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‘เพียงหนึง่ ในใจ’ นวนิยายทีเ่ กือบจะพูดได้เต็มปากว่าเป็นนวนิยายรักสามเส้า แต่เอาเข้าจริงแล้ว นัน่ เป็นเพียงจุดเล็กๆ ทีส่ ง่ ทอดความรูส้ กึ ทีต่ อ้ ง
ต่อสู้ของคนสามคนจากเหตุการณ์รอบตัว เพื่อบอกต่อเรื่องราวที่น่าสนใจ
มากมายให้เห็นผู้คนในมุมกว้างออกไปอีก
ม.มธุการี อาศัยความเป็นนวนิยายรักเพื่อส่งกระแสความคิดคำนึงถึง
สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ตั้งแต่ปัญหาขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนเล็กๆ ไปจน
ระดับประเทศ ปัญหาชายแดนของรัฐล้มเหลว ความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยใน
พื้นที่มืดมนไร้เสรี การต่อสู้ของคนกับความกลัวเพื่อความหวังในชีวิต ยาเสพติดที่คุกคามผู้คนกับการหลุดพ้นจากความทรมานอย่างยากเย็นด้วยการ
เอาชนะใจตนเอง
แม้ประเด็นความผิดพลาดอันซ้ำซากของมนุษย์และปัญหาวัตถุนิยม
ในสังคมทีเ่ ปราะบางจะสะท้อนให้เห็นเจตนารมย์ในงานของผูเ้ ขียนอยูบ่ อ่ ยครัง้
แต่ขณะเดียวกันความรื่นรมย์จากนวนิยายของท่านก็มักปรากฏเป็นมุมเล็กๆ
ให้ผอู้ า่ นเห็นว่า…ความรักมีอทิ ธิพลและความหมายในทุกสิง่ ความรักคือการ
‘เปิดโอกาส’ เริ่มต้นใหม่ รักของหลายคนคือการรู้สึกยินดีที่จะแลกกับการ
สูญเสียบางสิง่ ไปโดยไม่เสียดาย และมนุษยธรรมในใจย่อมสร้างพลังรักมหาศาลที่อาจเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไม่ต้องสงสัย
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สกายไม่แน่ใจว่าหล่อนนัง่ คอยอยูใน
่ รถนานแค่ไหนแล้ว รอบตัวสว่างไสว
ไปด้วยแสงจันทร์กระจ่าง โชคดีเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงและทำให้มองเห็น
ทุกสิ่งรอบตัวชัดเจนเสียนัก บนเนินดินกว้างเบื้องหน้ามีรถแวนอีกคันของลุง
จอดรออยู่ มีพนักงานสองคน เตรียมพร้อมทีจะ
่ ขนถ่ายคนไข้จากเฮลิคอปเตอร์ที่จะลงมาส่งในอีกไม่นาน ร่างสูงผอมของลุงยืนสั่งการอยู่ใกล้ๆ กัน
หล่อนเห็นลุงดูนาRิกาข้อมือติดกันหลายครั้ง คงเป็นคนไข้ป่วยหนักและเลท
เป็นชั่วโมงให้คนมาคอยรอ…
ถอนใจลึก น้ำค้างยามดึกลงหนาจนหนาว สกายห่อตัวเองกับผ้าห่ม
ทีเตรี
่ ยมมาด้วย หน้าทีขั่ บรถจีป๊ ให้ลุงนัง่ เป็นกิจวัตรทีหล่
่ อนช่างชินกับมันมา
เนิ่นนานแล้ว…มีคนเจ็บคนป่วยข้ามแดนมาจากพม่าตลอดเวลาและอาศัย
คลินกิ ของลุงกับป้าเป็นทีพั่ กพิง ป้าเป็นหมอจากพม่าและรีไทร์ได้หลายปี ลุง
เคยเป็นแพทย์อยูศิ่ รราช
ิ พอเกษียณก็ช่วยกันเปิดคลินกิ ทีบ้่ าน รับคนไข้จาก
ทุกสารทิศที่ต้องการจะมารักษา…
เสียงกระหึม่ ของเฮลิคอปเตอร์ดังแว่วมาแต่ไกล และสกายก็หยีตามอง
เครือ่ งสีดำบินผ่านตัดกับพระจันทร์สุกอร่ามก่อนจะร่อนตัวลงท่ามกลางฝุน่ และ
ควันหมอกหนาทัว่ บริเวณ…ไม่บ่อยนักทีจะ
่ มีคนไข้บินมาในลักษณะนีจาก
้ พม่า
ลุงไม่ได้เล่ารายละเอียด…แท้จริงลุงจะไม่เล่าอะไรเลยเกี่ยวกับคนไข้ส่วนใหญ่
ที่มา…
ฝุ่นกระจายฟุ้งไปทั่วบริเวณเมื่อเฮลิคอปเตอร์ทิ้งตัวจอดสนิท สกาย
เห็นลุงสัง่ การให้พนักงานหามเตียงพยาบาลเข้าไปเทียบ คนขับก้าวลงมาก่อน
ตามมาด้วยผู้ช่วยที่ติดตามมาด้วย มีการพูดคุยกับลุงก่อนที่จะช่วยกันอุ้ม
คนไข้ออกมาทางตอนหลัง ต้องช่วยกันหลายคนความที่เป็นคนร่างใหญ่และ
อ้วน แสงไฟสลัวทำให้หล่อนเห็นอะไรไม่ชัดเจนนัก รูแต่
้ ว่าคนไข้ถูกหามไป
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ใส่รถแวนก่อนที่จะพาแล่นจากไป ลุงเองยืนคุยกับคนขับเป็นนานก่อนจะจบ
เรื่องและถอยกลับรอจนเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นทะยานตัวขึ้นสูงในที่สุด
สกายถอนใจลึก ตามองจุดสีเทาที่ลับหายไปจากสายตาเช่นเดียวกับ
เสียงกระหึม่ ทีเลื
่ อนลับไปจากโสตประสาท ร่างสูงผอมของลุงเดินกลับมาทีรถ
่
เหงื่อแตกซึมไปทั้งตัว
“เดีย๋ วเรากลับกัน” สัง่ แค่นัน้ ขณะขึน้ มานัง่ คูทาง
่ ตอนหน้า สกายสตาร์ต
เครื่องยนต์ แค่เห็นหน้าหมองคล้ำเคร่งเครียดของลุงก็พอจะเดาได้ถึงความ
หนักใจ สกายไม่กล้าถามอะไรออกไป พารถแล่นลัดเลาะไปตามเส้นทางรกชัฏ
ท่ามกลางดงหญ้าสูง เส้นทางลับที่ลุงใช้เป็นประจำทุกครั้งที่มีเฮลิคอปเตอร์
มาส่งคนไข้จากพม่า…
“ป่วยหนัก หัวใจล้มเหลว…” คำพูดที่ตามติดมาไม่ต่างอะไรกับคำ
รำพึงมากเสียยิ่งกว่าเป็นการเปิดเผยอะไร “ก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมไม่ส่งโรง
พยาบาลทางโน้น พ่อแม่เขารูจ้ กั กันดีกับป้าเรา พ่อเขาเพิง่ ตายทีโรง
่ พยาบาล
แม่ถึงได้ฝากฝังมา มันอาจจะมีอะไร…”
คำพูดสุดท้ายเลื่อนลอยและจางหายไปท่ามกลางเสียงกระหึ่มของ
เครื่องยนต์ สกายมองเห็นท้ายรถแวนคันหน้าที่บรรทุกคนไข้แล่นหายลับไป
ก่อนจากสายตา ความเร่งร้อนทีอาจจะ
่
หมายถึงความเป็นความตายของคนไข้
ที่มา หล่อนช่างชินกับเหตุการณ์ชนิดนี้จนแทบไม่อยากจะคิดเดาอะไรแล้ว
คนไข้จากพม่า ถ้าไม่ใช่พวกคนจนสิน้ ไร้ทีหนี
่ ตายมา ก็อาจจะเป็นกลุม่ ก้อน
ประชาชนที่ลี้ภัยมาตายดาบหน้า เพียงแค่บินข้ามเขตแดนเส้นสายบางๆ ที่
แยกสองโลกออกจากกันอย่างเด็ดขาด ความที่ป้าเป็นหมอจากพม่ามาก่อน
การให้ความช่วยเหลือคนลี้ภัยทุกระดับจึงไม่เคยมีคำว่าสิ้นสุดเอาเลย…
คนไข้กำลังถูกหามเข้าคลินกิ เมือ่ มาถึง ป้ายืนกุลกี จุ ออยูที่ นั่ น่ ในชุดเสือ้ คลุมนอนตัวยาว ลุงลงจากรถไปสมทบด้วยในทันทีที่หล่อนดับเครื่องยนต์
สกายนัง่ กอดพวงมาลัยรถนิง่ มองทุกคนทีเดิ
่ นหายเข้าไปในคลินกิ ก็มีคนไข้
อาการหนักเพิม่ มาอีกคน ท่ามกลางความเป็นความตายทีลุ่ งเองก็ยังไม่แน่ใจ
ในอะไรทั้งสิ้น พรุ่งนี้อาจจะมีทั้งข่าวร้ายและข่าวดี มีอะไรบ้างที่มันเป็นไป
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ไม่ได้ที่นี่…
กลับเข้าห้องพักบนเรือนใหญ่ ดึกเกินกว่าจะนอนหลับได้ เพราะตา
แข็ง นัง่ เช็กอีเมลก็พบว่ามีข้อความสัน้ ๆ จากเพือ่ นชายทีเคย
่ เรียนมาด้วยกัน
อนุชาเพิง่ จบวิศวะฯ เมือ่ ปีทีแล้
่ วและจะมาเทีย่ วเยีย่ มเยียน เพือ่ นทีสนิ
่ ทสนม
กับหล่อนมากทีส่ ดุ และหล่อนควรจะจบพร้อมๆ กัน ถ้าไม่มาป่วยหนักเสียก่อน
ด้วยโรคหัวใจจนลุงต้องรับมารักษาทีนี่ ่ ในท่ามกลางความเป็นความตายลุงมี
วิธีการที่จะช่วยชีวิตคน…ในกรณีที่หมออื่นๆ พากันยอมแพ้กันไปหมดแล้ว…
ตอบอนุชากลับไป ไม่เจอกันมาเป็นปีแล้ว แค่การติดต่อทางอีเมล
เป็นครั้งคราว จดหมายยาวๆ ของเขาในบางครั้งมีข้อความลึกซึ้ง เหมือน
ความเป็นเพื่อนกำลังจะแตกตัวไปสู่สิ่งใหม่ๆ ที่หล่อนไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้น
หล่อนสิ้นหวังที่จะกลับไปเรียนต่อ ชีวิตไม่มีอะไรอีกแล้วที่นั่น เขาน่าจะมี
เส้นทางใหม่ๆ ในชีวติ ของเขา กับเพือ่ นฝูงใหม่ๆ…หล่อนเป็นแค่เพือ่ นคนหนึง่
ที่เขาเคยรู้จัก…
***
เส้นทางเข้าสวนตัดผ่านบ้านพักคนไข้หลังเล็กๆ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วไป
สถานพักฟืน้ แห่งนีช่้ างไม่เคยร้างผูค้ น ปีหนึง่ เต็มๆ ทีหล่
่ อนมาพักทีนี่ ่ ได้พบ
คนไข้ของลุงที่มาพักฟื้น หมุนเวียนเปลี่ยนหน้ากันเข้ามา ล้วนแล้วแต่เป็น
คนไข้ที่สิ้นหวังกันมาแล้วจากที่อื่น หลายคนมาตายกับลุงในบั้นปลาย…
สกายเดินลัดเลาะผ่านบ้านหลังนัน้ หลังทีคนไข้
่ เข้ามาพักเมือ่ คืน มัน
เป็นอีกหลังที่ว่างตอนนี้และหล่อนเพิ่งเข้าไปทำความสะอาดเมื่อวาน คนเก่า
ที่เคยอยู่กลับไปตายบ้านหลังจากที่ลุงเองก็สิ้นหวังแล้ว…
หน้าต่างเปิดกว้างและสกายก็อดไม่ได้ทจะ
ี่ มองผ่านเข้าไป ม่านบางเบา
ทำให้มองเห็นร่างที่นอนหงายบนเตียงชัดเจน ชัดจากแดดจ้าตอนสายที่ส่อง
ผ่านทะลุเข้าไปถึง ร่างใหญ่มีผ้าแพรคลุมหละหลวม ผ้าสีครีมตัดดวงหน้า
คล้ำเข้มทีจม
่ นิง่ ในหมอนหลายใบทับซ้อนกัน คิว้ เข้มเฉียงดำสนิทเป็นสิง่ ทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ สกายลอบระบายลมหายใจยาวเหยียดสะดุดใจกับความเผือดหมอง
ของดวงหน้านั้น เผือดไม่ต่างอะไรกับขี้เถ้าหม่นๆ ท่ามกลางกองผ้าขาว…
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ถอยเท้าเปลีย่ นทิศทางเงียบๆ พยายามเลีย่ งกิง่ ก้านไม้แห้งตามรายทาง
ที่ก่อให้เกิดเสียง กลัวเขาจะตื่นนั่นเอง แวบเดียวที่เห็นก็นึกสงสารจนจับ
หัวใจ…อะไรบางอย่างบนดวงหน้านัน้ ทีสร้
่ างความสิน้ หวังให้กับหล่อน อาจจะ
เป็นคนไข้อีกคนหนึ่งของป้ากับลุงก็ได้ที่ไม่มีโอกาสได้กลับไปอีก…
สองข้างทางเป็นดงมะพร้าวสูงลิ่วและสกายก็วิ่งลัดเลาะเรื่อยไปจนถึง
ท้ายสวน การมาวิ่งออกกำลังทุกเช้ากลายเป็นกิจวัตรประจำวัน จับเวลาไป
ด้วย เพราะจวนจะได้เวลาเปิดคลินิก ต้องกลับไปก่อนที่ลุงกับป้าจะตื่นมา
ทำงาน ส่วนใหญ่จะมีคนไข้ในละแวกนั้นมารอกันแต่เช้า ที่นี่ไม่เคยร้างรา
คนป่วยไข้และเดินทางมากันจากทุกหัวระแหง…
กลับมาถึงคลินิกก็พบว่ามีคนไข้มาคอยอยู่แล้วจริงๆ มีแม่กับลูกชาย
ตัวเล็กๆ คนหนึง่ ทีปาก
่ มีแต่เลือด และแม่ก็พยายามเอาสำลีกับผ้าซับเลือดเอา
ไว้ เด็กพยายามดึงผ้าออกและปัดมือแม่ต่อสู้ พอเห็นหล่อนก็นิ่งเงียบไป
สกายรีบเปิดคลินกิ และให้สองคนเข้าไปนัง่ แค่เห็นเลือดอาบเสือ้ ผ้าเด็ก หัวใจ
ก็แทบวาย รีบจัดหาสำลีมาเพิ่มเติมให้
“มันดึงฟันมันออกค่ะคุณ ดึงทุกวันจนฟันหมดปากแล้ว วันนีเลื
้ อดเยอะ
เพราะหลายซี”่ คนเป็นแม่บ่นหน้ายุง่ ปัดไม้ปัดมือลูกชายไปด้วย “นีก็่ อีกซีน่ งึ
…เผลอไปนิดเดียวไม่ได้เฝ้าดู” ส่งฟันเล็กๆ ให้หล่อนดู
สกายนิง่ งัน ตามองฟัน มองมือเด็กทีเปื
่ อ้ นเลือด เสียงเด็กชายหัวเราะ
เอิ้กอ้ากแสนสนุกไม่ส่อว่าจะเจ็บปวดอะไรสักนิด ก็ยิ่งน่าตกใจ
“เกิดอะไรขึน้ มาคะน้า” ถามอย่างตกใจ รีบช่วยซับเลือดอีกแรง แม่
รีบเอาเชือกทีนำ
่ มาด้วยมัดมือเด็กเข้าด้วยกันจนหยุดนิง่ ไปได้ ตากลมใสของ
เด็กชายมองหล่อนนิ่งและพิศวง
“มันก็เป็นของมันอย่างเนี้ยตั้งแต่เกิด” เสียงบอกเล่าบอกความชาชิน
เสียมากกว่า “สองขวบกว่าเข้าไปแล้ว ไม่มีฟันเหลือซักซี่” จับลูกกระแทก
นัง่ ตักและปล่อยให้สกายเช็ดเลือดให้ เด็กสงบไปได้เมือ่ ถูกมัดมือมัดแขน ตา
ใสบริสุทธิ์ยังมองหล่อนนิ่ง
“วันนีต้้ องพามา เพราะไม่ไหวแล้ว ต้องให้คุณหมอช่วยดู” คุยต่อ มือ
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หนึ่งลูบไล้เรือนผมเด็กชายไปด้วย ห่วงหาและอาทร
“ลูกคนเดียวค่ะคุณ พ่อมันทิง้ ไปแล้ว ฉันพายเรือขายผักในคลอง ต้อง
เอามันไปด้วยทุกแห่ง เพราะทิง้ ไว้บ้านไม่ได้เลย เคยฝากข้างบ้าน แต่ตอน
นี้เขาไม่เอาด้วยแล้ว ตั้งแต่มันเริ่มโตรังแกลูกเขาไปทั่ว…”
เลือดเริม่ แห้งและคราวนีเด็
้ กชายก็ซบอกแม่ สกายมองแม่ทีจู่ บหน้าผาก
ลูกเล็กๆ ไล้ปลายนิว้ ไปตามเรือนผมยุง่ เป็นกระเซิงเหมือนจะพยายามคลีเส้
่ นผม
ออกไปเสีย ทุกเส้นเสียงหัวเราะของเด็กชายแจ่มใสและไร้เดียงสาเรียกรอยยิม้
ของแม่ได้บ้าง
“มันก็ของมันยังงีละ
้ ร้องไห้กับใครเขาไม่เป็น…” กระแสเสียงสุดท้าย
บ่งบอกความเคยชินจนน่าแปลก
สกายมองเวลา ได้เวลาเปิดคลินกิ แล้วแต่ลุงก็ยังไม่มา เมือ่ คืนอาจจะ
นอนดึกจากคนไข้คนสุดท้าย…
“แล้วไม่มีฟันเหลือเลย” สกายชวนคุยฆ่าเวลา
“ไม่เหลือเลยค่ะคุณ” มือจับปากลูกอ้าออก “ให้คุณเขาดู มีแต่เหงือก
เห็นไหม…ฟันมันขึ้นไม่ทัน ขึ้นมาดึงออกหมด จนต้องจับมัดมือ เมื่อเช้า
มัดไม่ทัน มันดึงซะก่อน”
เสียงฝีเท้าลุงเดินเข้ามาและคงได้ยนิ คำบอกเล่าเข้าพอดี สกายเห็นลุง
ยืนมองนิ่งหน้าตายังไม่หายอิดโรย
“เอ้า เกิดอะไรขึ้นมา…”
สกายลุกไปชงกาแฟขณะทีแม่
่ กับเด็กลุกเดินตามลุงเข้าไปในห้องตรวจ
มีเสียงพูดคุยซักถามดังแว่วมายาวนาน นีคื่ อคนไข้รายแรกของวันและท่าทาง
จะหนักหนาขนาดนี้ โชคดีที่ไม่มีคนไข้คนอื่นมาเข้าแถวคอยอยู่เลย ป้าคง
เหนือ่ ยเกินกว่าจะมาช่วยอะไรตอนเช้าขนาดนี้ ถ้าเพียงแต่หล่อนจะเรียนพยาบาลหรือไปฝึกคอร์สอะไรสัน้ ๆ มาช่วย ก็อาจจะช่วยลุงกับป้าได้มากไปกว่านี…
้
กลับไปแล้ว คนไข้รายแรก หอบถุงยาทีลุ่ งคงเตรียมไว้ให้ สกายมอง
ตามแม่ที่กระเตงอุ้มลูกจากไปในที่สุด รีบเอากาแฟเข้าไปให้ลุงในห้องตรวจ
ส่วนตัว หล่อนเห็นลุงนั่งบนเก้าอี้และปรับมันเอนราบ มือหนึ่งก่ายอยู่บน
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หน้าผาก
“คนไข้รายนีมา
้ แปลก…” เสียงบ่นตามมาขณะรับถ้วยกาแฟไปจิบ “ตัง้
แต่ลุงเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนะ แต่พอจะรู้เรื่องมาบ้างแล้ว…”
“สกายก็ไม่เคยเห็น ลุงว่าเด็กเป็นอะไรคะ” อดไม่ได้ที่จะถามออกไป
“เป็นโรคชนิดหนึง่ เขาเรียกย่อๆ ว่า CIPA คือเกิดมาอย่างไม่มีความ
เจ็บปวด เซลล์สมองส่วนนั้นมันคงไม่ทำงาน ประสาทไม่ยอมรับความรู้สึก
ไม่รู้ทั้งร้อน ไม่รู้ทั้งหนาว”
สกายดึงเก้าอี้และทรุดตัวลงนั่ง เริ่มงงไปหมด
“มิน่าเลือดออกท่วมตัวยังนั่งหัวเราะกับแม่ ไม่เคยเห็น”
“ทัว่ โลกคนเป็นโรคนีคง
้ มีแค่หลักร้อยนะ ส่วนใหญ่อายุจะไม่ยืนและตาย
หมดก่อนวัยรุ่นด้วยซ้ำ ตายตอนเป็นเด็กนี่เยอะมาก มักจะร้อนตาย ไม่มี
กระทั่งเหงื่อที่จะขับถ่ายความร้อน” ลุงถอนใจไปด้วยอย่างหนักอก “นี่ยาย
แม่ต้องกระเตงลูกไปด้วยทุกหนทุกแห่ง มันจะรอดอะไร”
“ไม่มีทางรักษาเลยหรือคะลุง”
“ตอนนียั้ งไม่มี หมอเจอโรคแบบนี้ มันเซ่อไปได้เหมือนกันนะ ทีผ่่ าน
มามีแต่คนไข้มาขอยาแก้ปวด ยาเพิม่ ความเจ็บปวดยังไม่มีขาย” ลุงหัวเราะ
ไปด้วยอย่างเพลียๆ “จะทำไงทีนี้…”
“สกายว่าแม่เด็กกำลังกลุม้ น่าดู เห็นว่าพ่อหนีไปแล้ว ขนาดต้องมัดมือ
มัดเท้า เพราะอาจจะดึงฟันเองอีก หมดปากเข้าไปแล้ว”
“ดีไม่ดควั
ี กลูกตาตัวเองออกมา มันเคยมี ลำบากมาก นีพรุ
่ ง่ นีสั้ ง่ ให้มา
อีก เผือ่ ลุงจะมีช่องทาง ต้องขอเวลาคิด อาจจะปรึกษาป้าเราดู เพราะปล่อย
เอาไว้ต้องตายในอีกไม่นานแน่ๆ…”
ป้ามาพอดี ร่างผอมบางหอบผ้านวมผืนหนามาด้วย
“ไม่รูค้ ณุ คีตเขาตืน่ รึยังนะ ให้ยานอนหลับไปเมือ่ คืน เดีย๋ วสกายไปกับป้า
ช่วยเอาผ้านวมไปให้เขาด้วย บ่นหนาว แม่เขาก็โทร. มา เป็นห่วงเหลือเกิน
ลูกชายคนเดียว เอ้า…สกายช่วยป้าหน่อย”
สกายลุกขึ้นรับผ้านวมผืนใหญ่มาถือไว้ กลิ่นหอมสะอาดแสดงว่าเพิ่ง
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ผ่านการซักมาใหม่ๆ ไอความร้อนที่อบเอาไว้ยังอุ่นอยู่
“เดี๋ยวนี้หรือคะ”
“ไปกันเดี๋ยวนี้เลย” ป้าเดินนำหน้าไปก่อนและสกายก็เดินตามไปติดๆ
“วันนี้ไม่เห็นมีคนไข้” ป้าเอ่ยออกมาลอยๆ
“มีมารายหนึง่ ค่ะ เพิง่ กลับไป แปลกประหลาดมาก โรคนีไม่
้ เคยเห็น”
สกายคุยไปเรื่อยๆ
“เป็นอะไร”
“ป้าคุยกับลุงเองดีกว่า เพราะสกายก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกัน”
หล่อนบอกปัดไป เส้นทางเดินออกนอกคลินิกตัดเข้าสู่สวนลึกที่เรียงรายไป
ด้วยบ้านพักหลายหลัง
“คนไข้รายเมือ่ คืนนี…
่ ป้านึกว่าจะแย่ตอนมาถึง หมอสิน้ หวังกันไปแล้ว
นะ แม่เขาถึงส่งมา เป็นเพื่อนสนิทกับป้า ห่วงลูก โรงพยาบาลที่พม่ามัน
ก็ไม่ปลอดภัย เขาว่างั้นนะ ป้าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร พ่อสามีเป็นนายพล
หลายปีมาแล้วถูกลอบสังหาร สามีเขาเป็นนักธุรกิจ เห็นว่าถูกวางยาตาย
เหมือนกัน คุณคีตลูกชายคนนี้ไปอยู่กับย่าเป็นคนไทยที่อังกฤษ กำลังเรียน
หมอยังไม่จบด้วยซ้ำ กลับมาเยีย่ มแม่ ตอนพ่อเสีย เกิดโรคหัวใจกำเริบขึน้
มาอีก…”
สกายรับฟังเงียบๆ หล่อนเองเคยผ่านมาแล้วความเจ็บไข้ชนิดนั้น
รอดมาได้ดั่งปาฏิหาริย์จากการรักษาของลุงกับป้า ในสิ่งที่หมอโรงพยาบาล
ยอมแพ้กันไปแล้วเช่นกัน…
คนไข้ยังไม่ตื่นอย่างที่คิดกันเอาไว้แม้แดดจะจ้าไปทั่วห้อง ป้าเดิน
เงียบกริบไปชะโงกมองใบหน้าคล้ำสนิททีจม
่ ในหมอน ลมหายใจรวยรินเต็มที
เหมือนคนจะสิ้นใจ จากนั้นก็เดินไปเช็กดูขวดน้ำเกลือที่ให้ไว้ กระซิบบอก
หล่อนให้ห่มผ้านวมให้เขาแทนผ้าแพรบางเบา เป็นครั้งแรกที่สกายมองเห็น
ความอืดของเนื้อตัวคนไข้ นี่ไม่ใช่คนอ้วนแต่เหมือนจะเริ่มบวมไปทั้งตัวแล้ว
ช่วงขาและเท้าเต่งตึงคล้ายจะปริ สกายแทบกลัน้ ลมหายใจตัวเอง ตอนป่วย
หล่อนยังไม่ถึงขนาดนี้ อย่างน้อยก็ยังไม่ถึงขั้นบวมผิดรูปผิดร่าง
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ชำเลืองมองใบหน้านั้นอีกครั้ง เส้นผมดำสนิทหยิกยุ่งระหน้าผาก
คางใหญ่เริม่ กางออก อาจจะความบวม ดวงตาคูนั่ น้ ยังปิดสนิทและไม่มีวีแ่ วว
จะรู้สึกรู้สมกับแขกที่มาเยือนแต่อย่างใด เงาป้าเดินมาหยุดข้างหลังหล่อน
กระซิบว่า
“ก็รอไปจนกว่าแม่เขาจะติดต่อมาว่าจะเอายังไง อาจจะเป็นวันนีพรุ
้ ง่ นี้
ไป…เดี๋ยวเขาจะตื่น…”
พากันเดินเงียบกริบออกจากห้องพัก ระยะช่วงขากลับ ป้าเดินทอดน่องช้ากว่าเดิม
“พ่อเขาที่ตายก็เห็นว่าขัดผลประโยชน์การค้ากัน ถูกวางยาตาย แม่
เขาว่างัน้ นะ เลยห่วงลูกชายคนเดียว ความลับมากทีเขา
่ ส่งมาทีนี่ ่ ไม่มีใคร
รู้ ป้าก็ไม่อยากให้สกายเล่าอะไรให้ใครฟัง”
สกายเงียบ คลินิกของลุงกลายเป็นแหล่งเร้นลับที่คนฝั่งนั้นข้ามมา
รักษาตัวกันทุกระยะ อาจจะความที่ป้าเป็นหมอชาวพม่านั่นด้วยก็ได้ที่ทำให้
ทุกสิ่งเป็นเรื่องง่าย มีไม่น้อยที่บาดเจ็บสาหัสมาจากการลี้ภัยข้ามแดน
“รายคุณคีตนีเรา
่ ก็ดูแลกันไปก่อนจนกว่าแม่เขาจะบอกมาว่าจะเอายังไง
จะหายหรือไม่หายก็ค่อยๆ ดูกันไป ลุงเขาหนักใจอยูเหมื
่ อนกันนะ…” ป้าคุย
ต่อ สุม้ เสียงหนักใจ “ถ้าทีคลิ
่ นกิ ไม่ยุง่ ป้าก็อยากให้สกายผ่านไปดูๆ เขาบ้าง
ตอนนี้ป้าจัดสมุนไพรให้แล้ว อาจจะหายบวมไปได้บ้าง”
สกายอดคิดไม่ได้ถึงตอนที่หล่อนมานอนป่วยที่นี่ อาจจะไม่หนักหนา
เท่าเขา แต่ก็ปางตาย ถึงอย่างไรหล่อนก็ยังเชือ่ ว่าป้ากับลุงมีวิธกี ารทีจะ
่ ช่วย
เขาได้ มันมีอะไรบางอย่างที่พิเศษเกี่ยวกับคลินิกแห่งนี้ สิ่งที่ยากจะอธิบาย
คุณพิราเหลือบมองหน้าผูอ่้ อนวัยกว่า ก็เห็นเดินก้มหน้าใช้ความคิดไป
ด้วย คงออกไปวิง่ แต่เช้าก่อนเปิดคลินกิ เพราะยังสวมชุดวอร์มสีเทาเก่าๆ มี
ริว้ รอยขาดบริเวณแขนเสือ้ เห็นชัดเจน ดวงหน้ารูปไข่มีเหงือ่ ตามไรผมสอง
ข้างแก้มดูเปียกชืน้ ความใสของผิวแก้มเบ่งบานประกาศถึงสุขภาพทีดี่ ขึน้ กว่า
ทีผ่่ านมา แล้วเมือ่ ไหร่จะกลับไปเรียนต่อ…คำถามนีผุ้ ดขึน้ มาแต่ก็ยังไม่อยาก
จะถามออกไป แค่ไม่กี่เดือนที่เพิ่งจะฟื้นตัวขึ้นมา หลานคงต้องการเวลา
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พักผ่อนมากกว่านี้ เห็นว่าเพือ่ นจบไปแล้ว…เพือ่ นชายคนเดียวทีติ่ ดต่อเรือ่ ย
มาทุกระยะ…
“อนุชาเขาเงียบไปนี่พักนี้” หลุดปากถามออกไป
“เพิ่งได้งานทำค่ะ แต่นี่บอกมาว่าจะมาเที่ยว” เป็นคำอธิบายเรียบๆ
เคยเห็นแค่ไม่กีครั
่ ง้ ตอนสกายมานอนป่วย ดูห่วงหาและมาเยียมเ
่ ยียน
สม่ำเสมอ…บางทีก็พาเพือ่ นมาหลายคน สามีก็ดูจะรักใคร่ไว้วางใจเป็นพิเศษ
นิมติ เคยชอบใครง่ายๆ บ้าง อาจจะแอบหมายมัน่ ไว้ในใจนานแล้วให้หลานสาว
คนเดียว…

เดินมาถึงคลินกิ และสกายก็แยกเข้าบ้านไปอาบน้ำอาบท่า ความห่วงใย
ทีป้่ าพิรามีให้บุรษุ นัน้ ช่างแสนแปลก อาจจะสนิทสนมกันมานานกับครอบครัว
ของอีกฝ่าย ป้าเป็นหมัน ชีวติ ทีเมื
่ องไทยมีแค่ลุงเพียงคนเดียวเท่านัน้ เวลานี้
อนุชาโทร. ทางไกลมาเอง สุ้มเสียงเร่งร้อนแปลกๆ
“จะไปหาวันนี้นะสกาย นี่ขับรถมาเอง ออกจากกรุงเทพฯ แล้ว”
“อ้าว ทำไมเร็ว แล้วไม่ทำงาน…” สกายแปลกใจ
“ลาออกแล้ว เบื่อ อยากไปไหนต่อไหนสักพัก ค้นหาตัวเอง…” มี
เสียงหัวเราะตามติดมาด้วย และสกายก็หัวเราะตาม
“ค้นมาตัง้ นานแล้วยังไม่เจออีกหรือ…แต่แวะมาเทีย่ วก็ดี เมือ่ กีป้้ าพิรา
ยังถามถึง” หล่อนบอกไปตามสาย
“แล้วป้ากับลุงเป็นไง สบายดี…”
“ก็ยุง่ ๆ ทีคลิ
่ นกิ คนไข้แยะทุกวัน นีเมื
่ อ่ คืนข้ามแดนมาอีกคนจากพม่า”
“ถูกไล่ฆ่าไล่ยิงมาอีกละซี”
“รายนี้ครอบครัวเขารู้จักกับป้าพิรา ลูกชายป่วยหนักมาเลย”
“เด็ก?”
“อายุมากแล้ว บวมทั้งตัว ป้ายังห่วงว่าไม่รู้จะรอดรึเปล่า…”
“ติดเหล้า…รึว่าติดยา รึว่าติดมันทั้งหมด” คำถามนี้แปร่ง “คลินิกที่
นั่นรักษาคนติดยาด้วยไม่ใช่หรือ…ไม่ใช่อะไร ผมจะได้ไปฝากเนื้อฝากตัว…”
สกายอึ้งไปอึดใจ “พูดเล่นรึเปล่า…?”
อนุชาหัวเราะมาเรื่อยๆ ลากเสียงว่า “พูดเล่น…ทำไมหรือ…ถ้าผม
ติดยานี่คบไม่ได้แล้ว…”
“แค่ไม่อยากจะเชื่อ…”
“อืมม…พูดเล่นน่ะ ยังไงแล้วเจอกัน ผมจะรีบขับรถให้ถึงไวๆ คิดถึง
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นะนี่…”
ปิดโทรศัพท์ไปก่อนทีหล่
่ อนจะทันได้พูดอะไรเสียอีก สกายกดปิดโทรศัพท์เชื่องช้า…กระแสเสียงอบอุ่นนั้นยังคงอยู่ คำว่าคิดถึง…หล่อนต่างหาก
ทีมี่ อนุชาน้อยมากในความคิดคำนึง จนแทบไม่มีเอาเลยในระยะหลังๆ ความ
เป็นเพื่อนในรั้วมหาวิทยาลัยห่างไกลออกไปทุกทีตั้งแต่หล่อนจากมาและ
ตัดสินใจไม่กลับไปอีก ชีวติ ของหล่อนอยูที่ นี่ ่ เมือ่ พ่อกับแม่หย่าร้างกันตอน
เข้าเรียนปีแรก มันก็เหมือนต่างคนต่างไปตามทิศทางของตัวเอง แม่ไปอยู่
สวีเดนกับสามีใหม่ พ่อแต่งงานใหม่และไปลงทุนกับเพือ่ นทีหาดใหญ่
่
บ้านพัก
ที่กรุงเทพฯ สมัยเรียนเป็นแค่ที่พักชั่วครู่ชั่วยาม ชีวิตหล่อนไม่มีใครอีกแล้ว
นอกจากลุงกับป้า…
ยืนแปรงผมตัวเองหน้ากระจกอย่างใจลอย มันเริ่มยาวเคลียไหล่และ
อาจจะต้องรีบไปตัด ก่อนทีผม
่ จะร่วงมากไปกว่านี้ มันเริม่ ร่วงตามแปรงและ
มากขึน้ ทุกที ป้าเคยให้สมุนไพรมากินจนหายร่วงไปพัก อาจจะเริม่ ไปกินใหม่
ในวัยหกสิบกว่าป้าแข็งแรงเพราะรู้จักรักษาตัวเอง ไม่เคยแม้กระทั่งจะเป็น
หวัดกับใครเขา ในวัยเดียวกับป้าหล่อนจะไปอยู่เสียที่ไหน…ขนาดลุงเองยัง
แข็งแรงได้ไม่เท่าป้า…
กลับไปที่คลินิกก็พบป้านั่งคุยกับลุงในห้องทำงานส่วนตัว พอหล่อน
บอกถึงเรื่องที่อนุชาจะเดินทางมา ลุงก็มีทีท่าดีใจ
“ไม่เจอกันนานแล้วนี่ ทำไมไม่ให้มาพักทีนี่ ่ ยังมีทีพั่ กว่างๆ คนไข้เพิง่
ย้ายออกไป”
“นั่นสิ ไปพักโรงแรมก็เสียเงินเสียทอง” ป้าเสริม “แล้วเขาจะมาอยู่
กี่วัน”
“สกายว่าคงไม่กี่วัน”
“สกายก็ไปจัดเตรียมห้องพัก แล้วอย่าลืมแวะดูคุณคีตให้ป้า ถ้าตื่น
แล้ว ป้าจะไปคุยด้วย”
คุณนิมิตมองตามร่างระหงของหลานสาวที่ผละจากไป ประกายตาจ้า
แสงของผู้อ่อนวัยกว่าพอรู้ว่าเพื่อนจะมาช่างบอกอะไรหลายอย่าง เห็นว่าไม่
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เจอกันมาเกือบปี อนุชามาฉลองปีใหม่ด้วยเมื่อปีที่แล้วและไม่ได้มาอีกเลย
คงยุ่งเรื่องเรียน…
“เรียนจบแล้วน่าจะมาทำงานทางนี้นะ” อดไม่ได้ที่จะเปรยกับภรรยา
“เพราะดูไปแล้ว สกายคงไม่กลับไปแน่”
“ก็หายดีแล้วนะ ทีแรกนึกว่าหลานจะไม่รอด”
แอบถอนใจลึก ความอาทรทีอี่ กฝ่ายมีให้หลานของเขาช่างลึกซึง้ ความ
ทีไม่
่ มีลูกด้วยกัน สกายรอดตายก็เพราะป้าสะใภ้แท้ๆ ขนาดนอนเฝ้าดูอาการ
กันทุกเวลานาที…
กลับมาคุยต่อถึงเรื่องที่คุยค้างกันเอาไว้
“พรุ่งนี้สั่งให้แม่พาลูกมาอีก คุณจะได้ช่วยดู เห็นว่าคุณเคยเจอมา”
“เด็กที่พม่า แม่เลี้ยงมาได้จนเจ็ดขวบก็ตาย เล่นกับเพื่อน กระโดด
มาจากหลังคาขนาดเคยสัง่ แม่ให้ดูแลดีๆ ตอนเป็นทารกยากมาก เจอความ
ร้อนหนาวไม่ได้ อุม้ แนบตัวก็ไม่ได้ เพราะถ้าได้ไอร้อนจากตัวแม่ไป เด็กจะ
ร้อนตาย เพราะไม่มีต่อมเหงื่อระบายความร้อน คือไม่รู้ร้อนรู้หนาว คิดว่า
รายนี้คงเป็นเหมือนกันนะ”
“ท่าทางยายแม่จะสิ้นหวัง ผัวทิ้งไปแล้ว” คุณนิมิตถอนใจ “แล้วนี่
ต้องหอบลูกไปลงเรือขายของตลาดน้ำ มิไปกันใหญ่”
“อาจจะให้เอามาฝากไว้ที่นี่ตอนกลางวัน แม่ขายของเสร็จก็ให้มารับ”
ภรรยาออกความเห็น
“แล้วจะดูแลกันไหวรึ” คุณนิมิตยังห่วง
“มันไม่ยากหรอก สกายก็ช่วยได้ จัดทีให้
่ ทีคลิ
่ นกิ ให้เล่นไป เลีย้ งง่าย
คุณ ถ้าเข้าใจนะ เพราะเด็กพวกนี้จะไม่ร้องโยเย ร้องไห้ไม่เป็น เพราะไม่
เจ็บปวดอะไรกับใคร ได้แต่เล่น เด็กทีตาย
่ ไป แม่เขาเล่าว่าตัง้ แต่นอนเบาะ
ก็ไม่เคยร้องกวน เลี้ยงง่ายจนเขานึกว่าโชคดี จนฟันขึ้นเริ่มดึงฟันตัวเอง
เขาถึงได้พามาหา ถึงได้รูว่้ าเป็นโรคอะไร เขาก็พยายามเลีย้ งเอง ไม่ให้ไป
โรงเรียน เพราะเพื่อนล้อว่าเป็นเด็กผิดปกติ โตขึ้นหน่อยพอคุยกันรู้เรื่องก็
สอนให้กลัวเลือด เพราะกลัวว่าเลือดจะออกไม่หยุดตาย…”
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“ขนาดนั้นยังตาย…” คุณนิมิตหลับตาลง “มิเสียใจแย่…”
“ก็เคยบอกให้เขาทำใจแต่เนิน่ ๆ แล้ว เพราะคนพวกนีอายุ
้ ไม่ยืน คงยัง
ไม่มีรายไหนเกินวัยทีนเอจไปได้ ทั่วโลกนะ”
คุณนิมติ นิง่ คิด เจอคนไข้มาก็มาก มันคงจะง่ายกว่าถ้าตรวจรักษาและ
สั่งยาให้คนไข้รายอื่นๆ ที่ป่วยไข้กันธรรมดาและรู้เจ็บรู้ปวด แต่รายนี้…
มองหน้าภรรยาก็เห็นยังมีความเชือ่ มัน่ อยูบ้่ าง คือยังไม่วิตกมากเหมือน
เขา อย่างน้อยก็เคยผ่านคนไข้แบบนี้มาแล้ว
“ก็เอาสิ เอามาอยู่ที่นี่ สกายก็รักเด็กอยู่หรอก กลางวันว่างๆ ไม่มี
อะไรทำ” ตัดสินใจบอกไป “ก็นัดเขามาแล้วพรุง่ นี้ ว่าแต่คนไข้เมือ่ คืน ตกลง
แม่เขาจะมาเมื่อไหร่”
เปลีย่ นเรือ่ งคุยไปทิศทางอืน่ ถึงคนไข้อีกคนทีรบกวน
่
จิตใจเขาเช่นกัน
เพราะอาการหนัก
“อาจจะรีบมา ถ้าไม่มีปัญหาอะไรทางโน้น”
“เขาจะมีปัญหาอะไร” ถามอย่างไม่เข้าใจ
“เขากำลังมีปัญหาหลายเรื่องคุณ เห็นว่ามีเรื่องคดีความ เรื่องอะไร
ต่ออะไร”
ไม่กล้าเล่าให้สามีฟังถึงความจริงทั้งหมด เรื่องที่ครอบครัวเพื่อนไป
พัวพันกับคดีค้ายาเสพติดจนสามีถูกลอบฆ่า และลูกชายเป็นอีกคนที่อาจจะ
กำลังอยู่ในระหว่างอันตรายจนอยู่พม่าไม่ได้ แม้จะกำลังป่วยหนัก จนหมอ
ประจำตัวประกาศสิ้นหวังไปแล้วและคลินิกของเธอกลายเป็นด่านสุดท้าย…
ใครรูว่้ าป่านนีอาจจะ
้
มีการติดตามล่าตัว ไม่ปลอดภัยเช่นกัน ถ้ามีใคร
รู้เรื่องเหล่านี้ สามีอาจจะบอกปัดเรื่องให้ความช่วยเหลือใดๆ เธอช่างรู้ใจ
เขา…
***
คีตสะดุง้ ลืมตาตืน่ ในทันทีทีได้
่ ยนิ เสียงรูดผ้าม่านเบาๆ ตามติดมาด้วย
เสียงฝีเท้าย่องเงียบกริบ ห้องมืดกว่าเดิมจากม่านที่ปิดสนิท เห็นเพียงเงา
ที่กำลังเดินผ่านเตียง แสงสว่างเลือนรางจับดวงหน้าด้านข้างของผู้มาเยือน
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ไม่ชัดเจนนัก ผมเกล้าเอาไว้ลวกๆ เผยต้นคอยาวระหง ใครกัน…
เหลียวมองตามเงียบๆ จนกระทัง่ ร่างนัน้ เดินไปเปิดประตูห้องน้ำและจัด
ผ้าเช็ดตัวแขวนตามราว แสงไฟส่องกระทบใบหน้านัน้ ชัดเจนกว่าเดิม ความ
สวยแปลกตาทีทำให้
่ เขาอ้ำอึง้ นีคื่ อบ้านป่าในย่านชายแดนกันดาร แต่หล่อน
ก็ไม่มีเค้าสาวพื้นเมืองที่คุ้นตา อาจจะเสื้อผ้าทะมัดทะแมงที่หล่อนสวมใส่อยู่
เสื้อกางเกงรัดรูปเข้าสมัย…มองตามเรื่อยไป จนกระทั่งหล่อนเดินออกจาก
ห้องและปิดประตูเข้าหากันสนิท มีเสียงฝีเท้าเดินห่างออกไปทุกทีจนลับจาก
โสตประสาทไปในที่สุด…
หลับตานิง่ อีกครัง้ ทบทวนความทรงจำสัน้ ๆ ก่อนการเดินทางมา ความ
ฉุกละหุกชนิดแทบไม่ได้ตัง้ ตัว แม่ห่วงชีวติ ของเขา ห่วงความปลอดภัยชนิด
ทีอาจจะ
่
ไม่ได้มาจากโรคหัวใจทีเป็
่ นอยู่ มันกำเริบขึน้ มาในทันทีทีเขา
่ เดินทาง
มาถึงและรับรู้เรื่องร้ายทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นกับพ่อ ความเครียดชนิดที่ไม่
เคยเกิดขึ้นกับเขามาก่อน ความลับของครอบครัวเปิดเผยออกมาตอนนั้น
เรื่องที่พ่อเกี่ยวพันข้องแวะกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามประเทศและขัดผลประโยชน์กันเองจนถูกลอบสังหาร มันเป็นไปได้อย่างไรกัน…
ความคิดทำงานซับซ้อนขาดระเบียบชนิดจับต้นชนปลายไม่ได้ จาก
เรื่องนั้นไปเรื่องนี้ คิดค้นและวินิจฉัย คับข้องใจไปหมด จนไม่รู้กระทั่งว่า
เขาควรจะเริม่ คิดเรือ่ งอะไรก่อน…เพราะแม่บอกอะไรเขาน้อยเกินไป นัน่ ด้วย
ก็ได้ แทบไม่มีการอธิบายอะไรเอาเลย และปล่อยให้เขารับรู้เรื่องทั้งหลาย
แหล่จากสือ่ มวลชนทีเริ่ ม่ ประโคมข่าว เหมือนโลกจะรูเรื้ อ่ งครอบครัวของเขา
มากไปกว่าตัวเขาเองเสียอีกในเวลานี้
‘อยูที่ นี่ ก็่ จะมีอันตราย คีตอยูนี่ ไม่
่ ได้ กลับไปอังกฤษก็ไม่ได้ หลบไป
อยู่กับป้าพิราสักพัก แม่ฝากฝังเอาไว้แล้ว แล้วแม่จะตามไป’
เท่านั้นสั้นๆ และไม่มีการอธิบายอะไรมากไปกว่านั้น นี่ชีวิตเขาต้อง
อยูกั่ บอะไรนับแต่นี้ และเมือ่ ไหร่กันทีครอบครั
่
วเข้าไปพัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติด…
***
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สกายกลับมาถึงคลินิกและป้าก็ถามไปถึงคนไข้คนนั้น
“ยังไม่ตื่นเลยค่ะป้า แวบเข้าไปดูเมื่อกี้” รีบรายงานไป
“เอ๊ะ จะเป็นอะไรมากรึเปล่า” เสียงนัน้ บอกความกังวลเล็กน้อย “เดีย๋ ว
ป้าอาจจะต้องเข้าไปดูอีกแล้ว”
“ยังหายใจค่ะ คงอ่อนเพลีย”
กลิ่นบุหรี่คลุ้งตอนหล่อนย่องเข้าไปใกล้ๆ ปลายนิ้วมือเหลืองแสดงว่า
คงติดมานาน นี่ขนาดนักเรียนแพทย์…
“ว่าแต่เมือ่ กีป้้ าคุยกับลุงเขาเรือ่ งเด็กคนนัน้ ทีแม่
่ พามาเมือ่ เช้า” ป้าเปลีย่ น
เรื่องคุย “พรุ่งนี้ลุงนัดให้มาอีก ป้าว่าจะรับเด็กเอาไว้ดูแลที่นี่ ขืนปล่อยไป
อาจจะไม่รอด”
สกายอ้ำอึ้ง “หนักขนาดนั้นเลยหรือคะ”
“ป้าเคยเจอมา ถ้าเลีย้ งไม่ถูกวิธอาจจะ
ี
อยูได้
่ ไม่นาน สกายอาจจะต้อง
ช่วยป้าจัดทีท่ างในคลินกิ ให้เขาเอามาฝากช่วงกลางวันตอนทีต้่ องไปขายของ
เย็นก็มารับกลับไป รับเอาไว้ดูอาการสักระยะ”
“สกายก็เพิ่งเจอคนป่วยแบบนี้ มีทางหายไหมคะป้า”
“ไม่มี จะมีแต่เด็กๆ เพราะไม่มีใครมีอายุยืนถึงวัยรุน่ สักคนเท่าทีป้่ ารู้
มานะ เราต้องช่วยเด็กเท่าที่สามารถจะช่วยได้ เพราะปล่อยไว้กับแม่ก็ต้อง
ตายเร็ว ยิง่ แม่ไม่มีเวลาดูแลอย่างนีด้้ วยแล้ว ป้าจะพูดกับเขาเอง ยังไงตอน
กลางวันก็ให้เอามาฝากที่นี่ ไม่ใช่เอาไปตากแดดตากลม เด็กร้อนตายมาก
กว่าตายจากสาเหตุอืน่ ตอนนีสกาย
้ ก็เตรียมทีใน
่ คลินกิ นีแ่ หละ ให้เขามีทีเล่
่ น
ไปก่อน ยังไงค่อยหาทางขยับขยาย เดีย๋ วป้าจะไปดูคุณคีตเขาหน่อย จะเอา
ยาไปให้เขาด้วย”
สกายตระเตรียมจัดทีท่ างในทันทีทีป้่ าจากไป เสียงลุงคุยกับคนไข้ทีแวะ
่
มาให้ห้องตรวจ ความคับแคบของคลินิกทำให้ทุกตารางนิ้วมีความสำคัญ
เพราะแค่ที่ที่จะให้คนไข้มานั่งรอก็แทบจะไม่พออยู่แล้ว มีที่ว่างตรงมุมห้อง
ด้านในทีใช้
่ เก็บเครือ่ งใช้ในการรักษาพยาบาล และสกายก็กัน้ มุมหนึง่ ให้เป็นที่
เล่น กองสุมเอาไว้ด้วยหมอนนุ่มหลายใบ ขาดก็แต่ของเล่น เด็กวัยนี้เล่น
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อะไรกันบ้าง…
จัดของใจลอย ภาพความรักของแม่ที่กอดเล่นกับลูกช่างประทับใจ
ช่างมีความรักที่มากมายที่นั่น จริงหรือที่แม่ของเด็กคนนั้นจะยอมเอาลูกมา
ฝาก แต่ป้าคงมีวิธีการพูด เพราะถ้าปล่อยเอาไว้กับแม่ก็อาจจะตายเร็วจริง
อย่างที่ป้าว่า…
อนุชาโทร. มาอีก…
“ตอนนี้แวะเติมน้ำมัน อีกชั่วโมงก็คงไปถึง คิดถึงก็เลยโทร.”
สกายหัวเราะขัน
“จัดที่ให้พักแล้ว ป้าเตรียมห้องเอาไว้ให้”
“พักโรงแรมได้” เขาพูดมา “อาจจะอยู่แค่อาทิตย์เดียว”
“โรงแรมแพง ประหยัดเงิน อีกอย่างมีห้องว่างตอนนี้ ลุงบ่นถึงบ่อยๆ”
“งั้นเดี๋ยวเจอกัน คิดถึงนะ”
วางหูไปก่อนและทิ้งคำพูดสุดท้ายเอาไว้แค่นั้น…
***
คนไข้ตืน่ แล้วเมือ่ คุณพิราก้าวเข้าไปในห้อง ร่างใหญ่เอนพิงหัวเตียงใน
ท่าสบาย ไหล่กว้างเกยพิงหมอนทีซ้่ อนทับกันสูงหลายใบ ผมเผ้าเป็นกระเซิง
และหน้าตาหมองคล้ำในความสลัว
“เป็นไงมัง่ เมือ่ กีป้้ าให้หลานมาดูบอกว่ายังไม่ตืน่ ” เดินไปรูดม่านกว้าง
กว่าเดิมให้แสงส่องผ่าน และเหลียวกลับไปมองเขาอีกครัง้ แสงสว่างยิง่ มาก
ความหมองคล้ำก็ยิ่งชัดเจน จนเธอแทบจะมองไม่เห็นความมีชีวิตที่นั่น
ถอนใจยาว เดินไปวางยาที่เตรียมมาด้วยบนโต๊ะข้างเตียง
“ผมว่าผมเริ่มดีขึ้น” เป็นคำพูดแผ่วเบา “แค่หายใจไม่ค่อยออก”
“เดี๋ยวป้าเตรียมยามา มันช่วยล้างพิษได้ ถ้าแข็งแรงขึ้นมาหน่อยจะ
ต้องจับอดอาหารสักอาทิตย์ ดูไปก่อน” เดินไปเปิดผ้านวมมองขาทีบวม
่ เป่ง
ของอีกฝ่าย “ยังบวมมากนะ แต่ก็น้อยกว่าเมื่อคืนที่มา นี่แม่เขาโทร. มา
อาจจะเดินทางมาเร็วๆ นี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรทางโน้น”
คนไข้หลับตานิง่ ทันควัน ดวงหน้าเผือดลงไปอีกจนคุณพิราต้องปลอบ
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ไปว่า

“ก็คงไม่มีอะไร อย่าไปกังวล พยายามรักษาตัวเองให้ดีที่สุดตอนนี้
ทุกอย่างมันคงคลี่คลายไปเองมั้งป้าว่า”
ป้าพิรารู้ อาจจะเช่นเดียวกับลุงนิมติ และทุกคนทีนี่ ่ คีตแน่นในอกขึน้
มาอีกจนต้องขยับกายสูงขึ้นเพื่อให้หายใจสะดวก หิวบุหรี่ขึ้นมากะทันหันจน
เวียนหัว ถ้าเพียงแต่เขาจะได้บุหรี่ทุกสิ่งที่รุมเร้าทุกข์ทรมานเขาในเวลานี้ก็
อาจจะผ่อนคลาย…
“ป้ามีบุหรี่ไหมครับ” ตัดสินใจถามออกไปในสิ่งที่รู้ว่าไม่น่าถาม ถาม
แม้จะรู้ว่าอะไรคือคำตอบ…อาจจะทางระบายอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกฝ่ายรู้ว่าเขา
กำลังอยู่กับความเครียดชนิดไหน…
ไม่มีคำตอบกลับมาในทันที มีแต่เสียงฝีเท้าที่เดินห่างออกไปอีกนิด
พร้อมคำตอบอย่างไม่สนใจ
“ต้องเลิกให้ได้นะบุหรี่…”
แค่นั้น สั้นๆ ไม่ใช่คำสั่งก็เหมือนคำสั่ง คีตลืมตามองออกไปนอก
หน้าต่างที่มีวิวเดียวให้เห็น มะพร้าวยืนต้นเรียงรายและมีทางเดินที่ตัดผ่าน
ไม่มีอะไรให้เห็นอีกในสายตา นานแค่ไหนกันทีเขา
่ จะต้องอยูที่ นี่ หรื
่ อไม่ก็ตาย
ที่นี่ ไม่อยากพบใครเลยแม้กระทั่งแม่…
เงาผอมบางของป้าพิราเดินกลับไปกลับมาในห้องน้ำ จากนั้นก็เดิน
กลับมาที่เตียงและเตรียมส่งถ้วยยาให้เขารับไปดื่ม รสขมของมันทำให้เขา
หลับตานิ่ง เพราะแทบจะกลืนไม่ลง
“มันจะช่วยถอนพิษให้หายบวม ห้องน้ำห้องท่า ถ้าลุกไม่ไหวเดีย๋ วป้า
จะให้เด็กมาช่วย”
ป้าเดินออกจากห้องไปก่อนที่เขาจะตอบโต้อะไร จริงหรือที่เขาอยู่ใน
สภาพช่วยตัวเองไม่ได้ถึงขนาดนี้ ขนาดต้องให้คนมาช่วย ตัดสินใจลุกหย่อน
ขาลงจากเตียง เจ็บแปลบปลาบไปทัว่ สรรพางค์กายตอนเดินลากขวดน้ำเกลือ
ไปเข้าห้องน้ำ ความบวมของขาทั้งสองเพิ่มความลำบากยากเย็นจนแทบล้ม
ลงตรงนัน้ เหลียวมองวัดระยะความห่างไกลของเตียงกับห้องน้ำ เขาคงไม่มี
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ทางเลือกอะไรแล้ว นอกจากจะดุ่มเดินต่อไปข้างหน้า…
สกายผลักประตูห้องเข้าไปก็ไม่พบบุรษุ นัน้ อีกแล้ว เตียงว่างเปล่าและ
ผ้าปูยับยู่ยี่มีเสียงเปิดน้ำในห้องน้ำดังแว่วมา ท่าทางไม่ได้ต้องการความช่วย
เหลืออย่างทีป้่ ากำชับกำชามา รีบจัดการรือ้ ผ้าปูรวดเร็วและเตรียมเปลีย่ นผ้า
ให้ใหม่ เร่งมือจนนึกแปลกใจตัวเองอยากรีบจัดการให้เสร็จก่อนทีเขา
่ จะกลับ
ออกมานั่นเอง…
หมอนหลายใบกองหนุนเอาไว้สูงพิงหัวเตียงทำให้หล่อนอ้ำอึง้ เคยผ่าน
มาแล้วตอนหายใจไม่ออกและแทบจะนั่งหลับทั้งคืน ความสงสารวาบวับจับ
หัวใจอีกครั้ง เปลี่ยนปลอกหมอนช้าลงและตบมันให้เข้าที่ จัดไว้ในลักษณะ
เดิมก่อนจะก้มลงหอบกองผ้าเตรียมออกจากห้อง ประตูห้องน้ำเปิดออกมาใน
ตอนนั้น ร่างสูงใหญ่ในชุดเสื้อคลุมตัวใหญ่สีขาว ลากขวดน้ำเกลือออกมา
พอดี คิว้ เข้มขมวดเข้าหากันนิดๆ อย่างแปลกใจกึง่ พิศวง สกายก้มมองสอง
ขาที่เบ่งบวมของอีกฝ่าย มันเป็นความบวมชนิดที่ต้องลากขาเดินนั่นเลย…

อนุชาเปลี่ยนไปมากจนจำแทบไม่ได้เมื่อเจอกันอีกครั้ง ร่างสูงขาวดู
ผ่ายผอมกว่าเดิม เขาเคยเป็นนักกีฬาและมีหุน่ นักกล้ามในอดีต ขนาดลุงเอง
ก็ยังทัก
“ผอมไปนี่ ยังไง งานหนัก”
“ถึงได้ลาออกมาไงครับ” เสียงหัวเราะอารมณ์ดีไม่เปลี่ยนแปลง อาจ
จะเป็นสิ่งนั้นเองที่ไม่เคยเปลี่ยน เริงร่า มองโลกแง่ดีและมากไปด้วยน้ำใจ
…เขาประทับใจป้าพิรากับลุงทีนั่ น่ เอง “น่าจะมีงานทางนีให้
้ ผมทำมัง่ นะ” คำพูด
สุดท้ายทีเล่นทีจริง
“ลุงจะดูๆ ให้ นีป้่ าก็ยังบ่นถึงว่าไม่เจอกันนาน เดีย๋ วคงมา ไปดูคนไข้
สกายมาบอกก็ยังดีใจ เตรียมจัดที่พักไว้ให้แล้วนี่…”
ตาเข้มมองมาทางหล่อน รอยยิ้มอ่อนในดวงตาทำให้ลุงเหลือบมอง
หน้าหล่อนบ้าง
“สกายอยู่ทางนี้ก็เห็นเหงาๆ ไม่มีเพื่อนมีฝูง” ลุงเอ่ยออกมาลอยๆ
แฝงนัยอะไรบางอย่างที่สกายเพียงแต่รู้…ช่างซ่อนเร้นไม่มิดเรื่องความชอบ
เป็นพิเศษที่ลุงมีให้อีกฝ่าย
ลุกไปจัดเครื่องดื่มให้อนุชา เงี่ยหูฟังคำสนทนาที่สนิทชิดเชื้อยิ่งกว่า
เครือญาติเสียอีก อนุชามีเสน่หเสมอ
์ เรือ่ งเข้าผูใ้ หญ่ ลุงคงดีใจถ้าเขาตัดสินใจ
ย้ายมาหางานทำทางนี้ มันคงมีอะไรหนักหนาทางโน้นขนาดต้องลาออก เท่า
ทีรู่ จาก
้ เขามันเป็นบริษทั ของญาติพีน่ อ้ งของเขาเองทีช่่ วยส่งเสริมกันมาตลอด
และเขาก็หมายมั่นที่จะทำงานที่นั่นตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ…
บ่ายจัดเกือบเย็นตอนช่วยเขาขนของลงจากรถ มีกระเป๋าเดินทางใบ
ขนาดใหญ่มาด้วยถึงสองใบ อัดแน่นไปด้วยสิ่งของในนั้น สกายถึงกับมอง
หน้าเขาไม่คาดฝัน
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“สกายยังนึกว่าคุยกันเล่นๆ นะเรื่องมาอยู่ทางนี้”
“ทำไม ไม่อยากให้ผมมา” ย้อนถามยิ้มๆ ขณะช่วยกันลากกระเป๋า
เข้าที่พัก
“ไม่ใช่ไม่อยากให้มา แต่ทางนี้มันไม่มีอะไร”
“ก็มีสกาย…”
หล่อนเงียบเสีย ทำเป็นไม่ได้ยนิ เพราะชินเสียแล้วกับคำพูดหยิกแกม
หยอกชนิดนี้
“ถึงไงก็อยากอยู่เงียบๆ ใช้ความคิด ขอตั้งหลักสักพัก” เขารีบพูดต่อ
“อนุชามีอะไรรึเปล่าทางโน้น” สกายแปลกใจกับน้ำเสียงชนิดนั้น รีบ
ไขกุญแจเข้าที่พักที่เตรียมจัดเอาไว้ กลิ่นน้ำยาทำความสะอาดยังกรุ่น
“คนไข้เก่าเพิง่ ออกไป” หล่อนพูดต่อ ลืมสนิทเรือ่ งจะเอาคำตอบ “ห้อง
เดียว คับแคบหน่อยนะ” เดินเรื่อยไปรูดม่านให้แสงจากภายนอกส่องลอด
เข้ามา
“น่าอยู่ ผมชอบ” อนุชาเดินไปเช็กดูห้องน้ำห้องท่า ท่าทางไม่ใส่ใจ
กับอะไรมากมายนัก “ว่าแต่จริงหรือที่สกายอยู่ทางนี้ไม่มีเพื่อนมีฝูงมั่ง” คำ
ถามที่ตามติดมาหวั่นระแวงกรายๆ
“ก็มีแต่งาน จะมีเพื่อนที่ไหน ถามทำไมหรือ…”
“ก็แค่ถามดู…”
เดินมาหยุดริมหน้าต่างและห่างกันแค่เอือ้ ม สองมือกอดอกและตามอง
หล่อนนิ่ง ความเข้มในประกายตาคล้ายจะจับผิดในที
“ผมก็เคยคิดมาเรือ่ ยๆ นะว่าเมือ่ ไหร่สกายจะกลับไป” อนุชาพูดต่อเมือ่
เห็นหล่อนเงียบไปนาน “เป็นปีเลยนะ”
“ก็ยังไม่พร้อม อีกอย่างก็มีความสุขดีที่นี่ เลยไม่อยากไปเจอเรื่อง
เครียดๆ”
“ก็จะเครียดอะไร ผมไม่เห็นเครียด” รอยยิ้มเบ่งบานขึ้นมาอีกครั้ง
“ถึงได้เผ่นมานี่ไง…”
คราวนี้หัวเราะพร้อมกัน
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“เดี๋ยวจะพาเข้าตลาดเผื่ออยากจะหาซื้ออะไรเพิ่มเติม” สกายรีบพูด
“งั้นเดี๋ยวตามไป ขอเวลาล้างหน้าล้างตา”
“สกายจะไปรอที่คลินิก”
อนุชามองตามร่างระหงที่เดินออกจากห้องไป ไม่เปลี่ยนแปลงอะไร
สักนิดและยังเป็นสกายคนเดิมในความคิดคำนึง นานเข้ามันก็กลายเป็นความ
ห่วงหา…แน่ใจว่าเขารักหล่อนและแอบรักมานานตัง้ แต่สมัยเรียนด้วยกัน แต่
ช่องว่างอะไรทีมั่ นเกิดขึน้ มา จนเขาแทบจะมองไม่เห็นวันคืนข้างหน้า หรือ
ว่าระยะทางทีห่่ างไกลกัน…หรือว่าหัวใจของหล่อนเอง…ความเป็นเพือ่ นกลาย
เป็นสิ่งเดียวที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ตอนนี้ให้เขาสานต่อ…
รื้อกระเป๋าเดินทางและควานหาสิ่งที่ต้องการ เข็มฉีดยาบรรจุเฮโรอีน
ที่กลายเป็นสวรรค์สำหรับเขา…ถกขากางเกงและฉีดเข้าที่ข้อเท้า ที่เดียวที่
สามารถซ่อนเร้นจากสายตาของคนใกล้ชิด นั่งหลับตานิ่งและปล่อยให้มัน
ซึมซับเข้าไปในเส้นเลือด เหตุผลเดียวทีเขา
่ ต้องออกจากงาน เมือ่ มีการตรวจ
พบจากสถานทีทำ
่ งานและเขาถูกบังคับให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจากบริษทั
อิสระในการใช้ชีวิตมันไปอยู่เสียที่ไหน…ตราบใดที่เขายังมีเงินซื้อหามาและ
ไม่ได้ไปปล้นสะดมใคร…
อนุชากลับมารอในรถตอนสกายออกจากคลินิก แว่นกันแดดสีดำตัด
ดวงหน้าขาวจัดจนดูเผือด อะไรบางอย่างบอกหล่อนว่าเขาช่างเปลีย่ นไปมาก
มายทางด้านรูปลักษณ์สิง่ เดียวทีอาจจะ
่
ไม่เปลีย่ นก็คือความเริงร่าเบิกบานทียั่ ง
คงเหมือนเดิม…
“มาคิดดูนะ สกายทำไมไม่ให้ผมช่วยงานทีนี่ ไป
่ ก่อน ผมทำอะไรก็ได้
ทำให้ฟรีด้วย” อนุชาพูดออกมาก่อนขณะออกรถ
“เออ…กำลังขาดคน” สกายว่า
“แต่ผมไม่ได้เรียนบุรุษพยาบาลมานะ”
“เทรนได้ ไม่มีอะไรมากหรอก แค่ช่วยเข็นรถคนป่วย ส่วนใหญ่คน
แก่ๆ ทีม่ ารักษาตัว งานไม่ต้องคิดอะไร สบายๆ ไหนว่าเครียดมาไง” สกาย
หัวเราะไปด้วย
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“น่าลองเหมือนกันนะ เพราะกะอยูนาน
่ นะรอบนี…
้ ” อนุชาเหลียวมอง
รอบตัวเมื่อเข้าเขตตัวเมือง สิ่งก่อสร้างใหม่ๆ ผุดขึ้นมาทุกหัวระแหงในเวลา
อันรวดเร็วจนเขาจำแทบไม่ได้ แต่ก็ยังนึกดีใจทีเห็
่ นร้านอาหารเล็กๆ ทีเคย
่ มา
กับสกายในครั้งหนึ่งยังแทรกตัวริมตึกสูงที่เบียดบังเกือบมิด
“แวะกินก่อน ผมมีของโปรดที่นั่น”
เลี้ยวรถหาที่จอดรวดเร็ว เร็วจนสกายคาดไม่ถึง
“ยังนึกว่าจะไปหาซื้อของใช้ก่อน” หล่อนว่า
“เรื่องกินต้องมาก่อน สกายจำได้ไหมร้านนี้ที่เราเคยมากัน”
หล่อนไม่พูดอะไร หน้าตาไม่ได้บอกว่าจะจดจำอะไรได้สักนิด…อาจจะ
จำไม่ได้แม้กระทั่งว่าอะไรคือของโปรดของเขา…
โต๊ะอาหารในซุม้ ไม้เงียบๆ คือโต๊ะเดิมทีเขา
่ เคยมา แต่สกายคงจำไม่ได้
เช่นกัน เขาเห็นหล่อนพลิกอ่านเมนูกลับไปกลับมา บ่นไปด้วยว่า
“สกายลืมไปแล้วว่าที่นี่เขามีอะไรอร่อย ไม่ได้มาตั้งนาน…”
นั่นไง…อนุชาลอบถอนใจลึก ยังเป็นเมนูเดิมที่มีอาหารเดิมๆ ไล่
สายตามองรายการอาหารที่เรียงรายในนั้น จำได้หมดว่าอะไรคือของโปรด
ของหล่อนและหล่อนเคยสั่งอะไร…
“ร้านนีเขา
้ มีปลาราดพริก สกายเคยชอบไม่ใช่หรือ?” เอ่ยออกมาลอยๆ
และสกายก็อ้ำอึง้ ช่างจำได้ขนาดนัน้ …ในขณะทีหล่
่ อนจำไม่ได้เอาเลย
ว่าเขาเคยสั่งอะไรและอะไรคือของโปรด…
ไล่สายตาทบทวนความทรงจำ จำได้แต่ว่าอาหารก็เดิมๆ อาจจะเป็น
…อาจจะเป็น…
“เอาน้ำเปล่ามาก่อนดีกว่า น้ำเปล่าฝานมะนาว อนุชาดืม่ ได้อย่างเดียว
ไม่ใช่หรือ ของสกายขอชาเขียว อย่างอืน่ ขอเวลาอีกนิด” หันไปบอกคนเสิรฟ์
ที่ยืนอยู่นาน
อนุชาปิดเมนูเมือ่ คนเสิรฟ์ เดินจากไป เขามองหล่อนยิม้ ๆ แว่นกันแดด
สีเข้มที่สวมใส่อยู่ทำให้ยากที่จะมองเห็นกระแสในแววตานั้นแต่อย่างใด ไม่
เข้าใจกระทั่งว่าทำไมเขายังคงสวมแว่นกันแดดในนี้
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“อยูที่ นี่ ผม
่ คงต้องแวะมาทุกวัน เขาทำข้าวคลุกกะปิอร่อย…อย่างเดียว”
มันเป็นนาทีทีสกาย
่ จำได้ถึงของโปรดของเขาจนเขาอดขันไม่ได้ ไม่น่า
จะยากขนาดนั้นถ้าหล่อนต้องการจะจำจริงๆ…มันเป็นนาทีที่เขาเข้าใจลึกซึ้ง
เช่นกันว่าแท้จริงแล้ว หล่อนไม่ได้มีเขาในความคิดคำนึงเหมือนอย่างทีเขา
่ มี
ให้หล่อน ไม่ใช่เรื่องระยะทางที่ห่างไกลกัน ไม่ใช่เรื่องอะไรเลย นี่คือเรื่อง
ของความรูส้ กึ และหัวใจ…หล่อนอาจจะมีใครบางคน เขาไม่อยากเชือ่ ว่าหล่อน
ไม่มีใครเอาเลยทางนี้…
จิบน้ำเปล่าทีบ่ ริกรนำมาเสิรฟ์ ให้และสัง่ อาหารเพิม่ เติมหลังจากนัน้ สัง่
ให้หล่อน และสั่งให้ตัวเอง…
“สกายไม่ได้มานานแล้วนะที่นี่ ทีแรกยังนึกว่าเลิกกิจการไปแล้วอีก”
หล่อนชวนคุยเสียงใสๆ ตามองไปไกลอีกทิศทางหนึ่งที่ไม่มีเขา คงไม่รู้แม้
กระทั่งสิ่งที่อยู่ในความคิดของเขาในตอนนี้
“คงยากนะ เขาน่าจะมีขาประจำ” คุยตอบโต้ไปเรือ่ ยๆ ไม่อยากกระทัง่
จะถอดแว่นกันแดดออก เพราะกลัวว่าหล่อนจะรูถึ้ งความรูส้ กึ ของเขา ดัน้ ด้น
มาเพราะความเคว้งคว้างและมีหล่อนในหัวใจมาเนิ่นนาน…ยามไกลกัน ถ้า
ไม่นับเฮโรอีนที่มันวิ่งพล่านในสายเลือดวันต่อวันแล้ว สกายคือสิ่งยึดเหนี่ยว
จิบน้ำเปล่าอีกครัง้ ให้คล่องคอ นัน่ อาจจะเป็นสิง่ เดียวทีหล่
่ อนจำได้เกีย่ วกับตัว
เขา ไม่เคยสัง่ เครือ่ งดืม่ ชนิดอืน่ ๆ แม้กระทัง่ น้ำขวดหรือชากาแฟ…ไม่ติดเหล้า
ติดบุหรีเหมื
่ อนผูช้ ายทัว่ ๆ ไปทีเห็
่ นกันดาษดืน่ ไม่มีอบายมุขใดๆ ทีมองเห็
่
นกัน
ได้ในสายตาของใครอืน่ และเขาก็คือผูช้ ายสมบูรณ์แบบทีส่ ดุ คนหนึง่ ในสายตา
ของชาวโลก…
ยิม้ เยาะเพราะขันตัวเองและสกายก็เห็นรอยยิม้ ชนิดนัน้ เข้าพอดี หล่อน
ช่างแปลความหมายของมันไม่ออกเอาเลย มีอะไรกันในความคิดของอนุชา
เขาขรึมไปและจัดการกับอาหารที่บริกรเอามาเสิร์ฟเงียบๆ ในลักษณะของ
ก้มหน้าก้มตากินของโปรดของเขาที่หล่อนลืมไปเสียสนิท…
หรือว่าจะเป็นสิง่ นัน้ …หล่อนลืมในสิง่ ทีไม่
่ น่าลืม ลืมกระทัง่ อาหารทีเ่ ขา
สั่งในทุกครั้งที่เคยไปกินข้าวด้วยกันในอดีต…
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***
คุณพิรากลับมาที่คลินิกและรู้จากสามีว่าเพื่อนของสกายเดินทางมาถึง
“เพิง่ เข้าตลาด คงไปหาอะไรกินกัน รอบนีคง
้ อยูนาน
่
เห็นว่าออกจาก
งานที่ทำอยู่และกำลังมองหางานใหม่” นิมิตคุยมาเรื่อยๆ
“ก็ดนีี คุ่ ณ จะได้มาอยูใกล้
่ ๆ กัน งานบริษทั เปิดใหม่เยอะแยะทางนี้ น่า
จะหางานง่ายอยู่หรอก”
“ว่าแต่คนไข้คุณเขาเป็นไงมัง่ ตอนนี”้ ถามไปถึงคนไข้ทีเธอ
่ เพิง่ จะจาก
มา
“ดีขึน้ เพิง่ เลิกให้น้ำเกลือ ให้แต่สมุนไพร ว่าจะจับอดอาหารสักสามสี่
วันตอนนี้”
คราวนี้สามีมองหน้าลังเล “คุณแน่ใจว่าเขาดีขึ้นแล้วนะ…”
“ถ้าทวงถามหาบุหรีตลอด
่ ยีส่ บิ สีชั่ ว่ โมงแสดงว่าดีขึน้ แน่คุณ ค่อยโล่งไป
อาจจะติดต่อบอกแม่เขาจะได้เลิกห่วง ตอนนี้รอให้สมุนไพรเข้าไปถอนพิษ
ไม่กี่วันคงหายบวม”
สามีได้แต่นิง่ ฟังและเลิกค้านแม้จะเคยคิดเห็นไม่ตรงกันมาก่อนในอดีต
เพราะเขาเป็นหมอสมัยใหม่ทีเชี
่ ย่ วชาญก็แต่เรือ่ งสัง่ ยา นิมติ เองมีแนวโน้มจะ
เป็นเบาหวานถ้าเขายังติดน้ำตาลเหมือนอย่างที่เขาติดในตอนนี้…
“กำลังคิดจะจับคุณอดน้ำตาลอยู่เหมือนกันนะ” เอ่ยออกไปลอยๆ
“ก็ไม่ได้ติดอะไรนี่”
“ลองอดเสียก่อนแล้วจะรู้ว่าติดหรือไม่ติด ว่าแต่สกายจัดที่เล่นให้เด็ก
คนนัน้ เสร็จแล้วนีนะ”
่ เหลียวมองไปรอบตัวทีกั่ น้ สถานทีเอา
่ ไว้ตรงมุมหนึง่ มี
ผ้านวมกองสุมไว้เต็ม จะขาดก็แต่ของเล่น
“แม่เขายังไม่ตกลงเลยว่าจะเอามาฝาก” นิมิตว่า
“เอาไว้ ลูกก็ต้องตาย เขาไม่มีทางเลือกอะไรหรอกคุณ ใครบ้างไม่
รักลูกตัวเอง ยิ่งเด็กตอนนี้กำลังซน”
“กำลังอยากจะศึกษามันอยูเหมื
่ อนกันเด็กพวกนี้ ทีคุ่ ณเคยเจอมารูส้ กึ
ว่าพ่อแม่คงปวดหัวหนักอยู่เหมือนกันนี่”

