คิด เพราะคนอายุ

มากกว่าพูดราวกับได้ยินเสียงในใจของเขา อีกฝั่งของฟากฟ้าเงียบ
หายไปสักพัก ก่อนจะมีเพียงเสียงทุ้มดังขึ้นอีกครั้ง

ก็แหงอยู่แล้ว หูดับอยู่แบบนี้จะได้ยินเสียงอื่นได้ยังไง ยังจะ
มาเล่นกีตาร์ให้ฟังอีก เพี้ยนชะมัด

แม้จะต่อว่าอกีฝ่ายในใจไปแบบนัน้ แต่รมิฝีปากเขาก็เผยรอย
ยิ้มบางอย่างไม่รู้ตัว

ไม่รู้ว่าเสียงทุ้มนุ่มที่ดังขึ้นราวกับว่าอีกฝ่ายก�าลังมากระซิบที่
ข้างหู หรือเพราะบรรยากาศฝนตกในยามดึกแบบนี้ที่ท�าให้หัวใจ 
ท่ีเคยนิง่เฉยของแสงใต้ก�าลงัเต้นระรวั รูเ้พยีงแต่ว่าเสยีงขบักล่อมของ
คนที่อยู่ห่างกันคนละฟากฟ้ามันละมุนเหมือนไฟที่ค่อยๆ ท�าลาย
ความเหงาของแสงใต้ออกทีละชั้น

ให้ตาย หยุดเต้นแรงแบบนี้ได้แล้ว... หัวใจ
แสงใต้ท�าได้เพียงสั่งหัวใจที่ก�าลังเต้นระรัวไม่ยอมหยุด รู้สึก

ใบหน้าร้อนผ่าวจนตัวเองรูสึ้กได้ ขณะทีส่มองกลบัคดิตามเน้ือเพลง
ที่อีกฝ่ายก�าลังร้องให้ฟังอย่างอดไม่ได้ แม้จะไม่เคยฟังบทเพลงท่ี 
อีกฝ่ายก�าลังร้องเลยสักนิด แต่เขากลับอดที่จะตั้งใจฟังมันทุกค�า
อย่างเสียไม่ได้

“วันที่ฉัน---”
ฉับพลันเสียงทุ้มที่ก�าลังขับกล่อมบทเพลงด้วยความละมุน 
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ก็ขาดหายไปเมื่อสายฝนหยุดโปรยปราย ทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่า 
และความชื้นแฉะบนพื้นถนนในค�่าคืนที่มืดสนิท

ดวงตาใสมองความมืดนั้นด้วยความวูบโหวงในใจ
นี่เป็นครั้งแรก ที่แสงใต้ไม่อยากให้ฝนหยุดตก...



~ Eddy ~

ฝนตกครั้งที่ 2

นับจากวันนั้นประเทศไทยก็เข้าสู่ฤดูหนาวโดยสมบูรณ์ 
ไม่มหียดน�า้ฝนทีร่่วงหล่นจากท้องฟ้า และไม่มเีสยีงทุม้ทีแ่สงใต้เคย
นึกร�าคาญอีกต่อไป ทิ้งเอาไว้เพียงความเหงาที่ยังคงหลงเหลืออยู่
ในใจของเขาเท่านั้น

คนตวัเลก็ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเส้ือกนัหนาวของตนเอง ก่อน
จะมองเหม่อไปยังท้องฟ้าสีสดใสด้วยความว่างเปล่า เพิ่งจะรู้สึกว่า 
การที่ไม่ได้ยินเสียงคนช่างคุยในแต่ละวันมันช่างเหงาอะไรอย่างนี้

ลมหนาวที่พัดมาสัมผัสกายยิ่งท�าให้ร่างบางรู้สึกหนาวเหน็บ
ในใจมากกว่าเดิมขึ้นไปอีก มันท�าให้เขาอดคิดไม่ได้ว่าหากเขาตอบ
อีกฝ่ายไปบ้าง ความเหงาที่มีอยู่ตอนนี้มันจะลดลงบ้างหรือเปล่า

ยอมแพ้แล้วเหรอแสงใต้ ยอมแพ้ให้แก่โชคชะตาแล้วสินะ?
เสียงหนึ่งในหัวของเขาถามขึ้นมาทันที ค�าถามน้ันท�าให้

ประกายในดวงตาใสวูบลงอย่างเห็นได้ชัด
“เมี้ยว...”
จู่ๆ ก็มีเสียงปริศนาดังขึ้น ท�าเอาแสงใต้เลิกสนใจค�าถามใน
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หวัของตนเอง แล้วมองหาต้นเสยีงในทนัท ีก่อนจะพบว่าเป็นลกูแมว
น้อยเนือ้ตวัมอมแมมตวัหนึง่ก�าลงัตวัสัน่เทาด้วยความหนาว ตดิอยู่
ในซอกหนึ่งของเก้าอี้สาธารณะ

แสงใต้มองดวงตากลมของมนัทีก่�าลงัมองมายังเขาอย่างต้อง 
การขอความช่วยเหลอื ท�าเอาจติใจทีด้่านชาของคนตวัเลก็เกิดอ่อน
ยวบลงทันที ก่อนทีเ่ขาจะเดนิเข้าไปใกล้เก้าอีตั้วนัน้แล้วย่อตวัลงนัง่
ให้อยู่ระดับเดียวกับลูกแมวน้อย และค่อยๆ เอื้อมมือไปหามัน

“โอ๊ย!”
ไม่ทันที่จะถึงตัว เล็บยาวจากขาหน้าของลูกแมวน้อยก็ตวัด

ข่วนแขนของเขาด้วยความกลัว แสงใต้ขมวดคิ้วก้มมองแขนของ
ตนเองที่ก�าลังเลือดซิบ ก่อนจะฝืนเอื้อมมือเข้าไปหาลูกแมวอีกครั้ง 
เพราะรู้ดีว่าหากปล่อยไว้อย่างนี้ มันอาจจะตายเพราะความหนาว
ก็เป็นได้

ไม่นานนักมือบางก็คว้าลูกแมวเข้ามาอยู่ในอุ้งมือ แม้จะแลก
มาด้วยบาดแผลมากมายบนแขนของเขาก็ตาม ดวงตาใสแทบจะ
น�้าตาเล็ดด้วยความเจ็บ แต่ก็ฝืนมันเอาไว้

“ด้ือนักนะ เจ้าดื้อ” เสียงใสพึมพ�ากับลูกแมวในอ้อมกอดท่ี
ตอนนีส้ิน้ฤทธิเ์พราะหลดุออกจากซอกเก้าอีท้ีต่ดิ ก่อนท่ีมนัจะใช้หวั
มาคลอเคลียแขนของแสงใต้ราวกับต้องการขอโทษ

ท่าทางน่ารักของลูกแมวน้อยท�าให้ใบหน้าเรียบเฉยภายใต้
กรอบแว่นตาของแสงใต้เผยรอยยิ้มบางขึ้นมา

“เจ็บหน่อยนะคะ”
เสียงพี่พยาบาลกล่าวกับคนตัวเล็กที่ตอนนี้ก�าลังเตรียมรับ

การฉดียาพษิสนุขับ้าเขม็สดุท้าย อนัเนือ่งจากโดนแมวจรจัดข่วน ใน
ขณะท่ีเจ้าตัวการก�าลังมองเขาด้วยแววตาใสแป๋วจากในกระเป๋า
ส�าหรับใส่แมวข้างตัวเขา
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“อย่าเกร็งนะคะ”
“ครับ” เสียงใสตอบรับ ก่อนจะหลับตาปี๋
แสงใต้เกลียดเข็มฉีดยา...
“น้องคะ อย่าเกร็งค่ะ ยิ่งเกร็งยิ่งเจ็บนะคะ” พี่พยาบาลกล่าว

ก�าชับอีกครั้ง
แสงใต้เงยหน้ามองเธอด้วยแววตาปริ่มไปด้วยน�้าตา ก่อนจะ

พยายามคลายอาการเกร็งแขนตามค�าบอกของอีกฝ่าย
ยาในกระบอกฉีดยาค่อยๆ ไหลผ่านเข็มเข้าไปในแขนของ 

แสงใต้ พร้อมๆ กับหยดน�้าใสที่ไหลออกมาจากตาของเขา ท่าทาง
นั้นเรียกเสียงหัวเราะเบาๆ ด้วยความเอ็นดูจากพ่ีพยาบาลได้เป็น
อย่างดี

“เรียบร้อยแล้วค่ะ เข็มสุดท้ายแล้วนะ ยังไม่ชินอีกเหรอคะ”
แสงใต้ส่ายหน้าปฏเิสธค�าถามนัน้ทนัท ีจะให้เขาชนิได้อย่างไร 

ก็ในเมื่อมันเจ็บออกขนาดนี้
ท่าทางนั้นเรียกรอยยิ้มจากคนอายุมากกว่าได้อีกครั้ง ก่อนที่

เธอจะเอ่ยนัดหมายครั้งต่อไป
“ฉีดครั้งหน้าเป็นการฉีดกระตุ้นการป้องกันนะคะ แล้วระวัง

อย่าไปโดนกัดหรือข่วนอีกนะ”
“ครับ ขอบคุณนะครับ” แสงใต้ตอบรับด้วยความนอบน้อม 

ก่อนจะหยบิกระเป๋าส�าหรบัใส่แมวทีม่เีจ้าตวัดือ้อยู่ในน้ันขึน้มา แล้ว
เดินออกจากโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัย

ทันทีที่เดินพ้นประตูหน้าโรงพยาบาล แสงแดดในฤดูร้อนก็
แทบแผดเผาผิวบางให้ร้อนฉ่า แสงใต้ยกกระเป๋าส�าหรับใส่แมวขึ้น
มาให้อยูใ่นระดบัสายตา แล้วกล่าวกบัเจ้าตัวการในน้ันอย่างแง่งอน

“เจ้าดือ้! เพราะแกเลย ใต้ถงึต้องเจบ็ตวัอยู่แบบน้ี รูส้กึผดิบ้าง
หรือเปล่า หือ?”

“เมีย้ว...” มันตอบรบัเจ้าของด้วยเสียงอ่อน เจ้าดือ้ท่ีเป็นแมว
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น้อยในวันนั้นเริ่มตัวโตมากกว่าวันแรกที่มาอยู่กับแสงใต้มากนัก
แสงใต้มองเจ้าแมวน้อยด้วยรอยยิ้ม ก่อนจะใช้น้ิวชี้จ้ิมหน้า

มนัผ่านกระเป๋าแผ่วเบาด้วยความเอน็ด ูเพราะไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่
เคยโกรธเจ้าดื้อลงเลยแม้แต่น้อย

บทสนทนาระหว่างแสงใต้กับเจ้าดื้อจบลงเท่านั้น ก่อนที่คน
ร่างเล็กจะรีบเดินฝ่าแดดจัดในฤดูร้อนวิ่งไปยังป้ายรถประจ�าทางใน
มหาวิทยาลัยของตนเอง

“ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ฤดูฝนของประเทศไทย
ในปีนีก้�าลงัเริม่ต้นขึน้ เนือ่งจากประเทศไทยมฝีนตกชกุต่อเน่ืองและ
ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับทิศทางลมได้
เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้...”

เสียงประกาศของผู้จัดรายการวิทยุดังขึ้นในหูฟังของแสงใต้ 
เรยีกให้เขาต้องเงยหน้ามองฟ้าทีต่อนนีก้�าลังมืดครึม้ เน่ืองจากกลุม่
เมฆเริ่มก่อตัวตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ไว้อย่างแม่นย�า

อากาศที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไป ท�าเอารอยยิ้มบางปรากฏบน
ใบหน้าหวานโดยที่ไม่รู้ตัว

ดีใจ... ที่จะได้ยินเสียงนั้นอีกครั้ง
สตริบัรูข้องแสงใต้กลับมาอกีครัง้ เม่ือหยดน�้าฝนตกกระทบที่

ท้องแขน ท�าให้เขาตระหนกัได้ว่าตอนนีต้นเองก�าลงัยืนอยู่กลางแจ้ง 
มือบางเลื่อนกรอบแว่นตาให้เข้าที่ ก่อนจะว่ิงหาท่ีหลบฝนท่ีก�าลัง
โหมกระหน�่า ฉับพลันเสียงหัวเราะของคนท่ีอยู่อีกฟากฝั่งของ
ท้องฟ้าก็ดังขึ้น

‘ฮ่าๆๆ’
‘เชี่ย ฝนตก’
‘ไอ้สัส! กูหูดับอยู่’
เสยีงโหวกเหวกของอกีฝ่ายทีดั่งข้ึนเรยีกให้แสงใต้เผยรอยย้ิม
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บาง ถ้อยค�าหยาบคายที่ไม่เคยได้ยินท�าให้แสงใต้เดาได้ไม่ยากว่า 
เจ้าตัวคงอยู่กับเพื่อนๆ อย่างแน่นอน

‘อย่ากวนตีน กูอ่านปากมึงออก’
‘ไม่เอา กูไม่พูดละ เดี๋ยวเขาร�าคาญ’
ถ้อยค�าที่ถูกเอ่ยออกมาจากอีกฝั่ง ท�าเอาแสงใต้หัวใจเต้น

ระรัว เพราะแม้จะอยู่กับเพื่อนๆ อีกฝ่ายก็ยังกังวลว่าเขาจะรู้สึก
อย่างไร

‘อะไร’
‘ไหนวะ’
‘ไหน’
เสียงทุ้มที่ก�าลังกล่าวด้วยความกระตือรือร้นต่างจากเมื่อครู่

อย่างเหน็ได้ชดันัน้ ท�าเอาแสงใต้ต้องขมวดค้ิวแน่นด้วยความแปลก
ใจ ก่อนที่ประโยคต่อไปของอีกฝ่ายจะแทบท�าให้หัวใจของเขาร่วง
หล่นไปที่พื้น

‘...น่ารักว่ะ’
แปลก...
แค่ประโยคนั้นมันกลับท�าให้แสงใต้รู้สึกเจ็บแปลบที่อกด้าน

ซ้ายอย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อน แค่ได้ยนิเสยีงทุ้มนุ่มท่ีมกัจะกล่าวกับ
เขาเอ่ยชมคนอื่น เขาก็อดรู้สึกอิจฉาขึ้นมาไม่ได้

ฝนที่ตกหนักก่อนหน้านี้ได้กลับกลายเป็นหยาดน�้าฝน
โปรยปราย แต่อาการหูดับของคนตัวเล็กยังคงอยู่ เขาเดินออกจาก
ที่หลบฝนเพื่อเดินทางกลับหอพัก เช่นเดียวกับเสียงทุ้มอีกฝั่งของ
ฟากฟ้าก็กล่าวบอกลาเพื่อนเช่นเดียวกัน พวกเขาตกอยู่ในความ
เงียบไปพักใหญ่ ก่อนที่คนช่างจ้อจะเริ่มชวนคุยก่อนเหมือนทุกครั้ง

‘น้อง...’
‘เมื่อกี้ขอโทษนะ ร�าคาญเปล่า’
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‘พี่มากินข้าวกับเพื่อน’
แสงใต้เม้มปากแน่น คดิอยูน่านว่าจะตอบกลบัไปดไีหม ตอน

นีแ้สงใต้ไม่อยากสนเรือ่งโชคชะตาอกีแล้ว รูเ้พยีงแต่ว่าไม่อยากเสยี
เสียงทุ้มนี้ไป

“มะ---” ริมฝีปากสวยก�าลังอ้าปากตอบค�าถามนั้น แต่เสียง
จากอีกฝั่งกลับดังขึ้นมาก่อน คนพูดไม่เก่งอย่างแสงใต้จึงได้แต่
หุบปากเงียบโดยพลัน

‘น้อง...’
แสงใต้นิ่งฟังค�ากล่าวของอีกฝ่ายด้วยความลุ้นระทึก ก่อนที่

ประโยคต่อไปจะแทบท�าหัวใจของเขาหล่นไปที่ตาตุ่ม
‘จะว่าอะไรไหม ถ้าพี่จะฝืนโชคชะตาของเรา’
มะ...หมายความว่ายังไง?!
คนตัวเล็กเบิกตากว้างรับฟังประโยคนั้นด้วยใจเต้นรัว
‘ขอโทษนะ พี่ว่า... พี่เจอคนที่พี่ชอบแล้ว’
ประโยคนั้นท�าเอาแสงใต้นิ่งค้าง คิดอะไรไม่ออก เพราะวันที่

เขายอมแพ้ต่อโชคชะตาและอยากสานต่อความสัมพันธ์ กลับเป็น
วันเดียวกันกับที่อีกฝ่ายอยากยอมแพ้เสียอย่างนั้น
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‘พี่ว่า... พี่เจอคนที่พี่ชอบแล้ว’
แสงใต้นิ่งอึ้งฟังค�ากล่าวนั้นโดยที่ไม่เอ่ยอะไรออกมา รับรู ้

ได้ว่ามือทั้งสองข้างก�าลังเย็นเฉียบ ไม่รู้ว่าควรรู้สึกอย่างไรดี ก่อนที่
เสียงทุ้มนั้นจะกล่าวออกมาอีก

‘แต่น้องคงไม่สนใจหรอก’
‘แค่พี่ชวนคุยมาสองปีก็น่าจะร�าคาญพี่มากพอละ’
เสียงทุ้มที่เอ่ยออกมานั้นมีความเศร้าที่ปลายเสียงในแบบที่

แสงใต้รู้สึกได้อย่างชัดเจน หัวใจวูบโหวงจนทนไม่ได้อีกต่อไป ก่อน
ที่เขาจะตัดสินใจตอบ

“เปล่า...” เสียงใสกล่าวอย่างแผ่วเบาขึ้นเป็นครั้งแรก “ไม่ได้
ร�าคาญ”

หลังตอบไปแล้ว แสงใต้ก็ได้แต่กลั้นลมหายใจ รอเสียงตอบ
รบัจากอกีฝ่ังด้วยใจเต้นระรวั แต่จนแล้วจนเล่าก็ไร้เสียงตอบกลับมา

อีกฝั่งของท้องฟ้าเงียบสงัด ไม่มีเสียงทุ้มที่ตอบกลับ ไม่มีแม้
กระทั่งเสียงลมหายใจของอีกฝ่าย ภายในใจของคนตัวเล็กเต็มไป
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ด้วยค�าถาม ก่อนจะเงยหน้ามองท้องฟ้าก็พบค�าตอบ
หยาดฝนที่เคยโปรยปรายได้หยุดลงแล้ว และเวลาของพวก

เขาทั้งสองคนก็หมดลงแล้วเช่นเดียวกัน

คนตวัเลก็เดนิกลบัหอพกัของตนเองด้วยอาการเหนือ่ยล้า 
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอาการอ่อนล้าทีก่าย หรอือาการเหนือ่ยล้าทีห่วัใจ
ที่ท�าให้เขารู้สึกหมดเรี่ยวแรงมากขนาดนี้ มือบางหมุนลูกบิดประตู
ห้องพักของตนเอง ก่อนจะเดินเข้าไปในห้องที่มืดสนิท

ทันทีที่เข้าห้องก็รู ้สึกได้ถึงสิ่งมีชีวิตตัวนุ่มๆ มาคลอเคลีย
บริเวณเท้าของเขา แม้ไม่ได้เปิดไฟแสงใต้ก็รับรู้ได้ว่าเป็นเจ้าดื้อแมว
ขี้อ้อนของเขาเอง

ร่างบางปิดประตูและทรุดลงนั่งที่พื้นในระดับเดียวกับแมว
น้อย แล้วลูบหัวมันแผ่วเบา เรียกเสียงครางอย่างพอใจจากเจ้าดื้อ
ได้เป็นอย่างดี ก่อนที่หัวของมันจะคลอเคลียกับมือของเขาไม่หยุด

“เจ้าดือ้” เสียงใสเรยีกมันด้วยเสียงแผ่วเบา พลางเอาหน้าผาก
ไปชนหัวนุ่มๆ ของมัน “ใต้เจ็บจัง”

“เมี้ยว”
เสียงตอบรับของแมวน้อยเกือบท�าให้หยดน�้าตาของแสงใต้

ร่วงหล่น แต่เจ้าตัวห้ามมันเอาไว้ได้ทันท่วงที

นับจากวันนั้น ทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ทกุครัง้ทีฝ่นตกมันยิง่ท�าให้แสงใต้เหงายิง่กว่าเดมิเสยีอกี เพ่ิง

เข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายที่พยายามชวนเขาคุยมาตลอดก็วันนี้ 
เมือ่เสยีงท่ีเขาได้ยินยามฝนตกมันมเีพยีงเสยีงลมหายใจเป็นจงัหวะ
ของอีกคนเท่านั้น

‘…’
แสงใต้นิ่งฟังเสียงลมหายใจของคนอีกฝั่งขณะเดินข้ามถนน 
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ในมือถือร่มสีเหลืองคู่ใจช่วยให้ตัวเขาไม่เปียกปอนจากสายฝนท่ี
ก�าลังตกลงมา ดวงตาหวานมีน�้าตารื้นขอบตาเมื่อรับรู้ได้ถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่ก็ไม่กล้าเป็นฝ่ายเริ่มกล่าวทักอีกฝ่ายไป
เช่นเดียวกัน

‘อือ ฝนตกอีกแล้ว’
เสียงทุ้มที่ดังขึ้นเรียกให้แสงใต้เบิกตากว้าง เพราะอีกฝ่าย 

ไม่ได้พูดกับเขามาสักพักแล้ว แต่ประโยคต่อไปของเจ้าตัวก็ท�าให้
หัวใจที่เพิ่งพองฟูของเขาแฟบลงไปในทันที

‘ก็หูดับเหมือนเดิม’
‘ไปเถอะ...’
สิน้ค�ากล่าวของอกีฟากฝ่ัง แสงใต้กร็บัรูไ้ด้ทันทีว่าเจ้าตวัไม่ได้

พูดกับเขา แต่ก�าลังพูดกับใครสักคนที่อยู่ด้วยกัน เมื่อได้รู้ความจริง
อย่างนั้น ริมฝีปากบางจึงได้แต่ยิ้มเยาะกับตนเอง และเป็นจังหวะ
เดียวกับที่ฝนหยุดตก เขาจึงหุบร่มในมือของตนเอง

หวังอะไรอยู่นะแสงใต้
แสงใต้กล่าวกับตัวเองในใจ ก่อนจะสลัดความคิดฟุ้งซ่านใน

สมองของตนเองออกไป และเริม่ออกก้าวเดนิขึน้บนัไดหอสมดุกลาง
ที่เป็นที่อ่านหนังสือประจ�าของตนเอง

คนตวัเล็กนัง่เพยีงล�าพงัอยู่ทีโ่ต๊ะอ่านหนงัสือมมุหนึง่ของ
หอสมุด โต๊ะที่แสงใต้นั่งเป็นโต๊ะที่ท�าเลดีที่สุด เนื่องจากเป็นบริเวณ
ติดหน้าต่างขนาดใหญ่ท�าให้แสงสว่างเข้าถึงได้เป็นอย่างดี และยัง
สามารถมองเห็นบรรยากาศด้านนอกหอสมุดอีกด้วย

เมื่อเวลาล่วงเข้าสู่ช่วงสาย ผู้คนก็เริ่มเข้ามาจับจองที่นั่งรอบ
ด้านมากยิ่งข้ึน แต่แสงใต้ก็ยังอยู่ในโลกหูฟังของตนเอง ดวงตาใส 
ยังคงอ่านหนังสือผ่านเลนส์แว่นตาด้วยความตั้งใจ ไม่ได้สนใจสิ่ง 
รอบข้างแม้แต่น้อย จนกระทั่งเสียงทุ้มที่คุ้นเคยดังขึ้น
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“น้อง... น้องครับ”
เสยีงเรยีกทีด่งัข้ึนท�าเอาร่างบางสะดุง้โหยง ดวงตาใสรบีเลือ่น

สายตาไปมองนอกหน้าต่างบานใหญ่ทนัท ีก่อนจะพบว่าภายนอกน้ัน
มีเพียงแสงแดดยามสายที่ก�าลังสาดส่อง ไม่มีวี่แววของหยาดน�้าฝน
แม้แต่น้อย

ฝนไม่ได้ตก...
แสงใต้มองบรรยากาศข้างนอกด้วยความแปลกใจที่ได้ยิน

เสียงอันคุ้นเคยตอนท้องฟ้าสดใสเป็นครั้งแรก ก่อนที่เสียงทุ้มจะดัง
ขึ้นอีกครั้ง

“ตรงนี้ว่างไหมครับ”
คนตัวเล็กรีบเลื่อนสายตากลับมามองทางต้นเสียง ก่อนจะ

พบว่าเป็นคนร่างสูงในชุดนักศึกษา ใบหน้าคมของคนแปลกหน้า
ก�าลังมองมาท่ีเขาด้วยรอยยิ้ม ชวนให้ดวงตาใสต้องลอบสังเกต 
อกีฝ่ายด้วยหวัใจเต้นรวั เพราะมัน่ใจว่าอกีฝ่ายต้องเป็นเจ้าของเสียง 
ที่เขาได้ยินมาตลอดสองปี

ไม่ผิดแน่...
หน้าตาของคนตรงหน้าแทบไม่เหมอืนกบัทีแ่สงใต้จนิตนาการ

เอาไว้ ใบหน้าของเขาคมคาย ดวงตาเรยีวเลก็ทีค่มกรบิน้ันดรู้อนแรง 
จนรู้สึกได้ว่าหากเขาเหลอืบมองไปตรงไหน ตรงนัน้คงร้อนผ่าวอย่าง
แน่นอน บวกกับทรงผมที่ถูกเซตเป็นทรงยุ่งๆ นั้น ยิ่งท�าให้เจ้าตัวดู
ดีกว่าที่แสงใต้จินตนาการเอาไว้มากนัก

“น้องครับ?”
เสียงทุ้มเรียกเขาอีกครั้ง เรียกให้แสงใต้หลุดออกจากภวังค์ 

ก่อนจะส่ายหน้าเป็นการตอบค�าถามของอีกฝ่ายในทันที
คนร่างสูงยิ้มรับค�านั้น ก่อนจะใช้มือหนาเลื่อนเก้าอี้ฝั่งตรง

ข้ามของคนตวัเลก็แล้วนัง่ลง ท่าทางสบายๆ และดูมคีวามมัน่ใจของ
อีกฝ่ายมันท�าให้แสงใต้ใจเต้นระรัว
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ดวงตาใสลอบสงัเกตอากปักริยิาของคนร่างสงูด้วยความกล้าๆ 
กลัวๆ ก่อนที่ตาจะเบิกกว้าง เมื่อเห็นชีตที่อีกฝ่ายหยิบออกมาจาก
กระเป๋า และมุมกระดาษถูกเขียนด้วยลายมือหวัดของเจ้าตัว

‘พรรษ’
ตวัอกัษรส่ีตัวนัน้ท�าให้แสงใต้รูไ้ด้ทนัทว่ีาเป็นชือ่ของคนร่างสงู

ตรงหน้า
“มีอะไรหรือเปล่าครับ”
เสยีงทุม้เอ่ยถามเขาขึน้มา คนตวัเลก็จงึได้แต่ส่ายหน้าปฏเิสธ

อีกครั้ง ก่อนจะกลับมาก้มหน้าสนใจเนื้อหาในหนังสือตรงหน้า
ตนเองต่อ ไม่กล้าเงยหน้ามองคนร่างสูงอีก

เวลาผ่านไปด้วยความเงียบ ทั้งสองคนต่างตั้งใจอ่านหนังสือ 
ไม่มใีครเอ่ยอะไรออกมาอกี มเีพยีงดวงตาใสของแสงใต้ท่ีแอบเหลอืบ
มองเนื้อหาบนชีตของคนที่นั่งตรงข้ามด้วยความอยากรู้อยากเห็น 
และได้รู้ว่าอีกฝ่ายก�าลังเรียนอะไร เมื่อได้เห็นเนื้อหาบนชีตนั้น

คณะสัตวแพทย์
แสงใต้บันทึกข้อมูลใหม่ที่ได้รับรู้เกี่ยวกับคนตรงหน้าไว้ใน

สมองทันที ก่อนที่เสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์ของคนฝั่งตรงข้ามจะ
ดังขึ้นมา

“ฮัลโหล กูอยู่หอสมุด”
เสยีงทุ้มทีคุ่น้เคยท�าให้ใจของคนตวัเลก็กลบัมาเต้นแรงอกีครัง้ 

แม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ได้พูดกับเขาก็ตาม
“เหรอวะ เออๆ เดี๋ยวกูไป”
คนร่างสูงตอบรับกับคนในโทรศัพท์ ก่อนจะเก็บของที่อยู่บน

โต๊ะอย่างรวดเร็ว แล้วรีบเดินออกจากหอสมุดไป
นัยน์ตาหวานมองแผ่นหลังกว้างที่เดินจากไปจนลับสายตา

ด้วยใจวูบโหวงอีกครั้ง
เป็นอีกครั้งแล้วที่แสงใต้ปล่อยให้โอกาสหลุดมือไป
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ครืน
เสยีงท้องฟ้าค�ารามเป็นสัญญาณของฝนท่ีก�าลงัร่วงหล่นจาก

ท้องฟ้า เรียกให้ดวงตาหวานหันไปมองหน้าต่าง ก่อนที่ใจจะเต้นรัว
ขึ้น เมื่อเห็นหยาดน�้าฝนเริ่มตกลงมา

‘…’
เสยีงลมหายใจของอกีฝ่ังดงัขึน้มาพร้อมกบัสายฝนท่ีร่วงหล่น 

มันท�าให้แสงใต้หัวใจแทบหลุดออกจากอกด้วยความตื่นเต้น ก่อน
จะสดูลมหายใจเพ่ือรวบรวมความกล้าของตนเอง และตดัสนิใจเอ่ย
ออกไป

แสงใต้ไม่อยากปล่อยโอกาสหลุดมือไปอีกแล้ว
“พี่ครับ”
‘ฮะ?’
‘คะ...ครับ?’
เสยีงทุม้ทีต่อบกลับมามีทัง้ความตกใจและความกระตอืรอืร้น

อยู่ในน�้าเสียง
“พ่ีชือ่อะไรเหรอครบั” แสงใต้ถามคนฝ่ังนัน้ แน่นอน เป็นการ

ถามเพื่อยืนยันว่าคนที่เพิ่งได้เจอเมื่อสักครู่นั้นเป็นคนเดียวกันกับที่
เขาได้ยินเสียงมาตลอดสองปีหรือไม่

ครั้งนี้แสงใต้จะวิ่งหาโอกาสนั้นด้วยตนเอง
ความเงียบปกคลุมคนทั้งคู่อยู่พักใหญ่ ก่อนเสียงทุ้มนั้นจะ

ตอบกลับมา
‘พรรษครับ ...พี่ชื่อพรรษ’
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‘พรรษครับ ...พี่ชื่อพรรษ’
หัวใจของแสงใต้แทบจะหยุดเต้นเม่ือได้ยินชื่อที่อีกฝ่ายบอก

ออกมา
ฉบัพลันใบหน้าคมของคนทีเ่พิง่ได้เจอเมือ่ครูก่เ็ข้ามาในสมอง 

เมื่อแน่ใจแล้วว่าเสียงที่ได้ยินมาตลอดนั้นเป็นเสียงของคนร่างสูง 
ไม่ผิดแน่

‘แล้ว... น้องชื่ออะไรครับ’
เสียงทุ้มที่อ่อนโยนนั้นดังขึ้นมาอีกครั้ง ท�าเอาหัวใจของคน 

ตวัเลก็เต้นระรวั เพราะรูด้ว่ีาเสยีงของอกีฝ่ังน้ันนุ่มนวลกว่าตอนท่ีได้
คุยกันเมื่อสักครู่มากนัก

หัวใจของเขาเริ่มปวดหนึบเมื่อได้รู้ความจริงข้อน้ี ความจริง 
ทีว่่าความพเิศษทีเ่ขาได้รบัมนัเกดิจากโชคชะตา ไม่ได้เกิดจากตวัเขา
เองสักนิด

คิดเพียงเท่านี้แสงใต้ก็ได้แต่หัวเราะเยาะตนเองในใจ เมื่อ
สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องพึ่งพาโชคชะตาที่เขาเคยต้องการต่อต้านมัน
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“...”
ความคดิต่อต้านก่อหวอดในจติใจท�าให้แสงใต้นิง่งนั รมิฝีปาก

สวยเม้มแน่นอีกครั้ง เริ่มเกิดความสับสนว่าควรท�าอย่างไรต่อไป
‘น้องครับ...’
เสียงทุ้มนั้นเอ่ยเรียกอีกครั้งเมื่อเขาเงียบไป
‘ทางนี้ฝนจะหยุ---’
ค�ากล่าวที่หายไปโดยฉับพลันท�าให้แสงใต้รับรู้ได้ทันทีว่าอีก

ฝั่งของฟากฟ้านั้นคงไม่มีหยาดฝนโปรยปรายแล้ว ดวงตาใสเลื่อน
สายตามองเหม่อไปด้านนอกหน้าต่างด้วยอาการหวิวที่ใจ หยดน�้า
ฝนที่เกาะพราวบริเวณหน้าต่างยิ่งท�าให้เขาสับสนกว่าเดิมมากนัก

ยอมแพ้ต่อโชคชะตา แล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์
หรือเอาชนะโชคชะตาด้วยมือของตนเอง
นยัน์ตาสดี�าขลบัแปรเปลีย่นเป็นสนี�า้ตาลอ่อนเมือ่มแีสงแดด

ผ่านหน้าต่างตกกระทบ เผยให้เห็นแววตาที่เปลี่ยนไปของคนร่าง
บาง

แสงใต้ตัดสินใจแล้ว
ความสัมพันธ์นี้ เขาจะสานต่อด้วยมือของตนเอง!

แล้วมันง่ายขนาดนั้นหรือยังไงเล่า
แสงใต้ว่ากล่าวตนเองอยู่ในใจ ขณะเดินเข้าโรงอาหารคณะ

สตัวแพทย์เป็นวนัทีส่ีข่องสปัดาห์ ภายในมอืถอืจานอาหาร ก่อนจะ
เดินไปนั่งโต๊ะที่ว่าง

วันท่ีสี่กับร้านที่สี่ของโรงอาหารในคณะนี้ท่ีแสงใต้ได้ลองกิน 
แม้การมากินอาหารม้ือเที่ยงที่ต ่างคณะจะไม่ใช่นิสัยของคน 
รกัสันโดษแบบแสงใต้สกันดิ แต่เขากท็�าด้วยความหวงัทีว่่าจะได้เจอ
ใครบางคน

พี่พรรษ...
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แต่ถงึจะมากนิอาหารทีน่ีเ่ป็นวนัทีส่ีแ่ล้ว เขากไ็ม่เหน็วีแ่ววของ
คนร่างสูงที่เขาตั้งใจมาเจอเลยสักครั้ง และวันนี้ก็คงเหมือนเคย

“เฮ้อ”
คนร่างบางถอนใจเม่ือมองนาฬิกาข้อมือของตนเองที่ก�าลัง

บอกเวลาว่าใกล้ถึงเวลาเรียนแล้ว จึงได้แต่คิดว่าวันนี้ก็คงไม่ได้เจอ
อีกฝ่ายเหมือนเดิม

“คนเยอะสัส”
ในจังหวะที่เขาหมดหวังอยู่นั้น เสียงที่คุ้นเคยก็ดังแว่วขึ้นมา 

ท�าให้แสงใต้ต้องสะดุ้งโหยง ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองอย่างรวดเร็ว
หัวใจของเขาเต้นระรัวเมื่อพบว่าเป็นคนร่างสูงท่ีเขาตั้งใจมา

เจอ วนันีอ้กีฝ่ายอยูใ่นชดุเสือ้กาวน์สวมทบัเส้ือนักศกึษาสีขาวรบักับ
กางเกงสแลก็ ยิง่ขบัให้ผวิขาวทีส่่องสว่างอยูแ่ล้วของเจ้าตวัดสูว่างไสว
มากกว่าเดิมไปอีก

ทรงผมที่ไม่ได้เซตถูกปล่อยให้ยุ่งจนปรกใบหน้า ก็ไม่ได้ท�าให้
ความดดูขีองเขาลดลงแม้แต่น้อย กลบักนัเมือ่มนัผนวกกับต่างหเูงนิ
ท่ีเจ้าตัวใส่เป็นประจ�ายิ่งท�าให้คนตรงหน้าเป็นที่สนใจในโรงอาหาร
ได้ไม่ยาก แต่เจ้าตัวไม่ได้สนใจสายตาหลายคู่ท่ีมองมาเท่าไรนัก 
นยัน์ตาเรยีวยงัคงมองเพือ่นข้างตัวขณะใช้มอืล้วงกระเป๋าเสือ้กาวน์
ทั้งสองข้าง

“แดก’ไรมึง”
แสงใต้มองท่าทางของอีกฝ่ายด้วยใจเต้นระรัว น�้าเสียงแข็ง

กระด้างทีไ่ม่เคยได้ยนิเวลาฝนตกนัน้ ท�าให้เขาตืน่เต้นกว่าเดมิหลาย
เท่านัก ยิ่งคนร่างสูงเดินเข้ามาใกล้โต๊ะที่เขานั่งมากขึ้นทุกที มันยิ่ง
ท�าให้หัวใจของแสงใต้แทบจะทะลุออกจากอก เขาเพ่ิงสังเกตว่า 
อีกฝ่ายปลดกระดุมสองเม็ดแรกบนเส้ือนักศึกษาจนเผยให้เห็น 
แผ่นอกแกร่ง

แล้วไปมองอะไรเนี่ย!
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คนตัวเล็กตวาดตัวเองในใจ ก่อนจะรีบก้มหน้ากินอาหารใน
จาน เมือ่รูต้วัว่าคนร่างสงูก�าลงัจะเดนิผ่านโต๊ะของเขาเพ่ือเดินไปซือ้
อาหาร

กลิ่นน�้าหอมสดชื่น ลึกลับ และเย้ายวน คล้ายเดินอยู่กลาง
ทะเลทรายตอนพลบค�่า แต่มีกลิ่นหวานละมุนของวานิลลาปนอยู่
ด้วยเตะจมูกในทันทีที่อีกฝ่ายก�าลังเดินผ่าน กลิ่นน�้าหอมนี้ท�าให ้
แสงใต้เงยหน้าขึ้นมามองคนร่างสูงอีกครั้งโดยไม่รู้ตัว

ในจังหวะนั้นเอง ดวงตาของแสงใต้บังเอิญสบสายตากับ
นัยน์ตาเรียวคมที่ก�าลังมองมาอย่างพอดิบพอดี นัยน์ตาคมนั้นดูมี
เสน่ห์จนหัวใจของเขาแทบทะลุออกมาจากอก ไม่รู้ว่าจะท�าหน้า
อย่างไร ได้แต่ตาเบิกกว้างด้วยความตกใจ แล้วก้มหน้ามองจานข้าว
ตนเองอีกครั้งด้วยความรวดเร็วจนผมหน้าม้าไหว รู้สึกใบหน้าร้อน
ผ่าวจนตัวเองรู้สึกได้

เพราะความตื่นเต้นมือบางจึงกุลีกุจอเก็บจานข้าวตรงหน้า 
แล้วหยิบกระเป๋าข้างตัวลุกเดินออกจากโรงอาหารในทันที

ไม่ง่าย...
มันไม่ง่ายเลย!
เขาตะโกนก้องกบัตัวเองในใจ เพราะส�าหรบัคนโลกส่วนตวัสงู

และขี้อายแบบแสงใต้แล้ว การสานสัมพันธ์กับคนอื่นก่อนนั้นมัน 
ไม่ง่ายเลยสักนิด แล้วยิ่งเป็นคนที่รู้สึกดีด้วยนั้นย่ิงเป็นเรื่องท่ียาก
ที่สุด!

นบัจากวนันัน้แสงใต้กไ็ม่กล้าไปโรงอาหารคณะสัตวแพทย์
อีกเลย เพราะรู้ดีว่าต่อให้ไปนั่งรอนานแค่ไหน แต่เมื่อเจอคนร่างสูง
แล้วเขากค็งไม่กล้าเดนิเข้าไปคยุด้วยอยูด่ ีเพราะอย่างนัน้เขาจงึเลอืก
วิธีอื่นที่บังคับให้คนขี้อายอย่างเขากล้าพูดคุยกับอีกฝ่ายดีกว่า

“ช่วยใต้หน่อยนะเจ้าดือ้” เสยีงใสกล่าวกบัแมวน้อยในกระเป๋า 
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เป้ส�าหรบัใส่แมวทีว่างอยูบ่นหน้าตักตนเองผ่านกระจกใสของกระเป๋า 
เจ้าดื้อมองมาที่เขาด้วยความงุนงง

“คุณแสงใต้ เจ้าของเจ้าดื้อ เชิญห้องตรวจสองค่า”
คนตัวเล็กลุกขึ้นยืนเม่ือได้ยินเสียงผู้ช่วยสัตวแพทย์เรียกคิว

ของเขา ก่อนจะเดินเข้าไปในห้องตรวจหมายเลขสองตามค�าบอก
“รอคุณหมอสักครู่นะคะ” ผู้ช่วยคนเดิมกล่าวขึ้นอีก หลังเอา

เจ้าดื้อออกมาจากกระเป๋า แล้วให้มันยืนอยู่บนโต๊ะตรวจ
แสงใต้ยืนอยู่ภายในห้องตรวจด้วยใจตุ๊มๆ ต้อมๆ ภายใน

หัวคิดไปมาว่าหากได้เจอพี่พรรษขึ้นมาจริงๆ แล้ว เขาควรท�าตัว
อย่างไรดี เพียงแค่คิดหัวใจก็แทบทะลุออกจากอกแล้ว

ตุ้บ... ตุ้บ...
เสียงฝีเท้าด้านนอกห้องตรวจฝั่งประตูส�าหรับสัตวแพทย์ที่

ก�าลงัเดินเข้ามายิง่ท�าให้แสงใต้ใจเต้นระรวัมากกว่าเดมิ จนสมองเริม่
คิดอะไรไม่ออก ก่อนที่ผู้ช่วยสัตวแพทย์จะกล่าวขึ้นอีกครั้ง

“คุณหมอน่าจะมาแล้วค่ะ”
แสงใต้พยักหน้ารับรู้ ก่อนจะเลื่อนสายตามองประตูบานนั้น

ด้วยความตื่นเต้น
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ครั้งนี้หนักกว่าที่เคย

แสงใต้มองประตบูานนัน้นิง่ค้าง เฝ้ารอคนท่ีจะปรากฏตวั
ด้วยหวัใจทีเ่ต้นตุม๊ๆ ต้อมๆ ดวงตาใสเป็นประกายด้วยความตืน่เต้น 
ก่อนจะไหววูบกลายเป็นความผิดหวัง เมื่อเห็นชายกระโปรงพลีตที่
โผล่พ้นประตูเข้ามา จากนั้นจึงเผยให้เห็นหญิงสาวในชุดนักศึกษา
และมีเสื้อกาวน์สวมทับ

ใบหน้าสวยหวานนั้นส่งยิ้มให้แสงใต้อย่างเป็นมิตร ก่อนจะ
เดินมาหยุดยืนที่ด้านหน้าโต๊ะตรวจ แล้วสัมผัสหัวเจ้าดื้อแผ่วเบา 
ท�าให้แมวน้อยครางรับสัมผัสนั้น

“วันนี้น้องมาตรวจสุขภาพใช่ไหมคะ”
“ครบั” แสงใต้ตอบรบัเสยีงแผ่ว รูส้กึถงึความหมดหวงัเอาดือ้ๆ 

พลางมองคุณหมอตรวจร่างกายเจ้าแมวน้อยอย่างคิดอะไรต่อไป 
ไม่ออก

การซกัประวตัแิละตรวจร่างกายเจ้าดือ้เบือ้งต้นใช้เวลาไม่นาน
นัก ก่อนที่คุณหมอจะเงยหน้ามากล่าวกับเขาอีกครั้งเพื่อบอกว่า 
เจ้าดื้อถึงอายุส�าหรับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว
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“งั้นเดี๋ยวรอหมอแป๊บหนึ่งนะคะ ขอเตรียมวัคซีนก่อน”
“ครับ” แสงใต้ตอบรับด้วยรอยยิ้มบาง ไม่รู้ว่าจะกล่าวอะไรดี 

การพูดคยุกบัคนแปลกหน้านัน้ไม่ใช่เรือ่งถนดัของเขาเลยสกันดิ ก่อน
ทีค่ณุหมอจะหายเข้าไปในประตสู�าหรบัสตัวแพทย์เท่านัน้เพือ่เตรยีม
ยา

ดวงตาใสมองที่ประตูบานนั้นด้วยใจวูบโหวง พลางก้มหน้า
มองเจ้าดื้อที่ก�าลังมองเขาด้วยดวงตาใสแป๋ว เขาจึงลูบหัวมันแผ่ว
เบาก่อนจะนึกในใจ

ดื้อ ทนเจ็บหน่อยนะ
ร่างเล็กกล่าวขอโทษเจ้าแมวน้อยบนโต๊ะในใจ เมื่อพามันมา

เจบ็ตวัอย่างไม่รูอ้โีหน่อเีหน่ ทัง้ยงัไม่เจอคนร่างสงูทีเ่ขาต้องการเจอ
อีก

“เจอเคสหนักอีกแล้วเหรอวะ ไอ้พรรษ”
เสียงปรศินาทีด่งัขึน้ฝ่ังประตูส�าหรบัสตัวแพทย์เอ่ยเรยีกชือ่ที่

คุน้เคย ท�าเอาแสงใต้ต้องเงยหน้ามองหาต้นเสยีง ก่อนจะพบว่ามนั
เป็นเสียงของบุคคลที่อยู่ด้านหลังห้องตรวจ

แสงใต้นิง่ฟังเสยีงบทสนทนาของคนทัง้สองด้วยใจท่ีเต้นระรวั
“เออ กูขอ tube เบอร์เจ็ดดิ” เสียงทุ้มที่แสงใต้คุ้นเคยดังขึ้น 

น่าแปลกดีท่ีทุกครั้งที่เจอพี่พรรษตอนฝนไม่ตก น�้าเสียงของเขาจะ
ไม่เหมือนกับที่เคยได้ยินตอนฝนตกเลยสักครั้ง ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน 
เสียงทุ้มนั้นดูจริงจังและเร่งรีบกว่าปกติเป็นอย่างมาก

บทสนทนาของคนทีห่ลังประตูเงยีบหายไป ก่อนท่ีเสยีงฝีเท้า
วิง่จะดงัขึน้มาแทนที ่ท�าให้แสงใต้คาดเดาว่าน่าจะเป็นของคนร่างสูง
ที่ก�าลังออกตัววิ่งไปที่ไหนสักที่

“มาแล้วค่ะ” สตัวแพทย์หญงิคนเดมิทีร่บัเคสแสงใต้กล่าว เมือ่
เข้ามาในห้องตรวจอีกครั้ง เรียกให้แสงใต้ต้องหลุดออกจากภวังค์

“คะ...ครับ” เขาละล�่าละลักตอบรับ ก่อนจะช่วยจับเจ้าดื้อให้
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คุณหมอฉีดยา พลางมองแววตาเจ้าแมวน้อยที่ก�าลังมองมาที่เขา
ด้วยความงุนงง เพราะมันคงไม่เคยโดนใครจับตัวมากเท่านี้มาก่อน

“เมีย้ววว!” เจ้าด้ือร้องประท้วงเม่ือเริม่โดนฉดียาพร้อมกับดิน้
สุดแรง เรียกให้แสงใต้ต้องมองมันด้วยความรู้สึกผิด

“เรียบร้อยแล้วค่ะ”
เสยีงของคณุหมอเปรยีบเป็นเหมือนเสียงสวรรค์ส�าหรบัแสงใต้

ในตอนนี้ ก่อนที่เขาจะปล่อยเจ้าดื้อเป็นอิสระ แล้วเจ้าแมวน้อยก็
เดินเข้ากระเป๋าไปโดยไม่มองหน้าเขาสักนิด

“อีกสองสัปดาห์มาฉีดกระตุ้นเข็มที่สองนะคะ”
“ครับ”
แสงใต้ตอบรับค�าจากคุณหมอ ก่อนที่เธอจะอธิบายการดูแล

เจ้าดือ้หลงัการฉดีวัคซีนอย่างยาวเหยยีด แล้วมอบสมดุวคัซนีมาให้
คนตัวเล็ก

“เจ้าด้ือ ใต้ขอโทษ” เสียงใสกระซิบบอกเจ้าแมวน้อยที่
ตอนนีเ้ข้าไปมดุอยูใ่ต้เตยีง ราวกบัต้องการแสดงออกว่างอนเขา หลงั
โดนพาไปเจ็บตัว

“อย่าโกรธใต้นะ”
คนตวัเลก็เอ่ยเสยีงเบาขณะก�าลงัคลานอยู่บนพ้ืนเพ่ือจะมอง

หน้าเจ้าดื้อที่อยู่ด้านล่างของเตียง แต่ก็ไร้ผล เจ้าแมวน้อยยังคงรั้น
ที่จะอยู่ตรงนั้น ไม่ยอมยกโทษให้เจ้านายตัวเล็กของมัน

“ก็ได้ งั้นใต้อยู่ตรงนี้ รอดื้อออกมาก็ได้” เสียงใสกล่าว ก่อน
จะหยิบหมอนบนเตียงมาวางบนพื้นแล้วเอนกายเอาศีรษะหนุน
หมอนนิ่ง ไม่เซ้าซี้เจ้าดื้ออีก ดวงตาใสเหม่อมองเพดาน พลาง
ช�าเลืองมองแมวที่อยู่ใต้เตียงเป็นระยะ แต่เหมือนทุกครั้งที่เจ้าดื้อ
เห็นเขา มันต้องหลบสายตาทุกครั้งไป

แปะ... แปะ...
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เสยีงหยาดฝนทีด่งักระทบหลงัคา ท�าเอาดวงตาใสของแสงใต้
เบิกกว้าง ก่อนจะเลื่อนสายตามองไปยังหน้าต่างในห้องนอน หยด
น�้าฝนที่ร่วงหล่นจากฟากฟ้าก�าลังเกาะพราวที่ริมหน้าต่าง พร้อมๆ 
กับเสียงลมหายใจที่คุ้นเคยของใครบางคนที่ดังขึ้น

“...”
หัวใจของแสงใต้เต้นระรัวเมื่อได้ยินเสียงของอีกฝั่งที่ไม่ได้ยิน

มานาน ริมฝีปากบางเผยรอยยิ้ม เพียงแค่ได้ยินเสียงหายใจของ 
พีพ่รรษ เขากเ็หมอืนเหน็หน้าของเจ้าตวัอยูต่รงนี ้แต่ยิม้บางทีป่รากฏ
บนใบหน้าของแสงใต้ก็ต้องเหือดหายในทันทีที่เสียงต่อไปดังขึ้น

“อือ...”
เสยีงครางในล�าคอของอกีฟากฟ้ามันท�าให้แสงใต้หวัใจเต้นรวั 

รู้สึกตัวชา มือชาไปหมด ภายในสมองคิดไปถึงเหตุการณ์เป็นร้อย
พันท่ีท�าให้เกดิเสยีงนี ้ก่อนทีจ่นิตนาการของเขาจะถกูเฉลยเมือ่เสยีง
จูบอย่างดูดดื่มดังขึ้น

หยดน�้าใสเอ่อรื้นเต็มขอบตา เม่ือรับรู้แล้วว่าตอนนี้พี่พรรษ
ก�าลงัท�าอะไร แสงใต้เหม่อมองนอกหน้าต่างท่ีก�าลงัมฝีนโปรยปราย

ฝน... หยุดตกทีได้ไหม ใต้ขอร้อง
แต่ค�าขอของแสงใต้เหมือนจะไร้ผล สายฝนที่ร่วงหล่นจาก

ฟากฟ้ากลับตกแรงขึ้นกว่าเดิม คล้ายกับหยดน�้าตาของคนร่างบาง
ที่ก�าลังร่วงหล่นจากดวงตาคู่สวย

“เมี้ยว...” เจ้าดื้อร้องเรียกเขาเสียงเบา ขณะก้าวขาเดินออก
มาจากใต้เตียง ลิ้นเล็กๆ ของมันเลียใบหน้าของแสงใต้แผ่วเบา
ราวกับต้องการปลอบโยน

“ฮกึ... เจ้าดือ้” เสยีงใสเรยีกชือ่มนัแผ่วเบา ก่อนจะคว้ามนัเข้า
มากอด ลืมไปเสียสนิทว่านอกจากเขาที่ได้ยินเสียงจากฝั่งตรงข้าม
แล้ว คนที่อยู่อีกฝั่งของฟากฟ้าก็ได้ยินเสียงของเขาด้วยเช่นกัน

‘เชี่ย ฝนตก!’
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เสียงทุ้มที่ดังขึ้นด้วยความตกใจ ก่อนจะละล�่าละลักเอ่ย
‘เดี๋ยวเราค่อยคุยกัน’
แสงใต้รู้ดีว่าประโยคนั้นไม่ได้เอ่ยกับเขา ก่อนที่เสียงของพี่

พรรษจะเงียบไปพักใหญ่ แล้วดังขึ้นอีกครั้ง
‘น้อง พี่ขอโทษ...’
เสียงทุม้นุม่กล่าวขอโทษด้วยความรูส้กึผดิท่ีอยู่ในน�า้เสยีงจน

ปิดไม่มิด
“...”
แสงใต้ไม่ได้ตอบอะไรกลบัไป และต้ังใจว่านบัจากนีจ้ะไม่ตอบ

อะไรกลับไปอีกแล้ว รวมไปถึงการสานต่อความสัมพันธ์นั้นก็เช่น
เดียวกัน!

ถงึแม้จะตัง้ใจไว้อย่างนัน้ แต่นดัหมายฉีดวคัซนีเขม็ต่อไป
ของเจ้าดื้อกลับมาถึงเร็วกว่าที่แสงใต้คิด ส่งผลให้คนตัวเล็กต้องมา
นั่งอยู่ที่เดิมที่เดียวกับเม่ือสองสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยความรู้สึกท่ีต่าง
ออกไป

ครั้งที่แล้วเขาเฝ้าภาวนาให้คุณหมอเจ้าของเคสเป็นพ่ีพรรษ 
คนทีเ่กีย่วพนักนัด้วยโชคชะตาทีม่าพร้อมกบัสายฝน แต่ครัง้นีแ้สงใต้
ขอร้องให้เป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่คนร่างสูง

แม้เรื่องราวในวันนั้นจะจบลงที่แสงใต้ไม่ได้ตอบอะไรกลับไป 
และพี่พรรษก็ไม่ได้พูดอะไรอีกนอกเสียจากค�าว่าขอโทษ แต่คน 
ตัวเล็กก็หมดเร่ียวแรงที่จะอยากสานต่อความสัมพันธ์นี้ และโชคด ี
ท่ีอย่างน้อยฟ้ายงัเหน็ใจเขา เพราะนบัจากวนันัน้ฝนก็ไม่ได้ตกลงมา
อีก

“คณุแสงใต้ เจ้าของเจ้าดือ้ เชญิห้องตรวจหน่ึงค่ะ” เสียงผูช่้วย
สัตวแพทย์คนเดิมกล่าวเรียกคนตัวเล็ก 

แสงใต้ลุกขึ้นยืน แล้วเดินเข้าไปในห้องตรวจตามค�าบอก  
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นึกขอร้องฟ้าว่าอย่าให้แสงใต้ได้เจอคนคนนั้น แต่เหมือนคนบนฟ้า 
จะไม่ฟังค�าขอของแสงใต้ เพราะทันทีที่เดินเข้าไปในห้อง ใบหน้า
คมคายของคนร่างสูงในชุดเสื้อกาวน์ก�าลังส่งยิ้มสว่างไสวมาให้ ผม
ที่เคยเป็นทรงยุ่งๆ ของอีกฝ่าย วันนี้ถูกเซตเป็นทรงอย่างดี ก่อนจะ
เอ่ย

“สวัสดีครับ คุณแสงใต้นะครับ?”
เสียงทุ้มที่คุ้นเคยเอ่ยเรียกชื่อเขาเป็นครั้งแรก เรียกให้คน 

ตัวเล็กหัวใจเต้นระรัว ก่อนจะตอบเสียงเบา
“ครับ...”
ใบหน้าคมเผยรอยยิ้มให้อีกครั้ง ก่อนจะเดินเข้ามาใกล้จนมี

แค่โต๊ะตรวจที่กั้นกลาง ส่งผลให้กลิ่นน�้าหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของ
คนตรงหน้าทีแ่สงใต้เคยได้กล่ินในโรงอาหารวนัน้ัน ลอยมาเตะจมกู
อีกครั้ง

ใจของคนตัวเล็กแทบทะลุออกมาจากอก เมื่อทุกอย่างที่เกิด
ขึน้ตอนนีม้นัไม่ปรานต่ีอใจของเขาเลย หน�าซ�า้ยังท�าให้เขาเกิดความ
ตื่นเต้นมากขึ้นกว่าเดิมไปเสียอีก

“วันนี้ฉีดวัคซีนเป็นครั้งที่สองเนอะ” คนร่างสูงกล่าวขณะลูบ
หวัเจ้าดือ้แผ่วเบา ท�าให้เจ้าแมวน้อยครางด้วยความพอใจพลางเชดิ
หน้ารับสัมผัสนั้น แถมยังหลับตาพริ้มอีกต่างหาก

แสงใต้อดหมัน่ไส้ความสนทิทีม่นัมใีห้แก่คนร่างสงูอย่างรวดเรว็
ไม่ได้ ก่อนที่เขาจะละสายตาจากเจ้าดื้อ แล้วเอ่ยตอบรับ

“ครับ”
เสยีงใสตอบรบั เรยีกให้รอยยิม้บางปรากฏบนใบหน้าคม ก่อน

ที่เสียงทุ้มนุ่มนั้นจะกล่าวต่อ
“งั้นขอหมอตรวจร่างกายก่อนนะ”
“ครับ”
คนร่างสูงหัวเราะในล�าคอเบาๆ เม่ือได้ยินคนตรงหน้าพูด 
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ค�าว่า ‘ครับ’ นับเป็นรอบที่สาม พลางลดสเต็ทโตสโคปที่อยู่บนคอ 
แล้วสวมหูฟังเพื่อฟังเสียงหัวใจของเจ้าดื้อ

แสงใต้ลอบมองใบหน้าคมที่ก�าลังโน้มหน้าฟังเสียงหัวใจของ
แมวน้อยด้วยหัวใจเต้นรัว

วันนี้พี่พรรษก็ยังดูดีเหมือนทุกครั้งที่ได้เจอกัน
คนตวัเลก็คดิภายในใจ นกึขอบคณุทีห่ฟัูงน้ันไม่ได้ถูกใช้มาฟัง

เสียงหัวใจเขา เพราะไม่อย่างนั้นแล้วคนตรงหน้าต้องได้ยินเสียง
หัวใจที่เต้นดังแทบระเบิดของเขาอย่างแน่นอน

มอืของคนทัง้สองทีอ่ยูบ่นตัวของเจ้าดือ้ห่างกนัเพยีงคบื ก่อน
ท่ีมันจะสัมผัสกันแผ่วเบาในช่วงจังหวะที่พรรษเล่ือนสเต็ทโตสโคป
ไปฟังจุดอื่นของหน้าอก แค่นั้นแสงใต้ก็แทบจะตัวระเบิด เขาเลื่อน
มอืออกอย่างรวดเรว็ราวกบัถกูไฟฟ้าชอ็ก ในขณะท่ีพรรษยังมสีีหน้า
เรียบเฉย

“ตรวจร่างกายเบื้องต้นปกติดีนะครับ เด๋ียวหมอไปเตรียม
วัคซีนก่อนแล้วกันนะ”

“ครับ”
คนร่างสูงหัวเราะในล�าคออีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงตอบรับว่า 

‘ครับ’ เป็นครั้งที่สี่นั้น ก่อนที่เขาจะเดินออกไปจากห้องตรวจ ทิ้งให้
คนตวัเลก็พ่นลมหายใจออกมาอย่างโล่งอก ราวกบัเพิง่รูต้วัว่าตวัเอง
กลั้นหายใจมาตลอดที่อยู่ในห้องตรวจนี้

รอไม่นาน พรรษก็กลับเข้ามาในห้องตรวจอีกครั้ง พร้อมกับ
ถาดเหล็กที่มีอุปกรณ์ฉีดยาวางอยู่

“จับน้องไหวไหมครับ”
“ครับ”
ใบหน้าคมเผยรอยยิม้เอน็ดเูมือ่ได้ยนิค�าตอบรบัค�าเดมิ ก่อน

จะมองเจ้าด้ือท่ีก�าลงัมองหน้าเขาด้วยแววตาไม่เป็นมติรและส่งเสยีง
ขูฟ่่อเมือ่เริม่รูว่้าตนเองก�าลังจะเจบ็ตัวอกีครัง้ แล้วจงึเผยรอยยิม้บาง
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“แต่หมอว่าไม่น่าไหว เด๋ียวเจบ็ตัวอกี” เสยีงทุม้กล่าว เรยีกให้
แสงใต้ต้องเลกิคิว้ด้วยความแปลกใจ แต่ไม่ทนัจะได้หาค�าตอบ พรรษ
ก็ออกไปเรียกผู้ช่วยสัตวแพทย์ให้มาช่วยจับเจ้าดื้อเสียแล้ว ก่อนที่
การฉีดวัคซีนให้แมวน้อยจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว

คนร่างสูงกล่าวอธิบายโปรแกรมการฉีดวัคซีนยืดยาว พร้อม
ทั้งก�าชับว่าห้ามอาบน�้าให้เจ้าดื้อหลังการฉีดวัคซีนเพราะอาจท�าให้
เป็นไข้ได้ แต่คนพูดไม่เก่งอย่างแสงใต้ก็ได้แต่ตอบค�าเดิม

“ครับ”
พรรษหลดุหวัเราะในล�าคอทนัททีีไ่ด้ยนิเสียงตอบรบัน้ัน ก่อน

จะเอ่ย
“มีอะไรสงสัยไหมครับ ถามหมอได้นะ”
ค�ากล่าวนั้นท�าเอาแสงใต้เบิกตากว้าง ก่อนจะส่ายหน้ารัวๆ 

แล้วเอ่ย
“ไม่มีครับ”
“พูดค�าอื่นนอกจากครับได้แล้วนี่” พรรษกล่าวกระเซ้าคนตรง

หน้า 
ประโยคกระเซ้านั้นท�าเอาแสงใต้เบิกตากว้างมองคนร่างสูง

ด้วยความตกใจ พลางรับสมุดวัคซีนที่อีกฝ่ายย่ืนมาให้อย่างไม่รู้ 
จะตอบอะไร

“ครับ เอ๊ย เอ่อ...” แสงใต้ตอบรับค�าเดิมอย่างเผลอตัว ก่อน
จะอึกอักไม่รู้จะเอ่ยอะไรต่อ เรียกให้คนร่างสูงยิ้มบางพลางเอ่ย

“อีกสองอาทิตย์เจอกันนะครับ”
“คะ...ครับ?”
“หมอหมายถึงฉีดวัคซีนน่ะ”
“อ้อ ครับ” แสงใต้ตอบรับ ก่อนจะคว้ากระเป๋าเป้ส�าหรับใส่

แมวที่มีเจ้าดื้ออยู่ในนั้นเดินออกจากห้องตรวจอย่างท�าอะไรไม่ถูก 
ไม่ทันจะได้เดินพ้นจากห้องตรวจ เสียงของบุคคลที่สามก็ดังมาจาก
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ด้านหลัง
“เป็นไงบ้างวะ”
“ชู่...” เป็นเสียงของพรรษที่ดังขึ้นแทรกเสียงของเพื่อน เรียก

ให้หวัใจของแสงใต้เต้นระรวั ก่อนทีเ่สยีงทัง้หมดจะหายไปเมือ่ประตู
ห้องตรวจถูกปิดลง

แสงใต้เดินออกจากโรงพยาบาลสัตว์มาหยุดยืนที่ด้าน
หน้าป้ายรถเมล์เพือ่รอรถประจ�าทาง ดวงตาใสเงยหน้ามองท้องฟ้า
ที่ก�าลังมืดครึ้ม

ฝนก�าลังจะตกอีกแล้ว
แสงใต้ไม่อยากให้ฝนตก ไม่อยากได้ยินเสียงแบบน้ันของพ่ี

พรรษ
เพียงแค่คิดเท่านั้น หยดน�้าใสก็เริ่มคลอหน่วย ไม่ทันสังเกต

ว่ามีรถยนต์มาจอดที่ด้านหน้า จนกระทั่งมีเสียงเรียกเขา
“น้อง... น้องครับ”
เสียงที่คุ้นเคยนั้น เรียกให้ใบหน้าหวานต้องเงยหน้าขึ้นอย่าง

ฉับพลัน
ฝนยังไม่ได้ตก
แต่ต้นเสยีงนัน้กลบัมาจากคนร่างสงูทีน่ัง่อยูใ่นรถ ใบหน้าคม

เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสื้อกาวน์ตัวนอกถูกถอดแขวนไว้อยู่หลังเบาะ 
ส่วนเสื้อนักศึกษาก็ถูกพับแขนเสื้อลวกๆ ถึงข้อศอก

“ฝนจะตกแล้ว ไปด้วยกันไหมครับ”
ค�าชวนนั้นเรียกให้แสงใต้ต้องส่ายหน้าปฏิเสธอย่างรวดเร็ว 

ขนืข้ึนรถไปกบัอกีฝ่ายตอนฝนตกแบบนี ้คนตรงหน้าต้องรูแ้น่ว่าเขา
คือคนเดียวกันกับคนในสายฝน

“มะ...ไม่เป็นไรครับ”
“ไม่ต้องเกรงใจครับ รถเมล์มันไม่ค่อยวิ่งผ่านแถวนี้นะ ยิ่งฝน
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ตก กว่าจะมาก็นานเลย”
“คือ... ไม่เป็นไรจริงๆ ครับ เดี๋ยวเพื่อนผมมารับ” แสงใต้

ปฏิเสธเสียงแข็ง เพราะตั้งใจเอาไว้แล้วว่าเขาจะไม่สานต่อความ
สัมพันธ์กับคนตรงหน้าอีก “แล้วอีกอย่าง เราก็ไม่รู้จักกัน”

“อู้ว เจ็บเลย” ถ้อยค�าเอ่ยจากคนตัวเล็ก ท�าเอาพรรษต้อง
อุทานด้วยน�้าเสียงกลั้วหัวเราะ ไม่จริงจังอะไร ก่อนจะเผยรอยยิ้ม
อีกครั้ง “แต่พี่อยากรู้จักน้องอะครับ”

เดี๋ยวนะ ประโยคนี้มันแปลกๆ 
แสงใต้เบิกตากว้าง แล้วฟังค�ากล่าวของคนร่างสูงตรงหน้า

อย่างไม่อยากจะเชื่อหู
“เรามารู้จักกันได้ไหมครับ น้องแสงใต้” เสียงทุ้มเอ่ยอีกครั้ง

พร้อมรอยยิ้มเต็มใบหน้า เรียกให้หัวใจของแสงใต้เต้นระรัว ก่อนที่
ค�าค�าหนึ่งจะผุดขึ้นในหัว

ไอ้คนเจ้าชู้!


