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INTOXICATE
บรรยากาศย้อมพิษ
ห้าทุ่มห้าสิบสามนาที ผมเลื่อนหน้ากากอนามัยลงจากหน้า พอให้
ริมฝีปากโผล่พ้นผืนผ้าสีเขียว ปลายคางยังอยู่ในหน้ากากค้างแบบนั้น มือก็
ยกแก้วขึ้นดื่ม
ผู้ชายที่นั่งโต๊ะใกล้ๆ หันมายิ้มให้ ผมยิ้มตอบ นับว่าเขามีไมตรีจิต
คนทีน่ งั่ คนเดียว ใส่หน้ากากอนามัยในสถานเริงราตรีเช่นนีไ้ ม่นา่ ทักทายหรอก
เขาหันไปคุยกับเพื่อนที่มาด้วยกัน เพื่อนของเขาเป็นคู่รักชายหญิง
เขากล่าวอะไรกับเพื่อนอยู่สองสามค�ำ ขยับปลายนิ้วที่คีบบุหรี่ชี้มาทางผม
คงจะบอกเพื่อนว่าอยากมาคุยกับผม ผมแอบกลืนน�้ำลาย ไม่ค่อยชินกับสิ่งที่
ก�ำลังจะเกิดขึ้น
ผมชอบออกมาเที่ ย วคนเดี ย ว ดื่ ม และฟั ง เพลง มองดู ค นไปเรื่ อ ย
น้อยครั้งนักที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยด้วย ยิ่งผู้ชายคนนั้นดูหน้าตาดีโดดเด่น
ผมยิ่งรู้สึกไม่คุ้นชิน
เขาเดินยิ้มเข้ามาใกล้ "ขอนั่งด้วยได้ไหม"
"ครับ" ผมพยักหน้า หน้ากากอนามัยยังอยู่รอบคาง
ร่างในเสื้อเชิ้ตปลดกระดุมบนสองเม็ดกับกางเกงขายาวหย่อนตัวลงบน
เก้าอี้ตรงกันข้าม วางแก้วของตนลงบนโต๊ะ เขายิ้ม "มาคนเดียวเหรอ"
"ครับ" ผมพยายามคิดว่าจะชวนคุยอะไรดี
"ไม่สบายเหรอ" เขาชี้ไปที่ผ้าปิดจมูก

Page Good Morning Mr. Bad Love ������������������.indd 5

9/19/2560 BE 16:49

6 Good Morning Mr. Bad Love อรุณสวัสดิ์รักร้าย

"ครับ"
"ไม่สบายยังจะออกมาเที่ยวอีก" เขาพูดแล้วหัวเราะ ท่าทางเขาจะอยู่
ในวัยท�ำงานแล้ว คงอายุมากกว่าผมอย่างน้อยๆ ก็สี่ปี
"มาหาพลังงานครับ" ผมตอบ ปลายนิ้วเคาะกับพื้นผิวที่เย็นเยียบของ
โต๊ะโลหะ รู้สึกเหมือนก�ำลังหลอกเขาอยู่อย่างไรก็บอกไม่ถูก แต่เอาเถอะ
เดี๋ยวก็ต้องลาจากกันไปภายในไม่กี่ชั่วโมงนี้ คงไม่เป็นไรหรอกมั้ง
"เติมพลังไว้ไปท�ำงานพรุ่งนี้เหรอ" เขาถาม
"เปล่าครับ ผมเรียน ป.โท แวะมาดื่มเติมใจให้ธีสิส" คราวนี้ผมสบตาเขา
เอ่ยย้อนกลับไปว่า "พี่ต้องไปท�ำงานพรุ่งนี้ ยังจะออกมาเที่ยวอีก"
"โอ๊ย พี่ไม่ท�ำงานหรอก" เขาหัวเราะร่วน ยกแก้วขึ้นดื่ม "พี่ jobless"
"เหรอครับ" ก็ไม่แปลกนะ เศรษฐกิจอย่างนี้...
"เก่งนะเรา เรียน ป.โท ด้วย พี่เคยเรียนอยู่ปีนึง เบื่อ เลิก"
ผมพยักหน้า มองข้อมือเขา เห็นนาฬิการาคาแพง เสื้อผ้าที่เขาสวม
ก็เป็นของอย่างดี ท่าทางจะเป็นคนมีฐานะ ผมมองไปทางโต๊ะที่เพื่อนเขานั่ง
ชายหญิงคู่นั้นพากันลุกขึ้น ผมจึงเอ่ยเตือนว่า
"เพื่อนพี่จะไปแล้วนั่นน่ะ"
"ไม่เป็นไร นั่งคุยกับน้องก่อน" เขาบอกพลางยิ้มหวานให้ ผมก้มหน้างุด
นึกอยากให้เขาจากไปพร้อมกับเพื่อนๆ ของเขาเสีย เพราะผมไม่รู้จะรับมือ
กับเขาอย่างไรดี
"ผมคุยไม่เก่งนะ" ผมบอก
"ไม่เป็นไร พี่คุยเก่ง" เขาตอบกลับแล้วก็ยิ้ม
เขาชวนผมคุยเรื่องหัวข้อธีสิส เล่าประสบการณ์ฮาๆ สมัยที่ตัวเองเรียน
ไม่นานผมก็สนิทใจกับเขา ปากผมเริม่ เล่าเรือ่ งของตัวเองไปเรือ่ ยๆ โดยธรรมชาติ
เขาเป็นผู้ฟังที่ดี มีกลิ่นอายประหลาดที่ท�ำให้ผมเปิดใจได้อย่างรวดเร็ว
คุยกันไปจนผับใกล้ปิด เขาตบไหล่ผมแล้วบอก "เฮ้ย ไหนว่าคุยไม่เก่ง
ก็คุยสนุกนี่นา พี่ยังอยากคุยต่ออยู่เลย ออกไปนั่งคุยกันที่ฟุตบาธมั้ย"
"ที่ฟุตบาธเนี่ยนะ" ผมหัวเราะ แต่ก็ตอบ "ก็ได้ครับ"
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เขาจับแขนผม พาเดินออกจากร้านเรื่อยไปตามทางเท้า จนกระทั่ง
ถึงบริเวณหนึ่งซึ่งมีรถหรูคันงามจอดเทียบไว้ ผมเหลียวมองบ้านเรือนแถวนั้น
รถจอดอยู่หน้าร้านกาแฟซึ่งปิดประตูแล้ว ผมจ�ำร้านนี้ได้ มันตั้งอยู่ในย่าน
นักเที่ยวราตรี แต่ดันขายกาแฟกับนม เปิดถึงเวลาผับปิด นับว่าเก๋ดี วันหลัง
ผมจะแวะมานั่งเสียหน่อย เอาธีสิสมาท�ำด้วย
"รถสวย" ผมหันกลับมามองเจ้าแลมโบสีดำ� คันงามทีจ่ อดนิง่ อยูร่ มิ บาทวิถี
ยกมือลูบกระโปรงรถเบาๆ ระวังไม่ให้ทิ้งรอย
"งั้นเรานั่งคุยกันข้างรถคันนี้มั้ย คนเดินผ่านไปผ่านมาเขาจะได้คิดว่า
เป็นรถเรา" เขาชวนก่อนจะนั่งลงตรงฟุตบาธหน้ารถคันนั้น
ผมหัวเราะ คนทีน่ งั่ คุยกันอยูข่ า้ งถนนไม่มที างมีรถหรูคนั ละเป็นล้านหรอก
"เจ้าของรถท่าจะบ้า ถึงเอารถแพงอย่างนี้มาจอดริมถนน"
"อืม ท่าจะบ้า" เขาพยักหน้ารับ หัวเราะเบาๆ แล้วจุดบุหรี่
ผมดื่มไปมาก เมาพอสมควร ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรผมก็หัวเราะ
"ผมไม่ค่อยได้คุยกับคนไม่สนิท เพิ่งเคยคุยกับคนใหม่ๆ ได้แบบนี้ก็วันนี้
เนี่ยแหละ"
"งั้นเราก็สนิทกันแล้วสิ" เขาถาม ยื่นมือมาโอบเอวผม "ไปต่อกันไหม"
ผมส่ายหน้า ไม่เคยไปกับใครที่เพิ่งรู้จักแบบนี้เลย ไม่เคย...
เขาไม่ปล่อยมือที่จับเอวผม มืออีกข้างก็เคาะกันชนหน้ารถคันงามนั่น
"ชอบรถคันนี้ป่ะ"
"อืม อย่าไปเคาะของเขา"
"เดี๋ยวเปิดให้ดู" เขาบอก หยิบกุญแจออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้ว
เดินไปเปิดประตูรถ
ผมเงยหน้ามอง สมองยังตามไม่ทัน "รถพี่เหรอ"
"อืม ผับปิดแล้ว พี่เลยเลือกนั่งตรงนี้ไง เฝ้ารถ ตอนแรกพี่ให้เพื่อน
ช่วยดูให้" เขาชี้ไปที่ร้านกาแฟซึ่งปิดมืด "แต่มันปิดร้านแล้ว"
เขายื่นมือมาดึงผมให้ยืนขึ้น "มา" ผมเซตาม ถูกดันเข้าไปบนที่นั่งข้าง
คนขับ
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ผมลูบเบาะ เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้นั่งรถสวยอย่างนี้ ผมเคลิ้มไปกับ
การลูบส่วนนัน้ ส่วนนีภ้ ายในรถอยูส่ กั พัก ก็เห็นเจ้าของรถเดินอ้อมไปทางประตู
ด้านคนขับ ขึ้นมาบนรถแล้วสตาร์ตเครื่อง
"พี่" ผมก�ำลังจะบอกว่าผมไม่ไปด้วยนะ แต่เขายิ้มให้ ท�ำท่าอวดๆ
"เดี๋ยวลองขับให้ดู นุ่มมากน้องเอ๋ย ต้องลองสักครั้งจะเป็นบุญตูด"
ผมรู้อยู่ครึ่งใจว่านั่นเป็นข้ออ้างที่จะพาผมไปต่อ แต่ผมก็เห็นด้วยกับ
พี่เขาว่าต้องลองนั่งดูสักครั้ง เลยยอมให้เขาออกรถ
เวลาประมาณนีถ้ นนโล่งแล้ว พวกนักเทีย่ วทยอยกลับไปกันตัง้ แต่ผบั ปิด
ตอนนี้จึงเหลือเพื่อนร่วมถนนไม่มากนัก รถบนถนนบางคันเป็นรถแต่งไฟ
มุ่งกลับบ้านหลังทองหล่อหลับใหล บางคันเป็นรถคนท�ำงาน มีเหตุจ�ำเป็น
บางอย่างให้ต้องไปแต่เช้าตรู่ บางคันเป็นรถพ่อค้าแม่ค้า เตรียมไปขายของ
ยามเช้าให้พวกคนออฟฟิศ แต่โดยรวมแล้วถนนว่างเพียงพอให้เขาใจกล้า
ท้ามาตรวัดความเร็ว เขาหันมามองผม ปากเอ่ยว่า "ดูนะๆ" แล้วเร่งความเร็ว
ขึน้ อีก ผมใจเต้นรัว ในหัวว่าง เหมือนใจมันลอยอยู่ในอก แต่ไม่นานเขาก็
กลับไปขับในระดับความเร็วปกติ ก่อนหันมามองหน้าผมอีกแล้วยิ้มถาม
"เป็นไง"
ผมยิ้มตอบ ไม่รู้จะพูดอะไรดี เลยหันไปพยักหน้า ตั้งใจจะสื่อว่ามัน
เฟี้ยวมากครับพี่
"เหรอ งั้นไปคอนโดฯ พี่นะ"
ลงอีหรอบนี้อีกแล้ว
"อย่าเลยครับ" ผมบอก ก�ำมือแน่นขึ้น พี่เขาดูเหมือนจะถูกใจผมมาก...
ฟังดูไม่ดีเลย คนเรายิ่งชอบมาก เวลาผิดหวังก็จะยิ่งโกรธมาก วูบหนึ่งในหัว
คิดขึ้นมาว่ากลัวโดนต่อยว่ะ
"รถสวยขนาดนี้ยังไม่ยอมอีกเหรอ ใจแข็งมากเลย" เขาป้อ ยกมือมา
แตะผ้าปิดปากที่อยู่ตรงคางผม
"พี่ให้ผมลงเถอะ..."
"มาถึงขั้นนี้แล้ว ลงยากแล้วแหละ" เขายิ้ม
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"พี่ยังไม่รู้เลยว่าผมหน้าตาเป็นยังไง..." ผมรู้สึกใจไม่ดี หวิวโหว่ในท้อง
กลัวจะโดนด่าน่ะ
เขาหันมามอง ดูงุนงง ผมจึงค่อยๆ ปลดผ้าปิดปากออกจากคาง...
เผยให้เห็นรอยแผลเป็นสีขาว วาดยาวเป็นเส้นโค้งจากกึ่งกลางแก้ม อ้อมใต้
ริมฝีปากไปที่คาง แล้วโค้งขึ้นไปที่แก้มอีกข้างหนึ่ง เป็นรอยแผลเก่า ลักษณะ
เหมือนโดนของมีคมบาด
รถกระตุกไปครู่หนึ่ง เขาเบิกตากว้าง
"ผมขอโทษครั บ จอดข้ า งทางตอนนี้ ก็ ไ ด้ น ะ" ผมบอกหงอยๆ "ผม
ไม่ได้ตั้งใจหลอกพี่ ผมแค่...ไปนั่งฟังเพลง ชิลกับตัวเองอะไรอย่างนี้... พี่
เข้ามาหาผมเอง พี่คุยสนุกผมเลยเพลินไปหน่อย ผมขอโทษที่ขึ้นรถมาด้วย
รถพี่สวยมากจริงๆ ผมอยากนั่ง"
พูด จบผมก็ยิ้ม อย่างเสีย ใจ เขาเอารถเข้ า จอดข้ า งฟุ ตบาธ ผมเลย
เตรียมจะลง แต่มือขวาของเจ้าของรถเอื้อมข้ามตัวผมมาจับประตูไว้ เขา
จ้องตาผม ออกเสียงสั่ง "เดี๋ยว"
จากท่าทางตอนนี้ เขาแทบจะคร่อมอยู่บนตัวผม ในอกผมสั่นไหว
ไม่รู้ว่าเขาก�ำลังจะท�ำอะไร จะจูบผม? หรือว่าจะต่อยผมเพราะผมหลอกเขา?
ผมไม่แน่ใจเลยรู้สึกกลัว...
เขายกมืออีกข้างขึน้ มาลูบแผลของผม จากปลายด้านหนึง่ ไปอีกด้านหนึง่
ลูบคลึงส�ำรวจไปตามรอยนูน สัมผัสแผ่วเบาท�ำให้หัวใจผมเต้นถี่ ไม่เคยมีใคร
จับแผลของผมแบบนี้นอกจากตัวผมเอง...
"หล่อดีนี่" เขาหัวเราะเบาๆ "อย่างกับตัวร้ายเรื่องแบทแมน ไปได้แผล
มาจากไหนฮึ"
"กระจกตกใส่ " ผมบอก ริ ม ฝีป ากสั่ น เขาขยั บ นิ้ ว เขี่ ย ปากผมแทน
เอ่ยค�ำเดิมๆ
"ไปกับพี่นะ"
"พี่เห็นหน้าผมแล้วยังจะเอาลงอีกเหรอ"
"พี่เห็นหน้าแล้วยังชวนไปต่อเนี่ย ยังจะไม่ไปอีกเหรอ"
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ค�ำถามของเขาท�ำให้ในอกผมสั่นไหวรุนแรงที่สุดในชีวิต มันเป็นความ
สั่นสะเทือนระดับก่อให้เกิดสึนามิ เขาก้มลงจูบริมฝีปากผม "หรือจะไม่ไปไหน
แล้ว ตรงนี้ดีมั้ย ชอบรถสวยๆ ใช่มั้ย แต่อย่าท�ำรถพี่เปื้อนนะ"
เสียงที่พร่าต�่ำนั่นท�ำให้สมองคิดอะไรไม่ออก ในอกหนักอึ้ง ปวดตุบๆ
"แต่...แต่ผมไม่เคย..." ผมเอ่ยออกไปได้แค่นั้น ไม่เคยมีใครอยาก
สานสัมพันธ์อะไรกับผมหรอก หลังจากเห็นแผลบนหน้า...
เขามองหน้าผม ในมุมนี้ดวงตาของเขาไร้แสงสะท้อนใดๆ
"ไม่เคยกับไม่อยาก ไม่เหมือนกันนะ"
ผมยังคงเงียบ
"ถ้าไม่อยาก ลงไปได้ แต่ถา้ แค่กลัว" เขาจับใบหูขา้ งซ้ายของผม นวดเบาๆ
"ไม่ต้องกลัว..."
ผมไม่ตอบ เขาปล่อยมือจากประตู แล้วรอ แต่ผมไม่ได้ลงจากรถ...
เขาเลยออกรถ
"ไม่อยากให้มีครั้งแรกบนรถนะ มันจะโหดไป" เขาหัวเราะขณะพาผม
ขึ้นลิฟต์ เขาพักคอนโดฯ หรูอย่างที่ผมคาดไว้ ตั้งแต่ลานจอดรถจนถึงโถงลิฟต์
สว่างและมีกลิ่นสะอาด เขาเคาะมือกับปุ่มเลขชั้น เหมือนอยากเร่งให้มันเร็วๆ
ผมไม่ตอบอะไรเลย ก�ำลังถามตัวเองวนไปวนมาอยู่ว่าคิดถูกหรือคิดผิดที่มา
กับเขา
ประตูลิฟต์เปิด ร่างนั้นก้าวออกจากลิฟต์ ตบเท้าไปตามทางเดิน ผม
จ�ำต้องก้าวตาม ผนังสองข้างทาสีขาวสว่างเสียจนสมองโล่ง
พอเข้าไปถึงหน้าห้อง เขาก็หันมามองผม ก่อนจะเปลี่ยนสีหน้าเป็น
ประหลาดใจ มือเขาจับไหล่ผม ร่างสูงก้มลงมาหา
"หน้าซีดมากเลย" เขาออกความเห็น
"..." ผมนึกค�ำที่จะตอบไม่ออก เรายืนอยู่หน้าประตูที่ปิดสนิท หาก
ประตูบานนี้เปิดออก ผมก็คงจะถอยกลับไม่ได้แล้ว...
"กลัวเหรอ เฮ้ย" เขาขยี้หัวผม "เอาไงดีวะ เออ ชื่อๆ ชื่ออะไรเนี่ย"
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"จุล..." ผมตอบ
"เหรอ" เขายิ้มให้คล้ายอยากปลอบใจ "โอเค จุล พี่ชื่อเกียรติ ก่อนอื่น
ฟังนะ อย่าเพิ่งหน้าซีดใส่พี่ขนาดนี้ พี่เห็นแล้วกลัว ใจเย็นเว่ย ผ่อนคลายๆ"
เขาเอาสองมือตบแก้มผมพร้อมกันเบาๆ สองที "เข้าไปนั่งข้างในก่อน
อย่าคิดมาก" พูดจบเขาก็ไขกุญแจ พาผมเข้าไปในห้อง
ภายในนัน้ เป็นพืน้ ทีโ่ ล่งกว้าง มีทงั้ โซฟา ทีวี และโต๊ะท�ำงานอยูร่ วมๆ กัน
ผมเห็นส่วนที่เป็นครัวกับโต๊ะกินข้าวอยู่เลยออกไปด้านหลัง ไม่มีก�ำแพง แต่
คั่นด้วยพื้นไล่ระดับ มองไปอีกทางมีประตูสีน�้ำตาลเข้มซึ่งปิดสนิท คงจะเป็น
ห้องนอน
"ช่างเรื่องนั้นเถอะ เราหาอย่างอื่นท�ำกันดีกว่า หิวมั้ย เดี๋ยวพี่เวฟข้าว
ให้กิน" เขาลากผมผ่านห้องนั่งเล่นไปที่ครัว เปิดตู้เย็นแล้วเอาอาหารแช่แข็ง
มาเขย่าๆ ตรงหน้า "เอาอะไร ข้าวผัด มะกะโรนี กะเพรา"
"ไม่เป็นไรครับ" ผมตอบ
เขาวางกล่องข้าวลงแล้วเปลี่ยนมาจับผมเขย่าๆ แทน "พี่ไม่ท�ำก็ได้
พูดจริงๆ นะ ไม่ท�ำแล้ว หาไรกิน ดูหนังกัน อย่ากังวลแบบนี้สิเฮ้ย"
แล้วเจ้าของบ้านก็ลากผมกลับมาหน้าทีวี โยนผมลงโซฟา เปิดตู้ใต้ทีวี
มือลูบไปตามสันของกล่องดีวีดีที่เรียงซ้อนกันอยู่ เขาคงเป็นนักสะสม ผมอ่าน
รายชื่อหนังที่วางเรียงกันนั่นแล้วพอจะรู้ว่ามันถูกจัดหมวดหมู่ตามผู้ก�ำกับ
"ดูไรดี เควนติน โนแลน ชอบอะไร ซีรี่ส์ก็มี CSI มั้ย หรือทิวดอร์ เฮ้"
เขาหันไปหันมา พยายามหาอะไรมาท�ำให้ผมร่าเริงขึ้นให้ได้ พอเห็นท่าทาง
แบบนั้นผมก็เลยยิ้มออกมาได้หน่อยหนึ่ง
"พีจ่ ะเปลีย่ นมานัง่ ดูหนังกับคนแปลกหน้าตอนใกล้เช้าแบบนีเ้ หรอครับ"
"อืม ดีกว่าเห็นคนไม่สบายใจว่ะ" เขาเลือกหยิบหนังยานอวกาศออกมา
เรื่องหนึ่ง หันหน้าปกมาให้ผมดูแล้วถาม "เคยดูนี่ยัง"
"ยังครับ"
"โห เรื่องนี้มันระดับเทพ ไม่ดูไม่ได้นะเนี่ย" เขายิ้มให้ เอาแผ่นใส่เครื่อง
แล้วโดดกลับมานั่งข้างๆ ผมที่โซฟา "งั้นคืนนี้ดูเรื่องนี้กัน"
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เรานัง่ ดูหนังกันจนยามเช้าแวะมาเยือนทีห่ น้าต่าง เขากดปิดทีวี บอกผมว่า
"จะกลับเลยก็ได้ พี่นอนละ" แล้วก็กอดหมอนตรงโซฟาหลับ ผมไม่รู้ว่าควรจะ
ท�ำยังไงต่อดี จะกลับไปเสียเฉยๆ แบบนีน้ ะ่ หรือ แต่อยูๆ่ เขาก็ตนื่ มาดึงแขนผม
"นอนๆ" คือค�ำแนะน�ำ ผมเลยขยับขึ้นไปเบียดเขาบนโซฟา แล้วหลับตามไป
อีกคน
ตื่นมาอีกทีก็สิบเอ็ดโมงแล้ว เจ้าของบ้านยังหลับอุตุ ผมคิดว่าควรกลับ
เลยลุกขึ้น หยิบโทรศัพท์ของตัวเอง เขาสะดุ้งตื่น จับแขนผม "ทิ้งไลน์ไว้"
เขาบอกเสียงงัวเงีย หยิบโทรศัพท์มาปลดล็อกแล้วเปิด QR code ให้
ผมกดแอด อ่านชื่อไอดีไลน์ของเขาก่อนจะถาม "พี่ชื่อจุลเกียรติเหรอ"
"อืม ชือ่ จุลลาเกียรติ เกียรติแหลกละเอียดเป็นจุณ" เขาบอกอย่างง่วงเหงา
ผมหัวเราะ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมได้ยินมุกนี้...นั่นก็เพราะว่า...
"ผมเองก็ช่ือนั้น ไม่น่าเชื่อว่าจะมีพ่อแม่ที่ตั้งชื่อบ้าๆ แบบนี้ให้ลูกอยู่
อีกครอบครัวนึงนะเนี่ย"
พ่อเคยบอกผมว่าอยากให้มนั แปลว่าเกียรติเล็กๆ น้อยๆ ซึง่ ฟังดูถอ่ มตนดี
ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพ่อต้องการจะสื่ออะไร
พี่จุลเกียรติลืมตาตื่น "จริงเหรอ ชื่อเหมือนกัน?"
"ครับ" ผมยื่นหน้าจอโทรศัพท์ให้เขาดูไอดีไลน์ของผม 'Julakiat'
เขาหัวเราะ ลุกขึ้นมากอดผมแน่น แล้วพูดข�ำๆ ว่า
"สงสัยพบรักแท้แล้ว"
'สงสัยพบรักแท้แล้ว'
ผมพิมพ์ลงไปในช่องเมสเสจเฟซบุ๊ก มันเป็นการสนทนาระหว่างผมกับ
คนที่ใช้ชื่อเฟซว่า 'ผ่านคืนนี้ เดี๋ยวก็เช้า'
'ไปเจอใครมาล่ะ' ผ่านคืนนี้พิมพ์ตอบกลับมา 'ไม่เคยเห็นจุลพร�่ำเพ้อ
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อย่างนี้นะเนี่ย สงสัยเรื่องเด็ด'
'เปล่า มีคนพูดแบบนี้กับผม'
'อย่างนั้นยิ่งเด็ดใหญ่เลย'
อันที่จริงแล้วผมไม่รู้จักกับผ่านคืนนี้ เดี๋ยวก็เช้าหรอกครับ เรื่องทั้งหมด
มันเริม่ มาจากผมเห็นเธอคอมเมนต์ในเพจของผูก้ ำ� กับหนังไทยคนหนึง่ แล้วผม
ก็นึกชอบชื่อเธอเลยกดแอดไปหา เธอตอบรับ เราคุยกัน แล้วจากนั้นเราก็
เป็นเพื่อนกันตลอดมา พวกเราสนิทสนมกันจนรู้เรื่องของกันและกันแทบ
ทุกเรื่อง
ชื่อเฟซบุ๊กของเธอบ่งบอกตัวตนว่าเป็นคนอย่างไร และด้วยความที่เธอ
เป็นคนอย่างนั้น ผมจึงเข้ากับผ่านคืนนี้ได้ดี ชื่อจริงของเธอคือซอมพอ เป็น
หญิงสาววัย 27 ผมตรงยาว หน้าใส อาชีพของเธอคือเปิดร้านกาแฟรูหนู
ขนาดแค่เมตรครึ่งคูณสามเมตรอยู่ใกล้โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
เธอบอกว่าขายดีจนร้านแทบแตกทุกวัน ความจริงแค่มีลูกค้าเกินสามคน
ร้านของเธอก็จะแตกแล้ว
'เขาหล่อไหมล่ะ' เธอถามหลังผมเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ฟัง
'อืม แต่มันคงเป็นความทรงจ�ำแค่คืนเดียวมั้ง'
'แหมๆ พร�่ำเพ้อนิดๆ'
'เดี๋ยวนะ' ผมพิมพ์ต่อไป
'ท�ำไม'
'เขาทักมา...'
ไลน์ของผมแสดงข้อความใหม่ มาจากคนที่ใช้ชื่อไอดีว่า 'JULAKIAT'
'คืนนี้เที่ยวอีกไหม'
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ผมนั่งจ้องโทรศัพท์
...ควรจะตอบยังไงดี
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TASTE LIKE TEARS
ขมน�้ำตา
'พรุ่งนี้ผมต้องเรียน คืนนี้เลยจะไม่ออกครับ' ผมตอบพี่จุลเกียรติไป
แบบนั้น
'น่าเสียดาย' เขาตอบกลับมา
ผ่านคืนนี้รบเร้าให้ผมออกไปกับเขา แต่ผมบอกปฏิเสธ เธอเลยถาม
'เล่นตัวท�ำไมล่ะ นานๆ ทีจะเจอคนน่ารักแบบนี้'
'จะให้ผมเป็นแบบว่าใครก็ได้ ขอแค่โอเคกับแผลก็คบหมดเลยเหรอ'
'เปล่า แค่ฟังเรื่องที่เล่าแล้วคิดว่าเขาน่ารักดีนะ'
'ผู้ชายทุกคนเวลาอยู่ในเรื่องเล่าก็น่ารักทั้งนั้นแหละ'
'ก็จริง แต่จุลบอกเขาหล่อนี่'
'อืม'
'มีรูปไหม'
'เดี๋ยวเซฟภาพโพรไฟล์ไลน์ให้ดู แป๊บหนึ่งนะ'
ผมสลับหน้าจอไปที่ไลน์แล้วขโมยรูปโพรไฟล์ของเขามา
'อืม หล่อจริง' ผ่านคืนนี้ปั๊มตราอนุมัติ 'ลุยต่อเลยจุล'
'ไม่เอาอ่ะ' ผมบอก 'ผมกลัว'
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'เป็นเจ้าสาวกลัวฝนเหรอจ๊ะ'
'จะว่าอย่างนั้นก็เอาเถอะ'
ผมได้แผลเป็นมาตอนอยู่ชั้นมัธยมปลาย เพราะแผลบนหน้าท�ำให้
ผมไม่ค่อยสนิทกับใครเท่าไรนัก เด็กมัธยมยังเยาว์วัยจึงไม่แปลกที่จะนึก
หวาดกลัวคนที่แตกต่าง และอีกอย่าง...พวกเขารู้สึกผิดเรื่องแผลของผมด้วย
พอเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย ผมก็ มี ก ลุ ่ ม เพื่ อ นนิ สั ย ดี แต่ เ มื่ อ เรี ย นจบปริ ญ ญาตรี
ผมก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกับพวกเขาอีก ผมไม่สนิทกับใครในชั้นเรียนปริญญาโท
เพราะมันเป็นชัน้ เรียนทีต่ า่ งคนต่างมา ต่างคนต่างไป ในโลกภายนอกห้องเรียน
ผู ้ ค นก็ ไ ม่ ค ่ อ ยกล้ า ทั ก ทายพู ด คุ ย กั บ คนที่ มี ร อยแผลแบบผม ผลก็ คื อ ผม
ไม่ค่อยคุ้นกับการมีเพื่อนฝูง ยิ่งคนที่เข้ามาแล้วรุกหนักอย่างพี่จุลเกียรติ
ผมยิ่งรับมือไม่ถูกเลย
'ยังอยากคุยกับพี่อยู่มั้ย' เขาไลน์มาอีก
'ท�ำไมพี่ถึงอยากคุยกับผมล่ะ'
'ไม่ได้หรือไง' ผมไม่ได้ตอบ เขาเลยพูดต่อ 'พีช่ อบเมือ่ คืนนะ ไว้มาดูหนัง
ด้วยกันอีก'
ผมนิ่ง ทบทวนความรู้สึกของตัวเอง พิมพ์ตอบไป 'ผมก็ชอบเมื่อคืน'
'บ่ายนี้พี่จะไปดูหนังที่สยามอ่ะ ไปมั้ย'
ผมก�ำโทรศัพท์แน่น พิมพ์ช้าเชื่อง 'รุกหนักจังเลยนะครับ'
'ไม่ชอบเหรอ'
'ไม่ชินครับ'
'งั้นแปลว่าไม่เจนสนาม แบบนี้รุกเยอะๆ เดี๋ยวก็ใจอ่อนแล้ว' เขาบอก
ก่อนจะส่งตารางหนังเข้าโรงตอนนี้มาให้ พร้อมเอ่ยชวนอีกครั้ง 'ไปกันนะ'
เขาพิมพ์มาค�ำเดียว แต่ผมรู้สึกใจหลุดลอยเลยทีเดียว
พี่จุลเกียรตินัดผมที่สยาม เราเจอกันที่สถานีรถไฟฟ้า ตอนที่ผมไปถึง
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เขามายืนรออยู่ก่อนแล้ว สวมชุดสีด�ำ เซ็ตผมอย่างดี มือก�ำลังกดโทรศัพท์
ผู้หญิงที่เดินผ่านไปมาเหลียวมอง ท�ำเอาผมประหม่าที่จะเข้าไปทัก แต่เขา
เงยหน้าขึ้นมาเห็นผมแล้วรีบโบกมือให้
"ไง"
"สวัสดีครับ" ผมเอ่ยผ่านหน้ากากอนามัยอย่างสั่นๆ "พี่มานานหรือยัง"
"ไม่นาน" เขาตอบ "กินอะไรมาหรือยัง"
"กินแล้วครับ"
"อืม งั้นขึ้นไปซื้อตั๋วเลยแล้วกัน" เขาโอบไหล่ผมแล้วยิ้มให้ พาเดิน
เข้าไปในห้าง
ระหว่างที่เดินไปขึ้นลิฟต์ เราคุยกันเรื่องสัพเพเหระ
"ใส่ผา้ ปิดปากตลอดเลยหรือ" เขาถามพลางชีม้ าทีห่ น้ากากอนามัยสีเขียว
ส�ำหรับคนเป็นหวัดบนใบหน้าผม
"มันง่ายกว่าน่ะพี่" ผมบอก มือขยับผ้าเล็กน้อยอย่างเก้อเขิน "จะได้
ไม่ต้องเห็นสายตาตั้งค�ำถาม"
"เหมือนเป็นหวัดเลย" เขาติงด้วยรอยยิ้ม
"เป็นหวัดก็ยังดูธรรมดากว่ามีแผล" ผมตอบ
เขาเอื้อมมือมาตบบ่าผมเหมือนจะบอกว่าอย่าคิดมาก แล้วก็พาเดิน
ไปยังช่องซื้อตั๋ว
ระหว่างที่ต่อแถวอยู่นั้นจู่ๆ พี่จุลเกียรติก็มีสีหน้าแปลกๆ เขาชะเง้อมอง
ไปทางคนข้างหน้าอย่างลุกลี้ลุกลนชอบกล ผมเลยเอ่ยถาม
"เป็นอะไรหรือครับ"
"คนรูจ้ กั " เขาตอบเสียงกระซิบ หน้าตาเหมือนก�ำลังชัง่ ใจว่าควรจะทักดีไหม
ผมมองตามสายตาของเขาไป คนที่เขาจ้องอยู่เป็นผู้ชายร่างเล็ก ยืนถัดจาก
คนที่ต่อแถวข้างหน้าไปอีกคิวหนึ่ง เขามองร่างนั้นไม่วางตา ก่อนจะตัดสินใจ
เอื้อมมือข้ามไหล่คนที่อยู่ด้านหน้าเราไปแตะบ่าเล็กๆ นั้นเบาๆ
ชายคนนัน้ หันมา ผมจึงเห็นหน้าของเขาได้ชดั เจน ใบหน้าของเขาดูจมิ้ ลิม้
และอ่อนเยาว์ แต่เขาคงมีอายุพอๆ กับผมนั่นแหละ เมื่อเขาเห็นว่าใครเรียก
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เขาก็แสดงท่าทางประหลาดใจ ริมฝีปากที่ดูน่ารักนั่นเอ่ยทักก่อน "อ้าว ป๋า"
"หวัดดีวิป มาดูหนังเหรอ" พี่จุลเกียรติเอ่ยเสียงพร่า
เป็นค�ำถามทีไ่ ม่นา่ ถาม คนทีก่ ำ� ลังต่อคิวซือ้ ตัว๋ หนังก็นา่ จะมาดูหนังอยูแ่ ล้ว
ผมมองหน้าคนที่มาด้วยก่อนจะเริ่มสงสัย
ท�ำไม...เขาดูไม่ดีใจเลยที่ได้เจอเพื่อน ท�ำไมถึงแสดงสีหน้าหนักใจ
ล�ำบากใจ ไม่สบายใจ...
"ป๋ามากับแฟนเหรอ" ร่างเล็กๆ นั้นถาม
ผมนิง่ รอว่าเขาจะตอบอย่างไร ถ้าเขาตอบว่าไม่ใช่ ผมก็จะได้ไม่คดิ มาก
อย่างไรเสียเราก็เพิ่งเจอกันอยู่แล้ว
"อืม" เขาตอบรับ แต่สีหน้ากลับดูแย่ลงไปอีก
ชายคนนั้นมองหน้าผม "แฟนใหม่น่ารักดีนะ"
ค�ำพูดนั้นท�ำให้ผมรู้สึกเหมือนมีอะไรระเบิดอยู่ในอากาศ
ดูเหมือนผมจะมาอยู่ในสถานการณ์แย่ๆ เข้าเสียแล้ว... ปกติถ้าคนเรา
เจอเพื่อนมากับแฟนใหม่ เราจะไม่พูดว่า 'แฟนใหม่น่ารักดีนะ' เราจะพูดแค่
'แฟนน่ารักดีนะ' คนที่จะใช้ค�ำว่า 'แฟนใหม่' มีแค่ 'แฟนเก่า' แถมเป็นแฟนเก่า
ที่ช่างจิกกัดเสียด้วยสิ
แล้วพี่จะไปทักเขาท�ำไมล่ะ ผมเงยหน้ามองพี่จุลเกียรติพลางนึกสงสัย
ดูสิ หน้าซีดเชียว ก็พี่ทักเขาเองนี่นา แล้วก็มาท�ำสีหน้าแย่ๆ เอง
"วิปมาคนเดียวเหรอ ท�ำไมดูหนังคนเดียว ดูรอบไหนเนี่ย" เขายังจะ
ชวนคุยต่ออีก
"ผมมาซือ้ ตัว๋ รอบดึกไว้กอ่ นน่ะ" ฝ่ายนัน้ ตอบพร้อมรอยยิม้ ไม่เป็นธรรมชาติ
ที่สุดในโลก "จะดูกับแฟน"
เท่านั้นแหละ สีหน้าของคนที่พาผมมาดูหนังก็แย่ลงจนเหมือนโลก
จะทลายภายในไม่กี่นาทีนี้ ร่างเล็กนั่นหันกลับไปพร้อมบอกลา "โชคดีนะป๋า"
ทิ้งให้คนตัวสูงข้างๆ ผมกลายร่างเป็นเสาหิน
เขานิ่งไปหลายอึดใจ ไม่พูด ไม่แสดงอารมณ์ทางสีหน้า และเกือบจะ
ไม่ขยับไปข้างหน้าแม้ว่าแถวจะขยับไปแล้ว
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"กลับเถอะ" ผมตัดสินใจพูดพร้อมสะกิดแขนเขา เขาเลยกลับมามีชีวิต
แล้วก้มลงมามองผม
"อ่า..." คราวนี้คนช่างรุกกลับจนด้วยค�ำพูด ผมดึงเขาออกจากแถว
พาเดินห่างออกจากโซนโรงหนังมาแล้วเอ่ยว่า
"กลับเถอะพี่"
"พี่ขอโทษนะ" เหมือนเขาจะหาลิ้นตัวเองเจอในที่สุด "คือ..." เขาพูด
แล้วก็นิ่งไปอีก ลิ้นกลับมาแล้วแต่คารมยังกลับมาไม่ครบ
"แฟนเก่าคนโปรดหรือครับ" ผมถาม ดึงผ้าปิดปากลงไปปิดแค่คาง
ยิ้มให้เขา "ผมไม่ได้โกรธหรอกพี่ แต่ผมว่าวันนี้เรากลับดีกว่า สีหน้าพี่แย่มาก"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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