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Prologue

ไม่มีสจัจะในหมูโ่จรฉนัใด ไม่มคีวามสมัพนัธ์ยนืยาวในตวั 

‘ชนกันต์’ ฉันนั้น...

มันเป็นเหมือนคติเตือนใจส�ำหรับผม เมื่อวันใดที่ควำม

สัมพันธ์เริ่มถล�ำลึกมำกขึ้น เมื่อนั้นผมต้องตีตัวออกหำก ห้ำมรัก 

ห้ำมผูกพัน

แค่คืนเดียว...แล้วพอ

แต่ถ้ำคนไหนถูกใจหน่อย อย่ำงมำกสุดก็แค่หนึ่งเดือน

เสียงเพลงดังก้องอยู่ในบำร์ใจกลำงเมือง ผู้คนนับร้อยแออัด

อยู่ที่นี่ บรรยำกำศรอบตัวผมครึกครื้น เต็มไปด้วยสำวๆ รำยล้อม 

ทว่ำผมกลับไม่ชอบบรรยำกำศแบบนี้เลย ถ้ำเปลี่ยนจำกผู้หญิงมำ

เป็นผู้ชำยน่ำจะให้อำรมณ์ที่ต่ำงออกไปอีกแบบ และต่ำงในที่นี้คือ

ต่ำงในแง่ดีด้วย

โอเค ผมเป็นเกย์น่ะ ง่ำยๆ

“นั่งเงียบเชียวนะ” 



~ Forever Night Stand คืนเดียวไม่พอ ~

8

ผมเงยหน้ำข้ึนมองท็อป เพื่อนสมัยมัธยมท่ีเหลือรอดเพียง 

ไม่กี่คนของผม

“หำเป้ำหมำยใหม่ยังไม่ได้เหรอวะ”

“ไม่ได้หำเป้ำหมำยใหม่เว้ย แค่หำคนน่ำสนใจต่ำงหำก”

“ไม่ต่ำงกันปะวะ ว่ำแต่น้องธนูล่ะ เลิกกันแล้วเหรอ”

“ไม่ได้คบกันตั้งแต่แรกไหมเพื่อน จะเรียกว่ำเลิกได้ไงวะ”

ผมยกแก้วไวน์ขึ้นจิบ สำยตำบังเอิญไปเห็นใครคนหนึ่งก�ำลัง

นัง่จบิไวน์เช่นเดยีวกนั สำยตำเรำสบกนัโดยบงัเอญิ ผมยิม้ให้เขำเพือ่

สร้ำงโอกำสด้วยตัวเอง ทว่ำเขำไม่ได้ยิม้ตอบ มองผ่ำนเลยไปเหมอืน

ผมเป็นอำกำศธำตุ แต่เชื่อไหมว่ำทฤษฎีผีเห็นผีย่อมใช้ได้ผลเสมอ

เหมือนจะน่ำสนใจ

“จริงจังสักคนเถอะว่ะ อำยุเท่ำไหร่แล้ว ควงเล่นไม่กี่วันแล้วก็

ทิ้ง ท�ำแบบนี้สนุกตรงไหนเนี่ย”

“จริงจังก็ไม่สนุกเหมือนกันนั่นแหละ มึงเองก็รู้”

“กูรู้ แล้วนั่นมองใครอยู่วะ” ท็อปหันไปมองตำมสำยตำผม 

ผู้ชำยคนนั้นสวมเส้ือเชิ้ตสีฟ้ำอ่อน ใส่กำงเกงสแล็กสีด�ำเหมือนกับ

ว่ำเลิกงำนเสร็จก็ตรงมำที่นี่ทันที โดยมีเวลำแค่พับแขนเสื้อขึ้นอะไร

ท�ำนองนั้น เขำนั่งคนเดียว แต่มีไวน์ขวดหนึ่งวำงตั้งเป็นเจ้ำของ

ไม่ธรรมดำ

เขำรู้ว่ำผมกับท็อปก�ำลังมองไปที่เขำ เขำเองก็ไม่ได้สนใจผม

มำกนกั หนัไปมองทำงอืน่แล้วยกแก้วไวน์ข้ึนจบิ เชือ่ได้เลยว่ำผูช้ำย

คนนั้นก�ำลังมีปัญหำอย่ำงหนัก ไม่เรื่องงำนก็เรื่องหัวใจ

“กวู่ำจะไปท�ำควำมรูจ้กัสกัหน่อย” ผมบอกท็อปแล้วลุกข้ึนยืน

“ฮะ สรุปคือสนใจเหรอวะ”

ผมไหวไหล่แทนค�ำตอบ มุ่งหน้ำไปยังโต๊ะกลมตัวเล็กๆ ของ
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ผูช้ำยคนนัน้ ผมเป็นผูช้ำยคนหนึง่ทีใ่ครๆ กล็งควำมเหน็ว่ำหน้ำตำดี 

กำรศึกษำดี บ้ำนรวย มีรถขับ ดังนั้นไม่ว่ำผมจะหมำยตำใครไว้  

มักจะไม่พลำดเป้ำ และครำวนี้ก็คงเช่นกัน

ยิ่งเขยิบเข้ำไปมองใกล้ๆ ผมก็ยิ่งเห็นควำมเครียดในแววตำ

ของเขำ เขำหันหน้ำมำสบตำผมพอดีตอนท่ีผมหยุดยืนหน้ำโต๊ะ 

ของเขำ

“หวัดดีครับ”

ผมเอ่ยทักส้ันๆ ยกแก้วไวน์ที่ตัวเองถือมำด้วยเล็กน้อยเพื่อ

เป็นกำรเชญิชวน ถงึมนัจะเป็นท่ำทีโ่บรำณไปสกัหน่อย แต่ก็เป็นอนั

รู้กันว่ำผมก�ำลังจะชวนเขำดื่ม

“สวัสดีครับ” เขำไม่ได้ว่ำอะไร ยิ้มทักทำยผมตำมปกติ

“ผมนั่งด้วยได้ไหม เก้ำอี้ฝั่งตรงข้ำมคุณน่ะ”

เขำเหลือบตำมอง “ได้สิ เชิญครับ”

ผมนัง่ลงทีเ่ก้ำอีฝ่ั้งตรงข้ำมเขำ “ผมชือ่ชนกันต์ครบั เรยีกกันต์

เฉยๆ ก็ได้ แล้วคุณล่ะ”

“ผมชื่อกรณ์”

“ชื่อคล้ำยกันเลยนะครับ กรณ์กันต์ กันต์กรณ์” ผมพูดพลำง

หัวเรำะ ทว่ำเขำไม่ข�ำด้วย “อ้อ ดื่มดีกว่ำครับ แด่มิตรภำพของเรำ”

เขำมองหน้ำผมเหมือนจะตลกที่ผมหยิบยกเรื่องมิตรภำพ 

มำพูด ทั้งที่ใครๆ ก็รู้ว่ำนี่จะเป็นมิตรภำพเพียงไม่กี่ชั่วโมงแน่ๆ

“คุณคิดยังไงมำชวนผมคุย” เขำเริ่มบทสนทนำก่อน ดูท่ำจะ

เป็นคนพูดตรงใช่เล่น

“เหน็คณุนัง่คนเดยีวไงครบั กลวัว่ำจะเหงำ” ผมยิม้ ยกแก้วไวน์

ขึ้นจิบ “คุณมำคนเดียวเป็นเรื่องปกติเหรอ”

“นำนๆ ทีน่ะ ไม่บ่อยหรอก”
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เขำพูดดักคอผม ประมำณว่ำถ้ำมำเจอเขำครำวหน้ำอีก ผม

คงไม่มีโอกำสได้มำนั่งคุยกับเขำสองต่อสองอย่ำงตอนนี้แล้ว

“อำฮะ” ผมมองหน้ำเขำอย่ำงพินิจพิจำรณำ ดูท่ำเขำน่ำจะ

อำยมุำกกว่ำผมรำวๆ สำมหรอืสีปี่ “ว่ำแต่คณุท�ำงำนอะไรเหรอครบั 

ละลำบละล้วงเกินไปไหม”

“ไม่หรอก” เขำส่ำยหน้ำ “ผมเป็นหมอ”

“หมอ?” พดูกนัตำมตรงคอืผมไม่เคยมคีูค่วงเป็นหมอมำก่อน 

ส่วนใหญ่จะเป็นนกัศกึษำทีเ่พือ่นแนะน�ำกนัมำอกีท ีแล้วกจ็บกนัไป

เพียงไม่กี่วัน

“แล้วคุณล่ะ”

“ผมเรียน ป. โทครับ บริหำรน่ะ” ผมยิ้มตอบ

“งั้นเด็ก ป. โทอย่ำงคุณควรกลับบ้ำนไปท�ำทีสิสนะ” 

ผมว่ำเขำไม่ได้นิง่อย่ำงเดยีว แต่เป็นคนชอบตบมกุด้วยค�ำพูด

จริงจังด้วย

“ผมลืมไปแล้วว่ำทสีสิคอือะไร” ผมหวัเรำะเบำๆ เท้ำคำงมอง

หน้ำเขำ “แล้วคุณมีปัญหำอะไรหรือเปล่ำครับ ถึงได้นั่งหน้ำอมทุกข์

แบบนี้”

“นี่คือประโยคชวนคุยของคนเพิ่งรู้จักกันเหรอ”

จุกครับ แต่ผมไม่สนหรอก

“คุณนี่ปำกคอใช่เล่นนะครับเนี่ย แต่ผมก็อยำกรู้อยู่ดีนะ ผม

ไม่ชอบเห็นใครท�ำหน้ำตำเศร้ำๆ น่ะ มันไม่สดใสเอำซะเลย”

“แต่หน้ำตำเศร้ำๆ ของผมก็ดึงดูดให้คุณมำหำใช่ไหมล่ะ”

ผมหัวเรำะร่วน ชักจะชอบคุณหมอกรณ์ขึ้นมำเสียแล้วสิ 

“กอ็ำจจะใช่นะครบั ชนแก้วดกีว่ำ” ผมชแูก้วไวน์ไปตรงหน้ำเขำ

เพื่อให้ชนแก้วกัน
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“ถ้ำคิดไม่ผิด คุณก�ำลังมอมผมอยู่”

“คิดไม่ผิดหรอกครับ ผมก�ำลังมอมคุณอยู่จริงๆ”

กรณ์ชนแก้วกบัผม เรำทัง้คูด่ืม่ไวน์กนัจนหมดขวด ไม่รูว่้ำนำน

เท่ำไหร่ท่ีผมใช้เวลำอยูก่บัชำยแปลกหน้ำคนนี ้แต่มนัก็นำนพอทีจ่ะ

ท�ำให้ท็อปหนีกลับบ้ำนไปแล้ว และนำนพอที่ผู้ชำยตรงหน้ำจะเริ่ม

เมำ ใบหน้ำเขำมีเลือดฝำด เห็นได้ชัดว่ำไม่ใช่คนคอแข็งเท่ำไหร่ คง

เทียบอะไรไม่ได้กับผม

“คุณถำมผมใช่ไหมชนกันต์” เสียงของกรณ์ท�ำให้ผมหันไป

สนใจเขำ “คุณถำมผมใช่ไหมว่ำท�ำไมถึงท�ำหน้ำอมทุกข์แบบนี้”

ผู้ชำยคนนี้เป็นพวกเมำแล้วชอบเล่ำหรือไง ทีตอนถำมไม่ยัก

เอ่ยปำกตอบ

“ครับ ผมถำมคุณ”

“ผมอกหัก”

ถูกเผง นั่นเป็นหนึ่งในค�ำตอบที่ผมเดำไว้

“เขำคงโง่มำกสินะที่ทิ้งคุณไปเนี่ย”

“ใครว่ำเขำทิ้งผม”

อ้ำว... 

“งั้นคุณคงทิ้งเขำ แต่รู้สึกผิดทีหลังงั้นสิ”

“เปล่ำ ไม่ใช่” กรณ์ส่ำยหน้ำ “เรำไม่ได้คบกันด้วยซ�้ำ แต่เรำ

รู้จักกันมำนำนมำก ผมกับเขำเรียนหมอมำด้วยกัน แต่เขำหนีไปมี

แฟนเด็ก อำยุน้อยกว่ำตัวเองตั้งเจ็ดปี”

ผมแค่นหัวเรำะในล�ำคอ เพื่อนแอบรักเพ่ือนงั้นเหรอ มันก็ 

น่ำจะเจ็บตั้งแต่เริ่มแล้วนี่นำ 

“มีแฟนเด็กแล้วยังไงล่ะ เด็กไม่มีหัวใจเหรอคุณ” ผมตอบไป

อย่ำงนัน้เอง แต่เขำกลบัท�ำหน้ำฉนุกกึ สบตำผมด้วยแววตำแขง็กร้ำว



~ Forever Night Stand คืนเดียวไม่พอ ~

12

“ห ึคณุพูดเหมอืนร้อนตัวเลยชนกนัต์ ให้ผมย�ำ้อกีทไีหมว่ำผม

ไม่ได้หมำยถึงคุณ”

“ไม่ต้องย�้ำหรอกครับ เพรำะผมไม่ได้ร้อนตัว”

เขำหัวเรำะ “ตรงดี”

“เหมือนคุณแหละ”

เรำทั้งคู่ยิ้มให้กันภำยในบำร์แสงสลัว เสียงเพลงดังกึกก้อง 

ไม่ได้ท�ำให้ผมได้ยินเสียงคนตรงหน้ำเบำลงเลย ผมชวนเขำท�ำอะไร

สนุกๆ บำงอย่ำงด้วยกันในค�่ำคืนนี้...ค�่ำคืนที่ห้อมล้อมด้วยผู้คน

มำกมำย แต่มีเพียงคนตรงหน้ำเท่ำนั้นที่จะผ่ำนคืนนี้ไปด้วยกันจน

เช้ำ

ไม่ว่ำเขำจะตอบตกลงผมเพรำะตัวเองเมำ เฮิร์ตหนกั หรอืว่ำ

อะไรก็แล้วแต่ แต่สุดท้ำยแล้วเรำทั้งคู่ก็ลงเอยด้วยกันที่คอนโด... 

ของผม
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ผมไม่อยากจบ

ผมมองร่างใหญ่ของคุณหมอกรณ์ที่นอนเปลือยเปล่าอยู่

ใต้ผ้ำห่มผืนบำงอย่ำงพินิจพิจำรณำ เขำตัวเล็กกว่ำผม แต่ก็ไม่ได้

อ้อนแอ้นหรือบอบบำงแต่อย่ำงใด เขำไม่ใช่คนผิวขำวอะไรมำกนัก 

แต่ดูสะอำดสะอ้ำนใช้ได้ เมื่อคืนผมได้ส�ำรวจร่ำงกำยของเขำหมด

ทุกส่วนแล้ว และผมก็ไม่ควรมำส�ำรวจด้วยตำเปล่ำอีกครั้งในเช้ำ 

วันนี้ แต่ก็ห้ำมตัวเองไม่ได้จริงๆ เพรำะเขำค่อนข้ำงแปลกใหม่

ส�ำหรับผม ที่ผ่ำนมำผมเคยคบแต่กับคนตัวเล็กๆ อ้อนแอ้นเหมือน

ลูกแมวน้อยน่ำรัก แต่พอได้มำนอนกับคนร่ำงกำยพอกัน มันก็ดู

แปลกใหม่ไปอีกแบบ

ครืด...ครืด...

โทรศัพท์ของผมที่วำงอยู่บนหัวเตียงสั่นเสียงดัง ผมรีบรุดไป

หยิบมันมำถือไว้ก่อนจะกดรับ

“ไงธนู” ผมตอบรับเสียงแผ่ว กลัวจะท�ำให้คนที่นอนหมดแรง

อยู่ตื่นเข้ำเสียก่อน แต่สงสัยจะไม่ทันแล้วละ เพรำะตอนนี้กรณ์เริ่ม
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ขยับตัวแล้ว

“พี่กันต์อยู่ที่ไหนครับ!”

“พี่ก็อยู่คอนโดไง มีอะไรหรือเปล่ำ”

“ไลน์ไปไม่ตอบ”

“ไม่ได้เช่ือมเน็ตไว้” ที่จริงเห็นข้อควำมของธนูตั้งแต่เมื่อคืน

แล้ว แต่ไม่มีเวลำตอบกลับ “แล้วตกลงมีอะไร”

“นูหิวข้ำว”

“ก็ไปหำอะไรกินสิครับ มำบอกพี่ท�ำไมครับเนี่ย”

“ก็นูอยำกให้พี่กันต์พำไปนี่ครับ ไม่ได้เหรอ”

“พี่ไม่ว่ำงครับ แค่นี้ก่อนนะนู”

“นูจะไปหำพี่กันต์ที่คอนโดนะ”

“ฮะ มำท�ำไม ไม่ต้อง”

ไม่ทันที่ผมจะได้ปฏิเสธ ธนูน้อยของผมก็วำงสำยไปเสียแล้ว 

ผมเจอกับธนูที่มหำวิทยำลัยเม่ือสองเดือนก่อน เขำเป็นนักศึกษำ 

ชั้นปีสอง แต่เรียนคณะเดียวกันกับผมนี่แหละ ตอนน้ันเขำมำพบ

อำจำรย์ทีป่รกึษำในวนัเสำร์พอด ีเรำสองคนจงึได้พบกันโดยบังเอญิ

เรื่องของธนูน่ะช่ำงเถอะ เพรำะคนที่ควรสนใจคือคนที่นอน

อยู่บนเตียงของผมต่ำงหำก

“นี่กี่โมงแล้ว”

“ตื่นแล้วเหรอคุณ ค่อยๆ ลุกนะ มันคงเจ็บน่ำดูเลย” ผม 

บอกกรณ์ ทว่ำเขำไม่ยอมฟัง ลุกพรวดขึ้นมำนั่งตัวตรงเสียอย่ำงนั้น

จนผมรู้สึกเจ็บแทน

“ผมถำมว่ำนี่กี่โมงแล้ว”

แต่ท�ำไมเขำดูไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยวะ ถ้ำคนเรำโดนตีป้อม

ก็ควรจะเจ็บกันบ้ำงไม่ใช่หรือไง



~ Je’Nean ~

15

“จะสิบโมงแล้วคุณ แล้วนี่คุณไม่เจ็บอะไรเลยเหรอ”

“เจ็บ? คุณจะให้ผมเจ็บอะไร” กรณ์ขมวดคิ้วฉับ แต่พอนึกขึ้น

ได้เลยร้องอ๋อเสียงดัง “คุณคิดว่ำนี่ครั้งแรกของผมเหรอ”

อื้ม ไม่น่ำถำม...

“โอเค เรำจะไม่พูดถึงเรื่องนี้”

“ผมขอใช้ห้องน�้ำได้ไหม”

“เอำสิ ตำมสบำย” ผมผำยมือไปยังห้องน�้ำซึ่งอยู่ทำงซ้ำยมือ 

“จะยืมชุดผมไปก่อนก็ได้นะ เดี๋ยวผมขับรถไปส่งที่บำร์เมื่อวำน”

เรื่องของเรื่องคือกรณ์จอดรถตัวเองทิ้งไว้ข้ำงถนนตั้งแต่เมื่อ

คืนแล้ว แล้วผมก็ให้เขำติดรถมำด้วยเพรำะเรำมีจุดหมำยปลำยทำง

เดียวกัน

“แค่ไปส่งผมกพ็อ ส่วนเรือ่งชดุน่ะ ผมใส่ของเมือ่วำนดกีว่ำ จะ

ได้ไม่ต้องมีเรื่องให้เอำมำคืนอีก”

“นี่จะตัดขำดกันเลยว่ำงั้น”

กรณ์ไหวไหล่ ผมจึงขี้เกียจซักไซ้อะไรให้มำกควำมอีก โยน 

ผ้ำขนหนูไปให้เขำ เขำเอำมำผูกเอวแล้วลุกขึ้นยืน 

“ผมขอจัดกำรตัวเองก่อนแล้วกัน รอแป๊บนึง”

ผมนัง่รอกรณ์อำบน�ำ้แต่งตวัทีโ่ซฟำในห้องรบัแขก กดเปิดไลน์

ธนูดูแล้วก็กดออก ไม่นำนเสียงออดหน้ำประตูก็ดังขึ้น ผมรู้ได้ทันที

ว่ำเป็นธนู เขำอยู่คอนโดไม่ไกลจำกผมเท่ำไหร่ กะเวลำเดินทำง

คร่ำวๆ ก็ประมำณสิบห้ำนำทีนี่แหละ

ออด...

เสียงออดดังรัวเหมือนคนกดหมดควำมอดทนท่ีจะรอแล้ว  

ผมลุกไปเปิดประตู แล้วก็เห็นว่ำเป็นธนูจริงๆ

“มำเรว็จงั” ผมเปิดประตูให้กว้ำงข้ึนเพือ่ให้ธนูเดนิเข้ำมำในห้อง 



~ Forever Night Stand คืนเดียวไม่พอ ~

16

เขำกวำดตำไปทั่วห้องผมแล้วหันขวับมำมองหน้ำ

“เมื่อคืนพี่กันต์นอนกับใครครับ”

“ธนูหมำยควำมว่ำไง”

“ก็พี่ไม่ยอมตอบไลน์นู นูเลยทักไปหำพี่ท็อปแทน”

โห น่ำกลัวฉิบหำย นี่ขนำดไม่ใช่แฟนกันยังตำมจิกขนำดนี้ 

แล้วถ้ำเป็นแฟนกันขึ้นมำจริงๆ จะน่ำกลัวขนำดไหน ผมท�ำท่ำจะ 

อ้ำปำกตอบธน ูแต่เสยีงใครบำงคนดงัขึน้จำกหน้ำห้องนอนเสยีก่อน

“ผมอำบน�้ำเสร็จแล้ว”

มำทันเวลำพอดี ไม่ต้องตอบค�ำถำมธนูแล้วสิเนี่ย

“ใครครับพี่กันต์”

ผมกระแอมเบำๆ เดินไปอยู่กึ่งกลำงระหว่ำงกรณ์กับธนู 

“นี่หมอกรณ์ เพื่อนพี่เอง” ผมหันไปทำงกรณ์ “ส่วนนี่ธนู  

รุ่นน้องที่มหำ’ลัย”

“เพื่อนเหรอครับ” ธนูขมวดคิ้วมองกรณ์ตั้งแต่หัวจดเท้ำ มอง

กันด้วยสำยตำแบบนี้ก็เอำมีดมำกะซวกกรณ์เลยเถอะ

“ไม่ว่ำใครจะอยู่ในห้องพี่ก็เป็นเพื่อนพี่ทุกคนนั่นละ เอำเป็น

ว่ำเดี๋ยวพี่ไปส่งพี่กรณ์ก่อน แล้วเรำค่อยมำคุยกัน โอเคนะ” ผม 

ตบบ่ำธนูสองสำมที

“แต่ว่ำพี่กันต์...”

“ครำวนี้พี่ให้นูเลือกร้ำนอำหำรเลย เดี๋ยวพี่ตำมไป”

“แล้วท�ำไมพีต้่องไปส่งเพือ่นพีด้่วยล่ะครบั” ธนยูงัคงตัง้ค�ำถำม 

เห็นตัวเล็กๆ แบบนี้แต่เอำเรื่องใช่เล่น

“พี่กรณ์เขำไม่มีรถน่ะสิ เดี๋ยวพี่มำ”

“แต่ว่ำนู...”

กรณ์กระแอมขัดจังหวะ “คุณอยู่ดูแลน้องคุณเถอะ เดี๋ยวผม
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นั่งแท็กซี่ไปเอง”

พูดจบก็เดินไปทำงประตูทำงออกทันที ผมเข้ำไปคว้ำแขน 

กรณ์ไว้ก่อนที่เขำจะออกไปจำกอำณำเขตของผม 

“เดี๋ยวผมไปส่ง”

กรณ์ไม่ได้ว่ำอะไร ผมจงึเหลอืบตำมองธนูแล้วส่ังเขำเป็นรอบ

ที่สอง...หรือรอบที่สำมเนี่ยแหละ 

“ไปรอพี่ที่ร้ำนอำหำรก่อนนะ ถึงแล้วก็ส่งโลเกชันมำให้พี่”

ธนูมองผมอย่ำงไม่ค่อยพอใจนิดหน่อย แต่ก็ยอมพยักหน้ำ

หงกึๆ แล้วเดนิออกจำกห้องผมไป พอเหลอืผมกับกรณ์สองคนแล้ว 

ผมจึงปล่อยแขนเขำ

“ไปคุณ เดี๋ยวผมไปส่ง”

ผมไม่ได้เป็นห่วงกรณ์...ไม่ได้ห่วงทั้งเร่ืองความรู้สึกและ

ควำมปลอดภัยใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ชำยที่ดูภำยนอกว่ำอกสำมศอกอย่ำงกรณ์ไม่มีอะไรให้ต้อง

เป็นห่วง ไม่มีใครมำท�ำอันตรำยเขำได้อยู่แล้ว แต่ที่ผมต้องไปส่งเขำ

ที่บำร์ก็เพรำะตัวเองไม่อยำกรู้สึกผิด ทีตอนพำมำที่คอนโดยังพำ 

มำได้ แต่พอบรรลุจุดประสงค์แล้วก็ปล่อยให้เขำน่ังแท็กซี่กลับเอง 

แบบนี้มันดูไม่แฟร์กับกรณ์สักเท่ำไหร่

“นัน่แฟนคณุเหรอ” กรณ์ถำมขณะนัง่อยูใ่นรถของผม “ตวัเลก็ 

น่ำรักดี”

“เปล่ำ” ผมส่ำยหน้ำ สำยตำจับจ้องถนน “แค่รุ่นน้อง”

“รุ่นน้องที่นอนด้วยกันได้ แบบนี้ใช่ไหม”

ผมหัวเรำะร่วนกับค�ำพูดนิ่งๆ ของเขำ “ก็ประมำณนั้นแหละ 

ท�ำเป็นรู้ทันผมนะคุณเนี่ย”
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“หึ รู้ไม่ทันก็แปลก”

ผมหัวเรำะในล�ำคอ ตั้งหน้ำตั้งตำขับรถไปเรื่อยๆ จนถึงบำร์

เมื่อคืน

“รถคุณคันไหนครับ”

“จอดตรงนี้ก็ได้ รถสีขำวคันนั้นน่ะ” 

ผมมองตำมสำยตำกรณ์ เห็นรถโตโยต้ำคัมรี่สีขำวจอดอยู ่

ตรงหน้ำ ผมเขำ้ไปจอดต่อท้ำยรถของกรณ์ ได้ยินเขำพูดเบำๆ ว่ำ 

ไม่ต้องเข้ำจอดก็ได้ แต่ผมไม่ยอมฟัง ผมมีเรื่องอยำกคุยกับเขำต่อ

อีกนิดหน่อย เลยต้องจอดให้เป็นระเบียบ พอรถจอดสนิท กรณ์ก็

ท�ำท่ำจะเปิดประตูลงจำกรถ 

“งั้นผมไปละนะ ขอบคุณมำกที่มำส่ง”

“เดี๋ยวดิคุณ” ผมคว้ำแขนเขำไว้

“อะไร” กรณ์มองมือผมซึ่งจับแขนเขำอยู่ ผมจึงต้องรีบคลำย

มือออก

“พูดตรงๆ เลยนะ ผมว่ำผมถูกใจคุณแล้วอะ”

“ฮะ คุณก�ำลังขอผมเป็นแฟนเหรอ”

“เปล่ำ ไม่ใช่อย่ำงนัน้” ผมส่ำยหน้ำปฏเิสธ ไร้สำระเกินไปหำก

จะขอคนท่ีเพ่ิงเจอกันไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นแฟน “ผมแค่ไม่อยำก 

จบกับคุณแค่คืนเดียว”

กรณ์ยังมองหน้ำผมด้วยสำยตำไม่ไว้วำงใจ ผมจึงอธิบำยต่อ

“อย่ำเพิ่งคิดกับผมในแง่ร้ำยนะครับคุณหมอ ผมก็แค่อยำกมี

ควำมสัมพันธ์กับคุณแบบ Friends with benefits น่ะ เรำไม่ได้เป็น

แฟนกัน ผมให้อิสระคุณเต็มที่ คุณให้อิสระผม เรำยังเป็นเพื่อนกัน

อยู่ ไม่ต้องหึงไม่ต้องหวงกัน อะไรแบบนี้”

กรณ์แค่นหัวเรำะ “คุณมันประสำท”
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เป็นค�ำด่ำที่เจ็บพอตัว

“เฮ้ย อะไรกัน ผมนึกว่ำคุณจะพอใจอะไรแบบนี้ซะอีก”

“ผมกับคุณน่ะ One-night stand ก็พอแล้ว”

“อย่ำใจร้ำยนักสิคุณ”

“ผมไม่อยำกมีปัญหำกับน้องนูน่ำของคุณหรอกนะชนกันต์”

“เขำชือ่ธน”ู ผมบอก “อกีอย่ำงธนกูบัผมก็ก�ำลังจะจบกันเรว็ๆ 

นีด้้วย ผมไม่อยำกให้คณุปฏเิสธผมเพยีงเพรำะไม่อยำกมปัีญหำกบั

ธนู”

“ท�ำไมคุณถึงจะจบกับน้องเขำเร็วแบบนั้นล่ะ ดูท่ำธนูจะยัง

ตัดใจจำกคุณไม่ได้นะ”

“ไม่อยำกผูกพันไง ทั้งผม ทั้งธนู เดือนเดียวก�ำลังดี”

กรณ์ปรำยตำมองผมด้วยสหีน้ำทีเ่หมอืนอยำกจะหวัเรำะผม

เสียเต็มประดำ “ไม่ละ เชิญคุณไปหำคนอื่นป้ำยหน้ำเถอะ”

กรณ์เปิดประตลูงจำกรถผม ผมรบียืน่มอืเข้ำไปดนัประตรูถไว้

ก่อนที่เขำจะปิดมันลง “ผมนึกว่ำเมื่อคืนคุณพอใจกับมันซะอีก”

“ก็พอใจอยู่”

“แต่ไม่โอเคกบัผมเนีย่นะ ผมไม่ได้บังคบัให้คณุมำรกัซะหน่อย 

เพรำะผมเองก็ไม่รักคุณเหมือนกัน เรำแค่อยู่ด้วยกันในวันที่เรำ

ต้องกำรใครสักคน”

กรณ์มองลอดเข้ำมำในตัวรถ สำยตำจมจ่อมอยู่กับควำมคิด

ที่ผมไม่อำจรู้ได้ ทว่ำควำมเงียบที่เกิดขึ้นในช่วงนำทีนั้นถือเป็น

โอกำสท่ีดี บำงทีเขำอำจจะก�ำลังโอนอ่อนผ่อนตำมไปกับผมก็ได้  

มันท�ำให้ผมนึกว่ำปลำก�ำลังจะกินเบ็ด

“ไม่ละ ผมยังยืนยันค�ำเดิมนะชนกันต์”

“...”
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“แค่คืนเดียวก็พอแล้ว”

แล้วกรณ์ก็ปิดประตูรถผมดังปัง ทิ้งให้ผมนั่งเหวออยู่ในรถ 

กับควำมรู้สึกหน้ำแตกหมอไม่รับเย็บ...เฮอะ ปลำตัวโตทิ้งเบ็ดแล้ว

ว่ำยน�้ำหนีผมไปแล้ว 

แล้วมันก็น้อยครั้งมำกนะที่ผมจะเอ่ยชวนใครให้เข้ำลัทธิ 

Friends with benefits กับผม แถมเขำยังเป็นคนแรกด้วยที่ปฏิเสธ

ข้อเสนอนี้ ใจเขำมันท�ำด้วยอะไรกัน

ไม่ได้ขอให้มำรักเสียหน่อย จะปฏิเสธไปถึงไหนก็ไม่รู้!

Tanu: อยู่ไหนแล้วครับพี่กันต์

Tanu: นูรอนานแล้วนะ

ผมรัวนิ้วพิมพ์ตอบธนูไป

Chonnakan: รถติดครับ

Chonnakan: ถ้าอาหารมาแล้วกินก่อนได้เลย ไม่ต้องรอ 

ผมโกหก โยนโทรศพัท์ไว้บนเบำะรถข้ำงๆ แล้วเหยยีบคนัเร่ง

ตำมรถโตโยต้ำคัมรี่สีขำวไปติดๆ มันเป็นรถของกรณ์ ผมแค่อยำกรู้

ว่ำเขำจะไปไหนต่อ อยำกรู้กิจวัตรประจ�ำวันของเขำ เพื่อที่ผมจะได้

ตำมไปเช็กบิลให้ถูกที่ แล้วในที่สุดผมก็ตำมเขำไปจนถึงคอนโด

เจอแล้ว คอนโดของเขำ

ผมวนรถกลับอย่ำงอำรมณ์ดี ไม่ตำมติดเขำไปวันนี้หรอก 

เพรำะยังไงผมคงเข้ำไปหำเขำที่คอนโดไม่ได้ ผมไม่มีคีย์กำร์ด ไม่ได้

เป็นบุคคลที่ถูกเชื้อเชิญให้ขึ้นไป แต่เอำเถอะ เรื่องของผมกับกรณ์

คงไม่ลงเอยภำยในวันสองวันนี้แน่ๆ ผมรอได้ ไม่รีบร้อนอะไร

ร้ำนอำหำรที่ธนูรอผมอยู่ในห้ำงสรรพสินค้ำ

“พี่กันต์ ทำงนี้ครับ!” 
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ทนัททีีผ่มผลกับำนประตรู้ำนอำหำรเข้ำไป เสยีงสดใสของธนู

ก็ดังแว่วขึ้นทันที ผมหันไปมองตำมเสียงเรียก ถึงได้เห็นเขำยืน 

โบกไม้โบกมืออยู่

“รอพี่นำนไหม”

“นำนเท่ำไหร่ก็รอได้”

ผมนัง่ลงตรงข้ำมธน ู“แล้วนีย่งัไม่ได้กนิอะไรอกีเหรอ ไหนบอก

ว่ำหิวไง” ผมพยักพเยิดไปทำงจำนอำหำรที่ยังไม่พร่องไปเลยสักนิด

“ก็อยำกรอกินพร้อมพี่มำกกว่ำนี่ครับ”

หนึ่งในข้อดีของธนูคือเป็นคนขี้อ้อน แต่ข้อเสีย ผมขอไม่พูด

ถึงแล้วกัน 

“งั้นก็กินกันเถอะ” ผมยกมือเรียกบริกร “ช่วยเสิร์ฟข้ำวด้วย

ครับ”

ใช้เวลำกินข้ำวประมำณยี่สิบนำทีผมก็เริ่มอิ่ม ธนูกุลีกุจอตัก

กระเพำะปลำผัดแห้งมำให้ผมเมื่อเห็นว่ำผมเริ่มไม่ตักอำหำรแล้ว

“พอแล้วนู พี่อิ่มแล้ว”

“พีก่นัต์กนิน้อยจงันะครบัวันนี ้อำหำรทีนู่สัง่ไม่ถูกปำกพ่ีเหรอ”

“เปล่ำหรอก พี่ไม่ค่อยหิวเฉยๆ” ผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมำกดดู

เวลำ “นูนั่นแหละ บ่นหิวไม่ใช่เหรอ กินสิ ไม่ต้องตักให้พี่แล้ว”

“นูก็อยำกให้พี่กันต์กินด้วย”

ผมเหลือบตำขึ้นมองธนู วันนี้เขำดูแปลกไป ถึงปกติธนูจะ 

เป็นคนขี้อ้อนและช่ำงเอำใจ แต่ในวันนี้มันไม่ใช่ เขำเหมือนรู้ว่ำผม

ก�ำลงัจะเข่ียเขำทิง้ในไม่ช้ำ เลยพยำยำมท�ำตวัดขีึน้เพ่ือให้ผมเปลีย่น

ใจ

“พ่ีกันต์กินอีกนะครับ” ธนูตั้งท่ำจะตักอำหำรใส่จำนผมอีก 

ครำวนี้ผมรีบชิงพูดขึ้น ท�ำให้คนตัวเล็กตรงหน้ำถึงกับชะงักกึก
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“ธนูกินเถอะ ถ้ำกินเสร็จแล้วพี่มีเรื่องจะพูดด้วย”

ค�ำพูดของผมกลำยเป็นระเบิดเวลำไปในทันที ธนูก้มหน้ำกิน

ข้ำวโดยไม่ปริปำกพูดอะไรอีก ใบหน้ำแดงก�่ำคล้ำยกับจะร้องไห้อยู่

รอมร่อ ผมพ่นลมหำยใจออกมำ รู้สึกอึดอัดทุกครั้งเมื่อถึงเวลำต้อง

ตัดขำดควำมสัมพันธ์แบบนี้ ผมชั่งใจเรื่องที่จะเลิกติดต่อกับธนูมำ

เป็นสัปดำห์แล้ว แน่นอนว่ำก่อนที่ผมจะเจอกรณ์เสียอีก

ธนเูป็นคนแรกทีผ่มคลกุคลด้ีวยนำนทีส่ดุ และผมจะไม่ปล่อย

ให้มันนำนกว่ำนี้แล้ว

พอธนูกินข้ำวเสร็จ ผมเรียกบริกรมำคิดเงิน จัดกำรจ่ำยค่ำ

อำหำรเสร็จสรรพก็พำเขำออกมำจำกร้ำน

“พี่ว่ำเรำไปคุยกันในรถดีกว่ำเนอะ”

“เอ่อ ผมอยำกไปเดินเล่นก่อนอะครับ”

ผมพยักหน้ำตกลง ท่ำทำงแบบนี้คงรู้อยู่แล้วว่ำผมอยำกจะ

พูดอะไร “เดินแค่แป๊บเดียวนะนู พี่ต้องกลับไปท�ำทีสิสต่อ”

ผมเดินเล่นในห้ำงสรรพสินค้ำเป็นเพื่อนธนูประมำณหนึ่ง

ชั่วโมงได้แล้ว ซื้อรองเท้ำให้เขำไปคู่หนึ่งเพรำะเห็นเจ้ำตัวอยำกได้

“ไปร้ำนนั้นต่อนะครับพี่กันต์”

ธนูเตรียมจะลำกผมเข้ำไปในร้ำนเสื้อผ้ำแบรนด์ดัง ผมไม่มี

ปัญหำอะไรหรอกหำกเขำอยำกซื้ออะไรขึ้นมำอีก แต่ปัญหำก็คือ  

ผมไม่ชอบกำรประวิงเวลำแบบนี้เลย

ผมดึงแขนธนูไว้ “นู พี่ว่ำเรำต้องคุยกันแล้วนะ”

“แต่พี่กันต์ครับ นูยังไม่ได้ดูร้ำนนั้นเลย...”

“พี่ไม่อยำกเดินห้ำงแล้วนู พี่เหนื่อยแล้ว”

ธนเูงยีบไปอดึใจหนึง่ ก่อนจะยอมพยกัหน้ำให้ผมด้วยท่ำทำง

จ๋อยสนิท เห็นธนูมีท่ำทำงแบบนั้นผมก็ไม่ค่อยสบำยใจเท่ำไหร่ แต่
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ขืนยื้อกันต่อไป ผมกลัวว่ำตัวเองจะตกหลุมพรำงเด็กเข้ำสักวัน  

อีกอย่ำงคือธนูตกหลุมพรำงของผมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย  

ต้องรีบฉุดเขำขึ้นมำสู่โลกแห่งควำมจริงก่อนที่อะไรๆ มันจะสำยไป

กว่ำนี้

ผมพำธนูมำที่รถ ไม่อยำกคุยกับเขำเรื่องตัดขำดกันท่ีร้ำน

อำหำรหรอืแม้แต่ในห้ำงสรรพสนิค้ำ ผมกลวัว่ำเขำจะร้องไห้ แล้วผม

จะกลำยเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็ก

“พี่จะพูดตรงๆ กับนูเลยนะ” ผมสตำร์ตรถ เปิดแอร์

“ครับ” ธนูก้มหน้ำงุด

“พี่ไม่ต้องกำรนูแล้ว”

ธนูเงยหน้ำข้ึนสบตำผม ดวงตำกลมโตเต็มไปด้วยหยำดน�้ำ

ใสๆ ทีพ่ร้อมจะร่วงลงมำได้ทกุเม่ือ 

“พีก่นัต์จะตัดขำดกบันแูบบนีจ้ริงๆ เหรอ”

“พี่ว่ำเรำคุยเรื่องนี้กันรู้เรื่องต้ังแต่ก่อนที่นูจะตกลงนอนกับพี่

แล้วนะ” ผมพ่นลมหำยใจ “เรำคุยกันแล้วว่ำเรำไม่ผูกมัดกันใช่ไหม 

แล้วพี่ก็บอกนูตั้งแต่แรกแล้วว่ำพี่ให้เวลำนูมำกสุดแค่เดือนเดียว”

“...”

“มันก็ตำมตกลงแล้วไง”

“ก็ในเมื่อพี่โอเคกับนู นูก็โอเคกับพี่ ท�ำไมเรำไม่คบกันไปเลย

ล่ะครับ ไม่เห็นต้องมีเวลำตำยตัวอะไรแบบนี้เลย” ธนูเริ่มงอแง “นู

ไม่เข้ำใจพี่เลยอะพี่กันต์ ท�ำไมต้องปิดโอกำสนูด้วย”

“มันไม่ได้ง่ำยแบบนั้นไงนู ถ้ำพูดไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องมำเจอกัน

อีกเลย แบบนี้ดีกว่ำไหม”

“พ่ีกนัต์” ธนจูบัแขนผมไว้พลำงส่ำยหน้ำ “นอูยำกอยูก่บัพีก่นัต์

นะ”
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“นูครับ ฟังพี่นะ ต่อให้นูดื้อที่จะอยู่กับพี่ นอนกับพี่ต่อไป  

ยงัไงซะพีก่ไ็ม่คบเรำเป็นแฟนอยูดี่ มันดีแล้วเหรอกับกำรจมปลกัอยู่

กับคนที่ไม่ได้รักนูแบบพี่น่ะ”

“นูรักพี่ไปแล้วไง”

“แต่เรำตกลงกนัแล้ว ตกลงว่ำเรำจะไม่รกักัน เรำแค่พอใจท่ีจะ

นอนด้วยกัน เป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอ” ผมจ้องลึกเข้ำไปในดวงตำ 

ชุ่มน�้ำของธนู “ไปหำคนอื่นเถอะ คนที่เขำรักนู”

“พี่กันต์”

“ลงจำกรถพี่ได้แล้วครับ”

ผมเบอืนหน้ำหนธีน ูเขำนัง่นิง่อยูใ่นรถของผมครูห่น่ึงก่อนจะ

ยอมลงจำกรถไป ผมขับรถออกไปจำกลำนจอดรถของห้ำงสรรพ-

สินค้ำโดยไม่ได้เหลียวหลังไปมองธนูอีก ไม่อยำกเห็นว่ำเขำก�ำลัง

ร้องไห้หรือสำปแช่งผมอยู่ อันที่จริงมันไม่ใช่ควำมผิดผมเลยนะ เรำ

คยุเรือ่งนีก้นัรูเ้รือ่งแล้วตัง้แต่ก่อนทีธ่นจูะยอมนอนกบัผม แล้วเขำก็

ตอบตกลง ไม่มีข้อกังขำใดๆ กับเงื่อนไขนี้แม้แต่น้อย ฉะนั้นกำรที่

ผมจะตตีวัออกหำกในวนัทีเ่กนิลมิติ ผมกส็ำมำรถท�ำได้ ไม่ผดิกตกิำ

ใดๆ
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ผมมีตัวประกัน

ผมกลับมาที่ห้อง นั่งพิมพ์วิทยานิพนธ์ต่อได้ไม่ถึงครึ่ง

ชั่วโมงก็ต้องทิ้งตัวลงบนเตียง สำยตำเหลือบไปเห็นอะไรบำงอย่ำง

สีด�ำวำงอยู่บนโต๊ะข้ำงๆ

อำฮะ โทรศัพท์ของคุณหมอกรณ์!

ลืมไว้หรือไง หำเรื่องอ่อยกันชัดๆ

ผมคว้ำโทรศัพท์มำดูพลำงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ น่ำแปลกที่เขำ 

ไม่ได้ล็อกหน้ำจอไว้ด้วยรหสัหรอืเฟซไอด ีผมจงึถอืวสิำสะกดดขู้อมลู

ในโทรศพัท์เขำ มีสำยไม่ได้รบัห้ำสำย เดำว่ำน่ำจะเป็นคณุหมอกรณ์

ทีต่ัง้ใจจะโทร. มำขอโทรศพัท์คนืจำกผมนัน่แหละ ใครจะให้คนืง่ำยๆ 

ล่ะ ลมืไปแล้วหรอืไงว่ำเม่ือเช้ำปฏเิสธผมอย่ำงไร้เย่ือใยขนำดนัน้น่ะ

ผมใช้โทรศัพท์ของกรณ์โทร. เข้ำเบอร์ตัวเอง แล้วกดดูอัลบัม

รูปของเขำอย่ำงคนนิสัยไม่ดีเทำ่ไหร ่รูปถ่ำยทีเ่ขำเซฟไว้ไมค่่อยมีรปู

ของตัวเองเลย มีแต่รูปของใครก็ไม่รู้ สงสัยจะเป็นของคนที่เขำเพ้อ

ถึงเมื่อคืน
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ผมปลดลอ็กหน้ำจออกีครัง้ นอนมองเพดำนห้องตวัเองเพียง

นิดเสยีงโทรศพัท์กด็งัขึน้เสยีก่อน ไม่ใช่โทรศพัท์ผม แต่เป็นโทรศพัท์

ของกรณ์

“ว่ำไงครับ” ผมกดรับ

“ชนกันต์ นี่ผมเองนะ กรณ์”

“คิดถึงผมเหรอคุณ หรือว่ำจะเปลี่ยนใจเรื่องนั้น”

ผมได้ยินเสียงถอนหำยใจของอีกฝ่ำย 

“คุณรู้อยู่แล้วว่ำผมโทร. มำหำคุณท�ำไม”

“โทษทีครับ ผมไม่รู้”

“คุณนี่มัน...” กรณ์เว้นช่วง “ผมอยำกได้โทรศัพท์ของผมคืน”

“ได้สิ ผมยังไม่ได้เอำมันไปจ�ำน�ำอยู่แล้ว”

“ดึกๆ หน่อยผมจะเข้ำไปหำคุณที่คอนโดละกัน ท�ำตัวให้ว่ำง

ด้วยล่ะ”

“ไม่ต้อง เดี๋ยวผมเอำไปให้คุณเอง ไม่ต้องเข้ำมำ”

“ผมเลิกดึกนะชนกันต์”

“คุณเห็นผมเป็นเด็กห้ำขวบ ต้องเข้ำนอนก่อนสำมทุ่มเหรอ

ครับคุณหมอ”

“งั้นก็ตำมใจ”

“แต่คุณต้องพำผมไปเลี้ยงข้ำวด้วยนะ โอเค้”

“ผมเข้ำไปเอำเองดีกว่ำ”

“ผมบอก รปภ. หน้ำคอนโดให้จับคุณโยนออกไปแน่ ถ้ำ 

คณุมำอะ” ผมขู ่ทีจ่รงิแค่จะหำเรือ่งไปกนิข้ำวกบักรณ์เท่ำน้ัน “เงยีบ

แบบนี้แสดงว่ำตกลง คุณอยู่โรงพยำบำลไหน เดี๋ยวผมไปรับ”

“นัดเจอที่ร้ำนเลยดีกว่ำ”

“ผมบอกว่ำผมจะไปรับไงครับ” ได้ทีต้องขู่เข้ำไว้
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“คุณนี่ถนัดท�ำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่หรือไง” เขำว่ำ 

ผมหัวเรำะเบำๆ

“บอกโรงพยำบำลคุณมำสิกรณ์”

และเขำกบ็อกชือ่โรงพยำบำลกบัผม เขำไม่กล้ำขดัใจผมหรอก 

เพรำะตอนนี้ผมมีตัวประกันอยู่ในมือ

ผมน่ังรอกรณ์ทีร้่านกาแฟในโรงพยาบาลตัง้แต่สองทุม่ จน

ตอนนี้ปำเข้ำไปสองทุ่มครึ่งแล้ว เขำก็ยังไม่โผล่หัวมำ จนมอคคำผม

หมดไปครึ่งแก้วแล้วนั่นละ เขำจึงโทร. เข้ำเครื่องตัวเอง

“คุณอยู่ไหน”

“ร้ำนกำแฟตรงคลินิกทันตกรรมครับ”

“รอตรงนั้นแหละ เดี๋ยวไปหำ”

ไม่นำนร่ำงสูงก็เดินเข้ำมำหำผม วันนี้เขำสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้ำ

อ่อนกับกำงเกงสแล็กสีด�ำตำมเดิม 

“ชุดเมื่อวำนเหรอคุณ” ผมแกล้งถำม ที่จริงก็รู้อยู่แล้วว่ำเขำ

คงมีแบบนี้หลำยตัวในตู้เสื้อผ้ำ

“ตลกไหม”

ผมไหวไหล่พลำงยิม้หวำน “ไม่ตลกหรอก กำแฟไหมครบั” ผม

ยื่นแก้วมอคคำไปให้เขำ แต่เขำส่ำยหน้ำ

“คุณกินกำแฟตอนนี้ แล้วจะนอนตอนไหนไม่ทรำบ”

“คืนนี้ผมว่ำจะท�ำทีสิสน่ะ โด๊ปไว้ก่อน จะได้ตำค้ำงสู้กับมัน”

เขำพยักหน้ำรับรู้ “โทรศัพท์ผมล่ะ”

เขำยื่นมือมำขอสมบัติของเขำคืน แต่ถ้ำผมคืนให้เขำตอนน้ี 

ผมจะมีหลักประกันอะไรมำมัดตัวเขำให้ไปกินข้ำวกับผมล่ะ

“ยังไม่ให้ จะแยกกันเมื่อไหร่เดี๋ยวผมคืนให้คุณเอง คุณหมอ”
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“นีค่ณุกลวัผมจะเบ้ียวนดัละสิท่ำ ผมไม่ใช่คนแบบนัน้เสยีหน่อย 

ตกลงกับคุณไว้แล้ว ยังไงผมก็ต้องไป”

ผมท�ำหน้ำเบ้ใส่กรณ์ “ไม่มีอะไรยนืยนัค�ำพูดของคณุเสยีหน่อย

น่ีครับ เดี๋ยวผมค่อยคืนให้คุณนั่นแหละ ไปกินข้ำวกันเถอะ ผมหิว 

ไส้จะขำดอยู่แล้ว”

ผมเดนิน�ำกรณ์ออกมำยงัลำนจอดรถ พำเขำไปยังห้ำงสรรพ-

สินค้ำที่อยู่ไม่ไกลจำกโรงพยำบำลเท่ำไหร่ เดินเลือกร้ำนอำหำรกัน

อยู่พักหนึ่ง เรำจึงได้ข้อสรุปว่ำจะกินอำหำรญี่ปุ่น

“ไปเถอะคุณ” ผมเตรียมจะขยับเท้ำเข้ำไปในร้ำน ทว่ำกรณ์

เอำแต่มองเข้ำไปในร้ำนก่อนจะดึงมือผมไว้

“ผมว่ำเรำไปร้ำนอื่นกันดีกว่ำ”

“ท�ำไมครับ” ผมมองตำมสำยตำเขำ เห็นผู้ชำยสองคนนั่งกิน

อำหำรกันอยู่ในร้ำน “นั่นเพื่อนที่คุณแอบชอบใช่ไหม”

เดำไม่ยำกเลย ตั้งใจจะหลบหน้ำเขำขนำดนี้ ถ้ำไม่ใช่เจ้ำหนี้ 

ก็คงเป็นคนรักเก่ำนั่นแหละ

“อือ” เขำตอบเบำๆ “คนเสื้อสีครีมน่ะเพ่ือนผมเอง แต่คน 

ที่ใส่ชุดนักศึกษำเป็นแฟนเด็กของเขำ”

ผมนึกขัน ทีแรกไม่ได้คิดอะไรมำกกับค�ำว่ำแฟนเด็กที่กรณ ์

เคยเล่ำ ผมรู้ว่ำพวกเขำอำยุห่ำงกันเจ็ดปี แต่ไม่คิดว่ำเจ็ดปีในที่น้ี  

อีกฝ่ำยจะยังเรียนอยู่ ป. ตรีและใบหน้ำอ่อนเยำว์ขนำดนั้น

“เด็กขนำดนี้นี่เอง ถึงว่ำล่ะ คุณดูอิจฉำเขำมำกเลย”

กรณ์หรี่ตำมองผม “ถ้ำผมจะอิจฉำเด็กนั่น ก็อิจฉำตรงที่เขำ

ได้คบกับเพื่อนผม ไม่ได้อิจฉำที่เขำอำยุน้อยกว่ำมำก” 

ผมหัวเรำะ 

“ไปร้ำนอื่นเถอะชนกันต์ ก่อนสองคนนั้นจะเห็นผม”
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กรณ์ท�ำท่ำจะขยับเท้ำไปอีกทำง ผมรีบคว้ำแขนเขำไว้ 

“เดี๋ยวดิ แต่ผมอยำกกินอำหำรญี่ปุ่น”

“เชิญกินไปคนเดียวเถอะ ผมจะไปร้ำนอื่น”

“ท�ำไมต้องป๊อดขนำดนี้ด้วยนะกรณ์” ผมแกล้งเย้ำแหย่ ไม ่

คิดว่ำจะได้ผลถึงขนำดกรณ์หันขวับมำมองหน้ำ “น่ีคุณป๊อดจริงๆ  

ใช่ไหมเนี่ย”

“เปล่ำ ผมไม่ได้ป๊อด แล้วก็อย่ำคิดว่ำกำรยุแบบเด็กๆ ของ

คุณจะใช้ได้ผลกับผมนะ”

“ได้ผลไม่ได้ผล ผมไม่รู้หรอก แต่โทรศัพท์มือถือของคุณอยู่

กับผม ถ้ำไม่ตำมเข้ำมำก็ค่อยนัดเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกัน บำย”

ผมเดินเข้ำไปในร้ำนอำหำรญี่ปุ่น เหลือบมองด้ำนหลังเพียง

นิดก็เห็นกรณ์สำวเท้ำตำมเข้ำมำ มุมปำกผมกระตุกยิ้มทันใด เลือก

โต๊ะที่ใกล้กับเพื่อนของเขำให้มำกที่สุด และ...

“อ้ำว กรณ์!” เพื่อนเขำเห็นกรณ์แล้ว

“ไง ไม่ได้เจอกันนำนเลยนะ”

ทักทำยแบบนั้น ดูปรำดเดียวก็รู้แล้วว่ำประหม่ำ

ผมเดินเข้ำไปขนำบข้ำงกรณ์ ยิ้มให้คนที่นั่งอยู่ทั้งสองคน จน

ฝ่ำยนั้นต้องถำมก่อน 

“มึงมำกับใครเนี่ย” คนใส่เสื้อเชิ้ตสีครีมถำม

“อ้อ นี่ชนกันต์”

“แฟนคุณกรณ์ครับ” ผมแทรกขึ้นทันทีที่กรณ์พูดจบ เล่นเอำ

กรณ์หน้ำเหลอไปเลย แต่กย็อมตำมน�ำ้ไปกบัผม คนใส่เสือ้เชิต้สคีรมี

ดูประหลำดใจไม่น้อย แต่ก็ยิ้มกว้ำงเหมือนจะร่วมยินดีปรีดำกับ

เพื่อนด้วย

“ไม่บอกกูเลยนะว่ำมึงมีแฟนแล้ว แต่ก็ดีใจด้วยเพื่อน”
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“อื้อ”

“หิวข้ำวแล้วครับกรณ์ ไปหำโต๊ะนั่งกันเถอะ” ผมว่ำอย่ำงนั้น 

จบัแขนเขำไปด้วย “นีผ่มต้องรอคณุกว่ำจะเลกิต้ังหลำยชัว่โมงนะ หวิ

จนจะกินคุณได้ทั้งตัวอยู่แล้วเนี่ย”

“เลกิโวยวำยเถอะน่ำชนกนัต์” เขำเอด็ผมเสยีงต�ำ่ แต่มนักลบั

ท�ำให้ผมข�ำหนักกว่ำเดิม “งั้นกูไปก่อนนะหมอ ไว้เจอกันใหม่”

“โอเค”

พออกีฝ่ำยตอบรบั กรณ์จงึเดนิน�ำผมไปทีโ่ต๊ะซึง่อยูม่มุสดุของ

ร้ำนและไกลจำกโต๊ะของเพื่อนเขำพอสมควร 

“ไม่เห็นต้องมำนั่งไกลขนำดนี้เลยนี่ครับ”

“เหอะ” เขำสบถ “ผมเป็นแฟนคุณเหรอ ไหนว่ำไม่ชอบผกูมดั

ไง”

“ผมแค่เอำคนืแทนคณุเฉยๆ ไม่ได้อยำกเป็นแฟนกบัคณุจรงิๆ 

เสียหน่อย” ผมไหวไหล่ “ผมช่วยคุณอยู่นะเนี่ย ไม่อยำกให้ไปยืน

ร้องไห้ต่อหน้ำคู่รักหวำนแหววสองคนนั้น”

กรณ์ส่ำยหน้ำเบำๆ ช่วงจงัหวะเดยีวกบัทีบ่รกิรมำรบัออร์เดอร์

พอด ีระหว่ำงรออำหำรจนถงึอำหำรมำเสร์ิฟ ผมพยำยำมชวนกรณ์ 

คยุ แต่ดเูหมอืนรำยนัน้จะไม่ค่อยสนใจผมเท่ำทีค่วร เอำแต่เมยีงมอง

ไปยังโต๊ะของเพื่อนเขำ รำวกับว่ำถ้ำแปลงร่ำงเป็นแมลงวันได้คงจะ

บินไปเกำะโต๊ะแล้ว

นี่ผมไม่น่ำสนใจขนำดนั้นเลยเหรอ

“ไปนั่งกับเขำไหมล่ะคุณ” ผมบอก คีบกุ้งเทมปุระเข้ำปำก

“พูดเป็นเล่น เป็นคุณคุณจะไปนั่งเหรอ”

“ไปดิ ถ้ำอยำกน่ะ”

“ผมไม่ได้หน้ำด้ำนแบบคุณ โทษที” กรณ์หันมำสนใจเบนโตะ
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ตรงหน้ำตัวเองต่อ “ว่ำแต่คุณไม่มีเพื่อนมำทำนข้ำวหรือไง ถึงต้อง

ให้ผมมำทำนด้วยแบบนี้”

“มีสิ ก็คุณไงเพื่อนผม” ผมยักคิ้ว “เพื่อน with benefits”

“นี่คุณยังไม่เลิกชวนผมเข้ำลัทธิเดียวกับคุณอีกเหรอ ชวนไป

ก็เปล่ำประโยชน์น่ำ”

ผมไหวไหล่ “ไม่เลิกง่ำยๆ หรอกครับ”

“...”

“ยิ่งได้มำยำกก็ยิ่งชอบ” ผมบอกทีเล่นทีจริง “อยำกได้เฉยๆ 

แต่ไม่อยำกได้เป็นเจ้ำของนะ”

กรณ์เท้ำคำงมองหน้ำผม “คุณนี่มันคนประเภทไหนกัน แต่

เอำเถอะ หลงัจำกนีผ้มคงไม่ต้องเจอหน้ำคณุแล้ว รบีๆ กินส่วนของ

คุณให้หมดเสียทีเถอะ เรำจะได้แยกย้ำยกันไปเสียที”

ผมกินข้ำวช้ำลงกว่ำเดิมหลังจำกที่เขำบอก ยิ่งเห็นเขำท�ำท่ำ

หงดุหงดิผมกย็ิง่สนกุมำกขึน้ พอกนิข้ำวกนัเสรจ็แล้ว ผมก็วนรถกลับ

ไปส่งกรณ์ที่โรงพยำบำลอีกครั้ง เพรำะเขำจอดรถทิ้งไว้ที่นั่น

ก่อนที่กรณ์จะลงจำกรถผมไป เขำก็ยื่นมือมำตรงหน้ำผม 

“โทรศัพท์ผม”

นี่ไม่คิดจะลืมเลยใช่ไหม อุตส่ำห์เก็บเงียบมำตลอดทำงเลย

นะเนี่ย

ผมหยิบโทรศัพท์ของกรณ์ออกมำจำกกระเป๋ำเสื้อแล้วส่งคืน 

ให้เขำ “อะ อำหำรวันนี้อร่อยมำก ครำวหน้ำ...”

“ไม่มีครำวหน้ำแล้วชนกันต์”

“โอ้โห ตดัขำดได้แบบไร้เยือ่ใยยิง่กว่ำผมอกีนะคณุ” ผมกระตกุ

ยิ้ม “แต่ควำมจริงแล้ววันนี้ผมวำงแผนไว้แบบนี้นะเนี่ย”

“อะไรของคุณ”
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“กช็วนคณุไปกนิอำหำรญีปุ่่นไง เสรจ็แล้วกช็วนไปร้องอไิตต่อ

ที่ห้อง”

เขำกระตุกยิ้มหยัน “คุณบอกว่ำคืนนี้จะกลับไปท�ำทีสิสต่อที่

ห้อง ผมจ�ำได้”

“อดเลย”

“ขอบคุณที่เอำโทรศัพท์มำคืนนะ ผมไปละ” 

เขำเปิดประตูลงจำกรถไป ผมโบกมือบ๊ำยบำยให้เขำหย็อยๆ 

มองเขำเดินจำกไปแล้วเหยียบคันเร่งออกมำ

ผมไม่ได้อยำกเป็นเจ้ำของกรณ์ ไม่เคยมีควำมคิดอยำกเป็น

ของของใครหรือผูกมัดกับใครหน้ำไหนทั้งนั้น กำรที่ผมอยำกให้เขำ

มำเป็น Friends with benefits กับผม มันก็เหมือนเคสของธนูนั่น

แหละ เพียงแต่ว่ำธนูตอบตกลง แต่กรณ์ตรงกันข้ำม

ยิ่งได้มำยำก ก็ยิ่งชอบ

มนัดทู้ำทำยด ีหลงัจำกทีผ่มแทบจะไม่เคยเจอเรือ่งท้ำทำยใน

ชีวิตเลย 

เขำจะตอบตกลงผมไหม...ใครจะรู้ แต่อย่ำงที่บอกไปว่ำมันก็

เป็นแค่เรือ่งท้ำทำยอย่ำงหนึง่ในชวิีต เพรำะถ้ำสดุท้ำยแล้วไม่ได้ ผม

ก็ไม่เอำ

ผมกลบัมำถงึคอนโดประมำณห้ำทุม่นดิๆ หยิบโทรศพัท์มำดู

แล้วกดส่งสติกเกอร์ไปให้เจ้ำของไลน์ที่ชื่อ ‘Korn’ แค่คืนเดียวที่

โทรศัพท์ของเขำอยู่กับผม ผมก็เพิ่มช่องทำงกำรติดต่อที่จ�ำเป็น 

ของเขำไปหมดแล้ว ทั้งเบอร์โทรศัพท์และไลน์ ดีแค่ไหนท่ีผมไม่

ละลำบละล้วงถึงขั้นเฟซบุ๊ก อินสตำแกรม และทวิตเตอร์

ไม่นำนเสียงแจ้งเตือนไลน์ผมก็ดังขึ้น

Korn: ผมจะบล็อกคุณ! 
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เขาแค่ขู่จะบล็อกผม แต่เอาเข้าจริงเขาก็ไม่ได้บล็อก

เมือ่คนืผมส่งข้อควำมไปรำตรสีวสัดิเ์ขำ เขำยังกดอ่ำนอยู่เลย 

เพียงแต่ไม่ได้ส่งอะไรกลับมำ

ครืด...ครืด...

โทรศัพท์ผมส่ัน ท�ำตัวเป็นนำฬิกำปลุกอย่ำงดีทั้งที่ผมไม่

ต้องกำรให้ใครมำรบกวนในเวลำเช้ำแบบนี ้ผมยืน่มอืไปตะปบโทรศพัท์

ที่ยังสั่นเป็นเจ้ำเข้ำไม่หยุด มองดูหน้ำจอเล็กน้อยก่อนจะกดรับ

“ว่ำไงนู”

“พีก่นัต์ยงัไม่ต่ืนเหรอครบั นโูทร. มำกวนเวลำนอนพีห่รอืเปล่ำ”

“พี่ตื่นแล้วครับ นูโทร. มำมีอะไรหรือเปล่ำ”

“นูแค่คิดถึงพี่” ผมลุกขึ้นมำนั่งพิงหัวเตียง “ไปหำได้ไหม  

วิดีโอคอลก็ได้”

“อย่ำเลย เรำคุยกันเมื่อวำนแล้วนะ” ผมไม่เคยปิดช่องทำง 

กำรตดิต่อกบัคนเก่ำๆ เพรำะส่วนใหญ่แล้วทกุคนกย็นิดกีบักำรนอน

ด้วยกนัเพยีงฉำบฉวยแล้วจำกกนัไป ไม่มีใครพยำยำมย้ือผมไว้แบบ

ธนู “เดี๋ยวพี่จะไปอำบน�้ำแล้วครับ แค่นี้ก่อนนะนู”

“พีก่นัต์จะตดัขำดกนัแบบนีจ้รงิๆ เหรอ พีก่นัต์ไม่ต้องรกันกูไ็ด้ 

แต่ให้นูไปหำพี่บ่อยๆ เหมือนเดิมเถอะครับ นูขอร้อง”

“อย่ำท�ำให้พีล่�ำบำกใจสนิ ูแค่นีก่้อนนะ แล้วอย่ำโทร. มำอกี”

“พี่กันต์!”

ผมกดตัดสำยธนูไป ก่อนจะกดบล็อกเบอร์โทรศัพท์ของธนู

เพ่ือเป็นกำรยืนยนัจดุยนืของตัวเอง ผมลกุไปอำบน�ำ้แต่งตวั เหลอืบ

ตำมองนำฬิกำอีกทีก็พบว่ำตอนนี้สิบเอ็ดโมงกว่ำแล้ว ตั้งใจจะออก

ไปหำอะไรกนิแล้วขบัรถเล่นสกัชัว่โมง แต่ไอ้ทอ็ปกลบัส่งข้อควำมมำ

หำผมเสียก่อน
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Toptap: วันนี้ไปไหม

ไม่ต้องบอกว่ำไปไหน ผมก็รู้ใจมันทุกเมื่อ

Chonnakan: ไป

Toptap: พูดง่ายดีจัง

Toptap: เจอกันที่เก่าเวลาเดิม

ท่ีเก่ำเวลำเดิม...ผมค�ำนวณเวลำคร่ำวๆ ในหัว อีกตั้งเก้ำ

ชัว่โมงกว่ำจะถงึเวลำสขุสนัต์ พอมจีดุมุง่หมำยในใจแล้ว กำรกลบัไป

นอนรอเวลำที่คอนโดเฉยๆ จึงกลำยเป็นเรื่องยำกไปเลย เพรำะ

ฉะนัน้ผมต้องหำอะไรท�ำฆ่ำเวลำ แล้วผมกค็ดิอะไรไม่ออก นอกจำก

กำรไปหำอะไรสนุกๆ ท�ำที่โรงพยำบำล

ผมท�ำประวัติผู้ป่วยและนั่งรออยู่หน้ำห้องตรวจรำวๆ สี่สิบ

นำทีได้ พยำบำลคนหนึ่งก็ขำนชื่อผมให้ไปเข้ำตรวจ ผมเจำะจง 

คณุหมอคนนีโ้ดยเฉพำะ เพรำะถ้ำเป็นคณุหมอท่ำนอืน่ ผมก็ไม่รูจ้ะ

เข้ำไปหำเขำท�ำไม ป่วยกไ็ม่ได้ป่วย แต่ดนักระเหีย้นกระหอืรอือยำก

จะมำพบหมอ

“เชิญเลยค่ะ” 

พยำบำลเปิดประตูห้องตรวจให้ผมเข้ำไป ผมกล่ำวขอบคุณ

เธอเบำๆ แล้วเดินเข้ำไปในห้องตรวจสี่เหลี่ยมจัตุรัส คุณหมอกรณ์

ก�ำลังจดอะไรยุกยิกในแผ่นกระดำษ พอผมเดินไปหยุดหน้ำโต๊ะเขำ 

เขำก็เงยหน้ำขึ้นมำมองผม

“คุณ!”

“สวัสดีครับคุณหมอ”

“คณุมำ...” กรณ์เหมอืนจะอ้ำปำกต่อว่ำผม แต่แล้วเขำก็เงยีบ

ไป หนัไปมองพยำบำลสำวทีย่นือยูข้่ำงโต๊ะตวัเองแทน “ผมอยำกได้

ปำกกำด้ำมใหม่ครับ ช่วยไปหำมำให้สักด้ำม...เอ๊ย สักหลำยๆ ด้ำม
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ได้ไหมครับ”

“อ๋อ ได้ค่ะคุณหมอ” พยำบำลคนนั้นรับค�ำ ก่อนจะออกจำก

ห้องตรวจในวินำทีถัดไป นี่คือวิธีกำรไล่ ก.ข.ค. ทำงอ้อมของเขำ 

ใช่ไหม ตลกดีจัง

พอในห้องตรวจเล็กๆ นีเ้หลือเพยีงผมกับหมอกรณ์ เขำก็เริม่

เปิดปำกก่อน 

“คุณมำที่นี่ท�ำไม ชนกันต์”

“อย่ำเสียงดังสิครับหมอ เดี๋ยวคนไข้ด้ำนนอกก็ได้ยินหมด

หรอก”

กรณ์พ่นลมหำยใจ “แล้ววันนี้คุณป่วยเป็นอะไร ซิฟิลิส? 

หนองใน? หรือว่ำ...”

“โธ่ กรณ์ครับ ผมป้องกันทุกครั้งน่ำ พูดแบบนี้ผมเสียหำยนะ

เนี่ย”

“แล้วมำท�ำไม”

“ผมแค่เหงำๆ ไม่มีอะไรท�ำ ก็เลยหำเรื่องมำหำคุณเฉยๆ”

“ไปหำน้องนูน่ำของคุณสิ ที่นี่มันโรงพยำบำล” 

ผมไหวไหล่อย่ำงไม่ยี่หระกับค�ำพูดของเขำ “ผมเคลียร์กับธนู

แล้ว ขอย�้ำก่อนนะครับว่ำที่ผมเลิกยุ่งกับเขำไม่ใช่เป็นเพรำะคุณ แต่

มันแค่ถึงก�ำหนดที่ผมตกลงไว้กับธนูแล้ว”

“สรุปคือคุณแค่เซ็งๆ เลยมำหำเรื่องปั่นประสำทผมใช่ไหม” 

กรณ์เท้ำคำงมองหน้ำผม 

“ใช่ครับ ตำมนั้นเลย”

“งั้นก็เชิญออกไปได้แล้ว ก่อนที่ผมจะเรียก รปภ. มำลำก 

ตัวคุณออกไป” กรณ์เอ่ยเสียงแข็ง “มันเสียเวลำคนไข้ท่ำนอื่น คุณ

รู้ตัวบ้ำงไหม”
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“พูดซะผมรู้สึกผิดเลยอะ” ผมยู่ปำก “ผมยอมออกไปก็ได้นะ 

แต่ผมแค่อยำกชวนคุณไปดื่มด้วยกันคืนนี้ ที่บำร์เดิม สักสำมทุ่ม”

เขำขมวดคิ้วฉับ

“ไม่ต้องห่วงหรอก เพื่อนผมก็ไปด้วย”

“ผมไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นเสียหน่อย” 

ผมยิ้ม “งั้นแปลว่ำคุณตกลง เจอกันนะครับ หำโต๊ะไม่เจอก็

โทร. มำ คุณมีเบอร์กับไลน์ผมแล้วนี่ ผมจะเปิดเสียงรอรับสำยจำก

คุณเลย”

ผมลุกขึน้จำกเก้ำอีต้รงข้ำมกรณ์ เขำไม่ได้ว่ำอะไรหลงัจำกน้ัน 

ปล่อยให้ผมเปิดประตูห้องตรวจแล้วเดินสวนกับพยำบำลที่ไปเอำ

ปำกกำให้กรณ์พอดี

“อ้ำว ตรวจเสร็จแล้วเหรอคะ”

“เขำคงไม่ต้องใช้ปำกกำแล้วมั้งครับคุณพยำบำล”

“คะ?” 

“แล้วเขำกร็กัษำจนผมหำยแล้วด้วย” ผมเอีย้วคอไปมองกรณ์

ซึง่มองตรงมำยงัผมพอด ี“อำกำรเหงำน่ะ มันหำยได้ไว เพียงแค่เจอ

หน้ำนั่นแหละ”

ผมยกัคิว้ให้เขำแล้วเดนิห่ำงออกมำ ไม่รูว่้ำมค่ีำตรวจหรอืเปล่ำ 

แต่ผมก็เดินออกมำจำกโรงพยำบำลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมไม่ได้

คำดหวังให้กรณ์รู้สึกอะไรกับค�ำพูดของผมหรอกนะ ผมก็แค่อยำก

พูด เพรำะเวลำเห็นสีหน้ำไม่ค่อยรับมุกของเขำแล้วผมรู้สึกตลกดี  

อีกอย่ำงเขำไม่น่ำจะเขินค�ำพูดอะไรเทือกนี้อยู่แล้วด้วย คนอย่ำง 

กรณ์น่ะ เขำน่ำจะอยำกเตะปำกผมแตกมำกกว่ำ
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ตอนนีเ้ป็นเวลาสามทุม่กว่าๆ เกอืบส่ีทุ่มแล้ว คนท่ีนดัผม

ไว้อย่ำงไอ้ท็อปน่ะมำแล้ว แต่คนที่ผมนัดไว้อย่ำงคุณหมอกรณ ์

ยงัไม่มำ หยบิโทรศพัท์มำดหูลำยต่อหลำยครัง้กย็งัไม่มเีสยีงเรยีกเข้ำ 

หรือแม้แต่จะส่งข้อควำมมำบอกกันสักนิดก็ไม่มี นี่เขำคงไม่ใจด�ำ 

ถึงขนำดเบี้ยวนัดแล้วไม่ยอมบอกกันก่อนใช่ไหม

หรือจะใจด�ำจริงๆ วะ

“สรุปเหยื่อมึงจะมำไหมวะ จะสี่ทุ่มละเนี่ย” ท็อปถำมผม

“ใช้ค�ำว่ำเหยื่อเลยเหรอวะ” ผมหัวเรำะเบำๆ มองดูหน้ำจอ

โทรศัพท์ที่ยังคงนิ่งสนิทอีกครั้ง “คงไม่มำแล้วมั้ง ป่ำนนี้แล้วอะ”

“จริงจังเหรอวะคนนี้ ปกติมึงไม่ค่อยชวนใครไปไหนมำไหน 

ชวนแค่เข้ำห้องอย่ำงเดียวนี่หว่ำ”

“ไม่ได้จรงิจงัอะไรทัง้นัน้น่ะ กแ็ค่อยำกลองดวู่ำจะใจแขง็ได้สกั

แค่ไหนกันเชียว”

“ปกติเจอแต่คนที่ตรงข้ำมกับคนนี้ทุกอย่ำงว่ำงั้นเถอะ” ท็อป

หยิบแก้วไวน์ขึ้นมำดื่ม “ระวังนะ เล่นกับควำมสัมพันธ์แบบนี้มัก 

ไม่ตำยดี”

ผมแค่นหวัเรำะ “ใครๆ กท็�ำกนัเปล่ำวะ พวกฝรัง่น่ะเยอะแยะ”

“พวกเจ็บปำงตำยก็เยอะแยะเหมือนกัน อย่ำงน้อยก็ธนูคน

หนึ่งละ”

ผมยกแก้วไวน์ขึน้จบิ “ช่วยไม่ได้นีห่ว่ำ เรำตกลงกันไว้แล้ว เขำ

ควรท�ำใจตัง้แต่แรกก่อนจะนอนกบัก ูแล้วกกูไ็ม่ได้บงัคบัเขำเสยีหน่อย”

“กูก็ไม่ได้ว่ำอะไรนะ เป็นสิทธิ์ของมึง” 

ผมเงียบไป นั่งมองโทรศัพท์ตัวเองครู่หนึ่งก่อนจะได้ยินเสียง

ท็อป 

“เฮ้ย ใช่คนนั้นเปล่ำวะ ที่มึงรออยู่อะ”
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ผมหันไปมองตำมสำยตำท็อป เห็นกรณ์ก�ำลังเดินมองซ้ำย

มองขวำใกล้เข้ำมำเรือ่ยๆ ผมยิม้อย่ำงพงึพอใจ ส่งข้อควำมไปหำเขำ

แทนที่จะตะโกนเรียก

Chonnakan: มองมาตรงเก้านาฬิกาครับ

กรณ์ก้มอ่ำนข้อควำมผมเพยีงครูเ่ดยีวกหั็นมำสบตำผมเข้ำจน

ได้ ใบหน้ำนิง่ๆ ของเขำยงัคงฉำบด้วยควำมไม่แคร์ใครบนโลกดงัเดมิ 

ขนำดผมยิ้มให้เขำแล้ว เขำยังไม่ยอมยิ้มตอบอะคิดดู

“นึกว่ำคุณจะไม่มำแล้วนะครับ”

“เกือบไม่มำแล้วเหมือนกัน”

“ใจร้ำยชะมัด คนอะไร” ผมหัวเรำะ ชี้ไปยังท็อปซึ่งนั่งอยู่ข้ำง

ผม “นี่เพื่อนผมครับ ชื่อท็อป ส่วนท็อป นี่กรณ์ คนที่กูเล่ำให้ฟัง”

“ยินดีที่ได้รู้จักครับคุณกรณ์” ท็อปว่ำ

“เหมือนกันครับ”

“นั่งก่อนสิคุณ” 

ผมดึงเก้ำอี้ข้ำงผมอีกตัวหนึ่งให้กรณ์นั่ง เขำนั่งลงแล้วหันไป

สั่งเมนูเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับบริกรหนุ่มทันที พอเขำสั่งเสร็จผม 

ก็เริ่มถำม 

“คุณเพิ่งเลิกงำนเหรอ ผมโทร. ไปหำคุณแล้วไม่ยอมรับสำย

ผมอะ”

“ตอนนั้นขับรถอยู่ เห็นแล้วละ แต่ไม่อยำกรับ”

“วันหลังโทร. กลับมำสักหน่อยก็ได้ครับ ผมไม่ว่ำหรอก” ผม

ไหวไหล่ “เอ้อ ท็อป ไหนมงึว่ำอยำกปรกึษำหมอเรือ่งโรคตบัแขง็ไม่ใช่

เหรอวะ นี่ไง หมอมำนั่งตรงหน้ำมึงแล้วเนี่ย”

ทอ็ปเกำหวัแกรก “คอื...มงึจะให้กปูรกึษำหมอเรือ่งโรคตบัแขง็

ในบำร์เนี่ยนะ”
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“ไม่เหน็เป็นไรนีห่ว่ำ” ผมไหวไหล่ หันไปขยำยควำมให้กรณ์ฟัง 

“พอดีพี่ชำยท็อปเป็นโรคตับแข็งน่ะครับ คุณพอจะแบ่งปันควำมรู ้

พอเป็นวิทยำทำนให้ท็อปได้บ้ำงไหมล่ะ”

กรณ์ส่งเสียงหัวเรำะในล�ำคอ “ได้สิ คุณอยำกรู้อะไรเกี่ยวกับ

โรคตับแข็งล่ะ”

แล้วกรณ์กับท็อปก็เริ่มคุยกัน ผมไม่ค่อยได้สนใจฟังนักหรอก

ว่ำกรณ์พูดเร่ืองอะไรบ้ำง เพรำะเอำแต่สนใจแสงสเีสยีง และท่ำทำง

กำรพูดจำอย่ำงฉะฉำนของหมอกรณ์มำกกว่ำ ผมน่ะไม่มคีวำมรูเ้รือ่ง

โรคตับแข็งพอจะไปดีเบตกับกรณ์ได้หรอกนะ แต่ถ้ำเป็นเรื่องหุ้น  

อันนี้ก็ไม่แน่

“เข้ำใจเยอะขึ้นมำกเลยครับหมอกรณ์ ขอบคุณคุณมำกนะ”

“ไม่เป็นไรหรอกครับ ข้องใจตรงไหนก็มำถำมผมได้”

“ดีเลยครับ ขอไลน์คุณไว้ได้ไหม”

“อ๋อ ได้สิ” กรณ์หยิบโทรศัพท์ตัวเองออกมำจำกกระเป๋ำ

กำงเกง

“เสียใจด้วยนะคุณ ท็อปมันชอบผู้หญิงน่ะ” ผมแทรกขึ้นมำ

ก่อนที่ทั้งคู่จะแลกไลน์กัน กรณ์ดูไม่สนใจค�ำพูดของผม เปิดคิวอำร์

โค้ดให้ท็อปสแกนเสียอย่ำงนั้น

พอสแกนเสรจ็ กรณ์กห็นัมำมองหน้ำผม “ผมไม่สนเสียหน่อย 

ผมมีเพื่อนได้ทุกเพศสภำพนั่นละ”

แหม ทีกับผมละไม่เห็นจะนับเป็นเพื่อนเลย

รอก่อนเถอะ เพือ่นเฉยๆ ผมกไ็ม่ได้อยำกเป็นเสยีหน่อย มนั

ต้องเพื่อน with benefits เท่ำนั้น!



~ Forever Night Stand คืนเดียวไม่พอ ~

Chapter 3

ซีซาร์สลัดกับสลัดไม่ปล่อย 
อันไหนอร่อยกว่ากัน

สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากผู้ชายตรงหน้าตอนนี้คือ เขาเป็นคน

ไม่ค่อยชวนใครพูดเท่ำไหร่ แต่ก็ไม่ได้แสดงท่ำทีอึดอัดเวลำที่ผมกับ

ทอ็ปชวนคยุ กำรตอบค�ำถำมของเขำเป็นไปอย่ำงสบำยๆ และดคูลู

ในระดับหนึ่ง

“กูไปเข้ำห้องน�้ำนะ เดี๋ยวมำ” ท็อปลุกจำกเก้ำอี้แล้วเดินห่ำง

ออกไป ในเวลำนี้จึงเหลือเพียงผมกับกรณ์ที่เอำแต่สนใจโทรศัพท์ 

ในมือตัวเองมำกกว่ำ

“นี่คุณ ดูอะไรอยู่น่ะ” ผมพยำยำมชะเง้อคอมองหน้ำจอ

โทรศพัท์เขำ แต่เขำกลบัคว�ำ่หน้ำจอลงกบัโต๊ะเหมอืนไม่อยำกให้ผม

ยุ่งเรื่องนี้

“เปล่ำนี่ ไม่ได้ดูอะไร”

ผมหร่ีตำ “ฮั่นแน่ ที่แท้ก็แอบดูภำพผู้ชำยคนน้ันในอัลบัม 

ตัวเองใช่ไหมล่ะ คุณปิดผมไม่ได้หรอกน่ำ”

สีหน้ำกรณ์ฉุนกึกในทันใด “นี่คุณแอบดูโทรศัพท์ผมเหรอ 
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มำรยำทคุณหำยไปไหนหมดเนี่ย”

“อย่ำเพิง่ว่ำผมสกิรณ์ ดแีค่ไหนแล้วทีผ่มไม่ลบรปูผูช้ำยคนน้ัน

ในโทรศัพท์ให้คุณด้วยน่ะ”

“ถ้ำคุณลบ คุณเจอดีแน่”

ผมรบีจปุำก “ยงัไม่ทนัได้ลบเลย โวยวำยซะแล้ว แต่ผมจะบอก

อะไรให้คุณรู้ไว้อย่ำงนึงนะกรณ์ คุณน่ะลืมเขำไม่ได้หรอก ถ้ำคุณยัง

เก็บภำพพวกนั้นไว้ดูต่ำงหน้ำ เข้มแข็งหน่อยสิ แล้วลบภำพพวกนั้น

ออกไป คุณก็เห็นไม่ใช่เหรอว่ำเขำมีแฟนเด็ก ชีวิตแฮปปีขนำดไหน”

“เรื่องของผม”

“แต่เรื่องของคุณ ฝ่ำยนั้นไม่รับรู้ด้วยไม่ใช่เหรอ”

“...”

“ถำมจริงเถอะ เขำรู้บ้ำงหรือเปล่ำว่ำคุณเฮิร์ตอยู่น่ะ เขำรู้ 

บ้ำงไหมว่ำคุณก�ำลังแอบมองภำพเขำแล้วเก็บเอำไปเพ้อฝัน ท้ังท่ี

ควำมจริงแล้วคุณไม่มีสิทธิ์เลยด้วยซ�้ำ”

“...”

“ในขณะที่คุณไม่มีควำมสุขเพรำะเขำ แต่เขำมีควำมสุขโดย 

ไม่ต้องพึ่งคุณเลย”

“...”

“ทนเจ็บอยู่ท�ำไมอะคุณ”

ผมไม่รู ้หรอกว่ำที่ผมพูดไปนั้นกระทบเข้ำหูกรณ์มำกน้อย 

แค่ไหน หรือว่ำสิ่งที่ผมพูดออกไปผิดหรือถูก กรณ์เงียบไปนำนมำก

จนผมคิดว่ำสิ่งที่ตัวเองพูดไปคงเปล่ำประโยชน์ หยิบแก้วไวน์ขึ้นมำ

จบิแล้วปล่อยตัวเองไปกบัเสียงเพลงรอบข้ำง แต่แล้วกรณ์ก็เงยหน้ำ

ขึ้นมองผมแล้วส่งโทรศัพท์มำให้

“ลบให้หน่อย”
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“หือ”

เขำยัดโทรศัพท์ใส่ฝ่ำมือผม เมื่อเห็นว่ำผมไม่ยอมย่ืนมือมำ

รับไปเสียที “บอกว่ำให้ลบให้หน่อยไง”

“คุณเอำจริงเหรอ นี่เมำหรือเปล่ำ”

“ก็คุณบอกผมเองนี่ว่ำให้ลบ แต่โทษที ผมไม่ได้ใจแข็งขนำด 

ทีจ่ะกดลบรูปด้วยตวัเอง เพรำะงัน้คณุช่วยลบรปูภำพเขำออกไปจำก

โทรศัพท์ผมที”

“คุณต้องสัญญำกับผมก่อนนะ” ผมหันไปมองหน้ำกรณ์ ยก 

นิว้ก้อยไปตรงหน้ำเขำเพือ่ปฏญิำณปำกเปล่ำ “ถ้ำผมลบรปูเขำออก

จำกโทรศัพท์คุณแล้ว คุณจะไม่โวยวำยผมทีหลัง”

เขำจ้องนิ้วก้อยของผม ก่อนจะยื่นนิ้วก้อยยำวๆ ของตัวเอง

มำเกี่ยวไว้ “ผมสัญญำ”

ไม่น่ำเชื่อว่ำคนอย่ำงกรณ์จะยอมฟังคนอื่นด้วย แบบนี้ค่อย

น่ำรักขึ้นมำหน่อย

ผมจัดกำรลบรูปคนคนนั้นออกจำกโทรศัพท์กรณ์จนเกลี้ยง  

ไม่ว่ำจะเป็นรูปเดี่ยวหรือรูปที่ถ่ำยคู่กับกรณ์ ผมก็ลบจนไม่มีเหลือ 

ภำพที่เหลืออยู่มีเพียงภำพเซลฟี่ของเขำและภำพถ่ำยวิวทิวทัศน์

ทั่วไป

“ผมลบภำพให้คุณหมดแล้ว ในถังขยะก็ลบให้แล้วด้วย จะได้

ไม่ต้องแอบกูค้นืมำ” ผมส่งโทรศพัท์คนืให้เขำ “ส่วนเรือ่งลบเขำออก

ไปจำกใจน่ะ มันเป็นหน้ำที่ของคุณแล้วนะ”

กรณ์หยิบโทรศัพท์ของตัวเองไปจำกมือผม “ผมท�ำใจเรื่องนี้

ได้แน่ คุณคอยดูสิ”

“ให้ผมคอยดูคุณงั้นเหรอ นี่แปลว่ำคุณจะให้ผมเข้ำมำยุ่งกับ

ชีวิตคุณแล้วงั้นสิ”
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“ไม่ต้องคอยดูก็ได้ ถ้ำคุณไม่อยำกน่ะ”

“โฮ่ อยำกสิคุณ แหม แอลกอฮอล์เข้ำปำกทีไร คุณไวไฟทุกที

เลยนะ”

“ตลก” เขำเอ็ดผมเบำๆ ผมจึงหัวเรำะค�ำพูดเย็นชำของเขำ

โดยไม่คิดจะตอบโต้อะไรอีก ไม่นำนท็อปก็เดินกลับมำที่โต๊ะ

“หำยไปนำนเชียวนะ” ผมทัก

“โทษท ีท้องไม่ค่อยดว่ีะ” ทอ็ปเตรยีมจะคว้ำแก้วไวน์ขึน้มำจบิ 

แต่ถูกกรณ์ดึงไว้เสียก่อน

“คนท้องเสียไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นม แล้วก็

พวกชำ กำแฟนะครับ”

ท็อปหันมำมองผมหน้ำเจื่อน “อ้ำว ซวยแล้ว หมอทักมำ 

แบบนี้ กูก็ต้องหยุดกินอะดิ”

“เออ กลับบ้ำนไปนอนไปมึงอะ” ผมไล่มัน “ขับรถไหวไหม  

ให้กูไปส่งเปล่ำ”

“ไม่ต้องอะ กไูหว เซง็เลย” ทอ็ปลกุขึน้ยนือกีครัง้ “ไว้ครำวหน้ำ

มำเจอกันอีกนะครับหมอกรณ์”

“ครับ ได้เลย”

ผมมองท็อปเดินห่ำงออกไปจนพ้นสำยตำแล้ว ถึงได้หันมำ

มองหน้ำกรณ์อีกครั้ง “ทีท็อปชวน ตอบตกลงอย่ำงไวเลยนะครับ

หมอ”

“ก็เห็นควำมส�ำคัญแล้วใช่ไหมล่ะชนกันต์” 

กรณ์กระตุกยิม้พลำงยกแก้วไวน์ขึน้มำจบิอย่ำงไม่ย่ีหระอะไร 

เห็นแบบนี้แล้วอยำกท�ำให้เห็นควำมส�ำคัญของผมเสียจริงๆ เชียว 

ไม่เคยมีใครปฏิเสธคนอย่ำงชนกันต์มำก่อนเลยนะครับ แล้วคุณน่ะ 

เป็นคนประเภทไหนกัน คุณหมอกรณ์
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ถึงแสงสีในบำร์แห่งนี้จะละลำนตำพอสมควร แต่ผมก็พอจะ

เห็นใบหน้ำขึ้นสีของเขำ เรำดื่มต่อกันอีกสักพัก จนเวลำล่วงเลย

เข้ำไปเกือบเที่ยงคืน

“ไม่ดื่มแล้วเหรอคุณ” ผมถำมเมื่อเห็นคนข้ำงๆ เริ่มวำงมือ

จำกแก้วไวน์แล้ว

“ไม่ละ ผมต้องขับรถ”

“ให้ผมไปส่งคุณก็ได้ ผมยังชิลอยู่เลย”

“ผมว่ำผมจะกลับแล้ว”

“รีบจัง”

“พรุ่งนี้ผมต้องไปท�ำงำนแต่เช้ำนะ เดี๋ยวไม่ตื่น”

กรณ์ว่ำไว้แค่นั้น ก่อนจะยกมือเรียกบริกรมำคิดเงิน เรำ 

แย่งกันจ่ำยพักหนึ่ง จนในที่สุดผมก็เป็นฝ่ำยได้เลี้ยงเขำสมใจ

“งั้นผมไปนะ” ผมยกมือโบกบ๊ำยบำยเขำ เตรียมจะแยกกัน

หน้ำบำร์ แต่กรณ์ดันขยับเท้ำมำขวำงหน้ำผมไว้เสียก่อน 

อะไรวะเนี่ย ถ้ำเมำแล้วจะมำโวยวำยเรื่องที่ผมยุให้เขำลบรูป

ผู้ชำยคนนั้นออกไป ผมไม่รับรู้ด้วยนะเว้ย

“เรื่องที่คุณบอกอะชนกันต์”

“ครับ?”

“ผมตกลงจะเป็น Friends with benefits กับคุณ”

“หือ เอำจริงดิ”

“ผมยอมตกลงด้วยแล้ว เกิดอยำกเปลี่ยนใจขึ้นมำกะทันหัน

หรือไง”

“เปล่ำคุณ ผมไม่ได้เปล่ียนใจ แต่ผมแค่ก�ำลังสงสัยว่ำท่ีคุณ

ยอมตอบตกลง เป็นเพรำะคุณเมำหรือเปล่ำ”

“ผมเมำ” 
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นั่นไง แล้วจะรีบตกลงท�ำไมวะ... 

“แต่ผมมีสติ ผมรู้ว่ำตัวเองก�ำลังพูดอะไรอยู่ แล้วก็ตัดสินใจ 

ผิดพลำดขนำดไหน”

ค�ำว่ำตัดสินใจผิดพลำดขนำดไหนท�ำให้ผมรู้สึกเหมือนโดน

ท้ำทำยขึ้นมำกะทันหัน ถึงกรณ์จะบอกว่ำกำรตัดสินใจมำคบกับผม

แบบ Friends with benefits เป็นกำรตัดสินใจที่ผิดพลำด แต่กรณ์ก็

พร้อมจะผิดพลำดไปกับผมแล้วนี่ อย่ำงที่คิดไว้เลย คนนี้ไม่เหมือน

คนอื่นจริงๆ ชักจะสนุกขึ้นมำแล้วสิ

“หึ พรุ่งนี้เช้ำผมจะโทร. ไปหำคุณอีกทีละกัน แล้วให้คุณตอบ

ใหม่ เผื่อคุณอยำกเปลี่ยนใจ ผมไม่รีบร้อนอยำกนอนกับคุณหรอก

ครับ”

ผมยักคิ้วให้เขำแล้วเดินไปยังรถออดี้ของตัวเอง ปล่อยให้ 

อีกฝ่ำยยืนนิ่งงันอยู่อย่ำงนั้น จนกระทั่งผมขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว

ผมมองไปนอกรถ เห็นเขำหันหลังเดินไปอีกทำงแล้วจึงร้อง 

“เยส!”

ส�ำเร็จไปหนึ่ง

เสียงนาฬิกาปลุกในตอนเช้าปลุกผมตื่น ผมงัวเงียอยู่บน

เตยีงรำวๆ สบินำทจีงึฝืนลกุขึน้มำ ถ้ำไม่ตดิว่ำวนัน้ีมเีรยีนแต่เช้ำ ผม

คงไม่ต้องรีบลุกทั้งที่นอนไปได้ไม่กี่ชั่วโมงแบบนี้หรอก ง่วง

ผมขยีต้ำแล้วเตรยีมจะเดนิเข้ำห้องน�ำ้ ทว่ำสำยตำดนัเหลอืบ

ไปเหน็โทรศพัท์ของตัวเองเข้ำเสยีก่อน ผมเลยคว้ำมนัมำกดต่อสำย

หำใครบำงคน

ผมบอกเขำไว้ว่ำจะโทร. หำตอนเช้ำน่ะ เรื่องเมื่อคืนยังไม่

เรียบร้อยนี่นำ
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“ว่ำไง ผมรีบอยู่” 

ใช่ครับ ผมโทร. หำกรณ์

“เร่งจังเลยอะคุณ ผมอุตส่ำห์โทร. หำนะเนี่ย”

ได้ยินฝ่ำยนั้นถอนหำยใจเบำๆ กดเสียงตัวเองให้ต�่ำลงอีก

หน่อย “สรุปคุณมีธุระอะไรกับผม ชนกันต์”

“ผมโทร. หำคุณตำมสัญญำไงครับ ผมขอถำมคุณอีกครั้งนะ

กรณ์ คุณตกลงที่จะคบกับผมในสถำนะนั้นจริงๆ น่ะเหรอ”

“คุณนี่ประสำทหรือเปล่ำวะ ตอนผมยังไม่ได้ตอบตกลง คุณ

ก็คะยั้นคะยอผม แต่พอผมยอมตกลง คุณกลับถำมผมเหมือนไม่

อยำกได้แล้วงั้นน่ะ”

“ใครบอกคุณครับ ผมยังอยำกได้คุณอยู่นะ”

“อะแฮ่ม ผมอยู่ในโรงพยำบำล”

อยู่ในโรงพยำบำลแล้วพูดเรื่องนี้ไม่ได้หรือไง ผมแอบอมยิ้ม

ให้โทรศัพท์ อยำกเห็นหน้ำอีกฝ่ำยจังว่ำตอนนี้กลำยเป็นปลำดุก 

ชนสันเขื่อนไปหรือยัง 

“สรุปว่ำคุณตกลงใช่ไหม”

“อือ ถำมย�้ำอีกรอบเดียว ผมจะไม่ยอมแล้วนะ”

“โอ๋ๆ ไม่เอำสิครับ เปลี่ยนใจง่ำยเกินไปมันไม่ดีนะคุณ งั้น

เดี๋ยวเย็นนี้ผมเข้ำไปหำ อำจจะสักห้ำโมงเย็น ผมเลิกเรียนประมำณ

นั้นน่ะ”

“นี่ไม่คิดจะถำมผมสักค�ำเหรอว่ำผมเลิกงำนกี่โมง”

“จะเลิกงำนกี่โมงก็ไม่ส�ำคัญนี่ครับ ถ้ำผมเลิกก่อนผมก็ไปรอ

คุณ แต่ถ้ำคุณเลิกก่อนผม คุณก็แค่นั่งรอผมแถวๆ นั้น” ผมเดินไป

คว้ำผ้ำเช็ดตวัมำพำดบ่ำ “ตกลงตำมนีน้ะคณุ เดีย๋วผมต้องไปอำบน�ำ้

แล้ว ตั้งใจท�ำงำนนะครับ”
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“นี่ชน...”

ผมตัดสำยกรณ์อย่ำงอำรมณ์ดี ก่อนจะไปจัดกำรธุระส่วนตัว

ในห้องน�้ำ ได้ของเล่นใหม่ก็แบบนี้แหละ อำจจะอำรมณ์ดีในช่วง

แรกๆ สักหน่อย อย่ำถือสำกันเลยครับ

ผมเลิกเรียนประมาณสี่โมงคร่ึง เลิกเร็วกว่าที่คาดไว ้

นดิหน่อย เพรำะอำจำรย์ต้องไปรบัลกูทีเ่นร์ิสเซอร ีผมเดนิทอดน่อง

ไปตำมทำงเดินของอำคำรซ่ึงเชื่อมต่อไปยังลำนจอดรถ แต่แล้ว 

สองเท้ำผมก็ต้องชะงัก เมื่อสำยตำปะทะเข้ำกับร่ำงเล็กที่ยืนพิงรถ 

ออดี้ของผมอยู่

ฉิบหำย จะเดินหนีก็ไม่ทันแล้ว เพรำะธนูดันหันมำมองผม

พอดี

“พี่กันต์!”

เอำวะ คงต้องเจอกันอีกสักตั้ง 

“ไงนู มำท�ำอะไรในมอ มีกิจกรรมเหรอ”

ท่ีถำมกเ็พรำะเหน็ว่ำวนันีเ้ป็นวนัเสำร์ ปกตคิณะของธนูไม่ค่อย

นัดเรียนเพิ่มเท่ำไหร่ ถ้ำจะเข้ำมหำวิทยำลัยมำในช่วงวันหยุดสุด

สัปดำห์ ก็น่ำจะเป็นเพรำะมีกิจกรรมมำกกว่ำ

“เปล่ำครับ นูมำดักรอเจอพี่นั่นแหละ”

โอเค ชัดเจน...

“มีธุระอะไรกับพี่เหรอ”

ถำมไปอย่ำงนั้นเอง ทั้งที่ผมพอจะเดำได้อยู่แล้วว่ำธนูมำดัก

รอเจอผมท�ำไม

“ก็พี่กันต์บล็อกเบอร์ บล็อกไลน์ บล็อกเฟซบุ๊กนู นูก็ไม่รู้จะ

ติดต่อพี่กันต์ยังไงนี่ครับ”
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“อ๋อ ก็เลยมำใช้วิธีนี้กับพี่แทน”

“ทีกับคนก่อนๆ ของพี่กันต์ พี่กันต์ไม่เห็นต้องบล็อกขนำดนี้

เลย” ธนูโวยวำยผมพร้อมกับท�ำหนำ้เบ้ไปด้วย ถ้ำผมสะกิดเขำอีก

นิดเดียว น�้ำตำที่คั่งอยู่ในตำกลมของเขำคงจะแตกโพละออกมำ

“กถ้็ำนไูม่ยอมปล่อยพีไ่ปเสยีท ีพีก่ต้็องท�ำ แล้วทีพ่ีไ่ม่ได้บลอ็ก

คนอื่น ก็เพรำะพวกเขำจบก็คือจบไง” ผมจ้องหน้ำธนูเขม็ง พอเห็น

ว่ำเดก็ตรงหน้ำไม่มท่ีำทว่ีำจะแผลงฤทธิเ์ดชใส่ผมแล้ว ผมก็เบำเสยีง

ลง “นูเขยิบออกจำกรถพี่หน่อยครับ พี่จะกลับแล้ว”

“ให้นูกลับด้วยได้ไหม นูไม่ได้เอำรถมำ”

“ว่ำไงนะ”

“นูมำแท็กซี่” 

วำงแผนไว้แหง

“เรียกแท็กซี่กลับสิ”

“พี่กันต์ นูแค่ขอติดรถไปด้วยเองนะ”

ผมหนัไปมองหน้ำธนอูกีครัง้อย่ำงอ่อนใจ ถ้ำผมไม่ยอมให้เขำ

ติดรถไปด้วย เขำคงจะร้องไห้อยู่ตรงนี้แล้วประจำนผมลงเฟซบุ๊ก 

ตัวเองอย่ำงที่ชอบท�ำแน่ๆ ถึงเรื่องที่เขำประจำนผม ผมจะไม่ค่อย

สนใจเท่ำไหร่ก็เถอะ แต่ก็... 

“ครั้งนี้ครั้งสุดท้ำยนะนู จะไม่มีครั้งต่อไปอีก”

ธนูยิ้มกว้ำง “ขอบคุณครับพี่กันต์ พี่กันต์น่ำรักที่สุดเลย”

ธนกูระโดดกอดผมจนตวัลอย ผมรบีดนัร่ำงธนูออกไปจำกตวั

แล้วสั่งให้เขำขึ้นรถ

ผมตั้งใจจะขับรถพำธนูไปส่งที่คอนโดของเขำก่อนแล้วค่อย

ขับรถไปหำกรณ์ที่โรงพยำบำลตำมนัด แต่ดูเหมือนว่ำธนูจะไม่ยอม

ปล่อยให้ผมเป็นอิสระง่ำยๆ ทุกครั้งที่ผมบอกเขำว่ำจะพำไปส่งที่
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คอนโด เขำกจ็ะเฉไฉไปเรือ่งอืน่ จนกระทัง่ครัง้ล่ำสดุ เขำก็ยังไม่ยอม

แพ้

“แล้วพี่กันต์จะไปไหนต่อครับ”

“พี่มีนัด”

“กับพี่คนนั้นเหรอ คนที่ตัวสูงเกือบจะเท่ำพี่ ร่ำงใหญ่ไม่

บอบบำงคนนั้นน่ะเหรอครับ” 

นี่ธนูพยำยำมจะเอำกรณ์ไปเปรียบเทียบกับตัวเองอยู่ใช่ไหม

นะ

“คนนั้นแหละ” ผมพ่นลมหำยใจออกมำทำงปำก “เดี๋ยวพี่จะ

ไปส่งนูที่คอนโดก่อนแล้วกัน แล้วก็ไม่ต้องตำมพี่มำอีกล่ะ”

“นูไม่ได้เอำคีย์กำร์ดมำอะ ลืมอยู่ในห้อง นิติคอนโดก็ไม่อยู่

ด้วยมั้งครับ น่ำจะช่วงหัวค�่ำนั่นแหละกว่ำจะหำตัวเจอ” 

“แล้วนูจะให้พี่ท�ำไง ไปนั่งเล่นที่ไหนก่อนไหมล่ะ” บำงทีผม

อำจจะหย่อนเขำไว้ทีร้่ำนแมคโดนลัด์ แล้วปล่อยให้เขำนัง่แทก็ซีก่ลบั

คอนโดเอง

“พี่กันต์จะไปนั่งเป็นเพื่อนนูใช่ไหมครับ ถ้ำแบบน้ันก็ได้อะ” 

ธนูยิ้มอย่ำงอำรมณ์ดี แต่ผมชักจะไม่อำรมณ์ดีด้วยแล้ว

“พี่เพิ่งบอกนูไปเองนะว่ำพี่มีนัดกับพี่กรณ์”

“งั้นนูก็จะไปด้วย แค่ไปกินข้ำวไม่ใช่เหรอ กินด้วยกันสำมคน

ก็ไม่น่ำจะมีปัญหำอะไรนี่นำ” 

โอ้โห กัดไม่ปล่อยยิ่งกว่ำสุนัขพิตบูลก็น้องธนูนี่แหละครับ

“พ่ีไม่ได้นัดแค่กินข้ำวนะ เรื่องนี้นูก็รู้” ผมพูดออกไปตรงๆ  

หนัมำจ้องหน้ำธนอูย่ำงเอำเป็นเอำตำยในขณะทีส่ญัญำณไฟจรำจร

เปลี่ยนเป็นสีแดง

“นูรู้ แล้วนูก็ไม่ได้ห้ำมพี่ด้วย” ไม่มีสิทธิ์ห้ำมอยู่แล้ว... “แต่นู
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ขอแค่อยู่กับพี่จนกว่ำนิติคอนโดนูจะกลับมำ แล้วนูก็จะกลับทันที

เลย นูไม่ตำมพี่เข้ำไปในห้องนอนหรอกครับ นูสำบำน”

“ให้มันจริงนะ”

“นูไม่โกหกพี่หรอก”

ผมถอนหำยใจออกมำพรืดใหญ่ สงสัยคงต้องพ่วงธนูไป 

กินข้ำวเย็นด้วย แล้วค่อยไปส่งเขำที่คอนโด ผมหักรถเลี้ยวไปยัง 

โรงพยำบำลของกรณ์ กว่ำจะถึงก็ปำเข้ำไปห้ำโมงครึ่ง เลยเวลำนัด

ไปครึ่งชั่วโมง ผมไม่รู้ว่ำกรณ์จะเลิกงำนหรือยัง และถ้ำเลิกแล้วเขำ

จะยอมนั่งรอผมไหม

ธนเูดินตำมผมมำเงยีบๆ โดยไม่ทกัท้วงอะไร เขำดสูงบเสงีย่ม

ลงมำกหลังจำกที่ผมยอมให้เขำติดรถมำด้วย คงกลัวว่ำผมจะไล่เขำ

ลงจำกรถละมัง้ ซึง่ถ้ำผมอยำกท�ำ ผมกท็�ำได้สบำยๆ อยู่แล้ว ผมกด

ดูหน้ำจอโทรศพัท์ตวัเองอยูส่องสำมครัง้ กไ็ม่เหน็แจ้งเตอืนใดๆ จำก

บุคคลที่ชื่อกรณ์เลย

หรือจะยังไม่เลิกวะ

ผมตั้งใจว่ำจะไปนั่งรอเขำที่ร้ำนกำแฟร้ำนเดิมที่เคยนัดเจอ 

กรณ์ครำวทีแ่ล้ว และเม่ือเดนิไปถงึ ผมกป็ระหลำดใจนดิหน่อยทีเ่หน็

กรณ์นั่งรอผมอยู่ก่อนแล้ว

ยอมนั่งรอกันตำมค�ำสั่งด้วยว่ะ

“ไงคณุ” ผมเดนิเข้ำไปทกั กรณ์เงยหน้ำขึน้มำมองผมแล้วลำก

สำยตำไปยังธนู “อ้อ ผมคงต้องพำธนูไปด้วยนะ แค่ไปกินข้ำวน่ะ”

“อือ ได้สิ”

“แต่ไม่ต้องห่วงนะคุณ พอกินข้ำวเสร็จ ผมจะพำธนูไปส่งท่ี

คอนโด”

“ผมกไ็ม่ได้ว่ำอะไรนี”่ กรณ์ดดูโกโก้ของตวัเองครัง้หน่ึงแล้วลุก



~ Je’Nean ~

51

ขึ้นยืน “แล้วนี่คุณจะไปกินที่ไหน เดี๋ยวผมขับรถผมไปเองดีกว่ำ”

“ไม่ไปด้วยกันเหรอ ตอนเช้ำผมมำส่งคุณที่โรงพยำบำลก็ได้”

“ไม่ละ” กรณ์เหลือบตำไปมองธนู “ถ้ำผมนั่งรถไปกับคุณ ผม

กลัวจะมีใครบำงคนไม่พอใจผมน่ะ สรุปว่ำจะไปกินร้ำนไหน เดี๋ยว

ผมขับรถตำมไป”

ผมเตรียมจะอ้ำปำกบอกชื่อร้ำนกับกรณ์ ทว่ำเสียงเจื้อยแจ้ว

ของธนูกลับดังขึ้นมำเสียก่อน 

“นูอยำกกินอำหำรอิตำลี”

ผมกบักรณ์หนัไปมองหน้ำกนัโดยอตัโนมตั ิก่อนท่ีเรำท้ังหมด

จะได้ข้อสรุปว่ำจะไปกินอำหำรอิตำลีอย่ำงที่ธนูต้องกำร

ร้ำนอำหำรอติำลทีีธ่นบูอกอยูไ่ม่ไกลจำกโรงพยำบำลเท่ำไหร่ 

ขับรถประมำณสิบกว่ำนำทีก็มำถึง มันไม่ใช่ร้ำนอำหำรอิตำลีจ๋ำ

ระดับโรงแรมห้ำดำว คละๆ กันไประหว่ำงอำหำรอิตำลีกับอำหำร

ฝรั่งที่คนไทยคุ้นเคยเสียส่วนใหญ่

พอจดักำรสัง่อำหำรของใครของมนัเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว บรกิร

ก็เอ่ยทวนรำยกำรอำหำรให้ “รับเท่ำนี้นะครับ”

“นูอยำกกินซีซำร์สลัดด้วยครับพี่กันต์” นูหันมำท�ำหน้ำอ้อน

ใส่ผม

“อยำกกินก็สั่งสิ” ผมหันไปทำงบริกร “เพิ่มซีซำร์สลัดอีกหนึ่ง

นะครับ”

“นูแค่กลัวกินไม่หมดครับ พี่กันต์ต้องช่วยนูกินด้วยนะ”

“อือ รู้แล้วนำ่ ไม่ต้องเกำะแขนพี่ตลอดก็ได้” ผมแกะฝ่ำมือ

เล็กๆ ของธนูออก เหลือบตำมองกรณ์ที่ดูไม่สนใจอำกำรเรื่องมำก

ของธนูเลยสักนิด

“แล้ววันนี้คุณท�ำงำนเป็นไงบ้ำง” ผมหำเรื่องชวนกรณ์คุย
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“ก็เหมือนเดิมทุกวันน่ะ มีอะไรเหรอ”

“ผมแค่ชวนคุณคุยเฉยๆ ไง ถำมผมกลับบ้ำงสิคุณ”

“ไร้สำระน่ำ ถำมท�ำไม ผมไม่ได้อยำกรู้เสียหน่อย” 

เออ ให้ตำย

“ตำมมำรยำทไงครับ”

กรณ์ขมวดคิ้วฉับก่อนจะเปลี่ยนเรื่อง “อำหำรมำแล้ว”

อำหำรจำนเดียวสำมอย่ำงพร้อมกับซีซำร์สลัดอีกหนึ่งจำน

วำงลงตรงหน้ำพวกเรำ ผมกบักรณ์ส่ังสปำเกตตี ส่วนธนูสัง่ลำแซนญำ

กับสลัด

“พ่ีกันต์ครับ ทำนนี่หน่อยนะ นูจ�ำได้ว่ำพี่กันต์ชอบ” ธนูตัด

แบ่งลำแซนญำมำให้ผม

“นูกินเถอะ พี่ไม่ค่อยหิวหรอก”

“แต่พี่กันต์ดูผอมลงนะครับ ช่วงนี้เรียนหนักใช่ไหมล่ะ”

เรียนหนักอำจเป็นเรื่องรอง แต่ดื่มหนักอะเป็นเรื่องหลัก

กรณ์เหลือบตำมองผมกับธนูเป็นระยะๆ ถึงเขำจะไม่แสดง

สีหน้ำร�ำคำญอะไรเลยสักนิด แต่ผมก็อดเกรงใจเขำไม่ได้ มื้อนี้ผม

ควรได้เปิดอกคุยกับกรณ์ ไม่ใช่เปิดอกคุยกับธนูอย่ำงตอนนี้

“อ๊ะ พี่กรณ์ครับ” จู่ๆ ธนูก็เรียกกรณ์ด้วยสีหน้ำแตกตื่น “กำร

กนิสปำเกตตใีห้อร่อยต้องไม่ตดัเส้นนะครบั มนัผดิธรรมเนยีมอติำล”ี

ผมหันไปมองหน้ำธนูทันที ใครใช้ให้เขำพูดจำแบบนี้ออกมำ

วะเนีย่ แต่ไม่ทันทีผ่มจะได้สอนมำรยำทเดก็ ป. ตรคีนนี ้ธนก็ูพดูต่อ 

“พีก่รณ์เคยได้ยนิไหมครบั คนอติำลีเคยพดูว่ำ ถ้ำกินสปำเกตตี

แบบเส้นยำวๆ ไม่ได้ ก็ให้ไปหำซื้อสปำเกตตีแบบสั้นมำกิน”

“...”

“อย่ำคิดมำกนะครับ มันเป็นโจ๊กอะ” ธนูหัวเรำะคิกคักจนผม
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อยำกจะเบิ๊ดกะโหลกเขำสักที

“เหรอ พีไ่ม่เคยได้ยนิเลยนะเนีย่ แต่กข็อบคณุนะครบัท่ีบอก” 

กรณ์ตอบด้วยสหีน้ำยิม้ๆ “แต่พีไ่ม่ค่อยสนใจหรอกนะ เพรำะพ่ีไม่ใช่

คนอิตำลี แล้วพี่ก็ไม่ได้อยู่ที่อิตำลีด้วย”

ธนยูิม้ตอบ เหมอืนเป็นสงครำมเยน็ขนำดย่อมๆ ท่ีท�ำเอำผม

ขนลุกซู่ไปเลย ธนูก็เป็นของเขำอย่ำงนี้ แต่กับกรณ์ ผมเพิ่งรู้จักเขำ

ได้ไม่กี่วัน บำงทีเขำอำจจะเป็นพวกฆ่ำได้หยำมไม่ได้อะไรท�ำนองนี้

เหมือนกัน

เรำสำมคนก้มหน้ำกนิอำหำรกนัต่อไปเงยีบๆ โดยไม่มใีครพ่น

น�ำ้ลำยออกมำอกี คนทีน่่ำอดึอดัทีส่ดุคงหนไีม่พ้นคนกลำงอย่ำงผม

นัน่แหละ สำบำนเลยว่ำนีเ่ป็นครัง้สดุท้ำยในชวีติทีผ่มจะพำสองคนนี้

มำกินอำหำรร่วมกัน

“ทำนนีอ่กีนะครบัพีก่นัต์” ธนตัูกสลัดมำให้ผม “นูว่ำมนัอร่อย

มำกเลย”

“นูกินเถอะ มัวแต่ตักให้พี่อยู่นั่นแหละ พี่ยังไม่เห็นนูจะแตะ

สลัดเลย”

“กน็อูยำกให้พีก่นัต์กนินีค่รบั” ธนยูิม้หวำน เหลอืบตำไปมอง 

กรณ์ “พีก่นัต์ชอบคนเอำใจเก่งครบัพีก่รณ์ มนัไม่ง่ำยหรอกนะถ้ำจะ

หำคนที่รู้ใจพี่กันต์ได้เท่ำนูน่ะ”

เอำอีกแล้ว เด็กนี่!

แต่ผิดคำดที่กรณ์กลับแค่นยิ้ม “แต่ก็คงหำไม่ยำกเท่ำไหร่มั้ง

ครับ แค่คนเอำใจเก่งเอง”

“พี่กรณ์เป็นคนเอำใจใครเก่งไหมครับ”

“ไม่หรอก พี่ไม่ชอบเอำใจใคร”

“อ๋อ ก็ว่ำอยู่” ธนูพยักหน้ำเข้ำใจ หันมำสนใจผมอีกครั้ง  
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“ซีซำร์สลัดของนูอร่อยไหมครับพี่กันต์”

“อร่อยดี คุณอยำกลองชิมด้วยไหมกรณ์” ผมหันไปถำมกรณ์

เพื่อให้บรรยำกำศบนโต๊ะผ่อนคลำยขึ้นอีกหน่อย แค่น้ีผมก็รู้สึก

เหมือนตัวเองเป็นกรรมกำรมวยจะแย่อยู่แล้ว

เขำส่ำยหน้ำ “ไม่ละ ผมไม่อยำกชมิหรอก แต่ผมแค่สงสยัอะไร

อยู่อย่ำงนึงน่ะ ช่วยตอบค�ำถำมผมทีได้ไหมชนกันต์”

“อะไรเหรอครับ”

“ส�ำหรบัคณุน่ะ ซซีำร์สลดั กบัสลดัเท่ำไหร่ก็ไม่ยอมปล่อยเน่ีย 

อะไรอร่อยกว่ำกันเหรอ”

สลดัแทบจะพุง่ออกจำกปำกผม ปกตกิพ็อจะรูอ้ยู่แล้วว่ำกรณ์

เป็นคนพูดจำตรงไปตรงมำ แต่ไม่คิดว่ำจะตรงขนำดนี้ แต่ผมชอบ

นะ สงสัยต้องยืมไปใช้บ้ำง

“ผมว่ำก็อร่อยไปคนละแบบนะครับ”

“จริงเหรอ ผมเดำผิดแฮะ ทีแรกผมคิดว่ำคุณจะตอบว่ำอย่ำง

หลังไม่ค่อยอร่อยซะอีก ไม่อย่ำงนั้นคุณจะคำยทิ้งท�ำไม จริงไหม”

กรณ์ไหวไหล่แล้วก้มหน้ำตัดเส้นสปำเกตตีในจำนตัวเองต่อ

ไป ให้ตำยสิ ผมไม่เคยรับมือกับอะไรแบบนี้มำก่อนเลยจริงๆ นะ

พอเจอดกัคอด้วยค�ำพดูระดบัอำจำรย์หมอเข้ำไป เดก็ ป. ตรี

อ่อนด๋อยอย่ำงธนกูเ็งยีบไปเลย มนัคงเป็นเรือ่งดแีล้วละ มือ้อำหำร

ของเรำจะได้จบไวๆ เสียที

ไม่เอำแล้วเว้ย อำหำรอิตำลีบ้ำบออะไร ไม่อร่อยเลยสักนิด!


