จากใจนักเขียน
ในวันที่รักผลิใบ เกิดขึ ้นจากการคุยกันเล่น ๆ กับเพื่อ น ๆ
นักเขี ยนที่ ร่วมกันจัดตัง้ กลุ่ ม กรองอั ก ษร ด้ วยกัน ซึ่ง เป็ นการ
รวมกลุ่มของนักเขียน 4 คนอันประกอบไปด้ วย รุ่ งธิวา ทิพย์ทิวา
จรสจันทร์ (ณรมล) และอังสนา (นาคาลัย) เพื่อจัดพิมพ์หนังสือ
ของตนเอง
กรองอักษรมีโครงการเขียนนิยายชุด อาณาจักรรั ก ซึ่ง
เป็ นนิยายย้ อนยุคอิงตานานพื ้นบ้ าน 4 ภาค ที่ต้องใช้ เวลาในการ
หาข้ อมูล เพื่อประกอบการเขียนอย่างยาวนาน ทาให้ นอกจากชื่อ
เรื่ องแล้ วก็ยงั ไม่ได้ ลงมือเขียนสักที ความคิดที่จะเขียนนิยายชุดที่
แต่ละเรื่ องเป็ นนิยายสัน้ ๆ ใช้ เวลาเขียนไม่นาน เพื่อตีพิมพ์ในนาม
กรองอักษรระหว่างรอชุดอาณาจักรรักจึงเกิดขึ ้น
อยู่ ๆ ฉันก็คิดถึง ฤดูใบไม้ ผลิ อันสดใสที่ แคนเบอร์ ร่ า ใน
ระหว่างการเดินทางผ่านเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียเมื่อ
ไม่กี่ปีก่อน นิยายชุดอิงฤดูกาลจึงเริ่มเป็ นรูปเป็ นร่างในหัว
เมื่ อ คิด ถึ ง ฤดูใ บไม้ ผ ลิ ก็ นึ ก ถึ ง ต้ น ไม้ ที่ ผ ลิ ด อก ออกใบ
เขียวขจี และสดชื่นแจ่มใส ชื่อเรื่ อง ในวันที่รักผลิใบ จึงเกิดขึ ้น
และเมื่อนาเสนอกับคนอื่น ๆ ทุกคนก็เห็นพ้ องต้ องกัน พล็อตแต่
ละฤดูกาลของแต่ละคน เริ่มหลัง่ ไหลและลงมือเขียนกันทันที

พวกเราทังสี
้ ่มีงานเขียนเรื่ องอื่น ๆ กันเต็มมือ แต่เพราะ
อยากเขียนชุดนี ้ให้ จบ จึงตกลงกันว่าเราจะเขียนนิยายชุดนี ้ให้ ได้
อย่างน้ อยวันละห้ าบรรทัด และต้ องส่งการบ้ านกันทุกวัน แต่เมื่อ
เริ่มลงมือเขียน เริ่มอัพเดทในเว็บไซต์ และมีคนติดตามอ่าน ทาให้
ห้ า บรรทัด ดูจ ะน้ อ ยเกิ น ไปส าหรั บ คนอ่ า นที่ ร อคอย จึ ง ท าให้
พยายามเขียนให้ ได้ มากขึน้ ยาวขึ ้น และคนอ่านก็เพิ่มขึน้ ทุกวัน
จนในที่สดุ พวกเราก็หนั มาทุม่ เทกับนิยายชุดนี ้กันอย่างเป็ นล่าเป็ น
สัน จนกลายมาเป็ นหนังสือในมือท่านผู้อา่ นอยูใ่ นขณะนี ้
ในวันที่รักผลิใบ เป็ นเรื่ องราวความรักในฤดูใบไม้ ผลิ ที่
ผู้เขี ยนต้ องการจะเขี ยนนิยายสี ขาวบริ สุทธิ์ นาเสนอแง่งามของ
ความรัก ขายความอ่อนหวานละมุนของทังเนื
้ ้อเรื่ องและสานวน
ภาษา มากกว่าที่จะขายความแรง ความแซ่บ อย่างนิยายขายดี
อื่น ๆ หวังเล็ก ๆ ว่าจะเป็ นอีกหนึง่ ทางเลือกให้ กบั นักอ่าน หากใคร
ชอบอ่านนิยายที่ให้ อารมณ์ละมุนละไม ในวันที่รักผลิใบ คงไม่
ทาให้ ผิดหวังค่ะ
ขอบคุณ คนอ่านในเว็บที่ อยู่ด้วยกันตัง้ แต่วันแรกจนถึง
วันนี ้ ขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมาให้ กนั ทังทางหน้
้
าแฟนเพจ หน้ า
นิยายในเว็บไซต์ ข้ อความหลังไมค์ ทุกกาลังใจรวมทังค
้ าติชมมี
คุณค่ากับผู้เขียนเสมอ
หากผู้อ่านยัง ติด ตามอ่ าน ผู้เ ขี ยนก็ จ ะขอเขี ย นให้ อ่ า น

ตลอดไป
รัก
รุ่งธิวา
บ้ านที่เพิร์ธ ออสเตรเลีย
10 พ.ค. 58

เกี่ยวกับนักเขียน
รุ่ งธิวา เริ่ มต้ นงานเขียนครัง้ แรกในปลายเดือนมกราคม
ปี 2556 โดยที่ไม่ได้ ร้ ูเลยว่า ผ่านมาสองปี กว่า ๆ จะยังคงนัง่ เขียน
นิยายอยูอ่ ย่างมีความสุข และไม่มีทา่ ทางว่าจะหยุดเขียนสักนิด!
ผลงานนวนิยายในระยะเวลาสองปี ที่ผา่ นมาที่ได้ ตีพิมพ์มี
ดังนี ้
นามปากกา “รุ่งธิวา”
1. บ่มไวน์ใส่รัก
2. อุน่ ไอรัก
3. ปาฏิหาริย์รักสุดปลายฝัน
นามปากกา “โรส”
1. มายาปรารถนา
2. หัวใจอ้ อนรัก

สานักพิมพ์อิงค์
สานักพิมพ์อิงค์
จัดพิมพ์เอง
จัดพิมพ์เอง
จัดพิมพ์เอง

พูดคุยกับนักเขียนได้ ที่ แฟนเพจรุ่งธิวา

บทนา
ภาพน้ องชายกับน้ องสาวอายุหกกับเจ็ดขวบวิ่งไล่จบั กัน
ภาพมารดากับสามีใหม่เดินจับจูงกัน ตามเด็ก ๆ ไปบนถนนดิน
เลียบลาธารที่น ้าใสแจ๋วทางท้ ายไร่ ดอกบัวหลากสี ที่เบ่งบานรับ
แสงตะวันมาทังวั
้ นเริ่มหุบกลีบในยามเย็นย่า สายลมเย็นกลางฤดู
ใบไม้ ผลิพดั แผ่ว พาดอกศรี ตรังซึ่งปลูกไว้ เป็ นแนวไปตามทางเดิน
ให้ ร่วงหล่นโปรยปราย ดอกไม้ อื่น ๆ แข่งกันบานประชันความงาม
ในช่วงที่ ดอกไม้ บ านเต็ม ที่ ข องฤดู เป็ นภาพครอบครั ว ที่ อ บอุ่น
ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม ครอบครัวที่ เมลิษาไม่เคยรู้ สึก
เป็ นส่วนหนึง่ ได้ อย่างสนิทใจเสียที
หญิงสาวตัดสินใจหันหลังกลับ จากที่ตงใจจะน
ั้
าข่าวดีมา

บอกมารดา ว่ามหาวิทยาลัยที่เธอสมัครไปเพิ่งมีจดหมายตอบรับ
พร้ อมกับ ให้ ทุนการศึกษาในเทอมแรก แต่เมื่ อเห็นภาพของ
ครอบครั ว ตรงหน้ า เมลิ ษ าก็ ไ ม่ อ ยากจะเข้ า ไปขัด จัง หวะ
ความสุขของพวกเขา จะบอกตอนนี ้หรื อตอนไหนก็คงไม่ตา่ งกัน
จากที่ตอนแรกไม่ค่อยมัน่ ใจนักกับการจากบ้ านไปเรี ยน
เสียไกลถึงแคนเบอร์ ร่า แต่ตอนนี เ้ มลิษาคิดว่าเธอตัดสินใจได้ ดี
แล้ ว เพราะเมื่อไปอยู่ในที่แห่งใหม่ที่ไม่ร้ ูจกั ใคร ที่นนั่ เธออาจจะมี
ที่ทางของตนเอง ไม่ใช่เป็ นเพียงส่วนเกินที่กาจัดไม่ได้ ของมารดา
อย่างบ้ านในไร่ที่กราฟตันของบิ
้
ดาเลี ้ยงเช่นนี ้
อยู่ที่โน่นเธอจะไม่ได้ เป็ นส่วนเกินของใครแล้ วนะเม หญิง
สาวบอกตัวเองพร้ อมระบายยิ ้มเศร้ า

๑
“มัคคีอาโต้ ดับเบิ ้ลช็อตค่ะ” เมลิษาบอกกับลูกค้ าที่กาลัง
นัง่ รออยู่ที่โต๊ ะ เขาเงยหน้ าขึ ้นมาจากกล้ องถ่ายรูปแบบ DSLR ใน
มือ ใบหน้ าที่เรี ยบเฉยระบายยิ ้มนิด ๆ กล่าวขอบคุณเบา ๆ ก่อน
จะยื่นมือมาหยิบถ้ วยกาแฟที่เธอวางไว้ ให้ ขยับไปวางอีกทาง แล้ ว
ก้ มหน้ าลงไปหากล้ องในมืออีก ครัง้ เมลิษายักไหล่เมื่อเขาทาท่า
คล้ ายกับไม่ต้องการเสวนากับเธออีก หญิงสาวเดินกลับเข้ าไปยัง
หลังเคาน์เตอร์ เธอยังมีงานให้ ทาอีกมาก
แม้ ช่ ว งนี จ้ ะยั ง เป็ นช่ ว งปิ ดเทอม แต่ ร้ านกาแฟหน้ า
มหาวิทยาลัย ที่เธอทางานอยู่ก็ยงั มีลูกค้ าคับคัง่ โดยเฉพาะช่วง
สองสามวันนี ้ที่ดเู หมือนนักศึกษาจะเริ่ มทยอยกันกลับมา เมื่ออีก

เพียงสัปดาห์เดียวก็จะเปิ ดเทอมฤดูใบไม้ ผลิแล้ ว
เทอมฤดูใบไม้ ผลิเป็ นเทอมที่สองของปี การศึกษา เมลิษา
ผ่านเทอมแรกอันหนาวเหน็บมาได้ หนาว... ทังจากอากาศหนาว
้
อันร้ ายกาจของแคนเบอร์ ร่า และหนาว... จากความเปลี่ยวดาย
เมื่ อ ต้ อ งอยู่ห่า งบ้ า น ห่ า งจากมารดา มาอาศัย อยู่เ พี ย งล าพัง
ห่างไกลถึงแคนเบอร์ ร่า เมืองหลวงของประเทศอันเป็ นที่ตงของ
ั้
มหาวิทยาลัย หญิงสาวอาศัยอยู่ในห้ องแบบสตูดิโอของหอพักใน
มหาวิทยาลัย มีเพื่อนร่ วมชันเรี
้ ยนอยู่บ้าง หากก็ยงั ไม่สนิทสนม
กับใครเป็ นพิเศษ ทังนี
้ ้เพราะเธอใช้ เวลานอกเวลาเรี ยนไปกับการ
หาเงิน เพราะถึงแม้ จะได้ รับทุนการศึกษาในเทอมแรก ก็เป็ นเพียง
ค่าเทอมเท่านัน้ ยังมีค่ากินอยู่ และอุปกรณ์ การเรี ยนอย่างอื่นที่
ต้ องใช้ เงิน เมลิษาจึงต้ องทางานให้ มากเท่าที่เวลาจะอานวย
หลังจากทาอะไรก็ได้ ขอให้ ได้ เงินอยู่พกั ในที่สดุ เมลิษาก็
ได้ งานประจาเป็ นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารอิตาเลียนในบริ เวณ
ริมทะเลสาบติดกับมหาวิทยาลัย แต่แม้ จะเป็ นงานประจาและเงิน
ดี หากก็ ใ ช้ เ วลาในตอนกลางคื น ที่ ค วรจะได้ ท าการบ้ า นอ่า น
หนัง สื อ ไปเสี ย หมด กว่า จะเลิ ก งาน กว่า จะได้ เ ริ่ ม ต้ น ทบทวน
บทเรี ยนก็ดกึ ทุกคืน จนเมื่อนานวันเข้ า หญิงสาวก็ร้ ูสึกว่าร่ างกาย
ชักจะไม่ไหว จึงเริ่มหางานใหม่อีกครัง้
ในที่สุดเมลิษาก็ได้ งานที่ร้านกาแฟแห่งนี ้ เป็ นงานที่เธอ

สามารถจัดสรรเวลาทางานให้ ลงตัวกับเวลาเรี ยนได้ เนื่องจาก
เจ้ าของร้ านเข้ าใจดี และพนักงานคนอื่น ๆ ก็เป็ นเด็กนักศึกษาที่มี
เวลาทางานไม่สม่าเสมอเช่นเดียวกัน ทุกคนจึงต้ องให้ ตารางเรี ยน
กับเจ้ าของร้ านเพื่อที่จะได้ จดั เวลาทางานได้ อย่างไม่กระทบเวลา
เรี ยน ทาให้ เมลิษามีเวลาว่างมากขึ ้น และไม่ต้องทางานในตอน
กลางคืน หญิงสาวได้ งานนี ้ในช่วงก่อนปิ ดเทอมฤดูใบไม้ ร่วง – ฤดู
หนาว และเริ่ ม งานหนึ่ ง สัป ดาห์ ห ลัง จากนัน้ จึ ง ใช้ เ วลาหนึ่ ง
สัปดาห์ที่ไม่ต้องทางานนันกลั
้ บไปเยี่ยมมารดาที่กราฟตัน้ จากนัน้
ก็กลับมาเริ่มทางานทันทีที่ร้านเปิ ดให้ บริการอีกครัง้
เมื่อเข้ ามายืนด้ านหลังเคาน์เตอร์ เมลิษาหันกลับไปมอง
ลูกค้ าที่เธอเพิ่งนากาแฟไปเสิร์ฟให้ เห็นเขายื่นมือไปหยิบกาแฟ
ถ้ วยจิ๋วขึ ้นมาจิบ ในขณะที่ยงั คงก้ มหน้ าอยูก่ บั กล้ องตัวใหญ่ในมือ
อีกข้ าง ที่เขาเรี ยกความสนใจจากเธอได้ เห็นจะเป็ นเพราะท่าทาง
ไม่สนใจความเป็ นไปของโลกรอบตัวของเขา อีกทังนี
้ ่เป็ นครัง้ แรก
ที่เขาเข้ ามากินกาแฟที่ร้าน นับแต่เธอเข้ ามาทางานที่ร้านนี ้ หญิง
สาวไม่แน่ใจว่าเขาเป็ นหนึ่งในนักศึกษาที่เพิ่งกลับเข้ ามาเมื่อใกล้
เวลาเปิ ดเทอมหรื อเปล่า เพราะเขาดูแตกต่างออกไป โดยปกติ
พวกนักศึกษามักจะยิม้ แย้ ม แจ่ม ใสและชวนเธอคุย ไม่มี ใครที่
เพี ย งเงยหน้ า ขึน้ มอง กล่า วขอบคุณ แล้ ว ก้ ม ลงวุ่น วายอยู่กับ
ตัวเองอย่างเขา เธออยากจะว่าเขาไม่สุภ าพ แต่รอยยิม้ บาง ๆ

พร้ อมคาขอบคุณที่เขาส่งมาให้ ในตอนที่เธอยกกาแฟไปเสิร์ฟ ก็
บอกเธอว่าเขาก็เป็ นคนมารยาทดีคนหนึง่
เมลิษาละสายตาจากลูกค้ าที่เธอไม่ค้ นุ หน้ าแล้ วเดินเข้ า
ไปหลังร้ าน เมื่อเห็นกองถ้ วยจานที่ต้องจัดการในอ่างล้ างซึ่งเพิ่ม
จานวนขึ ้นอย่างรวดเร็ ว หญิงสาวก็ลืมลูกค้ า ที่เธอเพิ่งเสิร์ฟกาแฟ
ให้ ในทันที
เนื่ อ งจากยัง เป็ น ช่ว งปิ ด เทอม เมลิ ษ าจึง ท างานที่ ร้าน
กาแฟแห่งนีเ้ ต็มเวลา หญิ งสาวมาทางานตังแต่
้ เช้ า กว่าจะเลิก
งานก็คือเวลาปิ ดร้ านตอนสิบหกนาฬิกา แม้ จะมีพนักงานคนอื่น
ช่วยกัน แต่เ มื่ อถึง เวลาปิ ดร้ าน หญิ ง สาวก็ ร้ ู สึกเมื่ อยเนื อ้ ตัวไป
หมดจากการท างานหนัก มาทัง้ วัน เมลิ ษ ากัด ฟั น ถูพื น้ ซึ่ง เป็ น
หน้ าที่สุดท้ ายก่อนที่จะได้ ปิดร้ านแล้ วกลับไปพักผ่อน เมื่อเสร็ จ
เรี ยบร้ อยจึงเดินไปหยิบเสื ้อจัม๊ เปอร์ ไหมพรมสีเหลืองมัสตาร์ ดที่
เก็บไว้ ในล็อกเกอร์ พนักงานมาสวม แล้ วตามด้ วยผ้ าพันคอ เพราะ
รู้ดีวา่ ระหว่างทางกลับบ้ านในเวลานี ้อากาศร้ ายกาจเพียงใด เสร็จ
แล้ วจึงกล่าวลากับเพื่อนพนักงานอีกคนที่ทาหน้ าที่ปิดล็อกประตู
แล้ วเดินตรงไปยังจักรยานที่จอดไว้ ในบริเวณจอดจักรยาน ไม่หา่ ง
จากร้ านมากนัก
เมื่อมาถึงที่จอดจักรยาน เมลิษาแทบจะทรุ ดลงไปนั่งกับ
พื ้นอย่างหมดแรง เธอเหนื่อย เธอล้ า อยากกลับไปอาบน ้าอุ่นให้

สบายตัว แล้ วนอนพักผ่อน แต่จกั รยานคูใ่ จกลับยางแบนแต๊ ดแต๋
แม้ หอพักในมหาวิทยาลัยจะอยู่ไม่ไกลมาก ใช้ เวลาเดินไม่นานก็
ถึง แต่ในเวลาที่เธอล้ ามาจากงานและอากาศก็ เย็นลงจนหนาว
เหน็บเช่นนี ้ เมลิษาไม่อยูใ่ นอารมณ์ที่จะเดิน!
แค่คิดว่าต้ องเดิน จูง จักรยานกลับบ้ านหญิ งสาวก็ หมด
แรง แล้ วนัง่ แหมะลงบนพื ้นพิงจักรยานจริ ง ๆ เมลิษานัง่ กอดเข่า
ฟุบหน้ า หลับตาพยายามเรี ยกกาลังใจ แต่แล้ วก็ต้องเงยหน้ าขึ ้น
มอง เมื่อได้ ยินเสียงทุ้มเอ่ยถามอยูใ่ กล้ ๆ
“มีปัญหาอะไรหรื อเปล่า” เมื่อเห็นหน้ าคนที่ถามชัด ๆ เม
ลิษาก็จาได้ วา่ เป็ นคนเดียวกับลูกค้ าที่ไม่สนใจใครเมื่อตอนบ่าย
ตอนอยู่ที่ร้านเธอไม่ได้ สังเกตลักษณะหรื อรายละเอี ยด
ของเขามากนัก แต่ในตอนนี ้ ในตอนที่เขายืนค ้าเธออยูเ่ ช่นนี ้ หญิง
สาวจึงได้ เห็นว่าเขาเป็ นชายหนุ่มร่างสูง... สูงมาก... เขาอยู่ในชุด
กางเกงยีนส์ รองเท้ าผ้ าใบ เสื ้อจัม๊ เปอร์ ไหมพรมคอเต่าสีเทาเข้ ม
มี เ สื อ้ แจ็ ก เก็ ต สี เ ขี ย วขี ม้ ้ า แบบมี ฮ้ ูด สวมทับ อี ก ชัน้ ชายหนุ่ม มี
ใบหน้ าเรี ยว โหนกแก้ มสูง ริ มฝี ปากอิ่มได้ รูปสีชมพูระเรื่ อ ปลาย
คางบุม๋ นิด ๆ ไว้ เคราบาง ๆ ผมยาวหยักศกสีเดอร์ ตี ้บลอนด์ถกู มัด
รวบไว้ ข้างหลัง เปิ ดเผยใบหน้ าที่มีโครงสร้ างชัดเจน จมูกโด่งเป็ น
สัน คิ ้วเข้ มคม และที่ทาให้ เมลิษาแทบจะถอนสายตาจากไปไม่ได้
ก็คือ นัยน์ตาสีเขียวครามภายในดวงตารู ปเมล็ดอัลมอนด์ที่ดลู ึก

ล ้าราวกับกาลังจ้ องมองก้ นบึ ้งของมหาสมุทร
คนตัวสูงเลิกคิ ้วน้ อย ๆ เมื่อคนที่นงั่ อยูบ่ นพื ้นเอาแต่แหงน
หน้ าคอตังบ่
้ ามองเขาโดยไม่พูดอะไร ซึ่งนัน่ ดูเหมือนจะทาให้ เม
ลิษารู้ สึกตัว หญิงสาวขยับตัวลุกขึ ้นยืนเต็มความสูงซึ่งก็ยังน้ อย
กว่าเขาเกิ นฟุต หญิ งสาวผายมื อไปทางจัก รยานที่จ อดอยู่แล้ ว
บอกด้ วยน ้าเสียงเซ็ง ๆ
“ยางแบนแต๊ ดแต๋”
“คุณมีที่สบู ลมหรื อเปล่า” ชายหนุ่มถาม แล้ วก็เดาได้ โดย
ไม่ต้องรอคาตอบ เมื่อมองเห็นรอยยิม้ แหยที่ส่งมาจากเจ้ า ของ
จักรยาน
“รออยูน่ ี่” เขาบอกแล้ วเดินกลับไปยังจักรยานที่จอดอยู่ไม่
ไกล เมลิษาเดาว่าคงจะเป็ นจักรยานของเขาเอง เห็น ชายหนุ่มทา
อะไรกุกกักกับจักรยานอยู่พักหนึ่งก็เดินกลับมาพร้ อมปั๊ มสู บลม
ชายหนุม่ จัดการสูบลมจนล้ อจักรยานที่แบนแฟบกลับมามีลมเต็ม
อีกครัง้
“ลองดูก่อน ถ้ าโชคดีคณ
ุ ก็อาจจะได้ ขี่จกั รยานจนถึงบ้ าน
แต่ถ้าโชคร้ ายก็อาจจะยางแบนระหว่างทาง” ชายหนุ่มว่าก่อนจะ
เดินกลับไปยังจักรยานของตน จัดการเก็บที่สบู ลมเข้ าที่เรี ยบร้ อย
แล้ วก็ขี่จกั รยานมาหาเธอ
“ขอบคุณมากนะคะ” เมลิษาเพิ่งมีโอกาสกล่าวขอบคุณ

อัศวินขี่ม้าขาวที่เข้ ามาช่วยให้ เธอไม่ต้องเดินจูงจักรยานกลับบ้ าน
ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บเช่นนี ้ เขาเพียงยิ ้มรับนิด ๆ ก่อนจะ
ยื่นมือมาหาเธอ
“ผม... เบน”
“เมลิษาค่ะ ” เมลิษายื่นมือไปสัมผัสกับเขา จังหวะที่มือ
สัมผัสกัน สองหนุ่มสาวถึงกับสะดุ้งนิด ๆ ด้ วยกระแสไฟฟ้าสถิต
ที่ช็อคแรงจนรู้สกึ ได้
“อุ๊ย” เมลิษาอุทานก่อนยิ ้มเก้ อ ๆ ในขณะที่ชายหนุม่ เพียง
มองเธอด้ วยสายตานิ่ง ๆ หากคลี่ยิ ้มบาง ๆ
“คุณพักอยู่ไกลหรื อเปล่า รี บกลับเถอะก่อนที่ยางจะแบน
อีกรอบ” ชายหนุม่ ว่า
“ขอบคุณสาหรับความช่วยเหลือ สวัสดีนะคะ” หญิงสาว
กล่าวลาแล้ วจัดการปลดล็อกจักรยานก่อนจะขึ ้นคร่อม ค่อย ๆ ถีบ
จักรยานจากไป หากไม่ลืมหันไปโบกมือให้ คนที่ยงั ยืนมองเธออยู่
ราวกับ จะให้ แ น่ ใ จว่ า เธอสามารถขี่ จัก รยานจากไปได้ อ ย่ า ง
ปลอดภัย ไม่ล้มคว่าไปเสียก่อน
เสียงจักรยานที่ตามมาแล้ วค่อย ๆ ตีคขู่ ึ ้นมาเคียง เรี ยกให้
เมลิษาหันไปมอง แล้ วก็ต้องเบิกตาโตเมื่อเห็นว่าเป็ นใคร... อัศวิน
ของเธอนัน่ เอง
“มี อ ะไรหรื อ เปล่า คะ” หญิ ง สาวถามเพราะคิ ด ว่ า เขา

อาจจะมี ธุ ระพูดกับเธอ จึง ได้ ขี่จักรยานตามมา หากชายหนุ่ม
เพียงแต่ยิ ้มให้ บาง ๆ ก่อนจะตอบ
“เผื่อยางแบนกลางทาง” เมื่อได้ ยินเช่นนัน้ เมลิษาก็สง่ ยิ ้ม
กลับไปก่อนจะหันกลับมาตังใจกั
้ บการขี่จกั รยานโดยไม่พูดอะไร
อี ก หากในอกในใจรู้ สึ ก อุ่ น แปลก ๆ ตรงกั น ข้ ามกั บ อากาศ
ภายนอกโดยสิ ้นเชิง
หลังขี่ จักรยานกันมาเงี ยบ ๆ ได้ เพียงครึ่ งทาง เมลิษาก็
รู้สึกถึงความผิดปกติ ท่าทางยางจะแบนอี กแล้ วกระมัง หญิงสาว
ตัดสินใจหยุดเพื่อตรวจดู รู้ สึกว่าคนที่ขี่จกั รยานมากับเธอก็หยุด
ลงมาดูด้วยเช่นกัน เมื่อเห็นล้ อรถที่แบนฟี บอีกครัง้ เมลิษาก็ถึงกับ
ส่ายหน้ า
“ไม่ไหวแล้ วล่ะค่ะ”
“อีกไกลหรื อเปล่า ให้ ผมลองสูบลมดูอีก ครัง้ ไหม” ชาย
หนุม่ ถาม เมลิษาคิดสักพักก่อนจะเงยหน้ าขึ ้นตอบ
“ครึ่ ง ทางแล้ ว ค่ะ ฉัน ว่า ฉัน เดิน กลับ ดี ก ว่ า สูบ ลมไปก็
อาจจะไปได้ อีกนิดเดียว ตอนนี ้มันคงรั่วมากขึ ้นกว่าตอนแรกแล้ ว
ล่ะ” เมื่อหญิ งสาวว่าเช่นนัน้ ชายหนุ่มก็ไม่พูดอะไรอีก หากเดิน
กลับไปยังจักรยานของตน แล้ วจูงมาเดินเคียง เมลิษาหันไปมอง
แล้ วบอกอย่างเกรงใจ
“ขอบคุณมากนะคะ แต่คณ
ุ ไม่ต้องเดินไปกับฉันก็ได้ อีก

สักพักก็ถึงบ้ านแล้ วล่ะ”
“ไปเถอะ จูงจักรยานเดินเล่นก็ดีเหมือนกัน ” ชายหนุ่มว่า
แล้ วไม่พดู อะไรอีก หากเดินจูงจักรยานเคียงเธอไปเงียบ ๆ เมื่อเขา
ทาเช่นนัน้ เมลิษาจึงหันกลับมาตัง้ ใจกับการจูงจักรยานของตน
เช่นกัน
ทั ง้ สองเดิ น กั น ไปเงี ย บ ๆ ตามทางจั ก รยานที่ ท าง
มหาวิทยาลัยทาไว้ บริ การ ลัดเลาะไปตามตึกคณะต่าง ๆ โดยที่
ไม่ได้ พดู คุยอะไรกันเลย เมลิษาไม่ร้ ูว่าคนที่เดินอยู่ข้าง ๆ คิดอะไร
อยู่ แต่สาหรับเธอ ความคิดลอยวนไม่ห่างไปจากคนที่กาลังเดิน
เคียงมากนัก
เมลิษาไม่ร้ ูว่าทาไมเขาจึงเดินมากับเธอทัง้ ๆ ที่ ไม่ได้ ร้ ูจกั
มักจี่ แต่น่าแปลกที่เธอกลับไว้ ใจเขาอย่างประหลาด ทัง้ ๆ ที่เพิ่ง
เคยเห็นหน้ ากันวันนี ้แท้ ๆ ทังนี
้ ้อาจจะเป็ นเพราะเขาเป็ นลูกค้ าที่
ร้ าน จึงทาให้ เธอรู้สึกไว้ วางใจว่าเขาไม่ใช่คนร้ ายที่ไหน อีกทังเขา
้
ยังเป็ นอัศวินขี่ม้าขาว หรื อจะพูดให้ ถกู คือขี่จกั รยานมาช่วยไม่ให้
เธอต้ องเดินฝ่ าอากาศเย็นเยือกกลับบ้ าน แม้ จะแค่ครึ่งทาง แต่อีก
ครึ่งทางที่เหลือเขาก็ไม่ปล่อยให้ เธอเดินเดียวดาย
ความเดียวดายที่ค้ นุ เคยมานับแต่ติดตามมารดามาอยู่
ประเทศนี ้ ท่ า มกลางสิ่ ง แวดล้ อมใหม่ ๆ ภาษา ผู้ คน และ
วัฒนธรรมที่ไม่ค้ นุ เคย เป็ นความเปลี่ยนแปลงที่เด็กอายุเพียงสิบ

ขวบอย่างเมลิษาแทบจะผ่านมาไม่ได้ แต่คงเพราะเธอมีเลือดนัก
สู้ของพ่ออยูใ่ นตัวกระมัง ที่ทาให้ ยืนหยัดมาได้ จนถึงตอนนี ้
พ่อ... เมลิ ษารู้ สึกถึง ก้ อนสะอื น้ ที่ ขึน้ มาจุกคอหอยเมื่ อ
คิดถึงบิดา พ่อเป็ นตารวจตระเวนชายแดนที่ถูกส่งไปทางานยัง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะหัวหน้ าหน่วย พ่อจึง เป็ นที่หมาย
หัวของคนร้ าย แต่ถึงแม้ จะระวังตัวแค่ไหน สุดท้ ายพ่อก็ถูกยิงจน
เสียชีวิต นับแต่นนครอบครั
ั้
วที่อบอวลไปด้ วยความรักความอบอุ่น
ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
แม่แต่งงานใหม่กับพ่อเลี ้ยงชาวออสเตรเลีย แล้ วพาเธอ
ย้ ายมาอยู่ที่กราฟตัน้ เมืองชนบทในรัฐนิวเซาท์เวลส์ พ่อเลี ้ยงของ
เธอมีธุรกิจทาฟาร์ มโคเนื ้ออยู่ที่นนั่ ชีวิตในฟาร์ มของเด็กที่ย้ายมา
จากเมืองวุ่นวายอย่างกรุงเทพ ฯ เงียบเหงาอย่างร้ ายกาจ เมลิษา
กลายเป็ นคนพูดน้ อย และมีเพื่อนสนิทเป็ นความเดียวดาย ชีวิต
ของเธอในประเทศใหม่แห่งนี ้มีแต่แม่ แต่ในเวลาไม่นานแม่ก็มีลกู
ใหม่ จากที่เคยมีกนั สองคนแม่ลกู หลังจากบิด าเสียชีวิต ตอนนี ้แม่
ก็มีครอบครัวใหม่ที่เต็มไปด้ วยความรักความอบอุ่น ในขณะที่เม
ลิษากลับกลายมาเป็ นส่วนเกิน ไม่ใช่ดวงใจของแม่แต่เพียงผู้เดียว
อีกต่อไป
เมลิษาเติบโตมาอย่างพยายามจะกล้ าแกร่ งด้ วยตนเอง
เพราะจะรอแม่มาโอบอุ้มดังเช่ นแต่ก่อนไม่ได้ แล้ ว แม่มีสามีและ

น้ อง ๆ ให้ ต้องดูแล มีงานในฟาร์ มที่ต้องช่วยพ่อเลี ้ยงรับผิดชอบ
เมลิษาจึงทาอะไรด้ วยตนเองมาตลอด แต่ถึ งอย่างนันก็
้ ใช่ว่าเธอ
จะไม่ต้องการการโอบประคองจากคนอื่นบ้ าง ใครเล่าจะแข็งแกร่ง
ได้ ตลอดเวลา
หญิ งสาวเหลือบสายตามองคนที่ จูงจักรยานไปเงี ยบ ๆ
อยู่ข้างเธอ เขามีใบหน้ าเรี ยบเฉยหากไม่ได้ บึ ้งตึง สายตามองตรง
ไปข้ างหน้ า จมูกโด่งที่มองเห็นด้ านข้ างเป็ นสันตรง สวยงามราว
กับเหลาด้ วยศัลแพทย์มือดี หากด้ วยชาติพนั ธุ์ของเขา เมลิษารู้ว่า
นัน่ เป็ นจมูกที่โด่งตามธรรมชาติ เพียงแต่ ธรรมชาติดจู ะลาเอี ยง
เหลาจมูกของเขา อย่างพิถีพิถนั มากกว่าคนอื่นอยูส่ กั หน่อย จึงได้
โด่งสวยไร้ ที่ติเช่นนี ้ เขาเป็ นใครหนอ เหตุใดจึงเข้ ามาทาให้ หวั ใจ
เดียวดายของเธอรู้สกึ อุน่ ๆ ในวันที่อากาศเย็นจัดเช่นนี ้
เมลิษาจูงจักรยานมาหยุดอยู่หน้ าอาคารก่ออิฐหลังหนึ่ง
ก่อนจะหันไปบอกคนที่เดินมาด้ วย
“ถึงแล้ วค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่เดินมาส่ง”
“ไม่เป็ นไร ไม่ใช่เรื่ องใหญ่ ” เขาว่าก่อนจะปรายสายตาลง
ไปยัง ล้ อ จัก รยานที่ ไ ร้ ลมจนแบนแนบไปกับ พื น้ ถนน แล้ ว หัน
กลับมามองเธอ
“พรุ่งนี ้คุณจะไปทางานยังไง” เมลิษามองตามสายตาเขา
แล้ วถอนหายใจ

“คงจะต้ อ งเดิน กระมัง คะ ฉัน ไม่มี เ วลาเอายางไปปะ”
ตอบไปแล้ วก็คิดอย่างระทดท้ อ เดินในตอนเช้ าตรู่ นี่นะ ลาตาย
เสียแต่ตอนนี ้เลยดีไหม!
“ถ้ าคุณไม่วา่ อะไร ผมจัดการให้ ได้ ”
“อย่าลาบากเลยค่ะ วันเสาร์ ฉันมีเวลาแล้ วคงจัดการเอง
ได้ ร้ านซ่อมจักรยานอยู่แค่นี ้เอง” เมลิษาปฏิเสธความช่วยเหลือ
โดยอัตโนมัติ เธอไม่ชินกับการได้ รับความช่วยเหลือจากใคร แต่ก็
ไม่ได้ หมายความว่า หัวใจเธอจะไม่ร้ ูสกึ รู้สากับไมตรี ที่เขาหยิบยื่น
มาให้
“ไม่ไ ด้ ล าบาก ผมมี อุปกรณ์ ที่บ้ าน แต่ต้องกลับ ไปเอา
ก่อนแล้ วจะกลับมาดูให้ คุณขึ ้นตึกเถอะ” ชายหนุม่ ว่าแล้ วปักหลัก
อยู่ตรงนัน้ ราวกับว่าหากเธอไม่เดินขึ ้นตึกไปให้ เรี ยบร้ อย เขาจะ
ไม่ยอมจากไปไหน เมลิ ษาจึง จัดการล็ อกจักรยานในช่อ งจอด
เสร็จเรี ยบร้ อยจึงหันไปกล่าวกับคนที่ยืนรออยู่
“ขอบคุณนะคะสาหรับทุกอย่างในวันนี ้ หากไม่ได้ คณ
ุ ฉัน
คงแย่”
“ไม่เ ป็ นไร ผมแค่ทาไปตามหน้ าที่ ของเพื่อนมนุษย์ อี ก
อย่าง... คงเป็ นเพราะคุณ ทามัคคีอาโต้ ไ ด้ ถูกใจผมด้ วย” ท้ าย
ประโยคเขาคงเย้ าเธอเล่น เพราะเมลิษาเห็นดวงตาสีเขียวคราม
ของเขาเป็ นประกายขึน้ มาแวบหนึ่ง หญิงสาวยิ ้มกับอารมณ์ ขัน

ของเขาแล้ วหมุนตัวเดินขึ ้นตึกแต่ไม่ลืมหันไปโบกมือให้ คนที่ยงั ยืน
ส่งอยูข่ ้ างล่าง ก่อนที่จะเดินลับหายไปจากบันได
“ขอบคุณนะคะ... เบน” เมลิษาพึมพาเสียงแผ่วกับสาย
ลมของฤดูใบไม้ ผลิที่พดั ผ่าน แม้ ร้ ู ดีว่าเขาคงไม่ได้ ยิน แต่สายลม
คงหอบความรู้สึกของเธอผ่านไปทางเขา เพียงเท่านันเธอก็
้
พอใจ
แล้ ว

๒
เมลิษาพบว่าตนเองยืนอยู่ในที่โล่ง กว้ างไกลสุดสายตา
สภาพภูมิประเทศบอกให้ ร้ ู ว่าเป็ นช่วงฤดูใบไม้ ผลิ ต้ นหญ้ าเขียว
ขจีบนพื ้น แซมด้ วยดอกเดซี่ป่าสีเหลืองสดใสไปทัว่ บริเวณ ท้ องฟ้า
กระจ่างสีฟ้าสด หมูเ่ มฆสีขาวบริ สทุ ธิ์ลอยฟ่ อง หญิงสาวกาลังเดิน
ไปเพียงลาพังอย่างช้ า ๆ บนทางเดินเล็ก ๆ ข้ างทางด้ านหนึ่งเป็ น
แนวของต้ นศรี ตรังที่ ทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตา ออกดอกสีม่วง
สะพรั่ ง เต็ม ต้ น สายลมที่ พัดผ่า นทาให้ บางดอกร่ วงหล่น โปรย
ปรายลงมาเกลื่อนทางเดินราวกับมี ใครมาโรยไว้ แสงแดดยาม
สายส่องลอดช่องว่างระหว่างกิ่งก้ านที่ปราศจากใบต้ นศรี ตรังลง
มาเป็ น ล า มองดูน่ า อบอุ่น หากเมลิ ษ ากลับ รู้ สึ ก เหน็ บ หนาว

เหลือเกิน
หญิ ง สาวก้ ม ลงส ารวจตนเอง คิว้ เรี ย วขมวดมุ่น อย่ า ง
ประหลาดใจเมื่อพบว่าเธอแต่งตัวอย่างอบอุ่น ทังรองเท้
้
าบู๊ต หนัง
ครึ่งแข้ ง กางเกงยีนส์ เสื ้อจัม๊ เปอร์ ข้างในและมีเสื ้อโค้ ตตัวหนาอีก
ชัน้ ผ้ าพันคอขนแกะที่ได้ เป็ นของขวัญวันเกิดจากมารดาเมื่อปี ก
ลายก็ยงั พันรอบคอให้ ความอบอุ่น แต่เหตุใดเธอจึงรู้สึกหนาวราว
เดินอยู่ท่ามกลางหิมะ ทังที
้ ่ในความเป็ นจริ ง เธอกาลังเดินอยู่ใน
ทุ่งกว้ าง ท่ามกลางแดดยามสายของฤดูใบไม้ ผลิ ในเสือ้ ผ้ าฤดู
หนาวเต็มยศ!
เสียงถี บจักรยานที่ใกล้ เข้ า มาเรื่ อย ๆ จากทางด้ านหลัง
เรี ยกหญิงสาวให้ หนั ไปมอง รถจักรยานที่มีคนตัวสูงขี่ มาจอดลง
ข้ าง ๆ เธอ เมลิษาหยุดเดิน สายตาทอดมองคนที่เพิ่งมาถึงจอด
จักรยานแล้ วเดินเข้ ามาหา น่าแปลกที่แม้ ไม่ร้ ูจกั กัน หญิงสาวกลับ
ไม่ร้ ูสกึ หวาดกลัวแม้ แต่น้อย
คนตัวสูงเดินมาหยุดลงตรงหน้ า มือใหญ่หากนิ ้วมือกลับ
เรี ยวยาวราวไม่เคยต้ องงานหนักยื่นมาหาเธอข้ างหนึ่ง เมลิษาก้ ม
ลงมองมือนันก่
้ อนจะเงยหน้ าขึ ้นมองเจ้ าของมือ
เธอไม่ร้ ู จักเขา... หากคุ้นตากับร่ า งสูงที่ สูงเกิ นกว่า ใคร
ใบหน้ าที่ถูกปกปิ ดด้ วยฮู้ดของเสื ้อกันหนาวและผ้ าพันคอ ทาให้
มองเห็นเพียงสันจมูกโด่งและดวงตา...

ดวงตาที่ทอดมองเธอนิ่ง ดวงตาสีเขียวครามภายใต้ กรอบ
ขนตางอนหนาราวกับผู้หญิ ง ดวงตาที่ ดูลึกลา้ ราวกับกาลังจ้ อง
มองก้ นบึ ้งของมหาสมุทร ดวงตาที่เคยได้ สบเพียงครัง้ เดียวแต่ไม่
มีวนั ลืม!
เมลิษายกมือขึ ้นวางลงไปบนมือใหญ่อย่างไว้ เนื ้อเชื่อใจ
รู้ สึ ก ได้ ว่ า มื อ นั น้ บี บ กระชั บ ราวกั บ จะให้ ความมั่ น ใจว่ า เธอ
ตัดสินใจไม่ผิด ก่อนที่เสียงทุ้มของเจ้ าของมือจะเอื ้อนเอ่ย ถ้ อยคา
ที่ละลายความหนาวเหน็บทังมวล...
้
“ขอสัญญาว่ามือนี ้จะไม่ปล่อยให้ คณ
ุ เดินอย่างโดดเดี่ยว
อีกต่อไป”
เมลิ ษ าสะดุ้ง ตื่ น เมื่ อ นาฬิ ก าปลุ ก ที่ โ ต๊ ะ หัว เตี ย งดัง ขึ น้
ความอบอุ่น อ่ อ นหวานใด ๆ จากมื อ ที่ เ ธอจับ อยู่นัน้ มลายไป
ในทันที หญิงสาวลุกขึ ้นนัง่ พึมพาเบา ๆ
“ฝั นเป็ นตุเป็ นตะเลยยายเม” แม้ จะต่อว่าตัวเองเช่นนัน้
แต่ก็อดไม่ได้ เลยที่จะคิดถึงนัยน์ตาคูน่ ัน้ นัยน์ตาสีเขียวครามที่ลึก
ล ้าดัง่ ก้ นบึ ้งของมหาสมุทร นัยน์ตาที่เมื่อได้ สบเพียงครัง้ เดียว ก็ดู
เหมือนเธอจะถอนสายตาจากไปไหนไม่ได้ เลย
หญิงสาวลุกขึ ้นจัดที่นอนจนเรี ยบร้ อยแล้ วเข้ าไปอาบน ้า
ชาระร่ างกาย เสร็ จแล้ วจึงออกมาแต่งตัวเพื่อไปทางาน เมื่อวาน

หลังจากกลับเข้ ามาถึงห้ อง เมลิษาจัดการอุ่นอาหารที่ทาแบ่งใส่
กล่ อ งไว้ เป็ นมื อ้ ๆ เก็ บ ในช่ อ งแช่ แ ข็ ง เพื่ อ ความสะดวกและ
ประหยัดเป็ นอาหารเย็น เรี ยบร้ อยแล้ วก็หลับเป็ นตาย เพิ่งจะตื่น
มาอีกครัง้ ก็เมื่อสักครู่ นี่เอง ดูเหมือนการได้ นอนเต็มอิ่ม อีกทังยั
้ ง
ฝั น ดี ท าให้ ห ญิ ง สาวรู้ สึก สดชื่ น และกระปรี ก้ ระเปร่ า กว่าปกติ
เตรี ยมพร้ อมออกไปต่อสู้กับวันใหม่ และหวังว่าอากาศคงจะอุ่น
ขึ ้นกว่าเมื่อวาน
เมื่ อ เดิ น ลงมายัง ที่ จ อดจัก รยานด้ า นล่ า ง ความคิ ด ก็
กระหวัดไปถึง ‘เพื่อนใหม่’ เมื่อวานนี ้ แล้ วก็อดระเรื่ อยไปถึงผู้ชาย
ในฝั นที่มีนัยน์ตาถอดแบบกันไม่ได้ เลย เมลิษาสะบัดศีรษะ คง
เป็ นเพราะเขาเข้ ามาให้ ความช่วยเหลือในตอนที่เธอไม่มีใครจึง
เก็บเอาไปฝั น แม้ ในฝั น จะไม่เห็นหน้ า หากนัยน์ตาคู่นนั ้ ก็ทาให้
เธอรู้แน่แก่ใจว่าเป็ นเขา อดรู้สกึ ใบหน้ าร้ อนผ่าวไม่ได้ เมื่อคิดว่าตน
เป็ นเอามากขนาดนัน้ หากเขารู้ เขาจะมองเธออย่างไรกัน เพราะ
สาหรับเขา เธอก็คงเป็ นเพียงเพื่อนร่ วมโลกที่ เขาเข้ ามาช่วยด้ วย
มนุษยธรรมเท่านันเอง
้
เมลิษาเดินไปดูจกั รยานแล้ วต้ องเลิกคิ ้วประหลาดใจ เมื่อ
พบว่า ล้ อหลัง ที่ ยางแบนเมื่ อวานนี ้ ตอนนี อ้ ยู่ในสภาพสมบูรณ์
พร้ อมใช้ งาน
“... ผมมี อุปกรณ์ ที่บ้าน แต่ต้องกลับไปเอาก่ อนแล้วจะ

กลับมาดูให้...” คาพูดของเขาลอยขึ ้นมาในหัว เขาขี่จกั รยานกลับ
บ้ านแล้ วก็ขี่กลับมาปะยางให้ เธอในตอนที่เธอนอนหลับไปแล้ ว
อย่างนันหรื
้ อ เมื่อคิดเช่นนัน้ คามัน่ ของชายในฝันก็ผดุ พราย
“ขอสัญญาว่ามื อนี ้จะไม่ปล่อยให้คณ
ุ เดิ นอย่างโดดเดี ่ยว
อีกต่อไป”
เมลิษาสะบัดศีรษะ อดเอ็ดตนเองไม่ได้ เมื่อชักจะคิดมาก
เป็ นตุเป็ นตะ เอาความฝั นกับความจริงมาปะปนกันไปหมด เขาก็
แค่ชว่ ยเหลือเพื่อนมนุษย์ หญิงสาวเน้ นย ้ากับตัวเอง
บนเบาะจักรยานมี โน้ ตเล็ ก ๆ แปะอยู่ เมลิษารี บ หยิ บ
ขึ ้นมาอ่านในทันที ด้ วยรู้ดีวา่ ต้ องเป็ นโน้ ตจากเขาแน่ ๆ
‘จัดการกับยางเรี ยบร้ อยแล้ว ขอให้พรุ่งนี ้เป็ นวันที ่ดีของ
คุณ... เบน’
เมลิษาบรรจงเก็บโน้ ตแผ่นเล็ กนัน้ ไว้ ในกระเป๋ าสตางค์
หญิงสาวมีใบหน้ าประดับยิ ้มกว้ างราวคนบ้ า แม้ แต่ตอนที่เข้ าไป
ถึงร้ าน ยังถูกเพื่อนพนักงานทัก
“อารมณ์ดีเชียวนะเมวันนี ้”
“แน่นอน วันนี จ้ ะเป็ นวันที่ ดีของฉัน ” หญิ ง สาวบอกกับ
เพื่อน อย่างอารมณ์ดี เธอเชื่อเขา เชื่อว่าวันนี ้จะเป็ นวันที่ดีของ
เธอ ก็แม้ แต่อากาศที่เย็นจัดเกิ นไปสาหรับฤดูใบไม้ ผลิเมื่อวานยัง
อุ่นขึ ้นในวันนี ้ ราวกับจะให้ สญ
ั ญาว่า วันนี ้จะต้ องเป็ นวันที่ดีของ

เธอเช่นกัน
เมลิษาเริ่ มต้ นทางานตามหน้ าที่ จัดโต๊ ะ จัดวางขนมในตู้
เตรี ยมกาแฟ นม น ้าตาล ถ้ วยกาแฟ และจานสาหรับเสิร์ฟขนมให้
พร้ อม เรี ยบร้ อยแล้ วก็เพียงรอลูกค้ าคนแรกเพื่อ เริ่ มต้ นทางานใน
วันนี ้เท่านันเอง
้
หญิ งสาวกาลังเช็ดจานอยู่หลังร้ านในตอนที่ได้ ยินเสียง
ทุ้มของลูกค้ าคนแรกกาลังสัง่ กาแฟอยู่หน้ าเคาน์เตอร์ จาได้ ดีว่า
เสียงของใคร ใจอยากโลดแล่นออกไปทักทาย แต่ยงั ออกไปไม่ได้
เมื่องานหลังร้ านยังไม่เรี ยบร้ อย จนเมื่อได้ ยินเสียงเครื่ องทากาแฟ
ทางาน ในที่สดุ เธอก็ยอมแพ้ ใจตนเอง หญิงสาวหยิบผ้ ามาเช็ดมือ
แล้ วเดินออกไปด้ านหน้ า เมื่อเพื่อนทากาแฟเสร็ จเรี ยบร้ อย ก็ยก
แก้ วขึ ้นมาวางบนถาด บอกราวกับเป็ นเรื่ องไม่สาคัญ
“ฉันยกไปเอง” แซนดี ้เลิกคิ ้วเล็กน้ อยหากไม่ว่าอะไร ยินดี
ด้ วยซ า้ ที่ เ มลิ ษาอาสาไปเสิ ร์ฟ ให้ เพราะเธอก็ ยัง มี ง านอื่ น ต้ อ ง
จัดการอยูเ่ ช่นกัน
“มัคคีอาโต้ ดบั เบิ ้ลช็อตค่ะ ” บอกกับคนที่นั่งรออยู่ที่โต๊ ะ
แล้ วอดยิ ้มไม่ได้ นี่คงจะเป็ นกาแฟโปรดของเขา เพราะสองวันติด
แล้ วที่สงั่ อย่างเดียวกัน
ชายหนุ่ม เงยหน้ าขึน้ มามอง เมลิ ษารู้ สึกใจเต้ น จัง หวะ
แปลก ๆ เมื่ อเขายิม้ ให้ เพราะยิม้ บาง ๆ อย่างสุภาพเมื่อวานนี ้

กลับกลายเป็ นยิ ้มทังปากทั
้
งตาในวั
้
นนี ้ ประกายตาสีเขียวครามที่
ดูลกึ ล ้านันท
้ าเอาคนมองแทบลมหายใจสะดุด
“นึกว่าคุณไม่มาทางาน” เขาทัก เมลิษายิม้ ... วันนีเ้ ธอ
ช่างยิ ้มง่ายเหลือเกิน...
“ฉันอยูห่ ลังร้ านค่ะ วันนี ้คุณ... มาเช้ านะคะ”
“วันนี ผ้ มมี ธุระทางนี ”้ เขาบอกพร้ อมชี ไ้ ปยังกระเป๋ าใส่
กล้ องที่วางอยู่ใต้ โต๊ ะ เมลิษามองตามแล้ วเลิกคิ ้ว เมื่อวานเขาเข้ า
มาพร้ อมกล้ องในมือ และใช้ เวลาตลอดการดื่มกาแฟกดดูรูปใน
กล้ อง ส่วนวันนี ้เขาก็มีกล้ องติดตัวมา
“คุณเป็ นช่างภาพ ?”
“ผมแค่ชอบถ่ายภาพ” ชายหนุ่มตอบ หากยังไม่ทนั ได้ คยุ
อะไรกันมากกว่านัน้ ก็มีหนุ่มสาวกลุ่มใหญ่เดินเข้ ามาในร้ าน เม
ลิษาจึงจาต้ องหยุดการพูดคุยลงเพียงเท่านัน้ หญิงสาวบอกยิ ้ม ๆ
ก่อนผละไป
“ขอบคุณ มากส าหรั บเมื่ อวานและเรื่ องจักรยานนะคะ
ตังใจว่
้ าถ้ าคุณเข้ ามาฉันจะเลี ้ยงกาแฟ แต่ไม่ทนั เสียแล้ ว” ก็เขาสัง่
และจ่ายเงินเรี ยบร้ อยในตอนที่เธออยูห่ ลังร้ านนัน่ ไง
“แล้ วผมจะกลับมาให้ คุณเลี ย้ ง” เขาบอก เมลิษายิม้ ...
ยิ ้มอีกแล้ ว! แล้ วผละจาก
“แล้ วเจอกันค่ะ”

ยิ่งใกล้ วนั เปิ ดเทอม ลูกค้ าที่ร้านกาแฟยิ่งเพิ่มมากขึ ้นทุก
วัน เมลิษาไม่อยากจะคิดว่าเมื่อมหาวิทยาลัยเปิ ดเทอม นักศึกษา
กลับเข้ ามากันทุกคนแล้ ว ร้ านจะยุง่ มากเพียงใด แต่งานยุ่งก็ดีกว่า
ไม่มีงานทา หญิงสาวปลอบใจตัวเอง
เวลาจากตอนเช้ าผ่านเป็ นช่วงบ่ายอย่างรวดเร็ ว เมลิษา
หยุดพักกลางวันโดยสลับกับเพื่อนพนักงาน อาหารกลางวันก็เป็ น
แซนด์วิชง่าย ๆ ที่หอ่ มาจากบ้ าน เธอมีเวลาพักแค่ครึ่งชัว่ โมงจึงไป
ไหนไม่ได้ กินข้ าวอยู่หลังร้ านกับเช็คเฟซบุ๊คนิดหน่อย ก็หมดเวลา
พักแล้ ว
ช่วงบ่ายลูกค้ าซาลงมาก งานหน้ าร้ านไม่คอ่ ยยุง่ สักเท่าไร
แล้ ว ส่วนใหญ่จะเป็ นงานเก็บล้ างเตรี ยมตัวปิ ดร้ า นเสียมากกว่า
เมลิษาทางานพร้ อม ๆ กับรอคอยใครบางคน คนที่บอกว่าจะมา
รับเลี ้ยงกาแฟจากเธอ แต่จนแล้ วจนรอดก็ยงั ไม่เห็น แม้ แต่เงา จน
เหลือเวลาอีกไม่ถึงครึ่ งชั่วโมง ก็จะได้ เวลาปิ ดร้ านหญิงสาวก็ จึง
หยุดรอ คิดว่าเขาอาจจะมีธุระทางอื่น หรื อบางทีเขาก็เพียงพูด
ตามมารยาทเท่านัน้ แต่ในขณะที่กาลังเก็บโต๊ ะ ที่คิดว่าคงจะเป็ น
โต๊ ะ สุ ด ท้ ายส าหรั บ วัน นี อ้ ยู่ นั่ น เอง ชายหนุ่ ม ผมยาวสะพาย
กระเป๋ ากล้ องก็เดินเข้ ามาในร้ าน ผ่านโต๊ ะที่เธอกาลังเก็บอยู่
เมลิ ษ าเงยหน้ าขึ น้ มองแล้ วก็ ถึ ง กั บ ชะงัก ไป เมื่ อ สบ

สายตากับดวงตาสี เ ขี ยวครามที่ ม องมา ใบหน้ านิ่ง หากตาเป็ น
ประกายวิบวับ เขาพยักหน้ าทักทายเธอโดยไม่พูดอะไร ก่อนจะ
เดินไปนัง่ ยังโต๊ ะที่วา่ งอยู่
เมลิ ษารี บเอาถาดกลับเข้ าไปเก็ บ หลัง เคาน์ เ ตอร์ แล้ ว
รี บเร่งตรงไปยังเครื่ องทากาแฟ มองไปทางคนที่ เพิ่งมาถึง เห็นเขา
กาลังมองมาทางเธออยู่ จึงทาปากซึง่ อ่านได้ ว่า “เหมือนเดิม” เมื่อ
เห็นเขาพยักหน้ าก็รีบจัดการทันที เรี ยบร้ อยก็นาไปเสิร์ฟให้ ถึงโต๊ ะ
วัน นี ช้ ายหนุ่ม ไม่มี ก ล้ อ งในมื อ เพราะเก็ บ เรี ย บร้ อยใน
กระเป๋ าและวางไว้ บนพื ้น เมื่อเมลิษานากาแฟไปเสิร์ฟให้ เขามอง
เธอเต็มตาและส่งยิ ้มให้ ราวกับยินดีที่ได้ พบกัน
“นึกว่าคุณจะไม่มาเสียแล้ วค่ะ” หญิงสาวว่า
“โทษที ผมถ่ายรู ปเพลิน ดูนาฬิกาอีกทีก็เกือบถึงเวลาปิ ด
ร้ าน รี บปั่ นจักรยานมาแทบไม่ทนั ” เขาอธิบาย เมลิษาพนักหน้ า
รับรู้ก่อนจะกล่าวขอตัว
“ฉันต้ องกลับไปทางานแล้ ว ใกล้ เวลาปิ ดร้ านเต็มที แก้ วนี ้
ฉันเลี ้ยง กินให้ อร่อยนะคะ”
“ผมรู้ ว่ากาแฟของคุณอร่ อย” ชายหนุ่มว่ายิม้ ๆ เมลิษา
ยิม้ อาย ๆ รู้ สึกขัดเขินขึน้ มาอย่างไม่ทราบสาเหตุ ทัง้ ๆ ที่เขาก็
ไม่ไ ด้ ท าอะไรมากไปกว่า พูด เย้ า อย่ า งสุภ าพ มี เ พี ย งประกาย
สายตาเท่านันที
้ ่ระยิบระยับมากไปสักหน่อย

เมลิ ษาผละจากชายหนุ่ม กลับไปทางานของตน เหลื อ
เวลาอีกไม่นานก็จะถึงเวลาปิ ดร้ าน และดูเหมือนลูกค้ าคนสุดท้ าย
จะรู้ เขาไม่ได้ อ้อยอิ่งอยูน่ าน จัดการกับมัคคีอาโต้ ดบั เบิ ้ลช็อตแก้ ว
นันเสร็
้ จ ก็ถือถ้ วยกาแฟมาวางไว้ ให้ บนเคาน์เตอร์
“ขอบคุณสาหรับกาแฟครับ” เขาบอก เมลิษายิ ้มให้
“ขอบคุณ ส าหรั บมิ ตรภาพที่ มีให้ ค่ะ... เบน แล้ วพบกัน
ใหม่นะคะ” แล้ วพบกันใหม่ See you later… คากล่าวอาลาตาม
มารยาท สาหรับคนทัว่ ไปที่คิดว่าอาจจะมีโอกาสได้ กลับมาพาน
พบกันอีก หญิงสาวเลือกใช้ คานี ้ เพราะหวังว่าจะได้ พบกันอีก แม้
จะเพียงแค่ในฐานะ พนักงานร้ านกาแฟกับลูกค้ า แต่การที่ได้ มี
โอกาสรู้ จกั คนดี ๆ ที่หยิบยื่นไมตรี ให้ เพื่อนมนุษย์ที่ไม่ร้ ู จกั กันมา
ก่อน ก็เป็ นความโชคดีที่สดุ ของชีวิตแล้ ว
เมลิ ษ าไม่ ร้ ู ว่ า Later ของเธอนั น้ จะรวดเร็ ว ขนาดนี ้
ในทันทีที่เดินออกมาจากหลังร้ านแล้ วตรงไปยังจักรยานที่จอดอยู่
ก็ ม องเห็ น ร่ า งสู ง คุ้น ตานั่ง อยู่ บ นทางเดิ น หลัง พิ ง เสาที่ ล็ อ ก
จักรยาน ก้ มหน้ าดูบางสิ่งบางอย่างในมือ ซึง่ เมลิษาเดาได้ ทนั ทีว่า
เป็ นกล้ องที่เขาไม่ได้ กดดูทงสองหนในตอนที
ั้
่เข้ าไปในร้ านกาแฟ
นัน่ เอง
หญิงสาวสาวเท้ าเข้ าไปหาคนที่ไม่มีทีทา่ ว่าจะรับรู้การมา
ของเธอ

“เบน” จนเมื่อเธอเรี ยกชื่อ เขาจึงเงยหน้ าขึ ้นมามองพลาง
ยิ ้มเก้ อ ๆ
“เมลิษา” เขาทัก หันกลับไปปิ ดสวิตช์กล้ องแล้ วเก็ บเข้ า
กระเป๋ า ก่อนจะลุกขึ ้นยืนเต็มความสูงแล้ วก้ าวมาหาเธอ
“ยังไม่กลับบ้ านอีกหรื อคะ”
“นัง่ ดูรูปเพลินไปหน่อย” เขาบอก ก่อนจะถามกลับ
“เลิกงานแล้ วหรื อครับ”
“ค่ะ กาลังจะกลับบ้ าน คุณจะกลับเลยหรื อเปล่า” ถามไป
แล้ วก็ต้องเลิกคิ ้วเมื่อคนที่ปกติจะมีใบหน้ าเรี ยบเฉยดูเหมือนจะมี
สีระเรื่ อปรากฏขึน้ บนใบหน้ า เขายกมือขึน้ จับปอยผมที่หลุดระ
ใบหน้ าทัดหู ท่าทางคล้ าย ๆ จะขัดเขิน แต่ในที่สดุ ก็ถามเธอ
“ยังวันอยู่เลย คุณอยากไปขี่จกั รยานเล่นเลียบทะเลสาบ
ก่อนไหม วันนี ้ผมไปถ่ายรูปแถวนัน้ บรรยากาศดีทีเดียว” เมลิษา
พยักหน้ าตกลงอย่างแทบไม่ต้องคิด การได้ ไ ปขี่ จักรยานเลี ยบ
ทะเลสาบกับเพื่อนใหม่ ในวันที่อากาศดี ๆ น่าสนใจกว่าการกลับ
บ้ านไปอยูอ่ ย่างเดียวดายอย่างเทียบกันไม่ได้ เลย
สองหนุ่มสาวขี่จกั รยานตามกันไปบนทางจักรยาน โดยมี
ชายหนุ่มนาแล้ วเมลิษาตาม มุ่งหน้ าสู่ทะเลสาบซึ่งแบ่งเมืองแคน
เบอร์ ร่าออกเป็ นสองฝั่ ง มองเห็นธงชาติหน้ าอาคารรัฐสภาปลิว
ไสวอยูอ่ ีกฟากของทะเลสาบ

ใช้ เวลาเพียงห้ านาที ทัง้ สองก็ ขี่จักรยานเคียงกัน ไปบน
ทางจักรยานเลียบทะเลสาบ สายลมเย็นพัดปะทะใบหน้ า สอง
ข้ างทางต้ นไม้ ผลิใบใหม่ ๆ สีเขียวอ่อนมองดูสดชื่นไปทัว่ บริ เวณ
ดอกไม้ หลากสีที่ผลิดอกในช่วงนีช้ ่วยแต้ มสีสันให้ เมืองอันเงียบ
สงบอย่างแคนเบอร์ ร่าดูมีชีวิตชีวา
จักรยานสองคันขี่เคียงกันไปเงี ยบ ๆ นาน ๆ คนขี่จะหัน
มายิม้ ให้ กันสักครั ง้ หนึ่ง จนกระทั่ง มาถึง สวนสาธารณะข้ าง ๆ
ทะเลสาบ ซึง่ มีทางจักรยานอยูร่ อบสวน ทังสองก็
้
เลี ้ยวไปตามทาง
นัน้ ขี่วนจนรอบ แล้ วกลับมายังหน้ าสวนด้ านที่ติดกับทะเลสาบ
อีกครัง้ ชายหนุ่มจอดจักรยานแล้ วหันมาถามคนที่ตามมาจอดลง
ข้ าง ๆ
“ไปเดินเล่นในสวนกันไหม”
“ไปสิคะ” เมลิษาตอบรับ ยิม้ จนตาหยี ทุกสิ่งรอบกายดู
สดชื่นสวยงาม แสงแดดยามเย็นที่เริ่ มอ่อนแสงยังคงแผ่กระจาย
ความอบอุน่ ไปทัว่ ลมเย็นที่พดั แผ่ว ๆ ทาให้ ร้ ูสกึ สดชื่นมากกว่าจะ
เหน็บหนาว ต้ นไม้ ใบหญ้ าราวกับจะพร้ อมใจกัน เบ่งบาน ผีเสือ้
หลากสี บิน วนเวี ย น อวดปี ก สวย แม้ แ ต่ผึง้ ตัว โต ๆ ที่ บิน ตอม
ดอกไม้ เสาะหาน ้าหวานก็ดนู า่ ตื่นตาตื่นใจ
ทัง้ สองจอดจักรยานแล้ วล็ อกไว้ กับที่ จอดซึ่งมี อยู่ไ ปทั่ว
บริ เวณ แล้ วจึงเดินเคียงกันเข้ าไปในสวน ชมธรรมชาติรอบกาย

อย่างไม่เร่งรี บ สวนทางกับผู้คนที่วิ่งออกกาลังกายบ้ าง ขี่จกั รยาน
บ้ าง บนสนามหญ้ าเขี ยวขจี มีผ้ ูคนอยู่ม ากมาย บ้ างก็นอนอ่าน
หนังสือ บ้ างก็เป็ นครอบครัว พ่อแม่ลกู วิ่งไล่จบั บ้ างก็เป็ นคูร่ ักที่นงั่
พรอดรักราวกับทังโลกมี
้
อยู่เพียงกันและกัน บางคนก็เดินจูงสุนขั
ออกกาลังกาย เป็ นภาพวิถีชีวิตของผู้คน ที่มีความสุขง่าย ๆ กับ
ธรรมชาติ อัน งดงามในฤดูใ บไม้ ผลิ ฤดูที่ อ ากาศดี ที่ สุ ด และ
สวยงามที่สดุ
ฤดูที่เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชพรรณ แม้ กระทัง่ ความ
รักก็ดจู ะงอกงามได้ ดีในฤดูนี ้...
“คุณจะถ่ายรู ปก็ไ ด้ นะคะ” เมลิษาหันไปบอกคนข้ าง ๆ
ชายหนุม่ หันมายิ ้มบาง ๆ ก่อนจะกล่าวขออนุญาตเสียงนุม่
“หากคุณไม่วา่ อะไร”
“ไม่ เ ลยค่ะ ตามสบาย แสงสวย ๆ แบบนี ้ หากไม่ ไ ด้
ถ่ายรูปคงน่าเสียดายแย่” คาพูดของเธอทาให้ เขายิ ้ม
“คุณพูดเหมือนคนถ่ายรูป”
“ไม่หรอกค่ะ ฉันจามา พ่อชอบถ่ายรู ปและบอกเสมอว่า
แสงมีความสาคัญมากกับ การถ่ายภาพ หากแสงสวย ภาพก็จะ
ออกมาสวย”
“หวังว่าผมคงจะมีโอกาสได้ ปรึ กษาการถ่ ายภาพกับพ่อ
ของคุณ” เขาว่ายิ ้ม ๆ หากคนฟั งกลับยิ ้มเศร้ า

“คงไม่มีโอกาสนันแล้
้ วล่ะค่ะ พ่อเสียไปเป็ นสิบปี แล้ ว”
“โอ ขอโทษ ผมไม่ทราบ เสียใจด้ วยนะครับเม”
“ไม่เป็ นไรหรอกค่ะ ฉันผ่านช่วงเวลาแห่งความเศร้ าเสียใจ
มานานแล้ ว ตอนนี ้... มีแต่ความทรงจาเกี่ยวกับพ่อที่ยงั อยู่ กับฉัน
นึกถึงเมื่อไรก็ยิม้ ได้ ทุกที ” ว่าแล้ วก็หันไปยิม้ ให้ คนฟั ง ยืนยันกับ
เขาว่าเธอไม่เศร้ าหมองแล้ วเมื่อพูดถึงบิดา ถึงแม้ จะไม่มีโอกาสได้
พบกันอีกแล้ ว แต่ความทรงจาที่เธอมี ก็จะไม่มีทางหายไปไหน
ความทรงจาที่งดงามเกี่ยวกับพ่อ จะยังอยูก่ บั เธอตลอดไป
เมลิษาทอดสายตามองชายหนุ่มหยิบกล้ องออกมาจาก
กระเป๋ า ที่สะพายอยู่ เขาจัดการปรับอะไรบางอย่างก่อนที่จะยก
กล้ องขึ ้นถ่าย บางครัง้ เขาก็หนั มาหาเธอ ทาท่าให้ หยุดเดิน ยกนิ ้ว
มือแตะริ มฝี ปากเป็ นสัญญาณให้ เงี ยบ แล้ ว เขาก็ก้าวเท้ าอย่าง
แผ่วเบาไปยังผีเสือ้ ที่จับอยู่บนดอกไม้ สีสวย เมษิ ลายืนนิ่ง รู้ สึก
เหมือนกับว่าจะกลัน้ หายใจโดยไม่ร้ ู ตัว ดวงตากลมโตเบิกกว้ าง
อย่างตื่นเต้ น เขาจะจับภาพผีเสื ้อแสนสวยนัน่ ได้ หรื อไม่หนอ
และโดยไม่ทนั ตังตั
้ ว จู่ ๆ คนที่ตงใจกั
ั ้ บการถ่ายรูปผีเสื ้อก็
ยกกล้ องหันมาทางเธอ เมลิ ษาเลิ กคิว้ หน้ าตาคงจะเหลอหลา
มองเห็นเขาหัวเราะเบา ๆ ราวกับขบขัน จึงทาหน้ าบึ ้ง ถามอย่าง
กระเง้ ากระงอดโดยไม่ร้ ูตวั
“หัวเราะอะไรคะ”

“ผีเสื ้อ... สวยดี” เขาหยุดหัวเราะแล้ วบอกเธอด้ วยสีหน้ า
เรี ยบเฉย หากตาเป็ นประกายวิบวับ เมลิษารู้ สึกหน้ าร้ อนวูบกับ
ประกายตาของเขา ขัดเขินขึ ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุ
หญิ ง สาวเดินหนี คนที่ ก ดดูรู ปในกล้ องด้ ว ยดวงตาเป็ น
ประกายวิบวับนัน่ ผีเสื ้อคงจะสวยถูกใจเขา จึงได้ ดแู ล้ วก็ยิ ้มแบบ
นัน้
“เมลิษา” เสียงทุ้มจากด้ านหลังเรี ยกเมลิษาให้ หนั กลับไป
มอง เขาไม่ได้ เดินตามเธอ หากกาลังถ่ายรู ปอะไรบางอย่างที่อยู่
ทางเดียวกันกับที่เธอยืนอยู่
แล้ วจะเรี ยกทาไมนะ หญิ ง สาวบ่นอยู่ในใจ ก่อนจะละ
สายตาจากเขาแล้ วเดินต่อ สักพักก็ได้ ยินเสียงฝี เท้ าหนัก ๆ เดิน
ตามมา
“ไม่รอกันเลย” เขาพ้ อยิ ้ม ๆ เมลิษาหันกลับไปมองแล้ วอด
ยิ ้มให้ ไม่ได้
“ก็ไม่อยากรบกวน คุณถ่ายรูปอยู่”
“ผมเลิกถ่ายแล้ วล่ะ ได้ รูปที่ต้องการแล้ ว ” เขาบอกยิ ้ม ๆ
ดวงตาสีเขียวครามวิบวับราวกับคลื่นน ้ากระทบแสงตะวัน เขาไม่
ต้ องทาอะไรเลย แค่ประกายตาเขาก็ทาให้ เมลิษาขัดเขินจนแทบ
ก้ าวขาไม่ออก
“หิวไหม หาอะไรกินกันเถอะ... ผมเลีย้ ง” เมลิษาหันไป

มองหน้ าคนชวนนิ่งอยู่สกั พัก ในหัวกาลังคานวณรายได้ เทียบกับ
รายจ่ายสัปดาห์นี ้ ก่อนที่จะพยักหน้ าตกลง
“ก็ได้ คะ่ แต่ไม่รบกวนคุณดีกว่า ต่างคนต่างจ่ายเถอะนะ
คะ”
“ผมเป็ น คนชวนก็ ต้ อ งเลี ย้ งสิ วัน ไหนคุณ ชวนผมค่อ ย
เลีย้ งผมคืน” เขาว่าแล้ วยื่นมือมาคว้ าแขนเธอพาเดินตรงไปยัง
ร้ านอาหารที่ตงเรี
ั ้ ยงรายอยู่ริมทะเลสาบ เมลิษามองมือเล็กของ
ตนในอุ้งมือใหญ่ของเขาแล้ วอดคิดถึงความฝั นไม่ได้ ใบหน้ าร้ อน
วูบวาบ ค่อย ๆ แกะมือเขาออก
“เบนคะ... ปล่อยมือก่อน ฉันไม่หลงหรอก” เธอว่าเหมือน
พูดเล่น เห็นเขาหันมามองสองมือที่จบั กันอยู่ ดวงตาสีเขียวคราม
ส่งประกายวิบวับ หากก็ยอมปล่อยมือเธอแต่โดยดี
“ขอโทษ ผมไม่ทนั คิด” เขาว่าแล้ วเดินนาเธอเข้ าไปในร้ าน
เมลิษาเดินตามไปเงี ยบ ๆ อดรู้ สึกไม่ได้ ว่ามือที่ปราศจากไออุ่น
จากมือใหญ่ที่เพิ่งละไปเมื่อสักครู่นนั ้ อ้ างว้ างขึ ้นมาทีเดียว

๓
เบนเอนตัวนอนพิงหัวเตียงดูรูปจากกล้ องในมือ ใบหน้ า
ยิ ม้ น้ อ ย ๆ โดยเฉพาะเมื่ อ ภาพตรงหน้ า เป็ น หญิ ง สาวหน้ า ตา
จิ ม้ ลิม้ ที่ หันมาทาตาโต เมื่ อได้ ยินเสี ยงเขาเรี ยกแล้ วหัน มาเจอ
กล้ องที่เขาถื อรออยู่ จาได้ ว่าเขากดชัตเตอร์ โดยอัตโนมัติอ ย่าง
แทบไม่ต้องผ่านการสัง่ งานของสมอง ก็หน้ าตาเหลอหลา ตาโต ๆ
แก้ มใส ๆ แบบนัน้ น่ารักน้ อยอยูเ่ มื่อไรกัน
เมื่อนึกถึงคนในรู ปชายหนุ่มก็ระบายยิ ้มอ่อนโยน ดวงตา
ฉายแววลึกซึ ้งอย่างที่เจ้ าตัวก็ไม่ร้ ูตวั เมลิษา... เพื่อนใหม่ที่เขาเพิ่ง
ขี่จกั รยานไปส่งจนถึงหอพัก หลังจากที่มื ้ออาหารเย็นร่ วมกันมือ้
แรกจบ แล้ วต่อด้ วยไอศกรี มที่ร้านติดกัน และเขาก็หาข้ ออ้ างที่จะ

รัง้ เธอไว้ กบั เขาต่อไม่ได้ แล้ ว
ข้ อ อ้ า ง! เบนคิด อย่า งประหลาดใจ เขาไม่เ คยต้ อ งหา
ข้ ออ้ างเพื่อที่จะรัง้ ใครให้ ใช้ เวลากับเขา หรื อจะว่าให้ ถูก เขาไม่
ชอบให้ ใครมายุ่งวุ่นวายกับเขาด้ วยซ ้า แต่กบั เมลิษา เพื่อนใหม่ ที่
เพิ่งรู้ จักกันได้ เพียงยี่สิ บสี่ชั่วโมง เธอมีบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษ
บางสิ่งบางอย่างที่ ทาให้ เ ขาสบายใจเมื่ อได้ อยู่ใกล้ เธอเหมื อน
สายลมสดชื่นของฤดูใบไม้ ผลิในวันอากาศอุ่นและดอกไม้ บาน
ไสว ซึง่ ไม่วา่ ใครที่ได้ อยูใ่ นบรรยากาศแบบนัน้ ก็จะอารมณ์ดีไปได้
ทังวั
้ น และเขาก็ไม่อยูใ่ นข่ายยกเว้ น
เบนคิดถึงครัง้ แรกที่ได้ พบเธอ พนักงานเสิร์ฟร้ านกาแฟใน
มหาวิ ท ยาลัย ที่ เ ขาเป็ นขาประจ า เขาเดาว่ า เธอคงจะเป็ น
พนักงานใหม่ เพราะไม่เคยเห็นเธอมาก่อน ชายหนุ่มเพิ่งกลับมา
มหาวิทยาลัย หลังจากกลับไปช่วยงานที่บ้านในช่วงปิ ดเทอมซึ่ง
ตรงกับฤดูหนาว ธุรกิจครอบครัวที่จะยุ่งเป็ นอย่างมากในช่วงหน้ า
หนาวซึง่ มีหิมะตก เมื่ออากาศเริ่มอุน่ ขึ ้นเขาก็กลับมา เตรี ยมพร้ อม
สาหรับการเรี ยนในเทอมต่อไป
เขากาลังนัง่ ดูรูปในกล้ องที่เพิ่งถ่ายเสร็ จในวันนันในตอน
้
ที่เธอยกกาแฟมาเสิร์ฟ เมื่อ เงยหน้ าขึน้ ก็พบกับใบหน้ าเป็ นมิตร
ของพนักงานเสิร์ฟคนใหม่ ที่สะดุดตาเขาที่สดุ เห็นจะเป็ นพวงแก้ ม
ใสที่ใสเสียจนอยากยื่นมือไปจับเล่นด้ วยความเอ็นดู เธอมีดวงตา

กลมโต ใบหน้ ารูปหัวใจ จมูกโด่งน้ อย ๆ ตามชาติพนั ธุ์ เขาคิดว่า
เธอคงจะเป็ นนักเรี ยนต่างชาติจ ากประเทศใดประเทศหนึ่ง ใน
เอเชีย ที่หารายได้ พิเศษระหว่างเรี ยนในคาเฟ่ ภายในมหาวิทยาลัย
แต่ เ มื่ อ ได้ พูด คุย กัน ด้ ว ยส าเนี ย งการพูด ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส าเนี ย งของ
ชาวต่างชาติ ทาให้ เขารู้วา่ เธอเติบโตที่นี่ หรื ออย่างน้ อยก็อยูท่ ี่นี่มา
ตังแต่
้ เด็ก นานพอที่จะไม่หลงเหลือสาเนียงของภาษาแม่ที่ติดตัว
มา
แม้ เธอจะสะดุดตาเขา แต่เบนก็ไม่ได้ อยากจะทาความ
รู้จกั มากไปกว่านัน้ จึงเพียงยิ ้มให้ แล้ วกลับไปสนใจกับรูปในกล้ อง
ที่ ดูอยู่ ตัง้ ใจว่าสักพัก เธอกับเขาก็ คงจะรู้ จักหรื อสนิทสนมใน
ฐานะพนักงานร้ านกาแฟและลูกค้ าผู้ภักดี อย่างที่เขาเคยสนิท
สนมกับพนักงานคนอื่น ๆ ก่อนที่เธอจะเข้ ามา แต่แล้ วก็เหมือน
โชคชะตาจะกาหนดให้ เขาต้ องรู้จกั กับเธอมากกว่านัน้ เมื่อขณะที่
เขากาลังจะขี่จกั รยานกลับบ้ านแล้ วมองเห็นเธอนัง่ พิงจักรยานอยู่
ราวกับคนหมดแรง
เหตุการณ์ เย็นวันนัน้ นามาสู่การขี่จักรยานและเดินเล่น
ด้ ว ยกัน ในวัน นี ้ เบนไม่ค่อ ยเข้ า ใจตัว เองนัก ว่า ท าไมเขาจึง ทา
เช่นนัน้ แต่หลังจากวันนัน้ แล้ วเขารู้ สึกอยากรู้ จักเธอให้ มากกว่า
นัน้ สายตาที่ เ ธอมองเขา อย่ า งซาบซึ ง้ ในบุ ญ คุณ กั บ ความ
ช่วยเหลือเพียงเล็กน้ อยที่เขาหยิบยื่นให้ คล้ ายจะบอกเขาว่าเธอ

ไม่ค้ นุ เคยกับการได้ รับความช่วยเหลือจากคนอื่น เมื่อได้ พดู คุยกัน
มากขึน้ บางหนเขามองเห็ น แววตาอ้ างว้ างที่ ฉ ายออกมาจาก
ดวงตากลมโตคู่นัน้ อย่างที่ เ ธออาจจะไม่ร้ ู ตัว และมันทาให้ เขา
อยากจะเป็ นเพื่อนกับเธอ เป็ นคนที่จะช่วยลบเลือนความอ้ างว้ าง
ออกไปจากดวงตาคูน่ นั ้
ยิ่ ง ได้ ร้ ู จัก พูด คุย กัน เขายิ่ ง รู้ สึ ก ว่ า หญิ ง สาวคล้ า ยกับ
หนัง สื อที่ มี หน้ าปกสดใสชวนให้ อ่า นสนุก แต่เมื่ อได้ อ่ านอย่า ง
ตังใจกลั
้
บพบว่ามีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ และจะรู้ ได้ ก็ต้องใช้
เวลาทาความเข้ าใจซึ บซับในสิ่งที่หนังสือซุกซ่อนไว้ ให้ น่าค้ นหา
อย่างแนบเนียน เขาอยากรู้ว่าที่สดุ แล้ วสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่คืออะไรกัน
แน่
หลังจากดูรูปที่ ถ่ายในวันนีจ้ นครบ ชายหนุ่ม ดึงเมมโมรี่
การ์ ดออกจากตัวกล้ องแล้ วเสียบเข้ าไปในช่องสาหรับอ่านการ์ ด
ในคอมพิ ว เตอร์ จั ด การถ่ า ยโอนรู ป จากกล้ องมาใส่ ไ ว้ ใน
คอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเปิ ดโปรแกรมจัดการรูปภาพขึ ้นมา
เบนใช้ เ วลาเกื อบค่อนคืน จัด การตกแต่ง ภาพที่ ถ่ า ยใน
วันนี ้ เขาจัดการรวบรวมรูปที่ทาให้ ร้ ูสกึ รื่ นรมย์ตลอดเวลาที่ทางาน
เข้ าไว้ ด้วยกัน... รูปในอิริยาบถต่าง ๆ ของคนถูกแอบถ่าย...
รู ป ชุ ด ต่ อ ไปที่ ช ายหนุ่ ม จัด การก็ คื อ รู ป ผี เ สื อ้ เกาะบน
ดอกไม้ นึกถึงคนที่ยืนนิ่งในขณะที่เขาถ่ายรู ปผีเสื ้อเพื่อไม่ให้ มัน

บินหนีไปแล้ วอดยิ ้มไม่ได้ ตังใจว่
้ าจะจัดการส่งรูปผีเสื ้อบนดอกไม้
หลากสีเหล่านี ้ ไปกานัลเสียหน่อย หวังว่าผู้ได้ รับจะพอใจ
ชายหนุ่มจัดการเปลี่ยนรูปที่ตกแต่ง แล้ วให้ เป็ นโปสการ์ ด
เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วก็บนั ทึกลงบนยูเอสบีไดรฟ์ เพื่อนาไปปริ๊ นต์ที่
ร้ านในวันต่อไป เมื่อเหลือบสายตาดูเวลาที่มมุ ด้ านล่างบนหน้ าจอ
คอมพิวเตอร์ และเห็นว่าล่วงเข้ าสู่วนั ใหม่มาหลายชัว่ โมง จึงยก
มื อ ขึ น้ ลูบ ใบหน้ า บิ ด ขี เ้ กี ย จคลายความเมื่ อ ยล้ าจากการนั่ง
หน้ าจอมาหลายชัว่ โมงและปิ ดคอมพิวเตอร์ ในที่สดุ
ก่ อ นนอน ชายหนุ่ ม หยิ บ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ มาส่ ง กดส่ ง
ข้ อความหาคนที่คดิ ว่าคงจะหลับไปแล้ ว
‘รู้ ว่าคุณหลับไปแล้ ว แต่คงไม่สายที่จะบอกว่าขอให้ คุณ
ฝันดี ไนท์ครับ’
เมลิ ษ ารู้ สึ ก ตัว ตื่ น เพราะเสี ย งปลุก อัน แสบแก้ วหูข อง
โทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนหัวเตียง หญิงสาวคว้ า โทรศัพท์มากด
ปิ ดเสียงอย่างงัวเงี ย แต่จาเป็ นต้ องลุก เพราะเธอต้ องไปทางาน
เช่นทุกวัน ขณะที่กาลังจะวางโทรศัพท์กลับลงไปนัน่ เอง สายตาก็
มองเห็นการแจ้ งเตือนว่ามีข้อความเข้ า หัวคิ ้วขมวดมุ่น ใครกันส่ง
ข้ อความหาเธอกลางดึก ขณะที่มือก็กดอ่านข้ อความทันใด
เมื่อเห็นชื่อคนส่ง เมลิษาอดยิม้ อย่างยินดีไม่ไ ด้ เมื่อได้

อ่านข้ อความที่เขาส่งมา จากรอยยิ ้มบาง ๆ ก็กลายเป็ นยิ ้มกว้ าง
หญิงสาวกดข้ อความตอบกลับไปทันที
‘ตอนแรกก็สงสัยว่าทาไมฝั นดี เป็ นเพราะได้ รับคาอวยพร
จากคุณนี่เอง เดาว่าตอนนี ้คุณคงยังไม่ตื่น หวังว่าจะฝั นดีเช่นกัน
นะคะ ฉันไปทางานก่อนล่ะ’ ที่เดาว่าเขายังไม่ตื่นก็เพราะเวลาที่
เขาส่งข้ อความมาหาเธอ ตีสามเป็ นเวลาที่เธอหลับใหลไปแล้ ว
หลายชัว่ โมง แต่เขากลับยังไม่นอน และตอนนี ้ก็เพิ่งจะหกโมงเช้ า
เท่านันเอง
้ เขาจึงน่าจะยังหลับสบายอยูก่ ระมัง
หลังกดส่งข้ อความ เมลิษาลุกจากเตียง จัดการอาบนา้
แต่งตัวเพื่อไปทางาน หญิงสาวได้ แต่หวังว่า อากาศวันนี ้จะสดใส
อย่ า งเมื่ อ วาน คิ ด แล้ วก็ อ ดนึ ก ถึ ง เวลาเย็ น ย่ า ที่ เ ดิ น เล่ น ใน
สวนสาธารณะติดทะเลสาบ กับเพื่อนใหม่ไม่ได้ แต่แล้ วก็รีบสะบัด
ศีรษะขับไล่อะไรก็ตามที่อยู่ในหัว เพราะรู้สึกว่าตนชักจะมีเขาอยู่
ในความคานึงมากเกินไปเสียแล้ ว
เมื่อมาถึงร้ าน เมลิษาค่อนข้ างยุง่ ด้ วยยิ่งใกล้ วนั เปิ ดเทอม
เข้ ามาเท่าไร จานวนลูกค้ าของร้ านกาแฟยิ่งหนาแน่นมากยิ่งขึน้
เท่านัน้ แต่แม้ ลูกค้ าจะมากมายเพียงใด หากคนที่หญิงสาวแอบ
รอคอยอยู่เงี ยบ ๆ กลับไม่ปรากฏตัว จนใกล้ ถึงเวลาปิ ดร้ าน เม
ลิษาก็คิดว่าวันนี ้เขาคงไม่มา แต่ในตอนที่เธอคิดว่าเขาจะไม่มา
นัน่ เอง ร่างสูงคุ้นตาก็เดินเข้ ามาในร้ าน ชายหนุม่ สอดส่ายสายตา

ราวกับมองหาใคร ก่อนที่ รอยยิม้ จะปรากฏบนใบหน้ าที่ปกติจะ
เรี ยบเฉยนัน่ เมื่อมองเห็นเธอ เขาพยักหน้ าทักทาย เมลิษาที่กาลัง
เก็บโต๊ ะอยู่มุมหนึ่งของร้ าน แล้ วเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์ เพื่อสัง่
เครื่ องดื่ม เมลิษามองตาม เห็นแซนดี ้รับออเดอร์ จึงหันกลับไปให้
ความสนใจกับงานตรงหน้ า หญิงสาวกาลังเดินยกถาดเข้ ามาหลัง
ร้ านในตอนที่แซนดี ้กาลังจะเอากาแฟออกไปเสิร์ฟ เพื่อนพนักงาน
ที่เริ่มจะสนิทสนมกันหลิ่วตาให้ กระซิบล้ อเสียงไม่ดงั นัก
“หวานใจมาแน่ะ เห็นเธอยุง่ อยูเ่ ลยต้ องรับออเดอร์ เอง ขอ
โทษนะ”
“บ้ า...” เมลิษาพึมพาเบา ๆ หน้ าร้ อนวูบ เขาไม่ใช่หวาน
ใจเธอ เสียหน่อย ก็แค่เพื่อนใหม่ที่คยุ กันถูกคอเท่านันเอง
้
หลัง ดื่ ม กาแฟเรี ย บร้ อย เบนเดิ น มาหาเธอตรงหน้ า
เคาน์เตอร์ หน้ าตาเขาดูง่วงงุนราวกับคนเพิ่งตื่น หากแววตาสดใส
เขายิ ้มให้ เธอ ก่อนจะถาม
“เลิกงานแล้ วไปขี่จกั รยานเล่นที่สวนสาธารณะกันอีกไหม
ผมมีอะไรจะให้ ดู” แล้ วก็ยิม้ อย่างพอใจเมื่อเห็นคนถูกชวนพยัก
หน้ า
“แล้ ว เจอกัน ผมจะรอด้ า นนอก” เขาบอกก่ อ นจะเดิน
ออกไปจากร้ าน เมลิ ษามองตาม ใบหน้ าฉาบรอยยิม้ ที่ ไ ม่ร้ ู ว่า
ทาไมจึงหุบยิ ้มไม่ได้ สักที!

เมื่อเก็บร้ านเรี ยบร้ อย เมลิษาเดินตรงไปยังที่จอดจักรยาน
แล้ วริ มฝี ปากก็แย้ มออกเป็ นรอยยิ ้มบางเบา เมื่อเห็นคนที่ยืนจับ
จัก รยานรออยู่ ชายหนุ่ม ยิ ม้ ทัก ทาย ก่ อ นจะก้ าวขาขึ น้ คร่ อ ม
พาหนะคู่ใจระหว่างรอเมลิษาปลดล็อกแล้ วจูงจักรยานออกมา
เตรี ยมพร้ อมข้ าง ๆ เขา
“ไปไหนดีคะ” หญิงสาวหันไปถาม
“สวนที่ เ ราไปเมื่ อ วานก็ ดี น ะ หรื อ คุณ ว่า ไง” ชายหนุ่ม
เสนอพร้ อมถามความเห็น เมลิษ าพยักหน้ าตกลงอย่างแทบไม่
ต้ องคิด เธอชอบความสวยสดชื่นของสวนแห่งนัน้ หญ้ าเขียวขจีที่
ถูก ดูแ ลอย่า งดี ต้ น ไม้ ร อบสวนที่ ผ ลิ ใ บใหม่ สี เ ขี ย วสดใส และ
สารพัดดอกไม้ หลากสีที่ดึงดูดหมู่แมลงทัง้ ผีเสื ้อและผึ ้งให้ บินวน
เป็ นภาพความงดงามในฤดูใบไม้ ผลิที่สวนแห่งนี ้มีให้ แก่คนที่เข้ า
ไปหย่อนใจได้ ชมอย่างไม่จากัด และไม่ต้องเสียเงิน ซึง่ เหมาะกับผู้
มีรายได้ น้อยอย่างเมลิษาที่สุด หญิ งสาวคิดตามความเป็ นจริ ง
ของชีวิตอย่างไม่ได้ ร้ ูสกึ น้ อยอกน้ อยใจกับชีวิตของตนแต่อย่างใด
สองหนุ่มสาวขี่จกั รยานเคียงกันไปช้ า ๆ บนทางจักรยาน
ที่ ท างเมื อ งท าไว้ ใ ห้ บ ริ ก าร ไม่ น านก็ ม าถึ ง สวนสาธารณะริ ม
ทะเลสาบ ที่มาเมื่ อวานนี ้ เมื่อเห็นชายหนุ่มหยุดลงบริ เวณหน้ า
ประตู เมลิษาจึงหยุดตาม

“เข้ าไปนัง่ เล่นกันดีกว่า ผมมีอะไรให้ ดู” เมื่อเขาว่าเช่นนัน้
เมลิษาก็พยักหน้ าแล้ วขี่จกั รยานตามกันไปจอดยังที่จอดจักรยาน
ไม่ห่างจากประตูสวนมากนัก เมื่อเรี ยบร้ อยแล้ วก็เดินเคียงกันกัน
เข้ าไปในสวนซึง่ มีผ้ คู นจับจองอยูแ่ ทบทุกมุม
เมื่อหาที่เหมาะ ๆ ได้ สองหนุ่มสาวก็นงั่ ลงไปบนผืนหญ้ า
อ่อนนุ่มที่ถูกตัดเล็ ม อย่างดีสีเ ขี ยวขจีราวกับพรมเนื อ้ หนา ชาย
หนุ่มหันมามองคนที่นงั่ ลงข้ าง ๆ ยิ ้ม ๆ เธอกาลังทอดสายตามอง
ไปรอบ ๆ ดวงตากลมโตฉายแววสดใสเมื่อมองเห็นความสวยงาม
ตรงหน้ า
เบนก้ มลงค้ นหาของในกระเป๋ าหลังจากนั่งมองใบหน้ า
ด้ า นข้ า งของคนนั่ง เคี ย งอยู่ค รู่ ห นึ่ ง เมื่ อ พบสิ่ ง ที่ ต้ อ งการก็ ดึง
ออกมายื่นส่งให้ หญิงสาว
เมลิษาก้ มลงมองของในมือชายหนุ่ม คิ ้วเรี ยวเลิกขึ ้นน้ อย
ๆ เมื่ อ เห็ น ว่า เป็ น ซองกระดาษบรรจุอ ะไรบางอย่ า งถูก ยื่ น มา
ตรงหน้ า
“อะไรหรื อคะ” ถามอย่างอดไม่ได้ สิ่งที่เขายื่นมาให้ มองดู
คล้ าย ซองเอกสาร แต่คงบรรจุอะไรอยู่มากมายทีเดียวเพราะเป็ น
ซองที่ ค่อ นข้ า งอวบอ้ ว น คนยื่ น ซองให้ เ ธอยิ ม้ นิ ด ๆ ที่ มุม ปาก
ดวงตาเป็ นประกาย เขาบอกเธอเสียงอ่อนโยน
“เปิ ดดูสิ ” เมื่ อเขาว่าเช่นนัน้ เมลิ ษาจึง เปิ ดซองตามคา

บอกอย่างว่าง่าย ดวงตากลมโตเบิกกว้ างกว่าปกติเมื่อมองเห็น
ของที่บรรจุอยูภ่ ายในชัดเจน
“ว้ าว...” หญิงสาวอุทาน โปสการ์ ดพิมพ์จากกระดาษเนื ้อ
ดี จ านวนหลายสิ บ แผ่ น อั ด แน่ น อยู่ ภ ายในซอง รู ป ภาพบน
โปสการ์ ดเหล่านันเป็
้ นรูปที่เธอเห็นของจริงเมื่อวานนี ้ขณะเดินเล่น
ในสวนนี ้กับเขา รู ปผีเสื ้อและผึ ้งเกาะอยู่เหนือดอกไม้ หลากสีใน
หลายหลากมุมมอง ผีเสื ้อปี กบาง ที่มองดูราวกับกาลังโบยบินอยู่
ตรงหน้ า กลุ่มเท้ าเป็ นเส้ น ๆ เหล่านัน้ แตะเบา ๆ ที่กลีบดอกไม้
บางรู ป เป็ น ผึง้ ที่ ก าลัง ขยับ ปี ก เหนื อ ดอกไม้ สี ส ด รู ป ชัด เจนจน
มองเห็นแม้ แต่น ้าผึ ้งก้ อนเล็ก ๆ ที่ตดิ อยูก่ ับข้ างขาของมัน พื ้นหลัง
ของภาพพร่ามัว ส่งให้ รูปชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
“ว้ าว... ฉัน... ฉันพูดไม่ออก คุณถ่ายรู ปได้ สวยมาก” เม
ลิ ษ าละสายตาจากภาพ เงยหน้ าบอกกั บ คนที่ ส่ ง ซองบรรจุ
โปสการ์ ดเหล่านี ใ้ ห้ กับเธอ มองเห็นเขายิม้ น้ อย ๆ นัยน์ตาเป็ น
ประกายวิบวับ
“ผมขี ้โกงนิดหน่อย” เขาว่าโดยไม่คลายรอยยิ ้มบางเบา
นัน่ ซึ่งเมลิษามองว่ามันช่างน่ามองจนไม่อยากละสายตาไปจาก
ใบหน้ าหล่อเหลานัน่ เอาเสียเลย
“ขี ้โกงยังไงคะ”
“ผมใช้ โฟโตชอปแก้ ไ ขข้ อผิ ดพลาดและเสริ ม ความโดด

เด่นนิดหน่อย” เขาบอกแล้ วหลิ่ วตาให้ เ ธอ เมลิษายิม้ กว้ างกับ
ท่าทางนัน้
“พ่อบอกว่าการตกแต่งภาพไม่ใช่เรื่ องเสียหาย ช่างภาพที่
เก่งทังการถ่
้
ายและตกแต่งภาพ มักจะได้ ภาพที่ออกมาสมบูรณ์
แบบกว่าช่างภาพที่แต่งภาพไม่เป็ นเสมอ”
“บางคนเขามองว่ า คนที่ ถ่ า ยภาพได้ ส วยโดยไม่ ต้ อ ง
ตกแต่งภาพถึงจะเป็ นตัวจริ ง” ชายหนุ่มว่าด้ วยท่าทางสบาย ๆ ดู
ไม่ได้ ยี่หระต่อ ‘บางคน’ ที่ว่านัน่ สักเท่าไร เขาหยิบภาพในมือเธอ
ไปภาพหนึง่ ทอดสายตามองนิ่ง ๆ แล้ วยักไหล่ ก่อนจะบอก
“แต่ผมชอบภาพที่ผ่านการตกแต่งแล้ วมากกว่า ซึ่งผมยัง
ต้ องพัฒนาฝี มืออีกเยอะ ตอนนี ้ยังเป็ นมือสมัครเล่นอยูเ่ ลย”
“สวยขนาดนี ้ใครบอกว่าเป็ นมือสมัครเล่นฉันไม่ยอมเชื่อ
เด็ดขาด” หญิงสาวว่า สองตายังคงทอดมองภาพโปสการ์ ดในมือ
ค่อย ๆ เลื่อนดูทีละภาพ บางภาพสวยเสียจนเธอแทบลืมหายใจ
ไม่อยากจะเชื่ อเลยว่าภาพเหล่านีถ้ ูกถ่ายโดยคนที่นั่ง อยู่ข้าง ๆ
เธอ เขามีฝีมือที่หากบอกว่าเป็ นช่างภาพมื ออาชีพ เธอก็ จ ะเชื่ อ
อย่างไม่มีข้อกังขาเลยทีเดียว
เมลิ ษ าดูโ ปสการ์ ด เหล่ า นัน้ จนหมดทุ ก แผ่ น แล้ วจึ ง
รวบรวมทังหมดใส่
้
กลับเข้ าไปในซองแล้ วยื่นคืนให้ ชายหนุ่ม หาก
เขากลับส่ายหน้ า บอกเธอเสียงอ่อนโยน

“ของคุณ”
“คะ” ถามอย่างไม่แน่ใจ
“ของคุณ ผมทามาให้ คณ
ุ ”
“แต่...” เมลิษากาลังจะท้ วงแต่ชายหนุม่ ไม่เปิ ดโอกาส
“มันเป็ นของคุณ เป็ นของฝากเล็ก ๆ น้ อย ๆ จากผม รับไว้
เถอะ ผมยังมีแบบนี ้อีกมาก” เมื่อเขาบอกเช่นนันเมลิ
้ ษาจึงพึมพา
ขอบคุณเบา ๆ พลางเก็บซองโปสการ์ ดใส่เข้ าไปในกระเป๋ าของตน
แล้ วจึงถามอย่างอดไม่ได้
“คุณทาได้ ยังไง คุณเพิ่งถ่ายภาพเหล่านีเ้ มื่อวานตอนที่
เราเดินเล่นที่นี่ไม่ใช่หรื อคะ” ในใจนึกถึงข้ อความที่เขาส่งมาหา
เธอตอนตีสาม เขาคงจะนัง่ ทางานเหล่านี ้ทังคื
้ นกระมัง
“ผมมีความสัมพันธ์ ที่ดีกับโรงพิมพ์ ” เขาบอกพร้ อมหลิ่ว
ตาให้ เธอ ก่อนที่จะหาวหวอด เขาทาหน้ าเก้ อไปนิด ๆ
“ขอโทษครับ เมื่อคืนผมนอนดึกไปหน่อย”
“ฉันว่าคุณนอนเช้ ามากกว่านะคะ” เมลิษาเย้ ายิ ้ม ๆ ซึ่ง
เขาก็เพียงยิ ้มกว้ างอย่างยอมรับเท่านัน้
สองหนุ่มสาวนัง่ นิ่ง ๆ มองผู้คนที่ทากิจกรรมในสวนโดย
ไม่มีบทสนทนาใด ๆ ก่อนที่จะได้ ยินเสี ยงอะไรบางอย่างจึง หัน
หน้ ามาสบตากันแล้ วยิ ้มกว้ างโดยมิได้ นดั หมาย
“รถไอติม!” ทังสองพู
้
ดพร้ อมกันแล้ วหันหาต้ นเสียง

“อ้ าว เงียบไปแล้ ว” เมลิษาอุทาน เบนยิ ้มอย่างอารมณ์ดี
ก่อนจะบอก
“คงจอดน่ะ เดี๋ยวก็คงดังอีก ” เขาว่าอย่างรู้ จักธรรมชาติ
ของรถขายไอศกรี มเคลื่ อนที่ดี ซึ่งจะเปิ ดเพลงเวลาเคลื่อนที่ และ
เพลงจะเงียบเสียงลงเวลาจอดขาย แล้ วก็เป็ นอย่างที่ชายหนุ่มว่า
เพราะเพียงครู่ เดียวหลังจากนัน้ เสียงเพลงที่เป็ นสัญลักษณ์ของ
รถไอศกรี มก็ดงั กังวานขึ ้นมาอีก เสียงเพลงที่สามารถเรี ยกให้ เด็ก
ทุกคนที่ได้ ยิน หยุดกระทาทุกอย่างที่ทาอยู่แล้ ววิ่งหารถไอศกรี ม
ในทันที ไม่เว้ นแม้ แต่สองหนุม่ สาวที่มีอายุเลยเด็กมานาน ก็ยงั ลุก
ขึ ้นแล้ วเดินตามหาต้ นเสียง ดูเหมือนทังสองจะเข้
้
าใจกันได้ โดยไม่
ต้ องมีคาพูดใด ๆ
ขณะเดินตรงไปยังรถไอศกรี มที่มองเห็นอยู่ลิบ ๆ เมลิษา
ก็อดหัวเราะไม่ได้ เบนเห็นเช่นนันก็
้ ประสานเสียงหัวเราะแล้ วถาม
หญิงสาว ทัง้ ๆ ที่รอยยิ ้มยังไม่จางไปจากใบหน้ า
“คุณคิดเหมือนผมใช่ไหม”
“คุณคิดอะไรอยู่คะ” เมลิษาถามกลับ อยากรู้ ว่าเขาจะ
กาลังคิดในสิ่งเดียวกับเธออยูห่ รื อไม่
“ก็ได้ ยินเสียงนี ้ทีไร ผมไม่เคยปฏิเสธมันได้ สกั ที ทัง้ ๆ ที่
จริ ง ๆ แล้ วไอติม ก็ ไ ม่ไ ด้ จ ะอร่ อยอะไรมากมาย แล้ วก็ แพงกว่า
ปกติด้วย” เมื่อได้ ยินเช่นนัน้ เมลิษาถึงกับหัวเราะเสียงดังอย่างอด

ไม่อยู่
“นั่นสิคะ ฉันก็คิดแบบนัน้ เหมื อนกัน แต่ทุกครัง้ ที่ไ ด้ ยิน
เสียงนี ้ ฉันจะเห็นภาพรถไอติมที่วิ่งเข้ ามาในฟาร์ มทุกทีเลย และ
ทุกครัง้ ฉันและเด็ก ๆ ลูกคนงานก็จะได้ ไอติมกันคนละโคน จน
เหมือนมันฝังเข้ าไปในสมองแล้ วว่า ได้ ยินเสียงนี ้เท่ากับไอติมหนึ่ง
โคนในมือ” เมลิษา ว่ายิม้ ๆ ภาพความสุขเพียงไม่กี่อย่างในวัย
เด็กผุดพราย
“บ้ านคุณ ทาฟาร์ ม หรื อ ” ชายหนุ่ม ถามอย่ างชวนคุย สี
หน้ าแสดงความสนอกสนใจ
“ฟาร์ มของพ่อเลี ้ยงน่ะค่ะ ” บอกไปตามความจริ ง นิ่งไป
สัก พัก ก่ อ นจะยัก ไหล่แ ล้ ว พูด ต่อ “จริ ง ๆ แล้ ว มัน ก็ เ ป็ น ที่ ที่ ฉั น
เติบโตมานะคะ แต่จะให้ คิดว่าเป็ นบ้ าน มันก็ไม่ให้ ความรู้ สึกว่า
เป็ นบ้ านได้ อย่างเต็มหัวใจ” ท้ ายประโยคแฝงความอ้ างว้ างอย่ าง
ที่เจ้ าตัวไม่ร้ ูตวั หากชัดเจนในความรู้สกึ ของคนฟั ง
ชายหนุ่ม ยื่ นมื อไปกุม มื อเล็ กที่ อยู่ข้างตัวของหญิ ง สาว
อย่างแทบไม่ร้ ู สึกตัว เป็ นการกระทาที่เกิดขึ ้นจากความต้ องการ
บอกกับเธอว่าเธอไม่ได้ โดดเดี่ยวอย่างที่เธอรู้สึก อย่างน้ อยก็มีเขา
อยูข่ ้ าง ๆ อีกคน
เมลิษารู้ สึกถึงมือใหญ่ที่ยื่นมากุมมือเธอ ส่งความอบอุ่น
ผ่านมาถึงหัวใจ ความเดียวดายที่เกาะกุมความรู้สึกอยู่เสมอดูจะ

คลายออกเล็ ก น้ อย แล้ วแทนที่ ด้ วยความรู้ สึ ก บางอย่ า ง...
ความรู้ สึกอุ่น ๆ จากการรับรู้ ว่ามีใครบางคน ‘แคร์ ’ มากพอ ที่จะ
หยิบยื่นความอบอุน่ ผ่านอุ้งมือใหญ่มาให้ หญิงสาวเงยหน้ าขึ ้นยิ ้ม
ให้ คนที่ กุม มื อเธอแล้ วปล่อยให้ ส องมื อกอบกุม กัน อยู่อย่า งนัน้
ตลอดทางเดินไปยังรถไอศกรี มที่จอดอยูไ่ ม่ไกล
เมื่อถึงรถไอศกรี มเบนคลายมือที่กมุ มือเล็กอยู่ออกโดยไม่
เอ่ยคาใด ๆ เมลิษารู้ สึกใจหายแปลก ๆ เมื่อความอบอุ่นจากมือ
ใหญ่ถูกแทนที่ด้วยสัมผัสเย็นของสายลมแผ่ว แต่ก็ไม่ได้ ทกั ท้ วง
เพราะรู้ดีว่าเขาและเธอไม่ได้ เป็ นอะไรกันที่จะทาให้ เดินกุมมือกัน
ไปได้ เลย
หลังจากได้ ไอศกรี มกันคนละโคน สองหนุ่มสาวเดินกิน
ไอศกรี มกลับไปยังจุดที่นั่งอยู่เมื่อสักครู่ ไอศกรี มเนือ้ เนียนนิ่มที่
ละลายค่อนข้ างเร็ วแม้ อากาศจะไม่ ได้ อุ่นมากนัก ทาให้ เมลิษา
ต้ องเอียงศีรษะแลบลิ ้นเลีย ตรงขอบโคนซึ่งไอศกรี มที่ละลายแล้ ว
ทาท่าจะหยดลงพื ้นอยู่รอมร่ อ แต่แม้ จะเอียงศีรษะอย่างไรหญิ ง
สาวก็สงสัยว่าคงจะเลี่ยงไม่พ้น เมื่อรู้ สึกเย็น ๆ ที่ปลายจมูก เมื่อ
หันหน้ าไปหาคนที่เ ดินอยู่ข้า ง ๆ มองเห็นเขาแย้ มริ มฝี ปากเป็ น
รอยยิม้ ขัน ดวงตาเป็ นประกายระยับ เมลิษาจึง แน่ใจว่าที่ เ ธอ
สงสัยคงจะเป็ นจริง หญิงสาวทาหน้ าไม่ถกู เมื่อคิดว่าตอนนี ้เธอคง
จะดูตลกมากกับใบหน้ าที่เปื อ้ นไอศกรี ม ก่อนที่ความคิดทุกอย่าง

จะหยุด ชะงัก มี เ พี ย งหัว ใจเท่า นัน้ ที่ โ ลดขึน้ แรงกว่ า ปกติ เมื่ อ
เจ้ าของสายตาวิบวับนั่นหยุดเดินแล้ วหันหน้ ามาทางเธอ มือข้ าง
หนึ่งยื่นมาตรงหน้ าแล้ วใช้ ปลายนิ ้วหัวแม่มือเช็ดไอศกรี มที่ปลาย
จมูกออกให้
“เรี ยบร้ อย” เขาว่าเสียงเบา ใกล้ แสนใกล้ สายตาวิบวับ
นัน่ จับจ้ องเธอไม่วางตา เมลิษาหายใจติดขัดกับความใกล้ ชิดนัน้
ก่อนที่จะถอนหายใจโล่งอก เมื่อชายหนุ่มขยั บออกห่าง กลับไป
เดินเคียงพร้ อมกินไอศกรี มเงียบ ๆ โดยไม่ทาอะไรให้ เธอรู้สึกราว
หัวใจจะหลุดออกมานอกอกอีก
เมื่อกลับมายังจุดที่นงั่ กันอยู่เมื่อสักครู่ ทัง้ สองนั่งลงบน
ผื น หญ้ าอ่ อ นนุ่ ม แล้ วละเลี ย ดไอศกรี ม ในมื อ เมลิ ษ าปล่ อ ย
ความคิดไปถึงความสุขวัยเยาว์เพียงไม่กี่อย่างที่ เกิดขึ ้นในฟาร์ ม
ของบิดาเลี ้ยง การได้ วิ่งตามรถขายไอศกรี มเคลื่อนที่ แล้ วละเลียด
เลียไอศกรี มเนื ้อเนียนนัน่ คือความสุขไม่กี่อย่างที่ทาให้ หญิงสาว
ยิ ้มได้ เมื่อนึกถึง
“คิดอะไรอยู”่ เบนถามเมื่อเห็นหญิงสาวนัง่ นิ่งหากใบหน้ า
ยิ ้มละไม
“ไม่ น่ า เชื่ อ ว่ า แค่ ไ อติ ม โคนเดี ย วจะท าให้ ฉั น รู้ สึ ก มี
ความสุขได้ ขนาดนี ้” เมลิษาว่ายิ ้ม ๆ แล้ วเล่าต่อ
“ฟาร์ มของพ่อเลี ้ยงอยู่คอ่ นข้ างห่างไกลชุมชน นาน ๆ รถ

ไอศกรี มจะเข้ ามาสักทีหนึ่ง มันเลยเหมือนเป็ นของที่พิเศษมาก ๆ
มังคะ”
้ ว่าแล้ วก็มองหน้ าชายหนุม่ อย่างพิจารณา แล้ วจึงพูดต่อ
“แต่คณ
ุ อาจจะไม่เข้ าใจ”
“เข้ าใจสิ ผมเข้ าใจดีทีเดียว เพราะบ้ านผมอยู่บนเขา ไม่
บ่อยหรอกที่รถไอศกรี มจะเข้ ามา แต่เมื่อเข้ ามาเมื่อไร ก็ทาให้ พวก
เราเด็ก ๆ ตื่นเต้ นและมีความสุขได้ เสมอเลย”
“บ้ านคุณน่ะหรื อคะอยูบ่ นเขา” เมลิษาถามอย่างไม่อยาก
เชื่อ เห็นเขาพยักหน้ าพร้ อมยิ ้มกว้ าง
“ช่าย... ปิ ดเทอมหน้ าหนาวหน้ า คุณไปเที่ยวบ้ านผมสิ
รับรองว่าคุณจะชอบ” เขาว่าพร้ อมหลิ่วตาให้ เมลิษาเพียงยิ ้มโดย
ไม่ตอบรับหรื อปฏิเสธด้ วยคิดว่าเขาคงพูดไปตามมารยาท หรื อต่อ
ให้ เขาชวนจริ ง เธอก็คงจะไปไม่ได้ เพราะปิ ดเทอมฤดู หนาวคือ
เวลาที่เธอต้ องทางาน เพื่อหาเงินเป็ นค่าเทอมสาหรับเทอมต่อไป
แต่ถึ ง แม้ จ ะคิ ด อย่ า งนัน้ ก็ ไ ม่ ไ ด้ พู ด อะไรที่ จ ะเป็ นการท าลาย
บรรยากาศดี ๆ ระหว่างกันลง
เมื่อจัดการไอศกรี มในมือเสร็ จเรี ยบร้ อย ทังสองชวนกั
้
น
ไปขี่ จัก รยานรอบสวนสาธารณะจนเย็ น ย่ า จึ ง ได้ แ ยกย้ า ยกัน
หลังจากที่ชายหนุ่มขี่จกั รยานไปส่งเมลิษาจนถึงหอพักดังเช่นทุก
วัน

๔
ในที่สุดมหาวิทยาลัยก็เปิ ดเทอม เมลิษายังคงทางานที่
ร้ านกาแฟ แต่ไม่ได้ เต็มเวลาอย่างเช่นที่ทาในตอนปิ ดเทอม หญิง
สาวจะทางานตามตารางซึ่งเจ้ าของร้ านจัดให้ โดยอิงชั่วโมงว่าง
ตามตารางเรี ยน ซึง่ แม้ จะทาให้ เธอมีเวลาว่างในตอนกลางคืนเพื่อ
ทบทวนบทเรี ยน ในขณะเดียวกันก็ทาให้ เวลาทางานน้ อยลง ซึ่ง
หมายความว่ารายได้ น้อยลงด้ วย หญิ งสาวจึงต้ องยิ่งประหยัด
กว่าเดิม ทัง้ ๆ ที่ ปกติก็ไ ม่ไ ด้ ใช้ จ่ายฟุ่ มเฟื อยอยู่แล้ ว แต่ก็บอก
ตนเองให้ อ ดทน เมื่ อ เรี ย นจบได้ ท างานเต็ ม เวลาตามความรู้
ความสามารถที่เรี ยนมา เธอคงจะสามารถใช้ ชีวิตได้ อย่างคนปกติ
ทัว่ ไปเสียที

หลังเปิ ดเทอมคนที่เคยเป็ นลูกค้ าประจาแล้ วชวนเธอไปขี่
จักรยานหลังเลิกงานหายหน้ า หายตาไปในสัปดาห์แรก เมลิษา
คิดว่าเขาคงกาลังยุ่งอยู่กับการเปิ ดเทอมใหม่ เมื่อทุกอย่างลงตัว
เธอคงจะได้ เจอเขามากกว่านี ้ เขาบอกว่าเขาเป็ นลูก ค้ าประจ า
ของร้ านกาแฟแห่งนี ้ เช่นนันเขาคงจะ
้
ไม่หายไปไหนนาน เมลิษา
ไม่ได้ ร้ ูวา่ จริง ๆ แล้ วชายหนุม่ ยังคงมาดื่มกาแฟที่ร้านแห่งนี ้อยู่ทกุ
วัน เพียงแต่ด้วยเวลาที่ไม่ตรงกัน จึงทาให้ คลาดกันอยูเ่ สมอ
เสียงกริ่ งที่หน้ าประตูเป็ นสัญญาณว่ามีลูกค้ า เข้ ามาใน
ร้ าน ทาให้ เมลิษาเงยหน้ าขึ ้นจากงานเป่ าฟองนมตรงหน้ า มองไป
ยัง ต้ น เสี ย งและมองเห็ น นัก ศึก ษากลุ่ม ใหญ่ เ ดิน เข้ า มาในร้ าน
หญิงสาวกาลังจะละสายตาจากคนกลุ่มนันหากจะไม่
้
มองเห็นคน
ที่ทาให้ หวั ใจโลดขึ ้นอย่างยินดีเสียก่อน
เบน...
ชายหนุ่มอยู่ท่ามกลางนักศึกษากลุ่มนันที
้ ่เธอไม่เคยเห็น
มาก่อน แต่ดจู ากท่าทางแล้ วคงจะเป็ นกลุ่มเพื่อนของเขา ในกลุ่ม
มีทงชายและหญิ
ั้
งซึง่ เดินเข้ ามาในร้ านพร้ อมเสียงคุยกันเซ็งแซ่ คง
มีแต่คนที่ตรึ งสายตาเธออยู่เ ท่านัน้ ที่เ ดินอยู่ท่ามกลางคนอื่ น ๆ
อย่างเงียบ ๆ สายตามองตรงมายังจุดที่เธอยืนอยู่ เมื่อสายตาสบ
กัน หญิ ง สาวมองเห็ น เขายิ ม้ บาง ๆ และพยัก หน้ า ให้ เ ป็ น เชิ ง
ทักทาย

คนทังหมดตรงมายั
้
งเคาน์เตอร์ เพื่อสัง่ เครื่ องดื่ม เมลิษา
หันกลับไปหางานตรงหน้ า ปล่อยหน้ าที่รั บออเดอร์ ให้ กับเพื่ อน
พนักงาน หญิงสาวจัดการทากาแฟจนเสร็ จแล้ วยกไปเสิร์ฟ ก่อน
จะกลับมาทากาแฟตามออเดอร์ ล็อตใหม่ ซึ่งมีมคั คีอาโต้ ดบั เบิ ้ล
ช็อตของใครบางคนอยูด่ ้ วย
เมื่อเมลิษารับหน้ าที่ทากาแฟ หน้ าที่เสิร์ฟจึงตกเป็ นของ
แซนดี ้ ทาให้ แม้ ชายหนุ่มจะเข้ ามาในร้ านแล้ วแต่ทงั ้ สองยังไม่ มี
โอกาสได้ พูดคุยกัน จนเมื่อคนทัง้ กลุ่มกาลังเดินออกไปจากร้ าน
เบนจึงเดินมา ยังเคาน์เตอร์ ที่หญิงสาวยืนอยู่
“เม...” ชายหนุม่ เรี ยกเมลิษาเงยหน้ าขึ ้นยิ ้มรับ
“สวัสดีคะ่ เบน”
“ไม่เจอกันนานเลยนะ” ชายหนุ่มว่า เมลิษาเพียงแต่ยิม้
ยังไม่ทันพูดอะไร ก็มองเห็นหญิ งสาวหน้ าตาสวยเฉี่ ยว หนึ่งใน
กลุ่ม เพื่ อนของเขาเดินมาคว้ าแขนชายหนุ่ม ใบหน้ าปราศจาก
รอยยิ ้ม
“เร็วสิคะเบน ทาอะไรอยู่ คนอื่นรออยูน่ ะคะ”
“ไปก่อนเลย เดี๋ยวผมตามไป” เขาว่าพลางแกะมือออก
อย่างสุภาพ เมลิษาอดปรายตามองไม่ได้ หัวใจเต้ นจังหวะแปลก
ๆ ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ ของคนทัง้ สอง ก่อนจะรี บบอกชาย
หนุม่ เมื่อเห็นสายตาพิฆาตของหญิงสาวอีกคนมองมา

“ยินดีที่ได้ พบกันอีกค่ะเบน ขอตัวนะคะ ฉันต้ องทางาน”
ว่าแล้ วก็ผละจากหน้ าเคาน์เตอร์ เดินเข้ าไปหลังร้ านทันทีโดยไม่รอ
ฟั งว่าอีกฝ่ ายจะพูดอะไร หูแว่วเสียงชายหนุ่มเรี ยกชื่อแต่ไม่ยอม
หันกลับไปมองหรื อเดินออกไปหน้ าเคาน์เตอร์ อีก
หญิ ง สาวแอบมองจากหลัง ร้ านจนแน่ ใ จว่ า กลุ่ ม คน
ทังหมดนั
้
นเดิ
้ นออกไปจากร้ านแล้ วจึงเดินออกมาหน้ าร้ านอี กครัง้
แซนดี ้ซึง่ ดูเหมือนรออยูแ่ ล้ วรี บเข้ ามาหาพร้ อมกระซิบกระซาบ
“เพิ่งรู้วา่ หวานใจเธออยูใ่ นกลุม่ นี ้”
“กลุม่ นี ้... กลุม่ ไหน?” เมลิษาถามอย่างไม่เข้ าใจ
“ก็กลุ่มเมื่อสักครู่ไง เขาไม่ได้ เป็ นคนธรรมดา ๆ อย่างเรา
หรอกนะ พวกนี ้น่ะพ่อแม่เป็ นเศรษฐี นักธุรกิจ หรื อนัก การเมื อง
ทังนั
้ น้ ไม่นา่ เชื่อว่าหวานใจเธอจะอยูใ่ นกลุม่ นี ้ ดูออกจะธรรมดา”
“เขาไม่ใช่หวานใจฉันเสี ยหน่อย” เมลิษาอดท้ วงไม่ไ ด้
ก่อนจะถามอย่างห้ ามความอยากรู้ไม่ไหว
“ว่าแต่เธอรู้จกั กลุม่ นี ้ได้ ไง”
“โอ๊ ย กลุ่มนี ้น่ะเป็ นที่ร้ ู จักไปทังมหา’ลั
้
ยแหละ พวกนีจ้ ัด
ปาร์ ตี ้แทบทุกสุดสัปดาห์ เขาไม่ต้องทางานหาเงินอย่างพวกเราไง
รูมเมทฉันยังเคยไปปาร์ ตี ้เลย แต่ฉนั ไม่เคยไปหรอกนะ ไม่งนคงจะ
ั้
เคยเห็นหวานใจเธอมาก่อน”
“บอกว่า ไม่ใ ช่ห วานใจ แค่เ พื่ อ นใหม่ที่ เ พิ่ ง รู้ จัก กัน แต่

ตอนนี ้ฉันชักไม่แน่ใจแล้ วสิว่าอยากเป็ นเพื่อนเขาหรื อเปล่า พวก
ลูกคนรวยน่ากลัวออก” เมลิษาว่า อดนึกถึงชายหนุ่มที่เข้ ามาทา
ให้ เ ธอรู้ สึก อบอุ่น แปลก ๆ ไม่ไ ด้ พอได้ ร้ ู ว่า เขาไม่ใ ช่ค นระดับ
เดียวกันกับเธอ มันทาให้ หญิงสาวอยากจะถอยห่าง ความฝันที่ว่า
มือใหญ่นนั ้ จะจับจูงกันตลอดไปคงเป็ นจินตนาการฟุ้งซ่านของ
เธอเอง มากกว่าที่จะคิดให้ เ ป็ นจริ งจัง พวกลูกคนรวยคงไม่ม า
เสียเวลาคบค้ ากับคนธรรมดาจน ๆ อย่างเธอ
“ไป ทางานกันดีกว่าอย่าไปพูดเรื่ องคนอื่นเลย” เมลิษา
บอกเพื่อนและเตือนตนเองไปพร้ อม ๆ กัน
เมื่อรู้ ว่าเบนไม่ใช่คนในระดับเดียวกับเธอ ทาให้ เมลิษา
พยายามถอยห่าง เธอควรจะรู้ ตงแต่
ั ้ แรก เขาเข้ ามาดื่มกาแฟทุก
วัน ซึ่งถึงแม้ กาแฟแก้ วหนึ่งจะไม่ได้ แพงมากมาย แต่สาหรับเธอ
มันคือรายจ่ายฟุ่ มเฟื อยที่ต้องตัดออก ในเวลาที่เธอทางานเป็ นบ้ า
เป็ นหลังเพื่อหาเงินค่าเล่าเรี ยน เขาใช้ เวลาตระเวนถ่ายรูปเล่น ไม่
มีเรื่ องเงินให้ ต้องกังวลใจ เขามีวิถีชีวิตที่แตกต่างกับเธอมากมาย
ปาร์ ตี ้ที่เขาหรื อเพื่อนเขาจัดทุกสุดสัปดาห์ เป็ นปกตินนั ้ แต่เมลิษา
ไม่เ คยมี โอกาสได้ ไ ปร่ วมปาร์ ตี ก้ ับ ใครที่ ไ หน ทัง้ ไม่มี เงิ นจะซื อ้
เครื่ องดื่มไปร่วมงานและไม่ได้ มีกลุ่มเพื่อนที่จะชวนกันไปได้ ชีวิต
หญิงสาวมีแต่งาน งาน และงาน เพื่อหาเงินใช้ จ่ายค่าเล่าเรี ยนที่
แม้ จ ะท างานหนัก แค่ไ หน เธอก็ ยัง ต้ อ งกระเบี ย ดกระเสี ย รอยู่

ตลอด แตกต่างกับชี วิตสบาย ๆ ของลูกคนมี เงิ นอย่างเขาโดย
สิ ้นเชิง
แรก ๆ ที่เพิ่งรู้ จักกันเขาอาจจะชอบพอในอัธ ยาศัยของ
เธอจึงได้ ติดต่อคบหาเรื่ อยมา แต่ตอ่ ไปเมื่อเขารู้ว่าเธอไม่ใช่เพื่อน
ที่จะสนุกไปกับเขาได้ อย่างเพื่อน ๆ ในกลุ่มของเขาเป็ น เขาก็คง
ผละห่างไปจากเธอเอง หญิงสาวยอมรับว่าเธอชอบเขามาก มาก
จนไม่อยากรอให้ วนั ที่เขารู้สึกว่าเธอไม่มีคา่ ควรจะเป็ นเพื่อนและ
ถอยห่างจากเธอมาถึง หญิงสาวอยากจะเป็ นฝ่ ายผละจาก ก่อนที่
หัวใจจะถลาลึกไปมากกว่านี ้
“เม เธอจายายคนผมบลอนด์ที่ใส่ขาตาปลอมหนา ๆ ได้
ไหม เพื่อนในกลุ่มหวานใจเธอน่ะ ” แซนดี ้เพื่อนร่ วมงานที่เริ่ มจะ
กลายมาเป็ นเพื่อนสนิทเพียงไม่กี่คนของหญิงสาวถามในวันหนึ่ง
ขณะทางานพร้ อมกัน เมลิษานิ่งคิดสักพักก่อนจะส่ายศีรษะ ก็ใน
กลุ่มนัน้ มีผ้ ูหญิงผมบลอนด์ตงหลายคน
ั้
แต่ละคนก็แต่งหน้ าจัด
เต็มกันทังนั
้ น้ เมลิษาจาไม่ได้ หรอก
“คนนัน้ ไง คนที่เดินมาคว้ าแขนเบนตอนที่เขามาพูดกับ
เธอหน้ า เคาน์ เ ตอร์ น่ะ ” พอแซนดี ว้ ่า แบบนัน้ ความทรงจ าถึ ง
ผู้หญิงคนนันก็
้ กลับมาทันที จาได้ สิ... จาได้ ไม่เคยลืมจนถึงวันนี ้
เลยล่ะ เพราะทุกครัง้ ที่กลุ่มนันเข้
้ ามาดื่มกาแฟที่ร้าน ผู้หญิง คน
นันจะอยู
้
่ข้าง ๆ ชายหนุ่มเสมอ อีกทังยั
้ งส่งสายตาไม่เป็ นมิตรมา

ให้ เธอบ่อย ๆ ทาให้ ในที่สดุ เมลิษาก็เลี่ยงที่จะให้ บริ การกับโต๊ ะนัน้
โดยสิ ้นเชิง ซึง่ เป็ นการเลี่ยงที่จะได้ พดู คุยกับชายหนุม่ ด้ วย
“อืม จาได้ มีอะไร”
“ ฉั น ไ ด้ ยิ น ม า ว่ า ย า ย ค น นี น้ ่ ะ เ ป็ น ลู ก ส า ว ท่ า น
นายกเทศมนตรี แล้ วก็กาลังเดทกับหวานใจเธออยู่ด้วย” คาตอบ
จากแซนดี ้ทาให้ เมลิษารู้สึกวูบโหวงในอก แต่ก็ไม่ได้ แปลกใจอะไร
เขาเดทกับคนที่เหมาะสมกัน ก็ดีแล้ ว ที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้ มาชวน
เธอไปขี่จกั รยานเล่นอีกเลยนับแต่เปิ ดเทอมมา เขาคงจะรู้ ว่าเธอ
พยายามเลี่ยงการเผชิญหน้ ากับเขา และตอนนี ้เขาก็คงหันหลังให้
เธออย่างที่เธอต้ องการเรี ยบร้ อยแล้ ว
สัปดาห์นีช้ ายหนุ่มมาที่ร้านพร้ อม ๆ กับกลุ่มเพื่อนของ
เขาทุกวัน ดูเหมือนเวลาว่างของพวกเขาจะตรงกับเวลาทางาน
ของเมลิษา และทุกครัง้ ที่พวกเขามา เมลิษาจะพยายามทาอย่าง
อื่นให้ ย่งุ ไว้ อยู่หน้ าเคาน์เตอร์ โดยไม่พยายามเข้ าใกล้ โต๊ ะนัน้ หาก
ชายหนุ่มเดินมาหน้ าเคาน์เตอร์ หญิงสาวก็จะรี บเดินเข้ าไปหลัง
ร้ านเสมอ เธอไม่อยากมีปัญหา สายตาไม่เป็ นมิตรของผู้หญิงคน
นันที
้ ่ส่งมาให้ ตลอด ทาให้ เมลิษาพยายามอยู่ให้ ห่างจากพวกเขา
แค่ต้องดิ ้นรนมีชีวิตอยู่ด้วยตัวเองก็ยากพอแล้ ว เธอไม่ต้องการ
ปัญหาอย่างอื่นที่จะมาทาให้ พลังชีวิตลดลง
ตลอดเวลาที่เธอหลบเลี่ยงเขา ชายหนุ่มพยายามติดต่อ

กับเธอ เขาโทรศัพท์มาหาแต่เมลิษาไม่เคยรับ เขาส่งข้ อความมา
เธออ่าน แต่ไม่เคยตอบกลับ ที่ร้าน เธอเลี่ยงเข้ าหลังร้ านเสมอหาก
เขาทาท่าจะเข้ ามาคุยด้ วย และหญิ ง สาวหวัง ว่าในที่สุดเขาจะ
ยอมแพ้ และเลิกยุ่งกับเธอ แต่แล้ วเมลิษาก็ได้ ร้ ู ว่า ชายหนุ่มไม่ใช่
คนที่จะยอมแพ้ ง่าย ๆ เมื่อแซนดี ้ยื่นกระดาษโน้ ตแผ่นเล็ก ๆ ให้
ก่อนที่เธอจะหมดเวลาทางานวันนี ้
“หวานใจเธอส่งจดหมายรักมาให้ แน่ะ ” แซนดี ้ว่า หัวเราะ
คิกคัก เมลิษาคร้ านจะท้ วงว่าเขาไม่ใช่หวานใจเธอ เพราะขนาดรู้
ว่าเขากาลังเดทอยู่กบั ลูกสาวท่านนายกเทศมนตรี ยังไม่สามารถ
ทาให้ แซนดี ้เลิกเรี ยกเขาว่าหวานใจเธอได้ เลย
เมลิษาก้ มลงอ่านข้ อความในกระดาษแผ่นเล็ก ๆ ในมือ
นันแล้
้ วดวงตากลมโตก็ต้องเบิกกว้ างกับข้ อความที่เขาส่งมาให้
‘ถ้ าพรุ่งนี ้คุณยังไม่คยุ กับผม ผมจะโดดเรี ยนมานัง่ เฝ้าคุณ
ทังวั
้ น’!!!
เมลิษาสังหรณ์ใจว่าเบนจะทาอย่างที่เขาบอกไว้ ในโน้ ต
เมื่อวาน เพราะเห็นเขานั่ง อยู่ในทันที่ ที่เธอเดินเข้ ามาในร้ าน ดู
เหมื อนเขาจะเพิ่ง มาถึงร้ านก่อนเธอไม่นาน เพราะยัง ไม่มีถ้วย
กาแฟอยู่ นอกจากนี เ้ มลิ ษ ายัง คิ ด ว่ า เขาอาจจะโดดเรี ย นมา
เพราะเขามานั่ ง อยู่ ใ นร้ านตามล าพั ง ทั ง้ ๆ ที่ ป กติ นั บ แต่

มหาวิทยาลัยเปิ ดเทอม เขาจะมาที่ร้านกาแฟแห่งนี ้พร้ อมกับกลุม่
เพื่อนเสมอ ซึง่ เมลิษาเดาว่าคงจะเป็ นช่วงว่างจากคาบเรี ยน
“มัคคีอาโต้ ดับเบิล้ ช็ อ ตค่ะ ” เมลิ ษาบอกกับคนที่ นั่ง รอ
กาแฟอยู่ที่โต๊ ะ ซึ่ง จ้ องเธอไม่วางตาตัง้ แต่เธอเดินเข้ ามาในร้ าน
ใบหน้ าเขาปราศจากรอยยิ ้ม แม้ เห็นเธอยืนอยู่ตรงหน้ าเขาก็ยงั ทา
หน้ าเรี ยบเฉยติดจะบึ ้งตึงราวกับโกรธใครมา เมื่อถ้ วยกาแฟถูก
วางลงตรงหน้ า ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณเสียงเรี ยบโดยไม่ทักทาย
อย่างอื่นอีก เมลิษานึกถึงข้ อความในกระดาษโน้ ตที่เขาทิ ้งไว้ ให้
เมื่อวาน ในขณะที่ใจก็เต้ นตุ๋ม ๆ ต้ อม ๆ ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาไม้
ไหน แต่เมื่อเขาไม่พดู อะไร จึงหันหลังทาท่าจะเดินกลับไปยังหลัง
เคาน์เตอร์ แต่แล้ วขาที่กาลังจะก้ าวก็ชะงัก เมื่อได้ ยินเสียงทุ้มเอ่ย
ขึ ้น
“ผมจะรอจนกว่าคุณจะเลิกงาน” เมลิษาหันกลับไปมอง
คนพูดทันที
“มีอะไรหรื อเปล่าคะ พูดตอนนี ้ก็ได้ ฉันไม่มีเวลา เลิกงาน
แล้ วต้ องไปเรี ยนต่อ”
“ผมจะรอจนคุณเรี ยนเสร็ จ” เขาพูด ใบหน้ าดูแน่วแน่และ
ดื ้อดึง เมลิษาส่ายศีรษะแล้ วถอนใจ
“ตามใจ” ว่าแล้ วก็เดินกลับไปหลังเคาน์เตอร์ โดยไม่สนใจ
เขาอีก หรื ออย่างน้ อยเธอก็ทาท่าราวกับไม่สนใจเขาอีก แต่ความ

เป็ นจริงนันแอบมองเขาอยู
้
เ่ รื่ อย ๆ
เขานัง่ เฝ้าเธอจริง ๆ! หลังจากมัคคีอาโต้ แก้ วแรกหมดเขา
ก็ สั่ง แก้ วที่ ส อง ชายหนุ่ม หยิบกล้ องที่ คงจะถื อติดมื อไปไหนมา
ด้ วยตลอดออกมากดดูรูป เมลิษาสังเกตเห็นใบหน้ าที่ติดจะบึ ้งตึง
ดูผ่อนคลายลง บางหนก็มีรอยยิ ้มบางเบาแต้ มริ มฝี ปากขณะก้ ม
ลงมองรู ปในกล้ อง เมลิษาแทบไม่มีสมาธิทางานเมื่อมีชายหนุ่ม
มานัง่ เฝ้าอยู่อย่างนี ้และถอนหายใจโล่งอกเมื่อเวลาทางานหมด
ลง
หญิงสาวเดินเข้ าไปหลังร้ าน ปลดผ้ ากันเปื อ้ นที่ใส่อยู่ออก
ส่องกระจกเช็คความเรี ยบร้ อยของหน้ าตา ก่อนจะเปิ ดประตูหลัง
ร้ านแล้ วเดินตรงไปยังจักรยานที่จอดอยู่โดยไม่บอกคนที่นงั่ รออยู่
ในร้ านว่าเธอทางานเสร็ จแล้ ว แต่แล้ วก็ต้องถอนหายใจเมื่ อเห็น
เขายืนรออยูต่ รงที่จอดจักรยานอยูแ่ ล้ ว
“คุณจะมาตามฉันเหมือนโรคจิตแบบนี ้ไม่ได้ นะ” เมลิษา
ว่าอย่างเหลืออด อุตส่าห์แอบหนีออกมาเขายังมาดักรออีก
“ได้ สิ ถ้ าผมอยากทา” เขาพูดอย่างไม่ยี่หระ เมลิษาถอน
หายใจอีกครัง้ ก่อนจะเสียงอ่อนลง
“พูดธุระของคุณมาตอนนี ้ก็ได้ ค่ะ ฉันมีเวลาห้ านาทีก่อน
จะต้ องรี บไปเรี ยน” หญิ งสาวบอกพร้ อม ๆ กับก้ มลงมองนาฬิกา
บนข้ อมือ

“ธุระของผม... ของเรา” เขาแก้ “ต้ องใช้ เวลา... นาน...
คุณไปเรี ยนเถอะ ผมรอได้ ”
“แล้ วคุณไม่มีเรี ยนหรื อคะ”
“วันนีผ้ มว่างทัง้ วัน” เขาเน้ นเสียงคาว่าว่าง ดวงตาเป็ น
ประกายวิบวับขึ ้นมาวูบหนึ่ง ข้ อความในกระดาษโน้ ตที่เขาส่งให้
เมื่อวานผุดพราย เขาจะว่างทังวั
้ นได้ อย่างไรถ้ าไม่ใช่โดดเรี ยน!
“คุณ ไม่ควรโดดเรี ยน” เมลิ ษาว่าขณะเดิน จูง จัก รยาน
เคียงกันไป
“คุณไม่ควรหลบหน้ าผม” เขาตอบทันควัน เมลิษาเงียบ
ไปทันทีด้วยรู้ดีว่าตนกาลังทาอะไรอยู่ บางทีเธอควรจะอธิบายให้
เขาเข้ าใจมากกว่าจะหลบหน้ าหลบตาแล้ วรอให้ เขาถอยไปเอง
เพราะดูท่าแล้ วชายหนุ่ม คงไม่ยอมถอยง่าย ๆ จึงบอกเขาอย่าง
ตัดสินใจได้
“คุณไม่ต้องมานั่งเฝ้าฉันหรอก ฉันเรี ยนเสร็ จตอนสี่โมง
เย็นค่อยมาเจอกันที่หน้ าตึกตอนนันก็
้ ได้ ”
“แล้ วผมจะแน่ใจได้ ไงว่าคุณจะไม่แอบหนีผมเหมือนแอบ
หนีไปจากร้ านวันนี ้อีก”
“แต่ฉันก็หนีไม่พ้นไม่ใช่หรื อคะ” เมลิษาถามน ้าเสียงเง้ า
งอดโดยไม่ร้ ู ตัว ได้ ยิ น เสี ย งเขาหัว เราะหึ ๆ ราวกับ ถูก ใจอะไร
บางอย่าง

“คุณคงหนีพ้นล่ะถ้ าผมไม่ร้ ูเวลาทางานของคุณวันนี ้”
“คุณรู้ได้ ยงั ไง!”
“ผมมีวิธีก็แล้ วกัน ไปเถอะ เดี๋ยวสาย” เขาว่าก่อนจะก้ าว
ขาขึน้ คร่ อมจักรยานแล้ วขี่ นาเธอไปก่อน เมลิษาจึง ต้ องรี บปั่ น
จัก รยานตามไป จนเมื่ อ ถึ ง ตึก เรี ย น หญิ ง สาวก็ สั ง หรณ์ ใ จว่า
นอกจากเวลาทางานแล้ ว เขาคงจะรู้ เวลาเรี ยน วิชาเรี ยน และ
ห้ องเรี ยนของเธอด้ วย เพราะเขาขี่จกั รยานมาจอดหน้ าตึกเรี ยน
โดยที่เธอไม่ต้องบอก
“สี่โมงผมจะมารอตรงนี ้ อย่าแอบหนีอีกล่ะ ผมไม่อยาก
โดดเรี ยนหลายวัน ” เขาบอกแล้ วขี่จักรยานจากไป เมลิษามอง
ตามแล้ วอดยิ ้มไม่ได้ ยอมรับกับตนเองว่าเธอคิดถึงการได้ ใช้ เวลา
กับเขาอย่างตอนก่อนมหาวิทยาลัยเปิ ดเทอมอยูเ่ หมือนกัน
เขาเป็ นคนตรงเวลา เมลิ ษ าบอกตัว เองเมื่ อ เธอเดิ น
ออกมาจากห้ องเรี ยนแล้ วเห็นชายหนุ่มยืนรออยู่กับจักรยานคูใ่ จ
หญิ ง สาวเดิน ไปยัง จัก รยานของตนที่ จ อดไว้ ใ นที่ จ อด จัด การ
ปลดล็อกแล้ วจูงมาหาคนที่รออยู่ ชายหนุ่มยิ ้มให้ เมื่อเห็นเธอจูง
จักรยานตรงมา เมื่อใกล้ กนั พอที่จะได้ ยิน เขาก็บอก
“ไปหาอะไรดื่มกันดีกว่า” เมลิษาเพียงพยักหน้ ารับ ครัง้ นี ้
จะเป็ นครัง้ สุดท้ ายที่เธอจะได้ ใช้ เวลากับเขา หญิงสาวอยากทาให้

มันเป็ นความทรงจาที่ดี
เบนพาเมลิ ษ ามายั ง ร้ านกาแฟอี ก แห่ ง ที่ อ ยู่ ภ ายใน
มหาวิทยาลัย เขาพาเธอไปนัง่ ยังโต๊ ะว่างแล้ วเดินไปสัง่ เครื่ องดื่มที่
หน้ าเคาน์เตอร์ แต่ก็ไม่ลืมถามว่าเธอต้ องการอะไร
“ลาเต้ ค่ะ” เมลิษาตอบ เธอไม่รังเกียจที่จะกินกาแฟ แต่
เข้ ม ข้ น ขนาดเอสเปรสโซ่ห รื อ มัค คี อ าโต้ อย่า งเขาเธอก็ ไ ม่ ไ หว
กาแฟลาเต้ ที่มีสัดส่วนของนมมากกว่ากาแฟ เป็ นเครื่ องดื่ม ที่เม
ลิษาจะสัง่ หากมีโอกาสได้ เข้ ามานัง่ ดื่มกาแฟในคาเฟ่ แบบนี ้ ซึ่งก็
ไม่บอ่ ยครัง้ นัก
เบนเดิน กลับ มานั่ง ตรงข้ า มกับ เธอหลัง จากหายไปสั่ง
เครื่ องดื่มไม่นาน เขานัง่ มองเธอนิ่ง ๆ โดยไม่พดู อะไรจนเมลิษาอึด
อัด ในที่สดุ ก็เริ่มอย่างทนไม่ได้
“มีอะไรกับฉันก็พดู มาสิคะ” เขาเพียงแต่ยิ ้มให้ เธอ ดวงตา
เป็ นประกายวิบวับ
“เบน!” เมลิษาเรี ยกชื่อชายหนุม่ อย่างเหลืออด
“ขอผมกินกาแฟสงบ ๆ ได้ ไหม คุณก็ควรจัดการลาเต้ ของ
คุณ ด้ วย เดี๋ยวจะเย็นเสียก่อน” ชายหนุ่ม ว่า ใบหน้ ายัง ประดับ
รอยยิ ้ม แล้ วก้ มลงจัดการกับกาแฟถ้ วยจิ๋วตรงหน้ าด้ วยท่าทางตัง้
อกตัง้ ใจ เมลิ ษ าถอนหายใจยาวก่ อ นจะก้ ม ลงจัด การกับ ถ้ ว ย
กาแฟของตนเช่นกัน จนเมื่อดื่มกาแฟจนหมด เมลิษาก็พยายาม

อีกครัง้
“เบนคะ ฉันไม่มีเวลามานัง่ กับคุณทังเย็
้ นนะคะ ถ้ าคุณไม่
มีธุระอะไร ฉันขอตัว”
“ผมทาอะไรให้ คณ
ุ ไม่พอใจหรื อเปล่า ” เขาถามเสียงขรึ ม
น ้าเสียงจริงจังเป็ นครัง้ แรกนับแต่เดินเข้ ามาในร้ าน เมลิษารู้สึกวูบ
ไหวในอก ถึงเวลาแล้ วสินะ
“เปล่าค่ะ” หญิงสาวตอบ
“แล้ วทาไมคุณถึงหลบหน้ าผม ทาเหมือนโกรธกัน”
“เพราะฉันเพิ่งทราบว่าคุณเป็ นใคร ฉันไม่เหมาะที่จะเป็ น
เพื่อนกับคุณหรอกค่ะ ” หญิ งสาวบอกไปตามที่คิด มองเห็นเขา
ขมวดคิ ้วมุน่
“ผมเป็ นใคร” คาถามสัน้ ๆ ของเขาทาเมลิษาชะงัก หญิง
สาวอ้ าปากคล้ ายจะพูดแต่แล้ วก็หบุ ปาก อ้ าหุบอ้ าหุบอยูอ่ ย่างนัน้
แล้ วในที่สดุ ก็บอกเขาอย่างระมัดระวัง
“ฉันเห็นกลุ่มเพื่อนคุณ แต่ละคนมีแต่ลูกคนใหญ่ ค นโต
พวกคุณมีเงินมากมาย มีชีวิตและไลฟ์สไตล์ไปในแนวเดียวกันซึง่
แตกต่างกับฉันโดยสิ ้นเชิง”
“แล้ วไง”
“แล้ วไง... ก็เราเป็ นเพื่อนกันไม่ได้ ไงคะ ฉันทาอะไรที่พวก
คุณทาไม่ได้ หรอก อีกหน่อยคุณก็คงจะเบื่อที่ฉันเป็ นเด็กจน ๆ คน

หนึ่ง ชีวิตวัน ๆ มีแต่ต้องทางานหาเงิน ไม่มีเวลาจะไปสนุกสนาน
กับคุณ ตอนนี ้คุณอาจเห็นว่าชีวิตแบบฉันดูน่าสนใจดี แต่สกั พัก
คุณก็จะหมดความสนใจ”
“นั่นหรื อคือเหตุผลที่ทาให้ คุณไม่อยากเป็ นเพื่อนกับผม
ต่อไป” ชายหนุ่ม ถามอย่างไม่อยากจะเชื่ อ เขาก็ คิดมากอยู่ตงั ้
หลายวันว่าเขาอาจจะทาอะไรให้ เธอไม่พอใจโดยไม่ร้ ูตวั หรื อเปล่า
ใครจะไปคิดว่าเธอจะมีเหตุผลที่ทาให้ ไม่อยากคบหากับเขาต่อไป
อย่างประหลาดพิสดารเช่นนี ้
“ก็ใช่... แล้ วอีกอย่าง...”
“อีกอย่าง?” ชายหนุ่มถามเมื่อหญิ งสาวทาท่าว่าจะพูด
อะไรบางอย่างแล้ วกลับเงียบไป
“อี กอย่างแฟนคุณ มองฉั นแปลก ๆ ด้ วย ฉันไม่อยากมี
ปั ญหา” เมลิษาตัดสินใจบอกออกไปในที่สดุ หากคนฟั งถึงกับส่าย
ศีรษะ นอกจากจะมีเหตุผลประหลาดในการไม่อยากจะคบหากับ
เขาแล้ ว เธอยังมีจินตนาการล ้าเลิศไปถึงคนรักที่เขาไม่ได้ มีอยู่อีก
“ผมไม่ยักทราบว่าผมมีแฟนด้ วย” เขาว่าอย่างอดไม่ได้
มองเห็นหน่วยตากลมโตมองมา สายตาแสดงความงุนงง
“ก็ ลูกสาวท่านนายกเทศมนตรี ” หญิ ง สาวว่าเสี ยงแผ่ว
เบนถอนหายใจแล้ วอธิบายน ้าเสียงนุม่ นวล
“เวโรนิก้า เขาเป็ นแค่เพื่อนคนหนึง่ ผมยังไม่มีใคร”

“แต่...” เมลิษากาลังจะบอกว่าที่เธอได้ ยินมาไม่ใช่แบบนี ้
แต่แล้ วก็เปลี่ยนใจ ยิ่งเห็นเขามองมายิ ้ม ๆ ราวกับขบขันยิ่งคิด ว่า
ไม่ควรจะพูดอะไรทังนั
้ น้ แต่ดเู หมือนเขาจะพอเดาได้ เพราะชาย
หนุม่ บอกเธอขณะนัยน์ตาพราวระยับ
“ข่าวคุณไม่กรองเลยนะ” เมลิษาค้ อนชายหนุ่มอย่างขัด
เขิน เธอจะไปรู้ ไหมล่ะว่าข่าวกรองหรื อไม่กรอง ก็ แซนดี ้ไปได้ ยิน
มาว่าอย่างนัน้ แต่เมื่อเจ้ าตัวยืนยันเช่นนีเ้ ธอก็ควรจะเชื่ อเขาใช่
ไหม
“แต่เธอมองฉันแปลก ๆ จริง ๆ นะคะ” เมลิษาว่าอ้ อมแอ้ ม
ไม่เข้ าใจเหมือนกันว่าคนที่ไม่ร้ ูจกั กัน ทาไมจึงได้ มองกันอย่างไม่
เป็ นมิตรเช่นนัน้
“ไม่แปลกหรอก ผมไม่เ ห็นเวโรนิก้าจะชอบใครสักคน”
เบนตอบกลัวหั
้ วเราะอย่างรู้ จักผู้เป็ นเพื่อนดี ก่อนที่จะถามหญิ ง
สาวด้ วยสีหน้ าที่จริงจังขึ ้น
“สรุปว่ามีแค่นี ้ใช่ไหม”
“คะ?” เมลิษาถามอย่างงุนงง ไม่ค่อยเข้ าใจในคาถาม
ของเขานัก
“ก็แค่วา่ ผมอาจจะมีฐานะที่แตกต่างกับคุณ และเพราะเว
โรนิ ก้ าที่ คุณ คิ ด ว่ า เป็ น แฟนผมมองคุณ แปลก ๆ คุณ ก็ เ ลยไม่
อยากจะเป็ นเพื่อนกับผมต่อ เท่านันใช่
้ ไหม” เมลิษาถอนหายใจ

ยาว รู้สึกอึดอัดขัดข้ อง ดูเหมือนเขาจะไม่เข้ าใจความคิดของเธอ
เลย แต่ยงั ไม่ทนั ที่หญิงสาวจะได้ ว่าอะไร ชายหนุ่มก็ยื่นมือมากุม
มื อ ของเธอไว้ ทัง้ สองมื อ นัยน์ ต าสี เ ขี ยวครามที่ จ้ อ งตาเธอฉาย
ประกายจริงจัง เขาบอกเธอด้ วยน ้าเสียงหนักแน่น
“ผมชอบในมิตรภาพของคุณ จานวนเงินในบัญชีของคุณ
ไม่มีความหมายต่อการเป็ นเพื่อนของเรา ทุกครัง้ ที่ได้ คุยกับคุณ
ผมรู้ สึกมีความสุข และผมคิดว่าคุณก็คงรู้ สึกอย่างเดียวกัน แล้ ว
คุณจะยอมโยนความรู้ สึกดี ๆ ระหว่างกันทิง้ เพี ยงเพราะว่าผม
อาจจะมี เ งิ นมากกว่าคุณ เท่านัน้ หรื อ ” คาถามของเขาทาให้ เม
ลิษาหลบสายตาคมเข้ มที่ มองมา มันคงไม่ใช่แค่นนั ้ เธอเพียงแต่
พยายามจะรักษาหัวใจที่เริ่ มจะไหวหวัน่ กับเขามากกว่ามิตรภาพ
ที่เขากาลังพูดถึงต่างหาก
“อย่าหันหลังให้ กบั มิตรไมตรี ที่เราเพิ่งร่วมกันสร้ างเลยนะ
เม มันเกิดขึ ้นไม่บ่อยหรอกนะที่เราจะได้ พบกับคนที่คยุ กันถูกคอ
แม้ จะเพิ่งรู้จกั กัน ขอโอกาสให้ ความสัมพันธ์ระหว่างเรางอกงาม
ได้ ไหม” เขาถามเสียงอ่อนโยน มือใหญ่ที่กอบกุมมือเธออยูส่ ง่ ผ่าน
ความอบอุ่นมาให้ ปั ดเป่ าความรู้ สึกเยียบเย็นในอกในช่วงหลาย
วันที่ผ่านมาที่ตดั สินใจจะหันหลังให้ เขาตลอดกาล ความอบอุ่นที่
เมลิ ษาโหยหา ซึ่ง ทาให้ เ ธอพยักหน้ าตอบรั บคาขอร้ องของเขา
อย่างแทบไม่ร้ ูตวั เลย

๕
เวลาผันผ่าน อากาศเย็นของฤดูใบไม้ ผลิเพิ่มองศาก้ าว
เข้ าสูฤ่ ดูร้อน หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งหนึง่ ที่ไม่เคย
เปลี่ยนคือชายหนุ่มที่ขอให้ เธอกับเขายังเป็ นเพื่อนกันอยู่ในวันนัน้
วันนี ้เขาก็ยงั คบหากับเธออยู่อย่างไม่มีท่าทีว่าจะเบื่อหน่ายอย่าง
ที่หญิงสาวเคยหวาดกลัว แม้ เวลาว่างจากการเรี ยนของเธอส่วน
ใหญ่จะใช้ ไปกับการทางาน แต่เขาก็หาโอกาสใช้ เวลากับเธออยู่
เสมอ ชายหนุ่ม ขอตารางเวลาทางานของเธอในแต่ละสัปดาห์
เพื่อที่เขาจะได้ จัดเวลาว่างให้ ตรงกัน อย่างน้ อยสัปดาห์ละสอง
ครัง้ ซึง่ ไม่มีอะไรลึกซึ ้งมากไปกว่ามิตรภาพ อย่างเพื่อนพึงมีตอ่ กัน
นอกจากความสัม พันธ์ ฉันเพื่ อนที่ เพิ่ม มากขึน้ ระหว่า ง

หญิ ง สาวและชายหนุ่ม ความสัม พันธ์ ระหว่างเมลิษากับเพื่อน
ร่ วมงานอย่างแซนดี ้ ก็พัฒนาจนกลายมาเป็ นเพื่อนสนิทที่ ค อย
ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน ทาให้ ชีวิตไกลบ้ านของหญิงสาวไม่โดดเดี่ยว
อย่า งที่ เ ธอเคยคิด ว่า จะเป็ น อย่า งน้ อ ยเมื่ อ มี ปั ญ หา เบนและ
แซนดี ้คือเพื่อนที่เธอจะหันหน้ าเข้ าหาได้ เสมอ
เสียงประตูร้านเปิ ดในตอนใกล้ เลิกงานเรี ยกเมลิษาให้ หนั
ไปมอง แล้ วก็ต้องยิ ้มกว้ างเมื่อเห็นว่าเป็ นใคร เบนเดินมานั่งที่โต๊ ะ
ในมุมค่อนข้ างเป็ นส่วนตัวจากสายตาคนอื่น เงียบ ๆ ซึ่งเป็ นโต๊ ะ
ประจาเวลาที่เขามาหาหญิงสาวในเวลาใกล้ เลิกงานเช่นนี ้
“มัคคี ้อาโต้ ดบั เบิ ้ลช็อตค่ะ ” เมลิษาวางกาแฟถ้ วยจิ๋ วลง
ตรงหน้ าชายหนุ่มแล้ วทรุ ดตัวลงนัง่ ตรงข้ ามเขา เบนเลิกคิ ้วมอง
อย่างแปลกใจ ปกติเมลิษาไม่คอ่ ยจะมานัง่ กับเขาเช่นนี ้
“ร้ านจะปิ ดแล้ ว นี่ทาให้ เป็ นกรณีพิเศษนะ แซนดี ้เลยให้
เวลามาคุยกับคุณได้ สิบนาที ก่อนที่จะต้ องกลับไปเก็บร้ าน” หญิง
สาวอธิบาย เบนยิ ้มนิด ๆ ก่อนจะเย้ าไปถึงเพื่อนร่ วมงานเธอ ซึ่ง
ตอนนี ้ได้ กลายมาเป็ นเพื่อนเขาด้ วย
“เพราะมีแรงงานมาช่วยเก็บร้ านน่ ะสิ เลยให้ คุณพักตัง้
สิบนาที” เขาเน้ นคาว่าตัง้ ทาให้ เมลิษาหัวเราะกิ๊กอย่างอารมณ์ดี
“ได้ ตงสิ
ั ้ บ ไม่ดีหรื อคะ”
“ดี” เขาว่า จ้ องตาเธอด้ วยดวงตาเป็ นประกายวิบวับ จน

เมลิษาถึงกับหลบตาเมื่อไม่สามารถสู้สายตาเปี่ ยมความหมาย
นันได้
้ อีกต่อไป
ชายหนุ่มใช้ เวลาไม่นานก็จัดการกับกาแฟจนเรี ยบร้ อย
เมลิษานาถ้ วยกาแฟเข้ าไปเก็บหลังร้ าน ซึง่ มีชายหนุม่ เดินตามเข้ า
ไปด้ วย เขาจะทาเช่นนี ้เสมอในระยะหลังที่นดั กับเมลิษาหลังจาก
หญิงสาวเลิกงานในตอนค่า เขาจะมาก่อนเวลานัดและช่วยหญิง
สาวเก็บร้ าน จนสนิทสนมกับคนอื่น ๆ ในร้ านไปด้ วย
หลังช่วยกันเก็บร้ านจนเรี ยบร้ อย สองหนุ่มสาวเดินตาม
กันออกจากร้ านทางประตูหลัง โดยมีแซนดี ้ทาหน้ าที่ล็อกประตู เม
ลิษาหันกลับไปถามคนที่กาลังล็อกประตูอีกครัง้
“แน่ใจหรื อแซนดี ้ว่าจะไม่ไปด้ วยกัน เธอบอกอยากดูหนัง
เรื่ องนี ้มาหลายวันแล้ วนะ”
“แน่ใจ เธอสองคนไปเดทกันให้ สบายใจเลย ฉันก็มีเดท
ของฉันเหมือนกันนะ” แซนดี ้ตอบพร้ อมหลิ่วตาให้ เมลิษาส่าย
หน้ า คร้ านจะท้ วงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอและคนข้ างกาย ซึง่
แม้ แซนดี ้ก็ร้ ูดีว่าไม่มีอะไรพิเศษมาไปกว่าความเป็ นเพื่อน แต่ก็ยงั
ไม่เคยหยุดล้ อ ส่วนชายหนุม่ เพียงแต่ยิ ้มรับถ้ อยคานันโดยไม่
้
ตอบ
รับหรื อปฏิเสธ
“แล้ วเจอกันใหม่ แซนดี ้” ชายหนุ่มว่าก่อนจะแตะข้ อศอก
พาเมลิษาเดินตรงไปยังจักรยานที่จอดอยู่ไม่ไกล โดยมีจุดหมาย

อยู่ที่โรงภาพยนตร์ ซึ่งอยู่ในเมือง ทาให้ ต้องขี่จักรยานกันไกลกว่า
ปกติสกั หน่อย แต่ก็ไม่มีใครบ่นเพราะใช้ จกั รยานไปไหนมาไหนจน
ชินเสียแล้ ว
“หาอะไรง่าย ๆ กินก่อนดีไหม” เบนหันมาถามหลังจากที่
ซือ้ ตัว๋ เรี ยบร้ อยแล้ วยังเหลือเวลาอีกเกือบชั่วโมงกว่าจะถึงเวลา
หนังฉาย เมลิษาพยักหน้ ารับก่อนจะเดินตามกันไปยังคาเฟ่ ที่อยู่
ไม่ไกลจากโรงภาพยนตร์ มากนัก
ทังสองใช้
้
เวลาในการจัดการอาหารเย็นซึ่งเป็ นแซนด์วิช
ง่าย ๆ ไม่นาน ก่อนที่จะกลับมายังหน้ าโรงภาพยนตร์ ซื ้อน ้าเปล่า
กันคนละขวดแล้ วเดินเข้ าไปข้ างในเมื่อถึงเวลา
หนังใช้ เวลาฉายราวสองชัว่ โมงกว่า ในตอนที่เดินออกมา
จากโรงภาพยนตร์ นนั ้ ท้ องฟ้าที่สว่างอยูก่ ่อนหน้ านี ้มืดสลัว
“กลับกันเลยดีไหมเม มืดแล้ ว หรื อคุณอยากไปขี่จกั รยาน
เล่นที่ไหนก่อนหรื อเปล่า”
“กลับดีกว่าค่ะ ฉันต้ องกลับไปอ่านหนัง สื อ วันมะรื นมี
สอบ” เมลิ ษาบอกพร้ อม ๆ กับหยิบโทรศัพ ท์ มื อถื อในกระเป๋ า
ขึ ้นมาเปิ ดเครื่ อง หลังจากที่ปิดไว้ ในช่วงที่อยูใ่ นโรงภาพยนตร์
เมื่ อโทรศัพ ท์ กลับมาท างานอี ก ครั ง้ หญิ ง สาวมองเห็ น
ข้ อความที่สง่ มาจากระบบแจ้ งว่ามีเบอร์ ที่พยายามโทรหาแต่ไม่ได้
ฝากข้ อความไว้ ซึ่งเป็ นเบอร์ ของมารดา จึงเงยหน้ าบอกคนที่เดิน

อยูข่ ้ าง ๆ
“แม่โทรมา แป๊ บนึงนะคะ” บอกแล้ วก็กดโทรศัพท์เพื่อโทร
กลับหามารดา รอสายเพียงครู่ก็ได้ ยินเสียงของแม่ส่งมาตามสาย
เสียงที่มาพร้ อมข่าวร้ ายที่เธอไม่ได้ คาดคิดมาก่อน
เมลิษานิ่งฟั งมารดาอยู่เพี ยงครู่ ก่อนจะรั บคาเสี ยงแผ่ว
แล้ ว วางสายไป หญิ ง สาวรู้ สึก ถึ ง ก้ อนสะอื น้ ที่ ขึ น้ มาจุก ล าคอ
พยายามกลัน้ นา้ ตาอย่างสุดความสามารถ โดยไม่ได้ ร้ ู ว่าความ
ผิดปกติของเธออยูใ่ นสายตาของคนข้ าง ๆ ตลอด
“เม เป็ นอะไร มีอะไรหรื อเปล่า” เขาถามน ้าเสียงห่วงใย
มือใหญ่เอื ้อมมาคว้ ามือเธอบีบอย่างให้ กาลังใจ เมลิษาหันหน้ าที่
มีน ้าตาคลอหน่วยไปทางเขา ก่อนที่จะบอกเสียงแผ่ว
“ไม่... ไม่มีอะไรค่ะ” มันเป็ นปั ญหาของเธอ ปั ญหาที่เธอ
ต้ องหาทางแก้ เอาเอง อย่าให้ เขามารับรู้ด้วยเลย แต่ดเู หมือนชาย
หนุ่มจะไม่ยอมปล่อยให้ เธออยู่กับปั ญหานัน้ เพียงลาพัง เพราะ
เขาบอกอย่างอ่อนโยน
“เม... เราเป็ นเพื่ อนกันนะ คุณ มี ปัญหาอย่า เก็ บ ไว้ ค น
เดียว เพื่อน... มีไว้ เพื่อช่วยเหลือกันในยามยากไม่ใช่หรื อ” ถ้ อยคา
ของชายหนุ่มทาให้ นา้ ตาที่พยายามกลัน้ ไว้ พรั่งพรู เห็นสายตา
แสดงความห่วงใยที่ชายหนุม่ ส่งมาแล้ วทาให้ เมลิษาตัดสินใจบอก
เขา เพราะจริ ง ๆ แล้ วมันไม่ใช่เรื่ องคอขาดบาดตาย แต่มนั ก็เป็ น

เรื่ องใหญ่มากสาหรับเธอ
“แม่โทรมาบอกว่าฟาร์ มของพ่อเลี ้ยงมีปัญหา แม่จา่ ยเงิน
ค่าหอพักให้ ฉันไม่ได้ แล้ ว แล้ วฉันจะทายังไงคะ ฉันจะไปอยู่ที่ไหน
เงิ นที่ หาได้ แ ค่ค่าเทอมก็ แ ทบจะไม่พ อ” พูดพลางเช็ ดนา้ ตาไป
พลาง อายอยู่เหมือนกันที่จะต้ องให้ เขามารับรู้ด้วย แต่ชายกลุ่มก็
ไม่เคยทาให้ เธอลาบากใจ เขายื่นมือมาเช็ดน ้าตาให้ แล้ วบอกเธอ
เสียงอ่อนโยน
“ค่อย ๆ คิดนะ มันต้ องมีทางออก แม่คณ
ุ จ่ายค่าหอไว้ ถึง
เมื่อไร”
“แค่สิน้ เทอมนี ค้ ่ะ ซัมเมอร์ ฉันต้ องจ่ายเอง ไม่งัน้ ก็ ต้อง
ย้ ายออก แต่ฉันคงย้ ายออกล่ะ ห้ องที่อยู่เป็ นห้ องสตูดิโอ มันแพง
กว่าห้ องแชร์ ฉันจ่ายไม่ไหวหรอก” บอกเขาแล้ วก็ถอนหายใจยาว
รู้สกึ มืดมนไปหมด สิ ้นเทอมนี ้ก็คือภายในสิ ้นเดือนพฤศจิกายน ซึง่
เหลื อเวลาอี กเพียงแค่ส ามสัปดาห์ เท่านัน้ และช่ วงนี ก้ ็ เป็ นช่วง
สอบ เธอต้ องทังท
้ างานและอ่านหนังสือสอบ จะเอาเวลาที่ไหนไป
หาที่อยู่ใหม่ หรื อต่อให้ เธอหาที่อยู่ใหม่ได้ แต่จะมีเงินพอจ่ายหรื อ
เปล่ายังไม่ร้ ูเลย
“ถ้ าหาเงินไม่ทันจริ ง ๆ คุณทาเรื่ องกู้ได้ ไหม” ชายหนุ่ม
ถาม เขาหมายถึงเงินกู้ยืมสาหรับนักศึกษาที่ทางรัฐบาลมีให้ เม
ลิษาส่ายหน้ า กล่าวเสียงเบา

“ไม่ทนั แล้ วค่ะ เดดไลน์สง่ เอกสารตังแต่
้ วนั ที่หนึง่ ”
“อย่าเพิ่งคิดมากนะ ผมจะช่วยคุณหาที่อยูใ่ หม่ให้ ได้ หรื อ
ถ้ าไม่ได้ จริ ง ๆ คุณไปอยู่กับผมก่อนก็ได้ ” สิ ้นคาของชายหนุ่ม เม
ลิษาเงยหน้ าขึ ้นมองเขาตาโต ซาบซึ ้งกับความมีน ้าใจของเขา แต่
เธอจะไปอยู่กบั เขาได้ อย่างไร เธอไม่เคยไปถึงบ้ านเขา ไม่ร้ ูว่าเขา
มีความเป็ นอยู่อย่างไร อยู่ในที่พกั แบบไหน อยู่กบั ใคร เธอไม่กล้ า
รบกวนเขาถึงขนาดนันแน่
้ ๆ
“ขอบคุณมากนะคะเบน ฉันคงไม่รบกวนคุณขนาดนัน้
ฉันอาจจะหาแชร์ บ้านหรื ออาจจะมีใครให้ เช่าห้ องชัว่ คราวในช่วง
ซัม เมอร์ ก็ไ ด้ ” เมลิ ษาพูดอย่างมี ความหวัง มี นักศึกษาบางคน
เหมื อ นกัน ที่ ไ ม่ ล งเรี ย นในช่ ว งซัม เมอร์ แ ล้ ว ปล่ อ ยห้ อ งให้ เช่ า
ชัว่ คราว และหญิงสาวหวังว่าเธอจะโชคดีหาที่อยู่ได้ ในช่วงนี ้ เม
ลิษาจาเป็ นต้ องอยู่ที่นี่ในช่วงซัมเมอร์ เพื่อทางานหาเงินสาหรั บ
เทอมต่อไป และเมื่อมีรายจ่ายที่ ไม่คาดฝั นเช่นนีเ้ กิ ดขึน้ เธอคง
ต้ องหางานเพิ่มขึ ้นเสียแล้ ว
“คุณเป็ นคนเก่ง ผมเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้ ” เบนบอก
พร้ อมกระชับมือเล็กอย่างให้ กาลังใจ เมลิษายิ ้มให้ เขา แม้ จะฝื ด
เฝื่ อนแต่เขาก็ทาให้ เธอยิ ้มได้
“กลับกันเถอะค่ะ ขอโทษนะคะ คุณเลยต้ องมารับรู้ เรื่ อง
อะไรก็ไม่ร้ ู” หญิงสาวว่า ยังรู้สกึ ว่าเขาไม่ควรจะต้ องมารับรู้ ปัญหา

ของเธอเลย แล้ วดูสิ เขาทาเหมือนเป็ นหน้ าที่ของเขาที่จะต้ องช่วย
เธอ ในขณะที่ตงแต่
ั ้ ร้ ูจกั กันมา เธอไม่เคยมีโอกาสทาอะไรเพื่อเขา
เลย
“อย่าคิดมากสิ เราเป็ นเพื่อนกันนะ” ชายหนุ่มบอกพร้ อม
ยิม้ อ่อนโยน รอยยิม้ ที่ นาความอุ่นใจมาให้ เขาทาให้ เธอรู้ สึกว่า
เธอไม่ได้ อยู่อย่างเดียวดาย ไม่ว่าเธอจะต้ องพบเจอกับอะไรเขาก็
จะอยูข่ ้ าง ๆ เธอเสมอ
สองหนุ่มสาวขี่จักรยานกลับไปยังบริ เวณมหาวิทยาลัย
โดยไม่ได้ พดู คุยอะไรกัน จนกระทัง่ มาถึงตึกหอพักของเธอทังสอง
้
ก็หยุด
“ไม่ต้องคิดมากนะ เราจะช่วยกันหาที่อยู่ใหม่ให้ คณ
ุ ให้ ได้
ตอนนี ้ตังใจอ่
้ านหนังสือก็พอ รู้ไหม” ชายหนุม่ บอกก่อนที่จะปล่อย
ให้ หญิงสาวขึ ้นตึก เมลิษาพยักหน้ า พยายามฝื นยิ ้ม
“จะพยายาม”
“คุณหาวันว่างไว้ ละกัน แล้ วผมจะพาไปตระเวนดูบ้าน
ระหว่างนี ้หาจากอินเตอร์ เน็ตไว้ ก่อน”
“ค่ะ ขอบคุณ นะเบนส าหรั บ ... ทุกอย่าง” เมลิษาบอก
เสียงแผ่ว มองคนตรงหน้ าด้ วยสายตาซาบซึ ้งใจ เขายิ ้มบาง ๆ ให้
เธอแล้ วยกมือขึ ้นขยี ้ศีรษะ
“เรื่ องเล็กน้ อยแค่นีเ้ อง ผมไปล่ะ แล้ วจะโทรหา” เขาบอก

แล้ วขี่จักรยานจากไป เมลิษายืนมองจนชายหนุ่มลับสายตาจึง
ถอนใจยาว แล้ วหมุนตัวเดินขึ ้นตึก หอพักที่เป็ น ‘บ้ าน’ มาเกือบปี
แต่ ต อนนี ก้ าลั ง จะก ลา ยเป็ นเพี ยง อ ดี ตเพ ราะ เธ อ ไ ม่ มี
ความสามารถพอจะจ่ายเงินจานวนที่มารดาจ่ายให้ ได้ หญิงสาว
ได้ แต่หวังว่าเธอจะหาที่อยู่ใหม่ได้ ทนั หาไม่แล้ วปิ ดเทอมซัมเมอร์
นี ้เธออาจจะต้ องกลับไปอยู่ที่ฟาร์ มของบิดาเลี ้ยง ซึง่ จะช่วยให้ เธอ
ไม่ต้องจ่ายเงินค่าที่พกั แต่นนั่ ก็หมายความว่าเธอจะไม่ได้ ทางาน
หาเงินสาหรับค่าเทอมต่อไปเช่นกัน
สู้ ๆ นะเม เธอสู้มาได้ตงั้ นาน เรื ่ องแค่นี้เธอต้องไม่ ยอม
แพ้ หญิ ง สาวบอกตัว เองในใจ คุ้น เคยกับ ถ้ อยค าปลุก ปลอบ
ตนเองที่พดู กับตัวเองเสมอนับแต่ย้ายตามมารดามาอยู่ประเทศนี ้
นับตังแต่
้ เหลือตัวคนเดียวหลังจากมารดามี ครอบครั วใหม่ เธอ
ต่อ สู้ด้ ว ยตัว เองมาตลอดไม่ว่า เรื่ อ งอะไร และเธอก็ จ ะสู้ต่อไป
จนถึงที่สดุ
ชัว่ ขณะรอยยิ ้มอ่อนโยนของใครบางคนปรากฏขึ ้นในห้ วง
คานึง...
เมลิษาปิ ดหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ลงหลังจากใช้ เวลาค้ นหา
บ้ านเช่าอยู่นาน หญิงสาวยกมือขึ ้นกดนวดขมับเบา ๆ เพื่อผ่อน
คลายความเมื่อยล้ า สุดท้ ายก็ฟบุ หน้ าลงกับโต๊ ะ ถอนสะอื ้นเบา ๆ

บ้ านเช่าที่เธอเปิ ดดูไม่มีหลังไหนอยู่ในงบประมาณของ
เธอเลย แม้ แต่บ้านหลังเก่า ๆ สองห้ องนอน หนึ่งห้ องน ้า และอยู่
ห่างไกลก็ยังสัปดาห์ละกว่า สามร้ อยเหรี ยญ ในขณะที่เธอจ่าย
ได้ มากที่สุดไม่เกินหนึ่งร้ อย ซึ่ง แค่นนก็
ั ้ ทาให้ เธอแทบจะไม่เหลือ
เงินสาหรับค่ากินอยูแ่ ล้ ว
หญิ ง สาวเจอประกาศหาคนแชร์ บ้ า นจากนัก ศึ ก ษา
ด้ วยกันอยู่สองสามแห่ง จึงจดที่อยู่ไว้ เพื่อที่จะได้ ไปดูกบั ชายหนุม่
ตามที่นัดกันไว้ วันนี ้ และหวังว่าจะมีสักแห่ง ที่ ไ ด้ ใช้ เป็ นที่ ซุ ก หัว
นอนของเธอโดยอยูใ่ นงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดจาเขี่ยนี่
เสียงเตือนข้ อความเข้ าจากโทรศัพท์มือถือเรี ยกเมลิษาให้
หันหาต้ นเสี ยง เมื่ อเห็นว่าวางอยู่บนเตียงจึงเดินไปหยิบขึน้ มา
อ่านข้ อความ
‘ผมรออยู่ข้างล่าง’ ข้ อความจากคนที่นดั เธอไว้ ปรากฏอยู่
บนหน้ าจอ เมลิษากดพิมพ์ตอบอย่างรวดเร็ว
‘เจอกันค่ะ ’ พิมพ์เสร็ จแล้ วก็กดส่ง ก่อนจะโยนโทรศัพท์
กลับลงไปบนเตียงแล้ วเดินเข้ าห้ องน ้าเพื่อสารวจความเรี ยบร้ อย
ของตน เสร็ จ แล้ วก็ เ ดินกลับออกมาคว้ ากระเป๋ าเป้ประจ ากาย
หยิบโทรศัพท์มือถือและกระเป๋ าสตางค์ใส่ลงไป แล้ วเดินออกไป
จากห้ อง
ขณะกาลังเดินลงบันไดของอาคาร เมลิษาเห็นคนที่ยืนรอ

อยู่เงยหน้ าขึ ้นมายิ ้มให้ เธอพร้ อมโบกมือทักทาย ชายหนุ่มอยู่ใน
เสื ้อยืดเนื ้อนิ่มสีขาวพอดีตวั กางเกงขาสันสี
้ กรมท่า และรองเท้ า
ผ้ าใบแบบสวม ถุงเท้ าสันต
้ ่ากว่าข้ อเท้ ามองแทบไม่เห็น ผมยาว
หยักศกถูกมัดรวบไว้ ข้างหลัง บนศีรษะมีแว่นกันแดดคาดอยู่
“เบน รอนานไหมคะ” เมลิษาทักทาย เห็นเขาส่ายหน้ า
แล้ วยื่นมือมาคว้ ามือเธอ
“ไม่น าน ไปกัน เถอะ” ว่า แล้ ว ก็ พ าเธอเดิน เลยจุด จอด
จักรยานไปยังลานจอดรถ เมลิษาจึงถามอย่างสงสัย
“จักรยานคุณล่ะคะ”
“ไม่ได้ เอามา” เขาตอบแล้ วพาเธอเดินตรงไปยังรถยนต์
แบบคูเป้ สีเงินเมทัลลิกป้ายทะเบียนนิวเซาท์เวลส์ ที่จ อดอยู่ไ ม่
ไกล เมลิษาตาเบิกกว้ างเมื่อเห็นโลโกรู ปวงกลมสี่วงวางเรี ยงซ้ อน
กันเป็ นเส้ นตรงที่ติดอยู่หน้ ารถ หญิงสาวหันไปมองคนที่เดินเคียง
เห็นเขายักไหล่แล้ วบอก
“เราต้ อ งไปกัน หลายที่ ผมเลยเอารถยนต์ ม า” ไม่ ใ ช่
รถยนต์ธ รรมดา เขาขับออดี !้ เมลิ ษากรี ดร้ องอยู่ในใจ รู้ สึกถึ ง
ช่องว่างระหว่างฐานะของเขาและเธอขยายออกจนมองไม่เห็นอีก
ฝั่ ง ทัง้ ๆ ที่ปกติก็ร้ ูอยู่แล้ วว่าเขากับเธอต่างกั นมาก แต่ก็ไม่คิดว่า
จะมากขนาดนี ้
เบนเปิ ดประตูให้ หญิงสาวแล้ วผายมือ เมลิษาจึงก้ าวเข้ า

ไปนัง่ ห้ องโดยสารใหม่เอี่ยมของรถยนต์ที่แม้ จะเล็กตามแบบรถ
สองประตูแต่ก็ดหู รูหราอย่างที่ชีวิตนี ้ไม่เคยมีโอกาสได้ นงั่ มาก่อน
รอสักครู่ ชายหนุ่มก็เดินอ้ อมมายังที่นงั่ ฝั่ งคนขับแล้ วถอยรถออก
จากลานจอดรถ ก่อนจะหันมายิ ้มให้ คนนัง่ เคียง
“จะให้ ไปที่ไหน บัญชามาเลยครับ ” เมลิษาจึงบอกที่ อยู่
ของบ้ านหลังแรกที่ ตงใจจะไปดู
ั้
ซึ่งได้ ทาการนัดกับคนที่ประกาศ
ให้ เช่าไว้ แล้ ว
เบนพารถมาจอดหน้ าบ้ านก่ อ อิ ฐ แบบคอทเทจหลั ง
กะทัดรัด เป็ นบ้ านสมัยเก่าที่อยู่ไม่ห่างจากมหาวิทยาลัยมากนัก
เมลิษาคิดว่าหากได้ อยู่ที่บ้านหลังนี ้ เธอจะได้ ไม่ต้องกังวลกับการ
เดินทางไปเรี ยนและทางาน เพราะสามารถขี่จกั รยานคูย่ ากไปได้
เมลิษาได้ จกั รยานคันนี ้มาจากข้ างถนน ซึ่งในแต่ละปี จะ
มีชว่ งเวลาที่คนในเมืองขนขยะหรื อสิ่งของที่ไม่ต้องการแล้ วมาวาง
หน้ าบ้ านเพื่อรอรถเก็บขยะของทางเมืองมาเก็บไปทิ ้งให้ ซึ่งเป็ น
บริ การฟรี ของเมืองปี ละหนึง่ ครัง้ หลายหนที่จะมีกระดาษเขียนติด
ไว้ กับสิ่ง ของที่เจ้ าของไม่ต้องการเหล่านัน้ แล้ วว่ายังสามารถใช้
งานได้ ดี ทาให้ หลายคนมองหาสิ่งที่ต้องการจากกองขยะเหล่านัน้
ไม่ว่าจะเป็ น ตู้ โต๊ ะ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เครื่ องออกกาลังกาย มีแม้ แต่
คอมพิวเตอร์ ! และเมลิษาก็ได้ จกั รยานคันนี ้มาโดยไม่ต้องจ่ายเงิน
ซื ้อสักเซ็นต์เดียว

“บ้ านน่ารักเชียว” ชายหนุ่มพูดขึน้ เรี ยกเมลิษาให้ หลุด
จากภวังค์ บ้ านหลังกะทัดรัดตรงหน้ าอยู่ในรัว้ บ้ านไม้ ระแนงทาสี
ขาวความสูงแค่เอว สนามหญ้ าหน้ าบ้ านขนาดใหญ่เขียวขจีและ
ถูกตัดสัน้ อย่างเรี ยบร้ อย รอบ ๆ รัว้ มีแถวกุหลาบปลูกเรี ยงราย
กาลังบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมหวานไปทัว่ บริเวณ
เบนกดออดที่มองเห็นเหนือประตู รอสักพักก็มีชายหนุ่ม
หน้ าตาอย่างคนเอเชียเดินออกมาเปิ ดประตูรัว้
“เมลิษาที่นัดไว้ ค่ะ ” เมลิษาบอก มองเห็นเขาพยักหน้ า
รับรู้แล้ วเปิ ดประตูให้ กว้ างขึ ้น เชื ้อเชิญทังสองให้
้
เข้ าไปข้ างใน
เมื่อเข้ าไปภายในบ้ าน ชายหนุ่มผู้เป็ นเจ้ าบ้ านซึ่งแนะนา
ตัวว่าชื่อชาร์ ลส์พาสองหนุม่ สาวเดินผ่านห้ องนัง่ เล่นซึง่ มีหนุม่ สาว
หน้ าตาเอเชียนัง่ อ่านหนังสืออยู่สองคน ทังสองเงยหน้
้
าขึ ้นมายิ ้ม
ให้ พ ร้ อมโบกมื อ ทั ก ทาย ชาร์ ล ส์ อ ธิ บ ายว่ า เป็ น นัก ศึก ษาชาว
เกาหลีที่อาศัยอยู่ด้วยกันทังสามคนเดิ
้
นผ่านห้ องนั่งเล่นไปจนถึง
ห้ อ งห้ อ งหนึ่ง ซึ่ง ดูเ ป็ น ห้ อ งนอนขนาดมาตรฐาน มี เ ตี ย งขนาด
ดับเบิ ้ลวางอยูก่ ลางห้ อง ชาร์ ลส์หนั มาบอกสองคนที่เดินตาม
“ถ้ าเป็ นห้ องคู่ ห้ องนีย้ ังว่าง สัปดาห์ละสองร้ อยห้ าสิบ ”
ว่าที่ เ จ้ าของห้ องคู่ถึงกับมองหน้ ากัน เมลิ ษามองเห็นชายหนุ่ม
กลัน้ ยิ ม้ ตาเป็ น ประกายวิ บ วับ อย่ า งขบขัน ในขณะที่ เ ธอเอง
ใบหน้ าร้ อนผ่าว รี บอธิบายกับคนเข้ าใจผิดแทบไม่ทนั

“ไม่คะ่ สาหรับฉันคนเดียว มีห้องเดี่ยวไหมคะ” ถามพลาง
ยิ ้มแหยเมื่อชาร์ ลส์มองไปยังเธอที ยังชายหนุม่ ที หัวคิ ้วขมวดมุน่
“มีแต่ห้องแชร์ ” เขาบอกพลางพาเดินออกจากห้ องนอนคู่
ไปยังอีกห้ องที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้ อย
“ห้ องนี ้แชร์ กนั สามคน คนละแปดสิบ” เขาหมายถึงค่าเช่า
ต่อสัปดาห์ เมลิษานิ่วหน้ าน้ อย ๆ เมื่อนึก ถึงสภาพความเป็ นอยู่
ของตนหากจะต้ องอยู่ในห้ องร่วมกับคนอื่นอีกถึงสองคน แต่จะทา
อย่างไรได้ เ ล่า ดูเ หมื อนนี่ จ ะเป็ นทางเลื อกเดียวที่ เธอมี เพราะ
ราคาค่าเช่าอยูใ่ นงบประมาณที่เธอสามารถจ่ายได้
“ทังหลั
้ งอยูก่ นั กี่คน” เบนถาม ใบหน้ าปราศจากรอยยิ ้ม
“ตอนนี ้ห้ าคน ผม สองคนข้ างนอก แล้ วก็มีเพื่อนผู้หญิ ง
อีกสองคนที่ตอนนีไ้ ม่อยู่บ้าน เราต้ องหาคนมาแชร์ เพิ่ม อีก สอง
คน” ตอบเบนแล้ วก็หนั มาหาเมลิษา
“ถ้ าคุณ ตกลงจะย้ ายเข้ า ก็ แชร์ ห้องกับสองคนนัน้ ก็ ไ ด้
หรื อจะอยู่ห้องคู่คนเดียวก็ ไ ด้ ” เมลิ ษาปฏิ เสธห้ องคู่ในใจอย่าง
ทันท่วงที สองร้ อยห้ าสิบ ถูกกว่าค่าหอพักที่มารดาจ่ายให้ ไม่กี่สิบ
เธอไม่มีปัญญาแน่ หากเธอตกลงย้ ายเข้ ามาอยู่กบั คนพวกนี ้ ห้ อง
ที่เธอจะได้ อยูค่ ือห้ องรวมสามคนอย่างไม่ต้องสงสัย
“ขอบคุณ มาก ขอเรากลับไปคุยกันก่อน แล้ วจะติดต่อ
มา” เบนบอกอย่างตัดสินใจได้ เขาไม่ยอมให้ เมลิษามาอยู่แบบนี ้

เด็ดขาด บ้ านหลังเล็กแค่สามห้ องนอนแต่มีคนอยู่อาศัยตังเจ็
้ ดคน
แออัดเสียแม้ แต่อากาศก็คงต้ องแย่งกันหายใจกระมัง
ทังสองร
้
่ าลากับชาร์ ลส์แล้ วเดินกลับมายังรถยนต์ที่ จอด
อยูร่ ิมถนน เมื่อเข้ าไปนัง่ ข้ างในเรี ยบร้ อยเบนก็เอ่ยขึ ้นทันที
“มีที่อื่นอีกไหม ผมว่าบ้ านนี ้ไม่เหมาะ”
“ไม่เหมาะยังไงคะ”
“คุณดูสิ บ้ านหลังนิดเดียวอยู่กันเกือบสิบคน” ชายหนุ่ม
ว่า ทาสีหน้ าสยดสยอง เมลิษาถอนหายใจก่อนจะบอกเสียงอ่อน
“เพื่อความประหยัดก็คงต้ องทนมังคะ ฉันว่าแชร์ ห้องสาม
คนก็ไม่แย่ สัปดาห์ละแปดสิบฉันพอจ่ายได้ ”
“ลองหาที่ อื่นดูก่อนเถอะเม” ชายหนุ่ม บอก เมลิษาจึง
บอกที่อยูอ่ ีกสองแห่งที่เหลือให้ กบั ชายหนุม่
หลังจากดูบ้านทังสามหลั
้
งแล้ ว เบนถอนหายใจยาว เขา
ไม่ชอบใจเลยเพราะบ้ านทังสามหลั
้
งก็ดูจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่
ต่า งกัน มากนัก ไม่ ว่ า หลัง ไหนก็ ต้ อ งอาศัย ร่ ว มห้ อ งกับ คนอื่ น
แตกต่างกันแค่คา่ เช่าเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้
“ไปยูคาเฟ่ กันเถอะ ผมเลี ย้ ง” ชายหนุ่ม ชวนเมื่ อดูบ้าน
หลังสุดท้ ายเสร็ จแล้ วกลับเข้ ามาอยู่ในรถยนต์อีกครัง้ ยูคาเฟ่ คือ
ร้ านกาแฟที่เมลิษาทางานอยู่ ซึ่งหญิงสาวก็พยักหน้ ารับอย่างว่า
ง่าย

ใช้ เวลาไม่นานรถยนต์ของชายหนุ่มก็นาคนทังสองมาถึ
้
ง
จุดหมาย เขาจอดรถริ มถนนหน้ าร้ านแล้ วพาหญิงสาวเดินเข้ าไป
ภายใน เมลิษากวาดสายตามองหาแซนดี ้เพื่อนพนักงานที่กลาย
มาเป็ นเพื่อนสนิทแล้ วยิ ้มกว้ างพร้ อมโบกทักทาย เมื่อเห็น แซนดี ้
กาลังก้ ม ๆ เงย ๆ อยู่หลังเครื่ องทากาแฟเครื่ องใหญ่ ก่อนจะเดิน
ตามชายหนุม่ ไปยังหน้ าเคาน์เตอร์ เพื่อสัง่ เครื่ องดื่ม
หลังจากสัง่ เรี ยบร้ อยแล้ วเดินมานัง่ ยังโต๊ ะประจาของชาย
หนุม่ ระหว่างรอเครื่ องดื่มมาเสิร์ฟ เบนก็พดู ในสิ่งที่ตงใจทั
ั ้ นที
“ผมไม่เห็นด้ วยที่คณ
ุ จะไปอยูบ่ ้ านแบบนัน”
้
“โธ่ เบนคะ ฉัน ไม่ไ ด้ มี ท างเลื อ กมากมายนะคะ ฉัน มี
ปั ญญาจ่ายแค่บ้านแชร์ แบบนันแหละ
้
จะดีกว่านันฉั
้ นต้ องหางาน
เพิ่มให้ ได้ ก่อน แต่ตอนนี ้แค่งานที่ทาอยู่กับอ่านหนังสือสอบฉันก็
ไม่เหลือเวลาจะทาอะไรแล้ ว”
“แล้ วถ้ าหากผมหาบ้ านที่ดีกว่านันให้
้ คณ
ุ ได้ ละ่ ”
“ด้ วยงบกระจิ๋วหลิวของฉัน คุณจะไปหาบ้ านดีกว่านันมา
้
จากไหนคะ” เมลิษาถามอย่างไม่คิดว่าสิ่งที่ชายหนุ่มพูดจะเป็ น
ความจริ ง ไปได้ ก่ อ นที่ จ ะมองเขาตาโตเมื่ อ ได้ ยิ น ค าตอบด้ ว ย
น ้าเสียงจริงจังจากเขา
“บ้ านผม”

