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เขียน

มันเป็นพวกชอบหนังสือภาพ

ขณะที่ผมเป็นพวกชอบนิยายแอ๊กชั่นไซไฟ

จึงมีหลายครั้งที่เราสองคนไปซื้อหนังสือด้วยกัน

— Chiffon_cake

ก า ร อ ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า คั ญ

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



คํานําสํานักพิมพ์

	 ขึ้นชื่อว่า ‘เฟรนด์โซน’ เชื่อว่าสถานการณ์แบบนี้คงเคยเกิดขึ้นกับใคร 

หลาย  ๆ  คน แต่ในมุมของคนที่ถูกแอบรักนั้น หากเขาได้มารับรู้ความรู้สึก 

ของเราเข้าโดยบังเอิญจะเป็นยังไงนะ คงเหมือนกับ  ‘ปีย์’ ที่อยู่  ๆ  ก็เกิด 

ปาฏิหาริย์ทำให้เขาไปปรากฏตัวอยู่ในรูปภาพของตัวเองที่ห้องของ  ‘ไคท์’  

เพื่อนในกลุ่มได้อย่างไม่มีเหตุผล  และทำให้เขารู้ความลับที่ไคท์ปกปิด 

มานาน

	 การต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้มันยากมากสำหรับปีย์ เพราะทุกครั้งที่เจอ 

หน้า ไคท์ไม่เคยแสดงออกว่าแอบชอบเขาเลย แต่ทุกครั้งที่เขาไปปรากฏตัว 

อยู่ในรูปที่ห้องของไคท์ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกลับตรงกันข้ามและทำให้ปีย์ 

เกิดความสับสนขึ้นในหัวใจ หากอยากรู้แล้วว่าไคท์จะออกจากเฟรนด์โซน 

ได้ไหม และเหตุการณ์ประหลาดนี้เกิดขึ้นกับปีย์ได้ยังไง รีบพลิกหน้าถัดไป 

ไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะ
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ภาคปีย์
โลกของคนที่ถูก (แอบ) รัก
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จำได้ว่าเมื่อกี้  ผมกำลังอยู่บนเครื่องบินขากลับกรุงเทพฯจากปารีส  

แต่ทำไมตอนนี้ถึงได้มาอยู่ในห้องนอนห้องหนึ่งที่ไม่คุ้นตาเลย

นี่มัน...เหี้ยอะไรเนี่ย

ผมฝันอยู่เหรอ

แต่มันเป็นความฝันที่เกิดขึ้นรวดเร็วเกินไปหรือเปล่า เร็วจนเหมือน 

ภาพตัดเข้าฉากใหม่แบบในละครหรือภาพยนตร์

เหมือนผมวาร์ปได้ยังไงยังงั้นเลย

ผมจำความรู้สึกเมื่อครู่ได้ราง  ๆ  ว่าผมกำลังง่วงสุด  ๆ และก็น่าจะ 

ผล็อยหลับไปบนเครื่อง แต่ทำไมผมถึงยังรู้สึกตัวอยู่ และที่สำคัญร่างกาย 

ก็ไม่สามารถขยับเขยื้อนได้เลยแม้แต่น้อย

สิ่งที่ขยับได้มีเพียงลูกตาที่สามารถมองเห็นวิวภายในห้องนอนนี้ได้ 

อย่างชัดเจน เป็นห้องนอนทั่วไปที่ผมเดาว่าเจ้าของน่าจะยังไม่เข้าสู่วัยทำงาน  

ที่โต๊ะหัวเตียงผมเห็นหนังสือเรียนวิชาธุรกิจ และบนนั้นก็ถูกวางทับด้วย 

หนังสือการ์ตูนอีกสองสามเล่ม

ส่วนทางด้านขวามีของเล่นมากมายจัดวางอย่างเป็นระเบียบและ 

มีสไตล์แม้ว่าจะละลานตาจนเกินไปบ้าง ของเล่นพวกนี้น่าจะมาจากหนังและ 

การ์ตูนชื่อดัง ซึ่งผมพอจะเดาได้ว่าของพวกนี้ราคารวมกันไม่น่าจะใช่เล่น ๆ 

เจ้าของห้องน่าจะเป็นนักศึกษา แถมยังเป็นนักศึกษาท่ีมีฐานะเสียด้วย

บทนำ
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ให้ตายเถอะวะ ทำไมผมต้องมาสำรวจห้องนอนของใครก็ไม่รู้นี่ด้วย 

แลว้ทำไมตอ้งมาตดิแหงก็ ขยบัอะไรกไ็มไ่ดแ้มก้ระทัง่ปาก นีม่นัเกดิอะไรขึน้ 

กับผมกัน

แต่เท่าที่รู้สึก...ผมว่านี่ไม่น่าจะใช่ความฝัน

ผมคิดว่าตัวเองมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนดีทุกอย่างแม้จะตกอยู่ใน 

สภาพแข็งทื่อไปหมดทั้งตัว ผมมองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจน แถมยังสามารถ 

คิดได้เหมือนตอนที่ผมอยู่ในสภาวะปกติ เพียงแต่ขยับตัวไม่ได้เลย

ผมลองบังคับให้ตัวเองตื่น แต่บัดซบเอ๊ย...ผมจะตื่นได้ยังไงในเมื่อ 

ตัวผมนั้นตื่นอยู่แล้ว

ใจผมชักจะเริ่มรู้สึกสิ้นหวังกับสภาพตัวเอง เพราะผมทำเหี้ยอะไร 

ไม่ได้สักอย่างนอกจากอยู่นิ่ง ๆ แล้วมองข้าวของในห้องไปอย่างนั้น

มีของบางอย่างในห้องที่สะดุดตาผม ของสิ่งนั้นเป็นของที่เมื่อไม่กี่ 

วันก่อนใครคนหนึ่งที่ผมรู้จักแม่งเห่อหนักมาก เป็นกระเป๋าแบรนด์ดังรุ่น 

ลิมิเต็ดที่มาคอลแล็บกับการ์ตูนเรื่องหนึ่ง เข้ามาในไทยเพียงไม่กี่ใบ แล้ว 

ไอ้คนนี้ที่เป็นเพื่อนผมแม่งก็ไปไฟต์มาจนได้เป็นเจ้าของในที่สุด

ผมยังจำเสียงตอนมันอวดกระเป๋าได้อยู่เลย ที่จำได้ฝังใจเพราะเป็น 

กระเป๋าแบรนด์เนมท่ีคอลแล็บกับการ์ตูนยุคเก่าแต่ก็ทำได้เท่และทันสมัยสุด ๆ 

หรือว่า...

นี่จะเป็นห้องของไอ้ไคท์

เอ่อ...ไม่น่าจะใช่มั้ง เจ้าของห้องนี้แม่งไม่น่าจะเป็นไอ้ไคท์เพื่อนผมที่ 

เป็นเพลย์บอยตัวเอ้หาตัวจับยาก คนที่เปลี่ยนคนควงอาทิตย์ละเจ็ดคน 

คนนั้น  ด้วยความที่มันต้องหิ้วคนที่มันควงไปนอนกกด้วยบ่อยมาก  ๆ  

แน่นอนว่าคงเป็นห้องที่ทำให้คู่ขารู้สึกประทับใจแล้วก็พร้อมที่จะทำกิจกรรม 

แบบนั้น คนแบบมันต้องมีห้องนอนที่สุดแสนจะเท่ เซ็กซี่ และโรแมนติก  

ต้องอบอวลไปด้วยกลิ่นน้ำหอมเซ็กซี่ ๆ ราคาแพงอะไรเทือก ๆ นั้นมากกว่า

ห้องนี้คงไม่ใช่ห้องไอ้ไคท์หรอก

แต่แม่งเอ๊ย หนังสือเรียนวิชาธุรกิจท่ีหัวเตียงน่ัน...ผมเองก็มีเหมือนกัน

แลว้เสือ้แจก็เกต็ยนีแบรนดบ์าเลนเซยีกาตวัทีว่างพาดบนเตยีงตวันัน้... 
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ผมจำได้ว่าไอ้ไคท์มันก็ชอบใส่เป็นประจำ

ตอนนี้เปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นห้องนอนของไอ้ไคท์เริ่มพุ่งทะยานจนเกือบ 

เต็มร้อย

นี่มันห้องไอ้ไคท์จริงเหรอ ห้องไอ้ไคท์เนี่ยนะ

แล้วมันธุระอะไรที่ผมจะต้องมาส่องห้องนอนมันด้วยวะ!

“คุณคะ”

ผมว่าผมได้ยินเสียงใครบางคนจากที่ไกล  ๆ แสนไกล...ราวกับว่าเป็น 

เสียงที่มาจากท้องฟ้า

“คุณคะ ขอโทษนะคะ”

ภาพในห้องนอนเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นภาพจอดูหนังบนเครื่องบิน... 

ภาพที่ผมเห็นก่อนที่จะหลับไปก่อนหน้านี้ คนที่เรียกคือคุณแอร์โฮสเตส 

คนสวย เธอมองผมพร้อมกับรอยยิ้ม

เชี่ย ผมกำลังอยู่บนเครื่องบินนี่หว่า

ว่าแต่...ทำไมผมกลับมาอยู่นี่ แล้วห้องนอนเมื่อกี้ล่ะ

“ตอนนี้เครื่องกำลังจะแลนดิ้งแล้วค่ะ”

ผมส่งยิ้มบาง  ๆ  ให้เธอแล้วสะบัดหัวตัวเองด้วยความมึนงง โอเค  

นั่นอาจจะเป็นความฝัน เป็นฝันที่ผมเข้าไปในห้องนอนของคนที่คาดว่า 

น่าจะเป็นไอ้ไคท์ มันไม่มีอะไร มันเป็นเพียงแค่ฝันประหลาด  ๆ ในช่วงเวลา 

สั้น ๆ ก็เท่านั้นเอง

แต่แม่งเอ๊ย ฝันเหี้ยไรไม่รู้ ตีเป็นหวยไม่ได้ด้วยซ้ำ ผมควรจะทำใจ 

แล้วก็ลืม ๆ มันไป

ทว่าคิดแบบนั้นได้เพียงไม่กี่นาที เพราะตอนที่เครื่องบินกำลังลด 

ระดบัลง ผมทีเ่ผลอหลบัไปอกีครัง้กไ็ดเ้ปลีย่นจากภาพทีผ่มเหน็บนเครือ่งบนิ 

เป็นห้องนอนนั่นอีกรอบ จนตอนนี้ผมเริ่มจะรู้สึกแล้วว่าทันทีที่ผมหลับ  

จิตของผมแม่งจะต้องมาอยู่ในห้องนอนนี่ มามองไอ้ห้องนอนบ้า  ๆ  นี่ไม่ว่า 

ผมจะยินยอมพร้อมใจหรือไม่

...

นี่มัน...ไม่รู้จะอธิบายยังไง
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มันว็อทเดอะฟัคมาก ๆ อะครับ!

คราวนี้ผมไม่ได้เห็นเพียงห้องนอนเปล่า  ๆ ผมเห็นไอ้ไคท์...ไอ้ไคท์ 

เพื่อนผมเดินเข้ามาในสภาพที่ลำตัวท่อนบนเปียกซ่กพร้อมกับมีผ้าขนหนู 

พันส่วนล่างเอาไว้อย่างคนที่เพิ่งจะอาบน้ำเสร็จ

เชี่ย นี่ห้องไอ้ไคท์จริง ๆ ด้วยว่ะ

ผมกะจะอ้าปากร้องเรียกเพื่อน แต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนริมฝีปาก 

ก็ไม่ขยับ สิ่งเดียวที่ทำได้มีเพียงแค่ส่งสัญญาณผ่านสายตา ซึ่งเอาจริง ๆ นะ 

ผมคิดว่าไคท์ไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่าผมอยู่ในห้องของมันตอนนี้

แล้วมันมองเห็นผมเป็นยังไง ผมคืออะไรในสายตาของมัน

ไคท์เดินปฏิบัติกิจวัตรของมันอย่างเป็นธรรมชาติ ในขณะที่ผมเริ่ม 

รู้สึกสะอิดสะเอียนตัวเองเพราะผมในตอนนี้แม่งอย่างกับเป็นพวกถ้ำมอง  

สาบานได้ว่าผมไม่เคยคิดอยากจะมาทำอะไรแบบนี้ แม้แต่กับแฟนตัวเอง 

ผมก็ไม่คิดจะอยากส่องเขาแบบนี้เลยเถอะ นี่มันรุกล้ำความเป็นส่วนตัว 

ชัด ๆ 

แต่จะโทษผมทั้งหมดมันก็ไม่ถูก ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น และผม 

ต้องการอะไรแบบนี้ซะที่ไหนกันเล่า!

“ฮัลโหล” ผมได้ยินเสียงไคท์มันรับโทรศัพท์ “อะไรนะเก็ท มึงมา 

ทำซากอะไรแถวนี้วะ”

ไอ้เก็ทนี่แม่งก็เพื่อนผม ทุกอย่างที่ผมเห็นมันดูจริงมาก มากเหมือน 

มันเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้

“อ๋อ จะมารอรับไอ้ปีย์เหรอ”

และไอ้ปีย์ที่ว่านั่นคือผมเอง

นี่มัน...ทำกูขนลุกไม่หยุด

นี่มันอย่างกับ...เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ในระหว่างที่ผม 

อยู่บนเครื่องบิน ไอ้ไคท์ก็เพิ่งจะอาบน้ำเสร็จและกำลังคุยโทรศัพท์กับไอ้เก็ท

ผมคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย

“แล้วเครื่องมันลงกี่โมงอะ”

ฟังสิ่งที่มันพูดสิครับ เจอแบบนี้ผมยิ่งเชื่อหนักเข้าไปอีกว่านี่ไม่ใช่ 
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ความฝัน มันคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ตอนที่ผมกำลังหลับอยู่บน 

เครื่องบิน ไอ้เก็ทกับไอ้ไคท์ก็กำลังคุยโทรศัพท์กันอยู่ ผมเห็นไอ้ไคท์ในช่วง 

เวลาเดียวกันกับตอนที่ผมหลับอยู่บนเครื่องบิน

ไม่อย่างนั้นมันคงไม่มีคำถามแบบนั้นเกิดขึ้นมาหรอก

ผมสะดุ้งเล็กน้อยตอนที่ไอ้ไคท์มันเดินเข้ามาใกล้ จากนั้นมันก็จ้อง 

หน้าผม ผมส่งสายตาพยายามบอกมันว่าผมอยู่ตรงนี้ ผมได้ยินสิ่งที่มันพูด 

มองเห็นสิ่งที่มันกำลังทำทุกอย่าง แต่นัยน์ตาที่ไคท์มองผมนั้นมันว่างเปล่า 

เกินไป

ว่างเปล่าเหมือนกำลังจ้องสิ่งที่ไม่มีชีวิต

สิ่งที่เป็นรูปปั้นไม่ก็รูปภาพ...อะไรแบบนั้น

“งั้นก็อีกแป๊บเดียวเองนี่ มึงไม่ต้องแวะมาคอนโดกูหรอกมั้ง”

ผมรู้สึกขนลุกขนพองที่เห็นเพื่อนตัวเองอย่างชัดเจนเต็ม  ๆ  ตา แต่ 

คุยเหี้ยอะไรกับมันไม่ได้เลย

“สดั แลว้มงึขีท้ีส่นามบนิไมไ่ดห้รอืไง เออ ๆ อยากแวะมาขีก้แ็วะมา”

ผมเห็นไอ้ไคท์คว้าผ้าใกล้มือมาเช็ดผม...ครับ มันคว้าผ้ามาเช็ดผม 

จริง ๆ 

ตัวผมแข็ง  ๆ ใช่ ผมรู้สึกว่าตัวผมเป็นของแข็ง สังเกตจากท่าทาง 

การเช็ดของไคท์

อะไรกัน

มันจะมาเช็ดผมทำไม

“งั้นเดี๋ยวกูไปรับไอ้ปีย์กับมึงด้วยเลยละกัน”

เดี๋ยวก่อน มันจะมารับผมกับไอ้เก็ทเหรอ อย่าเพิ่งได้มั้ย ผมยังคิด 

อะไรไม่ออกเลย

ตอนนี้ถ้าอ้าปากได้ผมคงอ้าปากค้างไปแล้ว จะไปมีอารมณ์มาเสวนา 

กับไคท์ได้ยังไงกัน ในเมื่อผมกำลังอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของมัน แถมยังเพิ่งรู้ 

ด้วยว่าเพลย์บอยคนนี้แม่งเนิร์ดขนาดนี้

มันเป็นเรื่องจริงอีกด้านของไคท์ที่ผมเพิ่งรับรู้ แต่ก็ช่างเถอะ นั่น 

ไม่ใช่ประเด็นสำคัญในตอนนี้

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



Chiffon_cake

7

เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือ...ทำไมผมถึงกลายมาเป็นแบบนี้ได้!

“เออ แค่นี้แหละ”

ไคท์กดวางสายไปแล้ว พอมันเช็ดผมเสร็จมันก็เอาแต่จ้องมองผม

เอ่อ...เพื่อน มันแปลก ๆ อยู่นะที่มึงเอาแต่จ้องกูแบบนี้

“เฮ้อ คิดไปคิดมา กูนี่ทำเป็นเล่นใหญ่อย่างกับมึงตายแล้ว”

เอ่อ...มันว่าไงนะ มันคุยกับผม แปลว่ามันรู้เหรอว่าผมอยู่นี่

ผมอ้าปากพยายามส่งเสียง แต่สุดท้ายเสียงที่ออกไปก็เป็นเพียงลม 

เปล่า ๆ ไม่ใช่เสียงพูดอะไรใด ๆ 

“เชี่ยละ ถ้าไอ้เก็ทมาเห็นมันคงตกใจ” ไคท์เริ่มจับบางอย่างบน 

ตัวของผม ผมได้ยินเสียงกุก ๆ กัก ๆ แล้วโลกที่เห็นก็เอียงไปหมด เพราะ 

ไคท์แม่งหิ้วผม...ครับ ไคท์แม่งหิ้วผมจริง  ๆ “มึงไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าก่อน 

ก็แล้วกันนะ”

เริ่มแน่ใจแล้วว่าสิ่งที่ผมอยู่ในตอนนี้ก็คือกรอบรูป เพราะเห็นเงา 

สะท้อนจากกระจกตู้เสื้อผ้าว่าผมอยู่ในกรอบรูปจริง  ๆ และก็กำลังจะถูก 

ไอ้ไคท์ยัดเข้าไปเก็บในตู้ แถมมันยังเอาเสื้อผ้าหลายตัวมาวางทับเอาไว้อีก

ภาพที่เห็นจึงมืดสนิท แต่ทว่ายังรู้สึกตัวอยู่ เหมือนตอนที่กำลัง 

หายใจปกติดีหมดทุกอย่าง ไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงฝีเท้าของไคท์ 

ที่ดังขึ้นภายนอกตู้เสื้อผ้า

เชี่ยยยย นี่กูสิงอยู่ในรูปตัวเองได้จริง ๆ เหรอวะ

และประเด็นที่สำคัญกว่านั้นก็คือ...การที่คนเราจะมีรูปเพื่อนในกลุ่ม 

ซึ่งไม่ค่อยสนิทแขวนไว้ที่ฝาผนังห้องนอนมันจะมีได้กี่เหตุผลกัน แล้วถ้า 

หากว่าไคท์มันบริสุทธิ์ใจ มันจะรีบซ่อนรูปของผมเพราะไม่อยากให้เพื่อน 

คนอื่นมาเห็นทำไม

หรือว่า...

หรือว่ามันจะแอบชอบผม

มะ...ไม่จริงน่า คนที่เป็นเพลย์บอยอย่างไคท์เนี่ยนะ

แม่งดูเป็นไปไม่ได้สุด ๆ 

มันไม่น่าจะมาแอบชอบผมที่เป็นเพื่อนของมันได้เลย
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ผมไม่มีทางรู้สึกปกติ  กับสิ่งที่ผมเพิ่งประสบพบเจออย่าง 
แน่นอน

เก็ทมารอรับผมพร้อมกับไคท์ ผู้ที่ผมรู้แล้วว่ามันเคยมีรูปของผม 

ติดอยู่บนผนังห้องนอนก่อนที่ไอ้เก็ทจะไปถึงคอนโดของมัน แน่นอนว่าผม 

ยังไม่ปักใจเชื่อว่าไคท์มันจะแอบชอบผม แต่ที่แน่  ๆ  คือรู้สึกงุนงงไม่น้อย 

ที่มันมีรูปผมอยู่ในห้องนอนของมัน ไม่รู้จริง ๆ ว่ามันมีเหตุผลอะไร

และผมก็โคตรจะไม่รู้ด้วยว่าทำไมผมถึงกลายเป็นแบบนั้นไปได้  

แบบที่จิตผมสามารถไปอยู่ในรูปของตัวเองในยามที่กายหยาบของผมหลับ

ทางเดียวที่ผมจะพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นแบบที่คิดจริง ๆ ไหม คือผมต้อง 

ถามไอ้ไคท์ว่ามันมีรูปของผมในห้องนอนหรือเปล่า ถ้าไม่มี...แปลว่าสิ่งที่ 

เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ผมละเมอเพ้อพกไปเอง

“ได้ข่าวว่ามึงตดหน้ารูปโมนาลิซาเหรอวะ ฮ่า  ๆ  ๆ” เก็ทแซวขึ้นมา 

ทำให้ผมลืมสิ่งที่อยากจะถามไคท์ไปชั่วขณะ

“กูไม่ได้ตด ไอ้สาดดด” ผมโวยวาย

คอือยา่งนีค้รบั กอ่นหนา้นีท้ีผ่มยงัอยูป่ารสี ผมเดนิทางไปพพิธิภณัฑ ์

ลูฟวร์เพราะกะจะไปยลโฉมงานศิลปะระดับโลกอย่างภาพวาดโมนาลิซา  

จำได้ว่าตอนนั้นคนแม่งแออัดกันเยอะแยะฉิบหายเพื่อรอดูภาพวาดฝีมือ 

ของเลโอนาโด ดา วินชี ผู้ล่วงลับ ผมหงุดหงิดอยู่แล้วเป็นทุนเดิมจากการ 
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ที่ทะเลาะกับแฟนแบบข้ามประเทศ การที่ต้องไปเจอคนเยอะ  ๆ  แบบนั้น 

ทำให้ผมไม่สบอารมณ์หนักกว่าเก่า

จนกระทั่งมีชายคนหนึ่งตะโกนบอกคนไปทั่วว่าผมตด (เหมือนแม่ง 

หมั่นไส้ผมมาตั้งแต่ชาติปางไหนอะ) ทำให้มนุษย์ทุกคนตรงนั้นมองผม 

ด้วยสายตาประณามหยามเหยียดในสิ่งที่ผมไม่ได้ก่อ ผมที่หัวร้อนอยู่แล้ว 

จึงต้องรีบออกจากที่ตรงนั้นอย่างเกรี้ยวกราด และก็ได้มองหญิงสาวใน 

ภาพวาดอยู่เพียงสองวินาทีเท่านั้น

ทันเห็นเพียงแค่เสี้ยวกระผีกจริง ๆ 

โถ แต้มบุญกูนี่หนอ

นั่นเป็นเหตุการณ์ก่อนที่ผมจะเดินทางกลับมายังประเทศไทย เรื่อง 

ชวนหงุดหงิดมากมายหลายอย่างทำให้ผมเอาแต่ดูหนังตลอดการเดินทาง  

และก็เผลอหลับเอาตอนก่อนใกล้จะถึงเวลาแลนดิ้ง ซึ่งเป็นตอนเดียวกับ 

ที่ผมเห็นภาพในห้องนอนของไอ้ไคท์นั่นแหละ

“มึงคือตำนาน” ไคท์กอดอกแล้วมองผมยิ้ม ๆ  ด้วยท่าทางที่แสนจะ 

เท่ “เป็นกูกูจะเก็บเรื่องนี้ไว้เล่าให้ลูกหลานฟัง ไม่ค่อยมีใครมีโอกาสได้ไป 

ตดหน้ารูปโมนาลิซาจริง ๆ นะเว้ย”

ผมส่งยิ้มฝืด  ๆ  ไปให้มัน รู้สึกแย่ฉิบหายที่ผมมองเพื่อนตัวเองด้วย 

สายตาผิดปกติไป ทั้ง ๆ ที่มันไม่มีอะไรผิดปกติเลย

ไอ้คนที่ผิดปกติจริง ๆ มันคือกูนี่แหละโว้ย ให้ตายสิพับผ่า

“ตามมา  ๆ”  เก็ทเดินนำหน้าไป ผมลากกระเป๋าไปพลางเดินไป 

พร้อม ๆ กับไคท์

โอกาสของผมมาถึงแล้ว แม้จะยังรู้สึกฝืน  ๆ แต่ผมคิดว่าผมควร 

ตัดสินใจที่จะรีบถามมันก่อนที่โอกาสของผมจะหลุดลอยไป

“ไคท์” ผมเอ่ย

“หืม?”

“มึงมีรูปกูอยู่ในห้องนอนมึงมั้ยวะ”

“แค็ก ๆ ๆ” จู่ ๆ ไคท์ก็ไออย่างรุนแรงจนผมต้องเอื้อมมือไปแตะไหล ่

ของมันเลยทีเดียว ผมคงจะถามมันตรงเกินไปมั้ง มันถึงได้สำลักขนาดนี้
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“ไหวมั้ย”

“ไหว  ๆ” มันยกมือเป็นเชิงบอกผมว่าไม่เป็นไร “เมื่อกี้มึงถามกูว่า 

อะไรนะ”

“ในห้องนอนมึงมีรูปกูหรือเปล่า”

“บ้า  จะไปมีได้ยังไง”  ไคท์เสียงดังขึ้นนิดหน่อย  “ห้องกูมีแขก 

มาเยือนเสมอนะ กูจะเอารูปคนที่หล่อกว่ากูไปไว้ในห้องทำไมให้คะแนนกู 

ลดวะ มึงนี่ถามอะไรพิลึก ๆ”

เออ จริงของมัน บางทีเรื่องนี้มันอาจจะพิลึกเกินไปก็ได้

อาจจะเป็นเพียงแค่ความฝัน...

แต่ก็นะ ถ้าเป็นความฝันจริงมันก็คงเป็นความฝันที่แม่งสมจริง 

ฉิบหาย เป็นฝันที่น่าสับสนงงงวยสุด ๆ เพราะตั้งแต่นาทีที่ผมเห็นห้องนอน 

ไอ้ไคท์จนถึงตอนนี้ ผมก็ยังไม่ได้นอนสักวินาทีเลยเหอะ

แล้วสรุปมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่

“มึงแน่ใจนะว่าไม่มี”

“ตลกแล้วปีย์ ทำไมกูต้องมีรูปมึง” ไคท์ยังคงยืนยันคำเดิม

แม่ง หรือจะคิดไปเองว่าผมเห็นห้องนอนไอ้ไคท์ผ่านรูปของตัวเองวะ

“คืนนี้เอาไงวะไคท์” เก็ทเดินช้าลงเพื่อที่จะได้เดินไปพร้อม  ๆ กับไคท์ 

“เฟรนด์มันยืนยันว่ามึงต้องไปให้ได้ ที่ร้านนั้นมีคนงานดีเยอะนะเว้ย”

“ไปสิครับ ทำไมจะไม่ไป”

“ตอนอยู่บนรถเมื่อกี้มึงยังบอกเลยว่าไม่ไป”

“คนเรามันเปลี่ยนใจกันได้!”

ผมมองแผ่นหลังของไคท์ที่เดินตีคู่ไปกับไอ้เก็ท บทสนทนาของมัน 

ทั้งคู่เป็นสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าไคท์แม่งน่าจะเป็นคนสุดท้ายบนโลก 

ใบนี้ที่จะมีรูปผมประดับเอาไว้ในห้อง

เพลย์บอยอย่างมันไม่น่าจะมาชอบคนอย่างผม...คนที่เป็นเพื่อนมัน

สิ่งที่ผมเห็นคงเป็นเพียงมนตราชั่วครู่ที่ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงได้เกิดขึ้น 

กับผมคนนี้

แต่ผมยังเชื่อว่าผมไม่ได้ตาฝาด ความรู้สึกตอนที่ติดอยู่ในรูปนั้น 
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เหมือนตอนที่ผมกำลังเดินตามหลังเพื่อนทั้งสองคนอยู่ตอนนี้เด๊ะ  ๆ ผม 

อายุยี่สิบสอง แถมยังตัวโตเป็นควาย ทำไมจะแยกไม่ออกว่าความรู้สึกไหน 

คือความรู้สึกที่เป็นของเราและเป็นสิ่งที่เรากำลังรู้สึกอยู่จริง ๆ 

แล้วสิ่งที่ผมเห็นก่อนหน้านี้ ผมก็มั่นใจฉิบหายว่าผมไม่ได้เพ้อเจ้อ

ไม่ว่าเรื่องนี้มันจะมีความหมายว่ายังไงก็ตาม ไคท์มันก็ให้คำตอบผม 

ไม่ได้ ฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องทำต่อไปก็คือ คงต้องลองพิสูจน์อะไรบางอย่าง 

ด้วยตัวของผมเอง

อย่างน้อยก็ต้องยืนยันให้ได้ว่าผมไม่ได้สติหลอนไป

* * *

แม้จะเหนื่อยสายตัวแทบขาด แต่ผมก็ยังทำใจหลับไม่ลงอยู่ดี

คือว่า...ผม...เอ่อ...ผมกลัวครับ

กลัวว่าจะต้องไปอยู่ในกรอบรูปอีก แล้วหัวผมก็หยุดคิดไปต่าง  ๆ  

นานาไม่ได้ ถ้าต้องกลับไปอยู่ในกรอบรูปและไม่สามารถกลับออกมาใช้ชีวิต 

ปกติได้อีกต่อไป ผมว่าอันนั้นมันคือความทุกข์อย่างหนักหนาสาหัสยิ่งกว่า 

ตายไปก่อนที่จะได้บอกรักคนที่เรารักอีกนะ

ฉะนั้นสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ในตอนนี้คือ...ผมใกล้จะประสาทแดกเต็มทน

เพราะอีกใจหนึ่งผมก็ยังอยากรู้ว่ามันคืออะไรและเกิดขึ้นได้ยังไง  

ในเมื่อผมเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังไม่ได้ ก็คงต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง 

จนกว่าผมจะได้คำตอบนั่นแหละ

หลังจากที่ดิ้นพล่านอยู่บนเตียงไปมา ในที่สุดผมก็คิดได้ว่าควรจะทำ 

ยังไงต่อ ผมสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ พยายามตั้งสติเพื่อวางแผนให้กับตัวเอง

อันดับแรก...ผมควรต้องนอนก่อน

บอกเลยว่าแม่งเป็นขั้นตอนที่ผมยินดีพร้อมที่จะทำมากที่สุด ร่างกาย 

ของผมมันไม่สามารถฝืนให้ตัวเองตื่นได้อีกต่อไปเนื่องจากเหนื่อยฉิบหาย  

ผมจึงพาตัวเองไปที่เตียงหลังจากที่ปิดไฟปิดผ้าม่านทุกอย่างแล้ว จากนั้น 

ผมก็...
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ครืด ครืด

ได้ยินเสียงโทรศัพท์สั่น

แม่งเอ๊ยยยย ใครโทร.มาวะ!

แต่ความโกรธของผมก็ละลายหายไป แปรเปลี่ยนเป็นความตกใจ 

แทบจะในทันทีเมื่อเห็นชื่อของคนที่โทร.เข้ามา

ฉิบหายละ ผมลืมแฟนตัวเองไปเลย

“ฮัลโหล”

[ปีย์ถึงไทยแล้วเหรอ ทำไมไม่โทร.มาบอก นี่เราไม่ได้เจอกันมา 

จะยี่สิบวันแล้วนะ]

ผมกลืนน้ำลายลงคออย่างฝืด  ๆ ปกติแล้วอะตอมไม่ใช่คนที่จะ 

หงุดหงิดกับอะไรง่าย  ๆ แต่เรื่องนี้ผมผิดจริง...ผมน่าจะติดต่อแฟนทันที 

ที่ตัวเองลงจากเครื่อง และอีกอย่างหนึ่ง...เราสองคนยังไม่ได้เคลียร์เรื่องที ่

ทะเลาะกันตอนผมอยู่ปารีสเลย เรียกได้ว่าผมอาจจะโดนทั้งขึ้นทั้งล่อง

“ขอโทษ นีก่เ็พิง่ถงึคอนโดเอง เลยยงัไมไ่ดโ้ทร.หาตอม” ผมรูส้กึผดิ 

จากใจจริง “ขอโทษจริง ๆ นะ”

[แล้วใครไปรับปีย์อะ]

“ไอ้เก็ทกับไอ้ไคท์”

[อ้อ]

“...”

[ที่จริงปีย์บอกให้เราไปรับปีย์ก็ได้นะ]

“ไม่อยากรบกวนตอม” ผมเอ่ยเสียงอ่อย คือผมเป็นห่วงแฟนน่ะ  

ไม่ค่อยอยากให้เขาขับรถจากใจกลางกรุงเทพฯเพื่อมารับผมที่สุวรรณภูมิ 

ซึ่งมันเป็นระยะทางที่ไกลอยู่เหมือนกัน และที่สำคัญ...เราสองคนทะเลาะ 

กันอยู่ไม่ใช่หรือไง

หรือถ้าอะตอมลืมไปว่าเราทะเลาะกันอยู่ผมว่าก็โอเคนะ มันดีจะตาย 

ที่ไม่ได้อยู่ในบรรยากาศมาคุกับคนที่เรารักอะ

[รบกวนอะไรกัน เราคบกันมาจะปีหนึ่งแล้วนะ ไม่ต้องเกรงใจกัน 

หรอก]
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“แหะ ๆ งั้นเอาไว้คราวหลังเราจะรบกวนตอมนะ”

[อื้ม] เสียงของอะตอมในตอนนี้เหมือนกำลังอยู่ภายในรถ

“ตอมกำลังจะไปไหน”

[กำลังจะออกไปหาอะไรทาน]

“โทษทีนะ ถ้าเราไม่เหนื่อย เราคงพาตอมไปแล้ว”

[วันหลังค่อยมาเจอกันก็ได้ อีกสองวันก็เปิดเทอมแล้วนี่ เจอกัน 

วันนั้นเลยก็ได้]

“ไม่เอา อยากเจอตอมพรุ่งนี้อะ”

[เราไม่ว่างแล้วน่ะสิ นัดกับเพื่อนไปแล้ว ว่าจะไปดูแกลเลอรี่กัน]

“ไปกับพวกนัทเหรอ”

[ใช่]

“เราไปด้วยได้มั้ย”

[ไม่แน่ใจแฮะ] อะตอมเอ่ย [ปีย์ก็รู้ว่าเพื่อนเรามีแต่พวกติสต์ ถ้า 

มีคนนอกไปด้วยในทริปที่คุยกันไว้แล้วว่ามีคนไปแค่นี้ เรากลัวว่าเพื่อนเรา 

จะอึดอัดใจ]

“อ้อ” ผมพยักหน้ารับรู้ทั้ง  ๆ  ที่อะตอมไม่เห็น เขาเป็นเด็กคณะ 

ศิลปกรรม และก็มีเพื่อน  ๆ  รอบตัวที่เดาใจยาก เหมือนอย่างที่เขาเพิ่งจะ 

เล่าให้ฟังนั่นแหละ “ถ้างั้นก็...เจอกันวันเปิดเทอมนะ”

[อืม]

“นี่ตอม”

[ว่าไง]

“ตอมมีกรอบรูปเราในห้องของตอมบ้างป่ะ”

ผมถามออกไปอย่างยั้งปากตัวเองไว้ไม่ทัน สถานการณ์ที่กำลังพบ 

เจออยู่ตอนนี้ทำให้ผมให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษโดยที่ผมเองก็ไม่รู้ตัว

[มีสิ ทำไมจะไม่มี] อะตอมตอบหลังจากที่เงียบไปครู่ใหญ่ [แฟนเรา 

ทั้งคนนะ]

ผมยิ้มออกมาอย่างอบอุ่นใจ อย่างน้อยในช่วงเวลาที่กำลังมึนงง 

และชวนสับสน แฟนผมก็ยังสร้างความสบายใจให้กับผมได้ เพราะถ้า 
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สมมติฐานผมเป็นจริงในเรื่องที่ว่าผมสามารถเข้าไปสิงอยู่ในรูปของตัวเองได้ 

แบบนั้นมันคงจะไม่เลวร้ายเท่าไหร่หากรูปที่ผมจะเข้าไปอยู่ตอนที่ผมหลับ 

คือรูปที่อยู่ในห้องของแฟนตัวเอง

“งั้น...เดี๋ยวเจอกันนะตอม”

[ครับ]

อะตอมคงไม่รู้หรอกมั้งว่าคำว่าเดี๋ยวเจอกันของผมมันไม่ใช่การ 

เจอกันในแบบปกติ

***

ผมคิดว่าผมหลับ...แต่จริง ๆ แล้วผมยังตื่นอยู่

รอบกายของผมมืดมิด ไม่มีแสงสว่างใด ๆ  เล็ดลอดเข้ามาในสายตา 

เหมือนผมเป็นเพียงเซลล์เล็ก ๆ  ที่ไม่มีชีวิต หรืออาจจะมีชีวิตแต่ก็ไม่มีใคร 

สามารถมองเห็นได้แม้กระทั่งตัวเอง

ผมมองไม่เห็นอะไรเลย มันเป็นความรู้สึกที่สร้างความลำบากใจ 

ให้กับผมมาก เพราะผมต้องอยู่เฉย  ๆ  มองดูความมืดมิดตรงหน้านี้ต่อไป 

อย่างเปล่า  ๆ  ปลี้  ๆ แม่งโคตรน่ารำคาญเลยที่ขยับหรือพูดไม่ได้ แต่สิ่งที่ 

เกิดขึ้นตอนนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอาจจะไม่มีตัวตนอยู่ที่ไหนเลย

นี่มัน...เหี้ยอะไรเนี่ย ตกลงมันยังไงกันแน่

ผมพยายามบังคับให้ตัวเองตื่น แต่กายหยาบของผมคงเหนื่อยล้า 

อย่างหนักจนหลับสนิท ทำให้กายละเอียดที่เป็นเพียงจิตของผมนั้นยังคง 

อยู่ แต่ทว่าว่างเปล่า ไม่มีอะไรทั้งนั้นนอกจากความมืดที่อยู่รอบ ๆ 

ผมนึกไปถึงตอนที่ตัวเองอยู่ในกรอบรูปแล้วถูกไคท์นำไปเก็บไว้ใน 

ตู้เสื้อผ้า ถ้าผมสิงอยู่ในรูปนั้นจริง  ๆ งั้นก็อาจจะแปลว่าสิ่งที่กำลังเห็น 

ตอนนี้อาจจะเป็นวิวในตู้เสื้อผ้าของไอ้ไคท์

เวลาน่าจะผ่านไปหลายชั่วโมงแล้ว และผมก็ได้แต่อยู่นิ่ง ๆ  แบบนั้น 

เพราะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได ้ จนกระทั่งได้ยินเสียงกุก ๆ กัก ๆ ซึ่งถ้าให้เดา... 

ผมว่าน่าจะเป็นเสียงเปิดตู้เสื้อผ้าของไอ้ไคท์

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



Chiffon_cake

15

แล้วแม่งก็ใช่จริง ๆ ด้วย

ไหนมึงบอกว่าไม่มีรูปกูในห้องมึงไงไอ้ห่า!

เชี่ยไคท์แม่งโกหกผมเหรอ แล้วที่เป็นอยู่ตอนนี้มันใช่ใช่มั้ย ผม 

สามารถสิงอยู่ในรูปตัวเองได้จริง ๆ ใช่มั้ย!

ที่หนักไปกว่านั้นก็คือผมไม่สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะไปอยู่ในรูป 

ของตัวเองรูปไหน ผมลองเบ่งพลังวาร์ปแล้วเผื่อว่าจะสามารถไปยังรูปของ 

ตัวเองที่แฟนผมเป็นเจ้าของได้ แต่สุดท้ายก็ยังอยู่ที่เดิม อยู่ในรูปของผม 

ที่ไคท์เป็นเจ้าของ ไม่รู้ว่าใครแม่งเป็นคนกำหนดเรื่องนี้

ไม่รู้ว่าใครแม่งเป็นคนทำให้ผมตกมาอยู่ในสภาพอันน่าพิศวงงงงวย 

แบบนี้ทุกครั้งที่ผมหลับ

ไคท์ในสภาพหน้าแดงก่ำและทรงตัวไม่ค่อยอยู่หยิบรูปผมที่มันซ่อน 

ไว้ในตู้เสื้อผ้านำมาวางไว้บนเตียง ทำให้ผมต้องสบตากับไฟบนฝ้าเพดาน 

ที่สว่างวาบ จากนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนตัวเองโดนแกะออกจากกรอบ ก่อน 

จะถูกม้วนเก็บ...

ทุกอย่างกลับมาสู่ความมืดมิดอีกครั้งหนึ่ง

ไคท์คงรีบเก็บรูปเพราะว่าผมถามมัน ซึ่งว่ากันตามตรง มันไม่จำเป็น 

ต้องจริงจังกับคำถามโง่  ๆ  นั้นของผมก็ได้ คนเรามีรูปเพื่อนในกลุ่มแปะ 

ฝาผนังในห้องก็ไม่น่าจะใช่เรื่องผิด เว้นเสียแต่ว่า...มันจะมองว่าเรื่องนี้ 

เป็นความลับที่มันต้องปิดบังเอาไว้ ไม่อยากให้ใครรู้และไม่อยากให้ใครเห็น 

ทั้งนั้น

ผมชักจะได้กลิ่นตุ ๆ อีกแล้ว

เอาเถอะ ผมจะไม่คิดว่าไคท์มันแอบชอบผม เปอร์เซ็นต์ความเป็น 

ไปได้แม่งยังคงต่ำมาก ๆ ทุกท่านก็คงจะเห็นว่ามันเข้าขากันกับเก็ท เพื่อนที่ 

เป็นโคตรอภิมหาเพลย์บอย ไคท์มันคงไปกันกับเก็ทไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ 

เป็นคนคล้าย ๆ กันน่ะ

อีกอย่างผมคิดว่าไคท์ไม่ได้มีท่าทีอะไรที่จะแอบชอบผม ที่ผ่านมา 

มันปฏิบัติกับผมไม่ได้ต่างจากเพื่อน  ๆ  คนอื่นเลย...ไคท์อาจจะแค่บังเอิญ 

มีรูปผมอยู่ในห้อง และไม่แน่ว่าพื้นที่ข้าง  ๆ  ที่เป็นจุดบอดซึ่งมองไม่เห็นนั้น 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



My Man.jpg

16

อาจจะแขวนรูปไอ้เก็ท รูปไอ้เฟรนด์ หรือรูปไอ้พายเอาไว้ด้วยก็ได้

และถ้าเป็นแบบนั้น...ไคท์แม่งก็ยิ่งไม่ควรม้วนเก็บรูปของผมแบบนี้  

เพราะการได้เห็นอะไรบ้างมันก็ยังดีกว่าการที่เอาแต่มองความมืดอยู่หลายขุม

ผมแน่นิ่งในความมืดมิดอยู่แบบนั้นไปอีกนานสองนาน (ความอดทน 

สูงเหมือนกันนะเนี่ยเรา) จนกระทั่งมีแสงสว่างวาบเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง

เชี่ย!

นี่ถ้าผมร้องได้คงร้องไปแล้ว ผมเห็นหน้าไอ้ไคท์แบบโคลสอัพชนิด 

ที่ว่าเห็นทุกอณูรูขุมขนบนใบหน้าของมันเลยทีเดียว

ดูจากแสงที่สะท้อนในนัยน์ตาและบนใบหน้าของไคท์แล้ว...คราวนี้ 

ผมน่าจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือ

พับผ่าเอ๊ย แม่งแอดวานซ์ฉิบหาย!

ช่างเป็นความแฟนตาซีที่เข้ากับยุคปีสองพันยี่สิบกว่า ๆ แบบนี้จริง ๆ 

การที่ไคท์มันเลื่อนรูปไปมาซ้ายขวาหลายต่อหลายครั้งทำให้สิ่งที่ผม 

มองเห็นเป็นภาพกะพริบถี่รัว เดี๋ยวก็มืดสนิทเดี๋ยวก็สว่างเป็นหน้าไอ้ไคท์  

แต่ประเด็นก็คือ...เชี่ยแม่งเก็บรูปผมไว้ในโทรศัพท์เยอะเหมือนกันนะ

มึง...เก็บไว้ทำไมวะ

สิ่งที่มองเห็นในตอนนี้มีเพียงใบหน้าของไคท ์ ทำให้ผมเผลอจ้องมอง 

มันอย่างช่วยไม่ได้ มันเป็นคนหน้าตาดีมาก เผลอ  ๆ  ดีกว่าทุกคนในกลุ่ม 

ด้วยซ้ำ (แม้ว่ามันจะชอบบอกว่าผมหล่อกว่ามันก็เถอะ) ด้วยความที่หน้าตา 

ดึงดูดคนได้ทุกเพศ มันก็เลยสนุกสนานกับการใช้หน้าตาของมันโปรยเสน่ห์ 

ไปทั่ว ซึ่งนั่นกลายเป็นภาพจำของผมที่มีต่อมัน

เพียงแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้  ใบหน้าหล่อเหลาของมันกำลัง 

ทำให้ผมรู้สึกหวั่นใจ นอกจากมันจะเก็บรูปผมไว้ในห้องแล้ว มันยังกำลัง 

ดูรูปผมรูปแล้วรูปเล่าอย่างไม่รู้เบื่อจากโทรศัพท์มือถือ ไม่รู้ว่านี่มันผ่าน 

ไปแล้วกี่นาที แต่ยิ่งผมเห็นภาพกะพริบของความมืดสลับกับใบหน้าของไคท์  

ผมก็ยิ่งเริ่มใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

หรือแม่งจะชอบผมจริง ๆ วะ

บ้า ไม่มีทาง ยังไงก็เป็นไปไม่ได้
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นึกให้ตายยังไงก็ไม่น่าจะใช่

ผมจำเป็นต้องฝืนมองหน้าไคท์ต่อไป ไม่ได้รู้สึกรังเกียจรังงอนอะไร 

หรอก เพียงแต่ตอนนี้จะให้สบตามันก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกเก้อเขินแปลก  ๆ  

มันอาจจะไม่ได้ชอบผมก็ได้ แต่การที่ผมต้องมารับรู้ว่ามันกำลังดูรูปผม 

เป็นสิบ  ๆ รูปในมือถืออย่างตั้งใจแบบนี้ มันก็สร้างความวูบวาบในหัวใจบ้าง 

นิดหน่อยอยู่เหมือนกัน

เอาเป็นว่าผมจะคิดไปก่อนก็แล้วกันว่ามันไม่ได้พิศวาสคนอย่างผม

คิดแบบนี้แล้วน่าจะสบายใจกว่า ผมเองก็มีแฟนแล้ว ผมไม่ควร 

รู้สึกหวั่นไหวกับใครอีกทั้งนั้น

ปัญหาก็คือ...มีแค่มันคนเดียวเหรอที่มีรูปของผม แล้วแฟนผมที่เขา 

บอกว่ามีรูปผมในห้องนอนล่ะ ผมไม่สามารถวาร์ปเข้าไปอยู่ในรูปพวกนั้น 

ได้เลยเหรอ

ไอ้ความแฟนตาซีแห่งยุคสองพันยี่สิบกว่า  ๆ ไหนมึงตอบคำถามกู 

เรื่องนี้มาซิ!

... (เสียงแอร์ดัง)

แม่ง ไม่มีใครตอบอะไรผมได้เลย

ถ้าจะถามถึงรูปที่บ้าน...อันนี้ไม่ต้องถามเลย  พ่อทิ้งผมไปตั้งแต่ 

ผมยังเด็ก ไม่คิดจะมาแยแสผมเลยแม้แต่น้อย  (ผมก็เลยไม่แยแสพ่อ 

เช่นเดียวกัน) และแม่ก็เสียไปในเวลาไล่เลี่ยกัน เพราะตรอมใจเรื่องพ่อ  

ผมจึงโตมากับคุณยาย ซึ่งผมก็เสียท่านไปเมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว นั่น 

หมายความว่าตอนนี้ผมตัวคนเดียว ใช้ชีวิตอยู่โดยใช้มรดกของยายกับแม่ 

หลังจากที่ย้ายไปบ้านญาติคนนั้นคนนี้อยู่นาน มรดกที่ผมได้รับจำนวนมาก 

พอที่จะให้ผมอยู่ได้อย่างสบาย (จนเกินไป) ฉะนั้นผมจึงค่อนข้างมั่นใจว่า 

ไม่มีรูปของตัวเองที่ไหน แม้กระทั่งที่คอนโดผมก็ยังไม่มีรูปของตัวเอง

คนที่มีรูปผมก็เห็นจะเป็นแฟนของผม...และก็ไคท์คนนี้

จะว่าไปแล้วผมก็อยากวาร์ปไปหาแฟนของผมจัง แม้จะยังงง ๆ เรื่อง 

ความรู้สึกของไอ้ไคท์ แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ผมควรจะได้จ้องมองแฟน 

ตัวเองมากกว่าเพื่อนผม
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การทีไ่ดม้องเหน็ไคทใ์กลข้นาดนีแ้ถมยงัเอาแตม่องมนัแบบนีเ้รือ่ย ๆ ... 

มันทำให้ผมรู้สึกผิดกับอะตอมขึ้นมายังไงก็ไม่รู้

***

เฮ้ออออ นี่มันเหนื่อยโคตร ๆ 

ผมเพิ่งค้นพบเดี๋ยวนี้นี่เองว่ากายหยาบของผมได้รับการพักผ่อนอย่าง 

เต็มอิ่มในตอนที่จิตของผมไปอยู่ในรูป แต่ถึงอย่างนั้นผมก็รู้สึกเหนื่อยอยู่ดี 

ปกติแล้วคนเราควรจะได้หยุดพักการรับรู้ที่มีต่อโลกใบนี้อยู่บ้าง แต่หลังจาก 

ที่ผมกลับมาจากปารีส...ผมแม่งก็ไม่ได้ปิดหูปิดตาจากโลกอีกเลย

ผมต้องมองเห็นความเป็นไปของโลกนี้ต่อไปผ่านรูปของตัวเอง และ 

เมื่อคืนผมก็ได้จ้องเพดานห้องไอ้ไคท์เกือบทั้งคืนหลังจากที่มันดูรูปผมใน 

มือถือของมันเสร็จ

เพราะอะไรน่ะเหรอ

เพราะมัน...ตั้งรูปผมเอาไว้เป็นหน้าจอของมันน่ะสิครับพี่น้อง!

เชื่อมั้ยครับว่าขนาดตอนที่หน้าจอดับเพราะไคท์มันล็อกหน้าจอทิ้งไว ้

เฉย ๆ ผมก็ยังอยู่

โอยยย กูละปวดหัว

ผมสะดุ้งตื่นตอนใกล้จะเช้า สติกลับเข้ามาสู่ร่างตัวเองเพราะกาย 

หยาบส่งสัญญาณว่าปวดฉี่กะทันหัน รู้สึกขอบคุณกระเพาะปัสสาวะตัวเอง 

ขณะทำการเปลี่ยนรูปหน้าจอบนมือถือให้เป็นรูปของผมเอง เพื่อที่จะได้ 

ไม่ต้องไปสิงอยู่บนหน้าจอมือถือไอ้ไคท์เวลาที่หลับอีก

นอนดูเพดานห้องเรามันต้องดีกว่านอนดูเพดานห้องเพื่อนแน่  ๆ  

ผมขอบอกกกก

แต่หลังจากที่นอนหลับอีกรอบ ผมก็ได้รับรู้ว่าผมยังติดอยู่บนหน้าจอ 

มือถือไคท์ ไม่สามารถวาร์ปมาสู่หน้าจอมือถือของตัวเองแม้ว่าจะตั้งรูป 

ของผมเป็นวอลล์เปเปอร์อยู่ก็ตาม

เวรละ หรือว่าจิตผมแม่งจะผูกติดอยู่กับรูปที่อยู่กับไอ้ไคท์ เฉพาะ 
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กับไคท์...แค่ไคท์เท่านั้น!

คิดให้ตายยังไงก็คิดไม่ตกว่าทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ จะไปตั้ง 

กระทู้ถามใครก็คงจะมีแต่คนหาว่าผมแต่งนิยายเพ้อเจ้อเพื่อเรียกกระแส 

ให้ตัวเอง ไม่ก็สติไม่เต็มเต็ง

สิ่งที่ผมทำได้จึงมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น นั่นก็คือ...ทำใจซะ แล้วก็ 

พยายามทดลองหาวิธีอื่นไปเรื่อย ๆ วิธีไหนก็ได้ที่จะไม่เป็นการจ้องมองหน้า 

คนที่หน้าตาดีมาก ๆ ลับหลังแฟนตัวเองแบบนี้ แม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นเพื่อน 

ในกลุ่มของผมเองก็เถอะ

ก็ในเมื่อมันหล่อ แถมบางครั้งก็ยังมีมุมน่ารักซะขนาดนั้น

ผมว่าผมน่าจะได้จ้องไคท์ซะจนผมหึงตัวเองแทนอะตอมเลยด้วยซ้ำ

ไม่ดีเลย...ไม่ดีเลยจริง ๆ 

หลังจากลืมตาตื่นขึ้นมา ผมก็ทำใจอยู่นานสองนานว่าวันนี้คงไม่ได้ 

ไปเจออะตอม อันที่จริงผมอยากไปเจอเขามากนะ อย่างน้อยการไปเจอเขา 

ก็อาจจะทำให้ผมรู้สึกผิดน้อยลงที่ไปอยู่ในห้องและมองคนอื่นทั้งคืนแบบนั้น 

แต่ผมก็ไปเจอเขาไม่ได้อยู่ดี

แล้ววันนี้ผมควรจะทำอะไรล่ะ

แม่ง ขี้เกียจคิดละ ใช้ชีวิตปกติไปนั่นแหละ ทำเป็นปกติทั้ง  ๆ  ที่ 

ไม่ปกตินี่แหละคือทางออก!

ผมตัดสินใจอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดง่าย  ๆ  แล้วเดินลงมาจาก 

คอนโดเพื่อไปหาอะไรกินที่ฝั่งตรงข้าม ไม่ลืมที่จะทักคนแถวนั้นเพราะเรา 

เห็นหน้าค่าตากันมาหลายปี ทั้งลุงยาม คุณน้ารถเข็นผลไม้ และก็พี่สาว 

นิติฯใต้คอนโด จนกระทั่งผมต้องผงะเมื่อมองเห็น...ไอ้ไคท์ มันยืนอยู่ 

หน้าร้านที่ผมกำลังจะเข้าไป

บ้านแม่งก็ไม่ได้อยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอ ทำไมมาแดกข้าวไกลจังวะ!

ผมยืนละล้าละลังอยู่ตรงนั้นนานสองนาน ไม่กล้าสู้หน้าไอ้ไคท์ทั้ง ๆ ที ่

สู้หน้ามันมาทั้งคืนแล้ว

เอาไงดีวะกู ทำไมจู่ ๆ การทำตัวปกติแม่งก็ยากขึ้นมาซะอย่างงั้น!

“ยืนทำไรอยู่ล่ะไอ้หนุ่ม” ลุงเกษม วินมอ’ไซค์คิวหน้าคอนโดผม 
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เอ่ยทัก “จะไปกินข้าวไม่ใช่เหรอ ก็เข้าไปกินสิ”

วันนี้มันไม่ง่ายอย่างนั้นสิครับลุง

“อ้าว ปีย์” ผมสะดุ้งโหยงสุดตัวเมื่อคนที่ผมกำลังหลบหน้าอยู่ส่งยิ้ม 

ตาหยีและร้องทักมาแต่ไกล “กูมาหากิ๊กแถวนี้พอดีเลยแวะมากินข้าวที่นี่”

แบบนี้ฟังดูเป็นไคท์มาก ๆ  จนผมไม่ควรจะคิดอะไรที่น่าอึดอัดใจกับ 

เพื่อนอีกต่อไป

นั่นมันไคท์เพื่อนเรา แถมมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย ยังเป็นคน 

ที่มีกิ๊กอยู่ในแทบจะทุกเขตของ กทม.เหมือนเดิม

สมกับฉายาไคท์เขตละคน

“มึงเพิ่งตื่นเหรอเนี่ย”

ผมกะจะทักไคท์กลับ แต่ทันทีที่เห็นเส้นผม คิ้วขนาดกำลังดีไม่หนา 

ไม่บาง ดวงตากลมโตภายใต้ขนตายาวเป็นแพ และจมูกโด่งสวยที่ค่อนข้าง 

ทำให้ใบหน้าของคนที่อยู่ตรงหน้าไปทางหล่อจิ้มลิ้มมากกว่าหล่อคมเข้ม ผม 

ก็พูดอะไรไม่ออก

แม่งก็เหมือนคนที่ผมมองอยู่หลายชั่วโมงเมื่อคืน แต่ทำไมตัวจริง 

กลับดูผ่องแผ้วมากกว่าก็ไม่รู้

แล้วผมจะอะไรนักกับหน้าเพื่อนวะ ผมแม่งพาตัวเองผิดประเด็น 

ไปไกลโข สิ่งที่ควรซีเรียสตอนนี้ก็คือผมควรจะทำทุกอย่างให้ปกติ แม้ว่า 

จะรู้อยู่แก่ใจก็เถอะว่าไอ้คนที่เพิ่งบอกผมอย่างเต็มปากเต็มคำว่ามันมาหา 

กิ๊กอยู่แถวนี้ มันตั้งรูปผมเป็นวอลล์เปเปอร์โทรศัพท์มือถือ

“อื้ม กูเพิ่งตื่น” ผมทำเป็นหันซ้ายหันขวา “แล้วไหนอะกิ๊กมึง”

“เดี๋ยวเขาก็ลงมาเจอกู” ไคท์พูดเสียงสมูทไม่มีตกหล่น

“เขาอยู่คอนโดแถวนี้เหรอวะ”

“ใช่ แต่ไม่ใช่คอนโดเดียวกับมึงนะ”

“อ๋อ แล้วเขาชื่ออะไร”

ไคท์เหลือบมองผมอย่างตกอกตกใจเล็กน้อย โดยปกติแล้วผมไม่ใช่ 

พวกสอดรู้สอดเห็นเรื่องของเพื่อนถึงขนาดลงดีเทลแบบนี้ แต่ด้วยความที่ 

อยากจะหนีความจริงที่เพิ่งเจอเรื่องเมื่อคืนเกี่ยวกับไคท์ ก็เลยต้องถามขยี้ 
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สักหน่อย เพราะผมก็อยากให้ไคท์มันเป็นคนที่ผมรู้จักคนเดิม

“ชื่อต้น” มันตอบกลับน้ำเสียงหนักแน่น “มึงไม่น่าจะรู้จักหรอกมั้ง”

“อืม กูก็ถามไปงั้นแหละ”

ช่างเป็นบรรยากาศที่ฝืดและฝืนเกินจะทน ปกติแล้วระหว่างผมกับ 

ไคท์จะไม่ใช่อะไรแบบนี้ พวกเราคุยกันถูกคอจะตายแม้ว่าเราจะไม่ใช่คู่หูกัน 

ก็ตามที

“มึงยังไม่ได้กินใช่ปะ” ผมถามไคท์

“ใช่ กำลังจะเข้าไปในร้าน เห็นมึงก็เลยเดินมาทัก”

“ไปกินด้วยกันมั้ยล่ะ กิ๊กมึงจะลงมาหามึงหรือยัง”

“ยังหรอก” ไคท์มองดูนาฬิกาข้อมือ “น่าจะยังพอมีเวลา”

“งั้นไปกินด้วยกันเหอะ”

ไคท์ที่ผมเห็นผ่านรูปกับไคท์ที่ผมเห็นตอนนี้นั้นต่างกันราวกับเป็น 

คนละคนกัน ผมเรียบเรียงความคิดของตัวเองไม่ถูก แต่ผมว่าผมควรจะ 

ตั้งสติเอาไว้ให้ได้มาก ๆ 

ไม่ว่าไคท์จะรู้สึกยังไงกับผม ผมเป็นคนที่มีแฟนแล้ว และนั่นก็เป็น 

เรื่องจริงที่ใคร  ๆ  ต่างก็รับรู้ด้วย ผมจะต้องมองข้ามเรื่องนี้ไปและพยายาม 

ปฏิบัติตัวกับไคท์เฉกเช่นปกติเหมือนที่เคยเป็นมา

เพราะไอ้ไคท์แม่งก็ยังทำตัวปกติกับผมเลย

***

“นี่ไง มึงดู น่ารักปะกิ๊กกู น้องต้น” ไคท์ชวนผมคุยด้วยการอวดรูปกิ๊ก 

มันให้ดูผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือระหว่างที่เรากำลังกินอาหารตามสั่งกัน  

ผมยิ้มแห้ง  ๆ  ส่งให้มัน รู้สึกขนลุกยังไงไม่รู้ที่ได้เห็นสิ่งที่ผมเข้าไปสิงสู่ 

อยู่เกือบตลอดทั้งคืนเต็ม ๆ สองตา

“อืม น่ารักดี” ผมตอบทั้ง  ๆ  ที่ยังไม่ได้ตั้งใจมองด้วยซ้ำ แล้วผม 

ก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ “ไคท์”

“หืม”
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“ขอยืมโทรศัพท์มึงหน่อยดิ กูลืมเอาโทรศัพท์ลงมาว่ะ”

ผมโกหกคำโตออกไป มือถือผมถูกเก็บอยู่ในกระเป๋ากางเกงเป็น 

อย่างดี  แต่ก็จำเป็นต้องบอกไคท์ไปแบบนั้น  ไม่รู้สิ  ถ้าผมยังไม่เห็น 

ของจริง ผมก็คงจะวนเวียนกับสมมติฐานที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์สักที

ไอ้ไคท์ทำหน้าช็อก ก่อนที่มันจะรีบกดอะไรก็ไม่รู้ในมือถือยิก ๆ  อยู่ 

นานสองนาน กว่ามันจะยอมส่งมือถือมาให้ผมแต่โดยดี

แน่นอนว่าภาพหน้าจอที่เห็นในตอนนี้ไม่ใช่ภาพของผมอีกต่อไป

ผมสง่ยิม้ใหไ้คท ์ ทำทเีปน็กดโทรศพัทซ์ึง่ผมจำเบอรใ์ครไมไ่ดน้อกจาก 

แฟนตัวเอง ผมก็เลยโทร.หาอะตอม

[ฮัลโหล นัทเหรอ เราขอโทษ เราตื่นสายนิดหน่อย นี่เรา...]

“เอ่อ...ตอม นี่เราปีย์เอง ไม่ใช่นัท”

[อ้าว] เสียงของอะตอมฟังดูประหลาดใจ

“ยังไม่ถึงแกลเลอรี่เหรอ”

[อืม คนยังมาไม่ครบอะ ปีย์มีไรเหรอ ทำไมเอาเบอร์นี้โทร.มา]

“ลืมมือถือไว้บนห้องน่ะ นี่มือถือของเพื่อน บังเอิญเจอกันที่หน้า 

คอนโดเรา”

[อ้อ]

“ไม่มีอะไร โทร.หาเฉย ๆ ดูแกลเลอรี่ให้สนุกนะ”

[โอเคครับ]

ผมส่งโทรศัพท์มือถือคืนไคท์หลังจากที่โทร.คุยกับแฟนเสร็จ มัน 

รับกลับคืนไปด้วยใบหน้าแช่มชื่น ให้ตายเถอะ ผมชักจะหงุดหงิดงุ่นง่าน 

กับเรื่องนี้แล้วนะ ทำไมสิ่งที่ผมเห็นในตอนนี้แม่งต้องสวนทางกับสิ่งที่ผม 

เห็นเมื่อคืนด้วย

ผมไม่เข้าใจ...ไม่เข้าใจห่าอะไรเลย

ตกลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันยังไงกันแน่

“เหมือนน้องต้นจะลงมาแล้วว่ะ” ไคท์ยัดมือถือเก็บเข้ากระเป๋ากางเกง 

แล้วลุกขึ้นยืน “กูไปดีกว่า ของกูเท่าไรวะ”

“ไม่เป็นไร กูเลี้ยงเอง” ผมบอกไคท์
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“เออ ขอบใจนะ บาย”

ผมมองแผ่นหลังของไคท์ มันดูรีบ  ๆ  ยังไงชอบกล คงเป็นเพราะ 

รีบไปหากิ๊กมันนั่นแหละ แต่ก็นะ...ผมก็ยังไม่ปักใจเชื่อสิ่งที่ผมเห็นอยู่ดี

ลองเดินตามหลังมันออกไปดูดีมั้ยว่าแม่งมีกิ๊กจริง ๆ หรือเปล่า

ผมรู้สึกแย่ฉิบหายที่ต้องคิดลับหลังเพื่อนแบบนี้ แต่การที่ผมได้เห็น 

ไคท์ เห็นห้องนอนซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวและสุดแสนจะสวนทางกับบุคลิก 

เพลย์บอยสุดกู่อย่างชัดเจนเต็ม ๆ สองตา ผมก็อดอยากรู้ไม่ได้ว่ะว่าเรื่องจริง 

มันเป็นยังไง

ผมจ่ายเงินค่าอาหารแล้วเดินตามหลังไคท์ไป คิดในใจว่าอีกสักพัก 

เดี๋ยวกิ๊กมันก็เดินมาหาอย่างที่มันบอก ทว่าภาพที่ผมเห็นกลับเป็นไอ้ไคท์ 

ยืนพิงรถอย่างเหม่อลอย ในมือกดโทรศัพท์มือถืออยู่อย่างนั้น

ไม่เป็นไร น้องต้นของมันอาจจะเดินมาหามันช้านิดหน่อยก็ได้ ผม 

ตัดสินใจยืนซุ่มดูอยู่มุมหนึ่งในที่ที่ไคท์ไม่สามารถมองเห็นผมได้

ห้านาที...

สิบนาที...

สิบห้านาทีผ่านไป...กิ๊กไอ้ไคท์ก็ยังไม่มา

เหงื่อของผมเริ่มตก แต่ไคท์แม่งก็ยังยืนอยู่ที่เดิม นี่มันมีปัญหา 

กับกิ๊กมันปะเนี่ย  แต่จากที่ผมดู...อิริยาบถของมันในตอนนี้ดูปกติมาก  

ติดจะนิ่งเกินไปด้วยซ้ำ

แล้วในอีกไม่กี่นาทีต่อมา ไคท์มันก็เริ่มขยับ

ผมรู้สึกตื่นเต้นพลางเดินตามหลังมันไป  เดาว่ามันคงจะไปพบ 

น้องต้นที่ไหนสักแห่งแถว  ๆ  นี้ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ดี ผมจะได้เลิกคิด 

สักทีว่าเพื่อนคนนี้มันมีซัมธิงกับผม

สถานที่ที่ไคท์เดินมาคือร้านกาแฟที่มีบรรยากาศอบอุ่น ผมเคยมา 

ร้านนี้ครั้งสองครั้งเพราะมันอยู่ใกล้ ๆ  คอนโดผม แต่เรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็น 

สำคัญในตอนนี้

ผมยืนรอดูอีกประมาณยี่สิบนาที ภาพที่ผมเห็นคือไคท์มันก็นั่งนิ่ง  ๆ  

อยู่ในร้านกาแฟ ไม่เห็นจะมีใครมาหาเหมือนที่มันว่า
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ด้วยความสงสัยสุดที่จะพรรณนา ผมตัดสินใจเปิดประตูผางเข้าไป 

ในร้าน จากนั้นก็เดินไปทิ้งตัวลงนั่งตรงหน้าไคท์

มันตกใจจนอ้าปากค้าง

“มาได้ไง”

เหอะ กูยังไม่ได้แยกจากมึงเลยเหอะตั้งแต่ออกจากร้านอาหารอะ

“หิวน้ำ” ผมแกล้งทำเป็นส่งเสียงเอาแต่ใจ

“หา”

“เลี้ยงกูหน่อยดิ”

ไคท์ทำหน้างงนิดหน่อย ก่อนที่มันจะเอ่ย “ชาเขียวเย็นไซรัปสองปั๊ม 

ใช่มั้ย”

ผมพยักหน้า รู้สึกประหลาดใจที่มันจำดีเทลเครื่องดื่มโปรดของผม 

ได้ทั้ง  ๆ  ที่ผมจำเครื่องดื่มโปรดของมันไม่ได้ด้วยซ้ำ มันลุกขึ้นเดินไปสั่ง 

เครื่องดื่มให้ผมโดยไม่เอะใจอะไรว่าปกติผมไม่ใช่คนที่จะใช้เพื่อนแบบนี้

สายตาของผมมองไปยังเป้าหมายที่แท้จริง นั่นก็คือโทรศัพท์ของ 

ไคท์ที่วางอยู่บนโต๊ะ

เมื่อทางสะดวก ผมขยับนิ้วไปจิ้มที่หน้าจอเพียงแค่หนึ่งที

แล้วก็พบว่า...รูปของผมได้กลับมาเป็นวอลล์เปเปอร์หน้าจอของไคท์ 

อีกครั้ง
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ผมจ้องมองไคท์ด้วยสายตา  ที่ต่างออกไปจากเดิม 

จนมันสังเกตได้ว่าผมผิดปกติไป มันขยับตัวเล็กน้อยอยู่ฝั่งตรงข้าม สีหน้า 

แสดงความอึดอัดอยู่บ้าง

“จ้องกูทำไมวะ” ไคท์ถามเก้อ ๆ “หรือว่าหน้ากูมีอะไรติด”

ใจผมนึกไปถึงตอนที่รู้จักมันครั้งแรก  นั่นก็คือวันเปิดเทอมแรก 

ของการเรียนชั้นปีที่หนึ่ง มันเป็นเพื่อนใหม่สำหรับผม แต่เป็นเพื่อนเก่า 

ที่เคยเห็นหน้าค่าตามาบ้างของไอ้เก็ทกับไอ้เฟรนด์ เพื่อนในกลุ่มของผม  

ฉะนั้นผมกับมันจึงกลายเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันไปโดยปริยาย

ในระหวา่งนัน้...ไมม่สีญัญาณใด ๆ จากไคทท์ีแ่สดงออกวา่มนัแอบชอบ 

ผมเลยแม้แต่นิดเดียว

“กวูา่กไูปดขูองหวานเพิม่ดกีวา่” ไคทล์กุขึน้กะทนัหนั “มึงเอาอะไรปะ”

ผมส่ายหน้าเบา  ๆ  ก่อนจะมองตามหลังคนที่นั่งอยู่ด้วยกันเมื่อสักครู่  

ความคิดมากมายวนเวียนในหัวผมเต็มไปหมด ส่วนใหญ่จะเป็นความทรงจำ 

ที่ผ่าน ๆ มาระหว่างผมกับไคท์

ก็นั่นแหละ จนแล้วจนรอดผมก็ยังนึกไม่ออกว่าไคท์มันจะแอบชอบ 

ผมได้ยังไง

รู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่โทรศัพท์มือถือของผมสั่น อะตอมส่งข้อความ 

มาหาพร้อมกับรูปแกลเลอรี่ที่เขากำลังดูอยู่ตอนนี้มาให้
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ภาพที่อะตอมส่งมาทำให้ผมได้สติ

เชี่ยเอ๊ย

นี่กูกำลังทำเหี้ยอะไรอยู่!

มันสำคัญยังไงถ้าไคท์มันจะชอบหรือไม่ชอบ ในเมื่อผมมีแฟนแล้ว 

และผมก็รักแฟน  ถ้าเพื่อนคนนี้มันจะชอบผม  แล้วผมจะทำอะไรได้  

นอกเสียจากการได้รู้ว่าตัวเองสามารถมาสิงอยู่ในภาพหน้าจอโทรศัพท์ของ 

เพื่อนได้...

มันก็เท่านั้นเอง

ผมส่งรูปแก้วกาแฟของตัวเองกับไคท์ไปให้อะตอมบ้าง เป็นการ 

รายงานชีวิตประจำวันในแบบที่คนเป็นแฟนกันยุคนี้เขาทำกัน อะตอม 

ตอบกลับมาอย่างรวดเร็วแถมยังบอกผมอีกว่าตามสบาย ช่างเป็นแฟนที่ 

น่ารักและก็ให้อิสระผมจริง ๆ 

แต่ว่ากันตามตรง...คนที่จะเข้ากับผมได้ก็คงต้องเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจ 

ตัวผมประมาณหนึ่ง เพราะในบางอารมณ์ผมก็อยากอยู่คนเดียว อย่างเช่น 

การไปปารีสโดยที่ไม่ได้พาอะตอมไปด้วยนี่ก็เป็นหนึ่งในส่วนที่เป็นตัวผม 

เหมือนกัน (นั่นแหละครับคือประเด็นที่ผมกับอะตอมทะเลาะกันในตอนนั้น)

ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากให้เขาไปด้วย แต่ผมลองชวนเขาแล้วครับ เขา 

ตดินัน่ตดินี ่ วา่งไมต่รงกบัวนัทีผ่มวา่งเลย ฉะนัน้ผมจงึไปคนเดยีวอยา่งทีเ่หน็

แล้วพอกลับมาปุ๊บ...ก็ได้พลังวิเศษกลับมาปั๊บ

ไม่รู้เรียกว่าวิเศษหรือว่าเหนือธรรมชาติได้หรือเปล่า แต่มันก็ไม่ปกต ิ

อะนะ

ไคท์วางจานขนมเค้กลงตรงหน้าผม ก่อนจะเชิญชวนให้ผมกิน 

เป็นเพื่อนมัน ผมส่ายหน้าเบา  ๆ คนอย่างผมมันไม่ถนัดของหวาน (แต่ 

ชาเขียวเย็นของผมต้องใส่ไซรัปนะ)

“เอามือถือมาแล้วเหรอ” ไคท์ถาม

“อืม เดินขึ้นไปเอาที่ห้องเมื่อกี้” ผมโกหกได้สมูทเป็นบ้า

“แล้วนี่มึงไม่ต้องไปเจออะตอมเหรอ”

“เขาไปแกลเลอรี่กับเพื่อน”
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“อ้อ”

ไคท์พยักหน้าเบา  ๆ  เป็นเชิงรับรู้ ก่อนที่มันจะเอร็ดอร่อยกับเค้ก 

มะพร้าวที่ร้านนี้ทำเอง  ปกติแล้วผมมักจะไม่ค่อยได้อยู่กับเพื่อนคนนี้ 

สองต่อสองเท่าไหร่นัก ฉะนั้นบรรยากาศเงียบ ๆ แบบนี้แหละคือบรรยากาศ 

ที่แท้จริงระหว่างผมกับไคท์

“มึงชอบ  ดาบพิฆาตอสูร  เหรอ” ผมเอ่ยขึ้นอย่างหาเรื่องชวนคุย  

ทันใดนั้นไคท์มันก็สำลักเค้กทันที “เฮ้ย โอเคมั้ยน่ะ”

“โอเค ๆ กูตกใจเฉย ๆ” มันเอามือลูบอกตัวเอง “มึงรู้ได้ไงว่ากูชอบ”

ผมเลิกคิ้วสูง ลืมไปว่าคำถามของผมแม่งมาจากของเล่นมากมายใน 

ห้องของไคท์ที่ผมเคยเห็นตอนเข้าไปอยู่ในรูป เรื่องที่มันเนิร์ดมากขนาดนี้ 

คงเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครรู้ นี่ถ้าผมไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นผ่านพลังวิเศษอัน 

บ๊อง ๆ บวม ๆ ของผม ก็คงไม่มีวันรู้ว่าไคท์จะมีมุมแบบนั้น

“กู...เดาเอาน่ะ”

“เดาถูกเฉย” ไคท์เอามือเกาท้ายทอยตัวเอง “มีแค่ไอ้เก็ทมั้งที่รู้ว่า 

กูชอบอะไรแบบนี้ มันชอบแวะไปขี้ที่คอนโด ก็เลยเห็นของสะสมของกู”

อืม กูก็เห็น

“กูมีเยอะมากเลย ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะ ฝ่าพิภพไททัน กูก็มี สตาร์- 

วอรส์, แฮรร์ี ่ พอตเตอร ์ดว้ย วนัพซี, มหาเวทยผ์นกึมาร, วนัพัน้ชแ์มน...” 

นัยน์ตาเป็นประกายของไคท์เริ่มหม่นลงตอนที่สบตากับผม “แหะ ๆ โทษที”

“ขอโทษทำไม”

“เนิร์ดแบบนี้มันไม่เท่เลยใช่มั้ย”

“เกี่ยวไรกับเท่ไม่เท่วะ” ผมตอบทั้ง  ๆ  ที่เข้าใจความหมายของไคท์  

ที่ผ่านมามันแสดงออกตลอดว่ามันเป็นผู้ชายประเภทที่มีลุคคูล  ๆ เท่ ๆ ตลอด 

เวลา มันคงคิดว่าผมจะตัดสินมันเพียงเพราะมันเปิดเผยความชอบให้ผม 

รู้มั้ง แรก  ๆ  ผมก็ตกใจแหละ แต่ตอนนี้ผมรู้สึกได้แล้วว่าความเนิร์ดอะไร 

แบบนี้ก็เข้ากับมันดี “มึงก็ชอบของมึง ไม่เห็นจะทำให้ใครเดือดร้อนนี่”

“เหรอ” ไคท์อมยิ้ม ก้มหน้าก้มตามองของกินข้างหน้า แต่ผมเห็น 

พวงแก้มของมันเป็นสีชมพูระเรื่อ “มึงคิดงี้กูก็สบายใจ”
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ผมหยิบเครื่องดื่มขึ้นมาดูดก่อนจะเสมองไปทางอื่น รู้สึกแปลก  ๆ  

แบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน

นี่มัน...ไม่เหมือนการนั่งอยู่กับเพื่อนสนิทในกลุ่มเลย

มันเหมือนกับการเดตมากกว่า

***

อยู่ดี ๆ ผมก็มาที่นี่จนได้

ทแีรกผมกะจะนัง่โง ่ๆ ดซูรีีส่ท์ีค่อนโดเฉย ๆ อยูแ่ลว้เชยีว แตห่ลงัจาก 

ที่พาย เพื่อนที่ผมสนิทที่สุดในกลุ่มเอ่ยปากชวนมาท่องราตรี แถมยังบอก 

อีกว่ามื้อนี้มันเป็นเจ้ามือ ผมก็เลยตัดสินใจออกมา

กบัทกุเรือ่งราวทีผ่มเพิง่จะพบเจอ...ผมวา่ผมกอ็ยากจะดืม่เหลา้ยอ้มใจ 

เหมือนกันว่ะ

เหมือนจะไม่เครียดนะ แต่จริง  ๆ  แล้วเครียดฉิบหายต่างหาก ไม่รู้ 

เกิดบ้าอะไรกับผม และผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะจบด้วย

“เหยด พ่อกลับมาแล้วว่ะ บ่องชู้ ฮัลโหล ไฮ คนนิจิวะ แคนยู 

สปีคไทย?” เฟรนด์ที่เห็นหน้าผมเป็นคนแรกเข้ามากอดทักทาย ผมตกใจ 

นิดหน่อยที่เฟรนด์มา เพราะถ้ามันมาย่อมหมายความว่าเพื่อนในกลุ่มที่เหลือ 

แม่งมาหมด

แล้วก็ใช่จริง ๆ ด้วย ผมเห็นเก็ท พาย แล้วก็ไคท์เดินมาแต่ไกล

รู้สึกปวดมวนท้องหน่อย  ๆ ที่เห็นไคท์ หลังจากที่ขอตัวกลับจากร้าน 

กาแฟ ผมก็คิดว่าน่าจะพักจากการเจอหน้ามันสักพัก อย่างน้อยก็วันนี้ 

ซึ่งเป็นวันก่อนเปิดเทอม แต่ใครจะไปรู้ว่ามันจะมาที่นี่ด้วย

เหมือนหนีความเครียดแล้วมาเจอความเครียดเหมือนเดิมอะ

หนีเสือปะเสือ (?) ชัด ๆ 

“สัด กูไปแค่อาทิตย์เดียว” ผมแตะมือพร้อมกับดึงเฟรนด์เข้ามา 

สวมกอดกลาย ๆ เป็นเชิงทักทาย “กูนึกว่าจะมีแค่ไอ้พาย”

“มีมึงกับกูสองคนจะไปสนุกที่ไหน” พายกอดไหล่ผม ผมรู้สึกแย่ 
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นิดหน่อย ก่อนหน้านี้ผมชิลได้หมดไม่ว่าการท่องราตรีจะมีหรือไม่มีไคท์  

แต่มาวันนี้...ทุกอย่างพลิกกลับตาลปัตรไปหมด

ขอเวลาผมทำใจนิดหนึ่ง

“มึงจะเลี้ยงหมดไหวปะเนี่ย” ผมถามทั้ง ๆ ที่รู้คำตอบอยู่แก่ใจ

“นี่ใคร นี่เสี่ยพายนะเว้ย” พายยืดอก

“พายแอ๊ปเปิ้ลหรือพายสับปะรด”

“สัด พายที่เป็นค่าพายสิวะ

“สามจุดสี่หนึ่งอะไรนั่นปะวะ”

“สามจุดหนึ่งสี่โว้ย”

“เออ นั่นแหละ”

ไม่ว่าใครก็ชอบแซวไอ้พายในเรื่องนี้ ผมหัวเราะในลำคอหึ ๆ ก่อนจะ 

เหล่มองไปทางไคท์กับเก็ทที่กอดคอกันส่องดูคนนั้นคนนี้ตามประสาผู้ชาย 

รักสนุก

เรื่องของมัน ท่องไว้ว่านั่นมันเรื่องของมัน...

ผมตัดสินใจส่ายหน้าเรียกสติให้กับตัวเอง จากนั้นจึงค่อย  ๆ  หันไป 

พยักพเยิดกับไอ้พาย...ปาร์ตี้นี้ควรจะเริ่มได้แล้ว พายจึงกวักมือเรียกบริกร 

อย่างคนคุ้นเคยกับร้านนี้ดี เนื่องจากร้านนี้เป็นของพี่แชมป์ ลูกพี่ลูกน้อง 

ของมันเอง เราห้าคนจึงพากันมาโคตรบ่อย เรียกได้ว่าถ้าเมาเยี่ยงหมา ที่นี่ 

ก็มีที่ให้นอนจนกว่าจะสร่าง

ผมนั่งมองเพื่อน ๆ บนโซฟา ดูไอ้เฟรนด์ผุดลุกผุดนั่ง เดี๋ยวก็นั่งดื่ม 

เดี๋ยวก็ไปสูบบุหรี่ ดูไอ้พายเมาท์กับพี่แชมป์เรื่องรถสปอร์ตที่พี่แชมป์เพิ่ง 

สั่งจองไป (ได้ยินว่าราคาตั้งยี่สิบกว่าล้านแน่ะ...โห) แล้วก็ดูไอ้เก็ทกับไอ้ไคท ์

กระซิบเรื่องคนไหนงานดี คนนั้นเป็นไง แล้วคนโน้นล่ะ

“เอาจริง ๆ เลยนะเก็ท” เฟรนด์ที่กลับมานั่งพูดเสียงดัง “มึงชงคนนั้น 

คนนี้ให้ไอ้ไคท์ไปก็เท่านั้นแหละ กูก็ไม่เห็นว่าแม่งจะเอาจริงสักคน”

“บ้า กูก็คุยอยู่หลายคนเหอะ” ไคท์ยิ้มมุมปาก

ไม่รู้ว่ามีผมคนเดียวหรือเปล่าที่เห็นไอ้ไคท์มันเหงื่อตก

“ที่เฟรนด์พูดแม่งก็ถูก” คราวนี้เก็ทไม่ได้เข้าข้างไคท์เพื่อนรักที่ชอบ 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



My Man.jpg

30

เปิดคอนโดให้มันไปปลดทุกข์ฟรี ๆ อีกต่อไป “นี่กูชงให้มึงเป็นสิบ ๆ คนแล้ว 

นะ ไม่เห็นมึงจะสนใจจริง ๆ เลย บางคนมึงก็แค่คุยไปอย่างนั้น”

“กูอาจจะทำแบบที่พวกมึงไม่รู้ก็ได้” ผมเริ่มมองเห็นว่าฟอร์มของ 

ไคท์มันกลับมา ทั้ง  ๆ  ที่เมื่อกี้มันยังมีท่าทางเหมือนคนถูกต้อนให้จนมุม 

อยู่เลย

ผมรู้สึกคอแห้งผาก การที่เพิ่งสังเกตเห็นอีกมุมหนึ่งของเพื่อนตัวเอง 

มันทำให้ปรับตัวไม่ถูก พยายามคิดว่าสิ่งที่มันแสดงออกมานั้นคือเรื่อง 

ของมัน ทั้ง ๆ ที่มีเสี้ยวหนึ่งในใจผมรู้สึกต่อต้าน

ไม่รู้ว่าไคท์มันอยากให้ผมเชื่อมันในมุมไหน

“เชื่อกูเหอะว่าไอ้นี่มันร้าย” พายกลับเข้ามาสู่วงสนทนา “ถ้าแม่งทำ 

จนแม้กระทั่งเพื่อนก็ไม่รู้ได้นี่กูว่าไม่มีใครล้มมันได้อะ”

ไคท์ยิ้มมุมปาก ขณะที่เฟรนด์กับเก็ทเริ่มคล้อยตาม เพราะมันเป็น 

แบบนี้...เพื่อนทุกคนจึงพากันปักใจเชื่อว่ามันเป็นเพลย์บอยหาตัวจับยาก  

ผมเองก็เคยเชื่อแบบนั้นเหมือนกัน เพียงแต่ว่าตอนนี้...ผมขอเงียบเอาไว้ 

ดีกว่า

เพราะเรื่องของมันก็คือเรื่องของมัน

“ถ้ามึงร้ายจริงมึงลองไปคุยกับไอ้น้องเชดูซิ” ไอ้เก็ทหันไปทางรุ่นน้อง 

ทีรู่จ้กัมกัจีก่นัอยูบ่า้ง นอ้งเชคนนีค้อืเดก็หนา้หลอ่ทีใ่คร ๆ ตา่งกย็อมรบั รวม 

ไปถึงผมด้วย สเป็กของไอ้ไคท์มักจะเป็นหนุ่มละอ่อนตัวสูงที่ดูเป็นผู้ชาย 

อ่อนโยน และดูเหมือนว่าน้องเชคนนี้ก็เข้าข่ายคนที่อยู่ในสเป็กมัน “กูได้ข่าว 

มาว่าน้องมันสนใจมึงมากนะ”

“จริงเหรอวะ” นัยน์ตาของไคท์ฉายแววสดใส “งั้นเดี๋ยวกูไปคุยกับ 

น้องดู”

ทุกคนมองดูไคท์เข้าไปตามล่าคนที่หมายตา เป็นภาพที่เราทั้งหมด 

คุ้นชินจนไม่รู้จะชินยังไง

“มึงไม่ค่อยพูดเลยนะวันนี้” พายตั้งข้อสังเกต “เป็นไรเปล่าวะ  

ทะเลาะกับอะตอมเหรอ”

ผมส่ายหน้าเบา  ๆ ปัญหาความหนักใจของผมไม่มีชื่ออะตอมอยู่ 
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ในนั้นด้วยซ้ำ ทั้ง  ๆ  ที่ผมควรจะตระหนักว่าหลัง ๆ  นี้ผมทะเลาะกับเขาบ่อย 

มาก แต่ว่าตอนนี้...ผมกลับเอาแต่คิดเรื่องความผิดปกติของตัวเอง

เพราะผมแม่งเครียดกับเรื่องนี้จริง ๆ 

“เออ ช่วงนี้ทำไมไม่ค่อยเห็นหน้าอะตอมเลย” เฟรนด์พูดบ้าง “มึง 

ไม่ชวนเขาออกมาเที่ยวบ้าง”

“ชวนบ่อยแล้ว” ผมกล่าวตอบ “แต่เหมือนการเที่ยวแบบนี้ไม่ใช่ 

แนวเขา”

“แล้วเขาก็ปล่อยมึงออกมากับเสือสิงห์แบบพวกกูง่าย ๆ เนี่ยนะ”

“อืม ทำไมอะ”

“ไม่กลัวพวกกูชวนมึงไปในทางที่ผิดเหรอวะ”

“กูกับตอมคบกันแบบนี้” ผมพูดน้ำเสียงเรียบ “ให้อิสระกันและกัน”

“เหี้ยปีย์ถึงคบกับเขาได้ยืดไง” เก็ทเสริม “หาคนเข้าใจมันอย่าง 

อะตอมนี่ยากนะ เพื่อนมันแม่งมีแต่เสือทั้งนั้น ถ้าเป็นกู กูคงใจสั่นตายห่า 

ที่แฟนกูอยู่ท่ามกลางคนแบบนี้ เพื่อนกันแม่งก็มักจะมีอะไรเหมือนกัน 

ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งดิ พูดแล้วขนลุกเลยว่ะ”

“ที่มึงพูดอะคือตัวมึงเองไม่ใช่เหรอไอ้เหี้ยเก็ท” เฟรนด์พูดปลง ๆ 

“คนเก่ากูระแวงจนกูแทบไม่มีเวลาแดกเหล้ากับเพื่อนเลย”

ผมกับเฟรนด์สบตากัน เราสองคนต่างก็อยู่ในช่วงเวลานั้นเหมือนกัน  

ทุกคนรู้ดีว่าวีรกรรมของเก็ทกับแฟนเก่าคนล่าสุดนั้นโคตรจะเป็นตำนาน 

ขนาดไหน เรียกได้ว่าโทร.ตามจนโทรศัพท์เพื่อน  ๆ  ของเก็ทอย่างพวกผม 

สายจะไหม้

แค่เพื่อนมันยังโดนโทร.จิกขนาดนี้ ไม่ต้องพูดถึงตัวไอ้เก็ทเองเลย

“ดีใจกับมึงด้วยนะปีย์ที่แฟนมึงไม่ตามแบบคนเก่าของกู” เก็ทหันมา 

พูดกับผมอย่างจริงจัง

“กูก็ดีใจกับมึงเหมือนกัน” เฟรนด์บอกกับผมเสียงหวาดหวั่น ก่อน 

ที่มันจะเปลี่ยนสายตากะทันหัน “เฮ้ย พวกมึง ดูไอ้ไคท์โน่น คืนนี้น่าจะได้ 

คนไปนอนกกแล้วมั้ง”

ผมมองตามสายตาไอ้เฟรนด์ พลันเห็นไอ้ไคท์หัวเราะร่ากับไอ้น้องเช 
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ดูเคมีเข้ากันดีสุด ๆ 

“มึงว่าคนนี้มันจะเอาจริงแล้วปะ” เฟรนด์ลูบคางอย่างสงสัย

“เดี๋ยวก่อน เอาจริงในที่นี้คือยังไง เอาเฉย  ๆ หรือว่าเอามาเป็นแฟน 

จริง ๆ จัง ๆ” เก็ทย่นคิ้ว

“สัด เอาแบบพวกเราอะ”

อ้อ นั่นแปลว่าเอาเฉย ๆ 

“ไม่รู้แฮะ” เก็ทมองไคท์อย่างเดาไม่ออก

“พนันกันมั้ย” เฟรนด์ยิ้มแฉ่งเหมือนคนเพิ่งคิดอะไรสนุก  ๆ  ออก  

“กูว่าคนนี้มันเอา”

“เชี่ย” เก็ทให้ความสนใจขึ้นมา “อะไรทำให้มึงมั่นใจว่าคนนี้มันเอา”

“กูสังเกตเด็กมันมาหลายคนละ ไอ้น้องเชคนนี้ดูตรงใจมันที่สุดแล้ว”

“งั้นกูว่ามันเอาด้วย” เก็ททำตาโต

“ใจง่ายสัด”

“กูว่าพวกมึงคิดผิด” พายยกเครื่องดื่มมาดื่มด้วยท่วงท่าอ่านเกม 

ออก “ทั้ง ๆ ที่พวกมึงก็รู้ว่าเปอร์เซ็นต์ที่ไอ้ไคท์มันจะไม่เอามีสูงกว่า”

“แล้วไงวะ กูอยากลองเลือกตรงข้ามกับความเป็นจริงสักครั้งไม่ได้ 

หรือไง” เฟรนด์ขัดพาย

“ยังไงมันก็ไม่เอา เชื่อกูดิ” พายยิ้มมุมปากก่อนจะหันมาหาผม “มึง 

ว่าไงปีย์”

ผมไม่ต้องเสียเวลาคิดเลย “กูไม่รู้”

“เฮ้ย มึงต้องตอบ”

“ก็เรื่องของมันอะ”

“ลองตอบมาเถอะ ขำ ๆ น่า”

“ไร้สาระว่ะ”

“ไร้สาระไรครับ นั่นไลฟ์สไตล์ของเพื่อนเราชัด  ๆ” พายกอดคอผม  

“มึงต้องตอบ เร็ว ๆ กูอยากรู้”

“เชี่ยปีย์ตอบมา อย่าลีลา”

“เร็ว ๆ เลย อยากรู้ความคิดมึง”
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ผมค่อย  ๆ  เหลือบไปมองไคท์ ทั้ง  ๆ  ที่เมื่อกี้ผมอุตส่าห์ตั้งปณิธาน 

ในใจไว้แล้วว่าผมจะไม่ยุ่งกับชีวิตของมัน แต่ในเมื่อเพื่อนมันตื๊อมาขนาดนี้ 

ผมก็เลยต้องจำใจเอ่ย...เอ่ยในสิ่งที่ตัวเองอยากให้เกิดขึ้น

เพื่อไม่ให้สิ่งที่ผมเพิ่งจะพบเจอมามันเป็นเรื่องจริง

ไคท์มันคือเพื่อนในกลุ่มของผม เป็นหนุ่มเจ้าสำราญที่บางครั้งก็มี 

มุมเนิร์ดบ้าง ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น

ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนอย่างผมมากไปกว่าคำว่าเพื่อน

มัน...ต้องไม่ได้แอบชอบคนอย่างผม

“กูลงว่ามันเอา”

***

“ปยี ์ มงึขบัไหวมัย้” เฟรนดท์ีเ่พิง่อดับหุรีเ่ขา้ไปเตม็ปอดเดนิเลยีบ ๆ เคยีง ๆ  

มาถาม ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่า พวกเราทุกคนพร้อมที่จะแยกย้าย  

หรือถ้าจะให้กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมีบางคนในกลุ่มพร้อมที่จะไปต่อกับคนที่ 

เพิ่งจะสอยมาได้นั่นแหละครับ

“ยังจะห่วงกูอีก มึงดูหน้ามึงก่อน” ผมตอบยิ้ม  ๆ “แดงกว่านี้ก็ 

มะเขือเทศแล้ว”

“โชคดีหน่อยวันนี้กูมากับไอ้เก็ท”

“มันไม่หิ้วใครที่ไหนกลับห้องมันเหรอ”

“ไม่เห็นว่ามันจะอะไรกับใครนะ” เฟรนด์เหลือบมองไปรอบ ๆ “เชี่ย 

พายก็เหมือนกัน วันนี้ฉายเดี่ยวกลับห้องหล่อ ๆ เลย จะเว้นก็แต่...”

“ไอ้ไคท์” ผมช่วยเสริม

“อืม” เฟรนด์ยิ้มเผล่ “แม่งได้กับไอ้น้องเชแน่เลยว่ะวันนี้”

ที่เฟรนด์พูดก็มีส่วนจริง หลังจากที่ไคท์มันไปคุยกับน้องเชตามคำยุ 

ของไอ้เก็ท ผมก็ไม่เห็นว่าจะมีวินาทีไหนที่มันยืนอยู่ห่างจากน้องเชเลย จาก 

ที่มอง...เด็กนั่นก็ดูมีใจให้ไอ้ไคท์มากเหมือนกัน ไม่อย่างนั้นคงไม่มองไอ้ไคท ์

ด้วยนัยน์ตาเคลิ้ม ๆ แบบนั้นหรอก
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ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไร ถ้ามันจะได้กันจริง ๆ ผมก็น่าจะได้เงิน 

จากไอ้พาย และสิ่งที่ค้างคาใจมันจะได้มลายหายไปสักที แต่ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้น 

นั้นมันเป็นไปในทางตรงกันข้าม ผมคงจะเสียเงินให้พาย แล้วก็...

คงจะรู้สึกปวดหัวจี๊ด ๆ 

คนที่เป็นสาเหตุให้ผมปวดหัวเดินเคียงคู่มากับเด็กใหม่ของมัน ทำให ้

บรรยากาศรอบ  ๆ  ผมเปลี่ยนจากขมุกขมัวเทา  ๆ  แบบสีควันบุหรี่กลายเป็น 

สีชมพูสดใสขึ้นมาทันตา

เก็ทกับพายที่เพิ่งตามมาสมทบพากันสะกิดสีข้างไอ้เฟรนด์คนละข้าง 

อย่างไม่เก็บอาการ พวกแม่งคงตื่นเต้นกับผลการพนันมากกว่าตื่นเต้นเรื่อง 

ที่ไคท์แม่งกำลังควงผู้ชายที่หล่อมาก

“ทุกคน นี่เช น้องในคณะเรา” ไคท์แนะนำทั้ง  ๆ  ที่มันรู้ว่าทุกคน 

รู้จักไอ้น้องเชอยู่แล้ว

“หวัดดีครับพ่ี ๆ” เชย้ิมพลางยกมือไหว้ทักทายพวกเราอย่างนอบน้อม

“น้องชวนไปต่อว่ะ กูว่าจะไปสักหน่อย” ไคท์สบตากับเชแล้วยิ้มกว้าง

เพื่อนคนอื่น ๆ พากันยิ้มเผล่ กว่าจะรู้ผลคงต้องผ่านพ้นคืนนี้ไปก่อน 

ละมั้งผมว่า

“ไปต่อไหนกัน” เฟรนด์ถามต่อด้วยสีหน้าคนขี้เผือก

“เห็นว่าตอนนี้เพื่อนน้องจัดงานวันเกิดอยู่” ไคท์เล่าให้ฟัง

“ครับ ผมว่าจะพาพี่ไคท์ไปที่นั่น” เชยิ้มหล่อ “เพื่อน  ๆ  ผมอยาก 

รู้จักพี่ไคท์น่ะครับ”

ความสัมพันธ์ดำเนินไปได้ไวฉิบหาย แต่ก็นะ...สไตล์ของไคท์แม่งก ็

เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไร

“พี่ฝากดูแลเพื่อนพี่ด้วย” เก็ทตบไหล่เชสองที

“ครับ ได้ครับ” เชยิ้มเขิน

“เชี่ยไคท์ ยังไงเนี่ยมึง” พายส่งสายตาล้อเลียน

“ยังไงอะไรเล่า” ไคท์เขินจนทำหน้าไม่ถูก

“โอเค้ ไม่พูดเยอะ ถือว่าเราทุกคนรู้กัน”

“พวกเรากลับกันเหอะ” เฟรนด์กล่าวกับทุกคน
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ผมเดินแยกกับเพื่อน  ๆ พร้อมกับโบกมือลา จากกันวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ 

ก็เจอพวกแม่งอีก ก็ในเมื่อพวกเราคบกันอยู่แค่นี้

หางตาของผมเหล่ไปมองไคท์ที่กำลังพูดคุยกับเชน้ำเสียงสดใส แถม 

สายตาของมันยังแสดงอย่างชัดเจนว่ามีไว้เพื่อมองเชโดยเฉพาะ

สาบานได้ว่าผมไม่เห็นเค้าของคนที่มีรูปผมเป็นวอลล์เปเปอร์หน้าจอ 

โทรศัพท์เลย

ตกลงมึงเป็นคนยังไงกันแน่วะไคท์ กูมองให้ตายยังไงก็มองไม่ออก

***

ก่อนนอนคืนนี้ผมจำได้ว่าตัวเองตั้งสมาธิและเพ่งจิตหนักมากเพื่อจะได้ 

ไม่ต้องไปอยู่ในโทรศัพท์ของไคท์

แต่สุดท้าย...ผมก็ยังคงมาอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ของมันเหมือนเดิม

ผมคิดอย่างปลงตกขณะกวาดสายตามองไปรอบ  ๆ  เพิ่งสังเกต 

เหมือนกันว่าผมสามารถอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ของไคท์แม้กระทั่งตอนที่ 

มันทิ้งโทรศัพท์มือถือเอาไว้เฉย  ๆ  (หรือตอนที่หน้าจอมืด ไม่ได้ใช้งาน 

นั่นแหละ)

ช่างเป็นพลังวิเศษที่เข้ากับยุคดิจิทัลเสียเหลือเกิน แต่ถ้าจะให้ดี 

ผมควรจะได้ไปสิงมือถือแฟนตัวเองไม่ใช่มาสิงมือถือเพื่อนแบบนี้ดิ ยิ่งอยู่ 

นานเท่าไหร่ก็ยิ่งอึดอัด

ใครแม่งจะอยากตามติดชีวิตเพื่อนตัวเองแบบนี้วะ

ที่ที่ไอ้ไคท์อยู่ตอนนี้น่าจะเป็นสถานที่จัดปาร์ตี้บางแห่ง เข้าใจว่างาน 

น่าจะกำลังเลิก เพราะรอบตัวผมค่อนข้างเงียบและมีคนบางตา ผมมอง 

เห็นเศษซากที่เหลือจากงานปาร์ตี้ ทั้งเครื่องดื่มเอย ของกินเอย แต่มอง 

ไม่เห็นไคท์ รู้แค่ว่ามันวางโทรศัพท์มือถือไว้บนโซฟา แถมยังวางในมุม 

ที่เหมาะเหม็งมากด้วย เพราะผมสามารถมองเห็นรอบห้องได้ชัดเจน

บังเอิญจริง ๆ ปกติแล้วผมควรจะมองเห็นแค่เพดาน

จะว่าไปแล้ว...เชี่ยไคท์ยังไม่กลับอีกเหรอเนี่ย ผมลองคำนวณเวลา 
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ในใจ ช่วงที่ผมหลับน่าจะเป็นเวลาประมาณเกือบตีสอง ไคท์แม่งโคตรถึก 

เลยที่ยังไปต่อกับไอ้น้องเชคนนี้ได้

เอ่อ เดี๋ยวก่อนนะ

แล้วนี่ถ้ามันกำลังเอากับคนอื่น ไม่ใช่ว่าผมจะได้เห็นอย่างชัดเจน 

ระดับโฟร์เคปะเนี่ยยยย

ผมพยายามบังคับให้กายหยาบตื่นและฟื้นคืนสติ แต่ดูเหมือนว่าร่าง 

ของผมจะไม่ฟังคำสั่งจากจิตของตัวเอง (เหมือนเคย) ผมจึงต้องจำใจมองดู 

สถานที่ที่ไอ้ไคท์ยังอยู่ต่อไป ทั้ง  ๆ  ที่ใจน่ะอยากให้ความเป็นส่วนตัวกับมัน  

แต่แม่ง...ทำไม่ได้

ผมขนลุกชัน ในสถานการณ์แบบนี้ร้อยทั้งร้อยยังไงก็เห็น เพราะ 

ไคท์แม่งต้องพกโทรศัพท์มือถืออยู่แล้ว หรือถ้าจะไม่เห็นจริง  ๆ ยังไงผมก็ 

ต้องได้ยินเสียงดังชัดเต็มสองรูหูแน่

นี่มัน...คราวซวยอะไรของผมกันเนี่ย!

ส่ิงท่ีทำได้ตอนน้ีจึงมีเพียงแต่รอ รอให้กายหยาบของผมมันหลับพักผ่อน 

เพื่อที่จะได้เติมพลังงานให้เต็ม แล้วก็ต้องอดทนที่ติดอยู่ในสภาพนี้ต่อไป

ก็ได้แต่หวังว่าไคท์มันจะไม่เอาใครต่อหน้าต่อตาโทรศัพท์เครื่องนี้  

ถ้ามันทำงั้นผมคงได้เห็นและได้ยินด้วยแน่  ๆ ซึ่งแบบนั้นมันไม่โอเคสุด  ๆ  

ไปเลย

เสียเงินแสนหนึ่งผมก็ยอมแล้วอะครับตอนนี้

เวลาผ่านไปไม่กี่นาที ผมมองเห็นไอ้น้องเชและพรรคพวกเดินเข้ามา  

ทุกคนเป็นน้องในคณะที่ผมเคยเห็นหน้าแบบผ่าน  ๆ แต่ผมไม่เห็นเงาของ 

ไคท์เลย

จำได้ว่าไอ้กลุ่มนี้แม่งซ่าไม่หยอกเลยนี่

“โทรศัพท์ใครวะ” เพื่อนเชคนหนึ่งเอ่ยถามแล้วหยิบผม เอ๊ย หยิบ 

มือถือของไคท์ขึ้นมา “ของพี่ไคท์ปะ”

“เอามาให้กูนี่” มือถือถูกส่งต่อไปหาน้องเช ทำเอาผมมึนหัวเล็กน้อย 

บอกเลยว่าตอนได้อยู่นิ่ง ๆ ในมือถือรู้สึกดีกว่าตอนขยับเยอะเลย เวรกรรม 

ของผมจริง ๆ 
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“แล้วนี่พี่เขาไปไหนวะ”

“เข้าห้องน้ำมั้ง”

“นานแล้วนะ”

“อาจจะตื่นเต้นเรื่องที่จะมีอะไรกับกู” ผมมองเห็นเชยักคิ้วในมุมต่ำ

“โอยยยย พอเป็นมึงพูด แม่งดูไม่น่าหมั่นไส้เลย”

“หึ ๆ” เชยิ้มมุมปาก “แต่กูว่ากูจะยังไม่เอาเขาคืนนี้ว่ะ”

“มึงปฏิเสธเขาได้เหรอ”

“กูมีวิธีน่า”

“แบบนีแ้ปลวา่มงึแมง่อยากเกบ็เขาไวน้าน ๆ จรงิ ๆ สนิะ คนนีม้งึถกูใจ 

เหรอวะ”

“จะว่าอย่างนั้นก็ได้” เชยกเครื่องดื่มขึ้นมาจิบ “กูดูทรงแล้ว เหมือน 

เขาก็ไม่ได้อยากได้กูขนาดนั้นเหมือนกัน”

“อ้าว ตกลงเรื่องมันยังไงกันแน่”

“ไม่รู้ว่ะ เหมือนเขาย้อนแย้ง ไม่อยากได้กับกู แต่ก็ตามกูมา กูเอง 

ก็งงเหมือนกัน”

“ยังไงล่ะทีนี้”

“เก็บไว้ก่อน แล้วค่อยหลอกฟัน”

“ดูเขาก็ไม่เบานะ”

“ก็ไม่ได้กะจะหลอกเอาแค่นั้น”

แม่ง แม้ผมจะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของตัวเอง แต่การได้ยินคนอื่น 

วางแผนชั่วเกี่ยวกับเพื่อนผมแบบนี้มันทำให้ผมรู้สึกคันตีน อยากเอาตีน 

ยัดปากแม่งฉิบเป๋ง

“เขารวยมาก กูคงหลอกให้เขาเปย์ของให้กูสักสองสามอย่างแล้ว 

ค่อยแยกย้าย”

สัด

“เชนี่มันท็อปฟอร์มไม่หยุดจริง ๆ ว่ะ กูขอคารวะ ชนแก้วเว้ย ชน!”

ตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้...ในชีวิตผมไม่เคยรู้สึกเป็นห่วงไอ้ไคท์มาก 

ขนาดนี้มาก่อน
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