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ไม่เนิ่นนานเท่าไร...หากแต่ยังก่อนหน้านั้น....
ลมเย็นพัดแรงจนเส้นผมสีดำ�ขลับของเธอพลิ้วไหว ดวงดาวบนแผ่นฟ้า
สีดำ�ทะมึนทอแสงเป็นประกายระยิบระยับ หากแต่พร่าเลือนเพราะเธอกำ�ลัง   
จ้องมองมันผ่านหยาดนํ้ำ�ตาที่เอ่อล้นและหลั่งริน มันไหลลงมาจนถึงปลายคาง
ของเธอก่อนจะร่วงหล่นลงสู่พื้น เธอยกหลังมือขึ้นปาด พยายามสูดลมหายใจ
เข้าลึก แต่ก็ไม่สามารถกลั้นก้อนสะอื้นเอาไว้ได้
เนิ่นนานเท่าใดแล้วหนอ หญิงสาวรำ�พึงกับตนเอง ที่เธอเคยชื่นชอบ
ท้องฟ้ายามราตรีวา่ สีดำ�ของมันช่วยขับเน้นให้แสงแห่งดวงดาวนัน้ พราวไสว หาก
แต่ในเวลานี้ มันกลับมืดดำ�ราวกับคำ�สาปที่กำ�ลังข่มทับแสงแห่งดวงดาราให้ดู
หม่นหมอง
บนดาดฟ้าของอาคาร 4 ซึ่งเป็นที่ตั้งของวอร์ดเด็ก อาทิตยา แก้วมธุรส
บอกกับตนเองผ่านดวงดาวบนฟากฟ้าว่าชีวิตของเธอนั้นล้มเหลว ว่าตัวเธอนั้น
ไร้สนิ้ คุณค่า และไม่อาจดำ�รงศักดิศ์ รีแห่งความเป็นมนุษย์ตอ่ ไปได้อกี ว่าเธอนัน้
หมดสิ้นความหมายต่อทุก ๆ สิ่งที่อยู่รอบตัว
ภาพของเด็กชายตัวน้อยในอ้อมแขนหมุนวนผ่านเข้ามาในห้วงสำ�นึก เธอ
กำ�ลังประคองตัวเด็กเอาไว้ ก่อนที่จะค่อย ๆ แทงเข็มฉีดยาในมือลงไปยัง...
”นี่เธอทำ�อะไรของเธอ...หนิง...หลีกออกไปเดี๋ยวนี้„
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แล้วเสียงของหัวหน้าวอร์ดก็ตวาดก้องขึ้นมา อาทิตยายกมือทั้งสองข้าง
ของตนเองขึ้นมาจ้องมองพลางส่ายศีรษะไปมา นี่ก็อีกครั้งหนึ่ง เธอบอก     
กับตนเอง อีกครั้งหนึ่งที่เธอทำ�ผิดพลาดอย่างไม่เข้าท่า อีกครั้งหนึ่งที่เธอทำ�  
เรื่องง่ายแสนง่ายผิดพลาด พลาดอย่างไม่น่าให้อภัยตนเอง
”แทงเข็มเด็กแค่นี้ พลาดได้ยังไง เคสนี้แทงเข็มง่ายจะตายไป„
เสียงตวาดของหัวหน้าดังซํ้ำ�มาอีก เธอจำ�ไม่ได้ว่าตนเองพูดขอโทษ   
ออกไปกี่ครั้ง เธอจำ�ไม่ได้ว่าเพื่อนพยาบาลคนอื่นหันมามองหน้าเธอด้วยความ
ระอาบ้างหรือเปล่า แต่เธอรู้ว่าแม่ของเด็กคนนั้นมองมาที่เธอด้วยสายตาตำ�หนิ  
ติเตียน ซึ่งแค่นั้นก็หนักหนามากพอแล้วสำ�หรับเธอ หนักมากพอแล้วสำ�หรับ
พยาบาลมือหนึ่งแห่งวอร์ดเด็กด้านการแทงเข็มเข้าเส้นเลือด ซึ่งแน่นอน เธอ
บอกกับตนเอง มันกลายเป็นอดีตไปเสียแล้ว อดีตพยาบาลแทงเข็มมือหนึ่ง   
ที่ไม่เคยแทงเข็มผิดพลาด ไม่เคยมีเด็กคนไหนที่เธอหาเส้นเลือดไม่พบ ไม่มี
เด็กคนไหนที่...
จนกระทั่งเมื่อสามเดือนที่แล้ว เธอได้เผชิญกับเหตุการณ์สุดคาดฝัน  
เหตุการณ์ที่ทำ�ให้พยาบาลมือหนึ่งแห่งวอร์ดเด็กกลายเป็นอดีต และชีวิตของ   
ผู้หญิงที่ชื่อ อาทิตยา แก้วมธุรส เปลี่ยนแปลงไปจนไม่มีทางกลับคืนมาได้
เหมือนเดิม
พรพิรณ
ุ บิดเนือ้ ตัวขับไล่ความเมือ่ ยขบทีต่ อ้ งทนนัง่ จับเจ่าอยูห่ น้ากล้องจุลทรรศน์
มาตลอดสามชั่วโมงเต็ม สามชั่วโมงเต็ม ๆ หลังเลิกงานที่ใครต่อใครพากัน   
กลับบ้านหรือไม่กไ็ ปเดินจับจ่ายซือ้ ของกันหมดแล้ว ยกเว้นแต่ตวั เธอเท่านัน้ ทีย่ งั
นั่งทำ�งานต่อไปอยู่ตามลำ�พัง ต้องทนทำ�งานหนักกว่าคนอื่นหลายเท่าตัวเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายทีใ่ หญ่กว่า เป้าหมายทีบ่ ดิ าของเธอมีสว่ นสำ�คัญในการกำ�หนดให้
เธอเอื้อมมือไปปิดเครื่อง เก็บข้าวของตรงหน้าให้เข้าที่ แล้วลุกขึ้นถอด
เสื้อกาวน์ออก เผยให้เห็นเรียวแขนเนียนสวยสีนํ้ำ�ผึ้งตั้งแต่ช่วงหัวไหล่ต่อจาก
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เสือ้ แขนสัน้ กุดลงไป ก่อนจะเหลียวซ้ายแลขวาทัว่ ทัง้ ห้องจนมัน่ ใจแล้วว่าทุกอย่าง
เรียบร้อยดี เธอจึงปิดไฟภายในห้อง ล็อกประตูแล้วก้าวเดินออกมา
ลมเย็นในยามคํ่ำ�คืนโชยมาเบา ๆ แต่เรียกความสดชื่นคืนกลับมาให้เธอ
ได้ชะงัด พรพิรุณยิ้ม ขยับแว่นกุชชีกรอบไทเทเนียมสีนํ้ำ�ทะเลให้เข้าที่บน     
สันจมูกสูงโด่ง ดวงตาดำ�ขลับภายใต้วงคิว้ เรียวโค้งและคมมองกวาดไปรอบตัว
อีกครัง้ ก่อนจะสาวเท้าเดินออกไปสูล่ านกว้างหน้าอาคารพยาธิวทิ ยาทีเ่ ธอทำ�งาน
อยู่ แน่นอนว่าในขอบเขตของโรงพยาบาลที่เธอทำ�งานอยู่นั้นควรจะปลอดภัย
อยู่เสมอ แต่ไม่ว่าอย่างไรเธอก็ไม่เคยละทิ้งความระมัดระวังตัว เหตุร้ายเกิด  
ขึ้นได้ทุกสถานที่และทุกเวลาหากเราประมาทเลินเล่อ นั่นคือคติประจำ�ใจที่เธอ
ยึดถือมาตลอด
เธอส่งยิ้มให้ยามหน้าตึกที่เธอทำ�งานก่อนจะเดินผ่านไป ความจริงแล้ว
ในอีกฐานะหนึ่ง ตึกนี้คืออาคารเรียนของเธอด้วยเช่นกัน เธอกำ�ลังเรียนไป
พร้อม ๆ กับทำ�งาน และนั่นเองคือสาเหตุที่ทำ�ให้เธอต้องทำ�งานและเรียนรู้ให้
มากกว่าผู้อื่น การเป็นนักเทคนิคการแพทย์มันก็ดีอยู่หรอก บิดาของเธอกล่าว
ไว้กบั เธอ แต่ดว้ ยความสามารถทีเ่ ธอมี เธอสามารถเปลีย่ นสถานะไปเป็นแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญสาขาใดสาขาหนึ่งได้อย่างไม่ยากเย็น และเธอก็เห็นด้วยเสียด้วยสิ
ความจริงเธอควรจะได้เข้าเรียนแพทย์ไปก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้ว ตั้งแต่
สอบเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหลังจากจบมัธยมปลาย ถ้าหากไม่มี อุบตั เิ หตุ
ตลก ๆ เรื่องนั้นเกิดขึ้นมา
เธอยิ้มมุมปากเล็กน้อย คิดถึงเรื่องนี้ทีไรก็อดขำ�ไม่ได้สักที
พรพิรณ
ุ สะบัดเรือนผมดำ�หนาเป็นเงาไปทางด้านหลังขณะเดินออกสูถ่ นน
ที่เชื่อมอาคารต่าง ๆ ในโรงพยาบาลเข้าด้วยกัน ก่อนจะเลี้ยวขวามุ่งหน้าตรงไป
ตามทางเดินปูกระเบือ้ งสีนํ้ำ�ตาลเข้ม ความจริงเธอควรจะเลีย้ วซ้ายหากต้องการ
เดินไปยังอาคารจอดรถ แต่มันยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางของเธอในเวลานี้   
มันเป็นอีกอาคารหนึ่ง อาคารที่เธอมั่นใจว่ามีเพื่อนของเธอคนหนึ่งกำ�ลังเข้าเวร
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ทำ�งานอยู่
เพื่อนคนที่เธอห่วงใยเป็นพิเศษ
เมื่อโยนงานทั้งหมดที่ค้างคาอยู่ในหัวออกไป สิ่งที่เหลืออยู่ในเวลานี้ก็คือ
ความกังวลใจต่อหนิง...เพื่อนสาวผู้อ่อนแอและบอบบาง ผู้เรียนหนังสือมา    
ด้วยกันตั้งแต่สมัยมัธยมที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ก่อนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาด้วยกัน ได้เรียนในมหาวิทยาลัยเดียวกัน โดยตัวเธอสอบเข้าคณะ
เทคนิคการแพทย์ ส่วนหนิงได้เข้ามาเรียนเป็นพยาบาล
พรพิรุณนึกภาพใบหน้าของเพื่อนสาวผู้ยิ้มอย่างเศร้า ๆ ขณะสาวเท้าไป
ตามทางเดินอย่างรวดเร็วจนเส้นผมยาวถึงบั้นเอวของเธอโบกสะบัดไปมาอยู่บน
แผ่นหลัง เธอหลีกออกขวาเพื่อหลบรถเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ซึ่งเจ้าหน้าที่เข็น
สวนทางมา ส่งยิม้ ทักทายกันนิดหนึง่ ตามประสาเพือ่ นร่วมวิชาชีพในโรงพยาบาล
ทีเ่ คยเห็นหน้ากันอยูเ่ ป็นประจำ� ก่อนจะสาวเท้าเร็ว ๆ มุง่ หน้าต่อไป เธอเป็นคน
เดินเร็วอยูแ่ ล้วตามธรรมชาติ ผิดกันอย่างมากกับหนิงซึง่ เดินเนิบช้า และทำ�อะไร
ก็ทำ�อย่างเชื่องช้า ค่อย ๆ ทำ� ค่อย ๆ ไป
ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะหนิงเป็นผู้หญิงที่เติบโตขึ้นมาในแบบไข่ในหิน นั่น
เป็นนิยามที่พรพิรุณนึกออก ไม่เคยทำ�อะไรได้เองจริง ๆ ถูกเลี้ยงดูมาอย่าง
ทะนุถนอม เป็นคนขี้อายและกลัวจะทำ�อะไรผิดพลาด กลัวจะทำ�ให้แม่ผิดหวัง
กลัวจะทำ�ให้เพือ่ นไม่พอใจ กลัวจะทำ�ไม่ถกู ใจคนอืน่ จนกลายเป็นคนขาดความ
มั่นใจในตนเองไปในที่สุด เธอเป็นคนหัวอ่อน พร้อมจะยอมทำ�ตามที่ผู้อื่น
ต้องการ แม้ว่าตนเองจะไม่เห็นด้วยก็ตามที
เธอนึกขำ�เมื่อย้อนกลับไปสมัยเป็นนักศึกษา เธอลากหนิงไปเที่ยวบ้าน    
ผีสิงในดรีมเวิลด์ด้วยกัน เธอจำ�ได้ดีว่าหนิงนั้นเดินตัวสั่นงันงกอยู่ระหว่าง     
ตัวเธอกับไอ้สาอยูต่ ลอดเวลา และไม่ยอมลืมตาขึน้ มามองตลอดทางเดินในบ้าน
หลังนั้น หรือตอนไปดูภาพยนตร์เรื่องนรกระฟ้า ด้วยกันในตอนเย็นวันนั้น  
หนิงก็ยังนั่งตรงกลางระหว่างทุกคน และหลับตาปี๋ทุกครั้งที่มีฉากรุนแรง
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ดังนั้น เมื่อเธอเห็นหนิงเริ่มร้องไห้ขึ้นมาอีกครั้ง ประกอบกับใบหน้า   
เศร้าสร้อยกับสติสัมปชัญญะที่เลื่อนลอย ความรู้สึกกังวลห่วงใยจึงหวนกลับ  
คืนมา และเธอยังเริ่มได้ยินข่าวว่าหนิงทำ�งานผิดพลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็น
หลักฐานแสดงว่าเพื่อนของเธอผู้นี้ได้สูญเสียความเชื่อมั่นในการทำ�งานประจำ� 
เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งด้วย ยิ่งทำ�ให้พรพิรุณห่วงใยมากขึ้นเป็นพิเศษ
”หนิงอยู่ไหนคะ„ พรพิรุณส่งยิ้มสวยพร้อมเอ่ยปากถามพยาบาลตรง
เคาน์เตอร์ทันทีที่เธอเดินมาถึงหน้าวอร์ดเด็ก
เสียงสอบถามกันเองไปมาระหว่างพยาบาลดังขึน้ สองสามครัง้ ก่อนได้รบั   
คำ�ตอบว่าไม่รู้ กลับคืนมา ใครคนหนึ่งบอกว่าหนิงแทงเข็มพลาดจนเส้นเลือด   
ของเด็กแตกอีกแล้ว ก็เลยโดนหัวหน้าดุ แล้วเห็นเดินออกไปข้างนอก พรพิรณ
ุ
กล่าวขอบคุณ หันหลังเดินออกมาจากวอร์ดเด็ก ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมากด
เรียก แต่คำ�ตอบทีไ่ ด้รบั กลับคืนมาคือ ”หมายเลขทีท่ า่ นเรียก ไม่สามารถติดต่อ
ได้ในขณะนี้„
เธอกดโทรศัพท์เรียกซํ้ำ�แล้วซํ้ำ�อีก สองเท้าก้าวเดินช้า ๆ สอดส่ายสายตา
มองหา แต่เสียงตอบรับในโทรศัพท์ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
พรพิรุณมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าลิฟต์ เธอยืนเหม่อมองมันแล้วก็ชะงัก
บางทีนะ เธอพูดกับตนเอง ถ้าเธอเดาใจเพื่อนรักไม่ผิด บางทีนะ...
เธอเอื้อมมือออกไปกดลิฟต์ตรงหน้า จากนั้นก็รอ
ตํ่ำ�ลงไปสักห้าสิบเมตร หรือว่าร้อยเมตร ไม่รู้สิ อาทิตยาบอกกับตนเอง เธอ
ไม่เก่งเรื่องการคำ�นวณตัวเลขพวกนี้เอาเสียเลย ไม่เหมือนฝนเพื่อนรักของเธอ
ซึ่งเก่งเรื่องคำ�นวณมาก หรือว่าการกะระยะความสูงแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องของ
จินตนาการมากกว่า ซึ่งก็ต้องยกให้สา เพื่อนรักของเธออีกคนที่มีพรสวรรค์   
ด้านนี้เป็นเลิศ สานั้นสามารถจินตนาการหรือคาดการณ์เหตุการณ์ต่อเนื่องได้
เป็นฉาก ๆ อย่างน่าทึ่ง ตั้งแต่สมัยที่เป็นนักเรียนอยู่ด้วยกัน
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เธอมองดูรถยนต์สองสามคันที่แล่นเข้ามาในโรงพยาบาลจากดาดฟ้าตึก
พร้อมถามตนเอง แล้วฉันเก่งอะไรบ้างล่ะ แต่กต็ อ้ งส่ายหน้าไปมาแทนคำ�ตอบ
นอกจากขี้แง ร้องไห้ อ่อนแอ และไม่ได้ความแล้ว เธอคิดว่าเธอไม่ได้มีความ
สามารถอะไรเลย สักนิดเดียวก็ไม่มี ไม่วา่ จะก่อนหรือว่าหลังแต่งงาน เธอก็...
ขาของเธอเริ่มสั่นจากความสูงที่ก้มมองอยู่ จนต้องยอมล่าถอยกลับมา
นั่งขดตัวอยู่หลังกำ�แพง หลังแต่งงานอย่างนั้นหรือ เธอถามตนเองซํ้ำ�ไปซํ้ำ�มา
ใช่แล้ว หลังแต่งงาน นํ้ำ�ตาของเธอไหลพรากลงมาอีกครั้งเมื่อนึกถึงลูกที่แท้ง
หลังจากตั้งครรภ์ได้เพียงสองเดือน ร่างกายเธออ่อนแอเกินกว่าจะตั้งครรภ์ได้
หมอบอกเธออย่างนั้น เธอต้องแข็งแรงกว่านี้มาก ๆ ถ้าต้องการมีลูก
ปัญหาก็คือ เธอไม่เคยแข็งแรงเลยตลอดชีวิตของเธอ เท่าที่จำ�ความได้
”หลบมาอยู่นี่เอง„ เสียงของพรพิรุณดังขึ้นทำ�ลายความเงียบที่โอบล้อมอยู่   
รอบตัว
”ฝน„ อาทิตยาเอ่ยออกไปเมื่อเห็นว่าเพื่อนรักของเธอนั่นเองที่กำ�ลัง   
เดินตรงมาหา
”ใช่...ฉันเอง„ พรพิรุณเอ่ย
”ฉันทะเลาะกับพี่หมออีกแล้ว„ อาทิตยาพูดขึ้นก่อนจะปล่อยโฮออกมา
อย่างเต็มกลั้น ”ฉันทะเลาะกับเขาอีกแล้ว„
”ไม่เป็นไร หนิง ไม่เป็นไร„ พรพิรุณปลอบโยน
”ไม่เลยฝน มันเป็น มันต้องเป็น„ อาทิตยาเถียงกลับไป
”ฉันรู„้ พรพิรณ
ุ ทรุดตัวลงนัง่ ข้าง ๆ ดึงตัวเพือ่ นรักเข้ามากอด ”ฉันรูว้ า่
แกไม่ชอบทะเลาะกับใคร ฉันรู้ดี„
”แต่ฉันทะเลาะกับเขาอีกแล้ว ฝน ฉันทำ�มันอีกแล้ว„
”ก็แกทนไม่ไหวนี่นา„
”ฉันต้องทนให้ได้สิ ฉันต้องทนได้„ อาทิตยาสะอื้นไห้แนบอกของเพื่อน
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สาว เสือ้ แขนกุดสีนํ้ำ�เงินเข้มของพรพิรณ
ุ เริม่ เปียกชืน้ จากหยดนํ้ำ�ตาของเพือ่ นรัก
”แกพยายามแล้ว„ พรพิรุณลูบศีรษะของเพื่อนรักเบา ๆ ”แกพยายาม  
ดีที่สุดแล้ว„
”ฉันยังพยายามไม่มากพอ ฉันยัง...„ ตามมาด้วยเสียงสะอื้นไห้ไร้ซึ่ง   
คำ�พูด
”พีห่ มออยากจัดงานวันเกิด„ อาทิตยาเอ่ยทำ�ลายความเงียบขึน้ มา หลังจากสงบ
จิตใจลงได้แล้ว ”วันเสาร์ที่จะถึงนี้ พี่หมออยากให้ฉันช่วยเป็นแม่งานรับรอง
เพื่อน ๆ ของเขาด้วย„
”เพื่อน ๆ ของเขาที่ว่า หมายถึง...„
”ใช่แล้ว เพือ่ นกลุม่ ทีฉ่ นั ไม่ชอบนัน่ แหละ„ อาทิตยาพูดออกไป ”พีห่ มอ
จะเชิญเพือ่ นกลุม่ นัน้ มาด้วย ไม่ใช่มเี ฉพาะเพือ่ นหมอทีส่ นิทหรือคนในครอบครัว„
”พูดตามตรงนะหนิง„ พรพิรุณพูดขึ้น ”จนถึงตอนนี้ ฉันก็ยังไม่เข้าใจ
อยู่ดีว่าทำ�ไมแกถึงไม่ชอบเพื่อนใหม่กลุ่มนี้ของแฟนแก เท่าที่แกเล่าให้ฉันฟัง
พวกเขามีทั้งเจ้าของร้านอาหาร เจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ เจ้าของบริษัททัวร์ หรือ   
ผู้บริหารบริษัทใหญ่โต ฉันก็ยังมองไม่เห็นว่าทำ�ไมแกถึงไม่ชอบเพื่อนกลุ่มนี้„
”แกไม่เข้าใจหรอก ฝน แกไม่มีวันเข้าใจ„ อาทิตยาส่ายหน้าไปมา
”ถ้าอย่างนัน้ แกก็ลองอธิบายให้ฉนั ฟังบ้างสิวา่ ทำ�ไม ฉันเป็นเพือ่ นแกนะ
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
ไม่รหู้ รอกว่าฉันวิตกแทนแม่แกขนาดไหน ว่าสักวันฉันอาจจะเห็นแกพุง่ ดิง่ ลงไป   
ข้างล่างนั่นพร้อมกับปัญหาดำ�มืดที่แกไม่ยอมแบ่งปันให้คนอื่นรับรู้„
”ไม่รู้สิ...ฝน...ไม่รู้สิ„ อาทิตยาพูด ”...พุ่งดิ่งเลยหรือ„
”ฉันหวังว่าแกยังไม่เคยคิดจะทำ�แบบนั้นหรอกนะ„ พรพิรุณดักคอ
”ไม่เลย...ฉันไม่เคยคิด„ อาทิตยาตอบกลับมา ”ฉันแค่เคยนึกสงสัยว่า
คนที่ตกตึกลงไป จะเจ็บแค่ไหนเวลาที่ร่างกระแทกพื้น„
”มันไม่เจ็บ เพราะพวกเขาจะหัวใจวายตายเสียก่อนที่ร่างจะกระทบพื้น
เรื่องนั้นแกก็รู้ดีพอ ๆ กับฉัน„ พรพิรุณพูด ”แต่นี่เราไม่ได้กำ�ลังถกกันทาง
วิชาการนะ หนิง ฉันกำ�ลังพูดถึงเรือ่ งชีวติ ของแก พูดถึงความเศร้าของแก พูด
ถึงสิ่งที่แกเป็นตลอดสามเดือนมานี้ ที่นับวันมีแต่จะแย่ลงไปเรื่อย ๆ„
”ฉันขอบใจแกมากที่เป็นห่วง„
”เปลี่ยนคำ�ว่าขอบใจเป็นการแบ่งปันความเศร้าให้กันบ้างก็ดีนะ หนิง„
พรพิรุณระบายลมหายใจออกช้า ๆ อย่างอ่อนใจ ”เปลี่ยนเป็นคำ�บอกเล่าให้แม่
ของแกฟัง เพื่อให้ท่านสบายใจขึ้น„
”ฉันคงทำ�ให้แม่กลุ้มใจมากใช่ไหม„ อาทิตยาพูดด้วยนํ้ำ�เสียงเศร้า ๆ
”ไม่มปี ญ
ั หาอะไรทีแ่ ม่ของแกยอมรับไม่ได้หรอก ถ้ามันเป็นปัญหาของแก
ท่านคงยินดีทำ�ทุกอย่างเพื่อแก แบ่งปันทุกอย่างกับแก และช่วยแกแก้ปัญหา   
จนสุดความสามารถ„
”แม่จะเข้าใจและยอมรับปัญหาทุกอย่างของฉันได้จริง ๆ หรือ„ อาทิตยา
ถามสวนกลับไป
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”ให้แกร้อยบาท ฉันพนันเอาแค่โอเลี้ยงแก้วเดียว„ พรพิรุณตอบ
”แกกำ�ลังจะทำ�ให้ฉันขำ�„ อาทิตยาพูดกลับมา
”ถ้าขำ�ก็หัวเราะสิ„
”ก็อยากหัวเราะอยู่ แต่ยังหัวเราะไม่ออก„
”ถ้าอย่างนัน้ แกก็กลับไปคิดดูนะ ปัญหาหนักอกอะไรก็ตามทีไ่ ม่สามารถ
ระบายให้ฉันฟังได้ ไปหาทางระบายให้แม่ของแกฟังซะ„
”ฉันจะลองคิดดู„ อาทิตยาพยักหน้า ”บางทีหลังงานวันเกิดของพี่หมอ
ผ่านไปแล้ว ฉันอาจจะพูดให้แม่ฟังก็ได้„
”ดีมาก เพือ่ นรัก„ พรพิรณ
ุ กอดกระชับร่างของอาทิตยาเข้ามา ”แล้วฉัน
ขอเลยนะ เลิกมานั่งเล่นบนดาดฟ้าแบบนี้เสียที ฉันหวาดเสียวจริง ๆ„
”ได้เลย...ได้เลย...ฝน„ อาทิตยาเผยรอยยิ้มแรกของคํ่ำ�คืนนั้นออกมา  
ได้สำ�เร็จ ”ฉันรับปากแกว่าฉันจะไม่ขึ้นมานั่งเล่นบนดาดฟ้าแบบนี้อีกแล้ว„
”เยีย่ ม„ พรพิรณ
ุ ยิม้ ออกมาอย่างโล่งอก ”แล้วนีแ่ กอยากกลับลงไปหรือยัง„
”ยัง„ อาทิตยาส่ายหน้าไปมา ”ฉันยังอยากนั่งดูดาวอยู่บนนี้„
”ตลอดทั้งคืนเลยหรือ„
”ใช่ ตลอดทัง้ คืนเลย„ อาทิตยาพยักหน้า ”แกจะอยูด่ ดู าวเป็นเพือ่ นฉัน
ไหม„
”ไม่มีทาง„
”ทำ�ไมล่ะ„
”เพราะยามจะมาไล่พวกเราลงไปก่อนไง„
”โอเค งั้นก็อยู่จนกว่ายามจะมาไล่ก็ได้„
”ถ้าแค่นั้นฉันก็โอเคกับแก„
แล้ ว หญิ ง สาวทั้ ง สองคนก็ นั่ ง กอดคอมองดู ด าว พร้ อ มกั บ พู ด คุ ย ถึ ง    
เรื่องราวในวัยเด็กกันอย่างเพลิดเพลิน

2
”ตอนนี้แกอยู่ที่ไหน„ พรพิรุณกรอกเสียงลงไปในโทรศัพท์
”หมู่บ้านหนึ่งในเขตภาคใต้„ แสงอุษาพูดตอบกลับมา ”นี่ถือว่าโชคดี
มากที่แกโทรศัพท์มาหาฉันตอนนี้ เพราะพรุ่งนี้ฉันก็จะเข้าป่าแล้ว แกอาจจะ
ติดต่อฉันไม่ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์„
”บ้าน่า„
”จริง„ เธอพูดแล้วหัวเราะ
”แล้วฉันจะติดต่อแกได้ยังไง„
”บังเอิญว่าคราวนี้ บก. ของฉันใจดี เขาเช่าโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมมาให้
ฉันออกภาคสนามด้วย„
”อะไรกัน ตาหัวเถิกรู้จักใจดีแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่„ พรพิรุณหัวเราะ  
เสียงดัง
”ห้ามเรียกเขาว่าตาหัวเถิก สำ�หรับคราวนี้„ แสงอุษาหัวเราะบ้าง ”ต้อง
เรียกเขาว่าคุณ บก. จ้ะ ไม่วา่ จะห่วงใยสวัสดิภาพของฉันจริง ๆ หรือเปล่าก็ตามที
แต่คราวนี้เขาน่าชื่นชม เขาจึงยังไม่ใช่ตาหัวเถิก„
”ถ้าอย่างนั้นฉันก็ติดต่อแกทางโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมได้ ไม่ว่าแกจะอยู่   
ตรงไหนในป่า„
”ตามนั้ น „ แสงอุ ษ าตอบ ”เดี๋ ย วฉั น จะส่ ง หมายเลขโทรศั พ ท์ ผ่ า น
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ดาวเทียมไปให้แก„
”เยี่ยม„ พรพิรุณพูด ”แล้วแกเข้าป่าภาคใต้ไปทำ�อะไร„
”สารคดีเรื่อง ซาไกท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง „ แสงอุษาตอบ
”เป็นไง หัวข้อน่าสนใจใช่ไหม„
”น่าอันตรายมากกว่า„ พรพิรุณตอบ
”ก็คงมีบา้ ง„ แสงอุษาส่งเสียงหัวเราะกลับมา ”เลยเป็นทีม่ าของโทรศัพท์
ผ่านดาวเทียมไง„
”พอเข้าใจได้„ พรพิรณ
ุ ถอนหายใจยาว ”ยังไงก็ระวังตัวมาก ๆ ก็แล้วกัน„
”แน่นอนอยูแ่ ล้ว เพือ่ นรัก„ แสงอุษาพูดกลับมา ”ว่าแต่ ฉันไม่คดิ ว่าแก
จะโทรศัพท์มาหาฉันแค่คุยเล่นหรอกนะ มีอะไรหรือเปล่าฮึ ฝน„
”เรื่องไอ้หนิง„ พรพิรุณตอบ ”ฉันคิดว่าตอนนี้มันกำ�ลังถดถอยสุด ๆ„
”ยังไง„
”ล่าสุด มันไปนั่งมองดูพื้นถนนจากดาดฟ้าชั้นสิบห้า„
”อืม...„ แสงอุษาส่งเสียงครางกลับมาตามสาย ”เรือ่ งครอบครัวใช่ไหม„
”มันไม่ยอมบอกตามเคย„ พรพิรุณตอบ ”แต่ให้เดาก็ต้องว่าใช่„
”ถ้ามันหย่ากับหมอชิตชัยก็คงจบเรื่อง„ แสงอุษาพูด
”นั่นไม่ใช่ไอ้หนิงเด็ดขาด„ พรพิรุณพูดกลับไป ”แกก็รู้ว่ามันทำ�อะไร
แบบนั้นไม่ได้เด็ดขาด„
”เพราะมันรักหมอชิตชัยสุดจิตสุดใจ หลงรักอย่างโงหัวไม่ขน้ึ ไง„ แสงอุษา
พูดด้วยนํ้ำ�เสียงเซ็ง ๆ ”พวกเรารึก็เตือนตั้งแต่ตอนที่คบหากันแล้วว่าดูให้ดีนะ
เพื่อน ๆ ไม่มีใครเห็นด้วยสักคน„
”แกไม่ชอบหมอชิตชัย ไม่ใช่แค่ไม่เห็นด้วย„ พรพิรุณพูด
”ฉันมีอคติ แกจะบอกอย่างนั้นใช่ไหมล่ะ„ แสงอุษาสวนกลับมา
”ไอ้หนิงมันบอก„ พรพิรุณหัวเราะเศร้า ๆ ”มันก็เลยไม่เชื่อแก„
”ไม่รสู้ นิ ะ ฝน„ แสงอุษาพูดต่อ ”ถ้าให้ฉนั เดานะ ฉันก็ยงั เดาเหมือนเดิม
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ว่าหมอชิตชัยนั่นต้องเป็นเกย์แน่ ๆ มันจะมีเรื่องอะไรที่ทำ�ไอ้หนิงเศร้าได้สุด ๆ
แบบนั้น แต่ไม่กล้าจะเล่าให้ใครฟังแม้แต่แม่ของตัวเอง„
”แกอาจจะพูดถูก แต่ดูยังไงก็ดูไม่ออกเลย„
”เป็นเกย์ประเภทที่ได้ทั้งชายและหญิง„ แสงอุษาพูด ”ฉันมั่นใจว่า     
ไอ้หนิงต้องรูต้ อ้ งเห็นด้วยตัวมันเอง แล้วรูปปัน้ เทพบุตรในฝันของมันก็พงั ทลาย
ลง มันต้องกลํ้ำ�กลืนฝืนทนยอมรับว่าผัวของมันมีผัวน้อย„
”พูดแรงไปหรือเปล่า สา„ พรพิรุณพูดเป็นเชิงปราม
”และมันต้องทนอยู่เพื่อรักษาหน้าหมอชิตชัย แน่นอน ส่วนหนึ่งเพราะ
มันอ่อนแอเกินกว่าทีจ่ ะออกมาเผชิญหน้ากับความจริง มายอมรับว่ามันคือเหยือ่
ว่ามันถูกหมอชิตชัยหลอกให้แต่งงานด้วย มันไม่แรงเกินไปหรอกฝน ไม่แรง
เกินไปแน่นอน„
”ที่ฉันโทรศัพท์มานี่เพราะอยากได้คำ�แนะนำ�จากแก สา ไม่ใช่คำ�บ่น    
คำ�ต่อว่าเพื่อนฝูง„
”ฉันบ่นฉันว่ามันก็เพราะฉันรักมัน และคำ�แนะนำ�ของฉันก็ยงั เหมือนเดิม
ฝน แกช่วยบอกมันแทนฉันด้วยว่าเอาหัวออกจากกระดองเสียที แล้วรีบไป  
ฟ้องหย่าได้แล้ว„
”เรื่องนั้นต้องใช้เวลา„ พรพิรุณถอนหายใจยาว ”แต่ที่ฉันเป็นห่วงก็คือ
เรื่องที่มันชอบไปยืนอยู่บนดาดฟ้าตามลำ�พังตอนมืด ๆ ฉันนึกแล้วหวาดเสียว
พิกล„
”อ้อ เรื่องนั้น...„ เสียงระบายลมหายใจออกอย่างแรงของแสงอุษาดัง
เข้ามาให้ได้ยิน ”นอกจากหมั่นคุยกับมัน อยู่เป็นเพื่อนมัน ให้กำ�ลังใจมันแล้ว
ฉันก็ยังนึกอะไรไม่ออกเลยเหมือนกัน„
”ทั้งหมดนั้นฉันพยายามทำ�อยู่แล้ว„ พรพิรุณตอบกลับ
”ดี„ แสงอุษาพูดกลับมา ”ถ้าอย่างนัน้ เอาไว้ฉนั นึกอะไรออกได้อกี ฉัน
จะรีบโทรไปบอกแก„
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”วันเสาร์นี้ หมอชิตชัยจะจัดงานเลี้ยงวันเกิดที่บ้าน แกจะมาไหม„
”แกก็น่าจะรู้คำ�ตอบ„ แสงอุษาหัวเราะ ”อีกอย่าง ฉันสงสัยว่าเมื่อถึง
ตอนนั้น ฉันอาจจะอยู่ระหว่างร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของหนุ่มซาไกคนไหนสักคน
ที่นี่„
”ฉันจะคาบเรื่องนี้ไปบอกคุณวิษณุพล„ พรพิรุณพูดแหย่
”ตามสบายเพื่อนฝูง„ แสงอุษาหัวเราะ ”ให้มันกล้า ๆ จริงเถอะ„
”หมายความว่าไงทีว่ า่ กล้า ๆ„ พรพิรณ
ุ หัวเราะออกมาบ้าง ”เรือ่ งทีฉ่ นั จะ
ไปบอกคุณวิษณุพลว่าแกจะไปร่วมงานวันเกิดของหนุ่มซาไกนี่น่ะหรือ„
”ไม่ใช่เรื่องนั้น„ แสงอุษาหัวเราะดังลั่น ”แต่เป็นเรื่องที่ว่าคุณวิษณุพล
จะแน่จริงหรือเปล่า จะกล้าตามมาถึงทีน่ ี่ กล้ามาเผชิญหน้ากับหนุม่ ซาไกหรือเปล่า
ตรงนี้ละที่น่าสนใจ„
แสงอุษากดปุ่มวางสายโทรศัพท์แล้วสอดเก็บลงในซองที่คาดเอาไว้กับเข็มขัด  
กางเกงยีน เธอเงยหน้าขึน้ ทันเห็นชายหนุม่ ผิวดำ�ร่างเล็กคนหนึง่ ผูม้ เี ส้นผมหยิก
ขอดติดหนังศีรษะ และสวมเสือ้ ยืดสีแดงเข้มส่งยิม้ แฉ่งเห็นฟันขาวจัว๊ ะมาให้เธอ
แต่ไกล
”คุณแสงอุษาใช่ไหมครับ„ ชายหนุ่มเอ่ยทักทาย ”จากนิตยสารรอย
อารยะ „
”อ๋อ...ค่ะ...ดิฉันเอง„
”ผมเคนครับ ไกด์ของคุณ„ ชายหนุ่มพูดกลับมา
”อ๋อ...คุณนั่นเอง„ แสงอุษายิ้มกว้าง ”ดิฉันเห็นรูปคุณแล้วด้วย ใช่...
ใช่...ดิฉันจำ�ได้แล้ว ไกด์ชาวซาไกที่จะนำ�ทางให้ดิฉันคราวนี้„
”ครับผม„ ชายหนุ่มเปิดรอยยิ้มกว้าง ”คุณรู้ไหมครับว่าคุณโชคดี     
มากเลยที่มาวันนี้„
”ทำ�ไมล่ะคะ„ แสงอุษาถามกลับพร้อมส่งกระเป๋าเสื้อผ้าให้ชายหนุ่ม   
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ชาวซาไกที่ยื่นมือออกมาอาสาช่วยถือของ
”เพราะวันนี้จะมีงานเลี้ยงครับ„ ไกด์หนุ่มตอบ ”หัวหน้าของกลุ่มที่เรา
กำ�ลังจะไปเยี่ยมนั้นจะอายุครบหกสิบปีในวันนี้ ก็เลยจะมีงานเลี้ยงวันเกิด„
”พูดจริงหรือคะนี่„ แสงอุษาหัวเราะลั่น ”นี่ดิฉันจะได้มีโอกาสไปร่วม
งานเลี้ยงวันเกิดของหนุ่มชาวซาไกอย่างนั้นหรือคะนี่„
”ครับ„ ชายหนุ่มพยักหน้าพร้อมกับหัวเราะออกมาเบา ๆ ในใจนึกสงสัย
ว่าทำ�ไมผูห้ ญิงคนนีถ้ งึ หัวเราะชอบใจมากขนาดนีท้ นั ทีทรี่ วู้ า่ จะได้ไปร่วมงานเลีย้ ง
วันเกิด ”เพียงแต่ไม่ใช่หนุ่มนะครับ อย่างที่ผมบอกละครับว่าหัวหน้ากลุ่มนี้  
อายุครบหกสิบปีแล้ว„
”ไม่มปี ญ
ั หาค่ะ หกสิบก็หกสิบ ไม่มปี ญ
ั หา„ แสงอุษายังคงหัวเราะอย่าง
นึกขำ�ไม่หยุด ”เหลือเชื่อจริง ๆ„
”อะไรเหลือเชือ่ ครับ„ ชายหนุม่ ย้อนถามกลับมาพร้อมขมวดคิว้ มีเรือ่ ง
น่าขำ�อะไรนักหนากันหนอ ผู้หญิงชาวกรุงคนนี้
”ไม่มีอะไรหรอกค่ะ„ แสงอุษาตอบ ”เพียงแต่ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติมาก
เท่านั้น เชิญนำ�ทางไปได้เลยค่ะ คุณเคน...เอ่อ...คุณเคนมีชื่อไทยไหมคะ„
”เคนนี่ก็ชื่อไทยนะครับ„
”มันก็ใช่ค่ะ แต่ว่าฟังดูเป็นชื่อที่ใช้เรียกกันเล่น ๆ มากกว่า„
”อ๋อ คุณหมายถึงชื่อจริง„
”ค่ะ นั่นละ ชื่อจริงของคุณ„ แสงอุษาพยักหน้า
”ธีรเดชครับ„ ชายหนุ่มยิ้มแฉ่งอีกครั้ง ”เคน ธีรเดชครับ„
”ว้าว...เคน ธีรเดช„ แสงอุษาร้องอุทานตาโต ”ชื่อเหมือนดาราหนุ่ม   
คนนั้น„
”ครับ„ ชายหนุม่ พยักหน้ารับ ”คนทีห่ มูบ่ า้ นช่วยกันตัง้ ให้ผมครับ แบบ
ว่า...ผมหล่อพอ ๆ กับดาราหนุ่มคนนั้น„
”ใช่...ใช่...„ แสงอุษาพูด ”โอเคเลยค่ะ โอเคเลย„
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”อะไรโอเคครับ„
”ทุกอย่างเลยค่ะ ทุกอย่างเลย„ ตามมาด้วยเสียงหัวเราะอย่างกลัน้ ไม่อยู่
ชีวิตหนอชีวิต สาวสวยบอกตนเอง อะไรจะเหลือเชื่อได้ขนาดนั้น
ชิตชัย แก้วมธุรส ยืน่ แก้วนํ้ำ�มะนาวคัน้ เย็นฉํ่ำ�ให้ภรรยาพร้อมด้วยรอยยิม้ อบอุน่
มืออีกข้างหนึ่งของเขาแกว่งไกวแก้วไวน์ชั้นดีสีม่วงเข้มไปมาเบา ๆ
”หนิงไม่อยากไป พี่หมอ หนิงไม่อยากไป„ อาทิตยาร้องขอ นํ้ำ�ตาคลอ
”หนิ ง ต้ อ งไป หนิ ง อย่ า ขั ด ใจพี่ ห มอสิ จ๊ ะ „ ชิ ต ชั ย พู ด ด้ ว ยนํ้ำ� เสี ย ง
ปลอบโยน ”เพื่อน ๆ ของพี่เขาชอบหนิงกันทุกคน ทุกคนต่างขอร้องพี่หมอให้
พาหนิงไปให้ได้„
”แต่หนิง...„
”พี่หมอรับปากพวกเขาแล้ว„ ชิตชัยส่ายหน้าไปมา ”หนิงก็รู้ว่าพี่หมอ  
ติดค้างเงินพวกเขาไว้เยอะ พวกเขายังไม่เร่งรัดพีห่ มอเลย ไม่คดิ ดอกเบีย้ พีห่ มอ
สักบาทก็เพราะหนิงนั่นแหละ แล้วอีกอย่าง หนิงก็รู้จักพวกเขาดีอยู่แล้วทุกคน
เคยไปเจอพวกเขามาแล้วทุกคน„
”ก็เพราะหนิงเคยเจอมาแล้วทุกคนนั่นละค่ะ ที่ทำ�ให้หนิงไม่อยากไปเจอ
พวกเขาอีก„ อาทิตยาเริ่มสะอื้นไห้ออกมาเบา ๆ ”วันเกิดของพี่หมอเสาร์นี้   
พวกเขาก็จะมา แล้ว...แล้ว...แล้วหนิงจะต้องสู้หน้าพวกเขา หนิงไม่...หนิง...„
”จนป่านนี้ หนิงยังปฏิเสธอยู่อีกหรือ„ ชิตชัยหัวเราะเบา ๆ เขากระดก
ไวน์ในแก้วทรงสูงขึน้ จิบพลางนัง่ ลงข้าง ๆ ภรรยาบนโซฟาในห้องนัง่ เล่น ใบหน้า
ยาวรีได้รูปหันข้างให้แสงเรื่อเรืองที่ออกมาจากโทรทัศน์ซึ่งเปิดค้างอยู่ คิ้วหนา
เข้มของเขาขับเน้นให้ใบหน้าขาวเนียนดูผ่องใสและสะอาดสะอ้านขึ้นจนยากที่  
ใครจะหักห้ามใจไม่เหลียวมองเป็นครั้งที่สองหากได้พบ รับกันดีกับจมูกโด่ง  
เป็นสันเหนือริมฝีปากรูปกระจับที่หนาเล็กน้อย
”พีห่ มอก็รวู้ า่ หนิงปฏิเสธมาตลอด„ อาทิตยาตอบ เธอยกเข่าขึน้ มากอด
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ขดตัวกลมเหมือนเด็กที่อยู่ในครรภ์ ”หนิงไม่เคยชอบมันเลย ที่หนิงยอมทำ�ไป
ก็เพราะตามใจพี่หมอ เพราะหนิงขัดใจพี่หมอไม่ได้„
”ก็ดแี ล้วนีท่ หี่ นิงตามใจพีห่ มอ„ ชิตชัยหัวเราะเบา ๆ ”แล้วทำ�ไมหนิงคิด
จะมาขัดใจพี่หมอตอนนี้ล่ะ„
”ก็เพราะหนิงเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วน่ะสิคะ พี่หมอเข้าใจหนิงบ้างไหม
หนิง...หนิง...„
”แต่หนิงบอกพี่หมอไม่ใช่หรือว่าหนิงยินดีตามใจพี่หมอทุกอย่าง เพื่อ
ทำ�คุณไถ่โทษที่ทะเลาะกับพี่หมอเมื่อสองวันก่อน ที่หนิงทำ�ให้พี่หมอเสียใจ„
”ใช่ค่ะพี่หมอ หนิงขอโทษ แต่...„
”ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไม่มีแต่„
”ได้โปรดเถอะค่ะพี่หมอ„ อาทิตยาเริ่มสะอื้นไห้ ”หนิงไม่อยากไปเลย
หนิงไม่...„
”ฟังนะหนิง„ ชิตชัยวางแก้วไวน์ลงบนโต๊ะกระจกตรงหน้า ถอนหายใจ
ยาวออกมาครั้งหนึ่ง ”หนิงก็รู้ว่าพี่หมอติดหนี้พวกเขา„
”หนิงจะพยายามหาเงินมาให้พหี่ มอ ตอนนีเ้ งินเก็บของหนิงหมดไปแล้ว
แต่หนิงจะยืมเงินจากคุณแม่ หรือจาก...„
”ไม่ได้...ไม่ได้...„ มือยาวเรียวแต่แข็งแรงในแบบมือศัลยแพทย์ของ  
ชายหนุ่มคว้ามือทั้งสองข้างของอาทิตยาขึ้นมากุมไว้ ”เราเคยคุยเรื่องนี้กันแล้ว
หนิงก็รู้ พี่หมอจะให้ใครรู้ว่าพี่หมอมีปัญหาเรื่องเงินไม่ได้„
”แต่คุณแม่...„
”ไม่มคี ณ
ุ แม่ ไม่มใี ครทัง้ นัน้ „ ชิตชัยบีบข้อมือของอาทิตยาแน่น ”คราว
ก่อนหนิงขอโทษพี่หมอแล้วไม่ใช่หรือ หนิงบอกพี่หมอไม่ใช่หรือว่าจะไม่คิด   
เอาเรื่องของเราไปบอกคุณแม่อีก„
”แต่พี่หมอจะให้หนิงไปเจอคนพวกนั้นอีก„
”พวกนัน้ เป็นเพือ่ นของพีห่ มอนะ„ นํ้ำ�เสียงของชิตชัยเริม่ กร้าวขึน้ ”แล้ว
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หนิงก็บอกพีห่ มอว่าจะยอมตามใจพีห่ มอทุกอย่าง เพือ่ ทำ�คุณไถ่โทษทีท่ ะเลาะกับ
พี่หมอ„
”หนิงขอโทษค่ะ...หนิงขอโทษ„ สองแก้มของอาทิตยาเต็มไปด้วยหยาด
นํ้ำ�ตาเปียกชื้น
”ถ้าอย่างนั้นก็อย่าขัดใจพี่หมออีก„ ชิตชัยทำ�เสียงเข้มเหมือนผู้ใหญ่
อบรมเด็ก
”แต่ฝนเขา...ฝนเขา...„ อาทิตยาพยายามพูดออกมาทั้งที่ยังสะอึกสะอื้น
”ฝนเขาทำ�ไม ฝนทำ�ไม...„ ชิตชัยสวนกลับทันทีดว้ ยนํ้ำ�เสียงเกรีย้ วกราด
หากแต่ส่วนลึกในใจของศัลยแพทย์หนุ่มอนาคตไกลนั้นเกิดวิตกและหวาดผวา
ขึ้นมาอย่างแรง
”หนิงขอโทษค่ะพี่หมอ...หนิงขอโทษ...„ อาทิตยาสะดุ้งเฮือก รับรู้ได้ใน
นาทีนั้นว่าตนเองพูดอะไรพลาดไปแล้ว
”ไม่ต้องมาขอโทษ!„ ชิตชัยตวาดเสียงดัง ”บอกมานะว่าฝนเขาทำ�ไม
เขามาเกี่ยวอะไรเรื่องนี้ด้วย„
”ฝนไม่เกี่ยวค่ะ เขาไม่รู้อะไรเลย หนิงไม่ได้บอกอะไรเขาเลย„
”แล้วหนิงพูดถึงฝนทำ�ไม หือ ทำ�ไม„ ชิตชัยกระชากแขนภรรยาสาว
อย่างแรง
”โอ๊ย...หนิงเจ็บค่ะพี่หมอ...หนิงเจ็บ„ อาทิตยาร้องลั่น พยายามดึงมือ
กลับอย่างไร้ผล
”ก็บอกมาสิวา่ ฝนเขาทำ�ไม„ นายแพทย์หนุม่ พยายามคาดคัน้ เอาคำ�ตอบ
”ฝนเขาแค่แนะนำ�ให้หนิงคุยกับคุณแม่ ให้เล่าให้คุณแม่ฟัง„ อาทิตยา  
ละลํ่ำ�ละลักตอบ สองมือพยายามดิ้นรนพร้อมกับนํ้ำ�ตาที่ไหลพรากลงมา ”ฝน
บอกว่าคุณแม่ตอ้ งช่วยหนิงได้ไม่วา่ จะเป็นปัญหาอะไรก็ตาม คนเป็นแม่ยนิ ดีจะ
ช่วยเหลือลูกเสมอ ไม่ว่ามันจะเป็นปัญหาหนักขนาดไหน„
”แสดงว่าหนิงเอาเรื่องของเราไปบอกเพื่อน„ ชิตชัยตวาดลั่น

28 จัตวาลักษณ์
”ไม่นะคะ...ไม่...„ อาทิตยาร้องไห้โฮ สองแขนเจ็บปวดร้าวระบม ”หนิง
ไม่ได้บอกใครเลย...ไม่เลย ฝนเขาเป็นห่วง เขาสังเกตเห็นว่าหนิงมีปัญหา แต่
หนิงไม่ได้บอกอะไรฝนเลย„
”พี่หมอไม่เชื่อ„ ชิตชัยร้องตวาดพร้อมกับเหวี่ยงร่างบอบบางของภรรยา
สาวหงายหลังลงไปนอนบนโซฟา ”ถ้าไม่ได้เล่า แล้วทำ�ไมเพื่อนของหนิงคนนี้  
ถึงแนะนำ�ให้หนิงไปเล่าให้คุณแม่ฟัง„
”ก็เพราะหนิงไม่ยอมเล่าอะไรให้ฝนฟัง ฝนเขาก็เลยแนะนำ�ให้หนิงไป
ปรึกษาคุณแม่แทน„
”แล้วหนิงก็เชื่อเพื่อน แต่ไม่เชื่อพี่หมอ ลืมคำ�ที่เคยให้พี่หมอไปเลย„
”หนิงขอโทษ„ อาทิตยายกมือไหว้ ”หนิงขอโทษ„
”หนิงคิดจะไปเล่าให้คุณแม่ฟัง„ ชิตชัยพูดด้วยนํ้ำ�เสียงดุดัน จ้องมอง
ภรรยาสาวอย่างกราดเกรี้ยว
”หนิงขอโทษ หนิงไม่ได้ตั้งใจ„
”ทั้ง ๆ ที่หนิงเคยรับปากกับพี่หมอแล้วว่าจะไม่นำ�เรื่องของเราไปเล่าให้   
คุณแม่ฟังเด็ดขาด„
”หนิงผิดไปแล้ว„
”แค่เพื่อนบอก หนิงก็เปลี่ยนใจแล้ว„
”หนิง...หนิง...„
นายแพทย์หนุ่มลุกขึ้นจากโซฟา ยืนจ้องมองภรรยาที่นอนหงายพนมมือ
ไหว้อยูเ่ หมือนชัง่ ใจอะไรสักอย่าง แต่เพียงแค่ครูเ่ ดียวเท่านัน้ เขาก็เอือ้ มมือลงไป
คว้าชายเสื้อนอนของหญิงสาว แล้วกระชากมันขาดติดมือออกมาทั้งหมดใน  
คราวเดียว
”ว้าย!„
อาทิตยาร้องขึน้ มาอย่างตกใจ แต่กถ็ กู ฝ่ามือแข็งแกร่งของชายหนุม่ กดปิด
ลงไปบนปาก แก้วนํ้ำ�มะนาวล้มกลิ้งหกไปทั่วผืนพรม ก่อนที่ร่างของเธอจะถูก
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กดให้นอนหงายนิ่งลงไปกับพื้น
หญิงสาวตืน่ ขึน้ มากลางดึกด้วยเนือ้ ตัวสัน่ เทา เหงือ่ กาฬไหลโชกร่างกายเปลือยเปล่า
และเหนียวเหนอะเพราะผ่านการร่วมรักอย่างหนักหน่วงเนิ่นนานมากกว่าสอง
ชัว่ โมง หากแต่เธอไม่รบั รูเ้ ลยว่าตนเองนัน้ นอนอยูอ่ ย่างอ้างว้างเดียวดาย เพราะ
สัมผัสที่รู้สึกมีเพียงรสฝาดขื่นขมอยู่เต็มลำ�คอและนิ้วหัวแม่มือที่อัดแน่นเต็ม  
สองกระพุง้ แก้ม ดวงตาเธอเบิกโพลงในความมืด แต่กลับมองเห็นภาพความฝัน
น่าขยะแขยงและรู้สึกอยากอาเจียน
สองมือยกขึน้ ปิดปากแน่น แต่เสียงกรีดร้องกลับดังก้องอยูใ่ นลำ�คอ หรือ
อยู่ในห้วงมโนสำ�นึกที่ไหนสักแห่งที่อาทิตยาไม่สามารถจำ�แนกแยกแยะมันออก
จากกันได้ ไม่ว่าจะพยายามมากขนาดไหนก็ตามที
ชิตชัยแหงนหน้ามองดวงจันทร์วันเพ็ญจากเก้าอี้หวายหน้าระเบียงห้องรับแขก
พร้อมกับอัดควันบุหรี่เข้าปอดช้า ๆ น่าหงุดหงิดจริง ๆ นั่นเป็นคำ�นิยามที่     
ชิตชัยบอกกับตนเอง ตามมาด้วยอาการนอนไม่หลับ แม้จะเสียแรงไปมากมาย
จากการร่วมรักกับภรรยาเมื่อตอนหัวคํ่ำ�  แต่ร่างกายแข็งแกร่งของเขากลับไม่
อ่อนเพลียหรือสะทกสะท้านแต่อย่างใด ตรงกันข้าม มันกลับตื่นตัวมากขึ้น
เรือ่ ย ๆ ตามเข็มนาฬิกาซึง่ เดินไป บางทีมนั อาจจะเป็นความเคยชิน ความเคยชิน
ที่ได้ร่วมรักอย่างสุขสม
จริงหรือที่มันสุขสม หรือว่าเขาคิดไปเอง
ศัลยแพทย์หนุม่ ระบายลมหายใจออกยาว ตระหนักได้ถงึ ความเปราะบาง
ในจิตใจของภรรยาสาว ความไม่มั่นคงและแรงต่อต้านที่แอบซ่อนอยู่ในส่วนลึก
ของมโนสำ�นึก
แรงต่อต้านที่พร้อมจะกรีดร้องและปลดแอกตนเองออกมาได้ทุกเมื่อ    
ถ้าหากมีแรงกระตุ้นเข้ามากระทบมากพอ
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ลมเย็นพัดโชยมาสัมผัสร่างเปลือยเปล่า นายแพทย์หนุ่มจ้องมองอวัยวะ
สำ�คัญบนร่างกายของตนเองที่กำ�ลังขยายขนาดและร้อนผ่าว เขาคิดถึงอนาคต
ในหน้าที่การงานของเขา ซึ่งอาจเกิดปัญหาขึ้นมาได้ถ้าหากภรรยาของเขาเกิด   
เล่าเรือ่ งให้คนอืน่ ฟัง แม้แต่กบั คนเป็นแม่ ไม่วา่ จะโดยเจตนาหรือพลัง้ เผลอก็ตาม
ผลลัพธ์มันก็คงไม่แตกต่างกันแต่อย่างใด
เขานึกถึงหนี้ก้อนใหญ่จากการพนันบอล เขานึกถึงเหล่าเพื่อนฝูงผู้รู้ใจ
และยินดีผ่อนปรนให้เขา เขารู้ดีว่าสักวันหนึ่งจะได้เงินทั้งหมดนั้นกลับคืนมา
ด้วยการชนะพนันบอลครั้งสำ�คัญ
แต่ปัญหาก็คือเขาจะยังคงอยู่ดีจนกระทั่งเวลาแห่งการเดิมพันครั้งสำ�คัญ
ทีว่ า่ มาถึงได้หรือไม่ ชือ่ เสียงของเขาอาจจะป่นปีล้ งไปพร้อมกับอนาคตในหน้าที่
การงาน เพราะผู้หญิงซึ่งได้ชื่อว่าเป็นภรรยาของเขา เธอจะกลับกลายเป็นคนที่
ทำ�ร้ายเขาหรือไม่ หรือเขาจะโดนเพื่อนฝูงที่เป็นเจ้าหนี้พนันบอลส่งคนมาเลาะ
เอากระดูกซี่โครงออกไปก่อนหรือเปล่า
เขาเอื้อมมือออกไปสัมผัสอวัยวะส่วนสำ�คัญของร่างกายตนเองที่กำ�ลัง
ผงาดงํ้ำ�พลางนึกถึงเพื่อนสาวของภรรยารักที่ชื่อว่าฝน นี่คืออันตรายที่แท้จริง
ชิตชัยบอกตนเองอีกครั้ง นี่คือผู้หญิงที่สามารถทำ�ลายเขาได้ด้วยการกระตุ้น
ภรรยาเขาเพียงเล็กน้อย ด้วยการปลุกเร้าให้ภรรยาของเขาลุกขึน้ มาต่อต้าน จน
กระทั่งนำ�ไปสู่การเปิดเผยความจริง แล้วปิดฉากอนาคตอันสวยหรูของเขา
ความร้อนแผ่ซ่านจากแก่นกลางของร่างกายผ่านปลายนิ้วที่โยกคลึง
ศัลยแพทย์หนุม่ เงยหน้าขึน้ มองดวงจันทร์กอ่ นจะหลับตาพริม้ ลงอย่างมีความสุข
เพื่อนตัวยุ่งของภรรยา กำ�ลังจะทำ�ให้สามีเกิดปัญหา
นายแพทย์หนุ่มส่งเสียงครางเบา ๆ เมื่อนํ้ำ�รักสีขาวขุ่นพุ่งกระฉูดออกมา
มีบางสิ่งที่เขาต้องจัดการ...เขาตัดสินใจในนาทีนั้น

