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 ในทางคณิตศาสตร์ อสมการ เป็นการเปรยีบเทียบ
จ�านวนจรงิสองจ�านวนท่ีไม่เท่ากนัด้วยสัญลกัษณ์ มากกว่า 
น้อยกว่า ไม่เท่ากับ สัญลักษณ์เหล่านี้ก็เหมือนความรู้สึก
ของคนเราท่ีมักจะเปรยีบเทียบตวัเองกบัคนอืน่เสมอ อย่าง
เชน่ เราล�าบากมากกวา่ ได้รับความรักน้อยกว่า ไม่เคย
เท่ากับใครเขาได้เลย เชน่เดียวกันกับตัวละครของเรื่องนี้ 
ที่ต่างรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยเท่ากับใครเขาเลย
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 สวรรค์คงคิดว่าชีวิตนักศึกษาสามปีท่ีผ่านมาของ
ฉันสบายเกินไปถึงได้ส่งบททดสอบเช่นนี้มาให้ เพ่ือนท่ีดี
ถอืเป็นลาภอนัประเสรฐิแล้วเพือ่นเห็นแก่ตวัเล่าจะถอืเป็น
อะไร ฉันเพิ่งมาขบคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังก็ ตอนท่ีต้อง
ท�างานร่วมกับคนท่ีไม่ท�าอะไรเลย คนท่ีเอาแต่ผลักภาระ
ทุกสิ่งทุกอย่างให้พ้นตัว คนที่หายไปเป็นอาทิตย์ ไม่ตอบ
ข้อความแล้วมาปรากฏตวัในวนัก่อนส่งงานเพือ่ขอน�าเสนอ
ในส่วนที่ตัวเองสนใจ

 บางทีฉนัอาจไม่รู้สึกโกรธขนาดนีถ้้าหากว่านีไ่ม่ใช่
งานกลุ่มและอาจไม่โกรธขนาดนี้ถ้าหากเพื่อนพูดกับฉัน
อย่างตรงไปตรงมาว่าติดธุระไม่ว่างมาท�างานด้วย ฉันไม่

กรรม = งานกลุ่ม
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เคยมปัีญหากบัการนัง่ท�างานคนเดยีว บางทีกลบัดเีสียอกี
เพราะนั่นหมายถึงงานท้ังหมดจะออกมาในรูปแบบท่ีเรา
พึงพอใจแต่กับวิชาวิจัยที่ใคร ๆ ต่างบอกว่าโหดหินนี้ มัน
ออกจะเกินไป สักหน่อยท่ีเพือ่นท้ิงให้ฉนัท�างานคนเดยีวแต่
ท่ีโกรธยิง่กว่าต้องท�างานเพยีงล�าพงัคอืเพือ่นรบัปากกบัฉนั
เป็นมัน่เป็นเหมาะว่าจะส่งข้อมูลมาให้ เราตกลงกนัแล้วว่า
ใครจะท�างานในส่วนไหนแต่สุดท้ายกลับเป็นฉันท่ีท�างาน
อยู่คนเดียว

 วจัิยเป็นวชิาท่ีนสิิตนกัศกึษาไม่ว่าจะมหาวิทยาลยั
ไหนสาขาอะไรก็ต้องเจอ เป็นวิชาลากเลือดที่ท�านักศึกษา
จติตกมานบัไม่ถ้วน ก่อนหน้านีต้อนท่ีเรยีนอยู่ปีหนึง่ฉนัเคย
ได้ยินรุ่นพ่ีท่ีสนิทกันพูดเรื่องวิชานี้มาบ้างแต่ก็ไม่ได้คิดว่า
มนัจะหนกัหนาสาหัสอะไร จนได้มาลงมือท�าด้วยตวัเองถงึ
พบว่าฉนัดถูกูวชิานีเ้กินไป มนัไม่ใช่แค่ลากเลอืดแต่ลากเอา
ชีวิตและจิตวิญญาณของฉันไปด้วย

 ทั้งที่เป็นวชิาที่มีหน่วยกิตเท่ากันกับวิชาอื่น ๆ  แต่
ความจริงจังกลับต่างกันลิบลับ อาจเป็นเพราะวิชานี้ทุก
อย่างต้องเป็นเหตเุป็นผลและมหีลกัการมารองรบั เราต้อง
เข้าพบอาจารย์เป็นระยะเพื่อส่งความคืบหน้า ข้อมูลบาง
ส่วนท่ีหามาอย่างยากล�าบากสุดท้ายอาจจะไม่ได้ใช้ หลาย
ครั้งท่ีงานถูกแก้จนไม่เหลือเค้าโครงเดิม กระดาษเต็มไป
ด้วยร่องรอยของปากกาแดง
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 การท�าวิจัยคงง่ายกว่านี้มากหากอาจารย์ให้ท�า
เป็นงานเดีย่ว อาจารย์เคยพูดกบัฉนัว่าการท�างานกลุ่มนัน้
ก็เหมือนการจ�าลองสังคมการท�างานเมื่อเราจบจาก
มหาวทิยาลัยไป เราจะได้เจอคนหลายรปูแบบท้ังคนท่ียนิดี
ช่วยเหลอืตัง้ใจท�างานอย่างเตม็ท่ีและคนเห็นแก่ตวัท่ีไม่ท�า
อะไรเลย ถงึแม้ว่าฉนัจะเข้าใจเหตผุลในส่วนนัน้แต่กย็งัรู้สึก
ท้อแท้อยู่ดี

 หลายครั้งฉันอยากหยุดทุกอยา่งท่ีท�าแล้วหายตัว
ไปเฉย ๆ ให้เพ่ือนรู้เสียบ้างว่าการไม่มีงานส่งมันเป็น
อย่างไรแตพ่อคิดถึงภาพรวมและผลกระทบท่ีจะมาถึงตัว
เองฉันก็ตัดใจท�าไม่ลง สุดท้ายก็ได้แต่อดหลับอดนอน
ท�างานแทนคนอื่นให้เสร็จแล้วเอาไปส่งให้อาจารย์
พิจารณาดู

 “งานเสรจ็กีโ่มง” นุ่มเพือ่นของฉนัถามตอนเราเจอ
กนัท่ีห้องเรยีน ในมอืถอืช้อนพลาสตกิค้างเอาไว้เตรยีมตกั
ข้าวเข้าปาก ดจูากสีหน้าแล้ว   เม่ือคนืเพือ่นกค็งเหนือ่ยไม่
น้อย

 “ตีสี่ครึ่ง” ฉันตอบ

 “นอนรวมกันท้ังอาทิตย์ยังไม่ครบแปดชั่วโมงเลย
พวกเรา โทรมจนจะกลายร่างเป็นผีดิบได้แล้ว”

 ฉันหัวเราะกับมุกที่เพื่อนเล่น นิสิตนักศึกษาอย่าง
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เรา ๆ มักจะเล่นมุกอย่างนี้เป็นประจ�าโดยเฉพาะนุ่ม เธอ
ชอบเอาเรือ่งเครยีด ๆ  มาท�าให้มันตลก อย่างคะแนนสอบ
กลางภาค ปลายภาค หรือแม้แต่กับการน�าเสนอความคืบ
หน้างานวจิยัในวนันีเ้ธอกย็งัท�าให้มันกลายเป็นเรือ่งข�าขนั
ได้

 เพ่ือนสนิทของฉันคนนี้มีความสามารถพิเศษใน
การท�าให้คนรอบข้างอารมณ์ดท้ัีงยงัดสูถานการณ์เก่งเป็น
ท่ีหนึ่ง เวลามีเพื่อนคนไหนอารมณ์เสียเธอจะรู้ได้ในทันที 
หลายครั้งท่ีนุม่คอยปลอบใจเพื่อน เธอมีวิธีรับมือกับ
อารมณ์ด้านลบของผู้คนหลากหลายรปูแบบและรู้ว่าตวัเอง
ควรจะท�าอย่างไรซึ่งตรงข้ามกับฉันโดยสิ้นเชิง 

 เสียดายที่ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันกับนุ่ม ถ้าหากได้
อยู่กับเธอการท�าวิจัยคงสบายใจมากข้ึนกว่านี้ ขณะท่ีกิน
ข้าวเราก็คุยกันเรื่องงานท่ีท�าเมื่อคืนและเรื่องสัพเพเหระ
อื่น ๆ ก่อนจะเข้าห้องเรียนไปน�าเสนองาน

 ตอนท่ีฉันเปดิประตูเข้ามาในห้องเรียน ทุกคน
หัวเราะกนัสนกุสนาน เพือ่นร่วมกลุ่มของฉนันัง่ข�าอยู่กลาง
วงสนทนาอย่างไมม่ีวี่แววความเหนื่อยล้าจากการอดนอน
หรือความเคร่งเครียดอยู่เลย ฉันกับนุ่มสบตากัน เพื่อนเบ้
ปากท�าหน้าล้อเลียนแล้วยักไหล่

 ยงัเหลอืเวลาอกีประมาณสิบห้านาทีก่อนอาจารย์



10

จะเข้าสอน  เพื่อนในห้องต่างคุยกันเรื่องของงานที่ท�าเมื่อ
คืน หลายคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพื่อท�างานให้เสร็จ ยิ่ง
ใกล้เวลาน�าเสนอเท่าไรบรรยากาศในห้องยิง่ดวุู่นวายแต่ละ
คนดอูยู่ไม่สุข เดนิไปเดนิมา บ้างหัวเราะเหมอืนคนสตหิลดุ

 ฉันอาการไม่ดีเท่าไร รู้สึกเหมือนจะอาเจียน มือ
เท้าทั้งเย็นทั้งสั่น ฉันบีบมือทั้งสองข้างเพื่อคลายความตื่น
เต้นกังวลของตัวเองลงแต่มันไม่ช่วยอะไรเลย ยิ่งตอนท่ี
อาจารย์เปิดประตูเข้ามายิ่งรู้สึกประหม่า นุ่มเอียงหัวมาก
ระซบิเบา ๆ  ว่าให้ทาลปิสตกิก่อนออกไปน�าเสนอสักหน่อย
แตฉ่ันก็ไม่ได้ท�าตามเพราะมัวแต่ก้มหน้าอ่านเอกสารเพ่ือ
เตรียมตัวไปน�าเสนอความคืบหน้า

 สมัยยังเรียนอยู ่ชั้นมัธยมฉันไม่เคยมีอาการ
ประหม่าเช่นนีม้าก่อน อาจเพราะเพือ่นในห้องล้วนคุน้เคย
กันมาตั้งแต่สมัยประถม กับครูบาอาจารย์ท่ีโรงเรียนก็ไม่
ได้กลัวเกรงจนหน้าซีดปากสั่นเวลาต้องพูดคุยด้วยเหมือน
ตอนนี้ จ�าได้ว่าเริ่มมีอาการมือเท้าเย็นครั้งแรกก็ตอน
ประกาศผลการสอบเข้ามหาวทิยาลยั ตอนนัน้รุ่นพีท่ี่อยู่รอ
ผลการสอบด้วยกนัต้องคอยหายาดมยาหม่องมาให้วุ่นวาย
กันไปหมด จากนั้นอาการเช่นนี้ก็หายไปจนกระท่ังเมื่อ
ปลายปีก่อน

 สิบนาทีต่อมาเพือ่นกลุ่มแรกกน็�าเสนอจบ อาจารย์
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ถามถึงรายละเอียดงานเล็กน้อยพร้อมให้ค�าแนะน�า จาก
นั้นจึงปล่อยให้เพ่ือนกลับเข้ามานั่ง พออาจารย์เรียกกลุ่ม
ตอ่ไปฉันก็ลุกขึ้นเดินมาหน้าห้องพรอ้มเพื่อนร่วมกลุ่มท่ี
เหลือ เราไหว้สวัสดีอาจารย์ตามด้วยทักทายเพื่อนในห้อง        
ก่อนแนะน�าตัวเองทีละคน เมื่อมองไปท่ีนุ่มก็เห็นว่าเธอ
ก�าลังชูสองนิ้วอยู่ พวกเพื่อนท่ีนั่งหลังห้องเองก็พยายาม
ท�าหน้าตาตลก ๆ หวังคลายบรรยากาศกดดันลง

 กลุ่มของฉันมีสมาชิกอยู่สามคนคือฉัน ดิว และ
มาย ก่อนหน้าจะมาท�างานนีเ้ราเคยคยุกนับ้างแต่ไม่ได้สนทิ
สนมอะไรนักแต่เพราะอาจารย์ให้จับกลุ่มตามหัวข้อท่ีตัว
เองสนใจ หลายคนเลยเลือกกลุ่มท�างานจากความสนใจ
มากกว่าท่ีจะเลอืกตามเพือ่นเหมอืนท่ีแล้วมาแต่ข้อเสียของ     
การจับกลุ่มด้วยวิธีนี้คือเราไม่อาจรู ้ได้เลยว่าใครจะมา
ท�างานกับด้วย ได้แต่ปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมท่ี
ท�ามา

 เราสามคนผลัดกันพูดคนละสองหัวข้อ แต่ละ
หัวข้อนัน้มเีนือ้หาไม่เท่ากนั แน่นอนว่าส่วนท่ีเยอะท่ีสุดตก
มาท่ีฉนั สาเหตกุเ็พราะฉนัเป็นคนท�าและรู้เรือ่งนีด้ท่ีีสุด เรา
ใช้เวลาไปราวสิบกว่านาทีในการน�าเสนอ อาจารย์เงยหน้า
ขึ้นมามอง จังหวะนั้นฉันรู้ได้ทันทีว่าก�าลังจะมีเรื่อง

 ท้ังห้องเงียบสนิท อาจารย์ท่ีเคยอารมณ์ดีตอนนี้
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กลับดุขึ้นมากะทันหันและยิ่งแย่ไปกันใหญ่เมื่อดิวตอบ
ค�าถามไม่ได้ ค�าพูดของอาจารย์แต่ละประโยคเหมือนไม้
กระบองหุ้มด้วยผ้านวมที่ฟาดลงมาแรง ๆ หลายครั้ง ต่อ
ให้ภายนอกไมม่ีบาดแผลแต่ขา้งในก็บอบช�้าไปหมด ฉัน
เปรียบเทียบอย่างนี้เพราะอาจารย์ไม่ได้ใช้ค�าพูดรุนแรง
อะไรแต่กลบัจีต้รงจุดทุกครัง้เหมือนมองเห็นทุกอย่างทะลุ
ปรุโปร่ง

 แม้ว่าจะไม่ใช่คนท่ีถูกตอ่ว่าแต่ก็ยังรู้สึกแย่เพราะ
เมื่อคนในกลุ่มท�างานไม่ดีนั่นหมายถึงคนอื่น ๆ ก็จะได้รับ
ผลกระทบไปด้วยแต่ในกรณนีีต่้อให้ฉนัอยากจะแก้ไขอะไร
สักแค่ไหนก็คงไม่ทันแล้ว 

 “อาจารย์คาดหวงักบักลุ่มพวกหนไูว้มากกว่านีน้ะ 
ถ้าอยากปรึกษาอะไรก็มาหาที่ห้องแล้วกัน”

 พวกเราสามคนกระพุ่มมือไหว้ขอบคุณอาจารย์
แล้วต่างคนต่างเดินกลับไปนั่งท่ี นุ่มคว้ามือฉันไปบีบก่อน
จะลูบหลังแรง ๆ หลายที ฉันพยายามยิ้มและพูดเล่น
เหมอืนทุกทีแต่เหมอืนนุ่มจะดอูอกว่าฉนัไม่  สบายใจเท่าไร
เลยกุมมือเอาไว้ไม่ปล่อย

 “ไว้ไปหาอาจารย์ด้วยกนั เดีย๋วไปช่วย” นุ่มพดู ฉนั
รีบพยักหน้าให้เพื่อนแล้วบอกให้นุ่มหันกลับไปสนใจหน้า
ห้อง
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 หลงัจากฟังการน�าเสนอมาได้สักพกัฉนักห็ยบิเอา
สมดุปกสีน�า้ตาลของตวัเองขึน้มาวาดรปู กระดาษของสมดุ
เล่มนีบ้อกระยะห่างด้วยจดุไข่ปลาเล็ก ๆ  เรยีงกนัเป็นแถว 
ฉันใช้ปากกาด�าขีดเส้นจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เป็นเส้น
ทแยง เส้นดิ่ง เส้นขวางจนเกือบจะเต็มหน้ากระดาษ การ
วาดรูป แบบนี้ช่วยท�าให้อาการกระวนกระวายของฉัน
บรรเทาเบาบางลง ไม่ใช่ว่าความกังวลหายไปแต่แค่ท�าให้
ใจเย็นลงได้บ้างเท่านั้น

 ระหว่างท่ีขีดเส้นต่อกันไปนี้ในหัวก็คิดไปถึงวันท่ี
จะต้องเข้าพบอาจารย์ มั่นใจได้ว่าอาจารย์คงไม่ดุด่าอะไร 
อาจารย์มหาวิทยาลยัมีวธีิการสอนต่างจากครปูระถมและ
มัธยม พวกท่านไม่เคยดุด่าว่ากล่าวด้วยค�าหยาบคาย ไม่
เคยขู่เข็ญให้ท�างานแต่ให้เราเรียนรู้ผลของการกระท�าเอง  
ในวนัท่ีเกรดออก เวลาท่ีเว็บไซต์ประกาศคะแนน นกัศกึษา
จะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือ กลุ่มที่สมหวัง กลุ่มที่ผิดหวัง 
และกลุ่มที่ไม่รู้สึกอะไร

 มายอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งและสองสลับกันไป เธอเคย
สมหวังและเคยผิดหวัง ฉันได้ยินมายคุยกับเพื่อนสนิทวา่
เธอชอบคาดเดาไว้ก่อนว่าตัวเองจะได้เกรดอะไร ถ้าหาก
เป็นไปตามท่ีคิดหรือมากกว่าท่ีคิดก็เท่ากับว่าเธอสมหวัง 
แต่ถ้าหากไม่เป็นไปตามท่ีคดิหรอืน้อยกว่าท่ีคดิกเ็ท่ากบัว่า
เธอผิดหวัง ในสาขามีเพื่อนประเภทนี้อยู่เยอะทีเดียว
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 ส่วนดิวนั้นแสดงตัวว่าเธอไม่ได้รู้สึกรูส้าอะไรกับ
ผลการเรียนและไม่เคยคาดหวังอะไรกับมัน แม้ว่าในภาค
เรียนนั้นจะมีตัว C หรือ D ปรากฏขึ้นมาเธอก็ยังพูดถึงมัน
ได้ด้วยสีหน้าปกติ ฉันเองก็เคยเป็นแบบนี้ เป็นคนทีไ่ม่ดีใจ 
ไม่เสียใจ ไม่ว่าเกรดจะออกมาดหีรอืแย่แต่เมือ่คะแนนของ
แต่ละภาคเรียนออกมาดีเกินกว่าท่ีคิดก็อดคาดหวังกับตัว
เองไมไ่ด้ ฉันตั้งใจเรียนมากขึ้น ทุ่มเทท�างานยิ่งกว่าเก่า 
คาดหวังว่าตัวเองจะต้องได้เกรดไม่ต�่ากว่า B ในทุกวิชา 
กับเทอมนี้ก็เช่นกัน

 ฉันมองไปที่เพื่อนร่วมกลุ่ม รู้สึกอยากคุยกับพวก
เธอเรื่องงานบางทีคงถึงเวลาต้องเตือนสติกันบ้างแล้ว
เพราะถ้าหากปล่อยไปตามยถากรรมเช่นนี้ก็ไม่รู ้ว่าผล
สุดท้ายจะเป็นอย่างไร ฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดส่ง
ข้อความถามดิวกับมายว่าหลังเลิกเรียนว่างคุยงานหรือ
เปล่า ดวิตอบกลบัมาทันทีว่าเธออาจจะอยู่คยุด้วยได้แค่ครู่
เดียวเพราะนัดกับเพื่อนเอาไว้แล้วส่วนมายต้องรีบกลับ
บ้าน

 แม้ว่าจะขดัใจไม่น้อยแต่ฉนักต็ดัสินใจว่าคยุกนัห้า
นาทีสิบนาทียงัดกีว่าไม่ได้คยุกนัเลย ฉนัจงึตอบเพือ่นกลบั
ไปว่าจะคุยแค่ครู่เดียวเท่านั้น เพื่อนท้ังสองส่งสติ๊กเกอร์
กลับมาเป็นอันว่ารับรู้ ฉันนั่งฟังเพื่อน ๆ น�าเสนอจนครบ
ทุกกลุ่ม ตอนท่ีนุ่มออกไปยืนหน้าชั้นก็ไม่ลืมชูสองนิ้วให้
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ก�าลงัใจเหมอืนท่ีเพือ่นเคยท�าด้วย อาจารย์สอนต่ออกีเลก็
น้อยจากนั้นค่อยสั่งงานแล้วปล่อยให้เรากลับบ้าน

 ฉนัไม่รอให้ดวิกบัมายเป็นฝ่ายเดนิมาหาแต่รบีเดนิ
เข้าไปคุยด้วยทันทีเพราะรู้ว่าเพื่อนมีธุระต้องรีบไป การ
ท�างานกลุ่มร่วมกับคนท่ีเราไม่ได้สนิทด้วยนั้นค่อนข้าง
ล�าบากและมกัจะมปัีญหาตามมาอยู่เนอืง ๆ  ช่วงแรก ๆ  ท่ี
ยงัมใีจจะท�างานเวลาของเรากไ็ม่ตรงกนั พอเวลาเริม่ลงตวั
กก็ลายเป็นว่าคนในกลุ่มต่างหมดไฟกนัไปแล้ว สุดท้ายจบ
ลงด้วยการท่ีเพื่อนส่งงานมาใหช้้าบ้าง ไม่ตอบข้อความ
และท�าเมนิเฉยไปเสียอย่างนั้นก็มี

 “อาทิตย์นี้เราควรจะได้เนื้อหาบทท่ีส่ีบ้างแล้วนะ 
ถา้ท�างานไม่สะดวกมาท�าท่ีมหาลัยก็ได ้ เดี๋ยวเรามาเป็น
เพือ่น” ฉนับอกเพือ่นแล้วเสรมิเหตผุลเข้าไปด้วยว่าเพราะ
กลุ่มอื่น ๆ มีเนื้อหาส่วนนี้กันหมดแล้ว จะมีก็แต่กลุ่มเราที่
ยังขาด ๆ เกิน ๆ ดูไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่าง

 “อาทิตย์นี้ดิวไม่ว่างแต่อาทิตย์หน้าเดี๋ยวส่งให ้
แน่ ๆ สัญญาเลย” ดิวบอก

 “เราขอภายในอาทิตย์นี้ไม่ได้เหรอ นี่ก็เพิ่งวัน
อังคารเอง มีเวลาท�าอีกหลายวันเลย ส่งมาวันศุกร์หรือ
เสาร์ก็ได้”

 “ไม่ต้องรบีหรอกเตม็ ยงัเหลือเวลาอกีตัง้หลายวนั 
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ค่อย ๆ ท�าไปเดี๋ยวก็เสร็จ” คราวนี้เป็นมายท่ีพูดขึ้นบ้าง 
เมื่อไดย้ินอย่างนี้ฉันก็พูดไม่ออก บางทีเวลาท่ีเหลือใน
ความรู้สึกของเพ่ือนกบัของฉนัอาจจะต่างกนัเพราะในขณะ
ท่ีเพือ่นรู้สึกว่ามนัตัง้หลายวนั ฉนักลบัรู้สึกว่ามนัแค่ไม่กีวั่น
เท่านั้นเอง

 เราคุยกันต่ออีกไม่กี่ประโยคดิวกับมายก็ขอตัว
กลบั ฉนัเลยเดนิมาหานุ่มท่ีนัง่คยุอยู่กบัเพือ่น กลุ่มของนุ่ม
มสีามคนเท่ากบักลุ่มของฉนั เพือ่นอกีสองคนนัน้เป็นผู้ชาย
หนึ่งคนและผู้หญิงอีกหนึ่งคน ท้ังสามก�าลังคุยกันอย่าง
ออกรสออกชาติในเรื่องที่ฉันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรนัก

 “คยุเสรจ็แล้วเหรอ รอก่อน ๆ ” นุ่มบอกแล้วดงึฉนั
ให้นัง่ลงข้าง ๆ  ฉนัฟังพวกเขาคยุกนัไปสักพกักเ็ริม่ข�า การ
ท�างานของเพ่ือนกลุ่มนีแ้ปลกมาก ฉนัไม่เคยเห็นเพือ่นกลุ่ม
ไหนแย่งกันท�างานแบบนี้มาก่อน ถึงขั้นท่ีว่าตอ้งจับฉลาก
เลือกกันว่าใครจะได้ท�าหัวข้อไหนเลยดว้ยซ�้า นุ่มโวยวาย
เล็กน้อยตอนท่ีจับได้หัวข้อท่ีไม่อยากท�าแต่พอเพื่อนถาม
วา่แลกกันไหม เธอกลับบอกว่าโชคชะตาก�าหนดหัวข้อนี้
มาให้เธอแล้ว

 ฉันรู้สึกอิจฉานุ่มไม่น้อยท่ีสมาชิกในกลุ่มของเธอ
ล้วนแต่ทุ่มเทกบัการท�างาน ได้ยนิว่าตอนท่ีสมาชกิคนหนึง่
ไปค่ายยงัแบกคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คไปท�างานด้วย พวกเขา
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ไมไ่ด้แบ่งหน้าท่ีกันชัดเจนแต่ช่วยกันท�าไปทีละเล็กทีละ
น้อยไม่ปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องท�าอยู่คนเดียว ดู
เป็นกลุ่มในอดุมคตท่ีิต่างช่วยเหลือกนัและกนัด ีถ้าหากว่า
ได้ท�างานกับเพื่อนแบบนี้อะไร ๆ คงจะง่ายขึ้น

 หลังจากนุ่มคุยงานเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันกลับ 
เราเดนิออกมาพร้อมเพือ่นอกีกลุ่มหนึง่ท่ีกลบัทางเดยีวกนั 
ระหว่างทางจากมหาวทิยาลยัไปถงึรถไฟฟ้าต่างคนต่างหา
เรื่องราวมาเล่าไปเรื่อยจนวนมาถึงเรื่องวิจัยที่ก�าลังท�าอยู่

 “ท�างานกบัดวิเป็นยงัไงบ้างเตม็” เพือ่นคนหนึง่หัน
กลับมาถาม

 “เหนื่อย” ฉันตอบเพื่อนไปตามตรง เพื่อนคนนั้น
หัวเราะแล้วเล่าให้ฟังว่าตอนปีสองเธอเคยท�างานกลุม่กับ
ดิวมาก่อน ดิวเป็นประเภทไม่ใกล้ก�าหนดส่งก็ไม่ยอม
ท�างาน เธอชอบท�าตัวเอ้อระเหยลอยชาย ลงรูปอวดว่าไป
เที่ยวที่นู่นที่นี่ พอเพื่อนทวงถามเรื่องงานก็บอกว่าติดธุระ
บ้างไม่สบายบ้างอยู่ทุกทีท�าให้หลายคนท่ีเคยท�างานกลุ่ม
ด้วยรู้สึกแย่ไปตาม ๆ กัน

 “ถึงจะเริ่มท�าช้าแต่งานดิวยังดีนะ ท�าเสร็จแล้ว
เสร็จเลยไม่ตอ้งมานั่งแก้ เทียบกับมายท่ีท�างานเร็วแต่ชุ่ย
แล้วฉันยังโอเคกับดิวมากกว่า”

 เพ่ือนเริ่มวิพากษ์วิจารณ์การท�างานของคนอื่น
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อย่างออกรสออกชาติ แต่ละกลุ่มต่างมีปญัหาเป็นของตัว
เอง บางคนถึงขั้นทะเลาะกันรุนแรงก็มี ฉันกับนุ่มเดินรั้ง
ท้ายฟังเพ่ือน ๆ พูดกันจนมาถึงทางสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 
เราโบกมือบอกลากันง่าย ๆ เพื่อนส่วนหนึ่งเดินแยกไปท่ี  
ปา้ยรถเมล์ส ่วนฉันกับนุ ่มก็เดินลงบันไดเลื่อนมาขึ้น
รถไฟฟ้า

 “ไม่คิดว่าเพื่อนคนอื่นจะมีปัญหาเหมือนกัน” นุ่ม
พดูตอนท่ีเราเดนิมาถงึชานชาลา “หรอืว่าจดุประสงค์หลกั
ของการท�างานกลุ่มจริง ๆ แล้วไม่ใช่ความสามัคคีแต่
เป็นการฝึกตบะ เวลาโตไปแล้วเจอคนเห็นแก่ตัวจะได้ไม่
โมโหจนสติแตก”

 ฉันไม่รู้จะตอบนุ่มอย่างไร บางทีเพื่อนคนนี้ก็ชอบ
พูดอะไรเรื่อยเปื่อย ถ้าหากว่าเราบ�าเพ็ญตบะได้จากการ
ท�างานกลุ่มจริงป่านนี้เทพเทวดาคงล้นสวรรค์ไม่ต้อง
ล�าบากพระพุทธองค์ให้ลงมาโปรดสัตว์แล้ว

 ฉันกลับมาถึงบ้านในสภาพโหลเหล การนั่งฟัง
เพ่ือนน�าเสนอตั้งแต่เช้าจรดเย็นกินพลังงานเอาเรื่อง ยิ่ง
ต้องเบียดเสียดกับคนบนรถไฟฟ้ากลับมาบ้านก็ยิ่งรู ้สึก
เหนื่อยเข้าไปกันใหญ่

 ฉนัอยากท้ิงตวัลงนอนแล้วละท้ิงทุกส่ิงทุกอย่างไป
เสียให้หมดแตก่็เหนียวตัวเกินกว่าจะหลับลง พอคว้า
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ผ้าเช็ดตัวเปดิประตูจะไปเข้าห้องน�้า ประตูห้องขา้ง ๆ ก็
เปิดออกมาพอดิบพอดี

 “อ้าว จะเข้าห้องน�า้เหรอ” ฉนัชะงักแล้วชกัเท้าก้าว
กลับเข้าห้องตัวเอง มือก�าลูกบิดเอาไว้

 “พี่เจตเข้าก่อนเลย”

 ฉันปิดประตู แขวนผ้าเช็ดตัวไว้กับพนักเก้าอี้แล้ว
ทิ้งตัวลงบนเตียง หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นไปเรื่อย ฉันเล่น
เกมผ่านด่านแล้วด่านเล่าจากด่านท่ีสามร้อยสิบเก้าจนถึง
สามร้อยสามสิบเจ็ด ถึงห้องน�้าจะว่างไม่มีคนใช้แล้วฉันก็
ยังเข้าไปไม่ได้ ตั้งแต่เด็กแล้วท่ีฉันไม่ชอบการเข้าห้องน�้า
ต่อจากคนอืน่ ไม่ชอบไอน�า้ท่ียงักรุ่นอยู่ในอากาศหรอืฝ้าท่ี
กระจก ไม่ชอบกลิ่นสบู่ท่ีไม่ใช่กลิ่นของตัวเองและไม่ชอบ
รอยน�้าที่เปียกไปทั่ว

  กว่าจะได้อาบน�้าก็ปาไปสามทุ่ม ฉันเปิดเพลงฟัง
ขณะขยี้ยาสระผมบนหัว น�้าอุ่น ๆ ช่วยให้สมองแล่น ฉัน
เริ่มคิดเรื่องท่ีเกิดขึ้นวันนี้ คิดถึงค�าพูดของนุ่ม ของเพื่อน
ในกลุ่ม คิดเรื่องงานที่จะต้องท�า เรื่องอาจารย์ ที่ต้องเข้า
พบแล้วเริ่มคิดเรื่องของวันพรุ่งนี้ คิดถึงวิชาท่ีต้องเรียน 
ของท่ีต้องเตรียม การสอบกลางภาคท่ีใกล้เข้ามาหรือ
แม้แต่งานท่ีจะต้องส่ง คดิถงึตรงนี ้การอาบน�า้กไ็ม่สนกุอกี
ต่อไป
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 หลังจากวนัท่ีน�าเสนอความคบืหน้างานวจิยั วนัต่อ
มาก็มีสอบย่อยเก็บคะแนนในหอ้ง นุ่มท่ีเรียนด้วยกันโอด
ครวญว่าอาทติย์นี้หนักหนาเกินไปทัง้เตรียมข้อมลูไปตอบ
อาจารย์ ท้ังอ่านหนังสือสอบ ไหนจะตอ้งท�างานส่ง  ใน
รายวิชาอื่น ๆ อีก ยิ่งใกล้อาทิตย์สอบมากขึ้นเท่าไรงานก็
ยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้น

 ช่วงเวลานี้ของทุกเทอมหอ้งสมุดมักจะคนเยอะ
เป็นพิเศษ กระท่ังชั้นเก็บปริญญานิพนธซ์ึ่งปกติจะเงียบ
กว่าชั้นอื่นก็ยังคนเยอะจนบรรณารักษ์ต้องประกาศงดใช้
เสียง ฉันเจอเพื่อนร่วมสาขาท่ีชั้นนี้เยอะเป็นพิเศษ เพื่อน
บอกว่ายงัมบีางกลุ่มท่ีอยู่ข้างบน ทุกคนคงอยากเร่งท�างาน

สัญญา ≠ สัญญา 
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เพื่อไม่ให้งานไปกองสุมตอนปลายภาค

 ขณะที่ก�าลังพมิพ์เนื้อหาในส่วนของตัวเอง มายก็
ส่งข้อความเข้ามาหาพร้อมแนบงานส่วนหนึง่ท่ีท�าเสรจ็แล้ว
มาให้ด้วย ทีแรกฉนัรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยแต่พอคดิเรือ่ง
หนึง่ขึน้มาได้กร็บีเปิดงานขึน้มาอ่านทันที ดเูหมอืนเมือ่วาน
เพื่อนจะไม่ได้พูดจาเกินจริงเลย มายเป็นคนท�างานเร็วแต่
ชุ่ยเหมือนที่บอกจริง ๆ

 ฉันส่งข้อความกลับไปหามายว่าท่ีเธอส่งมายังใช้
ไม่ได้ ข้อมูลต้องมีมากกว่านี้ อีกอย่างหนึ่งส่ิงท่ีเธอหามา
ท้ังหมดต ้องมีอ ้างอิง ท่ีเชื่อถือได ้ไม ่ใช ่ว ่าน�ามาจาก
อินเทอร์เน็ตแล้วจะแปะลงไปได้เลย แม้แต่ฉันท่ีเป็น
นักศึกษาเหมือนกันอ่านแล้วยังรู้ว่าเพื่อนไม่ได้เขียนเอง
แล้วถ้าเป็นอาจารย์อ่านเล่า  จะเป็นอย่างไร ไม่พ้นคงมแีต่
รอยปากกาแดงวงมาเต็มหน้า

 มายไม่ได้เข้ามาอ่านข้อความ เธอหายไปเฉย ๆ 
ท้ังอย่างนั้น กระท่ังนุ่มเดินกลับมาพร้อมหนังสือกองหนึ่ง
มายกย็งัไม่ตอบ ฉนัไม่รู้จะท�าอย่างไรเลยได้แต่ส่งข้อความ
ไปขอโทษแล้วปล่อยโทรศัพท์ทิ้งไว้เพื่อท�างานต่อ

 หลังจากเขียนงานในส่วนของตัวเองไปได้พอ
สมควรแล้วฉันก็กลับมาดูงานท่ีมายส่งมาอีกครั้ง มีข้อมูล
บางส่วนท่ีใช้ไม่ได้แต่บางส่วนท่ีมีแหลง่อ้างอิงก็พอจะไป
สืบค้นได้ต่อ ฉันเลยลองหาดู คิดว่าถ้าเอาหนังสือไปให้
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เพื่อนช่วยสรุปคงจะง่ายข้ึน ไม่ต้องเสียเวลาไปหาข้อมูล
ใหม่ทั้งหมดด้วย

 นุ่มช่วยฉนัหาหนงัสือจากชัน้ จากนัน้เรากล็งมายมื
หนังสือแล้วค่อยแยกย้ายกันกลับบ้าน เมื่อมาถึงห้องฉันก็
วางกระเป๋าลงท่ีพ้ืน หยิบหนังสือออกมาถ่ายปกส่งไปให้
มายพร้อมส่งข้อความไปด้วยว่าฉันช่วยหาหนังสือท่ีมี
ขอ้มูลน่าเชื่อถือได้มาให้แล้ว คราวนี้เธอเข้ามาอ่าน
ข้อความอย่างรวดเร็วก่อนจะส่งสติ๊กเกอร์พร้อมค�าว่า
ขอบคุณมาให้

 ฉันขอให้มายช่วยสรุปเนื้อหาของงานในบางส่วน
แต่เพราะมายไม่เข้าใจว่าต้องท�าแบบไหนเลยต้องอธิบาย
ให้ฟังอยู่หลายนาที กว่าจะได้อาบน�้าก็สองทุ่มกว่า โชคดี
ท่ีวนัพรุ่งนีไ้ม่มเีรยีนและไม่มีงานอะไรต้องส่งจะได้นอนตืน่
สายกับเขาบ้างเสียที ตอนที่ใกล้จะเคลิ้มหลับโทรศัพท์มือ
ถือก็ส่ัน ทีแรกคิดว่าเป็นมายท่ีโทรมาถามเรื่องงานอีกแต่
ปรากฏว่าคนที่โทรมาคือแม่โอบ

 “เพิง่ถงึบ้านเหรอ” แม่ส่งเสียงถาม “ท�าไมกลบัดกึ 
กลับดึกทุกวันเลยนะช่วงนี้”

 “ท�างาน” ฉนัตอบแม่ ร่างกายอ่อนล้า หนงัตาปรอื
ใกล้จะปิด ฉันรู้สึกอยากหลับมันเสียเดี๋ยวนี้

 “อะไรนะ”

 “ท�างาน” ฉนัพดูเสียงดงัขึน้เลก็น้อยเมือ่เห็นว่าแม่
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ไม่ได้ยิน

 “แม่ถามดี ๆ ท�าไมต้องตะคอกด้วย ท�างานอะไร
ดกึดืน่ป่านนี ้ กลบับ้านมืด ๆ  มันอนัตราย” แม่เริม่ขึน้เสียง 
ฉนัถอนหายใจลมืตามองเพดานห้องและหลอดไฟสว่างจ้า 
จู่ ๆ ก็รู้สึกเหนื่อยยิ่งกว่าเดิมเสียอีก

 “เต็มอยู ่มหาลัยฯกับเพื่อน คนเยอะแยะไม่
อันตรายหรอก”

 “รู้ได้ยงัไง คนเดีย๋วนีไ้ว้ใจได้ท่ีไหน อย่ากลบัให้มนั
ดึกนัก คนที่รออยู่ที่บ้านเขาเป็นห่วง”

 “แต่แม่ไม่ได้อยู่บ้านเสียหน่อย” 

 แม่เงียบไปพักหนึ่งเหมือนคิดค�าตอบไม่ออก เรา
คุยกันอีกแค่ไม่กี่ประโยคจากนั้นแม่ก็วางสายไป ฉันมอง
หน้าจอโทรศพัท์ท่ีดบัลง ถอนหายใจด้วยความเหนือ่ยอ่อน 
ตัดสินใจว่าจะปดิเครื่องเอาไว้จนกว่าจะตื่น ช่วงเวลานี้คง
ไม่มีใครมีธุระส�าคัญอะไร ฉันเดินมาปดิไฟแล้ววาง
โทรศัพท์ลงข้างเตียงก่อนจะทิ้งตัวลงนอน

 ช่วงเวลาก่อนท่ีจะหลับสมองคนเรามักจะคดิวนไป
เวียนมามากเป็นพิเศษ ฉันคิดไปถึงตอนที่เป็นเด็ก สักช่วง
ประถมตอนท่ียังขึ้นรถรับส่งนักเรียน ตอนนั้นแม่ปลุกฉัน
ให้ลุกไปอาบน�้าตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง ระหว่างนั่งกินข้าวแม่ก็
ถักเปียสองข้างให้ฉันไปด้วย 
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 ต่อมาเมือ่โตขึน้อกีหน่อยกเ็ป็นพีเ่ตมิท่ีคอยถกัเปีย
ให้ฉันแทน พ่ีสาวของฉันถักเปียได้หลายแบบจะเปีย
ธรรมดา เปียนนู เปียตะขาบกถ็กัได้หมด แม้ว่าจะถกัได้ไม่
เรียบร้อยเท่าแม่แต่เปียของพี่เติมก็สวยมาก

 ตอนฉันขึ้นป.6 พ่ีเติมก็เลิกถักเปียให้แล้วเปลี่ยน
มาสอนฉันถักด้วยตัวเองแทน พี่บอกฉันว่าฉันต้องถักเปีย
เองให้เป็นเผือ่วนัไหนแม่ไม่ว่างหรอืพีเ่ตมิไม่อยู่ฉนัจะได้ท�า
เองได้ ตอนนัน้ฉนัคดิแค่เพยีงว่าพอพีเ่ตมิเข้ามหาวทิยาลยั
แล้วพี่อาจจะไม่ว่างเลยอยากสอนฉันเอาไว้ก่อน ไม่คิดว่า
ค�าว่า ไม่อยู่ ของพ่ีเตมิจะหมายถงึการสอบเข้ามหาวทิยาลยั
ที่เชียงใหม่แล้วย้ายไปอยู่อย่างถาวร

 จากท่ีเหนื่อยล้ามาท้ังวันกลับกลายเป็นนอนไม่
หลับเสียอย่างนั้น ฉันได้แต่พลิกตัวเปลี่ยนท่านอนไปเรื่อย 
ลองหลับตาอยู่เฉย ๆ ก็แล้ว นับลูกแกะลูกกวางก็แล้ว ไม่
ว่าจะพยายามเท่าไรก็ยังไมห่ลับเสียทีเลยเลือก ท่ีจะนอน
ไปท้ังอย่างนั้น คิดเอาเองว่าเดี๋ยวก็คงหลับ ไม่แน่ใจว่าใช้
เวลานานแค่ไหนกว่าจะหลับแต่รู้ตัวอีกทีฟ้าก็สว่างแล้ว

 บ้านหลังน้อยวันนี้เงียบสงบ อย่างที่รู้กันว่าพี่เติม
ย้ายออกไปตั้งแต่หกปีท่ีแล้วตอนสอบติดมหาวิทยาลัย
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เชียงใหม่ ส่วนแม่เพิ่งจะย้ายออกไปเม่ือปลายปีก่อน 
เจา้ของบ้านตัวจริงย้ายออกไปทีละคนสองคนจนเหลือ
เพียงแค่ฉันกับคนท่ีพี่เติมเรียกว่าผู้เกาะอาศัยในบ้านสอง
คนเท่านั้น

 เหตท่ีุพีเ่ตมิเรยีกพีเ่จตอย่างนัน้กเ็พราะอกีฝ่ายไม่
ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา พี่เจตเป็นสามีใหม่ของ
แม่ ถ้าพดูให้เข้าใจง่ายคอืเป็นพ่อเลีย้งของฉนักบัพีเ่ตมิแต่
เราไม่เคยเรียกเขาว่าพ่อ ตอนท่ีฉันกับพ่ีเติมเจอเขาครั้ง
แรกเรายังเด็กกันอยู่มาก ตอนนั้นฉันน่าจะสักอนุบาลสอง       
ส่วนพี่เติมก็เรียนอยู่ชั้นประถม

 พี่เติมไม่เคยชอบพ่อเลี้ยงของเราคนนี้เลย สมัย
ก่อนตอนท่ียังอาศัยอยู่ด้วยกันก็มีเรื่องราวให้ต้องทะเลาะ
กนัทุกที บางวันทะเลาะกนัเรือ่งห้องน�า้ บางวนัทะเลาะกนั
เรื่องอาหารในตู้เย็น แม้แต่เรื่องเวลาซักผ้าตากผ้าก็ยัง
ทะเลาะกันได ้ตอนนั้นแม่จะเป็นคนคอยห้ามพี่เติมเสมอ 
บอกว่ามนัเป็นเพยีงเรือ่งเลก็ ๆ  น้อย ๆ  ไม่ควรเกบ็มาใส่ใจ
ให้มองข้ามไปเสียบ้าง

 ฉันท่ียังเด็กมากเลยไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้ กว่า
จะเข้าใจ ว่าเหตใุดพีส่าวถงึโมโหนกัหนากบัเรือ่งเพยีงเลก็
น้อยก็ตอนท่ีโตข้ึนมาแล้วได้ประสบปัญหาด้วยตัวเอง 
อย่างเรือ่งแย่งใช้ห้องน�า้ในช่วงเวลาเร่งรบี เรือ่งท่ีหยบิเอา
เค้กที่เพื่อนซื้อให้เป็นของขวัญไปกินโดยไม่ถาม
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 เหมือนบทภาพยนตร์เรื่องเดิมท่ีเปลี่ยนตัวแสดง
น�าใหม่ คราวนีเ้ป็นฉนัท่ีแม่คอยห้ามไม่ให้โมโห บอกให้ฉนั
ใจเย็น ๆ แล้วคิดเสียว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระ

 ฉันเข้าใจแล้วว่าเพราะเหตุใดพี่เติมถึงเลือกท่ีจะ
ไปอยู ่คนเดียวไกลถึงเชียงใหม่ พี่ เติมคงไม่ได ้โมโห
พฤติกรรมของพ่ีเจตเพียงอย่างเดียวแต่คงเสียใจท่ีแม่ไม่
เคยเข้าข้าง แรก ๆ มันอาจเป็นเพียงความรู้สึกน้อยเนื้อ
ต�่าใจแต่นานวันไปมันก็กลายเป็นความผิดหวัง 

 ฉนันอนยดืขาอยู่บนโซฟาก่อนจะหยบิโทรศพัท์ขึน้
มาพิมพ์ข้อความส่งหาพี่สาว นานหลายเดือนแล้วท่ีไม่ได้
คยุกบัพ่ีเตมิ ดเูหมอืนว่างานของเธอจะยุ่งมาก ไม่รู้ว่าตอน
นีจ้ะยงัสบายดอียู่หรอืเปล่า กลวัว่าพีจ่ะหักโหมท�างานเกิน
ไปแล้วล้มป่วย พี่เติมไม่ได้ตอบข้อความทันที ตอนนี้เธอ
คงก�าลังท�างานอยู่ ฉันเองก็ไม่ได้มีเรื่องเร่งด่วนอะไรแค่
เพียงคิดถึงพี่สาวขึ้นมาจึงเลือกหันไปท�าอย่างอื่นแทน

 บ้านนี้ไม่ค่อยมีของกิน สมัยยังเด็กแม่เป็นคนซื้อ
เข้ามาให้ พอพี่เติมโตก็พาฉันออกไปเดินตลาดซื้อกลับมา
กินเองหรอืวนัไหนถ้าพีส่าวนกึครึม้อกครึม้ใจกอ็าจจะลงมอื
ท�ากับข้าวง่าย ๆ ให้อย่างสองอย่าง สิ่งที่ฉันชอบกินที่สุด
คือผัดซีอิ๊ว ข้าวผัดและมักกะโรนี สามอย่างนี้พี่เติมท�าได้
อร่อยที่สุด

 พอพ่ีสาวไปเรียนต่อแล้วก็ไม่มีใครท�ากับข้าวให้
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ฉนักินอกี จะให้ท�ากินเองกท็�าไม่เป็น ท้ังแม่ท้ังพีเ่ตมิไม่เคย
ให้ฉันจับมีดจับกระทะ บอกว่ากลัวฉันจะห่ันนิ้วเลือดออก
หรือท�าไฟไหม้บ้าน สุดท้ายฉันเลยต้องเดินออกไปซื้อข้าว
หน้าปากซอย ถ้าเกิดข้ีเกียจก็กินบะหม่ีกึ่งส�าเร็จรูปใส่ไข่
ใส่ไส้กรอกไปแล้วแต่ว่าในตู้เย็นจะมีอะไรเหลือ

 หลังจากกินบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปไปสองหอ่และอ่าน
หนงัสือจบไปหนึง่เล่มมายกส่็งงานท่ีท�าเสรจ็แล้วมาให้ ฉนั
เปิดดูงานเพื่อนแล้วก็ถอนใจ    ดูเหมือนเพื่อนจะลอกเอา
มาจากในหนังสือท่ีส่งให้ท้ังหมดเลย ฉันส่งข้อความกลับ
ไปให้เพื่อนส้ัน ๆ แล้วลุกมาท�างาน ดูเหมือนจะหวังงาน
จากมายไม่ได้แล้ว ได้แต่รอดูว่าทางดิวจะออกมาเป็น
อย่างไร

 ฉนันัง่ท�างานจนถงึดกึเริม่จากการเขยีนงานในส่วน
ของตัวเองให้เสร็จจากนั้นจึงค่อยแก้งานในส่วนของเพ่ือน 
ถ้าท�างานในส่วนนี้เสร็จก็จะเริ่มหัวข้อต่อไปได้แล้ว ตอนที่
ก�าลังปรับแก้งานอยู่นุ่มก็โทรมาหา เราคุยกันเรื่องงานท่ี
ต้องส่งในรายวิชาอื่น ๆ

 ฉันหยิบเอาปฏิทินขึ้นมาดูแล้วใช้ปากกาวงวันท่ี
ต้องส่งงานเอาไว้ เริม่จากวนัอาทิตย์ท่ีต้องส่งความคบืหน้า
ก่อนเข้าพบอาจารย์ในวนัองัคาร  วนัพุธส่งรายงานของวชิา
เลือก อาทิตย์ถดัไปนดัท�างานกบัเพือ่นท่ีมหาวทิยาลยัเพือ่
ท�างานวชิาโทอีกสองอย่าง



28

 “คุยกับใคร” ฉันมองพี่เจตท่ีเพิ่งกลับมาถึงบ้าน 
“หัวเราะดังออกไปถึงข้างนอก” เขาพูดไปพลางถอด
รองเท้าไปพลาง ฉันหันกลับมามองหน้าจอก่อนจะตอบ
กลับไปสั้น ๆ

 “คุยกับเพื่อน”

 “ไม่ใช่แฟนเหรอ”

 คราวนี้ฉันไม่ตอบเพราะรู้สึกไม่อยากคุยกับเขา
เท่าไร พ่ีเจตเองกด็เูหมือนจะไม่ได้สนใจค�าตอบของฉนั เขา
เดินลงส้นเท้าเสียงดังตึงตังขึ้นบันไดไป

 “เขายังอยู่อีกเหรอ” นุ่มถาม “ไหนแม่แกบอกว่า
เขาจะย้ายออกไง”

 “เขาไม่ย้ายออกหรอก”

 ฉันถอนหายใจ แม่เคยบอกกับฉันว่าจะย้ายกลับ
มาอยู่ที่บ้านหลังจากทีพ่ี่เจตย้ายออกไปแล้ว เราคุยเรื่องนี้
กันตั้งแต่หลายเดือนก่อนแต่จนถึงตอนนี้พ่ีเจตก็ยังไม่ย้าย
ออกไป ส่วนแม่ก็ไม่เคยกลับบ้านเวลาที่เขาอยู่

 “อันตรายนะอยู่แบบนี้”

 “ก็รู้แต่คนที่ควรจะย้ายออกมันไม่ใช่ฉัน บ้านหลัง
นี้ป๊าฉันก็เป็นคนซื้อ คนที่ควรจะไปก็ต้องเป็นเขาสิ” คราว
นี้เป็นนุ่มท่ีถอนหายใจบ้างแล้ว เพื่อนคงเหนื่อยหน่ายกับ
ความดือ้ด้านของฉนัแต่ฉนัม่ันใจว่าความคดิของตวัเองนัน้
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ถูกต้องแล้ว

 “ถ้ามีอะไรก็รีบแจ้งต�ารวจเลยนะ ไม่สิ ๆ โทรหา
ฉันดีกว่า ต�ารวจน่ะชักช้า ชอบมาตอนจบเรื่องทุกที”

 ฉนัข�าเพือ่นหลงัจากนัน้เรากเ็ปลีย่นเรือ่งคยุกนัแต่
ระหว่างท่ีก�าลังคุยแม่โอบก็โทรซ้อนเข้ามา ฉันบอกนุ่มว่า
ให้รอก่อนแล้วกดรับสายแม่

 “ท�าอะไรอยู่” แม่ถาม

 “ท�างานแล้วก็คุยกับเพื่อน แม่มีอะไรไหม เต็มคุย
กับเพื่อนอยู่”  ฉันถามแม่เพราะตอนนี้นุ่มยังถือสายรออยู่

 “คุยกับเพื่อนคนไหน ไม่ใชแ่ฟนใช่ไหม ไม่ต้องมี
หรอกนะฟงแฟน ไร้สาระ”

 ฉันไม่เข้าใจว่าจู่ ๆ  แม่โทรมาพูดเรื่องนี้ท�าไมแต่ก็
ตอบรับกลับไปตามที่แม่อยากได้ยิน

 “ตั้งใจเรียนไปก่อน ไม่มีแฟนก็อยู่กับแม่ เราอยู่
ด้วยกันสองคนดีไหม”

 ฉันเออออไปกับแม่อีกครั้งก่อนจะขอวางสายเพื่อ
คุยกับนุ่มต่อ เพื่อนสนิทถามฉันว่าแม่โทรมาเรื่องอะไรพอ
บอกไปเพ่ือนก็หัวเราะ เสียงหัวเราะนั้นแปลกแปร่งคง
เพราะเพื่อนไม่ได้รูสึ้กข�ากับมันจริง ๆ แต่แค่หัวเราะไป
อย่างนั้นเอง

 “แม่พูดอย่างนี้แล้วจะให้แกไปเรียนต่อเหรอ”
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 “ไมรู่้เหมือนกันแต่เราคุยกับป๊าไว้แล้ว ถ้าแม่ไม่
ยอมกค่็อยให้เขาไปคยุกนัเอง” นุ่มลากเสียงอมืยาว ๆ  ตอบ
ก่อนเราจะเปลีย่นเรือ่งคยุกนัอกีครัง้ ฉนักบันุ่มสนทิกนัมาก
พอท่ีจะรู้ว่าเรื่องไหนพูดได้ พูดไม่ได้ เรื่องไหนท่ีคุยกันได้
นานและเรื่องไหนที่พูดถึงแล้วเพื่อนจะไม่สบายใจ

  เราคยุโทรศพัท์กนัไปท�างานไปจนนุ่มรู้สึกง่วง เรา
กว็างสายแล้ว  แยกย้ายกนัไปเข้านอน ฉนัเข้ามาดขู้อความ
ท่ีเพื่อน ๆ ส่งมาในกลุ่มวิจัย ดิวส่งมาบอกว่างานอาจจะ
เสรจ็ช้ากว่าท่ีคดิ ฉนัตอบข้อความท่ีค้างไว้แล้วเลือ่นไปดท่ีู
รายชื่อของพ่ีเติม ดูเหมือนพี่เติมจะยังไม่เห็นข้อความนั้น 
ฉนัเลยส่งสติก๊เกอร์เพิม่ไปอกีตวัหนึง่ คราวนีมั้นขึน้อ่านใน
ทันที ฉันยิ้มกว้างเฝ้ารอข้อความจากพี่สาว 

 นับหนึ่งยังไม่ทันถึงสามพี่เติมก็ส่งสติ๊กเกอร์หมีขี้
เกยีจมาให้เตม็ไปหมด เริม่จากท่านัง่แล้วเอนตวัล้มลงนอน
กบัพืน้ กลิง้ไปกลิง้มาจนน่าหม่ันไส้ ฉนักดส่งสติก๊เกอร์หมา
ชิบะกลับไป เราสองพี่น้องผลัดกันส่งสติ๊กเกอร์ไปมาแล้ว
จบลงท่ีสติก๊เกอร์บอกว่าฝันด ีฉนัถ่ายรปูตวัเองชสูองนิว้ส่ง
ไปให้พ่ีสาว พ่ีเตมิกถ่็ายรปูตวัเองชสูองนิว้ส่งกลบัมาให้เช่น
กัน 
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 ช่วงนีฉ้นัรู้สึกไม่ค่อยสบาย คงเป็นเพราะนัง่ท�างาน
หน้าคอมพิวเตอร์ติดต่อกันหลายวัน หลังไหล่จึงออก
อาการประท้วงเดีย๋วเจบ็เดีย๋วปวดตลอดเวลา สายตากเ็ริม่
แย่ลงไปทุกทีแต่ถงึอย่างไรฉนักร็วบรวมข้อมลูวิจัยและจัด
เรียงได้เสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่คิดเอาไว้

 ช่วงเย็นวันอาทิตย์ฉันส่งข้อความพร้อมแนบงาน
ไปใหเ้พ่ือนในกลุ่มช่วยดู ข้อความท่ีส่งไปขึ้นค�าว่าอ่านใน
ทันที มายส่งสติ๊กเกอร์มาตัวหนึ่ง ส่วนดิวบอกว่าให้ฉันส่ง
งานส่วนนี้ให้อาจารย์ไปก่อนเลยเพราะว่าส่วนของเธอนั้น
ยังไม่เรียบร้อยดี ถ้าหากเธอท�าเสร็จแล้วจะส่งไปให้
อาจารย์ทีหลัง

 ทีแรกฉนับอกเพือ่นไปว่ารอได้แต่ดวิ  กบ็อกว่างาน
ของเธอน่าจะต้องใช้เวลานานกว่าท่ีคดิมากไม่อยากรบกวน
เวลาของฉันกับมาย สุดท้ายจึงต้องตกลงท�าตามท่ีเพื่อน
สะดวก เมื่อกดส่งงานและแจ้งอาจารย์เรียบร้อยฉันก็ปดิ
คอมพิวเตอร์ ขึ้นห้องเพื่ออาบน�้า เข้านอนเตรียมตัวไป
เรียนวันพรุ่งนี้

 การเรียนในวันจันทร์ผา่นไปแบบท่ีฉันจ�าอะไรไม่
ค่อยได้อาจเป็นเพราะไม่มีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้น เมื่อวาน
ตอนเย็นอาจารย์ส่งข้อความมาหาฉันว่าอ่านงานท่ีส่งมา
เรียบร้อยแล้วมีส่วนท่ีต้องแก้ไขนิดหน่อยค่อยไปคุยราย
ละเอียดตอนเจอกัน ฉันบอกเรื่องนี้กับดิวและมายในกลุ่ม
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เหมือนเคยแต่เพื่อนทั้งสองไม่ได้ตอบ ฉันรู้ว่ามายไปเที่ยว
ต่างจังหวัดเลยไม่ได้คิดอะไรมากแต่ดิวนั้นค่อนข้างน่า
แปลกเพราะเธอหายเงียบไป ไม่มีความเคลื่อนไหวในโลก
โซเชียลมีเดียใด ๆ เลย

 ฉันนัดกับนุ่มท่ีสถานีรถไฟฟ้าใกล้มหาวิทยาลัย
ตอนสิบเอด็โมง เราคดิกนัไว้ว่าจะไปนัง่กินข้าวกนัก่อนค่อย
เอาหนงัสือไปคนืห้องสมุดแล้วไปพบอาจารย์ตอนบ่ายตาม
ท่ีนดัไว้ ท่ีโรงอาหารฉนักบันุ่มเจอเพือ่นร่วมสาขานัง่กินข้าว
อยู่ด้วยกันสามส่ีคน ฉันเคยเห็นเพื่อนกลุ่มนี้คุยกับดิวอยู่
บ้างเลยถามว่ามีใครได้คุยกับดิวบ้างไหม

 “เมื่อวานดิวตอบอยู่นะ” เพื่อนคนหนึ่งพูด “เห็น
บอกว่าจะไปตลาดรถไฟ”

 “อย่างนั้นเราฝากบอกดิวหน่อยได้ไหมว่าให้ตอบ
เราด้วย” ฉนัเอ่ยขอ เพือ่นคนนัน้รบัปากแล้วหยบิโทรศพัท์
มือถือขึ้นมาส่งข้อความใหทั้นทีกอ่นจะบอกว่าดิวอ่านข้อ
ความแล้ว ฉนัขอบคณุเธอแล้วนัง่ฟังเพือ่นคยุเรือ่งนัน้เรือ่ง
นี้ไปด้วยระหว่างกินข้าว

 หลงักินข้าวเสรจ็เรากพ็ากนัเดนิเข้าห้องสมดุนัง่ได้
พักเดียวก็ถึงเวลานัดแล้ว ฉันกับนุ่มมาหาอาจารย์ก่อน
เวลาเล็กน้อย พวกเราเอ่ยขออนุญาตตอนที่เปิดประตูเข้า
มาก่อนจะสวสัดอีาจารย์สองท่านท่ีนัง่อยู่ในห้อง พวกท่าน
รับไหว้ก่อนจะไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบด้วยรอยยิ้ม
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 อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัยของกลุ ่มฉันชื่อว ่า 
อาจารย์จิ๊บ ท่านเป็นคนใจดีแต่ก็มีมุมที่เด็ดขาด ทุกครั้งที่
คุยกับอาจารย์ฉันจะมีอาการเกรง ๆ อยู่เสมอ อาจเพราะ
บุคลิกน่าเกรงขามดูน่าเคารพของท่าน ต่อให้อาจารย์จ๊ิบ
ไม่ดุด่าว่ากล่าวนักศึกษาก็กลัวจนหัวหด

 “กินข้าวกันมาแล้วใช่ไหมเรา” อาจารย์จิ๊บถาม
ตอนที่พวกฉันนั่งลงตรงข้าม

 “เรียบร้อยแล้วค่ะ” ฉันตอบพลางหยิบสมุดเล่ม
เล็กกับดินสอยางลบขึ้นมาเตรียมจดค�าแนะน�า อาจารย์
พยกัหน้าแล้วบอกว่าดก่ีอนจะหยบิเอกสารมาเปิด เอกสาร
นี้เป็นงานของกลุ่มฉันท่ีส่งไปให้อาจารย์เมื่อสองวันก่อน 
ในแต่ละหน้ามเีส้นสีแดงขดีฆ่าวงกลมโยงไปซ้ายขวาอย่าง
ละนิดอย่างละหน่อย

 อาจารย์เริ่มเปดิไปทีละหัวข้อ ชี้จุดดีจุดด้อยใน
แต่ละส่วนให้ดูไปช้า ๆ ระหว่างนั้นก็ไม่ลืมถามฉันด้วยวา่
เพราะเหตใุดถงึคดิอย่างนี ้มีอะไรมารองรบัส่ิงท่ีเขยีนหรอื
ไม่ อ้างอิงจากแหล่งไหน มีใครเคยวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้า
หรอืเปล่า เมือ่อาจารย์เปิดมาถงึหน้าสุดท้ายฉนักค็ดิข้ึนมา
ได้

 “อาจารย์คะ แล้วอีกหัวข้อหนึ่งล่ะคะ”

 “หัวข้อไหนจ๊ะ”

 “หัวข้อท่ีดิวส่งนะ่ค่ะ เพื่อนบอกหนูว่าจะส่งให้
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อาจารย์เมื่อวาน”

 “เดีย๋วครดูกู่อนนะ” อาจารย์จิบ๊บอกก่อนจะหันไป
ดูหน้าจอคอมพิวเตอร์พักหนึ่ง “ไม่มีนะจ๊ะ ดิวส่งผิดเมล
หรือเปล่า หนูบอกให้เพื่อนส่งมาเลยก็ได้จ้ะ” ฉันขอบคุณ
อาจารย์จ๊ิบแล้วคยุเรือ่งงานต่ออกีหน่อยก่อนจะขอตวักลบั

 “โทรไปหาดิวตอนนี้เลยไหม” นุ่มถามตอนท่ีเรา
ก�าลังเดินลงบันได ฉันพยักหน้าเห็นด้วย พอลงมาชั้นล่าง
แล้วหาที่นั่งดี ๆ ได้ก็กดโทรไปหาเพื่อนทันที

 สายแรกที่โทรไปนั้นรออยู่นานก็ไม่มีคนรับ บางที
เพือ่นอาจจะอยู่ห่างจากโทรศพัท์ ไม่ได้ยนิเสียงหรอืตดิธุระ
ไม่ว่างรับสายแต่เพื่อความแน่ใจฉันจึงลองกดโทรออกไป
อีกครั้งหนึ่ง เสียงรอสายดังอยู่เกือบนาทีถึงมีคนรับ

 “ว่าไง” เสียงปลายสายดูงัวเงีย

 “ดวิ นีเ่ตม็นะ เราจะโทรมาถามเรือ่งวจิยัหน่อย ดวิ
ได้ส่งงานให้อาจารย์ไปหรือยัง อาจารย์บอกว่าไม่เห็น 
อีเมลดิว เราเลยกลัวว่าดิวจะส่งผิดเมล”

 ปลายสายเงียบหายไปพักหนึง่ ฉนัได้ยนิเสียงขยบั
ตัวก่อนที่ดิวจะพูดขึ้นมา

 “ขอโทษ ๆ  พอดเีม่ือวานเรายุ่งมากเลยลืมส่งเมล
ไปให้อาจารย์”

 “แต่ว่างานเสรจ็แล้วใช่ไหม อาจารย์จิบ๊บอกว่าส่ง
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ให้วันนี้ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์อ่านแล้วจะส่งคอมเมนต์ตามมา
ทีหลัง”

 “คืออย่างนี้นะเต็ม” ดิวเงียบไปอีกครั้ง “เรายังท�า
ไม่เสร็จแต่เดี๋ยวเรารีบท�าให้เลยจริง ๆ สัญญา”

 “ถ้าท�าไมไ่ด้ก็ไม่ต้องสัญญาได้ไหม” ฉันพูดออก
ไปโดยไม่ทันได้ไตร่ตรอง

 “เฮ้ย คอืเราขอโทษจรงิ ๆ  แต่เรายุ่งมากเลยไม่ได้
ท�างาน”

 “ท�าแบบนี้ไม่โอเคนะดิว ก็รับปากกันแล้วว่าจะส่ง
งานให้อาจารย์ แล้วท่ีบอกว่าไม่ว่างคอืไม่ว่างท�างานแต่ว่าง
ไปเที่ยวอย่างนี้เหรอ”

 “แล้วแกจะมาแซะเราให้ได้อะไรเต็ม คนมันไม่มี
อารมณ์ท�างาน  แกไม่เข้าใจเหรอ อีกอย่างเราก็ขอโทษไป
แล้ว หรือถ้าแกไม่พอใจมากแกก็มาท�าเองเลย”

 สายตัดไปหลังจากนั้นทันที ฉันนั่งก�าโทรศัพท์ ทั้ง
ฉันและนุ่มต่างไม่มีใครพูดขึ้นมาก่อน เราเงียบกันไปพัก
ใหญ่ก่อนท่ีเพื่อนสนิทจะถอนหายใจออกมาแล้วเอื้อมมือ
มาแตะบ่า แค่เพียงเท่านั้นน�้าตาก็ทะลักทลาย

 วินาทีนี้ฉันรู ้สึกเกลียดค�าว่าขอโทษจับใจโดย
เฉพาะค�าขอโทษท่ีผู้พูดไม่ได้รู้สึกผิดจากใจจริง ท�าไมคน
เราถึงคิดว่าค�าพูดไม่กี่ค�านั้นจะช่วยจบทุกอย่างได้ ค�าว่า
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ขอโทษในบางครัง้มนัช่วยคล่ีคลายบางเรือ่งได้จรงิแต่ไม่ได้
แปลว่ามันจะเยียวยาได้ทุกอย่าง

 ฉันนั่งร้องไห้ น�้าตาที่ไหลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความ
เศร้าโศกเสียใจ แต่เกิดจากความโกรธและความอดึอดัคบั
ข้องทีไ่ม่อาจระบายเป็นค�าพูดได้ นุ่มเปลี่ยนจากการนั่งฝั่ง
ตรงข้ามมานัง่ข้าง ๆ  เพือ่นกอดไหล่ฉนัเอาไว้แล้วลบูขึน้ลง 
ฉนัรบักระดาษทิชชมูาจากเพือ่นใช้มันซบัน�า้มูกน�า้ตาท่ีไหล
ออกมาไม่ยอมหยุด ไม่รู้ว่าตัวเองอัดอั้นมาจากที่ไหน

 “ไปร้องไห้ให้คนอย่างนั้นท�าไม อย่าร้องเลย ไปดู
หนังกันดีกว่า ร้องคาราโอเกะด้วยดีไหม”

 ฉันพยักหน้าแต่น�้าตาก็ยังไม่หยุดไหล เพื่อนโยก
ตัวฉันไปมาเหมือนเวลาผู้ใหญ่ปลอบเด็กท่ีโยเย นานที
เดียวกว่าน�้าตาจะไหลออกมาหมด

 “ไป ไปดูหนังกัน วันนี้ให้แกเลือกเลยว่าอยากดู
เรื่องไหน”

 ฉนักบันุ่มมาห้างใกล้ ๆ  มหาวทิยาลยั เราเลอืกจะ
ดูหนังต่อสู ้ท่ีดาราชายชื่อดังน�าแสดง ระหว่างรอเข้า 
โรงหนงัเราสองคนกไ็ปกินข้าว เดนิดขูองลดราคาท้ังเส้ือผ้า 
เครื่องใช้และของกินต่าง ๆ ฉันอารมณ์ดีขึ้นมาก หลังจาก
ดูหนังจบแล้วจะแยกย้ายกันกลับยังเล่นมุกกับเพื่อนได้
สนุกสนาน

 ฉันเดินฟังเพลงขึ้นมารอรถไฟฟ้าท่ีชานชาลา 
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แม้วา่ฟ้าจะมืดไปนานแล้วแต่คนยังคงแน่นขนัดไม่ว่าจะ
พนกังานออฟฟิศ นกัศกึษา นกัเรยีน หรอืนกัท่องเท่ียว ฉนั
หยิบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาส่งข้อความหานุ่ม เพื่อนสนิทถึง
คอนโดแล้ว เราคุยกันสองสามประโยคก่อนฉันจะเปล่ียน
ไปเล่นอย่างอื่น

 ตอนท่ีก�าลังคดิว่าจะเล่นอะไรกเ็ห็นแจ้งเตอืนท่ีส่ง
มาจากแอปพลเิคชนัหนึง่เข้าเสียก่อน เมือ่กดเข้าไปดกูเ็ห็น
ว่าเป็นเพือ่นในสาขาท่ีค่อนข้างสนทิกนัเป็นคนส่งมาให้ ส่ิง
ท่ีเธอส่งมาเป็นรปูถ่ายของดวิท่ีท�าสีหน้าเหนือ่ยหน่ายและ
กรอกตามองบนพร้อมค�าบรรยายยาวเป็นสิบบรรทัด        

 ดเูหมอืนภาพนีจ้ะเอามาจากบญัชโีซเชยีลส่วนตวั
ของดิว ฉันเลื่อนสายตาอ่านส่ิงท่ีเธอพิมพ์ ทุกประโยคใน
นัน้เป็นการด่าคน ๆ  หนึง่และฉนัรู้ได้ทันทีท่ีอ่านจบว่าคนท่ี
ดิวด่าก็คือตัวฉันเอง
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 หลังก้าวขึ้นมาบนรถไฟฟ้าฉันก้มหน้ากลั้นสะอื้น
อยู่กบัเส้ือกนัหนาว น�า้หูน�า้ตาเปียกชุ่มเนือ้ผ้าสีเทาอ่อนจน
กลายเป็นสีเข้ม ผู้คนต่างขยับตัวเว้นระยะห่างออกไป คง
เพราะพวกเขารู้สึกกระอักกระอ่วนใจท่ีมีคนมายืนร้องไห้
อยู่ตรงหน้า

 ฉนัรู้สึกเกรงใจพวกเขาไม่น้อยแต่ไม่ว่าจะพยายาม
กลั้นน�้าตาสักเท่าไรมันกลับไหลออกมามากขึ้นเท่านั้น 
วินาทีนี้ ส่ิง ท่ีฉันคิดถึงมากท่ีสุดคืออ ้อมกอดของแม่ 
ปรารถนาให้ตัวเองกลับถึงบ้านเร็ว ๆ  จะได้ไม่ต้องทรมาน
กับการกลั้นน�้าตาอยู่เช่นนี้

 เมือ่มาถงึสถานท่ีีต้องลงผู้โดยสารจ�านวนมากกพ็า

ปกติ = ไม่ปกติ
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กันเบียดกระแทกแทรกคนอื่นเพื่อลงจากรถไฟ กระเป๋า
ท�างานใบใหญ่ของผู้โดยสารคนหนึง่กระแทกเข้าท่ีเข่า ตาม
ด้วยศอกของใครสักคนชนเข้าท่ีแขน มันเจบ็มากเสียจนฉนั
ก่นด่าพวกเขาอยู่ในใจ

 วันนี้มันวันอะไรวะเนี่ย ฉันถามตัวเองซ�้าไปซ�้ามา
และเริ่มคิดว่าเมื่อเช้าก้าวเท้าข้างไหนออกจากบ้าน ท�าไม
ถึงต้องมาเจอเรื่องพรรค์นี้ ฉันหมดความอดทน ไม่มี
อารมณ์จะมายนืรอรถเมล์เพือ่แย่งชงิท่ีนัง่กบัใครเลยเลอืก
ต่อรถแท็กซีก่ลบัเข้าบ้าน ไม่สนใจแล้วว่าจะต้องเสียเงินสัก
เท่าไร ขอเพียงแค่กลับถึงบ้านเท่านั้นเป็นพอ

  บ้านเปิดไฟสว่างโร่ทั้งชั้นบนชั้นล่าง ดูท่าพี่เจตคง
กลับมาถึงก่อนแล้ว ฉันเปิดประตูเข้ามาข้างใน เห็นว่าเขา
นัง่อยู่ท่ีโซฟาหน้าโทรทัศน์ พีเ่จตเงยหน้ามามองก่อนจะหัน
กลับไปสนใจรายการฟุตบอลต่อ

 “แม่เขาเป็นห่วงนะ” ฉนัพยักหน้าแล้วเดินผ่านขึน้
ชัน้บนไม่ได้ตอบกลบัไป พอเปิดประตเูข้ามาในห้องได้กท้ิ็ง
ข้าวของนอนลงบนพื้นกระเบื้องท่ียังเย็นอยู่บ้างเล็กน้อย 
ฉันหลับตาซึมซาบความรู้สึกนั้น ปล่อยให้ตัวเองได้พักสัก
หน่อย ครู่ต่อมาโทรศพัท์ในกระเป๋ากส่ั็น ฉนัหยบิขึน้มากด
รับไม่ต้องดูชื่อก็พอจะรู้ว่าเป็นใคร

 “แม่”

 “อยู่ไหน” แม่ถาม
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 “อยู่บ้าน”

 “วันนี้ไม่มีเรียนไม่ใช่เหรอ ออกไปไหนมา”

 “วนันีเ้ข้าไปคยุกบัอาจารย์มาแล้วกไ็ปพระรามเก้า
ต่อ แม่..” ยังไม่ทันจะพูดต่อเสียงแม่ก็ดังแทรกขึ้นมา

 “ท่ีบอกว่าไปมหาลัยฯ คือข้ออ้างจะไปเท่ียวกับ
เพื่อนล่ะสิ ท�าไมเต็มไม่ฟังแม่บ้าง กลับดึก ๆ  ดื่น ๆ  ทุกวัน
ถ้าระหว่างกลบับ้านเกิดโดนโจรปล้นขึน้มาจะท�ายงัไง เตม็
ไม่ได้ดูข่าวบ้างเหรอ”

 ฉันยิ้มฟังเสียงตะคอกที่ดังมาตามสาย น�้าตาไหล
ลงเปียกขมับ ฉันสูดลมหายใจลึกไม่ส่งเสียงใด ๆ ให้แม่
ได้ยิน

 “แล้ววนันีไ้ปเท่ียวกบัใคร ท�าไมชวนกนัเหลวไหล”

 “ไปกับนุ่ม” ฉันพยายามบังคับไม่ให้เสียงตัวเอง
สั่น

 “ไม่ต้องเอานุ่มมาอ้าง เต็มมีแฟนแล้วใช่ไหม เจต
บอกแม่หมดแล้วว่าเรามีแฟน คุยกับแฟนทุกวัน ถ้าจะพา
กันเหลวไหลแบบนี้ก็ไม่ต้องมี คนนี้แม่ไม่ให้คบ”

 ฉันหัวเราะ น�้าตายังไหลลงมาไม่หยุดจนตอนนี้
เปียกไปทั้งหน้า ได้แต่กลืนเรื่องราวที่ตั้งใจจะเล่าให้แม่ฟัง
ลงท้องไปพร้อมกับค�าตัดพ้อต่อว่า ไม่จ�าเป็นต้องอธิบาย
ในเมื่อแม่ไม่คิดจะฟัง ดูเหมือนวันนี้ฟ้าจะไม่เป็นใจให้ฉัน
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จริง ๆ

 “ท�าไมชอบท�าให้แม่เป็นห่วงทุกที”

 “ถ้าแม่เป็นห่วงท�าไมไม่กลับมาอยู่ด้วยกัน”

 “นั่นมันคนละเรื่อง” เมื่อแม่ตอบมาแบบนี้ฉันก็ไม่
คดิฟังต่อ พอกดวางสายได้จงึปิดเครือ่งทันที รู้สึกอยากอยู่
คนเดยีว ไม่อยากคยุกบัใคร อยากจะหายไปจากโลกนีเ้สีย
ให้จบ ๆ

 คงจะดีกว่านี้ถ้าหากฉันไม่ได้เกิดมา พ่อกับแม่คง
มคีวามสุขมากกว่านีถ้้าหากบนโลกนีไ้ม่มีฉนั พวกเขาจะได้
ไม่ต้องมาเหนื่อยอบรมเลี้ยงดู ไม่ต้องมาห่วงกลัวว่าฉันจะ
เป็นอะไรไป ถ้าเพียงแต่ฉันไม่เกิดมา พวกเขาก็คงได้เป็น
อสิระ ได้ใช้ชวีติในแบบท่ีต้องการ ไม่ต้องรบัภาระในฐานะ
พ่อแม่ ไม่ต้องมีห่วงที่ผูกมัดเอาไว้

 ฉนัร้องไห้จนปวดกระบอกตา ขมบัท้ังสองข้างปวด
หนบึ ลมหายใจเริม่ตดิขดัจนไอตดิต่อกนัหลายที ฉนัลกุขึน้
นั่งก่อนโลกจะเหวี่ยงจนหน้ามืดไปครู่หนึ่ง ตอนนั้นเอง
อาการคลื่นไส้ก็แทรกเข้ามา ฉันวิ่งไปเข้าห้องน�้า อาเจียน
เอาอาหารที่กินเมื่อเย็นออกมาจนหมดกระเพาะ

 เหนื่อยมากเสียจนอยากทิ้งตัวนอนในห้องน�้าให้รู้
แล้วรู้รอดแต่สุดท้ายฉนักล็ากตวัเองกลบัมานอนท่ีห้อง ท้ิง
ตวัลงบนพ้ืนกระเบือ้งเยน็ ๆ  ก่อนความเหนือ่ยล้าจะพาฉนั
เข้าสู่ห้วงนทิรา หลับไปโดยไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อย
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 ในคนืนัน้ฉนัฝันว่าตวัเองวิง่หนบีางส่ิงอย่างเอาเป็น
เอาตาย สิ่งนั้นมีผมยาวหน้าตาน่ากลัวดูคล้ายภูตผี มันวิ่ง
ไล่ใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ ไม่วา่ฉันจะวิ่งจนสุดฝีเท้าหรือ
พยายามหาท่ีซ่อนตัวสักเท่าไรมันก็หาฉันเจอเสมอ ฉัน
เหนือ่ยหอบ อ่อนล้า อยากจะยอมแพ้ ในช่วงเวลาท่ีมอืขาว
ซีดยื่นเข้ามาใกล้ จู่ ๆ ตัวฉันก็ร่วงหล่นสู่หลุมด�าอันไร้ก้น
บึ้ง ตอนนั้นเองที่สะดุ้งตื่น

 เมือ่ลกุขึน้นัง่ฉนัหน้ามืดไปครู่หนึง่ หลงักะพรบิตา
หลายครั้งจนมองเห็นภาพชัดเจน ความรู้สึกปวดหลังปวด
ไหล่ก็แทรกเข้ามา พื้นกระเบื้องท่ีเคยเย็นสบายตอนนี้ท้ัง
ร้อนและเปียกชื้นคงเพราะเหง่ือท่ีไหลโซมจากฝันร้ายท่ี
ยาวนาน

 หลงัจากอาบน�า้ฉนักล็งมาหยบิของเหลอืในตู้เยน็
ไปอุ่นร้อนถึงกลับมานอนอีกครั้ง เมื่อเปิดโทรศัพท์ทีป่ิดไว้
ตั้งแต่เมื่อคืนก็เห็นว่ามีแจ้งเตือนอยู่เยอะทีเดียว ทั้งสายที่
ไม ่ได ้รับ ข ้อความท่ีไม ่ได ้ตอบและแจ ้ง เตือนจาก 
แอปพลิเคชันอื่น ๆ อีก

 ฉันตอบข้อความนุ่มก่อนเป็นคนแรก เพื่อนสนิท
ตอบกลับมาอย่างรวดเร็ว ดูเหมือนเธอจะยังกังวลใจไม่
หาย ต้องปลอบอยู่นานกว่าเธอจะยอมเชื่อว่าฉันไม่เป็นไร
จริง ๆ  คุยกับเพื่อนจบแล้วฉันก็เปลี่ยนมาส่งข้อความหาพี่
สาวบ้าง เริม่ต้นจากการส่งสติก๊เกอร์เหมือนอย่างเคยตาม
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ด้วยข้อความถามไถ่ทั่วไปสั้น ๆ

 พ่ีเติมไม่ได้ตอบทันทีเหมือนอย่างนุ่ม บางทีเธอ
อาจก�าลังนั่งท�างานอยู่เลยไม่มีเวลาหันมาสนใจโทรศัพท์ 
ฉนัมองหน้าจอและข้อความท่ีตวัเองส่งไปอยู่นานจนกระท่ัง
แสงสว่างดับถึงยอมวางโทรศัพท์ลงข้างเตียง ตัดสินใจว่า
จะไม่ส่งข้อความอะไรไปรบกวนพี่เติมอีกจนกว่าเธอจะ
ตอบมาเอง

 ตั้งแต่ตื่นมาอาการปวดหัวปวดตัวนั้นไม่บรรเทา
ลงเลย ฉันหลับตา หวังว่าการพักผ่อนจะช่วยไดแ้ต่กลับ
นอนไมห่ลับ สมองเอาแต่คิดถึงความผิดพลาดต่าง ๆ 
นานาท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่ีเพิ่งเกิดขึ้น
เรว็ ๆ  นีห้รอืเรือ่งสมยัยงัเรยีนอยู่ชัน้มธัยม อย่างเช่นว่าถ้า
ตอนที่จับกลุ่มฉันเลือกท�างานตามเพื่อนแทนที่จะท�าในสิ่ง
ท่ีชอบมันจะดีกว่านี้ไหมหรือถ้าหากตอนมัธยมปลายฉัน
เรยีนวาดรปูแต่เนิน่ ๆ  แล้วสอบให้ตดิคณะท่ีอยากเข้าตอน
นี้จะเป็นอย่างไร

 ฉนัเฝ้าถามตวัเองอยู่อย่างนัน้หลายต่อหลายนาที 
ยิ่งคิดมากก็ยิ่งนอนไม่หลับเลยลุกขึ้นมานั่งมองไปรอบ ๆ 
เพ่ือหาอะไรสักอย่างท�า รอบเตียงมีกองหนังสือท้ังท่ีอ่าน
จบแล้วและเพิ่งซื้อมาตั้งอยู่แต่ไม่ว่าเล่มไหนก็ดูไม่น่าอ่าน
เอาเสียเลย ครั้นจะให้หยิบกระดาษดินสอขึ้นมาวาดรูปก็
ไม่มีอารมณ์อีก สุดท้ายเลยได้แต่หยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมากาง
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 หน้าจอปรากฏสัญลกัษณ์ต่าง ๆ  เรยีงราย ฉนัเปิด
เข้าอนัโน้นทีอนันีที้อยู่พักหนึง่กย็งัไม่รู้จะท�าอะไร ไม่มวีีดโีอ
ไหนน่าดู ไม่มีเพลงไหนน่าฟัง ไม่มีอะไรน่าสนใจสักอย่าง 
ฉันใช้เวลาไปอย่างไร้ประโยชน์ท้ังท่ีรู้ดีว่ายังมีงานอีกมาก
ที่ยังท�าไม่เสร็จแต่ตอนนี้แค่เห็นตัว ว กับตัว จ อยู่ใกล้กัน
ฉันก็รู้สึกพะอืดพะอมจะแย่แล้วและอาการปวดหัวก็ไม่มี
ทีท่าจะหายไปเลย

 เมื่ออาการปวดหัวไม่มีทีท่าว่าจะหาย ฉันเลยลุก
มากินยาแก้ปวดก่อนจะนอนเล่นเกมพลางฟังเพลงท่ีเปดิ
ทิ้งไว้จนเย็นย�่า เสียงตึงตังก็ดังขึ้นที่ชั้นล่าง ฉันควานหาหู
ฟังมาเสียบกบัโน้ตบุ๊กเพิม่ความดงัของดนตรเีพือ่กลบเสียง
ย�่าเท้าเหมือนยักษเ์ดินแต่ต่อใหเ้ปดิเสียงดังแค่ไหนเสียง
โครมครามด้านนอกก็ยังลอดเข้ามาให้ได้ยิน 

 ก๊อก ก๊อก 

 ฉันนอนนิ่ง ไม่ลุกขึ้นไปเปิด ไม่ตอบรับ ก่อนเสียง
ลูกบิดจะดังขึ้นตามด้วยเสียงเคาะอีกครั้งหนึ่งพร้อมเสียง
ตะโกนเรียก

 “ว่า” คราวนี้ฉันตะโกนกลับไปแต่ยังไม่ลุกขึ้นไป
เปิดประตู

 “ขอคยุด้วยหน่อย” พีเ่จตตะโกนกลบัมา ฉนัขมวด
คิ้วแล้วลุกขึ้นนั่งบนเตียง

 “มีอะไร”
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 “เออ ขอคุยด้วยหน่อย”

 “ลงไปคยุข้างล่าง” ฉนัตะโกนบอก เมือ่เสียงฝีเท้า
ดงัห่างออกไปกค็ว้าโทรศพัท์มอืถอืมากดโทรหานุ่ม เพือ่น
รบัสายด้วยเสียงงัวเงียแต่พอฉนัเล่าให้ฟังว่าพ่ีเจตเรยีกไป
คุยเสียงเพื่อนก็เปลี่ยนไปทันที

 “เขาจะคุยกับแกเรื่องอะไร”

 “ไม่รู้เหมือนกัน”

 ฉนัถอนหายใจ หยบิหูฟังมาเสียบกบัโทรศพัท์แล้ว
บอกให้นุ่มถือสายค้างไว้ก่อนเดินลงมาข้างล่าง พี่เจตนั่ง
อยู่ท่ีโต๊ะกินข้าว ฉนัเดนิมาหยบิน�า้อดัลมจากตู้เยน็แล้วค่อย
มานั่งลงตรงข้ามกับเขา

 “แม่จะเข้ามาที่บ้านวันไหน” พี่เจตถาม

 “ไม่รู้เหมือนกัน”

 “ท�าไมแม่ไม่รับโทรศัพท์พี่”

 “ไม่รู้ แม่มีธุระหรือเปล่า”

 “เต็มโทรหาแม่ให้พี่หน่อย”

 “แม่ไม่รับหรอก” ฉันบ่ายเบี่ยง “เดี๋ยวเต็มส่ง
ข้อความไปบอกแม่ให้”

 “แม่ไม่โทรกลบัมาหรอก เตม็โทรหาแม่ตอนนีเ้ลย 
ถ้าเขารับเดี๋ยวพี่คุยเอง”
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 ฉันถอนหายใจ พิมพ์ข้อความบอกนุ่มว่าขอวาง
ก่อน นุ ่มโวยวายเล็กน้อยแต่ก็ยอมวางสายไป ฉันกด
หมายเลขสิบหลักท่ีจ�าได้ข้ึนใจแล้วโทรออก เปดิล�าโพง
ก่อนวางโทรศัพท์ลงกลางโต๊ะให้พี่เจตดู เสียงสัญญาณรอ
สายดังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า สุดท้ายก็ไม่มีใครรับ

 “แม่เรานี่ดีนะ ท้ิงลูกท้ิงเตา้ให้อยู่บ้านแล้วตัวเอง
หนไีปอยู่สบายคนเดยีว โทรไปกไ็ม่รบั ท�าอะไรไม่คดิถงึคน
อื่นบา้งเลย คา่น�้าค่าไฟก็ไม่จ่าย ค่าอินเทอร์เน็ตก็ไมจ่่าย 
เป็นผู้ใหญ่ท�างานแล้วแท้ ๆ ท�าไมไม่มีความรับผิดชอบ”

 ฉนันัง่ก้มหน้าฟังเงียบ ๆ  ท้ังท่ีใจจรงิอยากเดนิกลบั
ห้องจะแย่

 “พี่สงสารเติมกับเต็มนะ ดีท่ีพี่ไม่มีลูก ไม่ต้องมา
เป็นเด็กมีปัญหาแบบนี้”

 “พี่เติมกับเต็มก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ”

 “แต่ก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่”

 คราวนี้ฉันไม่ได้ตอบแต่นั่งกดโทรศัพท์ไปเรื่อย ๆ 
ฟังสิ่งทีพ่ี่เจตสาธยายมาจนจบ รอจนกระทัง่เขาเดินขึน้ชั้น
สองไปถึงค่อยกลับห้องนอนตัวเองบ้าง

 ฉันเดินมาเปดิตู้เส้ือผ้า คว้าเส้ือยืดกับกางเกงมา 
สองสามตัวยัดใส่กระเป๋าเป้ หยิบโน้ตบุ๊กพร้อมกับสาย
ชาร์จยัดตามลงไปก่อนจะโทรหาเพื่อนสนิท
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 “คุยจบแล้วเหรอ” นุ่มถาม

 “ฉันไปค้างห้องแกได้ไหม”

 “ไหวใช่ไหม”

 “ไหว ไม่เป็นไร”

 ฉันพูดพลางปาดน�้าตา หยิบเอากุญแจบ้านกับ
กระเป๋าสตางค์มายัดใส่กระเป๋ากางเกงก่อนจะออกจาก
บ้านมา

 รถไฟฟ้าในเวลาสามทุ่มเกือบส่ีทุ่มคนไม่เยอะนัก 
ฉันนั่งเอนหลังฟงัเพลงเดิมวนอยู่หลายรอบจนกระท่ังถึง
สถานีที่ต้องลง ฉันโทรบอกนุ่มว่าใกล้ถึงแล้วก่อนจะต่อรถ
ไปคอนโด แวะซื้อยาแกป้วดท่ีร้านขายยาแล้วค่อยเดินมา
หานุ่มที่นั่งรออยู่หน้าตึก

 เมือ่เข้ามาในห้องฉนักว็างข้าวของลงบนพืน้ หยบิ
ยาแก้ปวดขึ้นมาแกะใส่ปากแล้วดื่มน�้าตาม ส่วนนุ่มก็เดิน
ไปหยิบหมอนกับผ้าห่มมาให้ที่โซฟา 

 “ไหวไหมเนี่ย ร้องไห้มาตลอดทางเลยหรือเปล่า”

 “ไม่ได้ร้อง”
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 “ไม่ได้ร้องอะไรตาบวมขนาดนี้ ไหนใครท�าอะไร
บอกซิ จะเอาให้น่วมเลย”

 นุ่มว่าพลางท�าท่าสะบัดมือชกลมชกอากาศ ฉัน
ส่ายหน้า ดันหลังเพื่อนให้ไปนอนที่เตียงดี ๆ

 “นอนเถอะ”

 “แกรู้ใช่ไหมวา่เล่าใหฉ้ันฟังได้ทุกเรื่อง” นุ่มถาม
ด้วยสีหน้าจริงจังมากกว่าทุกครั้ง

 “รู้แล้ว ฉันไม่เป็นไรหรอก”

 “วนันีแ้กอาจจะไม่อยากเล่าแต่ถ้าวันไหนทนไม่ไหว
แล้ว ฉันพร้อมรับฟังเสมอนะ”

 เพ่ือนว่าแล้วลูบหัวฉันหลาย ๆ ทีก่อนเดินไปปดิ
ไฟ ฉันนอนมองผ้าม่านสีเทาและแสงไฟจากตึกรามบ้าน
ช ่องท่ีลอดผ ่านเข ้ามา แว ่วเสียงเร ่งเครื่องของรถ
มอเตอร์ไซค์และเสียงโทรทัศน์จากห้องใกล้เคียง ฉันดึง
ผ้าห่มขึ้นมากอด ใช้เวลาคิดอยู่พักหนึ่งก็เรียกเพื่อน

 “นุ่ม นอนหรือยัง”

 “ยัง” เพื่อนตอบเสียงเบา

 “แกว่าฉันเป็นเด็กมีปัญหาหรือเปล่า”

 “แล้วแกคิดว่าตัวเองเป็นเด็กมีปัญหาหรือเปล่า” 
นุ่มไม่ตอบแต่ถามกลับมา ฉันมองเพดาน คิดตามค�าถาม
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ของเพื่อน

 “ตอนแรกก็ไม่คิดหรอกแต่พอมีใครสกัคนบอกว่า
ฉันเป็นเด็กมีปัญหามันก็อดคิดไม่ได้ บางทีฉันอาจจะเป็น
เด็กมีปัญหาอย่างที่เขาว่าจรงิ ๆ ก็ได้”

 “อะไรท�าให้แกคิดว่าตัวเองเป็นเด็กมีปัญหา”

 “ไม่รู้สิ”

 “เต็ม แค่เพราะเขาบอกว่าแกเป็นเด็กมีปัญหาไม่
ได้แปลว่าแกจะต้องเป็นแบบนั้นนะ”

 “เหรอ”

 “ใช่ เหมอืนคนท่ีถกูนนิทาไง บางคนเขากไ็ม่ได้เลว
ร้ายเหมือนที่คนอื่นพูดใช่ไหมล่ะ”

 แม้ว่าฉนัจะพยกัหน้าเห็นด้วยกบัส่ิงท่ีเพือ่นพดูแต่
ใจกลับไม่เชื่อม่ันในค�าพูดนั้นสักเท่าไร ฉันหวาดกลัว ไม่
อยากยอมรบัว่าตวัเองมีปัญหา ฉนัแค่อยากเป็นเหมือนคน
อื่น ๆ เป็นคนปกติที่อยู่ในครอบครัวปกติ

 “นุ่ม” ฉันเรียกเพื่อนอีกครั้ง

 “อือ”

 “ท�าไมฉนัถงึไม่มีครอบครวัปกตแิบบคนอืน่เขาวะ”

 “ครอบครัวปกติในความหมายของแกคือยังไง”

 “ก็พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกัน พ่อมีแม่คนเดียว แม่มีพ่อ
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คนเดียว อะไรอย่างนั้นมั้ง”

 “แกยดึตดิกบัหนงัสือสังคมเกินไปแล้ว” นุ่มพดูแล้ว
พลิกตัวมามอง “ครอบครัวแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือน
กัน ครอบครัวท่ีเรามองว่าดี บางทีเขาอาจจะมีปัญหา
เหมือนกันก็ได้”

 “แล้วมนัจะมสัีกวนัไหมท่ีเราจะหลดุพ้น ฉนัหมาย
ถึงมันจะมีสักวันไหมที่เราไม่ต้องมาคิดเรื่องพวกนี้แล้ว”

 “ไม่รู้สิ แต่สักวันเราก็ต้องโตขึ้น มีครอบครัวเป็น
ของตัวเอง บางทีพอวันนั้นมาถึงเราอาจจะลืมเรื่องพวกนี้
ไปแล้วก็ได้”

 ฉันกลับมาท่ีบ้านหลังไปค้างห้องนุ่มอยู่หลายวัน 
ทีแรกเพื่อนบอกให้ฉันอยู่ต่อแต่เพราะยังมีงานต้องท�าอีก
มากฉันเลยเลือกกลับมาที่บ้าน

 บ้านไม่มคีนอยู่เหมือนเคย ท้ังชัน้บนชัน้ล่างปิดไฟ
และเงียบสงัด ฉันเห็นกระปอ๋งเบียร์วางอยู ่ท่ีโต๊ะหน้า
โทรทัศน์ กองจานชามท่ียังไม่ได้ล้างตั้งอยู่บนโต๊ะกินข้าว 
พืน้บ้านสกปรกเหมอืนไม่ได้กวาดถมูาหลายปีท้ังท่ีเพิง่ผ่าน
ไปไม่กี่วัน
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 ฉนัวางกระเป๋าไว้ข้างโซฟา หยบิถงุขยะมาจัดการ
กระป๋องท่ีวางระเกะระกะ กวาดเศษอาหารในจานแล้วเอา
ไปวางไว้ที่ซิงค์ เมื่อก่อน หน้าที่นี้เคยเป็นของแม่กับพี่เติม 
จ�าได้ว่าพ่ีเติมโวยวายยกใหญ่ว่าเหตุใดคนท่ีกินถึงไม่เก็บ
กวาดล้างจานกันเอาเอง

 พ่ีสาวคนดีประท้วงด้วยการล้างเฉพาะจานชามท่ี
ตัวเองกิน แต่การประท้วงครั้งนั้นจบลงท่ีพี่เติมกับแม ่
ทะเลาะกนั แล้วพีเ่ตมิกไ็ม่ล้างจานอกีเลย ไม่ว่าจะจานของ
ตวัเองหรอืของใคร กินเสรจ็กว็างท้ิงไว้รอให้แม่เกบ็ไปล้าง

 พอฉันโตขึ้นมาหน่อยหน้าท่ีเหล่านี้จึงกลายเปน็
ของฉัน หลังจากล้างจาน เช็ดโต๊ะ กวาดพื้น ถูพื้นเสร็จ
เรยีบร้อย พีเ่จตกก็ลบัมาถงึบ้านพอด ีเขาเปิดประตเูข้ามา
แล้วเดนิขึน้ชัน้สองไปโดยไม่ได้พดูอะไร ท้ิงไว้เพียงรอยเท้า
กระด�ากระด่างบนพื้น ฉันถอนหายใจก่อนหยิบไม้ถูพื้นมา
ถใูหม่อกีรอบหนึง่ สงสัยว่าถ้าหากเป็นพีเ่ตมิจะท�าอย่างไร 
ตะโกนด่า โวยวาย หรือบางทีพี่อาจจะเดนิขึ้นห้องไปโดย
ไม่สนใจอะไรเลยก็ได้

 ฉันขึ้นมาอาบน�้าหลังท�าความสะอาดบ้านเสร็จ
เรียบร้อย ตั้งใจว่าคืนนี้จะนั่งท�างานส่วนท่ีค้างเอาไว้ให้
เสร็จแต่ท�าไปได้ไม่ถึงไหนพี่เจตก็เดินลงมาชั้นล่างเปดิ
โทรทัศน์ดูรายการถ่ายทอดสดฟุตบอลก่อนเดินไปหยิบ
เบียร์มานั่งดื่มไปด้วย
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 ฉันนั่งกุมหัวมองงานท่ีไม่คืบหน้าไปไหนเสียที 
เสียงพากย์ฟุตบอลก็ดังขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งน่าหงุดหงดิและน่า
ร�าคาญรบกวนสมาธิเป็นที่สุด ฉันทนนั่งพิมพ์ ๆ  ลบ ๆ  อยู่
หลายครั้ง สุดท้ายก็ทนไม่ไหวต้องหันไปบอกคนท่ีนั่งเอน
หลังดูฟุตบอลสบายใจอยู่ที่โซฟา

 “พี่เจต หรี่เสียงหน่อย”

 “นี่ก็ไม่ได้ดังสักหน่อย” พี่เจตว่า ตายังคงจ้องอยู่
ที่จอโทรทัศน์ “ท�าไมไม่ขึ้นไปท�างานข้างบน”

 “ในโน้ตบุ๊กไม่มีโปรแกรม”

 “เดี๋ยวบอลก็จบแล้ว”

 ฉันถอนหายใจแล้วหันกลับมานั่งท�างานตอ่ขณะ
เดยีวกนักค็อยมองนาฬกิาอยู่เรือ่ย ๆ  จากห้านาที สิบนาที 
ยี่สิบนาที จนกระทั่งครบชั่วโมงพี่เจตก็ยังไม่ลุกไปไหน

 “บอลยังไม่จบอีกเหรอ”

 “วันนี้มีสองคู่”

 “แล้วไหนพดูว่าเดีย๋วกจ็บ เสียงมันดงั เตม็ท�างาน
ไม่ได้”

 “ก็ขึ้นไปท�าข้างบนดิ”

 “แล้วท�าไมพี่เจตไม่ขึ้นไปดูข้างบน”

 พี่เจตไม่ตอบแต่หยิบรีโมทขึ้นมาเร่งเสียงเหมือน
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อยากจะกวนโมโห ฉนักลอกตาก่อนจะคว้าหูฟังขึน้มาเสียบ
คอมแล้วเร่งเสียงจนสุด พยายามไม่สนใจอีกฝ่ายท่ียังนั่ง
ลอยหน้าลอยตาไม่ยอมไปไหน 

 อารมณ์ขุ่นมัวท�าให้ฉันคิดอะไรไม่ออก ท�างานไป
ได้ไม่เท่าไรสมองก็ตัน ไม่รู้ว่าตัวเองควรจะพิมพ์อะไรต่อ 
ฉันหลับตาเอนหลังตั้งใจจะพักสายตาเสียหน่อย พอดีกับ
ท่ีนุ่มส่งข้อความมาถามเรื่องงานเราเลยพิมพ์ข้อความคุย
กันไปเรื่อย

 “ยุ่งอะไรเนี่ย” ฉันตวาดเมื่อหูฟังถูกกระชากออก
ไปข้างหนึ่ง

 “ไหนบอกท�างาน”

 “เสียงมันดัง คิดงานไม่ออก ท�าไม่ได้”

 “ข้ออ้าง”

 “ลองมานัง่ท�างานแล้วให้เตม็เปิดเพลงเสียงดงั ๆ  
ดูบ้างไหมล่ะ” ฉันถามกลับ มองหน้าคนท่ียืนค�้าหัวด้วย
ความหงุดหงดิ

 “ไม่พอใจกข็ึน้ไปท�าข้างบน หรอืไม่กไ็ปอยู่บ้านแม่
ไป”

 “นีบ้่านเตม็ท�าไมเตม็ต้องไป ถ้าพีเ่จตอยากอยู่คน
เดียวก็หาเงินซื้อบ้านของตัวเองดิ มาอาศัยบ้านคนอื่นอยู่
ท�าไม”
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 พดูจบฉนักก็ดบนัทึกงานปิดคอมพวิเตอร์แล้วเดนิ
ขึน้ชัน้บนไม่อยู่ฟังสารพดัค�าด่าหยาบคายของพีเ่จต คนืนัน้
ชั้นล่างมีเสียงดังโครมครามตลอดท้ังคืนท้ังเสียงเลื่อนโต๊ะ 
เลื่อนเก้าอี้ เสียงโทรทัศน์ ฉันนอนอุดหูจ้องมองแสงสีส้ม
จากโคมไฟ ในหัวมีประโยคหนึ่งวนเวียนซ�้าไปซ�้ามาไม่จบ
สิ้น

 ฉนัไม่อยากอยู่ท่ีน่ี จะเป็นท่ีไหนกไ็ด้ ขอแค่ไม่ต้อง
เห็นหน้าเขาอีก
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 ตั้งแต่วันนั้นผ่านมาเป็นอาทิตย์ฉันกับพี่เจตยัง
ทะเลาะกันทุกวัน ฉันพยายามโทรไปบอกแม่แต่แม่ไม่รับ
สาย ส่งข้อความหาพี่เตมิก็ไม่ตอบ เหมือนถูกทิ้งให้อยู่ที่นี่
คนเดียว อาการปวดหัว นอนไม่หลับและฝันร้ายท่ีท�าให้
สะดุ้งตื่นอยู่บ่อย ๆ ยิ่งท�าให้ฉันประสาทเสีย

 ยาแก้ปวดกลายเป็นเพื่อนแท้ในยามยากท่ีช่วย
บรรเทาอาการพวกนั้นลง เริ่มจากกินวันละเม็ดก่อนนอน 
เป็นวนัละสองเม็ด วนัละสามเม็ด จนถงึตอนนีท่ี้กินทุกครัง้
เม่ือมีอาการ ต่อให้มันจะช่วยบรรเทาอาการลงได้บ้างแต่
ความปวดนั้นก็ยังมีมาอยู่เป็นระลอก

 นานวันเข้าอาการพวกนั้นก็เริ่มท�าให้ฉันหงุดหงิด

รัก ≠ รัก
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ร�าคาญไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ฉันเรียนไม่รู้เรื่อง คิดอะไร
ไมอ่อก ไม่อยากคุยกับใคร ไม่อยากไปไหน ฉันอยากอยู่
คนเดียวแล้วนอนมันท้ังวัน คงจะดีถ้าไม่ต้องตื่นขึ้นมาอีก 
แต่ก็ท�าไม่ได้ ฉันยังตื่นขึ้นมาทุกเช้า ยังต้องใช้ชีวิตต่อทั้งที่
เหนื่อยสายตัวแทบขาด

 นุ ่มบอกให้ฉันพักผ่อนแต่งานวิจัยรอไม่ได้แล้ว 
ก�าหนดส่งใกล้เข้ามาทุกที สถานการณ์ในกลุ่มตอนนีแ้ม้ไม่
เลวร้ายแต่ก็ไม่ดีเท่าไร ฉันกับดิวยังท�างานด้วยกันแต่เรา
ไม่ไดพู้ดคุยอะไรกันอีกตั้งแต่เรื่องคราวนั้น ต่างฝ่ายต่าง
ท�างานในส่วนของตัวเอง ฉันไม่ได้มีปัญหากับการท�างาน
แบบนี้ สงสารก็แต่มายที่เป็นคนกลางเท่านั้น

 หลังจากเข้ามหาวิทยาลัยไปคุยกับอาจารย์ท่ี
ปรกึษาเรือ่งความคบืหน้ารายงานการวจิยั นุ่มกช็วนฉนัไป
กินข้าวกลางวัน ร้านท่ีไปเป็นร้านปิ้งย่างแบบกินไดไ้ม่อั้น 
ครัง้ก่อนท่ีมาฉนักบันุ่มกินกนัจนพงุกางแต่มาคราวนีกิ้นไป
ได้หน่อยเดียวฉันก็อิ่มเสียแล้ว

 “ไม่สบายหรอืเปล่า” เพือ่นคนหนึง่ท่ีมากินด้วยกนั
ถามขึ้น

 “ไม่ ๆ เราสบายดี พวกแกกินกันเถอะ”

 “ดื่มน�้าไหม เดี๋ยวเราเอาไปเติมให้” เพื่อนอีกคน
ถามบ้าง

 “ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเติมเอง ขอบคุณมาก”
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 “ช่วงนีแ้กผอมลงหรอืเปล่า” คราวนีเ้ป็นนุ่มท่ีถาม
ขึ้นบ้าง “ได้กินอะไรบ้างไหมเนี่ย”

 “ช่วงนี้กินอะไรไม่ค่อยลง”

 “กินเยอะ ๆ หน่อยสิ”

 ฉันพยักหน้าแล้วพยายามกินหมูท่ีเพื่อนตักมาให้
แต่ฝืนกินไปได้สองสามค�ากอ็ิม่ตือ้ได้แต่นัง่มองเพือ่นกินจน
หมดเวลาที่ร้านก�าหนด หลังจากคิดเงินอะไรเรียบร้อยทุก
คนก็แยกย้ายกันกลับบ้าน นุ่มไม่ลืมย�้าฉันเรื่องกินข้าวให้
ตรงเวลาอีกรอบหนึ่ง เราโบกมือลากันตรงหน้าทางเข้า
รถไฟฟ้า ฉันรอจนเพื่อนลงบันไดเลื่อนไปถึงค่อยเดินจาก
มา

 ตอนท่ีลงจากรถสองแถวตรงหน้าปากซอยฟ้ากม็ดื
แล้ว ระหว่างก�าลังเดนิเข้าบ้านแม่ก็โทรมาพอดี ฉันกดรับ
สายแต่ก่อนจะได้พูดอะไรแม่ก็ระเบิดอารมณ์ใส่เสียก่อน

 “เต็มอยู่ไหน”

 “อยู่หน้าปากซอยเข้าบ้าน” ฉันตอบ

 “กลบับ้านดกึอกีแล้วเหรอ กลบับ้านดกึทุกวนัเลย
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ใช่ไหมเดี๋ยวนี้”

 “เต็มต้องท�างาน”

 “ท�าที่บ้านไม่ได้หรือไง!”

 “เต็มไม่อยากท�าท่ีบ้าน แม่ เต็มไม่อยากอยู่บ้าน
แล้ว อยากไปอยู่หอ” ฉนัเงยหน้ามองบ้านสองชัน้ท่ีอยู่ตรง
หน้า บ้านท่ีตวัเองอาศยัอยู่ตัง้แต่ยงัเดนิเตาะแตะจนถงึตอน
นี ้ไม่คดิเลยว่าจะมวีนัท่ีฉนัไม่อยากกลับบ้าน วนัท่ีไม่อยาก
อาศัยอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้ว

 ฉันนั่งลงตรงทางเท้า มองถนนส่วนบุคคลท่ี
เงียบเหงากับแสงไฟจากบ้านตรงข้าม แว่วเสียงหัวเราะ
ของน้องตัวเล็กท่ีฉันเคยเล่นด้วยอยู่บ่อย ๆ บ้านฉันเมื่อ
ก่อนก็เคยเป็นแบบนั้นใช่ไหม มีเสียงหัวเราะ มีความสุข

 “อยู่บ้านไม่ดีตรงไหน”

 “ถ้าอยู่บ้านมันดีแล้วท�าไมแม่ไม่อยู่บ้าน ท�าไมพี่
เติมไม่อยู่บ้าน แล้วท�าไมเต็มต้องทนอยู่ท่ีนี่คนเดียว เต็ม
ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว เต็มอยากไปอยู่กับป่าป๊า อยากไปอยู่
กับแม่ อยากอยู่กับพี่เติม ท�าไมแม่ทิ้งเต็ม”

 ฉันร้องไห้พูดกับแม่ ในหัวคิดถึงวันที่แม่กับพี่เจต
ท�าร้ายร่างกายกนัจนแม่เข้าโรงพยาบาล คดิถงึวนัท่ีแม่เกบ็
ประเป๋าแล้วย้ายออกไปด้วยเหตผุลท่ีว่าอยากได้พืน้ท่ีส่วน
ตัวเพ่ือท�างาน คิดถึงวันท่ีรู้ความจริงว่าแม่ย้ายไปอยู่กับ
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แฟนใหม่

 “ท�าไมแม่ไม่ให้พี่เจตย้ายออกไป ท�าไมแม่ยังให้
เขาอยู่ แม่ไม่ห่วงเต็มบ้างเลยเหรอ แม่ไม่กลัวเขาท�าอะไร
เต็มบ้างเลยเหรอ”

 “ท�าไม เจตท�าอะไรลกู” เสียงแม่ดวู้าวุ่นขึน้มาเลก็
น้อยแต่ฉันไม่ดีใจเลยที่แม่มาเป็นห่วงกันตอนนี้

 “ถ้าเขาจะท�าอะไรขึ้นมาจรงิ ๆ เต็มว่าแม่คงเป็น
คนสุดท้ายบนโลกที่รู้”

 “แม่พยายามอยู่”

 “แม่พยายามอะไร” ฉันถาม เสียงเริ่มห้วนจน
เหมอืนจะตะคอก “แม่พยายามมีความสุข พยายามไม่กลบั
มาท่ีบ้าน พยายามไม่รับสายนี่ใช่ไหมความพยายามของ
แม่ ถ้าแม่จะพยายามอย่างนี้เต็มว่าแม่อย่าพยายามเลยดี
กว่า”

 “เต็ม!”

 “ท�าไม เต็มพูดผิดตรงไหน เพราะอย่างนี้ไงพี่เติม
ถงึหนไีปเรยีนเชยีงใหม่ เพราะแม่กเ็ป็นแบบนี ้พดูว่าตวัเอง
พยายามแต่ความพยายามทั้งหมดก็เพื่อตัวเองทั้งนั้น!”

 “เต็ม!!”

 “ถ้าแม่รกัเตม็ให้ได้สักครึง่หนึง่ของท่ีแม่รกัตวัเอง
แม่จะไม่ท้ิงเต็มไว้แบบนี้หรอก แม่รักพี่เติมกับเต็มบ้าง
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ไหม”

 ฉันร้องไห้ไปพลางยกมือข้ึนกุมขมับ ได้ยินเสียง
สะอื้นจากปลายสาย

 “รักสิลูก แม่รักเต็มที่สุดในโลก”

 “แต่เต็มไม่รู้สึกอย่างนั้นเลย”

 คนืน้ีเราสองแม่ลกูต่างร้องไห้อยู่คนละฝ่ังของสาย
โทรศัพท์ 

 ฉนัเดนิเข้ามาในบ้านหลังจากวางสายจากแม่ก่อน
จะพบกับคนกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่ในบ้าน พวกเขาเป็นญาติของ
พี่เจตที่นาน ๆ จะมากรุงเทพฯ สักครั้ง ฉันยกมือไหว้ทุก
คนแล้วยนืนิง่อยู่กบัท่ีไม่กล้าเดนิขึน้ชัน้บนเพราะคณุย่าคน
หนึ่งนั่งขวางอยู่ตรงทางเดนิ

 “เป็นยังไงบ้างเต็ม อยู่ชั้นไหนปีไหนแล้วลูก” คุณ
ย่าภีแม่ของพี่เจตถามขึ้นด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส

 “ปีสามแล้วค่ะ”

 “จะจบแล้วสิ เนีย่ตอนพีเ่จงเรยีนจบได้เกยีรตนิยิม
ด้วยนะ ตอนนี้ท�างานเป็นแอร์โฮสเตสได้ไปเท่ียวต่าง
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ประเทศตลอดเลย เต็มเอาอย่างพี่เขาสลิูก เงนิเดือนมันดี
นะ หนูก็เรียนทางด้านภาษาเหมือนกันนี่ใช่ไหม”

 “เต็มอยากท�างานนั่งโต๊ะมากกว่าค่ะ” ฉันตอบ
พลางนึกถึงพี่เจงน้องสาวของพี่เจตที่วันนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่ เธอ
เป็นลูกหลงอายุห่างจากพี่เจตหลายปีทั้งยังเป็นลูกสาวคน
เดียว คุณปู่คุณย่าเลยทั้งรักทั้งถนอม

 พี่เจงอายุพอ ๆ  กับพี่เติม เรียนจบและเข้าท�างาน
ไล่เลี่ยกันใครต่อใครเลยพากันเปรียบเทียบท้ังสองคนอยู่
บ่อย ๆ ฉันไม่คิดว่าวันนี้จะกลายมาเป็นตัวเองที่โดนบ้าง

 “งานนัง่โต๊ะน่าเบือ่จะตาย เตม็ทนไม่ได้หรอก ตอน
เด็ก ๆ เราน่ะทั้งดื้อทั้งซนอยู่นิ่ง ๆ ไม่ได้ ท�างานบรกิารดี
กว่า ไม่เห็นพี่เราเหรอ ท�างานบริษัท เงินเดือนก็น้อย 
สวัสดิการก็ไม่ดี วันหยุดไม่ค่อยจะมี จะกลับบ้านทีต้องท�า
เรื่องวุ่นวายไปหมด”

 คราวนี้เป็นย่าภาท่ีนั่งอยู่ท่ีพื้นเป็นคนพูดขึ้นบ้าง 
ฉันยืนฟังคุณย่าท้ังสองสลับกันพูดจนกระท่ังพี่เจตเดินเข้า
มาพร้อมจานกับข้าว

 “รายนัน้ต่อให้มวัีนหยดุเขากไ็ม่กลบับ้านมาหรอก 
นิสัยได้แม่ไปหมด” พอพี่เจตพูดขึ้นคุณปู่คุณย่าก็พากัน
หัวเราะแต่ฉันฟังแล้วไม่เห็นมีอะไรน่าข�า

 “เราก็อย่าเอาอย่างพี่กับแม่นะเต็ม พ่อแม่เขาจะ
เป็นห่วงรู้ไหม” คุณปู่พูด
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 “ค่ะ”

 “เฮ้อ น่าสงสาร ถ้าเต็มเกิดเป็นหลานย่านะ ป่าน
นีย่้าพาไปอยู่ด้วยกนัท่ีใต้แล้ว ไม่ต้องมาอยู่คนเดยีวแบบนี้
หรอก แล้วนี่พ่อเราเขาเป็นยังไงบ้าง สบายดีไหม”

 “ต้องถามด้วยเหรอ พ่อเขารวยขนาดนั้นจะไม่
สบายได้ยังไง มีเงนิซื้อคอมพิวเตอร์ ซื้อโน้ตบุ๊กแพง ๆ ให้
ได้ก็น่าจะสบายดีนั่นล่ะ” ฉันมองหน้าพี่เจตท่ีนั่งอยู่ท่ีพื้น 
พยายามนับหนึ่งถึงร้อยในใจแล้วยกมือไหว้คุณปู่คุณย่า

 “เตม็ขึน้ข้างบนก่อนนะคะ ยงัมีงานต้องท�าอกีเยอะ
เลย”

 “ไปเถอะลูก เอาให้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลย
นะ”

 ฉันยิ้มก่อนจะยกมือไหว้ขอบคุณอีกครั้งแล้วเดิน
ขึน้ชัน้สอง ตอนท่ีเท้าแตะบนัไดขัน้สุดท้ายกไ็ด้ยนิเสียงพดู
คุยจากชั้นล่างดังขึ้นมาเบา ๆ

 “น่าสงสารนะเด็กคนนี้ พ่อแม่ไม่มีใครเอา ยังดีที่
ไม่ใจแตกไปเสียก่อน”

 ฉนัลดเสียงฝีเท้าให้เบาลง เปิดประตแูล้วเข้ามานัง่
ในห้อง จมจ่อมอยู่กับค�าพูดของพวกเขาหลายต่อหลาย
นาทีก่อนหยบิโทรศพัท์ขึน้มาโทรหาคนท่ีคดิว่าจะเข้าใจฉนั
มากท่ีสุด สัญญาณดังอยู่หลายครั้งจนกระท่ังตัดเข้าฝาก
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ข้อความเสียง ฉันลองกดโทรออกอีกครั้งและอีกครั้งจน
กระทั่งมีคนรับสาย

 “ฮัลโหลว่าไงเต็ม”

 “พี่เติม”

 “ว่าไง เร็ว ๆ หน่อยพอดีพี่ยุ่งอยู่”

 “เต็มคิดถึงพี่เติม”

 “คดิถงึเหมือนกนั แค่นีใ้ช่ไหม อย่างนัน้ไว้ค่อยคยุ
กันนะ พี่ต้องไปท�างานต่อแล้ว”

 “พี่เติม” ฉันรีบเรียกพี่เอาไว้ก่อนท่ีอีกฝ่ายจะวาง
สาย

 “ว่าไง”

 “เมื่อไรจะกลับบ้าน” ฉันได้ยินเสียงพี่ถอนหายใจ
ก่อนจะตอบกลับมาด้วยน�้าเสียงเหมือนเหนื่อยหน่ายเต็ม
ทน

 “เตม็ ช่วงนีพ้ีง่านยุ่งมากเดีย๋วต้องรบีไปท�างานต่อ 
เรากไ็ม่ใช่เดก็ ๆ  แล้วอย่างอแง อยู่ให้ได้ เข้าใจไหม พ่ีต้อง
วางแล้วนะ”

 “พี่เติม”

 “ว่าไง”

 “พี่เติมรักเต็มไหม” ฉันถาม เป็นค�าถามที่ฉันถาม
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ทุกคนในครอบครัวมาตั้งแต่เล็กจนโต

 “รัก ๆ แค่นี้นะ”

 ท้ังท่ีวันนีไ้ด้คยุกบัแม่และพีเ่ตมิแต่กลบัรู้สึกเหนือ่ย
ล้ามากกว่าทุกวนั ตอนท่ีเอนหลงัพงิก�าแพงอาการปวดหัว
กก็�าเรบิ ฉนัควานหากระปกุยา เปิดฝาแล้วเทยาพวกนัน้ใส่
ปาก 

 เม็ดยาจ�านวนมากไหลลงคอ ฉันฝืนกลืนมันลงไป
ให้หมดแล้วโกยยาแก้ปวดท่ีร่วงอยู่ตามพื้นเข้าปาก หลัง
จากกลนืยาท้ังหมดลงไปฉนักค่็อย ๆ  คลานมานอนท่ีเตยีง 
ดึงผ้าห่มขึ้นมาห่อตัวเองเอาไว้แล้วหลับตาลง

 หวังว่าพรุ่งนี้จะไม่ต้องตื่นขึ้นมาอีกแล้ว
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เหนื่อย
.
.

พอที
.
.
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ขอฉันหลับตา
พักผ่อนอยู่อย่างนี้

ตลอดไปเลยจะได้ไหม
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 เตม็ไม่รู้เลยว่าหลงัจากท่ีเธอหลบัไปมีอะไรเกิดขึน้
มากมาย

 ตอนตหีนึง่สามสิบสองนาทีไตของเธอท�างานอย่าง
หนักเนื่องจากจ�านวนยาที่เธอกินเข้าไป จากนั้นตอนตีสอง
สี่สิบห้านาทีเธอก็อาเจียนและเริ่มมีอาการชัก 

 ร่างของเตม็ตกจากเตยีงกระแทกพืน้ กองหนงัสือ
พากันล้มระเนระนาดส่งเสียงดังลั่น เจตท่ีนอนอยู่ห้อง 
ข้าง ๆ ลุกขึ้นมาเคาะประตูด้วยความหัวเสีย ตอนนั้นเขา
ไม่ได้ยนิเสียงตอบรบัใด ๆ  แต่ได้ยนิเสียงอาเจยีนจึงตดัสิน
ใจเปิดประตูเข้าไป

 ตสีามรถพยาบาลท่ีเจตโทรเรยีกมาถงึ เสียงไซเรน

ใกล้ = ไกล
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ดังลั่น เพื่อนบ้านต่างออกมายืนมองด้วยความสนใจ กู้ภัย
น�าร่างไร้สตขิองเตม็ขึน้รถพยาบาล ชพีจรท่ีแสดงอยู่บนจอ
เต้นแผ่วลงทุกที เจตกดโทรหาโอบตลอดทางไปโรง
พยาบาล ระหว่างนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบกระซาบของ
กู้ภัย

 “จะทันหรือเปล่า”

 “ถ้าไม่เกินสิบห้านาทีก็น่าจะพอไหว”

 บุรุษพยาบาลเข็นร่างของเต็มเข้าห้องฉุกเฉินไป
ทันทีท่ีรถพยาบาลจอดเทียบหน้าตึก เจตวิ่งตามเตียงนั้น
ไปและหยุดรออยู่หน้าห้องตามที่พยาบาลคนหนึ่งบอก

 เขายกโทรศพัท์ข้ึนมากดโทรออกอกีหลายครัง้แต่
กลบัไม่มีใครรบัสาย เดนิวนเวยีนท่ีหน้าห้องฉกุเฉนิอยู่นาน
พยาบาลคนหนึ่งก็เดินถือเอกสารออกมา

 “ญาติผู้ป่วยท่ีเพิ่งมากับรถพยาบาลเมื่อกี้ใช่ไหม
คะ”

 “ครับ”

 พยาบาลพยักหน้าแล้วเริ่มถามค�าถามเบื้องต้น
ตัง้แต่ชือ่จรงิ นามสกลุ อาการก่อนหน้าท่ีจะมาโรงพยาบาล
รวมท้ังประวตักิารรกัษา เจตตอบได้บ้างไม่ได้บ้างจนมาถงึ
ค�าถามสุดท้าย

 “ไม่ทราบว่ามคีวามเกีย่วข้องอย่างไรกบัผู้ป่วยคะ” 
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เจตเงียบ เขาไม่กล้าตอบ พยาบาลเงยหน้ามองแล้วถาม
ซ�้าอีกครั้งหนึ่ง

 “ผมเป็นเพือ่นของแม่เขาครบั” ในท่ีสุดเขากค็ดิค�า
ตอบที่เข้าทีได้

 “ไม่ทราบว่าคณุพอจะตดิต่อญาตขิองผู้ป่วยได้ไหม
คะ”

 “มีเบอร์โทรอยู่แต่ว่าผมโทรไม่ติดครับ คุณช่วย
โทรแทนผมได้ไหม”

 พยาบาลพยักหน้าก่อนจะจดเบอร์โทรท่ีเจตบอก
แล้วเดนิจากไป ตอนนัน้เขาเหมอืนยกภเูขาออกจากอก เจต
นั่งลงท่ีเก้าอี้หน้าห้องฉุกเฉิน เอนหลังมองป้ายสีแดงท่ี
แขวนไว้เหนือประตูรอการมาถึงของใครบางคน

 ว่ากันว่าก่อนจะเกิดเหตุร้าย คนในครอบครัวมัก
จะมีลางสังหรณ์บางอย่างแต่ความเป็นจริงแล้วคืนนั้นทุก
อย่างล้วนปกติดี หลังจากคุยกับลูกสาวโอบก็อาบน�้า อ่าน
อีเมลจากลูกค้า สะสางงานท่ีคั่งค้าง กินวิตามินบ�ารุง
ประสาทแล้วเข้านอน 

 ไม่มีเหตุการณ์อย่างกรอบรูปข้างหัวเตียงตกแตก 
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นาฬกิาหยดุเดนิ จิง้จกร้องทักหรอือะไรท้ังส้ิน ทุกอย่างล้วน
ด�าเนินไปตามปกติ

 คืนนั้นเธอหลับสนิทก่อนสะดุ ้งตื่นเพราะเสียง
โทรศพัท์ โอบควานหามนัอยู่นานก่อนจะกดรบัสายโดยไม่
ได้ดูว่าใครเป็นคนโทรมา เธองัวเงียตอบรับ ขณะนั้น
สะลึมสะลือเสียจนฟังปลายสายไม่รู้เรื่องเสียด้วยซ�้า

 “ญาติผู้ป่วยได้ยินไหมคะ”

 “คะ.. ค่ะ” โอบตอบรับพยายามเรียกสติตัวเอง
กลับมาฟังปลายสายพูด

 “ต้องรบกวนญาติเข้ามาเซ็นรับรองแล้วก็ดูเรื่อง
สิทธแิละค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ”

 “ใครเป็นอะไรนะคะ” โอบขมวดคิว้ ตอนนีเ้ธอเริม่
ตื่นเต็มตาแล้ว

 “ตอนนี้คุณตุลยาอยู่ท่ีโรงพยาบาลคะ่ คุณหมอ
ก�าลังดูอาการให้อยู่ แต่ว่าต้องให้ญาติเข้ามาเซ็นเอกสาร
และดูเรื่องสิทธกิารรักษาค่ะ”

 โอบนัง่ประมวลส่ิงท่ีได้ยนิอยู่พกัใหญ่ คล้ายได้ยนิ
เสียงวิ้งในกกหู สมองของเธอพลันว่างเปล่า

 “เต็มเป็นอะไรคะ”

 “เบือ้งต้นคาดว่าผู้ป่วยเกิดอาการไตวายเฉยีบพลนั
ค่ะแต่เรายังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด”



72

 “ค่ะ ๆ เดี๋ยวจะรีบไป”

 โอบผลุนผลันลุกจากท่ีนอนเมื่อเปล่ียนกางเกงได้
ก็คว้าเอาเส้ือแขนยาวมาสวมทับเส้ือนอน กวาดข้าวของ
จ�าเป็นลงกระเป๋าแล้ววิ่งถลันลงมาสตาร์ทรถขับออกจาก
บ้านทันที

 ทอ้งถนนช่วงก่อนฟ้าสางว่างโล่ง โอบเหยียบคัน
เร่งแซงหน้ารถทุกคันตรงไปยังโรงพยาบาลด้วยความรีบ
ร้อนไม่สนใจไฟเหลืองไฟแดงใด ๆ ท้ังส้ิน เม่ือมาถึงโรง
พยาบาลเธอก็รีบวนหาท่ีจอดรถแล้วว่ิงตรงไปยังห้อง
ฉุกเฉินทันที 

 เส้นทางระหว่างลานจอดรถไปยังห้องฉุกเฉินนั้น
อมึครมึไม่ต่างกนักบัสภาพจติใจของเธอเลย โอบเอือ้วิง่มา
จนถึงหน้าหอ้งฉุกเฉิน เธอสูดลมหายใจเข้าลึกกอ่นก้าว
เข้าไปถามหาลูกสาวจากพยาบาลที่นั่งอยู่หน้าห้อง

 “ขอโทษนะคะ ฉนัเป็นแม่ของตลุยา ตอนนีอ้าการ
เขาเป็นยังไงบ้างคะ”

 “อ้อ ญาตขิองคณุตลุยาใช่ไหมคะ ตอนนีค้ณุหมอ
ก�าลังตรวจเบื้องต้นอยู่ค่ะ เดี๋ยวญาติรอเรียกนะคะ”

 โอบพยกัหน้า แม้ว่าจะร้อนใจแต่ในเวลานีเ้ธอกลบั
ท�าอะไรไม่ได้ เมือ่หันกลบัมาหวงัจะหาท่ีนัง่รอกเ็ห็นเจตก้ม
หน้าก้มตากดโทรศัพท์มือถืออยู่ไม่ไกล เธอสูดลมหายใจ
เข้าลึกเดนิเข้ามาหาอดตีสามีแล้วนัง่ลงท่ีเก้าอีถ้ดัจากท่ีอกี
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ฝ่ายนั่งอยู่ตัวหนึ่ง

 “ท�าไมไม่ดูลูก”

 “แล้วท�าไมเธอไม่ดูเองล่ะ”

 “ท่ีฉันยังให้นายอยู่ในบ้านก็เพราะอยากฝากให้
ช่วยดูเต็ม แล้วนี่มันอะไร นายจะมาอาศัยอยู่เปล่า ๆ ฉัน
ไม่ว่า จะท�าตัวเหลวไหลไม่เอาการเอางานอะไรฉันก็ไม่ว่า
แต่อย่างน้อยช่วยท�าตัวมีประโยชน์สักอย่างได้ไหม”

 หลังจากนั้นบทสนทนาก็ไม่ได ้พูดคุยกันด้วย
เหตุผลอีกต่อไป ท้ังเจตและโอบต่างทุ่มเถียงดว้ยอารมณ์ 
ท้ังส่อเสียดด่าทอขอเพยีงคนฟังรู้สึกเจบ็แสบเสียใจเท่านัน้
เป็นพอ

 ทะเลาะกันนานเข้าเสียงของท้ังคู่ก็เริ่มดัง ทีแรก
พยาบาลหน้า ห้องฉุกเฉินยังท�าเพียงแค่เมียงมองด้วย
ความสนใจไม่เข้ามาห้ามแต่ผ่านไปพักหนึ่งก็ต้องเข้ามา
ปรามให้ลดเสียงลง โอบเอื้อกระฟัดกระเฟียดแต่ยังทนนั่ง
อยู่หน้าห้องฉุกเฉิน ขณะที่เจตโมโหจนต้องลุกออกไปสงบ
สติอารมณ์ด้านนอก

 เมือ่เจตไปแล้วโอบกก็ลบัมาคดิถงึลกูสาวท่ีตอนนี้
ยงัไม่รู้อาการร้ายดแีน่ชดั ครึง่ชัว่โมงแรกผ่านไปเธอยงัพอ
ทนนั่งรออย่างสงบนิ่งได้แต่ผ่านไปนานเข้าก็เริ่มกระสับ
กระส่าย เธอลกุไปซือ้น�า้จากตู้กด เดนิกลบัมานัง่ได้ไม่นาน
ก็ลุกไปล้างหน้าในห้องน�้าแล้วกลับมานั่งใหม่
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 ความรู้สึกกระวนกระวายใจประเภทนีใ้ช่ว่าเธอไม่
เคยประสบพบเจอมาก่อน ก่อนหน้านีเ้ธอเคยมานัง่อยู่หน้า
หอ้งฉุกเฉินนับครั้งไม่ถ้วนท้ังตอนท่ีพ่อความดันขึ้นจนชัก
หรอืตอนท่ีแม่ของเธออาเจยีนเพราะเป็นมะเรง็ในกระเพาะ
อาหารแต่ตอนนัน้กบัตอนนีก้ารเตรยีมใจนัน้ต่างกนัมากโข

 ตอนที่พ่อกับแม่ของเธออาการทรุดหนัก โอบคิด
เพียงว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด แม้เธอจะเสียใจแต่ยังท�าใจ
รบัไหวต่างกบัตอนนี ้โอบไม่อาจเอาค�าว่าอะไรจะเกิดกต้็อง
เกิดมาปลอบใจตวัเองได้อกีต่อไป เธอคดิแต่เพียงว่าลกูจะ
ต้องรอด ลูกจะต้องปลอดภัย ลูกจะไม่เป็นไรและลูกจะอยู่
กับเธอตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

 โอบเอือ้นัง่อยู่หน้าห้องฉกุเฉนิเฝ้ามองผู้คนเดนิเข้า
เดนิออก มเีสียงประกาศเรยีกญาตขิองผู้ป่วยให้เข้าไปข้าง
ในเป็นพัก ๆ เธอเฝ้ารอให้พยาบาลออกมาประกาศเรียก
แต่รอจนฟ้าสว่างกย็งัไม่มวีีแ่ววว่าพยาบาล   จะมาตามตวั
เธอ โอบมองเวลาบนหน้าจอโทรศพัท์ ในตอนนัน้เธอพลนั
คิดถึงอดีตสามีข้ึนมา เธอควรส่งข้อความบอกเขาตั้งแต่รู้
เรื่องแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ติดต่อไป

 เธอนัง่มองรายชือ่ในโทรศพัท์ ลังเลอยู่นานถงึกล้า
กดโทรออกแต่ได้ยนิเสียงสัญญาณเพยีงครัง้เดยีวเธอกต็ดั
สายแล้วกลบัมาจ้องหน้าจอใหม่อกีครัง้ ใกล้กนักบัรายชือ่
ของอดีตสามีคือเบอร์โทรของลูกสาวคนโต เธอชั่งใจก่อน
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กดโทรออกไป เสียงสัญญาณดังจนมันตัดเข้าสู่ระบบตอบ
รับอัตโนมัติแตโ่อบเอื้อก็ยังคงกดโทรออกไปใหม่ครั้งแล้ว
ครั้งเล่า 

 สายท่ีหนึง่ สายท่ีสอง สายท่ีสาม กระท่ังสายท่ีสิบ
สอง

 “แม่”

 โอบเอือ้มลีกูสาวคนแรกตอนอายยุีสิ่บเอด็ปี ตอน
ท่ีรู้ว่าท้องเธอออกจะสับสนมึนงงมากกว่าจะรู้สึกดีใจหรือ
เสียใจ ตอนนัน้เธอปรกึษากบัสามี เขามีท่าทางไม่ต่างจาก
เธอนกั หลงัจากนัน้โอบกท้ิ็งเส้นทางในวงการบนัเทิงท่ีเพิง่
จะเริ่มต้นแล้วเดินทางไปจังหวัดอุทัยธานีเพื่อพบญาติฝั่ง
สามี จัดงานแต่งงานเล็ก ๆ และใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น

 แม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะดูเรียบง่ายแต่ความรู้สึก
ในใจของโอบไม่ได้เป็นเช่นนัน้ กว่าเธอจะยอมรบัความจรงิ
ได้กใ็ช้เวลานานหลายเดอืน ยิง่หลงัคลอดลกูความรู้สึกของ
เธอยิ่งจมดิ่ง 

 เธอไม่เคยเลีย้งดเูดก็ทุกอย่างจงึดทุูลกัทุเลไปเสีย
หมด สามีของเธอก็ไม่สนใจ ปล่อยให้เธอเลี้ยงลูกอยู่คน
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เดยีวส่วนตวัเขากอ็อกไปเท่ียวเล่นใช้ชวีติส�าเรงิส�าราญอยู่
ข้างนอก

 ความเหนือ่ยล้าสะสมจนเธอพานโกรธเดก็น้อยไป
ด้วย เวลาท่ีลูกสาวร้องไห้กระจองอแงเธอก็ใช้วิธีตีใหลู้ก
หยุดร้อง นานเข้าโอบก็ทนไม่ไหวย้ายออกจากบ้านสามี
กลับมาอยู่กรุงเทพฯ เธอทิ้งลูกไว้ที่อุทัยฯ แล้วกลับมาใช้
ชวีติอสิระอย่างท่ีตวัเองปรารถนาแต่กท็�าได้ไม่นาน แม่สามี
เป็นคนโทรมาตามให้เธอกลบัไปเพราะเดก็หญงิเตมิร้องไห้
ไม่หยุด ไม่ว่าใครจะปลอบอย่างไรก็ส่ายหน้าไม่เอา ๆ ท่า
เดียว

 โอบเอื้อรีบนั่งรถไปรับลูกสาว เติมวิ่งเข้ามากอด
ขาเธอ น�้าตาท่ีไหลนองหน้าลูกในตอนนั้นท�าใหโ้อบ
ปฏญิาณกบัตวัเองในใจว่าจะไม่มีวนัห่างลกูไปไหนอกีแล้ว
แต่โอบเองกท็นอยู่ท่ีบ้านสามไีม่ไหวเช่นกนั หลงัจากพดูคยุ
กบัญาตสิาม ีสุดท้ายโอบกข็อแยกตวัออกมาเลีย้งดลูกูสาว
ด้วยตัวเอง

 เธอกลับมาอยู่ท่ีกรุงเทพฯ ใช้เวลาเกือบท้ังหมด
เลี้ยงดูลูก เมื่อได้ใช้เวลาอยู่กับเติมมากขึ้นเธอก็เข้าใจ 
แท้จรงิแล้วเตมิไม่ใช่เดก็ดือ้รัน้ ท่ีเธอร้องไห้กระจองอแงใน
บางครั้งก็เพราะต้องการความสนใจจากแม่ 

 เมื่อเข้าใจแล้วโอบก็ทุ่มเทความสนใจให้กับลูก 
ช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันสองคนช่างสงบเรียบง่าย
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 ตอนนั้นเธอคิดว่าจะได้อยู่กับลูกไปจนแก่ อยู่กัน
สองคน

 “แม่” 

 โอบพลนัน�า้ตาไหล เธอสะอืน้อย่างหนกัเมือ่ได้ยนิ
เสียงของลูกสาวที่ไม่ได้พูดคุยกันมานานนับเดือน

 “แม่ ร้องไห้เหรอ” เธอยังคงพูดไม่ออก ได้แต่ฟัง
เสียงลูกสาวที่แสนคิดถึง

 “แม่ ร้องไห้ท�าไม ใครท�าอะไร ไม่สบายหรอืเปล่า” 
นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้พูดกันดี ๆ อย่างนี้

 “แม่ แม่เป็นอะไร”

 “เติม น้องแย่แล้ว หมอยังไม่ออกมาเลย แม่ไม่รู้
ว่าน้องเป็นยงัไง” โอบสูดหายใจแล้วพดูคราวเดยีวจนหมด 
เติมฟังแล้วเงียบไปพักใหญ่ก่อนเธอจะตอบกลับมาสั้น ๆ

 “เดี๋ยวเติมไปหา”

 แค่เพียงประโยคเดียวนี้ก็มากพอจะปัดเป่าความ
กระวนกระวายทั้งหลายจากใจโอบเอื้อได้หมดสิ้น
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 เติมเป็นลูกสาวคนโต เธอมีน้องสาวหนึ่งคนอายุ
ห่างกันหกปี เธอไม่แน่ใจนักว่าตอนท่ีน้องเกิดเธอรู้สึก
อย่างไรแต่คิดว่าคงไม่ได้รู้สึกอะไรเลย พวกลุงป้าน้าอา
ชอบเอาเรื่องสมัยนั้นมาล้อเธออยู่บ่อย ๆ เพราะเธอชอบ
ร้องไห้งอแง เห็นน้องได้ตุ๊กตาหมีสีขาวก็ร้องจะเอา เห็น
น้องได้ตุ๊กตาเจ้าหญิงก็ร้องไห้จะเอาอีก แม้แต่ในวันเกิด
ของน้องเธอก็ต้องได้ของเล่นด้วย

 เรื่องพวกนั้นเธอจ�าได้ไม่มากนักแต่ตุ๊กตาหมีสอง
ตวักบัตุ๊กตาเจ้าหญงิสองตวัยงัอยู่ในตู้ท่ีบ้าน เตมิเลยคดิว่า
เรื่องพวกนั้นคงมีส่วนท่ีจริงอยู่บ้างแต่เรื่องท่ีบอกว่าเธอ
อิจฉาน้อง เธอไม่มั่นใจเท่าไร เพราะเติมจ�าได้เลือนรางว่า
ตอนทีพ่่อซื้อสมุดวาดรูประบายสีมาให้ เธอยังแบ่งให้น้อง
เอาไปอมเอาไปฉกีได้โดยไม่รู้สึกอะไร ถ้าหากว่าเตมิอจิฉา
น้องจริงก็คงไม่แบ่งให้น้องเล่นของรักของหวงตัวเองแน่

 แม้ว่าจะไม่ม่ันใจความรู้สึกของตวัเองสมัยยงัเป็น
เดก็แต่เธอม่ันใจว่าตวัเองตอนนีไ้ม่ได้เกลยีดหรอือจิฉาน้อง
เหมือนอย่างที่ใคร ๆ พูดแน่นอน

 ‘พี่เติมรักเต็มไหม’

 ตอนท่ีก้าวข้ึนมานั่งบนรถ เติมพลันคิดถึงค�าถาม
ของน้องเมือ่วาน มนัเป็นค�าถามท่ีเตม็ชอบถามมาตัง้แต่ยงั
เด็ก ไม่ว่าเจอหน้าใครเต็มก็มักจะถามเขาไปทั่ว

 ‘คุณตารักเต็มไหม’
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 ‘คุณยายรักเต็มไหม’

 ‘ป่าป๊ารักลูกไหม’

 ‘แม่รักลูกไหม’

 เตมิไม่รู้ว่าคนอืน่ตอบเตม็ว่าอย่างไรบ้างแต่เธอกบั
แม่ไม่เคยเปลีย่นค�าตอบ ไม่ว่าน้องจะถามกีค่รัง้เตมิจะตอบ
แต่ค�าว่ารักอยู่เสมอ เธอยังจ�าสีหน้าของน้องได้ ทุกครั้งที่
เธอตอบกลับไปว่ารัก เต็มจะยิ้มกว้างจากนั้นก็จะหัวเราะ
คิกคักก่อนหันไปท�าอย่างอื่นแต่เธอไม่แน่ใจนักว่าเมื่อวาน
นี้น้องยิ้มหรือหัวเราะเหมือนอย่างเคยหรือเปล่า 

  เธอตัดสินใจโทรไปลางานท่ีบริษัท เล่าราย
ละเอียดให้หัวหน้างานฟังคร่าว ๆ อีกฝ่ายไม่ได้ถามอะไร
เพิ่มเติมทั้งยังอวยพรให้เดินทางดี ๆ  มีปัญหาอะไรให้โทร
หาเขาได้ทนัท ีเต็มกล่าวขอบคุณหัวหน้างานหลายครั้งจน
เขาตะคอกกลบัมาว่า ‘พอแล้ว!’ ถงึได้วางสายแล้วหันกลบั
มาสตาร์ทรถ ขับออกมา

 จากคอนโดหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปสนาม
บนิใช้เวลาไม่นานนกั เตมิไล่ถามพนกังานท่ีเคาน์เตอร์ของ
แตล่ะสายการบินว่าเท่ียวบินไปกรุงเทพฯ ท่ีเร็วท่ีสุดเวลา
กีโ่มงแต่ไม่ว่าจะสอบถามกีส่ายการบนิกห็าไฟล์ทท่ีเรว็กว่า
เท่ียงวันไม่ได้ เธอจ�าต้องนั่งจ้องนาฬิกาเฝ้ารอให้ถึงเวลา
ขึ้นเครื่อง ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมมองโทรศัพท์อยู่เป็นระยะ
ด้วยกังวลว่าแม่จะโทรมา
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 หลายชัว่โมงท่ีนัง่อยู่ในสนามบนิ มองผู้คนสลบักบั
โทรศพัท์และนาฬกิา เธอไม่รู้สึกอยากอาหาร ไม่อยากเดนิ
ไปไหน มีเพียงความคิดท่ีแล่นวนไปมา เดี๋ยวคิดถึงอดีต 
เดี๋ยวคิดถึงปัจจุบัน เดี๋ยวคิดถึงอนาคต แต่โดยส่วนใหญ่
ความคดิเหล่านัน้กล้็วนวนเวยีนอยู่กบัน้องสาวท่ีตอนนีเ้ธอ
ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้าง

 ก่อนหนา้นี้เธอไม่เคยคิดว่าระยะทางหกร้อยเก้า
สิบหกกิโลเมตรนั้นเป็นปัญหา ยังเคยเถียงกับแม่อยู ่
บ่อย ๆ ว่าการอยู่ไกลกันดีกว่าการอยู่ใกล้กันเป็นไหน ๆ 
อีกอย่างเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก้าวหน้า ขอแค่มีโทรศัพท์กับ
อนิเทอร์เนต็จะอยู่อกีฟากโลกกค็ยุกนัได้หรอืถ้ามีเรือ่งอะไร
นั่งเครื่องบินไปชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถึง

 แต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าความคิดของตัวเองนั้นไร้
สาระส้ินดเีพราะในบางครัง้ต่อให้มีโทรศพัท์ท่ีแพงท่ีสุดอยู่
ในมอื มอีนิเทอร์เนต็ท่ีเรว็ท่ีสุดให้ใช้กใ็ช่ว่าเธอจะได้คยุกบั
คนท่ีเธอคิดถึงและในบางกรณีการเดินทางชั่วโมงสอง
ชั่วโมงก็ยังถือว่านานเกินไป

 เตมิมาถงึกรงุเทพฯ ตอนบ่ายสองโมงกว่า เธอเดนิ
เร็ว ๆ ออกจากสนามบินระหว่างทางก็โทรศัพท์หาแมไ่ป
ดว้ยแต่กลับไม่มีใครรับสาย ต้องโทรซ�้าอีกหลายรอบที
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เดียวกว่าจะได้ชื่อโรงพยาบาลจากแม่

 เธอวิ่งมาขึ้นรถแท็กซี่ ขณะท่ีรถเคลื่อนตัวก็มอง
ผ่านกระจกด้านหน้าออกไป ถนนในกรุงเทพรถติดกว่าท่ี
เชยีงใหม่หลายเท่า จากสนามบนิไปโรงพยาบาลไม่รู้ว่าจะ
ต้องใช้เวลาเท่าไร ยิ่งเธอไม่รู้ว่าอาการน้องหนักหนาแค่
ไหนในใจยิ่งรู้สึกกระวนกระวายมากเท่านั้น

 “พี่คะอีกไกลไหม มีทางลัดบ้างไหมคะ”

 “เวลานีไ้ปทางไหนรถกต็ดิ เนีย่ไม่รู้จะท�าถนนอะไร
นักหนา สร้างมาตั้งนานไม่เสร็จสักที”

 เติมยิ้มแหย ๆ ก่อนขยับกลับมาเอนหลังพิงเบาะ 
คนขับแท็กซี่เริ่มบ่นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองไปเรื่อย บาง
คราวก็หันกลับมาถามความคิดเห็นของเธอบ้างแต่เติมก็
ตอบกลบัไปเพียงส้ัน ๆ  เธอกงัวลเรือ่งของน้องมากเสียจน
คิดเรื่องอื่นไม่ออก

 กว่าจะมาถึงโรงพยาบาลก็ใช้เวลาไปอีกเกือบ
ชั่วโมง เติมรู ้สึก หัวเสียไม่น้อยกับปัญหาการจราจร 
ท่ีไม ่ว ่าจะผ่านไปกี่ป ีกี่ชาติก็ยังเหมือนเดิม เธอเดิน
กระฟัดกระเฟียดเข้ามาในโรงพยาบาล กดโทรศพัท์หาแม่
อีกครั้ง คราวนี้แม่รับสายในทันที เมื่อได้ชื่อตึกและเลขชั้น
เติมก็วางสายแล้วรีบเร่งเดินไป

 หน้าห้องพักผู้ป่วยมีคนนั่งอยู่ไม่มาก หนึ่งในนั้น
คือแม่โอบ เติมชะลอฝีเท้าและหยุดยืนอยู่ข้าง ๆ เก้าอี้ท่ี
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แม่ของเธอนั่งอยู่ โอบเงยหน้าขึ้นมอง

 “เป็นยังไงบ้างลูก”

 “กด็”ี เตมิตอบเสียงเบาก่อนจะนัง่ลงท่ีเก้าอีข้้าง ๆ  

 พวกเธอสองแม่ลูกเงียบไปพักหนึ่ง ขณะนั้นเติม
มองไปรอบ ๆ เห็นประตูกระจกบานใหญ่อยู่ทางซ้ายมือ 
ข้างในยังแบ่งเป็นห้อง ๆ เติมยืดหลังนั่งตัวตรงแล้วชะเง้อ
มองเข้าไปด้านใน

 “น้องอยู่ในห้องเหรอ”

 “ใช่ ต้องรอห้าโมงถึงจะเข้าไปเยี่ยมได้”

 “แล้วหมอบอกว่าน้องเป็นอะไร”

 “เขาบอกน้องกินยาเกินขนาดเลยไตวาย ต้องตรวจ
ตับกับสมองด้วย”

 เตมิคล้ายหูดบัไปชัว่ขณะหนึง่ เธอใช้เวลาพกัหนึง่
ในการท�าความเข้าใจกับค�าว่ากินยาเกินขนาดที่แม่บอก

 “น้องป่วยเหรอ ท�าไมต้องกินยา แล้วท�าไมถึงกิน
ยาเกินขนาดได้”

 “แม่ก็ไม่รู้”

 “แล้วแม่บอกลุงตหิรอืยงั” เตมิถามถงึพ่อของน้อง
เมื่อเห็นแมพ่ยักหน้าถึงค่อยรู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้าง เธอ
มองไปรอบ ๆ มองคนท่ีทยอยมานั่งรอเวลาเข้าเยี่ยม 
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นาฬิกาแขวนผนังบอกเวลาสี่โมงยี่สิบเก้านาที

 “แล้วเติมเหนื่อยไหมลูก มาตั้งไกล” เติมหันมา
มองแม่ ทีแรกเธอจะตอบว่าเหนือ่ยแต่พอเห็นสีหน้าอดิโรย
ของแม่แล้วก็เปลี่ยนค�าตอบ

 “ไม่เลย แม่ล่ะ เหนื่อยไหม ได้นอนบ้างหรือยัง”

 “ไม่เหนื่อยเลย แค่นี้เอง”

 เติมพยักหน้าจากนั้นก็ไม่รู้จะพูดหรือคุยอะไรต่อ 
หลายปีท่ีผ่านมาเธอกับแม่คุยกันทีไรเป็นทะเลาะกันทุกที 
หลัง ๆ มานี้เราเลยคุยกันน้อยมาก 

 เวลาท่ีแม่โทรมาหาเธอก็เลี่ยงไม่รับสายบ้างเพื่อ
ตดัร�าคาญ ถ้ามีธุระส�าคญักร็บีโทร รบีคยุ รบีวางสาย ไม่มี
โอกาสได้ถามไถ่ความเป็นไปของกนัและกนัเลย ไม่คดิเลย
ว่าการท�าแบบนั้นจะท�าให้ตอนพบหน้ากันรู้สึกอึดอัดใจ
ขนาดนี้

 “แม่อยากกินกาแฟไหมเดี๋ยวเติมลงไปซื้อให้ แม่
ยังกินกาแฟด�าเหมือนเดิมหรือเปล่า” เติมถามหลังจากนั่ง
เงียบอยู่นานสองนาน

 “ไม่ต้องหรอกลูก มาตั้งไกลนั่งอยู่กับแม่นี่แหละ 
เดี๋ยวเขาก็ให้เข้าไปเยี่ยมน้องแล้ว”

 “อีกตั้งครึ่งชั่วโมง ลงไปแค่นี้เอง”

 “ไม่เป็นไร นั่งอยู่นี่แหละ ไม่ต้องไปไหนแล้ว”
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 แม่คว้าแขนของเติมเอาไว้แล้วดึงกลับมานั่งลง 
ข้าง ๆ จับเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อย 

 “ไม่ต้องไปไหนแล้วนะ”

 เติมนิ่งเงียบไม่ตอบค�าถามเพียงนั่งอยู ่ตรงนั้น 
ข้าง ๆ แม่ กระทั่งนาฬิกาบอกเวลาห้าโมง
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 ภายในห้องพักผู้ป่วยมีเตียงอยู่สองเตียง เติมเดิน
ตามแม่ผ่านหน้าเตยีงท่ีหนึง่ไปยงัเตยีงตดิหน้าต่าง ไล่มอง
ตั้งแต่เครื่องวัดชีพจรท่ีตั้งอยู ่ข้างเตียงไปยังสายท่ีห้อย
ระโยงระยาง ป้ายกระดาษสีขาวพิมพ์ชื่อ ตุลยา ติดอยู่ที่
หัวเตียง

 บรรยากาศเช่นนีพ้าให้เตมิคดิไปถงึวนัท่ีแม่คลอด
น้อง ตอนนั้นเติมเพิ่งกลับจากโรงเรียน ลุงกิตติรออยู่หน้า
บ้านเมื่อเห็นเธอลงจากรถโรงเรียนคุณลุงก็รีบตรงมาพา
เธอไปโรงพยาบาลทันที

 คุณลุงพาเธอไปเจอหน้าน้อง ตอนนั้นเต็มตัวเล็ก
นดิเดยีว น้องอยู่ในห่อผ้าสีชมพู คณุลงุกิตตบิอกเธอว่าน้อง

เติม ≠ เต็ม
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เป็นผู้หญิง เตมิเป็นคนตัง้ชือ่ ตลุยา ให้น้องเพราะมันดเูข้า
กับชื่อ ตุลา ของเธอ ส่วนชื่อ เต็ม ลุงกิตติเป็นคนตั้ง คุณ
ลุงให้เหตุผลว่าชื่อเต็มดูเข้ากับชื่อเติม เวลาเรียก เติมเต็ม 
ต่อกันดูน่ารักดี

 เมื่อเต็มขึ้นชั้นประถม น้องมาถามเรื่องท่ีมากับ
ความหมายของชือ่ตวัเอง พอเตมิเล่าให้ฟังกห็น้างอไปพกั
ใหญ่บอกว่ามันดูไม่น่าสนใจเหมือนชื่อของเพื่อนคนอื่น ๆ 
คล้ายพ่อแม่ไม่ตั้งใจตั้งชื่อให้ เต็มยังบอกอีกว่าพ่อแม่รัก
เตมิมากกว่า มอีะไรกค็ดิถงึเตมิก่อนเตม็เสมอซึง่นัน่ไม่จรงิ
เลย

 เตมิมองน้องสาวท่ีนอนอยู่บนเตยีง เตม็ดซูบูซดีไม่
เหมือนครั้งสุดท้ายท่ีเจอกัน เธอยิ้มให้น้องสาวตอนท่ีเต็ม
หันมามอง ก่อนน้องจะก้มหน้าลงไปมองมือของตัวเอง

 “พอรู้ว่าเต็มเข้าโรงพยาบาล พี่เติมเขาก็รีบบิน
กลับมาเลยนะ” แม่เดนิไปนัง่ลงท่ีเก้าอีข้้างเตยีงแล้วพดูกบั
น้องด้วยเสียงกระเซ้าเย้าแหย่ “ดูซิ ท�าคนเขาตกอกตกใจ
กันไปหมด”

 “เต็มผิดเอง เต็มน่าจะตายไปเลย แม่กับพี่เติมจะ
ได้ไม่ต้องเหนื่อย”

 “เต็มพูดอะไร! อย่ามาพูดกับแม่แบบนี้นะ รู้ไหม
ว่าแม่เป็นหว่งขนาดไหน!” โอบขึ้นเสียง เธอแสดงความ
เสียใจออกมาด้วยท่าทีโกรธเกรีย้วเตมิท่ีเห็นท่าไม่ดรีบีเดนิ



87

เข้ามาจับแขนแม่ไว้ทันที

 “แม่” เติมเรียกแม่พลางลูบแขนท่ีจับอยู่เบา ๆ 
ก่อนหันมองสีหน้าของเต็มท่ีเรียบเฉยไร้ความรู้สึกใด ๆ 
“แม่ลงไปนั่งร้านกาแฟข้างล่างก่อนดีกว่า แม่ไม่ได้นอนมา
ทั้งคืนแล้วเดี๋ยวเติมดูน้องเอง”

 โอบเอื้อสูดลมหายใจแล้วลุกเดินจากไปท้ังน�้าตา 
เตมิมองตามแผ่นหลงัเล็กแคบไปจนสุดสายตาก่อนนัง่ลงท่ี
เก้าอี้ข้างเตียงผู้ป่วย

 “เป็นไง เจ็บไหมเนี่ย” เติมแตะลงท่ีหลังมือของ
น้องที่ตอนนี้เจาะสายน�้าเกลืออยู่ เต็มส่ายหน้า

 “ท�าไมเต็มพูดอยา่งนั้นกับแม่ล่ะ รู้ไหมแม่อยู่รอ
เต็มตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะ ไม่ได้นอนเลย”

 “เตม็แค่คดิแบบนัน้” เตมิมองน้องท่ีก้มหน้าลงบบี
มือของตัวเองไปมา ดวงตาท้ังสองข้างของนอ้งแดงก�่า 
“เตม็ไม่อยากให้ป๊าเหนือ่ย ไม่อยากให้แม่เหนือ่ย ไม่อยาก
ให้พี่เติมเหนื่อย”

 “พี่ไม่เหนื่อยเลย”

 “เตม็รู้ว่าทุกคนเหนือ่ย ป๊าต้องท�างานหนกัเพือ่ส่ง
เต็มเรียน แม่ก็ต้องคอยมาเป็นห่วง” เต็มยกมือข้ึนปาด
น�้าตา น้องหัวเราะเบา ๆ แล้วพูดต่อไปว่า

 “ถ้าไม่มีเต็มทุกคนคงมีความสุขกว่านี้”
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 “ท�าไมคิดอย่างนั้น ถ้าไม่มีเต็มพี่จะอยู่ยังไง”

 “พีเ่ตมิกอ็ยู่ต่อไปเหมือนท่ีเคยอยู่ ตืน่เช้าไปท�างาน 
คยุกบัลกูค้า ไปเท่ียวกบัเพือ่นบ้าง ไปดหูนงั ไปขึน้ดอย ไป
กินข้าว ต่อให้ไม่มีเต็มพี่เติมก็อยู่ได้”

 เติมนิ่งฟังส่ิงท่ีน้องพูด เธอรู้สึกแสบจมูกและหัว
ตาคล้ายว่าน�้าตาจะไหลลงมาในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้

 “พี่ขอโทษ”

 “พี่เติมจะขอโทษท�าไม”

 “ขอโทษที่พี่ไม่อยู่กับเต็ม” เติมรู้สึกผิดจากก้นบึ้ง
ของหัวใจที่ปล่อยน้องเอาไว้คนเดียวแล้วหนีไป

 “มันไม่ใช่ความผิดของพี่เติมเลย เต็มรู้ว่าอยู่ท่ีนี ่
พี่เติมไม่มีความสุข” เต็มร้องไห้หนักขึ้น เสียงสะอื้นกรีด
หัวใจของเติมให้เป็นแผล เติมเอื้อมไปจับมือของน้องไว้
แล้วบีบมันแน่น เต็มเองก็ออกแรงกระชับมือนั้นตอบ

 “ถ้าเป็นไปได้เต็มก็อยากไปกับพี่เติมด้วยแต่เต็ม
เหนือ่ยแล้ว เตม็ไม่อยากไปเป็นภาระใครแล้ว ไม่อยากตืน่
ไปเรียน ไม่อยากเจอหน้าเพื่อน  ไม่อยากเจอป๊ากับแม่ ถ้า
หลบัตานอนแล้วไม่ตืน่ขึน้มาอกีได้ เตม็กอ็ยากให้เป็นแบบ
นั้นหรือถ้าเดินออกไปแล้วรถชนเต็มก็ไม่เสียใจแล้ว”

 “พี่ขอโทษนะ พี่ขอโทษจริง ๆ” เติมขยับมานั่งบน
เตยีง ดงึตวัน้องเข้ามากอด เตม็สะอืน้จนตวัโยนซบหน้าลง
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บนไหล่ของพ่ีสาวแต่ต่อให้อ้อมกอดนีจ้ะอบอุ่นเพียงใดกไ็ม่
อาจเยียวยารักษาความรู้สึกของเต็มได้เพราะดวงใจท่ีถูก
ความคิดแง่ลบกัดกินมานานแตกสลายไปเสียแล้ว

 แม้จะอยู่ในอ้อมกอดของพีส่าวผู้เป็นท่ีรกัแต่ในใจ
เต็มยังคงก่นด่าตัวเองไม่หยุดหย่อน เธอคิดถึงค�าพูดเจ็บ
แสบมากมายที่เคยได้ยินว่าเธอเป็นเพียงลูกชังที่พ่อแม่ทิ้ง
ขว้าง ไม่เคยเป็นที่รัก เป็นเด็กมีปัญหา ดื้อรั้น เอาแต่ใจ

 “ท�าไมเต็มท�าอะไรก็ไม่ดีเลย เต็มตอ้งท�ายังไงถึง
จะเป็นแบบพี่เติมได้ เต็มต้องท�ายังไงทุกคนถึงจะรักเต็ม
บ้าง”

 “พี่รักเต็มนะ รักมาก ๆ  เลย แม่ก็รักเต็ม ลุงติก็รัก
เตม็ ไหนจะเพือ่น ๆ  ของเตม็อกี ทุกคนรกัเตม็กนัหมดเลย 
เตม็อย่าพดูอย่างนีเ้ลยนะ” เตมิกระชบัอ้อมกอดให้แน่นขึน้
อีก กลัวเหลือเกินว่าถ้าปล่อยมือคราวนี้น้องจะไม่อยู่กับ
เธอแล้ว

 “ถ้ารักแล้วท�าไมทุกคนไม่อยู่กับเต็ม ท�าไมทุกคน
ทิ้งเต็มไว้คนเดียว”

 เติมพูดไม่ออก เธอไม่รู้จะตอบน้องอย่างไร จะ
บอกได้อย่างไรว่าตอนท่ีเธอออกจากบ้านไปนั้น ส่ิงท่ีเธอ
คิดถึงมีแต่อนาคตอันสดใสของตัวเอง จะบอกได้อย่างไร
ว่าตอนนั้นเธอไม่ได้คิดถึงน้องเลยแม้แต่น้อย เติมกลั้น
สะอื้น สองแขนยิ่งกอดน้องแน่นกว่าเดิม



90

 “ท�าไมตอนที่เต็มต้องการที่สุด ทุกคนไม่มีใครอยู่
กับเต็มเลยทุกคนไปอยู่ไหนกันหมด”

 

 หลังจากร้องไห้จนเหนื่อยเติมก็ปล่อยให้น้องได้
นอนพักส่วนตัวเองก็นั่งมองอยู่ปลายเตียง ผ่านไปราว
สามสบินาทีแม่ก็เข้ามาในห้องพร้อมลุงติพ่อของเต็ม

 “ลุงติมานานหรือยังคะ”

 “ลุงเพิ่งมาเมื่อกี้เอง แล้วเรามานานหรือยัง”

 “สักพักแล้วค่ะ”

 “เตมิอยู่ตัง้เชยีงใหม่ยงัมาถงึเรว็กว่าลงุ ลงุนีใ่ช้ไม่
ได้เลย”

 “ไม่หรอกค่ะ” เตมิรบีส่ายหน้าแต่กไ็ม่รู้จะพดูอะไร
ต่อ ลุงติท่ีเห็นอย่างนั้นเพียงแค่ยิ้มก่อนจะเดินไปยืนข้าง
เตียงผู้ป่วย

 เติมมองลุงติแล้วคิดไปถึงครั้งแรกที่เจอเขา ตอน
นั้นเธอเรียนอยู่ชั้นอนุบาล แม่พาลุงติไปรับเธอที่โรงเรียน 
เขาพาเธอกบัแม่ไปกินข้าวท่ีร้านอาหารจนีก่อนจะพาไปส่ง
บ้าน คนืนัน้แม่ถามเตมิว่าชอบลุงตหิรอืเปล่า เธอพยกัหน้า 
จากนัน้ลุงตกิเ็ข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของครอบครวั บางวันเขา
ยังมารับเติมท่ีโรงเรียนแทนแม่ เขาสอนเติมท�าการบ้าน
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และนั่งดูการ์ตูนช่วงหัวค�่าเป็นเพื่อนก่อนส่งเติมเข้านอน

 พอโตขึน้อกีหน่อยลุงตกิส็อนเตมิเรือ่งมารยาทบน
โต๊ะอาหารและมารยาททางสังคม เตมิตดินสัิยขอบคณุคน
ไปท่ัวก็เพราะค�าสอนของลุงติ บางครั้งเติมยังรู้สึกว่าเขา
เหมือนพ่อมากกว่าพ่อแท้ ๆ เสียด้วยซ�้า

 นี่อาจเป็นเพียงเรื่องเดียวท่ีท�าให้เติมรู้สึกอิจฉา
น้อง เตมิอจิฉาท่ีน้องได้เจอพ่อทุกเดอืน อจิฉาท่ีพ่อของน้อง
สนบัสนนุทุกอย่าง อจิฉาท่ีพ่อของน้องรกัน้องมากกว่าใคร

 แม้ว่าลุงติจะไม่ได้อยูก่ับเต็มแต่ลุงติก็คิดถึงเต็ม
เสมอ ลงุตทิ�างานหนกัเพือ่ซือ้บ้านให้เตม็กบัแม่อยู่ ส่งเตม็
เรียนโรงเรียนหญิงล้วนค่าเทอมแพงระยับ ให้เรียนพิเศษ
กับสถาบันชื่อดังท่ีสุด ลุงติส่งเสริมและสนับสนุนเต็มทุก
อย่าง

 เติมเองก็อยากให้พ่อของเธอเป็นแบบนั้น อยาก
ให้เขารักและเข้าใจเธอบ้าง

 “เข้าเยี่ยมได้ถึงหนึ่งทุ่มนะคะ”

 นางพยาบาลคนหนึง่ชะโงกหน้าเข้ามาบอกในห้อง 
ลุงติท่ียืนลูบหัวเต็มยกนาฬิกาข้ึนมองก่อนจะหันกลับไป
มองน้องอีกครั้ง

 “เดีย๋วป๊ามาเยีย่มใหม่นะ” ลงุตว่ิาแล้วลบูแก้มเตม็
ครั้งหนึ่งก่อนจะเดินมาหาเตมิกับแม่
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 “ไปกันเถอะ ให้คุณหนูเขาพักผ่อน”

 แม่โอบพยักหน้าก่อนลุกไปจัดหมอนจัดผ้าห่มให้
น้อง เมือ่เห็นว่าเรยีบร้อยแล้วจงึค่อยคว้ากระเป๋าเดนิออก
จากห้องแต่ก่อนจะเดนิตามลงุตกิบัแม่ออกไป เตมิหันมอง
น้องอีกครั้ง เมื่อเห็นว่าเต็มยังหลับไม่รู้เรื่องรู้ราว ถึงยอม
กลับในที่สุด

 “เตมิจะกลบัเชยีงใหม่วนัไหน” ลงุตถิามขณะท่ีท้ัง
สามคนลงลิฟต์มาด้วยกัน

 “ยังไม่รู้เลยค่ะ อาจจะอาทิตย์หน้า”

 “หัวหน้าไม่ว่าใช่ไหม”

 “ไม่ว่าค่ะ หัวหน้าใจดี เติมบอกเขาว่าถ้ามีงานเร่ง
ให้ส่งมาทางอีเมลเขายังบอกเลยว่าให้ห่วงตัวเองก่อน” 
เติมหัวเราะส่วนลุงตยิิ้มน้อย ๆ คล้ายจะพอใจ

 “ดีแล้วล่ะ มีหัวหน้างานดีก็ดีแล้ว”

 หลงัจากนัน้ในลฟิต์กไ็ม่มบีทสนทนาใด ๆ  อกี เตมิ
มองแม ท่ี่ยืนอยู ่มุมลิฟต ์ สีหน ้าแม ่โอบดู ไม ่ดี เลย  
ท้ังเหนื่อยล้า ท้ังซีดเซียว คล้ายจะเป็นลมอยู ่รอมร่อ  
อีกท้ังบรรยากาศในลิฟต์ยังอึดอัดแปลก ๆ เติมเดาว่า 
ก่อนหน้านี ้ตอนท่ีแม่เจอหน้าลงุต ิท้ังคู่คงได้คยุกนับ้างแล้ว
และคงเป็นบทสนทนาที่ไม่ดีเท่าไรนัก

 “ถ้าอย่างนั้นผมกลับล่ะ คุณก็ขับรถดี ๆ” ทันทีที่
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ประตูลิฟต์เปิดออกลุงติก็พูดขึ้นมา

 “แล้วพรุ่งนี้คุณจะมาหาคุณหนูไหมคะ”

 “อาจจะมาตอนเยน็ ๆ ” ตอบแม่เสรจ็แล้วลงุตกิหั็น
กลับมายิ้มให้เติม “ลุงไปนะเติม ฝากดูแลน้องด้วยล่ะ”

 หลังจากแยกกับลุงติ เติมกับแม่ก็เดินลงมาที่ลาน
จอดรถชัน้ล่าง เตมิมองรถสัญชาตญ่ีิปุ่นคนัเดมิท่ีแม่เคยขบั
ไปส่งเธอท่ีโรงเรยีนแล้วเกิดคดิถงึอดตี เธอเคยทะเลาะกบั
แม่บนรถคันนี้ เคยอ่านหนังสือสอบบนรถคันนี้ เคยนั่ง
ร้องไห้เพราะโดนพ่อดุบนรถคันนี้

 “เติมขับแล้วกัน” เติมเงยหน้ามองแม่ที่ยื่นกุญแจ
รถมาให้

 “เติมไม่รู้ทางนะ”

 “เดี๋ยวแม่บอก”

 เติมก้าวขึ้นมานั่งหลังพวงมาลัย มองแม่ท่ีเปดิ
ประตเูข้ามานัง่ลงท่ีเบาะข้างคนขบั เธอรู้สึกตืน่เต้นไม่น้อย
ตอนที่ขับรถออกจากที่จอด นี่เป็น ครั้งแรกที่เธอได้ขับรถ
ให้แม่นั่ง สมัยก่อนตอนอยู่มัธยมปลายเธอเคยขอให้แม่
สอนขับรถแต่แม่ไม่สอนให้ แม่บอกว่าเดี๋ยวนี้อันตราย คน
ไม่ค่อยท�าตามกฎจราจร

 ตอนนั้นเติมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรนักเพราะเห็น
แม่ก็ขับรถได้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอะไรเลยสักครั้ง
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แต่พอโตขึ้นแล้วได้ลองขับรถด้วยตัวเองเธอถึงเข้าใจ ท้ัง
รถมอเตอร์ไซค์ท่ีขับฉวัดเฉวียนไปมา ท้ังรถบรรทุกไม้
บรรทุกหินท่ีชอบดดีมาใส่กระจก ไหนจะพวกรถท่ีชอบปาด
ซ้ายขวา ขับเหมือนรีบจะไปไหนนั่นอีก ไม่รู้ว่าแม่ขับรถ
อย่างไรถึงไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลย 

 ถ้าหากว่ามีแม่ขับรถไปส่งท่ีท�างานทุกวันเหมือน
สมัยตอนไปเรียนคงจะดีไม่น้อย

 “ท�าไมแม่ถงึขบัรถเก่งจงั เตมิไม่เคยเห็นแม่ขบัรถ
ไปชนใครเลย”

 “เวลาขับก็ระวัง ๆ เนี่ยอย่าไปจ่อใกล้ท้ายรถคัน
ข้างหน้ามาก เวลาเขาขับแล้วเบรกกะทันหันจะได้หยุดทนั 
เดี๋ยวนี้คนใจร้อน ขับรถกันอันตราย ไม่เหมือนสมัยก่อน 
ตอนนัน้แม่หัดขับรถวนัเดยีวกอ็อกถนนใหญ่ได้เลย รถน้อย 
คนก็ขับกันช้า ได้ใบขับขี่ตลอดชีพด้วย”

 “แล้วใบขับขี่นั้นยังอยู่ไหม”

 “ไม่อยู่แล้ว” แม่หัวเราะ “รู้อย่างนี้ตอนนั้นแม่ไป
จ่ายค่าปรับดีกว่า ขี้เกียจไปต่อใบขับขี่”

 “แม่ยงัขบัรถไปส่งเตม็ท่ีรถไฟฟ้าอยู่ไหม น้องเคย
เล่าให้เตมิฟังว่าแม่ขบัรถไปส่งทุกเช้า” แม่โอบเงียบไม่ตอบ
ค�าถาม เตมิเหลอืบมองเล็กน้อยก่อนหันมองถนนตามเดมิ

 “แม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้ว”
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 “แล้ว..” เติมสูดลมหายใจพยายามนับหนึ่งถึงสิบ
เพื่อระงับความขุ่นเคือง “พี่เจตยังอยู่ที่บ้านไหม”

 ครัง้นีไ้ม่ว่าจะรอนานแค่ไหนแม่โอบกไ็ม่ตอบ เตมิ
รู้ทันทีว่าค�าตอบของค�าถามท่ีว่าคือ ใช่ เธอก�าพวงมาลัย
แน่นไม่คยุอะไรกบัแม่อกี ตลอดทางมเีพยีงเสียงบอกให้ชดิ
ซ้ายชิดขวาเป็นระยะเท่านั้นจนกระทั่งมาถึงหน้าบ้าน

 “เติมเข้าบ้านก่อนนะ” เติมบอกแม่ก่อนเงยหน้า
มองบ้านท่ีเปิดไฟสว่างไสว เธอสูดลมหายใจเข้าลกึ หันไป
คว้ากระเป๋าแล้วเปิดประตูก้าวลงมา 

 เสียงโทรทัศน์ดงัออกมาจากบ้าน ยิง่เดนิเข้าไปใกล้
เท่าไรก็ยิ่งได้ยินชัดเจนขึ้นเท่านั้น เติมค่อย ๆ เลื่อนเปดิ
ประต ูท่ีโซฟามคีณุปู่คณุย่านัง่กนัอยู่สามคน ส่วนคนท่ีเธอ
เกลียดขี้หน้ามากที่สุดในชีวิตนั่งอยู่ที่พื้น

 “อ้าวหนูเติม กลับมาจากเชียงใหม่แล้วเหรอลูก” 
เติมยกยิ้ม กระพุ่มมือไหว้คุณปู่และคุณย่าตามมารยาท
ก่อนมองหน้าคนที่นั่งอยู่ที่พื้น

 “ค่ะ กลับมาเยี่ยมเต็ม”

 “อ๋อ ตาเจตบอกย่าแล้ว น่าสงสารนะ แล้วอาการ
เป็นยังไงบ้าง”

 “หมอบอกต้องดูอาการอีกอาทิตย์หนึ่งค่ะเพราะ
น้องกินยาเกินขนาดอาจจะต้องตรวจตับกับสมองด้วย”
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 “เมื่อวานปู่กับย่าก็เห็นหนูเต็มยังดูสบายดีอยู่เลย 
ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่อง รู้อย่างนี้ย่าน่าจะนอนท่ีนี่มีอะไรก็ยัง
ดูแลได้”

 “ย่าภีได้คุยอะไรกับน้องบ้างไหมคะ”

 “ก็คุยนะ เรื่องเรียนเรื่องอะไรเนี่ยแหละแต่ก็ไม่มี
อะไร หนูเต็มเขาก็ยิ้มแย้มดี”

 เติมพยักหน้าก่อนจะยกมือไหว้แล้วขอตัวขึ้นชั้น
บน ตอนท่ีเปดิประตูเข้ามาในห้องน้อง เติมรู้สึกเหมือน
อยากจะอาเจยีน เธอยกมือข้างหนึง่ขึน้ปิดปากปิดจมกูและ
ใช้มืออีกข้างตบสวิตช์ไฟ 

 สภาพห้องเละเทะ คราบอาเจียนเปื้อนอยู่ท้ังบน
เตียงและบนพื้น กองหนังสือล้มระเนระนาด หมอนผ้าห่ม
กระจายไปคนละทิศละทาง เธอมองเห็นขวดยากลิง้อยู่บน
พื้น เม็ดยาสีขาวร่วงเกลื่อนกลาด เติมก้าวข้ามทุกอย่างที่
ล้มอยู่บนพื้นมาเปดิหน้าต่างเพื่อระบายกลิ่น เมื่ออากาศ
ในห้องถ่ายเทเธอค่อยหายใจสะดวกขึ้น

 เติมกวาดตามองไปรอบ ๆ ห้องคล้ายเห็นภาพ
น้องสาวท่ีดิ้นทุรนทุรายปัดปา่ยข้าวของจนล้มไม่เป็นท่า 
เธอก้มลงหยิบขวดยาขึ้นมาอ่านฉลาก เม่ือมองไปท่ีหัว
เตยีงกเ็ห็นขวดแบบเดยีวกนันีว้างเรยีงกนัอยู่และยงัมกีอง
ยาอีกกองหนึ่งวางอยู่ด้วย

 เติมหยิบแผงยาเหล ่านั้นขึ้นมาดู ท้ังหมดนี ้
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ล้วนเป็นยาแก้ปวด ทั้งพาราเซตามอล ไอบูโพรเฟน และ
อื่น ๆ ที่เธออ่านไม่ออก เติมเอนหลังพิงผนังข้างหัวเตียง 
เธอเหมือนไม่เคยรู้จักน้องของตัวเองมาก่อน เธอไม่เคยรู้
วา่น้องมีปัญหา ไม่เคยรู้ว่าน้องทุกข์ทรมาน นี่คงเป็นอีก
ด้านหนึ่งที่เต็มไม่เคยแสดงออกมา

 เติมสูดลมหายใจเข้าแล้วนับหนึ่งถึงสิบ ถึงยี่สิบ 
จนถึงร้อยแต่กลับไม่ช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้นสุดท้ายเธอก็ไม่
อาจกล้ันน�้าตาได้อีกต่อไป ความรู้สึกผิดถะถั่งท่วมทน้ 
ในใจ เธอชันเข่าขึ้นมาใช้มันซับน�้าตาที่ไหลลงมาไม่หยุด

 เม็ดยาท่ีเกลื่อนกลาดอยู ่รอบตัวคล้ายตอกย�้า
ความจริงท่ีว่าเธอเกือบเสียน้องสาวไปแล้ว เติมกวาดยา
พวกนั้นมาก�าเอาไว้ ส่งเสียงกรีดร้องในคอก่อนจะปาพวก
มันลงบนพื้น ลุกขึ้นกระทืบจนเม็ดยาแตกเป็นผง

 หลงัระบายอารมณ์จนเหนือ่ย เตมิท้ิงตวันัง่ลงก่อน
จะเอนหลงันอน กางแขน กางขาอย่างหมดสภาพ เธอหอบ
หายใจมองเพดานสีขาวและโคมไฟ หลังจากได้ระบาย
ความรู้สึกด้านลบออกไปบ้างเธอก็เริ่มใจเย็นลง เติมโยน
ค�าถามเกี่ยวกับอดีตท้ิงไปแล้วเริ่มคิดถึงส่ิงท่ีจะท�าต่อจาก
นี้ บางทีคงต้องเริ่มจากเก็บกวาดห้องเป็นอย่างแรก
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 เตมิตืน่ตัง้แต่ท้องฟ้านอกหน้าต่างยงัไม่สว่างด ีเธอ
ล้างหน้าแปรงฟันแล้วเดนิออกไปหาของกินท่ีหน้าปากซอย 
ร้านแผงลอยตัง้เรยีงราย ท้ังร้านหมป้ิูง บะหมีห่มูแดง ข้าว
มนัไก่ น�า้เต้าหู้และปาท่องโก๋ กลิน่หอมอบอวลชวนน�า้ลาย
สอ เธอชะเง้อมองปาท่องโก๋สีเหลืองทองในถาด เมื่อเห็น
ว่าไม่ใส่งาเหมือนที่อื่น ๆ ก็รีบมาต่อแถวซื้อ 

 ขากลบัเตมิเดนิดืม่กาแฟโบราณเข้ามาในซอยบ้าน 
สองมอืถอืถงุพลาสตกิใส่อาหารพะรงุพะรงั เธอค่อย ๆ  ใช้
เท้าเลือ่นเปิดประตบู้านก่อนจะใช้ไหล่ดนัให้ประตเูปิดออก
กว้างกว่าเดิม ตอนที่ก�าลังจะปิดประตูก็มีเสียงดังตึงตังมา
จากชั้นบน

การกระทำา = คำาตอบ  
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 “ซือ้อะไรมาเยอะแยะ” เจตถามก่อนจะเดนิมาเปิด
ดูถุงท่ีเติมเพ่ิงวางลงบนโต๊ะกินข้าว เห็นอันไหนน่ากิน
หน่อยก็หยิบเข้าปาก “ขอกินนะ”

 “กินไปแล้วจะมาขอท�าไม” เติมถอนหายใจด้วย
ความร�าคาญก่อนจะเดินหนีมาหยิบจานในห้องครัว

 “มีตัง้เยอะแยะแบ่งหน่อยไม่ได้หรอืไง” เจตตะโกน

 “แล้วจะท�าไมล่ะ ก็ไม่ได้ซื้อมาให้คนอื่นกิน” เติม
ตะโกนกลบัไป ในใจอยากขว้างจานกระเบือ้งใส่หัวคนท่ียนื
อยู่ข้างนอกนัก

 “โตป่านนีย้งัไม่เลกินสัิยขีง้กอกีเหรอ ท�านสัิยอย่าง
นี้คนเขาจะเกลียดเอานะ”

 “แล้วพี่เจตล่ะ โตป่านนี้ยังไม่เลิกนิสัยเกาะคนอื่น
กินอกีเหรอ ท�าอย่างนีค้นเขาจะเกลยีดเอานะ” เตมิว่าเสียง
ฉุนก่อนเดินมาวางจานข้าวที่โต๊ะ

 “นสัิยเหมือนแม่ไม่มีผดิ” เจตท�าสีหน้าเออืมระอา
ก่อนนั่งลงใส่ถุงเท้า เติมมองค้อนก่อนเดินกระแทกส้นเท้า
ไปที่ครัวอีกครั้ง เธอเปิดตู้เย็นหยิบน�้ามาดื่มแล้วยืนรออยู่
ในครัวจนกระท่ังได้ยินเสียงปดิประตูจึงค่อยเดินกลับออก
ไป

 ตั้งแต่เด็กจนโตเติมไม่เคยให้ความเคารพยกย่อง
เจตในฐานะพ่อเลย ท้ังยงัรู้สึกว่าเขาท�าอะไรกด็ขูดัหูขดัตา
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ไปเสียหมด เขาเป็นผู้ใหญ่ที่มีนิสัยชอบเอาชนะ ทั้งยังติด
การพนันและปากเสียเป็นท่ีหนึ่ง ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งท่ีเติม
ต้องทนฟังเขากระทบกระเทียบ

 เติมจ�าได้ฝังใจว่าครั้งแรกท่ีเจอพี่เจต เขานั่งอยู่ท่ี
โซฟาส่วนแม่ยืนกอดอกอยู่หน้าโทรทัศน์ ตอนนั้นเธอเพิ่ง
กลับมาจากโรงเรียนประจ�าพอเห็นว่าพวกเขาก�าลังเถียง
กนัเสียงดงักไ็ม่กล้าเข้าไป เตมิจ�าได้ว่าแม่ตะโกนค�าว่า หยดุ 
กับ พอ หลายต่อหลายครั้งแต่พี่เจตกลับยิ่งด่าแม่ด้วย
ถ้อยค�ารุนแรงมากขึ้น

 เติมสะดุ้งทุกครั้งท่ีเขาท�าท่าจะเขา้ไปท�าร้ายแม่ 
เธอขย�ากระโปรงจนยับย่นแต่ขาท้ังสองข้างกลับไม่
ขยับเขยื้อน เติมยืนฟังพี่เจตกับแม่ทะเลาะกันอยู่นานและ
ประโยคหนึง่ท่ีเธอจ�าได้ไม่มวีนัลมืกค็อืส่ิงท่ีเขาตะคอกถาม
เอากับแม่

 ‘ทีแรกบอกมลูีกคนเดยีว แล้วตอนนีบ้อกมีสองคน 
โผล่มาจากไหนอีกวะ!’

 เตมิอยากตะคอกกลบัไปว่า ‘คนท่ีต้องถามคอืเตมิ
ต่างหาก!’ แต่เติมก็ไม่กล้า เธอนั่ง ๆ ยืน ๆ อยู่ข้างประตู
บ้านปล่อยให้ยุงกัดอยู่เป็นชั่วโมงกว่าจะกล้าเข้าไปข้างใน 

 เหตุการณ์ครั้งนั้นท�าให้เธออคติกับพี่เจตมาโดย
ตลอดและยงัท�าให้รู้สึกโกรธเกลยีดแม่ตวัเองอยู่ลกึ ๆ  ด้วย 
หลายครั้งท่ีเธออยากจะคุยเรื่องนี้กับแม่แต่เธอก็กลัวค�า
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ตอบ กลัวว่าแม่จะพดูในส่ิงท่ีเธอรู้ดอียู่แล้วออกมา กลวัว่า
พอได้ยนิแล้วเธอจะเสียใจยิง่กว่าท่ีเป็นอยู่ สุดท้ายเธอเลย
เลือกท่ีจะกลบฝังค�าถามนั้นเอาไว้ หนีจากทุกส่ิงไปอยู่ตัว
คนเดียวในที่ ๆ จะไม่ต้องมาคิดเรื่องเหล่านี้อีก

 เติมก้มหน้ามองจานข้าว หยิบช้อนส้อมท่ีวางไว้
ข้าง ๆ ขึ้นมา เธอตักข้าวเข้าปากช้า ๆ พลางส่งเสียง
หัวเราะหยามหยนัตวัเอง เตมิรบีเงยหน้าขึน้มองฝ้าเพดาน
เพื่อไม่ใหน้�้าตาหยดลงจานข้าวเพราะรูด้ีว่าข้าวคลุกน�า้ตา
นั้นไม่อร่อยเสียเลยทั้งขม ทั้งฝาด ยากจะกล�้ากลืน

 นานสองนานท่ีเติมนั่งเอนหลังแล้วเงยหน้าอยู่ท่ี
โต๊ะกินข้าว การกลับบ้านครัง้นีท้�าให้เตมิได้ระลกึถงึอดตีท่ี
ท้ิงไว้ก้นหีบมาแสนนาน   ความเจบ็ปวดท่ีเกิดขึน้ท�าให้เตมิ
รู้ว่าเวลาไม่ได้เยยีวยาทุกส่ิงและความทรงจ�าบางอย่างต่อ
ให้ผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงส่งผลต่อจิตใจอยู่วันยังค�่า

 นั่งคิดอะไรอยู่นานเม่ือมองนาฬิกาอีกครั้งก็ใกล้
เวลาเข้าเยี่ยมแล้ว เติมรีบก้มหน้าก้มตากินข้าวจากนั้นก็
เกบ็กวาดเศษอาหารและเชด็โต๊ะให้เรยีบร้อยก่อนวิง่ขึน้ชัน้
สองเพื่ออาบน�้าแต่งตัวเตรียมไปหาเต็ม
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 ตอนท่ีมาถงึห้องพกัผู้ป่วยของน้อง เตมิเห็นแม่นัง่
อยู่ข้างเตียงและเห็นผู้ชายอีกคนท่ีเธอไม่คุ้นหน้านั่งอยู่ท่ี
โซฟา เธอรีบกระพุ่มมือไหว้ไม่ให้เสียมารยาท อีกฝ่ายก็
พยักหน้าให้เล็กน้อยแล้วหันกลับไปเล่นโทรศัพท์ตามเดิม 

 บรรยากาศในห้องพกัออกจะประหลาดอยู่บ้าง จะ
ว่าสงบเงียบผ่อนคลายก็ไม่ใช่ อึดอัดกดดันก็ไม่เชิง เติม
มองไปท่ีน้องสาว เตม็เอาแต่ก้มหน้ามองผ้าห่ม พอมองไป
ที่แม่ก็เห็นว่ามีสีหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออก

 ดูท่าก่อนหน้าท่ีเธอจะเข้ามาแมก่ับน้องคงยังคุย
กันไม่รู้เรื่อง หรือบางทีอาจจะยังไม่ได้คุยกันเลยด้วยซ�้า 
เตมิคดิแล้วกล็อบถอนหายใจก่อนจะเปลีย่นมาถามเรือ่งท่ี
สงสัยแทน

 “ใครน่ะ” เติมถามถึงผู้ชายที่นั่งอยู่

 “เพื่อน” แม่ตอบกลับมาเสียงเบา เติมเลิกคิ้วมอง
ชายคนนัน้ครัง้หนึง่ไม่ได้คดิมากอะไรกบัค�าตอบ แต่ตอนท่ี
หันกลบัมาแล้วเห็นสีหน้าน้องสาวกฉ็กุคดิขึน้มาได้ว่าคนท่ี
แม่บอกว่าเป็นเพื่อนคงไม่ได้เป็นแค่นั้นอย่างแน่นอน

 แต่แม้ว่าจะสนใจอยากถามไถ่เรือ่งนีเ้ธอกไ็ม่คดิจะ
ท�าต่อหน้าน้อง เติมรีบจัดการอารมณ์แล้วหันกลับมาถาม
เต็ม

 “แล้วเราเป็นยังไงบ้าง” 
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 เต็มยิ้มให้เธอแล้วพยักหน้าบอกว่าไม่เป็นอะไร
มาก เติมที่เห็นน้องยิ้มได้บ้างแล้วก็รู้สึกยินดีไม่น้อยรีบก้ม
หน้ากค้นกระเป๋าแล้วยื่นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไปให้

 “พี่เอาโทรศัพท์มาให้ด้วย”

 “ขอบคุณค่ะ”

 เต็มยื่นมือมารับโทรศัพท์ไปถือ ทันทีท่ีปลดล็อก
เข้าไปได้ก็เจอเข้ากับข้อความนับร้อยของเพื่อน ๆ  เต็มกด
เข้าไปอ่าน เลือกตอบอันท่ีส�าคัญก่อน ดูเหมือนว่าดิวกับ
มายจะร้อนใจมากทีเ่ต็มไม่อ่านข้อความ เมื่อไล่อ่านตั้งแต่
ต้นก็พบว่าสาเหตุของความร้อนใจนั้นมาจากอีเมลของ
อาจารย์ที่ส่งมาให้แก้งานหัวข้อหนึ่งใหม่ทั้งหมด

 หัวข้อนัน้เป็นของมายท่ีเตม็ไม่มีเวลาแก้แล้วส่งไป
ให้อาจารย์ก่อนหน้านี้ เต็มร้อนใจรีบเลื่อนอ่านข้อความดู
ว่าเพือ่นแก้ปัญหากนัไปแล้วหรอืยงั เม่ือเห็นว่าดวิรบัอาสา
แก้บทนั้นด้วยตัวเองก็เบาใจไปเปราะหนึ่งและเมื่อได้อ่าน
งานที่เพื่อนส่งมาให้ตรวจก็รู้สึกโล่งใจในทันที

 เตม็รบีส่งข้อความไปขอโทษเพือ่น ๆ  เตรยีมใจไว้
ว่าจะต้องโดนด่ากลับมาอย่างแน่นอนแต่กลับผิดคาด ท้ัง
สองคนไม่ได้ด่าเธอเลยสักค�าแต่ส่งข้อความติดตลกกลับ
มาว่าเธอท�างานหนักมากแล้ว หายไปพักผ่อนสักวันสอง
วันจะเป็นไรไป 

 เมื่อเธอกดออกมาจากกลุ่มก็เห็นข้อความจากดิว
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ท่ีส่งแยกมา เนื้อความเริ่มต้นด้วยการขอโทษและลงท้าย
ด้วยการบอกว่าเธอเข้าใจแล้วว่าก่อนหน้านี้เต็มเหนื่อย
ขนาดไหนและต่อไปเธอจะไม่เอาแต่ใจอีก สัญญาว่าจะไม่
ผดิสัญญา เตม็อ่านทวนข้อความนัน้ซ�า้แล้วซ�า้เล่า รู้สึกยนิดี
เสียจนกลั้นยิ้มเอาไว้ไม่ไหว

 “ยิ้มอะไร แฟนเหรอ” เติมยิ้มพลางใช้นิ้วจิ้มแขน
น้องสาว เต็มรีบส่ายหน้า

 “เปล่า แต่เพื่อนน่ารัก”

 “นุ่มเหรอ”

 “ไม่ใช่ คนนี้เป็นเพื่อนในสาขา ก่อนหน้านี้เรามี
ปัญหากัน” น้องก้มหน้าเล่า “แต่ตอนนี้ดีกันแล้ว”

 เมื่อได้ยินเต็มตอบมาอย่างนั้นเติมก็ยิ่งยิ้มกว้าง 
ยกมือขึ้นลูบหัวน้อง ในใจนึกยินดี ท่ีป ัญหาของน้อง
คลี่คลายไปบ้าง

 “แล้วได้คุยกับนุม่หรือยัง” คราวนี้เต็มเงียบไป 
ท่าทางกงัวลชดัเจน เตมิลูบผมน้องช้า ๆ  มองเตม็ท่ีก้มหน้า
ลงกดโทรศัพท์อ่านข้อความจากเพื่อน

 “พ่ีเติมนุ่มส่งข้อความมาเยอะมากเลย พี่เติมว่า
นุ่มจะโกรธไหม”

 “ถ้าไม่อยากคุย เต็มไม่ต้องคุยก็ได้นะลูก” แม่พูด
แทรกข้ึนมาแต่เต็มไม่หันไปตอบ กลับยังไม่ละสายตาไป
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จากเติม

 “ถ้าเตม็ขอโทษ เพือ่นกค็งไม่โกรธหรอก” เตม็พยกั
หน้าก่อนจะส่งข้อความหาเพื่อน คุยกันสองสามข้อความ
นุ่มกโ็ทรกลบัมา ทีแรกเตมิคดิว่าจะพาแม่ออกจากห้องแล้ว
ปล่อยให้น้องคุยโทรศัพท์แต่เต็มกลับคุยกับเพ่ือนเพียงไม่
กี่ประโยคแล้ววางสาย

 “เดี๋ยวนุ่มมาหา”

 “เต็มอยากเจอเพื่อนไหมลูก” เต็มก้มหนา้ไม่พูด
กับแม่ เติมไม่แน่ใจว่าที่น้องท�าแบบนี้เพราะเรื่องเมื่อวาน
หรือมีปัญหามากกว่านั้น เธอทดเอาไว้ในใจว่าจะต้องคุย
เรื่องนี้กับท้ังสองคนและจะต้องช่วยให้ท้ังคู่กลับมาคุยกัน
ให้ได้

 ขณะนั้นนาฬิกาบอกเวลาเท่ียงครึ่งพอดี เติมรีบ
หาข้ออ้างให้แม่ออกไปกินข้าว หลังจากแม่เดินจากไป
พร้อมกบัผู้ชายแปลกหน้าคนนัน้แล้วเตมิกน็ัง่ลงคยุกบัน้อง

  “ท�าไมเต็มไม่คุยกับแม่ล่ะ”

 “ไม่อยากคุย แม่เหนื่อยแล้ว เต็มพูดไปเดี๋ยวแม่
เหนื่อยกว่าเดิม”

 “ที่แม่พูดเมื่อวานเต็มยังเก็บไปคิดอีกเหรอ”

 “พีเ่ตมิไม่เคยคดิเหรอ” น้องเงยหน้าขึน้มาถาม “พี่
เติมท�ายังไงถึงไม่คิดถึงค�าพูดของคนอื่น”
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 เตมิชะงัก เธอไม่รู้จะตอบน้องอย่างไรเพราะจนถงึ
ตอนนี้เธอก็ยังเก็บเอาค�าพูดของคนอื่นมาคิดอยู่เสมอโดย
เฉพาะอย่างยิ่งกับค�าพูดแง่ลบ

 “เต็มอยากเป็นแบบพี่เติม”

 “เป็นแบบพี่ไม่ดีหรอก”

 “ไม่ดียังไง พี่เติมมีอิสระ พี่เติมอยากท�าอะไรก็ได้ 
อยากเรยีนคณะอะไรกไ็ด้เรยีน อยากไปไหนกไ็ด้ไป ทุกคน
ฟังพี่เติมแต่ไม่มีใครฟังเต็มเลยสักคน”

 “มันไม่ใช่แบบนั้น”

 “เต็มอยากใช้ชีวิตอิสระบ้าง เต็มอยากเรียนศิลป์
ภาษา อยากเข้าคณะวิจิตรศิลป ์ อยากไปอยู่เชียงใหม่ 
อยากไปเท่ียวต่างจงัหวัดกบัเพือ่น ท�าไมทุกคนต้องเอาแต่
บอกให้เต็มท�าอย่างนู้นท�าอย่างนี้”

 “แม่กแ็ค่เป็นห่วง” เตมิพยายามปลอบน้องท้ังท่ีใน
ใจก็ร้าวรานไม่ตา่งกัน เธอไม่เคยคิดว่าส่ิงท่ีตัวเองมองว่า
ดีจะท�าให้เต็มทรมานขนาดนี้ ตั้งแต่เมื่อวานเธอได้เรียนรู้
หลายส่ิงหลายอย่างท้ังจากน้องและจากความรู้สึกท่ีเกิดขึน้
ในใจตนเอง

 “แม่ห่วงเพราะกลัวว่าเต็มจะเป็นเด็กมีปัญหา
เหมือนที่คนอื่นพูดน่ะสิ”

 “ใครพูด!” เติมถามเสียงดัง รีบคว้ามือน้องมาจับ
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เอาไว้ “เต็ม นั่นไม่จริงเลยนะ เต็มไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย 
เต็มเป็นเด็กดีของพี่ เป็นเด็กดีของแม ่ คุณครูยังบอกเลย
ว่าเต็มเป็นเด็กสดใสร่าเริง ใคร ๆ ก็รักเต็ม ไม่ต้องไปฟัง
เลยนะไอ้ค�าพูดเฮงซวยพวกนั้น”

 “พีเ่ตมิไม่ต้องโกรธหรอก เขากพ็ดูเรือ่งจรงิท้ังนัน้ 
เต็มมันเด็กบ้านแตก พ่อแม่ไม่มีใครเอา”

 “เต็ม!!”

 ฉับพลันน�้าตาของเต็มก็ไหลอาบหน้า เต็มโผกอด
พี่สาวท่ีนั่งอยู่ข้าง ๆ หลายวันท่ีผ่านมาไม่รู้ว่าตัวเธอเสีย
น�้าตาไปมากมายเท่าไรแล้ว หากเป็นนิยายก็คงเป็นนิยาย
ที่มีแต่ฉากร้องไห้อันเยิ่นเย้อน่าร�าคาญเป็นแน่

 “ใครพูดกับน้องอย่างนั้น” เติมถามพลางลูบหลัง
ลูบไหล่น้องช้า ๆ  ขณะเดียวกันก็หายใจเข้าลึกหายใจออก
ยาวขับไล่ความกรุ่นโกรธในใจออกไปทีละน้อย

 “พี่เติมว่าเต็มเป็นเด็กมีปัญหาไหม”

 “จะเป็นได้ยังไง! หรือถ้าเต็มคิดว่าตัวเองเป็นเด็ก
มีปัญหาอย่างนั้นพี่ก็เป็นเด็กมีปัญหาด้วย!”

 “พี่เติมไม่ใช่เด็กมีปัญหาเสียหน่อย”

 “อย่างนั้นน้องพี่ก็ไม่ใช่เด็กมีปัญหาเหมือนกัน!” 
เตม็หัวเราะท้ังน�า้ตาขณะท่ีพีส่าวโยกตวัเธอไปซ้ายทีขวาที
เหมือนกล่อมเด็ก
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 “หลงัจากนีเ้ตม็ไปอยู่กบัพีเ่ตมิท่ีเชยีงใหม่ได้ไหม”

 “ได้ ไปอยู่ด้วยกนั ถ้าอยู่ท่ีนีแ่ล้วไม่มีความสุขกไ็ป
อยู่ด้วยกัน.. แค่เราสองคน”

 เตมินัง่มองท้องฟ้าและววิตกึระฟ้า แว่วเสียงช้อน
ส้อมกระทบจานกระเบื้องและเสียงเลื่อนเก้าอี้เป็นระยะ 
เธอนัง่เหม่อลอยเช่นนีม้าร่วมชัว่โมงเพราะเฝ้าคดิถงึค�าขอ
ร้องของน้องสาว แม้ว่าจะตอบตกลงไปในทันทีแต่พอมา
คิดทบทวนดูให้ดีแล้วเธอกลับพบว่าการท�าให้เป็นจริงนั้น
ยากนัก

 แม่โอบไม่มีทางยอมให้น้องไปอยู่เชียงใหม่ ลุงติ
เองก็คงไม่อนุญาต ไหนจะเรื่องเรียนของน้องอีก เติม
พยายามหาทางออกและวิธีแก้ปัญหาแต่ก็ยังคิด ไม่ตก
เสียที 

 เติมลุกออกจากศูนย์อาหารตอนท่ีแม่บ้านเข้ามา
สะกิดบอกว่าได้เวลาปิดท�าการแล้ว เธอเดนิมายนืรอลฟิต์
รวมกับกลุ่มคนอีกส่ีห้าคนท่ีเดินน�าหน้ามาก่อน พวกเขา
พูดคุยกันด้วยน�้าเสียงรื่นเริงใจจนเติมนึกอิจฉา

 เธอเหนือ่ยกบัการคดิมาก ท้อแท้กบัการหาทางแก้
ปัญหาและจัดการสิ่งต่าง ๆ เวลาเพียงแค่สองวันนี้เหนื่อย
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ล้าเสียยิ่งกว่าการท�างานทั้งปีเสียอีก

 เมื่อมาถึงห้องพักผู้ป่วยเติมไม่เจอแม่แต่เจอลุงติ
ท่ีนั่งอยู่บนโซฟากับเด็กสาวคนหนึ่งท่ีหอบห้ิวตุ๊กตาปลา
ฉลามตัวใหญ่มาด้วย ดูเหมือนว่าหลังจากแยกย้ายกันไป
กินข้าวแม่จะไม่ได้กลับมาที่ห้องอีก

 เติมมองไปท่ีเด็กสาวท่ียืนอยู่ข้างเตียงเธอก�าลัง
ท�าท่าทางโบกไม้โบกมือประกอบการเล่าเรือ่งอย่างออกรส
ออกชาติ เติมมองไปท่ีน้องสาวก็เห็นว่าเต็มก�าลังกุมท้อง
หัวเราะอย่างมีความสุข

 “อ้าว พี่เติม สวัสดีค่ะ นุ่มค่ะ เป็นเพื่อนสนิทของ
เตม็” เดก็สาวท่ีแนะน�าตวัเองว่าชือ่นุ่มยกมือไหว้พร้อมรอย
ยิม้กว้าง เธอจงึยกมอืขึน้รบัไหว้ด้วยรอยยิม้กลบัไปเช่นกนั

 เติมกับนุ ่มทักทายกันตามมารยาทเพียงไม่กี่
ประโยคเตมิกป็ล่อยให้น้อง ๆ  ได้คยุกนัต่อส่วนตวัเองกเ็ดนิ
มานัง่ท่ีโซฟากบัลุงต ิเตมินัง่มองน้องคยุกบัเพือ่นพลางฟัง
สิ่งที่ทั้งสองคนพูดคุยกัน ฟังไปก็เริ่มสงสัยว่าเด็กพวกนี้ไป
สรรหาเรื่องราวมาจากไหนตั้งมากมาย คุยกันเป็นชั่วโมง
แล้วก็ยังคุยกันต่อไปได้อีกจนเติมต้องเอ่ยเตือนเรื่องเวลา
เข้าเยี่ยมทั้งคู่ถึงยอมแยกจากกันได้

 ลุงติเดินเข้าไปยืนแทนท่ีนุ่มแล้วก้มลงหอมศีรษะ
ลกูสาวครัง้หนึง่ เตม็เงยหน้าหาคณุพ่อก่อนจะยิม้กว้างเมือ่
ลุงติบอกว่าจะมาหาอีกในวันพรุ่งนี้
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 “ป๊าจะมาทุกวันเลยใช่ไหมคะ”

 “มาทุกวันเลยค่ะ ลูกสาวป๊าจะได้หายไว ๆ”

 “ถ้าป่าป๊าซื้อเชอร์รี่มาให้พรุ่งนี้เต็มหายกลับบ้าน
ได้เลย ป่าป๊าเชื่อไหม” เต็มหัวเราะคิกคัก

 “ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป่าปา๊ซื้อมาให้พี่เติมเอาไปเก็บ
ไว้ที่บ้านแล้วกัน เต็มจะได้อยากกลับบ้าน”

 เตม็ท�าท่าทางอดิออดแต่พอคณุพ่อเคาะหัวไปครัง้
หนึ่งก็ยอมพยักหน้ารับแต่โดยดี เติมที่ยืนรออยู่นานยิ้มให้
น้องที่หันมามองก่อนจะยกมือขึ้นโบกช้า ๆ

 “เจอกันพรุ่งนี้”

 “พรุ่งนี้พี่เติมต้องมาแต่เช้าเลยนะ”

 “ได้” เติมบอกก่อนโน้มตัวหยิบกระเป๋าขึ้นมา
สะพายแต่ก่อนจะเดินออกจากห้องพักผู้ป่วย เต็มก็เรียก
เติมไว้ก่อน

 “พี่เติมรักเต็มไหม”

 “รัก”

 “เต็มก็รักพี่เติมเหมือนกัน”

 “พี่รักมากกว่า”

 “เต็มรักมากกว่า”
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 “ไว้จะมาเถยีงต่อพรุ่งนี ้ไปล่ะ” เตมิตดับทน้องแล้ว
เดินต่อแต่  ตอนที่ขาก�าลังจะพ้นประตูก็ได้ยินเสียงตะโกน
ไล่หลังมา

 “เต็มรักมากกว่า!”

 “ข้ีโม้!” เธอชะโงกเข้ามาตอบน้องแล้วช่วยคุณ
พยาบาลปิดประตูก่อนจะก้าวยาว ๆ เพื่อออกจากบริเวณ
ห้องผู้ป่วยรวม

 หัวค�่าคืนนั้น หลังจากเติมกลับมาถึงบ้าน เธอ
โทรศัพท์หาแม่ นัดออกมากินมื้อเย็นด้วยกันที่ร้านอาหาร
เล็ก ๆ  แถวนี ้ตอนท่ีแม่มาถงึเตมิมองหาผู้ชายท่ีตวัเองเห็น
ก่อนหน้าแต่ดูเหมือนว่าแม่จะไม่ได้พาอีกฝ่ายมาด้วยเติม
จึงถามถึงเขาขึ้นมา

 “พี่คนนั้นไม่มาเหรอ”

 “ไม่มา”

 “เขาไม่ใช่แค่เพื่อนใช่ไหม”

 คราวนี้แม่เงียบลงไม่ตอบ เติมเองก็ไม่ได้คาดคั้น 
แค่ก้มหน้าแกะกุ้งแล้ววางลงในจานของแม่

 “แม่ย้ายออกจากบ้านตั้งแต่ตอนไหน”
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 “เติมจะถามท�าไม” เสียงแม่ดูฉุนเฉียวขึ้นมาเล็ก
น้อย แต่เติมไม่โกรธ เธอยังก้มหน้าแกะกุ้งเงียบ ๆ เพราะ
ชินเสียแล้วกับอาการแบบนี้ของแม่

 ตัง้แต่เดก็จนโต เวลาท่ีแม่ไม่อยากตอบค�าถามของ
เธอ แม่มักจะท�าท่าทีฉุนเฉียว บางทีก็ขึ้นเสียง บางทีก็เดิน
หนี ครั้งแรกท่ีแม่ท�าท่าทางปั้นปึ่งใส่เธอ เติมยังรู้สึกกลัว
อยู่บ้าง แต่พอแม่ท�าทา่ทางอย่างนี้ใส่เธอบ่อยเข้าก็เริ่ม 
ชินชาและหายกลัวไปเอง

 “ท่ีแม่ไม่อยู่บ้านกบัน้องเพราะแม่ย้ายไปอยู่กบัเขา
ใช่ไหม”

 “เปล่า แม่ออกไปท�างาน อยู่บ้านแล้วมนัไม่สะดวก
กแ็ค่นัน้เอง” คราวนีเ้สียงของแม่ห้วนส้ันท้ังยงักระแทกกระ
ทั้น เติมที่เป็นคนฟังได้แต่ถอนหายใจแล้ววางช้อนส้อมลง
เบา ๆ

 “แม่ เตมิโตแล้วนะ ไม่ต้องปิดบงักนัแล้ว แม่อยาก
ท�าอะไรกท็�า เตมิไม่ได้จะห้ามแม่หรอกแม่อยากมคีวามรกั 
อยากมีชีวิตอิสระ เติมไม่ได้ห้ามเลย”

 เติมหยุดพูดแลว้มองแม่ท่ีนั่งนิ่งสีหน้าดูย�่าแย่เต็ม
ทน แต่ไม่ว่าคราวนีแ้ม่จะร้องไห้หรอืขอให้เธอหยดุพดู เธอ
ก็ท�าไม่ได้แล้ว คราวนี้เป็นเพียงโอกาสเดียวให้เธอกับแม่
ได้เปิดใจ และเธออยากให้แม่รับฟัง 
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 “แม่พูดกับเติมตรง ๆ  ได้ไหม แค่พูดความจริงกับ
เติม แค่นั้นเอง”

 “แม่กลัวว่าเติมกับเต็มจะรับไม่ได้”

 “แล้วเรื่องนี้พี่เจตรู้หรือยัง” แม่ส่ายหน้าแทนค�า
ตอบ “ที่แม่ย้ายออกไปเพราะเขาหรือพี่เจต”

 เติมมองแม่ท่ีนั่งก้มหน้าคล้ายครุ่นคิด เธอไม่ได้
เร่งเร้าให้แม่ตอบค�าถามแต่ปล่อยให้แม่ได้ตกตะกอนความ
คิดจนพอใจ ผ่านไปราวห้านาทีแม่ก็เงยหน้าขึ้นมาเล่า

 “เขาไม่เกี่ยว ท่ีแม่ย้ายออกจากบ้านก็เพราะ
ทะเลาะกับพี่เจต ตอนนั้นเราทะเลาะกันแรงมาก ต่างก็ใช้
อารมณ์กันทั้งคู่ เขาท�าแม่แขนหัก แม่ก็เลยย้ายออกมา”

 “แม่ไม่ได้รักเขาแล้วใช่ไหม อย่างนั้นก็ควรจะตัด
กันให้ขาดได้แล้ว”

 “เติม ความรักของผู้ใหญ่มันซับซ้อนนะลูก”

 “แล้วถ้าน้องออกจากโรงพยาบาล กลับมาอยู่ท่ี
บ้าน แม่จะท�ายงัไง จะทนอยู่กบัเขาแล้วกท็ะเลาะกนัทุกวนั
ให้น้องเห็นอย่างนี้เหรอ”

 หลงัจากนัน้ท้ังเตมิและแม่โอบต่างกเ็งียบกนัไปท้ัง
คู่ พวกเธอเพียงนั่งมองอาหารท่ีเริ่มจะเย็นชืดโดยไม่แตะ
ต้อง เมือ่เวลาบอกเวลาใกล้เท่ียงคนืกแ็ยกย้ายกลบัไปนอน 
โดยไม่ได้พูดว่าในอนาคตจะท�าอย่างไรกับเรื่องนี้
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 วันต่อมาแม่มารับเติมท่ีบ้าน เราสองคนไม่ได้คุย
อะไรกนัมากนกัระหว่างทาง พอถงึโรงพยาบาลแม่กเ็ร่งรบี
ไปดูอาการน้องเมื่อเห็นว่าอาการดีข้ึนมากแล้วก็รีบร้อน
จากไป เติมอยู่เป็นเพื่อนเต็มจนหมดเวลาเข้าเยี่ยมแล้วก็
ไปนั่งท�างานที่ร้านกาแฟ

 พอได้เวลาเข้าเยีย่มช่วงเยน็เตม็กก็ลบัขึน้มาชัน้บน 
พอดกีบัท่ีลงุตมิาถงึ ลงุตหิอบเชอร์รีม่าด้วยสามกล่องใหญ่
แต่ไม่อนุญาตให้เต็มกินกลับยัดใส่มือเติมแล้วบอกให้เอา
กลับไปแช่ตู้เย็นที่บ้าน เต็มที่เห็นอย่างนั้นจึงท�าหน้าตาบูด
บึ้งแต่ไม่นานก็กลับมายิ้มแย้ม

 แม้วา่เต็มจะไมไ่ด้กลับบ้านในวันนั้นเลยแต่วันต่อ

เรื่องดี > เรื่องร้าย  
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มาคุณหมอก็อนุญาตให้เต็มกลับบ้านได้ แม่กับเติมมารับ
น้องตั้งแต่เช้าแต่บรรยากาศในรถไม่ดีสักเท่าไร เติมคอย
มองน้องผ่านกระจกมองหลัง เห็นสีหน้าน้องดูปกติดีก็
วางใจเพราะก่อนออกจากโรงพยาบาลคณุหมอได้เรยีกเธอ
กับแม่ไปพูดคุยเรื่องสุขภาพจิตของเต็ม

 คณุหมอบอกว่าน้องยงัไม่ได้เป็นโรคซมึเศร้าเพยีง
แต่ความเครยีดของน้องอยู่ในระดบัท่ีสูงจนน่าเป็นห่วง อกี
ท้ังยงัดเูหมือนว่าน้องจะไม่รู้วธีิการระบายความเครยีดของ
ตัวเองและส่ิงท่ีคุณหมอเป็นห่วงท่ีสุดก็คือประวัติการ
พยายามฆ่าตัวตายของเต็ม หลังจากคุยกับหมอแล้วเติม
กบัแม่กหั็นมาปรกึษากนั เตมิอยากให้น้องเข้ารบัการรกัษา
กับจิตแพทย์แต่แม่กลับคิดว่ามันไม่ได้จ�าเป็นขนาดนั้น

 การถกเถียงท�าให้เราสองแม่ลูกโกรธจนไม่อยาก
มองหน้ากัน ยิ่งมีเรื่องก่อนหน้านี้ที่ยังคุยกันไม่ชัดเจนก็ยิ่ง
ท�าให้ไม่อยากคุยกันเข้าไปอีก เติมไม่คิดมาก่อนเลยว่าแม่
จะมองปัญหาทางจติเป็นเพยีงเรือ่งเล็กน้อยท่ีเดีย๋วเดยีวก็
หายไปได้เอง เพราะเหตนุีเ้ตมิจงึยิง่คดิอยากพาน้องไปอยู่
ด้วยกันท่ีเชียงใหม่ ต่อให้ต้องทะเลาะถกเถียงกับใครใน
บ้านเธอก็ยอม

 เตมิไม่อยากให้เตม็ต้องทุกข์ทรมานอยูก่บัคนท่ีไม่
เข้าใจว่าเรื่องของจิตใจส�าคัญขนาดไหน เติมไม่อยากให้
น้องต้องจมอยู่กับความทุกข์เหมือนเธอสมัยยังอยู่ที่บ้าน
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 หลังจากรถจอดนิ่งสนิทแล้วเติมก็จูงมือเต็มเข้า
บ้าน ตอนท่ีเล่ือนเปิดประตบู้านเตมิหันมองออกไปนอกรัว้
มองแม่ท่ียืนอยู่ข้างรถ เห็นท่าทางกระอักกระอ่วนใจนั้น
แล้วกไ็ม่อยากบงัคบัให้แม่ต้องเข้ามาในบ้าน เธอเลยเลอืก
จะหันกลับมาพาน้องขึ้นชั้นบนแล้วไม่สนใจอีก

 “ไม่ได้นอนกับพี่เติมตั้งนาน ช่วงแรก ๆ นะเต็ม
นอนปิดไฟไม่ได้เลย กลัวผี”

 “ผีมีจริงที่ไหน”

 “กล้าพูด สมัยก่อนตัวเองยังกลัวจนนอนเตียงคน
เดียวไม่ได้เลย” เต็มแซวพี่สาวที่ล้มตัวลงนอนข้าง ๆ เติม
เองก็หัวเราะกับค�าพูดของน้อง

 “เดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้ว โตแล้ว”

 “ถ้าอย่างนั้นคนไม่กลัวผียังกลัวจ้ิงจกอยู่ไหมคะ” 
เต็มพลิกตัวนอนตะแคงแล้วเอ่ยถาม

 “กลัว”

 “ก็ไม่เห็นจะเก่งเท่าไร”

  เตมิฟาดมอืลงท่ีต้นแขนน้องเบา ๆ  ก่อนท่ีท้ังคู่จะ
หลุดหัวเราะออกมา เต็มพลิกตัวกลับไปนอนหงาย มอง
เพดานท่ีเคยรู้สึกว่ามดืทึบด้วยความรู้สึกใหม่ ห้องของเธอ
ที่แท้ก็อบอุ่นได้ถึงขนาดนี้

 “คิดถึงตอนเด็ก ๆ เลย” เติมพูดเสียงเบาขณะ
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หลับตาลง เต็มหันมองหน้าพี่สาวก่อนจะหลับตาลงบ้าง

 “เหมือนกัน”

 

 ตอนท่ีเต็มตื่นนาฬิกาบนหน้าจอโทรศัพท์ก็บอก
เวลาทุ่มกว่าแล้ว เธอลกุขึน้มานัง่บดิขีเ้กยีจอยู่บนเตยีงก่อน
ได้ยินเสียงโครมครามจากด้านล่าง ทีแรกเต็มยังขมวดคิ้ว
ด้วยความมึนงงแต่สักพักหนึ่งเม่ือได้ยินเสียงโครมอีกครั้ง
ก็รีบเปิดประตูลงไปชั้นล่างทันที

 เตม็ได้ยนิเสียงทะเลาะกนัดงัสนัน่ขณะก้าวเท้าลง
บันได เมื่อลงมาถึงชั้นล่างก็โดนพี่เติมขวางเอาไว้ทันที พี่
เติมพยายามดันเต็มให้ขึ้นไปชั้นบนแตเ่ต็มไม่ไป เธอมอง
ไปรอบบ้าน ท่ีพื้นมีกรอบรูปตกอยู่หลายอัน เศษกระจก
แตกกระจายอยู่รอบ ๆ และมีเก้าอี้ตัวหนึ่งที่ล้มคว�่าอยู่

 เต็มเห็นแม่ยืนอยู่ท่ีหน้าโทรทัศน์ สองตาแดงก�่า
คล้ายคนก�าลังจะร้องไห้ส่วนตรงข้ามกับที่แม่ยืน พี่เจตนั่ง
อยู่ที่โซฟาสีหน้าโกรธเกรี้ยวเต็มทน

 “อ๋อ สรุปท่ีออกไปจากบ้านนี่เพราะมีคนใหม่ ไอ้
เรื่องงานที่เคยอ้างก็คือโกหกใช่ไหม มึ…”

 ถ้อยค�าหลงัจากนัน้เป็นเพยีงเสียงอือ้องึไม่ชดัเจน 
เตม็เงยหน้ามองพีส่าวท่ีใช้สองมือปิดหูของเธอไว้แน่น เตม็
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แนบมอืของตวัเองลงบนมือพีก่ดมันให้แน่นยิง่กว่าเดมิ ถ้า
หากว่าพีเ่ตมิไม่อยากให้เธอรบัรู้ เธอกจ็ะหลบัหูหลบัตาไม่
มองไม่ฟังอะไรอีกแล้ว

 เติมมองน้องสาวท่ีก้มหน้าหลับตาแล้วพลันรู้สึก
ปวดใจ เธอเหลอืบมองแม่กบัพีเ่จตท่ียงัทะเลาะถกเถยีงกนั
ไม่เลิก เธออยากพาน้องขึน้ชัน้บนแต่กไ็ม่อาจปล่อยมอื ได้
แต่ยนืฟังเสียงตะโกนก่นด่าสาปแช่งนัน้ตัง้แต่ต้นจนจบ เมือ่
เสียงด่าทอเหล่านัน้เงียบหายไปแล้วเตมิค่อยคลายมอืออก
แล้วหันไปมองรอบด้าน พีเ่จตนัง่ก้มหน้ากมุศรีษะอยู่ท่ีเดมิ
ส่วนแม่นั้นทรุดตัวลงนั่งปิดหน้าอยู่ที่พื้น

 สองพี่น้องมองหน้ากันเพียงครู่เดียว เติมก็เดิน
จูงมือเต็มเข้าไปหาแม่ เต็มเม้มปากแล้วค่อย ๆ ขยับตัว
เข้าไปกอดแม่ไว้ส่วนเตมิกก็ระชบัท้ังคู่เข้ามากอดอกีทีหนึง่ 
โอบเอือ้สะอกึสะอืน้จนตวัส่ัน เธออยากโอบกอดลกูสาวท้ัง
สองแต่ก็ไม่อาจท�าได้ เธอยอมให้ลูกเห็นสภาพน�้าตานอง
หน้าไม่ได้จริง ๆ

 ผ่านไปครึ่งชั่วโมงเจตก็เดินกระทืบเท้าขึ้นชั้นบน
ไป โอบเม้มรมิฝีปากกลัน้น�า้ตาแล้วใช้สองมอืปาดมนัออก 
เธอมองลกูสาวท้ังสองคนก่อนจะยิม้ให้แล้วโอบแขนไปรอบ
ไหล่ของทั้งคู่

 “รักลูกที่สุดเลย”
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 คืนนั้นสามแม่ลูกนอนด้วยกันที่ห้องของเต็ม เติม
เสียสละให้แม่กบัน้องนอนบนเตยีงส่วนตวัเองกป็ผู้านอนท่ี
พืน้ แสงจากเสาไฟด้านนอกส่องผ่านม่านเข้ามาพอให้เห็น
ภาพได้อย่างเลือนราง 

 ในห้วงความคิดนั้นเติมกับเต็มพลันคิดถึงนิทาน
ก่อนนอนท่ีแม่เคยเล่าโดยมิได้นดัหมาย อาจเพราะสมยัยงั
เดก็แม่จะเข้ามาเล่านทิานกล่อม พวกเธอท้ังคู่ให้นอน เตมิ
ท่ีตอนนั้นขึ้นชั้นประถมแล้วก็ยังชอบฟังนิทานของแม่อยู่ 
ช่วงเวลาก่อนนอนตอนนัน้ราวกบัความฝันอนัแสนสุขท่ีเมือ่
ย้อนคิดถึงทีไรก็ยิ้มได้ทุกที

 “แม่ เล่าเรื่องดาวลูกไก่ให้ฟังหน่อย” เติมเบิกตา
เมื่อได้ยินน้องเอ่ยขอ เธอรีบขยับตัวเข้าไปใกล้ ๆ ที่นอน
ทันที

 “โตแล้วยังจะฟังนิทานอีกเหรอ” แม่ถาม

 “พ่ีเติมก็อยากฟังใช่ไหม” เต็มรีบหาแนวรว่มซึ่ง
เติมก็รีบพยักหน้าตอบรับทันที

 “โตแต่ตัวกันหรือไงนะพวกนี้”

 แม่โอบถามด้วยเสียงกลั้วหัวเราะ มือข้างหนึ่งลูบ
หัวลูกสาวคนโตอีกข้างหนึ่งลูบหัวลูกสาวคนเล็ก เธอเริ่ม
เล่านทิานเรือ่งโปรดของลูกช้า ๆ  เหมือนท่ีเคยเล่าเมือ่ยีสิ่บ
ปีก่อน ไม่นานทั้งเติมทั้งเต็มก็หลับไป โอบมองแล้วได้แต่
ยิ้ม ชั่ววินาทีนั้นเธอคล้ายได้เด็กหญิงตุลาวัยแปดขวบ กับ
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เด็กหญิงตุลยาวัยสองขวบกลับมาในอ้อมกอด

 โอบลุกขึ้นนั่งช้า ๆ จัดผ้าห่มให้ลูกเรียบร้อยแล้ว
ก็ก้มลงหอมหัวหอมแก้มลูกสาวคนละทีถึงคอ่ยล้มตัวลง
นอน ความฝันในคืนนั้นช่างอ่อนหวานนุ่มนวลนัก

 เตมิตืน่แต่เช้าไปซือ้วตัถดุบิท่ีตลาดและรบีกลบัมา
ท�ากับข้าวให้แมก่ับน้องแต่ตอนท่ีก�าลังจะไปเรียกแม่กับ
น้องให้ลงมากิน พี่เจตก็เดินสวนลงมาเสียก่อน เติมมอง
หน้าเขาอยู่พักหนึ่งถึงตัดสินใจเอ่ยชวน

 “กินข้าวก่อนไหมพี่เจต”

 “กินได้เหรอ”

 “ก็ลองชิมดู ถ้ากินไม่ได้ก็วางจานไว้เดี๋ยวเติมเก็บ
เอง”

 “ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเสียหน่อย”

 เติมยิ้มแต่ไม่ได้ตอบอะไร เธอเพียงเดินขึ้นชั้นบน
ไปปลุกแม่กับนอ้งแต่เมื่อขึ้นมาแล้วก็เห็นวา่คนท่ียังนอน
อยู่มีเพียงเต็มแค่คนเดียว เติมแตะไหล่น้องเบา ๆ แล้ว 
ค่อย ๆ ลูบหลังเพื่อไม่ให้น้องสะดุ ้งตื่น ไม่นานเต็มก็
สะลึมสะลือลืมตาขึ้นมามอง
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 “ไปกินข้าวกัน จะได้กินยา”

 “แม่ล่ะ”

 “แม่ลงไปแล้ว”

 เต็มพยักหน้าก่อนจะยอมลุกไปล้างหน้าแปรงฟัน
ตามที่เติมบอก ระหว่างรอเตมิก็พับผ้าที่ปูนอนและผ้าห่ม
ให้เรียบร้อย รอจนน้องเดินมาเรียกจึงค่อยลงมาชั้นล่าง
ด้วยกัน

 เต็มชะงักไปครู่หนึ่งตอนท่ีเห็นว่าเจตนั่งอยู่ท่ีโตะ๊
ด้วยก่อนจะเดินตามพ่ีสาวมานั่งลงข้างแม่ อาหารเช้าเริ่ม
ต้นขึ้นด้วยบรรยากาศอึมครึม มีแต่เสียงช้อนส้อมกระทบ
จานเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นจนกระท่ังพ่ีเจตวางช้อน
ส้อมแม่ถึงเงยหน้าขึ้น

 “สิ้นเดือนนี้ช่วยย้ายออกไปด้วยนะ ฉันจะกลับมา
อยู่บ้าน”

 ท้ังเตมิและเตม็ต่างก�าช้อนในมอืแน่น ประโยคแรก
ท่ีแม่พูดเป็นส่ิงท่ีเติมอยากได้ยินมาตลอดยี่สิบปีท่ีผ่านมา
และประโยคที่สองคือสิ่งที่เต็มปรารถนามาหลายปี

 “จะย้ายเข้ามาพร้อมมันเหรอ”

 “ไม่เกี่ยวกับคุณ”

 “ได้” เจตพดูก่อนลกุขึน้ยนื “ได้” เขาย�า้อกีครัง้ก่อน
จะผลุนผลันออกไป
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 “แม่จะกลับมาอยู่บ้านจริง ๆ เหรอ”

 “ใช่”

 “แม่ไม่โกหกเต็มใช่ไหม”

 “แม่จะย้ายกลับมาส้ินเดือนนี้นะ รอเขาย้ายออก
ไปก่อน”

 “สัญญานะ”

 “สัญญา”

 เติมมองแม่กับน้องท่ีโผกอดกันด้วยรอยยิ้ม เธอ
หวงัจรงิ ๆ  ว่า  ครัง้นีแ้ม่จะไม่ผดิสัญญา เตมิสบตากบัน้อง
ที่เงยหน้าขึ้นมาจากไหล่แม่ น้องเอื้อมมือมาจับมือกับเธอ
แน่น

 ในวันนั้นหลังจากม้ือเช้าผ่านพ้นไป แม่โอบก็พา
เติมกับเต็มไปท�าบุญท่ีวัด เติมนั่งมองปลาสวายท่ีแย่งกัน
ว่ายขึ้นมางับขนมปัง เธอจงใจฉีกขนมปังชิ้นเล็ก ๆ เพื่อที่
จะได้ใหอ้าหารปลาไปนาน ๆ ในตอนนั้นเสียงโทรศัพท์ก็
ดังขึ้น เป็นหัวหน้าของเติมที่โทรมา เธอรีบยื่นห่อขนมปัง
ให้น้องแล้วเดินหามุมสงบเพื่อรับโทรศัพท์

 “สวัสดีค่ะ”

 “เป็นยังไงบ้าง น้องคุณอาการดีขึ้นหรือยัง”

 “ดีขึ้นแล้วค่ะ ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว”



123

 “ดีแล้ว ผมไม่ได้จะโทรมาเร่งนะแต่จะมาเตือนว่า
อาทติย์หน้ามีประชุม ถ้าคุณยังไม่สะดวกก็บอกผม ผมจะ
ได้จัดคนอื่นเข้าประชุมแทน”

 “ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเติมกลับวันอาทิตย์นี้เลย”

 “นีค่ณุ ผมไม่ใช่หัวหน้าใจยกัษ์นะ ถ้ายงักลบัไม่ได้
ก็บอก” เติมยิ้มกว้างแต่อีกใจก็อดรู้สึกวูบโหวงไม่ได้ เธอ
เพิ่งกลับมาบ้านได้ไม่กี่วันก็ต้องกลับไปเสียแล้ว

 “พี่พูดเหมือนไม่อยากให้เติมกลับ เดี๋ยวเติมก็ลา
ออกเสียเลยนี่”

 “ต่อให้คุณมายื่นซองขาวผมก็จะไม่รับ ผมไม่ให้
คุณออก คุณต้องเป็นลูกน้องผมตลอดไป”

 “โห พี่ไม่คิดจะให้เติมเจริญก้าวหน้าเลยใช่ไหม
คะเนี่ย” หลังจากนั้นเติมก็คุยเล่นกับหัวหน้างานอีกหลาย
ประโยคก่อนท่ีเขาจะวกกลับเข้าไปเรื่องงาน เติมรับฟัง
อย่างตั้งใจ จดจ�ารายละเอียดทุกอย่างไว้แล้วคิดว่าจะต้อง
ท�าอะไรเป็นอย่างแรกเมื่อกลับไป

 “ถ้าอย่างนั้นก็ไปอยู่กับน้องเถอะ ค่อยเจอกันวัน
จันทร์”

 เติมมองไปทางศาลากลางน�้า มองแม่กับน้องท่ี
ผลัดกนัโยนขนมปังลงไปให้ปลา ตัง้ใจว่าจะจดจ�าภาพแห่ง
ความสุขเหล่านี้ไว้ให้นานที่สุด
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 “พี่เติม มาช่วยเต็มให้อาหารปลาเร็วจะได้ไป
สวนหลวงต่อ!”

 เติมหัวเราะกับท่าทางเหมือนเด็กไม่รู้จักโตของ
น้อง เธอเดินมาช่วยเต็มโยนขนมปังจากนั้นเราถึงไป
สวนหลวงกันตามที่น้องต้องการ

 สมยัเป็นเดก็เตมิกบัเตม็ชอบมาวิง่เล่นท่ีสวนหลวง
มาก เธอสองคนจะผลดักนัแกว่งชงิช้าจากนัน้หลงัเล่นชงิช้า
จนพอใจพวกเธอกจ็ะขอให้ลงุตช่ิวยป่ันเป็ดพาไปกลางสระ
น�้าเพื่อรอดูน�้าพุจากที่ที่ใกล้ที่สุด

 เตมิเอนหลังลงนอนบนพืน้หญ้า จ้องมองก้อนเมฆ
ท่ีเคล่ือนคล้อยผ่านไปอย่างเชื่องช้า เต็มเดินมานั่งลง 
ข้าง ๆ ก่อนจะเป็นฝ่ายเอ่ยถามขึ้น

 “พี่เติมจะกลับไปท�างานเมื่อไร”

 “พี่ว่าจะบนิกลับวันอาทิตย์”

 “เร็วจัง อยู่ต่ออีกหน่อยไม่ได้เหรอ”

 เติมส่ายหน้าแทนค�าตอบมองน้องท่ีถอนหายใจ
แล้วเงยหน้ามองฟ้าตามเธอ

 “พี่เติมว่าคราวนี้แม่จะท�าได้เหมือนที่พูดไหม”

 “ไม่รู้สิ” เตมิตอบด้วยความสัจจรงิ เธอไม่อาจคาด
เดาอนาคตข้างหน้าได้ “แต่ถ้าแม่ไม่ท�าตามสัญญา เติมจะ
มาอยู่กับพี่ที่เชียงใหม่ก็ได้นะ”
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 “จะมารับหรือเปล่า”

 “มาส”ิ

 “สัญญานะ”

 “สัญญา”

 เติมยื่นนิ้วก้อยไปเกี่ยวกับน้อง ท�าสัญญาเหมือน
ท่ีเคยท�าสมยัยงัเป็นเดก็ก่อนเราสองคนจะต่างเงยหน้ามอง
ฟ้าที่วันนี้ดูจะใสสว่างกว่าทุกวัน
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