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๑
ท้องฟ้าใบเดิม

เสียงสัญญาณ  เซ็นเซอร์หน้าประตูบานเลื่อนอัตโนมัติดังขึ้น 

ในความเงียบ

“เกวลินมินิมาร์ทสวัสดีค่ะ” ประโยคต้อนรับที่กล่าวจนคล่องปากเสมือน 

หุ่นยนต์ดังขึ้นทันทีที่มีลูกค้าเดินเข้ามา พนักงานหญิงไม่ได้มีใบหน้ายิ้มแย้ม หาก 

แต่ก็ไม่ได้บึ้งเสียจนทำให้ลูกค้านึกตำหนิ

ช่วงดึก...มีลูกค้าเข้ามาไม่ถี่นัก หากจะมากหน่อยก็ช่วงหลังตีสอง หลังจาก 

สถานเริงรมย์ต่าง ๆ ปิด

และขณะนี้ก็ตีสอง...

มือใหญ่กำกล่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กถึงสี่กล่องวางลงที่หน้าเคาน์เตอร์ แล้วดึง 

หมวกแก๊ปที่สวมปิดลงมาระดับสายตา ไม่อยากให้พนักงานหญิงตรงหน้ามองเห็น 

ใบหน้า

หญิงสาวในชุดยูนิฟอร์มสีน้ำเงินสนใจมองสินค้ามากกว่าที่จะมองหน้าลูกค้า 

เธอเฉยเมยกบัการอำพรางใบหนา้ของเขา เพราะกริยิาเชน่นีเ้ธอเหน็มาจนชนิเสยีแลว้

เขาคงอาย

พนักงานสาวรับสินค้ามายิงบาร์โค้ด คิดราคาอย่างไม่เคอะเขิน พนักงาน 

กะกลางคืนเช่นเธอต้องเจอการขายสินค้าอยู่ไม่กี่อย่าง อาหารสำเร็จรูป น้ำแข็ง 

เครื่องดื่ม แล้วก็...ถุงยางอนามัย

เธอหยิบมันใส่ถุงพลาสติกที่สกรีนโลโก้ของร้าน จัดการทอนเงินอย่าง 

คล่องแคล่ว เพราะเธอรู้ดีว่าลูกค้าที่มาซื้อของพวกนี้มักไม่อยากยืนนาน หญิงสาว 
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รีบส่งของให้ลูกค้าแล้วเงยขึ้นมองใบหน้าภายใต้หมวกแก๊ปนั้น อย่างน้อยเธอควรได้ 

มองใบหน้าของลูกค้าให้ผ่านตาทุกคน

เขาหน้าตาดี แต่แลดูตื่น ๆ ไปสักหน่อย

ครั้นรู้ตัวว่าเธอมองหน้า เขาก็เอียงข้างให้ ราวกับไม่อยากให้เธอเห็นหน้า 

อย่างไรอย่างนั้น แต่เธอก็จำหน้าเขาได้เสียแล้ว

ชายร่างสูงแบบฝรั่งรีบรับถุง แล้วสาวเท้ายาว ๆ เดินออกไปยังด้านนอกร้าน 

ที่มีรถหรูกับผู้หญิงรออยู่

พนักงานสาวมองตามหลังชายลูกครึ่งออกไป

‘ดาราหนุ่มคนนี้’ แม้เธอจะไม่เคยได้มีเวลาดูละครของเขามาก่อน แต่ก็พอ 

จะรับรู้ได้ถึงความโด่งดังของเขาผ่านป้ายโฆษณาและผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ  ที่เขาเป็น 

พรีเซ็นเตอร์ โดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อยอดนิยมที่ทำให้เธอเห็นหน้าเขาแทบ 

ทุกคืน 

“ดารัณ!” น้ำเสียงเหมือนจะกระซิบ แต่ดัง “เม่ือก้ีแซมใช่ไหม” ประโยคแรก 

ที่คนมาสายเอ่ยไม่ใช่คำขอโทษ แต่เป็นการกล่าวถึงดาราลูกครึ่งอังกฤษผู้โด่งดัง

“ถ้าแซมที่พี่หลินหมายถึงเป็นคนเดียวกับคนในรูปบนกล่องบะหมี่กึ่ง 

สำเร็จรูป ก็เห็นจะใช่คนเดียวกัน” น้ำเสียงของดารัณราบเรียบสม่ำเสมอ ไม่มีแวว 

ว่าเธอจะตื่นเต้นไปกับคนมาสาย

“เขาซื้ออะไรไปวะแก” หน้าตาของหลินยังคงอยากรู้ แต่คนถูกถามกลับ 

ไม่ตอบ เอาแต่ก้มหน้านับเหรียญ

เมื่อดารัณไม่ตอบก็ไม่เป็นไร คนพูดอยากพูดเสียอย่าง ก็ขอให้ได้พูดต่อไป

“ผู้หญิงที่นั่งอยู่ในรถนั่นน่ะ” หลินป้องมือกระซิบ แม้ไม่มีคนอยู่ในร้าน 

“รัญญ่าเชียวนะแก พี่ตื่นเต้นว่ะ เขาคบกันจริง  ๆ  ด้วย” หลินยังมีอาการตื่นเต้น 

ดวงตาดูเหมือนกำลังจินตนาการอยู่กับอะไรสักอย่าง

“รัญญ่าอะไร ฉันไม่รู้จักหรอก” ใบหน้านิ่งและราบเรียบเหมือนดังเช่นเสียง 

มือก็หยิบผ้าขี้ริ้วผืนเล็กขึ้นมาทำความสะอาดเคาน์เตอร์ไปพลาง

บางทหีลนิกน็กึเบือ่เพือ่นรว่มงานทีท่ำหนา้เดยีวอยูต่ลอดเวลา ไมย่นิดยีนิรา้ย 

อะไรขึ้นมาบ้าง
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“โธ!่ กน็างรา้ยหนา้ใส ๆ หวาน ๆ ทีเ่ลน่ละครกบัแซมไง เรือ่ง...” คนพดูหยดุ 

และคิด หากยิ่งพูดก็ยิ่งสนุกปาก “เรื่อง...ระบำเพลิง แกเคยดูไหม” น้ำเสียง 

ยามนึกออกราวกับถูกรางวัลชิงโชค

“ไม่เคย” ดารณัส่ายหน้า หากมีเวลาว่าง เธอมักจะใช้ให้หมดไปกับการอ่าน 

ตัวหนังสือ ตัวหนังสืออะไรก็ได้ขอเพียงให้มีตัวอักษรให้เธอได้อ่าน เพราะชีวิตเธอ 

ไม่เคยว่างถึงขนาดที่จะมาอ่านหนังสือได้จนจบเล่ม

“ว่าแต่...”  หลินยังไม่ลืมคำถามตอนต้น  “แซมซื้ออะไรไป  อยากรู้” 

หน้าตาคนถามนั้นก็อยากรู้จริง ๆ ดังคำพูด

ดารัณเม้มปากคล้ายจะยิ้ม แต่ก็ไม่ใช่ นี่แหละคำตอบของเธอ

“โธ่...อะไรว้า...แค่นี้ก็ไม่ยอมบอก” เพื่อนร่วมงานเริ่มทำท่าเหมือนจะงอน 

แถมยังมองค้อนดารัณด้วย

“คืนนี้พี่มาสายนะ” วิธีที่จะหยุดการงอนของคนไม่รู้เวลาเริ่มขึ้น “...สาย 

สี่ชั่วโมง” ดารัณเน้นย้ำด้วยน้ำเสียงราบเรียบเข้าไปอีก พร้อมกับปรายหางตาไปยัง 

นาฬิกาที่แขวนติดอยู่ตรงผนัง

ทีนี้คนที่ทำท่าจะงอนต้องเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายง้อแทน

“รัณ...พี่ขอโทษทีว่ะ” น้ำเสียงเว้าวอน “ไอ้ปุ้มมันไม่สบาย พี่เลยต้องพามัน 

ไปหาหมอ”

ลูกชายตัวเล็กของหลินออกจะขี้โรค ต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่ไม่ขาด และก็ 

ทำให้ดารัณเป็นพนักงานเฝ้าร้านโดยลำพังไม่ขาดเช่นกัน

จนเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนเวร หญิงสาวร่างเพรียวในชุดเสื้อยืดสีเทาหม่นทับด้วย 

เสื้อยูนิฟอร์มสีน้ำเงินของร้านมินิมาร์ท กับกางเกงยีนขายาวสีซีด สวมรองเท้าผ้าใบ 

คู่เก่า ไม่ใช่เก่าเพราะไร้การซัก หากแต่เก่าด้วยอายุการใช้งาน

ดารัณก้าวออกจากร้านสะดวกซื้อ กระชับกระเป๋าสะพายข้างที่ถักด้วย 

เส้นไหมพรมสีคล้ายกระสอบ เดินกระฉับกระเฉงเลียบถนนไปจนถึงป้ายรอ 

รถประจำทาง

ป้ายรอรถประจำทาง หรือป้ายโฆษณาสินค้า รวมเป็นได้ทั้งสองอย่าง 

แสงสว่างจ้าจากแผ่นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นั้นมีรูปดาราลูกครึ่งขณะอ้าปากรอเส้น 
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บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ดูน่ารับประทาน

ดารัณเหลือบมองดูใบหน้านายแบบโฆษณาที่ขนาดใหญ่เท่าตัวเธอ ดวงตา 

กลมเป็นประกายสีน้ำตาล และมีเส้นขนตาที่จับเป็นกลุ่มแพนออกนอกกรอบนั้น 

ทำให้ดวงตาเขาดูซึ้งขึ้น

สิ่งนี้คงเป็นเสน่ห์ของเขาที่ทำให้สาว  ๆ  ทั่วทั้งประเทศพากันหลงใหล และ 

ยกย่องให้เขาเป็นเทพบุตรในดวงใจ แต่รู้หน้าใช่ว่าจะรู้ใจ ใครเลยจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้ 

ก็เป็นเพียงคนธรรมดาที่ยังมีกิเลสราคะ ไม่ได้เป็นเทพบุตรอย่างที่พวกเธอหวังจะให้ 

เป็น แต่นั่นก็เรื่องธรรมดาของมนุษย์...เธอรู้ดี

ป้ายรถประจำทางยามฟ้ายังไม่สางเริ่มมีคนมาใช้บริการบ้างแล้ว โดยเฉพาะ 

มนุษย์เงินเดือนที่อยู่ห่างไกลจากที่ทำงาน ซึ่งจำต้องตื่นมารอรถตั้งแต่ยังไม่สว่าง

แสงไฟจากหน้ารถประจำทางปรับอากาศส่องแทงความมืดมิดของท้องถนน 

เคลื่อนเข้ามาใกล้  ๆ ผู้คนที่รออยู่พากันเดินขึ้นไปอย่างไม่รีบร้อน เพราะรถโล่ง  

ไม่ต้องแย่งที่นั่ง

จนเมื่อประตูรถโดยสารเปิด...และปิดลง

หญิงสาวในชุดยูนิฟอร์มของร้านมินิมาร์ทก็ยังคงอยู่ที่ เดิม...ที่ป้ายรอ 

รถประจำทาง

ใช่ว่ารถประจำทางปรับอากาศคันดังกล่าวจะไม่ผ่านทางกลับบ้าน หากแต่ 

ราคาของมันต่างหากที่ทำให้เธอยอมรอนาน แต่ก็ไม่ได้นานเกินใจรอ เพราะเพียง 

เดี๋ยวเดียวรถประจำทางแบบธรรมดาก็มาจอดเทียบที่ป้าย เป็นรถสายแรกที่ออก 

จากอู่ เธอจึงคุ้นหน้าคุ้นตากับคนเก็บตั๋วและคนขับ

ในเวลาเช้าตรู่เช่นนี้ จากป้ายรถเมล์ใกล้ร้านเกวลินมินิมาร์ทมายังป้ายรถเมล์ 

ปากซอยเข้าบ้านจะใช้เวลาไม่ถึงสิบห้านาที โดยที่ปากซอยนั้นจะมีวินมอเตอร์ไซค์ 

รับจ้างประจำอยู่ตลอด จะมากน้อยก็ตามแต่ช่วงเวลา

แต่ดารัณเลือกที่จะเดินเข้าไปในซอย ซึ่งดวงไฟสว่างบ้างดับบ้างตามแต่ 

ความเห็นใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หากจะว่าน่ากลัวก็คงน่ากลัวสำหรับคนไม่คุ้นเคย แต่ 

สำหรับดารัณ เธอคุ้นเคยกับที่นี่ คุ้นเคยกับความมืดในซอยนี้ทุกวัน

หญิงสาวเดินมาหยุดอยู่ที่ตึกแถวเก่า ๆ เรียงกันยาวเป็นหน้ากระดานขนานคู่ 
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ไปกับเส้นถนนที่ไม่เคยเงียบเหงาในซอย เพราะเป็นซอยเชื่อมระหว่างถนนใหญ่ 

สองเส้นเข้าหากัน ดวงไฟสว่างจ้าบอกว่าคนในบ้านเริ่มใช้ชีวิตในวันใหม่อีกครั้ง

ป่านนี้แม่ของเธอคงพร้อมแล้วที่จะเข็นรถออกมา

ครั้นได้เห็นแม่กำลังเริ่มยกข้าวของต่าง ๆ วางบนรถเข็น เธอก็รีบเอ่ยขึ้น

“แม่...เดี๋ยวรัณช่วย” หญิงสาวปรี่เข้าไปช่วยหญิงวัยกลางคนรูปร่างท้วม 

ยกถังบรรจุน้ำเต้าหู้ใส่เข้าไว้ในรถเข็น

นับเป็นโชคดีที่เธอได้เช่าบ้านที่อยู่ติดริมถนนนี้ มันเหมาะกับการค้าขาย 

ของกิน ครอบครัวเธอเช่าบ้านหลังนี้มานาน ความผูกพันจึงมีมาก จนดารัณคิดจะ 

ขอซื้อต่อจากเจ้าของ หากแต่ทำได้เพียงคิด เพราะเงินเก็บที่มีอยู่คงอีกนานกว่า 

จะถึง

“รัณ หิวไหมลูก” แม่เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงปราน ี “แม่ทำข้าวต้มกุ้งไว ้ หิวก็ 

ไปตักมากินนะ แล้วค่อยขึ้นไปนอน”

“อื้ม...” เธอตอบรับลากเสียงยาว แม้ไม่มีหางเสียง แต่ก็ฟังดูอ่อนโยนกับ 

ผู้เป็นแม่ เธอหยิบช้อนเดินไปตักข้าวต้มกุ้งใส่ปากสองสามคำให้พออุ่นท้อง

“ดนัยตื่นหรือยังแม่” เธอถามหาลูกชายคนเดียวของบ้าน

“ยังเลยลูก” แม่ตอบขณะง่วนอยู่กับการจัดวางโหลแก้วไว้บนรถเข็น แล้ว 

เช็ดให้สะอาดเอี่ยม

ดารัณชะงักอาการที่กำลังจะดื่มน้ำจากแก้วลง

“วันนี้ดนัยมีสอบไม่ใช่เหรอแม่” เอ่ยเสร็จ เธอก็กระดกน้ำเข้าปากอย่าง 

รวดเร็ว

“ปลุกน้องให้หน่อยนะลูก”

เสียงทอดถอนลมหายใจของหญิงสาวดังขึ้น ก่อนจะก้าวขึ้นไปยังชั้นสอง 

ของบ้าน แล้วเปิดบานประตูไม้ออก...

“ดนัย นี่มันกี่โมงแล้ว” หญิงสาวเอ่ยเสียงเรียบ ๆ แต่หนักแน่นทุกคำ

คนหนุ่มที่นอนเกลือกอยู่กับผ้าห่มยกหมอนขึ้นมาปิดหู  และพลิกหน้า 

ลงคว่ำกับที่นอน

ดารัณจึงเร่งเสียงขึ้นอีก...
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“ดนัย วันนี้มีสอบ จะไม่ไปสอบใช่ไหม” เธอเอ่ยพร้อมกับเดินไปกระชาก 

หมอนออกมาจากผมยุ่ง ๆ ของเขา จนหน้าเขาฟุบไปกับที่นอน

“โอ๊ย...ยายปีศาจ” น้ำเสียงงัวเงียของดนัยมาพร้อมคำเรียกที่เขามักใช้เรียก 

พี่สาวยามขัดใจ

“ตื่นได้แล้ว เดี๋ยวไปสอบไม่ทัน” คนที่แย่งหมอนมาได้ลดเสียงเข้ม  ๆ ลงมา 

จนปกติ พร้อมกับปัดฝุ่นออกจากหมอน ก่อนจะลงไปนั่งปัดฝุ่นบนที่นอนต่อ 

ที่นอนนั้นกว้างหกฟุต ไร้เตียง วางอยู่บนพื้นไม้ปาร์เกต์ เป็นที่นอนสำหรับดารัณ 

และดนัย

“เออ รู้แล้วน่า” คนในผ้าห่มตอนนี้เริ่มตาสว่าง และยังคงกล่าวอย่าง 

หงุดหงิด ก่อนจะใช้เท้าเข่ียผ้าห่มออกจนไปขมวดอยู่ตรงปลายเตียง แล้วเดินงัวเงีย 

ออกจากห้องนอนไป เสียงบันไดไม้ดังตามเสียงกระแทกฝีเท้าของคนเพิ่งตื่น

“สอนกี่ครั้งไม่รู้จักจำว่าให้เดินลงบันไดเบา ๆ” ดารัณอดไม่ได้ที่จะส่งเสียง 

ตำหนิไล่หลังเขาไป หากแต่ยิ่งว่าก็เหมือนยิ่งยุ เสียงนั้นดังหนักกว่าเดิมอีก เธอจึง 

ได้แต่ถอนใจ แล้วทิ้งตัวลงบนที่นอน

แต่แล้ว...ร่างที่เหนื่อยล้ากลับต้องสะดุ้งขึ้นมาอีกครั้ง 

“ไอ้ดาวก็มีสอบ ทำไมพี่ไม่ไปปลุกมันบ้าง” เสียงของดนัยตะโกนกลับขึ้นมา 

คล้ายไม่พอใจ เธอจึงนึกได้ว่า ‘ดาว’ เองก็มีสอบวันนี้เช่นกัน จำต้องงัดร่างตัวเองขึ้น 

แล้วเดินไปห้องของแม่ที่อยู่อีกฟาก

“ดาว ตื่นได้แล้ว เดี๋ยวไปสอบไม่ทัน” ดารัณเปิดประตู

“อื้อ” เสียงของเด็กสาวตอบรับลอดออกมาจากผ้าห่ม

ดาวอายุน้อยที่สุดในบ้านเลยยังนอนกับแม่ แต่ถึงอยากจะแยกห้องก็ไม่มี 

ห้องให้แยกแล้ว เพราะทั้งบ้านมีห้องนอนแค่สองห้อง

หอ้งของแม่กบัดาวอยู่ฝัง่ตะวนัออก ดาวจงึมักตืน่ได้เอง เพราะเมื่อยามสาย 

...แดดจะสง่ความรอ้นแทนนาฬกิาปลกุ แตต่อนนีแ้สงอาทติยย์งัรำไร เดก็สาวจงึยงั 

มดุตวัอยูใ่ตผ้า้หม่ไดอ้ยา่งสบาย แตเ่มือ่เปน็วนัสอบ ดารณัจะไมย่อมใหด้าวออกจาก 

บ้านในเวลาที่จวนตัวเหมือนปกติ เธอมักจะปลุกคนที่มีสอบเร็วกว่าปกติหนึ่งชั่วโมง 

เสมอ เพื่อกันความผิดพลาดต่าง ๆ ในเรื่องของเวลา
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“ดาว...” หญิงสาวกดเสียงต่ำ เมื่อเห็นเด็กสาวยังนอนนิ่งอยู่ใต้ผ้าห่ม

“ฮ่ือ! ต่ืนก็ได้!” ดาวถีบผ้าห่มออกจากตัวแบบเดียวกันกับดนัยไม่มีผิดเพ้ียน

“พับผ้าห่มด้วย”

“ฮื่อ!” เสียงถอนใจแรง ๆ “พี่รัณไม่รู้เหรอ ว่าพับผ้าห่มซ้อนไปซ้อนมาทันท ี

หลังจากตื่นน่ะ มันทำให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ต้องผึ่งไว้สักพักก่อนแล้ว 

ค่อยพับ แล้วเอาจริง  ๆ  ก็ไม่รู้จะพับไปทำไม คืนนี้ก็ต้องนอนใหม่อยู่ดี” เด็กสาว 

เอ่ยเสียงใสออกมาเป็นชุด ทั้งที่ดวงตายังปรืออยู่

“เวลามีมดหรือแมลงเข้ามาอยู่บนเตียงจะได้มองเห็น ถ้าขยุ้มเอาไว้ เกิดมี 

กิ้งกือแมลงสาบมาแอบอยู่ ดาวจะรู้เหรอ” ดารัณค่อย ๆ อธิบายเหตุผลอย่างใจเย็น

“ทีพี่ดนัย ดาวไม่เคยเห็นเขาเก็บผ้าห่ม พี่รัณไม่เห็นว่าสักกะคำ ทีกับดาว 

ก็เอาแต่บ่นบ่นบ่น” เด็กสาวทำหน้ามุ่ย เสียงออกจะหงุดหงิดและรำคาญความจู้จี้ 

ของดารัณ เพราะกับดนัย ดารัณก็ไม่ได้วุ่นวายกับเรื่องจุกจิกขนาดนี้

ดาวลุกขึ้นมาพับผ้าห่มอย่างไม่เต็มใจนัก ก่อนจะมองค้อนดารัณแล้วเอ่ยต่อ

“ตอนนอนร่างกายจะคลายเหงื่อและไอน้ำออกมาตามรูขุมขนมากมาย ไหน 

จะหายใจรดออกมาอีก นี่ยังไม่รวมน้ำลายนะ แค่นี้ก็ทำให้ผ้าห่มชื้นจะแย่แล้ว 

ไม่รู้จะพับไปทำไม หมกเชื้อโรคไว้ทั้งนั้น” พับไปเด็กสาวก็ทำหน้างอคอหักไป

“ถ้าอย่างนั้นทุก ๆ  เช้าดาวเอาผ้าห่มออกไปตากที่ระเบียงข้างนอกดีไหม ฆ่า 

เชื้อโรคดีด้วย แล้วเดี๋ยวสาย ๆ พี่จะเก็บเข้ามาให้เอง แบบนี้เหงื่อที่เตียงจะได้ระเหย 

ออกไปด้วย”

“พี่รัณ!” 

ไป ๆ มา ๆ กลายเป็นว่าดาวต้องหอบเอาผ้าห่มออกไปตากที่หน้าระเบียงแทน

“จะแก้ปัญหาอะไรก็เอาให้มันพ้น จะไม่ให้ผ้าห่มชื้นแต่ก็ยังหมกไว้ ยังไง 

มันก็ช้ืนอยู่ดี แถมยังเส่ียงต้องนอนรวมกับสารพัดแมลงอีก เอาออกไปตากแดด 

ทุกวันอย่างนี้ก็ดีเหมือนกัน”

“เลิกบ่นเป็นยายแก่ได้แล้วน่า ขนาดแม่ยังไม่เห็นจะบ่นขนาดนี้เลย”

ดาวรีบเดินออกจากห้องนอน ครั้นพอลงไปถึงชั้นล่างแล้วเห็นว่าดนัยยัง 

อาบน้ำไม่เสร็จ...
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“ไม่รู้จะรีบปลุกทำไม พี่ดนัยก็ใช้ห้องน้ำอยู่นี่” เสียงแหลมใสของสาววัย 

แรกแย้มตะโกนขึ้นมา หวังให้ดารัณรับรู้ แต่ด้วยความเหนื่อยล้า ดารัณก็หลับปุ๋ย 

คาห้องของดาวไปเสียแล้ว

ดาวและดนัยอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้ว คนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนมัธยมปลายปัก 

ดาวหนึ่งดวง เสื้อสีขาวสะอาด แขนพอง  ๆ  ของเครื่องแบบช่วยให้แขนเล็ก  ๆ  ดูมี 

เนื้อมากขึ้น เข็มขัดสีดำรัดรอบเอวบางทำให้เห็นว่าคนใส่ตัวบางมากเพียงใด

‘ผอมเหมือนไม้เสียบลูกชิ้น’ เป็นคำที่ดนัยมักใช้เปรียบเปรยดาวที่รูปร่าง 

จะหาส่วนเว้าโค้งแทบไม่มี

‘อย่างนี้เขาเรียกหุ่นดาราต่างหาก ดีกว่าคนหัวโตเหมือนใส่หมวกกันน็อก 

ตลอดเวลาก็แล้วกัน’ คำสวนกลับที่ดาวใช้สู้มักจะได้ผล

คนหนุ่มใส่ชุดนักศึกษาปลดกระดุมเสื้อลงมาสามเม็ด ใส่เข้าชุดกับกางเกง 

ขายาวสดีำ ซึง่เขาไมคุ่น้เคยและไมม่ัน่ใจ ทำใหเ้ดนิผา่นไปมาหนา้กระจกอยูห่ลายหน 

ปกติดนัยจะใส่กางเกงยีน แต่วันสอบต้องแต่งกายสุภาพ ไม่เช่นนั้นจะโดนไล่ออก 

จากห้องสอบเหมือนที่เคยโดนมา และผลที่ตามมาก็คือจะถูก  ‘ยายปีศาจ’  ทึ้งเอา  

ซึ่งเขากลัวอย่างหลังมากกว่า

“กินเงียบ  ๆ  ไม่ได้เหรอวะ” ดนัยบ่นดาวอย่างนี้ทุกเช้า ในขณะที่ดาวเอง 

ก็เปิดโทรทัศน์เสียงดังอย่างนี้ทุกเช้าเช่นกัน ราวกับว่าไม่เปิดแล้วจะกินข้าวเช้าไม่ลง 

อย่างนั้น

“พี่ดนัยอยากกินเงียบ  ๆ  ก็เข้าไปนั่งกินในห้องน้ำสิ ชอบไม่ใช่เหรอ อยู่ใน 

ห้องน้ำ ไม่รู้เข้าไปทำอะไรนานสองนาน” เด็กสาวตอบสวนทันควัน

ดนัยอึกอัก ไม่รู้จะเถียงอะไรกลับ

“เออ ๆ เปิดก็เปิด เบา ๆ หน่อยแล้วกัน ไม่ชอบ” เพราะดนัยชอบฟังเสียง 

เพลงมากกว่าเสียงคนพูด

“แว่วมาว่าดาราหนุ่มลูกครึ่งคนดังของช่องเอ็มอาร์ทีวีอักษรย่อ  ซ โซ่ กำลัง 

ควงอยู่กับดาราดาวร้ายอักษรย่อ ร เรือ เมื่อเช้านี้เองมีแหล่งข่าวให้ข้อมูลกับสถานี 

ของเรามา บังเอิ๊ญบังเอิญ แหล่งข่าวของเราไปเห็นดาราหนุ่มคนนี้เข้าในยามวิกาล 
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ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง โดยมีดารานางร้ายนั่งรออยู่บนรถ ข่าวออกมาถึงขนาดนี้ 

แล้ว ไม่รู้ว่าทั้งคู่จะออกมายอมรับหรือยัง”

ผู้ประกาศสาวผิวเข้มฝีปากกล้าประจำช่องเอ่ย แล้วจากนั้นก็ต่อด้วยคำ 

วิพากษ์วิจารณ์จากคู่สนทนา

เด็กสาวท่ีเดิมทีฟังแต่เสียง ยกถ้วยข้าวต้มไปน่ังอยู่กับพ้ืนจ่ออยู่หน้าโทรทัศน์

“ไม่จริง ไม่เชื่อหรอก พี่แซมนี่นะจะไปกับรัญญ่า” เด็กสาวในชุดนักเรียน 

เบะปาก

“เป็นญาติมันเหรอ ไอ้แซมน่ะ ไปเรียกมันว่าพี่” ดนัยอดหมั่นไส้เด็กสาว 

ไม่ได้ ที่ทำท่าเหมือนเป็นเจ้าของดาราคนนี้

“ยุ่ง อย่ามาเรียกพี่แซมว่าไอ้นะ” ดาวหันมาแหวใส่ดนัย “พี่แซมอายุเยอะ 

กว่าพี่รัณอีก” เธอเว้นไว้ “ไอ้พี่ดนัย” 

ดนยัยกัไหล ่ ทำเปน็ไมส่นกบัคำเรยีก กอ่นจะทิง้ชามไวบ้นโตะ๊ หยบิกระเปา๋ 

แล้วเดินตัดหน้าโทรทัศน์ออกจากบ้านไปใส่รองเท้าข้างนอก

“ดาวพี่ฝากล้างจานด้วย วันนี้พี่รีบ พี่มีสอบ” 

ดาวที่มัวแต่สนใจดูโทรทัศน์เลยเสียทีให้กับพี่ชายตัวแสบจนได้

“ใครกินคนนั้นก็ล้างเองสิ! ดาวก็รีบเหมือนกันนะ!” ดาวตะโกนไล่หลังดนัย 

แต่พอเขาใส่รองเท้าเสร็จก็วิ่งไปหอมแก้มแม่หนึ่งฟอด แล้วโบกมอเตอร์ไซค์ออกไป 

ทันที

เด็กสาวร่างเล็กเดินมาปิดโทรทัศน์ด้วยอาการหงุดหงิด ไหนจะเรื่องแซมคบ 

กับรัญญ่า แล้วไหนจะต้องมาถูกดนัยเอาเปรียบแต่เช้า เธอล้างเฉพาะจานของเธอ 

เรื่องอะไรเธอจะล้างให้พี่ดนัยจอมเอาเปรียบ ทิ้งเอาไว้อย่างนี้แหละ 

เย็นนี้พี่ดนัยโดนพี่รัณสวดยับแน่

จนเมื่อเริ่มสาย...หญิงสาวร่างเพรียวก็เดินลงจากบันไดมาด้วยฝีเท้าที่แผ่วเบา 

อย่างที่เธอมักอยากให้น้องทำเช่นนี้ได้บ้าง คนข้างบ้านจะได้ไม่มาบ่นให้แม่ระคายหู

‘ลูก ๆ แกลงบันไดที ฉันตกใจหมด’

แม่ก็เอาแต่ยิ้มรับโดยดี

เมื่อร่างกายได้พักผ่อนบ้างแล้ว ตาก็สว่างขึ้น ดารัณยกมือขึ้นบิดตัวสลัด 
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ความเมื่อยล้าออก แต่เผอิญพอเอี้ยวตัวไปทางโต๊ะอาหารแล้วพบกับถ้วยข้าวต้ม 

ที่วางทิ้งอยู่จนมดขึ้นมาเป็นสาย จึงเกิดอารมณ์โมโหขึ้นมาเสี้ยวหนึ่ง...แล้วก็ดับไป 

เพราะเจ้าคนทิ้งไม่ได้อยู่ให้ต่อว่า เธอจึงได้แต่เดินทอดถอนใจ แล้วหยิบมันออกไป 

ล้างที่กะละมังล้างจานที่หน้าบ้านเองเสีย

ครั้นเดินออกไปยังหน้าบ้าน เธอก็เอ่ยกับแม่ที่กำลังล้างหม้อไห

“ดนัยไม่ยอมล้างจานอีกแล้วแม่”

“น้องมันรีบไปสอบ เอามามะ เดี๋ยวแม่ล้างเอง” 

น้ำเสียงนั้นมีความปรานีอยู่มากล้น แม่ไม่เคยนึกโกรธลูกชายเลย สำหรับ 

ลูกชายคนเดียวของบ้านที่หน้าตาถอดจากพ่อมาราวกับเข้าแม่พิมพ์ หากมีเรื่องให้ 

ต้องต่อว่ากัน เพียงได้เห็นหน้าลูกชายคนนี้เท่านั้น แม่ก็ใจอ่อนยวบ

มืออูม  ๆ  ที่ยื่นมาขอชามจากลูกสาวเป็นมือที่ทั้งด้านและเต็มไปด้วยรอย 

แผลเป็นที่เกิดจากการทำงานหนัก โดยเฉพาะแผลเป็นที่นูนปูดอยู่เต็มหลังมือยาว 

มาเกือบครึ่งแขนนั้น เกิดจากอุบัติเหตุตอนแม่รีดผ้า ได้เห็นทีไร...ดารัณสะเทือนใจ 

ทุกครั้ง

แมต่อ้งโหมรบัจา้งรดีผา้กเ็พราะอยากชว่ยเธอหาเงนิอกีแรง ถงึเธอจะไมค่อ่ย 

อยากใหแ้มท่ำงานพวกนีน้กั แตจ่ะใหห้ยดุทำไดอ้ยา่งไร ในเมือ่มนักเ็ปน็อกีทางทีจ่ะ 

ช่วยหาเงินมาจุนเจือครอบครัวไว้ได้

“ไม่เป็นไรหรอกแม่ เดี๋ยวรัณล้างเอง แม่เข้าไปกินข้าวกินน้ำเถอะ”

เธอนั่งลงปักหลักวางจานชาม แล้วขอหม้อไหของแม่มาล้างต่อจนแล้วเสร็จ 

จากนั้นจึงไปนั่งพรมไอน้ำลงบนเสื้อผ้าเพื่อเตรียมสำหรับรีด ครั้นเมื่อพรมจนเสร็จ 

เธอก็จะใช้เวลาที่เหลือรีดผ้าต่อไปจนถึงบ่ายโมง...

เสียงกระดิ่งดังกรุ๋งกริ๋งเมื่อประตูกระจกใสถูกเลื่อนออก หญิงสาวร่างเพรียวในชุด 

เสื้อยืดสีขาว คลุมด้วยเสื้อคลุมสีเขียวแก่กับกางเกงยีน และรองเท้าผ้าใบพร้อม 

กระเป๋าสะพายคู่ใจ เดินก้าวเข้ามาด้วยรอยยิ้มสุภาพ ดูเป็นรอยยิ้มตามมารยาท 

มากกว่าการยิ้มด้วยความรู้สึกเป็นสุข

“มาแล้ว” ดารัณเอ่ย “ตรงเวลาเป๊ะ ไม่เกิน ไม่ขาด” พนักงานหนุ่มผู้ทำ 
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หน้าที่ชงเครื่องดื่มยิ้มทักทายหญิงสาวที่เพิ่งเข้ามาถึง

ดารัณจะทำงานที่ร้านขายเครื่องดื่มนี้ในช่วงบ่ายยาวไปจนถึงค่ำ ๆ ของทุกวัน

คนเพิ่งมาถึงยิ้มสุภาพ ก่อนจะถอดเสื้อคลุมและกระเป๋าแขวนไว้ หยิบผ้า 

กันเปื้อนมาใส่ คว้าถาดรองพร้อมเสิร์ฟด้วยความกระฉับกระเฉง

“โต๊ะห้า” คนที่เพิ่งชงเครื่องดื่มเสร็จวางแก้วลงบนถาด

หญิงสาวเดินไปด้วยความคล่องแคล่วเพราะคุ้นเคยกับตำแหน่งโต๊ะภายใน 

ร้านอย่างดี เพียงเดี๋ยวเดียวแก้วเครื่องดื่มก็วางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าลูกค้าแล้ว

เธอยิ้มให้ด้วยความสุภาพ แม้ไม่เคยพูดหรือรู้จักกัน แต่เพราะเป็นลูกค้า 

ประจำจนต่างจำหน้ากันและกันได้ จึงกลายเป็นความคุ้นและชิน

“ขอบคุณ...”

“ยินดีค่ะ”

การทำงานที่ร้านเครื่องดื่มดำเนินไปจนถึงเกือบสองทุ่ม

ดารัณและยุทธช่วยกันทำความสะอาดร้านและเก็บเก้าอี้จนเสร็จเรียบร้อย 

ดารัณเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเครื่องแบบของร้านมินิมาร์ทเพื่อเตรียมพร้อมกับการเดินทาง 

ไปทำงานในที่ต่อไป 

แตก่อ่นจะไปทัง้คูก่พ็ากนัไปกนิขา้วทีร่า้นอาหารตามสัง่ทีอ่ยูห่า่งออกไปไมไ่กล 

เพื่อหาอะไรกินให้อุ่นท้องก่อน

“ดารัณกินอะไร”

“เหมือนเดิมแล้วกัน” เป็นที่รู้ดีของยุทธว่า  ‘เหมือนเดิม’  ของเธอนั้นคือ 

ก๋วยเตี๋ยวคั่วกุ้ง

“บะหมี่เกี๊ยวน้ำหนึ่ง ก๋วยเตี๋ยวคั่วกุ้งหนึ่ง อ้อ ก๋วยเตี๋ยวคั่วใส่ผักเพิ่มด้วย 

นะครับ” เขาตะโกนบอกคนขาย

ขณะรอหญิงสาวก็เหลือบไปมองหนังสือพิมพ์ที่วางทิ้งไว้ ด้วยนิสัยชอบอ่าน 

เธอจึงหยิบมันขึ้นมาดู ปกติเธอมักไม่อ่านหน้าบันเทิง แต่วันนี้กลับต้องสนใจเป็น 

พิเศษ เมื่อหน้าหนึ่งของข่าวกลับมีภาพขนาดใหญ่ของพระเอกลูกครึ่งที่เธอเพิ่งเจอ 

เมื่อคืนประทับอยู่พร้อมด้วยพาดหัวข่าว

แซมถูกถอดออกจากการเป็นพิธีกรรายการเพลงวัยรุ่น
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เมื่อดารัณพลิกไปที่หน้าของข่าวก็ต้องแปลกใจ เมื่อเขาตกเป็นข่าวกับผู้หญิง 

คนนั้นที่นั่งรถมากับเขา เนื้อข่าวบอกว่าอาจเพราะเหตุนี้จึงทำให้เขาต้องถูกถอดออก 

จากการเป็นพิธีกรรายการเพลงวัยรุ่นของช่องเอ็มอาร์ทีวีกลางอากาศ

นักข่าวสมัยนี้ไวจริง

“ปกติไม่เห็นรัณอ่านข่าวบันเทิง นึกยังไงเปิดอ่าน”

“นั่นสิ” เสียงตอบเรียบ ดวงตานิ่ง ก่อนปิดหน้านั้นลง แล้วหันไปอ่านหน้า 

การศึกษาแทน



13

๒
ไม่เหมือนเดิม

เข็มนาฬิกา ตรงผนังบอกเวลาว่าขณะนี้คือสี่ทุ่มตรง ดารัณเหลือบ 

มองนาฬิกาพลางมองสลับออกไปยังประตูทางเข้าร้านมินิมาร์ท

แต่แล้วหลินก็ยังไม่มาทำงาน

สักพักสายเรียกเข้าก็ดังขึ้น แม้เธอไม่มองหน้าจอก็พอจะรู้ว่าคนที่โทร.นั้น 

เป็นใคร

“ค่ะ พี่อยู่ดูแลปุ้มเถอะ” เธอเอ่ย พร้อมกับระบายลมหายใจออกมาเบา ๆ 

การมีลูกเหมือนมีบ่วงที่ต้องคอยห่วงจริง ๆ

เมื่อเพื่อนร่วมงานไม่มา คืนนี้ก็เป็นอีกคืนที่เงียบและนาน  ๆ  ทีจึงจะมีลูกค้า 

ก้าวเข้ามา การทำงานในร้านมินิมาร์ทนั้นดูเป็นงานน่าเบื่อที่ต้องทำอะไรซ้ำ ๆ พูด 

ประโยคเดิม ๆ อย่างนี้ทุกคืน

‘ร้านเกวลินมินิมาร์ทยินดีต้อนรับค่ะ ขอบคุณค่ะ เงินทอนค่ะ’ 

และสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดก็คือการถูกเพื่อนร่วมงานเบี้ยวงานอยู่บ่อย ๆ

ในชีวิต...ลูกต้องมาก่อน เธอเข้าใจดี แต่ในฐานะเพื่อนร่วมงานก็ดูจะเป็น 

การเอาเปรียบเธอไปเสียหน่อย แต่เธอก็ยังยอมอยู่เร่ือยไป เพียงเพราะ...สงสารลูกเขา

เสียงสัญญาณเซ็นเซอร์ของประตูร้านดังขึ้นอีกครั้ง

“เกวลินมินิมาร์ทยินดีต้อนรับ...” ดารัณมองไปยังผู้ที่เดินผ่านประตูเข้ามา 

“...ค่ะ” ก่อนจะจบประโยคให้สมบูรณ์ด้วยหางเสียงเรียบ ๆ 

“เธอ!” 

น้ำเสียงที่เค้นลอดไรฟันออกมาทำให้ดารัณรับรู้ถึงอารมณ์โกรธที่เขาพก 
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มาด้วย

“ฉัน?” เธอเลิกคิ้วขึ้นสูงเพียงเล็กน้อยเป็นคำถาม

“เธอเป็นคนไปบอกนักข่าวใช่ไหม” เอ่ยเสร็จเขาก็โยนหนังสือพิมพ์ที่ติดมือ 

มาด้วยใส่หน้าเธอเต็มแรง

พนักงานสาวข่มตาระงับความรู้สึกโมโหไว้ และเธอก็ใจเย็นพอที่จะไม่ใส่ 

อารมณ์กับคนที่กำลังโกรธ

“กล้องวงจรปิดเสียค่ะ เพิ่งซ่อมวันนี้” 

น้ำเสียงที่ปกติ ไร้ท่าทีตกใจของหญิงสาว ยิ่งทำให้คนที่มาโมโหเข้าไปใหญ่

“แล้วยังไง”

“เมื่อวานไม่มีหลักฐานค่ะว่าคุณมา” เธอเว้นประโยคไว้ “แต่วันนี้มีหลักฐาน 

ว่าคุณปาหนังสือพิมพ์ใส่หน้าฉัน” ใบหน้าคนพูดนิ่งเฉย สายตาเธอก็ไม่ได้สนใจ 

มองเขาไปมากกว่าการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์บนเคาน์เตอร์

“หัวหมอซะด้วย” เขาว่าพร้อมพยักหน้าน้อย  ๆ ตามด้วยรอยยิ้มหยัน “ถ้า 

ไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใคร”

“ไม่ใช่ฉันค่ะ” ดารัณปฏิเสธ

“หากินด้วยวิธีนี้ ระวังเถอะ จะไม่เจริญ” รณภพยังคงใส่อารมณ์ไม่เลิก

ดารัณเหลือบขึ้นมามองดูหน้าเขาชัด  ๆ ปากคอเราะร้าย กิริยาท่าทางก็ 

ไร้มารยาทเหลือเกิน นี่คือนักแสดงที่ผู้คนต่างพากันนิยมแน่หรือ

ดารัณเงียบ...ไม่ได้เอ่ยสิ่งใดโต้ตอบไป แล้วเดินออกไปเติมสินค้าลงบนแผง 

โดยมีดาราหนุ่มเดินตามมาต่อว่าเธอไม่หยุด

“คุณ...” เธอหันมามองชายหนุ่มด้วยใบหน้าเรียบเฉยคล้ายเบื่อหน่ายเต็มทน 

“ตีสองแล้ว กลับบ้านไปนอนพักผ่อนเถอะ” น้ำเสียงจากเรียบ  ๆ  ก็เริ่มเจือความ 

รำคาญ

“อยากรู้นักเธอใช้อะไรคิด จิตใจของคนพวกนี้ทำด้วยอะไร เอาเรื่องส่วนตัว 

ของคนอื่นมาเป็นเครื่องมือทำมาหากิน รู้ไหมว่าฉันต้องถูกถอดออกจากเป็นพิธีกร 

ก็เพราะข่าวบ้า ๆ นี่”

ดวงตาของดารัณแข็งขึ้น กำลังจะขยับริมฝีปากโต้ตอบกลับไป แต่ก็ต้อง 
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ชะงักเมื่อสัญญาณเซ็นเซอร์ตรงประตูดังขึ้น หญิงสาวจึงรีบเดินกลับไปประจำอยู่ที่ 

เคาน์เตอร์หน้าร้าน ส่วนดาราหนุ่มก็นั่งยองลงตรงหน้าแผงขนม ทำทีว่ากำลังเลือก 

ของ เพื่อซ่อนตัว ไม่อยากให้ใครเห็นหน้า

“เกวลินมินิมาร์ทยินดีต้อนรับค่ะ”

“อยู่เฉย  ๆ” เสียงแหบดังขึ้นมาจากคนที่เพิ่งเข้ามา เขาสวมเสื้อยีนเก่า  ๆ 

กับกางเกงยีนขาด ๆ และรองเท้าแตะ

ดารัณถอนหายใจ...

อีกแล้วสินะ

“มีเงินเท่าไร เอาออกมาให้หมด!” พูดเสร็จเขาก็ยกมีดที่ซ่อนไว้ใต้เสื้อ 

ขึ้นมาจ่อลำคอของหญิงสาว

ครั้นได้ยินรณภพก็หลบให้เงียบที่สุด...เขาจะซวยอะไรปานนั้น!

ดารัณข่มตาลงให้กับความโชคร้ายที่ผ่านเข้ามาเยือนในคืนนี้ แม้จะไม่ใช่ 

ครั้งแรกที่เจอแบบนี้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เธอจะทำใจให้ชินได้ เธอกลับมาตั้งสติ 

ลืมตาขึ้น แล้วหยิบกุญแจเปิดเครื่องเก็บเงินช้า ๆ 

“ไม่อยากเจ็บตัวก็เปิดออกมาดี  ๆ หน้าหมอง ๆ ซีด ๆ แต่มองเพลิน ๆ แบบนี้ 

บอกตามตรงพ่ีปาดคอไม่ลงว่ะ” คนถือมีดเอ่ยแกมเล่น กล่ินแอลกอฮอล์คลุ้ง 

ขณะพูด

ดารัณกระตุกริมฝีปากเยาะ...นึกขยาด

พรึบ!

จู ่ๆ ไฟในร้านและด้านนอกก็ดับสนิท

ดารัณให้ดวงตาทันได้ปรับการมองเห็นในที่มืด ชิงคว้ามีดมาจากคนร้าย 

ก่อนจะปีนขึ้นบนเคาน์เตอร์ แล้วซัดเข้าที่หน้าของชายคนนั้น และกระโดดข้ามไป 

ใช้ลำแข้งซัดเข้าที่ก้านคอ จัดการกับโจรในความมืดให้สงบลง...เพียงเสี้ยววินาที

ขณะเดียวกันรณภพที่หลบอยู่ได้ยินเสียงการต่อสู้เกิดขึ้น จึงตัดสินใจวิ่ง 

ออกมาจากตรงนั้น แต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อไฟที่ตกไปเมื่อครู่กลับมาสว่างอีกหน 

ดาราหนุ่มถึงกับผงะ...เมื่อเห็นร่างของคนมาปล้นนอนแน่นิ่งกองอยู่ตรงแทบเท้าเขา 

รณภพเกือบกลืนน้ำลายไม่ลงคอ ก่อนจะหันไปมองใบหน้าของหญิงสาวที่ดูเฉยชา 
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กับสิ่งที่เกิดขึ้น เขาเริ่มไม่แน่ใจว่าแม่คนนี้...เป็นผู้หญิงจริงหรือ

ดารัณหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อจะโทร.แจ้งตำรวจ แต่รณภพรีบห้ามไว้

“ฉันส่งข้อความไปให้เพื่อนโทร.แจ้งไปแล้วเมื่อกี้” เมื่อพูดจบประโยคก็มี 

นายตำรวจเข้ามาในร้านทันที พร้อมด้วยนักข่าวจากอีกหลายสำนักที่ประจำอยู่ที่ 

สถานีตำรวจนี้พอดี

เมื่อได้เห็นนักข่าว ชายหนุ่มก็มีทีท่าเบื่อหน่าย ก่อนจะเดินออกไปเฉย  ๆ 

โดยไม่สนคำเรียกของสื่อมวลชน พวกเขาจึงหันมาสนใจพนักงานสาวในร้านแทน

“คณุแซมเปน็คนชว่ยจบัคนรา้ย อาศยัชว่งทีไ่ฟตกเขา้มารวบตวัคนรา้ยไวค้ะ่” 

ดารัณตอบสั้น ๆ ก่อนที่จะผละจากนักข่าวไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างชาชิน

วนันีเ้กดิเรือ่งขึน้...งานของเธอจงึจบเรว็ขึน้ ตำรวจมาตรวจเกบ็หลกัฐานตา่ง ๆ 

และเชิญเธอไปให้ปากคำที่โรงพักซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกล

กว่าจะจบสิ้นก็ผ่านไปราวตีสาม...

ดารัณเดินออกจากสถานีตำรวจมารอรถที่ป้ายประจำทาง ผ่านไปสักพักก็ยังไม่มีรถ 

ผ่านมาสักคัน เธอจึงเริ่มนึกได้ว่าตอนนี้รถประจำทางยังคงไม่วิ่ง บางทีเธอก็นึก 

น้อยใจว่า อย่างน้อยน่าจะมีรถประจำทางวิ่งให้กับคนทำงานกลางคืนอย่างเธอบ้าง 

เพราะหากจะต้องนั่งรถแท็กซี่กลับ เธอขอยอมที่จะนั่งรอจนกว่าจะมีรถประจำทาง 

เที่ยวแรกออกมาเสียดีกว่า เพราะเธอไม่ได้มีเงินเหลือเฟือขนาดนั้น

สักพักก็มีแสงไฟสว่างจ้าเคลื่อนเข้ามาใกล้ป้ายรถประจำทาง ปรากฏเป็น 

รถหรูเปิดประทุนสีแดงชะลอมาจอดเทียบอยู่หน้าป้าย ดวงตาหญิงสาวมองอย่าง 

ระแวง เธอจำรถคันนี้ได้

“คุณ” ดารัณเอ่ยด้วยความแปลกใจ

ดาราหนุม่กระดกินิว้ชีเ้รยีกเธอขึน้รถ เธอจอ้งเขาดว้ยดวงตาเรยีบนิง่ กอ่นจะ 

ส่ายหน้าช้า ๆ

เมื่อเห็นแล้วว่าหญิงสาวไม่ยอมขึ้นรถ รณภพจึงต้องเป็นคนก้าวลงมาเอง 

แล้วตรงดิ่งไปหาหญิงสาว

“มาคุยกันหน่อย”
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“คุยตรงนี้ก็ได้ค่ะ” ดารัณถอยออกมาหนึ่งก้าว สายตายังคงมองเขาด้วย 

ความไม่ไว้ใจ

“ไปคุยกันบนรถ” ขณะพูดเขาก็มองซ้ายทีขวาที เพราะกลัวนักข่าวจะผ่าน 

มาทางนี้ หญิงสาวจึงเดินไปเปิดประตูแล้วนั่งลงในรถ

“มีอะไรก็รีบพูดเถอะค่ะ” 

รณภพรีบเดินกลับขึ้นไปนั่งยังเบาะคนขับ แล้วออกรถทันที

“นี่คุณ!” หญิงสาวหันไปมองคนข้าง  ๆ เพราะเธอเพียงแค่จะเข้ามาคุย “จะ 

ขับไปไหน”

“จอดแช่ทิ้งไว้ตรงนั้น ฉันได้เป็นข่าวกับเธอแน่ ๆ ”

ดารัณถอนหายใจ มือล้วงเข้าไปหยิบสเปรย์พริกไทยในกระเป๋าแล้วกำไว้มั่น 

หากเขาตุกติกเมื่อไร คงได้เจ็บตัวกันบ้าง

“ทำไมให้สัมภาษณ์นักข่าวไปอย่างนั้น” เขาเอ่ยถามถึงเรื่องที่ค้างอยู่ในใจ 

เพราะเขาแทบไม่เชื่อหูตนเองเลยหลังจากผู้จัดการส่วนตัวโทรศัพท์มาบอกเขาว่า 

ดารัณให้สัมภาษณ์นักข่าวไปอย่างนั้น

เธอเงียบ...

“ได้ยินที่ผมพูดไหม” รณภพขึ้นเสียง

ดารัณไม่ยอมตอบ เอาแต่มองออกไปนอกรถ เขาจึงเหยียบเบรกกะทันหัน 

จนศีรษะของเธอกระแทกเข้ากับด้านหน้าของรถ เธอยกมือขึ้นมาลูบหน้าผากเบา  ๆ 

เพื่อคลายอาการเจ็บ

ชายหนุม่เคลือ่นตวัเขา้มา มอืเอือ้มผา่นหนา้เธอไปควา้เขม็ขดันริภยัมาคาดให้ 

แล้วออกรถต่อ ก่อนจะถามเธออีกหน

“ทำไมให้สัมภาษณ์นักข่าวไปอย่างนั้น รีบตอบมา!”

“พื้นที่ข่าวของคุณจะได้เปลี่ยนเป็นเรื่องดี ๆ ทีนี้คุณก็จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวาย 

กันอีก” ดารัณตอบด้วยใบหน้าเรียบเฉย

เขารู้สึกเหมือนกำลังคุยอยู่กับผีดิบก็ไม่ปาน

“นี่เธอว่าฉันวุ่นวายกับเธอเหรอ” เขาส่ายหน้าแล้วทิ้งตัวไปพิงเบาะ

“ฉันไม่ได้ทำ คุณมาวุ่นวายผิดคนแล้วละ” เธอเหลียวไปมองใบหน้าเขา 
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แล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นกว่าเดิม “จอดรถเถอะค่ะ คุณขับออกมาไกลจาก 

ทางกลับบ้านของฉันมากแล้ว”

เท้าคนขับแตะเบรกอีกรอบ คราวนี้ร่างเธอไม่ได้เหวี่ยงไปด้านหน้า เพราะ 

เข็มขัดนิรภัยรั้งไว้ แต่กลับมีเสียงวัตถุบางอย่างหล่นลงมาตกที่เท้าของเธอ ดารัณ 

เอื้อมมือลงไปควานเก็บให้เขา เมื่อหยิบขึ้นมาใบหน้าของหญิงสาวก็เปลี่ยนสีลง 

เล็กน้อย เพราะของที่อยู่ในมือเธอเป็นกล่องถุงยางอนามัยที่แกะแล้ว และมีสิ่งที่ 

ใช้แล้วยัดอยู่ด้านใน

เธอวางมันท้ิงลงไว้ท่ีช่องเล็ก ๆ หลังเกียร์แล้วไม่ได้พูดอะไร ใบหน้าเธอยังเฉย

เขาหัวเราะกลบเกลื่อน “เอาน่า อย่างน้อยฉันก็รู้จักวิธีป้องกันนะ...”

ดารัณเปิดประตูรถออกตั้งแต่เขายังพูดไม่จบประโยค “ขอบคุณที่ช่วยแจ้ง 

ตำรวจให้ แล้วคงไม่ต้องพบกันอีก” เธอผลักประตูรถปิด แล้วเดินตรงไปยังป้าย 

รถประจำทางที่อยู่ใกล ้ๆ ทันที แล้วรถเปิดประทุนถอยกลับมาหาเธอที่ป้าย

“เวลานี้ไม่มีรถเมล์วิ่งหรอกเธอ ขึ้นมาสิ เดี๋ยวฉันไปส่ง”

“ไม่ ขอบคุณ” ดารัณปฏิเสธเสียงแข็ง แถบนี้จะมีรถสองแถววิ่งผ่านไปยัง 

หน้าปากซอยบ้านเธอตลอดทั้งคืน จึงไม่มีความจำเป็นอะไรที่เธอจะต้องให้เขาไปส่ง

“ตามใจ” เขายักไหล่ แล้วแตะคันเร่งออกรถไป ก่อนจะดับไฟรถลง 

มันไกล...พอที่หญิงสาวจะไม่สังเกตเห็นว่าเขาไม่ได้ไปไหน ดวงตาสีน้ำตาล 

มองเธอผ่านกระจกหลัง

ผู้หญิงประสาอะไร มานั่งรอรถเปลี่ยว ๆ คนเดียวอย่างนี้

กระทั่งเวลาผ่านไปจวบจนมีรถสองแถวผ่านเข้ามา พอหญิงสาวก้าวขึ้นรถไป 

เขาก็ค่อย ๆ ออกรถไปตามทางของเขา...


