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ความทรงจ�าสุดท้ายคือเขาก�าลังฆ่าตัวตาย
	 ศรีษะอันมผีมยาวหลดุทรงถกูสอดเข้าในบ่วงเชือก	ปลายอกีด้าน																																																																																						
ของเชือกมัดติดกับลูกบิดห้องน�้าแล้วโยงผ่านด้านบนประตูห้อยลงมา	
กะเวลาแค่ไม่กี่นาที	 อาการทรมานจากการขาดอากาศหายใจจะทวีถึง
จดุสิน้สดุ	เมือ่นัน้ความรวดร้าวท่ีชวีติและความฝันบัน่เฉือนจะเลอืนจาง																																																																																					
เขาจ�าได้ว่าตัวเองหลับตา	 ทว่าน�้าตายังล้นออกทางขอบเปลือกตา
เหมือนมันคือรูรั่ว
	 ชายหนุ่มเคยชินกับสิ่งนี้	 รู	 รูท่ีไม่ว่าพยายามอุดกั้นเท่าไหร	่
ความหวังและก�าลงัใจกมี็แต่จะยิง่ลบัหาย	ถงึตอนนัน้เขาไม่สนใจมนัอกี
แล้ว	รูเหล่านั้นท�าอะไรเขาไม่ได้อีกแล้ว	ในเมื่อนิรันดร์อันมืดสงบก�าลัง
จะรับตัวเขาไป	ไม่รับรู้อะไร	ไม่เจ็บปวดเพราะเรื่องใดอีก
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	 ไม่คิดเลยว่าจะโชคร้าย	ต้องเปิดตามาอีกครั้ง	
	 บัดนี	้เขาพบว่าตวัเองไม่ได้อยู่ในห้องพัก	แล้วก็ไม่ได้ฝัน	อาการ
สะเทือนของพื้นปูนใต้ร่างนั้นจริงเกินกว่าจะเป็นความฝัน	และถึงมันจะ
รบกวน	แต่ก็ไม่ใช่สาเหตท่ีุแท้ซ่ึงปลกุให้เขาตืน่	แสงสว่างท่ีแผดจ้าอยู่นี่																																																																																																																					
ก็ไม่ใช่	กลิน่เหมน็จากท่อของยวดยาน	กองขยะ	หรอือาจมสนุขัท่ีเกลือ่น
อยู่ห่างไปกไ็ม่ใช่เช่นกนั	ไม่ใช่กระท่ังเสยีงอกึทึกแวดล้อม	เพราะวนิาทีแรก																																																																																														
เขายังไม่ได้ยินอะไร	นอกจากเสียงในหู
	 เขาตื่นเพราะเสียงกระซิบนั่นต่างหาก	
	 กระซิบงึมง�าคลับคล้ายพระสวด	ขณะเดียวกันก็จับความไม่ได้	
เพราะมีแต่ลม
	 จะว่าไป	 น่าจะคล้ายเสียงผิวปากของเปรตอสุรกายมากกว่า	
เปรตที่มีปากเท่ารูเข็ม
	 อึดใจถัดมา	 ทุกประสาทสัมผัสหวนมาใช้การได้	 ชายหนุ่ม
เริ่มส�าเหนียกว่าอยู่ผิดท่ี	 เขาไม่ควรมาอยู่ท่ีนี่	 บนฟุตปาธข้างสี่แยก              
ใต้ทางด่วน	 พร้อมกันนั้น	 อาการปวดร้าวแล่นทั่วเหมือนกระแสไฟฟ้า		
ถกูปล่อยใส่ทุกปลายประสาท	เขาอยากร้อง	แต่คอแห้งเกนิจะเปล่งเสยีงใด																																																																			
ออกมา	ริมฝปีากระแหงเป็นขุยแขง็ปริเปิดเพือ่ระบายลมหายใจผะแผ่ว	
ขอบตาบวมและแสบร้อน	
	 หญิงในชุดพนกังานออฟฟิศเดนิข้ามถนนผ่านมา	ท่าทางรบีลน																																																																																
และพยายามท�าทีไม่สนใจเขา	 ต่อเม่ือร่างท่ีนอนคว�่าอยู่ของเขาขยับ
กระตุก	 เจ้าหล่อนก็ถึงกับผงะเซ	 รีบก้าวยาว	 ๆ	 จากไป	 ยกมือปะอก										
เป็นเชิงเรียกขวัญให้ตัวเอง	
	 คนบนพื้นยกมือบ้างอย่างจะยันตัวลุก	ทว่าความรู้สึกในฝ่ามือ
ก็แปลกประหลาดเกินจะมองข้าม	ครั้นก้มส�ารวจจึงพบ
	 ใต้ท้องมือจดปลายนิ้วท้ังซ้ายขวาเปื้อนอะไรบางอย่าง	 มันม	ี																			
สเีข้มเหมือนเลอืดหมู	แต่เป็นเลอืดหมท่ีูเกาะตวัแข็งแล้ว	ครัน้ลองขยบัมอื																																																																																										
รอยเปื้อนดังกล่าวก็แตกเป็นแผ่นแล้วหลุดร่วง
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	 ลองดึงมืออังใต้จมูก	 สิ่งท่ีสัมผัสฆานประสาทเหมือนเป่าลม
เยือกลงบนหัวใจ	กลิ่นบนมือยังเหลือไม่มาก	หากบอกได้ชัด	
	 มันคือเลือด	เลือดของจริง!
	 ความมึนเริ่มมลาย	เปลี่ยนกลายเป็นงุนงงแกมพรั่นพรึง
 เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ไปท�าอะไรมา เราน่าจะตายไปแล้ว           
ไม่ใช่หรือ หรือนี่คืออีกโลก ?!
	 ย่ิงคิด	 กะโหลกก็ยิ่งแปลบร้าว	 ชายหนุ่มงอตัวเหมือนทารก									
ในถุงน�้าคร�่า	 น�้าตาคลอเต็ม	 มือกุมศีรษะตัวเอง	 หอบหายใจเหมือน								
วิ่งไกลมาสักร้อยเมตร
	 เช่นเดียวกับทุกครั้ง	เขายังเป็นนาย	รังเพลิง คนเก่า	ผู้ถูกล้อ							
มาตลอดชีวิตว่าช่ือไม่เข้ากับตัว	 เพราะ	 ‘รังเพลิง’	 คือส่วนหนึ่งของ								
อาวธุร้าย	แม้แปลค�าประสมนีด้้วยสองค�าโดด	กจ็ะพบว่าความหมายของ
มันยังร้อนร้ายอยู่นั่นเอง	-	แหล่งอันเป็นที่อยู่ของไฟ!	มันช่างตรงข้าม																																																																																	
กบัความจรงิ	เพราะเจ้าของช่ือเป็นเพยีงชายหย็องกรอดและแหยงแหย	
แค่หมาเห่ากว็ิง่หางจุกตดู	ฉะนัน้	ดเูป็นไปไม่ได้เลยท่ีมอืของคนอย่างเขา																																																																																							
จะเปื้อนเลือด	
	 ค่อย	ๆ 	ประคองตวัลกุ	ร่างของชายหนุม่กระตกุอีกครัง้	คราวนี	้																																																																									
ไม่ใช่ปวดแปลบ	 ทว่าเพราะอาการสั่นของสิ่งท่ีอยู่ในกระเป๋ากางเกง									
ต่างหาก	 กางเกงขาสั้นตัวเก่าท่ีเขาใส่เตรียมเดินทางสู ่ความตาย								
ตอนนี้มันมอลงเพราะคลุกฝุ่น	
	 ล้วงของออกจากกระเป๋า	 สมาร์ทโฟนรุ่นท่ีใช้ยังเป็นซัมซุง							
โน้ตสาม	เคสซิลโิคนยังใส	แต่ฟิล์มติดหน้าจอเริม่มวัลงไปทุกที	รงัเพลงิ
กะพริบตาเพื่อมองให้ถนัดขึ้น	
 สุทัศน์ นิติคอนโด
	 แค่เห็นช่ือ	ความขุ่นกร็ืน้ข้ึนในใจ	โดยเฉพาะในสภาพไม่สบายตวั																																																																																																
ยิ่งท�าให้หงุดหงิด	
	 ชายหนุ่มกดรับ	พร้อม	ๆ 	กับลุกยืน	เสียงข้อลั่นดังเกรียวกราว	
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เขาเซเล็กน้อยคล้ายสมองส่วนการทรงตัวยังบกพร่อง
	 “สวัสดีคร้าบ	 คุณเพลิง”	 เสียงปลายสายดังข้างหู	 เป็นเสียง								
ซ่ึงวาดภาพใบหน้าอันมีลักษณะคล้ายหนูให้ชัดข้ึนหลังม่านตา	 เสียง
ของนายสุทัศน์ผู้จัดการคอนโดมิเนียมค่อนข้างติดจะเล็กแหบ	 ฟังทีไร
ก็อยากกระแอมตาม
	 “ว่าไงครบั	?”	ต่อให้ขดัใจหรอืไม่ชอบข้ีหน้าอีกฝ่ายมากแค่ไหน	
รังเพลิงก็ไม่วายติดสุภาพ	สุภาพจนบางทีร�าคาญตัวเอง
	 “เรื่องข้างห้องของคุณเพลิง	ห้องเจ็ดห้า--”
	 หัวข้อท่ียกขึ้นมาเปลี่ยนความขุ่นในใจให้กลายเป็นตะกอน					
ข้นหนัก	เหมือนของเหลวที่ถูกเคี่ยวร้อนจนงวดจับเป็นก้อน	ก่อนที่เขา		
จะเขวี้ยงโทรศัพท์ลงพื้นอย่างท่ีอยากท�า	 ซ่ึงเอาจริง	 ๆ	 ด้วยสันดาน					
ตดิสภุาพของตวัเองกค็งไม่กล้าท�า	ปลายสายพดูต่อในสิง่ท�าให้รงัเพลงิ
ชะงักขึง
	 “ต�ารวจอยากขอสอบปากค�าคุณเพลิงด้วยน่ะคร้าบ	 ตอนนี้
เจ้าของห้องอืน่เข้ามาให้การเกอืบหมดแล้ว	ถ้าเราร่วมมอืกนั	จบัคนร้าย
ได้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่ง--”
	 “เดี๋ยวนะครับ	คนร้ายอะไร	?”
	 “อ้าว	คุณเพลิงไม่รู้เรื่องเหรอคร้าบ	?”
	 ด้วยวิสัยของพวกหน้าบางและไม่มั่นใจในตัวเอง	 รังเพลิง																	
หน้าผ่าวเหมือนถูกอังเตา
	 เจ้าของค�าถามคงไม่ทันส�าเหนียกในอารมณ์ของเขาด้วยซ�้า							
เจ้าตวัพูดต่อ	“คณุ	อาร์ต กบัแฟนถกู...เอ่อ...ฆาตกรรมในห้องพกัคร้าบ”
	 ปลายนิ้วเฉียบแล้วถึงกับกระตุก	ค�าว่า	‘ฆาตกรรม’	ดังสะท้อน
สะท้านในกะโหลก	ดังจนกลบเสียงของนายสุทัศน์	ต่อจากนั้นชายหนุ่ม
จึงจับความได้กระท่อนกระแท่นแค่	วันนี้ต�ารวจยังอยู่รอที่คอนโด	และ
ถ้าเขาสะดวกก็ให้รีบเข้าไป
	 เมื่อปลายสายตัดลง	 ปลายนิ้วของเขากดปิดหน้าจอ	 วันเวลา			
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ที่ปรากฏขึ้นเป็นสิ่งที่ท�าให้ตัวแข็งอีกครั้ง
 2:05 PM วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม
	 ตวัเลขวันท่ีชวนให้ไม่เช่ือ	8	ธนัวา!	จ�าได้ว่าวนัสดุท้ายท่ีรูส้กึตวั	
วันท่ีตั้งใจให้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต	 มันคือไม่กี่ช่ัวโมงหลังจากผ่านสู	่																																														
วันพุธที่	6	นี่เท่ากับว่าเราหมดสติไปนานถึงสองวัน!
 เป็นไปได้ยังไง ตกลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ?!
	 ท้ังท่ีเคยจดใจว่าจะปิดฉากชีวติลงแท้	ๆ 	แต่นาทีนีก้ยั็งอดเลือ่นนิว้																																																																																																			
เรียกดูแอปพลิเคชันบนหน้าจอโทรศัพท์ไม่ได้	 ปรากฏว่าเฟซบุ๊ก										
เมสเซ็นเจอร์	 และไลน์	 แสดงตัวเลขโนติฟิเคชันแจ้งว่ามีคนติดต่อ													
เข้ามามากโข	ส่วนในสมดุโทรศพัท์กบั็นทึกรายนามผูโ้ทรเข้ามาอกีกว่า																																																																																													
สิบสาย
	 ในหมู่ช่ือคุน้เคยท่ีวนเวยีนตดิต่อเข้ามาคนละหลายรอบ	มเีพยีง
ช่ือเดียวท่ีปรากฏแค่หนึ่งครั้ง	 หากเป็นชื่อท่ีสะดุดตาและลงน�้าหนัก																	
บีบคั้นหัวใจของรังเพลิงมากที่สุด
 พันชั่ง 10:45 AM วันพุธที่ 6 ธันวาคม

หลังจากมะงุมมะงาหราอยู่ครู่หนึ่ง	 รังเพลิงจึงตระหนักว่าท่ีท่ีตัวเอง								
โผล่มาอย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้นี้คือสี่แยกถนนจันทน์ใต้ทางด่วนศรีรัช	
	 อันท่ีจรงิมนัอยู่ไม่ไกลจากคอนโดท่ีเขาซ้ือพกั	 บางทีเราคงเมา																																																																																
แล้วเดินหลงมา	 รังเพลิงพยายามหาค�าตอบให้ตัวเองอย่างท่ีพอจะ								
เป็นไปได้มากท่ีสุด	 แม้ว่าในเวลาปกติเขาแทบไม่แตะแอลกอฮอล์เลย
กต็าม
	 เพราะร่างกายปวดหนบึอ่อนระโหยเตม็ที	คนเพิง่ตืน่จงึตดัสนิใจ																																																																								
กระย่องกระแย่งไปเข้าคิวรอมอเตอร์ไซค์รับจ้างแทนที่จะเดินกลับเอง	
	 แม่ค้าขายอาหารบนแผงข้างทางชักสีหน้าจับตามองด้วย
อารามไม่ไว้วางใจ	 ช่วงบ่ายวันธรรมดาเช่นนี้มีคนเดินเท้าไม่มาก	
รังเพลิงจึงย่ิงโดดเด่น	 เขาอยากเป็นคนโดดเด่น	 แต่ไม่ใช่ในลักษณะนี้	
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จึงรีบก้าวหนีทั้งที่ข้อต่อทั้งหลายยังบีบร้อง
	 ในความสูงแค่ร้อยหกสิบสามเซนติเมตร	 ร่างผอมเริ่มมีไขมัน
จบัเนือ่งจากไม่ค่อยได้ออกก�าลงักาย	และประสทิธภิาพการเผาผลาญก็
เริ่มลดลงในวัยเลขสาม	รังเพลิงเป็นผู้ชายดาด	ๆ	ท่ีเมื่อเดินในกลุ่มคน																																																																																		
กแ็ทบกลายเป็นมนษุย์ไร้หน้า	ครัน้เลอืกเสือ้ผ้าท่ีไร้จุดตรงึตรามาสวมใส่																																																																																		
นิสัยอินโทรเวิร์ท1	 ก็ได้รับการปกป้องให้ปลอดภัยเสมอมา	 ปลอดภัย		
จนคนใกล้ตัวบอกว่า	“ยุคนี้ถ้าอยากดัง พี่ต้องหาทางขายตัวเอง ไม่ใช่
ท�าเป็นนนิจาสงิก�าแพงอย่างนี”้ สมยันัน้เขาฟังแล้วได้แต่หัวเราะ	เพราะ
มองโลกในแง่ดีจนเชื่อว่าคนเราเอาความสามารถชนะทุกอย่างได้	และ
ความแตกต่างมิใช่หรือท่ีท�าให้แต่ละคนโดดเด่นในแบบของตัวเอง	
รงัเพลงิอยากเป็นตวัเอง	เช่ือว่ามดีีในแบบของตวัเอง	กว่าจะระลกึได้ว่า																																																																														
ทั้งหมดนั่นเป็นนิทานหลอกเด็ก	 เป็นแค่ค�าปลอบขวัญของมนุษย์ขี้แพ้	
ชีวิตก็บีบทางเลือกให้เขาเหลือเพียงช่องเล็ก	ๆ 	เล็กแค่พอจะสอดศีรษะ
เข้าไปแล้วกระตุกปมรัด!
	 วินมอเตอร์ไซค์ต้ังอยู่ข้างตึกแถวแห่งหนึ่งซ่ึงยังบูรณะไม่เสร็จ	
คนงานอ๊อกเหลก็อยูข้่างในช้ันล่าง	สะเกด็ไฟสส้ีมกระเดน็กระจายคล้าย
น�้าพุ	ยังดีช่วงที่ชายหนุ่มก้าวมายืนอยู่มีผนังกั้น	โลหะเรียบเป็นเงามัน
สามารถสะท้อนภาพดุจบานกระจก	 อักษรภาษาอังกฤษลอยตัวเด่น										
อยู่ตรงกึ่งกลาง
 Welcome to New U
	 หญิงสาวท่ียืนอยู่แต่แรกหันมาแล้วสะดุง้กระถดหน	ีทีแรกรงัเพลงิ																																																																																											
นึกว่าเธอรังเกียจสภาพละม้ายคนจรของเขา	ต่อเมื่อหนัตามสายตานั้น
จึงเพิ่งสังเกตเห็น	 บนผนังโลหะท่ีควรสะท้อนภาพเขา	 กลับเกิดภาพ
พิศวงน่าพรั่นพรึง
	 เงาในแผ่นโลหะนัน้มีลกัษณะสงูเป็นล�ายาวจดเพดาน	คล้ายเสา
สองต้นใหญ่เท่าโคนต้นสนเสียดฟ้า	 เป็นเสาท่ีมีรอยนูนและเว้าราวกับ

	 1	Introvert	บุคลิกภาพแบบเก็บตัว
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กล้ามเนื้อแข้งขนาดมโหฬาร	 แข้งอันเหี่ยวลีบแทบมีแต่หนังแห้งคลุม!                                                            
บนผิวหนังคล�้าเกือบเป็นสีด�านั้นปุ่มป�่าและเปิดเปิง	 ฐานล่างแผ่กว้าง																																																																									
เหมือนส่วนเท้าสองข้างแข้งมีแผ่นบางอย่างห้อยลงมาจากด้านบน																																		
จังหวะท่ีเขาสะดุ ้งตกใจ	 ส่วนปลายของ	 ‘แผ่น’	 นั้นก็แยกจากกัน																																																																																
โดยอัตโนมัติเหมือนมีใครกระตุก	 ท�าให้เห็นชัดว่าท่ีแท้มันไม่ใช่แผ่น	
ทว่าเป็นส่วน	‘มือ’!
	 ชายหนุ่มกระถดเท้าด้วยความตระหนก	จังหวะเดียวกัน	ส่วน
แข้งและปลายเท้าของเงายักษ์บนผนังนั้นก็ขยับคล้ายถอยตาม	
	 ยังไม่ทันได้ค�าตอบว่ามันคอือะไร	เสยีงปุ้ง!	กด็งัข้ึน	ตวัอกัษร	U																																																																																				
ท่ีผนึกอยู่บนผนังโลหะร่วงลงมาเพราะแรงกระแทกจากข้างในอาคาร	
จากนั้นเสียงปุ้ง!	 ปุ้ง!	 แบบเดียวกันก็ลั่นอีก	 ภาพสะท้อนบนผนัง																
เริ่มบิดเบี้ยวไปจากเดิมตามผิวโลหะที่เริ่มบุบบู้
	 รงัเพลงิเป่าปากถอนใจ	เงาประหลาดเกดิเพราะผนงัโดนทบุจน
บุบนี่เอง!
	 ท้ังท่ีให้ค�าตอบตัวเองได้	 ชายหนุ่มยังไม่วายใจโหวงด้วยวิสัย										
ข้ีขลาด	 ค่อย	 ๆ	 ยกมือตัวเองข้ึนดู	 จากนั้นก้มพินิจหน้าแข้ง	 ถึงกับ											
ถอนหายใจโล่งอกเมื่อพบว่ามันยังเป็นมือและแข้งเหมือนเดิม	 เหมือน
คนทั่ว	ๆ	ไป	ไม่ใช่มือยักษ์มือเปรตอย่างที่เห็นบนผนังเมื่อครู่!
	 เสียงแตรรถดังข้ึนด้านหลังท�าเอาสะดุ้ง	 เม่ือหันหาจึงเห็นว่า	
มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเขยิบเข้ามารอให้เขาขึ้นนั่ง
	 “ไป...”	 ค�าพูดติดหนึบกลางคอ	 เพราะสายตาคนขับกวาดจับ
หัวจรดเท้าเขาอย่างรังเกียจ	
	 “มึงพาไปแล้วกัน”	 เจ้าของเสียงแตรเอี้ยวหน้าไปบอกคน									
ในวนิเดยีวกนั	รายนัน้อายุน้อยกว่า	ค่อยเคลือ่นรถมาเทียบแทน	และท้ังท่ี																																																																																											
ไม่ใช่ความผิดของตัวเองเลย	 รังเพลิงก็ยังอดรู้สึกหน้าร้อนด้วยความ																																																																																		
อับอายไม่ได้	
	 “อ้าว	พี่นี่เอง!”	มอเตอร์ไซค์คันใหม่กลับทักอย่างคนคุ้น	
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	 รังเพลิงเพิ่งสังเกตว่าเจ้าตัวคือคนขับท่ีเขาเคยเรียกซ้อน										
ไปท�างานหลายครั้ง	
	 “เมามาเหรอพี่	เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอกันเลยนะ	?”
	 เพราะเป็นคนหัวช้าโดยธรรมชาติ	 หัวช้าจนจะเรียกว่าโง่ก็ได	้
เม่ือหาค�าอ้างไม่พบ	ชายหนุม่จงึได้แต่ใช้เกราะป้องกนัตวัโดยยิม้เจือ่น	ๆ 																																																																																		
ยิ่งถูกทักโดยอีกฝ่ายจ�าได้	ก็ยิ่งกดคางหลบสายตา	
 คนปกติเป็นแบบนี้รึเปล่านะ ?	 รังเพลิงเกลียดการเสวนากับ		
คนไม่รู้จัก	อันที่จริงใช้ค�าว่า	‘ไม่รู้จัก’	ก็ยังไม่เข้าเค้า	เพราะหลายคราว	
ถึง	 ‘รู้จัก’	 เขาก็ยังไม่นึกอยากเสวนาด้วยอยู่ดี	 ทุกทีท่ีไปซ้ือของแล้ว										
คนขายทักถูกว่าเขาเป็นใคร	ต้องการซื้ออะไร	ซื้อแบบที่ไม่เคยเปลี่ยน
ไม่ว่าปีไหน	 ชายหนุ่มจะรู้สึกไม่ปลอดภัยข้ึนมา	 คล้ายโลกรื่นรมย	์																																																																														
สงบเงียบท่ีเคยเข้าใจว่าเป็นส่วนตัว	 กลับถูกคนนอกมองเห็นปรุโปร่ง	
ซ�า้ยังแหลมเข้ามาบอกให้รูว่้าท่ีแท้มนัไม่เคยเป็น	‘ส่วนตวั’	เลย	เม่ือนัน้																																																																																								
เขาจะต่อต้านทันควัน	ไม่ปรารถนาจะซ้ืออกี	และปฏเิสธการเดนิเฉียดเข้า
มาอกีเพราะเกรงถกูทัก	เกรงจะถกูยัดเยียดด้วยสนิค้าเก่า	ๆ 	จนไม่มทีาง
ได้เลอืกอะไรใหม่	ๆ 	(ท้ังท่ีร้อยวนัพนัปีก็ไม่เคยเลอืกอะไรใหม่)	หลายครัง้																																					
รังเพลิงกับเจ้าของร้านเหล่านั้นกลายเป็นไม่พูดและไม่มองหน้า																																																																																							
จนเหมือนโกรธกันไป	ทั้ง	 ๆ	 ที่ไม่มีสาเหตุและไม่รู้สาเหตุ	 ต่อจากนั้น
เขาจะแก้สถานการณ์กระอักกระอ่วนด้วยการเดินให้ไวยิ่งขึ้น	ก้ม	หรือ
ไม่กเ็ชิดคางให้สงูข้ึน	เพือ่จะได้ไม่ต้องเสีย่งต่อการสบตาอีกฝ่ายในขณะ
ก้าวผ่าน
	 ครัง้นี	้ความรูส้กึไม่ปลอดภยัไต่สงูถงึข้ันอับอาย	เพราะในความ
เป็นจรงิคอื	เขากบัคนขับมอเตอร์ไซค์รายนีย้งัสวนกนัอยูห่ลายที	เพียงแต่																																																																																																
เขาไม่มีเงินสุรุ่ยสุร่ายพอจะเรียกเจ้าตัวไปส่งอีก
 “ช่องนนทรี เพลสใช่เปล่าครับ	?”	คนเคยส่งออกปากถาม
	 รังเพลิงก้มหน้า	
	 “ขอโทษครับ	ไม่ไปแล้ว”
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แดดบ่ายวันนีเ้ลอืนรางเตม็ที	เพราะท้ังฟ้ามีแต่เมฆครึม้ปก	เม่ือเจ้าของ
ห้องนอนเล็ก	ๆ	บนชั้นสองของบ้านหลังเล็ก	ๆ	ไม่ได้เปิดไฟ	ทั้งห้อง
จึงมีเพียงสายแดดทึม	 ๆ	 ส่องผ่านมาทางบานกระจกเหนือหน้าต่าง																													
ท่ีถูกปิดทึบ	 ข้าวของปรากฏเงาตะคุ่ม	 หากยังพอเห็นว่าเป็นระเบียบ
ทุกกระเบียดนิ้ว
	 ตูเ้สือ้ผ้าไม้ตัง้ไว้ชดิฝา	หญิงสาวท่ีนัง่อยูบ่นพืน้ข้าง	ๆ 	มลีกัษณะ
คล่องแคล่ว	 การเอ้ียวหันล�าเลียงสัมภาระจากตู้ลงกระเป๋าเดินทางท่ี			
เปิดกางอยู่บนพื้นเป็นไปโดยไว	 แต่ขณะเดียวกันก็ดูคล้ายหุ่นมากกว่า
มนุษย์ปกติ	 แม้แต่ดวงหน้าที่กวาดผมยาวประบ่าไปไว้ข้างหลัง	 ก็ดูจะ
แข็งกระด้างอย่างน่าเสยีดาย	เพราะดวงตาด�ากลมนัน้เลือ่นลอยจนแทบ
ไร้แวว	ดวงหน้าก็นิ่งขึงเหมือนสวมหน้ากากปราศจากความรู้สึก

-2-
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	 ความรูส้กึแรกเริม่เรือ่ในดวงตา	เม่ือเรยีวมือหยิบถกูเสือ้คาร์ดแิกน																																																																																													
สีดอกแมกโนเลียจากตั้งผ้าท่ีพับอยู่ในตู้	 นิ้วของเธอทันเกี่ยวเฉพาะ									
คอเสือ้	ชายด้านล่างจงึหลดุคลีล่ง	เผยให้เห็นว่าเนือ้ผ้าสนีวลหลายส่วน
ขาดเป็นริ้ว	
	 สาเหตุอันเกิดแต่ละริ้วนั้นท�าให้เจ้าของเสื้อเม้มปากอ่ิมเป็น									
เส้นตรง	และแล้วดวงตากก็ลบัแข็งท่ือคล้ายตาปลาตายอีกครัง้	ในท่ีสดุ																																																																															
ร่างสูงโปร่งลุกพรวดจากกองผ้าในลักษณะของผู้ตัดสินใจเด็ดขาด											
เดด็จนขาดแม้แต่หัวใจ!
	 หยิบโทรศพัท์มือถอืท่ีวางอยู่บนเตยีงข้าง	ๆ 	เขีย่นิว้บนหน้าจอ
ครู่หนึ่งจึงยกมันประกบใบหู
	 เสียงสัญญาณการเชื่อมต่อดังขึ้นไม่นานปลายทางก็รับสาย	
ก่อนรายนั้นจะพูดอะไร	หญิงสาวชิงบอก	“ชั่งไม่ไปแล้วนะ”
	 “อ้าว”	อีกฝ่ายลากเสียงยาวงุนงง	“เดี๋ยวนะ	เกิดอะไรขึ้นอีก	?	
นี่พี่จัดห้องพักให้แกแล้วนะชั่ง	มาตอนนี้ฝนไม่ตกด้วย	เดี๋ยวพาไปเดิน
ถนนนางงาม”
	 พ่ีสาวเล่าให้ฟังเสมอว่าในหาดใหญ่และสงขลามีอะไรให้เท่ียว
ให้รับประทาน	 พันช่ังตั้งใจว่าสักวันท่ีงานในบริษัทเบาบาง	 เธอจะใช้																				
วันลาบินลงไปหาพี่	
 เปล่า	ไม่ใช่ไปเท่ียว	เธอตัง้ใจจะไปสอดส่องว่าหลงัแต่งงาน	พีม่ี
ชีวติอยู่อย่างไรในท่ีแปลกใหม่ขนาดนัน้	ดงีามสมค�าโฆษณาท่ีสามีเจ้าตวั
ประกาศไว้หรือไม่	ประสบการณ์ในชีวิตตัวเองท�าให้พันชั่งไม่เคยแน่ใจ
ว่าจะมีเรื่องสมบูรณ์พร้อมแบบนั้นอยู่จริง
	 อย่างไรก็ดี	วันนี้คนเป็นน้องบอกเสียงแข็ง	“ไม่แล้วล่ะ”
	 ‘ไม่’	ท่ีหมายถงึท้ังไม่ลงไปดพูี	่และ	‘ไม่’	ท�าในสิง่ท่ีเคยคดิจะท�า
	 “นึกอีกทีนี่ไม่ใช่วิธีของชั่ง”
	 “ช่ัง”	 อีกฝ่ายลงเสียงหนักอย่างจะปลุกสติ	 ขณะเดียวกัน										
ก็มีเสียงถอนหายใจบาง	ๆ	ลอดผ่านมาให้ได้ยิน	“คนเรามันมีช่วงเวลา
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ยากล�าบากท้ังนั้นแหละ	 แกไม่จ�าเป็นต้องทนแบกคนเดียวตลอดเวลา	
หนีมันมาพักบ้างก็ได้”
	 รอยบางอย่างวบั	ๆ 	ข้ึนในตาด�าโตอีกครัง้	หากพนัช่ังก�าจดัมนัไป																																																																																				
เพียงเสี้ยวอึดใจ	
	 ปรารภใหม่มเีค้าหยันตน	“สงสยัไปบนกบัพีไ่ว้แล้วไม่ตามแก้น่ะ”
	 ค�านั้นควรชวนขัน	 เพราะพ่ีสาวมักจิกเธอไปไหว้พระขอพร						
ด้วยกันตามวัดต่างจังหวัด	 แต่เม่ือน�้าเสียงคนพูดยังท่ือ	 ท่ีควรขันจึง
กลับเป็นขื่น
	 แม้แต่ในดวงความคดิ	ภาพหลวงพ่อใหญ่ในวดัม่วง	กถ็กูกลบบัง																																																																																									
ด้วยรปูป้ันอสรุกายตวัชะลดูท่ียนืทะมึนอยู่ในโซนทัวร์นรก	ดวงตาของมนั																																																																																							
เหลอืกโพลง	ลิน้แดงแลบยาวจากปากถงึสะดอื	มอืสองข้างใหญ่เท่าใบลาน																																																																																								
กางห้านิ้วชวนหวาดผวา
	 “พูดอะไรอย่างนั้น--”
	 ไม่อยู่ในอารมณ์จะฟังค�าปลอบของพี	่พนัช่ังโพล่งทับ	“พีก่ร็ูว่้า
ช่ังไม่ใช่พวกยอมแพ้ง่าย	ๆ 	ตอนนีม้สีตขิึน้แล้ว	ช่ังรู้แล้วว่าควรท�ายังไง”
	 อีกฝ่ายเองกค็งจะ	‘รู’้	เช่นกนั	น้องสาวท่ีอายุน้อยกว่าไม่ถงึสองปี																																																																																									
มีจิตใจเด็ดเดี่ยวท่ีสุดในบ้าน	 และถึงสวยหวานแต่ท่ีจริงกลับหาญห้าว													
ไม่แพ้ผู้ชาย	หลายคราวพ่อแม่ยังขันแกมงงว่าพันชั่งไปเอานิสัยพวกนี	้																																																																														
มาจากไหน	 การชอบจัดการให้ทุกอย่างอยู่ในควบคุม	 ครั้นมีปัญหา											
กน้็อยครัง้นกัท่ีคนอย่างเธอจะหนปัีญหา	ทว่ากลบัพลกิตกัตวงประโยชน์
จากปัญหาจนกว่าจะคุ้มค่าเสียก่อน
	 แต่คงเพราะครั้งนี้มิใช่เรื่องสามัญ	คนเป็นพี่จึงไม่อาจยอมได้	
	 “แกจะท�ายังไง	 นี่มันไม่ใช่เร่ืองเล่น	 ๆ	 แล้วถ้าไอ้พวกนั้นมัน				
ตามมาเอาเรื่องอีกล่ะ	?”
	 “พวกมันตายละ”
	 “หา	?!”	 พี่สาวเสียงสูง	 คงสูงกว่านี้ถ้าได้เห็นจุดวาวโรจน์									
ในดวงตาของเธอ	
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	 “ไม่เห็นข่าวเหรอ	ผัวเมียค้ายาที่ตายในคอนโดนั่นไง”
	 “เฮ้ย	จริงเหรอเนี่ย	?!”
	 ไม่มีค�าตอบรับพร�่าเพรื่อจากน้องสาว	 ฝ่ายท่ีอุทานจึงกลับมา
เสียงขรึมลงอีก	
	 “นี่แกคิดจะท�าอะไรกันแน่	ชั่ง	?”
	 อีกทีที่ผู้ถูกถามเม้มปากสนิท	รู้ว่าถึงจะเป็นพี่น้องกัน	แต่เธอก็
ไม่อาจบอกพี่ได้	รายนั้นจะไม่มีวันเข้าใจ	จะมีใครเข้าใจเรื่องแบบนี้
	 “ช่างเถอะ”	 ในท่ีสุดเธอบอกปัด	 “ไว้ช่ังจัดการเรื่องทางนี้
เรียบร้อยแล้วค่อยไปหาพี่แล้วกันนะ”
	 พ่ีสาวจึงถอนหายใจ	 คนเป็นน้องพลอยจินตนาการเห็นว่า									
รายนั้นคงก�าลังส่ายหัวเอือม
	 “ย่ะ!	พี่เอาใจช่วยและรอเจอแกไว	ๆ	นะ”
	 “แค่เลิกกับผู้ชาย	ชั่งไม่ตายหรอกน่า!”
	 ประโยคนั้นเหมือนกับบอกตัวมากกว่า	 เพราะพี่สาวก�าลังวาง
สายและคงไม่ได้ยินแล้ว
 ใช่ ไม่ตายหรอก	ถึงแม้มันจะท�าให้ต้องเจ็บร้าวแสนสาหัส!
	 อีกคราว	 สิ่งท่ีซัดข้ึนในใจคือภาพทรงจ�าตั้งแต่สมัยท่ีเธอยัง									
ผูกคอซองอยู่	ม.4	และรังเพลิงเป็นรุ่นพี่ชั้น	ม.6	
	 เขาเป็นสมาชิกคนเดียวท่ีเคร่งขรึมอยู่ในห้องซ้อมดนตรีของ
โรงเรยีน	ไม่เฮฮา	ทว่าหม่ันฝึกจนเล่นกตีาร์เป็นเพลงได้ด้วยตนเอง	จากนัน้																																																																																																										
ก็ฟอร์มวงกับ	มิติ ที่อยู่	 ม.5	 จนฉายแววเข้าตาอาจารย์	 ได้ขึ้นแสดง									
บนเวทีหลายงาน	
	 พี่มิหล่อเหลา	 เริงร่ามีเสน่ห์	แถมเสียงหวานและเป็นนักสร้าง
ความบันเทิงตัวจริง	 แต่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าทุกทีท่ีพี่เพลิงจับไมค์	
อารมณ์ในเนื้อเสียงของเขาจะระเบิดพราวในอากาศ	 สะกดน�าคนฟัง
สู่โลกลี้ลับอีกใบ	 ใบที่พี่เพลิงซ่อนตัวอยู่	 ทั้งงดงาม	 ซับซ้อน	 และเป็น
เอกเทศ	
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	 เธอหลงใหลเขา	 ติดตามเขา	 จากลอบมองก็พัฒนาเป็น
ติดตามต่อหน้า	 ยิ่งได้รู้จักเนื้อแท้	 พันชั่งก็ยิ่งรู้สึกว่าพี่เพลิงช่างเท่และ
น่ารัก	 เขาเป็นชายร่างผอมบาง	 ไม่สูงนัก	 หากพลังลึกลับล้นใจ	 เม่ือ																																																																																				
ยืนเทียบกันคนยังอาจคิดว่าเธอตัวโตกว่า	 และคนไม่คุ้นพวกนั้นก็จะ
เข้าใจว่าเขาเนิร์ด	 เขาหยิ่ง	 หรือเลยไปถึงเขาอาจเป็นโรคจิตหน่อย	 ๆ	
เฉพาะพันชัง่ท่ีเข้าถงึความคาดหวงัตัง้ใจอันสงูส่งของเขา	การให้เกยีรติ
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน	เป็นคนดี	และมองโลกในแง่ดีอย่างหาตัวจับยาก
	 พันช่ังตกลงเป ็นคู ่ รักกับพี่ เพลิงหลังจากเขาสอบเข ้า
มหาวิทยาลัยอันดับต้น	ๆ	ของประเทศได้	เธอชื่นชมที่เขายังหล่อเลี้ยง
ฝันไว้	แม้เงือ่นไขในชีวติจะสาดพรดัให้ต้องเหหันสูง่านอืน่	ยังคงตามให้
ก�าลงัใจในวนัท่ีไม่มีใครสนบัสนนุเขา	หญิงสาวระดมพลให้เพ่ือนกดไลค์
และแชร์คลิปเพลงใหม่ของพี่เพลิงกับพี่มิทุกคลิป	 กดรูปหัวใจให้																																																																																								
ความคิดเห็นท่ีตื่นตะลึงว่าตัวจริงพ่ีเพลิงเป็นพนักงานฝึกอบรม	 แต่
สามารถแต่งเพลง	ร้อง	และเล่นกตีาร์ได้อย่างมืออาชีพขนาดนี	้เสยีดาย
แค่สายงานการเงนิของเธอไม่เอ้ือให้มีโอกาสช่วยเหลอืการตามฝันของ
เขาได้มากกว่านี้
	 จงึอาจกล่าวได้ว่า	พีเ่พลงิคอืเสยีงเพลงของพนัช่ังตลอดมา	จน
แทบลืมนับแล้วว่านานเท่าไหร่	
	 แต่นัน่ละ	นานเท่าไหร่จะส�าคญัยังไง	ในเม่ือแค่ไม่กีน่าที	ไม่นกึ
เลยว่าทุกอย่างที่เคยมีจะสิ้นสลาย!
	 พันชัง่ไม่เคยอกหัก	พีเ่พลงิเป็นรกัแรกและรกัเดยีวท่ีเธอม	ีการท่ี																																																																																									
จู	่ๆ 	ต้องมาจบกนัแบบนีมั้นท�าให้เจบ็	และถงึตอนนี	้เธอตดัสนิใจได้แล้วว่า																																																																																												
จะไม่ยอมเจ็บ!
	 โทรศัพท์ยังอยู่ในมือ	 เบอร์โทรถัดไปคือการเริ่มต้นแผนการ								
อันแท้จริง
 เทพประธาน	พี่เขยและรุ่นพี่ที่ท�างานของพี่เพลิง!
	 รอแค่ไม่นาน	ปลายทางก็รับสาย	เสียงที่ตอบกลับมาค่อนข้าง
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ทุ้มนุม่	ชวนให้นกึถงึคมัภรีภาพของคนเป็นผูใ้หญ่	เมือ่เธอขอนดัหมาย	
เจ้าตัวตอบรับง่าย	ๆ	ว่าตอนนี้ก็ว่าง	
	 “นี่เวลางานของพี่ไม่ใช่เหรอคะ	?”	 หลุดปากแล้วพันชั่งอยาก	
ตีปากตัวเอง
	 “ใช่ครับ”
	 อีกฝ่ายไม่พูดเยอะ	 โดยเฉพาะไม่พูดเยอะในข้อท่ีจะเข้าตัว						
ผู้ฟังจึงขมวดคิ้วแล้วนิ่งเสีย	บอกตัวเองว่านี่ไม่ใช่กงการอะไรของเธอ	
	 บริษัทท่ีจ้างเขาอยู่มันจะเจ๊งก็เรื่องของเขาสิ	 ตอนนี้พันช่ัง
ต้องการรู้แค่รายละเอียดการท�างานของพ่ีเพลิงเท่านั้น	 มันเป็นยังไง 
และจุดอ่อนของเขาอยู่ที่ไหนบ้าง!
	 ถามสถานท่ี	 ปรากฏว่าเทพประธานอยู่ไม่ไกล	 ในท่ีสุดพันช่ัง
ออกปาก	
	 “โอเคค่ะ	งั้นชั่งจะออกไปหาพี่ตอนนี้เลย”


