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ณ ภวังค์สุดฝั่งฟ้า
ราตรีนิมิต

“สัญญาได้ม้ย
ั ” เขากระซิบเสียงสั่น “อยู่กับฉันตลอดไป สัญญาได้ม้ย
ั ”
หญิงสาวไม่ได้ตอบในทันที เธอจ้องเขา พินจ
ิ มองร่องรอยแตกสลายในแววตา
ซึง
่ สร้างแรงถ่วงรัง
ึ้ อีก คราวนีใ้ ช้นว
้ กลางอกอย่างหนักหน่วง ก่อนขยับใกล้ขน
้ิ โป้ง
เช็ดคราบน�ำ้ ตา พร้อมรอยยิ้มอ่อนหวานที่มาพร้อมห้วงอารมณ์อ่อนไหว
“ฉันจะอยู่กับนายเอง”
แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มจากจูบแผ่วเบาตอนนั้น

ค�ำน�ำ
หลังจากฝากฝังผลงานให้ผอู้ า่ นทุกท่านได้ประทับใจกันมาแล้วกับ 'ในม่านกาล'
'บุพเพรักร้อยลิขติ ' และ 'นิรนั ดร์บรรจบ' นักเขียนสาวผูม้ สี ำ� นวนในการเล่าเรือ่ ง
เป็นเอกลักษณ์อย่าง 'ราตรีนิมิต' ก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับเรื่องราวความรัก
ทีส่ ดุ แสนจะโรแมนติกร้ายของหนุม่ สาวทีเ่ คยมีอดีตอันหวานชืน่ ร่วมกัน ก่อนจะ
กลายเป็นความขมขื่นเพียงชั่วข้ามคืนจนสร้างความปวดร้าวในใจทั้งคู่ตลอด
หลายปีที่ผ่านมา
จากการพบกันครัง้ แรกของ 'มาลาริน' และ 'กวิน' ที่ไม่คอ่ ยน่าประทับใจนัก
แต่สถานการณ์กลับบีบบังคับให้ทงั้ คูต่ อ้ งมาผูกติดอยูด่ ว้ ยกัน น�ำไปสูค่ วามสัมพันธ์
ที่ลึกซึ้งเกินแยกจาก แต่วันดีคืนดีหญิงสาวผู้เป็นดั่งทุกสิ่งอย่างของเขากลับ
หายหน้าไปโดยไม่แม้แต่จะบอกค�ำลา สร้างบาดแผลใหญ่ไว้ในใจของชายหนุม่
เนิ่นนานนับสิบปี และแล้วโชคชะตาก็พาทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้ง กวินที่
เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและแค้นเคืองหมายมาดว่าจะต้องเอาคืนให้สาสม
กับที่เธอเคยท�ำเอาไว้ ทว่าความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นอีกครั้งท�ำให้เรื่องราวที่ฝังลึก
ในอดีตกลับถูกขุดขึ้นมาจนเผยความจริงที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน
อะไรคือความลับทีเ่ ธอซุกซ่อนเอาไว้ เขาจะแก้แค้นได้ดงั่ ทีต่ งั้ ใจไว้หรือไม่
และการพบกันอีกครัง้ จะน�ำพาทัง้ คูไ่ ปสูจ่ ดุ จบแบบใด มาร่วมเอาใจช่วยกับความรัก
ครั้งนี้ของทั้งสองคนไปด้วยกันนะคะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

ประวัติ

นักเขียน
ราตรีนมิ ติ เป็นนามปากกาจากเรือ่ งราวส่วนใหญ่ที่ได้ระหว่างหลับฝัน เป็น
เจ้าของสุนขั โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ไม่ยอมแก่หนึง่ ตัว และต้นไม้หลายสิบกระถาง
พอใจกับการอยู่ท่ามกลางดนตรีกับศิลปะ มีเพลงนับร้อยที่หลงรัก และมี
ภาพวาดที่ชื่นชมมากมาย
หลังจากที่ 'ในม่านกาล' 'บุพเพรักร้อยลิขติ ' และ 'นิรนั ดร์บรรจบ' ได้ออกมา
ปรากฏตัวบนชั้นหนังสือ การเดินทางของราตรีนิมิตเองก็ยังคงด�ำเนินต่อไป
เพือ่ ค้นหา เพือ่ รือ้ ฟืน้ เพือ่ กลบฝัง เพือ่ เยียวยา และเพือ่ ท�ำหลายต่อหลายอย่าง
ต่อตนเองผ่านงานเขียน โดยปรารถนาให้นักอ่านเป็นดั่งเพื่อนร่วมทางที่ได้
แบ่งปันเรื่องราวแก่กัน
ราตรีนิมิต

แนะน�ำ

ตัวละคร
มาลาริน บุษบัน		เจ้าของร้านกาแฟฟอร์บิดเดนคาเฟ่ บุคลิกดูเงียบขรึม
และเหมือนมีเรื่องอยู่ในใจตลอดเวลา เป็นเสาหลักดูแล
ครอบครัว
กวิน ตันติณรงค์		บุตรชายคนโตของบ้านตันติณรงค์ หนุ่มลูกครึ่งผู้มีดวงตา
สีเทาเป็นเอกลักษณ์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทแห่ง
อิมมอร์ทอล กรุ๊ป
กีรติ ตันติณรงค์		น้องชายต่างมารดาของกวิน ชอบการวาดรูป เป็นลูกค้าประจ�ำ
ในร้านฟอร์บิดเดนคาเฟ่และแอบชอบมาลาริน
ประณต			อาของกวินและกีรติ อาศัยอยู่ในเมลเบิร์น เจ้าของคาเฟ่
ที่มาลารินเคยท�ำงาน เป็นคนที่มาลารินเคารพและชื่นชม
มาก
เด็กชายศรันย์ บุษบัน	เด็กวัยสิบขวบผู้ได้ชื่อว่าเป็นบุตรชายของมาลาริน ชื่นชม
ผู้ใหญ่เท่ๆ เป็นพิเศษ

ราตรีนิมิต

บทน�ำ

ว่ากันว่าการแอบรักเป็นเรื่องขลาดเขลาและท�ำให้เรากลายเป็นคน
โง่งม...
กีรติไม่เชื่อเช่นนั้น หรืออย่างน้อยก็ไม่เคยคิดว่าตนเป็นเช่นนั้น...
กระทั่งระยะหลังมานี้
"ลาเต้ร้อนค่ะ"
เสียงเอ่ยพร้อมแก้วกาแฟถูกวางตรงหน้าเรียกสติของเขากลับมาอย่าง
รวดเร็ว และแม้ถ้อยค�ำนั้นจะไม่ได้นุ่มนวลอ่อนหวาน หากก็เพียงพอที่จะ
ท�ำให้ใบหน้าคนฟังซับสีชมพูขึ้นจาง กีรติหันไปเก้กังพึมพ�ำขอบคุณคนพูด
ผะผ่าวอีกครั้งเมื่อเธอยิ้มรับค�ำก่อนผละออกไป
กระทั่งเหลือตนเองนั่งอยู่คนเดียวอีกครั้งนั่นแหละ เด็กหนุ่มจึงค่อย
ก้มลงมองสมุดจดตรงหน้า ความว่างเปล่าถูกครอบครองด้วยลายเส้นดินสอ
มากมาย หลากหลาย ล้วนแต่เป็นโครงร่างของหญิงสาวคนหนึง่ ...สูงเพรียว
ในชุดกระโปรงสีหม่นและผ้ากันเปื้อนไร้ลวดลาย ผมด�ำยาวถึงเอวถักเปีย
ไว้อย่างหลวมๆ อยู่ตลอดแต่กลับไม่เคยลุ่ยออกมาสักครั้ง และใบหน้า
ของเธอ...ดวงตาเฉยชาคลุมเครือแววร้าวลึกข้างใน จนดูคล้ายก�ำลัง
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แบกสัมภาระแห่งความโศกเศร้า ซัดเซพเนจรจากดินแดนทรงจ�ำร้างไร้
อันเป็นปริศนาคู่นั้น
มาลาริน...คือชือ่ อันแสนบอบบางของเธอ และทัง้ หมดทีเ่ ขารูเ้ กีย่ วกับ
หญิงสาวผู้นี้ก็มีเพียงชื่อของเธอกับร้านกาแฟลึกลับนามฟอร์บิดเดนคาเฟ่
แห่งนี้เท่านั้น
กีรติจ�ำได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในยามบ่ายอึมครึมชื้นไอฝน
ตอนทีเ่ ขาอยากลองท�ำตัวเป็นเด็กหนุ่มหัวขบถหลังได้รับแรงกดดันจากแม่
เรือ่ งอนาคตของตัวเอง ดือ้ รัน้ ขุน่ เคือง ทะยานพารถราคาแพงออกจากบ้าน
อย่างไร้จุดหมายและจบลงด้วยการหลงทางกลางซอยแปลกตา เบื้องหน้า
ร้านกาแฟเล็กๆ ซึ่งแทบจะหลบมิดชิดอยู่หลังพุ่มใบเขียวสดของต้นไม้
ราวจะหลีกเร้นตัวตนจากโลกใบนี้
...เริม่ แรก กีรติตกหลุมรักกาแฟของเธอก่อน ลาเต้ซงึ่ มักจะมาพร้อม
ฟองนมโรเซ็ตตาของคุณมาลารินท�ำให้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบกายเชื่องช้าจน
แทบจะหยุดนิ่ง เด็กหนุ่มใช้เวลาที่เหลือของวันนั้นนั่งละเลียดเครื่องดื่ม
หลงลืมความขุ่นมัวซึ่งไม่รู้ว่าจางหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ มองฝนหยาดผ่าน
กระจกสลับกับแมวอ้วนสีเทาบนเบาะพิเศษของมันโดยเฉพาะ ฟังเพลงแจ๊ซ
ที่ไม่รู้จักกระทั่งเธอปิดร้าน...ก่อนจะกลับไปอีกครั้งในสองวันต่อมา และ
สัปดาห์ต่อมา และต่อมา ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก กว่าจะรู้ตัว สายตาของเขาก็ลอบ
ติดตามหญิงสาวผู้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่หลังเครื่องท�ำกาแฟและดูแลต้นไม้
ที่ไม่มีวันนับได้หมดเหล่านั้นไปแล้ว
เมื่อมองจากภายนอก ดูอย่างไรเจ้าของร้านกาแฟซึ่งคะเนอายุราว
ยี่สิบเศษๆ (กีรติตัดสินเอาจากใบหน้าซึ่งแทบจะไร้ริ้วรอยแม้เพียงนิดนั่น)
กับเขาที่เป็นเพียงนักศึกษามหาวิทยาลัยก็มีช่องว่างอยู่มากโข แต่มันก็มี
ความรู้สึกเชื่อมโยงอันยากจะอธิบาย ในตอนที่เขามองลายฟองบนกาแฟ
ของตนแล้ววาบหวามในใจ ยามตระหนักลึกๆ ว่าลวดลายตรงหน้าคือสิ่งที่

ราตรีนิมิต

เธอสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเขา เป็นกาแฟที่เธอท�ำขึ้นเพื่อเขาเพียงคนเดียว
เพ้อเจ้อไปหน่อย กีรติรู้ดี แต่นี่คือหลักฐานพยานของความสัมพันธ์
ซึง่ บางเบายิง่ กว่าไอควันเหนือแก้วระหว่างทัง้ สอง เท่าทีค่ นแอบรักคนหนึง่
จะเก็บสะสมได้นี่นา...
เมี้ยว...
แมวอ้วนบนเบาะส่งเสียงครางขึ้นเบาๆ ปรือตาหง่าวง่วง ก่อนพลิก
ท่านอน กระหวัดเรียกสติของชายหนุม่ กลับมายังปัจจุบนั ตอนทีล่ มหอบใหญ่
พัดฝนเม็ดแรกกระทบกระจกพอดี
"วันนี้กาแฟขมไปหรือเปล่าคะ"
เสียงคุ้นเคยตรงหน้าเรียกให้ชายหนุ่มรีบปิดสมุดวาดภาพอย่าง
รวดเร็ว มาลารินยืนเยื้องเขาไปไม่เท่าไหร่ เธอเพิ่งเก็บโต๊ะของลูกค้า
กลุ่มสุดท้ายเสร็จจึงหันมาทักทายเมื่อเหลือแค่เขาในร้าน
"ไม่เลยครับ" กีรติหน้าแดง "อร่อยเหมือนเดิมเลย"
หญิงสาวยกยิม้ บางให้กบั ค�ำชมนัน้ บอกไม่ได้วา่ ก�ำลังพอใจหรือแค่รบั
ตามมารยาท เธอเบนสายตาออกไปยังสายฝนด้านนอกซึ่งเริ่มตกหนักขึ้น
พร้อมเสียงฟ้าผ่าจังหวะสัน้ ๆ จากที่ไหนสักแห่ง ขณะเอ่ยเสียงอ่อนจางคล้าย
กระซิบกับตัวเอง
"จ�ำได้ว่าวันแรกที่คุณติมาที่ร้านฝนก็ตก"
คนฟังเริ่มวูบไหวในหัวใจ ระรัวเร็วจนไม่อาจเก็บซ่อนความตื่นเต้น
ได้กับหัวข้อสนทนาอันปุบปับ
"ใช่ครับ น่าจะเป็นช่วงนี้ของปีที่แล้วพอดี"
"พีจ่ ำ� ได้...วันนัน้ คุณติเป็นลูกค้าคนเดียวของร้านค่ะ" มาลารินเด็ดใบแห้ง
จากกระถางฟอร์เกตมีนอตบนโต๊ะออก ก่อนหันกลับมาหาเขาอีกครั้ง "ถ้า
คุณติไม่เข้ามา วันนัน้ ทัง้ วันคงไม่มลี กู ค้าเลย สงสัยวันนีเ้ ราคงต้องติดฝนกัน
เหมือนวันนั้นแล้วล่ะค่ะ...น�้ำเปล่ามั้ยคะ"
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กีรติไม่ได้ตอบรับเพราะมัวแต่ตนื้ ตันปนวาบหวามใจกับค�ำพูดของเธออยู่
ความรู้สึกที่ว่าเขามีตัวตนอยู่ ในสักเสี้ยวความทรงจ�ำของมาลารินท�ำให้
เด็กหนุ่มเต็มตื้น ราวละอองไอบางเบาซึ่งค่อยๆ เพิ่มน�้ำหนักขึ้นทีละน้อย
ดวงตาคมติดตามร่างเพรียวระหงเทน�้ำใส่แก้วอย่างเป็นสุขอยู่ในสงบเงียบ
ระหว่างทั้งสอง
"ความจริงวันนีผ้ มนัดพีช่ ายให้มาลองดืม่ กาแฟทีร่ า้ นนีด้ คู รับ รายนัน้
เค้าเป็นคอกาแฟ ตั้งแต่กลับไทยก็ยังไม่มีที่ไหนถูกใจสักร้าน" ว่าพลาง
จิบลาเต้ของตนบ้าง รสละมุนของนมสดเจือเมล็ดกาแฟคั่วขมอบอุ่นถูก
มัดรวมกันผ่านล�ำคอ "แต่ฝนตกหนักขนาดนี้ คงจะมาไม่..."
กีรติชะงักค�ำพูดเมื่อเห็นเงาร่างสูงในชุดสูทสีด�ำก�ำลังกางร่มผ่าน
ม่านสายฝนเข้ามายังสวนหน้าร้าน ทึมทึบท่ามกลางเงาไม้เปียกปอน
สลัวมัวราวภาพวาด และทันทีที่เขาผลักประตูเปิด เสียงกรุ๋งกริ๋งของกระดิ่ง
ต้อนรับก็สะท้อนแว่วพร้อมฟ้าซึ่งกระหึ่มก้อง แสงวาววาบเกรี้ยวกราดขึ้น
อีกครั้งพอดี
"อ้าว พี่วิน นึกว่าจะไม่มาแล้วซะอีกฮะ..."
เพล้ง!!
ฉับพลัน โดยไม่มีใครตั้งตัวด้วยซ�้ำ แก้วที่เพิ่งจะบรรจุน�้ำจนเต็มก็
ร่วงหล่น แตกกระจายทันที
กีรติหันกลับไปหามาลารินด้วยความเป็นห่วงก่อนจะถูกความพิศวง
ประดังประเด เมื่อหญิงสาวผู้มักจะมีท่าทีเฉยชากลับมีสีหน้าซีดเผือด
ดวงตาที่สาดสะท้อนเพียงความโศกกลับคล้ายจะค่อยๆ แตกร้าวไม่ต่างกับ
แก้วของเธอ ขาเรียวใต้กระโปรงสีทึบก้าวถอยหลัง และราวกับหญิงสาวจะ
ลืมหายใจไปชั่วขณะ จังหวะต่อมาเธอจึงสะท้านขึ้นมาเฮือกใหญ่...ก่อนจะ
นิ่งค้างอยู่เช่นนั้นราวถูกสาป
ผู้มาใหม่จับจ้องเจ้าของร้านกับทุกท่าทางของเธอตั้งแต่ก้าวเท้า

ราตรีนิมิต

เข้ามา ดวงตาสีเทาเย็นเยียบหากแปลบปลาบด้วยประกายซ่อนเร้นบางอย่าง
ภายใน ก่อนจะกราดเกรีย้ ว...เกลียดชังทิม่ แทง ดุจจะประกาศกร้าวต่อดินฟ้า
ว่าหญิงสาวตรงหน้าคือสิ่งเลวร้ายที่สุดบนโลกใบนี้
ริมฝีปากหยักลึกเหยียดยิ้ม พร้อมเอ่ยค�ำทักทายซึ่งดังอยู่ ในการ
ร่วงหล่นของพายุฝน
"ไม่ได้เจอกันนานนะ...มาลาริน!!"
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บทที่

1

10 ปีที่แล้ว
เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
เพล้ง!
เสียงแก้วซึง่ บังเอิญถูกปัดร่วงก้องไปทัว่ ร้านอาหารตามด้วยการสะอืน้
ฮึกฮักของเด็กหญิงตัวน้อย เรียกให้บริกรสาวรีบเข้าไปกวาดเสีย้ วเศษแหลมใส
ที่กระจัดกระจายด้วยกลัวจะเป็นอันตราย ก่อนหันไปยิ้มรับค�ำขอบคุณของ
แม่เด็กก่อนเปลี่ยนแก้วให้อย่างคล่องแคล่ว เธอเคยชินแล้วกับการรับมือ
เหตุการณ์เช่นนี้ ไม่ใช่เรื่องยากล�ำบากอะไรสักนิด
เสียงฟ้ากระหึ่มแทรกผ่านมาเป็นระยะท่ามกลางเงาอึมครึม ตอนที่
มาลารินเดินกลับไปเช็กออเดอร์สุดท้ายในครัวพอดี
หญิงสาวผินหน้าไปมองถนนบรรยากาศสีหม่นด้านนอก ก้อนเมฆ
หนักๆ ท�ำให้พลบค�ำ่ ยิง่ ดูสลักสลัวกว่าปกติ และไฟจากป้ายหน้าร้านก็คล้ายจะ
กะพริบไปแวบหนึ่ง...อาจตาฝาด หรือวงจรขัดข้อง หรือเพราะฝนใกล้ตก
ดูเป็นไปได้ทั้งสิ้น
"ลูกค้าท�ำแก้วแตกอีกแล้วเหรอลี"

ราตรีนิมิต

เสี ย งเบื่ อ หน่ า ยหลั ง เคาน์ เ ตอร์ บ าร์ ติ ด จะบ่ นมากกว่ า ถามจริ ง ๆ
เรียกความสนใจของหญิงสาวกลับมายังพีป่ น่ิ ผูเ้ ป็นทัง้ เจ้าของร้านอาหารไทย
และเจ้านายของเธอ ก่อนจะเห็นว่าอีกฝ่ายก�ำลังยื่นใบหน้าแหลมเหมือน
แมววิเชียรมาศเหม็นโลกออกไปส่องเหตุการณ์ภายในร้านแวบหนึง่ แล้วค่อย
หันกลับมาออกค�ำสั่งอย่างเคยชิน
"นี่ คิดค่าแก้วลงในบิลด้วยนะ ช่วงนี้ยิ่งขายไม่ค่อยดีอยู่ นี่ ลี ได้ยิน
ที่พี่พูดไหม"
"ลีวางบิลไว้ให้ตรงเคาน์เตอร์แล้วค่ะ"
มาลารินกล่าวตัดบทสนทนาพลางยกอาหารออกไป แค่การเป็น
เด็กเสิร์ฟคนเดียวในร้านก็ท�ำให้เธอหัวหมุนมากพอแล้ว และพี่ปิ่นเองก็
ว่างเกินกว่าจะมาผลักงานง่ายๆ อย่างการเฝ้าเคาน์เตอร์แคชเชียร์ของตน
ให้คนอื่นท�ำอีก หญิงสาวลอบมองหยาดฝนที่ก�ำลังเริ่มร่วงหล่นลงเป็นสาย
ด้านนอกอีกครั้ง หยดพราวไหลลู่ผ่านใบไม้ซึ่งเริ่มเปลี่ยนสีตามฤดูกาลใหม่
จนเปียกปอน...ฤดูร้อนใกล้จะสิ้นสุดแล้ว
แกร๊ง
เสียงผลักประตูก่อนที่ชายหญิงวัยรุ่นคู่หนึ่งจะเดินเข้ามาในร้าน
พร้อมกับมาลารินซึ่งรีบหันไปเอ่ยต้อนรับทันทีแล้วได้ให้ชะงักงันชั่วขณะ
เธอกะพริบตาปริบๆ อีกสองครั้งจึงค่อยปรับสีหน้ากลับมายิ้มแย้มอย่าง
แยบยล กลับเป็นฝ่ายเด็กสาวอีกคนต่างหากที่แสดงอาการประหลาดใจจน
ออกจะลุกลนชัดเจน
มาลารินทบทวนความทรงจ�ำในหัวอย่างเงียบงัน เธอไม่มีทางลืม
เจ้าของบุคลิกหรูหราอย่างลูกเศรษฐีทุกกระเบียดกับใบหน้าไร้ที่ติดูนุ่มนิ่ม
เหมือนขนมสายไหมนี่ได้...ใช่ นิสัยชวนระอานั่นก็ด้วย
"ไม่ได้เจอกันนานนะคะ"
มาลารินทักทายพลางวางเมนูลงบนโต๊ะ แจกยิม้ เป็นมิตรอย่างไม่ขาดตก
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บกพร่อง กลับเป็นอีกฝ่ายที่ส่งสายตาไม่ชอบใจก่อนสะบัดหน้าพรืด หล่อน
ไม่เอ่ยอะไรซ�ำ้ ยังยกเรียวแขนขาวผ่องขึน้ กอดอกด้วยท่าทีแสดงอาการต่อต้าน
"รู้จักเหรอเกล"
เด็กหนุ่มที่มาด้วยกันเอ่ยถามด้วยท่าทางอย่างคนขวางโลก ดวงตา
สีเทาประหลาดเบนมาทางมาลารินเพียงแวบสัน้ ๆ แล้วไม่ได้สนใจอีก และก็
เป็นตอนนัน้ เองทีเ่ ธอเพิง่ สังเกตว่าเขาไม่ใช่ชาวต่างชาติอย่างทีเ่ ข้าใจตอนแรก
อย่างน้อยส�ำเนียงภาษาไทยนั่นก็ชัดเจนดี แม้จะดูไม่เป็นมิตรไปสักหน่อย
"ไม่รู้สิคะ จ�ำหน้าไม่ได้" เกลหรือเกวราไหวไหล่อย่างไร้แยแส หล่อน
ช้อนดวงตาคู่โตขึ้นมามองบริกรสาวอีกครั้งเพียงเพื่อจะท�ำให้ง�้ำงอกว่าเดิม
"เกลไม่อยากกินแล้วค่ะวิน"
"เกลบอกเองไม่ใช่เหรอว่าอยากกินอาหารไทย"
"งั้นเปลี่ยนร้าน..."
"ผมไม่อยากวนรถซ�้ำซาก"
เด็กหนุ่มตัดบทสนทนาแค่นั้นก่อนก้มมองเมนูอาหารแล้วสั่งอย่าง
รวดเร็ว บ่งบอกชัดเจนว่าไม่คิดจะตามใจ
มาลารินจดออเดอร์มือเป็นระวิง เธอไม่ได้สนใจจะทักทายเกวราอีก
ในเมื่ออีกฝ่ายบอกเองว่าจ�ำหน้าเธอไม่ได้...ก็ดีแล้ว หญิงสาวร�ำพึงในใจ
ไม่อย่างนั้นคงได้ให้กระอักกระอ่วนกันทั้งสองฝ่าย...
"คนรู้จักเหรอลี"
พี่ปิ่นโผล่หน้าแมวแหลมออกจากเคาน์เตอร์อีกครั้งทันทีที่มาลาริน
กลับเข้ามาในครัว หล่อนสอดส่ายสายตาไปมาด้วยความใส่ใจเกินจ�ำเป็น
ที่ไม่เคยปิดมิด ขณะเดียวกัน มาลารินกลับท�ำได้เพียงลอบถอนหายใจอย่าง
เหนือ่ ยหน่าย...ราวกับว่าทุกสิง่ ทุกอย่างทีจ่ ำ� กัดความ 'เจ้านายยอดแย่' ได้ถกู
มัดรวมอยู่ในตัวเจ้านายของเธอหมดแล้ว ตระหนี่ ขี้บ่น เอารัดเอาเปรียบ
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แล้วตอนนีก้ ย็ งั เร่าร้อนไปด้วยความอยากรูอ้ ยากเห็นจนแทบจะลุกโชนนีอ่ กี
"สงสัยลีจะจ�ำผิดค่ะ" หญิงสาวเอ่ยปัดส่งๆ
"แหม พี่ก็ว่า ทางนั้นแบรนด์เนมกันตั้งแต่หัวจรดเท้าทั้งคู่ จะมารู้จัก
คนหาเงินตัวเป็นเกลียวแบบลีได้ยังไง"
'คนหาเงินตัวเป็นเกลียว' ก้มมองรองเท้าผ้าใบขะมุกขะมอมของตน
เก็บปอยผมทัดหูลวกๆ แล้วยกน�้ำออกไปเสิร์ฟโดยไม่ได้เอ่ยอะไรกลับ
...จริงอย่างที่พี่ปิ่นว่า ความจริงแล้วคนสวยโดดเด่นอย่างเกวราไม่มี
ความจ�ำเป็นจะต้องมารู้จักนักศึกษาหาเงินจ่ายค่าเทอมอย่างเธอสักนิด
แต่ก็นั่นปะไร ในเมื่อความบังเอิญในโลกนี้มันมีเป็นกระบุงโกย
บอกไปใครจะเชื่อว่าเมื่อสามเดือนที่แล้วหญิงสาวต้องเจอหน้าเกวรา
ทุกวัน วันละนานๆ หลายชั่วโมงเสียด้วย
...มาลารินท�ำงานเป็นบาริสต้าให้คาเฟ่ใกล้มหาวิทยาลัยช่วงกลางวัน
และจ�ำต้องวนเวียนในร้านท่ามกลางละอองรักหวานฉ�่ำระหว่างเกวราและ
พี่ประณตเจ้าของคาเฟ่ผู้มีอายุห่างกันหลายปี แต่แล้วจู่ๆ วันหนึ่งหล่อนก็
เงียบหายไป ไม่ปรากฏตัว เหลือทิ้งไว้แต่ยิ้มหม่นเศร้าของชายหนุ่ม ซึ่งถูก
ขังค้างไว้ในบรรยากาศเดิมๆ ที่มีแต่ความทรงจ�ำของทั้งคู่หลงเหลือ และก็
เหมือนกับเหตุบังเอิญอีกร้อยพันที่คนเราต้องมี มาลารินไม่คาดคิดด้วยซ�้ำ
ว่าจะได้มาเจอหล่อนอีกครั้งที่นี่ คืนนี้ เฉิดฉายเปี่ยมมนตร์สะกดดังเดิม
ข้างกายผู้ชายคนใหม่
กระนั้นก็เถอะ เกวราจะมีความรักสักกี่ครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องของเธอ
มาลารินสลัดภาพเงาเหงาๆ ที่ทอดผ่านม่านแดดของพี่ประณตออกจากหัว
ระบายยิ้มเป็นมิตรอย่างเด็กเสิร์ฟมืออาชีพก่อนยกผัดไทยออกไปบริการ
ทั้งสอง
"ทานให้อร่อยนะคะ"
ไม่มีค�ำตอบกลับและหญิงสาวก็ไม่คิดจะรอฟัง มาลารินผละจากทั้งคู่
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อย่างรวดเร็วพอๆ กับท่าทีของเกวราที่ปรารถนาจะรีบกินรีบออกจาก
ร้านอาหารแห่งนี้ชัดเจน
แต่เหมือนว่าอะไรๆ จะไม่ได้ง่ายดังที่เธอตั้งใจไว้...ให้ถูกคือเป็น
เค้าลางความวุ่นวายระลอกใหญ่ทีเดียว
แกร๊ง!
เสียงช้อนตกพื้นเรียกให้มาลารินหันกลับทันที ในเสี้ยวขณะที่เกวรา
คูต้ วั ลงพลางหอบหายใจ หล่อนก็ชอ้ นดวงตารืน้ ฉ�ำ่ ไปยังคูเ่ ดตอย่างพรึงเพริด
"วิน...เกลแพ้กุ้ง"
"อะไรนะ!"
เด็กหนุม่ รีบเข้าไปประคองร่างบางอย่างรวดเร็วพร้อมกับพีป่ น่ิ ทีล่ กุ ลน
ออกมาดู เ หตุ การณ์ ด ้ ว ยใบหน้ า ซี ด เผื อ ด ขณะที่ ม าลาริ น รวบรวมสติ
ก่อนเข้าไปช่วยประคองเกวราทันที
"ออกไป!"
เจ้าของดวงตาสีเทาปัดมือหญิงสาวออกพลางเหลือบมองอย่างเย็นชา
บริกรสาวแทบอ้าปากหวอ เธอเคยเจอแขกไร้มารยาทมามากมายแต่ไม่เคย
มีใครแสดงกิรยิ าไม่ถนอมน�ำ้ ใจกันถึงเพียงนี้ ขณะทีเ่ จ้าของร้านเองก็รอ้ นรน
ไม่แพ้กัน
"ให้...ให้โทรเรียกรถพยาบาลมั้ยคะ"
"ไม่ต้อง!" เกวราแผดเสียงบ้าง
พี่ปิ่นเริ่มหันรีหันขวางแสดงอาการปริวิตกชัดเจน...การฟ้องร้องใน
ออสเตรเลียถือเป็นเรื่องร้ายแรงส�ำหรับร้านอาหาร เพราะนอกจากจะต้อง
เสียเงินมหาศาลแล้วในทางเลวร้ายที่สุดคือถูกสั่งปิดร้านไปเลย ด้วยความ
ร้อนใจอันไร้ทางระบายนี้ หล่อนจึงหันมาปล่อยโทสะใส่ลกู น้องของตนแทน
"ลีไม่ได้บอกในครัวเหรอว่าลูกค้าแพ้กุ้ง"
"ลูกค้าไม่ได้บอกอะไรลีนี่คะ"
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มาลารินทบทวนความทรงจ�ำว่าไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องนี้กับเธอแน่ๆ
ยืนยันได้อย่างหนักแน่นเสียด้วยซ�้ำ ทว่าก่อนจะได้อธิบายเพิ่มเติม เกวราก็
กล่าวแทรกขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือ
"ฉันสั่งผัดไทยธรรมดา ใครจะไปรู้ว่าร้านคุณใส่กุ้งแห้งลงไปด้วย"
เพียงเท่านั้น มาลารินก็อ้าปากหวอ เกือบอุทานด้วยซ�้ำ เป็นห่วง
อีกฝ่ายอย่างจริงใจส่วนหนึ่ง แต่ก็ไม่คาดคิดด้วยเช่นกัน แม่เจ้าประคุณ
ไม่รู้จริงๆ หรือว่าใครๆ ก็ใส่กุ้งแห้งในผัดไทยกันทั้งนั้น หน�ำซ�้ำกุ้งที่ว่าก็
โรยอยู่ข้างบนอย่างเห็นได้ชัดเจน เธอลอบมองเจ้านายผู้วนเวียนอยู่ใน
บ่ ว งแร้ ว ของการตื่น ตูม อย่างเสียเปล่าก่อ นเบนไปประสานสายตากับ
เด็กหนุ่มร่างสูงโดยบังเอิญ เสี้ยววินาทีแรกหญิงสาวคิดว่าเขาอาจพอช่วย
เป็นพยานให้เธอได้ ทว่าดวงตาสีเทาคู่นั้นกลับไร้ประกายเห็นใจใดๆ และ
มีแต่จะเหยียดยิ้มหยันอย่างไม่ปรานี
"ร้านแบบนี้ถูกสั่งปิดไปซะก็ดี"
"ว้าย! ใจเย็นๆ ก่อนนะคะ ค่อยๆ คุยกันก่อน ทางเรายินดีรับผิดชอบ
ทุกอย่างค่ะ อย่าให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะพี่ขอ" พี่ปิ่นเหงื่อแตกพลั่ก
กระวนกระวายราวหนูติดจั่นยิ่งกว่าเดิม
รอยเหยียดหยันฉายวาบเสีย้ วสัน้ ๆ คล้ายว่าเขาก�ำลังดูละครฉากหนึง่
ซึ่งไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับตนสักนิด
"งั้นคุณจะลงโทษกับความสะเพร่าของพนักงานยังไง..."
คนไม่ผดิ จะให้รบั โทษอย่างไร หญิงสาวไม่อาจยอมรับความอยุตธิ รรมนีไ้ ด้
"เดี๋ยวก่อนนะคะ ฉันสะเพร่าตรงไหน..."
"ลี! เงียบไปเลยนะ"
มาลารินแทบอ้าปากค้างกับการถูกตะคอกขัดทันที เธอสลับมองทั้ง
ลูกค้าและเจ้านายทีห่ นั มาเล่นงานตนพร้อมระลอกโทสะซึง่ ค่อยๆ กระทบขึน้
ในใจ
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"แต่ลีก็มีสิทธิ์ปกป้องตัวเองนี่คะ ลีสะเพร่าตรงไหนในเมื่อลูกค้าไม่ได้
บอกเรื่องแพ้กุ้งไว้เลย ลีไม่ได้มีพลังวิเศษนะคะ จะได้ไปอ่านใจใครต่อใคร
หรือบอกได้ว่าคนไหนแพ้อะไรบ้าง..."
"โอ๊ย! เงียบไปเลย อย่าไปเถียงลูกค้านะ" เจ้าของร้านชัง่ ใจชัว่ ครูก่ อ่ น
ผุดยิม้ มุมปากออกมาแวบสัน้ ๆ "งัน้ เอาอย่างนี้ พีจ่ ะลงโทษด้วยการหักเงินลี
เหลือวันละสี่สิบดอลล์เป็นเวลาสองเดือนแล้วกัน"
มาลารินชะงัก ผุดฟองเดือดพล่านในห้วงอารมณ์โทสะอย่างที่ไม่อาจ
ข่มลงได้อกี ...พีป่ น่ิ รูด้ วี า่ เธอไม่อาจถามหาความยุตธิ รรมกับใครได้ มาลาริน
ท�ำงานร้านอาหารเกินเวลาทีว่ ซี า่ นักเรียนก�ำหนดจึงรับเพียงเงินสดและไม่มี
การใส่ชอื่ ลงระบบเป็นลายลักษณ์อกั ษร...ใช่ สิง่ ทีเ่ ธอก�ำลังท�ำถือเป็นแรงงาน
ผิดกฎหมาย ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ นอกจากก้มหน้ารับการตัดสินใจนี้
หากยังอยากประคองวีซ่าของตนจนเรียนจบ!
แต่จะให้เธอท�ำงานในร้านอาหารที่มีเด็กเสิร์ฟเพียงคนเดียวแลกกับ
เงินวันละสี่สิบดอลลาร์ ได้อย่างไร ที่ส�ำคัญคือในสถานการณ์ที่พี่ปิ่นควรใช้
สติพจิ ารณาและปกป้องลูกน้อง หล่อนกลับแสดงความเห็นแก่ตวั อันน่ารังเกียจ
ด้วยการฉวยโอกาสลดค่าแรงถึงสองเดือนโดยไม่ถามความคิดเห็นของใคร
ทั้งสิ้น!
มันไม่ใช่ความโกรธประเดี๋ยวประด๋าว หากแต่ทับถมมาก่อนแล้วจาก
พฤติกรรมหลายอย่างของอีกฝ่ายทีละเล็กละน้อย กระทัง่ ถึงฟางเส้นสุดท้าย
ในวันนี้นี่เอง
"พีป่ น่ิ ไม่ตอ้ งหักเงินลีหรอกค่ะ" มาลารินกลืนระลอกโทสะอย่างสะกดกลัน้
"เพราะลีจะขอลาออกเอง"
กล่าวจบหญิงสาวก็ถอดผ้ากันเปือ้ นพลางก้าวเข้าไปคว้ากระเป๋าหลังร้าน
เดินออกมายังบังเอิญเหลือบไปเห็นดวงตาสีเทาประหลาดไร้ทุกข์ร้อนนั่น
ช�ำเลืองตนอย่างเย็นชา ได้ยนิ แต่เสียงเรียกลนลานไม่ปะติดปะต่อของพีป่ น่ิ
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ตามหลังและ ซ่า...สายฝนร่วงหล่นไร้เมตตาทันทีทกี่ า้ วออกมาด้านนอก...
มาลารินกอดกระเป๋าแน่นโดยไม่คิดหันหลังกลับ หญิงสาวมองผ่าน
ม่านฝนมัวซัวเบื้องหน้า หลอดไฟสีส้มสาดสะท้อนถนนใกล้เขตซีบีดี* ที่
พร่างนองด้วยน�้ำเปียกปอน ขณะย�่ำเท้าตามทางเดินไปยังป้ายรอรถรางซึ่ง
มีชายไร้บ้านใบหน้ามอมแมมปักหลักเที่ยวกางร่มเดินขอเงินผู้สัญจรผ่าน
"...ขอสองดอลลาร์ มีสองดอลลาร์มั้ย"
ค�ำพูดราวบทท่องซ�้ำซากรั้งเธอไว้พร้อมมือซึ่งยื่นออกมาแบหลา
ตรงหน้า ชัดเจนว่าต้องการเศษเหรียญดังกล่าวจากหญิงสาว
"ฉันดูเหมือนคนมีเงินเหรอคะ" คนเพิ่งออกจากงานถามเสียงเรียบ
ไม่ได้คดิ ยอกย้อน ทว่าสงสัยจากใจจริง "เมือ่ กีฉ้ นั เพิง่ ทะเลาะกับเจ้าของร้าน
แถมยังโดนลูกค้าเหวี่ยงใส่ ไม่มีใครปกป้องฉัน และฉันก็เพิ่งขอลาออกมา
แหละค่ะ"
ชายชราชะงัก มองเธอตั้งแต่หัวจรดเท้าพลางถอนหายใจด้วยสายตา
เวทนา ซ�้ำมิวายทิ้งท้ายก่อนเดินจากไป
"ชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละนังหนู..."
'...ชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละ' ถ้อยประโยคเรียบง่าย หากหนักอึ้งอย่าง
น่าประหลาด
หญิงสาวก้มมองสภาพมอมแมมของตน ท่ามกลางม่านหยาดฝนชืน้ แฉะ
ทอดสายตากลับไปยังเห็นแต่หลังไวๆ ของชายไร้บ้านเดินขึ้นรถรางอย่าง
ไร้ทุกข์ร้อน ทิ้งให้เธอได้แต่พึมพ�ำกับตัวเองเสียงแผ่ว จนใจหากก็ยอมรับ
ในโชคชะตา
"แต่ฉันไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้ซะหน่อย..."
หากจะกล่าวถึงลักษณะหนึ่งในตัว ก็เรียกได้ว่ามาลารินเป็นคนไร้ซึ่ง
* ซีบีดี (CBD) ย่อมาจาก Central Business District หมายถึงย่านธุรกิจใจกลางเมือง
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สัญชาตญาณอย่างสิ้นเชิง
เธอไม่เคยเอะใจกับอะไรต่อมิอะไรที่มีแนวโน้มถึงโชคลางลี้ลับหรือ
ความรู้สึกเหมือนเข็มแหลมซึ่งจะคอยจิ้มจึกจักอยู่ ในอกก่อนเหตุการณ์
บางอย่างเกิดขึน้ ทัง้ ยังไม่คอ่ ยจะสังเกตสังกาอารมณ์ของตัวเองมากนักและ
ออกจะทึม่ ทือ่ ดือ้ ด้านเสียด้วยซ�ำ้ หญิงสาวโทษว่าการทุม่ เทหาเงินเปลีย่ นตน
ให้กลายเป็นทาสรับใช้ทุนนิยมจนสึกกร่อนทางรายละเอียด แต่เปล่าเลย
ความจริงคือมาลารินละเอียดอ่อนต่อทุกอย่างยกเว้นตนเองต่างหาก ถึงกระนัน้
กว่าเธอจะตระหนักได้เวลาก็ล่วงเลยหลังจากนี้ไปนานมากแล้ว...
เหตุการณ์นี้เองก็ด้วย...ตั้งรับไม่ทันเลยสักนิด
เสียงเย้าแหย่คิกคักดังแว่วออกมาจากห้องนอนตอนกลับมาถึงที่พัก
และนัน่ เองทีท่ ำ� ให้ลางสังหรณ์กะปลกกะเปลีย้ ของหญิงสาวได้ตนื่ จากจ�ำศีล
บ้าง มาลารินชะงักในทันที ค้างอยู่กับการชั่งใจครู่สั้นๆ พอจะเดาออกว่า
เสียงข้างในเป็นของใครบ้าง นึกจะถอยออกมาแต่ก็ต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้า
เปียกโชกจากฝนด้านนอก อีกอย่างหากจะว่าไปห้องนอนนีก้ เ็ ป็นของเธออยู่
ครึ่งหนึ่ง สุดท้ายจึงกลั้นใจยกมือขึ้นเคาะประตูก๊อกๆ ก่อนเปิดผาง
"ว้าย!"
หญิงสาวด้านในอุทานเสียงหลงพร้อมกับคู่รักของหล่อนที่รีบผุดลุก
จากการกกกอดเมื่อครู่ด้วยความตกใจ และแม้พอจะคาดเดาได้ตั้งแต่แรก
ทว่ามาลารินก็อดเผยอยิ้มกระอักกระอ่วนส่งให้รูมเมตสาวก่อนเอ่ยทักทาย
ไม่ได้
"สวัสดีพลอย สวัสดีไมค์"
เธอว่าพลางตัง้ ท่าจะหันไปเปิดตูเ้ สือ้ ผ้า แต่แล้วก็ได้ให้ชะงักเมือ่ เหลือบ
ไปเห็นเตียงยับยู่ยี่ราวกร�ำศึกหนักของตน จดจ้องจนแน่ใจว่าไม่ได้ตาฝาด
หรือพานคิดไปเอง ก่อนจะเบือนหน้ามาสลับมองหนุ่มสาวทั้งสองแล้ว
อดเอ่ยถามเป็นภาษาอังกฤษขึ้นไม่ได้
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"เมื่อเช้าเราว่าเราเก็บที่นอนดีแล้วนะ ท�ำไมถึงยับได้ล่ะ"
ไมค์หลุกหลิกสายตาไปยังแฟนสาว เห็นได้ชัดว่าที่มาลารินไม่พูด
ภาษาไทยเพราะต้องการให้เขารับรูด้ ว้ ย ขณะทีค่ นถูกถามเพียงจัดแจงเผ้าผม
ให้เรียบร้อยพร้อมสีหน้าไม่รู้สึกรู้สาอันแยบยล
"ไม่รสู้ ิ ลีลมื เก็บรึเปล่า" หล่อนเอ่ยขณะกวักมือเรียกคนรักกลับขึน้ เตียง
ดังเดิม "อ้อ คืนนี้ไมค์จะมานอนที่นี่นะ"
"ในห้องนี้เหรอ"
มาลารินกะพริบตาปริบทันทีดว้ ยไม่รจู้ ะโกรธหรือตกใจก่อนเป็นอันดับแรก
เพราะแม้จะได้ชื่อว่าเป็นรูมเมตกันทว่าเธอกลับไม่ได้มีความสนิทสนมกับ
อีกฝ่ายเท่าใดนัก ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมาลารินและพลอยถือว่าฉาบฉวยอย่างยิง่
ด้วยไม่คอ่ ยมีสงิ่ ใดให้เห็นพ้องต้องกัน การพูดคุยก็มแี ค่คำ� ทักทายสัน้ ๆ ยามเช้า
กับราตรีสวัสดิ์ก่อนนอน กล่าวได้ว่าแรงจูงใจในการแชร์ห้องหาใช่มิตรภาพ
หากแต่เป็นราคาจ่ายที่สามารถตกลงกันได้ต่างหาก
กระทั่งเรื่องนี้ก็เช่นกัน...การพาคนรักมาหลับนอนในห้องซึ่งยังต้อง
แบ่งใช้กับรูมเมตดูจะมากเกินไปสักหน่อยกระมังในความคิดของมาลาริน
"อื้อ แต่จะไม่ไปรบกวนอะไรฝั่งเตียงของลีหรอก เราเห็นฝนตกหนัก
เลยไม่อยากให้เค้าตากฝนกลับ"
...แต่ที่เตียงเธอยับขนาดนี้ก็เพราะเพิ่งสังเวยให้กับกิจกรรมของ
ทั้งสองคนไม่ใช่เรอะ! ความรู้สึกถูกเอาเปรียบซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าของวันท�ำให้
หญิงสาวค่อยๆ ระบายลมหายใจอย่างสะกดกลั้น
"พลอย ถึงอย่างนัน้ เราก็เป็นผูห้ ญิงนะ อีกอย่างเราจ่ายค่าห้องมาเพือ่
แชร์ส�ำหรับสองคน..."
"ท�ำไมลีเห็นแก่ตัวแบบนี้อะ"
มือที่ก�ำลังจะวางกระเป๋าชะงักค้าง ถ้อยค�ำของคนที่ยังนอนไม่รู้สึก
รู้สาบนเตียงเรียกให้มาลารินหันกลับไปเอ่ยถามทันที "พลอยว่าไงนะ"
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"ความจริงห้องนีเ้ ราก็เป็นคนไซน์ เราจะท�ำอะไรก็ได้ไม่ใช่เหรอ ลีนนั่ แหละ
ที่มาแบ่งเช่าเอง"
หญิงสาวผู้ 'ไซน์หอ้ ง' อธิบายอย่างไม่ยหี่ ระ ไม่สนใจด้วยว่าบรรยากาศ
อึมครึมบางอย่างจะเลือนรอยยิ้มฝืนเฝื่อนของมาลารินให้ค่อยๆ จางลง
เงียบเชียบ จริงอยูท่ กี่ ารไซน์หอ้ งหรือการเซ็นสัญญาเช่าเท่ากับว่าห้องนีเ้ ป็น
ของผู้ลงนามนั้น มาลารินเป็นเพียงคนเข้ามาแชร์จ่าย แต่ถึงอย่างนั้นเมื่อ
กล่าวถึงด้านปฏิบัติก็เท่ากับทั้งสองหารเงินกัน ใช่ว่าขออยู่ฟรีเสียที่ไหน
การถูกเอารัดเอาเปรียบหลายต่อหลายเรือ่ งกลายเป็นตะกอนทีถ่ กู ตีขนุ่
ผสมปนเปตามมูลเหตุทับถม สะเปะสะปะอยู่ในค�ำถามที่ว่าท�ำไมนะท�ำไม
เหตุใดเรื่องเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นกับเธอ แล้วเหตุใดจะต้องจ�ำยอม...เพราะ
ไม่มีเงินหรือเพราะตนไม่เคยทักท้วงอะไรกันแน่
มาลารินหันไปเปิดตู้ คว้าเสื้อผ้าใส่กระเป๋า แล้วเหลือบมองชายหนุ่ม
อีกคนก่อนตอบเสียงเรียบ
"งั้นก็แล้วแต่พลอยเถอะ คืนนี้เราไปนอนที่อื่นเอง"
ร่างระหงเดินออกจากห้องพร้อมความรู้สึกไม่ยินยอมซึ่งเอาแต่จะ
ขุน่ ข้องข้างใน กระนัน้ ฝนด้านนอกก็ยงั ใจดีกบั เธอพอทีจ่ ะเหลือเพียงละอองน�ำ้
โรยผ่านกับฟ้าร้องกระหึ่มอยู่ไกลๆ ยามก้าวพ้นอพาร์ตเมนต์...สู่เขตเมือง
ที่ผู้คนยังคงตามหามุมเงาเงียบงันเพื่อให้เสียงหัวใจของตนสะท้อนก้องดัง
มาลารินกางร่ม เงยหน้ามองตึกสูงรายรอบกับวิบวับจากดาวกระจ้อยร่อย
ซึ่งหลงเหลือให้เห็นผ่านแสงไฟของเมืองเบื้องล่างแต่เพียงดวงเดียว
ระยิบระยับเลือนราง แล้วค่อยๆ เคลื่อนคว้างเดียวดาย...

ราตรีนิมิต

บทที่

2

"ดิโอส มิโอ*! ฉันน่าจะอยู่กับเธอตอนนั้น แม่จะด่ากลับจนยายป่อย
อะไรนั่นหน้าหงายไปเลย!"
เสียงทุ้มต�่ำติดส�ำเนียงละตินรัวผ่านโทรศัพท์เรียกรอยยิ้มขบขันให้
มาลารินจนเผลอหัวเราะคิก ความขุ่นข้องเมื่อครู่ถูกพัดหายไปตามถ้อยค�ำ
เป็นห่วงที่ไม่มีประโยคใดอ่อนหวานนั่น หญิงสาวค่อยๆ พิงผนังชื้นแฉะ
ของซอกตึกเมืองใหญ่อย่างผ่อนคลาย เอียงคอฟังจังหวะดนตรีที่ก�ำลัง
เหวี่ยงหมุนโลกอีกฝั่งด้านในอาคารอย่างบ้าคลั่งพลางอธิบายตอบ
"เค้าชื่อพลอยย่ะ ไม่ใช่ป่อย"
"โอ๊ย เรียกยาก ไม่สนใจ" ปลายสายพ่นค�ำบ่นรัวเร็วดังเดิม "แล้วตอนนี้
เธออยู่ไหน มานอนห้องฉันก่อนสิ"
เพียงเท่านัน้ คนฟังก็ยมิ้ กว้างอย่างปลอดโปร่งราวยกภูเขาออกจากอก
ทันที
"ขอบใจนะฮวน ทีจ่ ริงก็ตงั้ ใจไว้อย่างนัน้ แหละ ตอนนีเ้ ลยรอตรงซอกตึก
ข้างคลับ"
* ดิโอส มิโอ (¡Dios mío!) ค�ำอุทานภาษาสเปน ความหมายคล้าย Oh my god! ในภาษาอังกฤษ
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"แสนรู้ เข้ามารอห้องสตาฟฟ์สิ อีกสักพักนู่นกว่าฉันจะเลิกงาน"
"ไม่เป็นไร เสื้อผ้าฉันไม่ค่อยเหมาะกับร้านเท่าไหร่ เดี๋ยวเดินเตร่
รอข้างนอกนีแ่ หละ" มาลารินอธิบายง่ายๆ ก่อนวางสาย อย่างน้อยวันนีเ้ ธอ
ก็มีที่ไปแล้ว ซ�้ำยังเป็นที่ที่ชวนสบายใจอย่างยิ่ง
ฮวนเป็นโคลอมเบียนร่างใหญ่หัวใจนางพญาผู้ทำ� งานร่ายมนตร์ผสม
น�ำ้ เมาด้วยลีลาราวเริงระบ�ำประจ�ำคลับหรูชอื่ สไปรซ์ มาร์เก็ต ขณะเดียวกัน
เวลากลางวันก็ยงั เป็นเพือ่ นร่วมชัน้ ระดับหัวกะทิของมาลารินในมหาวิทยาลัย
ด้วย เธอถูกชะตากับอีกฝ่ายตั้งแต่แรกพบ คุยถูกคอในสิ่งสนใจเดียวกัน
สนิทสนมโดยไร้เรื่องบาดหมางเรื่อยมา กล่าวได้ว่าคนสองคนเดินทางจาก
อีกฟากฝั่งของโลกมาพานพบ เพื่อคอยช่วยเหลือกันและกันท่ามกลาง
ดินแดนแปลกหน้าเป็นเวลาเกือบจะสองปีแล้ว
หญิงสาวขจัดความรู้สึกมืดครึ้มอันคอยก่อกวนอารมณ์มาตลอดคืน
เงียบๆ ขณะนัง่ ลงหลบสายลมอวลกลิน่ ฝนอยูห่ ลังถังขยะขนาดใหญ่ ซึง่ ใหญ่พอ
ที่จะบังได้จนหมดจด เธอเก็บโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าพลางชั่งใจไปพลาง
ว่าจะไปรอเพื่อนสนิทตรงเก้าอี้สาธารณะหรือในร้านราเม็งยี่สิบสี่ชั่วโมงดี
ก่อนได้ให้สะดุ้งเมื่อเสียงทุ้มต�่ำของใครคนหนึ่งจะบังเอิญดังขึ้นจาก
บริเวณใกล้กัน
"คุณอาไม่ตอ้ งแก้ตวั แทนหรอกครับ ผมรูว้ า่ พ่อแค่อยากควบคุมชีวติ ผม"
เพราะประโยคทีเ่ อ่ยเป็นภาษาไทย มาลารินจึงลอบโผล่หน้าออกไปมอง
ด้วยความอยากรู้อันไม่อาจห้าม ก่อนจะต้องรีบกระถดตัวเองกลับมาซ่อน
ในมุมเงาของถังขยะมากกว่าเดิม ทันทีที่ประจักษ์ถึงตัวตนของอีกฝ่าย
ดวงตาสีด�ำสนิทเบิกกว้าง ความรู้สึกในอกเพื่อมพยอกจากอารมณ์ขุ่นมัว
ที่เพิ่งจะดับมอดไปเมื่อไม่นานมานี้
ไอ้เด็กจองหองเมื่อตอนเย็น!
หน็อย...ขณะที่เธอเพิ่งจะถูกกดดันจนต้องลาออกจากงานหยกๆ
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ตานี่ดันมาเข้าคลับสบายใจเฉิบงั้นเหรอ หญิงสาวได้แต่ท�ำหน้าเข่นเขี้ยว
เคี้ยวฟันอย่างกล้าหาญอยู่ลับหลัง ซ�้ำยังต้องร่นตัวหลบอีกครั้งเมื่ออีกฝ่าย
คล้ายจะเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ ตามน�้ำเสียงต่อต้านกึ่งโมโหนั่น
"ในเมื่อเค้าเก่งเรื่องใช้เงินแก้ปัญหาอยู่แล้ว งั้นก็แค่เอาเงินมาฟาด
ตัวปัญหาอย่างผมเหมือนที่ผ่านๆ มาซะก็สิ้นเรื่อง!"
...แหม เอามาฟาดฉันด้วยสิ คนแอบฟังลอบเบะปากกับตัวเอง นินทา
อยู่ในใจอย่างแสบร้อน
"ผมดูแลตัวเองได้! ฝากบอกเค้าด้วยว่าไม่ต้องมาแกล้งเป็นห่วง
เป็นใยกันตอนนี้ ผมไม่ชิน!!"
อา...แล้วเงินนั่นล่ะ ถ้าไม่อยากได้จะเอาให้ฉันก็ได้นะ...มาลารินยัง
ลอบครวญครางทีเล่นทีจริงอยู่ในใจไม่หยุด อาลัยอาวรณ์กับเงินของคนอื่น
อย่างแสนเสียดาย และคงจะโศกเศร้าเกินจริงอยูเ่ ช่นนัน้ หากไม่ได้ให้สะดุง้ โหยง
เมื่อร่างสูงอีกด้านพลันเตะถังขยะที่เธอใช้ก�ำบังอย่างแรงพร้อมถ้อยสบถ
อันดัง
"แม่งเอ๊ย!!"
แกสิ ไอ้เด็กบ้า!
คนในเงาค้อนขวับปะหลับปะเหลือก และเพียงชัว่ ขณะทีค่ วามเงียบใบ้
โรยตัวลงมาจนหญิงสาวคิดว่าเขาจากไปแล้ว กลิ่นควันจากบุหรี่ราคาแพง
ก็ขดม้วนผ่านอากาศแล้วสยายม่านอ่อนจางเข้ามากระทบจมูก...อันที่จริง
ก็ไม่ยังไงนักหรอก ปกติแล้วการสูบบุหรี่ในเมลเบิร์นไม่ว่าจะชายหรือหญิง
ล้วนไม่ใช่เรื่องแปลกและมาลารินก็ไม่เคยคิดวิพากษ์สิทธิ์ของใคร แต่เมื่อ
ดูจากวุฒิภาวะทางอารมณ์อันน้อยนิดของเด็กหนุ่มตัวปัญหา เธอก็ชัก
ไม่แน่ ใจว่าอายุของเขาผ่านเกณฑ์กฎหมายก�ำหนดหรือยัง...ความจริง
ไอ้เรื่องที่มาเตร็ดเตร่แถวคลับนี่ก็ด้วย นี่มันพฤติกรรมของตัวปัญหา
ขนานแท้เลยนี่นา
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ขณะก�ำลังสับสนระหว่างแสร้งเดินหน้านิ่งออกไปฉะกันสักตั้งหรือ
นั่งหลบดมกลิ่นควันอยู่นั้น เสียงอึกทึกด้านนอกก็ดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้
จับค�ำได้วา่ เป็นกลุม่ วัยรุน่ ชาวออสซีส่ ามสีค่ นพร้อมกลิน่ แอลกอฮอล์เหม็นฉึง่
ดันให้หญิงสาวต้องตัดสินใจซ่อนอยู่หลังถังขยะเพื่อสังเกตการณ์ต่อไป
แต่โดยดี
"เฮ้ย นึกว่ากลับไปแล้ว มาหลบอยู่ตรงนี้นี่เองว่ะ"
"ฉันไม่รู้จักพวกแก" เด็กจองหองเอ่ยกลับเสียงเย็น
"พวกฉั น ก็ ไ ม่ รู ้ จั ก แกเหมื อ นกั น แหละน่ า !" หนึ่ ง ในนั้ นว่ า พลาง
ย่างสามขุมเข้าใกล้ร่างสูง "แต่หน้าแกในคลับเมื่อกี้แม่งโคตรกวนตีนเลย"
"เหรอ แต่ฉันไม่เห็นจะจ�ำพวกแกได้สักคน แม่งไม่ได้อยู่ในสายตา
เลยว่ะ"
"ไอ้เวรนี่..."
พลั่ก!
บทสนทนาถูกตัดลงเพียงเท่านัน้ เมือ่ ถังขยะของมาลารินถูกกระแทก
อย่างแรงจนหญิงสาวสะดุ้งโหยง ลอบโผล่หน้าออกไปก็เห็นเพียงร่างเมาๆ
แปลกหน้าที่ถูกชกจนล้ม ขณะที่เด็กหนุ่มนัยน์ตาสีประหลาดยืนแค่นยิ้ม
ครูส่ นั้ ๆ ก่อนหันกลับไปรับหมัดจากคนทีเ่ หลือต่อทันที เหมือนใช้สญั ชาตญาณ
น�ำทางโดยไม่ลังเลสักนิด
ทว่าสถานการณ์ซงึ่ ดูคล้ายบทพระเอกหนังนักสูก้ ลับต้องกลับตาลปัตร
เมือ่ ชายคนแรกทีถ่ กู ชกพลันถลาเข้าไปล็อกตัวร่างสูงไว้ ต่อด้วยการรุมเตะต่อย
จากคนทีเ่ หลือเท่าทีส่ มองมึนเมาจะสัง่ การได้ กลายเป็นภาพชุลมุนสุดแสน
ทันที
มาลารินพลันตืน่ ตะลึงกับการอยู่ในสถานการณ์ววิ าทแบบ 'แค่มองหน้า
ก็กะฆ่าให้ตาย' ตรงหน้า หากก็ไม่อาจตัดใจเอาตัวรอดในมุมเงาลับซ่อนเช่นนี้
ได้ อาจเป็นจิตใต้ส�ำนึกรักความถูกต้อง...อาจเป็นเช่นนั้นกระมัง ที่ผลักดัน
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ให้หญิงสาวกระถดตัวเร้นเข้าไปข้างหลัง หลับตาปี๋ สูดลมเข้าปอดจนอัดแน่น
ก่อนจะตะเบ็งเสียงทั้งหมดที่มีกรีดร้องจนก้องตรอก โหยหวนเสียจนตัวเอง
ยังขนลุกพรึบ
"กรี๊ด!!!"
...เสียงกรีด๊ อย่างกับอยู่ในหนังฆาตกรรม แบบทีต่ อ่ ให้รอบกายวุน่ วาย
แค่ไหนก็ต้องชะงัก
"เฮ้ย เกิดอะไรขึ้นตรงนั้นน่ะ!"
เสียงตะโกนจากที่ไกลๆ ท�ำให้กลุ่มคนซึ่งทะเลาะกันเมื่อครู่แตกฮือ
อย่างรวดเร็ว เด็กวัยรุ่นชาวออสซี่กระจายกันออกคนละทิศละทาง ขณะที่
คนโดนชกถูกผลักลงกับพื้นตรงหน้ามาลารินพอดีราวการจับวางของ
โชคชะตา และก็เป็นตอนนั้นเองที่ดวงตาสีเทาสาดสะท้อนแสงไฟบังเอิญ
สบมองก่อนฉายประกายประหลาดใจชั่วขณะ
เป็นการประสานเนิ่นนานแม้เกิดเพียงเสี้ยววินาที
แล้วเขาก็อาจจะยังจ้องค้างอยูเ่ ช่นนัน้ ด้วยนึกกังขาหากการ์ดร่างใหญ่
จากสไปรซ์ มาร์เก็ตไม่วิ่งเข้ามาเสียก่อน เด็กหนุ่มรีบพยุงตัว เหลือบมายัง
เธออีกครัง้ เพียงแวบสัน้ ๆ คล้ายยังสงสัย คล้ายเริม่ จดจ�ำ กับคล้าย...บางอย่าง
ซึง่ อ่านไม่ทนั เมือ่ ร่างสูงตัดสินใจวิง่ ทะลุออกตรอกอีกฝัง่ อย่างรวดเร็วก่อนจะ
ถูกจับได้ ทิ้งมาลารินไว้ตรงนั้น ให้จ้องมองเบื้องหน้าซึ่งเหลือเพียงสลัวราง
ของความว่างเปล่า ก่อนรีบซุกตัวในมุมเงาอีกครัง้ กระทัง่ ทุกอย่างกลับคืนสู่
ความเงียบดังเดิม
...ทุกอย่าง ยกเว้นประกายตาสีประหลาดที่เหมือนถูกรอยเลือน
อ้างว้างของคนหลงทางแผ่คลุม แข็งกร้าวราวสัตว์บาดเจ็บนั่น...ซึ่งค่อยๆ
ซึมลงในความทรงจ�ำของเธอโดยไม่รู้ตัว
...ความทรงจ�ำที่มีแต่เปียกชื้น หน่วงหนัก กับเอาแต่จะร้าวรานซ�้ำๆ
อีกเนิ่นนานหลังจากนั้น...
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"สรุปว่าเมื่อคืนลีเลยไปนอนบ้านเพื่อนเหรอ"
ค�ำถามคล้ายชวนคุยเรียกให้มาลารินผินหน้าจากเครื่องท�ำกาแฟ
ครู่สั้นๆ มองหาก็เห็นเจ้าของร่างสูงยืนยิ้มอยู่เยื้องกัน ใต้ไอแดดเรื่อเรือง
ยามสาย ท่ามกลางขดลายซ้อนซับของไม้เลื้อยที่เงาบังมาจากริมหน้าต่าง
แล้วหญิงสาวก็พลันผลุบหายลงไปในความคิดชั่วขณะหนึ่งตอนนั้นเองว่า
พี่ประณตคนดีของเธอช่างเป็นผู้ชายที่เหมาะสมกับฤดู ใบไม้ร่วงอย่างยิ่ง
อะไรบางอย่างซึ่งดูอบอุ่น มั่นคง ชวนให้ไว้วางใจ กลายเป็นบรรยากาศ
รายรอบเขาโดยไร้ทมี่ า ไหนจะการเป็นเจ้าของคาเฟ่ตงั้ แต่อายุทพี่ น้ เบญจเพส
มาไม่กี่ปี ซ�้ำยังด�ำเนินกิจการมาอย่างดีนี่อีก...
"เรื่องรูมเมตว่าแย่แล้ว เรื่องร้านเย็นของมันแย่กว่าอีกพี่"
เสียงร่วมบ่นจากชายร่างยักษ์อีกคนซึ่งยืนล้างแก้วกาแฟอยู่ด้านหลัง
เรียกให้มาลารินหันไปย่นจมูกใส่ทนั ที ช่วงสายเช่นนีถ้ อื เป็นเวลาทีพ่ นักงาน
ในร้านพอจะผ่อนคลายได้บ้าง การพูดคุยหยอกหัวค่อนข้างเป็นไปอย่าง
สะดวก หลังต้องวิง่ วุน่ กับกองทัพผูเ้ สพติดกาเฟอีนในชัว่ โมงเร่งด่วนยามเช้า
หญิงสาวคนเดียวในวงสนทนาบ่นกระปอดกระแปดทันที
"อย่าซ�้ำเติมกันซี่พี่ภพ คนยิ่งเครียดๆ อยู่"
"แบบนี้ลีไม่ขาดรายได้แย่เหรอ" เจ้าของคาเฟ่หนุ่มฉีดน�้ำใส่กระถาง
ต้นไม้ก่อนหันมาสบตาหญิงสาวอย่างเห็นใจ "พี่อยากเพิ่มวันให้นะ ถ้ามัน
ไม่ชนตารางเรียนของลี"
พีป่ ระณตแตกต่างจากเจ้าของร้านอาหารตอนเย็นของเธออย่างสิน้ เชิง
เขาไม่เคยตระหนี่ ขี้บ่น หรือเอารัดเอาเปรียบลูกน้องสักกระผีกริ้น ในทาง
ตรงกันข้ามกลับคอยหยิบยืน่ ความช่วยเหลือแทบทุกครัง้ อีกต่างหาก และแม้
คาเฟ่ของเขาจะมีลูกค้าเข้าไม่ขาด ทว่าชายหนุ่มกลับไม่เคยมีทีท่าเต็มตื้น
ต่อรายรับหรือกระสับกระส่ายต่อรายจ่ายเลยสักครั้ง ราวกับว่าร้านแห่งนี้
เป็นเพียงรวงรังแห่งความสุขที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อโอบล้อมแต่ความต้องการ
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ของเขาเท่านั้น ถือเป็นเจ้านายในฝันโดยแท้...
"ลีก็อยากท�ำแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะพี่ณต แต่ตารางเรียนไม่อ�ำนวยจริงๆ"
เธอหันไปโอดครวญ "เนี่ย เลยต้องมาเริ่มหางานใหม่อีกครั้งแล้ว"
ประณตระบายยิ้มจนใจกับค�ำกล่าวนั้นก่อนหันไปรดน�้ำต้นไม้ที่เหลือ
อย่างเงียบเชียบอีกครั้ง ปล่อยให้มาลารินเหลือบมองแผ่นหลังกว้างของ
ชายหนุม่ เป็นระยะขณะติดค้างอยูก่ บั บทวิวาทในหัว เธอไม่ได้เล่าเพิม่ ลงไปว่า
หนึง่ ในลูกค้าเจ้าปัญหาทีท่ ำ� ให้ตนต้องออกจากงานคือเกวรา...เด็กสาวผูเ้ ข้ามา
เป็นเงาผุดผาดในคาเฟ่ก่อนจะหายไปกับสายลมต้นฤดูร้อน แล้วปล่อยให้
รสชาติกาแฟที่ประณตท�ำพลันปร่าแปร่งไปอีกสองเดือนกว่าจะกลับมาเป็น
ดังเดิม...
ขณะเลื่อนลอยในความคิดนั้น จู่ๆ ร่างสูงก็พลันหันกลับมาหาจนเธอ
เผลอสะดุ้งโหยง และท�ำได้เพียงคลี่ยิ้มกลบเกลื่อนเมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้
"ที่จริงถ้าพูดถึงงาน...ตอนนี้ที่บ้านพี่ก�ำลังหาพี่เลี้ยงเด็กพอดี"
มาลารินกะพริบตาปริบ ทวนค�ำคู่สนทนาอย่างฉงน
"พี่เลี้ยง...เด็กเหรอคะ"
"อื้อ หลานพี่เอง เป็นญาติห่างๆ น่ะ พ่อเค้าส่งมาเรียนที่นี่คนเดียว
กลัวจะไปท�ำตัวเหลวไหลเลยอยากจ้างคนไปช่วยดูแล เงินดีนะ แถมทีพ่ กั ฟรี
ด้วย"
คนทีถ่ กู อ�ำนาจเงินกัดกินมาแต่ไหนแต่ไรเริม่ ตาวาว กระนัน้ ก็ยงั อ้อมแอ้ม
เอ่ยอย่างเจียมเนื้อเจียมตัว
"แต่ลีไม่มีใบรับรองการดูแลเด็กนะคะ"
"ไม่ใช่เด็กแบบนั้นหรอก" ชายหนุ่มหัวเราะพลางเบนสายตาออกไป
มองเงาไม้เลือ้ ยจากนอกหน้าต่าง คล้ายพินจิ ภาพผูถ้ กู กล่าวถึงจากความทรงจ�ำ
"น้องเค้าโตแล้วล่ะ ก�ำลังจะเข้ามหา'ลัย"
"จ้างผมมั้ยพี่"
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พี่ภพพาร่างก�ำย�ำของตนทะลุกลางปล้องเข้ามาในบทสนทนาพร้อม
รอยยิ้มกว้าง ก่อนจะถูกมาลารินผลักออกไปด้วยความรวดเร็ว หญิงสาว
เข่นเขี้ยวอย่างหมายมาดแบบที่รู้กันดีว่าไม่จริงจัง
"อย่ามากันซีนกันซี่พี่ภพ"
เจ้าของร้านมองบทวิวาทเล็กๆ ของพนักงานทั้งสองอย่างขบขันและ
ไม่คิดห้ามปราม ด้วยเข้าใจดีว่าการต่อล้อต่อเถียงเหมือนพี่น้องเป็นเรื่อง
ปกติระหว่างมาลารินกับภพอยูแ่ ล้ว "พีก่ อ็ ยากชวนภพนะ แต่พอ่ เค้าอยากได้
คนทีเ่ รียนมหา'ลัยเดียวกัน แล้วก็เป็นคนทีล่ ะเอียดอ่อนต่อความรูส้ กึ คนอืน่
มากๆ ด้วย จะได้ช่วยแนะน�ำน้องแต่ในทางที่ดี"
เพียงเท่านั้น หญิงสาวคนเดียวก็หัวเราะคิกพลางลอบยักคิ้วหลิ่วตา
ใส่พนักงานรุ่นพี่เป็นนัยว่า 'ทางที่ดีน่ะ เข้าใจไหม แนะน�ำแต่ในทางที่ดี'
ก่อนจะโดนมะเหงกโป๊กใหญ่เป็นค�ำตอบกลับให้ได้หน้ามุ่ยไปหนึ่งรอบ
ประณตส่ายหน้าระอาให้ลกู จ้างทัง้ สองอย่างไม่เห็นจริงจัง เขาอธิบาย
ค่าจ้างคร่าวๆ รวมไปถึงข้อเสนออื่นๆ ที่หญิงสาวจะได้รับแล้วจึงค่อย
ทวนถามขึ้นอีกครั้ง
"ว่าไง สนใจมั้ย"
มาลารินเริ่มจมลงไปในการค�ำนวณรายได้กับผลประโยชน์มากมาย
ทันที บ้านพักใกล้มหาวิทยาลัยที่มีห้องนอนเดี่ยวและไม่ต้องเสียค่าเช่าสัก
ดอลลาร์ เงินค่าจ้างซึง่ เพียงพอให้ถมหลุมหล่มจากค่าเทอมได้อย่างพอเหมาะ
พอเจาะ และอาจมากพอ...หากเป็นไปได้ อาจมากพอให้เธอเก็บเป็นก้อน
ส่งให้ครอบครัวที่ประเทศไทยด้วยซ�้ำ...
ครั้นเงยหน้าขึ้นไปก็เห็นระบายรอยยิ้มจากพี่ประณตผู้รอฟังค�ำตอบ
อย่างเงียบเชียบอยู่ พร้อมกลิ่นอุ่นจางของกาแฟอวลผ่านริ้วแดดบางใส
ซึง่ ท�ำให้หญิงสาวเผลอนึกย้อนถึงช่วงเวลาที่ได้เข้ามาท�ำงานในคาเฟ่แห่งนี้
ครั้งแรก ตอนนั้นมาลารินผู้ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการท�ำกาแฟก็ ได้รับ
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รอยยิ้ ม ดุ จ เดี ย วกั น เช่ น นี้ จากชายคนเดิ ม และอี ก หลายต่ อ หลายครั้ ง
หลังจากนั้น ยามหัดเป่าฟองนม ยามฝึกเทลาย หรือกระทั่งยามจ�ำแนก
รสชาติเมล็ด พีป่ ระณตมีรอยยิม้ ให้เธออยูเ่ สมอ แล้วหญิงสาวก็พลันตระหนักได้
ประเดีย๋ วนัน้ เองว่าต่อให้ไม่มอี ะไรมาล่อลวงเธอก็จะยังตอบตกลงด้วยความ
สมัครใจอยู่ดี...หากเป็นค�ำขอของเขา
หญิงสาวเผลอยกยิ้มตามคนตรงหน้า หัวเราะแหะๆ พลางเอ่ยถาม
"...ลีย้ายเข้าไปได้วันไหนคะ"
"ย้ายไปไหนลี"
น�้ำเสียงนุ่มนวลติดจะกังวลทอดผ่านสายโทรศัพท์ บ่งบอกชัดเจนว่า
ผูพ้ ดู เริม่ ผูกภวังค์เอาไว้กบั ถ้อยค�ำเมือ่ ครูท่ ม่ี าลารินเพิง่ จะบอกกล่าว กระนัน้
มันก็คงยังไม่กระจ่างมากพอ ประสมกับสัญชาตญาณความเป็นห่วงของ
ผู้เป็นมารดาด้วยหากจะว่าไป
ดวงตาสีเข้มเผลอเบนไปสบกับริ้วแสงของเส้นขอบฟ้า วาดวงเป็น
รอยระเรื่อส้มนวลยามเย็น ดูอบอุ่นอ่อนจาง พร้อมๆ กับความคิดที่ว่านาน
เท่าใดแล้วทีเ่ ธอและคูส่ นทนาต้องเชือ่ มโยงกันผ่านเครือ่ งมือสือ่ สารทางไกล
ซึ่งไกลขนาดข้ามน�้ำทะเลมาคนละทวีป ทั้งที่ตอนเล็กๆ หญิงสาวเคยเป็น
เด็กติดแม่ถึงเพียงนั้นแท้ๆ
"เป็นบ้านใกล้มหา'ลัยค่ะแม่ ไม่ต้องห่วงนะ"
มาลารินตอบพร้อมรอยยิ้มกว้างแม้จะรู้ดีว่าอีกฝ่ายไม่มีทางมองเห็น
ซ�้ำยังหัวเราะด้วยน�้ำเสียงสบายๆ ทั้งที่ไม่มีเรื่องอะไรให้ข�ำ มันเป็นการ
หัวเราะเพือ่ สร้างความปลอดโปร่งอย่างทีท่ ำ� อยูเ่ สมอยามต้องการเปลีย่ นเรือ่ ง
ชวนคุย หญิงสาวได้รับมรดกนี้มาจากบิดา ซึมซับพร้อมเสียงเปิดเผย
ก้องกังวาน ท่าทีเป็นมิตรเข้าถึงง่าย และความเชื่อมั่นต่อจิตใจดีงามของ
ทั้งตนเองและผู้อื่น
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"แล้วนี่พ่อไปไหนคะ แม่อยู่บ้านคนเดียวเหรอ"
"ออกไปข้างนอกจ้ะ เห็นว่าเย็นๆ นู่นแน่ะถึงจะกลับ ช่วงนี้พ่อดูยุ่งๆ
เรื่องงาน"
คุณสุมาลีผู้เป็นมารดาเอ่ยตอบด้วยน�้ำเสียงเรียบง่ายขณะที่คนฟังก็
ไม่คดิ จะซักถามสิง่ ใดต่อ ครอบครัวของเธอมีสมาชิกเพียงสามคน สมบูรณ์
และพรั่งพร้อมด้วยความรักแทบล�้ำล้น ฐานะของที่บ้านไม่ได้ร�่ำรวยระดับ
เหลือกินเหลือใช้อย่างเศรษฐี กระนัน้ ผูเ้ ป็นบิดาก็สนับสนุนเต็มทีย่ ามบุตรสาว
คนเดียวตัดสินใจเลือกศึกษาต่อไกลถึงต่างประเทศ พ่อบอกว่ามันเป็นการจ่าย
เพือ่ ซือ้ โอกาสในอนาคต และด้วยเหตุนเี้ องทีท่ ำ� ให้มาลารินต้องท�ำงานหาเงิน
เพือ่ ลดภาระอันเกินเหตุของครอบครัว หญิงสาวรูด้ วี า่ บิดาจะไม่ปล่อยให้ตน
ร่วงหล่นระหว่างทางเพราะความอัตคัด แต่เธอก็ยังต้องก้าวเดินด้วยตัวเอง
บนถนนทอดยาวจนกว่าจะถึงปลายฝั่งที่ตั้งใจไว้
"บอกพ่อพักบ้างสิคะ ไม่ต้องห่วงลีหรอก ลีเอาตัวรอดได้"
"แม่รู้ว่าลีเก่ง" อีกฝ่ายกระซิบตอบ "แต่พ่อเราเค้าขยัน"
"ช่าย ลีนะ ได้พ่อมาเต็มๆ เลยค่ะแม่"
ระอุไอของความฮึดสู้กรุ่นก�ำจายอย่างเงียบงัน ริมฝีปากอิ่มยกยิ้ม
อีกครัง้ และไม่รตู้ วั ด้วยซ�ำ้ ว่ามีแววมุง่ มัน่ มากเพียงใดในดวงตา มันฉายเพียง
แวบสั้นๆ ในตอนที่มาลารินพูดคุยเรื่องสัพเพเหระต่ออีกชั่วครู่ ก่อนที่
หญิงสาวจะกล่าวค�ำลาซึ่งยืนยันหนักแน่นอีกครั้ง อย่างที่หาสาเหตุไม่ได้
เช่นกันว่าเอาความมั่นใจมากมายเพียงใดมาพูด
"แม่ไม่ต้องห่วงนะ เรื่องบ้านนั่น...ลีดูแลตัวเองได้ค่ะ"
ตัง้ แต่ครัง้ แรกจวบจนหลังจากนัน้ อีกเนิน่ นานในความทรงจ�ำของมาลาริน
ไม่มีส่วนไหนเลยที่จะปล่อยให้ภาพของบ้านหลังนั้นซีดจางลงได้
มันเป็นบ้านที่ให้ความรูส้ กึ ของการถูกทอดทิง้ อย่างน่าประหลาดตัง้ แต่
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มองจากระยะไกลทัง้ ๆ ทีเ่ พิง่ จะทาสีเทาใหม่เอีย่ มทัง้ หลังด้วยซ�ำ้ ขนาดไม่ใหญ่
แต่ก็ไม่เล็ก ตั้งอย่างเป็นเอกเทศด้วยรั้วล้อมรอบ มีเถากุหลาบแห้งตาย
กลางสวนหน้าบ้านแคบๆ นั่น และยังมีซากของต้นอะไรต่อมิอะไรง่อนแง่น
ไร้คนสนใจจนแทบกล่าวได้ว่าเหมือนบ้านไม่มีคนอยู่อย่างไรอย่างนั้น เธอ
ยังจ�ำได้ด้วยว่าต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนเพื่อผ่านฤดูหนาวอย่างอดทน
กว่าที่สีเขียวของยอดหญ้าอ่อนจะยอมแทงระแหงดินออกมาแต้มชีวิตชีวา
ให้ดูสดชื่นอย่างที่ควร...
"บ้านหลังไม่ใหญ่มากหรอกเพราะอยู่กันแค่สองคน ห้องนอนของลี
อยูด่ า้ นล่าง ตรงข้ามกับบันไดขึน้ ชัน้ สอง ส่วนข้างบนนัน่ มีหอ้ งใหญ่อยูห่ อ้ งเดียว
เป็นของน้องเค้า"
พีป่ ระณตอธิบายตอนทีช่ ว่ ยเธอยกกระเป๋าเข้าไปด้านใน ขณะทีม่ าลาริน
พยักหน้ารับรู้พลางกวาดตามองเครื่องเรือนเปลือยเปล่าซึ่งแทบจะไม่มี
ของประดับจนดูเหมือนบ้านโล่งๆ ที่เอาไว้โชว์ ในหมู่บ้านจัดสรร ซ�้ำยัง
คิดไปเองว่าเจ้าของบ้านคงยังไม่มีเวลาได้ดูแลเท่าใดนักเพราะเพิ่งจะย้าย
เข้ามา
...เธอไม่รวู้ า่ อันทีจ่ ริงมันถูกปล่อยให้เป็นเช่นนัน้ มานานแล้ว ทัง้ ตัวเรือน
และผูอ้ ยูอ่ าศัย...ทับถมไปด้วยความว่างเปล่า ไร้การเหลียวแล กับปล่อยทิง้
ท่ามกลางความเดียวดาย
"งานของลีไม่มีอะไรมากหรอก แค่ช่วยดูแลความเป็นอยู่ แนะน�ำ
แนวทางทีถ่ ูกทีค่ วร กลายๆ ว่าเป็นเฮ้าส์เมตทีด่ คี นนึง...เป็นไง พอไหวมัย้ "
มาลารินผินหน้าไปก็เห็นคนถามยืนยิ้มรอค�ำตอบอยู่ ละอองแดด
เหงาๆ ส่องผ่านทัง้ คูท่ า่ มกลางความเงียบงัน ก่อนทีห่ ญิงสาวจะยิม้ รับพลาง
ก�ำชับหนักแน่น
"พี่ณตพูดอย่างกับไม่รู้จักลีไปได้ แค่นี้สบายมากค่ะ"
ร่างสูงส่ายหน้าระอาปนขบขันพร้อมยกมือขึ้นขยี้เรือนผมหนาอย่าง
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มันเขีย้ ว กับเพียงเท่านัน้ แค่เสีย้ วขณะยามมือของเขาสัมผัสลงมา ปลายเท้า
ของเธอก็คล้ายจะไม่ตดิ พืน้ ยือ้ ยุดอยูก่ บั จังหวะหัวใจแกว่งไหวโดยไม่อาจห้าม...
"พี่รู้ว่าลีเก่งอยู่แล้ว แต่..."
"ท�ำอะไรกันน่ะ"
ยังไม่ทันจบค�ำ เสียงทุ้มติดจะกระด้างก็ดึงความสนใจของทั้งสอง
ไปยังผู้มาใหม่ทันที
...น่าประหลาดที่เราจะจดจ�ำคนคนหนึ่งได้เนิ่นนานจากการเจอกัน
เพียงครั้งเดียว และมาลารินก็ไม่รู้เลยว่าเด็กหนุ่มจองหองทีเ่ ธอนึกว่าได้ลบ
ออกจากความทรงจ�ำหลังวิ่งหายไปในสลัวเงาเปียกชื้นของตรอกแคบๆ
คืนก่อนจะกลับมายืนเด่นชัดต่อหน้าเธออีกครัง้ ยามนี้ เย่อหยิง่ อวดดี พร้อม
เสื้อผ้าราคาแพงระยับกับกุญแจรถสปอร์ตในมือ และดวงตานั่น...ดวงตา
สีเทาที่แข็งกร้าวราวโลกทั้งใบเป็นศัตรูกับเขา กึ่งๆ ว่าเกือบจะว่างเปล่าจน
น่าใจหาย
ท่ามกลางภาพรางรืน้ ของคืนฝนตกในความทรงจ�ำ ผูม้ าใหม่กส็ ำ� รวจ
มาลารินตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนแค่นเสียงเยาะทันที
"คุณอาเอาขอทานเข้ามาในบ้านของผมท�ำไม"
"ไอ้...!"
เพราะค�ำพูดไม่ไว้หน้า โทสะจึงพลันเดือดพุง่ จนหญิงสาวเกือบย้อนกลับ
ด้วยถ้อยค�ำรุนแรงหากไม่ติดว่าพี่ประณตอยู่ด้วย เธออ้าปากไว้แล้วด้วยซ�้ำ
แต่ได้ให้ชะงักค้างกับความคิดบางอย่างซึง่ จูโ่ จมเข้ามาในห้วงความคิด ก่อนที่
มาลารินจะเหลือบมองเจ้านายตนสลับกับอีกฝ่ายทันที
"บ้าน?...หรือว่า"
คูก่ รณีไม่ได้ชแี้ จงแต่อย่างใด หากแต่เป็นพีป่ ระณตผูย้ งั รักษาท่าทีใจดี
ของเขาเอาไว้ได้แม้ยามเอ่ยติง
"อย่าเสียมารยาทนะวิน นี่พี่ลี ต่อไปนี้เค้าจะมาอยู่ที่นี่เพื่อช่วยดูแล
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เรา"

"หา!/หา!"
เสียงอุทานโดยไม่ได้นดั หมายเรียกให้ดวงตาสองคูบ่ งั เอิญเบนไปสบกัน
พอดี มาลารินสะบัดหน้าพรืดเพื่อให้ความคิดสะโหลสะเหลได้พอเข้ารูป
เข้ารอยดังเดิม พร้อมๆ กับคืบคลานบางอย่าง เหมือนจะเป็นสัญชาตญาณ...
เธอไม่แน่ใจนัก ที่เอาแต่หูดครวญให้หญิงสาวรีบถอยห่างจากสถานการณ์
ตรงหน้าก่อนจะสายเกินไป...เด็กนีค่ อื ปัญหาอย่างไม่อาจเป็นอืน่ ไปได้ เป็น
บาดแผลในอนาคตทีจ่ ะกินพืน้ ทีเ่ กินครึง่ ของแผ่นภาพความทรงจ�ำ ทีม่ าของ
รอยยิม้ และหยาดน�ำ้ ตานับพันซึง่ รอคอยอยูข่ า้ งหน้า หากก็นนั่ ปะไร ยามนัน้
เธอทึ่มทื่อเกินกว่าจะฉุกคิดอะไรได้ แม้ในยามที่อีกฝ่ายประท้วงเสียงแข็ง
"ผมบอกแล้วไงว่าไม่เอา! ไม่ตอ้ งมายุง่ !" ดวงตาสีเทาแข็งกร้าว ดุจจะ
เป็นอริตอ่ โลกทัง้ ใบ "หรือพ่อผมเอาเงินจ้างคุณอาอีกคน ถึงได้เป็นไปกับเค้า
ด้วย"
"กวิน ตันติณรงค์!"
นีค่ อื ครัง้ แรกทีพ่ ปี่ ระณตแสดงความไม่พอใจต่อหน้ามาลาริน เขาเอ่ยปราม
อย่างสะกดกลั้นด้วยชื่อเต็มของอีกฝ่าย ขณะที่เด็กหนุ่มเจ้าของบ้านกลับ
แค่นยิม้ โดยไม่สนใจพร้อมกับเดือดดาลอย่างไม่ยงิ่ หย่อนกัน กวินย่างสามขุม
เข้ามาใกล้เธอ ท่าทางคุกคามพลางชี้หน้าอย่างถือดี
"อ๋อ หรือแค้นทีต่ อ้ งออกจากงานก็เลยคิดจะมาเอาคืนฉัน นีอ่ ย่าบอกนะ
ว่าตามตัง้ แต่สไปรซ์ มาร์เก็ตจนมาถึงทีน่ ี่ ท�ำไม หา คิดจะท�ำตัวเป็นกาฝาก
บ้านคนอื่นเพราะข้างถังขยะมันหนาวเกินไปแล้วรึไง"
การถูกดูแคลนด้วยถ้อยค�ำเจ็บแสบท�ำให้มาลารินอ้าปากหวออีกครั้ง
พลางกอดอก เชิดหน้าเถียงด้วยทิฐิและโทสะทั้งหมดที่มีทันที
"ก็ถ้าฉันไม่บังเอิญอยู่ตรงนั้น ใครบางคนคงโดนซ้อมจนตายอยู่
ข้างถังขยะไปแล้วย่ะ!"
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"เดี๋ยวนะ ทั้งสองคนเคยเจอกันแล้วเหรอ" ผู้อาวุโสที่สุดในเหตุการณ์
เอ่ยขัดด้วยสีหน้าประหลาดใจชัดเจน
"ตาคนนี้นี่แหละค่ะพี่ณตที่มีเรื่องกับลีในร้านเพราะยาย..."
หญิงสาวชะงักค้าง รีบกลืนน�้ำลายลงคอทันทีพร้อมความร้อนรนที่
ผุดพล่าน...ตายล่ะหวา ตายล่ะหวา ถ้าความสัมพันธ์ซบั ซ้อนแบบนีก้ แ็ สดงว่า
แฟนเก่าของฝ่ายอาคือผู้หญิงคนเดียวกับที่ฝ่ายหลานก�ำลังคั่วอยู่น่ะสิ
มาลารินเหลือบมองเจ้าของร้านกาแฟหนุ่ม แล้วภาพเก่าๆ เมื่อไม่กี่
เดือนก่อนก็ค่อยๆ ซ้อนทับในทรงจ�ำ รอยยิ้มอวลอารมณ์ขมขื่นกับท่าที
หลุดลอยลงในความเศร้าจนไม่อาจท�ำอะไรหรือจับต้องสิง่ ใดได้ดดี งั เดิม และ
ฤดูร้อนที่ถูกท�ำให้กลายเป็นบทเพลงเลือนรางสีหม่น...ความเจ็บปวดบ้าๆ
พวกนั้นที่พี่ประณตคนดีของเธอไม่ควรได้สัมผัสสักนิด
กับเพียงเท่านีเ้ อง ทุกอย่างเริม่ มาจากความปรารถนาดีทอี่ ยากปกป้อง
ความรู้สึกของประณต มาลารินในวัยยี่สิบปีคิดแค่ว่าถ้าเธอคอยจับตากวิน
เอาไว้ก็อาจจะกีดกันไม่ให้เรื่องของเกวราบานปลายจนท�ำร้ายผู้มีพระคุณ
ของเธอ และหากเป็นไปได้...ถ้าได้ช่วยให้ไอ้เด็กจองหองนี่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมบ้างก็คงเป็นเรื่องดีสมค่าจ้างไม่น้อย ใช่ เพื่อพี่ประณต และ
เพื่อเงินด้วย
...ความคิดของเธอตื้นเขินเพียงเท่านั้นเอง
หญิงสาวเชิดหน้าขึ้น สบตาเด็กหนุ่มแวบสั้นๆ สูดลมหายใจเข้าปอด
ราวจะประกาศกร้าวว่าเขาไม่อาจสร้างความหวั่นเกรงใดๆ แก่เธอได้ ก่อน
หันไปยิ้มให้ผู้เป็นเจ้านายจากร้านกาแฟอย่างมั่นคง
"พี่ประณตไม่ต้องห่วงนะคะ ลีจะท�ำหน้าที่ให้ดีที่สุดเลยค่ะ"
และไม่...มาลารินไม่รู้หรอกว่าค�ำพูดของตนมีน�้ำหนักมากเพียงใด
และไม่รู้ด้วยว่าผลของการรับปากต่อจากนั้น คนที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้
มีแค่กวิน หากรวมถึงเธออีกคน...อย่างสิ้นเชิงทีเดียว
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บทที่

3

ปัจจุบัน
ประเทศไทย
เพล้ง!!
เสียงแก้วแตกก้องดังท่ามกลางค�ำรามฟ้าด้านนอกท�ำให้บรรยากาศ
ครึ้มๆ พลันขมุกขมัวยิ่งกว่าเดิม และตอนที่มาลารินเผลอก้าวถอยหลัง
ก็ไม่มีใครหรือแม้แต่ตัวหญิงสาวเองได้ทันสังเกตเห็นเลยว่ารองเท้าไร้ส้น
คู่นั้นจะบางจนไม่อาจต้านปลายแก้วแหลมชิ้นใหญ่ ซึ่งกระเด็นไปรอสร้าง
บาดแผลในต�ำแหน่งราวจับวาง ก่อนเสียบลึกถึงผิวเนือ้ ทันทีทเี่ ท้าเหยียบลง
ห้วงขณะนั้น ดวงตาซึ่งแบกรับร่องรอยของความโศกเศร้าจับจ้องผู้มาใหม่
นิ่งงัน และคั่งค้างดุจเป็นรูปปัน้ ขณะทีก่ รี ติกลับท�ำได้เพียงสลับมองทัง้ สอง
ด้วยประหลาดใจ
ค�ำว่า 'ไม่ได้เจอกันนานนะ' ที่พี่ชายเพิ่งเอ่ยติดอยู่ในหัวเด็กหนุ่ม
พร้อมๆ กับความสงสัยผุดวาบซึง่ แม้แต่เขาก็ยงั ไม่รตู้ วั แล้วไหนจะยังสายตา
ที่พี่กวินใช้มองคุณลีนั่นอีก...กีรติไม่เคยเห็นใครมีสายตาเกลียดชังสาดซัด
ปานว่าจะฆ่าให้ตายได้มากมายถึงเพียงนี้ ราวกับไม่ใช่ความรู้สึกฉาบฉวย
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หากแต่บม่ เพาะข้ามผ่านเวลามาเนิน่ นาน ทว่าจะนานเท่าใด...เขากลับไม่อาจ
บอกได้เลย
"คุณลีรู้จักกับพี่วินด้วยเหรอครับ"
กีรติไม่อาจปล่อยความสงสัยทิง้ ไว้ กระนัน้ คนถูกถามก็ไม่ได้ละสายตา
กลับมายังเขา วิธีที่หญิงสาวมองกวินไม่เหมือนการจับจ้องเพื่อครุ่นคิดและ
ไม่แม้แต่จะมีอารมณ์ใดๆ ให้ตีความ คล้ายกับว่ามาลารินมองทะลุร่างสูง
ไปยังสุดปลายความทรงจ�ำกับเพียงติดค้างอยู่เช่นนั้น เหมือนหนังสือที่
ถูกกางทิ้งไว้ขณะที่คนอ่านกลบฝังตัวเองไว้ใต้ซากระเกะระกะของความคิด
แมวอ้วนบนเบาะเงยหน้าขึ้นมาก่อนหาวหวอด มันหันไปหาเจ้าของ
ร้านกาแฟสาวก่อนร้องเหมียวค�ำเดียวสั้นๆ เพิกเฉยต่อบรรยากาศหนักอึ้ง
ขณะวางเหนียงลงพาดเบาะแล้วใช้ดวงตาปรือมองสถานการณ์ตรงหน้า
พอดีกบั ทีม่ าลารินหลุดคืนสูส่ ติ เธอเงียบชัว่ ครู่ ก่อนเอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงเรียบเฉย
"ไม่รู้สิคะ...จ�ำไม่ได้"
ราวกับไม่แปลกใจในค�ำตอบที่ได้รบั กวินเหยียดยิม้ หยัน แค่นหัวเราะ
ในล�ำคอ แล้วหันมาส�ำรวจมองภายในร้านแทน
"นีเ่ หรอร้านกาแฟทีแ่ กบอกว่าดีนกั ดีหนา" เขาเอ่ยถามน้องชายพลาง
เหลือบไปยังร่างระหงเพียงเสี้ยวขณะ "งั้นๆ ไม่เห็นจะดูวิเศษวิโสตรงไหน"
มาลารินไม่ได้ตอบโต้ ความจริงคือไม่มใี ครรูว้ า่ หล่อนคิดอะไรอยูด่ ว้ ยซ�ำ้
ตอนที่เบือนหน้าออกไปมองหยดฝนไหลลู่นอกหน้าต่าง
...และไม่มีใครรูด้ ว้ ยว่าดวงตาสีเทาประหลาดคูห่ นึง่ จะลอบมองเท้าซึง่
ถูกเศษแก้วฝังรอยไว้อยู่นานเพียงใด หรือสังเกตว่าเขาเห็นมันตั้งแต่เลือด
ยังไม่ผุดซึม จวบจนตอนนี้ที่เริ่มแต้มสีแดงฉานออกมาจากเท้าของอีกฝ่าย
จับจ้องอยูเ่ ช่นนัน้ เงียบงันไร้วาจา กระทัง่ กีรติเริม่ มองตามแล้วเพิง่ จะสังเกตเห็น
นั่นเอง
"คุณลีครับ แผล..."
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เด็กหนุม่ รีบกุลกี จุ อลุกขึน้ ด้วยความตกใจ ตัง้ ท่าจะเข้าไปช่วยเก็บเศษแก้ว
บนพื้นด้วยความเป็นห่วงโดยไม่รู้สักนิดว่าก�ำลังถูกผู้เป็นพี่ชายจับจ้อง
ทุกการกระท�ำ ขณะที่มาลารินซึ่งเพิ่งจะรู้สึกตัวกลับก้มมองหยดเลือด
ของตนก่อนเงยหน้าขึ้นยิ้มจางๆ
"ไม่เป็นไรค่ะ คุณติอย่าเข้ามาเลย เดี๋ยวจะเหยียบเศษแก้วไปด้วย..."
"แผลแค่นั้นไม่ตายหรอก"
เสียงเอ่ยราบเรียบท�ำให้หญิงสาวชะงัก กวินจ้องไปยังประกายคลุมเครือ
ใต้แพขนตาพร้อมกระซิบเสียงเบา เหยียดหยัน ชัดเจนทุกถ้อยค�ำ
"คนแบบนี้ไม่มีความรู้สึกให้เจ็บปวดด้วยซ�้ำ"
เหมือนเสียงเม็ดฝนจะหนักอึง้ ยิง่ กว่าเดิม เมือ่ หญิงสาวเลือกทีจ่ ะสบตา
อีกฝ่ายก่อนเอ่ยช้า ชัด ราวกับไม่ใส่ใจ ราวกับว่าไม่มีความจ�ำเป็นต้อง
เกี่ยวพันกันแม้ในฐานะลูกค้ากับเจ้าของร้าน
"ฉันค่อนข้างเลือกคนที่จะใช้ความรู้สึกด้วยน่ะค่ะ"
โดยไม่รอฟังค�ำตอบโต้ มาลารินก็ผลุบหายเข้าไปเอาอุปกรณ์เก็บกวาด
หลังร้านครู่สั้นๆ เดินออกมาอีกครั้งก็จัดการเศษแก้วโดยไม่ได้เงยหน้าขึ้น
สบตาใครอีก และกลับเป็นกวินเสียเองทีเ่ ริม่ ลุกโชนด้วยโทสะ ทว่าก่อนซาก
ป่นละเอียดข้างในจะถูกขยี้เหยียบซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าอีกครั้ง เสียงกรุ๋งกริ๋งจาก
กระดิ่งประตูพร้อมผู้มาใหม่ก็เรียกความสนใจของทุกคนเสียก่อน
เสียงเกรี้ยวกราดของท้องฟ้าค่อยๆ เคลื่อนห่างไปแล้ว หากสายฝน
ก็ยงั พรูพร่างไม่ขาดสาย ยามทีเ่ ด็กชายในวัยราวสิบขวบกับชุดนักเรียนเปียกปอน
ของเขาก้าวเข้ามาพลางกวาดมองบรรยากาศในร้านด้วยความประหลาดใจ
ก่อนจะวิง่ เข้าไปหามาลารินอย่างตืน่ ตระหนกเมือ่ เห็นรอยเลือดและเศษแก้ว
"แม่...เจ็บตรงไหนมั้ยฮะ"
ทีส่ ดุ แล้วก็เป็นตอนนัน้ แหละ ทีร่ อยยิม้ อ่อนหวานของหญิงสาวหนึง่ เดียว
พลันระบายอ่อนจาง
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"ท�ำไมเปียกขนาดนี้ล่ะรัน"
มาลารินถามกลับพลางลูบเรือนผมชื้นๆ นั่น และไม่มีทีท่าจะอธิบาย
เรื่องราวที่เกิดขึ้นแม้แต่น้อย ความเป็นแม่อันเปี่ยมล้นตรึงความสนใจ
ของเธอมายังคนตรงหน้าแทบทั้งหมด
"รีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็ว อย่าเสียงดังล่ะ คุณยายงีบอยู่"
แม้จะมีท่าทีละล้าละลังด้วยทั้งเป็นห่วงและอยากช่วยเก็บกวาด ทว่า
สุดท้ายเด็กชายก็พยักหน้าอย่างว่าง่ายก่อนวิง่ หายเข้าหลังร้านไป โดยไม่รเู้ ลย
ว่าตลอดเวลานั้นจะมีชายร่างสูงคนหนึ่งจับจ้องตนอยู่อย่างตกตะลึง...
ตะกอนอารมณ์เก่าก่อนถูกกระตุน้ จนขุน่ คลัก่ กับเพียงผลักดันให้กวิน
สาวเท้าเข้าไปหาหญิงสาวทันทีโดยไม่สนแม้เศษแก้วบนพื้น เขากระชาก
แขนของเธออย่างแรงจนกีรติทลี่ อบจับจ้องการกระท�ำนัน้ อยูร่ บี ลุกเข้าไปห้าม
ก่อนจะถูกเจ้าของร่างสูงสะบัดแทบล้ม กวินไม่ได้หนั ไปมองน้องชายด้วยซ�ำ้
ดวงตาสีเทาคมกริบ บาดลึก ถลึงจ้องคนตรงหน้าด้วยทั้งโกรธแค้นและ
สับสน
"เด็กนั่นใคร!!"
มาลารินมองเรียวแขนซึง่ ถูกแรงบีบจนแดงเถือกของตนเพียงแวบสัน้ ๆ
ก่อนเบนสายตาที่ไม่มีใครอ่านออกกลับมาสบอีกฝ่าย แล้วจึงตอบโดยไม่คดิ
ปิดบัง
"ลูกชายของฉัน"
"กับใคร!!"
ชายหนุ่มตะคอกแข่งเสียงฝนด้านนอก เหมือนรอยซึ่งแหลกละเอียด
มาเนิน่ นานกลับถูกขยีใ้ ห้เป็นผงในทันทีทนั ใดโดยไร้สญั ญาณเตือน ป่นสลายกับ
เหลือไว้แต่เพลิงไหม้ไร้ทางดับ...กวินมองเข้าไปในดวงตาของหญิงสาวตรงหน้า
ดวงตาทีด่ ชู นื้ ชุม่ ด้วยหยดน�ำ้ บางๆ เคลือบอยูต่ ลอดเวลานัน่ ดวงตาทีล่ กึ เร้น
ด้วยสีด�ำสนิทราวไร้สิ้นสุดอย่างที่เคยท�ำให้เขาดิ่งร่วงลงไปและติดค้างใน
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มืดบอดตลอดกาล...ใช่ ดวงตาคู่นี้...ดวงตาแบบที่เด็กชายคนเมื่อครู่ได้
ครอบครองไม่มีผิดเพี้ยน ดวงตาที่ต้องมีสายเลือดเดียวกันเท่านั้นจึงจะ
เหมือนได้!
แล้วพลันรูส้ กึ เหมือนบางอย่างฉีกขาด เหมือนจะเป็นรอยแผลที่ไม่เคย
หายดีข้างใน...สักแห่งหรือจะเป็นทั่วทุกแห่งจนไม่มีที่ว่างเหลือพอเมื่อ
ตระหนักว่าไร้ซึ่งส่วนเสี้ยวของเขาในตัวเด็กชายคนนั้น ไม่ว่าจะเป็นจมูก
ริมฝีปาก กระทัง่ สีตาหรือเส้นผม ไม่เลย ไม่มเี ลยแม้แต่นอ้ ย เด็กนัน่ กับเขา
ไม่มีสิ่งใดให้เกี่ยวข้อง...ต่างเป็นคนแปลกหน้าของกันและกันอย่างสิ้นเชิง
พันธนาการแน่นหนาระหว่างความเคียดแค้นกับความเจ็บปวดจนไม่รวู้ า่
ชีวติ หนึง่ ของคนเราจะเจ็บไปได้มากกว่านีอ้ กี หรือไม่กระหวัดพันหัวใจ ผลักดัน
ให้กวินเผลอบีบแขนของเธอจนแทบจะหักคามือ เป็นเหตุให้มาลารินต้อง
ค่อยๆ มุ่นคิ้วด้วยปวดปลาบ
"พี่วิน! ท�ำอะไรน่ะ"
กีรติทเี่ ห็นเหตุการณ์ทกุ อย่างรีบพุง่ เข้าไปห้ามอีกครัง้ เขาผลักเจ้าของ
ร่างสูงออก พาตัวเองยืนกั้นกลางเพื่อสลับมองทั้งสองด้วยความสงสัย
อัดแน่นและไม่อาจทนให้ผเู้ ป็นพีช่ ายแสดงอาการเกรีย้ วกราดใส่ผหู้ ญิงทีต่ น
หลงรักอีกต่อไป...นี่มันไม่ถูกต้อง ไม่เลยสักนิด
"แกรู้อยู่แล้วเหรอว่าผู้หญิงคนนี้มีลูก"
ร่างสูงไม่ได้ดนั ทุรงั ก้าวเข้าไปท�ำท่าคุกคามใดๆ อีก เขาเบนความสนใจ
มาตะคอกใส่นอ้ งชายราวจะระบายโทสะใส่ไปด้วยอีกคน แววตาคูค่ มปรากฏ
รอยเย้ยหยันกึ่งจะคาดคั้น
"ทั้งๆ ที่แกรู้อยู่แล้วเนี่ยนะ!"
"อย่ามาท�ำตัวก้าวร้าวในร้านของฉัน"
มาลารินเอ่ยอย่างสะกดกลั้น หญิงสาวสะบัดทิ้งท่าทางสงบเงียบแล้ว
จ้องหน้าอีกฝ่ายด้วยประกายตาแข็งกร้าว ปราศจากความกริ่งเกรง...และ
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เพราะสายตาเช่นนีเ้ องทีท่ ำ� ให้กวินต้องชะงักค้าง พร้อมๆ กับความรูส้ กึ ราว
ถูกกระชากลงสู่ก้นเหวความทรงจ�ำอีกครั้ง เขาจ�ำได้ เรียกว่าไม่เคยลืมเลย
จะถูกกว่า มันเป็นสายตาของคนสูต้ ายทีเ่ คยเอาแต่จดจ้องเขาอยูท่ กุ เมือ่ เชือ่ วัน
ในโมงยามครั้งเรื่องราวบ้าๆ นี่เพิ่งจะเริ่มต้น ใช่ เธอเคยมองเขาแบบนี้...
ในอดีตเนิ่นนานมาแล้ว
"เธอท�ำได้ยังไง"
ชายหนุ่มกระซิบแผ่วโดยไม่รู้ตัว ในชั่วแวบหนึ่งคล้ายจะกลับไปเป็น
เด็กวัยรุ่นในบ้านที่มีต้นแม็กโนเลียบานสะพรั่งหลังนั้น...
"...เธอท�ำกับฉันแบบนี้ได้ยังไง..."
มาลารินนิง่ งันก่อนจะกะพริบประกายบางอย่างแวบสัน้ ๆ เป็นครัง้ แรก
แล้วก็ตอ้ งสะดุง้ เมือ่ ร่างสูงของกวินพลันเซถอยด้วยแรงผลักแบบทุม่ สุดตัวจาก
เด็กชายศรันย์ที่อยู่ในชุดเปลี่ยนใหม่ เพื่อให้ได้กางแขนปกป้องเธอไว้ด้วย
ใบหน้าขมึงทึง
"อย่าท�ำแม่นะ! อย่าท�ำ อย่าท�ำแม่ลขี องผม!" เมือ่ เห็นว่าค�ำตอบทีไ่ ด้รบั
กลับมามีเพียงความเงียบ เด็กน้อยก็ทั้งผลักทั้งตีจนร่างสูงต้องถอยร่นจน
ติดประตู ท่าทางสูต้ ายราวได้มรดกมาจากมารดาในอดีตไม่ผดิ เพีย้ น "ออกไป
เลยนะ ผู้ใหญ่ใจร้าย ออกไปเลย!"
ฝนยังคงสาดลงมาไม่ขาดสายตอนที่กวินถูกดันออกจากร้านกาแฟ
และทั้งหมดที่เขาท�ำคือยืนอยู่เช่นนั้น นิ่ง เนิ่นนาน เพื่อใช้ดวงตาสีเทา
จับจ้องเจ้าของร่างระหงด้านในอย่างเงียบงัน ท่ามกลางเงาม่านสลัวสีหม่น
กับตะกอนร้อยพันสับสน ดัง่ คัง่ แค้นทีร่ งั แต่จะเพิม่ ขึน้ ทุกการบีบอัดของหัวใจ
ไม่เป็นไร
ชายหนุ่มกระซิบบอกตัวเอง หยาดฝนพรูพรมจนทั้งร่างเริ่มเปียกชื้น
แต่กลับไม่ได้อยู่ในความสนใจสักนิด เวลานีเ้ ขาคิดอยูเ่ พียงเรือ่ งเดียวเท่านัน้
...ไม่เป็นไร เขาเจอเธอแล้ว ต่อไปนี้ผู้หญิงคนนั้นจะหนีเขาไปไหน
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ไม่ได้อีกแล้ว!
10 ปีที่แล้ว
เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
"ออกไป!"
เสียงทุม้ ประกาศกร้าว ออกค�ำสัง่ อย่างเป็นนิสยั ทันทีทปี่ ระณตฝากแต่เพียง
รอยยิ้มให้ก�ำลังใจก่อนทิ้งทั้งมาลารินและเขาไว้ในบ้านเพียงสองคน...
อย่างกับว่าจะมีอะไรเปลีย่ นแปลงได้อย่างนัน้ แหละ กวินหยามหยันอยู่ในใจ
เจ้าของดวงตาสีเทาประหลาดช�ำเลืองหญิงสาวอีกครัง้ พร้อมชีม้ อื ไปยังประตูบา้ น
ด้วยท่าทางยโสถือดี
หากเธอไม่รวู้ า่ เขามันเป็นไอ้ตวั แสบมากแค่ไหน กวินก็จะท�ำให้เห็นเอง
"ขนข้าวของออกจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้"
"ฉันแค่ท�ำตามหน้าที่ และคนที่ให้หน้าที่นี้กับฉันก็คือพ่อของนาย"
ร่างระหงยักไหล่ ซ�้ำยังตอบโต้ด้วยค�ำพูดแสบร้อนไม่ยิ่งหย่อนกัน "ไม่ใช่
คนจ่ายเงิน ไม่ต้องมาสั่ง"
"อ๋อ พวกหิวเงินนี่เอง"
เด็กหนุม่ แค่นยิม้ ย่นย่อระยะห่างด้วยการสาวเท้าเข้าไปใกล้เพือ่ พิจารณา
คนตรงหน้าตัง้ แต่หวั จรดเท้าอีกครัง้ ...กับอีแค่ผหู้ ญิงธรรมดาๆ ที่ไม่มอี ะไร
น่าดึงดูดสักอย่างจะไปเอาความกล้าจากไหนมากมายมาท�ำตัวขวางหูขวางตา
เขาได้นอกจากกระหายเงิน แต่จะว่าไปไอ้โลกสับปะรังเคใบนี้มันก็หมุนไป
ด้วยการแลกเปลีย่ นทีต่ คี า่ เป็นวัตถุมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนีน่ า เหมือนฝูงปลา
ที่เอาแต่ว่ายพล่านกับอ้าปากโง่ๆ รอคนโปรยอาหารนั่นไง คนมันก็เฮงซวย
และเต็มไปด้วยความโลภไม่จบสิ้นเหมือนๆ กันหมดนั่นแหละ...
ด้วยเดียดฉันท์จากตะกอนขุ่นลึกข้างใน โดยไร้สัญญาณเตือน กวินก็
พลันคว้ากระเป๋าของเธออย่างรวดเร็วเพือ่ ก้าวออกจากบ้านแล้วเขวีย้ งมันทิง้
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อย่างเหยียดๆ ให้ตกแบ็บอยูข่ า้ งซากกุหลาบแห้งกรังกลางสวน ก่อนจะเปิด
กระเป๋าสตางค์แล้วก�ำธนบัตรทัง้ หมดข้างในโปรยตามออกไป มองกระดาษ
สูงค่าเหล่านัน้ ปลิวว่อนกระจัดกระจายทัว่ บริเวณ เพือ่ จะได้หนั กลับไปแสยะยิม้
ใส่เจ้าของร่างระหงซึ่งก�ำลังตกตะลึงกับการกระท�ำของเขาอยู่ไม่ไกลกัน
สะใจท่วมท้นข้างในจนสั่นกระเพื่อม
"ถ้าหิวเงินนักก็ตามไปเก็บแล้วจะไปไหนก็ไป"
มาลารินตะลึงค้าง ดวงตาของเธอเบิกกว้าง และท�ำตามค�ำสั่งอย่าง
รวดเร็ว
แม้จะไม่ตา่ งไปจากคาดไว้เท่าใดนัก ทว่าทันทีทหี่ ญิงสาวปรีไ่ ปก้มเก็บเงิน
ซึง่ ระเกะระกะทัว่ บริเวณอย่างไร้ศกั ดิศ์ รี ความโกรธก็พลันแล่นระลอกอีกครัง้
ข้างใน...ไม่ผิดจากที่เขาคิดไว้สักนิด ยายนี่ก็แค่หนึ่งในคนประเภททาสเงิน
ที่เดินพล่านแทบชนกันตามท้องถนนทั่วไปนั่นแหละ
กวินเหยียดหยันและตัดสินใจว่าคงไม่ทิ้งเวลาไปกับการมองภาพ
น่าสมเพชเช่นนีอ้ กี ดวงตาสีเทาฉายประกายดูแคลนก่อนพาตนกลับเข้าบ้าน
เสียให้พ้นๆ ทั้งยังไม่ลืมล็อกประตูบ้านอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้
คนน่ารังเกียจเช่นนั้นเข้ามาวุ่นวายอีก ก่อนทิ้งตัวลงบนโซฟาแล้วหลับตา
กลืนม่านหม่นภายใน...เพียงเพือ่ จะด่าทอโลกใบนีอ้ กี ครัง้ ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่ากับ
ความเกลียดชังและไม่ยินยอม อย่างที่เขาท�ำมาตลอด...
ทุเรศสิ้นดี กับอีแค่เงินไม่เท่าไหร่ก็ซื้อความตั้งใจที่ว่าหนักแน่น
เป็นนักหนานั่นได้แล้ว...พวกคนหิวเงินน่าร�ำคาญ...
ผัวะ!!
"เฮ้ย!"
ร่างสูงสะดุ้งโหยง ความรู้สึกถึงบางสิ่งฟาดลงมาบนใบหน้าเรียกสติ
ของเด็กหนุ่มกลับคืนทันที กวินรีบลืมตาด้วยไม่ทันตั้งรับจริงแท้ แล้วพลัน
สบเข้ากับลูกแก้วสีด�ำสนิทคู่หนึ่งซึ่งก�ำลังจ้องเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย
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พร้อมความรู้สึกประหลาดใจผุดวาบเมื่อเห็นว่ามาลารินยืนอยู่ตรงหน้าเขา
ได้อย่างไรหรือตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบชัด ลุกโชนด้วยท่าทางแข็งกร้าว
ไม่ยอมแพ้ทชี่ วนให้อะไรบางอย่างข้างในถูกสะกิด เพือ่ สุดท้ายนัน้ เขาจะพลัน
หงุดหงิดขึ้นมาอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามเห็นว่าสิ่งที่อีกฝ่ายโยนใส่ตน
ก็คือเหล่าธนบัตรซึ่งเพิ่งจะปลิวกระจายราวใบไม้แห้งพวกนั้น
ยายนี่กล้าดียังไง...
"ถ้าไม่ได้ท�ำงานหาเงินเองก็อย่ามาหว่านเล่นแบบนี้"
หญิงสาวเอ่ยอย่างสะกดกลัน้ แวบหนึง่ คล้ายว่ายังเหลือถ้อยค�ำเผ็ดร้อน
อีกมากมายให้ระบายออกมา แต่ก็กักเก็บเอาไว้เท่านั้นพร้อมการกอดอก
และเชิดหน้าขึน้ ราวจะประกาศว่าไม่ยนิ ยอม ขณะทีก่ วินเองก็โกรธไม่ยงิ่ หย่อน
กัน แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังมีเรื่องประหลาดใจมากกว่า
"เข้ามาได้ไงวะ"
"อ๋อ"
อีกฝ่ายว่าพลางระบายยิม้ กว้างอย่างเปิดเผยพร้อมชูพวงกุญแจขึน้ หรา
ส่งเสียงกรุ๋งกริ๋งคล้ายยียวน
"ไม่รู้เหรอว่าพี่ประณตเอากุญแจส�ำรองให้ฉันหมดทุกดอกแล้ว"
เรียวมือรีบเก็บก�ำอย่างว่องไวเมื่อกวินตั้งท่าจะคว้าคืน ไม่สนใจ
ประกายโทสะวาวโรจน์แม้แต่น้อยในตอนที่เธอกระชับถือกระเป๋าเดินทาง
ของตนแน่น ก่อนเดินเข้าห้องว่างตรงข้ามบันไดอย่างมั่นคงซ�้ำยังมิวาย
หันกลับมาคลี่ยิ้มให้อีกฝ่ายจนตาหยี
"แย่หน่อยนะที่เงินซื้อฉันไม่ได้ถ้าไม่มากพอ ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัว
ด้วยนะคะ...กวิน ตันติณรงค์!"
"โอ๊ย! ข�ำอะ ท�ำไมตลกแบบนี้"
เสียงหัวเราะก้องดังทัว่ โถงทางเรียกสายตาโดยรอบให้จบั จ้องหญิงสาว
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และชายร่างสูงทีม่ าด้วยกันทันที มาลารินยิม้ ขอโทษขอโพยพลางกระทุง้ ศอก
ใส่อีกฝ่ายจนคนข�ำสะบัดหน้าไปคิกคักให้ต้นคามีเลียใกล้กันแทน ขณะที่
รืน้ รางของสายลมพัดมาจางๆ เมือ่ ทัง้ สองก้าวออกจากเขตอาคารศิลปะแล้ว
เดินเลีย้ วเลียบทางเท้าริมถนนนอกเขตมหาวิทยาลัย ผ่านต้นไม้สงู เรียงราย
กับกลิ่นอายชื้นๆ ของท้องฟ้าสีตะกั่วยามคล้อยบ่าย
"ตลกอะไรกัน ซวยล่ะสิไม่ว่า" หญิงสาวเบ้ปาก กลอกตานึกย้อน
ภาพเหตุการณ์เมือ่ วานก่อนบ่นอุบ "เธอต้องเห็นสายตาเด็กนัน่ ซะก่อน อย่างกับ
เป็นศัตรูกับคนทั้งโลก"
"แสดงว่าจักรวาลหมุนเธอไปเจอเพือ่ ช่วยเค้าเลยนะเนีย่ ตัง้ แต่เรือ่ งทีค่ ลับ
คราวก่อนแล้ว" ฮวนยังคงหัวเราะคิกคัก
"อ๋อเหรอ งั้นก็แสดงว่าจักรวาลเองก็หมุนตานั่นมาท�ำให้ชีวิตฉันมีแต่
เรื่องซวยๆ น่ะสิ"
มาลารินไหวไหล่แสดงท่าทีไม่อนิ งั ขังขอบ...ในเมือ่ เธอคิดอย่างทีพ่ ดู
จริงๆ
กวินคือความสลับซับซ้อนกึ่งๆ จะอหังการที่ยากจะเข้าใจในสายตา
ของหญิงสาว ภาพหว่านเงินทิ้งราวเห็นเป็นของไร้ค่ากับสีหน้าดูแคลนเมื่อ
เห็นเธอวิ่งลงไปเก็บธนบัตรยังฝังค้างอยู่ในหัว กระนั้นแผ่นหลังของเขา
ยามพาตัวเองเดินกลับเข้าบ้านก็ยังมีอะไรบางอย่างที่อ่านไม่ออกอยู่ และ
กับอาการเช่นนัน้ ก็กลายมาเป็นค�ำถามซึง่ ค้างคาในใจว่าท�ำไมหนอ...ท�ำไม
เด็กวัยเพียงสิบแปดจึงได้แตกร้าวและเอาแต่หอ่ พันตัวเองไว้กบั ความเกลียดชัง
ถึงขนาดนี้
"แล้วนี่ได้ท�ำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กบ้างรึยัง"
ฮวนเอ่ยถามขณะที่ไฟอนุญาตข้ามถนนจากอีกฟากปรากฏพร้อม
เสียงสัญญาณเร่งเร้า เรียกให้มาลารินต้องรีบรุดขนาบตามเพือ่ นสนิทไปทัง้ ๆ ที่
ปากยังเล่าไม่หยุด
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"เมือ่ วานตานัน่ หนีออกไปเกือบทัง้ คืน วันนีเ้ ห็นมีเรียนช่วงบ่ายฉันเลย
ท�ำข้าวเช้าทิ้งไว้ให้ก่อนมาเข้าคลาส"
"เหมือนซ้อมมีลูกเลยเนอะ"
"เป็นการเลี้ยงลูกที่เงินดีมาก บอกเลย"
หญิงสาวพยักหน้าหงึกหงักพลางปลงใจกับตัวเอง เธอไม่ได้มคี วามตัง้ ใจ
จะไปจุ้นจ้านตามหาผลึกความลับอันคลุมเครือของเด็กหนุ่มเลยสักนิด...
อย่างน้อยในห้วงเวลานั้นก็ยังไม่คิด หมายมาดของมาลารินยึดเพียงการ
ปิดบังเรือ่ งของเกวรากับเก็บเงินจ่ายค่าเทอมเท่านัน้ ทว่าจนแล้วจนรอดยามที่
เธอมองย้อนกลับไปก็ยงั ไม่อาจให้คำ� ตอบตัวเองได้วา่ ความตัง้ ใจเดิมเหล่านัน้
เปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่ และรูปรอยของเรื่องราวผิดเพี้ยนไปขนาดนั้น
ได้อย่างไร...
อาจจะเป็นตอนนั้นกระมัง...ตอนที่เธอผินหน้าหลบการปลิดร่วงของ
ใบไม้แห้งกรอบแล้วบังเอิญเห็นรถสปอร์ตคุ้นตาเยื้องกัน กับเจ้าของร่างสูง
ทีม่ นั่ ใจนักหนาว่าคงก�ำลังนัง่ เรียนอยูท่ ไี่ หนสักแห่งแต่กลับมาปรากฏตรงหน้า
เขามองไม่เห็นเธอด้วยซ�ำ้ ตอนทีม่ าลารินรีบผละจากเพือ่ นรักแล้วพุง่ เข้าไป
เกาะกระจกรถฝั่งที่นั่งข้างคนขับราวตุ๊กแก
"ท�ำไมไม่ไปเรียน!"
"เฮ้ย!"
เด็กหนุม่ อุทานด้วยความตกใจทันทีทสี่ บเข้ากับการปะทะของดวงตา
วาวโรจน์ เขาลืมกดล็อกรถด้วยซ�้ำ และนั่นก็ท�ำให้มาลารินรีบถือโอกาส
เปิดประตูผางก่อนจะพบถุงช็อปปิ้งแบรนด์เนมส�ำหรับผู้หญิงระเกะระกะ
มากมายบนเบาะว่าง หญิงสาวหรี่ตาครุ่นคิด กวาดมองออกไปก็เห็น
ร่างแน่งน้อยของเกวราทีก่ ำ� ลังเดินอ้อนแอ้นเข้าร้านท�ำเล็บใกล้กนั แล้วพลัน
ได้ให้แค่นหัวเราะออกมาเบาๆ โดยไม่รู้ตัว ข�ำนิดหน่อย แต่ฉุนมากกว่า
"นี่โดดเรียนมาจีบสาวเหรอ"
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"อย่ามายุ่ง จะไปไหนก็ไป" อีกฝ่ายมีสีหน้าต่อต้านชัดเจน
อาจเพราะเตรียมใจตั้งรับค�ำพูดท�ำนองนี้อยู่แล้ว มาลารินจึงตอบรับ
ค�ำไสส่งนั้นด้วยการพาตัวเองเข้าไปนั่งบนเบาะข้างคนขับ ซ�้ำยังหันไป
เอ่ยกับอีกฝ่ายหน้าตาเฉย
"จะไปตึกธุรกิจ ไปส่งหน่อย" ว่าพลางก้มมองนาฬิกาข้อมือ "เร็วๆ สิ
เดี๋ยวคลาสก็เริ่มก่อนหรอก"
"บ้าอะไรวะเนี่ย!"
กวินตัง้ ท่าโวยวาย ดวงตาสีเทาจับจ้องคนตรงหน้าราวกับอยากบีบคอเธอ
ให้จบเรือ่ งไปเสีย ก่อนจะได้ให้ชะงักเมือ่ อีกฝ่ายมองกลับมาอย่างไม่สะทกสะท้าน
ด้วยแววตาไร้เล่ห์กลแตกต่างจากเมื่อครู่ มาลารินเลิกแสดงทีท่ายียวนแล้ว
เปลี่ยนมากล่าวกับอีกฝ่ายอย่างจริงจังแทน
"ฉันถูกส่งมาให้ดูแลนาย จะให้ท�ำเป็นทองไม่รู้ร้อนทั้งๆ ที่เห็นนาย
โดดเรียนต่อหน้าได้ไง"
เป็นเสีย้ วสัน่ ไหวกระจ้อยร่อย แวบขึน้ แล้วพลันจางหายกลับเข้าไปใน
ดวงตาสีควันบุหรี่ ตอนที่เขานิ่งค้างไปครู่ขณะ ก่อนแค่นยิ้มหยามเหยียด
ดังเดิม
"ก็แค่ถูกจ้างมา อย่าท�ำเป็นพูดดีหน่อยเลย"
"เออ! เพราะถูกจ้างไงถึงต้องท�ำงานให้คมุ้ ค่าจ้าง" มาลารินสะบัดหน้าพรืด
หันไปกดกระจกป้องปากบอกเพือ่ นชาวโคลอมเบียนเสียงดัง "ไปก่อนนะฮวน
มีงานด่วน"
ฮวนหรี่ตาเข้ามาพิจารณาเด็กหนุ่มครู่สั้นๆ ก่อนยิ้มกว้าง ท�ำปาก
ขมุบขมิบแบบทีอ่ า่ นได้วา่ 'ยะ่ ยายแม่ลกู อ่อน' ก่อนจะโบกมือลากึง่ ๆ ไล่พลั วัน
แต่กลับเป็นเจ้าของร่างสูงเองทีก่ ำ� ลังหงุดหงิดแทบระเบิด กวินเดินลงจากรถ
ปิดประตูดงั ปังใหญ่ราวจะบอกเป็นนัยว่าเขาไม่มอี ารมณ์มาเล่นสนุกกับใคร
ทั้งสิ้น ก่อนเดินอ้อมมาอีกด้านหมายจะดึงกึ่งบังคับให้หญิงสาวซึ่งจู้จี้
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น่าร�ำคาญเป็นนักหนาออกไปให้พน้ ๆ ทว่ากลับต้องคัง่ ค้างกว่าเดิมเมือ่ มาลาริน
รีบพาตัวเองปีนไปนั่งฝั่งคนขับอย่างรวดเร็วพร้อมยิ้มที่กว้างกว่าเดิม
"ฉันยึดรถนายได้แล้ว"
"เฮ้ย! ออกมานะ"
เห็นชัดว่าการกระท�ำของเธอไม่ได้อยู่ ในความคาดคิดของอีกฝ่าย
คราวนีก้ วินตกใจจริงๆ แบบที่ไม่ทนั ได้ตงั้ รับสักนิด โดยเฉพาะค�ำพูดประโยค
ต่อมาของเธอ
"ขึ้นรถเร็ว พี่สาวคนนี้จะพาไปส่งถึงหน้าห้องเรียนเอง" คนยึด
พวงมาลัยว่าพลางยักคิ้ว ซ�้ำยังยื่นข้อต่อรองที่ง่ายดายอย่างยิ่ง หากกลับ
น่าร�ำคาญใจอยู่มากโข "ถ้าอยากได้กุญแจรถคืนก็ต้องรอจนจบคลาส"
"น่าร�ำคาญว่ะ"
"เออ รู้ตัว"
หญิงสาวพยักหน้าหงึกหงักอย่างเห็นพ้องและท�ำให้ความบาดหมาง
ชะงักไปอย่างง่ายดายเช่นนัน้ เมือ่ สุดท้ายเด็กหนุม่ ทีต่ กอยูใ่ นฐานะไร้ขอ้ ต่อรอง
ก็ยอมขึ้นรถด้วยท่าทีอันปราศจากความยินยอมอย่างสุดแสน ดวงตาสีเทา
เบนมาทางมาลารินแวบสั้นๆ สาดประกายแข็งกร้าวพร้อมถ้อยค�ำสบถ
มากมายไหลวน สุดท้ายก็มีบทสรุปท่ามกลางความคิดขบถนับร้อยพันนั้น
ว่าจนแล้วจนรอดหญิงสาวก็ยังสามารถขับรถมาส่งเขา ประกบเดินขึ้นตึก
ยืนรอกระทั่งก้าวเข้าห้องเรียน หรือแม้แต่ยามที่ลอบผินหน้าออกไปมอง
ผ่านช่องกระจกเล็กๆ ตรงประตู ก็ยังเห็นยายบ้าน่าร�ำคาญนั่นนั่งยิ้มแฉ่ง
รออยู่ข้างนอกอย่างไม่มีทีท่าจะลุกไปไหน
...และมันท�ำให้เขานึกถึงสตรีผู้หนึ่งในอดีตซึ่งเคยจูงมือเดินไปส่ง
โรงเรียนอนุบาลเมือ่ นานมาแล้ว เป็นภาพผาดผ่าน กะปลกกะเปลีย้ เลือนราง
เข้ามาในความทรงจ�ำ แบบนี้เลย ยืนยิ้มมองเขาเดินเข้าโรงเรียนจนลับตา
ตัง้ แต่ครัง้ ทีก่ วินยังเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆ จิตใจดี และหวาดกลัวต่อโลกบ้าๆ นี่
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...ใช่ บ้า บ้ากันให้หมด ทั้งยายนั่น โลกใบนี้ และตัวเขาเอง
โพล้เพล้สดุ ท้ายเริม่ ทอไอแดดอ่อนตอนทีค่ าบเรียนเสร็จสิน้ เด็กหนุม่
เพิ่งเดินออกจากห้องก่อนต้องชะงักทั้งที่ไม่ได้คาดหวังเมื่อเห็นว่ามาลาริน
ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมตรงนั้น ก้มหัวสับเงาโงนเงนอยู่ในนิทราจนผมประบ่า
ลุ่ยลงแทบไม่เหลือทรง หลับโดยไม่รับรู้ถึงสายตาของเพื่อนร่วมคลาส
คนอื่นๆ ซึ่งทยอยเดินออกมาจนหมด บางคนหลุดข�ำ บางคนสลับมอง
ระหว่างเขาและเธอราวสนใจใคร่รกู้ อ่ นจะรีบจากไปเมือ่ เห็นดวงตาคูค่ มจ้องกลับ
สุดท้ายนัน้ ก็เป็นเด็กหนุม่ เองนัน่ แหละทีห่ นั กลับมาพินจิ คนตรงหน้า นิง่ ชัว่ ขณะ
ปราศจากเหตุผล
แล้วก็เป็นอีกครั้ง โดยไม่ทันได้ตั้งตัว ภาพผุดของทิวสนฤดูใบไม้ผลิ
กับเนินหญ้ากว้างไกลในความทรงจ�ำกระเว้ากระแหว่งวัยเยาว์กป็ รากฏอย่าง
ไร้สาเหตุ รืน้ ๆ ขึน้ กับกลิน่ ก�ำเนิดใหม่ของดินชืน้ หอมนัน่ เป็นอายไอสงบเย็น
พร้อมลมระลอกหนึ่งวูบผ่าน แล้วกวินก็พลันนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งอีกครั้ง
กับคลื่นผมสีทองราวรวงข้าว และวงหน้าเลือนรางซึ่งเหลือไว้เพียงรอยยิ้ม
อ่อนหวาน เอื้อนเอ่ยเสียงแผ่วจาง
'...วินซ์...วินเซนต์...เด็กดีของแม่...'
ไอหมอกสลักสลัวเคลื่อนเข้าโอบล้อม พร้อมแว่วเสียงหัวเราะตกค้าง
ค่อยๆ ห่างไกลออกไป...ออกไปสุดสายตา
กวินชะงัก มองเห็นครึ้มเมฆขยับบังแสงอัสดงจนกลายเป็นท้องฟ้า
สีหม่นเศร้าด้านนอก และตระหนักขึน้ ตอนนัน้ เองว่าเขาเพิง่ จะถูกความทรงจ�ำ
กัดกินอย่างทีเ่ คยเป็นมาซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า...ความทรงจ�ำแสนสุขวัยเยาว์ ก่อนจะ
ถูกคนพวกนั้นกระชากทิ้งไม่เหลือดี
เด็กหนุม่ หันกลับมาพิจารณาคนตรงหน้าอีกครัง้ ภาพทุง่ หญ้าปลิดคว้าง
จางหาย เหลือแต่ตะกอนขุ่นข้องอวลอล ก่อนที่รอยยิ้มจะเหยียดแสยะ
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รู้จักกวิน ตันติณรงค์น้อยไปแล้ว...
และท่ามกลางความเงียบจนได้ยินแต่อากาศผิวแผ่วด้านนอก ร่างสูง
ก็ค่อยๆ ยื่นมือไปค้นกระเป๋าผ้ายู่ยี่ราคาถูกของคนหลับอย่างระมัดระวัง
หยิบเอาทั้งกุญแจรถของตนกับกุญแจบ้านที่เธอภูมิใจนักหนาว่ามีทุกดอก
ออกมา เหลือบตากลับไปก็เห็นว่ามาลารินยังไม่รู้สึกตัวจนได้ให้กระตุกยิ้ม
ขึ้นอีกครั้งก่อนกระซิบแผ่ว
"ช่วยไม่ได้ เธอเริ่มก่อนเองนะ"
กวินมองออกไปยังเงาเมฆครึม้ ด้านนอก สายลมตืน่ ๆ หอบหนึง่ สะบัด
แมกไม้ของฤดูกาลให้ระริกไหว พัดพาไอฝนหนักๆ ในอากาศราวร้องเตือน
เมือ่ เด็กหนุม่ มองกุญแจในมือตนอีกครัง้ ชัง่ ใจครูส่ นั้ ๆ โดยไม่รวู้ า่ ความลังเลนัน้
มาจากไหน ก่อนสุดท้ายจะก�ำแน่นพร้อมเดินจากไป
...ทิ้งร่างระหงให้หลับใหลไม่รู้เรื่องรู้ราวไว้เพียงล�ำพัง
ซ่า...
ฝนสายแรกสาดลงพอดีตอนที่กวินมาถึงบ้าน
เด็กหนุ่มล็อกประตูแน่นหนาทันที เงามืดยามเย็นโรยตัวปกคลุม
ทั่วบริเวณและเขาเองก็ไม่ได้ใส่ใจจะเปิดไฟสักดวงตอนทิ้งตัวลงบนโซฟา
ขณะมองผ่านกระจกไปยังแม็กโนเลียต้นใหญ่ ในสวนหลังบ้านไหววูบ
กลางห่าฝนจนดูคล้ายชายชราเงอะงะ แล้วฉับพลันนัน้ เอง ไอ้อาการเฮงซวย
บ้าๆ นั่นก็คืบคลานเข้ามาทั้งที่ฟ้ายังไม่มืดดีด้วยซ�้ำ
...อาการที่มักจะเกิดทุกครั้งยามมีฝนตกตอนกลางคืน อาจเพราะ
เมฆหนักๆ ทะมึนหม่นพวกนั้นกระมัง ใช่ ใช่แน่ๆ
เฮงซวยฉิบ
กวินหลับตา กลืนข่มมายาภาพในหัว มันเริ่มต้นด้วยหมอกจางๆ ที่
ขดม้วนตัวอย่างอ้อยอิ่ง ปกคลุมไปทั่วก่อนคลายตัวลงระเรี่ยบนพื้น และ
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ท�ำให้เม็ดเหงื่อผุดซึมยามรู้สึกคล้ายตนกลับไปเป็นเด็กชายตัวน้อยอีกครั้ง
วิ่งสะเปะสะปะหลงทางท่ามกลางม่านเงาของสถานที่แปลกหน้า ความมืด
ปกคลุมรอบกายแต่กลับคล้ายมีสายตาจับจ้องจากทุกทิศทาง กวินจ�ำความกลัว
นั้นได้ เขาตะโกนหาแม่ แต่ไม่...ไม่มีเสียงตอบกลับมา แม่ไม่อยู่ ไม่มีใคร
อยูท่ นี่ นั่ นอกจากเขาทีล่ ม่ ร้างลงในอาการหวาดผวาอย่างเดียวดายกับพายุฝน
ไร้ปรานีข้างนอก ที่เอาแต่ร้องก้องราวโลกจะพัง เด็กชายสั่นสะท้าน อาจ
ร้องไห้ด้วยซ�้ำถ้าจ�ำไม่ผิด เขาไม่อยากถูกทิ้งเอาไว้ตรงนั้น กวินต้องการ
ความช่วยเหลือ ใครสักคน...ใครก็ได้
พลันหนึง่ ร่างเรืองรองก็ปรากฏผ่านหางตาจากปลายโถงทาง เรือนผม
สีทองเป็นคลื่นพลิ้วในเงาสลักสลัวเรียกให้เด็กหลงทางได้มองจ้อง
...แม่
เหมือนแม่ของเขามิผิดเพี้ยน กวินค่อยๆ ลุกขึ้นยืน สองขาขยับเดิน
สะดุดเท้าเล็กน้อย ตุปดั ตุเป๋กว่าจะบังคับตัวเองให้มนั่ คงได้ จากกระซิบอย่าง
เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกลับกลายเป็นตะโกนร้องเรียก
แม่!
แต่แม่ไม่ได้หนั มา เด็กชายเริม่ ออกวิง่ ไปยังร่างตรงหน้าพร้อมเสียงฟ้า
ค�ำรามไล่หลัง เขาไม่แม้แต่จะกะพริบตาด้วยซ�้ำเพราะกลัวว่าภาพของแม่
จะสลายไปในวินาทีใดวินาทีหนึ่ง ขณะที่บ้านหลังใหญ่กลับคล้ายค่อยๆ
บิดเบี้ยวรูปร่างกับเอาแต่จะส่งเสียงหัวเราะเยาะเขาจากทุกทิศทุกทาง
...แม่!
กวินร้องเรียกอีกครั้งก่อนได้ให้ชะงักค้าง เมื่อร่างนั้นพลันผลุบหาย
เข้าไปในประตูดำ� ทะมึน พร้อมเสียงกรีดร้องแหลมหู ก้องดัง โหยหวนลากยาว
กระชั้นขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเขาวิ่งตามเข้าไป...เข้าไปในความมืดอนธการนั่น...
พึ่บ!!
แสงไฟสว่างโร่ดึงสติของเด็กหนุ่มกลับคืนทันที มันบาดจ้าเข้ามาใน
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ดวงตาอย่างไม่ทนั ได้ตงั้ รับจนท�ำให้เขาต้องขมวดคิว้ พลางยกมือป้อง เสียง
ลมฝนกลับมากระหน�่ำชัดเจนรอบกาย และรู้สึกได้ถึงเหงื่อซึมชื้นกับ
ลมหายใจหอบกระชั้นจนท�ำให้กวินต้องเป่าลมทางปาก ปลายนิ้วคล้ายจะ
เย็นและชาจากอาการเกร็งตึงไปทั้งตัว
"นั่งท�ำอะไรมืดๆ เนี่ย ท�ำไมไม่เปิดไฟ"
เสียงที่ไม่อยากยอมรับว่าคุน้ หูเรียกร่างสูงให้หนั ไปมองทันที มาลาริน
ยืนอยูต่ รงนัน้ เยือ้ งประตูหน้าบ้านข้างสวิตช์ไฟพลางใช้มอื สางเรือนผมเปียกปอน
ของตนอย่างลวกๆ หญิงสาวคลายปมคิ้วตอนที่สบตากับเขาก่อนยิ้มกว้าง
อย่างเปิดเผย...ราวทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องสามัญอย่างที่สุด กระทั่งการที่
เขาขโมยกุญแจและทิ้งเธอให้ตากฝนกลับบ้านคนเดียวนี่ด้วย
"เข้ามาได้ไงวะ"
เด็กหนุ่มพึมพ�ำ ครั้งนี้เขาประหลาดใจจริงๆ กับการปรากฏตัวของ
คนตรงหน้า กวินจ�ำได้ชัดเจนว่าเขาหยิบทุกอย่างออกมาแล้วแน่ๆ
"อ๋อ"
ราวกับอ่านใจออก คนถูกถามพลันชูกุญแจขึ้นหรา ซ�้ำยังมีรอยยิ้ม
ประกอบค�ำอธิบายโดยไม่ขาดตกบกพร่อง
"นายไม่รหู้ รอกว่าฉันปัม๊ กุญแจส�ำรองไว้กดี่ อก แล้วซ่อนไว้ตรงไหนบ้าง"
เพียงเท่านั้นเจ้าของบ้านก็สบถพรืดใหญ่ขณะที่อีกฝ่ายกลับไม่คิด
เอาความเรื่องถูกทิ้งตอนเผลอหลับ เธอมองข้ามอาการหงุดหงิดนั้นแล้ว
สาวเท้าเข้ามาใกล้พลางพินิจใบหน้าของเขาอย่างละเอียด
"เป็นอะไรรึเปล่า หน้าซีดๆ"
มันเป็นค�ำถามเรียบง่ายธรรมดาสามัญอย่างทีส่ ดุ แต่กลับท�ำให้คนฟัง
ชะงักไปชั่วขณะ พร้อมสะเก็ดอารมณ์ขุ่นมัวประสมกระดากด้วยอับจนท่าที
นานมากแล้วที่ไม่มีใครถามเขาเช่นนีจ้ นกระทัง่ เด็กหนุม่ ไม่รวู้ ธิ ตี อบ เกินครึง่
ของสิ่งที่กวินได้รับตลอดชีวิตคือค�ำสั่ง ไม่ใช่ค�ำถาม หน�ำซ�้ำมันก็ไม่ใช่ธุระ
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กงการอะไรของเธอด้วยซ�้ำหากจะว่าไป ไหนจะเรื่องเมื่อตอนบ่ายนั่นอีก
วุ่นวายน่าร�ำคาญเสียทุกอย่าง ยายผู้หญิงจุ้นจ้าน
"อย่ามายุ่ง" น�้ำเสียงยามตอบของเด็กหนุ่มค่อนข้างกระด้าง
"หิวข้าวมั้ย กินอะไรรึยัง"
มาลารินเพิกเฉยต่อท่าทีตอ่ ต้านนัน้ เธอผละจากการก้มหน้าจ้องอีกฝ่าย
มาเท้าสะเอวเพื่อครุ่นคิดครู่สั้นๆ ก่อนจะเดินเข้าไปมะงุมมะงาหราหาของ
ในครัวพลางส่งเสียงบอกทั้งที่มือยังค้นไม่หยุด
"ไม่มีของสดเลย กินมาม่าไปก่อนแล้วกันนะ"
"บอกว่าอย่ามายุ่ง! ร�ำคาญ!"
กวินตะเบ็งเสียงตอบกลับอย่างหมดความอดทน เขาไม่ได้หนั ไปมอง
อีกฝ่ายด้วยซ�้ำ ดวงตาสีเทาราวควันบุหรี่เบนไปจับจ้องเงาแม็กโนเลียที่
โอนเอนตามลมฝนด้านนอก ก่อนจะตกลงไปในช่องว่างของการครุน่ คิดเมือ่
ตระหนักได้วา่ พายุเบือ้ งหน้ายังคงกระหน�ำ่ ซัดท่ามกลางความมืดเหมือนเมือ่ ครู่
ทว่าตอนนี้กลับมีบางอย่างแตกต่างออกไป...บ้านของเขาสว่างด้วยแสงไฟ
ไร้ซงึ่ ความเงียบงันดังก่อนหน้า และหยดเหงือ่ ก็คอ่ ยๆ ระเหยหายไปบ้างแล้ว
หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหลงเหลือก็คงจะเป็นตะกอนขุ่นคลั่กของความทรงจ�ำ
เก่าๆ นั่นกระมัง แต่ความจริงมันก็ลอบหมุนอุตลุดในหัวอย่างไม่หยุดพัก
เช่นนี้มาเนิ่นนาน...นานเสียจนเขาหาจุดเริ่มต้นไม่เจอเสียแล้ว
แล้วในจังหวะเดินทางของความคิด พลันกลิ่นต้มย�ำกุ้งหอมฉุยก็
อวลอบไปทั่วบ้าน ดึงสติของเด็กหนุ่มกลับคืนเมื่อเจ้าของร่างระหงยก
ชามบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปออกมาพร้อมรอยยิ้มกว้าง มาลารินวางมันอย่าง
ระมัดระวังบนโต๊ะเตีย้ หน้าโซฟาพลางแจกแจงโดยไม่สนใจสีหน้าขมึงทึงของ
อีกฝ่ายแม้แต่น้อย
"ร้อนนะ อย่าลืมเป่าด้วย"
"ก็บอกว่าไม่กิน"
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ราวกับคาดเดาค�ำตอบเอาไว้แล้วล่วงหน้า หญิงสาวจึงเพียงพยักหน้า
หงึกหงักด้วยท่าทีเปิดรับ ก่อนเสนอเงือ่ นไขแสนง่ายดายอย่างทีค่ งจะคิดมา
ตั้งแต่แรก
"ถ้านายยอมกิน ฉันก็จะกลับเข้าไปอยูเ่ งียบๆ ในห้องและไม่มาจ�ำ้ จีจ้ ำ�้ ไช
อะไรอีกคืนนี้ แต่ถา้ ยังดือ้ แพ่งก็คงต้องทนลูกตือ๊ น่าร�ำคาญอีกนานเพราะฉัน
จะเกาะนายไม่ปล่อยเลย"
กวินเบนสายตาไปยังร่างที่ยังเปียกปอนของเธอครู่สั้นๆ ถึงอย่างนั้น
เขาก็คงไม่คดิ ว่าลูกแก้วสีดำ� สนิททัง้ สองข้างจะก�ำลังจับจ้องตนอย่างตรงไป
ตรงมาและน�ำพาภาพเมื่อครั้งที่เธอช่วยเขาจากการถูกรุมท�ำร้ายให้ผุดขึ้น
ในความทรงจ�ำ แล้วสะเก็ดความรู้สึกบางอย่างที่แม้แต่เขาเองยังไม่เข้าใจ
ก็ท�ำให้เด็กหนุ่มไม่หันมองคู่สนทนาอีก ร่างสูงเพียงปรายสายตาออกไปยัง
สายฝนด้านนอกพลางเอ่ยราบเรียบ
"จะไปไหนก็ไป"
มาลารินกะพริบตาปริบ เธอเข้าใจความหมายโดยทันทีแต่ก็ยังมิวาย
ก�ำชับว่า "อย่าลืมกินนะ" แล้วจึงค่อยทิ้งอีกฝ่ายไว้ตามล�ำพัง
...กระทั่งหญิงสาวเข้าห้องแล้วนั่นแหละที่เสียงตะเกียบกระทบชาม
ค่อยดังก๊อกแก๊กขึน้ เจ้าของร่างระหงชะงัก เอียงคอฟังพร้อมส่ายหน้าระอา
ก่อนที่ดวงตาซึ่งถูกมองว่าธรรมดานักหนาจะพลันทอประกายครุ่นคิด
จางราง...เมื่อนึกย้อนไปถึงท่าทางสั่นเทาราวสัตว์บาดเจ็บ เสียงสะอื้น
แผ่วเบาท่ามกลางสายฝนและความมืด กับถ้อยกระซิบค�ำเดิมซ�้ำๆ ที่เธอ
ได้ยินเขาเอ่ยโดยไม่รู้ตัว
...แม่...แม่
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บทที่

4

แม้จะลอบเตรียมตั้งรับอยู่บ้าง แต่มาลารินก็ไม่เคยคิดเลยว่าเจตนา
ปกปิดโยงใยระหว่างกวิน เกวรา และพี่ประณตของตนจะจบลงรวดเร็ว
ปานนั้น
นอกจากอาการแปลกๆ ในคืนวันฝนตกครั้งก่อน ระยะหลังมานี้กวิน
ก็ถอื ว่าปกติดี และแม้จะยังมีทา่ ทางเบือ่ หน่ายหญิงสาวเสียเต็มประดา ทว่า
อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ขับไล่ไสส่งเธออีก ความพยายามจะขโมยกุญแจนั่น
ก็ด้วย มาลารินไม่รู้ว่าเด็กหนุ่มล้มเลิกความตั้งใจจริงๆ หรือเพราะขี้เกียจ
หาว่าเธอซ่อนเอาไว้ตรงไหนบ้างกันแน่
อย่างไรก็ตาม งานในคาเฟ่กย็ งั เป็นสิง่ ที่ไม่อาจปล่อยมือแม้จะมีรายรับ
มัน่ คงทุกเดือนแล้ว การท�ำกาแฟยังเป็นสิง่ ทีห่ ญิงสาวโปรดปราน เธอเสพติด
ความรู้สึกคล้ายถูกโอบล้อมด้วยกรุ่นกลิ่นแบบเฉพาะกับฟองอวลลวดลาย
ต่างๆ และไหนจะรอยยิม้ ละมุนละไมของประณตทีท่ ำ� ให้มาลารินรูส้ กึ สงบใจ
ซ�ำ้ ยังมักจะคอยปลอบขวัญวันอ่อนล้าหลังรบรากับเด็กร้ายกาจคนนัน้ โดยที่
ชายหนุ่มเองไม่รู้ตัวสักนิดด้วย
ท�ำใจให้เชื่อยากเหลือเกินว่าเป็นญาติกัน ให้บอกว่าเทวดากับซาตาน
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ยังเป็นไปได้มากกว่า...
"ว่าไงลี โอเครึเปล่า"
เสียงทักดึงสติหญิงสาวกลับมายังเครื่องท�ำกาแฟตรงหน้า มาลาริน
หยุดเช็ดหัวเป่าลมก่อนหันไปสบตากับประณตซึ่งยืนเยื้องกันพลางยิ้มแหย
เธอมัวแต่คิดเรื่อยเปื่อยจนจับใจความอะไรไม่ได้เลย
"พี่ณตว่าไงนะคะ"
"โหยพี่ มันไม่ได้ฟังที่เราคุยกันเลยอะ" พี่ภพผละจากการเก็บแก้ว
มายุแยงทัง้ เล่นทัง้ หยอก แล้วได้ให้หวั เราะเอิก๊ อ๊ากประเดีย๋ วนัน้ เมือ่ คนถูกแหย่
หันไปมองตาเขียว "ดู๊ดูมองเข้า หน้าดุอย่างกับหมา"
"กัดเก่งเหมือนหมาด้วย ลองมั้ยพี่"
"พี่ณตดูมันดิ"
บทสนทนาไร้สาระกลายเป็นเรื่องคุ้นชินกันภายในร้านยามว่างจาก
ลูกค้าอยูแ่ ล้ว ประณตจึงเพียงขบขันโดยไม่มที ที า่ จะเข้าไปห้ามจริงจัง ร่างสูง
หันไปขยับกระถางใบเดหลีที่ ใกล้จ�ำศีลให้รับแสงแดดอ่อนจากหน้าต่าง
พลางเอ่ยถามขึ้นอีกครั้ง
"เย็นนี้ภพชวนไปฉลองวันเกิด ลีสะดวกรึเปล่า"
"วันเกิดพี่ภพอีกตั้งสองอาทิตย์ไม่ใช่เหรอคะ"
คนถูกชวนมุน่ คิว้ แล้วจึงค่อยกระจ่างในค�ำอธิบายต่อมาจากเจ้าของงาน
"เพือ่ นคนอืน่ เค้าสะดวกกันวันนีพ้ อดีนาซี่ อีกอย่างพีป่ ระณตก็บอกว่า
ถ้าเป็นตอนเย็นก็สะดวกตลอด ตอนนี้แกเองก็ไม่ได้ไปท�ำงานเด็กเสิร์ฟ
นั่นแล้วด้วยนี่"
มาลารินโคลงหัวตามค�ำพูดของอีกฝ่าย เธอไม่ได้คิดเรื่องตัวเอง
ด้วยซ�้ำขณะที่ภพเอ่ย แต่กลับไล่เรียงไปถึงตารางเรียนของกวินแทน ลอบ
พยักหน้าหงึกหงักกับตัวเองเมื่อทบทวนได้ว่าพรุ่งนี้เขาจะว่างทั้งวันจึง
ไม่จ�ำเป็นต้องตามจ�้ำจี้จ�้ำไชอะไรตอนกลางคืน ปล่อยทางนั้นเที่ยวบ้างก็
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ไม่เป็นไรหรอก หักดิบไปเลยคงไม่ดี
แท้จริงแล้วเธอไม่อยากเข้มงวดกับเด็กหนุม่ เท่าใดนัก หากความประพฤติ
ของเขาไม่ได้คกึ คะนองสุดโต่งเธอก็ยนิ ดีจะมองข้าม หญิงสาวค้นพบว่ากวิน
มีความอหังการแบบที่เก็บกดความไม่พอใจเพื่อย้อนท�ำร้ายอีกฝ่ายให้เจ็บ
กว่าเดิม อย่างเมือ่ ครัง้ เธอบังคับให้เขาไปนัง่ เรียนครานัน้ เด็กหนุม่ ก็เอาคืน
ด้วยการขโมยกุญแจเพือ่ ขังเธอให้ทลุ กั ทุเลท่ามกลางสายฝน ใช่...ถ้าไม่ตดิ ว่า
แอบซ่อนกุญแจส�ำรองไว้ มาลารินก็ไม่รู้ว่าเรื่องต่อจากนั้นจะเป็นอย่างไร
ดังนัน้ ถ้าวันนีเ้ ธอไม่เข้าไปวุน่ วายอะไรกับเขา อีกฝ่ายคงจะผ่อนคลายขึน้
กระมัง...
ริมฝีปากอิ่มยิ้มพราย ยักคิ้วให้เพื่อนร่วมงานรุ่นพี่ทันที
"พี่ภพเลี้ยงปะ"
"แกเคยเห็นฉันขี้งกกับน้องกับนุ่งรึไง"
อีกฝ่ายเท้าเอวด้วยท่าทางฉุนเฉียวทว่าไม่จริงจัง เรียกเสียงหัวเราะ
ปลอดโปร่งจากคนฟังจนเจ้าของร้านต้องลอบหันมายิ้มตามเงียบๆ ขณะที่
เธอพยักหน้าหงึกหงักรับค�ำคู่สนทนาโดยไม่ทันสังเกตเห็นแม้แต่น้อย
"งั้นไม่เมาไม่กลับเลยนะพี่"
บาร์ที่ภพเลือกอยู่ไม่ไกลจากเขตซีบีดีเท่าใดนัก เป็นตึกสีด�ำสามชั้น
ในย่านซึง่ คึกคักยามค�ำ่ คืน แยกโซนดืม่ กินกับคลับเต้นชัดเจนทัง้ ยังมีบริเวณ
ดาดฟ้าให้สงั สรรค์ อย่างทีแ่ ม้มาลารินจะไม่เคยมาทีน่ มี่ าก่อนแต่ก็ไม่ได้รสู้ กึ
เคอะเขินอะไร หญิงสาวค้นพบว่าการมองผู้คนท่ามกลางม่านเงาสลัวราง
สร้างความรู้สึกเพลิดเพลินประการหนึ่ง
เสียงหัวเราะผสมดนตรีพลุกพล่าน รอยน�้ำตาของหัวใจเมามาย
บางดวงวาววับผ่านหน้าเธอไป และท�ำให้หญิงสาวพลันว่างโหวงอยู่ลึกๆ
เมือ่ ตระหนักว่าร่างกายซึง่ เคลือ่ นไหวตามจังหวะเพลงบรรเจิดของราตรีลวง
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เหล่านั้นดูดุจจะลบเลือนเรื่องราวแล้วไขว่คว้าเพียงมายาฝัน แม้รู้ดีว่า
ท้ายที่สุดทุกอย่างจะกลับสู่ความจริงเมื่อย�่ำรุ่ง
อาจเพราะเหตุนี้กระมังจึงมีค�ำว่าดื่มเพื่อเมามาย บางทีเราก็ไม่ได้
ต้องการอะไรนอกจากเมา เมาให้ลืม เมาให้เลือน...
สัมผัสเย็นจากขวดแก้วแตะแก้มเรียกดวงตาด�ำขลับของเธอกลับมา
พร้อมสายลมเย็นทีพ่ ดั ผ่านบาร์ดมื่ บนดาดฟ้า บริเวณซึง่ คนไม่พลุกพล่านนี้
ท�ำให้หญิงสาวมองเห็นรอยยิม้ ของพีป่ ระณตสะท้อนแสงไฟสีสม้ นวลชัดเจน
อีกฝ่ายหัวเราะขบขันขึ้นเบาๆ ขณะยื่นเครื่องดื่มมาให้ แม้มาลารินจะ
ยิ้มแหยพลางอ้อมแอ้มตอบ
"ลีคออ่อนน่ะค่ะ กินเหล้ากินเบียร์ไม่เก่ง"
"พี่รู้ เลยเอาแอปเปิ้ลไซเดอร์* มาให้" ชายหนุ่มบอกพร้อมหันด้าน
ฉลากขวดเป็นการยืนยัน
คนคออ่อนรับขวดไซเดอร์มาจิบ กลืนฟองซ่ารสหวานปะแล่มปน
เปรี้ยวเฝื่อนๆ นั่นลงคอ ซ�้ำยังเผลอท�ำปากจุ๊บจั๊บ ก่อนพึมพ�ำขอบคุณ
พีป่ ระณตซึง่ นัง่ ลงข้างกันตอนทีล่ มประสมไออุน่ จากฮีตเตอร์เชยผ่าน เธอชอบ
อากาศเย็นแต่ไม่เป็นมิตรกับความเหน็บหนาว การนัง่ ใกล้เครือ่ งท�ำความร้อน
จึงชวนให้วางใจกว่าออกไปเกาะขอบระเบียงรับลม
หญิงสาวเบนสายตาออกไปมองทิวทัศน์ดาดฟ้าตึกอีกครั้ง ระยับแสง
จากดวงไฟของเขตเมืองทอดยาวไกลลิบจรดรอยมืดด�ำซึง่ ค่อยๆ กลืนหายไป
บริเวณระหว่างเงาภูเขาตะคุ่มสักแห่งที่เธอไม่รู้จักชื่อกับท้องฟ้าเบื้องบน
"พออากาศเริ่มหนาว วิวข้างบนนี้ดูแปลกตายังไงก็ไม่รู้"
เสียงทุ้มข้างกันเรียกความสนใจจากมาลารินอีกครั้ง เธอไม่แน่ใจว่า
ชายหนุ่มชวนคุยหรือแค่ร�ำพึง หากก็อดเอ่ยถามไม่ได้
"พี่ณตเคยมาร้านนี้ด้วยเหรอคะ"
* ไซเดอร์ คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ่านกระบวนการหมักจากผลไม้

59

60

ณ ภวังค์สุดฝั่งฟ้า

"อ๋อ...อื้อ เกลเคยพามาน่ะ"
ประณตตอบเรียบง่าย ขณะที่คนฟังกลับรู้สึกเหมือนเพิ่งเหยียบ
กับระเบิดในดินแดนต้องห้ามจนแทบอยากกัดลิ้นเสียให้ตายประเดี๋ยวนั้น
เธอลอบมองดวงตาซึง่ ทอดเงาสีหม่นนัน่ โดยไม่ได้ตงั้ ใจ ลังเลกับการสรรหา
ค�ำปลอบอย่างไรให้ดแู นบเนียน โดยไม่รเู้ ลยว่าอีกฝ่ายกลับสังเกตเห็นอาการ
ทั้งหมดเช่นกัน
ประณตระบายยิ้มจางพลางเอ่ยต่อ
"ความจริงยังไงพีก่ บั เกลก็ไปกันไม่รอดหรอก เราไม่มอี ะไรเหมือนกันเลย
ทัง้ อายุ รสนิยม ความคิดความอ่าน" เขาหัวเราะอายๆ "ก็ตอ้ งขอบใจเค้าแหละ
ที่ท�ำให้ชีวิตพี่พอจะมีสีสันขึ้นมาบ้าง ถึงสุดท้ายจะรู้ก็เถอะว่าสีพวกนั้นมัน
ไม่เหมาะกับพี่เอาซะเลย"
ริ้วลมหนาวพัดเรือนผมสีปีกกาของเขาอย่างเหงาๆ แล้วท่ามกลาง
ความเงียบซึ่งร่วงหล่นโดยไร้สัญญาณเตือนนั้นเอง มาลารินก็รู้สึกเหมือน
อยากร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุ สักแห่งข้างใน...ล้นรื้นขึ้นมาราวกับจะ
มองเห็นว่าโชคชะตาของเธอกับเขาถูกลิขติ มาในรูปรอยเดียวกัน...เพียงแต่
หญิงสาวไม่รู้ว่าเรื่องราวของตนจะเกิดขึ้นหลังจากนั้น และจะฝากรอยลึก
ยาวนานยิ่งกว่า
"พี่ณต..."
เธอรู้สึกว่าควรเอ่ยอะไรสักอย่าง อาจเป็นถ้อยค�ำชวนฮึกเหิมปลุกเร้า
ก�ำลังใจ หรือปลอบโยนอย่างอ่อนหวาน แต่ก็อับจนถ้อยค�ำแต่เพียงเท่านั้น
สุดท้ายจึงปล่อยให้ความเงียบเป็นฝ่ายเอื้อนเอ่ยแทนตน
"เอ ภพหายไปไหนเนี่ย สงสัยลงไปเต้นกับเพื่อนที่คลับข้างล่าง"
ราวกับล่วงรูค้ วามคิด ชายหนุม่ จึงเปลีย่ นเรือ่ งอย่างลืน่ ไหลแทน "เบือ่ รึเปล่าลี
อยากเต้นบ้างมั้ย"
"ลีถนัดนั่งเฉยๆ มากกว่าค่ะ เต้นไม่เก่ง" คนถูกชวนยิ้มแหย
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"เหมือนพี่เลย"
ทัง้ สองมองหน้ากันก่อนหัวเราะออกมาเบาๆ แล้วหญิงสาวก็ตระหนัก
ขึน้ มาได้ตอนนัน้ เองว่าเธอไม่เคยแบ่งปันช่วงเวลาเช่นนีก้ บั ประณตสองต่อสอง
มาก่อน ในอวลไออบอุ่นของเขามักมีบรรยากาศร้านกาแฟอันเรียบง่าย
เป็นฉากหลังอยู่ตลอดเวลา ทว่าพี่ประณตในคืนนี้กลับแตกต่างออกไป
ชายหนุม่ มีรอยยกยิม้ ท่ามกลางเสียงอึกทึกและระยับไฟเบือ้ งล่างซึง่ ทอดยาว
สุดลูกตา กระนัน้ ภายใต้ความสับสนวุน่ วายรอบกายก็กลับยิง่ ท�ำให้พปี่ ระณต
ของเธอดูมั่นคงกว่าที่เคย
ความรู้สึกยุบยิบกลางอกท�ำให้มาลารินยกขวดไซเดอร์ขึ้นดื่มอีก
อึกใหญ่ เกาแก้มเก้กังหาเรื่องท�ำไปเรื่อย
"เราไปดูพี่ภพกันหน่อยมั้ยคะ ไม่ใช่ว่าไปเมาแอ๋อยู่ไหนต่อไหนแล้ว"
"เอาสิ พี่ก็หวั่นๆ อยู่ กลัวว่าภพจะสนุกจนเลยเถิด"
เรียบง่ายเพียงเท่านั้น และเธอก็อาจจะแค่เดินสะดุดบันได หรือชน
คนเมา หรือมึนหัวเสียเองจากการซัดไซเดอร์ ไม่ยั้งเมื่อครู่ ทว่าท่ามกลาง
ความน่าจะเป็นมากมายทั้งหลาย หญิงสาวกลับไม่คิดเลยว่าเมื่อทั้งสอง
เดินลงไปยังบริเวณคลับชั้นล่างซึ่งนอกจากจะเจอพี่ภพเต้นแร้งเต้นกากับ
กลุ่มเพื่อนตามที่คาดไว้ กลับยังมีชายหญิงอีกคู่ท่ามกลางสลัวแสงวูบไหว
แนบชิดกันในม่านควันราวติดค้างอยู่กับภาพฝันยวนเย้า และท�ำให้ร่างสูง
ข้างเธอพลันชะงักค้าง ก่อนเผลอพึมพ�ำชือ่ ซึง่ ท�ำให้มาลารินชาดิกไปทัว่ ร่าง
"กวิน...เกวรา?"
ดวงตาเรียวยาวหันไปเขม้นมองตามประณตทันที
...แล้วเธอก็มองเห็น แสงสลัวกับเส้นไฟสีแดงหม่นปาดป่ายในฟลอร์เต้น
น�ำพาผูค้ นให้เคลือ่ นไหวไปกับจังหวะเพลงละตินอันเร่าร้อน กวินยืนอยูต่ รงนัน้
โดดเด่นท่ามกลางความไม่แน่นอนของค�่ำคืน ราวเป็นคนของดินแดน
ปริศนาจากโลกคูข่ นานอีกฟากฝัง่ ...เหมือนปีศาจซึง่ แฝงกลืนอยู่ในหมูผ่ คู้ น
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และยังมีร่างอิ่มของเกวราเกี่ยวก่ายเคลียเคล้าอยู่ไม่ห่าง ดวงหน้างาม
หลับตาพริม้ ชัดเจนว่าก�ำลังบรรเจิดเพลิดเพลินอยูก่ บั แสงไฟและคนข้างกาย
มาลารินขยีต้ า จับจ้องเข้าไปในภาพความเคลือ่ นไหวตรงหน้าจนรูส้ กึ
คล้ายจะวิงเวียนขึ้นมาตงิดๆ ครั้นลอบเหลือบไปมองประณตก็เห็นเขา
ยังชะงักค้างอยู่เช่นนั้น ซ�้ำยังไม่อาจอ่านสีหน้าได้เลยว่าก�ำลังคิดอะไรอยู่
"พี่...ณตคะ"
หญิงสาวแสร้งสะกิดอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราว หากก็โมโหตัวเองนิดหน่อย
ที่น�้ำเสียงแหลมสูงเกินพอดี
"นู่นแน่ะพี่ภพ ดิ้นอย่างกับโดนน�้ำร้อนลวก"
ใช้เวลาสักพักประณตจึงผละสายตาจากทั้งสองและมองตามค�ำกล่าว
ของเธอ ชัดเจนว่าคงตั้งใจจะท�ำเป็นมองไม่เห็นเช่นกัน
"ภพเมาแล้วรึเปล่าน่ะ"
"เดี๋ยวลีไปดูให้ค่ะ พี่ณตรอตรงนี้แหละ"
มาลารินตั้งใจจะเป็นหน้าด่านปกป้องคนเป็นเจ้านายอย่างไม่ขาดตก
บกพร่อง หญิงสาวพาตัวเองแทรกผ่านหลากหลายร่างซึ่งก�ำลังยักย้าย
ตามเสียงดนตรีอย่างลืน่ ไหล หลบท่าเต้นสะเปะสะปะจนไปถึงร่างบึกบึนของ
เพือ่ นร่วมงานรุน่ พีแ่ ละผองเพือ่ นของเขา ก่อนสะกิดแขนยิกแล้วป้องปากเรียก
แข่งกับเพลงอึกทึก
"พี่ภพ! เมารึยาง!"
"ฮะ?"
"เมายาง! โอเคป่าว!"
หญิงสาวว่าพลางท�ำมือโอเคเป็นเชิงถาม ขณะทีเ่ จ้าของวันเกิดเพิง่ จะ
เข้าใจความหมายพร้อมท�ำท่าทางแบบเดียวกันตอบกลับ ทั้งที่ยังไม่หยุด
ออกสเต็ปสักจังหวะเดียว
มาลารินไม่อยากกวนเวลาคนก�ำลังสนุก เธอพยักหน้ารับหากก็มิวาย
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เอ่ยย�้ำ
"ลีกับพี่ณตอยู่ชั้นดาดฟ้านะ ถ้าเมาก็ขึ้นไปหา อย่ากลับเอง"
"คร้าบโผม!"
ภพหัวเราะเอิก๊ อ๊ากพร้อมยกนิว้ รับทราบเรียบร้อย ขณะทีค่ นเป็นน้อง
ไม่อาจเลือกทางใดได้อกี นอกจากพยักหน้าหงึกหงักวางใจ หญิงสาวหันหลัง
กลับไปเบียดขอทางออกอีกครั้งและเกือบจะไปถึงประณตอยู่แล้วตอนที่
มือหนาของใครบางคนพลันคว้าแขนเธอไว้แน่น กระชากรั้งจนต้องหัน
กลับไปมองก่อนได้ให้สะดุ้งโหยง
...โดยไม่ได้ตั้งใจ เธอก็ร่วงหล่นลงไปในม่านสีเทาราวควันบุหรี่ซึ่ง
จับจ้องโดยไร้สมุ้ เสียง ท่ามกลางวูบไหวของแสงไฟราวภาพลวง แล้วมาลาริน
ก็เพิ่งจะสังเกตตอนนั้นเองว่าภายในดวงตาของกวินช่างเวิ้งว้าง ราวกับ
มรสุมหลงฤดูซึ่งสะบัดคว้างอย่างเดียวดายในจักรวาล มันดิ่ง ลึก ไม่อาจ
สะท้อนอะไรได้เลยกระทั่งตัวเขาเอง...
"ตามมาท�ำไม"
เสียงห้าวของเด็กหนุ่มเรียกสติกลับคืนทันที เป็นเหตุให้หญิงสาว
บิดแขนออกจากมือราวคีมเหล็กนั่นอย่างนึกฉุน
"ไม่ได้ตาม"
"ไม่ได้ตามแล้วมาอยู่นี่ได้ไง"
"...วิน"
เกวราเข้ามาเกาะแขนของอีกฝ่ายพลางใช้ดวงตากลมโตคูน่ นั้ จ้องมายัง
เธอ พิจารณาตั้งแต่หัวจรดเท้าจนหญิงสาวเพิ่งจะสังเกตตามว่าการแต่งตัว
ของเธอทั้งสองช่างแตกต่างกัน มาลารินในเสื้อคอเต่าทึมทึบกับกางเกงยีน
ตัวหลวมโพรก กับเกวราในเดรสสั้นราวตุ๊กตาบาร์บี้ไม่มีอะไรเหมือนกัน
สักนิด เจ้าหล่อนดูจะพึงใจไม่น้อยกับข้อสังเกตนี้ หากก็ดูจะไม่ชอบใจนัก
ที่คู่ควงของตนผละเข้ามาหาเธอ
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"นี่มันเด็กเสิร์ฟที่มีปัญหาคนนั้นไม่ใช่เหรอคะ เค้ากวนอะไรวินอีก"
เสียงหวานแหลมคมพุ่งใส่กันไม่ไว้หน้า
เห็นชัดว่ากวินยังไม่ได้เล่าเรื่องที่เธอกลายเป็นคนดูแลให้อีกฝ่ายฟัง
มาลารินจึงไม่คดิ เอ่ยถึง เธอรีบสะบัดแขนอย่างแรงจนเป็นอิสระก่อนยักไหล่
ชี้แจงด้วยสีหน้าเรียบเฉย
"เรือ่ งบังเอิญน่ะค่ะ...ฉันมากับพีป่ ระณต" ประโยคหลังตัง้ ใจเน้นย�ำ้ กึง่
จะให้สัญญาณเตือน
เกวราพลันนิ่งค้างขณะที่เด็กหนุ่มมุ่นคิ้วคล้ายจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
"เธอมากับใครนะ"
"เอาเหอะ จะเต้นจะดื่มอะไรก็ตามสบาย ไม่ต้องมาสนใจฉัน...แต่
เอาให้พอดีๆ หน่อยแล้วกัน อย่าไปเมาจนมีเรื่องอีกล่ะ"
"พูดอะไรเนี่ย" สาวน้อยอีกคนเริ่มมีทีท่าไม่พอใจ "คิดว่าตัวเอง
เป็นใครถึงกล้ามาเจ้ากี้เจ้าการ"
"เฮ้อ น่าร�ำคาญใช่มยั้ ถึงได้บอกไงว่าวันนีไ้ ม่ตอ้ งสนใจฉัน" คนโดนเหวีย่ ง
ระบายลมหายใจตอบอย่างใจเย็น
เพราะไม่อยากเสียเวลาไปกับการต่อล้อต่อเถียงที่ดูไม่สิ้นสุด จบค�ำ
มาลารินก็หมุนตัวกลับไปหาประณตโดยไม่อนิ งั ขังขอบเด็กหนุม่ อย่างทีป่ ากว่า
จริงๆ
ไม่...แม้กระทัง่ หันกลับไปมองว่ามีประกายกรุน่ บางอย่างค่อยๆ พาดผ่าน
แววตาคู่นั้น เป็นระลอกคลื่นที่แม้แต่เจ้าตัวก็ยังไม่อาจอธิบายได้
...กวินร�ำคาญที่เธอเอาแต่วิ่งตามเขาราวไม่รู้เหน็ดรู้หน่ายก็จริง ทว่า
การท�ำทีราวกับปล่อยอิสระให้กันเช่นนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง...ที่แน่ๆ คือเขา
ไม่ชอบ ทัง้ สีหน้าปราศจากทุกข์รอ้ น น�ำ้ เสียงเอือ่ ยเฉือ่ ยไร้แยแส ท่าสะบัดหน้า
หันหลังกลับ...ทุกอย่าง เขาไม่ชอบทุกๆ อย่างที่ยายผู้หญิงบ้านั่นเพิ่งจะ
แสดงออกมา!
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มาลารินลอบมองพี่ประณตเป็นระยะขณะเดินกลับขึ้นไปนั่งรับลม
บนชั้นดาดฟ้าตามเดิม เจ้านายของเธอยังคงมีรอยยิ้มอ่อนๆ ระบายอยู่บน
ใบหน้าตลอดเวลา แต่หากจะมีสงิ่ หนึง่ สิง่ ใดเปลีย่ นไปก็คงเป็นเงาหม่นจางๆ
ซึ่งลอบปรากฏอยู่ในดวงตาของเขา ทออ่อนระหว่างสับสนกับจนใจ และ
ท�ำให้คนลอบมองต้องสะบัดร้อนสะบัดหนาวอยูก่ บั ความกังวลอย่างไร้สมุ้ เสียง
และท�ำได้เพียงปล่อยให้ความเงียบไหลผ่าน เธออยากเอ่ยค�ำพูดเท่ๆ
ปลอบโยนชายหนุม่ อาจจะลอกมาจากหนังสักเรือ่ งหรือนิยายสักเล่ม เกือบจะ
เค้นสมองออกมาได้แล้วด้วยซ�้ำ ก่อนจะต้องชะงักงันเมื่อจู่ๆ ร่างสูงของ
เด็กหนุม่ ก็เดินตามเข้ามา โดยมีเกวราซึง่ แสดงออกชัดเจนว่าไม่เต็มใจอย่างยิง่
ก�ำลังกึ่งเดินกึ่งวิ่งตามหลัง
"มาท�ำอะไรเนี่ย"
มาลารินอดถามด้วยความประหลาดใจกึ่งจะฉุนนิดๆ ไม่ได้ ทว่ากวิน
กลับไม่คดิ ตอบค�ำถามเธอ ร่างสูงพาตัวเองนัง่ ลงตรงข้ามกัน ปรายตาเพียง
ผาดๆ พร้อมแสยะยิ้มเยาะก่อนหันไปเอ่ยกับชายอีกคนแทน
"ไม่ยักรู้ว่าคุณอาก็มาเที่ยวที่แบบนี้ด้วย"
"คุณอาเหรอ..."
คราวนีก้ ลับเป็นเกวราทีเ่ ผลอทวนค�ำด้วยสีหน้าตืน่ ตะลึง ใบหน้าเนียน
ซีดลงอย่างรวดเร็ว หล่อนไม่ได้ถามหาค�ำอธิบายจากกวินด้วยซ�ำ้ ดวงตา
กลมโตเหลือบมองประณตเพียงครูส่ นั้ ๆ แววปริวติ กกะเทาะผ่านปราการข้างใน
ก่อนรีบเบนไปทางอืน่ ทันที กลับกลายเป็นเด็กหนุม่ ต่างหากทีก่ ล่าวต่ออย่าง
ไม่สนใจใคร
"ผมลืมแนะน�ำเหรอ เกล นี่อาประณต คุณอาของผมเอง"
ไอ้เด็ก...
หญิงสาวสะเทือนเลื่อนลั่นอยู่ในใจคนเดียวท่ามกลางความพยายาม
กลบซ่อนท่าทีกระอักกระอ่วนของเกวรา รายนั้นหน้าซีดเผือดคล้ายจะล้ม
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อยู่รอมร่อแล้ว
มาลารินยกขวดไซเดอร์ในมือขึน้ ซดอึกๆ จนเกลีย้ ง ปล่อยให้อวลฟอง
ชุลมุนพลุ่งพล่านลงท้องด้วยหวังจะกลบเสียงหัวใจครึกโครม ครั้นช�ำเลือง
ไปเห็นว่าดวงตาสีเทาคู่นั้นก�ำลังจับจ้องตนอยู่ก็ได้ให้มุ่นคิ้วพร้อมจ้องกลับ
หมายมาดตอบโต้แต่เพียงสงัดงัน สายตาแบบนั้นหมายความว่าอย่างไร
จะขุ่นเคืองอะไรกันนักหนาในเมื่อคืนนี้เธอให้อิสระเขาเต็มที่แล้ว...
"วิน ดูวิวตรงนั้นสิคะ สวยมากเลย"
เกวราตัดสินใจท�ำลายบรรยากาศขมึงตึงด้วยการเปลีย่ นหัวข้อสนทนา
หล่อนลากแขนร่างสูงไปยังขอบระเบียงก่อนชีช้ วนดูระยับไฟเบือ้ งล่าง กีดกัน
เด็กหนุม่ ออกจากความเป็นไปได้อนั จะลุกลามถึงอดีตอย่างสุดความสามารถ
และทิ้งให้มาลารินกับประณตถูกปกคลุมด้วยความเงียบใบ้ดังเดิม
สายลมยามราตรีพลิ้วผ่านทั้งสองไปวูบสั้นๆ น�ำความเย็นเข้าช�ำแรก
บรรยากาศหนักอึ้ง ก่อนที่ประณตจะค่อยๆ หันหน้ามาหาหญิงสาว ระบาย
ลมหายใจอย่างคนทีต่ กตะกอนความคิดกับจัดระเบียบอะไรต่อมิอะไรข้างใน
เสร็จสิ้นแล้ว
"ลีรู้อยู่แล้วเหรอว่าเกลก�ำลังคบกับวิน"
มันเป็นค�ำถามทีไ่ ม่ได้คาดคัน้ หรือเจือกระแสรวดร้าวประเภทใดเป็นพิเศษ
หากกลับสร้างความรูส้ กึ อันยากจะตอบกลับหรือโกหกได้ คนถูกถามยิม้ แหย
น�้ำเสียงของพี่ประณตบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการค�ำตอบจากเธอ ฟองพราย
จากไซเดอร์ในท้องยังผุดพล่านจนโลกของหญิงสาวเริม่ วูบไหว กระนัน้ มาลาริน
ก็ยังลอบผินหน้าไปพินิจท่าทีฉอเลาะของเด็กสาวกับสายตาร้ายกาจสีเทา
ควันบุหรีท่ เี่ อาแต่จะฉายแววหยามเหยียดกับเกลียดชังโลกทัง้ ใบนัน่ ก่อนจะได้
ให้ข�ำพรืดออกมาเบาๆ ห้ามตัวเองไม่ได้ซ�้ำยังไร้สาเหตุ หันมาอีกครั้งก็
เห็นแต่รอยยิ้มอบอุ่นของเจ้านายแบบที่ท�ำให้เผลอยิ้มตาม
"ถ้าลีเป็นเกวรา ลีจะเลือกพี่ณตแทนเด็กบ้านั่น"

ราตรีนิมิต

เสียงเอ่ยออกจะอ้อแอ้เล็กน้อยเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ มาลาริน
พยักหน้าหงึกหงักยืนยันค�ำพูดราวจะย�้ำว่าเป็นความจริงทุกประการ
"ยังไงก็ต้องพี่ณตอยู่แล้ว...แต่เสียดายที่ลีไม่ใช่น้องเกล ลีไม่มีสิทธิ์
เลือกแทนเค้า"
กล่าวจบก็เอนตัวไปตามทิศทางพระพายพัดผ่านราวจะไหลกลืนไปใน
ระบายสายลม หญิงสาวหลับตา ปล่อยให้ปอยผมเคลียคลอปรางแก้ม
ใต้เวิ้งฟ้ามืดสนิทกับแว่วเสียงบทเพลงของคนหลงทาง มาลารินไม่รู้ว่า
ถ้อยค�ำของตนจะกลายเป็นผลึกติดค้าง และไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าชั่วขณะนั้น
ประณตจะพึมพ�ำตอบกลับมา...ด้วยถ้อยค�ำเบาหวิวซึ่งมีแต่เขาเท่านั้น
ที่ได้ยิน
"แสดงว่าถ้าเลือกได้...ลีจะเลือกพี่เหรอ"
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บทที่

5

ปัจจุบัน
ประเทศไทย
ทันทีที่ประตูรั้วขนาดใหญ่เปิดอ้าจากระบบอัตโนมัติ รถยนต์คันหรูก็
ทะยานเข้าสูเ่ ขตบ้านตันติณรงค์ราวกับหอบพาด้วยแรงโทสะ ผ่านพืน้ ชืน้ แฉะ
จากสายฝนไปจอดหน้าตัวตึก ก่อนที่ร่างสูงของกวิน ตันติณรงค์ ทายาท
คนโตจะก้าวลงมาพร้อมประกายตาคมกริบแบบที่ไม่มีใครกล้าสบมองคูน่ นั้
มือหนาดึงเนกไทให้คลาย ค้างไว้แต่เพียงหลวมๆ และสิ่งเดียวที่เขาท�ำ
ต่อจากนัน้ ก็คอื การยืนนิง่ ข่มกลืนลมหายใจหน่วงหนักอย่างเชือ่ งช้ากระทัง่
ดูสงบลง กับจดจ่อรอคอย ราวเสือในเร้นพรางของพุม่ หญ้า เขารูว้ ธิ กี าร สิบปี
ที่ผ่านมาไม่ได้ผ่านไปโดยเสียเปล่ากับการบ่มเพาะเด็กวู่วามคนหนึ่งให้
กลายมาเป็นชายหนุ่มอย่างทุกวันนี้...
แล้วก็เป็นอย่างที่คาดไว้...ใช้เวลาไม่นานเลยตอนที่รถสปอร์ตสีขาว
ของกีรติขบั ตามเข้ามาเพียงเพือ่ จะเห็นว่าคนเป็นพีก่ ำ� ลังยืนรอตนอยู่ เด็กหนุม่
ผูม้ กั จะมีทา่ ทีสดใสกับออกจะดูซอื่ บริสทุ ธิเ์ ป็นประจ�ำจับจ้องกวินด้วยสายตา
แห่งค�ำถามโดยไม่ปิดบัง ในระลอกบางอย่างก็ยังกระเพื่อมไหวด้วยโทสะ
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อันหาได้ยากยิ่งอีกด้วย
"แกรู้จักกับผู้หญิงคนนั้นนานแค่ไหนแล้ว"
ผูม้ ลี ำ� ดับศักดิอ์ ย่างคนเกิดก่อนเอ่ยพร้อมรอยยิม้ เหยียดเมือ่ น้องชาย
เดินเข้ามาใกล้ ขณะที่กีรติกลับเปิดเผยความไร้เล่ห์เหลี่ยมออกมาอย่าง
ง่ายดายด้วยการเริ่มขมวดคิ้วชัดเจน
"ผมสิต้องเป็นฝ่ายถามว่าพี่รู้จักคุณลีได้ยังไง"
"ฉันไม่จ�ำเป็นต้องตอบแก"
คนถูกย้อนว่าพลางไหวไหล่อย่างไร้แยแส สร้างความขุ่นมัวให้ฝั่ง
น้องชายจนต้องตอบโต้แบบเดียวกันบ้าง
"งั้นผมก็ไม่จ�ำเป็นต้องตอบพี่เหมือนกันครับ"
"...กับผู้หญิงที่แก่กว่าเป็นสิบปี แถมยังมีลูกติดเนี่ยนะ"
ร่างสูงสาวเท้าเข้าใกล้คสู่ นทนาช้าๆ ขณะพินจิ มองเข้าไปในประกายตา
กระจ่างใสอย่างที่ไม่เคยถูกท�ำร้ายให้แตกร้าวสักครั้งในชีวิตคู่นั้น ก่อน
แค่นเสียงหัวเราะทั้งที่ไม่มีเรื่องใดให้ข�ำสักนิด
"แกไม่รู้อะไรเลยกีรติ...ไม่รู้อะไรแม้แต่อย่างเดียว"
ใช่...กีรติไม่รอู้ ะไรเลย เด็กคนนีเ้ กิดมาอย่างสมบูรณ์พร้อม ท่ามกลาง
ความอบอุ่นซึ่งถูกจุนเจือไม่เคยขาดของทั้งพ่อ แม่ และย่า เขาคาดไม่ถึง
หรอกว่าโลกใบนี้มันอุบาทว์บัดซบแค่ไหน และคงไม่คิดว่าใครต่อใครที่
เดิ น พล่ า นไปมาแทบจะชนกั น บนท้ อ งถนนนั่ น ก็ ด ้ ว ย...ปลิ้ น ปล้ อ น
ตลบตะแลง กับเอาแต่จะฉีกเฉือนกันและกันอย่างไร้ความปรานีเมือ่ มีโอกาส
กีรติไม่รอู้ กี ว่าฉากชีวติ งดงามทีเ่ ขาวางใจเหล่านัน้ จะต้องพังครืนลงต่อหน้า
ต่อตาในสักวัน เพราะไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ที่จะเป็นนิรันดร์...ทั้งผู้คน
ความรัก หรือค�ำสัญญา...
"พี่วินหมายความว่าไง"
เด็กหนุ่มจ้องมองอีกฝ่ายพร้อมสีหน้ากังขา ขณะที่สายลมหอบหนึ่ง
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พลันวูบผ่านสวนด้านหลังพัดเอาหยาดฝนคั่งค้างบนต้นไม้ใหญ่ให้พรูพร่าง
ลงสูพ่ นื้ เบือ้ งล่าง ทิง้ เอาไว้แต่ยอดใบเปียกปอนกับเสียงซ่าๆ ต่อกันเป็นทอดๆ
"มีเรื่องอะไรที่ผมไม่รู้..."
"ตาติ"
บทสนทนาชะงักลงเพียงเท่านั้น เมื่อบริเวณโถงในบ้านพลันปรากฏ
ร่างอวบอิม่ ของสตรีวยั กลางคนผูห้ นึง่ ก�ำลังก้าวเดินอย่างแช่มช้อยเข้ามาหา
ทั้งสอง ชะงักในท่าทีเล็กน้อยคล้ายสัมผัสถึงบรรยากาศหนักอึ้งบางอย่าง
กระนัน้ หล่อนก็พนิ จิ กวินกับบุตรชายของตนต่ออีกชัว่ ขณะสัน้ ๆ ก่อนระบายยิม้
ด้วยท่าทางใจดี
"มีอะไรกันรึเปล่าจ๊ะ"
ดวงตาสีเทาของชายผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทางสายเลือดกับอีกฝ่าย
พลันสลัดทิ้งห้วงอารมณ์ท้ังหมด แล้วกลับมาปกคลุมตนเองด้วยม่านเงา
บางอย่างอีกครัง้ คลุมเครือ ยากจะอ่านออก ก่อนกระตุกมุมปากในเสีย้ ววินาที
เมื่อเอ่ยตอบเสียงเรียบ
"ลองถามลูกชายคุณน้าดูสิครับ"
เขากล่าวทั้งๆ ที่รู้ว่าค�ำพูดของตนจะสร้างหลุมพรางแห่งความสงสัย
ลงในใจคนฟังอย่างไม่อาจเป็นอื่นไปได้ ก่อนจะสลับมองสองแม่ลูกเพียง
แวบสั้นๆ แล้วเดินเข้าบ้านโดยไม่หันกลับมาอีก
กระทั่งเจ้าของร่างสูงเดินหายไปแล้วนั่นแหละ คุณนัยนาหรือที่กวิน
เรียกอย่างห่างเหินว่า 'คุณน้า' จึงลอบมองประกายตาว้าวุ่นของบุตรชาย
ก่อนแตะเบาๆ ที่แขนเพื่อกระซิบถามอย่างอ่อนโยน
"ทะเลาะอะไรกันรึเปล่าลูก"
"...เปล่าฮะ"
กีรติไม่ได้สบตามารดาขณะตอบ และทั้งๆ ที่ไม่อยากยอมรับสักนิด
ทว่าความจริงก็คือเขาก�ำลังติดเข้าไปในกับดักแห่งความสงสัยซึ่งถูกวาง
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กระจายอย่างยากจะหาทางเลี่ยงหลบ...ทั้งจากกวิน คุณมาลาริน หรือ
แม้กระทั่งตัวเขาเอง...
เด็กชายศรันย์เพิ่งจะท�ำการบ้านข้อสุดท้ายเสร็จพอดี ตอนที่ 'แม่ลี'
ของเขาเดินเข้ามาในห้อง
หญิงสาวก้าวเดินเงียบเชียบเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ประจ�ำ เดียวดาย
คล้ายกับห่อคลุมตัวเองจากโลกทัง้ ใบ และนานๆ ครัง้ หรอกถึงจะยอมหัวเราะ
ออกมาบ้าง จนบางครั้งศรันย์ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าแม่ก�ำลังข�ำจริงๆ หรือ
ท�ำไปเพือ่ ไม่ให้ตวั เองลืมว่าวิธีหวั เราะต้องท�ำอย่างไรกันแน่ ถึงกระนั้นแม่ลี
ของเขาก็ยังเป็นคนที่ ใจดีที่สุดเสมอมา...เป็นแม่ผู้คอยเลี้ยงดูเขาอย่าง
ไม่รู้ล้ารู้หน่ายตั้งแต่ลืมตาเกิดจนถึงยามนี้...แต่เพียงผู้เดียว
ศรันย์เก็บสมุดการบ้านใส่กระเป๋านักเรียน ก่อนจะรีบกระโดดแผล็วขึน้ ไป
บนเตียงโดยไม่ต้องให้บอกด้วยซ�้ำ เพื่อจะได้ใช้ดวงตากลมโตสีด�ำคู่นั้น
ช้อนขึ้นจับจ้องมารดาอย่างน่าชังพลางเอ่ยถาม
"คุณยายนอนแล้วเหรอฮะ"
มาลารินพยักหน้ารับ เธอหันไปมองโต๊ะที่ไม่มีสมุดการบ้านค้างคา
ครู่สั้นๆ ขณะเอื้อมตัวไปปิดหน้าต่างบนหัวเตียง
"ท�ำการบ้านเสร็จหมดแล้วเหรอรัน"
"เสร็จหมดแล้วครับ"
เด็กชายพยักหน้ารับอย่างกระตือรือร้น ก่อนเอนตัวลงนอนเพื่อรอให้
แม่ห่มผ้าให้ นี่คือช่วงเวลาที่ศรันย์โปรดปรานที่สุด แม่ลีจะคลี่ผ้าห่มซึ่งถูก
พับเก็บอย่างเรียบร้อยจากปลายเตียงขึน้ มาทาบทับลงบนอกเขาพอดิบพอดี
ก่อนจะจัดนู่นจัดนี่ไปรอบๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามันจะคลุมตัวเขาไปตลอดคืน
จนถึงเช้า และบางที...หากแกล้งหลับเร็วหน่อย ศรันย์จะรู้ด้วยว่าแม่แอบ
จุมพิตแผ่วเบาลงบนหัวของเขาก่อนออกจากห้องไปอย่างเงียบงัน
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ทว่าคืนนี้กลับแตกต่างออกไป เรื่องราววุ่นวายเมื่อตอนบ่ายแก่ยัง
ติดค้างอยูใ่ นใจเด็กชาย ดังนัน้ ทันทีทผี่ า้ ห่มถูกวางทาบตัว ศรันย์กค็ ว้าเรียวมือ
ของผูเ้ ป็นมารดามากุมแน่น ขณะทีด่ วงตาคูโ่ ตยังคงช้อนขึน้ สบมองอีกฝ่าย
ด้วยความเป็นห่วงอย่างไม่ปิดบัง
"ยังเจ็บอยู่มั้ยฮะ"
เพียงเท่านั้น ใบหน้าอันคลุมเครือแววเฉยชาอยู่เสมอของมาลารินก็
ระบายเงารางของความเอ็นดูออกมา หญิงสาวเอือ้ มมือไปลูบเรือนผมเส้นเล็ก
ดุจสายไหมแผ่วเบาราวจะกล่อมฝันคนตรงหน้า แล้วเหลือบมองแผลที่เท้า
ของตนแวบสั้นๆ ก่อนตอบ
"ไม่เจ็บแล้ว" ริมฝีปากอิม่ ยกมุมหยักขึน้ จาง "แผลแค่นเี้ อง เดีย๋ วก็หาย"
อาจเพราะเป็นเด็ก คงจะอย่างนัน้ ศรันย์จงึ เชือ่ ค�ำของมารดาโดยทันที
ซ�้ำยังแย้มยิ้มวางใจ เด็กชายไม่คิดถามอะไรหรือกระทั่งว่าใครคือชายที่
เข้ามาแสดงอาการเกรี้ยวกราดคนนั้น เขาค่อยๆ หลับตาลงเชื่องช้าแล้ว
ร่วงลงสูค่ วามง่วงงุนจากการถูกลูบเรือนผม ผลุบหายเข้าไปในล�ำน�ำความฝัน
สักเรือ่ งอย่างง่ายดาย ทัง้ ยังไม่เข้าใจตัวเองด้วยซ�ำ้ ว่าแท้จริงแล้ว 'ความเจ็บ'
ที่ตนสื่อถึงไม่ใช่แผลเศษแก้วบาด...หากเป็นรวดร้าวบางอย่างข้างในซึ่ง
มักจะลักลอบปรากฏผ่านแววตาในโมงยามที่แม่ของเขาไม่รู้ตัวต่างหาก
ศรันย์ ไม่รู้ หรือต่อให้รู้...ความเจ็บปวดที่หญิงสาวก�ำลังแบกรับก็ยัง
มากเกินกว่าที่เด็กวัยสิบขวบจะจินตนาการถึงอยู่ดี
ใช้เวลาต่ออีกสักพักกว่าจะแน่ใจว่าคนตัวเล็กร่วงลงสู่นิทราฝันแล้ว
จริงๆ มาลารินจ้องมองใบหน้าเกลีย้ งเกลาชวนเอ็นดูของเด็กชายในความมืด
ต่ออีกชัว่ ครูก่ อ่ นจะค่อยผละออกจากห้อง ก้าวเดินผ่านเงาสลัวและสงัดเงียบ
ของค�่ำคืนอย่างเดียวดายไปในบ้านซึ่งยังเหลือเพียงเธอที่ยังตื่น หญิงสาว
ทิง้ ตัวลงบนเก้าอีโ้ ยกริมหน้าต่างอย่างคนไร้เรีย่ วแรง มองผ่านความมืดออกไป
มีเพียงเงาจันทร์อา้ งว้างซึง่ สาดกระทบร้อยพันดอกใบชืน้ ชุม่ ในสวน สายฝน

ราตรีนิมิต

เมือ่ ตอนบ่ายทิง้ เอาไว้แต่หยดน�ำ้ ใสกระจ่างปลายยอด ระริกไหวจนแวบหนึง่
ก็ดูราวกับต้นไม้ก�ำลังร�่ำไห้ หรือบางที...พวกมันอาจหลั่งน�้ำตากันอยู่จริงๆ
ก็ได้
เมี้ยว...
แมวอ้วนพาตัวเองเข้ามาถูไถกับเรียวขาของมาลารินอย่างเชื่องช้า
มันเหลือบดวงตาสุกสกาวราวกับนวดาราคู่นั้นขึ้นมามองเธอครู่สั้นๆ ก่อน
ผละออกไปขดม้วนบนโซฟาเยื้องกันราวรู้ว่าก�ำลังจะเกิดอะไรขึ้น
และมันก็เกิดขึน้ จริงๆ ตอนนัน้ เอง เฉกเช่นเคยเป็นตลอดสิบปีทผี่ า่ นมา
โดยไร้สุ้มเสียง ท่ามกลางม่านเงาแสนเศร้าซึ่งไม่เคยมีใครรับรู้...มาลารินก็
ร้องไห้ สัน่ สะอืน้ อย่างเงียบเชียบ ล่มร้างภายใต้แสงจันทร์สอ่ งกับหยาดหยด
ความทรงจ�ำพรูพร่างประดังประเด
สิ่งที่เคยเกิดขึ้น สิ่งที่เคยรู้สึก ความผิดพลาดและรอยน�้ำตาร่วงหล่น
ลงมาไม่ขาดดุจสายฝน
ใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าที่หญิงสาวจะสูดลมหายใจลึก เงยหน้าขึ้นมา
ก็เห็นว่าแมวอ้วนหลับตาลงไปแล้ว...แต่มนั ไม่ได้หลับหรอก เธอรูด้ ี มันก็แค่
เบื่อจะมองมนุษย์หน้าโง่อย่างเธอร้องไห้ต่างหาก
ริมฝีปากอิม่ ค่อยๆ ยิม้ หยันขณะหยิบโทรศัพท์มอื ถือออกมา แสงจาก
หน้าจอสีเ่ หลีย่ มสาดสะท้อนให้หยดน�ำ้ ตาทีย่ งั ไหลร่วงกลายเป็นสีอะความารีน
ตอนที่เธอกดโทรออก แล้วรอคอยกระทั่งปลายสายตอบรับ
"พีณ่ ต..." รสขมๆ ข้างในตีรนื้ จนต้องข่มกลัน้ ในครูข่ ณะ "เค้าเจอลีแล้ว"
มาลารินกระซิบแผ่วเจือก้อนสะอืน้ จนสากเครือใต้มา่ นเงาสลัวรางนัน้
อย่างเดียวดาย...
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