
~ Scriper ~

Intro

อากาศที่ร้อนอบอ้าวในช่วงเดือนเมษายนนั้นโคตรจะสร้าง
ความทรมานให้ผมกับเพื่อนอีกสามชีวิต ที่พากันมานอนตากแอร ์
เพิม่ค่าไฟห้องผม แต่ไม่เคยคิดจะช่วยจ่าย แต่ละคนนอนกนัเป็นพะยนู
เกยตื้น เสื้อผ้าไม่สวม สวมแค่บ็อกเซอร์ตัวเดียว ซองขนมกระจัด-
กระจายเต็มพื้นห้อง รวมถึงกระป๋องเบียร์ กระป๋องน�้าอัดลมต่างๆ ที่
ซื้อมาดับความกระหาย

ผมโคตรเบือ่พวกมนั แต่ไล่กไ็ม่ได้ ไม่ใช่เพราะว่าเป็นเพือ่นทีร่กั
กนัปานจะแดกหวัอะไรหรอก ไล่แล้ว...แม่งไม่ยอมไป สิงกันอยู่แต่ห้อง
ผมนี่แหละ เอาไว้ค่าหอเดือนนี้แจ้งมาเมื่อไร ผมจะเก็บค่าไฟจากพวก
มันบ้างคอยดูเถอะ ทั้งเปิดแอร์เปิดพัดลม โทรทัศน์ก็ดู แล้วไหนจะ
ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อีก

“จะสงกรานต์ปีที่แล้ว หรือสงกรานต์ปีนี้ แฟนกูก็ไม่มีเหมือน
เดิม กูว่ากูก็หน้าตาดีนะ ท�าไมไม่มีใครสนใจมาจีบกูบ้างวะ พวกมึง 
ก็คดิเหมอืนกใูช่ปะ” ไอ้เข้มบ่นขึน้มา มอืพลางล้วงหาซองขนมในถงุไป
ด้วย

ไอ้เรือ่งทีม่นับ่นก็เหน็บ่นอย่างน้ีทกุปีทกุเทศกาล บ่นกบัพวกผม
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~ Upside-down rainbow #รอยยิ้มของคุณท้องฟ้า ~

ไม่พอ ยังโพสต์ลงบนเฟซบุ๊กอีกต่างหาก ขนาดสวดมนต์ข้ามปีมันยัง
โพสต์เลยว่าไม่มีแฟนไปสวดมนต์ด้วย

“ก็หาดิวะ ห่า...เห็นนั่งบ่นไม่มีแฟน แต่มึงอะ...พอมีคนเข้ามา
ก็เสือกท�าตัวเหี้ยใส่จนเขาหนีหมด ถ้าไม่พร้อมดูแลใครก็ไม่ต้องอยาก
มีดีกว่าไหมแฟนอะ”

ถ้าหาว่าในกลุ่มผมใครมีสาระมากที่สุดก็ไอ้หินนี่แหละ ในกลุ่ม
มันสนิทกับไอ้เข้มมากกว่าคนอื่นๆ

“กูเห็นด้วยกับไอ้หิน”
เม่ือมคีนเปิดเป็นธรรมดาทีจ่ะมคีนตาม ไอ้คนพดูเห็นด้วยเม่ือกี้

มนัชือ่ปิง อายนุ้อยกว่าพวกผมหนึง่ปี มนัเข้าเรยีนก่อนเกณฑ์ แต่พวก
ผมไม่ได้ให้ความส�าคัญเรื่องอายุอยู่แล้ว แค่เข้ากันได้ ไปไหนไปด้วย
กนักน็บัว่าเป็นเพือ่นน่ันแหละ แล้วไอ้ปิงมนักนิ็สัยคล้ายๆ พวกผมด้วย
เลยสนิทกันเร็ว มีทะเลาะกันบ้าง กวนตีนกันบ้างเป็นเรื่องปกติ

“ท�าไมวะ กูท�าตัวเหี้ยยังไง ไหนมึงบอกกูดิ๊ไอ้หิน” ไอ้เข้มเด้งตัว
ลุกขึ้นนั่ง แล้วขมวดคิ้วจ้องหน้าไอ้หินที่ก�าลังถอนหายใจออกมา

“ต้องให้กูพูด?”
“เออ...ไหนมึงว่ามาเลย”
ไอ้เข้มกอดอกท�าหน้าจริงจัง ผมได้แต่มองพวกมันสามคนคุย

กัน ส่วนตัวเองนั่งเบื่อๆ อยู่บนเตียง พอไอ้เข้มพูดเรื่องแฟนผมเอง 
ก็เริ่มคิดเหมือนกันว่าตัวเองรู้สึกเบื่อๆ เหงาๆ ตั้งแต่ถูกแฟนคนล่าสุด
บอกเลิกไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อน ผมก็ยังไม่คิดจะคบใครอีกในตอนนี้

ไม่ใช่ว่าลืมเขาไม่ได้นะ แค่ยังไม่เจอคนที่รู้สึกว่าชอบก็เท่านั้น
เอง

ผมไม่ใช่พวกฝืนคุย ฝืนคบ แบบคุยๆ ไปเดี๋ยวก็ชอบ คือไม่มี
ทางเกิดขึ้นแน่ๆ ผมต้องมั่นใจว่าผมชอบ ผมถึงจะตรงเข้าไปจีบ แล้ว
ก็ต้องดูด้วยว่าเขามีความชอบตรงกันกับผมหรือเปล่า

แฟนผมทุกคนที่เคยคบมาน้ันเป็นผู้ชายทั้งหมด ผมเป็นเกย์ 
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~ Scriper ~

เพื่อนผมมันก็รู้ แต่พวกมันก็ยังคบผมเป็นเพื่อนเหมือนเดิม ไม่มีการ
เปิดอกคุยกัน พอรู้แล้วต่างคนต่างเฉยๆ ผมเองก็ไม่ได้อึดอัดอะไร ใช้
ชีวิตอยู่กับพวกมันได้ปกติ

เหตุผลที่เลิกกับแฟนคนล่าสุด...เพราะเขาเจอคนใหม่ แล้วเขา
เองก็มัน่ใจว่าคนใหม่กบัเขาเข้ากนัได้ดกีว่าผม ผมเลยปล่อยเขาไป ถาม
ว่าเสียใจหรือเปล่า มันก็นิดหน่อย เพราะตลอดเวลาที่คบกัน ผมดูแล
เขาทุกอย่าง อยากกินอะไรก็พาไปกิน อยากได้อะไร ถ้าสามารถให้ได้
ผมก็หามาให้ ผมรู้สึกว่าตัวเองท�าดีที่สุดแล้ว การที่เขาเลือกที่จะไป 
มันก็เลยไม่ได้ท�าให้ผมเสียหลักมากเท่าไร ยังคงใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม 
ไปกินไปเที่ยวกับเพื่อนปกติ

แต่ก็ยังมีบางครั้งที่นึกถึง...
“อะ...ไอ้ป้ันแม่งเหม่อไปไกลละ ลอยแล้วเพ่ือนกู ไปโดนตวัไหน

มาวะ”
“...”
“ไอ้ปั้น!”
!
“สัส กูได้ยิน มึงจะตะโกนท�าไม”
ผมเลือ่นสายตาไปมองไอ้เข้ม เจ้าของเสยีงเรยีกเมือ่กี ้แม่ง เสยีง

ดังขนาดนี้เดี๋ยวห้องข้างล่างก็ขึ้นมาด่าพอดี ผมยิ่งขี้เกียจมีปัญหาอยู่
“ก็มึงเหม่ออะ”
“มึงเหม่อจรงิไอ้ป้ัน คดิอะไรอยูว่ะ” ไอ้ปิงเห็นด้วยกบัไอ้เข้มแล้ว

ถามผมกลับ
ตอนนีผ้มก�าลงัถกูพวกมนัสามคนจ้องอยู ่เรือ่งผมกบัแฟนเพือ่น

ในกลุม่กร็ูด้ ีพวกมนัคอยวนเวยีนปลอบใจผมกนัอยูต่ลอดทกุวันในช่วง
ที่เลิกกับแฟนแรกๆ โดยให้เหตุผลว่ากลัวผมจะฆ่าตัวตายเพราะผมดู
รักแฟนมาก

ซ่ึงแม่งโคตรจะเป็นไปไม่ได้ ให้รกัมากแค่ไหนผมกร็กัชวีติตวัเอง
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~ Upside-down rainbow #รอยยิ้มของคุณท้องฟ้า ~

มากกว่าอยู่ดี ผมไม่มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายเพียงเพราะใครคนหนึ่ง
หายไปจากชีวิตหรอก อย่างมากก็แค่ซึมไปบ้างเท่านั้น

“มึงโอเคนะ ถ้ารู้สึกไม่ดียังไงก็บอกพวกกู”
คราวนี้เป็นไอ้หิน พอเห็นพวกมันท�าท่าห่วงแบบนี้แล้วผมก็ได้

แต่ยิ้มมุมปาก ส่ายหน้าไปมา
“ไม่ได้เป็นไร แค่เบื่อๆ”
“แน่ะ เหงาเหมือนกู อยากมีแฟนเหมือนกูน่ะสิ”
“คงงั้น” ผมตอบปัดๆ ไป ไอ้สามคนมันก็ไม่ได้คะยั้นคะยอถาม

อะไรอีก เปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นกันแทน
“พรุ่งนี้วันสงกรานต์ ออกไหมวะ”
“ออกดวิะไอ้ปิง ไม่ออกได้ไง กอูยากเปียก อยากถูกสาดน�า้ครบั

ผมมม”
ไอ้เข้มดูลั้ลลาที่สุดกับเทศกาลใหญ่ที่ก�าลังใกล้เข้ามา และ

แน่นอนว่าถ้ามันออกไปเล่นสงกรานต์ มันก็ต้องลากพวกผมออกไป
ด้วย พูดกันตามตรงแล้ว ผมไม่ค่อยอยากออกไปเท่าไรหรอก ไม่อยาก
เปียก อากาศก็ร้อน แล้วไอ้เข้มแม่งก็ชอบไปเล่นสาดน�้าที่ไกลๆ ด้วย

“มึงก็ออกตลอด อยู่บ้านสักปีไหมกูว่า ร้อนฉิบหาย” ไอ้หินบ่น
ขึ้น ตาดุๆ ตวัดมองเพื่อนสนิทที่ก�าลังท�าตัวเป็นของเหลว ไหลลงไป
นอนเอาหัวหนุนบนตักมัน

“ไม่ได้ดิ พวกมงึต้องไปกบักดู้วย โดยเฉพาะไอ้ป้ันอะ ออกเทีย่ว
บ้างจะได้ไม่ฟุ้งซ่านถึงน้องจิว”

“ไอ้เข้ม / ไอ้เข้ม!”
ไอ้หินกับไอ้ปิงเปล่งเสียงเรียกไอ้เข้มจนมันสะดุ้ง ส่งยิ้มแห้งๆ 

ยกมือเกาหัว มองหน้าผมที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไรกับชื่อที่มันเอ่ยมา ที่
จริงไอ้หินกับไอ้ปิงไม่ต้องห้ามมันก็ได้ เพราะผมไม่ได้เสียใจขนาดที่ว่า
ได้ยินชื่อไม่ได้ที่ไหนกัน

“กูขอโทษเว้ยมึง”
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~ Scriper ~

“ขอโทษท�าไม กูไม่ได้เป็นอะไร”
“เพ่ือนกู...น่าสงสาร สงกรานต์นี้กูจะหาแฟนใหม่ให้มึงเอง

เพื่อน”
“สะเหล่อ มึงหาให้ตัวเองก่อนเถอะ” ผมพูดสวนกลับไป หรี่ตา 

มองมันพลางยิ้มมุมปาก จะหาแฟนให้ผม ตัวมันเองทุกวันนี้ยังนั่งบ่น
กับพวกผมเรื่องอยากมีแฟนอยู่เลย

“เจ็บปวด” ไอ้เข้มท�าท่ากุมอกตัวเอง “แต่เชื่อกู สงกรานต์นี้มึง
ต้องได้แฟนแน่ๆ”

“...”
“เอาความหล่อของกูเป็นประกันได้เลย”

ผมบอกหรอืยงัว่า ผมไม่ได้อยากจะออกมาเล่นน�้าสงกรานต์
เลยสักนิด

ผมบอกไปแล้วสินะ
โครม!
“ขอประแป้งหน่อยนะคะ”
“ประแป้งนะครับ”
“ประเลยคร้าบบบ ประกันเต็มที่ได้เลย”
เสียงไอ้เข้มดังอยู่ไม่ไกล มันเป็นมนุษย์ในกลุ่มที่ดูจะมีความสุข

ที่สุดแล้วกับการออกมาเล่นน�้าสงกรานต์ในวันนี้ แดดก็ร้อนแผดเผา 
แต่ไอ้เข้มไม่เคยหวั่นสักนิด เดินยืดอกยื่นหน้าไปให้คนแปลกหน้า
ละเลงดินสอพองจนไม่มีพื้นที่ว่างบนหน้าหล่อๆ ของมัน

“ร้อนว่ะ” ไอ้หินบ่น หน้ามันเริ่มแสดงอารมณ์หงุดหงิดออกมา 
และเพราะแบบนี้เลยไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาวุ่นวายกับพวกผมเท่าไร 
ตอนนีผ้มเองก็ไม่ได้มสีหีน้าต่างจากไอ้หนิสกันดิ ส่วนไอ้ปิงมนักย็ิม้รบั 
เล่นกับคนที่เดินผ่านไปมาบ้าง อากาศร้อนๆ ต้องมาเดินเบียดผู้คน
มากมาย อีกทั้งเสื้อผ้าก็เปียกหมดแบบนี้ผมโคตรจะไม่ชอบ
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~ Upside-down rainbow #รอยยิ้มของคุณท้องฟ้า ~

อยากกลับแต่ไอ้เข้มมันอยากเล่นไง แล้วมันก็ดูมีความสุข
ฉิบหายเลยด้วยตอนนี้

“ไปประแป้งเพื่อนพี่ด้วยไหม”
อ้าว ไอ้เข้มแม่ง...มึงอย่าแม้แต่จะคิดพามาเลยนะ
ผมส่งสายตาไปให้มัน แต่ไอ้เข้มก็คือไอ้เข้มไง นอกจากจะไม่

สนใจสายตาผมแล้ว ยังรีบเดินน�าพากลุ่มสาวๆ เข้ามาอีก
เฮ้อ...กูจะบ้า
แค่นี้ผมก็จะประสาทแดกแล้ว เอาจริงๆ
“พวกมึงประแป้งเว้ยๆๆ”
“กรี๊ดดด!”
“...”
“...”
กลุ่มคนแตกฮือ ผมกับไอ้หินหยุดชะงัก หันมองหาต้นเสียงที่

กรดีร้องออกมาเมือ่ก้ี เสยีงตะโกนด่าทอหยาบคายดงัตามมาหลงัจาก
นัน้ ท�าให้รู้ได้ว่าคงจะมเีรือ่งเกดิขึน้แน่ๆ ไอ้หนิก้าวตรงเข้าไปหิว้ไอ้เข้ม
กลับมาในทันที

“มี’ไรกันวะ” ไอ้เข้มท�าหน้างง
“มีเรื่องปะ กูว่าพวกเราไปเหอะว่ะ”
ไอ้ปิงเดนิแทรกกลุม่คนเข้ามา ผมกบัไอ้หนิเห็นด้วยทีว่่าพวกเรา

ควรออกไปจากทีน่ี ่เพราะเหมอืนว่าจะมเีรือ่งกนัจรงิๆ นัน่แหละ ตอน
นี้คนเริ่มเบียดดันมาทางพวกผม ไอ้หินดึงไอ้เข้มพาเดินแทรกกลุ่มคน
ที่ยังคงรอดูเหตุการณ์ออกไป ตามด้วยไอ้ปิง

ผมเองก็ตั้งใจจะตามพวกมันไปเหมือนกัน แต่สายตาดันไป
สะดุดเข้ากับใครบางคน ผมไม่ได้รู้จักเขา แต่เห็นเขายืนนิ่งท่าทางดู
มนึงง ก�าลงัถกูคนอืน่เบยีดจนเกอืบจะเซล้มลงไปแบบนัน้ มันท�าให้ผม
ยนือยูเ่ฉยไม่ได้ ทัง้ทีคิ่ดว่ามนัไม่ใช่เรือ่งของผมสักนดิ แต่ขากก้็าวแทรก
เข้าไปหาคนคนนั้นอยู่ดี
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~ Scriper ~

“ยืนแบบนี้เดี๋ยวก็ถูกเหยียบตาย”
“...” คนถูกดุเงยหน้าขึ้น ก่อนจะก้มมองมือตัวเองที่ถูกผมคว้า

เอาไว้
ยังไม่ทันได้พูดอะไรต่อ ผมก็ถูกใครสักคนกระแทกจนเซ หันไป

ถึงได้เห็นว่าด้านหลังก�าลังกลายเป็นสนามมวยย่อมๆ ไปแล้ว
ผมรีบหาทางออกมาจากตรงนั้น และไม่ลืมที่จะดึงเอาใครอีก

คนมาด้วย เขาเองก็เดินตามผมมาเงียบๆ ไม่พูดหรือต่อว่าอะไร เป็น
นิสัยที่ดูแปลกมากส�าหรับผม ปกติคนทั่วไปอย่างน้อยก็ต้องถามหรือ
โวยวายแล้วสิ

ตุ้บ!
“คว- มึงจะเอาไงวะ!”
“ปากดีนักเหรอไอ้สัส!”
สถานการณ์เริม่วุน่วายขึน้เรือ่ยๆ ผมรบีเร่งฝีเท้ามากขึน้ หนัไป

มองคนด้านหลังเป็นระยะ แต่เมื่อหันกลับมามองทางข้างหน้า หมัด
หนึง่ก็กระแทกเข้าให้เตม็หน้า นาทนีัน้ผมไม่รูแ้ล้วว่าคนทีต่่อยเป็นใคร 
ผมปล่อยมือที่จับอยู่ออกก่อนจะสวนหมัดกลับไปเต็มๆ หน้าของไอ้
คนที่คาดว่ามันต่อยผม หลังจากนั้นก็หันกลับไปจับมือเด็กคนนั้นพา
วิ่งหลบออกมา

กว่าจะหลุดจากกลุ่มคนก็เล่นเอาเหนื่อยแทบแย่
ผมปล่อยมอืออกจากคนทีพ่าวิง่มาด้วยกนั แล้วยกมอืข้างหนึง่

ขึ้นมาจับหน้าตัวเองบริเวณที่ถูกต่อย แม่งเจ็บดี ไอ้พวกเวรนี่ก็มีเรื่อง
กันไม่ได้สนใจคนทีเ่ขาไม่เกีย่วข้องเลย ขนาดผมยงัโดนลกูหลง แล้วคน
อื่นๆ ที่แค่มาเล่นสงกรานต์ทั่วไปล่ะ อย่างเช่นมนุษย์ที่ยืนไม่พูดไม่จา
อยู่ข้างผมนี่ไง

“ไม่เห็นเหรอว่าเขามีเรื่อง”
“...”
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~ Upside-down rainbow #รอยยิ้มของคุณท้องฟ้า ~

ไม่ตอบ...
พูดได้ไหมวะ
“เฮ้ย ถามอะ แล้วนีอ่ยูแ่ถวไหน กพูาวิง่มางีจ้ะกลบัถกูไหม” ผม

ถามอีกครั้ง คนตรงหน้าแม่งก็ยังน่ิง สายตาจับจ้องอะไรสักอย่างบน
หน้าผม จนผมเริ่มคิดว่ามันมีอะไรติดหน้าอยู่หรือเปล่า แต่ไม่ทันถาม
อะไรเจ้าตัวก็หันหลังเดินหนีจากผมไปซะงั้น

เอ้า...ไม่ขอบคุณสักค�าเลยเหรอวะ
ผมอตุส่าห์เสีย่งตนีเข้าไปพาออกมานะ ไม่อย่างนัน้คงโดนเบยีด

ล้มไปแล้ว
ผมยนืหงดุหงดิอยูค่นเดยีว มองร่างเลก็ๆ เดนิหายเข้าไปในร้าน

สะดวกซื้อ ผ่านไปสักพักร่างนั้นก็กลับออกมาพร้อมกับข้าวของในมือ 
เดินตรงมาหาผม ขวดน�้าเปล่าถูกส่งมาให้พร้อมปลาสเตอร์ติดแผล 
ที่ถูกแกะออกมา

ใบหน้านิง่เรยีบย่ืนเข้ามาใกล้ ท�าเอาผมชะงกัตวัแขง็ทือ่ สายตา
มองส�ารวจอกีฝ่ายน่ิง แล้วหวัใจผมก็ค่อยๆ เต้นแรงขึน้เม่ือคนตรงหน้า
บรรจงติดปลาสเตอร์นั้นบนใบหน้าของผม

“สกาย”
“อะไร” กพ็ดูได้นี ่แต่พดูขึน้มาค�าแรกผมกง็งแล้ว สกายคอือะไร 

ท้องฟ้าเหรอ “ตอนกูถามไม่ตอบ นึกว่าพูดไม่ได้”
“ชื่อสกาย...คุณล่ะ”
เหี้ย คุณเลยเหรอ
ท�าไมผมรูส้กึว่าตวัเองแม่งหยาบคายวะ กมูงึกบัเขา แต่เขาเสือก

เรียกผมว่าคุณ
“ก�าปั้น”
“...”
แล้วก็เงียบใส่อีกเหมือนเดิม
โอเค บางทีมนุษย์ตรงหน้าผมอาจจะไม่ใช่คนช่างพูด
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~ Scriper ~

“แล้วมาเล่นน�้ากับใคร” ผมถามต่อ ทั้งๆ ที่จบเรื่องแล้วจะแยก
ไปเลยก็ได้ แต่ผมกลับ...เลือกที่จะชวนคุย ความรู้สึกในตอนนี้คือยัง 
ไม่อยากกลับ อยากอยู่ต่อ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากรู้จักมากกว่านี้อีก

“มาคนเดียว”
สกายยกมือลูบแขนตัวเอง เขาไม่สูงเท่าผมและตัวเล็กๆ 

ประมาณเด็กมัธยมปลาย ท่าทางที่เหมือนลูกแมวถูกจับอาบน�้านั้น
กระแทกใจผมอย่างจงั แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าคนอะไรมาเล่นน�า้สงกรานต์
คนเดียวท่ามกลางคนเยอะๆ แบบนี้

ยิ่งวัยประมาณนี้ก็ต้องมากับกลุ่มเพื่อนหรือเปล่า
“ท�าไมมาคนเดียว”
“...” ไม่ตอบแต่มองหน้า สายตาเหมือนก�าลังด่าผมว่าเสือก
โอเค ไม่เสือกก็ได้
“ไม่ตอบก็ไม่ต้องตอบ ไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้น”
“เพื่อนไปเล่นที่อื่น”
พอผมไม่อยากรู้แล้ว คนตรงหน้าก็พูดตอบออกมา ดูมึนงง 

ยังไงไม่รู้ แต่เท่าที่ผมเห็นตอนสกายพูดถึงเพื่อน บรรยากาศรอบกาย
ดูจะหม่นๆ แสดงถึงความเหงาออกมาเล็กน้อย ก่อนจะเปล่ียนกลับ
ไปเป็นเหมือนเดิม

ผมอยากจะถามต่อว่าท�าไมไม่ไปกับเพื่อน แต่กลัวโดนด่าว่า
เสอืกผ่านทางสายตาอีกเลยปัดค�าถามทิง้ไป พอดกีบัโทรศพัท์ผมทีเ่อา
ใส่ซองกันน�้าไว้สั่นขึ้นมา คิดว่าพวกไอ้หินคงก�าลังตามหาผมกันอยู่

“มึงกลับไง บ้านอยู่ไกลไหม”
“...” ส่ายหน้าเป็นค�าตอบ
“งั้นแยกกันตรงนี้”
“...” คนตรงหน้าไม่พูดแต่พยักหน้าให้ผมแทน
“กลับดีๆ อย่าพยายามเข้าไปตรงที่คนเยอะๆ อีก แล้ว...จะว่า

อะไรไหมถ้ากูจะขอเบอร์มึงไว้”
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~ Upside-down rainbow #รอยยิ้มของคุณท้องฟ้า ~

“ขอไปท�าไม”
“ก็...จะได้โทร. ถามไงว่ามึงถึงบ้านหรือยัง กูเป็นคนพามึงออก

มา กูก็ต้องอยากรู้สิ”
สาบานว่าผมไม่ได้ตั้งใจท�าเสียงดุดันอะไรเลย แต่หน้าผมเป็น

แบบนี้ และเสียงเองก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว ถึงแม้ว่าจะพยายามท�าให ้
ทุกอย่างมันดูอ่อนลงก็ตาม คนอื่นๆ มักจะไม่ค่อยกล้าสบตาผมด้วย
เหตุผลนี้แหละ

แต่คนตรงหน้าไม่ใช่...
ทั้งการกล้าสบตา ทั้งแววตาของเขายังไร้ซึ่งท่าทางขลาดกลัว 

ตากลมเหมือนลูกแมวพาให้ผมคันยุบยิบอยู่ข้างในอก
“ได้”
ผมรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่งให้สกายทันที พอใส่เลขครบสิบ

หลักโทรศัพท์ก็ถูกส่งคืนกลับมา
“อือ...มึงไปสิ”
ผมตัง้ใจว่าจะยนืมองอกีฝ่ายจนลบัสายตาแล้วตวัเองค่อยกลบั 

เผื่อมีอะไรเกิดขึ้น สกายพอเห็นผมยืนนิ่งก็หันหลังเดินออกไป ผมกด
บนัทกึเบอร์โทรศพัท์ของเขาพลางเงยหน้าขึน้มองคนทีเ่พิง่เดนิจากไป
เป็นระยะ

อยู่ๆ ร่างนั้นก็หยุดอยู่กับที่
ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไร ผมตั้งท่าจะเดินเข้าไปหาอยู่แล้ว ถ้าไม่ใช่

เพราะว่าสกายหันกลับมาก่อน
ใบหน้าเล็กๆ มีรอยยิ้มประดับอยู่ขณะที่กลุ่มผมสีน�้าตาลอ่อน

นั้นแนบลู่ไปกับกรอบหน้า รอยยิ้มเลือนรางนั่นสั่นคลอนไปทั้งใจผม
พร้อมกับเสียงเรียกชื่อผมที่ดังขึ้น

“ก�าปั้น...”
“อะไร” เหน็สกายย้ิมแล้วผมเหมอืนท�าอะไรไม่ค่อยจะถกูขึน้มา 

ป้ันหน้านิง่ถามกลบัไป และยงัคงยนืรอค�าตอบอยูท่ีเ่ดมิ มองดทู่าทาง
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~ Scriper ~

สับสนของคนที่ก้าวเท้าเดินกลับมาหาผม
“คือว่า...”
คือว่า?
ผมเลกิค้ิวรอฟัง ไม่รูท้�าไมไอ้ท่าทางก้มหน้ามองมอืตวัเอง สลบั

กับช้อนตาขึ้นมามองผม แก้มเปลี่ยนเป็นสีแดงน้อยๆ แบบนี้ มันถึง
ได้ดูน่ารักมากขนาดนี้นะ

หรือว่าจะบอกชอบ...ไม่หรอก เพิ่งเจอกันเอง
สมองผมกค็ดิขดัแย้งไปแบบนัน้ แต่หวัใจน่ะเต้นตบุๆ ขึน้มาแล้ว 

หรือว่าสงกรานต์นี้ผมจะไม่โสดอย่างที่ไอ้เข้มบอกแล้วจริงๆ
“ก�าปั้น...พอจะมีสักยี่สิบบาทไหม”
“...”
“ลืมกระเป๋าสตางค์”
“...”
“ไม่มีค่ารถกลับ”
...ยี่สิบ
อือ...เดี๋ยวกูไปกดให้หนึ่งร้อยเลยก็ได้
ไอ้เหี้ยเข้ม! ความหล่อของมึงไม่ได้ช่วยอะไรกูอะบอกเลย



~ Upside-down rainbow #รอยยิ้มของคุณท้องฟ้า ~

You can’t blame gravity 
for falling in love1

ผมยกโทรศัพท์ขึ้นสแกนคิวอาร์โคด พอเสร็จสิ้นแล้วก็ยืน
รอรับเงนิทีก่ดออกมา ก่อนจะหนักลบัไปยืน่แบงก์ร้อยให้คนทียื่นเงยีบ
มาตั้งแต่ต้น สกายเลื่อนสายตาลงมองธนบัตรในมือผมนิ่งสลับกับเงย
หน้าขึ้นมองผม และไม่ยอมรับเอาเงินไปสักที

“ท�าไม มีปัญหาอะไร”
รูปประโยคดูหาเรื่องก็จริง แต่เสียงผมนี่แทบจะเป็นเสียงสอง 

ไม่กระโชกโฮกฮาก ไม่ได้น่ากลวัเหมอืนตอนพูดกบัมนษุย์คนอืน่ๆ บน
โลก ผมเองยงัตกใจเลย ทีต่วัผมสามารถท�าเสยีงอ่อนได้ขนาดนีก้บัคน
ที่เพิ่งเจอกันไม่ถึงชั่วโมง แถมยังพูดคุยกันไม่กี่ประโยค และส่วนใหญ่
คือผมที่เป็นคนพูด

ปกติเวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อน ผมมักจะเป็นคนที่พูดน้อยที่สุด 
เพราะขี้เกียจจะพูด แต่ในตอนนี้มีคนที่พูดน้อยกว่าผมแล้วละ

“...ขอยี่สิบ”

1 ‘อย่ากล่าวโทษแรงโน้มถ่วงเลย หากคุณตกหลุมรักใครสักคน’ หนึ่งในค�าคม 
ที่โด่งดังของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ 
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~ Scriper ~

“ตู้มันกดยี่สิบบาทให้กูได้ไหมล่ะ”
“ไม่ได้”
เออ...รูแ้ล้วจะพดูขึน้มาท�าไม ผมไม่ได้พกเงนิสดหรอก มาเทีย่ว

เล่นสงกรานต์แบบน้ี ตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่พกโทรศัพท์มาด้วยซ�้า ดี
นะที่เปลี่ยนใจ เลยสามารถกดเงินผ่านแอปพลิเคชันได้

“แล้วเมือ่กีซ้ือ้น�า้ให้กไูด้ไง” เงนิสดไม่มตีดิตวัไม่ใช่เหรอวะ หรอื
ว่ามีแต่ใช้ซื้อปลาสเตอร์กับน�้าเปล่าให้ผมจนหมดไปแล้ว

“...”
ไร้ซึ่งเสียงตอบรับ สกายเอาโทรศัพท์ออกมาเปิดแอปพลิเคชัน

ที่ใช้ส�าหรับจ่ายเงินมาให้ผมดู ก่อนจะเอาใส่กลับเข้าไปในซองกันน�้า
เช่นเคย ท่าทางของสกายผมเองดูออกว่าก�าลงัรูส้กึเกรงใจ แต่ถ้าไม่รบั
ก็กลับบ้านไม่ได้ พอรับไปแล้วก็เหมือนมีเรื่องอะไรอยากจะพูดกับผม
สักอย่าง

“มีอะไรอีก”
“สองครั้งแล้ว”
“ฮะ? อะไรสองครั้ง”
นี่ผมฟังไม่รู้เรื่องหรือสกายพูดไม่รู้เรื่องกันแน่ แต่ละประโยค

แต่ละค�าที่พูดออกมาช่วยพูดเต็มๆ หน่อยก็ไม่ได้ เหมือนมันขาด
ประธาน ขาดกรรมไป ประโยคมันเลยไม่สมบูรณ์ แล้วผมก็ต้องมา 
ยืนงงแดกอยู่ตรงนี้

“ที่ช่วย ขอบคุณนะ”
อ้อ...ก็แค่นั้น
“ไม่ต้องขอบคุณหรอก กูเต็มใจช่วย” ไหวไหล่ตอบกลับไป 

เพราะถ้าผมไม่เต็มใจท�า ให้ตายผมก็ไม่เอาตัวเองเข้าไปกลางดงตีน
แบบนั้นแน่ๆ

“ท�าไม”
“ไม่ท�าไม ก็เต็มใจช่วยไง”



20

~ Upside-down rainbow #รอยยิ้มของคุณท้องฟ้า ~

“...”
สายตาคาดค้ันมาก เหมือนไม่เชื่อที่ผมพูด ซึ่งความจริงแล้ว 

มันก็มีเหตุผลมากกว่านั้นที่เข้าไปช่วย
“มึง...น่าสนใจมั้ง”
“กายเหรอ”
...แทนตัวเองด้วยชื่อ
แม่งเอ๊ย! ใจผมยังอยูห่รอืเปล่าวะ อยูน่ะ ยงัอยูแ่น่ๆ เพราะมนั

เต้นตุบๆ รัวเป็นจังหวะกลองเลยในตอนนี้
“อือ...มึงน่ารักดี” ตอนแรกก็สบตาได้ไม่มีเกร็งอะไรหรอก พอ

พูดออกไปแบบนี้แล้วถูกตากลมคล้ายแมวจับจ้องนิ่ง ก็ท�าเอาผมไป 
ไม่เป็น แสร้งกระแอมกลบเกลือ่นพลางยกมอืขึน้ปิดไปครึง่หน้า เหลอื
เพียงสายตาที่ยังคงสบกัน

หยุดจ้องสักทีได้ไหมวะ! ผมเสียอาการหมดแล้วเนี่ย
สกายมองผมอยูส่กัพกั รมิฝีปากค่อยๆ คลีย่ิม้ออก พาให้หวัใจ

ผมเต้นรวักว่าเดมิ ความน่ารกัของคนตรงหน้าคูณเพ่ิมข้ึนมาอีกสิบเท่า
“สกายก็ชอบก�าปั้นนะ”
“...”
ติ๊ดดด...
ไม่ตายก็ให้มันรู้ไป!
“ชอบมาก ดูเป็นเพื่อนที่ดี มาเป็นเพื่อนกันไหม”
“...”
“ก�าปั้น?”
แบบนี้เขาเรียกว่าอกหักตั้งแต่ยังไม่เริ่มจีบหรือเปล่า...

ท้องฟ้าในตอนเยน็เปลีย่นเป็นสส้ีมอมแดง ดวงตะวนัค่อยๆ 
เคลื่อนลับขอบฟ้าเปลี่ยนช่วงเวลาใหม่ อากาศที่เคยร้อนระอุในช่วง
กลางวันก็ไม่ได้ร้อนมากเท่าไรแล้ว ผมเอนกายพิงลงไปกับเก้าอี้ตัว 
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~ Scriper ~

สขีาวบรเิวณระเบยีงห้องทีม่พีืน้ทีน้่อยนดิ สายตาเหม่อมองไกลออกไป
พลางคิดถึงเหตุการณ์ช่วงที่พูดคุยกับใครคนนั้นไปด้วย

“มาเป็นเพื่อนกันไหม”
“เพื่อน?”
“ก�าปั้นต้องเป็นเพื่อนที่ดีแน่ๆ”
ที่บอกว่าชอบผมตอนนั้นก็คือชอบแบบอยากเป็นเพื่อน 

แน่นอนว่าผมจะต้องปฏิเสธ หากว่าในดวงตาคู่นั้นไม่แสดงออกมาถึง
ความโดดเดีย่วอย่างชัดเจน ผมคิดว่าสกายไม่เหมาะกบัแววตาแบบนัน้ 
มนัไม่เข้ากนัเลยสกันดิ จากความตัง้ใจทีจ่ะตอบปฏเิสธกลบักลายเป็น
ตอบรับไปอย่างไม่เต็มใจเท่าไร แต่อย่างน้อยมันก็ท�าให้คนที่รอคอย
ค�าตอบอยู่ระบายยิ้มออกมาอีกครั้ง ผมจะถือว่ามันคุ้มค่าก็แล้วกัน

เรื่องราวหลังจากน้ีจะเป็นยังไงคงต้องช่างแม่งไปอย่างเดียว 
เป็นเพื่อนไม่ได้แปลว่าจีบไม่ได้สักหน่อย ที่เออออตามไปเพราะไม่
อยากท�าให้สกายหน้าเศร้า อย่างน้อยกส็ร้างความสมัพนัธ์ขึน้มาก่อน 
แล้วผมจะค่อยๆ ปรับเปลี่ยนมันไปเอง

“นั่งอย่างหล่อ กล้องอยู่ไหนครับเนี่ย”
“กล้องเหี้ย’ไรมึง”
ผมตวัดสายตาไปมองไอ้เข้ม บรรยากาศดีๆ ถูกท�าลายไปใน

ทันทีที่มันหย่อนก้นนั่งลงมาบนตักผม คิดว่าตัวเองเบามากมั้ง นั่งไม่
พอยังเอนตัวลงมาซบผมอีก อยากจะถีบแม่งให้ร่วงสักที

“เอ้า ก็นึกว่าถ่ายเอ็มวีอยู่ไง เหม่อมองท้องฟ้า ยิ้มน้อยยิ้ม
ใหญ่...อีกนิดกูจะคิดว่าสติมึงไปแล้วนะ”

มันพูดพลางยกเบียร์ในกระป๋องขึ้นดื่ม ถึงผมจะร�าคาญแต่ก ็
ไม่ได้ถีบมันออก ปล่อยให้มันนั่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งไอ้หินโผล่หน้า
ออกมา ตามด้วยไอ้ปิงที่เพิ่งอาบน�้าเสร็จ

ดีไหมล่ะ ห้องตัวเองไม่คิดจะกลับไปอยู่กันสักคน
“แดกข้าว” ไอ้หินพูดชวนขณะมันก้าวขาเดินออกมายืนพิงอยู่
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~ Upside-down rainbow #รอยยิ้มของคุณท้องฟ้า ~

ตรงระเบียง ในมือมีบุหรี่ที่เพิ่งจุดอยู่หนึ่งมวน ดูดเสร็จก็ส่งให้ไอ้เข้ม 
ที่นั่งอยู่บนตักผมต่อ

ความสนิทของมันสองคนก็ขั้นน้ีแหละ ผมเห็นจนชินตาแล้ว 
แรกๆ ก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลัง แต่พออยู่ด้วยกัน
นานๆ ก็เลิกคิด หรือต่อให้มีจริงๆ ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่ดี

“เหลือสักตัวปะ กูขอด้วย” ไอ้ปิงพอเช็ดผมแห้งแล้วก็ตามพวก
ผมออกมา ระเบียงที่มีพื้นที่น้อยอยู่แล้ว ตอนนี้แทบไม่มีที่ให้เดินได้
เลย

ไอ้หินเหลือบมองไอ้ปิง ยกไฟแช็กขึ้นจุดบุหรี่อีกมวนส่งให้มัน
ไป “ท�าไมต้องอยากยัดมะเร็งลงปอดแบบพวกกู อะไรเหี้ยๆ มึงก็ไม่
ต้องอยากท�าตามก็ได้มั้ง” พูดบ่นไปตามนิสัยของมัน ไอ้หินไม่ใช่คน
สูบบุหรี่จัด นานๆ ครั้งเท่านั้นแหละมันถึงจะสูบ ส่วนไอ้ปิงก็พวกตาม
น�้าไปเรื่อย

“เออ...เอาอย่างไอ้ปั้นมันนู่น จะมาตามพวกกูท�าไม” ไอ้เข้ม
เสริมขึ้นมา บุหรี่ตัวเดียวสลับกันดูดกับไอ้หินจนจะหมดมวน ส่วนไอ้
ปิงก็ดับบุหรี่ทิ้งไปตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งมวนด้วยซ�้า ระหว่างนั้นก็มีเพียง
เสียงเพลงและเสียงหัวเราะพูดคุยกันของผู้คนดังมาจากที่ไกลๆ

ผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่น กดดูบันทึกการโทร. ออกก่อน
ระบายลมหายใจออกมา ชื่อของสกายอยู่บนสุด และเป็นเบอร์ติดต่อ
ล่าสุด นอกจากถามว่ากลับถึงบ้านหรือยัง ก็ไม่ได้คุยอะไรไปมากกว่า
นั้นอีกแล้ว เพราะเหมือนว่าอีกฝ่ายก�าลังยุ่งอยู่ ตอบรับผมแค่ถ้อยค�า
สั้นๆ แล้วตัดสายไป

“สกาย...ใครวะ”
ผมเงยหน้าขึ้นมอง ไอ้เข้มก้มลงดูหน้าจอโทรศัพท์ผมจนหน้า

มันแทบสิงเข้าไปในโทรศัพท์ผมอยู่แล้ว ในเมื่อมันอยากเสือกผมก็ไม่
คิดที่จะปกปิด

“ท�าไมกูไม่คุ้น” ดูแล้วก็บ่นพึมพ�าของมันต่อ
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~ Scriper ~

“จะคุ้นได้ไง กูเพิ่งรู้จักเขาวันนี้”
“เขา? ฮั่นแน่ เรื่องมันเป็นมายังไง ไหนเล่าให้กูฟังซิ” ไอ้เข้มยิ้ม 

หร่ีตามองผม ขณะที่เพื่อนอีกสองคนดูจะให้ความสนใจกับเรื่องของ
ผมด้วยเช่นกัน ไอ้ปิงเก็บโทรศัพท์ ส่วนไอ้หินก็ยกมือขึ้นกอดอกจ้อง
มาที่ผมนิ่ง เลิกคิ้วขึ้นคล้ายบอกให้เริ่มเล่า

ผมไม่ได้คิดจะปิดบังพวกมันอยู่แล้ว แค่ยังหาจังหวะเล่าให้ฟัง
ไม่ได้ หลังจากแยกกับสกาย ผมก็บอกพวกมันแค่ว่าหลงไปอีกฝั่งหนึ่ง 
ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากกว่านั้นเพราะอยากกลับห้องเร็วๆ

“ก็ตอนทีม่เีรือ่งนัน่แหละ กเูหน็เขาพอด ีกลัวเขาโดนลูกหลงเลย
เข้าไปช่วย หลังจากน้ันก็หลงกับพวกมึง พอออกมาได้กูเลยขอเบอร์
เขาเพราะกลัวเขาจะกลับบ้านไม่ถูก...ก็ไม่มีอะไรแล้ว แยกกับเขากูก็
กลับมาหาพวกมึง”

“แค่นี้!?”
“เออ...แค่นี้แหละ มึงจะเอาแค่ไหนอะ”
“น่ารักไหม นิสัยเป็นไง...”
ค�าถามมันเหมือนพ่อแม่ที่ก�าลังคาดคั้นถามถึงแฟนลูกชาย 

ตวัเองยงัไงกไ็ม่รู ้ผมเงยีบและยังไม่ได้ตอบไปในทนัท ีเพราะเรือ่งความ
น่ารักมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าค�าตอบในใจผมเป็นแบบไหน ส่วนเรื่อง
นิสัย นอกจากเป็นคนที่ดูค่อนข้างพูดน้อยแล้วผมก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ
สกายอีก จะให้ตอบคงตอบไม่ได้ ของแบบนี้มันต้องเรียนรู้กันนาน 
กว่านี้

“เรื่องนิสัยกูตอบพวกมึงไม่ได้หรอก กูก็เพิ่งรู้จักเขา”
“มึงจะจีบเขาใช่ไหม” ไอ้หินเลิกคิ้วขึ้นถาม ปลายนิ้วมันเคาะลง

บนราวระเบียงตามจังหวะเพลงที่ดังอยู่ไกลๆ
“อือ...ว่าจะจีบ”
“นี่ไง! กูบอกแล้วว่าความหล่อของกูจะท�าให้มึงได้แฟน” ไอ้เข้ม

ตบมือลงบนเข่าตัวเองเต็มแรง ตบเสร็จก็นั่งลูบไปมาส่งเสียงโอดโอย
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~ Upside-down rainbow #รอยยิ้มของคุณท้องฟ้า ~

ก้มลงมองขาที่ขึ้นรอยแดงเป็นปื้น ก็คือสมน�้าหน้ามันนั่นแหละ เล่น
ใหญ่เกินเบอร์ดีนัก

“เขาเป็นเหมือนมึงเหรอวะ” ไอ้ปิงพูดขึ้น “แบบ...ชอบเพศ
เดียวกัน กูไม่อยากเห็นเพื่อนตัวเองอกหักรอบสองหรอกนะ”

ผมเงยีบ ไอ้เข้มกเ็งยีบตาม ส่วนไอ้หนิแค่หนัไปมองไอ้ปิงเท่านัน้
ไม่ได้พดูอะไร ดเูหมอืนผมจะลมืนึกถึงข้อน้ีไปเลย เอาเป็นว่าค่อยถาม
ดูก็ได้ เพราะเรื่องแบบนี้มันค่อนข้างละเอียดอ่อนเหมือนกัน

“ไปกินข้าวกันเหอะ เย็นหมดแล้วมั้ง” ไอ้หินตัดบท
มันเป็นฝ่ายเดินกลับเข้าไปในห้อง ก่อนจะตามด้วยไอ้เข้มและ

ไอ้ปิง ส่วนผม...เป็นเหนบ็ทีข่า ให้ไอ้เข้มนัง่ทบันานเกนิไปไง รอจนรูสึ้ก
ว่าดีขึ้นแล้วถึงลุกเดินตามพวกมันเข้าไป มองข้าว มองอาหารหลาก
หลายอย่างที่พวกมันสั่งมาแล้วได้แต่ส่ายหน้า นี่สรุปแล้วไอ้สามคนนี้
มันตั้งใจจะยึดห้องของผมจริงๆ ใช่ไหมวะ

“ใจคอพวกมึงจะไม่กลับห้องกันเลยใช่ไหม” ถามพลางเดินไป
เปิดตู้เย็นหยิบเอาขวดน�้ามาตั้งลงกลางวง ไอ้หินกับไอ้ปิงส่ายหน้าไป
มาเป็นค�าตอบ ส่วนไอ้เข้มก็ก้มหน้าก้มตาหยิบไก่ทอดขึ้นมากิน ไม่
สนใจค�าถามของผมแม้แต่น้อย

บางทีไอ้พวกนี้ก็ควรมีแฟนกับเขาบ้าง ถึงตอนนั้นคงไม่โผล่
หัวออกมาจากห้องกันแน่ๆ

“น่าๆ เดี๋ยวกูช่วยจ่ายค่าไฟเดือนนี้”
“ใช่เลยเพื่อน เดี๋ยวกูช่วยด้วย” ไอ้เข้มพูดเสริมไอ้ปิงขึ้นมา
ผมไม่ได้พดูอะไรต่อ เดนิไปหยบิกล่องข้าวผดักะเพราขึน้มาแกะ

กินเงียบๆ ถึงจะบ่นแต่สุดท้ายก็ไม่เคยเลยที่ผมจะคิดเคืองพวกมัน
จริงจังในเร่ืองน้ี บางทีการที่มีเพื่อนอยู่ด้วยมันก็ท�าให้เราไม่รู้สึกเหงา
มากเท่าไร ลองคดิดสู ิถ้าผมไม่มพีวกมนั วนันีผ้มคงนอนเบือ่อยูท่ีห้่อง 
ไม่ได้ออกไปเล่นสงกรานต์ และก็คงไม่ได้เจอสกาย

“ไก่ทอดอร่อย ไอ้ปิงลอง!”
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~ Scriper ~

“วางๆ กูเห็นมีผัดไทยด้วยใช่ไหม”
“เออ...กูสั่งเอง เอาปะ เดี๋ยวหยิบให้ ไอ้หินเอา’ไรอีกไหม”
ถึงไอ้เข้มจะค่อนข้างกวนตีน ปากหมา และขี้เสือกไปบ้าง แต่

ในกลุ่มก็เป็นมันนี่แหละที่พยายามเอาใจใส่ทุกคนในแบบของมันเอง 
ถ้าเกิดมีเร่ืองบาดหมางกันขึ้นมา พวกผมสามคนจะท่องกันไว้ขึ้นใจ
ทันทีว่า...

มันก็เป็นของมันแบบนี้...
“ปลาผัดพริกสด ข้างๆ มึง” ไอ้หินตอบกลับ ยื่นมือไปรับกล่อง

ข้าวจากไอ้เข้มมาแกะกิน
จากอาหารมากมายหลายอย่างทีส่ัง่มาแบบจดัเตม็ในตอนแรก 

ผ่านไปช่ัวโมงกว่ากห็มดเกลีย้ง เหลอืเพยีงขยะทีผ่มกบัไอ้เข้มก�าลังเกบ็
ใส่ถุงขยะเพื่อเอาลงไปทิ้งข้างล่าง

ไอ้ปิงลงไปทิง้ขยะกบัไอ้เข้ม เหลอืแค่ไอ้หินกบัผมทีน่ัง่กนัอยู่บน
โซฟา เสียงโทรทัศน์ดังคลอในขณะที่ผมกับมันจ้องหน้ากัน

“จะถามอะไรกูหรือเปล่า”
“เรื่องคนที่ชื่อสกายนั่นแหละ มึงแน่ใจเหรอว่าจะจีบ”
คิดเอาไว้แล้วละว่าจะต้องเป็นเรื่องนี้ ไอ้หินมันค่อนข้างได้รับรู้

เรื่องของผมมามาก แฟนเก่าคนก่อนๆ ไม่ว่าจะคนไหน เหตุผลอะไร
ทีเ่ลกิรากนัไปผมก็มกัจะคุยกับไอ้หนิเสมอ ผมคดิว่ามนัคงกงัวลเรือ่งที่
ไอ้ปิงพูดหรือเปล่า เรื่องที่สกายอาจจะไม่ได้เป็นแบบผม

“มึงต้องเจอเขาหิน ถ้ากูเคยเล่าให้มึงฟังว่ากูชอบจิวแค่ไหนใน
ครั้งแรก...กับสกาย กูว่ากูรู้สึกมากกว่านั้นอีก”

“มึงเจอเขาแป๊บเดียวเองนะ”
“อือ...แต่มันเป็นแป๊บเดียวที่โคตรดีเลย กูไม่เคยชอบวัน

สงกรานต์เลยสักนิด แต่กูว่ากูชอบสงกรานต์วันนี้ว่ะ”
“งั้นก็ลองดู แต่มึงมั่นใจนะว่ามึงลืมจิวได้แล้ว”
“ท�าไมกูต้องลืมวะ...ในเมื่อกูไม่ได้คิดจะจดจ�าอะไรตั้งแต่ที่เลิก
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กันแล้ว”
ผมกับไอ้หินยังคงน่ังคุยกันต่อ จนกระทั่งไอ้เข้มกับไอ้ปิงกลับ 

ขึ้นมา ตอนแรกก็ว่าจะถาม เห็นพวกมันหายกันไปนาน แต่พอเห็นถุง
ใส่ขนมขบเคีย้ว เครือ่งดืม่ทีม่นัสองคนซือ้กนัมาแล้วผมกไ็ด้แต่ส่ายหน้า 
กินข้าวเข้าไปเยอะขนาดนั้นยังไม่รู้จักอิ่มกันอีก

“มึงซื้ออะไรมาอีกวะไอ้เข้ม” ไอ้หินเปิดถุงดู ขมวดคิ้วเมื่อเห็น
ว่าในถุงนั้นมีแต่ขนมขบเคี้ยว “แดกอะไรเยอะแยะ”

“แดกขนมไง อย่าบ่นดิวะ กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้อง” ไอ้เข้ม
ยิ้มกว้าง ลงมือแกะถุงขนมนั่งลงบนพื้น ก่อนคว้ารีโมตโทรทัศน์ไป
เปลี่ยนช่องหาสิ่งที่มันอยากดู

ผมไม่คดิทีจ่ะกนิอะไรอีก ลกุขึน้ยืนยกพืน้ทีบ่นโซฟาส่วนทีต่วัเอง
นั่งให้ไอ้ปิงนั่งไป แล้วเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวเข้าห้องน�้า

หลังจากอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จ ผมก็พาตัวเองออกมานั่ง
เล่นที่ระเบียงอีกครั้ง แสงสีในเมืองยังคงสว่างไสว ท้องฟ้าโปร่งไร้เมฆ 
จนมองเห็นดวงดาวกระจัดกระจายและพระจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่ด้าน
บน

แม้ว่าอากาศจะร้อนไปบ้างแต่ก็ไม่เท่ากับเมื่อตอนกลางวัน
ผมเปิดโทรศพัท์ขึน้มาอกีครัง้ กดเลือ่นดเูบอร์โทรศพัท์ทีบ่นัทกึ

เอาไว้ก่อนจะหยุดอยู่ตรงชื่อของสกาย จ้องมองสักพักก็กดออกจาก
บันทึกรายชื่อ แล้วกดเปิดเฟซบุ๊กขึ้นมาแทน ผมไม่ค่อยได้เล่นเฟซบุ๊ก 
นานๆ ครั้งถึงจะเข้ามาดูที เลื่อนขึ้นเลื่อนลง กวาดตามองสิ่งที่อยู่บน
หน้าไทม์ไลน์ผ่านๆ เหน็ว่าไม่มอีะไรน่าสนใจกต็ัง้ใจจะกดปิดแอปพล-ิ
เคชันไป

แต่มือดันไปกดโดนวิดีโออะไรสักอย่าง
เสยีงเพลงดงัคลอขึน้มาแผ่วเบา จ�านวนคนดทูีแ่สดงอยูม่มุด้าน

บนของวิดีโอบ่งบอกว่านี่คือไลฟ์แน่ๆ บนหน้าจอผมปรากฏภาพของ
ใครคนหนึง่ทีคุ่น้หน้าคุ้นตา เจ้าตวันัง่นิง่อยูบ่นเก้าอีเ้บาะสดี�าแถบแดง 
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มือถือโทรศัพท์เอาไว้ขณะที่ตาก�าลังจดจ้องมองตรงมา
[แรงก์อะไร...แรงก์คอนครับ]
หัวใจผมค่อยๆ เต้นรวัเมือ่ได้ยนิเสยีงทีพ่ดูโต้ตอบกบัคอมเมนต์ 

ที่เลื่อนขึ้นเรื่อยๆ ผมไม่คิดว่าตัวเองจะจ�าคนผิด และไม่มีทางเป็นไป
ได้ที่คนบนหน้าจอจะเป็นฝาแฝดหรือแค่คนหน้าเหมือน ทั้งน�้าเสียง 
ท่าทางการพดูต่างๆ ชดัเจนว่าคนคนน้ีจะต้องเป็นสกายอย่างแน่นอน

‘เล่นด้วยครับ’
‘หนูเล่นด้วยได้ไหมคะ’
‘สู้ๆ นะคะ’
‘กาก 1-1 กันไหม’
‘ขอเลขห้องด้วยครับ’
คอมเมนต์เลื่อนขึ้นเรื่อยๆ จ�านวนคนดูใกล้จะสองพัน ขณะที่

คนบนหน้าจอก�าลงักดสร้างห้องภายในเกมอยู ่พอสร้างเสรจ็กเ็งยหน้า
ขึ้นมาอ่านคอมเมนต์ต่อระหว่างที่รอให้คนดูกดเข้าไปร่วมเล่นด้วย

[เล่นด้วย...เข้ามาเลย ถ้าเข้าทันก็เล่นได้...สู้ๆ ขอบคุณครับ 
สงกรานต์เหรอ กายไปเล่นมาแล้ว...คนเดียวด้วย ไม่สนุกเท่าไร แต่ก็
มีเรื่องดีๆ อยู่]

สกายดูไม่แตกต่างจากที่ผมเจอเท่าไร ถึงจะพูดเยอะกว่าปกติ
แต่ยงัดปูระหยดัค�าพดูอยูด่ ีพอคนเข้าไปครบก็กดจบัคูท่มี หลังจากนัน้
สกายก็ไม่ได้พดูอะไรอกี ท�าเพยีงเงยหน้าขึน้มองหน้าจอเป็นครัง้คราว

ผมกดเข้าไปหน้าเพจทีส่กายใช้สตรมีเกม2 ทนัท ีกดตดิตามก่อน
จะสลับเข้าไปดูหน้าวิดีโอสตรีมอีกครั้ง

ริมฝีปากคลี่ออกในตอนที่มองอีกฝ่ายตั้งอกตั้งใจเล่น อีกทั้งยัง
เล่นเก่งมากด้วย

2 สตรีมเกม หมายถึง การถ่ายทอดสดการเล่นเกมให้แก่ผู้คนบนโลกออนไลน์ดู 
ซึ่งจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกใช้
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[เข้าได้นะ ดักในพุ่ม...อัลติฯ อีกสาม สอง]
กลายเป็นว่าผมน่ังดสูกายสตรมีเกมเพลนิไปเลย ตืน่เต้นไปหมด 

จะหันไปพูดเรื่องนี้กับไอ้สามคนข้างในห้องก็เกิดรู้สึกหวงขึ้นมาดื้อๆ 
ตอนนีจ้�านวนคนทีเ่ข้ามาดสูตรมีสองพนัห้าแล้ว และมีบางคนทีส่่งดาว
ให้ สกายจะพูดขอบคุณทุกครั้งพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมา

แล้วในตอนนั้นผมก็ฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้
ติ๊ง!
...
[...ขอบคุณสองพันดาวจากคุณกุลพัทธ์นะครับ]

นอกจากส่งดาวไปให้แล้ว ผมยังลงทนุสมคัรเป็นผูส้นับสนุน
รายเดือนให้สกายด้วย จากหนึ่งชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงที่ผมนั่งดูสกาย
สตรีมเกมอยู่ตรงระเบียง พวกไอ้เข้มไม่ได้ตามออกมาเพราะมันก�าลัง
ดูหนังกันอยู่ ส่วนผมก็เข้าไปหยิบหูฟังออกมาใส่จะได้ฟังเสียงของ 
อีกฝ่ายได้ชัดเจนขึ้น

สกายบอกคนดูว่าจะลงสตรีมในตอนเที่ยงคืน ซึ่งถ้าเป็นแบบ
นัน้ผมก็จะอยูด่สูกายไปจนถงึเทีย่งคนืเช่นกนั ใจจรงิกอ็ยากเข้าไปเล่น
ด้วย แต่ถ้าท�าแบบนั้นผมก็ต้องไปเปิดดูสตรีมในโน้ตบุ๊กแทน ซึ่งผม 
ขีเ้กยีจกลบัเข้าห้องไปเปิดโน้ตบุก๊ไง เอาแบบน้ีนีแ่หละ ดอูย่างเดยีวไป
ก่อนแล้วค่อยขอเล่นด้วยวันหลัง

ได้ยินสกายพูดถึงสงกรานต์ บอกว่าพรุ่งนี้จะชวนเพื่อนไปเล่น
อีก ผมอยากพิมพ์ถามว่าไปเล่นที่ไหน แต่มีคนถามตัดหน้าไปก่อน  
เจ้าตวัเงยข้ึนมามองกล้องท�าท่าทางเหมอืนก�าลงัคดิอยู ่สดุท้ายกต็อบ
แค่ยังไม่รู้แล้วก้มลงไปเล่นเกมต่อ

ผมเลยไม่รู้ไปด้วยว่าสกายจะไปเล่นสงกรานต์ที่ไหนในวันพรุ่ง
นี้ แล้วเพื่อนที่ว่าจะชวนไปนั่น หมายถึงเพื่อนที่บอกกับผมว่าไปเล่น 
ที่อื่นหรือเปล่า
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[ลงสตรมีตอนไหน...เทีย่งคนืครบั พรุง่นีจ้ะไปเล่นสงกรานต์ ไป
ตอนเย็น]

พอจบเกมก็เข้าสู่ช่วงพูดคุยกับคนดู สกายจะหยุดพักประมาณ
สามนาทีได้ อ่านและตอบคอมเมนต์ ใบหน้านั้นมีรอยยิ้มบางๆ 
ประดับอยู่ และทุกครั้งที่คนบนหน้าจอยิ้ม ผมก็มักจะยิ้มตามไปแบบ
ไม่ได้ตั้งใจเสมอ

‘สวัสดีครับ เพิ่งเข้ามา วันนี้เที่ยวสงกานที่ไหน’
‘เพลงที่เปิดอยู่ชื่อเพลงอะไรคะ’
‘หูแมวไปไหนแล้ววว’
[สวัสดีครับคุณโจ้ สงกรานต์ที่ถนน XXX ครับ เพลง...ไม่ทราบ

ครับ กายกดเล่นเป็นเพลย์ลิสต์ หูแมวพังแล้วครับ คุณแอนดริวแอบ
เอาไปเล่นแล้วก็พังไปเลย]

รมิฝีปากเลก็คว�่าลงเลก็น้อยในตอนทีบ่อกว่าคณุแอนดรวิเอาหู
แมวไปเล่น ว่าแต่ไอ้คณุแอนดรวินีค้อืใคร แฟนเหรอ หรอืว่าสตัว์เลีย้ง 
อาจจะเป็นหมาหรือว่าแมว

‘อยากเห็นคุณแอนดริวๆๆ’
‘วันนี้เอาอาหารให้คุณแอนดริวยังคะ’
‘คุณแอนดริวไม่มากวนเลยวันนี้’
เท่าทีอ่่านคอมเมนต์ผมกพ็อจะรูแ้ล้วละ ว่าคณุแอนดรวิอะไรนี่

คงไม่ใช่คนแน่ๆ อาจจะเป็นแมวหรือเปล่า
[คุณแอนดริวงอนครับ ตอนนี้นอนอยู่บนเตียง]
สกายพึมพ�าบอก มอืกดสร้างห้องรอจนคนดเูข้าไปครบกก็ดจบั

คู่ทีมก่อนจะลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินหายไปจากรัศมีของกล้อง เสียงร้อง 
‘แง้ว’ ดังขึ้นมา ชัดเจนเลยว่าคุณแอนดริวนั้นเป็นแมวอย่างแน่นอน 
สกายเดินกลับเข้ามาอีกครั้งพร้อมกับแมวตัวสีขาวล้วน

[คุณแอนดริวทักทายคนดูหน่อย]
น่ารัก...



30

~ Upside-down rainbow #รอยยิ้มของคุณท้องฟ้า ~

ไม่ใช่แมวนะ
ผมหมายถึงเจ้าของ
น่ารกัฉบิหายเลย ไม่เคยอยากเกดิเป็นแมวมากขนาดนีม้าก่อน 

ผมกดส่งดาวให้ไปทนัทอีกีห้าร้อยดวง สกายเงยหน้าขึน้และส่งย้ิมผ่าน
หน้าจอมาอีกครั้ง

[ขอบคุณดาวห้าร้อยดวงจากคุณกุลพัทธ์นะครับ วันนี้ให้เยอะ
เลย อยากให้กายท�าอะไรเป็นพิเศษไหมครับ] 

พูดไปก็จับขาแมวยกขึ้นพลางโบกไปมาก่อนที่สกายจะอุ้มแมว
ปล่อยลงบนพืน้ จากนัน้กเ็งยหน้าขึน้มาเลอืกต�าแหน่งตวัละครเป็นคน
สุดท้าย

ส่วนผมก�าลังนั่งพิมพ์และลบข้อความ อยากจะบอกเขาว่าไม่
ต้องท�าอะไรเลย เพราะแค่นี้ก็น่ารักมากเป็นพิเศษอยู่แล้ว แต่สุดท้าย
ผมก็ตัดสินใจพิมพ์ข้อความส่งไป ในตอนที่สกายเงยหน้าขึ้นมาอ่าน
คอมเมนต์แบบพอดิบพอดี

‘ผมจะดูต่อจนถึงเที่ยงคืน ลงสตรีมแล้วบอกฝันดีผมหน่อยได้
หรือเปล่า’

มันจะดูส่วนตัวเกินไปหรือเปล่าวะ แต่ว่าสกายถามอะ ผมก็มี
สิทธิ์ขอไปแบบนั้นใช่ไหมล่ะ

[บอกฝันดี...ได้ครับ เตือนกายด้วยนะ]
คนในสตรมีพยักหน้าหงกึๆ ส่วนผมน่ะเหรอ ยกมอืขึน้กมุหวัใจ

ตัวเองพลางถอนหายใจระบายความร้อนบนใบหน้า ในหัวมีแต่ค�าว่า
น่ารักอยู่เต็มไปหมด สบถในใจไปเป็นพันๆ ครั้ง

ผมนั่งดูสตรีมจนกระทั่งตอนน้ีเป็นเวลาห้าทุ่มส่ีสิบสองนาที  
สกายเลิกเล่นเกมไปแล้ว จ�านวนคนดูเหลือเพียงพันกว่าๆ เสียงเพลง
ยังคงดังคลอออกมาอย่างต่อเนื่อง

[เที่ยงคืนตรงก็จะลงแล้วครับ ฝันดีครับคุณเต้ พรุ่งนี้ไม่แน่ใจ 
สตรีมเช้า...ไปเล่นสงกรานต์ตอนเย็น กลางวันร้อนมากเลย]
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‘ฝันดีครับพี่สกาย’
‘ฝันดีนะคะ ไว้มาดูใหม่’
‘ฝรรดีน้า’
[ฝันดีทุกคนครับ ครั้งหน้ามาดูผมกันอีกนะครับ...ตอนนี้คุณ 

กุลพัทธ์ยังอยู่ใช่ไหม]
สกายมองตรงมาผ่านกล้องพลางถาม ตากลมๆ นั่นท�าให้ผม

รู้สึกเหมือนถูกจับจ้องอยู่จริงๆ เลย กลืนน�้าลายลงคอก่อนจะรีบร้อน
พิมพ์ข้อความตอบกลับไปอย่างรวดเร็ว

‘ยังอยู่’
[เล่น ROV ไหมครับ]
‘เล่น’
[ไว้มาเล่นด้วยกันนะครบั กายจะลงสตรมีแล้ว...ฝันดนีะครบัคณุ

กุลพัทธ์]
ประโยคสุดท้ายก่อนที่หน้าจอจะขึ้นว่าสิ้นสุดการถ่ายทอดสด 

ค�าว่า ‘ฝันดี’ แม่งก้องในหูผมเลย แม้กดปิดเฟซบุ๊กไปแล้วก็ยังห้าม 
ตัวเองไม่ให้ยิ้มไม่ได้ มองฟ้า มองพระจันทร์ มองทุกอย่างแล้วยิ้มโง่ๆ 
อยู่แบบนั้นสักพักก่อนที่ผมจะหันกลับเข้าไปมองในห้อง

“เหี้ย!”
ไอ้ฉิบหาย เกือบตกเก้าอี้แล้วกู
อยู่ดีๆ ไอ้เข้มกับไอ้ปิงก็มายืนหัวชิดติดกันอยู่ด้านหลังประตู 

หน้าแนบกระจกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ โคตรหลอนเลยไอ้พวกเวรนี่ ผมนึก
ว่าตัวเองอยู่ในหนังผี

“ใครน้าาา”
“นั่นสิ ใครน้าาา”
ผมยงัไม่ได้ตอบอะไรพวกมนัเสยีงโทรศพัท์กด็งัช่วยชวิีตพวกมนั

สองคนเอาไว้ก่อน ไอ้เข้มกับไอ้ปิงท�าหน้าอยากรู้อยากเห็นแทบจะ
ทันที มันสองคนรีบพาตัวเองออกมาตรงระเบียงห้องในตอนที่ผมกด
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รับสายแล้วเรียบร้อย
[ก�าปั้น]
“อือ...มี’ไร ยังไม่นอนอีกเหรอ” ผมแกล้งถามกลับไป ท�าหน้า

นิ่งเพื่อไม่ให้ไอ้สองคนมันหาเรื่องล้อเลียน
ผมก็ไม่ได้เขินอะไรหรือเปล่าวะ
[ยัง...พรุ่งนี้]
“พรุ่งนี้ท�าไม” ก็ไม่ได้รีบถามเท่าไรหรอก แค่สกายพูดจบผมก็

ถามกลบัไปทนัท ีหลดุมาดไปหน่อย ไอ้เข้มกบัไอ้ปิงมนัท�าท่าล้อเลยีน
ผมกันใหญ่ บอกแล้วว่าอย่าแสดงอาการให้มนัเหน็กนั ผมยกนิว้ชีห้น้า
พวกมันก่อนจะกลับมาให้ความสนใจกับคนในสายต่อ

[ไปเล่นสงกรานต์กันไหม]
“มึงไม่ได้...”
เกอืบ! เกอืบหลดุปากถามออกไปแล้ว ถ้าผมถามว่าสกายไม่ได้

ชวนเพื่อนเหรอ สกายต้องรู้แน่นอนว่าผมดูสตรีมเขา
[ไปไหม]
ยังดีที่สกายดูจะไม่ได้สนใจในสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านั้นเท่าไร
“อือ...ขอคิดก่อน พรุ่งนี้จะโทร. ไปบอก” ปากตอบไปแบบนั้น 

แต่ความจริงคือผมตอบตกลงในใจไปแล้วเรียบร้อย ที่บอกว่าจะโทร. 
ไปบอกตอนเช้าน่ะ แค่หาข้ออ้างโทร. ไปหาก็เท่านั้นเอง

[ก�าปั้น]
“ครับ เอ๊ย อะไรอีก...”
หลุดอีกแล้วกู
[นอนไม่หลับ]
“...” แล้ว? จะให้ผมร้องเพลงกล่อมหรือยังไง
ได้นะ
กาเหว่าเอย...
ข้ามๆ ไปเหอะ ผมแค่พูดเล่น
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[อยู.่..เป็นเพือ่นกายหน่อยได้ไหม นอกจากก�าป้ัน กไ็ม่มีใครว่าง
คุยด้วยเลย]



~ Upside-down rainbow #รอยยิ้มของคุณท้องฟ้า ~

Try to be a rainbow in 
someone else’s cloud3

ถ้าถามว่าเช้าวนันีจ้ะมีอะไรท่ีสดใสได้เท่าท้องฟ้าอกีคงต้อง
ตอบแล้วละว่าผมน่ีไง ต่ืนข้ึนมาแต่เช้า ปลกุพวกไอ้เข้มบอกให้แยกย้าย
กนักลบัห้อง หลงัจากนัน้กอ็าบน�า้เปลีย่นเสือ้ผ้าลงไปหาซือ้มือ้เช้าขึน้
มานัง่กนิ โทรทศัน์กเ็ปิดด ูโทรศพัท์กค็าอยูใ่นมอืรอเวลาทีเ่จ้าของเพจ
สตรีมเกมจะขึ้นสตรีมในตอนเช้า

ผมจ�าได้ว่าสกายบอกมาแบบนั้นในสตรีมเมื่อคืน ส่วนช่วงเย็น
ก็จะออกไปเล่นสงกรานต์...กับผม ไม่ใช่เพื่อนคนอื่นอย่างที่ผมเข้าใจ
ตั้งแต่แรก ผมตั้งใจว่าจะรอให้สกายสตรีมจบก่อน แล้วหลังจากนั้นอีก
สักหนึ่งชั่วโมงค่อยโทร. ไปตอบตกลงว่าจะไปเล่นน�้าสงกรานต์ด้วย 
หรือไม่พอลงจากสตรีมแล้วอาจจะเป็นสกายที่เป็นฝ่ายโทร. มาหาผม
อย่างเมื่อคืนก็ได้

กลายเป็นเพือ่นเทีย่วแล้วยงัต้องถอืสายอยู่เป็นเพือ่นก่อนนอน
อีกต่างหาก ถ้าคิดว่าระหว่างที่ถือสายจะได้คุยอะไรกัน บอกเลยว่า

3 ‘จงลองเป็นสายรุง้ท่ีพาดผ่านเมฆของใครสักคน’ หน่ึงในค�าคมทีโ่ด่งดงัของ มายา 
แองเจลู (Maya Angelou) กวี นักเขียนชาวอเมริกัน
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ไม่ใช่ นอกจากไม่คุยกับผมแล้ว ยังเอาแต่เรียกคุณแอนดริวๆ สักพักก็
เงียบไป เป็นอันว่าหลับ ผมเรียกก็ไม่ตอบ เป็นผมที่ต้องกดวางสาย
แทนหลังจากมั่นใจว่าปลายสายหลับไปแล้วจริงๆ

สรุปก็คือที่บอกให้ผมอยู่เป็นเพื่อนน่ะ...อยู่เป็นเพื่อนจริงๆ ไม่
คุย ไม่ถามอะไร เล่นกับแมว และหลับไปเลยดื้อๆ

ไม่รูว่้าผมคิดไปเองไหม ผมรูส้กึว่าสกายก�าลังต้องการใครสักคน
ไม่ต่างจากผมเท่าไร เพียงแค่อีกฝ่ายดูเหงามากกว่า ประโยคที่ขอให้
ผมอยูค่ยุเป็นเพือ่นนัน่กส็ือ่ถงึความเหงาออกมาชดัเจนมาก จะมสีกักี่
คนทีช่วนให้คนทีเ่พิง่รูจ้กักนัไม่ถงึวนัถอืสายโทรศพัท์อยูเ่ป็นเพือ่นก่อน
นอนน่ะ

เพือ่นกนัยงัไม่ท�าเลย กบัไอ้สามคนน้ันปกตผิมก็ไม่เคยท�าถ้าไม่
อยู่ในช่วงที่แย่จริงๆ น่ะ ยิ่งเป็นคนที่ไม่สนิทยิ่งแล้วใหญ่

แต่สกายบอกว่าคนอื่นไม่ว่างคุยด้วย มันคงไม่แปลกใช่ไหมล่ะ
เพราะเวลาตอนนัน้กเ็ทีย่งคนืแล้ว บางคนคงนอนหลบัไปแล้วกไ็ด้ อะ...
กเูริม่ย้อนแย้งในตวัเองแล้ว หรอืไม่ผมกช็อบสงัเกตและคดิมากไปเอง 
บางทีมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้

ผมกนิข้าวเสรจ็ เอาเสือ้ผ้าในตะกร้าลงไปส่งซกัก่อนกลบัขึน้มา
บนห้องอีกครั้ง วันนี้ไอ้เข้มชวนออกอีกเหมือนเดิม แต่ผมบอกมันไป
แล้วว่าผมมีนัดไปกับสกาย ตอนแรกพวกมันจะยกโขยงไปกับผมด้วย 
แต่ผมกลวัว่าสกายจะตกใจและท�าตวัไม่ถกู ดจูากนสิยัของอกีฝ่ายแล้ว 
น่ะ เลยบอกพวกมันว่าเอาไว้วันหลังจะแนะน�าให้รู้จัก วันนี้ผมขอไป
ตามนัดแค่คนเดียวก็พอ ไอ้เข้มมันก็เลยไปตามแผนเดิมของมัน ลาก
ไอ้หินกับไอ้ปิงไปกับมันด้วย

อากาศวันน้ียังไม่ร้อนจัดเท่าเมื่อวาน แต่อย่าได้ดูถูกแดด
ประเทศไทยไป ช่วงเช้าๆ แบบนี้น่ะไม่เท่าไร สายๆ หน่อยถึงเริ่มร้อน
จนพัดลมก็ยังไม่ช่วยอะไร สุดท้ายก็ต้องพ่ึงพาเครื่องปรับอากาศ ซึ่ง
ต้องแลกมาด้วยค่าไฟที่แพงขึ้นกว่าเดือนอื่นๆ
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ติ๊ง!
เสียงแจ้งเตือนจากเฟซบุ๊กดังขึ้น ผมคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาทันที 

กระตกุยิม้เมือ่เหน็ว่าใครบางคนก�าลงัเริม่สตรมีแล้ว ลกุไปปิดโทรทศัน์ 
เปิดเครื่องปรับอากาศ ก่อนจะถอดเสื้อออกแล้วขึ้นไปนอนบนเตียง
หลังจากที่กดเข้าไปดูสตรีมเรียบร้อย

จ�านวนคนดูในช่วงเช้ามีเพียงสองร้อยกว่าคนเท่านั้น หน้าจอ
สตรีมมีแค่คุณแอนดริวที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ แมวที่ท�าหน้าร�าคาญตลอด
เวลาก�าลังหันไปมารอบห้อง

‘คุณแอนดริววว’
‘เอ้า นกึว่าสกายมาสตรมี คณุแอนดรวิสตรมีหรอกเหรอ [อีโมจิ

ข�าน�้าตาเล็ด]’
‘แอนดริวน่ารัก ท�าหน้าเหมือนไปโกรธใครมาเลย’
‘หน้าคุณแอนดริวโหดมากค่ะ [อีโมจิยิ้ม]’
ผมก�าลงันัง่อ่านคอมเมนต์ และตอนนัน้เองทีเ่จ้าของสตรมีโผล่

เข้ามาในกล้อง ร่างเล็กในชุดล�าลองสีเข้มตัดกันกับสีผิวขาวเนียน
เหมอืนกนิหลอดไฟเข้าไป แขนช้อนคุณแอนดรวิอุม้ขึน้ก่อนจะเอาวาง
ไว้บนตัก อีกมือจับเมาส์คลิกสองสามครั้งก่อนที่เจ้าตัวจะเอ่ยทักทาย
ทุกคน

[สวัสดีคนดูสองร้อยสี่สิบเอ็ดคนนะครับ สวัสดีครับ ใครเข้ามา
แล้วฝากกดแชร์ให้กายด้วยนะครับ ใครยังไม่กดติดตามกายก็ฝากกด
ติดตามไว้ด้วยนะครับ วันนี้คุณแอนดริวอารมณ์ดีแล้วครับ กินข้าวอิ่ม
แล้ว]

พูดไปก็ก้มหน้าลงหยอกล้อแมวบนตักไปพลาง ผมเริ่มจะแยก
ไม่ออกแล้วว่าระหว่างแมวกับคน อะไรมันดูนุ่มนิ่มมากกว่ากัน

แต่ที่แน่ๆ คือผมส่งดาวไปอีกหนึ่งร้อยห้าสิบดวงเรียบร้อย
ติ๊ง!
[สวัสดีครับคุณกุลพัทธ์ ตื่นเช้าจัง ขอบคุณส�าหรับดาวหนึ่งร้อย
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ห้าสิบดวงด้วยนะครับ วันนี้เล่นด้วยกันไหม]
เชื่อเถอะ ว่าผมเพิ่งจะมารู้สึกว่าชื่อของตัวเองมันเพราะก็ตอน

ทีส่กายเรยีกนีแ่หละ ได้ยนิทไีรหวัใจมนักม็ปีฏิกิรยิาตอบรบัทกุท ีสกาย 
มักจะใช้ดวงตากลมๆ จ้องผ่านกล้องมาเวลาที่ถาม จับจ้องราวกับว่า
ก�าลังรอคอยค�าตอบจากผมอยู่

เออ...เกิดเป็นไอ้กุลพัทธ์นี่มันดีแบบนี้นี่เอง
‘เล่น เปิดโน้ตบุ๊กก่อน’
ผมพิมพ์ตอบกลับไปแล้วลุกไปหยิบโน้ตบุ๊กมาเปิด เข้าเฟซบุ๊ก

และกดเปิดสตรมี ก่อนจะใช้โทรศพัท์เปิดเกมขึน้มา สกายบอกเลขห้อง
กบัคนด ูพร้อมบอกว่าให้เข้าได้แค่สามคน เพราะอกีทีห่นึง่นัน้เป็นของ
ผม แรงก์ในเกมของผมไม่ต่างจากสกายเท่าไร เพียงแต่ว่าผมไม่ค่อย
ได้เล่นบ่อยดาวก็เลยน้อยกว่า

ต�าแหน่งทีเ่ล่นส่วนใหญ่ผมจะเล่นแครีท่ีใ่ช้อาวธุโจมตรีะยะไกล
สร้างค่าความเสียหายต่อทีมตรงข้ามกับต�าแหน่งซัปพอร์ตคอย
สนบัสนนุทีม สกายมกัจะเล่นตวัฟาร์มป่า ตวัส�าคญัมากทีสุ่ด ต้องคอย
แบกทมีและเป็นตวัก�าหนดแพ้ชนะของทมีได้เลยละ ผมเลยมคีวามคดิ
ดีๆ แล้วว่าตัวเองจะเล่นซัปพอร์ต อย่างน้อยก็น่าจะคอยช่วยอีกฝ่าย
ได้

[สวสัดคีรบัคณุนชุ วนันีส้ตรมีแค่สองชัว่โมงครบั มาทกัทาย แล้ว
ก็จะลงสตรีมไปกินข้าวก่อน น่าจะสตรีมอีกทีตอนดึกเลย]

‘สรุปไปสงกรานต์ที่ไหนคะ’
‘มาเล่นสงกรานต์ด้วยกันไหมคะ ที่ถนน XXX’
‘เมื่อวานมาดูไม่ทัน วันนี้จะเล่นตัวอะไรครับ’
[สงกรานต์ยังไม่รู้เลยครับ คงไปเล่นใกล้ๆ ต้องรอถามเพื่อน

ก่อน...คณุหมวิเล่นแถวๆ นัน้เหรอครบั ถ้าเล่นแถวนัน้เรากอ็าจจะเจอ
กัน วันนี้เล่นตัวอะไร ต้องดูทีมก่อนครับ]

ระหว่างที่สกายก�าลังตอบค�าถามจากคอมเมนต์ ผมก็กดบอก
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เพื่อนในทีมไปว่าตัวเองน้ันจะเล่นต�าแหน่งซัปพอร์ต กดเลือกให้
ต�าแหน่งแครี่ที่ขอมา ก่อนหันกลับไปให้ความสนใจกับคนในสตรีมต่อ

[คณุแอนดรวิจะไปนอนไหม กายอุม้คณุแอนดรวิลงแล้วนะ บ๊าย
บายคนดูก่อน...บ๊ายบายนะครับ คุณแอนดริวจะไปนอนแล้ว ไว้กาย
พาคุณแอนดริวมาใหม่] สกายก้มลงไปคุยกับแมวบนตักอีกครั้ง ริม 
ฝีปากเล็กๆ จดลงบนหัวคุณแอนดริว ก่อนที่เจ้าตัวจะจับขาแมวโบก
ลาคนดู แล้วอุ้มปล่อยลงพื้นไป

ร่างเล็กเอี้ยวตัวมองตามแมวไปก่อนจะส่งเสียงอีกครั้ง
[คุณแอนดริวห้ามรื้อตรงน้ัน ห้ามไปเล่นผ้าม่านด้วย ไม่อย่าง

นั้นกายจะโกรธนะ]
อยากไปรื้อห้อง
อยากไปท�าให้ผ้าม่านเป็นรอย
อยากเป็นแมวชื่อแอนดริว
อยากถูกโกรธ
กูว่ากูเนี่ยเป็นเอามากแล้วว่ะ แต่คนอะไรวะ ขนาดดุแมวก็ยังดู

นุม่ฟดูนู่ารกัไปหมด พอดุแมวแล้วก็หนักลบัมายิม้บางๆ ในตอนทีอ่่าน
คอมเมนต์เกี่ยวกับแมวของตัวเอง

[คุณแอนดริวดื้อครับ ต้องดุบ่อยๆ]
สกายเลอืกตวัในเกมเรยีบร้อย ไม่มเีสยีงพดูคยุอะไรอกีนอกจาก

แผนการเดินเกมทีอ่กีฝ่ายจะพดูขึน้มาเป็นระยะ คนในทมีคนอืน่ๆ บ้าง
ก็เปิดล�าโพง บ้างก็เปิดไมค์คุยโต้ตอบกัน ส่วนผมไม่ได้เปิดไมค์เพราะ
คิดว่าสกายคงจะจ�าเสียงได้แน่ๆ เลยเปิดล�าโพงเอาไว้อย่างเดียวเพื่อ
ความเนียน

การได้เล่นเกมกับสกายท�าให้ผมรับรู้ว่าอีกฝ่ายเล่นเกมเก่งมาก
จริงๆ รู้จังหวะว่าตอนไหนควรเข้าควรถอย คนอื่นๆ ในทีมก็เล่นได้ดี
พอสมควร ตามผมเข้าไปป่วนป่าของฝั่งตรงข้าม อีกทั้งยังเข้ามาเติม
เพื่อนในทีมได้ทันในช่วงจังหวะดีๆ
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เล่นแล้วไม่หวัร้อนเท่าไร สกายเองก็ดใูจเยน็มาก พาพวกผมจบ
เกมแรกด้วยชัยชนะอย่างสวยงาม สกายพูดถึงทีมนู้นก่อนจะบอกว่า
ตวัเองใช้รูนหรอือปุกรณ์เสรมิเพิม่ค่าสถานะต่างๆ ให้ตวัละครอะไรใน
ตอนที่คนดูถาม สร้างห้องใหม่รอให้พวกผมกดเข้าไปร่วมด้วยอีกครั้ง

[เกมเมื่อกี้คุณกุลพัทธ์เล่นดีมาก กายชวนแล้วนะครับ เล่นต่อ
หรือเปล่า]

ผมกดตอบรับไปตั้งแต่อีกคนยังพูดไม่จบ สกายยิ้มเล็กๆ ก่อน
จะกดจับคู่ ระยะเวลาสองชั่วโมงเล่นไปได้หลายเกมพอสมควร พอถึง
เวลาที่ก�าหนดเอาไว้ก็บอกลาคนดูพันกว่าคนไปกินข้าว ส่วนผมก็พับ
โน้ตบุ๊กเก็บ รอเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทร. 
ออกไปหาสกาย

เสียงเรียกสายดังข้ึนแค่ตื๊ดเดียวจริงๆ สกายกดรับสายรวดเร็ว
เหมือนว่าก�าลังรอผมอยู่ตั้งแต่แรก ส่งเสียงทักทายดังขึ้นมา ฟังเสียง
แล้วเหมือนว่าก�าลังกินข้าวอยู่

[ไปใช่ไหม...]
นี่แหละค�าทักทายของสกาย
ผมส่ายหน้าข�าๆ อยากจะแกล้งตอบว่าไม่ไปอยู่เหมือนกัน แต่

พอนกึถงึใบหน้าทีย่ิม้บางๆ ด้วยความดใีจแล้ว กอ็ดไม่ได้ทีจ่ะตอบรบั
ไปสั้นๆ “อือ จะไปเล่นที่ไหน”

[ที่เดิม แต่ว่า...ไปที่ห้าง XXX ก่อนได้ไหม กายจะซื้อของ]
“อะไรวะ เออ...ไปก็ไปดิ”
อย่ายิ้มดิวะไอ้ก�าปั้น มึงหุบยิ้มของมึงเดี๋ยวนี้!
[ถ้าก�าปั้นไม่สะดวก...]
“กจูะไปซือ้ของด้วยเหมอืนกนั มงึชวนพอดกีไ็ปด้วยกนันีแ่หละ” 

ว่าแต่ของที่ผมจะซื้อมันคืออะไรก่อน...ช่างแม่งเหอะ เดี๋ยวไปถึงห้าง
สรรพสินค้าค่อยสุ่มซื้อไปสักอย่างก็ได้ สกายไม่รู้หรอกว่าผมตอแหล
อะ
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[บังเอิญจัง...]
“จะให้ไปเจอกันตรงไหน ห้างฯ เลยไหมจะได้ไม่เปียก” ผม

เปลี่ยนเรื่องคุย กลัวว่าตัวเองจะหลุดอะไรออกไปให้ผิดสังเกตอีก ยิ่ง
ชอบหลุดบ่อยๆ อยู่ด้วย

[อือ...ที่ห้างฯ กายจะไปตอนบ่ายโมง]
อีกชั่วโมงครึ่งสินะ ถ้างั้นหลังจากวางสายผมก็ต้องเตรียมตัว

อาบน�้าเปลี่ยนเสื้อแล้วออกจากบ้านได้เลย
“งั้นก็ตามนั้น”
[ตามนั้น]
“...”
[...]
“จะวางสายยัง”
[วางสิ]
สกายวางสายไปทันทีที่ตอบผม ดูมึนๆ เนาะคนเรา แต่ก็น่ารัก

ดี ผมไปอาบน�้าดีกว่าจะได้ไปรอสกายที่ห้างสรรพสินค้า ระหว่างนั้น 
ก็เดินดูของไปก่อนว่าจะซื้ออะไรดี หรือไม่ผมก็ค่อยหาข้ออ้างชวน 
เจ้าตัวไปเดินดูของที่จะซื้อพร้อมกัน เออ...แบบนี้ได้ ส�ารวจก่อนแล้ว
ค่อยชวนสกายไปเดินเป็นเพื่อน

ผมอาบน�า้เปลีย่นเส้ือผ้าเรยีบร้อยหลงัจากทีว่างแผนเอาไว้
ในใจเสรจ็สิน้ ใช้เวลาเดินทางจากหอพักมายังห้างสรรพสินค้านัน้เกอืบ
ครึ่งชั่วโมงได้ เดินวนรอบห้างสรรพสินค้าชั้นหนึ่งไปหนึ่งรอบ ส่วนชั้น
สองผมไม่ได้ข้ึนไป เดินดูชั้นหนึ่งพอใจแล้วก็เข้าไปนั่งเล่นอยู่ตรงโซน
ศูนย์อาหารรอสกาย ระหว่างนั้นก็สั่งโกโก้เย็นมาหนึ่งแก้ว

ผมเล่นโทรศัพท์รอไม่ถึงยี่สิบนาทีสกายก็มา ร่างเล็กในชุดเสื้อ
ฮาวายทีส่วมคลมุเสือ้กล้ามสขีาวด้านใน กางเกงสามส่วนทีส่วมอยู่นัน้
เลยเข่าลงไปเลก็น้อย ตอนแรกผมเหน็แค่สกายคนเดยีวไม่ได้สนใจใคร
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ทั้งนั้น แต่พออีกฝ่ายเดินเข้ามาถึงผมกลับมีมนุษย์อีกสี่ห้าคนข้างหลัง 
นั่นท�าเอาผมเลิกคิ้วเป็นค�าถามส่งไปทันที

สกายบอกผมว่าจะมาคนเดียวไม่ใช่เหรอวะ
แล้วข้างหลังนี่คือใคร
พอเหน็สายตาผมสกายกก้็มหน้าลงทนัท ีมอืสองข้างจบักนัแน่น 

เม้มปากก่อนจะเอ่ยบอกมาเสียงเบา “เพ่ือนกายขอมาด้วย ก�าปั้น 
ไม่ว่าใช่ไหม”

ผมพยักหน้าตกลงเมื่อได้รับค�าตอบ ส่วนตัวผมมันก็เป็นพวก
หยิ่ง ไม่ค่อยสนใจโลกอยู่แล้วด้วย เมื่อคนอื่นๆ ด้านหลังส่งยิ้มมาให้
ผมก็เมินแล้วหันมาให้ความสนใจกับคนตรงหน้าที่ดูอึดอัดใจกับ
สถานการณ์นี้แทน

“กูจะว่าอะไรล่ะ ว่าแต่มึงจะมาซื้ออะไร”
สกายส่ายหน้าไม่พูดอะไร ผมขมวดคิ้วเล็กน้อย ตอนชวนบอก

ว่าจะมาซื้อของ แต่พอมาถึงกลับไม่ซื้ออะไรแล้วเนี่ยนะ
“โอ๊ย สกายแม่งเจอผู้หล่ออะ มันไม่สนใจมึงแล้วมั้งไอ้เหนือ”
บทสนทนาจากใครสักคนในกลุ่มดังขึ้น ผมเงยหน้ามองคนพูด

นิ่ง กลุ่มนี้น่าจะเด็กกว่าผมทุกคน รวมถึงเด็กผู้ชายตัวสูงนั่นด้วย
“พวกมงึพูดอะไร พวกกูสนิทกัน สกายมนัจะไม่สนใจกไูด้ไง” ไอ้

เด็กตัวสูงเดินเข้ามาใกล้สกาย ยกแขนข้างหนึ่งขึ้นคล้องคอ ท�าเอาคน
ที่ยืนนิ่งอยู่สะดุ้ง

สกายขยบัออก เดนิเข้ามาใกล้ผมและพูด “กายนัง่ตรงนีไ้ด้ไหม” 
ดึงเก้าอี้ข้างๆ ผมออกก่อนจะสอดกายเข้ามานั่งเงียบๆ ส่วนผมจ้อง
หน้าเพื่อนในกลุ่มของสกายอีกครั้ง ก่อนจะหันกลับมาสนใจคนข้างๆ

จากนั้นเพ่ือนของสกายก็พากันมาน่ังตรงที่ว่าง พูดคุยเสียงดัง
จนผมเผลอขมวดคิ้ว รู้สึกร�าคาญแต่ไม่อยากพูดออกไป ท�าเพียงยก
แก้วโกโก้ขึ้นดูดพลางเหลือบมองคนข้างเคียงเป็นระยะ ทั้งที่มีเพื่อน 
มาด้วยมากขนาดนี้ แต่สกายกลับไม่มีท่าทีที่เหมือนคนมีความสุขเลย
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สักนิด คนละเรื่องกับเวลาขึ้นสตรีมเลย
“มีน้อง ม. ห้า เขียนนิยายให้พวกมึงสองคนคู่กันด้วย ในเรื่องมี

ฉากจบูด้วยไอ้เหนอื มงึลองอ่านดดู ิสกายลองอ่านปะ พวกมงึสองคน
เป็นคู่จิ้นนี่” ผู้หญิงผมสั้นยิ้มและหันมาหาสกาย โทรศัพท์ถูกคนที่ชื่อ
เหนือแย่งไป มันนั่งอ่านแล้วก็ยิ้ม เหลือบสายตาขึ้นมามองสกายที่ 
ส่ายหน้าไร้ซึ่งรอยยิ้มอย่างคนอื่นๆ

แต่ว่าเพือ่นตวัเองน่ังหน้าซดีขนาดน้ี คนอืน่ๆ ในกลุม่กย็งัคงไม่
หยดุคยุเรือ่งนยิายทีเ่ป็นปัญหา ผมเริม่รูส้กึร�าคาญปนกบัความอดึอดั 
วางแก้วกระแทกลงบนโต๊ะเพื่อหยุดเสียงพูดคุย ก่อนจะหันไปถาม 
คนข้างๆ เสียงเรียบ

“กูจะไปซื้อของ ไปไหม”
“...ไป”
“แค่สองคน มาเถอะ”
ผมดึงแขนสกายให้ลุกขึ้น ตาตวัดมองไปยังร่างอีกร่างที่ท�าท่า

จะลุกตามขึ้นมา ผมจ้องหน้าคนคนนั้นนิ่ง จนเพื่อนคนอื่นๆ ในกลุ่ม
บอกให้มันนั่งลง ไอ้เด็กที่ชื่อเหนือเหมือนจะไม่ยอมในตอนแรก แต่
สุดท้ายก็ถูกเพื่อนดึงให้นั่งลงไปจนได้

สกายถกูผมพาเดินออกมา เสยีงถอนหายใจดงัขึน้เล็กน้อยก่อน
ที่เจ้าตัวจะเงยหน้าขึ้น

“ก�าปั้นซื้ออะไร”
“เสื้อ...กางเกงมั้ง ไปดูก่อน”
“...”
“ไม่ชอบทีหลังก็พูดไปดิว่าไม่ชอบ จะทนนั่งฟังท�าไม” ผมก้มลง

พูด รู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมสมควรย่ืนมือเข้าไปยุ่ง แต่มันอดไม่ได้จริงๆ 
มองจากนอกโลกยงัดอูอกเลยว่าเพือ่นในกลุม่ไม่มใีครชอบสกาย ท�าไม
เด็กพวกนี้ต้องท�าอะไรให้มันซับซ้อนด้วย ถ้าไม่ชอบก็ไม่ควรมายุ่ง
วุ่นวายกันหรือเปล่าวะ
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“ปีนี้ก็ขึ้นมหา’ลัยแล้ว คงไม่ได้เจอกันอีก ช่างเถอะ” คนข้างๆ 
บอกปัด สกายดูไม่อยากพูด ผมก็เลยเปลี่ยนบทสนทนาใหม่

“แล้วสรุปไม่ซื้อของแล้ว”
“ซื้อ”
เอ้า...อะไรวะ
“เดี๋ยวไปซื้อ”
“แล้วจะซื้ออะไร”
“บอกไม่ได้”
“...”
“ก�าปั้นดูเสื้อกับกางเกง กายจะไปดูของที่จะซื้อ”
พูดเองเสร็จสรรพ แล้วก็ทิ้งผมเอาไว้หน้าร้านเสื้อผ้าคนเดียว 

ผมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าไปเลือกและซื้อเสื้อออกมาหนึ่งตัว 
หลังจากนั้นผมก็ลองเดินมาทางที่จ�าได้ว่าสกายเดินมา

ผมกวาดตามองไปเรื่อยๆ ก่อนจะหยุดอยู่ตรงร่างของคนที่
ก�าลังหาอยู่

สกายอยูต่รงร้านเลก็ๆ ทีข่ายพวกกิบ๊ ยางมดัผม และทีค่าดผม 
ซึง่ทีอ่ยูใ่นมอืของอีกฝ่ายกคื็อทีค่าดผมหแูมวสีขาว ส่วนอกีอนัเป็นสีด�า 
สกายยนืมองมนันิง่ ยกทัง้สองอนัขึน้มาเปรยีบเทยีบกนัพลางขมวดคิว้

“สีขาวดิ”
สกายยกสขีาวขึน้ด ูส่วนผมกย็นืลุน้อยูไ่กลๆ พอเหน็ว่าอกีฝ่าย

ส่งทีค่าดผมหแูมวสขีาวไปให้แม่ค้า ผมแทบจะร้องเยสออกมาเสยีงดงั 
หันหลังเดินกลับมายืนตีเนียนอยู่ข้างร้านเสื้อผ้าเหมือนเดิม

“ไปซื้ออะไร” ผมแกล้งถาม
เจ้าตวัส่ายหน้าน้อยๆ ก่อนจะมองมายงัถงุในมอืผม “เสรจ็แล้ว

เหรอ”
“อือ...มึงจะซื้ออะไรอีกไหม”
“ไม่แล้ว”
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“แล้วเอาไง จะกลบัไปเหรอ” ทีผ่มถามหมายถงึว่าสกายจะกลบั
ไปทีศ่นูย์อาหารอีกไหม เพราะดเูหมอืนเจ้าตวัจะไม่อยากกลับไปเท่าไร

“ไม่อยากไป”
“งั้นก็ไม่ต้องไป”
“...”
“อยู่กับกูนี่แหละ กูจะท�าให้มึงยิ้มกว้างๆ เอง”

เพราะอากาศด้านนอกยังคงร้อนแผดเผา ท้องฟ้าโปร่งไร้ซึง่
เมฆมาบดบงัพระอาทติย์ดวงโต ผมเลยถอืโอกาสเอ่ยชวนสกายดหูนงั
ด้วยกันขึ้นมาดื้อๆ ยังไงกลุ่มเพื่อนของสกายก็ไม่รู้หรอก จริงไหม ว่า
พวกผมอยู่ส่วนไหนของห้างสรรพสินค้า พื้นที่ก็ตั้งกว้าง อีกทั้งยังมี 
ตั้งหลายชั้นด้วย ถ้ารู้ก็เก่งเกินไปแล้วละ

ตอนนีส้กายเลยก�าลงัยนืนิง่ ตากลมโตกวาดมองป้ายโปสเตอร์
หนังที่ติดอยู่ ตกลงว่าจะขึ้นมาดูหนังกันแต่ไม่รู้ว่าจะดูเรื่องไหนดี ผม
ไม่ใช่พวกที่ชอบดูหนัง และสกายเองก็ไม่ใช่ เพียงแค่หาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งดูฆ่าเวลาก่อนที่จะไปเล่นสงกรานต์กันเท่านั้น

“เรือ่งนีไ้หม...” สกายชีน้ิ้วไปยังป้ายหนังเรือ่งหนึง่ ตวัอกัษรบอก
ชือ่เรือ่งนัน้เป็นสแีดงเลอืดและมผีีปรากฏอยูบ่นป้ายนัน้ บ่งบอกว่าเป็น
หนังผีอย่างแน่นอน เพิ่งเข้าโรงหนังมาไม่นานนี้ด้วย ตอนแรกนึกว่า
สกายจะเลือกดพูวกหนงัโรแมนตกิหรอืหนงัแอนเิมชันอะไรพวกนี ้คิด
ไม่ถึงว่าจะเลือกหนังผี

ผมยังไงก็ได้อยู่แล้ว เมื่ออีกฝ่ายหันมาถามก็พยักหน้าตกลง 
จริงๆ แล้วไม่ว่าสกายจะชี้ถามอีกกี่เรื่อง ผมก็จะพยักหน้าตอบตกลง
ไปแบบนี้ทุกเร่ือง ไม่มีความคิดที่จะขัดหรือแย้งเลยแม้แต่น้อย ทาส
แมวย่อมตามใจแมวอยูแ่ล้ว ซือ้ตัว๋เลอืกทีน่ัง่ตรงไหนก็ให้สกายเป็นคน
เลือกเอง

“กายจ่ายเอง”
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คนตัวเล็กเงยหน้าขึ้นเมื่อผมเป็นฝ่ายยื่นเงินไปจ่ายค่าตั๋วหนัง 
พยายามใช้มอืตวัเองขดัขวางมอืของผมไว้ พนกังานยนือมยิม้มองเรา
ทั้งคู่ และสุดท้ายผมก็เป็นฝ่ายชนะ ส่งเงินไปให้แก่คนขายตั๋วจนได้

สกายท�าหน้าเหมือนคุณแอนดริวเมื่อตอนเช้าไม่มีผิด
“ไม่ต้อง กูชวนกูก็ต้องเลี้ยงดิ”
ทีผ่มชวนดูหนังเพราะตัง้ใจจะเป็นคนออกค่าตัว๋เองอยูแ่ล้ว พอ

ซื้อต๋ัวเสร็จ อีกประมาณย่ีสิบนาทีหนังถึงจะฉาย ผมตั้งใจว่าจะรอให้
เลยเวลาฉายไปก่อนสักสิบนาทีค่อยเข้าไป ตอนนั้นหนังคงเริ่มเกริ่น
เล่าเรือ่งราวพอด ีสกายถกูผมดงึไปนัง่ลงตรงมมุหนึง่ หลบสายตาจาก
คนอื่นนิดหน่อยเผื่อว่าเพื่อนของสกายบังเอิญขึ้นมา

คนที่มาดูหนังวันน้ีไม่ค่อยเยอะเท่าไร ตอนเลือกที่นั่งภายใน 
โรงหนังก็มีอยู่แค่ไม่กี่คนเอง แม้จะรวมผมกับสกายเข้าไปด้วย ถ้าเป็น
คนกลัวผีคงได้มีระแวงหลังกันบ้างแหละ

สกายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาวางบนโต๊ะ หน้าจอแสดงชื่อของสาย
ทีก่�าลงัโทร. เข้ามา ‘ทศิเหนอื’ กค็อืไอ้เดก็ตวัสงูทีจ่ะลกุตามมาในตอน
นั้นละมั้ง ว่ากันตามจริงผมสูงกว่าเด็กเหนืออะไรนั่นอีก เพียงแต่เรียก
แบบนี้มันจดจ�าได้ง่ายกว่าไง ท่าทางจะตื๊อพอสมควรเลย ขนาดสกาย
ไม่รับก็ยังโทร. มาไม่หยุด

พอสิ้นสุดสายที่โทร. เข้า ข้อความจากคนอีกสองสามคนก็เด้ง
ตามข้ึนมา ถามว่าอยู่ไหนบ้าง ต่อว่าเรื่องที่ทิ้งให้รอและอีกหลาย
ข้อความที่ผมอ่านไม่ทัน

“ปีนี้มึงขึ้นมหา’ลัยเหรอ”
“ใช่ ติดแล้ว”
“ติดแล้วด้วย”
มนักไ็ม่น่าจะใช่เรือ่งแปลกอะไร ว่าแต่ตอนนีผ้มเริม่ตืน่เต้นแล้ว 

แม้จะพยายามเกบ็สหีน้าอยูก่ต็าม หยดุเว้นระยะค�าถามไปสกัพกัเพือ่
ไม่ให้ตัวเองดูอยากรู้ออกนอกหน้ามากเกินไป ซึ่งแน่นอนว่าผมหวัง
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นะ...หวังว่าสกายจะได้มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเดียวกันกับผม ถึง
จะคนละคณะก็ไม่เป็นไร อยู่ในรั้วเดียวกันก็เพียงพอต่อการพัฒนา
ความสัมพันธ์แล้วส�าหรับผมน่ะ

“อือ...แต่ยังไม่ได้บอกใคร”
“หือ?” หมายความว่ายังไงที่ยังไม่ได้บอกใคร
“ก�าปั้นรู้คนแรก” พูดพลางเงยหน้าขึ้นมาหาผม ดวงตากลม 

เซื่องซึมลง ท�าให้เกิดเป็นค�าถามในใจของผมอีกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น  
มีประโยคไหนที่ท�าให้สกายรู้สึกไม่ดีหรือเปล่า แต่ผมยังไม่ได้พูดอะไร
เลยนะ

“พ่อกับแม่มึงอะ หรือว่ามึงไม่ได้เรียนในส่ิงที่เขาอยากให้เรียน
ก็เลยไม่ได้บอก”

มนักม็คีวามเป็นไปได้อยู ่พ่อแม่บางคนมกัจะชอบบบีบงัคบัลกู
ในเรื่องการเรียนทั้งๆ ที่ตัวเองก็ไม่ได้ไปนั่งเรียนด้วย คิดแค่จบไปต้อง
มงีานดีๆ  ท�า แต่คงไม่ได้คิดว่าสีถึ่งห้าปี กับวชิาการเรยีนทีไ่ม่ชอบหรอื
ไม่ตรงกับความต้องการของเด็กมันจะเรียนล�าบากยังไง

จริงอยู่ที่มีคนสามารถท�าได้ แต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนไง ส�าหรับผม
เรื่องเรียนพ่อกับแม่ไม่เคยยื่นมือเข้ามายุ่งเลย อยากเรียนอะไรก็เรียน 
อีกทั้งยังสนับสนุนทุกอย่าง

“เปล่า” สกายตอบกลับมา
เมื่อไม่ใช่แบบน้ันผมก็พยักหน้า อยากจะถามต่อแต่กลัวไป

สะกิดอะไรในใจของอีกฝ่ายขึ้นมาอีก ท�าไมคนหนึ่งคนถึงได้ดูมีเรื่อง
ทุกข์ใจมากมายขนาดนี้ได้วะ ท�าเอาผมเงียบไปด้วยเลย

“...”
“ก�าปั้นอายุเท่าไร” พอเริ่มเงียบนานเข้า สกายก็เป็นฝ่ายถาม 

ขึ้นมา จับจ้องผมด้วยดวงตากลมใสคู่เดิม
“ยี่สิบเอ็ดปีนี้ กูปีสามแล้ว”
“เป็นพี่...”
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สกายท�าหน้าตกใจนิดหน่อย ตาเบกิกว้างขึน้ก่อนจะรบีก้มหน้า
ลงตอนที่ผมพยักหน้า กระตุกยิ้มและส่งเสียงหัวเราะออกไปแผ่วเบา 
สกายดูไม่ออกจริงๆ เหรอว่าผมน่าจะอายุมากกว่าน่ะ

“มึงก็ท�าตัวเหมือนเดิมนั่นแหละ ให้กูเป็นเพื่อนไม่ใช่เหรอ ไม่
ต้องคิดอะไรมาก” ผมบอกออกไป การถูกเรียกชื่อห้วนๆ ไม่ใช่เรื่องที่
ผมจะเก็บเอามาใส่ใจ ขอบอกว่าผมรู้สึกชอบเสียอีกเวลาที่สกายเรียก
ชื่อผมน่ะ ยิ่งแทนตัวเองว่ากายยิ่งน่าฟังเข้าไปใหญ่เลย

“กาย...เรียกได้ใช่ไหม”
“อือ”
“ก�าปั้น”
“ว่า”
“เรียกเฉยๆ”
อันนี้เรียกกวนตีนแล้ว
แต่ก็น่าแปลกที่คนบางคนกวนตีนแล้วผมกลับมองว่ามันน่ารัก

มากๆ อย่างเช่นมนุษย์ที่นั่งอยู่ตรงหน้าผม
“กายเลี้ยงแมวด้วย ชื่อแอนดริว ก�าปั้นชอบแมวไหม”
ดูเหมือนว่าสกายจะค่อยๆ เปิดใจกับผมแล้วละมั้ง ถึงได้พูด

เร่ืองคณุแอนดรวิขึน้มา ทัง้ยงัเปิดรปูแมวในโทรศพัท์ย่ืนมาตรงหน้าผม
อีก ริมฝีปากโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มหลังจากที่ถาม

“แมวมึงเหรอ น่ารักดี” ผมพยักหน้าตอบไป สกายถ่ายรูปคุณ
แอนดริวเอาไว้เต็มเครื่อง มีทั้งรูปที่ถ่ายเดี่ยวและรูปที่ถ่ายคู่กันกับตัว
เอง ผมนี่ยืดตัวขึ้นเลย ตอนแรกก็มองแมวแต่พอหลังๆ มานี่เหมือน
จะมองแต่เจ้าของแมวอย่างเดียว แล้วเวลาแห่งความสุขของผมก็ถูก
ขัดด้วยไอ้เด็กทิศเหนืออีกครั้ง

สกายเก็บโทรศัพท์กลับไป ไม่กดรับแต่ก็ไม่กดตัดสายเช่นกัน
“ไม่ชอบขนาดนั้น?”
“อือ”
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“มนัเหมอืนจะชอบมงึ...ท�าไม มงึไม่ชอบเกย์เหรอ” เมือ่มโีอกาส
ได้ถามผมก็ถามออกไป อย่างน้อยก็จะได้รู้ไงว่าควรจะเอายังไงต่อ

“กายไม่ได้ไม่ชอบเกย์ กายไม่ชอบเหนือ” สกายลังเลอยู่สักพัก
หนึ่งถึงจะตอบผม มือทั้งสองข้างจับกันแน่น ท่าทางเหมือนก�าลังกลัว
อะไรอยูส่กัอย่าง เหน็แบบนีแ้ล้วผมกไ็ม่คดิจะถามต่อ คดิไปว่าในกลุม่
เพื่อนต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่ๆ ไม่อย่างน้ันสกายคงไม่มีท่าทาง 
แบบนี้ โดยเฉพาะไอ้เด็กที่ชื่อเหนือ

“เออ...ไปเถอะ...ซื้อน�้ากัน มึงอยากกินอะไรไหม”
“...” สกายส่ายหน้า
ผมลุกขึ้นเดินน�าสกายไปซื้อน�้าอัดลมแก้วใหญ่มาหนึ่งแก้ว 

ภายในโรงหนังไม่ต่างจากที่คิดเอาไว้ เงียบและแทบไม่มีคนเลย หนัง
เร่ิมฉายไปบ้างแล้ว ผมกับสกายนั่งลงข้างกัน มือเล็กๆ ยกขึ้นมาก�า
แขนเสื้อผมเอาไว้แน่น หันหน้ามองไปมารอบโรงหนังก่อนจะพูดขึ้น
เสียงเบา

“คนน้อย”
“สงกรานต์ไง คนเขาก็ไปเล่นน�้ากันหมด”
“ผีจะมาหลอกไหม”
“...”
ผมว่าตรงนีม้คีนกลวัผแีล้วละหนึง่คน แต่กช่็างกล้าเลือกทีจ่ะมา

ดูหนังผี “กลัวแล้วท�าไมไม่เลือกดูเรื่องอื่น”
“ก็...อาถรรพ์แมวด�า มันมีแมว”
“...”
กูละเชื่อเขาเลย เลือกดูหนังผีเพราะชื่อเรื่องมีค�าว่าแมวอยู่ ถ้า

ไม่ใช่สกาย จะมีใครอีกบ้างที่เข้ามาดูหนังเรื่องนี้เพราะแมว ซึ่งไอ้แมว
ที่ว่ามันก็ออกมาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยไง สกายจ้องไปยังหน้าจอนิ่ง มือ
ข้างหนึ่งยังคงจับแขนเสื้อผมเอาไว้ ยิ่งดนตรีเสียงดังขึ้นมากเท่าไร มือ
ก็ยิ่งก�าแน่นเท่านั้น
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ปึง!
“กรี๊ดดด”
!
สกายตกใจสะดุ้งเฮอืก ดึงแขนผมเข้าไปหาก่อนจะซกุลงมาตวัสัน่
“นี่ ถ้ากลัวจะออกแล้วไปเลือกดูเรื่องใหม่ก็ได้” ผมก้มลงไปพูด

เมื่อเสียงจากในหนังเงียบลง
คนกลัวผีเงยหน้าขึ้น ริมฝีปากคว�่าลงพลางส่ายหน้าไปมา 

เหมือนว่าน�้าตาจะคลอหน่อยๆ ด้วย คงตกใจละมั้ง
“แมวก็น่ารักดี”
ยังจะมีอารมณ์มาดูแมวอีก
หนังเรื่องนี้มีผีเยอะมาก เรื่องมันเล่าว่าตัวละครหลักที่เป็น 

ผู้หญิงเนี่ยต้องการให้หมอผีท�าพิธีบางอย่าง โดยพิธีนี้ต้องใช้ร่างของ
แมวด�าที่ฝังอยู่ป่าช้ามาแล้วเจ็ดวันเจ็ดคืน ตอนขุดเอาร่างแมวด�าขึ้น
มาก็เหมอืนว่าจะมกีระดกูอืน่นอกเหนอืจากร่างของแมวด�าตดิไปด้วย 
ซึง่กระดูกนัน้เป็นกระดกูของผู้หญงิคนหนึง่ทีเ่ป็นเจ้ากรรมนายเวรของ
ตัวละครหลักตัวนี้

หนังมันค่อนข้างงงๆ เพราะสลับเล่าระหว่างปัจจุบันกับอดีต 
แมวด�าที่ขุดขึ้นมาท�าพิธีนั้นในอดีตเคยถูกฆ่าตายแล้วเอาไปฝังไว้ ก็
เกี่ยวพันกับผู้หญิงสองคนเช่นกัน

ไม่อยากจะบอกว่าฉากฆ่าแมวมีคนน�้าตาคลอ ยกแขนเสื้อเช็ด
น�้าตาด้วย พอถามว่าจะดูต่อไหมก็ยืนยันว่าจะดูต่อ แต่ก็ไม่รู้ว่าดูหนัง
รู้เรื่องไหมนะ เพราะส่วนใหญ่เห็นเอาแต่ซุกหน้าอยู่กับแขนผม

พอจบเรื่องสกายก็คว้าแก้วน�้า ดึงแขนผมให้ลุกทันที
ร่างเลก็ก้าวเรว็จนเกอืบจะล้มหน้าทิม่ ดทีีผ่มคว้าแขนเอาไว้ทนั 

ไม่อย่างนั้นคงได้หน้าทิ่มลงพื้นไปแล้วแน่ๆ
“รีบไปไหน” ขมวดคิ้วถามไปเสียงดุ
สกายส่งแก้วน�้ากลับมาก่อนจะพูดขึ้น “ห้องน�้า”
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อา...ก็ว่าอยู่ เห็นรีบเดิน
สกายดนัประตหู้องน�า้เข้าไป หนัมาดึงแขนผมให้เดนิตามเข้าไป

ด้วย ผมยนืหันหลงัตอนทีส่กายก�าลงัท�าธรุะ พอเสรจ็ ล้างมือเรยีบร้อย
แล้วก็เรียกให้ผมเดนิออกไปพร้อมกนั โทรศพัท์ของสกายส่ันขึน้อีกครัง้ 
และเจ้าตัวก็ยังไม่คิดที่จะรับสายเช่นเคย

หลงัจากนัน้เราได้ไปซือ้ซองกนัน�า้ส�าหรบัใส่โทรศพัท์กบักระเป๋า
สตางค์มาคนละซอง เอาห้อยคอเก็บไว้ด้านในเสื้อ ก่อนที่จะไปหาซื้อ
ปืนฉีดน�้าเพื่อร่วมเล่นสงกรานต์กับคนอื่นๆ ในตอนเย็น

ช่วงเย็นความร้อนจากแดดเริ่มอ่อนลง ก็ได้เวลาเล่นน�้า
สงกรานต์กันสักที เสียงดนตรีดังลั่นถนน คนบางกลุ่มก็ยืนเต้นกัน
สนุกสนาน ผมต้องคอยจับแขนสกายเอาไว้ตลอดเวลาที่เดินผ่านผู้คน

เจ้าตวัหนัมาส่งย้ิมให้ผมอยู่ตลอด เวลามใีครสาดน�า้มากจ็ะขยบั
เข้ามาใกล้และฉีดน�้ากลับไปพร้อมเสียงหัวเราะ

เล่นน�า้จนเริม่ดกึ ผมกบัสกายกพ็ากนัเดนิออกจากกลุม่คน เนือ้
ตวัเปียกปอนกนัทัง้คู ่หยดน�า้ไหลซมึจากเส้นผมลงมาตามใบหน้า ผม
หันมองไปรอบๆ ก่อนจะพบว่า เราสองคนยืนอยู่ตรงที่เดิมที่ผมพา 
สกายหนีออกมาจากกลุ่มคนเมื่อวาน

ร้านสะดวกซื้อและตู้กดเงิน ผมคิดว่าผมจ�าไม่ผิด
“ที่เดิมเลยว่ะ”
“ก�าป้ันกินอะไรไหม” สกายเงยหน้าขึน้ถาม ยกมอืขึน้บบีเอาน�้า

ออกจากเสื้อและกางเกงตัวเองก่อนจะหันไปทางร้านสะดวกซื้อ แล้ว
ก็ไม่รอค�าตอบจากผมด้วยนะ หันหลังเดินตรงไปแล้วเรียบร้อย ผ่าน
ไปเกือบสิบนาทีก็กลับออกมาพร้อมของกินมากมาย

“เท่าไร”
“กายจ่ายเอง หนึง่ร้อยยงัไม่ได้คนืเลย” สกายหยบิเอาแซนด์วชิ

ข้ึนมาแกะกิน อกีมอืหนึง่กพ็ยายามยืน่ของทีเ่หลอืมาให้ผมเลอืกว่าจะ



51

~ Scriper ~

กินอะไร
ผมหยิบเอาขนมปังมาหน่ึงห่อ เก้าอี้ที่วางอยู่ถูกผมกับสกาย

จับจองในการเติมพลังให้แก่ตัวเอง ทั้งขนมปัง ซาลาเปา และเกี๊ยวซ่า 
กินเสร็จก็เริ่มอยู่ท้องพอดี สกายเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้ง กดเข้า 
แอปพลเิคชนักล้องก่อนจะยกขึน้ถ่ายรปูตวัเองโดยทีม่ตีวัผมตดิเข้าไป
ในรูปนั้นด้วย

“ถ่ายท�าไม” ไม่ได้จะห้าม แต่ที่ถามเพราะว่าอยากรู้เฉยๆ
“ก�าปั้นดูดีจัง”
นั่นใช่ค�าตอบของค�าถามผมเหรอวะ...
แต่เป็นค�าชม ยอมให้ก็ได้
“สกาย”
“...” เจ้าของชื่อหันหน้ามาตามเสียงเรียก เลิกคิ้วขึ้นพร้อมรอย

ยิ้มเล็กๆ บนใบหน้า ตากลมใสสะท้อนแสงไฟดูน่ามอง แม้ว่าสภาพ
จะเปียกปอนแต่ไม่ได้ดูแย่อะไรเลยสักนิด ยิ่งตอนที่อีกฝ่ายยกมือขึ้น
เสยผมตัวเองไปด้านหลังแบบนี้

“มึงบอกว่ามึงไม่ได้เกลียดเกย์ใช่ไหม”
“...” สกายพยักหน้าตอบ
“แล้วถ้ากูบอกว่ากูเป็นเกย์อะ”
“ก็ไม่เกลียด” สกายไม่ได้มีท่าทีตกใจอะไร แค่ขมวดคิ้วก่อนจะ

ตอบออกมาเท่านัน้ แววตายงัสะท้อนบอกว่าเจ้าตวัคดิอย่างทีพ่ดูจรงิๆ
“เหรอ”
“...” พยักหน้า
“แล้วถ้ากูคิดจะจีบมึงล่ะ”
“...”
“ได้หรือเปล่า”
“ก�าปั้น”
“ถ้ามึงไม่โอเค ให้คิดว่ากูพูดเล่นก็ได้”
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~ Upside-down rainbow #รอยยิ้มของคุณท้องฟ้า ~

“จีบคว�่า จีบหงาย”
“...”
อะไรดลใจให้กูชอบคนกวนตีนหน้าตายแบบนี้วะ
“หยอกเล่น”
“...”
“จีบก็ได้ แต่ก�าปั้น...อย่าท�าร้ายกายนะ”


