
หากคุณก�าลงัจะตาย คุณจะนกึถงึอะไรเป็นสิ่งแรก?
ครอบครวั คนรกั เพื่อนฝงู สตัว์เลี้ยง หน้าที่การงาน ทรพัย์สมบตั ิ

หรอืหนี้สนิ ต่างคนต่างกค็งนกึถงึสิ่งส�าคญัของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สิ่งที่อยากท�า แต่ไม่เคยมโีอกาสท�า

หนึ่งในเรื่องตลกร้ายในชวีติมนุษย์กค็อื มเีวลาทั้งชวีติแต่ไม่ยอมท�า

ในสิ่งที่ต้องการ แต่ครั้นถงึวาระสุดท้ายกลบัมานกึถงึเรื่องนั้น นกึเสยีดาย

และเสยีใจว่า ตนน่าจะท�ามนั 

‘ถ้ารู้ก่อนหน้านี้นะ ฉนัคงจะท�าอย่างโน้น ฉนัคงจะท�าอย่างนี้...’

แต่ต่อให้อยากท�าสักเพียงใด มันก็สายเกินไป เพราะความตาย 

มกัจู่โจมเข้ามาหา กระโจนขย�้าดุจสตัว์ร้ายโดยไม่ยอมให้เหยื่อได้เตรยีมใจ

หรอืตั้งตวัใดๆ

ใบหน้าขาวจดัแต่คมสนัเปียกชื้นไปด้วยหยดน�้าตา เรอืนกายใหญ่
โตสั่นเทิ้มเพราะไม่อาจเก็บกลั้นอาการสะอื้นฮักของตัวเองได้ ชายหนุ่ม

บทน�ำ
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ออกแรงกดคนัเร่งเพิ่มอกี ใต้ดวงพระจนัทร์กลมโตซึ่งคนืนี้กลายเป็นสแีดง

เลอืดจากปรากฏการณ์ ‘บลดัมนู’๑ เขาบงัคบัรถยนต์สบีรอนซ์ทองพุง่ทะยาน

ไปตามแนวถนน ฝ่าความมืดของรัตติกาลยามดึกสงัด เสียงโทรศัพท์จาก

เพื่อนรักดังอย่างต่อเนื่อง แต่เขาไม่มีกะจิตกะใจจะรับสายด้วยซ�้า เพราะ

หวัใจของเขามนัก�าลงัแตกออกมาเป็นเสี่ยงๆ

‘นี่ฉันเองนะ แกอยู่ที่ไหน รับสายฉันหน่อย อย่าท�าอย่างนี้สิ ฉัน 

เป็นห่วงแกมากนะ’

เสยีงหวานแต่พร่าของเพื่อนสนทิที่ส่งผ่านข้อความเสยีงซึ่งฝากไว้ใน

โทรศัพท์มือถือยังเปี่ยมไปด้วยความห่วงใยเหมือนเคย ทว่ามันเป็นความ

ห่วงใยที่ส่งไปไม่ถงึผู้รบั เพราะบดันี้ผู้รบัปิดกั้นตวัเองอยู่ในความโศกเศร้า

ถงึขดีสุด

‘ใจเย็นๆ ก่อน ตั้งสติแล้วมาช่วยกันหาทางออกดีกว่า ถึงผู้ชาย 

คนนั้นจะไม่รกัแก ไม่ต้องการแก แต่รูใ้ช่ไหมว่า แกยงัมฉีนัอยู ่ฉนัรกัแกนะ 

โทร. กลบัหาฉนัด้วย ขอร้องละ’

แต่ต่อให้เพื่อนจะอ้อนวอนเพยีงใด กไ็ม่สามารถท�าให้ชายหนุ่มยอม

สงบอารมณ์ลง เพราะความทกุข์มนักดักนิตวัตนและสตขิองเขาจนหมดสิ้น 

หากไม่นับ ‘ยิหวา’ เพื่อนสนิทของเขาแล้ว ในโลกใบนี้ก็คงไม่มีใครรักเขา 

จากใจจรงิอกี ไม่ม ีไม่มเีลยสกัคน แม้กระทั่งคนที่เขามอบหวัใจให้กย็งักล้า

ทรยศเขาได้ลงคอ!

และก็เหมือนจะรู้ตัว เพราะไม่กี่นาทีต่อมาคนทรยศที่ว่าก็โทรศัพท์ 

หาเขา เดิมทีตั้งใจจะไม่รับ แต่เมื่อเสียงเรียกดังมากเข้า เขาก็ตัดสินใจ 

๑ บลดัมูน คอืปรากฏการณ์ที่ดวงจนัทร์กลายเป็นสแีดงหรอืสสี้มอฐิคล้ายเลอืด เกดิจากการที่

ดวงอาทติย์ โลก และดวงจนัทร์โคจรมาอยูใ่นระนาบเดยีวกนั ส่งผลใหแ้สงสแีดงจากดวงอาทติย์ 

หกัเหผ่านบรรยากาศของโลกไปกระทบกบัดวงจนัทร์ท�าให้ดูคล้ายสเีลอืด ในทางความเชื่อถอืว่า

เป็นลางร้าย บ่งบอกถงึการการสูญเสยี สิ่งลี้ลบั หรอืโลกหลงัความตาย
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รบัสาย ไม่ใช่เพราะตดัความร�าคาญ แต่เพราะลกึๆ แล้วเขายงัมคีวามหวงั 

หวังว่าหลังจากผ่านการทะเลาะครั้งใหญ่จนเขาต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้ว เขา

จะได้ฟังเหตผุลว่าคนรกัไม่ได้นอกใจตน แม้ว่ามนัอาจจะเป็นเพยีงค�าแก้ตวั

ที่ไม่เป็นความจรงิเลยกต็าม แต่เขาพร้อมจะเชื่อ ทว่าสดุท้ายมนักเ็ป็นเพยีง

ความหวงัลมๆ แล้งๆ เพราะความจรงิกค็อืความจรงิวนัยงัค�่า

ผู้ชายคนนี้ไม่เคยรกัเขา ไม่เคยเลยตั้งแต่ต้น ที่เข้ามาใกล้ชดิท�าดด้ีวย

ก็เพื่อหลอกน�าทรัพย์สินเงินทองของเขาไปบ�ารุงบ�าเรอตัวเองและแฟนสาว

ทั้งสิ้น และที่โทร. มาคราวนี้กไ็ม่ได้เป็นห่วงหรอืเพื่อรั้งเขาแต่อย่างใด แต่

โทร. มาโวยวายให้เขาน�ารถยนต์ไปคนืเท่านั้น

“เป็นบ้าอะไร เอารถมาคนืเดี๋ยวนี้ ผมจะใช้รถ!”

ดวงตาของสารถีหนุ่มแดงก�่า ภาพในสายตาพร่ามัวจากม่านน�้าตา

ขมุกขมวั ทั้งโศกเศร้าและโกรธขึ้ง

“ฉันไม่ให้ เธอจะเอารถไปรับนังนั่นใช่ไหม นี่มันรถของฉัน ฉัน 

เกบ็หอมรอมรบิซื้อมนัมาด้วยน�้าพกัน�้าแรง เธอไม่มสีทิธิ์เอาไป!”

“เฮอะ ท�าไมจะไม่มีสิทธิ์ล่ะ ในเมื่อพี่เป็นคนเซ็นยกรถให้ผมเอง 

สมองเสื่อมหรอืไง!”

“แต่เธอหลอกลวงฉนั ที่ฉนัยกรถให้เพราะเธอบอกว่าเธอรกัฉนั”

“กห็น้าโง่เชื่อเอง ช่วยไม่ได้!” 

“อะ...อะไรนะ”

“หน้าโง่!” ปลายสายย�้าราวกบักลวัเขาจะได้ยนิไม่ชดัพอ “ผมบบีคอพี่

ให้เซน็ยกรถหรอืข้าวของพวกนั้นให้หรอืไงล่ะ กเ็ปล่าเสยีหน่อย พี่เตม็ใจให้

ผมเองทั้งนั้น แค่ป้อค�าหวานเข้าหน่อยก็แทบประเคนให้ทุกอย่าง รถคันนี้ 

กเ็หมอืนกนั มนัเป็นกรรมสทิธิ์ของผมโดยชอบธรรมแล้ว ฉะนั้นผมจะขบั

ไปรบัใครมนักเ็รื่องของผม ไม่ต้องมาสาระแน!”

พอถูกคนรักตวาดใส่เช่นนั้น ความพยายามที่จะท�าเป็นเข้มแข็งก็ 

หมดลง ท�านบน�้าตาไหลพรั่งพรู 
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“แมค็ พี่ท�าผดิอะไรนกัหรอื ท�าไมเธอถงึใจร้ายใจด�ากบัพี่ขนาดนี้!”

“มึงอย่าสะดีดสะดิ้งได้ไหม อีตุ๊ด! ตอนแรกก็ว่าจะใจเย็น พูดดีๆ 

ด้วยหรอกนะ แต่ตอนนี้กชูกัร�าคาญมงึเตม็ทแีล้ว มงึถามว่าท�าอะไรผดิใช่ไหม 

ใช่ มึงผิด ผิดที่เกิดมาวิปริตผิดเพศยังไงล่ะ น่าขยะแขยงสิ้นดี มึงคิดว่า 

โลกนี้จะมรีกัแท้ให้คนอย่างมงึหรอืไง โลกสวยจรงิๆ เลยนะ แม้แต่ครอบครวั

ของมงึเองยงัอายจนไม่เอามงึเล้ย แล้วจะมาคาดหวงัความร้งความรกัอะไร 

ปัญญาอ่อน หดัเจยีมตวัซะบ้าง!” 

คนถูกด่าทอสะอึกเพราะถูกจี้ใจด�าอย่างแรง โลกสีกุหลาบที่เคยฝัน

ไว้ถล่มทลายลงต่อหน้า 

ที่ผ่านมาเขาคงเข้าใจผดิไปเองใช่ไหม ค�ากล่าวที่วา่ รกัที่ตวัตน รกัที่

จติใจ โดยไม่สนใจเพศสภาพ ในที่สุดแล้วคงเป็นเพยีงแค่ค�ากล่าวสวยหรู

ในโลกอุดมคตสินิะ เพราะมนัไม่เคยมอียู่จรงิ...ไม่เลยสกันดิ!

“กูจะพดูเป็นครั้งสดุท้าย เอารถกมูาคนืภายในวนัพรุ่งนี้ แล้วจากนั้น

จะไสหวัไปตายที่ไหนกไ็ป!”

ค�าสุดท้ายของหนุ่มคนรกัคอืการสาปส่งให้ไปตาย จะมอีะไรเลวร้าย

ไปกว่านี้อีก ในระหว่างที่ก�าลังคิดว่าต้องท�าอย่างไรต่อไป เสียงโทรศัพท์ 

มือถือก็ดังขึ้นอีกครั้ง หน้าจอปรากฏเป็นชื่อของเพื่อนสนิทที่เขารักที่สุด...

ยหิวา

เห็นแล้วก็ท�าให้นึกถึงข้อความเสียงที่เธอทิ้งไว้ ยิหวาพูดถูก ถึงจะ

ไม่มีคนรัก แต่เขายังมีเพื่อนคนนี้ เขาควรจะกลับไปหาเธอก่อน กลับไป 

ตั้งหลกัในเซฟโซน ตั้งสตแิละค่อยๆ คดิหาทางออกอย่างที่พวกเขาเคยท�า

ร่วมกนัยามที่มปีัญหาต่างๆ ผ่านเข้ามา

ใช่...เขาต้องกลบัไปหาเธอ 

เมื่อตดัสนิใจได้แล้ว คนคดิได้จงึเตรยีมจะเลี้ยวรถกลบัที่ทางกลบัรถ

ใต้สะพานข้างหน้า แต่โชคร้ายนักที่เขาไปไม่ถึง ก่อนจะถึงจุดหมายไม่กี่ 

ร้อยเมตร ในยามที่มือใหญ่ละจากพวงมาลัยเพียงชั่วเสี้ยววินาทีเพื่อป้าย 
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เช็ดน�้าหูน�้าตาที่ยังไหลลงมาไม่ขาดสายนั้น เงาร่างของใครคนหนึ่งก็โผล่

พรวดพราดมาจากข้างทาง วิ่งตดัหน้ารถเขากะทนัหนัในระยะกระชั้นชดิ

ทุกอย่างเกดิขึ้นเรว็มากจนไม่ทนัได้ตั้งตวัด้วยซ�้า สารถหีนุ่มร้องลั่น 

ตกใจแทบสิ้นสต ิกดเบรกจมมดิเพื่อห้ามล้อให้หยดุ แต่ต่อให้ท�าเช่นนั้นแล้ว 

เขากไ็ม่อาจหยุดรถได้ดงัใจอยู่ด ีท้ายที่สุดเขาจงึเลอืกหกัพวงมาลยัหลบใน

วนิาทสีดุท้าย ซึ่งกไ็ม่น่าจะทนักาลเพราะเขาได้ยนิเสยีงดงัปังคล้ายกระโปรง

หน้าชนเข้ากับร่างปริศนาอยู่ดี ไม่มีเวลาส�ารวจดูร่างนั้นว่าเป็นตายร้ายดี

อย่างไรด้วยซ�้า รถยนต์ของเขากพ็ุง่แฉลบตามแรงหกัเลี้ยวออกไปชนเข้ากบั

ต้นไม้ข้างทางเตม็แรง!

เขม็ขดันริภยัที่ชายหนุ่มคาดไว้ท�าหน้าที่ได้เป็นอย่างด ีมนักระตุกรั้ง

ร่างหนาไว้กับเบาะทันที ป้องกันไม่ให้ตัวเขากระเด็นออกไปนอกรถ แต่ก็ 

นั่นละ เขาโชคไม่ดเีท่าไร เพราะแม้เขม็ขดันริภยัจะท�างาน แต่ถุงลมนริภยั

กลับขัดข้องไม่ท�างานเสียอย่างนั้น ท�าให้พวงมาลัยกระแทกเข้าที่หน้าอก

อย่างแรง ร่างกายถูกอัดติดกับรถยนต์ บู้บี้ราวกับกระป๋องน�้าอัดลมที่ถูก

เหยยีบ 

หนาวเหลอืเกนิ ทั้งเจบ็ทั้งหนาว เขาก�าลงัจะตายแล้วหรอื

ดวงตาของคนที่นั่งอยูห่ลงัพวงมาลยัเริ่มหรี่ปรอื พร่ามวัลงไปเรื่อยๆ 

ลมหายใจของเขาแผ่วเบาลงไปทุกขณะ นึกถึงเพื่อนรักด้วยความ

โทมนสัยิ่ง น่าแปลกที่คนเรามกัตระหนกัถงึสิ่งส�าคญัหรอืคนส�าคญัเมื่อยาม

สายไป 

‘ขอโทษนะ ยหิวา ฉนัคงกลบัไปหาแกไม่ได้แล้ว’

ทว่าความโศกเศร้านี้คงไม่ได้มาจากหัวใจคนที่ติดอยู่ในซากรถเพียง

คนเดยีว แต่ยงัมาจากอกีร่างหนึ่งซึ่งนอนจมกองเลอืดอยู่บนพื้นถนนด้วย 

ท่ามกลางโลหิตสีแดงฉานน่ากลัวที่ซึมไหลออกมาจากศีรษะ กรอบ

แว่นตาที่สวมแหลกละเอยีด ร่างของชายหนุ่มนอนแผ่หลาอยู่ตรงนั้น เจบ็

ร้าวและบอบช�้าไปทั้งร่างจากการถูกรถยนต์พุ่งชนอย่างแรง อย่าว่าแต่ขยบั
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ไปไหนเลย แค่บงัคบัตวัเองให้หายใจต่อกย็ากนกั มนัรวยรนิลงเรื่อยๆ ดั่ง

เปลวเทยีนแสงรบิหรี่ที่ใกล้ถงึเวลามอดดบั 

เขาก�าลงัจะตายใช่ไหม น่าเสยีดาย...ถ้ารู้ก่อนหน้านี้ เขาคงจะรบีท�า

ในสิ่งที่อยากจะท�า รบีพูดในสิ่งที่อยากพูด

เปลือกตาหนักอึ้งค่อยๆ ปิดลง บดบังภาพพระจันทร์สีเลือดกลาง

ฟากฟ้า เหลอืเพยีงความมดืมดิ

ร่างหนากระตุกเฮอืก ทิ้งน�้าตาหยดสุดท้ายร่วงผลอ็ย ก่อนจะแน่นิ่ง

ไปในที่สุด

‘ความตาย’ งั้นหรอื ถ้าเขามโีอกาสอกีครั้ง กค็งจะดสีนิะ’



หากจะจัดอันดับความเลิศเลอของชีวิตใครสักคนแล้ว ยิหวา 
เชื่อว่า ชีวิตของ ‘จิณณ์ จิรนนท์’ เพื่อนสนิทของเธอน่าจะถูกจัดไว้ใน 

อันดับต้นๆ แน่ เพราะนอกจากจะมีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาชวนกรี๊ดตาม

สมยันยิมแนวโอปป้าแล้ว เขายงัมคีวามสามารถรอบด้าน ทั้งร่าเรงิ เป็นมติร 

เรียนดี กีฬาเด่น ดนตรีถนัด ครบเครื่องชายในฝันอย่างที่สาวๆ ทุกคน

ใฝ่ฝันหา เมื่อสมัยเรียนมัธยมต้นเขายังเคยมีแม้กระทั่งกลุ่มแฟนคลับ 

เป็นของตวัเองด้วยซ�้า 

‘พี่จณิณ์ พี่จณิณ์ขา หนัมาทางนี้หน่อยค่ะ กรี๊ด!’

ภาพกลุม่แฟนคลบันกัเรยีนหญงิที่ส่งเสยีงกรี๊ดกร๊าดตดิสอยห้อยตาม

เขาไปเกือบทุกที่นั้นเป็นเครื่องการันตีความฮอตปรอทแตกของเขาได้เป็น

อย่างดี แต่ก็นั่นละ เรื่องเหล่านี้กลายเป็นอดีตไปเสียแล้ว เมื่อก้าวสู่ช่วง

มัธยมปลายจิณณ์ก็เริ่มค้นพบตัวเอง และเปิดเผยความเป็น ‘องค์แม่’ สู่

สายตาสาธารณชนอย่างเตม็ที่เมื่อเข้ามหาวทิยาลยั 

‘ฉนัเบกิเนตร โตเป็นสาวแล้วย่ะ!’

๑
โอกาสอีกครั้ง
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เขามกัจะแซวตวัเองอย่างนี้ทกุครั้งที่มคีนมาถามถงึการเปลี่ยนแปลง

นี้เพราะรู้สึกเสียดาย ที่จริงแล้วมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงหรอก แต่คือ

พฒันาการต่างหาก เป็นพฒันาการที่ยหิวาร่วมยนิดไีปด้วย รสนยิมทางเพศ

ของเพื่อนจะเป็นอย่างไรกไ็ม่ส�าคญั เพราะสุดท้ายแล้วเขากย็งัคงเป็นเพื่อน

สนิทและหุ้นส่วนธุรกิจที่ดีที่สุดของเธอ ไม่ว่าจะในฐานะ ‘จิณณ์’ หรือ  

‘จินนี่’ ผู้ซึ่งมีจิตวิญญาณขององค์แม่มาดอนนาและเลดี้กาก้ามาประทับ 

รวมกนักต็าม

‘Hoo, Like a virgin! Touched for the very f irst time~’

ทุกๆ เช้าก่อนเปิดร้านเสื้อผ้าที่เธอและจิณณ์หรือจะเรียกให้ถูกต้อง

กว่าคอื จนินี่ เป็นหุน้ส่วนร่วมกนันั้น หญงิสาวจะได้ยนิเพลงฮติตลอดกาล

ของมาดอนนาดงัแว่วมาแต่ไกลเสมอ ครั้นพอผ่านประตูเข้าไป ร่างสูงใหญ่

ของเพื่อนสนิทที่อยู่ในชุดแฟชั่นหลุดโลกซึ่งมีเลดี้กาก้าเป็นแรงบันดาลใจ  

ก็จะพุ่งตัวจากหลังเคาน์เตอร์เข้ามากอดรัดทักทายเธอ แล้วตามด้วยการ 

เมาท์มอยอปัเดตกอสสปิฮติต่างๆ ที่เขาเรยีกมนัว่า ‘ตั้งเตา’ ซึ่งกไ็ม่รู้ว่าไป

สรรหาหวัข้อมาจากไหนนกั เพราะไม่เคยซ�้ากนัเลยสกัครั้ง แจกความสดใส

ยามเช้าให้เธอได้ยิ้มและหวัเราะทุกวนั

‘แก๊~อีหวา มาตั้งเตาเร้ว พนักงานชายคนใหม่ในชอปเสื้อที่ชั้นสาม 

ล้อหล่อละแก แกมัวแต่นั่งเฝ้าร้านเลยยังไม่เห็นละสิท่า ฉันไปส่องมาแล้ว 

หล่อววัตายควายล้มมาก หน้างี้ไซ้ใส ฉนันี่ใจบางไปหมดแล้ว ชอปนี้คอืด ี

คอืปัง!’

‘เดี๋ยวๆ ปังปินาศน่ะส ิ ชอปเสื้อที่ชั้นสามนั่นน่ะมนัร้านคู่แข่งเราเลย 

นะยะ แกจะท�าอะไรก็ได้ แต่แกจะชมร้านคู่แข่งแบบนี้ไม่ได้!’ หญิงสาว 

แหวใส่ทเีล่นทจีรงิ แต่เพื่อนสนทิกไ็หวไหล่อย่างไม่ยี่หระอยู่ด ี

‘ฉนัไม่นบัผู้หล่อๆ งานดอีย่างนี้เป็นคู่แข่งย่ะ’

‘แรด!’ 

‘แรดแต่ไม่ร่าน คนัธมาศนดิหน่อยพอเป็นสสีนั’
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ยหิวายู่ปากใส่ เพราะความที่ใกล้ชดิกบัเขามานาน จงึพอเข้าใจศพัท์

แสงในวงการนี้อยู่บ้าง ‘คนัธมาศ’ มคีวามหมายคล้ายค�าว่า ‘คนั’ คอื เรยีก

เพศที่สามที่ท�าตัวอยากผู้ชายแบบไม่อายสังคม จินนี่น่ะคันธมาศเล็กน้อย

พอให้น่ารกัเท่านั้นเอง ข้อนี้เธอรูด้ ีเขาอาจจะท�าตวัแรง พดูจาแรงไปบ้าง แต่

เอาเข้าจริงก็ไม่เคยท�าตัวไม่ดีหรือเสื่อมเสียเลยสักครั้ง แต่ถึงจะรู้อย่างนั้น 

กอ็ดแหย่เพื่อนไม่ได้ 

‘ซงุแหล’ เธอลากเสยีงยาว โต้ตอบเพื่อนด้วยศพัท์ในวงการเดยีวกนั

กลบับ้าง ‘ระวงัเถอะ ตายไปแล้ว ตกนรกแน่ๆ!’

คนถูกหาว่า ‘โกหก’ คว�่าปากร้อยแปดสบิองศา ตแีขนคนช่างแหย่ 

ดงัเพยีะ

‘อหีวา อเีพื่อนบ้า ตกนรกบ้านแกน่ะส ิฉนัพูดจรงินะ ถงึฉนัจะชอบ

มองผู้หล่อๆ แต่จรงิๆ แล้วฉนัรกัเดยีวใจเดยีวจะตายไป แกกน่็าจะรูด้นีี่ จน

ป่านนี้ฉนัยงัเป็นสาวพรหมจรรย์ Like a virgin...touched for the very 

f irst time อยู่เลย’ เขาออกเสยีงท้ายประโยคเป็นท�านองเพลงของศลิปิน

โปรด เน้นย�้าความบริสุทธิ์ผุดผ่องของตัวเองซึ่งยังรอให้ใครสักคนเข้ามา

ท�าลายมนั 

‘เมื่อไรน้อที่ใครคนนั้นจะมากระท�าย�่ายีความบริสุทธิ์ของฉันให้พัง

ป่นปี้ ฉนัรอจนเหนยีงจะยานอยู่แล้ว เฮ้อ’

‘โอ๋ๆ ไม่ร้องนะ เดี๋ยวเมกอปัละลายหมด’ ยหิวายิ้มแฉ่ง เข้าไปกอด

ปลอบเพื่อนยกใหญ่ ไม่รู้ว่าตั้งใจปลอบจรงิๆ หรอืแค่อยากจะหยอกเพื่อน

กนัแน่ 

บางทีการที่เขาเป็นจินนี่มันก็ดีเหมือนกัน เธอชอบที่เขาเป็นแบบนี้

มากกว่านดิหน่อย เพราะหากเขายงัเป็นจณิณ์ ต่อให้สนทิสนมอย่างไร แต่

ชายหญิงต้องมีระยะห่างระหว่างกัน พอกลายเป็นจินนี่ ระยะห่างเหล่านั้น 

กห็ายไปโดยปรยิาย เพราะต่างคนต่างคดิว่าเป็นเพศเดยีวกนั จงึกล้าล้อเล่น

ถูกเนื้อต้องตวักนัได้อย่างสนทิใจกระทั่งเข้านอกออกในที่พกัของกนัและกนั
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ได้ตลอดโดยไม่คดิอะไร แต่กน็ั่นละ บางครั้งคนภายนอกที่ไม่รู้ข้อเทจ็จรงิ

เพยีงพอกเ็ข้าใจไปว่าเธอทั้งสองเป็นคู่รกักนั หนกัหน่อยกส็ามภีรรยา เธอ

คดิว่ามนัเป็นเรื่องขบขนัด ีแต่จนินี่กลบัไม่ข�าด้วยเท่าไร แทบจะกรี๊ดใส่หน้า

คนพวกนั้น

‘บ้าบอ ฉนักบัแกน่ะหรอื โอ๊ย ขนลกุ คดิได้ไง ฟ้าจะผ่าเอาน่ะส ิฉนั

ไม่กนิพวกสปีชสี์เดยีวกนัย่ะ!’

ไม่รู้ว่าเพราะกลัวจะมีคนเข้าใจผิดอีกหรือเปล่า แต่ในเวลาไม่นาน 

จนินี่กห็าหนุม่รุน่น้องมาเดนิควงได้ สวตีกนัจนยหิวารูส้กึอจิฉาเลก็ๆ ท�าให้

เธออยากรีบหาแฟนเป็นตัวเป็นตนจะได้สวีตอย่างนี้บ้างเช่นกัน แต่ในทาง

ปฏิบัติท�าได้ยากนัก จนเธอถอดใจเลิกหาไปในที่สุด และเปลี่ยนมาช่วย 

เชยีร์เพื่อนแทน 

‘แล้วแกกบัน้องแมค็เป็นยงัไงบ้าง คบืหน้าไปถงึไหนแล้ว’

พอถามไถ่ถงึแฟนหนุม่คนปัจจบุนัซึ่งรูจ้กักนัผ่านโลกออนไลน์ หนุม่

หล่อหวัใจสาวกท็�าท่าเอยีงอายทนัท ี

‘กด็ ีรกักนัดเีหมอืนเดมิ แต่ต่อให้ฉนัอ่อยร้อยแปดกระบวนท่ายงัไง 

นางกย็งัไม่ยอมรุกบุกท�าลายความจิ้นของฉนัเสยีทเีนี่ย!’ 

แม้ที่ผ่านมาจนินี่จะมแีฟนมาแล้วหลายคนด้วยความที่เป็นคนหน้าตา

ด ีแต่กเ็หมอืนบญุม ีทว่ากรรมคอยบงั เพราะเมื่อจะถงึเวลาเข้าด้ายเข้าเขม็

ทีไร ก็มักจะมีเหตุอื่นมาแทรกแซง โดนคนอื่นแย่งแฟน ‘ปาดหน้าเค้ก’  

บ้างละ โดนบอกเลกิบ้างละ ท้ายที่สดุเขากเ็ลยยงัไม่ได้ถกูพรากความบรสิทุธิ์

สมดงัใจหวงัสกัท ีแต่กบัแฟนหนุ่มคนนี้ เขามคีวามหวงัมากกว่าคนก่อนๆ 

ตั้งปณธิานมั่นว่าต้องโดนเผดจ็ศกึพรากพรหมจรรย์ให้ได้ก่อนถงึวนัแต่งงาน 

ใช่...ฟังไม่ผดิหรอก แต่งงาน! 

จินนี่รักและจริงจังกับผู้ชายคนนี้มากจนวางแผนจะแต่งงานกัน ถ้า

มนัเป็นความสุขของเพื่อน เธอพร้อมสนบัสนุนอยู่แล้ว แต่กน็ั่นละ เธอเริ่ม

ไม่แน่ใจแล้วว่า ชายคนนี้รกัเพื่อนของเธอจรงิๆ หรอืไม่ เพราะพฤตกิรรม
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ช่วงหลงัๆ มานี้เริ่มออกอาการแปลกพกิล ไม่ว่าจะเป็นค�าพดู ท่าทาง สายตา 

รวมถึงเรื่องที่คอยแต่จะยกข้ออ้างมาสารพัดเพื่อให้เพื่อนของเธอโอนยก

สินทรัพย์ต่างๆ ให้ทีละอย่างสองอย่างด้วย ล่าสุดได้ยินว่าเป็นรถยนต์ 

แสนรกัของเพื่อน 

ยหิวารูส้กึเป็นห่วง กลวัว่าเพื่อนจะถกูหลอก แต่กไ็ม่กล้าพอจะเข้าไป

จุน้จ้านในความสมัพนัธ์ของเพื่อนและคนรกั จงึได้แต่คอยดูอยูห่่างๆ อย่าง

ห่วงๆ และพยายามเตอืนให้เขาระวงัตวั จนินี่รบัปากว่าจะระวงั แต่กเ็ท่านั้น 

เพราะสุดท้ายเขากพ็่ายแพ้ต่อค�าชกัจูงหวานหูของแฟนหนุ่มอยู่ดี

‘ผมรักพี่จินนี่ โอนรถให้ผมแล้ว เราจะกลายเป็นคนคนเดียวกัน 

นะครบั’ 

‘จรงิหรอืแมค็ เธอไม่ได้หลอกพี่ใช่ไหม’

‘จริงสิครับ ที่ผ่านมาผมยังพิสูจน์ความจริงใจของผมไม่พออีกหรือ 

เดือนหน้าเราจะแต่งงานกัน ต่อไปนี้พี่ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรอีกแล้วนะ  

เราจะเป็นโลกทั้งใบให้กนัและกนัตลอดไปครบั ผมสญัญา’

มคีนกล่าวไว้ว่า ‘ความรกัท�าให้คนตาบอด’ แต่แท้จรงิแล้วความรกั

ไม่ได้ท�าให้คนตาบอดหรอก คนเราต่างหากที่ยอมตาบอดเพื่อความรกั จนินี่

ยอมปิดตาตวัเองข้างหนึ่งเพื่อคนรกั เพยีงเพื่อจะได้ท�าสิ่งที่ฝัน

‘ฉนัรู้ว่าแกเป็นห่วง แต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ฉนักบัน้องเขา

จะได้มคีวามสุขกนัแล้วละ’

และมนักเ็ป็นครั้งสุดท้ายจรงิๆ เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เหน็หน้าคนรกั 

ครั้นพอได้รับรถยนต์แล้ว จินนี่ก็ถูกทิ้งทันที ไม่ใช่แค่หมดรัก แต่

ผู้ชายคนนี้ไม่เคยรกัเพื่อนของเธอมาตั้งแต่แรก ทุกสิ่งเป็นอย่างที่เธอกงัวล 

ท่ามกลางน�้าตาของเพื่อนที่ร้องไห้จนน�้าตาแทบเป็นสายเลือด ยิหวารู้สึก

เสียใจตามเขาไปด้วย แต่มันยังไม่ถึงที่สุด เพราะสิ่งที่เธอเสียใจมากกว่า 

คือการที่เธอเกือบต้องสูญเสียเพื่อนไปจากเหตุการณ์นี้โดยที่เธอช่วยอะไร

เขาไม่ได้ นบัตั้งแต่พ่อแม่ของเธอเสยีชวีติไปเมื่อหลายปีก่อน เธอกเ็หลอืแต่
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จนินี่ เพื่อนสนทิคนนี้คนเดยีวนี่ละที่เธอถอืว่าเป็นคนส�าคญัในชวีติของเธอ 

เพราะฉะนั้นเธอจงึไม่อยากสูญเสยีเขาไปเลย

“แกนอนนานเกนิไปแล้วนะ ยายเพื่อนตวัด ีตื่นได้แล้ว”
ท่ามกลางสายระโยงระยางของอุปกรณ์ช่วยชีวิต หญิงสาวกุมมือ

สหายรักไว้ น�้าตาใสหลั่งรินจากนัยน์ตาคู่สวย ชุ่มโชกใบหน้ารูปไข่ให้

หม่นหมองลงถนดัตา 

เธอไม่รู้ด้วยซ�้าว่าตนเองมาอยู่ที่โรงพยาบาลได้อย่างไร สติการรับรู้

ของเธอดับไปกะทันหันตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งข่าวว่าเพื่อนประสบอุบัติเหตุทาง

รถยนต์ แม้จะรอดมาได้เพราะพลเมอืงดผ่ีานไปพบแล้วน�าตวัส่งโรงพยาบาล 

แต่อาการก็สาหัสจนต้องรักษาตัวในห้องไอซียูหลายวัน เธอเทียวมาเยี่ยม

เพื่อนทกุวนัไม่เคยขาด เฝ้าภาวนากบัสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ขอให้เพื่อนฟ้ืนขึ้นมาเสยีท ี

ทั้งเป็นห่วง ทั้งกลัวว่าเขาจะโดดเดี่ยว เพราะนอกจากเธอ ลูกน้อง และ 

ผูบ้รหิารของห้างสรรพสนิค้าซึ่งพวกเธอเช่าพื้นที่เปิดชอปแล้วกแ็ทบไม่มใีคร

อื่นมาเยี่ยมเขาเลย ไม่ว่าจะเป็นอดตีแฟนหนุม่ซึ่งไร้จติส�านกึจนไม่คดิจะมา

ดูด�าดูด ีหรอืแม้แต่ครอบครวัของเขา...

ในล็อบบีของโรงพยาบาล ยิหวานั่งถอนหายใจเฮือกเป็นรอบที่ร้อย

อยู่บนม้านั่ง มองโทรศพัท์ในมอือย่างลงัเล คดิไม่ตกว่าควรจะโทร. ไปแจ้ง

ข่าวให้บิดาของสหายทราบอีกครั้งดีหรือไม่ เพราะครั้งก่อนที่โทร. ไปไม่

ประสบความส�าเรจ็เท่าที่ควร บดิาเพื่อนกระแทกสายใส่เธอก่อนที่จะได้เล่า

อะไรด้วยซ�้า เพยีงแค่ได้ยนิว่าเป็นเรื่องของบุตรชาย เขากต็ดับท ปฏเิสธที่

จะรบัฟังทุกอย่าง

‘ถ้าเป็นเรื่องของเดก็คนนั้นละก ็ผมไม่อยากคุย ไม่ต้องโทร. มาอกี’

จนินี่และบดิามปีัญหาไม่ลงรอยกนัมานาน เธอทราบด ี เพื่อนคงจะ

โกรธแน่หากรู้ว่าเธอแอบติดต่อบิดาของเขา ทั้งๆ ที่เคยสั่งห้ามไว้เด็ดขาด

แล้ว แต่การที่บตุรชายคนเดยีวต้องมาบาดเจบ็อย่างนี้ อย่างน้อยคนเป็นพ่อ
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กค็วรมสีทิธิ์ได้รบัรูไ้ม่ใช่หรอื ไม่ว่าจะมาหรอืไม่มาเยี่ยม หรอืสหายจะโกรธ

เป็นฟืนเป็นไฟยามที่ฟื้นขึ้นมาอย่างไรกต็าม แต่นี่คอืสิ่งที่เธอต้องท�า พอได้

ข้อสรุปแล้วยหิวาจงึคดิจะต่อสายหาบดิาของเพื่อนอกีครั้ง ทว่ายงัไม่ทนัได้

ท�าอย่างนั้น พยาบาลกโ็ทร. มาแจ้งข่าวดเีสยีก่อน 

“คุณคะ คนไข้รู้สกึตวัแล้วนะคะ”

“จะ...จรงิหรอืคะ!”

ยหิวาละล�่าละลกัถาม ลมืสิ้นทุกสิ่งอย่าง โลกทั้งใบพลนัสว่างวาบ

“จรงิค่ะ ตอนนี้อาจารย์หมอก�าลงัตรวจอาการให้อยู่ เดี๋ยวอกีสกัพกั

คุณมาเยี่ยมเขาได้เลยนะคะ”

หญงิสาวกล่าวขอบคณุผูแ้จ้งข่าว ปาดน�้าตาแห่งความปีต ิรบีกลบัไป

ยงัห้องพกัผู้ป่วย 

ค�าภาวนาของเธอเป็นผลแล้ว ในที่สุดเพื่อนรักของเธอก็ฟื้นเสียที...

ยหิวาคดิอย่างแช่มชื่น โดยที่ไม่รู้เลยว่า การฟื้นขึ้นมาคราวนี้ของเขาจะเป็น

จุดเริ่มต้นของเรื่องราวแปลกแต่จริง ที่ท�าให้หัวใจของเธอเปลี่ยนแปลงไป

ตลอดกาล!

เขาตายแล้วหรอื
ภาพสุดท้ายที่เขาเหน็คอืแสงไฟหนา้รถสว่างจา้ เขาก�าลงัจะข้ามถนน 

แต่จู่ๆ รถยนต์คนันั้นกพ็ุ่งเข้ามาชนเตม็แรงจนท�าให้เขากระเดน็เกลอืกกลิ้ง

ไปตามแนวถนน เลอืดสแีดงไหลเป็นทาง แล้วทุกอย่างกพ็ลนัมดืดบัลง

ใช่สนิะ ความมดือนัเหนบ็หนาวนี้ เขาคงตายแล้วจรงิๆ 

ว่าแต่ที่นี่ที่ไหน นรกหรอื ไม่ส ิคงต้องเป็นสวรรค์แน่ ถงึจะเคยตบ

มดตบแมลง จ�าบทสวดมนต์อะไรไม่ค่อยจะได้ และไม่ได้เข้าวดัเข้าวาเป็น

อาจณิ แต่เขากไ็ม่เคยท�าเรื่องเลวร้ายถงึขั้นต้องตกนรกหมกไหม้เลยสกัครั้ง 

รวมๆ แล้วก็น่าจะพอมีคุณสมบัติไปสวรรค์ได้อยู่ แต่ทั้งหมดเป็นเพียง

จนิตนาการเท่านั้น เพราะเมื่อเขาตั้งสตไิด้ และภาพในสายตาเริ่มชดัเจนขึ้น
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โดยไม่ต้องพึ่งแว่นสายตาเหมอืนอย่างที่เคยเป็น เขากพ็บว่าตวัเองยงัไม่ตาย 

แต่นอนรกัษาตวัอยู่ในโรงพยาบาล โดยมทีมีแพทย์และพยาบาลรุมล้อม

“ไม่มเีลอืดออกแล้วนะครบั แผลแห้งด ีถ้าคนไข้ไมม่อีาการอะไรอื่น

แทรกซ้อน วนัพรุ่งนี้น่าจะกลบับ้านได้”

นายแพทย์ในชดุกาวน์สขีาวสะอาดตาพลกิอ่านบนัทกึการตรวจในมอื 

โดยมหีญงิสาวตวัเลก็ๆ คนหนึ่ง ซึ่งเขาไม่รูจ้กั ก้มศรีษะไหว้ปลกๆ ซ�้าแล้ว

ซ�้าอกี ด้วยอาการดอีกดใีจเป็นอย่างมาก

“ค่ะ ขอบคุณคุณหมอมากๆ เลยนะคะ”

“ไม่ต้องขอบคณุหรอกครบั มนัเป็นหน้าที่ของผมอยูแ่ล้วที่ต้องรกัษา

คนไข้ ตวัคนไข้เองกเ็ข้มแขง็มากเหมอืนกนั เพราะเข้มแขง็ เขาจงึรอดชวีติ

มาได้ครบั” 

รอยยิ้มสดใสของนายแพทย์ส่งให้ใบหน้าคมคายภายใต้กรอบแว่นตา

ของเขายิ่งดูหล่อเหลามากขึ้นไปอกี 

อื้อหอื งานด ีงานละเอยีดจรงิๆ! 

ยิหวาอาจไม่ใช่ผู้หญิงที่บ้าคนหล่อก็จริง แต่พอเจออย่างนี้ก็อดเขิน

ในใจไม่ได้ เพราะนานๆ ทจีะได้รบัรอยยิ้มจากหนุ่มหล่อลากตรงๆ เช่นนี้ 

หากไม่นบัเพื่อนหนุ่มหวัใจสาวของเธอละกน็ะ

อย่างไรก็ตาม ฟ้าไม่เข้าข้างให้เธอได้มองหน้าหล่อๆ ของคุณหมอ

นานเกนิไป เพราะในนาทต่ีอมา พยาบาลคนหนึ่งกเ็ดนิเข้ามารายงานเขาด้วย

ความร้อนใจ

“อาจารย์ชารศิคะ คนไข้เตยีงสองที่ถกูยงิเข้าหวัใจเมื่อคนืวนัก่อน ฟ้ืน

แล้วนะคะ แต่เอ่อ...”

“อ้อ สาวน้อยคนนั้น เธอท�าไมหรอื”

“เธออาละวาดใหญ่เลยค่ะ พยายามจะถอดสายระบายเลือดออก 

ให้ได้ ไม่มใีครรบัมอืเธอได้เลย ไม่ทราบว่าอาจารย์จะช่วยไปดูเธอให้หน่อย 

ได้ไหมคะ” 
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พยาบาลขอร้องอย่างหนกัใจ กไ็ม่รู้เหมอืนกนัว่าคนไข้เตยีงสองที่ว่า

คือใคร แต่คงจะเป็นเคสส�าคัญของนายแพทย์แน่เชียว เพราะเขาหัวเราะ 

ออกมาอย่างเอน็ดูทั้งที่นยัน์ตายงัวาววบั รบีตกปากรบัค�าว่าจะไป ‘ก�าราบ’ 

ไม่ส ิดูอาการของคนไข้รายนั้นให้ แต่กไ็ม่ลมืที่จะหนัมาลาทางนี้ด้วย

“ถ้าอย่างนั้นผมขอตวัไปดคูนไข้รายอื่นก่อนนะครบั ถ้ามอีะไรกเ็รยีก

ผมหรอืพยาบาลได้เลย”

“ค่ะ ขอบพระคุณนะคะ”

ยิหวายกมือไหว้เขาอีกครั้ง เมื่อทีมแพทย์และพยาบาลออกไปจาก

ห้องแล้ว หญิงสาวจึงได้ฤกษ์หันมาสนใจคนป่วยบ้าง ร่างเล็กบางในชุด 

เสื้อยืดสีชมพูกับสกินนียีนพับขาคลุมทับด้วยเสื้อคลุมสีขาวรีบปราดมาหา 

สหาย เท้าเล็กๆ ภายใต้รองเท้าผ้าใบสีเดียวกันนั้นหยุดนิ่งที่ข้างเตียง 

ชายหนุ่ม ก่อนมองอย่างสงัเกตสงักา 

สหีน้าของจนินี่ดดูขีึ้นมาก ไม่ซดีขาวราวกระดาษแถมมสีเีลอืดขึ้นมา

จนเกือบจะเป็นปกติแล้ว อาการคงดีขึ้นจนจวนจะกลับบ้านได้แล้วจริงๆ 

ทว่าแววตาที่เขามองมา เธอรูส้กึว่ามนัแปลกไปอย่างไรไม่รู ้แต่แปลกไปตรง

ไหน เธอเองก็อธิบายไม่ถูก จนสุดท้ายต้องสลัดความคิดดังกล่าวออกไป 

และสรุปว่าเธอเพยีงแต่คดิมากไปเองเท่านั้น

“ไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหม ยงัเจบ็ตรงไหนอกีหรอืเปล่า”

ยายขาสั้นนี่ใครกัน ชายหนุ่มสงสัย พยายามจะขยับตัวแต่ร่างกาย 

กห็นกัอึ้งเกนิกว่าจะท�าอย่างนั้น จนกลายเป็นเก้ๆ กงัๆ ไม่เป็นตวัของตวัเอง 

อาจเป็นเพราะเขานอนไม่ได้สติมานานกระมังจึงท�าให้รู้สึกไม่ชินกับสภาพ

ร่างกายหลงัประสบอุบตัเิหตุ

“ไม่เป็นไรแล้ว” 

แม้จะไม่รู้ว่าอกีฝ่ายเป็นใคร อาจจะเป็นพยาบาลส่วนตวัที่ถูกจ้างมา

หรอือะไรอย่างนั้น แต่เขากย็งัอุตส่าห์ตอบด้วยด ีซึ่งกไ็ม่รู้ว่าคดิผดิหรอืเปล่า 

ครั้นพอได้ยินว่าเขาไม่เป็นอะไรแล้ว หญิงสาวก็ได้โอกาสสวดเขาเสียยับ
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อย่างกบัอดัอั้นตนัใจมาแรมปี

“ยายจนินี่ ยายเพื่อนตวัแสบ แกกล้าท�าอย่างนี้กบัฉนัไดย้งัไง รูไ้หม

ว่าฉันเป็นห่วงแกมากแค่ไหน ฉันเตือนแกแล้วไหมเล่าเรื่องผู้ชายคนนั้น 

สุดท้ายพอแกต้องมาเจบ็ตวัอย่างนี้ น้องแมค็คนชาตชิั่วสารเลวของแกเคย

มาเสียใจด้วยไหม ก็ไม่! มีแต่ฉันนี่ละที่ร้องไห้ตาบวมให้แกทุกวัน ถ้าแก

ตายไป ฮือๆ ฉันจะอยู่ยังไง คิดสิคิด!” พูดจบก็โถมตัวกอดรัดเขาแล้ว

ร้องไห้โหยหวนปานจะขาดใจเสยีอย่างนั้น โดยไม่สนใจสหีน้าตกตะลงึของ

เขาแม้สกันดิเดยีว 

ผู้หญิงคนนี้เป็นใครกัน แล้วจินนี่ล่ะ ท�าไมเธอถึงเรียกเขาว่าจินนี่ 

พบัผ่าส.ิ..นี่มนัเรื่องอะไรกนั ไม่เหน็จะเข้าใจเลย!

หลังจากทนฟังเสียงโหยหวนของสาวเจ้าน�้าตามาได้สักพัก คนป่วย 

กท็นไม่ไหวอกีต่อไป รบีผลกัเธอออกห่างพร้อมเอด็เสยีงเข้ม

“หยุดร้องโหยหวนแล้วตั้งสตกิ่อนได้ไหมคุณ!”

“สตหิรอื”

“ใช่ สตนิ่ะสต”ิ

“ฉนัว่าคนที่ควรตั้งสตก่ิอนคอืแกต่างหาก แหมๆ ‘คุณ’ งั้นหรอื นี่แก

สภุาพกบัฉนัขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไร” ยหิวาถามกลบัอย่างฉงน รบียื่นมอืมาองั

ที่หน้าผากของสหายอย่างกับกลัวว่าเขาจะยังไม่หายเป็นปกติดี “นี่เป็น

เอฟเฟกต์ของอุบัติเหตุด้วยหรือเปล่า สมองแกกระทบกระเทือนจนความ

ทรงจ�าหายหรอื ไม่ส ิละครเกนิ อกีอย่างคณุหมอกบ็อกแล้วว่า แกบาดเจบ็

ที่ช่องอกเพราะโดนพวงมาลัยอัดกระแทกตอนขับชนต้นไม้เท่านั้น ไม่ได้ 

บาดเจบ็อะไรที่ศรีษะเลย ผลเอม็อาร์ไอสมองกป็กตดิ ีถ้าอย่างนั้นแกจะมา 

ไม้ไหนยะ อยากประชดฉนัด้วยการท�าห่างเหนิ เพราะงอนที่ฉนัด่าน้องแมค็

ของแกหรอืไงฮ”ึ

“แม็คเมิคอะไร ไม่เห็นจะรู้เรื่อง อีกอย่างหนึ่งคงเกิดการเข้าใจผิด 

กนัแน่ เพราะผมไม่ได้เป็นคนขบัรถชน แต่เป็นคนถกูชนต่างหาก” ชายหนุม่ 
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ปัดมือเธอออกอย่างนึกร�าคาญ เสียดาย หน้าตาก็น่ารักจิ้มลิ้มดีแท้ๆ แต่

ท่าทางสตไิม่เตม็เตง็อย่างนี้คงไม่ใช่พยาบาลส่วนตวัที่ถูกจ้างมาเป็นแน่ 

“แกเนี่ยนะถูกรถชน บ้าชดัๆ เพี้ยนไปแล้วหรอืไง ถ้าเบลอมากนกั  

กไ็ปนอนไป๊!”

คนถูกด่ากระแทกหน้าเหวอไปชั่วขณะ

“ขอโทษทีเถอะ คุณผู้หญิง ก่อนที่คุณจะด่าผมปาวๆ ช่วยอธิบาย

ก่อนได้ไหมว่า คุณเป็นใคร!”

“ฉนัเป็นใครน่ะหรอื เฮอะ ตลกมากเลยนะยะ ฉนัจะเป็นใครได้ล่ะ 

ฉนักอ็หีวา เพื่อนแกไง้!”

“อหีวาไหน ไม่รู้จกั!”

สิ้นค�ากล่าว ‘อหีวาไหนไม่รูจ้กั’ หญงิสาวกช็ะงกัไปทนัท ีจนินี่ไม่เคย

ท�าอย่างนี้กบัเธอมาก่อน ทั้งสรรพนาม ‘คณุ’ กบั ‘ผม’ โทนเสยีงเข้มๆ แมนๆ 

หรือท่าทีปัดมือเธอออกอย่างร�าคาญนั่น อาการแปลกๆ เหล่านี้มีความ 

เป็นไปได้อย่างเดยีว ถงึไม่อยากจะเชื่อกค็งต้องเชื่อแล้วสนิะ

“หรอืว่า...”

ยหิวาชะโงกหน้าเข้าไปใกล้คนที่นอนอยู่บนเตยีง พนิจิพจิารณามอง 

อีกฝ่ายอย่างถี่ถ้วน ครั้นเมื่อเขาพยายามจะเอียงหน้าหลบ เพราะไม่มั่นใจ 

ว่าเธอคิดจะท�าอะไร เธอก็ตะปบใบหน้าเขาหมับให้หันมาเผชิญหน้ากัน 

เสยีอย่างนั้น

“คุณคดิจะท�าอะไร”

เส้นผมยาวประบ่าของเธอเลื่อนไหลลงมาคลอเคลยีที่ข้างแก้มของเขา

ตามการชะโงก รมิฝีปากสสีวยน่าจุมพตินั้นลอยเด่นอยู่ใกล้ตา มนัเคลื่อน

เข้ามาใกล้ริมฝีปากของเขาทุกขณะ จนเกือบจะแนบสนิทกันรอมร่อ และ

ก่อนที่สตสิมัปชญัญะด้านดขีองเขาจะขาดผงึ อกีฝ่ายกห็ยุดกกึ พร้อมตบ

ฉาดเข้าที่ข้างแก้มเขาอย่างแรงจนสะดุ้ง

“นี่คุณ...!”
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“หรอืว่าแกไม่ได้แค่งอน แต่แกโกรธฉนัจรงิๆ ใช่ไหม เข้าใจละ แก

ถึงได้ท�าท่าทางประหลาดๆ กับฉันสินะ” ยิหวาหัวเราะร่วน พยายามสรุป

สถานการณ์ “ไม่เอาน่า อย่าโกรธฉนัเลย ที่ฉนัพูดเรื่องแฟนเก่าแกกเ็พราะ

ฉันหวังดีหรอกนะ อีกอย่างฉันพูดผิดตรงไหนล่ะ ในเมื่อน้องแม็คของแก

เลวจรงิๆ นี่นา ดกีนัเถอะนะ จนินี่ แกกร็ู้ไม่ใช่หรอืว่าฉนัรกัแกที่สุดในโลก 

พอแกท�าห่างเหนิ แอ๊บแมนใส่ฉนัราวกบัคนไม่รู้จกักนัอย่างนี้ ฉนัเจบ็ปวด

หวัใจจะแย่!” 

ไม่พูดเปล่า มือบางยังคว้ามือเขาหมับให้มาจับที่หน้าอกหน้าใจเธอ 

อกีต่างหาก ราวกบัอยากจะให้พสูิจน์ว่าหวัใจของเธอก�าลงัเจบ็ปวดอยูจ่รงิๆ 

แต่โชคดทีี่เขายั้งมอืตวัเองทนั 

ไม่รู้ว่าเธอกระท�าไปโดยไม่ยั้งคิดหรือจงใจจะอ่อยเขาอย่างรุนแรงก็

ไม่ทราบ แต่หากเป็นไปได้ เขาไม่อยากจะฉวยโอกาสกบัเธอหรอก มนัไม่ใช่

นสิยัของเขา ต่อให้เนนิเนื้อท่าทางนุม่นิ่มนั่นจะชวนให้จบัมากแค่ไหนกเ็ถอะ

“ผมอยากพกัผ่อน รบกวนคุณช่วยออกไปก่อนได้ไหม”

ในเมื่อลองเซ้าซี้แล้วไม่ได้ผล ในที่สุดยหิวากย็อมพยกัหน้าแต่โดยด ี

เรื่องหาทางง้อให้เพื่อนหายโกรธคงต้องว่ากนัใหม่  ตอนนี้เธอควรปล่อยให้

เขาพกัผ่อนอย่างเตม็ที่ก่อน เพราะอย่างไรเขากย็งัเป็นคนเจบ็อยู่นี่นะ

“เอางั้นกไ็ด้ ถ้าอย่างนั้นแกกน็อนพกัเถอะ แต่แน่ใจนะว่าคนืนี้ไม่ให้

ฉนัอยู่เฝ้า”

เมื่ออกีฝ่ายปฏเิสธเสยีงแขง็ว่าไม่ต้องการให้อยูเ่ฝ้า หญงิสาวจงึจ�าใจ

ออกมาจากห้อง โดยไม่ลืมก�าชับว่า พรุ่งนี้เธอจะมาหาใหม่เพื่อรับเขาออก

จากโรงพยาบาลด้วยกนั

“ไว้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว เราไปกินซูชิ แล้วนวดหน้า ท�าสปาที่

ร้านโปรดแกกนันะ” ยหิวาเสนอไอเดยีทิ้งท้ายอย่างเอาใจสหาย คดิว่าอกีฝ่าย

คงต้องตื่นเต้นแน่ๆ แต่กเ็ปล่า เพราะเขายงัคงนอนหนัหลงัให้เธออยูอ่ย่างนั้น

โดยไม่แสดงอาการอะไร จนเธอต้องเป็นฝ่ายล่าถอยออกไปเองในที่สุด
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ครั้นเมื่อบานประตูปิดลงแล้ว คนที่นอนอยู่บนเตียงจึงถอนหายใจ

เฮอืกใหญ่

นี่มันเรื่องบ้าบออะไรกัน เขาไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นพูดสักอย่าง

เลย สบัสนงุนงงไปหมด นี่เขาก�าลงัฝันอยู่หรอื ใช่...เขาต้องฝันไปแน่ๆ 

ว่ากันว่าเมื่อคนเราอยากตื่นจากฝันร้ายเมื่อไร ให้รีบข่มตาให้แน่น

ที่สดุเท่าที่จะท�าได้ และเมื่อนั้นทกุอย่างจะหายไป เราจะสะดุ้งตื่นจากฝันร้าย

ในที่สุด 

ชายหนุ่มท�าตามค�ากล่าวนั้น หลบัตาให้แน่นและนานที่สุด แต่ครั้น

ท�าอย่างนั้นแทนที่จะตื่นจากฝันร้าย เขากลบัจมลงไปในห้วงนทิราลกึ หลบั

สนิทจนถึงเช้า น่าเศร้าที่ทุกอย่างที่เขาหวังให้หายไปกลับไม่หายไป เช้าวัน

ต่อมาเขากย็งัต้องรบัชะตากรรมเดมิ ซึ่งไม่ต่างจากเมื่อวานเลยสกันดิ เผลอๆ 

อาจจะแย่และแจ่มชัดกว่าเดิมด้วยซ�้า พิสูจน์ได้จากน�้าเสียงเจื้อยแจ้วของ 

แม่สาวตวัจิ๋วหลวิที่อ้างตวัว่าเป็นเพื่อนรกักบัเขา ตอนนี้เขารู้ชื่อของเธอแล้ว 

‘อหีวาๆ’ ที่ว่า ย่อมาจาก ‘ยหิวา’ ชื่อจรงิของเธอนั่นเอง เธอโผล่มาแต่เช้าตรู่

เพื่อรับเขาออกจากโรงพยาบาลตามสัญญา พร้อมหอบหิ้วกระเช้าขนม

ขบเคี้ยว และไฮเดรนเยยีสมี่วงช่อใหญ่มารบัขวญัเขาอกีด้วย

“เซอร์ไพรส์!” เธอยิ้มร่า เสอืกของขวญัเหล่านั้นมาให้เขา โดยไม่ดู

สีหน้าเขาด้วยซ�้าว่าอยากได้หรือไม่ “เป็นไงยะ ซึ้งน�้าใจจนอยากกอดฉัน 

ละส ิฉนัรู้ใจแกตลอดใช่ไหม นี่ของชอบแกทั้งนั้น”

“ผมต้องชอบของพวกนี้ด้วยหรอื ดอกอะไรไม่รู้สมี่วงๆ กบั...” เขา

ปรายตามองกล่องเมลด็พชืแห้งๆ ในกระเช้า “อาหารนกเนี่ยนะ”

“มันเรียกว่าดอกไฮเดรนเยียย่ะ” หญิงสาวแหวใส่ “แล้วนี่ก็ไม่ใช่

อาหารนกด้วย แต่เป็นกราโนลายี่ห้อโปรดแกไง”

“กราโนลา?”

“ธัญพืชรวมแบบไม่ขัดสีอบกรอบ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพส�าหรับ

มนุษย์ ไม่ใช่ส�าหรบันก” เธออธบิายเพิ่ม ไม่เข้าใจว่าเพื่อนจะแกล้งท�าเป็น
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ลืมของโปรดตัวเองหรือเมินเฉยใส่เธอไปถึงเมื่อไร ในเมื่อเธอลงทุนง้อ 

ขนาดนี้แล้วแท้ๆ “ฉันอุตส่าห์ล�าบากไปหาของพวกนี้มาให้เลยนะ แกไม่รู้

หรอกว่าฉนัต้องไปตบตแีย่งชงิกบัใครบ้าง จะไม่ขอบคุณกนัหน่อยหรอื”

คนถูกทวงค�าขอบคุณผ่อนลมหายใจ ถึงแม้ว่าของเหล่านี้จะไม่ใช ่

ของโปรดเขา แต่เพื่อไม่ให้เสยีมารยาทเขาคงต้องขอบคณุเสยีหนอ่ย แม้จะ

ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเธอแค่สติไม่ค่อยดี หรือเป็นพวกมิจฉาชีพที่มาพร้อม

แผนการตกทองหรอืเปล่า เพราะจู่ๆ กแ็สร้งท�าเป็นรู้จกัเขาดรีาวกบัรู้จกักนั

มานานนบัสบิปีเสยีอย่างนั้น

“ขอบคุณครบั”

“ฮิๆ  ‘ครบั’ งั้นหรอื แมนไปอี๊ก เพื่อนฉนั”

เสยีงหวัเราะคกิคกัเช่นนั้นกวนใจเขามาก อดไม่ได้จนต้องถาม

“ผมพูดอะไรผิดหรือ เป็นผู้ชายก็ต้องลงท้ายด้วยค�าว่าครับ แปลก

ตรงไหน”

กแ็ปลกตรงที่เป็นแกนี่ละ ยายจนินี่!

ยิหวายู่ปาก อยากตอกกลับแต่ก็กลัวจะเป็นการไปยั่วโมโหเพื่อน 

เพิ่มอกี จงึแสร้งท�าเป็นเออออตามไปก่อน 

“นั่นสนิะ ไม่เหน็จะแปลกเล้ย ครบักค็รบั ว่ายงัไงกว็่าตามกนั” เธอ

ไหวไหล่ ก่อนจะยื่นส่งกระเป๋าใบหนึ่งให้เขา “เอ้านี่ เสื้อผ้าแล้วก็ข้าวของ

เครื่องใช้สว่นตวัของแก ฉนัแวะไปเอามาจากคอนโดแกให้นะ่ รบีไปเปลี่ยน

ชุดเสยีส ิแล้วเราจะได้ออกจากโรงพยาบาลกนั ชกัช้าจะเสยีฤกษ์นะ”

ฤกษ์อะไร ไร้สาระ...เขานกึปรามาสในใจ แต่เขากร็บักระเป๋าเสื้อผ้า

ใบนั้นมาอยู่ดี เพราะอยากรีบออกจากโรงพยาบาลใจจะขาด อยู่ที่นี่นานๆ 

เขารูส้กึไม่เป็นตวัของตวัเองอย่างไรกไ็ม่รู ้บางทถ้ีาหากเขาไดก้ลบัไปใช้ชวีติ

ข้างนอกอกีครั้ง ได้อยู่ห่างๆ จากเรื่องไม่สมเหตุสมผลเหล่านี้ ตวัตนที่เขา

คุ้นชนิอาจจะกลบัมากไ็ด้

ชายหนุม่ก้าวลงจากเตยีง เสยีหลกัไปเลก็น้อยจนเกอืบทรุดฮวบ แต่
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เพียงเสี้ยววินาทีเพื่อนสาวก็รีบปราดเข้ามาพยุงและเขาสามารถทรงตัวได ้

ในที่สุด

“แกไหวหรอืเปล่า”

คนถูกถามพยกัหนา้ ทิ้งความสงสยัอวลๆ ไว้ในอก เมื่อครูเ่ขาไม่ได้

เสยีหลกัเพราะหมดแรงหรอก แต่เพราะกะจงัหวะความสูงของเตยีงกบัพื้น

ผดิพลาดไปต่างหาก เขารูว่้ามนัฟังดปูระหลาดและเป็นไปไมไ่ด ้แต่เขารูส้กึ

ว่าตวัเองสูงขึ้น อย่างน้อยกป็ระมาณสบิเซนตเิมตรเป็นอย่างต�่า 

เป็นเพราะอะไรกัน หรือเขาแค่คิดมากไปเอง แล้วยังเรื่องสายตา 

ของเขาอีกล่ะ เรื่องนี้ก็ประหลาดไม่แพ้กันเชียว ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะ

สามารถมองทุกอย่างได้ชดัเจนโดยไม่ต้องพึ่งแว่นตาอกีต่อไปแล้ว

นี่มนัเกดิอะไรขึ้น

“เป็นอะไรไป ท�าท่าเหมอืนจะล้มเลย รู้สกึไม่สบายหรอื” ยหิวาถาม

อกี คงเป็นห่วง เพราะจู่ๆ เขากม็สีหีน้าเคร่งเครยีดขึ้นมาเสยีเฉยๆ

“เปล่า ผมแค่...” เขาขบริมฝีปากอย่างครุ่นคิดกับความเปลี่ยนไป 

ของตวัเอง แม้แต่โทนเสยีงการปฏเิสธของตนกย็งัเปลี่ยนไปด้วย เขาสงัเกต

มาสักพักแล้วว่าเสียงที่เขาเปล่งออกมาไม่ชินหูเอาเสียเลย ยังกับว่าไม่ใช ่

โทนเสยีงของเขาอย่างไรอย่างนั้น ใช่ เขารูว่้ามนัมอีะไรไมช่อบมาพากล แต่

สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่พูดอะไรออกไป บางทีเขาอาจจะแค่คิดมาก 

ไปเองก็ได้ เขาเพิ่งฟื้นจากอาการบาดเจ็บสาหัส อะไรๆ อาจจะยังไม่เข้าที่ 

เข้าทาง รอดูไปก่อนท่าจะดกีว่า 

“ไม่มอีะไร ผมจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว” 

ปฏิเสธเสร็จก็ก้าวตรงไปยังห้องน�้าเพื่อท�ากิจวัตรส่วนตัวและเปลี่ยน

เสื้อผ้าทนัท ีแต่แม่เพื่อนสาวแสนดกีย็งัอุตส่าห์ตามมาถงึหน้าห้องน�้า เซ้าซี้

อาสาที่จะช่วยเหลอืเพราะไม่วางใจที่เหน็ว่าเมื่อครู่เขามอีาการอย่างนั้น

“แกไหวแน่นะ ให้ฉนัเข้าไปช่วยไหม”

“ไม่เป็นไร ผมยงัไหว”
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“แกแน่ใจนะ ไม่ไหวกบ็อกมาเถอะ ไม่ต้องเกรงใจฉนัหรอก”

“ผมไม่ได้เกรงใจ แต่ผมคดิว่ามนัไม่ควร”

“ไม่ควร?”

“ใช่ เพราะคุณเป็นผู้หญิงและผมก็เป็นผู้ชาย คุณอยากเห็นผม

เปลอืยเปล่าล่อนจ้อนนกัหรอืไง”

พอได้ยนิเหตุผล ยหิวากห็วัเราะพรดื

“เอาอีกแล้ว ยายจินนี่ แล้วแกเป็นผู้ชายเสียที่ไหนกันล่ะ ฮัลโหล  

เราสปีชสี์เดยีวกนันะ!”

“และมันก็ไม่ควรด้วยที่คุณจะเรียกผมว่าจินนี่ หยุดเรียกผมด้วย 

ชื่อนี้เสยีท ีผมไม่ชอบ” เขาพดูต่ออย่างกึ่งร�าคาญ ท�าให้สาวเจ้าต้องสงบปาก

สงบค�าโดยทนัท ี

นั่นแน่ ยงัอุตส่าห์ท�าเป็นเข้ม เชื่อเขาเลย!

“ค่าๆ ไม่ให้เรยีกจนินี่ ถ้าอย่างนั้นให้ฉนักลบัไปเรยีกคุณด้วยชื่อจรงิ

อย่างเดมิดไีหมคะ คุณจณิณ์ จรินนท์!”

จิณณ์หรือ ไม่รู้ว่าท�าไมแต่เขาถูกชะตากับชื่อนี้ อย่างน้อยก็ฟังดูด ี

สมชายชาตรกีว่าจนินี่เป็นไหนๆ 

“เรยีกผมว่าจณิณ์”

ไม่รูว่้าท�าไม แต่ตอนนี้เขายงันกึไม่ออกเลยว่าตวัเองชื่ออะไร ยงัรู้สกึ

มนึๆ งงๆ ไม่หาย บางทอีาจจะเป็นผลพวงจากฤทธิ์ยาหรอือุบตัเิหตุนั่นละ 

อีกไม่นานทุกอย่างน่าจะดีขึ้น ระหว่างนี้หากจะถูกเรียกด้วยชื่ออะไรสักชื่อ 

มนักค็วรเป็นชื่อที่เขาฟังแล้วรื่นหูและเกอืบๆ จะคุ้นเคย

“รบัทราบค่ะ คุณจณิณ์!”

เฮอะ! ‘เรียกผมว่าจิณณ์’ งั้นหรือ ยิหวาแอบท�าปากขมุบขมิบ 

ล้อเลียนคนที่เพิ่งหายเข้าไปในห้องน�้าอย่างนึกหมั่นไส้ เขาโกรธเธอยังพอ

เข้าใจได้ แต่โกรธแล้วท�าประชดด้วยการเก๊กแมนท�าเข้มใส่นี่ มันไม่เข้าท่า

เอาเสยีเลย ยงักบัเดก็ไม่รู้จกัโต อดึอดัไหมล่ะนั่น สูญเสยีความเป็นตวัเอง
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ไปขนาดนั้น

“คุณหมอบอกว่าอย่าเพิ่งให้แผลโดนน�้า ระวงัๆ ด้วยล่ะ อ้อ แล้วถ้า

มอีะไรให้ฉนัช่วยกเ็รยีกได้ทนัทเีลยนะ” 

หญงิสาวยงัตะโกนตามหลงั หมั่นไส้กส็่วนหมั่นไส้ แต่อย่างไรเธอก็

เป็นห่วงเขาอยู่ดี ทว่าเขาไม่ยอมรับความหวังดีนี้ไว้เลยสักนิด เห็นได้จาก

การตะโกนตอบกลบัมา

“ไม่มคีรบั ขอบคุณ ผมดูแลตวัเองได้”

ยหิวากลอกตา ท�าหน้าเมื่อย จ้า...เอาที่เพื่อนสบายใจเลย!

ในอีกด้านหนึ่งเพื่อนผู้สูญเสียตัวตนก็ก�าลังง่วนกับการตรวจค้น
กระเป๋าว่ามเีสื้อผ้าและเครื่องใช้อะไรบ้าง สบู่ แชมพู แปรงสฟีัน ยาสฟีัน 

โฟมล้างหน้า หว ี เครื่องโกนหนวดไฟฟ้ากบัครมีโกนหนวด เป็นของปกติ

ธรรมดาเพียงไม่กี่อย่างที่อยู่ในกระเป๋า ที่เหลือนอกจากนั้นไม่มีอะไรที่ด ู

ปกตธิรรมดาเลยสกัอย่างเดยีว!

นอกเหนอืจากสารพดักระปกุครมีประทนิโฉมซึ่งเขาไม่รูเ้ลยว่าต้องใช้

อย่างไรนั้น กระเป๋าใบนี้ยังอัดแน่นไปด้วยเสื้อผ้าสีแสบสันสไตล์หลุดโลก 

อีกหลายชุด ทั้งจีสตริงและชั้นในตาข่ายสีรุ้ง เสื้อกล้ามปักคริสทัลเลื่อม

แวววาวทั้งตัว กระทั่งชุดหนังรัดรูปที่มีหนามแหลมๆ ประดับยอดอกเสื้อ

แทบจะทิ่มตาคนมอง มันท�าให้เขานึกถึงการแต่งตัวของนักร้องเพลงป๊อป 

ชื่อดงัคนหนึ่งที่เป็นขวญัใจชาวสมี่วงทั่วโลกอย่างไรไม่รู้ 

“ไม่มชีดุอื่นแล้วหรอื ชดุที่เอ่อ...ดธูรรมดาๆ มากกว่านี้น่ะ” เขาตะโกน

ถามคนที่รออยู่ด้านนอก ซึ่งกไ็ด้รบัค�าตอบกลบัมาทนัที

“ไม่มแีล้ว ฉนัเอามาแค่นี้ ท�าไมล่ะ นอนอดืที่โรงพยาบาลหลายวนั

จนอ้วนขึ้นเลยใส่ไม่ได้หรอืยะ”

“ไม่ใช่ใส่ไม่ได้ แต่ไม่อยากจะใส่ ท�าใจไม่ได้”

“ท�าจงท�าใจอะไร พดูพลิกึ นี่น่ะเสื้อผ้าตวัโปรด สดุรกัสดุหวงของแก
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ทั้งนั้นเลยนะ”

นี่เป็นชุดที่เขาชอบและควรจะใส่จริงๆ งั้นหรือ หรือแม่สาวคนนั้น

เพยีงแค่อยากจะแกล้งเขาเท่านั้น!

ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไร แต่เขาจะไม่ใส่ชุดพวกนี้ไปเดินตาม

ถนนแน่ ไม่มวีนั แต่ในตอนนี้เขามทีางเลอืกมากเสยีเมื่อไร แม้มนัจะยาก 

ยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทร แต่คงต้องหาอะไรที่พอจะใส่ได้ใส่ไปก่อน 

ยังดีกว่าใส่ชุดคนไข้เดินร่อนไปมาละนะ พอคิดได้อย่างนั้นชายหนุ่มจึง

พยายามหาชุดที่ใกล้เคยีงค�าว่า ‘ปกตสิามญั’ ที่สุดเพื่อสวมใส่ ลงท้ายกไ็ด้

เสื้อยดืคอวปีักเพชรเป็นรูปหวัใจแวววาวที่เขาตั้งใจจะใส่กลบัด้าน เข้าคู่กบั

กางเกงยีนขาเดฟซึ่งเขาเพิ่งจะกระชากพู่ห้อยสีชมพูอันใหญ่เบ้อเร่อติด 

กระดิ่งกรุ๊งกริ๊งออกจากกระเป๋าหลงัทั้งสองด้าน

แบบนี้คงพอใช้การได้

เมื่อจดัการกบัเสื้อผ้าจนพอใจแล้ว เขาจงึถอดชุดคนไข้ออก เตรยีม

อาบน�้าช�าระล้างร่างกาย แต่สิ่งที่เขาแปลกใจยามที่ตัวเองเปล่าเปลือยไม่ใช่

รอยแผลผ่าตดับนหน้าอกหรอืรอยฟกช�้าทั่วร่าง แต่เป็นรูปร่างก�าย�าแขง็แรง

ของตวัเองต่างหาก มนังดงามมากจนแม้แต่รอยแผลใดๆ กไ็ม่อาจลดทอน

ความงามนี้ได้

มือใหญ่ลูบไปบนลอนมัดกล้ามอันพอดิบพอดีบริเวณกล้ามเนื้อไหล่ 

แผงอก และหน้าท้อง 

เขามซีกิซ์แพก็สวยขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรกนั

แม้จะแปลกใจ แต่เขากพ็อใจอย่างมาก จนไมอ่ยากจะคดิหาเหตผุล

ว่าเหตุใดการสลบไปเพียงไม่กี่วันจึงมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมาก 

ขนาดนี้ ทั้งความสูง น�้าเสยีง สายตาที่แจ่มชดัโดยไม่ต้องพึ่งแว่นตา และ

รายละเอยีดต่างๆ บนร่างกาย มนัคอืตวัเขาที่ไม่ใช่ตวัเขา แปลกไหมล่ะ

เมื่ออาบน�้าและสวมเสื้อผ้าตามที่วางแผนไว้เสร็จแล้ว ชายหนุ่มจึง

ขยบัมาส่องกระจกที่อยู่เหนอือ่างล้างหน้า ตั้งใจจะโกนหนวดและหวผีมให้
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เรียบร้อยสักหน่อยก่อนออกไป แต่ก็เหมือนเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด 

หรือเปล่าก็ไม่ทราบ เพราะเมื่อจ้องมองเข้าไปในกระจกเงาบานใหญ่ ซึ่ง 

ก่อนหน้านี้เขาไม่ทันเหลียวมองมันมาก่อน เงาสะท้อนในนั้นก็ท�าให้เขา 

ขนหวัลกุ เพราะเงาที่มองตอบกลบัมา ไม่ใช่เงาของชายหนุม่หน้าตาธรรมดา

ค่อนไปทางขี้ริ้วขี้เหร่อย่างที่เคยเป็น แต่กลายเป็นหนุ่มหล่อ หน้าเป๊ะระดบั

พระกาฬที่เขาพนนัได้ว่า ไม่ว่าผู้หญงิรายไหนกค็งต้องยกให้เป็นชายในฝัน

อย่างแน่นอน

ฝันหรอื กเ็ปล่า  ผหีลอกหรอื กไ็ม่ใช่!

ชายหนุ่มมองเงาตัวเองอย่างตกตะลึง ริมฝีปากหยักได้รูปอ้าเหวอ 

ตะปบดงึใบหน้าขาวละเอยีดทว่าคมสนัของตวัเองแรงๆ เพื่อพสิจูน์หลายครั้ง

แต่ผลลพัธ์กย็งัเหมอืนเดมิคอื เจบ็! แปลได้ชดัเจนว่าทั้งหมดเป็นความจรงิ

“ไอ้ #@$%^&*!!!” 

พอรู้ว่าเป็นความจรงิเท่านั้นละ เขากต็ื่นกลวัจนสตหิวดิหลุด เผลอ

สบถลั่น ปล่อยสารพดัสตัว์วิ่งพล่านเตม็ห้องน�้าเสยีแล้ว 

ไอ้หน้าหล่อราวพระเอกซรีสี์เกาหลนีี่ใคร! เกดิอะไรขึ้นกบัเขากนั! 

พ่อรูปหล่อโถมตัวเข้าไปทาบมือบนบานกระจกด้วยใบหน้าซีดเผือด

ยิ่งกว่าคนตาย ไม่ใช่แค่ความสงู สายตา โทนเสยีง รปูร่าง แต่กระทั่งใบหน้า

กด็้วย นี่ไม่ใช่การคดิไปเองเสยีแล้ว ถงึเขาจะยงัจ�าชื่อตวัเองไม่ได้ แต่เขา 

จ�าหน้าตวัเองได้แม่น นี่มนัไม่ใช่ตวัเขาแล้วละ ไม่ใช่อย่างเดด็ขาด!

ค�าถามคอื เหตุใดเขาจงึมาอยู่ในร่างของผู้ชายคนนี้ได้!



เสียงสบถดังลั่นของคนที่อยู่ในห้องน�้าท�าให้ยิหวาที่เดินวนเวียน
รออยู่ข้างนอกตกใจไม่แพ้กนั เธอถลาไปเคาะประตูรวัๆ ร้องถามเขาอย่าง

เป็นห่วง 

“ยายจนินี่ แกร้องท�าไม เกดิอะไรขึ้น เป็นอะไรหรอืเปล่า!”

เป็นส.ิ..เป็นมากด้วย แต่เขาไม่รูจ้ะอธบิายเรื่องบ้าๆ เหล่านี้อย่างไรดี

ชายหนุ่มพยายามสงบใจตวัเองเตม็ที่แล้ว แต่มนักไ็ม่ได้ผลนกั เมื่อ

ต้องมาเจอเรื่องพสิดารพนัลกึขนาดนี้ เป็นใครกต็้องสตกิระเจงิกนัทั้งนั้น

‘จนินี่’ หรอืชื่อเดมิ ‘จณิณ์’ หนุม่หล่อหวัใจสชีมพ ูสหายรกัของยหิวา 

ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่า เหตุใดเธอจงึท�าท่าสนทิสนมกบัเขาอย่างนั้น เพราะ

เธอคดิว่าเขาคอืเพื่อนรกัของเธอนั่นเอง ทั้งๆ ที่ในความเป็นจรงิแล้วไม่ใช่

เกดิอะไรขึ้นกบัเขา โลกคูข่นาน? สลบัร่าง? หรอืว่าตายแล้วเกดิใหม่? 

สารพดัพลอตฮติพสิดารพรั่งพรูเข้ามาในหวั 

แต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องติดแหง็กในร่างของจิณณ์สินะ มนุษย์ใน 

โลกนี้มตีั้งกี่พนัล้านคน ท�าไม...ท�าไมต้องเป็นเขาด้วยล่ะ แม้รูปร่างหน้าตา

๒
ผมไม่ใช่พื่อนของคุณ
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ของชายคนนี้จะเพอร์เฟกต์กว่าตวัเขาหลายร้อยเท่า แต่มนักไ็ม่ใช่ตวัเขาอยูด่ ี

เขาต้องติดอยู่ในสภาพนี้ไปอีกนานแค่ไหน แล้วมีหนทางแก้ไขให้กลับมา 

เป็นอย่างเดมิหรอืเปล่า ในเมื่อเขายงัจ�าไม่ได้ด้วยซ�้าว่า ตวัเองชื่ออะไรและ

เคยเป็นใครมาก่อน

ปลายนิ้วเรยีวยาวสอดทึ้งเรอืนผมดกหนาของตวัเองอย่างเครยีดเขมง็

ยาก...ยากไปอกี!

ค�าถามน่ากลวัซึ่งเขาตอบไม่ได้ล่องลอยเตม็สมองไปหมด ยิ่งมองเงา

ในกระจกทไีรกพ็านจะสตแิตกทุกท ีบางทเีขาควรออกไปให้พ้นจากที่ตรงนี้

ก่อน อย่างน้อยก็ไปตรงที่ที่ไม่มีกระจก พอตัดสินใจได้อย่างนั้นเขาจึง

กระชากประตูห้องน�้าเปิดผลวัะ ท�าให้หญงิสาวที่ก�าลงัโหมเคาะประตูรวัอยู่

ด้านนอกเกือบหน้าคว�่าเพราะไม่ทันตั้งตัว โชคยังดีที่ก�าแพงมนุษย์หนาๆ 

โผล่มาขวางไว้พอด ีหน้าผากของเธอจงึเพยีงโขกกบัแผ่นอกแขง็แรงของเขา

เท่านั้น รอดจากการหวัร้างข้างแตกไปอย่างฉวิเฉยีด

“นสิยั! จะเปิดประตูกไ็ม่บอกสกัค�า!” เธอว่าใส่ คล�าหน้าผากป้อยๆ 

แม้ไม่รุนแรงเท่ากระแทกพื้น แต่การเอาหน้าฟาดแผ่นอกเพื่อนผู้รกัสุขภาพ

ซึ่งเข้ายมิเพาะกล้ามอยู่เป็นนติย์กเ็จบ็เอาเรื่องเหมอืนกนั 

“แกเป็นอะไรฮ ึร้องลั่นยงักบัถูกผหีลอก ไม่รู้หรอืว่าโรงพยาบาลเขา

ห้ามใช้เสยีง มนัรบกวนคนไข้คนอื่นเขา แล้วนั่นหน้าขาวซดีเป็นจอูอนเชยีว 

เอ...ฉนักว็่าเลอืกครมีรองพื้นถูกเบอร์มาให้แกแล้วนะ หรอืฉนัจะหยบิขวด

ผดิ ไหนขอดูหน่อยซ”ิ ว่าแล้วกต็ั้งท่าจะเข้าไปดูขวดรองพื้นในห้องน�้า แต่

คนตวัโตไม่ปล่อยให้เธอท�าอย่างนั้น เขาคว้าไหล่เธอหมบั หมุนร่างบอบบาง

ให้กลบัมาเผชญิหน้า 

“นี่มนัไม่ใช่ตวัผม!”

“หอื?”

“นี่มนัไม่ใช่ตวัผม!” เขาย�้าอกี 

เธอไม่เคยเหน็เขาท�าท่าแปลกประหลาดอย่างนี้มาก่อนเลย ท�าให้นกึ
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สงสยัว่าเป็นเพราะเหตุใด 

“หมายความว่ายงัไง แกกเ็ป็นแกอยู่นี่นา จนินี่”

“ไม่ใช่! เพื่อนคณุคนนี้ไม่ใช่ผม...จนินี่น่ะ เขาไม่ใช่ผม และผมกไ็ม่ใช่

เขาด้วย คุณเข้าใจไหม!”

“อ๋อ เข้าใจละ” ยหิวาลากเสยีงยาว โธ่เอ๊ย นกึว่าอะไร ที่แท้กเ็รื่องนี้

นี่เอง “ขอโทษด้วยนะ แกไม่ใช่จนินี่แล้วนี่นา ฉนักล็มืไป มนัตดิปากเลย

เผลอเรยีกเสยีได้ ฉนัต้องเรยีกแกว่าจณิณ์ถงึจะถูก”

พบัผ่าส!ิ นี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการจะสื่อเลย

“ไม่ใช่ ประเดน็มนัไม่ได้อยู่ที่ชื่อ แต่มนัอยู่ที่ตรงนี้...” ชายหนุ่มดงึ 

มอืบางมาวางทาบบนหน้าอกของเขา เหนอืรอยแผลผ่าตดัทรวงอกที่โผล่พ้น

คอเสื้อมาเล็กน้อย แผ่นอกหนั่นหนาสะท้อนขึ้นลงตามลมหายใจเข้าออก 

“ร่างกายนี้ รอยแผลนี้มนัไม่ใช่ของผม ไม่มอีะไรเป็นของผมสกัอย่างเดยีว!”

เอาละ เธอพอจะเข้าใจประเด็นแล้ว ยิหวามองสหายอย่างสงสาร  

แต่ไหนแต่ไรจนินี่เป็นคนรกัความสวยความงามมาตลอด พอเกดิรอยแผล

กลางอกอย่างนี้ เขาคงจะเจบ็ปวดใจและเป็นกงัวลมากจนถงึขั้นไม่ยอมรบั

ว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเองสินะ มันเป็นสิ่งที่เรียกว่ากลไกการป้องกันจิต ใช่...

เธอจ�าได้ เพราะเคยเรียนในวิชาจิตวิทยาเบื้องต้นสมัยเรียนมหาวิทยาลัย 

และเธอกไ็ด้เอในวชิานี้ด้วย!

“ฉนัเข้าใจแล้ว แกกงัวลเรื่องแผลผ่าตดัอยูส่นิะ” ยหิวาตบไหล่เพื่อน

อย่างเข้าอกเข้าใจ 

ในช่วงจงัหวะที่เขาก�าลงัอึ้ง เพราะไม่รูว่้าเธอเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการจะ

สื่อผดิไปขนานใหญ่แค่ไหน พยาบาลคนหนึ่งกเ็ข้ามาในห้องพอด ีคงได้ยนิ

เสยีงร้องของเขาเมื่อครู่ จงึได้มาตรวจสอบว่าเกดิอะไรขึ้นหรอืเปล่า

“ดฉินัได้ยนิเสยีงดงัจากในนี้ มเีรื่องอะไรให้ช่วยหรอืเปล่าคะ”

“ไม่มอีะไรหรอกค่ะ เพื่อนของฉนัแค่ตกใจเรื่องแผลผ่าตดัเท่านั้นเอง 

แต่ฉันบอกเขาแล้วค่ะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาควรกังวลเลย ยังไงก็ต้องขอโทษ
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จรงิๆ นะคะ ที่ท�าเสยีงดงัรบกวนทุกคนอย่างนี้”

ยิหวายิ้มแห้งๆ ยอมรับผิดแทนเพื่อน ค้อมศีรษะไหว้ปลกๆ ด้วย

ท่าทางที่เธอถนดันกั 

หลงัจากพยาบาลคนนั้นจากไปแล้ว เธอจงึหนัมาปลอบใจเขาตอ่ คง

คิดว่าบาดแผลนี้กระทบกระเทือนจิตใจอันแสนเปราะบางของเขามาก...ซึ่ง

มนัใช่เสยีที่ไหนกนัเล่า!

“แกไม่ต้องคดิมากหรอกนะเรื่องแผล นี่แค่ช่วงแรกๆ เท่านั้น คุณหมอ

ที่ผ่าตัดแกเขาเก่งออก เดี๋ยวพอเวลาผ่านไปแผลมันก็จะเข้าที่เข้าทางดูดี 

ขึ้นเองนั่นละ ลองนกึดสู ิแกโชคดแีค่ไหนแล้วที่รอดชวีติมาได้ ไม่ตายคารถ

กบ็ุญท่วมหวัเท่าไรแล้ว จะมาคดิเลก็คดิน้อยอะไรกบัแผลแค่นี้”

“คุณไม่เข้าใจ”

“ใช่ ฉนัไม่เข้าใจแกหรอก แต่อย่างน้อยที่สุดฉนักพ็ยายามจะเข้าใจ

แกอยู่นะ เอาอย่างนี้แล้วกนั ถ้ารอดูไปสกัพกัแล้วแผลยงัไม่ดขีึ้น แกค่อย

ไปให้คณุหมอคลนิกิประจ�าที่แกชอบไปฉดีโบทอ็กซ์นั่นน่ะ แต่งแผลให้สวย

กริ๊บเลยเป็นไง เอาละ ทนีี้พอใจแล้วนะ เลกิบ่น แลว้มฟู! เราต้องออกจาก

โรงพยาบาลกนัได้แล้ว”

บ่นหรอื นี่เขาบ่นสกัค�าตั้งแต่เมื่อไร เขาแค่พยายามอธบิายความจรงิ

อยู่เท่านั้น เธอเองต่างหากที่ไม่เข้าใจอะไรเลย แต่เขาไม่โทษเธอหรอก เพราะ

หากเป็นเขา เขากค็งไม่เชื่อเรื่องบ้าบอพรรค์นี้ง่ายๆ เช่นกนั 

ชายหนุ่มผ่อนลมหายใจ ก่อนเริ่มต้นอธบิายใหม่อกีครั้ง ในระหว่าง

ที่แม่เพื่อนสาวตวัน้อยถลาไปตามจดุต่างๆ ของห้อง เพื่อช่วยเขาเกบ็สมัภาระ 

และข้าวของ

“ฟังนะ ผมรู้ว่ามันเข้าใจยากและฟังดูเหลือเชื่อ แต่สิ่งที่ผมจะพูด 

ต่อไปนี้เป็นความจรงิล้านเปอร์เซน็ต์ ตวัผมตอนนี้ไม่ใช่เพื่อนของคุณ ไม่รู้

ว่าเกดิขึ้นได้ยงัไงเหมอืนกนั แต่ผมเป็นคนอื่นที่ดนัจบัพลดัจบัผลูมาตดิอยู่

ในร่างเพื่อนคุณเท่านั้นเอง”
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“อื้อๆ ถ้าสมมุตเิรื่องเหลวไหลนั่นเป็นเรื่องจรงิ...”

“มนัไม่ใช่เรื่องเหลวไหล แต่เป็นเรื่องจรงิ!”

“นั่นละๆ ถ้าคุณไม่ใช่เพื่อนฉัน แล้วเพื่อนฉันไปไหน แล้วคุณเป็น

ใครกันล่ะถึงมาสิงร่างเพื่อนฉันได้ เป็นผีหรือ” เป็นประโยคค�าถามที่มา

พร้อมกบัเสยีงหวัเราะคกิ ชวนให้เขาขุ่นเคอืงอย่างไรไม่รู้

“ผมไม่ใช่ผ”ี

“ถ้าไม่ใช่ แล้วคุณเป็นใคร ชื่ออะไร มาจากไหน ต้องการอะไร”

นี่กเ็ป็นหนึ่งในค�าถามที่เขายงัตอบตวัเองไม่ได้เลย

“ผมไม่รู้”

“ไม่รู้?” 

“ครบั ผมไม่รู ้แต่ผมต้องหาค�าตอบจนได้นั่นละ ตอนนี้ที่พอจะบอก

คุณได้ก็คือ จิณณ์หรือจินนี่เพื่อนของคุณไม่อยู่ในร่างนี้แล้ว ภายนอกผม

อาจจะดเูหมอืนเขากจ็รงิ แต่ภายในไม่ใช่ ผมไม่ใช่เขา ไม่มวีนัใช่ด้วย ที่ต้อง

อธบิายเพราะไม่อยากท�าให้คุณเข้าใจผดิไปมากกว่านี้”

“อื้อๆ”

แม้ปากจะบอกว่า ‘อื้อ’ กต็าม แต่เขาแน่ใจว่าเธอไม่ได้เชื่อที่เขาพูด

เลยสักนิด คงจะคิดว่าเป็นเรื่องประชดหรืออ�าเล่นอีกกระมัง เพราะเธอ

หวัเราะร่วนพลางง่วนเกบ็ของต่อจนเสรจ็เรยีบร้อย 

“เอาละ เกบ็ของเสรจ็แล้ว ไปกนัเถอะ” 

“ไปไหน”

“ก็กลับบ้านแกไง หรือว่าอยากไปไหนก่อนกลับก็บอกได้นะ ฉัน

ตามใจแกอยู่แล้ว” พูดเสียงใสแล้วก็เดินมาจูงไม้จูงมือเขาหมายจะชวนให้

ไปด้วยกนั 

เธอไม่พยายามเข้าใจอะไรเลยสนิะ ถงึได้เชญิคนแปลกหน้าอย่างเขา

ให้เข้าบ้านเพื่อนของเธอหน้าตาเฉย

เขาสลดัมอืบางออก พร้อมเอด็เสยีงเข้ม “คุณนี่แปลก เคลมตวัเอง
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เป็นเพื่อนสนิทกับเขาแท้ๆ แต่ท�าไมแค่นี้ถึงแยกไม่ออก ลองมองดูให้ด ี

อกีครั้งส ิผมมอีะไรที่แปลกแตกต่างจากเพื่อนคุณบ้าง”

“เรื่องแปลกอย่างเดยีวที่ฉนัเหน็ตอนนี้กค็อื แกสวมเสื้อกลบัดา้นอยู่ 

มอีย่างที่ไหนเอาตะเขบ็ออก ท�าเพื่อ!?” 

เฮ้อ...เขาคงคาดหวงัมากเกนิไปใช่ไหม ต้องท�าอย่างไรเธอถงึจะยอม

เชื่อว่าเขาพูดความจรงิ

“เรื่องของผม!”

“อ้าว แต่มนัเป็นลางไม่ดนีะ เหมอืนคนตายเลย โบราณเขาถอืไม่รู้

หรอื เปลี่ยนเถอะ” 

“สิ่งที่ผมเจออยู่ตอนนี้ยิ่งกว่าค�าว่า ‘ลางไม่ด’ี เสยีอกี มนัไม่มอีะไร

แย่ไปกว่านี้แล้วละ เพราะฉะนั้นช่างผมเถอะ”

กไ็ม่รู้เหมอืนกนัว่า แม่เพื่อนตวัดเีอาความคดิแปลกๆ และความรั้น

ขนาดนี้มาจากไหน แต่ในเมื่อเตอืนกนัแล้วไม่ฟังกป่็วยการจะพูดอะไรอกี 

“ตามใจ ถ้าอย่างนั้นกก็ลบับ้านกนั ไป...ย้ายก้นค่ะซสิ!”

ว่าแล้วก็ตบเพียะเข้าที่บั้นท้ายของชายหนุ่มอย่างหมั่นไส้ ท�าเอาคน

โดนตบสะดุ้ง มองตาขุ่น

ผู้หญงิอะไร ตบก้นผู้ชายกไ็ด้ด้วย ไม่มคีวามเป็นกุลสตรเีสยีเลย! 

เขาอยากจะต�าหนใินความไม่สมควรนี้เหลอืเกนิ แต่สุดท้ายกค็งพูด

ได้ไม่เตม็ปาก เพราะที่เธอท�าอย่างนั้นเพราะยงัเข้าใจวา่เขาคอืเพื่อนสาวของ

เธออยูน่ั่นเอง มาคดิดอูกีท ีเขาคงต้องให้เวลากบัเธอหน่อย เพราะเรื่องนี้มนั

ยากที่จะเชื่อจรงิๆ อกีไม่นานเธอคงจะท�าใจเชื่อได้เองละว่า เขาไม่ใช่สหาย

ของเธอ ระหว่างนี้เขาจะพยายามหาเหตุผลไปด้วยว่ามนัเกดิอะไรขึ้นกนัแน่

ระหว่างจนินี่กบัเขา และเมื่อแน่ชดัแล้วจะได้หาทางแก้ไขให้ถูกต้อง  แม้จะ

ยังไม่รู้หรอกว่า ชีวิตเดิมที่เขาเคยมีมันเป็นอย่างไร แต่เขาก็ยังปรารถนาที่ 

จะตามหามนักลบัคนือยู่ด ีจนกว่าจะถงึตอนนั้น...

ดวงตาคมเหลอืบมองเงาสะท้อนของตวัเองในกระจกเงาซึ่งตดิอยู่ใน
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ลฟิต์แวบหนึ่ง ก่อนจะเดนิตามเพื่อนสาวคนใหม่มาขึ้นรถยนต์สแีดงสวยที่

จอดอยู่ในลานจอดของโรงพยาบาล

จนกว่าจะถึงตอนนั้น เขาคงต้องพยายามสงบจิตสงบใจและเป็น 

‘จณิณ์ จรินนท์’ ไปพลางก่อน ชายหนุ่มสรุปอย่างตดัสนิใจได้

การเดนิทางฝ่าการจราจรอนัแน่นขนดัด้วยกนัคราวนี้จะถอืว่าปกติ
ก็ปกติ จะถือว่าไม่ปกติก็ไม่ปกติ สหายรักท�าเธอแปลกใจอยู่หลายเรื่อง  

เรื่องแรกคือ แทนที่จะนินทาชาวบ้านไปตลอดทางตามวิสัย เขากลับนั่งนิ่ง

เงียบจมกับความคิดตัวเองอยู่นานสองนาน บางครั้งก็ทอดถอนหายใจ 

ออกมาเฮอืกใหญ่อกีด้วย ราวกบัว่ามเีรื่องคดิไม่ตกมากมายอย่างไรอย่างนั้น 

ครั้นพอเธอถาม เขากต็อบกลบัด้วยค�าตอบเดมิๆ

‘ถ้าอธบิายไป คุณจะเชื่อไหมล่ะ สุดท้ายคุณกไ็ม่เชื่ออยู่ด’ี

หากค�าว่า ‘ไม่เชื่อ’ หมายถงึเรื่องที่เขาย�้าจนปากเปียกปากแฉะว่า เขา

ไม่ใช่จินนี่เพื่อนของเธอละก็ ต้องขอบอกเลยว่า คิดถูกแล้ว เพราะเธอก็ 

ไม่เชื่อจรงิๆ นั่นละ มอีย่างที่ไหนเหมอืนกนัยนัเงาขนาดนี้ ยงัจะปฏเิสธว่า

ไม่ใช่ตัวเองอีก บอกว่าเป็นฝาแฝดปลอมตัวมายังจะน่าเชื่อกว่าอ้างว่าเป็น

ใครกไ็ม่รู้มาสงิร่างเพื่อนของเธอ

ละครเกนิไป!

ถงึเธอจะไม่ใช่คนฉลาดถงึขั้นอจัฉรยิะ แต่กไ็ม่ใช่คนโง่ที่จะมาหลอก

กนัได้ด้วยเรื่องน่าขนัอย่างนี้ เธอรูว่้าเขาท�าตวัแปลกไปจากเดมิ ไม่ว่าจะเป็น

โทนเสยีง จงัหวะการพูด การเคลื่อนไหว หรอือื่นๆ ดูห่างเหนิราวกบัเป็น

คนละคน แต่ทั้งหมดนั้นคงแสร้งท�าเพราะอยากประชดที่เธอต�าหนิอดีต 

แฟนหนุ่มของเขามากกว่า แต่ก็นั่นละ อีกไม่นานคงเคลียร์กันได้ เพราะ 

แต่ไหนแต่ไรพวกเธอกไ็ม่เคยโกรธหรอืงอนกนัเกนิวนัสองวนัเลยสกัครั้ง 

“ฟังเพลงไหม เดี๋ยวฉันเปิดเพลงที่แกชอบให้นะ” สารถีสาวกล่าว

ท�าลายความเงียบ เอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือจากกล่องข้างเกียร์มา
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เลื่อนหาเพลงจากแอปพลเิคชนั หวงัจะเอาใจสหายเตม็ที่ แต่ปฏกิริยิาของ

จิณณ์ท�าให้เธอแปลกใจ เพราะแทนที่จะตื่นเต้น เขากลับท�าหน้าเคร่ง ดึง

โทรศพัท์ออกจากมอืของเธอหน้าตาเฉย

“อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือตอนขับรถ มันอันตรายและผิดกฎหมาย 

ต�ารวจเขามกีล้องชนดิพเิศษไว้ตรวจจบัแล้ว อยากเสยีค่าปรบัหรอืไง”

ยิหวาเลิกคิ้วสูงอย่างฉงน นี่เธอฟังผิดไปหรือเปล่า ยายจินนี่ ผู้ที่ 

ชอบแหกทุกกฎในโลกนี้จนโดนใบสั่งแทบทุกอาทิตย์ ก�าลังบอกให้เธอ 

ปฏบิตัติามกฎหมายอย่างนั้นหรอื และนี่คอืเรื่องแปลกเรื่องที่สอง

“อ้อ ขอบคุณที่เตือน ถ้าอย่างนั้นแกเลื่อนเปิดหาเพลงโปรดเอาเอง 

ได้ไหม”

จณิณ์ไม่ได้กล่าวตอบรบัอะไร แต่ในอกีหนึ่งหรอืสองนาทต่ีอมา เพลง

จากแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เธอก็ดังขึ้น ดูเหมือนเขาจะเลือกเพลงได้ใน

ที่สุด เป็นเพลงรอ็กอมตะนรินัดร์กาลจากวงรอ็กชื่อดงัวงหนึ่ง 

แปลกแฮะ จะถือว่าเป็นเรื่องแปลกเรื่องที่สามก็ว่าได้ เพราะไม่ใช่

เพลง “Like A Virgin” หรอืเพลงอื่นๆ ขององค์แม่มาดอนนาอย่างที่คาด 

เปลี่ยนรสนยิมการฟังเพลงหรอื หรอืแค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศ

สารถีสาวลอบสังเกตอาการของคนข้างกายอย่างสนใจ ท่าทางการ

เคาะนิ้ว โยกคอ โยกศรีษะเลก็น้อยไปตามจงัหวะเพลงอย่างเท่ๆ นั่นด้วย 

มนัคอือะไรกนันะ ไม่คุ้นตาเอาเสยีเลย แต่กน็่ารกัดไีปอกีแบบ จนอดแซว

ไม่ได้

“โยกคอมาก เดี๋ยวคอก็เคล็ดหรอก แกเพิ่งหายเจ็บจากอุบัติเหตุ  

อย่าเฟี้ยวให้มากนกัส”ิ

คนถกูหาว่าเฟ้ียวชะงกัไปนดิหนึ่ง เหน็นยัน์ตาวาวๆ แปลความหมาย

ไม่ออกอย่างนั้นแล้วก็ชวนหวั่นอยู่ลึกๆ ตายละ! นี่เธอเผลอเติมเชื้อไฟให้

เขาอกีแล้วหรอื ทว่ากเ็ปล่า ที่เขามองกเ็พราะมคี�าถามอยากจะถามต่างหาก

“พูดถึงเรื่องอุบัติเหตุแล้วนึกขึ้นได้ เกิดอะไรขึ้นบ้างหรือ ช่วยเล่า 
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รายละเอยีดให้ผมฟังหน่อย”

หากเขาต้องการทราบความจรงิ เขาควรจะเรยีงล�าดบัเหตุการณ์โดย

เริ่มสบืจากจุดเริ่มต้น นั่นกค็อือุบตัเิหตุทางรถยนต์ บางทเีมื่อได้ฟังแล้วเขา

อาจจะรู้กไ็ด้ว่าเกดิอะไรขึ้นระหว่างเขากบัจนินี่ 

“อ้าว ท�าไมเป็นอย่างนั้น แกเป็นคนประสบเหตุเองนะ ท�าไมให้ฉนั

เล่าล่ะ ตัวแกต้องเป็นคนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนี้ดีที่สุดส ิ 

อ้อ ใช่ ฉนัลมืไป แกไม่ใช่จนินี่เพื่อนของฉนันี่เนอะ แต่เป็นคนแปลกหน้า 

ไรช้ื่อที่บงัเอญิมาสงิร่างเพื่อนของฉนัต่างหาก” เธอเอ่ยเสรมิต่ออย่างเหนื่อย

ใจ เพราะอกีฝ่ายตั้งท่าจะยกเหตุผลเหลวไหลนั้นขึ้นมาอกีแล้ว 

กไ็ด้ เธอจะยอมเออออตามไปก่อน เพราะนี่คงไม่ใช่เวลามาเปิดศกึ

ชวนทะเลาะ พอคดิได้อย่างนั้นหญงิสาวจงึรบีเล่ารายละเอยีดของอบุตัเิหตุ

คืนนั้นให้เขาฟัง ต่อให้มันบ้าแค่ไหนก็ตามเถอะ เพราะเป็นการเล่าเรื่อง 

ของเขาเอง ให้เจ้าตวัเป็นผู้ฟังเอง 

“เรื่องมนัเริ่มจากอดตีแฟนเก่าของแกที่ชื่อน้องแมค็ แกจบัได้ว่าโดน

เขาหลอกและนอกใจกเ็ลยทะเลาะกนัใหญ่โต แกเสยีใจมากเลยขบัรถออก

ไปกลางดกึ”

“แมค็? ผู้ชายหรอื”

“กแ็หงส ิแกเคยมแีฟนเป็นผู้หญงิเสยีที่ไหน ผู้หญงิคนเดยีวที่แกใช้

เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดกม็แีต่ฉนันี่ละ อยู่ด้วยกนับ่อยจนคนอื่นเข้าใจว่าเป็น

ผวัเมยีกนัแล้ว!”

“พูดจาน่าเกลยีด”

เอ้า! ด่ากนัเฉย

“งั้นเปลี่ยนใหม่กไ็ด้ อยูด้่วยกนับ่อยจนคนอื่นเข้าใจว่าเป็นสามภีรรยา

กันแล้วน่ะค่า แบบนี้ใช้ได้หรือยังคะคุณจิณณ์” แม่สาวตัวดียังอุตส่าห์

เปลี่ยนค�าพูดใหม่หลังจากถูกต�าหนิ แต่จะดีกว่านี้ถ้าเธอไม่ประชดประชัน

เขาอกี
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ชายหนุม่ผ่อนลมหายใจเลก็ๆ ให้แก่อาการหน้าชื่นของยหิวา ก่อนจะ

รับฟังเรื่องเล่าต่อ แม้จะเป็นการเล่าเรื่องคร่าวๆ แต่ตอนนี้เขาพอจะเข้าใจ

ที่มาที่ไปบ้างแล้ว เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณสองสัปดาห์ก่อน จินนี่ 

มปัีญหากบัอดตีแฟนหนุม่เลยขบัรถออกไปด้วยหวัใจที่แหลกสลายและเกดิ

อุบัติเหตุ โชคดีที่แถวนั้นไม่ไกลจากย่านชุมชน ท�าให้พลเมืองดีสามารถ 

น�าร่างผูป้ระสบเหตอุอกมาได้ทนัเวลาแม้จะทลุกัทเุลไปบ้างกต็ามท ีฟังๆ ไป

แล้ว แม้เขาจะรูส้กึสงสารจนินี่อยูม่ากโข แต่กย็งัไม่เหน็จดุเกี่ยวข้องระหว่าง

เขากบัจนินี่อยู่ด ีต้องมสี ิจุดที่เชื่อมเขากบัร่างกายนี้ไว้ด้วยกนั มนัคงไม่ใช่

เรื่องบงัเอญิหรอกใช่ไหม

“ฉนับอกแกแล้วว่าให้ใจเยน็ๆ มอีะไรกค่็อยพดูค่อยจา แต่แกกไ็ม่ฟัง 

สดุท้ายกข็บัรถออกไปทั้งอย่างนั้น คนืนั้นเป็นคนืพระจนัทร์สเีลอืดด้วย ลาง

ไม่ดตีั้งแต่ตอนนั้นแล้ว แกน่าจะอยู่ในบ้าน ไม่ควรออกไปไหน”

พระจนัทร์สเีลอืดหรอื ชายหนุม่ใคร่ครวญเรื่องดงักล่าวซ�้าๆ จรงิสนิะ 

คืนที่เขาประสบอุบัติเหตุถูกรถพุ่งชนในขณะข้ามถนนก็เป็นคืนพระจันทร ์

สเีลอืดเช่นกนั 

ดวงตาคมเบกิกว้างเมื่อค้นพบจุดเชื่อมโยงเสยีที

ไม่จรงิน่า เหตกุารณ์เดยีวกนังั้นหรอื ถ้าอย่างนั้นคนที่ขบัรถชนเขาก็

เป็นจินนี่สินะ เพราะเหตุนี้พวกเขาจึงสลับร่างกันใช่ไหม เดี๋ยวสิ ในละคร 

เขามแีต่พระเอกนางเอกสลบัร่างกนั แล้วท�าไมกรณเีขาถงึได้ผ่าขนบเดมิ ดนั

สลับกับเพศเดียวกันเสียได้! แถมแจ็กพอตเป็นสองเท่าเพราะเป็นเพศ

เดยีวกนัที่มจีติใจเป็นต่างเพศอกีด้วย 

จะว่าจนินี่เป็นนางเอกของเขากไ็ม่น่าใช่นะ เกรงว่าจะสวยเกนิไป! 

“เอาละ ผมว่าตัวเองพอจะจับต้นชนปลายเรื่องราวได้แล้ว ทีนี้ผม

อยากถามค�าถามสักหน่อย คุณรู้ไหมว่า ท�าไมเพื่อนของคุณถึงขับไปชน

ต้นไม้”

“เท่าที่ฟังมา ต�ารวจสรุปว่าเพราะแกควบคุมรถไม่อยู่เลยไถลไปชน
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ต้นไม้ข้างทาง”

“ใช่แน่หรอื ท�าไมจู่ๆ ถงึควบคุมรถไม่อยู่ ไม่ใช่เพราะหกัหลบหรอื

บังเอิญไปชนใครเข้าที่กลางถนนเลยท�าให้เสียหลักพุ่งลงไปข้างทางงั้นหรือ 

ผมว่าทฤษฎนีี้เป็นไปได้มากกว่านะ”

พอได้ยนิอย่างนั้น ยหิวากห็นัมองเขาอย่างตกใจ 

“ชนหรอื หมายความว่ายงัไง แกขบัไปชนใคร!”

“ผู้ชายคนหนึ่ง”

หญงิสาวใจหายวาบ จรงิอยู ่ต�ารวจไม่ได้สรปุสาเหตุนี้มาด้วย เพราะ

พยานหลักฐานที่มีสรุปความเป็นไปได้ได้เพียงเท่านั้น ไม่มีการปรากฏตัว 

ของผู้บาดเจ็บรายอื่น อีกทั้งรถยนต์ของเขาก็เสียหายยับเยินแทบทั้งคัน 

จนมองไม่ออกว่าร่องรอยใดเกิดจากการชนคนหรือชนต้นไม้ด้วยซ�้า มัน

แปลกจรงิๆ แต่หากเจ้าตวัพดูออกมาเองย่อมแปลว่าเขาชนใครสกัคนจรงิๆ 

ซวยแล้ว งานเข้าแล้วไหมเล่า!

“คะ...ใครกนั แกชนใครเข้า แล้วบาดเจบ็มากหรอืเปล่า มใีครพาไป

รกัษาตวัแล้วหรอืยงั!”

“เขาปลอดภยัด ีแต่ในขณะเดยีวกนักไ็ม่ เขาไม่โอเคเลยสกันดิเดยีว”

“ยงัไง”

แทนที่จะตอบ ชายหนุ่มกลับยกมือขึ้นมากดหน้าผากตัวเองอย่าง

กลดักลุ้ม 

ยงัไงน่ะหรอื กเ็พราะผูช้ายคนที่เธอถามถงึนั่งอยูต่รงนี้แล้วไงล่ะ แต่

เอาเถอะ ตอนนี้ทฤษฎคีวามเป็นไปได้มอียูแ่ค่อย่างเดยีว นั่นคอืเกดิการสลบั

ร่างกนัขึ้นในคนืพระจนัทร์สเีลอืด เขาตดิอยู่ในร่างของจนินี่ ส่วนจนินี่กค็ง

ติดอยู่ในร่างของเขาเช่นกัน หากเขาจะหาทางสลับกลับคืนก็คงต้องหาตัว 

จนินี่ตวัจรงิให้พบ แต่ปัญหาคอื หลงัจากที่ถูกรถชนแล้ว จนินี่พาร่างของเขา

ไปไว้ที่ไหนกนัล่ะ ต�ารวจจงึได้สรปุว่าไม่พบผูบ้าดเจบ็รายอื่น ร่างของเขาควร

จะอยู่บรเิวณนั้นส ิหรอืมคีนเคลื่อนย้ายร่างของเขาไปที่อื่นก่อนแล้ว แต่ฝีมอื



น ว ต า  l  43

ใครกัน และท�าไปเพื่ออะไร ค�าถามมากมายผุดขึ้นในสมอง ยังไม่ทันได้

ใคร่ครวญอะไรไปมากกว่านี้ เสยีงร้อนรนของยหิวากด็งัแทรกขึ้นมาอกี คง

เป็นห่วงเพื่อนและชายผู้โชคร้ายคนนั้นมาก

“ฉนัไม่เข้าใจแกเลย แกรู้ได้ยงัไงว่าคนที่โดนชนไม่โอเค เรว็ๆ ตอบ

ฉนัมาสกัท ีฉนัจะบ้าตายอยู่แล้วเนี่ย!”

ต่อให้ไม่มอีกีฝ่ายคอยเร่งเร้า เขากค็ดิจะบอกเธออยูแ่ล้ว เขาพยายาม 

ท�าอย่างนั้นมาตั้งแต่ต้น เพียงแต่เธอปฏิเสธที่จะเชื่อเองต่างหาก ไม่รู้ว่า 

ครั้งนี้จะยอมเชื่อได้แล้วหรือยัง เพราะเขาต้องการความช่วยเหลือจากเธอ

เสยีด้วย 

“ท�าไมผมจะไม่รูล่้ะ กใ็นเมื่อผูช้ายที่ถูกรถชนคอืตวัผมเอง ตอนนี้ผม

ตดิอยู่ในร่างของเพื่อนคุณ และเพื่อนคุณกค็งตดิอยู่ในร่างของผม ผมคดิ

ว่าเราสองคน...” เขาขบรมิฝีปากอย่างตงึเครยีด ตั้งสตไิด้แล้วจงึเปล่งเสยีง

ช้าชดั

“เราสองคนสลบัร่างกนั”

“ฮะ ว่าไงนะ!”

“ฟังไม่ผิดหรอก ไม่ทราบว่าคุณจะกรุณา...” ดวงตาเข้มสบนัยน์ตา 

คู่สวยอย่างแน่วแน่จรงิจงั 

เขารู้ว่ามันท�าใจเชื่อได้ยาก แต่หากยิหวายอมเปิดใจเชื่อเขาสักครั้ง 

กค็งจะวเิศษเลย ไม่รู้ว่าจนินี่จะก�าลงัตามหาเขาอยู่ด้วยหรอืเปล่า แต่เขาไม่

อยากอยู่รอเฉยๆ ยิหวาเป็นคนที่รู้จักจินนี่ดีที่สุด เธอต้องช่วยเขาตามหา 

อกีฝ่ายได้แน่ 

“กรุณาช่วยผมตามหาร่างจริงของตัวเองและหาวิธีสลับคืนได้ไหม 

คุณจะได้เพื่อนคนเดิมของคุณกลับมา แล้วเราจะได้จบเรื่องบ้าๆ นี่เสียท ี

ขอร้องละครบั ตอนนี้มแีต่คุณคนเดยีวที่จะช่วยผมได้”


