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“ทีแรกผมไม่ได้ ตงใจเล่
ั
าเรื องของคุณให้ แกฟั งหรอก แค่เปรยๆ ว่าผม
กําลังดูๆ ผู้หญิงคนหนึงอยู่ แกก็สนใจซักผมใหญ่ ทังรู ปร่ างหน้ าตา นิสยั ใจคอ
ครอบครัว แต่ผมไม่ได้ เล่าอะไรมากนัก มันคงไม่ดีถ้าผมจะนําเรื องส่วนตัวของ
คุณมาพูด”
หญิงสาวนังนิงเป็ นผู้ฟังทีดี อายเหมือนกันทีฟั งเขาสาธยายความรู้ สึก
ทีมีตอ่ หล่อนตรงๆ
“คุณอาจคิดนะปณาลีว่าเราเพิงรู้ จกั กันได้ ไม่นาน แต่สําหรับผม มัน
นานมากจนคุณนึกไม่ถึงทีเดียว ที สําคัญครู สายพอใจคุณมาก มันทํ าให้ ผม
รู้สกึ ว่าผมตัดสินใจถูกแล้ วทีเลือกคุณ”
“ทังทีฉันหมันอยูก่ บั พีชลน่ะเหรอคะ”
เขาเพียงยิมๆ เวลานีเขาเล่าได้ เท่านีจริ งๆ แต่สกั วันหญิงสาวตรงหน้ า
จะเข้ าใจ
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พออีกฝ่ ายเงียบไปปณาลีเลยพลอยเงียบตามไปด้ วย ในใจหล่อนเวลา
นีอยากรู้ มากกว่าว่าเขารู้ สึกพิเศษกับหล่อนตังแต่เมือไหร่ ในเมือสีหน้ าท่าทาง
เขาก่อนหน้ านันไม่ได้ บง่ บอกสักนิดว่าสนใจในตัวหล่อน ออกจะเมินเฉยเย็นชา
ไร้ ความรู้สกึ เสียด้ วยซํา
ปณาลี มัวแต่อยู่ในห้ วงคํานึง ขณะที ชายหนุ่มข้ างกายกํ าลังสบมอง
หล่อนมาไม่วางตา สาวเจ้ ารู้ สึกตัวก็ ตอนที เขาไล้ สัมผัสที แก้ ม อย่างแผ่วเบา
เมือนันปณาลีจึงสบตากับนัยน์ตาสีนิลสวยของเขา มองเคลิม รับรู้ ได้ ในความ
ห่วงใยผ่านแววตาคูน่ นั
สายลมเอื อยที พัดพาเอาไออุ่นจากกายชายหนุ่มตรงหน้ าทํ าให้ หัวใจ
หล่อนเริ มเต้ นไม่เป็ นจังหวะ รู้สกึ เหมือนรอบกายหยุดนิงมีเพียงเขาและหล่อนที
เป็ นจุด ศูน ย์ ก ลางของจัก รวาล รชานนท์ ค่อ ยๆ โน้ ม ตัว ลงมาจูบ แผ่ ว เบาที
หน้ าผากหญิ งสาว ปณาลีหลับตาพริ มซึมซับสัมผัสอ่อนหวานละมุนละไมนัน
กลันใจรอสิงทีจะตามมา หากเพียงครู่ ทีเขาและหล่อนตกอยู่ในห้ วงภวังค์แสน
หวานนันก่อนทีชายหนุม่ ตรงหน้ าทอดถอนริ มฝี ปาก
ปณาลีมองเขาตาปริ บๆ ลอบผิดหวังอยู่ลึกๆ ทีไม่มีอะไรตามมาให้ ใจ
หล่อนได้ วาบหวามนอกจากแววตาสีนิลแพรวพราวกรุ้ มกริ มคู่นนั ทํ าเอาสาว
เจ้ าหน้ าร้ อนผ่าวไปหมดเขินอายทีคิดเตลิดไปเองฝ่ ายเดียว
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คํานําผู้เขียน
‘Recall...อดีตรั ก รอยหั วใจ’ เคยได้ รับการตี พิมพ์ ม าแล้ ว ผู้เขี ยนได้
นํามาปรับปรุ งเผยแพร่ ใหม่ในรู ปแบบอีบ๊ คุ เป็ นครังแรก ซึงเป็ นนวนิยายทีได้ รับ
แรงบันดาลใจมาจากเพลงสากลเพลงหนึง กล่าวถึงความรักแท้ ของชายหญิงคู่
หนึงทีแม้ พลัดพรากจากกันไปนานแสนนานเพียงใดก็ยงั คงอดทนเฝ้ารอคนรัก
กลับคืนมา
‘ปณาลี ’ นางเอกของเรื องก็เช่นกัน หล่อนสูญเสี ยความทรงจํ าไป
บางส่วนทําให้ ชีวิตมีแต่ความพร่ ามัว ไม่ร้ ู ว่าคนรอบตัวนันใครคือคนดี ใครคือ
คนเลว หากในขณะเดียวกันหล่อนกลับมีใจผูกพันต่อสองชาย ‘รชานนท์’ หนุ่ม
นักธุรกิจผู้เงียบขรึ มและแสนเย็นชา กับ ‘พีกฤต’ จิตรกรหนุ่มคูร่ ัก ทีแท้ จริ งแล้ ว
เขามีตวั ตน หรื อเป็ นเพียงภาพความฝั นทีปณาลีสร้ างขึนมาเองเพือให้ ลืมความ
โศกเศร้ าหลังจากบิดาเสียชีวิตอย่างมีปริ ศนา
‘Recall...อดีตรักรอยหัวใจ’ นวนิยายซ่อนเงือน อบอวลไปด้ วยความรัก
ความผูกพันเรื องนี จะทําให้ ผ้ อู า่ นซาบซึงไปกับความรักแท้ ทีแสนอบอุ่นในหัวใจ
อย่างแน่นอนค่ะ
สรั น
http://www.facebook.com/sarunbuta
http://my.dek-d.com/buta_ood/
๔

บทนํา
ณ บ้ านสีหม่นทีเลือนรางราวกับมีหมอกหนามาบดบัง ผืนหญ้ า
และเหล่าแมกไม้ ใหญ่น้อยหน้ าบ้ านหลังนัน...กลับสดใสและเด่นชัดกว่าทุกครัง
ทีเคยเห็น ความสดใสทีสัมผัสได้ ด้วยตา มีเพียงสีเขียวและสีเหลืองผสมปนเป
กันมัวไม่ตา่ งจากสีนําสองสีทีไหลรวมกัน
ใบไม้ ตามกิงไม้ ขนาดใหญ่ ร่วงหล่นลงพืนตามกาลเวลา สายริ บบินสี
เหลืองทีผูกไว้ ตามกิงไม้ ปลิดปลิวมาตามกระแสลมเฉกเช่นเดียวกัน
เหนือผืนหญ้ าทีเขียวชะอุ่ม ยอดหญ้ าที โอนเอนตามกระแสลมก็โบก
พริ ว พยายามพั ด พาเอาใบไม้ และสายริ บ บิ นที หมุ น วนอยู่ ก ลางอากาศ
ล่องลอยมายังหญิงสาวในชุดกระโปรงสีขาวสะอาดตา
การเคลื อนไหวของยอดหญ้ า เคล้ าคลอไปตามจัง หวะเพลงช้ าที ฟั ง
เท่าไหร่ก็ไม่เคยชัดเจน
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ลํ าแสงอุ่นๆ ยามบ่ายที ทอดทอทาบลงมายังร่ างบางและหมู่แมกไม้
เหล่านัน ทําให้ สีผิวเนียนภายใต้ ผ้าเนือบางดูกลมกลืนกับชุดทีหล่อนสวมใส่ไม่
น้ อย
“ยิมหน่อยสิเรา เดีXยวพีวาดออกมาไม่สวยไม่ร้ ูด้วยนะ” หญิงสาวในชุด
ขาวคงดูสวยสะดุดตามากกว่านี ถ้ าใบหน้ าเรี ยวได้ รูปของเจ้ าหล่อนไม่บิดเบียว
ตามรูปปากทีโค้ งมนผิดรูปพิกล
“ก็แล้ วทําไมพีวาดนานจังล่ะ ไหนบอกว่ามืออาชีพไง”
“ทนหน่อย ใกล้ เสร็ จ แล้ ว” คนที ตวัดปลายพู่กันบนผื นผ้ าใบมาร่ วม
เกื อบชัวโมงตอบงึมงํ าอยู่ในลํ าคอ สายตายังคงจับจ้ องมาทีนางแบบจําเป็ น
สลับกับผืนผ้ าใบตรงหน้ า
แต่หารู้ ไม่ว่า ‘นางแบบจําเป็ น’ ไม่ทนกับเขาด้ วยหรอก ร่ างผอมบาง
แทบปลิวลุกขึนยืนตังแต่เขายังพูดไม่จบประโยคดีด้วยซํา “ไม่เอาแล้ ว”
“อ้ าว ! เราลุกขึนมาดือๆ แบบนีแล้ วพีจะวาดใครล่ะ”
“ก็คนมันเมือยนี ลีนงดมดอกไม้
ั
ในสวนจนเวียนหัวไปหมดแล้ วนะคะ
ไหนขอลี ดูหน่อย” ว่าแล้ วเจ้ าตัวก็ เดินกึงวิงมาหาคนวาด ในมื อยังมี ดอกไม้
ดอกเล็กทีเป็ นนางแบบจําเป็ นร่วมกับหล่อนติดมือมาด้ วย
แต่แล้ วหญิงสาวก็ต้องร้ องแหว เพราะภาพทีปรากฎตรงหน้ าแทนทีจะ
เป็ นรู ปหล่อนอย่างทีหวัง กลับกลายเป็ นภาพคนก้ างกํ าลังถื อช่อดอกไม้ ไว้ ใน
มือ “เอ๊ ะ! นีพีแกล้ งลีนี !”
“อะไรเรา พีแกล้ งอะไร”
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คนแหวกอดอก มองคนกวนประสาทอย่างเอาเรื อง “อย่ามาทําไขสือ
ค่ะ ภาพมันฟ้องอยูท่ นโธ่”
“ภาพอะไร”
“ก็ภาพ...!” หล่อนแหวได้ เท่านัน ก็เม้ มปาก
รูปคนก้ างฝี มือเขาก็นา่ รักดีอยูห่ รอก แต่ความรู้ สึกบางอย่างของหล่อน
ทีบอกว่าคนวาดต้ องการล้ อเลียนต่างหากทีทําให้ หล่อนไม่พอใจ ก็เขาชอบล้ อ
หล่อนว่าเป็ นไม้ เสียบลูกชินบ้ างล่ะ ยัยเด็กหัวดือบ้ างล่ะ แล้ วยังจะมาวาดรู ป
คนก้ างตัวเตียๆ ล้ อเลียนกันอีก
รอยยิมทะเล้ นของอีกฝ่ ายทําให้ หล่อนนึกอะไรดีๆ ออก ก่อนร้ องเสียง
สูงในลําคอรับรอยยิมของเขา “ได้ คะ่ ในเมือแกล้ งกันแบบนี ก็ต้องโดน...”
หญิ งสาวมองปราดไปยังสายยางรดนํ าต้ นไม้ ซึงถูกวางม้ วนเก็ บเป็ น
อย่างดีหลังพุ่มไม้ ใกล้ ตวั และดูเหมือนชายหนุ่มจะอ่านสายตาหล่อนออก ไม่
ทัน ก้ า วเล็ ก ๆ จะก้ าวพ้ น ก้ า วยาวก็ ส าวเท้ า เข้ า มา ใช้ ค วามได้ เ ปรี ย บของ
ส่วนสูงทีต่างจากหล่อนลิบลับรวบตัวหญิงสาวไว้ จากด้ านหลัง “จะไปไหนฮึเด็ก
ดือ”
‘เด็กดือ’ ย่นจมูกใส่เขา ชายหนุ่มด้ านหลังชอบเรี ยกหล่อนแบบนีอยู่
เรื อย แต่ยงั ไงเสียหล่อนก็ยงั ไม่ชินอยูด่ ี ก็มนั ไม่ใช่หล่อนสักนิ ด !
“ก็จะทําโทษคนกวนประสาทไง”
“จะทําโทษพีเรื องอะไร พีไม่ได้ แกล้ งเราเสียหน่อย”
“ยอมรับแล้ วเหรอคะว่าเป็ นคนกวนประสาท”
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เขายักคิวกวนๆ ไม่ปล่อยให้ คนในอ้ อมกอดต่อว่าซํา มือข้ างหนึงเอือม
ไปคว้ ากระดานวาดภาพทีถูกวางพักไว้ บนพนักเก้ าอี มาถือไว้ ตรงหน้ า
“นีมันกระดานทีพี วางไว้ บนตักเมือกี นีคะ” หญิ งสาวจํ าได้ ว่าเห็นเขา
ควํามันไว้ บนตักตอนทีหล่อนลุกมาดูภาพ
เขาไม่ตอบนอกจากยักคิวให้ เป็ นรอบที สอง พลางมองไปทีกระดาษ
ขาวโพลนบนกระดาน
หล่อนเข้ าใจสายตานันดีจึงดึงทีหนีบกระดาษด้ านบนออกอย่างว่าง่าย
พลิกเปิ ดดูตามความต้ องการของอีกฝ่ าย และก็ต้องพบว่าเขาไม่ได้ แกล้ งหล่อน
อย่างทีพูดจริ งๆ
บนกระดาษแผ่นนัน มีภาพของหญิ งสาวร่ างบอบบางในชุดกระโปรง
สันน่ารั กๆ สี ขาว หน้ าตาละม้ ายคล้ ายคลึงกับหล่อนไม่มี ผิดเพี ยน ก็ แน่ ล่ ะ
เขาวาดรู ปหล่อน หญิ งสาวในภาพก็ตอ้ งเหมื อนหล่อนสิ
หญิงสาวในชุดน่ารักคนนันแม้ จะกลายเป็ นจุดเล็กๆ เมือเทียบกับต้ นไม้
ขนาดใหญ่ ด้านหลัง แต่หล่อนก็ ดูออกทุกอิริยาบถว่าหล่อนกํ าลังนังกอดเข่า
อย่างอดทนอยูข่ ้ างเหล่าไม้ พมุ่ ไม้ ดอกกลางสวน มือข้ างหนึงอุ้มช่อดอกเดซีไว้ ใน
มืออย่างทะนุถนอม นิวมือข้ างทีว่างชีไปทีดอกไม้ ผ่านแก้ มป่ องๆ ของหล่อน ที
ป่ องข้ างแฟบข้ าง ดูยงั ไงก็ร้ ูวา่ เจ้ าตัวตังใจทําให้ หน้ าดูกลมกว่าปกติ
ดอกเดซีสี แดงอมส้ มที ชูเด่นเคียงข้ างแก้ มป่ องๆ ทํ าให้ เจ้ าตัวหัวเราะ
“เหมือนลีเปี\ ยบเลยนะเนีย แถมยังสวยอีก”
“แน่อยูแ่ ล้ ว เพราะพีมีนางแบบสวย”
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หล่อนเพี ยงแค่ม องยิ มๆ ให้ เขา ปล่อยให้ คนวาดพูดต่อว่า “ที จริ ง พี
วาดรูปเราเสร็ จตังนานแล้ วล่ะ แต่พีอยากมองเรานานๆ พีว่า...”
เสียงของเขาค่อยๆ เลือนหายไป เพราะหล่อนมัวแต่สนใจต้ นไม้ ทีเป็ น
ฉากหลังภาพวาด
น่าแปลก...ทีหล่อนกลับเห็นแต่ความมัวหม่น ดูไม่ออกด้ วยซําว่าเป็ น
รูปอะไร เมือเทียบ
กับดอกเดซีในมือหล่อนแล้ ว สีแดงสดของกลีบดอกไม้ ทีเคยดูสวยในยามแรก
กลับเด่นชัดและสร้ างความน่าสะพรึ งกลัวอย่างบอกไม่ถูก คล้ ายกับ...เป็ นสี
แดงฉานของเลือดมนุษย์มากกว่าทีจะเป็ นสีของดอกไม้
แต่แล้ วภาพทุกอย่างกลับฉายชัดขึนพร้ อมกับสีแดงของดอกไม้ ทีลอย
เด่นขึนมา กลายเป็ นสีของเลือดทีนองเต็มพืนอาบร่ างทีนอนบิดเบียว ไม่เป็ น
รูปบนพืนบ้ านทีหล่อนคุ้นตา
“คุณพ่อ !” หญิ งสาวกรี ดร้ อง สลับกับเสียงทะเลาะวิวาทของใครบาง
คนทีกลายเป็ นภาพเลือนรางอีกครัง
“งานๆๆ เอะอะอะไรพีก็เอางานมาอ้ างกับลีอยู่เรื อย ถ้ างานมันสําคัญ
กับพีนัก ก็ไปอยูก่ บั งานเลยไป ไม่ต้องมาสนใจลี”
“ปณาลี !” ชือของหล่อนถูกเรี ยกด้ วยเสียงทุ้มทีคุ้ยเคย แต่นําเสียงนัน
แข็งกร้ าวกว่าทุกคราว
แขนของหล่อนถูกเขารังไว้ “เราจะโกรธจะเกลียดพี พีไม่ว่า แต่อย่าไล่
พีไปได้ มยั ตอนนีเรายังไม่ปลอดภัย พีไม่อยากทิงเรา”
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“พอสักที ลีไม่อยากฟั งเรื องเพ้ อเจ้ อของพีอีกแล้ ว การตายของคุณพ่อ
ลีเป็ นแค่อบุ ตั เิ หตุ เข้ าใจมัยคะว่าอุบตั เิ หตุ ไม่ใช่การฆาตกรรมอย่างทีพีเข้ าใจ”
ภาพทุกอย่างผ่านไปเร็ วราวจรวดทีวิงวนท่ามกลางความมื ดมิดที ปก
คลุมไปด้ วยกลุม่ หมอกหนา ไม่มีแสงสว่างส่องทาง ไม่มีทางออกใด ไม่มีภาพ
ใดเด่นชัดเท่าเลือดสีแดงฉานเมือครู่...ภาพสุดท้ ายทีปณาลีเห็นคือ มีรถของใคร
บางคนวิงผ่านตัดหน้ า และรถของหล่อนพุง่ เข้ าชนต้ นไม้ ข้างทาง !

๖
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๑
“ลี”
เสี ยงเรี ย กที ดัง ทะลุโสตประสาทเข้ ามา ไม่ต่างจากแรงกระชากดึง
ปณาลีกลับสูโ่ ลกแห่งความจริ ง
หล่ อ นพยายามยกเปลื อ กตาที หนั ก อึ ง ใช้ สายตาเพ่ ง มองความ
เปลียนแปลงรอบกาย แสงไฟบนเพดานห้ องทําให้ ต้องกระพริ บตาถี ปรับเลนส์
สายตามองไปรอบห้ องเพือให้ แน่ใจว่าภาพน่ากลัวเหล่านันจะไม่หวนกลับมาอีก
ครั ง คราเดี ยวกับที มี แรงมื อของใครบางคนช่วยพยุงร่ างหล่อนให้ ตงตรงกั
ั
บ
พนักเก้ าอี
“ไม่เป็ นไรใช่มย”
ั ชนะชลนันเองทีเป็ นคนช่วยพยุงหล่อนเมือครู่
๗
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ปณาลี ส่ า ยหน้ าช้ า เอามื อ ลู บ หน้ าตัว เองแรงหวั ง จะปั ด ภาพน่ า
สะพรึ งกลัวเหล่านันออกไป และก็ต้องสัมผัสได้ ถึงเหงือทีซึมอยู่ตามหน้ าผาก
และไรผมของตัวเอง “ลีแค่ฝันร้ ายน่ะค่ะ”
“ฝั นร้ ายอีกแล้ วเหรอ”
“ค่ะ มีแต่ภาพของผู้ชายคนนัน และก็ภาพ...ภาพของพ่อนอนจมกอง
เลือดอยู่ในห้ องนอน ภาพของลี...ขับรถพุ่งชนต้ นไม้ ” หล่อนจับมือชายหนุ่ม
แน่น เพราะตอนนีมี เพียงเขาเท่านันทีจะเป็ นที พึงให้ หล่อนได้ “ทุกภาพมี แต่
เลือดเต็มไปหมดเลยค่ะพีชล ลี...ลี...”
“ใจเย็นๆ เรา ไม่ต้องเล่าให้ พีฟั งแล้ วนะ” ชนะชลปลอบด้ วยนํ าเสียง
นุ่มนวล ก่อนโอบร่ างเล็กนันแนบกาย...หวังให้ ไออุ่นของเขาสร้ างความอบอุ่น
ให้ แก่หญิงสาว
ปณาลีร้ ู ว่าเขาคงจะเบือเรื องความฝั นซําซากของหล่อนเต็มทนจึงยอม
หยุดทุกอย่างไว้ เท่านัน พอตังสติได้ ถึงเห็นว่าตัวเองนังอยู่หน้ าโต๊ ะทํางาน มี
เอกสารกองอยูเ่ ต็มโต๊ ะ สงสัยหล่อนคงผล็อยหลับไปตอนทํางาน
“ไม่ต้อง” ชนะชลหันไปบอกสาวใช้ ด้านหลังทีเพิงเดินเข้ ามาในห้ อง ใน
มือมีถาดใส่ยาพร้ อมแก้ วนําเข้ ามาในห้ องเสร็ จสรรพ
“...แต่ลี” ปณาลี กุมหน้ าผากทังฝ่ ามื อ ก่อนเสยปอยผมที ลงมาปรก
หน้ าผากออกอย่างลวกๆ “ให้ ลีทานยาเถอะค่ะ”
“คนของเราเพิงบอกกับพีว่าเราเพิงทานยาแก้ ปวดหัวไปเมือสองชัวโมง
ทีแล้ ว ทานติดกันบ่อยๆ มันจะไม่ดีตอ่ ร่างกาย”
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เมือเห็นหล่อนทําท่าจะอ้ าปากค้ าน เขาจึงส่ายหน้ าปฏิเสธ “เลิกศึกษา
งานพวกนีได้ แล้ ว และขึนไปนอนพักบนเตียงให้ สบายๆ เราไม่ได้ นอนติดกันมา
หลายคืนแล้ วนะ”
“แต่ลี ไ ม่อยากหลับค่ะ พี ชล ทุกครั งที ลี หลับ ความฝั นพวกนันก็ จ ะ
ตามมาหลอกหลอนลี”
“แต่คนเราต้ องพักผ่อน ฝื นทํางานอยู่แบบนี อีกเดีXยวเราก็ต้องผล็อย
หลับอยูด่ ี”
“แต่ลี...”
“อย่าดือสิเรา เอาอย่างนี ถ้ ากลัวว่าจะฝั นร้ ายอีกพีจะเป็ นคนเฝ้าเรา
เอง แต่พีขออย่างเดียว...” ชนะชลเชยคางหญิงสาวขึน พยายามสบตาหล่อน
ตรงๆ “เราต้ องนอนนะ หรื อถ้ าไม่ไว้ ใจพี จะให้ คนของเราขึนไปคุมพฤติกรรมพี
ก็ได้ ”
ปณาลีผลุบตาลงตํา ไม่ยอมสบตาเขาตอบ นอกจากยิมให้ ทีมุมปาก
“ไม่ต้องถึงขนาดนันหรอกค่ะ ลีนอนคนเดียวได้ ”
ปณาลียอมลุกขึนตามเขาออกจากห้ องไป เดินผ่านห้ องโถงได้ ไม่นานก็
นึกขึนได้ วา่ เขาคงไม่ได้ ตงใจแค่
ั
เพียงมาหาหล่อน
“พีชลมาหาคุณลินเหรอคะ” ปณาลีหมายถึง กุศลิน พีสาวของชนะชล
และมีศกั ดิเ_ ป็ นแม่เลียงของหล่อน
ชนะชลครางรับในลําคอ “พีตังใจมาหาทังเรา ทังพีลินนันแหละ”
“แล้ วคุณลินหายไปไหนเสียล่ะคะ ไม่ได้ อยูค่ ยุ กับพีชลเหรอ”
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“พีคุยกับพีลินเสร็ จนานแล้ ว เห็นว่าต้ องแต่งตัวเตรี ยมไปงานเลียงเย็น
นีทีบ้ านเพือน พีก็เลยนังรอเราอยูใ่ นห้ องโถง ตังใจว่าถ้ าเราทํางานเสร็ จเมือไหร่
แล้ วจะพาไปเทียวเสียหน่อย แต่พอเห็นเราเป็ นแบบนี พีว่าเรื องเทียวคงต้ อง
ผลัดไปก่อน”
ประโยคท้ ายช่วยเรี ยกเสียงหัวเราะจากหญิงสาวได้ หน่อย ชนะชลเป็ น
ชายหนุม่ ทีทังสุภาพอ่อนโยนและห่วงใยหล่อนมาเสมอ
เสียดายทีหลังจากหล่อนประสบอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ ความรักทีชนะ
ชลมอบให้ กลับไม่หลงเหลืออยู่ในความทรงจําของปณาลีเลย มีก็แต่ความทรง
จําเก่าเก็บตอนวัยเด็ก รวมทังเรื องราวชีวิตระหว่างชลาคม บัณฑิตา ซึงเป็ น
บิดามารดาของหล่อน และกุศลินกับชนะชลในฐานะผู้อยู่อาศัยของบ้ านธรรม
นิตย์
เสียงหัวเราะดังอยูแ่ ค่เดีXยวเดียวก็เงียบไป เพราะแค่เพียงก้ าวขึนบันได
ไม่กีก้ าว คนทีถูกเอ่ยถึงเมือไม่กีนาทีทีแล้ วก็ยา่ งก้ าวลงมา สวนทางกับทังสอง
“อ้ าว ! ทํางานเสร็ จแล้ วเหรอคะคุณลี” กุศลินมักจะเรี ยกปณาลีโดยใช้
คําว่า ‘คุณ’ นําหน้ าเสมอ หล่อนต้ องการให้ เกี ยรติลูกสาวเพี ยงคนเดียวของ
ตระกูลธรรมนิตย์
“ทํางานอะไรล่ะพีลิน หลับคากองเอกสารเสียมากกว่า ผมกํ าลังจะ
พาลีเขาไปนอน” คนตอบกลับเป็ นชนะชล ปณาลีเลยได้ แต่ยมแหย
ิ
ถึง หล่อนกับกุศลินจะห่างกันไม่ถึง ห้ าปี แต่ด้วยสถานะที ต่างกันทํ า
ให้ ปณาลีเกรงอยูบ่ ้ าง รู้ตวั ดีวา่ ต้ องถูกหญิงสาวตรงหน้ าดุอีกตามเคย
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กุศลินได้ แต่ถอนใจ ชินแล้ วกับความดือรันของลูกสาว “คืนนีพีคงกลับ
ดึก ถ้ าชลไม่มีธุระอะไร พีฝากน้ องด้ วยแล้ วกัน บ้ านถึงจะใหญ่โตแต่น้องเป็ น
ผู้หญิง อยูบ่ ้ านตัวคนเดียวยังไงก็ไม่ปลอดภัย หรื อชลจะนอนห้ องเดิมของชลก็
ได้ พีให้ คนทําความสะอาดไว้ ให้ แล้ ว”
“ครับพีลิน ผมตังใจไว้ แล้ วว่าจะอยูเ่ ป็ นเพือนลีเขาจนกว่าพีจะกลับ”
กุศลินยิมรับน้ องชาย ไม่ลืมมองผ่านไปยังหญิ งสาวข้ างๆ และก็ต้อง
เห็นแววตาใสของปณาลียิมขอบคุณมากรายๆ
คล้ อยหลังกุศลินไป ปณาลีกบั ชนะชลก็เดินมาถึงหน้ าห้ องนอนฝั งซ้ าย
สุดของบ้ าน
ชนะชลเป็ นคนเปิ ดประตู ก้ าวแรกทีสัมผัสพืนไม้ ขดั เงาภายในห้ องนอน
หล่อนกลับรู้ สึกว่ามันเย็นเฉี ยบพิกล อาจเป็ นเพราะหล่อนไม่ได้ เข้ ามานอนใน
ห้ องนีเลยตังแต่ฝันร้ ายกรํ ากรายเข้ ามาในชีวิตก็เป็ นได้ ส่วนใหญ่ไม่หลับทีห้ อง
ทํางานอย่างวันนี ก็จะนังดืมกาแฟแก้ ง่วงหน้ าคอมพิวเตอร์ ทีบริ ษัทมากกว่า
“เราไปอาบนําก่อน เดีXยวพีนังรออยู่หน้ าเตียงนีแล้ วกัน” ชนะชลชีไปที
โซฟายาวหน้ าเตียงนอนของหญิงสาว
ปณาลียิมรับ ก่อนรับผ้ าขนหนูทีเขาเพิงส่งให้ ก่อนทีเขาจะแยกตัวไปนัง
บนโซฟา เสี ยงแกรกของลูกบิดประตูบอกให้ ร้ ู ว่าประตูล็อคตามความต้ องการ
ของคนใช้ เรี ยบร้ อย ปณาลีแขวนผ้ าขนหนูไว้ บนราวยึดฝาผนังห้ องนํา เปิ ดวาว
นํา ตังใจว่าจะนอนแช่นําในอ่างเล่นคลายเครี ยด ก่อนอาศัยกระจกบานยาว
เหนืออ่างล้ างหน้ าพินิจมองใบหน้ าของตัวเอง
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ดวงหน้ าเรี ยวได้ รูปทีเคยผุดผ่อง บัดนีซีดเซียวและเต็มไปด้ วยความอิด
โรยฉายชัดบนใบหน้ า ขอบตาทีถูกแต่งแต้ มด้ วยเครื องสําอางค์ค้างคืนนันคลํา
ดําไม่ต่างจากหมีแพนด้ า แก้ มทังสองข้ างตอบลงอย่างเห็นได้ ชดั และมันทํ า
ให้ ปณาลีนกึ ถึงภาพคนก้ างในฝั น ตอนนี ห# ล่อนก็เหมื อนคนก้างจริ งๆ นัน' แหละ
ปณาลี ผ่อนลมหายใจรดกระจก ไออุ่นทําให้ กระจกที เย็นด้ วยไอนําที
ระเหยจากอ่างอาบนําเป็ นฝ้า หล่อนใช้ มือปาดฝ้าออก ในระยะประชิดทําให้
หล่อนเห็นร่ างสูงใหญ่ ของใครบางคนซ้ อนทับอยู่ในเงาตาของหล่อนผ่านบาน
กระจกตรงหน้ า
ใครบางคน...คือผู้ชายทีหล่อนเห็นเป็ นภาพเลือนรางในฝั น ได้ ยินเพียง
เสี ย งที ชัด เจนเหมื อ นจริ ง จนบางครั งหล่ อ นอดนึ ก ไม่ ไ ด้ ว่ า ผู้ช ายในฝั น นัน
อาจจะเป็ นชนะชล
แต่ทุก ครั งที ใบหน้ าเหลี ยมคมเข้ ม ของชายร่ างสัน ทัดอย่ างชายไทย
ซ้ อนทับ กับใบหน้ าและรู ป ร่ างลางๆ ของชายในฝั น ความรู้ สึก ที มี ก ลับ ต่า ง
ออกไป ไม่ใช่ความรั กและความทะนุถนอมอย่างที ชายในฝั นมอบให้ แต่มัน
กลับกลายเป็ นความรู้ สึกบางอย่างทีหล่อนก็บอกไม่ถกู เหมือนกันว่าคืออะไร รู้
แต่เพียงว่า...ไม่ใช่...

เสี ยงเคาะประตูปลุกปณาลีตืนขึนในเช้ าวันรุ่ ง สิงแรกที หล่อนทํ าคือ
เหลือบมองไปทีโซฟาหน้ าเตียงแต่สิงทีพบคือความว่างเปล่า
สงสัยชนะชลคงกลับไปแล้ว
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เมือคืนกว่าหล่อนจะข่มตาหลับได้ ชนะชลต้ องทังกล่อม ทังดุหล่อน
อย่างผู้ใหญ่ดเุ ด็กดือ ก็ภาพสุดท้ ายในความฝั นยังติดตา จะมีใครรับประกันได้
ล่ะว่าเมือหล่อนหลับตาลงแล้ วจะไม่พบกับฝั นร้ ายนันอีก
สุดท้ ายชนะชลจึงเลือกเอนกายบนโซฟา นอนกึงก่ายหน้ าผาก เอียง
คอมองมาทางหญิ งสาวบนเตียง ถ้ าหล่อนไม่หลับเขาก็คงไม่หลับเหมื อนกัน
ปณาลีเลยต้ องแสร้ งทําเป็ นหลับ หลับได้ จริ งก็เมือเห็นคนเฝ้าผล็อยหลับไปแล้ ว
นันแหละ
“วันนีคุณลีจะเข้ าบริ ษัทมัยคะ ดิฉันจะได้ สงเด็
ั กให้ เตรี ยมอาหารเช้ าไว้
ให้ คณ
ุ พร้ อมคุณลินเลย” หญิงมีอายุหวั หน้ าแม่บ้านส่งเสียงผ่านบานประตูเข้ า
มา
ปณาลี ลุกขึนจากเตี ยง พลางเกล้ าผมเป็ นมวยลวกๆ ด้ วยหนัง ยาสี
“คุณลินตืนแล้ วเหรอคะป้าบัว”
“ค่ะ คุณ ลิ นรอทานข้ าวพร้ อมคุณ อยู่ทีห้ องอาหาร เธอบอกว่าทาน
เสร็ จแล้ วจะได้ ไปทํางานพร้ อมกัน”
“งันป้าบัวช่วยไปบอกคุณลินทีนะคะว่าไม่ต้องรอ วันนีพีชลจะมารับลี
ไปทํางานเองค่ะ เราตกลงกันไว้ แล้ วเมือคืน”
ปณาลี ห ายเข้ า ไปในห้ อ งนํ าไม่ น านก็ อ อกมาพร้ อมชุ ด ทํ า งานด้ ว ย
เสือผ้ าลืนแขนกุดสีดํา สวบทับด้ วยเสือกั\กแขนยาวถึงข้ อมือ กับกระโปรงสัน
เหนือเข่าทรงสุภาพ
หลายวัน มาแล้ ว ที หล่ อ นไม่ ไ ด้ ร้ ู สึ ก สดชื นอย่ า งวัน นี ปณาลี ยิ มให้
กําลังใจตัวเองหน้ ากระจก ก่อนสํารวจความเรี ยบร้ อยบนเรื อนร่ าง พินิจมอง
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ใบหน้ าเรี ยวทีถูกบรรจงแต่งด้ วยเครื องสําอางอย่างบางให้ แน่ใจว่าไม่เห็นรอย
คลําปรากฏใต้ ขอบตา ผมทีถูกเกล้ าขึนเป็ นมวยเมือครู่ บดั นีถูกปล่อยตรง ยาว
สลวยถึงกลางหลัง
ปณาลี คว้ าประเป๋ าสะพายบนโต๊ ะ เครื องแป้งขึนคล้ องแขน สํ ารวจ
ความเรี ยบร้ อยภายในห้ องด้ วยความเคยชินเป็ นครังสุดท้ าย
มือปิ ดประตูห้องของตัวเอง หากสายตากลับจับจ้ องไปทีบานประตูฝัง
ตรงข้ าม หลายวันมานี หล่อนแทบไม่ได้ ขึนมาเหยี ยบบนชันสองของบ้ านเลย
ห้ องปิ ดตายตรงหน้ าก็คงนานพอกัน
หลังจากชลาคมเสีย ห้ องนอนของบิดาก็ถกู ปิ ดตายตังแต่นนเป็
ั นต้ นมา
ประตูห้องปิ ดตายถูกเปิ ดออกคราเดียวกับที ปณาลี กวาดตามองผ่าน
บานประตูเข้ าไปในห้ อง ทุกย่างก้ าวทีหญิงสาวเดินอยู่บนพืนไม้ ขดั มันช่างเบา
แสนเบานัก อาจเป็ นเพราะหล่อนไม่ต้องการให้ ทกุ สิงภายในห้ องเปลียนแปลง
จากทีเป็ นอยู่
‘เข้ ามาสิลกู ’ เสียงทุ้มทีแสนอบอุ่นทุกครายามได้ ยิน เรี ยกหญิงสาว
วัยรุ่นต้ นๆ มานังบนเตียงข้ างกายผู้เป็ นบิดา
‘ทีแท้ คณ
ุ พ่อก็หลบมาเขียนไดอารี ในห้ องนอนนีเอง ตรวจการบ้ านลูก
ศิษย์เสร็ จแล้ วเหรอคะ’
ชายวัยกลางคนโยกศีรษะลูกสาวไปมาอย่างเอ็นดู ปิ ดสมุดบันทึกสีเทา
ดําเล่มเล็กวางไว้ บนตัก ‘แม่ให้ มาตามพ่ออีกแล้ วสิเรา’
‘ค่ะ คุณแม่บอกว่ามีแขกทีอยากแนะนําให้ คณ
ุ พ่อรู้ จกั ตอนนีรออยู่ที
ห้ องโถงค่ะ’
๑๔
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ชลาคมเอียงคอมองลูกสาวเล็กน้ อย คิวดกหนาขมวดเข้ าหากัน ‘ใคร
กันน่ะลูก’
‘อืม...เห็นว่าเธอเป็ นพนักงานบริ ษัทคนใหม่ของแม่ค่ะ ชือ...ชือกุศลิน
เธอกับน้ องชายจะมาอาศัยทีบ้ านเราสักพักน่ะค่ะ’
ชื อของหญิ ง สาวทํ า ให้ ชายมี อ ายุ ค รางรั บ ในลํ า คอ และนั นคง
หมายความว่าเขารู้จกั ดีทีเดียวล่ะ
ชลาคมลุกขึนจากเตียง ยืนมือมาให้ ลกู สาวเกาะกุม ก่อนเดินเคียงข้ าง
กันออกจากห้ องไป
ปณาลีมองตามภาพในความทรงจําราวกับทุกฉากทุกตอนเพิงเกิดขึน
เมื อไม่กีนาที นีเอง มันเป็ นความทรงจํ าครั งสุดท้ ายที หล่อนจํ าได้ ขึนใจและ
ชัดเจน ไม่เลือนรางเหมือนภาพในฝั นทีตามมาหลอกหลอนหล่อนทุกชัวคืน
กุศลินเคยเล่าให้ ปณาลีฟังว่าชลาคมเป็ นอาจารย์อยู่ทีมหาวิทยาลัยได้
พักหนึง ก่อนผันตัวเองมาเป็ นนักธุรกิ จเต็มตัวสื บทอดกิจการห้ างสรรพสินค้ า
ของครอบครัว
แต่หลัง จากที บัณ ฑิ ตา...มารดาของปณาลี เ สี ย ชลาคมก็ เ อาแต่จ ม
ปลักอยูก่ บั ความหลัง ประกอบกับธุรกิจห้ างสรรพสินค้ าของท่านทีกําลังไปได้ ดี
ก็ตกตําลง
‘ดิฉนั ไม่ได้ ตงใจมาแทนที
ั
คุณแม่ของคุณเลยนะคะ...ไม่เลย’
กุศลินยอมรั บว่า ชลาคมไม่เคยเห็นหล่อนสํ าคัญ เที ยบเท่าบัณฑิตา
อย่างมาก หล่อนก็เป็ นได้ แค่ผ้ ูหญิงทีชลาคมคิดว่าจะสามารถช่วยดูแลลูกสาว
เพียงคนเดียวของท่านแทนบัณฑิตาได้ ก็เท่านัน
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เสียงปื นดังขึนในช่วงกลางดึก ทุกคนในบ้ านต่างแตกตืนกับเสียงทีได้
ยิน
ปณาลีเป็ นคนแรกทีเห็นร่ างทีไร้ วิญญาณของบิดา นอนจมกองเลือด
อยู่ ใ นห้ องนอน มื อ ข้ างหนึ งของท่ า นยั ง คงกํ า ปื นไว้ แน่ น ปณาลี จํ า ภาพ
เหตุการณ์ทกุ อย่างได้ ติดตาเพราะร่ างทีบิดเบียวของบิดากับเลือดสีแดงฉานนัน
เด่นชัดกว่าภาพใดในฝั น
ยิงคิด หล่อนก็ยิงเจ็บใจตัวเองทีไม่อาจช่วยบิดาได้ อย่างใจต้ องการ ก็
หล่อนจะช่วยกอบกู้ห้างสรรพสินค้ าให้ กลับมามันคงเหมือนเดิมได้ ยงั ไง ในเมือ
ตอนนีหล่อนยังต้ องคอยเรี ยนรู้งานจากกุศลินอย่างเด็กเพิงฝึ กเขียนอ่านอยู่แบบ
นี !
“คุณลีคะ”
เสียงเรี ยกนันทําให้ ปณาลีลบภาพความทรงจําเหล่านันออกไปจากหัว
สมองพลัน หัวหน้ าแม่บ้านนันเองทีเป็ นเจ้ าของเสียงเรี ยกเมือครู่ กําลังยืนรอ
หล่อนอยูห่ น้ าห้ องนอนของชลาคม
“คุณ...”
“ฉันรู้แล้ วจ้ ะป้าบัว” ปณาลีเอ่ยขัดขึนก่อน เสียงรางเลือนจากประตูรัว
อัตโนมัตดิ ้ านนอกบ่งบอกได้ ดีวา่ ชายหนุม่ ทีหล่อนนัดไว้ คงมาถึงแล้ ว
นายสาวพาตัวเองออกมาจากห้ องนอนของชลาคม ยังไม่ทนั ก้ าวพ้ น
บันไดขันสุดท้ ายชายในชุดสูททีเดินตามหลังกุศลินและสาวใช้ เข้ ามาในบ้ านทํา
ให้ ปณาลีชะงัก
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ชายมีอายุยกมือไหว้ หล่อนอย่างสุภาพ ใบหน้ าเหียวย่นตามกาลเวลา
เปื อนยิมมาแต่ไกล “หายดีรึยงั ครับคุณปณาลี”
คนถูกเรี ยกชือรับไหว้ เขาแทบไม่ทนั ยิมให้ เขาเช่นกันแต่รอยยิมนันคง
แห้ งไปเสียหน่อยเพราะเป็ นเพียงรอยยิมทียิมตอบตามมารยาทเท่านัน
ดวงตาเรี ยวหรี เล็ก พยายามเพ่งมองชายมีอายุผ้ นู นคล้
ั ายกับต้ องการ
ค้ นหาอะไรบางอย่าง และดูเหมือนกุศลินจะอ่านสีหน้ าของลูกสาวออกจึงช่วย
แนะนํา เตือนความจําคนป่ วย “นีคุณธี รศานต์ ทนายประจําตระกูลของคุณลี
ไงคะ”
“อ๋อ” ชื อของทนายทํ าให้ ปณาลี ถึงบางอ้ อ จํ าได้ ว่าธี รศานต์ เคยมา
เยียมหล่อนแล้ วครังหนึงตอนทีหล่อนเพิงออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื นทีบ้ าน
ได้ สองวัน
รอยยิ มปรากฏบนดวงหน้ า สวยทัน ที แล้ วก็ ต้ อ งยิ มแหยในเวลา
เดียวกัน “ลีขอโทษนะคะคุณศานต์ ความทรงจําของลียงั ...”
“ไม่เป็ นไร ลุงเข้ าใจ” ธี รศานต์อมยิม “อย่างน้ อยท่าทางของคุณเมือ
ครู่ก็ถือว่าตอบคําถามลุงแล้ วล่ะ”
กุศลิ นพาทนายประจํ าตระกูล เข้ าไปนังคุยกับปณาลี ใ นห้ อ งทํ างาน
ของชลาคม ส่ ว นตัว หล่ อ นเองขอตัว ออกมาโดยอ้ า งว่ า ต้ อ งไปบริ ษั ท ก่ อ น
ภายในห้ องจึงเหลือเพียงปณาลีและธีรศานต์อย่างทีควรจะเป็ น
“คุณศานต์คงไม่ได้ แค่มาเยียมลีหรอกมังคะ”
นําเสียงหยอกล้ อของหญิ งสาวทําให้ ธีรศานต์หวั เราะ “นิสยั ชอบรู้ ทนั
คนแก่ไม่เปลียนเลยนะคุณลี”
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ปณาลี เพี ยงยิมๆ ก่อนผายมื อเชื อเชิญทนายนังบนเบาะนุ่มตัวเดียว
ของห้ อง ส่วนหล่อนนังบนเก้ าอีเดียวเสริ มด้ วยเบาะนุม่ ข้ างๆ
ภายในห้ องเงี ยบลง เมือธี รศานต์หยิบกระเป๋ าสีดําใส่เอกสารของเขา
ขึนวางบนตัก ปณาลี มองดูเ ขาอ่านเอกสารแต่ล ะฉบับก่อนส่ง ให้ หล่อนอ่าน
เช่นกัน
“นีคือพินยั กรรมทีคุณชลาคมทําไว้ ก่อนท่านเสียครับ ลุงมาทวนให้ คณ
ุ
ทราบอีกครังเผือคุณต้ องการ”
“ขอบคุณนะคะคุณศานต์ทีรู้ใจลี”
“ไม่เป็ นไร มันเป็ นหน้ าทีของลุงอยูแ่ ล้ ว”
ปณาลีใช้ เวลาอยู่ครู่ กวาดตาอ่านตัวหนังสือบนแผ่นกระดาษ พลาง
ฟั งธีรศานต์อธิบายไปด้ วย
“อย่างทีคุณลีทราบว่าหลังจากทีคุณบัณฑิตาเสีย คุณชลาคมก็มีเพียง
คุณทีเป็ นทายาทคนเดียวของท่าน มรดกและทรัพย์สินส่วนมากท่านยกให้ คณ
ุ
หมด อาจมีทรัพย์สินบางส่วนทีคุณกุศลินกับคุณชนะชลได้ ไป แต่ก็เป็ นเพียง
ส่วนน้ อยเท่านัน”
ปณาลีวางเอกสารทังหมดไว้ บนโต๊ ะ และเลือกฟั งเขาแทน
“ห้ างสรรพสินค้ าของคุณชลาคมอยูใ่ นความดูแลของคุณแล้ ว ลุงเข้ าใจ
ว่าอุบตั ิเหตุทางรถยนต์เมือสามเดือนก่อนคงทําให้ คณ
ุ ไม่พร้ อมทีจะรั บมื อกับ
ความกดดันพวกนี แต่ลงุ เชือว่าคุณกุศลินคงช่วยคุณได้ ดี”
“ค่ะ คุณลินช่วยลีได้ มากทีเดียว”
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ธี รศานต์วางเอกสารฉบับทีเหลือทับลงบนกองเอกสารตรงหน้ าหล่อน
ปณาลีอา่ นข้ อความตัวหนาในเอกสารนันและก็ต้องนิวหน้ า “ของลีเหรอคะ”
“ครับ นีคือโฉนดทีดิน บ้ านพักตากอากาศทีพัทยาของคุณชลาคม”
“แต่บ้านพักตากอากาศทุกหลัง คุณพ่อยกให้ คุณลินกับคุณชลไม่ใช่
เหรอคะ”
“ยกเว้ นบ้ านหลังนีครับ ท่านเห็นว่าคุณรักบ้ านหลังนีมากทีสุด ท่านจึง
ไม่อยากยกให้ ใครอย่างบ้ านพักตากอากาศหลังอืนๆ”
ปณาลี ถื อ โฉนดที ดิ น ตรงหน้ า ไว้ ใ นมื อ หวัง ว่ า ตัว อัก ษรทุก ตัว บน
แผ่นกระดาษจะช่วยให้ หล่อนจดจําอะไรได้ บ้าง แต่แล้ วนําตาจากไหนไม่ร้ ู เอ่อ
ล้ นท่วมขอบตา ตัดสินใจวางมันลงดังเดิมให้ เหมือนกับไม่เคยรับรู้ เหมือนเดิมดี
ทีสุด
“คุณพ่อคงไม่ร้ ูวา่ ลีจะจําอะไรไม่ได้ ”
“อย่าพูดอย่างนันสิคณ
ุ ลี อย่างน้ อยคุณก็ยงั จําท่านได้ ”
ธี รศานต์บีบไหล่เล็กไว้ มนั ด้ วยความทีเขาเห็นปณาลีตงแต่
ั หล่อนยัง
อายุไม่พ้ นขวบด้ วยซํ า ไม่ใช่หลาน ก็ เหมื อนใช่ คําปลอบใจจึง เป็ นเพี ยงสิ ง
เดียวทีเขาสามารถช่วยให้ หลานสาวตรงหน้ าคลายทุกข์ได้ ในยามนี
“คุณต้ องเข้ มแข็งให้ มากกว่านีคุณลี ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน ยังไงคุณยัง
มีคณ
ุ กุศลิน คุณชนะชล และก็ทนายแก่ๆ อย่างลุงนะ”
คําว่าลุงแก่ๆ ของเขาเรี ยกรอยยิมจากปณาลีได้ หน่อยพลางปาดนําตา
ออกจากแก้ ม
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ในสายตาของปณาลี ทนายแก่ๆ อย่างเขาไม่ได้ ดแู ก่สกั นิด นอกจาก
รอยเหียวย่นทีปรากฏให้ เห็นบ้ างนิดหน่อยบนใบหน้ ารู ปยาวนัน แม้ ว่าธี รศานต์
จะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับชลาคมก็ตาม
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๒
รถขับเคลือนสีล้ อจอดลงหน้ าปากประตูทางเข้ าอาคารสูงราว
สามสิบชัน ปณาลีมองเข้ าไปในตัวอาคารส่วนทีเป็ นบริ ษัทของห้ างสรรสินค้ า
มีแต่กระจกบานใสรายล้ อมไปทัวอาคาร แล้ วก็ต้องผ่อนลมหายใจออกมาเบาๆ
ก่อนถอดเข็มขัดนิรภัยออกจากตัว
หล่อนไม่ได้ สงั เกตหรอกว่ามีแววตาห่วงใยของชายหนุ่มข้ างกายลอบ
มองมาตลอดทางทีพามาส่ง
“เป็ นอะไรรึเปล่าเรา หรื อว่าเมือคืนฝั นร้ ายอีก”
“เปล่าค่ะ ลีแค่ปวดหัวนิดหน่อย พีชลไม่ต้องเป็ นห่วงลีหรอกนะคะ”
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คําตอบของแฟนสาวดูเหมื อนจะไม่ทําให้ ชนะชลหายเป็ นห่วงได้ เลย
เขากุมมือนุม่ ๆ ของหล่อนไว้ อย่างกับกลัวหล่อนจะหนีหายไปเสียเดีXยวนัน “ช่วง
นีเราปวดหัวบ่อยมากเลยรู้ ตวั รึ เปล่า ต้ องดูแลตัวเองให้ มากกว่านีนะ พีคงทน
ไม่ได้ ถ้าเห็นเราเป็ นอะไรไปอีก”
“โธ่ พีชลคะ” ริ มฝี ปากสี บางยิมกว้ างให้ เขา เกาะกุมมื อเขาตอบ “ลี
ไม่ได้ เป็ นอะไรจริ งๆ ค่ะ หรื อถ้ าพีชลเป็ นห่วง กลัวลีจะเป็ นอะไรไปอีก เดีXยวลี
จะโทร.รายงานตัวกับพี ชลทุกหลังมื ออาหารเลยเป็ นไงคะ ทังเช้ า กลางวัน
เย็น พีชลจะได้ มนใจว่
ั าลีไม่เป็ นอะไร เอ...แต่ลีว่าน่าจะแถมตอนคําและก็ก่อน
นอนด้ วย และก็ตอน...”
“ตกลงๆ” ชนะชลรี บยกมือยอมแพ้ “พอพีเป็ นห่วงทีไร เราต้ องทําเป็ น
เล่นอยูเ่ รื อย ถ้ าเราทําได้ พีก็ยินดีจะรอรับโทรศัพท์เราทุกสามมือเลย เอ้ า !”
“อ้ าว ทําไมไม่ห้ามกันบ้ างเลยล่ะพีชล แบบนีลีก็แย่สิ”
“ก็เราบอกเองไม่ใช่เหรอ”
เมื อโดนเจ้ าหล่อนย่นจมูกใส่เข้ าให้ เขาจึงบีบจมูกย่นนันแกล้ งตอบ
“พีลดให้ เหลือหลังสามมืออาหารแล้ วนะ แต่เราห้ ามผิดคําพูดล่ะ”
สาวร่ างสูง โปร่ ง ก้ าวลงจากรถ เปลี ยนเป็ นยื นโบกมื อให้ คนขับนอก
กระจก “ขอบคุณนะคะพีชล และก็ขบั รถดีๆ ด้ วยนะคะ”
“ครับผม” ชายหนุ่มตะเบ๊ ะรับ จากสบมองดวงหน้ าสวยก็เปลียนเป็ น
มองถนนเบืองหน้ าก่อนเลียวรถออกจากตึกลานจอดรถไป
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รอจนรถของชนะชลหายลับไปปณาลี ถึงค่อยละสายตา หันกลับมา
มองบริ ษัทของตัวเองอีกครัง แต่หล่อนต้ องถอยผละออกมาแทบไม่ทนั เมือเห็น
เงาดําของใครบางคนสะท้ อนบนกระจก พาดผ่านไปในพริ บตา
ปณาลีหนั หลังขวับ แต่แล้ วก็ต้องถอนใจดังพรื ด เมือสิงทีพบด้ านหลัง
คือ ความว่างเปล่า ไร้ ซึงรถและผู้คน ไม่มี สิ งใดที จะบ่ง บอกได้ เ ลยว่าเป็ น
เจ้ าของเงาดําเมือครู่
“สงสัยคงตาฝาด” ปณาลีบอกตัวเอง คราเดียวกับทีประตูบริ ษัทเลือน
เปิ ดรับอัตโนมัตเิ ชือเชิญให้ หญิงสาวเข้ าสูภ่ ายในอาคาร
ไม่ ร้ ู ว่ า เพราะอะไรปณาลี ถึ ง รู้ สึ ก เหมื อ นตัว เองถู ก จั บ ตามองอยู่
ตลอดเวลา ไม่ใช่แค่เมื อเช้ า...ใต้ อาคารจอดรถ แต่ก่อนขึนรถชนะชลมายัง
บริ ษัทวันนี ตอนเช้ าก่อนออกจากบ้ านทุกวัน หรื อกระทังตอนเย็นหลังเลิกงาน
หล่อนก็ยงั รู้สกึ ได้ ถึงสายตาของใครบางคนจ้ องมองหล่อนอยูไ่ ม่หา่ ง
คงไม่ใช่เพราะเรื องความฝั นเพียงเรื องเดียวทีทําให้ ปณาลีมีสีหน้ าไม่ส้ ดู ี
ในเช้ าวันนี...ความรู้ สึกแปลกๆ เหล่านีเป็ นอีกเหตุผลหนึงทียังค้ างคาใจหล่อน
ไม่แพ้ กนั และนับวันความรู้สกึ แปลกประหลาดเหล่านียิงจะรุนแรงมากขึนทุกที
ทันทีทีถึงชันผู้บริ หาร ปณาลีซอยเท้ าออกมาจากลิฟท์ ก่อนหยุดยืนอยู่
หน้ าห้ องทํางานของกุศลินมองเวลาบนหน้ าปั ดนาฬิกาข้ อมือตัวเอง กุศลินนัด
สอนงานหล่อนไว้ ได้ แต่หวัง ว่าคนในห้ องจะไม่กล่าวโทษที สายไปร่ วมครึ ง
ชัวโมง
แต่ยงั ไม่ทนั ผลักประตูเข้ าไป คนในห้ องก็กลับเปิ ดสวนทางออกมาทํา
ให้ ปณาลีสะดุ้งจนตัวโยน เช่นเดียวกับอีกฝ่ ายทีถอยผละไปเหมือนกัน
๒๓

Recall...อดีตรักรอยหัวใจ

สรัน

“โธ่หนูลี”
“คุณลุงสรร” ทีแท้ ก็เสกสรร หนึงในผู้บริ หารบริ ษัทของชลาคม
ปณาลียกมือไหว้ ทําความเคารพชายมีอายุตรงหน้ า แต่นําเสียงทีเอ่ย
ถามมี ความกังวลผ่านไปถึงเจ้ าของห้ องด้ านใน “คุณลุงมาคุยธุระกับคุณลิน
เหรอคะ”
“เรามาก็ดีแล้ ว ลุงกําลังอยากคุยกับเราอยูพ่ อดี”
ปณาลี สมั ผัสได้ ถึงความเครี ยดภายใต้ นําเสี ยงนัน เขาดูจะหัวเสียไม่
น้ อยเมือมีเสียงของกุศลินแทรกเข้ ามา “คุณปณาลีเข้ ามาข้ างในได้ เลยค่ะ เลย
เวลานัดมามากแล้ ว”
“แล้ วลุงจะมาคุยกับเราใหม่วนั หลัง” เขากระซิบพอให้ เขาและหล่อนได้
ยินกันแค่สองคน คนสุดท้ ายทีเสกสรรมองไปคือหญิงสาวในห้ อง ก่อนเบียงตัว
หลบออกไปเร็ วราวพายุ
ปณาลี พยายามปิ ดประตูให้ เบาที สุด อาจเป็ นเพราะหล่อนพยายาม
ถ่วงเวลาทีจะต้ องเผชิญหน้ ากับคนหลังโต๊ ะทํางาน
“เชิญนังค่ะคุณลี”
แม้ ภายในห้ องจะเงียบแสนเงียบ แต่น่าแปลกทีปณาลีกลับรู้ สึกอึดอัด
พิกล เหมือนกับมีแต่ความหม่นหมองรายล้ อมอยูร่ อบกาย
ท่าทางของเสกสรรทีเดือดพล่านออกจากห้ องไปไม่ใช่แค่ครังนีครังเดียว
ทีหล่อนเคยเห็น ทําให้ ปณาลีเริ มเป็ นห่วงหญิงสาวทีนังหันหลังอยูต่ อนนี
“เกิดอะไรขึนรึเปล่าคะคุณลิน”
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“…เปล่าจ้ ะ” กุศลินตอบพลางหมุนเก้ าอี กลับมาเผชิญหน้ ากับหญิ ง
สาวทีนังหน้ าโต๊ ะทํางานเรี ยบร้ อย
“คุณร้ องไห้ ” ในทีสุดปณาลีก็หาคําตอบของความรู้ สึกเมือครู่ พบ ดวง
หน้ าเรี ยวทีเคยยิมแย้ มสดใสให้ กับทุกคน บัดนี...มีแต่สีหน้ าซีดเซียว รอยยิม
เจือนกับดวงตาทีแดงกําของหญิงสาวดูยงั ไงก็เหมือนคนทีเพิงผ่านการร้ องไห้ มา
อย่างหนัก
“คุณลุงสรรมาต่อว่าคุณอีกแล้ วใช่มยคะ”
ั
คํ าถามของปณาลี แทนที จะช่วยให้ กุศ ลิ นดี ขึน กลับกลายเป็ นดัง
เหล็กแหลมทิมแทงใจ เรี ยกพาเอานําตาทีเหือดแห้ งไปหมาดๆ พรังพรู ออกมา
อีกครัง
“ลีจะไปคุยกับลุงสรรค่ะ” ไม่พูดเปล่า เจ้ าหล่อนยังลุกขึนพรวด ร้ อน
ถึงเจ้ าของห้ องทีต้ องคว้ าแขนหล่อนไว้
“ไม่ต้องหรอกค่ะคุณลี ดิฉนั ไม่เป็ นอะไร”
“แต่คณ
ุ ร้ องไห้ ”
“ก็แค่ร้องไห้ ” กุศลินว่าพลางปาดนําตาออกจากแก้ ม “ดิฉันก็เป็ นแบบ
นีแหละค่ะ ทุกข์นิดเดียวก็ร้องไห้ เดีXยวเดียวก็เลิกร้ องไปเองแหละค่ะ”
ปณาลี ม องหญิ ง สาวตรงหน้ า ให้ แ น่ ใ จว่ า นันไม่ ไ ด้ เ ป็ นเพี ย งแค่ คํ า
ปลอบใจ เพราะพอจะเดาได้ จากคําพูดของเสกสรรเมือครู่ แล้ วว่าคงมาต่อว่า
การทํางานของหล่อนผ่านกุศลินอีกตามเคย
“อย่าโกรธคุณลุงเลยนะคะคุณลี เป็ นความผิดของดิฉันเองทีดูแลคุณ
ไม่ดีเท่าทีควร”
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“ใครบอกล่ ะ คะ ทุก วัน นี คุณ ลิ น ทํ า ดี ที สุด แล้ ว แต่ลี เ องต่า งหากที
ทํางานไม่ได้ เรื อง ถ้ าลีให้ ความสําคัญกับงานมากกว่านีคุณลินก็คงไม่โดนคุณ
ลุงต่อว่า...ยังไงวันนีลีก็ต้องคุยกับคุณลุงให้ ร้ ูเรื องค่ะ”
คราวนีปณาลีไม่ฟังเสียงค้ าน เดินออกจากห้ องทํางานของกุศลินได้ ก็
มุง่ ตรงมายังห้ องทํางานของเสกสรร ซึงอยูถ่ ดั จากห้ องของหญิงสาวแค่สองห้ อง
เท่านัน
“ยังเข้ าไปไม่ได้ นะคะคุณปณาลี” เลขาหน้ าห้ องของเสกสรรเอ่ยห้ าม
แต่ไม่ไวเท่าปณาลีทีผลีผลามเปิ ดประตูเข้ าไปไม่ปล่อยให้ อีกฝ่ ายได้ ทนั ตังตัว
“ลีมีเรื องจะคุยกับ...” แต่แล้ วเจ้ าหล่อนก็ต้องชะงัก เพราะในห้ องไม่ได้
มีเสกสรรเพียงคนเดียว หากมีผ้ ชู ายอีกคนนังร่วมอยูด่ ้ วย
ชายในชุ ด สู ท ซึ งนั งหน้ า โต๊ ะ ทํ า งานของเสกสรรยั ง คงนังนิ ง ไม่ มี
ปฏิกิริยาใดตอบสนอง ผิดกับเจ้ าของห้ องทีสปริ งตัวลุกจากเก้ าอีในทันทีทนั ใด
“คุณนี ! ผมบอกแล้ วใช่มยว่
ั ายังไม่อนุญาตให้ ใครเข้ ามา”
“เอ่อ...คือ...ดิฉนั ”
“อย่าโทษคุณปรานีเลยค่ะคุณลุง ลีผิดเองทีผลีผลามเข้ ามา” ปณาลี
ออกรับแทน ก่อนทําสัญญาณมือบอกให้ เลขาสาวกลับออกไปหน้ าห้ อง
การรับผิดแต่โดยดีของปณาลีคงสร้ างความพอใจให้ กบั เสกสรรไม่น้อย
รอยยับย่นบนหน้ าผากจึงคลายลง แต่ยงั คงเหลือความเคร่ งขรึ มให้ เห็นเหมือน
เช่นทุกครัง “ลุงบอกแล้ วไม่ใช่เหรอว่าจะคุยกับเราใหม่วนั หลัง”
“ลีทราบค่ะคุณลุง แต่ลีอยากอธิบายเรื องวันนีให้ คณ
ุ ลุงเข้ าใจ”
“ไม่เป็ นไรครับคุณสรร” จูๆ่ คนทีนังนิงอยูน่ านก็ลกุ ขึนเสมอเสกสรร
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ชัววินาทีนนปณาลี
ั
ร้ ูสกึ เหมือนตัวเองโดนร่ ายมนต์สะกดให้ หยุดนิงอยู่ที
แผ่นหลังกว้ างของคนตรงหน้ า เสียงของชายผู้นนถึ
ั งแม้ จะฟั งดูเรี ยบเฉย แต่
หล่อนกลับมีความรู้สกึ ว่ามันนุม่ นวลและน่าฟั ง...คุ้นเคยจนน่าประหลาด
เจ้ าของเสียงขยับเสือสูทให้ เข้ าทีเล็กน้ อย ”เผอิญผมเพิงนึกขึนได้ ว่ามี
ธุระด่วนต้ องทํา แล้ วเราค่อยคุยธุระของเราวันหลังแล้ วกันครับ”
ปณาลี ล ะสายตาจากเสกสรรหันมองเขาให้ แน่ใจว่าไม่ไ ด้ ฝั นไป แต่
ทันที ทีชายหนุ่ม ตรงหน้ าหันมาเผชิ ญหน้ ากับหญิ ง สาว ใบหน้ าของเขามี แต่
ความเคร่งขรึม ไม่แสดงความรู้สกึ ใดให้ เห็นแม้ แต่น้อย
หากนัยน์ตาสีนิลคูน่ น...สวยชวนหลงใหล...คล้
ั
ายชายในฝั นของหล่อน
มากเสียจนคนมองต้ องกระพริ บตาถี !
แต่มนั ก็แค่ชวพริ
ั บตาเดียว เพราะเขาไม่คิดจะมองหน้ าหล่อนด้ วยซํา
ขายาวๆ ของเขาก้ าวผ่านพ้ นหน้ าไป เหมือนกับเขาไม่เห็นผู้หญิงทีชือปณาลีอยู่
ในสายตา ภาพสุดท้ ายทีเห็น...คือประตูห้องปิ ดลง
“คุณรชานนท์”
“คะ ?” การทีเสกสรรก็โพล่งขึนมา ทําให้ ปณาลีต้องตังสติเล็กน้ อย
เสกสรรค์ ผ่อนลมหายใจอย่ างรํ า คาญๆ ก่ อนนังลงบนเก้ าอี ตัวเดิ ม
“ผู้ชายคนนันชือรชานนท์ เรี ยนจบจากต่างประเทศมาได้ หลายปี แล้ วแต่เพิงเริ ม
มาช่วยงานทีบริ ษัทเงินทุนของคุณภูเบศวร์ ได้ ไม่นาน...เขาเป็ นหนึงในหุ้นส่วน
ของบริ ษัทเรา และเป็ นหลานชายของเจ้ าหนีของบริ ษัทเราด้ วย”
“เจ้ าหนี !” ปณาลีถึงกับร้ องเสียงหลง “หมายความว่ายังไงคะคุณลุง”
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“นีคุณลินผู้แสนดีของเราเขาไม่ได้ บอกรึ ไงว่าบริ ษัทของเรากําลังทํางาน
ผ่อนชําระหนีให้ บริ ษัทเงินทุนของคุณภูเบศวร์ อยู”่
สิงทีเพิงรู้ ทําให้ ปณาลีช็อค ฝ่ ายเสกสรรเองไม่สนใจในท่าทีของหล่อน
สักเท่าไหร่ เขาผละมือจากแฟ้มเอกสารบนโต๊ ะเปลียนเป็ นนังไขว้ ห้างพิงพนัก
เก้ าอีอย่างไม่สบอารมณ์
“หลังจากเราประสบอุบตั ิเหตุ ก็ ไ ล่เลี ยกับที พ่อเราเสี ยชี วิตนันแหละ
คุณลินเธอต้ องทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารบริ ษัทนีแทนชัวคราว ตอนนันบริ ษัทของ
เราก็ตกตําอยู่แล้ ว พวกเราจึงตัดสินใจกู้เงินจากบริ ษัทเงินทุนของคุณภูเบศวร์
มาหมุนเวียนกิจการของเรา”
“ทําไม...ทําไมลีถึงไม่ร้ ูเรื องนีเลยล่ะคะคุณลุง”
“ก็เพราะเราไม่เคยสนใจอะไรเลยน่ะสิยยั ลี” เสกสรรตอบโดยไม่ต้อง
คิด เขาคงอยากทีจะพูดประโยคนีมานานแล้ ว
เมือโดนชายมีอายุตอ่ ว่าตรงๆ ปณาลีเองก็เถียงไม่ออกนอกจากยิมเหย
เกให้ ผ้ เู ป็ นลุง
“ลุงขอพูดตรงๆ นะว่าพ่อของเราชอบทํ าอะไรเกิ นตัวมาแต่ไหนแต่ไ ร
แล้ ว เดิมทีห้างสรรพสินค้ าของเราก็มนคงดี
ั
อยู่หรอก ดันไปหาเรื องใส่ตวั ไป
ซือกิจการโรงแรมทีเพิงปิ ดตัวลงมาบริ หาร แล้ วเป็ นไงล่ะ สุดท้ ายก็เจ๊ ง
แต่มนั ไม่จบแค่นนั ห้ างเราก็พลอยขาดทุนไปด้ วย ก็เพราะพ่อเรามัว
แต่เอาเงินไปถลุงกับกิจการโรงแรมบ้ าๆ บอๆ นันน่ะแหละ พักหลังๆ บริ ษัทเรา
เลยต้ องมีมาตราการคุมค่าใช้ จา่ ย ต้ องปิ ดไฟดวงเว้ นดวง ปิ ดแอร์ เป็ นบางเวลา
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ซําร้ ายเรายังไม่มีเงินพอจะจ่ายเงินเดือนให้ กบั พนักงานและก็ดอกเบียจากเงินกู้
ครังก่อนๆ ด้ วย”
อยู่ดีๆ คนเล่าก็หวั เราะขืนออกมา “ถ้ าลุงเป็ นลูกค้ า ก็คงไม่คิดจะมา
ใช้ บริ การห้ างฯ เราอีกแล้ วล่ะ โชคดีแค่ไหนทีคุณรชานนท์ยอมให้ เรากู้เงินจาก
บริ ษัทของลุงเขามาหมุนเวียน”
ปณาลีนึกภาพตามในสิงทีเสกสรรพยายามจะอธิ บายให้ หล่อนเข้ าใจ
แต่ประโยคท้ ายกลับสร้ างความประหลาดใจให้ ปณาลีมากทีสุด “น่าแปลกนะ
คะคุณลุง ฟั งดูแล้ ว...บริ ษัทของเราไม่น่าจะอยู่ในสถานะทีใครจะกล้ าให้ ก้ ูยืม
เงินกันได้ ง่ายๆ แต่คณ
ุ รชานนท์ก็ยงั ให้ ยืม”
“นันไง ลุงถึงอยากให้ คนของเราเอาใจเขาให้ มากๆ อย่างน้ อยก็ถือว่า
เป็ นการตอบแทนในนําใจของเขาทีมีตอ่ บริ ษัทของเรา”
นํ# าใจ! ปณาลี เพี ยงแต่ค้านเสกสรรในใจ รู้ ดีว่าถ้ าพูดออกไปคน
ตรงหน้ าก็คงไม่ฟัง
“ทีนีเราคงเข้ าใจแล้ วว่าทําไมลุงถึงต้ องคอยจําจีจําไชเรานัก”
“แต่ลีไม่อยากให้ คณ
ุ ลุงกับคุณลิน...”
“ลุงว่าวันนีเราพอแค่นีเถอะ ลุงยังมีงานต้ องทําอีกมาก” เสกสรรตัด
บท ก่อนกดปุ่ มบนเครื องตอบรับบนโต๊ ะ “คุณปรานีสง่ ท่านประธาน”
คําเรี ยกของเสกสรรที เปลียนไปกะทันหันทําให้ ปณาลีหัวเสีย ในเมื อ
เจ้ าของห้ องไม่ต้อนรับหล่อนแล้ ว ปณาลีจึงไหว้ ชายมีอายุอย่างเสียมิได้ ก่อน
เดินหน้ านิวออกจากห้ องไป
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“คุณปณาลีคะ คุณมนต์นภามาขอพบค่ะ”
เสี ย งเพลิ น ตาเลขาสาวหน้ า ห้ อ งรายงานผ่ านเครื องตอบรั บ บนโต๊ ะ
ทํางาน เรี ยกรอยยิมกว้ างจากท่านประธานที กํ าลังนังครุ่ นคิดเรื องเสกสรรอยู่
เป็ นนานสองนาน เอ่ยอนุญาตกับเลขาสาว ไม่นานมนต์นภาก็เปิ ดประตูเข้ ามา
ในห้ อง
พอเห็นเพือนเท่านันปณาลีไม่รีรอลุกจากโต๊ ะทํางานมาต้ อนรับ “จะมา
หาเราทําไมไม่โทร.มาบอกก่อนละมนต์”
“มนต์โทร.มาหาลีแล้ วแต่สงสัยลีคงไม่ได้ ยินน่ะจ้ ะ”
มนต์นภาตอบยิมๆ ก่อนเดินตามเพือนมานังทีโซฟายาวสําหรับต้ อนรับ
แขก “เอ...ลีไม่สบายรึเปล่า ทําไมหน้ าซีดจัง”
“ฮือ ? เราดูหน้ าซีดขนาดนันเลยเหรอ” ปณาลีสาละวนจับหน้ าตัวเอง
ให้ วนุ่ ขณะทีเพือนสาวยังคงมีสีหน้ าเป็ นกังวล
มนต์นภาเป็ นเพือนสนิทของปณาลีตงแต่
ั สมัยมัธยมศึกษาตอนปลาย
พอเรี ยนจบ ทังสองก็สอบเข้ าได้ มหาวิทยาลัยเดียวกัน ด้ วยความทีเป็ นเพือน
กันมานาน แค่เพี ยงหล่อนปั นหน้ ายิมแล้ วเดินเข้ ามาทักทายอย่างปกติคงไม่
อาจปิ ดบังความอ่อนล้ าทังกายและใจยามนีได้
ปณาลีจึงถอนใจออกมา “ไม่มีอะไรหรอกมนต์ เราแค่เครี ยดเรื องงาน
นิดหน่อย ไม่อยากถูกตําหนิอีกน่ะ ภาพความฝั นมันทําให้ เราไม่มีสมาธิทํางาน
เลย”
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“ฝั น ?” เพือนสาวนิวหน้ าเล็กน้ อยยามพินิจมองดวงหน้ าสวยของเพือน
“ฝั นร้ ายทีลีเคยเล่าให้ ฟังน่ะเหรอ”
“ก็ ...เอิม...ไม่เชิงหรอก พักหลังมานี เรารู้ สึกเหมื อนมี ใครคอยจับตา
มองเราอยูต่ ลอดเวลา เราเบือตัวเองน่ะมนต์ บอกตามตรงว่าตังแต่เราฟื นจาก
อุบตั ิเหตุ ไม่มีวนั ไหนทีเรามีความสุขสักวัน ภาพในความฝั นมันตามมาหลอก
หลอนเราทุกคืน ตืนมาก็ต้องมารับรู้ ว่าตัวเองความจําเสือม จําอะไรไม่ได้ แถม
ยังมีงานเป็ นกองพะเนินให้ ต้องเรี ยนรู้ อีก บางครัง...เราก็แอบคิดนะ ว่าเราไม่
น่ารอดจากอุบตั เิ หตุครังนันเลย จะได้ ไม่ต้องรับรู้กบั ปั ญหาพวกนี”
“คิดแบบนันได้ ยงั ไงลี”
เสียงหลงของมนต์นภาทําให้ ปณาลีรีบจุ๊ปาก “ร้ องเสียดังลันเชียวมนต์
กลัวคนข้ างนอกเขาจะไม่ได้ ยินเรื องทีเราพูดกันรึไง”
“ก็แล้ วทําไมลีพดู แบบนันล่ะ คนทีบาดเจ็บแบบลีก็มีอีกมาก บาดเจ็บ
หนักกว่าลีก็ใช่ว่าจะไม่มี คนพวกนันเขายังอยากทีจะมีโอกาสรอดชีวิตกลับมา
อยูก่ บั คนทีพวกเขารักเลย ลีเองสิโชคดีแค่ไหน ยังจะมาแช่งตัวเองอีก”
“โอ๋ๆ เราขอโทษทีพูดไม่คิด” ปณาลีลบู แขนเพือนไปมาปลอบใจเป็ น
การใหญ่ “เราก็แค่พดู เล่น ไม่อยากให้ มนต์เครี ยดน่ะ”
มนต์นภายังคงมองเพือนอย่างโกรธๆ แต่ความเป็ นห่วงนันมีมากกว่า
จึงปั ดความขุ่นมัวในใจทิงเสีย “ถ้ าลี ไม่สบายใจ ลีก็น่าจะระบายให้ คณ
ุ ชลรู้
บ้ างนะ ไม่ใช่มาเก็บงําไว้ คนเดียวแบบนี”
“ได้ ทีไหนล่ะมนต์ รายนันนะเป็ นห่วงเรายิงกว่าอะไร ถ้ าขืนเราเล่าเรื อง
พวกนีให้ เขาฟั ง เราว่าคนทีเครี ยด จะกลายเป็ นเขาเสียมากกว่า”
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“แต่ลีกบั เขาเป็ นคูห่ มันกันนะ มีเรื องกลุ้มใจอะไรก็ไม่ควรปิ ดบังกัน”
“โธ่ มนต์” ปณาลี พูดได้ เท่านัน ดูแล้ วท่าจะไม่ใช่แค่ชนะชลเพี ยงคน
เดียวทีเป็ นห่วงหล่อนจนเกินความพอดี ยังมีคนข้ างกายนีอีกคน
เมือเห็นอีกฝ่ ายมีสีหน้ าขึงขังขึนมา คนทีตังใจจะปล่อยให้ ความหวังดี
ของเพือนผ่านเลยไปจึงถอดใจพยักหน้ ารับอย่างเนือยๆ ก่อนกลับมานังทีโต๊ ะ
ทํางานตามเดิม โดยมีมนต์นภาตามมานังฝั งตรงข้ าม
“บ่ายนีลีว่างรึ เปล่า ผู้บริ หารบริ ษัทเงินทุนนัดมนต์ไปคุยเรื องเงินทีจะ
ขอกู้ยืมไปขยายกิจการร้ านอาหารน่ะ ลีไปเป็ นเพือนมนต์หน่อยนะ”
“ว่าแล้ วว่ามาหาเราต้ องมีเรื องให้ ชว่ ย”
คําขอร้ องนันเรี ยกรอยยิมขันจากปณาลีได้ หน่อย แม้ มนต์นภาจะดูเป็ น
ผู้หญิงทีทังเก่งและฉลาดเพียบพร้ อมอย่างแม่ศรี เรื อนไทยในสายตาของคนรอบ
ข้ าง แต่สําหรับปณาลีแล้ ว เพือนสาวคนนียังมีนิสยั เป็ นเด็กอยูม่ าก
“อะไรกันจ๊ ะคุณมนต์นภา ร้ านอาหารออกใหญ่โตก็ดแู ลตัวคนเดียวมา
ตลอด แค่ไปพบผู้บริ หารบริ ษัทเงินทุนสักชัวโมงสองชัวโมงเองจะกลัวทําไม”
“แต่มนั ไม่เหมือนกัน ลูกจ้ างทีร้ านอาหารล้ วนแต่เป็ นคนเก่าแก่ของคุณ
พ่อคุณแม่มนต์ทังนัน กิ จ การร้ านอาหารนี ก็ เ ป็ นของครอบครั ว แต่ผ้ ูบริ หาร
บริ ษัทเงินทุนนีสิ มนต์ยงั ไม่เคยเห็นหน้ าสักครัง รู้จกั ก็ไม่ร้ ู จกั แล้ วยังต้ องเสนอ
งานพร้ อมอธิบายรายละเอียดให้ เขาฟั งอีก แค่คดิ ก็ตืนเต้ นแล้ ว”
“ตืนเต้ นก็ไม่ต้องไป”
“ได้ ไงล่ะลี แล้ วร้ านอาหารของมนต์จะขยายกิจการได้ ยงั ไง”
“งันก็ไป”
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“ลี”
“มนต์” ปณาลีแกล้ งร้ องครางเลียนแบบอีกฝ่ าย แต่คนโดนล้ อเหมือน
จะไม่มีอารมณ์ขนั ด้ วย หน้ ากลมๆ ของเจ้ าหล่อนถึงได้ บดู บึงหนักกว่าเก่า แล้ ว
มีเหรอทีเพือนอย่างหล่อนจะไม่ใจอ่อน
“ก็ ไ ด้ แต่เ ราคงไปได้ ไ ม่ นานนะเพราะยัง เป็ นเวลางานอยู่ ต้ องขอ
อนุญาตคุณลินก่อน”
ดวงตากลมโตสวยคู่นันประกายวิบวับอย่างมี ความหวังขึนมาทันใด
“จริ งนะลี ลีน่ารักทีสุดเลย ขอบใจนะจ๊ ะ แค่ลียอมไปด้ วยมนต์ก็อุ่นใจแล้ ว
มนต์รับรองว่าจะไม่ทําให้ ลีเหนือยใจเด็ดขาด ลีแค่นงสบายๆ
ั
เป็ นเพือนฟั งมนต์
อธิบายงานให้ ผ้ บู ริ หารฟั งก็พอ”
“เราต้ องเข้ าไปด้ วยเหรอ”
มนต์นภาฉี กยิมกว้ างให้ เพือนสาวแทนคําตอบ คนทีหลวมตัวตกปาก
รับคําจึงมองเพือนอย่างงงๆ แกมนึกขันในสีหน้ าระรื นนัน อะไรของยัยมนต์ กนั
นะ แค่หล่อนไปเป็ นเพือ' นดี ใจอย่างกับถูกล็อตเตอรี 'รางวัลที ห' นึ'ง
มนต์นภาขับรถพาปณาลีออกมาจากห้ างสรรพสินค้ าในเวลาถัดมา
เพื อนสาวปรนนิ บัติ ดูแ ลปณาลี ดี อ ย่ า งที พูด ไว้ ไ ม่ มี ผิ ด เพราะไม่ ว่ า
หล่อนจะขยับเขยือนไปทางไหนเป็ นต้ องหันมาบริ การ
“จะเปลี ยนแผ่นซี ดีเพลงเหรอลี ” มนต์นภาถามคนทีกํ าลังเอียวตัวไป
ข้ างหลัง และทําท่าจะเอียวตัวตาม ปณาลีจงึ ยกมือห้ ามทันควัน
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“ไม่ต้อง เราไม่มีวันยอมให้ มนต์ปล่อยพวงมาลัยหรอกนะ ขับรถอยู่
ขื นหันมาหยิ บให้ เ ราเดีX ยวก็ ขับไปชนใครเขาเข้ าหรอก อยากความจํ าเสื อม
เหมือนเรารึไง”
“ก็มนต์อยากช่วยลี”
ปณาลี ส่ายหน้ าระอาในความห่วงใยเกิ นพอดีของเพื อนสาว เลื อก
แผ่นซี ดีเพลงในกล่องผ้ าบนเบาะหลังรถไม่นาน ก็ ตัดสิ นใจหยิ บมาสักแผ่น
เตรี ยมใส่เครื องเล่นซีดีในรถแทนแผ่นเดิม “ถามจริ งเถอะมนต์ เอาใจเราเป็ น
พิเศษแบบนี มีความลับอะไรรึเปล่า”
“ความลับ ?” มนต์นภาทวนคําเพือนแล้ วต้ องแค่นหัวเราะออกมา โบก
ปั ดไปมาในอากาศราวกับเป็ นเรื องไร้ สาระ “ความลับอะไร มนต์เนี ยนะจะมี
ความลับกับลี”
“ถ้ าเรารู้แล้ วเราจะมาถามมนต์อยูน่ ีเหรอ”
มนต์นภางึมงําร้ องเพลงตามนักร้ องในแผ่นซีดี เห็นอีกฝ่ ายทําเป็ นไม่
สนใจปณาลี เลยหรี เสี ยงเครื องเล่นซี ดีให้ เบาลงเหลื อเพี ยงเสี ยงเพลงดังคลอ
เบาๆ เพราะต้ องการดืมดําบรรยากาศนอกรถมากกว่า
ด้ วยความทีการจราจรบนท้ องถนนค่อนข้ างโล่งทําให้ ปณาลี มีโอกาส
มองวิวทิวทัศน์ข้างทางได้ เต็มตา อย่างน้ อยก็ได้ เห็นต้ นไม้ บนเกาะกลางถนนที
แม้ จะดูเหี ยวเฉาไปบ้ าง แต่สีเขี ยวของต้ นไม้ ใหญ่ น้อยช่วยเป็ นจุดพักสายตา
ของคนในรถได้ ดีนอกจากป้ายโฆษณากับตึกสูงระฟ้าสองข้ างทาง
มนต์นภาขับรถวิงฉลุยมาตลอดทาง กระทังถึงหน้ าบริ ษัทเงิ นทุนรถ
กลับแน่นขึนถนัดตา ไม่เพียงแค่รถเท่านันทีชะลอตัวอย่างไม่มีสาเหตุ แต่บน
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ฟุตปาธหน้ าบริ ษัทเงินทุนยังเต็มไปด้ วยกลุ่มคนจํานวนหนึง ยืนล้ อมเป็ นแนว
กันปิ ดทางเข้ า – ออกของบริ ษัท
“เกิดอะไรขึนน่ะลี” มนต์นภาเอ่ยถาม ตืนตระหนกกับภาพทีเห็น
ปณาลี เ ป็ นฝ่ ายเพ่ง มองไปยัง วงล้ อมตรงหน้ า คราเดี ย วกับที รถของ
เพือนสาวค่อยๆ เคลือนตัวเข้ าใกล้
จุดเกิดเหตุนนมี
ั รถตํารวจคันหนึงจอดบังกลุม่ คนตรงฟากถนนพอดี ทํา
ให้ ปณาลีสามารถมองเห็นภาพตรงหน้ าได้ ชดั เจน แต่แล้ วสิงทีเห็นคือร่ างของ
ชายผู้ห นึ งนอนแน่ นิ งอยู่บ นฟุ ต ปาธ บริ เ วณขมับ ข้ า งของชายผู้นัน มี ร อย
กระสุนและคราบเลือดแห้ งกรังติดอยู่รอบๆ เลือดสดยังคงไหลอาบร่ างที นอน
หมดสติอยูอ่ ย่างนัน
ปณาลีได้ แต่เอามือป้องปาก คําตอบต้ องกลืนหายลงคอ
สภาพทีมีแต่เลือดอาบกายทําให้ ภาพในฝั นร้ ายหวนกลับเข้ ามาในหัว
สมองพลัน ภาพของบิดากับชายในฝั นตีปนกันมัวรู้สกึ เหมือนอาหารกําลังไหล
ย้ อนกลับขึนมาทีคอ ทํามือบอกให้ เพือนรี บจอดรถ มนต์นภาอารามตกใจรี บ
เทียบจอดริ มฟุตปาธ ปล่อยให้ เพือนกระโจนลงจากรถวิงตรงเข้ าไปในบริ ษัท
ทว่ายังไม่ทนั ทีปณาลีจะผลักประตูเข้ าไปใครบางคนก็เปิ ดประตูสวนออกมา
ร่างสูงใหญ่ของอีกฝ่ ายกระแทกปณาลีเต็มแรงทําเอาเสียหลักเซจะล้ ม ยังดีที
เขาประคองร่างของหล่อนไว้ ทนั พูดอะไรบางอย่างกับหล่อน หากเวลานีหู
ของปณาลีอืออึงไปหมด หล่อนไม่สนใจทีจะมองหน้ าเขาด้ วยซํา นอกจากมอง
หาป้ายห้ องนําเพราะเป็ นสถานทีเดียวทีหล่อนนึกถึงในตอนนี !
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๓
ปณาลี เข้ามาในห้องทํางานของเจ้าของบ้าน บริ เวณทางเดิ นจาก
ปากประตูลึกเข้าไปเป็ นทางเดิ นแคบที ห' ล่อนช่างไม่ค้นุ ตาเอาเสี ยเลย ก่อนมอง
แปลกไปที ภ' าพใส่กรอบอย่างดี ซึ'งถูกแขวนบ้างวางตัง# กับพื น# ฝาผนังห้องบ้างติ ด
ทัว' เต็มกํ าแพงไปหมด
ภาพวาดเหล่านัน# แม้จะถูกแขวนอย่ างไม่ เป็ นระเบี ยบ แต่ ก็ดูออกว่ า
เป็ นความตัง# ใจของคนแขวนมากกว่าถูกจัดวางอย่างลวกๆ
ไม่ นานหล่อนก็ เดิ นพ้นทางแคบออกมาสู่กลางห้องทํ างาน ที 'เป็ นห้อง
สี 'เหลี 'ยมกว้าง มี รูปภาพวางพิ งอยู่เต็มห้อง ส่วนน้อยที 'จะเป็ นของใช้จําเป็ น
สําหรับเจ้าของ
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เสี ยงเพลงที เ' ปิ ดคลออยู่เบาๆ กับชายร่ างสูงใหญ่ค้นุ ตาที 'นงั' ไขว่ห้างอยู่
หลังกระดานวาดภาพที ต' งั# เด่นตระหง่านอยู่กลางห้อง สร้างรอยยิ# มปรากฎขึ# นที '
มุมปากของหญิ งสาว
‘เดี ย6 วนี อ# าจหาญเข้ามาในห้องทํางานของพีแ' ล้วเหรอเรา’
ปณาลี ถึงกับสะดุง้ ไม่นึกว่าอี กฝ่ ายจะรู้ตวั ‘พีก' ฤตรู้ได้ไงว่าลี เข้ามา’
‘พีไ' ด้ยินตัง# แต่เราเปิ ดประตูเข้ามาแล้วล่ะ’ เขาเอ่ยพลางวางพู่กนั ในมื อ
ลงบนจานสี มื อข้างหนึ'งปั ดผมยาวกระเซอะกระเซิ งที 'ถูกรวบไว้อย่างไม่ใยดี ไป
ด้านหลัง มื ออี กข้างชี #บ้ยุ ใบ้ไปที ภ' าพวาดตรงหน้า ‘เข้ามาดูภาพให้พีห' น่อยว่า
สวยรึ เปล่า’
ปณาลี เดิ นเข้ามาอย่างเด็กว่าง่าย เอามื อวางไว้บนต้นขาแข็งแรงของ
เขาด้วยความเคยชิ นยามที ถ' ูกเรี ยกให้มาดูภาพใกล้ๆ
ภาพของเด็ กหญิ งต่ างวัยสองคนที 'ยืนเคี ยงข้างกันอยู่หน้าระเบี ยงใน
สวนถู กแต่ ง แต้ ม ด้วยสี ส ัน สดใส สี ทุกสี ที'ช ายหนุ่ม บรรจงวาดให้ ความรู้ สึ ก
นุ่มนวลทุกครั#งที เ' ห็น
‘อี กสองสัปดาห์พีต' อ้ งไปร่ วมงานนิ ทรรศการภาพวาดสี นํ#ามันร่ วมสมัยที '
ต่างประเทศ’
‘ไปต่างประเทศอี กแล้วเหรอคะ’
‘ใช่ จ้ะ งานนี #พี'เป็ นหนึ' งในศิ ลปิ นที 'จะได้ร่วมโชว์ ผลงานในงานด้วยนะ
เราว่าภาพนี ส# วยพอจะนําไปโชว์ได้รึเปล่า’
‘เออ...ลี ...’ จู่ๆ ปณาลี ก็เงี ยบไป เห็นท่าไม่ดีคนถามจึ งกระชับเอวบาง
มาโอบไว้ข้างกาย
‘เราอย่าเงี ยบไปแบบนี ส# ิ พีใ' จไม่ดีเลย’
๓๗
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‘เปล่าเสี ยหน่อยค่ะพีก' ฤต ภาพนี ส# วยดี ออกค่ะ’
ถึ งเจ้าหล่อนจะยิ# ม แต่รอยยิ# มนัน# ซี ดจนเขาจับความรู้ สึกภายใต้ดวง
หน้าสวยนัน# ได้ ‘เราก็รู้ว่าพีไ' ด้ดีมาจนถึงทุกวันนี เ# พราะอาชี พนี # ที พ' ี ต' ้องเดิ นทาง
ไปต่างประเทศบ่อยๆ ก็ เพื 'ออนาคตของเรา ที 'จริ งพี 'ก็อยากชวนเราไปด้วยกัน
แต่พีเ' ห็นว่าเราติ ดเรี ยน’
‘ลี ก็ไม่ได้ว่าอะไรพีเ' สี ยหน่อย ลี เข้าใจ’
คราวนี #ชายหนุ่มถอนใจยาว เปลี 'ยนจากโอบเอวเป็ นเชยคางหญิ งสาว
ขึ# น และนัน' ทํ าให้ปณาลี สบตากับดวงตาสี นิลชัดเจน ‘พี 'รักเรานะ ตราบใดที '
เรายังไม่เข้าใจพีอ' ยู่อย่างนี # พีก' ็คงทิ# งเราไปไม่ได้’
เขาลุกขึ# นจากเก้าอี # ควานหาอะไรบางอย่างจากลิ# นชักใต้โต๊ ะทํ างาน
มุมหนึ'งของห้อง ‘แบมื อเร็ ว’
แม้ปณาลี จะไม่ เข้าใจกับการกระทํ าของเขาสักเท่ าไหร่ แต่ก็ยอมแบ
มื อแต่โดยดี
เขาใส่ของสิ' งนัน# ไว้ในมื อหล่อน ทันที ที'ฝ่ามื อใหญ่ คลายออกหล่อนก็
พบกุญแจสองดอกวางอยู่บนฝ่ ามื อของหล่อนเรี ยบร้อย
‘นี 'คือกุญแจบ้านพี 'เอง พี 'ปั#มไว้ให้เราเก็ บไว้อีกดอก วันไหนถ้าเราไม่
สบายใจจากบ้านโน้น ก็มานอนเล่นที บ' า้ นพีก' ็ได้’
‘แต่ ว่ า พี ' ก ฤตไม่ ช อบให้ ใ ครเข้ า มายุ่ ม ย่ า มในบ้ า นไม่ ใ ช่ เ หรอคะ
โดยเฉพาะแกลลอรี 'ของพี’'
‘ใช่ พีไ' ม่ชอบให้คนอื น' มายุ่มย่ามในบ้านของพี ' แต่ยกเว้นเรา ยังไงวัน
ข้างหน้าบ้านหลังนี ก# ็ตอ้ งเป็ นบ้านของเราอยู่แล้ว’

๓๘
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ปณาลี หยิ บสายไหมพรมสี เขี ยวที 'คล้องติ ดกับกุญแจในมื อมาแกว่งเล่น
มองกุญ แจที ม องหน้าชายหนุ่ม ที อย่ างไม่ ค่อยมั'นใจ ‘พูดแล้วห้ามคื นคํ านะ
พีก' ฤต’
ชายหนุ่มขยี #ศีรษะหญิ งสาวเล่ นอย่ างที 'เขาชอบทํ าทุกครั#งเวลาแกล้ง
หล่ อน ‘ฝากเฝ้ าบ้ านด้วยล่ ะ เด็ กดื #อ ถ้าของพี 'หายไปแม้ แต่ ชิ# นเดี ยว พี 'จ ะ
กลับมาจัดการเรา’
‘หน็อย ทํามาปากหวาน ที แ' ท้ก็อยากให้เราเฝ้ าบ้าน’
‘ไม่ตอ้ งมาแขวะพี เ' ลย ดูแลกุญแจให้ดีแล้วกัน ถ้าหายพี ไ' ม่ปั#มให้ใหม่
แล้วนะ’
ปณาลี กอดอก แยกเขี #ยวใส่เขาพอให้หายหมัน' ไส้ ‘เจ้ าค่ะพ่อศิ ลปิ น
ใหญ่ ดิ ฉัน จะเก็ บ ใส่ ก ล่ อ งล็ อ คกุ ญ แจให้ แ น่ น หนาเลย ชนิ ด ที ' ว่ า ไม่ มี ใ คร
สามารถหาเจอได้นอกจากลี พอใจรึ ยงั เจ้าคะ’

ปณาลีร้ ู สึกเหมือนร่ างหล่อนโคลงเคลงไปมาตามแรงเขย่าของใครบาง
คน หล่อนค่อยๆ ลืมตา ใบหน้ าขาวซีดกลับมามีสีเลือดเมือแลเห็นเพือนสาว
“ฝั นร้ ายอีกแล้ วเหรอลี” มนต์นภาถามด้ วยความเป็ นห่วง
ปณาลีต้องตังสติเล็กน้ อย กวาดตามองไปรอบกายแล้ วถึงพบว่าตัวเอง
กําลังนังอยู่บนโซฟาส่วนรับรองแขกภายในห้ องทํางานสีเหลียมของใครบางคน
ไม่ใช่บ้านแกลลอรี หลังนัน
นี ห' ล่อนฝั นไปอี กแล้วหรื อเนี ย'
๓๙
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อาการวิ ง เวี ยนศีรษะกํ าเริ บขึนอี กครั ง รู้ สึกอ่อนเพลี ยหมดเรี ยวแรง
เหมือนเพิงผ่านการวิงมาราธอนมาอย่างหนักทังทีจําได้ ว่าหลังจากออกมาจาก
ห้ องนําก็มานังรอผู้บริ หารบริ ษัทเงินทุนในห้ องทํางานด้ วยกันกับมนต์นภา
“คงเพราะฤทธิ_ยาแก้ ปวดหัวมัง แล้ วลียงั เพิงอาเจียนไปด้ วยเลยหมด
แรงจนผล็อยหลับไป ว่าแต่ลี ฝั นถึ งใครเหรอ เราเห็ นลี เรี ยกชื อเขาตังหลาย
รอบ”
“เรี ยกชือ ?”
“ใช่ รู้สกึ จะชือ...อืม...ชือพีกฤตอะไรนีแหละ ใครกันจ๊ ะ”
พี 'กฤต คราวนี หล่อนทวนคํ าเพื อนในใจ ผู้ชายเจ้ าของนัยน์ ตาสี นิล คู่
สวยทีชือกฤต ห้ องทํางาน และก็ยงั กุญแจบ้ านของเขาแจ่มชัดในความทรงจํา
อีกครังหนึง
ใช่ ในฝั นหล่อนกํ าลังคุยกับผูช้ ายคนหนึ'ง แต่เขาคื อใครกันล่ะ
ปณาลีได้ แต่หน้ านิวคิวขมวดครุ่ นคิด ท่าทางเหมือนจะไม่มีคําตอบให้
คนถามจึงโบกปั ดอย่างไม่ยีหระ “ช่างเถอะลี มนต์ว่าเรารี บกลับกันเถอะ ลียงั
มีงานต้ องทําอีกเยอะไม่ใช่เหรอ”
“อ้ าว แล้ วมนต์กบั ผู้บริ หาร...อย่าบอกนะว่าคุยกันทังทีเราหลับอยูต่ รง
นี”
“คุยอะไรกันละจ๊ ะ เผอิญวันนีเขาติดธุระด่วน เลขาของเขาเพิงมาบอก
มนต์เมือกี”

๔๐
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คํ า ตอบของเพื อนสาวทํ า ให้ ค นผล็ อยหลับ ไปเมื อครู่ ถ อนใจออกมา
อย่างโล่งอก แต่ก็อดเป็ นห่วงเพื อนไม่ได้ “แล้ วมนต์จําเป็ นต้ องขยายกิ จการ
ตอนนีรึเปล่า จะเปลียนบริ ษัทมัย”
มนต์นภาส่ายหน้ าอย่างเซ็งๆ “เรานัดกับทางนีไว้ แล้ วว่าจะมาพบใหม่
วันหลังน่ะ ธุระเขาคงด่วนจริ งๆ แหละลี ไม่อย่างนันคงไม่ผิดนัดเรา”
“แย่จริ ง ตามหลักเขาน่าจะบอกเราให้ เร็ วกว่านี ไม่ใช่ปล่อยให้ มาถึง
แล้ วค่อยมาบอกเลิกนัดกันง่ายๆ ขนาดเรานังหลับรอได้ ก็ลองคิดดูว่ารอกันนาน
แค่ไหน” คงเป็ นเพราะฤทธิ@ ยาแก้ปวดหัวจริ งๆ นัน' แหละที 'ทําให้หล่อนผล็อย
หลับไปได้ แต่เรื ' องอะไรหล่อนจะต้องโทษตัวเองด้วยเล่า ในเมื 'อนายผู้บริ หาร
นัน' ก็ทําผิ ดเห็นๆ อยู่แล้ว
“ช่างเขาเถอะจ้ ะ นึกโทษโกรธกันก็ไม่มีประโยชน์”
“มนต์ก็เป็ นแบบนีทุกที” ปณาลีสา่ ยหน้ าระอา
มนต์นภาเพียงส่งยิมอ่อนๆ มาให้ ปณาลีจึงถื อว่ารอยยิมนันเป็ นการ
จบบทสนทนาระหว่างกัน แต่ไหนแต่ไรหล่อนไม่เคยขัดใจมนต์นภาอยู่แล้ ว ใน
เมื อเพื อนสาวไม่เป็ นเดือดเป็ นร้ อน หล่อนก็ ไม่ร้ ู จะโกรธแทนไปทํ าไมให้ เสี ย
อารมณ์

“ดิฉนั บอกให้ คณ
ุ ทราบแล้ วใช่มยว่
ั ามีประชุมเช้ านี”
คําถามแสนราบเรี ยบกลับมานันทํ าให้ หญิ งสาวที เพิงหย่อนตัวลงนัง
ข้ างกายถึงกับสะอึก
๔๑
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กุศลินนันนังรออยูใ่ นรถตู้ประจําบ้ านธรรมนิตย์นานแล้ ว ขณะทีปณาลี
เพิงตาลีตาเหลือกออกจากบ้ านเพือมาขึนรถ รู้ตวั ว่ากําลังถูกแม่เลียงสาวตําหนิ
อ้ อมๆ เลยได้ แต่ยิมเหยเก ไม่กล้ าสบดวงตานิงดุจนําลึกคูน่ นั
เมือคืนหล่อนมัวแต่ครุ่ นคิดถึงชายที ชือกฤตกับบ้ านแกลลอรี ในความ
ฝั น ป้าบัวผันมาปลุกเรี ยกนันแหละถึงได้ ร้ ู ว่าตืนสาย แถมผมเผ้ ายังยุ่งเหยิง
ฟ้องชัดเสี ยขนาดนัน ไม่แปลกที ระหว่างทางจากบ้ านไปยังบริ ษัท หญิ งสาว
ข้ างกายไม่พดู คุยกับหล่อนสักคํา ส่วนมากจะเป็ นปณาลีทีเป็ นฝ่ ายเริ มสนทนา
และอีกฝ่ ายก็ได้ แต่พยักหน้ ากับครางรับพอเป็ นมารยาทเท่านัน สุดท้ ายปณาลี
เลยปล่อยให้ ความเงียบเข้ าครอบงํ า ตลอดการเดินทางหล่อนจึงรู้ สึกอึดอัดไม่
น้ อย
“ระวังครับคุณลี”
คนขับรถประจําบ้ านธรรมนิตย์จะเข้ ามาช่วยพยุงนายสาวทีก้ าวลงจาก
รถอย่างไม่คอ่ ยมันคงนัก แต่คนเป็ นนายยึดประตูรถเป็ นทีพิงเพือทรงตัวยืนกับ
พืนให้ มนั ตามด้ วยกุศลินทีอายุมากกว่าหล่อนไม่กีปี แต่แข็งแรงกว่ามาก ยืน
อยูข่ ้ างกาย
“ปวดหัวเหรอคะคุณลี”
ปณาลี พยักหน้ าอย่างเนื อย ตอนรถตู้ขึนอาคารจอดรถ วิ งวนเป็ นงู
เลื อยทํ าเอาคนไม่ไ ด้ หลับไม่ไ ด้ นอนอย่างปณาลี ต้องนวดขมับไปหลายรอบ
รู้สกึ คลืนเหียนเวียนไส้ ยงั ไงก็ไม่ร้ ู
“ลีขอตัวไปเข้ าห้ องนําก่อนนะคะคุณลิน เสร็ จเมือไหร่แล้ วจะตามเข้ า
ห้ องประชุมไปค่ะ”
๔๒
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ปณาลีเดินรุ ดหน้ ากุศลินเข้ าบริ ษัทไป แค่ถึงหน้ าประตูห้องนําเท่านัน
ก็ต้องยึดกําแพงข้ างประตูเป็ นทีพิงกายอีกรอบ พินิจมองดวงหน้ าซีดเซียวของ
ตัวเองผ่านบานกระจกในห้ องนํา
‘ช่วงนีเราปวดหัวบ่อยมากเลยรู้ ตวั รึ เปล่า ต้ องดูแลตัวเองให้ มากกว่านี
นะ พีคงทนไม่ได้ ถ้าเห็นเราเป็ นอะไรไปอีก’
เสียงสังระคนห่วงใยของชนะชลวันก่อนทําให้ ปณาลีโมโหตัวเองอยูล่ กึ ๆ
ทังทีหล่อนก็ทานยาแก้ ปวดหัวทุกครังทีมีอาการ แต่ฤทธิ_ยาเหมือนจะ
ช่วยบรรเทาได้ แค่ชวขณะเท่
ั
านัน หลังจากนันอาการปวดหัวก็กลับมากําเริ บอีก
ตามเคย เผลอๆ จะปวดหัวหนักกว่าเดิมด้ วยซํา
หล่อนรองนําจากก๊ อกอ่างล้ างมือลูบหน้ าตัวเองเรี ยกความสดชืน หยิบ
ยาแก้ ปวดในกระเป๋ าสะพายมาทานเหมื อ นเช่ น ทุ ก ครั ง ไม่ ลื ม แต่ ง แต้ ม
เครื องสําอางลงบนใบหน้ าให้ ดดู ีเหมือนเก่า ก่อนรวบรวมพละกําลังทังหมดทีมี
เดินออกมาจากห้ องนํา
เมือเห็นประตูห้องประชุมอยู่เพียงเอือมเท่านันปณาลีถึงกับโล่งอก แต่
แล้ วก้ าวเล็กๆ ต้ องชะงัก เพราะยังไม่ทันแตะประตูกลับมี มือของใครบางคน
จากด้ านหลังยืนผ่านหน้ าหล่อนเข้ ามาผลักประตูตดั หน้ า
“เชิญครับคุณปณาลี”
ปณาลีหนั ขวับไปทางเจ้ าของมือแล้ วต้ องพบว่าเป็ นชายทีหล่อนเจอที
ห้ องทํางานของเสกสรรเมือวันก่อน เขาเอ่ยชือหล่อนถูกต้ อง ทําให้ เจ้ าตัวนิงอึง
ทําอะไรไม่ถกู ไปชัวขณะ

๔๓
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รชานนท์เป็ นเจ้ าหนี บริ ษัทของหล่อน ไม่แปลกถ้ าจะรู้ จักชื อประธาน
คนใหม่ของบริ ษัทนี แต่เขารู้ได้ ยงั ไงว่าหล่อนเป็ นเจ้ าของชือนัน
ปณาลีเก็บคําสงสัยนันไว้ ในใจ เอ่ยขอบคุณเขาตามมารยาทก่อนก้ าว
เข้ ามาในห้ องประชุม ทรุดตัวลงนังตรงเก้ าอีหัวโต๊ ะ โดยมีเพลินตาเลขาส่วนตัว
ของหล่อน กุศลิน และเสกสรรนังเรี ยงถัดไป ส่วนรชานนนท์นนนั
ั งเก้ าอีตัวที
เว้ นว่างอยูท่ ีหนึงพอดีซงก็
ึ คือเก้ าอีข้ างหล่อนนันเอง
ทันที ทีประธานบริ ษัทปรากฏตัว ทุกคนในที ประชุม ต่างจับจ้ องมาที
หล่อนราวกับไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน
แต่ทว่าเมือเห็นสายตาของกุศลินทีมองมาปณาลีต้องลบความคิดเมือ
ครู่พลัน เพราะองศาการมองของคนพวกนันไม่ได้ จบั จ้ องมาทีหล่อน คนทีพวก
เขามอง...เป็ นชายหนุม่ ทีนังอยูข่ ้ างหล่อนต่างหาก !
“มาครบกันทุกคนแล้ วใช่มยคะคุ
ั
ณเพลิน”
ปณาลีกระซิบถามเลขาสาว รายนันพยักหน้ าก่อนทวนระเบียบวาระ
การประชุมทีต้ องพิจารณากันวันนีโดยคร่าวให้ นายสาวฟั ง
ปณาลีครางรับเป็ นระยะ ส่วนกุศลินเมือเห็นว่าทุกคนมากันพร้ อมหน้ า
แล้ วจึงเริ มกล่าวขึนก่อน “อย่างทีทุกคนทราบกันดีว่าช่วงทีคุณชลาคมเสีย คุณ
ปณาลี ลูกสาวของท่านซึงต้ องมาดํารงตํ าแหน่ง นี แทนก็ เกิ ดประสบอุบัติเ หตุ
กะทันหัน ดิฉัน ต้ องดํ า รงตํ าแหน่ง แทนชัวคราว แต่ต อนนี เวลาที โหดร้ าย
เหล่านันก็ ได้ ผ่านพ้ นไปแล้ ว ดิฉันขอเป็ นตัวแทนของทุกท่านในที ประชุม ขอ
แสดงความยินดีกบั คุณปณาลีด้วยนะคะทีได้ กลับมาทํางานร่วมกับพวกเราอีก
ครัง”
๔๔

Recall...อดีตรักรอยหัวใจ

สรัน

“ขอบคุณค่ะคุณกุศลิน” ปณาลียิมรับผู้บริ หาร
“ดิฉนั เองต้ องขอโทษด้ วยนะคะทีทําให้ ทกุ คนเดือดร้ อนกันไปหมด ช่วง
นีดิฉนั กําลังศึกษางานทีท่านประธานคนก่อนทําค้ างไว้ ยังไงถ้ าทุกท่านเห็นว่ามี
เรื องไหนที ดิฉันทํ าแล้ วดีไม่ดียังไงก็ ขอความกรุ ณ าจากทุกท่าน ช่วยแนะนํ า
ดิฉนั ด้ วยนะคะ”
สินเสียงประธาน ผู้ร่วมประชุมต่างซุบซิบตามประสานิสยั คนไทย แต่
รอยยิมไมตรี ทีทุกคนมอบกลับมานันทําให้ ปณาลีใจชืนขึนมาหน่อย
“ทุกท่านคงได้ อา่ นวาระการประชุมแล้ ว สิงทีดิฉันอยากเสนอให้ ทกุ คน
พิจารณาคือนโยบายใหม่ของบริ ษัทเราค่ะ”
“ใช่ค่ะ” กุศลินเสริ ม “ดิฉันกับท่านประธานมีความเห็นว่าเราควรจะ
เริ มปรับปรุ งบริ ษัทของเราใหม่เสียที โดยฝ่ ายการตลาดจะต้ องคิดวิธีการตลาด
ใหม่เพือดึงดูดลูกค้ า และอาจจะมีการปรับนโยบายบางตัวทีลดประสิทธิ ภาพ
การบริ หารงานของทางบริ ษัทของเรา ถ้ าเป็ นไปได้ ดิฉันอยากให้ ห้างสรรพสินค้ า
ของเรามียอดขายเพิมขึนกว่าเดิมเป็ นเท่าตัว”
การประชุมดําเนินไปด้ วยดี ผู้บริ หารทุกฝ่ ายต่างเห็นด้ วยกับความคิด
ของปณาลีและกุศลิน มีบางส่วนทีไม่เพียงแต่นงฟั
ั ง หากร่ วมออกความคิดเห็น
ด้ วยซึงสําหรับปณาลีแล้ วนับว่าเป็ นเรื องดี เพราะอย่างน้ อยการทีพวกเขาแสดง
ความคิดเห็นก็เท่ากับว่าพวกเขายังให้ ความสําคัญกับบริ ษัทของหล่อน
เว้ นเสียแต่เสกสรร คงมีชายมีอายุคนนีเพียงคนเดียวทีเอาแต่นงหน้
ั า
เมือยตลอดการประชุม สีหน้ าของเขาเห็นได้ ชดั ว่าไม่พอใจกับมติในทีประชุม
แต่เขาก็ไม่ได้ เอ่ยค้ านอะไร
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การกระทําของเสกสรรทําให้ ปณาลีอดตําหนิในใจไม่ได้ สงสัยเขาคง
เก่งแต่ดหู มินการกระทําของผู้อืนลับหลัง ขนาดชลาคมทีทํางานร่ วมกันมานาน
ยังไม่วายกล่าวว่าเสียไม่เหลือชินดี และดูเขาตอนนีสิ ไม่เห็นช่วยทําอะไรเพือ
บริ ษัทสักอย่าง
ถึงบิ ดาของหล่อนจะชอบทําอะไรเกิ นตัว แต่อย่างน้อยท่านก็ทํา ไม่ใช่
เก่งแต่พดู อย่างเสกสรร

สินสุดการประชุม ปณาลีออกจากห้ องเป็ นคนแรกโดยมีเพลินตาเลขา
สาวเดินตามหลังมาไม่หา่ ง
”วันนีฉันมีนดั อะไรบ้ างคุณเพลิน”
เพลินตาหยิบสมุดจดงานขนาดพกพาจากกระเป๋ าเสือ อ่านรายชืองาน
เรี ยงตามที จดไว้ อย่างเป็ นระเบียบ “วันนี คุณต้ องไปร่ วมแสดงความยินดีกับ
ห้ างเปิ ดใหม่ตอนเย็นค่ะ”
“มีแค่งานเดียวเหรอจ๊ ะ”
“ค่ะ เอ่อ...คุณลีคะ เมือครู่ คณ
ุ กุศลินฝากดิฉันมาบอกคุณว่าเช้ านีเธอ
ขอเลือนนัดออกไปก่อนค่ะ เผอิญเธอต้ องไปหาหมอทีโรงพยาบาล”
คําว่า ‘เลือนนัด’ ไม่ต่างจากเสียงสวรรค์มาโปรด เรี ยกรอยยิมสดใส
จากท่านประธานทันใด
เดินมาถึงห้ องทํางาน เพลินตาขอตัวกลับไปสะสางงานทีโต๊ ะ ต่างจาก
ปณาลีไม่รีรอโทรศัพท์หามนต์นภา ทีแรกหล่อนตังใจไว้ ว่าเรี ยนรู้ งานจากกุศลิน
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เสร็ จเมื อไหร่ จะแวะไปหาเพือนสาวที ร้ านอาหาร อย่างน้ อยได้ ปรั บทุกข์เรื อง
แปลกๆ ในความฝั นกับใครสักคนบ้ างคงช่วยให้ ร้ ู สึกดีขึน พอกุศลินมายกเลิก
นัดกะทันหันแบบนีเลยทางสะดวก
ปณาลี นัด แนะกั บ มนต์ น ภาเรี ย บร้ อยก็ อ อกมายื น รอรถแท็ ก ซี หน้ า
ห้ างสรรพสินค้ าในเวลาถัดมา ใจนันหล่อนอยากให้ ถวัล ย์ ม ารั บที บริ ษัทอยู่
เหมือนกันแต่กศุ ลินคงใช้ รถตู้ประจําบ้ านธรรมนิตย์ ครันบอกผ่านสายโทรศัพท์
ให้ มนต์นภามารับ รายนันกลับบอกว่ากํ าลังพามารดาไปทําบุญที วัดกว่าจะ
กลับคงสายๆ หล่อนเลยจําต้ องมายืนรอรถแท็กซีหน้ ามุ่ย รอแล้ วรอเล่ายืนจน
ขาแข็ง ไม่มีวีแววว่าแท็กซีคันไหนจะว่างให้ หล่อนขึนสักคัน ส่วนมากลูกค้ าของ
หล่อนนันแหละทีเป็ นผู้โดยสาร ทังขาลงและขาขึนสลับกันไปมาไม่เว้ นว่างให้
หล่อนได้ แทรก
สงสัยการบริ การของห้างสรรพสิ นค้า สิ' งแรกที 'หล่อนจะต้องปรับปรุ ง
คื อการให้บริ การรถแท็กซี 'แก่ลูกค้านี แ' หละ
ปณาลี ช ะเง้ อมองออกไปนอกถนน เอามื อป้องหน้ าผากไว้ หรี ตาสู้
แสงแดดจ้ ามองการจราจรบนท้ องถนนทีลืนไหลจนหล่อนต้ องผ่อนลมหายใจ
ออกมาอย่างเซ็งๆ
ทันใดนันมี รถขับเคลื อนสี ดําวาววับคันหนึงชะลอความเร็ ว จอดลง
ตรงหน้ าปณาลี
กระจกรถค่อ ยๆ เลื อนลง เผยให้ เ ห็ น คนในรถที ปณาลี ค้ ุน หน้ า เป็ น
อย่างดี
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“คุณรชานนท์...” หล่อนเผลอครางชือเขาออกมา แปลกใจทีชายหนุ่ม
ตรงหน้ าโผล่มาจากไหนก็ไม่ร้ ู
“ขึนมาสิคณ
ุ เดีXยวผมไปส่ง”
“ส่ง ? ส่งฉันเหรอคะ” ปณาลีถามออกไปอย่างงงๆ
รชานนท์เปิ ดประตูรถฝั งทีติดกับฟุตปาธให้ หล่อนแทนคําตอบ ปณาลี
จึงหันซ้ ายแลขวามองหารถแท็กซีเป็ นครังสุดท้ าย แต่เมือป่ วยการทีจะรอจึงจํา
ยอมขึนรถเขาโดยดี
หญิ งสาวนังลงข้ างคนขับ ดึงเข็มขัดนิรภัยรัดด้ วยตัวเอง ก่อนเหลือบ
มองไปทีชายหนุ่มข้ างกายเล็กน้ อยเป็ นเชิงรอให้ เขาถามถึงจุดหมายปลายทาง
แต่คนหลังพวงมาลัยออกรถแล้ วกลับยังคงนังนิง สายตาคมกล้ ามองตรงไปยัง
ถนนเบื องหน้ าท่าเดียวไม่คิดจะถามหล่อนสักคํา ร้ อนถึงปณาลี ต้องรี บบอก
กลัวเขาจะขับพาไปโผล่ขวโลกเหนื
ั
อ!
“เอ่อ...คุณรชานนท์คะ เดีXยวช่วยเลียวซ้ ายข้ างหน้ าทีนะคะ ฉันจะไป
ทําธุระทีร้ านอาหารเพือน”
“คุณหายดีแล้ วใช่มย”
ั
“คะ?” จู่ๆ เขาก็ถามไปคนละเรื องเล่นเอาสาวบอกทางงุนงง หันมอง
เขาให้ แน่ใจว่าไม่ได้ คยุ โทรศัพท์อยูก่ บั ใคร คนถูกมองรู้ตวั เลยถามซํา
“ผมถามว่ าคุณ หายดี รึ ยัง เมื อวานคุณ ดูไ ม่ดีเ ลยตอนที วิงสวนทาง
ออกไปตรงปากประตูหน้ าบริ ษัทของผม”
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สวนทาง ? บริ ษัทของเขา ? ปณาลีพยายามไล่เรี ยงสิงทีชายหนุ่มพูด
แล้ วหล่อนก็ ต้องถึงบ้ างอ้ อ นายรชานนท์ นี'เองที 'เดิ นชนกับหล่ อนหน้าบริ ษัท
เงิ นทุนเมื 'อวันก่อน แสดงว่าบริ ษัทเงิ นทุนนัน# ก็คงเป็ นบริ ษัทของเขาน่ะสิ
“วันนันผมต้ องขอโทษด้ วยทีผิดนัดเพือนคุณ เผอิญบริ ษัทของผมมี
ปั ญหานิดหน่อย”
เพือ' น ? ปณาลีนิวหน้ าเล็กน้ อย นึกโมโหตัวเองทีทําตัวงงๆ ให้ เขาเห็น
อยู่นันเอง แล้ วก็ ต้องนึกขึนได้ ว่าวันนันหล่อนไปเป็ นเพื อนมนต์นภาที บริ ษัท
เงินทุน สงสัยคนของเขาคงรายงานเอาไว้ มงว่
ั ามีหล่อนไปนังรอด้ วยในวันนัน
“คุณคงเห็นแล้ วว่ามีคนโดนยิงทีหน้ าบริ ษัทผม”
“จริ งสิคะ ฉันเห็นอยู่เหมือนกัน” ปณาลียงั จําสภาพของชายแปลก
หน้ าทีนอนแน่นิงอยูบ่ นฟุตปาธได้ ตดิ ตา
“เขาเป็ นใครเหรอคะ”
“พนักงานของผมเอง” เขาตอบสันและห้ วนแล้ วเงียบไป
พอเห็ น ท่ า รชานนท์ จ ะตอบแค่ นั นไม่ อ ธิ บ ายอะไรอี ก ปณาลี ก็ มี
มารยาทพอไม่ ซักถามเขาไปมากกว่ านี บางที เ ขาคงไม่ช อบให้ ใ ครยุ่ง เรื อง
ส่วนตัวของเขา
ระหว่างทางจากบริ ษัทถึง ร้ านอาหารของมนต์นภาจึงช่างเงี ยบแสน
เงียบ หล่อนไม่ชินเอาเสียเลยกับการเดินทางทีไร้ เสียงเพลง ถ้ าเป็ นรถของมนต์
นภาปณาลี คงหยิบซี ดีสักแผ่นมาเปิ ดฟั ง แก้ เหงาไปแล้ ว หรื อไม่ก็คุยกันตาม
ประสาผู้หญิ ง แต่รถของรชานนท์ไม่มีสิงทีหล่อนต้ องการสักอย่าง แผ่นเพลง
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สักแผ่นก็ไม่มี แต่ถึงมีหล่อนก็คงไม่กล้ าเปิ ดหรอก ก็ดหู น้ าเขาสิเรี ยบเฉยเสีย
จนหล่อนไม่กล้ าแม้ แต่จะชวนเขาคุยสักแอะ
ปณาลี สบโอกาสนันลอบมองชายหนุ่มข้ างกาย รชานนท์ เ ป็ นผู้ชาย
รู ปร่ างสูงใหญ่ ไหล่ของเขาผายกว้ าง มีใบหน้ ายาวได้ รูปและจมูกโด่งเป็ นสัน
คม ผมของเขาเป็ นสีนําตาลเข้ ม ตัดสัน โครงสร้ างโดยรวมของเขาออกไปทาง
ลูกครึงตะวันตกมากกว่าคนไทยอย่างเราๆ
หากน่าแปลกทีหล่อนกลับรู้สกึ คุ้นตากับภาพทีเห็นตรงหน้ า
ถ้ าเขาเปลียนเป็ นไว้ ผมยาวและรวบทิงไว้ ด้านหลัง หัวฟูๆ อย่างคนผม
หยักศกเสียหน่อย หล่อนคงคิดว่านายรชานนท์เป็ นพีกฤตชายในฝั นของหล่อน
ไปแล้ ว
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๔
ปณาลีหยุดยื นเพียงด้ านหน้ าของสวนอาหาร ชํ าเลื องมองหา
เจ้ าของร้ านผ่านกลุ่มคนทังหลายทีนังเรี ยงรายกันอยู่ตามโต๊ ะอาหารทังในและ
นอกห้ องปรับอากาศ ในช่วงก่อนเที ยงแบบนี สวนอาหารของมนต์นภาลูกค้ า
เริ มเยอะแล้ วเหมือนกัน คงยากถ้ าจะเดินหาด้ วยตัวเอง
“คุณมนต์มาถึงรึยงั จ๊ ะ” ปณาลีถามหญิงสาวหนึงในบริ กรทีเดินมา
รับหน้ า
“ยังค่ะ แต่คณ
ุ มนต์โทร.มาบอกให้ หนูรอต้ อนรับคุณลีแล้ ว แต่ว่าคุณ
มนต์ไม่ได้ บอกว่าจะมี...” บริ กรสาวมองผ่านเพือนเจ้ าของร้ านไปยังชายหนุ่ม
ด้ านหลัง ที ยื น เท้ าสะเอว ดื มดํ ากับบรรยากาศของสวนอาหารอยู่ด้ านหลัง
หล่อน
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ปณาลี พอมองเห็นว่ามีเครื องหมายคําถามปรากฏเต็มหน้ าบริ กรสาว
จึงยิมขัน อธิบายเสียมิได้ ว่า “นีคุณรชานนท์ ผู้บริ หารบริ ษัทเงินทุนทีคุณมนต์
กําลังทําเรื องขอกู้เงินเพือมาขยายกิจการร้ านอาหารไงจ๊ ะ ฉันเป็ นคนขอให้ เขา
มาดูร้านของนายเราเอง”
“อ๋อ ค่ะ งัน...เชิญคุณรชานนท์กับคุณปณาลีนงรอคุ
ั ณมนต์นภาที
บ้ านพักดีกว่านะคะ” บริ กรสาวผายมือไปยังสวนทีเปิ ดโล่งรับลมซึงอยู่เลยสวน
อาหารออกไป
ไม่ทนั จะเดินตามไปคอยดูแล เพือนของนายสาวก็ร้องค้ าน “ไม่เป็ นไร
จ้ ะ ลูกค้ าเยอะไม่ใช่เหรอ เดีXยวฉันพาคุณรชานนท์ไปเอง”
ปณาลี เ ลื อนประตูก ระจกบานใส เชื อเชิ ญ คนที นิ งเงี ย บมาตลอด
ทางเข้ าไปรอด้ า นในบ้ า นพั ก ซึ งเป็ นบ้ า นชั นเดี ย วมี ก ระจกรอบ มี เ พี ย ง
เฟอร์ นิเจอร์ ไม่กีชิน เห็นจะมีแต่เก้ าอีบุนวมทีพอให้ เขานังรอได้
ปณาลีนนคุ
ั ้ นชินกับเส้ นทางทีนีดีเหมือนเป็ นบ้ านหลังทีสองของตัวเอง
ถ้ าวันไหนหล่อนเห็นลูกค้ าเต็มร้ าน ก็ จะหลบมานังคุยกับมนต์นภาที บ้ านพัก
ส่วนตัวซึงปลูกแยกต่างหากอยู่ในสวนหลังร้ าน โดยมีกรวดหินโรยเป็ นทางเดิน
เชือมต่อจากร้ านอาหารเรี ยงรายด้ วยไม้ พมุ่ ไม้ ดอก
“เป็ นยัง ไงบ้ างคะคุณรชานนท์ ร้ านอาหารและก็ บรรยากาศของที นี
สวยถูกใจคุณมัยคะ”
ดวงตาสีนิลคูส่ วยละสายตาจากสวนด้ านนอกจับจ้ องมาทีดวงหน้ าสวย
ของหญิงสาว “ผมคงต้ องเห็นแผนโครงการทีเพือนของคุณนํามาเสนอผมก่อน”
นําเสียงราบเรี ยบของชายหนุม่ ทีตอบกลับมาทําให้ ปณาลียมเหยเก
ิ
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หล่อนไม่ชอบเอาเสียเลยทีอ่านความคิดเขาไม่ออกแบบนี ชักจะไม่ถูก
ชะตากับคนเฉยชาตรงหน้าแล้วสิ
ปณาลีปล่อยให้ เขาเดินชมบ้ านอยู่ครู่ ก็ขอตัวออกมาข้ างนอกอ้ างว่าจะ
โทรศัพ ท์ ตามมนต์ นภามาให้ พอคล้ อยหลังเขาไปแล้ วหล่อนไม่รีรอที จะกด
โทรศัพท์หาเพือนสาวเร็ วอย่างใจคิด
“อยูไ่ หนแล้ วมนต์ เรามาถึงร้ านแล้ วนะ”
“ใกล้ ถึงแล้ วจ้ ะ รอนานรึเปล่าลี”
“ไม่นานหรอก แต่มนต์มาเร็ วๆ ก็แล้ วกัน เราชวนคุณรชานนท์มาด้ วย”
“คุณรชานนท์ ?” เสียงปลายสายเงี ยบไปครู่ หนึง แล้ วก็ต้องร้ องเสียง
หลงตอบกลับมาจนหูปณาลีแทบแตก “ทําไมลีไม่บอกมนต์ก่อนว่าจะชวนเขา
มา ละ...แล้ วลีไปเจอเขาได้ ยงั ไง แล้ วทําไมเขาถึงมาได้ ละ่ แล้ ว...”
“พอได้ แล้ วยัยมนต์ ถามเยอะแบบนีใครจะไปตอบทัน”
ปณาลีแอบหันไปมองคนทีถูกขังอยู่ในห้ องกระจกสีเหลียมแล้ วต้ องยิม
ขันให้ กับภาพของคนตัวสูงๆ เดินสํารวจไปทัวบ้ าน ไม่ร้ ู ว่าเขาพยายามหาห้ อง
ลับอยูร่ ึไงถึงได้ หน้ านิวคิวขมวดอย่างนัน
“เผอิญคุณรชานนท์เขาเจอเรากําลังรอรถแท็กซีอยู่หน้ าห้ างเลยอาสา
มาส่ง พอเรารู้วา่ เขาคือคนเดียวกับคนทีมนต์ต้องการพบก็รีบขอให้ เขามาดูร้าน
มนต์เลย โชคดีทีเขาไม่มีธุระทีไหน ตอนนีรออยู่ทีบ้ านพักของมนต์นะ...เอ่อ...
แค่นีก่อนนะมนต์คณ
ุ รชานนท์กําลังเดินมา”
ปณาลี รี บ วางสายจากเพื อนแทบไม่ ทัน เพราะจู่ ๆ ผู้บ ริ ห ารบริ ษั ท
เงินทุนเกิดเปลียนใจออกมาจากบ้ านพักกะทันหัน ดี นะ ที เ' ลิ กนิ นทาเขาไปแล้ว
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“ผมขอตัวกลับก่อนแล้ วกันคุณปณาลี”
“กลับก่อน ? ทําไมละคะ เมือกีฉันเพิงโทร.ไปบอกมนต์เองว่าคุณ...”
“ยังไงเพือนของคุณก็ต้องได้ เจอผมอยู่แล้ ว แต่วนั นีผมมีธุระด่วนจริ งๆ
ถ้ ามีเวลาผมจะแวะมาดูร้านเพือนคุณใหม่ ฝากขอโทษเพือนคุณด้ วย”
ยังไม่ทนั ทีปณาลีจะร้ องค้ าน อีกฝ่ ายอย่างกับนกรู้ เดินผละจากไปดือๆ
เล่นเอาปณาลีมองค้ าง

“หาเจอรึยงั มนต์”
ปณาลีถามเพื อนสาวที ก้ มๆ เงยๆ อยู่ตรงโต๊ ะเครื องแป้งเป็ นนานสอง
นาน พอเห็นมนต์นภาส่ายหน้ า ปณาลีซึงกําลังนังคอตกอยู่ท่ามกลางข้ าวของที
กระจัดกระจายเกลือนพืนหน้ าตู้เสือผ้ าจึงทอดถอนใจออกมา
หลังจากปรับทุกข์กับมนต์นภาทีร้ านอาหารเรื องชายในฝั น ปณาลีเป็ น
ฝ่ ายลากเพือนสาวให้ กลับมาทีบ้ านด้ วยกันเพือช่วยกันหากุญแจแกลลอรี หลัง
นัน หากไม่วา่ ทังสองจะหาในลินชักตามโต๊ ะ กล่องใส่เครื องประดับ หรื อแม้ แต่
ของกระจุกกระจิกที ปณาลี แยกเก็ บไว้ ต่างหากในลินชักตู้เสื อผ้ า กลับพบแต่
กุ ญ แจตู้ เซฟในห้ องทํ า งานของชลาคม และกุ ญ แจดอกอื นๆ ที ไม่ ไ ด้ มี
ความสําคัญอะไร จึงไม่แปลกทีเห็นเจ้ าของห้ องรื อค้ นของใช้ ส่วนตัวเสียกระจุย
อย่างกับถูกระเบิดลง
“ลีแน่ใจเหรอว่ามีกญ
ุ แจดอกนันอยูจ่ ริ งๆ มันอาจเป็ นแค่ความฝั นก็ได้ ”
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ปณาลี ไม่ฟังเสี ยงเพื อน ยังคงสาละวนควานหากุญแจในกองสมบัติ
มหึมาทีมีทงของเก่
ั
าเก็บร่ วมปี กับเศษขยะทีถูกฝั งลืม แถมด้ วยชุดชันในอมฝุ่ น
หลงติดมาตัวหนึง แต่ไม่มีทีท่าว่าจะพบกุญแจดอกทีมีสายไหมพรมสีเขียวอยู่
เลย
“ไม่นกึ เลยว่ากุญแจแค่ดอกเดียวมันจะหายากขนาดนี เมือคืนเราก็หา
ไปหลายรอบแล้ วนะ หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ”
“ก็มนต์บอกแล้ วว่าลีแค่ฝันไป”
“แต่ภ าพมันเหมื อนจริ ง มากเลยนะมนต์ เราว่ามันต้ องอยู่ใ นห้ องนี
แหละ”
“โธ่ลีจ๊ะ เรายังไม่ร้ ูเลยด้ วยซําว่าชายในฝั นของลีมีตวั ตนอยู่บนโลกใบนี
จริ งรึ เปล่า แล้ วนับประสาอะไรกับกุญแจดอกเล็กๆ แค่ดอกเดียว ขนาดเรา
ช่วยกันหาทัวห้ องแล้ วยังหาไม่เจอเลย”
“งันมนต์ ก็บอกมาสิ ว่า พี กฤตอยู่ทีไหน เราจะได้ ไ ม่ต้องหากุญ แจให้
เหนือยไง”
ปณาลีหรี ตามองมาทีเพือน “หรื อว่ามนต์กลัวเราจะจับได้ ว่าโกหก ทัง
เรื องกุญแจ ทังเรื องพีกฤต”
“ปะ...ไปกันใหญ่แล้ วลี” พอถูกเพ่งมองจับพิรุธมนต์นภาเลยหนีไปนัง
บนเก้ าอีตรงปลายเตียงเพือนสาว ไม่กล้ าสบตาด้ วย ปณาลี คาดคัน# หล่อนเรื ' อง
นี ต# งั# แต่ตอนปรับทุกข์ ทีร' ้านอาหารแล้ว
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“ถ้ าลีคิดว่ามนต์โกหกแล้ วมนต์จะมาช่วยลีหากุญแจทําไม เอิม...หรื อ
ว่ากุญแจดอกนันไม่ได้ อยู่ในห้ องนอนของลี อย่าลืมสิว่าช่วงทีลีนอนป่ วยอยู่
โรงพยาบาล อาจจะมีใครในบ้ านเข้ ามาหยิบอะไรออกไปก็ได้ ”
“บ้ าน่ะมนต์ เขาจะเอาของของเราออกไปทําไม บ้ านเราไม่ได้ มีใครส่อ
แววว่าจะเป็ นหัวขโมยนะ”
“มนต์ไม่ได้ หมายความว่าอย่างนัน เพียงแต่คิดว่าเขาอาจหวังดีเข้ ามา
จัดห้ องให้ ลี แล้ วเก็ บของของลี ไ ปทิ งหรื อไม่ก็เ อาไปซุ กไว้ ใ นห้ องเก็ บของก็ ไ ด้
เพราะคิดว่าลีคงไม่ใช้ แล้ วไง”
คําสันนิษฐานนันทําให้ ปณาลีชะงัก จากงมหากุญแจในกองขยะอยู่ดีๆ
ฉุกคิดขึนมาได้ “ใช่แล้ ว ห้ องเก็บของมนต์ กุญแจดอกนันต้ องอยู่ในห้ องเก็บ
ของแน่ๆ เพราะในฝั นเราบอกว่าเราเก็บกุญแจนันไว้ ในกล่อง ปิ ดล็อคอย่างดี
ยังไงก็ต้องเจอ”
“งันแสดงว่ากล่องๆ นันคงต้ องดูเก่ามาก คนในบ้ านลีถึงเอาไปหมกไว้
ในห้ องเก็บของได้ ...หาอะไรอีกลี” ประโยคท้ ายมนต์นภาร้ องถามเพราะเห็น
เพือนกลับไปงมหาอะไรบางอย่างในกองสมบัติ
ปณาลีหยิบกุญแจสามดอกขึนมา ชูให้ อีกฝ่ ายเห็น “เราว่าหนึงในสาม
ดอกนีแหละต้ องเป็ นกุญแจดอกทีไขกล่องนัน”
หลังจากช่วยกันเก็บกวาดข้ าวของทําให้ ห้องนอนกลับมาอยู่ในสภาพ
เดิมเรี ยบร้ อย ปณาลีและมนต์นภาก็มาหยุดยื นอยู่หน้ าห้ องใต้ บนั ได ซึงเป็ น
ห้ องเก็บของของบ้ านธรรมนิตย์
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“ประตูล็อคแหละมนต์” ปณาลีบอกเพือนพลางบิดลูกบิดประตูไปมา
แล้ วต้ องมีสีหน้ าเหยเกเมื อมีฝุ่นติดมือมาเป็ นของแถม บ่งบอกชัดเจนว่าห้ อง
เก็บของคงไม่มีใครในบ้ านย่างกรายเข้ าไปเป็ นชาติแล้ ว
“ลีบอกป้าบัวมัย แกน่าจะมีกญ
ุ แจ”
“โธ่มนต์ ป้าบัวน่ะมีกุญแจอยู่แล้ ว แต่ถ้าเราบอก แกก็ต้องรู้ สิว่าเรา
กําลังทําอะไร” ปณาลีค้านกลับมาเสียงขุ่น คนออกความเห็นเลยเงียบกริ บ
เพราะลืมไปเสียสนิทว่าเพือนไม่ต้องการให้ ใครรู้เรื องความฝั นนัน
ปณาลี เคยเล่าให้ ฟั ง ว่า ตังแต่ฝั นร้ ายเข้ ามาหลอกหลอน ทุกคนใน
บ้ านธรรมนิตย์ตา่ งลงความเห็นกันว่ามันเป็ นเพียงสิงทีปณาลีคิดขึนมาเอง เป็ น
ความฝั นทีหล่อนควรลืมๆ ไปเสีย แต่หารู้ ไม่ว่ายิงห้ ามก็เหมือนยิงยุ ปณาลีเชือ
ใครง่ายๆ เสียทีไหน ซึงมนต์นภารู้จกั นิสยั ข้ อนีของเพือนดี
“ถ้ าไม่เจอกุญแจในห้ องนีล่ะมนต์”
พอจะต้ องเข้ าไปพิสูจน์จริ งๆ ปณาลีเองก็เริ มลังเล ไม่แน่ใจในตัวเอง
ขึนมาเหมือนกัน ถ้ากุญแจไม่ อยู่ในห้องเก็ บของ หรื อถ้าหล่อนหาไม่ เจอล่ ะ
มันก็หมายความว่าที ผ' ่านมาภาพที 'หล่อนเห็น...เป็ นเพี ยงความฝั นเพ้อเจ้อจริ งๆ
อย่างนัน# เหรอ
“ทําอะไรกันอยูค่ ะคุณปณาลี คุณมนต์นภา”
ปณาลีหนั ขวับไปทางต้ นเสียง “ปะ...ป้าบัว !”
มนต์นภาดึงแขนเสือเพือนยิก ร้ อนถึงปณาลีต้องกระทุ้งเตือน รี บซ่อน
กุญแจสามดอกนันไว้ ข้างหลัง “เอ่อ...ป้าบัวมาได้ เวลาพอดีเลยค่ะ คือ...ลี...
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เอ่อ...ลีกับมนต์หากระเป๋ าสตางค์ใบทีลียืมของมนต์มาไม่เจอน่ะค่ะ เราก็เลย
คิดกันว่าอาจมีคนเอามาเก็บไว้ ในห้ องเก็บของ”
“โธ่ คุณ ลี ” หัวหน้ าแม่บ้า นโบกปั ด เหมื อนกับสิ งที นายสาวพูด นันไร้
สาระสินดี “ไม่มีใครเอาของของคุณลีไปเก็บไว้ ในห้ องเก็บของหรอกค่ะ”
“ไม่-มี -เลยเหรอคะ” ปณาลี เน้ นชัดทุกคําเผื อจะช่วยเตือนสติหญิ งมี
อายุตรงหน้ าได้ บ้าง
“ค่ะ ตังแต่คณ
ุ เข้ าโรงพยาบาลก็ไม่มีใครกล้ าเข้ าไปแตะของของคุณใน
ห้ องนอนเลย เอ...เดีXยวดิฉนั ไปถามเด็กของดิฉนั ให้ คะ่ เผือมีใครจะเห็นกระเป๋ า
ของคุณมนต์บ้าง”
“มะ...ไม่ต้องหรอกค่ะป้าบัว” คราวนี เป็ นมนต์นภาที ค้ าน “มันไม่ได้
สําคัญอะไรมาก มนต์กบั ลีหากันเองได้ คะ่ ขอบคุณมากนะคะป้าบัว”
เมือได้ ยินเพือนของนายสาวปฏิเสธมาแบบนี บัวผันจึงไม่อยากขัดใจ
“งันดิฉันขอตัวไปดูเด็กๆ ทํ าความสะอาดบ้ านชันบนก่อนนะคะ ถ้ ามี อะไรก็
เรี ยกดิฉนั ได้ เลยนะคะคุณลี”
“ค่ะป้าบัว”
คล้ อยหลังหัวหน้ าแม่บ้าน สองสาวก็ ถึงกับพ่นลมหายใจออกมาดัง
พรื ดไม่ตา่ งจากยกภูเขาออกจากอก
“เกือบไปแล้ วนะมนต์”
มนต์นภาครางรั บ หล่อนเองก็ ตกใจไม่แพ้ กันจึง หน้ าถอดสี พอๆ กับ
เพือน
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ปณาลี กุศลิ น และเพลิ น ตามาถึ ง ห้ างสรรพสิ นค้ า เปิ ดใหม่ใ นช่ว ง
หัว คํ า บริ เ วณด้ า นหน้ า ห้ า งสรรพสิ น ค้ า มี เ วที ข นาดใหญ่ ตังอยู่ก ลางลาน
พร้ อมนักดนตรี และศิลปิ นทีมีชือเสียงมากหน้ าหลายตาร่วมขับเพลงอยูบ่ นเวที
แสงไฟวิบวับซึงถูกประดับบนต้ นไม้ สูงเท่าตึก กับตึกสูงระฟ้าทีสว่าง
ไสวด้ วยแสงไฟทีส่องสว่างผ่านบานหน้ าต่างรอบตึก แข่งสีสนั ในเมืองยามคํา
ชวนให้ หญิงสาวมองค้ าง
“นันไงคะคุณเพ็ญศิริ” เลขาสาวหมายถึงเจ้ าของห้ างสรรพสินค้ าเปิ ด
ใหม่แห่งนี
กุศลินดุนหลังลูกสาวให้ เดินนํ าตรงไปยังหญิ งวัยกลางคนที กํ าลังยิ ม
แย้ ม ทักแขกในงานไปทัว ปณาลีเองเกือบตังตัวไม่ทนั เมืออีกฝ่ ายหันมาทักแต่
ไกล
“คุณกุศลิน”
“สวัสดีค่ะคุณเพ็ญศิริ” กุศลินเอ่ยทักหญิงมีอายุตรงหน้ าเช่นกัน ก่อน
แนะนําให้ อีกฝ่ ายรู้จกั คนข้ างกาย “นีคุณปณาลี ลูกสาวของคุณชลาคมค่ะ”
ปณาลียกมื อไหว้ ทําวามเคารพเพ็ญศิริอย่างนอบน้ อม เป็ นคนรั บช่อ
ดอกไม้ จากเลขาส่งให้ อีกฝ่ าย
เพ็ญศิริยิมรั บไหว้ หญิ งสาวก่อนรั บช่อดอกไม้ จากมื อปณาลี ส่งต่อให้
ผู้ช่วยของตัวเอง “ได้ ยินชือหนูมานาน ตัวจริ งหน้ าตาละม้ ายคุณชลาคมไม่มี
ผิดเพียน คุณพ่อก็หล่อ คุณลูกก็สวยนะคะ”
ปณาลีเพียงยิมๆ ชมกันตรงๆ หล่อนเลยทําอะไรไม่ถกู ไปเหมือนกัน
เป็ นกุศลินทีเอ่ยต่อ “ยินดีด้วยนะคะคุณเพ็ญทีทําสําเร็ จ”
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“โธ่คณ
ุ ลิน เพิงแค่เริ มต้ น ฉันไม่ได้ หวังจะให้ กลายเป็ นห้ างสรรพสินค้ า
ใหญ่โตเหมือนครอบครัวของคุณหรอกค่ะ จริ งสิ สงสัยคงรถติดกันใช่มยคะ
ั
ที
แรกฉันนึกว่าทางคุณจะมีแค่คณ
ุ เสกสรรมาแสดงความยินดีกบั ห้ างสรรพสินค้ า
ของฉันเสียแล้ ว”
“คุณเสกสรรเหรอคะ ?” กุศลินทวนคําหญิงมีอายุด้วยความแปลกใจ
“ค่ะ เอ...ฉันนึกว่าคุณเสกสรรกับพวกคุณ...”
“อ๋อ เราติดธุระกันนิดหน่อยน่ะค่ะคุณลุงเลยขอล่วงหน้ ามาก่อน” พอ
เห็นกุศลินยังทําหน้ างงๆ ปณาลีเลยช่วยแก้ ตา่ งให้
“แล้ วตอนนีคุณลุงสรรอยูไ่ หนเหรอคะ”
เพ็ ญ ศิริชี ไปยัง ชายมี อายุทีกํ าลัง สนทนาอยู่กับชายในชุดสูทรุ่ น ราว
คราวเดียวกันมุมหนึงของเวทีการแสดง ราวกับตังใจไว้ แล้ วว่าจะต้ องบอกให้
พวกหล่อนทราบ ปณาลีจึงเอ่ยขอบคุณเพ็ญศิริ เหลือบมองกุศลินเป็ นเชิงขอ
อนุญาต รายนันคงเห็นด้ วยจึงยอมปล่อยปณาลีไปหาเป้าหมาย ส่วนตัวหล่อน
กับเพลินตาอยูค่ ยุ กับหญิงมีอายุตรงหน้ าต่อ
เวลานี ปณาลี ไ ม่ ส นใจอะไรทังนัน ไม่ว่า จะเป็ นแสงสี ที รายล้ อมอยู่
รอบตัว การแสดงบนเวที หรื อดาราหล่อๆ สวยๆ ทีหยอกล้ อต่อกระซิกกันห่าง
จากหล่อนแค่เอือมก็ตาม คนทีหล่อนสนใจ คือ เสกสรร !
“สวัสดีคะ่ คุณลุง”
การทีจูๆ่ ปณาลีก็โผล่มาตรงหน้ า ทําเอาอีกฝ่ ายเบิกตาโพลงราวเห็นผี
“ยัยลี...!”

๖๐
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“ไม่ยักรู้ นะคะว่าคุณ ลุงก็ มาร่ วมแสดงความยินดีกับคุณเพ็ญศิริด้วย
ทําไมไม่บอกลีกบั คุณลินละคะ จะได้ นงรถตู
ั ้ มาพร้ อมกัน”
เสกสรรหัน ไปกระซิ บ อะไรบางอย่า งกับคู่ส นทนา ก่ อ นลากปณาลี
ออกมาให้ ห่างจากตรงนัน “ลุงเคยบอกเรากี ครังกี หนแล้ วว่าให้ ร้ ู จักรักษา
มารยาทบ้ าง ไม่เห็นรึไงว่าลุงกําลังคุยกับเพือน”
“ก็แล้ วคุณลุงมาทําอะไรทีนีละคะ ถ้ าจะมา ทําไมไม่มาพร้ อมกัน”
“ลุง...” ชายมี อายุกรอกตาขึนฟ้า พอหาคําแก้ ตวั ไม่ได้ ก็ใ ช้ เสี ยงข่ม
ตามเคย “เราจะมาซักไซ้ ลงุ ให้ ได้ อะไรขึนมา เห็นๆ อยู่ว่าลุงมาแล้ ว หรื อถ้ าเรา
คิดว่าทีลุงทําไปเป็ นการหักหน้ าเรากับคุณลิน ลุงขอบอกไว้ ตรงนีเลยว่าลุงไม่
เคยคิดอย่างนัน”
แน่ ใ จเหรอคะ ปณาลี แค่ค้านในใจ หล่อนก็ ไ ม่อยากคิดหรอกว่า
เสกสรรเป็ นคนอย่างนัน แต่การกระทําของเขามันทําให้ หล่อนอดคิดไม่ได้ !
“ถ้ าเราไม่มีเรื องทีมันมีสาระมากกว่านีมาพูดกับลุงก็เชิญกลับไปหาคุณ
ลินคนดีของเราได้ แล้ ว ลุงไม่อยากให้ เพือนของลุงต้ องรอนาน ยังมีธุระสําคัญ
ต้ องคุยกันอีกยาว”
“แต่ลี...” ไม่ทนั พูดจบ เสกสรรก็จําพรวดออกไปแล้ ว
ตกลงหล่อนเป็ นคนผิ ดใช่มยั# เนี ย' ที ไ' ปขัดจังหวะธุรกิ จพันล้านของเขา
ปณาลี เห็นว่ามี ช่างภาพกํ าลังถ่ายรู ปกุศลินคู่กับเจ้ าของห้ างอยู่ลิบๆ
ตังใจจะกลับไปทีเดิม แต่สงสัยตัวหล่อนคงเล็กเกินไปทีจะแทรกกลุ่มคนจํานวน
มากทียืนเบียดเสียดกันอยู่กลางงานถึงได้ ถูกเบียดกระเด็นออกมานอกวง ทํา
เอาปณาลีตาลาย ได้ แต่ยืนมองผู้คนบนลานหน้ าห้ างสรรพสินค้ าทีไม่ว่าจะเป็ น
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สือมวลชน ตัวแทนผู้บริ หารจากบริ ษัทต่างๆ ทีเพ็ญศิริร้ ู จัก รวมถึงดาราทีมา
ร่วมงาน
ยิงดึกผู้คนยิงมีแนวโน้ มเพิมจํานวนมากขึนเรื อยๆ ปณาลีเลยพาลปวด
หัวขึนมาดือๆ ตัดสินใจหลบเข้ ามาในห้ างสรรรพสินค้ า เมือนันเองหล่อนสัมผัส
ได้ ถึงไอเย็นของเครื องปรับอากาศภายในห้ างฯ
ด้ ว ยความที คนส่ ว นมากสนใจยื น คุย กัน อยู่ด้ า นนอกมากกว่ า ที จะ
จับจ่ายซือของ ภายในห้ างฯ จึงค่อนข้ างโล่ง ไม่มีผ้ คู นมาเดินขวักไขว่ไปมาให้
ปวดหัว
มีหลายร้ านด้ วยกันทียังไม่เปิ ดให้ บริ การ ทีมีอยู่ตอนนีส่วนมากจะเป็ น
ร้ านหนังสือ ธนาคาร และร้ านอาหารชือดังทังหลาย ปณาลีถือโอกาสนีเดินชม
บรรยากาศห้ างสรรพสินค้ าของเพ็ญศิริ หาทีหลบมุมนังพักกายเผืออาการปวด
หัวจะทุเลาลงบ้ าง
แต่เพียงปณาลีเดินผ่านบริ เวณบันไดเลือนทีลงสู่ชนใต้
ั ดิน มีเสียงเพลง
จากด้ านล่างลอยเข้ ามาในโสตประสาทของหล่อน
ปณาลีหนั มองตามเสียงเพลงนัน แม้ เบาเกินจับความได้ แต่มนั กลับ
ดังก้ องในหัวหล่อนไม่ตา่ งจากระฆังดังกังวาน สะท้ านไปทังร่ าง สะดุดหูหล่อน
จนไม่อาจต้ านทาน
อยูด่ ีๆ ภาพความฝั นเมือหลายวันก่อน ภาพของบ้ านสีหม่นทีเลือนราง
และชัดเจนเพียงสวนสีเขียวสลับเหลืองกลับเข้ ามาในห้ วงคํานึงอีกครัง ขณะที
ฝี เท้ าของหล่อนเร่ ง เร็ วขึนพอๆ กับหัวใจของหญิ ง สาวที เต้ นรั วไม่เป็ นจังหวะ
ยิงเสียงเพลงชัดขึน ภาพในหัวของปณาลีก็ยิงชัดเจน ราวกับว่า...เสียงเพลง
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บรรเลงสไตล์คนั ทรี ทีเปิ ดดังมาจากร้ านค้ าร้ านใดร้ านหนึง เป็ นเสียงเพลงทีเปิ ด
คลอบรรยากาศความสุขระหว่างหล่อนกับเขาในวันนัน
“เป็ นอะไรไปคะคุณ”
หญิ ง สาวแปลกหน้ าผู้ห นึงเข้ ามาประคอง ครานันเองปณาลี ถึง เพิ ง
รู้สกึ ตัว
ใบหน้ าขาวซีดผินมองมาทางหญิงสาวแปลกหน้ าผู้นนั ไม่ร้ ูว่าตัวเองลง
บันไดเลื อนมายังชันใต้ ดินตังแต่เมื อไหร่ ต้ องยึดไหล่สาวข้ างกายไว้ พลัน
ไม่อย่างนันร่างทังร่างของหล่อนคงต้ องทิงตัวลงกับพืนเป็ นแน่
“ค่อยๆ นะคะคุณ นังทีร้ านฉันก่อนแล้ วกันค่ะ”
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๕
ปณาลีอยากปฏิเสธความหวังดีของหญิ งสาวแปลกหน้ าผู้นัน
แต่ไม่มีเรี ยวแรงพอทีจะเอ่ยคําใดนอกจากรวบรวมกํ าลังทังหมดทีมี เดินตาม
แรงพยุงของอี กฝ่ ายนังลงบนเก้ าอี กลมหน้ าโต๊ ะเก่าๆ ที คาดว่าน่าจะเป็ นโต๊ ะ
ทํางานของคนพยุง
การได้ นังพัก ทํ า ให้ ป ณาลี มี โ อกาสสูด อากาศเข้ า ปอดได้ เ ต็ม ที น่ า
แปลกทีภาพความฝั นในหัวเลือนหายไปแล้ ว
ปณาลี หยิบยาแก้ ปวดหัวในกระเป๋ าสะพายขึนมาทานอย่างทีทํ าเป็ น
ประจําทุกทีทีอาการกําเริ บ
“ค่อยยังชัวรึยงั คะคุณ”
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เสียงถามของหญิงสาวเป็ นเพียงลมพัดผ่านหู เวลานี ปณาลีสนใจแต่
เสียงเพลงที เปิ ดบรรเลงอยู่ในร้ านหนังสื อ ที 'แท้ก็ร้านของหญิ งสาวผู้นี#นี'เองที '
เปิ ดเพลงนี #
“นีร้ านของคุณเหรอคะ”
“ร้ านของคุณพ่อฉันค่ะ”
หญิงสาวซึงปณาลีคาดว่าน่าจะอายุอ่อนกว่าหล่อนมาก อยู่ในชุดเสือ
ยืดสบายตัวกับกางเกงยีนส์สีซีด ลากเก้ าอีจากหลังร้ านมาตังข้ างปณาลี นังลง
เคียงข้ างหล่อน “ท่านชอบอ่านหนังสื อค่ะ หนัง สื อพวกนีอาจจะดูเก่าไปสัก
หน่อยนะคะ เพราะส่วนใหญ่เป็ นของท่านทังนัน”
ปณาลีเพียงยิมๆ กวาดตามองไปรอบร้ าน และก็ต้องพบว่าทีหญิงสาว
พูดมาถูกต้ องทุกประการ
ร้ านหนังสือแห่งนีถูกซ่อนอยู่ในตรอกซอยของห้ างสรรพสินค้ า ซึงก็ลึก
พอสมควร เป็ นเพียงห้ องสีเหลียมเล็กๆ ทีถูกจําแนกอยู่พวกเดียวกับร้ านเช่า
ราคาถูก ตังตรงหัวมุมของชันใต้ ดิน จํานวนหนังสือทีวางเรี ยงอยู่บนชันอัดแน่น
และมีคราบสีเหลืองติดอยูต่ ามขอบปกหนังสือคล้ ายหนังสือโบราณทังนัน
...จะเรี ยกร้ านนีว่าเป็ นร้ านหนังสือเก่าก็วา่ ได้
“ส่วนใหญ่ร้านค้ าแถวนียังไม่เปิ ด คุณนึกยังไงคะถึงได้ เดินมาคนเดียว
ในซอยลึกแบบนี”
“ฉันตามเสียงเพลงของร้ านคุณมาน่ะค่ะ คุณพอจะบอกฉันได้ มยคะว่
ั
า
ชือเพลงอะไร เอ่อ...ฉันเคยได้ ยินเพลงนีมาหลายครังแล้ วแต่ไม่ร้ ู จกั ชือเพลงสัก
ทีนะ่ ค่ะ”
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ปณาลีอ้อมแอ้ มหาเหตุผลไปอย่างนัน เรี ยกรอยยิมสดใสปรากฏบน
ดวงหน้ าหญิงสาว “คุณชอบเพลงนีเหมือนคุณพ่อเลย สักครู่นะคะ”
หญิงสาวลุกขึนจากเก้ าอี ก่อนวิงหายเข้ าไปหลังร้ าน ไม่นานก็ออกมา
พร้ อมแผ่นซีดีเพลงแผ่นหนึง ส่งให้ ปณาลี
“เพลงทีสองค่ะ ชือเพลง Tie a Yellow Ribbon 'Round the Old Oak
Tree1”
ปณาลีอ่านชือเพลงลําดับทีสองตามทีหญิงสาวบอก ผูกริ บบิ# นสี เหลื อง
รอบต้นโอ๊คอย่างนัน# เหรอ ?
“ถ้ าฉันจะขอซือแผ่นนีต่อ คุณพ่อของคุณจะว่ามัยคะ”
ลูกสาวเจ้ าของร้ านเงียบไปครู่ หนึง หล่อนคงคิดหนักเหมือนกันถ้ าต้ อง
ตอบแทนบิดาของหล่อน และคําตอบเป็ นอย่างทีปณาลีคดิ ไว้ ไม่มีผิด
“ฉันคงให้ คุณไม่ได้ หรอกค่ะ เพราะมันเป็ นแผ่นโปรดของคุณพ่อฉัน
อืม...” คนพูดเอือมไปหยิบหนังสือเล่มหนึงบนชันข้ างตัว “คุณลองซือหนังสือ
เล่มนีไปอ่านสิคะ ผู้แต่งเขาเขียนถึงเพลงนีไว้ คุณน่าจะได้ ลองอ่านมันดู”
ปณาลี รั บ หนัง สื อจากอี ก ฝ่ าย อ่ า นชื อหนัง สื อ นันในใจ และก็ ต้ อ ง
ขมวดคิวอย่างไม่ค่อยเชื อถื อเท่าไหร่ ดูจากชื อหนังสื อแล้ วไม่น่าจะมี เ นื อหา
เกียวกับเพลงนีได้
“ถ้ าคุณไม่แน่ใจ จะลองเปิ ดอ่านมันก่อนก็ได้ นะคะ เปิ ดไปไม่กีหน้ าก็
เจอค่ะ”

1

เพลงของ Tony Orlando and Dawn
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หล่อนอยากเปิ ดอยูแ่ ล้ วล่ะ แต่พอเห็นอีกฝ่ ายจับตามองอยู่กรายๆ เลย
เกรงใจ ก่อนพลิกหนังสือขนาดพกพาเล่มนันไปมาอยู่สองสามรอบ ลักษณะ
หนังสือเก่าแบบนีคงราคาไม่เท่าไหร่ ลูกสาวเจ้ าของร้ านก็อตุ ส่าห์ช่วยหล่อนไว้
จากอาการปวดหัวเมือครู่ ซือไปคงไม่เสียหลาย

ชนะชลเข้ ามาสวมกอดจากด้ านหลังเรี ยกความสนใจจากหญิ งสาวที
กํ าลังเปิ ดเพลงในเครื องเล่นซี ดีห้องสเตริ โอ ยิมน้ อยๆ ให้ เ ขาอย่างนึกขันใน
อารมณ์ขีเล่นนัน
“ไม่เอาค่ะพี ชล” ปณาลี บิดกายออกจากอ้ อมกอดชายหนุ่มหนี จมูก
ซุกซนทีเริ มซุกไซ้ ทีซอกคอเย้ าหล่อนเล่นเดินมานังทีโซฟากลางห้ อง
“พีชลมาหาคุณลินเหรอคะ”
“ใครบอกละจ๊ ะ พี เห็ นว่ าวันนี วัน หยุด เลยตังใจจะพาเราไปหาหมอ
ต่างหาก”
ชนะชลตามมานังเคียงข้ าง โอบไหล่แฟนสาว “ไหนเมื อคืนตอนคุย
โทรศัพท์กันยังโอดครวญกับพีอยู่เลยว่าอาการปวดหัวกํ าเริ บหนักอี กแล้ ว แต่
อารมณ์ดีลกุ ขึนมาเปิ ดเพลงฟั งคนเดียวได้ แบบนีสงสัยคงไม่ต้องแล้ วมัง”
ปณาลีระบายยิมสดใสออกมา จะไม่ให้ หล่อนอารมณ์ดีกว่าทุกวันได้ ไง
ในเมือเมือคืนหล่อนฝั นถึงพีกฤตทังคืน แถมเขายังเปิ ดเพลงทีหล่อนกําลังฟั งอยู่
นีแหละ
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“พีชลเคยได้ ยินเพลง Tie a Yellow Ribbon 'Round the Old Oak
Tree มัยคะ เอ่อ...ลีหมายถึงเพลงทีลีกําลังเปิ ดนีน่ะค่ะ ลีเพิงซือมาจากร้ านซีดี
เพลงในห้ างฯ ของคุณเพ็ญศิริเขา” ปณาลีรีบอธิบายเมือเห็นรอยยับย่นปรากฏ
ทีหัวคิวของอีกฝ่ าย
“อืม...พีคุ้นๆ อยูเ่ หมือนกัน ก็เพราะดีนะ”
“ไม่เพราะอย่างเดียวนะคะพีชล เนือหาของเพลงดีด้วย เนือหาเพลงนี
พูดถึงผู้ชายคนหนึงทีเพิงพ้ นโทษออกมาน่ะค่ะ”
“นักโทษเนียนะเราทีว่าดี”
“ก็...เป็ นนักโทษทีมีรักแท้ ไงคะ” ปณาลีหยิบแผ่นเพลงบนตัก ลูบไล้ นิว
มือไปบนชือเพลงทีปกหลังของแผ่นยามจินตนาการตามสิงทีเล่า
“ก่อนทีผู้ชายคนนีจะติดคุกได้ สามปี เขาเคยรักอยู่กบั ผู้หญิงคนหนึงค่ะ
พอเขารู้ ว่าจะพ้ นโทษ เขาก็ ได้ เขี ยนจดหมายไปถึงผู้หญิ งคนนันประมาณว่า
ถ้ าเธอยังต้ องการเขาอยู่ขอให้ ผูกริ บบินสีเหลืองไว้ บนต้ นโอ๊ ค ถ้ าเขานังรถบัส
ผ่านมาแล้ วไม่เห็นมันเขาก็ จ ะไม่ลงจากรถบัส มาหาเธอค่ะ เพราะเขาถื อว่า
ผู้หญิงไม่ต้องการเขาแล้ ว และเขาก็จะไม่โทษเธอด้ วยถ้ าเธอตัดสินใจอย่างนัน”
“แล้ วผู้หญิ งคนนันว่ายังไงบ้ าง” คนฟั งนันไม่ได้ อยากรู้ นักหรอก แต่
แววตาประกายสุกใสทีปรากฏบนนัยน์ตาสีดําสนิทของแฟนสาวต่างหากทีทําให้
เขาอดถามไม่ได้
หากปณาลีไม่สนใจหรอกว่าคนถามจะสนใจหรื อไม่ หล่อนแค่อยาก
เล่าให้ ใครสักคนได้ ประจักษ์ ในรักแท้ ของหนุ่มสาวในเพลงนีก็เท่านัน “เธอก็ยงั
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รักผู้ชายคนนันอยู่สิคะ เพราะพอรถบัสคันนันขับผ่าน สิงทีชายนักโทษคนนัน
เห็นรู้มยคะว่
ั าคืออะไร”
“ถ้ าผู้หญิงคนนันยังรักเขาอยู่ ก็ต้องเห็นริ บบินสีเหลือง”
“ค่ะ ริ บบินสีเหลือง แต่ไม่ใช่เส้ นเดียวนะคะ เพราะบนต้ นโอ๊ คนันมี
ริ บบินสีเหลืองผูกอยู่นบั ร้ อยเส้ นเลยละค่ะ เหลืองอร่ามทอประกายจนเขาเองก็
คาดไม่ถึงว่าหญิงสาวจะยังมีความรักให้ เขามากมายถึงเพียงนี”
“โห ผูกไว้ ซะเยอะขนาดนัน ไม่อยากนึกถึงตอนเก็บเลย”
“พีชลนี คนเขากําลังโรแมนติกอยู่ทําเสียบรรยากาศหมด” ปณาลีแหว
ก่อนวางแผ่นเพลงไว้ บนตักเหมือนเดิม “เฮ้ อ...นีมังคะ ทีเขาเรี ยกว่ารักแท้ ไม่
แพ้ กาลเวลา”
“ก็พีไม่อยากให้ เราเก็บเอาไปคิดเป็ นตุเป็ นตะ สําหรับพีแค่ริบบินเส้ น
เดียวก็เหลือหลายแล้ ว”
“แล้ วแน่ใจเหรอคะว่าจะได้ สกั เส้ น”
“อ้ าว ! ก็จากเราไง”
“ขี ตู่” หญิ ง สาวย่นจมูกใส่เ ขาอย่างเช่นทุกครั งที หล่อนชอบทํ าเวลา
หมันไส้ คนข้ างๆ “ไม่พดู กับพีชลแล้ ว ลีจะฟั งเพลง”
ชนะชลยิมขันรั บจมูกย่นๆ ของหญิ งสาว ก่ อนที รอยยิมนันจะค่อยๆ
เลือนหายเมือแฟนสาวไม่สนใจเขาอีก ไม่เข้ าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไม...คํา
ปฏิเสธของหญิงสาวเมือครู่...ทําให้ เขาใจหายอย่างบอกไม่ถกู
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เช้ านีปณาลีมีชนะชลอาสาเป็ นสารถีขบั รถมาส่งทีบริ ษัท แต่แล้ วมาถึง
หน้ าห้ องทํ างานต้ องแปลกใจเมื อไม่เห็นเลขาสาวนังอยู่ทีโต๊ ะหน้ าห้ องเหมือน
เช่นทุกวัน พอเปิ ดประตูเข้ าไป คําตอบถึงผุดขึนมาทันทีทีเห็นเสกสรรนังอยู่ใน
ห้ องของหล่อน โดยมีเพลินตาทําหน้ าทีเสิร์ฟนําและของว่างลงโต๊ ะ
“มาพอดีเลยเรา” เสกสรรเป็ นฝ่ ายเอ่ยทักขึนก่อน
ปณาลียกมือไหว้ ทําความเคารพผู้เป็ นลุง คนเรานันมีเหตุผลของการ
ไหว้ อยู่สองประการ คือ ไหว้ เพราะคุณวุฒิหรื อไหว้ เพราะวัยวุฒิของเขา แต่
สําหรับปณาลีแล้ วหล่อนไหว้ ชายมีอายุตรงหน้ าเพียงเพราะเหตุผลหลัง อย่าง
น้ อยเสกสรรก็ผ่านโลกมามากกว่า และหวังว่าความนอบน้ อมทีหล่อนมีให้ คง
ทําให้ เขารู้สกึ กรุณาหลานคนนีขึนมาบ้ าง
“เพลินกลับไปทํางานเถอะจ้ ะ เดีXยวฉันดูแลคุณลุงเอง”
“ค่ะคุณลี” เพลินตารับคํา ก่อนโน้ มตัวตําเดินผ่านนายทังสองออกไป
ปณาลี วางกระเป๋ าสะพายและแฟ้มเอกสารที หอบมาจากบ้ านลงบน
โต๊ ะทํางาน “มีธุระอะไรกับลีเหรอคะคุณลุง”
“มี สิ ไม่งันลุง คงไม่ม ารอเราแต่เ ช้ าหรอก” ไม่ร้ ู เป็ นไง พอจะคุยกับ
หลานคนนีต้ องอารมณ์เสียทุกที “อีกไม่กีนาทีคณ
ุ รชานนท์เขาก็จะมาถึงบริ ษัท
เราแล้ ว เขาบอกว่ากํ าลังมองหาทํ าเลทํ าธุรกิ จใหม่ทีห้ างสรรพสินค้ าของเรา
ลุงก็เลยรับปากกับเขาไว้ วา่ จะให้ เราพาเดินชมเอง”
“ลีเหรอคะ”
“แล้ วเราคิดว่าลุงหมายถึงใครล่ะ ชือก็บอกอยูท่ นโท่”
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“แต่ลี...ยังมี ง านต้ องทํ า” ประโยคท้ ายเสี ยงแผ่วพิกล งานนันมี จริ ง
แต่คงไม่เยอะพอทีจะปฏิเสธเสกสรรได้ หรอก ก็ หล่อนไม่อยากไปกับตาเฉยชา
อย่างนายรชานนท์นี'
“คนอืนไม่ได้ เหรอคะคุณลุง พนักงานของเราก็มีตงเยอะแยะ”
ั
“ไม่ได้ ลุงบอกเราแล้ วไม่ใช่เหรอว่าคุณรชานนท์เป็ นแขกคนสําคัญของ
เรา เราต้ องดูแลเขาให้ ดี ให้ สมกับ...”
“นําใจทีเขามีให้ กบั เรา” ปณาลีเสริ มให้ สรรพเสร็ จ
และดูเ หมื อ นจะสร้ างความพอใจให้ เ สกสรรไม่ น้ อ ย เขาทํ า เสี ย ง
บางอย่างในลํ าคออย่างพอใจ “รู้ แล้ วก็รีบเคลียร์ งานให้ เสร็ จเสี ย ถ้ าคุณรชา
นนท์มาเมือไหร่ ลงุ จะเป็ นคนบอกเขาเองว่าให้ รอเราอยู่ข้างนอกจะได้ ไม่รบกวน
เวลาทํางานอันมีคา่ ของเรา แล้ วเราอย่าให้ เขาต้ องรอนานล่ะ”
ปณาลีรับปากเสียงอ่อย ก่อนทิงนําหนักตัวทังหมดลงบนเก้ าอีหลังโต๊ ะ
ทํางานอย่างเซ็งๆ ทันทีทีเสกสรรออกจากห้ อง
“บ้ าจริ ง ทําไมต้ องเป็ นเราด้ วยก็ไม่ร้ ู ” ปณาลีบน่ อย่างคนหัวเสีย อด
ค่อนแคะในการกระทําของชายมีอายุทีเพิงเดินออกจากห้ องไปไม่ได้ อยากดูแล
นายรชานนท์นนั' มากนัก ทําไมไม่ดูแล เอาอกเอาใจกันเองก็สิ#นเรื 'อง
เสียงเคาะประตูดงั ขึน และนันทําให้ คนทีกําลังตกอยู่ในความขุ่นเคือง
ในใจสะดุ้งโหยง ก่อนคว้ าเอกสารใกล้ มือ พลิกเปิ ดอ่านให้ ดยู งุ่ ไปอย่างนัน
“ชะ...เชิญจ้ ะ”
เพลิ นตานันเองที เป็ นคนเคาะประตู “คุณ เสกสรรให้ ม าเรี ยนคุณ ว่า
คุณรชานนท์มาถึงแล้ วค่ะ ตอนนีรอคุณอยูใ่ นห้ องรับรองของบริ ษัท”
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“ขอบใจจ้ ะ งันช่วยไปบอกเขาทีนะว่าฉันขอเคลียร์ งานตรงนีเสร็ จก่อน
ถ้ าเขารอไม่ไหวก็กลับไป”
“คะ?” เพลินตาคงนึกว่าตัวเองหูแว่ว
เสี ยงหลงๆ ของเลขาสาวช่วยเตือนสติปณาลี หล่ อนไม่ น่าคิ ดดังเลย
แฮะ “เอ่อ...บอกเขาแล้ วกันว่าถ้ าฉันทํางานเสร็ จเมือไหร่จะออกไป”
เพลินตายิมรับ แต่แค่หนั หลังจะออกจากห้ องเลขาสาวก็ต้องยืนค้ าง
คนทีกําลังก้ มหน้ าก้ มตาสนใจอยู่แต่ตวั หนังสือในแฟ้มเอกสารนัน ไม่ร้ ู
หรอกว่าทีพูดมาทังหมดมีใครบางคนได้ ยินเต็มสองหู !
ประตูห้องปิ ดลง เจ้ าของห้ องถึ งกับผ่อนลมหายใจยาวอย่างโล่งอก
แต่แล้ วเสียงถอนใจต้ องกลืนหายลงคอ เบิกตากว้ างอย่างไม่เชือสายตาตัวเอง
ว่าจะพบ...
“คุณรชานนท์ !”
อีกฝ่ ายก้ าวเข้ ามาในห้ องทํางานของประธานสาว ไม่พดู ไม่จาเพียงแต่
ทรุ ดตัวลงนังเงี ยบๆ บนโซฟาส่วนรับรองแขก สี หน้ าของรชานนท์ ไม่ได้ แสดง
อารมณ์ใดให้ ปณาลีจบั ได้
“ผมขอเข้ ามารอในห้ องนีแทนคุณคงไม่วา่ อะไรใช่มย”
ั
ความเย็นชาที แฝงอยู่ภายใต้ นําเสี ยงราบเรี ยบนัน ทํ าให้ หล่อนรู้ สึก
เสียวสันหลังวาบขึนมาทันใด
“เอ่อ...แน่ใจนะคะว่าคุณจะรอฉัน”
“วันนีผมไม่มีธุระทีไหน รอจนคุณเคลียร์ งานเสร็ จก่อนแล้ วเราค่อยไป
กันก็ได้ ”
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“แต่เผอิญฉันมีธุระด่วนพอดีสิคะ” แกล้ งกวนเขาเล่นไปอย่างนัน อย่า
ให้ เห็นว่านังๆ อยูแ่ ล้ วมีธุระด่วนหนีกลับไปอีกก็แล้ วกัน
หากรชานนท์ ไ ม่ไ ด้ แสดงอาการหรื อ สี หน้ าใดให้ หล่ อนเห็ น ตามเคย
ปณาลีจงึ กลับไปสนใจงานตรงหน้ า
ภายในห้ องทํ างานยามนี มี เพี ยงเสียงเครื องปรั บอากาศสลับกับเสี ยง
ปณาลีพลิกหน้ าเอกสาร ขณะทีรชานนท์นนฆ่
ั าเวลารอเจ้ าของห้ องด้ วยการนัง
อ่านหนังสื อพิมพ์ และนิตยสารทีวางอยู่บนโต๊ ะรับแขก หนังสื อส่วนมากที เขา
เลือกอ่านไม่พ้นเรื องธุรกิจการเงินและการลงทุนประเภทต่างๆ ไม่ได้ ร้ ู ตวั หรอ
กว่ า มี ส ายตาของหญิ ง สาวบนโต๊ ะทํ า งานลอบมองมาเป็ นระยะสั ง เกต
อากัปกิริยาของเขาอยูเ่ นืองๆ
ปณาลีลอบอมยิมให้ กับภาพคนตัวโตตรงหน้ าที ขยับกายอยู่บนโซฟา
ทุกสองนาที ดูเขาคงไม่สบายตัวนักหรอกทีต้ องมาทนนังอยูบ่ นโซฟาตัวเล็กกว่า
ขนาดตัวเขามาก แต่จะว่าไปหน้ านิงๆ ของเขาก็นา่ แหย่เหมือนกันแฮะ
อยากรู้จริ งว่าจะทํานิ' งเป็ นเจ้าชายนํ#าแข็งได้นานแค่ไหนกันเชี ยว
จู่ๆ คนบนโซฟาก็ กระแอมไอในลํ าคออย่างกับรู้ ตัวว่ากํ าลังถูกนินทา
ก่อนลุกขึนเปลียนอิริยาบถเป็ นชืนชมวิวทิวทัศน์นอกหน้ าต่าง สาวทีลอบมอง
เขาอยูน่ นเลยรี
ั
บก้ มหน้ าก้ มตาสนใจงานตรงหน้ า
“ดูแล้ ว ผมอยู่ด้วยคุณไม่ค่อยมีสมาธิ ทํางานเท่าไหร่ ถ้ าอย่างนันผม
ออกไปรอคุณข้ างนอกเหมือนเดิมแล้ วกัน”
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ปณาลีร้ ู สึกเหมือนมีเลือดสูบฉี ดขึนมาทีใบหน้ าจนร้ อนผ่าวยามถูกเขา
มองกลับมา รชานนท์คงรู้ตวั หญิงสาวจึงพูดอะไรไม่ออกนอกจากยิมเหยเกให้
เขาแทนคําเชิญ

“คุณลุงสรรบอกว่าคุณกําลังมองหาทําเลทําธุรกิจใหม่”
ปณาลี ถามรชานนท์ ในที สุดหลังจากที พาเขาเดินชมห้ างสรรพสินค้ า
มาร่ วมชัวโมง ไล่มาตังแต่ชนใต้
ั ดินทีมีซุปเปอร์ มาเก็ตและร้ านเช่าราคาถูกจน
มาถึ งชันเครื องใช้ ไฟฟ้า แต่ไ ม่ว่าหล่อนจะพาเขาไปชันไหนก็ ดูเ หมื อนจะไม่
ถูกใจเขาสักที กําลังคิดทําอะไรก็ไม่ถามไม่บอกหล่อนสักคํา คิดว่าหล่อนเป็ น
เจน ญาณทิพย์มีจิตพิเศษสัมผัสความคิดเขาได้ รึไง
“ร้ านอาหารอยูช่ นบนสุ
ั
ดใช่มย”
ั
“เกือบชันบนสุดค่ะ” หล่อนอธิบายเมือก้ าวพ้ นบันไดเลือนมาได้ หน่อย
คาดว่า ‘ร้ านอาหาร’ คงเป็ นคําตอบของเขา ก่อนเดินนําขึนบันไดเลือนต่อไป
ยังชันทีว่า
ด้ วยความทีรชานนท์ตวั สูงกว่าหล่อนมาก คนทีสูงเพียงระดับไหล่เขา
จึงเหนือยไม่น้อยเมือต้ องเดินไล่ตามก้ าวยาวๆ ของคนตรงหน้ าให้ ทนั
ดูแล้ วเขาก็ชินกับเส้ นทางในห้ างฯ ดี ไม่ร้ ู ว่าจะให้ หล่อนมาเป็ นไกด์นํา
ทางทําไม
“ลี !”
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เสียงเรี ยกจากทีไกลๆ ทําให้ ปณาลีชะงักฝี เท้ า กวาดตามองหาเจ้ าของ
เสียงผ่านเหล่าบรรดาลูกค้ าทีจับกลุม่ เดินผ่านหน้ าหล่อนกับรชานนท์ไป
รอยยิ มสดใสระบายออกมาโดยไม่ ร้ ู ตัว เมื อเห็ น มนต์ น ภาสาวเท้ า
ตามมา การทีหญิ งสาวข้ างกายผละออกห่าง หันไปสนใจคนด้ านหลังพลอย
ทําให้ รชานนท์หยุดเดินไปด้ วย
“ยัยมนต์ หนีงานออกมาช้ อปปิ งรึไงจ๊ ะ”
“ลีก็...คุณนนท์มากับลีเหรอคะ” ประโยคท้ ายมนต์นภาเอ่ยถามคนที
ตามหลังปณาลีมา
“ผมมาดูทําเลตังร้ านอาหารครับ ไม่นกึ เลยว่าจะมาเจอคุณมนต์ทีนี”
“มนต์ก็มาหาทําเลเหมือนกันค่ะ หวังว่าห้ างสรรพสินค้ าของลีจะเหลือ
ทีว่างพอให้ เราเปิ ดร้ านนะคะ”
“ของเรา ?” ปณาลีทวนคําอย่างงงๆ คิวเรี ยวสวยขมวดเป็ นปมยุ่งยาม
ถามต่อว่า “อย่าบอกนะว่ามนต์กบั คุณรชานนท์เซ็นสัญญากันแล้ ว”
มนต์นภาพยักหน้ า “ก็วันที มนต์กลับมาจากบ้ านลี นนแหละจ้
ั
ะ คุณ
นนท์เขานัดมนต์ไปเจอทีบริ ษัทเลยตกลงกันแล้ วเรี ยบร้ อย”
ปณาลีหนั ไปมองชายหนุ่มข้ างกายอย่างไม่เชือหู วันทีเพือนสาวกลับ
จากบ้ านหล่อน ก็วนั เดียวกับทีหล่อนพารชานนท์ไปทีร้ านอาหารของมนต์นภา
นี ไหนเขาบอกว่ามี ธุระด่วนไง
“พอจะเจอทําเลถูกใจบ้ างรึยงั คะคุณนนท์”
“เจอแล้ วครั บ ผมว่าถ้ าเราเปิ ดร้ านอาหารที ชันใต้ ดินน่าจะหาลูกค้ า
ได้ มาก”
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คําตอบของชายหนุ่มสร้ างความประหลาดใจแก่ปณาลียิงกว่าเดิม สี
หน้ าเขาตอนเดินอยูช่ นใต้
ั ดนิ ไม่ได้ แสดงออกสักนิดว่าสนใจ
“ถ้ า เป็ นตามที คุณ ปณาลี บ อก ส่ ว นใหญ่ ชันล่ า งลูก ค้ า จะเป็ นเด็ ก
นักเรี ยนและกลุ่มวัยรุ่ นเสียส่วนมาก ส่วนอาหารของคุณเองก็มีหลายแบบ ถ้ า
เรานําอาหารทีเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่ นมาเปิ ดชันนันน่าจะทํารายได้ ให้ กบั เราได้ สูง
หรื อถ้ าจะให้ ดี คุณนําอาหารแบบอืนมาลองใส่ในเมนูสกั สองสามอย่างก็น่าจะ
ทําให้ ร้านของคุณดูนา่ สนใจขึน”
“จริ งด้ วยสิคะ มนต์ได้ แต่เดินดูชนอาหารไม่
ั
ได้ สนใจชันอืนเลย ว่าไงลี
เห็นด้ วยกับคุณนนท์รึเปล่า”
คนที กํ าลังนึกตามสิงที ชายหนุ่มพูดเพียงยิมแห้ งให้ เพื อนสาว ไอเดีย
ของเขาก็ดีอยูห่ รอก แต่หล่อนรู้สกึ เหมือนตัวเองเป็ นส่วนเกินยังไงก็ไม่ร้ ู
“นีก็ใกล้ เทียงแล้ ว ลีไปทานข้ าวร้ านมนต์นะ”
“ไม่ได้ หรอกมนต์ เรายังมีงานต้ องทํา”
“โธ่ ลี ลี เ ป็ นประธานบริ ษัทนะ พนักงานบริ ษัทก็ มี ตังเยอะยัง มี ง าน
เหลือให้ ลีจดั การอีกเหรอ...คุณนนท์คะ ไปทานข้ าวด้ วยกันนะคะ ไหนๆ คุณก็
เป็ นเจ้ าของร้ านอาหารร่ วมกับมนต์แล้ ว น่าจะได้ ลองทานอาหารร้ านมนต์ดู
บ้ าง”
ได้ ยินเพื อนชวนคนข้ างกายแล้ วปณาลี อยากจะหัวเราะให้ ลันห้ างฯ
มนต์นภาคิดยังไงถึงได้ ชวนพ่อธุระยุง่ ไปด้ วย คงไปหรอกนะ
“ได้ สิครับ”
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“แค่ก แค่ก...” ปณาลี ถึงกับสําลักความคิดตัวเอง หล่อนคิดมากไปรึ
เปล่าว่านายรชานนท์นีกําลังเล่นสงครามประสาทกับหล่อนอยู่ !
“ผมก็วา่ จะขออนุญาตคุณมนต์อยู่พอดี ผมเองอยากจะเรี ยนรู้ อะไรอีก
หลายอย่างจากร้ านอาหารของคุณเหมือนกัน”
มนต์นภายิมรับในมิตรภาพใหม่ทีรชานนท์หยิบยืนให้ แต่รอยยิมกว้ าง
นันแปรเปลี ยนเป็ นความขันพลันเมือหันมาเห็นสีหน้ าของเพือนสาวทีบูดสนิท
อย่างกับเหม็นขีหน้ าชายหนุม่ ข้ างกายมาสักร้ อยชาติยงั ไงยังงัน
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๖
มนต์นภาเลียวรถมาจอดในลานจอดรถส่วนตัวของครอบครัว
ซึงเป็ นทีประจําของเจ้ าของร้ าน โดยมีปณาลีนงติ
ั ดสอยห้ อยตามมา
ด้ วย
ที แรกเพื อนสาวจะให้ หล่อนนังรถมากับรชานนท์ แต่พ อปณาลี ส่าย
หน้ าดิก ชักแม่นําทังห้ ามาอ้ างโน้ นอ้ างนี ปฏิเสธไปเรื อย มนต์นภาเลยเลิกล้ ม
ความตังใจ ทีจริ งหล่อนก็แค่แกล้ งปณาลีไปอย่างนันเอง พอจะอ่านสีหน้ าบูด
บึงของเพือนออกว่าไม่คอ่ ยถูกชะตากับรชานนท์
“ลีไปนังรอในร้ านก่อนนะ เดีXยวมนต์ไปดักรอคุณนนท์ทีหน้ าร้ านอาหาร
ก่อน จะได้ ให้ เขามาจอดรถในลานจอดรถของมนต์” ด้ วยความทีเป็ นช่วงเทียง
สวนอาหารของมนต์ นภาจึง เนื องแน่นไปด้ ว ยลูกค้ าทังขาประจํ าและสัญ จร
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หล่อนต้ องใช้ เสียงมากกว่าปกติบอกเพือนสาวฝ่ าเสียงจอแจของลูกค้ าเมือหยุด
ยืนอยูห่ น้ าร้ านด้ วยกันทังคู่
ปณาลีพยักหน้ ารับ อาสาช่วยถื อกระเป๋ าสะพายให้ เพือน ก่อนนําเข้ า
ไปในร้ าน
ทันทีทีผลักประตูเข้ าไป ปณาลีต้องหยุดกึก
เสี ยงลูกค้ าในห้ องกระจกดังและสะท้ อนกว่าเสี ยงของลูกค้ าในสวน
อาหารด้ านนอกมาก จนหล่อนต้ องนวดขมับคลายอาการปวดหัวที ทํ าท่าจะ
กําเริ บขึนมาเสียดือๆ มองดูบริ กรภายในร้ านทีเดินเข้ าเดินออกเป็ นว่าเล่น ง่วน
อยู่กับหน้ าที ของตน สลับกับผู้คนบนโต๊ ะ อาหารที พูดคุย หยอกล้ อกัน รู้ สึ ก
เหมื อนคนพวกนันพยายามตะโกนใส่หูหล่อน มากกว่าที จะพูดคุยกันอย่างที
เห็น
ปณาลีส่ายหน้ าแรงสลัดความมึนงง ตัดสินใจเดินถอยกลับออกไปตัง
หลักนอกร้ าน แต่แล้ วต้ องสะดุ้งเมือสัมผัสกับแผ่นอกอุน่ ๆ ของคนด้ านหลัง
“เป็ นอะไรรึเปล่าคุณปณาลี”
ปณาลีพยายามเพ่งมองคนตรงหน้ า รู้ สึกตาพร่ าเลือน แปลกใจทีเห็น
รชานนท์ ทังที เพื อนสาวเพิ งแยกออกไปรอรั บ เขาไม่ ถึ ง นาที เ องไม่ ใ ช่ เ หรอ
รชานนท์นิวหน้ ามองหญิงสาวอย่างไม่คอ่ ยไว้ ใจในอาการ ดวงหน้ าขาว
ซีดนัน ร้ อนถึงเขาต้ องประคองร่ างบางไว้ ในอ้ อมแขน กวาดตามองหาทีนังใน
ร้ าน โชคดีทีมนต์นภาเข้ ามาพอดี
“ลีเป็ นอะไรไปคะคุณนนท์”
“สงสัยเธอคงจะปวดหัว”
๗๙
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“ตายจริ ง มนต์ก็ลืมไปว่าช่วงเทียงแบบนีร้ านมนต์ไม่คอ่ ยว่างเสียด้ วย”
หล่อนหันซ้ ายหันขวาอยูค่ รู่ “เอาแบบนีกล้ วกันค่ะ คุณนนท์ช่วยพาลีไปนังพักที
บ้ านพักหลังทีลีเคยพาคุณไปก่อนนะคะ เดีXยวมนต์ตามไป”
ไม่รอช้ า มนต์นภาก็หายเข้ าครัวไป เมือเหลือเพียงสาวในอ้ อมแขน
รชานนท์ จึง ประคองร่ างที อ่อนแรง ค่อยๆ พาเดิ นลัด เลาะมาตามสวนหลัง
ร้ านอาหารมายังบ้ านพักของมนต์นภา
“ระวังนะปณาลี”
ด้ วยความที ใบหน้ าของชายหนุ่ม อยู่ใกล้ เ พี ยงคื บทํ าให้ ปณาลี ไ ด้ ยิน
เสี ยงทุ้มของเขาชัดเจน นําเสี ยงนันนุ่มนวลกระตุกใจคนฟั งพิกล จนไม่กล้ า
แม้ แต่จะหันหน้ าไปมองเขา ค่อยๆ ก้ าวระวังตามทีชายหนุม่ บอก
รชานนท์ประคองหญิงสาวนอนลงบนโซฟาตัวเดียวกับทีเขาเคยนัง
ปณาลีเอ่ยขอบคุณเขาด้ วยเสียงแผ่วเบา รอเขาวางหมอนเรี ยบร้ อยถึง
ค่อยใช้ หมอนใบนันหนุนศีรษะ หลับตาลบภาพความวุ่นวายในร้ านอาหารออก
จากหัวสมอง
ไม่นานมนต์นภาก็ตามเข้ ามาพร้ อมบริ กรสาวหนึงคน หล่อนชีบอกให้
อีกฝ่ ายวางชามแก้ วลงบนโต๊ ะกระจกใกล้ ปณาลี
มนต์นภาแทรกตัวเข้ ามาอยู่ระหว่างโต๊ ะกับร่ างของเพือนสาวบนโซฟา
หยิบผ้ าขนหนูทีบริ กรสาวทิงไว้ ให้ ชบุ นําเย็นในชามแก้ ว ก่อนเช็ดหน้ าปณาลีไล่
ลงมาทีคอและแขน
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“โชคดีนะทีคุณนนท์เขาหาทีจอดรถได้ พอดี มนต์ก็เลยไม่ต้องรอเขาอยู่
หน้ าร้ านนานอย่างทีคิด มนต์วา่ พักนีลีปวดหัวบ่อยมากเลยนะ ทีจริ งร้ านดังแค่
นันไม่นา่ จะทําให้ ปวดหัวได้ ”
“ดังแค่นนอะไรกั
ั
นละมนต์ เราว่าลูกค้ าของมนต์ตะโกนคุยกันมากกว่า
ไม่งนเราจะปวดหั
ั
วได้ ยงั ไง”
มนต์นภาส่ายหน้ าระอาในความรันของเพือนสาว
เป็ นรชานนท์ทีถาม “คุณลีปวดหัวบ่อยแบบนีมานานรึยงั ครับ”
“ค่ะ ตังแต่ลีฟืนจากอุบตั ิเหตุก็ปวดหัวมาตลอด ทีแรกมนต์นึกว่าเป็ น
เพราะฝั นร้ ายทีลีเขาฝั นทุกคืน แต่มนต์วา่ ไม่นา่ ใช่”
“มนต์...!!” ปณาลีปรามเพือนสาว ท่าทางครุ่ นคิดของเจ้ าหล่อนคงไม่
หยุดพูดแค่นีแน่ จึงกระซิบพอให้ หล่อนกับเพือนได้ ยินว่า “ไปเล่าเรื องของเราให้
เขาฟั งทําไม แค่นีเขาก็ร้ ูมากพอแล้ ว”
“แต่มนต์ไม่อยากเห็นลีเป็ นแบบนีนี ถ้ าลีไม่อยากให้ มนต์พดู อีก ลีต้อง
สัญญาก่อนว่าจะหาเวลาไปหาหมอ มนต์กลัวว่าจะเกิดอะไรไม่ดีขนกั
ึ บลี”
“พูดเป็ นเล่นน่ะมนต์ เราก็แค่ปวดหัว ทานยาเดีXยวเดียวก็หาย” พูด
จบเจ้ าหล่อนก็คอ่ ยๆ ยันตัวลุกขึนนัง คว้ ากระเป๋ าสะพายบนโต๊ ะกระจก หยิบ
ยาออกมาทานเหมือนเคย
มนต์นภาได้ แต่ถอนใจ เหนือยทีจะต้ องหาเหตุผลมาล่อหลอกให้ คนดือ
รันเชือ จึงทําได้ เพียงจับเพือนเอนกายลงนอนเหมือนเดิมเช็ดตัวให้ เพือนเงียบๆ
เสียงโทรศัพท์มือถือในกระเป๋ าสะพายของปณาลีดงั ขึน คนป่ วยทําท่า
จะลุกขึนมาอีกครังเพือรับสาย แต่มนต์นภาครางค้ าน
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“นอนพักเถอะจ้ ะ เดีXยวมนต์รับให้ ” ว่าแล้ วหล่อนก็หยิบโทรศัพท์มือถือ
ของเพือนสาว ขอตัวออกไปรับสายข้ างนอก
ปณาลี มองคนทีคุยกับคนในสาย สีหน้ ายุ่งๆ ของเพือนสาวพลอยทํ า
ให้ ปณาลีกงั วลไปด้ วย เผลอถอนใจออกมาก่อนละสายตาจากคนด้ านนอก หัน
กลับมาสนใจผ้ าขนหนูทีวางพาดอยูบ่ นขอบชามแก้ ว
มื อจะเอื อมหยิบมาเช็ดหน้ าตัวเองต่อแต่แล้ วก็ ต้องชะงัก ลื มไปเสี ย
สนิทว่ายังมีอีกคนอยูใ่ นบ้ าน
“ผมทําให้ ”
“มะ...ไม่เป็ นไรค่ะ”
อีกฝ่ ายไม่ฟังเสียง คว้ าผ้ าขนหนูตดั หน้ าหล่อนจัดการจุ่มผ้ าลงในชาม
แก้ ว ชุบนําให้ เสร็ จสรรพและบิดจนแห้ ง แต่แล้ วดูเหมือนเขาจะลังเลเล็กน้ อย
เมือมองกลับมาทีเจ้ าของดวงหน้ าสวย ทีเริ มมีสีแดงระเรื อทีแก้ มทังสองข้ าง
เป็ นเพราะนัยน์ตาสี นิลคู่สวยของเขาที ม' องมานัน' แหละ
“คุณเช็ดเองได้ ใช่มย”
ั
ปณาลี รีบพยักหน้ ารั บ ถึ งเขาไม่ถาม หล่อนก็ คงไม่ปล่อยให้ เ ขามา
แตะเนือต้ องตัวหล่อนหรอก
“ใครโทร.มาเหรอมนต์” ปณาลีถามทันทีทีเห็นเพือนสาวเดินกลับเข้ า
มา
“คุณ ชลจ้ ะ เขาเป็ นห่ ว งลี เ ลยโทร.มา” มนต์ น ภาตอบพลางวาง
โทรศัพท์มือถือไว้ บนโต๊ ะ คว้ าผ้ าขนหนูจากมือเพือนมาเช็ดหน้ าให้ “พอเขารู้ ว่า
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ลีอยู่กับมนต์ทีร้ านอาหาร เขาก็ไม่ว่าอะไร แต่มนต์ไม่ได้ บอกหรอกนะว่าลีจะ
เป็ นลม”
“ดีแล้ วล่ะมนต์ ปกติตอนเทียงเราต้ องโทร.ไปหาเขาไง สงสัยเขาคง
เป็ นห่วง”
“ก็แล้ วมันน่าห่วงมัยละจ๊ ะ”
“โธ่มนต์...เราไม่ได้ เป็ นอะไรมาก ไม่เห็นเหรอ”
รชานนท์เพียงแต่มองสองสาวเงียบๆ เมือเห็นคนบนโซฟาเถียงเพือน
ได้ เ ป็ นปกติ เขาจึง ตัดสิ นใจบอกลา “ผมว่าวันนี คุณ มนต์ คงไม่ส ะดวกแล้ ว
เอาไว้ วนั หลังผมจะโทร.มานัดคุณล่วงหน้ าเอง”
จูๆ่ รชนานนท์โพล่งขึนมาทําให้ มนต์นภาต้ องตังหลักเล็กน้ อย
“ดีเหมื อนกันค่ะ ลี เองก็ คงไม่ไหวเหมื อนกัน งัน...ถ้ าคุณนนท์ ไม่รีบ
มนต์ฝากคุณไปส่งลีด้วยนะคะ ทีร้ านยุง่ แบบนีมนต์คงปลีกตัวไปส่งลีไม่ได้ แล้ ว”
“มะ...ไม่เป็ นไรมนต์ เรากลับเองได้ ” คนทีนอนซมอยู่บนโซฟาไม่วาย
ยังอุตส่าห์ร้องค้ าน
“ไม่เป็ นไรได้ ไงลี เห็นอยูว่ า่ จะเป็ นลมอยู่รอมร่ อ มนต์คงไม่สบายใจถ้ า
ต้ องปล่อยให้ ลีกลับบริ ษัทเอง หายดีแล้ วก็บอกคุณนนท์เขา เขาจะได้ พาลีกลับ
บริ ษัท เข้ าใจมัยจ๊ ะ”
“แต่เรา...”
“ครั บ คุณ มนต์ ” รชานนท์ ชิ ง รั บปากก่ อน และนันแทนที คนป่ วยจะ
อาการดีขึนกลับนอนซมหนักกว่าเก่า เรี ยกรอยยิมขันจากมนต์นภาหยิกแก้ ม
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เพือนสาวเชิงหยอกระคนหมันเขี ยว รู้ ดีว่าปณาลีต้องหาทางกลับมาเอาเรื อง
หล่อนวันหลังแน่ แต่วนั นีขอบายแล้ วกันนะเพือนรัก คนมันยุ่งจริ งๆ

หลัง จากมนต์ น ภาปลี ก ตัว ไปดูแ ลลู ก ค้ า ในร้ านอาหาร ปณาลี อ ยู่
บ้ านพักเพือนได้ ไม่นานก็ขอให้ รชานนท์พากลับบริ ษัท เพราะเกรงใจเจ้ าหนีของ
หล่อนนันแหละ ยามบ่ายปณาลีจึงหมดเวลาไปกับการดูเอกสารสําคัญทีเลขา
นํามาให้ เซ็นชื อและจัดการกับกองงานที วางสุมเพิมบนโต๊ ะ อาการปวดหัวที
ทําท่าจะทุเลาจึงกําเริ บขึนมาอีกครัง
“คุณ ปณาลี ค ะ เมื อครู่ นี คุณ มนต์ น ภาโทรศัพ ท์ ม าบอกว่ า คุณ ลื ม
โทรศัพท์มือถือไว้ ทีบ้ านพักเธอค่ะ”
คํารายงานของเลขาสาวผ่านเครื องตอบรับ ดึงสมาธิ ปณาลีหลุดจาก
งานกองพะเนินตรงหน้ าพลัน ควานหาโทรศัพท์มือถือตัวเองในกระเป๋ าสะพาย
ทังทีมืออีกข้ างยังกุมขมับ
“คุณมนต์ถือสายรออยูร่ ึเปล่าจ๊ ะ”
“เปล่าค่ะ เธอกําลังดูแลลูกค้ าเลยแค่โทร.มาบอกให้ คณ
ุ ทราบ แต่เห็น
ว่าฝากไว้ ทีคุณรชานนท์แล้ วค่ะสักครู่ คงเอามาให้ คณ
ุ ทีบริ ษัท เอ่อ...ขอโทษที
ค่ะ คุณ ปณาลี ดิฉันลื ม ไปเลยว่าคุณชนะชลโทร.มา จะให้ ดิฉันโอนสายเข้ า
มามัยคะ”
ปณาลี คลายนิ วจากหัวคิว กดปุ่ มบนเครื องตอบรั บอี กครั งเพื อบอก
อนุญาตให้ อีกฝ่ ายโอนสายชนะชลเข้ ามา ไม่นานก็ได้ ยินเสียงคนในสาย
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“ยุง่ อยูเ่ หรอเรา ไม่เห็นรับสายพีเลย”
“ลี ลื ม โทรศัพ ท์ ไ ว้ ที บ้ า นมนต์ น่ ะ ค่ะ เพิ งรู้ เมิ อกี เลย สงสัย รายนัน
รับสายพีชลแล้ วคงลืมเก็บใส่กระเป๋ าให้ ลี”
“ให้ พีไปเอาให้ มยั ตอนนีพีออกมาจากทีทํางานพอดี”
“ไม่เป็ นไรค่ะ มนต์ฝากให้ คนอืนเอามาคืนลีแล้ ว พีชลออกจากบริ ษัท
เร็ วจังค่ะลียงั เคลียร์ งานไม่เสร็ จเลย เดีXยวต้ องมารอลีไม่ร้ ูด้วยนะ”
“รอเรา ต่อให้ รอนานนับปี พีก็รอได้ ”
ได้ ยินชนะชลตอบกลับมาแบบนันคนฟั งกลับยิมขัน สํ านวนเขาลิเ ก
ชอบกล
“พีว่าจะชวนลีไปทานข้ าวร้ านนอกเมืองด้ วยกันเย็นนีน่ะจ้ ะ พีจองโต๊ ะ
ไว้ แล้ วด้ วย ร้ านนีอาหารเขาขึนชือเชียวนะ พีมันใจว่าลีต้องชอบ”
“แต่ลี...เอ่อ...” จะปฏิเสธเขาเพราะรู้สกึ ปวดหัวก็ปฏิเสธไม่ลง
ถ้ าเลือกได้ ตอนนีหล่อนอยากกลับไปนอนพักทีบ้ านมากกว่า แต่ถ้าเกิด
เขารู้ อาการหล่อนขึนมาเดีXยวพาลเป็ นห่วงอีกเลยตกอยู่ในสภาวะจํายอม เขา
เองเล่นจองโต๊ะไว้แล้วด้วยนี น' า
“ก็ได้ ค่ะพีชล งันพอลีเคลียร์ งานเสร็ จแล้ วจะลงไปรอพีชลข้ างล่างนะ
คะ”
ยังไม่ทันถึงเวลาเลิกงานดี ปณาลี ต้องตาลี ตาเหลื อกลงมาที ชันล่าง
ของบริ ษั ทเพื อมารอชนะชลตามที นัด ไว้ ที แรกหล่อ นว่า จะรอรชานนท์ เ อา
โทรศัพท์มือถือมาให้ แต่น่าแปลกทีเขาหายตัวไปเลย สุดท้ ายหล่อนเลยฝากให้
เพลินตาอยูร่ ับหน้ าก่อนนังรถชนะชลมายังร้ านอาหารนอกเมืองในเวลาถัดมา
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ร้ านอาหารที ชนะชลพามานัน เป็ นร้ านอาหารริ ม แม่นํา ตังอยู่นอก
เมื องห่างไกลผู้คนพอสมควร ชนะชลดูจะคุ้นชินเส้ นทางเป็ นอย่างดี เพราะ
ถนนทีตัดเข้ าสู่ร้านอาหารนันค่อนข้ างแคบเหมือนเป็ นแค่ซอยเล็กๆ ในหมู่บ้าน
จนไม่นา่ เชือว่าจะมีร้านอาหารใหญ่โตแอบอยูด่ ้ านในได้ เขาอ้ างว่าอยากมีเวลา
เป็ นส่วนตัวกับหล่อนบ้ าง ซึงปณาลีเองไม่ได้ ขดั ข้ องอะไรเพราะรู้ ตวั ดีว่าระยะ
หลังมานีมัวแต่ให้ ความสําคัญกับงานจนไม่ได้ ใส่ใจเขาเท่าทีควร
“เชิญครับคุณผู้หญิง”
ชนะชลก้ มโค้ งอย่างสุภาพ เปิ ดประตูเชือเชิญแฟนสาวลงจากรถ
ปณาลีอดไม่ได้ ตีแขนเขาให้ ที หมันไส้ ทีเขาทํามาปรนนิบตั ิหล่อนดีจน
โอเวอร์ ก่อนตามพนักงานเสิร์ฟทีนําทังสองมานังโต๊ ะริ มแม่นําซึงเป็ นโต๊ ะทีชนะ
ชลจองไว้
“เราอยากทานอะไรสังได้ เลยนะ เดีXยวพีเลียงเอง”
“ก็ควรจะเป็ นอย่างนันแหละค่ะ” ปณาลีแกล้ งแหย่เขาเล่นไปอย่างนัน
แต่ถา้ เขาจะยิ นดี จ่ายจริ งอย่างที ว' ่า หล่อนก็ไม่ขดั ข้องหรอกนะ
ปณาลี พลิกเมนูอาหารไปมา รู้ สึกได้ ถึงท้ องน้ อยๆ ที ร้ องครวญคราง
รบกวนสมาธิ หล่อนไม่น้อย เพิงรู้ ตัวเดีXยวนี เองว่ายังไม่มีอะไรตกถึ งท้ องเลย
ตังแต่เทียง ไม่นา่ ล่ะรายชืออาหารทีไล่เรี ยงอยูใ่ นเมนูถึงได้ นา่ ทานไปหมด
“ลี ว่าพี ชลสังให้ ลีดีกว่าค่ะ ขื นปล่อยให้ ลีสังเองมี หวังสังหมดเล่มแน่
เลย”
“เอาอย่างนันเหรอ”
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ปณาลีพยักหน้ ายืนยัน ชนะชลจึงเป็ นฝ่ ายเลือกอาหารลงโต๊ ะ สังเสร็ จ
เขาก็ขอตัวไปเข้ าห้ องนําปล่อยให้ ปณาลีนงอยู
ั ่ทีโต๊ ะอาหารเพียงลําพัง ใช้ เวลา
นันทอดสายตาไปยัง ผื นนํ าเบื องหน้ า ชมวิ วทิ วทัศน์ ทีมี เ พี ยงแม่ นําสี ขุ่นกับ
บ้ านเรื อนทีปลูกอยู่บนแพลอยอยู่เหนือนํา หล่อนสังเกตได้ ว่าบ้ านแต่ละหลังมี
เชื อ กผู ก ติ ด กั บ เสาซึ งปั ก เป็ นหลัก ไว้ อ ยู่ ต ามมุม ทังสี ของแพ เช่ น เดี ย วกั บ
ร้ านอาหารทีหล่อนนังอยูน่ ีเพียงแต่ตา่ งกันตรงขนาดของเชือกและแพเท่านัน
ปณาลีสัมผัสได้ ถึงสายลมอ่อนๆ ปะทะผิวกาย แดดช่วงบ่ายหายไป
แล้ วทิ งไว้ แต่เ มฆปกคลุม ทัวฟ้ า ร่ ม รื นถึ ง คนในร้ าน ไอเย็นจากผิ วนํ าทํ าให้
หล่อนสดชืดไม่น้อย
“ลี...”
เสียงทุ้มทีดังอยู่ข้างกายเรี ยกความสนใจจากปณาลีหนั มอง จําได้ ว่า
เป็ นเสียงของชนะชล แต่แล้ วหญิ งสาวกลับตกใจระคนประหลาดใจทีเห็นช่อ
ดอกไม้ ลอยเด่นอยูต่ รงหน้ า
“ดอกไม้ สวยๆ สําหรับเรา”
ปณาลีมองใบหน้ ายิมแย้ มของชนะชลสลับกับดอกกุหลาบสีแดงสดใน
มือเขาอย่างงงๆ “เนืองในโอกาสอะไรคะเนียพีชล”
ชนะชลไม่ตอบ เขาคงยืนค้ างอยูอ่ ย่างนันถ้ าหล่อนไม่รับช่อดอกไม้ จาก
เขา ปณาลีเองรู้ ตวั จึงยอมรับมาถือไว้ เก้ ๆ กังๆ ขณะทีชนะชลกลับไปนังทีโต๊ ะ
ตามเดิมแล้ ว
“พีรักลีมากนะ พีคงอยูไ่ ม่ได้ ถ้าไม่มีลี”

๘๗
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ปณาลี ยังคงพินิจ มองช่อดอกกุหลาบนันอย่างไม่ค่อยมันใจว่าจะทํ า
อย่างไรต่อไปกับมันดี ทว่ากลินหอมของมันกลับทําให้ ปณาลีร้ ู สึกแปลกๆ วูบ
หนึงเหมือนมีภาพบางอย่างตัดผ่านเข้ ามาในหัวสมอง...เลือนราง...และชัดเจน
ขึนจนเสียงทุ้มๆ ของชนะชลกลายเป็ นความเลือนรางเข้ ามาแทนที
‘ดอกไม้สวยจังค่ะพี ก' ฤต’ ปณาลี ยิ#มให้ชายหนุ่มที 'นงั' อยู่ฝั'งตรงข้าม
โดยมี โต๊ะอาหารกัน# กลางระหว่างเขากับหล่อน
‘อะไรคะเนี ย' ’ หญิ งสาวที ถ' ื อช่อดอกกุหลาบสี แดงสวยหยิ บกล่องกํ ามะ
หยี ซึ'งซ่อนอยู่ในช่อดอกไม้ออกมา
หล่อนหัวเราะน้อยๆ รับรอยยิ# มกรุ้มกริ' มของเขา ก่อนเปิ ดกล่องกํ ามะ
หยี นนั# ดู แล้วก็ตอ้ งพบว่า...มี แหวนวงเกลี ย# งสี เงิ นอยู่ในนัน#
“แต่งงานกับพีนะลี”
วินาทีนนเสี
ั ยงของพีกฤตถูกซ้ อนทับด้ วยเสียงของชายหนุ่มในโลกแห่ง
ความจริ ง ราวกับเป็ นภาพๆ เดียวกัน ปณาลีถึงกับผงะเมือเห็นว่าชายตรงหน้ า
ไม่ใช่พีกฤตแต่เป็ นชนะชล
“ลี...ลีได้ ยินพีรึเปล่า”
“คะ ?” ปณาลี ต กใจวางช่ อ ดอกกุ ห ลาบลงบนโต๊ ะ เผลอร้ องถาม
ออกมา ครานันเองกลินดอกกุหลาบทีว่าหอมน่าชมเมือครู่ กลับกลายเป็ นกลิน
ฉุนทีกระตุ้นอาการปวดหัวของปณาลีกําเริ บขึนมาอีกครัง หากหนักกว่าทุกครา
“นีเราไม่ได้ ฟังพีเลยเหรอ”
“เอ่อ...ลีวา่ เราอย่าเพิงพูดเรื องนีกันเลยค่ะพีชล ลี...ลียงั ไม่พร้ อม”
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“แต่เราหมันกันมานานแล้ วนะ เราบอกพี ได้ มัยว่าไม่พร้ อมเรื องอะไร
เรื องงาน หรื อว่าพี ลิน ถ้ าเรื องนันเราสบายใจได้ พี บอกเรื องนี ให้ พีลินรู้ แล้ ว
ก่อนหน้ าทีจะพาเรามาทีนี พีลินยังเห็นด้ วยกับพีเลย”
ปณาลียงั คงเงียบ อาการปวดหัวนันไม่มีทีทา่ ว่าจะบรรเทาลงเลยแม้ ว่า
กลินดอกไม้ จะจางลงบ้ างแล้ วก็ตาม หล่อนไม่ร้ ู จะอธิบายให้ คนตรงหน้ าเข้ าใจ
ยังไง ในเมือขณะทีเขาขอความรักอยู่ตรงหน้ า หล่อนกลับไปนึกถึงใครก็ไม่ร้ ู ใน
ความฝั น
นึกถึง...ทัง# ที ไ' ม่แน่ใจด้วยซํ# าว่าเขามี ตวั ตนอยู่บนโลกใบนี ร# ึ เปล่า
ชนะชลสบตาหญิงสาวตรงๆ พยายามค้ นหาคําตอบผ่านนัยน์ตาคูส่ วย
นัน แต่ความเงียบทีได้ รับกลับมาทําให้ ชนะชลเบือนหน้ าหนี
“พีรู้แล้ ว เราคงไม่รักพีสินะ ถึงได้ ปฏิเสธพีอย่างไร้ เยือใยแบบนี”
“ไม่ใช่แบบนันค่ะพีชล”
“ไม่ใช่แบบนันแล้ วแบบไหน !”
“พี ชล !” พอเขาขึ นเสี ย งปณาลี เ ลยโต้ ก ลับ มาบ้ า ง หล่ อ นชัก หมด
ความอดทนพอๆ กับเขานันแหละ “พีก็ร้ ู ว่าลียงั ไม่หายเป็ นปกติดี ลียงั จําเรื อง
ระหว่างเราไม่ได้ เลยด้ วยซํา แล้ วพีจะให้ ลีตอบตกลงกับพีได้ ยงั ไง”
“แล้ วเราจะสนใจอดีตทีมันผ่านเลยมาแล้ วทําไม เรื องปั จจุบนั ต่างหาก
ทีเราควรสนใจ”
“งันแสดงว่าเรื องราวในอดีตมันไม่เคยมีความสําคัญกับพีชลเลยใช่มยั
คะ”
“พีไม่ได้ หมายความว่าอย่างนัน”
๘๙
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“พอเถอะค่ะพีชล เอะอะอะไรพีก็ให้ ลีลืม ทังอดีตของเรา ทังความฝั น
ของลีทีพีหาว่าเป็ นเรื องเพ้ อเจ้ อ ลีถามจริ งๆ เถอะค่ะว่าทีพีอยากให้ ลีลืม เป็ น
เพราะพีกลัวลีจะรู้อะไรรึเปล่า”
“ลี !” คราวนีชนะชลเด้ งตัวผาง ลุกขึนยืนเหนือหล่อน
“พีว่าวันนีเราพูดไม่ร้ ูเรื องแล้ วล่ะ กลับ”
ปณาลี เ งี ยบ หล่ อนไม่ตอบ ไม่ค้ าน ไม่ เ อะอะโวยวายอะไรทังนัน
หล่ อ นลุก ขึ นยื น เสมอเขา แต่ด้ ว ยความที ลุก ขึ นเร็ ว ทํ า ให้ ร่ า งบางเสี ย หลัก
ทําท่าจะเซล้ มทังยืน ร้ อนถึงคนทีเพิงตวาดใส่หน้ าหล่อนไปหมาดๆ รี บเข้ ามา
ประคองแทบไม่ทนั
“ไหวรึเปล่าเรา”
ปณาลีสะบัดมือเขาออกจากการเกาะกุม ไม่ได้ สมั ผัสถึงความห่วงใยที
เขาอุตส่าห์หลงเหลือไว้ ให้ หล่อนรังเกียจเกินกว่าจะรับมัน
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๗
ชนะชลมาส่งปณาลีทีบริ ษัท เวลาบนหน้ าปั ดนาฬิกาในรถบอก
เวลาสองทุม่ ทําให้ เขารู้สกึ เป็ นห่วงหญิงสาวข้ างกายหนักกว่าเก่า
“ดึกมากแล้ วนะเรา ให้ พีไปส่งทีบ้ านเถอะ”
“ไม่คะ่ ลีอยากอยูค่ นเดียว ขอบคุณนะคะทีเป็ นห่วง”
ปณาลี ก้าวลงจากรถตามด้ วยปิ ดประตูใส่หน้ าเขาดัง ปั ก โดยไม่หัน
กลับมาสนใจคนในรถอีก
เมือแน่ใจว่าชนะชลขับรถจากไปแล้ ว สาวทีแสดงตนว่าเข้ มแข็งกลับ
รู้ สึกเหมือนร่ างทังร่ างหนักอึง ไร้ เรี ยวแรงเกินกว่าจะทรงตัวได้ อีกต่อไป ทิงตัว
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ลงบนม้ านังหน้ าประตูทางเข้ า–ออกของบริ ษัท ปล่อยนําตาทีฝื นกลันมาตลอด
ทางให้ พรังพรูออกมา
เรื องทีร้ านอาหาร ปณาลีไม่ร้ ู ตวั เหมือนกันว่าหล่อนเป็ นอะไรไป รู้ แต่
เพียงคําปฏิเสธเป็ นทางออกทีดีทีสุด ณ เวลานัน แม้ ว่าส่วนลึกในใจหล่อนทัง
รู้สกึ ผิดและโกรธตัวเองทีไม่ซือสัตย์ตอ่ คูห่ มันก็ตาม
หล่อนมี ชนะชลอยู่แล้วทัง# คน แล้วทํ าไม ทํ าไมหล่อนยังต้องละเมอ
เพ้อ ฝั น ถึ ง ผู้ช ายในฝั นด้ ว ยก็ ไ ม่ รู้ ทํ าไมหล่ อ นถึ ง ไม่ ลื ม ๆ ไปเสี ย และอยู่ กับ
ปั จจุบนั อย่างที เ' ขาว่า !
หากฝั นร้ ายที 'ยงั คงตามหลอกหลอนหล่อนทุกคํ' าคื น ผิ ดด้วยเหรอถ้า
หล่อนอยากรู้ ว่ามันเกิ ดอะไรขึ# นกับตัวหล่อนกันแน่ ทํ าไมในฝั น...ถึ งมี ทงั# บิ ดา
พี ก' ฤต และหล่อนวนเวี ยนอยู่อย่างนัน# ไม่ จบไม่ สิ#น ละ...แล้วพี 'กฤตนัน' เป็ น
ใครกัน ?
หญิ ง สาวปาดนํ าตาออกจากแก้ ม มองดูหนทางเบื องหน้ าที แม้ จะมี
แสงสว่างเรื องๆ จากไฟบนเพดานอาคาร หากพร่ าเลือนเต็มทนเพราะมองผ่าน
ม่านนําตา
ช่วงหัวคําแบบนีมีรถน้ อยคันทีจะวิงออกจากอาคารจอดรถทําให้ หล่อน
มีโอกาสได้ อยู่เพี ยงลํ าพัง จมอยู่กับความเงี ยบ หล่อนเพี ยงแต่หวังว่าหยาด
นํ าตามันจะเหื อดแห้ ง ไปเองเมื อความทุก ข์ เ หล่านันผ่านพ้ น และความมื ด
ภายในอาคารคงช่วยบดบังนําตาของหล่อนได้ บ้าง
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ปณาลี นวดขมับหวังให้ อาการปวดหัวทุเลาลง หากมี แต่จะทวี ความ
รุ นแรงมากขึนตังแต่ออกมาจากร้ านอาหารแล้ ว หล่อนจึงเปิ ดกระเป๋ าสะพาย
หยิบยาแก้ ปวดหัวมาทานด้ วยความเคยชิน
วินาทีนนสายตากลั
ั
บเหลือบไปเห็นเงาดําของใครบางคนปรากฏขึนบน
เสาข้ างรถยนต์ทีจอดนิงอยูต่ รงหน้ า
...หล่อนเห็นเงาดํานันพาดผ่านหน้ าหล่อนไป !
ปณาลีสําลักนําและยาทีติดค้ างอยูท่ ีคอ รู้สกึ ขมปีX จนต้ องคายยาลงพืน
“ใคร !” หล่อนตะโกนถาม มันใจว่าตัวเองไม่ได้ ตาฝาด
สิงทีได้ รับกลับมาคือความเงียบ ปณาลียนั ตัวเองด้ วยแขนทังสองข้ าง
ให้ ยืนขึนเผชิญกับความแปลกประหลาดนัน ทว่าร่ างทังร่ างกลับเซล้ มลงนังไม่
เป็ นท่า ในหัวสมองของหล่อนเวลานี ไม่หลงเหลือพืนทีให้ ใช้ การอะไรทังนัน
นอกจากอาการปวดหัวทีไม่ตา่ งจากมีใครเอาค้ อนมาทุบศีรษะหล่อนจนร้ าวไป
ทังหัว
ปณาลีมองหาเงาดํานันอีกครัง แล้ วต้ องพบว่ามันเพิงหลบหายเข้ าไป
หลังหัวมุมตึก จึงพยายามบอกกับตัวเองว่าให้ เข้ มแข็ง รวบรวมกํ าลังทังหมด
ฮึดสู้ยืนขึนอีกครังเพ่งมองถนนเบืองหน้ า แต่ถนนนันกลับหมุนวนไปรอบกาย
ภาพทุกภาพเลือนรางและมืดมนเกินกว่าทีปณาลีจะพาตัวเองไปให้ ถึงจุดหมาย
ร่ างของหญิงสาวโอนเอนอย่างไร้ การควบคุม อากาศทีเคยหมุนเวียน
อยูร่ อบกาย เคยใช้ ตอ่ ลมหายใจให้ กบั ปณาลี คราวนีไม่มีอีกแล้ ว
...หรื อหล่อนกํ าลังจะตาย...
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ปณาลีร้ ูสกึ ได้ วา่ ตัวเองกําลังล้ มทังยืน หากทว่ากลับมีแรงมหาศาลของ
ใครบางคนจากด้ านหลังรั บร่ างที ไร้ การทรงตัวของหญิ งสาวไว้ ทันเวลา ภาพ
สุดท้ ายทีเห็นคือนัยน์ตาสีนิลคูส่ วยลอยอยูต่ รงหน้ า
“พีกฤต...” เสียงนันเบาหวิวคล้ ายเลือนลอยไปในอากาศ ก่อนทีภาพ
ทุกอย่างจะดับวูบลงอย่างภาพในความฝั นทุกชัวคืน

“พีบอกแล้ วใช่มยว่
ั าให้ ชลใจเย็นๆ !”
“อย่าเพิงต่อว่ากันได้ มยพี
ั ลิน คนยิงกลุ้มๆ อยู”่
ปณาลี เห็นเงาเลื อนรางของคนสองคนยื นอยู่ตรงหน้ า ห้ องโถงใหญ่
กว้ างขวางกับโคมไฟระย้ าทีแขวนห้ อยสวยเป็ นแนวดิงลงมา...คุ้นตา
“คุณลีฟืนแล้ วค่ะคุณกุศลิน”
สาวใช้ มีแววตืนตระหนกระคนดีใจปรากฏขึนในดวงตายามมองนาย
สาวระยะใกล้ พลางส่งเสียงดังเรี ยกนายผู้หญิงของบ้ าน
เสียงทะเลาะโหวกเหวกโวยวายเมือครู่ หายไปแล้ ว ปณาลีกระพริ บตา
ถีปรับเลนส์สายตาเรี ยกสติตวั เองกลับคืน ครานันเองถึงเห็นกุศลินตรงดิงมาหา
โดยมีน้องชายตามติดมาด้ วย
ชนะชลเป็ นคนเข้ า มาช่ วยประคองหญิ ง สาวลุก ขึนนังในท่ าที สบาย
หยิบหมอนใบใกล้ มือวางรองหลังให้ หล่อนก่อนนังลงเคียงข้ าง
“เป็ นยังไงบ้ างเรา หายปวดหัวรึยงั ”
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ปณาลีส่ายหน้ าพลางขยับแขนออกจากการเกาะกุมของเขา “ลีมาอยู่
ทีนีได้ ยงั ไงคะคุณลิน”
“คุณรชานนท์มาส่ง” ชนะชลเป็ นฝ่ ายตอบ เขาดูจะหัวเสียไม่น้อยเมือ
ต้ องเอ่ยชือของชายหนุม่ อีกคน
“คุณรชานนท์ ?” ปณาลี เ ผลอครางชื อเขาออกมาอย่างงงๆ ภาพ
สุดท้ายที ห' ล่อนจํ าได้คือ...พีก' ฤตนี น' า ทําไมถึงกลายเป็ นนายรชานนท์ไปได้
กุศลินอ่านสีหน้ าน้ องชายออกจึงเอ่ยปรามทังทียังคงยืนอยู่เหนือศีรษะ
หนุม่ สาว “ไม่เอาน่ะชล...บัวจ๊ ะ”
ประโยคท้ ายหล่อนหันไปสังหัวหน้ าแม่บ้านที คอยดูแลอยู่ห่างๆ อี ก
ฝ่ ายรู้ หน้ าที ดีจึง หายออกไป ก่ อนกลับมาพร้ อมโทรศัพ ท์ มื อถื อส่งให้ ปณาลี
สร้ างความงุนงงแก่เจ้ าของโทรศัพท์หนักกว่าเก่า
“อยูท่ ีคุณลินได้ ยงั ไงคะเนีย”
“คุณรชานนท์เป็ นคนนํามาคืนค่ะ ที แรกเขาตังใจจะนํามาคืนคุณด้ วย
ตัวเอง แต่พอมาพบคุณนอนสลบอยูท่ ีอาคารจอดรถเขาเลยฝากไว้ ทีดิฉนั ”
ปณาลีเพียงยิมๆ คําตอบของกุศลินไม่ได้ ชว่ ยให้ ปณาลีกระจ่างเท่าไหร่
แต่หล่อนไม่อยากคิดอะไรทังนันในตอนนี คงเป็ นเพราะยังมี อาการปวดหัว
เหลือค้ างอยูก่ ็เป็ นได้ ถึงยังได้ มนึ งงไปหมด
“ตอนนีเขากลับไปรึยงั คะคุณลิน”
“กลับไปแล้ วค่ะ พอมาส่งคุณเรี ยบร้ อยก็ขอตัวกลับเลย” กุศลินถอนใจ
เบาๆ ก่อนนังลงข้ างลูกสาว “เห็นชลบอกว่าทะเลาะกับคุณลีมาเมือเย็น คุณ
เลยไม่ยอมกลับบ้ าน”
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“ไม่มีอะไรหรอกค่ะ คุณลิน วันนี ลี คงทํ างานหนักไปหน่อยน่ะ ค่ะเลย
พาลไปลงกับพีชล ถ้ าทุกคนไม่มีอะไรแล้ วลีขอตัวไปพักทีห้ องก่อนนะคะ ยัง
รู้สกึ มึนหัวอยูเ่ ลย”
ชนะชลทําท่าจะลุกตามมาด้ วย ปณาลีเลยต้ องบอกห้ าม “พีชลกลับไป
ก่อนเถอะค่ะ ลียงั ไม่พร้ อมคุยกับพีตอนนี”
โดนปฏิเสธตรงๆ ชนะชลเลยลังเลไปเหมือนกัน กระทังกุศลินส่ายหน้ า
เป็ นนัยว่าไม่ต้องตามหญิงสาวขึนไปน้ องชายจึงหยุดยืนอยูแ่ ค่หน้ าโซฟา
ปณาลีปิดประตู ลงกลอนห้ องอย่างที หล่อนไม่ค่อยได้ ทํานัก ตอนนี
หล่อนเหนือยเกินกว่าจะรับหน้ าหรื อตอบคําถามร้ อยแปดของใคร ก่อนทิงตัวลง
นอนบนเตียงนุม่ ท่ามกลางความว่างเปล่าในห้ องนอนทีคุ้นเคย
ภาพนัยน์ตาสี นิลคู่สวยที ม' องมาด้วยความห่วงใยระคนเศร้ายังฝั งใจ
ดวงตาคู่นันที เคยสวยจับใจหล่อนมี เพี ยงพีกฤตชายในฝั นของหล่อน
เท่านัน ไม่ใช่นายรชานนท์ ทีมี แต่ความเย็นชาและเมินเฉยต่อความรู้ สึกของ
ผู้อืน
ดวงตาคมกล้ าของเขาแม้ จ ะมี สี นิล สวยเฉกเช่น เดี ย วกัน แต่มันให้
ความรู้สกึ ทีต่างกันมากจนปณาลีไม่สามารถปั กใจเชือได้ วา่ เป็ นเขาทีมาช่วย
ถ้ าเป็ นอย่างทีกุศลินว่า รชานนท์จะมาบ้ านธรรมนิตย์ถกู ได้ ยงั ไง แล้ ว
เขามาทําอะไรทีบริ ษัทคําๆ มืดๆ มาคืนโทรศัพท์มือถื อให้ หล่อนอย่างนันเหรอ
ช่างเป็ นเหตุผลทีตลกสินดี
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“ดิฉนั มาขอพบคุณรชานนท์คะ่ ”
หญิ งสาวในเครื องแบบพนักงานประจําบริ ษัทเงินทุนเงยหน้ าจากกอง
เอกสารบนโต๊ ะ ขยับแว่นสายตาลงเพือไม่ให้ บดบังยามมองสาวแปลกหน้ า
“นัดไว้ รึเปล่าคะ”
“เปล่าค่ะ” ปณาลีตอบเลขาหน้ าห้ องของรชานนท์ไปตามตรงทํานอง
รํ าคาญอยูใ่ นที
หล่อนอยากบ่นนักว่าเจ้ านายของเจ้ าหล่อนนีวิเศษเลิศเลอมาจากไหน
ถึงได้ เข้ าพบยากจริ ง ตังแต่ปณาลีย่างก้ าวเข้ ามาในบริ ษัทนีแล้ ว ไม่มีพนักงาน
บริ ษัทของเขาคนไหนไม่ถามว่ามาพบใคร พอหล่อนตอบกลับไปว่ามาขอพบร
ชานนท์ พนักงานทุกคนก็ ต่างลัง เล ไม่กล้ าให้ เ ข้ ามา แต่ทัน ที ทีหล่อนเอา
ตําแหน่งพร้ อมชือเต็มยศมาอ้ างทุกคนถึงยอมหลีกทางให้ จนรอดมาถึงหน้ าห้ อง
ทํางานของผู้บริ หาร
“ฉั น ชื อปณาลี ธรรมนิ ต ย์ ประธานบริ ษั ท ที คุณ รชานนท์ ร่ ว มเป็ น
หุ้นส่วนอยูน่ ะ่ ค่ะ อยากจะขอคุยธุระด้ วยเดีXยวเดียวเท่านัน”
“อ๋อ ขอโทษด้ วยนะคะคุณปณาลี” พอรู้ สถานะของสาวตรงหน้ าเลขา
หน้ าห้ องค่อยยิมให้ อย่างมีไมตรี
“วันนี คุณรชานนท์ บอกกับดิฉันไว้ ว่าจะไม่เข้ าบริ ษัทค่ะ ถ้ ายัง ไงนัด
ไว้ มยคะ
ั
ดิฉนั จะบอกคุณรชานนท์ให้ ”
“ไม่เป็ นไรค่ะ ไม่ได้ ธุระด่วนอะไร เอ่อ...ถ้ าเขาเปลียนใจจะเข้ าบริ ษัท
โทร.บอกฉันด้ วยนะคะ”
ปณาลีเอ่ยขอบคุณเลขาสาว ก่อนเดินกลับออกมาหน้ าบริ ษัท
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แต่แล้ วพอหันหลังกลับไปมองตึกสูงด้ านหลังปณาลีต้องถอนใจออกมา
ด้ วยความผิดหวัง วันนีหล่อนอุตส่าห์ขบั รถมาเองตังใจเต็มทีว่าจะมาขอบคุณ
พ่อขรึมเสียหน่อย และจะได้ ถือโอกาสถามเรื องทีค้ างคาใจอยู่ด้วย เขากลับไม่
อยูเ่ สียได้
ปณาลีเลือกมองวิวทิวทัศน์รอบข้ างมากกว่าจะสนใจถนนทีลาดลงและ
ไกลแสนไกลเบืองหน้ า จากหน้ าบริ ษัทถึงริ มฟุตปาธด้ านหน้ าซึงเป็ นทีทีหล่อน
จอดรถทิงไว้ นนค่
ั อนข้ างไกล โชคดีทีวันนีแดดไม่แรงมากนักแม้ ใกล้ เทียงแล้ วก็
ตาม บวกกับบริ ษัทของรชานนท์มีทงต้
ั นไม้ ใหญ่น้อยปกคลุมไปทัวทางเดิน
เห็นแล้ วร่มรื นไม่น้อย คนเดินจึงไม่ร้ ูสกึ ร้ อนอย่างทีคิด
ปณาลีใช้ เวลานันสูดอากาศบริ สุทธิ_รอบกายพลางกวาดตามองความ
เขียวชะอุม่ ของต้ นไม้ ใบหญ้ า
ครานันเองสาวเจ้ าสะดุดตากับร่ างสูงใหญ่ของชายคนหนึง เขานังอยู่
บนม้ านังภายในสวนหย่อมเคียงข้ างบริ เวณทางเดิน สร้ างความดีใจระคน
ประหลาดใจแก่ปณาลีไม่น้อย ไม่รีรอทีจะเดินเข้ าไปในสวนหย่อมนัน หยุดยืน
อยูด่ ้ านหลังม้ านังเขา
“มาหลบอยูท่ ีนีเองนะคะคุณรชานนท์”
แม้ ยงั ไม่เห็นหน้ า หากแผ่นหลังกว้ างและไหล่ทีผายออกให้ ความรู้ สึก
อบอุ่นยามมองนัน ปณาลีค้ นุ เคยเป็ นอย่างดีเพราะหล่อนเคยพักพิงอยู่ในอ้ อม
แขนของเจ้ าของไหล่กว้ างนันมาแล้ ว
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คนทีนังนิงภายในสวนหย่อมเพี ยงลําพังบนม้ านังที เล็กกว่าลําตัวของ
เขามากยังคงนังมองบ่อนําขนาดเล็กเบืองหน้ า ทําราวกับเสียงของหล่อนเป็ น
เพียงลมพัดผ่านหู
ปณาลี ไม่ถือสากับภาพตรงหน้ าหรอก เพราะเคยชินกับความเฉยชา
ของเขาเสียแล้ ว
เมืออีกฝ่ ายไม่เอ่ยอะไร หล่อนจึงถือวิสาสะนังลงข้ างๆ รู้ ดีว่าเขาคงไม่
ว่าอะไรเช่นกัน
“หายดีแล้ วเหรอคุณ ถึงได้ ออกมาตากแดดตากลมได้ แบบนี”
หญิ งสาวเอียงคอมองคนข้ างกายเล็กน้ อย ลอบอมยิมอยู่กรายๆ ทีใน
ทีสุดรชานนท์ก็ยอมพูดกับหล่อน
“ขอบคุณนะคะทีช่วยฉันไว้ ถ้ าไม่ได้ คณ
ุ ป่ านนีฉันคงตายไปแล้ ว”
“คุณไม่ตายง่ายๆ หรอกปณาลี ตราบใดทีคุณยังมีลมหายใจ”
ริ มฝี ปากบางเผยยิมขันออกมา ผู้ชายคนนีพูดอะไรไม่เคยทําให้ คนฟั ง
เข้ าใจง่ายเลยสักครัง แม้ ไม่ค่อยเข้ าใจในคําพูดของเขาเท่าไหร่ แต่ก็ถือว่านัน
คือคําอวยพรของคนผู้ให้ ชีวิตใหม่
“คุณมาทําอะไรทีบริ ษัทฉันตอนนันคะ”
“ผมว่าผมบอกคุณกุศลินไปเรี ยบร้ อยแล้ ว”
“ค่ะ คุณ บอกคุณ ลิ น แล้ ว แต่ฉั น ไม่ เ ข้ า ใจ คุณ คิ ด ยัง ไงถึ ง ได้ ม าคื น
โทรศัพท์มือถื อให้ ฉันดึกดืนป่ านนัน ไม่คิดบ้ างหรื อคะว่าฉันอาจกลับบ้ านไป
แล้ ว”

๙๙
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รชานนท์ ผ่อ นลมหายใจออกมาแทนคํ า ตอบ และนันทํ าให้ ค นถาม
สะดุ้งเล็กน้ อย แต่ก็แค่ชวครู
ั ่เพราะเขากลับหัวเราะเบาๆ ในลําคอฝ่ าความเงียบ
ขึนมา “ผมไม่นึกเลยว่าจะต้ องมานังตอบคําถามร้ อยแปดของคุณในเวลาสงบ
สุขแบบนี คุณไม่เบือบ้ างเหรอทีต้ องคอยสงสัยหรื อระแวงคนอืนทุกเวลา”
“สงสัย ? ระแวง ?” คิวเรี ยวขมวดเป็ นปมยุ่งหนักกว่าเก่า เพิ' งเห็นเขา
ยิ# มก็วนั นี แ# หละ
“ฉันเนียนะคะขีสงสัย ขีระแวง”
“แล้ วที คุณ กํ าลัง ทํ า ตัวเป็ นสาวช่างถามอยู่แบบนี ไม่ให้ ผ มเรี ยกว่ า
ระแวงแล้ วจะให้ เรี ยกว่าอะไรฮึปณาลี”
การทีรชานนท์เรี ยกชือหล่อนเต็มๆ อย่างทีชายในฝั นชอบเรี ยกเวลาที
เขาต้ องการปรามเด็กดืออย่างหล่อน ทําให้ ปณาลีร้ ู สึกแปลกหูอยู่บ้าง แต่น่า
แปลกทีกลับให้ ความรู้สกึ อบอุน่ และคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถกู
หล่ อ นเพิ งสัง เกตเห็ น ว่ า วัน นี ชายหนุ่ ม ข้ า งกายไม่ ไ ด้ ใ ส่ สู ท ตัว หนา
เหมือนเช่นเคย เขาอยู่ในชุดเสือเชิตปล่อยชายกับกางเกงผ้ าเนือดี...แปลกตาก
ว่าทุกครัง
รชานนท์ ยังคงทอดมองสายนํ าที ไหลวนในบ่อ นานที จะเห็นระลอก
คลืนนิดๆ ไหลไปตามสายลมแรงทีพัดพาเอาใบไม้ ทีแห้ งคาต้ นร่ วงกราวลงมา
ราวกับสายฝนในยามเทียง
หนุ่มสาวปล่อยให้ ความเงี ยบเข้ าครอบงํ าอีกครัง ปณาลีลอบมองคน
ข้ า งกายเป็ นระยะ เมื อเขาไม่ เ อ่ ย อะไรหล่ อ นเลยไม่ ร้ ู จะพู ด อะไรกั บ เขา
เหมือนกัน นอกจากสนใจต้ นไม้ ใบหญ้ าไปตามประสา
๑๐๐
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ปณาลี สูดลมหายใจเข้ าเต็มปอด กลินไอธรรมชาติช่วยให้ หญิ งสาว
ผ่อนคลายจนลืมเรื องเครี ยดๆ ในหัวสมองไปได้ บ้าง
“เฮ้ อ...นานที ได้ ออกมาสูดอากาศบริ สุทธิ_ แบบนี ก็ ดีเหมื อนกันนะคะ
สดชืนกว่าอยูใ่ นห้ องแคบๆ ในบริ ษัทตังเยอะ”
“ว่างๆ คุณน่าจะหาเวลาออกมาสูดอากาศข้ างนอกบ้ างนะปณาลี”
“ฉันก็อยากออกมาใช้ ชีวิตแบบนีทุกวันอยู่เหมือนกันแหละค่ะ แต่คณ
ุ ก็
รู้วา่ ช่วงนีฉันสุขภาพไม่คอ่ ยดี พอทํางานเสร็ จก็กลับบ้ านนอนเลย ไม่คอ่ ยได้ มา
ทําอะไรแบบวันนีหรอกค่ะ”
“ผมอยากให้ คณ
ุ เลิกทานยาจะได้ มย”
ั จูๆ่ รชานนท์ก็โพล่งขึนมา
“ยา ?” คนที กํ าลังดืมดํากับธรรมชาติต้องตังหลักอยู่ครู่ “ยาแก้ ปวด
หัวน่ะเหรอคะ”
“ครับ คุณมนต์เล่าให้ ผมฟั งหมดแล้ ว...เรื องของคุณ ผมรู้ ว่าตังแต่คณ
ุ
ฟื นจากอุบตั เิ หตุคณ
ุ ต้ องจมอยู่กบั ความเลือนรางมาทังชีวิต ผมไม่อยากให้ คณ
ุ
หาทางออกด้ วยการทานยาแก้ ปวดหัวพวกนัน”
คราวนี เป็ นปณาลี ทีแค่นหัวเราะ มองเขาด้ วยหางตา “คุณไม่ร้ ู เรื อง
อะไรอย่าพูดดีกว่า เอาไว้ เมือไหร่ คณ
ุ เป็ นฉัน วันนันคุณจะรู้ เองว่าคนทีต้ องจม
อยูก่ บั ช่วงชีวิตทีขาดหายไป มันทรมานและเจ็บปวดมากแค่ไหน”
“แต่คณ
ุ ไม่ควรแก้ ปัญหาด้ วยการทานยา”
“แต่ยานันทําให้ ฉนั หายปวดหัว”
“แต่มนั ก็ทําให้ คณ
ุ ปวดหัวหนักกว่าเดิมไม่ใช่เหรอปณาลี”
คนทีค้ านมาตลอดนิวหน้ ามองเขาอย่างไม่เชือหู “คุณรู้ได้ ยงั ไง”
๑๐๑
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รชานนท์ถอนใจให้ กบั เสียงแผ่วเบาแทบกลืนหายไปในอากาศนัน ก่อน
ลุกขึนยืนทังทียังไม่ยอมสบตาหญิงสาวข้ างกาย “ใกล้ เทียงแล้ ว ผมนัดกับคุณ
มนต์ไว้ วา่ จะไปชิมอาหารร้ านของเธอ ถ้ าคุณไปด้ วยคุณมนต์เธอคงดีใจ”
“คุณจะไปร้ านมนต์เหรอคะ” ชือของเพือนสาวทําให้ คนขีสงสัยลุกตาม
รชานนท์ทิงให้ หล่อนอยู่ตรงนันส่วนเขาเดินนําไปยังถนนด้ านนอกโดย
ไม่รอฟั งคําตอบ ร้ อนถึงปณาลีต้องร้ องเรี ยกพลางสาวเท้ าตามหลังเขามา แต่
แล้ วอีกฝ่ ายกลับหยุดเดินดือๆ สาวทีกําลังเร่งฝี เท้ าตามมาติดๆ จึงหยุดกึก
“ผมจอดรถไว้ ชนใต้
ั ดนิ คุณเอารถมารึเปล่า”
เขาหันมาถามหล่อนถึงได้ สบตากับนัยน์ตาสีนิลคู่สวยตรงหน้ าเต็มตา
ปณาลี ถึง กับอํ าอึง ทํ าอะไรไม่ถูกไปชัวขณะราวกับโดนร่ ายมนต์ส ะกดจาก
ดวงตาคูน่ นั
แต่เพียงแค่ชวพริ
ั บตาเดียว ชายหนุ่มตรงหน้ าเป็ นฝ่ ายกระแอมขัดทํา
ให้ หล่อนหลุดจากภวังค์
“เอ่อ...ฉัน ไม่สิ คุณไม่ต้องไปส่งฉันหรอกค่ะ วันนีฉันเอารถมา”
ตังสติได้ ก็ชีบุ้ยใบ้ ไปยังรถตัวเองซึงจอดอยูร่ ิ มฟุตปาธหน้ าบริ ษัท
รชานนท์มองตามองศาการชี บอกของหญิ งสาวก่อนครางรับในลําคอ
ตามเคย หล่อนตาฝาดไปรึ เปล่าที เห็นมุมปากของเขาเชิดขึนคล้ ายยิม เล่น
เอาปณาลีหน้ าร้ อนผ่าว ต้ องเสมองไปทางอืนแก้ เขิน
หวังว่าชายหนุ่มตรงหน้าคงไม่คิดว่าหล่อนหลงเสน่ห์เขาให้หรอกนะ

๑๐๒
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๘
โต๊ ะอาหารทีมนต์นภาจัดให้ รชานนท์และปณาลีอยู่ภายในสวน
อาหารบนระเบียงไม้ ชนสอง
ั
ด้ วยความทีด้ านบนเปิ ดโล่งไร้ หลังคาบวกกับ
ท้ องฟ้ ามี เ มฆปกคลุม เอื อต่อคนนัง ทํ าให้ บรรยากาศภายในร้ านร่ ม รื นและ
สบายหูกว่าคราวก่อนมาก
“จานสุดท้ ายมาแล้ วค่ะ”
มนต์นภาเสี ยงใสมาแต่ไ กล หลี กทางให้ บริ กรของหล่อนวางอาหาร
จานนันลงโต๊ ะ ส่วนตัวหล่อนพอทําหน้ าทีเป็ นเจ้ าของร้ านทีดีเสร็ จเรี ยบร้ อยจึง
ทรุ ดตัวลงนังตรงหัวโต๊ ะ โดยมี ป ณาลี แ ละรชานนท์ นังฝั งซ้ ายและขวา ติ ด
ระเบียงร้ าน
๑๐๓
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“อาหารเยอะไปรึเปล่ามนต์ เราทานกันแค่สามคนเอง”
ปณาลี โ อดครวญเมื อเห็ น ว่ า บนโต๊ ะตระการตาไปด้ วยอาหาร
หลากหลายประเภททังทีรู้ จกั และไม่ร้ ู จกั ปะปนกันไป เห็นจะมีแค่ยําสามกรอบ
จานโปรดของหล่อน ผัดผักคะน้ า และปลาอบวุ้นเส้ นทีคุ้นลิน ส่วนสลัดผลไม้
ทีวางรวมอยูด่ ้ วยหล่อนคิดว่าไม่คอ่ ยเข้ ากับอาหารคาวบนโต๊ ะเสียเท่าไหร่
“นีอะไรเหรอมนต์”
ปณาลีชีไปยังจานทีมีแต่ผกั ใบเขียวกับไข่แห้ งๆ วางแผ่บนผักอีกที
“ไข่ต๋นุ ผักโขมจ้ ะ อร่ อยนะ” มนต์นภาว่าก่อนตักไข่ทีโรยหน้ าด้ วยกุ้ง
แห้ งกับผักโขมบางส่วนให้ เพือนสาว “พอคุณนนท์โทร.มาบอกว่าลีจะมาด้ วย
มนต์ก็รีบสังเด็กให้ ทําอาหารเพิมสําหรับลีโดยเฉพาะเลยล่ะ”
“สําหรับเรา ?”
“ใช่จ้ะ ทังปลาอบวุ้นเส้ นเอย ผักม้ วน ผัดผักคะน้ า และก็สลัดผลไม้
อาหารพวกนีมีแคลเซียม แมกนีเซียม และธาตุเหล็กช่วยบรรเทาอาการปวด
หัวของลีทงนั
ั น ลีต้องรู้ จกั ทานอาหารทีมีประโยชน์ต่อร่ างกายบ้ างรู้ มยั จะได้
ไม่เป็ นลมเป็ นแล้ งไปเหมือนเมือวันก่อน”
ปณาลีมองอาหารแต่ละจานตามรายชือทีเพือนไล่เรี ยงมา แล้ วก็ต้อง
ยิมเหยเก “สลัดผลไม้ ด้วยเหรอมนต์ เรา...เราว่ามันไม่นา่ ...”
“อย่าเพิงค้ านสิลี ลองทานดูก่อน รับรองว่าลีต้องชอบ”
ปณาลียงั คงมองชามใบโตทีมีทงสตรอเบอร์
ั
รี มะละกอ แอปเปิ ลซึงถูก
หันเป็ นชินเล็ก และกล้ วยเป็ นชินๆ ในชามด้ วยสีหน้ ากระอักกระอ่วน ดูยงั ไงก็
ไม่เห็นถึงความอร่ อย
๑๐๔
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“นําเย็นๆ สดชืนถึงใจค่ะ”
บริ ก รสาวคนที เคยมารั บ หน้ าปณาลี เ สิ ร์ ฟ นํ าสี ใ สเย็ น ฉํ าในแก้ ว
ทรงกระบอกสู ง พร้ อมหลอดวางลงตรงหน้ า รชานนท์ แ ละมนต์ น ภา ตาม
ด้ วยปณาลี หากรายหลังกลับหน้ าเหยเกทันที เพราะของคนอืนเป็ นนํามะนาว
เย็นสดชื น แถมแก้ วยังมี ประดับมะนาวซี กเล็กตรงปากแก้ วแลดูสวยน่าทาน
ตัวแก้ วยัง มี เกล็ดนํ าแข็งเกาะพราว แต่ดูของหล่อนสิ มี แค่นําสี เหลื องๆ กับ
นําแข็งไม่กีก้ อน
“นีมันอะไรกันมนต์ มนต์ก็ร้ ูวา่ เราไม่ชอบนําเก๊ กฮวย”
“เพือสุขภาพจ้ ะ” มนต์นภาตอบกลับมาหน้ าตาเฉย “ลีปวดหัวบ่อย
แบบนีควรดืมรู้มยั มันมีสารช่วยป้องกันโรคไมเกรน”
“แต่มนต์...”
“ไม่มีแต่คะ่ คุณปณาลี ถ้ ายังรักตัวเองก็จงทานของพวกนีให้ หมด อ้ อ !
และห้ ามบ่นด้ วย มันจะเป็ นมลพิษบนโต๊ ะอาหารนะเจ้ าคะ”
“โธ่ ม นต์ ” พอเถี ยงเพื อนไม่ไ ด้ ปณาลี เ ลยกลื น นํ าลายลงคออย่ า ง
ยากลําบาก ทําเสียงเว้ าวอนพลางมองอาหารและเครื องดืมตรงหน้ าด้ วยความ
ขมขืน
หล่อนไม่ได้ สงั เกตเห็นหรอกว่านัยน์ตาสีนิลของใครบางคนกําลังยิมขัน
ในสีหน้ าของหล่อนอยูก่ รายๆ ขื นให้สาวเจ้าเห็นคงโดนแหวเข้าให้อีกคน
ใช้ เ วลาไม่นานอาหารบนโต๊ ะ ก็ ถูกจัดการเรี ยบ จานแรกที หมดก่อน
จานอืนๆ คือสลัดผลไม้ และคนทีรับประทานหมดเกลียงไม่ใช่ใครทีไหน เป็ น
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คนทีบ่นโอดครวญแต่แรกนันแหละ ตามมาด้ วยยําสามกรอบจานโปรด ปลา
อบวุ้นเส้ น ก่อนจบลงด้ วยนําเก๊ กฮวยแก้ วทีสาม !
มนต์นภาหัวเราะให้ กบั ท่าทางของเพือนสาวทีนังหลังตรงยืดคอสุดฤทธิ_
เห็นแล้ วอดกระเซ้ าแหย่ไม่ได้ “อิมรึยงั ลี เอาอีกจานมัย”
“พอเลยมนต์ เห็นอยูว่ า่ เราอิมจะแย่อยูแ่ ล้ ว”
“ก็ลีเล่นทานคนเดียวเกือบหมดโต๊ ะเลยนี แถมยังดืมนําเก๊ กฮวยไปตัง
หลายแก้ ว ไม่อิมก็แย่แล้ ว จริ งมัยคะคุณนนท์”
รชานนท์เพียงยิมๆ แสร้ งดืมนํามะนาวกลบเกลือน
“ก็...ก็บนโต๊ ะมันมีนําอะไรให้ เราดืมอีกล่ะนอกจากนําเหลืองๆ นี แล้ ว
เรายังทานอาหารไปเยอะด้ วย ก็ต้องติดคอเป็ นธรรมดา”
“ติดคอหรื อติดใจกันแน่จ๊ะแม่หวั ดือ”
ปณาลีย่นจมูกใส่เพือนหมันไส้ ทีบังอาจรู้ ทนั เป็ นมนต์นภาทียิมขัน
แอบดีใจลึกๆ ทีเพือนกวาดอาหารเรี ยบเกินคาด ครานันเองเพิงนึกขึนได้ ว่ายัง
ไม่ได้ ถามหุ้นส่วนถึงรสชาติอาหารบนโต๊ ะเลย
“อาหารของมนต์เป็ นยังไงบ้ างคะคุณนนท์ หวังว่าคุณคงทานทันลีเขา
นะคะ คนอะไรก็ไม่ร้ ูทานอาหารเร็ วอย่างกับจรวด ไม่ร้ ูวา่ อดอยากมาจากไหน”
“ก็เราไม่ได้ ทานอาหารอร่อยๆ แบบนีมาหลายวันแล้ วนะมนต์”
ได้ ยินเพือนแซวไม่เลิกเลยอดไม่ได้ แทรกขึนมา แต่แล้ วปณาลีต้องเม้ ม
ปาก สงบปากสงบคํ า ทัน ใดเมื อถู ก เพื อนหรี ตามองมาเป็ นเชิ ง ตํ า หนิ ที ไป
ขัดจังหวะเวลางานของหล่อน
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“ผมว่าผมคงไม่ต้องวิจารณ์แล้ วมังครับคุณมนต์ ดูจากพฤติกรรมของ
เพือนคุณก็นา่ จะเป็ นคําตอบได้ แล้ ว”
คนสงบปากสงบคําจ้ องเขม็งมาทีรชานนท์ทนั ควัน เขามี สิทธิ อะไรมา
วิ จารณ์ พฤติ กรรมการทานอาหารของหล่อน
“งันแสดงว่าคุณชอบอาหารร้ านมนต์ใช่มยคะ”
ั
“คุณมนต์มีความรู้ เรื องอาหารมากครับ เอาเป็ นว่าผมยกหน้ าทีคัดสรร
อาหารเพือนําลงเมนูสําหรับร้ านใหม่ในห้ างสรรพสินค้ าของคุณลีให้ คณ
ุ เป็ นคน
ตัดสินใจเองแล้ วกัน แต่ขอเน้ นที อาหารทานเล่นกับของว่างเป็ นหลักนะครั บ
ส่วนหน้ าทีส่วนอืนผมจะช่วยคุณเอง”
“ขอบคุณ ค่ะ คุณ นนท์ แล้ ว มนต์ จ ะส่ ง รายการอาหารไปให้ คุณ ดูที
บริ ษัทเองค่ะ”
เมือตกลงกันเรี ยบร้ อย รชานนท์ก็ลกุ ขึนเป็ นคนแรก
“เผอิญผมมีธุระต่อ ถ้ าไม่มีอะไรแล้ ว ผมขอตัวกลับก่อน”
บอกลาแค่นันชายหนุ่ม ตรงหน้ า ก็ ส าวเท้ า ยาวผ่ านหน้ าสาวบนโต๊ ะ
อาหารตรงดิงไปยังบันไดภายในร้ านเพื อลงไปยังชันล่าง เล่นเอาปณาลี จาก
กํ าลังมองหาเรื องเขาปรับโหมดแทบไม่ทนั หล่อนตังใจไว้ ว่าทานอาหารเสร็ จ
เมือไหร่ จะถามเขาเรื องเมือคืนให้ กระจ่างกว่านี เพราะตอนพบกันทีสวนหย่อม
เขาไม่ได้ ให้ คําตอบหล่อนสักข้ อ นอกจากเปลียนประเด็นไปเรื อย
ไม่คดิ ว่าอีกฝ่ ายจะกลับเร็ วขนาดนีจึงรี บร้ องเรี ยกรังเขาไว้
“เดีXยวก่อนคุณนนท์ ฉันมีเรื องจะคุยกับคุณ...เราไปก่อนนะมนต์”
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ประโยคท้ ายปณาลีบอกลาเพือนสาวเช่นกัน รายนันแม้ มีสีหน้ าฉงนแต่
ก็ปล่อยให้ เพือนวิงหน้ าตังตามรชานนท์ลงบันไดไปยังชันล่าง
“เดีXยวค่ะคุณนนท์ คุณนนท์คะ”
ปณาลีตะโกนเรี ยกเขาฝ่ าเสียงจอแจของลูกค้ าในสวนอาหาร แต่ราย
นันเล่นเดินเร็ วราวเหาะ ไม่เข้าใจจริ งๆ ว่ารชานนท์ จะรี บไปไหน เลขาหน้าห้อง
บอกว่าวันนี เ# ขาไม่เข้าบริ ษัทไม่ใช่เหรอ แล้วเขายังจะมี ธุระที ไ' หนอี กเนี ย'
ด้ วยความทีลูกค้ านังอยู่เต็มไปหมด อีกทังบริ กรยังเดินขวักไขว่กันให้
วุน่ ทําให้ ยากต่อการไล่ตามเขาให้ ทนั เสียงเรี ยกของหล่อนคงถูกกลืนหายไปกับ
เสียงสนทนาของผู้คนในร้ าน ไม่แปลกทีพอปณาลีออกมาด้ านนอกก็ไร้ ซึงเงา
ของรชานนท์แล้ ว

สายฝนที ' โ ปรยปรายลงมาอย่ า งหนัก ไม่ ไ ด้ ทํ า ให้ ห ญิ ง สาวชะลอ
ความเร็ วของรถลงเลย หล่อนพยายามรวบรวมสติ สมั ปชัญญะทัง# หมดเพ่งมอง
ไปยังถนนว่างเปล่าเบื อ# งหน้าผ่านม่านนํ#าตาที ย' งั คงไหลริ นไม่ขาดสาย
แสงไฟสองข้างทางแม้จะสว่ างเพี ยงใดแต่ มันกลับดูส ลัวและพร่ ามัว
มากในสายตาของหล่อน
‘ปณาลี !’ ชื 'อของหล่อนที 'ถูกเรี ยกด้วยเสี ยงทุ้มที 'แข็งกร้ าวนัน# ยังดัง
ก้องอยู่ในหัวไม่ต่างจากยามที ว' ิ' งจากเขามา
ปณาลี ปาดนํ#าตาออกจากแก้ม ก่อนกํ าพวงมาลัยแน่นราวกับจะให้มนั
หักคามื อเสี ยเดี ย6 วนัน#
๑๐๘
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‘ทํ าไมเราถึงดื #อนัก เราคิ ดว่าที 'พี'มาหาในยามวิ กาลแบบนี #ก็เพื อ' จะมา
โกหกเรารึ ไง’
‘นัน' สิ คะ ลี ก็แปลกใจอยู่เหมื อนกันว่าพี 'ยอมละทิ# งเวลาอันมี ค่าของพี '
จากงานศิ ลป์ พวกนัน# มาหาลี ได้ยงั ไง’
‘พอได้แล้วลี เราจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะ เลิ กประชดประชันพี 'ด้วย
เรื ' องไม่เป็ นเรื ' องพวกนี #เสี ยที พี ร' ู้ ตวั ว่าพี ผ' ิ ดที 'มวั แต่สนใจงานจนไม่ได้ใส่ใจดูแล
เราเท่าที ค' วร แต่เราก็ตอ้ งเข้าใจพีบ' า้ งว่าพีจ' ํ าเป็ น...มันคื องานของพีน' ะลี ’
‘งานๆๆ เอะอะอะไรพี ก' ็เอางานมาอ้างกับลี อยู่เรื ' อย ถ้างานมันสํ าคัญ
กับพีน' กั ก็ไปอยู่กบั งานเลยไป ไม่ตอ้ งมาสนใจลี ’
‘ปณาลี !’ เขาเรี ยกชื 'อหล่อนอี กครั#งแต่คราวนี #แข็งกร้ าวจนหญิ งสาวใจ
หาย หล่อนจะเดิ นหนี หากถูกเขารั#งไว้
‘เราจะโกรธจะเกลี ยดพี ' พี ไ' ม่ว่า แต่อย่าไล่พีไ' ปได้มยั# ตอนนี #เรายังไม่
ปลอดภัย พีไ' ม่อยากทิ# งเรา’
‘ลี ไม่ปลอดภัยแน่ค่ะถ้าอยู่กบั พีก' ฤต !’
‘อย่าดื #อสิ ลี พี 'บอกเรากี 'ครั#งแล้วว่าการตายของคุณคมไม่ ใช่ อุบตั ิ เหตุ
อย่างที ท' กุ คนเข้าใจ แต่มนั เป็ นฝี มื อของคุณลิ น’
‘พอสักที ลี ไม่อยากฟั งเรื ' องเพ้อเจ้อของพี อ' ี กแล้ว การตายของคุณพ่อ
ลี เป็ นแค่อบุ ตั ิ เหตุ เข้าใจมัย# คะว่าอุบตั ิ เหตุ ไม่ใช่การฆาตกรรมอย่างที พ' ีเ' ข้าใจ’
ปณาลี สลัดแขนสุดแรง ร่ างบางวิ' งฝ่ าสายฝนที 'เทกระหนํ' าออกจาก
บ้านมาพร้อมนํ#าตาที 'ไหลพราก ไม่...แม้แต่จะหันกลับมามองคนที 'ตะโกนเรี ยก
อยู่ดา้ นหลัง
หญิ งสาวกรอกตาขึ#นฟ้า หวังจะให้นํ#าตานัน# ไหลย้อนกลับคื น
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ภาพของชลาคมที 'นอนจมกองเลื อดในคื นวันนัน# ยังคงมี สีแดงฉานติ ด
ตาหล่อนไม่ต่างจากวันนี # มันทํ าให้ปณาลี หวนนึ กถึ งคํ าเตื อนของชายหนุ่มอี ก
ครั# ง ...ภาพของพ่ อกับปื นพกในมื อท่ าน มันฟ้ องอยู่ ทนโท่ ว่าบิ ดาของหล่ อน
อ่อนแอเกิ นกว่าจะต่อสูค้ วามโหดร้ายที ร' ุมเร้าเข้ามาได้
แต่แล้ว !! แสงไฟจ้าจากเบื #องหน้าทํ าให้ปณาลี สลัดความคิ ดเมื 'อครู่
พลัน
รถขับเคลื อ' นสี 'ล้อจากทิ ศใดไม่รู้พ่งุ ทะยานออกมาตัดหน้ารถของหล่อน
คราเดี ยวกับที 'หล่ อนพยายามเหยี ยบเบรกสุดแรง หากดวงตาเรี ยวต้องเบิ ก
โพลงเมื 'ออยู่ดีๆ เบรกใช้การไม่ได้
หนทางเดี ยวคื อต้องหักพวงมาลัยขับเลี #ยวหลบไปอี กเลนส์ แต่ ด้วย
ความเร็ วบวกกับฝนที 'เทลงมาไม่ขาดสาย ทํ าให้คนขับไม่ สามารถบังคับรถให้
อยู่ในการควบคุมได้
รถกลับเลี #ยวตลบเก้าสิ บองศาออกนอกเส้นทาง พุ่งเข้าชนต้นไม้ใหญ่
ศี รษะของหญิ งสาวกระแทกพวงมาลัยอย่างแรง !
ปณาลีกรี ดร้ องสุดเสียง ราวกับมีแรงมหาศาลผลักหล่อนให้ หลุดจาก
ภาพทีคอยหลอกหลอนอยู่ชวคื
ั น ผวาลุกขึนจากเตียงทันควัน สิงแรกทีรับรู้ คือ
ความเงียบสนิทท่ามกลางความมืดมิดภายในห้ องนอน
“พีกฤต...คุณพ่อ...” ปณาลีงึมงํากับตัวเองด้ วยเสียงแหบพร่า
ภาพหนุ่มสาวทะเลาะกันในห้ องโถงบ้ านธรรมนิตย์ กลางดึก ภาพรถ
ขับเคลือนสีล้ อพุง่ ชนต้ นไม้ ข้างทาง...ชัดเจนจนยากทีหล่อนจะทําใจให้ เชือได้ ว่า
เป็ นเพียงฝั นร้ าย
ปณาลีสลัดผ้ าห่มให้ พ้นกายพลางปาดเหงือทีผุดพราวบนใบหน้ า
๑๑๐
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ณ ตอนนี หัวใจของหล่อนเต็มไปด้ วยความหวาดกลัว หากอีกใจหนึง
หล่อนอยากพิ สูจน์ ให้ แน่ชัดว่าหล่อนไม่ได้ ละเมอเพ้ อฝั นไปเองอย่างที ทุกคน
กล่าวหาอีกต่อไป และคนทีรู้เรื องนีดีทีสุด...คือกุศลิน

“วันนีคุณลีลงมาเร็ วนะคะ”
กุศลินเป็ นฝ่ ายทําลายความเงียบขึนก่อน ขณะทีปณาลีเพียงยิมๆ เขีย
ข้ าวในจานไปมา
วันนีหล่อนลงมารับประทานอาหารเช้ าเร็ วกว่าทุกวัน ตังใจไว้ ว่าจะมา
ดักรอกุศลิ นเพื อถามความค้ างคาใจทังหมดกับแม่เ ลี ยงสาว แต่พ ออี กฝ่ าย
ปรากฎตัวขึนปณาลีกลับทําอะไรไม่ถกู นอกจากก้ มหน้ าก้ มตาตักอาหารในจาน
เข้ าปาก มีบ้างทีเหลือบมองคนหัวโต๊ ะเป็ นระยะ ทุกครังทีสบตา ปณาลีเป็ น
ต้ องผลุบสายตาหนี มองเม็ดข้ าวในจานเสียอย่างนัน
กุศลินซึงมักลงมาทานอาหารเช้ าพร้ อมไปทํางานเป็ นคนแรกในทุกวัน
คงรับรู้ ได้ ถึงความผิดปกติของลูกสาวจึงถามขึน “หรื อว่ามีธุระด่วนทีบริ ษัทคะ
คุณลี ทําไมดิฉนั ไม่เห็นรู้เรื องเลย”
“ปละ...เปล่าหรอกค่ะคุณลิน คือ...เมือคืน...ลีฝันร้ ายอีกแล้ วน่ะค่ะ”
อีกฝ่ ายเงี ยบไปในทันใด ปณาลีสังเกตเห็นคิวเรี ยวที ถูกแต่งจนได้ รูป
โค้ งสวยเลิกขึนเล็กน้ อย
“คุณลินรู้จกั ผู้ชายทีชือกฤตมัยคะ”

๑๑๑
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คราวนีไม่เพียงแต่ควสวยที
ิ
เลิกสูง ริ มฝี ปากสีจดั ยังยิมเหยียด “ใครกัน
คะชือกฤต ชือแปลกจังค่ะ”
คําตอบของสาวตรงหน้ าทําให้ ปณาลีละสายตาจากอาหาร สบตาอีก
ฝ่ ายตรงๆ “คุณลินอย่าปิ ดบังลีอีกเลยค่ะ ลีร้ ู ว่าภาพในฝั นของลีมนั เป็ นความ
จริ ง คุณลินบอกลี มาเถอะนะคะว่ามันเกิ ดอะไรขึนกันแน่ในคืนวันทีลี ประสบ
อุบตั เิ หตุ และวันทีคุณพ่อของลีเสีย มันเป็ นยังไงกันแน่”
“ดิฉันบอกคุณลี ไปหมดแล้ วนะคะว่าวันทีคุณคมเสีย ดิฉันออกไปทํ า
ธุระกับชนะชลทีต่างจังหวัด ส่วนวันทีคุณประสบอุบตั ิเหตุก็มาจากความทีคุณ
เสียใจเรื องทีคุณคมเสียกะทันหัน”
“แต่ในฝั นลีเห็นว่าลีทะเลาะกับพีกฤตและวิงฝ่ าฝนออกไป ละ...แล้ วลี
ยัง...”
จูๆ่ กุศลินก็ลกุ ขึนจากเก้ าอี ทําเอาคนทีกําลังสาธยายถึงความฝั นสะดุ้ง
แม่เลียงสาวเล่นรวบช้ อนส้ อมเก็บเรี ยบร้ อย แสดงให้ เห็นชัดเจนว่าอิม
ท้ อ งและไม่ ต้ อ งการฟั ง เรื องเพ้ อ เจ้ อ ของหล่ อ นอี ก “อย่ า คิ ด มากสิ ค ะคุณ ลี
ความฝั นของคุณอาจเป็ นแค่เรื องที คุณจินตนาการขึนมาปะปนกับเหตุการณ์
จริ งทียังฝั งใจอยูบ่ างส่วนก็ได้ ดิฉนั ขอตัวไปรอคุณในรถนะคะ”
กุศลินตัดบทเดินหนีออกจากห้ องอาหารไป ไม่แม้ แต่จะรับฟั ง
วันนันทังวันปณาลี ไ ม่มี ส มาธิ ทํางานแม้ แต่น้อย ในหัวสมองหล่อ น
ครุ่นคิดแต่เรื องราวในความฝั น หากสายตาของกุศลินเมือบนโต๊ ะอาหารทีมีแต่
ความเย้ ยหยันและเย็นชา...ยังจําได้ ตดิ ตา

๑๑๒
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สุดท้ ายปณาลีกลับปิ ดแฟ้มเอกสาร เคาะขมับตัวเองรู้ สึกได้ ถึงอาการ
ปวดหัวทีกําเริ บหนักจนไม่อาจทนนิงเฉยได้ อีก
หล่อนคว้ ากระเป๋ าสะพายมาวางไว้ บนตัก ตังท่าจะหยิบยาแก้ ปวดหัว
มาทานเหมื อนทุกคราว แต่แล้ วกลับชะงักเมื อมีเสี ยงทุ้มของชายหนุ่มในห้ วง
คํานึงดังขัดขึนมา
‘ผมอยากให้ คณ
ุ เลิกทานยาจะได้ มย’
ั
ปณาลี ยัง จํ า แววตาของรชานนท์ ย ามมองหล่ อ นในวัน นันได้ ขึ นใจ
นัยน์ตาสีนิลคูน่ นไม่
ั ได้ มองมาอย่างตําหนิหรื อคิดว่าตัวเองเหนือกว่าแต่อย่างใด
หากเขา...กําลังขอร้ องผู้หญิงแสนดือคนนีอยูต่ า่ งหาก
ปณาลี มองขวดยาแก้ ปวดหัวทีวางนอนรอให้ หล่อนหยิบมันขึนมาอยู่
อย่างนัน แล้ วต้ องตัดใจปิ ดกระเป๋ าสะพายเก็ บไว้ ทีเดิม เปลี ยนใจลุกไปหา
เครื องดืมอุ่นๆ สักแก้ วเพือหวังว่าความร้ อนของของเหลวคงช่วยให้ อาการปวด
หัวทุเลาลงได้ บ้าง
“นีเธอ รู้เรื องทีคุณสรรมาพบคุณลีทีห้ องทํางานวันก่อนรึยงั ”
เสี ย งของใครบางคนในห้ อ งพัก พนัก งานทํ า ให้ ห ญิ ง สาวที เพิ งเดิ น
ออกมาจากห้ องทํางานชะงักฝี เท้ า ถ้าได้ยินไม่ผิด มี ชื'อของหล่อนอยู่ในหัวข้อ
สนทนานัน# ด้วย
“รู้สิจ๊ะเธอ เขาลือกันให้ ทวว่
ั าคุณสรรกําลังทําตัวเป็ นพ่อสือพ่อชักอยู”่
“ใช่ ๆ และดูท่ า จะมี ล้ ุน แหละเธอ เพราะเมื อวัน ก่ อ นฉั น เห็ น คุณ ลี
ออกไปข้ างนอกกับคุณรชานนท์ เห็นเขาว่าถูกคุณสรรบังคับให้ พาไปดูทําเลทํา

๑๑๓
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ธุรกิ จ ใหม่อะไรนี แหละ แต่ฉันว่าหายไปทังวันด้ วยกันแบบนัน สงสัยคงจะ
ไปสวีทหวานกันมากกว่า”
“พูดเป็ นเล่นไปน่ะ เดีXยวใครเข้ ามาได้ ยินเข้ าคุณลีจะเสียหาย”
“อ้ าว ! เธอก็ร้ ู ว่าบริ ษัทเราติดหนีคุณรชานนท์ไม่น้อย บางทีคณ
ุ สรร
อาจอยากชดใช้ หนี ด้ วยการประเคนลูกสาวของเพื อนให้ ก็ได้ ใช้ หนี ง่ายกว่า
ทํางานงกๆ อย่างทุกวันนีตังเยอะ”
“นันสินะ ดูอย่างตอนทีคุณลีเข้ าโรงพยาบาลสิ คุณสรรไปเยียมกี ครัง
กันเชียว แหม...แต่พอคุณลีกลับมาทํางานได้ เป็ นปกติ ก็ทํามาเป็ นห่วงเป็ นใย
จําจีจําไชกับคุณลินเรื องคุณลีเช้ าเย็น”
“แหม เธอก็พดู เกินไป คุณสรรเขาอยากเป็ นประธานบริ ษัทนีจนตัวสัน
แกคงคิดว่าทําดีกบั คุณลีแล้ วเผือคุณลีจะเห็นความสําคัญ ยกตําแหน่งประธาน
บริ ษัทนีให้ ก็ได้ จริ งมัย”
สองสาวนินทากันสนุกปาก ไม่ไ ด้ ร้ ู ตัวหรอกว่ามี บุคคลทีพวกหล่อน
กําลังนินทายืนร่วมอยูด่ ้ วย
หากปณาลีนนเพี
ั ยงแต่ยืนนิงงัน หล่อนได้ ยินสิงทีพนักงานสาวทังสอง
คนพูดชัดเจนทุกถ้ อยคํา หากตอนนีหัวสมองของหล่อนหนักอึง หูอืออึงเพราะ
ความโกรธที วิงพล่านไปทัวร่ างจนพูดไม่ออก หล่อนรู้ สึกเหมื อนตัวเองกํ าลัง
แบกความเครี ยดไว้ ทงชี
ั วิต นําพาเอาความสับสน มึนงงถาโถมเข้ ามาในจิตใจ
ดวงหน้ าซีดเผือด พิงร่างทีอ่อนระโหยกับกําแพง
นะ...นี ม' นั อะไรกัน ชี วิตหล่อน...กํ าลังเผชิ ญอยู่กบั สิ' งใดกันแน่ ทัง# เรื ' อง
เสกสรร ทัง# เรื 'องบิ ดา
๑๑๔
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ปณาลี ร้ ู สึก ร้ อนผ่า วที ขอบตา ภาพความฝั น ย้ อนกลับ เข้ ามาในหัว
สมองพลัน
เสียงพี กฤตที พรํ าบอกหล่อนถึงการจากไปของบิดา เสี ยงหล่อนทีด่า
ทอต่อว่าเขา...ดังก้ องจนหล่อนต้ องปิ ดหูตวั เอง และแล้ วความทุกข์เหล่านันก็
ระเบิดออกมาเป็ นคลื นสะอื นลูกใหญ่ พัดพาเอานํ าตาจากไหนไม่ร้ ู ไหลอาบ
แก้ ม ไม่สนใจแล้ วว่าจะมีใครมาเห็นความอ่อนแอของหล่อน ยามนีความอ่อน
ล้ าในใจลามไปทัวร่างกายเกินกว่าทีหล่อนจะอดกลันไว้ ได้ อีกต่อไป
“ปณาลี...”
เสียงทุ้มที ดังมาจากไม่ไกลนักทําให้ หญิ งสาวทีกํ าลังร้ องไห้ กับตัวเอง
หันหาเจ้ าของเสียงนัน และต้ องพบว่าเป็ นรชานนท์ทียืนอยูด่ ้ านหลังหล่อน
ปณาลี รีบปาดนํ าตาทิ ง คํ านิ นทาของพนักงานเมื อครู่ ยัง แจ่ม ชัดใน
ความทรงจําพาลไม่อยากแม้ แต่จะมองหน้ าเขาด้ วยซํา จึงหันหลังให้ เขาเดินหนี
ไปทางอืนดือๆ แต่ไม่ไวเท่ารชานนท์ทีก้ าวไม่กีก้ าวก็ถึงตัวหล่อน ดึงร่ างทีอ่อน
แรงให้ เดินตามเขาออกไปจากตรงนัน !

๑๑๕
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๙
“คุณจะพาฉันไปไหน”
ปณาลีถามชายหนุม่ ทีเอาแต่มองตรงไปยังถนนเบืองหน้ า เสียงถามยัง
ปนสะอืนอยูจ่ างๆ เพราะเพิงผ่านการร้ องไห้ มาอย่างหนัก
ตังแต่รชานนท์ลากหล่อนขึนรถของเขา พุ่งทะยานออกจากบริ ษัทมา
ปณาลี ก็เ อาแต่ทุบ ตี และก่ น ด่าคนข้ า งกายคล้ ายกับต้ องการโยนความทุก ข์
ทังหมดใส่ผ้ ูชายเย็นชาที ไม่ว่าคําพูดของหล่อนจะเชื อดเฉื อนเขามากแค่ไหน
เขายังคงนังเฉย เป็ นทีรองรับอารมณ์ให้ หล่อนมาตลอดทาง
“สงบสติอารมณ์ได้ แล้ วเหรอคุณ”
ปณาลีหนั ขวับมาทางคนขับ มองเขาอย่างเอาเรื อง “นีคุณไม่โกรธฉัน
บ้ างเลยรึไง”
๑๑๖
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“คุณไม่สมควรโดนโกรธหรอกนะปณาลี คนทีสมควรคือพนักงานสอง
คนนันต่างหาก”
“คุณ...คุณได้ ยิน”
“คุณยอมให้ พนักงานพวกนันนินทาอยู่ได้ ยงั ไง ทําไมถึงไม่ด่าว่าพวก
เขาอย่างทีคุณทํากับผมเมือกี”
แม้ อีกฝ่ ายจะพูดด้ วยนําเสียงราบเรี ยบ แต่กลับทําให้ ปณาลีไม่กล้ าที
จะเอ่ยค้ าน หล่อนเพียงแต่ก้มหน้ ามองพืนรถอย่างเด็กทีเพิงถูกผู้ใหญ่ดุ
“ผมกํ า ลัง จะพาคุณ ไปในที ที หนึ งที จะทํ า ให้ คุณ สบายใจขึน” เขา
กลับมาตอบคําถามแรกทีหล่อนถาม
ปณาลีมองแปลกมาทีชายหนุ่ม ขนาดหล่อนเองยังไม่ร้ ู เลยว่าทีไหนจะ
ช่วยให้ หล่อนรู้สกึ ดีกว่านีได้ อีกนอกจากความตาย แล้ วนับประสาอะไรกับคนที
เพิงรู้จกั กันไม่กีวันอย่างเขา
ใช้ เวลาไม่นานรชานนท์ก็ขบั รถมาถึงสถานทีแปลกตาแห่งหนึง ปณาลี
อ่านป้ายชือด้ านหน้ าสถานทีแห่งนันแล้ วถึงกับมองซําอีกรอบสลับกับมองหน้ า
คนขับอย่างไม่เ ชื อสายตาตัวเอง สถานเด็ กกํ าพร้ าเนี 'ย นะที 'เ ขาว่ าจะทํ าให้
หล่อนสบายใจขึ#น
“พีนนท์ !”
เด็กหลายสิบคนต่างวิงกรูเข้ ามาหาชายหนุม่ ทีเพิงก้ าวลงจากรถ
เด็กผู้หญิ งวัยหกขวบหน้ าตาลูกครึ งตะวันตกคนหนึงในชุดกระโปรงสี
ชมพูหวานวิงเข้ ามาเกาะขา รชานนท์ จึงจับอุ้มลอยเหนื อพืน กอดไว้ ในอ้ อม
แขน “เรี ยนเสร็ จแล้ วเหรอคะ”
๑๑๗
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“ค่ะ พวกเรากําลังเล่นวิงไล่จบั กันอยู่ พีนนท์มาเล่นกับพวกเรานะคะ”
“ได้ สิคะ แต่วนั นีพี นนท์ ไม่ได้ มาคนเดียวนะ พีนนท์พาพี สาวคนหนึง
มาเล่นกับพวกเราด้ วย” ว่าแล้ วเขาก็หนั มาหา ‘พีสาว’ ด้ านหลังทียังมองค้ างอยู่
ตรงประตูรถ
การได้ มาอยูใ่ นสถานทีแปลกใหม่ทําให้ ปณาลีทําตัวไม่ถกู ยืนเก้ ๆ กังๆ
อยูอ่ ย่างนัน รชานนท์จงึ เป็ นฝ่ ายเรี ยกหล่อนทังทียังมีเด็กยืนรายล้ อมเขาอยู่เต็ม
ไปหมด
“มาหาเด็กๆ สิคณ
ุ ”
“หา? ฉะ...ฉันเหรอคะ ?” ปณาลีชีตัวเองอย่างงงๆ แล้ วต้ องปิ ดประตู
รถ แทรกตัวผ่านกลุม่ เด็กๆ เหล่านันเข้ ามายืนขนาบข้ างเขา
“นีพี ปณาลี เพื อนของพี นนท์ เองครั บ วันนี เธอจะมาเล่นกับพวกเรา
ด้ วย”
เล่น ! ปณาลีเบิงตาโตมองมาทีคนพูด ปากงุบงิบกระซิบบอกเขาไป
ตรงๆ ว่า “ทําไมคุณไม่บอกฉันก่อนว่าจะพามาเล่นกับเด็กๆ พวกนี”
“ผมขอโทษที ไม่ไ ด้ บอกคุณ แต่ไ หนๆ คุณ ก็ ห ลวมตัว มากับผมแล้ ว
ตอบรับให้ พวกแกชืนใจหน่อยแล้ วกัน คุณไม่สงสารเด็กพวกนีรึไง”
“แต่ฉนั เล่นกับเด็กไม่เป็ น”
“ไม่เป็ นไรปณาลี ผมไม่ใจร้ ายทิงคุณให้ อยูก่ บั พวกแกตามลําพังหรอก”
รชานนท์ตดั บท ก่อนละสายตาจากหญิงสาวไปยังเด็กๆ ใสซือตรงหน้ า “อ้ าว !
ใครอยากได้ ขนมบ้ างตามพีนนท์มาเร็ ว”

๑๑๘
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คนพูดกวักมือเรี ยกพลางเดินไปเปิ ดกระโปรงท้ ายรถ หยิบขนมหลาย
สิบถุงแจกจ่ายให้ เด็กๆ เหมือนเป็ นเรื องเคยชินสําหรับเขา และดูเหมือนเด็กๆ
จะเชือฟั ง ‘พีนนท์’ ของพวกเขาเสียเหลือเกินถึงได้ เดินตามก้ นเขาไปเป็ นขบวน
ริ มฝี ปากบางผุดรอยยิมเล็กๆ ขึนโดยไม่ร้ ูตวั ยามมองภาพตรงหน้ า
ท่าทางอ่อนโยนบวกกับเสี ยงอ่อนเสี ยงหวานขอรชานนท์ ยามพูดกับ
เด็กๆ ด้ วยความเอ็นดู ทําให้ ปณาลีพลอยรู้ สึกอบอุ่นไปด้ วย ไม่ น่าเชื 'อว่านาย
เย็นชาตรงหน้าจะรักเด็กเป็ นกับเขาด้วย
“นนท์...”
เสียงแปลกหูของใครบางคนดังมาจากด้ านหลังปณาลี ฝ่ ายรชานนท์
นันคงรู้ จักดีเพราะทันทีทีเห็นหญิ งมี อายุปรากฏกายขึนตรงหน้ า เขาก็วางมื อ
จากขนมพวกนัน ตรงไปหาคนทียืนกอดอกอยู่หน้ าอาคารทรงเหลียมสูงสองชัน
ซึงคาดว่าน่าจะเป็ นสํานักงานของสถานเด็กกําพร้ า
ปณาลีได้ แต่มองตามหลังรชานนท์ไป คล้ อยหลังทังสองเดินหายเข้ าไป
ในตึก ปณาลีจําต้ องเข้ ามาทําหน้ าทีแจกขนมเด็กๆ แทน
“พีปณาลีคะ”
เด็กหญิ ง หน้ า ตาลูกครึ งคนเดิม ดึง ชายเสื อปณาลี เ บาๆ มื อข้ างหนึ ง
ยังคงกอดตุ๊กตาหมีตวั โตไว้ ไม่หา่ งกาย ส่วนอีกมือถือขนมถุงทีหล่อนเพิงแจกให้
เด็กคนอื นๆ นันวิงหายไปที สนามเด็กเล่นแล้ ว ปณาลี จึงย่อตัวลงเสมอระดับ
เดียวกับหนูน้อยตรงหน้ า อดยิมน้ อยๆ ด้ วยความเอ็นดูให้ ไม่ได้ ในแววตาใสซือ
คูน่ นั
“เรี ยกพีว่าพีลีก็ได้ คะ่ ”
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“ค่ะพีลี พีลีเป็ นแฟนพีนนท์เหรอคะ”
คําถามนันเล่นเอาคนถูกถามแทบสําลักความเอ็นดูเมือครู่ เสียดือๆ ร้ อง
ปฏิเสธลินพัน “ปละ...เปล่าค่ะ พีลีไม่ได้ เป็ นแฟนกับพีนนท์ ทําไมถึงคิดแบบ
นันละคะ”
“พีนนท์บอกพวกเราว่ามีแฟนแล้ ว” เด็กผู้ชายจากไหนไม่ร้ ู วิงมาหยุด
อยูต่ รงหน้ าหล่อน ร่วมวงสนทนาด้ วย
“บ่ายเมือวานพีนนท์สญ
ั ญาไว้ ว่าจะพาแฟนมาแนะนําให้ พวกเรารู้ จัก
วันนีฮะ และคุณก็เป็ นคนเดียวทีพีนนท์พามา”
บ่ายเมื 'อวาน ? แฟน ?
สายตาของเด็กทังสองทีเว้ าวอนต้ องการคําตอบนันให้ ได้ ทําให้ ปณาลี
เริ ม ร้ อนๆ หนาวๆ พิกล ไหนนายรชานนท์ บอกว่าจะไม่ ทิ#งหล่อนไปไง แล้วนี '
ทําไมหล่อนต้องมานัง' ตอบคําถามไร้สาระพวกนี อ# ยู่คนเดี ยวด้วยเนี ย'
พอตอบไม่ได้ เลยพาเปลียนเรื อง “เอ...คุยกันมาตังนานแล้ วพีลียงั ไม่
รู้จกั ชือหนูสองคนเลย บอกพีลีได้ มยคะว่
ั าชืออะไรกันบ้ าง”
“หนูชือเชอร์ รีค่ะ / ผมชื อแบทแมนฮะ” เด็กทังสองต่างยืดอกแนะนํ า
ตัวอย่างภาคภูมิ ปณาลี จึงขยี ศีรษะเด็กทังสองด้ วยความหมันเขี ยว “ดูแล้ ว
พวกเราสนิทกับพี นนท์ มากเลย สงสัยพี นนท์ คงมาหาพวกเราบ่อยน่าดูเ ลย
ใช่มยคะ”
ั
“ฮะ พี นนท์ ม าเล่นกับพวกเราทุกอาทิ ตย์ แต่ถ้าวันไหนพวกเราติด
เรี ยนพีนนท์ก็จะเข้ าไปเยียมคุณครู ทีตึกแทนฮะ” แบทแมนตอบเสียงเจือยแจ้ ว
พลางชีไปยังอาคารสถานเด็กกําพร้ าทีรชานนท์เพิงหายเข้ าไปกับหญิงมีอายุ
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“พีนนท์เป็ นพีของพวกเราค่ะ คุณครู สายใจเคยบอกว่าพีนนท์เป็ นลูก
ศิษย์คนโปรดของครูสายและอยากให้ พวกเราเป็ นเด็กดีอย่างพีนนท์ด้วยค่ะ”
“ศิษย์โปรดของครูสาย ?”
ปณาลีพยายามปะติดปะต่อสิงทีเด็กเล่าแต่สมองนันมึนงงเกินกว่าจะ
คิดอะไรออก บางที หล่อนคงต้องทํ าตัวให้ผ่อนคลาย เลิ กสงสัย เลิ กระแวง
อย่างที น' ายรชานนท์ว่าเสี ยแล้ว เผื อ' อาการปวดหัวจะดีขึ#น
“ไปเล่นกับเชอร์ รีดีกว่าค่ะพีลี เชอร์ รีอยากได้ เพือนเล่นตุ๊กตากับเชอร์ รี
มานานแล้ ว แบทแมนเขาเล่นตุ๊กตากับเชอร์ รีไม่ได้ เรื องสักที”
“อ้ าว ! ทําไมมาว่าเราแบบนีล่ะเชอร์ รี เราอุตส่าห์มาเล่นกับเชอร์ รีนะ
ระวังเถอะ วันหลังจะไม่มีเพือนเล่น”
“เชอะ เชอร์ รีไม่แคร์ หรอก แบทแมนจะไปไหนก็ไปเลย”
“เชอร์ รี !”
“พอได้ แล้ วจ้ ะเด็กๆ” พอเห็นเด็กสองคนต่อว่ากันอยู่นนเองแนวโน้
ั
มจะ
เกิดศึกนําลายขนาดย่อม ร้ อนถึงคนกลางต้ องเลิกครุ่นคิดเรื อง ‘พีนนท์’ ชัวขณะ
ร้ องห้ าม “ไม่ต้องทะเลาะกันค่ะ เดีXยวพีจะไปเล่นกับเชอร์ รีเอง”
“จริ งนะคะ” คนทีหน้ าบูดบึงยิมกว้ างขึนมาทันที
“จริ งค่ะ แต่เมือกี เชอร์ รีผิดนะคะ เชอร์ รีต้ องขอโทษแบทแมนก่อนนะ
ไม่งนพี
ั ลีไม่เล่นด้ วย”
“ค่ะพีลี” เชอร์ รีตอบเสียงอ่อย ว่าง่ายยอมหันไปมองเด็กผู้ชายข้ างกาย
เอ่ยขอโทษอย่างไม่สบอารมณ์
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ปณาลีหวั เราะน้ อยๆ ให้ กบั เสียงห้ วนๆ นัน นิสยั ของเชอร์ รีทําให้ หล่อน
นึกถึงตัวเองตอนทีเป็ นเด็กดือของพีกฤตขึนมา ก่อนยอมให้ เด็กๆ จูงมือพาไป
เล่นด้ วยกันในสนามเด็กเล่น ไม่ไ ด้ สังเกตหรอกว่ามี แววตาแฝงความพอใจ
ภายใต้ นยั น์ตาสีนิลคูส่ วยลอบมองผ่านบานหน้ าต่างบนตึกลงมา

ตลอดบ่ายปณาลีเดินเล่นอยู่ในสวนเพียงลําพัง มองดูความร่มรื นของ
เงาไม้ ทีปกคลุมอยู่ทัวบริ เวณขนาบทางเดินเท้ าทังสองข้ าง นอกจากอาคาร
ส่วนกลางที เห็ นในวิ น าที แรกที มาถึ ง แล้ ว ยัง มี อ าคารแยกย่ อยไปอี กหลาย
อาคารรายรอบบริ เวณสถานเด็กกําพร้ า
แต่ละอาคารมีผ้ รู ับผิดชอบดูแลในส่วนทีต่างกัน อย่างอาคารกลางจะ
มีเจ้ าหน้ าทีคอยต้ อนรับ ให้ ข้อมูลแก่ผ้ คู นทีมาเยือน และขายของทีระลึกซึงมา
จากฝี มือเด็กๆ ในสถานเด็กกําพร้ าแห่งนี
อาคารฝั งขวาเป็ นส่วนรับประทานอาหารของเด็กๆ และมีห้องเรี ยนห้ อง
เล็กๆ ไม่กีห้ องถูกสร้ างขึนเป็ นห้ องเดียวแยกกันไปตามแต่ละวิชาทีจัดสอน ส่วน
อาคารฝั งซ้ ายเป็ นทีพักนอนของเด็ก รวมถึงสตรี ทีเป็ นมารดาแต่ประสบปั ญหา
ชีวิตจากหลายสาเหตุด้วยกันก็ได้ รับการดูแลอยูใ่ นสถานทีแห่งนีด้ วย
“เด็กๆ ไปไหนหมดแล้ วล่ะปณาลี”
ปณาลีเหลือบมองเจ้ าของเสียงทุ้มทีดังมาจากด้ านหลังเพียงนิด รชา
นนท์นนเองที
ั
ตามหลังหล่อนมา
“เด็กๆ ไปเรี ยนกันหมดแล้ วค่ะ คุณครูของพวกแกเพิงมาตามไปเมือกี”
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รชานนท์ ครางรั บในลํ าคอเป็ นการรั บรู้ ก้ าวไม่กีก้ าวก็ เข้ ามาตีเ สมอ
หญิงสาวได้ สบาย “ผมดีใจนะทีคุณชอบทีนี”
ปณาลีอมยิมให้ กบั เสียงระรื นจนน่าหมันไส้ ของชายหนุ่มข้ างกาย หยุด
เดินดือๆ “คุณไม่ต้องมาดีใจกับฉันหรอกค่ะ บอกมาดีกว่าว่าหายไปไหนมาตัง
นานสองนาน ไหนบอกว่าจะไม่ใจร้ ายทิงฉันไปไงคะ”
“ผมไปหาผู้มีพระคุณมา”
เขาตอบแค่นัน มองตรงไปข้ างหน้ า เป็ นฝ่ ายเดินนํ าออกไปร้ อนถึ ง
หล่อนทีต้ องเดินตามเขาให้ ทนั
“คุณเดินชมทีนีทัวรึยงั ”
“ฉั น เดิ น วนหลายรอบจนจะหลับ ตาเดิ น ได้ อ ยู่แ ล้ ว ค่ะ คุณ อย่ า มา
เปลียนเรื องหน่อยเลย เห็นเด็กๆ บอกฉันว่าคุณเป็ นลูกศิษย์ของครู สายใจ มัน
หมายความว่ายังไงคะ ฉันต้ องการคําอธิบาย”
“ก็อย่างทีคุณเข้ าใจนันแหละ”
คําตอบไม่ต่างจากกํ าปั นทุบดินกลับมาไม่ได้ ช่วยให้ หญิ งสาวกระจ่าง
สักนิด ปณาลีจึงขมวดคิวมองเขาเป็ นเชิงคาดคัน เมือสาวเจ้ ามีสีหน้ าจริ งจัง
อย่างทีไม่เคยเห็นมาก่อนนันแหละคนตัวโตถึงได้ ร้ ูตวั
เขาถอนใจออกมา “ตกลงคุณอยากจะรู้เรื องผมให้ ได้ ใช่มยปณาลี
ั
”
“ค่ะ ในเมือคุณรู้ เรื องของฉันมามากแล้ ว ฉันก็น่าจะได้ ร้ ู เรื องของคุณ
บ้ าง มันถึงจะเท่าเทียมกัน”
“ผมไม่ยักรู้ นะว่าคุณเป็ นพวกผดุงความยุติธรรม” รชานนท์แซวยิมๆ
แกล้ งแหย่หญิ งสาวเล่นพอหอมปากหอมคอเท่านัน ก่อนปรับนํ าเสียงเป็ น
๑๒๓

Recall...อดีตรักรอยหัวใจ

สรัน

ราบเรี ยบตามเคย “คุณสังเกตมัยว่าเด็กๆ ทีคุณเห็น ส่วนใหญ่หน้ าตาออกไป
ทางลูกครึง ไม่ใช่ไทยแท้ เสียทีเดียว”
ปณาลีกอดอกนึกตามทีเขาว่า จริ งอย่างที 'รชานนท์ บอก เด็กแต่ละคน
ที 'เ ข้ า มาเล่ นกับหล่ อนเมื ' อ ครู่ ร วมถึ ง เชอร์ รี'แ ละแบทแมน ส่ วนมากหน้า ตา
ออกไปทางคนตะวันตกทัง# นัน# บางคนมี ดวงตาสี ฟ้าใสสวย จัดว่ าหน้าตาดี
ที เดี ยว
หล่อนมองมายังคนพูด ดูไปดูมาเขาก็มีหน้ าตาออกไปทางลูกครึ งไทยอเมริ กนั คล้ ายเด็กแบทแมนเหมือนกัน
“เด็กพวกนี ส่ วนมากจะเกิ ดมาจากแม่ที มี อาชี พ ขายบริ ก ารทางเพศ
หรื อไม่ก็แม่ทีถูกกระทําชํ าเรา แม่ของพวกเขาส่วนมากเป็ นเหยือของพวก
ชาวต่างชาติทีแค่เข้ ามาเมืองไทยเพือมาหาความสนุกชัวคราวเท่านัน”
พอฟั งเขาอธิ บายถึงความเป็ นมาของเด็กๆ เหล่านัน ปณาลีกลับรู้ สึก
หดหูข่ นมา
ึ
ความสดใสเมือครู่เหือดหายไปตังแต่เมือไหร่หล่อนก็ไม่ทนั รู้ตวั
“เด็กพวกนีน่าสงสารมากนะปณาลี พวกเขาต้ องเกิดมาจากความไม่
ตังใจของพ่อแม่ และแม่ของพวกเขามักจะไม่ยอมรับเด็กพวกนีว่าเป็ นลูกของ
ตัวเอง”
“น่าสงสารทีสุดเลยค่ะ” ปณาลีตอ่ ได้ แค่นนั
“ผมก็เป็ นหนึงในนัน”
“คะ ?” หล่อนเผลอร้ องเสียงสูงออกมา “คะ...คุณหมายความว่ายังไง”
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รชานนท์หวั เราะให้ กับเสียงตะกุกตะกักของเจ้ าหล่อน แม้ เห็นสี หน้ า
เหรอหราของหญิงสาวอยู่หลายครังแล้ วก็ตามแต่ก็ยงั ไม่ชินสักที “ผมเติบโตมา
จากทีนี ครูสายใจคือผู้ทีมีพระคุณของผม”
“ครูสายใจ ? คือคนทีมาเรี ยกคุณทีหน้ าตึกใช่มยคะ”
ั
รชานนท์พยักหน้ า “ครูสายใจเป็ นทังแม่และครู ของผม ท่านให้ ความรู้
และความรักอย่างทีผมไม่เคยได้ รับจากใครมาก่อน กระทังครอบครัวจักรภพรับ
ผมมาเลี ยงดู แต่มัน ก็ แ ค่เ ดีX ย วเดี ย วเท่ า นัน...พวกท่า นเสี ย ชี วิ ตระหว่า งนัง
เครื องบินไปต่างประเทศ จึงเหลือลุงภูเบศวร์ และป้าจูเลียทีอุปการะผมต่อมา”
ปณาลี ได้ แต่มองหน้ าชายหนุ่ม พอได้ ร้ ู ชีวิตของรชานนท์ ขึนมาจริ งๆ
หล่อนเองกลับพูดอะไรไม่ออก
“ทีนีคุณก็ร้ ู เรื องของผมหมดแล้ ว ยังมีเรื องอะไรสงสัยอยากจะถามผม
อีกมัย”
ปณาลีเพียงยิมๆ มองตรงไปยังทางเดินเบืองหน้ าอย่างทีชายหนุ่มชอบ
ทํ ายามไม่ต้องการสบตาคนข้ า งกาย ไม่น่าเชื อว่าหลานชายเจ้ าของบริ ษั ท
เงินทุนยักษ์ ใหญ่ จะมีเบืองหลังชีวิตทีขมขืนถึงเพียงนี
“ถึงฉันจะไม่ได้ มีชีวิตอย่างคุณหรื อเด็กๆ พวกนี แต่คณ
ุ ทําให้ ฉันได้ เห็น
โลกกว้ างขึนเยอะเลยละค่ะ อย่างน้ อย...ในโลกใบนีฉันก็ไม่ได้ ทุกข์อยู่คนเดียว
ยังมีทงคุ
ั ณและเด็กๆ พวกนีทีเป็ นเพือนฉัน”
คราวนี หญิ งสาวหันมาสบดวงตาคู่ส วยของชายหนุ่ม ตรงๆ ก่อนผุด
รอยยิมขึนทีมุมปากให้ เขา
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“ขอบคุณ นะคะคุณ นนท์ ที พาฉั น มาที นี วัน นี ” หล่ อ นสูด เอาอากาศ
บริ สทุ ธิ_รอบกายเข้ ามาหล่อเลียงหัวใจตัวเอง ”ตอนนีฉันรู้ สึกสดชืนและก็สดใส
ขึนเยอะเลยละค่ะ”
“แล้ วสดชืนพอจะกลับกันได้ รึยงั หรื อว่าติดใจอยากนอนค้ างทีนีสักคืน”
“อยากนอนเหมือนกันค่ะ แต่เผอิญไม่ได้ เก็บเสือผ้ ามาด้ วย เสียดาย
จัง” หล่อนแกล้ งตอบรับเขาเล่น รู้ สึกแปลกเหมือนกันทีได้ พูดคุยหยอกล้ อกับ
เขา ถ้าชายหนุ่มข้างกายเป็ นแบบนี ไ# ด้ทกุ วันก็คงดี สินะ

กว่ารชานนท์ จ ะขับรถมาส่ง ปณาลี ถึง บ้ านธรรมนิ ตย์ ก็เ ย็ นมากแล้ ว
ด้ วยความทีออกจากสถานเด็กกํ าพร้ ากันช่วงบ่ายแก่ อีกทังปณาลีไม่มีความ
จําเป็ นต้ องกลับไปทีบริ ษัทอีก เขาจึงชวนไปทานอาหารเย็นด้ วยกันทีร้ านอาหาร
ปรับอากาศแถวนันก่อนพาหล่อนมาส่งทีบ้ านธรรมนิตย์ในเวลาถัดมา
“หายไปไหนมาล่ะเรา”
ปณาลีซึงเพิงก้ าวขึนบันไดบ้ านมายังห้ องโถงชะงักฝี เท้ า แต่แล้ วต้ อง
ตกใจไม่น้อยทีเห็นชายคูห่ มันยืนหลบอยูห่ ลังประตูบ้าน
ชนะชลค่อยๆ ก้ าวเข้ ามาใกล้ ขณะทีปณาลีกลับเดินถอยห่างอัตโนมัติ
นํ าเสี ยงของชายหนุ่ม แม้ จ ะฟั งดูราบเรี ยบแต่นัยน์ ตาสี ดําสนิ ทนันฉายชัดถึ ง
ความไม่พอใจ
“พะ...พีชลมาถึงนานแล้ วเหรอคะ”
“นานพอทีจะเห็นเราคุยกระหนุงกระหนิงกับนายรชานนท์นนแล้
ั วล่ะ”
๑๒๖
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“ถ้ าพี ชลมาเพื อมาหาเรื องลี ลี ว่าพี กลับไปก่อนเถอะค่ะ” ได้ ยินเขา
แขวะกลับมาแบบนันปณาลีเลยหมดอารมณ์ ทีจะพูดกับเขา จะเดินผ่านหน้ า
เขาไปดือๆ ถ้ าไม่ตดิ ว่าอีกฝ่ ายไวกว่าคว้ าแขนหล่อนไว้ ทนั
ชนะชลกํ าลังโกรธ...หล่อนจับความรู้ สึกนันได้ นําหนักมือทีเขากดลง
มาทีต้ นแขนของหล่อนหนักไม่ต่างจากบีบแขนหล่อนไว้ ทงมื
ั อจนเจ็บ “ปล่อย
นะพีชล ลีเจ็บ”
“พีไปหาเราทีบริ ษัทเมือตอนเทียงแต่ไม่พบ นายรชานนท์พาเราไปไหน
มาทังวัน”
“เขาพาลีไปสงบสติอารมณ์ทีสถานเด็กกําพร้ ามาค่ะ”
คําตอบนันสร้ างความแปลกใจให้ คนโมโห เผลอคลายมือออกจากการ
เกาะกุมนัน
ปณาลีลูบแขนตัวเองไปมา เห็นรอยแดงนิวมือเขาปรากฏชัดเจนบน
เนือเนียน “แค่นีใช่มยคะที
ั
พีชลอยากรู้ ลีจะได้ ไปนอน”
ชนะชลคว้ าแขนหญิงสาวไว้ อีกครังแต่ยงั ดีทีคราวนีเบามือกว่าครังแรก
มาก คนตรงหน้ าอารมณ์ขึนๆ ลงๆ จนปณาลีเริ มกลัว “ทําไมเขาต้ องพาเราไป
สงบสติอารมณ์ด้วย หรื อว่าเกิดอะไรขึน ใครทําอะไรเรา”
“มะ...ไม่มีอะไรค่ะพีชล ลี...ลีแค่ปวดหัวนิดหน่อยเขาเลยพาลีไปเล่น
กับเด็กๆ ให้ หายเครี ยดน่ะค่ะ”
“แล้ วทําไมเราไม่บอกพี”
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“ก็พีชลเคยฟั งลี ด้วยเหรอคะ ทุกครังทีลี ปวดหัวพีชลก็ หาว่าลี คิดมาก
บ้ างล่ะ ฟุ้งซ่านแต่งเรื องเพ้ อเจ้ อขึนมาเองบ้ างล่ะ ถ้ าลีบอกว่าลีไม่ได้ แต่งเรื อง
เพ้ อเจ้ ออย่างทีพีชลกล่าวหา แต่เรื องทีลีฝันคือเรื องจริ ง พีชลจะเชือลีมย”
ั
“โธ่ลี พีไม่ได้ คดิ อย่างนัน พีก็แค่เป็ นห่วงไม่อยากให้ ลีคดิ มาก”
“พี ชลเลิกพูดว่าเป็ นห่วงลี เ สี ยที เถอะค่ะ ลี ตัดสิ นใจแล้ วว่าจะไม่พูด
เรื องนี กับพี อี ก พี จะได้ ไม่ต้องทนรั บฟั งเรื องเพ้ อเจ้ อของลี พอใจมัยคะ” ว่า
แล้ วปณาลีก็สลัดมือเขาออกจากการเกาะกุม เดินจําอ้ าวขึนบันไดไป ร้ อนถึง
ชนะชลทีต้ องสาวเท้ าตามขึนมารังหล่อนไว้ เหมือนเคย
“แต่ก่อนเราไม่เคยเดินหนีพีแบบนี”
ปณาลี เบือนหน้ าไปทางอื น ทุกครั งที ชนะชลรั งแฟนสาวไว้ ไม่ได้ เขา
มักจะทํ าแววตาละห้ อยขอความเห็นใจอยู่เ รื อย และหล่อนก็ เบื อเต็มทนกับ
ท่าทางแบบนีของเขา “พีชลกลับไปก่อนเถอะค่ะ เอาไว้ เราทังคูอ่ ารมณ์ดีกว่านี
แล้ วค่อยคุยกัน”
“เป็ นเพราะไอ้ รชานนท์นนใช่
ั มยที
ั ทําให้ ลีไม่อยากแต่งงานกับพี !”
“พี ชล !” ปณาลี ขึ นเสี ย งบ้ าง แต่ แ ล้ วทั น ที ที หล่ อ นหั น กลั บ มา
เผชิญหน้ าชนะชล หล่อนกลับเห็นรอยยิมแสยะปรากฎขึนทีมุมปากของเขา...
ไม่ผิดเพียนจากทีพีสาวของเขาทํากับหล่อนเมือเช้ า
“ปากก็ บอกว่ าไม่ พ ร้ อม เอาเหตุผ ลเรื องความฝั นบ้ าๆ บอๆ นันมา
ปฏิเสธ ทีแท้ ลีต้องการถ่วงเวลาเพือได้ ใกล้ ชิดกับไอ้ หมอนัน !”
“พีชล !” ปณาลีตบหน้ าชนะชลเต็มแรง
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อีกฝ่ ายแทนทีจะหยุด กลับกระชากหล่อนมากอดรัดทังตัว “ทําไมลี พี
มันไม่ดีตรงไหน อ๋อ หรื อว่ามันมีดีตรงลีลา รู้ จกั กันแค่ไม่กีวันถึงขนาดไปรับไป
ส่งกันได้ อยากรู้นกั ว่าระหว่างพีกับมันใครจะมัดใจลีได้ มากกว่ากัน !”
ริ มฝี ปากแห้ งผากบดขยีลงบนริ มฝี ปากบาง เขาใช้ ลินสกปรกของเขา
ลามเลียไปทัวผิวแก้ มทีร้ อนผ่าวเพราะความโกรธของหญิงสาว ตามด้ วยไซ้ ซอก
คอของหล่อนด้ วยความต้ องการแรงกล้ าอย่างทีเขาไม่เคยทํามาก่อน
ปณาลีดินขลุกขลักอยู่ในอ้ อมแขนของเขา เบนหน้ าหนีทงที
ั รู้ ว่าไม่พ้น
“ปล่อยลีนะพีชล นีมันบ้ านของลี ! ถ้ าพีชลยังไม่หยุดทําพฤติกรรมป่ าเถือน ลี
จะตะโกนเรี ยกให้ คนของลีมาช่วย”
“ไม่ต้องมาขู่พี” ชนะชลยังคงสนุกกับการได้ ซุกซอกคอขาวเนียนของ
หล่อน ปากก็พรํ าไม่เป็ นภาษา
“ยัง ไงพี มันก็ เ ลวในสายตาของเราอยู่แ ล้ ว เราไม่ร้ ู หรอกว่าวันที เรา
ปฏิเสธพีวันนัน พีกลับมาคิดทบทวนถึงความบกพร่ องของพีเองทุกคืนและพีก็
พบว่าพีคงรักเราไม่มากพอ แต่วนั นี ! พอพีเห็นเราลงจากรถของหมอนัน ! พีรู้
ทันทีวา่ ทีจริ งแล้ วลีมีคนอืน”
“เกิดอะไรขึนน่ะ !”
เวลานันเองมีเสียงตะโกนดังมาจากระเบียงบันไดชันบน
ปณาลีจากพยายามผลักชนะชลออกห่างกลับนิงงัน ชนะชลเองพอได้
ยินเสียงพีสาวถึงกับชะงัก
กุศลินซอยเท้ าลงบันไดมายังชันล่าง ขณะทีชนะชลถ้ าไม่มีเสียงพีสาว
ดังมาจากชันบนคงไม่ยอมหยุดง่ายๆ หญิงสาวในอ้ อมแขนเงียบไปเลยถอนริ ม
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ฝี ปากอย่างเสี ยมิได้ ยามนันเองชนะชลถึงเห็นดวงตาคูส่ วยของหญิ งสาวใน
อ้ อมกอดบัดนีแดงกํ าและมีนําใสๆ คลอคลองอยู่บริ เวณขอบตา เรี ยกสติชนะ
ชลกลับคืนทันใด ยอมคลายอ้ อมแขน
“ลี พี...พีขอ...”
ปณาลีฟาดหน้ าเขาเต็มแรง แววตาของหล่อนมีแต่ความเย็นชา
ความเก็ บกดทังหมดของชนะชลที ระบายออกมาด้ วยการกระทํ าไร้
ความเป็ นสุภาพบุรุษนัน ทําให้ ความรู้ สึกทังขยะแขยงและรังเกี ยจในตัวผู้ชาย
ตรงหน้ าก่อขึนในหัวใจ
ปณาลีกระชากแหวนหมันออกจากนิว ปาใส่แผ่นอกของเขา
“แต่ก่อนลีเคยคิดว่าพีชลเป็ นผู้ชายทีดีทีสุดในชีวิตของลี อย่างน้ อยพี
ชลก็รักและห่วงใยลี ทําให้ ผ้ หู ญิงสมองเสือมอย่างลีเชือว่าตัวเองหายเป็ นปกติ
แต่เวลานี...พีชลรู้มยคะว่
ั
าลีร้ ู สกึ ยังไง”
“ลี...”
“ลีร้ ูสกึ ขยะแขยงพีมาก ! พีมันก็แค่ผ้ ชู ายเลวๆ คนหนึงทีผ่านเข้ ามาใน
ชีวิตของลี เข้ ามาเพือเหยียบยําซําเติมคนสมองเสือมอย่างลีให้ จมดิงลงไปใน
ฝั นร้ ายนันอีกครัง ทีจริ งแล้ ว พีไม่เคยรักลีเลยด้ วยซํา พีมันก็แค่ผ้ ูชายเห็นแก่
ตัว”
“คุณลี ชล !”
ต่อ ให้ ป ณาลี ไ ม่ เ งยหน้ า ขึ นมามองก็ ร้ ู ว่ า กุ ศ ลิ น พี สาวของผู้ ช ายน่ า
รังเกี ยจตรงหน้ ากํ าลังเดินเข้ ามาหา หากภาพรอยยิมแสยะบนโต๊ ะอาหารเมือ
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เช้ ายังชัดเจนในความทรงจํา และนันทําให้ ปณาลีไม่อาจทนรับรู้ภาพน่ารังเกียจ
พวกนีได้ อีกต่อไป
“จะไปไหนคะคุณลี”
“ไปไหนก็ได้ คะ่ ทีไม่ใช่บ้านทีเต็มไปด้ วยคนหลอกลวงอย่างทีนี !”
ปณาลี ตะโกนตอบกลับไปพลางเดินออกมาจากบ้ านไม่แม้ แต่จะหัน
กลับไปมองคนด้ านหลัง นันเองจึงมีเสียงตะโกนเรี ยกไล่ตามหลังมาแต่มนั เป็ น
เพียงลมพัดผ่านหูปณาลีเท่านัน หล่อนไม่อยากหลงเชือคําของสองพีน้ องคู่นี
อีก บัดนี ! ขีดความอดทนของหล่อนได้ หมดลงแล้ ว
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๑๐
ปณาลีเดินอย่างไม่ค่อยมันคงมาตามถนนสายแคบท่ามกลาง
ความมืดสลัวยามคําคืน แสงไฟถนนสองข้ างทางแม้ ติดๆ ดับๆ บ้ างบางดวง
แต่ก็สว่างพอให้ หล่อนใช้ เป็ นแสงนําทางออกสูถ่ นนใหญ่
หล่อนทรุดตัวลงนังบนม้ านังในสวนสาธารณะของหมู่บ้าน สายลมแรง
บวกกับต้ นไม้ ทีไหวเอนตามแรงลมทํ าให้ คนทีนังหลบสายตาผู้คนอยู่ใต้ ต้นไม้
ใหญ่ต้องกระชับอ้ อมกอดกอดตัวเองแน่น เพิมความอบอุ่นให้ กบั ร่ างกาย มอง
หารถคุ้นตาฝ่ าแสงไฟอันน้ อยนิดนัน
ยัง ดี ที เป็ นช่ ว งหัว คํ า ระหว่ า งทางจากในซอยถึ ง ปากซอยจึ ง มี ร ถ
ขับเคลือนสีล้ อวิงผ่านไปมาช่วยให้ หล่อนไม่ร้ ูสกึ เงียบเหงาจนน่าวังเวง
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นําตาทีไหลริ นมาตลอดทางค่อยๆ เหือดแห้ งลงแล้ ว ทิงไว้ เพียงคราบ
นําตากับอาการปวดหัวทีรบกวนหัวสมองอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็ นเรื องชินชา
สําหรับหญิงสาวไปเสียแล้ ว
น่าแปลกทีอาการปวดหัวไม่กําเริ บหนักเหมือนทุกคราว คงเป็ นเพราะ
นําตากับเสียงหัวเราะของเด็กๆ ทีช่วยคลายความทุกข์ในใจหล่อนไปได้ บ้าง
สายลมแรงพัดผ่านไปและแปรเปลียนเป็ นสายลมเอือยให้ หญิงสาวได้
ปลดปล่อยความเครี ยดล่องลอยไปตามอากาศ หล่อนพยายามต่อต้ านความ
อ่ อ นแอในร่ า งกาย เงยหน้ า มองฟ้ าหวัง ให้ นํ าตาที ทํ า ท่ า จะไหลริ น อี ก ครั ง
ย้ อนกลับ ก่อนบดบังดวงหน้ าซีดเซียวนันจากสายตาผู้คนทีเดินผ่านไปมาด้ วย
ฝ่ ามือทีเย็นเฉียบ
การทีต้ องตกอยูใ่ นความมืดมิดเพียงลําพังนันเคว้ งคว้ าง...ว้ าเหว่แบบนี
นีเอง เวลานีหล่อนคงไม่เหลือใครอีกแล้ วสินะ ทังกุศลิน ทังพีชล หรื อว่าจะ
เป็ นมนต์นภา...เพื อนทีหล่อนไว้ ใจมากทีสุดก็ตาม ทุกคนล้ วนแต่โกหกหล่อน
ทังนันไม่มีใครจริ งใจกับหล่อนสักคน
แต่แล้ วเมื อปณาลีเงยหน้ า ก็ ต้องพบว่ามีร่างสูงใหญ่ ของชายหนุ่มที
หล่อนคุ้นตายืนนิงอยูเ่ หนือศีรษะ
“คุณ นนท์ ...” เสี ยงเรี ยกเลื อนลอยตามกํ าลังที หดหายไปในพริ บตา
ความเข้ มแข็ ง ทั งหมดมลายลงทั น ที ที เห็ น รชานนท์ ยื น อยู่ ต รงหน้ า กลั บ
กลายเป็ นหญิ ง สาวตัว เล็ ก ๆ ที แบกรั บ ความทุก ข์ ไ ว้ เ พี ย งลํ า พัง โผกอดคน
ตรงหน้ าราวกับต้ องการยึดเขาเป็ นทีพึงเสียเดีXยวนัน
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“เกิ ดอะไรขึ นปณาลี ” เขาครางถามอยู่ข้า งหูห ล่ อนพลางลูบ หลัง ที
สะท้ านตามแรงสะอืนไห้ อย่างอ่อนโยน
นํ าเสี ยงนุ่ม นวลของเขาแทนที จะช่วยให้ หญิ ง สาวหยุดร้ องไห้ กลับ
เรี ยกพาเอานําตาทีเหือดแห้ งไปแล้ วพรังพรูออกมาอีกครัง
หลังจากพ้ นบ้ านธรรมนิตย์มาได้ ไม่นานปณาลีก็ตดั สินใจโทรศัพท์หา
รชานนท์ โชคดีทีเขายังไปไหนได้ ไม่ไกลนัก พอสาวเจ้ าร้ องขอให้ เขามาพบจึง
รี บเลียวรถกลับมาทันที
แต่แล้ วเมือเห็นหญิงสาวตรงหน้ าร้ องไห้ หนักกว่าเดิม คนปลอบเลยทํา
อะไรไม่ถูกนอกจากกอดหล่อนไว้ อย่างนัน เขาไม่ได้ เตรี ยมใจมาก่อนว่าจะมา
เห็นปณาลีในสภาพเช่นนี
เป็ นปณาลีทีตังสติได้ เองยอมคลายอ้ อมแขนจากเขา รชานนท์จึง
ค่อยๆ ประคองร่างบางนังลงดังเดิม ก่อนทรุดตัวลงนังเคียงข้ าง
“บอกผมได้ มยว่
ั าทําไมคุณถึงออกมาจากบ้ านดึกดืนแบบนี”
ปณาลีงุดหน้ าไม่ยอมสบตาเขาตรงๆ ปาดนําตาทียังทิงคราบนําใสๆ
ไว้ เจือจาง หญิงสาวยอมรับว่าการได้ อยูใ่ นอ้ อมกอดของคนตัวโตตรงหน้ าทําให้
หล่อนรู้ สึกอบอุ่นขึนจนน่าประหลาด “ฉันทะเลาะกับคนทีบ้ านมาน่ะค่ะ คุณ
ช่วยพาฉันไปจากทีนีได้ มยั ไปทีไหนก็ได้ ทีไม่ใช่บ้านของฉัน”
“แต่ตอนนีมันดึกมากแล้ วคุณก็ร้ ู”
“แต่ฉันไม่อยากอยู่ทีบ้ านหลังนันอีกแล้ ว ทังคุณลินทังพีชล ไม่มีใคร
จริ งใจกับฉันสักคน พวกเขาไม่เคยคิดว่าฉันเป็ นคนปกติอย่างพวกเขาด้ วยซํา”
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