ช่วงระยะเวลา
แห่งการพักยาวหนึ่งปี

เวลาไม่ได้เขียนหนังสือผมเป็ นเหมือนคนปกติท่ วั ไป แต่พอผมเขียนหนังสือผมรูส้ ึกผิดแปลก…บาง
คืนผมนั่งฟั งเพลงเดียวอย่างนัน้ ซํา้ ไปซํา้ มาอยูเ่ กือบชั่วโมงกว่าจะลงมือพิมพ์ตวั อักษรแรกลงไป ผมอยากรอ
จนกว่าเพลงมันจะเศร้าเท่ากับอารมณ์ของผมเสียก่อน…บางบทผมต้องรอให้ถึงตอนเวลา 04.00 นาฬิกา
ของเช้าวันศุกร์ ผมค่อยจะลงมือพิมพ์ตวั อักษรต่อมา ผมไม่สามารถเขียนเรื่องราวของคืนวันศุกร์ได้จริง ๆ
ถ้าผมไม่อยู่ตรงนัน้ อารมณ์ของผมต้องครุกรุน่ อยู่หากจะเขียนถึงเรื่องราวที่มนั หนักหนาสาหัส ผมประคอง
ความทรมานตัวเองแบบนีอ้ ยูน่ านนับหลายเดือน
ถ้าจะกล่าวแล้วก็คือ ผมจะเขียนหนังสือได้ดีสดุ …เวลาที่ผมเศร้ามากที่สดุ

ความฝั นเรื่องเมื่อคืน
จําไม่ได้เหมือนกันว่าเมื่อคืนผมเผลอหลับไปตอนไหน แต่ผมหลับลึกและยาวนาน มันนานเสียจนผม
ลืมความฝันตลอดทัง้ คืนที่ผา่ นมา ทัง้ ที่ใคร ๆ ก็บอกว่าผมมีความจําอันเป็ นเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่งที่
ใครต่อใครเขาไม่จาํ กัน ตอนเด็กผมสะสมการ์ดยูกิไว้ทัง้ หมด 1,512 ใบ เพลงที่ผมชอบมีคาํ ว่ารักอยู่ทงั้ หมด
10 คํา แต่มีคาํ ว่าเกลียดอยู่ทงั้ หมด 12 คํา ผมนับเวลาทุกวินาทีตงั้ แต่ฝนตกหยดแรกกระทั่งหยดสุดท้าย…
ความแปลกต่อมา คือ มันไม่ได้สาํ คัญว่าผมความจําดีแค่ไหน แต่มนั อยู่ท่ีผมความจํา สัน้ แค่ไหนต่างหาก
รอยแผลเป็ นที่ได้มาล่าสุดอยู่ตรงหลังมือข้างซ้าย และรอยแผลเป็ นแรกอยู่ตรงหัวเข่าข้างซ้ายเช่นเดียวกัน
แต่ผมจําไม่ได้วา่ บนร่างกายมีรอยแผลเป็ นอยู่ทงั้ หมดกี่แห่ง ผมจําชื่อจริงและนามสกุลของเพื่อนเก่าทุกคน
ได้หมด แต่จาํ ไม่ได้ว่าหน้าตาพวกเขาเป็ นอย่างไร…ผมจําวันครบรอบของเราไม่ได้ แต่จาํ ได้ดีวนั ที่เธอจาก
ผมไป
ความทรงจํามันเล่นตลก เมื่อคืนผมควรจะจํา รายละเอียดความฝั นได้ทั้งหมด บางที …สิ่งที่ผมลืม
มันอาจจะซ่อนอยูใ่ นนัน้ ก็ได้
ส่วนความไม่แปลกอย่างหนึ่งที่ผมเป็ นเหมือนคนทั่วไป คือ ผมชอบดูภาพยนตร์เป็ นชีวิตจิตใจ คําว่า
ชีวิตจิตใจมันคงไปคล้องกับคําว่าจิตวิญญาณเสียล่ะมัง้ ผมถึงชอบปลอมแปลงตัวเองเข้าไปเป็ นตัวละครใน
ภาพยนตร์เรื่องนัน้ ๆ เสมอ…มีใครเคยอยากกลายพันธุเ์ ป็ นไส้เดือนดินเหมือนผมไหม คือถ้าผมเลือกเองได้
ผมไม่อยากเป็ นกุง้ ล็อบสเตอร์เหมือนกับเดวิด ถ้าลาร์รกั กับตุ๊กตายางได้ ผมเองก็อยากมีความรัก เคยได้ยิน
มาว่าผูช้ ายโสดชาวญี่ปนนิ
ุ่ ยมถือครองความรักกันในลักษณะนี ้ ผมอยากมีของสะสมเหมือนกับคุณตํา รวจ
หมายเลข 223 แต่นา่ เสียดาย…ผมหาซือ้ สับปะรดกระป๋ องแถวบ้านไม่ได้เลย
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ถ้าผมได้รบั คัดเลือกให้แสดงในภาพยนตร์สักเรื่อง ผมอยากเป็ นตัวละครแปลก ๆ ที่อา้ งอิงถึงตนเอง
ได้มากที่สดุ อยากอยู่ในโลกที่ไม่ตอ้ งมีเวลามากํา กับดูแล ผมจะได้ไม่ตอ้ งมีความทรงจํา พอไม่มีความทรง
จําผมก็จะไม่มีวนั ลืม ผมมีส่งิ ที่รกั มากเกินพอ แต่ตอนนีต้ อ้ งการสิ่งที่เกลียดเข้าไส้มากกว่า…ผมเลือกเกลียด
ปลาทองกับโลมาแล้วกัน อยากทําอาชีพเป็ นช่างรับเหมาก่อสร้างที่ตอ้ งใช้พละกําลังเยอะ ๆ ถ้าเลือกเฉพาะ
ทางได้ผมอยากทําเกี่ยวกับกระเบือ้ งที่สุด ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องของโชคชะตาหรือพรหมลิขิต แต่ความย้อน
แย้งคือ ผมกลับชอบดูดวงอย่างบอกไม่ถกู เพลงโปรดของผมจะต้องถูกเปิ ดฟั งเวลา 04.00 นาฬิกาของเช้า
วันศุกร์เสมอ ๆ ผมเลิกเหล้าได้แล้ว ตอนนีค้ ิดถึงเรื่องที่จะเลิกบุหรี่ ผมรักการปลูกต้นไม้ และผมรักกุหลาบสี
ขาวสุดหัวใจ ถ้าชีวิตนีต้ อ้ งมีโรคติดตัวสักหนึ่งโรค ขอให้ผมเป็ นโรคอะไรก็ได้ แต่เว้นไว้อย่างเดียว…ผมไม่
อยากเป็ นมะเร็ง
ผมค่อย ๆ หันซ้ายทีขวาทีหน้ากระจกบานใหญ่ในห้องนอน ในใจนึกถึงภาพยนตร์ท่ีเคยดู ตัวละครที่
อยากเป็ น บางทีตเู้ สือ้ ผ้าข้างกายผมอาจจะกําลังตัง้ กองถ่ายทําอยูก่ ็ได้
นอกเหนือจากความแปลกที่ว่าแล้ว ผมก็เป็ นสามัญชนคนหนึ่งที่ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่น ๆ ผมฟู
เหมือนรังนกตอนตื่นนอนและแฟบลงตอนอาบนํา้ เสร็จ คิว้ ผมดกดํา แต่หนวดเจือจาง มีตาสองชั้น แต่มีรกั
ยิม้ ข้างซ้ายข้างเดียว ผมสวมแว่นตาหนาเตอะกรอบสีขาวที่มีค่าระดับสายตาอยู่ท่ีสั้ น -6.00 ชอบใส่เสือ้
กล้ามสีขาวกับกางเกงในตัวเดียวเวลาอยู่ในห้องตามลํา พัง เหมือนกับคุณตํารวจหมายเลข 663 แผ่นหลัง
ของผมใหญ่และหนา แต่หน้าอกแคบ ผมมีลาํ แขนเรียวเล็ก ทําให้เห็นเส้นเลือดชัดเจนเวลาผมกํา กําปั้นทุบ
กําแพง ขาผมลีบเล็กมาตัง้ แต่เด็ก…ผมเป็ นคนเดินไหล่ตก แต่ชอบแหงนหน้ามองฟ้าอยูต่ ลอดเวลา
เมื่อกลางปี ท่ีแล้วผมเก็บข้าวของออกจากมหาวิทยาลัยมาอยู่ บา้ นกับครอบครัว ตอนเรียนอยู่ชั้น
มัธยมผมเคยคาดหวังไว้ว่าความดีใจที่สุดในชีวิตคงจะเกิดขึ น้ ตอนรับใบปริญญา ซึ่งผมมารู ท้ ีหลังว่าใบ
ปริญญามันทําให้ผมหางานไม่ได้มาเกือบ 1 ปี แล้ว…พ่อบอกกับผมเสมอว่า ‘แค่ใช้ชีวิตก็เหนื่อยเต็มทน บาง
ทีน่ีอาจจะเป็ นสิ่งที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ได้’ เมื่อก่อนผมไม่เชื่อ แต่ตอนนีผ้ มเชื่อสนิทใจ ในขณะ
ที่แม่ไม่ค่อยพูดอะไรที่จริงจังมากนัก แม่เลือกใช้มือทํา กับข้าวให้พวกเรากินแทน แม่อาจมองว่าพ่อเหนื่อย
กับการพูดมามากแล้ว วันใดวันหนึ่งถ้าหากพ่อหยุดพูดไป อย่างน้อยก็ยงั มีของอร่อยไว้ให้พ่อกิน …ในบาง
วันผมตื่นเพราะเสียงพูดของพ่อ บางวันผมตื่นเพราะเสียงทํากับข้าวของแม่ แต่วนั นีผ้ มเลือกที่จะตื่นเอง
‚ทําไมวันนีต้ ่นื เช้าจัง มินา่ ล่ะท้องฟ้าถึงครึม้ มาเลย‛ แม่หนั มาแซะผมในขณะที่มือกําลังคนหม้ออยู่
‚นี่จะเข้าหน้าฝนแล้ว‛ ผมไม่ยอมง่าย ๆ
‚แม่วา่ จะทําพะแนงหมูใส่มะเขือ เห็นพ่อบ่นว่าไม่ได้กินนาน เลยจะทําให้…คิดว่าจะอร่อยเหมือนเดิม
ไหม‛ แล้วแม่ก็ทาํ ท่าควงทัพพี
‚ไม่รูส้ ิ ผมก็ไม่ได้กินนานพอ ๆ กับพ่อนั่นแหละ‛ แล้วผมก็สดู กลิ่นหอมจากหม้อเข้าจมูกอย่างช้า ๆ
‚แต่แม่วา่ อร่อย‛
2

‚ผมคงได้นิสยั ถ่อมตัวมาจากพ่อ‛
ตอนเด็ก ๆ ผมไม่พดู เลย จนกระทั่งอายุได้ 3 ขวบ พ่อกับแม่เป็ นกังวลอย่างมาก เพราะกลัวว่าผมจะ
เป็ นใบ้ไม่เหมือนเด็กทั่วไป…ตามวัฒนธรรมคนอีสานแล้ว สําหรับเด็กที่เปิ ดปากพูดยาก ๆ คนเฒ่าคนแก่จะ
นิยมเอาขากบมาตีท่ีปากเพื่ อเป็ นการแก้เคล็ด แล้วเด็กคนนั้นจะพูดได้คล่องป๋ อ คล้ายว่ามีสปริงติดที่ปาก
เหมือนเวลากบมันกระโดด ผมโดนขากบตีเข้าที่ปากตอนยังหัดเดินใหม่ ๆ และแม่บอกว่าโชคจะเข้าข้างผม
เพราะผมได้รบั เนือ้ สัมผัสที่แปลกกว่าเด็กคนอื่น ๆ เวลาทานอาหารจะรับรสชาติได้ลึกยิ่งขึน้ ตอนนีแ้ ม่เองก็
อายุอานามเยอะแล้ว ลิน้ ไม่คอ่ ยจะรูร้ สชาติมากเท่าไหร่…แม่จงึ เลือกผม
‚ไม่เค็มเหมือนทุกครัง้ มินา่ ล่ะ…วันนีท้ อ้ งฟ้าครึม้ ‛ คราวนีผ้ มว่าผมชนะแม่เต็ม ๆ
ผมชิมอาหารให้แม่ได้ แต่ผมพูดมากกว่าตอนเด็กแค่นิดหน่อยเท่านัน้ เอง
ควันบุหรี่ค่อย ๆ พวยพุ่งออกจากจมูกของผมอย่า งเชื่องช้า ผมมองตามควันสีขาวขึ น้ ไปอย่างเลื่อน
ลอย เหมือนมันไม่ใช่ควันจากบุหรี่ อาจเป็ นควันธูปที่ผมเคยเห็นมาเมื่อไม่นานมานี ้ แต่ผมจําไม่ได้…แม่เคย
เห็นซองบุหรี่ในกางเกงนักเรียนของผมตอนมัธยม ผมนึกว่าแม่จะโยนมันทิ ง้ ไป แต่แม่เลือกวางมันไว้ใน
ลิน้ ชักที่โต๊ะคอมพิวเตอร์ ผมแอบสูบบุหรี่อยู่นานกว่าจะกล้าเหมือนตอนนี …
้ ผมว่าผมสามารถหายเศร้าได้
ถ้ามีมนั อยูใ่ นมือ โดยไม่ตอ้ งพึ่งแอลกอฮอล์แม้แต่หยดเดียว
เมื่อก่อนผมไม่เข้าใจที่พอ่ สูบบุหรี่และกินเหล้า เพราะมันทํา ให้รา่ งกายของพ่อมีแผลเป็ นเพิ่มมากขึน้
เรื่อย ๆ ตอนนีพ้ อ่ เลิกสูบบุหรี่และกินเหล้าแล้ว แต่กลายเป็ นว่าผมเริ่มจะเข้าใจ
เสียงพ่อดังโหวกเหวกมาจากทางหน้าบ้าน ผมตัดประเด็นเรื่องความเมาออกไปก่อน เพราะพ่อเลิก
เหล้ามานานแล้ว คงเหลือแค่เพียงประเด็นเดียวที่ทาํ ให้พอ่ ตะโกนดังลั่นได้ในเช้านี ้ ผมหายสงสัยทันทีเมื่อได้
ยินเสียงแหบพร่าของชายชราดังตามขึน้ มาต่อจากนัน้ ไม่นาน…ปู่ คือความแปลกอีกอย่างหนึ่งของครอบครัว
เรา เพราะปู่ เป็ นชาวไร่ชาวสวนโดยกํา เนิด ผมจะนิยามว่าเป็ นชาวไร่แท้เมื่อ 60-70 ปี ก่อน และเป็ นชาวไร่
เทียมพึ่งเริ่มช่วง 10 ปี ให้หลัง เพราะทุก ๆ เช้า ปู่ จะค่อย ๆ พาร่างกายซูบผอมของตัวเองไปนั่งแบะลงกับ
พืน้ ดินที่อยูห่ น้าบ้าน แล้วก็เริ่มลงมือถอนหญ้าทีละต้น ๆ อยู่อย่างนัน้ ไม่ไปไหน และเครื่องมือทําการเกษตร
ทุกชิน้ จะถูกซ่อนให้พน้ จากมือปู่ เพราะปู่ คงเลือกที่จะสับนิว้ เท้าตัวเองแทนที่จะเป็ นพื น้ ดินข้างล่าง ด้วยอายุ
ปูนนีแ้ ล้วและครอบครัวเราไม่มีไร่สวนอีกต่อไป พ่อจึงไม่ ค่อยสบายใจมากนักที่เห็นปู่ นั่งอยู่กลางดินกลาง
ทราย พ่อต้องการให้ปู่นั่งอยู่บนโต๊ะอาหาร กิ นกับข้าวอร่อย ๆ ฝี มือแม่ ตบท้ายด้วยของหวานเย็น ๆ ให้ช่ืน
ใจ แล้วอาการของปู่ ค่อยจะกลับมาเป็ นปกติ …แต่ผมมองว่าอาจจะเป็ นที่ ยาหลัง อาหารมากกว่าฝี มื อ
ทํากับข้าวของแม่ก็เป็ นได้
‚มานี่ มาช่วยพ่อหน่อย‛
พ่อเป็ นหนุ่มใหญ่วยั 54 กะรัต ที่รา่ งกายบึกบึนกํายําเหมือนเด็กหนุ่มวัย 20 ต้น ๆ เมื่อก่อนพ่อเคย
เป็ นนักมวยมาก่อน แต่ไม่มีโอกาสได้ขนึ ้ สังเวียนจริง ๆ พ่อเลยสอนผมต่อยมวยแทน แต่ผมเลือกที่จะเล่นกับ
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ปลาหางนกยูงในอ่างนํา้ …ทุกวันนีเ้ วลาทํางานพ่อจึงมักจะถอดเสื อ้ ออก โดยให้เหตุผลว่าเหงื่อมันควรโดน
กําจัดด้วยแดด ไม่ใช่ผงซักฟอก ผมจึงเห็นกล้ามแขนเป็ นมัด ๆ พร้อมกับรอยแผลเป็ นบนร่างกายของพ่อมา
เกือบทัง้ ชีวิต แต่ตอนนีก้ ล้ามแขนเป็ นมัด ๆ ของพ่อไม่สามารถดึงปู่ ออกจากต้นหญ้าเล็ก ๆ ได้ …ผมทิง้ ก้น
บุหรี่และปัดป้องควันออกจากปากก่อนจะเดินไป
‚มาช่วยกันหน่อย ปู่ เอาอีกแล้ว‛ พ่อยักไหล่ไปทางปู่ ส่วนผมพยักหน้าตอบรับ
ผมชีไ้ ปที่รวั้ หน้าบ้านแล้วพูดด้วยนํา้ เสียงราบเรียบ ‚พ่อ…ใครมา‛
พ่อหันตามเสียงของผม ‚นั่นไง! ว่าแล้ว เขามาจับคนแก่หวั รัน้ แถวนีแ้ น่ ๆ เลย‛
ปกติพ วกเราจะใช้วิธี นี ้ใ นการเบนความสนใจของปู่ ให้ไ ปอาบนํา้ ได้อย่างง่ าย ๆ แต่วันนี ้ไ ม่ปกติ
เหมือนทุกวัน
‚ไหน…ใครมา…ไม่เห็นมีใครมาเลยสักคน‛ จู่ ๆ ย่าที่น่ งั สงบเสงี่ยมอยู่ตลอดทั้งเช้าก็พดู ขึน้ มาเสีย
อย่างนัน้
‚ก็น่นั ไงแม่! ตาไม่ดีก็เป็ นเสียอย่างนีแ้ หละ‛ พ่อหันไปจุ๊ปากใส่ยา่
ผมจึงรีบเดินไปหยิ บหนังสือเล่มเก่าที่วางอยู่บนชั้นมาให้ย่า ผมสุ่มพลิกกระดาษไปที่หน้าท้าย ๆ
พร้อมยื่นให้ยา่ และบอกว่า ‚ย่า…อ่านหนังสือให้ฟังหน่อย‛ แม้จะรูด้ ีว่าย่าอ่านหนังสือเล่มนี ม้ าเป็ น 10 รอบ
แล้วก็ตาม
‚ไปกินข้าวกันเถอะพ่อ…เดี๋ยวเขามาจับตัวไปอีกนะ‛ พ่อเริ่มคะยัน้ คะยอปู่ เต็มที่
‚คงไม่หรอกมัง้ ปู่ นิสยั ดี ไม่เหมือนปู่ บา้ นคนอื่น‛ ผมเสริมจิตวิทยาเชิงบวก
‚แล้วทําไมต้องมีคนตามมาจับปู่ ดว้ ยล่ะ‛ พ่อหันมาทําหน้าสงสัยใส่ผม
‚ปู่ ลืมอะไรไปหรือเปล่า‛ ทันทีท่ีผมกําลังจะตอบคําถามของพ่อ ปู่ ก็พดู สวนขึน้ ด้วยนํา้ เสียงแห้งผาก
‚อาบนํา้ …ไปอาบนํา้ ก่อน‛
แม้ผมจะไม่คอ่ ยเห็นด้วยกับวิธีการแบบนีส้ กั เท่าไหร่ เพราะตอนเด็ก ๆ ผมก็เคยโกรธที่พ่อโกหกว่าจะ
มีรถตูม้ าจับเด็กที่ ชอบออกไปวิ่งเล่นหน้าบ้าน มันทํา ให้ผมไม่ได้เจอกับเด็กคนอื่นมากนัก โตขึน้ ผมถึงไม่
ค่อยมีเพื่อนสักเท่าไหร่ ตอนนี ผ้ มจึงปฏิญาณกับตนเองว่า ถ้าแก่ ไปผมจะไม่ให้ลกู หลานมาหลอกผมง่าย ๆ
แบบนี ้ หวังว่าเวลาแก่ตวั ไปพ่อจะไม่มีอาการเหมือนกับปู่ เพราะผมไม่อยากทํา ผิดซํา้ 2 แต่ตอนนีผ้ มไม่ผิด
พ่อไม่ผิด…บางครัง้ การโกหกมันก็ทาํ ให้เรื่องง่ายขึน้ และปู่ ก็เชื่อสนิทใจ
ผมนับต้นหญ้าบริเวณแถบนัน้ ไม่ได้เลย เพราะมันโล่งเตียนเหมือนทะเลทรายโกบี ในมือค่อย ๆ หอบ
เอากองหญ้าที่ถกู ถอนขึน้ มาไปทิง้ ถังขยะหน้าบ้าน โดยลืมไปเลยว่าย่ากํา ลังใช้ความพยายามสะกดคําว่า
ท้องฟ้า เป็ นครัง้ ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู…
้ แม้ตอนเด็ก ๆ ย่าจะเป็ นคนสอนผมอ่านหนังสือเองกับมือ จนทําให้ผม
ได้รบั รางวัลการอ่านยอดเยี่ยมตัง้ แต่สมัยอนุบาลจนถึงประถมตอนปลาย แต่ดว้ ยอายุอานามที่มากขึน้ ทํา
ให้ย่ามีปัญหาเรื่องสายตาและเริ่มมองตัวหนังสือไม่ชดั …ตอนนีผ้ มอ่านหนังสือออกแล้ว แต่ผมไม่เคยอ่าน
หนังสือให้ยา่ ฟั งเลย
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‚อ่านได้ก่ีบรรทัดแล้ว‛ ผมถาม
ย่าจ้องหน้ากระดาษครูห่ นึ่งก่อนที่จะหันมาตอบผม ‚ได้บรรทัดเดียว‛
ผมหยิบหนังสือออกจากมือย่า แล้วนําไปไว้ท่ีชนั้ วางอย่างเดิม…ย่าควรได้ทาํ ในสิ่งที่ถนัดกว่า
‚ดูดวงให้หน่อยสิ‛
เพียงเท่านัน้ ย่าก็คอ่ ย ๆ ยื่นมือไปหยิบตํา ราดูดวงเล่มเก่าที่วางอยู่บนชั้นลงมาปั ดฝุ่ น ผมปั ดดินออก
จากมือทัง้ สองข้าง มือซ้ายแผลเป็ นมันชัดเกินไป ผมเลยยื่นมือขวาออกไปแทน…เมื่อก่อนย่าทําอาชีพเป็ น
หมอนวดแผนโบราณและรับดูดวงชะตาให้กบั คนในหมู่บา้ น บางครัง้ ก็จะมีลกู หลานจากบ้านหลังอื่นมารับ
ย่าไปนวดหรือไปดูดวงให้คนเฒ่าคนแก่ท่ีบา้ นของตัวเอง แต่สาํ หรับขาประจําจะแวะเวียนมาหาที่บา้ นของ
พวกเรา สินจ้างไม่ใช่เงินสด แต่จะเป็ นกับข้าวกับปลา อ้อมกอดหรือรอยยิ ม้ แทน ผมถามย่าว่า ‘ย่ามองเห็น
อนาคตหรือเปล่า’ แต่ยา่ ตอบกลับมาว่า ‘ย่าไม่รู ้ แต่เขาไว้ใจเรา…ย่าก็อยากทําให้เขารูส้ ึกสบายใจ’ เมื่อก่อน
ผมว่าย่าพูดโกหก แต่ยา่ พูดจริง ๆ
‚ไหน ขอย่าดูลายมือหน่อย เอ…เส้นเงินทองเปิ ดกว้างเลย‛
‚อีกสักหน่อย โชคใหญ่จะเข้ามาหาตัวเอง‛
‚แต่ระวังเรื่องรถเรื่องราหน่อยนะ ช่วงนีใ้ ห้ขบั รถช้า ๆ‛
‚หลานจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน อาจจะต้องเดินทางไปไกลบ้าน‛
‚จะมีญาติผใู้ หญ่ให้ความอนุเคราะห์‛
‚หลานจะสมหวังในความรัก‛
ผมไม่เห็นย่าจ้องมองไปที่ตาํ ราเล่มเก่าเล่มนัน้ สายตาย่าจดจ้องอยู่ท่ีลายมือของผม…ทุกวันเดือนปี
เกิด ทุกตัวอักษร ทุกบรรทัดบนหน้ากระดาษ ย่าจําได้หมดแล้วโดยไม่ตอ้ งพึ่งการอ่าน ผมจํา รายละเอียดทุก
อย่างบนโลกใบนีไ้ ด้ แต่ขอยอมแพ้เรื่องนี เ้ รื่องเดียว สายตาผมไม่ไ ด้จดจ้องไปที่ลายมือเหมือนกับย่า ผม
มองไปที่แววตาคูน่ ัน้ …ไม่รูห้ รอกว่าอัตราความแม่นยํา ของย่าอยู่ท่ีเท่าไหร่ แต่อตั ราความสุขของย่าเกินล้น
ออกมาอย่างแน่นอน
เป็ นปกติของครอบครัวคนอีสานที่มักจะทานข้าวร่วมกันเป็ นครอบครัวใหญ่ แม่เตรียมกับข้าวคน
เดียว ต้องใช้เวลานานในการประกอบอาหาร ส่วนพ่อก็ตอ้ งพาปู่ ไปอาบนํา้ ก่อนกินข้าว บางวันกว่าข้าวมื อ้
แรกจะตกถึงท้องพวกเราก็เ กื อบเที่ยงเข้าไปแล้ว …ตอนอยู่มหาวิทยาลัยผมกินข้าวคนเดียว กับข้าวมัน
เหลือล้นจนต้องเอาไปแช่ในตูเ้ ย็นไว้ อาหารอร่อยและผมอิ่มมาก แต่ผมไม่รูจ้ ะบอกกับใคร…ตอนนีผ้ มกิน
ข้าวเกลีย้ งจาน แม้รูส้ กึ หิวอยู่ แต่ผมก็อ่มิ กว่าเมื่อก่อน
ตลอดช่วงบ่ายเป็ นเวลาที่ทกุ คนจะแยกย้ายไปกันไปหาความสุขให้ตวั เอง แม่ถนัดทําอาหาร ผมจึงได้
กินขนมไทยบ่อย ๆ โดยเฉพาะช่วงที่ผมกลับมาอยูบ่ า้ น พ่อถนัดงานที่ใช้แรงเยอะ ๆ ผมจึงเห็นพ่ออยู่ ท่ีโรงรถ
ไม่ก็บนหลังคา ส่วนปู่ กบั ย่าใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนอน และผมเหมือนจะไม่มีอะไรที่ทาํ ได้เลย…บางที
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ถ้าผมมีสตั ว์เลีย้ งคงจะดี ผมชอบหมา แต่อยากลองเลี ย้ งแมวสักตัวดู เหมือนผมคุยกับสัตว์รูเ้ รื่อง เมื่อก่อน
ผมเคยศึกษาเรื่องภาษาพาร์เซลเป็ นจริงเป็ นจัง จนกระทั่ งวันหนึ่งมีงูเห่าตัวเขื่องมาแอบอยู่หลังบ้าน ผม
พยายามจะเข้าไปคุยกับมันลองดู แต่พอ่ มาเห็นเสียก่อนจึงดึงผมออกไปทัน ครัง้ นัน้ ผมโดนพ่อตีเป็ นครัง้ ที่ 2
ในชีวิต…หลังจากนัน้ ผมก็กลัวงูมาตลอด
ผมประเมินตัวเองแล้วว่าถ้าอยู่กับแม่คงสร้างความลําบากมากกว่าช่วยเหลือ ในขณะที่อยู่กับพ่อ
น่าจะสร้างประโยชน์ได้มากกว่า แต่พ่อไม่เคยให้ผมทํา พ่อบอกว่าให้ผมดูปู่ และย่าก็เพียงพอแล้ว …บางที
ผมอาจจะไม่ถนัดอะไรเลย
โทรศัพท์ไม่มีอะไรน่าสนใจมากนัก อัลบัม้ รูปภาพมีแค่รูปผม รูปเธอ และรูปแปลก ๆ ที่บงั เอิญถ่ายติด
เข้ามา รวมกันเป็ น 2,162 รูป ผมฟั งเพลง 04.00 A.M. ของวง Solitude is Bliss มาแล้ว 143 รอบ รวมวันนี ้
ด้วย หน้าไทม์ไลน์บนเฟซบุ๊กของผมหยุดการเคลื่อนไหวมาเป็ นเวลา 260 วัน ทุกคนมีเรื่องน่าสนใจให้เล่าถึง
ตลอด เรื่องเลวร้ายที่สุดในชีวิตอาจเกิดกับใครบางคนในวันนี ้ ผมเศร้าไปกับพวกเขา แม้แต่บางคนที่ผมไม่
รูจ้ กั ก็ตาม ถ้าเป็ นผม พวกเขาจะรูส้ ึกแบบเดียวกันหรือเปล่า แต่กบั ใครบางคน วันนี อ้ าจเป็ นวันที่ดีท่ีสดุ ใน
ชีวิตของพวกเขาเลยก็ได้ ทัง้ คนที่ผมรูจ้ กั หรือเคยรูจ้ กั กันมาก่อน ผมอยากจะแสดงความยินดีกบั ทุกคน แม้
มันอาจจะไม่สาํ คัญกับพวกเขาเลยก็ตาม
‘อวยพรวันเกิดให้กบั ฉันครบรอบอายุ 23 ปี / ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะครับ’
‘ยินดีตอ้ นรับน้องมีมีส๊ บู่ า้ นหลังใหญ่ของพวกเรา / น้องน่ารักจังเลยครับ’
‘เย้! ในที่สดุ ก็สอบติดมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ ฝันไว้เสียที / ตัง้ ใจเรียนในรัว้ มหาวิทยาลัยนะครับ’
‘เงินเดือนเดือนแรกขอมอบให้กบั พ่อแม่ทงั้ หมด / ขอให้อนาคตการทํางานสดใสนะครับ’
‘นายธรณ์เทพ อินธา มงคลสมรสกับนางสาวมาวาร วงศ์เวศ / ขอแสดงความยินดีดว้ ยนะครับ’
ไม่ใช่เพราะว่าผมอยากอยู่ ณ จุด ๆ นัน้ กับพวกเขา แต่ผมอยากให้รบั รูเ้ สมอว่า ผมมอบความยินดีให้
ด้วยใจจริง
เกือบ 1 ปี ท่ีผา่ นมา ผมสูบบุหรี่ไปแล้ว 462 มวน ตอนนีผ้ มตัดสินใจจะเลิกสูบบุหรี่อีกครัง้ หนึ่ง
หวังว่ากลิ่นหอมของบัวลอยไข่เต่าที่แม่ทาํ จะยังไม่ไปปลุกปู่ กับย่าที่นอนหลับอยู่ในห้อง พ่อของผม
ชอบกินของหวาน แต่วนั นีไ้ ม่เห็นพ่อพูดถึง ส่วนผมไม่ชอบ คงเป็ น ครูปา้ พี่สาวของพ่อที่วานให้แม่ทาํ เพราะ
ครูปา้ ชอบมาชมแม่ให้ผมฟั งบ่อย ๆ ว่าของหวานฝี มือแม่ไม่มีใครเทียบได้…ตอนเด็ก ๆ ผมเคยไปเล่นกับลูก
ชายของครูปา้ ที่เป็ นรุน่ พี่ของผม เราสนิทกันเหมือนเพื่อน ทุกครัง้ ที่เล่นสนุกกันมาเหนื่อย ๆ ครูปา้ จะทํา ขนม
หวานให้พวกเรากินด้วยกันอย่างเอร็ดอร่อย แต่นา่ เสียดาย…ช่วงนีค้ รูปา้ กินหวานมากไม่คอ่ ยได้
‚เดี๋ยวเอาขนมหวานไปฝากบ้านครู ป้าหน่อยนะ‛แม่เดินมาบอกผมที่กาํ ลังนั่งทอดอารมณ์อยู่โซฟา
ในห้อง
‚อย่าทําหวานมาก‛ ผมยํา้
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หมู่บ ้า นของเราเป็ นหมู่ บ ้า นเล็ ก ๆ ที่ อ ยู่ ห่ า งจากตัว อํา เภอไม่ ก่ี กิ โ ลเมตร แม้ผ มจะไปเรี ย นที่
ต่างจังหวัดมากว่า 4 ปี แต่ผมจําหลังคาบ้านทุกหลัง จําผูค้ นที่อยูใ่ นละแวกนีไ้ ด้หมด บ้านไม้เรือนไทยหลังที่
อยู่ขา้ ง ๆ เป็ นบ้านต้นนํา้ เพื่อนร่วมชัน้ สมัยเรียนประถม ถัดไปเป็ นบ้านอาหลีรา้ นขายของชํา ประจําซอย
ถัดไปอีกเป็ นบ้านตาธร เมื่อก่อนผมชอบไปนั่งกินเหล้าบ้านแกเป็ นประจํา บ้านหลังสุดท้ายติดกับทุ่งนาเป็ น
บ้านของครูปา้ คนที่ผมจะเอาขนมหวานไปฝาก…ตอนนีท้ กุ อย่างเริ่มเปลี่ยนไป คนเฒ่าคนแก่ท่ีผมเคยเห็น
บางคนก็ลม้ หายตายจาก เพื่อนรุ ่นเดียวกันถ้าไม่แยกย้ายกันไปทํางานที่ตา่ งจังหวัด ก็แต่งงานมีครอบครัว
เด็กรุ ่นหลังผมโตเป็ นหนุ่มเป็ นสาวกันหมดแล้ว บึงนํา้ ท้ายหมู่บา้ นที่ผมเคยไปเล่นตอนเด็ก ๆ ได้ยินว่าถูก
บูรณะใหม่เป็ นสวนสาธารณะ…ผมเองก็เปลี่ยนไปเหมือนกับสิ่งอื่น ไม่รูเ้ หมือนกันว่ามัน ดีหรือมันร้าย แต่
เราต้องยอมรับว่าทุกอย่างไม่เหมือนเดิมตลอดไป
ผมปั่นจักรยานคันเก่าที่โซ่มีสนิมเขรอะผ่านบ้านแต่ละหลังอย่างช้า ๆ มือขวาอุม้ ถ้วยบัวลอยไข่เต่าไว้
กับอก แดดอ่อน ๆ ยามพระอาทิตย์กาํ ลังจะตกดินแบบนี ้ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่คงปล่อยเด็ก ๆ ในบ้านออกมาเล่น
ด้วยกันตามประสา สมัยนี ค้ งหลอกว่ามีรถตูจ้ ะมาจับเด็กดื อ้ เหมือนแต่ก่อนไม่ได้ ดีแล้วที่พวกเขาได้เป็ น
เพื่อนกันตัง้ แต่ยงั เด็ก เพื่อนกลุม่ แรกจะอยู่ในความทรงจําของเราไปจนตาย เด็กหลายคนให้ความสนใจกับ
เสียงโซ่จกั รยานของผม น่าเสียดายที่ผมจําใครไม่ได้เลย อาจเป็ นเพราะตอนเด็กมาก ๆ พวกเขาเหมือนกัน
ไปหมด ผมอยากจอดรถจักรยานแล้วลงไปถามชื่อให้ครบทุกคน…จะได้จาํ ทุกคนในหมู่บา้ นได้ครบอีกครัง้
หนึ่ง
‚เฮ้ย! จะไปไหนละนั่น‛ เสียงตะโกนดังมาจากบ้านตาธร
‚โถ่! ตกใจหมดเลย‛ ผมหันไปถอนหายใจใส่
‚กลิ่นหอมมาเชียว…ได้ไรกินวะนั่น‛ ตาเฒ่าทําท่าจะเดินเข้ามาดมใกล้ ๆ
‚อ๋อ บัวลอยไข่เต่า จะเอาไปฝากครูปา้ ‛ ผมยื่นถ้วยของหวานให้แกดู
‚แล้วมีเหล้าติดมือมาไหม‛ ผมได้แต่หวั เราะแล้วก็สา่ ยหน้า
‚ว่าแต่…พืน้ กระเบือ้ งนั่นสวยดีนะ‛ ผมหันไปมองชัน้ ปูนเก่า ๆ หน้าบ้านของแก
‚ก็ใช่ซี…
้ ได้ชา่ งฝี มือระดับอําเภอมาทําให้อย่างนี.้ ..ฮ่า ๆ‛
แล้วตาธรกับผมต่างหัวเราะชอบใจกันอยูพ่ กั ใหญ่ ก่อนที่ผมจะขี่จกั รยานจากไป
เสียงเด็ก ๆ ยังแว่วเข้ามาในหูขณะที่ผมกําลังง่วนอยู่กบั การหาขาตัง้ รถจักรยาน ใจหนึ่งก็พะว้าพะวง
กับถ้วยบัวลอยไข่เต่าที่อยูใ่ นอ้อมแขน จู่ ๆ ก็มีมือสองข้างมาถือถ้วยของหวานออกจากอ้อมกอดไป
‚พี่โซ่เหรอ‛ ผมเงยหน้าขึน้ ไปมอง
‚เดี๋ยวก็หก ไม่ได้กินกันพอดี‛ เป็ นเสียงของพี่โซ่ลกู ชายครูปา้
‚แม่ทาํ มาฝากน่ะ…ชิม ๆ ให้แกหน่อยแล้วกัน‛ ผมยื่นหน้าใส่ถว้ ยของหวาน
‚แล้วป้าเป็ นยังไงบ้างช่วงนี‛้ ผมชะโงกคอเข้าไปในบ้านพี่โซ่
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‚ก็เกือบเป็ นปกติแล้ว ตอนนีแ้ กพักผ่อนอยูใ่ นบ้านน่ะ…ให้ปลุกให้ไหม‛
‚ไม่ตอ้ ง ๆ แค่ถามดู เดี๋ยวจะกลับแล้ว ป่ านนี ไ้ ม่รูพ้ ่อจะพาปู่ อาบนํา้ หรือยัง‛ ผมยักคิว้ ใส่พ่ีโซ่ก่อนจะ
ขึน้ ควบรถจักรยาน
พี่โซ่ก็ยกั คิว้ กลับมาเป็ นการตอบรับ ‚โอเค ๆ ไว้เจอกัน‛
‚ว่าแต่…บึงท้ายหมูบ่ า้ นนี่ เขาทําใหม่ตงั้ แต่ตอนไหน‛ ผมหันกลับไปถาม
เสียงโซ่จกั รยานยังดังกึกกักมาตลอดทัง้ ทาง ผมไม่ได้ตรงกลับบ้านอย่างที่บอกพี่โซ่เอาไว้ สองข้าง
ทางไม่เหลือหลังคาบ้านหลังไหนที่ผมรูจ้ กั มีเพียงทุ่งนาและท้องฟ้ามาประกบกันเป็ นผืนเดียว ผมเคยเห็นสี
เขียวกับสีฟ้ามาก่อน แต่ไม่เคยเห็นที่สวยขนาดนี ้ กลิ่นบุหรี่ในลมหายใจค่อย ๆ เจือจางไปตามสายลม เหลือ
เพียงกลิ่นดิน กลิ่นนํา้ และกลิ่นอากาศ มันไม่ได้บง่ บอกว่าหอมหรือเหม็น แต่มนั เป็ นกลิ่นของความสุข …ใน
ใจผมค่อย ๆ คิดถึงเพลงทุกเพลงที่เคยฟั ง หนังสือทุกเล่มที่เคยอ่าน ภาพยนตร์ทกุ เรื่องที่ เคยดู ใครบางคนที่
ทําให้ผมรักสุดหัวใจและใครบางคนที่ทาํ ให้ผมเจ็บปวดแสนสาหัส ผมคิดถึงคนที่ยงั อยู่ และคนที่จากไป
เสมอ
ตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปี ท่ีผ่านมา นิยามของช่วงระยะเวลาแห่งการพักยาวของผมเปลี่ยนไปมาก
ผมไม่ได้ออกไปท่องเที่ยวรอบโลก ไม่ได้ออกไปกินอาหารอร่อยข้างนอกบ้าน ผมไม่ได้อยู่กบั สิ่งที่ตวั เองชื่น
ชอบมากเท่าไหร่นกั และไม่ได้คน้ หาตัวเองเลยอย่างที่ใครเคยบอกไว้ ผมแค่ใช้ชีวิตมันไปวัน ๆ เหมือนอย่าง
ที่พอ่ พูดเอาไว้ ถ้าเรื่องเลวร้ายผ่านมา ผมจะเศร้ากับมันให้ถึงที่สดุ ไม่นานมันก็หาย ถ้าเรื่องดี ๆ ผ่านเข้ามา
ผมก็จะดีใจให้เหมือนคนเป็ นบ้า ไม่นานมันก็จะกลายเป็ นเรื่องธรรมดา…บางทีผมอาจค้นหาตัวเองได้ดว้ ย
การหยิบโซ่รถจักรยานขึน้ มาใส่
สิ่งที่เห็นตรงหน้า คือ ต้นไม้ทกุ ต้นที่ขึน้ รอบบึง ปลาทุกตัวที่อยู่ นกทุกตัวที่บิน ก้อนเมฆ ท้องฟ้า ใบ
หญ้าและผูค้ น เด็กชาย 3 คนนั่งหันหลังให้ผมอยู่ท่ีริมนํา้ เด็กคนโตตัดผมสกินเฮด ใส่เสื อ้ ยืดสีนาํ้ เงิน แขน
ข้างขวาดามเฝื อกเอาไว้ กําลัง นั่ง แกว่ง เท้าเล่นในนํา้ …เด็กคนกลาง ผมฟูใส่แว่น กํา ลังแหงนหน้ามอง
ท้องฟ้า…ส่วนเด็กคนเล็ก ผมยาว กําลังเกาะแขนผมแล้วร้องไห้
ช้านานผมอาจจะลืมมันไป…แต่ตอนนีผ้ มจําได้
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กระเบือ้ งของตาธร
งานฌาปนกิจของหว่องถูกจัดขึน้ อย่างเรียบง่าย โดยมีลงุ พาสามีของครูปา้ อาสาเป็ นเจ้าภาพในครัง้
นี ้ ตาธรไม่มีเงินมากมายนัก รายได้จากการเก็บของเก่าขายคงไม่เพียงพอในการจัดงานศพ ข้าวปลาอาหาร
ทุกอย่างเพื่อนบ้านก็ช่วยกันเตรียมกันหา…ตาธรแกมีหลานชายอยู่ 2 คน หลานชายคนโตติดคุกอยู่ท่ี
จังหวัดปทุมธานี คนเล็กก็คือ หว่อง เด็กชายที่พ่ึ งมาด่วนจากไปก่อนวัยอันควร พี่ชายหว่องจะรูเ้ รื่องนี ้หรือ
เปล่า ผมคงเจ็บปวดน่าดูถา้ ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะได้กลับมาไหว้ศพน้องชายตัวเอง สงสารก็แต่ตาธรที่ตอ้ งอยู่
ตัวคนเดียว…เมื่อก่อนผมเคยได้น่ งั กินข้าวเย็นด้วยกันกับทั้งคู่ ผมชอบมองเวลาหว่องยิม้ ไม่มีใครฉีกยิม้ ได้
กว้างและดูมีความสุขแบบนี ม้ าก่อน บางมุมยิม้ ของหว่องเหมือนตาธรมาก ๆ แต่น่าเสีย …ผมคงไม่ได้เห็น
ตาธรยิม้ ไปอีกนาน
หลังจากเสร็จสิน้ พิธีแล้ว ผมและพี่โซ่ตดั สินใจว่าพวกเราจะนอนอยู่เป็ นเพื่อนแกสักคืนไปก่อน แม้
เมื่อก่อนพวกเราจะเคยพูด คุยหยอกล้อกันสนุกสนาน แต่คืนนี เ้ งียบเชียบกว่าที่เคยเป็ นมา ในใจผมนึกย้อน
ไปถึงธูปเล่มที่ 42 ที่ผมเป็ นคนจุดเองกับมือเมื่อวานนี ้ ควันมันเหมือนกับธูปทุก ๆ เล่ม ผมมองดูควันจาง ๆ
ที่ลอยขึน้ ไปบนสังกะสีอย่างช้า ๆ มองครัง้ แรกผมว่ามันไม่ตา่ งจากควันบุหรี่ แต่พอเพ่งดูดี ๆ ควันมันสีเข้ม
ลอยช้า และซ่อนความโศกเศร้าเอาไว้อยู่…แม้กลิ่นธูปมันหอม แต่ผมไม่อยากดมมันเลย
ที่จริงผมกับหว่องพึ่งจะมารูจ้ กั กันจริง ๆ ไม่ก่ีเดือนที่ผ่านมานี ้ ผมเห็นหว่องตัง้ แต่เด็กจนโตกลายเป็ น
หนุม่ เราเคยเล่นด้วยกัน ห่างกันไป กลับมาเจอกันอีกครัง้ และคราวนีจ้ ากกันไปโดยไม่มีวนั หวนกลับ…นาน
มาแล้วผมเคยสูญเสียญาติสนิทไปด้วยโรคร้ายเมื่อหลายปี ก่อน ความตายมันเงียบงัน สงบ และไม่ไหวติ ง
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เพราะผมพอรูว้ ่ามันเป็ นระยะสุดท้าย ผมจึงเตรียมพร้อมรับมืออยู่หลายเดือนกว่าจะทํา ใจได้ แต่คราวนีม้ นั
ไม่เหมือนกัน ความตายมันหุนหันพลันแล่น ไม่มีสัญญาณบอกเหตุ ที่ผมยังทรมาน…อาจเป็ นเพราะผม
อยากรูจ้ กั หว่องให้ดีกว่านี ้
‘ไปดีนะหว่อง’
‘เสียใจด้วยนะครับ ขอให้วิญญาณไปสูส่ ขุ ติ’
‘มึงไม่นา่ รีบจากกูไปเลยเพื่อน วันนัน้ ยังนั่งกินเหล้าด้วยกันอยูเ่ ลย’
‘กูบอกมึงแล้ว ให้ระวังเรื่องรถเรื่องรา ไม่นา่ เลยเพื่อน’
‘กูอโหสิให้มงึ นะหว่อง’
การแสดงความคิดเห็นในเรื่องน่ายินดีมนั ง่ายกว่าเรื่องโศกเศร้า ผมคิดไม่ออกว่าจะพิมพ์อะไรลงไป
บ้าง ในใจคิดถึงเรื่องที่พวกเราเคยคุยกันมา หลายเรื่องเป็ นความสุข หว่องหัวเราะออกมาและผมก็ยิ ม้ ได้
เสมอ หลายเรื่องมันเป็ นเรื่องทุกข์ใจ แม้ผมรับฟั ง แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ย่ืนมือเข้าไปช่วยเหลือ …แม้ตอนนีผ้ ม
จะเกลียดคํามั่นสัญญา แต่ผมก็อยากให้สญ
ั ญากับหว่อง
ผมไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรลงไป…แค่ผมบอกหว่องในใจก็เพียงพอ
‘เดี๋ยวจะไปทําให้ตามที่มงึ อยากได้นะ’
ตัง้ แต่วนั นัน้ ฝนก็ไม่เคยตกลงมาอีก เหมือนกับหว่องที่พอตายแล้วก็หายไปเลย ผมเข้าไปค้นหาวิธี
บรรเทาทุกข์หลังการสูญเสีย ไม่วา่ เว็บไซต์ไหนก็บอกให้ผมอย่าจมอยูก่ บั ความสิน้ หวัง ลุกขึน้ มาใช้ชีวิต และ
เดินต่อไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง แต่ผมไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี ้ ผมโศกเศร้าและไม่อยากหลอกตัวเองว่ามี
ความสุข…ตอนเด็ก ๆ ผมเคยเห็นคนที่รกั จากไป ผมไม่เจ็บปวดรวดร้าว อาจเป็ นเพราะยังไม่ได้รูจ้ กั ว่ารักคือ
อะไร ผมเลือกเจ็บปวดให้กับของเล่นที่หายไป หนังสือการ์ตนู เล่ มโปรดที่หน้าสําคัญมันขาด แต่ผมยังไม่
เจ็บปวดกับความตายจริง ๆ พอโตขึ น้ ถึงได้รูว้ ่าผมใช้ความเจ็บปวดเปลืองเกินไป อาจเป็ นเพราะผมรู จ้ ัก
ความรักดีขนึ ้ นานไปผมอยากให้หว่องเป็ นเหมือนหนังสือการ์ตนู …แต่ตอนนีผ้ มเจ็บปวด
ผมอยากสลับร่างกันกับหว่อง ลองให้หว่องเป็ นฮาชิท่ีตอ้ งสูญเสียศาสตราจารย์ฮิเดะซาบุโร อุเอโนะ
ไป แต่ผมเป็ นได้แค่เพียงฟอร์เรสท์ กัมพ์ ที่ไม่มีวนั ได้เจนนี่ เคอร์แรนกลับมาอีก ตอนนี ห้ ว่องตายแล้ว หว่อง
ไม่รูจ้ กั ความเจ็บปวด…คนตายมันจะไปรูอ้ ะไร
พี่โซ่ : ‘เป็ นไงบ้าง โอเคขึน้ หรือยัง’
ผม : ‘ก็ดีขนึ ้ แล้วพี่เป็ นไง’
พี่โซ่ : ‘ดีขนึ ้ แล้วเหมือนกัน คงเหมือนตอนแม่ป่วยทีแรก’
ผม : ‘เหมือนยังไง’
พี่โซ่ : ‘ไม่นานพวกเราจะทําใจได้ และเดินหน้าต่อไป’
ผม : ‘ผมว่ามันเหมือนกับอกหัก’
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พี่โซ่ : ‘ไม่เหมือนกันหรอก’
ผม : ‘เหมือนกันสิ’
พี่โซ่ : ‘เหมือนยังไง คนหนึ่งตาย อีกคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่…พี่ไม่เข้าใจ’
ผม : ‘พวกเขาจากไปทัง้ ที่เรายังรักอยู…
่ ไม่เหมือนกันตรงไหน’
ไม่มีขอ้ ความตอบกลับจากพี่โซ่…ผมเดินไหล่ตกและแหงนหน้าขึน้ มองฟ้าตลอดเวลา ผมจะมองขึ น้
ไปข้างบนนั้นตอนที่ทาํ อะไรสําเร็จสักอย่าง หรือไม่ก็สิ น้ หวังที่ สุดในชีวิต ควันบุหรี่ค่อย ๆ ลอยขึน้ ไปบน
อากาศอย่างเชื่ องช้า ควันมันตัดกับสี ฟ้าได้ชัดกว่าสี ไ หน ๆ ทุกสี บนโลกนี ้ กลิ่ นบุหรี่มันเหม็ นจนผมไม่
อยากจะสูบมันต่อ…วันนีผ้ มมองขึน้ ไปด้วยความสิน้ หวัง ผมโยนก้นบุหรี่ทิง้ ไปและมองไปทางหน้าบ้านตาม
เสียงรถยนต์ท่ีขบั เข้ามา
‚มา! ไปกันเถอะ‛ เป็ นเสียงของพี่โซ่ท่ีตะโกนผ่านกระจกรถออกมา
‚ไปไหน‛ ผมถามด้วยความสงสัย
‚ไปหาตาธร…ป่ านนีไ้ ม่รูแ้ กจะเป็ นไงบ้าง เรามัวแต่เศร้ากันอยู่ทาํ ไม‛ สายตาของพี่โซ่ดจู ริงจังกว่า
ครัง้ ไหน ๆ
‚เราทุกคนเศร้ากันทัง้ นัน้ ‛ ผมทําสีหน้าเฉื่อยชา
‚ก็เพราะพวกเราเป็ นกันแบบนี ก้ นั ยังไงล่ะ…ไม่คิดถึงเวลาเมาแล้วแกชอบพูดเรื่องตลก ๆ ให้ฟังหรือ
ไง ไม่คิดถึงเวลาที่เด็ก ๆ ออกมาหยอกล้อกับตาเฒ่าอยู่หน้าบ้าน พวกเราไม่ได้กินข้าวเย็นด้วยกันนานแค่
ไหนแล้ว…พี่คดิ ถึงรอยยิม้ ของแก‛ สายตาพี่โซ่เป็ นประกาย
‚ผมว่าพี่กาํ ลังฝื น‛ ผมคิดว่าพี่โซ่กาํ ลังไม่ยอมรับความจริง
‚พี่อยากให้มนั กลับมาเป็ นเหมือนเดิม‛ เสียงพี่โซ่เริ่มอ่อนลง แต่ความหมายพี่พดู ออกมายังหนักแน่น
เหมือนเดิม
‚แต่คนตายแล้ว ก็ตายเลย‛ ผมยังยืนกรานในคําตอบเดิม
‚งัน้ คนที่อยู่ ก็ตอ้ งอยูใ่ ห้ดีขึน้ กว่าเดิม‛
ผมตัดสินใจติดรถไปกับพี่โซ่ดว้ ย แกตัง้ ใจจะพาเราเข้าไปในตัวอําเภอเพื่อหาซือ้ กับข้าวกับปลามาทํา
กินกันที่บา้ นตาธร ผมนั่งนิ่งไม่เคลื่อนไหว สายตาจดจ้องไปที่คอนโซลหน้ารถอย่างเดียว ในขณะที่พ่ีโซ่สวม
แว่นตา ฮัมเพลงเบา ๆ ในลําคอเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้ …เมื่อก่อนเราเคยทะเลาะกันเรื่องทํา นองนีม้ าแล้ว
พี่โซ่ทาํ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้ พยายามใช้ชีวิตเหมือนกับความตายเป็ นเรื่องปกติ จะไม่มีอะไรที่ผมติดใจ
เลยถ้าความสบายใจนั้นมันไม่แฝงไปด้วยความโศกเศร้า ผมแค่อยากให้พ่ีโซ่รอ้ งไห้ออกมา เศร้ากับสิ่งที่
เกิดขึน้ ให้ถึงที่สุดและไม่ตอ้ งพยายามทํา ให้ทุกอย่างให้มันดี ผมเห็นด้วยกับการมองโลกในเชิงบวก แต่
ตอนนี ผ้ มเกลียดพี่ โซ่เหลือเกิ น …ในใจนึกถึงบทสนทนาที่ เราพึ่งคุยกันไปเมื่อชั่วโมงที่ แล้ว คนที่อยู่จ ะมี
ความสุขมากขึน้ ได้อย่างไร ถ้าความสุขเดี ยวของเขาโดนความตายพรากไปหมดสิน้ แล้ว ผมสงสัยว่าแค่กิน
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ข้าวเย็นคงไม่พอสําหรับทําให้ชีวิตใครดีขึน้ …ผมอยากทํามากกว่านัน้ เพราะมันมีบางสิ่งที่ยงั ติดค้างในใจ
ของผมมาตลอด
‚ขากลับพาแวะที่ท่ีหนึ่งหน่อยนะ‛ นั่นเป็ นประโยคเดียวที่ผมพูดขึน้ ตลอดทาง
บ้านของตาธรเป็ นบ้านชั้นเดียว มีแต่ปนู เปลือยเปล่า ๆ ที่เริ่ม แตกระแหงออกจากกัน หน้าบ้านมีชั้น
ปูนที่ก่อขึน้ ไว้สาํ หรับนั่งกินข้าวอย่างง่าย ๆ ข้างบนพื น้ เป็ นกระเบือ้ งสีแดงเลือดหมูเก่า ๆ ที่ลายมันเริ่มซีด
แกให้เหตุผลว่า ‘สีแดงมันกลมกลืมไปกับแก้วเหล้า เวลาวางเอาไว้ตอนดื่มจะได้พดู คุยกันสนุกถูกคอ เพราะ
ลืมเห็นแก้วเหล้าของตัวเอง’ แต่ผมว่าไม่ใช่ แกคงหากระเบือ้ งได้เท่านีม้ ากกว่า…เมื่อก่อนตอนผมยังเป็ นเด็ก
ที่บา้ นของตาธรอาศัยอยู่ดว้ ยกันทั้งหมด 3 คน มีตาธร พี่ชายและหว่อง แม้บา้ นหลังนี ้จะมีแต่หนุ่ม ๆ แต่
ปลูกดอกไม้ไว้เต็มหน้าบ้าน ผมชอบแอบไปเด็ดดอกไม้มาทัดหูอยู่บอ่ ย ๆ แม้ตอนนี ด้ อกไม้ยงั อยู่เหมือนเดิม
แต่เหลือแค่ตาธร
กลิ่นเหล้าแง้มประตูออกมาต้อนรับพวกเราก่อนตัวเจ้าของบ้านเสียอีก ผมคิดว่าถ้าแกไม่นอนหลับก็
คงนอนร้องไห้อยู่ ด้วยความที่เข้าออกบ้านตาธรเป็ นประจํา พวกเราจึงถือวิสาสะขอเข้าไปใช้เครื่องครัวของ
แกโดยไม่ได้ขออนุญาต ผมอยากให้แกตื่นมาแล้วได้กินของอร่อย ๆ ทีเดียวเลย พี่โซ่กาํ ลังจะเอาปลาที่ซือ้ มา
ไปแล่อยูท่ ่ีครัวหลังบ้าน ผมบอกพี่โซ่วา่ ‘ขอทําอะไรบางอย่างก่อน เดี๋ยวจะตามเข้าไปช่วย’ พี่โซ่เข้าใจเพราะ
เราไปซือ้ มาด้วยกัน
ประตูถูกแง้มออกมาอีกครัง้ …ตาของแกแดงกํ่าเหมือนคนไม่ได้นอนมาหลายคืน กลิ่นเหล้าโชยมา
ปะทะจมูกของผมแม้แกยังไม่ได้เอ่ยปากพูดสักคํา ผมไม่ได้ถามอะไร แค่มองลึกเข้าไปในดวงตาอย่างที่ย่า
สอนเอาไว้…สีแดงไม่ได้มาจากแอลกอฮอล์ แต่นา่ จะมาจากการที่แกร้องไห้ตลอดทัง้ คืนมากกว่า หลังจากที่
พอคุมสติได้แล้ว ตาธรก็เลือกที่จะไปทํา กับข้าวกับพี่โซ่ เพราะเมื่อก่อนฝี มือการจับปลาและแล่ปลาของแก
ไม่เป็ นสองรองใครในหมู่บา้ น ตาธรจับปลาได้ดว้ ยมือเปล่า แม้จะอายุเยอะแล้วก็ตาม แต่พกั หลังแกเริ่มติด
เหล้ามากขึน้ เรื่อย ๆ พวกเราไม่อยากให้ตาธรไปหากินไกลบ้านนัก เพราะกลัวแกจะจมนํา้ ตายไปเสียก่อน
จะได้ปลา…เหล้าของตาธรยังเหลือค้างขวดอยู่ เป็ นเมื่อก่อนผมคงกระดกมันไปให้หมด แต่ผมเลิกเหล้ามา
ได้เป็ นเดือนแล้ว เสียดายที่ตอนนีผ้ มดันมาติดบุหรี่แทน ตลอดชีวิตผมเคยเห็นพ่อกินเหล้า เคยเห็นตาธรกิ น
เหล้า เคยเห็นหลาย ๆ คนกินเหล้า ตอนไร้เดียงสาผมให้คาํ มั่นสัญญากับตัวเองเสมอว่าจะไม่แตะต้องกับ
อบายมุขทุกชนิด ผมมองทุกคนที่กิ นเหล้าเป็ นคนไม่ดี แต่พอผมโตขึน้ …ผมกลับทําไม่ได้และมองหาตัวเอง
ในวัยเด็กไม่เจอ
เมื่อเดือนก่อนผมตื่นเช้าขึน้ มา ฝั นถึงตัวเองในวัยเด็ก นึกถึงคําสัญญาที่เด็กชายคนหนึ่งเคยให้ไว้…
ผมก็รูส้ กึ ไม่อยากกินมันตลอดชีวิตอีกเลย
ผมค่อย ๆ จ่อมวนบุหรี่หาไฟแช็คอย่างใจเย็น ผมสูบมันเข้าไปเต็มปอด แล้วค่อย ๆ พ่นออกมาทาง
จมูก สิ่งที่ผมจะทํานีพ้ อ่ เคยทํามาก่อนแล้ว ผมเดินไปหยิบกระเบือ้ งแผ่นสีแดงเลือดหมูท่ีอยู่หลังรถลงมา ใน
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ปากคาบบุหรี่เอาไว้แน่น ผมเริ่มผสมปูนและทรายที่ขโมยพ่อมาจากบ้าน ฉีดนํา้ ลงไปให้ท่ วั เหมือนที่เคยเห็น
พ่อทํา…ปูน ทราย และนํา้ ผสมเป็ นเนือ้ เดียวกันจนกลายเป็ นสีเทาเข้ม แต่ผมไม่ชอบเสียงทรายสักเท่าไหร่
มันทําให้ผมเสียวฟั น ไม่รูว้ า่ พ่อทนเสียวฟั นอยูแ่ บบนีไ้ ด้อย่างไร...ไม่นานผมก็ทาํ มันเสร็จ
ผมนั่งยอง ๆ มองเศษกระเบือ้ งที่แตก น่าเสียดายที่ผมก็ชอบก็สีฟ้าด้วยเหมือนกัน แต่สีแดงมันดูสวย
กว่าจริง ๆ คงเป็ นเพราะมันแปลกแยกและโดดเดี่ยวเหมือนกับตัวผม เมื่ อก่อนผมจึงเลือกนั่งที่กระเบือ้ งแผ่น
สีฟ้า แม้ตอนนีก้ ระเบือ้ งสีแดงแผ่นใหม่จะดูไฉไลกว่าเพื่อน แต่นานไปก็คงปรับตัวได้เอง…พี่โซ่กบั ตาธรเดิน
มาพร้อมกับข้าวในถาดเต็มไม้เต็มมือ มีตม้ ปลาใส่ไข่มดแดงที่ตาธรชอบนักชอบหนา ทอดปลากลิ่นหอม ไข่
เจียวจานใหญ่ และข้าวเหนียวร้อน ๆ เวลาเห็นตาธรทํา กับข้าวให้กิน มันดีกว่าเวลาเห็นแกชงเหล้าเป็ น
ไหน ๆ หวังว่านี่จะเป็ นภาพในหัวเหมือนอย่างที่พ่ีโซ่คดิ ไว้
‚มา ๆ กินข้าวกันเร็ว‛ ตาธรเรียกผม
‚ขอถ่ายรูปก่อน‛ ผมคว้านโทรศัพท์จากกระเป๋ ากางเกงขึน้ มา
‚ร้อยวันพันปี ไม่เคยเห็นอยากถ่ายรูป…วันนีม้ าแปลก‛ พี่โซ่ทาํ หน้าสงสัย
‚เอาเถอะน่า…รีบถ่ายเข้า! ตอนนีห้ ิวจนไส้จะพันกระเพาะตายอยู่แล้ว …โถ่!‛ ตาเฒ่าทําท่าเหมือน
โมโหหิว
ผมส่ายหน้าให้ทัง้ คู่ ก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึน้ มาเตรียมกดชัตเตอร์ถ่าย แต่ตาธรนั่งทับบนกระเบื อ้ ง
แผ่นนัน้ อยู่ ผมส่ายหัวพร้อมปัดมือให้ตาธรเขยิบไปออก
‚กระเบือ้ งมันยิม้ อยู…
่ อย่านั่งทับสิ‛
เสียงรถราที่ผ่านไปผ่านมาหน้าบ้าน เด็ก ๆ กํา ลังวิ่งเล่นหัวเราะกันยามเย็น เสียงช้อนกระทบถ้วย
ชาม เสียงพูดคุยของผมกับพี่โซ่…ไม่มีเสียงใดดังเท่าเสียงหัวเราะของตาธรในวันนี ้
ผมกลับมาบ้านในตอนคํ่าของวันนัน้ มันคงเหมือนกับทุก ๆ วันที่ผ่านมา ตะหลิวของแม่ยงั คงกํา ลัง
ทํากับข้าวให้เรากินตลอดทัง้ เดือน กล้ามเป็ นมัด ๆ ของพ่อกําลังดึงปู่ ให้ไปอาบนํา้ อยู่วนั แล้ววันเล่า วันนี ป้ ู่
คงทําสวนได้หลายเอเคอร์ เพราะพื น้ ดินที่โล่งเตียนมันลามไปถึงสวนมะม่วงข้างบ้านแล้ว เมื่อเช้าย่าคง
กําลังนั่งบนเก้าอีโ้ ยกอยู่ระเบียงหน้าบ้าน สายตาคู่นั้นจ้องมองขึน้ ไปบนท้องฟ้า ไม่รูว้ ่าย่ามองขึ น้ ไปเพราะ
เหตุผลใด แต่ผมไม่อยากให้เป็ นเหตุผลเหมือนกันกับของผม…ถ้าเป็ นผมในเมื่อวาน ผมคงใส่เสื อ้ กล้ามสี
ขาวกับกางเกงในตัวเดียวนอนฝั งตัวอยู่ในห้องเงียบ ๆ ไม่ออกไปไหนหรือปริปากพูดจากับใคร…ที่จริงวันนี ้
มันเกือบจะเหมือนเดิม แต่ผมดีขนึ ้ มาก
ทุก ๆ คืนหลังจากกินข้าวเย็นด้วยกันเสร็จ ผมจะเป็ นคนพาปู่ กับย่าไปเข้านอนแต่หวั คํ่า ส่วนพ่อจะ
ออกไปนั่งรับลมเย็น ๆ อยูท่ ่ีเปลหน้าบ้านคนเดียวเสมอ คืนนีผ้ มไม่ได้กินข้าวเย็นกับครอบครัว เพราะอิ่มเนื อ้
ปลามาจากบ้านตาธรแล้ว ผมให้เหตุผลว่า ‘วันนีแ้ ม่ทาํ กับข้าวอร่อย และปู่ คงเหนื่อยกับการทําสวนมาทัง้ วัน
ปู่ อาจจะต้องการของอร่อย ๆ ฝี มือแม่มากกว่า ’ คืนนีห้ ลังจากพาปู่ เข้านอนเสร็จ ผมไม่ได้เข้าห้องไปเหมือน
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ทุกครัง้ ที่ผ่านมา ผมอยากสูบบุหรี่กับพ่อ …เมื่ อก่อนตอนเป็ นเด็กผมจํา ได้ว่าพ่อให้ผมเป็ นคนจุดไฟแช็ ค
ให้กบั มือ พ่อหัวเราะร่า แต่แม่โกรธหน้าแดงสุดขีด ตอนนีผ้ มถือไฟแช็คขึน้ มาจุดบุหรี่ดว้ ยตัวเอง แต่ลืมไปว่า
พ่อเลิกสูบแล้ว ไม่แน่นะ…อนาคตผมอาจจะเลิกบุหรี่ได้เหมือนพ่อ
‚วันนีห้ นุม่ ๆ พากันไปเต๊าะสาวที่ไหนมา‛ พ่อถามผมขณะนั่งจิม้ ฟั นอยู่
‚ไปปูกระเบือ้ ง‛ พ่อทําหน้าสงสัย แต่ไม่ได้พดู อะไร
‚ปูกระเบือ้ งมันทําให้ชีวิตคนดีขนึ ้ ไหมพ่อ‛ ผมถามกลับไป
‚ก็คงดีละ่ มัง้ ซ่อมแซมส่วนที่มนั แตก แต่งเติมเพื่อความสวยงาม ได้เงินจากอาชีพ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต อะไรทํานองนัน้ ‛ พ่อทําท่านึกไม่ออกแล้ว
‚แค่แผ่นเดียว‛ ผมรีบตอบกลับไป
‚คงเป็ นความสุขทางใจ‛ พ่อหันมาตอบผม
ผมก้มลงไปมองพืน้ ดินข้างล่าง ถอนลมหายใจออกอย่างช้า ๆ และเงียบเชียบ คราวนี ้ผมเงยหน้า
ขึน้ มามองพ่อใหม่อีกครัง้
‚พ่อ…ยังอยากให้ปตู่ ายอยูไ่ หม‛
พ่อนิ่งไปชั่วขณะหนึ่ง…
‚พ่อไม่รูเ้ หมื อนกัน แต่ตอนนี ้พ่ออยากดูแลปู่ ดูแลย่าและดูแลพวกเราให้ดีท่ี สุด …พ่อ อยากเป็ น
หัวหน้าครอบครัวที่ดี‛
‚พ่อมองมันเป็ นภาระหรือเปล่า‛ ผมถามพ่อกลับไปอีกครัง้
‚วันนีป้ รัู่ กการทําสวน พ่ออาจจะเหนื่อยที่ต ้องพาปู่ ไปอาบนํา้ ทุกวัน วันหน้าปู่ จะอาจจะเบื่อ คงเป็ น
พ่อเองที่จะคิดถึง คงไม่มีคาํ ว่าภาระหน้าที่อะไร…พ่อแค่ตอ้ งใช้ชีวิตและทํา ทุกอย่างต่อไปในแต่ละวันให้
มันดี‛ พ่อค่อย ๆ อธิบายให้ผมเห็นภาพชัดเจน
‚งัน้ คนที่อยู่ ก็ตอ้ งอยูใ่ ห้ดีขึน้ กว่าเดิม‛ ผมถือวิสาสะขโมยคําพูดของพี่โซ่มา
‚แล้วพรุง่ นีอ้ ยากปูกระเบือ้ งอีกไหมล่ะ‛ พ่อหันมายิม้ ให้ผม
กลางดึกคืนวันศุกร์ของเดือนกุมภาพันธ์ ผมนั่งดูหน้าจอโทรศัพท์มาเป็ นเวลา 5 นาที 42 วินาที โดย
ไม่กดอะไรเลยแม้แต่นอ้ ย ชื่อของเธอเป็ นเพียงชื่อเดียวที่ผมปิ ดกั้นการมองเห็นเอาไว้ ผมบล็อกเธอมาเป็ น
เวลาทัง้ สิน้ 31 วัน ในใจคิดไปว่าถ้าผมปล่อยให้เธอกลับเข้ามาอีกครัง้ ผมจะดีใจหรือเสียใจมากกว่ากัน เรา
อาจกลับมารักกันเหมือนอย่างวันก่อน หรือผมจะต้องสูญเสียเธอไปตลอดกาล เมื่อก่อนผมเคยคิดว่ามัน
ถูกต้อง ผมฉาบกําแพงกัน้ เธอเอาไว้จากโลกภายนอก อยากให้เธอเป็ นดั่งผูห้ ญิงในอุดมคติ ผมชีถ้ ูกผิดมั่ว
ไปหมดทุกสิ่งอย่าง เธอเคยดิน้ รนปี นป่ ายออกจากกําแพงนัน้ เพราะเธอบอกว่า ‘เธอกลัวสูญเสียตัวตนไป’
แต่ผมขอให้เธออย่าพึ่งหมดศรัทธา ทุกคนจะชื่นชอบที่เธอเป็ นแบบนี ้ แล้วเธอก็เชื่อสนิทใจ…ผมก่อกําแพง
ขึน้ สูงอีก
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‘เลิกกินของปิ ้งย่างเสียที! มันเสียสุขภาพ’
ผมกล้าดียงั ไงที่ผมพูดเรื่องสุขภาพกับเธอ ทัง้ ที่ผมสูบบุหรี่อยูท่ กุ วัน
‘อย่าใส่กางเกงขาสัน้ ออกไปข้างนอก…ขอร้องล่ะ’
แต่ผมมองผูห้ ญิงที่ใส่กางเกงขาสัน้ ทุกคนที่เดินผ่าน…ผมไม่ได้ให้เกียรติเธอเลย
‘เวลาถ่ายรูปอย่าขยิบตาข้างเดียว มันไม่สวย’
แต่ความจริงเธอสวยกว่าใครทุกคนที่ผมเคยเห็นมาบนโลกใบนี ้
‘เลิกคบเพื่อนแบบนีเ้ สียที!’
บางทีเธออาจตัดสินใจถูกที่เลิกคบกับผม…แล้วกลับไปหาเพื่อน ๆ ของเธอแทน
ผมตัดสินใจปลดบล็อกเธอ…อยากรู ว้ ่าเธอเป็ นอย่างไรบ้างระหว่างที่รอให้ผมกลับไปหา มือผมกด
เข้าไปดูท่ีหน้าไทม์ไลน์ของเธออย่างช้า ๆ ทุกอย่างที่เธอแสดงออกมา ดูเหมือนเธอมีความสุขเหลือเกิน ผม
เห็นเธอกินของอร่อย ๆ ที่ผมไม่ เคยพาเธอไปเลยตอนอยู่ดว้ ยกัน เสื อ้ ผ้าพวกนัน้ ที่ผมยัดมันทิง้ ไว้ในตู้ เธอ
หยิบมันมาใส่ ผมไม่เคยเห็นเธอใส่ชดุ ไหนแล้วสวยเท่านี ม้ าก่อน ตอนนีเ้ ธอถ่ายรูปขยิบตาข้างเดียวแล้ว ทุก
รูปดูเธอผ่อนคลาย ไม่เกร็งเหมือนตอนถ่ายคูก่ บั ผม เพื่อน ๆ เธอยังน่ารักเหมือนเดิม พวกเขาคงดีใจที่เพื่อน
รักหลุดพ้นจากปี ศาจร้ายตัวนี…
้ ผมนึกว่าผมเป็ นคนที่ดีให้เธอได้ แต่ผมเป็ นแค่กาํ แพง
รูปล่าสุดเธอถ่ายคูก่ บั ผูช้ ายคนหนึ่ง แววตาเธอดูมีความสุข ไม่เหมือนตอนรักกับผม…เธอมีความรัก
ครัง้ ใหม่ ส่วนผมไม่เหลือกําแพงแล้ว มันไม่ทนั …
ไม่ก่ีอาทิตย์ท่ีผ่านมานีผ้ มผ่านอะไรมาหลายอย่างด้วยกัน ผมได้เรียนรูว้ ่าความตายมันเจ็บปวดเช่น
ไร แต่มนั ทําให้ผมได้เติบโตเพิ่มมากขึน้ ผมไม่เคยได้ปกู ระเบือ้ งมาก่อนในชีวิตตลอด 23 ปี แต่ผมก็ได้ทาํ อก
หักมันเจ็บปวดแสนสาหัส แต่พอได้เห็นคนที่รกั มี ความสุขแล้วมันเจ็บปวดลดลง ผมกํา ลังจะรักษาสัญญาที่
ให้ไว้กบั เด็กชายคนหนึ่ง…และผมกดบันทึกเรื่องราวตลอดเดือนไว้ในความทรงจําตลอดไป
ผมมองออกไปนอกหน้าต่าง ลมหนาวพัดมาจาง ๆ เหมือนกํา ลังจะบอกลาฤดูกาลที่แสนยาวนานนี ้
พ่อลุกจากเปลเข้าไปในบ้านแล้ว บุหรี่ท่ีอยู่ในซองไม่มีเหลือ …ผมนึกถึงข้าวเย็นที่ได้กินด้วยกันวันนี ้ พี่โซ่
หยิบข้าวเหนียวขึน้ มาปั้นเป็ นคําใหญ่ ๆ ทําท่ากําลังจะยื่นคําข้าวร้อน ๆ นั่นเข้าปาก มืออีกข้างกวักเรียกให้
ผมเข้าไปหา ตาธรกําลังจะเขยิบก้นออกจากกระเบือ้ งแผ่นสีแดงที่พ่งึ แห้งไป มือข้างหนึ่งยังถือช้อนไว้เตรียม
ซดนํา้ แกงต้มปลา แกไม่ใส่เสื อ้ รอยย่นบนผิวหนังเห็นเด่นชัด แต่ไม่ชดั เท่ารอยตีนกาเวลาแกฉีกยิม้ ออกมา
เหมือนอย่างตอนเย็น…ผมยืนดูรูปนีอ้ ยู่นาน ก่อนจะกดส่งข้อความลงไป
‘กูทาํ ให้มงึ แล้วนะหว่อง’
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เธอทิง้ ผมในเดือนธันวาคม
ตอนนีเ้ ป็ นเวลา 04.03 นาฬิกา ของเช้าวันศุกร์ในเดือนมกราคม ผมนอนไม่หลับติดต่อกันมาหลาย
วันแล้ว แว่นตาของผมมันขึน้ เป็ นฝ้ามัวเต็มไปด้วยควันบุหรี่ ตอนนีผ้ มนั่งอยู่เปลหน้าบ้านที่พ่อเคยมานั่งเป็ น
ประจําหลังกินข้าวเย็นเสร็จ ขาทัง้ 2 ค่อย ๆ โยกไปตามจังหวะเพลงอย่างช้า ๆ เปลมันแกว่งไปตามแรงผลัก
เหมือนหัวใจผมที่แกว่งไปมาไม่ม่ นั คง เพลงเดิมถูกเล่นซํา้ อยู่อย่างนัน้ ไม่เปลี่ยนไปไหน ความมืดมันดีกว่า
แสงสว่าง เพราะผมลืมหน้าเธอได้เป็ นครัง้ คราว แต่พอหกโมงเช้าเธอกลับมา ผมคงสภาพตัวเองเอาไว้แบบ
นีเ้ ป็ นระยะเวลาเกือบเดือนแล้ว…เธอทิง้ ผมไปในคืนวันศุกร์ของเดือนธันวาคม
ปี ใหม่คงดีขึน้ ผมบอกกับตัวเองแบบนัน้ เมื่อคืนเราจัดงานเลี ย้ งสังสรรค์กนั พอหอมปากหอมคอ แม่
ทํากับข้าวมือ้ ใหญ่ไว้รอพวกเราพร้อมหน้าพร้อมตา มียาํ ทะเลรวมมิตร ข้าวผัดหมู วุน้ กะทิถาดใหญ่ และนํา้
ใบเตยเต็มกระติก ผมกับพ่อช่วยกันต่อเครื่องเสียงอยู่ขา้ งในบ้าน ผมถนัดเป็ นผูฟ้ ั งมากกว่า เพราะเสียงผม
ไม่ดี พ่อเลยรับผิดชอบหน้าที่ให้ความบันเทิงกับทุก ๆ คนแทน ผมรู จ้ กั เพลง Needles and Pins ของวง
Smokie ก็เพราะพ่อ พ่อเคยบอกว่า ‘พ่อฟั งเพลงนี ต้ อนอกหักครัง้ แรก ผูช้ ายแบบเรา ๆ ต้องมีเพลงอกหัก
ประจําตัวเสมอ’ ผมเองก็มีแล้วเหมือนกัน ส่วนปู่ กบั ย่าจําวันปี ใหม่ไม่ได้แล้ว พวกแกนั่งปรบมือให้พ่ออย่างมี
ความสุข ส่วนผมนั่งเงียบ ๆ อยูก่ บั เบียร์ 3 ขวด และรอให้ถึงตี 4 อีกครัง้ หรือผมอาจต้องรอปี ใหม่อีกปี
ตอนเป็ นเด็กผมชอบดูดวงกับย่ามาก เพราะย่ามี วาทศิลป์ ในการพูดโน้มน้าวให้คนเชื่อ ผมต้องรอ
จนกว่าขาประจําคนสุดท้ายของย่าจะกลับ หลังจากนัน้ ค่อยจะเข้าถึงตัวย่าได้ บางคนเป็ นญาติทางไกลที่
ดัน้ ด้นมาหลายร้อยกิโลเมตร บางคนอยู่ละแวกบ้านเดียวกัน แต่แวะเวียนมาเดือนละหลายครัง้ …ผมไม่
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เข้าใจว่าดวงชะตาคนเราจะเปลี่ยนไปทุกอาทิตย์หรือเปล่า ย่าบอกว่า ‘ลายมือของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
เวลาจะพูดอะไรออกไปให้หนั ขึน้ ไปมองอีกฝ่ าย…จ้องเข้าไปให้ลึกถึงข้างในดวงตา ดูให้เห็นถึงความหวัง
หรือความสิน้ หวังของพวกเขา มากน้อยเพียงใดไม่สาํ คัญ แต่ย่าอยากให้เขาจากไปพร้อมความสบายใจก็
เพียงพอ’
ผมแบมือน้อย ๆ ยื่นไปให้ย่าดู…สายตาจดจ้องไปที่ลายเส้นแต่ละเส้นบนผิวหนังบาง ๆ อย่างใจจด
ใจจ่อ ย่ามองครูเ่ ดียวก็รูท้ นั ที ย่าค่อย ๆ เงยหน้าขึน้ มามองผม แต่ผมไม่กล้าสบตาย่าแม้แต่ครัง้ เดียว
‘หลานเอ๋ย…โตขึน้ เอ็งจะมีหน้าที่การงานดี อาจจะต้องห่างบ้านไปไกล อนาคตการทํา งานจะรุง่ เรือง
สดใส แต่ให้ระวังเรื่องอุบตั เิ หตุหน่อยนะ ขับรถขับราช่วงนีต้ อ้ งระมัดระวัง เวลาไปไหนมาไหนให้ไปกับเพื่อน
ตลอด ส่วนเรื่องเงินเรื่องคําไม่ตอ้ งคิดมาก ถึงเวลาเดี๋ยวเงินทองก็จะไหลมาเทมาเอง ญาติผใู้ หญ่จะให้ความ
อนุเคราะห์คาํ้ จุนเอ็นดูเอ็งเหมือนเป็ นลูกเป็ นหลาน ส่วนเรื่องความรักอาจจะมีอปุ สรรคมาขวางกั้น ไม่ตอ้ ง
รีบร้อนขวยขวานหามัน เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหลานจะสมหวังในความรักเอง…วาสนาดีแท้ ๆ เลยหลาน
ย่า’
เด็กน้อยคนนัน้ เชื่อย่าอย่างสนิทใจ แต่พอโตขึน้ …ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป
พี่โซ่ใช้เวลาอยู่กบั ครอบครัวมากขึ น้ ผมมักเอากับข้าวฝี มือแม่แวะเวียนไปฝากอยู่บ่ อยครัง้ ครู ป้าดู
หน้าชื่นตาบานเวลาได้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว ครู ปา้ เป็ นคนรักต้นไม้มาก ตอนที่ ครู ปา้ ยัง
แข็งแรง แกจะลุกมารดนํา้ ต้นไม้ในตอนเช้าตรูข่ องทุกวัน …ทุก ๆ 2 อาทิตย์เมื่อไม่ก่ีเดือนก่อน ครูปา้ จะนอน
ซมและไม่มีเรี่ยวแรงเหลือ เวลาที่ผมไปบ้าน ผมจะเจอครู ป้าสวมหมวกไหมพรมสีขาวที่ถักเอาไว้ตั้งแต่ปี
กลาย มีหลายเรื่องที่ผมอยากบอกเล่าให้แกฟั ง แต่ผมไม่คอ่ ยกล้าพูดมากนัก …ตอนนีผ้ มดีใจที่แกลุกมารด
นํา้ ต้นไม้ได้เหมือนเดิม
‚ป้าเป็ นยังไงบ้าง‛ ผมถามพี่โซ่
‚พึ่งไปโรงพยาบาลมาเมื่อวันก่อน อาการกําลังดีขึน้ ตามลําดับ อีกไม่ก่ี เดือนคงกลับมาใช้ชีวิตได้
เหมือนเดิม‛ พี่โซ่หนั มาตอบผมขณะที่กาํ ลังเตรียมยาหลังอาหาร
‚แล้วเป็ นยังไงบ้าง‛ ผมถามอีกครัง้ พี่โซ่หนั มามองอีกครัง้ ด้วยสายตาฉงน
‚ผมหมายถึงพี่นะ่ ‛
‚พี่น่ะเหรอ…ได้ลุกเช้า ๆ มารดนํา้ ต้นไม้กบั แม่ ลองทํากับข้าวให้ชิม ไปทํางานกลับมาเหนื่อย ๆ ได้
เตรียมยาหลังอาหารให้ทุกเย็น พูดคุยอะไรตลก ๆ ให้กนั ฟั งก่อนนอน มันทําให้แกหายเหงาได้ พี่ว่ามันก็ดี
เหมือนกันนะ‛ พี่โซ่นกึ ถึงเรื่องที่เกิดขึน้ แล้วอมยิม้ ตาม
‚พ่อผมก็ทาํ ‛ ผมพยักหน้า
‚รดนํา้ ต้นไม้กบั เตรียมยาหลังอาหารน่ะเหรอ‛ พี่โซ่หนั มาถาม
‚เปล่า…ดูแลคนที่เรารักน่ะ‛ ผมยิม้ ให้
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แผลเป็ นที่หลังมื อด้านซ้ายของผมเด่นชัดมากยิ่งขึ น้ เวลากดโทรศัพท์ ผมเข้าไปส่องเฟซบุ๊กเธอเป็ น
รอบที่ 98 แล้ว ผมรู ด้ ีว่าเธอเป็ นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู ส้ ึกให้ใครเห็นมากนัก ดังนั้ นมันจึงไม่มีความ
เคลื่อนไหวใด ๆ ทัง้ สิน้ หน้าไทม์ไลน์ของเธอ โพสต์สดุ ท้ายของเธออยู่ท่ีเดือนธันวาคมเหมือนกับของผม ผม
เลือกไปเปิ ดการมองเห็นโพสต์ให้เป็ นสาธารณะบ้าง บางทีเผื่อเธออยากจะเข้ามาดูความเคลื่อนไหวของผม
เหมือนกัน ผมอยากรูว้ ่าเธอรู ส้ ึกเหมือนกันกับผมหรือตรงกันข้าม…แล้วผมก็กดเข้าไปส่องเฟซบุ๊กเธอเป็ น
รอบที่ 99
‚ผมว่าพี่ตอ้ งลองคุยกับผูห้ ญิงคนอื่นดู…มันช่วยได้‛ หว่องให้คาํ แนะนํา แต่ผมนั่งนิ่ง
‚เพื่อนร่วมงานของพี่โซ่หลายคนก็น่ารัก ผมเล็ งไว้อยู่เหมือนกัน พี่น่าจะลองดู‛ หว่องยังพยายามอยู่
คราวนีผ้ มสูบบุหรี่เข้าเต็มปอดแล้วถอนหายใจเบา ๆ
‚กูไม่ชอบคนอายุเยอะกว่า‛
‚แต่พ่ีว่าเพื่อนของหว่องก็ดดู ีนะ เด็กสมัยนี โ้ ตเร็วจะตายไป…บางครัง้ พี่ก็แอบมองอยู่ห่าง ๆ‛ พี่โซ่ทาํ
สีหน้ากรุม้ กริ่ม
‚แต่ผมไม่ชอบเด็กเท่าไหร่‛
‚พี่ตอ้ งลองเปิ ดใจดูนะเว้ย! คุยกับผูห้ ญิงสักคน เล่าเรื่องแย่ ๆ ให้เขาฟั ง ไปมีเซ็กส์กับพวกเธอ หา
ความสุขใส่ตวั เองเสียบ้าง‛ พี่โซ่พยักหน้าเห็นด้วยกับหว่อง
‚เขาคุยกับคนอื่นแล้วทิง้ เราไป…เราก็น่าจะให้อิสระกับตัวเองบ้าง‛ พี่โซ่เสริมขึน้ มา
‚เขารักคนอื่นได้ เพราะเขาหมดรักแล้ว‛ ผมตอบ
‚แล้วยังไงต่อ‛ หว่องตอบมาทันควัน
‚เพราะรักกูยงั คงอยู‛่
ผมอิจฉาความรักของพ่อกับแม่ แม้ทงั้ คูจ่ ะไม่คอ่ ยแสดงความรักต่อกันมากนัก ครัง้ สุดท้ายที่เห็นทั้งคู่
กอดกันคงเป็ นปี ใหม่เมื่อหลายปี ก่อน พวกอา ๆ เป็ นคนยุให้พ่อกอด แต่แม่เบือนหน้าหนีเพราะพ่อเมาได้ท่ี
แล้ว ผมส่ายหน้าที่พวกเขาทําตัวกันเหมือนเด็ก เสียงอา ๆ หัวเราะชอบใจและปรบมือกันใหญ่ …ตอนนัน้ พ่อ
หน้าแดงเพราะฤทธิ์สุรา ส่วนแม่หน้าแดงเพราะเขิน อาย แม้ผมจะไม่เห็นพวกเขากอดกันแล้ว แต่ผมว่าทัง้
คูร่ กั กันมากขึน้
วันนีแ้ ม่ลกุ แต่เช้ามาทําข้าวต้มให้พวกเรากิน ผมชอบข้าวต้มฝี มือแม่ เพราะเราสามารถใส่เครื่องปรุง
เองได้…ตอนผมมีความรักครัง้ แรก ผมเคยถามแม่ว่า ‘พ่อกับแม่รกั กันยังไง’ แม่บอกว่าครอบครัวแม่ไม่คอ่ ย
ชอบพ่อสักเท่าไหร่นัก พ่อเคยเมาเหล้าหนักในวันขอหมั้น จนโดนยายเฉดกระบาลออกจากบ้าน แล้วพ่อก็
เคยนอกใจแม่มาแล้ว 2 ครัง้ นิสยั เสียอีกอย่างของพ่อ คือ พ่อเป็ นคนอารมณ์รอ้ นและขี ห้ งุดหงิดง่าย แต่แม่
ก็รกั พ่อเหมือนเดิม…ผมถามว่ารักพ่อตรงไหน แต่แม่บอกข้อเสียออกมา ผมเลยไม่คอ่ ยเข้าใจที่แม่บอกมาก
นัก…พอผมเล่าเรื่องนีใ้ ห้พอ่ ฟั ง พ่อบอกว่า ‘พ่อรักแม่ เพราะแม่ทาํ อาหารอร่อยและมันทําให้พอ่ ใจเย็นลง’
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‚อ้าว! มาตัง้ แต่ตอนไหนไม่บอก ตกใจหมดเลย‛ แม่หนั มาสะดุง้ ใส่ผมยกใหญ่
‚เมื่อคืนนอนไม่คอ่ ยหลับ‛ ผมพูดพลางสูดกลิ่นข้าวต้มจากหม้อ
ผมเงยหน้ามองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นพ่อกํา ลังเดินไปบ่นปู่ ที่กาํ ลังนั่งถอนหญ้าอยู่หน้าบ้านอย่าง
เอาเป็ นเอาตาย วันนี ภ้ ารกิจของปู่ คงเสร็จสิน้ อยู่แค่ไม่ก่ีเอเคอร์ เพราะพ่อดูท่าทางจะรีบร้อนกว่าทุก วัน ผม
มองตามแล้วหันมาถามแม่
‚รักพ่อตรงไหน‛
แม่หวั เราะชอบใจ ‚คงเป็ นเพราะพ่อพาปู่ ไปอาบนํา้ ได้ทกุ วันเสียล่ะมัง้ …ลองชิมดูสิ‛
‚ตอนนัน้ ปู่ ยงั ไปอาบนํา้ เองได้‛ ผมสวนทันควัน ‚จืดไป‛
‚พ่อเป็ นคนขยันขันแข็ง…แม่เห็นพ่อทําทุกอย่างด้วยตัวเองมาตลอด…ลองดูอีกที‛
‚แต่พอ่ เคยติดเหล้ามาก่อน‛ ผมแย้ง ‚เค็มไป‛
‚แม่เองก็เคยติดการพนัน แม่ไม่เคยบอกเหรอ…รักมันไม่ได้มากขึน้ หรือน้อยลงเพราะความสมบูรณ์
แบบ รักมันอยูท่ ่ีการยอมรับข้อเสียของกันและกัน…อีกที‛
‚ผมอยากทําแบบนัน้ ได้บา้ ง‛ ผมพยักหน้าให้กบั รสมือของแม่ ‚อร่อยแล้วล่ะ‛
‚รักใครสักคนจนสุดหัวใจน่ะเหรอ‛
แม่หนั มาถาม แล้วผมก็พยักหน้า
‚ลูกเคยทํามาแล้ว‛
ย่านั่งนิ่งอยู่หน้าระเบียงอย่างนั้นเป็ นชั่วโมงแล้ว ประสาทสัมผัสของย่าช้าลงกว่าแต่ก่อนมาก ผมไม่
เห็นย่าตกใจกับเสียงตะโกนดัง ๆ ของพ่อเวลาพาปู่ ไปอาบนํา้ สักเท่าไหร่ ช่วงหลัง ย่าไม่บ่นเรื่องรสชาติ
อาหารของแม่เลย ไม่รูเ้ หมือนกันว่าบนท้องฟ้ามีอะไรที่ดงึ ดูดความสนใจของย่ามากขนาดนั้น แต่ย่ามองขึน้
ไปไม่ละสายตา ผมอยากเป็ นพระอาทิตย์ในตอนกลางวันและเป็ นพระจันทร์ในตอนกลางคืน เพราะถ้าหาก
ย่าจําผมไม่ได้เหมือนแต่ก่อน…อย่างน้อยย่าก็ยงั มองเห็น
‚ย่ามองอะไรบนนัน้ ‛ ผมเดินไปถามย่า
‚ก็…ย่ามองฟ้า…วันนีท้ อ้ งฟ้าสวยกว่าทุกวัน‛ แล้วย่าก็คอ่ ย ๆ ชีน้ วิ ้ ขึน้ ไปข้างบนนัน้
ผมมองตามขึน้ ไปอย่างช้า ๆ แล้วหันกลับลงมาถาม
‚ผมควรมีความรักไหม‛
ย่าจับมือผมไปกางออกอย่างช้า ๆ มือย่าสั่นระริกและมี รอยเหี่ยวย่นกว่าแต่เดิมมาก ผมจํา ไม่ได้แล้ว
ว่าเคยให้ย่าจับมือครัง้ สุดท้ายตอนอายุเท่าไหร่ ย่าเองก็คงจําไม่ได้เหมือนกันว่าเคยดูลายมือให้ใครเป็ นคน
สุดท้าย…มือย่าลูบรอยเส้นจาง ๆ บนมือผมอย่างทะนุถนอม มือผมมันใหญ่ขึน้ แต่มือย่าดูบอบบางลง ย่า
หันขึน้ มามองตาผม แม้ผมไม่อยากให้ย่าเห็นความสิ น้ หวัง แต่ผมก็ไม่หลบตา ผมมองเข้าไปในดวงตาคู่
นัน้ …ถึงผมไม่ใช่หมอดู แต่ผมทํานายได้วา่ ย่ากําลังมีความสุข
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คําทํานายของย่าเหมือนตอนเด็กที่ผมเคยได้ยิน ผมมองขึน้ ไปบนท้องฟ้า…ภาวนาให้ครัง้ นีเ้ ป็ นจริง
คืนนี ผ้ มฝั ง ตัวอยู่ในห้องกับชุดโปรดชุดเดิม ผมเดินวนไปวนมากับบุหรี่ม วนแล้วมวนเล่า แล้วพา
ตัวเองมาหยุดอยู่ท่ีหน้ากระจกบานใหญ่ …ทอมรักกับซัมเมอร์มา 500 วัน แต่ผมรักเธอมา 1,095 วัน และ
ตอนนีผ้ มสภาพแย่ย่ิงกว่าทอม ฮานเซน ธี โอดอร์รอ้ งไห้กับระบบปฏิบตั ิการ แต่ผมไม่รูจ้ ะร้องไห้กบั ใคร ผม
เหมือนเซบาสเตียน ไวล์เดอร์ท่ีไม่มีมีอาอยู่ในชีวิต …เมื่อก่อนตอนที่เราอยู่ยงั ด้วยกัน ผมเคยคะยัน้ คะยอให้
เธอไปดูหนังรอบดึกกับผมทุกคืนวันพุธที่ 2 ของเดือน เธอบอกว่า ‘ดูหนังรักไม่เป็ น…บางทีถา้ ไปเธออาจจะ
นอนหลับให้ผมรําคาญใจ’ แม้เธอจะบอกแบบนัน้ กับผม แต่เธอไม่เคยหลับเลยสักครัง้ เธอตัง้ ใจดูอย่างใจ
จดใจจ่อ กลายเป็ นผมเสียเองที่ลืมดูหนังไปเลย เพราะผมมัวแต่มองรอยยิม้ และสายตาคูน่ นั้ ของเธอ
ไม่ใช่วา่ ผมเศร้าเพราะเธอจากไป…ที่ผมเศร้าเพราะเธอเคยอยูต่ รงนีม้ าก่อน
ผมรอคอยให้ถึงเวลา 04.00 นาฬิกาของคืนวันศุกร์อย่างเชื่องช้า แล้วผมจะสวมเสื อ้ กล้ามสีขาวกับ
กางเกงในตัวเดียวเดินออกไปริมหน้าต่าง…มือซ้ายถือบุหรี่ไว้ มือขวากดเล่นเพลงนีซ้ าํ้ แล้วซํา้ อีก
‘ตื่นจากฝันที่มนั เลอะเลือน
ความวุน่ วายและความฟั่ นเฟื อน
จากดีกรีของความมึนเมา
สุขใจกับฝันในยามคํ่าคืน
เธอและฉันล่องลอยกับรัก ณ ที่หนึ่ง
ซึ่งไม่เคยเกิดขึน้ กับฉัน’
แล้วผมก็กดเข้าไปส่องเฟซบุ๊กเธอเป็ นครัง้ ที่ 254 ไม่ก่ีวินาทีผมก็เข้าไปส่องเฟซบุ๊กเธอเป็ นครัง้ ที่ 255
แม้ผมจะเข้าไปส่องอีกกี่พนั กี่หมื่นครัง้ เธอก็คงไม่กลับมา…ผมเลยตัดสินใจบล็อกเธอ
‚ผมไม่เคยเห็นครัง้ ไหนที่พ่ีทาํ ถูกต้องเท่านีม้ าก่อนเลย‛ หว่องปรบมือ
‚พี่วา่ …นี่มนั แก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่า‛ พี่โซ่แย้งขึน้ มา
‚พี่ไม่มีทางลืมใครสักคนได้ ถ้ายังกลับไปดูรูปของเขาวน ๆ เวียน ๆ อยูอ่ ย่างนัน้ ‛ แม้หว่องจะเด็กที่สดุ
แต่หว่องอาจผ่านความรักมามากกว่าทุกคน
‚สมมติวา่ พี่บล็อกเธอทุกช่องทางเอาไว้ใช่ไหม‛ หว่องพยักหน้า
‚แล้ววันหนึ่งพี่ไปทะเล พี่บงั เอิญไปเห็นเธอ…ทุกอย่างไม่พงั ทลายงัน้ เหรอ‛ พี่โซ่ตงั้ คําถาม
‚พี่ตอ้ งเลือกไปภูเขาแทน‛ หว่องตอบกลับมาทันควัน
‚ถ้าพี่บงั เอิญเห็นเธออยูท่ กุ ที่ท่ีไปเลยล่ะ‛ พี่โซ่แย้ง
‚แบบนัน้ มันก็พงั น่ะสิ‛ หว่องทําท่าครุน่ คิด
‚อย่างนัน้ พี่จะไม่บล็อกเธอ พี่จะไปออกไปเดินตลาดแถวบ้านยามเย็นเหมือนเดิม ถ้าพี่เห็นเธอ…พี่
จะยิม้ ให้เธอ‛ พี่โซ่หนั ไปตอบหว่อง
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ผมนั่งเงี ยบไม่พูดไม่จ ากับใครทั้งนัน้ บุหรี่ในมือไหม้อย่างช้า ๆ จนเกื อบหมดมวน ผมไม่หยิบมัน
ขึน้ มาสูบเลยแม้แต่นิด แค่ดมกลิ่นจาง ๆ ให้นิโคตินเข้าไปในปอดก็พอ…พวกเราใช้เวลามานั่งพูดคุยกันใน
ทุก ๆ เย็นของวันศุกร์จนถึงคํ่า แล้วผมจะกลับไปคุยโทรศัพท์กบั เธอจนถึงดึก บางวันถ้าเธอต้องการผมก่อน
ช่วงดึกของวัน ผมเลือกที่จะไม่มาที่น่ีแล้วรอคุย โทรศัพท์กบั เธอที่บา้ น แต่ตอนนีไ้ ม่มีเธอให้ผมรอคุยด้วยอีก
ต่อไป
ปกติหว่องจะเป็ นคนชวนพวกเราดื่มเหล้า บางครัง้ พี่โซ่อยากดื่มเบียร์ น้อยครัง้ มากที่ผมจะเป็ นคน
ชวนพวกเขาเอง หว่องจะเป็ นคนที่หาเรื่องมาพูดในวงเหล้าได้อร่อยที่สดุ ถ้าผมเป็ นผูห้ ญิงอาจจะหลงคารม
ของหว่องก็ได้ ส่วนพี่โซ่จะดูแลน้อง ๆ และทําให้บรรยากาศในวงเป็ นไปด้วยดีเสมอ แต่ผมไม่คอ่ ยพูดมาก
นัก ยกเว้นตอนที่เมามาก ๆ ซึ่งผมเคยเป็ นมาเมื่อเดือนที่แล้ว ที่ น่ งั ประจําส่วนตัวของผมมันไม่คอ่ ยเหมือน
เพื่อนสักเท่าไหร่ หว่องมักจะทํา ตาขวางใส่เสมอเวลาผมหย่อนก้นลงตรงนั้น แต่วนั นีห้ ว่องไม่โกรธ หว่อง
บอกว่าได้ทาํ ตามที่บอกผมเอาไว้…ได้รูจ้ กั กับใครบางคน…เซ็กซ์ครัง้ แรกมันช่างหอมหวานเหมือนตอนเมา
ครัง้ แรกในชีวิต เด็กชายคนนีก้ าํ ลังมีความรัก ผมไม่รูว้ า่ หว่องพูดจริงหรือพูดเล่น…แต่ผมเชื่อจริง ๆ
‚ทําไมพี่ตอ้ งชอบนั่งตรงที่กระเบือ้ งมันสีฟ้าด้วย‛
ผมบอกว่าผมไม่รู ้
ผมไม่ได้ฝันมานานแล้ว เพราะช่วงนี ผ้ มนอนไม่ค่อยหลับ เมื่อก่อนผมเป็ นคนที่จาํ รายละเอียดความ
ฝั นได้แม่นมาก แม่บอกว่าผมอาจได้พนั ธุกรรมมาจากย่า นั่นเลยทํา ให้แม่ชอบคะยัน้ คะยอให้ผมเล่าความ
ฝันให้ฟังอยูบ่ อ่ ย ๆ เพราะแม่จะเอาไปตีเลขเด็ดกันในกลุ่มแม่บา้ น แต่ผมไม่ยอมบอกความลับหรอก…และ
คืนนี ผ้ มยังนอนไม่หลับเหมือนเดิม พ่อกับแม่น่ งั คุยกันอยู่หน้าโทรทัศน์มาเกือบชั่วโมงแล้ว แต่ผมไม่ได้ดู
โทรทัศน์มานานมาก ถ้าผมคิดถึงเธอ ชีวิตผมจะจมอยูห่ น้าจอโทรศัพท์ แต่ถา้ ผมไม่อยากคิดถึงเธอ ผมเลือก
ที่จะดูหนัง…วันนีผ้ มเลือกดูหนังเรื่อง The Machinist ที่คริสเตียน เบลแสดง เพราะร่างกายผมซูบผอมลง
เรื่อย ๆ เหมือนกับเทรเวอร์ เรซนิก เมื่อไหร่ท่ีผมเลิกขาดจากความรูส้ ึกผิด ผมคงนอนตายตาหลับได้เหมือน
ตัวละครในหนัง …ผมผิดมากหรือเปล่าที่ทาํ อย่างที่หว่องพูด เพราะเธออยู่ไกลจากผมออกไปหลายร้อย
กิโลเมตร ผมคงไม่มีโอกาสได้เจอเธออีก หากมันจะสูญสลาย คงเป็ นเพราะผมส่งข้อความไปหาเธอ แต่ผม
คงไม่ทาํ ผมอยากนอนหลับ…แล้วฝันว่าเรายังอยู่ดว้ ยกันเหมือนเดิม
วันนีพ้ อ่ ต้องเข้าไปทําธุระในเมืองตัง้ แต่เช้าตรู ่ ผมเลยอาสาเป็ นคนพาปู่ ไปอาบนํา้ แทน น่าแปลกใจที่
วันนีไ้ ม่เห็นปู่ น่งั ถอนต้นไม้ใบหญ้าอยู่ท่ีหน้าบ้านเหมือนอย่างเคย ปู่ นั่งเงียบ ๆ อยู่หน้าระเบียงบ้านกับย่า 2
คน พอเห็นย่าได้น่ งั ข้างปู่ แล้ว ผมรู ส้ ึกว่าย่าสวยขึน้ อีกเป็ นกอง ผมอยากรูว้ ่าตอนเป็ นหนุ่มเป็ นสาวทั้งคู่รกั
กันยังไง อาจเป็ นย่าก็ได้ท่ีเข้าไปจีบปู่ ก่อน แต่ตอนนี ้หน้าปู่ ดูเป็ นกังวลอย่างมาก อาจเป็ นเพราะปู่ เห็นผม
เป็ นคนแปลกหน้ามากกว่าจะเป็ นหลานตัวเอง…มันก็ ดีท่ีเห็นปู่ ว่านอนสอนง่ายแบบนี ้ แต่ผมอยากให้ปู่
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กลับไปเนือ้ ตัวมอมแมมอย่างเดิมมากกว่า อย่างน้อยปู่ ก็ยงั รูจ้ กั ผม…ผมอยากถามปู่ ว่ารักกันกับย่ายังไง แต่
ปู่ คงจําไม่ได้แล้ว
‚วันนีป้ ไู่ ม่ดือ้ เลย‛ ผมบอกหลังจากพ่อกลับมา
‚ดีแล้วไม่ใช่เหรอ จะได้อาบนํา้ ง่าย ๆ‛ พ่อพูดพลางขนของลงจากรถ
‚วันนีผ้ มถามปู่ วา่ รักกับย่ายังไง‛ ผมโกหกพ่อ
‚ฮ่า ๆ แล้วปู่ วา่ ไง‛ พ่อให้ความสนใจ
‚ปู่ บอกว่า…ไม่บอกผมหรอก‛ ผมหันไปโกหกต่อ
‚จริงสิ!!‛ พ่อหันมากตกใจใหญ่
‚ทําไมเหรอ‛
‚ตอนเป็ นเด็ก ๆ พ่อก็เคยถามปู่ เหมือนกันว่ารักกันกับย่ายังไง‛
‚ปู่ วา่ ไง‛
‚ปู่ บอกว่า…ไม่บอกพ่อหรอก‛
วันนีห้ ว่องชวนผมกับพี่โซ่มานั่งเล่นด้วยกันที่หน้าบ้านทั้งที่มนั ไม่ใช่เย็นวันศุกร์ คงเป็ นเพราะหว่อง
อยากกินเหล้ามากกว่าใครเพื่อน ไม่แน่ หว่องอาจจะอกหักจากผูห้ ญิงคนนั้นแล้วก็ได้ ผมห่อกับข้าวฝี มือแม่
ไปฝากตาธรด้วย วันนี เ้ ป็ นแกงส้มผักรวมกับขนมจีนนํา้ ยาป่ า แต่ผมดันสงสัยว่าทําไมสีหน้าของหว่องยิม้
แย้มแจ่มใส ไม่เศร้าสร้อยอย่างที่ผมเคยเป็ น ส่วนตาธรดีใจเหลือหลายที่จะได้กินกับข้าวฝี มือแม่และฝาก
ขอบคุณมายกใหญ่ แกบอกว่า ‘ดีใจที่เห็นพวกเรา 3 คนได้อยู่ดว้ ยกันเหมือนแต่ก่อน ตอนที่พากันไปวิ่งเล่น
ยิงนกตกปลาแถวบ้าน’ แกยังบอกอีกว่า ‘พวกเราเคยตามแกไปทอดแหอยู่บงึ ท้ายหมู่บา้ นตลอด บางวันก็ได้
ปลาตัวใหญ่กลับมา บางวันก็ไม่ได้อะไรเลย แม้แต่ปลาซิวตัวเดียว’ ผมบอกว่าผมจําไม่ได้…แค่วนั นีไ้ ด้มา
กินข้าวเย็นเป็ นเพื่อนตาธรก็ดีแล้ว
‚ผมว่า…ผมจะเลิกเหล้าแล้ว‛ ผมกับพี่โซ่หนั ไปทําหน้าสงสัย
‚ทําไมถึงอยากเลิกเหล้า‛ พี่โซ่ถาม
‚เธอขอร้องให้ผมเลิก…กับคนอื่นผมคงไม่ยอม แต่กบั คนนีไ้ ม่รูท้ าํ ไม‛ หว่องอธิบาย
‚แต่วนั นีห้ ว่องชวนพวกพี่กินเหล้านะ‛ พี่โซ่ไม่เข้าใจ
‚ถือเป็ นการเลีย้ งส่งให้นอ้ งชายคนนีแ้ ล้วกัน…เมาครัง้ สุดท้าย‛ หว่องบอกแบบนัน้
‚แล้วถ้ามึงเลิกกับคนนีล้ ะ่ ‛ ผมแย้ง
‚ผมก็คงกลับมาเมาหัวรานํา้ เหมือนเดิมกับพวกพี่ ๆ นั่นแหละ‛ แล้วหว่องก็หวั เราะออกมา
‚อย่านะเว้ย!! กูกบั พี่โซ่ก็จะเลิกเหล้าเหมือนกับมึง…แล้วหนีไปมีแฟนใหม่‛ ผมหัวเราะคืนบ้าง
‚แต่ผมคงไม่เลิกหรอก…ผมรักเขาจะตาย‛
ผมว่าหว่องพูดจริง
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คืนนัน้ หว่องเมาหนักกว่าใครเพื่อน สงสัยหว่องคงอยากจะเลีย้ งส่งให้พวกเราจริง ๆ หลังจากที่พ่ีโซ่
แบกหว่องไปเข้านอนแล้ว พวกเราก็ขอตัวกลับ ตาธรบอกว่า ‘อย่าลืมแวะมากินข้าวด้วยกันอีกบ่อย ๆ เหล้า
ที่เหลือเดี๋ยวตาธรจะรับผิดชอบเอง’ ก่อนผมจะเข้านอน ผมคิดถึงเรื่องที่หว่องบอกในเย็นวันนี …
้ ตอนแรกผม
แอบอิจฉาที่หว่องบอกว่าจะเลิกเหล้าและมีความรักครัง้ ใหม่ แต่ตอนนี ผ้ มดีใจ น้องชายของผมกําลังจะเริ่ม
ชีวิตใหม่ แม้ผมจะยํ่าอยูก่ บั ที่…หว่องอาจเป็ นอีกโลกคูข่ นานหนึ่งของผมที่เราไม่อาจมาบรรจบกันได้อีก
ไม่ก่ีวนั ต่อมาผมก็รูข้ ่าวว่าหว่องประสบอุบตั ิเหตุจนเสียชีวิต ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าหว่อง
กําลังขับรถมอเตอร์ไซค์ไปรับผูห้ ญิงคนนัน้ ที่บา้ นเพื่อไปตลาดด้วยกัน แต่ไม่ทนั ถึง รถของหว่องก็ ยางระเบิด
ทําให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักไปชนกับต้นไม้ขา้ งทาง…แล้วหว่องก็ตายคาที่
สิน้ ประโยคสุดท้าย หูผมก็ไม่ได้ยินอะไรอีกต่อไป สายตาเริ่มจะพร่าเลือนลงเรื่อย ๆ จู่ ๆ ฝนที่ ไม่ตกลง
มาตลอดทัง้ เดือนก็โหมกระหนํ่า…ผมนับเวลาทุกวินาทีตงั้ แต่ฝนตกหยดแรกกระทั่งหยดสุดท้าย
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ตีส่ีเช้าวันศุกร์
ลมหนาวพัดมาเป็ นระริว้ บาง ๆ ทําเอาพวกเราสั่นเทาไปทัง้ ตัว ผมนั่งสูบบุหรี่อยู่หน้ากองไฟอุ่น ๆ มือ
ขวากําลังจับไม้ขา้ วจี่พลิกไปพลิกมาเป็ นระยะ ๆ พี่โซ่กาํ ลังทํากับข้าวอยู่ท่ีครัวหลังบ้านกับตาธร ส่วนหว่อง
นั่งเมาอยู่บนชัน้ ปูนหน้าบ้าน แล้วก็บน่ พึมพํา ฟั งไม่เป็ นภาษาอยู่อย่างนั้น ผมส่ายหัวแล้วหันมาพลิกข้าวจี่
ต่อ…ช่วงนี ผ้ มมีความสุขเหลือเกิน ไม่เหมือนตอนแรกที่กลับมาอยู่ บา้ น ผมชอบกินกับข้าวฝี มือแม่ท่ีสุด
เพราะพวกเราได้น่ งั กินกันพร้อมหน้า พร้อมตา ชอบเห็นพ่อพาปู่ ไปอาบนํา้ ทุก ๆ เช้า เหมือนผมเห็นทั้งคู่
กลับไปเป็ นเด็กอีกครัง้ ผมอยากนั่งนิ่ง ๆ เหม่อมองขึ น้ ไปบนฟ้าได้เป็ นระยะเวลานาน ๆ เหมือนกับย่าที่ทาํ
ทุกวัน ครู ป้ามีอาการที่ดีขึน้ เรื่อย ๆ อย่างเห็นได้ชดั ผมเห็นพี่โซ่ มีความสุขที่แม่อาการเริ่มดีขึน้ พอได้รูจ้ กั
เพื่อนใหม่เพิ่มมากขึน้ มันก็ทาํ ให้ผมกล้าพูดกว่าเดิม และผมมีความสุขที่ได้บอกรักเธอในคืนวันศุกร์ …รู ้
แบบนีผ้ มน่าจะกลับบ้านตัง้ นานแล้ว
พวกเราสังสรรค์กนั มากันตลอดทัง้ ช่วงบ่าย หว่องบอกกับผมว่า ‘หน้าหนาวเดือนธันวาคมจะกินเบียร์
อร่อยที่สุดในรอบปี ’ ตอนแรกผมไม่เชื่อ แต่พอเห็นหว่องสภาพนี แ้ ล้วผมเชื่อสนิทใจ ตาธรกับพี่โซ่เดินมา
พร้อมกับแกงต้มปลาหม้อใหญ่ ตอนแรกพี่โซ่แย้งว่า ‘พวกเราอยากกินอะไรเผ็ด ๆ เช่นส้มตํา’ แต่แกอยากให้
พวกเราได้ซดนํา้ ร้อน ๆ เผื่อจะสร่างเมา…ผมทิง้ ก้นบุหรี่ลงในกองไฟ ถอดข้าวจี่รอ้ น ๆ วางลงไปในจาน แล้ว
ผมก็น่งั ลงตรงนัน้ ข้าง ๆ หว่อง ในใจบอกกับพี่โซ่และตาธรว่า ‘ผมกินอะไรก็ได้ แต่ขอนั่งกินกับพวกเราแบบนี ้
ก็พอ’
‚พี่!!! พี่รูไ้ หม…ผมน่ะ…รักตาของผมมากแค่ไหน‛
หัวของหว่องส่ายไปมาเหมือนพัดลม
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ผมตอบหว่อง ‚ไม่รู‛้
‚ผมน่ะ…อยากให้ตาสบาย…พ่อกับแม่ผมก็แยกทางกันตัง้ แต่ผมเป็ นเด็ก พี่ผม!! แม่งก็เสือกมาติด
คุกอีก!! มีแค่ตาคนเดียว…ที่ดแู ลผมดีมาโดยตลอด‛
เสียงหว่องเริ่มสะอืน้
‚พี่วา่ หว่องเมาแล้ว‛ พี่โซ่กาํ ลังจะปราม ในขณะที่ตาธรนั่งนิ่ง
‚พี่อย่ามาห้ามผม!! บ้า นผมน่ะมันจน พี่รูไ้ หม!! กระเบื อ้ งที่เอามาปูเนี่ย…กว่าจะหามาได้…ตาผม
แทบจะเลือดตากระเด็น‛
แล้วหว่องก็รอ้ งไห้ออกมา
‚ตรงที่พ่ีน่งั น่ะ…เห็นไหม…กระเบือ้ งแม่ง!! มันยังเป็ นคนละสีเลย‛
ผมก้มหน้าลงไปมองตามที่หว่องชี ้
‚ถ้าผมมีเงินนะ…ผมจะเปลี่ยนแม่งให้หมดเลย…ผมจะทําให้ตาสบาย‛
แล้วหว่องก็ฟบุ ลงตรงนัน้
หว่องคงพูดออกมาเพราะกระดกเบียร์ไปแล้ว 6 ขวด หรือหว่องอาจจะรูส้ ึกแบบนัน้ จริง ๆ แต่พรุง่ นี ้
เช้าหว่องคงจะลืม ไม่เหลือข้าวจี่กับแกงต้มปลาให้พวกเรากินแล้ว ผมกับพี่โซ่ขอตัวกลับบ้านก่อน…ไม่รู ้
เหมือนกันว่าผมคิดอะไรอยู่ หว่องอาจจะพูดออกมาส่ง ๆ แต่ผมมองเห็นสีกระเบื อ้ งไม่ชดั เลย ตอนนั้นผม
แยกไม่ออกว่าสีมนั ต่างกันยังไง…ผมเลยถ่ายเก็บเอาไว้รูปหนึ่ง
ก่อนจะกลับบ้าน ผมหันกลับไปมอง…ตาธรยืนดูกระเบือ้ งแผ่นนัน้ อยูอ่ ย่างเนิ่นนาน
ผมนอนหลับสนิทตลอดทั้งคืนจนเกื อบถึงเช้า แต่ฝันร้ายทํา ให้ผมตื่นขึน้ มาก่อนนาฬิกาปลุก นาน
มากแล้วที่ผมไม่ได้ฝันถึงคนในครอบครัวแบบนี …
้ ผมฝั นว่าปู่ ตายตอนหนีออกจากบ้าน อาจเป็ นเพราะผม
คิดมากถึงเรื่องเมื่อก่อน แม้มันจะเป็ นแค่ฝัน แต่ผมจํา รายละเอียดได้แม่นยํา ผมอยากตื่นมาแล้วลืมทุก
อย่างไปเหมือนกับคนอื่น ๆ ถ้าผมบอกแม่เรื่องนี ้ แม่คงบอกว่าฝั นร้ายจะกลายเป็ นดี แต่ถา้ ผมบอกพ่อ คง
เป็ นพ่อที่ตอ้ งฝันร้ายแทนผมไปอีกหลายคืน…ผมตัดสินใจไม่บอกทัง้ คู่
เช้านีก้ ็เหมือนกับทุก ๆ วัน แม้ลมจะพัดมาหนาวเพียงใดปู่ ก็ยงั ออกไปทําสวนอยู่ท่ีหน้าบ้าน กว่าจะ
ดึงหญ้าออกแต่ละเส้น ปู่ ใช้เ วลานานมาก แต่พอพ่อจะดึงปู่ ไปอาบนํา้ เท่านัน้ เอง แขนของปู่ ก็กลับมามี
เรี่ ย วแรงยื ้อ พ่อ อี ก ครั้ง …หลายปี ก่ อ นปู่ เริ่ม จากจํา ย่า ไม่ไ ด้ พอนานไปปู่ ก็ ลื ม ทุก อย่า ง ในที่ สุด ปู่ ก็ เ ริ่ม
หวาดระแวงจนต้องอาศัยยาระงับประสาททุก ๆ มื ้อหลังอาหาร ปู่ ไม่ยอมไปอาบนํา้ เพราะจํา ลูกตัวเอง
ไม่ได้…พ่อคงเหนื่อยที่ตอ้ งดูแลปู่ ทกุ วันแบบนี ้ แต่ถา้ ผมเป็ นพ่อ…ผมคงเจ็บปวดที่ถกู ลืมมากกว่า
‚เอาแบบนีด้ ีไหมพ่อ‛ ผมเดินไปหาพ่อที่เหงื่อกําลังโชกตัว
‚ว่ายังไง มีอะไรหรือเปล่า…จะมาช่วยพ่อพาปู่ ไปอาบนํา้ เหรอ‛ พ่อทําเสียงเหนื่อย
‚ผมว่า…พ่อต้องทําให้ปรู่ ูส้ กึ ไว้วางใจพวกเรา เพราะตอนนีป้ มู่ องพ่อเป็ นคนอื่น‛ ผมพยายามอธิบาย
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‚พ่อไม่เข้าใจ ต้องทํายังไง‛ ผมเห็นพ่อทําหน้างุนงง
‚นึกถึงตอนเด็ก…ตอนที่พอ่ หลอกผมว่ารถตูจ้ ะมาจับเด็กดือ้ สิ‛
แล้วทุกอย่างก็เป็ นไปตามที่คาดเอาไว้…ปู่ ยอมไปอาบนํา้ แต่โดยดี เพราะกลัวจะมีคนร้ายมาจับแกไป
เป็ นตัวประกันตามที่พวกเราวางแผนกันเอาไว้ พ่อเล่าเรื่องนีใ้ ห้แม่ฟังในวงกินข้าว และหันมาทําสีหน้าภูมิใจ
กับผมที่เ ป็ นต้นตอของแผน ส่วนแม่หัวเราะชอบใจ ย่าเองก็ พลอยนั่ง หัวเราะตามแม่ไปอีกคน ทุกคนมี
ความสุขกับเรื่องที่เกิดขึน้ แต่ผมหันไปมองปู่ …ปู่ นั่งกินข้าวเงียบ ๆ เหมือนไม่ได้ยินเสียงนินทาของพวกเรา
เลย…ผมขอโทษปู่ ในใจ
ตลอดชี วิตที่ผ่านมา ผมไม่เคยเห็นพ่อทํา อะไรไม่เคยไม่ได้เลยสักครัง้ พ่อเป็ นคนขยันและเก่งมาก
โดยเฉพาะงานที่ตอ้ งใช้แรง ผมเคยเห็นพ่อซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เก่า ๆ ให้กลับมาขี่ได้อย่างเหลือเชื่อ โดยมี
เครื่องไม้เครื่องมือแค่ไม่ก่ีชิ น้ พ่อซ่อมข้าวของเครื่องใช้ทุกชิน้ ในบ้านได้ดว้ ยตัวคนเดียว ผมว่าพ่อสามารถ
สร้างบ้านทั้ง หลัง ให้พ วกเราอยู่ยัง ได้ บางทีพ่ออาจจะทํา อาหารอร่อยกว่าแม่ก็ได้ ติดตรงที่ พ่อมี นิสัยขี ้
เกรงอกเกรงใจอยู่ แต่รูไ้ หม…ผมว่าพ่อมีส่งิ ที่ถนัดที่สดุ ในใจแล้ว
‚พ่อคิดว่าตัวเองเสียสละได้มากแค่ไหน‛ ผมถามหลังจากกินข้าวเย็นด้วยกัน
พ่อหันมาทําหน้าสงสัย ‚อืม…ก็คงดูวา่ มันสมเหตุสมผลพอที่เราจะเสียสละหรือเปล่า‛
‚ถ้าพ่อมีโลกคูข่ นาน…ป่ านนีพ้ ่ออาจจะได้เรียนสูง ๆ มีหน้าที่การงานที่ดีและมีครอบครัวที่สมบูรณ์
แบบ‛ ผมตัง้ ข้อสงสัย
‚คงงัน้ มัง้ พ่ออาจไม่เจอแม่…ไม่เจอลูก…ปู่ กับย่าอาจล้มตายไปก่อน พ่อคงเจออีกชีวิตหนึ่ง ‛ พ่อหัน
มายิม้ ให้ผม
‚แล้วอยากเลือกแบบไหน‛ ผมตัง้ คําถาม
‚พอดี…พ่อไม่เชื่อเรื่องโลกคูข่ นานน่ะ‛ พ่อหันมาหัวเราะ
‚ผมว่านะ…พ่อชอบพาปู่ ไปอาบนํา้ มากกว่า‛
หลังจากคืนวันนัน้ หว่องเงียบไปพักใหญ่ กว่าจะสร่างเมาได้คงใช้เวลาหลายวันอยู่ แต่ผมว่าหว่อง
อายที่รอ้ งไห้ออกมาต่อหน้าหนุม่ ๆ ด้วยกันมากกว่า เดือนธันวาคมมีวนั หยุดเกือบทุกอาทิตย์ พี่โซ่ได้ใช้ชีวิต
อยู่กับครอบครัวมากขึน้ ผมมักจะส่งข้อความไปถามข่าวคราวบ่อย ๆ ต้นกุหลาบขาวที่ผมเคยปลูกเอาไว้
เมื่อหลายเดือนก่อน ตอนนีม้ นั เหี่ยวเฉาลงอย่างน่าใจหาย ผมอยากกลับไปรดนํา้ มันอีก เพราะกลิ่นของดอก
กุหลาบมันเหมือนกันกับกลิ่นหอมของเธอ พี่โซ่บอกว่า ‘แม่อาการดีขึน้ มาก สามารถเดินลงบันไดได้อย่าง
ช้า ๆ แล้ว รอยแผลสมานกันเร็ว เป็ นเพราะยาที่ให้กินหลังอาหารและก่อนนอน…อีกไม่นานแม่คงลุกมารด
นํา้ ต้นไม้ได้เหมือนแต่ก่อน’ ส่วนผมบอกพี่โซ่กลับไปว่า
‘ที่แผลสมานเร็วไม่นา่ จะมาจากยาสักเท่าไหร่…คงเป็ นเพราะคนจัดยามากกว่า’
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ผมรอให้ถึง 1 ทุม่ ของคืนวันศุกร์ เพราะนี่เป็ นเวลาที่เธอจะเลิกงานและผมจะได้คยุ กับเธอเสียที เธอ
ชอบบ่นให้ฟังว่าเหนื่อยมาจากที่ทาํ งาน เจ้านายของเธออารมณ์ขึ น้ ๆ ลง ๆ เหมือนกับพ่อของผมเมื่อก่อน
แล้วเธอก็มกั ถามถึงครอบครัวของผม เธออยากมาไหว้พอ่ กับแม่ แต่ก็ไม่มีโอกาส…ผมสามารถนั่งฟั งเธอพูด
ได้เป็ นชั่วโมง ๆ โดยที่ผมไม่ปริปากเลยสักคํา …จนกว่าเธอจะเหนื่อย ตอนนั้นผมค่อยมีโอกาส ผมชอบเล่า
เรื่องหนังให้เธอฟั ง เมื่อก่อนเราไปดูหนังด้วยกันทุก ๆ คืนวันพุธที่ 2 ของเดือน ผมวางแผนไว้ว่าเดือนหน้าจะ
ไปหาเธอที่กรุงเทพ ฯ แล้วเราจะไปดูหนังเรื่องนัน้ ด้วยกัน…แม้ผมไม่ชอบเสียงบ่นของพ่อกับแม่ แต่ผมอยาก
ฟั งเธอบ่นให้ฟังแบบนีไ้ ปนาน ๆ
อันที่จริง คืนวันนีม้ นั มีความพิเศษซ่อนอยู…
่ ผมมีขา่ วดีอยากจะบอกเธอ
‘ทําอะไรอยู’่
เธอจะไม่ตอบคําถามนี ้ แต่คงจะร่ายยาวเรื่องที่ทาํ งานให้ผมฟั งแทน
‘กินข้าวหรือยัง’
แล้วผมก็จะอวดกับข้าวฝี มือแม่ ‘
วันนีท้ าํ OT หรือเปล่า’
แล้วเธอก็จะตอบกลับมาว่าค่อยคุยกัน
‘หายไปไหน’
ผมไม่คอ่ ยได้ถามประโยคนีก้ บั เธอมากสักเท่าไหร่
ผมรอจนถึงตี 1 เธอก็ไม่ส่งข้อความกลับมา ผมอยากคุยกับเธอใจแทบขาด แต่เธอก็ปิดเครื่องหนี
หาย…เราคบกันมา 3 ปี แต่เธอหายไปนานที่สุดไม่เกิน 3 ชั่วโมง ผมคิดในแง่ดีเข้าไว้ว่าเธอคงทํางาน
ล่วงเวลาอยู่ หรือเธออาจมีนดั สังสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน เธออาจไปเดินซื อ้ ของอยู่ในซุปเปอร์มาเก็ตแถวที่
ทํางาน ที่เธอไม่ตอบผมอาจเป็ นเพราะแบตเตอรี่ โทรศัพท์เธอหมด ผมหวังไว้แบบนั้น…แม้ผมจะคิดเข้าข้าง
ตัวเองแค่ไหน แต่มนั ก็ไม่ทาํ ให้ผมสบายใจขึน้ เลย
‘พึ่งถึงห้อง’
เธอตอบมาสัน้ ๆ ห้วน ๆ อย่างที่ไม่เคยเป็ น
ผมรีบหยิบโทรศัพท์ขึน้ มาโทรหา แต่เธอไม่รบั สาย เธอบอกว่าเธอเหนื่อยเกินกว่าจะคุยโทรศัพท์ใน
วันนี ้ แต่ผมบอกเธอว่ามือผมสั่นเกินกว่าจะพิมพ์ขอ้ ความยาว ๆ ส่งไปขอคําอธิบายจากเธอได้เหมือนกัน ผม
อยากฟั งเสียงเธอ เพราะข้อความมันโกหกกันได้ แต่นาํ้ เสียงไม่มีทาง…ผมรักเธอกว่า 3 ปี ถ้าเธอจะบอก
อะไรจริง ๆ ผมก็อยากฟั งจากปากเธอชัด ๆ
ชั่วโมงแรกผมถามเธออยู่ฝ่ ายเดียว เธอบอกว่าวันนี เ้ ธอเหนื่อยและไม่ค่อยอยากพูดกับใครมากนัก
ผมไม่ได้รอ้ งขอให้เธอบ่นเหมื อนอย่างเคย แต่ผมขอเหตุผล…เธออยากเลิกกับผมเพราะถึงจุดอิ่มตัว ผม
บอกว่า 3 ปี ยังรักกันไม่มากพอด้วยซํา้ เธอบอกอีกว่าอยากเลิกกับผมเพราะผมมันเป็ นคนไม่มีอนาคต ผม
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ว่าเธอควรบอกตัง้ แต่เดือนแรกที่ผมหางานทําไม่ได้ และเธออยากเลิกกับผมเพราะเธอมีคนใหม่ ผมอํา้ อึง้ ไป
พักใหญ่ พยายามถามหาหลักฐาน แต่เธอก็ไม่มีให้…สารพัดเหตุผลที่เธอพูดมามันล้วนโกหกทั้งสิน้ ผมรัก
เธอมากี่ปีแล้ว…ถ้าเธอตัง้ ใจจะบอกลา อย่างน้อยก็นา่ จะพูดความจริง
ชั่วโมงที่ 2 ผมอ้อนวอนถามหาความเห็นใจเพียงฝ่ ายเดียว…ผมบอกว่ามีหนังหลายเรื่องที่อยากไปดู
กับเธอ เธอจําเรื่องTomorrow I Will Date with Yesterday's You ที่เราไปดูดว้ ยกันครัง้ แรกได้ไหม พ่อกับ
แม่ถามตลอดว่าเมื่อไหร่เธอจะมาหา ผมอยากให้เธอได้กินของหวานฝี มือแม่ ตอนนี ผ้ มอยากฟั งเสียงบ่น
ของเธอสุดขัว้ หัวใจ ผมขอให้เธอพูดอะไรก็ได้ แต่อย่าพูดคํานัน้ ๆ ออกมาก็พอ…คราวนีเ้ ธอเอาแต่ฟังผมพูด
เป็ นชั่วโมง ๆ อย่างเดียว และเธอพูดออกมาเพียงประโยคสัน้ ๆ เธอบอกว่า ‘เกลียดหนังทุกเรื่องที่เคยไปดู
กับผม’
ชั่วโมงสุดท้ายมันจึงเต็มไปด้วยคํา ก่นด่าและสาปแช่ง…ท้ายที่สดุ เธอบอกว่าเธอรูเ้ รื่องหมดแล้ว เธอ
ร้องไห้พร้อมกับตัดสายผมไป แต่ผมไม่รูอ้ ะไรเลย
ตอนนีเ้ ป็ นเวลา 04.00 นาฬิกา ของเช้าวันศุกร์ ตลอด 3 ชั่วโมง คําพูดของผมมันมากกว่าทัง้ ชีวิตที่
ผมเคยพูด แต่นา่ เสียดาย…ผมพูดเท่าไหร่เธอก็ไม่กลับมา
เช้านีพ้ ่อยิม้ แย้มแจ่มใสมากกว่าปกติ เพราะปู่ ไปอาบนํา้ อย่างว่านอนสอนง่าย อาจเป็ นเพราะปู่ รัก
การอาบนํา้ มากกว่าการทําสวนแล้วก็เป็ นได้ ส่วนแม่ฮมั เพลงดาวเรืองดาวโรยของคุณพุ่มพวง ดวงจันทร์
อย่างสบายใจในขณะทํากับข้าวอยูใ่ นห้องครัว ย่ากําลังนั่งโยกเก้าอีอ้ ย่างช้า ๆ อยู่ระเบียงหน้าบ้าน สายตา
ย่ามองขึน้ ไปบนท้องฟ้า แล้วย่าก็ยิ ม้ ให้กับนกทุกตัวที่บินผ่าน วันนี แ้ ม่ทาํ อาหารมือ้ ใหญ่ไว้ให้พวกเรากิน
และปู่ หวั เราะในวงกับข้าวเป็ นครัง้ แรก ทุกคนดูมีความสุขมากขึน้ ในวันที่ผมเศร้าที่สดุ …อาหารคงอร่อย แต่
ผมไม่แตะเลยสักคํา
ปกติแล้วผมสูบบุหรี่วนั ละไม่เกิน 2 มวน แต่วนั นีผ้ มสูบบุหรี่ไปทัง้ หมด 6 มวน ผมค่อย ๆ ถอดกางเกง
ชัน้ นอกออก เหลือเพียงเสื อ้ กล้ามบาง ๆ กับกางเกงชั้นในตัวเดียว แขนทัง้ สองส่ายไปมาหน้ากระจกบาน
ใหญ่ คุณตํารวจหมายเลข 223 ถูกบอกเลิกในวันเมษาหน้าโง่ แต่ผมถูกบอกเลิกในคืนวันศุกร์ท่ี 2 ของเดือน
ธันวาคม ผมอยากใช้บริการลบความทรงจํา เหมือนกับโจเอล บาริช ผมจะได้ลืมเธอไปจนหมดสิ น้ เหมือน
ผมเป็ นหนุ่มใบ้ท่ีถกู ชาลียท์ ิง้ ไปอย่างไม่แยแส…ตอนนีผ้ มเกลียดผมสีนาํ้ ตาลของเธอ เกลียดรอยด่างใต้ตา
ข้างซ้ายนั่น เกลียดแผลเป็ นตรงหน้าอก เกลียดเวลาที่เธอกัดปากก่อนจะพูด เกลียดเวลาเธอจับมือผมไปกุม
ไว้ตอนประหม่า ผมเกลียดเธอ…แล้วผมก็หยิบบุหรี่มวนที่ 7 ขึน้ มาสูบ
ผมอยากบอกเธอว่าจะเลิกบุหรี่…แต่เธอดันมาบอกเลิกผมเสียอย่างนัน้
หว่องและพี่โซ่แปลกใจที่วนั นีผ้ มเป็ นคนชวนดื่ม เพราะปกติจะเป็ นหว่องมากกว่า ผมไม่กล้าบอกใคร
ว่าเธอทิง้ ผมไป กลัวทุกคนจะสมเพชผมเหมือนที่ผมสมเพชตัวเอง ผมเลยบอกไปว่า ‘อยากดื่มเฉลิมฉลอง
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ให้กบั เดือนสุดท้ายของปี ’ เหล้ารสชาติขมกว่าเดิม แต่ผมดื่มมันไม่หยุด…ทุกทีหว่องจะเมากว่าใครเพื่อน แต่
วันนีผ้ มเมา
‚กูแบบ…ไม่คดิ ว่า…จะเจอทิง้ แบบนี‛้
ตาผมเริ่มสะลึมสะลือ
‚อ้าว! พี่อกหักมาเหรอ‛ หว่องทําท่าตกใจ
‚แม่ง!! ทิง้ กูแบบ…เหมือนกูเป็ นขยะ…แล้วยัดกูใส่ถงุ ดํา แบบนัน้ เลย‛
ตัวผมเริ่มเซไปซ้ายทีขวาที
‚ถ้าเป็ นผมนะ…ผมจะจ้องเขาไปในดวงตาของเธอ ทํา ให้รูว้ ่าผมไม่กลัว…ถ้าเธอทําแบบนีก้ บั ผม…
ผมจะซัดหน้าเธอให้หงาย‛
พี่โซ่เริ่มส่ายหัวกับเรื่องที่เกิดขึน้
‚กูวา่ แม่ง!! คงไปนอนกับคนอื่นมาแล้ว‛
ตอนนีผ้ มกัดฟั นแน่น
‚แหงล่ะ…พวกเธอทําแบบนีเ้ พื่อให้คนอื่นมาชอบกันทัง้ นัน้ ‛
‚ไม่จริงหรอก พวกมึงแค่เมา…แล้วอย่าเที่ยวพูดถึงใครต่อใครแบบนั้นอีก เลิกกันแล้วก็แล้วกันไป…
เชื่อกู‛ พี่โซ่เตือนสติพวกเรา
‚ตอนนีเ้ ขาอาจจะกําลังนอนกับใครสักคนอย่างที่มึงบอก หรือเขาอาจกํา ลังนอนร้องไห้อยู่ มึงไม่มี
ทางรู…
้ แต่มงึ อย่าไปตัดสินเขาเลย‛
ผมเริ่มสงบลง ในขณะที่หว่องนั่งนิ่ง ไม่พดู ไม่จา
‚แล้วมึงรักเขาแค่ไหน‛ พี่โซ่หนั มาถามผม
‚ผมรักเขาจนสุดหัวใจ‛
คืนนัน้ ผมหมดบุหรี่ไปทัง้ หมด 24 มวน และให้พ่ีโซ่กบั หว่องเป็ นคนแบกมาส่งที่บา้ น ผมเมาหนัก ๆ
ครัง้ แรกตอนงานวันเกิดเพื่อนสมัยมัธยม และผมก็รอ้ งไห้เพราะเทียนมันดับก่อนถูกเป่ า ผมเมาหนักครัง้ ที่ 2
ตอนที่ ญาติจ ากไปด้วยโรคร้ายเมื่อหลายปี ก่อน ผมแอบร้องไห้คนเดียวในห้องนํา้ เงี ยบ ๆ ครัง้ ล่าสุดพึ่ง
เกิดขึน้ เมื่อคืนนี ้ พี่โซ่บอกว่าผมเศร้าแทบขาดใจ แต่นาํ้ ตาไม่ไหลออกมาเลยสักหยด หว่องเองก็สร่างเมาที่
เห็นผมเป็ นแบบนัน้ ตอนแรกหว่องโกรธแทนผม และต่อมาก็เริ่มสงสาร…หว่องบอกกับพี่โซ่ว่า ‘อยากให้ผม
เจอรักที่ดี ๆ บางทีผมอาจเลิกกินเหล้าเพราะผูห้ ญิงคนนัน้ ได้’
ตี 4 ของเช้าวันศุกร์ท่ี 3 ของเดือน ผมออกไปยืนอยู่หน้ากํา แพงข้างรัว้ บ้านที่ปู่ไปถอนหญ้าอยู่ทกุ ๆ
เช้า ทุกคนในบ้านคงกําลังนอนหลับอยู่ ผมเกลียดหนังเรื่อง Tomorrow I Will Date with Yesterday's You
ผมเกลียดหนังทุกเรื่องที่เข้าฉายในเดือนมกราคม เพราะมันจะทําให้ผมได้ไปหาเธออีก หลายวันก่อนผม
วางแผนจะไปรดนํา้ ดอกกุหลาบสีขาวนั่น แต่ตอนนีผ้ มอยากให้กุหลาบขาวมันตายไปกับหัวใจของผม ผม
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กํากําปั้นแน่นจนมือผมสั่นระริก…ผมต่อยกําแพงด้วยมือข้างที่ถนัด จะได้ไ ม่เหลือเรี่ยวแรงไปกดดูรูปเธอซํา้
อีก ผมจําทุกอย่างบนโลกนีไ้ ด้แม่น แต่มีอยู่ 2 อย่างที่ผมจําไม่เคยได้ อย่างแรกคือ วันครบรอบของเรา และ
อย่างหลังผมจําไม่ได้วา่ ผมต่อยกําแพงไปกี่ครัง้ แล้ว…แม้เลือดจะไหลอาบลงมาถึงข้อศอก แต่ผมไม่รูส้ ึกเจ็บ
เลยสักนิด
‘ตีส่ีในเช้าวันศุกร์
ไม่จาํ เป็ นที่ฉนั ต้องครํ่าครวญ
ให้กบั ฝันที่หวานฉํ่า
อย่ากลับมาอีกนะเธอ
ไม่อยากฝันเพราะฉันลืมแล้วทุกสิ่ง
ที่เคยเกิดขึน้ กับเรา’
ผมเดินห่างออกมาจากเสียงเพลง…ประโยคมันชัดเจนเกินกว่าจะฟั งใกล้ ๆ เสียงเพลงดังแว่วเข้ามาที่
หู แต่หวั ใจผมเจ็บ
หลายวันแล้วที่ผมไม่ได้ออกจากบ้านไปไหน ยิ่งเข้าใกล้เดือนมกราคมเท่าไหร่ลมหนาวยิ่งพัดมาแรง
ขึน้ เท่านัน้ ผมสูบบุหรี่แทนกินข้าวมาตลอดหลายวันที่ ผ่านมา เดือนนี ม้ ันช่างหนักหนาสาหัสสํา หรับผม
เหลือเกิน ผมสูบบุหรี่กบั กินเหล้าหนัก ที่สุดในชีวิต ผมไม่เคยคิดอยากทํา ร้ายตัวเองจนกระทั่งอกหัก ผูห้ ญิง
เป็ นเหมือนดอกไม้ตอนรักแย้มบาน แต่พอหมดรักพวกเธอเหมือนวัชพืช …ผมบันทึกลงความทรงใจไม่มีวนั
ลืม
ผมกํากําปั้นขึน้ อย่างช้า ๆ แต่ไม่แน่นเหมือนคราวก่อน แผลยังแดงและมีเลือดไหลซิบ ๆอยู่ มันได้ผล
ผมไม่ได้กดเข้าไปดูรูปเธออีกเลย หวังว่าถ้าแผลหายแล้วผมยังจะคงทํา มันอยู่…ผมมีรอยแผลเป็ นหลาย
แห่งบนร่างกาย ที่แรกอยูต่ รงหัวเข่าข้างซ้าย…อีกไม่นานมันจะเพิ่มมาอีกหนึ่ง
รอยแผลมันเล็กบ้าง ใหญ่บา้ ง ผมจําความเจ็บปวดได้เสมอ…ไม่มีรอยแผลไหนเจ็บปวดเท่าครัง้ นี ้
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ปู่ ถอนหญ้าหน้าบ้าน
เสียงดังตะโกนโหวกเหวกโวยวายดังมาจากหน้าบ้าน ผมไม่ได้พ่งึ นาฬิกาปลุกมาหลายเดือนแล้ว มัน
มีหลายวิธีการมากที่พ่อจะใช้โน้มน้าว…พ่อเลือกโทสะ แม้ผมไม่ใช่คนอารมณ์รอ้ นเหมือนพ่อตัวเอง แต่ผม
หงุดหงิดทุกครัง้ ที่ตอ้ งตื่นมาเจอสถานการณ์แบบนี ้ ผมอยากให้พ่อเข้าใจว่าปู่ เป็ นอัลไซเมอร์และไม่สามารถ
จดจําทุกสิ่งอย่างได้เหมือนกับเรา ผมอยากให้พ่อปฏิบตั ิกบั ปู่ เหมือนปู่ เป็ นชายชราในวัย 85 คนหนึ่ง แต่พ่อ
มองปู่ เหมื อนเป็ นนักโทษที่ตอ้ งได้รบั การกํา กับดูแลอย่างใกล้ชิด …พ่อมักจะบอกว่าปู่ ไม่ยอมไปอาบนํา้
เพราะมัวคิดถึงแต่เรื่องการทําสวน ผมบอกพ่อว่าที่ปไู่ ม่ยอมไปอาบนํา้ เป็ นเพราะพ่อต่างหาก
เช้านีผ้ มถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย แต่แม่ยงั คงทํา กับข้าวอยู่ในครัวเหมื อนไม่มีอะไรเกิดขึน้ ย่า
เองก็ทาํ เป็ นไม่รูไ้ ม่ชีแ้ บบนีม้ าตลอดหลายปี แล้ว อีกไม่นานย่าคงจํา ลูกกับสามีตวั เองไม่ได้เหมือนกัน แม่
กําลังผัดข้าวกระทะใหญ่ให้พวกเรากินเช้านี ้ ผมค่อย ๆ มองออกไปนอกหน้าต่างตามเสียงของพ่อ พ่อสบถ
ออกมาอย่างหยาบคาย ตอนเป็ นเด็กถ้าผมโดนแบบนี ค้ งร้องไห้ว่ิงไปกอดแม่ ตอนนี ผ้ มพอรับได้ เพราะผม
อายุมากขึน้ แต่พอ่ คงลืมไปว่าปู่ กําลังกลายเป็ นเด็กลงไปทุกปี ๆ แม่บอกกับผมว่าเมื่อก่อนแม่ก็เคยรํา คาญ
พ่อเหมือนกัน แต่ถา้ หากพ่อไม่ทาํ ก็ไม่มีใครทําแล้ว ผมได้แต่ส่ายหัว วิธีการของพ่อมันรุ นแรงเกินผมจะรับ
ไหว…บางทีผมอยากเกิดเป็ นย่า ถ้าผมจําพ่อกับปู่ ไม่ได้มนั คงจะดีกว่านีข้ นึ ้ มาก
‚ลุกเร็ว ๆ ไปอาบนํา้ ได้แล้วพ่อ!!!‛
‚ลุกสักทีสิวะ! จะอะไรกันนักกันหนา!! คนแก่บา้ นอื่นทําไมเขาไม่เป็ นแบบนี‛้
‚นั่งแม่งอยูน่ ่ีละ่ !! ไม่ตอ้ งกงไม่ตอ้ งกินมันแล้วข้าว‛
ตอนนีผ้ มอยากให้ปลู่ กุ ไปอาบนํา้ ก่อนที่พอ่ จะไปเอาเหล้ามาดื่ม
31

‚ผมไม่อยากโตเป็ นผูใ้ หญ่เหมือนพ่อ‛
แม่ไม่พดู อะไร…เอาแต่กม้ หน้าก้มตาทําข้าวผัดต่อไป
ช่วงนีห้ นุ่ม ๆ ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันมากนัก พี่โซ่กาํ ลังหัวหมุนกับเอกสารที่สาํ นักงานและต้องไปมา
โรงพยาบาลอยูบ่ อ่ ย ๆ ผมอยากไปเยี่ยมครูปา้ แต่คณ
ุ หมอให้สิทธิ์เฉพาะญาติคนสนิท ผมเลยถามข่าวคราว
และฝากความคิดถึงผ่านพี่โซ่ไปแทน หว่องเองก็หายหน้าหายตาไปเลย ได้ยินตาธรบอกมาว่าหว่องกํา ลัง
เก็ บเงินสร้างเนื อ้ สร้างตัว ถ้าวันหนึ่งจะได้เข้าเรือนหอขึ น้ มาจริง ๆ จะได้ไม่ตอ้ งเสียเวลา แต่ผมว่าไม่ใช่
หว่องมันคงเล่นสนุกกับเพื่อน หรือไม่ก็อยูก่ บั สาว ๆ มากกว่า
ผมจะใช้เวลาคุยกับเธอทุกเช้าวันอังคารและบ่ายของวันพฤหัส เพราะเธอไม่มีเรียนในช่วงนี ้ พักหลัง
มานี เ้ ราเริ่ม ห่า งกันมากขึ น้ คงเป็ นเพราะผมจบจากมหาวิ ทยาลัย และกลับมาอยู่บา้ น…ตอนนั้น ผมมี
ความสุขที่ได้พาเธอไปกินของอร่อย ๆ ไปดูหนังด้วยกันทุกคืนวันพุธที่ 2 ของเดือน เรามีเซ็กส์ดว้ ยกันมาแล้ว
แต่ผมกับเธอไม่ใช่แฟนกัน ผมตกลงกันในความสัมพันธ์ว่าจะไม่มีอะไรเกิ นเลย ผมคิดเองเออเองว่าเธออายุ
น้อยกว่าผม 2 ปี เธอยังต้องเจอใครบางคนที่ทาํ หน้าที่พาเธอไปกินข้าวได้ดีกว่าผมอย่างแน่นอน ผมสร้าง
เกราะกําบังเหตุผลให้ผมเป็ นคนไม่ผิด พักหลังผมเลยทํา ตัวห่างเหินมากขึ น้ …อาจเป็ นเพราะผมรักเธอ
น้อยลง แต่ผมกลัวว่าเธอจะรักผมมากขึน้
‘เมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีก’
ผมบอกเธอว่าคงไม่ใช่เร็ว ๆ นี ้
‘วันนีเ้ รียนมาเรียนมาเหนื่อยมาก…อยากเห็นหน้า’
ผมบอกว่าเธอควรจะไปนอนหลับพักผ่อน มันทําให้ดีขนึ ้ ได้
‘อยากไปดูหนังด้วยกันอีก’
ผมไม่คอ่ ยชอบหนังทุกเรื่องที่เคยดูกบั เธอเลย แต่ผมไม่ได้พิมพ์สง่ ไป
หลายวัน มานี ้ผ มไม่ค่อ ยได้คุย กับ พ่อ มากสัก เท่า ไหร่ เดื อ นนี ้พ่ อ ดูขี โ้ มโหมากกว่า ทุก ครั้ง ที่ เ คย
เป็ นมา…ตอนเด็ก ๆ ผมเป็ นคนเงียบ ไม่คอ่ ยกล้าแสดงออกมากนัก มันทํา ให้ผมไม่มีเพื่อนมากสักเท่าไหร่
ผมเลยไม่รูว้ า่ ปกติเด็กคนอื่นเขาเล่นแบบไหน หน้าร้อนตอนที่ผมอายุ 7 ขวบ ผมเกลียดเสียงพัดลมที่มนั เอา
แต่พน่ ไอร้อน ๆ ออกมา เลยตัง้ ใจเอานิว้ แหย่เข้าไปเพื่อให้มนั หยุด แต่แม่ดนั มาเห็นพอดี เลยวิ่งมาปิ ดพัดลม
ไว้ทนั แม่กอดผมเอาไว้แน่นแล้วร้องไห้ออกมา นิ ้วผมไม่มีรอยบาด แต่ก้นผมมีรอยแส้มะยมอยู่ 3 รอย
ตลอดชีวิตผมเคยโดนพ่อตีอยู่แค่ 3 ครัง้ ครัง้ แรกคือครัง้ นี ้ ครัง้ ที่ 2 เป็ นตอนที่ผมจะเข้าไปคุยกับงูเห่า ครัง้ ที่
3 ผมจําไม่เคยได้ แต่ทกุ ครัง้ ผมจําความเจ็บปวดไปจนตาย หลังจากวันนั้นผมก็ไม่เห็นพัดลมตัวนัน้ อีกเลย
พอโตขึน้ แม่จึงมาบอกว่า พ่อเอาพัดลมตัวนัน้ ไปกระทืบจนพัง เลือดพ่อออกมาเยอะมากเพราะความโมโห
ถ้าสังเกตที่เท้าซ้ายดี ๆ จะเห็นรอยแผลเป็ นอยู่
ตอนนีพ้ อ่ ไม่ตีผมแล้ว แต่ผมเป็ นห่วงปู่ …
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วันนีก้ ็เช่นเดียวกัน พ่อเสียงดังโวยวายมาแต่ไกล แต่แปลกตรงที่ตอนนีฟ้ ้ามืดและปู่ ก็อาบนํา้ เสร็จแล้ว
นอกจากปู่ จะลืมเราแล้ว ปู่ คงลืมกลางวันกลางคืนไปด้วย และพ่อเองก็ดอู ารมณ์รา้ ยกว่าทุกครัง้ ที่ผ่านมา
ผมภาวนาให้พ่อไม่ได้ด่ืมแอลกอฮอล์ แต่กลิ่นบุหรี่และเหล้าหึ่งมาแต่ไกล…ผมเกลียดตอนพ่อกินเหล้ามาก
ที่สดุ เพราะพ่อทําตัวเหมือนกับเด็ก ผมค่อย ๆ เดินผ่านเสียงก่นด่าของพ่อไปประคองปู่ ที่น่ งั อยู่รวั้ หน้าบ้าน
ขอให้วันนี ป้ ู่ ลุกไปกับผมโดยง่าย เพราะพวกเราคงอยากกินข้าวเย็นกันอย่างสบายใจ โดยไม่มี คาํ สบถ
ตามมา ไม่รูว้ ่าเป็ นเพราะปู่ ได้ยินเสียงอ้อนวอนของผมหรือกลัวเสียงคํา รามของพ่อกันแน่ แต่ปู่ ค่อย ๆ ลุก
เดินมากับผมอย่างง่ายดาย…อย่างน้อยวันนีป้ ก็ู่ ยงั ทําตัวเป็ นผูใ้ หญ่กว่าพ่อ
‚เอาไปเลย! พามันไปไกล ๆ‛
‚กูจะนั่งกินเหล้าอยูต่ รงนีแ้ หละ!! เลีย้ งยากเลีย้ งเย็นฉิบหาย‛
‚ถ้าเป็ นแบบนี!้ แม่งตายเสียได้!! กูคงสบาย!!!‛
แล้วประโยคที่ผมไม่อยากได้ยินมันก็ดงั ขึน้ มา…
ผมหันไปมองปู่ …ขอให้เสียงภาวนาของผมเป็ นเสียงเดียวที่ปไู่ ด้ยิน
คํ่าคืนนีพ้ วกเรากินข้าวโดยไร้เงาของพ่อ ผมไม่รูว้ ่ามือของปู่ สั่นระริกเพราะวัยชราหรือกลัวพ่อจะตาม
เข้ามาด่าถึงในบ้านอีก ส่วนผมกับแม่น่ งั กินข้าวอย่างเงียบ ๆ ไม่ปริปากคุยกันแม้แต่คาํ เดียว อาหารกําลัง
ร้องไห้และย่าไม่ได้หวั เราะเลย…ผมปล่อยให้พ่อนอนหลับอยู่เปลหน้าบ้านอย่างนั้นดีแล้ว หลังจากพาปู่ กับ
ย่าไปเข้านอนแล้ว ผมก็ไปเข้านอนแม้มนั จะยังไม่ดกึ ก็ตาม…คืนนีค้ งไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าเดิมแล้ว
ผมนอนพลิกไปพลิกมาอยู่ 47 ครัง้ แล้ว ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผมจะนอนหลับก่อน 3 ทุ่ม เสียงกุกกัก ๆ ดัง
ออกมาจากนอกห้องเป็ นระยะ ๆ ช่วงนีห้ นูชอบมาทํารังในบ้านของพวกเรา ผมพึ่งเห็นมันวิ่งผ่านหน้าห้องนํา้
เมื่อวันก่อน…บางครัง้ ผมอยากเป็ นหนูจะได้ว่งิ หนีไปไหนต่อไหนได้อย่างอิสระ ผมจะออกจากบ้านไปให้ไกล
แสนไกล บางครัง้ ผมอยากเป็ นงูเพราะผมเกลียดมัน ความรูส้ ึกที่โดนเกลียดอย่างไร้เหตุผลมันเป็ นยังไงกัน
แน่นะ ถ้าผมเป็ นหมา ผมจะซื่อสัตย์กบั เจ้าของตัวเองหรือเปล่า ผมมองขึน้ ไปบนท้องฟ้า เห็นตัวเองใส่ชุด
นักโทษมัดมือมัดเท้าเหมือนผูป้ ่ วยจิตเภท เวลาผมรัก…ผมรักยิ่งกว่าใคร และเวลาผมเศร้า …ผมก็เศร้ายิ่ง
กว่าใคร เหมือนผมมีหลายบุคลิกในคนคนเดียว ผมอาจเป็ นทัง้ บอร์เดนและเฟาว์ลอนตลอดเวลา บางครัง้
ผมก็รกั โอลิเวีย แต่บางครัง้ ผมก็รกั ซาราห์ ที่จริงผมอยากรักใครอย่างสุดหั วใจให้ได้สกั คนเหมือนที่พวกเธอ
ทํา… ผมไม่อยากเป็ นคนเห็นแก่ตวั
ถ้าผมสูบบุหรี่สกั ตัว…มันอาจทําให้ผมตัดสินใจได้ง่ายขึน้
ผมจะมองเห็น ควันบุหรี่ชัดที่สุดตอนที่มองขึ น้ ไปบนดวงดาว กลางคืนมันเงี ยบงัน แต่ไม่มีคืนไหน
เงียบสนิทเท่านีม้ าก่อน มือซ้ายผมค่อย ๆ ลูบไล้แผ่นอิฐไปแต่ละแผ่นบนกํา แพง เศษหินร่วงหล่นลงสู่พืน้ ไป
ตามแรงมือของผม ปูนมันแข็งเกินกว่าจะเอากํา ปั้นไปทุบ…ประตูรวั้ บ้านยังคงถูกเปิ ดทิง้ ไว้อย่างนัน้ เหมือน
ตอนกลางวัน คงเป็ นเพราะพ่อเมา เลยไม่ได้ล็อกรัว้ เอาไว้ ผมเดินไปปิ ดประตูอย่างช้า ๆ ในใจคิดถึงเรื่องหนู
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ที่ อ ยู่ใ นบ้าน ถ้า ผมเป็ นหนูตัว นั้น ผมคงใช้โ อกาสนี ร้ ีบ หนี อ อกไปสู่โ ลกกว้า งข้างนอก ไม่มี เสี ยงกุก กัก
หลงเหลืออยู่แล้ว ไม่มีหนูเช่นเดียวกัน แต่มนั มีจุดผิดสังเกตอยู่อย่างหนึ่ง…ผมปิ ดประตูรวั้ บ้าน แต่ประตู
ห้องปู่ ถกู เปิ ดทิง้ ไว้
แล้วปู่ ก็หายไปอย่างไร้รอ่ งรอย…หนูตวั นัน้ คงหนีออกจากบ้านไปแสนไกล
ผมรีบวิ่งไปปลุกพ่อกับแม่ทนั ที ความกระวนกระวายของผมทํา ให้พ่อสร่างจากอาการมึนเมา แม่เอง
ก็เหมือนจะร้องไห้ตอนที่ผมบอกว่าปู่ หายตัวไป พ่อ ดึงแม่เข้าไปกอดใกล้ ๆ บอกให้ตั้งสติเสียก่อน ส่วนผม
กับพ่อจะเป็ นคนออกไปตามหาปู่ เอง บางทีปอู่ าจจะเดินออกไปไม่ไกลมากนัก ผมหวังว่าปู่ จะเดินออกไปแค่
ซอยหน้าบ้านแล้วกลับมา ส่วนแม่ให้รอดูสถานการณ์อยู่บา้ นเสียก่อน เพราะถ้าแม่ไปด้วย ย่าจะอยู่ตวั คน
เดียว…ถ้าย่าหายไปอีกคนคงจะเป็ นเรื่องใหญ่กว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว
แม้ว่าวันนีจ้ ะเป็ นคืนที่เดือนสว่างที่สดุ แต่ทกุ อย่างกลับดูมืดมิด ผมตรงไปทางซ้ายมุ่งหน้าสู่บงึ ใหญ่
หลังหมู่บา้ น ในขณะที่พ่อตรงไปทางขวามุ่งหน้าเข้าตัวอํา เภอ…ผมเปิ ดไฟสูงสว่างจ้าตลอดทั้งทาง สายตา
พยายามสอดส่องไปตามท้องทุง่ ตามซอกหลืบระหว่างช่องว่างบ้านแต่ละหลัง ปู่ เดินได้ชา้ มากเวลาพ่อพยุง
พาไปอาบนํา้ แต่วันนี ผ้ มรู ส้ ึกเหมือนปู่ เดินออกไปแสนไกล ไม่ มีทางที่ผมจะตามปู่ ไปได้ทัน…ใจหนึ่งผม
อยากให้แม่โทรกลับมาและบอกว่าปู่ กลับบ้านแล้ว แต่ใจหนึ่งผมก็อยากโทรไปหาตํา รวจเพื่อออกค้นหาคน
หาย แม้มนั จะยังไม่ครบ 24 ชั่วโมงก็ตาม
เวลาผ่านพ้นมาเกือบ 2 ชั่วโมง ผมห่างจากบ้านออกมาเกือบ 2 กิโลเมตร อีกไม่ก่ีเมตรก็จะถึงบึงนํา้
ใหญ่หลังหมู่บา้ น ซึ่งผมไม่อยากไปถึงตรงนั้นเลย ไม่มีว่ีแววว่าผมจะพบปู่ อันที่จริงแค่ใครสักคนที่ผ่านพอ
ให้ผ มถามเบาะแสได้ก็ไ ม่มี ไม่แน่ บ างที ปู่อาจเดิน ไปทางพ่อ แต่ถ้าปู่ ไม่ไ ป ผมไม่รูว้ ่า พ่อจะทุรนทุราย
เหมือนกับพวกเราหรือเปล่า ผมแค่อยากรู …
้ อยากรูว้ า่ พ่อดีใจหรือเสียใจที่ปหู่ ายตัวไปแบบนี ้
‘ดูแลกันยังไง ทําไมปล่อยให้คนเฒ่าคนแก่ในบ้านหายตัวไปแบบนี’้
‘แกขีห้ ลงขีล้ ืมแบบนีแ้ หละ คิดเอาไว้แล้วว่าสักวันจะต้องหนีออกจากบ้านไปจริง ๆ’
‘ตอนหนุม่ ๆ แกเลีย้ งลูกไม่คอ่ ยดี แก่ตวั มาเลยไม่มีคนอยากดูแล’
‘ก็ลกู แกมันติดเหล้า วัน ๆ ไม่ทาํ อะไร เอาแต่โหวกเหวกโวยวายไปวัน ๆ’
ถ้าเรื่องนีม้ นั บานปลายจนต้องออกประกาศตามหา เรื่องราวจะถูกแชร์ลงบนโลกออนไลน์ ทุกคนใน
หมูบ่ า้ นและทุกคนที่รูจ้ กั คงจะรุมประณามครอบครัวของผม ใจหนึ่งผมอยากแก้ตา่ งทุกความคิดเห็นที่พิมพ์
ลงมา ไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องนีข้ ึน้ มา พ่อดูแลปู่ กับย่ามาเป็ น 10 ไม่มีใครมองเห็น แต่พอเกิดเรื่องขึน้ มา
พ่อกลับถูกรุมด่าแต่เพียงผูเ้ ดียว…คนนอกคงจะตัดสินเราแบบนี ้ แต่อีกใจหนึ่งผมก็อยากเห็นด้วยกับทุกคน
พ่อดูแลปู่ ได้ไม่ดีเท่าที่ควร บางทีผมควรจะแบ่งเบาภาระของพ่อให้ได้มากกว่านี ้ มันอาจจะถูกแล้วที่ทกุ คน
รุมประณาม…ครอบครัวเราอาจจะยังไม่ดีพอ
แต่แล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดงั ขึน้ มา…ผมภาวนาให้เป็ นเบอร์ของแม่
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ตอนนีเ้ ป็ นเวลาเที่ยงคืนกว่า ๆ แล้ว ปู่ น่งั อยูท่ ่ีพืน้ หน้าบ้านด้วยท่าทางอิดโรย เสียงหายใจปู่ ดังกว่าทุก
ครัง้ ที่ผมได้ยิน แม่กาํ ลังยกแก้วนํา้ ขึน้ มาประคองให้ปดืู่ ่มทีละนิด ปู่ ดื่มเข้าไปอึกใหญ่ ก่อนจะสํา ลักออกมา
ผมไม่เคยเห็นปู่ เหนื่อยเท่านีม้ าก่อนในชีวิต…ตอนนีผ้ มกลับมาถึงบ้านก่อนพ่อ ในใจเหมือนได้ยกภูเขาออก
จากอก แต่อีกใจหนึ่งก็กลัวพ่อจะกลับมาอาละวาดใส่ปอู่ ีกครัง้ …ผมไม่รูว้ า่ ปู่ เดินไปที่ไหนมา ทําไมผมกับพ่อ
ถึงหาปู่ ไม่เจอสักที แต่ผมไม่อยากตัง้ คําถามอีกต่อไปแล้ว…ผมดีใจมากกว่าที่ปเดิ
ู่ นกลับมาหาเรา
แล้วพ่อก็ กลับมา พ่อเดินก้มหน้าก้ม ตาผ่านหลอดไฟหน้าประตูบา้ นเข้ามาอย่างช้า ๆ สี หน้าพ่อ
ราบเรียบไร้ความรูส้ ึก ผมไม่อาจตัดสินใจได้ว่าอาการของพ่อเป็ นอาการดีใจหรือเสียใจ ความรูส้ ึกที่แท้จริง
ของพ่ออาจเกิดขึน้ หลังจากที่รบั สายแม่เสร็จก็ ได้ พ่อยืนนิ่งไม่พูดไม่จาอยู่อย่างนัน้ นับนาที จู่ ๆ พ่อก็กม้ ลง
ไปนั่งข้างปู่ อย่างช้า ๆ ปู่ หันหน้าขึ น้ มามองหน้าพ่อ สายตาปู่ ยังไร้เดียงสาเหมือนทุกเช้าที่น่ งั อยู่พื น้ ดินหน้า
บ้าน ตอนแรกผมจะเดินไปคว้ามือพ่อเอาไว้ เพราะกลัวกล้ามแขนใหญ่ ๆ ทั้งสองนัน้ จะคว้ากระชากแขนปู่
กลับเข้าบ้านอีก แต่มือขวาปู่ ค่อย ๆ ยกขึ น้ และชีเ้ ข้าไปข้างในบ้าน นิว้ ปู่ สั่นระริกเพราะความเหนื่อยล้า ปู่
จ้องมองเข้าไปในดวงตาคูน่ นั้ ของพ่อ…แล้วเสียงแหบพร่าของปู่ ก็ดงั ขึน้
‚อาบนํา้ …ไปอาบนํา้ ‛
พ่อนิ่งไปชั่วขณะหนึ่ง…แล้วลูกชายคนโตคนนีข้ องปู่ ก็รอ้ งไห้ออกมาอย่างไม่อายใคร
หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้น ทุกอย่างยังเป็ นเหมือนอย่างเคย รสมือแม่ยังคงอร่อยอย่างที่เป็ น ย่า
มองขึน้ ไปข้างบนนัน้ สายตายังคงมีความสุขเสมอ ปู่ ยังคงไปนั่งถอนหญ้าหน้าบ้านให้ตวั เปื ้ อนดินอยู่อย่าง
นัน้ เหมือนเดิม พ่อยังคงพาปู่ ไปอาบนํา้ ในทุก ๆ เช้าเหมือนเดิม และปู่ จํา ไม่ได้ว่าพ่อเป็ นใครเหมือนเดิม แต่
พ่อเลือกใช้วิธีการโน้มน้าวที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม …พ่อเลือกรอยยิม้ ผมไม่เคยได้ยินพ่อสบถหยาบ ๆ
ออกมาอีกเลยตัง้ แต่นนั้ และที่พอ่ เลิกสูบบุหรี่และเลิกกินเหล้าได้…คงเป็ นเพราะปู่
เธอมักจะถามถึงเรื่องครอบครัวผมบ่อย ๆ อาจเป็ นเพราะเธออยากทํา ลายกําแพงของผมเข้ามา เธอ
เคยบอกผมว่า ‘ผมปิ ดกัน้ ตัวเองเกินไป เธออยากเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมบ้าง’ แต่ผมไม่คอ่ ยได้ใส่ใจกับ
คําพูดของเธอมากนัก กลายเป็ นเธอเสียมากกว่าที่มกั จะเล่าเรื่ องครอบครัวให้ผมฟั ง …พ่อแม่ของเธอทํา
อาชีพเป็ นข้าราชการทัง้ คู่ มีพ่ีชายและพี่สาวที่กาํ ลังไปได้ดีในหน้าที่การงาน ครอบครัวเธอสมบูรณ์แบบกว่า
ทุกคนที่ผมเคยรูจ้ กั มา เธอมักเล่าเรื่องของผมให้ทุกคนในครอบครัวฟั งตลอด แม้เราจะไม่ได้คบหาดูใจกัน
เธอบอกกับผมว่าผมสามารถไปพบกับครอบครัวของเธอได้ กลับกันกับผม…ผมไม่ได้บอกอะไรให้เธอรับรู ้
แม้แต่นอ้ ย…รวมทัง้ เรื่องของปู่ ดว้ ย
หลายวันมานีผ้ มไม่ได้สบู บุหรี่เลยแม้แต่ตวั เดียว แต่วนั นีผ้ มสูบบุหรี่ 3 มวนต่อกันติด ๆ ผมตัง้ หน้าตัง้
ตารอให้ถึงเวลาตอนที่อากาศเย็นสบายที่สดุ เผื่อจะช่วยบรรเทาความร้อนรุ ่มในจิตใจลงได้บา้ ง…เมื่อก่อน
ตอนเด็ก ๆ ผมเคยหลงรักผูห้ ญิงคนหนึ่ง เธอสวย น่ารักและสมบูรณ์แบบ แต่เธอไม่เคยเห็นผมอยู่ในสายตา
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และผมเองก็จีบใครไม่เป็ น สิ่งที่ผมทํา คือ ผมแอบไปขโมยตุ๊กตาที่เธอรักมากที่สดุ ตัวนัน้ มาเขวี ย้ งทิง้ ลงท่อ
ระบายนํา้ ผมยิม้ ด้วยความไร้เดียงสา เพราะเธอหันกลับมามองผมจริง ๆ แต่หลังจากวันนั้นเธอก็เกลียดผม
ไปตลอดชีวิต…วันนีผ้ มจะต้องตัดสินใจเลือกว่าผมจะเป็ นเฟาว์ลอนหรือบอร์เดน ผมชัดเจนกับความรู ส้ ึก
ของตัวเอง คราวนีก้ ็ถึงคราวที่ตอ้ งบอกเธอ
โตขึน้ เด็กผูห้ ญิงคนนัน้ ยังยืนอยู่ตรงหน้าผมเหมือนเดิม …ผมขโมยหัวใจเธอออกมา แต่ตอนนี อ้ ยาก
คืนมันกลับไป ผมหวังว่าเธอจะให้อภัย
ผมขอให้เธอไปเจอชีวิตที่ดีกว่า แต่เธอบอกผมให้ไปตาย…นั่นแหละเรื่องราวความรักของผม
แล้วผมก็กลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่มี อะไรเกิดขึน้ ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราดีขึน้ เรื่อย ๆ
แม้ผมจะไปทําลายชีวิตของคนคนหนึ่งมาก็ตาม ผมอยากกลับไปบอกกับเธอว่าผมอยากรูจ้ กั กับครอบครัว
เธอมากจริง ๆ แต่ผมทําไม่ได้ เพราะผมไม่อยากให้ครอบครัวของเธอรูว้ ่าผมเป็ นผูช้ ายที่แย่ท่ีสดุ ในชีวิตของ
ลูกสาวพวกเขา…บ่ายวันนีแ้ ม่น่ งั ทําขนมฝอยทองอยู่ใต้ร่มคูณหน้าบ้าน ส่วนพ่อกํา ลังทดลองปลูกต้นพลู
ด่างอยู่หลังบ้าน พ่อคงเริ่มจะชอบการทํา สวนเหมือนกับปู่ แล้ว ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบกินของหวานมาก
เท่าไหร่นกั เพราะมันให้นาํ้ ตาลในเลือดเพิ่มสูงมากขึน้ แต่แม่บอกว่า ‘กินของหวานแล้วจะทําให้อารมณ์ดี
ช่วงนีพ้ อ่ กินของหวานบ่อยขึน้ มาก’ ผมส่ายหัวไม่เชื่อ แล้วแม่ก็บอกอีกว่า ‘ที่พ่อเลิกเหล้าได้ไม่ได้เป็ นเพราะ
ปู่ แต่เป็ นเพราะขนมหวานฝี มือแม่มากกว่า’
‚ฝอยทองมันหวาน แต่ทาํ ไมผมรูส้ กึ ขม‛ ผมหันไปถามแม่
‚อกหักมาหรือเปล่า‛ แม่ถามทัง้ ที่ยงั ก้มหน้าก้มตาทําขนมอยู่
ผมส่ายหน้า แต่แม่เดาใจผมถูก
‚พ่อดูเป็ นคนที่ดีขนึ ้ …เพราะปู่ ‛ ผมแย้งไปที่แม่บอกว่าเป็ นเพราะขนมหวาน
‚ที่ปเู่ ป็ นแบบนีก้ ็เพราะพ่อเหมือนกัน‛แล้วแม่ก็หนั มายิม้ ให้ผม
‚หมายความว่ายังไง‛ ผมทําหน้าสงสัย
‚ยังจําพวกอา ๆ ของลูกได้ไหม‛
แล้วแม่ก็เ ล่าให้ผ มฟั ง ว่า ครอบครัวของปู่ มี ลูกด้วยกันทั้ง หมด 5 คน ครู ป้าเป็ นพี่ สาวคนโตสุด
รองลงมาก็เป็ นพ่อและอา ๆ แม้ครอบครัวของพ่อจะไม่ได้ร่าํ รวยมาก แต่ก็พอมีอยู่มีกินกันมาตลอด ครู ป้า
เป็ นเด็กที่ฉลาดมากและสอบได้อันดับที่ 1 ตัง้ แต่ชนั้ ประถมถึงมัธยม ส่วนพ่อของผมเองก็เป็ นคนที่ขยัน
ขันแข็ง ทุก ๆ เช้าพ่อจะต้องตามปู่ ไปทําไร่ทาํ สวนที่ห่างออกไปจากบ้านเกือบ 10 กิโลเสมอ จนกระทั่งครูปา้
สอบติดวิทยาลัยครูตอนจบมัธยมปลาย เงินที่ปู่เก็บหอมรอบริบไว้มนั ก็ไม่เพียงพอต่อการส่งลูก ๆ ทัง้ 5 คน
เรียนหนังสือได้อีกต่อไป ค่าใช้จ่ายในระดับอุดมศึกษามันมากกว่าเดิมหลายเท่า พ่อของผมก็เลยตัดสินใจ
หยุดเรียนและตัง้ ใจไปทํางานส่งเสียพี่สาวและน้อง ๆ เรียนแทน
‚แล้วทุกคนก็เห็นดีเห็นงามงัน้ เหรอ‛ ผมมองว่าสิ่งที่เกิดขึน้ ไม่ถกู ต้อง
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‚ช่วงแรกปู่ ไม่ยอม และพยายามทํา ไร่ทาํ สวนหนักขึน้ เป็ น 2 เท่า พวกอา ๆ ยัง เด็กอยู่และไม่รู ้
ประสีประสาอะไรมากนัก แต่ครูป้า นอนร้องไห้เกือบทุกคืน ไม่นานปู่ ก็อาการทรุ ดลงเนื่องจากทํา งานหนัก
เกินไป ตอนนัน้ แหละที่พอ่ หัวเด็ดตีนขาดเลิกเรียนหนังสือทันที แม้ครูปา้ จะบอกกับพ่อว่า ‘ไม่จาํ เป็ น…เดี๋ยว
พวกเราเก็บเงินอีกสักปี คอ่ ยไปสอบเอาใหม่ก็ได้’ แต่พอ่ บอกว่าให้ตวั เองได้ทาํ ในสิ่งที่ถนัดที่สดุ เถอะ‛
แล้วแม่ก็ทาํ ท่าเหมือนกํา ลังนึกอะไรบางอย่าง ‚รู ห้ รือเปล่า เมื่อก่อนพ่อไม่ได้กล้ามแขนเป็ นมัด ๆ
เหมือนทุกวันนี ้ พ่อผอมแห้งมีแต่กระดูกเหมือนลูกนี่แหละ…พ่อคงไม่เคยบอกสินะ‛
‚ที่ปตู่ อ้ งลุกมาทําไร่ ทําสวนที่สนามหญ้าหน้าบ้านคงเป็ นเพราะพ่อสินะ‛ ผมเริ่มเข้าใจ
‚ปู่ คงรูส้ กึ ผิดในใจ‛ แม่พยักหน้าตอบกลับมา
‚ที่ผมบอกว่าไม่อยากโตขึน้ เป็ นผูใ้ หญ่แบบพ่อ…มันผิดถนัด‛ ผมรูส้ กึ ผิดกับพ่อ
‚ไม่ผิดหรอก‛ แม่แย้งออกมา
‚ทําไมงัน้ เหรอ‛ ผมสงสัย
‚พ่อคงอยากให้ลกู โตขึน้ เป็ นตัวของตัวเองมากกว่า‛
ผมนั่งนิ่งไปชั่วขณะหนึ่ง ในมือค่อย ๆ โรยไข่เป็ นวงกลมลงไปในนํา้ เชื่อมร้อน ๆ เส้นมันออกมาเล็ก
บ้าง ใหญ่บา้ ง ตามประสามือใหม่หดั ทํา แม่มองหน้าผมด้วยความเอ็นดูแล้วก้มลงไปทํา ขนมต่อ…ผมหยิบ
ฝอยทองเข้าปากมาหนึ่งเส้น
‚ยังขมอยูห่ รือเปล่า‛ แม่หนั มารอฟั งคําตอบ
‚ทําหวาน ๆ แบบนีแ้ หละดีแล้ว‛ ผมหันไปยิม้ ให้แม่
‚ไม่ชอบกินหวานไม่ใช่เหรอ‛
‚บางที…พ่ออาจต้องการหวานมากกว่าผม‛
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ยาหลังอาหารยีส่ ิบเม็ด
ฝนตกปรอย ๆ ลงมาตัง้ แต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี ้ พืน้ ดินหน้าบ้านเจิ่งนองไปด้วยนํา้ ฝน ผมเกลียดที่
ต้องเหยียบลงไปบนนํา้ แฉะ ๆ เพราะเวลาโคลนมันกระเด็นมาโดนขาแล้วมันน่าขยะแขยง เสียงหลังคาดัง
เปาะแปะ ๆ ไม่นานก็ดงั เปรี๊ยะเหมือนจะแตกออกเป็ นเสี่ยง ๆ และพ่อจะสบถดังขึ น้ เป็ น 2 เท่าถ้าฝนตก
เพราะปู่ จะตัวเปื ้ อนโคลนและพาไปอาบนํา้ ยากยิ่งขึน้ ย่าเองก็ไปนั่งหน้าระเบียงมองท้องฟ้าไม่ได้เหมือน
อย่างเดิม…ท้องฟ้าหน้าฝนมันเจ็บปวด พวกเราที่อยู่ในบ้านคุยกันไม่รูเ้ รื่องยิ่งกว่าเดิม ผมอยากออกไปข้าง
นอก แต่ฝนยังไม่หยุด มันหนักหนากว่าทุกช่วงเดือนที่ผ่านมา ผมนับทุกวินาทีท่ีผ่านไปอย่างเชื่องช้า ฝนตก
มาแล้ว 10 ชั่วโมง กับ 23 นาที
บุหรี่หยิบยากมากขึน้ ถ้ามันยังอยูเ่ ต็มซอง ผมกระชับแว่นขึน้ มาให้อยู่ระหว่างสายตา ควันบุหรี่คอ่ ย ๆ
พวยพุ่งออกมาและจางหายไปกับสายฝน มีเ รื่องหนักหนาสาหัสหลายอย่างที่ทาํ ให้ผมรู ส้ ึกปวดหัวเหมือน
ผมเป็ นคนตาบอดและพยายามก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างทุลกั ทุเล โดยไม่รูเ้ ลยว่ามีหบุ เหวรอผมอยู่ขา้ งหน้า
เดือนหนึ่งมันมีแค่ 30 วัน แต่ผมสิน้ หวังไปแล้ว 25 วัน คนอื่นบอกให้ผมใช้ชีวิต แต่ผมไม่สามารถอยู่กับ
ความสิน้ หวังแบบนีต้ ลอดไปได้ ผมหยิบบุหรี่มวนที่ 2 ออกจากซอง…ตอนนีบ้ หุ รี่มนั มันหยิบง่าย แต่ชีวิตผม
มันยากขึน้
หลายวันมานีผ้ มยังทรมานตัวเองอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบ ๆ ทุกเช้าวันอังคารและบ่ายของวันพฤหัส
ผมจะใช้เวลาคุยกับเธอเป็ นส่วนใหญ่ แต่ทุกเย็นวันศุก ร์ผมจะได้คยุ กับเธออีกคนหนึ่ง สํา หรับพวกเธอมัน
เป็ นช่วงระยะเวลาที่เหลือทัง้ หมดในหนึ่งอาทิตย์ท่ีจะได้คยุ กับผม แต่สาํ หรับผมมันไม่เคยพอ ผมต้องการคุย
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กับพวกเธอให้ได้มากที่สดุ อย่างน้อยมันช่วยทําให้ผมมีความสุขในช่วงนี ้ ผมเหมือนคนเป็ นโรคยํา้ คิดยํา้ ทํา
เพราะผมทําสิ่งเดียวกัน แต่ซาํ้ 2 ครัง้ เสมอ ผมตอบในประโยคเดิมซํา้ กัน ผมถามในประโยคเดิมซํา้ กัน…แม้
ผมจะบอกรักเธอทีละคน แต่ก็พดู ซํา้ ในประโยคเดียวกัน น่าแปลกใจที่ทกุ วันนี ผ้ มรอคอยให้ถึงวันศุกร์อย่าง
ใจจดใจจ่อ
หว่อง : ‘ออกมากินเหล้าเป็ นเพื่อนหน่อยพี่’
ผม : ‘พี่ไม่วา่ ง’
หว่อง : ‘พี่โซ่ถามหา…บอกว่าไม่ได้เจอพี่นานแล้ว’
ผม : ‘ฝนมันตก’
หว่อง : ‘กินเหล้าตอนฝนตกมันอร่อยที่สดุ แล้ว’
เป็ นอีกครัง้ ที่หว่องส่งข้อความมาชวนผมออกไปดื่มทั้งที่ฝนมันตกหนักแบบนี ้ ผมมักจะบอกปฏิเสธ
ไปทุกครัง้ เสมอ ทั้ง ๆ ที่เมื่อก่อนเราเคยนั่งดื่มด้วยกัน ตัวผมเองไม่ได้เกลียดการดื่มเหล้า และผมก็ไม่ได้
เกลียดหว่อง แต่ผมเกลียดที่พ่ีโซ่น่ งั อยู่แบบนั้นอย่างหน้าตาเฉยได้อย่างไร…เดี๋ยววันนีผ้ มขอไปดูให้เห็นกับ
ตาตัวเองแล้วกัน
เสียงแก้วเหล้าของทั้งคู่กระทบกันดังแข่งกับเสียงฝน หน้าตาพี่โซ่ดมู ีความสุขไม่เหมือนผูช้ ายที่ผม
เห็นเมื่อเดือนก่อน หว่องมีอารมณ์ขนั และหาเรื่องตลกมาเล่าในวงได้อร่อยเหมือนเดิม แต่ผมไม่หวั เราะเลย
สักนิด ผมปล่อยให้นาํ้ แข็งละลายไปจนหมด เหลือเพียงเหล้าสีเหลืองจาง ๆ อยู่ปริ่มแก้วเกือบล้นออกมา
หว่องคะยัน้ คะยอให้ผมดื่มตัง้ แต่ช่ วั โมงที่แล้ว แต่ผมไม่ทาํ …ปกติหว่องจะเมาเร็วที่สุดในกลุ่ม แต่ถ้านับ
ความเมาตามวัยวุฒิแล้วล่ะก็…พี่โซ่นา่ จะดื่มหนักที่สดุ ในคืนนี ้
‚เอาพี่! ยกสักนิด เพื่อพี่โซ่ของเรา‛
หว่องคาดคัน้ แต่ผมส่ายหน้า
‚กินให้นอ้ งมันหน่อย…นิดเดียวก็ได้‛
พี่โซ่หนั มาขอร้องผม ผมทําหน้าเบื่อหน่ายพร้อมส่ายหัวกลับไป
‚ผมกินไม่ลงหรอก‛
เมื่อก่อนพวกเราเคยนั่งดื่มด้วยกันแบบนี อ้ ยู่บอ่ ย ๆ อย่างที่ผมบอกเอาไว้ หว่องจะเป็ นคนที่เมาหนัก
ที่สดุ ในกลุม่ อาจเป็ นเพราะหว่องยังเด็กมากและผ่านแอลกอฮอล์มาน้อยกว่าพวกเรา ส่วนผมเมารองลงมา
เป็ นอันดับที่ 2 และพี่โซ่จะเมาน้อยที่สดุ กว่าเพื่อน เพราะต้องมีสติเพื่อแบกหว่องไปเข้านอนในบ้านเสียก่อน
แต่พกั หลังมานีพ้ ่ีโซ่เริ่มดื่มหนักข้อขึน้ เรื่อย ๆ มันเริ่มจากทุกอาทิตย์และหนักเป็ นทุกวัน ผมว่าพี่โซ่ควรทําตัว
ให้มีประโยชน์มากกว่านี…
้ แม้พ่ีโซ่จะอายุมากที่สดุ ในกลุม่ แต่ตอนนีผ้ มว่าพี่โซ่ทาํ ตัวเหมือนเด็กมากที่สดุ
‚ไม่เอา…หน่อยเหรอไง‛
พี่โซ่เริ่มลืมตาไม่ขนึ ้
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‚พวกเราน่าจะแยกย้ายได้แล้ว‛ ผมส่ายหน้า
‚อย่าพึ่งเลย…ฝนยังตกอยู‛่
พี่โซ่หนั ไปหาแนวร่วมกับหว่อง
‚ใช่พ่ี…ฝนตกแรงมาก…ไม่เห็นรึไงนั่น‛
แล้วทัง้ คูก่ ็เริ่มหัวเราะใส่กนั
‚ก็ชา่ งฝนสิ‛ แต่ผมเริ่มหัวเสีย
‚เป็ นอะไร วันนีพ้ ่ีอยากมีความสุข…อย่าทําเสียบรรยากาศสิ‛
พี่โซ่สีหน้าเปลี่ยนไป ในขณะที่หว่องหยุดหัวเราะ
‚ให้ตายสิ! พี่กล้าพูดได้ยงั ไงว่าพี่มีความสุขตอนนี‛้ ผมสวนกลับไปทันที
‚แล้วมึงเป็ นอะไรมากหรือเปล่า‛
พี่โซ่ตะโกนเสียงดังกลับมา
‚ช่างหัวพวกมึง…กูจะกลับบ้าน‛
ผมโยนแก้วเหล้าทิง้ ใส่กาํ แพง…แล้วลุกหันหลังเดินออกมาท่ามกลางฝนที่ตกหนักอยู่
จู่ ๆ พี่โซ่ก็ว่ิงตามออกมาแล้วจับมือผมเอาไว้แน่น ผมพยายามใช้แรงทัง้ หมดสะบัดมือออกอย่างแรง
เม็ดฝนกระทบเข้าที่แว่นตา ทําให้มนั มองเห็นอะไรไม่คอ่ ยชัด ผมไม่รูเ้ หมือนกันว่าที่พดู ออกไปจะทํา ให้พ่ีโซ่
โกรธหรือเปล่า แต่ถา้ พี่โซ่จะวิ่งตามออกมาเพื่อต่อยหน้าผม ผมก็พร้อมสู้ …ผมจะสวนกลับไปให้หน้าหงาย
เหมือนกัน เพราะตอนนีผ้ มโกรธจริง ๆ
‚มึงเป็ นอะไร!!‛ พี่โซ่ถามยํา้ อีกรอบ
‚มึงน่ะ! ควรเอาเวลาตอนนีไ้ ปอยูโ่ รงพยาบาล‛
ผมบอกในสิ่งที่ทาํ ให้ผมหงุดหงิด
‚แล้วมึงเป็ นใคร! มาเสือกอะไรกับชีวิตกู!!‛
พี่โซ่เดินเข้าใกล้เข้ามาหาผมอีกก้าว
‚ก็มงึ มัวแต่คบเพื่อนเหีย้ ๆ แบบนีไ้ ปวัน ๆ ไงพี่!! ชีวิตมึงเลยไม่ไปไหน!!!‛
ผมตะโกนกลับออกไปด้วยความโมโห
‚ชีวิตมึงดีมากมายนักใช่ไหม!!‛
เสียงพี่โซ่กดั ฟั นดังกรอด ๆ
‚ถ้าแม่พ่ีตายขึน้ มาจริง ๆ กูจะโทษมึงเป็ นคนแรกเลยพี่‛
ผมตะโกนออกไปด้วยอารมณ์โมโห เมื่อก่อนผมไม่เคยเข้าใจที่พ่อเอาแต่ใช้อารมณ์ แต่ตอนนี ผ้ มกลับ
เป็ นคนที่ทาํ มัน…ไม่มีเสียงใดตอบกลับมา มีเพียงเสียงฝนที่เริ่มตกหนักขึน้ เรื่อย ๆ เม็ดฝนมันเกาะแว่นตา
จนผมมองอะไรแทบไม่เห็น ผมไม่รูเ้ ลยว่าหว่องจะทําสีหน้ายังไง ไม่เห็นว่าพี่โซ่จะเดือดดาลแค่ไหน แต่ฝนไม่
มีทางตกขึน้ ฟ้า…ผมพลัง้ ปากพูดออกไปแล้ว
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‚แล้วมึงจะรู อ้ ะไร…มึงเคยเห็นใครสักคนผมร่วงไปต่อหน้าต่อตามึงไหม คนที่เคยป้อนข้าวมึงตอน
เด็ก ๆ แล้วตอนนีเ้ ขากินข้าวเองไม่ได้แล้ว กูตอ้ งเตรียมยาเกือบ 20 เม็ดทุกวัน มึงไม่รูห้ รอกว่ามันทรมานแค่
ไหนที่กูตอ้ งทนดูแม่กกู ลืนยาแต่ละเม็ดลงคอให้ได้…มึงเคยรู บ้ า้ งไหม! มึงไม่เคยรูอ้ ะไร!! มึงมันจะไปรู เ้ หี ย้
อะไร!!!‛
เสียงพี่โซ่ส่ นั เครือแต่ผมนิ่งเงียบไม่พดู อะไร ผมว่านํา้ ตาพี่โซ่ไหลออกมาแข่งกับฝนแม้ผมมองไม่เห็น
ผมอยากขอโทษ…แต่เลือกหันหลังเดินจากออกไป ในใจคิดเพียงอย่างเดียว แก้วที่แตกแล้วมันก็แตกเลย
หลังจากวันนัน้ ทุกอย่างก็เงียบหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้ ผมไม่ชอบที่ตอ้ งอยู่บา้ นแบบนี ้ แต่ก็ไม่
กล้าออกจากบ้านไปไหนเลย แม่บอกว่าผมควรออกไปให้แสงอาทิตย์ส่องหน้าบ้าง ไปเดินตลาดซื อ้ ของกับ
แม่ทกุ เย็น ไปร้านอะไหล่รถยนต์กบั พ่อตอนเที่ยง ไปโรงพยาบาลกับพี่โซ่เป็ นครัง้ คราว ช่วงนี ค้ รอบครัวของพี่
โซ่ตอ้ งการกําลังใจมาก ผมอยากส่งข้อความไปขอโทษ แต่มือมันแข็งเกินกว่าจะพิมพ์ขอ้ ความอะไรลงไป…
ตอนนีฝ้ นหยุดตกมาเกือบอาทิตย์แล้ว แต่แดดยังไม่ออก ผมอยากตื่นขึ น้ มาแล้วแสงแดดส่องจ้าเข้ามาหา
หน้าผมในทุกเช้า…บางทีมนั อาจจะช่วยละลายความแข็งในหัวใจของผมได้
เย็นวันศุกร์เป็ นเวลาที่ผมจะได้คยุ กับเธอนาน ๆ อีกครัง้ หนึ่ง …เมื่อก่อนถ้าผมมีเรื่องเครียดเธอจะช่วย
ปลอบใจเสมอ แม้ผมไม่ปริปากอะไรออกไป แต่เธอจะมองเห็นเองโดยอัตโนมัติ อาจเป็ นเพราะผมซ่อน
ความรูส้ ึกไม่คอ่ ยเก่ง เธอจะเข้ามากอดผมแล้วลูบหัวเบา ๆ ผมแสร้งทําเป็ นอ่อนแอกว่าเดิมจะได้อยู่แบบนี ้
นาน ๆ แม้วนั นีเ้ ธอจะเหนื่อยมาแสนสาหัสแค่ไหน แต่เธอก็ไม่ยอมบ่นให้ผมฟั งแม้แต่คาํ เดียว…เธอรูด้ ีว่าผม
มีเรื่องสําคัญที่อยากระบายกับเธอมากกว่า ผมสบายใจทุกครัง้ เวลาที่ได้เล่าเรื่องแย่ ๆ ให้เธอฟั ง เธอรูว้ ่าผม
เป็ นคนผิด แต่เธอไม่ซาํ้ เติม พวกเราจะช่วยกันหาทางออกได้เสมอ ผมตัง้ ใจไว้ว่าเราจะแต่งงานกันเมื่อผม
พร้อมที่สดุ เราไม่เขินอายที่จะพูดเรื่องมีลกู ด้วยกัน เธอรักเด็กและเธออยากจะใช้ชีวิตครอบครัวก่อนอายุ 30
หวังว่าอีกไม่นานวันที่เรารอคอยจะมาถึง …ตอนนีผ้ มรักผมสีนาํ้ ตาลของเธอ รักไฝจุดเล็ก ๆ ใต้ตาข้างซ้าย
นั่น รักปานตรงหน้าอกของเธอ รักเวลาที่เธอกัดปากก่อนจะพูด รักเวลาเธอจับมือผมไปกุมไว้ตอนประหม่า
...ผมรักเธอเหลือเกิน
แต่ผมรู ส้ ึกผิดกับเธอทุกครัง้ …ทุกครัง้ ที่ผมต้องบอกรักใครอี กคนในเช้าวันอังคารและบ่ายของวั น
พฤหัส
ผมกําลังมองตัวเองหน้ากระจกบานใหญ่ เสือ้ กล้ามตัวบางกับกางเกงในชิน้ เดียวปกปิ ดรอยแผลเป็ น
ทัง้ หมดเอาไว้ไม่ได้ มือสองข้างค่อย ๆ ลูบไล้ใบหน้าขึน้ ไปอย่างช้า ๆ แว่นตาของผมหล่นไปกองอยู่ท่ีพืน้ ผม
เหมือนพวกขีแ้ พ้ท่ีไม่เหลืออะไรในชีวิต หัวฟูใส่แว่นเหมือนเด่นชัยที่ทาํ งานแผนกไอที ไม่มีทางที่คณ
ุ นุย้ จะมา
ชอบคนเห่ย ๆ แบบผม ผมเหมือนแบร์ร่ี อีแกน ที่บางครัง้ ผมก็อยากรู จ้ กั ผูค้ น บางครัง้ ผมก็เกลียด เหมือน
ผมเป็ นริกเกน ทอมสันที่ไม่วนั ได้เป็ นเบิรด์ แมนตลอดชีวิต ผมไม่มีทางประสบความสํา เร็จกับอะไรเลย ทั้ง
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หน้าที่การงาน ความสัมพันธ์ หรือแม้แต่ความรัก เมื่อก่อนแม่เคยบอกกับผมว่า ‘อย่าทําตัวเป็ นศูนย์กลาง
ของจักรวาล’ ผมเถียงกลับไปว่านั่นไม่ใช่ผม…ตอนนีบ้ ุหรี่อีกตัวถูกหยิบขึน้ มาสูบ ผมเดินไหล่ตกออกไป
เหม่อมองนอกหน้าต่างนั่น ไร้ว่ีแววของสิ่งมีชีวิต แม้แต่ใบไม้ก็ไม่ไหวติง …ตอนนีผ้ มอยู่โดดเดี่ยวลําพังใน
จักรวาลอันว่างเปล่าจริง ๆ แล้ว
เสื อ้ คลุมตัวใหญ่ถูกสวมเข้ามาปิ ดทับรอยแผลเป็ นเอาไว้ …ผมกลับมายืนหน้ากระจกอยู่แบบนั้น
อย่างเนิ่นนาน
เช้าวันนีแ้ สงแดดส่องทะลุหน้าต่างเข้ามาปลุกผมถึงขอบเตียง หน้าฝนกํา ลังใกล้จะหมดลง แต่ลม
หนาวไม่มีว่ีแววพัดมาให้เห็น กลิ่นหอมโชยมาจากห้องครัวแต่ไกล แม่ฮมั เพลงกราบเท้าย่าโมของคุณสุนารี
ราชสีมาอยูน่ านหลายนาทีแล้ว ย่าพึ่งมีโอกาสได้ออกมานั่งมองท้องฟ้าที่แจ่มใสไม่ก่ีวนั มานี น้ ่ีเอง ผมหวังว่า
ท้องจะคิดถึงรอยยิม้ ของย่าเหมือนที่ผมเป็ น และผมหวังอีกว่าจะได้กินอะไรที่รสจัดจ้านเหมือนกับแสงแรก
ในเช้าวันใหม่ แต่แม่เลือกทําข้าวต้มหม้อใหญ่แทน เพราะแม่บอกว่าคนป่ วยกินอาหารรสจัดไม่ได้ เดี๋ยวท้อง
ไส้จะปั่นป่ วนเอา
‚วันนีค้ รูปา้ พึ่งกลับมาจากโรงพยาบาล…เดี๋ยวแม่จะทําข้าวต้มไปฝาก‛
นับตัง้ แต่ท่ีผมรูข้ า่ ว ผมก็ไม่เจอครูปา้ มาเป็ นเดือ นแล้ว มีหลายเรื่องที่ผมอยากบอกอยากเล่า แต่ก็ไม่
มีโอกาส โรคร้ายมันน่ากลัวและฉลาดเลือก เหมือนมันไม่ใช่การสุ่มเดา แต่จงใจเลือกเฉพาะคนสํา คัญ ๆ ใน
ชีวิต ผมเคยเห็นคนอื่นเป็ นมะเร็งต่อหน้าต่อตามาก็หลายคน แต่ไม่คิดว่าต้องมาเป็ นกับป้าของตัวเอง…เมื่อ
เดือนก่อน ๆ ครู ป้ายังชวนพวกเราไปกินข้าวมื อ้ ใหญ่กนั พร้อมหน้าพร้อมตาอยู่เลย แต่เดือนที่แล้วผมกลับ
ต้องมานั่ง ภาวนาให้ครู ป้ารอดชี วิ ต ความตายมันหุนหั นพลันแล่นและผมอยากให้เรื่องนี ้เป็ นเรื่องร้า ย
สุดท้ายที่ผมเจอ…ครัง้ นีเ้ ราได้คนที่รกั กลับคืนมาจากความตาย แต่ครัง้ หน้าเราอาจสูญเสียคนรักสักคนไป
จริง ๆ
พ่อ แม่และเพื่อนบ้านที่อยู่ในละแวกเดียวกันต่างหอบหุม้ เอาของไปฝากครูปา้ กันยกใหญ่ บางคนก็
ร้องห่ม ร้องไห้ดว้ ยความดีใจ บางคนก็ จับดูข้อไม้ข้อมื อ ดูเท้าของครู ป้า แล้วบอกว่าเนื ้อหนัง ยัง เต่ง ตึง
เหมือนเดิมไม่เปลี่ยน แม้ตอนอยู่บา้ นผมคิดคํา พูดไว้ในหัวอยู่หลายประโยคที่อยากจะบอกอยากจะเล่า แต่
พอมาเจอจริง ๆ ผมก็พดู ไม่ออกเหมือนเดิม ทุกคนพูดแทนไปหมดแล้ว ผมได้แต่ยืนนิ่ง ๆ มองเห็นครูปา้ ยิ ม้
แย้มตอบรับให้กับความอบอุ่นที่ทุกคนมอบให้…แผงยาวางอยู่ในตะกร้าข้าง ๆ เตียง มันวางซ้อนทับกัน
เยอะเสียจนผมนับจํานวนมันไม่หมด ถ้าผมเป็ นคนจัดยาหลังอาหารให้คงเหนื่อยน่าดู พ่อคงจะถนัด เรื่องนี ้
เพราะยาที่ปกู่ ินก็เยอะไม่ตา่ งกัน แต่ผมว่าคนที่ถนัดที่สดุ น่าจะเป็ นลูกชายครูปา้ มากว่า
แล้วครูปา้ หันขึน้ มามองผมแล้วยิม้ ให้…ผมพยักหน้าตอบรับแล้วยิม้ กลับไปอย่างเขินอาย เพียงแค่นี ้
ก็เหมือนผมก็ได้บอกทุกอย่างกับครูปา้ ไปหมดแล้ว
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เมื่อก่อนตอนที่ผมยังเรียนอยู่ชนั้ มัธยม ทุกเช้าที่ไปโรงเรียนผมจะเจอครู ปา้ รดนํา้ ต้นไม้อยู่หน้าบ้าน
เสมอ ครู ป้ายิม้ แย้มให้ทกุ คนที่ผ่านไปผ่านมาตลอด ๆ ผมมักจะเอากับข้าวที่แม่ทาํ ไว้ให้ตอนเช้าไปฝากครู
ป้า เพราะครู ป้าชอบชมว่าแม่ของผมทํา อาหารอร่อยถูกปาก โดยเฉพาะของหวาน และครู ป้าก็ จะให้
ค่าตอบแทนเป็ นเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ กับผมเสมอ ผมอยากปฏิเสธครูปา้ ใจแทบขาด แต่ผมอายมากกว่าที่จะได้
ยืนคุยกับแกนาน ๆ เลยตัดสินใจรับเงินนัน้ ไว้ทกุ ที เพราะครูปา้ เป็ นคนแบบนี ้ ทุกคนในหมู่บา้ นถึงได้รกั และ
เคารพแก…ตอนนีค้ รูปา้ คงรดนํา้ ต้นไม้ไม่ได้ไปอีกนาน แต่ผมเห็นผูช้ ายคนหนึ่งกําลังทําแทนอยู่
‚ยามันเยอะมากเลยเนอะพี่‛ ผมเดินไปถามพี่โซ่ท่ีรดนํา้ ต้นไม้อยูห่ น้าบ้าน
‚ก็คงเกือบ 20 เม็ดแหละมัง้ …ถ้าจําไม่ผิด‛ พี่โซ่ยงั ก้มหน้ารดนํา้ ต้นไม้อยู่
‚ผมดีใจจริง ๆ นะ ที่แม่พ่ีดีขึน้ ‛ ผมพูดแล้วก้มหน้าเงียบ
พี่โซ่ไม่พูดอะไรตอบกลับมา นํา้ ยังไหลลงกระถางต้นไม้ตน้ เดียวอยู่อย่างนั้นจนเจิ่งนองออกมาข้าง
นอก แล้วพี่โซ่ก็ค่อย ๆ หันมายิ ม้ ให้ผม สายยางที่ ถืออยู่ก็หลุดจากมือลงไปกองบนพื น้ พี่โซ่ยกแขนขวา
ขึน้ มากอดคอผมเอาไว้แน่น แล้วดันไหล่ขึ น้ มากระแทกอกผมอยู่ 2-3 ที ผมรู ท้ นั ทีว่าพวกเรากลับมาเป็ น
เหมือนเดิมอย่างแน่นอน…คราวที่แล้วผมมองหน้าที่โซ่ไม่เห็นเพราะสายฝนมันมากระทบแว่นตา แต่คราวนี ้
ผมมองหน้าพี่โซ่ไม่เห็นเพราะมัวแต่กม้ หน้ายิม้ แก้มฉีก ไม่ยอมมองขึน้ มาข้างบนเสียที
‚เออน่า…พี่รู‛้
แล้วพี่โซ่ก็หยิบสายยางขึน้ มารดนํา้ ต้นไม้ต่อ พี่โซ่บอกกับผมว่าไม่ได้โกรธผมเลยแม้แต่นอ้ ย ความ
จริงที่ผมพูดมามันถูกหมดทุกอย่าง ผมพูดออกมาแบบนัน้ คงเพราะเป็ นห่วงครูปา้ จริง ๆ แต่ผมได้แต่ส่ายหัว
แล้วบอกว่าผมเองมากกว่าที่เ ป็ นคนผิด …ไม่รูท้ าํ ไมทุกครัง้ ที่คนเราทะเลาะจะต้องมองเห็นแต่ขอ้ ดีของ
ตัวเองและโยนข้อเสียให้คนอื่น แต่พอจากกันออกไปไกล ได้ตกตะกอนอยู่กับความรู ส้ ึกของตัวเองจริง ๆ
ความผิดของตัวเองจะแดงชัดเจนขึน้ เรื่อย ๆ ไม่เหมือนก่อนหน้า
ครัง้ นีเ้ หมือนผมได้เรียนรู อ้ ะไรหลาย ๆ อย่างเกี่ยวกับตัวเอง ความตายมันฉับพลันเหมือนโทสะ แต่
ชีวิตหลังจากผ่านพ้นความตายมาแล้วมันสวยงาม ผมอยากลองเป็ นคนจัดยาให้ปแทนพ่
ู่
อบ้างสักวัน และ
แก้วที่แตกแล้วมันสามารถต่อให้สนิทกลับมาเป็ นเหมื อนเดิมได้เสมอ ผมบันทึกเรื่องทัง้ หมดไว้ในความทรง
จําประจําเดือน
‚อย่าห่วงพี่เลย…ห่วงหว่องมันดีกว่า‛
พี่โซ่หนั มาบอกผมขณะที่รดนํา้ ต้นไม้แถวสุดท้าย
‚ทําไม‛
ผมถามด้วยความสงสัย
‚คืนนัน้ หว่องร้องไห้…หว่องมันไม่เคยเห็นพวกเราทะเลาะกันมาก่อน‛
แล้วพี่โซ่ก็หวั เราะขึน้
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ผมได้แต่สา่ ยหัว ‚ผมไม่นา่ พูดออกไปแบบนัน้ เลย…หว่องคงเกลียดผม‛
‚ไม่จริงหรอก หว่องกลัวโดนเกลียดมากกว่า‛
พี่โซ่หนั มายิม้ ให้
‚แล้วนี่รดนํา้ ต้นไม้เสร็จหรือยัง‛
ผมหันไปถามอีกครัง้
‚ทําไมเหรอ‛
‚ว่าจะให้พาไปหาหว่องมันหน่อยน่ะ‛
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เสียงกระซิบให้ดอกไม้
ตัง้ แต่จาํ ความได้ผมมีเพื่อนสนิทจริง ๆ เพียงไม่ก่ีคน คนแรกอยู่ตอนอนุบาล 3 เขาชื่อสุทีป จันทร์ธร
แต่ผมจําหน้าเขาไม่ได้แล้ว คนถัดมาอายุมากกว่าผม 5 ปี ผมไม่เคยเห็นเขาตัดผมทรงไหนเลยนอกจาก
ทรงสกินเฮด ผิวของเขาขาวเหมือนหยวกกล้วย แต่ตาดํา ขลิบ เขากําลังนั่งหัวเราะอย่างบ้าคลั่งอยู่ตรงหน้า
ผมห่างไปไม่ก่ีเมตร และคนสุดท้ายอายุนอ้ ยกว่าผม 5 ปี ผมพึ่งรูจ้ กั เขาได้ไม่นาน แต่เหมือนเราเคยสนิทกัน
มาก่อน ผมของเขาเส้นดํายาวสลวยเหมือนผมของผูห้ ญิง เขาพูดเก่งมากและเป็ นที่รกั ของทุก ๆ คน ตอนนี ้
เขากําลังนั่งเล่ามุกตลกให้พ่ีชายที่อายุห่างจากเขา 5 ปี และ 10 ปี ฟั งอยู่ เพื่อนสนิท 2 คนล่าสุดกําลังนั่ง
หัวเราะกันอย่างสนุกสนาน แต่ผมกําลังมีความสุข
‚ผมไม่คอ่ ยมีเพื่อนเท่าไหร่เลย…วัน ๆ ก็อยูแ่ ต่ท่ีบา้ นกับตา‛ หว่องเปิ ดประเด็นใหม่ในการพูดคุย
‚แล้วพวกพี่มีเพื่อนกันเยอะไหม‛
‚พี่ก็ไม่คอ่ ยมีเพื่อน…อยูท่ ่ีทาํ งานก็มีแต่รุน่ พ่อ รุน่ แม่เต็มไปหมดเลย พวกแกเอ็นดูพ่ีเหมือนลูกเหมือน
หลาน‛ พี่โซ่หนั ไปตอบ
‚ต้องมีรุน่ เดียวกันกับพี่บา้ งแหละน่า‛ หว่องคาดคัน้
‚ส่วนมากเป็ นผูห้ ญิง แต่พ่ีไม่อยากเป็ นแค่เพื่อน ฮ่า ๆ‛ แล้วทัง้ คูก่ ็หวั เราะขึน้ มาอีกครัง้
‚แล้วพี่ละ่ ‛
หว่องหันมาถามผม ผมได้แต่ยิม้ และส่ายหน้า
‚เถอะน่า…บอกมาหน่อยนะ‛
‚งัน้ พวกเรา 3 คนก็คงจะเหมือนกัน‛ ผมตอบออกไป
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ทุกเย็นวันศุกร์พวกเราจะใช้เวลามานั่งคุยสังสรรค์กนั ตามประสาหนุ่ม ๆ ผมมักจะห่อกับข้าวฝี มือแม่
มาให้ทกุ คนได้กินด้วยกัน ตาธรจะดีใจที่สดุ เพราะไม่ตอ้ งทํา กับข้าวในเย็นวันนัน้ วันนีพ้ ่ีโซ่พดู เรื่องที่ทาํ งาน
ให้ฟังและพูดเรื่องที่แม่ของแกชอบบ่นว่าปวดหลังบ่อย ๆ แม้จะไปซือ้ ยามากินมันก็ไม่ช่วยบรรเทามากนัก …
น้อยครัง้ มากที่ผมจะเห็นครู ปา้ ป่ วย เพราะแกเป็ นคนรักสุขภาพและชอบลุกมารดนํา้ ต้นไม้ตอนเช้าบ่อย ๆ
ผมเลยแนะนําให้พ่ีโซ่พาครูปา้ ไปตรวจภายใน แต่หว่องบอกว่าพี่โซ่ควรนวดหลังให้แม่ตวั เองบ้างสักครัง้ …ดู
เหมือนวันนีต้ าธรจะอยากมานั่งกินข้าวกับพวกเราด้วย เพราะตาแกแดงกํ่า ไปด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ท่ีด่ืมมา
ตลอดทัง้ วัน คนแก่มกั จะชอบเล่าเรื่องอดีตให้ฟัง ยกเว้นปู่ กับย่าที่บา้ นของผม เพราะแกจํา อดีตตัวเองไม่ได้
แล้ว
‚เมื่อก่อนน่ะ…พวกเอ็งเคยเล่นด้วยกันบ่อย ๆ บ้านเราไม่มีสนามเด็กเล่นเหมือนที่อ่ืน ๆ เขา ถ้าไม่ยิง
นกตกปลา พวกเอ็งก็ไปเล่นนํา้ แถวบึงหลังหมู่บา้ นนู่น…ตาชอบไปหาปลาแถวนัน้ บ่อย ๆ เมื่อก่อนปลามัน
ชุกชุมมาก…ไอ้หลานรักตามันเกลียดนํา้ มาก แต่ก็ดนั ไปกับพวกพี่ ๆ มันคงกลัวไม่มีเพื่อนเล่นเหมือนกับเด็ก
คนอื่น ๆ ตาหว่า นแหไป หันมามองพวกเองไป กลัวจะพากันเล่นพิเรนทร์จนจมนํา้ บางวันตาก็ไม่ได้ปลา
กลับมาสักตัวเดียว‛
หว่องทําหน้าบึง้ แล้วส่ายหัวไปมา แต่ตลอดทัง้ วันที่ผา่ นมา ผมว่าเรื่องเล่าเรื่องนีต้ ลกที่สดุ แล้ว
หลายวันมานีท้ ่ีผมไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลย ทุกอย่างยังคงดําเนินไปเหมือนปกติ ฝนตกในวันที่
ผมเศร้า ลมหนาวพัดมาเวลาเหงา กลายเป็ นผมที่ฝังตัวอยู่ในห้องหลายคืนแล้ว ในหัวของผมรอแค่เสียง
ข้อความโทรศัพท์ตอบกลับมา พอได้คยุ กับเธอแล้วทําให้ผมใจชืน้ ขึน้ มาก แต่พอผมออกจากห้องทุกอย่างก็
มืดมน ผมไม่อยากออกไปฟั งเสียงก่นด่าหยาบคายนั่นอีกแล้ว แผลเป็ นของพ่อค่อย ๆ เพิ่มขึน้ ทีละแห่ง ข้าว
ของเครื่องใช้ตอ้ งอยู่ห่างมือห่างเท้าพ่อเวลาเมาเสมอ ปู่ กับย่าทํา ตัวงอแงเหมือนกับเด็กอายุ 5 ขวบไม่มีผิด
ผมไม่เ คยเห็น คนเฒ่าคนแก่บ ้านไหนดื ้อดึง เท่า นี ม้ าก่อ น ถ้า ผมอยู่ในห้อ งนี ้ ผมเป็ น อิส ระ แต่มันแคบ
เกินไป…ผมอยากเป็ นอิสระจริง ๆ อยูข่ า้ งนอกนั่น แต่ผมทําไม่เคยได้
บางที…ผมคงต้องรอเพียงให้มนั ถึงเย็นวันศุกร์อีกครัง้ หนึ่ง
เธอบอกให้ผมเลิกสูบบุหรี่ เพราะบ้านผมมีคนแก่อยู่เยอะและมันไม่ดีตอ่ สุขภาพ ผมเถียงเธอไปว่าปู่
กับย่าแข็งแรงกว่าคนแก่รุ่นเดียวกันเป็ นไหน ๆ แต่เธอก็บอกกลับมาว่าคนที่บา้ นของเธอเป็ นมะเร็งปอด
เพราะสูบบุหรี่ 20 มวนต่อวัน แต่ผมสูบบุหรี่แค่ 2 มวนต่อวัน และผมก็ไม่เคยกลัวโรคมะเร็ง …เมื่อก่อนที่เรา
อยู่ดว้ ยกัน เธอจะยึดซองบุหรี่ของผมไว้กับตัวเอง เธอจะไม่ยอมให้ผมจูบกับเธอถ้ายังมีกลิ่นบุหรี่ติดอยู่ท่ี
ปาก แต่ย่งิ ห้ามเหมือนยิ่งยุ ผมยั่วโมโหเธอด้วยการกระโดดเข้าไปกอดเธอเอาไว้แน่น ผมค่อย ๆ ทําท่ายียวน
เหมือนจะจูบปากเธอใกล้ ๆ เธอทัง้ ดิน้ ทัง้ ผลักหัวผมออก ไม่นานผมก็ปล่อยเธอออกจากอ้อมแขนและเราก็
หัวเราะกันเสียงดัง …เธอคงหมั่นเขี ย้ วที่ผมหัวเราะเยาะในความหวังดีของเธอ แต่ผมรักนํา้ เสียงหงุดหงิด
นั่น…ผมดือ้ ด้านยิ่งกว่าปู่ เสียอีก
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ถ้าเลิกสูบบุหรี่ ผมคงไม่มีเรื่องให้เธอบ่น ผมอยากฟั งเสียงบ่นของเธอทุกวัน …แล้วบุหรี่ในซองถูก
หยิบขึน้ มาจุดไฟ
‚เธอบอกผมว่า ผมอาจตายเพราะมะเร็งปอดได้‛ ผมหันไปคุยกับพี่โซ่
‚งัน้ ทําไมไม่เลิก‛ พี่โซ่ตอบ
‚ผมบอก…ผมไม่กลัวมะเร็ง‛ แล้วผมก็หวั เราะ
‚ไม่จริงหรอก…เราทุกคนกลัวตายกันทัง้ นัน้ แหละ‛ พี่โซ่สา่ ยหน้า
‚เคยนึกถึงพิษสุราเรือ้ รังไหม‛ ผมตัง้ คําถาม
‚ก็ไม่‛ พี่โซ่ทาํ หน้างง
‚งัน้ พี่ก็ไม่กลัวความตาย‛ ผมตอบ
‚ผมสูบบุหรี่ แต่ไม่กลัวเป็ นมะเร็ง พี่ด่ืมเหล้า แต่ไม่เคยนึกถึงพิษสุร าเรือ้ รังเลย แต่ทาํ ไมคนที่เขารัก
สุขภาพ ไม่เคยสูบบุหรี่ ไม่เคยแม้แต่ด่ืมเหล้า เขากลัวตายยิ่งกลัวพวกเรา…ทัง้ ที่ผมกับพี่ยืนอยู่ใกล้ความ
ตายยิ่งกว่า‛ ผมตัง้ ข้อสงสัย
‚คงเป็ นเพราะความตายมันเลือกแต่คนดี ๆ‛
คืนนีผ้ มผิดคําสัญญากับเธอ ผมหยิบบุหรี่มวนที่ 3 ขึน้ มาสูบ นิว้ ชีก้ บั นิว้ กลางค่อย ๆ พลิกมวนบุหรี่
ไปมาอย่างช้า ๆ มือซ้ายผมเรียบเนียนไร้ริ ว้ รอย บางทีผมอยากมีรอยแผลเป็ นอีกสักแห่งบนหลังมือ มัน
น่าจะเหมาะกับกลิ่นบุหรี่ท่ีคละคลุง้ อยู่ท่ วั มือทั้งสองข้าง เวลาเห็นก้นบุหรี่ท่ีถกู ทิง้ ลงพืน้ เหมือนผมเห็นคุณ
ตํารวจหมายเลข 623 อยู่ในส่วนหนึ่งของตัวเอง อาจเป็ นเพราะเราชอบการสูบบุหรี่เหมือนกัน ผมอ่อนไหว
กว่าคุณเชาเป็ นไหน ๆ ทุกครัง้ ที่กลิ่นบุหรี่ลอยออกจากจมูก บางทีผมอยากจะโดนนอกใจบ้างเป็ นครัง้ คราว
รสชาติของความเจ็บปวดกับบุหรี่อะไรมันจะหนักหนาสาหัสเสียยิ่งกว่ากัน เวลาผมสูบบุหรี่ผมไม่คิดถึง
ความตาย แต่ควันยิ่งเยอะเท่าไหร่…ผมยิ่งเหงามากขึน้ ทุกที
แล้วพี่โซ่ก็ทกั มา…ครู ปา้ ปวดหลังหนักมากจนนอนไม่หลับ ตอนแรกมันคงเหมือนกับทุกครัง้ ที่กินยา
แล้วมันจะดีขนึ ้ แต่ครัง้ นีม้ นั หนักหนายิ่งกว่าครัง้ ไหน ๆ ตัวของครูปา้ บิดไปบิดมาอย่างทุรนทุรายจนพี่โซ่ตอ้ ง
พาครูปา้ ไปหาหมออย่างเร่งด่วน ตอนนีพ้ ่ีโซ่กบั ลุงกําลังรอผลตรวจอยู่หน้าห้อง ผมได้แต่ภาวนาให้ครูปา้ ไม่
เป็ นอะไรมาก แม้ตอนนี ค้ รูปา้ อยู่ในความดูแลของหมอ แต่คนที่นอนไม่หลับตลอดทั้งคืนนีแ้ ทนน่าจะเป็ นพี่
โซ่มากกว่า
แล้วฝนเลือกที่จะตกเช้านี ้ แต่ผมจําไม่ได้ว่าฝนมันเริ่มตกตั้งแต่ตอนไหน ปู่ ไม่ออกไปทํา สวนที่หน้า
บ้านเหมือนทุก ๆ วัน เพราะพ่อคงสั่งห้ามเอาไว้ เห็นได้จากนํา้ ที่เจิ่งนอนไปทั่วบริเวณแล้ว ท้องฟ้ามันร้องไห้
หนักยิ่งกว่าทุกวัน ดีแล้วที่ยา่ ยังนอนหลับอยูใ่ นห้อง ไม่มีเสียงก่นด่าจากพ่ออีกต่อไป มีเพียงแก้วเหล้าเล็ก ๆ
กับบุหรี่หนึ่งซองที่อยู่ขา้ งกายพ่อ พ่อนั่งแกว่งเปลไปมาอย่างเหม่อลอยเหมือนคนไม่มีสติ อยู่กับเนือ้ กับตัว
แม่เองก็ทิง้ กระทะไว้ทงั้ ที่ยงั ผัดข้าวไม่เสร็จ สายตาของแม่มองออกไปนอกหน้าต่างนั่น …ก่อนหน้านีผ้ มตื่น
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ลืมตาขึน้ มาพร้อมกับความเกลียดชังบ้านหลังนี ้ แต่ตอนนีม้ นั เปลี่ยนไป ผมเริ่มรูส้ ึกสงสาร…บ้านหลังนีม้ นั
เศร้ายิ่งกว่าบุหรี่ท่ีผมสูบ
แม่หนั กลับมามองหน้าผมไม่พูดอะไร สายตาของแม่กลั้นนํา้ ตาเอาไว้เกือบไม่อยู่…ผมกําลังจะปริ
ปากถาม แต่แม่คว้าตัวผมไปกอดเอาไว้แน่น
‚ครูปา้ ตรวจเจอมะเร็งในมดลูกระยะที่ 3 ตอนนีก้ าํ ลังเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน อาการเป็ นตาย
เท่ากัน‛
สิน้ เสียงพูดของแม่ หูผมก็ไม่ได้ยินอะไรอีกเลย…ในใจผมเริ่มนับวินาทีแรกที่ฝนตกลงมาอีกครัง้
เมื่อวานนีเ้ หมือนความตายอยู่ห่างผมไกลไปเป็ นพันกิโลเมตร แต่ตอนนี ม้ นั ยืนเยาะเย้ยอยู่ตรงหน้า
ผมไม่เข้าใจเหตุผลที่มะเร็ง เลือกใครสักคน เป็ นเพราะแม่ไม่ทาํ อาหารอร่อย ๆ ไปฝากครู ป้าหรือเปล่า หรือ
เพราะพ่อเอาแต่สบถด่าพ่อตัวเองจนทําให้ปา้ เครียดหนักและเป็ นมะเร็งในที่สดุ เพราะปู่ กับย่าดือ้ ด้านกับแก
มากเกินไปหรือเปล่า เพราะผมไม่มี อะไรเป็ นชิน้ เป็ นอันให้ครูปา้ ได้ภูมิใจ หรือเพราะพี่โซ่ไม่เคยนวดหลังให้
แม่ตวั เองเลยสักครัง้ …ไม่มีอะไรสมเหตุสมผลเลยสักอย่าง ถ้าครูปา้ สูบบุหรี่และดื่มเหล้าเหมือนกับผมก็พอ
เข้าใจได้ ผมไม่ได้เป็ นคนดีเหมือนกับครูปา้ …และมะเร็งก็ควรจะเลือกคนอย่างผมมากกว่า
คืนนี ผ้ มข่มตานอนไม่หลับเลย พี่โซ่กับลุงเองก็คงจะเหมือนกัน แม้ผมจะอยากส่งข้อความไปถาม
อาการของครูปา้ ว่าเป็ นอย่างไรบ้าง แต่ผมก็ไม่ทาํ …พี่โซ่คงตอบคําถามเดิม ๆ มาเกือบทัง้ วันแล้ว ผมว่ามัน
ไม่ใช่เรื่องน่ายินดีท่ีตอ้ งเที่ยวตอบใครต่อใครว่าแม่ตวั เองนอนอยู่ในห้องผ่าตัดมาเกือบ 6 ชั่วโมงแล้ว คน
นอกอย่างเรา ๆ คงยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออะไรไม่ได้มาก ผมอยากให้พ่ีโซ่แกนอนพักผ่อนมากกว่า…
เมื่อก่อนตอนเด็ก ๆ ที่ครูปา้ ยังสอนหนังสืออยู่โรงเรียนในเมือง ผมมักจะหอบการบ้านไปทํา อยู่ท่ีบา้ น
พี่โซ่เสมอ ครู ป้าจะเป็ นคนสอนพวกเราทํา การบ้าน พี่โซ่ถนัดวิชาเกี่ยวกับการคํานวณ ส่วนผมถนัดเรื่อง
เขียนอ่าน ผมเคยบอกว่าอยากสอบให้ได้ท่ีหนึ่งเหมือนกับครูป้า แต่แกไม่พดู อะไร ได้แต่ยิ ม้ ออกมาแล้วลูบ
หัวผมด้วยความเอ็นดู แล้วหลังจากนัน้ ครูปา้ ก็จะทําขนมหวานให้พวกเรากินกันอย่างเอร็ดอร่อย พี่โซ่กินไป
เกือบทัง้ หมด แต่ผมกินไปแค่ชิน้ เดียว เพราะผมไม่ชอบของหวาน…ตอนแรกผมคิดที่จะไม่หยิบมากินด้วย
ซํา้ แต่ผมอยากให้ครูปา้ ภูมิใจในตัวผม
จวบจนทุกวันนีท้ ่ีผมจบจากมหาวิทยาลัย ผมยังไม่เคยสอบได้อนั ดับที่หนึ่งแม้แต่ครัง้ เดียว ไม่รูว้ ่าแก
จะภูมิใจหรือผิดหวังในตัวผม แต่เวลาผมแอบมองสายคูน่ ั้นของครูปา้ …ผมมองไม่เห็นความสิน้ หวังที่ส่งมา
หาผมเลยแม้แต่ครัง้ เดียว ครัง้ นีก้ ็เหมือนกัน แต่ผมอยากให้ครูปา้ เก็บความหวังนั้นไว้กบั ตัวเองให้มาก ๆ ถ้า
มีโอกาสผมจะไปหัดทําขนมหวานกับแม่ลองดู แม่ชอบเล่าให้ฟังเสมอว่าครูปา้ ชอบกินขนมหวาน หวังว่าผม
จะได้เห็นสายตาคูน่ นั้ กลับมาสดใสอีกเหมือนเดิม
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เธอไม่ได้บอกให้ผมเลิกสูบบุหรี่ ทุกครัง้ ที่เราอยู่ดว้ ยกันผมจะออกมาสูดควันบุหรี่อยู่ท่ีหน้าระเบียง
เสมอ กลิ่นมันโชยเข้าไปในห้องมากกว่าจะลอยไปในอากาศ ผมเห็นเธอปั ดป้องควันบุหรี่ออกจากจมูก แต่
พอผมเดินเข้าไปเธอก็หยุดทํา เธอโน้ม คอผมลงไปกอดแล้วค่อย ๆ กดจูบลงไปอย่างช้า ๆ กลิ่นบุหรี่ยัง
อบอวลอยูใ่ นปากของผม เธอทําท่าเหมือนจะสําลักอยู่บอ่ ยครัง้ แต่ก็ไม่ยอมผละตัวเองออก…ผมลูบหัวเธอ
แล้วถอนจูบอย่างเบาบาง…ผมรูว้ า่ เธอไม่ชอบกลิ่นบุหรี่ แต่ไม่รูว้ า่ ทําไมเธอยังยอมทํา
ท้องฟ้ามันเว้าวอนให้ผมหยิบบุหรี่ขึน้ มาจุด แต่คืนนีผ้ มไม่อยากสูบมันเลย
เป็ นข่าวดีท่ี พ่ีโซ่ส่งข้อความมาบอกผมว่าผลการผ่าตัดเป็ นไปได้ดว้ ยดี คุณหมอใช้เวลาเกื อบ 12
ชั่วโมง กว่าจะออกมาจากห้องผ่าตัดได้ ผมอยากถามอะไรอีกหลายอย่างมาก ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึน้ แต่
ตอนนีม้ นั 7 โมงเช้าแล้ว ผมเลยบอกให้พ่ีโซ่ไปพักผ่อนเสียก่อน…ผมรู ว้ ่าครูป้าจะผ่านพ้นช่วงเวลานี ไ้ ปได้
แม้ผ มไม่เห็นแววตาของแก แต่ผมรู ้ว่าความหวัง ยังอยู่…และวันนี ย้ ่าก็ออกมานั่งระเบียงอยู่ท่ี หน้าบ้าน
เหมือนเคย…ย่ายิม้ แย้มแจ่มใสกว่าทุกวัน เพราะท้องฟ้ามันกําลังยิม้ ให้พวกเรา
แม่บอกว่าพวกเรายังเข้าไปเยี่ยมครูปา้ ไม่ได้ เพราะผูป้ ่ วยต้องอยู่ในห้องปลอดเชื อ้ จนกว่าจะแน่ใจว่า
อาการทรงตัว และปลอดภัย เสี ย ก่ อ น ตอนนี ้ค งมี เ พี ย งพี่ โ ซ่ แ ละลุ ง พาที่ อ ยู่ติ ด ตามสถานการณ์อ ยู่ ท่ี
โรงพยาบาล อีกไม่นานครูปา้ คงกลับมารักษาตัวอยูบ่ า้ นได้ วันนีแ้ ม่เลยทําอาหารด้วยความสบายใจมากขึน้
ปู่ ก็ดเู หมือนจะรับรูก้ บั ข่าวดีท่ีเกิดขึน้ และยอมไปอาบนํา้ อย่างง่ายดายผิดกับทุกวัน แต่เป็ นพ่อที่ยงั คงนั่งนิ่ง
กับแก้วเหล้าและบุหรี่ซองเดิมอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหน พ่อพลิกฝ่ ามือทั้งสองข้างขึน้ มามองอย่างช้า ๆ ผิวมือ
พ่อหยาบกระด้างเพราะทํางานหนัก รอยแผลเป็ นบนร่างกายยิ่งเด่นชัดขึน้ เมื่อโดดแสงแดดส่อง สายตาพ่อ
เหม่อลอยออกไป…ผมนึกว่าพ่อจะดีใจเสียอีกที่พ่ีสาวปลอดภัย
‚รอยแผลนีผ้ มได้มาเพราะโดนหนามเกี่ยว‛ ผมยื่นแผลเป็ นตรงข้อศอกขวาให้พอ่ ดู
พ่อหันมาทําหน้างงใส่ผมก่อนจะตอบกลับมา ‚ตรงนีพ้ ่อได้มาเพราะโดนพัดลมบาด‛ แล้วพ่อก็ชีใ้ ห้ดู
ที่ขอ้ เท้าซ้าย
‚ไม่ดีใจเหรอที่ครูปา้ กลับมา‛ ผมถาม
‚ก็ดีใจ แค่พอ่ นั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่ อย‛ พ่อหันมาตอบ
‚พ่อว่า…ย่าจะรูไ้ หมว่าลูกสาวตัวเองจะเป็ นมะเร็ง‛
‚ไม่แน่ใจเหมือนกัน พ่อไม่เคยดูดวงกับย่ามาก่อนเลย‛
‚ทําไม‛
‚มือพ่อกระด้างเกินกว่าจะให้ใครเห็น‛ แล้วพ่อก็แบมือทัง้ สองข้างมาให้ผมดู
ผมใช้นิว้ ชีล้ บู ไปทีละจุดอย่างช้า ๆ มือพ่อหยาบกระด้างและแข็งเหมือนกําแพงหิน ผิวเนือ้ ที่เคยเป็ นสี
ชมพูระเรื่อ ตอนนี ม้ นั ปูดโปนเป็ นก้อนแข็ง ๆ สีสม้ ไม่สมํ่าเสมอกัน ผมไม่รูว้ ่าพ่อทํา งานหนักมาตัง้ แต่อายุ
เท่าไหร่ แต่ตลอดชีวติ ที่เหลืออยูผ่ มไม่อยากให้พอ่ ทํามันอีกต่อไปแล้ว
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‚ผมว่าก็ปกติ‛แล้วพ่อหัวเราะออกมา
‚รูไ้ หมว่ามือพ่อเป็ นแบบนี ต้ งั้ แต่เด็ก ๆ แล้ว เมื่อก่อนที่ครอบครัวของพ่อยังอยู่ดว้ ยกัน ทุกเย็นย่ากับ
ครู ป้าจะเป็ นคนทํา อาหารให้พ วกเรากิ น หลัง จากนั้นพวกพ่อและอา ๆ ก็ จะไปเล่นสนุกกันตามประสา
เด็กผูช้ าย แต่ครูปา้ จะต้องไปล้างจานและตากผ้าให้นอ้ ง ๆ ทุกคนเสมอ ตกดึกมาครูปา้ ก็จะอ่านหนังสือถึงตี
2 กว่าจะได้นอนก็เกือบรุง่ เช้า พ่อเคยถามแกว่าให้ช่วยแบ่ งเบาภาระอะไรไหม ครู ปา้ ได้แต่ยิ ม้ และไม่ตอบ
อะไรกลับมา…พ่อเองก็เคยทํางานหนักเหมือนกัน แต่พ่อไม่เคยเห็นใครทํา งานหนักเหมือนครู ป้าเท่านี ม้ า
ก่อนเลย‛
พ่อเงียบไปครูห่ นึ่ง สายตาที่เหม่อลอยแปรเปลี่ยนเป็ นมีความสุข ผมไม่เคยเห็นพ่อชื่นชมพี่สาวตัวเอง
แบบนีม้ าก่อนเลย…พ่อคงคิดถึงวันวานที่ผ่านมา
‚มีอยู่วนั หนึ่งมือพ่อแตกเป็ นแผลขนาดใหญ่กลับมาบ้าน ครูปา้ รีบเอาแอลกอฮอล์มาล้างแผลให้พ่อ
มือพ่อสั่นด้วยความแสบร้อน แต่มือป้าสั่นระริกด้วยความกลัว แกค่อย ๆ เอาผ้าพันแผลมาพันมือพ่อเอาไว้
อย่างทะนุถนอม หลังจากที่พนั แผลที่มือของพ่อเสร็จ มือครูปา้ หายสั่นเป็ นปกติ แต่แกก้มหน้านิ่ง…พ่อถาม
ว่า ‘เป็ นอะไรหรือเปล่า’ แต่ครูปา้ ก้มหน้าร้องไห้อยูอ่ ย่างนัน้ และไม่ตอบอะไรกลับมาอีกเลย‛
แล้วพ่อก็ชีใ้ ห้ดรู อยด้านใหญ่ๆ ที่อยูฝ่ ่ ามือทางขวา แผลเป็ นมันหายไปแล้วเหลือเพียงรอยปูดเล็ก ๆ ที่
โผล่ขึน้ มา แม้ผมจะเข้าใจที่พ่อเล่าเรื่องนีใ้ ห้ฟัง แต่ผมไม่เข้าใจที่ครู ปา้ ร้องไห้ออกมา บางทีอีกไม่ชา้ …ผม
อาจจะเข้าใจก็ได้
หลายวันแล้วที่บา้ นพี่โซ่ไม่มีคนอยู่ แม่ไม่ตอ้ งทํา กับข้าวไปฝากทุกคนเหมือนอย่างที่เคย ไม่มีสตั ว์
เลีย้ งไว้คอยให้อาหาร แต่ตน้ ไม้มนั เหี่ยวเฉาไร้คนเยียวยา วันนี ผ้ มเลยตัดสินใจเป็ นคนขออาสาไปดูแลพวก
มันเอง…ที่บา้ นครูป้าปลูกต้นไม้ไว้หลายชนิดด้วยกัน ทุกเช้าแกจะลุกมารดนํา้ และถามสารทุกข์สุกดิบกับ
ต้นไม้ทกุ ต้น พี่โซ่เคยบอกว่าตัง้ แต่ครูปา้ เกษี ยณออกมา แกก็ใช้ชีวิตอยู่กบั ต้นไม้มากขึน้ บางวันพี่โซ่เห็นแก
ยื นคุยกับต้นไม้อยู่เ ป็ นชั่วโมง…ผมค่อย ๆ รดนํา้ ไปที ละต้นอย่างทะนุถนอม มี ตน้ แก้ว ต้นกุหลาบ ต้น
โป๊ ยเซียน ต้นว่านเศรษฐี ต้นหัวใจทศกัณฐ์ และอีกหลายชนิดที่ ผมไม่รูจ้ กั ชื่อ ในบ้านหลังนี ม้ ีตน้ ไม้อยู่เป็ น
ร้อยต้น บางต้นที่มี กลิ่ นหอมเย้ายวนใจ ทํา ให้ผมก้มลงไปสูดดมอย่างหลงใหล กุหลาบสีขาวกลิ่นหอม
เหมือนกับตัวเธอ…ผมจํามันได้เพราะผมปลูกมันเองกับมือเมื่อเดือนที่แล้ว ถ้าผมคิดถึงเธอผมจะกลับมาหา
กุหลาบต้นนี บ้ ่อย ๆ พอได้สูดกลิ่ นใกล้ ๆ แล้วเหมื อนดอกกุหลาบกํา ลัง กระซิ บบอกรักผมอยู่ ผมกํา ลัง
เคลิบเคลิม้ อยูใ่ นภวังค์ แต่แล้วเสียงรถก็ดงั เข้ามาขัดจังหวะ
พี่โซ่คอ่ ย ๆ เดินลงมาจากรถด้วยอาการเหนื่อยล้า อาจจะเป็ นทั้งอาทิตย์ท่ีแกไม่ได้พกั ผ่อนเลยแม้แต่
นิดเดียว ผมหันไปโบกมือทักทายและยิ ม้ ให้ พี่โซ่เดินมาหาผมอย่างช้า ๆ แกซูบผอมลงอย่างเห็นได้ชดั ไห
ปลาร้าและโหนกแก้มโผล่ขึน้ มาให้เห็น แต่อีกไม่นานพี่โซ่คงจะกลับมากินอิ่มนอนหลับได้ ผมสัญญาว่าจะ
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เอากับข้าวและขนมหวานฝี มือแม่มาฝากบ่อย ๆ ครูปา้ จะกลับมาดูแลต้นไม้พวกนี ใ้ ห้งดงามเหมือนแต่ก่อน
อีกไม่นานทุกอย่างคงจะกลับมาเป็ นเหมือนเดิม
‚มารดนํา้ ต้นไม้ให้แม่เหรอ‛ พี่โซ่ถาม
‚ดอกไม้มนั เหงา…ต้องการคนดูแล‛ ผมหันไปยิม้ ให้
‚แล้วครูปา้ เป็ นไงบ้าง‛ ผมถามคําถามที่อยากรูม้ าตลอด
‚อาการดีขนึ ้ แล้ว แต่ตอนนีต้ อ้ งให้อาหารทางสายยางอยู่ คงต้องรอดูอีกสักอาทิตย์ สองอาทิตย์ว่าจะ
กลับมาฟื ้ นตัวที่บา้ นได้ไหม‛ พี่โซ่อธิบายให้ผมฟั ง
ผมหันไปรดนํา้ ต้นไม้ต่อเหมื อนเดิม สายตาเหลือบไปเห็นซากผีเสื ้อแห้งที่ นอนตายแน่น่ิง อยู่ขา้ ง
กระถางต้นแก้วสารพัดนึก ในใจก็นกึ ไปถึงเรื่องที่เราคุยกันเมื่อคราวก่อน
‚ยังกลัวความตายอยูไ่ หม‛ ผมหันกลับไปถามอีกครัง้
‚คงไม่แล้วแหละ‛ แกหันมาตอบ
‚ทําไม‛
‚กลัวความตายพรากคนที่เรารักไปมากกว่า‛
ผมปล่อยให้พ่ีโซ่เข้าไปเก็บเสื อ้ ผ้าในบ้านใส่กระเป๋ าก่อนที่มนั จะคํ่า ไปกว่านี ้ ยังมีอีกหลายคืนที่พ่ีโซ่
ต้องเหนื่อยแบบนี อ้ ยู่ ส่วนผมยังคงยืนรดนํา้ ต้นไม้อยู่ต่อเหมือนเดิม แสงแดดค่อย ๆ ลับจากขอบฟ้าลงสู่
พืน้ ดิน ต้นกรรณิการ์ตน้ นีท้ าํ ไมมันเหี่ยวเฉากว่าใครเพื่อน ผมรดนํา้ ลงไปอย่างช้า ๆ มันเศร้าที่ผมมาดูแลมัน
ช้าไป หรือเศร้าเพราะคิดถึงใครบางคนกันแน่นะ ผมค่อย ๆ ก้มลงไปสูดกลิ่นหอมของมันเข้าจมูกอย่างทะนุ
ถนอม มือขวาถูกยกขึน้ มาป้องที่ปาก แล้วผมก็กระซิบข้างหูดอกไม้อย่างแผ่วเบา
‚เดี๋ยวอีกหน่อยเจ้าของก็กลับมา‛
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เด็กชายคนสนิท
มีคนบอกว่าเวลาแห่งความสุขมักจะถูกพัดผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่วนั เวลาแห่งความทุกข์มนั จะผ่าน
ไปอย่างเชื่องช้า ผมไม่เคยเชื่อจนกระทั่งได้กลับ มาอยู่บา้ นของตัวเอง เพราะตอนนี ้ผมรู ส้ ึกอยากกลับไป
เรียนหนังสือเหมือนอย่างเดิมอีกครัง้ ครึ่งวันแรกผมหมดเวลาไปกับการเรียน ครึ่งวันที่เหลือผมกลับมานอน
หลับให้เต็มอิ่ม ออกไปเจอคนแปลกหน้าบ้างอาทิตย์ละหนึ่งวัน ชวนพวกเขาพูดคุยในบทสนทนาแปลก ๆ
บางคนที่ชอบผม เราอาจจะได้คยุ กันมากขึน้ แต่บางคนที่ไม่ชอบ เราก็แค่หายหน้าหายตาจากกันไป เพียง
ไม่นานมันก็ผ่านพ้นเดือนไปอย่างง่ายดาย ผมทํา แบบนีจ้ นกระทั่งผ่านมา 4 ปี เพราะตอนนีแ้ ม้แต่เสียงบ่น
ของพ่อไม่ก่ีนาทีในทุก ๆ เช้า ก็รูส้ ึกเหมือนมันยาวนานหลายชั่วโมง ปู่ กับย่าทํา ตัวเหมือนกับเด็กอนุบาลจน
บางครัง้ มันทําให้ผมรูส้ ึกหงุดหงิดใจอย่างบอกไม่ถกู แม่ว่นุ อยู่แต่กบั การทํา อาหาร เหมือนแม่กบั ข้าวให้คน
กิ นทั้ง หมู่บา้ น ผมส่ง ข้อความไปหาเธอทันที ท่ี เ ธอตอบกลับ แต่เ ธอจะส่ง กลับมาหาผมหลัง จากนั้ น 2
ชั่วโมง…ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่องช้าเหมือนโลกมันหยุดหมุน ตอนนีผ้ มอยากเดินทางไปยังดาวมิลเลอร์กบั คูเปอร์
และดอกเตอร์แบรนด์ ถ้าผมเชื่องช้าเหมือนกับคนอื่นบ้าง…บางทีผมอาจมีความสุข
ที่ใคร ๆ นิยามความสุขกับความทุกข์เอาไว้ ผมว่ามันถูกครึ่งหนึ่ง ผิดครึ่งหนึ่ง …วันเวลาแห่งความ
ทุกข์มนั จะอยูก่ บั เราชั่วนิรนั ดร์มากกว่า
ผมหยิบโทรศัพท์ขนึ ้ มากดดูการแจ้งเตือนทุก ๆ 2 นาที มันไม่มีความเคลื่อนไหวมาหลายวันแล้ว การ
แจ้งเตือนล่าสุดบอกให้ผมรูว้ ่าใครบางคนเกิดในเดือนนี เ้ มื่อ 3 วันก่อน ผมอยากบอกใครสักคนว่าผมเคยดู
หนังเรื่อง Eternal Sunshine of the Spotless Mind มาแล้ว 10 รอบ แต่คงไม่มีใครอยากดูเป็ นเพื่อนผม มี
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ใครอยากออกไปท่องเที่ยวเหมือนคุณวอลเตอร์ มิตตี ้ แบบผมไหม…ก็ไม่มี ผมอยากแนะนําเพลงเหตุผลของ
วง Buddhist Holidayให้ใครสักคนฟั ง แต่คงไม่มีใครรู จ้ กั ไม่มีประโยคชวนกินข้าวประโยคไหนเจ็บปวด
เท่ากับในเนือ้ เพลง จะมอบความรัก ของวง YEW อีกแล้ว แต่ก็ไม่มีใครตื่นเต้นกับผมเลยสักคน ไม่มีใคร
สนใจในสิ่งที่ผมเป็ น…ผมดูหนัง ฟั งเพลงคนเดียวมานานเกินกว่าจะจําได้
ตอนนีผ้ มมีเพื่อนในเฟซบุ๊ก 1,115 คน แต่เหมือนไม่มีใครเป็ นเพื่อนผมจริง ๆ เลยสักคน
ผมใช้เวลา 5 นาที 44 วินาที ในการสูบบุหรี่หมด 1 มวน เพราะนั่นเป็ นเวลาที่เพลง 04.00 A.M.ของ
วง Solitude is Bliss จะเริ่มเล่นตัง้ แต่ตน้ จนจบ…เย็นวันศุกร์ ผมรอคอยให้เธอกลับมาจากที่ทาํ งาน มีหลาย
สิ่งอย่างที่ผมเก็บไว้คนเดียวไม่ไหว อกผมแทบจะระเบิดออกมาเป็ นเสี่ยง ๆ แค่ผมต้องเล่าเรื่องแย่ ๆ ให้เธอ
ฟั ง แล้วทุกอย่างมันจะดีขนึ ้ เอง เพราะถ้าเธอบอกว่าเธอชอบหนังทุกเรื่องที่ผมพาไปดู ความทุกข์ใจทัง้ หมดก็
จะสลายหายไป ผมอยากให้เธอเลิกงานตอน 04.00 นาฬิกาของทุกคืนวันศุกร์…แล้วผมจะคุยกับเธอและ
เปิ ดเพลงนีฟ้ ั งคลอเบา ๆ
ตอนนีบ้ หุ รี่เหลือค่อนซอง…คืนนีผ้ มนั่งฟั งเพลงเดิมมาเกือบ 1 ชั่วโมงเต็ม
หลัง จากที่ ไ ด้คุยกับพี่ โ ซ่ เ มื่ อ เดือ นก่ อ น ผมก็ แทบไม่ไ ด้สร้า งปฏิ สัม พัน ธ์กับ ใครต่อ ใครอี ก เลย…
เมื่อก่อนเราทัง้ คู่สนิทกันมาก เพราะผมเป็ นเด็กตัวเล็ก ผอมแห้งแรงน้อย มีแต่ หนังติดกระดูก ดังนั้นจึงไม่
แปลกที่ผมจะถูกรังแกจากพวกเด็กจิ๊ก โก๋ท่ีอยู่แถวละแวกบ้านบ่อย ๆ สิ่งที่ทาํ ได้คือ ผมต้องให้พ่ีชายที่อายุ
มากกว่าผม 5 ปี เป็ นคนออกหน้าให้และเด็กแถวนั้นก็จะกลัวจนหัวหด ผมเคยถามพี่โซ่ว่า ‘ทํายังไงให้เด็ก
พวกนัน้ มันกลัวจนวิ่งหนีไปแบบนัน้ ’ พี่โซ่บอกกับว่าให้ทาํ เป็ นใจดีสเู้ สือเข้าไว้ ‘จ้องเขาไปในดวงตาของพวก
มัน ทําให้มนั รูว้ า่ พวกเราไม่กลัว…ถ้ามันเข้ามา…พวกเราจะซัดมันให้หน้าหงาย’
ไม่รูเ้ หมือนกันว่าถ้าพวกนัน้ กระโจนเข้ามาใส่จริง ๆ พี่โซ่จะทําเหมือนอย่างที่พดู หรือเปล่า แต่ผมรูส้ ึก
อุน่ ใจมากเวลายืนอยูข่ า้ งหลังพี่โซ่
‚มาเล่นที่บา้ นกับแม่ก็ได้ เดี๋ยวทํากับข้าวกินเย็นนีด้ ว้ ยกัน‛
ผมก็ได้แต่บอกปัดไป เพราะยังไม่คอ่ ยกล้ามากเท่าไหร่
‚ไปดื่มเหล้าบ้านตาธรกันไหม แกเป็ นคนตลกมาก‛
ไม่เอาดีกว่า…ผมกินเหล้ากับคนแก่ไม่คอ่ ยถนัดสักเท่าไหร่
‚เดี๋ยวพี่พาไปรูจ้ กั เพื่อนใหม่…รูจ้ กั หว่องไหม‛
หว่องคือใคร…ผมไม่รูจ้ กั เลย
แม้เมื่อก่อนพวกเราจะสนิทกันมากก็ตาม แต่ตอนนีผ้ มโตขึน้ และขีอ้ ายหนักกว่าเก่าหลายเท่า ทุกครัง้
ที่พ่ีโซ่ชวนผมออกไปข้างนอกด้วยกัน มักจะโดนผมปฏิเสธตลอด อาจเป็ นเพราะทุกวันนี ไ้ ม่มีใครตามมารัง
ควานผมเหมือนตอนเด็ก ๆ แล้ว หรืออาจเป็ นเพราะผมเริ่มมองโลกคนละมุมกับพี่โซ่ เพราะผมไม่ค่อยเห็น
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ด้วยเท่าไหร่ท่ีแกเอาแต่ขลุกอยู่กบั พวกเด็ก ๆ วัยรุน่ แถวบ้าน ไม่รูว้ ่าพวกนั้นจะพาพี่โซ่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติดหรือเปล่า ครูปา้ ชอบมาบ่นให้แม่ของผมฟั งบ่อย ๆ ว่าพี่โซ่ไม่ยอมโตเป็ นผูใ้ หญ่เสียที พี่โซ่เป็ นหนุ่มใหญ่
วัย 28 กะรัต แต่ตอนนี ผ้ มมองพี่ชายตรงหน้าเหมือนพวกเด็กจิก๊ โก๋วยั รุน่ แถวบ้านที่จอ้ งทํา ร้ายผมเมื่อตอน
เป็ นเด็ก
ผมไม่ได้คยุ กับใครในครอบครัวเลยสักคน ยกเว้นตอนถามแม่ว่ากิ นข้าวกับอะไรในทุก ๆ เช้าแค่นนั้
พ่อจะเมาทุกครัง้ หลังพาปู่ ไปอาบนํา้ เสร็จ เท้าของพ่อคงเต็มไปด้วยรอยแผลเป็ น เพราะพ่อเตะทุกอย่างที่
ขวางหน้าเสมอ ส่วนแม่ปิ ดปากเงี ยบไม่พูดอะไรเลย ผมไม่รูว้ ่าแม่เป็ นแบบนี ้ม านานแค่ไ หน แต่ตลอด
ระยะเวลาที่กลับมาอยู่บา้ น ผมไม่เคยเห็นแม่ออกหน้าแทนพวกเราเลยสักครัง้ …บ่ายวันนีก้ ็เหมือนเช่นทุก
วัน แม่น่งั ทําขนมอยู่เหมือนเดิม ในมือแม่คอ่ ย ๆ ปั้นขนมบัวลอยเป็ นลูกกลม ๆ วางใส่บนถาด บัวลอยกลม
สวยเหมือนกันทุกลูก แม้มือแม่จะสั่นไปด้วยความกลัว โชคดีท่ีปกัู่ บย่าไม่รูจ้ กั ความกลัวอีกต่อไปแล้ว พ่อจึง
ไม่สามารถเข้าไปบั่นทอนจิตใจของพวกแกได้ นับว่ายังเป็ นโชคดีท่ีผมไม่เห็นรอยฟกชํา้ บนร่างกายแม่ แต่ถา้
วันนีพ้ ่อเลือกที่จะอาละวาดขึน้ มาอีกครัง้ หนึ่ง ผมเองนี่แหละที่จะจ้องเข้าไปในดวงตาของพ่อ …บอกว่าผม
ไม่กลัว…ถ้าพ่อคิดจะทําอะไร…ผมก็จะซัดพ่อให้หน้าหงายเหมือนกัน
โซ่รถจักรยานมันตกอยู่ ผมเกลียดสนิมเขรอะ ๆ ที่เปื ้อนมือเวลาหยิบมันขึน้ มา แม่บอกให้ผมเอาขนม
บัวลอยไข่เต่าไปฝากครูป้า คงเพราะเห็นผมขลุกตัวอยู่แต่ ในห้องมาหลายอาทิตย์แล้ว ตอนนี พ้ ่อนอนหลับ
อยูท่ ่ีเปลหน้าบ้านด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ ผมอยากไปเจอป้ากับพี่โซ่ แต่ท่ีผมอิดออดเพราะผมต้องออกไป
เจอคนแปลกหน้าคนอื่ นข้างนอกนั่น ระหว่างที่หยิบโซ่รถจักรยานขึ น้ มาใส่ ในใจผมบอกกับแม่ว่า ‘ถ้า
จักรยานโซ่ตกกลางทาง…ผมจะโยนมันทิง้ อย่างไม่ใยดีเหมือนที่พ่อทํา แล้วผมจะเดินลับหายไป ไม่กลับมา
อีกบ้านอีกเลย’
ช่วงเย็นแบบนี เ้ ด็ก ๆ ออกมาวิ่งเล่นกันอยู่หน้าบ้านอย่างบ้าคลั่ง หมู่บา้ นผมเหมือนมีประชากรเด็ก
มากกว่าผูใ้ หญ่ 2 เท่าตัว เพราะผมไม่เคยเห็นใครออกมาดูแลลูกหลานของตัวเองบ้างเลย ผมกลัวจะเกิด
เรื่องเลวร้ายขึน้ ถ้ามีรถราที่ว่ิงไม่ดตู าม้าตาเรือมาทางนี ้ และผมก็ไม่ชอบเด็ก พวกเด็กมันดื อ้ และเรียกร้อง
ความสนใจ ถ้าในมือผมไม่ถือถ้วยบัวลอยไข่เต่าของแม่เอาไว้ ผมจะจอดรถจักรยานและเดินไปขู่ว่ารถตูจ้ บั
เด็กดือ้ กําลังจะมาจับพวกแกไปเป็ นตัวประกัน พ่อเคยขู่ผมแบบนี บ้ อ่ ย ๆ ตอนเป็ นเด็ก แต่สมัยนี ค้ งไม่มีเด็ก
ที่ไหนเชื่อเรื่องเหลวไหลทํานองนีแ้ ล้ว ผมส่ายหน้าอย่างหัวเสียแล้วปั่ นจักรยานต่อไปอย่างช้า ๆ ตาธรกํา ลัง
นั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านอย่างสบายใจ บางครัง้ ก็ตะโกนเสียงดังโหวกเหวกโวยวายออกมาไม่เป็ นภาษา ผม
ยังไม่เคยเห็นแกออกไปทํางานทําการบ้างเลย วัน ๆ เอาแต่น่ งั กินเหล้าแล้วก็หัวเราะเป็ นบ้าเป็ นหลัง ทําตัว
เป็ นตัวตลกให้พวกเด็ก ๆ นั่งขํา ผมจําได้วา่ แกมีหลานชายอยู่คนหนึ่ง แต่ผมไม่รูจ้ กั ว่าเป็ นใคร…ทําไมไม่มา
ดูแลตาตัวเองบ้างเลย
‚เฮ้ย! จะไปไหนล่ะพ่อหนุม่ ‛ ตาธรหันมาถามผมเหมือนที่ถามทุกคนที่ผา่ นไปผ่านมา
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ผมไม่ตอบอะไรแกเลยสักคํา เอาแต่กม้ หน้าก้มตาปั่ นจักรยานต่อ …ในใจภาวนาอยากให้โซ่มนั ตกลง
มาจริง ๆ
ครูปา้ ยืนรดนํา้ ต้นไม้อยู่หน้าบ้านเหมือนทุกวัน ผมสีนาํ้ ตาลยาวสลวยลงมาถึงกลางหลังรับกับเสือ้ สี
ครีมที่แกใส่ในวันนีไ้ ด้ดี ผมยื่นถ้วยบัวลอยไข่เต่าให้ครูปา้ อย่ างช้า ๆ นี่เป็ นครัง้ แรกที่ผมยิม้ ได้ในรอบหลาย
วัน ตอนแรกผมอยากจะถามคําถามที่เรียบง่ายที่สดุ ที่คนเราจะใช้ทกั ทายกันว่า ‘สบายดีไหม’ แต่ผมไม่คอ่ ย
กล้าคุยกับครูปา้ มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ผมเลยตัง้ ท่าจะหันหลังกลับบ้าน
‚แม่ทาํ มากฝากเหรอ‛ ผมพยักหน้าตอบรับ แล้วชะโงกหัวเข้าไปดูในบ้านของแก
‚โซ่กาํ ลังปลูกต้นไม้อยู่ เห็นบ่นหาเราบ่อย ๆ นูน่ พวกนัน้ กําลังวุน่ กันอยูห่ ลังบ้านตอนนี‛้
ในบรรดาสวนต้นไม้ท่ีปลูกอยู่ในบ้านครู ป้า ผมชอบดอกกุหลาบขาวมากที่สุด เพราะเวลาผมมอง
แล้วทําให้คิดถึงเธอ ยิ่งเวลาผมสูดกลิ่นเข้าไปให้ลึกเต็มปอด เหมือนความหอมมันไปเจือจางนิโคตินอย่าง
ช้า ๆ แม้ผมจะชอบสูบบุหรี่ แต่ผมชอบกลิ่นหอมของกุหลาบขาวมากกว่า เวลาได้กลิ่นแล้วเหมือนเธออยู่
ใกล้กบั ผมเข้ามา…ผมรักกลิ่นหอมของเธอ และชื่อเธอเหมือนกับดอกกุหลาบ
ผมรู จ้ ักผู้ชายคนที่ ตัดสกิ นเฮดผิ วขาวคนนั้น เหงื่ อโชก ๆ แบบนั้นทํา ให้ผมคิดถึง เวลาพ่อทํา งาน
กลางแจ้งในทุก ๆ วัน ถ้าพ่อไม่ติดเรื่องกินเหล้า ผมว่าพ่อเป็ นคนขยันคนหนึ่งเลย ผูช้ ายคนที่อยู่ขา้ งหน้า
กําลังยกจอบขึน้ เหนือบ่า พร้อมสับลงไปบนพืน้ ดินที่พรมไปด้วยนํา้ ชุม่ ๆ นั่นอย่างทะมัดทะแมง แต่ผชู้ ายอีก
คนผมไม่รูจ้ กั เลย อาจจะคุน้ หน้าคาดตากันมาก่อน แต่ผมก็ยังจําไม่ได้อยู่ดี…ผูช้ ายคนที่ผมยาวลงมาถึง
หัวไหล่เหมือนเด็กวัยรุ ่นแถวบ้านที่พ่ีโซ่มกั จะคบหา แม้หน้าตาจะหล่อเหลาเอาการ แต่ท่าทางไม่ค่อยน่า
ไว้วางใจ เด็กผูช้ ายคนนัน้ กําลังนั่งวุ่นนับต้นไม้ท่ีวางเรียงรายอยู่เกือบ 30 ต้น ผมว่าผูช้ ายคนที่ 2 นีน้ ่าจะ
อายุนอ้ ยกว่าพี่โซ่และผม
‚อ้าว! ไปไงมาไง‛ พี่โซ่หนั ขึน้ มาทักทายผม
ผมยกมือขึน้ ไปสวัสดี ‚พอดีเอาของหวานมาฝากน่ะ…วันนีแ้ ม่ทาํ บัวลอยไข่เต่า‛
‚พอดีเลย…เหนื่อย ๆ แบบนีไ้ ด้กินของหวานก็คงดี‛ พี่โซ่หนั มาทําท่าทําทางดีอกดีใจ
‚เอ้อ! นี่หว่องนะ…ที่พ่ีอยากให้รูจ้ กั กันไง‛ แล้วพี่โซ่ก็ชีไ้ ปทางหว่อง
‚สวัสดีครับพี่‛ แล้วหว่องก็หนั มายิม้ แป้นให้ผม ผมรับไหว้และก็สง่ ยิม้ ให้ไปเล็กน้อย
เสียดายที่ผมไม่คอ่ ยเป็ นคนช่างพูดมากเท่าไหร่ หว่องเป็ นเด็กผูช้ ายอายุราว ๆ 18-19 ปี ผมดําขลิบ
ยาวลงมาถึงกลาง ที่หว่องผมยาวแบบนี ้ ผมเดาว่าหว่องคงไม่ได้เรียนหนังสือ หรือไม่ก็เลิกเรียนกลางคัน
ท่าทางดูเหมือนจะไม่เป็ นมิตรตอนผมเห็นทีแรก แต่หว่องสนุกสนานและชอบพูดจายิงมุกใส่ พ่ีโซ่ตลอด บาง
มุมเวลาที่หว่องยิม้ คล้ายกับตาธรหัวเราะเวลาเมาเหมือนกัน บางทีอาจเป็ นเด็กผูช้ ายคนนีแ้ หละที่พ่ีโซ่สนิท
ด้วยมากที่สดุ แต่ผมไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนัน้ สักเท่าไหร่…ตอนแรกผมจะขอตัวกลับบ้าน แต่คิดไปคิดมาอีก
ที…ผมยังอยากให้กลิ่นดอกกุหลาบขาวอยู่ตดิ จมูกแบบนีน้ าน ๆ
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‚มา…เหลืออะไรอีกบ้าง‛ ผมพูดพลางเดินเข้าไปจับด้ามจอบที่วางอยูข่ า้ ง ๆ
พี่โซ่กับหว่องปลูกต้นไม้ไปทัง้ หมดรวมกัน 23 ต้น ส่วนผมปลูกต้นไม้ไปได้แค่ 4 ต้นเท่านัน้ เอง แต่
หนึ่งในนัน้ เป็ นดอกกุหลาบขาวต้นใหญ่ ผมหวังว่ามันจะผลิดอกออกผลสวยงามเหมือนเพื่อน ๆ ของมัน
ว่าง ๆ ผมจะกลับมาเยี่ยมชมผลงานชิน้ โบแดงชิน้ นีบ้ อ่ ย ๆ ถ้าผมได้มีโอกาสลงไปหาเธอที่กรุงเทพฯ ผมจะ
ขอถือวิสาสะขโมยไปฝากเธอสักหนึ่งดอก…พี่โซ่กบั หว่องคะยัน้ คะยอให้ผมไปนั่งเล่นที่บา้ นตาธรหลังจาก
ปลูกต้นไม้เสร็จ ผมส่ายหน้าไม่เอาด้วย เพราะเมื่ อตอนที่ข่ีรถจักรยานผ่านมา ผมทํา เสียมารยาทกับแก
เอาไว้ เลยไม่อยากกลับไปให้ขายขีห้ น้าตัวเอง พี่โซ่กับหว่องหันมาหัวเราะให้ผมกันใหญ่ แล้วหว่องก็ตอบ
คําถามให้ผมกระจ่างในความจริง
‚ก็ผมเป็ นหลานตาธรน่ะพี่‛
หว่องจัดแจงหาที่กินข้าวให้พวกเรากินกันในเย็นวันนี ้ มันเป็ นชัน้ ปูนเตีย้ ๆ ที่อยู่ติดกับผนังหน้าบ้าน
ในขณะที่พ่ีโซ่เดินเข้าไปทํา อาหารอยู่ท่ีครัวหลังบ้า นกับตาธร ผมสังเกตเห็นว่ากระเบื อ้ งที่บา้ นตาธรสีไม่
เหมือนกัน ตอนแรกผมว่าจะถามหว่อง แต่ผมยังเก้ ๆ กัง ๆ ไม่คนุ้ ที่สกั เท่าไหร่ เลยคิดว่าไม่ปริปากออกไปจะ
ดีกว่า ผมนึกว่าเวลาตาธรเมาจะเป็ นตาแก่น่ารํา คาญเหมือนกับคนอื่น ๆ ที่ผมเคยเห็น แต่แกเมาแล้วน่ารัก
หัวเราะเฮฮา ไม่เหมือนพ่อของผมเลยแม้แต่นอ้ ย พี่โซ่เป็ นคนเลี ย้ งเบียร์พวกเรา เพราะเห็นว่าเหนื่อยจาก
การปลูกต้นไม้มาตัง้ แต่ช่วงบ่าย นอกจากนี ย้ งั มีขา้ วเหนียวส้มตํา แกงไตปลาจากครูปา้ และบัวลอยไข่เต่า
ของแม่ผม…ผมไม่ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวคนอื่นแบบนีม้ านานมากแล้ว เสียงหัวเราะมัน
ดังลั่น ไม่เงียบหงอยเหมือนตอนที่น่ งั กินอยู่บา้ นตัวเอง นอกจากหว่องจะอายุละอ่อนกว่าทุกคนแล้ว คอ
ของหว่องก็อ่อนไม่ต่างกัน ผมไม่ค่อยได้คยุ กับใครมากนัก จึงอยากนั่งเงี ยบ ๆ ฟั งคนที่เขาสนิทกันคุยกัน
ดีกว่า…ผมเลือกนั่งตรงที่กระเบือ้ งมันสีไม่เหมือนใคร
‚ผมจําพี่ได้ครับ…พี่พ่งึ กลับมาอยูบ่ า้ นใช่ไหม‛ หว่องหันมาถามผม
ผมพยักหน้าตอบรับ
‚ก็วา่ อยู…
่ ทําไมพี่หน้าตาคุน้ ๆ‛
ตัวหว่องเอนไปเอนมาเหมือนพัดลม
‚ผมน่ะ…เป็ นนักเลงตัง้ แต่เด็ก ๆ เลยนะ…พี่โซ่ชอบพาผมไปหาเรื่อง…พวกจิก๊ โก๋แถวบ้านยายศรี ผม
เด็กกว่ามันตัง้ 5 ปี ‛
ผมหันไปมองหน้าพี่โซ่ แล้วหลุดขําเบา ๆ
‚แต่มีอยู่ครัง้ หนึ่ง พี่น่ะ พี่ใช่ไหมที่โดนพวกมันรังแก…ตอนนัน้ พี่ตวั ผอม ๆ ผมนี่อย่างฟู แถมใส่แว่น
เหมือนตอนนีด้ ว้ ย‛
ผมจําไม่ได้จริง ๆ เลยหันไปหาพี่โซ่ แล้วแกก็พยักหน้ากลับมา
‚แล้วเป็ นยังไงต่อ‛ ผมอยากรูเ้ รื่องราวที่เกิดขึน้
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‚ทุกทีถา้ พี่โซ่มา พวกมันจะวิ่งหนี…แต่วนั นัน้ มันดันพาลูกพี่มาด้วยน่ะสิ‛
‚แล้วทําไงทีนี‛้ ผมถามต่อด้วยความสงสัย
‚ผมก็ท่องเอาไว้ในใจว่า…จ้องเขาไปในดวงตาของพวกมัน ทํา ให้มนั รูว้ ่าพวกเราไม่กลัว…ถ้ามันเข้า
มา…พวกเราจะซัดมันให้หน้าหงาย‛
แล้วหว่องยกแก้วขึน้ มากระดกจนหมด
‚สรุปวันนัน้ เป็ นไง‛ ผมเริ่มสนุกกับเรื่องที่หว่องเล่า
‚ก็เละน่ะสิ…ผมวิ่งเข้าไปซัดพวกนั้นก่อนเพื่อนเลย…แก้มผมชํา้ เป็ นอาทิตย์…ส่วนพี่ แว่นข้างซ้าย
แตก…หนักหน่อยก็พ่ีโซ่…แขนหัก…ต้องได้เข้าเฝื อกอยูโ่ รงพยาบาลหลายเดือน‛
ผมหันไปทําหน้าไม่อยากเชื่อใส่พ่ีโซ่ แต่พ่ีโซ่น่งั ขํา
‚มา!! ไปกัน‛ ผมพูดขึน้ เสียงดัง
‚ไปไหน‛ หว่องหันมาถาม
‚ไปอัดหน้าพวกแม่งให้หงายเงิบไปเลย‛ แล้วผมก็หวั เราะออกมา
‚ผมจะซัดมันให้เหมือนกับเบียร์แก้วนีเ้ ลย‛
แล้วพวกเราก็ทงั้ 3 คนก็ชนแก้วฉลองกับเรื่องราวของวันวานอยู่พกั ใหญ่ หว่องเมาหนักและหลับฟุบ
ลงตรงนัน้ จนพี่โซ่ตอ้ งพาน้องไปเข้านอน ผมมองตามเข้าไปในบ้าน…คิดในใจเสมอว่า ผมไม่ลงั เลใจอีกเลย
ถ้าต้องยืนอยูข่ า้ งหลังพี่โซ่อีกครัง้
นี่เป็ นครัง้ แรกที่ผมกลับบ้านดึกสุดตัง้ แต่กลับมาอยู่ท่ีน่ี อาจเป็ นเพราะผมไม่เคยได้ออกไปไหนเลย
ด้วยส่วนหนึ่ง แม่กาํ ลังยืนล้างจานอยูท่ ่ีหอ้ งครัวอย่างเงียบ ๆ ตัง้ แต่กลับมาอยู่บา้ นผมไม่คอ่ ยได้พดู คุยอะไร
กับแม่มากนัก วันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า มีเป็ นหมื่นเป็ นแสนนาทีท่ีผมเลือกจะพูดได้ แต่ผมก็เลือกที่จะ
ไม่พดู
‚วันนีก้ ินข้าวกับอะไร‛ ผมถามแม่ท่ีกาํ ลังก้มล้างจานอยู่
‚ไข่เจียวชะอมกับนํา้ พริกกะปิ นะ่ ไปกินข้าวบ้านครูปา้ มาเหรอ‛ แม่หนั มาถาม
‚บ้านตาธร เบื่อฝี มือแม่แล้ว‛ ผมหันไปยิม้ ให้แม่เบา ๆ และแม่ก็ยิม้ ตอบกลับมา
‚ผมดือ้ หรือเปล่าตอนเด็ก ๆ‛ ผมหันไปถามแม่
‚ไม่คอ่ ยดือ้ มากเท่าไหร่ ลูกไม่คอ่ ยชอบสุงสิงกับใคร‛ แม่พดู ไปยิม้ ไปเหมือนดีใจที่ได้คยุ กันวันนี ้
‚ตอนเด็ก ๆ ผมเคยทําแว่นตาแตกไหม…ถามจริง ๆ‛ ผมอยากรูว้ า่ ที่หว่องพูดเป็ นความจริงไหม
‚เคยสิ…ตอนลูก 12 ปี ‛ แม่พยักหน้า
‚แม่ไม่ดเุ หรอ‛ ผมสงสัย
‚แม่ไม่รูว้ ่าทําไมแว่นตามันถึงแตก ลูกไม่เคยบอก…เลยไม่รูจ้ ะดุขอ้ หาไหนดี‛ ผมไม่รูว้ ่าแม่พูดจริง
หรือพูดเล่น
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‚แต่ตอนนีผ้ มจําได้ละนะ‛ ผมหันไปยักคิว้ ให้แม่
‚แล้วแว่นมันแตกยังไง‛ แม่ยงั คงก้มหน้าก้มตาล้างจานต่อ
‚ความลับ‛ ผมส่ายหน้า
‚แต่แม่รูว้ า่ พี่โซ่แขนหัก เข้าเฝื อกเป็ นเดือนเพราะอะไรแล้วกัน‛ แล้วแม่ก็หนั มายักคิว้ ให้ผม
ตอนนีเ้ ป็ นคืนวันศุกร์ของเดือนสิงหาคม ผมเล่าเรื่องแย่ ๆ ให้เธอฟั งมาหลายอาทิตย์มากเกินไปแล้ว
ทัง้ ที่เธอก็เจอเรื่องเหนื่อยหน่ายมาไม่ตา่ งจากผมเลยแม้แต่นอ้ ย ผมอยากให้เธอผ่อนคลายเหมือนที่ผมได้
กลิ่ น ดอกกุห ลาบขาวในวัน นี ้…ผมเล่า ว่า ตอนเด็ก ผมมี ค าถาประจํา ใจอยู่อ ย่า งหนึ่ง ถ้า ใช้แ ล้ว มัน จะ
ปลอดภัยกับชีวิต แล้วผมยังบอกเธออีกว่า ถ้ามีใครมาจีบเธอ ผมจะซัดมันให้หน้าหงายไปเลย ผมเล่าว่าเมื่อ
อาทิตย์ท่ีแล้วผมอยากโตเป็ นผูใ้ หญ่มากขึน้ แต่ตอนนีไ้ ด้กลับไปเป็ นเด็กมันก็ไม่ได้แย่สกั เท่าไหร่ ผมบอกว่า
ถ้าดอกกุหลาบขาวที่ผมปลูกมันเติบโตขึน้ แสดงว่าความรักของเราจะยั่งยืน แต่ถา้ ดอกกุหลาบขาวมันเหี่ยว
เฉา แสดงว่าความรักของเราจะสูญสลาย
และท้ายที่สดุ ผมบอกกับเธอว่า…ผมมีเพื่อนใหม่แล้วหนึ่งคน

58

เหตุผลของการกลับบ้าน
ผมตื่นลืมตาขึน้ มาในเช้าวันเสาร์แรกของเดือน คนเราจะกลับบ้านได้มีดว้ ยกันหลายเหตุผล เด็ก ๆ
กลับบ้านมาเพื่อกอดพ่อแม่ ทานอาหารอร่อย ๆ และนอนหลับเพื่อการเจริญเติบโต วัยรุ ่นกลับบ้านมาเพื่อ
นอนหลับและออกไปสนุกกับชีวิตต่อ แต่ผใู้ หญ่กลับบ้านมาเพื่อนอนหลับพักผ่อนจริง ๆ ส่วนวัยชราคงกลับ
บ้านมาเพื่อพักผ่อนจากการใช้ชีวิตอันยาวนาน…ผมเป็ นชายหนุ่มอายุ 23 ปี ที่ช่วงวัยคาบเกี่ยวระหว่างจะ
ออกไปสนุกหรือกลับมาพักผ่อน บางทีผมก็คดิ ว่าผมใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยคุม้ เสียจนผมเหมือนชายแก่อายุ
90 ปี แต่บางทีผมก็เหมือนเด็กอายุ 4 ขวบ ผมไม่เคยได้ทาํ อะไรเลยตลอด 4 ปี ท่ีผ่านมา…ผมตื่นลืมตา
ขึน้ มาในเมืองใหญ่ ออกไปทํา หน้าที่ กลับมาพักผ่อนในทุก ๆ วัน และออกไปสนุกกับชีวิตบ้างเป็ นครัง้ เป็ น
คราว ชีวิตผมไม่หวือหวาน่าสนใจเหมือนใครเขา…ตอนนีผ้ มพึ่งกลับมาอยูบ่ า้ นได้แค่ 7 วัน
แม้ผมจะยังหาเหตุผลที่กลับมาอยูบ่ า้ นยังไม่เจอ…แต่หวังว่าไม่นาน ผมจะค้นพบตัวเองในเร็ววัน
ผมเคยไปอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตมาว่า ช่วงระยะเวลา 1 ปี หลัง จากเรียนจบชั้นมัธ ยมหรือจบ
มหาวิทยาลัย เด็กต่างประเทศจะนิยมกลับบ้านมาพักผ่อนเพื่อค้นหาสิ่งที่ตวั เองมีความสุขจริง ๆ อาจเป็ น
การค้นหาสิ่งที่ ช่ืนชอบ อยู่กับตัวเองให้มากขึน้ หรือเรียนรู ช้ ีวิตก่อน หลังจากนั้นพวกเขาจะเริ่มออกจากรัง
และไปทําตามหน้าที่ของตัวเองต่อ…ผมเองก็มีแนวคิดที่ไม่แตกต่างจากนีไ้ ปมากสักเท่าไหร่ แต่ผมยังไม่รูจ้ ะ
เริ่มต้นจากตรงไหนก่อนดี ผมอยากไปเที่ยวให้ครบทั่วทั้งจังหวัดในประเทศ อยากไปทานอาหารในร้าน
อร่อย ๆ อยากทําอาชีพเสริมในสิ่งที่ตวั เองรัก น่าเสียดายที่มนั ไม่มีอาชีพนักดูหนังฟั งเพลง ที่ทาํ ได้คือ ผม
อาจจะแค่อยากนอนดูหนังอยู่บา้ นเฉย ๆ ตลอดทั้งวันทัง้ คืน ไม่รูว้ ่าครอบครัวของผมจะมองมันเป็ นการ
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พักผ่อนหรือเสียเวลาชีวิตไปวัน ๆ แต่ผมก็เลือกจะไม่บอกใครเรื่องนี ้ เพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่คอ่ ยมีใคร
ฟั งผมมากนัก…หรือเป็ นเพราะผมไม่เคยพูด
ผมปิ ดหน้าต่างเว็บไซต์ Gap Year ก่อนจะเปิ ดหน้าต่างเว็บไซต์หางานต่อ
ท้องฟ้าจะคํา รามได้น่ากลัวที่ สุดตอนต้น ฤดูฝ น แต่ผ มไม่เห็น ฝนเลยสักหยดตั้ง แต่เ ริ่ม เข้าเดือ น
กรกฎาคมมา เช้านี ป้ กํู่ าลังนั่งถอนต้นไม้ใบหญ้าอยู่หน้ารัว้ บ้านอย่างเอาเป็ นเอาตาย ผมไม่เคยเห็นใคร
พยายามตัง้ หน้าตัง้ ตาเท่านีม้ าก่อน ตัวของปู่ เปื ้ อนดินเต็มไปหมด เหงื่อไคลหยดจากหน้าไหลอาบแก้มลง
มารวมกันเป็ นหยดนํา้ เล็ ก ๆ อยู่ท่ี ปลายคาง แม้ต อนเช้า อากาศกํา ลัง เย็ นสบาย แต่ปู่ กํา ลัง ทํา ตัวเอง
ลําบาก…พ่อกําลังเดินมาด้วยท่าทางหงุดหงิดอย่างเห็นได้ชดั ในมื อพ่อถือขวดเหล้าที่กินค้างไว้ตั้งแต่เมื่อ
วาน ในนัน้ เหลือเหล้าอยูแ่ ค่คอ่ นขวด ปู่ ยังคงก้มหน้าก้มตาดึงต้นหญ้าแต่ละต้นขึน้ มาอย่างช้า ๆ พ่อใช้แขน
ข้างขวาดึงกระชากปู่ ขนึ ้ มาอย่างแรง ปู่ เซถลาไปตามแรงดึงของแขนที่มีกล้ามเป็ นมัด ๆ ของพ่อ เสียงของปู่
ร้องออกมาจับใจความไม่ได้ แต่ผมว่าปู่ คงจะสบถอะไรบางอย่างออกมาเหมือนที่พ่อเคยพูดบ่อย ๆ แล้วปู่ ก็
ใช้แรงที่มีทั้งหมดสะบัดออกจากมื อของพ่อ …ปู่ ลงไปนั่งถอนต้นหญ้าต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ น้ แต่พ่อ
กําลังโมโหสุดขีด
เปรีย๊ ะ!!! เสียงพ่อโยนขวดเหล้าใส่กบั กํา แพงรัว้ ที่อยู่ขา้ งบ้าน พ่อหายใจฟึ ดฟั ดอยู่ 2-3 ที แล้วก็เดิน
จากไปโดยไม่หนั หลังกลับ
สีแดงของพ่อมาจากเลือดทีไหลอาบข้อมือลงมา แต่สีแดงของปู่ มาจากรอยชํา้ ที่โดนบีบเมื่อครู ่
ส่วนย่ายังนั่งอยู่ท่ีมา้ โยกตรงระเบียงหน้าบ้านไม่ไปไหน สายตาของย่าเหม่อลอยออกไปบนท้องฟ้า
นั่น…ผมเกลียดท้องฟ้า เพราะมันว่างเปล่าไร้ประโยชน์ ย่าเอาแต่มองขึน้ ไปข้างบนนั่นแล้วยิม้ เหมือนคนไม่
มีสติ ผมอยากให้ย่าลองมองลงมาข้างล่างนี่ ว่ามันมีอะไรเกิดขึน้ มองไปที่พ่อกับปู่ พวกเขาปฏิบตั ิต่อกัน
เหมือนไม่ใช่พ่อกับลูก ย่าจะได้เห็นความเป็ นไปในครอบครัวพวกเราว่ามันแย่มากแค่ไหน…ผมอยากให้ย่า
เป็ นเหมือนเมื่อก่อน ตอนที่ย่าจําทุกอย่างได้ ย่าคงจะทํา ตัวมีประโยชน์กว่านี ้ ถ้ามาปรามลูกชายกับสามี
ตัวเองได้ หรือย่าจะออกไปดูดวงมั่ว ๆ อะไรนั่นของแกข้างนอกก็ยงั ดีกว่าที่เป็ นอยู่ตอนนี ้ อย่างน้อยก็ไม่ตอ้ ง
มาดูอะไรบั่นทอนจิตใจเหมือนผม…ตอนเด็ก ๆ ผมไม่น่าจะเชื่อเรื่องลายมือบ้าบอนั่นเลย จนป่ านนี ม้ นั ก็ยงั
ไม่มีอะไรจริง ถ้าเป็ นไปได้วนั พรุง่ นีผ้ มอยากให้ฝนตกลงมาแรง ๆ พ่อและปู่ จะได้แยกออกจากกันโดยไม่ตอ้ ง
ลงไม้ลงมือ ส่วนย่าก็จะไม่ได้มานั่งเหม่อลอยอยูม่ า้ โยกหน้าระเบียงบ้านเหมือนคนไร้สติแบบนีอ้ ีก
ส่วนแม่ทาํ กับข้าวอยู่ในครัวเหมือนเดิม หูแม่ยงั ดีกว่าปู่ กับย่าอยู่มาก แต่แม่ทาํ เหมือนไม่ได้ยินเสียง
ทะเลาะกัน ตาแม่ก็ยัง มองเห็นชัดเจน แต่ม องข้ามความรุ นแรงที่ เกิ ดขึ น้ แม่เฉยเมยกับสิ่ ง ที่ เกิ ดขึ น้ ใน
ครอบครัวเราตลอดหลายปี ท่ีผา่ นมาได้อย่างไร แม่สนใจแต่มือ้ อาหารในแต่ละวันว่ามันจะออกมาอร่อยมาก
แค่ไหน…ผมอยากถามคําถามหลายอย่างกับแม่เหลือเกิ น ปู่ กับย่าเป็ นโรคห่าเหวอะไร ทํา ไมไม่เหมือนกับ
คนแก่บา้ นคนอื่นเขา พ่ออายุเกิ นมาครึ่งชีวิตแล้ว แต่ทาํ ไมยังทําตัวเหมือนวัยรุ ่นเลือดร้อนตลอดเวลา แล้ว
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แม่มีอะไรติดอยู่ท่ีปาก ทําไมไม่ยอมพูดอะไรออกมาสักอย่าง ทําไมครอบครัวเราต้องมาเจออะไรแบบนี …
้
ทําไมต้องเป็ นผมทุกที
ปกติบนโต๊ะอาหารยามเย็นจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและบทสนทนาของทุกคนในบ้าน ทุกคนจะ
เล่าเรื่องที่ผ่านมาตลอดทั้งวันให้กันและกันฟั ง แต่โต๊ะอาหารยามเย็นของผมมันเต็มไปด้วยความอึมครึม
ทุกคนปิ ดปากเงียบไม่พดู ไม่จา นอกจากเสียงช้อนที่กระทบกับจานข้าว ผมก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลย…ผม
คิดถึงตัวเองเมื่ออาทิตย์ก่อน ๆ ตอนที่อยูม่ หาวิทยาลัย แม้ผมกินข้าวคนเดียวทุกวัน แต่อาหารอร่อยถูกปาก
และผมมีความสุขทุกครัง้ …ตอนนีผ้ มได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว อาหารวางอยู่เต็มโต๊ะ แต่
ทําไมผมทุกข์ทรมาน
ช่วงเวลาที่ผมพอจะมีความสุขได้มนั ช่างน้อยนิดเหลือเกิน เพราะหลังจากเรียนจบเธอไม่ได้ตัง้ ใจจะ
กลับบ้านมาพักผ่อนเหมือนกับผม โชคดีท่ีทางบริษัทของเธอที่เคยฝึ กงานตอนปี 4 ขอซือ้ ตัวเธอไปทันที
หลังจากเธอเรียนจบ ตอนนีเ้ ธออายุมากกว่าผม 2 ปี และมีหน้าที่การงานรองรับ ตอนแรกผมดีใจกับอนาคต
อันสวยหรูของเธอ เธอกลายเป็ นหน้าครอบครัวเต็ม ตัวแล้ว เพราะสูญเสียคุณพ่อไปตัง้ แต่ยงั เด็ก แต่ผมเป็ น
ตัวอะไรก็ ไ ม่รู ้ ผมยัง หางานทํา ไม่ไ ด้ตลอดระยะเวลาที่ ก ลับมาอยู่บา้ น ที่ บอกกับตัวเองว่า ผมอยากใช้
ระยะเวลาช่วง 1 ปี ในการพักผ่อน บางที มนั อาจจะเป็ นข้ออ้างให้กบั คนขี แ้ พ้อย่างผมไม่ลงมือทํา อะไรสัก
อย่างเฉย ๆ ก็ได้…ตอนนี เ้ ธออยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิ โลเมตร ผมมี สิทธิ์ ได้คุยกับเธอไม่เกิ นวันละ 3-4
ประโยค ผมขอร้องอ้อนวอนให้เธออยู่กับผมให้นานกว่าเดิมในเวลาที่ผมอ่อนแอแบบนี ้ เธอพยายาม แต่
หน้าที่การงานต้องมาก่อน ผมเห็นแก่ตวั และโกรธเธอเป็ นฟื นเป็ นไฟ ผมบอกเธอว่า ‘งัน้ เราก็คยุ กันแค่คืนวัน
ศุกร์ก็พอ’ ผมยื่นคําขาดแบบนัน้ ไป เธอเหมือนจะไม่ยอม แต่พอเห็นอาการโกรธของผมแล้วเธอก็ไม่ปริปาก
อะไร…บางทีผมอาจซึมซับนิสยั ของพ่อเข้าสูต่ วั เองทีละนิด ๆ
ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าผมโกรธจริงหรือเปล่า หรือบางทีผมแค่อยากใช้เวลาที่เหลือคุยกับใครอีก
คน
ในโทรศัพท์ของผมมีรูปในอัลบัม้ อยู่ทงั้ หมด 1,942 รูป เพลงที่ฟังล่าสุดคือเพลง 04.00 A.M. ของวง
Solitude is Bliss ผมได้ฟังครัง้ แรกตอนที่อยูก่ บั เธอในห้องเมื่อเดือนที่แล้ว บนหน้าเฟซบุ๊กไม่มีอะไรน่าสนใจ
เลย ผมตัดพ้อชีวิตไปเมื่อ 2 วันที่แล้ว แต่ไม่มีใครมาแสดงความคิดเห็น อันที่จริงไม่มีใครให้ความสํา คัญกับ
ชีวิตของผมมานานมากแล้ว ทุกคนดูมีความสุขกับชีวิตในแบบของตัวเอง บางคนนอนกับผูห้ ญิงอีกคนบน
เตียง แต่ก็ยงั มีเวลาไปโพสต์บอกรักผูห้ ญิงอีกคนปานจะกลืนกิน บางคนโพสต์ดีใจที่สอบติดมหาวิทยาลัย
สักแห่ง ผมเองก็เคยสอบติดและเรียนมาจนจบ แต่ผมไม่ได้ดีใจอะไรออกนอกหน้านอกตามากขนาดนี ้ บาง
คนมัวแต่โพสต์รูปเงิ นเดือนเดือนแรกที่หามาได้ดว้ ยนํา้ พักนํา้ แรง ผมว่าเขาควรตัง้ หน้าตัง้ ตาทํางานอย่าง
เต็มที่ ดีกว่า แค่นั้นพวกเขายังไม่ประสบความสํา เร็จในชีวิตเลยแม้แต่นิดเดียว…ผมเบือนหน้า หนี ให้กับ
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ความสุขจอมปลอม ชีวิตพวกเขาไม่ต่างจากผม แค่เขาเลือกแสดงออกในด้านที่ดี ๆ กันเท่านั้น ผมพิมพ์
ข้อความสุดท้ายลงไป มันเป็ นประโยคสัน้ ๆ แต่ครอบคลุมความรู ส้ ึกทัง้ หมดของผม ผมก็กดโพสต์ลงหน้า
ไทม์ไลน์…หวังว่าโพสต์นีจ้ ะเป็ นการเคลื่อนไหวสุดท้ายของผม
‘ชีวิตแม่งบัดซบ’
คงไม่มีใครมาแสดงความคิดเห็นเหมือนเช่นเคย…เพราะผมตัง้ ค่าการมองเห็นแค่ผมคนเดียว
พี่โซ่ยงั คงทักข้อความมาหาผมบ่อย ๆ ตัง้ แต่ได้ยินข่าวว่าผมกลับมาบ้านตัง้ แต่อาทิตย์ท่ีแล้ว แกบอก
ให้ผมไปกินข้าวที่บา้ นกับครู ป้าและลุงพาด้วยกัน แต่ผมบอกว่า ‘ผมไม่สบาย…ขอตัวพักผ่อนสักอาทิตย์
ก่อน’ ผมออกไปใช้ชีวิตและแสร้งปั้นหน้าว่ามีความสุขไม่ได้ ผมไม่อยากเดินออกไปข้างนอกนั่นแล้วเห็นว่าพี่
โซ่ทาํ ตัวเหมือนเด็กอมมือไปวัน ๆ เหมือนที่ปา้ เคยพูดเรื่องนีใ้ ห้แม่ฟังบ่อย ๆ แล้วผมก็ได้ยิน ผมอยากให้พ่ีโซ่
หาแฟนเป็ นตัวเป็ นตนสักที จะได้ไม่ตอ้ งไปมั่วสุมกับพวกเด็กขี ย้ าแถวบ้านแบบนัน้ พวกนีม้ นั อันตราย ไม่รู ้
วันดีคืนดีพวกมันอาจจะพาไปทําในสิ่งที่เลวร้ายก็ได้ ผมอยากแนะนําข้อนีใ้ ห้พ่ีโซ่มาก แต่คงไม่มีใครฟั งเด็ก
อายุ 23 ที่ยงั ไม่มีอะไรเป็ นของตัวเองสักเท่าไหร่ ถ้าวันนี พ้ ่ีโซ่ส่งข้อความทักมาหาผมอีก ผมจะตอบกลับไป
ว่าขอเวลาพักผ่อนสักเดือนหนึ่ง
ทุกเช้าวันอังคารและบ่ายของวันพฤหัสเธอจะทักมาหาผมตลอด ช่วงนีเ้ ธอจะเล่าเรื่องที่มหาวิทยาลัย
ให้ฟัง บอกว่ามีใครคนอื่นเข้ามาหาเธอ แต่เธอไม่สนใจและจะซื่อสัตย์กบั ผมตลอดไป ผมรูจ้ กั กับเธอไม่นาน
มากนัก เลยไม่รูว้ ่าเธอพูดจริงหรือแค่เอาใจ แต่หวั ใจของผมตอนนี ม้ นั เลื่อนลอย ไม่ได้ฟังเรื่องเล่าของเธอ
เลยแม้แ ต่น้อ ย…ผมมี เ รื่องเครี ยดแทบทุกวัน แต่ไ ม่ยอมเล่าให้เธอฟั ง แม้แต่นิ ดเดี ยว เธอเป็ นผู้ห ญิ ง ที่
สมบูรณ์แบบเกินกว่าจะฟั งเรื่องแย่ ๆ ของผม ครอบครัวของเราห่างไกลกันลิบลับและผมไม่อยากให้เธอมา
จมปลักอยูก่ บั ผม…บางทีผมอยากให้เธอลองคุยกับผูช้ ายคนอื่นดู
ผมคิดผิดไปที่บอกเธอไปอย่างนัน้ …ผมอยากคุยกับเธอทุก ๆ วันเหมือนอย่างเดิม แต่ไม่ใช่เธอคนที่
อยูใ่ นวันอังคารและวันพฤหัสบดี
คืนนีผ้ มกําลังลูบไล้หน้าตัวเองในกระจกบานใหญ่ หัวของผมฟูเหมือนกองหญ้าที่ปถอนทิ
ู่
ง้ ไว้หน้า
บ้าน หูของผมกางออกเหมือนปี ศาจ เวลาสวมแว่นตาผมเหมือนเด็ กเอ๋อที่ถกู รังแกบ่อย ๆ ตอนเด็ก ผมถอด
แว่นตาออกอย่างเชื่องช้า เงาในกระจกมันมืดมัวจนมองไม่เห็นว่าเป็ นใคร เวลาผมมองแสงไฟมันเห็นสลัว ๆ
เป็ นวงกลมดวงใหญ่ เหมือนตาผมมืดบอดไปชั่วขณะ ผมมองเธอไม่ชดั เวลามีเซ็กส์กนั ตอนกลางคืน แต่แว่น
ของผมมันทําให้เธอจูบลําบาก ผมเลยยอมถอดมันออกมา แม้ผมจะอยากเห็นเธอมากแค่ไหน ร่างกายของ
ผมซูบผอมเหลือแต่หนังหุม้ กระดูก รอยแผลเป็ นมันเป็ นจุดด่าง ๆ ไปทั่วร่างกายจนผมไม่กล้าถอดเสื อ้ เวลา
อยู่กับคนหมู่มาก นั่นอาจเป็ นเหตุผลที่ทาํ ให้ผมชอบใส่แค่เสื อ้ กล้ามและกางเกงในเวลาผมอยู่ตวั คนเดียว
มือของผมไม่หยาบกระด้าง แต่มนั เหลืองและเต็มไปด้วยกลิ่นบุหรี่ ผมเหมือนไอ้พิการคนหนึ่งที่ทาํ อะไรก็ไม่
ประสบความสําเร็จ…ผมค่อย ๆ หยิบแว่นตากลับมาใส่ดงั เดิม
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ยิ่งผมมองเห็นตัวเองชัดมากขึน้ เท่าไหร่…ผมยิ่งสมเพชตัวเองมากขึน้ เท่านัน้
บุหรี่อีกมวนถูกหยิบขึน้ มาสูบ ผมผ่อนลมหายใจเข้าอย่างช้า ๆ พยายามสูดควันบุหรี่เข้าไปให้เต็ม
ปอด กลัน้ หายใจเอาไว้ให้ได้นานที่สดุ ปากผมเม้มเแน่นไม่ให้มีอากาศเล็ดลอดออกมา จมูกผมค่อยพ่นควัน
ออกมาอย่างช้า ๆ ควันบุหรี่ลอยจางหายไปบนอากาศ แต่จิตใจของผมล่องลอยไปเหนือชัน้ บรรยากาศ คง
ไม่มีส่ิงมีชีวิตไหนในจักรวาลที่ทาํ ให้ผมหายเศร้าได้ ผมไม่อยากรู จ้ กั ผูค้ นอีกต่อไป การสร้างความสัมพันธ์
มันยุ่งยากและทําให้ผมเจ็บปวด แต่เวลาผมสูบบุหรี่มนั ทํา ให้ผมเลิกคิด…แม้ควันบุหรี่จะเป็ นอันตรายต่อ
ร่างกาย ผมก็ยินดี…เพราะบางทีผมก็กาํ ลังเกลียดร่างกายของผมอยูเ่ หมือนกัน
เช้านีฝ้ นตกหนักอย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน อาจเป็ นเพราะผมเคยภาวนาทิง้ เอาไว้ตงั้ แต่อาทิตย์ท่ีแล้ว
หรืออาจเป็ นเพราะหน้าฝนกลับมาจากพักร้อนเสียที ท้องฟ้าคํารามน่ากลัวเหมือนฝนแรกในทุก ๆ ปี เม็ดฝน
ตกลงมากระทบหลังคาเสียงดังเหมื อนฟ้าผ่า ถ้าพ่อโยนขวดเหล้าใส่กาํ แพงอีกครัง้ ผมไม่มีทางรูไ้ ด้เลย แต่
ตอนนีม้ ีส่ิงที่สาํ คัญกว่าเหล้าของพ่อมาก…ผมไม่รูว้ ่าปู่ มองเห็นความอันตรายของพายุท่ีโหมกระหนํ่า หรือ
เปล่า ปู่ จะรูไ้ หมว่าปู่ ไม่มีทางทําสวนตอนนํา้ ท่วมได้
ฝนตกลงมาชําระร่างกายของปู่ จนหนาวสั่น แต่มือของปู่ ก็ยงั คงเต็มไปด้วยโคลนตมที่ปควั
ู่ กขึ น้ มา
ครัง้ แล้วครัง้ เล่า หญ้าที่กองเอาไว้ไหลกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ นํา้ เริ่มท่วมขังจนมิดข้อเท้าของปู่ ที่น่ งั ติด
กับพืน้ ดิน พ่อไม่ทาํ อะไรเหมือนคราวก่อน เอาแต่ยืนนิ่ง ๆ ก้มหน้าสงบสติอารมณ์อยู่อย่างนั้น พ่อคงขว้าง
ขวดเหล้าไปเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว พ่อทําลายข้าวของเป็ นครัง้ ที่ 2 ในรอบ 3 อาทิตย์แล้ว ผมรีบจํา้ อ้าวตากฝน
เข้าไปพยุงตัวปู่ ขึน้ มาอย่างช้า ๆ ตัวของปู่ สั่นเทาไปด้วยความหนาว เท้าทั้งสองข้างจมอยู่ในโคลนลึกเกือบ
ครึ่ง ไม้บรรทัด ผมและปู่ พากันเดิน เข้าบ้า นด้วยความหนาวสั่น และความกลัว แต่พ่อยัง ยื นอยู่ตรงนั้ น
เหมือนเดิม
ท้องฟ้าหน้าฝนมันช่างโหดร้าย…เสียงดังเกิดขึน้ อีกครัง้ แต่พอ่ ไม่มีขวดเหล้าให้ขว้างอีกแล้ว
แม่รีบพาปู่ ไปอาบนํา้ ขณะที่ผมกําลังเช็ดหัวที่เปี ยกโชกอยู่ท่ีริมหน้า ต่างของห้องครัว พ่อยืนอยู่อย่าง
นัน้ มาเกือบ 5 นาทีแล้ว ผมกะว่าจะรออีก 1 นาที ถ้าพ่อยังไม่กลับเข้าบ้าน ผมจะเดินออกไปตามแล้วบอก
กับพ่อว่า ‘ผมไม่เคยเห็นพ่อคนไหนทําตัวเหมือนเด็กขนาดนีม้ าก่อน’
แต่แล้วพ่อก็เดินไปข้างกํา แพงอย่างช้า ๆ เศษแก้วแตกมันกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ พ่อยืนก้ม
มองดูผลงานของตัวเองอย่างเงียบ ๆ แล้วพ่อก็กม้ ลงไปนั่งยอง ๆ กับพื น้ เหมือนที่ปทํู่ า มือพ่อหยิบเศษแก้วที
ละชิน้ อย่างช้า ๆ ใส่ถงุ ดําตรงข้างถังขยะ เสียงฟ้าดังคํารามและฝนโหมกระหนํ่าลงมาแรงกว่าเดิม แต่พ่อยัง
ทําเหมือนไม่ได้ยิน หยดฝนตกลงมาเข้าตาอาจทําให้พ่อมองเห็นไม่ถนัด มือที่จบั เศษแก้วของพ่ออาจไปถูก
ส่วนที่คมกริบ…ผมไม่ได้คยุ กับพ่อเลยตลอดระยะเวลาที่กลับมาอยู่บา้ น แต่ตอนนี ผ้ มอยากตะโกนให้พ่อ
กลับเข้ามาบ้านเสียก่อน
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‚ออกมาทําไม ฝนตกแรงขนาดนี‛้ พ่อหันขึน้ มาจ้องหน้าผมเขม็ง
ผมไม่พูดอะไร เอาแต่กม้ หน้าก้มตาเก็บเศษแก้วที่กองอยู่ขา้ งกํา แพง แต่ในใจผมกําลังตอบคําถาม
ของพ่ออยู่
‘เพราะผมไม่อยากให้มือพ่อมีแผลเป็ นเพิ่มขึน้ ’
คืนนีผ้ มสูบบุหรี่หมดไป 2 มวน มวนแรกหลังจากที่เก็บเศษแก้วแตกที่ขา้ งกํา แพง มวนหลังหมดเมื่อ
สักครู ่นี ้ ผมยื น อยู่ริม หน้าต่า งในห้องนอนของตัว เอง เหม่อมองขึ ้นไปบนท้อ งฟ้า อย่างที่ ย่า เคยทํา ผม
มองเห็นความสิน้ หวังอยู่ขา้ งบนนั่น…หลายคนกลับมาบ้านด้วยเหตุผลที่ต่างกัน เด็ก ๆ นอนหลับพักผ่อน
เพื่อให้รา่ งกายเจริญเติบโต วัยรุน่ นอนหลับเพื่อ ที่จะได้ออกไปสนุกกับชีวิต วัยทํางานต้องการพักผ่อนอย่าง
เป็ นจริงเป็ นจัง และวัยชราต้องการพักผ่อนจากชีวิตทั้งหมด…ผมนึกย้อนถึงเหตุการณ์วนั แรกที่กลับมาอยู่
ที่น่ีใหม่ ๆ ผมเป็ นใคร…ทําไมผมหลับไม่เต็มอิ่มแม้แต่คืนเดียว
บางที…ที่ผมกลับมาอยูบ่ า้ น อาจเพราะผมไม่มีท่ีไป
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ระยะแรกของการพักยาว
ผมตื่นขึน้ มาตอน 04.00 นาฬิกาของเช้าวันศุกร์ ภายใต้ความมืดของห้องนอนสี่เหลี่ยมแคบ ๆ เธอยัง
นอนหลับอยูข่ า้ งกาย ผมค่อย ๆ เลิกผ้าห่มออกทีละนิดอย่างใจเย็นเพื่อไม่ให้เป็ นการรบกวนเธอ แสงไฟส่อง
ลอดกระจกเข้ามาผ่านทางระเบียงห้อง ที่ประจํา ที่ผมออกไปสูบบุหรี่เวลารูส้ ึกเหมือนอยู่ตวั คนเดียวบนโลก
ใบนี ้ ผมเดินออกไปแง้มประตูออกอย่างเงียบเชียบ เวลาโดนนํา้ ฝนประตูท่ีหอ้ งมักจะส่งเสียงดังน่ารํา คาญ
ผมหยิบบุหรี่ออกจากซองขึน้ มาจุดไฟ แสงสีสม้ กลืนกินมวนกระดาษที่ อดั แน่นไปด้วยใบพืชแห้ง ๆ สีนาํ้ ตาล
เข้ม ผมสูดเชือ้ เพลิงเข้าไปเต็มปอดสองข้าง มือซ้ายหยิบโทรศัพท์ขึน้ กดหาเพลงที่เคยฟั งเมื่อก่อน ไม่มีเพลง
ไหนเหมาะกับเวลา 04.00 นาฬิกาของเช้าวันศุกร์กบั บุหรี่ 1 มวนเลย แล้วผมก็เปิ ดไปเจอเพลงเพลงหนึ่งโดย
บังเอิญ มันโผล่มาข้าง ๆ เพลย์ลิสต์ท่ีผมเคยฟั งเป็ นประจํา ผมเปิ ดเพลงต่อสัปดาห์มากกว่าเวลาที่ ผมใช้กิน
ข้าวเสียอีก แต่ไม่รูท้ าํ ไมผมไม่เคยเห็นเพลงนีม้ าก่อนในชีวิต เหมือนผมเป็ นชีวิตที่ถกู เนือ้ เพลงนีเ้ รียบเรียงขึน้
มันเป็ นเพลงของวง Solitude is Bliss ชื่อเพลงว่า 04.00 A.M. ผมฟั งเพลงมาหลายร้อยเพลง แต่เพลงนี ้
ทรมานความรูส้ กึ ผมมากที่สดุ
‘ในวันนีฉ้ ันทรมาน
ในวันนีฉ้ นั คิดถึงเธอ
ในวันนีฉ้ นั ทรมาน
ในวันนีฉ้ นั คิดถึงเธอ
ตีส่ีในเช้าวันศุกร์
ไม่จาํ เป็ นที่ฉนั ต้องครํ่าครวญ
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ในวันนีฉ้ นั คิดถึงเธอ
ในวันนีฉ้ นั คิดถึงเธอ’
ที่ผมทรมานเพราะผมคิดถึงเธอคนที่อยู่ในห้อง ผมคิดถึงเธอคนที่อยู่แสนไกลออกไป…หรือผมคิดถึง
แต่ตวั เอง
ควันบุหรี่สีจางลอยผ่านบานเกล็ ดเข้าไปในห้องอย่างช้า ๆ ผมเห็นเธอลุกมาปั ดป้องควันของมัน
ออกไปจากจมูก เธอทําอย่างแผ่วเบาเพราะกลัวผมจะรูต้ วั เธอมานอนที่น่ีกบั ผมทุกคืนวันพฤหัสบดีและคืน
วันศุกร์ หลังจากนัน้ เราจะคืนอิสระให้กันไป ผมเกรงว่าเธออาจจะแพ้ควันบุหรี่เพราะผม เธอบอบบางเกิน
กว่าที่ฝังตัวอยู่ในห้องกับผูช้ ายแย่ ๆ และกลิ่นบุหรี่เหม็น ๆ แบบนี …
้ ตอนนีท้ อ้ งฟ้าเป็ นสีเทาเหมือนกับควัน
บุหรี่ ผมจะรอจนกว่าฟ้าสว่าง…ยืนรอให้ทอ้ งฟ้าเป็ นสีเดียวกันกับอารมณ์ของผม แล้วผมจะกลับเข้าไปหา
เธอ
ผมเดินเข้าไปในห้องอย่างเงี ยบ ๆ แม้รู ด้ ีว่าเธอตื่นมารอผมนานแล้ว ท้องฟ้าสีสม้ กํา ลังเปลี่ยนมา
แทนที่ควันบุหรี่จาง ๆ เห็นได้จากแสงแรกที่ส่องผ่านริมระเบียงนอกห้องเข้ามา เธอค่อย ๆ โน้มคอผมลงไป
กอดเหมือนอย่างเคย เมื่อคืนจูบของเธอเร่าร้อน แต่ตอนนีม้ นั นิ่มนวลเหลือเกิน กลิ่นบุหรี่คละคลุง้ อยู่ท่ วั ปาก
และจมูกของผม เธอคงได้กลิ่นนี เ้ หมือนกัน แต่เธอไม่แสดงอาการออกมา ผมลูบหัวเธออย่างช้า ๆ ผมเธอ
หอมเหมือนกลิ่นแชมพูกลิ่นหนึ่งที่ผมนึกมันไม่เคยออก แต่มนั ไม่ใช่กลิ่นหอมของดอกกุหลาบ ไม่นานผมก็
ถอนจูบออกมาอย่างแผ่วเบา…อีกไม่ก่ีวนั ผมก็จะอยู่ห่างเธอไปแสนไกล ไม่รูว้ ่าเมื่อไหร่ผมจะได้กลับมาเจอ
เธออีก…แต่ตอนนีข้ อผมกอดเธอเอาไว้ให้เนิ่นนานเท่าที่จะทําได้
‚แล้วเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีก‛ เธอหันมาถาม
‚เดี๋ยวจะกลับมาบ่อย ๆ‛ ผมหันไปยิม้ ให้เธอ
‚แล้วเราจะคุยกันน้อยลงหรือเปล่า‛ เธอทําสีหน้าเว้าวอน
‚เราคงต้องแยกย้ายกันไปทําหน้าที่ พี่คงออกไปหางานทํา …เราก็ตอ้ งเรียนหนังสือ‛ ผมพยายาม
อธิบาย
‚แต่ตารางเรียนเทอมหน้าออกแล้ว …พี่พอจะว่างคุยกันบ้างไหม‛ ว่าแล้วเธอก็ย่ืนตารางเรียนใน
โทรศัพท์ให้ผมดู
‚อาจเป็ นเช้าวันพุธกับเย็นวันพฤหัส‛ ผมบอกเธอไปแบบนัน้
เธอบอกผมว่าขออยู่ต่อ แต่ผมบอกเธอว่าไม่ดีกว่า …แล้วเธอก็กลับไปตอน 07.00 นาฬิกาตรง ผม
อาจเกลียดเวลานีไ้ ปอีกนาน
ผมส่องตัวเองหน้ากระจกเล็กในห้องนํา้ แคบ ๆ หัวของผมฟูกว่าคนปกติท่ วั ไปหลายเท่าตัว คิ ว้ หนา
แต่หนวดสีจาง ผมมีตาสองชัน้ แต่มีลกั ยิม้ ข้างเดียว สายตาผมสั้น -6.00 แต่ผมเลือกใส่แว่นไม่ได้เลือกใส่
คอนแทกเลนส์ มันนิยามตัวผมได้ดีกว่า เสื อ้ ตัวโปรดของผมเป็ นเสื อ้ กล้าม และกางเกงตัวโปรดของผมเป็ น
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กางเกงใน ผมมักจะใส่คกู่ นั เสมอเวลาอยู่ตวั คนเดียวในห้องนอน แผ่นหลังของผมใหญ่และหนา แต่หน้าอก
แคบและลําแขนเรียวเล็ก ผมมีรอยแผลเป็ นอยู่หลายแห่งตามร่างกาย แต่ไม่มีท่ีหลังมือทั้งสองข้าง ขาผม
เรียวลีบมาตัง้ แต่เด็กจนโต ผมเป็ นคนเดินไหล่ตก แต่แหงนหน้ามองฟ้าอยู่ตลอดเวลา…ผมไม่ชอบตัวเอง
เลย แต่ยงั ส่องกระจกอยูท่ กุ วัน
หลายคนบอกว่าผมเป็ นคนขวางโลก ชอบทํา อะไรในสิ่ งที่ ไ ม่เหมื อนชาวบ้านชาวช่องเขา ดูหนัง
ประหลาดและชอบฟั งเพลงแปลก ๆ ตัง้ แต่ท่ีมีคนทักท้วงผมมาแบบนั้น ผมก็ไม่กล้าแนะนําให้ใครฟั งเพลง
หรือดูหนังที่ผมชอบอีกเลย…ยกเว้นเธอคนเดียว ผมไม่รูว้ ่าเธอรูส้ ึกเหมือนคนอื่นหรือเปล่า แต่เธอไม่ได้มีที
ท่ารังเกียจผม ผมเลยรักเธอตรงนี ้ แต่ความแปลกจริง ๆ ของผมก็คือ ผมจํารายละเอียดยิบย่อยได้ดีเกินกว่า
คนทั่วไป ผมตื่นมาพร้อมกับสามารถบรรยายรายละเอียดความฝั นตลอดทั้งคืนได้อย่างแม่นยํา แต่ส่ิง
สําคัญในชีวิตหลัก ๆ ผมจําไม่เคยได้เลย เช่น วันครบรอบ 3 ปี ของผมและเธอ ผมเลยรักปลาทองเพราะมัน
ความจําสัน้ และรักโลมาเพราะมันความจํา ยาว ผมเกลียดอาชีพที่ตอ้ งใช้กาํ ลังอย่างมาก เพราะพ่อผมเคย
ทํามันมาและพ่อปลูกฝั งให้ผมเกลี ยดงานประเภทนี ท้ กุ ชนิดตัง้ แต่เด็ก ผมไม่เชื่อเรื่องโชคชะตาและไม่ชอบ
ดูดวงเหมือนกับย่า คนเราควรกํา หนดชีวิตของตัวเองได้ เพลงโปรดของผมมีอยู่หลายเพลง เช่น เพลงหมด
แก้ว ของวง The Parkinson เพลงเหตุผล ของวง Buddhist Holiday และเพลงล่าสุดที่ผมได้ฟังเมื่อเช้าตอน
ตีส่ีกว่า ๆ ผมปลูกต้นไม้ไม่เก่ง แต่ชอบกลิ่นหอมของดอกไม้…และผมไม่กลัวตาย ถ้าชีวิตนี ต้ อ้ งมีโรคติดตัว
สักหนึ่งโรค ผมอาจจะอยากเป็ นโรคมะเร็ง เพราะผมรักการสูบบุหรี่
ที่จริงผมก็อยากเป็ นเหมือนพวกเขาทุกคน แต่พอผมเป็ นไม่ได้…พวกเขาเลยให้ผมเป็ นอย่างอื่นแทน
อีกไม่ถึงเดือนผมจะถือว่าตัวเองเรียนจบมหาวิทยาลัยอย่างเต็มตัวแล้ว ผมคงต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่ท่ี
บ้าน หางานดี ๆ สักอย่างหนึ่งทํา เพื่อไม่ให้เป็ นขี ป้ ากชาวบ้าน ไม่นานผมจะแต่งงานกับผูห้ ญิงคนที่ผมรัก
เราจะมีลกู ด้วยกัน 2 คน ถ้าคนแรกเป็ นผูช้ าย ผมจะตัง้ ชื่อว่าทอม ถ้าคนที่สองเป็ นผูห้ ญิง ผมจะตัง้ ชื่อว่า
เมิรฟ์ เหมือนตัวละครในหนังที่ผมชื่นชอบ พ่อแม่คงดีใจที่จะได้เห็นผมเป็ นฝั่ งเป็ นฝาเสียที หวังว่าพี่โซ่จะได้
แต่งงานก่อนผม เพราะแกอายุเกือบ 30 ปี และผมยังไม่เคยเห็นผูห้ ญิงในชีวิตของแกเลย ผมอยากกลับไป
เห็นรอยยิม้ อ่อนหวานของครูป้า อยากรู ว้ ่าแกจะภูมิใจหรือเปล่าที่ผมก้าวขึ น้ มาได้อีกหนึ่งขัน้ บันได ผมไม่
อยากเห็นพ่อทํางานหนักเหมือนแต่ก่อนอีกแล้ว พ่อ ควรตื่นมากินของอร่อย ๆ ที่แม่ทาํ ให้และใช้เวลาตลอด
ทัง้ ช่วงบ่ายในการพักผ่อน ฝี มือทํา กับข้าวของแม่เป็ นสิ่งเดียวที่ผมโปรดปรานเสมอมา แม้ผมจะไม่เคยชม
แม่ออกไปเหมือนคนอื่นก็ตาม แต่แม่รูอ้ ย่างแน่นอนว่ าผมชอบอยู่ในใจ ผมอยากให้ปู่ จําผมได้เหมือนแต่
ก่อน อยากให้ปได้
ู่ แสดงความยินดีในวันที่ผมประสบความสํา เร็จบ้าง แต่พักหลัง นี ไ้ ด้ยินข่าวจากแม่ว่า
โรคอัล ไซเมอร์ของปู่ เริ่ม กํา เริบหนัก ขึ น้ และย่า ก็ เริ่ม พูดจาน้อยลงไม่เหมื อนตอนเป็ นสาว ๆ ผมคิดถึ ง
ครอบครัวของเรา…หวังว่าพอผมกลับไป ผมจะเป็ นจิก๊ ซอว์อีกตัวหนึ่งที่ทาํ ให้ครอบครัวของเรากลับมาเป็ น
เหมือนเดิม
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ครอบครัวของผมเป็ นครอบครัวใหญ่ มีพ่อเป็ นหัวหน้าครอบครัว มีแม่ และปู่ กับย่าที่อาศัยอยู่รว่ มกัน
เราจะทานข้าวด้วยกันมือ้ ใหญ่เป็ นปกติตามวัฒนธรรมคนอีสาน บางครัง้ พวกเราก็ไปทานข้าวที่บา้ นพี่โซ่กบั
ครูปา้ พี่สาวของพ่ออยู่บอ่ ย ๆ พ่อเกิดวันที่ 10 มีนาคม 2510 และตอนนีพ้ ่ออายุ 54 ปี แล้ว แม้จะอายุเยอะ
แต่พ่อมีร่างกายที่บึกบึน ผิวพ่อเข้มเพราะทํางานตากแดด กล้ามแขนพ่อมันเงาเวลาเหงื่อออกสะท้อนกับ
พระอาทิตย์…พ่อของผมเป็ นพวกประเภทพูดน้อยต่อยหนัก ผมไม่คอ่ ยโดนพ่อดุดา่ สักเท่าไหร่ตอนเด็ก ๆ แต่
โดนตี เ ข้า ไปที ไ ร ผมจํา ไปจนตายทุก ที พัก หลัง มานี่ พ่ อ เริ่ ม ติ ด เหล้า และดุด่า มากขึ ้น ส่ ว นผมมาอยู่
มหาวิทยาลัยแล้ว แม่บอกว่าพ่อเลยไปลงที่ปแู่ ทน
แม่อายุมากกว่าพ่อ 1 ปี แม่เกิดวันที่ 20 มกราคม 2509 และแม่มีอายุครบ 55 ปี แม่เป็ นคนชอบพูด
ชอบจา แต่จะเปลี่ยนเป็ นร้องเพลงสมัยเก่า ๆ ตอนทําอาหาร บทเพลงช่วยให้รสชาติของอาหารกลมกล่อม
ขึน้ แต่ผมว่าแม่เป็ นคนทําอาหารอร่อยอยู่แล้ว ผมไม่ค่อยรู จ้ ักญาติสนิทฝ่ ายแม่มากนัก เพราะตั้งแต่จาํ
ความได้ แม่ก็ยา้ ยเข้ามาอยู่กบั พ่อแล้ว ผมว่าแม่คงรักพ่อมาก ๆ เพราะเมื่อก่อนแม่ก็บอกว่าพ่อไม่ได้เป็ นผู้
เป็ นคนเหมือนอย่างทุกวันนี …
้ ตอนสาว ๆ แม่ทาํ อาชีพเป็ นแม่ครัวอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่ ง ผมเลยได้กิน
ของอร่อยระดับร้านอาหารนํามาเสิรฟ์ แทบทุกวัน แต่ทกุ วันนี แ้ ม่ลาออกและกลับมาอยู่บา้ น ผมเคยถามว่า
‘เลิกทําในสิ่งที่ชอบได้ดว้ ยเหรอ’ แม่ตอบผมสัน้ ๆ ว่า ‘แม่เหนื่อย’ แม่คงเหนื่อยที่ตอ้ งทําอาหารให้คนอื่นกิน
ทุกวัน แต่พอเป็ นคนในครอบครัว แม่จะลุกแต่เช้ามาทํา กับข้าวมือ้ ใหญ่ให้พวกเรากินเสมอ ทุกวันนี แ้ ม่เลย
เอาฝี มือระดับร้านอาหารมาใส่ไว้ในข้าวเย็นให้พวกเราได้กิน …อีกไม่นานผมจะได้กลับบ้าน…ผมนับวันรอ
ได้กินกับข้าวฝี มือแม่
ส่วนปู่ กับย่าอายุเท่ากัน เพียงแต่ปู่ของผมเกิดในเดือนสิงหาคม แต่ย่าเกิดเดือนกันยายน เมื่อก่อนปู่
ทํางานหนักอยูท่ ่ีไร่สวนห่างจากบ้านออกไปเป็ น 10 กิโลเมตร แต่ตอนนีป้ กลั
ู่ บมาทํางานหนักอยู่กบั ต้นไม้ใบ
หญ้าที่หน้ารัว้ บ้านของตัวเอง แม่บอกผมว่าพ่อต้องคอยพาปู่ ไปอาบนํา้ ทุกครัง้ ที่โทรมาหา…ย่าเองเมื่อก่อน
ทําอาชีพนวดแผนโบราณและรับดูโชคชะตาโดยอ่านจากลายมือ ผมเคยชอบดูดวงกับย่าตอนเด็ก ๆ ทุกครัง้
ดวงชะตามันเหมือนเดิมไม่มีผิด แต่แววตาผมเปล่งประกายเปลี่ยนไปเสมอ น่าเสียดายที่ทกุ วันนี ย้ ่าเงยหน้า
มองขึน้ ไปบนฟ้าเพียงอย่างเดียว ปู่ เริ่มจําใครไม่ได้เมื่อหลายปี ก่อนและตอนนี ก้ ็ไม่รูจ้ กั ใครอีกต่อไป ไม่นาน
ย่าก็คงจะเป็ นเหมือนปู่ ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี ท้ งั้ คูย่ งั จํากันได้เหมือนเดิมหรือเปล่า ผมอยากให้ปู่กับย่าเป็ น
เหมือนดั่งโลมา…จะได้กลับมาจําพวกเราได้เหมือนเช่นเคย
เนื่องด้วยผมสนิทกับญาติทางฝั่ งพ่อมากกว่า ผมเลยสนิทกับครอบครัวครู ป้าที่เป็ นพี่สาวของพ่อ
เพราะบ้านของพวกเราอยูไ่ ม่หา่ งกันมากนัก ที่ผมเรียกว่าครูปา้ ก็เพราะเมื่อก่อนป้าทําอาชีพรับข้าราชครูอยู่
โรงเรียนแถบในเมือง ตอนอนุบาลผมให้ย่าเป็ นคนสอนอ่านให้ผม แต่พอขึน้ ประถมผมให้ครูปา้ เป็ นคนสอน
การบ้านอยู่หลายครัง้ แกเป็ นคนใจดีไม่เหมือนพ่อของผม ผมไม่เคยเห็นครู ป้าดุพ่ีโซ่เ ลยแม้แต่ครัง้ เดียว
68

นํา้ เสียงของป้าอ่อนนุม่ และน่าทะนุถนอม ครูปา้ ชอบปลูกต้นไม้เป็ นชีวิตจิตใจ พอหลังเกษี ยณออกมาครูปา้
เลยอยู่กับต้นไม้เป็ นส่วนใหญ่ แม้ผมจะไม่ค่อยชอบปลูกต้นไม้ แต่พ่ีโซ่บอกว่าที่บา้ นมีพรรณไม้เกือบร้อย
ชนิด เดือนหน้าถ้ามีโอกาส…ผมอยากไปดูให้เห็นด้วยตาตัวเอง
ส่วนลูกชายของครูปา้ ชื่อว่าพี่โซ่ แกอายุห่างจากผม 5 ปี และเป็ นพี่ชายที่แสนดีมาตลอด ตอนเด็ก ๆ
เรามักไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อย ๆ ผมทรงเดียวที่เห็นจนชินตา คือ ทรงสกินเฮด ผิวขาวกับผมสัน้ ๆ ทําให้พ่ี
โซ่ดดู ีเหมือนผูช้ ายเรียบร้อย สะอาดสะอ้าน พี่โซ่ให้เหตุผลว่า ‘ผมสัน้ มันสบายหัว…เวลาเครียดจะได้ไม่เพิ่ม
ภาระให้กบั สมองของตัวเอง’ ตอนนีพ้ ่ีโซ่โตเป็ นผูใ้ หญ่และมีหน้าที่การงานมั่นคงแล้ว แต่แกยังมองโลกในแง่
ดีและทําตัวน่ารักเหมือนตอนเป็ นเด็กไม่มีผิด ถ้ากลับบ้านไปผมจะบอกให้พ่ีโซ่ลองไว้ผมยาวสักครัง้ ดู…บาง
ทีมนั อาจใช้มดั ใจผูห้ ญิงสักคนได้
นอกเหนือจากนัน้ ผมก็แทบไม่รูจ้ กั ญาติสนิทคนไหนอีก รับรูเ้ พี ยงแต่ว่าพ่อมีนอ้ งชายด้วยกันทั้งหมด
3 คน คนหนึ่งลงไปทํางานที่ภาคใต้และไม่กลับมาบ้านอีกเลย คนหนึ่งแยกไปใช้ชีวิตครอบครัวอยู่จงั หวัด
หนึ่งในภาคอีสาน แต่ไม่มีใครรูว้ ่าที่ไหน และคนสุดท้ายเสียชีวิตไปเมื่อสิ น้ ปี ท่ีแล้ว ด้วยโรคพิษสุราเรื อ้ รัง…
ผมแทบจําหน้าคาดตาพวกเขาไม่ได้ดว้ ยซํา้ รูเ้ พียงแต่ว่าครอบครัวของเราเคยฉลองปี ใหม่ดว้ ยกันเมื่อหลาย
ปี มาแล้ว
‘เดือนหน้าจะกลับบ้านแล้วนะ’ ผมส่งข้อความไปหาเธอ
‘ดีใจด้วยนะ…เรียนจบแล้ว’ เธอตอบกลับมา
‘เมื่อไหร่จะได้เจอกันอีก’ ผมเว้าวอน
‘อืม…ช่วงนีง้ านรัดตัวเลย อยากไปหาเหมือนกัน’ เธอคงทํางานหนัก
‘เราคงไม่เลิกกันใช่ไหม’ ผมถามคําถามนีก้ บั เธออีกครัง้
‘ไม่หรอก…คราวนีเ้ ธอก็จะได้ออกไปทํางานแล้ว พอเก็บเงินได้เยอะ ๆ เราก็จะได้ใช้ชีวิตคู่เหมือนที่
วางแผนกันเอาไว้…จําได้ไหม’ เธอบอกสิ่งเราเคยวาดฝันไว้ดว้ ยกัน
‘จําได้สิ’
ผมอยากบอกเธอว่าถ้าผมหางานไม่ได้ในช่วงนี ้ เธอจะผิดหวังหรือเปล่า ความรักของเราจะสูญสิ น้ ลง
จริง ๆ ใช่ไหม ผมแบกความหวังของครอบครัวไว้หนักอึ ง้ พ่อจะรูส้ ึกอย่างไรถ้าผมกลับไปอยู่บา้ นเฉย ๆ ไม่
ทําอะไร แววตาของครูปา้ จะสิน้ หวังกับหลานชายคนนี ห้ รือเปล่า แม่ยงั อยากจะทําอาหารอร่อย ๆ ให้ผมกิน
อยูใ่ ช่ไหม อาจมีเพียงปู่ กับย่าที่ไม่ผิดหวังในตัวผม เพราะคนแก่ชอบมองโลกในแง่ดี ถ้ากลับไปแล้วผมไม่มี
อะไรเป็ นชิน้ เป็ นอันสักอย่าง…ผมหวังว่าทุกคนยังจะดีกบั ผมอยูเ่ หมือนเดิม
บุหรี่ตวั สุดท้ายถูกหยิบขึน้ มาสูบเมื่อไม่ก่ี นาที่ผ่านมา ผมควงไฟแช็คไปมาอยู่ท่ีหน้าระเบียงอย่าง
เลื่อนลอย ในใจนึกถึงความฝั นเรื่องเมื่อคืนที่ทาํ ให้ผมสะดุง้ ตื่นขึน้ มาตอนตีส่ี เหตุการณ์ในความฝั นมัน
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เหมือนผมกระโดดจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เรื่องราวมันไม่ปะติดปะต่อ เพราะความฝั นมันทับซ้อนกันเป็ น
ชัน้ ๆ อย่างไม่มีท่ีสิน้ สุด แต่ผมจํารายละเอียดทุกอย่างได้แม่นยํา นานมาแล้วที่ผมไม่ได้ฝันถึงพวกเขา…ผม
ฝันถึงคนในครอบครัว
ผมฝั นเห็นว่าตัวเองได้คยุ อะไรบางอย่างกับครู ป้า …แฟนสาวของพี่โซ่สวยเหมือนนางในฝั น …ครัง้
สุดท้ายที่พอ่ ตีผมตอนเด็ก ๆ ผมจํามันได้แล้ว…ผมฝันเห็นพ่อกับแม่รกั กันยังไงก่อนที่ผมจะเกิดขึน้ มา…แล้ว
ผมก็เห็นปู่ กบั ย่าตอนเป็ นหนุม่ สาว…ผมรูว้ า่ ย่ามองอะไรข้างบนท้องฟ้านั่น …ปู่ กําลังเดินออกไปที่ใดสักแห่ง
ข้างนอกอย่างโดดเดี่ยว…แล้วผมก็ฝันเห็นตัวเองในอีก 1 ปี ขา้ งหน้า
แต่ผมไม่บอกรายละเอียดหรอก…ผมจะเก็บมันไว้เป็ นความลับ
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