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Chapter 1
"งานการเป็นหลักแหล่ง หน้าตาก็ดี ยังไม่มีแฟน ดูเป็นคนสบายๆ ยังไง
ก็ได้แท้ๆ ท�ำไมถึงยังโสด" ค�ำถามนี้เป็นค�ำถามที่เจอบ่อยๆ มวนบุหรี่ของคน
ตรงหน้าถูกเคาะให้ขี้เถ้าร่วงลงสู่กระป๋องเบียร์ตัดฝาที่วางริมระเบียง มีทราย
ใส่ไว้เพียงก้นเพื่อถ่วงน�้ำหนัก กลิ่นเมนทอลลอยคลุ้ง แคกตัสต้นเล็กๆ ริมรั้ว
ไม่ช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นแม้แต่น้อย
หลังจากเจ้าของค�ำถามพ่นลมหายใจออก ผมก็ยกมวนบุหรี่ของตัวเอง
ขึน้ มาบ้าง อัดลมหายใจเข้าผ่านก้นกรอง กลิน่ หอมจากการเผาไหม้คลุง้ ในปาก
ลามขึ้นบนจมูก ก่อนผ่อนออกมาช้าๆ เป็นจังหวะ ควันสีเทานั่นเรียงตัวเป็นรูป
โดนัท ทิ้งระยะห่างตามลมหายใจที่พ่นออก
"ถามจริง แกชอบคนแบบไหน"
ลิปสติกสีแดงเลือดนกของคนตรงหน้าเด่นชัด ผิวขาวจัด ผมสีด�ำยาว
เหยียดตรงประบ่า แต่ดวงตาสีนำ�้ ตาล พีจ่ บิ๊ เป็น working woman ทีผ่ มนับถือ
เพิง่ ได้ตำ� แหน่งหัวหน้างานคนใหม่เมือ่ ต้นเดือนทีผ่ า่ นมา เป็นคนไทยเชือ้ สายจีน
เติบโตมากับพ่อเลี้ยงที่เป็นฝรั่ง นิสัยตรง แข็งกระด้าง ขณะเดียวกันก็เซ็กซี่
เย้ายวน
"เลือกๆ มาสักคนในสตูฯ ก็น่าจะได้นี่ อย่างหวานก็น่ารัก ดูจะชอบแก
อยู่ด้วยไม่ใช่เรอะ"
"มันไม่ง่ายแบบนั้นน่ะสิพี่"
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"เอาอะไรไปยาก ไม่ชอบผู้หญิงเรียบร้อยล่ะสิ"
"ไม่ใช่แบบนั้น" ผมหัวเราะในล�ำคอ ควันสีเทาที่ตกค้างในปอดลอย
ออกมาจางๆ "ไม่ได้มสี เป็กหรอก แต่ไม่ชอบแบบนัน้ เข้าใจป่ะ"
"เออๆ ถามจริง เคยมีแฟนไหม"
"จะว่ายังไงดีล่ะ" ผมหัวเราะ ยกมือข้างที่ยังว่างขึ้นเกาท้ายทอย "แฟน
ของพี่นี่คือแบบไหน นอนด้วยกันบ่อยๆ นับว่าเป็นแฟนหรือเปล่า"
"บ้า เซ็กซ์กส็ ว่ นเซ็กซ์สิ เอาแบบ คนทีค่ ดิ จะอยูด่ ว้ ยกันตลอดชีวติ ไม่อยาก
หาไว้สกั คนเหรอ"
กลิน่ ไหม้ของนิโคตินลอยละล่อง ผมเขีย่ ปลายมวนบุหรีล่ งทีข่ อบกระป๋อง
บ้าง "ก็อยากหาอยู่ แต่เป็นคนขี้ร�ำคาญน่ะ"
"เพราะยังไม่เจอคนที่ใช่มากกว่ามั้ง"
"ที่จริงก็ใช่หมดนะ ไม่รู้สิ ผมยังไม่เคยเจอคนที่ไม่ใช่เลยว่ะพี่"
เสียงหัวเราะดังในล�ำคอ พีจ่ บิ๊ โฉบมองด้วยดวงตาเฉีย่ ว "ตอนเอาน่ะเอา
ไม่เลือก พอจะให้เลือกก็เลือกทีจ่ ะไม่เอา ปวดหัวจริงๆ เด็กสมัยนี"้
"ถึงเวลามันก็มาเองแหละพี่"
"เลิกท�ำตัวส�ำมะเลเทเมาแล้วหาจริงๆ จังๆ สักทีเถอะแซค ในสตูฯ นี่ฉัน
ห่วงแกสุดแล้ว"
"เพราะผมหล่อล่ะซี่"
"กลัวจะเป็นเอดส์ตายเข้าสักวัน" พี่จิ๊บถอนหายใจ ทิ้งบุหรี่ครึ่งมวนลง
กระป๋อง "เดี๋ยวฉันมีนัดคุยกับลูกค้าที่สยาม อยากให้ไปด้วย"
"ผม?"
"ก็แกน่ะสิ" น�ำ้ เสียงสะบัด แต่ไม่ใช่ไม่พอใจ ผมกับพีจ่ บ๊ิ สนิทกัน เมือ่ ก่อน
ที่พี่จิว พี่ชายคนโตยังอยู่ ผมก็โดนจับเป็นคู่หูกับพี่จิ๊บบ่อยๆ ตอนนี้บอสเก่า
วางมือไปแล้ว พี่จิ๊บขึ้นต�ำแหน่งหัวเรือแทน ส่วนผมก็เลื่อนขั้นมาเป็นมือขวา
ของหัวหน้าตามกันมา
"เอาคนอืน่ ไปคุยบ้าง อย่างไอ้เดีย่ วก็อยากให้พพี่ ามันไปรับงานกับลูกค้า
เหมือนกัน"
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ด้วย"

"พูดรูเ้ รือ่ งทีไ่ หน ไปถึงก็โชว์พาว ฉันยังไม่อยากชวดงาน คนนีล้ กู ค้าใหญ่

"ผู้หญิงหรือผู้ชาย"
"ไอ้แซค" เสียงหวานเอ่ยขรม ผมยักยิม้ ทีม่ มุ ปาก พีจ่ บิ๊ เองก็รวู้ า่ ผมเจตนา
พูดเล่นแต่ก็ปรามทุกครั้ง "แกจะหม้อใครก็หม้อไป อย่าหม้อลูกค้า"
"ผมล้อเล่น"
"ฉันกลัวใจแกจริงๆ แล้วเดี๋ยวขากลับแวะไปส่งที่ร้านด้วยนะ จะแวะไป
ดูเจเรมี่หน่อย"
"เปิดแล้วเหรอ" พูดถึงร้านอาหารที่น้องชายต่างบิดาของพี่จิ๊บตั้งใจจะ
เปิด รายนัน้ เพิง่ กลับมาจากอังกฤษหลังจากไปเรียนเชฟจริงๆ จังๆ เสียหลายปี
"ฝากท้องได้หรือเปล่า"
"ขอเจเรมี่เองสิ"
"หายโกรธที่ผมท�ำกล่องดนตรีมันหักไปหรือยังก็ไม่รู้" นึกถึงเด็กหนุ่ม
ตาน�ำ้ ข้าว ผมหยักศกทีห่ วงกล่องดนตรีเป็นชีวติ จิตใจ มันเป็นลูกครึง่ ทีบ่ งั เอิญว่า
พ่อเป็นฝรัง่ ตัวเล็ก ส่วนสูงของเจ้าตัวเลยหยุดอยูท่ มี่ าตรฐานทัว่ ไปของคนเอเชีย
เด็กกว่าแค่สองปี แต่เก่ง เก่งเหมือนพี่สาวมันนั่นแหละ
"ยิ้มอะไร"
"ไม่เจอมันตั้งหลายปี ก�ำลังนึกหน้าอยู่"
"ก็เหมือนเดิม" พีจ่ บิ๊ บอกเสียงเรียบ ก่อนจะเปิดประตูออกจากโซนส�ำหรับ
สูบบุหรีเ่ ข้าไปในออฟฟิศ หวานมองผมแล้วอมยิม้ ให้ทมี่ มุ ปาก "แกเคยนอนกับ
หวานหรือเปล่า"
"บ้าเหรอพี่ มองผมเป็นคนยังไงวะ"
"จะไปรู้เรอะ เห็นชอบท�ำท่าทางมีเลศนัย"
"ก็คุยกันเฉยๆ"
"ไหนบอกไม่ชอบ"
"ก็ไม่ได้ไม่ชอบ แต่ก็ไม่ได้ชอบ มีให้คุยก็คุยไปเรื่อยๆ เท่านั้นเอง"
"ถ้าไม่จริงจังก็อย่าไปเล่นกับน้องมัน เดีย๋ วจะมองหน้ากันไม่ตดิ " ผมรับค�ำ
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ในล�ำคอ พอถึงโต๊ะตัวเองก็เก็บเอกสารลงแฟ้ม
"ไปไหนวะพี่แซค"
"ออกไปข้างนอกกับพี่จิ๊บ" ผมหันไปบอกเดี่ยว มันอ่อนกว่าผมหนึ่งปี
จบจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน "ลูกค้าใหญ่"
"พี่ช่วยพูดให้ผมยัง"
"เออ" ผมตอบรับมันหลังจากปรับทุกข์กันไปเมื่อศุกร์ที่ผ่านมา ไอ้เดี่ยว
เพิ่งเข้าท�ำงานที่นี่ได้ไม่นานมาก ผมนี่แหละเป็นคนแนะน�ำ มันหัวไว ไอเดียดี
แต่ปากน�ำเกินหัวไปหน่อย พวกผูใ้ หญ่เลยไม่ชอบ บางทีกข็ ายฝันให้ลกู ค้าแล้ว
ท�ำไม่ได้พานเอาพี่จิ๊บเสียเครดิตไปด้วย
"เจ๊มีเรื่องเตือนมึงเหมือนกัน ไว้พรุ่งนี้ไปกินข้าวด้วยกันเดี๋ยวบอก"
"โห ผมใจคอไม่ดีเลยพี่"
"เออ ไม่ใช่เรือ่ งใหญ่หรอก" ผมว่าพลางพาดกระเป๋าสะพายข้างแดปเปอร์
สีนำ�้ ตาลเข้มลงบ่า โบกมือลามันพอดีกบั ทีพ่ จี่ บิ๊ เดินออกมาพร้อมหลุยส์ วิตตอง
หลักหมืน่ คนละระดับอย่างเห็นได้ชดั แต่ถงึ จะทัง้ สวย รวย เก่ง แต่กม็ ลี กู มีสามี
นักธุรกิจชาวฮ่องกงที่ดีลงานด้วยกันตั้งแต่เป็นพนักงานต๊อกต๋อยที่นี่นั่นแหละ
แล้วท�ำมาเป็นไม่ให้ผมจีบลูกค้า ตัวเองล่ะงาบไปลงหลักปักฐานกับเขา
ก่อนใครแท้ๆ เลยเชียว
งานใหญ่จริงๆ ด้วย
ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดา แต่มันโคตรใหญ่ ใหญ่มากเลยต่างหาก งานเปิดตัว
ร้านกาแฟลูกชายคนเดียวของอดีตนายกรัฐมนตรี พีจ่ บิ๊ ไปเอาเส้นสายจากไหน
ถึงรับงานแบบนีม้ าได้ จริงอยูว่ า่ สตูดโิ อทีผ่ มรับงานประจ�ำตอนนีเ้ ป็นเครือข่าย
ของบริษทั รับจัดอีเวนต์แนวหน้าของประเทศ กระนัน้ งานถ่ายแบบโปรโมตร้าน
โดยมีนายแบบชื่อดังอย่างธาม นิธานร่วมงานด้วยก็ท�ำเอาผมมือสั่นไปหมด
"พี่เอาจริงอ่ะ" ผมถามพลางคนคาปูชิโนเย็นหวานน้อยในแก้วกระดาษ
ที่ซื้อติดมือมาจากข้างนอกไปด้วย ตั้งแต่ท�ำงานมาตลอดหลายปีไม่เคยรู้สึก
ประหม่าขนาดนี้มาก่อน "พี่ งานมันไม่เกินตัวไปเหรอวะ"

Page ���������.indd 8

23/9/59 11:20

-west- 9

"แกกลัวอะไรวะแซค"
"เชีย่ พีจ่ บิ๊ ธามแม่งอันดับต้นของนายแบบเอเชียเลยนะเว้ย" ผมกลอกตา
หลุกหลิกด้วยความไม่มนั่ ใจ "ถ้าผมถ่ายเขามาห่วยแตกแม่งดับ หมดสิน้ หนทาง
ท�ำมาหากินของช่างภาพแน่นอน"
"อีแซค" พีจ่ บิ๊ เริม่ ขึน้ เสียง ภายในร้านอาหารทีเ่ ป็นกึง่ ผับแอนด์เรสเตอรองต์
เล็กๆ ของเจเรมีย่ งั มีผคู้ นไม่มากนัก ผมก้มหน้าลงกัดหลอดเหมือนเด็กๆ กังวลใน
เรือ่ งทีย่ งั มาไม่ถงึ "ฉันวิง่ รอกจะเอางานนีเ้ พือ่ ให้แกมาบอกว่ามันเกินตัวอย่างนัน้
น่ะนะ"
"ไม่ใช่อย่างนั้น ผมก็แค่..."
"ถ้าไม่ท�ำฉันจะให้ไอ้เดี่ยวท�ำ"
"เฮ้ย ได้ไง พีช่ วนผมมาฟังบรีฟนะเว้ย" อุตส่าห์ตนื่ เต้นเป็นชัว่ โมงสองชัว่ โมง
โดนปาดหน้าเค้กผมก็ไม่ยอมเหมือนกัน "โอเค ผมรู้ ผมท�ำได้"
"เออ ลีลา ท่ามาก จะกินอะไรรีบๆ สั่งเจเรมี่ เดี๋ยวเลิกงานแล้วลูกค้าจะ
เยอะ"
"มีลูกค้าแล้วเหรอ" ผมหันไปยักคิ้วถามเชฟมือทอง เจเรมี่ยังเหมือนเดิม
ทุกอย่าง ผมยาวประบ่าหยักศกรวบมัดลวกๆ ไว้ด้านหลัง หน้าตามันเหมือน
ตุก๊ ตาฝรัง่ เศส เป็นลูกครึง่ ไทยยุโรปทีน่ า่ รักน่าชัง ติดก็ตรงทีท่ ำ� ตัวเซอร์ไปหน่อย
เซอร์แบบที่เซอร์จริงๆ ไม่ใช่ซกมกเหมือนผม
"พี่จิ๊บเอาพี่แซคไปเก็บที มานั่งไม่ถึงชั่วโมงก็ปากหมาแล้วเนี่ย"
พูดไทยชัดปร๋อ ไม่อยากจะเชื่อว่าไปอยู่นอกมาเสียนานนม ตั้งแต่จบ
ม.หก ได้ ตอนนัน้ ผมเรียนปีสอง ท�ำพาร์ตไทม์เก็บเงินซือ้ กล้องทีส่ ตูฯ นีแ่ หละ
"อย่าเพิ่งตีกันได้ไหม ฉันปวดหัว"
"ใครใช้ให้ปากหมาก่อนวะ"
"เจม พูดกับพี่แซคดีๆ"
ปกติเจเรมีเ่ ป็นคนน่ารัก ร่าเริง แต่ชอบมาอารมณ์เสียใส่ผม ไม่รเู้ หมือน
กันว่าท�ำไม "พีจ่ บิ๊ ก็เข้าข้างมัน"
"เฮ้กาย ฉันแก่กว่านายตั้งสองปีนะ ช่วยท�ำสองปีให้มีความหมาย

Page ���������.indd 9

23/9/59 11:20

10 สู่กลางใจ

สักหน่อยเถอะ"
"แก่เพราะกินข้าว" เด็กนอกอย่างมันก็รู้จักส�ำบัดส�ำนวน ถ้าไม่ติดว่าอยู่
ฝั่งตรงข้ามจะตบหัวสักทีอยู่หรอก ผมส่ายหน้า หยิบบุหรี่ที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋า
เสื้อขึ้นมาจุด
"ไปสูบข้างนอกเลย เหม็นร้าน"
"เออๆ รู้แล้วน่า" พอถูกไล่ สิ่งที่ต้องท�ำคือปลีกวิเวกออกมาเสพนิโคติน
เพียงล�ำพังนอกตัวร้านอาหารเล็กๆ ย่านชุมชน
ผมกลับมาจากร้านของเจเรมีป่ ระมาณสามทุม่ เศษ เปิดเบียร์คนละสาม
ขวดกับพี่จิ๊บ แล้วให้เจ้าของร้านวนรถมาส่งที่บ้านชานเมือง ผมอายุยี่สิบห้า
ช่วงวัยเบญจเพสพอดิบพอดี ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลขับ อยู่คนเดียว โสด มี
มอเตอร์ไซค์หนึง่ คันกับหมาโกลเด้นพันธุผ์ สมทีค่ นข้างบ้านคนก่อนย้ายไปแล้ว
ทิง้ ไว้ มนุษยสัมพันธ์ไม่คอ่ ยดี ไม่รเู้ หมือนกันว่ามันชือ่ อะไร รูอ้ กี ทีครู่ กั นักศึกษา
ข้างบ้านก็ทะเลาะกัน ย้ายออก แล้วปล่อยให้ไอ้หมาพันทางถูกทิ้งไว้ล�ำพังได้
เกือบสัปดาห์ แรกๆ ได้ยินเสียงมันร้อง สอดอวัยวะบางส่วนออกจากรั้วบ้าน
เป็นจมูกสีด�ำมันกระดิกเมื่อได้กลิ่นลูกชิ้นในมือ วันที่หนึ่ง วันที่สอง จนมันไม่
โผล่มาแล้ว นอนพังพาบตัวผอมแห้งอยูด่ า้ นใน ผมถึงได้ชวนไอ้เดีย่ วมาอุม้ มัน
ข้ามฟาก ให้ขา้ วให้นำ�้ เสร็จสรรพ เพิง่ รูจ้ ากบ้านอืน่ ว่าทีน่ เี่ ป็นบ้านเช่า นักศึกษา
สองคนนั้นคงไม่กลับมารับมันอีกแล้วเลยตั้งชื่อใหม่ว่าบุญเหลือ
"ไง"
เปิดรัว้ บ้านเข้ามาได้ ไอ้บญ
ุ เหลือก็กระโดดโลดเต้น ตัง้ ชือ่ ไปก่อนรูว้ า่ เป็น
ตัวเมีย เจ้าตัวก็ไม่หือไม่อือ ให้ข้าวติดกันสามวันก็สวามิภักดิ์ผมโดยดุษณี
"รื้อต้นไม้อีกหรือเปล่า"
บุญเหลือยิ้มแป้น ตีหางกระดิก เดินน�ำไปที่ประตู ไขกุญแจเข้าตัวบ้าน
ได้หมาก็แซงมานั่งรอหน้าพัดลมด้วยความเคยชิน
"ร้อนเหรอมึง"
ผมกดเปิดไฟ เปิดพัดลม ก่อนจะเปิดโทรทัศน์ ภาพหน้าจอฉายโฆษณา
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ของนิธานพอดิบพอดี เขาเป็นนายแบบ unisex ไม่ใช่วา่ หน้าเจียดไปทางผูห้ ญิง
มองปราดเดียวก็รวู้ า่ หน่วยก้านเป็นผูช้ าย แต่ดว้ ยรูปร่างสูงโปร่ง ค่อนข้างผอม
วิธกี ารขยับเดินหรือนัง่ ล้วนเป็นเอกลักษณ์ อธิบายไม่ถกู ดูเป็นคนนิง่ ๆ เลยท�ำให้
มองยังไงก็ไม่มีความดิบเถื่อนของผู้ชายแผ่ออกมาแม้แต่น้อย
แต่อย่างว่าล่ะนะ คนในวงการจะเหลือชายแท้สักเท่าไหร่
ผมถอดเสือ้ ผ้าโยนลงตะกร้า เรียกบุญเหลือมานัง่ ดูทวี ดี ว้ ยกัน ทาโรทีก่ นิ
ทิ้งไว้บนโต๊ะเมื่อวานเป็นเครื่องบรรณาการของทั้งผมและหมาตัวใหญ่ ผมดู
โฆษณาตัวนั้นจนจบแล้วเปลี่ยนช่องอื่น กลายเป็นโฆษณาอีกตัว
แต่นายแบบคนเดิม
"พี่อ�ำผมป่ะเนี่ย"
ไอ้เดี่ยวร้องเสียงหลงในวันถัดมา ผมดูดโอเลี้ยงเย็นๆ ที่สั่งมากินกับ
ก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วคีบลูกชิ้นใส่ปาก
"งานกับคุณเมธัสเลยนะ"
"เออ"
"เชี่ย ผมอยากได้ว่ะ"
"เออ เดีย๋ วเจ๊คงจัดให้มงึ ลงสักงาน นีร่ บั มาแบบงานเหมาเลย ตัง้ แต่ถา่ ย
ลงนิตยสาร ถ่ายวันเปิดร้าน ไม่รไู้ ด้เส้นใครถึงเก็บเรียบ ลงปก Award เดือนตุลา
ด้วย เป๊ะไหม ชิลช่วงหน้าฝนกับร้านกาแฟสุดชิก"
"ถ่ายลง Award ด้วยเหรอ คุณเมธัสถ่ายเองเลยหรือเปล่า"
"ภาพประกอบจะให้ธามมาช่วยน่ะ แต่บทสัมภาษณ์กเ็ ลีย่ งไม่ได้คงมีตดิ
มาสักภาพ คุณเมธัสเขาไม่ค่อยชอบออกกล้อง มึงก็รู้"
"โห ธาม นิธานน่ะนะ"
"เออ"
"เชีย่ ผมโคตรชอบพีเ่ ขาเลย ถ้าเป็นผูห้ ญิงก็เป็นอัม้ พัชราภาของไทยอ่ะ
แต่นยี่ งิ่ กว่า ยิง่ กว่าตรงเขาเป็นผูช้ ายอ่ะพี"่
"เออ" ผมคีบเครือ่ งในทีไ่ ม่กนิ ใส่ชามก๋วยเตีย๋ วรุน่ น้องทีเ่ อาแต่อา้ ปากค้าง

Page ���������.indd 11

23/9/59 11:20

12 สู่กลางใจ

ตกใจยิ่งกว่าได้งานเอง "เส้นอืดหมดแล้วไอ้เดี่ยว"
"เออๆ โทษพี่ ตื่นเต้นว่ะ พี่ไม่ตื่นเต้นเหรอ นั่นนายแบบระดับเอเชียเลย
นะ"
"แล้วไง?"
"ถ้าพีท่ ำ� อะไรไม่ถกู ใจเขาแล้วโดนเหวีย่ งกลับมาท�ำไงวะ พีย่ งิ่ ใจร้อนอยู่
ด้วย"
"กูน่ะเรอะใจร้อน" ผมวางตะเกียบลงก่อนจะขมวดคิ้ว รุ่นน้องคนสนิทก็
ยกมือไหว้พัลวัน
"ผมหมายถึงพี่เป็นคนมีเหตุผล ถ้าโดนเหวี่ยงเพราะอากาศร้อนอะไรงี้
ไม่แย่เหรอ"
"วงในบอกว่าคุยง่ายนะ" สืบมาจากเพือ่ นร่วมอาชีพทีเ่ คยถ่ายแบบให้นธิ าน
แล้วไม่เห็นใครมีปญ
ั หา "อาจจะแค่ไม่คอ่ ยเล่นกับคนอืน่ แต่ไม่ใช่คนขีว้ นี "
"เออ ได้งั้นจริงก็ดี ดาราดังๆ น่ะผมปวดหัว"
"นั่นน่ะ ช่างมันเถอะ แต่เจ๊จิ๊บฝากกูเตือนมึงเรื่องที่พรีเซนต์งานเกินตัว"
"โธ่ พี่ ใครๆ ก็พรีเซนต์งานเกินตัวทั้งนั้นแหละ" จริงอย่างไอ้เดี่ยวมันว่า
เช่นตอนสัมภาษณ์งาน ได้ครับ ได้ค่ะ ดีอย่างนั้นเด่นอย่างนี้กันทุกคน เอาเข้า
จริงๆ ดีได้สักกี่ราย
"แต่มึงพูดกับลูกค้าแล้วพอมึงท�ำไม่ได้ทีมก็เสียชื่อ"
"เออ ผมรู้ ผมมีไอเดียนี่หว่า"
"มึงพูดให้นอ้ ยท�ำให้เยอะเถอะ" ผมว่า ซดน�ำ้ ซุปในชามแล้วคว�ำ่ ช้อนลง
กินเสร็จเรียบร้อย แต่รนุ่ น้องคนสนิทก็ยงั ไม่ถงึ ครึง่ "อาทิตย์หน้าว่างไหม จะชวน
ไปสวนรถไฟ"
"ท�ำไมอ่ะพี่"
"ถ่ายรูปงานรับปริญญาน้องไอติม"
"ไอติม เน็ตไอดอลอ่ะนะ"
"เออ ที่นมโตๆ อ่ะ"
"เฮ้ย เจ๋ง แต่คงไม่ว่างอ่ะ วันอาทิตย์แฟนผมบิน เก็บมาฝากด้วยซี่" ผม
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หัวเราะเหอะ นึกหมัน่ ไส้คนมีคขู่ นึ้ มาครามครัน "พีไ่ ม่ลองชวนหวานไปถ่ายล่ะ"
"ท�ำไมต้องชวนวะ"
"เห็นนะ แอบไลน์คุยกัน"
"คุยงาน" ผมเบีย่ งประเด็นไปเรือ่ ย ไอ้เดีย่ วหัวเราะคิก เรือ่ งสอดรูส้ อดเห็น
ขอให้บอก
"เออ จะว่าไปวันนี้ธามมีถ่ายปกที่สตูฯ ข้างๆ แวะไปแนะน�ำตัวไหมพี่
พาผมไปแนะน�ำด้วย"
"มึงจะไปท�ำไม"
"โธ่ นานๆ จะได้รู้จักดาราดัง"
ผมถอนหายใจ มองรุ่นน้องกินบะหมี่ในชามไปด้วย "ท�ำงานไปเรื่อยๆ
เดี๋ยวก็ได้เจอ"
"เจอใครก็ไม่วา้ วเท่าธามอ่ะ ผมว่าสาวๆ ครึง่ ประเทศต้องชอบเขา ขนาด
ผมเป็นผู้ชายผมยังชอบเลย มีความคูล ขนาดอายุสามสิบแล้วแท้ๆ"
"แล้วไง?"
"พี่ไม่ตื่นเต้นเลยจริงๆ อ่ะ"
ผมส่งยิ้มเย็นให้ ตอบมันในใจว่าตื่นเต้นไปเรียบร้อยแล้ว โอเค วันนี้สติ
ผมดี นิธานก็แค่นายแบบคนหนึ่ง เอาจริงๆ ก็นับเป็นโอกาสของผมที่จะได้ชื่อ
ติดไปด้วย
"อยากไปก็รีบๆ เดี๋ยวไปส่องสตูฯ พี่ไก่ด้วยกัน"
พี่ไก่เป็นตากล้องมือหนึ่งของบริษัท
จะว่าไปบริษทั ทีผ่ มท�ำอยูก่ เ็ ป็นบริษทั ชัน้ น�ำของประเทศ งานหลักคือเปิด
สตูดโิ อถ่ายภาพ มีนติ ยสารเป็นของตัวเองชือ่ Award เป็นนิตยสารท่องเทีย่ วที่
สร้างชือ่ ให้บริษทั เป็นทีร่ จู้ กั รับถ่ายภาพตามอีเวนต์ จิปาถะ งานแตกแขนงจน
ผมเองก็ไม่รู้โครงสร้างของบริษัทแน่ รับผิดชอบแค่ส่วนของทีมตัวเองคือเป็น
ตากล้องสัมภาษณ์นักธุรกิจจ�ำพวกเปิดร้านอาหารหรือโรงแรมเก๋ๆ ตามใบสั่ง
งานดี เงินโอเค เพือ่ นร่วมงานเยีย่ ม มีปวดหัวกับนักธุรกิจรับเชิญบ้างประปราย
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แต่เรียกได้วา่ ชีวติ ดี มีความสุข ได้ทำ� งานทีร่ กั ถึงจะยังไม่เก่งแต่กม็ โี อกาสเก่ง
ผมโผล่หน้าเข้าไปยกมือไหว้พไี่ ก่ สาวร่างท้วมทีก่ ำ� ลังเซ็ตกล้องอยูเ่ หลือบ
ตามองกลับมา เธอยิ้มแป้นใจดีอย่างทุกครั้งที่เจอกัน
"เอ้า มาไง"
"ซื้อกาแฟมาฝากครับพี่"
"เออ ยังไม่ได้ลงไปข้างล่างเลยเนี่ย ก�ำลังอยากพอดี"
"ผมซื้อมาฝากคนอื่นด้วย" ไอ้เดี่ยวแจกจ่ายให้เพื่อนร่วมงานทีละแก้ว
กระทั่งถึงสองแก้วสุดท้ายก็ยื่นให้ผมส่งต่อพี่ไก่อีกที "คุณธามล่ะครับ"
"ไปเข้าห้องน�้ำ อ้อ ได้ข่าวว่าได้งานของคุณเมธัสที่น้องธามไปเป็นแบบ
ให้นี่"
"ครับ เลยซือ้ กาแฟมาฝาก อยากท�ำความรูจ้ กั อิๆ" พีไ่ ก่หวั เราะร่า พอดี
กับทีค่ นถูกพูดถึงเดินเข้ามาในสตูฯ เขาอยูใ่ นเสือ้ เชิต้ ขาวล้วน กางเกงยีนขาดลุย่
ตามสมัยนิยม พีไ่ ก่ถา่ ยรูปส่งนิตยสารแฟชัน่ ทีด่ ลี งานกับทีน่ ี่ ธีมของวันนีถ้ งึ ได้
เฟีย้ วเงาะจนมองกันตาค้าง ผูช้ ายอายุสามสิบ ผมยาวสีดำ� สนิทหวีเรียบเสยไป
ด้านหลัง ตาคมเฉีย่ ว ผิวขาวโดดเด่นกว่าคนอืน่ สีหน้านิง่ สนิท แต่มองมุมไหนก็
ดูดไี ปเสียหมด
"น้องธามมาพอดี คนนี้ไงที่ธามถามถึง แซคที่จะถ่ายงานให้คุณหม่อน
สัปดาห์หน้า"
"สวัสดีครับ" ผมยกมือไหว้ เขาแก่กว่าผมห้าปี แต่กลับหน้าเด็กกว่าเป็น
ไหนๆ อีกฝ่ายเพียงพยักหน้า มองผมแล้วละสายตาไปยังไอ้เดี่ยวที่ยื่นแก้ว
กาแฟสดให้
"ผมชื่อเดี่ยวครับพี่ กาแฟครับ"
"ขอบคุณ แต่ผมไม่ดื่มกาแฟ" ตอบด้วยสีหน้าแบบเดิมแล้วเดินผ่านไป
ไอ้เดีย่ วถึงกับเหวอ ขอความช่วยเหลือจากผมซึง่ เหลือบตาขอค�ำชีแ้ นะจากพีไ่ ก่
อีกที
"เป็นแบบนี้แหละ ไม่มีอะไรหรอก"
"เนี่ยนะไม่มีอะไร"
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"งานยากแล้วว่ะพี่" ผมพยักหน้าเห็นด้วย มองตามเจ้าของร่างโปร่งที่มี
กลุ่มช่างแต่งหน้าเดินตามเป็นพรวนแล้วถอนหายใจ
"เฮ้ย อย่าคิดมาก ธามไม่ใช่คนขี้เล่นน่ะ แต่ท�ำงานด้วยก็โอเคนะ เก่ง
ไม่วีน"
"ท�ำงานด้วยกันไม่อึดอัดแย่เหรอพี่"
"ไม่หรอก" พีไ่ ก่มองตามคนทีถ่ กู พูดถึง "ดีกว่าดาราพูดมากแล้วเรือ่ งเยอะ
หลายๆ คนเลยแหละ"
"เดี๋ยวก็รู้" เดี่ยวยักคิ้วใส่ ส่วนผมได้แต่ปาดเหงื่อไปพลางๆ
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Chapter 2
ทีจ่ ริงแล้วผมไม่คอ่ ยสันทัดกับงานถ่ายแบบดาราสักเท่าไหร่ อย่างทีบ่ อก
ส่วนใหญ่แล้วจะท�ำงานกับนักธุรกิจมากกว่า มีคนสัมภาษณ์แยกออกไปอีกคน
ซึง่ เจ้าของงานนีก้ ค็ อื หวาน นัดกับเมธัสวันพุธเช้าทีร่ า้ น ส�ำหรับวันนีผ้ มเพียงมา
เก็บภาพของนิธานก่อน
ร้านกาแฟที่ว่าตบแต่งร้านด้วยสไตล์ยุโรปโบราณ จัดแสงและสีให้ถ่าย
ง่าย คล้ายเป็นกึ่งๆ ร้านกาแฟและสตูดิโอถ่ายภาพ ส่วนตัวผมยังไม่ได้คุยกับ
เมธัส เจ้าของร้านว่ามีความเป็นมายังไง ฟังแค่บรีฟคร่าวๆ ในเวลาจ�ำกัด ผม
จอดมอเตอร์ไซค์ไว้หน้าร้านก่อนเวลานัด รถตู้ทีมงานยังไม่มา นายแบบหนุ่ม
คนนั้นก็เช่นกัน
"สวัสดีครับ ผมมาจากบริษัทเอดับบลิวเจที่นัดถ่ายภาพร้านวันนี้ครับ"
พนักงานทีเ่ คาน์เตอร์ยกมือไหว้ เธอใส่ชดุ นักศึกษากระโปรงพลีต ดูทา่ คง
เป็นเด็กฝึกงานทีม่ าท�ำพาร์ตไทม์ "ทีน่ ดั ไว้เก้าโมงครึง่ หรือเปล่าคะ"
"ใช่ครับ มาถึงก่อนเวลาหน่อย ขอคาปูชโิ นเย็นแก้วหนึง่ นะครับ" ผมหัน
ไปขยิบตาให้กอ่ นปลีกตัวชมรอบบริเวณ สักพักรถตูบ้ ริษทั ก็มาถึง ไล่เลีย่ กันกับ
มินคิ เู ปอร์สนี ำ�้ เงินทีน่ ายแบบคนเก่งลงมาพร้อมผูจ้ ดั การส่วนตัว พีน่ ดิ เป็นสาว
ประเภทสองร่างเล็กทีเ่ หมือนผูห้ ญิงทุกกระเบียดนิว้ จริตจะก้าน น�ำ้ เสียง สายตา
อัธยาศัยดีกว่าคนเดินตามมาข้างหลังเป็นแน่
"มาพร้อมกันเลย อ้าว คุณตากล้องมาก่อนเหรอคะ"
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"ครับ" ผมยิม้ ให้ พอดีกบั คาปูชโิ นเย็นถูกน�ำมาเสิรฟ์ โดยสาวน้อยหน้าใส
พี่นิดท�ำตาล้อเลียนอย่างคนรู้ทัน
"ตากล้องเรานี่เหลือร้าย หล่อไม่พอยังเจ้าชู้ด้วย อย่าพาน้องธามของพี่
กะล่อนล่ะ"
"โธ่ พีน่ ดิ " ผมร้องขอความเห็นใจขณะทีค่ นอืน่ ยกฉากลงจากรถ ตอนผม
เริม่ งานใหม่ๆ พีน่ ดิ มีนายแบบในสังกัดทีต่ อ้ งดูแลหลายคน ก่อนหน้านีก้ เ็ คยร่วม
งานกันบ่อยๆ เมือ่ ช่วงปีสองปีมานีน้ ธิ านมีงานมากขึน้ คุน้ ๆ ว่าจะเหลือนายแบบ
ทีร่ บั ผิดชอบอยูแ่ ค่คนเดียว "ขับรถมาส่งคุณธามเองเลยเหรอครับ ทีจ่ ริงให้ทาง
ผมไปรับก็ได้นะ"
"อือ ไม่เป็นไร ธามไม่ค่อยชอบนัง่ รถใหญ่น่ะ ปกติรายนีจ้ ะขับมาเอง แต่
วันนีร้ ถเสีย แต่เดีย๋ วพีค่ งต้องทิง้ แล้วไปธุระก่อน นีก่ ร็ า้ นเพือ่ นธามยังพอปล่อย
กันได้ ยังไงพี่ฝากดูแลธามด้วยนะ เรียกพี่ธามได้เลยจะได้คุ้นเคยกันไวๆ ธาม
นี่แซค เห็นหนุ่มๆ แบบนี้ประสบการณ์ไม่ใช่น้อย เก่งมาก พี่คอนเฟิร์ม"
"โธ่ พี่นิดดด พูดแบบนี้ผมลอยแย่"
"โอ๊ย น้อยไปล่ะสิ ป่ะๆ เริ่มงานกันเลยแล้วกัน เดี๋ยวค�่ำๆ หม่อนน่าจะมา
รับ"
ผมเลิกคิว้ ขึน้ เล็กน้อย หม่อนคือชือ่ เล่นของเมธัส ได้ยนิ มาบ้างว่าสนิทกัน
แต่ในความสัมพันธ์ของคนเพศเดียวกันแล้ว ก็ไม่แน่ใจนักว่าต้องถึงขัน้ ไหนถึง
จ�ำเป็นต้องมารับมาส่งกันด้วย
"โอเคนะ ไว้เจอกันจ้าแซค" สาวน้อยส่งจูบให้แล้วหยิบแว่นกันแดดขึ้น
สวม หายไปกับมินคิ เู ปอร์คนั เดิม ทิง้ ไว้เพียงผมกับนายแบบหน้านิง่ ทีไ่ ม่มแี ก่ใจ
จะทักกันสักค�ำ
"แต่งหน้าสิคุณ"
เห็นแล้วก็อดจะยียวนไม่ได้ ผมมองหน้าอีกฝ่ายทีป่ รายหางตามองก่อน
เชิดใส่แล้วก็ต้องกลอกตา โปรเจ็กต์นี้กี่วันนะ หนึ่งสัปดาห์! โอเค ไอ้แซค มึงมี
เวลาเล่นสงครามเย็นกับคนไม่รู้จักถึงหนึ่งสัปดาห์ทีเดียวเชียว

Page ���������.indd 17

23/9/59 11:20

18 สู่กลางใจ

"ดีครับ ขอซ้ายกว่านี้อีกหน่อยครับ"
แดดตอนสายร้อนจัด แต่แสงก�ำลังดี ร้านกาแฟของเมธัสแบ่งเป็นสามชัน้
ชัน้ บนสุดเป็นดาดฟ้า มีตน้ ไม้กบั โต๊ะหินอ่อนดีไซน์แปลกตัง้ ระเกะระกะ ดูเชิงแล้ว
ร้านนีเ้ ป็นทัง้ ร้านกาแฟในตอนกลางวัน ยาวไปจนถึงลานเบียร์ในตอนกลางคืน
ลูกคนรวยก็ดแี บบนี้ อยากท�ำอะไรก็ทำ� ตามหาฝันเท่าไหร่กไ็ ด้
"เอียงหน้าขึ้นครับ"
ผมลัน่ ชัตเตอร์ มองชายหนุม่ ผ่านเลนส์ ได้ภาพมาหนึง่ ชุดก็เปลีย่ นเลนส์
ใหม่ แสงวันนีด้ มี าก มีปญ
ั หาทีท่ ำ� ให้หน้าของนายแบบมันเร็วไปนิด แต่โดยรวม
ยังโอเค จังหวะทีร่ อื้ อุปกรณ์ขนึ้ จากกระเป๋า บรรดาช่างก็เข้าไปซับมัน เติมแป้ง
ให้เสร็จสรรพ เงยหน้าขึน้ มาอีกครัง้ ก็พร้อมถ่ายต่อ
"เอาแขนเท้าโต๊ะหน่อยครับ ขยับอีกครับ" ผมบอก หมุนเลนส์กล้องปรับ
โฟกัส ภาพทีเ่ ห็นผ่านเลนส์ดเู ป็นมนุษย์ปถุ ชุ นมากกว่าตัวจริงเป็นไหนๆ เขาเก่ง
ด้านการแสร้งแสดงสีหน้าให้เป็นธรรมชาติ เพราะพอลดกล้องลงก็กลับไปเป็น
เพียงผู้ชายหยิ่งยโสคนเดิมที่ไม่มีร่องรอยของอารมณ์ใดๆ หลงเหลืออยู่ "ขอ
อนุญาตนะครับ"
ผมวางกล้องไว้กบั โต๊ะทีอ่ ยูข่ า้ งตัวก่อนจะเดินเข้าไปหา เป็นเรือ่ งปกติที่
ตากล้องจะมีสว่ นร่วมในการจัดท่าของนายแบบ แต่ดเู หมือนเจ้าตัวไม่ชอบใจนัก
ผมแตะข้อศอกเขา ขยับให้ได้ทา่ ทางของมุมและแสง ชุดวันนีข้ องธามเป็นเสือ้ ยืด
คอกว้างสีขาวกับกางเกงขาเดฟสีดำ� สนิท ทรงผมทีป่ าดเรียบเมือ่ วานกลายเป็น
ปล่อยเซอร์ มัดครึง่ หนึง่ ไว้ดา้ นหลัง สวมแว่นใสกรอบด�ำ
"ขอโทษนะครับ" ผมจับขยับท่าทางอีกนิด ได้กลิน่ หอมอ่อนๆ ลอยออกมา
จากเจ้าตัว ไม่ใช่กลิน่ ฉุนของน�ำ้ หอม แต่เป็นกลิน่ ทีช่ วนให้ใช้จมูกค้นหาต้นตอ
ไปเรื่อยๆ เมื่อเหลือบตาขึ้นมา สิ่งแรกที่เห็นคือกระดูกไหปลาร้าพาดยาวเป็น
แนวหายไปกับคอเสือ้ ไม่คดิ ว่าความเซ็กซีข่ องผูช้ ายจะดูกนั ทีต่ รงนีก้ ไ็ ด้
"ได้หรือยังครับ ผมร้อนแล้ว"
"ครับ ขออีกภาพก็เบรกได้แล้วครับ จะได้ไปมุมอื่นต่อ"
เขาให้ความร่วมมือแม้จะอยู่ในบรรยากาศที่ชวนเวียนหัว ทีมงานมอง
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หน้ากันเลิ่กลั่ก ไม่ได้ยินเสียงบ่นก็จริง แต่ไม่มีเสียงหัวเราะเช่นกัน
"ท�ำงานกับคุณธามผมโคตรเครียดเลย"
หนึง่ ในทีมงานวันนีก้ ระซิบกระซาบหลังจากแสงของวันหมดลง ผมหัวเราะ
ไม่ตอบ แต่ยกั คิว้ เป็นเชิงให้กำ� ลังใจ "สัปดาห์เดียวน่า"
"แต่เขาเก่งนะแซค เราบอกไปแบบไหนก็ท�ำได้หมด"
"เขามืออาชีพ"
"แล้วนี่กลับไปแต่งภาพเลยหรือเปล่าวันนี้"
"คงงั้น ถ้าต้องซ่อมภาพไหนจะได้รีบเคลียร์ในสัปดาห์นี้เลย ทางนั้นเขา
คิวทอง"
มองเลยไปทางด้านหลัง คนที่ก�ำลังพูดถึงคุยโทรศัพท์อยู่ไกลๆ "แต่อาจ
จะเสร็จเร็วก็ได้พี่โด้ ภาพเสียน้อยมาก"
"เออ ได้ตากล้องเก่งๆ แบบเอ็งก็ดีอย่างนี้แหละ"
"โวะ วันนี้มันวันดีอะไร มีคนชมตั้งสองคน" ผมเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดลง
กล่องแล้วยกมือไหว้ โบกมือลาทีมงานคนอืน่ ทีท่ ยอยขนอุปกรณ์ขนึ้ รถตูก้ อ่ นจะ
นัดแนะเวลาส�ำหรับพรุง่ นี้ ทว่าพอก�ำลังไขกุญแจรถมอเตอร์ไซค์คนั เก่งก็เหลือบ
ไปเห็นใครบางคนยังคุยโทรศัพท์อยูเ่ สียก่อน
"คุณธาม"
มือขาวลดเครื่องมือสื่อสารลง เห็นไวๆ ว่าเพิ่งวางสายจากคุณหม่อน
ใบหน้าหล่อเรียบตึงปรายตามาที่ผมเป็นเชิงตั้งค�ำถามโดยปราศจากเสียง
"คุณหม่อนมากี่โมงครับ ผมรอเป็นเพื่อนไหม"
"ขอบคุณครับ แต่เดี๋ยวผมเรียกแท็กซี่กลับเอง"
"เฮ้ย ได้ไง อันตราย" ต่อให้ยงั ไม่ดกึ ก็เถอะ ดูเอาครับ แต่งตัวแบรนด์เนม
ตัง้ แต่หวั จรดเท้า ถึงจะรูปร่างสูงโปร่งแต่กห็ นุ่ นายแบบอยูด่ นี นั่ แหละ โดนจีป้ ล้น
กลางทางงานใหญ่ผมพังพอดี "คุณพักแถวไหน ผมไปส่ง"
ตาคมมองเลยไปด้านหลังทีย่ านพาหนะสองล้อของผมจอดสงบนิ่ง "ผม
กลับแท็กซี่น่าจะปลอดภัยกว่า"
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"รถผมไม่อันตรายหรอกครับคุณ เดี๋ยวให้ยืมหมวก"
"แต่ว่า..."
"ฝนจะตกแล้วด้วย รีบไปกันเถอะ" พูดจบก็คว้ามืออีกฝ่ายออกมาหน้าร้าน
ไขกุญแจ หยิบหมวกกันน็อคทีซ่ อ่ นไว้ยนื่ ให้ ธามไม่รบั ผมเลยถือวิสาสะสวมให้
เขาก่อนเก็บกล้องตัวเองแทนที่ แล้วหันไปสตาร์ตรถโดยไม่ฟงั ค�ำอุทธรณ์ "ขึน้ รถ
มาสิครับ"
"ผมว่าผมเรียกแท็กซี่ดีกว่า"
"นี่คุณธาม กลัวอะไรครับ อย่างน้อยผมก็ไม่พาคุณไปปล้นหรอกนะ"
"มันอันตราย"
"ผมสัญญาว่าคุณจะไม่บาดเจ็บแม้แต่ปลายเล็บ เอากล้องเป็นประกัน
เลย"
"ผมไม่ได้อยากได้กล้องของคุณหรอกนะครับ"
"มันแพงนะเว้ย เลิกเถียงได้แล้ว ขึ้นมาบนรถ"
"สั่ง?"
"โอเคครับ ผมขอร้อง ผมหิวแล้ว ช่วยขึ้นรถแล้วบอกทางไปบ้านคุณที
ผมจะได้รีบกลับ ต้องไปเช็กรูปที่ถ่ายวันนี้อีก"
ผมเห็นภาพทีส่ ะท้อนในกระจกรถ เขาบดริมฝีปากเป็นเส้นตรงแต่กย็ อม
ซ้อนท้ายขึ้นมา มือนุ่มไม่ยอมแตะตัวคนขับ แต่เอี้ยวไปเกาะท้ายรถ ทว่าเมื่อ
ออกตัวด้วยความเร็ว นิธานก็ผวามาจับเอวผมไว้เสียแน่น สาบานเลยว่าผม
ไม่ได้แกล้ง นี่เป็นการขี่รถในเมืองใหญ่ที่ระมัดระวังที่สุดในชีวิตแล้ว
"บ้านคุณอยู่ไหน"
ผมเอี้ยวตัวกลับไปถามขณะที่รถแล่น นายแบบหนุ่มชะโงกหน้าเข้ามา
ใกล้เพื่อบอกชื่อคอนโดฯ ไม่ห่างจากร้านกาแฟที่เราออกมานัก แต่คนละทาง
กับบ้านผมโดยสิ้นเชิง
ทัง้ ๆ ทีก่ ลางวันแดดร้อนแรงจนแสบผิว แต่พลบค�ำ่ พายุลกู ใหญ่กลับซัด
สาดลงกลางมหานครอย่างไม่ทนั ตัง้ ตัว ผมจอดรถใต้ตกึ สูง เปียกตัง้ แต่หวั จรด
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เท้า โชคดีที่กล้องถูกเก็บไว้อย่างมิดชิดใต้เบาะนั่ง คนโดยสารมาด้วยก็ไม่ต่าง
กัน เขาสวมเสือ้ คนละตัวกับตอนถ่ายแบบ เป็นเสือ้ ยืดสีขาวทีเ่ มือ่ เปียกน�ำ้ ก็บาง
จนเห็นทะลุถึงผิวกาย
"นีถ่ า้ คุณไม่เอาแต่เถียงป่านนีก้ ไ็ ม่เปียกแล้ว"
เขามองผมด้วยหางตา ไม่ทั้งขอโทษและขอบคุณ พยายามถอดหมวก
กันน็อคแต่สุดท้ายก็ท�ำไม่ได้ ผมเข้าใจ ลูกคุณหนู ไม่เคยนั่งรถสองล้อตากลม
ตากฝนแบบนี้หรอก
"ผมถอดไม่ออก"
โวะ หยิ่งเป็นบ้า จะให้ช่วยยังไม่คิดจะพูดจาขอร้อง ผมไม่อยากต่อล้อ
ต่อเถียงยอมช่วยอีกฝ่ายแต่โดยดี เมื่อล็อกเปียกน�้ำก็ยิ่งลื่นมือ สุดท้ายต้อง
จับปลายคางให้เงยขึน้ แล้วถึงแกะออกได้สะดวก ผมของธามไม่เปียกทัง้ หมด
เหมือนผม ยังมีส่วนที่แห้งเพราะหมวกกันน็อคบังไว้ อย่างน้อยถ้ารีบอาบน�้ำ
พรุง่ นีค้ งไม่มใี ครเป็นหวัด
"ฝนลงหนักมากเลย"
"แล้ว?"
"นี่คุณไม่ถามผมหน่อยเหรอว่าจะกลับยังไง ข้าวก็ยังไม่ได้กินด้วย"
"คุณบอกเองว่าจะมาส่งผม แล้วผมต้องรับผิดชอบคุณด้วยหรือไง"
"นี่ ผมรูว้ า่ คุณเป็นดาราดัง เป็นเพือ่ นสนิทกับไฮโซไฮซ้อ แต่คณ
ุ ก็นา่ จะมี
น�ำ้ ใจบ้าง" อย่างน้อยมาม่าคัพสักถ้วยก็ยงั ดี วันนีท้ งั้ วันผมกินแค่มะกะโรนีไก่ไป
กล่องเดียว ผูช้ ายทีไ่ หนจะกินของแบบนีแ้ ล้วอยูท่ อ้ งกันทัง้ วัน (วะ) ครับ
"แล้วคุณจะเอาอะไรล่ะครับ"
"ห้องคุณมีอะไรรองท้องบ้างไหม ผมไม่ขนึ้ ไปหรอก ไม่รบกวน แต่เนีย่ ผม
หิวตัง้ แต่อยูท่ รี่ า้ นแล้ว"
นิธานกลอกตาหน่ายแต่อย่างน้อยก็มีน�้ำใจ "จะกินก็ขึ้นไปข้างบน"
คอนโดฯ ของนิธานเป็นห้องขนาดหนึง่ ร้อยสีส่ บิ ตารางเมตร สองห้องนอน
สองห้องน�ำ้ ราคารวมเฟอร์นเิ จอร์แล้วคาดว่าน่าจะเกินสามเท่าของทาวน์เฮ้าส์
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ทีผ่ มอยู่ เป็นแค่รอู ากาศส�ำหรับอยูอ่ าศัยแท้ๆ กลับหรูหราจนเรียกว่าถ้าไม่มวี นั
นีผ้ มก็คงไม่มวี นั แตะต้องได้ เจ้าของห้องสัง่ ให้ผมรอทีห่ อ้ งนัง่ เล่น เขาหายเข้าไป
ในครัวทีแ่ ยกไว้เป็นสัดส่วน กลิน่ ของห้องเป็นกลิน่ หอมอ่อนๆ กลิน่ ของนายแบบ
หนุม่ อาจจะเป็นน�ำ้ หอมทีเ่ ขาใช้ หรือสเปรย์ปรับอากาศก็ไม่อาจทราบได้
"คุณเอานี่ไปเปลี่ยนก่อน"
ดูทา่ แล้วห้องนอนกับห้องครัวคงทะลุถงึ กัน เขากลับมาอีกครัง้ จากประตู
คนละบานกับเมือ่ ครูก่ อ่ นจะยืน่ เสือ้ ยืดกับกางเกงเลพร้อมผ้าเช็ดตัวผืนเล็กให้
"เฮ้ย ไม่เป็นไร ผมไม่ได้จะนอนนี่"
"ผมก็ไม่ได้เชิญให้คุณค้าง"
"เออ" ผมรับมาเซ็งๆ ท�ำไมชอบพูดจากวนประสาทนักวะ "ขอบคุณทีเ่ ป็น
ห่วง"
"ผมไม่ได้หว่ ง แต่คณ
ุ ท�ำพืน้ ห้องผมเปียกไปด้วย ช่วยรีบๆ ไปเปลีย่ นเสือ้ ผ้า
สักทีเถอะ"
สาบานเลยครับว่าถ้าคนตรงหน้าไม่ใช่ธาม นิธาน นายแบบทีผ่ มร่วมงาน
อยูไ่ ด้มตี อ่ ยกันสักยกแน่ แต่นยี่ งั ต้องร่วมงานกัน ยังต้องอาศัยหน้าตาของเขา
ท้ายที่สุดก็ได้แค่มองแล้วเดินหลบมุมมาเปลี่ยนเสื้อผ้า กลับมาอีกครั้งก็เห็น
สปาเกตตี้คาร์โบนาร่าพร้อมรับประทานวางอยู่บนโต๊ะเตี้ยหน้าทีวี มองลอด
เข้าไปในห้องครัวอีกครั้งก็พบว่ามันเงียบกริบ กระทั่งประตูห้องนอนเปิดออก
นิธานในชุดคลุมอาบน�ำ้ สีขาวสะอาดแหวกลึกลงมาจนถึงกลางอกก็เดินออกมา
พร้อมเช็ดผมตัวเองไปด้วย
"อาบน�้ำแล้ว?"
"ผมไม่อาบน�้ำตอนคนไม่รู้จักอยู่ในห้องหรอกครับ"
"ผมชือ่ แซค" แนะน�ำตัวอีกครัง้ แม้อกี ฝ่ายไม่สนใจฟัง เขาทรุดตัวนัง่ ไขว่หา้ ง
บนโซฟาแล้วกดเปิดโทรทัศน์ดว้ ยท่าทีไม่แยแส "พีธ่ าม"
"อะไร"
"ผมเรียกแบบนี้ได้ใช่ไหม"
"ขอโทษนะ แต่หน้าคุณแก่กว่าผมอีก"
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ดีไหม"

"งั้นเรียกน้องธามก็ได้"
ตาคมตวัดมองดุ ริมฝีปากสีสดยกเหยียดนิดๆ "เก็บปากไว้กนิ มือ้ เย็นก่อน

ผมไหวไหล่ ทรุดตัวนั่งบนโซฟาตัวเดียวกันก่อนจะยกถาดคาร์โบนาร่า
ขึ้นมาด้วย มีของแบบนี้ติดบ้านไว้ก็ดี เสียก็แต่โซเดียมสูงไปหน่อย "พี่ธามกิน
อาหารแช่แข็งบ่อยเหรอ"
"ไม่"
"แล้วนี่ไม่หาอะไรรองท้องหน่อยเหรอครับ หรือไดเอ็ต"
"คุณกินเงียบๆ ไปเถอะ"
"นี่ อยู่แบบไม่คุยกันมันอึดอัดนะคุณ"
"นั่นมันเรื่องของคุณ ผมอยากอยู่เงียบๆ"
"แล้วเปิดทีวีท�ำไมล่ะ"
"ช่วยมีมารยาทหน่อยได้ไหม คุณแซค"
"โอ้ ดีใจนะครับที่พี่ธามจ�ำชื่อผมได้แล้ว" ผมฉีกยิ้มกว้างส่งไปก่อนม้วน
เส้นสปาเกตตี้เข้าปาก นิธานมองหน้าผม ดูไม่สบอารมณ์เท่าไหร่ วิธีการแก้
ปัญหาของเขาคือเมินกลับไปโดยไม่ต่อล้อต่อเถียง ที่จริงเวลาเขาหงุดหงิดก็
ตลกดี ดีกว่าเวลาท�ำหน้านิ่งๆ ใส่ อย่างน้อยก็เพื่อยืนยันว่านี่คือสิ่งมีชีวิตไม่ใช่
หุ่นกระบอก
"พี่ธาม"
"อะไร"
"พีม่ แี ฟนป่ะ" ตาคมเหลือบกลับมา แล้วย้ายกลับไปทีห่ น้าจอรายการเพลง
อีกครัง้ "ห้องเหมือนอยูค่ นเดียวเลยเนอะ"
"ผมให้คุณขึ้นมาที่นี่เพราะคุณมาส่งผมแล้วติดฝน ไม่ได้แปลว่าเราเป็น
เพื่อนกัน สามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง"
"ถ้าอย่างนั้นก็เป็นเพื่อนกันเสียสิ ที่ห้องมีเบียร์ไหม"
"แซค"
"ครับ"
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"ช่วยนั่งกินเงียบๆ สักทีเถอะ"
"เฮ้ย ผมล้อเล่น เกิดมาเคยข�ำป่ะเนี่ย" มองหน้าไปกินมื้อเย็นของตัวเอง
ไป ใครจะคิดว่าผมจะได้อยู่ใกล้นายแบบดังขนาดนี้ในวันที่ฝนตก เปียกปอน
ในชุดนอน และอีกฝ่ายหน้าสด "โบท็อกซ์นี่ท�ำให้คนยิ้มไม่ได้เหรอ"
"กินอิ่มหรือยัง กลับได้แล้วมั้ง ฝนน่าจะซาแล้ว"
"เฮ้ ไล่กันแบบนี้เลยเรอะ"
"คิดว่าผมเป็นเพื่อนเล่นหรือไง" เจ้าของห้องลุกขึ้นยืนเต็มความสูง
คาร์โบนาร่าของผมหมดจากถาดพลาสติกแล้ว ได้เวลาลุกเอาไปทิ้งถังขยะใน
ห้องครัว "แซค"
"ไม่ได้คิดว่าเป็นเพื่อนเล่น แค่อยากผูกมิตรด้วย"
หันหน้ากลับมาอีกครั้งนิธานก็กอดอกจ้องมาตาเขม็ง ผมยอมรับว่าเขา
หน้าตาดีจริงๆ แม้แต่ในเวลานีก้ ย็ งั สง่างามเหมือนรูปปัน้ "ถ้าผมมีกล้องตอนนี้
ผมจะถ่ายรูปพี่"
"แต่ตอนนี้คุณไม่มี และผมต้องการเวลาส่วนตัวแล้ว เชิญ"
ระหว่างที่โดนไล่ ผมก็เฝ้าถามตัวเองว่าการเป็นนายแบบต้องมีอีคิว
สักเท่าไหร่กันเชียว
"เฮ้ย วันนี้มาสาย"
แสงแดดของวันใหม่หลังจากฝนตกตลอดทั้งคืนสวยงามเสมอ ผมมอง
ท้องฟ้าสีฟ้าที่มีเมฆขาวตัดจางๆ แล้วอมยิ้ม กระทั่งถูกตบบ่าอีกครั้งถึงสะดุ้ง
สุดตัว "เป็นอะไรของมึง ติสต์อะไรอีก"
"อะไรวะพี่เกม"
"กูสงสัย ท�ำไมวันนี้มึงมาสาย ปกติจะมาถึงก่อนรถตู้บริษัท"
"ตื่นสายดิ จะอะไรล่ะ พี่จะให้ผมบอกว่ารถติดหรือไง ผมขับมอ'ไซค์ จะ
แก้ตัวยังไงได้"
"เออ ก็แปลกตรงที่มึงตื่นสายนี่แหละ ปกติต้องตื่นตั้งแต่ก่อนไก่โห่พา
ไอ้เหลือไปวิ่งรอบหมู่บ้านไม่ใช่เหรอ"
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"วันนีย้ กเว้น" ตอบแล้วหันไปจามนอกวงสนทนา "ไม่คอ่ ยสบาย เมือ่ วาน
โดนฝน"
"กูว่าแล้ว แล้วกินยาหรือยัง"
"ไว้เลิกงานแล้วค่อยกินก็ได้ กินไปตอนนี้มีเบลอแหง"
"นี่ก็ดูไม่ปกติเท่าไหร่นะ" มือหยาบของเพื่อนร่วมงานวางบนหน้าผาก
แล้วถอนออก "ไข้สูงนะไอ้แซค"
"นิดหน่อยน่า แล้วพี่ธามมายัง"
"วันนีเ้ รียกพีธ่ าม?" ทีมงานถามพลางเลิกคิว้ สูง รอยย่นเกิดบนหน้าผาก
เลยลองท�ำบ้าง พอจับเหนือคิว้ ของตัวเองก็พบว่ามีรอ่ งรอยเหมือนกัน ไม่เหมือน
คนทีก่ ำ� ลังถูกพูดถึง อายุมากกว่าแท้ๆ แต่กลับไม่มรี วิ้ รอยใดๆ บนผิวหน้า ทีบ่ อก
ว่าหน้าผมแก่กว่าเห็นทีจะเป็นเรือ่ งจริง "แต่งหน้าอยู่ วันนีถ้ า่ ยซ่อมของเมือ่ วาน
หรือเปล่า"
"ยังไม่ได้ดูรูปเลยพี่ โทษทีครับ เดี๋ยวคืนนี้ผมกลับไปเช็กรอบเดียวเลย"
"เฮ้ย ไม่สบายหยุดก่อนก็ได้"
"ผมโอเค" ผมตอบแม้จะรูส้ กึ ถึงความร้อนของลมหายใจ ก่อนจะถือวิสาสะ
เดินผ่านห้องโถงของร้านอาหารไปด้านในที่ถูกแยกเป็นห้องแต่งตัวนายแบบ
"พีธ่ าม"
เจ้าของชื่อก�ำลังแต่งหน้าอยู่อย่างที่พี่เกมบอก เขาสบตากับผมผ่าน
กระจกก่อนจะเบือนกลับมายังใบหน้าตัวเองที่เป็นเงาสะท้อนต่อ "มีอะไร"
"ผมซักชุดมาให้แล้ว อยู่ที่รถนะ เลิกงานแล้วอย่าเพิ่งกลับ"
เขาพยักหน้าแทนการตอบด้วยเสียงเหมือนในทีแรก "ของคุณอยู่ใน
กระเป๋า เดี๋ยวเลิกงานแล้วผมหยิบให้"
"โอเคเลย ผมไม่รีบ ขอบคุณมากครับ อีกเยอะไหม เดี๋ยวแดดหมด"
"เสร็จแล้วค่าน้องแซค" พี่จอย ช่างแต่งหน้าหันมาจีบปากจีบคอ นิธาน
ลุกขึ้นจากเก้าอี้หมุน ปรายหางตามามองผมก่อนเดินเฉียดไปยังห้องที่เป็น
โลเกชัน่ ใหม่ของวัน กลิน่ หอมนีอ่ กี แล้ว เวลาทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันกลิน่ นัน้ จะชัดเจนเป็น
เอกลักษณ์ ไม่ใช่ทั้งกลิ่นน�้ำหอม สบู่ หรือแชมพูที่เขาใช้ ไม่ใช่กลิ่นน�้ำยาปรับ
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ผ้านุ่ม แต่เป็นอะไรหลายๆ อย่างที่แปลกใหม่ชวนค้นหา
"เหมือนโรคจิตเลยว่ะกู" ผมสบถกับตัวเองก่อนเดินตามเจ้าของกลิน่ หอม
นั้นเพื่อไปเริ่มงาน
เสียงชัตเตอร์ลนั่ เป็นพักๆ ภายในห้องสีเ่ หลีย่ มสีครีม เพลงทีเ่ ปิดคลอเป็น
เพลงอะคูสติกแจ๊ซฟังสบาย เสือ้ ผ้าของวันนีม้ าในโทนอบอุน่ นายแบบจิบกาแฟ
ท�ำท่าเพ้อฝัน นิธานเวลานี้ต่างจากเมื่อวานลิบลับ ชวนให้นึกถึงกาแฟมอคค่า
รสอ่อนแต่ละมุน ส่วนของเมือ่ วานถ้าจะเทียบคงเป็นอเมริกาโนรสเข้ม ผมสบตา
เขา มองเขาผ่านเลนส์ มีรอยยิ้มกดที่มุมปาก ไม่ได้สดใส แต่สุขุม อ่อนโยน
เรียกได้ว่าแทบไม่ต้องแนะน�ำอะไรในการถ่ายภาพนอกจากจัดท่าให้ตรงกับ
องค์ประกอบนิดๆ หน่อยๆ เท่านั้นเอง
"ดีมากครับพี่ วันนี้น่าจะได้เลิกกันไว"
ผมยักคิว้ ให้ เมือ่ ลดกล้องลงนิธานก็กลายเป็นนายแบบจอมหยิง่ คนเดิม
อีกครั้ง ผมพักดื่มน�้ำพร้อมกับให้ช่างไปเติมหน้านายแบบ
"ไงวะ ไอ้แซค" พี่ดลทักพลางยืดกล้ามเนื้อหลังจากช่วยถือรีเฟล็กเตอร์
มาเป็นเวลานาน "ได้ข่าวว่ามีซัมธิงกับนายแบบ"
"ข่าวอะไรวะพี่"
"เขาเม้าท์กัน" เสียงหัวเราะดังขึ้นจมูก แต่เบาพอไม่ให้นิธานได้ยิน "ว่า
เมื่อคืนมึงไปนอนกับธาม"
"ตลกละ ใครเอาไปเม้าท์วะ"
"เรื่องเสื้อผ้านั่นอะไรครับ ได้ยินกันหลายคนนะ"
"โห พี่" นึกว่ามูลมาจากไหน "เมื่อวานฝนตกผมเลยไปส่งเขา แล้วยืม
เสื้อผ้าเปลี่ยนเท่านั้นแหละ คิดอะไรไปขนาดนั้นวะ ถึงเขาหล่อแต่ผมก็เลือก
นะพี่"
"อย่างมึงน่ะเหรอเลือก" โดนตบหัวไปหนึง่ ครัง้ เล่นเอาหนังยางทีม่ ดั ผมไว้
ครึง่ หัวหลุดร่วง "ไม่มหี างก็เอาหมดแล้วมัง้ "
"พี่พูดเหมือนอย่างเขาจะยอมผมน่ะ"
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"ตากล้องทั้งหล่อทั้งหุ่นดีเซ็กซี่ขนาดนี้ มึงเคยเล็งใครแล้วพลาดด้วย
หรือไง"
"อย่าไปพูดให้เจ๊ได้ยินเลยนะ ผมตกงานแน่ เลอะเทอะไปใหญ่แล้ว
พอเลย หาเรื่องซวยมาให้ผมชัดๆ"
"อ้าว ใครจะไปรู้วะ เห็นถ่ายไปยิ้มไป กูก็นึกว่างานนี้ได้ฟันนายแบบ"
"ผมไม่ยุ่งกับลูกค้า นางแบบผมก็ไม่เคยยุ่งสักคน พี่พูดงี้ผมเสียหาย
นะเว้ย พอๆ แต่งหน้าเสร็จแล้วมั้ง ไปถือรีเฟล็กต์ต่อเลย ผมจะท�ำงานละ"
"ท�ำเป็นสะดิ้ง มองเขาตาเยิ้มแล้วมาเถียง"
"ผมไม่ใช่เกย์"
"กูจะบอกให้นะเว้ย ไบเซ็กช่วลใครๆ ก็เป็นได้" พีด่ ลยักคิว้ แถมให้อกี สอง
จึก พอละสายตาจากคูส่ นทนาแล้วก็เพิง่ สังเกตว่าทีมงานคนอืน่ ๆ มองผมสลับ
กับนิธานจริงๆ
"ท�ำงานครับท�ำงาน" หลังจากปรบมือเรียกขวัญแล้วก็เดินกลับไปทีข่ าตัง้
กล้องแล้วสบตาอีกฝ่ายผ่านเลนส์อกี ครัง้ พลังบางอย่างดึงให้กดยิม้ ทีม่ มุ ปาก
ตามคนในภาพ ลัน่ นิว้ ทุกอิรยิ าบถราวกับอยากเก็บทุกจังหวะหายใจของอีกฝ่าย
ไว้ภายใต้เลนส์กล้อง
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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