
~ Scriper ~

จ้าวทัพ

แกร๊ก!

ก้อนน�ำ้แขง็ละลำยกระทบลงกบัแก้วทรงสวย หลอดยำวขยับ

คนไปมำเชื่องช้ำขณะที่ผมก�ำลังจับจ้องไปยังร่ำงสูงโปร่งท่ียืนอยู่

กลำงฟลอร์กับบรรดำผีเสื้อรำตรีหลำกสี ใบหน้ำคมคำยดูดีรำวกับ

ถูกสลักสร้ำงขึ้นมำนั้นอยู่ในอำรมณ์เฉยชำ ทว่ำกลับดึงดูดให้เหล่ำ

ผีเสื้อแสนสวยคลอเคลียไม่ห่ำง

และเจ้ำของใบหน้ำนั้นก็ไม่เคยคิดจะปฏิเสธ...

ถ้ำถำมว่ำผมสนใจคนคนนั้นเหรอ ถึงได้มอง...ก็ใช่ สนใจสิ 

สนใจมำกด้วย

จะไม่ให้สนใจได้ไง ก็นั่นน่ะ ‘จ้ำวทัพ’

แฟนผมไง...

จ้ำวทัพไม่เคยบอกว่ำวันนีจ้ะไปไหน และผมเองก็ไม่เคยบอก

ว่ำจะตำมมำ เรำสบตำกันแต่จ้ำวทัพก็ท�ำเหมือนไม่รู้จักผม ที่บอก

ว่ำเป็นแฟน...กใ็ช่ แต่นัน่ขึน้อยูก่บัจ้ำวทพัว่ำสถำนทีไ่หน สถำนะของ
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~ รักเราไม่เท่ากัน ~

เรำสองคนถึงจะชัดเจน อย่ำงเช่นในมหำ’ลัย เวลำที่เรำอยู่ด้วยกัน 

จ้ำวทพัจะแสดงออกชดัเจนว่ำผมเป็นของมัน ใครหน้ำไหนก็ห้ำมยุ่ง 

และผมเองก็ห้ำมยุ่งกับคนอื่นเช่นกัน 

แต่ในสถำนที่แบบนี้...อย่ำหวังเลยว่ำสถำนะแฟนจะยังมีอยู่ 

มันเป็นแบบนี้มำได้สักช่วงหนึ่งแล้ว ผมเองก็ท�ำได้แค่ปรับตัว

ให้ชินกับท่ำทีของจ้ำวทัพที่แปรเปลี่ยนไป

จ้ำวทพัไม่แยแสผม แต่นัน่ผมไม่สน ผมแค่มำเท่ียว มำดืม่ พำ

ตวัเองมำพกัผ่อนกเ็ท่ำนัน้ ในเมือ่จ้ำวทพัจะหิว้ใคร จะไปเอำกับใคร

ที่ไหนก็ไป ขอแค่ไม่หิ้วกลับมำที่ห้องก็พอ

และต้องไม่ใช่ยัยอกตู้มนั่น...

เพรำะผมโคตรจะเกลียดขี้หน้ำหล่อน

ฉบัพลนัขำสองข้ำงทีไ่ขว้กนัอยูก่ป็ล่อยลงแตะพืน้ ผมไม่ลมืที่

จะคว้ำแก้วบรรจขุองเหลวสอี�ำพนัมำด้วยตอนลกุขึน้ ขำสองข้ำงก้ำว

เชื่องช้ำ แหวกผ่ำนบรรดำนักท่องรำตรีในคืนนี้ไปหยุดอยู่ตรงหน้ำ

ร่ำงสองร่ำงที่ใกล้จะรวมร่ำงกันเต็มที

ผมยกแก้วในมือขึ้นจรดที่ริมฝีปำก

ปล่อยให้ของเหลวฝำดเฝื่อนไหลผ่ำนลงคอเชื่องช้ำ

ก่อนจะเอือ้มมอืไปรวบเส้นผมทีส่ยำยเตม็แผ่นหลังเล็กๆ น่ัน 

ออกแรงดงึให้ห่ำงจำกร่ำงสงูทีช่ะงกัไปพกัหนึง่ ก่อนท่ีจ้ำวทัพจะเลกิ

คิ้วขึ้น กดยิ้มลึกคล้ำยจะไม่พอใจใส่ผม 

“กรี๊ดดด ท�ำบ้ำอะไร ปล่อยนะ!”

“อ้ำว ขอโทษ ลืมตัว” ผมรีบปล่อยมือออกจำกเส้นผมที่จับ

อยู่ทันทีที่ได้ยินเสียงกรี๊ดลั่น สกปรกชะมัด ผมคงต้องแวะล้ำงมือ

ก่อนกลับ “กูไม่ให้มึงเอำคนนี้” หันไปพูดกับจ้ำวทัพนิ่ง

ท่ีจริงจ้ำวทพัอำยมุำกกว่ำผมหนึง่ปี แต่ผมไม่เคยเรยีกจ้ำวทพั
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ว่ำพ่ีแบบเตม็ปำกเต็มค�ำสกัครัง้เดยีว ส่วนมำกก็อย่ำงทีเ่หน็นีแ่หละ

...ถ้ำเคย มันก็คงนำนมำกแล้ว

“มึงมีสิทธิ์อะไร” จ้ำวทัพสวนกลับมำทันที

ผมชะงักกึก...นั่นสิ ตอนนี้ ที่นี่ ผมจะไปมีสิทธิ์อะไร

“ไม่มี...แต่ถ้ำมึงจะเอำ” ผมสอดส่ำยสำยตำไปรอบๆ มองไป

ที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลเท่ำไหร่ “เห็นคนกลุ่มนั้นไหม ถ้ำ 

พรุง่นีม้งึไม่เจอกทูีห้่อง กล็องไปถำมหนึง่ในกลุม่นัน้ดนูะ บำงทกีอูำจ

จะไปนอนอยู่ที่ห้องของใครสักคนหนึ่งในนั้น”

ก็เอำสิ...ถ้ำห้ำมแล้วยังจะเอำ

ผมก็จะไปเอำกับกลุ่มที่เป็นอริกับจ้ำวทัพเหมือนกัน

“เรื่องของมึง”

หึ! ก็ให้มันเป็นเรื่องของผมจริงๆ ก็แล้วกัน 

ผมมนัพวกบ้ำจีด้้วยส ิพอจ้ำวทพัพดูแบบน้ันผมก็หนัหลังเดิน

ตรงไปท่ีคนกลุม่นัน้ทนัท ีเสยีงพดูคยุเฮฮำเริม่เงยีบลง สำยตำหลำย

คู่เริ่มหันมำจับจ้องผม ในขณะที่เหลืออีกไม่กี่ก้ำว ผมก็จะเข้ำไปถึง

คนกลุ่มนั้น อีกแค่นิดเดียว แต่แล้วขำสองข้ำงของผมชะงักค้ำง

แขนข้ำงขวำถูกคว้ำเอำไว้โดยคนที่เพิ่งจะท้ำทำยกันไป

“เป็นเหี้ยอะไรถึงต้องยั่วโมโหกู”

หึ! ผมไปยั่วมันตอนไหน ก็บอกเองว่ำเรื่องของผมไง

“อย่ำบ้ำน่ะทัพ มึงพูดเองว่ำเรื่องของ…อื้อ!” จ้ำวทัพเปลี่ยน

มำบบีคำงผมแทน ตำดจุ้องนิง่ อ้ำปำกขึน้พดูเสยีงด ุ“กลบัห้องไปซะ”

“อ่อย อื้อ!” บีบจนผมรู้สึกเหมือนกรำมจะร้ำว “ทัพ!!! โอ๊ย”

“กลับห้องซะแชมเปญ”

“ไม่...”

“กูบอกให้มึงกลับ!”
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~ รักเราไม่เท่ากัน ~

เสียงตะคอกใส่หน้ำผมลั่น 

ใช่ ลัน่มำกจนทกุคนแทบจะหยดุจำกกจิกรรมทีท่�ำอยู ่แล้วหนั

มำสนใจเรำสองคนแทน

แต่คนอย่ำงจ้ำวทัพน่ะไม่มีหรอกที่จะสนใจสำยตำท่ีมองมำ 

นยัน์ตำคูด่ยุงัคงจ้องหน้ำผม ควำมร�ำคำญทีอ่ยูใ่นสำยตำคูน่ัน้ชดัเจน

จนผมเริ่มรู้สึกถึงก้อนเนื้อที่รัดแน่นในอก 

ปกติก็โดนแบบนี้ออกจะบ่อย...

แต่ผมกย็งัไม่ชนิอยูด่ ีพยำยำมท�ำตัวให้เข้มแขง็แค่ไหน จ้ำวทพั

ก็ยังคงเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดภำยในหัวใจของผม

“กแูค่มำด่ืม...” ผมบอกเสียงอ่อน ยอมลดควำมดือ้รัน้ลงหลงั

จำกเรำสบตำกันอยู่นำน ผมรู้ว่ำยังไงผมก็แพ้จ้ำวทัพ ไม่เคยมีครั้ง

ไหนที่ผมชนะ ไม่ว่ำเรื่องอะไร จะต้องเป็นผมที่ยอมลงก่อนเสมอ 

เพรำะจ้ำวทัพไม่เคยยอมให้ใคร

แม้กระทั่งผมที่เป็นแฟน

จ้ำวทัพยังคงจับคำงผมแน่น ออกแรงดึงเข้ำหำตัว ทิ้งสำยตำ

ดูถูกลงมำมองเสื้อเชิ้ตสีขำวบำงของผมที่ถูกปลดกระดุมออกโชว์

แผ่นอก เล่ือนขึ้นมำติดใส่ให้ใหม่จนถึงกระดุมเม็ดบนสุด “แต่งตัว

ขนำดนี้ มึงคงลืมไปแล้วมั้ง...ว่ำมีผัวแล้ว”

ผมกัดฟันแน่น...

ที่จ้ำวทัพพูดน่ะไม่ใช่ว่ำหวงผมหรอก ไม่มีทำง...คงแค่อยำก

จะพ่นสำดถ้อยค�ำร้ำยกำจพวกนั้นใส่ผมก็เท่ำนั้น

“ทัพ เฮ้ย ไอ้ทัพ อ้ำว...แชมเปญ มำหำไอ้ทัพเหรอ” ผมกับ

จ้ำวทพัหยดุสำยตำทีจ้่องกนั หนัไปมองพีเ่มษ เจ้ำของเสยีงทีด่งัเรยีก

พวกเรำทั้งคู่พร้อมกับร่ำงสูงที่เดินเข้ำมำ

พี่เมษ หรือ เมษำ เพื่อนกลุ่มเดียวกันกับจ้ำวทัพ ส�ำหรับผม
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พีเ่ขำอำจจะดเูฉยๆ แต่ถ้ำถำมพวกผูห้ญงิในมหำ’ลยัดกูจ็ะได้ค�ำตอบ

ว่ำหล่อ ดูดีมำกจนถึงมำกที่สุด กล้ำมเนื้อที่มีพอดิบพอดีอย่ำงคน

ออกก�ำลังกำย และเล่นกีฬำเป็นประจ�ำ ผิวสีแทนสวยและใบหน้ำ

คมดุนั่นท�ำให้ผู้หญิงสยบแทบเท้ำมำนักต่อนัก

ไม่ได้เว่อร์...มันคือเรื่องจริง

เพยีงแต่ส�ำหรบัผม คงไม่มีใครดดูไีปกว่ำ จ้ำวทพั อคัรเทวำกลุ

แต่เรื่องนิสัยไม่ต้องพูดถึง

ถ้ำพวกเขำอยูก่ลุม่เดยีวกนัได้...นัน่หมำยควำมว่ำนิสยัก็ไม่ได้

ต่ำงกันสักเท่ำไหร่ เพียงแต่ใครจะร้ำยที่สุดก็เท่ำนั้น 

และผมก็คือผู้โชคดีที่ตกอยู่ในบ่วงของจ่ำฝูงแบบจ้ำวทัพ

ผมเป็นคนแรกที่ได้ยืนอยู่ในสถำนะแฟน

ฟังดูเหมือนน่ำยินดี...แต่ไม่เลย

จ้ำวทัพกักขังผม ทั้งร่ำงกำยและหัวใจ ผมไม่มีควำมกล้ำที่จะ

บอกเลกิ ยิง่อยูใ่กล้กย็ิง่ถล�ำลกึ นบัวนัควำมรูส้กึผมยิง่เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ 

แต่จ้ำวทัพก็ยังคงเป็นเช่นเดิม เก็บผมไว้ข้ำงกำยโดยที่ยังคงไร้ซึ่ง

ควำมรู้สึกใดๆ ที่จะแสดงออกมำให้ได้เห็นบ้ำง นอกจำกควำมใคร่

อยำกในร่ำงกำยผม

หรือถ้ำแสดงออกมำ...กบ็ำงเบำจนสมัผสัไม่ถงึว่ำมนัคอืควำม

รู้สึกแบบไหน รัก....หรือว่ำแค่หวง

“พำน้องไปด้วยไหม หรือยังไง”

“ไม่ต้อง มันก�ำลังจะกลับ” ผมเงยหน้ำขึ้น หลุดออกมำจำก

ภวังค์ควำมคิด เหมือนว่ำพี่เมษจะชวนผมไปนั่งดื่มด้วยที่ชั้นสอง  

แต่แน่นอนว่ำจ้ำวทัพไม่ให้ผมไป

“อ้ำว จะกลับแล้วเหรอ ยังไม่ดึกเลย”

“ครับ ผม...จะกลับแล้ว” ผมตอบ มองเสี้ยวหน้ำของคนที่ 
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ขึ้นชื่อว่ำแฟน

สำยตำของจ้ำวทัพทอดมองอยู่ที่ร่ำงร่ำงหนึ่ง

ผูช้ำยตวัเลก็ ผวิเนยีนขำวดดูงึดดูกว่ำบรรดำคนทีย่นืล้อมอยู่

รอบๆ คิดว่ำจ้ำวทัพคงจะได้เหยื่อรำยใหม่ ผมเห็นผู้ชำยคนนั้นหัน

มำสบตำ ขยับยิ้มเล็กๆ ก่อนจะยกแก้วในมือขึ้นทักทำยมำ

พี่เมษเงียบไปมองตำมสำยตำเพื่อนตัวเอง ก่อนจะหันกลับ

มำส่งสำยตำเห็นใจให้ผม

ไม่เห็นจะต้องเห็นใจกัน

ในเมื่อเป็นผมเองที่เลือกจะอยู่แบบนี้ 

จ้ำวทัพจะไปนอนกับใคร จะท�ำอะไรผมก็ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะไป

วุ่นวำย 

แต่ผมไม่คดิอะไรมำกอยูแ่ล้ว เพรำะยงัไงผมก็ยังเป็นคนเดยีว

ที่อยู่ในสถำนะแฟนของจ้ำวทัพ 

“งัน้กขูึน้ไปก่อน อย่ำช้ำนะเว้ย เพือ่นทัง้กลุม่รอมงึคนเดยีวเนีย่”

“เดีย๋วกตูำมขึน้ไป” จ้ำวทพัพดูไล่หลงัพีเ่มษท่ีหนัหลงัเดนิห่ำง

ออกไป ก่อนจะหันกลับมำหำผม “กลับห้อง อย่ำให้กูเห็นว่ำมึงยัง

ดื้ออยู่ ไม่งั้นอย่ำหำว่ำกูไม่เตือน”

“มำหำกูได้ไหม”

“คิดถึงกูหรือไง” ผมเกลียดรอยยิ้มของจ้ำวทัพ เกลียดที่มัน

ท�ำให้หวัใจผมล่องลอยคล้ำยฝัน พยกัหน้ำรบัค�ำพดูของอกีฝ่ำยอย่ำง

ไร้ข้ออ้ำงอื่นใด

ก็ผมคิดถึงมันจริงๆ...

“กกูค็ดิถงึ...เช้ำจะไปหำ เตรยีมถงุยำงไว้ด้วย กูไม่แวะซือ้” ค�ำ

ว่ำคิดถึงของผมกับจ้ำวทัพไม่เหมือนกัน รอยย้ิมบนหน้ำผมเลือน

หำยเมื่อได้ยินประโยคถัดจำกค�ำว่ำคิดถึงของอีกฝ่ำย
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จะหวังอะไรจำกคนที่ไร้หัวใจแบบนี้

ผมถูกจ้ำวทัพจับเงยหน้ำขึ้น

ริมฝีปำกร้อนๆ โฉบลงมำแบบไม่ทันตั้งตัว บดคลึง ขับไล่สติ

ผมกระเจดิกระเจงิ คดิว่ำถ้ำตรงนีเ้ป็นห้องนอน ผมคงต้องลงไปกอง

ไร้เสือ้ผ้ำตดิตัวอยูบ่นเตียงแน่ๆ แต่เพรำะไม่ใช่ จ้ำวทัพถึงได้ขบเม้ม

ปำกผมทิ้งท้ำยหลังจำกช่วงชิงลมหำยใจผมอยู่นำน ผละออกทิ้งให้

ผมยืนหำยใจหอบจนแทบทรุด

ถ้ำจ้ำวทัพไม่รวบเอวผมไว้ ผมได้ไปนั่งหอบอยู่บนพื้นแน่ๆ 

“ไปได้แล้ว”

หน้ำผมคงแดงมำก จ้ำวทัพคลึงมือผ่ำนแก้มผมเบำๆ แค่น

หวัเรำะออกมำก่อนจะดนัตัวผมออก หันหลงัเดนิตรงไปหำผูช้ำยคน

นั้นที่ยืนคุยอยู่กับกลุ่มเพื่อน

เสียงกระแอมเบำๆ เรียกให้ผมหันไปมองกลุ่มคนที่นั่งกันอยู่

พวกนั้นส่งยิ้มหยอกล้อมำให้ 

บำงคนก็ท�ำหน้ำคล้ำยจะไม่ชอบใจ 

ผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นโทร.ตำมนักรบ เพื่อนสนิทที่พำผมมำส่ง 

มนัก�ำชบัแล้วก�ำชบัอกีว่ำให้โทร.บอกหำกจะกลบั เหมอืนรูล่้วงหน้ำ

ว่ำจ้ำวทัพจะต้องทิ้งให้ผมกลับห้องเอง

[เออ รอหน้ำผับ เดี๋ยวกูไปรับ]

รู้ดีฉิบหำย...

รับสำยปุ๊บ บอกปั๊บเลยว่ำจะมำรับ ไม่เผื่อว่ำผมจะโทร.บอก

มันว่ำจ้ำวทัพจะไปส่งอะไรแบบนี้มั่งหรือไง “อือ เร็วๆ นะ เดี๋ยวกู

โดนลำก”

[สิบนำท ีเร็วพอไหม ใครมันจะไปกล้ำลำกมึง พวกกำร์ดหน้ำ

ผับคงได้กระทืบตำยห่ำพอดี โทษฐำนฉุดลูกเจ้ำของผับ] ผมหัวเรำะ
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ทันทีที่มันพูดจบ จริงๆ ผมแค่แหย่เล่นเฉยๆ อย่ำงที่นักรบว่ำ ใคร

มันจะกล้ำมำฉุดผมที่เป็นถึงลูกชำยเจ้ำของผับกันล่ะ

เร่ืองนี้ไม่ค่อยมีใครรู้หรอก นอกจำกเพื่อนผม จ้ำวทัพและ

เพื่อนจ้ำวทัพ...อืมจะว่ำไปก็เยอะนี่หว่ำ งั้นเอำเป็นว่ำก็มีคนรู้เยอะ

พอสมควรนั่นแหละ 

ผมใช้เวลำยนืรอนกัรบอยูไ่ม่ถึงสบินำท ีรถสปอร์ตสแีสบตำก็

ขับมำจอดเทียบให้ผมได้กระโดดขึ้นไปนั่งบนเบำะนุ่มๆ แอร์เย็นๆ 

ช่วยให้ผมรูส้กึดขีึน้มำบ้ำง ส่งเสยีงโวยวำยแกล้งคนขบัให้มนัร�ำคำญ

เล่นระหว่ำงทำงกลับไปคอนโดฯผม

“มึงคึกอะไร ไอ้จ้ำวทัพมันบอกรักมำหรือไงถึงได้มำผีเข้ำใส่กู

แบบนี้ ท�ำมำแหกปำก...เดี๋ยวกูก็ไล่ลงจำกรถแม่ง”

ไอ้นักรบบ่นงึมง�ำ

บ่นไปงั้นแหละ ไม่กล้ำไล่ผมจริงๆ หรอก

แต่ท่ิมแทงใจผมทีส่ดุตรงจ้ำวทพับอกรกัน่ีแหละ อยำกเบะปำก 

ตั้งแต่คบกันมำ อย่ำว่ำแต่บอกรักเลย บอกชอบสักค�ำก็ไม่หลุดมำ 

พูดแล้วก็น้อยใจ...

นี่ถ้ำหัวใจผมบอบบำงกว่ำนี้ ผมคงต้องพำตัวเองไปกระโดด

ลงจำกดำดฟ้ำคอนโดฯเอำหัวโหม่งพื้นโลกตำยแน่ๆ แต่บังเอิญว่ำ

ไม่ไง ผมมันประเภทไม่รักก็จะท�ำให้รัก

มันต้องมีสักวันหนึ่งแหละ...ที่จ้ำวทัพจะรู้สึกอะไรกับผมบ้ำง

แค่ชอบสักนิดก็ยังดี

“เอ้ำ เงียบ แทงใจด�ำหรือไง มึงก็โง่คบกับมันอยู่ได้”

“มึงหุบปำก” ผมพูดขึ้น ยื่นมือไปดันหน้ำมันติดกับกระจกรถ

ช่วงที่ก�ำลังจอดติดไฟแดง “พูดมำก พรุ่งนี้ไม่ให้ลอกกำรบ้ำน”

“ครับๆ ขอโทษครับคุณแชมเปญ เพื่อนคนนี้ผิดไปแล้วครับ” 
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นักรบแกล้งท�ำเป็นยกไม้ยกมือขอโทษ

ผมเอนหัวลงพิงกระจก เลื่อนสำยตำไปสบเพื่อนสนิทที่มอง

อยู่ “บำงทีกูอำจจะโง่จริงๆ อย่ำงที่มึงบอก” พูดกับมันเบำๆ ยิ้มให้

ควำมน่ำสมเพชของตัวเอง

ผมอำจจะเข้มแข็งเมื่ออยู่ต่อหน้ำคนอื่น

แต่กับนักรบ ผมไม่เคยที่จะเข้มแข็งได้เลยเมื่ออยู่ต่อหน้ำมัน

“มึงไม่ได้โง่หรอก มึงแค่รักมันมำก ไอ้จ้ำวทัพต่ำงหำกที่เหี้ย

เกนิไป” นกัรบพดูนิง่ มนัไม่ค่อยจะถกูกบัจ้ำวทัพเท่ำไหร่ อน่ึงเพรำะ

จ้ำวทัพเคยไปยุ่งกับแฟนมัน ซึ่งตอนนั้นมันก�ำลังตำมจีบอยู่ และ 

จ้ำวทัพก็คบกับผมอยู่ด้วย

ช่วงนั้นท�ำเอำมองหน้ำกันไม่ติด นั่งดื่ม หรือนั่งร่วมโต๊ะกัน 

ไม่ได้เลย ต้องแยกกันตลอด 

เดี๋ยวนี้ก็เริ่มอยู่ด้วยกันได้บ้ำง แต่ก็ยังไม่คุยกันอยู่ดี

“...” ผมพูดไม่ออก 

ที่นักรบพูดมันก็ถูก

“เลิกรักมันสักที คนที่เข้ำหำมึง ดีๆ ก็เยอะ”

“ถ้ำเลกิรกัได้ง่ำยๆ โลกนีค้งไม่มใีครฆ่ำตวัตำยเพรำะควำมรกั

หรอก มึงว่ำไหม” ผมถำม

นักรบหน้ำตึงขึ้นมำทันที “อย่ำแม้แต่จะคิด”

“กูแค่เปรียบเทียบ”

“เออ ใครมันจะโง่เอำชีวิตที่พ่อแม่ให้มำไปท�ำลำยทิ้งเพียง

เพรำะคนคนเดียวก็ช่ำงมัน แต่ต้องไม่ใช่มึง สิ่งที่มึงสำมำรถท�ำได้ 

คือท�ำให้ไอ้จ้ำวทัพรักมึง หรือไม่มึงก็เลิกรักมัน”

นักรบเหยียบคันเร่งเมื่อสัญญำณไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียว

ผมนั่งเงียบจนถึงคอนโดฯ มองตำมรถที่ขับห่ำงออกไปก่อน
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จะหันหลังเดินตรงไปที่ลิฟต์ กดชั้นที่ต้องกำร หลับตำเอนพิงอย่ำง

เหนื่อยๆ พยำยำมไม่คิดว่ำจ้ำวทัพจะไปไหน ไปต่อกับใคร ในเมื่อ

เลือกว่ำจะมองข้ำม ผมก็ต้องท�ำใจไม่ให้คิดอะไรฟุ้งซ่ำนขึ้นมำอีก

ยังไงพรุ่งนี้จ้ำวทัพก็จะมำหำ...

ผมเตรียมของไว้ท�ำอำหำรในตอนเช้ำดีกว่ำ

08 : 45 น.

ไร้ซึ่งเงำของคนที่บอกว่ำจะมำหำ

ผมถอนหำยใจ มันก็เป็นแบบนี้ออกจะบ่อย แต่ท�ำไมก็ยังจะ

คำดหวังไปซะทุกครั้ง 

ผ้ำกนัเป้ือนสฟ้ีำอ่อนบนตวัถกูถอดออก ผมเกบ็บรรดำอำหำร

บนโต๊ะเข้ำตู้ เก็บล้ำงท�ำควำมสะอำดในครัวก่อนจะเตรียมเสื้อผ้ำ

อำบน�ำ้ ในเมือ่จ้ำวทพัไม่มำ ผมกจ็ะไปหำเขำทีค่อนโดฯยังไงล่ะ ผม

ไม่มำนั่งฟูมฟำย ร้องไห้รอให้พระเอกมำหำเหมือนในละครแน่ๆ 

ไปหำที่คอนโดฯนั่นแหละ

อืม...แต่งตัวยังไงดีล่ะ

เสื้อเชิ้ตสีขำว บำงๆ...? ผมว่ำผมชอบที่สุดแล้วนะ 

จ้ำวทัพก็ออกจะชอบ เวลำผมแต่งตัวแบบน้ีไปหำมัน พรม 

น�้ำหอมหน่อยๆ แตะลิปมันบนริมฝีปำกตัวเองนิดๆ แค่นี้ก็คงพอ 

แล้ว ผมโทร.หำจ้ำวทพั แต่คนทีร่บัดนัไม่ใช่เจ้ำของมอืถือ ก็ไม่เป็นไร 

ผมไม่สนใจหรอก 

ก็แค่คู่นอน...ได้แล้วก็ทิ้ง นั่นแหละ นิสัยของผู้ชำยคนนี้

นิสัยของแฟนผม

ผมขับรถของตัวเองไปจอดใต้คอนโดฯจ้ำวทัพ ก้ำวลงจำกรถ

ไปยังลิฟต์ที่อยู่ติดกับบันไดหนีไฟ ดึงหูฟังออกจำกหูเมื่อลิฟต์เปิด
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ออกชัน้ทีต้่องกำร ห้องจ้ำวทพัอยูร่มิสดุ ผมมกุีญแจส�ำรองท่ีจ้ำวทัพ

ให้ไว้อยู่ เพรำะมันขี้เกียจขับรถไปรับไปส่ง ให้ผมมำหำเองง่ำยกว่ำ 

ผมไม่ได้เคำะเรียก แต่ถือวิสำสะไขกุญแจเข้ำไปเลย

จ้ำวทัพยืนดื่มน�้ำอยู่หน้ำตู้เย็น หันมำมองผมนิ่ง ก่อนจะวำง

ขวดน�้ำแล้วเดินออกจำกครัวตรงมำหำผม

ไม่มคี�ำพดูทกัทำย มแีต่ร่ำงกำยทีบ่ดเบยีดเข้ำมำ สอดมอืเข้ำ

ใต้ขำผมยกลอยขึ้นกระแทกติดไปกับผนังห้อง จมูกโด่งไล้ซุกซนลง

มำที่ต้นคอท�ำเอำร่ำงกำยผมส่ันสะท้ำนเบำๆ เสียงริมฝีปำกท่ีขบ

เม้มลงบนต้นคอผมดังก้อง

“อื้อออ ทัพ เดี๋ยว อย่ำเพิ่ง...”

“เงียบน่ำ”

ผมเงียบ จ้ำวทัพยังคงนัวเนียอยู่กับร่ำงกำยผม ก่อนจะพำ

เดินเข้ำไปในห้องนอน วำงผมลงบนเตียงกว้ำงที่อยู่ด้ำนใน

ผ้ำห่มยังยับยู่ยี่ บ่งบอกว่ำเพิ่งจะได้ใช้งำนไป

“ไม่เอำ” ผมไม่อยำกทับรอยใคร

“กูไม่ได้เอำมันในห้อง อย่ำเรื่องมำกได้ไหม” จ้ำวทัพว่ำดุๆ 

ขณะทีม่อืก�ำลงัดงึเอำกำงเกงทีถ่อดยำกถอดเยน็ออกจำกร่ำงผม จบั

ขำสองข้ำงให้แยกออกแทรกเอำตัวเข้ำมำกันไว้ไม่ให้ผมหุบขำหนี

ยกมือขึ้นถอดเสื้อเชิ้ตสีด�ำที่แค่ใส่คลุมร่ำงเอำไว้ออกจำกตัว

นัยน์ตำคู่สวยสบกับผมนิ่ง

“อย่ำมองกูแบบนั้น ถ้ำตอนบ่ำยมึงยังคิดที่จะไปเรียนอยู่”

“จ้ำวทัพ...” ผมเรียกชื่อมันเพ้อๆ 

ไม่สนใจค�ำเตือนที่ถูกส่งมำ

ผู้ชำยตรงหน้ำพรำกเอำสติผมไปจนหมด ถึงจะอยำกปฏิเสธ

ตอนนี้ ผมก็คงท�ำไม่ได้แล้วละ...



~ รักเราไม่เท่ากัน ~

ความเจ็บปวด

อือออ...

ผมลืมตำขึ้นมำในตอนสำยหลังจำกงีบไปได้สักพัก ขยับ

ร่ำงกำยที่ปวดร้ำวอยู่บนที่นอนควีนไซส์ในห้องของจ้ำวทัพ ไม่รู้ว่ำ

เจ้ำของห้องไปไหน ผมมองดูรอบๆ พอไม่เจอก็เลยลุกขึ้นหยิบ

เสื้อผ้ำตัวเองไปใส่ลงในตะกร้ำผ้ำ คว้ำเอำผ้ำเช็ดตัวที่ห้อยอยู่กับ 

ไม้แขวนเตรียมจะอำบน�้ำ

เจ็บชะมัด ท�ำไมถึงยังรุนแรงได้ขนำดนั้นก็ไม่รู้ ยิ่งกว่ำโคถึก 

อีกมั้งจ้ำวทัพน่ะ เล่นเอำขำผมสั่นทุกก้ำวที่เดินเลย

กย็งัดท่ีีใส่ถงุยำง ไม่ใช่ว่ำจ้ำวทพัเป็นห่วงอะไรผมหรอก ขีเ้กยีจ

จะร�ำคำญมำคอยเอำออกให้ หรือดูแลตอนไม่สบำยมำกกว่ำ ปกติ

ก็เป็นแบบนั้นประจ�ำนั่นแหละ

พูดถงึไม่สบำย...ผมว่ำตอนนีผ้มเองกร็ูส้กึไม่ค่อยดเีท่ำไหร่เลย

ปวดหัวตุบๆ เหมือนมีใครเอำกลองมำตีอยู่ในหัว ดีนะที่ยัง

พอเดินไหว ไม่เจ็บจนนอนซมแบบครั้งก่อนๆ 
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แบบนั้นก็คงแย่ เพรำะวันนี้ผมมีเทสต์ย่อยเสียด้วยสิ

ผมไม่ได้ใช้เวลำในกำรอำบน�้ำแต่งตัวนำน เน้นเร่งรีบและ

รวดเร็วมำกกว่ำ เพรำะตอนนี้ใกล้จะบ่ำยโมง และนักรบก็โทร.เร่ง

โทร.ตำมเกือบจะทุกๆ สิบนำที แต่เนื่องด้วยสภำพผมแบบนี้ จะให้

ว่ิงหยบินัน่จบันีก่ค็งไม่ไหว ได้แต่ค่อยๆ เดนิ ระมดัระวงัไม่ให้กระทบ

กระเทือนกับช่วงล่ำงมำก

สำยหน่อยคงไม่เป็นอะไรหรอก

ผมยืนมองเงำสะท้อนตัวเองในกระจก ยกมือขึ้นแตะลงบน

ร่องรอยต่ำงๆ ที่จ้ำวทัพท�ำเอำไว้ ไม่เว้นแม้แต่ช่วงล�ำคอที่สังเกต

เห็นได้ง่ำยๆ ทั้งๆ ที่ก็รู้ว่ำผมจะต้องไปเรียน แต่จ้ำวทัพก็ยังคงไม่

สนใจอยู่ดี

ท�ำตำมใจตัวเองไปหมดทุกอย่ำง...

ซึง่ผมเองกไ็ม่แคร์เหมือนกนั อยำกท�ำก็ท�ำ ผมเลยจุดทีจ่ะมำ

คิดอำยอะไรกับเรื่องพวกนี้นำนแล้ว มันเป็นควำมชินชำ สำยตำ 

คนรอบข้ำงไม่มีผลอะไรกับผมเลยสักนิด

ถ้ำไม่ได้ชือ่ว่ำ ‘จ้ำวทพั’...ผมเองกไ็ม่เหน็ว่ำจ�ำเป็นจะต้องแคร์

อะไร

ผมหยบิชดุนกัศกึษำในตูม้ำใส่ทบัร่ำงกำยตวัเอง จดักำรตวัเอง 

จนเรยีบร้อย หยบิโทรศพัท์กบักญุแจรถออกมำจำกห้องนอน ปะทะ

เข้ำกับร่ำงเจ้ำของห้องที่อยู่ในชุดนักศึกษำเช่นเดียวกัน

“จะไปเรียนเหรอ” ผมถำม 

จ้ำวทัพไม่ตอบ ยกมือขึ้นดันร่ำงผมให้พ้นจำกประตู ก่อนจะ

เดินเข้ำไปคุ้ยชีทนั่นนี่สักพัก แล้วหยิบติดมือออกมำ 

“ท�ำไมไม่เก็บห้องกู” เดินมำหยุดอยู่ตรงหน้ำผม ใบหน้ำดุดัน

เหลือบเข้ำไปด้ำนในห้องที่กระจัดกระจำยไม่เป็นระเบียบ “ก่อนไป
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ก็เก็บซะ”

“กูจะสำยแล้วทัพ ตอนเย็นจะมำเก็บให้”

“เก็บ...เดี๋ยวนี้”

“ท�ำเอง กจูะไปสอบ” ผมบอกนิง่ ไม่อยำกเถียงกับจ้ำวทัพ ไม่

อยำกทะเลำะมำกกว่ำนี้ ก็บอกแล้วว่ำเย็นจะมำเก็บให้ อยำกให้ท�ำ

ตอนนี้นัก ก็ท�ำเองไปเลย “อ๊ะ ทัพ ปล่อย!”

“เก็บห้องกู แล้วตอนเย็นไม่ต้องมำ”

ผมถูกจ้ำวทัพเหวี่ยงกลับเข้ำไปด้ำนใน เรื่องจัดห้องไร้ควำม

ส�ำคัญกับผมทันทีที่ได้ยินอีกฝ่ำยบอกว่ำตอนเย็นไม่ต้องมำ

“ท�ำไม ตอนเย็นจะไปไหน”

“จัดห้อง แล้วจะไปไหนก็ไป อย่ำยุ่งกับของส�ำคัญกู” จ้ำวทัพ

ไม่ตอบ พดูสัง่เสรจ็กห็ยบิเอำสมำร์ทโฟนในกระเป๋ำขึน้มำกดรบั พูด

คุยเดินหนีหำยออกไปจำกห้อง

เฮ่อ...เป็นแบบนี้อีกแล้ว

ผมกวำดตำมองสภำพห้องเละเทะ กดรับโทรศัพท์ที่สั่นร้อง

อยู่ในมือ ยกแนบหู เอ่ยตอบปลำยสำยที่โทร.มำเร่งให้ผมรีบไปให้

ทันคลำสเรียนรอบที่ร้อยที่พันเห็นจะได้

“อือ จะไปแล้ว รอกูหน้ำตึกนะ”

เรื่องอะไรผมต้องทิ้งสอบทิ้งเรียนเพื่อจัดห้องให้จ้ำวทัพล่ะ

ก็บอกแล้วว่ำจะกลับมำจัดให้ไง

ยงัไงตอนเยน็ผมกว่็ำงอยูแ่ล้ว จะได้เข้ำมำท�ำอะไรกินกันด้วย 

ถึงจ้ำวทัพจะบอกไม่ให้มำก็เถอะ แค่ค�ำพูดน่ะ...ห้ำมผมไม่ได้หรอก 

ผมมันก็รั้นในระดับหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละ

แต่ที่รั้นๆ ไม่ใช่เพรำะอยำกจะเอำชนะอะไรหรอก

แค่อยำกอยู่ด้วย...ก็เท่ำนั้นเอง
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ปวดหัว...

ปวดหัวมำกๆ ด้วย

ผมเพิ่งสอบเทสต์ย่อยเสร็จ นักรบมันบอกว่ำจะลงไปรอข้ำง

ล่ำง จะเอำของไปให้แฟนมันด้วย นี่ผมก็เดินวนหำจะครบสำมรอบ

แล้วเนี่ย ดูท่ำจะเดินต่อไม่ไหวก็เลยหำที่นั่งพัก ส่งข้อควำมไปบอก

มันแทนว่ำผมรออยู่ตรงไหน

ดีนะที่ผมยังท�ำข้อสอบรู้เรื่อง 

ผมไถตวันอนซบลงไปกบัโต๊ะ รูส้กึได้เลยว่ำตอนน้ีร่ำงกำยผม

ร้อนมำก รูส้กึปวดไปทัง้ตวั ทัง้ๆ ทีเ่มือ่เช้ำก็ไม่รูสึ้กมำกขนำดน้ีแท้ๆ 

อือออ...ไม่ไหวแล้ว

“ไหวไหมมึง โรงพยำบำลไหม” เสยีงนกัรบดงัขึน้เหนอืหวั ผม

ไม่มอีำรมณ์จะเงยหน้ำขึน้ไปหำมนั ได้แต่ส่งเสยีงอูอ้ีต้อบไป “ไม่ไหว

ก็ต้องไหว มึงขับรถกูไปส่งกูที่คอนโดฯทัพหน่อยสิ”

ก็พูดแล้วว่ำตอนเย็นจะไปจัดให้ ยังไงก็ต้องไปน่ันแหละ  

อีกอย่ำง…ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอด้วย จ้ำวทัพน่ะเรียนหนักจะตำย 

“ไปให้มนัเอำอกีหรอืไง สภำพมงึแค่น้ีก็ใกล้จะจองวดัแล้วนะ” 

นกัรบพูดด้วยสหีน้ำไม่พอใจ องัมอืลงบนหน้ำผำกผมตอนทีเ่งยหน้ำ

ขึ้นไปหำมัน “ไปโรงพยำบำลไหม”

“สภำพกูแย่มำกเลยเหรอ” ผมไม่รู้หรอกว่ำตัวเองเป็นยังไง

ตอนนี้ รู้แค่ว่ำปวดหัว แล้วก็ปวดตำมตัวนิดหน่อย 

“เออ เหมือนผีตำยซำก”

แย่ขนำดนั้นเลยเหรอ...

“พำไปส่งหน่อย” ผมย�ำ้อกีรอบ ไปจัดห้องให้จ้ำวทัพแล้วค่อย

กนิยำนอนพกักไ็ด้ ต่ืนมำจะได้ลุกข้ึนมำเตรยีมมือ้เยน็ให้เจ้ำของห้อง

ด้วย เผื่อจ้ำวทัพจะหิว เพรำะกว่ำจะเลิกก็เย็นเกือบจะมืดค�่ำ กลับ
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มำเหนื่อยๆ ได้อำบน�้ำ กินข้ำว พักผ่อนบ้ำง 

จ้ำวทัพกับผมเรียนคนละคณะกัน คนละสำยกันเลยด้วย 

จ้ำวทพัเรยีนแพทยศำสตร์ ผมได้ยนิมำจำกเพ่ือนของจ้ำวทัพ

อกีทว่ีำทีเ่รยีนคณะนีเ้พรำะว่ำถกูพ่อตัวเองบังคบัให้เรยีน แต่ถงึแบบ

นั้นจ้ำวทัพก็ยังคงมีผลกำรเรียนอยู่ในระดับดีเสมอ

ส่วนผมเรียนบริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ อันนี้เรียนเพรำะ

อยำกเรียน ผมชอบภำษำ แล้วอีกอย่ำง…พ่อกับแม่ผมก็สนับสนุน

เตม็ทีด้่วย จะมกีแ็ต่เรือ่งจ้ำวทพันีแ่หละ...ทีพ่่อผมไม่โอเคด้วยเท่ำไหร่

แต่ก็ขัดใจลูกชำยสุดที่รักอย่ำงผมไม่ได้อยู่ดี

ผมไม่เคยขออะไรจำกพ่อ จนมำเรื่องนี้ เรื่องของจ้ำวทัพเป็น

เรื่องแรกท่ีผมขอ พ่อถึงได้จ�ำยอมอย่ำงไร้เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นมำ 

ต่อรอง

“มึงมันรั้น”

“กูก็เป็นของกูแบบนี้” ผมไม่เถียง ก็ผมมันรั้นจริงๆ นั่นแหละ 

ข้อนี้ผมรู้ตัวเองดี “ไปส่งหน่อย แวะตลำดให้กูด้วย จะซื้อของไปท�ำ

กับข้ำว”

“เออๆ ไปรอหน้ำตึก กูไปเอำรถก่อน”

ผมหยิบกระเป๋ำขึ้นสะพำย เดินตำมหลังนักรบออกไปที่ด้ำน

หน้ำตกึ รอให้มนัเดนิไปเอำรถทีจ่อดอยูด้่ำนข้ำง ผมถกูสำยตำหลำย

คู่จับจ้อง กำรเป็นคนดังมันก็แบบนี้แหละ เชื่อสิว่ำผมน่ะดัง แต่ดัง

ในด้ำนไหนอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง ผมก็ไม่ค่อยได้ไปเปิดดูในเพจบ้ำบอ

อะไรนั่นเหมือนกัน 

ส่วนหนึ่งก็คงเรื่องของจ้ำวทัพนั่นแหละ

ผูห้ญงิหลำยคนในมหำ’ลยันีเ้กลยีดขีห้น้ำผม รวมถึงยัยโคนม

เดินได้วันนั้นด้วย คงไม่ต้องบอกนะว่ำสำเหตุเพรำะอะไรน่ะ
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อ่ำ...นักรบมำพอดีเลย

ผมดึงประตูรถเปิดออก ขยับขึ้นไปน่ังบนเบำะนุ่มๆ กล่ิน

น�้ำหอมผู้ชำยที่มันชอบใช้ฟุ้งทั่วรถจนผมท�ำหน้ำยู่ ผมไม่ค่อยชอบ

กลิ่นนี้เท่ำไหร่ มันแรงเกินไป ไม่หอมชวนให้อยำกอยู่ใกล้เท่ำกับ

น�้ำหอมที่จ้ำวทัพใช้

นี่ถ้ำพูดไปเดี๋ยวนักรบก็ว่ำผมอีก

‘กูนักรบไง เพื่อนมึง ไม่ใช่ผัวมึง’

นั่นแหละ...

อย่ำพูดจะดีกว่ำ “มึง อย่ำลืมตลำดนะ”

“เออ รูแ้ล้วน่ำ มมีงึเป็นเมยีแม่งกด็ว่ีะ ท�ำกับข้ำวให้กินได้ด้วย 

กูไปบอกเลิกมินได้ไหมวะ แล้วมำคบกับมึงแทน” มันก็พูดไปเรื่อย 

เด๋ียวน้องมินแฟนมันมำได้ยินก็ทะเลำะกัน พำนเกลียดหน้ำผมไป

มำกกว่ำเดิมอกี ทกุวนันีน้้องเขำกไ็ม่อยำกจะพดูจะคยุกบัผมอยูแ่ล้ว

“พดูให้มนิได้ยนิ เดีย๋วกบ้็ำนแตกอกีมงึอะ” แฟนมนัข้ีหงึจะตำย

ขี้หึงเกินเบอร์มำก...

แค่ผมไปค้ำงบ้ำนนักรบเพื่อจะท�ำงำนกลุ่ม น้องเขำก็งอนไป

สำมวันสี่วันแล้ว พีคกว่ำคือนักรบก็ยอมตำมง้อตำมขอโทษ ทั้งๆ ที่

มันไม่ผิด

ไม่รู้สิ...ผมว่ำคนแบบนี้งี่เง่ำเกินไป

ถ้ำผมเป็นนักรบคงจะเลิกไปแล้ว แต่เพรำะไม่ใช่เลยได้แค่คิด 

ผมไม่มีสิทธิ์ไปบอกให้มันเลิกหรือคบกับใคร เรื่องแบบนี้บำงทีมันก็

อยู่ที่คนสองคน คนนอกแบบผมจะไปยุ่งวุ่นวำยอะไรมำกมำยก็คง

ไม่ได้

“ยังไงมันก็จะแตกหักอยู่แล้ว...” นักรบพึมพ�ำขึ้น จ้องมองนิ่ง

ไปยังถนนด้ำนหน้ำ พูดแบบนี้แสดงว่ำทะเลำะกันมำอีกแน่ๆ “ถึง
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แล้ว ให้กลูงไปช่วยถอืของไหม” ยงัไม่ทนัถำมว่ำทะเลำะเรือ่งกนัเรือ่ง

อะไร นักรบก็ชิงพูดขึ้นมำก่อน

หักรถขับเข้ำไปจอดตรงที่จอดรถ

ตลำดดูเงียบๆ แฮะ คนไม่ค่อยเยอะเท่ำไหร่

“ลงดิ ไป ไปช่วยกูถือของ เร็วๆ เลย”

ผมว่ำผมคงจะเหมำตลำดเย็นนี้แน่ๆ 

“ขอบคุณที่มาส่งนะมึง”

กว่ำจะถึงคอนโดฯจ้ำวทพั ตะวันกเ็หมือนจะลบัขอบฟ้ำนิดๆ 

ไม่แน่ใจว่ำเจ้ำของห้องมำถึงหรือยัง แต่ผมเนี่ยได้ของไว้ส�ำหรับท�ำ

อำหำรมำเยอะมำก เต็มสองมือจนนักรบมันบ่นตั้งแต่ตลำดจนถึง

ซอยเลี้ยวเข้ำคอนโดฯ พอผมบอกว่ำวันหลังจะไปท�ำให้มันกินบ้ำง

เท่ำนั้นแหละ เงียบกริบทันที

เหน็แบบนีผ้มท�ำอำหำรอร่อยมำกนะ พ่อกับแม่ยังชอบให้ท�ำ

บ่อยๆ เลย เวลำกลับบ้ำนเสำร์ อำทิตย์ ส่วนจ้ำวทัพ ถ้ำผมท�ำให้ก็

กิน แต่ส่วนมำกก็ไม่ค่อยจะอยู่กินเท่ำไหร่

ผมเดินออกจำกลิฟต์ เลี้ยวตรงไปยังห้องของจ้ำวทัพ 

วำงข้ำวของต่ำงๆ เอำไว้ทีห่น้ำประตู ก่อนจะล้วงหยิบกุญแจ

ขึ้นมำไข

ในห้องมืดสนิท บ่งบอกว่ำไม่มีคนอยู่ 

ผมหอบห้ิวถุงต่ำงๆ เข้ำมำวำงบนโต๊ะกินข้ำว แบ่งของบำง

ส่วนท่ียงัไม่คดิจะท�ำเกบ็เอำไว้ในตูเ้ยน็ทีว่่ำงโล่ง เดนิไปเปิดไฟในครวั

เพื่อเตรียมท�ำอำหำร

ก่อนจะนึกได้ว่ำผมยังไม่ได้จัดห้องให้จ้ำวทัพเลย

ขี้ลืมจริงๆ...เดี๋ยวก็โดนว่ำอีก 
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เรื่องควำมสะอำดน่ะต้องที่หนึ่งเลย จ้ำวทัพจะไม่ชอบมำกๆ 

ถ้ำหำกใครมำท�ำให้ห้องสกปรก 

ผมเดินกลับไปทีห่น้ำห้อง ก้มหยบิรองเท้ำขึน้มำจัดเรยีงเข้ำตู้

ใหม่ ก่อนจะชะงกัเมือ่เหน็รองเท้ำแปลกตำวำงอยูใ่นตู ้ผมจ�ำรองเท้ำ

จ้ำวทพัได้หมด เพรำะฉะนัน้ถ้ำหำกมีรองเท้ำท่ีไม่ใช่ของจ้ำวทัพโผล่

มำอยู่ในตู้ ผมก็จะรู้ได้ทันที

อย่ำงเช่นตอนนี้...

อีกแล้วสินะ

ผมเดินตรงไปที่ห้องนอนทันที

เคยบอกแล้วไงว่ำผมไม่มีปัญหำ จ้ำวทัพอยำกจะเอำใคร ไป

กับใครก็เรื่องของมัน แต่ที่ผมเกลียดที่สุดคือกำรพำมำที่ห้องแบบนี้

“มึงลุก! ลุกเดี๋ยวนี้นะทัพ” ผมไม่ได้โวยวำย แค่เดินเข้ำไปใน

ห้อง ฉุดกระชำกดึงแขนของจ้ำวทัพขึ้นมำจำกเตียง ไม่ได้สนใจด้วย

ซ�ำ้ว่ำใครนอนอยูข้่ำงๆ และจ้ำวทพัจะโกรธแค่ไหนทีเ่หน็ผมมำ ทัง้ๆ 

ที่มันก็บอกแล้วว่ำไม่ให้มำ

“เหีย้...แชมเปญ ท�ำอะไรวะ” จ้ำวทพังวัเงยีลมืตำขึน้มำ ขมวด

คิว้ดเุมือ่เหน็ว่ำเป็นผม ก่อนจะดงึแขนผมออก “กบูอกว่ำไม่ให้มงึมำ”

“กกูเ็คยบอกว่ำไม่ให้มงึพำใครมำเอำทีห้่อง” ผมสวนกลบันิง่ๆ 

สบตำกับจ้ำวทัพสั่นๆ 

ไม่ได้ว่ำจะร้อง แต่แค่โกรธ ควำมต้องกำรของจ้ำวทัพไม่เคย

พอ ทั้งๆ ที่เมื่อเช้ำก็เพิ่งท�ำกับผมไป 

แล้วตกเย็นยัง...เอำกับคนอื่นได้อีกเหรอวะ  

“อือออ อะไรวะทัพ”

ผมยังคงนิ่ง ตอนนี้ในหัวใจเหมือนถูกฉุดกระชำกลงเหว ไม่

อยำกจะหันไปมองเลยว่ำใครคือคนที่นอนอยู่ข้ำงๆ จ้ำวทัพ 
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เพื่อนของจ้ำวทัพทุกคนรู้จักผม ผมเองก็รู้จักทุกคน มีเหรอที่

ผมจะจ�ำเสยีงไม่ได้ จ�ำลักษณะท่ำทำงไม่ได้ คนอืน่กม็ตีัง้เยอะตัง้แยะ 

แล้วท�ำไม ท�ำไมต้องเป็นเพื่อนตัวเอง...

“มึงกลับไปก่อน” จ้ำวทัพหันไปบอกเพื่อนมัน

ผมจ�ำชื่อไม่ได้ แต่จ�ำได้ชัดเจนว่ำเป็นเพื่อนในกลุ่มใหญ่แน่ๆ 

เคยเจอตอนไปเลีย้งวนัเกดิพีเ่มษ พีเ่ขำยงัเข้ำมำพดูคยุกบัผมด้วยซ�ำ้

“ออื เจอกนัพรุง่นี”้ พีเ่ขำก้มหยบิเสือ้ผ้ำขึน้มำใส่ บอกจ้ำวทัพ

เสรจ็ หนัมำมองหน้ำผมก่อนจะเดนิออกจำกห้องไป เหลอืแค่ผมกับ

จ้ำวทัพที่ยังคงมองหน้ำกันนิ่ง

“มึงเป็นเหี้ยอะไรทัพ! นั่นเพื่อนมึงนะ” 

“แล้วไง...มันอ้ำขำให้เอำกูก็เอำเปล่ำวะ”

ผมพูดไม่ออก รู้สึกว่ำตัวเองก�ำมือแน่นจนสั่น ต้องมักง่ำย

ขนำดไหน ถึงจะพูดแบบนี้ออกมำได้ อ้ำขำให้ก็เอำ งั้นผมจะไปเอำ

กับใครก็ได้ใช่ไหม

“ได้ทัพ งั้นถ้ำกูไปเอำกับคนอื่น มึงก็อย่ำมำดิ้นแล้วกัน” ผม

ยอมรับว่ำประชดมัน ผมท�ำไม่ได้ ผมรักคนตรงหน้ำมำกเกินกว่ำจะ

ไปท�ำอะไรแบบนี้ แต่ที่พูดเพรำะควำมน้อยใจล้วนๆ 

จ้ำวทัพไม่สนใจควำมรู้สึกผมเลย 

ผมคงต้องกลับไปสงบอำรมณ์ตัวเองที่ห้อง

ก้ำวขำได้แค่ก้ำวเดียว ผมก็ถูกจ้ำวทัพคว้ำแขนไว้ มืออีกข้ำง

จับไหล่กระแทกติดไปกับผนังห้องด้ำนหลัง ตำเรียวดุจ้องมำเต็มไป

ด้วยควำมไม่พอใจ

“ถ้ำมึงอยำกตำยคำตีนกู...ก็ลองดู”

ส�ำหรบัจ้ำวทพั คนของเขำ...จะรกัหรอืไม่ได้รกั มนักย็งัคงเป็น

ของเขำอยู่ดี และแชมเปญคือคนคนนั้น
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ของรางวัล

ผมกลับจากห้องของจ้าวทัพในตอนเช้า โทร.ให้นักรบมา

รับ ที่จริงอยำกจะกลับตั้งแต่เมื่อคืน แต่ก็ไม่ได้กลับ อยู่ๆ จ้ำวทัพก็

พูดขึ้นมำว่ำหิวข้ำว กอดแนบร่ำงกำยตัวเองกับผม ท�ำเอำปรับ

อำรมณ์ตำมแทบจะไม่ทัน กลำยเป็นว่ำผมต้องอยู่จัดห้อง แล้วก็หุง

ข้ำวท�ำกับข้ำวให้จ้ำวทัพกินเมื่อคืน

ไม่รู้ว่ำผมหลบัไปตอนไหน รูแ้ค่กนิยำทีจ้่ำวทพัมนัลงไปซือ้มำ

ให้แล้วเข้ำไปนอนพักในห้อง ต่ืนมำอีกทีก็เช้ำแล้ว จ้ำวทัพก็ไม่อยู่

แล้วด้วย คงออกไปเรียนก่อนที่ผมจะตื่น

วันนี้ผมมีเรียนเช้ำ แล้วก็คลำสตอนบ่ำย กับช่วงเย็น เรียน

เสร็จก็ต้องกลับมำเปลี่ยนชุด ออกไปงำนวันเกิดเพ่ือนในกลุ่มของ

นักรบอีก ผมไม่ค่อยสนิทเท่ำไหร่ แต่นักรบชวนก็เลยไป

ยังไม่ได้บอกจ้ำวทัพเลยด้วย...

แต่คดิว่ำคงจะไปเจอกนัอยูด่นีัน่แหละ เพรำะเพือ่นของนกัรบ

กร็ูจ้กักบัพวกพีเ่มษเหมอืนกนั ยงัไงพวกเด็กแพทย์ก็ต้องมำร่วมด้วย
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อยู่แล้วคืนนี้ แล้วยังมีแข่งรถที่สนำมของคลับหลังเที่ยงคืนไปอีก

วันนี้ที่คลับคนคงจะแน่นน่ำดู

เห็นว่ำของรำงวัลคนที่แข่งชนะคือเด็กทุนที่ชื่ออะไรนะๆ... 

นะโมมัง้ ถ้ำจ�ำไม่ผดินะ หน้ำตำน่ำรกัๆ หน่อย อยู่ปีเดียวกับผมด้วย 

ถงึจะเป็นผูช้ำยแต่กด็เูหมือนพวกตัวทอ็ปของสนำม คนจะสนใจกัน

เยอะพอสมควร แล้วคิดว่ำของแบบนี้จ้ำวทัพจะพลำดไหมล่ะ

แน่นอนว่ำไม่

จ้ำวทัพน่ะชอบกำรแข่งรถยิ่งกว่ำอะไร...แล้วยังมีของรำงวัล

มำล่อ ยังไงก็คงไม่พลำดแน่ๆ 

ผมถึงต้องไปคืนนี้นี่ไง...

ว่ำจะไป…

อ่ำ...

นกัรบโทร.มำพอดเีลย มนัรอผมอยูข้่ำงล่ำง ผมคงต้องไปแล้ว

ละ ยังไงก็เจอกันคืนนี้นะครับ 

ทุกคน... :)

MJ CLUB

22 : 48 น.

“มึงแน่ใจนะแชมเปญ ว่ำจะเอำแบบนี้”

“ท�ำไม ไม่ดีเหรอ” ดูนักรบท�ำหน้ำดิ จะกังวลอะไรขนำดนั้น 

ตอนนี้ผมอยู่ด้ำนหลังของคลับ มันเป็นห้องแต่งตัวกว้ำงๆ ส�ำหรับ

พวกพนักงำน นักรบมันก็เคร่งเครียดเกินไป ขมวดคิ้วจนจะผูกติด

กันอยู่แล้ว

ก็แค่ผมจะไปเป็นของรำงวัลแทนคนท่ีชื่อนะโม ไม่เห็นต้อง

เครียดขนำดนั้นเลย
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อ่ำใช่ ผมก�ำลงัจะไปเป็นของรำงวลัในกำรแข่งรถ เป็นแทนคน

ที่ชื่อนะโม ก็เห็นท่ำทำงตื่นกลัวขนำดนั้น จะให้จับไปนั่งล่อตำเสือ

สิงห์ในสนำมแข่งก็คงดูน่ำสงสำรแย่ บังเอิญว่ำสงสำรเพื่อนมนุษย์

ด้วยกนั ผมเลยต่อสำยตรงไปหำพีค่งิ เจ้ำของสนำมด้วยตวัเองว่ำจะ

ให้เปลี่ยนของรำงวัลมำเป็นผมแทน และให้นักรบพำนะโมไปนั่งรอ

ด้ำนในคลบั ฝำกให้เฟรมเพือ่นมันทีเ่ป็นเจ้ำของวนัเกดิดแูลแทนน่ะ

ในบรรดำคนที่ลงแข่งทุกคนก็รู ้กันหมดแล้วว่ำเปลี่ยนของ

รำงวัลใหม่มำเป็นผม 

อ๊ะ เดี๋ยวสิ...ไม่ทุกคน ยังเหลืออีกคนหนึ่งที่ไม่รู้

จ้ำวทัพยังไงล่ะ 

เรำลองมำดูกันดีกว่ำว่ำใบหน้ำโหดๆ นั่นจะแสดงควำมรู้สึก

ออกมำยงัไง ถ้ำเกดิมองเห็นผมนัง่อยูต่รงทีข่องรำงวลั แทนทีจ่ะเป็น

นะโม ของรำงวัลที่มันอยำกจะได้

โกรธน่ะ...โกรธแน่ อันนี้ผมเตรียมรับมือไว้เรียบร้อยแล้ว

ผมไม่กังวลเลยนะว่ำจ้ำวทัพจะแกล้งแข่งแพ้ หรือออกจำก

กำรแข่งขัน เพรำะเปลี่ยนของรำงวัลมำเป็นผมแทน ในเมื่อบรรดำ

คนที่แข่งผมก็รู้จักและสนทิในระดับหนึง่ ไอ้พวกนั้นมันเอำผมไปท�ำ

อะไรไม่ดีแน่ๆ อันนี้มั่นใจมำก 

ตอนพวกมนัรูย้งัท�ำหน้ำกวนตนีใส่ผมกันอยู่เลย แต่ก็ไม่มใีคร

ถอนตัว บอกว่ำแข่งเอำสนุกกัน 

แต่จ้ำวทัพคงจะไม่สนุกด้วยแน่ๆ 

รอดูในสนำมสิ...

ผมจดัเสือ้ตวัเองอกีรอบ พีค่งิรเีควสต์มำว่ำต้องแต่งตวัแบบน้ี 

ล่อตำล่อใจดีชะมัด แต่ก็เป็นแนวที่ผมใส่อยู่แล้ว เพียงแค่ปกติไม่ได้

ปลดกระดุมลงขนำดนี้ กำงเกงก็ปกติ ยีนขำดๆ ธรรมดำ แต่รำคำ 
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ไม่น่ำจะธรรมดำเท่ำไหร่ 

“กี่โมงแล้วรบ กูเอำโทรศัพท์ฝำกไว้ที่เฟรมอะ”

“จะห้ำทุ่มแล้ว อีกสิบนำทีจะเริ่มแข่ง...มึงคิดอะไรอยู่วะ”

“กูแค่ช่วยนะโมเฉยๆ”

“กเูพือ่นมงึนะแชม อย่ำงมงึเนีย่นะ จะเอำตวัเองมำแลก เพ่ือ

ช่วยคนทีไ่ม่เคยเห็นหน้ำไม่รูจ้กัแบบนัน้” นกัรบกร็ูด้เีกนิไป แต่กถ็กู...

ผมไม่ได้ใจดีขนำดนั้น ที่ท�ำก็เพรำะรู้ว่ำจ้ำวทัพจะแข่ง

ผมกแ็ค่เข่ียเป้ำหมำยทีจ้่ำวทพัต้องกำรออกไป...ก็เท่ำน้ันเอง

“มงึกเ็ข้ำใจถกูแล้ว กทู�ำเพรำะรูว่้ำทพัจะแข่งด้วย และมงึกร็ูว่้ำ

ทัพมันไม่เคยแพ้ นั่นหมำยควำมว่ำมันจะได้นะโมในกำรแข่งครั้งนี้ 

ถงึกจูะยอมไม่รูไ้ม่เหน็ทีผ่่ำนๆ มำ แต่มนักต้็องมบ้ีำงไหมวะ...ท่ีกูจะ

หวงมัน ไม่อยำกให้มันยุ่งกับใคร กูผิดเหรอวะรบ”

เกิดควำมเงียบขึ้น...

ก่อนที่มันจะถอนหำยใจใส่ผมดังเฮือก

“...กูให้มึงแค่ครั้งเดียว แล้วอย่ำท�ำแบบนี้อีก ไม่งั้นกูจะบอก 

พ่อมึงเรื่องนี้” นักรบยกมือขึ้นเสยผมแรงๆ ท่ำทำงห่วงผมแบบนั้น

เรียกให้ผมขยับเข้ำไปกอดมันเบำๆ 

“ขอบใจนะมึง ที่ห่วงกู”

“เออ มีมึงเหมือนมีลูก อยำกจะหำไม้เรียวมำตั้งไว้ เวลำมึง

ท�ำอะไรไร้สติเรื่องไอ้ทัพแบบนี้”

“สัส!”

“หึ! ไอ้ทัพคงหัวร้อนน่ำดู ที่เห็นมึงบนแท่นรำงวัล”

“นั่นแหละ...ที่กูต้องกำร”
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[ตอนนี้เหลือผู้เข้าแข่งขันอีกแค่คนเดียวเท่านั้นครับ ไม่รู้

ว่ำเขำจะมำไหม และถ้ำมำจะท�ำหน้ำแบบไหน ถ้ำเกดิเหน็ของรำงวลั

ที่เรำเตรียมเอำไว้ ผมว่ำสนำมแข่งคงลุกไหม้แน่ๆ ละครับ~]

ผมยิ้มออกมำข�ำๆ กับเสียงที่ดังลอดผ่ำนล�ำโพงออกมำ

ผู้คนทีอ่ดัแน่นส่งเสยีงดงัครนื โห่แซวลงมำ เรยีกให้ผมเงยหน้ำ

ขึ้นไปด้ำนบนอัฒจันทร์ นักรบนั่งอยู่กับเพื่อนมัน มีเฟรมกับนะโม

อยู่ด้วย นะโมท�ำท่ำทำงกังวลใจที่ผมต้องมำรับหน้ำที่นี้แทน

คนดีจังเลยนะ...

แต่ก็ดีแล้ว ผมจะได้ไม่รู้สึกอะไรมำกท่ีเอำตัวเองมำแลกกับ 

คนดีๆ แบบนั้น

[มำแล้วครับทุกคน! ตัวท็อปของเรำ โอ้โห...ถึงกับเอำลูกรัก

มำแข่ง ไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่ำจริงจังขนำดไหน แล้วนี่เขำรู้หรือยัง

ครับ...ว่ำใครเป็นของรำงวัล]

เสียงแซวหยอกของพิธีกรในกำรแข่งดังขึ้นอีกรอบ 

จ้ำวทัพมำพร้อมกับรถที่ส�ำหรับลงสนำมแบบน้ีโดยเฉพำะ  

คนันีป้กตจิะใช้กบักำรแข่งใหญ่ๆ กำรแข่งขนัท่ีท้ำทำย...แต่ดเูหมอืน

จะไม่ใช่กับครั้งนี้

ถึงกับเอำรถคันนี้มำแข่ง...จริงจังขนำดนั้นเลยหรือไง

ผมนั่งมองเจ้ำของรถคันสีด�ำสวยที่ก้ำวเท้ำลงมำ ริมฝีปำก

กระตกุยิม้ รอคอยให้ใบหน้ำนัน้มองตรงมำทีผ่ม เสยีงเฮบวกกบัเสยีง

กรี๊ดดังลั่นสนำมเมื่อจ้ำวทัพลงมำยืนข้ำงรถ

บอกแล้วว่ำพวกเด็กแพทย์นัดรวมกันที่นี่

ครึ่งหนึ่งที่นั่งๆ กันอยู่ก็เพื่อนจ้ำวทัพทั้งนั้นแหละ

ใบหน้ำจ้ำวทัพดูจะไม่สบอำรมณ์เท่ำไหร่ มองจำกไกลๆ ยัง

เห็นชัดเลย เดินเข้ำไปพูดอะไรบำงอย่ำงกับคนดูแลของรำงวัล หัน
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มำหำผมด้วยใบหน้ำหงุดหงิด ก่อนจะชะงักไป

...หึ! ตกใจขนำดนั้นเลย

ถึงขนำดกระชำกคอเสื้อคนดูแลของรำงวัลแบบนั้น...ก็คง 

โกรธมำกนั่นแหละ 

เรำมำดูกันดีกว่ำ...ว่ำจ้ำวทัพจะแข่งหรือไม่แข่ง :)

คนในสนำมพร้อมใจกันลดเสียงลงเรื่อยๆ จนกระทั่งเงียบ

สนิท เสียงตะคอกลั่นของจ้ำวทัพดังแว่วมำถึงผม แต่จับใจควำม 

ไม่ได้ว่ำพูดคุยอะไร ก่อนที่ร่ำงของจ้ำวทัพจะหันเดินตรงมำที่แท่น

รำงวัลด้วยใบหน้ำที่ผมเห็นบ่อยจนชิน 

ก�ำลังโกรธจริงๆ ด้วย

ไม่คิดเข้ำข้ำงตัวเองนะว่ำโกรธเพรำะผมท�ำอะไรแบบนี้...แต่

ที่โกรธ คงโกรธที่ผมท�ำให้เขำชวดของรำงวัลที่อยำกได้มำกกว่ำ

อุตส่ำห์เอำรถคันนั้นมำแข่ง...

แต่แล้วยงัไง คดิว่ำผมกลวัเหรอ ไม่เลย โกรธก็โกรธไปสิ ตรำบ

ใดที่จ้ำวทัพยังให้สถำนะแฟนกับผม ผมก็จะถือสิทธิ์ว่ำผมเป็นแฟน 

แล้วคนเป็นแฟนกัน ถ้ำผมจะหวง มันก็ไม่ผิดไม่ใช่เหรอ

ปำกผมขยับยิ้มขึ้นเมื่อจ้ำวทัพใกล้เข้ำมำเรื่อยๆ 

ส่งเสียงตะโกนหยำบคำยขึ้นมำตรงที่ผมนั่งอยู่ “เวรเอ๊ย! มึง

ลงมำเดี๋ยวนี้นะแชม หรือต้องให้กูไปลำกคอมึงลงมำ”

ถ้ำเป็นคนอืน่อำจจะแค่ขู่ แต่จ้ำวทพัน่ะ...ท�ำจรงิๆ แน่ หำกว่ำ

ผมยงัคงนัง่ส่งย้ิมแกล้งยัว่มันอยูแ่บบนี ้แต่ละก้ำวของจ้ำวทัพมัน่คง

และหนักแน่นจนได้ยินเสียงสะท้อนก้องยำมอีกฝ่ำยใกล้เข้ำมำ

“กูบอกให้มึงลงมำ!!!”

อ่ำ แอบสะดุ้งอยู่นิดๆ เหมือนกันนะเนี่ย

ท�ำยังไงดีล่ะ
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ผมขยับตัวเล็กน้อย แต่ไม่ได้ก้ำวลงไป อีกนิดเดียวจ้ำวทัพก็

จะก้ำวมำถงึ แต่ไม่รูว่้ำนกัรบมนัลงมำจำกอฒัจนัทร์ตอนไหน จงัหวะ

ที่จ้ำวทัพจะก้ำวเข้ำมำในเขตแท่นรำงวัล นักรบมันก็โผล่มำยืนขวำง

เอำไว้ บดบังผมที่นั่งอยู่ด้ำนหลังจนมิด

“มึงจะท�ำอะไร”

“ถอย...ไม่ใช่เรื่องของมึง”

แปลตรงๆ ก็คืออย่ำเสือก

ผมไม่เห็นสีหน้ำของนักรบ รู้แค่คงไม่ต่ำงจำกจ้ำวทัพมำก 

เท่ำไหร่หรอก ยิ่งไม่ค่อยจะถูกกันอยู่แล้วด้วย 

“เรื่องของกูแน่ เพรำะมันเป็นเพื่อนกู” ผมได้ยินนักรบพูด ก็

เลยขยับกระโดดลงจำกแท่นที่ไม่สูงมำกเท่ำไหร่ เดินไปยืนอยู่ข้ำงๆ 

ร่ำงของเพื่อนตัวเอง

“มงึมปัีญหำอะไรเหรอทพั” ผมถำม ยกย้ิมทีม่มุปำกเลก็น้อย

“นะโมอยูไ่หน” ไม่ถำมไถ่อะไรถงึผม แต่ดนัถำมถึงของรำงวลั

ชิ้นก่อน “ตอบกู! ที่กูลงแข่งเพรำะกูต้องกำรนะโม ไม่ใช่มึง เปลี่ยน

ชุดแล้วกลับไปรอกูที่ห้อง เรื่องที่มึงแรดมำถึงสนำมอย่ำคิดว่ำกูจะ

ปล่อยผ่ำน”

ขนำดรูอ้ยูแ่ล้วว่ำจะโดนค�ำพดูแบบไหนสำดเข้ำใส่ แต่ผมก็ยัง

รู้สึกเหมือนหัวใจจะวูบลงไปพักหนึ่ง หูสองข้ำงอื้ออึง ก่อนจะกลับ

มำได้ยินเสียงเนื้อที่กระทบกันดังปั้ก เมื่อนักรบมันพุ่งเข้ำใส่จ้ำวทัพ

เพื่อนๆ ของจ้ำวทัพรีบวิ่งลงจำกอัฒจันทร์

รวมถึงเพื่อนของนักรบด้วย

เหตุกำรณ์ชุลมุนวุ ่นวำยกันไปใหญ่ เมื่อต่ำงฝ่ำยต่ำงก็

พยำยำมห้ำมเพือ่นตัวเอง แต่เหมือนจ้ำวทพักับนักรบจะดเุดอืดกัน

จนไม่สนใครหน้ำไหน ทั้งสองคนยังคงแลกหมัดกันไปมำ
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จนกระทั่งพี่เฟียเดินเข้ำมำ เหล่ำเพื่อนๆ ถอยห่ำงจำกสอง

คนนั้นทันที ร่ำงสูงโปร่งก้ำวตรงไปยังร่ำงสองร่ำง พี่เฟียกระชำก 

นกัรบเหวีย่งออกมำทำงผม ยกมอืขึน้ชีห้น้ำจ้ำวทัพท่ีท�ำท่ำจะลุกข้ึน

มำอีกรอบ ไม่ยอมจบ

“หยุด! อยำกกัดกันก็ออกไปกัดกันข้ำงนอก อย่ำมำกัดกันใน

สนำมเมยีก ูแล้วไอ้ทพั...เรือ่งของรำงวลั ถ้ำมงึไม่อยำกได้มงึกไ็ม่ต้อง

แข่ง คนอื่นที่เขำแข่งไม่มีใครมีปัญหำ แชมเปญมันก็ไม่มีปัญหำ” พี่

เฟียเป็นแฟนพีค่งิ พีเ่ขำเข้ำมำคมุสนำมแทนเพรำะพ่ีคงิมสีอบพรุง่น้ี 

คนที่มำสนำมบ่อยจะรู้จักพี่เขำดี เรื่องควำมโหดน่ะมำกกว่ำ

จ้ำวทัพหลำยเท่ำ มีแต่คนเคำรพ เกรงใจ อย่ำงน้อยก็ไม่มีใครกล้ำ

มำก่อควำมวุ่นวำยที่นี่ ตั้งแต่ที่พี่เฟียเข้ำมำคุมแทน

“ว่ำไง มึงจะแข่งไม่แข่ง” พี่เฟียถำมย�้ำอีกรอบ

ผมเงยหน้ำขึ้น จ้องตำกับจ้ำวทัพที่เงียบคิด วัดใจเลยก็ได้ ถ้ำ

มันไม่แข่ง ปล่อยให้ผมเป็นของรำงวัลคนอื่นจริงๆ...ผมก็คงเดินมำ

สุดทำงแล้วละ

“มงึไม่แข่งกถ็อนตัวไป กจูะแข่งเอง แล้วอย่ำมำทวงคนืทหีลงั

กแ็ล้วกนั เพรำะกไูม่ให้!” ผมหนัมองนกัรบ สหีน้ำและแววตำมนัไม่มี

ที่จะบอกว่ำมันพูดเล่น จริงจังจนผมสั่นวูบ แข็งใจไว้ท่ีจะไม่ร้อง 

ออกมำ

“ขอบคุณนะมึง” ผมบอกไปเบำๆ 

นกัรบหนักลบัมำมองหน้ำผม ยกมือขึน้ดงึแก้มผมด้วยสหีน้ำ

มันเขี้ยวแบบแปลกๆ “ไม่ต้องมำขอบคุณ กูไม่ได้ท�ำเพื่อมึง...กูท�ำ

เพื่อตัวกูเอง” เสียงช่วงหลังแผ่วลง 

ผมเลิกคิ้วขึ้น ก�ำลังจะถำมว่ำมันพูดอะไร แต่จ้ำวทัพก็ดันพูด

ขัดขึ้นมำก่อน ดึงให้ผมหันไปสนใจ
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“กูจะแข่ง” สำยตำมองมือของนักรบที่จับอยู่บนแก้มผมด้วย

ควำมไม่พอใจอัดอั้นในดวงตำคู่สวยนั้น

...

จ้ำวทัพบอกว่ำจะแข่งอย่ำงนั้นเหรอ

“กแ็ค่นัน้ พวกมงึกลบัขึน้ไปนัง่สงบๆ ใครตกัีนอกี กูจะไล่ออก

จำกสนำมให้หมด ส่วนพวกที่แข่ง แยกไปที่รถของพวกมึง กูให้ห้ำ 

นำที แล้วก็เริ่มแข่งได้เลย...แชมเปญ มึงกลับไปนั่งที่เดิม ถ้ำไอ้คิงรู้

ว่ำมงึมปัีญหำกบัไอ้ทพัอกี บ้ำนกพูงัอกีแน่ๆ มงึน่ีมนั...รกัคนเหีย้ๆ”

ผมยิม้แห้งๆ ฟังเสยีงพีเ่ฟียเดนิบ่นออกไป ชือ่เตม็ๆ พีแ่กคอื

มำเฟีย ก็มำเฟียสมชื่อนั่นแหละ ส่วนพี่คิงก็อย่ำงที่บอก แฟนพี่เฟีย 

พี่คิงสนิทกับผมน่ะ เจอกันที่ผับ เวลำเหงำๆ พี่เขำชอบนัดผมออก

ไปดื่มด้วยตลอด

แต่ผ่ำนไปไม่ถึงสิบนำที พี่เฟียก็จะตำมมำลำกคอกลับ

คู่รักสำยเถื่อนสุดๆ แต่เห็นแบบน้ีก็รักกันดีจนน่ำอิจฉำ...

ส�ำหรับผม

“ท�ำหน้ำอะไรมึง ยิ้มดิ ของรำงวัลหน้ำบูด ใครเขำจะอยำกได้

วะ” นักรบพูดพร้อมแกล้งยีหัวผมจนมันยุ่งฟู ฉีกยิ้มกว้ำงไม่เหมำะ

กบัใบหน้ำขรมึๆ ทีม่รีอยแผลช�ำ้ของมนั จนผมเผลอย้ิมตำมออกมำ

ก่อนจะสะดุง้เฮอืกกบัเสยีงบีบแตรลัน่ถนนจำกรถของจ้ำวทพั

นักรบหันไปยกนิ้วกลำงส่งกลับไป “หมำหวงก้ำง” สบถออก

มำก่อนจะเดินกลับขึ้นไปนั่งบนอัฒจันทร์เหมือนเดิม

ผมดันตวัขึน้ไปนัง่ทีเ่ดมิ มองสบกบัจ้ำวทพัทีย่นืจ้องมำอยูข้่ำง

รถตัวเอง 

ยังไงคืนนี้...ก็คงไม่พ้นจ้ำวทัพที่ชนะ



36

~ รักเราไม่เท่ากัน ~

อย่างที่คิด รถคันสีด�าสนิทพุ่งน�าเข้าเส้นชัยไปก่อนคัน

อืน่ๆ เสยีงเฮลัน่มำจำกฝ่ังพวกเดก็แพทย์ เจ้ำของรถเปิดประตลูงมำ 

ไม่สนใจเสียงเชียร์ใดๆ ที่ดังอยู่ ก้ำวตรงมำทำงผม

จ้ำวทัพเอื้อมมือมำ คว้ำแขนผมกระชำกลอยเข้ำหำตัวมัน

“จับแรดได้หนึ่งตัว กูควรท�ำยังไงกับมันดี” กระซิบดุท่ีข้ำงหู 

ก่อนท่ีผมจะรู้สึกว่ำร่ำงตัวเองลอยขึ้นพำดไปบนไหล่กว้ำงของ 

จ้ำวทัพอย่ำงงงๆ “ดิ้นแม้แต่นิดเดียว กูโยนมึงทิ้งแน่”

“มึง...ไม่อยำกได้กูไม่ใช่เหรอ” เสียงผมแผ่วเบำ แต่เพรำะอยู่

ใกล้ๆ ใบหน้ำคมดุ จ้ำวทัพเลยได้ยินมัน

เสียงแค่นหัวเรำะดังลอดออกมำ

พร้อมกับค�ำพูดที่เชือดเฉือนอีกครั้ง

“รู้ แต่ก็ยังเสนอตัว...มึงไม่อำยตัวเองบ้ำงหรือไง”



~ Scriper ~

เขาที่เพิ่งเจอ

ผมถูกจ้าวทพัจับยัดใส่ลงในรถ แน่นอนว่ายดันัน่คอืจ้าวทพั

มันไม่สนเลยว่ำร่ำงกำยผมจะไปกระทบกระทั่งตรงไหนของรถบ้ำง 

เจ็บนะ...แต่ผมก็ไม่ส่งเสียงหรือแสดงสีหน้ำอะไรออกไป กัดปำกนั่ง

เงียบอยู่บนเบำะ ขณะที่จ้ำวทัพก�ำลังเท้ำแขนอยู่กับประตูรถ จ้อง

เข้ำมำหำผมที่นั่งอยู่

“เป็นเหี้ยอะไรอีก” ค�ำถำมที่ออกจำกปำกสีคล�้ำนิดๆ น่ัน

ท�ำให้ผมตวัดสำยตำไปมอง

พูดใส่กันซะขนำดนั้น ยังจะกล้ำถำมอีกว่ำเป็นอะไร

ผมเลอืกทีจ่ะไม่ตอบ ไม่พดู ไม่อะไรท้ังน้ัน หนักลบัมำน่ังมอง

ตรงออกไปด้ำนหน้ำแทน เสยีงในสนำมยงัคงกระหึม่ดงั เพรำะมแีข่ง

กันต่อ แต่รอบนี้ไม่มีของรำงวัลอะไร 

นักรบมันคงกลับเข้ำไปงำนวันเกิดเพื่อนมันต่อ ยังไงก็คงดึก

แน่ๆ แหละ ส่วนผมกค็งถกูจ้ำวทพัมนัพำกลบัห้อง แต่จะส่งข้อควำม

ไปบอกนกัรบก่อนว่ำผมไม่เป็นอะไร มนัจะได้ไม่ห่วงมำก จำกสำยตำ
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ที่มองลงมำเมื่อกี้ มันคงห่วงผมมำกพอสมควร ท�ำท่ำจะลุกตำมมำ

ด้วย แต่เฟรมมันดึงไว้ ซึ่งก็ผมนี่แหละที่ขอให้เฟรมมันช่วย ผมไม่

อยำกให้นักรบมันมีปัญหำกับจ้ำวทัพ

ผมขอหำโทรศพัท์ก่อน ปกติผมจะเอำใส่ไว้ในกระเป๋ำกำงเกง

นี่ อยู่ไหนนะ

โทรศัพท์...เฮ้ย! โทรศัพท์ผมอยู่กับเฟรม ยังไม่ได้เอำคืนมำ

เลย

“ทัพ โทรศัพท์กูอยู่กับเฟรม” ผมรีบหันไปบอกคนที่ยืนคุย

โทรศัพท์อยู่ด้ำนนอก จ้ำวทัพขมวดคิ้ว คุยกับคนในสำยต่ออีกสอง

สำมค�ำก่อนจะกดวำง “ใครคือเฟรม” ก้ำวเข้ำมำประชิดประตูรถที่

เปิดอ้ำ

“เพื่อน พำกูไปเอำหน่อย”

“มึงไม่มีเพื่อนชื่อเฟรม”

“ชู้กมูัง้ ถ้ำมึงคดิว่ำไม่ใช่เพือ่น” ผมเริม่จะหงดุหงดิ ก็แค่ให้พำ

ไปเอำโทรศพัท์ มนัจะมำตัง้ประเดน็กบัชือ่คนทีผ่มฝำกไว้ท�ำไม “อย่ำ

คิดว่ำกูจะต้องนิสัยเหมือนมึงนะทัพ”

“อย่ำปำกดกีบักแูชมเปญ” เสยีงดฟัุงดนู่ำกลวั ไม่ต่ำงอะไรจำก

ใบหน้ำขึงตึงนั่น แต่มันไม่ได้ท�ำให้คนอย่ำงผมรู้สึกอะไรเลยสักนิด 

แรกๆ ก็กลัว แต่ตอนนี้น่ะชินแล้ว

โดนออกจะบ่อย จะไม่ให้ชินได้ยังไง

“กูจะไปเอำโทรศัพท์” ผมเปลี่ยนเรื่อง ยิ่งต่อปำกต่อค�ำ ก็

เหมือนเอำไฟไปสุมนั่นแหละ จ้ำวทัพจะร้อนไปมำกกว่ำนี้เปล่ำๆ 

“ลงมำ”

ผมก้ำวลงจำกรถ ดันประตูปิดก่อนจะเดินตำมจ้ำวทัพเข้ำไป

ทำงประตหูลงัของคลับ เดนิน�ำผมข้ึนไปทีช่ัน้สอง แยกจำกโซนวไีอพี
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จะมีห้องส�ำหรับจัดปำร์ตี้อะไรพวกนี้ 

มันเป็นห้องเก็บเสียง มีคนเดินเข้ำเดินออกเกือบตลอดเวลำ 

ส่วนมำกก็เพื่อนของเฟรม แล้วก็คนรู้จัก

จ้ำวทัพหลีกให้ผมเปิดประตูเข้ำไป เดินตำมเข้ำมำเงียบๆ 

เสียงพูดคุยในตอนแรกลดลง แต่ไม่ได้เงียบสนิท สำยตำหลำยคู่ที่

มองเลยไปด้ำนหลังผมนั้นไม่ค่อยเป็นมิตรเท่ำไหร่ แต่ก็ไม่ได้ท�ำให้

จ้ำวทัพรู้สึกอะไร นอกจำกเดนิมำโอบรัง้เอวผมไว้เงยีบๆ จนเดนิไป

ถึงคนกลุ่มใหญ่ที่นั่งดื่มกันอยู่

นักรบเงยขึ้นมำมองเมื่อเพื่อนที่นั่งข้ำงๆ สะกิดบอก

ข้ำงกำยอกีด้ำนมร่ีำงของนะโมฟบุอยู่ จำกท่ำทำงผมว่ำน่ำจะ

เมำ

ตรงหน้ำมีแก้วเหล้ำวำงอยู่สำมสี่แก้ว

“เรำ อกึ...เรำอยำกกลบัแล้ว” คนเมำส่งเสยีงอ้อแอ้ปนสะอืน้

ลอดออกมำ พวกนกัรบคงบงัคบัให้ดืม่แน่ๆ ช่วยมำให้โดนรงัแกชดัๆ 

เลย ใบหน้ำตอนที่เงยขึ้นมำแดงก�่ำ สบตำกับผมเหมือนขอให้ช่วย 

“พำ...เรำไปที”

ผมอ้ำปำกจะพูด แต่ก็ชะงักเพรำะมือตรงเอวที่คลำยออก  

จ้ำวทัพเดินตรงเข้ำไปทีน่ะโม ท�ำในสิง่ทีผ่มไม่คดิว่ำมนัจะท�ำ คอืกำร

ช้อนร่ำงที่โอนเอนไร้สติขึ้นอุ้มแบบไม่บอกไม่กล่ำว

ควำมรู้สึกผมตอนนั้นมันยิ่งกว่ำตอนท่ีเห็นจ้ำวทัพกับเพ่ือน

มันบนเตียง

เผลอก�ำมือเข้ำหำกันแน่น ก่อนจะปล่อยคลำยออก ท�ำ

เหมือนว่ำผมไม่ได้คิดอะไร แล้วหันไปหำเฟรมที่นั่งมองอยู่เช่นกัน 

“เฟรม เรำมำเอำโทรศัพท์ที่ฝำกไว้”

“อืม ว่ำจะฝำกรบไปให้”
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ผมรับโทรศัพท์คืนจำกเฟรม หันไปมองจ้ำวทัพพร้อมกับร่ำง

ที่อยู่ในวงแขนนั่น “จะพำไปที่ห้องเหรอ”

“ส่งบ้ำน”

“มึงรู้จักเหรอ” เสียงผมเหมือนจะแผ่วลง ไม่เห็นเคยรู้เลยว่ำ

จ้ำวทัพรู้จักคนลักษณะแบบนี้ด้วย...ไม่ใช่ว่ำนะโมไม่ดีหรืออะไร  

นะโมน่ำรักก็จริง แต่ที่ผ่ำนมำก็ไม่ได้เด่นขนำดจะอยู่ในสำยตำของ

คนแบบจ้ำวทัพได้เลย

มันเหมือนมีอะไรมำกกว่ำนั้น อะไรที่ผมไม่รู้มำก่อน

ไม่รูท้�ำไมควำมรูส้กึผมถงึได้ร้องเตอืนตลอดเวลำทีเ่หน็สำยตำ

ของจ้ำวทัพมองคนที่มันก�ำลังอุ้มอยู่ 

“ไม่รู้จักจะไปส่งได้เหรอ ได้โทรศัพท์แล้วก็เดินมำสักที” เสียง

จ้ำวทพัตดิจะร�ำคำญนดิๆ พดูเสรจ็กก้็ำวเท้ำเดนิตรงออกไปท่ีประตู 

ผมก้มลงมองพื้นสักพัก เงยหน้ำขึ้นส่งยิ้มบำงๆ ให้กับพวกเพื่อนๆ 

นักรบที่มองอยู่

“อะไรวะ อย่ำท�ำหน้ำแบบนั้นกันดิ วันเกิดเฟรมน่ี ขอให้มี

ควำมสขุมำกๆ นะเว้ย เลีย้งข้ำวเรำด้วยพรุง่นี ้กูกลับแล้วนะรบ อย่ำ

ดื่มเยอะ มึงอะ เดี๋ยวขับรถกลับอีก”

ผมขยับยิ้มอีกรอบ ไม่อยำกท�ำให้พวกมันรู้สึกกร่อย ถึงจะไม่

สนิทแต่ก็เจอกันบ่อยพอสมควรกับเพื่อนของนักรบ เพียงแต่ผมมัน

ประเภทสนิทกับคนยำกก็เท่ำนั้น

“ไปนะพวกมึง”

“เออ บำยว่ะ” เฟรมพยักหน้ำให้ 

ผมหบุยิม้ลงหลงัจำกหันหลงัให้พวกเพือ่นๆ ขำทีก่�ำลงัจะก้ำว

ออกมำชะงักเพรำะเสียงของนักรบที่รั้งเอำไว้

“เมื่อไหร่มึงจะเลิกฝืนยิ้มแบบนั้นสักทีวะแชม”
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...ฝืนยิ้มงั้นเหรอ 

“อย่ำงน้อยมันก็ดีกว่ำร้องไห้หรือเปล่ำวะ”

ผมนัง่อยูก่บัความเงยีบงนัภายในรถราคาเหยยีบล้านของ

จ้ำวทัพ เรำต่ำงคนต่ำงก็ไร้เรื่องที่จะพูด รวมถึงเรื่องของคนที่นอน

ฟุบอยู่ตรงเบำะหลัง ผมอยำกรู้ แต่ไม่อยำกเอ่ยปำกถำม เพรำะถ้ำ

จ้ำวทัพเห็นว่ำผมส�ำคัญ ก็คงเล่ำให้ฟังไปแล้วละ

จ้ำวทพัยงัคงขบัรถตรงไปเรือ่ยๆ บนถนนกว้ำงในยำมดกึ เลย

ซอยคอนโดฯมำได้สกัระยะ ออกมำแถบชำนเมอืงหน่อยๆ แต่ไม่ได้

อยู่ห่ำงจำกมหำ’ลัยมำกเท่ำไหร่ 

แถวนี้มันเป็นย่ำนอันตรำยพอสมควรเลยนะ เต็มไปด้วย 

พวกขี้เมำ พวกค้ำขำยยำกันเป็นว่ำเล่น อย่ำบอกนะว่ำนะโมอำศัย

อยู่แถวนี้น่ะ

“...บ้ำนของนะโมอยู่แถวนี้เหรอ” น่ำกลัวชะมัด ตอนจ้ำวทัพ

ขับรถเข้ำมำในซอยมีแต่พวกข้ีเหล้ำนั่งกันเต็มไปหมด ตรงไปตำม

สองข้ำงทำงรกๆ ก่อนจะจอดทีบ้่ำนไม้หลงัหนึง่ทีส่ภำพไม่เก่ำไม่ใหม่ 

แต่ก็ไม่เชิญชวนให้น่ำอยู่เลยสักนิดเมื่อมองสภำพแวดล้อมรอบๆ 

“ท�ำไม ใครมันจะไปเกิดมำมีชีวิตดีๆ เหมือนมึงทุกคนล่ะ”

จ้ำวทัพตอกกลับมำเสียงเรียบนิ่ง

ตำคมปรำยมองมำคล้ำยจะติว่ำหน่อยๆ ก่อนจะลงจำกรถ 

ไปเปิดอุ้มเอำคนเมำที่นอนอยู่ขึ้นมำ

“ลงมำ”

“ไม่ กูรอในรถ มึงจะเข้ำไปก็เข้ำไปคนเดียว” ผมเหลือบมอง

สถำนที่รอบๆ อีกครั้ง ไม่มีทำงที่ผมจะก้ำวขำเข้ำไปในบ้ำนหลังนั้น

แน่ๆ มองตรงไปเห็นพวกคนเมำที่นั่งดื่ม นั่งคุยกันลั่นจนมำถึงตรง
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นี้ ผมก็ยิ่งไม่อยำกจะลงไป ถึงจ้ำวทัพจะว่ำอะไรมำอีก ผมก็ไม่ลง

“กลูมืไปว่ำมงึมนัลกูคณุหน ูอยำกจะอยูก่อ็ยู ่แต่ถ้ำถกูใครลำก

ลงข้ำงทำงไปก็อย่ำมำร้องให้กูช่วยทีหลังแล้วกัน”

ผมเมินถ้อยค�ำที่ถูกส่งมำ ยกสมำร์ทโฟนในมือขึ้นเลื่อนเล่น 

ไม่สนใจเสียงประตูรถที่ถูกดันปิดล่ัน ไม่เกรงใจรำคำรถตัวเองเลย

แม้แต่น้อย ผมก็ผิดเสมอนั่นแหละ ไม่ว่ำจะท�ำอะไร พูดอะไรออก

ไป ส�ำหรับจ้ำวทัพแล้ว ผมก็ยังคงผิดอยู่ดี

“อ้ำว หนูจ้ำวทัพ...แล้วนะโมเป็นอะไรลูก”

“เมำนิดหน่อยครับ ผมซื้อยำแก้แฮงก์ติดมำด้วย ยังไงเอำไว้

ให้นะโมกินหลังตื่นนะครับ”

“โถ่ นะโมนี่ รบกวนเรำครั้งที่สองแล้วนะลูก มำๆ เข้ำมำก่อน 

ทำนข้ำวทำนปลำมำหรือยังล่ะ”

“เรียบร้อยแล้วครับ...” เสียงพูดคุยดังแว่วเข้ำไปด้ำนในบ้ำน 

ผมจ้องมองแผ่นหลังกว้ำงของจ้ำวทัพจนลับสำยตำ สมกับเป็น 

จ้ำวทัพนั่นแหละ ถึงจะนิสัยแย่แค่ไหน แต่ถ้ำกับผู้ใหญ่หรือคนที่ 

อำยุมำกกว่ำ จ้ำวทัพจะยังนอบน้อมให้เสมอ ขนำดกับพ่อแม่ผม 

จ้ำวทัพยังพูดคุยดีด้วยเลย

ถึงพ่อผมจะไม่ค่อยพูดกลับมำด้วยดีๆ ก็เถอะ 

แต่ท่ำทำงผู้หญิงคนนั้น...ใช่แม่ของนะโมหรือเปล่ำ ผมก็ไม่รู้

เหมอืนกนั แต่ถ้ำใช่ กด็เูหมอืนจะรูจ้กัจ้ำวทพัอยู่แล้วด้วย ไม่ได้ตกใจ

อะไรเลยที่จ้ำวทัพอุ้มนะโมเข้ำไปแบบนั้น

แสดงว่ำมีอะไรมำกกว่ำที่ผมรู้จริงๆ สินะ

อะไรที่มำกพอจะท�ำให้จ้ำวทัพแสดงมุมอ่อนโยนที่ผมไม่เคย

ได้รับมันออกมำแบบนั้น

จ้ำวทัพหำยเข้ำไปนำนมำก นำนพอทีจ่ะท�ำให้ผมหลบัผลอ็ย
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ไปบนรถ ตื่นมำตอนที่ได้ยินเสียงประตูรถถูกเปิด และร่ำงของ

เจ้ำของรถที่ขยับขึ้นมำนั่งเงียบๆ 

“จะไปส่งกทูีห้่องก่อนหรอืเปล่ำ” ผมถำมไปเสยีงงวัเงยี ยกมอื

ข้ึนขยีต้ำตวัเองเบำๆ ก่อนจะหนัไปขอค�ำตอบจำกคนข้ำงๆ “ทัพ...”

“อย่ำเรือ่งมำก อยำกกลบัห้องมงึมำกกล็งเดนิไปเอง กจูะกลบั

ห้องก”ู เสียงดถุกูส่งกลบัมำ จ้ำวทพัยงัคงมองตรงไปทีถ่นน ขบักลบั

ออกมำทำงเดิม ตรงไปยังคอนโดฯของตัวเอง

ผมไม่ได้อยำกกลับ แต่ทุกครั้งจ้ำวทัพก็จะส่งผมก่อน เพรำะ

ไม่ชอบให้ผมไปวุ่นวำยที่ห้องมัน

“กแูค่ถำม...ไปห้องมงึกห้็องมงึส ิจะดทุ�ำไม” ผมเบ้ปำกพึมพ�ำ

บ่นไป จ้ำวทัพเหลือบหำงตำมำทำงผมนิดๆ หักรถเลี้ยวเข้ำไปจอด

ตรงที่จอดรถของคอนโดฯ

ระหว่ำงทีเ่ดนิขึน้ห้อง ผมกพ็มิพ์ตอบโต้กบันกัรบผ่ำนช่องแชท

สีเขียวไปพลำง จ้ำวทัพไขกุญแจห้อง เปิดออกแล้วเดินผ่ำนโซนครัว

ตรงหำยเข้ำไปในห้องนอนโดยมีผมเดินตำมเข้ำไปติดๆ 

“ทัพ...อกึ โอ๊ย! เดีย๋ว อือ้ออ” เงยหน้ำขึน้ ร่ำงกำยผมกถู็กดนั

ติดกับบำนประตูที่เพิ่งจะปิดลง จ้ำวทัพออกแรงบีบตรงช่วงกรำม

เมื่อผมดิ้น ใบหน้ำดุดันโน้มเข้ำมำหำจนแทบชิด

“มึงคิดจะท�ำอะไร”

ค�ำถำมที่หลุดออกมำท�ำผมขมวดคิ้วแน่น

อยู่ๆ ก็มำถำม...บอกตรงๆ ว่ำผมไม่เข้ำใจ “อะไร อื้อ ทัพ! 

มันเจ็บ มึงพูดถึงเรื่องอะไร”

“นะโม เพื่อนมึงมอมเหล้ำนะโม มึงตั้งใจใช่ไหมแชมเปญ” 

ร่ำงกำยผมคล้ำยจะหมดแรงลงทันที สองแขนที่พยำยำมแกะรั้งมือ

ของจ้ำวทัพอยู่ปล่อยตกลงข้ำงตัว จ้องตอบกับร่ำงสูงตรงหน้ำด้วย
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ควำมไม่เข้ำใจ

ท�ำไมถึงคิดว่ำผมตั้งใจ

เรือ่งจรงิทีผ่มไม่ได้คดิจะช่วยนะโมตัง้แต่แรก แต่ผมก็ไม่คดิจะ

ใช้วธิเีหีย้ๆ แบบนัน้ไหม นะโมไม่ได้อยูใ่นควำมสนใจของผมเลยด้วย

ซ�้ำ แล้วตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ด้วยว่ำจ้ำวทัพรู้จักกับนะโมมำก่อน

...หรือถึงรู้จัก ผมก็ไม่เคยคิดจะท�ำอะไรใครก่อนหรือเปล่ำ 

ท�ำไมต้องมองผมด้วยสำยตำแบบนั้นวะ

ผมในสำยตำของจ้ำวทัพมันแย่ขนำดนั้นเลยเหรอ ทั้งๆ ที่

ตอนมำจีบ...

ผมยกมอืขึน้ผลกัจ้ำวทพัออกจำกตวั “ทกุอย่ำงท่ีกูท�ำก็เพรำะ

มึง จ้ำวทัพ ไม่เกี่ยวอะไรกับคนที่ชื่อนะโมคนน้ัน เหอะ...คิดว่ำกู

อยำกลดตัวลงไปยุ่งกับเด็กทุนแบบนั้นมำกหรือไง มึงให้ค่ำคนของ

มึงสูงไปหรือเปล่ำ”

รอยยิม้หยนัปรำกฏขึน้บนใบหน้ำผม จ้ำวทพัยงัคงนิง่ นยัน์ตำ

คู่สวยนั้นไม่ลดคลำยควำมดุลงเลยแม้แต่น้อย 

“...”

“มีสักครั้งบ้ำงไหมทัพ...ที่มึงจะห่วงกูก่อนคนอื่น มึงโกรธที่กู

เป็นของรำงวัล แต่มึงไม่ห่วงกู มึงห่วงนะโมทั้งๆ ที่กูเป็นแฟนมึง...

ถ้ำจะท�ำกนัขนำดนี ้ท�ำไมมงึไม่ทิง้กไูว้ทีส่นำมวะ ปล่อยให้กูเป็นของ

รำงวัลคนอื่น บำงทีกูอำจจะเลิกรักมึงได้เร็วขึ้นก็ได้”

ร่ำงผมถูกปล่อยเป็นอิสระ

จ้ำวทัพหนัหลงัเดนิตรงไปทีตู้่เสือ้ผ้ำ ผมรูว่้ำมนัฟังทีผ่มพดูทกุ

ประโยค แต่ก็เลือกจะไม่สนใจ เรียวแขนก�ำย�ำถอดเอำเสื้อผ้ำออก

จำกตัว หยิบผ้ำเช็ดตัวเดินเข้ำไปอำบน�้ำเงียบๆ 

ทิ้งผมให้เดินไปนั่งอยู่บนเตียงอย่ำงไร้ควำมคิดใดๆ ในหัว 
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ก่อนที่เสียงไลน์จะดังขึ้น

นักรบส่งสติกเกอร์หน้ำตำปัญญำอ่อนที่มันชอบมำให้ ส่งมำ

รัวๆ จนผมเริ่มหลุดยิ้มนิดๆ ขยับนิ้วพิมพ์ตอบมันไปบ้ำง

แชมเปญ :): : เป็นบ้าอะไรมึง

นกัรบ : อย่าท�าหน้าดุด ิยิม้หน่อย เด๋ียวโลกน้ีไม่สวยนะ ถ้ามงึไม่ย้ิม

บ้ำบอ...

ผมหลุดข�ำออกมำกับข้อควำมของเพ่ือนสนิท เห็นมันดุๆ 

โหดๆ ใครจะรู้ว่ำจะเสี่ยวได้ขนำดนี้ รู้เลยว่ำตอนจีบน้องมินมันจะ

ต้องเสี่ยวเบอร์ไหน พรุ่งนี้จะเอำไปแซวให้ดู

ติ๊ง!

นักรบ : แอบยิ้มอะดิ หึ

สัส รู้ดี แสนรู้จริงๆ 

แชมเปญ :): : โลกสวยยังอะ โลกสวยแสดงว่ากูยิ้มแล้ว

ผมหัวเรำะพิมพ์ตอบมันไปอีกรอบ ก่อนที่โทรศัพท์ในมือจะ

ถกูเจ้ำของห้องคว้ำเอำไป จ้ำวทพัในสภำพผ้ำเชด็ตวัพนัรอบเอวก้ม

มองสมำร์ทโฟนในมือสลับกับผมที่นั่งอยู่

“ไปอำบน�้ำ”

“เอำโทรศัพท์มำ กูคุยกับเพื่อนอยู่”

“กูบอกให้ไปอำบน�้ำ เลือกเอำว่ำจะลุกไปอำบดีๆ หรือจะให้
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กูโยนโทรศัพท์มึงทิ้งลงไปข้ำงล่ำง” ส้ินค�ำขู่ผมก็เด้งตัวลุกจำกเตียง

ทันที กระแทกเท้ำผ่ำนร่ำงสูงไปหยิบเสื้อผ้ำกับผ้ำเช็ดตัวตรงเข้ำ

ห้องน�้ำ 

ปล่อยให้จ้ำวทพัมันยนืจ้องโทรศพัท์ผมในมอืทีม่เีสยีงไลน์ดงั

มำไม่หยุด

นักรบ : สวยดิ มึงอะสวย หยอก

 : เอ้า เงียบ

 : แชม อย่าเงียบดิ ใจไม่ดี 

 : สัส หายไปไหนวะ

ดวงตำเรียวดุเลื่อนมองบทสนทนำนิ่ง เหลือบมองประตู

ห้องน�้ำท่ีปิดสนิทพร้อมกับเสียงน�้ำไหลที่ดังออกมำ มุมปำกหยัก

กระตกุยิม้ร้ำยก่อนจะขยบันิว้พมิพ์ลงไปในช่องแชททีเ่ขำเข้ำไปอ่ำน

แชมเปญ :): : เวลาของผัวเมีย ไม่เสือกดิ

หรือถ้ำไอ้นักรบยังอยำกจะเสือกอยู่ก็ให้โทร.มำ

โทร.มำฟังเสียงหวำนๆ ของเพื่อนมัน เวลำอยู่ใต้ร่ำงเขำไง



~ Scriper ~

หัวใจที่ถูกเหยียบซ�้า

วนัหยดุยาวแบบนีผ้มควรจะกลบับ้านไปหาพ่อกบัแม่ แต่

เพรำะเมื่อคืนถูกจ้ำวทัพรังแกไปพอสมควร เลยกลำยเป็นว่ำผมยัง

ลุกจำกเตียงไม่ขึ้นมำจนสำยเกือบจะเที่ยง รู้สึกเหนียวเหนอะหนะ

ไปทั้งตัวจนทนไม่ไหว ฝืนกลืนควำมปวดร้ำวทั้งหมดลำกพำตัวเอง

เข้ำไปอำบน�้ำจนได้

ผมเพิง่จะโทร.ไปบอกพ่อกบัแม่มำว่ำจะไม่กลบัวนัหยุดยำวน้ี 

แม่ผมก็ยังคงตำมใจเหมือนเดิม บอกแค่มีเวลำก็กลับมำบ้ำง ส่วน

พ่อน่ะ...โวยวำยลั่นเข้ำมำในสำยจนหูแทบจะแตก

แล้วก็ปิดท้ำยด้วยกำรบ่นเรื่องจ้ำวทัพไปอีกเป็นครึ่งชั่วโมง

ซึ่งคนโดนบ่นตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ำไปอยู่ไหน ผมคิดไว้ว่ำจะชวน 

จ้ำวทัพไปเที่ยวบ้ำง นำนแล้วที่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวด้วยกัน จริงๆ  

คูผ่มน่ะ ไม่ค่อยได้ไปไหนอย่ำงคูอ่ืน่เท่ำไหร่หรอก เวลำชวนจ้ำวทพั

ก็บ่ำยเบี่ยง เมินเฉยตลอด จนผมตื๊อมำกๆ นั่นแหละ ถึงจะได้ไปที

นั่นก็เมื่อตอนคบกันแรกๆ ด้วย พอมำช่วงหลังๆ ก็ไม่ได้ไป
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ไหนด้วยกันอีกเลย

ผมก็เข้ำใจว่ำจ้ำวทัพมันเรียนหนัก พอมีเวลำก็จะใช้ไปกับ

เพื่อนมันมำกกว่ำ จนมำตอนนี้ผมเริ่มที่จะไม่เรียกร้องอยำกไปไหน

กับมันแล้วละ แต่วันนี้มันเบื่อๆ เลยอยำกจะลองชวนเท่ำนั้น

ถ้ำไม่ไป ผมก็จะชวนนักรบไปแทน...แต่ไม่รู้ว่ำวันนี้มันจะไป

ไหนกับน้องมินหรือเปล่ำน่ะสิ 

เฮ้อ เบื่อจัง...

ผมอำบน�้ำแต่งตัวเสร็จ เดินออกจำกห้องนอนมำตรงโถงนั่ง

เล่น ห้องเงียบสนิทไร้เงำของเจ้ำของห้อง ไปไหนของเขำนะ...โทร.

หำก็ไม่รับ สำมสี่สำยแล้วที่ผมโทร.ไป ปกติถึงจะใจร้ำยแค่ไหน แต่

จ้ำวทัพก็รับสำยผมตลอดนะ จะคุยไม่คุยก็รับ 

ครั้งนี้แปลกๆ หรือจะยุ่งอยู่ 

ไม่กวนกไ็ด้ ผมโทร.ไปหำนกัรบดกีว่ำ หวิข้ำวด้วย ไปหำอะไร

กินแล้วให้นักรบมันพำไปเที่ยวก็ได้ ผมเหงำ...ไม่อยำกนอนอยู่ห้อง

คนเดียวแบบนี้

นักรบรับโทรศัพท์ผม แต่เหมือนมันไม่ค่อยอยำกมำเท่ำไหร่ 

จนถกูผมอ้อนใส่ไปนัน่แหละ ถงึได้ยอมมำรบัพำไปเท่ียว มนัถำมว่ำ

ท�ำไมผมไม่ให้จ้ำวทัพพำไป ท่ำทำงโกรธๆ 

ผมก็ไม่รู้ว่ำมันโกรธอะไร เพรำะเมื่อคืนอำบน�้ำเสร็จ จ้ำวทัพ

ก็ไม่ให้ผมได้แตะโทรศัพท์อีกเลย 

เพิ่งจะได้จับก็ตอนตื่นมำนี่แหละ

ผมลงมำรอนกัรบอยูข้่ำงล่ำง ระหว่ำงนัน้กเ็ลือ่นหำร้ำนอำหำร 

อร่อยๆ ไปด้วย จะได้ไม่ต้องคอยมองหำร้ำนอีก เสียเวลำไปเที่ยว

ต่อด้วย นักรบมันอุตส่ำห์ว่ำงไปกับผมได้ทั้งที

ปรี๊น!
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เหี้ย!...นักรบ! บ้ำบอ อยู่ๆ มำบีบแตรใส่ โทรศัพท์ผมเกือบ

ปลิวร่วงไปบนถนนแล้วไหม 

“ไอ้รบ สัส! มึงจะบีบท�ำไมวะ ตกใจหมด” ผมเปิดประตูรถขึ้น

ไปนั่ง บ่นใส่คนขับที่ท�ำหน้ำไม่รู้ไม่ชี้อยู่ด้ำนข้ำง

ไม่ติดว่ำผมโทร.ให้มันมำเองนะ...จะยกเท้ำถีบให้ติดกระจก

เลย ชอบกวนดีนัก

“ใครให้มึงก้มมองแต่โทรศัพท์เองอะ แล้วไหน...จะไปไหน” 

นกัรบชะเง้อข้ำมมำหำผมทีย่งัเลือ่นมอืถอืในมอือยู่ “ร้ำนนีอ้ร่อย กู

เคยพำมินไปกิน”

“งั้นร้ำนนี้ แล้ววันนี้ไม่ไปไหนกับมินเหรอ” ผมถำม เงยหน้ำ

ข้ึนมองเพ่ือนตวัเองทีห่น้ำจะสงิกนัเข้ำมำ ถำมว่ำหวัน่ไหวหรอืเปล่ำ 

ตอบเลยว่ำไม่ ถึงผมจะชอบผู้ชำยแต่กับไอ้นักรบเนี่ย สนิทกันเกิน

กว่ำจะคิดอะไรเกินเลยได้แล้วละ

“...ไม่ สรุปร้ำนนี้นะ แล้วมึงอยำกเที่ยวไหน”

“กูก็ไม่รู้...กูแค่ไม่อยำกอยู่ห้องคนเดียว”

“...”

นกัรบจ้องหน้ำผมเงยีบ ท�ำท่ำเหมอืนจะพูดอะไรสกัอย่ำง แต่

ก็เงียบไปอีกรอบ ก่อนจะวำงมือลงมำบนหัวผม ขยี้เบำๆ พอให้ผม

โวยวำย แล้วมันก็ผละออก

“กูมีที่จะพำมึงไปแล้ว”

“ที่ไหน”

“เฉยๆ เหอะ เดี๋ยวถึงก็รู้เอง”

...

..

.
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สวนสนุกเนี่ยนะ!

“รบ! อย่ำบอกนะว่ำ...”

“ใช่ สวนสนุก ปะ เข้ำกัน เดี๋ยวกูพำเล่นให้ครบทุกอย่ำงเลย” 

นักรบยกมือขึ้นมำพำดรอบคอผม เกี่ยวดึงให้เดินตำมไปข้ำงๆ มัน 

แล้วดูมันยิ้มดิ ขณะที่หน้ำผมนี่ยู่ลงด้วยควำมหงุดหงิด หันไปฟำด

ไหล่เพื่อนสนิทตัวเองแรงๆ อย่ำงหมั่นไส้

ผมลืมไปเลยว่ำนักรบมันชอบสวนสนุก! ชอบเล่นเครื่องเล่น

ที่มันชวนคลื่นไส้อะ แล้วมันก็ก�ำลังจะลำกผมไปเล่นด้วย

“หยุดดด รบ! ไม่เอำ ไม่เอำรถไฟเหำะ ไม่!”

“อย่ำโวยวำยดิวะ คนมองแล้วเนี่ย” ผมขมวดคิ้ว หันมองไป

รอบๆ อย่ำงท่ีไอ้นกัรบว่ำ คนทีย่นือยูร่อบๆ มองตรงมำทีผ่มสองคน 

บำงคนท�ำท่ำยิ้มๆ ข�ำๆ มำด้วย 

ฮึ่ยยย หงุดหงิด

ก็ผมไม่ชอบเล่นอะไรแบบนี้นี่ นักรบมันก็ชอบแกล้งกันอยู่

เรื่อย

“ไม่เล่นอันนี้ งั้นบ้ำนผีสิงไหมมึง”

ตุบ!!!

“ไปเล่นคนเดียวเลย!” นักรบหัวเรำะลั่นเมื่อผมผลักมันออก 

ก็ดูมันดิ ชวนไปเล่นแต่ละอย่ำง ก็รู้ว่ำผมไม่ชอบอะ ยังจะมำแกล้ง

กันอีก ไม่รู้แล้ว ผมเห็นไอติมแท่งขำยอยู่ตรงนั้น ผมจะไปซื้อไอติม 

กิน

“แชม โกรธเหรอ...รอกูด้วยดิ ไม่แกล้งแล้วเนี่ย”

“ไม่ต้องเลยมึงอะ เลี้ยงไอติมกูเลย”

“เอ้ำ อะไรวะ มึงนี่ รวยแล้วยังจะงกอีก” บ่นนะ แต่ก็เดินไป

ซือ้มำให้ผมอยูดี่ “เอำไป อยำกเล่นอะไรหรอืเปล่ำ ไหนๆ ก็มำแล้ว”
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“กินก่อน แล้วค่อยดู”

“ม้ำหมุนไหม”

...

ผมหันหน้ำหนีนักรบทันที กลอกตำกับเสียงหัวเรำะมีควำม

สุขที่ได้แกล้งหยอกผมให้หงุดหงิดได้ ก่อนจะเดินไปนั่งเล่นตรงข้ำง

บ่อปลำที่มีรั้วล้อมอยู่รอบๆ มีที่นั่งให้นั่งพักหลบแดดได้

นักรบขอไปคุยโทรศัพท์

ท่ำทำงมองจำกไกลๆ ดเูคร่งเครยีด ก่อนท่ีมนัจะวำงแล้วเดนิ

กลับมำหำผมด้วยใบหน้ำที่บ่งบอกว่ำไม่ค่อยโอเคเท่ำไหร่

“มีอะไรเปล่ำ”

“มิน...แม่งจะฆ่ำตัวตำยว่ะ พ่อเขำโทร.มำให้กูไปดู ไปกับกู

ไหมแชม” นักรบเอ่ยถำม ผมตกใจนิดๆ ที่รู้สำเหตุที่ท�ำให้เพื่อนผม

เครียด นี่ใช่เหตุผลที่นักรบมันไม่อยู่กับมินวันนี้หรือเปล่ำ

“ทะเลำะกันเหรอ ท�ำไมไม่บอกวะ กูจะได้ไม่กวน”

“ไม่ กูเลิกกับมินแล้ว...”

ฮะ!? ผมไม่เห็นรู้เลย ไม่กี่วันก่อนมันก็ยังดีๆ อยู่ ไม่ใช่เหรอ 

“เพรำะกูหรือเปล่ำ ให้กูพูดให้ไหม”

“ไม่ต้องหรอก กูแค่เบื่อ...”

“รบ”

“มึงจะไปไหม ไม่ไปกูจะได้แวะส่งที่ห้อง”

ผมก�ำลังจะตอบว่ำไปด้วย ถ้ำตอนน้ันสำยตำไม่บังเอิญจับ

ภำพใครบำงคนที่ก�ำลังเดินผ่ำนไป ร่ำงสูงโปร่งในชุดสบำยๆ ถือ

ตุ๊กตำขนำดกลำง ดึงดูดสำยตำใครหลำยคนให้มองตำม 

ใบหน้ำนิ่งเรียบ ขัดกับแววตำที่ดูสบำยๆ ไร้แววดุดันอย่ำงที่

ผมเจอมำตลอดท�ำเอำใจกระตุก
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จ้ำวทัพมำท�ำอะไรที่นี่...

“ทัพ...”

ข้อสงสัยทั้งหมดถูกคลำยออก เม่ือร่ำงนั้นเดินตรงเข้ำไปหำ

ผู้ชำยตัวเล็กคนหนึ่งที่ก�ำลังยืนหอบกองกระดำษไว้ในมือ หันมำส่ง

ยิ้มให้แฟนผม เมื่อฝ่ำมือหนำวำงลูบลงไปบนหัวแผ่วเบำ 

ผมอยูต่รงนี ้ไม่ต้องเหน็ใบหน้ำ เหน็สำยตำจ้ำวทัพก็ยังสัมผสั

ได้ว่ำมันอ่อนโยนขนำดไหน 

และมนัจะไม่เจบ็ขนำดนีเ้ลย ถ้ำคนคนน้ันท่ีอยู่ข้ำงๆ จ้ำวทพั

ไม่ใช่...นะโม

เด็กทุนที่จ้ำวทัพพำไปส่งถึงบ้ำนเมื่อคืนนี้

“แชม มองอะไรวะ” นักรบหันมองตำมสำยตำผมไป และคน

ใจร้อนแบบมนัไม่มทีำงอยูเ่ฉยๆ ผมรบีคว้ำมอืเพ่ือนสนิทท่ีตัง้ท่ำจะ

เดินเข้ำไปหำสองคนนั้น ส่ำยหัวบอกให้มันไปท�ำธุระที่ค้ำงคำอยู่

“มึงต้องไปหำมินไม่ใช่เหรอ ไปเถอะ”

ผมลกุขึน้ยนื ตบไหล่เพือ่นสนทิสองสำมทีเบำๆ “เดีย๋วกูกลบั

กับทัพ มึงไปเถอะ กูไม่เป็นไร”

ผมรู้ว่ำนักรบมันโกรธแทน มันมักจะโกรธแทนผมเสมอนั่น

แหละ เรื่องอะไรก็ตำมที่เกิดจำกจ้ำวทัพน่ะ แต่ครั้งนี้ผมไม่อยำกให้

มันเป็นเรื่องใหญ่ ขนำดวันนั้นที่พวกมันมอมเหล้ำนะโม จ้ำวทัพยัง

โกรธขนำดนั้น จะท�ำอะไรก็ต้องคิดหน้ำคิดหลังดีๆ 

นักรบเงียบคิด สำยตำยังคงจดจ้องคนสองคนที่ยืนคุยกันอยู่ 

ก่อนที่มันจะถอนหำยใจออกมำ แตะฝ่ำมือลงบนแก้มผมเบำๆ 

“มีอะไรก็โทร.หำกู...มึงยังคงส�ำคัญที่สุดส�ำหรับกู”

“บ้ำ...มินได้ยินน้อยใจตำยห่ำเลย” ผมปัดมือมันออกเบำๆ 

ผมไม่ได้โง่หรือดูไม่ออกว่ำนักรบคิดยังไง หลำยปีแล้วที่สำยตำมัน
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บอกแบบนั้น แต่ผมแค่หลับหูหลับตำไปเท่ำน้ัน เป็นเพ่ือนกัน 

แบบนี้น่ะดีแล้ว 

อย่ำงน้อยก็ไม่ต้องกลัวว่ำนักรบจะทิ้งผมไปเมื่อไหร่

“หึ! ถ้ำมันไม่พำกลับก็โทร.บอก จะมำรับ”

“อือ ไปได้แล้วน่ำ” ดันไหล่มันเบำๆ นักรบเหลือบมองตลอด

เวลำที่เดินออกไป จนกระทั่งแผ่นหลังนั่นหำยลับ ผมถึงได้หันกลับ

ไปมองคนสองคนตรงมุมนั้นอีกรอบ ยกมือขึ้นเสยผมที่ปรกหน้ำ 

ตัวเองขึ้น

ก้ำวเท้ำตรงไปด้วยใบหน้ำที่มีรอยยิ้มบำงๆ ประดับอยู่

“ทัพ...”

เจ้ำของชื่อเหลียวกลับมำ คิ้วเข้มผูกติดกันเมื่อผมเข้ำถึงตัว 

ยกมือขึ้นแตะบนท่อนแขนแกร่งเบำๆ 

หันไปส่งยิ้มให้กับนะโมที่มองอยู่ “ไง”

“คุณ...วันนั้น ผมก�ำลังหำอยู่เลย ขอบคุณนะครับที่ช่วย” ผม

ก้มมองมือตัวเองที่ถูกคนตัวเล็กกว่ำจับเอำไว้ ปรำยตำมองจ้ำวทัพ

ที่จ้องมำนิ่ง สำยตำเหมือนก�ำลังจับผิดผมอยู่กลำยๆ 

“ไม่เป็นไร แล้วมำกับทัพเหรอ” ผมถำม ค่อยๆ ดึงมือตัวเอง

ออกมำ มองๆ แล้วนะโมก็น่ำรักจริงๆ นั่นแหละ ถ้ำถอดแว่นทรง

กลมออก เอำผมที่ปรกหน้ำปรกตำขึ้นก็คงจะดูดีมำก

มือผมเอื้อมเข้ำไป ท�ำท่ำจะดึงแว่นเชยๆ นั่นออก

แต่ก็ถูกจ้ำวทัพคว้ำไว้ แรงบีบและเสียงดุๆ น่ันท�ำผมสะดุ้ง 

“มึงจะท�ำอะไร”

ผมก้มมองมอืตวัเองนิง่ ยิง่ผมเงยีบกเ็หมอืนแรงบบีของจ้ำวทพั 

มันจะมำกขึ้นเรื่อยๆ แต่ผมคงไม่รู้สึกเจ็บหรอก ในเมื่อแผลที่ใจมัน

เจ็บกว่ำ แผลกำยจะไปรู้สึกอะไรอีกล่ะ
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“พี่ทัพ ท�ำหน้ำอะไรน่ะ พี่เขำยังไม่ได้ท�ำอะไรโมเลย” นะโม

พูดแทรกขึ้น แตะลงบนแขนจ้ำวทัพอีกที

แรงบีบเริ่มคลำย จ้ำวทัพปล่อยมือผมออกนิ่งๆ 

“เรำรุ่นเดียวกัน” ผมหันไปบอกคนท่ีเข้ำใจว่ำผมเป็นรุ่นพ่ี 

เหมือนนะโมจะไม่รู้จักผม ท่ำทำงไม่ได้มีกำรเสแสร้งใดๆ ให้เห็น 

คงจะไม่รู้จักผมจริงๆ นั่นแหละ ท�ำหน้ำตกใจออกมำขนำดนั้น

“จริงเหรอ! ดีจัง เรำชื่อนะโมนะ เรียนคณะวิทย์ แล้วเอ่อ...

นำย ชื่ออะไรเหรอ” เสียงตื่นเต้นในครำแรกเริ่มสั่นประหม่ำเมื่อถูก

ผมจ้องนิ่ง นะโมเผลอก้ำวถอยหลังไปหนึ่งก้ำวขยับชิดกับจ้ำวทัพที่

ยืนอยู่ข้ำงๆ 

หึ! ผมน่ำกลัวขนำดนั้นเลยเหรอ

ก็เห็นพูดไม่หยุด เลยมองก็แค่นั้น

“แชมเปญ เรียนบริหำร”

“อ๋อ โทษที เห็นพี่ทัพบอกว่ำแชมเปญเป็นเพื่อน เรำเลยนึก

ว่ำแชมเปญเป็นรุ่นพี่”

ผมหันมองแฟนตัวเองที่อยู่ๆ ก็กลำยเป็นเพื่อนกันแบบงงๆ 

งั้นเหรอ...ผมเป็นเพื่อนสินะ

“ทัพบอกแบบนั้นเหรอ”

“ใช่ เรำเอ่อ เหน็พีท่พัอุม้แชมเปญวนันัน้ ก็เลยนึกว่ำเป็นแฟน

กัน แต่พี่ทัพบอกว่ำแค่เพื่อน เรำขอโทษนะที่เข้ำใจผิด” เหมือน 

นะโมจะไม่รู้จริงๆ ว่ำผมกับจ้ำวทัพเป็นอะไรกัน เจ้ำตัวยังคงพูดนู่น

พูดนี่ ขณะที่ผมสบอยู่กับตำเรียวดุที่ให้ควำมรู้สึกว่ำงเปล่ำ

อย่ำงงั้นเหรอ...

“ทพับอกว่ำเพือ่น...กเ็พือ่นนัน่แหละ แล้วนะโมล่ะ คบกับทัพ

อยู่เหรอ” พอถูกผมถำม นะโมก็รีบส่ำยหัวทันที
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อ้ำปำกขึ้นพูดพร้อมแก้มสองข้ำงที่เริ่มแดงขึ้นมำ “ไม่ ไม่ใช่ 

เอ่อ เรำแค่บังเอิญรู้จักกัน นำนแล้วน่ะ ไม่ใช่แฟนนะ”

รู้จักกัน...นำนแล้ว?

“มำท�ำอะไรที่นี่” ผมยังไม่ทันได้พูดอะไรต่อ ก็ถูกจ้ำวทัพถำม

แทรกขึ้นมำ ดึงแขนผมเข้ำไปจนเกือบจะชิดตัว สงสัยจะลืมไปแล้ว

ว่ำผมน่ะมันแค่เพื่อน ท�ำแบบนี้เดี๋ยวนะโมก็เข้ำใจผิดอีกหรอก

“ส�ำคัญเหรอ...มึงมำท�ำอะไรล่ะทัพ แล้วท�ำแบบนี้จะดีเหรอ 

กูแค่เพ่ือนมึงไม่ใช่หรือไง” เสียงกระซิบผมดังเน้นอยู่ข้ำงๆ หูของ 

จ้ำวทัพ แค่แป๊บเดียวร่ำงผมก็ถูกดันออก พร้อมกับสำยตำคำดโทษ

ที่ถูกส่งตำมมำ

“เอ่อ...มีอะไรกันหรือเปล่ำ ดูเครียดๆ”

“เปล่ำ แจกต่อเถอะ เด๋ียวช่วย” จ้ำวทัพเป็นคนตอบ เดิน

เข้ำไปแบ่งเอำแผ่นกระดำษในมือของนะโมมำถือไว้ แจกให้กับคนที่

เดินผ่ำนไปมำ 

“แชมเปญมำหำพีท่พัใช่ไหม รอแป๊บนงึนะ เรำขอยมืพีท่พัช่วย

แจกใบปลิวก่อน มันใกล้จะหมดแล้ว” นะโมพูดบอก หันหลังวิ่งไป

แจกกระดำษในมอืให้คนนัน้ท ีคนนีท้ ีขณะทีผ่มขยบันัง่ลง จ้องมอง

ไปยังจ้ำวทัพที่มองตำมร่ำงของนะโมตลอดเวลำ

ดีจังนะ คนทีไ่ม่ต้องพยำยำมอะไรเลยกลบัอยูใ่นสำยตำตลอด

เวลำ ขณะที่ผมท�ำทุกอย่ำง...แต่ก็ยังดูไร้ตัวตนอยู่เหมือนเดิม

ทุกอย่ำงในหัวผมตอนนี้ตีรวนไปหมด

บำงที...ผมคงสุดทำงให้เดินแล้วจริงๆ 

ควำมสมัพนัธ์ของเรำในช่วงหลงัๆ ทีผ่่ำนมำจนถงึตอนนี ้อำจ

จะมีแค่ผม...ที่คิดมันไปเองทุกอย่ำง

“เสร็จแล้ว...หมดสักที อ้ำว” จ้ำวทัพหันมองตำมเสียงท่ีฟัง
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เหมอืนจะแปลกใจนดิๆ ของคนทีเ่ข้ำมำช่วยแจกใบปลวิในวนันี ้มอง

ตำมสำยตำของนะโมตรงไปยงัทีท่ีเ่คยมร่ีำงของใครบำงคนน่ังรออยู่ 

แต่กลับว่ำงเปล่ำในตอนนี้

“เมื่อกี้ยังอยู่เลย”

“ช่ำงเถอะ หวิหรอืเปล่ำ วนันีท้ัง้วนัแล้ว ยังไม่ได้กินอะไรเลย” 

ตำเรยีวดเุหลอืบมองพืน้ทีว่่ำงเปล่ำนัน่อกีรอบ ก่อนจะละควำมสนใจ

กลับมำหำเด็กตรงหน้ำ ถ้ำไม่กลับห้องตัวเอง แชมเปญก็คงไปรอที่

ห้องเขำนั่นแหละ

“ไม่ๆ พี่ทัพกลับเถอะ เผื่อแชมเปญมีธุระส�ำคัญ”

“ไปส่งมึงก่อน บอกแม่ไว้ว่ำไม่เย็นไม่ใช่เหรอ”

นะโมรีบยกมือขึ้นดูเวลำ เขำบอกแม่ว่ำจะกลับไม่เย็นมำก 

แจกเพลินจนลืมไปเลย “ก็ได้ นี่โมลืมไปเลย”
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ไม่เคยจ�า

ท้องฟ้ากว้างไกลสดุลกูตา ความมดืเริม่กลนืกนิแสงสว่าง

ให้หำยไปทีละนิด ลมเย็นพัดหอบเอำควำมหนำวมำปะทะกับ

ร่ำงกำยที่สั่นสะท้ำน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ำผมมำท�ำอะไรตรงนี้ ฟัง

เสยีงรถทีข่บัผ่ำนไปมำ ซบหน้ำลงกบัรำวสะพำน มองลงไปยังผนืน�ำ้

ที่นิ่งสงบเบื้องล่ำง

แค่มองเฉยๆ ไม่ได้คิดจะกระโดดลงไป 

ผมไม่คิดสั้นขนำดนั้น แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่ำตอนนี้รู้สึกแย่มำกแค่

ไหน กับสถำนะที่จ้ำวทัพบอกกับนะโม

เพื่อนเหรอ...

เหอะ เอำกันทุกครั้งที่เจอหน้ำ แต่บอกว่ำเป็นเพื่อน เพื่อน

นอนหรือไง ให้ตำยเถอะ ที่เห็นยังยิ้มได้ตอนนั้นน่ะ บอกเลยว่ำ

หงุดหงิดมำก จ้ำวทัพก�ำลังท�ำให้ผมเกลียดคนคนหนึ่ง ทั้งๆ ที่เขำก็

ไม่ได้ท�ำอะไรให้

แต่เพรำะนะโมได้ทุกอย่ำงที่ผมเคยต้องกำรมันจำกจ้ำวทัพ 
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ทั้งรอยยิ้ม ควำมอ่อนโยน และกำรกระท�ำที่แสดงออกมำว่ำห่วงใย

กัน นำนแค่ไหนที่ผมไม่เคยได้รับสิ่งพวกนี้ มีแต่หำเรื่องให้ทะเลำะ

กัน ผมท�ำอะไรนิด ผิดอะไรหน่อย จ้ำวทัพก็อำรมณ์เสียตลอด

ถ้ำไม่ใช่เพรำะรักจริงๆ ผมคงไม่ทนเสียใจอยู่แบบนี้

รักจนโง่ มันก็คงเป็นผมจริงๆ 

“เดีย๋วคณุ ท�ำอะไร จะกระโดดลงไปหรอืไง น�ำ้มนัเยน็นะ ตำย

ศพไม่สวยด้วย” ร่ำงผมถกูดงึถอยออกห่ำงจำกรำวสะพำนพร้อมกับ

หฟัูงท่ีหลดุออกจำกห ูเสยีงคนดงึดตูกใจนดิๆ ชะงกัไปตอนทีผ่มตวดั

สำยตำไปมอง

ก็บอกอยู่ว่ำผมไม่ได้คิดสั้นขนำดนั้น

แล้วอยู่ๆ  เดนิมำจบัต้องตัวคนอืน่แบบนีม้นัไม่ไร้มำรยำทเกนิ

ไปหน่อยหรือไง “ปล่อย หน้ำตำผมเหมือนคนจะฆ่ำตัวตำยหรือไง”

เสยีงผมกระตุกไปช่วงหนึง่เม่ือสบกบัดวงตำของคนทีจั่บแขน

อยู่ มันคล้ำยกับตำของจ้ำวทัพ แต่ผู้ชำยคนนี้ผิวขำวกว่ำ ตัวสูงกว่ำ

นดิหน่อย นอกจำกดวงตำแล้วกไ็ม่มีส่ิงไหนทีท่�ำให้ผมคดิว่ำเขำอำจ

จะเกี่ยวข้องกับจ้ำวทัพได้อีก

หรือผมจะคิดไปเอง

เพรำะพอเพ่งมองดีๆ มันก็ไม่คล้ำยเท่ำไหร่ 

ดวงตำของจ้ำวทพัดดูกุว่ำนีเ้ยอะ แต่กบัคนตรงหน้ำท่ีมองมำ

มันดูอ่อนโยน...และอบอุ่น

อบอุ่นจริงๆ นะ

ท�ำเอำผมลืมถ้อยค�ำร้ำยๆ ที่จะพูดใส่เขำไปหมดเลย

“ผมขอโทษที่เข้ำใจผิด” สีหน้ำที่เหมือนหมำตัวโตก�ำลังหงอย

ท�ำเอำผมกลอกตำขึ้นฟ้ำ จับหูฟังใส่กลับเข้ำในหูอย่ำงเดิม “ช่ำงมัน

เถอะ เอำเป็นว่ำผมไม่ได้จะฆ่ำตวัตำย หมดธรุะแล้วกช่็วยไปให้ไกลๆ 
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ด้วย ผมต้องกำรควำมเป็นส่วนตัว”

ผมหันหลังกลับไปยืนที่เดิม เท้ำแขนสองข้ำงลงบนขอบ

สะพำนเหล็ก ท�ำเป็นเมินร่ำงสูงที่เคลื่อนตัวเข้ำมำยืนด้ำนข้ำง

ก็ยังดีที่ยืนเงียบๆ ไม่สร้ำงควำมร�ำคำญให้กับผม

บรรยำกำศเริ่มหนำวเย็นขึ้นเรื่อยๆ ผมก้มมองเวลำจำก 

สมำร์ทโฟนในมือ ดึกดื่นขนำดนี้แล้ว แต่ผมก็ยังคงไม่ได้กลับห้อง  

ถ้ำนักรบไปหำมันจะต้องเป็นห่วงมำกแน่ๆ 

เฮ้อ เปลี่ยนโทรศัพท์กลับเป็นโหมดปกติก็แล้วกัน ผมเปิด

โหมดเครื่องบินมำตั้งแต่เมื่อเย็นแล้ว

ผมแตะเปลีย่นโทรศพัท์จำกโหมดเครือ่งบนิมำเป็นโหมดปกติ 

ผ่ำนไปแค่แป๊บเดียว ทั้งไลน์ ทั้งข้อควำมสำยที่ไม่ได้รับก็เด้งขึ้นเต็ม

ไปหมด ส่วนมำกก็พ่อกับแม่ และนักรบ กับเพื่อนในกลุ่มของนักรบ 

แย่ชะมัด...ผมท�ำให้คนอื่นต้องเป็นห่วงอีกแล้ว

แต่ถงึแบบนัน้...กย็งัไม่มสีกัข้อควำมจำกคนท่ีชือ่จ้ำวทัพ ไม่มี

สกัสำยทีข่ึน้โชว์ว่ำแฟน ควำมหวังน้อยๆ ดบัวบู ย้ิมสมเพชในควำม

คดิเข้ำข้ำงตวัเองว่ำบำงทจ้ีำวทพัอำจจะโทร.หำผมบ้ำงทีผ่มหำยออก

มำ แต่ทุกอย่ำงกลับว่ำงเปล่ำ 

“ท�ำหน้ำแบบนัน้ เป็นใครกเ็ข้ำใจว่ำคุณอยำกจะฆ่ำตวัตำยกัน

ทั้งนั้นแหละ” ผู้ชำยที่ยืนข้ำงๆ ผมพูดข้ึน เหมือนจะพึมพ�ำคุยกับ

อำกำศมำกกว่ำ เพรำะเขำไม่ได้มองหน้ำผมตอนพดู แล้วยงัพดูเสยีง

เบำจนแทบจะไม่ได้ยินอีกต่ำงหำก

“ผมแค่หนำว”

“คนหนำวเขำไม่ท�ำหน้ำแบกรับโลกทั้งใบแบบคุณหรอก”

“นี.่..คณุยุง่เรือ่งของคนอืน่ทีค่ณุคดิว่ำจะฆ่ำตวัตำยแบบน้ีทกุ

คนหรือไง” ผมบอกไปอย่ำงเหลืออด บอกตรงๆ ว่ำผมไม่ชอบให้
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ใครมำวุ่นวำยกับเรื่องส่วนตัวของผม

“กไ็ม่...คณุคนแรก มันกน็ำนแล้วนะ” ประโยคสดุท้ำยเหมอืน

จะแค่ขยบัปำกแต่ไม่ออกเสยีง ผมเลยไม่รูว่้ำอกีฝ่ำยพดูอะไรออกมำ 

คงเพรำะเพลงที่ดังกรอกอยู่ในหูด้วยแหละ

ผมดึงหูฟังออก หันไปเผชิญหน้ำกับคนแปลกหน้ำข้ำงๆ 

“คุณพูดอะไรนะ”

“ผมบอกว่ำไม่ คุณน่ะคนแรก”

“หลังจำกนัน้อกี” ผมยงัคงถำมต่อ กท็ีไ่ด้ยินเมือ่กี ้มนัเหมอืน

จะมำกกว่ำนั้นนะ

“ไม่ได้ยินก็ช่ำงเถอะ ผมไปดีกว่ำ”

เอ้ำ แล้วก็ไปจริงๆ ด้วยนะ เดินไปขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค ์

ตัวเองที่จอดอยู่แล้วก็ขับออกไปเฉยๆ เหมือนกับว่ำไม่เคยพูดเคย

คุยกับผมมำก่อน 

อะไรของเขำ...

เฮ้อ ผมเองก็คงต้องกลับแล้วเหมือนกัน

ผมเดินเข้ามาในห้องด้วยความเหนื่อยล้า เพิ่งโทร.บอก

พ่อกับแม่ว่ำจะกลับไปหำพรุ่งนี้ จำกที่ตั้งใจว่ำจะอยู่กับจ้ำวทัพก็

เปลี่ยนแผนใหม่หมด ถึงจะโดนบ่นเรื่องที่ผมไม่รับสำย แต่พ่อก็ยัง

อำรมณ์ดีขึ้นมำกกว่ำตอนที่ผมบอกว่ำจะไม่กลับ

คงต้องขับรถไปเอง...เพรำะเหมือนนักรบมันจะโกรธผมเข้ำ

แล้ว

ผมวำงโทรศพัท์ลงบนหวัเตยีง หยบิผ้ำเชด็ตวัเตรยีมท่ีจะอำบ

น�้ำ ยังไม่ทันที่จะได้ถอดเสื้อออก เสียงเคำะประตูห้องของผมก็ดัง

ข้ึน เข้ำใจว่ำน่ำจะเป็นนกัรบ ผมถงึได้เดนิออกมำจำกห้องนอน ตรง
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ไปที่ประตูห้องด้ำนหน้ำ ยื่นมือไปเปิดประตูดึงออก

“ไหนบอกว่ำโกรธกู...ทัพ”

ไม่ใช่นกัรบอย่ำงทีผ่มคดิ แต่เป็นคนท่ีผมไม่คดิว่ำจะมำยืนอยู่

ตรงนี้...จ้ำวทัพ

“ตกใจขนำดนั้นเลย ท�ำไม นัดใครไว้ล่ะ” จ้ำวทัพแทรกตัวเข้ำ

มำในห้อง ทั้งๆ ที่สมองสั่งให้ปิดประตูตั้งแต่เห็นใบหน้ำดุๆ นั่น แต่

ร่ำงกำยผมกลบัไม่ยอมขยบั ถกูจ้ำวทพัดนัเข้ำมำด้ำนในพร้อมประตู

ที่ถูกปิดลง

“...”

“ตอบค�ำถำมกูสิ”

“อย่ำ...ออกไป มึงกลับไปเถอะทัพ” ผมยกมือดันใบหน้ำท่ี

โน้มลงมำคลอเคลยีอยูต่รงแก้ม ฝ่ำมอือุน่ขยบัเลือ่นมำตำมเอวท�ำให้

ร่ำงกำยผมสั่น “กูพอแล้วทัพ”

ควำมรู้สึกผมก�ำลังอ่อนแอลงเรื่อยๆ คล้ำยก�ำลังจะพังทลำย

“...”

“กูอยำกเลิก” ผมพูดบอกเมื่อเรำต่ำงก็เงียบลงทั้งคู่ 

จ้ำวทัพเงยสบจ้องเข้ำมำในตำผมเงียบๆ มุมปำกขยับยกขึ้น 

เชยคำงผมขึน้ให้ปลำยจมูกสัมผสัโดนกนั “เลกิเหรอ แน่ใจเหรอแชม”

“...”

“มึงน่ะ...ท�ำใจเลิกกับกูได้จริงๆ งั้นเหรอ”

ค�ำตอบของผมถกูกลนืหำยไปพร้อมกบัรมิฝีปำกทีแ่นบลงมำ 

จ้ำวทพัออกแรงรวบร่ำงผมตรงึเอำไว้ไม่ให้ขยับหนี เพียงแค่จูบเดยีว 

แค่ริมฝีปำกร้อนๆ แนบลงมำก็หักล้ำงควำมคิดทุกอย่ำงในหัวผม

ร่ำงกำยโอนอ่อนไปตำมสัมผัสที่คุ้นชิน

โทรศัพท์ในมือผมหล่นลงบนพื้นเมื่อจ้ำวทัพดันร่ำงผมถอย
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หลัง

แค่นั้นก็พอแล้ว ที่ท�ำให้ผมมีสติขึ้นมำ

พรึ่บ!

“มงึจะไม่กลบัใช่ไหม” เสยีงผมหอบเครอื พยุงร่ำงตวัเองไม่ให้

ล้มกองไปบนพืน้เพรำะสมัผสัจำบจ้วงของจ้ำวทพัเมือ่ก้ี ผมก้มหยิบ

โทรศพัท์ทีต่กพืน้ ติดกระดุมเส้ือทีห่ลุดลุ่ยจนเรยีบร้อย แล้วหนักลบั

มำสบตำกับจ้ำวทัพอีกรอบ

ในเมื่อมันไม่กลับ ผมจะไปเองก็ได้

“งั้นกูไปเอง ออกไปแล้วก็ล็อกห้องกูด้วย...ส่วนคีย์กำร์ด 

คอนโดฯมึง กูจะเอำไปคืนไว้ที่ตู้รับจดหมำยของคอนโดฯมึงก็แล้ว

กัน” ผมตัดบทแค่นั้น เดินผ่ำนร่ำงสูงเข้ำไปหยิบกระเป๋ำสตำงค์และ

กุญแจรถติดมือมำ

ไม่รู้เลยว่ำจะไปไหน รู้แค่ถ้ำผมยังอยู่ที่นี่ต่อ ผมจะต้องยอม

ให้จ้ำวทัพอีกครั้งแน่ๆ 

ปิดประตูรถนั่งคิดอยู่นำนหลังจำกหนีจ้ำวทัพลงมำ ผมไม่

อยำกไปหำพ่อกับแม่ตอนนี้ มันดึกแล้ว...ผมไม่อยำกรบกวนท่ำน 

ไม่อยำกให้ท้ังสองคนต้องมำเป็นห่วงว่ำท�ำไมผมถึงเปลี่ยนใจกลับ

เอำดึกดื่นแบบนี้ และระยะทำงมันก็ไม่ใช่ใกล้ๆ ด้วย

ผมเห็นรถจ้ำวทัพจอดอยู่ไม่ไกล และดูเหมือนเจ้ำของรถจะ

ไม่ยอมลงมำสักที ไม่รู้ว่ำรออะไร แต่เมื่อจ้ำวทัพอยำกอยู่ ก็ให้อยู่

ไป ผมบอกแล้วไงว่ำผมจะไปเอง

ดีที่มันเป็นช่วงวันหยุด

รถในช่วงดึกเลยไม่ติดเท่ำไหร่ กำรจรำจรไม่หนำแน่นเท่ำกับ

ช่วงเวลำปกติ ผมขับไปตำมเส้นทำงที่จดจ�ำอยู่ในหัว นอกจำก 

คอนโดฯของจ้ำวทพั กค็งเป็นบ้ำนเช่ำของนกัรบเนีย่แหละ ทีผ่มจ�ำได้
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ผมจอดรถที่หน้ำบ้ำนเช่ำขนำดกลำง แต่ก็ไม่กล้ำลงไป อย่ำง

ที่บอกว่ำนักรบมันโกรธผมที่ผมเปิดโหมดเครื่องบินแล้วยังตัดสำย

มันทิ้งตอนที่อยู่บนสะพำน 

หรือผมควรจะไปที่อื่น...

เอนหัวพิงไปกับเบำะรถเงียบๆ 

จ้ำวทพัจะกลบัไปหรอืยงั บำงททีีม่นัมำหำผม...มนัอำจจะมำ

ขอโทษผมหรือเปล่ำ 

ผมอยำกคิดเข้ำตัวเองแบบนี้อีกสักครั้ง แต่ประสบกำรณ์ที่

ผ่ำนๆ มำก็สอนให้รู้แล้วว่ำจ้ำวทัพไม่เคยแคร์ผม ไม่เลยแม้สักนิด

เดียว ผมลองมำหมดทกุวธิแีล้วทีจ่ะท�ำให้จ้ำวทพัสนใจกนับ้ำง เหลอื

แค่อย่ำงเดียวคือน�้ำตำ...

ซึ่งผมจะไม่มีวันยอมร้องไห้ หรือเสียน�้ำตำออกมำแน่ๆ 

น�้ำตำหมำยถึงควำมอ่อนแอ ผมจะร้องไห้ไม่ได้ ต่อให้เสียใจ

มำกแค่ไหน ผมก็จะไม่ร้องออกมำเด็ดขำด

ปึกๆ 

ผมสะดุ้งเฮือก

ยกมือลูบหน้ำตัวเองแผ่วเบำ ก่อนจะหันไปมองคนที่ยืนอยู่

ด้ำนนอกรถ เคำะลงบนกระจกด้วยใบหน้ำเรยีบเฉย แต่สำยตำคูน้ั่น

ก�ำลังแสดงควำมเป็นห่วงออกมำอย่ำงชัดเจน

ควำมเข้มแข็งที่เคยมีมำพังครืนลงจนหมด ประตูรถถูกผมดัน

เปิด ร่ำงของนกัรบเซเลก็น้อยเมือ่ถกูผมโถมตวัเข้ำกอด โอบรดัรอบ

ร่ำงสูงใหญ่ของเพื่อนสนิทแน่น

“...กินข้ำวมำหรือยัง”

“ยัง”

“เข้ำบ้ำน พวกเพือ่นๆ กมูนัเห็นรถมงึ พวกมนัดใีจทีม่งึมำนะ”
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“รบ”

“ไปกินข้ำวกัน”

นักรบลูบหัวผมเบำๆ ดันร่ำงผมออกจำกตัวก่อนจะจับจูงให้

เดินตำมเข้ำไปด้ำนใน เพื่อนของนักรบอยู่กันครบจริงๆ แต่ละคน

โบกมือทักทำยมำ ขยับเว้นที่ว่ำงให้ผมนั่งลงข้ำงๆ นักรบ ล้อมรอบ

หม้อสุกี้ที่ก�ำลังเดือด

“ไม่โกรธกูแล้วใช่ไหม” หัวผมวำงพิงไปบนไหล่กว้ำง มอง

บรรดำของกินที่ถูกเพื่อนของนักรบคีบมำวำงให้ด้วยรอยยิ้มบำงๆ 

“โกรธ แต่ให้ท�ำยังไง ไล่มึงกลับไปเหรอ กูจะไม่ถำมว่ำไอ้ทัพ

มันท�ำอะไรมึง แล้วมึงก็ช่วยเลิกพูดถึงมันด้วย เพรำะถ้ำกูทนไม่ไหว

ขึ้นมำ กูจะตำมไปกระทืบหน้ำมันถึงที่เลยคอยดู” 

“กูเลิกกับทัพแล้ว”

ทุกเสียงเงียบลงหลังจำกผมพูดจบ

นกัรบชะงกัค้ำง หันมำมองเหมอืนจะไม่เชือ่ เช่นเดยีวกบัพวก

เพื่อนๆ ของนักรบที่เหมือนจะไม่เชื่อเช่นกัน

“กินซะ คืนนี้ก็นอนห้องกูแล้วกัน”

หลังจากวันนั้นมา ก็ผ่านไปเกือบอาทิตย์ท่ีผมเลิกกับ 

จ้ำวทพั เพยีงแต่คนทีรู่ส่้วนมำกจะเป็นพวกเพือ่นสนิท ช่วงน้ีผมขลุก

อยู่กับพวกนักรบบ่อยๆ จนกลำยเป็นว่ำตอนนี้สนิทกับเพื่อนมัน

เกือบทุกคน แต่ก็ไม่ได้สนิทถึงขั้นจะพูดคุยได้ทุกเรื่อง

นักรบเรียนคณะเดียวกับผม ส่วนเพื่อนๆ มันน่ะวิศวะหมด

เลย 

ท่ำทำงแต่ละคนหำเรือ่งชวนตสีดุๆ แต่พอได้คยุเล่นแล้วกไ็ม่มี

อะไรเลยจริงๆ ทุกคนอำรมณ์ดี ติดเล่นกันเกือบจะตลอดเวลำ แต่
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ถ้ำมีเรื่องขึ้นมำก็ยังน่ำกลัวอยู่ดี

ผมพยำยำมเลีย่งทีจ่ะไปแถวตกึคณะแพทย์ ไม่ไปในท่ีท่ีคดิว่ำ

จ้ำวทัพจะไป ทั้งๆ ที่ก้อนเนื้อในอกมันเรียกร้องเกือบตลอดเวลำ 

นกัรบบอกว่ำผมชอบเหม่อ ชอบมองไปทีต่กึแพทย์บ่อยๆ เวลำเรยีน 

ผมเองก็รู้ตัวเองดี...ว่ำก�ำลังคิดถึงจ้ำวทัพมำกขนำดไหน

ข่ำวของจ้ำวทพักบันะโมเริม่มกีระแสขึน้มำพร้อมกบัค�ำนนิทำ

ต่ำงๆ นำนำ

ส่วนผม...ถ้ำนะโมโดน ผมจะไปเหลืออะไรล่ะ แต่ผมน่ะโดน

แค่ค�ำพูดประมำณว่ำผมก�ำลังจะถูกจ้ำวทัพเขี่ยทิ้งก็เท่ำนั้น ซึ่งผมก็

ปล่อยให้มันผ่ำนหูไป คนเขำมีปำกจะพูด ผมจะไปว่ำอะไรได้ล่ะ

เรื่องที่พูดก็เรื่องจริง ผมจะไปดิ้นแก้ข่ำวให้เสียเวลำในกำรใช้

ชีวิตท�ำไม

วันนี้ผมมีนัดต่อตอนเย็นกับพวกเพื่อนๆ ของนักรบ

ระหว่ำงที่ก�ำลังเก็บของ เสียงสั่นเตือนข้อควำมเข้ำจำกไลน์

ท�ำให้ผมหยุดมือ หยิบโทรศัพท์ที่วำงอยู่บนโต๊ะขึ้นเลื่อนอ่ำน

เมษ : แชม พี่วานช่วยอะไรได้ไหม 

 ทัพมันไม่สบาย ช่วยเข้าไปดูแลมันให้หน่อยได้ไหม

ผมอ่ำนข้อควำมค้ำงไว้อย่ำงนั้น กวำดข้ำวของบนโต๊ะลง

กระเป๋ำก่อนจะรบีวิง่ออกจำกห้องเรยีน ส่งข้อควำมไปบอกนักรบว่ำ

ผมอำจจะไม่ไปแล้ว ให้พวกมันดื่มกันก่อนเลย 

จ้ำวทัพไม่ค่อยป่วย ช่วงที่คบกันมำนำนๆ ครั้งถึงจะเห็นมัน

ป่วยที แต่ก็จะเป็นหนัก ซมจนส้ินฤทธิ์ทุกที ผมต้องคอยดูแลอยู่

ตลอด 
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ที่ป่วยคงเพรำะไม่ดูแลตัวเองน่ะสิ เอำแต่เรียน ถ้ำไม่เรียนก็

เที่ยว เรียนหมอภำษำอะไรก็ไม่รู้ ถึงได้ปล่อยให้ตัวเองไม่สบำยได้ 

ไม่ดูแลตัวเองบ้ำงเลย

ผมมำถงึคอนโดฯจ้ำวทพัในเวลำไม่นำน ขอกุญแจจำกพ่ีท่ีผม

เคยเอำกุญแจมำคืนไว้ ก้มมองถุงยำกับถุงโจ๊กในมือเมื่อมำหยุดอยู่

ตรงหน้ำห้องเดิมที่คุ้นเคย

ผมไขกุญแจเงียบๆ รู้สึกถึงแรงสั่นที่มือตัวเอง

เปิดดันเข้ำไปช้ำๆ กวำดตำมองไปทั่วห้องทึบแสงที่ไร้คน

จ้ำวทัพคงอยู่ในห้องนอน

แกร๊ก!

...จริงๆ ด้วย

สภำพห้องสะอำดสะอ้ำน จ้ำวทัพนอนหลับตำเงียบอยู่บน

เตียง ขณะที่ผมเดินตรงเข้ำไปหำ วำงมือลงบนหน้ำผำกกว้ำง ส่ง

เสียงเรียกชื่อให้อีกคนลืมตำตื่น

“ทัพ...ตื่นเร็ว ไหวหรือเปล่ำ”

ตัวรุมๆ นะ

“ทัพ”

ดวงตำเรยีวดลุมืขึน้ท�ำเอำผมสะดุง้แทบร่วงจำกขอบเตยีง แต่

กถ็กูจ้ำวทพัโอบรัง้รอบเอวเอำไว้ ท่ำทำงดสูบำยดขีองอกีฝ่ำยท�ำเอำ

ผมตกใจ ก็ไหนพี่เมษบอกว่ำจ้ำวทัพไม่สบำย

“มึง...ไม่สบำยไม่ใช่เหรอ”

“...”

“ทัพ”

“กูแค่ทวงของของกูคืนเท่ำนั้น แชมเปญ”

ค�ำพูดนั้นท�ำให้ผมรู้ว่ำตัวเองถูกหลอกให้มำที่นี่
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“...”

“พูดสิ...ว่ำมึงไม่คิดถึงกู ปฏิเสธออกมำสิว่ำมึงไม่ต้องกำรกู” 

จ้ำวทัพขยับไล้มือตัวเองขึ้นมำตำมใบหน้ำผม บดคลึงปลำยน้ิวลง

บนริมฝีปำกผมที่ขยับพูด

“เรำเลิกกันแล้ว”

“...กูบอกแล้วไง ว่ำมึงน่ะท�ำใจเลิกกับกูไม่ได้หรอกแชมเปญ 

ถ้ำท�ำได้ มึงคงไม่มำนอนอยู่บนเตียงกูในตอนนี้หรอก”

...

นั่นสินะ...

ผมแพ้อีกแล้ว...แพ้ให้กับจ้ำวทัพทุกทำงจริงๆ 

แม้เธอท�าเจบ็เท่าไรไม่เคยจดจ�า...ไม่เคยจะตอกและย�า้ความ

เสียใจ ที่เธอเคยท�าไว้...


