
~ วาฬกลิ้ง ~

‘เรื่องมันมีอยู่ว่า...’
นิ้วของผมที่ก�ำลังจรดลงบนแป้นพิมพ์แม็คบุ๊กเครื่องประจ�ำตัว

ชะงักไปจังหวะหนึ่งเมื่อหูได้ยินเสียงเครื่องยนต์แล่นเข้ำมำใกล้ เป็น
เพรำะบรรยำกำศแถบนี้ค่อนข้ำงจะเงียบเชียบ พอมีเสียงอะไรนิด 
อะไรหน่อยก็แทบไม่ต้องเงี่ยหูฟังให้เสียเวลำ

ผมนั่งอยู่ตรงโต๊ะตัวกลมขำสูงใกล้หน้ำต่ำง คิ้วกระตุกอย่ำง 
ช่วยไม่ได้ ได้แต่ภำวนำว่ำขอให้ไอ้รถคันน้ันมนัขบัผ่ำนมำแล้วกผ่็ำนไป  
ตัวเองจะได้รวบรวมสมำธิกลับมำกดแป้นตรงหน้ำต่อ แต่ว่ำ...

ติ๊งหน่อง
ดูท่ำวันนี้ผมจะไม่ค่อยมีดวงเท่ำไหร่
ผมเปลี่ยนจำกกำงฝ่ำมือเป็นก�ำ ก�ำแล้วแบอยู่อย่ำงนั้น เงยหัว

จนคอพับคอเอนไปด้ำนหลังแล้วหลับตำด้วยสีหน้ำเซ็งสุดขีด ยกมือ
ทั้งสองข้ำงข้ึนตีแก้มตัวเองดังเพียะ รู้สึกหงุดหงิดจนไม่รู้จะระบำย
อำรมณ์กับอะไร

“พี่จีน!”
“...”

นับ 0
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~ นับสิบจะจูบ เล่ม 1 ~

“พี่จีนนน! อยู่บ้ำนใช่ปะ เปิดประตูให้ผมหน่อยดิ!”
โอย ไอ้เหี้ย
เสียงถอนหำยใจดังขึ้นเฮือกใหญ่ ยกมือถอดแว่นก่อนกระโดด

ลงจำกเก้ำอีท้ีไ่ปขอซือ้ต่อมำจำกในผับเพ่ือใช้นัง่ให้ระดบัพอดเีข้ำคูก่บั
โต๊ะตัวดังกล่ำว เดินดุ่มๆ ไปปลดล็อกประตูบ้ำน ตัวล็อกที่ติดเอำไว้
หลำยอันถูกปลดออกทีละอัน ตั้งแต่มุมสุดขอบประตูด้ำนบนลงมำ
จนถึงลูกบิดประตู ตำมด้วยโซ่คล้องเป็นล�ำดับสุดท้ำย

พอบำนไม้หนำหนักถูกเปิดออก ผมก็มองเห็นร่ำงเล็กค่อนไป
ทำงเตี้ยของคนที่มำก่อควำมวุ่นวำยแต่เช้ำยืนอยู่

“ไอ้หิน...”
“พี่จีน หวัดดีครับ”
“มำท�ำไมเนี่ย กูบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่ำอำทิตย์นี้ทั้งอำทิตย์

อย่ำได้โผล่หน้ำโง่ๆ ของมึงมำ”
คนถูกว่ำยิ้มแป้นแล้น ยกมือประสำน “โทษทีพี่ แต่มีเรื่องด่วน

จริงๆ”
“ด่วนแค่ไหนกไ็ม่ด่วนไปกว่ำต้นฉบบักหูรอก มึงเป็นคนบอกเอง

ไม่ใช่รึไงว่ำเรื่องนี้ให้เวลำแค่ห้ำเดือน กูเพิ่งจะหำข้อมูลเสร็จเม่ือวำน 
ก�ำลังจะเริ่มพิมพ์มึงก็มำก่อกวนกูแล้ว”

“เฮ้ย! อย่ำเพิ่งเกรี้ยวกรำดดิครับ ผมมีเรื่องด่วนจะคุยกับพี่
จริงๆ”

“...”
“จริงๆ นะ สำบำน”
“ถ้ำไม่จริงกูจะเอำมีดมำแทงมึง”
“เอ่อ คือมันจริงๆ แต่พี่ต้องดูมุมมองคนประกอบด้วยนะ 

ส�ำหรับผมมันด่วนอะ”
ผมรู้สึกอยำกยกสองน้ิวข้ึนไปจิ้มตำที่กลอกล่อกแล่กไปมำของ

ไอ้รุน่น้องตรงหน้ำซะเหลอืเกนิ แต่สดุท้ำยเพรำะรูว่้ำทีม่นัมำคงไม่พ้น
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~ วาฬกลิ้ง ~

ธุระเก่ียวกับต้นฉบับของผม เลยได้แต่หมุนตัวหันหลังกลับเดินน�ำ 
เข้ำมำในบ้ำน ได้ยินเสียงมันพุ่งพรวดตำมเข้ำมำพร้อมปิดประต ู
ถอดรองเท้ำอย่ำงว่องไวเหมือนกลัวผมจะเปลี่ยนใจ

ผมทิง้ตัวน่ังลงบนโซฟำ โต๊ะเต้ียตรงหน้ำยงัมีบรรดำกองหนงัสือ 
เอกสำรทีเ่ขยีนด้วยดินสอบ้ำงปำกกำบ้ำงเละเทะเตม็ไปหมด บำงส่วน
ถกูขย�ำถกูฉกีทิง้ รวมทัง้จำนทีเ่ลอะเศษขนมปังและแก้วมัคเป้ือนครำบ
กำแฟด้วย

มือขยับไปเลื่อนแก้วดังกล่ำว
“ไปชงมำให้กูดิ๊ ไป”
“ลำเต้เหมือนเดิมนะ” มันว่ำ ก่อนจะเก็บจำนแก้วทั้งหมดบน

โต๊ะไปวำงไว้ที่ซิงก์ในครัว
ผมมองตำมหลงันดิหน่อย ก่อนจะเลือ่นสำยตำมำเป็นกองของ

ที่ยังรกตรงหน้ำ ทั้งหมดน่ีผมน่ังสุมหัวอยู่กับมันมำเกือบครึ่งค่อนคืน 
พอเรียบร้อยแล้วถึงได้หอบร่ำงขึ้นไปนอนเมื่อสักตีสำมกว่ำๆ เห็นจะ
ได้ ตั้งนำฬิกำปลุกตื่นขึ้นมำอีกทีก็ตอนเก้ำโมงเช้ำ ซัดของกินไป 
นิดหน่อยแล้วเริ่มเปิดคอมพ์พิมพ์งำน

งำนหลักของผมคือกำร ‘เขียนนิยำย’
ใช่ เขียนนิยำยเนี่ยแหละ ตั้งแต่จบมำรำวๆ สำมสี่ปีก่อนก็เคย

เดินร่อนใบสมัครเสนอตัวเองกับบริษัทต่ำงๆ ตำมคณะวิชำที่ตัวเอง
เรยีนมำอยูห่รอก แต่ท�ำไปท�ำมำก็รูส้กึว่ำตัวเองเป็นคนประเภทไม่ชอบ
โดนก�ำหนดกะเกณฑ์หรือตีกรอบให้ท�ำนั่นท�ำนี่วนลูปเดิมๆ ไปวันๆ 
สักเท่ำไหร่ เลยพยำยำมหำงำนอื่นที่คิดว่ำเหมำะไปด้วยในตัว

ระยะหลังๆ ไอ้งำนประเภทฟรีแลนซ์ได้รับควำมนิยมมำกขึ้น 
จะท�ำเมื่อไหร่ก็ได้ ที่ไหนก็ได้ นอนตอนไหนก็ได้ แค่มีเดดไลน์ก�ำหนด
ไว้ ตอนนั้นผมเลยลองแอบทำงบริษัทท�ำกรำฟิกฟรีแลนซ์ดูก่อน

งำนไม่น่ำเบือ่ แต่กไ็ม่ค่อยอยูต่วัเท่ำไหร่ ลองท�ำควบสองอย่ำง
ไปเรือ่ยๆ จนกระทัง่ไม่รูนึ้กคึกอะไร หลงัจำกได้นัง่ดหูนงัไซไฟเรือ่งหนึง่
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ฆ่ำเวลำขณะกินข้ำวก็อยำกจะสร้ำงเรื่องข�ำๆ ของตัวเองดูบ้ำง
ควำมจริงผมเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้ว ดูได้ทุกรูปแบบ โดย

เฉพำะหนังแนวเอเลี่ยนหรือสัตว์ประหลำดกินคนตั้งแต่ฟอร์มยักษ ์
ไปจนถึงเกรด B ไม่น่ำเชื่อ พอได้เขียนเรื่องแฟนตำซีกึ่งวิทยำศำสตร์
ข้ึนมำเร่ืองหนึ่งแล้วอัพลงเว็บไซต์ชื่อดัง เรตติ้งมันดีผิดหูผิดตำจน 
น่ำแปลกใจ ทั้งที่อัตรำคนอ่ำนทั่วไปส่วนมำกจะชอบนิยำยรักหรือ 
คอเมดี้กันซะส่วนใหญ่

จังหวะนั้นแหละที่รู ้ตัวว่ำกำรกดนิ้วลงบนแป้นพิมพ์บรรยำย 
ตัวหนังสือจำกภำพในหัวมันสนุกแล้วก็ผ่อนคลำยมำกกว่ำฟรีแลนซ์
หรือนั่งหลังขดหลังแข็งเป็นพนักงำนออฟฟิศตั้งแยะ

เพรำะงั้นในปีที่สองถึงได้หยุดงำนทั้งคู่แล้วมำพนันเอำกับกำร
เขียนนิยำยเต็มตัว...

จริงๆ พออำยุย่ีสิบห้ำย่ีสิบหกอย่ำงตอนนี้ ย้อนกลับไปช่วงที่
ลำออกจำกงำนแบบไม่คิดหน้ำคิดหลังก็นึกด่ำตัวเองอยู่ในใจยำว
เหยียดเหมือนกัน

ผมแม่งบ้ำบิ่นเกินไปแล้ว ถ้ำเขียนแล้วไม่ฮอตไปไม่รอด 
ไม่เท่ำกับว่ำผมไส้แห้งอดตำยหรอกเหรอ แต่สมองอีกฝั่งก็แก้ตัวให ้
ตัวเองว่ำ ‘บังเอิญมึงโชคดีน่ะสิไอ้จีน มันไม่ใช่แบบนั้น เพรำะนิยำย 
มึงขำยได้!’

ผมเลยเขียนนิยำยแนวแฟนตำซีสลับกับสยองขวัญตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมำ

ชวีติก็แฮปป้ีดขีึน้ แต่...แฮปอยูไ่ด้รำวๆ สองปี จู่ๆ  เมือ่ห้ำเดอืน
ก่อนบก.ก็ต่อสำยเข้ำมำหำแล้วขอคยุด้วยยำวเหยยีด ตอนนัน้ชกัแม่น�ำ้
ทั้งห้ำอะไรไม่รู้ยืดยำวประมำณว่ำ อยำกให้มำช่วยเขียนต้นฉบับแนว
อื่นเพื่อเอำไปออกในงำนหนังสือ งำนใกล้จะถึงแล้วแต่ยังหำต้นฉบับ
เข้ำตำไปออกไม่ได้ แค่เรือ่งเดยีวเท่ำนัน้ พีเ่ชือ่ว่ำจนีท�ำได้ หัวหน้ำใหญ่
ก็อนุมัติมำแล้ว



11

~ วาฬกลิ้ง ~

สรุปสัน้ๆ ได้ใจควำมว่ำ...ให้ผมช่วยมำเขยีนนยิำยแนวบอยเลิฟ

“พี่จีน กาแฟได้ละ”
เสยีงพร้อมแก้วมคัทีถ่กูยกมำจ่อตรงหน้ำท�ำให้ผมรูสึ้กตวั เอ้ือม

มือไปรับมำแล้วจรดขอบแก้วแนบริมฝีปำก “ขอบใจ”
“โทษทีที่มำกวนเวลำพิมพ์ต้นฉบับนะพี่”
“อืม”
“พอดีเรื่องแคสติ้งพระนำยจำกเรื่องวิศวะผัวโหด...”
“...” กำแฟในมือผมเกือบกระฉอกเล็กน้อยจำกอำกำรรับไม่ได้ 

แต่ก็ขยับนิ้วรัดรอบหูหิ้วใหม่ให้มั่นคง
“นิยำยวำยเรื่องแรกของพี่ วิศวะผัวโหดอะ”
“ไอ้สัส กูรู้แล้วว่ำนิยำยกูชื่ออะไร มึงจะพูดซ�้ำๆ ย�้ำๆ หำอะไร”
คนฟังหัวเรำะ เจตนำชัดเจนเลยว่ำจงใจจะพูดหยอกล้อให้ 

ผ่อนคลำย แต่ฟังแล้วยิง่หวัเสยีมำกกว่ำ “โทษทีๆ  นัน่แหละ เอำเป็นว่ำ
เรื่องแคสติ้งพระนำยนิยำยพี่อะรอบแรกเรียบร้อยแล้วนะ”

“...”
หน้ำผมยังบึ้งอยู่ เลยไม่ได้ตอบอะไรมันกลับไปนอกจำกหน้ำ

บึ้งๆ อย่ำงนี้
วกกลับมำพูดเรื่องกำรที่ผมถูกบก.ไหว้วำนให้เขียนนิยำยแนว 

BL ต่อครู่หนึ่ง...
บรรณำธกิำรแกโน้มน้ำวผมว่ำช่วงนีน้ยิำยแนวนีไ้ด้รบัควำมนยิม

มำก ส�ำนักพิมพ์ที่ผมสังกัดอยู่ไม่ใช่ส�ำนักพิมพ์เล็กๆ ขี้ๆ เลยมีหมวด
ส�ำหรับตีพิมพ์แยกออกไปมำกมำย ทั้งแฟนตำซี สยองขวัญ รัก 
โรแมนติก ไลท์โนเวล ไปจนถึงหมวดนิยำยแปลจำกจีนหรืออังกฤษ 
เพรำะฉะนั้นส�ำหรับหมวดชำยรักชำยจะไม่มีก็แปลกแล้ว

แต่...เอำตรงๆ คือ จะมำเอำอะไรกับผู้ชำยธรรมดำๆ ที่ไม่เคย
แม้แต่จะอ่ำนนิยำย BL วะ
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แน่นนอนว่ำผมค้ำนหัวชนฝำ ไม่มีทำง และไม่มีวันจะมีทำง 
หนักแน่นในค�ำตอบสุดๆ แต่ผมมันอ่อนประสบกำรณ์เองที่คิดว่ำ 
ตัวเองมีสิทธิ์มีเสียงจะปฏิเสธได้ เพรำะถึงนิยำยผมจะขำยออก แต่
ส�ำนกัพิมพ์ก็ใช่ว่ำจะมผีมคนเดยีวทีไ่หน ถ้ำถกูปฏเิสธต้นฉบบัเล่มต่อๆ 
ไป และส่งที่ไหนก็วืด ผมก็ต้องหันมำยอมแพ้ยกธงขำวให้บก.อยู่ดี

ผมเองก็เห็นใจบก.นะ งำนหนังสือที่จะถึงพวกเขำตั้งใจจะท�ำ
เป็นโปรเจก็ต์ แต่หำนกัเขยีนถกูใจไม่ได้ บก.ใหญ่ชอบกำรบรรยำยของ
ผมเป็นพิเศษ ลองส่งพล็อตมำให้เขียนดู ตำมด้วยหนังสือ กำร์ตูน ทั้ง
ไทยและเทศมำให้ศึกษำเป็นตั้ง

มัดมือชกชัดๆ ไม่สิ มัดเท้าเหยียบด้วยซ�้า
บอกก่อน ผมไม่ได้รงัเกยีจอะไรกบัควำมสมัพนัธ์ของผูช้ำยและ

ผู้ชำยที่ได้อ่ำนหรอกนะ มองว่ำมันคือเรื่องรำวของควำมรักแบบหนึ่ง 
เป็นหนังสืออย่ำงหนึ่ง ถือเป็นกำรเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้แก่นักเขียนที่
ยงัไม่เคยอ่ำนแนวแบบนีด้้วยซ�ำ้ เพยีงแต่ว่ำถ้ำจะให้เขยีน...ผมกไ็ม่ไหว
และคิดว่ำตัวเองยังมือใหม่เกินไป

แต่ก็นัน่แหละ สดุท้ำยผมกต้็องหยดุพกังำนตวัเองเอำไว้แล้วมำ
เปิดต้นฉบับ BL ตำมค�ำบก.จนได้ พมิพ์ได้สีต่อนกต็ัง้ชือ่เรือ่งเป็นภำษำ
อังกฤษคูลๆ ส่งไปให้ตรวจ แต่ถูกเมลกลับมำว่ำให้เปลี่ยนชื่อเป็น 
‘วิศวะผัวโหด’ แทน

ชื่อแม่งไม่ได้เข้ำกับควำมเป็นผมเลยสักนิดเดียว
สุดท้ำย...เหลือเชื่อที่นิยำยดันดังจนได้ท�ำเป็นซีรี่ส์ ฝ่ำยกอง

บก.ดีใจกันมำก รำยได้ที่ผมได้รับมำก็เยอะขึ้นด้วย กลำยเป็นว่ำพอ
นำมปำกกำของนิยำยบอยเลิฟมีชื่อเสียง ผมเลยต้องเขียนต่อไป

“อย่ำงอนดิพี่ แก้มพองอีกแล้ว”
“มึงสิแก้มพอง” ผมกัดฟันว่ำ วำงแก้วกำแฟลงกับจำนรอง 

เสียงดังเป็นพิเศษ “แล้วยังไง แคสติ้งรอบแรกผ่ำนแล้วไง”
“คดัเลอืกรอบสองเสนอทีป่ระชมุบก.บอกให้พีล่องแวะไปดดู้วย”
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“ให้เขำจัดกำรเลย” ผมสวนทันที
“เฮ้ย! ไม่ได้ดิ”
“ท�ำไมจะไม่ได้”
“ที่ผมพูดนี่ก็เพื่อพี่นะ พี่จะได้ออกควำมเห็นนั่นนี่ได้ คนที่รู ้ 

คำแร็กเตอร์ของพระนำยมำกที่สุดก็คือคนเขียนนะครับ”
“แต่เรื่องแคสต์ให้ใครก็ได้เถอะ มึงสุ่มคนอ่ำนมำสักคนเขำยัง

ตอบได้เลย”
“บ้ำแล้ว จะไปมีคนรู้ดีกว่ำพี่ได้ไง”
“มึงก็รู้ไอ้หิน”
พระเอกโหดๆ หึงอ�ำมหิตเรียนวิศวะกับนำยเอกฝ่ำยรับที่

บอบบำงแต่น่ำรัก อ่ำนหน้ำละห้ำบรรทัดยังรู้เลย
“แต่ไงก็เหอะ พี่ควรไปนะพี่จีน”
“มึงอย่ำท�ำให้มันกลำยเป็นเรื่องวุ่นวำยได้มั้ย กูวุ่นกับต้นฉบับ

ใหม่อยู่ไม่เห็นเหรอ”
“บก.บอกผมละพี่ ให้พักไว้ก่อนได้สักพักหนึ่ง”
ผมหำงตำกระตุก “ไหนเมื่ออำทิตย์ที่แล้วบอกต้องกำรให้เริ่ม

ด่วนเท่ำที่จะด่วนได้ไง”
“ของแบบนี้มันเปลี่ยนใจกันได้”
“ไอ้เหี้ย สับปลับ!”
“พี่ด่ำบก.เหรอ”
“กูสบถ”
“วนัแคสติง้รอบสองมะรนืน้ีทีต่กึดับเบลิยเูคเอนเตอร์เทนเมนต์

นะ ห้องกับชั้นเดี๋ยวผมไลน์บอกอีกทีเย็นนี้”
“...”
“อ้อ! ผมเอำเอกสำรพวกรูปภำพ ข้อมูลของพระนำยที่แคสติ้ง

ผ่ำนรอบแรกมำด้วยนะ” และแล้วไอ้หินมันก็วำงปึ๊งเอกสำรลงบนโต๊ะ 
ทับบรรดำกองกระดำษที่ผมวำงระเกะระกะไว้ “คนที่เคยมีผลงำนก็
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แนบมำให้เรยีบร้อยแล้วด้วย ละเอียดมำก ว่ำงๆ พีก่ล็องอ่ำนดนูะ เผือ่
ถูกใจคนไหนวันแคสต์จะได้บอกให้เขำจับตำดูเป็นพิเศษ”

“เออๆ รู้แล้ว” ผมโบกมือ
“งั้นก็ตำมนี้เนอะ ผมไม่กวนเวลำพิมพ์ต้นฉบับพี่ละ”
“มึงคิดว่ำวันนี้กูจะมีอำรมณ์แต่งอีกเหรอ”
“อิๆ งั้นเดี๋ยวไลน์กันนะ ไปละ”
ว่ำแล้วไอ้หินมันก็ส่งเสียงอ๊ิอ๊ะได้น่ำหมั่นไส้อีกครู่หนึ่งก่อนจะ

เดินเปิดประตบู้ำนออกไป หผูมได้ยนิเสยีงเครือ่งยนต์ค่อยๆ แล่นห่ำง
ออกไปเรื่อยๆ ไม่กี่นำทีบรรยำกำศก็กลับมำสู่ควำมสงบเงียบอีกครั้ง

ผมถอนหำยใจอีกเฮือกใหญ่ ซดกำแฟให้หมดแก้วก่อนจะเดิน
เอำไปวำงไว้ที่ซิงก์ล้ำงจำน เปิดน�้ำใส่ก่อนจะกรองลงบนอุ้งมือยกขึ้น
ลูบใบหน้ำให้หำยเหนื่อย

ตื่นมำยังไม่พ้นเที่ยงก็เล่นเอำพลังกำยหดหำยไปเกือบครึ่ง
ผมไม่ได้สนใจเอกสำรที่ไอ้หินให้มำ ยังไม่มีอำรมณ์จะไปอ่ำน

สกัเท่ำไหร่ เดนิทอดน่องผลกัประตเูลก็ข้ำงบ้ำนออกไปด้ำนนอก มอง
เห็นทุ่งหญ้ำไกลออกไปสุดลูกหูลูกตำ ที่ประดับอยู่ตรงสุดขอบฟ้ำเป็น
สวนผลไม้เลก็ๆ ไม่ก่ีตำรำงวำ อำกำศนอกเมอืงแถวนีฝุ้น่ควันน้อยกว่ำ
มำก พอสูดเข้ำปอดลึกๆ ก็เหมือนจะเรียกเรี่ยวแรงกลับมำได้ขีดหนึ่ง

...แต่ก็แค่ขีดหนึ่งละวะ
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บ้านตรงชานเมืองจริงๆ แล้วไม่ใช่ของผมหรอก
เจ้ำของตัวจริงคือปู่ของผมที่ซื้อเอำไว้ตั้งใจจะย้ำยไปพักผ่อน 

ในช่วงบั้นปลำยชีวิต อยำกจะมีที่อยู่หลังน้อยที่รอบด้ำนปกคลุมด้วย
บรรยำกำศเงยีบสงบ ตกแต่งสไตล์บ้ำนไม้รมิบงึของพวกฝรัง่ ใช้งำนอยู่
ได้ไม่เท่ำไหร่ พอแกเสียปุ๊บที่นี่ก็ถูกทิ้งร้ำง กระทั่งผมลำออกจำกงำน
ประจ�ำมำเขียนนิยำย ต้องใช้สมำธิและธรรมชำติเป็นตัวช่วย เลยขอ
กุญแจจำกที่บ้ำนมำถือไว้

ที่จ ริงผมก็ไม ่ใช ่พวกเรื่องมำกสถำนที่นะ ให ้นั่ งพิมพ์ที่
คอนโดมิเนียมตัวเองก็ไม่มีปัญหำ เพียงแต่บำงครั้งก็นึกอยำกเปลี่ยน
บรรยำกำศ ไม่อยำกให้ใครมำรบกวนก็จะบึ่งรถไปที่นั่น

ก่อนหน้ำนี้ผมก็ไปนอนอยู่ได้อำทิตย์หนึ่งแล้ว ตั้งใจจะเริ่มเปิด
ต้นฉบบันยิำย BL เรือ่งใหม่ให้ทนัตำมก�ำหนดของบก. แต่ยงัไม่ทนัเริม่
ก้ำวแรก เร่ืองแคสติง้นกัแสดงน�ำจำกนยิำยผมทีไ่อ้หนิมำบอกข่ำวเมือ่
วันก่อนก็ท�ำให้ผมต้องหิ้วกระเป๋ำขับรถกลับมำนอนที่ห้องของตัวเอง
จนได้ และดูท่ำว่ำจะไม่ได้กลับไปเร็วๆ นี้ด้วย

ระหว่ำงทีน่กึถงึควำมเงยีบสงบของบ้ำนนัน่ ผมกเ็หม่อมองผ่ำน
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กระจกรถไปยังถนนด้ำนหน้ำ ควำมเป็นจริงที่ปรำกฏรอบตัวคือควำม
วุ่นวำยในเมืองหลวง ท้ำยรถนับสิบและแถวที่ติดยืดยำวท�ำให้ต้อง 
ถอนหำยใจ

ไฟเขียวสี่แยกนี้ไม่ถึงยี่สิบวิเลยมั้ง
  ~
มือถือที่วำงอยู่ตรงคอนโซลหน้ำรถร้องลั่นจนผมสะดุ้ง เอื้อม

มือไปหยิบมำดูก็เห็นชื่อไอ้หินโชว์หรำอยู่
“มึงจะโทร.ถี่อะไรนัก...”
[อยู่ไหนแล้วเนี่ยพี่!]
ค�ำว่ำ ‘หนำ’ ยงัไม่ทนัหลดุจำกปำก ไอ้หนิกต็ะโกนอดัมำจนผม

ต้องขยับมือออกห่ำง คิ้วขมวดยุ่ง “จะตะโกนหำอะไรมึงเนี่ย อยู่ตรง 
สี่แยกใกล้ตึกบริษัทแล้ว”

[โอยยย พี่อยู ่แถวๆ นั้นตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วนะครับ  
เมื่อไหร่จะถึงอะ]

“แล้วมึงจะให้กูท�ำไงล่ะ รถมันติด ไฟเขียวออกตัวได้ส่ีห้ำคันก็
แดงใหม่แล้ว กูติดไฟเขียวสำมรอบแล้วเนี่ย”

[พี่ลงเดินมำได้ปะ]
“พ่องเถอะ กูบอกว่ำรถติด จะให้ตบไฟเล้ียวจอดระหว่ำงทำง

ตรงไหนล่ะ”
[โอยยย...] มันส่งเสียงโอดครวญครำงมำอีกครั้ง [เขำจะแคสต์

ฝั่งนำยเอกเรียบร้อยแล้วนะพี่]
“กูก็บอกมึงก่อนหน้ำน้ีแล้วว่ำให้จัดกำรกันไปเลย กูไม่มำยด์

เร่ืองคนแสดงหรอก ดีไม่ดีผู้ก�ำกับกับช่องเขำจะตำมีแววมำกกว่ำกู 
อีกมั้ง” ผมว่ำเสียงเซ็งๆ ใช้จังหวะขยับนิ้วกดเปิดบลูทูธแล้วเสียบหูฟัง
ไร้สำยแทนเพรำะรถเริ่มออกตัวอีกรอบ “เอำเหอะ อีกห้ำนำที นี่กูพ้น
สี่แยกมำแล้ว จะเลี้ยวเข้ำตึกละ”

[โอเคๆๆ พี่บอกยำมเลยนะว่ำเป็นใคร ผมแจ้งให้เขำเตรียม 



17

~ วาฬกลิ้ง ~

ที่จอดไว้แล้ว]
“เออ ขอบใจ”
[กว่ำพีจ่ะขึน้มำถงึเขำน่ำจะแคสต์ฝ่ังนำยเอกเรยีบร้อยไปแล้ว มี

เวลำพักก่อนแคสติ้งพระเอกอีกสิบห้ำนำที พี่ค่อยมำช่วงจังหวะนั้นก็
แล้วกัน ผมแจ้งเขำไว้ละว่ำพี่จะตำมมำทีหลัง]

“อืม”
[โอเค เจอกนันะครบั เดีย๋วผมรอหน้ำลฟิต์เลย] มนัว่ำอย่ำงนัน้

ก่อนจะกดตัดสำยไป
ก็ไม่ใช่ว่ำอยำกจะเป็นคนไร้ควำมรบัผิดชอบมำไม่ตรงเวลำอะไร

หรอก จำกธรุะเรือ่งต้นฉบบัตวัเอง ผมเลยบอกไอ้หนิมนัว่ำว่ำงแค่ช่วง
ไหนถึงไหน และ...พูดตรงๆ เลยคือผมยังหน้ำหนำไม่พอ มีเขินบ้ำงที่
จะต้องหอบตัวเองมำให้คนอื่นรู้ว่ำผมคือผู้ชำยที่แต่งนิยำยผู้ชำยกับ
ผู้ชำยด้วยกัน คิดว่ำต้องใช้เวลำสักพักหนึ่งนั่นแหละถึงจะเริ่มชิน

ผมขยบัมอืดนัแว่นทีเ่ลือ่นหลดุจำกดัง้ก่อนจะเอือ้มไปกดกระจก
แจ้งยำมทีย่นืโบกอยูห่น้ำทำงเข้ำ พอเขำรูว่้ำผมเป็นใครกว็.เรยีกเพือ่น
ร่วมงำนอีกคนให้ออกมำโบกพำน�ำไปยังที่จอด

อำกำศประเทศไทยร้อนตลอดปียังไงก็ยังเป็นอย่ำงนั้น พอลง
จำกรถปุ๊บผมก็รีบก้ำวไวๆ เข้ำไปในอำคำรทันที สอบถำมกับ
ประชำสัมพันธ์เขำก็ผำยมือไปที่ลิฟต์และแจ้งชั้นด้วยรอยยิ้มสุภำพ

บริษัทดับเบิลยูเอนเตอร์เทนเมนต์ถือว่ำมีชื่อเสียงในวงกำร
บันเทิงอยู่พอสมควร มีหุ้นส่วนช่องฉำยเป็นของตัวเอง แล้วยังลงทุน
สร้ำงซีร่ีส์ ละคร หรือภำพยนตร์เองด้วย ตึกบริษัทสูงกว้ำงขวำง 
ใหญ่โต เดินผ่ำนประตูกระจกอัตโนมัติเข้ำมำก็สัมผัสแอร์เย็นฉ�่ำและ
กลิ่นหอมของดอกลิลลี่ในแจกันยักษ์ กลำงโถงมีแชนเดอร์เลียยักษ์ที่
สะท้อนไฟส้มระยิบระยับแสบตำ

อำจจะมีคนอิจฉำที่นิยำยได้ร่วมงำนกับบริษัทใหญ่โตขนำดนี้ 
แต่ผมกลับเกร็งซะมำกกว่ำ
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ตอนมองจอบอกชั้นในลิฟต์ก็เขย่ำขำเคำะปลำยนิ้วเหมือน
รวบรวมสมำธิไม่ได้ กระทั่งเสียงติ๊งดังพร้อมประตูที่เปิดออก สิ่งแรกที่
ผมเห็นคือผู้ช่วยบรรณำธิกำรนำมไอ้หินยืนจิ้มโทรศัพท์พิงผนังอยู่

“พี่จีน! โอย ถึงจนได้”
“เออ...”
“ท�ำไมวันนี้ไม่ใส่คอนแท็กต์ฯมำล่ะครับ”
“แล้วกูรีบให้ใครล่ะ”
“พี่สมควรรีบละถูกแล้ว เป็นคนแต่งก็ต้องมีสปิริต โอเค้?” มัน

ว่ำได้โคตรจะกวนตนี ต่อมำกก้็มมองนำฬิกำ “ยงัดนีะพ่ีมำทนัช่วงเวลำ
พักพอดี สิบนำทีก่อนจะเริ่มแคสต์พระเอก มำทำงนี้เร็วครับ พวกคน
อื่นๆ เขำน่ำจะยังอยู่ในห้อง”

ว่ำแล้วมันก็ต้อนผมเดินตำมไปอีกทำง
ระหว่ำงก้ำวขำ ตำผมกวำดมองไปซ้ำยทีขวำทีอย่ำงส�ำรวจ ชั้น

นีก้ย็งัคงตกแต่งได้หรหูรำไม่แพ้ส่วนต้อนรบัด้ำนล่ำง พืน้ทำงเดนิปพูรม
นุ่มสีแดงเอำไว้ หน้ำห้องทุกห้องมีป้ำยติดก�ำกับให้ทรำบชัดเจน แยก
เป็นสัดส่วนอย่ำงมีระเบียบ ผมมองเห็นห้องกรุกระจกห้องหนึ่ง มอง
ลอดเข้ำไปก็พบบรรดำผู้ชำยนั่งกันอยู่ในนั้นเต็มไปหมด

ถ้ำให้เดำ...คนพวกนั้นต้องมำแคสติ้งนิยำยผมแน่ๆ
เพรำะเรื่องนี้ค่อนข้ำงจะมีชื่อเสียง ตอนประกำศท�ำซีรี่ส์ข่ำวก็

กระจำยไปทั่วอย่ำงรวดเร็ว ส่องแฮชแท็กในทวิตฯมีเพิ่มขึ้นมำวันละ
หลกัสบิทวตี ต่อมำพอประกำศแคสติง้นกัแสดงจะได้รบัควำมสนใจสงู
ขนำดนี้ก็ไม่แปลก

“พี่จีน พี่ดูประวัติคนมำแคสต์บ้ำงยัง” ไอ้หินเรียกสติผม
“เปิดผ่ำนๆ”
มันยกมือตบหน้ำผำก พึมพ�ำ “กูว่ำแล้ว...”
“อย่ำมำท�ำเป็นเหนื่อยหน่ำยกู กูจัดกำรนิยำยเรื่องใหม่อยู่”
“บก.ก็บอกให้พี่พักก่อนได้แล้วไง”
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“หำข้อมูลไปแล้ว ถ้ำไม่รีบเดี๋ยวอำรมณ์มันหมดก่อนท�ำไง มึง
รับผิดชอบไหม”

“อ้ะๆๆ ผมผิดๆ”
มันพูด แต่ไร้ควำมจริงใจแม้แต่นิด ดันหลังผมไปหยุดอยู่หน้ำ

ห้องห้องหนึ่ง ยกมือเคำะก่อนผลักประตูเข้ำไปทันที
ผมยังยืนอยู่ด้ำนหน้ำ พอประตูถูกเปิดออกก็มองเห็นภำยใน

ชัดเจน ห้องนี้เป็นห้องกว้ำง สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือกลิ่นกำแฟหอมๆ 
ลอยเข้ำจมูก ผนังและพื้นถูกจัดกำรเป็นสีขำวดูสะอำดตำไปหมด ฝั่ง
ตรงข้ำมคอืกระจกทีถ่กูมูล่ีร่ดูปิดบงัแสง ใกล้กันเป็นโต๊ะยำวส่ีทีน่ัง่ ไม่มี
เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ เพิ่มเติมอีก

ตรงโต๊ะยำวนั้นมีกลุ่มคนนั่งกันอยู่ก่อนแล้ว และเหมือนก�ำลัง
พักดื่มกำแฟกันอยู่ด้วย

“อ้ำว น้องหิน มำแล้วเหรอ”
“มำแล้วครับพี่”
“กำแฟมั้ยจ๊ะ” ใครอีกคนยกแก้วขึ้นมำเหมือนจะเชิญชวน
นี่เวลำสำมชั่วโมงมึงสนิทกับพวกเขำได้ขนำดนี้เลยเหรอเนี่ย...
“ไม่ละครับ อ้อ! นี่คุณจีน คนเขียนนิยำยเรื่องนี้ พอดีพี่เขำกลับ

จำกธุระพอดีเลยแวะเข้ำมำดูแคสติ้งด้วยน่ะครับ” ไอ้หินว่ำ เบี่ยงตัว
ออกแล้วผำยมือมำทำงผมเป็นเชิงแนะน�ำ

ส่วนผมน่ะเรอะ แอบถลงึตำใส่มนัอย่ำงขดัเคอืง...แวะกลบัจำก
ธุระเหี้ย’ไร ไม่ใช่มึงโทร.ตื๊อกูเหรอ

“โอ้...” มเีสยีงอทุำนมำจำกกลุม่คน ก่อนทีผ่มจะเหน็ใครคนหนึง่
ลุกขึ้นยืนและก้ำวเข้ำมำใกล้ เขำเป็นผู้ชำยค่อนข้ำงสูง เหนือริมฝีปำก
ไว้หนวดพอประมำณ สังเกตจำกท่ำทีแล้วอำยุน่ำจะสำมสิบต้นๆ 
เห็นจะได้

เขำส่งยิ้มให้ ผมเลยพยักหน้ำก่อนยกมือไหว้
“ไม่น่ำเชื่อเลยนะเนี่ยว่ำคุณคนแต่งจะเป็นผู้ชำย”
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“...ครับ”
“ผมไม้ครับ เป็นผู้ก�ำกับ อยำกเรียกพี่เรียกอะไรตำมสบำยเลย

นะ” เขำว่ำท่ำทำงเป็นกันเองแล้วหวัเรำะ “ส่วนคณุกค็ณุจนีใช่มัย้ ยนิดี
ที่ได้รู้จัก เป็นคนจีนแต่ตำโตไม่เหมือนคนจีนเลยนะเนี่ย”

...มุกเหรอ
ผมโคตรจะฝืนมุมปำกตัวเอง “ไม่ได้หมำยถึงประเทศจีนครับ 

ชื่อผมสะกด G-E-N-E”
“Gene? ส่วนหนึ่งของโครโมโซม?”
กูขอแทงไอ้ผู้ก�ำกับนี่ได้มั้ย
“ฮ่ำ...ฮ่ำๆ มำจำกภำษำกรีก หมำยถึงต้นก�ำเนิดที่ดีงำมครับ”
“หึๆ ๆ ผมล้อเล่นน่ำ ล้อเล่น” เขำวำดมอืมำตบไหล่ผมสองสำม

ทีแต่เสียงแต่ละทีดังปั้กๆ จำกนั้นก็วำดแขนมำโอบไหล่แล้วดันให้เดิน
ไปยังโต๊ะที่มีคนอื่นๆ นั่งอยู่ด้วย “วันนี้ผมว่ำงๆ พอดีเลยตำมผู้ช่วย
มำดูเด็กๆ ที่ผ่ำนรอบแรกด้วย”

ผมพอจะรู้แล้วว่ำท�ำไมเวลำสำมชั่วโมงไอ้หินถึงได้ดูสนิทสนม
กับกลุ่มคนพวกนี้นัก

ผูก้�ำกบัพำผมไปแนะน�ำกบัผูเ้กีย่วข้องคนอืน่ๆ ในกลุม่สีค่นนีม้ี
ผูห้ญงิอยูส่องคน ดเูหมอืนจะเป็นคนทีท่�ำหน้ำทีใ่นทมีแคสติง้นกัแสดง 
ทุกคนล้วนเป็นกันเอง โดยเฉพำะผู้หญิงทั้งคู่ เพรำะพอพวกเธอรู้ว่ำ
คนแต่งนิยำยบอยเลิฟคือผมซึ่งเป็นผู้ชำยก็พำกันเบิกตำกว้ำงท่ำทำง
ตะลึงเปิดเผย

ไม่ใช่หมำยควำมว่ำผู้ชำยเขียนแนวนี้จะหำไม่ได้เลย แต่แค่มัน
น้อยมำกต่ำงหำก

“เอ้ำๆ อย่ำเพิ่งถำมคุณจีนเขำมำก เดี๋ยวจะไม่ทัน” ผู้ก�ำกับเอ่ย
จำกนั้นมีคนหยิบเอกสำรฉบับใหม่อีกอันมำส่งให้ผม
“อันนี้เป็นรำยชื่อที่เรียงตำมเบอร์ของนักแสดงที่จะเข้ำมำ  

บำงคนก็เป็นดำรำวัยรุ่นมีชื่อเสียงอยู่แล้ว บำงคนก็เป็นเด็กมหำ’ลัย



21

~ วาฬกลิ้ง ~

หน้ำใหม่มำสมัคร อันนี้เรำแคสต์หน้ำตำส่วนสูงและอื่นๆ ในรอบแรก
ไปแล้ว บททีต้่องน�ำมำโชว์วนันีก้ม็มีำร์กไว้ในนัน้ คณุจนีลองพจิำรณำ
ดูนะว่ำมีใครเล่นเข้ำถึงคำแร็กเตอร์แล้วก็เหมำะสุดๆ บ้ำง”

“ขอบคุณครับ”
ผู้ก�ำกับโบกมือให้ผู้ช่วยเอำเก้ำอี้อีกตัวมำให้ผม เพรำะโต๊ะยำว

ตรงนั้นส�ำหรับสี่ที่ ผมเลยได้นั่งเก้ำอี้บุนวมนุ่มนิ่มสบำย เพียงแต่ต้อง
นั่งอยู่อีกด้ำนหนึ่งของก�ำแพง โคตรจะเด่น...ยังดีที่มีไอ้หินยืนเป็น
เพื่อนอยู่ข้ำงๆ

มสีตำฟฟ์เปิดประตเูข้ำมำตำมกำรส่งสญัญำณของผูก้�ำกบั เอ่ย
ชื่อและหมำยเลขก่อนน�ำคนแคสติ้งเข้ำมำทีละคน

พระเอกของผมเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศำสตร์ปีสำม เป็น
พระเอกนิสัยแมสโหดๆ ห่ำมๆ หื่นๆ ขี้หึงขี้หวงแต่รักเมียมำกๆ และ
เพรำะคำแร็กเตอร์เป็นแบบน้ี ตอนแรกผมเลยตั้งชื่อให้ดูแข็งๆ  
กระด้ำงๆ หน่อยว่ำหิน แต่โดนบก.ตีกลับพร้อมเมลด่ำมำว่ำอย่ำเอำ
ชื่อมัน อ่ำนแล้วไม่ฟินไม่ใดๆ ทั้งสิ้น ผมเลยต้องตั้งใหม่เป็น ‘คินทร์’

ตำมทีบ่รรยำยไว้ พระเอกผมเป็นคนแบดๆ ถ้ำใส่ชดุไปรเวทจะ
สวมเสื้อโทนทึมหรือขำวด�ำ ทรงผมแสกปัดเยื้องซ้ำย ทำเจล อะไร
รำวๆ นี ้เลยเป็นเหตใุห้คนมำแคสติง้แต่ละคนสวมด้วยชดุท�ำนองนีก้นั
มำทั้งนั้น แต่...

ผมรู้สึกว่ำหลำยๆ คนประดิษฐ์เกินไป
พวกเขำพยำยำมท�ำให้ตวัเองดแูบดบอย แต่พอมำกไปมนักลบั

ให้ควำมรู้สกึว่ำพยำยำมท�ำ ไม่ใช่แสดงออกให้เหน็ว่ำเป็นอย่ำงนัน้โดย
ธรรมชำต.ิ..ผ่ำนไปเจด็คน ผมก็ยังไม่รูส้กึสะดดุตำเป็นพเิศษเลยสกัคน

“มงึหนไีปกไ็ม่มปีระโยชน์หรอก...รอยทีกู่ท�ำไว้ก็เป็นส่ิงย�ำ้เตอืน
ให้มึงรู้อยู่แล้ว ว่ำมึงเป็นของกู”

เสียงนักแสดงก้องไปทั่วห้อง
เชี่ยยย...ผมครวญครำงอยู่ในใจ น่าอายโคตร
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ถึงหลำยๆ คนจะไม่เตะตำ แต่ผมก็ยอมรับนับถือในสปิริต 
นักแสดงของพวกเขำนะ กล้ำพูดประโยคน่ำอำยที่ผมเขียนในนิยำย
ด้วยท่ำทีตั้งอกตั้งใจขนำดนั้น พอคิดภำพว่ำถ้ำตัวเองท�ำแบบนั้นบ้ำง
ก็ส่ำยหน้ำรัวๆ

“ยังไงพี่จีน”
ไอ้หินที่ก้มลงมำกระซิบท�ำให้ผมต้องมองหมำยเลขที่ตัวเอง

เขียนลงบนเม็มโม่ใบเล็กๆ “หมำยเลขห้ำได้อยู่มั้ง”
“คนเดียวกับที่ผมคิดเลย เป็นนักแสดงวัยรุ่นดังอยู่แล้วด้วย ถ้ำ

เอำมำแสดงเรื่องพี่ได้อำจจะเรตติ้งดีกว่ำเดิม”
“เหรอ” ผมเลิกคิ้วน้อยๆ เพรำะตัวเองไม่ค่อยรู้ข้อมูล แฟ้มใน

มอืมเีขยีนไว้กจ็รงิ แต่ดงัไม่ดงั ดงัมำกแค่ไหนไม่รู ้“แต่ดไูปดมูำ ไอ้ท่ำที
เจ้ำเล่ห์นิดๆ นี่กูว่ำเหมำะกับบทตะวันมำกกว่ำ”

ตะวันคอืตวัละครตวัหนึง่ในนยิำยของผม เป็นคนหนึง่ทีม่ำชอบ
นำยเอก...ก็ทั่วๆ ไปนั่นแหละ เพรำะนำยเอกน่ำรักเลยมีคนสนอก
สนใจ เรียกได้ว่ำเป็นตัวหลักตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนคู่แข่งพระเอก

“แหม” ไอ้หินมันยิ้มกริ่ม “ไหนตอนแรกบอกเลือกๆ ไปเถอะ 
พอมำนั่งดูนี่วิเครำะห์ได้เป็นส่วนๆ เชียวนะ”

ผมขึงตำใส่มัน “กวนตีนกูกลับนะ”
“เฮ้ย! อย่ำๆ อย่ำเพิ่งแก้มพองสิพี่ มำๆ ไฮไลต์เบอร์ห้ำไว้นะ 

เดี๋ยวค่อยเอำไปคุยกับผู้ก�ำกับ นี่ก็ผ่ำนไปหลำยคน...”
“หมำยเลข 18 คุณนับสิบ เชิญครับ”
ไอ้หินยังพูดไม่จบ เสียงสตำฟฟ์ประกำศเรียกคนแคสติ้งคน 

ต่อไปก็ดังขึ้นหยุดบทสนทนำของพวกเรำ แค่ฟังจำกชื่อก็ท�ำให้ผมนึก
สนใจขึ้นมำครำมครัน

เสยีงรองเท้ำกระทบพืน้ดงัมำจนถงึกลำงห้อง เม่ือสำยตำปะทะ
เข้ำกับร่ำงนั้น จิตใจผมก็ยุ่งเหยิงซับซ้อนทันที

ในสมองรับรู้ได้ว่ำมีควำมรู้สึกมำกมำยเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ทั้ง
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ตะลึง ถูกดึงดูด ชื่นชม และ...ผิดหวัง
ร่ำงสูงๆ ของคนตรงหน้ำสวมเสื้อยืดและกำงเกงยีน เครื่อง

ประดับมีแค่ต่ำงหูเงินข้ำงเดียว เรือนผมสีด�ำสนิทแวววำวถูกเสยขึ้น 
เล็กน้อย เป็นกำรแต่งตัวให้แบดที่ไม่มำกและไม่น้อยเกินไป เพรำะ
เครื่องหน้ำของผู้ชำยคนน้ีดูดีมำกเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทุกอย่ำงเลยดู
ลงตัวเข้ำกันไปหมด ริมฝีปำกหยัก จมูกโด่งสวย มุมแก้มและสันกรำม
รับกันอย่ำงพอเหมำะพอเจำะ

หมำยเลขสิบแปดท�ำเอำผมหลุดเข้ำไปในภวังค์ครู ่หนึ่ง แต ่
ต่อมำก็เหมือนถูกผลักร่วงลงจำกฟ้ำเพรำะว่ำ...ถึงจะดูดี และแต่งตัว
ได้เข้ำตำแค่ไหน บรรยำกำศและท่ำทีของคนนี้กลับไม่ได้ดูเหมำะกับ 
คินทร์เลยสักนิด

เขำดูนิ่งๆ ไม่ได้เย็นชำแต่กลับนิ่งเฉย ภำพลักษณ์สูงส่งไว้ตัว 
ท่ำทำงพูดน้อยและสุภำพ...คนละขั้วเลยด้วยซ�้ำ

“น้องนับสิบๆๆ น้องนับสิบมำแล้ว”
ตอนที่มองส�ำรวจหมำยเลขสิบแปดอยู่หลังเลนส์แว่นก็ได้ยิน

เสียงผู้หญิงสองคนกรี๊ดกร๊ำดขึ้นมำ
ดำรำเก่ำหรอกเหรอ...
ผมก้มลงมองประวัติในมือด้วยควำมอยำกรู้
‘นับสิบ พิพิธภักดี (สิบ) อายุ 20 มหาวิทยาลัย X ปี 2 คณะ

บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ’
ด้ำนล่ำงยังมีข้อมูลบอกอีกว่ำเรียนจบช่วงมัธยมมำจำกต่ำง-

ประเทศ และเคยมีผลงำนเล็กๆ น้อยๆ จำกกำรเดินแบบถ่ำยแบบ
แฟชั่นที่ประเทศนั้นๆ พอกลับไทยมำก็รับงำนถ่ำยแบบบ้ำงนิดๆ 
หน่อยๆ

ยังมีภำพแค็ปเจอร์หน้ำไอจีและเพจเฟซบุ๊กแนบมำด้วย เห็น
จำกจ�ำนวนคนฟอลโลว์แล้วก็เข้ำใจได้ว่ำเป็นที่รู้จักจริงๆ

“ไม่ใช่ดำรำพี่ แต่ดัง ในเน็ตรูปตรึม”
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“อ้อ!” ผมรับค�ำไอ้หินที่กระซิบบอก “แต่ไม่เคยเล่นหนังงั้นคง 
ไม่ไหวมั้ง”

แอบเสียดำยหุ่นนิดๆ แฮะ
ผมมองรูปตอนถ่ำยแบบที่แนบมำด้วยของหมำยเลขสิบแปด

อย่ำงตัดใจ กำชื่อคนคนนี้ทิ้งก่อนเลย แต่พอเงยหน้ำขึ้นมำอีกครั้งผม
ก็ต้องนิ่งไปเมื่อเห็นว่ำร่ำงสูงของอีกฝ่ำยก�ำลังใช้สำยตำคมจับจ้องมำ

ตำของเรำสบเข้ำด้วยกัน
เอ่อ...ยังไง
ผมกะพริบเปลือกตำชั่วจังหวะหนึ่ง จำกนั้นส่งยิ้มพอเป็น

มำรยำทให้
“...”
“...”
หมำยเลขสิบแปดส่งยิ้มน้อยๆ ตอบกลับมำ
“น้องนบัสบิ วนันีเ้ป็นแคสติง้บทรอบสอง จำกบททีใ่ห้ไปวนัก่อน 

น้องเตรียมตัวมำเรยีบร้อยแล้วใช่มัย้ครบั” ผูช่้วยผูก้�ำกบัเป็นคนเอ่ยพดู
ขึ้นมำก่อน และนั่นเรียกให้ทั้งผมและหมำยเลขสิบแปดหันไปมอง

“ครับ” คนถูกถำมพยักหน้ำนิ่งๆ
ไม่ได้มีรอยย้ิมหรือท่ำทีใดๆ มำกกว่ำน้ี ต่ำงจำกบรรดำหมำย

เลขก่อนๆ ที่พยำยำมแสดงจุดเด่นตัวเองออกมำเต็มที่
“ถ้ำงั้น ถ้ำน้องนับสิบพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยครับ”
สิ้นค�ำพูดนั้น ห้องสีขำวสะอำดก็ตกอยู่ในควำมเงียบ
ฉำกที่เลือกมำแคสติ้งนักแสดงเป็นฉำกที่พระเอกก�ำลังไล่ต้อน

นำยเอกซึง่หนอีอกมำจำกคอนโดฯหรขูองพระเอกในเช้ำวนัต่อมำ หลงั
จำกคืนก่อนหน้ำเสร็จกิจเมำมันทะลุปรอทกันไป เพรำะนำยเอก
พยำยำมหลบหลีก พอโดนพระเอกตำมเจอก็ถูกไล่ต้อนจนติดผนัง  
ท่ำทีโหดๆ เถื่อนๆ ของพระเอกถูกดึงออกมำข่มขู่พร้อมแสดงควำม
เป็นเจ้ำข้ำวเจ้ำของ
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ตอนฉำกน้ีอัพลงเวบ็ ก็เหน็คอมเมนต์ตอบกลับประมำณว่ำ ฟิน
ค่ะ ตำยอย่ำงสงบศพสีชมพู เขียว ขำว เหลือง...อะไรก็ว่ำกันไปตอบ
กลับมำเต็มไปหมด

ผมยกมอืก�ำหมดัขึน้เท้ำแก้ม อกีข้ำงกห็มนุปำกกำไปเรือ่ย ไม่ได้
คำดหวังอะไรกับหมำยเลขสิบแปดเลย

“มำอยู่นี่เองเหรอ เมื่อเช้ำลุกหนีผัวมำก่อนท�ำไมไม่บอก”
“...”
แต่ทนัททีีป่ระโยคแรกหลดุออกมำจำกล�ำคอของร่ำงสูง ปำกกำ

ในมือผมก็หยุดเคลื่อนไหวฉับพลัน สำยตำซึ่งผละห่ำงจำกผู้ชำยคนนี้
ไปแล้วถูกดึงกลับมำอีกครั้ง

บรรยำกำศรอบตัวที่เคยดูนิ่งสงบเวลำนี้เปลี่ยนไปอย่ำงสิ้นเชิง
เหมือนกับมีสวิตช์ ทั้งสีหน้ำแววตำกลำยเป็นคมปลำบข่มขู่ ทั้ง

ยังดูเซ็กซี่อยู่ในที เสียงทุ้มสะกดคนฟังให้ตัวแข็งทื่อ
“มึงเดินไหวด้วยน่ี กูคิดว่ำเมื่อคืนหลำยรอบจนไม่มีแรงแล้ว 

ซะอีก”
ผมขนลุกซู่กับกำรแสดงของคนตรงหน้ำ เผลอจ้องมองจนละ

สำยตำไม่ได้ แต่ว่ำก็มำรู้สึกตัวอีกทีเมื่อสังเกตได้ว่ำคนที่ก�ำลังแสดง
บทบำทสมมติอยู่นั้นมองมำทำงผม หันหน้ำมำทำงผม ท�ำเหมือนกับ
ว่ำก�ำลังต่อบทกับผมอยู่

เดี๋ยวก่อนนะ
ใจส่วนหนึง่ของผมท้วงขึน้มำ นกึอยำกจะหันหน้ำหนแีต่ว่ำกลับ

ท�ำไม่ส�ำเร็จ
ผม...รวมทั้งคนอื่นๆ ในห้องเหมือนจะโดนคนคนนี้ดึงดูด
ร่ำงสงูก้ำวเข้ำมำใกล้ผมอกีก้ำว อกีก้ำว ค่อยๆ คบืคลำนเข้ำมำ

จนผมมองเหน็สถำนกำรณ์เป็นฉำกทีพ่ระเอกก�ำลงัไล่ต้อนนำยเอกจน
หลังชนผนังของจริงมำปรำกฏตรงหน้ำ

กระทั่งหยุดห่ำงจำกผมที่นั่งไขว่ห้ำงตัวแข็งไปไม่กี่ก้ำว
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พรึ่บ!
“เฮ้ย!”
ผมอุทำนด้วยควำมตกใจ เมื่อจู่ๆ มือหนำก็ยื่นเข้ำมำใกล้ ริม-

ฝีปำกถูกยกโค้งเล็กๆ ขึ้นมุมหนึ่ง
“มึงหนีไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก...”
นิว้เรียวและฝ่ำมอืไล่ไปตำมล�ำคอของผม จำกนัน้ลูบโน้มปกคอ

เสื้อให้ต�่ำลงฝั่งหนึ่ง กดปลำยนิ้วลงต�ำแหน่งใกล้ไหปลำร้ำ จำกนั้นวน
นิ้วจนผิวเนื้อผมร้อนวูบวำบแปลกๆ

“...”
“รอยที่กูท�ำไว้ก็เป็นสิ่งย�้ำเตือนให้มึงรู้อยู่แล้ว ว่ำมึงเป็นของกู”
ประโยคเดียวกันกับที่คนแคสติ้งคนอื่นๆ เอ่ย แต่พอเป็นครั้งนี้

กลับท�ำให้คนฟังใจเต้นระส�่ำได้
ใจผมก็เหมือนกัน เพียงแต่ไม่ใช่เพรำะค�ำพูด แต่เป็นเพรำะ 

วงหน้ำหล่อๆ ทีโ่น้มเข้ำมำใกล้นีต่่ำงหำก มอืหนำอีกข้ำงเท้ำคร่อมตรง
ที่วำงแขนเก้ำอี้

จำกนั้นผมก็สัมผัสได้ถึงลมหำยใจร้อนๆ ที่เป่ำรดชิดใกล้
“เดี๋ยว...”
“ขอโทษครับ”
เสียงทุ้มดังข้ึนอีกครั้ง ต่อมำเงำด�ำที่ทำบทับลงมำก็ถอยห่ำง

ออกไป...ชั่ววินำทีนั้น ปลำยจมูกเรำสัมผัสกันเบำๆ
“หำ!?”
ผมเหมือนคนเอ๋อ รู้สึกว่ำปำกตัวเองเผยอค้ำง
“ท�ำให้ตกใจรึเปล่ำ ขอบคุณมำกนะครับที่ยอมให้แทนตัวเล่น

ฉำกด้วย”
“...”
ตวัผมยงัแขง็เหมอืนรปูป้ันหนิบนเกำะอสีเตอร์ หไูด้ยนิเสยีงทุม้

มีเสน่ห์แต่แสนสุภำพดังมำ บรรยำกำศยั่วยวนและโหดห่ำมที่ปกคลุม
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อยู่รอบๆ ค่อยๆ จำงหำยไป หลงเหลือให้มึนเมำแค่เล็กน้อย
เปลอืกตำผมกะพรบิปรบิ จำกนัน้พอรูส้กึตวัว่ำอะไรเป็นอะไรก็

ขยับตัว
“เอ่อ...อ่ำ เล่นได้ดีมำกเลยนะ”
แต่กูไม่ได้อยำกให้มึงมำต่อบทด้วยเว้ย เล่นใหญ่เกินหน้ำ 

เกินตำคนอื่นจริงไอ้เด็กคนนี้ ท�ำใจหำยใจคว�่ำหมดเลยเนี่ย
“เหรอครับ” คิ้วเข้มนั่นเลิกขึ้นเล็กน้อย ต่อมำก็ยิ้มบำงๆ 

“ขอบคุณ...”
ผมหวัเรำะ แต่เป็นหวัเรำะทีโ่คตรจดืเจือ่น ผูก้�ำกับและผูช่้วยคน

อื่นๆ ที่หลุดจำกภวังค์แล้วเช่นกันก็พำกันปรบมือแล้วลุกขึ้นยืน เรียก
ให้หมำยเลขสิบแปดเดินไปทำงหน้ำโต๊ะแล้วสอบถำมอะไรนิดหน่อย
เหมือนเป็นกำรสัมภำษณ์

ส่วนผม...สะกดหวัใจทีเ่ต้นโครมครำมเข้ำไปในอกแล้วพยักหน้ำ
กับตัวเองคนเดียว

หมอน่ีสุดยอดจริงๆ น่ันแหละ จำกบรรยำกำศที่เห็นและรับรู้
ได้จำกภำยนอกผมก็ประเมินว่ำเขำไม่เข้ำกับบท แต่พอจู่ๆ แสดง 
ขึ้นมำกลับเหมือนมีสวิตช์ ท�ำได้ดีเกินคำด ดีมำกๆ จนผมใจเต้นตำม
เลย

“โอย” ไอ้หินที่เงียบไปนำนครวญ
“ ’ไรมึง”
“เมื่อก้ีแอบจินตนำกำรไปว่ำตัวเองเป็นนำยเอกนิยำยพี่อะ ใจ

ยังเต้นไม่หยุดเลยเนี่ย” มันยกมือขึ้นทำบอก
ผมเบะปำกอย่ำงหมั่นไส้ “ไม่มำแคสติ้งนำยเอกล่ะ”
“แหม พูดไป เมื่อกี้ตอนน้องนับสิบเขำแสดงโดยใช้พ่ีเป็น 

นำยเอกพี่ก็ตัวแข็งทื่อเลยเถอะ”
ค�ำพูดพร้อมแววตำล้อเลียนของมันท�ำผมหน้ำแดงขึ้นมำอย่ำง

ช่วยไม่ได้ ถลึงตำใส่ก่อนวำดขำเตะหน้ำแข้งคนที่ยืนอยู่เบำๆ “เดี๋ยว
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มึงจะโดนกูแทง”
“เอะอะๆ กจ็ะแทงตลอด” มนักลอกตำ “แล้วยงัไงต่อครบั ทนีี”้
“กูเอำเบอร์นี้แหละ สิบแปด” ผมว่ำทันควัน
“ผมกช็อบน้องนบัสบิ พวกผูก้�ำกบัแกกท่็ำทำงจะตดัสนิใจได้แล้ว

ด้วย ยังเหลือคนยังไม่แคสต์อีกตั้งสิบกว่ำคนแน่ะ”
ผมหันไปทำงผู ้ก�ำกับตำมค�ำพูดของไอ้หิน แล้วก็เห็นว่ำมี

สตำฟฟ์คนหนึง่เดนิน�ำหมำยเลขสบิแปดไปทำงห้องรบัรองอกีทำง ซึง่
ต่ำงจำกคนอื่นๆ ที่แคสติ้งเสร็จแล้วจะให้ไปรอรวมกันด้ำนนอก

ต่อมำผู้ก�ำกับก็เดินมำถำมควำมเห็นผมนิดหน่อย ดูจำกสีหน้ำ
เขำได้ตัดสินใจไปแล้ว ถ้ำผมไม่เลือกหมำยเลขสิบแปดเขำต้องเตรียม
เอ่ยแย้งอย่ำงไม่พอใจแน่ แต่พอผมบอกเห็นด้วย สีหน้ำเลยเปลี่ยน
เป็นยิ้มแป้น ตบไหล่ผมอีกสองสำมปั้กก่อนกลับไปนั่งที่เดิม บอกให้
สตำฟฟ์เชิญคนต่อไปเข้ำมำได้เลย

มคีนในใจแล้ว แต่ก็ต้องจดักำรจนกว่ำจะจบเรือ่งไป ไม่ยตุธิรรม
กับคนอื่นก็จริง แต่จะเรียกว่ำไม่ยุติธรรมก็พูดไม่ได้เต็มปำก เพรำะว่ำ
หมำยเลขสิบแปดเล่นได้ดีจริงๆ

ผ่ำนไปอีกสำมสิบนำที สุดท้ำยก็แคสติ้งนักแสดงได้ครบทุก
คนจนได้ ผมปล่อยหน้ำที่หลักๆ อื่นๆ ให้เป็นของทำงทีมงำนไป ส่วน
ตัวเองพอเรียบร้อยก็ปิดแฟ้มส่งคืนให้สตำฟฟ์

...ไม่มีใครดีไปกว่ำหมำยเลขสิบแปดเลย
“ทำงเรำเลือกฝั่งนำยเอกไว้แล้วก่อนที่คุณจีนจะมำ นี่รำย

ละเอียด คุณมีปัญหำมั้ย”
ผมโบกมือ ไม่ได้รับมันมำ “ผมไม่มีปัญหำครับ ตำมแต่ผู้ก�ำกับ

เลย”
เห็นจำกกำรตัดสินของเหล่ำทีมงำนวันนี้แล้ว ผมค่อนข้ำงไว้ใจ

อยู่บ้ำงว่ำพวกเขำตำถึง...แต่ก็แน่นอนอยู่แล้วแหละ มันเป็นงำนของ
พวกเขำนี่นะ
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“ผมให้น้องๆ สองคนรอที่ห้องรับรองเพื่อจะบอกรำยละเอียด
เบื้องต้นแล้ว คุณจีนไปด้วยกันสิ พวกน้องๆ ยังไม่รู้เลยนี่ว่ำคุณเป็น
คนแต่งน่ะ ไปแนะน�ำตวัแล้วแนะน�ำบทอะไรให้พอเป็นพธิหีน่อย มำๆ”

“เอ่อ เดี๋ยวๆ” ผมยกมือดันแขนหนักที่ท�ำท่ำจะยกมำพำดไหล่
ตัวเองออก “ไม่ดีกว่ำครับ เอำไว้ครำวหน้ำดีกว่ำ”

“มีธุระต่อเหรอ”
ผมยิ้มเจื่อน รู้สึกผิดอยู่หน่อยๆ “นิดหน่อยครับ เรื่องต้นฉบับ

ต่อไปเนี่ยแหละ”
“อ๋อ รบกวนแล้วๆ งั้นเอำไว้รอบหน้ำก็ได้ ผมจะฝำกไปให้แจ้ง

รำยละเอียดอื่นๆ กับคุณก็แล้วกันเนอะ ท่ีแน่ๆ ก็มีประชุมแจ้งรำย
ละเอียดกับน้องๆ นักแสดงอีกสองอำทิตย์ หินบอกแล้วว่ำคุณจีนจะ
มำ ไว้เจอกันๆ”

“เอ๊ะ! อ่ำ...”
...ไอ้หินบอกว่ำผมจะมำ?
ผมหันขวับเอำตำที่แทบจะยิงเลเซอร์ได้ไปทำงไอ้คนที่ยืนสงบ

เงียบอยู่ด้ำนหลัง และได้รอยยิ้มเผล่กลับคืนมำ
ผู้ก�ำกับตบไหล่ผมอีกปั้กแล้วหัวเรำะ พอยกมือไหว้ลำกันและ

กันเรียบร้อยเขำก็เดินเข้ำห้องแยกอีกห้องไป คงจะไปคุยรำยละเอียด
กับคนที่ได้รับบทพระเอกนำยเอกของผมต่อนั่นแหละ ส่วนผมก็...

ยกมือกอดอก ถอนหำยใจทีหนึ่ง “กูกลับได้ยัง”
“ได้…เอ๊ย! เดี๋ยว”
“อะไรอีกล่ะ”
“ผมปวดท้องอยำกเข้ำห้องน�้ำมำสักพักละ พี่ไปส่งผมที่ส�ำนัก-

พิมพ์หน่อยดิ แต่รอผมขี้แป๊บนึง”
“ไอ้สสั กเูป็นลกูน้องมงึเหรอ ต้องมำรอมงึขีแ้ล้วต้องไปส่งเนีย่”
“เฮ้ย! ใครมองว่ำแบบนั้นล่ะพี่ พี่เป็นคนที่ผมต้องดูแลนะ”
“อ๋อ เหรอ”
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ผมย่นจมกูใส่ ดดีจมกูมนัเบำๆ ไปทหีนึง่แล้วโบกมอืไล่ให้รบีไป
เข้ำห้องน�้ำ

ไอ้หนิยิม้เผล่ จำกนัน้เดนิขำหนบีอัน้ระเบดิไปจนสดุทำงเดนิ ผม
ถอนหำยใจเซ็งๆ อีกรอบแล้วเดินตำมหลังมันไป หน้ำห้องน�้ำมีที่นั่ง
เป็นเก้ำอี้ยำวตั้งอยู่ ใกล้ๆ กันเป็นตู้กดน�้ำอัตโนมัติแบบที่หำค่อนข้ำง
ยำกในไทย

สำยตำไล่กวำดมองดู ก่อนจะหยอดเหรียญแล้วจิ้มเอำกำแฟ
กระป๋องสูตรหวำนพิเศษเย็นๆ ออกมำกระดกดื่มให้สดชื่น คิดว่ำไอ้
หินมันน่ำจะอยู่ในส้วมสักพักหนึ่ง ถึงได้ทิ้งตัวนั่งรอพลำงๆ

หึ! เป็นผู้ช่วยบก.ประสำนงำนกับนักเขียน กึ่งผู้ดูแลประจ�ำของ
ผม ไอ้หินสอบตกอย่ำงไม่มีข้อโต้แย้ง

ผมส่ำยหน้ำเมื่อนึกไปถึงไอ้คนที่ขี้แตกอยู่ในส้วม มือหนึ่งซด
กำแฟอีกมือหมุนเหรียญที่ได้ทอนมำจำกตู้เล่น

กริ๊ง!
หมุนไปหมุนมำดันพลำด มันร่วงหล่นจำกปลำยนิ้ว
“...!” ผมไล่สำยตำมองตำมอย่ำงว่องไว นัน่เหรยีญสบิเลยนะ...

เหน็มนักลิง้หลนุๆ ไปตำมพืน้พรมก่อนจะชนกบัปลำยเท้ำใครบำงคน
ก่อนจะหยุดนิ่งไป

ตัวผมที่ตอนแรกโน้มตั้งท่ำจะขยับไปเก็บก็นิ่งเช่นกัน
อย่ำงกับในหนังที่ตัวละครค่อยๆ ไล่สำยตำมองผู้มำใหม่ตั้งแต่

ขำจนถึงใบหน้ำ
“...”
“...”
หมายเลขสิบแปดคนนั้น
ร่ำงสูงยืนห่ำงไปสำมก้ำว จำกนั้นค่อยๆ ก้มลงไปเก็บเหรียญ

สิบขึ้นมำส่งให้
“นี่ครับ”
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“อ้อ!...ขอบใจนะ”
อีกฝ่ำยยิ้ม ยังมีท่ำทีเหมือนคุณชำยชนชั้นสูง “เม่ือกี้ขอบคุณ

อีกครั้งนะครับ”
ออร่ำควำมหล่อหมอนีก่ระแทกตำชะมดั ผมไม่อยำกมองนำนๆ 

เลยเบี่ยงสำยตำออกไปด้ำนข้ำง
“เอ๊ะ! อืม...”
ถ้ำเป็นกำร์ตูนคงมีซำวด์เอฟเฟ็กต์เสียงอีกำบินผ่ำน แต่เผอิญ

ว่ำมันไม่ใช่ เลยเงียบสนิทจนน่ำอึดอัด
“ผมเพิ่งรู้ว่ำคุณเป็นคนเขียนเรื่องวิศวะผัวโหด”
“...!”
เช่ีย! กระป๋องกำแฟเกอืบร่วงหลดุจำกมอื เมือ่จู่ๆ  หมำยเลขสบิ

แปดก็เอ่ยประโยคนี้ขึ้นมำ
“ผูก้�ำกับเขำเพ่ิงบอกก่อนหน้ำน้ีเอง จำกนีก้ร็บกวนด้วยนะครบั”
“อ้อ! ไม่ต้องคิดมำกๆ” ผมโบกมือ “ฉันแค่คนเขียน สัญญำท�ำ

ซีรี่ส์ก็เซ็นให้ทำงช่องไปแล้ว น้อง...”
พูดมำถึงน่ีผมก็หยุดชะงักไป เพรำะอีกฝ่ำยไม่ได้เรียกผมว่ำพี่ 

แต่ใช้ค�ำสุภำพมำกกว่ำน้ันเลยลังเลอยู่ว่ำจะเรียกว่ำยังไง จะเรียกคุณ
ก็ไม่ค่อยชิน “เอ่อ นำย...คงไม่ได้เจอฉันบ่อยๆ หรอก ถ้ำจะรบกวน
ต้องเป็นผู้ก�ำกับกับพวกทีมงำนมำกกว่ำ”

พอได้ยินแบบนั้น อีกฝ่ำยก็ขยับคิ้วเข้มๆ ขึ้นเล็กน้อย
เดก็คนนีถ้งึจะนิง่ไปหน่อย แต่กด็สูภุำพประหนึง่เจ้ำชำยตวัจรงิ 

คุยด้วยแล้วผมรู้สึกเหมือนกับว่ำจะต้องระมัดระวังทบทวนค�ำพูดให้ดี
ก่อนทุกประโยคยังไงก็ไม่รู้

ตอนจะเอ่ยขอตัวหนีไปรอไอ้หินที่อื่น เสียงเปิดประตูห้องน�้ำก็
ดังขึ้นมำพอดิบพอดี

“โคตรแสบตูดอะพี่...อุ๊ย!” ไอ้คนที่หำยไปขี้ตั้งนำนสองนำน
ยกมือทำบอกเมื่อสำยตำปะทะเข้ำกับร่ำงสูงๆ ของพระเอกนิยำยผม
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ยืนอยู่ มันยิ้มเจื่อน มีท่ำทีเขินอำยอย่ำงกับสำวน้อย “น้องนับสิบ”
“ครับ”
“คุยกับผู้ก�ำกับเสร็จแล้วเหรอ”
“ผู้ก�ำกับสำยด่วนเข้ำน่ะครับ ผมเลยขอมำเข้ำห้องน�้ำ”
“อ๋อ” ไอ้หินพยักหน้ำหงึกๆ  “อ้อ! พี่ชื่อหินนะ เป็นผู้ช่วยดูแล

ต้นฉบับของคุณจีนเขำ จำกนี้เรำน่ำจะได้เจอกันบ่อยๆ”
“...” ผมหันขวับไปมองคนพูดทันที
ไอ้เห้ียหิน ก่อนหน้ำนี้ผมเพิ่งพูดกับคนตรงหน้ำไปว่ำไม่ได้ 

เจอบ่อยๆ มันก็พูดแบบนี้ขึ้นมำซะอย่ำงนั้น ผมได้แต่หรี่ตำมอง
เป็นกำรต่อว่ำทำงอ้อม กูไม่มำเจอบ่อยๆ ด้วยหรอกนะเว้ย แค่นี้งำน
ก็เยอะพออยู่ละ

“ครับ” นับสิบที่ยังยืนอยู่ต�ำแหน่งเดิมมีรอยยิ้มน้อยๆ ประดับ
ริมฝีปำก “แล้วเจอกันครับ”

“เจอกันๆ”
ไอ้หนิตอบกลบัอย่ำงมไีมตร ีส่วนผมน่ิงไปนดิหน่อยเมือ่เหน็ว่ำ

หมำยเลขสบิแปดเอ่ยอย่ำงน้ันแล้วจ้องมองมำเหมอืนจะเจำะจงกล่ำว
ด้วย ออร่ำของอีกฝ่ำยท�ำผมใจไม่ค่อยดีอีกครั้ง เลยได้แต่ฝืนยิ้ม 
พยักหน้ำให้

เด้งกำยลุกข้ึนจำกที่น่ัง โยนกระป๋องเปล่ำลงถังขยะแล้วหันไป
ดึงคอเสื้อไอ้คนที่ท�ำให้ผมต้องมำแกร่วรอให้ตำมไปที่ลิฟต์ทันที และ
ถึงผมจะลำกมันอยู่แบบนี้ มันก็ยังมีหน้ำพลิกตัวหันหลังไปโบกไม้
โบกมือให้นับสิบที่ยืนอยู่อีกต่ำงหำก

ผมหน้ำยุ่งใส่ พอประตูลิฟต์เปิดก็ผลักมันเข้ำไปเบำๆ ก่อนจะ
ก้ำวตำมเข้ำไปก็อดไม่ได้ที่จะหันกลับไปมอง

หมำยเลขสบิแปดยังยืนอยู่จดุเดิม เขำใช้นยัน์ตำคมจ้องมองมำ
นิง่ๆ พอประสำนเข้ำกบัผมก็ส่งยิม้ให้ ผมได้แต่ท�ำเปน็ไม่รูไ้มช่ีเ้หมอืน
ไม่ได้จ้องมองไปทำงนั้นก่อนรีบสำวเท้ำ
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ผมไม่ใช่ผู้ก�ำกับ ไม่ใช่ผู้จดั เป็นแค่นักเขยีนธรรมดำๆ ไม่ต้องมำ
ประจบกันก็ได้น่ำ

“ไปส่งผมด้วยนะพี่จีน อ้อ! ช่วยพำไปซื้อหอยทอดร้ำนผัดไทย
หัวมุมให้ด้วยนะ”

“...”



~ นับสิบจะจูบ เล่ม 1 ~

นับ 2

วันนี้ไอ้หินมาปลุกผมแต่เช้า...
แน่นอนว่ำผมต้องคุมอำรมณ์เซ็งๆ ของตัวเองไม่ให้ลุกขึ้นไป

หยบิมดีมำแทงมันอย่ำงสดุควำมสำมำรถ หลงักดกริง่รวัแบบไม่เกรงใจ
แล้วก็ลำกผมที่นอนไปได้ไม่กี่ชั่วโมงไปอำบน�้ำเปลี่ยนเสื้อ ใช้ช่วงที่ผม
ก�ำลังมึนๆ งงๆ พำลงจำกคอนโดฯ

เมือ่คนืผมใช้เวลำทัง้คืนในกำรพมิพ์ต้นฉบบัเรือ่งใหม่ กว่ำจะได้
นอนก็หกเจ็ดโมงเช้ำ ปกติผมก็ไม่ใช่คนแต่งนิยำยอะไรไวอยู่แล้วด้วย 
อำจเพรำะนิสัยที่ถ้ำไม่ดีไม่พอใจจะพักจะหยุดกลำงคันไม่ได้ เลย 
เดี๋ยวลบเดี๋ยวพิมพ์ใหม่อยู่อย่ำงนั้น มำกสุดก็หยุดไปจิบกำแฟพัก
สำยตำ แต่ถ้ำยังไม่เสร็จก็ต้องกลับมำลุยต่ออยู่ดี

เม่ือวำนนัง่หน้ำคอมพ์ทัง้คนืเบด็เสรจ็ได้แค่ครึง่ตอน...ส่วนเวลำ
นอนนับแล้วนอนไปได้แค่สำมชั่วโมงกว่ำๆ เอง

ไอ้หินลำกผมมำยัดไว้ในรถ จำกนั้นเหยียบคันเร่งไม่หือไม่อือ 
ไม่บอกไม่กล่ำวใดๆ ทั้งสิ้น สุดท้ำยเป็นผมที่ต้องเปิดปำกถำมเอง 
กระทัง่มนัหนัมำตอบนัน่แหละ จะเปิดประตพูุง่กลบัออกไปกไ็ม่ทนัแล้ว

“อย่ำดื้อดิพี่จีน”
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ผมถลงึตำ “ด้ืออะไรของมงึ ทีกู่พูดมำตลอดทำงนีค่อืก�ำลงับอก
ว่ำกูไม่โอเค กูไม่มีแรงเนี่ยตอนนี้”

“แต่ผมตอบรับนัดเขำไปแล้วอะ ตอนผมโทร.ไปยืนยันกับพี่ 
เมื่อคืนพี่ก็ตอบตกลงแล้วด้วย”

“ตลก! กูไม่ได้พู...เดี๋ยวนะ”
เมื่อคืน...ผมนึกย้อนกลับไปแล้วก็คุ้นๆ ว่ำเหมือนไอ้หินมันจะ

โทร.มำอยู่เหมือนกัน แต่ตอนนั้นผมพิมพ์ต้นฉบับอยู่ เห็นมือถือร้อง
มือข้ำงหนึ่งก็คว้ำไปรับอีกข้ำงพิมพ์งำน

ว่ำแล้วก็เบิกตำโต “มึงก็รู้นี่ว่ำตอนกูท�ำงำนอย่ำสนใจอะไรกับ
ค�ำพูดกูนัก”

คนขับรถกะพริบตำปริบๆ แต่เป็นกำรกระท�ำที่โคตรจะเสแสร้ง 
“อ้ำว งั้นก็ไม่รู้แล้วครับ พี่ตอบรับเองอ่ำ”

“ไอ้หิน มึงจงใจชัดๆ” ผมยกนิ้วชี้หน้ำมัน ว่ำเสียงขุ่น “กูไม่น่ำ
ให้รหัสผ่ำนประตูล่ำงกับมึงเลย”

ถกูต้อง ทีผ่มก�ำลงันกึหงดุหงดิทัง้ทีท่ัง้ง่วงทัง้อนึกม็อียูไ่ม่กีเ่รือ่ง
นั่นแหละ

ประชุมซีรี่ส์นิยายของผม
หลังจำกได้เจอผู้ก�ำกับครั้งแรกตอนแคสติ้งพระนำยก็ผ่ำนไป

หลำยวันแล้ว ตอนนั้นทั้งไอ้หินทั้งผู้ก�ำกับก็พูดเรื่องประชุมขึ้นมำ
เหมือนกัน แต่ช่วงนี้ผมยุ่งๆ อยู่กับต้นฉบับใหม่เลยหลงๆ ลืมๆ ไป
บ้ำง ตัง้ใจว่ำจะฝำกไอ้หนิไปจดักำรแทนแล้วค่อยมำบอกต่อ เนือ่งจำก
ประชมุรอบนีส่้วนมำกเป็นกำรแจ้งรำยละเอยีดต่ำงๆ กบัเหล่ำนกัแสดง 
กำรเข้ำร่วมของคนแต่งไม่ได้มีน�้ำหนักมำกน้อยใดๆ ทั้งสิ้น แต่ตอนนี้
ผมดันถูกลำกให้ขึ้นมำนั่งบนรถซึ่งก�ำลังขับไปยังสถำนที่ประชุม
เรียบร้อย...

ไอ้หินนี่แม่งน่ำจะโดนผมอัดศอกเข้ำสักวัน
สถำนที่ประชุมก็ยังคงเป็นตึกดับเบิลยูเคเอนเตอร์เทนเมนต์ที่
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หรูๆ  ทีเ่ดมิ จำกคอนโดฯมำทีน่ีร่ะยะทำงไม่ได้ไกลมำกนกั แต่กต้็องใช้
เวลำเพรำะเป็นถนนสำยทีร่ถค่อนข้ำงจะตดิ แม้ไม่ใช่เวลำเข้ำงำนหรอื
เลกิงำนแต่รถกไ็ม่ได้น้อยอยูด่ ีผมเลยใช้ช่วงจงัหวะตรงนีป้รบัเบำะเอน
ลงแล้วเสียบหูฟังนอนหลับอยู่ในโลกส่วนตัว

ไม่รู้ใช้เวลำเท่ำไหร่ในกำรเดินทำง เพรำะมำรู้สึกตัวอีกทีก็ตอน
ไอ้หินเขย่ำไหล่ปลุกอย่ำงแรง

ผมสะบัดศรีษะไล่ควำมง่วงและควำมมนึงงออกไปให้หมด ก้ำว
ตำมไอ้หินเข้ำไปในตึก ตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดอะไรมำกเพรำะสมองยัง
ท�ำงำนไม่เต็มที่ แต่พอเข้ำลิฟต์และยืนรอมันพำขึ้นไปยังชั้นเป้ำหมำย
สติก็เริ่มคืนตัว

“ไอ้หิน เขำแจ้งหัวข้อจะประชุมมำบ้ำงมั้ย”
“แจ้งดีเทลหลักๆ อะพี่ วันเปิดกล้อง ข้อมูลต่ำงๆ เขำก็จะต้อง

เร่ิมบรีฟแล้วแจกแจงนักแสดงแต่ละคนแล้ว ทำงช่องอยำกจะรีบเปิด
แล้วก็ปิดกล้อง จะได้เอำขึ้นฉำยไม่ทิ้งระยะเวลำมำกนัก โดยเฉพำะ
ช่วงที่ยังเป็นกระแสอยู่”

“อ้อออ!” ผมลำกเสียง “มึงก็ดูรู้รำยละเอียดดีนี่ ’ไมไม่มำเข้ำ
แทนกูแล้วค่อยมำบอก”

“พี่เป็นนักเขียน จะท�ำตัวไม่มีสปิริตงั้นได้เหรอ”
ฟังแล้วผมหน้ำยุ่ง
ก่อนหน้ำนี้ก็เคยบอกไอ้หินมำตลอดว่ำตัวเองไม่ได้เรื่องมำก

อะไร เซ็นสัญญำให้ช่องแล้วก็แล้วไป เอำเข้ำจริงผมเชื่อมือทำงช่อง
และผู้ก�ำกับมำกกว่ำตัวเองซะอีก พวกเขำท�ำงำนทำงนี้โดยเฉพำะ 
อยู่แล้ว ถ้ำไม่ใช่ประชุมหรืออะไรที่ส�ำคัญมำกจริงๆ

ช่วงนีเ้ป็นช่วงทีผ่มก�ำลงัจดักำรต้นฉบบัใหม่ พอท�ำอะไรผมก็จะ
ตั้งใจท�ำอย่ำงนั้นจนไม่ค่อยมีใจเผื่ออย่ำงอื่นเท่ำไหร่

“อีกสิบนำทีจะเริ่มประชุม เรำเข้ำไปนั่งรอก่อนนะครับ”
คนพูดเดินน�ำไปจนถึงห้องหนึ่ง ประตูเป็นกระจกสีขุ่นทั้งบำน 
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ไอ้หนิเคำะเบำๆ เอ่ยขออนญุำตก่อนผลกัเข้ำไป ผมก้ำวตำม แต่ก็ต้อง
ชะงักไปช่วงจังหวะหนึ่งเมื่อเห็นบรรยำกำศในห้องชัดเจน

เหลืออีกสิบนำทีจะเริ่มประชุม...ผมคิดว่ำถึงเวลำปุ๊บทุกคนจะ
ทยอยเข้ำมำกนัทหีลงั แต่ทีไ่หนได้ มหีลำยๆ คนนัง่ออกนัอยูก่่อนแล้ว 
เป็นผมกับไอ้หินด้วยซ�้ำที่เพิ่งจะมำถึง

“อ้ำว คุณจีน สวัสดีค่ำ~ น้องหินด้วยนะ”
“สวัสดีครับ”
พวกเรำยกมือไหว้ตอบคนทัก เธอก็คือผู้ช่วยผู้ก�ำกับที่เคยเจอ

กันแล้ววันแคสติ้งนักแสดงนั่นแหละ เพรำะเป็นคนเดียวที่รู้จักผม เลย
เป็นฝ่ำยแนะน�ำผมให้คนอื่นๆ ในห้องประชุมได้รู้

ผมพยำยำมแสดงสหีน้ำให้มมีำรยำทและเป็นทำงกำรมำกทีส่ดุ
เท่ำที่จะท�ำได้ ท�ำควำมรู้จักทุกคนในห้อง หลำยๆ คนแนะน�ำตัวแล้ว
ห้อยประโยคกล่ำวถึงนิยำยผมเสริมมำพอเป็นพิธี และแน่นอนว่ำมี
สำยตำส�ำรวจจำกบำงคนพุ่งมำเช่นกัน

“น้องสิบคุณจีนได้รู ้จักวันแคสติ้งแล้วเนอะ ส่วนถัดไปจำก 
น้องสิบก็คือน้องเอ๋ยค่ะ จะมำรับบทเป็นน�้ำชำค่ะ”

สำยตำผมไล่ตำมมอืของพีผู่ห้ญงิทีผ่ำยแนะน�ำไปโดยอตัโนมตัิ
วินำทีแรกสบตำเข้ำกับนัยน์ตำคู่คมที่เพิ่งรู้ตัวว่ำมันยังสถิตอยู่

ในควำมทรงจ�ำลกึๆ ของสมองตัง้แต่เมือ่วนัก่อน ผมกช็ะงกัไปเล็กน้อย 
นับสิบจ้องตรงน่ิงมำ จำกน้ันจึงเผยรอยย้ิมช้ำๆ ท่ำทีและสีหน้ำยังดู
เหมอืนเจ้ำชำยอย่ำงเคย มองแล้วชวนหำยใจล�ำบำกแบบทกุท ีผมเลย
ท�ำแค่พยักหน้ำให้แล้วมองเลยไปทำงคนที่นั่งอยู่ข้ำงๆ อีกฝ่ำย

“สวัสดีครับพี่จีน”
ฝ่ำยนั้นเอ่ยทักผมพร้อมรอยยิ้มกว้ำง เรียวปำกเล็กดูจิ้มลิ้มนั่น

พอยิม้ก็ดันแก้มจนเหน็ลกัยิม้ ดวงตำกลมโตมแีววร่ำเรงิและใสซือ่ฉำย
ชัด เครื่องหน้ำประกอบออกมำเป็นคนที่ดูทั้งน่ำรักและน่ำทะนุถนอม

ดูเหมำะกับบทน�้ำชำนำยเอกนิยำยผมจริงๆ นั่นแหละ
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ผมยิ้ม ตอบรับไมตรีที่อีกฝ่ำยเรียกพี่อย่ำงใจกว้ำง “สวัสดีครับ
น้องเอ๋ย”

“ส่วนถัดไปเป็นน้องสำยหมอกรบับทตะวนั น้องกล้ำรบับทเมล 
แล้วก็น้องแอมป์กับบทเรนนี่ค่ะ”

“อ่ำ หวัดดีครับ”
ผมหันไปตอบรับเหล่ำนักแสดงตัวหลักคนอื่นๆ ที่พำกันยกมือ

ไหว้...รู้สึกเหมือนตัวเองกลำยเป็นผู้อำวุโสไปเลย
“เดี๋ยวรอโปรดิวเซอร์สักครู่นะคะ นั่งก่อนค่ะ นั่งก่อนๆ”
ผมขยับตัวนั่งลงตรงเก้ำอี้ที่อีกฝ่ำยบอก มันเป็นต�ำแหน่งตรง

ข้ำมกบันกัแสดงพระนำยอย่ำงนับสบิและน้องเอ๋ยพอดบิพอด ีส่วนไอ้
หิน เนื่องจำกมันมำในฐำนะผู้ช่วยผม เลยจ�ำต้องระเห็จไปนั่งที่เก้ำอี้
ยำวด้ำนหลัง ผมหันไปส่งสัญญำณมือให้มันเป็นฝ่ำยเตรียมจดหรือ
บันทึกเสียงข้อมูลต่ำงๆ ที่ส�ำคัญไว้

กระทั่งสิบนำทีต่อมำ ผู้ชำยคนหนึ่งก็ผลักประตูห้องประชุมเข้ำ
มำ เขำน่ำจะเป็นโปรดวิเซอร์ตำมทีพ่ีผู่ช่้วยผูก้�ำกบับอกนัน่แหละ ส่วน
คณุไม้วนันีผ้มไม่เหน็ อำจจะไม่จ�ำเป็นต้องร่วมประชมุ หรอืมีธรุะอะไร
รึเปล่ำไม่รู้

“เรำก�ำหนดจะเปิดกล้องซีรี่ส์วิศวะผัวโหดวันที่สิบส่ีกันยำยนนี้ 
บททั้งหมดเรียบร้อยแล้วตำมที่ทีมงำนแจกแจงไปเม่ือวันก่อน แล้วก็
อย่ำงทีรู้่ๆ กันว่ำกำรถ่ำยท�ำจะไม่ได้เรยีงไปตำมบททกุฉำก ฉำกในช่วง
ทีเ่ซ็ตติง้และบรีฟไว้ก่อนกจ็ะท�ำไปตำมนัน้ก่อน ผมจะให้ทมีงำนตดิต่อ
ผู้จัดกำรส่วนตัวของคนที่เข้ำบทในแต่ละครั้งเพื่อแจ้งคิวถ่ำย ส่วน 
ช่ือเร่ืองเอง ในตัวบทซีรี่ส์ก็จะต้องเปลี่ยนด้วย เพื่อให้เหมำะสมกับ 
กำรออกอำกำศตำมโทรทัศน์และช่อง”

ผมฟังโปรดิวเซอร์ที่พลิกเอกสำรพลำงเอ่ยพลำง
“ตัวซีรี่ส์ได้รับควำมสนใจอยู่แล้วก็จริง แต่อำจจะมีกำรโปรโมท 

อื่นๆ เพ่ิมเติมด้วย อย่ำงเช่นพวกงำนอีเวนต์เล็กๆ หรืองำนเปิดตัว
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ตำมห้ำงสรรพสินค้ำ ให้สัมภำษณ์สื่อ เป็นไปได้ก็อยำกขอให้ทุกฝ่ำย
ร่วมมือด้วย อ้อ! อีกเรื่องนะครับ...ตัวบทซีรี่ส์วิศวะผัวโหดไม่ได้แหวก
ไปจำกบทนิยำยมำกนัก”

“...” ผมขยับตัวนิดหน่อยเมื่อคนพูดหันมำพอดี
“ส่วนน้ีผมขอบคุณคุณนักเขียนมำกเลย เรื่องอื่นๆ ก็อยำกให้

ช่วยด้วย อำจจะเป็นด้ำนคำแร็กเตอร์ของเด็กๆ ที่จะเล่น คุณจีนเป็น
คนแต่ง เป็นธรรมดำที่จะเข้ำถึงตัวละครได้มำกกว่ำทุกคน นักแสดง 
จะได้เล่นออกมำมีมิติมำกขึ้น ถ้ำซีรี่ส์เป็นไปได้ด้วยดี เรตติ้งก็อำจจะ
ออกมำดีด้วย เรื่องโปรโมทเล็กๆ ในโซเชียลมีคนของทำงช่องเขำจะ
จัดกำรเอง”

มมุปำกผมรูส้กึกระตกุ ถกูพดูแบบนีแ้ล้ว จะท�ำยงัไงได้นอกจำก
พยักหน้ำตอบรับ

“ยังไงฝำกน้องๆ เขำด้วยนะครับ”
“ครับ...”
นกัเขยีนอืน่อำจจะดใีจทีถ่กูดงึให้มำร่วมและรบัฟังควำมคดิเห็น

อย่ำงเต็มที่ เพียงแต่ผม...ออกจะล�ำบำกใจนิดหน่อย หนึ่งในควำม
ล�ำบำกใจนั้นก็คือ ผมไม่รู้ว่ำตัวเองจะช่วยได้เท่ำที่พวกเขำต้องกำร 
รึเปล่ำ

ผมไม่สนัทดัเรือ่งวงกำรบนัเทงิ เท่ำทีไ่ด้ยนิมำคอืเซน็สญัญำแล้ว
ก็แล้วไป เท่ำกับบทเป็นของทำงผู้จัด ถึงจะถำมควำมเห็นคนแต่งแต่
ถ้ำพวกเขำไม่ต้องกำรจะไม่ท�ำตำมก็มีสิทธิ์เช่นกัน

ผ่ำนไปสกัพกั โปรดวิเซอร์เบนไปคุยเรือ่งอืน่ๆ ซึง่ไม่เกีย่วกบัตวั
คนแต่งอย่ำงผมมำกนัก นั่งเงียบๆ ในห้องแอร์เย็นฉ�่ำแบบนี้ก็ชักจะ
ง่วง นอนสำมชั่วโมงมันท�ำพิษกับผมแล้ว พอไม่ได้เล่นมือถือหรือท�ำ
อะไรหนังตำก็หนัก จวนจะปิดลงอยู่รอมร่อ

ตำแอบช�ำเลืองไปทำงไอ้หินที่นั่งอยู่ด้ำนหลัง เห็นสีหน้ำมัน
สดใสก็นกึขุ่นเคอืง หนักลบัมำแก้ง่วงด้วยกำรหยิบปำกกำขึน้มำวำดรปู
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เล็กๆ ตรงมุมเอกสำรแบบไม่ให้ใครเห็น
วำดเป็นไอ้หินถูกมีดแทงแม่ง...
แทงมนัตวัจรงิไม่ได้กแ็ทงด้วยภำพวำด เพิม่หยดเลอืดสำดทะลกั

ให้มันหลำยลิตรเป็นพิเศษ
“หึ...”
“...”
...แต่พอเงยหน้ำขึ้นมำผมก็ต้องชะงัก
ปำกกำในมือหยุดขยับ เมื่อเห็นว่ำร่ำงสูงที่นั่งอยู่ตรงข้ำมก�ำลัง

จ้องมองมำอยู่ก่อนแล้ว...ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้
นบัสบิมองภำพทีผ่มวำด จำกนัน้ขยบันยัน์ตำมีเสน่ห์ข้ึนมำมอง

หน้ำผม
แว้บแรกนึกว่ำจะเจอสำยตำต�ำหนิ เนื่องจำกนิสัยและภำพ

ลกัษณ์ของหมำยเลขสบิแปดในสำยตำผมเป็นแบบนัน้ แต่ผมกลับได้...
รอยยิ้ม ใช่ ผมได้รอยยิ้มจำกอีกฝ่ำยแทน

นี่ผมถูกเด็กก�าลังหัวเราะใส่อยู่ว่างั้น
คิ้วเผลอขยับชนกัน ผมแสร้งกระแอมเบำๆ ตีสีหน้ำจริงจังแล้ว

ค่อยๆ ขยับมือมำแปะทำบบังภำพที่ตัวเองวำดเอำไว้ ได้แต่นึกเซ็ง 
ตวัเองในใจทีท่่ำทำงดไูม่ตัง้ใจของตวัเองถกูเดก็อำยนุ้อยกว่ำมำเหน็เข้ำ

ให้ตำยยย ปล่อยผมกลับไปนอนพักเหอะ

ในที่สุดประชุมก็เลิก
ผมอยู่คุยกับคนอื่นๆ ในห้องประชุมอีกนิด พอพวกเขำพำกัน

ทยอยออกมำจำกห้องก็รีบเอ่ยขอตัวไปเข้ำห้องน�้ำแล้วยกมือลำพวก
เขำเลย แสร้งท�ำท่ำทอิีดออดเลก็น้อยเหมอืนแสดงให้เหน็ว่ำทีจ่รงิแล้ว
ผมก็อยำกอยู่คุยด้วยให้นำนกว่ำนี้หน่อย แต่พอไม่มีใครเห็นก็คว้ำคอ
เสื้อไอ้หินแล้วรีบลำกมันแยกออกมำอีกทำงทันที...ง่วงจนจะล้ม 
อยู่แล้ว
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“โอ๊ย พี่จีน คอผมจะขำดแล้วเนี่ย”
“ให้มันขำดไปเลยก็ดี”
“ยังไม่หำยอำรมณ์เสียอีกเหรอครับ ประชุมก็เลิกแล้วนะ”
“กูอำรมณ์เสียมึงเนี่ยแหละ รู้ไว้ด้วย”
ผมมองมนัด้วยสำยตำคำดโทษ ล้วงมอืหยบิกระเป๋ำสตำงค์ออก

มำร้ือหำเหรียญ จำกนั้นหยอดตู้กดน�้ำอัตโนมัติหน้ำห้องน�้ำเพื่อจิ้ม
เลือกกำแฟสูตรหวำนพิเศษยี่ห้อเดิมออกมำดื่มให้กระปรี้กระเปร่ำขึ้น 
กะว่ำสกัสบิย่ีสบินำทรีอให้ผู้คนทีอ่ออยู่หน้ำห้องประชมุสลำยตวัไปกนั
หมดก่อนแล้วจึงค่อยผ่ำนไปกดลิฟต์ลงไปขึ้นรถกลับบ้ำน

“ว่ำแต่…ดูเขำจะทุ่มกับนิยำยพี่พอควรเลยนะครับ ถือว่ำพี่ 
โชคดีนะ มีช่องมีคนช่วยโปรโมทแบบนี้”

“เหรอ” ผมสวนค�ำมัน เอนหลังพิงผนังก่อนยกกระป๋องกำแฟ
ดื่ม

“นักเขียนที่มีสิทธิ์เสนอควำมเห็นแล้วทำงนั้นบอกว่ำจะรับฟัง
ชัดเจนโอกำสไม่ได้ง่ำยๆ นะ”

เสียงถอนหำยใจดังมำจำกปำกผมเบำๆ “กูรู้”
ผมก็ก�ำลังนึกต�ำหนิตัวเองอยู่เหมือนกันที่ไม่ได้ทุ่มเทกับมันให้

มำกกว่ำนี้ ทั้งที่มันได้รับโอกำสเต็มไปหมด
“พี่ก็ควรจะท�ำตำมนั้นนะครับ ถ้ำซีรี่ส ์เรื่องนี้มันออกมำดี 

นำมปำกกำพี่ก็อำจจะยิ่งเป็นที่รู้จัก ง่ำยกับเรื่องหน้ำ”
“เดี๋ยวก่อน” คิ้วผมกระตุก “ที่พูดเนี่ย ใจคอมึงตั้งใจจะให้กูแต่ง

แต่แนวบอยเลิฟเหรอ”
“เปล่ำำำ ใช่ซะที่ไหน แต่ที่จริง...ผมก็ลืมไปแล้วนะเนี่ยว่ำก่อน

หน้ำนี้พี่แต่งแนวสยองขวัญอยู่อะ”
“ไอ้สัสนี่”
“ก็แนวชำยรักชำยของพี่มันดังกว่ำเยอะเลยนี่”
มันท�ำสีหน้ำเหมือนตัวเองไม่ผิด พยำยำมเอ่ยเอำอกเอำใจผม
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อีกสองสำมประโยคแล้วหยิบมือถือขึ้นมำดูเวลำ บอกว่ำจะส่งเม็มโม่
ที่จดมำจำกห้องประชุมวันนี้ส่งให้ แล้วจัดแจงเปิดกล้องถ่ำยรูป

ผมไม่ตอบอะไร ช�ำเลืองมองมันนิดหน่อยแล้วเลือกจะหลับตำ
ลง ยนืพงิผนงัพกัสำยตำสกัครู ่ตัง้ใจว่ำหมดกำแฟกระป๋องนีแ้ล้วจะรบี
กลับไปนอนพักผ่อน นอนตอนนี้คงตื่นมำอีกทีตอนสำมสี่ทุ่ม จำกนั้น
แหละถึงค่อยปลุกปล�้ำกับต้นฉบับต่อ

วำงแผนให้ตัวเองอยู่ในหัวเป็นฉำกๆ แต่พอลืมตำขึ้นมำอีกที
ผมก็สะดุ้งโหยง

“เชี่ย!”
โป๊ก!
“โอ๊ย!”
“คุณจีน”
ผมนิ่วหน้ำ ยกมือไปจับหลังหัวของตัวเองโดยอัตโนมัติ
จำกที่ง่วงอยู่แล้วก็รู้สึกมึนเหมือนเห็นดำว
“เป็นอะไรรึเปล่ำครับ เจ็บมั้ย”
คิ้วผมชนกันแน่น หลังจำกลืมตำขึ้นมำแล้วเจอร่ำงสูงสมส่วน

ของหมำยเลขสิบแปดมำยืนอยู่ตรงหน้ำ กะจำกระยะแล้วห่ำงออกไป
แค่ก้ำวเดียวเท่ำนั้น วงหน้ำหล่อๆ ของอีกฝ่ำยขยับเข้ำมำใกล้เหมือน
จะสังเกต แต่ดันท�ำให้ผมหัวใจเกือบวำยตำย ร่ำงกำยตั้งใจจะขยับ 
ถอยหลังตำมอัตโนมัติ แต่ลืมไปว่ำยืนพิงผนังอยู่ หลังหัวเลยกระแทก
เข้ำไปเต็มๆ

สีหน้ำของนับสิบตอนนี้ดูจะตกใจไม่แพ้กัน พอเห็นท่ำทำงผม
เขำก็ยิ่งขยับเข้ำมำใกล้

“ให้ผมดูหน่อย”
อกีฝ่ำยพูดแล้วก็เอ้ือมมอืเข้ำมำใกล้ ใช้มอืขวำดนัตวัผมให้ออก

ห่ำงจำกผนัง จำกนั้นเคลื่อนเข้ำไปใต้กลุ่มผม ไล่ปลำยนิ้วไปยังบริเวณ
จุดที่ถูกกระแทก ผมจับอยู่ก่อนแล้ว มือเลยสัมผัสโดนกันอย่ำงช่วย 
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ไม่ได้
หน้ำผมนิ่วมำกกว่ำเดิม พยำยำมใช้อีกมือดัน
“เดี๋ยวๆ เดี๋ยวก่อน...”
“กระแทกแรงอยู่นะครับ อำจจะบวมก็ได้”
“เอ่อ ก็อำจจะ”
“ยังไงก็เอำน�้ำแข็งมำประคบเผื่อไว้จะได้ไม่ปวด”
“โอเคๆ ฉันรู้แล้ว...ขยับออกไปก่อนได้มั้ย”
สุดท้ำยผมก็ว่ำพร้อมพลิกมือจับข้อมือหนำของอีกฝ่ำยไว้แล้ว

ดนัให้ถอยไป เหมอืนนับสบิจะเหน็สหีน้ำยุ่งเหยงิของผม เขำเลยแสดง
ท่ำทำงรูส้กึผดิออกมำอย่ำงโจ่งแจ้ง ขยับห่ำงอย่ำงทีผ่มต้องกำรในทีสุ่ด

พอไม่มีร่ำงสูงๆ มำยืนประกบแล้วก็รู้สึกหำยใจหำยคอคล่อง
ขึน้มำหน่อย...ผมไม่ได้ตวัเตีย้อะไรหรอก แต่หมำยเลขสิบแปดเป็นเดก็
มหำวิทยำลัยปีสองที่โคตรจะสูงต่ำงหำก

“ขอโทษนะครับ”
ทแีรกผมยังหน้ำยุ่ง แต่พอได้ยินค�ำขอโทษแล้วกพ็ยำยำมคลำย

ลง โบกมือปัดๆ “ไม่เป็นไรๆ”
จุดที่โดนกระแทกเริ่มจะหำยเจ็บแล้ว ผมเลยไม่อยำกอะไรมำก
พอสติเริ่มกลับมำก็เลยมีเวลำมำสังเกตอีกฝ่ำยให้ชัดเจนมำก 

ยิ่งขึ้น สีหน้ำกังวลนิดๆ ที่มองทอดมำรวมเข้ำกับภำพลักษณ์ที่ดูดีทุก
กระเบียดนิว้ของเขำแล้วกไ็ม่ได้ท�ำให้ดอู่อนแอ แต่ดสุูภำพมำกกว่ำเดมิ
ด้วยซ�้ำ ชุดที่สวมวันน้ีก็ไม่ใช่ชุดแนวแบดบอยตำมลุคพระเอกผม
เหมือนวันก่อนแล้ว

ขนำดใส่เสื้อเรียบๆ ง่ำยๆ ยังให้ลุคเหมือนก�ำลังจะไปเตรียม
ถ่ำยแบบ...คอนเซ็ปต์เจ้ำชำยแอบปลอมตัวออกมำเที่ยวเล่นนอกวัง 
อะไรท�ำนองนั้นอะ

ตำคูค่มยงัคงมองมำทีผ่ม ถงึจะอดึอดัอยูบ้่ำง แต่ผมกพ็ยำยำม
ส่งยิ้มให้
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ไอ้หนิ มงึหายไปไหนเน่ีย! ไอ้เดก็น่ีมนัมาประจบกอูกีแล้วไม่เหน็
เหรอ!

“มำเข้ำห้องน�้ำเหรอ”
“เปล่ำครับ”
คิว้ผมขยบัขึน้ เหล่มองไปซ้ำยขวำ ทำงขวำเป็นผนงัสดุทำงเดนิ 

ส่วนซ้ำย...“อ้อ! มำกดน�้ำดื่มสินะ”
“เปล่ำครับ ผมมำหำคุณจีน”
ผมชะงัก “หือ? หำฉัน?”
“ครับ ทีแรกผมนึกว่ำกลับไปแล้ว พอถำมทีมงำนเขำบอกคุณ

จีนมำเข้ำห้องน�้ำ”
“อ้อ! แล้วมีธุระอะไรล่ะ หรือว่ำเรื่องบท”
พอผมถำมอย่ำงนั้น คนตรงหน้ำก็เผยสีหน้ำเกรงอกเกรงใจ 

ออกมำ “ครบั ผมยงัไม่ค่อยเข้ำใจบทและคำแรก็เตอร์ตวัละครบำงส่วน
เท่ำไหร่ เลยอยำกจะถำมคุณจีน”

“อ๋อ” ผมถึงบำงอ้อ หันไปทิ้งกระป๋องกำแฟลงถังขยะข้ำงๆ  
แล้วขยับตัวให้เป็นกำรเป็นงำนขึ้น “ตรงไหนล่ะ”

“ยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกครับ แต่ผมอยำกจะ...ขอช่องทำงติดต่อ
เอำไว้ได้รึเปล่ำ” 

“ไม่มีปัญหำๆ ตรงไหนช่วยได้ก็จะช่วย เอำเบอร์...ไม่สิ ไลน์ดี
กว่ำ”

ผมล้วงหยิบมือถือตัวเองออกมำจำกกระเป๋ำ เข้ำเจ้ำแอพฯ 
สีเขียวแล้วเปิดไปที่คิวอำร์โค้ดของตัวเอง

ทีแรกก็ว่ำจะให้เบอร์เพรำะมันดูเป็นกำรเป็นงำนมำกกว่ำ แต่
ว่ำผมเป็นคนที่เวลำนอนสับสนงุนงง ถ้ำนับสิบโทร.มำปรึกษำตอนที่
ผมนอนอยู่ก็คงไม่มีอำรมณ์มำแนะน�ำอีกฝ่ำยเท่ำไหร่ ถ้ำไม่ด่วนมำก
ทิ้งข้อควำมไว้ในไลน์ก็อำจจะสะดวกกว่ำ

“สิบ!”
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แต่จังหวะที่จะยื่นไปให้คนตรงหน้ำสแกน ก็ถูกเสียงเรียกของ
ใครบำงคนดังขึ้นขัดซะก่อน

ทั้งผมทั้งหมำยเลขสิบแปดหันไปยังทิศทำงของเสียงพร้อมกัน 
จำกนั้นก็เห็นร่ำงเล็กๆ ของใครบำงคนวิ่งเข้ำมำใกล้ อีกฝ่ำยพุ่งเข้ำไป
แตะแขนอีกฝ่ำยแล้วเขย่ำไม่เบำไม่แรงนัก

“สิบ หำอยู่ตั้งนำน จะกลับเข้ำมหำ’ลัยอีกใช่มั้ย”
เป็นน้องเอ๋ยที่แสดงเป็นนำยเอกนิยำยผมนี่เอง
“อืม”
นับสิบชะงักไปนิดหนึ่ง นัยน์ตำคู่คมเหมือนฉำบไปด้วยแผ่น 

น�้ำแข็งบำงเบำ
ผมมองขณะลดมือที่ถือโทรศัพท์ลง ท่ำทีสนิทสนมของทั้งคู่

ท�ำให้ผมเลิกคิ้วอย่ำงแปลกใจ
มำเห็นชัดๆ อีกทีแล้วก็พบว่ำน้องเขำดูหน้ำตำน่ำรักน่ำเอ็นดู

จริงๆ นั่นแหละ ตัวเล็กๆ น่ำจะเล็กกว่ำผมหลำยเซ็นต์เลย แขนบำงๆ 
สวมอยู่ใต้เสื้อคลุมไหมพรมถักตัวนอกที่ยำวมำจนถึงครึ่งนิ้ว

“อ้ำว พี่จีนนี่นำ”
จังหวะนั้นเจ้ำตัวก็หันมำเห็นผมเข้ำ เลยส่งเสียงใสนั้นทักอย่ำง

แปลกใจ “พี่จีนยังไม่กลับเหรอครับ เห็นผู้ก�ำกับบอกพี่จีนกลับไปแล้ว 
ตอนแรกผมยังตั้งใจจะมำคุยด้วยอยู่เลย”

ผมยิ้มนิดๆ ตอบกลับตำมมำรยำท “ก็ก�ำลังจะกลับแล้วน่ะ”
“อ๋อ...”
“น้องเอ๋ยกับหมำยเลข...นับสิบเป็นเพื่อนกันเหรอ” ผมอดจะ

ถำมไม่ได้
ปกตไิม่ได้เป็นคนสอดรูส้อดเหน็อะไรหรอกนะ อนันีบ้อกไว้ก่อน 

แต่เผอิญว่ำทั้งคู่เล่นซีรี่ส์ให้นิยำยของผมทั้งคู่เลย แถมจำกท่ำทีแล้วก็
เหมำะกันใช้ได้อยู ่ถงึน้องเอ๋ยจะตวัเลก็ไปหน่อยถ้ำเทยีบกบันบัสิบ แต่
หลำยๆ คนก็ชอบนำยเอกนำงเอกตัวเล็กๆ น่ำปกป้องทะนุถนอม
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เหมือนแมวน้อยอยู่แล้ว เห็นพวกเขำสนิทกันก็รู ้สึกยินดีกว่ำเดิม
หน่อยๆ

“ครับ เอ๋ยกับสิบเป็นเพื่อนเอกเดียวกัน”
“อ้อ! ชวนกันมำแคสต์สินะ”
“ทีจ่รงิก็...เปล่ำหรอกครบั” น้องเอ๋ยยิม้แหยๆ “ผมแอบได้ยนิพี่

ผู ้จัดกำรคุยกับสิบเรื่องแคสติ้ง เลยมำสมัครด้วย ปกติผมแค่ถ่ำย
โฆษณำกับแฟชั่นนิตยสำรนิดหน่อย นี่เพิ่งจะมำเล่นซีรี่ส์ครั้งแรกเลย”

...งี้นี่เอง
ผมพยักหน้ำคลอไปกับค�ำอธิบำยนั่นเบำๆ “ผ่ำนทั้งคู่ก็ดีแล้ว 

สนิทกันแสดงด้วยกันคงอึดอัดน้อยกว่ำ”
น้องเอ๋ยท�ำตำโตอย่ำงน่ำรัก “บำงทีจะเขินมำกกว่ำน่ะสิครับ”
“ฮ่ำๆ แต่ก็ดีกว่ำเขินกับคนอื่นนะ”
“ขอบคุณมำกครับ”
ผมยิม้ แสดงมำดให้ดูเป็นผู้ใหญ่ใจดี “โอเค ไว้เจอกนั พีต้่องกลับ

แล้ว”
มอืยกขึน้รบัไหว้จำกน้องเอ๋ย แต่พอตวดัไล่สำยตำไปทำงนบัสิบ

ก็ต้องชะงกันดิหน่อยเมือ่เหน็นยัน์ตำของอกีฝ่ำยซึง่จ้องมำ ผมอ่ำนมัน
ไม่ออก แล้วก็ไม่คิดจะยืนจ้องเพ่ืออ่ำนด้วย เพรำะงั้นถึงเลือกจะ 
พยักหน้ำให้แล้วหมุนตัวเดินแยกออกมำทันที

ได้ยนิเสยีงทัง้คูพ่ดูคยุตอบโต้ไล่ตำมหลงัมำนดิหน่อยแต่กไ็ม่ได้
ไปสนใจ นึกถึงใครอีกคนขึ้นมำ

ว่ำแต่...ไอ้เหี้ยหินนี่มันวอนตีนจริงๆ นะ ตกลงมันหำยแม่งไป
ไหนเนี่ย

ประชุมวันก่อนเสร็จไปแล้ว อย่าคิดว่าแค่น้ันจบก็หมดกัน 
กำรจะถ่ำยท�ำละครหรือซีรี่ส์แต่ละเรื่องมีขั้นตอนอะไรเยอะแยะ
มำกมำยเป็นหำงว่ำว พอประชุมเรียบร้อย ต่อมำก็คือ...บวงสรวง 
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เปิดกล้อง
ครำวนี้ผมบอกให้ไอ้หินไปแจ้งกับทำงทีมงำนเรียบร้อยแล้วว่ำ

ไปได้แค่ช่วงครึ่งหลังของงำนพิธีเน่ืองจำกมีธุระ ไอ้ธุระที่ว่ำนั่นก็ธุระ
จริงๆ ไม่ใช่ข้ออ้ำงขีเ้กยีจอะไร ผมออกจำกคอนโดฯห้ิวเส้ือผ้ำสองสำม
ชุดกลับบ้ำนมำตั้งแต่วันก่อนแล้ว ไม่ได้แตะต้นฉบับท�ำงำนอะไรเลย
ด้วยซ�้ำเพรำะต้องนอนค้ำงโรงพยำบำลเฝ้ำอำกำรหลังผ่ำตัดของตำ

กระทั่งขับรถส่งแกกลับถึงบ้ำนเรียบร้อยก็ประจวบเหมำะเจำะ
กับที่ไอ้หินโทร.เข้ำมำพอดี

“มึงนี่ตรงเวลำจริงๆ นะ” ผมรับแล้วกรอกเสียงหน่ำยๆ ลงไป
ตำมสำย

[พี่บอกว่ำรำวๆ นี้จะเสร็จธุระผมก็ตั้งนำ’กำปลุกไว้แล้วดิ แล้ว
นี่ส่งตำถึงบ้ำนเรียบร้อยแล้วใช่มั้ย แกเป็นไงบ้ำง]

“อืม ก็โอเค ไม่เป็นไรมำกแล้ว ถ้ำไม่นับป่วยครั้งนี้ที่จริงแกก็ยัง
แข็งแรงอยู่เลย” ผมตอบพลำงเสียบหูฟังแล้วเอื้อมมือไปเปลี่ยนเกียร์
เพื่อจะถอยรถออกจำกซอยหมู่บ้ำน

[ดีแล้วครับ แล้วพี่อะยังไง มำไหวปะเนี่ย]
“ถ้ำกูบอกไม่ไหวล่ะ”
[ไม่ไหวก็ต้องมำครับ วันฟิตติ้งวันก่อนพี่ก็ไม่ได้มำ]
ผมส่งเสียงขึ้นจมูกให้มันไปทีหนึ่ง “เออๆ นี่ก็ก�ำลังจะไปแล้วไง 

อีกยี่สิบนำทีถึง”
พอวำงสำยไอ้หิน ผมก็มำตั้งสมำธิกับกำรขับรถไปยังสถำนที่ 

นัดหมำย
ทีจ่ริงผมเคยบอกไอ้หนิไว้หลำยต่อหลำยครัง้แล้วว่ำถ้ำไม่ใช่เรือ่ง

ส�ำคัญที่ต้องขอควำมร่วมมือจำกคนเขียนจริงๆ ก็ไม่จ�ำเป็นต้องให้ผม
ไป แต่มนักย็งัไลน์มำบอกว่ำจะมำรบัผมทกุครัง้ มนีูน่นีท่ไีรกโ็ยงแม่น�ำ้
ห้ำสำยมำรวมกันเป็นผมควรไปบ้ำงละ ไปดใูห้เหน็กบัตำจะดทีีส่ดุบ้ำง
ละ ตั้งแต่วันฟิตติ้งนักแสดงถึงงำนบวงสรวง
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ผมขับรถมำจนถึงสถำนที่ที่ไอ้หินแปะโลเคชั่นไว้ในไลน์ พอ
ข้อควำมบอกมันเจ้ำตวักร็บีโผล่ออกมำรบัทนัท ีมันอยู่ในชดุขำวสุภำพ 
รีบโบกไม้โบกมือให้ผมเอำรถไปจอดเอำไว้อีกทำง

“เขำก�ำลังสวดกันอยู่เลยพี่”
ผมพยกัหน้ำ มองตรงไปยังจดุจดังำนด้ำนหน้ำ หยตีำเพรำะแสง

อำทิตย์ร้อนแรงในยำมกลำงวัน
ซุ้มสูงกันแดดถูกกำงตั้งเอำไว้สำมสี่ตัว มองเห็นโต๊ะส�ำหรับจัด

พธิมีพีำนทองวำงถวำยเอำไว้เตม็ไปหมด ควนัจำกธปูเทยีนในช่วงเทีย่ง
ท�ำให้เห็นเป็นภำพพร่ำเลือน ผู้ร่วมงำนแต่ละคนสวมชุดขำว ก�ำลังพำ
กันประนมมืออย่ำงนอบน้อม มองเห็นคนถือกล้องคอยเก็บภำพเอำ
ไว้ด้วย อำจจะเป็นคนคอยถ่ำยภำพลงสื่อเป็นกำรโปรโมทไปในตัว

“เดี๋ยวไว้เขำสวดเสร็จค่อยเข้ำไปก็แล้วกัน” ผมตัดสินใจ
“เอำงัน้กไ็ด้พี ่รอแถวนีก่้อน เดีย๋วผมแวะเข้ำไปหยบิน�ำ้มำให้ มี

แซนด์วิชด้วย เอำปะ”
“แค่น�้ำเปล่ำก็พอ ขอบใจมำก”
ไอ้หินพยกัหน้ำ ว่ำแล้วมนักว็ิง่ไปนูน่มำนี ่ส่วนผมพอรบัแก้วน�ำ้

พลำสติกมำจำกมันก็จิบทีละนิดให้คลำยร ้อน ตำก็กวำดมอง
บรรยำกำศรอบตวัไปเรือ่ยๆ เหน็ตรงฝ่ังด้ำนโน้นมเีก้ำอีพ้ลำสตกิสฟ้ีำ
ว่ำงอยู่หลำยตัว แต่ผมก็เลือกจะยืนอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งดูท่ำจะร่มเย็นกว่ำ 
ดูอะไรจนเบื่อก็เปลี่ยนเป็นหยิบมือถือขึ้นมำเล่นแทน

ในกรุป๊กองบรรณำธกิำรมแีคป็ภำพแทก็ทวติฯนยิำยผมมำแปะ 
มนัเป็นภำพของงำนบวงสรวงทีก่�ำลงัจดัสดๆ ร้อนๆ อยู่ตอนนีเ้ลย ผม
อดจะกดภำพให้ขยำยใหญ่ดดู้วยควำมสนใจไม่ได้ แล้วกเ็ห็นรปูผูก้�ำกบั 
ผูจ้ดั ยงัมนีบัสบิกบัน้องเอ๋ยและดำรำตวัหลกัคนอืน่ๆ ยนืส�ำรวมในชดุ
สีขำวสะอำดตำ ข้อควำมที่แนบมำก็ไม่พ้นค�ำหวีดเกี่ยวกับนักแสดง 
นั่นแหละ

ผมอ่ำนไลน์ที่เด้งขึ้นต่อมำว่ำ ‘ต้องขอบคุณที่ได้นับสิบมำเล่น
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เป็นพระเอก กระแสพุ่งกว่ำเดิมอีก ยอดกดซื้อหนังสือในเว็บเพิ่มมำ
อีกตั้งหลำยออร์เดอร์’ ของหนึ่งในบก.แล้วได้แต่ย่นจมูก...อวยออก
นอกหน้ำเชียวนะ

“จีน...?”
“...”
“จีน จีนปะน่ะ!? ไอ้จีน!”
ในตอนที่ก�ำลังรัวนิ้วพิมพ์ตอบโต้ในกรุ๊ป หูก็ได้ยินเสียงตะโกน

เรียกชื่อตัวเองดังมำแว่วๆ
พอเงยหน้ำ...ก็มองเห็นผู้ชำยคนหนึ่งในชุดเชิ้ตสีขำว เขำสวม

แว่นกรอบหนำเอำไว้บนด้ัง ไม่ได้ดูเนิร์ดเพรำะทรงผมยุง่เหยงิกระเซอะ
กระเซิงบนหัว อีกฝ่ำยก�ำลังยืนจดๆ จ้องๆ มองมำทำงผมอยู่ห่ำงไป
หลำยก้ำว

“เอ่อ...” ผมเลิกคิ้ว “ครับ”
“ไอ้จีนจริงๆ ด้วย! นี่กูเอง ตั้ม”
“ตั้ม?”
เจ้ำของชือ่ยิม้กว้ำงจนเหน็ฟัน ก้ำวพรวดๆ มำหยดุอยูต่รงหน้ำ

ผม “ไหงท�ำหน้ำงั้น อย่ำบอกนะว่ำลืมกันแล้ว จบมหำ’ลัยมำก็ไม่ถึง
สิบปีสักหน่อย อย่ำท�ำเหมือนคนแก่ดิวะ”

มือหนำๆ ของอีกฝ่ำยแตะไหล่ผมแล้วตบแปะๆ เบำๆ ขณะที่
ผมยังมุ่นคิ้วมองหน้ำอีกฝ่ำย

“ตั้ม?...ตั้ม? ไอ้ตั้ม? มึงคือไอ้ตั้มเหรอ!?”
“ฮ่ำๆๆ เออ กูเอง”
ผมเบกิตำกว้ำง ปำกเผยอค้ำงอย่ำงตะลงึ ไล่สำยตำมองส�ำรวจ

คนตรงหน้ำตั้งแต่หัวจรดเท้ำ
เมื่อตอนเรียนมหำวิทยำลัยผมมีเพื่อนไม่สนิทแต่เรียนเซค

เดยีวกนัเอกเดียวกันอยู่คนหน่ึงชือ่ตัม้ ไอ้ตัม้คนนัน้จะว่ำเป็นเดก็เนร์ิด 
ก็ไม่ใช่ เด็กเกกมะเหรกเกเรก็ไม่เชิง ถึงจะสวมแว่นแบกกระเป๋ำใบตุง
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แต่เหล้ำบุหรี่ก็แตะ ตอนอยำกจะเลิกมันยังเคยเข้ำมำปรึกษำกับผมที่
เลิกส�ำเร็จไปตั้งแต่ตอนม.ปลำยอยู่เลยว่ำควรเริ่มต้นจำกอะไรดี

เพรำะไม่ได้สนิท พอจบมำก็ไม่ได้ติดต่อหรืออะไรกันอีกเลย 
อย่ำงว่ำเถอะ ขนำดเพือ่นสนทิในกลุม่เดยีวกนั พอจบมำใหม่ๆ ตดิต่อ
กันอยู่ได้ปีสองปีก็ค่อยๆ เงียบหำยไป ต่ำงคนต่ำงมีสภำพแวดล้อม
ใหม่กันหมด...ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดำนั่นแหละ

ผมคดิขณะใช้สำยตำมองขึน้ๆ ลงๆ ส�ำรวจคนตรงหน้ำทัง้ทีป่ำก
ยังหุบไม่ได้

“มองกูแบบนั้นหมำยควำมว่ำไง”
“เปล่ำ...แค่คดิว่ำถ้ำมงึคอืไอ้ตัม้ จะว่ำเปลีย่นกเ็ปลีย่น ไม่เปลีย่น

ก็ไม่เปลี่ยน”
ค�ำพดูนัน้ท�ำมนัหวัเรำะ “กห็ลำยปีแล้วนีห่ว่ำ มงึนัน่แหละ หน้ำ

ยังดูเด็กเหมือนเดิม แต่ผิวแม่งขำววอกกว่ำเดิมเยอะเลย”
“ก็กูไม่ค่อยได้ออกจำกห้อง”
“ไม่ค่อยออกจำกห้อง? อย่ำบอกนะว่ำมึงกินๆ นอนๆ ให้พ่อ

แม่เลี้ยงอะ”
ผมหร่ีตำ อยำกจะเอื้อมมือไปตบหัวเพื่อนสมัยมหำ’ลัยคนนี้ 

สักที
ถ้ำเป็นคนอ่ืนอำจจะโกรธไปแล้วก็ได้ แต่เพรำะผมพอจะรู้อยู่

บ้ำงว่ำนิสัยมันเป็นยังไง และรู้ว่ำที่มันพูดก็แค่เจตนำจะเย้ำแหย่เพื่อ
เพ่ิมควำมสนิทสนมให้เหมือนเดิมและอำจจะมำกขึ้นหลังจำกไม่เจอ
กันนำนก็เท่ำนั้น

“ตลก ไม่ออกจำกห้องก็ท�ำงำนของกูเนี่ยแหละ”
“ท�ำงำน?” แว้บแรกมนัดจูะแปลกใจ ต่อมำกข็ยบัลกูตำด�ำไปมำ

เหมือนก�ำลังประมวลผล คงได้ข้อสรุปตำมมำจำกนั้นเองถึงได้เบิกตำ
จนแทบถลน “เดี๋ยวนะ คุณจีนๆ คนแต่งซีรี่ส์เรื่องนี้ที่เขำพูดถึงนี่อย่ำ
บอกนะว่ำ...”
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ผมมองหน้ำคนทีเ่ว้นประโยคไว้กลำงคนั ถงึจะอำยเพือ่นอยูบ้่ำง
แต่ก็แสร้งท�ำสหีน้ำเหมอืนไม่อะไรขณะผงกศรีษะแบบชลิๆ “เออ กเูอง
แหละ”

“เชี่ยยย...”
“...”
“ตัง้แต่ครัง้ก่อนกไ็ด้ยนิชือ่คณุจนีคนแต่งอยูห่รอก เดก็กกูพ็ดูถงึ

มึงอยู่เหมือนกัน ไม่คิดเลยว่ำจีนที่ว่ำจะจีนเดียวกับเพื่อนกูนี่เอง แม่ง
โคตรจะโลกกลม”

ประโยคเหมอืนแปลกใจตำมปกต ิแต่ผมฟังแล้วกลบัสะดดุหตูรง
จุดหนึ่ง

“เดี๋ยวนะ เด็กมึง? เด็กมึงพูดถึงกู?”
“เออ มำแคสติง้นยิำยมงึไง ได้แสดงด้วย” มันว่ำแล้วหัวเรำะหึๆ 

แต่ผมนี่สิ ตำถลนแทนมันแล้วครำวนี้
ไอ้นี่ริมีเด็กเหรอเนี่ย...
“เด็กมึงนี่อย่ำบอกนะว่ำน้องเอ๋ย?”
มันเลิกคิ้ว โบกมือ “ไม่ใช่ๆ มึงน่ำจะเคยคุยกันแล้วนะ ไอ้สิบไง 

นับสิบ”
“นับสิบ!?”
“เออ ตะโกนท�ำไมเนี่ย”
“มึงเลี้ยงนับสิบเหรอ” ผมว่ำแล้วอ้ำปำกพะงำบๆ เหมือนไอ้โง่ 

เกือบสองสำมนำทต่ีอมำกคุ็มควำมคิดได้ ขมวดคิว้มองมนั แน่นอนว่ำ
ครำวนี้ลอบสังเกตคนตรงหน้ำให้ถี่ถ้วนกว่ำเดิมซะอีก

ไอ้ตัม้มนัก็สมเป็นผู้ชำยมำดแมนปกตทิัว่ไปคนหนึง่ ส่วนสูงมอง
ด้วยตำเปล่ำแล้วไล่เลี่ยกับผม กำรไล่เลี่ยกับผมแปลว่ำนับสิบสูงกว่ำ
มันแน่นอน...ถึงจะมีค�ำพูดที่ว่ำส่วนสูงไม่มีผลต่อแนวรำบก็เถอะ แต่
แบบนี้มันน่ำตกใจไปหน่อยแล้วมั้ง

“เดี๋ยวๆ ไอ้เหี้ย มึงจินตนำกำรไปถึงไหนเนี่ย สมเป็นนักเขียน
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จริงๆ” มันส่ำยหัว “ไม่ใช่เด็กแบบนั้นสิวะ เด็กในที่นี้คือเด็กที่กูดูแลอยู่ 
กูท�ำงำนเป็นผู้จัดกำรส่วนตัวดำรำ อะไรท�ำนองนี้”

“ผู้จัดกำรดำรำ...”
ผมพึมพ�ำตำม พอประมวลค�ำอธิบำยนั้นสีหน้ำก็ค่อยๆ คลำย

ลง
แอบรู้สึกโล่งอกนิดๆ ไม่ใช่ว่ำผมรังเกียจหรืออะไรกับควำม

สมัพันธ์ของเพศเดยีวกนันะ แต่แค่พอรูแ้ล้วมนัจะท�ำตวัไม่ถกูเวลำเหน็
ทั้งคู่ต่ำงหำก คิดภำพเพื่อนกับหมำยเลขสิบแปดคนหล่อมำดเจ้ำชำย
กินตับกันก็แปลกๆ แล้ว

“แล้วไม่พดูให้ดแีต่แรกวะ พดูงัน้ใครกต้็องคดิแบบกทูัง้นัน้แหละ”
“ฮ่ำๆ” มันหัวเรำะอีก ดูจะข�ำมำก
“แล้วไหงถึงมำเป็นผู้จัดกำรดำรำล่ะ มำดมึงไม่ให้เลยนะ”
ไอ้ต้ัมยักไหล่ “มึงก็รู้ว่ำพี่สำวกูท�ำโมเดลล่ิง ตอนกูจบมหำ’ลัย

มำยงัไม่อยำกท�ำงำนอะไรกถ็กูเจ๊มนัไหว้วำนให้มำช่วย ช่วยไปช่วยมำ
ไม่รู้กลำยเป็นท�ำอำชีพงี้ได้ไง”

“อ้อ! ก็ดีออก ได้ช่วยที่บ้ำน”
“ช่วยแต่ไม่ชอบก็เท่ำนั้น”
“แต่เดก็มงึกท่็ำทำงจะเรยีบร้อยเชือ่ฟังนี ่จะเรือ่งมำกงำนท�ำไม”
“เรียบร้อยเชือ่ฟัง!?” มนัเบกิตำกว้ำง ต่อมำกท็�ำหน้ำปเูล่ียน “ไอ้

เดก็นัน่เนีย่นะเรยีบร้อยเชือ่ฟัง...ภำพลกัษณ์แม่งเป็นส่ิงทีน่่ำกลัวจรงิๆ 
ว่ำแต่มึงเหอะ พูดไปพูดมำก็ไม่คิดนะว่ำจะมำเป็นนักเขียนน่ะ แถม
เขียนจนดังได้ออกซีร้งซีรี่ส์ซะด้วย” คนพูดยิ้มกริ่ม ยกมือตบบ่ำผมอีก
แปะ “กูอ่ำนบทของไอ้สิบแล้วนะเว้ย แซ่บสำส”

“เหี้ย” ผมพึมพ�ำเบำๆ “จะไปอ่ำนท�ำไม”
“เอ้ำ กูเป็นผู้จัดกำรส่วนตัวไอ้สิบมัน ก็ต้องอยำกรู้บ้ำงสิวะว่ำ

เด็กกูจะได้เล่นบทแบบไหนยังไงบ้ำง”
“...” ผมกลอกตำอย่ำงเซ็งๆ ไม่ได้พูดอะไรอีก
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ไอ้ตัม้เหมอืนจะดอูอกว่ำผมเขนิ มนัเลยหวัเรำะพร้อมส่งสหีน้ำ
ล้อเลยีนมำให้ แต่ยังดีทีย่อมเปลีย่นเรือ่ง ไม่ได้เจอกนันำนคยุไปคยุมำ
ก็มเีร่ืองนัน่เรือ่งนีม่ำเป็นหวัข้อสนทนำมำกมำยเตม็ไปหมด สุดท้ำยมำ
จบอยู่ที่งำนเลี้ยงที่จะมีต่อหลังจำกนี้

ทีแรกผมเหนื่อยๆ อยู่บ้ำง แต่พอรู้ว่ำอย่ำงน้อยไอ้ตั้มมันก็ไป
ด้วยเลยพอจะร่ำเริงขึ้นมำได้หน่อยหนึ่ง

“ไหนๆ กไ็ม่ได้เจอกนันำนแล้ว คนืนีก้อ็ยู่คยุกนัยำวๆ เลยกแ็ล้ว
กัน กูเปลี่ยนบัญชีไลน์กับเบอร์ใหม่ เดี๋ยวมำแลกกันใหม่ด้วย ไว้รอบ
หน้ำจะได้...”

“พี่ตั้ม”
ผมกับไอ้ตั้มหันไปทำงต้นเสียงพร้อมกัน เสียงทุ ้มนุ ่มนวล 

แบบนี้เดำไม่ยำกเลยว่ำใคร...
หมำยเลขสิบแปดอยู่ในชุดสีขำวสะอำดตำปรำศจำกลวดลำย

ใดๆ อีกฝ่ำยมีหน้ำหล่อๆ เป็นก�ำไรเลยใส่แล้วไม่ได้ดูเป็นอำแปะไป 
โรงเจ ถึงนัยน์ตำที่จ้องมองมำจะเรียบเฉยไปหน่อยก็เถอะ

“อ้ำว ไอ้สิบ สวดเสร็จแล้วเหรอ”
“อมื” เจ้ำตวัครำงรบัสัน้ๆ ในล�ำคอก่อนจะหันมำทำงผมแล้วย้ิม

บำงๆ “คุณจีน”
เนี่ย...ไอ้ตั้ม เด็กมึงแม่งประจบออกหน้าออกตามาก
ผมยิ้มมุมปำกอยู่ในใจ แต่ที่แสดงออกคือยิ้มตอบกลับพอเป็น

มำรยำทพร้อมพยักหน้ำ “หวัดดี”
“มำนำนแล้วเหรอครับ”
“ก็พอสมควรแล้ว แต่บังเอิญเจอเพื่อนก่อนน่ะ”
“เพื่อน...” นับสิบพึมพ�ำ จำกนั้นตวัดสำยตำไปทำงผู้จัดกำร 

ส่วนตัวของตัวเอง “คุณจีนกับพี่ตั้มเป็นเพื่อนกันเหรอครับ”
“เออ ไอ้จีนมันเป็นเพื่อนสมัยมหำ’ลัยของกูเอง กูเพิ่งมำเจอ 

มำรู้เนี่ยแหละ” ไอ้ตั้มมันตอบแทนผม
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“อ้อ!...”
ผมพยักหน้ำส�ำทับเบำๆ พอนับสิบไม่ได้พูดอะไรอีก ก็หันไป

มองเพ่ือนที่ยืนอยู่ข้ำงๆ เห็นมันขยับมือไปจับเสื้อตรงอกแล้วโบก  
“เอำเหอะๆ ยืนตรงนี้นำนๆ ชักจะร้อนละ เรำเข้ำไปทำงโน้นดีกว่ำ 
สวดก็เสร็จแล้ว เดี๋ยวเขำจะได้ไม่ต้องให้คนมำตำม”

ไอ้ตั้มยกมือขึ้นใช้แขนพำดไหล่ผมไว้ข้ำงนับสิบอีกข้ำง จำกนั้น
ดันให้ก้ำวเดิน ผมเองก็ขยับตำมอย่ำงว่ำง่ำย พอเจอเพื่อนเก่ำก็ลืมไอ้
หินไปเลย เข้ำมำใต้ซุม้ปุบ๊ ทกัทำยกบัทมีงำนเรยีบร้อยกแ็ยกไปนัง่ กวกั
มือเรียกไอ้ตั้มให้มำนั่งด้วยกัน

อย่ำงน้อยในกองถ่ำยทีม่แีต่คนแปลกหน้ำผมกไ็ม่รูสึ้กอดึอดัเท่ำ
ตอนแรก...
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นับ 3

“เออ ดีๆ พระเอกเย็นชานิง่ๆ แบบนีแ้หละเป็นทีนิ่ยม” พีบ่ก. 
แกว่ำอย่ำงนั้นก่อนจะวำงไอแพดลงกับโต๊ะ มองเห็นแอพพลิแคชั่น
เวิร์ดที่เต็มไปด้วยตัวอักษรละลำนตำ “อันนี้ผ่ำน ต่อเลยนะจีน เดี๋ยว
เร่ืองสัญญำพี่ค่อยให้ไอ้หินติดต่อไปอีกที อ้อ! แต่รอบนี้เรื่องฉำก 
วำบหวิวพี่ขอแบบแซ่บๆ นะ แซ่บแบบไม่ลืมหูลืมตำไปเลยก็ดี”

“หำ!?”
“ปกติแล้วเวลำนักเขียนคนอ่ืนเขียน ไอ้พวกฉำกมีเพศสัมพันธ์

เนี่ยมันจะเป็นไปตำมสเต็ปใช่มั้ยล่ะ จูบ จูบคอ เลียหัวนม แล้วเลยลง
ไปด้ำนล่ำง ใช้นิ้วท�ำให้ชินก่อนสอดใส่ กระแทกอะไรท�ำนองนี้”

“เอิ่ม...พี่” ผมขมวดคิ้ว คอตั้งตรงแต่ลูกตำด�ำกวำดไปซ้ำยขวำ
ล่อกแล่กเพรำะรู้สึกว่ำระดับเสียงที่แกพูดออกมำไม่ได้เบำเลยสักนิด 
ร้ำนกำแฟกึ่งเค้กบ่ำยๆ แบบน้ีค่อนข้ำงเงียบเชียบด้วย เอ่ยแต่ละค�ำ
ชำวบ้ำนก็ได้ยินกันหมด

“พ่ีอยำกจะให้มันแปลกแตกต่ำงออกไปบ้ำง อำจจะแบบเล่น 
ค�ำพูดบ้ำง แน่น รัด ท�ำให้มันดูเซ็กซี่ๆ มำกกว่ำเดิม สเต็ปหรือพวกท่ำ
อะไรไม่ต้องเอำตำมเดมิกไ็ด้ บก.ใหญ่แกให้คนส่งหนงัสือมำให้ตัง้เยอะ
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ไม่ใช่เหรอ ลองเอำพวกของต่ำงประเทศมำดู พล็อตอะ ตอนนี้ไม่มี
ปัญหำแล้ว แต่ถ้ำจนีเพิม่อย่ำงทีพ่ีบ่อกเข้ำไปอกีหน่อยต้องเพอร์เฟ็กต์
กว่ำเดิมแน่”

“โอเคๆ ผมรู้แล้วๆ จะลองกลับไปดูก็แล้วกัน เรื่องนี้ค่อยว่ำกัน
อีกทีดีกว่ำครับ ยังอีกหกเจ็ดตอนกว่ำจะถึง”

“อืม แต่ก็ตำมน้ันแหละนะ งั้นเดี๋ยววันนี้พี่ไปธุระต่อแล้ว ขอ
ออกมำแค่สองชั่วโมงเอง”

“ครับ ขอบคุณมำกนะครับ”
ผมมองตำมพีบ่ก.ทีห่ยบิกระเป๋ำเดนิผลกัประตกูระจกกลับออก

ไปนอกร้ำน จำกนั้นถอนหำยใจเบำๆ
เมื่อวันก่อนผมเคลียร์ต้นฉบับใหม่ไปได้ถึงตอนห้ำตอนหก  

ทีแรกตั้งใจจะส่งไฟล์ทำงอีเมลไปให้ แต่เผอิญบก.แกมีตำรำงออกมำ
ข้ำงนอกวันนี้พอดี อยำกจะคุยกับผมเลยนัดให้ออกมำตั้งแต่เช้ำตรู่

สถำนที่เป็นร้ำนกำแฟที่เปิดอยู่ใต้อำคำรให้เช่ำตรงถนนสีลม 
มองลอดออกไปจะเหน็ถนนใหญ่รถรำขบัผ่ำนไม่ซ�ำ้คนั ตรงรมิทำงเท้ำ
มีแม่ค้ำยืนขำยน�้ำทับทิมอยู่ ตำผมมองตำมมือที่ก�ำลังผ่ำลูกทับทิม 
ขณะนั้นในหัวก็คิดอะไรเรื่อยเปื่อยไปด้วย

นยิำยวำยเรือ่งก่อนทีแ่ต่ง...ยอมรบัเลยว่ำฉำกทีเ่ป็นปัญหำมำก
ที่สุดคือฉำกวำบหวิวเนี่ยแหละ มีชีวิตมำจนอำยุขนำดนี้แล้วไม่ใช่ว่ำ
ไม่รู้นะว่ำผู้ชำยมีเพศสัมพันธ์กันตรงไหน ด้วยอะไร แต่ตอนจะเขียน
บรรยำยขัน้ตอนออกมำน่ะผมทัง้ต้องค้นคว้ำ เปิดหนงัสอื เสร์ิชในเนต็
จนช่วงนั้นกังวลว่ำถ้ำพ่อแม่มำเห็นประวัติเข้ำคงไม่พ้นคิดว่ำลูกชำย
กลำยเป็นเกย์ไปแล้วแน่ๆ

บอกแล้วว่ำผมไม่ใช่พวกหน้ำหนำด้วย สุดท้ำยก็เลือกตำมน�้ำ
ตำมสเต็ปคนหมู่มำกไป เลยอำจเป็นสำเหตุที่บก.กลัวว่ำเรื่องปัจจุบัน
นี้ของผมจะออกมำคล้ำยคลึงเดิม เลยให้ค�ำแนะน�ำกึ่งดักคอไว้ก่อน

ถอนหำยใจส�ำทับอีกรอบ ตอนน้ียังคิดอะไรไม่ออก กะว่ำจะ
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ค่อยกลับไปคิดให้ถี่ถ้วนเงียบๆ ที่ห้อง เลยถือบิลไปจ่ำยตังค์เดินฝ่ำ
แดดร้อนเปรี้ยงกลับมำขึ้นรถ

แต่จังหวะที่สตำร์ทจะเปลี่ยนเกียร์เพื่อถอยหลังออกจำกซอง 
จู่ๆ มือถือก็ร้องเสียงดังลั่น

  ~
จอโชว์เบอร์ ‘ตัม้’ ทีผ่มแลกกบัมนัเมือ่วนัก่อนเด่นหรำ อำรมณ์

เซ็งๆ ก็เปลี่ยนเป็นดีฉับพลัน หยิบมำกดรับทันที
“เออ ว่ำไง นึกไงโทร.หำกูเนี่ย”
ไม่ได้คุยกับเพ่ือนสมัยมหำ’ลัยมำนำนหลำยปี พอได้มำเจอ 

ไอ้ต้ัมผมก็รู้สึกดีใจเป็นพิเศษ แลกเบอร์แลกไลน์กับมันไปตั้งแต่วัน 
งำนเลี้ยงบวงสรวงแล้ว มีคุยกันบ้ำงว่ำหลังจำกนั้นค่อยหำเวลำนัดกัน
ออกมำเจออีกครั้ง ไอ้ตั้มยังคุยยังติดต่อกับเพื่อนในกลุ่มตัวเองอยู่  
แต่เหมือนทั้งผมทั้งมันจะยุ่งๆ เลยหำโอกำสเหมำะๆ ไม่ได้สักที

[ไอ้จีน กูมีเรื่องด่วนว่ะ ว่ำงเจอกูมั้ยเนี่ย]
“ฮะ!?...”
ประโยคแรกทีไ่อ้ตัม้สวนกลบัมำท�ำให้ผมชะงกั น�ำ้เสยีงทีไ่ด้ยนิ

มำจำกปลำยสำยดูจะทั้งร้อนรนระคนเกรงใจ “ก็ว่ำงอยู่หรอก นี่กูอยู่
สีลม จะมำเจอก็ได้นะ”

[เอำงี้ดีกว่ำ เจอกันที่คอนโดฯมึงได้ปะ]
“คอนโดฯกู?”
[เออ มำถึงค่อยคุยกัน เด๋ียวส่งโลฯให้หน่อยด ิเดีย๋วกจูะออกไป

เลย]
“อะๆ ก็ได้ แต่กูยังอยู่ข้ำงนอก ถ้ำมึงถึงก่อนก็รออยู่ด้ำนล่ำงก็

แล้วกัน กูจะรีบไป”
[ขอบใจมำกนะเว้ย เจอกัน]
มันว่ำแค่นั้นก่อนจะวำงสำย ส่วนผมแม้จะยังงงๆ กับกำรมำไว

ไปไวของเพ่ือนแต่ก็คำดค้ันเอำค�ำตอบตอนนี้ไม่ได้ โยนมือถือไปไว้
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เบำะข้ำงแล้วเหยียบคันเร่งเพื่อเคลื่อนตัวออกจำกต�ำแหน่งที่จอดอยู่
ว่ำแต่...ท�ำไมมันต้องไปคุยที่ห้องผมด้วยวะ ไม่ใช่ว่ำผมคิดมำก

อะไรนะถ้ำเพื่อนจะแวะมำหำ แต่แค่แปลกใจเฉยๆ ไม่ได้คุยกับมันมำ
ก็หลำยปี หลังเจอกันก็ใช่ว่ำจะกลับมำสนิทหรือสนิทกันมำกกว่ำเดิม
อะไร จู่ๆ มันโทร.มำแล้วบอกว่ำมีเรื่องด่วนให้ติดไว้ในใจแค่เนี้ยแล้ว
ขอเจอที่ห้อง เป็นใครก็ต้องสงสัยอยู่แล้ว

ผมขับรถด้วยควำมรู้สึกนั้นมำตลอดทำง กระทั่งจอดสนิทยังที่
ประจ�ำของตัวเองใต้ตึกคอนโดฯพอเดินถือกุญแจอ้อมมำที่ฟรอนท์
ด้ำนหน้ำ เท้ำซึ่งก้ำวอยู่ก็ชะงักไป หยุดนิ่ง

“ไอ้จีนๆ!”
ตั้มที่ยืนอยู่ด้ำนหน้ำประตูกระจกตะโกนพลำงโบกมือ
คิว้ผมมุน่ลงเลก็น้อย แต่กย็อมขยบัต่อไปหยดุยนือยูห่น้ำเพือ่น

และ...หมำยเลขสิบแปด
ถูกต้อง ไอ้ตั้มมันไม่ได้มำหำผมคนเดียว ยังมีร่ำงสูงๆ ของเด็ก

ในสงักดัมนัยนืเย้ืองอยู่ด้ำนหลงั วนิำทแีรกผมสงัเกตเหน็ใบหน้ำหล่อๆ 
ของนบัสบิก่อนเพือ่นตวัเองซะอกี หมำยเลขสบิแปดเด่นกว่ำเยอะ พอ
เห็นคนที่ไม่น่ำจะได้เห็นมำปรำกฏตัวอยู่ตรงนี้เลยได้แต่หน้ำเหลอ 
ไม่ใช่แค่นัน้ เพรำะข้ำงๆ นบัสบิยงัมกีระเป๋ำเดนิทำงสดี�ำใบใหญ่ตัง้อยู่
ด้วย

อะไร? ก�ำลังจะไปถ่ำยงำนที่ต่ำงจังหวัดกันรึไง
“เออ กูมำแล้ว” คิ้วผมชนกัน “เรื่องด่วนอะไรวะ ท�ำไมต้องมำ

คุยที่ห้องกู”
“ไว้คุยกันบนห้องดีกว่ำ”
“ฮะ!?”
ครำวนีค้ิว้ผมยิง่ผกูกนัแน่นจนแทบเป็นโบ และเหมอืนไอ้ตัม้จะ

สังเกตเห็นเหมือนกัน มันเลยนิ่งไป สีหน้ำเผยร่องรอยควำมล�ำบำกใจ
ออกมำ “รบกวนรึเปล่ำ”
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ผมแอบพ่นลมหำยใจผ่ำนริมฝีปำกเบำๆ มองหน้ำมันอีกรอบ 
“เอำเหอะ มำก็มำแล้ว ห้องก็ห้อง”

“ขอโทษนะเว้ยถ้ำกูท�ำให้มึงไม่พอใจ” มันยังคงท�ำหน้ำเกรงอก
เกรงใจสุดฤทธิ์ ผมเลยได้แต่ย่นจมูกใส่

แหมไอ้เวรนี่ โทร.มำบอกว่ำมีเรื่องด่วนแล้วก็เรียกให้กลับมำ 
แถมจะขอข้ึนไปคุยบนห้อง ถงึขนำดนีแ้ล้วยงักล้ำท�ำหน้ำตำเกรงใจอกี 
ดูแล้วมันน่ำเอื้อมมือไปตบกะโหลกสักทีมำกกว่ำ

ผมล้วงมอืไปหยิบคีย์กำร์ดในกระเป๋ำขึน้มำ จงัหวะทีเ่ดนิไปแตะ
ที่ข้ำงประตูกระจกซึ่งนับสิบยืนอยู่ก็ต้องหันไปพยักหน้ำให้อีกฝ่ำย
เป็นกำรทักทำย

“...”
แน่นอนว่ำนบัสบิจดุรอยยิม้สภุำพเลก็ๆ แต่โคตรออร่ำจบัมำให้
ผมเดินน�ำทั้งคู่เข้ำไป ถึงอยำกจะถำมว่ำท�ำไมต้องเดินลำก

กระเป๋ำตำมมำแต่ใจลึกๆ กลับบอกว่ำอย่ำได้เปิดปำกอะไรออกมำ 
ทั้งนั้น แตะกำร์ดตรงลิฟต์อีกครั้งก่อนกดชั้นสิบเจ็ดที่เป็นห้องพักของ
ตัวเอง

คอนโดมเินยีมตกึนีใ้นปีแรกผมยมืเงนิพ่อกบัพีช่ำยมำจ่ำยก่อน
อย่ำงละคร่ึง ตอนนัน้ท�ำงำนบรษิทัได้ห้ำหกเดอืน ทีน่ัน่อยูใ่จกลำงเมอืง 
แต่บ้ำนของผมอยู่ห่ำงออกไปค่อนข้ำงไกล เลยไปเดินงำนบ้ำนและ
มหกรรมคอนโดฯหำห้องดีๆ ใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำอยู่ จำกนั้นถึงท�ำงำน
หำเงินมำคืนที่บ้ำน...ตอนน้ีคืนหมดแล้ว ผ่อนรถก็ใกล้หมดแล้วด้วย 
แต่ยังไม่มีเงินเก็บสักกะบำท

ห้องผมอยูร่มิสดุทำงเดนิ ตอนแตะกำร์ดใต้มอืจบัประต ูผมกว่็ำ
ขึ้นมำ

“ห้องรกหน่อยนะ พอดียุ่งๆ จนไม่ว่ำงท�ำ”
“ไม่เป็นไรๆ”
ไอ้ตั้มรีบสวนขึ้นมำอย่ำงกระตือรือร้น
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“โห...”
แต่พอเข้ำมำปุ๊บ หูได้ยินเสียงโหของเพื่อนดังตำมมำปั๊บแล้ว

เงียบไปเลย ปำกตัวเองเลยได้แต่กระตุก
มันไม่ได้โหเพรำะห้องผมหรหูรำอะไรหรอก น่ำจะโหเพรำะห้อง

ผมรกเนีย่แหละ ถงึจะรกแต่กไ็ม่ได้สกปรก กลำงห้องทีเ่ป็นโต๊ะเตีย้และ
โซฟำส�ำหรบัดทูวีตีอนน้ีมกีระดำษกองสมุๆ กันอยูเ่ตม็ไปหมด รวมทัง้
พวกหนังสือนิยำยและกำร์ตูนชำยรักชำยที่ผมเอำมำศึกษำและอ่ำน
เพื่อท�ำให้ตัวเองมีอำรมณ์แต่งด้วย

ถึงจะอำยแต่กไ็ม่มำกเท่ำคนอืน่มำเหน็ เพรำะสองคนนีรู้อ้ยูแ่ล้ว
ว่ำผมเขียนแนวไหน

“เอ้ำ นั่งน่ีละกัน น�้ำอยู่ตรงตู้เย็นในห้องครัวนะ กูเอำหนังสือ
เข้ำตู้แป๊บ”

“ผมช่วย”
ตอนที่ยกหนังสือทั้งหมดที่ตั้งระเกะระกะตรงโซฟำไปอีกทำง 

นับสิบก็ขยับมำขวำง ย่อตัวลงมำรับของในมือผมไปถือไว้แทนโดย 
ไม่รอค�ำอนุญำตใดๆ ทั้งสิ้น

“ให้วำงไว้ตรงไหนครับ”
“...” ผมยืนอยู่ที่เดิม มือขยับลงแนบล�ำตัวแต่หรี่ตำมองอีกฝ่ำย
แต่นบัสบิกลบัยิม้ “ท�ำหน้ำน่ำร.ั..อมื หน้ำแบบนีห้มำยควำมว่ำ

ไงครับ”
 “หือ? อ้อ!” คิ้วผมขยับสูงขึ้นนิดหน่อย เพรำะมัวแต่ก�ำลังคิด

ในใจว่ำหมำยเลขสบิแปดจะประจบผมไปได้ถงึไหน พอเหน็สหีน้ำของ
อกีฝ่ำยแลว้กต็อ้งแก้เกอ้ด้วยกำรชีไ้ปด้ำนหลงั “ในตู้นัน้น่ะ หน้ำประตู
ห้องริมสุดเลย”

ร่ำงสงูพยกัหน้ำแล้วเดนิไปเปิดช่วยเอำใส่ตูอ้ย่ำงว่ำง่ำย พอเห็น
ว่ำมีคนเสนอตัวช่วยผมก็ไม่ได้ขัด สบำยซะอีก เลยเดินไปนั่งรอไอ้ตั้ม
ท่ีหำยไปหำน�้ำดื่มในครัว ไม่นำนนักมันก็กลับออกมำพร้อมใบหน้ำที่
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สดชื่นขึ้น ส่งขวดน�้ำให้นับสิบ
ผมลดโทรศพัท์มอืถอืลง พยกัพเยดิหน้ำให้เพือ่นทีน่ัง่ลงตรงข้ำม

พร้อมเด็กมัน “ยังไงล่ะทีนี้ เรื่องด่วนของมึง”
“อะแฮ่ม...”
“...”
“ไอ้จีน คอนโดฯมึงอะ มีห้องนอนสำมห้องสินะ”
“เออ”
ตัง้แต่แลกไลน์ใหม่กบัไอ้ตัม้วนัก่อนกค็ยุกนัเรือ่ยเป่ือยจนมำถงึ

เรื่องที่อยู่ ผมรู้ว่ำมันยังอยู่ที่บ้ำน แต่นำนๆ ทีก็พักตึกข้ำงๆ โมเดลลิ่ง 
ส่วนมันรู้ว่ำผมซื้อคอนโดฯอยู่คนเดียว แต่เลือกห้องนอนเยอะๆ เผื่อ
ครอบครัวตัวเองในอนำคต

“ตอนนี้มึงเองก็อยู่คนเดียว เพรำะงั้นกูขอให้นับสิบ...”
“ไม่!”
“เชี่ย! กูยังพูดไม่จบเลย”
“พูดเกริ่นมำซะขนำดนี้มึงคิดว่ำกูเดำไม่ได้เหรอไอ้เวร” ผมหน้ำ

ยุ่งจ้องเพื่อนตัวเอง และแน่นอนว่ำตอนที่โพล่งปฏิเสธออกไปนั้นผม
ไม่ได้เหลือบตำไปทำงนับสิบสักกะแว้บเดียว

ผมอุตส่ำห์คิดว่ำที่นับสิบติดสอยห้อยตำมไอ้ตั้มมำหำผมเป็น
เพรำะเดี๋ยวหลังจำกน้ีไอ้คู่น้ีมันจะไปท�ำงำนกันที่ต่ำงจังหวัด กระป๋ง 
กระเป๋ำเลยต้องหอบมำด้วยเป็นธรรมดำ แบบหวงทรัพย์สินมำกจน 
ไม่อยำกวำงทิ้งไว้ในรถอะไรท�ำนองนั้น แต่พอไอ้เพื่อนเวรมันเกริ่นมำ
แค่ห้องนอนผมมีสำมห้องเท่ำนั้นแหละ...

ไงล่ะ ไม่น่ำใจอ่อนให้มันขึ้นมำที่ห้องเลย
“เฮ้ย! ไอ้จีน กูขอร้อง ตอนนี้มีปัญหำเรื่องที่พักนิดหน่อย ให้ไอ้

สิบมันพักสักเดือนก็ได้ เดือนเดียวพอ”
“ไม่”
“งั้นสำมอำทิตย์”
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“ไม่เอำ”
“สอง”
“ไอ้สัส จะกี่อำทิตย์กูก็ไม่!”
ไอ้ตั้มหน้ำเครียด “กูขอร้องไม่ได้เหรอวะ กรำบเลย ไม่ใช่ว่ำกู

อยำกจะรบกวนอะไรมึงหรอกนะเว้ยถ้ำมันไม่อับจนหนทำงจริงๆ อะ 
บ้ำนไอ้สิบมันอยู่ไกล เพรำะมันต้องเรียนต้องท�ำงำนด้วยกูเลยให้มัน
มำอยู่ที่ตึกของโมเดลลิ่ง แต่พอดีว่ำเจ๊กูแกไปตกลงเซ็นสัญญำรับ 
เด็กใหม่สองสำมคนเข้ำมำ”

“...” ผมหันหน้ำหนีมันที่พยำยำมจะจ้องตำแล้วอธิบำยไปอีก
ทำง

“เด็กพวกนั้นหำห้องพักอยู่เหมือนกัน แต่ไอ้สิบ เออ! จะว่ำไป
เรือ่งนีก้เ็พรำะไอ้สบิเนีย่แหละ กไูม่รูว่้ำเจ๊กบัมนัคยุกนัอท่ีำไหนถงึกลำย
เป็นแบบนี้ นับสิบมันกลำยเป็นคนไม่มีห้องอยู่แล้ว” ไอ้ตั้มว่ำ จำกนั้น
ยกมือกุมหน้ำผำก พึมพ�ำกับตัวเองออกมำอีกเป็นชุด “แล้วตอนนี้กูก็
ต้องมำเดือดร้อน หลังจำกนี้มีถ่ำยงำนซีรี่ส์ด้วย”

“งั้นก็กลับไปอยู่ที่บ้ำนก็ได้นี่ มึงบอกเดือนเดียวนี่”
“ที่ว่ำเดือนเดียวคือกูกะเวลำคร่ำวๆ เฉยๆ ว่ำถ้ำจัดกำรเรื่อง

ห้องได้จะรีบหำห้องใหม่ให้มันภำยในเดือนเดียว”
“ถ้ำงั้นก็เช่ำโรงแรมอยู่ก็ได้ บ้ำนมึงก็ไม่ใช่ว่ำจะจน ออกให้เด็ก

ในสังกัดแค่นี้น่ำจะหมูๆ”
อกีอย่ำง…ประเมนิด้วยสำยตำแล้วผมว่ำนบัสบิกไ็ม่ได้จนอะไร

เลยด้วยซ�้ำ บ้ำนอยู่นอกเมืองนี่มองหลักๆ ได้สองแบบ ถ้ำไม่พอม ี
พอกนิ อยูบ้่ำนไม่ซือ้คอนโดฯก็คงเป็นหมูบ้่ำนจดัสรรขนำดใหญ่ทีต้่อง
สร้ำงนอกเมืองเพรำะต้องกำรพื้นที่เยอะๆ ซึ่งผมว่ำบ้ำนของนับสิบ
เป็นกรณีหลังมำกกว่ำ

“มึงบ้ำเหรอ” ไอ้ตั้มเบิกตำ “ไอ้สิบมันเป็นที่รู้จัก ไปพักโรงแรม
ก็เดือดร้อนพอดีดิ”
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“...”
“ปัญหำแฟนคลบัดกัรอบ้ำง สตอล์กเกอร์บ้ำง โรงแรมมันไม่เป็น

ส่วนตัวนะเว้ย”
“มึงก็หำโรงแรมที่มีแต่คนต่ำงชำติเข้ำพักไง ไม่เห็นจะยำก”
“ไอ้จีน มันยังมีพวกปำปำรัซซี่อีก ถ้ำมีข่ำวออกไปว่ำไอ้สิบมัน

เดินเข้ำเดินออกโรงแรมนี่หนักเลยนะ ถึงจะให้สัมภำษณ์ว่ำไปพัก
โรงแรมชั่วครำวใครเขำจะเชื่อ”

ผมถอนหำยใจ “ท�ำไมมึงเรื่องมำกจังวะ งั้นก็ให้นอนที่บ้ำนมึง
ไป”

“ตอนแรกกูก็กะไว้อย่ำงนั้นแหละ แต่บ้ำนกูก็อยู่นอกเมือง ไกล
กว่ำบ้ำนไอ้สิบอีก มันจะมำเรียนมำท�ำงำนล�ำบำกแน่ๆ”

“...”
ผมฟังที่มันสวนกลับมำแต่ละรอบๆ แล้วแทบจะเอำหัวโขก 

โต๊ะเตี้ยตรงหน้ำ สุดท้ำยก็ไม่ได้พูดอะไรออกไป
หัวพยำยำมคิดหำทำงออกให้ คิดไปคิดมำจังหวะหนึ่งก็อดจะ

หนัไปทำงนบัสบิทีน่ัง่เงยีบเป็นเป่ำสำกไม่ได้ แล้วก็เห็นว่ำอีกฝ่ำยก�ำลัง
มองมำทำงผมอยู่

สีหน้ำหมำยเลขสิบแปดดู...เกรงใจแล้วก็รู้สึกผิด
ไม่ๆๆ อย่ำมองกูแบบนี้ มันท�ำให้ผมดูเหมือนคนที่ปฏิเสธไม่

ช่วยเหลือเจ้ำชำยที่หนีออกมำจำกวังเพรำะปัญหำแย่งชิงรำชบัลลังก์
อะไรท�ำนองนั้น

กำรที่ผมปฏิเสธมันก็เป็นเรื่องของผม คอนโดฯผม ห้องผม ผม
ไม่ผิด แต่ไหงถึงรู้สึกว่ำตัวเองเป็นคนแล้งน�้ำใจไปได้วะ

“คือ...”
“...”
“มงึเข้ำใจใช่มัย้ว่ำกเูองกไ็ม่ได้สนิทกบันบัสิบ” ผมพดูช้ำๆ เพรำะ

เข้ำใจอยู่ว่ำมันอำจท�ำให้คนฟังรู้สึกแย่ “ถึงมึงจะบอกว่ำพักชั่วครำวก็
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เถอะ แต่งำนของกูต้องท�ำที่บ้ำน คนเรำมันต้องกำรควำมเป็นส่วนตัว 
ไม่ใช่แค่กู นับสิบก็ด้วย”

“ไอ้สิบมันไม่มีปัญหำหรอก ใช่มั้ย”
“...”
ผมหันไปทำงนับสิบ แล้วก็เห็นว่ำอีกฝ่ำยพยักหน้ำ
เฮ้ย! ไปกันใหญ่แล้ว
“กูถำมจริงๆ นะ ไม่มีที่พักที่อื่นแล้วเหรอวะ”
“กกูอ็ยำกจะบอกมงึอยู่เหมอืนกันว่ำ...ก่อนหน้ำนีต้ลอดสองวัน

ที่ผ่ำนมำกูทั้งขับรถไปหำ ทั้งโทร.รบกวนคนอื่นจนสำยไหม้หมดละ 
พวกแมนชั่นหรือหออ่ืนๆ แถวม.ไอ้สิบช่วงน้ีก็ไม่ใช่ช่วงที่เด็กย้ำยเข้ำ
ย้ำยออกกันด้วย กูเข้ำใจนะเว้ยว่ำพวกเรำเพิ่งกลับมำติดต่อกัน จู่ๆ 
มำรบกวนมึงแบบนี้มันไม่ดี แต่ตอนนี้กูไม่มีใครแล้วจริงๆ เลยต้องมำ
พึ่งใบบุญมึงอะ”

“...”
“จีน กูขอเหอะ ไอ้สิบมันก็ไม่อยู่เปล่ำๆ หรอก ค่ำน�้ำไฟเดี๋ยวกู

ให้มันช่วยออก แล้วก็...”
“...”
“แล้วก็...แล้วก็...เอ่อ”
“ผมช่วยจัดกำรห้องให้ได้นะครับ”
สำยตำผมที่จับจ้องอยู่ที่ไอ้ตั้มเบนไปทำงคนพูดโดยอัตโนมัติ
“จัดกำรห้อง?”
“ครับ ถ้ำคุณจีนไม่ว่ำงท�ำ ผมท�ำให้ได้”
ครำวนี้คิ้วผมเลิกขึ้นเล็กน้อย
“เออ หมอนีท่�ำงำนบ้ำนได้โคตรเนีย้บเลยนะเว้ย ฝุน่เฝ่ินรบัรอง

ไม่มีให้เห็น หลังซอกหลังรูอะไรมุดเข้ำไปท�ำได้ทุกอย่ำง” ไอ้ตั้มโพล่ง
ขึน้มำแบบโฆษณำสดุๆ ออกนอกหน้ำแถมโอเว่อร์ยิง่กว่ำเจ้ำตวัซะอกี

“เหรอออ”
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ผมดึงสำยตำกลับมำ ไม่ได้ถำมอะไรอีก ดูก็รู้แหละว่ำมันโกหก 
สมองหมนุเรว็อย่ำงกบัเขม็ของจกัรเยบ็ผ้ำทีต่อกลง คดิไม่ตกว่ำจะเอำ
ยังไงดี เห็นใจก็ส่วนเห็นใจ แต่ล�ำบำกตัวเองก็ล�ำบำกเหมือนกัน

เดือนหนึ่ง...
“เดือนเดียวแค่นั้นแหละไอ้จีน” ไอ้ตั้มเหมือนอ่ำนใจลังเลของ

ผมได้ เลยรีบสวนขึ้นมำอีก “แล้วอย่ำงที่ไอ้สิบบอกไป มึงให้มันช่วย 
ท�ำนั่นท�ำนี่ก็ได้ อยำกสั่ง’ไรก็สั่งมันเลย ถือว่ำเป็นธุระรบกวนมึงแล้ว”

“...”
“ค่ำน�้ำค่ำไฟอยำกเก็บเท่ำไหร่บอก”
“หึ! ทุ่มจริงนะ” ผมอดจะเสียดสีไม่ได้ พอใช้สำยตำแบบนี้มอง

ไอ้ตั้มก็หัวเรำะแหะๆ
ตวัเองกวำดสำยตำมองเพ่ือนสลบักับเดก็ของมนัอกีหลำยนำที

โดยไม่พดูอะไร สดุท้ำยกถ็อนหำยใจออกมำเฮอืกใหญ่ ผมเอนหลงัพงิ
โซฟำทีน่ัง่อยูใ่ห้ท่วงท่ำสบำยขึน้ ผ่อนคลำยกล้ำมเนือ้เหมอืนตดัสนิใจ
แล้ว

“ตกลงมึง...”
“เออๆ ไม่ต้องชักแม่น�้ำละ เดือนเดียวก็เดือนเดียว”
“ไอ้จนีนน” ไอ้ตัม้เรยีกชือ่ผมยำวเฟ้ือยพร้อมสีหน้ำซำบซึง้ ส่วน

นับสิบก็มุมปำกยกสูงขึ้นกว่ำเดิม เห็นจำกหำงตำว่ำทีท่ำอยำกจะ
ขอบคุณและพูดด้วย แต่บังเอิญผมไม่ได้หันไปมองตรงๆ

“แต่งำนบ้ำนอะไรพวกนี้ไม่ต้องหรอก ค่ำน�้ำค่ำไฟด้วย” ผมว่ำ
พลำงโบกมอื ผมกไ็ม่ได้ดเูป็นผู้ใหญ่ใจร้ำยกบัเดก็ซะหน่อย อกีอย่ำง...
นับสิบนี่ดูยังไงก็เหมือนเจ้ำชำยผู้ได้รับกำรเอำอกเอำใจ จะท�ำควำม
สะอำดอะไรพวกนี้ไหวได้ไง

“มึงแม่งคนดีมำกๆ อะไอ้จีน ดีกว่ำพวกที่กูโทร.ไปขอให้ช่วย 
ตั้งเยอะ”

“...”
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“ดีจริงๆ มีน�้ำใจว่ะ ประเสริฐสุดๆ”
“พอ กูจะอ้วก”
ไอ้ต้ัมมันยังย้ิมกว้ำงอยู่ สีหน้ำทั้งโล่งทั้งปลดปล่อยจนน่ำ 

หมัน่ไส้ มนัยกมอืดนัแว่นนดิหน่อยแล้วขยบัตวั “กอูำจจะมแีวะมำบ้ำง
เรื่องงำนของไอ้สิบ แต่จะพยำยำมไม่ให้รบกวนมึง”

“อืม”
“อีกอย่ำง…ถือว่ำพอดีเลย ไอ้สิบมันเล่นเป็นพระเอกซีรี่ส์มึง

ด้วย ถ้ำมึงไม่พอใจหรืออยำกได้ยังไงมึงก็บอกมันได้”
จำกนัน้ไอ้ตัม้มนักพ็ดูอธบิำยอะไรเกีย่วกบังำนของนบัสิบทีอ่ำจ

จะเกี่ยวกับกำรใช้ชีวิตอยู่ที่คอนโดฯผมอีกนิดหน่อย จำกนั้นก็หันไป
พูดกับเด็กของตัวเอง ผมนั่งมองทั้งคู่อยู่ชั่วครู่หนึ่ง สุดท้ำยก็ตัดสินใจ
ลุกข้ึนเดินไปร้ือหยิบกุญแจพวงใหญ่ซึ่งเป็นกุญแจของทุกห้องที่ได้มำ
ตอนย้ำยบ้ำนในตู้ชั้นบนใกล้ๆ กับชั้นวำงทีวี

คอนโดฯผมมีสำมห้องนอนก็จริง ห้องใหญ่ที่สุดผมใช้อยู่ ส่วน
อีกห้องขนำดเล็กกว่ำหน่อย แต่ก็กว้ำงขวำงพอควร มีเฟอร์นิเจอร์ที่
เป็นบวิด์อนิครบ เว้นแต่ห้องน�ำ้ต้องมำใช้ข้ำงนอก ส่วนถ้ำอยำกแช่อ่ำง
มีแค่ห้องน�้ำในห้องผมห้องเดียวเท่ำนั้น ปกติแล้วผมไม่ได้ล็อกเอำไว้ 
แต่เพรำะจะมีคนมำอยู่ด้วยเลยหมุนดึงดอกห้องตัวเองและห้องนั้น
ออกมำ

ก�ำไว้ในมือ พอเดินกลับมำที่โซฟำก็เห็นไอ้ตั้มมันลุกขึ้นยืนแล้ว
“ไอ้จีน กูมีธุระต่อ เรื่องเจ๊กับห้องที่ไอ้สิบขนของออกมำเนี่ย

แหละ” มันว่ำ
ส่วนผม...อึดอัดนิดหน่อย ท�ำไมมันรีบนักวะ พำหมำยเลขสิบ

แปดมำแปะไว้ให้ ไม่ทนัไรก็จะทิง้ผมให้อยู่กับเดก็มนัแค่สองคนในห้อง
แล้วเหรอ

“เดี๋ยวกูจะแวะมำอีกที มี’ไรมึงไลน์มำหำกูได้ตลอดเวลำนะเว้ย 
ไม่สิ โทร.เลยก็ได้”
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“เออ”
“ยงัไง...” ไอ้ตัม้เหลอืบสำยตำมองผ่ำนไหล่ผมไปด้ำนหลงั มอง

นบัสบิก่อนจะดงึสำยตำกลบัมำมองผมอกีครัง้ ยกมอืขึน้ตบไหล่เบำๆ 
“กูฝำกมึงดูแลนับสิบหน่อยนะ”

“...”
“ขอบใจมำกจริงๆ”
ผมถอนหำยใจออกมำ ตอบซ�้ำแบบเดิมอีกครั้ง “เออ”
“งั้นกูไปละ บำย”
มันจะผลกัประตปิูดลงกบักรอบให้ แต่ผมเอ้ือมมือไปขวำงไว้จน

มันได้แต่ท�ำหน้ำงง “อะไรวะ!”
“ลงไปเองแล้วจะเปิดประตูไง มึงไม่มีกำร์ด”
“อ้อ! เอ๊อะ เออ จริงด้วย” มันท�ำเสียงพิลึกแล้วยิ้มแห้ง ยอม

หลีกทำงให้ผมที่เดินตำมมันออกมำนอกห้อง
พอหนักลบัไปมองด้ำนใน ผมกเ็หน็นบัสบิทีก้่ำวเข้ำมำใกล้ เลย

อดจะบอกไม่ได้ “นำยรออยู่ที่ห้องก็ได้ เดี๋ยวฉันลงไปส่งไอ้ตั้มเอง 
ห้องน�้ำอยู่ในครัวนะถ้ำอยำกจะเข้ำ”

“ครับ”
ผมจ้องใบหน้ำยิ้มบำงๆ แต่โคตรจะเจิดจ้ำออร่ำเจ้ำชำยของ 

นบัสบิด้วยสหีน้ำปลำตำยไร้อำรมณ์ก่อนปิดประตลูง บอกตวัเองในใจ
เงียบๆ เหมือนคนปลงตกและเลือกไปแล้ว

เอำเหอะ ดูแลก็ดูแลวะ...

แกร็ก
สิบนำทีต่อมำ ผมหมุนมือจับประตูกลับเข้ำห้องมำใหม่อีกครั้ง 

แต่พอถอดรองเท้ำเก็บเข้ำตู้และยืดกำยขึ้นก็สะดุ้งเบำๆ เมื่อเห็นว่ำ
ตรงพื้นยกระดับหน้ำประตูมีร่ำงสูงๆ ของนับสิบเดินมำหยุดยืนอยู ่
เมื่อไหร่ไม่รู้
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“เอ่อ...นับสิบ”
“ส่งพี่ตั้มแล้วเหรอครับ”
“อ้อ! เรียบร้อยแล้ว”
พอผมตอบอย่ำงน้ัน รอยย้ิมบำงๆ ของนับสิบก็กว้ำงขึ้นอีก

ระดับ มองแล้วรู้สึกใจเต้นจนต้องเบี่ยงสำยตำหลบ
ยิ้มของพวกนักแสดงนี่ช่ำงรุนแรงจริงๆ
ผมยนืนิง่อยูอ่ย่ำงนัน้เหมอืนว่ำห้องนีจู้่ๆ  ก็ไม่ใช่ห้องของตวัเอง 

กระท่ังรู้สึกเหมือนสมองส่วนสติตะโกนเรียกให้รู ้ว่ำอะไรเป็นอะไร 
นัน่แหละ ถงึขยบัตวัต่อพลำงเอ่ย “ห้องนำยอยู่ด้ำนนี ้เอำกระเป๋ำตำม
มำสิ”

ห้องทีผ่มจะให้นบัสบิพกัปกตกิไ็ม่เคยเปิดให้ใครใช้มำก่อน มีแค่
ตอนครอบครัวมำค้ำงครั้งสองครั้งซึ่งมันก็นำนมำแล้ว เตียงนอนยังมี
ผ้ำกนัฝุน่คลมุเอำไว้อยู ่เปิดประตเูข้ำมำปุบ๊ผมก็หน้ำยับย่น หันไปมอง
นับสิบที่ลำกกระเป๋ำตำมมำ

“ฉันอยู่คนเดียวก็เลยไม่ได้ใช้ ฝุ่นก็อำจจะเยอะหน่อย เดี๋ยวไป
เอำอุปกรณ์ท�ำควำมสะอำดมำช่วยกัน”

“เดี๋ยวผมท�ำเองก็ได้ครับ”
“ฉันช่วยได้ วันนี้ว่ำงพอดี นำยไปเอำผ้ำคลุมเฟอร์นิเจอร์พวก

นั้นออกก่อนก็แล้วกัน ระวังฝุ่นด้วยล่ะ” ท้ำยประโยคผมเตือนอย่ำง
กังวล ตอนแรกกลัวว่ำนับสิบท�ำไม่ได้เลยจะไปท�ำให้ แต่คิดไปคิดมำ
แบบนั้นจะกลำยเป็นผมท�ำคนเดียวซะหมด

ผมออกไปหอบเอำอุปกรณ์ท�ำควำมสะอำดทุกอันเข้ำมำ อะไร
ใช้บ้ำงไม่ใช้บ้ำงก็ไม่รู้ละ ปกติพอห้องรกผมเก็บกวำดเองซะที่ไหน รอ
จนกระทั่งทนไม่ไหวเริ่มหำของไม่เจอนู่นแหละถึงโทร.เรียกใช้บริกำร
แม่บ้ำนของคอนโดฯเขำ เพรำะงัน้พอเอำมำวำงไว้ให้กลำงห้องปุบ๊ ผม
ก็ยืนมองมันอยู่สักพักหนึ่ง

“เดี๋ยวฉันดูดฝุ่นให้ ที่เหลือ เอ่อ นำยก็จัดกำรไปก็แล้วกันนะ”
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ถ้ำไม่ไหวเดี๋ยวค่อยโทร.เรียกแม่บ้ำนเขำ...
“ครับ”
ผมหยบิเครือ่งดูดฝุ่นมำกดเปิดดูก่อน เหน็ว่ำแบตเตอรีย่งัเตม็ก็

ลงมือจัดกำร
ฝุ่นค่อนข้ำงหนำเลย เลื่อนที่ดูดทีก็เห็นว่ำฝุ่นถูกดูดหำยไปเป็น

แผ่น ตอนแม่บ้ำนมำท�ำควำมสะอำดผมก็ไม่ค่อยได้เปิดห้องที่ไม่ได้ใช้
ให้ท�ำด้วย แต่ยังดีที่พวกโซฟำตัวเล็กและเตียงมีผ้ำคลุมเลยไม่โดนฝุ่น
จับมำก

“คุณจีน”
“...”
“จีนครับ”
“...”
“จีน”
“เฮ้ย!” ผมสะดุ้ง ชักมือขวำออกจำกควำมอุ่นร้อนฉับพลัน
ดูดฝุ่นเพลินๆ ไปได้สักพัก อยู่ดีๆ ไอ้หมำยเลขสิบแปดก็ไม่รู้

เป็นบ้ำอะไร เดนิเข้ำมำใกล้ผมโดยไม่บอกไม่กล่ำว จำกนัน้เอำมอืหนำ
ของตัวเองมำวำงแปะไว้บนมือของผมซะอย่ำงนั้น

เสียงอื้อๆ ของเครื่องดูดฝุ่นที่ดังก้องอยู่เงียบลงเม่ือผมกดปิด 
หันไปขมวดคิ้วถำม “อะไร? มีอะไร”

“ตกใจเหรอครบั ผมเรยีกคณุจนีหลำยรอบแล้ว แต่คณุไม่ได้ยิน”
พออกีฝ่ำยว่ำอธบิำยผมกค็ลำยท่ำทลีง มองเครือ่งดดูฝุน่ในมอื

ตัวเองแล้วถึงเข้ำใจว่ำคงเป็นเพรำะเสียงท�ำงำนของมัน “อ้อ! โทษที  
มีอะไรล่ะ หรือว่ำท�ำไม่ได้ ถ้ำไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะ”

“เปล่ำครับ ผมแค่ก�ำลังจะบอกว่ำ...” ตำคมนั่นเหลือบลงมำที่
อปุกรณ์ในมอืผม “ถ้ำไม่ได้ดดูทีพ่ืน้ จะเอำขึน้มำทัง้แบบนีไ้ม่ได้นะครบั 
มันจะมีตัวเล็กที่ถอดได้อยู่”

“...”
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~ นับสิบจะจูบ เล่ม 1 ~

ว่ำแล้วนับสิบก็ก้มลงไปกดปุ่มแล้วดึงตัวดูดอันเล็กอีกอันออก
มำ...

“ถ้ำจะใช้บนเตียงหรือโต๊ะใช้อันนี้ดีกว่ำนะครับ” คนตรงหน้ำว่ำ
ด้วยน�้ำเสียงสุภำพ ดึงตัวฐำนอันใหญ่ออกไปจำกมือผมแล้วยื่นตัวดูด
ขนำดกะทัดรัดมำให้แทน

เล่นเอำผมรู้สึกขำยขี้หน้ำเด็กแบบแปลกๆ
“อ้อ! เออใช่ ฉันเหม่อนิดหน่อย ขอบใจมำก ไปท�ำต่อเหอะ 

เดี๋ยวไม่เสร็จ”
อำจจะดูเหมือนแก้ตัว แต่ผมไม่ใช่คนโลว์เทคโนโลยีนะเว้ย 

เครื่องดูดฝุ่นแบบด้ำมน�ำเข้ำจำกญี่ปุ่นอันน้ีถึงจะไม่เคยใช้เองแต่ผมก็
พอรู้ว่ำมันมีส่วนที่ถอดและสำมำรถเปลี่ยนหัวไว้ใช้ได้หลำยมุมของ
บ้ำน แค่ลืมเหอะ

พอดูดฝุ่นจนคิดว่ำเรียบร้อยแล้ว ผมก็เก็บแล้วเอำมันไปพิงไว้
ด้ำนนอก หันไปมองรอบห้องอีกทีก็เห็นว่ำสะอำดสะอ้ำนเรียบร้อย 
เห็นอย่ำงนี้ก็อดจะหันไปหำนับสิบไม่ได้

“นำยไหวมั้ย”
“ครับ?”
“ท�ำได้นะ อยู่คนเดียวก็ต้องฝึกไว้บ้ำง”
พอได้ยินแบบน้ันนับสิบก็น่ิงไป สุดท้ำยหลุดเสียงหัวเรำะใน 

ล�ำคอเบำๆ “ครับ ล�ำบำกนิดหน่อย แต่ก็ไม่เป็นไร”
“ถ้ำเหนื่อยก็พักก่อนก็ได้ ค�่ำๆ ค่อยจัดของ ห้องมันไม่ค่อยมี

อะไรมำก นำยใช้ได้ทุกอย่ำงเลย แต่ห้องน�้ำอำจจะล�ำบำกนิดหน่อย
เพรำะต้องไปใช้ด้ำนนอก ส่วนของในครัวอยำกใช้’ไรใช้ได้เลย ฉันไม่
หวง ห้องฉันอยู่ซ้ำยมือ มี’ไรไปเคำะถำมได้”

นับสิบยังยิ้มบำงๆ พยักหน้ำกับค�ำอธิบำยยืดยำวของผม
โอเค้ แล้วแต่เลย
ผมพยักหน้ำตำม เดินออกไปนอกห้องเพื่อจะให้อีกฝ่ำยได้มี
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~ วาฬกลิ้ง ~

ควำมเป็นส่วนตัว แต่ก่อนจะดึงประตูปิดให้ ผมก็เอี้ยวหัวกลับไปเพื่อ
พูดส�ำทับอะไรอีกนิดๆ หน่อยๆ หลังนึกออก

“เอ้อ ใช่...เวลำนอนของฉันมันไม่เหมือนชำวบ้ำนเค้ำ ถ้ำดึกๆ 
ฉันยังเดินอยู่ข้ำงนอกก็ทนหน่อยล่ะ จะพยำยำมเบำให้ แต่ถ้ำเผลอ
เสียงดังจนทนไม่ไหวก็ออกมำเตือนได้เลย ไม่ต้องเกรงใจ”

“ไม่เป็นไรหรอกครับ คุณจีนตำมสบำย”
“...”
“มำขออยู่ด้วยแบบนี้ ผมต่ำงหำกที่เป็นฝ่ำยรบกวน”
“งั้นเหรอ งั้นก็โอเค เอ้ำ นี่กุญแจห้องนอน”
นับสิบยิ้มให้ผมอีกครั้ง เอื้อมมือมำหยิบ ปลำยนิ้วสัมผัสกับ

ฝ่ำมือผมแผ่วๆ “ขอบคุณครับ”
...เด็กดีเหมือนกันนี่
ผมยิ้มบ้ำง ดึงประตูปิดให้อีกฝ่ำย ก่อนจะเดินไปหำเครื่องดื่ม

อะไรง่ำยๆ ถือกลับเข้ำไปกินในห้อง อำบน�้ำให้ครำบเหงื่อไคลจำก 
กำรดดูฝุน่หำยไป ถงึตอนน้ันค่อยตดัสนิใจอีกทว่ีำจะนอนกลำงวนัหรอื
จะปั่นต้นฉบับต่อดี


