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ไม่เนิ่นนานเท่าไร...หากแต่ยังก่อนหน้านั้น....
ลมเย็นพัดแรงจนเส้นผมสีด�าขลับของเธอพลิ้วไหว  ดวงดาวบนแผ่นฟ้า

สีด�าทะมึนทอแสงเป็นประกายระยิบระยับ  หากแต่พร่าเลือนเพราะเธอก�าลัง   

จ้องมองมันผ่านหยาดน�้�าตาที่เอ่อล้นและหลั่งริน  มันไหลลงมาจนถึงปลายคาง

ของเธอก่อนจะร่วงหล่นลงสู่พื้น  เธอยกหลังมือขึ้นปาด พยายามสูดลมหายใจ

เข้าลึก  แต่ก็ไม่สามารถกลั้นก้อนสะอื้นเอาไว้ได้

เนิ่นนานเท่าใดแล้วหนอ  หญิงสาวร�าพึงกับตนเอง  ที่เธอเคยชื่นชอบ

ทอ้งฟา้ยามราตรีว่าสดี�าของมนัชว่ยขบัเนน้ใหแ้สงแหง่ดวงดาวนัน้พราวไสว  หาก

แต่ในเวลาน้ี  มันกลับมืดด�าราวกับค�าสาปที่ก�าลังข่มทับแสงแห่งดวงดาราให้ดู

หม่นหมอง

บนดาดฟ้าของอาคาร  4  ซึ่งเป็นที่ตั้งของวอร์ดเด็ก  อำทิตยำ แก้วมธุรส 

บอกกับตนเองผ่านดวงดาวบนฟากฟ้าว่าชีวิตของเธอนั้นล้มเหลว  ว่าตัวเธอนั้น 

ไรส้ิน้คณุคา่ และไมอ่าจด�ารงศกัดิศ์รแีหง่ความเปน็มนษุยต์อ่ไปไดอ้กี  วา่เธอนัน้

หมดสิ้นความหมายต่อทุก ๆ  สิ่งที่อยู่รอบตัว

ภาพของเด็กชายตวัน้อยในออ้มแขนหมนุวนผา่นเขา้มาในหว้งส�านกึ  เธอ

ก�าลังประคองตัวเด็กเอาไว้  ก่อนที่จะค่อย ๆ  แทงเข็มฉีดยาในมือลงไปยัง...

”นี่เธอทำาอะไรของเธอ...หนิง...หลีกออกไปเดี๋ยวนี้„
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แล้วเสียงของหัวหน้าวอร์ดก็ตวาดก้องขึ้นมา  อาทิตยายกมือทั้งสองข้าง

ของตนเองขึ้นมาจ้องมองพลางส่ายศีรษะไปมา  นี่ก็อีกครั้งหนึ่ง  เธอบอก     

กับตนเอง  อีกครั้งหน่ึงที่เธอท�าผิดพลาดอย่างไม่เข้าท่า  อีกครั้งหนึ่งที่เธอท�า  

เรื่องง่ายแสนง่ายผิดพลาด พลาดอย่างไม่น่าให้อภัยตนเอง

”แทงเข็มเด็กแค่นี้  พลาดได้ยังไง  เคสนี้แทงเข็มง่ายจะตายไป„

เสียงตวาดของหัวหน้าดังซ�้�ามาอีก  เธอจ�าไม่ได้ว่าตนเองพูดขอโทษ   

ออกไปก่ีครั้ง  เธอจ�าไม่ได้ว่าเพื่อนพยาบาลคนอื่นหันมามองหน้าเธอด้วยความ

ระอาบ้างหรือเปล่า  แต่เธอรู้ว่าแม่ของเด็กคนนั้นมองมาที่เธอด้วยสายตาต�าหนิ  

ติเตียน  ซึ่งแค่น้ันก็หนักหนามากพอแล้วส�าหรับเธอ  หนักมากพอแล้วส�าหรับ

พยาบาลมือหนึ่งแห่งวอร์ดเด็กด้านการแทงเข็มเข้าเส้นเลือด  ซึ่งแน่นอน  เธอ

บอกกับตนเอง  มันกลายเป็นอดีตไปเสียแล้ว  อดีตพยาบาลแทงเข็มมือหนึ่ง   

ที่ไม่เคยแทงเข็มผิดพลาด  ไม่เคยมีเด็กคนไหนที่เธอหาเส้นเลือดไม่พบ  ไม่มี 

เด็กคนไหนที่...

จนกระทั่งเมื่อสามเดือนที่แล้ว  เธอได้เผชิญกับเหตุการณ์สุดคาดฝัน   

เหตุการณ์ที่ท�าให้พยาบาลมือหนึ่งแห่งวอร์ดเด็กกลายเป็นอดีต  และชีวิตของ   

ผู้หญิงที่ชื่อ  อาทิตยา  แก้วมธุรส  เปลี่ยนแปลงไปจนไม่มีทางกลับคืนมาได้ 

เหมือนเดิม

พรพริณุบดิเนือ้ตวัขบัไล่ความเมือ่ยขบทีต่อ้งทนนัง่จบัเจา่อยูห่นา้กลอ้งจลุทรรศน์

มาตลอดสามชั่วโมงเต็ม  สามชั่วโมงเต็ม ๆ หลังเลิกงานที่ใครต่อใครพากัน   

กลบับา้นหรอืไมก่ไ็ปเดนิจบัจา่ยซือ้ของกนัหมดแลว้ ยกเวน้แตต่วัเธอเทา่น้ันทียั่ง

นั่งท�างานต่อไปอยู่ตามล�าพัง  ต้องทนท�างานหนักกว่าคนอื่นหลายเท่าตัวเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายท่ีใหญ่กว่า  เป้าหมายท่ีบิดาของเธอมีส่วนส�าคัญในการก�าหนดให้

เธอเอื้อมมือไปปิดเครื่อง  เก็บข้าวของตรงหน้าให้เข้าที่  แล้วลุกขึ้นถอด 

เสื้อกาวน์ออก  เผยให้เห็นเรียวแขนเนียนสวยสีน�้�าผ้ึงตั้งแต่ช่วงหัวไหล่ต่อจาก 
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เสือ้แขนสัน้กดุลงไป กอ่นจะเหลยีวซ้ายแลขวาทัว่ทัง้หอ้งจนมัน่ใจแลว้วา่ทกุอยา่ง

เรียบร้อยดี  เธอจึงปิดไฟภายในห้อง ล็อกประตูแล้วก้าวเดินออกมา

ลมเย็นในยามค�่�าคืนโชยมาเบา ๆ   แต่เรียกความสดชื่นคืนกลับมาให้เธอ

ได้ชะงัด  พรพิรุณยิ้ม  ขยับแว่นกุชชีกรอบไทเทเนียมสีน�้�าทะเลให้เข้าที่บน     

สนัจมกูสงูโดง่  ดวงตาด�าขลบัภายใตว้งคิว้เรยีวโค้งและคมมองกวาดไปรอบตวั

อกีครัง้  ก่อนจะสาวเทา้เดนิออกไปสูล่านกวา้งหน้าอาคารพยาธิวทิยาทีเ่ธอท�างาน

อยู่  แน่นอนว่าในขอบเขตของโรงพยาบาลที่เธอท�างานอยู่นั้นควรจะปลอดภัย

อยู่เสมอ  แต่ไม่ว่าอย่างไรเธอก็ไม่เคยละทิ้งความระมัดระวังตัว  เหตุร้ายเกิด  

ขึ้นได้ทุกสถานที่และทุกเวลาหากเราประมาทเลินเล่อ  นั่นคือคติประจ�าใจที่เธอ

ยึดถือมาตลอด

เธอส่งยิ้มให้ยามหน้าตึกที่เธอท�างานก่อนจะเดินผ่านไป  ความจริงแล้ว

ในอีกฐานะหนึ่ง  ตึกนี้คืออาคารเรียนของเธอด้วยเช่นกัน  เธอก�าลังเรียนไป 

พร้อม ๆ  กับท�างาน  และน่ันเองคือสาเหตุที่ท�าให้เธอต้องท�างานและเรียนรู้ให้

มากกว่าผู้อื่น  การเป็นนักเทคนิคการแพทย์มันก็ดีอยู่หรอก บิดาของเธอกล่าว

ไวก้บัเธอ แตด่ว้ยความสามารถทีเ่ธอมี  เธอสามารถเปลีย่นสถานะไปเปน็แพทย์

ผู้เชี่ยวชาญสาขาใดสาขาหนึ่งได้อย่างไม่ยากเย็น  และเธอก็เห็นด้วยเสียด้วยสิ

ความจริงเธอควรจะได้เข้าเรียนแพทย์ไปก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้ว ตั้งแต่

สอบเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหลังจากจบมัธยมปลาย  ถ้าหากไม่มี  อุบัติเหตุ

ตลก ๆ  เรื่องนั้นเกิดขึ้นมา

เธอยิ้มมุมปากเล็กน้อย  คิดถึงเรื่องนี้ทีไรก็อดข�าไม่ได้สักที

พรพริณุสะบดัเรอืนผมด�าหนาเปน็เงาไปทางดา้นหลงัขณะเดนิออกสูถ่นน

ที่เชื่อมอาคารต่าง ๆ  ในโรงพยาบาลเข้าด้วยกัน  ก่อนจะเลี้ยวขวามุ่งหน้าตรงไป

ตามทางเดนิปกูระเบือ้งสนี�้�าตาลเขม้  ความจรงิเธอควรจะเลีย้วซ้ายหากตอ้งการ

เดินไปยังอาคารจอดรถ  แต่มันยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางของเธอในเวลานี้   

มันเป็นอีกอาคารหนึ่ง  อาคารที่เธอมั่นใจว่ามีเพื่อนของเธอคนหน่ึงก�าลังเข้าเวร
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ท�างานอยู่

เพื่อนคนที่เธอห่วงใยเป็นพิเศษ

เมื่อโยนงานทั้งหมดที่ค้างคาอยู่ในหัวออกไป สิ่งที่เหลืออยู่ในเวลานี้ก็คือ

ความกังวลใจต่อหนิง...เพื่อนสาวผู้อ่อนแอและบอบบาง  ผู้เรียนหนังสือมา    

ด้วยกันตั้งแต่สมัยมัธยมที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ก่อนจะสอบเข้ามหา-

วิทยาลัยมาด้วยกัน  ได้เรียนในมหาวิทยาลัยเดียวกัน  โดยตัวเธอสอบเข้าคณะ

เทคนิคการแพทย์  ส่วนหนิงได้เข้ามาเรียนเป็นพยาบาล

พรพิรุณนึกภาพใบหน้าของเพื่อนสาวผู้ยิ้มอย่างเศร้า ๆ ขณะสาวเท้าไป

ตามทางเดินอย่างรวดเร็วจนเส้นผมยาวถึงบั้นเอวของเธอโบกสะบัดไปมาอยู่บน

แผ่นหลัง  เธอหลีกออกขวาเพื่อหลบรถเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ซึ่งเจ้าหน้าที่เข็น

สวนทางมา สง่ยิม้ทกัทายกนันดิหนึง่ตามประสาเพือ่นรว่มวชิาชพีในโรงพยาบาล

ทีเ่คยเหน็หนา้กันอยูเ่ปน็ประจ�า  กอ่นจะสาวเทา้เรว็ ๆ  มุง่หนา้ตอ่ไป  เธอเปน็คน

เดนิเร็วอยู่แลว้ตามธรรมชาต ิผดิกนัอยา่งมากกบัหนิงซ่ึงเดินเนิบชา้ และท�าอะไร

ก็ท�าอย่างเชื่องช้า ค่อย ๆ  ท�า ค่อย ๆ  ไป

ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะหนิงเป็นผู้หญิงที่เติบโตขึ้นมาในแบบไข่ในหิน  น่ัน

เป็นนิยามที่พรพิรุณนึกออก  ไม่เคยท�าอะไรได้เองจริง ๆ  ถูกเลี้ยงดูมาอย่าง

ทะนุถนอม  เป็นคนขี้อายและกลัวจะท�าอะไรผิดพลาด  กลัวจะท�าให้แม่ผิดหวัง 

กลวัจะท�าใหเ้พือ่นไมพ่อใจ กลวัจะท�าไมถ่กูใจคนอ่ืน จนกลายเปน็คนขาดความ

มั่นใจในตนเองไปในที่สุด  เธอเป็นคนหัวอ่อน  พร้อมจะยอมท�าตามที่ผู้อื่น

ต้องการ แม้ว่าตนเองจะไม่เห็นด้วยก็ตามที

เธอนึกข�าเมื่อย้อนกลับไปสมัยเป็นนักศึกษา  เธอลากหนิงไปเที่ยวบ้าน    

ผีสิงในดรีมเวิลด์ด้วยกัน  เธอจ�าได้ดีว่าหนิงนั้นเดินตัวสั่นงันงกอยู่ระหว่าง     

ตวัเธอกบัไอส้าอยูต่ลอดเวลา และไม่ยอมลมืตาขึน้มามองตลอดทางเดนิในบา้น 

หลังนั้น  หรือตอนไปดูภาพยนตร์เรื่องนรกระฟ้า ด้วยกันในตอนเย็นวันนั้น   

หนิงก็ยังนั่งตรงกลางระหว่างทุกคน และหลับตาปี๋ทุกครั้งที่มีฉากรุนแรง
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ดังน้ัน  เมื่อเธอเห็นหนิงเร่ิมร้องไห้ขึ้นมาอีกครั้ง  ประกอบกับใบหน้า   

เศร้าสร้อยกับสติสัมปชัญญะที่เลื่อนลอย ความรู้สึกกังวลห่วงใยจึงหวนกลับ  

คืนมา  และเธอยังเริ่มได้ยินข่าวว่าหนิงท�างานผิดพลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ   ซึ่งเป็น

หลักฐานแสดงว่าเพื่อนของเธอผู้นี้ได้สูญเสียความเชื่อม่ันในการท�างานประจ�า 

เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งด้วย ยิ่งท�าให้พรพิรุณห่วงใยมากขึ้นเป็นพิเศษ

”หนิงอยู่ไหนคะ„  พรพิรุณส่งยิ้มสวยพร้อมเอ่ยปากถามพยาบาลตรง

เคาน์เตอร์ทันทีที่เธอเดินมาถึงหน้าวอร์ดเด็ก

เสียงสอบถามกันเองไปมาระหว่างพยาบาลดังข้ึนสองสามคร้ัง  ก่อนได้รับ  

ค�าตอบว่าไม่รู้ กลับคืนมา  ใครคนหน่ึงบอกว่าหนิงแทงเข็มพลาดจนเส้นเลือด   

ของเดก็แตกอกีแลว้ กเ็ลยโดนหวัหนา้ด ุ แลว้เหน็เดนิออกไปขา้งนอก  พรพริณุ

กล่าวขอบคุณ  หันหลังเดินออกมาจากวอร์ดเด็ก  ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมากด

เรยีก แตค่�าตอบทีไ่ด้รับกลับคนืมาคอื  ”หมายเลขทีท่า่นเรยีก  ไมส่ามารถตดิตอ่

ได้ในขณะนี้„

เธอกดโทรศัพท์เรียกซ�้�าแล้วซ�้�าอีก สองเท้าก้าวเดินช้า ๆ   สอดส่ายสายตา

มองหา แต่เสียงตอบรับในโทรศัพท์ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

พรพิรุณมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าลิฟต์  เธอยืนเหม่อมองมันแล้วก็ชะงัก 

บางทีนะ  เธอพูดกับตนเอง  ถ้าเธอเดาใจเพื่อนรักไม่ผิด บางทีนะ...

เธอเอื้อมมือออกไปกดลิฟต์ตรงหน้า  จากนั้นก็รอ

ต�่�าลงไปสักห้าสิบเมตร หรือว่าร้อยเมตร  ไม่รู้สิ  อาทิตยาบอกกับตนเอง  เธอ

ไม่เก่งเรื่องการค�านวณตัวเลขพวกนี้เอาเสียเลย  ไม่เหมือนฝนเพื่อนรักของเธอ 

ซึ่งเก่งเรื่องค�านวณมาก  หรือว่าการกะระยะความสูงแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องของ

จินตนาการมากกว่า  ซ่ึงก็ต้องยกให้สา  เพ่ือนรักของเธออีกคนที่มีพรสวรรค์   

ด้านนี้เป็นเลิศ  สานั้นสามารถจินตนาการหรือคาดการณ์เหตุการณ์ต่อเนื่องได้

เป็นฉาก ๆ  อย่างน่าทึ่ง  ตั้งแต่สมัยที่เป็นนักเรียนอยู่ด้วยกัน
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เธอมองดูรถยนต์สองสามคันที่แล่นเข้ามาในโรงพยาบาลจากดาดฟ้าตึก

พรอ้มถามตนเอง  แลว้ฉนัเกง่อะไรบา้งละ่  แตก่ต็อ้งสา่ยหนา้ไปมาแทนค�าตอบ 

นอกจากขี้แง  ร้องไห้  อ่อนแอ  และไม่ได้ความแล้ว  เธอคิดว่าเธอไม่ได้มีความ

สามารถอะไรเลย  สักนิดเดียวกไ็มม่ ี ไมว่่าจะกอ่นหรอืวา่หลงัแตง่งาน  เธอก.็..

ขาของเธอเริ่มสั่นจากความสูงที่ก้มมองอยู่  จนต้องยอมล่าถอยกลับมา 

นั่งขดตัวอยู่หลังก�าแพง  หลังแต่งงานอย่างนั้นหรือ  เธอถามตนเองซ�้�าไปซ�้�ามา 

ใช่แล้ว  หลังแต่งงาน  น�้�าตาของเธอไหลพรากลงมาอีกครั้งเมื่อนึกถึงลูกที่แท้ง

หลังจากตั้งครรภ์ได้เพียงสองเดือน  ร่างกายเธออ่อนแอเกินกว่าจะตั้งครรภ์ได้ 

หมอบอกเธออย่างนั้น  เธอต้องแข็งแรงกว่านี้มาก ๆ  ถ้าต้องการมีลูก

ปัญหาก็คือ  เธอไม่เคยแข็งแรงเลยตลอดชีวิตของเธอ  เท่าที่จ�าความได้

”หลบมาอยู่นี่เอง„  เสียงของพรพิรุณดังขึ้นท�าลายความเงียบที่โอบล้อมอยู่   

รอบตัว

”ฝน„  อาทิตยาเอ่ยออกไปเมื่อเห็นว่าเพื่อนรักของเธอนั่นเองที่ก�าลัง   

เดินตรงมาหา

”ใช่...ฉันเอง„  พรพิรุณเอ่ย

”ฉันทะเลาะกับพี่หมออีกแล้ว„  อาทิตยาพูดขึ้นก่อนจะปล่อยโฮออกมา

อย่างเต็มกลั้น  ”ฉันทะเลาะกับเขาอีกแล้ว„

”ไม่เป็นไร หนิง  ไม่เป็นไร„  พรพิรุณปลอบโยน

”ไม่เลยฝน  มันเป็น มันต้องเป็น„  อาทิตยาเถียงกลับไป

”ฉนัรู„้  พรพริณุทรดุตวัลงนัง่ขา้ง ๆ   ดึงตวัเพือ่นรกัเขา้มากอด  ”ฉนัรูว้า่

แกไม่ชอบทะเลาะกับใคร  ฉันรู้ดี„

”แต่ฉันทะเลาะกับเขาอีกแล้ว ฝน ฉันท�ามันอีกแล้ว„

”ก็แกทนไม่ไหวนี่นา„

”ฉันต้องทนให้ได้สิ  ฉันต้องทนได้„  อาทิตยาสะอื้นไห้แนบอกของเพื่อน
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สาว  เสือ้แขนกดุสนี�้�าเงนิเขม้ของพรพิรุณเร่ิมเปยีกชืน้จากหยดน�้�าตาของเพือ่นรกั

”แกพยายามแล้ว„  พรพิรุณลูบศีรษะของเพื่อนรักเบา ๆ   ”แกพยายาม  

ดีที่สุดแล้ว„

”ฉันยังพยายามไม่มากพอ  ฉันยัง...„  ตามมาด้วยเสียงสะอ้ืนไห้ไร้ซึ่ง   

ค�าพูด

”พีห่มออยากจดังานวนัเกดิ„  อาทติยาเอย่ท�าลายความเงยีบขึน้มา หลงัจากสงบ

จิตใจลงได้แล้ว  ”วันเสาร์ที่จะถึงนี้  พี่หมออยากให้ฉันช่วยเป็นแม่งานรับรอง

เพื่อน ๆ  ของเขาด้วย„

”เพื่อน ๆ  ของเขาที่ว่า  หมายถึง...„

”ใชแ่ลว้  เพือ่นกลุม่ทีฉั่นไม่ชอบน่ันแหละ„  อาทติยาพดูออกไป  ”พีห่มอ

จะเชญิเพือ่นกลุม่นัน้มาดว้ย  ไม่ใชม่เีฉพาะเพือ่นหมอทีส่นทิหรอืคนในครอบครวั„

”พูดตามตรงนะหนิง„  พรพิรุณพูดขึ้น  ”จนถึงตอนนี้  ฉันก็ยังไม่เข้าใจ

อยู่ดีว่าท�าไมแกถึงไม่ชอบเพื่อนใหม่กลุ่มนี้ของแฟนแก  เท่าที่แกเล่าให้ฉันฟัง 

พวกเขามีทั้งเจ้าของร้านอาหาร  เจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์  เจ้าของบริษัททัวร์  หรือ   

ผู้บริหารบริษัทใหญ่โต  ฉันก็ยังมองไม่เห็นว่าท�าไมแกถึงไม่ชอบเพื่อนกลุ่มนี้„

”แกไม่เข้าใจหรอก ฝน  แกไม่มีวันเข้าใจ„  อาทิตยาส่ายหน้าไปมา

”ถา้อยา่งนัน้  แกกล็องอธบิายใหฉ้นัฟงับา้งสวิา่ท�าไม  ฉนัเปน็เพือ่นแกนะ 

หนิง  เพื่อนมีเอาไว้ให้ระบายความในใจได้นะ„

”ฉันรู้ดี  ฝน  ฉันรู้และขอบใจแกมาก ๆ   แต่มันต้องไม่ใช่เรื่องนี้  ต้อง

ไม่ใช่„

”มันเรื่องอะไรกันที่เพื่อนบอกกับเพื่อนไม่ได้  หือ...หนิง มันเรื่องอะไรกัน

ถึงเป็นความลับที่แกต้องทนเก็บมันไว้คนเดียว„

”ฉันบอกแกไม่ได้จริง ๆ „

”หรือแม้แต่แม่ของแก แกก็บอกท่านไม่ได้„
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”ฉันขอโทษจริง ๆ   ฉันบอกไม่ได้„

”แกรู้บ้างไหมว่าแม่เป็นห่วงแกขนาดไหน„

”ฉันรู้...„

”เปล่าเลย...แกไม่รู้หรอก„  พรพิรุณพูดแทรก  ”แกรู้ตัวบ้างไหมว่าแก 

เดินขึ้นมายืนเหม่อมองดูถนนข้างล่างนั่นจากบนดาดฟ้าตึกนี้บ่อยแค่ไหน  แก

ไมรู่ห้รอกวา่ฉนัวิตกแทนแมแ่กขนาดไหน  ว่าสักวนัฉนัอาจจะเหน็แกพุง่ดิง่ลงไป   

ข้างล่างนั่นพร้อมกับปัญหาด�ามืดที่แกไม่ยอมแบ่งปันให้คนอื่นรับรู้„

”ไม่รู้สิ...ฝน...ไม่รู้สิ„  อาทิตยาพูด  ”...พุ่งดิ่งเลยหรือ„

”ฉันหวังว่าแกยังไม่เคยคิดจะท�าแบบนั้นหรอกนะ„  พรพิรุณดักคอ

”ไม่เลย...ฉันไม่เคยคิด„  อาทิตยาตอบกลับมา  ”ฉันแค่เคยนึกสงสัยว่า

คนที่ตกตึกลงไป จะเจ็บแค่ไหนเวลาที่ร่างกระแทกพื้น„

”มันไม่เจ็บ  เพราะพวกเขาจะหัวใจวายตายเสียก่อนที่ร่างจะกระทบพื้น 

เรื่องนั้นแกก็รู้ดีพอ ๆ กับฉัน„  พรพิรุณพูด  ”แต่นี่เราไม่ได้ก�าลังถกกันทาง

วชิาการนะ หนงิ  ฉนัก�าลงัพดูถงึเรือ่งชวีติของแก  พดูถึงความเศรา้ของแก  พดู

ถึงสิ่งที่แกเป็นตลอดสามเดือนมานี้  ที่นับวันมีแต่จะแย่ลงไปเรื่อย ๆ „

”ฉันขอบใจแกมากที่เป็นห่วง„

”เปลี่ยนค�าว่าขอบใจเป็นการแบ่งปันความเศร้าให้กันบ้างก็ดีนะ  หนิง„  

พรพิรุณระบายลมหายใจออกช้า ๆ  อย่างอ่อนใจ  ”เปลี่ยนเป็นค�าบอกเล่าให้แม่

ของแกฟัง  เพื่อให้ท่านสบายใจขึ้น„

”ฉันคงท�าให้แม่กลุ้มใจมากใช่ไหม„  อาทิตยาพูดด้วยน�้�าเสียงเศร้า ๆ  

”ไมม่ปีญัหาอะไรทีแ่มข่องแกยอมรับไมไ่ดห้รอก ถา้มนัเปน็ปญัหาของแก 

ท่านคงยินดีท�าทุกอย่างเพื่อแก  แบ่งปันทุกอย่างกับแก  และช่วยแกแก้ปัญหา   

จนสุดความสามารถ„

”แมจ่ะเขา้ใจและยอมรับปญัหาทกุอยา่งของฉนัไดจ้รงิ ๆ  หรอื„  อาทติยา

ถามสวนกลับไป
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”ให้แกร้อยบาท ฉันพนันเอาแค่โอเลี้ยงแก้วเดียว„  พรพิรุณตอบ

”แกก�าลังจะท�าให้ฉันข�า„  อาทิตยาพูดกลับมา

”ถ้าข�าก็หัวเราะสิ„

”ก็อยากหัวเราะอยู่  แต่ยังหัวเราะไม่ออก„

”ถา้อยา่งนัน้  แกกก็ลบัไปคดิดนูะ  ปญัหาหนักอกอะไรก็ตามทีไ่ม่สามารถ

ระบายให้ฉันฟังได้  ไปหาทางระบายให้แม่ของแกฟังซะ„

”ฉันจะลองคิดดู„  อาทิตยาพยักหน้า  ”บางทีหลังงานวันเกิดของพี่หมอ

ผ่านไปแล้ว ฉันอาจจะพูดให้แม่ฟังก็ได้„

”ดมีาก  เพือ่นรกั„  พรพริณุกอดกระชบัรา่งของอาทติยาเขา้มา  ”แลว้ฉนั

ขอเลยนะ  เลิกมานั่งเล่นบนดาดฟ้าแบบนี้เสียที  ฉันหวาดเสียวจริง ๆ „

”ได้เลย...ได้เลย...ฝน„  อาทิตยาเผยรอยย้ิมแรกของค�่�าคืนน้ันออกมา  

ได้ส�าเร็จ  ”ฉันรับปากแกว่าฉันจะไม่ขึ้นมานั่งเล่นบนดาดฟ้าแบบนี้อีกแล้ว„

”เย่ียม„  พรพิรุณย้ิมออกมาอย่างโล่งอก  ”แล้วน่ีแกอยากกลับลงไปหรือยัง„

”ยัง„  อาทิตยาส่ายหน้าไปมา  ”ฉันยังอยากนั่งดูดาวอยู่บนนี้„

”ตลอดทั้งคืนเลยหรือ„

”ใช ่ตลอดทัง้คนืเลย„  อาทติยาพยกัหน้า  ”แกจะอยู่ดูดาวเปน็เพือ่นฉัน

ไหม„

”ไม่มีทาง„

”ท�าไมล่ะ„

”เพราะยามจะมาไล่พวกเราลงไปก่อนไง„

”โอเค  งั้นก็อยู่จนกว่ายามจะมาไล่ก็ได้„

”ถ้าแค่นั้นฉันก็โอเคกับแก„

แล้วหญิงสาวทั้งสองคนก็น่ังกอดคอมองดูดาว  พร้อมกับพูดคุยถึง    

เรื่องราวในวัยเด็กกันอย่างเพลิดเพลิน



”ตอนนี้แกอยู่ที่ไหน„  พรพิรุณกรอกเสียงลงไปในโทรศัพท์
”หมู่บ้านหน่ึงในเขตภาคใต้„  แสงอุษาพูดตอบกลับมา  ”นี่ถือว่าโชคดี

มากที่แกโทรศัพท์มาหาฉันตอนนี้  เพราะพรุ่งนี้ฉันก็จะเข้าป่าแล้ว  แกอาจจะ

ติดต่อฉันไม่ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์„

”บ้าน่า„

”จริง„  เธอพูดแล้วหัวเราะ

”แล้วฉันจะติดต่อแกได้ยังไง„

”บังเอิญว่าคราวนี้  บก.  ของฉันใจดี  เขาเช่าโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมมาให้

ฉันออกภาคสนามด้วย„

”อะไรกัน  ตาหัวเถิกรู้จักใจดีแบบน้ีตั้งแต่เมื่อไหร่„  พรพิรุณหัวเราะ  

เสียงดัง

”ห้ามเรียกเขาว่าตาหัวเถิก  ส�าหรับคราวนี้„  แสงอุษาหัวเราะบ้าง  ”ต้อง

เรียกเขาว่าคุณ บก.  จ้ะ  ไม่ว่าจะห่วงใยสวัสดิภาพของฉันจริง ๆ  หรือเปล่าก็ตามที 

แต่คราวนี้เขาน่าชื่นชม  เขาจึงยังไม่ใช่ตาหัวเถิก„

”ถ้าอย่างนั้นฉันก็ติดต่อแกทางโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมได้  ไม่ว่าแกจะอยู่   

ตรงไหนในป่า„

”ตามน้ัน„  แสงอุษาตอบ  ”เด๋ียวฉันจะส่งหมายเลขโทรศัพท์ผ่าน

2
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ดาวเทียมไปให้แก„

”เยี่ยม„  พรพิรุณพูด  ”แล้วแกเข้าป่าภาคใต้ไปท�าอะไร„

”สารคดีเรื่อง ซาไกท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง „  แสงอุษาตอบ  

”เป็นไง หัวข้อน่าสนใจใช่ไหม„

”น่าอันตรายมากกว่า„  พรพิรุณตอบ

”กค็งมบีา้ง„  แสงอษุาส่งเสยีงหวัเราะกลบัมา  ”เลยเปน็ทีม่าของโทรศพัท์

ผ่านดาวเทียมไง„

”พอเข้าใจได้„  พรพิรุณถอนหายใจยาว  ”ยังไงก็ระวังตัวมาก ๆ  ก็แล้วกัน„

”แนน่อนอยูแ่ลว้  เพือ่นรกั„  แสงอษุาพดูกลบัมา  ”วา่แต ่ ฉันไม่คิดวา่แก

จะโทรศัพท์มาหาฉันแค่คุยเล่นหรอกนะ  มีอะไรหรือเปล่าฮึ  ฝน„

”เรื่องไอ้หนิง„  พรพิรุณตอบ  ”ฉันคิดว่าตอนนี้มันก�าลังถดถอยสุด ๆ „

”ยังไง„

”ล่าสุด มันไปนั่งมองดูพื้นถนนจากดาดฟ้าชั้นสิบห้า„

”อมื...„  แสงอษุาสง่เสยีงครางกลบัมาตามสาย  ”เรือ่งครอบครวัใชไ่หม„

”มันไม่ยอมบอกตามเคย„  พรพิรุณตอบ  ”แต่ให้เดาก็ต้องว่าใช่„

”ถ้ามันหย่ากับหมอชิตชัยก็คงจบเรื่อง„  แสงอุษาพูด

”นั่นไม่ใช่ไอ้หนิงเด็ดขาด„  พรพิรุณพูดกลับไป  ”แกก็รู้ว่ามันท�าอะไร

แบบนั้นไม่ได้เด็ดขาด„

”เพราะมันรักหมอชิตชัยสุดจิตสุดใจ หลงรักอย่างโงหัวไม่ข้ึนไง„  แสงอุษา

พูดด้วยน�้�าเสียงเซ็ง ๆ   ”พวกเรารึก็เตือนตั้งแต่ตอนที่คบหากันแล้วว่าดูให้ดีนะ 

เพื่อน ๆ  ไม่มีใครเห็นด้วยสักคน„

”แกไม่ชอบหมอชิตชัย  ไม่ใช่แค่ไม่เห็นด้วย„  พรพิรุณพูด

”ฉันมีอคติ  แกจะบอกอย่างนั้นใช่ไหมล่ะ„  แสงอุษาสวนกลับมา

”ไอ้หนิงมันบอก„  พรพิรุณหัวเราะเศร้า ๆ   ”มันก็เลยไม่เชื่อแก„

”ไม่รูส้นิะ ฝน„  แสงอษุาพูดตอ่  ”ถา้ใหฉ้นัเดานะ ฉนักย็งัเดาเหมอืนเดมิ
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ว่าหมอชิตชัยน่ันต้องเป็นเกย์แน่ ๆ   มันจะมีเรื่องอะไรที่ท�าไอ้หนิงเศร้าได้สุด ๆ  

แบบนั้น  แต่ไม่กล้าจะเล่าให้ใครฟังแม้แต่แม่ของตัวเอง„

”แกอาจจะพูดถูก  แต่ดูยังไงก็ดูไม่ออกเลย„

”เป็นเกย์ประเภทที่ได้ทั้งชายและหญิง„  แสงอุษาพูด  ”ฉันมั่นใจว่า     

ไอห้นงิตอ้งรูต้อ้งเหน็ดว้ยตวัมนัเอง แลว้รปูปัน้เทพบตุรในฝันของมันก็พงัทลาย

ลง  มันต้องกล�้�ากลืนฝืนทนยอมรับว่าผัวของมันมีผัวน้อย„

”พูดแรงไปหรือเปล่า  สา„  พรพิรุณพูดเป็นเชิงปราม

”และมันต้องทนอยู่เพื่อรักษาหน้าหมอชิตชัย  แน่นอน ส่วนหน่ึงเพราะ

มนัออ่นแอเกนิกว่าทีจ่ะออกมาเผชญิหน้ากบัความจรงิ  มายอมรบัวา่มนัคอืเหยือ่ 

ว่ามันถูกหมอชิตชัยหลอกให้แต่งงานด้วย  มันไม่แรงเกินไปหรอกฝน  ไม่แรง

เกินไปแน่นอน„

”ที่ฉันโทรศัพท์มานี่เพราะอยากได้ค�าแนะน�าจากแก  สา  ไม่ใช่ค�าบ่น    

ค�าต่อว่าเพื่อนฝูง„

”ฉนับน่ฉนัว่ามันกเ็พราะฉนัรกัมัน และค�าแนะน�าของฉนักย็งัเหมอืนเดมิ 

ฝน  แกช่วยบอกมันแทนฉันด้วยว่าเอาหัวออกจากกระดองเสียที  แล้วรีบไป  

ฟ้องหย่าได้แล้ว„

”เรื่องนั้นต้องใช้เวลา„  พรพิรุณถอนหายใจยาว  ”แต่ที่ฉันเป็นห่วงก็คือ

เรื่องที่มันชอบไปยืนอยู่บนดาดฟ้าตามล�าพังตอนมืด ๆ   ฉันนึกแล้วหวาดเสียว

พิกล„

”อ้อ  เรื่องน้ัน...„  เสียงระบายลมหายใจออกอย่างแรงของแสงอุษาดัง 

เข้ามาให้ได้ยิน  ”นอกจากหมั่นคุยกับมัน  อยู่เป็นเพื่อนมัน  ให้ก�าลังใจมันแล้ว 

ฉันก็ยังนึกอะไรไม่ออกเลยเหมือนกัน„

”ทั้งหมดนั้นฉันพยายามท�าอยู่แล้ว„  พรพิรุณตอบกลับ

”ด„ี  แสงอษุาพดูกลบัมา  ”ถา้อยา่งนัน้  เอาไวฉ้นันกึอะไรออกไดอ้กี ฉนั

จะรีบโทรไปบอกแก„
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”วันเสาร์นี้  หมอชิตชัยจะจัดงานเลี้ยงวันเกิดที่บ้าน แกจะมาไหม„

”แกก็น่าจะรู้ค�าตอบ„  แสงอุษาหัวเราะ  ”อีกอย่าง  ฉันสงสัยว่าเมื่อถึง

ตอนนั้น ฉันอาจจะอยู่ระหว่างร่วมงานเล้ียงวันเกิดของหนุ่มซาไกคนไหนสักคน

ที่นี่„

”ฉันจะคาบเรื่องนี้ไปบอกคุณวิษณุพล„  พรพิรุณพูดแหย่

”ตามสบายเพื่อนฝูง„  แสงอุษาหัวเราะ  ”ให้มันกล้า ๆ  จริงเถอะ„

”หมายความว่าไงทีว่่ากล้า ๆ „  พรพิรุณหวัเราะออกมาบา้ง  ”เรือ่งทีฉ่นัจะ

ไปบอกคุณวิษณุพลว่าแกจะไปร่วมงานวันเกิดของหนุ่มซาไกนี่น่ะหรือ„

”ไม่ใช่เรื่องนั้น„  แสงอุษาหัวเราะดังลั่น  ”แต่เป็นเรื่องที่ว่าคุณวิษณุพล 

จะแนจ่รงิหรือเปลา่  จะกลา้ตามมาถงึทีน่ี ่ กลา้มาเผชญิหนา้กบัหนุม่ซาไกหรอืเปลา่ 

ตรงนี้ละที่น่าสนใจ„

แสงอุษากดปุ่มวางสายโทรศัพท์แล้วสอดเก็บลงในซองที่คาดเอาไว้กับเข็มขัด  

กางเกงยนี  เธอเงยหนา้ขึน้ทนัเหน็ชายหนุ่มผวิด�ารา่งเลก็คนหนึง่ผูม้เีสน้ผมหยกิ

ขอดตดิหนงัศรีษะ และสวมเสือ้ยดืสแีดงเขม้สง่ย้ิมแฉ่งเหน็ฟนัขาวจัว๊ะมาใหเ้ธอ 

แต่ไกล

”คุณแสงอุษาใช่ไหมครับ„  ชายหนุ่มเอ่ยทักทาย  ”จากนิตยสารรอย

อารยะ „

”อ๋อ...ค่ะ...ดิฉันเอง„

”ผมเคนครับ  ไกด์ของคุณ„  ชายหนุ่มพูดกลับมา

”อ๋อ...คุณน่ันเอง„  แสงอุษายิ้มกว้าง  ”ดิฉันเห็นรูปคุณแล้วด้วย  ใช่...

ใช่...ดิฉันจ�าได้แล้ว  ไกด์ชาวซาไกที่จะน�าทางให้ดิฉันคราวนี้„

”ครับผม„  ชายหนุ่มเปิดรอยยิ้มกว้าง  ”คุณรู้ไหมครับว่าคุณโชคดี    

มากเลยที่มาวันนี้„

”ท�าไมล่ะคะ„  แสงอุษาถามกลับพร้อมส่งกระเป๋าเสื้อผ้าให้ชายหนุ่ม   
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ชาวซาไกที่ยื่นมือออกมาอาสาช่วยถือของ

”เพราะวันนี้จะมีงานเลี้ยงครับ„  ไกด์หนุ่มตอบ  ”หัวหน้าของกลุ่มที่เรา

ก�าลังจะไปเยี่ยมนั้นจะอายุครบหกสิบปีในวันนี้  ก็เลยจะมีงานเลี้ยงวันเกิด„

”พูดจริงหรือคะน่ี„  แสงอุษาหัวเราะลั่น  ”นี่ดิฉันจะได้มีโอกาสไปร่วม 

งานเลี้ยงวันเกิดของหนุ่มชาวซาไกอย่างนั้นหรือคะนี่„

”ครับ„  ชายหนุ่มพยักหน้าพร้อมกับหัวเราะออกมาเบา ๆ   ในใจนึกสงสัย

วา่ท�าไมผูห้ญงิคนน้ีถงึหวัเราะชอบใจมากขนาดนีท้นัททีีรู่ว้า่จะไดไ้ปรว่มงานเลีย้ง

วันเกิด  ”เพียงแต่ไม่ใช่หนุ่มนะครับ  อย่างที่ผมบอกละครับว่าหัวหน้ากลุ่มนี้  

อายุครบหกสิบปีแล้ว„

”ไมม่ปีญัหาค่ะ หกสิบกห็กสบิ  ไม่มีปญัหา„  แสงอษุายงัคงหวัเราะอยา่ง

นึกข�าไม่หยุด  ”เหลือเชื่อจริง ๆ „

”อะไรเหลอืเชือ่ครบั„  ชายหนุ่มยอ้นถามกลบัมาพรอ้มขมวดคิว้  มเีรือ่ง

น่าข�าอะไรนักหนากันหนอ ผู้หญิงชาวกรุงคนนี้

”ไม่มีอะไรหรอกค่ะ„  แสงอุษาตอบ  ”เพียงแต่ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติมาก

เท่านั้น  เชิญน�าทางไปได้เลยค่ะ คุณเคน...เอ่อ...คุณเคนมีชื่อไทยไหมคะ„

”เคนนี่ก็ชื่อไทยนะครับ„

”มันก็ใช่ค่ะ  แต่ว่าฟังดูเป็นชื่อที่ใช้เรียกกันเล่น ๆ  มากกว่า„

”อ๋อ  คุณหมายถึงชื่อจริง„

”ค่ะ นั่นละ  ชื่อจริงของคุณ„  แสงอุษาพยักหน้า

”ธีรเดชครับ„  ชายหนุ่มยิ้มแฉ่งอีกครั้ง  ”เคน ธีรเดชครับ„

”ว้าว...เคน  ธีรเดช„  แสงอุษาร้องอุทานตาโต  ”ชื่อเหมือนดาราหนุ่ม   

คนนั้น„

”ครบั„  ชายหนุม่พยกัหนา้รบั  ”คนทีห่มูบ่า้นชว่ยกันตัง้ใหผ้มครบั  แบบ

ว่า...ผมหล่อพอ ๆ  กับดาราหนุ่มคนนั้น„

”ใช่...ใช่...„  แสงอุษาพูด  ”โอเคเลยค่ะ  โอเคเลย„
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”อะไรโอเคครับ„

”ทกุอยา่งเลยคะ่ ทกุอยา่งเลย„  ตามมาดว้ยเสยีงหวัเราะอยา่งกลัน้ไมอ่ยู ่

ชีวิตหนอชีวิต  สาวสวยบอกตนเอง  อะไรจะเหลือเชื่อได้ขนาดนั้น

ชิตชัย แกว้มธรุส ยืน่แกว้น�้�ามะนาวคัน้เยน็ฉ�่�าใหภ้รรยาพรอ้มด้วยรอยย้ิมอบอุ่น 

มืออีกข้างหนึ่งของเขาแกว่งไกวแก้วไวน์ชั้นดีสีม่วงเข้มไปมาเบา ๆ  

”หนิงไม่อยากไป พี่หมอ  หนิงไม่อยากไป„  อาทิตยาร้องขอ น�้�าตาคลอ

”หนิงต้องไป  หนิงอย่าขัดใจพี่หมอสิจ๊ะ„  ชิตชัยพูดด้วยน�้�าเสียง

ปลอบโยน  ”เพื่อน ๆ  ของพี่เขาชอบหนิงกันทุกคน  ทุกคนต่างขอร้องพี่หมอให้

พาหนิงไปให้ได้„

”แต่หนิง...„

”พี่หมอรับปากพวกเขาแล้ว„  ชิตชัยส่ายหน้าไปมา  ”หนิงก็รู้ว่าพี่หมอ  

ตดิคา้งเงนิพวกเขาไวเ้ยอะ พวกเขายงัไมเ่รง่รดัพีห่มอเลย  ไมค่ดิดอกเบีย้พีห่มอ

สักบาทก็เพราะหนิงนั่นแหละ  แล้วอีกอย่าง หนิงก็รู้จักพวกเขาดีอยู่แล้วทุกคน 

เคยไปเจอพวกเขามาแล้วทุกคน„

”ก็เพราะหนิงเคยเจอมาแล้วทุกคนนั่นละค่ะ  ที่ท�าให้หนิงไม่อยากไปเจอ

พวกเขาอีก„  อาทิตยาเร่ิมสะอื้นไห้ออกมาเบา ๆ  ”วันเกิดของพี่หมอเสาร์นี้   

พวกเขาก็จะมา  แล้ว...แล้ว...แล้วหนิงจะต้องสู้หน้าพวกเขา  หนิงไม่...หนิง...„

”จนป่านนี้  หนิงยังปฏิเสธอยู่อีกหรือ„  ชิตชัยหัวเราะเบา ๆ   เขากระดก

ไวนใ์นแกว้ทรงสงูขึน้จบิพลางนัง่ลงขา้ง ๆ  ภรรยาบนโซฟาในหอ้งนัง่เลน่  ใบหนา้

ยาวรีได้รูปหันข้างให้แสงเรื่อเรืองที่ออกมาจากโทรทัศน์ซึ่งเปิดค้างอยู่  คิ้วหนา

เข้มของเขาขับเน้นให้ใบหน้าขาวเนียนดูผ่องใสและสะอาดสะอ้านขึ้นจนยากที่  

ใครจะหักห้ามใจไม่เหลียวมองเป็นคร้ังที่สองหากได้พบ  รับกันดีกับจมูกโด่ง  

เป็นสันเหนือริมฝีปากรูปกระจับที่หนาเล็กน้อย

”พีห่มอกร็ูว้า่หนงิปฏเิสธมาตลอด„  อาทติยาตอบ  เธอยกเขา่ขึน้มากอด 
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ขดตัวกลมเหมือนเด็กที่อยู่ในครรภ์  ”หนิงไม่เคยชอบมันเลย ที่หนิงยอมท�าไป

ก็เพราะตามใจพี่หมอ  เพราะหนิงขัดใจพี่หมอไม่ได้„

”ก็ดแีลว้นีท่ีห่นงิตามใจพีห่มอ„  ชติชยัหวัเราะเบา ๆ   ”แลว้ท�าไมหนิงคิด

จะมาขัดใจพี่หมอตอนนี้ล่ะ„

”ก็เพราะหนิงเร่ิมจะทนไม่ไหวแล้วน่ะสิคะ  พี่หมอเข้าใจหนิงบ้างไหม 

หนิง...หนิง...„

”แต่หนิงบอกพี่หมอไม่ใช่หรือว่าหนิงยินดีตามใจพี่หมอทุกอย่าง  เพื่อ

ท�าคุณไถ่โทษที่ทะเลาะกับพี่หมอเมื่อสองวันก่อน ที่หนิงท�าให้พี่หมอเสียใจ„

”ใช่ค่ะพี่หมอ  หนิงขอโทษ แต่...„

”ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไม่มีแต่„

”ได้โปรดเถอะค่ะพี่หมอ„  อาทิตยาเริ่มสะอื้นไห้  ”หนิงไม่อยากไปเลย 

หนิงไม่...„

”ฟังนะหนิง„  ชิตชัยวางแก้วไวน์ลงบนโต๊ะกระจกตรงหน้า  ถอนหายใจ

ยาวออกมาครั้งหนึ่ง  ”หนิงก็รู้ว่าพี่หมอติดหนี้พวกเขา„

”หนงิจะพยายามหาเงนิมาใหพ้ีห่มอ  ตอนนีเ้งนิเกบ็ของหนงิหมดไปแลว้ 

แต่หนิงจะยืมเงินจากคุณแม่  หรือจาก...„

”ไม่ได้...ไม่ได้...„  มือยาวเรียวแต่แข็งแรงในแบบมือศัลยแพทย์ของ  

ชายหนุ่มคว้ามือทั้งสองข้างของอาทิตยาขึ้นมากุมไว้  ”เราเคยคุยเรื่องน้ีกันแล้ว 

หนิงก็รู้  พี่หมอจะให้ใครรู้ว่าพี่หมอมีปัญหาเรื่องเงินไม่ได้„

”แต่คุณแม่...„

”ไมม่คีณุแม่  ไมม่ใีครทัง้นัน้„  ชติชยับบีขอ้มอืของอาทติยาแนน่  ”คราว

ก่อนหนิงขอโทษพ่ีหมอแล้วไม่ใช่หรือ  หนิงบอกพี่หมอไม่ใช่หรือว่าจะไม่คิด   

เอาเรื่องของเราไปบอกคุณแม่อีก„

”แต่พี่หมอจะให้หนิงไปเจอคนพวกนั้นอีก„

”พวกน้ันเปน็เพือ่นของพีห่มอนะ„  น�้�าเสยีงของชติชยัเริม่กรา้วขึน้  ”แลว้



บ่วงเชือก  27 

หนงิกบ็อกพีห่มอวา่จะยอมตามใจพีห่มอทกุอย่าง  เพือ่ท�าคุณไถ่โทษทีท่ะเลาะกับ

พี่หมอ„

”หนิงขอโทษค่ะ...หนิงขอโทษ„  สองแก้มของอาทิตยาเต็มไปด้วยหยาด

น�้�าตาเปียกชื้น

”ถ้าอย่างนั้นก็อย่าขัดใจพ่ีหมออีก„  ชิตชัยท�าเสียงเข้มเหมือนผู้ใหญ่ 

อบรมเด็ก

”แต่ฝนเขา...ฝนเขา...„  อาทิตยาพยายามพูดออกมาทั้งที่ยังสะอึกสะอื้น

”ฝนเขาท�าไม  ฝนท�าไม...„  ชติชยัสวนกลบัทนัทด้ีวยน�้�าเสยีงเกรีย้วกราด 

หากแต่ส่วนลึกในใจของศัลยแพทย์หนุ่มอนาคตไกลน้ันเกิดวิตกและหวาดผวา

ขึ้นมาอย่างแรง

”หนิงขอโทษค่ะพี่หมอ...หนิงขอโทษ...„  อาทิตยาสะดุ้งเฮือก รับรู้ได้ใน

นาทีนั้นว่าตนเองพูดอะไรพลาดไปแล้ว

”ไม่ต้องมาขอโทษ!„  ชิตชัยตวาดเสียงดัง  ”บอกมานะว่าฝนเขาท�าไม 

เขามาเกี่ยวอะไรเรื่องนี้ด้วย„

”ฝนไม่เกี่ยวค่ะ  เขาไม่รู้อะไรเลย หนิงไม่ได้บอกอะไรเขาเลย„

”แล้วหนิงพูดถึงฝนท�าไม  หือ  ท�าไม„  ชิตชัยกระชากแขนภรรยาสาว

อย่างแรง

”โอ๊ย...หนิงเจ็บค่ะพี่หมอ...หนิงเจ็บ„  อาทิตยาร้องลั่น  พยายามดึงมือ

กลับอย่างไร้ผล

”กบ็อกมาสิว่าฝนเขาท�าไม„  นายแพทยห์นุม่พยายามคาดคัน้เอาค�าตอบ

”ฝนเขาแค่แนะน�าให้หนิงคุยกับคุณแม่  ให้เล่าให้คุณแม่ฟัง„  อาทิตยา  

ละล�่�าละลักตอบ  สองมือพยายามดิ้นรนพร้อมกับน�้�าตาที่ไหลพรากลงมา  ”ฝน

บอกวา่คณุแมต่อ้งชว่ยหนงิไดไ้มว่า่จะเปน็ปญัหาอะไรกต็าม  คนเปน็แมย่นิดจีะ

ช่วยเหลือลูกเสมอ  ไม่ว่ามันจะเป็นปัญหาหนักขนาดไหน„

”แสดงว่าหนิงเอาเรื่องของเราไปบอกเพื่อน„  ชิตชัยตวาดลั่น
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”ไมน่ะคะ...ไม่...„  อาทติยารอ้งไหโ้ฮ สองแขนเจบ็ปวดรา้วระบม  ”หนงิ

ไม่ได้บอกใครเลย...ไม่เลย  ฝนเขาเป็นห่วง  เขาสังเกตเห็นว่าหนิงมีปัญหา  แต่

หนิงไม่ได้บอกอะไรฝนเลย„

”พ่ีหมอไม่เชื่อ„  ชิตชัยร้องตวาดพร้อมกับเหวี่ยงร่างบอบบางของภรรยา

สาวหงายหลังลงไปนอนบนโซฟา  ”ถ้าไม่ได้เล่า  แล้วท�าไมเพื่อนของหนิงคนนี้  

ถึงแนะน�าให้หนิงไปเล่าให้คุณแม่ฟัง„

”ก็เพราะหนิงไม่ยอมเล่าอะไรให้ฝนฟัง  ฝนเขาก็เลยแนะน�าให้หนิงไป

ปรึกษาคุณแม่แทน„

”แล้วหนิงก็เชื่อเพื่อน แต่ไม่เชื่อพี่หมอ  ลืมค�าที่เคยให้พี่หมอไปเลย„

”หนิงขอโทษ„  อาทิตยายกมือไหว้  ”หนิงขอโทษ„

”หนิงคิดจะไปเล่าให้คุณแม่ฟัง„  ชิตชัยพูดด้วยน�้�าเสียงดุดัน  จ้องมอง

ภรรยาสาวอย่างกราดเกรี้ยว

”หนิงขอโทษ หนิงไม่ได้ตั้งใจ„

”ทั้ง ๆ  ที่หนิงเคยรับปากกับพี่หมอแล้วว่าจะไม่น�าเรื่องของเราไปเล่าให้   

คุณแม่ฟังเด็ดขาด„

”หนิงผิดไปแล้ว„

”แค่เพื่อนบอก หนิงก็เปลี่ยนใจแล้ว„

”หนิง...หนิง...„

นายแพทย์หนุ่มลุกขึ้นจากโซฟา ยืนจ้องมองภรรยาที่นอนหงายพนมมือ

ไหวอ้ยูเ่หมอืนชัง่ใจอะไรสกัอยา่ง  แตเ่พยีงแคค่รูเ่ดยีวเทา่นัน้เขากเ็อือ้มมอืลงไป

คว้าชายเสื้อนอนของหญิงสาว  แล้วกระชากมันขาดติดมือออกมาทั้งหมดใน  

คราวเดียว

”ว้าย!„

อาทติยาร้องขึน้มาอยา่งตกใจ แตก่ถ็กูฝ่ามอืแขง็แกรง่ของชายหนุม่กดปดิ

ลงไปบนปาก  แก้วน�้�ามะนาวล้มกลิ้งหกไปทั่วผืนพรม  ก่อนที่ร่างของเธอจะถูก
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กดให้นอนหงายนิ่งลงไปกับพื้น

หญิงสาวต่ืนข้ึนมากลางดึกด้วยเน้ือตัวส่ันเทา เหง่ือกาฬไหลโชกร่างกายเปลือยเปล่า

และเหนียวเหนอะเพราะผ่านการร่วมรักอย่างหนักหน่วงเนิ่นนานมากกว่าสอง

ชัว่โมง  หากแตเ่ธอไมร่บัรูเ้ลยวา่ตนเองนัน้นอนอยู่อย่างอ้างวา้งเดียวดาย  เพราะ

สัมผัสที่รู้สึกมีเพียงรสฝาดขื่นขมอยู่เต็มล�าคอและนิ้วหัวแม่มือที่อัดแน่นเต็ม  

สองกระพุง้แกม้ ดวงตาเธอเบกิโพลงในความมดื แตก่ลบัมองเหน็ภาพความฝนั

น่าขยะแขยงและรู้สึกอยากอาเจียน

สองมือยกขึน้ปดิปากแนน่ แตเ่สียงกรดีรอ้งกลบัดงักอ้งอยูใ่นล�าคอ หรอื

อยู่ในห้วงมโนส�านึกที่ไหนสักแห่งที่อาทิตยาไม่สามารถจ�าแนกแยกแยะมันออก

จากกันได้  ไม่ว่าจะพยายามมากขนาดไหนก็ตามที

ชิตชัยแหงนหน้ามองดวงจันทร์วันเพ็ญจากเก้าอี้หวายหน้าระเบียงห้องรับแขก

พร้อมกับอัดควันบุหรี่เข้าปอดช้า ๆ  น่าหงุดหงิดจริง ๆ  นั่นเป็นค�านิยามที่     

ชติชยับอกกบัตนเอง ตามมาด้วยอาการนอนไมห่ลบั  แมจ้ะเสยีแรงไปมากมาย

จากการร่วมรักกับภรรยาเมื่อตอนหัวค�่�า  แต่ร่างกายแข็งแกร่งของเขากลับไม่

อ่อนเพลียหรือสะทกสะท้านแต่อย่างใด  ตรงกันข้าม  มันกลับตื่นตัวมากขึ้น 

เรือ่ย ๆ  ตามเขม็นาฬกิาซึง่เดนิไป  บางทมีนัอาจจะเปน็ความเคยชนิ  ความเคยชนิ

ที่ได้ร่วมรักอย่างสุขสม

จริงหรือที่มันสุขสม หรือว่าเขาคิดไปเอง

ศลัยแพทยห์นุม่ระบายลมหายใจออกยาว ตระหนักได้ถึงความเปราะบาง

ในจิตใจของภรรยาสาว ความไม่มั่นคงและแรงต่อต้านที่แอบซ่อนอยู่ในส่วนลึก

ของมโนส�านึก

แรงต่อต้านที่พร้อมจะกรีดร้องและปลดแอกตนเองออกมาได้ทุกเมื่อ    

ถ้าหากมีแรงกระตุ้นเข้ามากระทบมากพอ
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ลมเย็นพัดโชยมาสัมผัสร่างเปลือยเปล่า นายแพทย์หนุ่มจ้องมองอวัยวะ

ส�าคัญบนร่างกายของตนเองที่ก�าลังขยายขนาดและร้อนผ่าว  เขาคิดถึงอนาคต

ในหน้าที่การงานของเขา  ซึ่งอาจเกิดปัญหาขึ้นมาได้ถ้าหากภรรยาของเขาเกิด   

เลา่เร่ืองใหค้นอืน่ฟงั แม้แตก่บัคนเปน็แม ่ ไมว่า่จะโดยเจตนาหรอืพลัง้เผลอกต็าม 

ผลลัพธ์มันก็คงไม่แตกต่างกันแต่อย่างใด

เขานึกถึงหนี้ก้อนใหญ่จากการพนันบอล  เขานึกถึงเหล่าเพื่อนฝูงผู้รู้ใจ

และยินดีผ่อนปรนให้เขา  เขารู้ดีว่าสักวันหนึ่งจะได้เงินทั้งหมดนั้นกลับคืนมา 

ด้วยการชนะพนันบอลครั้งส�าคัญ

แต่ปัญหาก็คือเขาจะยังคงอยู่ดีจนกระทั่งเวลาแห่งการเดิมพันครั้งส�าคัญ

ทีว่า่มาถึงไดห้รอืไม ่ ชือ่เสยีงของเขาอาจจะปน่ป้ีลงไปพรอ้มกับอนาคตในหน้าที่

การงาน  เพราะผู้หญิงซ่ึงได้ชื่อว่าเป็นภรรยาของเขา  เธอจะกลับกลายเป็นคนที่

ท�าร้ายเขาหรือไม่  หรือเขาจะโดนเพื่อนฝูงที่เป็นเจ้าหนี้พนันบอลส่งคนมาเลาะ

เอากระดูกซี่โครงออกไปก่อนหรือเปล่า

เขาเอื้อมมือออกไปสัมผัสอวัยวะส่วนส�าคัญของร่างกายตนเองที่ก�าลัง

ผงาดง�้�าพลางนึกถึงเพื่อนสาวของภรรยารักที่ชื่อว่าฝน  น่ีคืออันตรายที่แท้จริง 

ชิตชัยบอกตนเองอีกครั้ง  นี่คือผู้หญิงที่สามารถท�าลายเขาได้ด้วยการกระตุ้น 

ภรรยาเขาเพยีงเลก็นอ้ย ดว้ยการปลกุเรา้ใหภ้รรยาของเขาลกุขึน้มาตอ่ตา้น  จน

กระทั่งน�าไปสู่การเปิดเผยความจริง  แล้วปิดฉากอนาคตอันสวยหรูของเขา

ความร้อนแผ่ซ่านจากแก่นกลางของร่างกายผ่านปลายนิ้วที่โยกคลึง 

ศลัยแพทยห์นุ่มเงยหนา้ขึน้มองดวงจนัทร์กอ่นจะหลบัตาพริม้ลงอยา่งมคีวามสขุ

เพื่อนตัวยุ่งของภรรยา ก�าลังจะท�าให้สามีเกิดปัญหา

นายแพทย์หนุ่มส่งเสียงครางเบา ๆ  เมื่อน�้�ารักสีขาวขุ่นพุ่งกระฉูดออกมา

มีบางสิ่งที่เขาต้องจัดการ...เขาตัดสินใจในนาทีนั้น




