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"นั่นไง สงสัยแต่ไม่ถามอีกแล้ว" ตาณเอียงหน้ามามองสบตาลตางค์
ค�ำพู ดดักคอของเขาท�ำให้เธอรู้สึกเก้อๆ
แต่ก็ยังไม่ปริปากถามอยู่ดี
"สงสัย อึดอัดใจกับค�ำพู ด...ท่าทางของผมไม่ใช่เหรอ
ท�ำไมไม่ถามว่าเพราะอะไร" ตาณต้อนหญิงสาวที่เอาแต่นิ่งเงียบ
อาการเม้มปากน้อยๆ ของเธอท�ำให้อดไม่ได้ท่จ
ี ะยิ้ม
"ท�ำไมล่ะคะ"
"ก็เพราะผมไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับผู้หญิงที่เป็นปัจจุบันและอนาคตของผมน่ะสิ
คุณนั่นแหละลตางค์ ผมไม่ชอบให้ผู้ชายคนไหนมาวุ่นวายใกล้ๆ คุณ"
"คุณตาณ..."

ค�ำน�ำ

แม้วนั เวลาทีเ่ ราร่วมเดินทางมาจากจุดเริม่ ต้นของแจ่มใสด้วยหนังสือแนว
'ความรู้สึกดีที่เรียกว่ารัก' จะผ่านไปนานเท่าไหร่ หากสิ่งที่ยังชัดเจนอยู่ในใจ
คือความทรงจ�ำและความสุขจากเรือ่ งราวทีเ่ ราได้รว่ มแบ่งปันกับนักอ่านเสมอมา
ชื่อของ 'ความรู้สึกดีที่เรียกว่ารัก' ยังคงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในหมู่นักอ่าน
อยู่เรื่อยๆ ซึ่งส�ำหรับนักเขียนและคนท�ำหนังสืออย่างพวกเราแล้ว นับเป็นเรื่อง
น่ายินดีและภูมิใจอย่างยิ่ง เมื่อหนังสือที่พวกเราท�ำด้วยความตั้งใจกลายเป็น
ความรู้สึกดีที่ประทับแน่นอยู่ในหัวใจของนักอ่านเช่นนี้
การกลับมาอีกครั้งของ 'ความรู้สึกดีที่เรียกว่ารัก' ก็เพื่อขอบคุณนักอ่าน
ทีอ่ ยูร่ ว่ มกับเรามาในการเดินทางอันแสนยาวนาน และเพือ่ มอบความสุข สดใส
ละมุนละไมของความรักให้กับนักอ่านรุ่นใหม่ๆ ได้รู้จัก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หนังสือของเราจะท�ำให้นกั อ่านทุกท่านมีชว่ งเวลาอบอุน่ และสามารถยิม้ ได้ดว้ ย
หัวใจที่เติมเต็มด้วยความหวานล�้ำไปด้วยกันค่ะ
ส�ำหรับเรือ่ ง 'ตอ้ นรัก' นัน้ เป็นผลงานของ 'ฌามิวอาห์' ทีอ่ ยูใ่ นความทรงจ�ำ
ของนักอ่านหลายๆ ท่าน ด้วยเรื่องราวน่ารักๆ ของชายหนุ่มผู้แสนเอาแต่ใจ
เมื่อลองได้เลือกให้ใคร หรืออะไรเป็น 'ของตาณ' แล้วเขาก็จะรักแสนรัก
ท�ำเอานักอ่านหลายๆ ท่านอมยิม้ ไปกับความน่ารักจนอยากจะลองเป็น 'ลตางค์'
สาวน้อยผูท้ ชี่ ายคนนีห้ วงแหนนักหนาดูเข้าสักวัน แต่ในความหวานละมุนละไมนี้
ความรักของทั้งคู่ก็มีอุปสรรคไม่น้อยค่ะ เมื่อลตางค์ดันมีความเกี่ยวข้องกับ
คนที่ตาณไม่ชอบเอาเสียเลย… แล้วคุณตาณของสาวๆ นักอ่านของเราจะท�ำ
อย่างไร ขอเชิญทุกท่านพลิกหน้าถัดไปเพื่อร่วมเอาใจช่วยเขากันเลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต

ส� ำนักพิ มพ์ แจ่มใส

ประวัตินักเขียน
ฌามิวอาห์

ฌามิวอาห์…นักร่างฝันชาวเหนือ เกิด เติบโตและใช้ชีวิตที่เชียงใหม่ จบ
การศึกษาในด้านที่ไม่เกีย่ วกับวรรณกรรมและวรรณศิลป์ อาศัยใจรักในการอ่าน
และความหลงใหลในโลกของตัวอักษรหนุนใจให้ลงมือเขียน โดยมีผลงานแรก
คือ 'ทะเลดาวในใจ' ตีพิมพ์ ในชุดพิเศษ 'ความรู้สึกดี… ที่เรียกว่ารัก' โดย
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใสในปี พ.ศ. 2549
นอกจากนิยายแนวความรักในปัจจุบนั แล้ว ยังชอบเขียนงานแนวแฟนตาซี
ผลงานแรกคือ 'เรอา กาลเวลา มนตราแห่งรัก' และพีเรียดย้อนยุค ผลงานแรก
คือ 'ลานแก้ว…มันตรา'
ในการท�ำงานเขียน ความสุขที่สุดคือการได้มีโอกาสร้อยเรียงและน�ำ
ความฝัน…จินตนาการออกไปทักทายหัวใจผู้คน ซึ่งหวังเสมอว่าจะได้สร้าง
รอยยิ้มที่บนแก้มและแต้มอยู่บนหัวใจผู้อ่านเป็นรางวัล
ขอบคุณทุกหัวใจที่เปิดโอกาสให้ความฝันของฌามิวอาห์ ขอบคุณ
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใสในการได้กา้ วเข้ามาบนเส้นทางวรรณกรรมนีเ้ ต็มตัว ขอบคุณ
ทุกก�ำลังใจจากครอบครัว…คนรอบข้าง และขอบคุณทุกมิตรภาพที่มอบให้กัน
หากมี โ อกาสหรื อ อยากทั ก ทายกั น ขอเชิ ญ ได้ ที่ โ อเอซิ ส แห่ ง ความฝั น
www.jhaamuah.com นะคะ ยินดีต้อนรับทุกหัวใจค่ะ ^^

แนะน�ำตัวละคร

ตาณ		ผู้บริหารหนุ่มที่เชื่อมั่นในตัวเอง ภายนอกเป็นคนอารมณ์ดี เข้ากับ
คนอื่นง่าย ลึกๆ แล้วเป็นคนรักความเป็นส่วนตัว สิ่งไหนที่ถือว่าเป็น
'ของตาณ' จะหวงแหนไม่ยอมให้ใครได้แตะต้อง โดยเฉพาะแม่
ลตางค์ 	หญิงสาวที่เพิ่งเริ่มท�ำงาน นอกเวลาเป็นนักเขียนนิยาย เป็นคน
มองโลกด้วยความเข้าใจ ค่อนข้างยอมคน ความเป็นลูกนอกสมรส
ท�ำให้ไม่สนิทกับพ่อหรือแม่ตัวเอง
บุหลัน		แม่ของตาณ นักแสดงอาวุโสที่มีชื่อเสียงในวงการ และเป็นนักเขียน
เจ้าของนามปากกาแววบุหลันซึ่งลตางค์ชื่นชม หลังสามีเสียชีวิต
ก็ครองตัวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนไหนเพื่อลูกชาย
พีรพัฒน์		พ่อของลตางค์ อดีตนักแสดงที่ผันตัวมาท�ำงานเบื้องหลังในวงการ
บันเทิง ไม่เคยเปิดเผยภูมหิ ลังโดยเฉพาะเรือ่ งลูกสาว มาติดพันบุหลัน
ซึ่งท�ำให้ตาณไม่พอใจ
ปกรณ์		ลูกผู้พี่ของตาณ รู้จักและเข้าใจตาณเป็นอย่างดี
เพียงขวัญ	ภรรยาปกรณ์ เป็นคนใจดี มีน�้ำใจ อดีตเคยเป็นเลขาฯ ของตาณ
มีนา		เพื่อนสนิทของลตางค์ เป็นคนรักเพื่อน ถือว่าหน้าที่ปกป้องเพื่อน
หัวอ่อนอย่างลตางค์เป็นของตน
ปานทิพย์		หัวหน้างานคนแรกของลตางค์ เป็นหญิงสาวทันสมัย ทะเยอทะยาน
ท�ำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้ไปยังจุดหมายที่ต้องการโดยไม่สนวิธี
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บทที่

1

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่เนืองแน่นไปด้วยผู้คนท�ำให้ชายหนุ่ม
รูปร่างสูงโปร่งต้องอาศัยความระมัดระวังอยู่สักหน่อยในการเคลื่อนตัว
ไปข้างหน้า สายตามองสูงเหนือระดับศีรษะ หาป้ายชื่อส�ำนักพิมพ์ที่เป็น
จุดหมายปลายทางอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่ใบหน้าคมสันจะระบายยิ้มน้อยๆ
...อยู่นั่นเอง...
ชายหนุม่ ขยับตัวไวอยากไปให้ถงึ ทีห่ มายเร็วขึน้ ทัง้ ทีค่ ดิ ว่าระวังดีแล้ว
ก็ยังพลาดชนหญิงสาวตัวเล็กคนหนึ่งเข้าจนได้อยู่ดี
"ขอโทษครับ"
ไวกว่าความคิด มือของเขาโอบตวัดรอบเอวเธอเอาไว้เหมือนเป็น
สัญชาตญาณมากกว่าตั้งใจ
'เป็นผู้ชายต้องดูแลปกป้องผู้หญิงนะลูก' ค�ำสอนของแม่ตั้งแต่เล็ก
จนโตล่ะมั้งที่ท�ำให้เขาเป็นแบบนี้
"ขอโทษค่ะ" เสียงของหญิงสาวพึมพ�ำตอบกลับมาทัง้ ทีเ่ ป็นฝ่ายถูกชน
พอตัง้ ตัวได้กร็ บี เบีย่ งตัวออกจากการประคองของเขาเพือ่ ทรุดตัวลงไปหยิบ
ถุงหนังสือที่ตกลงพื้นขึ้นมาอย่างหวงแหนก่อนที่มันจะกลายเป็นที่รองเท้า
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ของใครเข้า โดยไม่สนใจหันมามองชายหนุ่มผู้มีน�้ำใจเลยสักนิด
อาการประคองเป็นห่วงหนังสือของเธอท�ำให้สายตาของเขาอ่อนแสง
โดยไม่รู้ตัว กระทั่งเผลอไล่สายตาพิศมองใบหน้าเรียวมนล้อมกรอบด้วย
ผมยาวตรงประบ่า ประกายตาโล่งใจของเธอเมือ่ ไม่พบความเสียหายเกิดขึน้
กับหนังสือในมือท�ำให้อดชอบใจไม่ได้
คนรักหนังสือ...แถมยังเป็นหนังสือที่เขาเองก็รักมากเสียด้วย ไม่ว่า
มันจะมีกี่ก๊อปปี้ หรืออยู่ในความครอบครองของใครก็ตาม
"ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ"
"ไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณนะคะ" หญิงสาวตอบพร้อมกับยิ้มน้อยๆ
ให้ที่มุมปาก ค้อมศีรษะส่งมาก่อนจะก้าวจากไปด้วยท่าทางเร่งรีบ พากลิ่น
ลาเวนเดอร์หอมอ่อนที่แตะปลายจมูกเขาจากไปพร้อมกัน
ชายหนุ่มทอดสายตามองตาม เห็นเธอชะงักชนหญิงวัยกลางคน
ห่างออกไปอีกครัง้ ก็อดไม่ได้ทจี่ ะนึกห่วง จึงมองอาการขอโทษขอโพยของเธอ
อยู่อย่างนั้น กระทั่งร่างเล็กบางหายลับตาจึงขยับตัวบ้าง รอยยิ้มบางๆ
ยังติดที่มุมปาก สองขาก้าวไวหลบหลีกผู้คนที่เบียดเสียด
"ตาณ!" เสียงและมือของชายวัยกลางคนเรียกจากบูธส�ำนักพิมพ์ชอื่ ดัง
ท�ำให้เขาเร่งฝีเท้าก้าวเข้าไปหา สองมือยกไหว้ท�ำความเคารพน�ำไปก่อน
"มาจริงๆ นั่นแหละ"
"มาสิ ของฟรีต้องรีบหน่อย จะมัวใจเย็นไปท�ำไม ไหนล่ะพี่ก้อง
หนังสือน่ะ" ชายหนุ่มเอ่ยด้วยน�้ำเสียงอารมณ์ดี มุมปากยกยิ้ม คราวนี้
ไม่ใช่ส�ำหรับคู่สนทนา แต่เผื่อแผ่ไปยังสาวๆ ที่อยู่ในเครื่องแบบส�ำนักพิมพ์
ภายในบูธอีกด้วย
"พอๆ อย่ามาท�ำหว่านเสน่ห์แถวนี้ นี่หนังสือ ได้แล้วก็ไปเสียที"
ก้องภพดักคอแล้วออกปากไล่
ตาณหัวเราะ มือล้วงกระเป๋าหยิบธนบัตรมาส่งให้กอ่ นจะรับถุงหนังสือ
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หลายเล่มแต่เรื่องเดียวกันมาถือไว้ แม้จะออกปากว่ามารับของฟรี แต่เขา
ซื้อหนังสือเพิ่มอีกจ�ำนวนหนึ่งด้วยทุกครั้ง ถือเป็นการอุดหนุนคนเขียน
เอาฤกษ์เอาชัยมาตลอด
"แค่นที้ ำ� หวงไปได้ ตาณก็แค่ให้กำ� ลังใจน้องๆ ทีต่ อ้ งท�ำงานตรากตร�ำ
กับเจ้านายวัยทองเท่านั้นเอง ยังไม่ได้ขอเบอร์ใครสักหน่อย"
"อย่าขอเลย กลัว"
ค�ำตอบที่ได้รับท�ำให้ชายหนุ่มอดเลิกคิ้วถามทวนไม่ได้
"กลัว? กลัวอะไร"
"กลัวเราจะเอาเบอร์ของเขาไปแล้วไปเลย ไอ้รอยยิม้ เจ้าเสน่หท์ หี่ ว่านๆ
ไปน่ะ ไม่เคยเห็นเลือกจริงจังสักที เสียดายของ"
"เสียดายเสน่ห์ตาณเหรอพี่ก้อง"
"เสียดายเวลาของสาวๆ ทีม่ านัง่ รอตาณนัน่ แหละ ไปไป๊ ได้หนังสือแล้ว
ก็กลับไปได้แล้ว" ก้องภพไล่เอาง่ายๆ
"ไล่แน่นะ" ค�ำถามและแววตาเป็นประกายทีไ่ ด้เห็นท�ำให้กอ้ งภพเริม่ ลังเล
พอได้เห็นอาการตบมือเบาๆ บนกระเป๋าสะพายข้างกายก็นึกรู้
ไอ้ตัวดีมีไม้เด็ด
"ป้าฝากอะไรมาให้ เอาออกมาเลย ห้ามอมนะเว้ย!"
"เปลี่ยนใจไม่ไล่ตาณแล้วเหรอ งั้นขอกาแฟเย็นสักแก้วสิ ฮิ้วหิว
อากาศข้างนอกร้อนจริงๆ กระเป๋าตาณเป็นอะไรไม่รู้ อยูด่ ๆี ก็เหนียวหนืดๆ
เปิดยากชะมัด สงสัยจะร้อนเหมือนเจ้าของ"
ท่าทางทะเล้นของตาณท�ำให้กอ้ งภพอดไม่ได้ทจี่ ะส่ายหน้าเบาๆ พลาง
หันรีหันขวาง ตั้งใจจะเรียกหาเครื่องดื่มที่อีกฝ่ายต้องการมาให้ ยังไม่ทัน
ออกปากใครคนหนึ่งก็ก้าวเข้ามาเสียก่อนพร้อมแก้วกาแฟเย็นจากร้านดัง
"พี่จี๊ดสวัสดีครับ เจอกันกี่ทีก็ยังสวยใจดีเหมือนเดิมเลยนะครับ"
ตาณวางถุงหนังสือ ยกมือไหว้กอ่ นรับเครือ่ งดืม่ มาดูดจนชืน่ ใจ พลาง
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ส่งสายตาหวานเป็นประกายไปให้
"นี่พี่สาวฉัน เดี๋ยวเถอะเจ้าตาณ เว้นสักคนได้ไหมเนี่ย" ก้องภพ
แกล้งโวย พลางยืน่ มือมารัง้ พีส่ าวให้หา่ งเจ้าน้องชายร่วมโลก แต่กก็ ลายเป็น
ตัวเองโดนตีมือดังเพียะ
"ให้มันน้อยๆ หน่อย!" เจ้าของมือบางเอ็ดเข้าให้
"หนังสือใหม่ของแววบุหลันมาหรือยังคะ" เสียงลูกค้าหน้าบูธดึง
ความสนใจของตาณให้หันไปมอง รอยยิ้มดีใจที่ได้เห็นเมื่อหญิงสาวผู้นั้น
ได้รับหนังสือนิยายเล่มใหม่ล่าสุดของแววบุหลันไปถือไว้ในมือท�ำให้เขา
อดไม่ได้ที่จะยิ้มตามไปด้วย
"ไม่เชิญมาแจกลายเซ็นที่บูธเหรอคะ อยากพบสักครั้ง" เสียงครวญ
ต่อมาได้รับค�ำขอโทษจากพนักงานขายอย่างอ่อนน้อม
'แววบุหลัน'...แม้จะเป็นนักเขียนชื่อดังในบรรณพิภพ แต่แทบจะ
ไม่เคยมีใครได้พบตัวจริงเลย
"คุณป้าเป็นยังไงบ้างตาณ สบายดีหรือเปล่า" เสียงของจิราภา
รั้งให้ชายหนุ่มที่ก�ำลังดูดกาแฟอมยิ้มฟังคนซื้อและคนขายพูดคุยกันให้
หันกลับมาหา
"สบายดีครับ เพิ่งกลับมาจากสุโขทัย แม่ฝากของมาให้พี่จี๊ดด้วย
ส่วนถุงนี้ของน้องๆ ที่มาช่วยงาน"
ตาณลดแก้วกาแฟวางบนโต๊ะข้างตัว เปิดกระเป๋าหยิบของที่มารดา
ฝากมาส่งให้กบั จิราภา พีส่ าวคนเดียวของก้องภพ ซึง่ จะว่าไปก็คอื บอสใหญ่
ของส�ำนักพิมพ์แห่งนี้
"ขอบใจนะจ๊ะทีอ่ ตุ ส่าห์เอามาให้ดว้ ยตัวเอง คุณป้าด้วย...ฝากเรียนว่า
แล้วพี่จะตามไปกราบขอบคุณที่บ้านนะ"
"ครับ"
"แล้วของฉันล่ะ" ก้องภพแบมือรอ
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ตาณยื่นของที่ตัวเองแกล้งเก็บไว้หลังสุดไปให้อย่างอ้อยอิ่ง
"ตาณให้ถึงมือแล้วนะ นึกว่าไม่เอาแล้วเสียอีก"
ก้องภพเกือบแยกเขีย้ วเข้าให้ แต่ยงั สามารถข่มใจรับของฝากมามอง
อย่างชื่นชม
...พระกริ่ง...
หน้าทีก่ ารงานของเขาอาจอยูใ่ นแวดวงบรรณพิภพ แต่เวลาหลังเลิกงาน
ทั้งหมดของก้องภพจะถูกทุ่มเทให้กับวัตถุทางธรรมเหล่านี้
ตาณมองอาการปลืม้ อกปลืม้ ใจซึง่ มีตอ่ สิง่ ที่ได้ของก้องภพแล้วหัวเราะ
เบาๆ พลางขยับตัว มือหนึง่ กระชับสายสะพายกระเป๋า อีกมือหยิบถุงหนังสือ
ท่าทางของเขาท�ำให้จิราภาถาม
"จะกลับแล้วเหรอ เพิ่งมาเองนะ"
"ท�ำงานให้แม่เสร็จแล้ว ถึงตาธุระของตาณมัง่ สิครับ ว่าจะแวะดูหนังสือ
เสียหน่อย ตาณไปนะครับพี่จี๊ด พี่ก้อง"
ตาณส่งยิ้มอีกครั้งเป็นการส่งท้ายแล้วก้าวถอยออกไปจากบูธง่ายๆ
โดยมีสายตาของจิราภามองส่ง
"อ้าว ตาณ! รีบไปไหนล่ะ เดี๋ยวสิ"
ก้องภพรีบเงยหน้าจากของฝากที่ก�ำลังชื่นชมไปเรียกไว้ แต่ก็ไม่ทัน
เสียแล้ว ร่างสูงปราดเปรียวที่เดินลับหายไปท่ามกลางฝูงคนท�ำให้ต้อง
ส่ายหน้าเบาๆ
"มีอะไรอีกล่ะ" จิราภาอดไม่ได้ที่จะเลิกคิ้วถาม อยากรู้ว่าก้องภพ
จะรั้งตาณไว้ท�ำไม
"ก็ยังไม่ได้ถามเลยว่าหมู่นี้ป้าอยู่บ้านหรือเปล่าจะได้นัดไปหา อือ...
เอาไว้โทรไปถามก็ได้มั้ง"
จิราภาส่ายหน้าให้กับอาการลังเลของน้องชาย หางตาที่มองเห็น
พนักงานสาวๆ ของตัวเองท�ำตาปรอยมองตามตาณท�ำให้อดไม่ได้ที่จะ
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ส่งเสียงกระแอมในล�ำคอ ซึง่ ก็ได้ผล หลายคนยิม้ เขินก่อนจะหันกลับไปสนใจ
งานของตัวเอง เว้นก็แต่ญาดา เลขาฯ ประจ�ำตัวซึ่งมาช่วยขายหนังสือ
ในงานนี้ที่ขยับกระแซะเข้ามาท�ำเสียงเสียดาย
"มาแป๊บเดียวเองนะคะ เสียดายจัง"
"แค่แป๊บเดียวก็ท�ำสาวๆ แถวนี้เลิกมองลูกค้ากับหนังสือแล้ว ไปๆ
ตรงนั้นน่ะ ลูกค้าจะถามอะไรหรือเปล่า ไปดูหน่อยสิ" จิราภาขยับหน้า
บุ้ยใบ้ไปที่หน้าบูธ
ญาดาหัวเราะเบาๆ แก้เขินแต่กร็ บี ไปท�ำงานตามค�ำสัง่ โดยดี ถึงอย่างนัน้
พอมีพนักงานบางคนขยับมากระซิบถามว่าชายหนุ่มท่าทางร่าเริงยิ้มง่าย
เป็นใคร ก็อมยิ้มตอบได้ทันทีไม่มีเคอะเขิน
"ขวัญใจของที่ส�ำนักพิมพ์"
แหม...ชายหนุม่ รูปร่างสูงโปร่ง ใบหน้าขาวคมสัน ท่าทางร่าเริงขีเ้ ล่น
จะไม่เป็นขวัญใจของคนที่ได้พบได้รู้จักได้อย่างไรกันเล่า
"ท�ำงานทีส่ ำ� นักพิมพ์เหรอคะ ท�ำไมตอนปฐมนิเทศไม่เห็น" พนักงาน
ชัว่ คราวทีส่ ำ� นักพิมพ์รบั มาช่วยในงานสัปดาห์หนังสือโดยเฉพาะเอ่ยน�ำ้ เสียง
เสียดายพลางนึกในใจ
...ไปสมัครเป็นพนักงานประจ�ำทีส่ ำ� นักพิมพ์ดไี หม เผือ่ จะได้พบอีก...
"ไม่หรอก แต่เป็นคนคุ้นเคยที่ขาดไม่ได้เลยล่ะ" ญาดาตอบแค่นั้น
แล้วหันไปสนใจขายของ ปล่อยให้สาวๆ กระซิบกระซาบกันเองอย่างติดใจ
และยังนึกเสียดายโดยไม่คิดขยายความอะไรมากไปกว่านั้นแม้แต่นิดเดียว
หนังสือเล่มใหม่เอีย่ มทีเ่ พิง่ ซือ้ มาถูกพิศมองจากลตางค์ครัง้ แล้วครัง้ เล่า
จนแน่ ใจว่าไม่มีส่วนไหนบุบสลาย รอยยิ้มโล่งใจเผยบนสองข้างแก้ม
โดยเฉพาะในยามที่เธอไล้ปลายนิ้วลงไปบนนามปากกาที่อยู่บนปกหนังสือ
'แววบุหลัน'
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"นี่ยัยตางค์ พอได้แล้ว" มีนาที่มองท่าทางของเพื่อนอยู่นานอดไม่ได้
ที่จะเอ็ดเบาๆ เพราะรู้สึกผิดที่ผิดทางแทนเพื่อนที่มานั่งส�ำรวจหนังสือของ
ส�ำนักพิมพ์อื่นอย่างทะนุถนอมข้างเวทีกิจกรรมของอีกส�ำนักพิมพ์หนึ่ง
ซึ่งก�ำลังจะมีงานเปิดตัวหนังสือชุดใหม่ และหนึ่งในนั้นคือหนังสือที่เพื่อน
ของเธอเขียนเสียด้วย
ใช่แล้ว...จากนี้ไปลตางค์เพื่อนของเธอคือหนึ่งในบรรดานักเขียน
บนเส้นทางสายวรรณกรรมอย่างที่ฝันเอาไว้
มีนารูอ้ ยูห่ รอกว่าลตางค์ชนื่ ชอบแววบุหลันนักหนา และคงก�ำลังกลัวว่า
หนังสือเล่มใหม่ลา่ สุดของนักเขียนคนโปรดจะเป็นรอยตัง้ แต่วนั แรกที่ได้มา
ครอบครอง แต่การแสดงท่าทางชื่นชมนักเขียนต่างสังกัดจนเกือบจะ
ออกนอกหน้าอยู่แบบนี้ ก็นึกห่วงว่าเพื่อนจะโดนผู้ใหญ่ของส�ำนักพิมพ์
มองไม่ดีนัก
ลตางค์ยอมเก็บหนังสือลงถุงโดยดีอย่างเบามือ ก่อนจะกดปลายนิ้ว
คลึงหัวตาที่รู้สึกล้าหน่อยๆ หวังจะคลายกล้ามเนื้อ
"เป็นอะไรอีกล่ะ" มีนาถาม
"เพ่งสายตาจนล้าแล้วน่ะสิ มีน...เอาแว่นคืนมาเถอะน่า" ลตางค์
ขอร้องเพื่อน
นิสยั รักการอ่านของลตางค์ทำ� ให้เธอกลายเป็นคนใช้สายตาค่อนข้างหนัก
กระทั่งได้ของแถมมาเป็นอาการสายตาสั้นปาเข้าไปสามร้อยกว่า แต่วันนี้
ใบหน้าของเธอกลับเกลี้ยงเกลาไม่มีแว่นตาเหมือนที่เคย เพราะมีนายึดไป
ตั้งแต่ก้าวเข้ามาในศูนย์ประชุมแห่งนี้
"ไม่ได้ จะขึ้นเวทีไม่ใช่เหรอ ใส่แว่นไปได้ยังไง หมดสวยกันพอดี
บอกให้หัดใส่คอนแทกเลนส์ก็ไม่เชื่อ" มีนาเสียงแข็ง ไม่มีทางปล่อยให้
เพื่อนขึ้นไปเป็นยัยแว่นกลางเวทีแน่
"ปวดตานะมีน มองหน้าใครก็ไม่ชดั " ลตางค์บน่ อุบ วันนีน้ อกจากเธอ
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จะมางานสัปดาห์หนังสือตามประสาคนรักตัวอักษรแล้ว ยังมาเพือ่ ร่วมกิจกรรม
ของทางส�ำนักพิมพ์ในฐานะนักเขียนอีกด้วย
"ขนาดมองหน้ า ใครไม่ ชั ด ยั ง อุ ต ส่ า ห์ แ อบหนี ไ ปซื้ อ หนั ง สื อ ของ
แววบุหลันคนเดียวได้นะ" มีนาประชด นึกหมั่นไส้เพื่อนไปพร้อมกัน ทั้งที่
เธอบอกแล้วว่ารอให้เสร็จงานก่อนค่อยไปซื้อหนังสือที่อยากได้ด้วยกัน
แต่ลตางค์ก็ยังแอบไปซื้อเองจนได้อยู่ดี
ยัยตางค์...ถ้าไม่ใช่เรื่องหนังสือก็หัวอ่อนดีอยู่หรอก
"มีน...ขอแว่นคืนเถอะนะ แค่ต้องขึ้นเวทีก็ตื่นเต้นจะตายแล้วรู้ไหม
มองโน่นมองนี่ไม่ชัดเดี๋ยวไปท�ำขายหน้าบนนั้นจะท�ำยังไง"
"ไม่หรอกน่า ไม่เห็นเนี่ยดีแล้ว จะได้ตื่นเต้นน้อยลงไงล่ะ"
"เดี๋ยวก็ได้พูดผิดๆ ถูกๆ กันพอดี" ลตางค์บ่นอู้กับตัวเอง เจ้าหน้าที่
ฝ่ายประสานงานของส�ำนักพิมพ์ที่ขยับเข้ามาใกล้ท�ำให้มีนายื่นมือไปรวบ
สมบัติของเพื่อนมาถือไว้
"ได้เวลาแล้วมั้ง จะไปนั่งดูอยู่หน้าเวทีนะ" พูดจบมีนาก็ลุกไปอย่าง
ที่บอกรวดเร็ว ไม่รอฟังเพื่อนตอบรับหรือปฏิเสธ ลตางค์เลยท�ำได้แต่
มองตามแม้จะเห็นเพียงโครงร่างที่ไม่ค่อยชัดนัก
"พิธีกรก�ำลังจะขึ้นเวทีแล้ว นักเขียนพร้อมนะคะ" เจ้าหน้าที่ของ
ส�ำนักพิมพ์ให้สัญญาณ
ลตางค์สง่ ยิม้ พลางพยักหน้าไวๆ ก่อนจะลุกเดินไปสมทบกับหญิงสาว
วัยเดียวกันอีกสี่คนที่เธอได้มีโอกาสรู้จักแล้วเมื่อสักครู่ ในฐานะนักเขียน
เหมือนกัน แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยมากนัก คลองจักษุที่พร่ามัวท�ำให้เธอ
ต้องเพ่งสายตาจนแทบกลายเป็นขมวดคิ้ว
"เป็นอะไรหรือเปล่าคะ ตาเจ็บ?"
ท่าทางประหลาดของลตางค์สะดุดตาน�ำ้ หวาน...เจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน
ที่รับหน้าที่ดูแลนักเขียนที่จะขึ้นเวทีท�ำกิจกรรม
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"เปล่าค่ะ พอดีตางค์สายตาสั้น..." ลตางค์บอกเสียงอ่อยในตอนท้าย
"อ๋อ...ใส่คอนแทกแล้วเคืองเหรอคะ เอาน�ำ้ ตาเทียมไหม" น�ำ้ หวานเสนอ
อย่างมีน�้ำใจ
"ตางค์ ไม่ได้ใส่คอนแทกหรอกค่ะ" ลตางค์ตอบไม่ค่อยเต็มเสียงนัก
นึกในใจว่าน�้ำหวานอาจจะก�ำลังประหลาดใจที่ ได้เห็นคนสายตาสั้นแต่
ไม่มีแว่นตา แถมยังไม่ใส่คอนแทกเลนส์อีก
"อือ...ลืมแว่นตาเหรอคะ มองเห็นหรือเปล่า"
"เห็นค่ะ เพียงแต่มัวหน่อย เห็นหน้าใครไม่ค่อยชัดนักเท่านั้นเอง
แต่รับรองว่าท�ำกิจกรรมบนเวทีได้แน่ๆ ค่ะ ขอบคุณมากนะคะคุณหวาน"
ลตางค์หัวเราะเบาๆ พยายามให้ก�ำลังใจตัวเองไปพร้อมกันด้วย
"สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเพื่อนๆ นักอ่านและสื่อมวลชนทุกท่าน..."
พิธีกรสาวบนเวทีเริ่มด�ำเนินรายการ ท�ำให้นักเขียนทั้งหมดต้องเตรียมตัว
คนแรกที่ถูกขานชื่อซึ่งไม่ใช่ลตางค์ก้าวน�ำขึ้นไปก่อนพร้อมรอยยิ้ม
"ทางนี้ค่ะ บันไดสองขั้นนะคะ"
ลตางค์ยิ้มเขินเมื่อได้ยินน�้ำหวานกระซิบพลางยื่นมือแตะท่อนแขน
ช่วยน�ำส่งไปจนถึงข้างเวทีราวกับเธอเป็นเด็กเล็กๆ ทีช่ ว่ ยเหลือตัวเองไม่ได้
เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าความคิดของเพื่อนตัวดีจะเข้าท่า แต่หูก็คอยฟังเสียง
จากพิธีกร กระทั่งได้ยินชื่อนามปากกาของตัวเอง จึงก้าวขึ้นไปโดยมีมือ
ของน�้ำหวานส่งไปเท่าที่พอจะท�ำได้
เสียงปรบมือรับท�ำให้ลตางค์ใจสัน่ แต่กพ็ ยายามกลบเกลือ่ นความตืน่ เต้น
ด้วยรอยยิ้ม แนะน�ำตัวเองตามค�ำถามน�ำที่ถูกส่งมาจากพิธีกร และตอบ
ข้อซักถามอื่นๆ อย่างตั้งใจ ท�ำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด
ถุงหนังสือในมือทีเ่ ริม่ มากขึน้ ท�ำให้ตาณหัวเราะกับตัวเองเบาๆ พลาง
นึกชั่งใจว่าน่าจะกลับบ้านเสียก่อนที่จะหมดทั้งเงินและแรงหิ้วหนังสือ
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ทั้งที่ตั้งใจว่าจะซื้อให้น้อยที่สุด แต่เอาเข้าจริงพอได้เดินชมงานเขา
ก็อดไม่ได้ตามประสาคนรักการอ่านทีเ่ สพตัวหนังสือเหมือนสูดอากาศหายใจ
โทรศัพท์มือถือที่ดังขึ้นท�ำให้เขาต้องรีบเลื่อนมือไปแตะปุ่มรับที่
สายสมอลล์ทอล์กซึ่งต่อไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องล้วงกระเป๋าหยิบโทรศัพท์มา
แนบหู
"ครับแม่" ตาณตอบรับไปก่อนที่คนโทรเข้าจะได้เริ่มพูดเสียด้วยซ�้ำ
"เรียบร้อยหรือยังตาณ จะกลับบ้านหรือยังลูก"
"ถ้าแม่หมายถึงเงินในกระเป๋าตาณล่ะก็ หมดเรียบร้อยแล้ว ได้หนังสือ
มาหลายเล่มเลย กลับไปตาณจะขอเบิกนะแม่"
"ไหนบอกว่าคุมอยู่ไง ท�ำไมหมดตัวได้ล่ะ" เสียงแม่หัวเราะเบาๆ
แว่วมาตามสาย
"นั่นสิ ตาณว่าคุมอยู่แล้วเชียว ตบะแตกจนได้ เอาเป็นว่าตาณมา
ท�ำงานให้แม่...แม่ก็รับเป็นเจ้ามือให้ตาณหน่อยเถอะนะ เดี๋ยวตาณจะรีบ
กลับไปเบิกเลย" ชายหนุ่มเหมาเอาดื้อๆ โมเมเสร็จสรรพให้มารดาเป็น
นายทุน
"จะมาเอากีโ่ มงล่ะ เย็นนีแ้ ม่ตอ้ งไปงานเลีย้ งนะ จะกลับมาทันหรือเปล่า
แล้วหนังสือที่บอกว่าไปรับให้น่ะ แม่จะได้เห็นวันนี้ไหมเนี่ย"
"โห ถ้าแม่บอกว่าให้ตงั ค์นะ ตาณกลับบ้านเดีย๋ วนีเ้ ลย อีกครึง่ ชัว่ โมงถึง
ขอกระท้อนลอยแก้วเย็นๆ ถ้วยหนึ่งด้วยนะแม่ แก้ร้อน"
"สั่งเชียวนะ ได้จ้า แม่จะคอย"
ปลายสายที่ตัดไปแล้วท�ำให้ตาณยิ้มอยู่คนเดียว ครอบครัวที่เหลือแค่
เขากับแม่สองคนท�ำให้ตาณค่อนข้างสนิทกับท่าน ส�ำหรับตาณแล้ว แม่คือ
ทุกอย่างในโลก ซึง่ เขาก็รวู้ า่ ในสายตาและหัวใจแม่ เขาคือทีส่ ดุ ของความรัก
เช่นกัน
"นักเขียนในดวงใจที่เป็นต้นแบบคือคุณแววบุหลันค่ะ"
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ชือ่ นามปากกาทีไ่ ด้ยนิ จากเวทีกจิ กรรมทีต่ วั เองก�ำลังจะเดินเลียบผ่านไป
หยุดสองเท้าของตาณเอาไว้ ใบหน้าคมสันเบือนไปมองเวที รอยยิ้มบางๆ
ระบายบนใบหน้า
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้ยินว่า 'แววบุหลัน' คือต้นแบบในดวงใจของ
นักเขียนรุ่นใหม่ และส�ำหรับเขาแล้ว แม้ไม่คิดยึดอาชีพนักเขียน แต่
'แววบุหลัน' เป็นนามปากกาที่ไพเราะที่สุด ทุกครั้งที่ได้ยินการพูดถึงอย่าง
ชื่นชม เขาจึงอดปลื้มใจไปด้วยไม่ได้เสมอ
ดวงตายาวรี ท อดมองหญิ ง สาวตั ว เล็ ก บางที่ ก� ำ ลั ง ตอบพิ ธี กรถึ ง
ความประทับใจที่เธอมีต่อ 'แววบุหลัน' อย่างสนใจ
"ภาษาในงานเขียนของคุณแววบุหลันกระทบหัวใจและแสดงให้เห็นถึง
ความรัก ไม่วา่ จะเป็นรักอย่างหนุม่ สาว รักอย่างคนในครอบครัว หรือกระทัง่
รักชาติบา้ นเมือง พอได้อา่ นก็จะรูส้ กึ เหมือนหัวใจได้รบั การกล่อมเกลาปลอบโยน
จนรู้สึกว่านิยายไม่ใช่แค่เรื่องประโลมโลก แต่ยังปลอบประโลมหัวใจได้ด้วย
ก็เลยอยากจะเป็นนักเขียนให้ได้บ้างน่ะค่ะ"
ค�ำตอบที่เปล่งด้วยน�้ำเสียงสดใสที่ได้ยินท�ำให้ตาณนึกเสียดาย
...น่าอัดเสียงกลับบ้านไปฝากแม่...
ความรู้สึกของหญิงสาวบนเวทีที่มีต่อ 'แววบุหลัน' ท�ำให้ตาณพิศมอง
ใบหน้าของเธออย่างจริงจัง รูส้ กึ คุน้ ตาจนเผลอขมวดคิว้ แต่ครูเ่ ดียวเท่านัน้
ดวงตาก็เป็นประกายเพราะจ�ำได้
...ผูห้ ญิงตัวเล็กทีเ่ ขาเดินชนนีน่ า...ท่าทางทัง้ รักทัง้ ห่วงหนังสือทีต่ กพืน้
ของเธอยังชัดเจนในความทรงจ�ำ
เป็นนักเขียนเสียด้วย มิน่าล่ะ รักหนังสือนักหนา
จากที่ตั้งใจจะกลับบ้านเสียที สุดท้ายก็กลายเป็นว่าตาณขยับไป
ยืนพิงเสาต้นใหญ่ ฟังการสัมภาษณ์นักเขียนหน้าใหม่ที่ชื่อลตางค์ตั้งแต่ต้น
จนจบไปเสียอย่างนั้นเอง
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บทที่

2

หนังสือปกสีหวานภาพวาดสีน�้ำที่อยู่บนสุดของหนังสือตั้งใหญ่ซึ่ง
ถูกรื้อออกจากถุงที่ลูกชายถือกลับมาบ้านท�ำให้หญิงวัยกลางคนรามือจาก
แจกันกุหลาบสีขาว เลิกคิ้วน้อยๆ มองพลางนึกประหลาดใจ โดยเฉพาะ
เมือ่ ไล่สายตาดูชอื่ นามปากกาผูเ้ ขียนและชือ่ ส�ำนักพิมพ์ทแี่ ม้จะครองอันดับ
ทางการตลาดเป็นส�ำนักพิมพ์ขายดีลำ� ดับต้นๆ แต่ก็ไม่ใช่สำ� นักพิมพ์ทที่ า่ น
ขอให้เขาช่วยเป็นธุระแวะไปหาที่งานสัปดาห์หนังสือ
"ซื้อมาเหรอตาณ"
คุณบุหลันหันไปหาพ่อตัวดีที่ก�ำลังนั่งพับเพียบกินกระท้อนลอยแก้ว
ตรงหน้า ท่าทางสบายอารมณ์เป็นที่สุด
"เค้าไม่ยอมแจกฟรี ตาณก็ต้องซื้อสิแม่" ค�ำตอบที่ ได้รับท�ำให้
คนเป็นแม่แทบจะค้อนเข้าให้
"แน่ละ่ สิ ไม่ใช่สำ� นักพิมพ์ของก้องนี่ เราจะได้ไปท�ำตาหวานขอฟรีมาได้
ว่าแต่นึกยังไงซื้อนิยาย นักเขียนใหม่ด้วยหรือเปล่า แม่ไม่เคยได้ยินชื่อ...
ลตางค์"
"คนเขียนเค้าบอกว่าแรงบันดาลใจให้เริ่มเขียน...มาจากตัวหนังสือ
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ของ 'แววบุหลัน' ตาณเลยอยากรูว้ า่ บันดาลใจแบบไหน" ชายหนุม่ ตอบทัง้ ที่
ตาจ้องมองโทรทัศน์ซงึ่ ก�ำลังฉายภาพยนตร์โฆษณาทีแ่ สดงโดยนักแสดงหญิง
ที่เขารักมากที่สุด และก�ำลังนั่งอยู่ข้างๆ เขาตอนนี้
ดวงตาคุ ณ บุ ห ลั น อ่ อ นแสง นึ ก เข้ า ใจเหตุ ผ ลของลู ก ชายที่ ย อม
ควักกระเป๋าซื้อหนังสือนิยายเรื่องนี้มากขึ้น แต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะถามต่อ
"สวยไหม"
ค�ำถามใหม่ของแม่ท�ำเอาตาณหัวเราะเสียงดัง แต่ยังไม่วางมือจาก
ช้อนของหวานที่ก�ำลังเพลิดเพลิน
"คนในโฆษณาน่ะเหรอ สวยสิ แม่ตาณนี่นา" เสียงของตาณติดแวว
ล้อเลียน
"คนเขียนหนังสือเล่มนี้ต่างหาก สวยไหม" คุณบุหลันชูหนังสือในมือ
ทวนค�ำถาม
"แม่กล่าวหาตาณนะนั่น เห็นตาณเป็นผู้ชายยังไงกัน"
"ก็เพราะเห็น...รู้ว่าเป็นยังไงน่ะสิถึงถาม อย่างตาณน่ะ ถ้าไม่ ใช่
พวกเท็กซ์บุ๊ก...สารคดี หรือหนังสือท่องเที่ยว ก็แทบจะไม่ปรายตามอง
ขนาดหนังสือของแม่กว่าจะยอมอ่านยังต้องบังคับยากเย็น แล้วนี่ถึงขั้น
ยอมเสียทรัพย์ควักกระเป๋าซื้อ...จะไม่ให้แม่สงสัยได้ยังไง"
"แหม...แต่ตาณก็อ ่านหนัง สือ ของ 'แววบุหลัน' ทุกเรื่องนะแม่
อ่านไปก็คิดถึงเงินไป ค่าต้นฉบับจงลอยมา...ค่าเล่นหนังเล่นโฆษณา
จงกลายมาเป็นเงินทุนของตาณ เพี้ยง!"
ท่าทางทะเล้นของลูกชายท�ำให้คุณบุหลันอดไม่ได้ที่จะตีเพียะเข้าให้
ที่ท่อนแขนแข็งแรง หลายปีแล้วที่คุณบุหลันเลี้ยงดูลูกชายคนเดียวด้วย
น�้ำพักน�้ำแรงในวงการบันเทิงควบคู่ไปกับงานเขียนในวงการวรรณกรรม
ส�ำหรับวงการหลังอาจจะพิเศษอยู่สักหน่อยตรงที่ท่านไม่เคยเปิดเผยตัว
แม้จะใช้ชื่อนามปากกาใกล้เคียงกับชื่อจริงของตัวเอง แต่คุณบุหลันไม่เคย
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ออกตัวเลยสักครั้งว่าคือ 'แววบุหลัน'
'ไม่อยากให้คนอ่านซื้อหนังสือเราเพราะติดภาพจากทีวี ให้เขาซื้อ
เพราะชอบตัวหนังสือของเราดีกว่า'
คุณบุหลันเคยให้เหตุผลอย่างนั้นเมื่อลูกชายหรือก้องภพ ผู้รับหน้าที่
เป็นบรรณาธิการดูแลงานเขียนที่ท่านจับพลัดจับผลูเข้าไปมีโอกาสท�ำถาม
ซึ่งนั่นก็คือเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้ 'แววบุหลัน' ไม่เคยปรากฏตัวที่ไหนเลย
กลายเป็นนักเขียนที่ไม่เคยมีใครได้พบเห็นตัวตน ทัง้ ที่ใบหน้าออกสือ่ ต่างๆ
อยู่แทบจะทุกวัน
"นามปากกาเพราะดี แปลกด้วย จะอ่านจริงเหรอเรา" คุณบุหลัน
หันกลับมาถามถึงหนังสือในมือ
"อ่านสิแม่ ซือ้ มาแล้วนี่ ว่าแต่หมดเนีย่ หกพัน...แม่รบั ปากเป็นเจ้ามือ
ให้ตาณแล้วนะ"
"จ่ายไปก่อนสิ เอาไว้มีแล้วแม่จะคืนให้" คุณบุหลันตอบหน้าตายโดย
ไม่ให้ค�ำมั่นว่าจะคืนให้เมื่อไร อย่างไร ตามองบรรดาหนังสือทั้งหลายของ
ลูกชายที่แม้จะแพงหนักหนา แต่ก็รู้ว่าตาณจะอ่านและถนอมเป็นอย่างดี
รสนิยมหนึ่งที่เหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนของตัวเองและลูกชายคนเดียว
คนนีเ้ ห็นจะเป็นเรือ่ งการอ่าน เสียเท่าไรเท่ากัน หลายครัง้ ทีเ่ งินหมดกระเป๋า
ก็เพราะหนังสือ แต่คุณบุหลันกลับไม่คิดว่าเป็นการเสียแต่ฝ่ายเดียว
...ความรู...
้ ใช้เงินซือ้ หาความรูใ้ ส่ตวั ไม่ใช่การเสียเปล่าแน่ ไม่อย่างนัน้
ท่านจะมีเรื่องราวให้ถ่ายทอดและเลี้ยงลูกมาจนป่านนี้ได้หรือ
"ไม่ต้องคืนตาณก็ได้แม่ คืนแบงก์แล้วกัน สิ้นเดือนใบทวงหนี้ส่งมา
แล้วตาณจะเอามาให้"
พ่อตัวดียมิ้ ระรืน่ รีบยืน่ ก�ำหนดเวลาหมับ ไม่เปิดช่องว่างให้เสียโอกาส
จนคนเป็นแม่เริ่มลังเลแล้วว่าไอ้ที่คิดว่าเป็นแม่ เป็นผู้น�ำครอบครัวนั้น
ทุกวันนี้ยังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่า
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โลกข้างนอกหมุนเร็วขึ้น ลูกชายโตขึ้น ความคิดความอ่านก็เริ่ม
จะกลายเป็นล่วงหน้าแม่ไปหลายขั้นร�ำไรแล้ว
"วันนี้แม่จะไปงานเลี้ยงที่ไหน เดี๋ยวตาณขับรถให้เอง เสร็จงานแล้ว
แม่ก็โทรเรียก แล้วตาณจะรีบบึ่งไปรับเลย รับรองว่าแม่รอไม่นาน"
คุณบุหลันยิ้มให้ลูกชาย ในขณะที่โลกของตาณหมุนไปข้างหน้า...
ไวขึ้น โลกของท่านท�ำท่าจะหมุนกลับช้าๆ จากที่เคยได้ดูแลรับส่ง วันนี้
ต้องกลายเป็นฝ่ายได้รับบ้างแล้ว
"รออยู่ที่งานก็ได้ ไม่ต้องวกรถไปมาหรอก"
คุณบุหลันไม่ชวนลูกชายเข้าไปในงานด้วยกันเพราะรูว้ า่ เจ้าตัวไม่ชอบ
เป็นจุดสนใจจนกลายเป็นคนไม่ชอบอยู่ ใกล้สื่อมวลชนสักเท่าไหร่ แต่
ค�ำตอบที่ได้รับกลับมาก็ท�ำให้ต้องส่ายหน้าไม่รู้จะว่าอย่างไร
"ไม่เอาดีกว่า ตาณว่าจะแวะไปหาพี่เพชรสักหน่อย เห็นว่าวันนี้
จะออดิชั่นนักร้องใหม่ที่ผับ สาวๆ ในงานที่แม่ไปตาณเห็นในทีวีบ่อยๆ
อยู่แล้ว ไปดูหน้าใหม่ดีกว่า"
นัน่ ปะไร โลกของลูกชาย...วันนีน้ อกจากจะหมุนไวกว่าคนเป็นแม่แล้ว
ยังดูเหมือนว่าจะหมุนในมุมและทิศทีแ่ ม่อย่างท่านอยากจะหยิกเหน็บเข้าให้
เสียทีจริงๆ
กระท้อนลอยแก้วหมดถ้วยในเวลาไม่นานนัก มารดาแยกไปแต่งตัว
เตรียมไปงานเลี้ยงค�่ำนี้ ท�ำให้ตาณได้มีโอกาสนอนเอกเขนกตรงมุมโปรด
ริมระเบียง ที่มองออกไปจะเห็นกอกุหลาบสีขาวซึ่งก�ำลังผลิดอกอวดทั้งรูป
และกลิ่นหอมกรุ่นจนฟุ้ง มือใหญ่ขยับรื้อหนังสือที่ขนซื้อมาเปิดอ่าน แต่
แทนทีจ่ ะหยิบเท็กซ์บกุ๊ อย่างเคย กลับหยิบนิยายปกสีนำ�้ มาพลิกอ่านค�ำโปรย
ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
เสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้น ตาณเหลือบตาไปมองต้นเสียง พอเห็นว่า
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เป็นโทรศัพท์ของมารดาที่ถูกวางทิ้งไว้บนโต๊ะก็เลิกสนใจ เลื่อนสายตา
กลับมายังตัวหนังสือทีอ่ า่ นค้างต่อ ไม่คดิ จะเดินไปหยิบมามองหรือรับแทน
ตั้งใจทิ้งไว้ให้กลายเป็นหมายเลขที่ไม่ได้รับเพื่อให้เจ้าของเครื่องได้เห็นเอง
แม้ว่ามันจะดังต่อมาอีกพักใหญ่ แต่พอเงียบไป โทรศัพท์บ้านที่มุมห้อง
ก็ดังขึ้นแทนที่
ถึงอย่างนั้นตาณก็ยังเลือกที่จะไม่ขยับตัว ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
เด็กสาวรูปร่างท้วมวิ่งเข้ามารับสาย กระทั่งได้ยินเสียงค่ะๆ และขอให้
คอยสักครู่จึงเงยหน้าไปมอง
"ใครเหรอเอ๋"
"คุณพัฒน์โทรหาคุณท่านค่ะ"
ร่างสูงขยับเปลีย่ นอิรยิ าบถจากอาการทอดตัวนอนสบายมานัง่ ตัวตรง
ทันทีเมื่อได้ยินว่าใครโทรเข้ามา พลางพยักหน้าให้เอ๋ที่บอกว่าจะไปตาม
มารดาของเขาเป็นเชิงอนุญาต
ทันทีที่ร่างของเอ๋ลับสายตา ตาณก็หยัดตัวลุก เดินไปยกหูโทรศัพท์
ที่ถูกวางพักไว้ให้คอยขึ้นมาทั้งที่รู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนที่ปลายสายต้องการ
จะคุยด้วย
"แม่ก�ำลังแต่งตัวเตรียมไปงานเลี้ยงเย็นนี้ครับ...น่าจะนาน คุณพัฒน์
มีอะไรฝากผมไว้กไ็ ด้" ตาณบอกเสียงเอือ่ ยเหมือนไม่มอี ะไร แต่คนปลายสาย
ถึงกับชะงัก
...ไม่นึกว่าลูกชายคุณบุหลันจะอยู่บ้าน...
"ตาณเหรอ เป็นไงบ้าง ไม่ได้คุยกันนานเลยนะ สบายดีใช่ไหม"
"สบายดีครับ" น�้ำเสียงของตาณฟังสุภาพผิดวิสัย แต่เป็นเสียงที่เขา
จะเลือกใช้กับบางคน โดยเฉพาะพีรพัฒน์ที่ดูเหมือนจะได้ฟังเสียงแบบนี้
อยู่บ่อยๆ
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"ลุงตั้งใจจะไปรับแม่ตาณไปงานเลี้ยงเย็นนี้ ไหนๆ ก็ไปงานเดียวกัน
ฝากตาณบอกคุณบุหลันหน่อยได้ไหม ลุงจะไปรับหกโมง"
"ไม่รบกวนคุณพัฒน์ดีกว่าครับ วันนี้ผมว่าง...ตั้งใจจะไปส่งแม่เอง"
"งัน้ ก็ไม่เป็นไร ลุงแค่เป็นห่วงน่ะ ค�ำ่ มืดไม่อยากให้คณุ บุหลันขับรถเอง"
พีรพัฒน์ที่เตรียมใจไว้แล้วว่าจะถูกตัดรอนไม่ดึงดัน
"อย่าให้ต้องเป็นภาระของคุณพัฒน์เลยครับ ผมดูแลแม่ได้ ถ้า
คุณพัฒน์ ไม่มีอะไรแล้วก็แค่นี้นะครับ สวัสดีครับ" เสียงฝีเท้าที่จ�ำได้ขึ้นใจ
แว่วติดหูท�ำให้ตาณเลือกที่จะตัดบท ก่อนจะลดหูโทรศัพท์วางลงบนแป้น
ไม่สนใจว่าคนในสายจะคิดอย่างไร
"อ้าว..."
ลูกชายทีย่ นื ข้างโต๊ะวางโทรศัพท์ทำ� ให้คณุ บุหลันพูดได้แค่นนั้ ในขณะที่
ตาณท�ำหน้าตาย เกลื่อนสีหน้าเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แถมยัง
ท�ำเสียงละห้อยอ้อน
"หิวจังแม่ กระท้อนลอยแก้วไม่ค่อยอยู่ท้องเลย มีอะไรหนักท้อง
ให้ตาณกินอีกบ้างไหม"
คุณบุหลันได้แต่ส่ายหน้าน้อยๆ อ่อนใจ พลางหันไปเรียกเด็กมา
เตรียมอาหารให้คนที่อ้างว่าหิวๆ แต่ตาไม่มีแววโหยเลยสักนิด และก็ยัง
อดเหน็บให้ไม่ได้
"เหลือใส่ปิ่นโตไว้บ้างนะเอ๋ แล้วเย็นนี้ก็เอาขึ้นรถให้คุณตาณด้วย
เผื่อเขาจะนั่งดูออดิชั่นนักร้องผ่านมือถือในรถหน้างานเลี้ยงเฝ้าแม่"
ตาณหัวเราะเบาๆ ในล�ำคอ ก่อนจะเดินไปทิ้งตัวนอนเอกเขนก
หยิบนิยายปกสีหวานมาอ่านต่อด้วยท่าทางสบายใจเหมือนเดิม แต่เมื่อ
ไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของแม่จากไปไหนก็อดไม่ได้ที่จะเหลือบตามอง
สีหน้าครุ่นคิดของท่านที่มองโทรศัพท์มือถือท�ำให้แววตาของตาณ
กลายเป็นนิง่ ลึก ก่อนจะหันกลับมาท�ำเป็นสนใจหนังสือในมือ แต่หยู งั เงีย่ ฟัง
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กระทั่งได้ยินเสียงฝีเท้าของแม่ก้าวห่างออกไปโดยที่เขาไม่ได้ยินเสียงท่าน
ต่อสายโทรศัพท์ไปหาใครทั้งนั้น
มือใหญ่ลดหนังสือลงวางบนหน้าอก ตาตวัดมองโทรศัพท์มือถือของ
มารดาที่ยังถูกวางทิ้งไว้บนโต๊ะเหมือนเดิม เหมือนเจ้าของตั้งใจจะทิ้งไว้
ไม่แตะต้อง เสียงถอนหายใจของตาณผ่านริมฝีปากออกมาแผ่วเบาอย่าง
โล่งใจ
ขอบคุณครับแม่...
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บทที่

3

"อยู่ไหนตางค์ ยังมาไม่ถึงอีกเหรอ" เสียงเร่งเร้าทางโทรศัพท์ทำ� ให้
ลตางค์ที่ก�ำลังซอยเท้าเดินไวจนเกือบกลายเป็นวิ่งหน้าเปลี่ยนสี
ดวงตาสีน�้ำตาลอ่อนภายใต้กรอบแว่นตาสีม่วงเข้มฉายแววหวาด
เพราะก�ำลังนึกภาพใบหน้าของคนพูดไปพร้อมกันด้วย เธอพยายาม
เดินเลี่ยงผู้คนที่เดินประปรายอยู่ตรงหน้าด้วยจังหวะฝีเท้าที่ช้ากว่าอย่าง
รีบเร่ง แต่ดูเหมือนจะเร็วไม่ได้อย่างใจนัก
อาการกระหืดกระหอบ สองมือหอบกระเป๋าเอกสารพะรุงพะรัง และ
บนไหล่มีสายสะพายของกระเป๋าส�ำหรับใส่คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ท�ำให้
ลตางค์ที่ดูตัวเล็กอยู่แล้วเหมือนเด็กยิ่งขึ้นไปอีก
"ก�ำลังลงรถไฟฟ้าค่ะคุณปาน อีกไม่เกินสิบนาทีน่าจะถึง"
"รถไฟฟ้า! ป่านนี้แล้วเนี่ยนะ เร็วหน่อยได้ไหม นี่มันประชุมกับ
ผู้บริหารนะ ไม่ใช่นัดเดต"
"ขอโทษค่ะ" ลตางค์ไม่รจู้ ะพูดอะไรดีไปกว่านัน้ แม้รวู้ า่ การทีป่ านทิพย์
...หัวหน้าฝ่ายของเธอลืมเอกสารทีต่ อ้ งใช้ประชุมไว้ทบี่ า้ นไม่ใช่ความผิดของ
ตัวเอง

ต้อนรัก

26

ที่รู้และท�ำให้ร้อนใจมีแค่การประชุมที่ก�ำลังรอเอกสารทั้งหมดนี้
ส�ำคัญมาก แต่ทพี่ กั ของปานทิพย์ทอี่ ยูไ่ กลจนเกือบจะถึงชานเมืองท�ำให้เธอ
ไปกลับไวกว่านี้ไม่ได้จริงๆ
"ให้อีกแค่ห้านาที รีบวิ่งเดี๋ยวนี้เลย เร็วเข้า" กระแสหงุดหงิดใน
เนือ้ เสียงของปานทิพย์ทำ� ให้ลตางค์ตอ้ งรีบรับค�ำ เร่งฝีเท้าไวขึน้ ทัง้ ทีเ่ หนือ่ ย
เอาเรื่องอยู่แล้ว พลางนึกห่วงสถานภาพการท�ำงานของตัวเองในเวลานี้
ที่ยังเป็นเพียงแค่พนักงานทดลองงานเท่านั้น
จะผ่ า นทดลองงานไปได้ ห รื อ เปล่ า ท� ำไมมั น ถึ ง ได้ ดู เ หมื อ นจะ
ยากล�ำบากขึ้นทุกวันแบบนี้นะ
คิ้วเหนือขอบตาซึ่งคล�้ำน้อยๆ ขมวดเข้าหากัน รู้ตัวว่าวันนี้หน้าตา
ตัวเองคงดูไม่ค่อยดีนัก หมู่นี้เธอยุ่งหลายอย่าง ทั้งงานประจ�ำตอนกลางวัน
และงานส่วนตัวที่เธอรัก หลายคืนแล้วที่ลตางค์ ได้นอนเกินสามชั่วโมงไป
ไม่กี่มากน้อยเพราะมัวเขียนนิยาย แม้จะเพลียเพราะพักผ่อนน้อย แต่
ลตางค์ก็ไม่คิดใช้เป็นข้ออ้างอิดออดเวลาที่ต้องท�ำงานประจ�ำ ตรงข้าม
เธอกลับยิง่ พยายามให้หนักขึน้ เพราะไม่อยากให้ใครว่าเอาได้วา่ ท�ำงานส่วนตัว
จนพานเสียไปหมด
แม้วันนี้จะสามารถท�ำให้ความฝันที่อยากจะเป็นนักเขียนเกิดขึ้น
ได้จริงแล้ว แต่ลตางค์ก็ยังอยากท�ำงานประจ�ำตามที่ร�่ำเรียนมา และหวังว่า
จะประคับประคองทั้งสองงานไปพร้อมกันให้ได้จนสุดความสามารถ
ลตางค์สาวเท้าไวไปตามทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าที่ทอดยาว
ไปสูศ่ นู ย์การค้าชือ่ ดัง ซึง่ เป็นเส้นทางไปสูอ่ าคารส�ำนักงานของบริษทั ทีเ่ ธอ
เพิ่งได้เข้าเป็นลูกจ้างซึ่งเช่าพื้นที่อยู่ถึงสองชั้น เอกสารในมือที่ท�ำท่าจะ
เลื่อนหลุดท�ำให้ลตางค์ต้องเลื่อนปลายนิ้วไปประคอง แต่ก็พลาดท�ำร่วง
เสียงดังจนได้
"โอ๊ย! ยิง่ รีบยิง่ ช้า" ลตางค์ครางกับตัวเองพลางรีบก้มลงเก็บแฟ้มงาน
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พอเงยหน้าขึ้นมา สายตาก็ดันสะดุดเข้ากับร่างเล็กของเด็กหญิงที่น่าจะ
อายุไม่ถึงห้าขวบ ก�ำลังท�ำท่าละล้าละลังเบะปากเตรียมจะร้องไห้รอมร่อ
อยู่ไม่ไกลนัก
เด็กหลงทางหรือเปล่า...พ่อแม่ไปไหนกัน
ผู้คนที่เดินไปมาบางตาและไม่มีทีท่าจะสนใจเด็กหญิงเลยสักนิด
ท�ำให้ลตางค์รู้สึกไม่สบายใจจนเริ่มหันรีหันขวาง สงสารเด็กพอๆ กับที่
นึกห่วงเจ้านายซึ่งก�ำลังรอเอกสารเข้าประชุม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ�ำศูนย์การค้าอยู่ไม่ไกลนัก ท�ำให้
เธอนึกหวังว่าเดีย๋ วเขาคงจะเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กน้อย จึงตัดใจ
ก้าวเท้าเดินต่อเพือ่ ไปท�ำธุระของตัวเอง แต่กย็ งั อดปรายหางตามองไม่ได้วา่
เจ้าหน้าที่ที่เธอแอบฝากความหวังไว้จะเข้าไปหาเด็กหญิงแล้วหรือยัง
"อ้าว!"
ร่างของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หายลับตรงซอกข้างร้าน
แห่งหนึ่งก่อนที่จะเดินมาถึงเด็กหญิงท�ำให้ลตางค์ร้องออกมา คราวนี้
สองเท้าของเธอหยุดนิ่ง ลังเลทันที
เสียงร้องไห้กระซิกของเด็กน้อยดังขึ้น แม้จะไม่ถึงกับร้องจ้า แต่ก็
ดังมากพอแล้วส�ำหรับลตางค์ทคี่ รางออกมาเบาๆ ก่อนจะหมุนตัวเดินกลับไป
หาเด็กหญิงเพราะตัดใจทิ้งไม่ลงเสียแล้ว
"น้องคะ ไม่ร้องนะ มากับใครเอ่ย คุณพ่อหรือว่าคุณแม่"
ลตางค์ย่อตัวลงให้ใบหน้าเสมอกับเด็กหญิง อาการยกมือเช็ดน�ำ้ ตา
ป้อยๆ และดวงตาคลอหน่วยด้วยหยาดน�้ำแดงก�่ำที่ได้เห็นมีแต่จะย�้ำว่า
ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้ แม้รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองอาจต้องเดือดร้อนที่ไม่รีบไป
ให้ถึงออฟฟิศเสียทีก็เถอะ
"พีจ่ ะพาไปหาคนช่วยตามหาคุณแม่นะ" ลตางค์บอกพลางรวบเอกสาร
ทั้งหมดไปไว้ในมือข้างหนึ่ง เพื่อให้อีกข้างว่างพอที่จะจับจูงเด็กหญิง และ
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นึกปลอบตัวเองไปด้วยเสร็จสรรพ
แป๊บเดียวน่า แค่พาไปส่งทีป่ ระชาสัมพันธ์ประจ�ำศูนย์การค้าเท่านัน้ เอง
ไม่นานหรอก
อารามมัวสนใจจะพาเด็กหญิงไปหาคนช่วยตามหาผู้ปกครองท�ำให้
ลตางค์ ไม่ทันได้เห็นสายตาของชายหนุ่มคนหนึ่งที่มองมาจากทางเชื่อม
ระหว่างอาคารศูนย์การค้าและอาคารส�ำนักงานอย่างสนใจ มุมปากยกยิ้ม
แววตาอ่อนแสงละมุน พอใจกับภาพที่ได้เห็น
ตาณนั้นมองเด็กหญิงตัวเล็กที่ดูเหมือนจะพลัดหลงกับผู้ปกครอง
อย่างชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งแล้ว ก�ำลังจะก้าวเท้าเข้าไปหา แต่เสียงแฟ้มเอกสาร
ที่ ต กลงพื้ น เสี ย ดั ง ท� ำ ให้ ช ะงั ก เสี ย ก่ อ น ความรู ้ สึ ก คุ ้ น ตาในยามที่ เ ธอ
เงยหน้าขึ้นมาท�ำให้อดไม่ได้ที่จะลองคิดว่าเคยเห็นที่ไหน กระทั่งจ�ำได้ว่า
เธอคือนักเขียนหน้าใหม่ทเี่ ขาเคยพบทีง่ านสัปดาห์หนังสือเมือ่ หลายวันก่อน
แต่วันนี้แปลกตาเพราะแว่นสายตากรอบเข้ม
อาการละล้าละลังของเธอก่อนหมุนตัวกลับไปหาเด็กหญิงท�ำให้เขา
เลือกที่จะยืนนิ่ง คิดว่าพอจะเห็นท่าทางรีบร้อนของเธอ ไม่นึกว่าสุดท้าย
จะยอมเสียเวลาช่วยเด็ก
ลตางค์...นามปากกาของเธอดังขึ้นในความคิด
นิยายของเธอเขาอ่านจบภายในเวลาชัว่ ข้ามคืน ฝีมอื อาจไม่ถงึ ขัน้ พอจะ
ท�ำให้ซาบซึ้งจนเก็บไปเป็นความประทับใจให้หยิบขึ้นมาอ่านซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า
แต่ก็มากพอที่จะท�ำให้เขายิ้ม และอ่านรวดเดียวถึงบรรทัดสุดท้ายได้อย่าง
สนุกสนานเพลิดเพลิน
การได้พบคนเขียนโดยบังเอิญอีกครั้งวันนี้ ได้เห็นน�้ำใจของเธอที่มี
ให้เด็กน้อยแปลกหน้า ท�ำให้ตาณคิดว่าไม่เสียทีที่อุดหนุนนิยายของเธอ
และจากนีไ้ ป...ถ้าเธอจะเดินต่อไปบนเส้นทางสายวรรณกรรม เขาก็คงจะต้อง
เสียทรัพย์อุดหนุนนิยายที่คนเขียนไม่ใช่แววบุหลันเป็นประจ�ำเสียแล้ว
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กาแฟร้อนหอมกรุน่ ทีถ่ กู วางลงบนโต๊ะใกล้มอื ท�ำให้ตาณทีก่ ำ� ลังนัง่ มอง
หน้าจอคอมพิวเตอร์เงยหน้าไปมองพร้อมรอยยิ้ม
"ดี ใจจังที่เข้าออฟฟิศวันนี้ เลยได้มีโอกาสดื่มกาแฟฝีมือพี่ขวัญ
ขอบคุณครับ ไปเที่ยวเป็นไงมั่ง ตาณคิดถึงทุกวันเลยนะ"
"เอาค�ำหวานมาก�ำนัลอีกแล้วนะคะ นีค่ ะ่ ของฝาก ก�ำลังคิดอยูเ่ ชียวว่า
เย็นนี้จะชวนคุณเป้ไปหาที่บ้าน โชคดี...คุณตาณเข้าออฟฟิศ"
ถัดจากกาแฟ ถุงกระดาษสีน�้ำตาลก็ถูกวางลงตรงหน้า ตาณเลิกคิ้ว
น้อยๆ แต่ใบหน้ายังแต้มยิ้มละไม
"อะไรครับเนีย่ จริงๆ แล้วแค่พขี่ วัญกลับมาท�ำงานเสียทีกเ็ ป็นของฝาก
อย่างดีของตาณแล้วนะ" ปากพูดอย่างนั้น แต่มือก็ขยับถุงมาเปิดดูของ
ข้างในตาเป็นประกาย
"นีถ่ า้ ไม่มคี ณ
ุ เป้นะ พีต่ อ้ งหลงคุณตาณเข้าสักวัน เสือ้ ยืดค่ะ ยืนยันว่า
ไปอัมพวามาจริงๆ ส่วนผ้าทอของคุณอาบุหลันนะคะ พีข่ อถือโอกาสรบกวน
ฝากไปให้แทนตัวทีเถอะค่ะ"
หญิงสาวรุน่ พีห่ วั เราะเบาๆ ตามองอาการคลีเ่ สือ้ ทาบตัวของชายหนุม่
"ใส่ได้ไหมคะ คุณเป้ยืนยันว่าขนาดน่าจะใช่ แต่พี่ไม่แน่ใจ"
"ถ้าเล็กกว่าไซส์หนึ่งล่ะก็ ใช่แน่ครับ ตาณยังเป็นแค่คนตัวเล็กๆ
ไม่ยิ่งใหญ่เท่าคุณเป้เค้า" ตาณเอ่ยถึงญาติผู้พี่ซึ่งเป็นสามีของเพียงขวัญ
โดยเลือกใส่ค�ำน�ำหน้าเหมือนล้อเลียน ก่อนจะท�ำตาวิบวับราวเด็กซนยิ้ม
ใส่ตาพี่สะใภ้
"ฮันนีมูนเป็นยังไงมั่งครับ พี่ขวัญเริ่มรู้ตัวบ้างหรือยังว่าคิดผิดที่เลือก
พี่เป้มากกว่าตาณ"
เพียงขวัญมองชายหนุ่มตรงหน้าด้วยความรู้สึกกึ่งอ่อนใจกึ่งชื่นชม
ถ้าไม่ใช่เธอ...เป็นหญิงสาวคนอื่นก็คงยิ้มปลื้มและเผลอเข้าใจผิดว่าเขา
มีใจให้เกินมิตรภาพอย่างบริสุทธิ์ใจแน่ นิสัยของชายหนุ่มตรงหน้าเป็น
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อย่างไรเธอรู้ดี ค�ำพูดของตาณไม่มีความนัยซ่อนเร้นมากไปกว่าเย้าแหย่
แม้จะดูใจดีขี้เล่น แต่ตาณเป็นคนมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนเสมอ และจนป่านนี้
เพียงขวัญก็ยังไม่เห็นว่าจะมีหญิงสาวคนไหนก้าวข้ามไปได้
"คุณตาณน่ะชอบให้ความหวังสาวๆ"
เพียงขวัญแกล้งค้อน ก่อนจะเอ่ยปากถามถึงธุระอีกอย่างหนึง่ ทีต่ งั้ ใจไว้
"เมื่อเช้าฝ่ายบุคคลแจ้งว่าคุณตาณยังไม่ได้เลขาฯ แถมยังบอกว่า
ไม่ต้องส่งใครมาทดลองงานแล้วด้วย ท�ำไมคะ คนที่พี่คัดให้ก่อนลา...
ท�ำงานไม่ถูกใจเหรอคะ"
ก่อนหน้านี้ต�ำแหน่งเลขาฯ ของตาณนั้นเป็นหน้าที่ของเพียงขวัญ
กระทั่งในที่สุดเธอได้เลื่อนต�ำแหน่งไปดูแลส�ำนักงานกรรมการผู้จัดการ
ควบกับต�ำแหน่งภรรยาเจ้าของบริษัท ฝ่ายบุคคลจึงต้องรีบหาเลขาฯ
คนใหม่ให้ตาณ แต่ไม่ว่าส่งมากี่คน สุดท้ายก็ไม่ผ่านเสียอย่างนั้น
จะว่าตาณเรือ่ งมากก็ไม่ใช่ ในบริษทั นีถ้ า้ ถามว่าใครดูเข้ากับพนักงาน
ได้ง่ายที่สุด หากเป็นสาวๆ ก็จะตอบทันทีไม่รีรอว่า 'คุณตาณ' ผู้บริหารที่
รับต�ำแหน่งหัวหน้าทีมซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเปอร์กันทั้งนั้น หนุ่มๆ ด้วย
ก็เถอะ มีใครบ้างไม่รักเจ้านายใจดี เฮไหนเฮกัน ทั้งเรื่องงานเรื่องเที่ยว
แต่เพียงขวัญก็ไม่เข้าใจว่าท�ำไมสุดท้ายถึงได้ไม่มีใครผ่านทดลองงานเลขาฯ
ของเขาเลยสักคนเดียว
"น้องเค้าบอกว่ากาแฟของตาณชงยาก"
เพียงขวัญเกือบนิว่ หน้ามอง อดไม่ได้ทจี่ ะส่ายหน้าให้กบั เหตุผลประหลาด
ที่ได้ยิน รู้ว่าเขาแกล้งหาเหตุ
นิสยั ชอบท�ำงานอยูก่ บั บ้านอย่างคุณตาณ เข้าออฟฟิศมาดืม่ กาแฟทีน่ ี่
บ่อยสักแค่ไหนเชียว
"เลขาฯ นะคะ ไม่ใช่เมด จะได้เช็กฝีมือการท�ำงานจากฝีมือชงกาแฟ
อย่างเดียว"
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"ท�ำยังไงได้ล่ะครับ พี่ขวัญท�ำตาณติดรสมือแล้วมาทิ้งกัน ตาณน่ะ
สงสารตัวเองเป็นที่สุด" ตาณแกล้งท�ำเสียงเศร้า ช้อนตามอง
"เอาเถอะค่ะ กาแฟน่ะพี่ชงให้เหมือนเดิมก็ได้ แต่ลองให้ฝ่ายบุคคล
ส่งเด็กมาให้ทดลองงานอีกสักคนดีไหมคะ ไม่งนั้ งานคุณตาณ...ใครจะช่วย"
เพียงขวัญเป็นห่วง
ความทีเ่ คยดูแลกันมาท�ำให้เธอรู้ ถ้าเป็นเรือ่ งงาน...ไม่วา่ จะหนักหนา
สาหัสแค่ไหนถ้าชายหนุม่ ตรงหน้าตกปากรับค�ำก็เรียกว่าวางใจได้ เพราะจะ
ไม่มีวันเกินความสามารถ
กี่งานแล้วที่ใครๆ ส่ายหน้าว่ายาก ท�ำไม่ไหว แต่ถ้าตาณบอกว่าได้
เขาจะทุ่มสุดตัวจนกว่าจะได้เห็นความส�ำเร็จของมันอย่างงดงาม ดังนั้น
การไม่มีเลขาฯ ช่วยประสานงานและดูแลรายละเอียดจิปาถะ ท�ำให้
เพียงขวัญเชื่อว่าเขาต้องล�ำบากเอาการอยู่
ตอนที่ ได้รับการเสนอเลื่อนขั้นนั้นเพียงขวัญลังเลไม่ ใช่น้อยด้วย
ล�ำบากใจที่จะต้องมองหาตัวแทนมาคอยดูแลเรื่องสัพเพเหระให้เขา ไม่ใช่
ว่าคิดอะไรกับตาณเกินเลยจากหน้าที่และฐานะพี่สะใภ้ ความผูกพันท�ำให้
เป็นห่วง รู้นิสัยเขาว่าเห็นท่าทางใจดีแบบนี้ แต่จะยอมรับใครเป็นเรื่อง
เป็นราวล่ะก็...ยากเย็นนัก ไม่อย่างนั้นจะยังเป็นพ่อพวงมาลัยโปรยเสน่ห์
ท�ำร้ายจิตใจสาวๆ แบบนี้หรือ
"งานตาณไม่ค่อยมีอะไร ไม่จ�ำเป็นต้องมีเลขาฯ หรอกครับ"
ตาณท�ำเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ ทั้งที่ความจริงแล้วตั้งแต่ไม่มีเลขาฯ
เป็นตัวเป็นตน เขาต้องวิ่งวุ่นท�ำอะไรเองหลายอย่าง ทั้งเรื่องประสานงาน
และตามงานโปรแกรมเมอร์ ในทีม จนกระทั่งท�ำงานอยู่ที่บ้านแล้วติดต่อ
งานต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตเหมือนเคยอย่างที่ชอบไม่ได้ ต้องถ่อสังขาร
ทิง้ บ้านเข้าออฟฟิศอย่างวันนี้ แต่เวลานีเ้ ขาไม่อยากรับใครจริงๆ ด้วยเหตุผล
ส่วนตัวที่ไม่คิดจะบอกใคร
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ตั้งแต่ลองรับคนอื่นมาท�ำงานแทนเพียงขวัญ กี่ครั้งแล้วที่เขาต้อง
รับโทรศัพท์ตอบค�ำถามไม่ส�ำคัญอย่างไร้เหตุผล
'จะเข้าออฟฟิศไหมคะ'
'ส่งอีเมลไปให้คุณตาณแล้วนะคะ ได้รับไหมคะ'
'งานที่คุณตาณสั่ง...ให้ท�ำเลยใช่ไหมคะ'
สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเขาต้องรับโทรศัพท์จากคนที่มาเป็นเลขาฯ
ถามโน่นนี่ทั้งวัน ตาณอาจจะเป็นคนอัธยาศัยดี ร่าเริง ยิ้มง่าย แต่ก็
ร�ำคาญง่ายเหมือนกัน เขารักความเป็นส่วนตัว และไม่ชอบความรู้สึกที่ว่า
มีใครตามเป็นเงาราวกับจะมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของชีวิตเขาแบบนั้น
...เขาชอบเป็นผู้ควบคุม ไม่ใช่ถูกควบคุม...
"อืม...เอาไว้ก่อนเถอะครับ รอจนกว่าจะเจอคนที่ชงกาแฟอร่อย
ได้เหมือนพี่ขวัญค่อยว่ากันใหม่ดีกว่า"
"ดือ้ เหมือนเคยเลยนะคะคุณตาณเนีย่ ท�ำไมคะ กลัวสาวๆ เห็นคุณตาณ
มีหน้าห้องแล้วจะตัดรักหรือยังไง ไม่มั่นใจในเสน่ห์ตัวเอง?"
"แหม ไม่มนั่ ใจตัง้ แต่พขี่ วัญเลือกพีเ่ ป้มากกว่าตาณแล้วล่ะครับ" คราวนี้
ค�ำพูดของตาณเรียกเสียงหัวเราะปนเขินได้จากเพียงขวัญ
ท่าทางคุยกันถูกคอของทัง้ คูท่ ำ� ให้ชายหนุม่ คนหนึง่ ทีเ่ ดินออกมาจาก
ห้องประชุม และทอดสายตาผ่านผนังกระจกห้องท�ำงานของตาณเข้ามา
นิ่วหน้าน้อยๆ ก่อนจะตัดสินใจก้าวเท้ามาผลักประตูห้อง โผล่หน้าเข้ามา
ทักบ้าง
"คุยอะไรกัน ท่าทางสนุก"
"ขวัญเอาเสื้อมาให้คุณตาณค่ะ คุณเป้ประชุมเสร็จแล้ว? ท�ำไมไวจัง"
เพียงขวัญหันไปถามผู้ที่เข้ามาใหม่และก�ำลังทิ้งตัวนั่งบนเก้าอี้หน้า
โต๊ะท�ำงานของตาณ
"ยังหรอก เบรกรอข้อมูลน่ะ โห...นี่กาแฟฝีมือขวัญใช่ไหมเนี่ย
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ล�ำเอียงนี่นา ทีของผมปล่อยให้แม่บ้านดูแล" เป้หรือปกรณ์หันไปประท้วง
ภรรยาตัวเอง
"แม่บ้านที่ไหนคะ ขวัญชงให้กับมือ แค่อาศัยแม่บ้านเข้าไปเสิร์ฟ
เท่านั้นเอง" เพียงขวัญเอ็ดสามี ในขณะที่ตาณหัวเราะตาพราว
"ทิ้งสามีให้แม่บ้านดูแล แต่ตัวเองมาคอยเอาใจเจ้านายเก่าเนี่ยนะ
แล้ววันนีเ้ ข้ามาท�ำไมเนีย่ เจ้าตาณ ไหนบอกว่าไม่ตอ้ งเข้าออฟฟิศ...ท�ำงาน
ที่ไหนก็ได้ไง"
ปกรณ์วกมาตะเพิดญาติผนู้ อ้ งเอาง่ายๆ ในบรรดาญาติพนี่ อ้ งทัง้ หมดทีม่ ี
เขาสนิทกับตาณยิ่งกว่าใคร แทบจะเหมือนพี่น้องคลานตามกันมาก็ว่าได้
"คนแก่ขี้อิจฉา ร�ำคาญจริง ประชุมอะไรกัน ท�ำไมเบรกได้ล่ะ แปลก"
ตาณปรายสายตามองไปที่ห้องประชุม ก่อนจะเลิกคิ้วน้อยๆ เมื่อ
คิดว่าเห็นร่างหญิงสาวคุน้ ตาก้าวไปหยุดยืนชะเง้อมองประตูหอ้ งประชุมด้วย
ท่าทางละล้าละลัง ก่อนจะตัดสินใจผลักเข้าไป
ลตางค์...มาท�ำอะไรที่บริษัทของเขาล่ะเนี่ย หมู่นี้ดูเหมือนดวงเขา
จะสมพงศ์ให้ได้เจอเธอบ่อยเสียจริง
"พีอาร์น่ะสิ ข้อมูลไม่พร้อม" ปกรณ์บ่นน�้ำเสียงระอาใจ
จริ ง ๆ แล้ ว เขาไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งทิ้ ง ห้ อ งประชุ ม มาก็ ไ ด้ แต่ ป กรณ์
ร�ำคาญอาการผลุบเข้าผลุบออกห้องประชุมเพื่อตามข้อมูลของหัวหน้า
ฝ่ายประชาสัมพันธ์เต็มที จึงตัดสินใจสั่งพัก
"คุณปานเหรอคะ"
"ก็รายนั้นน่ะแหละจะมีใคร นี่ถ้าไม่ติดว่าคอนเน็กชั่นดีนะ ผมคงให้
พิจารณาตัวเองไปตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้ว" ปกรณ์บ่นอุบ ไม่ทันได้เห็น
สายตาของตาณทีย่ งั คงมองประตูหอ้ งประชุมเหมือนรอคอยอะไรบางอย่าง
กระทั่งมันถูกเปิดอีกครั้ง
"นั่นใครครับพี่ขวัญ"
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หญิงสาวที่ท�ำท่าจะเดินกลับไปทางเดิม ซึ่งไม่ผ่านหน้าห้องของเขา
ท�ำให้ตาณรีบเรียกเพียงขวัญเพราะอยากรู้
เพียงขวัญชะเง้อมองก่อนจะหันมาตอบ
"อ๋อ น้องตางค์...ลตางค์ พนักงานใหม่ของทางพีอาร์น่ะค่ะ ดูเหมือน
จะยังอยู่ ในช่วงทดลองงานนะคะ วันนี้ขึ้นมาถึงข้างบน คงเอาข้อมูล
การประชุมมาให้คุณปานล่ะมั้ง" เพียงขวัญบอก
บริษทั นีฝ้ า่ ยบริหารกับฝ่ายอืน่ ๆ จะอยูแ่ ยกชัน้ กันอย่างเป็นสัดเป็นส่วน
ถ้ า ไม่ มี ป ระชุ ม ก็ จ ะต่างคนต่ า งท� ำ งาน ไม่ป ะปนวุ ่ นวายกั น เว้น ก็ แ ต่
ฝ่ายส�ำนักงานกรรมการผูจ้ ดั การทีบ่ างครัง้ ต้องติดต่อกับหัวหน้าฝ่ายเหล่านัน้
อยู่บ่อยๆ ในฐานะตัวแทนของฝ่ายบริหาร จึงไม่แปลกที่เพียงขวัญจะรู้จัก
พนักงานในบริษัทมากกว่าตาณที่ไม่ค่อยเข้าออฟฟิศ
"เบ๊คณุ ปานน่ะสิ พีอาร์นะ่ ใช้เด็กทดลองงานเปลืองเป็นว่าเล่น ได้ยนิ ว่า
เด็กคนนี้ได้เกียรตินยิ มด้วยนะ แต่เชือ่ เถอะ สุดท้ายต้องไม่ผา่ นทดลองงาน
แน่ๆ" ปกรณ์เปรย จะว่าสงสารเด็กก็คงมีสว่ นอยูบ่ า้ งแต่ไม่ใช่ทงั้ หมด น่าจะ
เป็นเพราะเริ่มเหนื่อยกับนิสัยของปานทิพย์มากกว่า
"ไปประชุมต่อเถอะค่ะ ขวัญว่าข้อมูลของทางพีอาร์น่าจะพร้อมแล้ว
จะได้เลิกประชุมก่อนเที่ยง" เพียงขวัญเอาใจสามี ส่งมือรุนหลังให้เขา
ลุกจากเก้าอี้
"คุ ณ พี่ เ ป้ เ ลิ ก หลั ง เที่ ย งก็ ไ ม่ เ ป็ น ไรครั บ เดี๋ ย วตาณพาพี่ ข วั ญ ไป
กินข้าวเอง อาหารญี่ปุ่นดีไหมครับ ตาณจ�ำได้ว่าพี่ขวัญชอบ" ตาณเรียก
พี่ชายด้วยค�ำน�ำหน้าแปลกๆ เป็นเชิงล้อเลียน พลางท�ำตาหวานมอง
เพียงขวัญ
"เชอะ! ฝันไปเถอะเจ้าตาณ เมียข้าใครอย่าแตะเฟ้ย แล้วนี่อย่าเพิ่ง
กลับบ้านนะ ไหนๆ ก็มาแล้ว อยู่คุยกันก่อน จะปรึกษาเรื่องโปรดักต์ใหม่
หน่อย" ปกรณ์ขู่ทิ้งท้ายแต่ก็ไม่วายสั่งงาน ในขณะที่มือเลื่อนไปรั้งภรรยา
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ให้ก้าวออกไปพร้อมกัน ทิ้งให้ตาณหัวเราะตาพราวที่ยั่วญาติผู้พี่ได้ส�ำเร็จ
โดยไม่คิดจะสนใจอีก
พอได้อยู่ตามล�ำพัง ตาณก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงหญิงสาวที่ ได้รู้ว่า
'ลตางค์' ไม่ได้เป็นเพียงนามปากกาของเธอเท่านัน้ แต่ยงั เป็นชือ่ จริงอีกด้วย
ปลายนิว้ ของเขาเคาะเบาๆ ลงบนโต๊ะเป็นจังหวะเหมือนเจ้าของก�ำลัง
ใช้ความคิดครู่หนึ่งก่อนที่ตาณจะหยัดตัวลุกจากเก้าอี้ รอยยิ้มสนุกพราย
อยู่บนแก้มในยามที่เขายกแก้วกาแฟขึ้นดื่มรวดเดียวเกือบค่อนแก้ว แล้ว
ก้าวตัวปลิวออกไปจากห้องท�ำงานของตัวเอง ตรงไปหาเพียงขวัญที่ก�ำลัง
รัวปลายนิ้วบนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์
"พี่ขวัญว่างไหมครับ"
"คะ? คุณตาณอยากได้อะไรเหรอคะ" เพียงขวัญรามือจากงานมาถาม
"ไปดูใบสมัครต�ำแหน่งเลขาฯ ที่ฝ่ายบุคคลกับตาณหน่อยสิครับ"
"ให้คณุ น้องเอาแฟ้มขึน้ มาให้กไ็ ด้คะ่ ไม่ตอ้ งไปเองหรอก" เพียงขวัญยิม้
นึกดีใจที่ตาณยอมเปลี่ยนใจ กลับมามองหาเลขาฯ อีกครั้งแล้ว
"ไม่เป็นไรครับ ตาณอยากไปเดินเล่น นะครับ ไปช่วยตาณดูหน่อยว่า
คนไหนโหงวเฮ้งบอกว่ารสมือชงกาแฟเข้าท่ามั่ง"
"พูดเล่นอีกแล้วคุณตาณนี่"
เพียงขวัญเผลอค้อนเรียกเสียงหัวเราะเบาๆ จากตาณอีกจนได้กอ่ นจะ
รับค�ำ
"ก็ได้ค่ะ"
เพียงขวัญวางมือจากงานแล้วก้าวตามตาณทีร่ รี ออย่างเป็นสุภาพบุรษุ
เธอเองก็ไม่อยากให้ตาณลงไปชั้นล่างคนเดียวจนพนักงานตกใจที่จู่ๆ ก็มี
ผู้บริหารโผล่ไปเดินเล่นใกล้ๆ ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกัน
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"หมดแรงมาเชียว เป็นไงมั่ง"
เสียงถามอย่างเป็นห่วงคุน้ หูทำ� ให้ลตางค์ทเี่ พิง่ หย่อนตัวนัง่ อย่างหมดแรง
หันไปส่งยิม้ แต่คงเป็นยิม้ ทีไ่ ม่คอ่ ยสดชืน่ เท่าไร เพราะยังไม่ทนั ตอบก็ได้ยนิ
ประโยคต่อมาทันที
"โดนดุอยู่ดีล่ะสิ"
"ตางค์ช้าเองล่ะค่ะ" ลตางค์ตอบเสียงอ่อย
เสียงเอ็ดของปานทิพย์ยังแว่วติดหู แต่จะโทษใครถ้าไม่ ใช่ตัวเอง
ถ้าเธอไม่เสียเวลาพาเด็กหญิงหลงทางไปส่งทีป่ ระชาสัมพันธ์ของศูนย์การค้า
ก็คงจะมาได้ไวกว่านี้ การประชุมคงไม่ต้องพักคอย
ถึงอย่างนัน้ ก็เถอะ ในเวลานัน้ จะให้ลตางค์ทงิ้ เด็กตัวเล็กๆ ให้หลงทาง
พลัดพ่อพลัดแม่อยูไ่ ด้ยงั ไง เธอท�ำใจแข็งไม่ลงหรอก ไม่อยากอ่านข่าวทีหลังว่า
มีพอ่ แม่กำ� ลังร�ำ่ ไห้นำ�้ ตาเป็นสายเลือด ตามหาลูกสาวพร้อมภาพเด็กคนนัน้
จนตัวเองต้องนึกเสียใจไปตลอดชีวิตที่มองเมินได้ลงคอ
"ไม่ ใช่ความผิดของตางค์สักหน่อยที่คุณปานลืมงานไว้ที่บ้านน่ะ
แต่ก็นั่นแหละนะ ใครใช้ให้เป็นลูกน้องเค้าล่ะ" สินีบ่นเสียงจนใจ
พนั ก งานส่ ว นใหญ่ โ ดยเฉพาะคนที่ เ คยผ่ า นการท� ำ งานในฝ่ า ย
ประชาสัมพันธ์ของบริษัทนี้รู้นิสัยปานทิพย์ดีว่าชอบชี้นิ้วใช้งานลูกน้อง
แค่ไหน บางทีวันหยุดยังไม่เว้น โทรจิกให้เข้ามาท�ำงานอย่างไม่นึกเห็นใจ
พอมี ใครโวยขึ้นมาก็เก็บไปฟ้องฝ่ายบุคคลว่าเหยาะแหยะ เหยียบขี้ ไก่
ไม่ฝ่อมั่ง เกี่ยงงานมั่ง จนสุดท้ายก็กระเด็นไม่ผ่านทดลองงานเอาง่ายๆ
เสียอย่างนั้น ที่เหลืออยู่ก็ไม่มีใครกล้าหืออีก ได้แต่ก้มหน้าก้มตาท�ำงาน
ไปงกๆ คิดถึงตัวเลขเงินเดือนที่จะได้รับปลายเดือนเป็นเครื่องปลอบใจ
เพราะแม้จะงานหนักแต่ก็ต้องยอมรับว่าผลตอบแทนทีบ่ ริษัทแห่งนี้มอบให้
คุ้มค่าเหนื่อย
"ตางค์อาจได้เป็นลูกน้องคุณปานอีกไม่นานก็ได้ โดนดุบ่อยๆ แบบนี้
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...สงสัยจะไม่ได้ผา่ นโปรแน่เลย" ลตางค์เสียงอ่อย เมือ่ คิดถึงการทดลองงาน
หรือ Probation ของตัวเองที่คอยแต่จะท�ำท่าอับปางอยู่เรื่อย
สินีที่ไม่รู้จะปลอบเพื่อนรุ่นน้องอย่างไรวางมือบนหัวไหล่ บีบเบาๆ
ก่อนจะเดินกลับไปที่โต๊ะท�ำงานของตัวเอง นึกเสียดายลตางค์อยูเ่ หมือนกัน
แต่กไ็ ม่รจู้ ะช่วยได้ยงั ไง เพราะคนทีป่ ระเมินผลการท�ำงานของลตางค์ไม่ใช่เธอ
แต่เป็นคนที่หมั่นเอ็ดลตางค์อยู่ทุกวันนั่นต่างหาก
ตางค์เอ๊ย...ไม่น่าโชคร้ายมาลงที่แผนกนี้เลย
เสี ย งฝี เ ท้ า ที่ ดั ง มาจากทางเดิ น ท� ำ ให้ ล ตางค์ ล ะสายตาจากการ
ร่างจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ไปมอง พอเห็นว่าเป็นพี่ขวัญคนสวยใจดี
ประจ�ำส�ำนักงานกรรมการผู้จัดการก็ยกมือไหว้พร้อมรอยยิ้ม นึกแปลกใจ
อยู่บ้างที่วันนี้ข้างกายพี่ขวัญไม่ใช่คุณเป้ แต่เป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่ง
ใบหน้าขาวคมสันที่เธอไม่เคยเห็น
แต่ลองเข้ามาได้ถึงภายในส�ำนักงานด้วยท่าทางสบายๆ แบบนี้
ลตางค์ก็อดคิดไม่ได้ว่าเขาคงจะเป็นคนส�ำคัญไม่น้อยแน่
"พีข่ วัญกลับมาท�ำงานแล้วเหรอคะ ได้เจ้าตัวเล็กสักคนมาเป็นของฝาก
ไหมคะ"
สินีชะโงกหน้ามาทักเสียงใส แต่ลตางค์คิดว่าแนวสายตาของสินี
ไม่ได้อยู่ที่เพียงขวัญ กลับทอดไปยังชายหนุ่มที่เธอไม่รู้ว่าเป็นใคร
"แซวพี่นะ เดี๋ยวเถอะ"
"ไม่ทักผมบ้างเหรอครับ แย่จัง ไม่ค่อยมาให้ใครเห็นหน้าจนคนที่นี่
ลืมเสียแล้วมั้งเนี่ย" เสียงเปรยเหมือนน้อยใจแต่ติดแววขี้เล่นที่ได้ยินท�ำให้
ลตางค์เลิกคิ้วมองน้อยๆ พลางนึกชมในใจ
ท่าทางขี้เล่นใจดีจัง
"แหม ใครจะกล้าลืมคุณตาณล่ะคะ มีแต่คุณตาณนั่นล่ะค่ะ ไม่ค่อย
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จะคิดถึงคนที่นี่ ปล่อยให้สาวๆ ชะเง้อคอคอย"
สินีค้อนน้อยๆ บอก ประโยคที่ได้ยินท�ำให้ลตางค์ที่เงียบมาตั้งแต่ต้น
รู้ทันทีว่าชายหนุ่มตรงหน้าเป็นใคร
คุณตาณ...ผู้บริหารหนุ่มที่ยังโสด ขวัญใจสาวๆ ในออฟฟิศ
ตัง้ แต่เริม่ ท�ำงานทีน่ ลี่ ตางค์ได้ยนิ ชือ่ ของเขาหลายครัง้ แต่ไม่เคยได้พบ
ตัวจริงสักที เพราะนอกจากชั้นบนจะเป็นอาณาบริเวณส�ำหรับผู้บริหาร
ที่พนักงานทดลองงานเล็กๆ อย่างเธอย่างกรายไปแทบจะนับครั้งได้แล้ว
ลตางค์ยังได้ยินมาว่าเขาชอบท�ำงานที่บ้านมากกว่าเข้าบริษัทอีกด้วย
"สาวๆ แถวนี้หนีไปมีเจ้าของหัวใจแล้วทั้งนั้นนี่ครับ ผมมาบ่อย
ก็เท่านั้น อกหักเสียเปล่าๆ" เสียงนุ่มเคล้าหัวเราะที่ได้ยินแม้จะฟังเหมือน
ป้อค�ำหวาน แต่ลตางค์อดรู้สึกแปลกใจไม่ได้ท่ีมันไม่ท�ำให้เขาดูเป็นคน
กรุ้มกริ่มรุ่มร่ามเลยสักนิด
เป็นเพราะค�ำว่าสุภาพบุรษุ ใจดีทเี่ ธอมักจะได้ยนิ คูก่ บั ชือ่ ของเขาเสมอ
หรือเปล่านะ
"แหม...นียงั ว่างค่ะ ไม่คอ่ ยจะเข้าออฟฟิศจนลืมว่านียงั โสดจนได้เห็น
ไหมคะ คุณตาณน่ะท�ำพูดดีไปเถอะ นี่คุณปานขึ้นไปประชุมข้างบนไม่เห็น
คุณตาณใช่ไหมคะ ถึงได้รอดลงมาท�ำปากหวานแถวนี้ได้" สินีเย้า
แม้ตาณจะมาให้พนักงานเห็นหน้าน้อยครั้ง แต่อัธยาศัยใจคอและ
ความเป็นกันเองของเขาท�ำให้พนักงานทัง้ หลายชืน่ ชอบและไม่รสู้ กึ ห่างเหิน
โดยเฉพาะปานทิพย์ที่แม้จะสวยเฉี่ยวตามประสานักประชาสัมพันธ์ที่ต้อง
ออกสังคมเจอหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ป้อเสมอ ก็ยังเป็นที่รู้กันว่าต้องตาต้องใจ
ตาณไม่น้อย
เพียงขวัญส่ายหน้าให้กับคารมของสินีและตาณที่ไม่มีใครยอมใคร
ก่อนจะหันไปหาลตางค์
"ตางค์ฟังเงียบเลย นี่คุณตาณ...ยังไม่เคยเจอใช่ไหมจ๊ะ คุณตาณคะ
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นี่น้องลตางค์...พนักงานใหม่ค่ะ" เพียงขวัญแนะน�ำทั้งคู่
บทสนทนาที่จู่ๆ เบนมาถึงตัวเองท�ำให้ลตางค์ที่ก�ำลังฟังเพลินเกือบ
สะดุ้ง มือปัดร่างจดหมายที่เธอเขียนลงกระดาษด้วยดินสอปลิวจากโต๊ะ
จนต้องรีบย่อตัวลงไปยื่นมือตะครุบ พอจะขยับตัวขึ้นมายืนตรง ศีรษะ
ก็โขกกับขอบโต๊ะเสียงดังโป๊กเข้าให้
"อูย๊ ..." ลตางค์ครางพลางขยับตัว แต่กไ็ ม่วายพลาดไปชนเก้าอีต้ วั เอง
จนกระเป๋าสะพายที่แขวนไว้ร่วงลงมา ข้าวของหล่นกระจายอีก
หายนะแท้ๆ วันนี้มันวันอะไรของเธอกันแน่เนี่ย
"ตายแล้วตางค์! เจ็บไหม" เพียงขวัญตกใจ ตามองหญิงสาวตัวเล็ก
ที่ส่งยิ้มอายๆ ในขณะที่ตาณย่อตัวลงไปช่วยเก็บของ
เขาเกือบชะงักเมือ่ เห็นว่าหนึง่ ในข้าวของทัง้ หลายนัน้ มีหนังสือเล่มใหม่
ของมารดาอยูด่ ว้ ย และดูเหมือนเจ้าของจะหวงอยูไ่ ม่ใช่นอ้ ย เพราะมือบาง
ยื่นมาคว้ารวดเร็วจนตาณไม่ทันได้แตะทั้งที่อยู่ใกล้กว่า
"ขอบคุณค่ะ" ลตางค์พึมพ�ำบอกเสียงเบาพลางส่งมือไปรับของอื่น
ที่ชายหนุ่มช่วยเก็บให้คืนกลับมา แล้วรวบทุกอย่างวางไว้บนโต๊ะ ก่อนจะ
ยกมือไหว้ตาณ
แววตาเป็นประกายคล้ายเจืออารมณ์ขันของเขาท�ำให้อดไม่ได้ที่จะ
เลิกคิ้วมองเหมือนลืมตัว
เขาข�ำอะไร ข�ำเธอซุ่มซ่ามงั้นเหรอ
"ซุม่ ซ่ามแบบนีล้ ะ่ ค่ะ นีข่ นาดใส่แว่นตานะเนีย่ ไม่เป็นไรใช่ไหมตางค์"
แม้จะบ่น แต่ประโยคลงท้ายของสินีก็ยังเต็มไปด้วยรอยห่วงใย
"ไม่เป็นไรค่ะ" ลตางค์ตอบเสียงอุบอิบ ความรู้สึกร้อนผ่าวบนใบหน้า
ท�ำให้เธอรีบก้มหน้าลงไม่กล้าจะสบตาใคร จึงไม่ได้เห็นว่าสายตาอ่อนแสง
ของตาณที่ทอดมองอยู่นั้นไม่เคลื่อนไปจากตัวเธอเลยสักนิด
"แล้วนีจ่ ะไปไหนกันคะ มาถึงชัน้ ล่างเป็นแพ็กคูแ่ บบนี"้ สินอี ยูม่ านาน
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พอจะกล้าตั้งค�ำถาม ซึ่งก็มีไม่กี่คนเหมือนกันที่เธอจะกล้าพูดด้วยอย่างนี้
"จะแวะไปหาคุณน้องหน่อยน่ะ ไปเถอะค่ะคุณตาณ" เพียงขวัญที่
พอจะมองออกว่าลตางค์นา่ จะทัง้ เขินทัง้ เกรงคนหน้าขาวตาพราวข้างตัวเธอ
ตัดบทชวนชายหนุ่มเพราะนึกสงสารหญิงสาว
เพียงขวัญอาจจะรู้จักลตางค์ ได้ไม่นานนัก แต่แววตาสดใสอย่าง
คนมองโลกในแง่ดี ขยันขันแข็งในการท�ำงาน ไม่เคยอิดออด ไม่เคยสร้าง
หรือมีปัญหาทั้งที่โดนฤทธิ์ปานทิพย์เข้าไปสารพัด ท�ำให้อดไม่ได้ที่จะเอ็นดู
ไม่อยากให้ใครในบริษัทนี้แกล้งให้ล�ำบากใจอีก แม้แต่คุณตาณก็เถอะ
ตาณที่ยังยิ้มตาพราวพยักหน้ารับค�ำชวน และเสียงทุ้มนุ่มสุดท้ายที่
ลตางค์ ได้ยินก่อนที่เขาจะจากไปก็มีแค่การรับค�ำสั้นๆ เท่านั้นเอง
"ครับ"
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บทที่

4

ลตางค์ ใช้หลังตัวเองดันประตูห้องพักส่วนตัวปิดหลังพาร่างเล็ก
แทรกเข้าไปข้างในท่าทางขลุกขลัก มือกดเปิดสวิตช์ ไฟก่อนถอดรองเท้า
ข้าวของพะรุงพะรังที่หอบกลับบ้านทั้งเอกสารและกระเป๋าสะพายถูกวาง
ง่ายๆ บนโต๊ะหน้าโซฟาทีเ่ ธอทิง้ ร่างพักอย่างอ่อนแรง ทัง้ ทีเ่ ปลือกตาหนักอึง้
แต่ก็ยังฝืนทอดสายตาผ่านประตูกระจกตรงระเบียงไปดูฟ้าที่แม้จะมืดแล้ว
แต่ก็ยังสว่างด้วยแสงไฟจนมองไม่เห็นแสงดาว
ชีวิตเมืองหลวง...
ห้องชุดขนาดหนึ่งห้องนอน หนึ่งห้องนั่งเล่นที่เลือกแล้วว่าพอดีกับ
การใช้ชีวิตตัวคนเดียวในเมืองใหญ่ บางครั้งก็ท�ำให้ลตางค์อดรู้สึกไม่ได้
จริงๆ ว่ากว้างเกินไป แต่จะท�ำยังไงได้ เธอเป็นคนเลือกเองว่าจะอยู่ที่นี่
ตามล�ำพัง
กรอบรูปตั้งโต๊ะที่อยู่ในระยะเอื้อมมือถูกหยิบมามองชิดก่อนที่เสียง
ของเธอจะดังขึ้น
"ตางค์รอดตายมาอีกหนึ่งวันแล้วค่ะยาย"
สายตาของหญิงสาวอ่อนโยนยามมองภาพถ่ายของตัวเองกับหญิงชรา
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สูงวัยที่มีแววตาอ่อนโยนใจดี รอยยิ้มในนั้นท�ำให้ลตางค์รู้สึกเหมือนได้
พลังใจกลับมา ในชีวิตนี้ถ้าถามว่าใครคือที่สุดส�ำหรับเธอ ลตางค์ตอบได้
ทันทีไม่ต้องคิดทวน 'ยาย'
ยายเป็นที่สุดของหัวใจ ของความรัก ของชีวิตและลมหายใจ แม้ว่า
จะจากเธอไปอย่างไม่มีวันหวนคืนกลับมาแล้วก็ตาม
แม้วันนี้ลตางค์จะไม่มีโอกาสได้สัมผัสอ้อมกอดของยายอีกแล้ว
แต่ลตางค์เชื่อว่าความรักที่ยายมี ให้จะยังอยู่กับเธอเสมอ ถึงอย่างนั้น
พอหันไปมองแฟ้มเอกสารที่ตัวเองหอบกลับบ้าน สายตาก็ยังเปลี่ยนเป็น
ละห้อยอ่อนใจ
แผนงานที่ผ่านฉลุยจากที่ประชุมของปานทิพย์วันนี้ท�ำให้เธอได้รับ
มอบหมายให้ท�ำงานอีกอื้อ ซึ่งลตางค์ก็ไม่คิดจะอิดออดหรอก ถ้ามันไม่เร่ง
จนต้องหอบกลับมาท�ำที่บ้านด้วยแบบนี้
...เธออยากเขียนนิยาย...แต่ดูเหมือนคืนนี้จะต้องงดเสียแล้ว
"แถลงข่าวอาทิตย์หน้า โอ๊ย...จะทันเหรอเนีย่ " ลตางค์ครวญกับตัวเอง
นึกห่วงไปหมดเมื่อคิดถึงลิสต์รายชื่อสื่อมวลชนหลายส�ำนักยาวเหยียดที่
จะต้องเชิญ
'ต้องคอนเฟิร์มให้ได้ทุกราย ขาดไม่ได้รู้ไหม' เสียงของปานทิพย์
เหมือนจะตามมาหลอกหลอน
จะเชิญสือ่ มวลชนได้ครบตามค�ำสัง่ ก็หมายความว่ารายละเอียดทัง้ หมด
ต้องพร้อมให้สอื่ มวลชนเหล่านัน้ พิจารณาด้วย ซึง่ เท่าทีล่ ตางค์คำ� นวณเวลา
คร่าวๆ ก็พบว่าเธอต้องท�ำให้เสร็จภายในพรุง่ นีเ้ ช้าเพือ่ ให้ปานทิพย์ตรวจทาน
"เอาน่าลตางค์ ท�ำงานแค่นี้ไม่ตายหรอก" ลตางค์ให้ก�ำลังใจตัวเอง
ก่อนเลือ่ นสายตากลับไปมองสบตายายในภาพ "ตางค์เสียอย่างใช่ไหมคะยาย"
รอยยิ้มสดใสกระจ่างทั่วใบหน้าในยามที่ลตางค์วางกรอบรูปลงที่เดิม
เบามือ หางตาทีเ่ ห็นไฟกะพริบสีแดงๆ ของแป้นวางโทรศัพท์ซงึ่ ก�ำลังพยายาม
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ส่งสัญญาณบอกว่ามีข้อความทิ้งไว้ท�ำให้ชะงัก
ใครโทรมาฝากข้อความกันนะ...
ปลายนิว้ ของลตางค์แตะปุม่ เปิดฟังข้อความ ทัง้ ทีก่ ำ� ลังสงสัยแต่กย็ งั มี
อารมณ์ขำ� เมือ่ นึกถึงทีม่ าของเจ้าโทรศัพท์ทสี่ ามารถฝากข้อความได้เครือ่ งนี้
ซึ่งเป็นฝีมือมีนาที่เจ้ากี้เจ้าการจัดหามาติดตั้งเสร็จสรรพ
'เอามาท�ำไม ไม่มใี ครโทรมาฝากโน้ตอะไรหรอก เดีย๋ วนีเ้ ค้าพึง่ มือถือกัน
ทั้งนั้นแหละ' ลตางค์เคยแย้ง แต่มีนาก็ไม่ฟัง นี่ถ้าเพื่อนของเธอได้รู้ว่า
มีคนโทรศัพท์เข้ามาฝากข้อความแล้วจริงๆ คงจะเชิดหน้าได้ใจเป็นแน่
'เห็นไหม จ�ำเป็นต้องมี' ใช่ มีนาต้องพูดแบบนี้แน่ๆ ลตางค์รู้จัก
เพื่อนคนนี้ดี
"ตางค์...นี่พ่อนะ ยังไม่กลับอีกเหรอลูก งานยุ่งล่ะสิ เหนื่อยไหม
ไม่ค่อยโทรหาพ่อเลย เป็นยังไงบ้าง...พ่อเป็นห่วงนะลูก"
พ่อ...เสียงจากเทปที่ได้ยินท�ำให้แววตาของลตางค์อ่อนแสงไม่รู้ตัว
จริงๆ แล้วหลังจากยายเสียชีวิตเธอน่าจะย้ายไปอยูก่ ับบุพการีทยี่ งั คง
มีชีวิตอยู่ แต่เธอก็เลือกที่จะใช้ชีวิตตามล�ำพัง
ไม่ใช่ไม่รัก แค่ไม่ค่อยสนิทใจเท่านั้น
วัยเด็กของลตางค์แทบจะใกล้เคียงกับสภาพของเด็กก�ำพร้า เพราะ
ไม่เคยรู้จักการได้อยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูก ชีวิตเธอมีแต่ยาย...สองมือ
ของยายเท่านั้นที่หล่อเลี้ยงอุ้มชูจนเติบใหญ่ แต่ถามว่าโกรธเกลียดพ่อ
หรือแม่ไหม ลตางค์ตอบได้ทันทีว่าไม่โกรธ แต่ก็ไม่ผูกพัน
'มนุษย์นะตางค์...มีหวั จิตหัวใจหรือเหตุผลในการกระท�ำไม่เหมือนกัน
หรอก เราอาจชอบ...หรือไม่ชอบการกระท�ำบางอย่างของเขา แต่ไม่ได้
หมายความว่าจะสามารถตัดสินได้ว่าดีหรือไม่ดี เพราะถ้าเอาใจของเรา
เข้าไปวางเป็นพืน้ ฐานการตัดสินใจอย่างนัน้ บ้าง เราอาจจะท�ำอย่างเขาก็ได้
พ่อกับแม่...ไม่ได้ไม่รักตางค์หรอกนะลูก เพียงแต่เขามีเหตุผลของเขาที่
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ท�ำให้ชีวิตต้องด�ำเนินไปแบบนั้น อย่าใช้ความรู้สึกของเราตัดสินเขา
มองด้วยความเข้าใจแล้วตางค์จะไม่ทุกข์...ไม่เสียใจนะลูกนะ'
ยายที่ไม่เคยคิดแบ่งแยกว่าเธอเป็นเด็กหรือพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่สอน
ลตางค์ให้มองทุกหัวใจอย่างเท่าเทียม ท่านเคยบอกว่าเงือ่ นไขในการกระท�ำ
ของแต่ละคนไม่อาจจ�ำแนกได้ด้วยวัยหรืออายุ หากแต่เป็นสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมดและพื้นฐานจิตใจมากกว่า ด้วยค�ำสอนและการเลี้ยงดูอย่างเข้าใจ
ของท่าน ลตางค์จึงเป็นลตางค์อย่างทุกวันนี้
เรียนรู้ที่จะเข้าใจคนอื่นอย่างที่เขาเป็น และไม่ตัดสินการกระท�ำ
ของใคร
แต่ถงึ อย่างนัน้ เมือ่ ยายจากเธอไปอย่างไม่มวี นั กลับ และพ่อก็แสดงชัด
ว่าต้องการดูแลเธอต่อจากยาย ลตางค์กลับเลือกที่จะปฏิเสธ
เธอรักและเข้าใจพ่อ...แต่ไม่ผูกพันมากพอที่จะพาตัวเองก้าวเข้าไป
มีชีวิตใกล้ชิดกับพ่อแบบนั้น
หลังข้อความของพ่อแล้ว เครือ่ งบันทึกเทปยังบอกว่ามีอกี สองข้อความ
ค้างอยู่ แต่พอเปิดฟังก็ไม่มีเสียงอะไรนอกจากคนโทรเข้ามาตัดใจวางสาย
ไปเพียงเท่านั้น ลตางค์จึงคิดว่าคงไม่มีเรื่องอะไรส�ำคัญ ดีไม่ดีอาจจะเป็น
การโทรผิดก็ได้
ลตางค์เงยหน้ามองเข็มนาฬิกาทีอ่ ยูข่ า้ งฝา แม้จะยังไม่ผา่ นเส้นแบ่งวัน
และรู้ดีว่าถ้ากดโทรศัพท์กลับไปหาพ่อ ท่านต้องยินดีมากกว่าร�ำคาญใจที่
ต้องลุกขึ้นมารับสายกลางค�่ำกลางคืนแบบนี้ แต่ลตางค์ก็ยังชั่งใจไม่ตกว่า
ควรจะโทรไปหาดีหรือเปล่า
ยังไม่ทันที่ลตางค์จะตัดสินใจได้ว่าควรท�ำอย่างไร เสียงโทรศัพท์
ก็ดังขึ้นมาท่ามกลางความเงียบจนเธอเกือบสะดุ้งเพราะตกใจ ลมหายใจ
ถูกผ่อนออกมาเบาๆ ก่อนที่เธอจะยกหูโทรศัพท์มารับสาย
"ลตางค์ค่ะ"
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"แม่นะตางค์...นอนหรือยังลูก เอ่อ...แม่โทรมากวนหรือเปล่า"
กระแสเสียงห่วงใยปนเกรงใจที่ได้ยินท�ำให้ลตางค์ทอดน�้ำเสียงอ่อนโยน
ตอบกลับไป
"ยังค่ะ แม่โทรหาตางค์...มีอะไรหรือเปล่าคะ"
"แม่คดิ ถึง อาทิตย์นตี้ างค์หายไป...ไม่โทรหาแม่เลย เป็นยังไงบ้างลูก
นี่แม่โทรเข้ามาสองทีแล้ว แต่ติดเครื่องตอบรับ ตางค์ท�ำอะไร...ยุ่งอยู่
หรือเปล่า" ค�ำถามไม่เต็มเสียงที่ได้ยินท�ำให้ลตางค์ได้ค�ำตอบว่าสองสายที่
ไม่ได้ฝากข้อความไว้เป็นของแม่นี่เอง พร้อมๆ กับที่นึกขึ้นได้ว่าหมู่นี้
เธอแทบไม่ได้ติดต่อบุพการีไม่ว่าจะเป็นแม่หรือพ่อ ทั้งที่ท่านทั้งสองยัง
มีชีวิตอยู่ทั้งคู่
"งานยุ่งนิดหน่อยน่ะค่ะ ขอโทษนะคะที่ท�ำให้แม่เป็นห่วง" ลตางค์
พยายามท�ำเสียงให้ร่าเริงตอบกลับไป ก่อนจะถามท่านอย่างเป็นห่วง
"แม่เป็นยังไงบ้างคะ"
"แม่ไม่ค่อยสบายใจ ไม่รู้จะปรึกษาใครดี อยากคุยกับตางค์ ตางค์
คุยกับแม่ได้ใช่ไหมตอนนี้...แม่กวนเวลาพักผ่อนหรือเปล่าลูก" น�้ำเสียง
อ่อนระโหยที่ได้ยินท�ำให้ลตางค์ปฏิเสธไม่ลงพอๆ กับที่เริ่มนึกรู้ทันทีว่า
ปัญหาของแม่ในตอนนี้คือเรื่องอะไร
"คุยได้คะ่ อุย๋ ...น้องมีปญั หาเหรอคะ" ถามจบลตางค์ก็ได้ยนิ เสียงเครือ
เหมือนแม่ร้องไห้ตอบกลับมา เท่ากับเป็นการยืนยันว่าเธอเดาถูก
"แม่ไม่รู้จะท�ำยังไงจริงๆ นะตางค์ ไม่เข้าใจความคิดหรือปัญหา
ของน้องเลยสักนิด พ่อเค้าก็ไม่เอาธุระอะไร โทษแต่ว่าเป็นความผิดแม่
แม่ไม่รู้จะหันไปหาใครแล้วลูก นี่ถ้าคุณยายของหนูยังอยู่ก็คงจะดีกว่านี้"
ปัญหาของมารดาที่ระบายออกมาท�ำให้ลตางค์นิ่งไปครู่หนึ่ง อดไม่ได้ที่จะ
นึกเห็นใจไปพร้อมๆ กับอ่อนใจ
ใครบางคนอาจคิดว่าการเป็นเด็กบ้านแตกคือความโชคร้าย แต่ลตางค์
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กลับคิดว่าตัวเองโชคดีท่ีมียาย ได้เติบโตมาจากการหล่อหลอมของท่าน
ความรักความเข้าใจที่ยายใช้หล่อเลี้ยงเธอพร้อมสองมือทีแ่ ม้จะเหี่ยวย่นไป
ตามกาลเวลา แต่ก็อ่อนโยนนุ่มนวลและให้ความอบอุ่นกับเธออย่างที่สุด
ตรงข้ามกับครอบครัวใหม่ของแม่ทสี่ มบูรณ์พร้อมหน้า พ่อ...แม่...ลูก
แต่ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกลับไม่ค่อยราบรื่นนัก อุ๋ยซึ่งเป็น
น้องต่างบิดาทีอ่ ยู่ในวัยหัวเลีย้ วหัวต่อพร้อมจะออกฤทธิเ์ รียกร้องความสนใจ
ทุกวิธีจากคนรอบข้าง และดูเหมือนว่าจะตึงมือแม่ของเธอมากขึ้นทุกที
"เกิดอะไรขึน้ เหรอคะ" ลตางค์ถาม มือหนึง่ ยืน่ ไปหยิบหมอนอิงมากอด
ในขณะที่หูยังคงฟังเสียงปรับทุกข์ของแม่อย่างตั้งใจ
เอกสารกองใหญ่ที่วางคอยอยู่เตือนให้รู้ว่าเธอยังมีงานต้องท�ำ แต่จะ
ให้ปฏิเสธแม่ ลตางค์ก็ท�ำไม่ลง จึงตัดสินใจมองเมินมันเสีย
ปัญหาของแม่...ครอบครัวของแม่ เธอคงไม่อาจเข้าไปก้าวก่าย
แต่ก็ยังสามารถเป็นผู้ฟังที่ดี...ให้โอกาสแม่ระบายความทุกข์ได้
ลตางค์รับฟังและพูดให้ก�ำลังใจแม่เป็นครั้งคราว สายตาทอดมอง
เรื่อยเปื่อยไปนอกระเบียงที่ในเวลานี้มีสายฝนพร�ำลงมาทั่วฟ้า
หัวใจแม่ของเธอก็คงไม่ต่างกับท้องฟ้าเวลานี้ อัดอั้นตันใจและ
ก�ำลังร�่ำไห้ ซึ่งนอกจากรับฟังแล้ว เธอก็ช่วยอะไรท่านมากไปกว่านี้ไม่ได้
แม้จะเห็นใจอย่างเหลือเกินก็ตาม
สายฝนตกปรอยลงมาท�ำให้ตาณขยับมือไปเลือ่ นคันโยกข้างพวงมาลัย
รถให้ที่ปัดน�้ำฝนท�ำงาน นึกสบายใจที่ระยะทางถึงบ้านอยู่อีกไม่ไกลนัก
วันนี้เขาตั้งใจเข้าออฟฟิศแค่ไปเช็กโน้ตและเคลียร์เอกสารบางอย่างกับ
ฝ่ายการเงิน แต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ถึงค�่ำเข้าจนได้
พอคิดถึงทีท่ ำ� งาน ตาณก็อดคิดถึงลตางค์ขนึ้ มาไม่ได้ อาการทะนุถนอม
ที่เธอมีต่อหนังสือของแม่ยังติดตา เขายังไม่ได้ลองถามใครเลยว่ารู้ไหมว่า
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แม่พนักงานตัวเล็กยังไม่ผ่านการทดลองงานคนนี้แอบเป็นนักเขียนไป
พร้อมกันด้วย
ไม่รู้เอาเวลาที่ไหนมาเขียน ลองท�ำงานกับปานทิพย์ล่ะก็ เวลาหายใจ
จะมีไหมเขายังไม่แน่ใจเลย
ตาณชะลอความเร็วรถเมื่อใกล้ถึงประตูบ้าน รถคันหนึ่งที่จอดอยู่
หน้ารั้วท�ำให้หน้าของเขาเปลี่ยนสี อารมณ์ที่ก�ำลังดีๆ กลายเป็นว่างเปล่า
เสียอย่างนั้นเมื่อจ�ำได้ว่าเป็นรถของใคร ยิ่งในยามที่เห็นโครงร่างคุ้นตา
ก้าวผ่านประตูดา้ นทีน่ งั่ ข้างคนขับลงมา แล้วเดินไปเปิดประตูเล็กริมรัว้ บ้าน
ผ่านเข้าไป สีหน้าราบเรียบก็กลายเป็นขรึม
...แม่...ต่อให้มีร่มกางกันฝนพรางร่างอยู่เขาก็ยังจ�ำได้
ตาณไม่สนใจรถคันนั้นที่แล่นสวนจากไปอีกเลย ไม่แม้แต่จะช�ำเลือง
ตามอง เขาหยิบรีโมตเปิดประตูบ้านมากดจากในรถอย่างใจเย็น รอกระทั่ง
ประตูเปิดกว้างพอ จึงเลื่อนรถเข้าไปจอดในโรงรถ
"ตาณ เอ่อ...เพิ่งกลับเหรอลูก"
คุณบุหลันทีเ่ ห็นรถลูกชายแล่นเข้าประตูบา้ นมาเปลีย่ นใจไม่ขนึ้ บ้านก่อน
แต่ยนื กางร่มคอย ระยะจากโรงจอดรถถึงตัวบ้านอาจไม่ไกล แต่กเ็ ป็นห่วงว่า
เขาจะเปียกฝน พร้อมกับนึกสังหรณ์ใจว่าลูกชายน่าจะเห็นรถทีม่ าส่งตัวเอง
ชายหนุ่มยื่นมือไปขอรับร่มจากมารดามาถือให้ก่อนก้มหน้าลงไป
หอมแก้มท่าน
"ครับ แล้ว...นังอุ่นล่ะแม่ ไปไหน ท�ำไมโรงรถว่าง"
ตาณท�ำเป็นปรายสายตาไปยังช่องว่างที่ 'นังอุ่น' รถคันโปรดของแม่
ที่เขาให้ชื่อตามอุณหภูมิภายในรถที่มักไม่ค่อยจะเย็นได้อย่างใจนัก
"อ๋อ...มันเกเรน่ะลูก แม่เลยต้องให้ที่อู่เอาไปดูหน่อย วันนี้ตาณ
กลับมืดเลย งานยุ่งเหรอลูก กินข้าวมาหรือยัง"
คุณบุหลันเอาน�้ำเย็นเข้าลูบลูกชายที่แม้ว่าสีหน้าจะดูเป็นปกติ แต่
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คนเป็นแม่มีหรือจะไม่รู้จักลูกชายตัวเอง
"ยังไม่ได้กินอะไรเลยแม่ นานๆ เข้าออฟฟิศที พี่เป้เลยได้โอกาส
ถล่มใช้งานตาณทั้งวัน แม่กินข้าวมาหรือยัง กินเป็นเพื่อนตาณหน่อยสิ
ที่บ้านมีอะไรหรือเปล่าน้า" แววตาของแม่ท�ำให้ตาณตัดใจ ไม่พูดถึงสิ่งที่
ท�ำให้อารมณ์ขุ่นมัว ท�ำเหมือนไม่รู้ไม่เห็นอะไร
"ข้าวเหนียวมะม่วงไหม เมือ่ เช้าก่อนออกจากบ้านแม่มนู ข้าวเหนียวไว้
จะให้ตาณเอาไปกินที่ออฟฟิศด้วยก็ไม่ทัน" พอได้ยินว่าลูกหิว คุณบุหลันก็
กุลีกุจอทันที
คนเป็นแม่...ไม่มีอะไรให้ห่วงยิ่งไปกว่าลูกอีกแล้ว แม้แต่ความสุข
ของตัวเองก็เหมือนกัน ทุกอย่างรอทีหลังได้ ขอแค่ให้ลูกได้มีความสุขก่อน
ก็พอ
"โห น�้ำลายสอเลยแม่ งั้นเดี๋ยวตาณปอกมะม่วงเองแล้วกันนะ"
ตาณยิ้มพลางสาวเท้าเข้าไปใกล้มารดา ประคองท่านให้ก้าวขึ้นบ้าน
พร้อมที่จะทิ้งเรื่องขุ่นใจไว้ข้างนอกแต่โดยดี
"วันนีต้ าณเข้าออฟฟิศทัง้ วัน เหนือ่ ยไหมลูก" ทัง้ ทีต่ วั เองก็ตอ้ งออกไป
ถ่ายละครทั้งวัน แต่คุณบุหลันก็ยังห่วงว่าลูกชายจะเหนื่อยมากกว่าตัวเอง
"เหนื่อยสิแม่ แต่เดี๋ยวเถอะ ปลายปีตาณจะโขกโบนัสพี่เป้ให้เข็ด
ใช้ตาณดีนัก" ตาณบอก
เสียงแม่ลูกคุยกันกะหนุงกะหนิงเหมือนไม่มีเรื่องขุ่นข้องในใจแว่ว
หายไปในบ้านพร้อมกับร่างของทั้งคู่ในที่สุด
ปลายนิ้ ว ที่ ก� ำลั ง ตวั ด ปากกาเขี ย นตั ว หนั ง สื อ ของคุ ณ บุ ห ลั น หยุ ด
เคลื่ อ นไหวเมื่ อ ได้ ยิ น เสี ย งเคาะประตู ห ้ อ งท� ำ งานเบาๆ ดึ ก ป่ า นนี้ ซึ่ ง
เด็กในบ้านน่าจะเข้านอนหมดแล้วท�ำให้พอเดาออกว่าคนที่ก�ำลังจะก้าว
เข้ามาเป็นใคร จึงไม่เอ่ยปากอนุญาต มือเลื่อนไปถอดแว่นตาวางบนโต๊ะ
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พลางหันไปคอย
ร่างสูงของลูกชายที่ก้าวเข้ามาเรียกรอยยิ้มน้อยๆ ที่มุมปาก ไม่ว่า
จะยุ ่ ง แค่ ไ หนหรื อ ท� ำ อะไรติ ด พั น ก็ ต าม ถ้ า ลู ก ชายอยากอยู ่ ใ กล้ ท ่ า น
คุณบุหลันก็พร้อมจะวางมือจากทุกอย่าง
หน้าที่อื่นพักได้...แต่หน้าที่ของแม่ไม่มีวันหยุด และคุณบุหลัน
จะไม่ยอมหยุดเช่นกัน
"ดึกแล้ว ยังไม่นอนเหรอตาณ" คุณบุหลันถามลูกชายที่เลื่อนเก้าอี้
มานั่งใกล้ ในมือของเขามีแจกันใสขนาดเล็ก สูง รูปทรงปากแคบคล้าย
แก้วทดลองทางวิทยาศาสตร์ ปักกุหลาบสีขาวก้านตรงที่คุณบุหลันรู้ว่า
ลูกชายน่าจะตัดมาจากกอหน้าระเบียงบ้าน
"ตาณแวะมาถามแม่ก่อน พรุ่งนี้มีถ่ายละครหรือเปล่า กี่โมง..."
"พรุ่งนี้เหรอ เช้าหน่อย อาจจะต้องออกจากบ้านก่อนเจ็ดโมง ท�ำไม
เหรอลูก"
"เลิกดึกไหมแม่"
"ยังไม่แน่เลย ใกล้ปิดกล้องแล้วน่ะ ตาณจะไปรับไปส่งแม่หรือไง"
คุณบุหลันหัวเราะเบาๆ
"เอารถตาณไปนะแม่ จะไปเช้ากลับดึกยังไงก็ได้ แล้วนังอุ่นของ
แม่น่ะ เดี๋ยวตาณแวะไปคุยกับช่างเอง ถ้ามันเกหนักๆ เราก็ปลดระวาง
ให้มันได้พักเถอะ ตาณจะซื้อคันใหม่ให้"
"แล้วตาณจะใช้อะไร พรุ่งนี้จะเข้าออฟฟิศอีกไม่ใช่เหรอ" คุณบุหลัน
เลิกคิ้วมองลูกชายที่เมื่อหัวค�่ำบอกท่านอยู่แจ้วๆ ว่าหมู่นี้อาจจะต้อง
เข้าออฟฟิศทุกวัน
"รถไฟฟ้าไงแม่ เป็นคนกรุงเทพฯ ก็ต้องนั่งรถไฟฟ้าสิ" ตาณบอก
เสียงเหมือนเป็นเรื่องสนุก
"อย่าเลย ถ้าตาณห่วง...ไปรับไปส่งแม่ก็ได้ เอาไหม" คุณบุหลัน
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มองเข้าไปในแววตาของลูกชาย รู้ว่า 'ห่วง' ของเขาคืออะไร
"แม่เอารถตาณไปน่ะดีแล้ว ถ่ายละครเสร็จเมื่อไรก็กลับบ้านได้เลย
ไม่ต้องคอยตาณ อีกอย่าง ตาณได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้เด็กมหา'ลัยเขาอาศัย
รถไฟฟ้ากันเยอะ ตาณว่า...จะขอลองใช้ชีวิตแบบเด็กๆ มั่ง" แม้น�้ำเสียง
จะฟังสนุก และแววตายังเป็นประกายวิบวับ แต่คนเป็นแม่มีหรือจะอ่านลูก
ไม่ออก
ดื้อตาใส
"ตามใจ แต่แม่ได้ยนิ ว่าสาววัยท�ำงานเดีย๋ วนีก้ ข็ นึ้ รถไฟฟ้าเหมือนกันนะ
จะใช้ชีวิตแบบเด็กๆ ก็ได้ แต่ทิวทัศน์ที่มอง...ที่ชอบใจขอขยับเลื่อนอายุ
ขึ้นมาให้พ้นผู้เยาว์หน่อยก็ดีนะลูก" คุณบุหลันแกล้งเออออไปกับลูกชาย
"มองเฉยๆ แต่ยงั ไม่ชอบใจก็ได้แม่ ตาณว่าจะอยูก่ บั แม่สองคนแบบนี้
ไปอีกนานๆ"
ตาณหัวเราะเสียงใส ก่อนจะขยับตัว ชะโงกหน้าเข้ามาฝากรอยจูบ
บนแก้มมารดาอย่างอ่อนโยน
"วันนีก้ หุ ลาบบ้านเราได้ฝนบานสวย ตาณเลยเอามาฝากแม่แทนพ่อ...
ราตรีสวัสดิ์ครับ"
แจกันกุหลาบสีขาวถูกวางลงบนโต๊ะใกล้มอื คุณบุหลันทีเ่ รียกชือ่ ลูกชาย
เสียงเบา
"ตาณ..."
แววตาจริงจังของตาณมองนิ่ง และคราวนี้ ไม่มีแววขี้เล่นให้เห็น
แม้มุมปากจะยกยิ้มนิดๆ ก็ตาม คุณบุหลันที่รู้ว่าลูกชายก�ำลังคิดอะไร
หาค�ำพูดใดๆ ไม่เจอ ได้แต่มองร่างสูงของเขาหยัดตัวลุกจากเก้าอี้แล้ว
ก้าวออกไปจากห้องท�ำงานของท่าน และปิดประตูให้เบามือ
กุหลาบสีขาวถูกจ้องมองด้วยสายตาอ่อนโยนแกมหนักใจนิ่งนาน
ก่อนที่คุณบุหลันจะเงยหน้าไปมองกรอบรูปที่แขวนอยู่บนฝาผนัง
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ภาพครอบครัวเล็กๆ ที่สมบูรณ์ที่สุดในความรู้สึก
ผู้หญิงในภาพคือคุณบุหลันเองในอดีตนั่งอยู่บนเก้าอี้เดี่ยว ในมือที่
วางบนตักถือดอกกุหลาบสีขาวก้านยาว ข้างกายมีเด็กชายอายุราวสิบขวบ
ที่แม้ใบหน้าจะอ่อนเยาว์แต่มีเค้าคมเข้ม ด้านหลังของทั้งคู่คือชายรูปร่าง
สูงสง่าในเครื่องแบบทหาร มือหนึ่งของเขาโอบแตะหัวไหล่ข้างหนึ่งของ
คุณบุหลัน ส่วนอีกมือวางอยูบ่ นบ่าของเด็กชาย ดวงตาของฝ่ายชายทัง้ สอง
แม้จะต่างวัยแต่ละม้ายกันไม่ผิดเพี้ยน ทั้งรูปทรงและประกายตา
แววตาที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อยของคนมองอ่อนแสง
ครอบครั ว ของท่ า น...วั น เวลาที่ เ คยได้ อ ยู ่ พ ร้ อ มหน้ า ซึ่ ง ไม่ อาจ
หวนกลับมาได้อีก ครอบครัวที่ท่านรู้ว่าตาณหวงแหนยิ่งกว่าสิ่งใด และ
หวังจะให้คงไว้เช่นนี้ชั่วกาล
ตาณ...แม่จะพยายามเพื่อลูก
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บทที่

5

ทั้งที่เมื่อคืนฝนตกปรอยจนเกือบรุ่งสาง แต่อากาศเช้านี้ก็ยังร้อนอ้าว
ถึงอย่างนั้นก็ไม่ท�ำให้ชายหนุ่มที่วันนี้หันมาอาศัยขนส่งมวลชนไปท�ำงาน
แทนรถยนต์ส่วนตัวเดือดร้อน เขาก้าวลงจากรถไฟฟ้าเมื่อถึงสถานที่
ใกล้ออฟฟิศ กระแสผู้คนเร่งรีบท�ำให้หลายครั้งตาณตัดสินใจเป็นฝ่าย
เลี่ยงหลีกทาง เพราะไม่คิดว่าตัวเองจะจ�ำเป็นต้องเร่งฝีเท้าไปไหน
ตาณก้าวไปเรือ่ ยๆ ตามทางเดินใต้สถานีรถไฟฟ้าทีส่ ามารถเดินต่อไป
จนถึงทางเชือ่ มเข้าอาคารส�ำนักงานของตัวเอง มือล้วงกระเป๋า ทอดสายตา
มองทิวทัศน์รอบตัวที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นเพราะน้อยครั้งเหลือเกินที่เขา
จะสัญจรด้วยวิธีนี้
ก�ำแพงรั้ววัดซึ่งจัดเป็นอารามหลวงที่อยู่ไม่ไกลนักท�ำให้แววตา
ของเขาอ่อนแสง อาจจะไม่ถึงกับยกมือไหว้ แต่หัวใจของเขาก็อ่อนน้อม
ต่อพระศาสนาเสมอ
จังหวะเดินช้าเอื่อยของตาณสะดุดเมื่อร่างของนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ดู
เร่งรีบพลาดมาชน เสียงขอโทษที่ได้ยินท�ำให้เขาพยักหน้ารับไม่คิดถือสา
ยังนึกเอาใจช่วยด้วยซ�้ำว่าขออย่าให้เข้าเรียนสาย
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ท่วงท�ำนองชีวิตของคนทุกคนไม่เท่ากัน ของตาณอาจจะเคลื่อนที่
ช้ากว่านักศึกษาเหล่านั้น แต่นั่นก็เป็นเพราะเขาเลือก...ก�ำหนดให้มันเป็น
มากกว่า
แล้วสายตาที่ตาณก�ำหนดให้หันกลับไปทอดมองทิวทัศน์เมืองหลวง
ก็สะดุดเข้ากับภาพหญิงสาวคนหนึง่ ที่ใกล้รวั้ วัด อาการย่อตัวส่งอะไรสักอย่าง
ไปให้สุนัขแม่ลูกอ่อนที่มีเจ้าตัวเล็กสองสามตัวพันแข้งพันขาท�ำให้สองเท้า
ของเขาหยุดไปด้วย
ลตางค์อีกแล้ว...
ตาณอมยิ้ม มองหญิงสาวที่ก�ำลังป้อนหมูปิ้งซึ่งคงจะซื้อมาจาก
แม่ค้าข้างทางที่อยู่ไม่ไกลนักให้ไอ้ตัวเล็กสี่ขาที่พยายามตะกุยตะกายขอ
ก่อนจะหลุดหัวเราะออกมาเมือ่ ได้เห็นไอ้ตวั เล็กใจร้อนตัวหนึง่ กระโดดพรวด
เข้าแย่งเนื้อหมูจากมือของเธอเต็มแรง ท�ำเอาคนตัวเล็กใจดีล้มก้นจ�้ำเบ้า
เข้าให้
อาการหยัดตัวทุลกั ทุเล แต่ไม่มที ที า่ จะโกรธเจ้าหมาน้อยทีแ่ ย่งหมูปง้ิ
วิ่งลิ่ว น�ำพี่น้องตัวอื่นๆ ของมันจากไป ท�ำให้เขานึกเอ็นดูคนใจดีที่เจ็บตัว
อยู่ข้างล่างนั่นไม่น้อยเลย
ดูเหมือนจะคิดถูก...ที่เลือกมารถไฟฟ้าวันนี้
"เป็นอะไรน่ะตางค์" หญิงสาวตัวเล็กปัดกระโปรงอยู่ที่โต๊ะท�ำงาน
ท�ำให้สินีที่เพิ่งจะมาถึงออฟฟิศอดถามไม่ได้
"พี่นี สวัสดีค่ะ"
ลตางค์รามือจากกระโปรงยกมือไหว้เพื่อนรุ่นพี่ พลางส่งยิ้มไปให้
พนักงานอีกสองสามคนที่เพิ่งจะมาถึงเหมือนสินี
"กระโปรงเปื้อนน่ะค่ะ ตางค์ล้มนิดหน่อยก่อนเข้าออฟฟิศ"
"ซุ่มซ่ามอีกแล้วนะเรา ชุดสีอ่อนเสียด้วย เปื้อนมากไหมนั่น บ่ายนี้
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จะต้องตามคุณปานไปเชิญสื่อฯ ไม่ใช่เหรอ" สินีถามด้วยความเป็นห่วง
เพราะรู้ว่าหัวหน้างานของตัวเองนั้น ถ้าต้องพบสื่อมวลชน จะไม่มีวัน
ยอมให้ความไม่เรียบร้อยหลุดรอดออกไปเข้าตาใครได้แม้แต่นิดเดียวแน่
"เดี๋ยวตางค์ลองพยายามใช้ผ้าชุบน�้ำเช็ดดู...คงจะพอไหว" ลตางค์
เสียงอ่อย ไม่ค่อยมั่นใจนัก แต่ก็ไม่นึกโทษใครมากไปกว่าตัวเองที่ไม่ระวัง
กระทั่งเปื้อนมอมแบบนี้
สินีมองขอบตาโรยๆ ของลตางค์แล้วอดไม่ได้ที่จะถามต่อมา
"เมื่อคืนนอนกี่ทุ่มน่ะตางค์"
"ไม่รู้เหมือนกันค่ะ ไม่ทันได้มองนาฬิกา" ลตางค์ตอบพร้อมรอยยิ้ม
บางๆ บนใบหน้า
เมือ่ คืนกว่าเธอจะได้วางสายจากแม่กป็ าเข้าไปค่อนคืน แม้จะรีบอาบน�ำ้
เร็วที่สุดแต่ก็ได้นอนเกือบฟ้าสางเพราะมัวเร่งท�ำงานที่ปานทิพย์สั่ง
เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นดังแว่วมาแต่ไกล ท�ำให้ลตางค์เงยหน้า
ไปมอง พอเห็นว่าเป็นใครก็รีบวางมือจากกระโปรงตัวเอง ในขณะที่
สินีออกปากทักทายคนที่เพิ่งมาถึง
"วันนี้คุณปานสวยจังค่ะ"
ปานทิพย์ยิ้มนิดๆ ที่มุมปาก ไม่เชิงรับค�ำชม แต่เป็นรอยยิ้มที่จะ
บอกว่า 'ใช่สิ ฉันสวย' มากกว่า
"ตางค์ ฉันนัดนักข่าวแล้วนะ เที่ยงนี้ งานเสร็จแล้วใช่ไหม" เสียง
แหลมสูงที่ได้ยินท�ำให้ลตางค์รีบพลิกแฟ้มดึงงานที่ตัวเองอดตาหลับขับตา
นอนท�ำมาทั้งคืนส่งให้
ปานทิพย์รับไปกวาดตามอง ก่อนจะหันมาส่งต่อ "ยังต้องปรับ
อีกหน่อย อีเมลไฟล์ให้ด้วยแล้วกัน เดี๋ยวจะจัดการเอง"
"ค่ะ"
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์คนสวยพยักหน้าพอใจ ขยับตัวจะเดินต่อไป
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ยังโต๊ะท�ำงานของตัวเองทีแ่ ม้วา่ จะไม่มผี นังกัน้ เป็นห้องแต่กม็ ฉี ากล้อมกรอบ
เป็นสัดเป็นส่วน ทว่ายังไม่ทันก้าวไปไหนปานทิพย์ก็หมุนตัวกลับมาหา
ลตางค์เสียก่อน
"อ้อ กาแฟวันนี้งดนะ ขอเป็นชาสมุนไพรแล้วกัน แล้วนั่นอะไรน่ะ...
ท�ำไมกระโปรงเลอะแบบนั้น"
คิว้ ทีเ่ ขียนเข้ารูปสวยของปานทิพย์ขมวดมุน่ เข้าหากัน ตาทีก่ รีดขอบ
ด้วยอายไลเนอร์จกิ มองรอยเปือ้ นบนกระโปรงของลตางค์อย่างไม่ชอบใจนัก
"คือ...ตางค์ หกล้ม...น่ะค่ะ" ลตางค์ตอบไม่เต็มเสียงนัก
"อายุเท่าไรแล้ว ท�ำไมไม่รจู้ กั ระวัง ก็ยำ�้ แล้วเมือ่ วานนี้วา่ ให้แต่งตัวดีๆ
จะไปหานักข่าว มอมอย่างนี้เคยคิดถึงภาพลักษณ์ของบริษัทกับสินค้า
บ้างไหมว่าใครจะมองยังไง" เสียงทีแ่ หลมสูงอยูแ่ ล้วของปานทิพย์สงู ขึน้ อีก
เมื่อได้อารมณ์ขุ่นมาเป็นตัวเร่ง
พนักงานคนอื่นๆ ที่นั่งร่วมห้องแม้ต่างฝ่ายเหลือบตามามองลตางค์
ทีต่ อนนีห้ น้าจ๋อยอย่างนึกสงสาร แต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไร มีเพียงสินเี ท่านัน้
ที่กล้าพอ
"เช็ดเดี๋ยวก็หายหรอกค่ะ ไปตางค์ ไปจัดการเสีย"
"ก่อนไปก็สง่ อีเมลเสียก่อนด้วย ฉันยังต้องแก้งานของเราอีกเยอะเลย
รู้ไหม จริงๆ เลย เรียนจบคะแนนดีมาได้ยังไงนะลตางค์ ระบบการศึกษา
สมัยนี้มันมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ย ท�ำไมต้องให้ย�้ำให้สอนกันบ่อยๆ ฉันล่ะ
เหนื่อยจริงๆ กับพวกเด็กใหม่เนี่ย" ปานทิพย์สะบัดหน้าเดินจากไปอย่าง
หัวเสีย
ลตางค์หน้าหมอง หันไปขอบคุณสินีเสียงเบาก่อนจะรีบอีเมลส่งงาน
ตามค�ำสั่ง แล้วลุกไปจัดการตัวเองในที่สุด
"คุณปานโมโหน้องตางค์อกี แล้วเหรอสิน"ี ณวัฒน์ผจู้ ดั การฝ่ายบุคคลที่
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เดินผ่านมาทักสินที มี่ องตามร่างของลตางค์ เสียงแหลมสูงของปานทิพย์นนั้
ต่อให้เขาปิดประตูห้องท�ำงานก็ยังได้ยินลอดช่องว่างระหว่างกรอบประตู
เข้าไปได้อยู่ดี
"ค่ะ จะรอดทดลองงานหรือเปล่าก็ ไม่รู้ ไอ้เราก็หวังอยู่ทุกวันว่า
จะมีคนมาช่วยเป็นเรื่องเป็นราวเสียที ท่าทางจะยาก" สินีบ่น สายตาที่
มองเห็ น แฟ้ ม ในมื อ ของณวั ฒ น์ ท� ำ ให้ นึ ก สงสั ย บ้ า ง "นั่ น แฟ้ ม อะไรคะ
อย่าบอกนะคะว่าคุณปานเตรียมให้หาคนมาแทนน้องตางค์แล้ว"
"ไม่ใช่หรอก ของข้างบนน่ะ แต่พูดขึ้นมาก็ดีเหมือนกันนะ ผมจะได้
เตรียมรับคนไว้ให้เลย ได้ยินว่าโดนดุทุกวันไม่ใช่เหรอ"
ณวัฒน์ขยับแฟ้มใบสมัครงานต�ำแหน่งเลขาฯ ของตาณในมือไปมา
ตั้งใจจะเอาขึ้นไปให้คุณเพียงขวัญดูเพิ่มจากที่ลงมาเลือกไปพร้อมกับ
เจ้านายหนุ่มเมื่อวานนี้
"เตรียมไว้เผื่อหลายๆ คนหน่อยก็ดีนะคะ ขนาดน้องตางค์ที่ว่า
น่าจะพอไหว ท�ำงานดี...ยังไม่รอด นีมองไม่เห็นอนาคตแล้วนะคะว่า
แผนกนี้จะได้พนักงานประจ�ำเป็นเรื่องเป็นราวเพิ่มกับเขาเมื่อไรกัน"
ณวัฒน์ส่ายหน้าน้อยๆ พลางนึกอ่อนใจ คนแถวนี้ไม่รู้ไปติดไวรัส
ช่างเลือกมาจากไหน ปานทิพย์จอมเรื่องมากยังพอจะรู้ แต่นี่คุณตาณที่
คิดว่าเป็นคนง่ายๆ ก็เริ่มจะเป็นไปกับเขาด้วย เมื่อวานที่อุตส่าห์ลงมาดู
ใบสมัครงานเองถึงห้องท�ำงานของเขา ณวัฒน์ยงั แอบดีใจว่าน่าจะหมดภาระ
หาเลขาฯ ให้คุณตาณเสียที แต่จนป่านนี้ก็ยังไม่เห็นจะสั่งให้ตามใครเข้ามา
สัมภาษณ์
ไอ้คุณสมบัติกว้างๆ แต่จ�ำกัดอยู่แค่ค�ำว่า 'เหมือนคุณขวัญ' จะไปหา
ที่ไหนมาให้ ณวัฒน์เริ่มท้อใจจริงๆ
แม้อากาศยามเที่ยงจะร้อนเอาการอยู่สักหน่อย แต่ลตางค์ยังเลือกที่
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จะก้าวออกมานอกอาคารส�ำนักงานที่เย็นฉ�่ำด้วยระบบปรับอากาศไปยัง
บริเวณสวนหย่อม สีหน้าเศร้าน้อยๆ ในยามที่สาวเท้าเดินเอื่อยๆ ตรงไปยัง
มุมโปรดที่มีเงาตึกทาบลงมาช่วยบังแสงอาทิตย์
ร่างเล็กบางทรุดตัวลงนั่งบนม้านั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ วางกล่องเมลามีน
สีอ่อนที่ฝาด้านบนใสจนมองเห็นเสี้ยวผลสาลี่ปอกเปลือกน่ากินวางเรียง
อยู่ข้างใน แล้วทอดสายตามองพื้นที่อยู่ตรงหน้า
สุดท้ายวันนี้ปานทิพย์ก็ให้สินีไปพบนักข่าวเป็นเพื่อนแทนเธอ และ
ป่านนีน้ า่ จะก�ำลังพากันไปรับประทานอาหารเทีย่ งในร้านหรูดว้ ยแน่ๆ แม้จะ
เหนื่อยแสนเหนื่อยกับงานที่ตั้งอกตั้งใจท�ำมาทั้งคืนโดยที่ไม่ได้รับค�ำชม
เลยสักนิด ซ�้ำยังโดนเอ็ดเข้าอีก แต่สิ่งที่ท�ำให้ลตางค์เสียใจและเสียดาย
ไม่ใช่การทีต่ วั เองต้องพลาดมือ้ เทีย่ งแพงๆ หากแต่เป็นโอกาสทีจ่ ะได้เรียนรู้
งานจากปานทิพย์มากกว่า
เฮ้อ...ลตางค์ถอนหายใจผ่อนความเสียดายให้หายไปในอากาศแล้ว
แหงนหน้ามองฟ้า นึกให้ก�ำลังใจตัวเอง
"ไม่เป็นไรน่าลตางค์ ยิ้มเข้าไว้ ดูฟ้าสิ...เมื่อคืนฝนตก วันนี้ยังสดใส
ได้เลย จะจมอยู่กับความเสียดายท�ำไมกัน"
ลตางค์ยิ้มให้ท้องฟ้าอีกครั้ง ผลักความรู้สึกชวนหดหู่ใจออกไปก่อน
จะก้มลงมองหนังสือที่พกมาพร้อมกันด้วย
"ไม่ได้ไปกับคุณปานแต่กม็ เี วลาว่างอ่านนิยายเล่มใหม่ของแววบุหลัน
นี่เนาะ เอาน่า เติมพลังใจเสียลตางค์ จะได้มีแรงกลับไปท�ำงานบ่ายนี้
เร็วเลย เดีย๋ วหมดเวลาพักเทีย่ งแล้วจะเสียใจ" ลตางค์ทำ� เสียงปลุกใจตัวเอง
ตามองหนังสือของนักเขียนคนโปรดเล่มใหม่ล่าสุดที่แม้จะอ่านจบตั้งแต่
คืนแรกที่ได้มาครอบครอง แต่ยังพกติดตัว และคงอีกนานทีเดียวกว่า
จะยอมให้ห่างมือ
"คุณแววบุหลัน...เป็นที่พักใจให้ตางค์หน่อยนะคะ ส่งพระเอกมา
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ปลอบใจตางค์หน่อยก็ดคี ะ่ " ลตางค์ยกหนังสือขึน้ มามองเสมอระดับสายตา
พูดเสียงอ่อนราวกับที่อยู่ตรงหน้าไม่ ใช่หนังสือ แต่เป็นใครสักคนที่เธอ
สนิทสนม แววตาที่มองหนังสืออ้อนเหมือนเด็กเล็กๆ
เสียงหัวเราะหึๆ แว่วติดหูท�ำให้ลตางค์ชะงัก ใบหน้าเรียวเล็กเหลียว
ไปมองทีม่ าแล้วก็ได้เห็นชายหนุม่ ทีก่ ำ� ลังพยายามกลัน้ หัวเราะอยูไ่ ม่หา่ งนัก
คุณตาณ...
พอได้เห็นว่าเป็นใคร ก�ำลังใจที่เรียกให้ตัวเองได้เมื่อครู่ก็ดูเหมือนจะ
อันตรธานหายไปหมด ได้แต่องึ้ มองชายหนุม่ แต่พอเห็นแววตาพราวระยับ
ของเขาชัดตาก็กลายเป็นประหม่า
มายืนตรงนี้นานแค่ไหน...แล้วได้ยินเธอพูดอะไรบ้าง
ใบหน้าเล็กๆ ร้อนผ่าวเมื่อคิดถึงประโยคสุดท้ายของตัวเอง
'ส่งพระเอกมาปลอบใจตางค์...' ตายแล้ว! ได้ยินแน่ๆ
ลตางค์เริ่มไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้ว เลิกคิดที่จะใช้เวลาพักเที่ยงอ่าน
นิยายเล่มโปรด ขยับตัวตั้งใจจะกลับเข้าออฟฟิศเสียที
"ชอบอ่านนิยาย?" เสียงทุ้มนุ่มที่ ได้ยินท�ำให้ลตางค์ชะลอฝีเท้า
ตอบเสียงเบา
"ค่ะ"
อาการกระชับหนังสือนิยายแนบตัวอย่างหวงแหนทั้งที่ก้มหน้างุดๆ
หลบตาเขาท�ำให้แววตาของคนมองอ่อนโยนไม่รู้ตัว แม้ในยามทอดสายตา
มองตามร่างเล็กที่ก้าวจากไปหลังจากค้อมศีรษะให้น้อยๆ โดยไม่พูดอะไร
อีกเลย
พอได้อยู่ตามล�ำพัง ตาณก็เบือนหน้าไปมองม้านั่งที่เมื่อสักครู่มี
ร่างของลตางค์จับจอง กล่องเมลามีนที่เจ้าของลืมทิ้งไว้ท�ำให้สองขา
ขยับก้าวเข้าไปใกล้แล้วทรุดตัวนั่ง เอื้อมมือไปหยิบมามองของที่อยู่ข้างใน
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ใต้ฝาใส
เขาเห็นลตางค์ผลักประตูอาคารออกมานอกสวนโดยบังเอิญ ยังคิด
เล่นๆ อยู่ว่าเธออาจจะแอบเลี้ยงอะไรแถวนี้อีกหลังจากเป็นเจ้ามือหมูปิ้งให้
สุนขั จรจัดข้างทาง ไม่คดิ ว่าจะมานัง่ เล่นแถมยังพกสาลีเ่ ต็มกล่องมาเสียด้วย
ตาณจัดการเปิดฝากล่องเมลามีนหยิบสาลี่ที่ล้างสะอาดแล้วมากิน
เหมือนเป็นของตัวเอง เขาได้ยินมาว่าวันนี้ปานทิพย์เอ็ดพนักงานใหม่
อีกแล้วก็นึกรู้ว่าเป็นใคร และคิดว่าไม่น่าจะผิดตัว
ฤทธิ์ของหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นอย่างไรท�ำไมตาณจะไม่รู้
ถึงแม้จะไม่ค่อยได้เข้าออฟฟิศก็เถอะ ยังคิดว่าหญิงสาวใจดีตัวเล็กจะ
ทนอยู่ได้สักแค่ไหน แต่แล้วค�ำพูดและท่าทางของลตางค์ที่เรียกก�ำลังใจ
ให้ตัวเองก็ท�ำให้เขารู้สึกผิดคาด กระทั่งเผลอหัวเราะจนเธอรู้สึกตัว
ก็ใครมันจะไปนึกว่าคนเดินเซื่องๆ เหมือนหมดแรง จู่ๆ จะเปลี่ยน
สีหน้าท่าทางได้รวดเร็วแบบนั้น แถมยังคุยกับหนังสือเสียงดังคนเดียว
เหมือนเป็นเพือ่ นรักเสียอีก ค�ำพูดแปลกๆ ทีเ่ รียกหาพระเอกในนิยายนัน่ ด้วย
แต่ก็นะ เข้มแข็งดี โดนคุณปานแว้ดๆ ทุกวันไม่ยักกะท้อ
ในแววตาใต้กรอบแว่น ขณะมองสบสายตาเขานั้น ตาณเห็นแต่
ความตกใจปนประหม่าของคนที่ไม่คิดว่าจะมีใครมาพบในเวลาส่วนตัว
ที่ตาณจ�ำได้ดีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับลตางค์ก็คือ เมื่อไม่มีแว่นตากรอบเข้ม
ใบหน้าขาวเนียนเหมือนเด็กเล็กๆ ของเธอนั้นน่ามองด้วยดวงตากลมโต
เป็นประกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกายตารักและหวงแหนในยามที่เธอ
กอดประคองหนังสือของแววบุหลัน
ลตางค์...เป็นครัง้ แรกทีต่ าณเริม่ รูส้ กึ ว่าการได้มองเห็นหญิงสาวสักคน
อยู่ในสายตา...สนุกดี
"ไหนบอกว่าหมูน่ งี้ านยุง่ ไม่คอ่ ยมีเวลา ท�ำไมไปไหนมาไหนยังพกนิยาย
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อีกล่ะเนี่ย จะเอาไว้อ่านตอนไหนเหรอแม่คุณ" ค�ำถามจากเพื่อนที่ยื่นมือ
มาดึงหนังสือนิยายไปจากกระเป๋าสะพายของเธอท�ำให้ลตางค์รีบวางมือ
จากเมนูอาหารมาตีเพียะเข้าให้
แม้จะสนิทกันที่สุด แต่หมู่นี้ลตางค์แทบจะไม่ค่อยได้พบมีนาเพราะ
งานยุง่ เหลือใจ แต่กห็ วังไว้วา่ การทุม่ เททัง้ หมดจะท�ำให้ผา่ นระยะทดลองงาน
ไปได้ แม้จะเป็นความหวังที่ท�ำท่าริบหรี่ลงเรื่อยๆ แล้วก็ตาม
"อย่ายุ่งนะมีน! ปล่อยเลย"
"เรื่องที่ซื้อตอนงานสัปดาห์หนังสือนี่นา ยังอ่านไม่จบอีกเหรอ"
ถึงจะเห็นแค่สันปกแต่มีนาก็จ�ำได้ ท่าทางหวงนักหนาของเพื่อน
ท�ำให้นึกสนุกที่จะยื้อแย่งมาดู
"เปิดดีๆ นะ" คนหวงหนังสือก�ำชับตามมาเมื่อทานแรงเพื่อนไม่ไหว
ตามองตามอย่างเป็นห่วง
"เออน่า สั่งอาหารเร็วๆ เลย พนักงานเค้าคอยเห็นไหม"
ลตางค์คอ้ นเพือ่ นก่อนจะหันไปยิม้ ขอโทษพนักงานทีย่ นื รอรับรายการ
อาหาร สายตาใต้แว่นกระจกกวาดมองรายการอาหารครูห่ นึง่ ก่อนจะตัดสินใจ
เลือกสั่งเมนูโปรด
"ย�ำวุ้นเส้นทะเลอีกแล้ว นี่แกเคยคิดจะเปลี่ยนอะไรบ้างไหมเนี่ย"
มีนาส่ายหน้าเหมือนระอาความเสมอต้นเสมอปลายจนแทบจะกลายเป็น
จ�ำเจของเพื่อนตัวเล็ก เธอกับลตางค์รู้จักกันมานาน ตั้งแต่เป็นเฟรชชี่
รุ่นเดียวกันในมหาวิทยาลัยนั่นล่ะ และตั้งแต่วันแรกที่รู้จักจนวันนี้ มีนา
ยังไม่เคยเห็นเพื่อนเบื่อสารพัดเมนูวุ้นเส้นสักที
"เริ่มจากเปลี่ยนเพื่อนก่อนไหมล่ะ เอาหนังสือคืนมาเลย เดี๋ยวเปื้อน
วางไปเรือ่ ยอีกแล้ว" ลตางค์ยนื่ มือไปหยิบหนังสือของตัวเองทีเ่ พือ่ นเลิกสนใจ
แล้ววางบนโต๊ะใกล้แก้วน�้ำคืนกลับมาอย่างรวดเร็ว
"แหม ไม่มีฉันแล้วแกจะเหงา"
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"ย่ะ แม่เพื่อนแสนรัก" ลตางค์อดไม่ได้ที่จะประชด ท่าทางของเธอ
เรียกเสียงหัวเราะได้จากคนฟังก่อนที่มีนาจะชะโงกหน้าเข้ามามองใกล้ๆ
"ถามจริงๆ นะ งานยุ่งมากเลยเหรอ หรือว่าแกมัวเอาเวลาไป
เขียนนิยายจนไม่ได้หลับได้นอน หน้าตาแกน่ะหมองลงทุกวันเลยนะตางค์
ขอบตาก็คล�้ำใกล้จะเป็นหมีแพนด้าอยู่แล้ว"
ลตางค์ขอบคุณพนักงานที่น�ำของกินเล่นมาวางให้เบาๆ ก่อนจะ
หันไปตอบเพื่อน
"งานยุ่งน่ะ แล้วก็...หมู่นี้แม่โทรหาเกือบทุกคืนด้วย..."
มือทีก่ ำ� ลังหยิบส้อมของมีนาวางลงข้างตัวทันทีพลางส่งสายตาเป็นห่วง
มามองเพื่อน
"เรื่องอุ๋ยล่ะสิ"
"แม่ร้องไห้ด้วยนะมีน ฉันเป็นห่วงแม่จัง..." เพราะที่อยู่ตรงนี้คือมีนา
ลตางค์จึงกล้าที่จะระบายความในใจ
"ห่วงแล้วแกจะท�ำอะไรได้ ยิ่งรายนั้น...เคยนับแกเป็นพี่ด้วยเหรอ"
น�้ำเสียงมีนามีแววไม่ชอบใจนัก ซึ่งลตางค์พอจะเข้าใจ
มีนาเคยได้พบน้องต่างบิดาของเธอครั้งหนึ่งตอนที่อุ๋ยมากรุงเทพฯ
เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยและแม่ฝากให้เธอดูแลน้อง แต่ดูเหมือนลตางค์
จะเข้ากับอุ๋ยไม่ได้สักเท่าไรนัก เธอไม่ได้รังเกียจรังงอนอะไรน้องต่างบิดา
คนนี้ แต่ก็ต้องยอมรับว่าสุดท้ายที่อุ๋ยสอบติดมหาวิทยาลัยใกล้บ้านนั้น
ท�ำให้เธอโล่งใจ
ถ้าอุ๋ยเรียนที่กรุงเทพฯ เธอคงต้องล�ำบากใจกว่านี้ เพราะคงต้อง
คอยดูแลเนื่องจากขัดแม่ไม่ได้ แล้วดีไม่ดีอาจจะมีเรื่องกันเข้าสักวัน
"อุ๋ยก�ำลังอยู่ ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อน่ะมีน ฉันสงสารแม่ ดูท่าทาง
จะรับมือไม่ไหวขึ้นทุกวัน"
"ตางค์...ฉันรูน้ ะว่าแกเป็นห่วงแม่ แต่ปญั หาน่ะมันไม่ได้เกิดขึน้ ทีต่ วั แม่
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ของแกนะ มันเกิดขึ้นเพราะครอบครัวของเค้า แล้วแกเองก็ไม่กล้าพอจะ
เข้าไปยุ่ง ดังนั้นรับฟัง...แล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเสีย อย่าเก็บมาคิดเลย
อุ๋ยน่ะนอกจากแม่ของแกแล้วยังมีพ่ออยู่ด้วย พ่อลูกกัน...ยังไงเค้าคง
ไม่ปล่อยให้อะไรๆ มันเลวร้ายไปหมดหรอก ห่วงตัวเองดีกว่า หน้าตาใกล้
สภาพผีดิบเข้าไปทุกวันแล้ว รู้ตัวบ้างไหมเนี่ย" มีนานิ่วหน้ามองเพื่อนรัก
"ฉันก็อยากจะท�ำใจให้ได้อย่างที่แกพูดอ่ะนะ แต่ท�ำไม่ได้..." ลตางค์
สารภาพเสียงอ่อย เธอมองเมินความทุกข์ร้อนของแม่ไม่ลงจริงๆ
"เฮ้อ ยังดีนะที่พ่อแกไม่มีปัญหา" มีนาส่ายหน้าให้เพื่อน ไม่รู้จะพูด
ยังไงอีก รู้นิสัยชอบห่วงคนอื่นของลตางค์ดี
ยายสอนมาดีเกินไป...ลึกลงไปในใจมีนาอดไม่ได้ทจี่ ะต่อว่าคนเลีย้ งดู
ลตางค์
...พ่อ...ค�ำพูดของมีนาท�ำให้ลตางค์นึกขึ้นได้ว่าเธอยังไม่ได้โทรหา
พ่อมาหลายวันแล้ว ส่วนพ่อเอง หลังจากฝากข้อความไว้วันก่อนแล้ว
ก็ไม่ได้โทรมาหาเธออีกเหมือนกัน
"เป็นอะไรอีกล่ะ" สีหน้าของลตางค์ท�ำให้มีนาสงสัย
"วันก่อนพ่อโทรมาฝากข้อความในโทรศัพท์ที่แกซื้อให้น่ะสิ แต่ฉัน
ยังไม่ได้โทรกลับเลย"
"นั่นไง ฉันบอกแล้วว่าต้องได้ใช้" น�้ำเสียงของมีนามีแววลิงโลดได้ที
ดวงตาเป็นประกายเหมือนจะบอกว่าสิ่งที่ตัวเองพูดไว้ไม่ผิดไปเลยสักนิด
"ฝากไว้ครั้งเดียวแหละ แล้วก็ไม่โทรมาอีก" ลตางค์รีบเบรก ไม่อยาก
ให้เพื่อนได้ใจมากไปกว่านั้น
"เค้าเกรงใจแกน่ะสิ บ้านแกนี่แปลกดี พ่อเกรงใจลูก มือถือมีก็ไม่คิด
จะโทรหาด้วย...ยังเอาแต่โทรเข้าเบอร์บา้ นกันอยูไ่ ด้ทงั้ พ่อทัง้ แม่แก นีแ่ หละ
ฉันถึงต้องให้ใช้เครือ่ งตอบรับ เฮ้อ..." มีนาบ่นแล้วแกล้งถอนหายใจประชด
ทัง้ ทีพ่ อจะเข้าใจว่าความห่างเหินระหว่างกันและความรูส้ กึ ผิดที่ไม่สามารถ
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มอบครอบครัวที่สมบูรณ์ ให้กับลูกได้ เป็นสาเหตุหลักที่ท�ำให้พ่อลตางค์
เกรงใจลูกสาวไม่น้อย ก่อนจะถามต่อมา
"แล้วท�ำไมแกยังไม่โทรกลับไปหาล่ะ"
"มัวแต่ยุ่งเรื่องงานน่ะสิ กลับบ้านก็คุยกับแม่..." ตอบไปแล้วลตางค์
ก็อดรู้สึกผิดไม่ได้ ต่อให้ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกัน แต่พ่อก็เป็นพ่อ เธอไม่น่า
ท�ำเหมือนหลงลืมท่านแบบนี้
"งาน? จริงสิ แล้วนี่พ่อแกเค้ารู้หรือยังว่าตอนนี้แกท�ำงานอยู่บริษัท
อะไร"
ค�ำถามใหม่ของมีนาท�ำให้ลตางค์หนั ไปมองหน้าเพือ่ น ก่อนจะส่ายหน้า
น้อยๆ
"ยัง...ไม่รู้จะบอกให้ได้อะไรขึ้นมา"
"แกไม่ได้น้อยใจเค้าใช่ไหม" น�้ำเสียงของมีนาเจือความเป็นห่วง
เข้าใจพืน้ ฐานชีวติ ของเพือ่ นดี พอๆ กับทีร่ วู้ า่ ระหว่างพ่อกับแม่แล้ว ลตางค์
ห่างเหินกับพ่อมากที่สุด แทบจะไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไรด้วยเงื่อนไข
บางอย่างที่ตัวเองพร้อมจะยอมรับมาตั้งแต่เล็กๆ
มีแม่...แต่ก็กลายเป็นคนของครอบครัวอื่นไป มีพ่อ...แต่ก็มีเงื่อนไข
ชีวิตบางอย่างเข้ามาขวางจนท�ำให้เหมือนไม่มี...
แม้ลตางค์จะท�ำเหมือนมันไม่ส�ำคัญ...ไม่ใช่ปัญหา แต่บางครั้งมีนา
ก็ยังแอบคิด คนเรา...ต่อให้ท�ำใจและเข้าใจความจ�ำเป็นหรือเงื่อนไข
ของชีวติ ได้แค่ไหน แต่ลกึ ลงไปในหัวใจของคนเป็นลูก มีหรือจะไม่อยากได้
ครอบครัวสมบูรณ์อบอุ่นพร้อมหน้าในชีวิต
"จะให้น้อยใจไปท�ำไมล่ะ ฉันแค่ไม่รู้จะบอกไปท�ำไมจริงๆ อีกอย่าง
คนที่พ่อรู้จักก็แค่เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของเจ้าของบริษัท ตั้งแต่ท�ำงานมา
ฉันไม่เคยเห็นเค้าเข้าออฟฟิศสักที" ลตางค์บอกเคล้าเสียงหัวเราะน้อยๆ
เหมือนไม่มีอะไร มือยกแก้วน�้ำขึ้นมาจิบ
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"แต่พอ่ แกกับเค้าไม่ได้รจู้ กั กันธรรมดาสักหน่อยนะตางค์ สักวันผูใ้ หญ่
ท่านนั้นที่แกว่าเค้าอาจจะมาเป็น..."
"จะเป็นอะไรก็ช่างเถอะ ฉันไม่เคยยุ่งกับเรื่องของพ่อ แกก็รู้" ลตางค์
ขัดขึ้นมาทันทีไม่รอให้เพื่อนพูดจบ พลางใช้สายตามองจ้องเพื่อน
มีนามองสายตาดุทนี่ านๆ จะได้เห็นสักครัง้ จากลตางค์ ก่อนจะแกล้งท�ำ
เป็นถอนหายใจยอมแพ้ รู้ว่าบางเรื่องลตางค์ไม่ชอบให้แตะต้อง
"ก็ได้ๆ งัน้ คุยเรือ่ งอืน่ นิยายแกอ่ะ พ่อกับแม่รหู้ รือยังว่าได้ตพี มิ พ์แล้ว"
มีนาไล่ไปอีกเรื่อง แต่ก็ยังคงมีบุพการีของลตางค์มาเกี่ยวอยู่ดี
ลตางค์สา่ ยหน้าเบาๆ ไม่รจู้ ะท�ำยังไงกับเพือ่ นดี แต่คราวนีย้ อมคุยด้วย
"ยัง"
"อ้าว ท�ำไมล่ะ" มีนาร้อง ตามองเพื่อนที่ท�ำใจเย็นตอบ
"ไม่รู้จะบอกยังไงนี่"
"แกนี่นะ ไม่บอกแม่ก็ไม่เป็นไร แต่บอกพ่อหน่อยเถอะเรื่องนิยายน่ะ
เผือ่ ฟลุกได้กลายเป็นละครไงล่ะ ไม่อยากเห็นความฝันตัวเองมีชวี ติ หรือไง"
มีนาแหย่เมื่อคิดถึงอาชีพการงานในฐานะคนเบื้องหลังวงการบันเทิงของ
บิดาลตางค์
"ช่างเถอะ ฉันเขียนไปเรือ่ ยๆ อย่างนีก้ ม็ คี วามสุขดีอยูแ่ ล้วล่ะ" ลตางค์
เกลื่อนยิ้มทั่วใบหน้าบอกเพื่อน
ความห่วงใยในแววตาของมีนาท�ำให้ลตางค์อดรูส้ กึ ไม่ได้วา่ ตัวเองโชคดี
เธออาจไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมหน้า แต่ตลอดมาก็ไม่เคยเดียวดาย
อ้างว้าง
เมื่อก่อนเธอมียาย และตอนนี้ก็มีมีนา
"ย่ะ แม่คนมักน้อย" มีนาแกล้งกระแทกเสียงประชด ท่าทางของเธอ
เรียกเสียงหัวเราะให้กับลตางค์ที่ชวนเปลี่ยนเรื่องคุย
"ว่าแต่แก ท�ำไมวันนี้มาคนเดียวล่ะ โอไปไหน"
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"เลิกกันแล้ว" ค�ำตอบดังมาจากน�้ำเสียงราบเรียบของคนท�ำหน้าตาย
เหมือนไม่ใช่เรื่องหนักหนา
ลตางค์ไม่ตกใจ กลับมองเพือ่ นด้วยสายตาระอา แล้วแกล้งถอนหายใจ
ดังเฮือกใหญ่เข้าให้อย่างอ่อนใจบ้าง
"น้อยๆ หน่อยยัยตางค์ คนจะรักจะเลิกกันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติ
หัดปลงเสียบ้างรู้ไหม" คนที่บอกว่าเลิกกับแฟนไม่มีทีท่าทุกข์ร้อนสักนิด
"ธรรมชาติของแกคนเดียวน่ะสิ กะจะท�ำสถิติส่งกินเนสบุ๊คหรือยังไง
โอเนี่ยคนที่สามของปีนี้แล้วนะ"
ความเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากที่สุดท�ำให้ลตางค์ ได้มีโอกาสเห็น
เพื่อนตัวเองรักๆ เลิกๆ กับชายหนุ่มมานับครั้งไม่ถ้วน เธอไม่อยาก
เรียกเพื่อนว่าคาสโนวี่ แต่บางทีก็อดคิดไม่ได้จริงๆ ว่ามีนาเกิดมาเพื่อคู่กับ
ค�ำค�ำนี้
"ชีวิตมีให้เรียนรู้ ฉันอาจจะยังไม่เจอผู้ชายดีๆ เหมือนในนิยายของ
นักเขียนคนโปรดแกก็ได้ เอาน่า ฉันก็ควงเผือ่ แกไง บาลานซ์พอดิบพอดีเลย"
มีนาหัวเราะเบาๆ ไปกับค�ำพูดของตัวเอง รู้อยู่บ้างว่าตัวเองเป็นยังไง
เหมือนทีร่ วู้ า่ เพือ่ นสนิทของตัวเองนัน้ หัวใจยังใสกิก๊ ลตางค์อาจไม่ใช่หญิงสาว
ทีส่ วยเด่นสะดุดตา แต่ก็ไม่ใช่คนขีเ้ หร่แน่ ถ้าก�ำจัดแว่นตากรอบเข้มทีบ่ ดบัง
ดวงตากลมโตภายใต้แพขนตายาวจนน่าอิจฉาออกไป เพื่อนของเธอแทบ
ไม่ต่างกับตุ๊กตากระเบื้องเคลือบตัวสวยผิวเนียนน่าถนอมเลยทีเดียว แต่
คงเป็นตุก๊ ตาตัวสวยทีเ่ ดียวดายอยูส่ กั หน่อย เพราะจนป่านนีม้ นี าก็ยงั ไม่เคย
เห็นผู้ชายคนไหนผ่านเข้าไปอยู่ในต�ำแหน่งคนพิเศษของลตางค์เลยสักคน
ใช่วา่ ไม่มใี ครสนใจมองลตางค์ เพียงแต่มนี าคิดว่าตัวลตางค์เองต่างหาก
ที่มองไม่เห็นสายตาของชายหนุ่มเหล่านั้นเลยสักนิด
"สาธุ ขออย่าให้เจอเลย เสียของหมด" ลตางค์แกล้งประชด เรียกเสียง
หัวเราะจากมีนาไม่หยุด
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"แกหมายถึงของดี...คนดีอย่างพระเอกในนิยายของแววบุหลันล่ะสิ
นี่ถามจริงๆ นะตางค์ แกได้เป็นนักเขียนเองแล้ว ยังจะมัวหลงปลื้มกับ
พระเอกทีค่ นอืน่ สร้างอยูอ่ กี เหรอ ไม่สงสารพระเอกของตัวเองบ้างหรือไงกัน"
มีนาถาม พร้อมกับเริ่มคิดใหม่
ไม่ใช่วา่ หัวใจของลตางค์จะไม่เคยมีชอื่ ผูช้ ายคนไหนผ่านเข้าไปประทับรอย
ยังมีพระเอกในนิยายของแววบุหลันด้วยนีน่ า ต่อให้เป็นแค่พระเอกในนิยาย
ที่ยังหาตัวตนจริงๆ ในโลกนี้ไม่น่าจะได้ก็ตามเถอะ
"ก็พระเอกของฉันเค้าชอบนางเอกแปลกๆ เหมือนแกน่ะสิ ฉันถึงรักได้
ไม่เท่าพระเอกของแววบุหลัน" ลตางค์ตอบ ตามองเพื่อนรักที่ตรงข้ามกับ
เธอไม่ใช่น้อยเลย
มีนาเป็นสาวเปรีย้ วสวยเฉีย่ ว มัน่ ใจในตัวเอง ในขณะทีล่ ตางค์ขอี้ ายกว่า
ซึง่ บุคลิกที่โดดเด่นของเพือ่ นท�ำให้ลตางค์เลือกมีนาเป็นต้นแบบของนางเอก
คนแรกในนิยายตัวเอง เพราะคิดว่าเข้าท่ากว่าตั้งเยอะ
"โอ๊ย พระเอกในนิยายของแววบุหลันน่ะหายากจะตายไป สมบูรณ์
แบบอย่างกับไม่ใช่คน สูงโปร่งหุ่นดี หล่อเหลาราวเทพบุตร บุคลิกเยี่ยม
เป็นสุภาพบุรุษที่มีเสน่ห์ อัธยาศัยดีมีแต่คนชื่นชม แถมยังรักเดียวใจเดียว
แล้วก็หวงแหนคนรักของตัวเองสุดหัวใจ...ผู้ชายแบบนี้จะยังมีเหลือในโลก
หรือยังไง ระวังเถอะ แกจะขึ้นคานถ้ามัวแต่ฝันถึงผู้ชายแบบนั้น" มีนา
ร่ายยาวด้วยท่าทางเคลิม้ ฝัน ก่อนจะเปลีย่ นเป็นลงท้ายด้วยน�ำ้ เสียงไม่เชือ่ ถือ
ลตางค์ฟังเพื่อนบรรยายเพลิน แล้วจู่ๆ ลมหายใจก็สะดุดเมื่อสมอง
ของเธอสร้างภาพชายหนุ่มขึ้นมาคนหนึ่ง ซึ่งมีใบหน้าและรอยยิ้มเหมือน
ผูบ้ ริหารหนุม่ ทีป่ รากฏตัวตอนทีต่ วั เองเรียกหาพระเอกในนิยายเป็นก�ำลังใจ
วันก่อน
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