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บทนำ�
ความวุ่นวายทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นจากในวันหนึ่ง
เดิมทีผมไม่ได้ท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายที่คุยกับลูกค้าโดยตรง แต่ดูเหมือนว่า
วันนัน้ จะเกิดซวยทีไ่ ม่มใี ครว่างเลย ฝ่ายทีต่ อ้ งออกไปนัดพบลูกค้ามีงานล้นมือ
ทุกคนจนแทบไม่ได้ขยับตัวไปกินข้าวเทีย่ ง แถมยังท�ำโอทียาวๆ กันจนถึงเทีย่ งคืน
ฉะนั้นภาระหน้าที่ทั้งหมดจึงถูกผลักมาให้ผมอย่างไม่ไยดี
ผมรับงานพวกนั้นมาแล้วถือเอกสารกับข้อมูลทั้งหมดที่เตรียมมาใส่
ลงแฟ้ม ก่อนจะใส่ลงในกระเป๋าถืออีกที จากนัน้ ก็ถอื กระเป๋าเดินลงมายังชัน้ ล่าง
แล้วออกไปข้างนอกบริษัทเพื่อขึ้นรถแท็กซี่
ความซวยทุกอย่างยังไม่ได้จบเพียงเท่านั้น ผมพยายามเรียกแท็กซี่
เป็นสิบคันแต่กไ็ ม่มคี นั ไหนรับเลย มีทงั้ ไปส่งรถ ไม่ไปแถวนัน้ หรือทีน่ า่ เกลียด
กว่านัน้ คือแท็กซี่บางคันขอเหมาจ่ายพันหนึ่ง
ช่างมัน งั้นไม่ขึ้นก็ได้ ผมคิดอย่างปลงตกก่อนจะเดินลากเท้าเพื่อไปที่
สถานีรถไฟฟ้าซึ่งห่างออกไปเกือบห้ากิโลเมตรแทน
แต่โปรดพึงระลึกไว้ว่าเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูร้อนจึงท�ำให้สภาพอากาศ
ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการเดินเท้าเลยแม้แต่น้อย ซ�้ำตอนนี้ยังเป็นตอนเที่ยง เดิน
ท่ามกลางแดดร้อนๆ ในตอนเที่ยงมันต่างกับการเดินในนรกตรงไหนกัน
พอเริ่มกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปได้ถึงกิโลที่สองผมก็รู้สึกเหมือนจะตายทั้งเป็น
อากาศข้างนอกร้อนมากจนแทบหายใจไม่ออก แถมสภาพอากาศยังชื้น
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จนร่างกายผมแทบชุ่มไปด้วยน�้ำ
ร้อนว้อย
ผมโอดครวญในใจแต่กท็ ำ� ได้แค่ฝนื ทนเดินไป จนกระทัง่ สายตาสะดุดเข้ากับ
เซเว่นทีอ่ ยูบ่ นถนนฝัง่ ตรงข้าม เท้าทัง้ สองข้างพลันหยุดชะงักก่อนจะหันไปมอง
อย่างรวดเร็ว
เซเว่นมีแอร์เย็นๆ แถมมีน�้ำขาย ตัดภาพมายังสภาพอากาศข้างนอก
ที่ร้อนเหมือนเดินอยู่ในไฟนรกแบบนี้ ร้านนั้นจึงไม่ต่างอะไรจากโอเอซิสที่อยู่
ท่ามกลางทะเลทรายเลยสักนิด
ผมเหม่อมองไปยังเซเว่นฝั่งตรงข้ามด้วยความใจลอย ก่อนจะยืนรอ
ที่ทางม้าลายให้สัญญาณไฟจราจรเป็นสีแดงเพื่อที่จะได้ข้ามไปอีกฝั่ง
พริบตานัน้ ในครรลองสายตาของผมก็สะดุดเข้ากับร่างร่างหนึง่ ทีเ่ ดินมาจาก
ฝัง่ ตรงข้าม
คนที่เดินมานั้นดูแล้วอายุไม่น่าจะเกินสิบหกปี อีกฝ่ายเป็นเด็กผู้ชาย
รูปร่างผอม ตัวค่อนข้างสูง ผมค่อนข้างยาวจนเกือบจะปรกหน้า
แปลกดี ผมคิดอะไรบางอย่างเงียบๆ ในขณะที่เหม่อมองอีกฝ่าย
ความจริงแล้วผมไม่ใช่คนทีช่ อบสังเกตใบหน้าของคนอืน่ ถึงขนาดนีห้ รอก
แต่วา่ ความรูส้ กึ ติดใจอะไรบางอย่างท�ำให้ผมหยุดมองใบหน้าของเขาไม่ได้
ที่ ส� ำ คั ญ คื อ อี ก ฝ่ายมี ใ บหน้ า ที่ ส วยมาก สวยจนถ้ า แต่ ง เป็ น ผู ้ ห ญิ ง
ผมจะแยกออกหรือเปล่ายังไม่รู้เลย...
ในขณะที่ผมก�ำลังคิดอย่างใจลอยนั้น อีกฝ่ายก็ก้าวข้ามถนนมาทั้งๆ ที่
สัญญาณไฟยังเป็นสีเขียว
ผมเริ่มมีสติขึ้นมาทันที สายตาจับจ้องร่างที่รีบข้ามถนนมาขณะที่มี
รถพ่วงคันหนึ่งก�ำลังพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูง ไม่ว่ามองอย่างไรรถคันนั้น
ก็เบรกไม่ทันแน่ๆ
พริบตานัน้ ร่างกายของผมก็เคลือ่ นทีไ่ ปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว แล้วผลักร่าง
ของอีกฝ่ายให้หา่ งออกไป
ไม่ใช่ว่าผมเป็นคนดีหรือพ่อพระมาจากไหน แต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้น
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เป็นสัญชาตญาณล้วนๆ
เนือ่ งจากตรงนัน้ เป็นถนนทีไ่ ม่คอ่ ยมีรถเท่าไรจึงท�ำให้รถแต่ละคันขับมา
เร็วมาก ดังนั้นร่างของผมจึงถูกรถพ่วงอัดกระแทกเข้าอย่างจังก่อนจะลอยขึ้น
กลางอากาศแล้วตกลงสู่พื้นดิน
ตอนนั้นผมได้ยินเสียงกระดูกของตัวเองกระแทกกับพื้นดังลั่น ขณะที่
ของเหลวอุ่นๆ ก็ไหลออกมาจากร่างกายราวกับก๊อกแตก
อา เจ็บเป็นบ้า
ผมรูส้ กึ ปวดตามร่างกายชนิดทีว่ า่ ขยับอวัยวะไม่ได้สกั ส่วนเสมือนร่างกาย
ได้กลายเป็นอัมพาตไปแล้วเรียบร้อย
โชคดีที่ผมไม่ต้องทนความเจ็บปวดนั้นนานมากเพราะหลังจากนั้น
ผมก็สลบไปอย่างรวดเร็ว
ผมท� ำ ใจเอาไว้ อ ยู ่ แ ล้ ว ว่ า สภาพแบบนี้ ยั ง ไงก็ ค งต้ อ งตายหรื อ ไม่
ก็เป็นอัมพาตตลอดชีวิต ความจริงหากจะต้องเป็นอัมพาตตลอดชีวิตสู้ให้ผม
ตายไปเลยอาจจะดีกว่า อย่างน้อยผมก็ชว่ ยเด็กผูช้ ายคนหนึง่ เอาไว้ ฉะนัน้ ตอนนี้
คงมีแต้มบุญพอที่จะผ่านขึ้นไปสวรรค์แล้วแน่ๆ
พอคิดแบบนีแ้ ล้วก็ใจชืน้ ขึน้ มานิดหน่อย ผมภาวนาในใจขอให้ชาติตอ่ ไป
ตัวเองเกิดมาเป็นผู้ชายที่หน้าตาดี นิสัยดี และรวย ไม่ต้องขึ้นคานจนอายุ
สามสิบห้า หน้าตาอัปลักษณ์แบบทีไ่ ม่มผี หู้ ญิงคนไหนเหลียวมองเหมือนชีวติ นี้
อีก อย่างน้อยถ้ามีคนรักหรือได้มคี รอบครัวและเพือ่ นในชีวติ ต่อไปจะดีมากๆ
แต่ดูเหมือนชีวิตผมเกิดมาซวยอย่างไร ก็ยังคงซวยต่อไปแม้กระทั่ง
หลังตายอยู่ดี
ผมไม่รู้ว่าตอนนี้โลกภายนอกกี่โมงหรือวันที่เท่าไรแล้วก็จริง แต่ผมรู้สึก
เหมือนตัวเองตกอยูใ่ นความฝันต่างๆ เป็นเวลานานมาก คล้ายกับว่าได้ยอ้ นภาพ
กลับไปดูตั้งแต่สมัยที่ตัวเองเกิดจนถึงโตอีกครั้ง
และภาพสุดท้ายคือภาพทีเ่ ด็กคนนัน้ ร้องไห้และเขย่าตัวของผมทัง้ น�ำ้ ตา
เมือ่ ตืน่ จากความฝันอันยาวนานนัน้ ผมก็เริม่ กลับมารับรูค้ วามรูส้ กึ อีกครัง้
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ผ่านทางดวงตาเป็นอย่างแรกเมื่อไฟจากเพดานห้องสาดส่องกระทบลงมาที่
ใบหน้า ในขณะทีม่ อื ของใครบางคนสัมผัสเข้าทีร่ า่ งกายของผม
เอ๊ะ
ผมเริ่มรู้สึกแล้วล่ะว่ามีอะไรทะแม่งๆ แต่บอกไม่ถูกว่าความรู้สึกนั้น
คืออะไร ในตอนนัน้ มีเพียงความคิดทีว่ า่ ไอ้หมอนีจ่ ะจับลูบตัวผมท�ำไมนักหนา
เนี่ย
มื อ หยาบกร้ า นแบบผู ้ ช ายอย่ า งนี้ ไ ม่ ช อบเลยสั ก นิ ด ถ้ า เป็ น ไปได้
ขอเป็นมือนุ่มๆ คงจะรู้สึกดีกว่านี้
"รับไปสิครับ"
ชายคนหนึ่งเอ่ยขึ้นก่อนจะยื่นตัวผมให้กับเด็กหนุ่มแปลกหน้าคนหนึ่ง
ทีน่ งั่ ก้มหน้าอยู่ เขาไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึน้ มองตอนทีร่ บั ตัวผมมาจากมืออีกฝ่าย
เลยแม้แต่น้อย...
เอ๊ะ?
เดีย๋ วนะ...รับตัวผมไปงัน้ หรือ ผมงุนงงจนเรียบเรียงล�ำดับเหตุการณ์ไม่ถกู
สรุปว่าผมยังไม่ตาย? อยูบ่ นสวรรค์? หรือว่านีเ่ ป็นชาติใหม่กนั แน่?
ถ้าผมมีชีวิตอยู่ เด็กหนุ่มที่ท่าทางอ่อนแอปวกเปียกแบบนี้จะรับตัวผม
ที่หนักตั้งเกือบหกสิบกิโลไปถือได้ยังไง
เรื่องที่ว่าอยู่บนสวรรค์ผมก็คิดว่าไม่ใช่...ไม่ใช่แน่ๆ สวรรค์คงไม่ได้เล็ก
และอึดอัดแบบนีห้ รอก!
ดังนั้นนี่คงเป็นชาติใหม่แน่นอน!...แต่ปกติแล้วคนเรารับรู้ความรู้สึก
และคิดกันได้ตั้งแต่เป็นทารกเลยงั้นหรือ แถมคนที่เป็นพ่อดันเป็นเด็กหนุ่ม
ท่าทางอ่อนแอแล้วยังดูมืดมนอีก นี่ไม่ใช่ว่าชาติใหม่ของผมจะมีพ่อแม่ที่ท้อง
ในวัยเรียนใช่ไหมเนี่ย
เด็ ก หนุ ่ ม คนนั้ น จั บ ตั ว ผมเอาไว้ แ น่ น ก่ อ นจะก้ ม ลงมาจ้ อ งแบบที่
ไม่กะพริบตาสักนิด พอถูกจ้องมากๆ เข้าผมก็ชกั รูส้ กึ เขินขึน้ มาตงิดๆ จนต้อง
เลี่ยงมองไปทางอื่นแทน
จากนั้นอีกฝ่ายก็เงยหน้าขึ้นแล้วเขียนข้อความบางอย่างลงในกระดาษ
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ที่อยู่บนโต๊ะแล้วยกกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมา
...?
ผมมองเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ด้วยความงุนงง หรือว่าเด็กคนนีจ้ ะเป็นใบ้...?
"ถ้าเราไม่อ ยากเล่า หมอก็ค งบังคั บอะไรไม่ ไ ด้ " เสี ยงทุ ้ มต�่ ำ ดั ง ขึ้ น
ในขณะทีเ่ ด็กหนุม่ ก็เม้มปากแน่น "หมออยากให้เราลองดู ถึงจะคิดอะไรไม่ออก
แต่อย่างน้อยควรจะท�ำทุกวัน จากนั้นเราค่อยเอามาให้หมอก็ได้"
ฮะ?
ผมรู้สึกเหมือนตัวเองหลุดเข้ามาอยู่ในสถานการณ์แบบต่างโลก แล้วมี
มนุษย์ต่างดาวสองคนก�ำลังนั่งสนทนากันว่าจะเฉาะร่างกายผมจากทางซ้าย
หรือทางขวาก่อนดี
ในระหว่างที่ฟังคนสองคนสนทนากัน สติผมก็เริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
มากขึน้ ทุกที รูต้ วั อีกครัง้ ก็ตอนทีถ่ กู เด็กหนุม่ บีบเข้าทีต่ วั อย่างแรง ผมพยายาม
ร้องโอ๊ยแล้วส่งสายตาจิกกัดว่า 'ฉันเจ็บนะ!'
แต่กลับไม่มีเสียงร้อง 'โอ๊ย' แม้แต่แอะเดียว แถมปากก็ไม่ขยับด้วย
ทว่าเสียงที่ดังขึ้นกลับเป็นเสียง 'แกร๊บ' แทน
อะไรเนี่ย...?
ฟังดูแล้วเหมือนเสียงขย�ำกระดาษอย่างไรอย่างนัน้ แถมพอลองพิจารณา
ดูดีๆ แม้ว่าร่างกายผมจะถูกบีบเอาไว้แน่น แต่กลับไม่มีความรู้สึกเจ็บเลย
แม้แต่นอ้ ย
หรือว่าเป็นอัมพาต?
พอคิดถึงความเป็นจริงในข้อนีข้ นึ้ มาได้ผมก็เริม่ รูส้ กึ เครียดขึน้ มา ถ้าเป็น
อัมพาตทัง้ ตัวชนิดว่าขยับปากไม่ได้เลยก็ฆา่ ผมให้ตายๆ ไปจากโลกนีเ้ ถอะ
ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกหลายอย่าง แต่บอกไม่ได้ว่าแปลกตรงไหน
จนกระทั่งเด็กหนุ่มมืดมนคนนั้นถือตัวของผมกลับมาที่บ้านด้วยมือข้างเดียว
นั่นแหละถึงได้เอะใจอะไรบางอย่างขึ้นมา
หรือบางทีผมอาจจะไม่ใช่มนุษย์...แต่เป็นของหรือตัวอะไรสักอย่าง
ที่คนสามารถถือไปถือมาได้ด้วยมือข้างเดียว ซ�้ำของหรือตัวนั้นยังต้องมี
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น�้ำหนักเบามากๆ ด้วย
ผมลองหวนคิดถึงภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พลันรู้สึกขนลุก
อย่างบอกสาเหตุไม่ได้...ความจริงแล้วมันมีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งที่ผม
นึกขึ้นมาได้ แต่ไม่อยากให้มันเป็นจริงเลย ให้ตายเถอะ
นี่ผมกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย...
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หน้าที่ 1
กลั่นแกล้ง
พอเด็ก หนุ่ม คนนั้นมาถึงบ้าน เขาก็ ว างตั ว ผมไว้ บนโต๊ ะ แล้ ว หั นไป
หยิบยาที่อยู่ในถุงและจัดของอย่างอื่น
"..."
ผมมองไปรอบๆ บ้านด้วยสายตาว่างเปล่า ดูเหมือนว่าบ้านหลังนีจ้ ะเป็น
บ้านแบบชัน้ เดียว ซ�ำ้ ยังมีขนาดค่อนข้างเล็กและแคบ ดูแล้วน่าอึดอัดไม่นอ้ ย
เลย
ว่าแต่...ท�ำไมถึงไม่มีใครอยู่บ้านเลย
ผมไม่รู้หรอกว่าเด็กที่ถือผมมาตลอดทางจนกระทั่งกลับบ้านอายุเท่าไร
กันแน่ แต่ดูจากหน้าตาแล้วผมคิดว่ายังไงก็ไม่เกินสิบหกปี แม้จะมีความ
เป็นไปได้ว่าพ่อแม่ของอีกฝ่ายอาจจะยังไม่กลับมาที่บ้าน แต่ผมก็ไม่เห็น
เตียงอืน่ ในบ้านหลังนีอ้ กี แล้ว ดังนัน้ จึงมีความเป็นไปได้วา่ เด็กคนนีอ้ าจจะอยู่
คนเดียว
แต่พอ่ แม่ทไี่ หนจะปล่อยให้เด็กอายุทไี่ ม่ถงึ สิบหกอยูบ่ า้ นเพียงล�ำพังกัน
อืม...
ระหว่างที่ผมก�ำลังเหม่อลอยคิดถึงเรื่องราวความเป็นไปได้ต่างๆ ว่า
ตนมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรนั้น เด็กหนุ่มก็เดินเข้ามาตรงโต๊ะที่วางผมทิ้งเอาไว้
แล้วเลือ่ นเก้าอีอ้ อกมานัง่ จากนัน้ ก็ดงึ ตัวผมให้มาอยูร่ ะดับสายตาแล้วจ้องอยู่
นานแสนนาน
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ผมไม่ ไ ด้ ช อบผู ้ ช ายก็ จ ริ ง แต่ พ อถู ก จ้ อ งมากๆ เข้ า ก็ รู ้ สึ ก แปลกๆ
อย่างบอกไม่ถูก ความจริงไม่น่าจะมีใครชอบเวลาถูกคนแปลกหน้าจ้อง
เหมือนก�ำลังแยกส่วนร่างกายแบบนี้หรอก
จากนั้นอีกฝ่ายก็หยิบดินสอขึ้นมาก่อนจะพลิกตัวผมแล้วเท้าคางมอง
อย่างครุ่นคิด
ที่ น ่ า แปลกคื อ ถึ ง แม้ ว ่ า ตั ว ผมจะถู ก พลิ ก แล้ ว แต่ ผ มกลั บ มองเห็ น
ใบหน้าอีกฝ่ายได้ชัดเจนเหมือนเดิมเป๊ะ เมื่อมีโอกาสได้สบตากับอีกฝ่ายตรงๆ
แล้ว ความรู้สึกคุ้นเคยก็แล่นพล่านเข้ามา
ผมเคยเจอเด็กคนนีห้ รือเปล่านะ ผมคิดไม่ออก คือหน้าอีกฝ่ายคุน้ มากๆ
คุน้ จนผมติดใจว่าต้องเคยเดินสวนกันหรือเคยเผลอไปจ้องหน้าไอ้เด็กคนนีแ้ น่ๆ
ไม่อย่างนัน้ จะรูส้ กึ คุน้ ถึงขนาดนีไ้ ด้ยงั ไง
ผมพยายามเค้นความทรงจ�ำทั้งหมดจากในสมองออกมา ถึงแม้ว่า
ตอนนี้ผมอาจจะไม่มีสมองคิดแล้วก็เถอะ แต่...แต่ผมรู้สึกคุ้นจริงๆ นะ ปกติ
ผมเป็นคนจ�ำหน้าใครไม่ค่อยได้ ถ้าคุ้นถึงขนาดนี้แสดงว่าอย่างน้อยก็ต้อง
เคยเจอหรือพูดคุยกันสิ
ผมคิดไม่ออก ในขณะที่อีกฝ่ายก็จ้องผมราวกับก�ำลังคิดว่าจะช�ำแหละ
ส่วนไหนก่อนดีแบบคิดไม่ตก
หลังจากทีจ่ อ้ งหน้ากันนานระดับทีว่ า่ ถ้าเป็นปลากัดคงท้องไปแล้ว อีกฝ่าย
ก็จรดปลายดินสอแล้วกดอย่างแรงลงบนร่างกายของผม
"..."
โอเค...ผมว่าผมรู้แล้วล่ะว่าตัวเองเป็นอะไร
ความจริงผมเริม่ เอะใจตัง้ แต่โดนพลิกแต่ยงั จ้องหน้าอีกฝ่ายได้นนั่ แหละ
แสดงว่ามันต้องเป็นของอะไรบางอย่างที่มีหลายชั้นหรือหลายหน้า แต่ผมแค่
ไม่อยากท�ำใจยอมรับเท่านัน้ แหละ
โดยปกติแล้วผมเป็นคนทีช่ อบอ่านหนังสือและติดตามข่าวสารพอสมควร
เลยท�ำให้รวู้ า่ ช่วงหลังมานีน้ ยิ ายทีต่ วั เอกตายแล้วเกิดใหม่มเี ยอะมาก ไม่วา่ จะ
เกิดใหม่ไปต่างโลก เกิดใหม่ไปเป็นองค์ชายต่างๆ หน�ำซ�้ำนิยายแนวนี้ยังเป็น
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ที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
ตัดภาพมาที่ผมซึ่งเกิดใหม่เป็นสมุดโง่ๆ เล่มหนึ่ง
เหี้ยอะไรวะเนี่ย
ผมรู ้ สึ ก เหมื อ นถู ก ท� ำ ร้ า ยทางจิ ต ใจอย่ า งแสนสาหั ส ความซวย
ไม่เคยเข้าใครออกใครจริงๆ นัน่ แหละ ไม่วา่ จะเป็นตอนทีม่ ชี วี ติ อยูห่ รือตอนที่
ตายไปแล้วชีวิตก็ยังคงรักษามาตรฐานความซวยเอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ดูสิ
ขนาดมาเกิดใหม่แทนทีจ่ ะได้เป็นเจ้าชายโลกอืน่ หรือเป็นเศรษฐี กลับกลายเป็น
สมุดเฉย...
อย่างน้อยถ้าชีวิตจะซวยบัดซบขนาดนี้ขอเกิดเป็นคนก็ยังดี!
ผมเริ่มคิดหนักว่าตัวเองจะต้องทนอยู่ในสภาพบ้าๆ แบบนี้ไปอีกกี่ปี
ดูจากสภาพแล้วกระดาษใช้เวลาย่อยสลายหกเดือน แต่วา่ ด้วยความซวยขัน้ สุด
หน้าปกสมุดดันเป็นพลาสติกแข็งซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหลายร้อยปี
แสดงว่าตอนนีผ้ มมีอายุหลายร้อยปีเลยงัน้ สิ อายุยนื ยาวกว่ามนุษย์ซะด้วย...
แปลว่าผมต้องทนอยูใ่ นสภาพบ้าๆ นีไ่ ปอีกหลายร้อยปีสนิ ะ
อ๊าก!
ผมกรีดร้องในใจอย่างคลุม้ คลัง่ เหมือนคนสติแตก ภาวนาขอให้ทกุ อย่าง
ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นแค่ความฝัน ขอให้ผมตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองแอบนอน
ฟุบหลับอยู่ในออฟฟิศที่ท�ำงานแล้วไม่ได้ไปหาลูกค้า ถ้าเรื่องราวทั้งหมด
เป็นแบบนั้นมันคงดีกว่าตอนนี้เยอะ
ผมกล่อมตัวเองให้หลับ กล่อมซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มาจนในทีส่ ดุ ผมก็ผล็อยหลับไป
โดยทีไ่ ม่ทนั รูส้ กึ ตัว
แล้ ว หลั ง จากนั้ น ผมก็ ตื่ น ขึ้ น มาตอนเช้ า ในสภาพที่ เ ป็ น ... 'สมุ ด '
เหมือนเดิมเป๊ะ
ม่ายยยยยยย!!!
แม่งเอ๊ย ผมได้แต่ครวญครางในใจแต่ออกเสียงไม่ได้ ถึงจะพยายาม
กรีดร้องดังขนาดไหนแต่เสียงก็ไม่ออกจากปากเลย แล้วยังไง ผมจะต้องอยูใ่ น
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ร่างนี้ไปอีกหลายร้อยปีเลยหรือ ชิบหายละ
ผมรู้สึกอยากจะร้องไห้ แต่ก็ไม่มีน�้ำตาออกมาสักหยด นั่นสิ สมุดจะ
ร้องไห้ได้ยงั ไง ในระหว่างทีผ่ มก�ำลังกระวนกระวายอยูน่ นั้ เด็กหนุม่ ก็ลกุ ขึน้ จากเตียง
อย่างเซื่องซึมแล้วเดินไปอาบน�้ำ ล้างหน้าก่อนจะวกกลับมาหยิบผมยัดลงใน
กระเป๋านักเรียน
ผมรูส้ กึ ปลงตกอย่างบอกสาเหตุไม่ได้ ระหว่างทางทีอ่ กี ฝ่ายไปโรงเรียนนัน้
ผมก็ใช้เวลาสงบสติอารมณ์กอ่ นจะเหลือบมองข้อความทีถ่ กู เขียนอยูบ่ นหน้าแรก
เนือ่ งจากว่าเมือ่ วานผมก�ำลังอยูใ่ นสภาวะสติแตกเลยท�ำให้ไม่ทนั ได้สงั เกต
ข้อความที่อีกฝ่ายเขียน เมื่อมีเวลาแล้วผมก็รีบดูข้อความบนร่างกายตัวเอง
อย่างรวดเร็ว
ข้อความทีเ่ ขียนอยูบ่ นกระดาษนัน้ เป็นประโยคสัน้ ๆ จนเกือบจะเรียกได้วา่
แทบจะกลายเป็นวลีหรือค�ำอยูแ่ ล้ว แต่วา่ มันมีหลายข้อความทีถ่ กู เขียนอยูบ่ น
หน้าแรก
'ไม่อยากไป'
'เจ็บ'
'เสียใจ'
'อึดอัด'
ท�ำไมถึงมีแต่ข้อความแนวลบทั้งนั้นล่ะ
ผมหยุดอ่านข้อความก่อนทีจ่ ะรูส้ กึ จิตตกไปมากกว่านี้ ข้อความทีถ่ กู เขียน
บนหน้าแรกนั้นมีแต่ความรู้สึกหดหู่และข้อความแนวที่อ่านแล้วรู้สึกอึดอัด
ขืนอ่านต่อมากกว่านีบ้ างทีผมอาจจะรูส้ กึ หดหูจ่ นอยากตายไปเลย
ความสงสัยของผมหยุดลงเมื่อเด็กหนุ่มคนนั้นเอาตัวผมยัดเข้าไปใน
ลิ้นชักใต้โต๊ะเรียนแบบไม่ปรานี แถมยังยัดไว้จนอยู่ในสุดอีก
หลังจากนัน้ ผมก็ได้ยนิ เสียงพูดคุยกันในห้องดังขึน้ ก่อนทีจ่ ะตามมาด้วย
ความเงียบแล้วเริ่มกลายเป็นเสียงกระซิบแทน
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ข้ า งนอกกระซิ บ อะไรกั น ผมไม่ ไ ด้ ยิ น หรอก แต่ รู ้ แ ค่ ว ่ า หลั ง จากนั้ น
โต๊ะก็สน่ั สะเทือนอย่างแรงเหมือนมีอะไรบางอย่างมาชน ก่อนทีโ่ ต๊ะจะล้มลงไป
พร้อมๆ กับเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นมาพอดี
"ไอ้ลูกขี้คุก มึงยังกล้ามาโรงเรียนอยู่อีกเหรอวะ" เสียงหัวเราะเยาะนั้น
ดังขึน้ ทันทีทปี่ ระโยคนัน้ เอ่ยจบ ในขณะทีผ่ มได้แต่งนุ งงกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
ลูกขีค้ กุ ? หมายถึงเด็กหนุม่ คนทีเ่ ป็นเจ้าของผมน่ะนะ? "ว่าแต่มงึ หาหนังสือเรียน
เจอยัง"
เด็กหนุม่ เงียบไปนานมาก อีกฝ่ายจึงพูดเยาะเย้ยต่อ "อ่อ กูลมื ไปเลยว่า
มึงเป็นใบ้ แต่กส็ มกับทีม่ งึ เป็นลูกขีค้ .ุ .."
ผัวะ!
ผมเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแค่ปลายเท้าก็จริง แต่พอคาดเดาได้ว่า
เด็กหนุ่มคนนั้นเข้าไปชกใบหน้าอีกฝ่าย
"โอ๊ย! ไอ้เวรนีม่ งึ กล้าต่อยกูเหรอ!" เสียงตะโกนดังขึน้ จากนัน้ ผมก็เห็นว่า
ร่างของเด็กหนุ่มคนนั้นถูกดึงเข้าไป ปลายเท้าลอยเหนือพื้นเล็กน้อย ก่อนที่
จะได้ยินเสียงชกตามมา
ผมไม่รู้หรอกว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายโดนต่อยหรือเป็นฝ่ายต่อย แต่ถ้า
เป็นไปได้ขอให้ไอ้หมอนั่นที่เข้ามาหาเรื่องโดนต่อยทีเถอะ
ค�ำพูดพวกนี้ผมฟังแล้วยังรู้สึกหงุดหงิดแทนเจ้าตัวเลย ไอ้เรื่องแบบนี้
นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับเด็กหนุ่มคนนั้นเลยไม่ใช่หรือไง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พ่อแม่
ติดคุก อีกฝ่ายก็ไม่ได้เป็นคนท�ำผิด ส่วนเรื่องที่เป็นใบ้ คนเราก็เลือกเกิดไม่ได้
เสียหน่อย
หลั ง จากนั้ น เสี ย งต่ อ สู ้ ก็ จ บลงแล้ ว ตามมาด้ ว ยเสี ย งของครู ที่ ดั ง ขึ้ น
บอกให้ทั้งคู่ตามมาที่ห้องพักครูด้วยกัน ไม่นานนักห้องก็กลับมาเงียบสงบ
อีกครั้ง ก่อนจะมีเสียงนินทาที่ดังกว่าเมื่อครู่
"ไอ้กวีดูน่ากลัวเป็นบ้าเลยว่ะ"
เด็กคนนั้นชื่อกวีนี่เอง
"ไม่ เ ห็ น แปลกเลย มั น ไม่ มี พ ่ อ แถมยั ง ถู ก แม่ ท� ำ ร้ า ยตอนเด็ ก อี ก "
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เสียงเล็กแหลมดังขึน้ ตามด้วยเสียงพ่นลมหายใจ "ไม่มพี อ่ แม่สงั่ สอนก็เป็นแบบนี้
วันดีคืนดีแม่งอาจจะลุกขึ้นมาฆ่าคนก็ได้"
อะไรเนี่ย
ผมรู้สึกหงุดหงิดมากจนทนฟังไม่ไหวเลยพยายามเมินค�ำพูดทั้งหมด
ตรรกะอะไรของพวกนี้กัน ผมรู้สึกเหมือนตัวเองหลุดเข้ามาอยู่ในโลกที่สาม
แล้วมีคนตรรกะเพีย้ นๆ เต็มโลกไปหมด เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในวันนีก้ ม็ แี ค่พวกมัน
นั่นแหละที่มาหาเรื่องก่อน
ผมพยายามท�ำความเข้าใจว่าพวกนี้ยังเด็กเลยขาดการคิดว่าอะไรคือ
สิ่งที่ควรท�ำหรือไม่ควรท�ำ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รู้สึกชอบใจกับเรื่องนี้เลยก็ตาม
ความจริงถ้าเกิดกวีถกู แกล้งตอนอยูท่ โี่ รงเรียน ผมก็ไม่แปลกใจแล้วล่ะว่า
ท�ำไมข้อความที่เขียนอยู่บนสมุดเป็นข้อความด้านลบทั้งหมด คนเราถ้าอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทีถ่ กู กลัน่ แกล้ง ถูกล้อปมในใจ ถูกเยาะเย้ย แล้วไม่มเี พือ่ นเลย
สักคนเดียวจะทนได้มากแค่ไหนกัน
แม้แต่ตัวผมยังตอบไม่ได้เลยว่าตัวเองจะทนได้นานมากที่สุดเท่าไร
เมื่อเรียนจบผมก็ถูกยัดใส่กระเป๋าพากลับมาที่บ้านเหมือนเดิม ผมรู้สึก
หดหูก่ บั เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในวันนีพ้ อสมควร ถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่อยากเมินเฉย
แล้วแสร้งท�ำเหมือนว่าตัวเองไม่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมอยากช่วย
เด็กหนุ่มคนนี้ให้พ้นจากสถานการณ์แบบนี้มากกว่า
แต่ว่ายังไงล่ะ...
ความจริงอันโหดร้ายคือผมเป็นสมุดทีท่ ำ� ได้แค่นอนนิง่ แล้วปล่อยให้คน
หยิบไปหยิบมา จะขยับร่างกายของตัวเองหรือเปิดปากพูดก็ไม่ได้ ลองคิด
เพียงแค่วา่ ถ้าขยับร่างกายไม่ได้ พูดไม่ได้ จะขอความช่วยเหลือหรือช่วยใครสักคน
นี่มันเป็นเรื่องยากเกินไปแล้ว! แค่เอาตัวเองให้รอดยังล�ำบากเลย
ผมคิดไม่ตกตลอดทัง้ วันแม้กระทัง่ ตลอดทางกลับบ้าน ใช้เวลาส่วนใหญ่
ไปกับการคิด แต่แล้วผมก็ไม่สามารถคิดหาวิธีช่วยใดๆ ได้เลย
เรือ่ งจะไปช่วยเองนีเ่ ลิกคิดไปได้เลย ดังนัน้ ทางเลือกทีม่ อี ยูจ่ งึ เหลือเพียงแค่
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ให้คนอืน่ ช่วยเท่านัน้ แต่จะขอความช่วยเหลือจากคนอืน่ ยังไง...
"..."
ผมคิ ด จนรู ้ สึ ก ไม่ อ ยากคิ ด อะไรอี ก ต่ อ ไป เพราะความจริ ง แล้ ว นั้ น
ไม่ว่าจะลองคิดยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้แบบเห็นๆ
ความคิดทัง้ หมดของผมหยุดลงเมือ่ ตัวของผมถูกดึงออกมาจากกระเป๋า
ก่อนที่กวีจะเริ่มหยิบดินสอขึ้นมาแล้วเขียนข้อความ
'ฉัน...'
หลังจากทีอ่ กี ฝ่ายเขียนออกมาได้แค่นี้ กวีกห็ ยุดมือทีก่ ำ� ลังเขียนข้อความ
ไปครูใ่ หญ่กอ่ นจะเขียนต่อ
'...ไม่เข้าใจว่าท�ำไมคนเราถึงมีชีวิตอยู่บนโลกนี้'
"..."
ผมมองข้อความที่ถูกเขียนบนสมุดแล้วไม่แน่ใจว่าข้อความนั้นต้องการ
ค�ำตอบแนวไหน ระหว่างแนวปรัชญา วิทยาศาสตร์ หรือว่าความจริงแล้ว
แค่ตอ้ งการบ่นกับตัวเองเฉยๆ ว่าไม่อยากมีชวี ติ อยูแ่ ล้ว แต่เพราะไม่อยากเขียน
ค�ำนัน้ ตรงๆ เลยเลีย่ งใช้คำ� อืน่ แทน
'ฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยว่ามนุษย์เกิดมาเพื่ออะไร...'
'โดยเฉพาะขยะอย่างพวกมัน'
เดี๋ยวๆ
ประโยคก่อนหน้านี้ท�ำผมคล้อยตามและรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยเขาไปแล้ว
เรียบร้อย แถมพร้อมคิดแผนจะไปแก้แค้นอีกฝ่ายให้เลยอีกต่างหาก แต่
ประโยคถัดมานีอ่ ะไรกัน ผมรูส้ กึ ตัง้ สติไม่ทนั ก่อนจะมองข้อความทีถ่ กู เขียนต่อ
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ลงมาอย่างรวดเร็ว
ฉัน...'

'แต่น่าแปลกที่พวกมันท�ำร้ายคนอื่นแต่ก็ยังมีคนสนับสนุน ในขณะที่
'...'
'...หรือว่าความจริงแล้วเป็นฉันต่างหากที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่?'

ผมอ่ า นข้ อ ความในสมุ ด นี้ แ ล้ ว รู ้ สึ ก หดหู ่ แ ปลกๆ จนต้ อ งพยายาม
เลีย่ งทีจ่ ะไม่อา่ นข้อความบนนัน้ ความจริงแล้วการทีก่ วีเป็นพวกไม่คอ่ ยยอมใคร
ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี แต่ว่าในสภาพแวดล้อมแบบนี้ยิ่งตอบโต้ไปก็ยิ่งเจ็บหนัก
ยิ่งนิ่งเฉย อีกฝ่ายก็ยิ่งได้ใจ
หลังจากที่เห็นเหตุการณ์ในวันนี้ ผมก็เริ่มคิดหนักถึงความเป็นไปได้
บางอย่าง
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญจริงหรือ...
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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