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คำนำ

อธิษฐานรักขามกาลเวลา เปนงานเขียนท่ีผูเขียนรัก ดวยความที่เปน
นกัเรยีนประวตัศิาสตรสีป่ ผเูขยีนหลงใหลในอดตีและภมูใิจทีไ่ดถายทอดเรือ่งราว
บางสวนทีไ่ดเรยีนร ูโดยผานเรือ่งราวความรกัของคนคหูนึง่ และตวัอกัษรทีผ่อูาน
จะไดอานตอจากนี.้..ความรกัเปนความสวยงามและมอีำนาจเหนอืกาลเวลา ความรกั
บันดาลสิง่สวยงามและพลังอนัยิ่งใหญ

พนัโทนาถ คอืชายหนมุในอดตี ผมูคีวามรกัทีห่นกัแนนม่ันคง รกัความ
ถูกตองเชนชายชาติทหาร

ภาคิน คอืชายหนมุท่ีมคีวามรกัซ่ือตรงตอหัวใจตวัเอง ออนโยนละมนุละไม
เชนศลิปน ทวาทัง้คตูางมคีวามรกัตอวชิดุา หญงิสาวในยคุปจจบุนัทีม่คีวามเขมแขง็
ตามภาวะโลกในยคุท่ีตองแขงขนัชวงชงิ และออนโยนดวยการอบรม ชางฝนในขณะ
ที่ก็ตองยืนและดำเนินชีวิตอยูในโลกของความจริง

ขอขอบคณุพีก่งุ บก. และทมีงาน ทีใ่หโอกาสไดรวมงานกบัสำนกัพมิพ
กรีนมายดวยคะ

ขอบคณุแมทีเ่ปนแรงผลกัดันใหทำงานทีร่กั เปนทัง้ผอูานทีด่แีละใหคอม
เมนททีไ่มเขาขางลกูตัวเอง (เกินไปนกั) หนูรกัแมนะคะ

ขอบคณุเพือ่นๆ ทีใ่หกำลงัใจ ชวยเชยีร ชวยอานตชิมอยางไมเบือ่หนาย

เอื้องมณี
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เอื้องมณี

บทที่ 1

ทนัททีีป่กรณ นกัศกึษาหนมุรางสงูเพรยีวในชดุนกัศกึษาตวัโครงทีเ่ปยก
ชมุดวยเหงือ่วิง่กระหดืกระหอบมาถงึหนาโรงละคร เสยีงบรรเลงเปยโนดงัลอดออก
มาจากประตูที่เปดแงมไวเกือบคร่ึงก็ดังขึ้นพอดี

'คอยยังชั่ว! มาทันพอดี' ชายหนุมถอนหายใจออกมาอยางโลงอก กอน
จะกาวเขาไปภายในโรงละคร ซึง่ก็คอืหอประชมุใหญของมหาวทิยาลยันัน่เอง

สามปมาแลว ที่ปกรณเปนผูชมขาประจำละครเวทีของชมรมการแสดง
เรยีกวาแทบทกุรอบ ถาไมตดิอะไรจะตองมเีขานัง่อยแูถวหนาๆ ในฐานะผชูมเสมอ
ชายหนมุดแูมแตการซอม การคดัตวันกัแสดงจนกระทัง่วนัแสดงจรงิ นัน่เปนเพราะ
หนึง่ในนกัแสดงของเรือ่งนี ้มเีพือ่นสาวทีเ่ขาแอบชอบอยดูวยนัน่เอง

เสียงรองกังวานใสของตวัละครทีเ่ปนนางเอกของเรือ่ง ซึง่นัง่อยหูลังเปยโน
ทำใหเขาอดหยุดยืนดูที่หลังแถว ที่นั่งมองลงไปที่หนาเวทีไมได หญิงสาวทั้งรอง
ทัง้เลนเปยโนดวยฝมอืตนเอง อกีทัง้ยงัใสอารมณความรสูกึของตวัละครทีเ่ธอสวม
บทบาทไปดวย ราวกบันกัแสดงมอือาชพี ทัง้ๆ ทีเ่ปนแคละครเวทใีนมหาวทิยาลยั
เทานั้น

ในขณะทีช่ายหนมุมวัแตยนืดกูารซอมละครเวทขีองเพือ่นนกัศึกษาอยนูัน้
เขากถ็กูเพือ่นนกัศึกษาสาวคนหนึง่ฉดุแขนใหไปนัง่ยงัทีน่ัง่แถว ซึง่ไกลจากสายตา
ของอาจารยผคูวบคมุการซอมละครจอมเฮีย๊บ เพ่ือท่ีจะไดคยุกันโดยไมถกูวา

"ไงอั้ม...ปรางรองใชไดเลยนะ ใครๆ ก็บอกวาปรางลงตัวกับบทนี้ที่สุด
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อธิษฐานรักขามกาลเวลา

เทาท่ีเขาเคยเลน" ขาวฟางเพือ่นสาวจอมหาวของปกรณกระซบิท่ีขางหขูองชายหนมุ
และเมือ่เหน็อกีฝายยิม้รบั ราวกบัวามนัเปนคำชมของเขาเอง จงึไดเอยแซว "นีห่บุๆ
ยิ้มบางก็ได ไมตองแสดงอาการขนาดนั้น ฉันก็รูวานายนะ ปลาบปลื้มแทนแฟน
ขนาดไหน"

"เฮย! อยาพดูเสยีงดงั เดีย๋วปรางไดยนิกเ็อาฉันตายหรอก ยงัไมไดเปน
แฟนกนั...ซกัหนอย" ประโยคหลงั ปกรณเสยีงออยลงพรอมกบัทำหนาจอยสนทิ

"ไมใชแฟน! เทียวไปเทยีวมา ตามรบัตามสงแบบนีน้ะหรอืไมใชแฟน งัน้
ดีแลว...ฉันก็จะไดไปบอกยัยอวนที่คณะนายวา...นายยังโสด ดีมั้ยละ?" ขาวฟาง
แกลงแหยเพือ่นหนมุ ซึง่มนักไ็ดผลเสยีดวย

"กบ็อกวาไมใช อยาพดูไดมัย้ เอ...แตฉนัวาแกอยายงุเลยดกีวา!"
"สองคนนัน่! ออกไปขางนอกเลย ถาจะคยุกันละก็!" "เสยีงแหลมปรีด๊ของ

อาจารยจนัทมิา ทำใหทัง้คเูงยีบกรบิลงทนัท ีขาวฟางลกุขึน้เดนิตวัลบี อาศยัวชิา
ตัวเบาสไลดตัวอยางเบาที่สุดหลบวูบเขาไปหลังเวทีทันที ทิ้งปกรณนั่งหนาเหลอ-
หลาอยูที่เดิม และเมื่อเห็นอาจารยมองลอดแวนจองเขม็งตรงมาที่เขา ชายหนุมก็
ยิม้แหยๆ กอนจะลกุขึน้เดนิออกไปดวยไหลเหีย่ว

"ปรางขอโทษแทนสองคนนั่นดวยนะคะอาจารย" วิชุดาขอโทษผูเปน
อาจารยแทนเพือ่น แตถงึอยางนัน้ อาจารยจนัทมิากย็งัอดบนไมได

"อั้มนะเหลือเกินจริงๆ นะ นี่ถาอาจารยไมเห็นแกหนาตาพอเขา จะวา
เอาใหเจบ็ๆ ทเีดยีว มอียางหรอืนัง่เฝาสาวอยางกบัหมาเฝากระดกู แบบนีเ้ธอนะ
เสียเปรียบรูมั้ยวิชุดา"

"เสยีเปรยีบ...ยงัไงหรอืคะอาจารย" วชิดุาเลกิคิว้อยางไมเขาใจ อาจารย
จันทิมาจึงเอยตัดบทดวยความรำคาญ

"โอย! อะไร...ฉนัขีเ้กียจจะอธบิาย มาๆ ซอมของเราตอเอาเพลงเดมิ ตัง้แต
ตนนะ..."

"คะ/ครบั" วชิดุากับนกัศกึษาคนอืน่ๆ รบัคำกอนจะเริม่ซอมบทละครกนั
ใหมอีกรอบ
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หลังจากท่ีซอมละครเสร็จแลว วิชุดา ขาวฟาง และปกรณก็ไดพากันไป
กินขาวที่รานอาหารหลังมหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะที่รออาหารอยูนั้น ปกรณก็หัน
ไปบนขาวฟางเรื่องที่โรงละครทันที

"เพราะเธอคนเดยีวนัน่แหละ ฉนับอกแลววาอยาทำเสยีงดงักไ็มเชือ่ เฮอ
...ตอไปถาฉันโผลไปใหอาจารยเล็กเห็นหนาตอนปรางซอมอีก มีหวังโดนตะเพิด
ออกมาอีกแนๆ" เอยจบ ชายหนุมก็ถอนหายใจ พลางยกโอเลี้ยงขึ้นดูดอึกใหญ
จากนัน้กช็ำเลอืงมองหนาวชิดุาอยางจอยๆ ในขณะทีข่าวฟางแกตางใหตวัเองบาง

"นายบอกวาอยาพูด...ตางหาก แลวนายเองตะหากละที่ทำเสียงดังจน
อาจารยไดยิน"

"อยาพูด! อยาพูดเรือ่งอะไรเหรอ" วชิดุาหนัมาถามเพือ่นสาวทีน่ัง่ขางๆ
ดวยความสงสัย

"ก.็.." ขาวฟางใชหางตาปรายไปทางปกรณอยางกรมุกริม่มเีลศนยั ชายหนมุ
จึงรองหามออกมาเสียงลั่นราน

"เฮย! อยา"
"นัน่ไงๆ 'เฮย' อกีแลว" ขาวฟางชีห้นาเพือ่นสนทิ พลางเอยขึน้อยางเปน

ตอ "กเ็พราะนายนัน่แหละ...มาโทษคนอืน่"
"นี่...พวกเธอสองคนยังไมบอกฉันเลยนะ วาหามพูดเรื่องอะไรกันเหรอ"

วชิดุายงัคงสงสยัเรือ่งทีข่าวฟางพดูไมเลกิ จงึไดถามขึน้อกีคร้ัง แตโชคก็เขาขางปกรณ
เพราะผดักะเพราไกทีส่ัง่ไปยกมาพอด ี เขาจงึเอาเรือ่งของกนิกลบเกลือ่นซะเลย

"ปรางๆๆ ขะ...ขาวมาพอด ีกะ...กนิกอน กำลงัรอนๆ เลย เดีย๋วเยน็แลว
จะไมอรอย"

"มอีะไรลบัลมคมในอะไรกนั เธอสองคนเนีย่" วชิดุาขมวดคิว้ยนหนาผาก
สงสยั แตแลวสกัพกัความหวิกท็ำใหเธอหมดความอยากร ูหนัมาสนใจอาหารจาน
โปรดตรงหนาแทน "นีร่มูัย้ ฉนันะหิว๊...หวิ ไสจะขาดอยแูลว อาจารยลงมาเคีย่วซะ
เอง คงนกึฉนัวาเปนนกัรองบรอดเวย โอเปรา"

"ไมใชกเ็กอืบเหมอืนแลวละจะ" ขาวฟางพูดพลางยิม้กวาง "ละครเวทมีหา'ลยั
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มนัทุนสรางนอยนดิ ถามีทนุเทาเขาฉันจะเปนเจดนัใหเธอเปนนางเอกละครมอือาชพี
ไปเลย ทแีรกฉนันะลนุตวัโกงกลวัไมมคีนด ูคนดตูดิเธอมากเลยนะปราง ดนีะท่ีแม
เธออนุญาตใหเลนใหเราปนี้อีก"

"ทำไมถึงกลัวไมมีคนดูละ" วิชุดาเอยถามเพื่อนสาวคนสนิทดวยความ
สงสัย อกีฝายจงึเฉลย

"กพ็วกเรือ่งประวตัศิาสตรมนัหนกั ดแูลวเครยีดบางคนกเ็บือ่ แตอาจารย
กย็นืยนัจะทำ ปนีอ้าจารยเลก็ตัง้ใจเอามาก...คนดชูอบแตละครตลกๆ ไอประเภท
มสีาระๆ ไมนิยม ยิง่เปนเรือ่งโบๆ แบบนีน้ะ ยงัไมรเูลยวาจะมคีนดซูกัเทาไหร"

"ฮือ่...วาไมไดนะ ฉนัอานบทดนูาสนกุดอีอก ความรกัขามภพขามเวลามนั
คลาสสิค คนไทยนาจะชอบ" คนพดูยิม้ไปเคีย้วขาวไป

"ปรางเชือ่เรือ่งพวกขามภพ ขามเวลานีด่วยเหรอ" ปกรณเอยถามพลาง
มองหนาวชิดุา อกีฝายจงึยิม้ออกมานอยๆ แลวจงึตอบ

"ฉันก็ชอบตามประสาผูหญิงนั่นแหละ ใครอานนิยายประเภทนี้แลวจะ
ไมฝนบาง อกีอยางนะผชูายสมยักอนเปนสภุาพบรุษุเปนผใูหญ"

"นั่นแหละ เทพบุตรของฉันเลย ไมเหมือน...ชิ" ขาวฟางเหลมองปกรณ
แลวเบะปากใส

อาการเขากนัเปนปเปนขลยุของสองเพือ่นสาว ทำเอาชายหนมุถงึกบัทำ
ทาเซ็งๆ กอนจะดดูโอเลีย้งในแกวของตนจนไมเหลือสักหยด เรือ่งเพอเจอเกีย่วกบั
การขามเวลา ทำใหเขานกึถงึตาของตวัเองทีบ่าน เพราะรายนัน้กห็มกมนุเก่ียวกบั
เรือ่งยอนอดีต ขามกาลเวลาเชนกนั

"อยุ! นีส่องทมุกวาแลวหรอืเนีย่ กลบับานเลยดกีวา เดีย๋วอามาบนยาว"
ขาวฟางพูด พลางตักขาวเขาปากคำสุดทาย กอนจะรวบชอนแลวดื่มน้ำอึกใหญ
อกีสองคนจงึทำตามบาง จากน้ันเมือ่เรยีกเด็กมาเกบ็คาขาวแลว กห็ยบิกระเปาลกุขึน้
แลวพากนัเดนิออกมายงัหนาราน จนเมือ่ถึงบรเิวณทีป่กรณจอดรถเอาไว ชายหนมุ
ก็เอยขึ้นลอยๆ

"เออ...เดีย๋วไปสงนะ"
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ขาวฟางหันมามองอั้ม หากสายตาอั้มมองไปที่วิชุดาอยางมีความหมาย
"อยาเลย...เราไปคนละทางกนันะ ไปสงฟางสิทางเดยีวกนั" วชิดุาเอยปฏเิสธ

ปกรณหันมาทางขาวฟางทาทีหมดอารมณ
"เอาเหอะนา...ฉนักลบัของฉนัได คนออกเยอะแยะ ลงรถเมลกเ็ปนตลาด

แลว"
"นัน่ส"ิ ปกรณพยกัหนาเหน็ดวย "เปนผหูญงิกลบับานค่ำๆ คนเดยีวมนั

อันตรายนะปราง ขับรถไปสงยอนหนอยไมเสียเวลาหรอก อยากลับแท็กซี่เลย
วนักอน ฟง 'จส.100'  ขนาดยายแกๆ  เจด็แปดสิบยงัโดนฉดุเลยนะ"

"เออใชๆ  แกกวาอามาฉันอีกนะ" ขาวฟางย้ำ วชิดุาหัวเราะทัง้ท่ีเกรงใจ
แตก็ยอมใหปกรณไปสงตามเคย

ปกรณเปนลูกคนเดยีวของเจาของธรุกจิคอนโดมเินยีมใจกลางเมอืงหลาย
แหงในกรงุเทพฯ แตไมมนีสิยัอวดรวยเพลยบอยอยางพอ นอกจากแคมรีถยีห่อแพง
เกินอายุไวขับเทานั้น เด็กหนุมเลือกมาโตอยูกับคุณตาที่เปนอดีตอาจารยมหา-
วทิยาลยั และนกัฟสกิสทีม่ชีือ่เสยีงอนัดบัตนๆ ของประเทศคนหนึง่

วชิดุาเคยเจอคณุตาของปกรณสองสามครัง้ ทกุครัง้ท่ีเจอเธอกจ็ะกลบัมา
เลาใหมารดาทีบ่านฟงวา เธอไดคยุอะไรกบัทานบาง

"แมวา อัม้นีเ่ขาเพีย้นๆ เหมอืนคณุตาเขาหรอืเปลา"  ลดาเคยถามลกูสาว
ดวยทาทีทีเลนทีจริงในเย็นวันหนึ่ง

"แมก็วาตาของอั้มเขาเพี้ยนหรือคะ"
"ไมใชสลิกู" หญงิวยักลางคนสายหนาปฏเิสธ "คนท่ีเปนแบบคณุตานะ ถอื

วาเปนอัจฉริยะนะ ถาอ้ัมเปนแบบคณุตาเขา ไมแนวาอีกหนอยคงไดเปนด็อกเตอร
เหมือนกัน"

"แตอัม้เขา..." หญงิสาวยัง้ปากไวทนั กอนทีจ่ะพดูออกไปวาเพือ่นของเธอ
ไมไดสนใจเรยีนหรอืเรือ่งอะไร นอกจากแคจะสอบใหพนๆ ไปวชิาหนึง่ เขาไมสนใจ
สิ่งอื่นใดนอกจากตามเธอเหมือนกบัเงา

ตัว
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"แมรลูะปรางจะพดูอะไร" ลดาเอยดกัคอลูกสาว อกีฝายจงึถามกลบั
"วาอะไรคะ?"
"ปรางรูวาอั้มเขาชอบลูกมาก...เขาคิดวาพอเขามีธุรกิจใหญ อีกหนอย

เรียนจบกไ็ปชวยงานพอตัวเองไดสบายๆ ไมตองมาด้ินรนแบบเราอยางงัน้ใชมัย้"
"โอโห แมเปนแมหมอหรอืคะ" วชิดุาถงึกบัทำหนาทึง่ มารดาเหมอืนเขา

มานัง่อยใูนใจของเธอ ถงึไดเดาถูกวาเธอกำลงัคดิอะไรอยู
"ปราง...ดคูนดนูานๆ นะลกู...ตองดกูนันานๆ" ลดาเอยเตอืนลกูสาว อกี

ฝายจึงตอใหดวยน้ำเสียงเศราๆ
"แมจะพูดวา...อยาใหเหมือนแม"
"พดูเหมอืนกบัใจ สมเปนแมลกูกนั แตอยาเอาเรือ่งแมมาใสใจจนไมกลา

รักใครเลยนะลูก วาสนาของคนเราไมเหมือนกัน แลวแตบุญทำกรรมแตงกันมา"
เอยจบ ลดากล็บูศรีษะของบตุรสาวดวยความเอน็ด ูกอนจะพากนัเขาไปในครวัเพือ่
รับประทานอาหารเย็น

หลงักลับจากไปสงเพือ่นสาวทีบ่าน ปกรณกข็บัรถมาทีห่นาบานของผเูปน
ตาทีต่นเองอาศยัอย ูและเมือ่ลงมากดกริง่ทีห่นาประตรูัว้ เรยีบรอยแลว เขาก็ยนืผวิ
ปากควงกุญแจอยางอารมณดี พลางเงยหนาขึ้นมองไปยังหองทำงานหองหนึ่ง
บนชัน้สองทีย่งัเปดไฟสวางอย ูจนกระทัง่ปาพณิแมบานวิง่มาเปดประตใูห

"ยงัไมนอนอกีหรอืครบัปาพณิ" ชายหนมุเอยถามหญงิวยักลางคน หลงั-
จากกาวเขามายังบริเวณหองโถงใหญของบานเรียบรอยแลว

"ปาจะนอนแลวละคะ" ปาพณิยิม้ออกมาเลก็นอย กอนจะเอยตอ "รอเปด
ประตูใหคุณหนูกอน"

"โธ! วนัหลงัไมตองกไ็ดฮะ ผมโตแลวนะ" ชายหนมุบนออกมาเบาๆ "ไว
เด๋ียวปมกุญแจเพิม่สิ ปาจะไดไมตองอดนอนรอผม"

"แหม...แลวทำไมคณุหนกูลับค่ำนกัละคะ กลางค่ำกลางคนืขบัรถอนัตราย
ออก" หญงิวยักลางคนเอยขึน้ดวยความเปนหวง
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"ไปสงเพื่อนมานะปา"
"บานเพือ่นผหูญงิละสทิา?" ปาพณิหลิว่ตารทูนั ชายหนมุอมยิม้หนาแดง

ปดไมมิด
"เอานาปา ไปนอนเถอะ...เออ...แลวตายังไมนอนอีกหรือ ผมเห็นไฟใน

หองทำงานยังเปดอยู"
"กเ็หมอืนเคยนัน่แหละคะ" ปาพณิตอบยิม้ๆ ปดไฟ ปดพดัลมเดนิออมออก

ไปทางหลังบานที่เปนทางเดินเชื่อมไปยังบานพักได

ปกรณเดนิขึน้บนัไดไปทีช่ัน้สองของตวับาน จากนัน้กต็รงไปยงัหองทำงาน
ของผเูปนตาและเคาะประตเูบาๆ ไดยนิเสยีงอนญุาตกเ็ปดประตชูะโงกเฉพาะหนา
เขามา พรอมกับเอยทกัทายผเูปนเจาของหอง

"กลับมาแลวครับ"
"เขามากอนส"ิ ศาสตราจารยสาโรชเอยบอกหลานชาย กอนเงยหนาขึน้

จากกองตำราทีเ่ปดกระจายไปทัว่โตะ ซึง่นัน่เปนภาพทีป่กรณคนุตาดี ทีแ่ปลกกวา
ทกุวนัคอืบนโตะมแีบบจำลองโลก ดาวและวงโคจรวางรวมอยดูวย ซึง่พอชายหนมุ
เดนิเขามาในหองแลว จงึไดตรงเขาไปดดูวยความสนใจ กอนจะเอยถาม

"โห...อะไรครับเนี่ย"
"แกดไูมออกหรอื!" ชายสงูวยัเอยถามดวยสหีนายิม้ๆ
"ออกสิฮะ" ชายหนุมพยักหนารับ กอนจะถามกลับ "ตกลงตาจะเปลี่ยน

มาสนใจพวกดาราศาสตรบางแลวหรือฮะ?"
สาโรชลกุขึน้มาจากเกาอีห้ลงัโตะเดนิกลบัไปกลบัมาอยางใชความคดิโดย

ไมตอบคำถามนัน้ ขณะทีค่นเปนหลานชายไดแตมองตาม พรอมกับขมวดคิว้ พรอม
กับนึกถึงคำพูดของธนงศักด์ิผูเปนบิดา

"เดี๋ยวนี้เขาทาทางเพี้ยนใหญ แกอยูกับเขานานๆ ระวังจะเพี้ยนตามนะ
เจาอ้ัม" คำเตอืนของบดิาเขากับสถานการณทีเ่ขากำลงัอยตูอนนีจ้รงิๆ

'เฮอ! ไปอาบน้ำดีกวา'  ปกรณคดิในใจ กอนจะเอยขอตวั

ตัว
อย
่าง



12

อธิษฐานรักขามกาลเวลา

"งั้นผมไมกวนดีกวา...ตาอยานอนดึกนกันะครับ"
"อมื..." ชายสูงวยัรบัคำหลานชาย กอนจะเดนิวนกลบัมานัง่ดแูบบจำลอง

เหมือนเดมิ โดยไมสนใจอะไรหลานชายนกั แตพออีกฝายจะเดนิไปเปดประตจูะออก
จากหอง กม็เีสียงถามขึน้ "เออ...พรงุนีว้นัเกดิพอแกไมใชเหรอ"

"...ครบั..." ปกรณตอบไมเตม็เสยีงนกั
"กลับไปหาพอเขาบางสิ เขาคงดีใจท่ีแกกลับไป" สาโรชเอยแนะนำ แต

อีกฝายกลับคานขึ้น
"ลูกเขาออกจะเยอะแยะ คงไมมีเวลามาสนใจวาผมจะไปหรือไมไปงาน

วนัเกดิเขาหรอก แลวอกีอยางพรงุนีผ้มมเีรยีนดวย"
"ไอหลานหวัด้ือ แกจะเรยีนถงึค่ำมืดเชียวหรอื" ชายสงูวยัดุหลานชาย แต

อกีฝายกลบัยิม้ออกมาอยางไมสำนกึ กอนจะพดูยอนใสผเูปนตา
"ผมกค็งจะดือ้เหมอืนตานัน่แหละ กีป่แลวท่ีเอาแตนัง่คร่ำเครงอยกูบัตำรา

พวกนัน้ ไมรจูะทำไปทำไม"
"เรือ่งของแกกบัฉันมนัตางกนั นีเ่ปนการคนพบของโลก สวนแกมนัหนาท่ี

ของลกู" ปกรณลอบถอนใจเบาๆ อยางปลงๆ
"กไ็ดครบั ... แลวตานะ อยานอนดกึนะ"
"รู" สาโรชพยักหนาไปอยางนั้น ดูจะสนใจแบบจำลองมาก จนไมรูวา

หลานชายแอบมองดวยสหีนาเพลยีๆ กอนจะเดนิกลบัไปทีห่องนอนของตน ซึง่อยู
ถัดไปสองหองทันที

หลังจากที่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผาเรียบรอยแลว ปกรณก็เดินมาลมตัวลง
นอนบนเตียงกวางแลวคิดทบทวนเรื่องราวของตนเองกับครอบครัว และผูเปนตา
แทๆ  ทีเ่ขาอาศยัอยดูวยในขณะนี้

นอกจากอาการหมกหมุนกับเร่ืองเดินทางขามเวลาเกือบตลอดเวลาแลว
สาโรชก็ยงัพอจะมใีจดแูลผเูปนหลานชายเพยีงคนเดยีวอยางเขาอยบูาง ภายนอก
ปกรณไดรบัการปรนเปรอดานวตัถจุากบดิาเศรษฐ ีแตหาความสขุทางใจไมไดเลย
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ธนงศกัดิใ์ชเวลาหาเงนิ เลนหนุ แลวกห็าความสขุใหตวัเอง จนปกรณจำหนาแมเลีย้ง
ตวัเองไดไมหมดและไมใสใจดวย พอของเขาใสใจลกูทุกคนเทากัน และดวยวธิเีดียว
กันหมด

บางทเีขาก็สงสัยวาความจรงิแลวพอเคยรกัอะไร หรอืรกัใครจรงิๆ บางหรอื
เปลา

เมือ่คดิถงึเรือ่งนัน้ขึน้มา อกีคำถามกผ็ดุขึน้ในใจ...เขาละ กำลงัคนหาอะไร
ความร่ำรวย ความสำเรจ็อยางพอ ความสขุแบบนัน้ แทจรงิมนัทำใหสขุจรงิหรอื หรอื
การหมกตวัอยกูบัการคนควาอยางตา คนไปใหไดอะไร ใครจะไปเดนิทางขามเวลา
ได ขามไปเพือ่อะไร

แตแลว...คำถามทัง้หมดของเขากย็ตุ ิเมือ่หนาหวานๆ ของวชิดุาลอยมา
ในหวงความคดิ หญงิสาวไมคอยไดพดูดีๆ  กบัเขาดวยซ้ำ ซ้ำยงัชอบสัง่ชอบสอน
เหมือนกับเห็นเขาเปนเด็กอยูตลอดเวลา

แบบนี้กระมังที่เรียกวาเอาใจใส
ชายหนุมอมยิ้มกับตัวเอง กอนจะลุกขึ้นไปเปดเครื่องคอมพิวเตอรที่โตะ

ทำงาน จากนัน้กค็นหาไฟลรปูของวชิดุาท่ีเขาเคยถายไว มรีปูทีห่ญงิสาวเลนละคร
เวทตีัง้แตปสอง รปูใสชดุนกัศึกษาและและรปูทีถ่ายในโอกาสอืน่ๆ รวมถงึตอนทีไ่ป
ออกคายอาสาดวยกันเมื่อปที่แลว

'เฮอ! ไมคอยมรีปูคกูบัปรางเลยแฮะ' ปกรณนกึบนในใจ กอนจะใชเมาส
คลกิ เลือ่นดูรปูภาพไปเรือ่ยๆ จนกระทัง่มาหยดุอยทูีร่ปูรปูหนึง่ ทีว่ชิดุาในชดุสาว
ยโุรปโบราณซึง่เปนชดุท่ีใชแสดงละครเวทเีมือ่ปทีแ่ลวทำหนาดุๆ ใสกลอง ชายหนมุ
มองภาพนั้นพลางถอนหายใจออกมาเล็กนอย แลวคิดถึงคำพูดของคนในรูปที่พูด
ขึ้นเมื่อหลายวันกอน

"เราเปนเพือ่นท่ีสนิทกันแบบนีด้กีวา....ฉนั ฟาง แลวก็อัม้"
"แคเพ่ือน...งัน้เหรอ" ชายหนมุย้ิมขืน่ๆ กอนจะคลกิดูรปูอ่ืนๆ ตอไปสกัพัก

กอนที่จะเตรียมตัวเขานอน
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สองวันตอมา
ที่มาน่ังบริเวณดานหนาตึกคณะ ขาวฟางที่นั่งอยูคนเดียวถึงกับบนอุบ

หลังจากปกรณทีเ่พ่ิงจะเดนิกลบัมาจากซมุขายน้ำท่ีอยไูมไกลนกั ยืน่แกวกาแฟเยน็
ทีต่วัเธอเองฝากซือ้มาให เพราะแทนทีจ่ะเปนลาเตอรอยๆ กลับกลายเปนอเมรกิาโน
ที่คอนขางขมซะอยางนั้น

"นายเปนเพื่อนฉันมากี่ปแลว...ถึงจำไมไดฉันชอบกินอะไร"
"กแ็ลวทำไมฉนัตองรดูวยละ" ปกรณตลีกูมนึ กอนจะทรดุตวัลงนัง่ทีม่าหนิ

ฝงตรงขามเพื่อนสาว
"อาว! ก็มันแสดงถึงความใสใจกับคนใกลชิดไง หรือใจคอนายจะใสใจ

ไดแตยยัปราง ไงละ...พยายามตือ๊มากีป่แลว ปรางมนัไมชอบผชูายจบัจดแบบนาย
หรอก...มันกลัวประวัติซ้ำรอย"

"ซ้ำรอย....ประวตัอิะไร" อัม้ถามเสียงหวนๆ
"อาว! กพ็อมนัไง..." ขาวฟางยัง้ปากไวแคนัน้ เพราะเหน็วชิดุาหอบหนงัสอื

เดินตรงมายงับรเิวณทีต่นกบัปกรณนัง่อย ูและพออกีฝายนัง่ลงแลว เธอจงึเอยถาม
"วันนี้ไมซอมละครหรือปราง!"

"วนันีอ้าจารยใหพกันะ" วชิดุาตอบเพือ่นสาว "ฉนัวาจะไปหาขอมลูเกีย่วกบั
บททีจ่ะแสดงเพิม่หนอย หาในหอสมดุกลางมาไดบางแลวนีไ่ง"

"แหม ตัง้ใจจรงิๆ เลยนะปราง อมื...วาแตจะไปหาขอมูลทีไ่หนละ ฉนัจะไป
เปนเพือ่น..." ยงัไมทนัทีข่าวฟางจะพดูจบ ปกรณกเ็อยแทรกขึน้

"ปราง...ใหผมไปดวยนะ"
"ไมตองหรอก!...วนันีว้นัเกดิคุณลงุไมใชเหรอ" วชิดุาขดัดวยสหีนา น้ำเสยีง

จรงิจงั แตอกีฝายกย็งัจะขอตามไปใหได
"มนักใ็ช... แตผมจะไปไมไป พอก็ไมไดแครอะไรหรอก"
"เธอควรไปทีน่ัน่ เพราะไมวาเวลาสขุหรอืทกุขทีส่ดุ เราทกุคนยอมอยาก

อยกูบัคนทีร่กั พอทกุคนดวย เธอเปนคนสำคญัของทาน" วชิดุาเอยเตอืนเพือ่นหนมุ
กอนจะพบวาในแววตาดือ้ๆ ของเขามรีองรอยของความเศราหมอง ซึง่เธอเขาใจดี
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ภาคินหวัเราะ วางมอืเรยีวยาวใหญของผพูอลงทาบกบัทองทีค่มุครองชวีติ
นอย วชิดุาวางทาบลงบนหลงัมอืของภาคนิ สายเลอืดถายทอดความรกัความอบอนุ
สูกัน

"ผมกำลังฝนไปหรือเปลา...แตถาเปนความฝนก็เปนฝนที่ดีมาก"
"แลวถาเปนความจริงละคะ" สิ้นคำพูดของภรรยา เขายิ้มแลวกมลงจูบ

ที่เรือนผมดำเงางามของเธอ
"ผมก็มีความสุขเหลือเกิน"
วชิดุารสูกึไดองิแอบพงิอยกูบัรางสูงใหญมัน่คง เธอหลบัตาลงเหน็ภาพที่

ซอนอยใูนความจำสวนลกึ รอยสมัผสัและกลิน่ไอของอดตีเมือ่วนัวาน ไมวาวันเวลา
จะเลยผานไปสักเทาใด

"ฉนัรกัคุณคะ คณุภาคนิ เราจะทำทกุๆ วนัใหเปนเวลาทีม่คีาท่ีสดุ มคีวาม
ทรงจำดวยกัน"

ภาคนิโอบกระชบัรางบางไวแนบหวัใจ ความรักซาบซานอาบอนุไปทัง้อณู
รางของคนทัง้สอง ไมใชพนัธะสญัญาผูกพนั ตางกร็.ู..ความรทูำใหเปนอสิระเบาและ
ลองลอยไปสกูระแสของกาลเวลา…
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