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เขาได้ยินเสียงกระซิบ
เสียงกระซิบของปีศาจที่ดังอยู่ข้างหู
‘ดีแลน...ตื่นได้แล้วเพื่อน นายนอนมานานเกินไปแล้วนะ’
มันทั้งน่าหงุดหงิด น่าร�าคาญ หนวกหู แต่ในขณะเดียวกันมันก็

ท�าให้เขากลัว
เขาคิดว่าตัวเองควรจะได้นอนหลับอย่างผาสุก แต่เสียงนั่นมัน

กระทบเข้ามาในโสตประสาท ถี่ขึ้นๆ จนในที่สุด เมื่อถึงจุดที่เขาทน 
ไม่ไหว เขาก็ต้องลืมตาตื่นขึ้นมาจนได้

และสิ่งแรกที่ได้เห็นคือ ท้องฟ้าสีครามที่มีก้อนเมฆปุกปุยลอย
อยู่เป็นหย่อมๆ เขาตื่นขึ้นมาบนพื้นหญ้าที่สูงต�่าไม่เท่ากัน ดูขึ้นแบบ
ไร้ระเบยีบไปตลอดทัง้แนวสายตา มต้ีนไม้ใหญ่ต้นหนึง่ทีเ่ด่นสดุในพืน้ที่
แห่งนัน้ มนัห่างจากตวัเขาไปประมาณสามเมตร ใต้ต้นไม้นัน่มม้ีานัง่ที่
ท�าจากไม้อยู่อีกตัว และก็มีใครคนหนึ่งนั่งอยู่บนม้านั่งนั่น

ดแีลนลกุข้ึนจากพ้ืน เดินไปหาชายหนุม่ปรศินาคนนัน้ และเมือ่
เขาเข้าไปอยู่ในระยะประชิด อีกฝ่ายก็เงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับส่งยิ้ม
ประหลาดมาให้

บทน�ำ
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“หวัดดี” ชายคนนั้นทักอย่างเก้อเขิน “เอ่อ ฉันชื่อแอรอน วู”
“ดีแลน ฮิกกินส์” พูดพลางยื่นมือให้จับ ทั้งสองคนเขย่ามือกัน

นิดหนึ่งพอเป็นพิธี “ยินดีที่ได้รู้จัก”
วูไม่พูดอะไรตอบเขา แค่ส่งย้ิมชืดๆ มาให้เท่านั้นเหมือนไม่รู ้

จะพูดอะไร แอรอน วูเป็นชายหนุ่มที่ประเมินจากสายตาแล้วน่าจะ
อายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปด ผิวขาวออกไปทางซีด เรือนผมสีด�าสนิท
กับนัยน์ตาสีฟ้าที่ฉายแววหม่นๆ เหมือนคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง

แต่จะว่าไป...นอกจากชื่อดีแลน ฮิกกินส์ของตัวเองแล้ว เขาก็
นึกอะไรเกี่ยวกับตัวเองอย่างอื่นไม่ออกเลยแฮะ ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าตัวเอง
อายุน้อยกว่าหรือมากกว่าคนตรงหน้านี่ แม้แต่หน้าตาตัวเองยังจ�า 
ไม่ได้ แล้วเขาก็ไม่สามารถมองเห็นหน้าตัวเองโดยที่ไม่ใช้กระจกหรือ
อะไรที่จะสะท้อนเงาออกมาได้ใช่ไหมล่ะ

“คือ...มันอาจจะกะทันหันไปหน่อย” ในที่สุดวูก็พูดขึ้นหลังจาก
ท้ังคูต่กอยูท่่ามกลางความเงยีบไปครูห่นึง่ “แต่ฉันจะต้องไปแล้วละ ฉัน
หมายถึง...ฉันตายไปแล้วน่ะ”

“อ่า” ดีแลนพูดสั้นสุด เขายังเรียบเรียงเรื่องราวไม่ค่อยได้เท่าไร
จึงยังงงๆ “หมายความว่าไง”

แอรอน วูยกยิ้ม มันฉายแววเศร้าหมองออกมาในครั้งนี้
“ฉนัโดนรถชน หมอช่วยยือ้ชวีติร่างของฉนัเอาไว้ได้ แต่พวกเขา

ยือ้วิญญาณฉนัไว้ไม่ได้ ไม่มใีครท�าได้อยูแ่ล้วถ้าฉนัคดิอยากจะตายเอง
แบบนี้ แต่นั่นก็ไม่ส�าคัญหรอก ที่ฉันจะบอกก็คือต่อจากนี้นายต้องมา
ใช้ชีวิตอยู่ในร่างฉัน...หรือนายจะเลือกไปกับฉันทั้งๆ แบบนี้เลยก็ได้
นะ ฉันไม่ถือหรอก”

“ไปกับนาย…” ด้วยความที่เป็นคนหัวเร็ว แม้จะยังงุนงงกับ
สถานการณ์ฉบัพลนันี ่แต่ดแีลนกเ็ข้าใจความหมายทนัท ี“หมายถงึตาย
ไปพร้อมๆ กับนายน่ะเหรอ”

“ถูกต้อง”



9

~ youmay ~

“แต่ฉันเลือกจะมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ได้ใช่ไหม”
“ใช่ แต่ต้องเป็นในร่างฉนันะ เพราะร่างของนายน่ะตายไปแล้ว”
เวรกรรม ไอ้ความจรงิทีก่ระหน�า่ซดัเข้ามาทเีดยีวพวกนีมั้นอะไร

กัน
“ฉันตายได้ยังไง”
“เอ่อ โทษที ฉันเองก็ไม่รู้เรื่องนั้นเหมือนกัน”
“แล้วนายรู้ได้ยังไงว่าฉันตายแล้ว”
วูนิ่งคิดไปครู่หนึ่งเพื่อเรียบเรียงค�าพูด 
“ออื...ก็การทีน่ายมาอยู่ตรงน้ี แถมยังพร้อมจะเข้าไปอยูร่่างฉนั

แบบนี้ ก็แปลว่านายตายไปแล้วน่ะสิ คือฉันก็ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งหรือรู้
อะไรละเอียดหรอกนะ ก็แค่...เอ่อ คิดว่าเป็นอย่างนั้น”

“ฉนัยงัไม่อยากตาย” บ้าเหรอ มโีอกาสได้เลอืกว่าจะอยูห่รอืจะ
ตาย ใครจะไปเลือกตาย “นายเองก็เหมือนกัน คิดดีแล้วเหรอที่จะไม่
กลับไปใช้ชีวิต ถ้าฉันได้เข้าไปอยู่ร่างนายละก็ ฉันไม่คืนให้แล้วนะ”

“ตามสบายเลย ฮกิกนิส์” คนผมด�ายิม้เหยียด “อยู่ร่างฉันน่ะ มัน
ไม่สนุกเท่าไรหรอก”

แล้วจากน้ันผู้ชายคนนั้นก็หายไป รู้ตัวอีกที ดีแลนก็ยืนอยู่ 
คนเดียวในสนามหญ้าสีเขียวที่ไกลสุดลูกหูลูกตาเสียแล้ว

จากนั้นเสียงปีศาจนั่นก็กระซิบข้างหูเขาอีกครั้ง
‘ดีแลน...ตื่นได้แล้วเพื่อน นายนอนมานานเกินไปแล้วนะ’
ไอ้ปีศาจนี่มันพูดเป็นอยู่ประโยคเดียวหรือไงนะ

ร่างที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงสะดุ้งเฮือกสุดตัว เขาได้ยินเสียง
ก้อนเนือ้ข้างซ้ายเต้นตกึตกัอย่างรนุแรงราวกบัมนัจะกระดอนออกมา
จากอกได้

เขาได้ยินเสียงอุทานของใครบางคนดังที่ข้างเตียง คนคนนั้น 
รีบวิ่งออกไปตามแพทย์ให้มาดูอาการเขา



10

~ DYLAN the Monster ~

ความรู้สึกแรกที่ถาโถมเข้ามาในวินาทีที่ลืมตามองเห็นเพดาน
คอืความหวาดกลวั เหมอืนคนทีเ่ฉยีดเข้าใกล้ความตายแต่กร็อดมาได้
อย่างหวุดหวิดไม่น่าเชื่อ

ชายหนุม่คนหน่ึงในชดุกาวน์เข้ามาพร้อมกบักระดานขนาดเอสี่
จากนั้นก็เร่ิมถามอาการเขา สมองทุกส่วนยังเบลอ เขาไม่ค่อยรู้สึก
อยากตอบหรือพดูอะไรเท่าไร นางพยาบาลทีเ่ป็นคนเดยีวกบัทีไ่ปตาม
หมอมาจงึกลุกีจุอหาน�า้มาให้แทน ส่วนหมอ...กเ็หมือนจะพูดคนเดยีว 
เพราะคนไข้ไม่ให้ความร่วมมือเอาเสียเลย

“ตอนนี้อาการของคุณพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ คุณวู”
ชื่อที่ถูกเรียกเหมือนเรียกสติของดีแลนกลับมาได้ เขาหันกลับ

ไปมองหน้าคนพูด
“เด๋ียวยงัไงให้คุณนอนดอูาการอกีสกัระยะ แล้วมาดอูกีทว่ีาคณุ

จะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่ ส่วนเรื่องคุณแม่...ไม่ต้องตกใจนะ
ครบั ทางเราจะรบีตดิต่อให้ ถ้าท่านหาเวลามาได้คงรบีมาหาคณุอย่าง
แน่นอน ไม่ต้องใจเสียไปนะครับ”

พูดเองเออเองเสร็จสรรพ แพทย์หนุ่มก็หายออกจากห้องไป 
ปล่อยให้พยาบาลสาวคนเดิมคอยดูแลเขาแทน

ดีแลนออกปากว่าอยากเข้าห้องน�้า เจ้าหล่อนเลยช่วยพยุงเขา
ไป เขามองตัวเองในกระจกเงาที่ติดอยู่บนฝาผนัง

ร่างของชายหนุ่มวัยประมาณสิบแปดปี เส้นผมสีด�ากับนัยน์ตา
สีฟ้าสะท้อนกลับมาให้เห็น สภาพค่อนข้างทรุดโทรมสมเป็นผู้ป่วยที่
โกงความตายกลับมาได้ครั้งหนึ่ง

ใช่
ดูเหมือนว่าเขาจะมาอยู่ในร่างของแอรอน วูเข้าให้จริงๆ แล้ว
แม้ว่าเขาจะไม่แน่ใจว่าตัวตนเดิมที่แท้จริงของตัวเองเป็นใคร 

หรือมีรูปร่างหน้าตายังไง แต่เขาคือดีแลน ฮิกกินส์ไม่ผิดแน่ ไม่ใช ่
แอรอน วูที่เขาก�าลังใช้ร่างอยู่ตอนนี้
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‘ยินดีต้อนรับกลับมาสู่โลกของการมีชีวิตนะ ดีแลน’
ไอ้เสียงปีศาจนี่มาหลอกหลอนเขาอีกแล้ว
‘ฉันคิดถึงนายแทบแย่แน่ะ’
ถามกันสักค�าไหมว่าเขาคิดถึงมันรึเปล่า



~ DYLAN the Monster ~

บทที่ 1

ดแีลนใช้เวลาพกัรกัษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเกอืบสองเดอืน 
ระหว่างนัน้เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกบัการศกึษาเกีย่วกบัเดก็หนุม่ที่ชื่อ
แอรอน วู หรือคนที่เขาใช้ร่างของเจ้าตัวอยู่นั่นเอง

แน่นอนว่านั่นหมายถึงการตัดเวลาที่เขานอนซมออกไปน่ะนะ 
แล้วก็พวกช่วงเวลาที่เขาพยายามขับไล่เสียงประหลาดๆ ในหัวที่ดัง
แว่วมาให้ได้ยินอยู่เป็นครั้งคราว

“คุณหมอครับ” เขาเคยตัดสินใจถามผู้เชี่ยวชาญครั้งหนึ่ง “บาง
ครั้งผมได้ยินเสียงแปลกๆ ในหัว เหมือนเขาพยายามจะพูดกับผม ผม
ผิดปกติอะไรรึเปล่าครับ”

แพทย์หนุ่มคนนั้นเลิกคิ้วก่อนจะยิ้มแล้วอธิบายทฤษฎีให้ฟัง
“ไม่ต้องห่วงนะครับคุณวู บางทีอาจเป็นเพราะคุณได้รับการ 

พักผ่อนไม่เพียงพอ แล้วร่างกายก็ยังไม่ฟื้นตัวดี แถมยังเจอเหตุการณ์
น่าสะเทือนใจมาอีก ก็อาจมีบ้างที่ได้ยินเสียงแว่วแปลกๆ แต่ไม่ต้อง
กังวลนะครับ อาการพวกนี้จะดีขึ้นตามล�าดับ”

เขาพยกัหน้ารบัแต่ในใจรูส้กึเหมอืนสิง่ทีห่มอหนุม่พูดช่างขัดกับ
สิ่งที่เขาก�าลังสัมผัสอยู่เหลือเกิน
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ก็คุณหมอบอกว่าถ้าเขาอาการดีขึ้น เสียงพวกนี้มันก็จะค่อยๆ 
หายไปไม่ใช่เหรอ แต่ท�าไมย่ิงเขารู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ 
เท่าไร เสียงที่กระซิบอยู่ในหัวนี่ก็ดังมากขึ้นเท่านั้นกันนะ

และทันทีที่ชายหนุ่มคนนั้นจากไป เสียงที่เขาพูดถึงก็หัวเราะ 
แผ่วเบาอยู่ในหัว

‘คิดจะถามเรื่องฉันจากหมอเชียวเหรอ อาการหนักไปรึเปล่า’
ดแีลนท�าเป็นไม่ได้ยินเสยีงน้ัน เขาค่อยๆ หย่อนตวัลงจากเตยีง

แล้วเดินไปที่โซฟาซึ่งมีกระเป๋าเป้ซึ่งออเดรย์ วู แม่ของแอรอนเอามา
ให้เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ในนั้นมีสารพัดข้าวของที่เป็นของเจ้าของร่าง
ที่เขาใช้อยู่ 

พูดถึงออเดรย์ วูแล้ว นี่ก็อีกคนที่เขารู้สึกว่าแปลก เจ้าหล่อน
พร�่าบอกว่าเป็นห่วงแล้วก็สงสารแอรอนเสียเหลือเกิน แต่ทั้งที่เป็น 
แบบนัน้หล่อนกไ็ม่ค่อยโผล่หน้ามาเย่ียมลกูชายของตวัเองสักเท่าไรนกั 
ดแีลนไม่ได้เจ็บปวดหรือน้อยใจกับเรื่องน้ันเพราะออเดรย์ไม่ใช่แม่เขา 
แต่ลองคิดในมุมกลับ ถ้าเขายังเป็นดีแลนคนเดิมแล้วแม่ไม่มาเยี่ยม
ตอนทีเ่ขานอนป่วยอยูท่ีโ่รงพยาบาลบ่อยๆ ละก็ เขาคงเสียใจไม่น้อยแน่

‘ดีแลน นายจะท�ายังไงต่อ’ เสียงน่าร�าคาญนั่นขัดความคิดของ
เขาอีกครั้ง ‘จะอยู่แบบนี้ตลอดไปงั้นเหรอ ฉันว่าหลังๆ มานี่นายสวม
บทบาทเป็นแอรอนได้ดีเกินไปรึเปล่า’

แล้วจะให้เขาท�ายังไงล่ะ…
แน่นอนละว่าช่วงแรกๆ ที่เขารับรู้ความจริงข้อนี้มันท�าเอาเขา

สับสนแล้วก็งงงวยไปหมด เด็กหนุ่มสารภาพตามตรงว่ารู้สึกกลัวกับ
เหตุการณ์ท่ีไม่สามารถอธบิายด้วยหลกัวทิยาศาสตร์ได้แบบทีเ่ขาก�าลัง
เผชิญ แต่เพราะความอ่อนเพลียทางร่างกายที่มีมากกว่าท�าเอาเขา 
ไม่ค่อยมีแรงหรือเวลาฟูมฟายเรื่องนั้นเท่าไร

เขาแค่อยากกลับบ้าน…
แต่พอคิดถึงเรื่องที่ว่าตอนน้ีบ้านของเขาก็คือบ้านของแอรอน



14

~ DYLAN the Monster ~

แล้วดีแลนก็ไม่ค่อยรู้สึกอยากไปอยู่เท่าไร หลังจากเขาสังเกตแล้วก ็
เก็บข้อมูลของแอรอนมาได้พักใหญ่ ดีแลนก็ได้รู้ว่าแอรอนอาศัยอยู่ที่
อะพาร์ตเมนต์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมัธยมปลายที่เจ้าตัวเรียนอยู่
สกัเท่าไร ส่วนบ้านจรงิๆ ของเจ้าตวักค็อืบ้านของออเดรย์...แค่เหน็ว่า
ผูห้ญิงคนนัน้มาเย่ียมลกูชายทีถู่กรถชนเกือบจะเอาชวิีตไม่รอดแค่สาม
คร้ังในเวลาสองเดอืนแล้ว...ดแีลนเดาว่าบ้านกค็งไม่ใช่สถานทีท่ีอ่บอุน่
เช่นกัน

‘นายอยากกลบับ้านงัน้เหรอ’ เสยีงยยีวนนัน่แทรกเข้ามาอกีแล้ว 
‘บ้านไหนล่ะ’

“บ้านของฉัน” เด็กหนุ่มพึมพ�าตอบอย่างเผลอตัว อีกหน่อยถ้า
หมอวินิจฉัยว่าเขาเป็นบ้าด้วยก็คงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรเลย

‘กลับไปแล้วจะท�าอะไรได้ อย่าลืมสิว่านายไม่ใช่ดีแลนแล้ว แค่
ร้ัวประตูบ้าน ผ่านยามรักษาความปลอดภัยที่ด้านหน้าคงยังฝ่าไป 
ไม่ได้เลยด้วยซ�้ามั้ง’

นัน่เป็นความจรงิทีด่แีลนไม่เถยีง เขาจ�าได้ดว่ีาบ้านหลังเดมิของ
ตัวเองใหญ่โตโอ่อ่าและมีระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดเพียงใด

‘แต่นายถามเองว่าฉันจะท�ายังไงต่อไปไม่ใช่เหรอ’ ดีแลนถาม
กลับเสียงในหัวด้วยความคิดของตัวเอง เขาก�าลังสันนิษฐานว่าตัวเอง
ประสาทกลับไปแล้วที่คุยตอบโต้กับเสียงในหัว แต่ก็นั่นแหละ ถ้าไม่มี
ใครรู้ว่าเขาประสาทกลับก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรไม่ใช่เหรอ

‘ก็จริงนะ แต่บางทีตอนนี้อาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะที่จะกลับไป
ก็ได้’

‘ท�าไม’
‘ก็นายยังไม่ค่อยแข็งแรงไม่ใช่เหรอ เดินตรงๆ ยังท�าไม่ได้เลย

ด้วยซ�้า’
‘หมอจะให้ฉันออกจากโรงพยาบาลวันมะรืนแล้ว’
‘อ้อเหรอ แล้วนายคิดว่าตวัเองจะกลบับ้านทีไ่ม่ใช่ของตวัเองได้
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ในสภาพแบบนี้เหรอ’
ดีแลนน่ิงคิดไปครู่ใหญ่ เขาเรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างเกี่ยวกับ

แอรอนได้แล้ว และเขาก็เข้าใจชัดเจนว่าสังคมของแอรอนกับของเขา
เองแตกต่างกันแบบที่หาจุดร่วมไม่เจอ

แล้วอยู่ๆ เด็กหนุ่มก็นึกครึ้มอะไรบางอย่าง เขาเสิร์ชหาชื่อ 
ตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ตที่ฝึกใช้จนคล่อง พาดหัวข่าวแรกๆ ที่เขาเจอ
หนีไม่พ้นเรื่องการยกยอปอปั้นถึงความโดดเด่นของเขา

‘ดีแลน ฮิกกินส์ อัจฉริยะทายาทตระกูลดังเจ้าของเหรียญทอง
โอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์’

‘ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันเปียโนระดับภูมิภาคตกเป็นของดีแลน 
ฮิกกินส์ที่เป็นตัวเต็งอย่างที่คาดการณ์ไว้!’

‘บทสัมภาษณ์ของฮิกกินส์ ลูกชายคนเดียวของตระกูลดังด้าน
เภสัชศาสตร์’

และบลาๆๆ
เขารูอ้ยูแ่ล้วว่าทีบ้่านท�าธรุกจิเกีย่วกบัการขายยา รูด้้วยว่าธรุกิจ

ทีว่่าใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก บรษิทัเอชโอฟาร์มาซก่ีอตัง้มาตัง้แต่
สมยัทวดของแม่เขาได้แล้ว หรอือาจจะยาวนานกว่านัน้ ดแีลนไม่ค่อย
ได้ให้ความสนใจอะไรกบัมนัมากเพราะเขายงัเป็นแค่เดก็ชายทีไ่ม่สนใจ
เรื่องธุรกิจครอบครัว

ดังนั้นไอ้ข่าวที่เขาเจออยู่นี่จึงไม่ใช่สิ่งที่น่าสนใจส�าหรับเขา
แต่พาดหัวข่าวที่เกี่ยวกับเขาในประเด็นต่อๆ มาต่างหากที่ควร

ให้ความส�าคัญ
‘ข่าวใหญ่! ลูกชายของตระกูลดังถูกลักพาตัว’
ดีแลนคลิกเข้าไปอ่านแทบจะในทันที ได้ยินเสียงหัวใจของ 

ตัวเองเต้นรัวขึ้นด้วยความตื่นเต้นระคนหวาดหวั่น
เขามัวแต่หาข้อมูลเกี่ยวกับแอรอนเพราะตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตใน

ร่างนี้ให้ราบรื่น แต่เขาลืมหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง
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ไปได้
ดีแลนเลื่อนหน้าจอมาจนถึงย่อหน้าที่สามแล้วต้องผ่อน 

ลมหายใจลงนิดหนึ่ง
เรือ่งทีเ่ขาโดนลกัพาตวัน่ีเกดิขึน้ตอนทีเ่ขาอายปุระมาณเจด็ขวบ 

และตัวเขาเองก็ยังจ�าเรื่องได้รางๆ 
ดังนั้นแล้วนี่จึงไม่ใช่สาเหตุที่เขาตาย ว่าแต่นี่ไม่มีข่าวที่ระบุเลย

เหรอว่าเขาตายได้ยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น
‘นายคิดว่าตัวเองตายเพราะโดนลักพาตัวเหรอ’ เสียงในหัวเขา

กลัว้หวัเราะอย่างน่าถบี ‘เออ จะว่าไปกต็ลกดนีะ นายไม่รูจ้รงิๆ เหรอ
เนี่ยว่าตัวเองตายได้ยังไง’

“หนวกหูน่า” ดีแลนพึมพ�า พยายามตั้งสมาธิอ่านส่ิงที่อยู่ใน 
หน้าจอหวัข้ออืน่ๆ แล้วเดก็หนุม่กต้็องนิง่งนัไปเมือ่เจอข่าวทีม่เีนือ้หา
เล่าว่าดีแลน ฮิกกินส์หนีออกจากบ้านเมื่อห้าปีก่อน หลังจากนั้นไม่ว่า
เขาจะพยายามหาเรื่องเกี่ยวกับตัวเองอีกเท่าไร ส่ิงสุดท้ายที่ทุกคนได้
รับรู้คือเขาหนีออกจากบ้านและหายสาบสูญไปอย่างปริศนา

แปลว่าทุกคนยังไม่รู้ว่าเขาตายแล้วสินะ…?
แล้วแม่ของเขาล่ะ เรเชลรู้รึเปล่าว่าเขาตายแล้ว
‘มันไม่ส�าคัญหรอกน่า ดีแลน’ เสียงในหัวเขาดังข้ึนมาอีกครั้ง 

คราวนีม้นัแจ่มชดัขึน้ยิง่กว่าเมือ่กีด้้วยซ�า้ แถมเสยีงทีส่ะท้อนอยูใ่นนัน้
กฟั็งดคูุน้เคยอย่างน่าประหลาด ‘ยังไงซะนายกต็ายมาตัง้ห้าปีแล้ว ไม่มี
ประโยชน์ที่จะคิดถึงมันหรอก’

“นาย…” ดีแลนพึมพ�า “เสียงของนาย---”
“คุณวูคะ”
ดีแลนสะดุ้งเฮือกด้วยความตกใจก่อนจะหันไปตามเสียงเรียก

ของนางพยาบาลที่โผล่หน้าเข้ามาในห้อง 
“ครับ?” 
“โธ่ นีน่ัง่เล่นคอมพวิเตอร์อกีแล้วเหรอคะ คณุหมอบอกให้นอน
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พักเยอะๆ ไม่ใช่เหรอ” หล่อนว่าขณะวางของว่างส�าหรับผู้ป่วยลงบน
โต๊ะ เป็นอนัว่าดแีลนกต้็องจบการสนทนากบัอะไรในหวัแต่เพยีงเท่านี้

เขาไม่อยากอยู่โรงพยาบาลนี้ต่อเพื่อรักษาโรคคนบ้านี้หรอก…

ดแีลนมาอยู่ท่ีอะพาร์ตเมนต์ของแอรอนในอีกไม่กีว่นัต่อมา
ออเดรย์ใจดพีอทีจ่ะขบัรถมาส่งเขาแล้วจากไปในเวลาทีร่วดเรว็

พอๆ กับตอนที่มา
ดแีลนท�าเป็นไม่สนใจกบัความห่างเหนิของสองแม่ลกูคูน่ี ้ทีเ่ขา

รูค้อืพ่อของแอรอนเองกห็ย่ากบัออเดรย์มานานแล้ว ความทรงจ�าของ
แอรอนยังคงตกค้างอยู่ในร่างกายนี้ท�าให้ดีแลนรับรู้เรื่องราวหลาย
อย่างเกีย่วกบัเจ้าของร่าง ส่วนความทรงจ�าของตวัเขาเอง...เหมอืนยงั
เลอืนๆ รางๆ อยูบ้่าง แจ่มชดัอยูเ่ป็นบางเรือ่ง บางเรือ่งกเ็หมอืนภาพ
เบลอๆ ที่ถึงแม้พยายามเพ่งมองก็มองไม่เห็น เสียงปีศาจที่อยู่ในหัว
เขาบอกว่าเขาเพิ่งฟื้นขึ้นมาหลังจากหลับไปตั้งห้าปีก็ต้องใช้เวลาบ้าง
กว่าจะนึกออก

ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ตอนนี้เขามาอยู่ในห้องพักเล็กๆ รกๆ ของ
แอรอนแล้ว และหลงัจากนีไ้ปอกีทัง้ชวีติ เขากอ็าจจะต้องอยูแ่บบนีไ้ป
ตลอด เพราะงั้นคงจะดีกว่าถ้าเขารีบๆ ท�าตัวให้ชิน

‘ว่าแต่นายเรียกฉันว่าปีศาจเหรอ’ เสียงในหัวนั่นดังขึ้นอย่าง
เริงร่า ‘เสียมารยาทชะมัด’

“แต่ดนูายจะชอบนี”่ เขาว่าขณะส�ารวจกาน�า้ร้อนในห้องพกั ยงั
มีน�้าหลงเหลืออยู่ก้นกระติก ค�าถามคือมันอยู่แบบนี้มากี่เดือนแล้ว
เท่านั้นเอง

‘ฉันเฉยๆ นายอยากเรียกอะไรก็เรียกเลย’
“นายเป็นเพื่อนในจินตนาการของฉันรึเปล่า”
ดีแลนได้ยินเสียงไอ้ปีศาจนั่นหัวเราะ
“ฉันเป็นทุกอย่างของนายได้ อยากให้ฉันเป็นอะไรก็ตามสบาย
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เลย”
คราวนี้เด็กหนุ่มขมวดคิ้วมุ่น เสียงที่เพิ่งได้ยินมันชัดเจนมาก

จริงๆ มากจนเหมือนมันหลุดออกมาจากหัวของเขาได้แล้ว
“ฉนัว่านายเหมาะทีจ่ะเป็นปีศาจแล้วละ” ดแีลนว่าพร้อมกบัหนั

ไปมองรอบตวั มอืยงัสาละวนอยูก่บัการเทน�า้ออกจากกระตกิน�า้ร้อน 
ตั้งใจว่าจะหาโกโก้ดื่มให้ผ่อนคลายลงกว่านี้สักนิดแล้วจึงจัดการเก็บ
ห้องรกๆ นี้ให้เข้าที่

เสียงปีศาจโรคจิตที่ติดหนึบอยู่ในหัวเขาหัวเราะเสียงใสทีเดียว
“ได้สิ ดีแลน ถ้านายอยากให้ฉันเป็นปีศาจนักละก็ ฉันเป็นให้

นายก็ได้”
แล้วอยู่ๆ เด็กหนุ่มก็ชะงักการกระท�าทั้งหมดของตัวเองลง อก

ข้างซ้ายชาวาบขึน้มาอย่างไม่มเีหตผุล เขากค็ดิอยูแ่ล้วว่าเสยีงทีไ่ด้ยนิ
ตลอดสองเดือนที่ผ่านมานี่มันช่างคุ้นเคยอย่างแปลกประหลาด แล้ว
ตอนนี้เขาก็ดันนึกออกว่าเสียงของหมอนี่เหมือนกับเสียงของใคร

“ดีแลน...” ดีแลนในร่างของแอรอนพึมพ�าขึ้นมาอย่างไม่อยาก
จะเช่ือ ในที่สุดเขาก็รู้สึกตัวจนได้ เพราะตอนนี้เขาดันมาอยู่ในร่าง 
คนอืน่แถมยงัโตกว่า ท�าเอาเด็กหนุ่มไม่ทนัฉกุใจคดิ “เสยีงนีม้นั...เสยีง
ของฉันเอง”

“เสียงของนายเมื่อห้าปีก่อน” คนที่กระซิบอยู่ข้างหูแก้ แล้ว
ทนัใดนัน้เบ้ืองหน้าเขากม็เีดก็ชายอายสุบิสามปีทีม่นียัน์ตาสฟ้ีาคมกรบิ
กบัรอยยิม้เยน็ๆ ทีท่�าให้เจ้าตวัดโูตเกนิวยัปรากฏขึน้มา ดแีลนกระชบั
ที่จับบนกาน�้าร้อนแน่นขึ้น น�้าก๊อกที่เขาเปิดทิ้งไว้ยังกระทบลงมา 
ไม่ขาดสาย “ในที่สุดก็รู้ตัวสักทีนะ ดีแลน”

“ท�าไม” เขามองเด็กชายที่น่ังไขว่ห้างอยู่บนเก้าอี้เดี่ยวที่สภาพ
ค่อนข้างเก่า “นี่มันเรื่องอะไรกันแน่”

“ท�าไมงั้นเหรอ” เด็กชายตรงหน้าเขายกมือขึ้นส�ารวจเล็บที่ถูก
ตัดอย่างประณีตของตัวเอง เสื้อผ้าของเจ้าตัวค่อนข้างล้าสมัยเมื่อ
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เทียบกับสิ่งที่เด็กอายุไล่เลี่ยกันใส่ หากแต่ละตัวแค่มองด้วยตาเปล่าก็
เห็นชัดแล้วว่าเป็นของแบรนด์มีราคา

“นายคือฉัน”
เด็กชายเงยหน้าขึ้นมายกยิ้มให้
“นายเมื่อห้าปีก่อนต่างหากล่ะ”
“นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแน่”
ดแีลนในวยัเด็กไม่ตอบ หากเจ้าตัวหนัหน้ามองไปรอบๆ ส�ารวจ

อะพาร์ตเมนต์ของแอรอนด้วยสายตาที่ไม่บ่งบอกอารมณ์
“นี่ฉันประสาทกลับไปแล้วจริงๆ ใช่ไหม หรือว่านายเป็นปีศาจ

จริงๆ”
เด็กชายเจ้าของเรือนผมสีทองที่ถูกตัดแต่งอย่างดีจนเกินวัย

เบอืนหน้ากลบัมามองคนถามด้วยสายตาว่างเปล่า มองเดก็หนุม่ในวัย
สิบแปดปีที่อยู่ในเสื้อยืดกางเกงยีนที่ดูไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรตั้งแต่
หวัจรดเท้า แม้จะไม่มร่ีองรอยของความเหยียดหยันในการมองนัน้ แต่
ดีแลนก็รู้สึกได้ว่าหน้าของตัวเองร้อนขึ้นด้วยความอับอาย

แน่นอนว่าตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ในร่างของคุณหนูดีแลน  
ฮิกกินส์ผู้แสนร�่ารวย เขาไม่ได้นึกเหยียดหรือรังเกียจคนที่ยากจนหรือ
มีเงินน้อยกว่า แค่คิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเองก็เท่านั้น แต่พอ
มาตอนนี้ที่เขาต้องมาอยู่ในสถานะทางสังคมที่ต�่าลงจากที่เคยอยู่มัน
ก็ชวนให้รู้สึกแย่กับตัวเองเหมือนกัน

ยิ่งเห็นใบหน้าของตัวเองยกย้ิมเย็นมาให้แบบนี้แล้วยิ่งท�าให ้
ดีแลนรู้สึกขนลุก เด็กชายในวัยสิบสามปีพูดต่อเรียบๆ

“นายจะคิดว่าฉนัเป็นปีศาจมนัก็เป็นสทิธิข์องนาย ดแีลน แต่ถ้า
นายถามฉันละก็นะ ฉันว่าคนที่ตายไปแล้วเมื่อห้าปีก่อนอย่างนายมา
ยืนอยู่ตรงนี้ฟังดูเหมือนปีศาจมากกว่าซะอีก”



~ DYLAN the Monster ~

บทที่ 2

ดีแลนนั่งผูกเชือกรองเท้าผ้าใบโดยมีเด็กชายอีกคนยืน
กอดอกหลงัพิงประตมูองรองเท้าซอมซ่อของเขาทีน่่าสงสยัว่าจะไม่เคย
ผ่านการซักมาเลยสักครั้งตั้งแต่ซื้อมา

เดก็หนุม่ท�าเป็นมองไม่เหน็ร่างของตวัเองในวยัเดก็ ตัง้แต่ทีเ่ขา
มองเห็นเจ้าหมอนีเ่ขากเ็ฝ้านกึตลอดว่าทัง้หมดเป็นแค่จนิตนาการของ
เขา เพราะแค่เรือ่งทีว่่าเขามาอยูใ่นร่างของใครคนอืน่กน่็าปวดหวัมาก
พอแล้ว แต่เหมือนอีกฝ่ายจะไม่ให้ความร่วมมือเลยสักนิดเพราะคอย
ชวนเขาคุยนั่นนี่แล้วก็ชอบพูดอะไรที่ฟังดูเป็นปริศนาให้เขาสับสน 
อยู่เรื่อย

อย่างตอนน้ีเองไอ้ปีศาจที่หน้าเหมือนเขาก็ก�าลังพูดจาอะไร 
ไม่เข้าท่าอีกแล้ว

“นายแน่ใจเหรอว่าจะไปโรงเรียนจริงๆ”
“แน่ใจสิ” ดีแลนตัดบท คว้ากระเป๋าเป้ที่ใส่อุปกรณ์การเรียน 

เอาไว้พร้อมขึ้นสะพายหลัง ปีศาจตัวน้อยผมทองยักไหล่ทีหนึ่ง
“ก็ตามใจแล้วกัน ถึงแม้ฉันจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไรก็เถอะ ไป

เรยีนมธัยมปลายทัง้ทีจ่รงิๆ นายอายแุค่สบิสามปี ขอให้โชคดแีล้วกนั”
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“ฉนัทบทวนบทเรยีนมาแล้ว” ดีแลนโต้กลบัเสยีงเรยีบ ยดืตวัขึน้
ตรงก่อนจะเปิดประตแูล้วก้าวออกไปด้านนอก ปีศาจของเขายังคงเดนิ
ตามมาติดๆ ด้วยท่าทีสบายๆ ดีแลนสังเกตหลายครั้งแล้วว่าเด็กชาย
คนนีจ้ะคอยตามเขาแทบจะตลอด ปรากฏตัวให้เห็นเป็นส่วนใหญ่ หรอื
บางครั้งก็หายไปเสียเฉยๆ

แต่เหมือนชั่วโมงนี้เจ้าตัวจะอยากอยู่ด้วย
“ฉันก็ไม่ได้ว่าเรื่องเรียนเป็นปัญหาสักหน่อย มันสมองระดับ

นายแล้ว กับอีแค่โจทย์เลขของเด็กม.ปลาย?” ดีแลนคนเด็กส่ายหัว 
“ฉันว่านายท�าโจทย์ทั้งหมดนั่นได้ตั้งแต่เมื่อห้าปีที่แล้วอยู่แล้ว”

“ฉันไม่ประมาทน่าจะดีกว่า”
“โทษทีเถอะ นายว่าไงนะ ฉันขอบอกตามตรงเลยว่าไอ้การที่

นายจะไปโรงเรียนมัธยมปลายทั้งๆ แบบนี้น่ะเป็นอะไรที่ประมาท
มากกว่า”

ดีแลนท�าเป็นเมินขณะที่ก้าวเท้าไปตามทางเพื่อมุ่งหน้าไปยัง
ป้ายรถบัส แต่เหมือนอีกฝ่ายจะไม่ยอมปล่อยเขาไปง่ายๆ

“นี ่ดีแลน ฟังนะ เรือ่งทีน่ายควรกงัวลน่ะไม่ใช่เรือ่งเรยีน แต่เป็น
เร่ืองของสงัคมและการใช้ชวีติต่างหาก นายประมาทเกนิไปรเึปล่าทีค่ดิ
ว่าตัวเองจะรับมือได้”

“ฉันก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะรับมือได้นี่” เด็กหนุ่มตอบตรงๆ “แต่
มันจะเลวร้ายสักแค่ไหนกันเชียว แย่สุดก็แค่ตายอีกครั้งเอง ฉันตาย 
มาแล้วครั้งหนึ่ง จ�าไม่ได้เหรอ”

ปีศาจตัวน้อยของเขาเงียบไปทันที ดีแลนในร่างเด็กน้อยมักจะ
นิ่งไปเสมอเวลาที่เขาพูดถึงความตายของตัวเอง เขาเคยเปิดปากถาม
เด็กชายมาหลายครั้งแล้วว่าเขาตายได้ยังไง ตายด้วยอะไร แต่ทุกครั้ง
อีกฝ่ายก็จะบ่ายเบี่ยง ไม่ก็พูดแค่ว่าเขาต้องนึกให้ออกเอง แต่ต่อให้
พยายามนึกยังไงก็นึกไม่ออกนี่สิ…

“ดีแลน นายบอกว่านายก็คือฉันเองใช่ไหม”



22

~ DYLAN the Monster ~

“หืม?” ดีแลนอีกคนเอียงคอ “ใช่”
“งั้นท�าไมนายบอกฉันไม่ได้ล่ะว่าฉันตายเพราะอะไร” ดีแลนใน

ร่างแอรอนว่า แล้วก็ต้องถอนหายใจเพราะอีกฝ่ายแค่เงียบไปทั้งๆ 
แบบนั้นเลยไม่ยอมพูดอะไร

“ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองประสาทกลับไปแล้วเลย”
“ท�าไมล่ะ”
“เพราะมีแค่ฉันคนเดียวที่เห็นนาย” ดีแลนบ่น “และถ้าคนอื่น

เห็นว่าฉันก�าลังพูดกับอากาศแบบนี้ เขาต้องหาว่าฉันบ้าแน่ๆ”
“งั้นก็เลิกพูดสักทีสิ”
เป็นแบบนั้นไป
ดังนัน้ดีแลนจงึเงยีบไป เดนิมาเรือ่ยๆ จนเกอืบถงึป้ายบสัทีต้่อง

ขึ้น เด็กหนุ่มจึงเปิดปากอีกครั้ง
“แล้วตกลงว่าฉันตายได้ยังไง”
ปีศาจของเขาแกล้งท�าเป็นไม่ได้ยิน
“กไ็ด้ งัน้นายคดิว่าท�าไมฉนัถงึนกึไม่ออกว่าตวัเองตายได้ยงัไง”
คราวนี้เด็กชายผมทองยอมเบือนหน้ากลับมาหาเขา นัยน์ตา 

สีฟ้าฉายแววระมัดระวังแต่ก็ยอมเปิดปาก
“สมมุติว่านายก�าลังเดินกลับบ้านอยู่บนถนน”
“อือฮึ”
“แล้วมีใครคนหนึ่งดักทุบหัวนาย ลากนายไปที่มุมอับแล้วก็ฆ่า

นายทิ้งทั้งๆ แบบนั้น นายจะมีวันรู้ไหมว่าใครเป็นคนฆ่านาย”
ดแีลนอ้าปากค้าง แค่นกึตามกท็�าเอาใจเขาต้องลอบกลนืน�า้ลาย

ด้วยความหวาดหวั่นแล้ว
“ฉันตายแบบนั้นเหรอ”
“เปล่า ก็แค่สมมุติน่ะ จ�าได้ไหม”
แต่เขาไม่เชื่อค�าพูดของหมอนี่เท่าไร
ดีแลนก้าวเท้าเข้าไปในตัวอาคารสภาพกลางเก่ากลางใหม่  



23

~ youmay ~

เดก็หนุม่ยงัคงรกัษาท่าทนีิง่เฉยได้ดแีม้ว่าในใจจะตืน่ๆ กับผูค้นรอบตวั
ไม่น้อย และไม่รู้ว่าเขาคิดไปเองหรือเปล่า แต่เหมือนหลายๆ คนหัน
มามองทางเขาแล้วหันหน้ากลับไปกระซิบกับเพื่อน บางคนแค่มอง 
นิดหนึ่งแล้วก็เดินหลบไปอีกทาง ดีแลนก�าลังภาวนาให้นั่นเป็นส่ิงที่ 
เขาคิดไปเอง

เขาเดินมาหยุดทีห่น้าลอ็กเกอร์ของแอรอน...ซึง่ต่อจากนีไ้ปมนั
จะเป็นล็อกเกอร์ของเขา จากนั้นเจ้าตัวก็เริ่มส�ารวจข้าวของภายใน มี
หนังสือเรียนกับสมุดสองสามเล่ม ดูจืดชืดไม่สมกับเป็นล็อกเกอร์ของ
เด็กไฮสคูลเท่าไรถ้าถามดีแลน เขามีอิมเมจแบบเด็กๆ ว่าพวกเด็ก
ม.ปลายชอบแย่งล็อกเกอร์เว่อร์ๆ

“ไง ไอ้ตุด๊” ใครบางคนทกัเขาจากด้านหลัง ดแีลนหนักลับไปมอง
พร้อมกับเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่ง “โดดรถประชดรักไม่ส�าเร็จเหรอจ๊ะ ได้ยิน
มาว่าเจเรมี่ไม่ไปเยี่ยมนายเลยนี่?”

“เจเรมี่?” ดีแลนเอียงคออย่างงงๆ เขารู้สึกได้ถึงบรรยากาศ 
คุกคามหน่อยๆ จากกลุ่มคนทั้งสามตรงหน้า นักเรียนกลุ่มอื่นๆ เริ่ม
กระซิบและหันมามองกันอย่างสนใจ นี่มันเหมือนในหนังวัยรุ่นที่เขา
เคยดกูบัสเปนซ์ ลกูพ่ีลกูน้องห่างๆ ทีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องทางสายเลือด
เลย แต่เพราะนั่นไม่ใช่แนวหนังที่ทั้งเขาและสเปนซ์ชอบดูกันเท่าไร 
สุดท้ายพวกเขาทั้งคู่ก็ชอบอะไรที่แฟนตาซีหรือไม่ก็บู๊แอคชั่นไปเลย
มากกว่า เขาไม่คิดว่าไอ้การหาเรือ่งในโรงเรยีนหน้าลอ็กเกอร์แบบนีจ้ะ
มีอยู่ในชีวิตจริงด้วยซ�้า

“ก็คนที่นายส่งจดหมายสารภาพรักก่อนจะปิดเทอมไง” ผู้ชาย
คนทีเ่ข้ามาทกัเขาพดูพร้อมกบัหนัไปกอดคอเพือ่นอกีคนอย่างล้อเลยีน 
“อ่า เจเรมี่ที่รัก ฉันมีบางอย่างอยากจะสารภาพ ช่วยอะไรฉันอย่าง 
ได้ไหม ตอนนี้ประตูหลังของฉันรู้สึกโล่งมากๆ ท�าไมนายไม่ท�าอะไร
สักอย่างกับมันหน่อยล่ะ”

ดีแลนหน้าร้อนขึ้นวูบ ท�าเป็นไม่ได้ยินสิ่งที่กลุ่มคนตรงหน้าพูด
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กัน แต่ยิง่เขาท�าเมนิไอ้คนพวกนัน้กเ็หมอืนจะยิง่ได้ใจ เขาไม่เคยตกอยู่
ในสถานการณ์แบบนี้เลยไม่รู้ว่าควรท�ายังไง ถ้าเกิดเขาเอาเรื่องนี้ไป
บอกอาจารย์จะช่วยอะไรได้ไหมนะ

แต่แล้วเสยีงปิดลอ็กเกอร์ดงัโครมกท็�าให้บรรยากาศรอบๆ เงยีบ
ลง ดีแลนหันไปมองตามเสียงด้วยความตกใจไม่ต่างจากคนอื่นๆ

เจ้าของล็อกเกอร์เป็นเด็กหนุ่มเจ้าของเรือนผมสีแดง นัยน์ตา 
สีน�้าตาลที่ดูขวางโลกกับการเจาะหูที่เหมือนจะประกาศให้คนทั้งโลก 
รู้ว่าเจ้าตัวเป็นอันธพาล ชายคนนั้นมองกลุ่มที่เข้ามาหาเรื่องดีแลน 
ก่อนจะเลื่อนสายตากลับมามองดีแลนด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงความ
ไม่พอใจพอๆ กัน

รู้สึกเหมือนเสียงทั้งหมดโดนดูดหายไปจังหวะหนึ่งก่อนที่คน 
ผมแดงคนนั้นจะท�าลายความเงียบ

“เงียบหน่อยได้ไหม หนวกหูแต่เช้า”
“แล้วไอ้ทีแ่กปิดลอ็กเกอร์เมือ่กีไ้ม่หนวกหหูรอืไง!” ชายคนทีล้่อ

เขาตะโกนกลับอย่างหงุดหงิด แต่อะไรบางอย่างบ่งบอกให้รู้ว่าเจ้าตัว
เองก็ไม่อยากไปยุ่งกับไอ้ผมแดงคนนี้

“เออ งั้นก็หายกัน แยกย้ายกันไปได้แล้ว”
พอเจ้าตัวว่าแบบนั้นทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้น นักเรียนแทบ 

ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตยามเช้าเป็นปกติ หยิบของจากล็อกเกอร์ เตรียม
เข้าเรียนคาบแรก ดีแลนตั้งใจจะไปขอบคุณผู้ชายผมแดงคนนั้น แม ้
จะไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายตั้งใจช่วยเขาหรือเปล่าก็ตาม

แต่แล้วก็มีมือของใครคนหนึ่งรั้งชายเสื้อของเขาไว้
“?” ดีแลนหันกลับไปมองปีศาจตัวน้อยในคราบวัยเด็กของ 

ตัวเอง เด็กชายจ้องเขม็งไปที่แผ่นหลังของคนผมแดงก่อนจะส่ายหน้า
อย่างเชื่องช้า

“อย่า…”
“อย่าอะไร” เขากระซิบเสียงเบาเพราะกลัวคนอื่นจะได้ยินและ
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หาว่าเขาเป็นบ้า แค่นี้เขาก็ดูเป็นจุดเด่นมากพออยู่แล้ว ถึงจะไม่แน่ใจ
ว่าเพราะอะไรก็เถอะ

“อย่ายุ่งกับหมอนั่น”
“ท�าไมล่ะ”
เด็กชายปีศาจยักไหล่ “ก็เพราะฉันไม่ถูกชะตากับเขา”

ดีแลนอยู่ในร่างกายของแอรอนมาได้พักใหญ่แล้ว ดังนั้น
เขาจึงค่อนข้างชินกับการขยับตัวหรือเคลื่อนไหวไปมา

แต่เพราะแอรอนเองกม็ปีระวตัเิพิง่ออกจากโรงพยาบาลเพราะ
ถูกรถชนมา ดงันัน้ในคาบวชิาพละคณุครจูงึไล่ให้เขาไปนัง่พกัแทนทีจ่ะ
หาเพ่ือนจับคู่เพื่อโยนรับ-ส่งลูกบาส ดีแลนแอบเสียดายนิดหน่อย
เพราะเขารู้สึกว่าร่างกายของแอรอนช่างผอมแห้งแรงน้อยอย่างน่า 
เป็นห่วง และเขาคิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากพาร่างนี้ไปออกก�าลังกาย
เสริมกล้ามเนื้อ ให้มันมีแรงมากกว่านี้

แต่เอาเถอะ ยังไงร่างน้ีก็เพ่ิงบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุ
มาด้วยละนะ อีกอย่างได้น่ังพักสบายๆ มองผู้คนรอบตัวเพื่อสังเกต
แต่ละกลุ่มก็เป็นความคิดที่ไม่เลว จะได้ดูว่าหลังจากนี้เขาควรจะหา
เพื่อนจากกลุ่มไหนดี

แล้วดีแลนก็ต้องไปสะดุดสายตาอยู่ที่เด็กหนุ่มผมแดงคนนั้น
เหมือนว่าจะไม่มีใครอยากจับคู่กับเขา และเจ้าตัวก็เหมือนจะ

ชินกับเรื่องนั้นแล้ว เลยไปโยนลูกบาสอัดผนังให้มันเด้งกลับแล้วโยน
เข้าไปใหม่ แต่อยู่ๆ  กม็ลีกูบาสลกูหนึง่ลอยไปกระแทกหวัของเดก็หนุม่
คนนั้นอย่างจัง

“เชี่ย! ไอ้บ้า ใครกล้าท�าเอียนวะ”
“ตายแน่ ศพไม่สวยแน่ๆ เลยมงึ ตอนกลบับ้านกร็ะวงัตวัไว้ด้วย

นะ”
ดีแลนอ้าปากค้างกบัเสยีงหวัเราะคกิคักในขณะทีค่นโดนโยนลูก
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บาสอัดยังท�าหน้าเฉยอยู่ได้ คนที่จงใจโยนลูกบาสไปโดนคนผมแดงที่
น่าจะชือ่เอยีนวิง่เหยาะๆ มาเอาลกูบาสกลบัไปเล่นกบัคูข่องตวัเองต่อ

รู้สึกตัวอีกทีดีแลนก็มาหยุดอยู่ข้างๆ เอียนซะแล้ว ชายหนุ่ม 
ตวัสงูกว่าแอรอนไปเลก็น้อยเขาจงึต้องเงยหน้าขึน้ กางมอืออกทัง้สอง
ข้างเป็นเชิงบอกให้เจ้าตัวโยนลูกบาสให้เขา เอียนขมวดคิ้วนิดหนึ่งแต่
ก็ยอมโยนลูกใส่มือของดีแลนลวกๆ

“คิดยังไงถึงลงมาเล่นในสนามเนี่ย นายเพิ่งบาดเจ็บมาไม่ใช่ 
หรือไง”

“แค่โยนลูกนิดๆ หน่อยๆ ผมคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอก”
“แล้วท�าไมต้องกับฉัน”
“ก็ผมไม่มีคู่เหมือนกันนี่”
พวกเขาโยนลกูบอลไปมากนัอยูส่ามรอบก่อนทีเ่อียนจะท�าลาย

ความเงียบอีกรอบ
“เอียน ลิกเกตต์”
“หืม?”
“ชื่อฉัน”
“แอรอน วู” ดีแลนตอบ รับลูกที่เพิ่มความเร็วขึ้นมาไว้ในอ้อม

แขนได้อย่างฉิวเฉียด “ยินดีที่ได้รู้จัก”
“เฮ้! พวกเรา แอรอนมันได้เป้าหมายใหม่แล้วโว้ย ระวังกางเกง

ของนายให้ดีนะเอยีน!” ไอ้คนทีม่าหาเรือ่งเขาเม่ือเช้าตะโกนข้ามยิมมา
อย่างคึกคะนอง คนรอบตัวก็หัวเราะครืนเสียแบบนั้น

“ระวังปากหน่อยโทมัส!” นั่นเสียงเตือนจากอาจารย์ ดีแลนเงย
หน้าขึ้นมองเอียนก่อนจะชวนคุยอย่างเป็นธรรมชาติ เขาหวังว่าความ
ทรงจ�าของแอรอนที่ยังหลงเหลืออยู่ในตัวจะไม่ผิดพลาด

“แปลกดีเนอะ”
“ท�าไม”
“กเ็ราสองคนเพิง่เคยคยุกนัครัง้แรกทัง้ทีอ่ยูโ่รงเรยีนเดยีวกนัมา
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ตั้งหลายปีนี่ ใช่ไหม”
เอียนยักไหล่ “ฉันยังไม่เคยคุยกับคนอีกเกินครึ่งของโรงเรียน”
“อ่า”
“แล้วกย็นิดต้ีอนรบัเข้าสูส่มาคมของคนขีแ้พ้” เอยีนโยนลกูบอล

ให้เขาอีกรอบ “ถ้านายจะถอนตัวตอนนี้ก็ยังทันนะ”
ดีแลนนึกถึงเรื่องที่ตัวเองโดนล้อว่าเป็นเกย์ มันชัดเจนอยู่แล้ว

ว่าแอรอนคงเป็น แค่เขายังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เท่านั้นเอง
“ฉันไม่ออกจากสมาคมนี้หรอก แต่นายแค่ต้องระวังก้นนายไว้

ให้ดีๆ เท่านั้นเอง เอียน”
เอียนชะงักไปกับตลกหน้าตายของอีกฝ่ายก่อนจะหัวเราะลั่น
จริงๆ แล้วพอหมอนี่หัวเราะก็ดูดีไม่น้อยเลยเหมือนกันแท้ๆ
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บทที่ 3

“ฉันเพิ่งรู้ว่าจริงๆ แล้วนายเป็นคนตลก”
เอียนว่าขณะที่พวกเขาสองคนมาอยู่ที่ล็อกเกอร์ซึ่งห่างกัน 

ไม่มากเท่าไร ตอนนี้เป็นเวลาเลิกเรียนแล้ว เขาทั้งคู่ออกจากห้องมา 
ช้ากว่าคนอื่นจึงท�าให้ผู้คนค่อนข้างบางตาเมื่อออกมา

ดีแลนหัวเราะเบาๆ รับค�าก่อนจะจัดการใส่ข้าวของที่คิดว่า 
ไม่จ�าเป็นต้องเอากลับบ้านไว้ในล็อกเกอร์

“แปลว่าก่อนหน้านี้ไม่คิดว่าผมตลก?”
“อืม นั่นสินะ เราไม่เคยคุยกันจริงๆ จังๆ มาก่อนนี่นา แถมถ้า

ดูจากภายนอกแล้วนายก็ดูเป็นคนเงียบๆ”
“ผมว่าเอียนก็เหมือนกันนะ”
อกีฝ่ายยกัไหล่ขณะคุย้ของด้านใน ดแีลนเหน็กระดาษมากมาย

รกรุงรังอยู่ในนั้น เห็นแล้วก็นึกอยากจะช่วยจัดให้จริงๆ
“ก็นะ ไม่มีคนคบก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นแหละ”
“ผมว่าเอยีนอาจจะคิดมากไปเองก็ได้นะครบั ถ้าเกดิว่าลองชวน

ใครคุยดูสักคน---”
“นายคิดว่าฉันไม่เคยท�าแบบนั้นหรือไง”
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ดีแลนนิ่งเงียบไปก่อนจะเปิดปากถามต่อ
“ถ้างั้นท�าไมทุกคนถึงได้ไม่อยากเป็นเพื่อนกับคุณล่ะ”
เอียนมองหน้าเขาอึ้งๆ “นี่นายไม่รู้---”
“โทษที” 
เสียงของบุคคลที่สามดังขัดขึ้นเรียกให้ดีแลนต้องหันไปมอง 
แล้วเขาก็ต้องชะงักไปทันที เรียกได้ว่าตัวแข็งไปเลยเมื่อเห็น 

เด็กหนุ่มเจ้าของเรือนผมสีน�้าตาล นัยน์ตาสีเขียวคู่เดียวกับที่ดีแลน 
จ�าได้แม่น ได้ยินเสียงหัวใจในอกข้างซ้ายเต้นรัวขึ้นด้วยความรู้สึก 
หลากหลายที่ผสมปนเปกัน แล้วดีแลนก็ต้องไหวตัวอีกนิดหนึ่งเม่ือ 
เห็นว่าปีศาจของเขาปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับดึงชายเสื้อเขาอีกรอบ 
สีหน้าเจ้าตัวไม่สู้ดีเหมือนตอนที่เอ่ยปากห้ามเขาเข้าไปยุ่งกับเอียน 
ไม่มีผิด

“เอ่อ” ผู้มาใหม่ยกมอืเกาหวัอย่างหนกัใจ ด้านหลงัมกีลุม่เพือ่น
ของเจ้าตัวอีกสามคนที่ก�าลังมองมาทางนี้ยิ้มๆ เหมือนจะล้อเลียน 
“คอื...ประตูลอ็กเกอร์คณุมนับงัลอ็กเกอร์ผมอยู่น่ะ ช่วยขยับสักนดิ---”

“อ้อ! ได้สิ โทษที” ดีแลนเพิ่งดึงสติกลับมาได้ เขารีบขยับประตู
ล็อกเกอร์ของตัวเองไม่ให้บังล็อกเกอร์ข้างๆ

“ขอบคุณ” อีกฝ่ายพึมพ�าพร้อมกับเริ่มจัดการเก็บข้าวของของ
ตัวเองด้านใน ดแีลนมองใบหน้าคมคายกบัขนตาทีย่าวเกนิผูช้ายทัว่ไป
ของอีกฝ่ายอย่างเผลอตัว ไม่มีอะไรมากไปกว่าความรู้สึกคิดถึงที่ 
พวยพุ่งออกมาจนแทบจะคุมตัวเองไม่อยู่

เขาแค่อยากเข้าไปกอดหมอน่ี อยากพูดทักทายแล้วก็ท�าตัว
หยอกล้อกันเหมือนอย่างที่เขาทั้งคู่เป็นมาตลอด

เป็นมาตลอด…
จนเขาตายไปก่อนน่ะนะ
“คะ...คุณ” ดีแลนอึกอัก ท�าเป็นไม่สนใจเด็กชายผมทองที่

กระตุกชายเสื้อเขาให้หยุดพูด “เจเรมี่ สตีวาร์ท?”
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“ครับ?” เด็กหนุ่มผมสีน�้าตาลขานรับด้วยท่าทีระแวดระวัง
ประหนึ่งกลัวว่าดีแลนจะกระโจนเข้าหาแล้วกินสมองของตัวเอง นั่น
ท�าให้ดีแลนชะงักไปพอควร เขาคิดถึงเพื่อนของตัวเองมากก็จริงแต่
ตอนนี้ตัวเขาไม่ใช่ดีแลนอีกต่อไปแล้ว เขาคือแอรอนส�าหรับเจเรมี่  
ดังนั้นเขาต้องไม่ท�าตัวโง่ๆ ให้เรื่องมันวุ่นวาย

“คือ...เอ่อ ผม…” ดีแลนอึกอัก เขาไม่แน่ใจว่าระหว่างแอรอน
กบัเจเรมีม่คีวามสมัพนัธ์กนัยงัไง บางทเีขาสามารถเข้าถงึความทรงจ�า
ของแอรอนได้อย่างง่ายดาย แต่บางทีก็เหมือนจะแตะต้องไม่ได้เลย

เพื่อนคนหน่ึงของเจเรมี่คงเห็นว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีเลยเข้ามา 
กอดคอเพื่อนของตัวเองแล้วชวนดีแลนคุยด้วยท่าทีเป็นมิตรมากกว่า
จะล้อเลียนเหมือนที่ดีแลนเจอมา

“โทษทีนะ แอรอน เจเรมี่เขาไม่ได้ตั้งใจจะท�าให้นายผิดหวัง
ขนาดนั้นหรอก หมอน่ีเองก็มาปรึกษากับพวกเราเรื่องนายหลายครั้ง
แล้ว อย่างเรื่องที่เขาไม่ได้ไปเยี่ยมนายที่โรงพยาบาลก็เหมือนกัน เขา
สับสนอยู่ตั้งนานสองนานว่าควรจะไปเยี่ยมไหม แต่ฉันกับเพื่อนๆ ก็
ให้ความเหน็ว่าบางทมีนัอาจจะเป็นการให้ความหวงัหรอืท�าให้ข่าวลอื
ที่มันเลวร้ายอยู่แล้วหนักขึ้นไปอีก หวังว่านายคงจะเข้าใจที่เจเรม่ี 
ตัดสินใจท�าแบบนั้นนะ”

“อย่าน่า มอนตี้ เดี๋ยวผมคุยกับเขาเอง” เจเรมี่หันไปเอ็ดเพื่อน
ที่ยังส่งยิ้มมาให้ไม่เลิก ดีแลนหันมองทั้งคู่สลับกัน ทั้งสองคนแต่งกาย
ด้วยเสื้อผ้าแบรนด์เนมแบบที่พวกคนมีเงินใส่กันอย่างชัดเจน เขารู้สึก
ถึงความแตกต่างทางสังคมกับเจเรมี่และกลุ่มเพื่อนทันที ถ้าดีแลน 
ยังมีชีวิตอยู่ก็คงเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นอย่างแน่นอน

แต่ตอนน้ีเขาไม่ใช่ดีแลน และตอนน้ีเจเรมี่ก็ไม่รู้จักเขาในฐานะ
นั้น

“คอื...ต้องขอโทษจรงิๆ นะ แอรอน เรือ่ง...เอ่อ จดหมายทีค่ณุ
ส่งมาให้” เจเรมี่พยายามเรียบเรียงค�าพูดขณะที่ดีแลนประมวลผลใน
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สมองเพื่อท�าความเขา้ใจเรื่องราวตา่งๆ ได้อย่างรวดเรว็ “แตผ่ม...เอ่อ 
ตอบรับความรู้สึกคุณไม่ได้ เรื่องน้ันผมเองก็พยายามจะพูดให้มัน
ชัดเจนแล้ว แต่...เอาเถอะ ผมจะไม่แก้ตัวหรอก แต่เรื่องจดหมายที ่
คณุเขียนมาให้ เอ่อ ทีม่นัหลดุไป ทีม่คีนถ่ายรปูแล้วเอาไปแปะทีบ่อร์ด
นั่นน่ะ ผมสาบานได้จริงๆ นะว่าไม่ใช่ฝีมือผม”

อ้อ!
ที่แท้เรื่องมันก็เป็นแบบนี้
ให้ตายส ินีช่วีติของเขาเป็นแบบในหนงัวยัรุน่ไปแล้วจรงิๆ เหรอ 

เขานึกว่าเรื่องแบบนี้มันมีแต่ในหนัง!
“ส่วนเรื่องที่คุณประสบอุบัติเหตุ...ผมเสียใจด้วยจริงๆ ไม่ใช่ว่า

ผมไม่คิดจะไปเยี่ยมคุณหรอกนะ แต่ปิดเทอมที่ผ่านมาผมไปซัมเมอร์
ทีฝ่ร่ังเศสกับทีบ้่าน แล้ว...” เจ้าตวัเงยีบไปอดึใจหนึง่ก่อนจะถอนหายใจ
เฮอืกอย่างยอมแพ้ “อย่างทีเ่พือ่นผมเพิง่พดูไปก็ถูกต้องเหมือนกัน ผม
กลัวว่าถ้าไปเยี่ยมแล้วคุณจะตกเป็นเป้ามากกว่านี้ แล้วอีกอย่างเราก็
ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้น...เราไม่เคยคุยกันเลยด้วยซ�้า”

ดแีลนกะพรบิตาปรบิๆ ขณะมองอีกฝ่ายทีจ่ดัการกบัข้าวของใน
ล็อกเกอร์จนเสร็จแล้วหันมาโบกมือให้

“งั้น...ผมไปก่อนก็แล้วกัน ยังไงก็รักษาตัวด้วยนะครับ อย่าคิด
อะไรสั้นๆ อีกล่ะ”

ระหว่างที่กลุ่มของเจเรมี่เดินจากไป เพื่อนของเจ้าตัวก็เข้ามา 
รุมล้อมพร้อมกับกระซิบ

“นายไปพดูด้วยแบบนัน้เดีย๋วเขากย็ิง่ตดัใจไม่ได้หรอก บ้าหรอืไง 
นี่ฉันอุตส่าห์เตือนไปก่อนหน้านี้แล้วนะ”

“น่า ก็แค่พูดเฉยๆ เอง” เพื่อนอีกคนหนึ่งเอ็ด “น่าสงสารเขา
ออก ให้เขามีความสุขในชีวิตบ้างก็ได้”

แล้วคนกลุ่มน้ันก็จากไป ดีแลนตื่นขึ้นมาจากภวังค์ของตัวเอง
เมื่อเอียนกระแทกประตูล็อกเกอร์แรงๆ ทีหนึ่ง
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“คนพวกนั้นแม่งทุเรศชะมัด อย่าไปสนใจเลยแอรอน”
“คณุได้อ่านจดหมายสารภาพรกัทีผ่มเขยีนให้เจเรมีไ่หม” ดแีลน

เปิดปากถามและเห็นสีหน้าปุเลี่ยนๆ ของอีกฝ่าย “ท�าหน้าแบบนี ้
แปลว่าเคยสินะ”

“ก็มันติดอยู่ที่บอร์ดหราขนาดนั้น” เอียนสารภาพพร้อมกับ 
ถอนหายใจเฮอืก “แต่นายเองกเ็หลอืเกนิเหมอืนกนันะ กล้ามากทีเ่ขยีน
อะไรแบบนัน้ให้ผูช้ายทีฮ่อตทีส่ดุในรุน่อย่างนัน้ นายควรจะดใีจมากๆ 
ทีพ่วกผูห้ญิงไม่รมุตบนายก่อนทีน่ายจะเดนิเอาตวัเองไปขวางหน้ารถ”

“เดี๋ยวก่อนนะ” ดีแลนยกมือห้าม “ผมเป็นคนเดินเข้าไปให้ 
รถชนเองงั้นเหรอ”

“เอ้า ก็...” เอยีนอกึอกัขึน้มาอกีครัง้ “ใครๆ เขากพ็ดูกนัแบบนัน้ 
แล้วนายไม่ได้ท�าแบบนั้นหรือไง”

“ผมนึกว่ามันเป็นอุบัติเหตุซะอีก”
เอียนนิ่งเงียบไปก่อนจะเปิดปากพูดอีกครั้งอย่างไม่ค่อยแน่ใจ 

“คือจริงๆ แล้วฉันก็ไม่ได้รู้อะไรมากเก่ียวกับเรื่องนี้หรอกนะ แอรอน 
ถ้าฉันเข้าใจเรื่องนั้นผิดก็ขอโทษ”

“เปล่าๆ คือผมรู้สึกเหมือนตัวเองจะจ�าเรื่องในตอนนั้นไม่ค่อย
ได้เท่าไรน่ะ” ดีแลนว่า เขาไม่ได้รู ้สึกไม่ดีถ้าใครจะมองว่าแอรอน
อ่อนแอจนต้องเดินตดัหน้ารถหรอก เพราะยังไงนัน่กไ็ม่ใช่ตวัเขาจรงิๆ 
“แล้วคุณก็ดูมั่นใจซะเหลือเกินว่าผมเป็นคนเดินเข้าไปให้รถชนเอง
จริงๆ”

“ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้รู้จริง ขอโทษที่พูดเหมือนรู้”
ดีแลนจ้องตาคนพูดนิ่ง ในที่สุดเอียนก็ต้องถอนหายใจ “นายรู ้

รึเปล่าว่าถนนเส้นนั้นติดกล้องวงจรปิด”
“อ่า” ดีแลนว่าก่อนจะส่ายหน้า เอียนพยักหน้าส�าทับ
“มวิีดโีอตอนทีน่ายถูกรถชน แล้วมนัก็ชัดเจนมากว่านายเป็นคน

วิ่งเข้าไปหารถเอง ดังนั้นทางต�ารวจจึงสรุปคดีได้ง่ายไงเพราะมันไม่ใช่
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ความผิดของคนขับ”
คนผมด�าพยักหน้า ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าท�าไมทุกคนถึงกล้า

พูดว่ารู้ว่าเขาเดินตัดหน้ารถ แปลว่าเนื้อหาพวกนี้ต้องอยู่ในข่าวซึ่ง 
ใครต่อใครได้รับข้อมูลแบบเดียวกัน

“ฉนัว่าเราอย่าพดูเรือ่งนีต่้อเลย แอรอน ลมืมนัไปเถอะ นายเอง
ก็อยากจะลืมมันเหมือนกันไม่ใช่เหรอ”

ดีแลนพยกัหน้า กวาดสายตามองไปรอบๆ เพือ่มองหาเดก็ชาย
ผมทองท่ีดูสีหน้าไม่ค่อยดีตั้งแต่ช่วงเช้าที่เขาเจอกับเอียนแล้ว ตอนนี้
ปีศาจตนนั้นก�าลังซุกตัวอยู่ในมุมมุมหนึ่งเงียบๆ ซุกใบหน้าลงกับ 
ฝ่ามือทั้งสองข้าง ดูเจ้าตัวจะอาการหนักยิ่งกว่าที่ดีแลนคิดเสียอีก

“นายอยากลองไปกินไอศกรีมร้านที่ฉันท�างานพิเศษอยู่ไหม” 
เอียนเอ่ยปากถามโดยที่ไม่มองหน้าคู่สนทนา อะไรบางอย่างท�าให้ 
ดีแลนรู้ว่าเจ้าตัวก�าลังประหม่า นั่นสินะ เอียนก็เคยออกปากเองว่า 
ไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไร และตอนน้ีเขาก็ก�าลังจะกลายเป็นเพื่อนของ 
เจ้าตัว...ละมั้งนะ?

“ได้ครับ เอาส”ิ ดีแลนตอบหลงัจากคิดในหัวแล้วว่าต่อให้ปฏเิสธ
ไปเขาก็ต้องกลบัไปนัง่แกร่วทีห้่องของแอรอนอยูด่ ี“แล้วมนัมอีย่างอืน่
ขายด้วยไหม”

“มีสิ” สีหน้าของเด็กหนุ่มผมแดงดูดีขึ้นมาทีเดียว “ก็เป็นร้าน
อาหารทั่วไปนี่แหละ สั่งอาหารมาแล้วค่อยตบท้ายด้วยของหวาน ฉัน
จะแนะน�าเมนูเด็ดๆ ให้”

“มพีนกังานของร้านมาแนะน�าให้แบบนี ้ผมว่ามันต้องดทีีสุ่ดแน่
เลย” ดแีลนตอบยิม้ๆ กระชบักระเป๋าสะพายหลงัแล้วเดนิตามอกีฝ่าย
ไปอย่างง่ายดาย “ว่าแต่แล้วคุณไม่ต้องท�างานหรอกเหรอ หรือว่าเขา
ให้พนักงานมานั่งทานกับลูกค้าได้?”

“ได้ซะที่ไหนเล่า แล้ววันนี้ฉันก็หยุดต่างหาก”
ดแีลนไม่ทนัสงัเกตเหน็ว่าเด็กชายปีศาจของเขาก�าหมดัแน่นขึน้
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อยู่ที่ด้านหลัง

‘ถึง เจเรมี่ สตีวาร์ท 
ฉันรู้ว่านี่ออกจะฟังดูกะทันหันไปนิด และถึงแม้เราทั้งคู่จะไม่

เคยคุยกันมาก่อน ฉันก็อยากจะเขียนความรู้สึกของฉันที่มีต่อนาย…
นั่นเป็นท่อนแรกของจดหมายรักที่แอรอนเขียนให้เจเรมี่
ดีแลนไปขุดรูปจดหมายน่าอายนี่มาจากอินเทอร์เน็ต อ่าน

เนื้อหาที่อยู่ด้านในแล้วเจ้าตัวก็ต้องย่นหัวคิ้วเข้าหากันเรื่อยๆ อย่าง
อดไม่อยู่ เขาไม่นึกแปลกใจเลยว่าท�าไมแอรอนถึงโดนล้อมากมาย
ขนาดนั้นจากเนื้อความในกระดาษแผ่นเดียวนี้

แล้วดูแต่ละอย่างที่เจ้าตัวเขียนถึงเจเรมี่สิ...ถ้าแอรอนชอบ 
เจเรมี่จริงจะรู ้ว ่าหมอน่ันไม่มีทางชื่นชมยินดีหรือรับรักด้วยการ 
เขียนจดหมายถึงด้วยเนื้อหาแบบนี้แน่

ถ้าเป็นเขาเขียนถึงเจเรมี่ละก็...เขาคงจะท�าได้ดีกว่านี้
เด็กหนุ่มเจ้าของเรือนผมสีด�าลอบคิดพร้อมกับซบหน้าลงบน

โต๊ะท�างานอย่างเชื่องช้า ในใจเหม่อลอยไปถึงช่วงเวลาเดิมๆ ที่เขายัง
มีชีวิตของตัวเองอยู่ ก็เมื่อห้าปีก่อนนี้เองที่ดีแลนยังสนิทกับเจเรมี่  
สตีวาร์ทที่สุด เด็กชายทั้งสองมาจากตระกูลที่ร�่ารวยและท�ากิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นเล่นเปียโน ขีม้่า ว่ายน�า้ ตกีอล์ฟ หรอืแม้แต่
เรียนพิเศษเสริมทางด้านวิชาการต่างๆ ก็มีบ้างที่พวกเขาทั้งคู่ได้เรียน
กับครูคนเดียวกัน

‘เก่งจังเลย ดีแลน นายเล่นเพลงเมื่อกี้เพราะมาก’
ดีแลนปิดเปลือกตาลงพริ้ม นึกถึงรอยยิ้มสดใสของเจเรมี่ 

นยัน์ตาสเีขยีวส่องประกายแทบจะตลอดเวลาทกุครัง้ทีไ่ด้อยูก่บัเขา เขา
สองคนมักจะโดนหมั่นไส้จากเพื่อนคนอื่นๆ บ่อยๆ เพราะฐานะทาง
บ้านและความสามารถหลากหลายของพวกเขาทัง้คูเ่อง ดงันัน้จงึไม่ใช่
เรื่องแปลกที่บ่อยครั้งเขาทั้งคู่จะเหลือกันอยู่แค่สองคน
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‘เออ ฉันได้ยินมาว่าออกรอบคราวที่แล้วที่นายไปกับพ่อนาย
แล้วพ่อฉนักไ็ปด้วยอะ ขีโ้กงชะมดัเลย ตอนนัน้ฉันตดิเรยีนเทนนสิพอดี 
ไม่งั้นคงได้ไปด้วยแล้ว แต่ช่างเหอะ พ่อฉันชมใหญ่เลยนะว่านายเล่น
เก่งมาก แบบนี้ฉันเองก็แพ้ไม่ได้แล้วสิ’

แต่ดีแลนไม่เคยสนเรื่องแพ้ชนะอยู่แล้ว แค่เขาได้ท�าหลายสิ่ง
หลายอย่างร่วมกบัเจเรมี ่เขากม็คีวามสขุมากพอแล้ว การมเีพือ่นสนทิ
สักคนเป็นอะไรที่ไม่สามารถหาอย่างอื่นมาทดแทนได้ และตอนนี้เขา
ก็เริ่มรู้สึกถึงความเหงาและความโดดเดี่ยวขึ้นมาอีกแล้ว 

แน่นอนว่าดีแลนรู้สึกถึงเรื่องนั้นมาตั้งแต่แรกที่ฟื้นขึ้นมาอยู่ใน
ร่างนี้ เขาคิดถึงแม่และพ่อของเขาจับใจในตอนแรกๆ คิดถึงถึงขั้นที่ว่า
ต้องเปิดอนิเทอร์เนต็หาข่าวเกีย่วกบัพวกท่านทัง้สอง และการค้นหาก็
ท�าให้เขาได้รูว่้าพ่อของเขาเสยีชวีติไปตัง้แต่สามปีก่อนแล้ว ในข่าวระบุ
ว่าด้วยอุบัติเหตุรถคว�่า ส่วนแม่ของเขาก็ยังประคองบริษัทของ
ครอบครัวมาได้เรื่อยๆ 

แต่ก็แค่นั้น เขายังไม่มีความกล้าพอที่จะเดินทางข้ามรัฐเพื่อไป
เจอแม่ของเขา ถึงแม้มนัจะไม่ได้ไกลมาก แต่กบัคนทีไ่ม่เคยเดนิทางไป
ที่ไกลๆ คนเดียวมันก็น่าหวาดหวั่นอยู่ไม่น้อย

และเพราะการไปเจอครอบครัวยังดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากกว่า 
การที่เขาได้พบเจเรมี่ในเมืองแห่งนี้ทั้งที่ยังอยู่ในร่างนี้จึงเป็นเรื่องที่ 
ดีแลนทั้งคาดไม่ถึงและน่ายินดีไปพร้อมๆ กัน แต่ขณะเดียวกันการที่
อกีฝ่ายไม่เหน็เขาเป็นดแีลนแล้วกช็วนให้เหงาจบัใจไปพร้อมๆ กนัด้วย

“นายเคยชอบหมอน่ัน...” ดีแลนในร่างของเด็กชายวัยสิบสาม
พึมพ�า ยกแขนข้างหนึ่งขึ้นเท้าคางกับที่วางแขนบนเก้าอี้ นัยน์ตาสีฟ้า
ทอดมองไปทางอื่นอย่างไร้จุดหมาย “หมอนั่นเป็นรักแรกของนาย”

“หา!?” ดีแลนร้องขัด ท�าเป็นไม่รับรู้กับใบหน้าที่ร้อนขึ้นนิดๆ 
“พูดอะไรของนาย”

“เหอะ” ปีศาจของเขาแค่นเสยีงอย่างเหยยีดหยนั ท�าเอาดแีลน
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นิ่งไปนิดหนึ่งก่อนจะถามอย่างไม่เข้าใจ
“ท�าไมนายถึงได้ไม่ชอบใครไปเรื่อยเลยนะ”
“ไม่จริงสักหน่อย”
“แต่นายไม่ชอบเจเรมี่นี่”
“แล้วก็เอียน”
“งั้นนายจะยังบอกไม่จริงอีกเหรอ”
“ก็แค่สองคนเท่านั้นเอง”
“งั้นท�าไมนายถึงไม่ชอบสองคนนี้ล่ะ”
เป็นคร้ังแรกที่เขาเห็นนัยน์ตาสีฟ้าคู ่นั้นไหววูบด้วยความ

หวาดหวั่น การที่เห็นตัวเองท�าหน้าแบบนั้นไม่ได้ให้ความรู้สึกที่ดีเลย
“ฉันก็แค่ไม่อยากเข้าใกล้สองคนนั้น”
“แต่ถ้าฉันอยากล่ะ” 
เดก็ชายผมทองเงยหน้าข้ึนมาสบตากับเขา แม้มันจะเตม็ไปด้วย

ความหวาดกลัวแต่เจ้าตัวก็พูดออกมาเสียงเรียบอยู่ดี
“ก็อย่าเสียใจทีหลังแล้วกัน”
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บทที่ 4

เมื่อถึงวันหยุดสุดสัปดาห์แรกหลังจากเปิดเทอม ในที่สุด 
ดีแลนก็มาถึงขีดจ�ากัดของตัวเอง

เด็กหนุ่มตัดสินใจแล้วว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรเขาก็ต้องได้เจอ
หน้าแม่ให้ได้ ต่อให้แม่จะไม่รับรู้ว่าเขาคือดีแลนก็ตาม แต่อย่างน้อย
เขาก็อยากได้เหน็ว่าแม่ยงัสขุสบายด ีแม้ว่าการทีจ่ะขอเข้าพบซอีโีอของ
บริษัทที่ใหญ่โตขนาดนั้นจะเป็นเรื่องยากสุดๆ ก็ตาม ดีแลนลองเสี่ยง
ดวงด้วยการโทรศัพท์เข้าไปหาโอเปอเรเตอร์ทื่อๆ มาแล้ว แน่นอน
ว่าการที่เด็กอายุสิบสามที่ไม่มีเส้นสายใดๆ จะขอพบผู้บริหารระดับ
นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าเขาเข้าหาเรเชล ฮิกกินส์ในฐานะอื่น
ละก็…

ดงันัน้ดีแลนจงึเสร์ิชหาหนังสอืนิยายเล่มหนึง่ทีแ่ม่ของเขาเขยีน
เมื่อประมาณสิบปีก่อน

ใช่แล้ว...ตอนที่เขายังเด็ก แม่ของเขาเคยเขียนนิยายมาก่อน 
เรเชลไม่ใช่นักเขียนมือฉกาจแบบที่ติดเบสต์เซลเลอร์ของ

นวิยอร์กไทม์ แต่อย่างน้อยนิยายของหล่อนกไ็ด้ตพีมิพ์เป็นรปูเป็นร่าง
แม้จะในจ�านวนที่ไม่ได้มากมายอะไรนักก็ตาม
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ดีแลนเคยถามแม่ว่าท�าไมไม่เขยีนนยิายเป็นอาชพีไปเลย หล่อน
เพียงแค่ยิม้ตอบแล้วลบูหวัเขาอย่างอ่อนโยนขณะบอกว่านยิายหล่อน
ไม่ได้ขายดีพอจะยึดเป็นอาชีพได้ขนาดนั้น

ตอนนั้นดีแลนก็ไม่เข้าใจหรอกว่าท�าไม จริงๆ ตอนนี้ก็ยังไม่
เข้าใจอยู่ ส�าหรับเขาแล้วนิยายที่แม่เขียนสนุกที่สุดในโลก น่าเสียดาย
ที่คนอื่นๆ ไม่สามารถท�าความเข้าใจกับความสนุกแบบที่เขาท�าได้

ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม เนื่องจากนิยายพวกนั้นตีพิมพ์เมื่อหลายปี
มาแล้ว แถมจ�านวนที่พิมพ์ก็ไม่ได้มากมายอะไร กลายเป็นว่าการจะ
หาซื้อนิยายที่เรเชลเขียนไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

แต่จนแล้วจนรอดดีแลนก็ซื้อมาได้เล่มหนึ่งที่ลงขายอยู่ในเว็บ
ประมลู ราคาของมนัสงูพอสมควรเมือ่เทยีบกบัรายได้ทีแ่อรอนได้จาก
แม่ของเขาแต่ละเดือน แต่ดีแลนยอมกัดฟันซื้อมาเพราะเขาเชื่อว่ามัน
จะให้ผลตอบแทนคุ้มค่า

“นายจะกลบัไปทีน่ั่นจรงิๆ เหรอ” ปีศาจผมทองของเขาเอ่ยถาม
ขณะที่ดีแลนซื้อตั๋วรถบัส “ฉันว่ามันจะไม่คุ้มค่าตั๋วเอานะ ยังไงแม่ก็
ไม่มีทางจ�านายได้อยู่แล้ว”

“ฉันก็ไม่ได้อยากให้แม่จ�าได้สักหน่อยนี่”
“เหรอ แล้วถ้างั้นจะไปเจอแม่ท�าไมล่ะ”
“ก็แค่อยากเจอเท่านั้น”
ขบวนรถโดยสารไม่ได้เต็มแน่นน่าอึดอัด ที่นั่งข้างๆ เขาก็ว่าง 

ปีศาจที่คอยติดตามดีแลนไปทุกที่เลยโผล่มานั่งข้างๆ เขาหน้าตาเฉย 
ดีแลนปรายตามองนดิหนึง่ก่อนจะหนัออกไปมองนอกหน้าต่าง 

ในหัวคิดเรื่องของเรเชลสลับกับเรื่องของเจเรมี่ อาจจะมีนึกถึงเอียน 
ขึน้มานดิหน่อยด้วย ส่วนหนึง่กเ็พราะเขาสงสยัว่าท�าไมปีศาจข้างกาย
ถึงได้ดูไม่ชอบสองคนหลังอย่างชัดเจนขนาดนั้น ทั้งที่ตอนเขาคุยกับ
คนอื่นๆ ก็ดูไม่มีปฏิกิริยาอะไรแท้ๆ

หวังว่าหมอนี่จะไม่ได้กระอักกระอ่วนกับเรเชลไปด้วยหรอกนะ 
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ถึงยังไงหล่อนก็เป็นแม่...ถ้าหมอน่ีคือส่วนหนึ่งของเขาจริงๆ ก็คงไม่
เกลียดแม่ของตัวเองใช่ไหม

“ไม่ ดีแลน ฉันไม่เกลียดแม่”
ดีแลนหันกลับไปเลิกคิ้วข้างหนึ่งให้คนพูด
“งั้นเหรอ”
“ใช่”
“นายยังอ่านความคิดฉันได้เหมือนเดิม”
“เรื่องนั้นมันแหงอยู่แล้ว ก็ฉันคือนายนี่”
เดก็หนุ่มถอนหายใจนิดหน่ึงอย่างทดท้อ บางทคีราวหน้าทีห่มอ

นัดเขาอาจจะต้องปรึกษาเรื่องที่ตัวเองเห็นภาพหลอน แถมยังคุย 
เป็นตุเป็นตะกับเจ้าตัวอีกต่างหาก และเขาคงโดนวินิจฉัยว่าเป็นบ้า
อย่างสมบูรณ์แบบถ้าบอกว่าภาพหลอนนี้คือตัวเองตอนที่ยังไม่ตาย

...มีอะไรฟังดูปกติบ้างไหมเนี่ย
“หึๆๆ” ดแีลนตวัจิว๋หลดุหวัเราะออกมานดิหนึง่กบัความคดินัน้

ของดีแลนอีกคน “นายนี่ช่างน่าสงสารเหลือเกินนะ เหมือนอะไรๆ ก็
ผิดเพี้ยนไปหมดเลย”

“ก็มันเป็นเพราะใครกันล่ะ”
“ว่าแต่พอมาคดิดอูกีท ีจดุเชือ่ของนายกบัแอรอนกด็เูหมอืนจะ

มีแค่เรื่องเดียวเองเนอะ? คิดว่างั้นไหม”
ท�ามาเป็นเปลี่ยนเรื่องนะ
“อะไรล่ะ” เขาถามกลับหน่ายๆ
“ก็เรื่องที่นายทั้งคู่เป็นเกย์เหมือนกัน?”
ดีแลนปรายตามองเด็กชายเป็นเชิงปราม แต่ไอ้ปีศาจนี่กลับส่ง

ยิ้มยียวนกลับมาให้เขาหน้าตาเฉย
“ก็จริงไม่ใช่เหรอ ไม่ดีหรือไง ไม่ใช่เกย์ทุกคนหรอกนะที่จะรู้ตัว

ตอนอายุยังน้อยแบบนาย”
“หนวกหูน่า” ดีแลนว่าพร้อมกับเสมองออกไปนอกหน้าต่าง 
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อีกครั้ง “ฉันไม่ได้เป็นสักหน่อย”
“ขอเถอะน่า ใครกันนะที่ใจเต้นเหมือนคนบ้าตอนที่ได้จูบกับ

เจเรมี่”
“!” ดีแลนหน้าร้อนขึ้นวูบ ทั้งโกรธทั้งอายเมื่อถูกย�้าเตือนให้

นึกถึงเรื่องนั้น
“นั่นมันก็แค่ปากชนกันนิดเดียว” เขาเองก็ไม่เข้าใจว่าท�าไม 

ตัวเองต้องมาเถียงข้างๆ คูๆ กับอะไรที่ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงๆ ด้วยซ�้า 
“แล้วตอนนั้นเราก็เล่นเกม...มันก็แค่เกม”

“แต่ตอนนั้นนายได้รับค�าสั่งจากเกมว่าให้จูบกับคนที่นั่งอยู่ฝั่ง
ตรงข้ามนี่” 

“ก็ใช่ไง ก็แค่บังเอิญว่าเจเรมี่นั่งอยู่ตรงนั้นพอดี ถ้าเกิดว่าเป็น
คนอื่น---”

“สรุป มันก็คือจูบ”
ดีแลนกางมือออก ท�าหน้าเหมือนจะพูดว่า ‘เอาจริงสิ?’ จาก

นัน้เจ้าตวัก็ตดับทด้วยการหนัหน้าหนไีปนอกหน้าต่างต่อ ปีศาจตนนัน้
หัวเราะออกมาเบาๆ อย่างที่เขาจับอารมณ์ไม่ได้

“นายก็แค่ท�าตามค�าสั่งเพราะมันเป็นเกมงั้นเหรอ ขอทีเถอะ  
ดีแลน นายก็รู้ตัวว่านายไม่จูบกับใครมั่วๆ หรอก ต่อให้จะเป็นแค่การ
เอาปากชนกนักเ็ถอะ ถ้าเกดิว่าคนทีน่ัง่อยูฝ่ั่งตรงข้ามไม่ใช่เจเรมี ่ยงัไง
นายก็ต้องบ่ายเบี่ยงอยู่แล้ว”

ดีแลนท�าเป็นไม่ได้ยนิและอกีฝ่ายกไ็ม่เซ้าซีต่้อ แต่ประเดน็คอื...
หลังจากคุยเรื่องนี้จบ เขาก็อดนึกถึงตอนที่จูบกับเจเรม่ีตอนนั้นไม่ได้
จริงๆ

หลังจากรถบัสมาถึงที่หมาย ดีแลนก็พยายามลบความคิดที่ว่า
ริมฝีปากของเจเรมี่นิ่มขนาดไหน เด็กหนุ่มยกมือขึ้นมาตีแก้มตัวเอง
สามทเีป็นเชิงเรยีกสต ิตัง้สมาธใิห้อยูก่บัเป้าหมายทีเ่ขาเดนิทางข้ามรฐั
มาเกือบสองชั่วโมง
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โชคดีที่ตอนยังเด็กถึงทางบ้านจะมีฐานะร�่ารวยล้นฟ้าเพียงใด 
พ่อกับแม่ก็ยังเลี้ยงเขาแบบค่อนข้างปล่อย อย่างเช่นให้ฝึกนั่งรถ
โดยสารไปไหนมาไหนเอง แต่มข้ีอแม้ว่าจะต้องกลบับ้านให้ตรงเวลาที่
ก�าหนด ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากส�าหรับดีแลนที่จะนั่งรถต่อไปยังสถานี
ที่ใกล้กับบ้านเก่าของเขามากที่สุด

ในที่สุดเด็กหนุ่มมายืนอยู่ที่หน้าประตูรั้วของคฤหาสน์ขนาด
มหึมาที่ไม่สามารถมองได้เห็นทันทีจากภายนอก

ท�าไมน่ะเหรอ
เพราะถ้าไม่เดินต่อหรือขับรถเข้าไปด้านในรั้วนี้ก็จะไม่สามารถ

มองเห็นบ้านหลังโตของเขาได้อย่างชัดเจนน่ะสิ
รอบข้างมต้ีนไม้นานาพนัธุป์ลกูขึน้เตม็ไปหมด นัน่เป็นส่วนหนึง่

ที่บดบังไม่ให้มองเห็นสิ่งก่อสร้างที่สวยงามภายในได้ง่าย
ถ้าต้ังใจมองเข้าไปก็จะเห็นอยู่หรอก และตอนนี้...แค่มองผ่าน

เข้าไปเหน็บ้านของตวัเองอยู่ตรงน้ัน ดีแลนกร็ูส้กึหายใจไม่ทัว่ท้องแล้ว
“เฮ้! หวดัด ีไอ้หน”ู ยามรกัษาการณ์ทีส่งัเกตเหน็ว่าดแีลนมายนื

จดๆ จ้องๆ อยู่หน้ารั้วสักพักแล้วเดินเข้ามาหาด้วยท่าทีคุกคามนิดๆ 
“มีธุระอะไรกับคนในบ้านน้ีหรือเปล่า ฉันคงต้องขอให้นายหลบไป
หน่อยน่ะนะถ้าไม่ได้นัดใครไว้”

ดีแลนจ�ายามคนนี้ได้เพราะตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่อีกฝ่ายก็
ท�างานอยูท่ีน่ีแ่ล้ว แต่แน่ละว่าตอนนีอ้กีฝ่ายคงจ�าเขาไม่ได้ ไม่ใช่ในร่าง
ของเด็กหนุ่มวัยสิบแปดปี หัวด�า ใส่เสื้อฮู้ดสีเทาถูกๆ แบบนี้แน่นอน

“คือ...เอ่อ ผมอยากเจอใครคนหนึ่งที่นี่”
“นัดไว้รึเปล่า”
“เปล่าครับ ไม่ได้นัด แต่ผมอยากเจอคุณเรเชล---”
ยามวยักลางคนโบกมอืกลางอากาศ “ถ้าไม่ได้นดัไว้กต้็องขอให้

ออกไปละนะ คุณนายฮิกกินส์ไม่ได้มีธุระมากพอที่จะเจอใครทุกคน
ที่มาหาโดยไม่ได้นัดไว้หรอก”
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“แต่ผมเป็นแฟนนิยาย---”
“ไม่ได้ๆๆ กลับไปซะ อย่าให้ฉันต้องใช้ไม้แข็งนะ ถ้าอยากจะ

เจอขนาดนั้นคราวหน้าก็ต้องนัดให้เรียบร้อย”
“แต่…”
“ไปซะ”
เจอเสียงแข็งเข้าไปแบบนี้ดีแลนก็ตัดสินใจที่จะถอย นึกถึงสมัย

ก่อนที่อีกฝ่ายพูดจาให้ความเคารพเขาแล้วมันน่าเจ็บใจอย่างบอก 
ไม่ถูก แล้วแบบนี้เขาจะมีหนทางได้เจอแม่ของตัวเองรึเปล่าเนี่ย หรือ
บางทีเขาควรจะหาพวกอีเว้นท์ที่เรเชลจะไปแจกลายเซ็นดี?

ไม่สิ แต่แม่ไม่ได้เขียนนิยายมานานแล้ว จะได้ไปงานแบบนั้น
ที่ไหนกันล่ะ

ดีแลนเดินทอดน่องไปตามทางเรื่อยๆ คอตกอย่างหมดหวัง 
และเพราะเดก็หนุม่ยงัเดนิตดิขอบรัว้ จงัหวะหนึง่ทีเ่ขาเงยหน้าขึน้แล้ว
มองลอดผ่านซี่ของรั้วเข้าไปเขาจึงได้เห็นหญิงสาววัยส่ีสิบปลายๆ  
คนหนึ่งนั่งจิบกาแฟพร้อมกับดูโน้ตบุ๊กไปด้วยในสวนที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของบ้านเขาเอง

เด็กหนุ่มชะงักฝีเท้าลงทันที นัยน์ตาสีฟ้าเบิกกว้างขึ้นอย่าง 
ตื่นเต้น หัวใจเต้นรัวจนแทบจะกระเด็นออกมาจากอก

ผู้หญิงคนนี้ดูอายุมากขึ้นกว่าที่เขาจ�าได้ แต่นอกจากเรื่องนั้น
แล้วหล่อนยังดูภูมิฐานและดูมีสง่าราศีมากกว่าที่เขาจ�าได้อีกด้วย

และถึงแม้ทรงผมของเจ้าหล่อนจะเปลี่ยนไป แต่ดีแลนจ�าได้
ทันทีว่านั่นคือแม่ของเขา

“แม่!”
คนด้านในหันกลับมามองตามต้นเสียงด้วยความตกใจ ดีแลน

เหน็ความประหลาดใจพาดผ่านนัยน์ตาสนี�า้ตาลคูน่ัน้ และเพราะความ
ตืน่เต้นนีเ้องทีท่�าให้เขาลมืไปแล้วว่าตวัเองควรจะออกไปจากบรเิวณนี้
ให้ไกล 
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“คอื...ผมมาหาคณุครบั เรเชล” เดก็หนุม่เกาะรัว้พร้อมกบัตะโกน
เสียงดังเพื่อให้แน่ใจว่าคนด้านในจะได้ยิน “ผมอยากเจอคุณ---”

“นี่! ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ไปให้พ้นๆ น่ะ!”
“โอ๊ย!”
“สตีฟ!” หญิงสาวด้านในร้องอย่างตกใจเมื่อยามรักษาการณ์

ประจ�าบ้านกระชากเดก็ผู้ชายคนนัน้ไปอกีทาง หล่อนวิง่ไปจนเกอืบถงึ
หน้าประตทูีส่ตฟีลากดีแลนมา และเมือ่ชายหนุม่ผูเ้ป็นยามผลกัดแีลน
ออกไปอีกทาง เด็กหนุ่มก็เสียหลักจนหนังสือเล่มที่ถือติดมือมาด้วย
หล่นไปอยู่ที่พื้น

“นี่มัน…” เรเชล ฮิกกินส์พึมพ�าอย่างแปลกใจ “หนังสือของฉัน
นี่นา”

“เอ่อ คือ ครับ” ดีแลนหน้าแดงด้วยความอับอายเพราะผู้คนที่
เหน็เหตกุารณ์เมยีงมองมาทางเขาด้วยความสนใจ และตอนนีด้แีลนก็
รู้สึกสมเพชตัวเองที่โดนไล่ขนาดนี้ “ผม...ผม...ผมเป็นแฟนนิยายของ
คุณ”

“คุณนายครับ ผมต้องขออภัยจริงๆ ที่ปล่อยให้เด็กคนนี้มา 
รบกวนเวลาพักผ่อนของคุณ”

“ผม...ผมไม่ได้ตั้งใจจะท�าแบบนั้นนะครับ! ผมก็แค่---”
เสียงของดีแลนชะงักไปเมื่อหญิงสาวยื่นมือมาตรงหน้า 
“ลุกขึ้นก่อนเถอะจ้ะ หนู บาดเจ็บตรงไหนรึเปล่า เข้ามานั่งพัก

ด้านในก่อนไหม”
“แต่คุณนายครับ---” ผู้เป็นยามรักษาการณ์ค้าน รู้สึกเสียหน้า

ไม่น้อยที่ผู ้เป็นนายช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่อาจเป็นตัวอันตราย 
แบบนี้

“ไม่เป็นไรจ้ะ สตฟี ฉนัไม่โทษเธอหรอก รูว่้าเธอแค่ท�าตามหน้าที่ 
แต่เอาเป็นว่าวันน้ีให้เด็กคนน้ีเป็นแขกของฉันเถอะ ฉันไม่เคยมี 
แฟนคลับบ้าระห�่าที่อยากได้ลายเซ็นจนถึงขั้นต้องมาดักที่หน้าบ้าน
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แบบนี้มาก่อน” หล่อนพูดยิ้มๆ และดีแลนก็รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบ
สว่างไสวขึน้ แค่ได้เหน็ว่าแม่ยงัสบายด ียงัสวยสะพรัง่แล้วกใ็จดแีบบที่
เคยเป็น แค่นี้เขาก็มีความสุขมากๆ แล้ว

ดีแลนเข้ามานัง่ทีโ่ต๊ะในสวนทีเ่ขาเพิง่ตะโกนเรยีกอีกฝ่ายเม่ือครู่ 
ข้อศอกของเด็กหนุ ่มถลอกนิดหน่อย แต่นอกจากนั้นแล้วก็ไม่มี
บาดแผลอะไรอย่างอื่นอีก

เรเชลเป็นคนลงมือท�าแผลให้เขาด้วยตัวเอง เรื่องนี้ท�าให้ดีแลน
น�า้ตาลคลอขึน้มานดิหนึง่ แต่เขากลบเกลือ่นมนัได้ด้วยการกะพรบิตา
ถี่ๆ  หลายๆ ท ีเขาสงัเกตเหน็ตวัเองในวยัเดก็ทีต่ามเขามาตลอด หมอ
นัน่ก�าลงัยกหลงัมอืปาดหางตาแรงๆ นัน่เป็นคร้ังแรกทีด่แีลนรูสึ้กได้ว่า
ปีศาจตนนัน้คอืตวัเขาเองจรงิๆ ความรูส้กึท่วมท้นนัน้มนัเชือ่มหาถงึเขา

“ทีนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วนะ ไหน มีตรงไหนถลอกหรือเป็นแผลอีก
ไหม ฉันจะได้ท�าแผลให้ทีเดียว”

“ไม่แล้วครบั คณุนายฮกิกนิส์” เขาตอบกลบัเสยีงสัน่ ใจจรงิแล้ว
อยากจะเรียกอีกฝ่ายว่าแม่หรืออย่างน้อยก็เรเชล แต่ตัวเขาที่อยู่ใน 
ร่างนี้ไม่กล้าขนาดนั้น “ผมไม่เจ็บตรงไหนแล้ว”

“ขอโทษแทนสตีฟด้วยนะจ๊ะ อย่าโกรธเขาเลยนะ เขาก็แค่ต้อง
ท�างานของเขาเท่านั้น”

ดีแลนส่ายหัว “ผมเข้าใจครับ”
“เธอชื่ออะไรเหรอ”
“ผม ดี---เอ่อ แอรอน วูครับ”
“แล้ว” หญงิสาวเกริน่ขณะเกบ็อปุกรณ์ปฐมพยาบาลลงกล่องที่

เพ่ิงขอให้แม่บ้านเอามาให้ “นึกยังไงถึงถ่อมาหาฉันที่นี่เลยล่ะเนี่ย  
แอรอน ฉนักพ็อจะเดาได้หรอกนะว่าทีอ่ยูฉ่นัมนัคงไม่ได้หายากเท่าไร 
แต่ถึงขั้นลงทุนมาเองแบบนี้นี่ก็ออกจะน่าทึ่งเกินไปหน่อย”

“ผมแค่อยากมาเจอคุณ” พูดแล้วดีแลนก็รู้สึกว่าน�้าตารื้นขึ้นมา
อีกรอบ เขาเหลือบมองปีศาจของตัวเองที่ตอนนี้มองผู้เป็นแม่ด้วย 
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แววตาซาบซึ้งอย่างที่เขารู้สึกไม่มีผิด ดีแลนแอบเห็นว่าหมอนั่นส่งยิ้ม
นิดๆ มาให้เขาด้วย

“ตายจริง เธอร้องไห้เหรอ” หล่อนสังเกตเห็นน�้าตาของเขาและ
รีบหยิบทิชชู่ให้ “ยังเจ็บแผลอยู่เหรอจ๊ะ”

“เปล่าครบั ผมแค่” ดแีลนสดูลมหายใจแรงๆ เฮอืกหนึง่เพือ่เรยีก
สติกลับมา “แค่ดีใจมากๆ ที่ได้เจอคุณเสียที”

“เธอชักท�าให้ฉนัเขินแล้วส”ิ เรเชลว่า พวงแก้มขึน้สีเล็กน้อยขณะ
ที่เรียกแม่บ้านคนเดิมให้มาเอากล่องปฐมพยาบาลไปพร้อมกับชง
กาแฟเผื่อแขกอีกถ้วย “ชอบนิยายของฉันที่ตรงไหนเหรอ แอรอน”

ดแีลนยิม้รบักบัค�าถามนัน้ เขาอ่านนยิายของแม่มาทกุเล่มและ
รู้ดีว่าตัวเองชอบในส่วนไหนที่สุด

“คือว่า---”
“อะไรกัน เรเชล มีแขกหรอกเหรอ” เสียงของใครบางคนดังขัด

ข้ึนเรียกให้ดีแลนต้องหันกลับไปมอง ชายหนุ่มร่างสูงโปร่งที่ท�าให้เขา
ต้องเงยหน้าขึ้นไปจนเกือบสุด เรือนผมสีทองกับใบหน้าหล่อเหลาที่
เหมือนรูปแกะสลัก แม้แต่นัยน์ตาสีฟ้านั่นก็เหมือนจะด้านชาไปด้วย
ขณะที่มองตรงมายังเขา “ใครกันครับเนี่ย”

ดีแลนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นรัวขึ้น แต่ไม่ใช่ในทางที่ดีนัก 
ปีศาจผมทองข้างตัวเอื้อมมือมาขย�าที่ชายเส้ือเขาอีกแล้ว แต่คราวนี ้
ดีแลนรู้สึกกระอักกระอ่วนไม่ต่างจากเด็กชายคนนี้เลยแม้แต่น้อย

“อ้าว! สเปนซ์ วันน้ีไม่ได้เข้างานเหรอ” เรเชลเอ่ยทักผู้มาใหม่
อย่างคุน้เคย “นี ่แอรอน วนู่ะจ้ะเป็นแฟนนยิายของฉนัเอง น่ารกัไหม”

คนถูกถามไม่ตอบ ดีแลนก็พูดอะไรไม่ออก ความสัมพันธ์
ระหว่างพวกเขาสองคนนัน้น่ากระอกักระอ่วนตัง้แต่ตอนทีเ่ขายังมีชวิีต
อยู่แล้ว นับประสาอะไรกับในตอนนี้ที่เขาได้มาเกิดใหม่ในร่างคนอื่น
กันล่ะ
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บทที่ 5

“แฟนนิยายเหรอ”
สเปนซ์เปิดปากถามพร้อมกับประเมินแขกของเรเชลด้วยการ 

กวาดสายตามองตัง้แต่หวัจรดเท้า เหมอืนตอนทีด่แีลนร่างเดก็มองเขา
ครั้งแรกไม่มีผิด

“แฟนนิยายของคุณมีที่เด็กขนาดนี้ด้วยเหรอ” 
“แหม อะไรกัน นิยายฉันเด็กๆ ก็อ่านได้นะ” เรเชลว่าก่อนจะ

หันกลับมาแนะน�าอีกฝ่ายให้ดีแลนอย่างรู้มารยาท “แอรอนจ๊ะ นี่ 
สเปนซ์ ริดเจล เป็นญาติห่างๆ ของฉันเองจ้ะ สเปนซ์จ๊ะ นี่แอรอน วู 
เอ้อ สเปนซ์เองก็เขียนนิยายเหมือนกันนะ แอรอน”

“ยินดีที่ได้รู้จักครับ” ดีแลนฝืนตัวเองไม่ให้หลับตาลงด้วยความ
เหนื่อยอ่อน เขาไม่แน่ใจว่าควรย่ืนมือไปข้างหน้าเพื่อทักทายอีกฝ่าย
ไหม แต่เหมือนสเปนซ์จะตัดสินใจให้แล้วเมื่อหันกลับไปคุยกับ 
หญิงสาวข้างตัวต่อเสียงเรียบ

“พอดีผมมีจุดที่อยากให้คุณช่วยดูให้หน่อย คงใช้เวลาไม่นาน
หรอก ขอผมอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวหนึ่งได้ไหมครับ”

“อ้อ! ได้สิ จะใช้คอมพ์ของฉันด้วยไหม”
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“ผมเอามาด้วยครับ”
แล้วสเปนซ์กห็ยบิคอมพ์ขึน้มาจากกระเป๋า กลายเป็นว่ามคีนที่

ร่วมนั่งโต๊ะกลางสวนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เรเชลหันกลับมาคุยกับดีแลน
ต่ออย่างกระตอืรอืร้น แม่เขาชอบทีจ่ะได้พดูคุยเกีย่วกบันยิายของตวัเอง
มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว และเขาเองก็ชอบหัวข้อสนทนานี้ด้วยเช่นกัน

แต่ถึงดีแลนจะชอบการพูดคุยกับเรเชล เขาก็อดเหลือบสายตา
ไปมองทีส่เปนซ์เรือ่ยๆ ไม่ได้ ยอมรบัว่าจรงิๆ แล้วเขาอึดอัดทีต้่องร่วม
โต๊ะกับคนที่ท�าหน้านิ่งได้เหมือนตุ๊กตาหุ่นขี้ผึ้ง ใบหน้าที่เหมือนอวดดี
กับแววตาเหมือนจะเยาะเย้ยทุกอย่างบนโลกตลอดเวลานั่นดูน่า
รงัเกยีจยิง่กว่าทีด่แีลนเคยจ�าได้ ดเูหมอืนว่าเรเชลจะสงัเกตเหมอืนกนั
ว่าเขาเผลอมองสเปนซ์ถึงได้เริ่มพูดเกี่ยวกับชายหนุ่มให้ฟัง

“เมือ่ก่อนสเปนซ์เองกเ็ขยีนแนววรรณกรรมเยาวชนอยูบ้่างไม่ใช่
เหรอ ท�าไมไม่ลองให้แอรอนไปหาอ่านดูล่ะ”

“เขาโตเป็นวัยรุ่นขนาดนี้แล้วคงไม่ค่อยสนใจเท่าไรหรอกครับ” 
ชายหนุ่มตอบกลับนิ่งๆ

“ถ้าอย่างงั้นก็เอาอันที่เธอเขียนช่วงนี้ให้เขาลองอ่านสิ นี่ จะ
บอกให้นะ สเปนซ์น่ะตอนนี้ก็ยังเขียนหนังสืออยู่ตั้งหลายเล่ม แค่ปีนี้
ปีเดียวหมอนี่ก็ออกหนังสือเกี่ยวกับพวกหุ้นแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ไป
สามเล่มแล้วมัง้ ไม่เหมอืนฉนัทีไ่ม่ได้แตะปากกามาเป็นสบิปีได้แล้วมัง้ 
ใช้ไม่ได้เลยเนอะ”

“ผมก็แค่เขียนอะไรที่จ�าเป็นเท่านั้นครับ” สเปนซ์พูด ตายังคง
มองหน้าจอคอมพิวเตอร์ขณะที่สองมือไม่ละจากแป้นพิมพ์ “หนังสือ
ประเภทนั้นเด็กวัยนี้ไม่สนใจหรอก หรือต่อให้เป็นนิยายก็เถอะ ผมว่า
ก็คงไม่ใช่แนวที่วัยเท่านี้อ่านอยู่ดี”

“งัน้กเ็อาพวกวรรณกรรมเยาวชนให้เขาอ่านสิ จรงิๆ เลยนะเธอ
เนีย่ ดักคอไว้หมดเลย นี ่แอรอน เธออยากลองอ่านไหมล่ะ สเปนซ์น่ะ
เก่งมากๆ เลยนะ งานเขียนแรกของเขาได้ตีพิมพ์ทั้งที่อายุยังน้อยอยู่
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เลย”
ดีแลนยกยิ้มฝืด ความทรงจ�าในตอนนั้นย้อนกลับมาโดยที ่

ไม่ต้องพยายามนกึให้ออกเลยด้วยซ�า้ เมือ่สมยัทีเ่ขายงัเดก็...เดก็แบบ
เด็กมากๆ ครั้งหนึ่งเขาเคยสนิทกับชายตรงหน้านี้ไม่น้อยไปกว่าใคร

สเปนซ์ รดิเจลเป็นลกูบญุธรรมของน้องชายของแม่เขา น้องชาย
ของแม่และภรรยาของเขามปัีญหาด้านสขุภาพท�าให้ไม่สามารถมบีตุร
ได้จึงได้รับสเปนซ์มาเลี้ยงตั้งแต่เด็ก ต่อมาไม่นานทั้งคู่ก็หย่ากัน และ
เพราะน้องชายของเรเชลมีปัญหาด้านสุขภาพมาแต่ไหนแต่ไร ไม่นาน
ชายหนุม่กจ็ากโลกนีไ้ปด้วยวยัทีย่งัไม่มาก และในท้ายทีสุ่ดเรเชลก็เป็น
คนดแูลสเปนซ์ต่อจากน้องชายของตวัเอง ดงันัน้ในความเป็นจรงิแล้ว
ทัง้เขาและสเปนซ์ควรจะสนิทกนัเหมอืนพีช่ายน้องชายมากกว่าจะต้อง
มากระอักกระอ่วนกันแบบนี้

ส่วนเรือ่งทีส่เปนซ์เขยีนนิยายน่ะ แน่นอนว่าส่วนหนึง่เป็นเพราะ
อิทธิพลที่ได้มาจากแม่ของเขาไม่ผิดแน่ และตอนนี้ชายหนุ่มก็เรียก
ความสนใจกลับไปที่ตัวเองด้วยการขอให้เรเชลช่วยดูสิ่งที่อยู ่บน 
หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้ว

“เรเชลครับ ช่วยดูตรงนี้ให้หน่อย ตัวเลขตรงนี้ถูกไหม”
“ไหนดูซิ”
ดีแลนยกถ้วยกาแฟขึ้นจิบนิดหนึ่งก่อนจะต้องเบ้หน้าเพราะ

ความขมของมัน ระหว่างที่ก�าลังจะเอ่ยปากขอนมกับน�้าตาลเพ่ิม 
ปีศาจข้างตัวก็เริ่มกระตุกกางเกงของเขา

“ดีแลน”
“อะไร” เขากระซิบถามพร้อมกับขมวดคิ้ว สีหน้าของเด็กชาย 

ซีดเผือดจนน่าสงสาร 
“เรากลับกันเถอะ”
“ฉันยังคุยกับเรเชลไม่เสร็จเลย”
“แต่ฉันไม่อยากอยู่ใกล้หมอนี่” 
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ดีแลนในร่างแอรอนมองนัยน์ตาสีฟ้าของอีกฝ่ายที่เต็มไปด้วย
ความเจ็บปวด แต่ถึงอย่างนั้นเจ้าตัวก็ยังเงยหน้าขึ้นมองสเปนซ์แม้ว่า
นั่นจะต้องใช้แรงใจมหาศาลก็ตาม เขาเองก็เข้าใจว่าตัวเองอึดอัดกับ
สเปนซ์มาก่อน แต่ก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นที่อยากจะหนีหน้าไปให้ไกลขนาด
นั้น

“ว่าแต่...แอรอนเน่ีย อายุเท่าไรนะ” เรเชลพูดแทรกห้วงความ
คิดขึ้นมาท�าเอาดีแลนไหวตัวนิดหนึ่ง “สักสิบเจ็ดสิบแปดได้ไหม”

“สิบแปดครับ” ดีแลนตอบ “ผมอยู่เกรดสิบสอง”
“ไฮสคูลปีสุดท้ายแล้วสินะ ดีจังๆ” เรเชลว่ายิ้มแย้มก่อนที ่

รอยยิ้มนั้นจะฝืดลง นัยน์ตาสีน�้าตาลคู่สวยทอประกายหม่นเมื่อเอ่ย
ประโยคถัดไป “ถ้าเกิดว่าดีแลนยังอยู่...เขาก็คงอายุเท่าเธอ”

ดแีลนชะงกัไปทนัท ีวนิาทน้ัีนท�าให้เขาเข้าใจในทีส่ดุ แม่ของเขา
ไม่ได้มีความสุขอย่างที่เขาสัมผัสได้ในตอนแรก แต่หล่อนแค่ไม่แสดง
ความเศร้าให้เห็นต่างหาก

“ดีแลน...?” ดีแลนที่อยู่ในร่างของแอรอนพูดขึ้นมาตามบท 
สเปนซ์ปิดโน้ตบุ๊กของตัวเองพับครึ่งก่อนจะพูดเสียงเรียบ

“เรเชลครับ ผมว่าเรา---”
“จ้ะ ดีแลน ลูกชายของฉันเอง” หล่อนหันมาพูดกับเด็กหนุ่มที่

อายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกชายเพียงคนเดียวของตัวเอง “เขาหาย 
ออกไปจากบ้านตั้งแต่เมื่อห้าปีก่อน หลังจากนั้นมาฉันก็ไม่ได้เจอกับ
เขาอีกเลย”

สเปนซ์นิง่เงยีบหากนยัน์ตาสฟ้ีาคมกรบิบ่งบอกถงึความระแวด
ระวงัเมือ่มองหน้าดแีลน เดก็หนุม่พยายามกลนืน�า้ลายฝืดๆ ลงคอแล้ว
เอ่ยถามต่อ

“เขาหายออกไปจากบ้านเหรอครับ”
“หนีออกจากบ้านน่ะ” สเปนซ์เป็นฝ่ายตอบค�าถามเสียเองและ

ดีแลนรับรู้ได้ถึงร่องรอยต�าหนิในน�้าเสียงนั้น “แต่ไม่รู้ว่าหลังจากนั้น
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เกิดอะไรข้ึนเพราะไม่ว่าเราจะส่งต�ารวจหรือนักสืบไปตามหาตัวเท่าไร
ก็ไม่มีใครเจอหมอนั่น”

“เขาคงอึดอัดที่ต้องอยู่ในบ้านหลังนี้” เรเชลว่ายิ้มๆ แต่เป็น 
รอยยิ้มที่บีบรัดหัวใจเหลือเกินในความรู้สึกของคนฟัง “ถ้าเกิดว่าฉัน
ดูแลเขาดีกว่านี้ละก็---”

“ไม่ ไม่จรงินะครบั คุณไม่ได้ดแูลเขาไม่ด”ี ดแีลนพดูออกไปอย่าง
เผลอตวั เขาพยายามนึกทบทวนถึงเรือ่งทีเ่กิดขึน้เมือ่ห้าปีก่อน เขาหนี
ออกจากบ้านเองจรงิๆ อย่างนัน้เหรอ ท�าไมเขาถึงจ�าเรือ่งนัน้ไม่ได้เลย
ล่ะ “ผม...ผมเชื่อว่าเรเชลต้องดูแลเขาอย่างดีแน่ๆ แต่มัน...เอ่อ อาจ
จะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบของเด็กๆ”

“ถ้าแค่อารมณ์ชั่ววูบ แล้วท�าไมเขาถึงไม่กลับมาล่ะ” หญิงสาว
ถามเขากลับเสียงนุ่ม ไม่รู้ว่าท�าไมหล่อนถึงมาพูดเรื่องนี้กับคนที่เพิ่ง
เคยเจอวันแรก อาจเพราะอีกฝ่ายเป็นเด็กที่อายุไล่เลี่ยกับดีแลน

แถมเมื่อกี้...หล่อนยังหูฝาดได้ยินอีกฝ่ายเรียกตัวเองว่าแม่ 
บางทหีล่อนเองอาจจะคาดหวงัให้เขาเป็นลกูชายคนทีห่ล่อนก�าลังตาม
หาอยู่ก็ได้ 

บางท.ี..หล่อนอาจจะก�าลงักวาดตามองหาดแีลนอยูใ่นทกุๆ ที่
โดยไม่รู้ตัว

“เพราะ...เอ่อ” ความรู้สึกอยากจะร้องไห้กลับมาเล่นงานเขา 
อีกครั้ง เขาไม่อยากให้แม่อยู่รอเขาอีกแล้ว ในเมื่อดีแลนตายไปตั้งแต่
เมือ่ห้าปีก่อน ไม่มคีวามหมายอะไรเลยทีจ่ะนัง่เฝ้ารออย่างมีความหวัง
ว่าเขาจะกลับมา “เขา...เอ่อ คุณไม่คิดเหรอว่าเขาอาจจะตายไปแล้ว”

ปึง!
สเปนซ์ทุบโต๊ะเสียงดังก่อนจะลุกขึ้นยืน
“ฉันว่านายควรจะกลับไปได้แล้ว”
“ผม...ผมขอโทษ” เขาพดูอย่างนึกขึน้ได้ว่าส่ิงทีเ่พิง่หลุดออกจาก

ปากไปมนัร้ายแรงเพยีงใดส�าหรบัคนทีไ่ม่รูเ้รือ่งราวแบบเดยีวกับทีเ่ขารู้
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แต่สเปนซ์ไม่คิดอยากฟังค�าแก้ตัวใดๆ แล้ว ชายหนุ่มกระชาก
แขนของแอรอนให้ลกุขึน้ตามเขาออกไปจากบรเิวณเขตรัว้บ้าน ดแีลน
ไม่สนใจคนที่ก�าลังฉุดกระชากลากถูเขา คนเดียวที่เขาสนใจความรู้สึก
ก็คือแม่เท่านั้น

“เรเชล ผมขอโทษ” เขาตะโกนไล่หลัง “ผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดให้
คุณเสียใจจริงๆ” 

สเปนซ์ลากเขาออกมาจนถึงนอกรั้ว แต่เหมือนชายหนุ่มจะ 
กลัวว่าดีแลนอาจจะหาทางเข้าไปข้างในอีก เจ้าตัวเลยพาอีกฝ่ายมา
จนถงึสวนสาธารณะทีอ่ยูอ่กีฝ่ังของถนน ลากเขาไปในมมุทีไ่ม่มคีน จาก
นัน้กด็นัหลงัเขาไปตดิกบัต้นไม้ต้นหนึง่ ยนัแขนไว้ข้างด้วยท่าทคีกุคาม
เต็มที่

“นายต้องการอะไรกันแน่”
“ไม่...ผมไม่ได้ต้องการอะไร”
“ท�าไมถึงพูดออกไปแบบนั้น แล้วนายมายุ่งเก่ียวอะไรกับ

ครอบครัวของเราด้วยไม่ทราบ”
“ผะ...ผมก็แค่แสดงความคิดเห็น”
“งั้นก็เก็บปากเก็บค�าไว้แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นเถอะ เรเชล

ช�้าใจเร่ืองที่ลูกชายหายตัวมานานมากแล้ว ฉันไม่ต้องการให้มีใครไป
พูดจาแบบนั้นแล้วท�าให้หล่อนต้องเจ็บปวดมากไปกว่านี้อีก”

“แต่ดีแลนหายตัวไปตั้งห้าปีแล้วไม่ใช่เหรอครับ” อ่า แย่ละ เขา
โกรธทีผู่ช้ายตรงหน้าออกแรงลากแขนเขามาจนช�า้กเ็ลยคมุสตไิม่ค่อย
อยูเ่สยีแล้ว “ระยะเวลานานขนาดนัน้แล้วยงัไม่เจอตวัอีก...มันกค็วรจะ
เผื่อใจไว้บ้างไม่ใช่เหรอว่าอีกฝ่ายอาจจะตายไปแล้วน่ะ”

นัยน์ตาสีฟ้าคู่น้ันแทบจะแช่แข็งดีแลนได้เลย เด็กหนุ่มผมด�า 
นิ่งเงียบไปกับสายตาแข็งกร้าวที่ท�าให้เขาเจ็บปวดมาตั้งแต่ตอนที่ 
ตัวเองยังมีชีวิตอยู่ด้วยซ�้า ทั้งที่สเปนซ์ไม่ได้ลงไม้ลงมือหรือท�าอะไร
นอกจากจ้องหน้าเขาเฉยๆ แท้ๆ แต่ท�าไมเขาถึงรู้สึกเจ็บปวดได้มาก
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ขนาดนี้
“นายไม่มีสิทธิ์อะไรมาตัดสินหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องของ 

ดีแลน”
ท�าไมจะไม่มี...ก็ผมคือดีแลนเองนี่
“ไปได้แล้ว” สเปนซ์ออกปากไล่ไม่ไว้หน้า “แล้วอย่าโผล่มาให้ฉัน

หรือเรเชลเห็นหน้าอีก ฉันว่าเรเชลเองก็คงไม่อยากเจอหน้านายอีก
เหมือนกัน”

ดีแลนกัดฟันกรอด มองคนตรงหน้าอย่างเจ็บใจ หมอนี่กล้าด ี
ยังไงมาบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์เจอหน้าแม่ของตัวเองอีกแล้วน่ะ!?

“ไม่มีทาง” เขาใช้อารมณ์หงุดหงิดล้วนๆ เป็นตัวผลักดันให้กล้า
พูด “ผมจะกลับมาหาเรเชลอีก คุณเฝ้าเธอตลอดไปไม่ได้หรอก คอย
ดูเถอะ แล้วผมเชื่อว่าเธอก็จะยอมพบผมด้วย”

“นาย” สเปนซ์พูดอย่างไม่อยากจะเชื่อ แต่แล้วเมื่อสายตาของ
เขาประสานเข้าตรงๆ กับนัยน์ตาสีฟ้าดื้อดึงของอีกฝ่าย ชายหนุ่มก็
ต้องชะงักไปเมื่อรู้สึกเหมือนเห็นภาพซ้อนของใครอีกคนทาบลงมา

วินาทีนั้นชายหนุ่มนึกถึงดีแลน
ดีแลนเองก็มีนัยน์ตาสีฟ้าเหมือนกัน แต่จะหม่นกว่านี้เล็กน้อย
“อ๊ะ!…”
และเพราะสเปนซ์มวัแต่นกึถงึเรือ่งนัน้ รูต้วัอกีทแีอรอนกว็ิง่หนี

ไปอีกฝั่งของสวนสาธารณะที่มีคนอยู่มากกว่าเสียแล้ว
ต้องเป็นเพราะเดก็คนนัน้เอาเรือ่งเกีย่วกบัดแีลนมาพดูถงึแน่ๆ 

เขาถึงได้เผลอมองเห็นดีแลนทับซ้อนกับเจ้าตัว
บ้าจริงๆ เลย
สเปนซ์สังหรณ์ใจว่าจะมีเรื่องวุ่นวายมากกว่านี้ตามมาอย่าง

แน่นอน
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ดีแลนกลับมาถึงห้องพักของแอรอนในเวลาที่ดวงอาทิตย์
ลับขอบฟ้าไปแล้ว

ความรู้สึกมากมายยังคงอัดแน่นอยู่ในอก ทั้งความโกรธ ความ
เศร้า แล้วก็ความเจ็บที่หน้าอกแบบที่ตัวเองก็หาสาเหตุให้ไม่ได้

ดีแลนรู้ดีว่าครั้งหนึ่งเขาเคยสนิทกับสเปนซ์มากแบบที่ไม่มีใคร
สามารถแยกพวกเขาสองคนออกจากกนัได้ บางทอีาจจะมากกว่าทีเ่ขา
สนิทกับเจเรมี่ด้วยซ�้า แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อช่องว่างระหว่างวัยมันก่อตัว
ขึ้นมา ชายหนุ่มผู้เปรียบเสมือนญาติผู้พี่ของเขาคนนั้นก็ตีตัวออกห่าง 
แม้แต่ในช่วงสดุท้ายของชวีติก่อนทีเ่ขาจะตาย เขากย็งัไม่รูเ้ลยว่าท�าไม
สเปนซ์ถึงได้เย็นชากับเขานัก แม้แต่ตอนนี้ที่เขาฟื้นมาอยู่ในร่างใหม่
แล้วเขาก็ยังไม่รู้

“นายไม่รู้จริงๆ หรือแกล้งไม่รู้กันแน่” ปีศาจผมทองถามดีแลน
ที่นอนหงายอยู่บนเตียงทั้งที่ยังไม่อาบน�้าเปลี่ยนชุด 

“ฉันไม่รู้จริงๆ” 
“เหอะ โกหก” น�า้เสยีงของคนพูดฟังดฉุูนเฉียวจนดแีลนต้องเลิก

คิ้วข้างหนึ่ง
“อารมณ์เสียอะไรของนาย”
“ฉันก็บอกนายแต่แรกแล้วว่าให้กลับๆ แล้วเป็นยังไงล่ะ สมใจ

นายแล้วสิที่สเปนซ์ท�าท่าทีแบบนั้นใส่”
ดีแลนนึกย้อนกลับไปตอนที่พวกเขาทั้งคู ่สบตากันใต้ต้นไม้ 

ต้นนั้น มันมีร่องรอยของความเจ็บปวดบางอย่างอยู่ในดวงตาสีฟ้า 
คู่นั้นยามที่เอ่ยถึงดีแลน เขาไม่ชอบแววตาแบบนั้นเลย

“แต่ตาเขาดูเศร้าจังนะ” ดีแลนออกความเห็น “มันไม่ได้เศร้า
แบบเห็นแล้วดูออกทันทีเลย แต่เหมือนมันดูเศร้าลึกๆ บอกไม่ถูก”

“บางทีนายอาจจะตีความผิดเองก็ได้นะดีแลน”
ดีแลนไม่อยากเถียงเขาจึงวกกลับไปเรื่องเดิมต่อ
“แล้วตกลงว่านายรู้หรือไงว่าสเปนซ์เกลียดฉันเรื่องอะไร”
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“อ้อ! นัน่น่ะเหรอ จะเรือ่งอะไรล่ะ” ปีศาจของเขาปีนขึน้มานอน
แผ่หลาเป็นเพื่อนบนเตียง จ้องมองเพดานด้วยกัน “ก็เรื่องที่นายเป็น
ลูกแท้ๆ ของเรเชลไง”

“หา!?” 
“นายก็รู้นี่ว่าหมอนั่นเป็นลูกบุญธรรมของคุณอา”
“ก็ใช่” 
“แต่ทีนี้พอคุณอาเสีย แม่ก็ต้องเอาเขามาเลี้ยงดูแทนใช่ไหม”
“อือฮึ”
“แล้วนายคดิว่าเขาจะรูส้กึยงัไงล่ะ เวลาได้เหน็ว่าเรเชลแคร์นาย

มากกว่า รักนายมากกว่า นายคิดว่าที่เขาเขียนนิยายเพราะเขาอยาก
จะเขียนด้วยตัวเองงั้นเหรอ เปล่าเลย เขาอยากจะเอาใจแม่ของเรา 
ต่างหาก เพราะเขียนนิยายเป็นอย่างเดียวที่ท�าให้เขาได้ใกล้ชิดเรเชล 
มากกว่านาย คิดแบบนี้แล้วทุกอย่างมันก็ลงล็อกดี ว่าไหมล่ะ”

ดีแลนเงียบไปไม่ตอบ แต่เห็นได้ชัดว่าเขาคล้อยตามกับความ
คิดนี้

“...แล้วจะให้ฉนัท�ายงัไงล่ะ” คนผมด�าพดูขึน้มาในทีส่ดุหลงัจาก
เงียบไปพักใหญ่ “ฉันเลิกเป็นลูกของเรเชลไม่ได้สักหน่อยนี่”

ปีศาจตัวน้อยของเขายักไหล่แม้จะยังนอนหงายอยู่บนเตียง
“ก็คงต้องให้เขาเกลียดไปตลอดเขาชีวิตนั่นแหละ”


