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ก า ร อ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สำ คัญ 

ไม่ขอนัดหมาย พบกันชาติหน้า 

สิ่งที่ขโมยไม่ได้ นั้นชื่อ ชั่วนิรันดร์ 

ที่เปิดไม่ออก นั้นคือ ประตูหัวใจ 

สวยงามที่สุด คือ คำสั่งเสีย 

อัปลักษณ์ที่สุด คือ คำสาบาน 

ปลอมที่สุด คือ น้ำตา 

จริงที่สุด คือ มองไม่เห็น 

เ รื่ อ ง 

แ ต่ ง โ ด ย  

ป ก โ ด ย       น้องแนน นันทิชา 

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง  

โดยไม่ได้รับอนุญาต 

รุ่งอรุโณทัย  镜幻情⼈人
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💖  จากใจ นักเขียน 🖊  

 ต้าเทียนเซียน [⼤天神] หรือ ต้าเซียน [⼤神]  คุณหมอสุด
หล่อมาดนิ่ง ยิ้มบางๆ ใจดีกับคนทั่วไป แต่กับน้องสาวนอกไส้ละ...จะ
เป็นอย่างไร ความรู้สึกจริงๆที่เขามีต่อเธอ 
 ...สิ่งใดที่ไม่ใช่ของเขา เขาไม่ใส่ใจ  แต่ถ้าเป็นของของเขา ใครก็
ห้ามเอาไป... 

 สุ่ยถิง [许停] หรือนาเดียร์ เกิดมาพร้อมกับภาวะเสี่ยงโรค
กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง แม้ร่างกายจะบอบบางแต่จิตใจเธอกลับ    
เข้มแข็งพร้อมด้วยใบหน้าที่งดงามยากต่อการละสายตาง่ายๆจากผู้ที่ได้
พบเจอ  

  
 ฝากผลงานชิ้นที่ 14 ด้วยนะคะ แนวรักหวานแหววลึกซึ้ง 2 
เล่มจบบริบูรณ์ ซึ่งจะแบ่งเป็นสองภาคตามการเติบโตของตัวละคร นั่น
ก็คือ ต้าเซียนและสุ่ยถิง 

 ในเล่มที่สองจะติด 18+ 

= ช่องทางติดต่อ = 

thesun_1982@hotmail.com 

Line ID : thesun_1982 

www.facebook.com/Fc.RungArunoThay 
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⼀一 

 ผล๊ัวะ!!!! 

 “ต้าเซียน!” 

 “อืม” 

 “ทำไม...ทำไมพี่ถึงอยู่ละ” สุย่ถิงหรือนาเดียร์ แปลกใจที่เห็น

ต้าเซียนหรือต้าเทียนเซียนตอนนี้ และดวงตาเหลือบมองไปที่โต๊ะ

อาหาร ม้ือเย็นถูกจัดเตรียมแล้ว นั่นก็หมายความว่าเขาต้องกลับมา

นานแล้ว 

 “ทำไมพึ่งกลับ วันนี้ตามตารางและระยะทางควรต้องถึงตั้งแต่

คร่ึงชั่วโมงที่แล้ว” นาเดียร์หลบสายตาที่จับจ้องมอง จะให้บอกว่าไงละ 

ก็ถ้ารู้ว่าพี่ชายจะกลับมาเร็วแบบนี้ ก็คงกลับมานานแล้ว นาเดียร์ขยับ

เดินเข้ามาข้างในขณะที่กำลังใช้ความคิดว่าจะตอบคำถามจับผิดนี้ดีม้ัย 
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หรือว่าเปล่ียนเร่ืองไปเลย จะบอกว่าแวะซื้อของก็ไม่ได้ ในมือเธอไม่มี

ของอะไรเลย 

 แต่ดูจากท่าทางของพี่ชายแล้ว คงต้องมีคำตอบสินะ  กอดอก 

นิ่งทั้งตัวไม่เว้นแม้แต่ดวงตา จดจ้องมาที่เธออย่างไม่แน่วแน่ 

 “วันนี้ฉันไม่ได้ไปห้องสมุดตามที่ได้บอกพี่ไว้ค่ะ” นั่นไงละค้ิว

เข้มของพี่ชายเข้าหากันแล้ว  คร่อกกก!!!! เสียงท้องร้องของนาเดียร์

เป็นด่ังระฆังช่วยชีพจริงๆ เพราะพี่ชายเห็นเร่ืองกระเพาะของเธอ

สำคัญกว่า 

 “ไปนั่ง...” นาเดียร์แอบยิ้มอย่างโล่งอก รอยยิ้มปรากฎขึ้นบน

ใบหน้าหวานเม่ือมองจานอาหารบนโต๊ะ อาหารจีน คิดถึงจังเลย ไม่ง่าย

เลยที่ต้าเซียนจะมีเวลาทำอาหาร ฝีมือเขาไม่ธรรมดาด้วยละ... 

 “ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ข้าวเรากิน...ขอบคุณค่ะต้าเซียน” คำพูด

ที่นาเดียร์ปฎิบัติมาโดยตลอดตั้งแต่เล็กจนโต ‘ขอบคุณค่ะพ่อ’ เปล่ียน

เป็น ‘ขอบคุณค่ะต้าเซียน’ มาหนึ่งปีแล้ว บรรยากาศตามความเคยชิน

นาเดียร์ย้อนคิดม้ือแรกที่เป็นแบบนี้ เม่ือหนึ่งปีก่อน หลังจากที่พ่อของ

เธอและแม่ของต้าเซียนประสบอุบัติเหตุขณะเดินทางกลับจากร้าน

อาหารที่พวกเขาไปฉลองครบรอบ ซึ่งพวกเขาแค่ไปดูการแสดงบร์อด

เวย์ที่นิวยอกร์แค่นั้น แต่ใครจะคิดว่านั้นเป็นการเดินทางคร้ังสุดท้าย

ของพวกเขา ตามความเข้าใจของสุ่ยถิง 

 “สุ่ยถิง...” เสียงเรียก ดึงสาวน้อยตรงหน้ากลับสู่ปัจจุบัน  
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 “อ้า! ขอโทษค่ะ” ต้าเซียนแค่มอง แววตาและสีหน้าแบบนั้น

ของเธอมีอย่างเดียว คิดถึงพ่อของเธออีกแล้ว สุ่ยถิงคือชื่อจีนของเธอ 

สำหรับที่นี่คงมีแต่เขาเท่านั้นที่เรียกเธอด้วยชื่อจีน 

 “พรุ่งนี้ออกเร็วหน่อยนะ ดอกไม้ พวกเราต้องแวะไปเอาเอง”  

 “ค่ะ” นาเดียร์ตอบรับอย่างเศร้าๆ พรุ่งนี้เป็นวันครบรอบการ

จากไปของพวกท่าน แต่สำหรับนาเดียร์แล้วเธอจะได้ไปเยี่ยมแม่ที่เสีย

ไปตั้งแต่ที่เธอยังเด็กๆด้วย ส่วนต้าเซียนเขาทำความเคารพได้แค่แม่

ของเขาเท่านั้น เม่ือพ่อของเขาท่านก็เสียไปแล้วเช่นกันเท่าที่เธอรู้ท่าน

เสียไปตั้งแต่ต้าเซียนอายุสิบขวบประมาณนั้นท่านอยู่เซี่ยงไฮ้ ต้าเซียน

ย้ายมาจากเซี่ยงไฮ้ได้สองปีแล้ว  

 ...จะว่าไปเธอยังรู้สึกทึ่งกับต้าเซียนมาก เพราะเขาเป็น

นักศึกษาแพทย์เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยที่เซี่ยงไฮ้ แต่ต้องย้ายมาเรียน

ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก ซึ่งไม่ง่ายเลย แต่ใครจะเชื่อว่าเขาจะทำได้ และ

ทำได้ดีมาโดยตลอดเลยด้วย รวมถึงในฐานะพี่ชายด้วย 

 “ฉันเปล่ียนเบอร์ใหม่แล้วนะ” 

 “อื้ม!” นาเดียร์รับสั้นๆ สำหรับเร่ืองนี้...เชื่อเขาเลย พี่ชายของ

เธอเปล่ียนเบอร์โทรศัพท์ไปก่ีคร้ังแล้วนะ จนตอนนี้เธอแค่รับฟัง ไม่ได้

เปล่ียนหรือแก้ไขหมายเลขในเคร่ืองโทรศัพท์เพราะเธอลบรายชื่อเขา

ทิ้งไปนานแล้ว แค่เห็นว่าเป็นเบอร์โชว์โทร.เข้ามา ให้คาดการณ์ไว้เลย

ว่าเป็นต้าเซียนเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ 
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 สาเหตุก็มาจากรูปร่างหน้าตาของเขา เธอเองยังไม่อยากเชื่อ

เลยว่า บนโลกนี้จะมีมนุษย์แบบนี้มาจุติ ‘จุติ’ เป็นคำที่เขาใช้กับเทพ 

เทพเจ้าที่มีภารกิจหรือถูกลงโทษให้มาจุติหรือต้องมาเกิดบนโลก

มนุษย์...เฮ้ยยยไร้สาระไปแล้วนาเดียร์ 

 นาเดียร์จึงเล่ียงที่จะไม่ถามว่าทำไมเขาถึงไม่โทร.หาเธอทุกคร้ัง 

สาเหตุก็คงเพราะการเปล่ียนเบอร์ละมัง...คงน่าจะเป็นช่วงบ่ายวันนี้

แน่ๆ ซึ่งเธอเคยถามเขาคร้ังหนึ่งเม่ือตอนที่เขาเปล่ียนเบอร์คร้ังที่สาม

เห็นจะได้ ว่าทำไมเขาถึงสามารถเปล่ียนซิมได้เร็วปานสายฟ้า ทั้งๆที่

เขาออกจะยุ่งวุ่นวายในเร่ืองที่มีสาระซะขนาดนั้น และตอนนั้นเขาก็

ตอบออกมาได้อย่างน่าเหลือเชื่อว่าทำไมเธอถึงคิดไม่ได้นะ! 

 “แกะฝาเคร่ือง ดึงซิมเก่าออกมา และใส่ซิมใหม่เข้าไป” 

 “วิธีการเปล่ียนซิม ฉันรู้ แค่ว่าทำไมมันถึงเปล่ียนได้ทันทีต่าง

หาก...อ๊ะ! อย่าบอกนะว่าพี่มีซิมสำรองติดตัวอยู่แล้ว...” 

 “อืม เพราะไม่มีเวลาไปซื้อบ่อยๆนะ” 

 “ว้าว!...พี่มีสต็อคทีละก่ีซิมอ๊ะ?” นาเดียร์ยิ้มออกมาเม่ือมีแต่

คำถามของเธอ แต่ไร้ซึ่งคำตอบจากเขา พี่ชายคงอยากเก็บไว้เป็น

ความลับแน่ๆ แต่ให้เธอเดาก็คงคร้ังละไม่ต่ำว่าสามซิมแน่ๆ ก็เบอร์ของ

เขานะมันมีค่าหัวด้วยนี่น่าเท่าที่เธอรู้มา...ไม่ธรรมดาจริงๆ พี่ชายเทพ

ของเราคนนี้  
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 อ๊ะ！ตะเกียบของเธอกับเขาชนกัน เมื่อเธอเอาแต่คิดเรื่อย

เป่ือย และเป็นไปตามคาดต้าเซียนจะถอยให้เธอในทันทีเหมือนทุกๆ

คร้ัง เธอเกิดและเติบโตที่ชิคาโก พ่อมาจากเซี่ยงไฮ้ ท่านก็มาเรียนต่อที่

ชิคาโกและได้พบรักกับแม่...แล้วไง! ก็มีเธอไง แต่แม่ท่านจากไปเร็วนัก 

ซึ่งตอนนั้นพ่อยังต้องเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางอยู่เลย ฉันรักพ่อฉัน

มาก เพราะพ่อเป็นผู้ชายที่น่าทึ่งมากคนหนึ่งเลยเช่นกัน ท่านเล้ียงลูก

เล็กๆ เพียงลำพัง ในขณะที่ยังเรียนต่อ และยังทำงานเป็นแพทย์โรง

พยาบาลในชิคาโกด้วย แม้ฉันจะต้องไปอยู่สถานรับเล้ียงเด็กยามที่พ่อ

ต้องเข้าเรียนและทำงาน ช่วงเวลานั้นเท่านั้นที่ฉันและพ่อห่างกัน ฉันก็

ยังรักพ่อและรับรู้ถึงความรักที่พ่อมอบให้อย่างอบอุ่น 

 พ่อมีแต่ฉัน และ ฉันมีแต่พ่อ แล้วต้าเทียนเซียนกับแม่เขามาได้

อย่างไรเหรอ ฉันเองก็ยังงงๆ เหมือนกัน แค่วันหนึ่งพ่อเข้ามาถามว่า 

ถ้าพ่อมีใครสักสองคนมาเป็นสมาชิกในครอบครัวฉันจะว่าอะไรม้ัย? 

ตอนนั้นฉันอายุสิบหกเท่านั้น แต่เม่ือเห็นดวงตาและใบหน้าที่มีความ

สุขของพ่อในตอนนั้น  

 “บ้านเราคงครึกคร้ืนมากขึ้นเลยนะคะ...หนูแทบจะรอไม่ไหว

เลยค่ะ...” คำตอบแบบนั้น ทำให้พ่อมีความสุขมากขึ้น นั่นแหละที่ฉัน

ต้องการ เพราะฉันเชื่อใจพ่อ พ่อซึ่งท่านต้องเลือกคนดีเหมือนแม่ของ

ฉัน ฉันไม่รู้จักแม่ เพราะท่านจากไปเร็วเหลือเกิน แต่จากที่พ่อไม่มีใคร

มาตลอดสิบหกปี นั้นคงเพราะแม่ฉันเป็นหญิงสาวที่วิเศษมากๆไงล่ะ 
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 “สุ่ยถิง ต้องเตือนอีกก่ีคร้ัง ว่าเวลานี้คือเวลากิน” นาเดียร์ก้ม

หน้าก้มตากินต่อทันที พี่ชาย พี่ชายเป็นหนึ่งในสมาชิกใหม่ที่ฉันบอก

พ่อไปว่าบ้านเราคงครึกคร้ืนมากขึ้น...แล้วนะต้าเซียนนอกจากจะเป็น

คนเดียวบนโลกใบนี้ที่เรียกชื่อจีนของฉัน เขาก็พูดจีนกับฉันตั้งแต่วัน

แรกที่ได้เจอกัน แต่ที่แปลกกับคำพูดของเขามาก ตอนที่เจอกันคร้ังแรก

เม่ือสองปีก่อน 

 “…เธอเข้าใจผิดแล้ว ไม่ใช่คร้ังแรกที่เราเจอกัน  ยินดีที่ได้เจอ

กันอีกคร้ัง” คำทักทายตอบกลับของเขา หลังจากที่เธอมีมารยาทใน

ฐานะเจ้าบ้าน เม่ือพ่อพาต้าเซียนและแม่เขามาบ้านคร้ังแรก ประโยค

แรกที่เขาทักทายเธอเป็นภาษาจีนกลาง แน่นอนว่าเธอพูดภาษาจีน

กลางได้ ก็พ่อเป็นคนเซี่ยงไฮ้ พ่อไม่มีทางปล่อยให้ฉันไม่รู้ภาษาจีนไป

ได้แน่ๆ  ว่าแล้วเร่ืองนี้เธอก็อยากจะถามต้าเซียนหลายคร้ังแล้วเหมือน

กัน 

 “ต้าเซียน” 

 “หืม?” 

 “พี่จำตอนที่พี่มาบ้านฉันคร้ังแรกเม่ือสองปีก่อนได้ม้ัย?” 

 “ให้จำอะไร” ตาเซียนวางตะเกียบ และย้ายสายตามามองฉัน 

 “ก็ตอนนั้นที่พี่บอกว่า ยินดีที่ได้เจอกันอีกคร้ัง พี่หมายความว่า

อย่างไร เจอกันอีกคร้ัง ฉันสงสัยมาตั้งนานแล้ว” 

 “ก็นานอยู่ สองปีแล้ว” นาเดียร์มองบน เฮ้ยยย! นี่แหละพี่ชาย

เธอ  ธรรมดาน้อยเสียที่ไหน  
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 “เราสองคนเคยเจอกันมาก่อนเหรอคะ?” 

 “แล้วเธอคิดว่าไง?” 

 “แล้วทำไมพี่ถึงกลายมาเป็นฝ่ายตั้งคำถาม ฉันละ?” 

 “มันก็เป็นสิทธิที่ฉันจะต้องประเมินความเป็นไปได้ของคำถาม

ก่อนที่ฉันจะให้คำตอบ...” 

 “ประเมินความเป็นไปได้ของคำถาม...เฮ้ยยยย! ทำไมนะ ฉันก็

รู้จักพี่มาเกือบสองปีแล้ว ฉันถึงไม่ชินหรือตั้งรับความเป็นเทพของพี่ไม่

ได้สักที”  ต้าเซียนยิ้มออกมา และคีบเนื้อปลาให้กับนาเดียร์ 

 “วันนี้ไปไหนมา” คำถามที่มาแบบไม่คาดคิด ทำเอานาเดียร์

แทบสำลักข้าวที่กำลังกลืนลงคอ ต้าเซียนวางตะเกียบและยื่นแก้วน้ำให้

กับเธออย่างใจเย็นและนิ่งสงบตามแบบฉบับของเขา พร้อมด้วยดวงตา

มองที่เธออีกแล้ว เธอยังไม่ได้ตัดสินใจเร่ืองนี้ เร่ืองที่เธอแอบไปมาวันนี้ 

 “เอ่อ! คือว่าฉันไป ไปดูหอใน ในมหา’ลัย มาค่ะ” ตาเซียนสงบ

นิ่งกับคำตอบของนาเดียร์ “แต่ว่า...ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะ แค่จะไป

ดูก่อนว่าเป็นไง แล้วจะมาปรึกษากับพี่อีกทีค่ะ” 

 “อยากอยู่หอ” 

 “ไม่รู้ค่ะ” นาเดียร์ตอบกลับเสียงเบาๆ ในใจรู้สึกโหวงๆ ขึ้นมา

ทันทีกับคำถามที่ดูจะไม่มีอะไรของต้าเซียน “แต่คิดว่า ถ้าฉันไปอยู่หอ 

พี่จะสบายมากขึ้น พี่ยังต้องเรียน และเรียนอย่างหนัก ไหนจะต้องไปดู

งาน ไปฝึกงานอีก...ถ้าฉันไป...”  
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 ครืนนนน เสียงเก้าอี้ของต้าเซียนเล่ือนถอยหลัง เม่ือเขาขยับ

ลุกขึ้น ขัดจังหวะเหตุผลที่ยังไม่หมดของเธอ 

 “วันนี้เธอเก็บล้างคนเดียวนะ...ฉันอิ่มแล้ว” นาเดียร์ก้มมอง 

ถ้วยตรงหน้าต้าเซียน เขากินข้าวในถ้วยของเขาหมดแล้ว ตั้งแต่ตอน

ไหนนะ ของเธอพึ่งจะหมดไปแค่คร่ึงเดียวเองแท้ๆ ซึ่งเร่ืองนี้ไม่ต้อง

สงสัยหรือให้เดา ต้าเซียนไม่พอใจ ท่าทางแบบนี้แหละของเขาที่เรียก

ว่าเขาโกรธ 

 นาเดียร์มองไปรอบๆ แมนชั่นที่มีสองห้องนอน เป็นของเขา 

เป็นที่อยู่ของเขากับแม่ของเขาตอนที่ทั้งสองย้ายมาอยู่ที่ชิคาโกด้วยกัน 

เธอต้องย้ายออกมาจากบ้านของเธอ แน่นอนเธอมีบ้าน บ้านของเธอ

กินพื้นที่สามไร่เลยล่ะ ไม่ต้องบอกว่าพ่อของเธอมีฐานะและความ

สามารถมากมาย แต่เธอย้ายออกมา เพราะบ้านอยู่ไกลมหา’ลัย และ

ใหญ่เกินไปสำหรับต้าเซียนและเธอที่จะอยู่กันตามลำพัง 

 “เฮ้ยยยย!...ก่อนจะปรึกษาต้าเซียน เราน่าจะปรึกษาตัวเอง

ก่อนเสียดีกว่า ว่าอยากจะไปอยู่หอม้ัย?” นาเดียร์ถอนหายใจ และนั่ง

กินข้าวตามลำพังต่อ อาจจะแปลกๆเสียหน่อย เพราะให้ต้าเซียนอิ่ม

ก่อนเธอ เขาก็จะนั่งเป็นเพื่อนเธอจนเธอกินอิ่ม ในยามปกตินะนะ... 

 นาเดียร์เก็บจานไปล้างเม่ือเธอทานอิ่มแล้ว และอาหารทุก

อย่างหมด ต้าเซียนสมเป็นต้าเซียน เขาทำอาหารได้พอดีทาน ไม่เคย

เหลือทิ้งเลยสักคร้ัง อ๊ะอ๊ะ  ถึงแม้พ่อของเธอและแม่ของต้าเซียนจะเสีย

ไปแล้ว แต่พวกท่านไม่ได้ทำให้ชีวิตของคนที่ท่านทิ้งไว้บนโลกมนุษย์
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อย่างพวกเธอสองคนต้องลำบากเลย พ่อมีเงินเก็บมาก มากเสียจนฉัน

เรียกว่าเป็นมรดก เงินสดในธนาคาร บ้าน หุ้น หุ้นของโรงพยาบาลที่จะ

ทำให้ฉันมีรายได้ไปตลอดชีวิต และเงินประกันก้อนใหญ่อีก ทำให้ฉัน

ห่างไกลคำว่าลำบากหรืออดม้ือกินม้ือเลย ส่วนต้าเซียนฉันไม่รู้หรอกว่า

เขาเป็นไง แต่เท่าที่อยู่ด้วยกันมา เขาก็น่าจะห่างไกลความลำบากเช่น

กัน แต่พวกเราทั้งสองเลือกที่จะอยู่แบบใช้เม่ือควรใช้  

 เฮ้ยยยย...อีกแล้ว เงินค่าใช้จ่ายของนักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งของ

เธอ เธอยังไม่ถามต้าเซียนเลยว่าเขาเอาเงินก้อนไหนไปจัดการให้เธอ 

ไม่มีโอกาสได้ถามเขาเลย แม้แต่ใบเสร็จเธอยังไม่เห็นด้วยซ้ำ มรดก

ของพ่อ หนึ่งปีมานี้เธอยังไม่ได้ใช้เลยสักนิด ทุกเดือนต้าเซียนจะนำเงิน

เข้าบัญชีให้เธอสำหรับการจับจ่าย เธอเคยบอกเขาแล้วว่าไม่ต้อง  

 “เป็นหน้าที่ของฉัน” คำตอบของเขา  

 เฮ้ยยยย....นาเดียร์ได้แต่ถอนหายใจ  ไม่ใช่คร้ังแรกที่ต้าเซียน

เป็นแบบนี้ แต่เธอไม่ต้องทำอะไร แค่นิ่งๆ ไม่เคยง้อ ไม่ใช่ไม่อยากง้อ 

แต่ไม่เคยทำมาก่อน การปรับตัวไม่ได้ง่ายเลย แต่ความเงียบไม่ใช่เร่ือง

ใหญ่สำหรับเธอ การอยู่เพียงลำพังสองชีวิต เธอเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้ว 

แค่เปล่ียนจากพ่อเป็นพี่ชายก็เท่านั้น 

 เม่ือการเก็บล้างเสร็จแล้ว ดวงตาเหลือบมองนาฬิกา หนึ่งทุ่ม 

เอาผ้าไปซักดีกว่า แต่เธอยังไม่ได้ไปเอาเสื้อผ้าในห้องต้าเซียน เพราะ

ปกติวันนี้เขาจะกลับค่ำๆ  
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 ก็อกก็อก เสียงเคาะประตูทำให้ต้าเซียนที่นั่งอ่านหนังสือ ลุก

ขึ้นเดินไปเปิดประตู ด้วยใบหน้าเรียบเฉย  

 "ฉันมาเอาเสื้อผ้าไปซัก" ต้าเซียนพยักหน้า 

 "เด๋ียวไปหยิบให้" นาเดียร์พยักหน้า และยืนรอหน้าห้อง      

ต้าเซียนคงกำลังอ่านหนังสือ เพราะเขาสวมแว่นตาเวลานี้กับขับรถ

เท่านั้น 

 "ต้าเซียน พรุ่งนี้ ใส่สีขาวนะ" นาเดียร์พูดพร้อมรับตะกร้ามา 

เขาพยักหน้า เธอเคยชิน ยามที่ทั้งสองต้องออกไปไหนด้วยกัน เธอมัก

จะชอบให้พ่อและตัวเองสวมเสื้อผ้าที่เข้ากัน แต่หนึ่งปีมานี้เป็นต้าเซียน 

อืม!...คร้ังแรก ไปไหนนะ อ๋อ!นึกออกแล้ว ไปพบเจ้าหน้าที่พร้อม

ทนายความของพ่อ ให้เขาจัดการเร่ืองการอยู่ต่อจากนี้ ว่าเธอกับต้า

เซียนไม่ต้องการผู้ปกครอง พวกเธอสามารถดูแลตัวเองกันได้ ตอนนั้น

อยู่ๆ ฉันก็พูดกับต้าเซียนแบบนี้เหมือนกัน “พรุ่งนี้เราสวมเสื้อผ้าสีขาว

นะ” พ่อแม่ของเราพึ่งจะจากไปได้ไม่นาน ฉันไม่ชอบสวมชุดสีดำ มัน

ทำให้ฉันหดหู่ แต่ตอนนั้นต้าเซียนไม่ได้ถามอะไรเขาแค่บอกว่า “ขอ

กางเกงเป็นสีดำได้ม้ัย?”   

 “ซักเสร็จแล้วมาตามนะ เด๋ียวจะไปช่วยตาก” ต้าเซียนบอก

ก่อนที่เธอจะเดินแยกไป ซึ่งเธอแค่พยักหน้าและยิ้ม การซักผ้าเธอบอก

ว่าจะเป็นคนทำเอง แต่เร่ืองการทำความสะอาด ก็ผลัดกันทำ แล้วแต่

ว่าใครจะอยู่บ้านช่วงไหน แต่ฉันขอไว้ว่าห้องนอนฉันเขาไม่ต้องทำ แต่

ห้องนอนเขาฉันเข้าไปทำความสะอาดได้ เขาพยักหน้ารับข้อตกลง
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แต่...“ ขอเร่ืองการเปล่ียนผ้าปูที่นอนไว้แล้วกันจะช่วยเปล่ียนให้” เขาว่า

แบบนั้นในตอนนั้น จะว่าไปตลอดหนึ่งปีที่อยู่ด้วยกันมาก็ราบร่ืนดี 

เพราะเราสองคนจะต้องระมัดระวังตัว ถ้าต้องการอยู่แบบนี้ไม่ง่ายกว่า

จะได้มา เพราะฉะนั้นเราสองคนต้องเป็นเด็กดีกันมากๆเลย 

 นาเดียร์ชำเลืองมองต้าเซียนที่ยืนอยู่ข้างๆ ช่วยกันตากผ้าใน

ห้องซักผ้าที่ทุกอย่างมีพร้อมในนี้ หลังจากกลับมาจากไปทำความ

เคารพพ่อกับแม่แล้ว เธอจะค่อยกลับมารีดเสื้อผ้าทั้งหมดตอนนั้น 

 จริงสิ! ถ้าฉันตัดสินใจไปอยู่หอ แล้วเร่ืองเสื้อผ้าและทำความ

สะอาดใครจะช่วยเขา แต่ถ้าฉันกลับมาช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้อยู่นะ 

แต่จะกลับมาได้ทุกอาทิตย์เหรอ ดูจากต้าเซียนที่เขาเองก็ไม่เป็นเวลา

ไม่เป็นวันเลย นักศึกษาแพทย์ไม่ง่ายเลยจริงๆ และอีกไม่นานเธอคงได้

เข้าไปสัมผัสกับมันโดยตรงแล้ว  

 “เสร็จแล้ว ไปนอนได้แล้ว”  

 ! เสียงของต้าเซียน เรียกสติ เธอหันไปมองเสื้อผ้าในตะกร้าที่

ส่วนใหญ่เป็นต้าเซียนที่เป็นฝ่ายเอามาแขวนเสียมากกว่า  

 เฮ้ยยย! นาเดียร์ก็เบ่ือตัวเอง เธอเป็นแบบนี้ไปตั้งแต่เม่ือไหร่ 

เหม่อลอย พอคิดอะไรอยู่ทำให้สิ่งที่ทำในปัจจุบันดูล่าช้าไปเลย   

 “ต้าเซียน” นาเดียร์เอ่ยเรียกต้าเซียนไว้ ขณะที่เขากำลังจะเดิน

กลับห้อง 
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 “หืม?” ต้าเซียนฮัมเสียงในคอเป็นเชิงถาม เม่ือจู่ๆนาเดียร์ก็

เงียบไป 

 “คือว่า...เร่ืองหอฉันยังไม่ได้ตัดสินใจ แค่อยากลองไปดูว่าเป็น

อย่างไรบ้างที่นั่น เพราะเฟย่าเขาได้ห้องที่นั่น เขาต้องการหารูมเมท 

เม่ือวานนี้เขาโทร.มาคุย ฉันไม่เคยคิดเร่ืองนี้มาก่อน เอ่อ!...หวังว่าพี่จะ

เข้าใจ” นาเดียร์ตัดสินใจเล่าเร่ืองจริงทั้งหมดให้ต้าเซียนฟัง 

 “แล้วตัดสินใจได้ยัง?” ต้าเซียนถามกลับ หลังจากที่ยืนฟัง

เงียบๆ 

 “ยังค่ะ ฉันบอกเฟย่าว่าขอคิดและปรึกษาพี่ดูก่อน” 

 “ปรึกษาหรือว่าให้เคารพการตัดสินใจของเธอ” นาเดียร์ค้ิว

ขมวด ทำไมเธอถึงรู้สึกแปลกๆกับคำถามนี้นะ  นาเดียร์ใช้เวลาคิดสัก

หน่อย 

 “ฉันต้องขออนุญาตพี่ก่อนไม่ใช่เหรอ?” 

 อื้มมมม...ต้าเซียนพยักหน้าพร้อมเสียงคำรามในคอ ดวงตาหล่ี

ลง นาเดียร์หลบตาเพราะเธอได้โยนเร่ืองนี้ให้กับเขาเป็นคนตัดสินใจไป

แล้ว 

 “ต้องให้คำตอบเม่ือไหร่?” 

 อ้า!...เอ่อ! “อาทิตย์หน้าค่ะ” นาเดียร์อ้ำอึ้ง 

 “งั้นไปนอน เพราะเราต้องออกกันตั้งแต่เช้า” ต้าเซียนพูดจบก็

เดินกลับห้องไป 
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 “สมเป็นต้าเซียน ไม่เคยผลีผลามกับอะไรเลย...” นาเดียร์

พึมพำกับตัวเองเบาๆ เม่ือพี่ชายหายเข้าห้องของเขาไปแล้ว...  ^^ 
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⼆二 

  

 ...อยากรู้จังว่าต้าเซียนจะตัดสินใจแบบไหน แล้วถ้าเขาให้ไป

อยู่หอล่่ะ เขาก็อาจจะตัดสินใจแบบนั้นก็ได้ เพราะถ้าเธอไม่อยู่ที่นี่ เขาก็

ไม่จำเป็นต้องกลับมาทุกวัน เหตุผลก็เพียงแค่ไม่ต้องการให้เธอต้อง

นอนอยู่ที่บ้านตามลำพังมากเกินไป ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้น เพียงแต่

น้อยมากต่างหาก... 

 “เรียบร้อยแล้วค่ะ...เอ่อ คุณผู้หญิงค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะ” 

 “ขอบคุณครับ” 

 “ขอบคุณค่ะ” นาเดียร์ที่เหม่อลอย เม่ือได้ยินเสียงต้าเซียน เธอ

รีบกล่าวและรับของมาจากมือพนักงานจัดดอกไม้ 
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 ภาพชายหญิงที่เดินเคียงข้างกันออกจากร้าน พี่ชายที่สง่างาม

สงบเยือกเย็น น้องสาวที่สดใสน่ารักในชุดกระโปรงสีขาวผมสยายตาม

แรงโน้มถ่วงที่ด้านหลัง เปรียบด่ังภาพวาดที่ยากนักที่คนมองอยากจะ

สลัดสายตานั้นจากมาได้ 

 “เด๋ียวเราแวะหาอะไรกินก่อน” นาเดียร์พยักหน้า ระยะเวลา

การขับรถไปประมาณหนึ่งชั่วโมง รถคันนี้เป็นรถใหม่ที่ต้าเซียนพึ่งซื้อ

หลังจากที่พ่อกับแม่เสียไปไม่นาน ตอนนั้นเขาชวนฉันไปเลือกว่าฉัน

ชอบนั่งรถแบบไหน “เราคงต้องมีรถไว้ใช้สักคัน” เหตุผลนั้นของต้า

เซียนฉันก็เห็นด้วย  แต่ฉันยังไม่สามารถขับรถได้เพราะยังไม่มีใบขับขี่ 

รถคันนี้ก็ไม่บ่อยนักที่เราสองคนจะใช้ เพราะการเดินทางไปมหา’ลัย

ของต้าเซียน จะใช้รถไฟฟ้ามากกว่า ฉันเองก็เช่นกัน ตอนที่เรียนอยู่ที่

ไฮสคูลฉันก็ใช้รถไฟฟ้า รถคันนี้จะใช้ก็ต่อเม่ือ   ต้าเซียนจะต้องเข้าไปที่

โรงพยาบาลกับไปไหนบ้างกับฉัน แล้วสรุปเป็นว่าเราสองคนตัดสินใจ

เลือกรถที่เป็นรุ่นเดียวกับที่พ่อของฉันใช้ ซึ่งคันนั้นมันก็เสียหายมาก

จากอุบัติเหตุคร้ังนั้น คันใหม่ย่อมดีกว่า เพราะฉันเองก็ไม่อยากเห็นรถ

คันนั้นคันเก่าของพ่อ ความทรงจำมีมากมายเกินไป 

 “กินที่นี่แล้วกัน” นาเดียร์หันไปมองร้านที่ต้าเซียนเข้าช่องจอด

ที่หน้าร้าน ร้านตกแต่งน่ารักดีจัง  

 ต้าเซียนลงจากรถเขาถอดแว่นตาออก และเอามาถือไว้ เดิน

อ้อมมาทางฉัน ต้าเซียนสวมเสื้อคอเต่าแขนยาวสีขาวกับกางเกงสีดำ 

รองเท้าผ้าใบสีดำ แน่นอนว่าเขาเป็นที่ดึงดูดสายตาของคนรอบข้างอีก
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แล้ว จากผิวพรรณที่เปล่งออร่าตลอดเวลาของเขาอาจจะดูธรรมดาถ้า

ต้าเซียนมีแค่นั้น หรือแค่รูปร่างใครๆก็มีได้แบบเขา ผิวพรรณก็ตามเชื้อ

ชาติ แต่หน้าตาเขาไงเล่า เรียกว่าเทพได้เลย เพราะฉันก็ไม่รู้จะหาคำ

ไหนมาบรรยาย นอกจากบอกได้เพียงว่าเขางดงามด่ังเทพมาจุติ  

 ซึ่งฉันก็ชินเสียแล้ว ความเคยชินของฉันไมได้หมายความว่าต้า

เซียนไม่น่ามอง เปล่าเลยเร่ืองแบบนั้นไม่เกิดขึ้นกับฉันแน่นอน ที่ว่าชิน

ของฉันคือฉันรับมือกับจังหวะการเต้นของหัวใจของฉันได้แล้วต่างหาก 

 เราสองคนเดินเข้าไปในร้าน และแน่นอนว่าฉันต้องเป็นคนสั่ง 

อาหาร ต้าเซียนไม่อนุญาตให้ตัวเองรวมถึงฉันด้วยทานอาหารรสจัด ก็

เขาเป็นนักศึกษาแพทย์ ว่าที่คุณหมอในอนาคต เขาจึงต้องระมัดระวัง

เร่ืองแบบนี้ ฉันสั่งอาหารมาสามอย่าง ที่ไม่ใช่สเต็ก ต้าเซียนบอกว่าฉัน

กินได้ สำหรับสเต็กแต่ไม่ควรทานบ่อยมากเกินไป เดือนละไม่ควรเกิน

สามคร้ังก็มากพอแล้ว มากกว่าพ่อฉันอีก พ่อให้โควต้าการกินสเต็กกับ

ฉันแค่เดือนละคร้ังเท่านั้น ส่วนเคร่ืองด่ืมเป็นน้ำเปล่าสำหรับพวกเราซึ่ง

ดีที่สุดกับสุขภาพ การมีพ่อเป็นหมอ มีพี่ชายเป็นนักศึกษาแพทย์ อ้า! 

แม่ของต้าเซียนเป็นพยาบาล แวดวงและคนรอบข้างของพวก

เรา...ทำให้ฉันชินกับการดูแลตัวเองและถูกดูแลจากพวกเขาที่แม้ฉันจะ

อดคิดไม่ได้ว่ามันมากกว่าปกติหมายถึงว่ามากกว่าคนปกติทั่วไป 

 “หลังจากไปหาพ่อกับแม่แล้ว ไปขนหนังสือของคุณหมอนะ 

สุ่ยถิงจะได้เร่ิมศึกษาโปรเจตของคุณหมอที่ท่านทำค้างไว้” 
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 “ก็ดีค่ะ เร่ิมแต่เนิ่นๆ” ต้าเซียนยิ้มบางๆ พ่อของฉันเป็นแพทย์

เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ และนั่นฉันเองก็จะเป็นแบบนั้นเช่นกันอยาก

เป็นเหมือนพ่อ แต่ต้าเซียนสนใจในเร่ืองของสมอง เขาต้องต่อสาย

แพทย์เฉพาะทางด้านสมองแน่นอน...ว่าแล้วถามเขาเลยดีกว่า เพราะ

ฉันไม่เคยถามเขาสักคร้ัง    

 “ต้าเซียน พี่จะเรียนต่อเฉพาะทางด้านสมองเลยม้ัย?” 

 “ยังไม่ได้คิดตอนนี้” 

 ห๊า!  ไม่ได้คิด... คำตอบของต้าเซียนทำเอาเธองงไปเลย 

 “ทะ...ทำไมละคะ?” ต้าเซียนมองใบหน้าที่จ้องมองเขา เธอนั่ง

อยู่ตรงข้าม ดูตื่นตกใจ รอยยิ้มปรากฎขึ้นเล็กน้อยบนใบหน้าของต้า

เซียนอีกคร้ัง 

 “ยังไม่ได้คิดตอนนี้ ไม่ได้หมายความว่าจะไม่คิดในวันพรุ่งนี้

หรืออีกหนึ่งนาทีต่อจากนี้” ต้าเซียนมองใบหน้าของเธอที่เต็มไปด้วย

เคร่ืองหมายคำถาม เม่ือสีหน้าเธอแสดงออกให้เห็นแบบนั้นอย่าง

ชัดเจน 

 “ฉันละคิดไม่ออกเลย ว่าถ้าพี่เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านสมอง 

คนไข้สาวๆของพี่คงลำบากแย่...” ต้าเซียนค้ิวขมวดกับประโยคนั้นของ

เธอ 

 “ทำไมต้องคนไข้สาวๆ แล้วทำไมต้องลำบาก” นาเดียร์ยิ้มออก

มา ก่อนจะอธิบายต่อ 
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 “สมองนะคะพี่ชาย ต้าเซียนพี่ลองคิดดู สาวๆที่จะได้ใกล้ชิดพี่

ได้ ต้องเป็นคนไข้ม้ัย และสมอง พวกเธอเหล่านั้นไม่ต้องวิ่งเอาศีรษะชน

กำแพงเหรอคะ มันถึงจะส่งผลต่อสมอง...แล้วแบบนี้มันจะไม่ลำบากเห

รอคะ”     ต้าเซียนยกมือขึ้นมาด้วยท่าทางครุ่นคิด เขาขยับนิ้วชี้ข้าง

หนึ่งเคาะบริเวณหางคิวของตัวเอง 

 “ก็เป็นวิธีในการกำจัดปัญหาได้ทางหนึ่ง” นาเดียร์เอียงคอ ค้ิว

ขมวดเข้าหากัน กับประโยคที่เปรยออกมาของเขา 

 “คืออะไรเหรอคะ?” ต้าเซียนไม่ได้ตอบ เม่ือพนักงานนำอาหาร

มาเสิร์ฟและนาเดียร์ก็กล่าวขอบคุณ “ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ข้าวเรา

กิน...ขอบคุณค่ะต้าเซียน” ช่วงเวลาการทานอาหารเป็นไปอย่างสงบ

เงียบเหมือนที่เป็นมา ต้าเซียนมักจะตักอาหารที่เธอชอบให้เธอได้ทาน

เยอะๆโดยตลอดช่วงเวลาการทานอาหาร เป็นเร่ืองราวดีๆที่ดูจะเป็น

เร่ืองปกติไปแล้ว  

 และต่อจากนั้นการเดินทางก็เร่ิมอีกคร้ัง และแล้วประตูทางเข้า

ที่ป้ายแสดงชื่อสถานที่ Lake Forest Cemetery ตั้งอยู่ที่ 800 N. Field 

Drive... ก็ปรากฎให้พวกเขาได้เห็นอย่างชัดเจน 

 ฉันและต้าเซียนลงจากรถพร้อมกับในมือที่ถือช่อดอกไม้ไว้

คนละช่อ ที่นี่สงบเงียบ สวยงาม แม้จะมีแท่งหินมากมายที่สลักชื่อไว้ 

แต่ทำไมเธอถึงรู้สึกว่ามีสายตาจากเจ้าของชื่อบนหินสลักเหล่านั้นมอง

มาที่พวกเธอนะ เรายังเดินไปเงียบๆ แม้แต่เสียงรองเท้ากระทบพื้นยัง

แทบไม่ได้ยินเลย 

รุ่งอรุโณทัย  镜幻情⼈人



   MY BROTHER21

 พ่อกับแม่ของฉันอยู่ตรงนั้น และแม่ของต้าเซียนด้วย เราสอง

คนยืนสงบนิ่งต่อหน้าพวกท่าน  

 “แม่ค่ะหนูนาเดียร์ หนูรักแม่ค่ะ...พ่อค่ะหนูคิดถึงพ่อจังเลยพ่อ

ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะ ต้าเซียนดูแลหนูอย่างดี ขอบคุณนะคะพ่อที่

พาเขามา...” นาเดียร์รำลึกเหมือนเดิมในทุกๆปีกับแม่ เม่ือไม่มีความ

ทรงจำอะไรกับแม่ แต่เธอก็รักแม่ แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่เธอต้องรำลึกถึง

พ่อแบบนี้ 

 เราสองคนวางดอกไม้ที่หน้าป้ายหินพร้อมกัน และยืนอยู่ตรง

นั้นอีกสักพัก 

 “ไปเถอะ” เสียงต้าเซียนที่สงบนิ่ง ดังขึ้นมาเบาๆ 

 “ต้าเซียน พี่บอกอะไรแม่พี่ไปบ้างคะ?” ต้าเซียนหันไปมองเล็ก

น้อยก่อนจะยิ้มออกมา และตอบว่า 

 “พบแล้วครับ...”  

 “พบแล้ว...เอ๋ แม่พี่ ให้พี่หาอะไรเหรอคะ” ต้าเซียนไม่ตอบ และ

สายตาไม่ได้มองไปทางอื่นนอกจากใบหน้าของนาเดียร์ที่จ้องมองเขา

อยู่เช่นกัน ด้วยใบหน้าที่รอคำตอบจากเขาอยู่ 

 “ถ้าเป็นสิ่งของ ก็จะบอกแม่ว่า เจอแล้ว...” ต้าเซียนพูดจบ ก็

เดินต่อ นาเดียร์ยืนนิ่งและได้แต่มองตามอย่างไม่เข้าใจ เจอแล้ว กับ 

พบแล้ว มันต่างกันเหรอ งงแฮะ 

 นาเดียร์เร่งรีบเร่ิมขยับทันที เม่ือต้าเซียนหยุดเดินและหันกลับ

มา สีหน้าของเขาแสดงให้เธอรู้ว่า เธอต้องเดินต่อได้แล้ว... 
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 การเดินทางเร่ิมอีกคร้ัง เม่ือทั้งสองกลับเข้าไปในรถ และจุด

หมายคือบ้านของเธอ บ้านของพ่อก็ต้องใช้เส้นทางเดียวกับขากลับ 

เพราะบ้านอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองชิคาโกมากนัก แต่มันต้องไปอีก

เส้นทางที่อยู่กันคนละทางกับแมนชั่นของต้าเซียนก็เท่านั้น 

 ต้าเซียนหันมามองนาเดียร์ เม่ือรถเข้ามาจอดที่หน้าบ้านนา

เดียร์เงียบลงไปทันที แม้แต่หายใจเธอยังแทบจะไม่หายใจ คร้ังที่สองที่

เธอและเขากลับมาที่นี่ตั้งแต่ย้ายออกไป  

 “เข้าไปกันเถอะ” เขาพูดเบาๆ พร้อมกับวางมือตัวเองบนหลัง

มือของเธอที่วางไว้บนต้นขาของตัวเอง เขายิ้มออกมาเล็กน้อย เม่ือมอง

ดวงตาที่เร่ิมจะแดงของเธอ “พี่อยู่ตรงนี้”  

 นาเดียร์ยิ้มและพยักหน้าทั้งน้ำตา ทำให้น้ำตาหยดลงไปบนมือ

นั้น มือของต้าเซียน แต่เขากลับยิ้มให้เธอ ทำไมนะ ทำไมเขาถึงรู้ได้ว่า

เธอคิดอะไรอยู่  “พี่อยู่ตรงนี้”  ประโยคนี้เหมือนเป็นน้ำทิพย์รดลงบน

หัวใจของเธอ เพราะวินาทีก่อนหน้านี้จู่ๆความรู้สึกเดียวดายก็เข้าจู่โจม

เธออย่างไม่ทันตั้งตัว ไปสุสานไม่ทุกข์เท่าที่กลับมาบ้าน บ้านที่มีความ

ทรงจำของพ่อเต็มไปหมด พ่อที่ประตู พ่อที่ถือแก้วน้ำ พ่อที่สวมแว่น

ผมเผ้ายุ่งเหยิงยามที่ท่านกำลังอ่านและทำงานวิจัย รวมแม้กระทั่งพ่อที่

กำลังรดน้ำต้นไม้ที่หน้าบ้าน 

 เราสองคนลงจากรถ ต้าเซียนถือกุญแจบ้านไว้ด้วย ซึ่งที่นี่ต้า

เซียนจ้างบริษัททำความสะอาด เดือนละสองคร้ังให้มาทำความสะอาด  
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 เกร็ก เสียงไขกุญแจประตูบ้านค่อยๆแย้มเปิดกว้างทีละน้อย 

เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ถูกคลุมไว้ด้วยผ้า แต่โดยรวมแล้วที่นี่ก็สะอาด ทุก

อย่างได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นาเดียร์หันไปยิ้มกับต้าเซียน เขาทำได้

ยังไงกันนะ เขาสามารถจัดการทุกอย่างได้เป็นอย่างดี  

 “เอกสารของคุณหมออยู่ในห้องสมุด” ต้าเซียนบอก เธอพยัก

หน้าและเดินเข้าไปยังห้องสมุด เขายืนมอง มองจนเธอหายเข้าไปใน

ห้องสมุดแล้ว เขาจึงขยับเดินออกมา เดินไปยังตามทางเดินของสนาม

หญ้าที่หญ้าเร่ิมสูงขึ้นเล็กน้อย และเลือกกุญแจออกมาหนึ่งดอกจาก

พวงกุญแจในมือ เป็นกุญแจไขตู้จดหมายนั้นเอง ใบหน้างดงามด่ังเทพ 

เคร่งเครียดขึ้นมาทันทีเม่ือในกล่องจดหมายมีเอกสารที่ตีตราว่ามาจาก

เซี่ยงไฮ้อยู่สามฉบับ ต้าเซียนรีบเก็บและแยกเอกสารพวกนั้นออกมา 

และเดินไปที่รถ เอาเอกสารนั้นใส่เข้า 

ไปในเก้รถและล็อคเก้อย่างเรียบร้อย  

 และต่อจากนั้นเขาก็เดินกลับเข้าบ้านเหมือนไม่เคยมีซอง

จดหมายมาจากเซี่ยงไฮ้มาก่อนเลย เขาขึ้นชั้นสองเพื่อไปยังห้องนอน

ของเขา เขามาอยู่ที่นี่ได้เพียงแค่สองอาทิตย์เท่านั้นก่อนที่เร่ืองร้ายๆ

นั้นจะเกิดขึ้น และอยู่ต่ออีกแค่สองอาทิตย์ เพื่อจัดการทุกอย่าง

เรียบร้อยก่อนที่เขาจะพานาเดียร์ย้ายออก ต้าเซียนที่กำลังจะเดินไปยัง

ห้องนอนของตัวเอง เขามองไปที่ประตูสีขาวห้องของนาเดียร์ วันนั้น

เธอปิดประตูไม่สนิท เสียงร้องไห้ที่เหมือนเธอพยายามจะไม่ร้องแต่ก็ไม่

อาจกักมันไว้ได้ดังเล็ดรอดออกมา วันนั้นเป็นวันที่สามที่พ่อของเธอและ
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แม่ของเขาเสีย เธอแทบไม่พูดกับใครเลย เวลาที่ต้องออกไปข้างนอก

เธอก็เอาแต่เงียบและพยักหน้าตามคำบอกของผู้ใหญ่ 

 เขาเองก็ไม่ได้ดีนัก แต่เขาเป็นผู้ชายและเป็นผู้ใหญ่คนเดียวที่

เหลืออยู่สำหรับเธอ และเสียงนั้นทำให้เขาตัดสินใจบางอย่าง... 

 โครม! เสียงห้องด้านล่างเรียกสติของต้าเซียนกลับมา เขาขยับ

หมุนตัวก้าวลงบันไดอย่างรวดเร็ว  

 “สุ่ยถิง!!” ต้าเซียนเสียงดัง เสียงดังเป็นคร้ังแรกในชีวิตเขาเลยก็

ว่าได้ เม่ือผลักประตูห้องสมุดเข้าไป ลังหนังสือคว่ำหน้ากระจัดกระจาย

เกล่ือนไปหมด ส่วนนาเดียร์เธอนั่งกองอยู่กับพื้น ข้างกายมีเก้าอี้ที่ล้ม

อยู่ 

 ต้าเซียนพุ่งตัวไปที่นาเดียร์ทันที 

 “น่าสงสัยจริงๆ คนที่เก็บหนังสือใส่กล่องไว้ตั้งเยอะแยะแบบนี้ 

เขาเอามันไปวางไว้บนนั้นได้อย่างไรกัน” 

 ต้าเซียนไม่ได้ตอบคำบ่นนั้นของเธอแต่ช่วยพยุงเธอให้เธอ

ค่อยๆลุกขึ้น  

 “เจ็บตรงไหนบ้าง?” 

 “ไม่มีค่ะ” เธอขยับและหมุนหนึ่งรอบสำรวจร่างกายตัวเอง  

 “อย่าปีนขึ้นไปเองแบบนี้อีกนะ เพราะหนังสือพวกนี้คงเป็น

พนักงานที่เข้ามาทำความสะอาดน่าจะช่วยกันหลายคนถึงสามารถเอา

มันไปวางบนนั้นได้ และนั่นก็ต้องใช้คนมากกว่าหนึ่งในการขนลง
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มา...ไม่ต้องขนไปตอนนี้ ที่เหลือข้างบนเด๋ียวฉันสั่งพนักงานขนลงมาไว้

ในคราวหน้าที่พวกเขาเข้ามาทำความสะอาด...” 

 “ถ้างั้นเด๋ียวฉันเก็บตรงนี้เอง” ต้าเซียนพยักหน้า และเดินไปยัง

ชั้นด้านใน เพราะมีหนังสือหลายเล่มเหมือนกันที่เขาเองก็อยากได้ไป

อ่านเพิ่มเติม หนังสือที่นี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เก่ียวกับวงการแพทย์ 

หลายเล่มมาจากเซี่ยงไฮ้ แน่นอนว่าเป็นภาษาจีน  

 กร้ิงงงง เวลาผ่านไปหลายชั่วโมง เสียงกร่ิงประตูดังขึ้น ต้า

เซียนที่อยู่ชั้นสองเดินลงมา เขาเปิดประตูพร้อมกับส่งธนบัตรและรับ

กล่องขนาดใหญ่มา 

 “พิซซ่า” นาเดียร์ที่ออกมาจากห้องสมุด ร้องออกมาด้วยความ

ดีใจ เม่ือเห็นพิซซ่า เพราะเธอก็รู้สึกหิวขึ้นมาทันที 

 “มากินก่อน” ต้าเซียนพูดพร้อมกับเดินไปที่ห้องครัว วางกล่อง

พิซซ่าไว้บนโต๊ะ และเดินไปหยิบน้ำสองขวดในตู้เย็น 

 นาเดียร์เดินไปล้างมือก่อน และกลับมานั่งที่เก้าอี้ที่โต๊ะ     ต้า

เซียนเองก็เดินมานั่งข้างๆเธอ ที่กำลังเปิดกล่องพิซซ่าอยู่ และเวลา

ผ่านไปสักพัก กล่องพิซซ่าก็เหลือแต่กล่องเปล่า  

 “ยังอีกเยอะม้ัยกว่าจะเสร็จ” ต้าเซียนถาม ขณะปิดกล่องพิซซ่า 

 “ไม่ค่ะ อีกคร่ึงชั่วโมงก็น่าจะเรียบร้อย ฉันขนไปไว้ในรถหมด

แล้ว แต่จะเข้าไปเอาของในห้องนอนอีกหน่อย” ต้าเซียนยิ้มบางๆและ

พยักหน้า  มองนาเดียร์ยกปากขวดน้ำกรอกน้ำเข้าปาก  ภาพนั้นทำให้
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ต้าเซียนมองจนเกือบลืมตัว เขาจ้องเธอนานไปแล้ว...เขารีบลุกออกจาก

เก้าอี้ 

 “เด๋ียวเอากล่องไปทิ้งก่อน” เขาพูดจบก็เดินออกไปจากตรงนั้น

พร้อมกับกล่องพิซซ่าอย่างรวดเร็ว นาเดียร์มองตามค้ิวขมวดกัน ด้วย

ความรู้สึกว่าเม่ือก้ีต้าเซียนแปลกๆ อยู่นะ! 

 เม่ือได้เวลาการเดินทางก็เร่ิมอีกคร้ัง เม่ือทั้งสองเข้าไปในรถ       

ต้าเซียนสตาร์ทรถและหันมาทางนาเดียร์ “ปรับเบาะลงอีกหน่อย” เขา

เอื้อมไปด้านหลัง หยิบหมอนรองคอส่งให้นาเดียร์ “สวมไว้เลย”  

 “ต้าเซียน พี่รู้ได้ไงว่าฉันต้องหลับ” ต้าเซียนแค่ยิ้มมุมปาก และ

ยักค้ิวให้นาเดียร์ เป็นพฤติกรรมที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักเวลาที่เธอได้มอง

และเห็นเขาแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเขาก็เป็นเด็กหนุ่มที่โตขึ้นตามวัย แต่นา

เดียร์กลับหน้าบ้ึงตอบกลับแม้เขาจะทำหน้าทะเล้นให้ แต่เขาก็มักจะนำ

หน้าเธอไปหนึ่งก้าวเสมอ แต่เธอก็ทำตามที่เขาบอกไว้ทุกอย่างอย่าง

ไม่มีปากเสียงอะไร 

 เม่ือทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ต้าเซียนก็ค่อยๆเคล่ือนรถออกจาก

บ้านของพ่อไปทีละน้อยอย่างช้าๆ นาเดียร์มองบ้านจากกระจกข้างจน

มันลับตาไปในที่สุด ดวงตาย้ายมามองเส้นทางที่คุ้นเคยมานาน รถ

เล่ือนไปอย่างช้าๆ ตามระดับความเร็วที่เพิ่มขึ้นตามสมควร ความมืด

ปกคลุมเส้นทางยามบ่ายของชิคาโกเข้าแล้วสิ  
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 ต้าเซียนเอื้อมไปเปิดเพลงเบาๆ ทำให้เจ้าหญิงที่เข้าสู่นิทราไป

แล้วยิ้มออกมาเล็กน้อย เม่ือคิดว่าเธอกำลังฝันดีอยู่ เพลงสบายๆ

สำหรับกล่อมนอน 

 “ขอบคุณครับคุณหมอ” ต้าเซียนพึมพำออกมาเบาๆ สายตายัง

มองไปข้างหน้า ทำหน้าที่ของตนหลังพวงมาลัยต่อไป 

 ...ในความฝันของนาเดียร์ 

 “นาเดียร์” เสียงแสนอบอุ่น ที่ดังจากที่ไหนสักแห่ง ทำให้เธอหัน

ไปมองและเพ่งมองเพื่อหาต้นเสียงนั้น 

 “พ่อ!…พ่อจ๋า” นาเดียร์โผเข้าหาร่างที่คุ้นเคย พ่อที่แสนจะ

อบอุ่น พ่อเธอหล่อเหลาอย่าบอกใครเลย  

 “หนึ่งปีผ่านไปแล้วนะ...ลูกสาวพ่อโตขึ้นมาก และงดงามมาก” 

 “แหมมม...พ่อก็พูดเกินไป ในสายตาพ่อ หนูก็ต้องสวยอยู่แล้ว” 

 “พูดแบบนี้ เหมือนอยากให้ใครชมอีกเหรอ ลูกสาวพ่อ” 

 “เปล่าเสียหน่อย...หนูก็พูดเร่ือยเป่ือย” นาเดียร์มองพ่อ ที่ยิ้มให้

อย่างอบอุ่น 

 “พ่อสบายใจที่เห็นว่านาเดียร์ไม่เป็นไรแล้ว พ่อก็หมดห่วงแล้ว” 

 “พ่อ พ่อ พ่อจะไม่มาอีกแล้วใช่ม้ัย?”  

 “พ่อจะอยู่ในใจลูกตลอดไป เป็นคนที่ดีพร้อมสำหรับเขานะ...ลา

ก่อนนาเดียร์ลูกสาวของพ่อ” นาเดียร์มองพ่อที่ค่อยจางไปทีละน้อย เธอ
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ไม่ตื่นตกใจ แต่มองและยิ้มพร้อมกับยกมือขึ้นมาโบกลาพ่อ พ่อที่

โบกมือลาตอบกลับเธอ เธอต้องเข้มแข็ง   “สุ่ยถิง”  
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三 

  

 ต้าเซียนนั่งเงียบๆ รถที่เข้าจอดแล้วในช่องจอดประจำที่อาคาร

ใต้ดินของแมนชั่น แต่เขายังไม่ดับเคร่ืองยนตร์ ดวงตาอ่อนโยนมอง

ใบหน้าน้องสาวที่ยังหลับอยู่ เแต่ม่ือดวงตามองไปที่เก้รถ สีหน้าเขา

เคร่งเครียดมาทันที เขาจะร้ังมันไว้ได้นานแค่ไหนนะ... 

 “สุ่ยถิง หวังว่าเธอจะเข้าใจสิ่งที่ฉันทำลงไป” ต้าเซียนพึมพำกับ

ตัวเองเบาๆ ดวงตาเล่ือนมองออกไปนอกรถ แต่สิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรง

หน้าไม่ใช่รถที่จอดเรียงราย แต่เป็นภาพน้ำตาบนใบหน้าของเธอเม่ือ

คร้ังอดีต เขาได้แต่หวังว่าตัวเองจะไม่ทำให้เธอต้องเสียน้ำตา 

 “ต้าเซียน ถึงแล้วเหรอ” 
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 “อื้ม” 

 “เราขึ้นไปกันเถอะคะ หนังสือเด๋ียวฉันค่อยมาขนเอง” 

 “ไม่เป็นไร ขนไปเลย เพราะพรุ่งนี้ฉันต้องเข้าไปที่โรงพยาบาล 

เธอเอาไปแค่ถือได้ก็พอ เด๋ียวที่เหลือฉันจัดการเอง” นาเดียร์พยักพร้อม

ขานรับตามนั้น เธอก้าวลงจากรถพร้อมกับของที่ต้าเซียนและเธอขนมา

จากห้องนอนของตัวเองจากที่บ้าน และในมือยังมีหนังสือสามสี่เล่ม  

 นาเดียร์ตั้งใจไว้แล้วว่าจะรีดผ้าที่ช่วยกันแขวนเม่ือวานนี้ ทั้ง

ของเธอและของต้าเซียน เธอจึงรีบเร่งเข้าลิฟท์ไปด้วยรอยยิ้มเต็ม

ใบหน้า 

 ผล๊ัวะ! 

 นาเดียร์ชะโงกหน้าออกมาจากห้องซักรีด เม่ือได้ยินเสียงประตู

ห้องเปิดกว้าง ต้าเซียนเปิดประตูค้างไว้ เขายกหนังสือที่วางอยู่บนรถ

เข็นทีละสามสี่เล่มเข้ามาวางบนโต๊ะในห้อง หลายรอบที่เขาทำแบบนั้น 

หนังสือประมาณสี่สิบเล่มถูกวางเรียงรายเรียบร้อยแล้ว และเขาก็ออก

จากห้องไปพร้อมปิดประตู เพื่อเอารถเข็นไปคืน เวลาผ่านไปสักสิบนา

ทีต้าเซียนกลับเข้ามาในห้องอีกคร้ัง นาเดียร์ยังทำสิ่งที่ทำอยู่ต่อไป 

ส่วนต้าเซียนเดินเข้าไปในห้องครัวเล็กๆ เพื่อทำอาหาร 

 “พิธีจบไฮสคูลวันมะรืนนี้นะ” นาเดียร์เอ่ยขึ้นมาขณะกำลังทาน

อาหารเย็นกันอยู่ ต้าเซียนพยักหน้ารับรู้ เขาไม่เคยลืมและไม่ได้ลืม เขา

ต้องไปร่วมงานในฐานะผู้ปกครอง 
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 “ติดขัดอะไรเหรอ?” ต้าเซียนถามกลับ เม่ือเห็นท่าทางของ

สุ่ยถิงแปลกๆ 

 “ปะ...เปล่า คือว่าฉันแค่อยากถาม อยากถามมาตั้งนานแล้ว”     

นาเดียร์อ้ำๆอึ้งๆ 

 “กินให้เสร็จก่อนแล้วกัน ค่อยคุย” ต้าเซียนพูดจบก็กินต่อ เธอ

ได้แต่พยักหน้าและทำตามเท่านั้น ช่วงเวลาการกินดำเนินต่อไป จนมา

ถึงช่วงเวลาการเก็บล้าง เขาเป็นฝ่ายล้าง เธอจึงเป็นแผนกเช็ดและเก็บ

เข้าที่ จนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย  

 เขาหันมาทางเธอยืนกอดอก พิงอยู่กับอ่างล้างจาน สายตาจับ

จ้องมองมา...รอคอย 

 “ฉันอยากจะขอใบเสร็จค่าใช้จ่ายนักศึกษาของฉันนะ” ต้าเซียน

ขมวดค้ิวทันที 

 “คงอยู่สักหน้า...” นาเดียร์ตาโตกับคำตอบนั้น เธอไม่เข้าใจ 

 “อะไรของพี่” 

 “น่าจะสอดอยู่ในหนังสือของฉันหน้าใดหน้าหนึ่ง”  

 “อ๋อ...งั้นเด๋ียวฉันไปค้นเอง” ต้าเซียนพยักหน้า และทั้งสอง

ขยับเดิน เพื่อเข้าไปยังห้องนอนของเขา หนังสือของเขาจะอยู่ในนั้น 

เม่ือเข้าไปในห้องแล้ว ต้าเซียนผายมือไปยังกองหนังสือที่มากมายก่าย

กอง ภาพก่ายกองของหนังสือที่สะท้อนในดวงตาของนาเดียร์ ทำให้เธอ

หันกลับไปทางเขาที่ไม่ได้ตื่นเต้นแบบเธอ เขาเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าหยิบ

ชุดนอนและเดินเข้าไปในห้องน้ำ  
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 “น่าจะอยู่เล่มบนๆ” นาเดียร์พึมพำอย่างตั้งข้อสันนิษฐานความ

เป็นไปได้มากที่สุด กองหนังสือสูงและมากมายไม่ได้ทำให้เธอแปลกใจ

เพราะเธอเห็นเป็นประจำอยู่แล้ว ต้าเซียนอ่านหนังสืออย่างหนักก็ไม่

แปลก แต่ทำไมนะถึงต้องเก็บเอกสารไว้ในหนังสือด้วยนะ ปกติเขา

ไม่ใช่คนไม่มีระเบียบนี่น่าขณะคิดเร่ือยเป่ือยเธอก็เร่ิมหยิบหนังสือเล่ม

แรก เป็นหนังสือเก่ียวกับระบบร่างกายของมนุษย์ เธอเปิดหนังสือทันที

เร่ิมต้นหา แต่สีสรรในหนังสือพร้อมกับโน้ตที่ต้าเซียนเขียนไว้ ทำให้เธอ

ทิ้งความตั้งใจเดิมไปอย่างไม่รู้ตัว เธอกลับให้ความสนใจใคร่อ่าน

หนังสือผสมผสานกับโน้ตที่ต้าเซียนจดไว้ด้วยลายมือหวัดๆแต่กลับ

อ่านง่ายและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว หนังสือเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษ แต่

ช็อตโน้ตที่ต้าเซียนเขียนไว้กลับเป็นภาษาจีนบ้างเป็นภาษาอังกฤษบ้าง 

 เวลาล่วงเลยไปนานแค่ไหนนาเดียร์ไม่รู้เลย จนกระทั่งต้าเซียน

ออกมาจากห้องน้ำ รอยยิ้มปรากฎบนใบหน้าเม่ือเห็นภาพตรงหน้า 

ภาพที่     นาเดียร์ที่กำลังนอนคว่ำอยู่บนเตียงนอนของเขาด้วยท่าทาง

สบายๆเป็นธรรมชาติ ซึ่งเธอกำลังสนใจเร่ืองราวในหนังสือตรงหน้า

เหมือนจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกแอบมองอยู่ เขาจึงเล่ือนสายตาไปมอง

กองหนังสือที่ไม่มีการเปล่ียนแปลงเลย เธอคงหยิบมาหาได้แค่เล่มแรก 

และเธอก็คงลืมไปแล้วว่าต้องหาอะไร   

 “อ๊ะ!” นาเดียร์ร้องออกมาเบาๆ เม่ือต้าเซียนนั่งลงบนเตียง และ

ดึงหนังสือออกมา 
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 “ไปอาบน้ำและเข้านอนได้แล้ว ถ้าอยากอ่านเล่มนี้ ก็เข้ามา

หยิบได้ แต่ตอนนี้ดึกแล้ว” นาเดียร์ลุกขึ้นนั่งและขยับลงจากเตียง 

สายตามองหนังสือเล่มที่อยู่ในมือต้าเซียน ทำไมนะเขาถึงนอนดึกได้ 

แต่เธอนอนดึกไม่ได้  

 “พรุ่งนี้ก็ได้ ไปนอนแล้ว” นาเดียร์พูดจบ เดินออกจากห้องนอน

เขาไป ซึ่งเขาก็เดินออกจากห้องของตัวเองเม่ือเธอเข้าห้องตัวเองไป

แล้ว เขาเดินไปยังกองหนังสือและงานวิจัยของคุณหมอ และยกกอง

หนังสือที่ถูกแยกไว้ ที่เป็นบันทึกด้วยลายมือเขียนของคุณหมอ  

ใบหน้าเคร่งเครียดเล็กน้อย 

 “ผมจะไม่ให้เธอต้องเจ็บปวดครับ” เขาพึมพำกับใครสักคนที่ไม่

ได้บนอยู่บนโลกใบนี้แล้ว 

 นาเดียร์ที่กลับเข้าไปในห้องตัวเอง จ้องมองตัวเองในกระจก 

หนึ่งปีที่เธออยู่กับต้าเซียน เขาดูแลเธอเหมือนกับ...เหมือนกับว่า... 

 “ลูก! ต้าเซียนพี่เห็นฉันเป็นลูกของพี่เหรอ...” นาเดียร์มอง

นาฬิกา และขยับเพราะสี่ทุ่มต้าเซียนต้องเข้ามาดูว่าเธอนอนแล้วเหรอ

ยัง ตอนนี้สามทุ่มคร่ึง เธอต้องอาบน้ำได้แล้ว  

 เธอออกจากห้องน้ำเม่ือเวลาผ่านไปประมาณยี่สิบนาทีต่อมา 

และก็เห็นต้าเซียนยืนอยู่ ในมือมีบางอย่าง ใบหน้าของเธอสลดลงทันที 
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 “วันนี้ฉันใช้แรงเยอะ ต้องด่ืมซุปไก่...เฮ้ยยยย ทำไมฉันถึงไม่รู้

สึกเลยว่าพ่อได้เสียไปแล้ว” ต้าเซียนยิ้มกับคำเปรยของนาเดียร์ และยืน

มอง นาเดียร์ด่ืมซุปไก่จนหมด  

 “นอนได้แล้ว” ต้าเซียนพูดย้ำ และดึงมือนาเดียร์ไปที่เตียง 

 “ต้าเซียน...” 

 “หืม?” 

 “มีอะไรที่ฉันไม่รู้และควรรู้ม้ัย?” ต้าเซียนใบหน้าเรียบเฉยตาม

เคย  

 “ฉันจะเรียนแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ” ต้าเซียนตอบเสียง

เรียบ ในขณะที่ดึงผ้าห่มมาคลุมกายให้นาเดียร์  

 “ทะ...ทำไมละ พี่สนใจด้านสมองไม่ใช่เหรอ” นาเดียร์ถามกลับ

อย่างใคร่รู้กับข้อมูลใหม่ เพราะคำถามของเธอไม่ได้คาดหวังคำตอบ

แบบนี้  

 “ไม่สนใจแล้ว” 

 “ทำไมละ” 

 “นอนได้แล้ว...หลับตา” ตาเซียนขยับมานั่งที่เก้าอี้ข้างๆ หยิบ

หนังสือที่ถือติดมือมาเปิดอ่าน นาเดียร์ที่ต้องหลับตา ยิ่งโตขึ้นเธอก็ยิ่ง

สงสัย เม่ือก่อนพ่อมักจะทำแบบนี้ วันไหนก็ตามที่เธอออกแรงมาก พ่อ

ก็จะมานั่งเฝ้ารอจนกว่าเธอจะหลับ  

 เวลาผ่านไปกว่าคร่ึงชั่วโมง ต้าเซียนหันไปทางนาเดียร์ ที่หลับ

สนิทแล้ว เขาขยับอย่างแผ่วเบา วางนิ้วที่ข้อมือของนาเดียร์ และนิ่ง 
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เขากำลังจับชีพจรนับจังหวะการเต้นของหัวใจ เวลาผ่านไปรอยยิ้ม

ปรากฎบนใบหน้าของเขาเม่ือผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ 

 ต้าเซียนหันไปมองใบหน้าที่หลับไปแล้วอีกคร้ัง เขาจ้องมอง

เธอ จ้องมอง จ้องมองและจ้องมอง แต่แล้วดวงตาของเขาก็เบิกกว้าง 

เม่ือเขาแทบไม่รู้ตัวเลยว่าใบหน้าของตัวเองห่างจากใบหน้าของเธอไม่

ถึงคืบ แต่แล้วสีหน้าของเขาก็ค่อยๆเปล่ียนไป เขาเล่ือนใบหน้าขึ้น 

ประทับอย่างแผ่วเบาที่หน้าผากนั้นด้วยริมฝีปากแดงของเขา เขาแช่อยู่

อย่างนั้นและค่อยๆผละออกมาอย่างแสนเสียดาย แต่ใบหน้ากลับเต็ม

ไปด้วยรอยยิ้มรวมถึงดวงตาที่ส่องประกายยามที่ภาพสะท้อนนั้นเป็น

นาเดียร์ 

 ภาพสะท้อนยามเช้าค่อยๆสาดส่องเข้าสู่ดวงตาที่ค่อยๆเปิดขึ้น   

นาเดียร์มองนาฬิกาที่บอกเวลาเจ็ดโมงเช้า เธอลุกจากที่นอนและเก็บ

ที่นอนอย่างเรียบร้อยก่อนที่จะเดินเข้าห้องน้ำ กิจวัตรประจำวันที่ทำ

เองในทุกๆเช้า 

 รอยยิ้มแย้มออกมาจากริมฝีปากของเธอ เม่ือออกมาจากห้อง

นอน ข้างนอก แม้จะเงียบแต่อาหารเช้าถูกจัดเตรียม ต้าเซียนไม่อยู่

แล้วเขามักจะออกไปแต่เช้าถ้าวันไหนที่นักศึกษาแพทย์ต้องไปโรง

พยาบาล จะว่าไปเธอเองยังไม่เคยเห็นต้าเซียนสวมเคร่ืองแบบกาวน์ 

ถ้าวันนี้เธอจะตามเขาไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร โรงพยาบาลที่นั่นเธอ

รุ่งอรุโณทัย  镜幻情⼈人



   MY BROTHER36

ไปบ่อย เพราะเป็นที่เดียวกับที่พ่อเคยทำงาน นานแล้วที่เธอไม่ได้ไป ก็

ตั้งแต่ที่พ่อจากไป จะได้ถือโอกาสไปเยี่ยมพวกอาหมอด้วยเลย เป็น

ความคิดที่ดี 

 ...ว่าแต่ควรส่งข้อความบอกต้าเซียนดีม้ัยนะ! แต่ถ้าไม่บอก

ก่อน...เม่ือคิดแบบนี้เธอก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ เม่ือมโนจินตาการณ์

สีหน้าและใบหน้าของเขาตอนที่เห็นเธอไปปรากฎตัวที่นั่น แต่เธอก็

ทำได้แค่มโนใบหน้าเดียวของเขา ฮิฮิฮิ เพราะเธอแทบจะแยกใบหน้า

อารมณ์ของเขาไม่ได้ เพราะยามที่เขารู้สึกว่าดีต่อใจ เขาก็จะแย้มยิ้ม

ออกมาสักคร่ึงเซ็นต์ และยามที่เขารู้สึกว่าไม่ดีต่อใจ มันก็แค่คร่ึงเซ็นต์

นั้นไม่มีให้เห็น จังหวะยิ้มของเขาสร้างรอยยักบนริมฝีปากน้อยมากซึ่ง

มันน้อยเสียจนเธอต้องจ้องระยะประชิดจึงจะเห็นคร่ึงเซ็นต์นั่น 

 ฮ่าฮ่าฮ่า เสียงหัวเราะสดใสของนาเดียร์ดังขึ้นมาอีกคร้ัง เม่ือ

เธอแค่ย้อนคิดภาพเหตุการณ์นั้น 

 ต้าเซียน ท่านเทพ ชื่อเขาก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นเทพเจ้าแห่ง

ฟ้า 

 นาเดียร์เดินเข้าไปในห้องของต้าเซียน เพื่อหยิบหนังสือเล่มนั้น 

เล่มที่เธออ่านค้างเม่ือคืน เธอถือออกมาจากห้อง เดินกลับเข้าห้องนอน

ตัวเอง ใส่หนังสือเล่มนั้นไปในเป้ เม่ือทุกอย่างเรียบร้อยก็เตรียมเดิน

ทาง ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เพราะวันนี้เธอจะไปทานม้ือเที่ยง

กับใครสักคน อาจจะเป็นอาหมอโจเซฟ หรืออาหมอชาล็อต ม้ัยก็อาจจะ

เป็นต้าเซียน  
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 XXXUniversity Medical Center Hospital Tower ตัวอักษรที่

แสดงถึงชื่อสถานที่ดังกล่าวนาเดียร์เงยหน้ามอง นานแล้วจริงๆที่เธอไม่

ได้มา อาจจะแปลกๆสักหน่อย ใครกันที่เลือกโรงพยาบาลเป็นสถานที่       

ท่องเที่ยว ก็เธอไงละ! นาเดียร์สาวน้อยลูกคร่ึงจีน-อเมกัน คนนี้แหละ 

 ต้าเซียนที่เผอิญยืนอยู่ริมหน้าต่างกระจกบนอาคารอยู่นั้น อ๊ะ! 

ขณะที่สายตากำลังทอดมองออกมาด้านนอกของโรงพยาบาล ดวงตา

เขาหล่ีเล็กลงทันที เม่ือเขากำลังโฟกััสจับการเคล่ือนไหวแสนคุ้นตาบน

ภาคพื้นดิน...  

 นาเดียร์แสนสดใสรอยยิ้มขยายกว้างมากขึ้น เ ม่ือมอง

บรรยากาศแสนคุ้นตา เธอเดินไปที่ประชาสัมพันธ์ 

 “สวัสดีค่ะ” พนักงานต้อนรับทักทายสาวน้อย 

 “สวัสดีค่ะ รบกวนเช็คคุณหมอโจเซฟ และคุณหมอชาล็อต วัน

นี้ทั้งสองเข้าเวรม้ัยคะ?” พนักงานยิ้มและแจ้งให้เธอรอสักครู่ 

 นาเดียร์หันกลับไปมองรอบๆ ผู้คนยังเดินไปเดินมาเยอะอยู่ 

เธอไม่ควรมีความสุขที่ได้เห็นภาพเหล่านั้น แต่ทำไมนะจิตใจเธอแสน

เบิกบาน ขณะที่รอ เธอก็มโนภาพตัวเองในเสื้อกาวน์ชุดคุณหมอ  เธอ

อยากเป็นหมอเพราะพ่อ เธอเติบโตมาท่ามกลางความรักของพ่อ ตอน

เด็กๆ พ่อเคยถามว่าเธอโตขึ้นอยากเป็นอะไร 

 “อยากเป็นแบบพ่อ” ตอนนั้นเธอตอบไปแบบนั้น แต่ตอนนั้น

พ่อเธอกลับเล่นมุขกลับ 
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 “คงไม่ได้ เพราะนาเดียร์ไม่มีลูกกระเดือก” คำตอบของพ่อตอน

นั้น  ตอนนั้นเธอยังเด็กมาก และไม่เข้าใจสักเท่าไหร่ จึงถามพ่อกลับไป

ว่า 

 “พ่อรักษาให้หนูได้ม้ัยคะ?...หนูจะได้เป็นแบบพ่อ” ซึ่งคำตอบ

ตอนนั้นของเธอ เธอคิดว่าตัวเองป่วยจึงไม่มีลูกกระเดือก แต่ตอนนั้น

พ่อหมายความว่าฉันไม่สามารถเป็นพ่อได้ต่างหาก  

 ฮิฮิฮิ  ใบหน้าของนาเดียร์เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ตอนนั้นพ่อเข้ามา 

กอดฉันไว้ และเอาแต่เรียกชื่อฉัน 

 “นาเดียร์ นาเดียร์...” นาเดียร์กระพริบตา เม่ือเสียงเรียกที่คุ้น

เคย 

 “อาหมอ!” นาเดียร์เสียงดังเล็กน้อย เม่ือหนึ่งในคนที่เธอมาหา

มาปรากฎอยู่ตรงหน้า เขาก็คืออาหมอโจเซฟ นาเดียร์วิ่งเข้าหาพร้อม

เข้าสู่อ้อมแขนเพื่อนสนิทของพ่อในทันที 

 “นาเดียร์! หลานโตมาก ไหนขออาดูหน่อย...” โจเซฟมองหลาน

สาวที่เป็นบุตรสาวของเพื่อนรัก นาเดียร์ยิ้มออกมา “แซม ยอดเยี่ยม

มาก”      โจเซฟคิดในใจ แซมก็คือต้าเซียน คนส่วนใหญ่จะเรียกต้า

เซียนว่าแซม     โจเซฟเป็นหนึ่งในผู้ลงนามรับรองให้กับเขาเองว่าต้า

เซียนจะสามารถดูแล นาเดียร์ได้ ความน่าเชื่อถือจากคนที่ได้รับความ

เชื่อถือ จึงทำให้ต้าเซียนผ่านช่วงเวลายากลำบากมาได้ หนึ่งปีผ่านไป

แล้ว ทุกอย่างก็ปรากฎให้เขาได้เห็นแล้ว  “ไปกับอา ขออาตรวจร่างกาย

หน่อยนะ”  

รุ่งอรุโณทัย  镜幻情⼈人



   MY BROTHER39

 “ไม่เอาค่ะ นาเดียร์ตั้งใจมาเยี่ยมคุณอาและคุณอาชาล็อต ไม่

ตรวจได้ม้ัย เพราะอาทิตย์หน้าก็ครบรอบหนึ่งปีที่ต้องมาตรวจสุขภาพ

อยู่ดี...นะนะ” โจเซฟยิ้มและพยักหน้ากับเสียงออดอ้อน ซึ่งความลับยัง

คงถูกปกปิดไว้ซึ่งแบบนี้ก็ดีแล้ว 

 “ก็ได้แต่ชาล็อต แป็บหนึ่งนะ..” โจเซฟหันไปถามพนักงาน แต่

เนื่องจากนาเดียร์แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว พนักงานจึงตอบคำถามที่โจ

เซฟไม่ต้องถามได้ทันที 

 “คุณหมอชาล็อต เข้าเวรบ่ายค่ะ” โจเซฟยิ้มรับรู้  

 “ไปกับอา เด๋ียวอีกคร่ึงชั่วโมงอามีสอน แซมก็เรียนคราสนี้กับ

อาด้วย นาเดียร์ไปฟังด้วยม้ัย?”  นาเดียร์พยักหน้าอย่างกระตือรือร้น 

และเดินไปกับอาหมอโจเซฟ ซึ่งในใจก็แอบลุ้นระทึก ว่าถ้าต้าเซียนเห็น

เธอจะทำหน้าแบบไหนนะที่จู่ๆเธอก็ไปนั่งอยู่ในคราสเรียนเดียวกับเขา 

ฮิฮิฮิ 

 นาเดียร์เดินตามหลังคุณหมอโจเซฟเข้ามาในห้อง ห้องที่ตอนนี้

นักศึกษาแพทย์นั่งประจำที่แล้ว ห้องนี้กว้างเหมือนห้องเรียนใน

มหาวิทยาลัย ด้านหน้ามีจอภาพขนาดใหญ่ นาเดียร์กวาดตามองไปยัง

นักศึกษาแพทย์ มีไม่มากประมาณสิบกว่าคนเท่านั้น รอยยิ้มเผยออก

มาอย่างไม่มีปิดบัง เม่ือเธอเห็นคนที่มองหา ต้าเซียนนั่งแถวที่สาม

บล็อคกลาง ข้างซ้ายเขามีนักศึกษาแพทย์ที่เป็นผู้หญิง สลับกับ

นักศึกษาแพทย์ชายที่นั่งเรียงกัน ซึ่งแถวนั้นมีสี่คน ในบางคร้ังเธอก็อด
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แอบคิดลักษณะของคนที่จะมาเป็นเพื่อนต้าเซียน ว่าจะเป็นคนแบบ

ไหน แต่ดูจากที่เห็นพวกเขาเหล่านั้นดูปกติไม่เหมือนกับต้าเซียนเลย 

 ต้าเซียนมองมาที่นาเดียร์ด้วยใบหน้าราบเรียบ ทำให้นาเดียร์ค่อยๆเก็บ

คืนรอยยิ้มเม่ือไม่เห็นความรู้สึกบนแววตาหรืออะไรสักอย่างที่ใบหน้าของเขา ซึ่ง

ดวงตาของเธอเอาแต่มองไปที่เขา เธอไม่รู้สึกตัวเลยว่าตัวเองก็เป็นที่สนใจของ

นักศึกษาแพทย์คนอื่นๆ ในชั้นเรียนอยู่เช่นกัน 
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四 

  

 “มีอะไร?” โจเซฟเอ่ยถามนักศึกษาคนหนึ่งที่ชูมือขึ้น 

 “ยังเหลือเวลาอีกสามนาที กว่าจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการศึกษา 

ถ้างั้นช่วงเวลาสามนาทีนี้ผมขออนุญาตสัมภาษณ์ เอ่อ...นางฟ้าแสนน่า

รักข้างๆอาจารย์หมอนะครับ” โจเซฟเลิกค้ิวและหันไปมองนาเดียร์ที่

กำลังขยับเดินไปนั่งแถวหน้าสุด ซึ่งเธอชะงักเล็กน้อย 

 “สัมภาษณ์ได้ แต่คุณหมอในอนาคตต้องทำเอกสารขออนุญาต

ต่อผู้ถูกสัมภาษณ์พร้อมแจ้งหัวข้อที่จะสัมภาษณ์ก่อนครับ” โจเซฟตอบ

กลับพร้อมรอยยิ้มให้กับนักศึกษา  

 “ว้า!!!!...ทำไมผมถึงไม่เตรียมเอกสารมาให้เรียบร้อยนะ” เสียง

หัวเราะดังออกมาเบาๆของเหล่าเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ กับบทสนทนา

นั้น 
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 นาเดียร์เองก็อดยิ้มไปด้วยไม่ได้เช่นกัน เม่ือเวลาด้านหน้า

แสดงให้เห็นว่าเหลืออีกไม่ถึงนาทีก็จะเข้าสู่ช่วงวิชาการ ต้าเซียนลุก

จากที่นั่งอยู่เดินลงมาสองขั้นและเดินอ้อมทรุดตัวลงนั่งที่เก้าอี้ข้างเธอ 

การกระทำของเขาเรียกสายตาของนักศึกษาทุกคนหันไปมองด้านหลัง

ของทั้งสองคนแถวข้างหน้าอย่างสนใจอย่างพร้อมเพรียงกันโดยไม่ต้อง

นัดหมาย ส่วนหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างเขาก่อนนี้ได้แต่อ้าปากค้าง จะเรียก

หรือซักถามอะไรเขาก็ไม่ทันกับปฎิกริยาแบบนั้นของเขาเลยทีเดียว 

 ส่วนทางด้านนาเดียร์เธอทำเพียงเอียงคอมองเขา แต่เขามอง

ไปที่หน้าจอด้านหน้าเสียแล้วไม่ได้หันมามองสบตาเธอหรือให้ความ

กระจ่างกับการกระทำเลยสักนิด ก็แบบนี้แหละต้าเทียนเซียนจะมีใคร

ม้ัยสักคนในห้องแห่งนี้จะเข้าใจการกระทำของเขา 

 เม่ือความสว่างในห้องเร่ิมน้อยลง ภาพบนจอเร่ิมปรากฎขึ้นนา

เดียร์จึงหันไปสนใจสิ่งเดียวที่เขาสนใจอยู่ในทันที 

 ช่วงเวลาการบรรยายเธอฟังอย่างเงียบๆ หัวข้อวันนี้คือหัวใจ 

และกล้ามเนื้อหัวใจ แน่นอนต้องเก่ียวกับหัวใจเพราะคุณอาหมอโจเซฟ

เป็นหนึ่งในไม่ก่ีคนที่นับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองนี้เป็นอย่างมาก 

แม้แต่ตัวเธอเองยังต้องได้รับการตรวจร่างกายจากอาหมอโจเซฟด้วย

ในทุกๆปี  

 “แม้ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในเร่ืองระบบกล้ามเนื้อหัวใจมีปัญหา ถ้าเรา

สนใจและรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก็จะสามารถป้องกันและลดภาวะเสี่ยงได้อย่าง
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น่าสนใจ...” โจเซฟพูดพร้อมกับรอยยิ้ม ดวงตาอ่อนโยนมองไปที่นา

เดียร์ และเลยไปที่ต้าเซียน “...มีคำถาม ด้านหลังเชิญครับ” 

 “เม่ือเรารู้แล้วว่าผู้ป่วยท่านนั้นมีภาวะเสี่ยง แล้วเราสามารถ

รักษาผู้ป่วยเคสแบบนั้นให้ภาวะเสี่ยงกลายเป็นศูนย์ได้ม้ัยครับ” 

 “ยังเป็นที่สนใจในวงการแพทย์มากสำหรับเร่ืองนี้ เม่ือไม่มี

อาการอะไรแสดงออกมาต่อผู้ที่มีภาวะเสี่ยงนั้นจึงยากที่จะรักษา อย่าง

ที่เราทราบกันดีคนที่เป็นโรคหัวใจ วงการแพทย์ทำได้เพียงรักษาตาม

อาการที่แสดงออกมาเท่านั้น และป้องกันไม่ให้อาการที่เกิดขึ้นส่งผลต่อ

การสูญเสียชีวิต...” โจเซฟยิ้มให้กับนักศึกษา “...แต่จะว่าไปการรักษาก็

ใช่ว่าจะไม่มีเสียเลยสำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง ถ้าผู้ที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการ

ดูแลและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีในทุกๆด้านแล้ว บางทีแม้แต่เจ้าตัวเองก็

ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นโรคนี้อยู่...เอาละวันนี้คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ 

ใครที่มีคำถามหรือสงสัยตรงไหน ส่งเมลล์มาแล้วกัน...โชคดีทุกคน” 

เม่ือหมดช่วงวิชาการ เข็มนาฬิกาก็บอกเวลาเที่ยง โจเซฟปิดอุปกรณ์

ทุกอย่าง นักศึกษากำลังเก็บเอกสารและเตรียมลุกจากที่นั่งเพื่อไปทาน

ม้ือเที่ยง 

 โจเซฟเดินเข้ามาหานาเดียร์และต้าเซียนที่ยังนั่งอยู่ 

 “จะไปทานกับอาหรือยังไง?” 

 “พี่ว่าไง?” นาเดียร์ไม่ได้ตอบคำถามโจเซฟแต่หันมาถามความ

เห็นของต้าเซียน 
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 “วันนี้ผมมีคราสจนถึงเย็น ผมรบกวนช่วงบ่ายคุณอาหมอแล้ว

กันครับ เด๋ียวเที่ยงนี้ผมจัดการเองครับ” โจเซฟยิ้มออกมาพร้อมพยัก

หน้าอย่างเข้าใจแต่ก่อนที่จะแยกไป... 

 “เบรคบ่ายเจอกันนะ ชาล็อตก็คงมาร่วมทานกับพวกเราด้วย

แน่ๆ” นาเดียร์ยิ้มและพยักหน้าถี่ๆอย่างดีใจ 

 “แซม” เสียงเรียก ทำให้นาเดียร์หันไปมองอย่างสนใจใคร่รู้อีก

คร้ัง ก็เสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงนี่น่าและเป็นเธอคนที่นั่งอยู่ข้างเขาก่อน

หน้านี้จริงๆด้วย ใช่! ต้องเป็นคนที่นั่งอยู่ข้างต้าเซียน ไม่ใช่คนที่ต้า

เซียนไปนั่งข้างๆด้วย คนอย่างต้าเซียนไม่มีทางไปนั่งข้างๆ ผู้หญิงก่อน

แน่ๆ แต่ทำไมนะ!  นาเดียร์ถึงรู้สึกแปลกๆ ทั้งๆที่ถ้าเขาจะมีผู้หญิงข้าง

กายก็ไม่แปลก แต่เขากลับไม่มีนะสิ เอ๋ ทำไมต้องม่ันใจเร่ืองนี้เสียเหลือ

เกินนะว่าเขาไม่มีผู้หญิงที่เขาจะรู้สึกพิเศษด้วยกันนะ 

 “แซมจะไม่แนะนำสาวน้อยให้เป็นเกียรติกับพวกเราสักหน่อย 

เหรอ...” เสียงล้อของอีกหนึ่งในชายที่นั่งแถวเดียวกับต้าเซียนเอ่ยออก

มา 

 “นาเดียร์ นี่เพื่อนกลุ่มวิจัย ซาร่า แซต เจมส์...” 

 “สวัสดีค่ะทุกคน” นาเดียร์ทักทายกลับเสียงสดใส ไม่มีทีท่า

แปลกใจหรืออะไรเหมือนกับสามคนที่ไม่เคยชินกับลักษณะท่าทางของ

ต้าเซียนซักคร้ัง ก็เขาแค่เป็นคนพูดน้อย โลกส่วนตัวสูง แต่อย่างอื่น

แล้วสำหรับทุกๆคนแล้วเขาเป็นที่น่านับถือมาก จึงทำให้ทั้งสามได้แต่

ยิ้มและทักทายนาเดียร์กลับ คงมีแต่ซาร่าที่มองสองคนสลับกันเม่ือต้า
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เซียนไม่แจ้งสถานะของเขากับหญิงสาวหน้าตาน่ารักทำให้ซาร่าอึดอัด

ยิ่งขึ้น 

 “ไปห้องอาหารกันเถอะ” ต้าเซียนหันไปบอกนาเดียร์ และนั่น

ทำให้เธอขยับเดินเคียงข้างไปกับเขาอย่างธรรมชาติโดยทั้งสองเดิน

เคียงข้างกันไม่มีท่าทางขัดเขินหรือแม้แต่รู้สึกขัดตาต่อผู้ที่มองมา 

ทำให้เรียกความสนใจของคนทั้งสามในทันทีเม่ือภาพด้านหลังของทั้ง

สองทำให้คนมอง อดไม่ได้ที่จะมองตาม ภาพด้านหลังของสองคนนี้

ทำไมถึงน่าชวนมองเหลือเกิน... เจมส์และแซตหันมามองกันและยิ้ม

ออกมาอย่างเข้าใจกันและกันและสิ่งสำคัญในความคิดของพวกเขาคือ

ความกระจ่างที่พวกเขาไม่เคยเข้าใจในตัวเพื่อนชาวจีนคนนี้ แต่ตอนนี้

ทุกอย่างถูกเฉลยออกมาแล้ว  

 ซาร่าได้แต่ขุ่นข้องหมองใจเพียงลำพัง เม่ือเธอเองที่แม้จะเป็น      

ผู้หญิงแต่ก็อดไม่ได้ที่จะคิดว่าสองคนนี้ช่าง...เธอแอบชอบต้าเซียนมา

นานแล้ว แน่นอนว่าเธอไม่เคยสารภาพบอกเขาไป บางอย่างในตัวเขา

ทำให้เธอไม่กล้า เขาสุขุม เยือกเย็น ด่ังกับเทพมาจุติ เขาทำให้เธอรู้สึก

ว่าเธอเอื้อมไม่ถึงเขา แต่ทำไมนะสำหรับหญิงสาวนามว่านาเดียร์ เม่ือมี

เธออยู่ข้างๆเขาแล้ว เหมือนทำให้เธอเองได้เห็นเขาชัดเจนขึ้นมาใน

ทันที 

 “มีใครรู้บ้างว่า สาวน้อยแสนน่ารักคนนั้น เป็นอะไรกับแซม?”  

แซต หันไปถามเพื่อนที่ยังยืนอยู่ แต่สายตาไม่ละจากภาพแผ่นหลังของ
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สองคนที่เดินห่างออกไปเร่ือยๆ แม้จะสิ้นคำถามไปนานแล้ว ก็หาได้คำ

ตอบใดๆออกมาจากคนรอบข้าง 

 ณ ห้องอาหารในโรงพยาบาล เม่ือข้างกายนาเดียร์คือต้าเซียน 

ภาพของคนทั้งสองจึงเป็นที่สนใจจากผู้คนที่ผ่านไปมา รวมถึงนักศึกษา

แพทย์ที่มองด้วยความแปลกใจรวมถึงสนใจระคนไปด้วย เม่ือเห็นว่า       

ต้าเซียนหรือแซม เคียงข้างด้วยหญิงสาวลูกคร่ึงที่น่าชวนมองไม่แพ้กัน 

 ต้าเซียนและนาเดียร์เดินไปเข้าแถวรอคิวร้านที่ทั้งสองเลือก

แล้ว 

 “ต้าเซียนร้านนี้อะไรอร่อย?” นาเดียร์หันกลับไปถามเขา เธอ

เลือกที่จะมองผ่านสายตาของผู้คนเหล่านั้น จะว่าชินก็ได้ 

 “แล้วแต่ชอบ” นาเดียร์ยิ้ม เธอสามารถเลือกที่อยากกินได้สินะ 

จะว่าไปตั้งแต่เล็กจนโต เธอค่อนข้างถูกควบคุมด้านอาหาร มีบ้างที่พ่อ

ให้ทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายน้อย แต่ช่วงเวลานั้นก็น้อยเสีย

จนเธอเองก็ไม่เข้าใจ 

 อะแฮ่ม!!! เสียงกระแอมของต้าเซียนดังออกมา เม่ือเธอชี้นิ้วไป

ยังของทอด ใบหน้าต้องเอียงหันกลับมามองเจ้าของเสียงนั้น 

 “แล้วแต่ชอบไม่ใช่เหรอ?” คำพูดของนาเดียร์ ทำให้ต้าเซียน

ครุ่นคิดสักแป็บ และก็พยักหน้าอนุญาตในที่สุด แต่... 

 “เย็นนี้ไปว่ายน้ำ” นาเดียร์แก้มป่อง เพราะเธอต้องไปออกกำลัง

กายสินะ! คราวนี้กลับเป็นเธอที่ต้องมาครุ่นคิดบ้าง แต่ผ่านไปเสี้ยว
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วินาทีเธอก็พยักหน้า และสั่งของทอดมาเป็นสองเท่าจากที่ตัวเองตั้งใจ

ไว้ตอนแรก 

 ซาร่ามองต้าเซียนและนาเดียร์อย่างสนใจ แต่เธอก็ไม่อาจเข้าใจ

สิ่งที่สองคนนี้คุยกัน เม่ือทั้งสองไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษนั่นเอง ทั้งสอง

เดินไปยังโต๊ะที่ว่างเม่ือในมือมีอาหารที่เลือกมาแล้ว 

 ต้าเซียนวางจานของตัวเองบนโต๊ะ และเดินไปยังร้านที่ขายน้ำ 

เขาไม่ถามว่านาเดียร์จะด่ืมอะไร เพราะสำหรับเขาแล้วน้ำเปล่าดีที่สุด 

ในเม่ือเธอไม่ชอบด่ืมน้ำผลไม้สักเท่าไหร่ซึ่งมีแต่น้ำแอปเป้ิลเท่านั้นที่

เธอต้องด่ืมมาตั้งแต่เด็ก รวมถึงแอปเป้ิลที่ต้องเป็นผลไม้ที่มีติดบ้านไม่

เคยต้องขาดอีกด้วย 

 Grrrr Grrrr  เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ของนาเดียร์ดังขึ้นมา เธอ

ล้วงออกมาจากเป้ ค้ิวขมวดเข้าหากัน เม่ือเบอร์ที่โชว์มันแปลกตา แต่

ก่อนที่เธอจะได้กดรับ... 

 อ๊ะ!  ต้าเซียนที่เดินกลับมาแล้ว ดึงไปจากมือเธอจากทางด้าน

หลังทันที เขากดรับและหันหลังให้เธอ ผ่านไปสามสิบวินาทีเขาก็ย่อตัว

นั่งลงตรงข้ามเธอ 

 “โทร.ผิด” เขาพูดและส่งคืนโทรศัพท์มาให้ เธอแค่พยักหน้ารับรู้ 

แต่สายตาแอบชำเลืองมองเขาที่ใบหน้าเรียบเฉยนิ่งผิดปกติมาก โต๊ะที่

เขาและเธอนั่งมันเป็นสำหรับสองคน จึงทำให้เพื่อนๆของเขานั่งโต๊ะถัด

ไปอย่างเล่ียงไม่ได้ เวลาม้ือเที่ยงจบลงอย่างสงบ และยังมีเวลาเหลือ... 
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 “แซม พวกเราไปนั่งในคอฟฟี่ช็อฟกันเถอะ” ซาร่าเอ่ยชวน เม่ือ

ขยับเดินมายืนข้างโต๊ะที่ต้าเซียนนั่ง 

 “ขอบคุณ แต่ขอตัว...ไว้เจอกันในคราส” เขาเอ่ยสั้นๆ พร้อมกับ

ส่งสายตาไปหานาเดียร์ให้เธอลุกขึ้น นาเดียร์ยิ้มและหันไปกล่าวลา

เพื่อนๆของเขาก่อนที่จะเดินออกจากห้องอาหารตามเขาไป 

 ต้าเซียนพาเธอไปด้านหลังที่เป็นสวนของโรงพยาบาล ที่นี่ยัง

ร่มร่ืนไม่เคยเปล่ียน เธอเดินไปยังชิงช้าที่ได้รับการดูแลอย่างดี เธอนั่ง

ลงและเร่ิมแกว่ง ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เธอมักจะมานั่งที่นี่เม่ือพ่อ

ต้องทำงาน ช่วงปิดเทอมเธอจะมาอยู่ที่โรงพยาบาล แต่ก็ใช่ว่าเธอจะมา

อยู่แต่ที่นี่ ก็มีบ้างที่เธอได้ไปออกแคมป์กับทางโรงเรียน แต่นั่นพ่อจะลา

พักร้อนไปพักโรงแรมใกล้ๆแคมป์ที่เธอไปกับโรงเรียนด้วย 

 ต้าเซียนเดินมายืนข้างๆ ช่วยแกว่งชิงช้าอย่างช้าๆ เม่ือจู่ๆ

ใบหน้าของเธอก็เปล่ียนเป็นเศร้าหมองอีกคร้ัง ความคิดของเธอตอนนี้

คงเดาได้ไม่อยาก คุณหมอ เธอคงคิดถึงบรรยากาศเก่าๆระหว่างเธอ

กับพ่อ 

 “ต้าเซียน วันนี้ฉันตั้งใจมาดูพี่ ฉันอยากเห็นว่าเวลาพี่สวมเสื้อ

กาวน์แล้วจะเท่ห์แค่ไหน?” 

 “ฟอร์มจะสวมคราสบ่าย เพราะต้องเดินดูเคสกับอาจารย์หมอ”    

นาเดียร์ยิ้มให้กับต้าเซียน เธอรู้สึกภูมิใจในตัวต้าเซียนมากเหลือเกิน 

 “พี่ไปเถอะ เด๋ียวฉันจะอยู่ที่นี่ แล้วจะเดินไปหาอาหมอเอง” เขา

ยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนพยักหน้าและเดินแยกไปเพื่อเข้าเรียน นาเดียร์
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มองตามแผ่นหลังจนเขาลับหายเข้าไปในตัวอาคาร เธอจึงหยิบหนังสือ

ที่ใส่ไว้ในเป้มาอ่าน เวลาผ่านไปนานแค่ไหนเธอเองก็แทบไม่รู้ตัว แต่เงา

ของใครบางคนมาทาบทับ ทำให้เธอต้องเงยหน้าขึ้นมอง  

 “อาหมอชาล็อต” นาเดียร์ขยับเข้าหาทันทีด้วยความดีใจ 

 “อยู่ที่นี่จริงๆ” สายตาเอ็นดูปรากฎขึ้นทันทีเม่ือชาล็อตมอง

มายังเธอ หลานสาวที่น่ารักของเขา  

 “นาเดียร์อ่านหนังสือเพลินจนลืมดูเวลา ต้องให้อาหมอมา

หา...แย่ไปหน่อยนะคะ” นาเดียร์ที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความสดใส ทำให้

ชาล็อตเป็นอีกคนที่อดคิดถึงอีกคนไม่ได้ “แซมเธอผ่านการทดสอบนี้

แล้วสินะพ่อของ นาเดียร์ต้องภูมิใจในตัวเธอแน่นอน” ชาล็อตคิดในใจ 

 “ไปเถอะ เข้าไปข้างในกันอาหมอโจสั่งวาฟเฟิลราดน้ำผึ้งของ

โปรดใครก็ไม่รู้ไว้รอแล้ว” นาเดียร์พยักหน้าและยิ้มกว้างเต็มใบหน้า 

ของโปรดที่เธอทานตั้งแต่เด็ก บรรยากาศที่โต๊ะในคอฟฟี่ช็อฟเป็นไป

อย่างอบอุ่น สองคุณหมอกับหญิงสาวย่างเข้ายี่สิบปีคุยกันอย่าง

สนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใส 

 “วันนี้เราสองคนดีใจมากที่ได้เจอหลาน ตอนแรกว่าจะมอบให้     

นาเดียร์ตอนที่มาตรวจสุขภาพ แต่ไหนๆวันนี้หลานก็มาแล้ว อาสองคน

มีของขวัญให้สำหรับนักศึกษาแพทย์...ยินดีด้วยนะ พ่อของหลานและ

อาภูมิใจในตัวหลานมาก” โจเซฟพูดยาวเม่ือพูดจบ ก็หยิบกล่องที่ไม่

ใหญ่มากนักขึ้นมา และยื่นมอบให้กับนาเดียร์ “ของขวัญจากอาสองคน”  
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นาเดียร์มองกล่อง และเม่ือเธอเปิดกล่อง รอยยิ้มกระจ่างใสก็แย้มออก

มา 

 “ขอบคุณค่ะ” นาเดียร์กล่าวออกมาอย่างปลาบปล้ืม มันคือส

เตธโธ-สโคป [Stethoscope] หูฟังสำหรับคุณหมอ และของขวัญชิ้นนี้ก็

เป็นระดับเกรดเอที่ราคาไม่น้อยเลย 

 “พวกอาเป็นกำลังใจให้นะ ต่อจากนี้งานหนักรอหลานของพวก

อาอยู่ พยายามนะว่าที่คุณหมอนาเดียร์” ชาล็อตยิ้มออกมา 

 “ค่ะ นาเดียร์จะไม่ทำให้คุณอาทั้งสองต้องผิดหวังนะคะ” โจเซฟ

และชาล็อตหันมามองหน้ากันและยิ้ม สายตาที่มองกันสื่อความหมายที่

ปกปิดคนตรงหน้าไว้ และนั่นทำให้ภาพของอีกคนปรากฎขึ้น ต้าเซียน

หรือแซม ความสำเร็จของนาเดียร์ไม่ได้อยู่เพียงแค่เธอเท่านั้น แต่เธอ

ต้องมีต้าเซียน พี่ชายที่จะเป็นองค์ประกอบหลักของความสำเร็จของ

เธอ 

 นาเดียร์ยืนรอต้าเซียนที่รถตามเวลา ถึงแม้ในที่สุดวันนี้เธอก็ยัง

ไม่เห็นเขาสวมเสื้อกาวน์ แต่วันอื่นยังมีอีก นาเดียร์ที่ยืนพิงรถอยู่ไม่

ได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาที่เดินเข้ามาใกล้ เพราะเธอกำลังฟังเพลงฆ่า

เวลา สายหูฟังปรากฎให้เขาได้เห็น ภาพความสดใสบ่งบอกถึงความสุข

ของเธอทำให้เขาหยุดการเคล่ือนไหวเพื่อมองเธอที่ขยับร่างกายไปตาม

จังหวะเพลงเล็กน้อย ในมือเธอกางหนังสือเล่มเม่ือคืนนี้  
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 นาเดียร์ยิ้มกว้างทันทีตามความเคยชินที่รอยยิ้มแบบนี้มักมี

เพื่อเขาเท่านั้นโดยที่เธอไม่รู้ตัว ต้าเซียนกดรีโมทย์ให้เธอเปิดประตูรถ

เข้าไป ส่วนตัวเองก็เดินไปอีกด้าน เขาเข้าไปในรถและเอาเป้ของตัวเอง

ไว้เบาะหลัง เธอเองก็เช่นกันก็ส่งเป้ตัวเองไปไว้เบาะหลังข้างๆกับเป้

ของเขา  

 นาเดียร์ออกจะแตกต่างกับหญิงสาวในวัยเดียวกันสักหน่อยก็

ตรงที่เธอไม่ค่อยสะพายกระเป๋าแบบหญิงสาวทั่วๆไป เพราะเธอได้รับ

อิทธิพลมาจากคนรอบข้างแน่นอนว่าเป็นพ่อของเธอเองที่ท่านเองก็

สะพายเป้ นาเดียร์แม้โตขึ้นเธอก็ยังชอบสะพายเป้ใบขนาดพอเหมาะ 

เพราะเธอจะต้องมีหนังสือติดตัวหนึ่งเล่มเสมอยามออกจากบ้านเป็น

นิสัยที่ติดตัวมา ความทรงจำยามที่พ่อจัดกระเป๋าให้เธอพ่อจะถามทุก

คร้ังว่าจะให้ใส่หนังสือเล่มไหนในกระเป๋า 

 “ต้าเซียน...” เม่ือต้าเซียนเคล่ือนรถออกไป นาเดียร์ก็เล่าเร่ือง

ราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้ รวมถึงของขวัญที่ได้มาจากโจ

เซฟและชาล็อต 

 ต้าเซียนรับฟังเงียบๆ การปกปิดความลับที่มีเพียงไม่ก่ีคน

เท่านั้นที่รู้เร่ืองนี้ แต่ความลับนี้กลับทำให้เขารู้หัวใจตัวเอง  

 สปอร์ตคลับคือจุดหมายปลายทาง แต่คร้ังนี้ต้าเซียนเองก็ลง

สระว่ายน้ำเช่นกัน เพราะเขาเองก็ไม่ได้ออกกำลังกายมาหลายวันแล้ว

เช่นกัน จึงทำให้ภายในสระว่ายน้ำของสปอร์ตคลับมีหญิงหนึ่งกับชาย

อีกหนึ่งที่ว่ายน้ำสวนทางกันไปมารอบแล้วรอบเล่า และก็เหมือนเดิม
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ทุกคร้ังเม่ือได้เวลาที่  เหมาะสมต้าเซียนจะมาครบเวลาและครบรอบไป

ทิศทางเดียวกับเธอ จาก 

คนที่มองมาก็เหมือนกับว่าคู่หนุ่มสาวกำลังว่ายน้ำเคียงข้างกันไป 

 “ต้าเซียนพี่ได้ก่ีรอบ?” นาเดียร์มักจะถามทุกคร้ัง  

 “ไม่ได้นับ” เขาตอบกลับด้วยเสียงราบเรียบ เขาขยับขึ้นจาก

สระไปพร้อมๆกัน และนั่งอยู่ที่ขอบสระ ห้อยขาไว้ในสระเธอจึงขยับเข้า

มาใกล้ 

 “คร้ังหน้าพี่นับไว้ด้วยนะ...เพราะฉันนับของฉันไว้” 

 “สุ่ยถิงได้ก่ีรอบ” 

 “สี่รอบ” เขาพยักหน้ารับรู้  

 “คร้ังหน้าก็แค่นี้พอแล้ว สี่รอบเหมาะสมแล้ว” เธอแค่ยิ้มไม่ได้

รับปากอะไร แต่เธอเปล่ียนเร่ือง... 

 “ม้ือเย็นขอเป็นปลาย่างได้ม้ัย” 

 “ไว้พรุ่งนี้แล้วกัน วันนี้กินของทอดมากแล้ว ควรกินปลานึ่ง” 

เธอแก้มป่องใส่เขาแบบไม่จริงจัง  

 “ต้าเซียน ฉันอายุยี่สิบแล้วนะ” 

 “อีกสองอาทิตย์ไม่ใช่เหรอ” 

 “แล้วมันต่างกันตรงไหน...ฉันควรได้กินอาหารแบบผู้ใหญ่แล้ว” 

 “ปลา เป็นอาหารของเด็กอย่างนั้นเหรอ?” 
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 “โอ้ยยยย...ฉันไม่พูดกับพี่เร่ืองอาหารแล้ว กินอะไรก็ได้แล้วแต่

ท่านเทพจะจัดแล้วกันค่ะ...” เม่ือเธอพูดจบก็ว่ายน้ำไปยังบันไดทางขึ้น

จากสระ  

 ทิ้งต้าเซียนไว้โดยไม่เห็นว่าเขาแอบยิ้ม “หืม!” แล้วเธอที่กินอาหารที่ให้

เทพจัดหามาให้ไม่เหนือกว่าเทพอย่างฉันเหรอไง...เขาคิดในใจ และลุกขึ้นยืนเดิน

ไปหยิบผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่และเอามาคลุมร่างตัวเองหนึ่งผืน อีกผืนเขาเดินไปที่เธอ

ที่ขึ้นจากสระมาพอดีเช่นกันเขาคลุมผ้าเช็ดตัวให้กับเธอ และช่วยเธอถอดแว่นตา

ออก ภาพความเอาใจใส่ที่ต้าเซียนปฎิบัติกับนาเดียร์ เป็นภาพที่น่ามองของคนที่

พึ่งเข้ามา และอดไม่ได้ที่ต้องมองตามทั้งสองเดินเข้าไปด้านในจนลับตา 
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五 

  

 ในเช้าวันพิธีจบการศึกษาระดับไฮสคูลของนาเดียร์  ต้ าเซียน

เดินออกมาจากห้องนอน เขาเห็นด้านหลังของเธอที่สวมเสื้อคลุมของ

สถาบันเรียบร้อยแล้วกำลังยืนมองภาพของคุณหมอ พ่อของเธออยู่ 

 “ไว้ใจพี่นะ” เสียงของเขาดังออกมาเบาๆ ยามที่เขาเดินมายืน

ด้านหลังของเธอ เธอยิ้มเพราะไม่บ่อยนักที่ต้าเซียนจะแทนตัวกับเธอ

ว่า ‘พี่’ เธอหันกลับไปมอง ดวงตาเบิกกว้างขึ้นเม่ือเห็นว่าเขาสวมสูทสี

เข้ม ทำให้ผิวที่เปล่งประกายออร่าออกมาดูขับกันน่ามองจนยากนักที่

แม้แต่เธอเองที่จะละสายตาจากออกมาได้ 

 อะแฮ่ม!!! เขากระแอมออกมา แววตาที่เธอมองมาเขาอดไม่ได้

จะเคอะเขินไม่ได้ จึงทำให้เธอต้องดึงตัวเองกลับมาจากภาพตรงหน้า
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ด้วยแก้มที่แดงก่ำอย่างช่วยไม่ได้ เธอยิ้มออกมาอย่างเขินๆ ต้าเซียนเส

หันไปมองทางอื่น ไม่บ่อยนักที่ต้าเซียนจะใส่สูท โดยปกติเขาสวมเชิ้ต

แขนยาวและทับด้วยโค้ทตามสภาพอากาศของชิคาโก แต่จะแบบไหน

ต้าเซียนก็งดงามชวนมองยิ่งนัก 

  

 ณ สถานที่จัดงานพิธีจบการศึกษาระดับไฮสคูล นาเดียร์เดิน

เข้าไปในพื้นที่งานมองบรรยากาศผู้คนมากมาย ทั้งนักเรียนที่จบการ

ศึกษาและผู้ปกครองที่มาร่วมงานเป็นกำลังใจให้กับบุตรหลานของตน

กันอย่างมากมาย เธออดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาเม่ือมองใบหน้าของพวก

เขาเหล่านั้นที่แสดงออกถึงความสุขกันอย่างล้นปร่ี  

 เธอและต้าเซียนเดินไปยังแบ็คดรอป [Back drop] ของงาน ซึ่ง

ต้องเข้าคิวต่ออีกสามสี่คิวเพื่อเข้าไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำที่

ดี ซึ่งมีช่างภาพของโรงเรียนพร้อมอยู่แล้ว 

 ต้าเซียนหันมามองเธอที่เดินเข้าไปถ่ายภาพเดียวกับแบ็คด

รอป ก่อน รอช่างภาพส่งสัญญาณเรียกเขาเข้าไปเพื่อเก็บภาพความ

ทรงจำระหว่างเขาและเธอไว้ 

 “คร้ังต่อไป คงเป็นฉันสินะที่จะเป็นฝ่ายยินดีกับพี่” ต้าเซียนหัน

ไปยิ้มเล็กๆกับเธอในขณะที่เธอเองก็หันไปมองเขาอยู่ก่อนแล้ว และ

กลายเป็นว่าภาพนั้นได้ถูกบันทึกลงหน่วยความจำกล้องของช่างภาพ
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ไว้อย่างเหมาะเจาะเม่ือช่างกล้องรู้สึกว่าความเป็นธรรมชาติของพวก

เขาช่างน่าดึงดูดสายตาคนรอบข้างไม่เว้นแม้แต่ตัวเขาเอง  

 เม่ือการเก็บภาพความทรงจำเสร็จสิ้นนาเดียร์จึงเดินไปลงชื่อ

ให้กับเจ้าหน้าที่ช่างภาพ ก่อนที่จะเดินกลับมาที่ต้าเซียนอีกคร้ัง 

 “นาเดียร์” เสียงเรียกแสนคุ้นเคย  

 “เฟย่า” นาเดียร์ทักทายเพื่อน เฟย่าที่เดินเข้ามาใกล้ทักทาย      

ต้าเซียนเช่นกัน 

 “สวัสดีค่ะแซม”  

 “สวัสดี” ต้าเซียนทักทายกลับตามมารยาท  และนั่นทำให้เฟย่า

รู้สึกหม่อนหมอง สายตาต้าเซียนไม่เปล่ียนแปลง ไม่มีอะไรในนั้นเลย 

ทั้งๆที่เขาเองก็รู้ว่าเธอชอบเขา และเธอก็โดนปฎิเสธไปแล้ว แต่ทำไม

นะเขาถึงยังเป็นที่ต้องการของหัวใจเธอยิ่งนัก “เชิญตามสบายนะ เด๋ียว

ฉันไปนั่งเลยแล้วกัน”  

ต้าเซียนโน้มหน้าลงใกล้นาเดียร์กระซิบแผ่วเบาเม่ือรอบข้างเสียงผู้คน

ดังมากกว่าปกติ นิสัยอันเป็นปกติของเขาคือไม่ชอบพูดเสียงดังเป็นทุน

เดิมอยู่แล้ว การกระทำแบบนั้นถ้าคนอื่นที่ไม่รู้จักสองคนนี้ก็คงคิดได้

แบบเดียวคือทั้งสองคนมีความสัมพันธ์พิเศษกันอย่างแน่นอน 

 “อื้ม” นาเดียร์หันไปยิ้มกับเขาก่อน “เราไปกันเถอะ” และหันมา

พูด กับเฟย่าที่ยืนข้างเธอที่สายตาของเฟย่ามองแต่ต้าเซียนไปตลอด

การย่างก้าวที่แยกจากไปของเขา 
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 “นาเดียร์ เธอตัดสินใจเร่ืองหอเหรอยัง?” นาเดียร์เหวอๆกับ

คำถามนั้นของเฟย่า เพราะเธอรู้สึกผิดที่เธอไม่ได้เอาไปคิดต่อ แค่บอก

ต้าเซียนไปแล้ว ซึ่งจะว่าไปเธอเองก็ไม่ได้อยากย้ายออกไปเลย 

 “เอ่อ!...ฉันบอก ต้า...เอ่อ...แซมไปแล้ว  แต่เขายังไม่ได้ให้คำ

ตอบ   เฟย่าเธอไม่โกรธฉันนะ” 

 “อ๋อ! ไม่เลยฉันก็แค่่ถามนะ แต่นาเดียร์เธอพูดเหมือนว่า เธอไม่

ได้อยากย้ายออกมา” นาเดียร์หลบตา เพราะนั่นเป็นความรู้สึกจริงของ

เธอ เธอไม่ได้อยากย้ายจริงๆ สำหรับเธอไม่ง่ายนักที่จะไปอาศัยอยู่ร่วม

กับคนอื่น ชีวิตเธอมีแต่พ่อมาตลอด และตอนนี้เธอมีต้าเซียนแล้ว  ‘พี่

ชาย’ เธอไม่ใช่คนที่จะเปิดรับใครเข้ามาในชีวิตได้ง่ายๆ เฟย่าเป็นเพื่อน

ถึงแม้จะสนิทที่สุดก็ตามทีแต่เฟย่าก็เป็นเพื่อน เพื่อนที่เป็นเพียงส่วน

หนึ่งของชีวิต และเพื่อนที่ไม่ได้เข้าใจเธอเหมือนกับต้าเซียน ตอนนี้เขา

กลายเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตเธอไปแล้วอย่างไม่รู้ตัวเพียงแค่หนึ่งปี

เท่านั้น ความรู้สึกนี้เธอไม่ปฎิเสธเลยว่าเขารู้จักเธอยิ่งกว่าที่เธอรู้จักตัว

เองเสียอีก หนึ่งปีที่ผ่านมาทำให้เธอวางใจที่จะมีเขาแบบนี้  เขาเป็นสิ่ง

จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของเธอไปแล้ว      ‘ต้าเซียน’ 

 “เอ่อ...ขอโทษครับ” นาเดียร์และเฟ่ย่าหันไปตามเสียงทักทาย

นั่นชายหนุ่มที่ถูกสองสาวหันมามอง ยิ้มออกมาเล็กน้อย 

 “คุณทักเราสองคนเหรอคะ?” เป็นเฟย่าที่ถามกลับ 

 “เอ่อ!  ก็ไม่เชิงครับ ผมมาพบคุณสุ่ยถิง” นาเดียร์มองชายตรง

หน้าอย่างสนใจมาทันที มีไม่มากนักที่ใครจะรู้จักชื่อจีนของเธอ ‘สุ่ยถิง’  
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 “ฉัน” นาเดียร์ชี้มาที่ตัวเองอย่างแปลกใจ และพิจารณามองชาย

ตรงหน้าอีกคร้ังว่าเธอจะรู้จักเขาม้ัย ดูยังไงก็ไม่ใช่ลูกคร่ึง แต่เขาออก

เสียงชื่อเธอได้อย่างชัดเจนและบางอย่างทำให้เธอคิดว่าชายตรงหน้ารู้

ภาษาจีนกลางด้วย 

 “ครับ ผมไบรอัล ท่านหยางส่งผม...เอ่อ...คุณ!!!!” ไบรอัล พูดได้

เพียงแค่นั้น เพียงแค่นามของใครคนหนึ่งหลุดออกมา ทำให้นาเดียร์

คว้ามือเฟย่าและวิ่งเข้ากลุ่มฝูงชนไปอย่างรวดเร็ว 

 เฮ่อออออ!  นาเดียร์หอบหายใจ เม่ือเธอเอาแต่มุดๆแทรกฝูง

ชนไปให้ห่างจากคนนั้น  

 “นาเดียร์...มันเร่ืองอะไร?” เฟย่าที่หอบหายใจด้วยเหมือนกัน 

พยายามเค่นเสียงถามออกมา 

 นาเดียร์ที่ก้มหน้าหอบหายใจอยู่อย่างแปลกใจว่าแค่การเดิน

เร็วแค่นั้นทำไมเธอถึงรู้สึกเหนื่อยเกินความจำเป็นนะ แค่ตอนนั้นเธอ

ตกใจมาก  

 “ไม่รู้” เฟย่ามองนาเดียร์อย่างเหลือเชื่อกับคำตอบ แต่ไม่ทันที่

เฟย่าจะเค้นคำตอบเพื่อสนองความอยากรู้ของตัวเอง เสียงประกาศ

เรียกก็ดังขึ้นมาเสียก่อน เสียงเรียกรวมตัวของนักเรียน 

 นาเดียร์หันมา เม่ือเสียงประกาศชื่อของเธอ ต้าเซียนนั่งอยู่หัว

แถวที่สี่ ไม่ต้องเสียเวลาต้องมองหานัก สำหรับเธอแล้วเขาโดดเด่นยิ่ง
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นัก รอยยิ้มตอบแทนด้วยรอยยิ้ม ของพวกเธอทั้งสองที่จู่ๆสิ่งแวดล้อม

รอบข้างก็เหลือเพียงเขาและเธอ 

 “ยินดีด้วยนะ” 

 “ขอบคุณค่ะ” นาเดียร์รับสิ่งที่ผู้มอบ มอบให้พร้อมจับมือตาม

ประเพณีการปฎิบัติ แต่เม่ือเธอเดินลงจากเวที คน คนที่เธอวิ่งหนีมา

เม่ือก่อนนี้เขายืนอยู่ ข้างกายเขาคืออดีตอาจารย์แนะแนวของเธอเอง 

 “นาเดียร์ มากับผมหน่อยได้ม้ัย?”อาจารย์แนะแนวเข้ามาพูด

กับเธอ  

 “เอ่อ!…” นาเดียร์อึดอัด สายตามองเลยไปอีกคน 

 “ว่าไง?” นาเดียร์เงยหน้าขึ้นเม่ือถูกถามย้ำ 

 “ต้องขอโทษนะคะ คือว่าหนูอยาก อยากอยู่ร่วมยินดีกับ

เพื่อนๆต่อนะคะ ไม่สะดวกในตอนนี้” อาจารย์แนะแนวมองเธอ แต่แล้ว

บางอย่างทำให้เขาต้องยิ้มและพยักหน้า และผายมือให้เธอเดินแยกจาก

ไป  

 นาเดียร์ที่เดินแยกออกมาแล้ว เธอหันกลับไปมอง อาจารย์

กำลังพูดอะไรสักอย่างกับผู้ชายคนนั้น ไบรอัล คือชื่อเขา เธอเร่งฝีเท้า

กลับไปยังที่นั่งเดิมของเธอ ซึ่งตอนนี้เธอไม่ได้ยินเสียงประกาศรายชื่อ

และสนใจพิธีจบการศึกษาเลยสักนิด เธอกำลังคิดว่าควรบอกเร่ืองนี้กับ

ต้าเซียนดีม้ัย ทำไมนะ ทำไมถึงต้องตอนนี้ หนึ่งปีแล้วนะ ทำไมพึ่งจะ

มาตามหาเธอตอนนี้ 

 “นาเดียร์  นาเดียร์”  
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 “ห๊า!!!”  

 “เหม่ออะไรของเธอ ฉันถามว่าไปฉลองกันม้ัย เพื่อนๆไปกัน

เยอะเลย” 

 “ฉลองเหรอ...เอ่อ...ขอถาม...” 

 “ต้องขอผู้ปกครอง...นาเดียร์ เธอก็รู้ว่าถ้าเธอให้แซมเป็นคน

ตัดสินใจ พวกเราก็ไม่มีโอกาสได้ร่วมโต๊ะอาหารกับเธอเลยนะ” เฟย่า

เอ่ยถึงความจริงเร่ืองนี้  

 “เอ่อ!”  นาเดียร์ได้แต่อ้ำอึ้ง เธอจะบอกเฟย่าและเพื่อนๆ

อย่างไรกันว่าเธอเข้าใจต้าเซียนดี เขาต้องรับผิดชอบอะไรอะไรมากมาย 

ถ้าเธออยากไป ต้าเซียนก็คงให้เธอไป แต่เขาอาจต้องไปกับเธอด้วย 

เพื่อไปดูแลเธอหรือไม่ก็ต้องคอยมารับส่ง แล้วนั่นก็ทำให้ต้าเซียนเสีย

เวลาอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียน การเป็นนักศึกษาแพทย์ไม่ได้

ง่ายเลย ซึ่งในอีกไม่นานเธอก็จะได้สัมผัสกับตัวเอง 

 “ไปนะ ไปกัน วันที่พวกเราจะพร้อมหน้ากันแบบนี้  คงมาไม่

บ่อยนัก นาเดียร์ ฉัน และนานา เท่านั้นนะที่เรียนต่อในชิคาโก...” เฟย่า

ตอกย้ำเร่ง ต้องการคำตอบ เม่ือนาเดียร์ยังเงียบและครุ่นคิดอย่างเป็น

กังวลมากไป  

 “พอแล้ว พอแล้ว...เฟย่า ทำไมนะฉันถึงไม่เคยชินกับการตื้อ

ของเธอเลย...” เฟย่ายิ้มออกมาทันทีและคำตอบนั้นทำให้เพื่อนๆต่าง

ยิ้มออกมาอย่างยินดี 

รุ่งอรุโณทัย  镜幻情⼈人



   MY BROTHER61

 “งั้นพวกเราไปเจอกันที่ร้าน XXX” เฟย่าสรุป  นาเดียร์ยิ้มและ

กล่าวขอตัว และทุกๆคนต่างแยกย้ายออกไปเพื่อกลับไปหาผู้ปกครอง

ของตนและค่อยเจอกันอีกคร้ังในเวลาที่นัด 

 “ต้าเซียน” เสียงของนาเดียร์เม่ือเธอเดินมาทางข้างหลังของ

เขา เขาแค่ยืนอยู่นิ่งๆ เสียงคุ้นเคยทำให้เขาหันมาพร้อมรอยยิ้มเพียง

เล็กน้อยของเขา แต่เขากลับได้รับรอยยิ้มที่กว้างของเธอกลับมา แต่

เม่ือรอยยิ้มนั้นยังคงค้างอยู่นาน 

 “มีอะไรใช่ม้ัย?” นาเดียร์แลบล้ินออกมาเล็กน้อย เม่ือถูกจับได้ 

 “เพื่อนๆชวนไปฉลองกันนะ ไปนะต้าเซียน เพราะฉันรับปาก

เพื่อนๆไปแล้ว...คร้ังเดียว สักคร้ังนะนะนะ” นาเดียร์ขยับเข้าไปใกล้ 

เม่ือยังไม่ได้รับคำอนุญาต พร้อมเข้าไปเกาะแขนเขาเขย่าเบาๆ 

 “ได้” ต้าเซียนตอบตกลงหลังจากเงียบอยู่สักพัก นาเดียร์ยิ้ม

ออกมา อย่างมีความสุขอีกคร้ัง “ฉันจะไปส่งและจะไปรับกลับหลังจาก

นั้นสองชั่วโมง ถ้าได้ตามนี้ ก็ไม่มีปัญหา...” ต้าเซียนเข้าใจ เพราะคง

เป็นคร้ังสุดท้ายที่เพื่อนๆที่เรียนด้วยกันมาจะได้มาเจอกันแบบนี้ เขาจึง

อนุญาต 

 “ต้องรบกวนแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะ” นาเดียร์ 
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 หนึ่งชั่วโมงผ่านไป  

 ตึก ตัก ตึก ตัก เสียงฝีเท้าของต้าเซียน ในโรงพยาบาลชิคาโก 

เขารีบมาที่นี่ทันทีหลังจากที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล 

 “แซม!” เฟย่าที่นั่งอยู่หน้าห้องฉุกเฉิน กับเพื่อนของนาเดียร์อีก

สองสามคน 

 “พวกเธอพึ่งจะจบไฮสคูลเองนะ เร่ืองด่ืมเป็นสิทธิของพวก

เธอ...แต่ทำไมต้องให้นาเดียร์ด่ืมด้วย” ต้าเซียนเสียงเคร่งเครียด เยือก

เย็น ใส่เฟย่า แทบจะเป็นคร้ังแรกเลยที่เขาเสียงดังกว่าปกติและพู

ดกับเฟย่ายาวๆ 

 “ขะ...ขอโทษ พวกเราไม่รู้จริงๆ ว่านาเดียร์ด่ืมไม่ได้ พวกเรา

ผิดเองที่คะยั้นคะยอเธอ ทั้งๆที่เธอเองก็ปฎิเสธแล้ว” เฟย่าบอกความ

จริง น้ำตาไหลออกมาเพราะภาพที่นาเดียร์หมดสติไปต่อหน้าต่อตา 

ทำให้พวกเธอตกใจอย่างมาก 

 “กลับไปเถอะ” ต้าเซียนขบกรามแน่น หันไปทางอื่น เสียงขัับไล่ 

ที่เยือกเย็น ทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก้มหน้าลงอย่างสำนึกผิด 

 “ตะ...แต่” 

 “กลับไป” ต้าเซียนไม่ต้องการฟังอะไรทั้งนั้น เขาต้องการให้ทุก

คนออกไปจากตรงนี้ ออกไปก่อนที่เขาจะยับยั้งตัวเองต่อไปไม่ได้  

 เม่ือทุกคนที่เขาไม่ต้องการต่างก็จากไปตามความต้องการ ต้า

เซียนทรุดนั่งลงกับพื้นหลังพิงกำแพงตรงข้ามกับประตูทางออกห้อง
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ฉุกเฉิน แขนทั้งสองวางพาดไว้บนเข่า ดวงตาจับจ้องมองไปที่ประตู มือ

ทั้งสองกำแน่น ในใจเอาแต่กล่าวโทษตัวเองในใจ 

 “แซม” ชาล็อตที่พึ่งเข้ามา กล่าวเรียกต้าเซียน  

 ต้าเซียนเงยหน้าขึ้นมาไม่มีคำพูดอะไร เขานิ่ง แต่ดวงตานั้น 

ชัดเจนมาก ‘กลัว’ ชาล็อตโน้มตัวเพื่อจับแขนให้เขาลุกขึ้น 

 “อย่าคิดอะไรไปไกล นาเดียร์แข็งแรงมาก นั่นก็เพราะว่าเธอ

ดูแลได้เป็นอย่างดี มันเป็นอุบัติเหตุ อย่าลืมสิ!!! ไม่มีใครรู้ว่านาเดียร์

เป็นอะไร แม้แต่ตัวเธอเอง...เหตุการณ์วันนี้ มันอาจจะเป็นสัญญาณให้

เราทุกคนควรบอกความจริงกับเธอแล้วได้” ชาล็อตเอ่ยอย่างใจดี เพราะ

เขาเห็นกลุ่มเพื่อนๆของนาเดียร์ ต่างก็เดินคอตกจากไป  

 ต้าเซียนไม่มีความเห็นเพราะตอนนี้สำหรับเขาแล้ว เหมือน

หัวใจของเขาหยุดเต้นไปแล้ว  

 ควับ!!!   

 ต้าเซียนขยับรวดเร็วไปยังประตู เม่ือเสียงประตูที่เขารอคอย 

เปิดขึ้นอีกคร้ัง โจเซฟเดินออกมาพร้อมกับรอยยิ้ม 

 “ปลอดภัยแล้ว ไม่มีอะไรต้องหนักใจเลย นาเดียร์แค่ช็อคไปนะ 

ร่างกายเธอไม่เคยเจอสิ่งแปลกปลอมที่มีผลต่อการเต้นของหัวใจ 

แอลกอฮอล์เข้าไปเพียงเล็กน้อย พักสักคืนก็กลับบ้านได้แล้ว” ชาล็อต

ยิ้มออกมา พร้อมกับตบไหล่ต้าเซียนเบาๆ  
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 “อาหมอครับ ผมพานาเดียร์กลับไปพักที่บ้านตอนนี้เลยได้ม้ัย

ครับ” 

 “ไม่เห็นต้องรีบร้อนขนาดนั้น ที่นี่ก็มีห้องพัก” โจเซฟเอ่ย 

 “ผมยังไม่พร้อมที่จะให้เธอรู้อะไรตอนนี้ครับ” โจเซฟและชาล็อต 

หันมามองกันทันที  

 “เข้าใจนะว่าเธอต้องการปกป้องนาเดียร์ แต่มันน่าจะถึงเวลาให้

เธอได้รู้อะไรบ้าง เหตุการณ์วันนี้มันอาจเป็นสัญญาณเตือน” 

 “เร่ืองนั้นผมทราบดีครับ แต่ผมขอเวลาก่อนนะครับ ผมจะดูแล

เธอเองครับ...ผมขอร้องละครับ” ชาล็อตกับโจเซฟหันมามองกันอีกคร้ัง 

ทั้งสองเข้าใจสถานการณ์ของต้าเซียนดี แต่เวลาหนึ่งปีก็ทำให้ทั้งสองไม่

เคลือบแคลงใจในตัวเขา จึงพยักหน้าและยินยอมตามคำขอนั้นในที่สุด 

 “ตกลง” 

 “ผมขอให้พี่พยาบาลไปช่วยผมคนหนึ่งนะครับ” โจเซฟพยัก

หน้าตามคำขอนั้นอย่างเข้าใจ  

 “เด๋ียวให้ทางหัวหน้าวอร์ดจัดการให้” ต้าเซียนขอบคุณ  
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六 

  

 ”ขอบคุณครับ” ต้ าเซียนกล่าวกับพยาบาลเมื่อเธอออกมาจาก

ห้องของนาเดียร์ 

 “พี่ขอตัวกลับก่อนนะคะ” พยาบาลสาวกล่าวออกมาอย่างใจดี     

ต้าเซียนพยักหน้าและเดินไปส่งเธอที่ประตู และกล่าวขอโทษอย่าง

เกรงใจที่ไม่สามารถไปส่งเธอได้มากกว่านี้  

 ต้าเซียนเดินไปที่โซนครัวเปิดตู้เล็กๆ หยิบบะหม่ีก่ึงสำเร็จรูป 

ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ที่เขาจะทานแค่บะหม่ี แต่เขาไม่อยากเสียเวลากับ

โภชนาการแค่ตัวเขาเองในตอนนี้ เขาจัดการกับบะหม่ีเพื่อให้พร้อม

ทานสำหรับตัวเอง สำหรับเขาแล้วเร่ืองกินเขาไม่ได้ให้ความสำคัญมาก 
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เพียงแค่ครบห้าหมู่ตามหลักในแต่ละม้ือก็เพียงพอแล้ว แต่หนึ่งปีมานี้

เขาให้เวลาบางส่วนศึกษาเก่ียวกับอาหารสำหรับนาเดียร์มาโดยตลอด 

เขาจึงกินแบบที่   นาเดียร์ต้องกิน มันกลายเป็นอาหารหลักของเขาไป

เสียแล้ว  

 ต้าเซียนใช้เวลาในเร่ืองของอาหารและเปล่ียนชุดเป็นชุดนอน 

ไม่ถึงชั่วโมง เขาเดินออกจากห้องนอนของตัวเอง ในมือมีหนังสือหนึ่ง

เล่ม และเดินไปยังห้องของนาเดียร์ เธอยังหลับอยู่แน่นอนว่าต้องเป็น

แบบนั้น เขาขึ้นไปบนเตียงนั่งพิงหัวเตียงเธอนอนอยู่ข้างกายเขา ทำให้

เขาอดไม่ได้ที่จะต้อง ยิ้มออกมาเล็กน้อย ระหว่างเขากับเธอการอยู่บน

เตียงของกันและกันไม่ใช่เร่ืองแปลก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนาเดียร์ที่จะไป

นอนเล่นและอ่านหนังสือในห้องนอนเขาเสียมากกว่า ส่วนเขาจะมาอยู่

ในห้องเธอเฉพาะตอนที่เธอป่วยเท่านั้น ซึ่งมีไม่ก่ีคร้ังเท่านั้น จะมีก็แค่

ช่วงแรกที่พ่อของเธอและแม่ของเขาที่เสียไป ตอนนั้นเธอจะละเมอฝัน

ร้ายอยู่ทุกคืน เป็นช่วงที่เขาและเธอต้องปรับตัวอย่างกะทันหันคร้ังใหญ่

แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี  

 ต้าเซียนหันกลับมาสนใจหนังสือในมือเวลาผ่านไปนาน เม่ือ

เขาเงยหน้าขึ้นมาอีกคร้ังก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้ว อีกไม่ก่ีชั่วโมง

เธอก็จะตื่นในที่สุด เขากระชับผ้าห่มให้เธอก่อนลุกออกจากเตียง เขา

เดินไปที่โซฟาตัวยาวอีกฟากของเตียงวางหนังสือไว้บนโต๊ะเล็กๆ และ

ล้มตัวลงนอน เพียงไม่นานเขาก็เข้าสู่นิทรา 
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 ในรุ่งเช้า ร่างบางบนเตียงเร่ิมขยับเม่ือเจ้าของร่างรู้สึกตัว 

ดวงตามองสิ่งที่คุ้นตา เธอค่อยๆลุกจากเตียง ทำเหมือนทุกๆวันเก็บ

ที่นอนและเดินเข้าห้องน้ำ สี่สิบนาทีผ่านไปเธอเดินออกมาจากห้อง 

 “อรุณสวัสด์ิต้าเซียน” นาเดียร์ทักทายเป็นปกติ 

 “อรุณสวัสด์ิ” ต้าเซียนทักทายกลับตามปกติ สายตาแอบลอบ

มองนาเดียร์มากกว่าปกติ โดยไม่ให้เธอรู้ตัว 

 “ให้ฉันช่วยม้ัย?” เธอเดินไปที่ครัวที่เห็นว่าเขายังเตรียมอาหาร

เช้ายังไม่เสร็จ 

 “หิวแล้วเหรอ?” นาเดียร์พยักหน้า 

 “ค่ะ...ไม่รู้ทำไมตื่นมาเช้านี้ ถึงรู้สึกเหนื่อยและหิวมากเลย”  

 “ไปนั่งรอ เสร็จพอดีเลย” 

 “ฉันช่วยยกกับข้าวไปแล้วกัน” เขาพยักหน้า เช้านี้เป็นข้าวต้ม

กุ้ย ที่เขาทำกับข้าวไว้สี่อย่าง เธอยกกับข้าวทั้งสี่ไปวางที่โต๊ะ เขาจึงตัก

ข้าวต้มสองถ้วยถือตามมา ทั้งสองนั่งประจำที่ของตนเหมือนทุกๆเช้าที่

เป็นกิจวัตรของพวกเขา นาเดียร์กล่าวบทสวดอย่างรวดเร็วและลงมือ

ทานทันที  

 ต้าเซียนลุกจากเก้าอี้ เม่ือเวลาของม้ือเช้าผ่านไปสักพัก เขา

เดินไปที่ครัวและเดินกลับมาพร้อมกับข้าวต้มในมือเขาวางไว้ให้เธอ 

เม่ือชามแรกหมดแล้วพอดี  
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 “ขอบคุณค่ะ” นาเดียร์กล่าวออกมา และจัดการชามที่สองต่อ

อย่างไม่ขาดตอน ต้าเซียนลอบมองและความพึงพอใจเกิดขึ้นในใจ

เงียบๆไม่เป็นไรแล้วจริงๆ ต้าเซียนคิดในใจ 

 ต้าเซียนลุกจากเก้าอี้อีกคร้ัง เม่ือตัวเองกินเสร็จแล้ว เขาเดิน

เข้ามาในครัวอีกคร้ัง และเดินออกมา ในมือถือแก้วที่บรรจุน้ำอุ่นๆ ควัน

ลอยออกขึ้นมา 

 “ค่อยๆด่ืมนะ” เขาวางแก้วนมสดร้อนๆ ให้เธอ  

 “โอมเพี้ยง!!!” เขามองเธอที่พนมมือต่อหน้าแก้วนมสักแป็บ

เหมือนเธออธิฐานอะไรอยู่ 

 “บ่นอะไร?” เขาถามเสียงราบเรียบ ขณะที่ยกแก้วน้ำเปล่าของ

ตัวอื่นขึ้นด่ืม 

 “ฉันสวดขอต่อพระเจ้าให้พี่เป็นโสด...!!!” 

 อื้มมม!!! ต้าเซียนสำลักน้ำที่กำลังจะกลืนลงคอ กับประโยคของ

เธอ 

 “อะ…อะไรนะ!!!”  

 “ก็แหมมมม...ก็ฉัน แค่...” นาเดียร์อ้ำๆอึ้งๆ “...ฉันคิดว่าตัวเอง

กำลังอิจฉา...เธอผู้โชคดีคนนั้น จนฉันไม่อยากให้มีเธอคนนั้นเลยนะสิ”  

 ต้าเซียนค้ิวขมวดมองเธอนิ่ง หลังจากที่เช็ดน้ำที่เลอะเล็กน้อย    

“ไร้สาระ...” เขาพูดแค่นั้น ก็ลุกจากเก้าอี้อีกคร้ัง เขารีบซ้อนภาชนะ

เปล่าบนโต๊ะเพื่อเอาไปล้างอย่างรวดเร็ว 
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 “ตรงไหนที่ไร้สาระ” นาเดียร์บ่นพึมพำเบาๆ แต่เสียงนั้นก็เข้าหู

ของคนที่เดินห่างไปแล้ว 

 “ไร้สาระก็ตรงที่เธอกำลังอิจฉาตัวเองไงละ” ต้าเซียนคิดในใจ

เงียบๆ 

 “บ้ายบาย” นาเดียร์โบกมือให้กับต้าเซียน ที่หน้าประตูทางออก 

ทำไม ทำไมนะ!  เธอถึงรู้สึกว่าต้าเซียนแปลกไปนะ เหมือนเขาไม่อยาก

ออกไปยังไงไม่รู้  เขามีเรียนก็ต้องออกไปเหมือนปกติสิ!!  

 “เอ๋!!!!...ทำไมถึงรู้สึกแปลกๆนะ”  นาเดียร์หยิบหนังสือที่อ่าน

ค้างไว้มาอ่านต่อ แต่ทำไมเธอถึงรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆนะ 

 Grrrr Grrrr เสียงเรียกเข้าทำให้นาเดียร์กลับสู่ปัจจุบัน สายตา

มองเบอร์ที่ปรากฎหน้าจอ ‘ไม่รู้จัก’ 

 “สวัสดีค่ะ” นาเดียร์กดรับ กล่าวอย่างสุภาพ 

 “สวัสดีครับ คุณสุ่ยถิง ผม.....” ตู๊ดดด ตู๊ดดดด นาเดียร์กดวาง

สายและปิดเคร่ืองอย่างรวดเร็ว เม่ือเสียงกล่าวหลังคำทักทาย 

 “คุณ?” ต้าเซียนมองคนตรงหน้าที่มารอพบเขา 

 “สวัสดีครับ ผมไบรอัล” 

 “เราไม่รู้จักกัน” 
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 “ครับ เราไม่รู้จักกัน แต่คุณคงรู้จักท่านหยาง!” ต้าเซียนมองไบ

รอัล ความตึงเครียดรอบตัวเกิดขึ้นมาทันที ไบรอัลมองตอบกลับใบหน้า

ที่เรียบนิ่งของต้าเซียน.... 

 “ต้าเซียน” นาเดียร์ขานเรียกคนที่พึ่งกลับมา  

 “อืม” ต้าเซียนขานรับเหมือนอย่างเคย เขาวางเป้ไว้ที่โซฟา 

และเดินไปที่ครัวทันที นาเดียร์ตามเข้าไปหาระยะประชิด  

 “ต้าเซียน” เธอขานเรียกอีกคร้ังด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบา เธอคิด

มาตลอดทั้งวันแล้วว่าจะบอกเร่ืองของไบรอัลให้ต้าเซียนรู้ดีม้ัย ถึงแม้จะ

ยังไม่ได้คุยกับไบรอัล แต่ทำไมไม่รู้ เธอมีลางสังหรณ์ที่ทำให้ไม่สบายใจ

เลย 

 ต้าเซียนไม่ได้ขานรับแต่เขาหันกลับมามอง ว่าเธอที่ต้องมีอะไร

แน่ๆ หนึ่งปีที่ดูแลเธอมา เขาต้องรู้จักเธอเป็นอย่างดี 

 “เอ่อ!…” นาเดียร์อ้ำอึ้ง พอเอาเข้าจริงเธอกลับพูดไม่ออก ไม่รู้

จะเร่ิมจากตรงไหนซะงั้น “...เม่ือวานนี้ มีคนคนหนึ่ง เขาชื่อไบรอัล...” 

 ต้าเซียนขบกรามแน่นแค่ได้ยินชื่อ ทำให้เหตุการณ์เม่ือตอน

บ่ายย้อนกลับมาทันที 

 “…ผมคิดว่า คุณคงรู้จุดประสงค์ของการพบคร้ังนี้ของเรา” 

 “ไม่รู้” ต้าเซียนตอบ และหันไปมองทางอื่น เพื่อปกปิดบาง

อย่างในสายตาของตัวเอง ไม่ให้คนเบ้ืองหน้าได้เห็น ถึงแม้เขาจะมอง

ออกก็ตามที 
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 “ไม่เป็นไรครับ...ผมขออนุญาตชี้แจงหน่อยนะครับ” ไบรอัลยิ้ม 

ยังคงรักษาสถานการณ์ไว้ “...ท่านหยางต้องการหลานสาวของท่านคืน

ครับ” 

 “ผมขอตัว” ต้าเซียนกล่าวพร้อมลุกขึ้น 

 “ไม่ฉลาดเลยนะครับ คุณจะหลบเล่ียงเร่ืองที่เล่ียงไม่ได้ไปทำไม 

ผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องทำเร่ืองนี้ให้ถูกต้องนะครับ” ต้า

เซียนไม่หันกลับมา เขาขยับเดินต่อทันทีเม่ือไบรอัลพูดจบประโยชน์ 

 “ต้าเซียน ต้าเซียน...” ต้าเซียนหันกลับมาสนใจนาเดียร์อีกคร้ัง 

 “ไม่หิวเหรอ?” นาเดียร์กระพริบตาปริบๆ กับคำพูดของต้า

เซียน  

 “พี่ได้ยินที่ฉันบอกไปม้ัย?”  

 “ได้ยิน...กินก่อนเด๋ียวค่อยคุยกัน” น้ำเสียงของเขาทำให้เธอได้

แต่พยักหน้ารับช้าๆ และเดินไปยังตู้เก็บชามเพื่อหยิบพวกมันออกมา

จัดโต๊ะตามปกติ ในขณะที่จัดโต๊ะไปก็อดคิดไปด้วยไม่ได้ว่า ชื่อไบรอัล 

ไม่ทำให้เขาแปลกใจเลยหรือว่าเขาสองคนจะได้เจอกันแล้ว ท่านหยางที่

ไบรอัลเอ่ยถึงก็คือปู่ของเธอนั่นเอง เขาต้องการอะไรจากเธอนะ ปีหนึ่ง

แล้วนะผ่านมาหนึ่งปีแล้วนะ  

 “ต้าเซียนพี่จะไม่ทิ้งฉันใช่ม้ัย?” เธอพึมพำเบาๆกับตัวเอง 

พร้อมแอบลอบมองเขาที่กำลังทำอาหาร 
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 เม่ือเวลาอาหารเย็นสิ้นสุดลง เธอและเขายังนั่งอยู่ที่โต๊ะเหมือน

อย่างเคย เม่ือมีเร่ืองที่ต้องคุย 

 “เกิดอะไรขึ้น?” ต้าเซียนเป็นฝ่ายเปิดฉากถาม 

 “ผู้ชายคนนั้น คนที่ชื่อไบรอัล...” นาเดียร์ตัดสินใจเล่าราย

ละเอียดเท่าที่เธอเห็นและเจอให้เขาฟังทั้งหมด “ทำไมนะจู่ๆ คุณปู่ถึง

พึ่งจะมาตามหาฉัน...” 

 ! เขาเงียบ ไม่สบตาเธอ  ผลุ๊บ! แต่เขาลุกจากเก้าอี้อย่าง

รวดเร็ว 

 “ขอตัวก่อน” 

 “ต้า…” นาเดียร์ลุกจากเก้าอี้ จะเรียก...แต่เธอก็หยุดคำเรียก

นั้น ได้แต่ปล่อยให้เขาเดินกลับเข้าห้องไป   

 ต้าเซียนที่ปิดประตูห้องของตัวเองแล้ว เขายังยืนพิงประตูอยู่

เงียบๆ หวลนึกถึงเม่ือหนึ่งปีก่อน 

 “พ่อ ฮืออออ พ่อ หนูจะทำอย่างไร หนูไม่เหลือใครแล้ว พ่อจ๋า    

ฮืออออ” ต้าเซียนหยุดชะงักเท้า เม่ือเสียงร้องไห้ปร่ิมแทบขาดใจของ       

นาเดียร์ดังกึกก้อง ตรงหน้ารูปหยางถิงฮ่าวพ่อของเธอนั้นเอง “หนูจะ

ทำอย่างไรดีคะ...” 

 ป็อก ป็อก ตอนนั้นเขาแกล้งทำเสียงดัง และเสียงนั้นทำให้เธอ

รีบปาดน้ำตาและหยุดเสียงร้องไห้ของตัวเองอย่างรวดเร็ว เธอก้มหน้า

หลบสายตาของเขา 
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 “มีเร่ืองต้องปรึกษากัน” เขาพูดเป็นการเป็นงานกับเธอในตอน

นั้น ตั้งใจทำเป็นไม่เห็นร่องรอยความเสียใจบนใบหน้าของคนตรงหน้า 

 “ปรึกษา?” 

 “อืม” 

 “เร่ืองอะไร?” 

 “เร่ืองของเราสองคนต่อจากนี้...ฮะ แฮมมม” ต้าเซียนกระแอม

เพื่อปรับเปล่ียนให้น้ำเสียงเป็นจริงเป็นจังมากกว่าเดิมเข้าไปอีก  

 กลับสู่ปัจจุบันนาเดียร์ยังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหาร เธอเองก็กำลัง

หวลคิดถึงเหตุการณ์วันนั้น หลังจากที่เธอเคว้งอย่างหนัก เม่ือเสร็จ

เร่ืองพิธีฝังพ่อของเธอและแม่ของต้าเซียน วันนั้นเธอร้องไห้อย่างหนัก

ตามลำพัง แต่จู่ๆ  ต้าเซียนก็เดินเข้ามา  “มีเร่ืองจะปรึกษา”  คำพูดนั้น

ทำให้หลังจากวันนั้นเขาก็ทำให้เธอไม่เคยต้องร้องไห้อีกเลย เขาไม่ได้

โอ๋หรือปลอบอะไรเธอเลย แต่ทำไมนะเธอถึงไม่ร้องไห้อีกเลย 

 แต่เขาแค่บอกว่าต่อจากนี้ไป เขาและเธอจะทำอย่างไรต่อไป 

หลังจากวันนั้น เธอก็มีติวเตอร์ มีคนทำอาหารที่เมนูและรสชาติที่ดีกว่า

พ่อทำให้กินเสียอีก อันนี้ขอซื่อสัตย์กับตัวเอง พ่อไม่ว่าหรอกใช่ม้ัย ต้า

เซียนไม่ว่าจะทำอะไรก็เก่งและออกมาดีเสียทุกอย่าง เขาเข้มงวดกับ

เธอมากในเร่ืองเรียน จนเธอสามารถเข้าเรียนต่อแพทย์ได้ในที่สุด แต่

เขาไม่ใช่เพื่อนคุยที่ดีนัก เพราะเขาแทบไม่พูดเลยในแต่ละวัน แต่เขา

กลับเป็นผู้ฟังที่ดีเยี่ยม และชี้แนะเธอได้อย่างน่าประทับใจ  
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 ก็อก ก็อก ต้าเซียนหันไปที่ประตู เม่ือเสียงเคาะจากด้านนอก 

มีแต่เสียงเคาะ คนเคาะไม่ได้พยายามที่จะเปิดเข้ามา ต้าเซียนจึงเงียบ 

 “ต้าเซียน พี่จะไม่ ไม่ ไม่ให้ฉันไป ไปอยู่กับคุณปู่ใช่ม้ัย” เสียง

พึมพำหน้าประตูที่ดังกว่าปกติ แต่เม่ือมันต้องผ่านประตู จึงทำให้เสียง

นั้นเบาบางลง แต่เขาก็ได้ยินอย่างชัดเจน  

 “มันเป็นสิ่งที่ฉันต่อสู้และทำมาตลอดหนึ่งปี” ต้าเซียนพึมพำ

เบาๆกับตัวเองเสียมากกว่า ซึ่งไม่มีทางที่คนข้างนอกจะได้ยินเลย 

 “คุณอาครับ ได้โปรดช่วยรับรอง ให้ผมด้วยเถอะครับ” ต้าเซียน

เม่ือหนึ่งปีก่อน เขานั่งอยู่ตรงหน้าโจเซฟ และชาล็อต  

 “แซม เธอรู้เร่ืองของนาเดียร์ม้ัย?” 

 “ผมทราบดีครับ” 

 “ไม่ง่ายเลยนะที่จะดูแลเธอ และต้องดูแลเป็นอย่างดี เธอยังต้อง

เรียนนะแซม เรียนแพทย์ไม่ใช่เร่ืองง่ายๆเลย” โจเซฟพูดถึงข้อเท็จจริง

ที่คนตรงหน้าและคนข้างๆ ต่างรู้ดี 

 “ผมทำได้ครับ ผมทราบดีว่าชีวิตของเธอไม่ใช่ที่ผมจะเอามา

เสี่ยงเพื่อให้คุณอาทั้งสองได้เห็นว่าผมจะทำได้ ผมจะไม่ใช่แค่จะทำได้ 

แต่ผมทำได้ครับ ที่เซี่ยงไฮ้เธอไม่คุ้นเคยกับใคร ตอนนี้มีแค่ผมเท่านั้นที่

จะทำให้เธอไม่เครียด เธอรู้จักแค่ผม...ได้โปรดเถอะครับ” 

 “พวกเราเชื่อเธอนะ เราสองคนรู้จักเธอมาไม่นานมาก ในเวลา

ช่วงสั้นๆ เธอทำให้พวกเรารวมถึงพ่อของนาเดียร์เห็นว่าเธอเป็นคนที่
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น่านับถือมาก มากเสียจนพวกเราไม่คิดว่าจะเห็นในเด็กอายุเพียงแค่

นี้...เอาละ เราสองคนจะช่วยเธอเอง เพราะถ้านาเดียร์อยู่ในการดูแล

ของเธอ จะทำให้หลานสาวของเราสองคนมีความสุข...” ชาล็อตพูดออก

มาและโจเซฟเองก็ยิ้มและพยักหน้าเห็นด้วย  

 "ขอบคุณครับ" 

 "ไม่ใช่เธอ แต่เป็นพวกเรา ที่ขอเป็นตัวแทนถิงฮ่าว ขอบคุณ

เธอจากใจจริง” ต้าเซียนแค่พยักหน้ารับตามมารยาท แต่ใครเล่าจะรู้ว่า

จริงๆแล้วเขาอาจจะเห็นแก่ตัวเองก็ได้ 

 ต้าเซียนทรุดลงนอนบนเตียง ดวงตาเหม่อมองเพดาน สมอง

ครุ่นคิดอย่างเป็นกังวล ในเม่ือตัวเขารู้ดีว่าท่านหยางคงเอาจริงแล้วเป็น

แน่ต่อจากนี้ไป  

 เช้ารุ่งขึ้น ต้าเซียนที่พึ่งมาถึง XXX  University Medical 

Center Hospital Tower ซึ่งวันนี้เขาต้องเข้ามาเรียนที่นี่แล้ว หลังจากนี้

เป็นส่วนใหญ่ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา แต่ที่ทำให้สีหน้าเขาเปล่ียน คือ คนที่

นั่งอยู่ ‘ไบรอัล’  

 “สวัสดีครับ” ไบรอัล เป็นฝ่ายเดินมาทักทายต้าเซียน 

 “สวัสดีครับ...ผมมีเรียน” 

 “ครับผมทราบ...แต่อีกคร่ึงชั่วโมงอย่าพยายามพลัดหรือหลบ

หลีกอีกเลยครับ มันไม่ดีต่อตัวคุณนะครับคุณต้าเทียนเซียน...” 

 “เธอต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผม” 
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 “ในฐานะอะไรไม่ทราบ คุณสุ่ยถิง เธอมีญาติผู้ใหญ่นะครับ คุณ

ไม่มีสิทธิที่จะเป็นผู้ปกครองเธอด้วยซ้ำ” 

 “พ่อของเธอกับแม่ของผม แต่งงานกันแล้วนะครับ” ไบรอัลยิ้ม

ออกมากับคำพูดนั้น 

 “ผมไม่คิดว่าคุณจะไม่ทราบนะครับ ว่าพวกเขายังไม่ได้ผูกพัน

กันทางกฎหมาย เอกสารยังไม่ถูกรับรองจากสถานทูตเลยนะครับ และ

นั่นทำให้คุณกับคุณสุ่ยถิงไม่มีความเก่ียวข้องกันเลยสักนิด ถ้าในแง่

ของกฎหมายแล้ว คุณเป็นคนอื่นสำหรับเธอนะครับ” ต้าเซียนเงียบ

ทันที มีเหรอที่เขาไม่รู้เร่ืองนี้ เขารู้ แต่คนที่ไม่รู้คือนาเดียร์ต่างหาก และ

ไบรอัลได้ตรวจสอบข้อมูลมาเป็นอย่างดี 

 “…และอีกอย่างนะครับ ถ้าคุณไม่ยอมรับเหตุผลและความถูก

ต้อง คนที่เดือดร้อนไม่ใช่แค่เพียงคุณนะครับ คุณหมออีกสองท่านจะมี

ความผิดไปด้วยนะครับ...หวังว่าคุณคงไม่ทำให้เป็นเร่ืองใหญ่แบบนั้น

น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าในทุกๆฝ่าย” ไบรอัลพูดต่อในความจริงที่ต้า

เซียนรู้ดี เขาปกปิดทุกอย่างแจ้งต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องว่านาเดียร์

ไม่มีญาติแล้ว มีเพียงเขาเท่านั้นที่เป็นญาติของเธอ ถึงแม้นาเดียร์จะ

อายุเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมายของอเมริกา แต่เธอก็ยังต้องมีผู้ปกครอง

อยู่ดี  
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七 

  

 นาเดียร์น้ำตาไหลอาบแก้มอย่างต่อเนื่อ เมื่อได้ยินทุกอย่าง 

ผ่านทางโทรศัพท์ที่ไบรอัลโทร.เข้ามา เขาเปิดสายทิ้งไว้ บทสนทนา

ระหว่างเขาและต้าเซียนเธอได้ยินทุกคำ ทำไมเธอถึงไม่รู้มาก่อนเลยว่า

ต้าเซียนทำอะไรบ้าง เธอไม่ได้ผิดหวังกับสิ่งที่เขาทำลงไปเลยสักนิด 

แต่เธอกำลังจะทำให้เขาเดือดร้อน 

 “พ่อจ๋า บอกหนูทีว่าหนูต้องทำอย่างไรดี หนู หนูไม่อยากไป 

ไปจากต้าเซียนเลย...แต่ถ้าหนูไม่ไป ต้าเซียนจะต้องเดือดร้อนรวมถึง

พวก    อาหมอด้วย” 
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 “คุณสุ่ยถิง!” เสียงเรียกตามสาย ทำให้นาเดียร์หยิบโทรศัพท์

ขึ้นมา 

 “ค่ะ” 

 “ขอโทษที่ต้องทำแบบนี้ครับ แต่มีวิธีนี้เท่านั้นที่คุณจะเข้าใจ

และเชื่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น” 

 “เข้าใจแล้วค่ะ” 

 “ผมจะจัดการทุกอย่างให้เร็วที่สุดครับ คุณจะไปเรียนต่อคณะ

แพทย์ที่มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้” 

 “ฉันไม่ต้องการเรียนต่อแพทย์แล้ว” 

 “ทำไมละครับ ทางมหาวิทยาลัยที่นั้นยินดีมากเลยครับ จากผล

การเรียนของคุณมันน่าเสียดายนะครับ” 

 “ได้โปรดทำตามที่ฉันขอบ้างเถอะค่ะ” เธอตอบกลับอย่างสิ้น

หวัง  

 “ครับ เข้าใจแล้วครับ” 

 “อีกอย่างนะคะ เร่ืองนี้ขอเป็นความลับนะคะ...และฉันจะพร้อม

เดินทางในอีกหนึ่งเดือน” 

 “เร่ืองเป็นความลับผมเข้าใจและตกลงตามนั้น แต่หนึ่งเดือน

แบบนั้นจะทำให้คุณไม่ทันต่อการเปิดภาคเรียนนะครับ...” 

 “ฉันแค่ขาดเรียนสัปดาห์แรกเองไม่ใช่เหรอคะ”  

 “ครับผมจะแจ้งให้ท่านหยางทราบ และจะจัดการตามที่คุณขอ

นะครับ” 
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 “ขอบคุณค่ะ...หวังว่าหลังจากนี้คุณจะไม่มาให้พวกเราต้อง

ลำบากใจนะคะ” 

 “ครับ” 

 “ขอบคุณค่ะ” นาเดียร์กดวางสาย ดวงตาพร่าเลือนกับสิ่งที่เกิด

ขึ้น หนึ่งเดือน เธอจะมีต้าเซียนเคียงข้างอีกหนึ่งเดือนเท่านั้น 

 “ต้าเซียน ทุกวินาทีนี้ไป ฉันจะเก็บทุกอย่างระหว่างเราไว้” นา

เดียร์มองไปรอบๆที่นี่ ที่ที่เธอและต้าเซียนอยู่ด้วยกันมา หนึ่งปีที่เธอได้

รับการดูแลเอาใจใส่มาอย่างดี อีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้มันจะไม่มีอีกแล้ว

สินะ ความคิดนี้ทำให้เธอกล้ันน้ำตาไว้ไม่อยู่อีกคร้ัง  

 ฮืออออ ฮือออออ ฮืออออ เสียงร่ำไห้ดังออกมาอีกคร้ัง หลังจาก

ที่ห่างหายไปนานกว่าหนึ่งปี ทำไมมันถึงแสนทุกข์ใจ ล้านเสียใจ ได้ถึง

เพียงนี้ 

 นาเดียร์ปาดน้ำตาบนใบหน้า เม่ือเธอให้เวลากับการร้องไห้มา

นานมากไปแล้ว วันนี้เป็นวันที่ต้องซื้อของเข้าบ้าน ถ้าต้าเซียนอยู่เราก็

จะไปด้วยกัน แต่วันนี้เขาไปเรียนเธอมีรายการที่ต้องซื้ออยู่แล้ว อาหาร

ของสด       ต้าเซียนสอนเธอไว้แล้วไม่ได้ยากนัก เธอก็แค่ไปที่ร้าน 

ร้านที่เป็นร้านประจำของพวกเธอ แน่นอนว่าต้องผ่านการรับรองจาก

ต้าเซียนแล้วเท่านั้น ร้านขายปลา เจ้าของร้านรู้จักกับพวกเธอเป็น

อย่างดี 
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 นาเดียร์ที่ออกมาข้างนอก สายตามองไปยังร้านเสื้อผ้าสำหรับ

ผู้ชาย ใบหน้าที่เศร้าหมองมาตลอดจู่ๆใบหน้าก็ปรากฎรอยยิ้ม เธอเดิน

เข้าไปในร้านเสื้อผ้าผู้ชายนั้น  

 “สวัสดีค่ะ” พนักงานต้อนรับกล่าวทักทาย 

 “สวัสดีค่ะ ขอเดินเลือกก่อนนะคะ” นาเดียร์ตอบกลับอย่าง

แจ่มใส 

 “ค่ะ ไม่ทราบว่าสุภาพบุรุษท่านนั้นช่วงอายุประมาณไหนคะ จะ

ได้แนะนำค่ะ” 

 “ยี่สิบห้าค่ะ” คำตอบของเธอทำให้พนักงานต้อนรับยิ้ม และ

ผายมือไปยังเสื้อผ้าที่เหมาะกับวัย 

 “ด้านนี้ค่ะ มีทั้งโทนอ่อนและโทนเข้ม” นาเดีนร์ยิ้มและมอง

เสื้อผ้าตรงหน้า เหมาะกับต้าเซียนมาก ไม่ว่าจะเป็นโทนไหน ต้าเซียน

สวมใส่ได้อยู่แล้ว ความสูงหนึ่งร้อยแปดสิบ ไม่ใช่แค่ส่วนสูงของเขาที่

เธอรู้ ไซด์เสื้อ ไซด์กางเกง รองเท้า ทุกอย่างเธอรู้และจำได้เป็นอย่างดี

และเป้ที่เขาใช้มันก็นานมากแล้วควรเปล่ียนใหม่ เขามีเป้เพียงใบเดียว 

เขาไม่นิยมเปล่ียนกระเป๋าบ่อยๆ ถ้าใบที่ใช้อยู่ยังใช่ได้เขาก็จะยังใช้ไป

เร่ือยๆ แต่มันก็เก่ามากแล้วตามเวลา ควรเปล่ียนได้แล้วและแน่นอนเป้

ใบเก่าที่ยังใช้ได้ เธอก็ต้องเอาไปบริจาค รวมถึงเสื้อผ้าของเขาด้วย ไม่

งั้นถ้าในตู้มีเสื้อผ้าเยอะเกินไป        ต้าเซียนจะไม่ชอบใจเลยเม่ือคิดได้

แบบนั้น นาเดียร์จึงเลือกเสื้อผ้าให้กับเขาอีกหลายชุด  
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 “ขอบคุณนะคะ” พนักงานกล่าวขอบคุณพร้อมเปิดประตูให้กับ

ลูกค้าที่ในมือหิ้วถุงหลายถุง นาเดียร์ยิ้มอย่างมีความสุข ของพวกนี้เป็น

เงินของเธอเอง บัตรที่เธอมีพกติดตัวแต่ไม่เคยได้ใช้เลย เพราะต้าเซียน

ให้บัตรเสริมกับเธอไว้ เป็นบัตรให้เธอได้ใช้จ่ายเป็นประจำ เป็นเงินของ

เขานั่นเอง และไหนจะเป็นเงินสดที่เขาจะมาวางให้เธอเป็นประจำทุก

สัปดาห์ ซึ่งเธอเองช่วงที่จบไฮสคูลก็แทบไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่นัก แต่

จำนวนเงินและหน้าที่นั้นเขายังคงทำอยู่ แม้แต่การเติมเงินบัตร

รถไฟฟ้า ต้าเซียนยังจัดการเอง... 

 เฮ้ยยยย นาเดียร์ถอนหายใจ แล้วแบบนี้ เธอจะเป็นอย่างไงต่อ

ไป กับที่เซี่ยงไฮ้ ที่ที่ไม่มีต้าเซียน แน่นอนว่าไม่ใช่เวลาที่ต้าเซียนจะ

ย้ายไปเรียนต่อที่เซี่ยงไฮ้ได้เลย ถ้าย้ายไปได้ก็คงดี...นาเดียร์ส่ายหน้า

ไปมา และร้องบอกตัวเองในใจให้เลิกคิด เลิกคิดในสิ่งที่เธอเห็นแก่ตัวได้

แล้ว เธอเดินไปข้างหน้า ไปร้านขายกระเป๋า เป้ใบใหม่สำหรับต้าเซียน

ที่เธอจะเป็นคนเลือกให้เขาซึ่งเขาต้องชอบมากแน่ๆ ไม่รู้ว่าอะไรทำให้

เธอม่ันใจแต่ในโลกนี้นอกจากเธอแล้วไม่มีใครที่จะรู้ใจเขาดี ยกเว้นตัว

เขาเอง ฮิฮิฮิ 

 กร๊ิก เสียงประตูด้านหน้าที่ถูกไขเข้ามา ไม่อาจดึงความสนใจ

ของ นาเดียร์ได้เลย เม่ือตอนนี้เธอกำลังวุ่นวายกับการเคลียตู้เสื้อผ้า

ของต้าเซียน  
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 ต้าเซียนค้ิวขมวดเข้าหากัน มองกล่องกระดาษขนาดย่อมตรง

หน้าและห้องนอนของเขาประตูห้องถูกเปิดทิ้งไว้ 

 “สุ่ยถิง” เขาเอ่ยเรียกคนที่อยู่ในห้องนอนที่ยืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้า 

 “อ้า! ต้าเซียน กลับมาแล้วเหรอ เป็นไงบ้าง เซอร์ไพรส์ม้ัย?” 

 “ร้ือตู้เสื้อผ้าทำไม?” เขาขยับเดินเข้ามาด้านในพร้อมสอบถาม

เสียงราบเรียบ 

 “เคลียตู้ให้พี่ไงละ เสื้อผ้าเก่าที่พี่ไม่ได้ใส่ แต่ยังใช้ได้ ฉันวางไว้

อยู่บนเตียง พี่ดูอีกทีนะว่ายังต้องการตัวไหนไว้บ้าง เพราะที่เหลือฉันจะ

ได้บริจาคนะ มันก็ยังอยู่ในสภาพดีทั้งนั้น แต่พี่ไม่ค่อยได้ใส่แล้ว...” ต้า

เซียนหันไปที่เตียงนอน เสื้อกางเกงของเขาเกือบสิบชุดที่ถูกเอามาวาง

ไว้บนเตียง และสายตาหันไปมองในตู้ เสื้อผ้าที่เขาไม่เคยเห็นแขวนจัด

ไว้เป็นอย่างระเบียบอยู่หลายชุด 

 “ไม่เป็นไร ก็บริจาคไปหมดที่เลือกมานั้นแหละ แล้วชุดใหม่...” 

 “ฉันไปซื้อมาให้พี่วันนี้ ฉันซักรีดพร้อมใส่ได้ทันที...และนี้...”       

นาเดียร์หยิบเป้ใบใหม่ยื่นไปตรงหน้าเขา “ฉันว่าใบที่พี่ใช้อยู่มันก็เก่า

แล้วเหมือนกัน” 

 ต้าเซียนรับเป้มาเดินไปที่ตู้เสื้อผ้า เปิดอีกด้าน มันคือที่เก็บ

หมวกแก็ป เขามองเป้กับหมวกของเขาหลายใบสลับกัน เป้ใหม่กับ

หมวก  
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 “จริงด้วย” นาเดียร์จึงเดินไปยืนข้างๆเขา มองเป้กับหมวกในตู้ 

และรอยยิ้มก็ปรากฎบนใบหน้า เธอเอื้อมมือเข้าไปในตู้พร้อมกับที่ต้า

เซียนเองก็ทำเหมือนเธอเช่นกัน... 

 อ๊ะ!  เธอและเขาค้างชะงักร่างกายกันทั้งคู่ เม่ือศีรษะของทั้ง

สองคนสัมผัสกัน พร้อมกับมือที่เอื้อมมุ่งไปที่หมวกใบเดียวกัน 

 ต้าเซียนเป็นฝ่ายถอยออกมา เธอได้แต่ยิ้มเขินๆ แก้มแดงขึ้น

มาเล็กน้อยและเป็นฝ่ายเอื้อมหยิบหมวกใบนั้นออกมาเสียเอง 

 “มันเข้ากันพอดีเลยเนอะ” เธอพูดออกมาพร้อมกับยื่นหมวกไป

ใกล้เป้ที่อยู่ในมือต้าเซียน 

 “ขอบใจ” เขารับหมวกและขยับเดินออกจากห้อง เดินไปที่

โซฟา หยิบเป้ใบเก่าและถ่ายของใส่เป้ใบใหม่  

 “เอามา เด๋ียวฉันเอาเป้ใบเก่าไปทำความสะอาดเอง เด๋ียว

จัดการใส่กล่องบริจาคไปเลย” ต้าเซียนยิ้มเล็กน้อยพร้อมกับพยักหน้า 

 “ม้ือเย็น เป็นต้มยำหัวปลา ทดแทนแรงที่เสียไปแล้วกัน” คราว

นี้เป็นนาเดียร์พยักหน้ายิ้มอย่างเห็นด้วย เพราะทุกวันที่มีการไปซื้อ

ปลามา พวกเธอจะได้หัวปลาสำหรับทำต้มยำมาด้วย มันทั้งสดและ

อร่อยมากของเมนูอาหารจีน ซึ่งเขาเป็นเซียนในการปรุงรสเมนูนี้เลยละ 

เพราะเมนูนี้ของเขาไม่เพียงแต่อร่อยอย่างเดียว เขายังใส่สมุนไพรจีน

บำรุงร่างกายให้กับเธอเป็นอย่างดี ง่ายๆคืออร่อยมากมายและดีต่อ

สุขภาพที่สุด 
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 นาเดียร์ลอบมองต้าเซียนที่เดินไปที่ครัว เธอแกล้งลืม ลืมเร่ือง

ที่ต้องนับถอยหลังเวลาแบบนี้ เวลาของเธอกับต้าเซียน  

 ต้าเซียนเองก็แอบลอบมองเธอ มีเหรอว่าเขาจะไม่รู้สึกถึงความ

ผิดปกติ ที่จู่ๆเธอก็ลุกขึ้นมาทำอะไรต่อมิอะไรให้เขามากมายเพียงนี้

อย่างเร่งรีบ ในเม่ือไบรอัลตามหาเขาเจอ แล้วกับนาเดียร์ไบรอัลจะไม่

บอกอะไรเธอก็ย่อมเป็นไปไม่ได้  แต่ข้อมูลจะมากน้อยเพียงไหนเขาเอง

ไม่อาจคาดเดาได้ แต่ในเม่ือเธอไม่กล่าวไม่ถามมันอีก ก็คงต้องปล่อย

ไปก่อน แค่ตอนนี้เท่านั้นที่เขาจะปล่อยไป เขากำลังหาทางออกกับเร่ือง

นี้อยู่ ทางออกที่เขาไม่มีวันชนะเลย และเขากำลังจะต้องพลัดพรากจาก

เธอ คำนี้มันตรงที่สุดเพราะมันคงเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งท่าทางของนาเดียร์บ่ง

บอกชัดเจนว่าเธอได้ตัดสินใจไปแล้ว 

 “ในบางคร้ัง มันอาจถึงเวลาที่เราต้องบอกทุกอย่างให้เธอรู้ การ

จากกันวันนี้ เพื่อพบกันใหม่ในวันหน้าที่ดีกว่านี้ก็ได้” คำพูดของโจเซฟ

หวลกลับเข้ามา  

 “ถ้านาเดียร์รู้เร่ืองทั้งหมดจะต้องเข้าใจ และขอบใจเธออย่าง

มาก ตอนนี้เธอโตแล้ว พร้อมแล้วที่จะดูแลตัวเองด้วยตัวเองต่อ

ไป...บอกทุกอย่างให้เธอได้รู้ อย่าให้เธอต้องจากไปแบบที่ไม่รู้อะไร มัน

ไม่ดีต่อตัวพวกเธอทั้ง 

สองคน” 

 “ทำไมผมถึงดูแลเธอต่อไม่ได้” ต้าเซียนพึมพำออกมาเบามาก 

แต่ก็ทำให้โจเซฟและชาล็อตได้ยิน 
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 “มันไม่ใช่ตลอดไปไม่ใช่เหรอ เธอสองคนสามารถกลับมาเจอ

กันได้ แต่ถ้าเธอไม่ไปตามความต้องการของปู่ของเธอ คนที่เดือดร้อนก็

คือเธอนะต้าเซียนไหนจะอนาคตของเธอ และแบบนั้นมันส่งผลกระทบ

กับนาเดียร์เช่นกัน เพราะฉันเชื่อได้เลยถ้าเกิดเร่ืองไม่ดีกับเธอ นาเดียร์

จะเสียใจไม่น้อยไปกว่าตัวเธอเลย...ปล่อยเธอไปพร้อมกับบอกความ

จริงกับเธอซะ มันจะดีทั้งกับเธอและนาเดียร์เอง” 

 บนโต๊ะอาหารเมนูต้มยำหัวปลา ซึ่งหลังจากกล่าวคำสวดจบ

แล้ว เธอและเขาก็ไม่ต่างกันนัก ที่เอาแต่คนน้ำซุปในถ้วยตรงหน้าต่างก็

เหม่อลอย แม้นาเดียร์พยายามแล้วที่จะไม่คิดถึงมัน แต่ทำไมนะมันถึง

แกล้งลืมไปไม่ได้ ทำได้ไม่ง่ายเลย 

 “กินอาหารก่อน แล้วเด๋ียวเรามาคุยกัน” ต้าเซียนจึงต้องเป็น

ฝ่ายเอ่ยออกมา 

 ต้าเซียนเดินเข้าไปในห้องนอนของตัวเองได้ไม่นาน เขาก็ออก

มา พร้อมกับสมุดเล่มหนึ่งในมือและยื่นส่งให้กับเธอ 

 “บันทึกของพ่อ” นาเดียร์เปรยออกมา 

 “เปิดอ่านข้างในสิ” นาเดียร์พยักหน้า ไม่ได้ถามว่าเขามีมันได้ไง 

โดยที่เธอไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลย เธอเร่ิมเปิดอ่านตั้งแต่หน้าแรก วัน

ที่แรกคือเม่ือยี่สิบปี วันที่เธอเกิด วันนั้นเป็นวันเกิดของเธอ พ่อเขียน
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บรรยายความรู้สึกที่ได้เห็นเธอในคร้ังแรก คำทักทายแรกที่พ่อทักทาย

เธอ  

 เร่ืองที่ผมกลัวแต่ไม่เคยท้อ หากลูกสาวคนเดียวของผม เธอจะ

มีภาวะเสี่ยงตามกรรมพันธ์ุที่กล้ามเนื้อหัวใจจะผิดปกติ 

 “กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ!!!” นาเดียร์ย้ำประโยคนั้นออกมา 

สายตามองที่ต้าเซียน ที่เขาพยักหน้ายืนยันอย่างไม่ต้องถามซ้ำว่าเธอ

ต้องการความม่ันใจว่าสิ่งที่เข้าใจมันใช่หรือไม่ 

 “เร่ืองนี้ถูกปิดไว้ สาเหตุของการดำรงชีวิตของเธอที่ต้องแตก

ต่างออกไปจากบุคคลทั่วไป” นาเดียร์ดวงตาร้อนมาทันที พ่อที่แสนประ

เสริฐ์  ไหนจะมีคนที่ไม่เก่ียวข้องทางสายเลือดและรู้จักกันเพียงไม่นาน 

กลับเห็นชีวิตของเธอมีค่ามาก มากกว่าชีวิตของพวกเขาเองด้วยซ้ำ 

 “ฉันรู้เพียงว่า แม่เสียเพราะโรคนี้” ต้าเซียนเบิกตากว้างขึ้น เขา

ไม่ชอบคำพูดแบบนั้นของเธอเลย ทั้งๆที่ตัวเองก็กำลังจะเป็นหมอ เร่ือง

เกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์เกิดขึ้นได้ทุกขณะและต่อไปเขาจะต้องเจอกับ

เร่ืองนี้อย่างเล่ียงไม่ได้ แต่ต้องไม่ใช่กับเธอ 

 “ไม่ ไม่ อย่าพูดแบบนั้นสุ่ยถิง เธอไม่เป็นอะไร ภาวะเสี่ยง เธอ

อยู่ในภาวะเสี่ยงแน่นอนว่าถึงแม้จะตรวจเจอว่ากล้ามเนื้อหัวใจของเธอ

ไม่ปกติ แต่การเล้ียงดูที่ถูกต้องหลีกเล่ียงทุกอย่างที่จะเป็นสาเหตุให้

อาการนั้นกำเริบเกิดขึ้น ร่างกายของเธอถือว่าแข็งแรงมาก” 

 “แบบนี้เองสินะ...ขอบคุณนะคะต้าเซียน ฉันไม่รู้จะตอบแทนสิ่ง

ที่พี่ทำเพื่อฉันได้อย่างไรกัน” ความจริงที่พึ่งรู้ กลับทำให้นาเดียร์เยือก
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เย็นมากขึ้นตรงข้ามกับต้าเซียนที่เขาดูจะร้อนรนในแบบที่เขาไม่เคย

เป็นมาก่อน แต่เม่ือเขารับรู้ได้ว่าเธอเข้มแข็งกว่าที่เขาคิดไว้ จึงทำให้

เขากลับมาใจเย็นได้อีกคร้ัง 

 “แค่มีสติและรับกับความจริงให้ได้ รู้ม้ัยว่าการรับความจริงเร่ือง

นี้ของสุ่ยถิง ทำได้ดีกว่าที่ฉันคาดไว้ ฉันวางใจเร่ืองนี้ได้มาก เพราะวิถี

ชีวิตของเธอต่อจากนี้ไป เธอจะได้รู้ว่าควรปฎิบัติตนอย่างไร” นาเดียร์

หลบตา จริงอยู่ที่เธอรับเร่ืองของตัวเองได้เป็นอย่างดี แต่เพราะเร่ืองนี้

มันกลายเป็นเร่ืองเล็กสำหรับเธอไปเลย ถ้าเทียบกับเร่ืองที่เธอต้องจาก

ต้าเซียนไปอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า เร่ืองนี้ต่างหากเล่าที่เธอยังทำใจ

ยอมรับมันไม่ได้ แต่เธอจะร้องไห้ฟูมฟายได้อย่างไรกัน  

 “พี่กำลังจะบอกฉันว่าชีวิตต่อไปของฉันจะไม่มีพี่ใช่ม้ัย ต้า

เซียน” หยดน้ำตาไหลลงบนต้นขาของเธอทันที หยดแล้วหยดเล่า.... 

 “แค่ แค่ แค่บอกมา พี่จะทำทุกอย่างตามความต้องการของ

สุ่ยถิง” นาเดียร์เงยหน้าขึ้นเพื่อมองเขา เธอซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก แต่

ไม่ได้เธอเห็นแต่ความต้องการของตัวเองไม่ได้ เขาจะเดือดร้อนอย่าง

มาก 

 “พี่...อีกหนึ่งเดือน ฉันตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่กับคุณปู่แล้ว”  

 “หนึ่งเดือน!” นาเดียร์พยักหน้าและบอกรายละเอียดที่คุยกับไบ

รอัลให้เขารู้ ซึ่งเขาก็รับฟังอย่างเงียบๆ 

 “ต้าเซียน เอ่อ พี่รอฉันได้ม้ัย?” 
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 “ได้สิ” ต้าเซียนตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่น พร้อมรอยยิ้มที่

ไม่เคยมากมายมาก่อน 

 “อีกเร่ืองค่ะ” 

 ? 

 “คือว่าฉันไม่เรียนต่อแพทย์” เขาค้ิวขมวดเข้าหากันทันที ซึ่ง

เขาไม่เข้าใจ 

 “บอกเหตุผลได้ม้ัย?” นาเดียร์แค่ยิ้มและส่ายหน้า เธอขอเก็บ

เหตุผลเร่ืองนี้ไว้กับตัวเองเพราะว่า สายแพทย์ใช้เวลาการเรียนนาน

เกินไป 
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⼋八 

  

สามปีต่อมา 

 “ว้าวววว...เทพบุตรสุดหล่อของเธอมารับแล้ว สุ่ยถิง”  

 “เสี่ยวอิ๋ง นี่!บอกก่ีคร้ังแล้วว่าไม่ใช่ ไม่ใช่” นาเดียร์ตีแขนเพื่อน

สาวเบาๆ ในขณะที่ไบรอัลกำลังเดินมาทางนี้ 

 “ผมมารับครับ” นาเดียร์พยักหน้าให้กับไบรอัล และหันไป

ทำตาดุใส่    เสี่ยวอิ๋งที่แอบล้อเลียนเธอ 

 “ฉันกลับแล้วนะ” นาเดียร์กล่าวลาเพื่อน และเดินเคียงข้างไป

กับ ไบรอัล เสี่ยวอิ๋งมองตามค้ิวขมวดเข้าหากันอย่างไม่เข้าใจ ทำไม

ภาพตรงหน้าเธอถึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่ ทั้งๆที่ไบรอัลไม่ด้อยเลย รูปร่าง

หน้าตาที่ทำให้สาวๆเหลียวหลังมองอย่างไม่ต้องลังเล ไหนจะหน้าที่
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การงานความรู้ความสามารถเหมาะสมกับเพื่อนสาวลูกคร่ึงคนนี้ของ

เธอทุกอย่าง 
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