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"แก...เขาเดินจับมือกันด้วย"
"พี่น่านกับแฟนโคตรน่ารักเลย"
เสียงของบรรดาแฟนคลับ 'เมืองน่าน' ดังก้องในโสตประสาท ผมจึง
อดปลื้มอกปลื้มใจแทนคนที่อยู่เคียงข้างไม่ได้ ก็น่านน่ะถือว่าเป็นคนดัง
ในมหา'ลัยคนหนึ่ง เลยไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ใครต่อใครต่างชื่นชม
ผมหันไปมองผู้หญิงหลายคนที่ก�ำลังยืนหวีดอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลพร้อมกับ
ส่งยิม้ ให้เจ้าหล่อนเล็กน้อย ก่อนจะตวัดสายตาอาฆาตไปยังพวกผูช้ ายหลายคน
ทีท่ ำ� ท่าเมียงมองคนตัวเล็ก น่านเป็นคนน่ารักครับ พูดเก่ง ยิม้ เก่ง แถมยังมุง้ มิง้
ไม่ต่างจากแมวตัวน้อยๆ แล้วแบบนี้จะไม่ให้หวงยังไงไหว
ถ้าถามว่าผมเป็นใคร คงต้องบอกว่าทุกคนในมหา'ลัยต่างก็รู้จักเพราะ
ป็อปพอๆ กับน่าน
ผมชื่อ 'ปี' มีสิบสองเดือน นิสิตทันตแพทย์ปีสอง
รูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้ขรี้ วิ้ ขีเ้ หร่ สูง 178 ซม. น�ำ้ หนักมาตรฐานชายไทย
แค่ได้เห็นหน้า สาวน้อยสาวใหญ่ก็พากันลุ่มหลงไปตามๆ กัน
หากถามว่าคุณเคยเห็นใครอวยตัวเองขนาดนี้มั้ย บอกเลยว่าไม่! มีแค่
ผมคนเดียวแน่นอน
"น่าน วันนีก้ นิ ข้าวทีไ่ หนดี" เอ่ยถามออกไป เจ้าของชือ่ จึงเงยหน้าขึน้ มามอง
ริมฝีปากได้รปู ช่างน่าครอบครองเหลือเกิน ดวงตากลมโตทีช่ อ้ นขึน้ มอง
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หวานล�้ำราวกับน�้ำผึ้งหอม จมูกเล็กจิ้มลิ้มรับกับรูปหน้าเรียวได้เป็นอย่างดี
ไหนจะผิวสีน�้ำนมซึ่งตัดกับผมสีน�้ำตาลเข้มนั่นอีกล่ะ ถึงเขาจะเป็นผู้ชาย แต่
ส�ำหรับผมแล้วเมืองน่านเป็นสิ่งสวยงามที่สุดในชีวิตของไอ้ปี
ตึกตักๆ
หัวใจคนรอ...มันแทบร่วงหล่นลงไปกองตรงตาตุ่มยามสายตาของเรา
ทั้งคู่นั้นสบกัน
"แล้วแต่พี่อรรถเลยครับ"
ผัวะ!
แรงตบกบาลฉาดใหญ่ เ กื อ บท� ำ ให้ ผ มหน้ า คะม� ำ ลงกั บ ฟุ ต ปาธ
แว่นหนาเตอะส�ำหรับคนสายตาสั้นเกือบเจ็ดร้อยแทบหลุดร่วงออกจากซอกหู
ผมรีบกัดฟันประคองตัวเองขึ้นมาเผชิญหน้ากับคนกระท�ำ
"ไอ้สัด"
"อะ...อะไรเนี่ย" ผมโอดครวญอย่างไม่เข้าใจ
"มัวแต่ส่องเมียชาวบ้าน ไม่เจียมตัวเลยมึง เอานี่ไป!" พูดจบก็โยน
กระดาษปึกใหญ่ใส่มืออย่างแรง
"อะไร"
"รายงานกลุ่ม พวกกูท�ำส่วนของตัวเองเสร็จแล้ว ที่เหลือก็เป็นหน้าที่
ของมึง" ลองคาดคะเนดูจากสายตา แม่งคงเหมือนกับที่ผ่านมานั่นแหละ
พวกมันรวมกันท�ำยังไม่ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของส่วนที่กูต้องรับผิดชอบเลย
"..."
"อ้อ! แล้วไม่ต้องเสือกไปฟ้องพี่มึงอีกล่ะ ไม่งั้นคงมีเรื่องได้เคลียร์กัน
อีกรอบ"
มันพูดคาดโทษไว้ก่อนเดินผละออกไป ทางนี้จึงได้แต่ส่ายหัวไปมา
แล้วก็นกึ ขึน้ ได้วา่ มองเมืองน่านค้างไว้ แต่พอหันกลับไปอีกทีเขาก็ไม่อยูซ่ ะแล้ว
ใช่ครับ...เมืองน่านไม่ได้อยู่ตรงนี้ และการที่ผมเดินเคียงข้างเขานั้น
ความจริงก็คงท�ำได้แค่เดินขนานเสียมากกว่า เพราะเล่นทิง้ ระยะห่างจากอีกฝ่าย
ไกลซะเหลือเกิน คนคนนัน้ เขามีแฟนแล้ว เป็นรุน่ พีส่ ดุ ฮอตขับรถสปอร์ตคันหรู
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ส่วนผม...
ก้มมองตัวเองดูสิ ที่บอกว่าสูงน่ะสูงจริง แต่เอาความจริงเลยมั้ย
ผมมันเห่ยว่ะ ทรงผมก็ยาวรุงรัง แว่นตาหนาเตอะ ฟันซึ่งดัดมาตั้งแต่
ม.6 เพราะอยากให้เรียงตัวสวยเข้ากับคณะที่เรียนก็ยังไม่ได้ฤกษ์งามยามดี
ถอดเหล็กออกสักที ที่ส�ำคัญแม่งยังชอบโดนเอาเปรียบอยู่บ่อยๆ อีกต่างหาก
มันคงจะจริงอย่างที่ใครเคยว่าไว้ ผมไม่มีสิทธิ์สอยนางฟ้าได้หรอก
นอกจากจินตนาการไปวันๆ
แค่หน้า เขายังไม่อยากจ�ำ
แล้วไม่ต้องคิดไปถึงชื่อด้วยซ�้ำ คงมีแค่ผมฝ่ายเดียวเท่านั้นที่รู้จักเขา
เมืองน่าน...
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"ไอ้ปี ไหนอะรายงาน เอาไปส่งหรือยัง"
"เอาไปส่งแล้ว"
"ดี! ครั้งนี้ถ้าโดนตัดแม้แต่ 0.1 คะแนน มึงตาย"
เนี่ ย แหละค� ำ ทั ก ทายแรกของหนึ่ ง ในเพื่ อ นร่ ว มคณะ ความจริ ง
อยากตอกกลับไปว่า 'พ่องตาย' แต่ก็ไม่กล้าไง ได้แต่ก้มหน้าก้มตาท�ำตาม
ค�ำสั่ง
คือผมไม่มีสิทธิ์ไปเถียงใครได้หรอก ที่ผ่านมาก็เป็นแค่มนุษย์เฉย มัก
ถูกเมินอยู่เสมอไม่ว่ากับใครก็ตาม แต่จะได้รับการนึกถึงทุกครั้งเวลามีงาน
หรือเรือ่ งเรียน โดนใช้ไง ใช้เสร็จก็เฉดหัวทิง้ ส่วนเรือ่ งสังคมไม่ตอ้ งพูดถึง นึกถึง
บุคลิกและสภาพของผมแล้วหรือยัง
นัน่ แหละ ใครจะไปอยากคบ เพือ่ นคนเดียวทีม่ เี ห็นจะเป็นรุน่ พีต่ า่ งคณะ
เพราะเจอกันแถวร้านกาแฟเลยผูกมิตรกันมาเรือ่ ยๆ เท่านัน้ โลกทีม่ อี ยูม่ นั แคบ
ผมจึงไม่อยากไขว่คว้าหรือต้องการอะไรเพื่อขยายโลกสีเทานี้อีก
ยกเว้นอยู่อย่าง...
"มึงๆ เมืองน่านว่ะ"
ผมหันไปให้ความสนใจกับต้นเสียง มีผู้ชายสหเวชสองคนก�ำลังจดจ้อง
ไปยังใครคนหนึ่งซึ่งก�ำลังเดินขึ้นบันไดมาพร้อมกับเพื่อนในกลุ่ม
เขาคือคนทีผ่ มชอบ ทีส่ ำ� คัญเรายังเรียนเซกชัน่ เดียวกันด้วย แม้จะเป็นแค่
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วิชาเดียวก็เถอะ
เคมีวิเคราะห์
ให้ตาย...ผมชอบเคมีชะมัด
พลั่ก!
"ขอโทษครับ เจ็บตรงไหนหรือเปล่า" พร�่ำพรรณนาในใจล�ำพังไม่ทันไร
ไอ้ผู้ชายสายปลาไหลก็พุ่งเข้าไปหาเมืองน่านด้วยการแสร้งเดินชนซะเต็มที่
พอเขาเผลอท�ำของหล่นเลยท�ำทีช่วยเก็บแบบเนียนๆ แผนตื้นเขินแบบนี้
ใครเชื่อก็โง่สุดโต่งแล้วครับ
"ไม่เป็นไรหรอก แกไม่ได้ตั้งใจนี่นา"
เออะ แต่เมืองน่านกลับเชื่อ ให้ตายสิโว้ย
ต่อให้ตบกบาลตัวเองอีกสักสิบรอบก็คงเหมือนเดิม น่านเป็นเกย์ ใครๆ
ก็รู้ แต่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะมีคนรักอยู่แล้ว ความฮอตกลับไม่เคยลดน้อยลงเลย
อย่างไอ้นี่ก็ด้วย เห็นมีดีก็แค่หน้าตาหล่อเหลาเท่านั้น แต่น่านก็ส่งยิ้มให้มัน
แล้วผมล่ะ...?
ผมที่ยืนอยู่ข้างถังขยะสาธารณะตรงนี้ เคยมองเห็นกันบ้างมั้ย
'เราชือ่ ปีนะ อยูท่ นั ตะปีสอง อายุเท่าน่านเลย ชอบน่านมานานแล้วด้วย
ช่วยพิจารณาหน่อยได้มั้ย'
โธ่...ฝันหวานไปสิ สุดท้ายเขาก็คงเบะปากใส่ว่าไม่เจียม
ส�ำหรับผม เมืองน่านก็เหมือน 'ปลาบนฟ้า' เป็นเพียงความรักทีไ่ ม่มที าง
สมหวัง อย่างทีเ่ ข้าใจ ใครกันจะสามารถจับปลาบนฟ้าหรือมองหาดาวในน�ำ้ ได้
ก็เพราะมันไม่เคยมีไง
นั่นหมายความว่าความหวังที่เราจะได้รักกันมันเป็นศูนย์
"เข้าเรียนเซกเดียวกันเลย นัง่ ตรงไหนเหรอ เดีย๋ วถือหนังสือไปให้" ยังอีก
ยังเต๊าะไม่เลิก ปากผมกระตุกแล้วกระตุกอีกจนเหน็บจะกินอยู่รอมร่อ
"ไม่เป็นไร เรานัง่ กับเพือ่ น" ก็เห็นอยูท่ นโท่วา่ เพือ่ นเขายืนกันอยูส่ หี่ า้ คน
มึงก็ยังจะหน้าด้านอีก
"อ๋อ"
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ร่างสูงยอมหลบทางให้คนตัวเล็กกว่าเดินเข้าไปในห้อง ส่วนผมได้แต่
มองตามแผ่นหลังบาง เอาแต่จินตนาการว่าหากได้เอื้อมไปสัมผัสไหล่นั้น
ดูสักครั้งมันจะเป็นยังไง สงสัยคงหลับฝันดีไปทั้งคืน
"ไอ้ปี ไปยืนท�ำไมข้างถังขยะเปียก ไม่เข้าเรียนหรือไงวะ"
ผมหลุดจากภวังค์แสนหวานกลับมายังโลกของความเป็นจริงอันแสน
โหดร้าย ท�ำไมผมต้องมาอยูก่ บั คนแบบนีด้ ว้ ยวะ อย่าให้มวี นั ทีก่ ไู ด้ผงาดนะมึง
บอกตัวเองแบบนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งแล้ว จนตอนนี้...ก็ยังเหมือนเดิม
วิชานี้เป็นเซกชั่นค่อนข้างใหญ่ รวมเอาคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มาเกือบทุกคณะ ทั้งปีหนึ่งปีสอง บางทีก็รวมไปถึงปีสามบางสาขา อย่าง
มุมซ้ายโน่นพยาบาล เก้าอี้แถวกลางของห้องสโลปแก๊งแพทย์จอง ด้านขวา
ข้างๆ เป็นเภสัช ซึ่งมีปลาบนฟ้าของผมนั่งหัวเราะคิกคักกับเพื่อนอยู่
แล้วถามว่าคนอย่างไอ้ปีอยู่ตรงไหนเหรอ ก็ใกล้ๆ กันอะ
บนสุ ด ของแถวติ ด กั บ ห้ อ งควบคุ ม เสี ย ง ห่ า งจากคนที่ ห มายปอง
ประมาณสามล้านปีแสงได้ เนี่ยแหละใกล้สุดในชีวิตแล้ว
"เบากันหน่อยค่ะนิสิต วันนี้เราจะมาต่อจากบทที่แล้ว..." หลังจาก
อาจารย์เข้าห้อง เธอก็ร่ายยาวแบบไม่มีหยุดพัก แน่นอนว่าผมตั้งใจเรียน
แต่ก็น้อยกว่าการลอบมองใครบางคนจากที่ห่างไกล
จนกระทัง่ เวลาผ่านไปครูใ่ หญ่ บรรยากาศภายในห้องก็เข้าสูค่ วามวุน่ วาย
อีกครา
"ขอตัวแทนคณะละหนึ่งคนขึ้นมาท�ำโจทย์ในแบบฝึกหัดนี้หน่อย"
"โห่!" เสียงโห่ร้องเหมือนเบื่อหน่ายสุดขีดดังขึ้นจนผมเองก็อดหัวเราะ
ไม่ได้ โจทย์แต่ละข้อง่ายซะทีไ่ หน ลองออกไปท�ำผิดดูสิ ได้ขายขีห้ น้าคณะอืน่
แน่ๆ
"แพทย์เร็ว ส่งตัวแทนมา แค่นี้อิดออดเหรอ" อาจารย์แกก็บิลด์เก่งจัง
"สัตยาไปดิ เร็ว!" ผมเห็นกลุม่ คนบนเก้าอีต้ รงกลางห้องพยายามพยักพเยิด
ให้ใครคนหนึง่ ลุกขึน้ อยู่
"เย้~" เสียงปรบมือดังเกรียวกราวพร้อมกับน�ำ้ เสียงดีใจของเหล่าเพือ่ นฝูง
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ใครคนหนึ่งลุกขึ้นยืนและเดินตรงไปยังหน้าห้องด้วยท่าทางสง่าผ่าเผย
ไอ้หมอนัน่ สวมแว่นตากรอบด�ำ แต่งตัวถูกระเบียบเป๊ะ แต่ทำ� ไมมันถึงดูดจี งั วะ
"เดือนแพทย์"
คร้าบบบบบ ถึงว่าท�ำไมหน้าตาดีฉิบหาย
"เภสัชคะ ส่งตัวแทนมาเร็ว"
"เมืองน่าน เมืองน่าน เมืองน่าน!" เสียงเชียร์ลนั่ ห้องสะท้อนก้องในหัวใจ
วงหน้าขาวใสของเขามีรอยแดงพาดผ่านบนแก้มเล็กน้อย เจ้าตัวฉีกยิม้ เขินอาย
ก่อนลุกจากเก้าอีต้ รงดิง่ ไปด้านหน้าแล้วหยุดยืนเคียงข้างไอ้แว่นคณะแพทยฯ
ฮือ...ท�ำไมดูเหมาะกันจัง
กูนอี่ ยากตัดหน้ามันออก เอาหัวตัวเองเสียบ จะได้อยูใ่ กล้ๆ ปลาบนฟ้า
กับเขาบ้าง
"สหเวชเร็วๆ อย่ายอมแพ้" อาจารย์เรียกอีกหน มองเห็นไอ้ปลาไหล
ผู้คิดแผนจีบแบบตื้นๆ ลุกขึ้นพร้อมกับเสียงปรบมือลั่น
"ตัวท็อปเลยนะครับคนนี้เนี่ย"
เบื่อว่ะ
ห้ อ งนี้ มั น มี แ ต่ ค นหน้ า ตาดี เ ท่ า นั้ น เหรอที่ ถู ก เลื อ ก หรื อ จริ ง ๆ แล้ ว
คนธรรมดามันไม่เคยได้รบั การยอมรับ เพราะนอกจากคนพวกนีจ้ ะหน้าตาดีแล้ว
ก็ยงั เรียนเก่งอีกต่างหาก ผมเลยไม่รจู้ ะเอาอะไรไปสูเ้ ขา แล้วนัน่ อะไร! เดินไป
ใกล้กับเมืองน่าน ส่งยิ้มให้กันด้วย โฮฮฮฮฮ~
"นั่นใครที่ยืนขึ้น! ตัวแทนทันตะหรือเปล่าคะ"
ฉิบหายละ กูยืนท�ำม้ายยยยย ก็แค่อยากจะมองคนที่ชอบให้ชัดๆ แต่
โชคกลับไม่เข้าข้างเอาซะเลย
"ปะ...เปล่าครับ"
"ออกมาเลยค่ะทันตะ อย่ายอมแพ้เพื่อนสิ"
"ไปเลยไอ้สัด อย่าท�ำให้คณะขายหน้าล่ะ"
ผมได้แต่ยนื ตัวแข็งทือ่ รวบรวมสติอยูน่ านจึงได้ฤกษ์งามยามดีกา้ วเท้า
เดินไปข้างหน้า คณะอื่นเขาตบมือสลับกับเสียงกรี๊ดกร๊าด ส่วนผมไม่มีแม้แต่
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คนชายตาแล เงียบจนมดเยี่ยวยังได้ยิน
ทุกก้าวทีเ่ ดินส่งผลให้ขาทัง้ สองข้างสัน่ เทาไปหมด จนกระทัง่ มาหยุดยืน
อยู่ตรงหน้าห้องได้ส�ำเร็จ
นีเ่ ป็นครัง้ แรกทีผ่ มสามารถเข้าใกล้เมืองน่านได้มากทีส่ ดุ ถึงแม้จะถูกกัน้
ด้วยไอ้เด็กสหเวชก็ตามที นาทีนเี้ ลยถือโอกาสสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆ กะสูด
กลิน่ หอมจากคนตัวเล็ก แม้ความจริงจะสัมผัสได้เพียงกลิน่ รักแร้ของคนข้างๆ
อย่างเดียวก็ตาม
"สัตวแพทย์อยูไ่ หนคะ เร็วหน่อย เพือ่ นมาแล้ว พยาบาลด้วยค่ะ ส่งเพือ่ นๆ
มาสูเ้ ร็ว!" และหลังจากนัน้ อาจารย์กป็ ระกาศเรียกเด็กสายวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ออกมาราวกับจะประกวดเข้าบ้านเอเอฟ
ทว่าระหว่างรอนั้นบทสนทนาก็เกิดขึ้นพร้อมกับค�ำทักทายของคนข้างๆ
"ช่วงนีเ้ ป็นไงบ้างน่าน" เสียงของเดือนแพทย์เริม่ ประเด็น ทัง้ คูร่ จู้ กั กันมา
นานแล้ว แต่ผมไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายชื่ออะไร หมา? หรือแมว?
"ก็เรื่อยๆ เรียนไม่หนักเท่าไหร่ แล้วหมอกล่ะ"
เสียงหวานมากครับ ฮือออออ ปลาบนฟ้ากินอะไรท�ำไมถึงสวย
"เหมือนกัน แต่ชว่ งนีน้ อ้ งปีหนึง่ เตรียมประกวดดาวเดือนก็เลยต้องไปเทรน
หน่อย ว่างๆ ก็แวะเข้าไปหากันได้"
"ได้สิ ไว้จะแวะไปหานะ"
บรรยากาศมันทะแม่งๆ นะครับ ดูเหมือนความรักจะฟุง้ กระจายจนแทบ
ส�ำลัก เฮ้ย อย่านะเว้ย คนนีผ้ มชอบมานานแล้ว ใครหน้าไหนก็หา้ มชอบเด็ดขาด
ไม่อย่างนัน้ ...กูสไู้ ม่ได้แน่นอน
ผมคิดไปสารพัด กว่าจะรู้ตัวคนทั้งคู่ก็เงียบไปซะแล้ว ก่อนบทสนทนา
หัวข้อใหม่จากเด็กสหเวชจะเริ่มต้นบ้าง
"น่านอยู่ชมรมอะไรเหรอ"
"อ๋อ พอดีอยู่อาสาพัฒนากับเพื่อนๆ มันเป็นชมรมของคณะ"
"ดีเลย วันหลังขอไปออกค่ายด้วยได้มั้ย"
"ได้สิ เปิดรับเสมอ เออ...ว่าแต่แกชือ่ อะไรนะ ขอโทษที เสียมารยาทเลย"
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"อ๋อ เราชื่อนิล" หือออ อ้อร้อแดดิ้นสุดๆ ไม่เคยรู้เลยหรือไงว่าคนคนนี้
เป็นของกู ท�ำไมถึงได้มองราวกับจะเขมือบเขาขนาดนั้นวะ
"แล้วแกล่ะ อยูช่ มรมอะไร" จังหวะนัน้ น่านได้โน้มตัวมาข้างหน้า ส่งสายตา
มายังผมพร้อมกับเอ่ยถาม
โฮ้ววววว~ พี่ปขี อชักดิ้นชักงอในใจแป๊บนึง ปลาบนฟ้าทัก ท�ำไงดี
ท�ำไงดี...
"เอ่อ...ระ..."
"เราอยู่ชมรมเทนนิส เห็นน่านที่สนามบ่อยๆ แต่ไม่กล้าเข้าไปทัก"
ผมได้แต่หบุ ปากฉับ ลืมไปเลยว่ายังมีเพือ่ นจากคณะสัตวแพทย์ยนื อยูข่ า้ งๆ
ควรเจียมตัวได้แล้วไอ้ปี เขามองข้ามมึงเหมือนก้อนขีห้ มาเลยว่ะ
จากนั้นเมืองน่านก็หันไปทักทายทุกคนจนหมดแถว ยกเว้น...กู
ปาดน�้ำตาแป๊บ
"เดือนแพทย์คะ เพื่อนบอกว่าฮอตมาก เอาโจทย์ข้อยากไปเลย"
"ไม่ขนาดนั้นมั้งครับ" เหอะ! กูล่ะอิจฉามึงจริงๆ ที่ดูดีตั้งแต่หัวจรดเท้า
ถามหน่อยว่าระหว่างผมกับมันมีอะไรไม่เหมือนกันตรงไหน แต่งตัว
ก็เหมือนกัน แว่นก็สวมเหมือนกัน แต่ท�ำไมภาพลักษณ์มันถึงได้ต่างกัน
ราวพื้นคอนกรีตกับถนนดินแดงอย่างนี้วะ
แถวเริ่มขยับ เด็กแพทย์นั่งท�ำโจทย์พร้อมฉายภาพขึ้นจอโปรเจ็กเตอร์
ส่วนคนทีเ่ หลือก็ยนื รอต่อไป ช่วงนีแ้ หละทีผ่ มได้มองน่านเต็มๆ ตาสักทีแม้จะ
ถูกกัน้ ด้วยศัตรูหวั ใจตัวเขือ่ ง หนึง่ ปีได้แล้วทีผ่ มแอบมองเขาอยูห่ า่ งๆ แล้ววันนี้
เราก็มโี อกาสเข้าใกล้กนั มากทีส่ ดุ แต่ทำ� ไม...คุณถึงยังเป็นปลาบนท้องฟ้าอยูล่ ะ่
"ถามไปนานแล้วไม่ตอบสักที สรุปแกอยู่ชมรมอะไรเหรอ" เสียงหวาน
โพล่งขึ้น แต่ผมก็ยังนิ่ง เขาคงทักคนอื่นอีกนั่นแหละ
"แก...แก..." กระทัง่ นิว้ เรียวสวยสะกิดแขนผมเบาๆ ส่งยิม้ ให้ราวกับโลกนี้
ได้หยุดหมุน
เล่นเอาผมแม่งหน้ามืดไปเลยว่ะ
"ฮะ...ฮะ! อะไรนะ" ผมถามเสียงสั่น ตื่นเต้นจนท�ำตัวไม่ถูก
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"อยูช่ มรมอะไร" เชีย่ ยยยย นีค่ อื ความจริง เมืองน่านทักถังขยะเปียกเช่นผม
แล้วครับ
แม่งอยากวิง่ ไปแดนซ์เพลงในจังหวะ EDM กลางแดดฉิบหาย รูส้ กึ เหมือน
ฝันเป็นจริง หลังจากเฝ้าภาวนาว่าเมือ่ ไหร่จะมีตวั ตนในสายตาของอีกฝ่ายสักที
"ยะ...อยู่ชมรมปลาหมอสีน่ะ"
ดูหนังหน้ากูครับ นีเ่ ข้ากันทีส่ ดุ แล้ว การให้อาหารปลาเป็นกิจของไอ้ปี จงรู!้
"น่าสน ว่างๆ ขอไปนั่งดูปลาที่ชมรมได้มั้ย"
"ดะ...ได้สิ"
ปลาบนฟ้า~ ท�ำไมจิตใจถึงได้ดีเลิศขนาดนี้ แม้กระทั่งคนที่โลกลืม
อย่างผม เขาก็ยังลดตัวลงมาทักทาย
"ชื่ออะไรเหรอ"
"ถามเรา?" ผมชี้ตัวเอง ดวงตาแทบปูดโปนอย่างไม่นึกเชื่อ
"อือ"
"ปี"
"เราน่านนะ" ครับ รู้แล้ว ถึงไม่บอกก็รู้
ส่วนสูงเท่าไหร่ หนักแค่ไหน ชอบกินข้าวกับอะไร เครื่องดื่มโปรดที่มัก
ดื่มประจ�ำ สถานที่ที่ชอบไป และ...เป็นแฟนของผู้ชายคนไหน ผมรู้หมด
รู้ทุกอย่างที่เป็นเขา ก็ผมน่ะสตอล์กเกอร์มือทองเลยนะเว้ย แต่เพราะ
เขามีแฟนแล้วผมจึงท�ำได้แค่แอบชอบในใจ แล้วเอาแต่สาปแช่งว่าเมื่อไหร่
เมืองน่านจะกลับมาเป็นโสดให้ผมจีบสักที
"น่าน เอ่อ...คือเรามีเรื่องจะบอก"
"เภสัชคะ มาท�ำโจทย์ข้อนี้หน่อย"
อาจารย์คร้าบบบบบ มาไม่ถูกจังหวะทุกที
"ไว้คุยกันนะ"
เมืองน่านโบกมือไหวๆ ก่อนทิง้ ตัวลงบนเก้าอีอ้ ธิบายวิธกี ารท�ำโจทย์ขอ้ นัน้
อย่างคล่องแคล่ว ไม่เป็นไรหรอก ยังมีเวลาท�ำความรูจ้ กั อีกเยอะ แต่ทเี่ หมือน
ไม่มเี วลาคือการก�ำจัดไอ้พวกบ้าทีแ่ อบจ้องคนของผมมากกว่า
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จะอะไรกันนักกันหนาวะ มองตาเป็นมันเลยเฮ้ย!
ทว่าหลังจากหมดคาบผมก็ไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้น่านอีกเลย เพราะ
เจ้าตัวถูกห้อมล้อมไปด้วยบรรดาเพื่อนๆ และสัมภเวสีต่างคณะที่มาคอย
เอาอกเอาใจไม่ขาด ความจริงผมก็มขี องทีอ่ ยากให้เขาเช่นกัน แต่คงไม่ใช่วนั นี้
หวังว่าวันต่อไปเราคงมีโอกาสได้คุยกันอีกนะ...ปลาบนฟ้า
เวลาบ่ายแก่ๆ ผมอยู่กับ 'พี่แป๊ะ' คนนี้ไงเพื่อนเพียงคนเดียวที่มีอยู่ แก
เรียนสถาปัตย์ปสี าม เป็นประธานสโมสรคณะ นิสยั แปลกๆ พูดจาหมาไม่แดก
แต่จติ ใจดีกว่าทีเ่ ห็นเยอะ ด้วยรูปร่างหน้าตาอันดุดนั ประกอบกับผมยาวรกรุงรัง
จนต้องมัดรวบเอาไว้ เลยท�ำให้คนนอกไม่กล้าเข้ามาท�ำความรู้จักเท่าไหร่
ก็นะ...คนไม่มีใครคบย่อมโคจรมาพบกันเสมอ
"เชี่ยปี นี่มึงแดกมั้ย" พี่แกถามขณะเคี้ยวข้าวเต็มปาก
"ไม่ครับ" ตอบกลับไป แต่จริงๆ กูแดก
"งั้ น กู ข อนะ" ว่ า จบแกก็ จ ้ ว งส้ อ มลงกลางไก่ ป รุ ง รสในจานของผม
อย่างรวดเร็ว
เสียง 'ฉึบ' นีม่ นั เจ็บกระดองใจซะเหลือเกิน แต่กช็ ว่ ยอะไรไม่ได้ พีม่ นั กินจุ
ข้าวสามจานเป็นอย่างต�ำ่ เห็นแล้วโคตรสงสารแม่แกทีอ่ ยูบ่ า้ นเลยเหอะ
"ขอโทษนะ โต๊ะตรงนี้ว่างหรือเปล่า เรากับเพื่อนขอนั่งด้วยได้มั้ย"
คิดในใจอยู่นาน เสียงหวานหยดปานน�้ำผึ้งเดือนห้าของใครคนหนึ่ง
พลันท�ำลายบรรยากาศของเราสองพี่น้องลง ผมเงยหน้ามองไปยังคนที่ยืน
ในระยะประชิด แล้วก็ต้องหลงมัวเมาอยู่ในภวังค์แสนหวาน
"เมืองน่าน..."
"จ�ำเราได้ด้วยอะ" คนตรงหน้าฉีกยิ้ม
"..."
"ปี...อือ...เราขอนั่งด้วยได้มั้ย โต๊ะแถวนี้มันเต็มหมดแล้ว"
"ดะ...ได้สิ ได้" ผมรีบขยับตัวไปข้างๆ จนเหลือที่ว่างให้น่านกับเพื่อน
อี ก สามคนได้ นั่ ง พอดิ บ พอดี จะมี ก็ แ ต่ พี่ แ ป๊ ะ เท่ า นั้ น ที่ ท� ำ เสี ย งจิ๊ จ ๊ ะ ขั ด ใจ
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เพราะถูกขัดจังหวะเวลาแดกแหลกของแกเข้า
ก่อนหน้าที่บอกจิตใจดีนี่ขอพูดใหม่ ตบปากตัวเองร้อยที
"สั่งข้าวแล้วเหรอ" ผมท�ำตัวไม่ถูกอีกแล้ว กว่าจะเค้นเสียงถามออกไป
เนื้อตัวก็แทบชื้นไปด้วยเหงื่อ
"สั่งแล้ว อีกสักพักน่าจะเสร็จ"
"ดีเลย"
ชวนคุยเรื่องอะไรดีน้า
"อ้าวเฮ้ย มึงอะ! กระทงกลางน�้ำคณะกูแม่งเอียงหมดละ ไปจัดการ
หน่อยดิวะ"
และความโรแมนติกของผมก็สูญสลายเมื่อเสียงควายๆ ของไอ้พี่แป๊ะ
ตะโกนลั่นโรงอาหาร โชคร้ายที่เรานั่งกินข้าวริมน�้ำ และช่วงนี้ดันเป็นช่วง
เตรียมงานเทศกาลทีก่ ำ� ลังมาถึง ผีประธานสโมสรเลยมักเข้าสิงเจ้าตัวอยูบ่ อ่ ยๆ
"พี่ เบาหน่อย" ผมเอ่ยเตือน
"กูบอกให้รีบจัดการไง ท�ำไมไม่มีใครยอมลุก"
แกสบถเสียงดังอีกระลอก เมืองน่านและผองเพือ่ นจึงพากันจ้องมองพีแ่ ป๊ะ
ด้วยสายตาบางอย่าง
"กูเป็นประธาน แต่ไม่เคยฟังกูเลย"
"..."
"พูดไปก็เหมือนพ่นน�ำ้ ลายให้วญ
ิ ญาณฟัง" บ่นไปแดกไป จ้วงข้าวเข้าปาก
ด้วยความเร็วแสงจนจานไม่เหลือข้าวแม้แต่เม็ดเดียว
"ไอ้ปี กูไปก่อนนะ มีภารกิจส�ำคัญต้องจัดการ" ตบบ่าผมปุๆ แล้วเขาก็
วิ่งหายไป
หันไปมองอีกที ม่านสายตากลับเห็นร่างของรุ่นพี่ที่แสนคุ้นเคยก�ำลัง
ตะเกียกตะกายขึ้นไปยังกระทงกลางน�้ำกลางแดดเปรี้ยง แม่งยิ่งท�ำให้ผม
รูส้ กึ อนาถใจ พีก่ สู มควรทีจ่ ะไม่มใี ครคบ นิสยั แปลกประหลาดพอๆ กับหน้าตา
ของน้องอย่างผมเลย
สถานการณ์ตอนนี้ก็เหลือผมอยู่คนเดียวแล้วสิ แถมคนด้านข้างยังเป็น
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เมื อ งน่ า นซะด้ ว ย ผมควรสานต่ อ ความคิ ด ก่ อ นหน้ า ด้ ว ยการชวนเขาคุ ย
เรื่องอะไรดี
"น่านชอบกินข้าวที่นี่เหรอ" หัวข้อสิ้นคิดสุดๆ เลยว่ะไอ้ปี
"ใช่"
"ข้าวโรงอาหารอร่อยเนอะ"
"อืม แต่บางร้านก็ไม่ค่อยอร่อย"
"นั่นไง คิดเหมือนกัน"
"..."
"บางร้านงีเ้ ค็มจนร้องไห้" กูกลับล�ำแทบไม่ทนั ส�ำหรับผมผูแ้ สนกินง่าย
อยู่ง่ายอะไรก็อร่อยไปซะหมด "แล้วหลังจากนี้น่านว่างมั้ย พอดีเรา..."
"อ้าว พี่อรรถ"
อีกละ!
เสียงเพือ่ นของน่านเจือไปด้วยความตืน่ เต้น ผมเลยรีบหันไปให้ความสนใจ
กับเจ้าของชือ่ นัน้ ทันที
ผู้ชายร่างสูงซึ่งเป็นคนรักของน่านก�ำลังย่างเท้าเดินเข้ามา เขาเป็น
หนุม่ ฮอตของบริหาร แค่สวมเสือ้ นิสติ สีขาวพับแขนธรรมดากับกางเกงยีนอีกตัว
ก็ดูดีจนท�ำให้ใครหลายคนเหลียวหลังมองแล้ว
กายสูงเดินตรงมาเรื่อยๆ พร้อมกับเสียงแซวของคนรอบข้าง ผมเห็น
เมืองน่านอมยิ้มน้อยๆ มองไปยังบุคคลมาใหม่เช่นกัน ทว่าเมื่อมาถึงโต๊ะ
ยังไม่ทันได้ทักทายอะไร รุ่นพี่สุดหล่อก็วางถุงขนมสีน่ารักเอาไว้ตรงหน้าของ
คนตัวเล็กแล้ว
"พี่ซื้อมาฝาก"
"ลมอะไรหอบมาที่นี่ครับ"
"ลมคิดถึงมั้ง" ฟังแล้วเลี่ยนจนแทบอ้วกอะครับ
"งั้นกินข้าวด้วยกันมั้ยพี่อรรถ"
"ไม่ล่ะ แค่แวะมาเฉยๆ เดี๋ยวไปคุยงานกับเพื่อนต่อ"
"อ๋อ"

18 ปลาบนฟ้า 1

"ตอนเย็นเดี๋ยวพี่มารับนะ"
"ครับ"
มือหนาขยีผ้ มเมืองน่านจนยุง่ ก่อนเดินจากไป ทิง้ ไว้เพียงความเขินอาย
ของคนถูกกระท�ำกับเสียงล้อเลียนของเพื่อนจนผมต้องหรี่ตา
แม่งหล่อ รวย โรแมนติก แค่นี้ก็แดกกูขาดตัวแล้ว
จะเอาอะไรไปสู้เขา เปลี่ยนคนชอบก็ไม่ได้ซะด้วยสิ
"ข้าวได้แล้วมั้งน่าน มัวแต่ยมิ้ แก้มแตกอยู่นั่นแหละ" หลายคนเอ่ยแซว
อย่างขบขัน ก่อนทัง้ หมดจะลุกออกจากโต๊ะเพือ่ ไปรับอาหารทีส่ งั่ เอาไว้ตามร้าน
ต่างๆ โดยไม่มีใครสนใจผมเลย
ยังไงเขาก็เป็นปลาบนท้องฟ้าอยูว่ นั ยังค�ำ่ พยายามเอือ้ มได้แค่นกี้ ด็ แี ค่ไหน
แล้ว
ปลอบใจตัวเองจบก็รีบกินข้าวให้หมด ก่อนไปดันนึกขึ้นได้ว่ามีของ
อยากให้เขาเหมือนกัน เลยถือโอกาสนี้หยิบมันมาวางไว้บนโต๊ะพร้อมกับ
กระดาษโพสต์อิตสีเขียวมะนาว
เขาชอบกินซูเฟล่ ผมเลยซื้อมาให้
แปะกระดาษไปหนึง่ แผ่นพร้อมวางของอีกสองอย่างลงบนโต๊ะเคียงข้าง
กับขนม มันคือแปรงสีฟันและยาสีฟันรสองุ่น
'กินแล้วอย่าลืมแปรงฟัน ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ'
ก็แค่อยากให้จ�ำมนุษย์ทันตะปีสองคนหนึ่งเอาไว้เท่านั้น
ถึงไม่ได้เป็นคนรัก แค่เป็นเพือ่ น เป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ของเขา แค่นกี้ ค็ ง
เพียงพอแล้ว
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

