ภาคแรก
ความบังเอิญ
ณ หน้าผาแห่งหนึ่งที่หมอกหนาปกคลุม ชายชราคนหนึ่งยืนหัวเราะ
เพียงลำ�พัง สักครู่เสียงหัวเราะก็ค่อย ๆ เบาลง เขาทอดสายตาไปยัง
ทะเลหมอกตรงหน้า ดวงตาฉายแววห่วงหาอาทรอย่างปิดไม่มิด ก่อนจะแปร
เปลี่ยนเป็นแววตาราบเรียบไม่บ่งบอกความรู้สึกใด
ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ แพรวาที่กำ�ลังเดินออกจากบู๊ทหนังสือของ
สำ�นักพิมพ์หนึ่งชะงักเท้าแทบไม่ทัน เกือบชนคนตรงหน้าเข้าให้
”ขอโทษค่ะ„
”ขอโทษครับ„ คนตรงหน้ารีบหลีกทางให้เธอ
แต่เมื่อแพรวาเริ่มเดินต่อไปพร้อมกับกระแสผู้คน เธอก็รู้สึกได้ว่าคน
คนนั้นยังอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเธอ แพรวาพยายามเดินเร็วขึ้น เมื่อถึงทางออก
ของฮอลล์ เธอลองมองกลับไปก็เห็นเขาอยูไ่ ม่ไกลจริง ๆ นีเ่ ป็นเพียงเหตุบงั เอิญ
ที่เธอคิดมากไปเอง หรือเขาจงใจเดินตามเธอกันแน่
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เมื่อมาถึงโถงทางเดินกลางงาน แพรวาตัดสินใจหยุดอยู่กับที่ ทำ�เอาการ
สัญจรของผู้คนรอบข้างเธอต้องสะดุด พวกเขาพากันเบี่ยงหลบเธอ มีบ้างที่
ส่งเสียงคล้ายจะหงุดหงิดให้ได้ยิน แต่แพรวายังปักหลักอยู่อย่างนั้นเพื่อจับตาดู
ผูช้ ายคนหนึง่ จนจุดทีเ่ ธอยืนอยูเ่ หมือนกลายเป็นสุญญากาศ เป็นหลุมดำ�ทีไ่ ม่มี
ใครหรือสิง่ ใดอยูใ่ นอาณาบริเวณ เธอคิดว่ายามเผชิญกับคนแปลกหน้า หากได้
อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายน่าจะปลอดภัยกว่าอยู่เพียงลำ�พัง แม้จะต้องยอมถูก
มองว่าเป็นคนแปลก ๆ ก็ตาม
”ต้องขอโทษจริง ๆ นะครับ ผมทำ�ให้คุณกลัวหรือเปล่า„ ผู้ชายคนนั้น
พูดขึ้นเมื่อเข้ามาใกล้เธอ
แพรวากระตุกยิม้ และยอมรับโดยดี กระนัน้ เธอก็ถามเขาว่ามีอะไรให้ชว่ ย
หรือไม่
”ผมถามจริง ๆ นะครับ ไม่ได้ล้อเล่นนะ คุณมองเห็นผมจริง ๆ หรือ„
”ค่ะ เห็นสิคะ„
”คือผมว่า...ไม่มีใครมองเห็นผมนะ เพราะขนาดผมจ้องพวกเขาตรง ๆ
พวกเขายังดูไม่รู้สึกอะไรเลย„
”ทำ�ไมเป็นแบบนั้นล่ะ จะใช่หรือคะ„
”คุณลองสังเกตดูสิ เดี๋ยวผมจะทำ�ให้ดู„ ผู้ชายคนนั้นเดินวนไปรอบ ๆ
เธอแล้วโบกมือทักทายผู้คนที่กำ�ลังเมียงมองเธออยู่ แต่ไม่มีปฏิกิริยาใดจากคน
เหล่านั้นเลย หากพวกเขาเตรียมการกันมาล่วงหน้าก็ถือว่าประสบความสำ�เร็จ
เพราะทำ�ได้แนบเนียนมาก และระหว่างทีเ่ ธอพูดจาโต้ตอบกับเขา คนอืน่ ก็ยงิ่ มอง
เธอด้วยสายตาแปลก ๆ มากขึ้นทุกที
”คุณว่าไง คุณว่าพวกเขาเห็นผมไหม„
แพรวาหัวเราะ ”นี่กำ�ลังล้อฉันเล่นอยู่หรือเปล่า„
”ผมควรทำ�ยังไงดี เราทั้งคู่ถึงจะเลิกสงสัยกัน คือผมเองก็ไม่ค่อยเชื่อ
สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เท่าไรนะ„
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แพรวาฉุกคิดขึน้ มาว่าเธอไม่ควรอยูใ่ นสถานการณ์เช่นนีต้ อ่ ไป ”...ขอโทษ
นะคะ ฉันขอตัวก่อนนะ„
”ครับ ผมก็ขอโทษนะครับที่ทำ�ให้คุณกลัว„
ผูช้ ายคนนัน้ ปล่อยให้เธอจากมาโดยดี เธอรูส้ กึ โล่งอก ทว่ายังหันกลับไป
มองเขาเป็นระยะ ตอนนี้เขาปักหลักแทนที่เธออยู่ตรงหลุมดำ�นั้น
จากมุมทีเ่ ธอมอง เธอเห็นเขาพยายามโบกมือทักทายผูค้ นอยูเ่ รือ่ ย ๆ แต่
ไม่มีใครมีปฏิกิริยากับเขาเช่นเดิม ขณะนั้นมีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเดินลงบันได
ตรงมายังจุดที่เขายืนอยู่ เขาคงรู้สึกได้จึงหันหลังกลับไป แต่ไม่ได้หลบหลีก
ไปไหน เด็กพวกนัน้ ก็ไม่มที ที า่ จะเบีย่ งเส้นทางแต่อย่างใด แล้วสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือ...
เด็กกลุ่มนั้นเดินทะลุผ่านตัวเขาไป
แพรวาตกตะลึงกับสิง่ ทีเ่ ห็น ผูช้ ายคนนัน้ ก็นา่ จะตกใจไม่นอ้ ย ถึงกับยืน
จังงังอยูอ่ ย่างนัน้ และไม่ทนั ทีเ่ ขาจะทำ�ประการใด ด้านขวาก็มคี นอีกกลุม่ หนึง่ ขึน้
บันไดจากชั้นล่างมุ่งหน้าไปทางเขา ดูเหมือนเขาทดลองอีกครั้ง และผลเป็น
เช่นเดิม
รู้ตัวอีกทีแพรวาก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าเขา ชายหนุ่มกับหญิงสาวยืนมอง
กันและกันท่ามกลางฝูงชนที่เดินขวักไขว่ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ
พีทเพิง่ กลับเข้ามาข้างในงานอีกครัง้ หลังจากเอาหนังสือจำ�นวนหนึง่ ของแม่ไปเก็บ
ไว้ในรถ ทัง้ ทีว่ นั นีเ้ ป็นวันธรรมดากลางสัปดาห์ แต่ในงานยังมีผคู้ นคึกคัก เป็น
ไปได้ว่าเพราะเด็ก ๆ อยู่ในช่วงปิดเทอม พีทลังเลว่าจะรอแม่อยู่ที่เดิมหรือลอง
ไปหาทีน่ งั่ ในร้านกาแฟดี แต่เมือ่ เห็นว่ามีทนี่ งั่ บริเวณโถงทางเดินกลางงานว่างอยู่
เขาจึงเลือกรอทีน่ ี่ ตัง้ ใจจะเปิดอ่านหนังสือทีห่ ยิบติดมือมา ทว่าบังเอิญเหลือบไป
เห็นผูห้ ญิงคนหนึง่ เข้าเสียก่อน ท่าทางของเธอดูเหมือนคนไม่สบาย เขาจึงคอย
มองเธออยู่ตลอด
แรกเห็นนั้น เธอเดินมากับคลื่นคนตามปกติ แต่แล้วก็ชะงักกึกอยู่กับที่
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ก่อนจะหลีกทางให้เด็กวัยรุน่ กลุม่ ใหญ่ทพี่ ร้อมใจกันเดินลงบันได เขาเห็นเธอเซ
เล็กน้อย แล้วทรุดนัง่ ตรงบันไดขัน้ ทีส่ อง โดยพยายามแนบตัวชิดราวบันไดมาก
ที่สุด พลางถอดหมวกผ้าที่สวมอยู่โบกพัดให้ตัวเอง เขาคิดว่าเธอคงกำ�ลังจะ
เป็นลม
พีทลุกจากที่นั่งอย่างปุบปับ เขารีบหาซื้อนํ้าเย็น แล้วตรงไปยังผู้หญิง
คนนั้น
”คุณครับ ดืม่ นํา้ เย็น ๆ หน่อยไหม เอาลูบ ๆ หน้าก็ได้นะ„ เธอดูงนุ งงกับ
การปรากฏตัวของเขา และอาจจะเพราะไม่ทันตั้งตัว เธอจึงยอมรับนํ้าโดยดี
”ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ„ เธอฉีกพลาสติกหุม้ ฝาขวดไม่ได้สกั ที เขาจึงดึงมา
เปิดให้ พีทสังเกตใบหน้าเธอ เห็นเม็ดเหงื่อผุดพรายเต็มหน้าผากและไรผม
บางหยดไหลเป็นทาง แล้วเขาก็ต้องตกใจที่จู่ ๆ นํ้าตาเธอก็ไหลออกมา จะว่าเธอ
ซาบซึ้งนํ้าใจเขาก็กระไรอยู่
”ขอโทษทีค่ะ ไม่รู้ฉันเป็นอะไร„ เธอรีบเช็ดนํ้าตา พีทบิดเกลียวฝาและ
ยื่นขวดนํ้าให้เธออีกครั้ง เธอยกดื่มทีละนิด
”คุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่า ไม่สบายอยู่แล้วหรือเปล่าครับ„
”เปล่าค่ะ สงสัยไปอยู่ตรงคนเยอะ ๆ แล้วหายใจไม่ทันน่ะค่ะ„
”อาจจะท้องว่างน่ะครับ คุณได้กินอะไรหรือยัง„
”ค่ะ เพิง่ กินไป„ เวลาผ่านไปสักพัก สีหน้าเธอดูซดี น้อยลง เธอบอกเขา
ว่าอาการดีขึ้นแล้วพลางกล่าวขอบคุณ ก่อนจะจ้องหนังสือที่เขาใช้พัดวีให้เขม็ง
ราวกับเพิ่งเห็นมัน พีทไม่แน่ใจว่าตนคิดไปเองหรือเปล่า เขารู้สึกว่าเธอยิ้มให้
อย่างเป็นมิตรมากขึ้น
”รู้จักหนังสือเล่มนี้ด้วยหรือคะ อ่านหรือยังคะ„
”ของแม่นะ่ ครับ ยังไม่ได้อา่ นเลย ผมเพิง่ เอาหนังสือทีแ่ ม่ซอื้ ไปเก็บในรถ
เลยถือติดมือมาเล่มหนึ่ง คุณรู้จักหนังสือเล่มนี้หรือครับ„
”รู้จักค่ะ...แม่คุณชอบอ่านงานแบบนี้หรือคะ หรือว่าอ่านได้หมด„
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”แม่ผมอ่านทุกอย่างครับ แม่ชอบอ่านงานของนักเขียนใหม่ ๆ ด้วย
นะครับ บอกว่าเอาใจช่วยเขา„
”น่ารักจัง„ เธอยิม้ กว้างกว่าเดิม ”ฉันว่าฉันค่อยยังชัว่ แล้วละ ขอบคุณ
มาก ๆ นะคะ ขอบคุณสำ�หรับนํ้าด้วย„ เธอขยับตัวลุกขึ้น
”ครับ แล้วนี่คุณจะเอายังไงต่อ จะกลับเลยหรือเปล่าครับ„
”ค่ะ„
”ขับรถมาเองหรือเปล่าครับ„
”เปล่าค่ะ คงนัง่ แท็กซีไ่ ม่กร็ ถประจำ�ทาง เวลาไม่สบายนีเ่ ขาไม่ให้นงั่ พวก
รถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินใช่ไหม„
”ครับ กำ�ลังจะบอกแบบนั้นเลย„
”ขอบคุณอีกครั้งนะคะ ขอบคุณจริง ๆ„
ขณะมองผู้หญิงคนนั้นเดินจากไปไกลขึ้นเรื่อย ๆ พีทพลันรู้สึกใจหาย
ขึ้นมา เหมือนดั่งว่าเขากำ�ลังปล่อยบางสิ่งให้หลุดลอย ราวกับเขากำ�ลังสูญเสีย
บางอย่างไป ซึ่งสิ่งนั้นคล้ายจะเป็นสิ่งสำ�คัญ นี่เขาเป็นอะไรไปหนอ
พีทคิดว่าเขาน่าจะไปส่งเธอขึน้ รถเพือ่ ดูให้แน่ใจว่าเธอปลอดภัยจริง ๆ แต่
ขณะทีพ่ ที ตัดสินใจจะตามเธอไป ผูค้ นมากมายต่างพร้อมใจกันพุง่ มาจากทุกทิศ
ทุกทางเพื่อมารวมตัวที่บริเวณโถงกลางงานนี้ และเพียงพริบตา ผู้หญิงคนนั้น
ก็พ้นจากสายตาเขาไปเสียแล้ว
”เอาละ คุณพร้อมไหม„ แพรวาถาม คนแปลกหน้าพยักหน้า
ทัง้ สองก้าวไปตรงประตูกระจก กระจกสะท้อนภาพหญิงสาวแค่คนเดียว
”ชัดเลย...„ แพรวาบอกกับตัวเอง ”...แต่กระจกใสแบบนีอ้ าจจะสะท้อน
ไม่ชัดก็ได้ นี่ไม่ใช่กระจกเงาที่ไว้ส่องจริง ๆ สักหน่อย„ เธอพึมพำ�อยู่คนเดียว
คนแปลกหน้ายกมือซ้ายโบกไปมา ประหนึ่งว่าทำ�อย่างนั้นแล้วจะปรากฏเงา
สะท้อนของตัวเขาบนประตูกระจกขึ้นมาได้ เขาขออนุญาตแตะกระเป๋าผ้าที่เธอ
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สะพาย เขาบอกว่ารู้สึกได้ว่าสัมผัสมันอยู่ จากนั้นก็ขอลองถือกระเป๋าใบนั้น
ภาพที่สะท้อนให้เห็นคือกระเป๋าผ้าใส่หนังสือลอยอยู่กลางอากาศ
”ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่„ แพรวาพูดเสียงดัง
พวกเขาหามุมหนึง่ ในศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ นิ์ งั่ คุยกัน โดยแพรวาทำ�ที
เป็นคุยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา
”แล้วคุณจะทำ�ยังไงต่อ คิดจะไปที่ไหนหรือเปล่า ตกลงจำ�อะไรไม่ได้
เลยใช่ไหม„ เธอมีค�ำ ถามมากมาย ในขณะทีเ่ ขาเอาแต่ใช้มอื สัมผัสพืน้ ผิวรอบ ๆ
และดันตัวเองกระแทกผนังด้านหลังเบา ๆ
”จำ�อะไรไม่ได้เลยครับ ผมว่าที่จริงผมไม่น่าจะอยู่ในกรุงเทพด้วยซํ้า
น่าจะเป็นคนต่างจังหวัด หรือไม่ก็...ไม่รู้สิ„
”หรือคุณจะกลับไปที่ที่คุณมา ความเวิ้งว้างว่างเปล่าที่คุณเล่าให้ฟังน่ะ„
ตอนแรกแพรวาถามแต่ละคำ�ถามด้วยความกังวลสารพัด แต่พอเห็นเขาทำ�หน้า
ขำ� ๆ เมื่อเธอเอ่ยคำ�ว่าเวิ้งว้าง เธอก็อดขำ�ไปกับเขาไม่ได้ ”นี่ ฉันซีเรียสนะคะ„
แพรวากลับมาทำ�เสียงขึงขัง ”...จริง ๆ ฉันก็อยากให้คณ
ุ ไปพักด้วยนะ แต่คดิ ว่า
อย่าดีกว่า มันดูน่ากลัวไป„
”โอ้โฮ ไม่ต้องหรอกครับ เพราะผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะกลายเป็นอะไร
แบบไหน จะเปลี่ยนสภาพไปเมื่อไรยังไง ไม่รู้สักอย่าง...เช่นตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจ
ว่าทัง้ ทีเ่ ด็ก ๆ เดินทะลุตวั ผม แต่ท�ำ ไมผมยังสัมผัสสิง่ ต่าง ๆ ได้ มันแปลกมาก ๆ
เลยนะครับ„ เธอเองก็อับจนคำ�อธิบายในเรื่องนี้เช่นกัน แพรวาถามตัวเองว่า
กล้าพอให้เขาสัมผัสมือไหม และเธอเองกล้าพอไหมที่จะยื่นมือไปสัมผัสตัวเขา
”บางที ทัง้ หมดนีเ้ ราอาจจะกำ�ลังฝันกันอยู่ ฉันเองก็อาจกำ�ลังฝันอยู่ เดีย๋ ว
สักพักคงตื่น„
”ใช่ นี่ คื อ สิ่ ง ที่ ผ มคิ ด มาตลอดเลยนะ ผมอาจแค่ ฝั น มั น คงเป็ น แค่
ความฝัน ขอบคุณมาก ๆ นะครับสำ�หรับทุกอย่าง ผมว่าคุณคุมสติได้ดีมาก
เลยนะ จะมีใครที่ไหนยอมคุยกับผมได้นานขนาดนี้„
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”ฉันว่าฉันคงช็อกมากกว่า เลยตามนํ้าไปน่ะค่ะ„
”คุณเป็นคนที่มีอารมณ์ขันมาก ๆ ซึ่งดีมากเลยนะ บางทีที่จู่ ๆ ผมมา
ปรากฏตัวต่อหน้าคุณ และคุณมองเห็นผมได้ อาจเป็นเพราะผมประทับใจการ
ใช้ชวี ติ ของคุณ ขอบคุณอีกครัง้ นะครับ คุณไปได้แล้วละ ไม่ตอ้ งห่วงผมหรอก„
”คุณรู้ไหมฉันคิดอะไรอยู่ ฉันว่าจะไปทบทวนว่าที่ผ่านมาตัวเองใช้ชีวิต
ได้ดีแล้วจริง ๆ หรือ ดีพอที่คุณจะประทับใจหรือเปล่า„
”ผมรู้สึกแบบนั้นจริง ๆ นะ คือทุกคนบนโลกใบนี้ก็มีความทุกข์ด้วยกัน
ทัง้ นัน้ ใช่ไหมครับ แต่คณ
ุ ทำ�ให้ผมเห็นว่าเรือ่ งทุกข์กเ็ รือ่ งหนึง่ ถึงอย่างไรชีวติ ยัง
ต้องดำ�เนินต่อไป ขอให้คุณโชคดีนะครับ ขอให้ตื่นจากฝัน ขอให้หายช็อก
เร็ว ๆ นะครับ„
”เช่นกันนะคะ ตื่น ๆ ๆ ตื่นเถิดชาวโลก„
แล้วฉับพลัน ร่างของเขาก็ค่อย ๆ จางหายไป แพรวาค่อนข้างแน่ใจว่า
เขาเองก็ไม่รู้ตัว
แพรวาลดโทรศัพท์ลง ราวหนึง่ ถึงสองชัว่ โมงทีผ่ า่ นมามันหนักหนาเกินไป
จริง ๆ กับการได้พบเจอพูดคุยกับคนแปลกหน้าคนหนึ่ง เธอเงยหน้า พยายาม
สูดหายใจเข้าลึก ๆ ขณะนั้นแพรวานั่งอยู่บนพื้น ถัดจากคนอื่น ๆ ที่ต่างกำ�ลัง
นั่งพักหลังจากเดินในงาน แพรวาไม่แน่ใจนักว่าอาการตัวเองเป็นเช่นไร อาจจะ
หน้าซีดมาก เพราะหลังจากเขาหายตัวไปไม่นาน ก็มผี หู้ ญิงคนหนึง่ เข้ามาถามไถ่
แสดงความห่วงใย
”น้องคะ เป็นอะไรหรือเปล่าคะ เป็นลมหรือเปล่า„
”ค่ะ เหมือนจะเป็นลม„
”ไหวไหมคะ ดื่มน้าํ สักหน่อยไหม น้องมีน้าํ หรือเปล่า„ แพรวาควานหา
นํ้าในกระเป๋า มือไม้สั่น แต่เธอหาขวดนํ้าไม่เจอ แม้หญิงสาวคนนั้นจะถือ
ขวดนํา้ อยูใ่ นมือ แต่เธอกลับเดินไปซือ้ นาํ้ เย็นขวดใหม่มาให้ แพรวาขอบคุณและ
รับมาดื่ม
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”มาคนเดียวหรือคะ„
”ค่ะ„
”โทรหาใครไหมคะ ให้คนมารับดีกว่าไหม„
”ค่ะ เดี๋ยวจะโทรหาเพื่อน„
แพรวานึกถึงอ้อมเป็นคนแรก เธอคิดว่าเพื่อนน่าจะทำ�งานอยู่ในร้านซึ่ง
อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เพียงครู่เดียวอ้อมก็รับสาย
”ว่าไงแพร คิดถึง„
”อ้อม สะดวกหรือเปล่า คุยได้ไหม„
”ได้ ๆ มีเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ย ทำ�ไมเสียงรอบ ๆ ดูวุ่นวายจัง„
”ตอนนี้เราอยู่ในงานหนังสือที่ศูนย์สิริกิติ์„
”เออ เราว่าจะไปเดินดูเหมือนกัน ยังไม่ได้ไปเลย แล้ววันนี้ไม่ทำ�งาน
หรือไง„
”อ้อม เราเป็นลมน่ะ„
”เฮ้ย เป็นอะไรมากหรือเปล่า„
”ค่อยยังชัว่ แล้วละ มีพผี่ หู้ ญิงใจดีเข้ามาช่วย„ แพรวายิม้ ให้ผหู้ ญิงคนนัน้
”โอเค ๆ เดี๋ยวจะรีบไปหานะ แพรอยู่ตรงไหน„
”อยู่ตรง...ผนังที่สลักลายไม้„
”...เข้าใจแล้ว เดี๋ยวเจอกัน„
ระหว่างแพรวารออ้อม ผู้หญิงคนนั้นยังอยู่เป็นเพื่อนเธอ
”เดี๋ยวเพื่อนก็มาแล้ว พี่จะไปดูหนังสือหรือมีธุระที่ไหนหรือเปล่าคะ
เกรงใจจังค่ะ„
”ไม่รีบค่ะ เดี๋ยวรอให้เพื่อนหนูมาก่อนดีกว่า จะได้สบายใจด้วย„
”ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ„
ยิ่งได้คุยและได้มองหน้าตรง ๆ แพรวายิ่งรู้สึกคุ้นหน้าผู้หญิงคนนี้อย่าง
ประหลาด
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เมื่ออ้อมมาถึง ผู้หญิงคนนั้นก็ขอตัว แพรวากับอ้อมยกมือไหว้ขอบคุณ
เธอ เพื่อนทั้งสองพูดคุยกันเล็กน้อย จากนั้นจึงเตรียมตัวกลับ เมื่อแพรวากับ
อ้อมมาถึงประตูทางออก พวกเธอก็เจอพีทซึ่งเป็นพี่ชายของพลับ เพื่อนสนิท
อีกคนของทั้งคู่ แพรวากับอ้อมยกมือไหว้เขา เขาบอกว่ามางานหนังสือกับแม่
และเมื่อรู้ว่าแพรวาเป็นลมก็แสดงความเป็นห่วง พลางเล่าว่าเมื่อครู่นี้ก็เพิ่งเจอ
คนเป็นลมเช่นกัน เขาอาสาจะไปส่งแต่พวกเธอรีบปฏิเสธเป็นเสียงเดียว ก่อน
จะลํ่าลาแยกย้าย แพรวาสังเกตเห็นว่าพีทถือหนังสือเล่มเดียวกับที่เธอซื้อมา
เมือ่ พีทเดินห่างออกไป อ้อมมองหน้าแพรวาแล้วหัวเราะ แพรวาอดหัวเราะไปกับ
เพื่อนไม่ได้
”ไม่ใช่ดีใจจนจะเป็นลมอีกรอบล่ะ„
”บ้า...แต่อ้อมว่าไหม พี่ผู้หญิงใจดีเมื่อกี้กับพี่พีทหน้าตาเหมือนกันมาก
เลยนะ เราก็คิดอยู่ว่าเหมือนใคร พอเห็นหน้าพี่พีทเท่านั้นแหละ...„
”เฮ้ย คิดเหมือนกันเลย แต่เราไม่กล้าพูด กลัวแพรรู้สึกไม่ดีน่ะ„ อ้อม
สารภาพ
”เราไม่ได้คิดอะไรแล้ว„
”แน่นะ„
”แน่สิ ไปเถอะ ไปกันได้แล้ว อยากนอนพักจัง„
”นี่ถ้าเกิดสองคนนั้นเป็นแฟนกัน ต้องถือว่าเป็นเนื้อคู่เลยนะนี่„ อ้อมยัง
ติดใจเรือ่ งนีอ้ ยู่ แพรวารูส้ กึ หวิว ๆ แปลบ ๆ ทีใ่ จ แต่ครัง้ นีเ้ ธอรูด้ วี า่ ไม่ใช่อาการ
เป็นลม
พีทเดินไปยังทิศทางที่เห็นผู้หญิงคนนั้นครั้งสุดท้าย เขาพยายามบอกตัวเองว่า
ไม่ตอ้ งร้อนรน ไม่ตอ้ งรีบเร่ง แม้จะหวังอย่างยิง่ ว่าจะได้เจอเธอ พีทเดินออกไป
จนถึงประตูทางเข้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และหยุดยืนอยู่ตรงป้ายจอด
รถประจำ�ทาง แสนเนิ่นนานในความรู้สึกของเขา
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ทว่าเขาไม่เจอเธอ
พีทกลับมาที่โถงทางเดินกลางงาน และนั่งตรงขั้นบันไดแทนที่ผู้หญิง
คนนัน้ ตอนทีง่ านมหกรรมหนังสือระดับชาติปนี ใี้ กล้จะเริม่ พีทบอกแม่ของเขา
ว่าถ้าแม่จะมาวันไหนให้ชวนเขาด้วย แม่ชอบมางานหนังสือทั้งตอนต้นปีและ
ปลายปี รวมถึงเทศกาลหนังสืออื่น ๆ ที่แม่สนใจ ไม่ว่าจะในกรุงเทพฯ หรือ
ต่างจังหวัด ทีส่ �ำ คัญ แม่มคี วามสุขยามได้เดินงานหนังสือตามลำ�พัง เป็นเขาเอง
ทีอ่ ยากมาสัมผัสบรรยากาศในงานบ้าง และทัง้ ทีแ่ ม่บอกแล้วว่าให้ไปรอทีร่ ถหรือ
หาที่นั่งรอ ถ้าอยากให้ช่วยถือหนังสือจะโทรศัพท์มาบอกเอง แต่เขาก็ยังเลือก
เตร็ดเตร่อยู่แถว ๆ นี้ เพื่ออะไรกันนะ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่ออะไรกัน เพื่อจะได้เจอผู้หญิงคนนั้นอย่างนั้นหรือ
ที่หน้าผา
บริเวณกึ่งกลางลาน ชายหนุ่มคนหนึ่งนอนนิ่ง เปลือกตาปิดสนิท ขณะที่
ภาพเคลือ่ นไหวบนหน้าจอขนาดใหญ่บนหน้าผายังคงดำ�เนินไปเรือ่ ย ๆ ส่วนทาง
ด้านหลังที่เต็มไปด้วยหมอกหนา ชายชราคนหนึ่งเพิ่งขี่จักรยานพ้นม่านหมอก
ออกมา เขาตรงเข้าไปคลายคิ้วที่ขมวดมุ่นของชายหนุ่ม แล้วหันมองจอซึ่งฉาย
ภาพหญิงสาวสองคนกำ�ลังลงจากรถแท็กซี่
ชายชรากดปุ่มย้อนกลับ และเริ่มดูตั้งแต่ตอนที่ชายหนุ่มไปปรากฏตัวใน
งานหนังสือ เรือ่ งราวดำ�เนินมาจนถึงตอนทีช่ ายหนุม่ ยืนหันรีหนั ขวางอยูต่ รงโถง
ทางเดิน จู่ ๆ เขาก็หยุดยืนนิง่ อยูห่ น้าผูห้ ญิงคนหนึง่ ก่อนทีก่ ลุม่ เด็กวัยรุน่ จะใกล้
เข้ามา ชายชราหยุดภาพ
เขาเหม่อมองภาพนั้นจนหน้าจอค่อย ๆ จางหายไป
ความมืดคลีค่ ลุม ดวงดาราดารดาษเริม่ เปล่งประกาย ส่องให้ลานหน้าผา
ไม่มืดมิดจนเกินไปนัก ชายชราเหลียวมองชายหนุ่มแล้วเดินไปที่จักรยาน เขา
ไม่ได้ขี่ไปไหน เพียงแต่หยิบของบางอย่างจากตะกร้ารถแล้วเดินกลับมา
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บนระเบียงห้องพัก แพรวานอนมองฟ้ามาตั้งแต่เย็นยํ่า จนตอนนี้ก็คํ่ามืดแล้ว
เธอกำ�ลังอยูใ่ นห้วงความคิดว่าจะมีใครเฝ้ามองชีวติ ของเธอจริง ๆ หรือ หากคน
คนหนึ่งเชื่อด้วยใจจริงว่ามีคนเฝ้าดูเขาอยู่ ชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปอย่างไรไหม เขา
จะเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเปล่า จะมีความสุขขึ้นไหม
ทุกความคิด คำ�พูด และการกระทำ�ของคนคนนัน้ ไม่วา่ ในทีล่ บั หรือทีแ่ จ้ง
จะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ จุดประสงค์และท่าทียามเข้าสังคมออนไลน์ โลก
อินเทอร์เน็ต ลักษณะข้อความที่โพสต์ตามกระทู้ต่าง ๆ การเล่นไลน์ เฟซบุ๊ก
อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ฯลฯ ของเขาจะเปลีย่ นไปไหม ทีน่ า่ สนใจคือ คนคนนัน้
จะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน
หรือไม่วา่ อย่างไรมนุษย์กไ็ ม่อาจเป็นตัวของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์อยูแ่ ล้ว
วิธเี ลีย้ งดู การศึกษา สิง่ แวดล้อม และผูค้ นทีอ่ ยูร่ อบตัวเขาตัง้ แต่เด็กจนโตล้วน
มีอิทธิพลต่อเขาไม่มากก็น้อย ทั้งในด้านทัศนคติ มุมมอง ความเชื่อและศรัทธา
อันลึกซึง้ ตลอดจนค่านิยม รูปแบบการใช้ชวี ติ การแต่งเนือ้ แต่งตัวทีแ่ ม้จะดูเป็น
เรื่องผิวเผิน เป็นเรื่องของแฟชั่น แต่ทั้งเธอเองหรือใครต่อใครก็ไม่อาจปฏิเสธ
สิง่ เหล่านีไ้ ด้ ไม่สิ เธอไม่แม้แต่คดิ ตัง้ คำ�ถามว่าควรจะตอบรับหรือปฏิเสธด้วยซาํ้
แต่กลับสมัครใจจะทำ�ตามทันที
กระทัง่ การทีเ่ ธอนอนมองฟ้าอยูท่ นี่ ี่ ตรงนี้ ในพืน้ ทีส่ ว่ นตัว เธอกำ�ลังเป็น
ตัวของตัวเองอยู่จริงหรือ
ราวหนึ่งสัปดาห์แล้วที่แพรวาเฝ้าถามตัวเองว่าเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในงาน
หนังสือเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงความฝัน
ผู้ชายคนนั้นแค่นึกสนุก และเพียงสุ่มเลือกเธอมาเป็นผู้ร่วมเล่นในเกม
ของเขาเท่านั้นหรือเปล่า
เธอกำ�ลังเป็นตัวตลกในการเล่นแผลง ๆ ของใครสักคน หรือกลุ่มคนใด
กลุ่มคนหนึ่งที่ชอบมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นหรือเปล่าหนอ
หรือบางที อาจเป็นเธอเองทีเ่ ป็นลมหมดสติ กระทัง่ ผูห้ ญิงคนนัน้ เข้ามาดู

18 พรทิ พ ย์ พรมประโคน

อาการของเธอ และเรื่องราวทั้งหมดก่อนหน้านั้นเป็นเพียงความฝัน เป็นแค่
ความฝันจริง ๆ
ทว่าเหตุใดบุคลิกท่าทางของผู้ชายคนนั้นยังคงแจ่มชัดในความคิดคำ�นึง
ของเธอ อายุของเขาน่าจะน้อยกว่าเธอสองสามปี ร่างผอมบาง สีผิวกลาง ๆ
ไม่ขาวไม่คลํ้า สูงประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร ผู้ชายคนนั้นปรากฏตัว
ในชุดเสือ้ ยืดคอกลมสีขาว ยีนสีนาํ้ เงินซีด รองเท้าผ้าใบสีขาว ผมยาวเกือบประบ่า
ใบหน้ายาวรี เขามีฟันเรียงสวย เมื่อแย้มยิ้ม ใบหน้าที่ดูอ่อนล้าพลันกระจ่าง
สดใส เขามีดวงตาอ่อนโยน แต่เป็นความอ่อนโยนทีส่ มั ผัสได้ถงึ ความเศร้าโศก
อันหนักหนา
นีค่ อื ภาพจำ�ทีเ่ ธอได้ประสบพบเจอจริง ๆ หรือเป็นเพียงการตบแต่งความ
ทรงจำ�  เปรียบเหมือนเวลาระลึกถึงความหลังซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ มักสวยงาม
เกินกว่าความเป็นจริงกันแน่หนอ
สายลมปลายปีวูบไหวผ่านไปมา ทั้งปกหน้าและปกในของหนังสือทำ�มือ
ทีว่ างอยูบ่ นโต๊ะพะเยิบพะยาบตามแรงลม แพรวาเพิง่ อ่านหนังสือเล่มนีไ้ ด้เพียง
ไม่กหี่ น้า มันเป็นหนังสือทีเ่ ต็มไปด้วยความรูส้ ึกรูส้ าจนเธอไม่สามารถอ่านจบได้
ในคราวเดียว เธอจึงค่อย ๆ อ่านทีละนิด ทีละหน้า หน้าแรกของหนังสือเขียน
ไว้ว่า
”ความลังเลนั้นเจ็บปวด
การคิดการรู้สึกว่าสิ่งที่เรากำ�ลังทำ�อยู่เป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระนั้น มัน
บั่นทอนจิตใจจริง ๆ„
หน้าที่สอง
”อะไรหรือคือสิ่งเหลวไหลไร้สาระ
การพยายามเยียวยาตัวเอง พยายามจะสู้อีกครั้ง แม้ว่าที่สุดแล้วมันจะ
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เหลวเป๋วกลวงเปล่า
แม้จะเป็นอย่างนั้น มันก็เป็นแค่ความไร้สาระเท่านั้นหรือ
เป็นเราเองใช่ไหมที่สะกดจิตตัวเองว่ามันไร้ประโยชน์ ไร้คุณค่า
เป็นเราเองใช่ไหมทีก่ ลัวคนจะมาว่าจึงชิงว่าตัวเองก่อน แทนกลไกป้องกัน
ตัวเอง
เราไม่รู้สึกอยากปกป้องดวงวิญญาณที่เศร้าหมองของเราอย่างนั้นหรือ
เราใส่ใจแต่ว่าอัตตาจะเจ็บปวดอย่างไร แต่ลึกลงไปกว่านั้นล่ะ เด็กน้อย
ที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเราล่ะ เราไม่อยากดูแลเอาใจใส่เขาบ้างหรือ„
หน้าล่าสุดที่แพรวาอ่านเขียนไว้ว่า
”ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไร้สาระจริง ๆ จะเป็นอย่างไร เราจะเสียดายวันเวลาที่
ลงทุนลงแรงไปหรือ
แล้วกับวันคืนที่ผ่านมาเล่า ยิ่งกว่าว่างโหวงกลวงเปล่าอีกไม่ใช่หรือ
...ในไม่ชา้ เราก็ตอ้ งลับลาจางหายไปจากโลก จากการรับรูข้ องคนรอบข้าง
หรือแม้แต่จากความรู้สึกของตัวเราเองไม่ใช่หรือ
เมื่อเทียบกับห้วงกาลเวลาอันยาวนาน การทำ�หรือไม่ท�ำ อะไร การตีค่าให้
ความหมายว่าสิง่ ใดมีสาระหรือไม่มสี าระ ก็ลว้ นมีคา่ มีนาํ้ หนักไม่ตา่ งกันไม่ใช่หรือ
ความรู้สึกว่าสิ่งใดมีความหมายหรือไร้ความหมาย มันก็คือความคิด
ปรุงแต่งไม่ต่างกันไม่ใช่หรือ„
ที่หน้าผา
เมื่อชายหนุ่มรู้สึกตัว ไม่มีหน้าจอปรากฏ เบื้องหน้ามีแต่ดวงดาราแจ่ม
กระจ่าง ข้าง ๆ เขาคือชายชราที่กำ�ลังมวนยาสูบ
”เอาไหม„
”ไม่ครับ ขอบคุณครับ„
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ชายชราหยิบใบตองแห้งที่ตัดเป็นแผ่นเล็ก ๆ ขึ้นมาทีละแผ่น วางยาเส้น
ลงไป จากนัน้ ก็คอ่ ย ๆ มวนยาสูบช้า ๆ แล้ววางไว้ทลี ะมวน ๆ โดยไม่มที ที า่ จะจุด
สูบแต่ประการใด
”เป็นไงบ้าง ไปเที่ยวมาสนุกไหม„
”ก็...ตื่นเต้นดีครับ ถ้าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริง...ไม่รู้ผู้หญิงคนนั้นเป็น
ยังไงบ้างนะครับ จะหายช็อกหรือยัง„
ชายชรายิ้ม ไม่ต่อคำ� ท้องฟ้าค่อย ๆ สว่าง ดวงดาราจางแสงลง
”ผมต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมครับ„
”เธอคิดอย่างนั้นหรือ„ ชายชราถาม ชายหนุ่มพยักหน้า ”ดู ๆ ไปก็เป็น
คนฉลาดนี่นา„
”แปลว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ฉลาดสินะครับ„
”ฉันไม่รู้„
”ผมว่าผูห้ ญิงคนนัน้ เจ๋งมากเลย ถึงจะกลัว แต่กย็ งั ห่วงใยคนแปลกหน้า
ยังกล้าคุยกับผม อาจเพราะความกล้าหาญของผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่านะที่
ดึงดูดผม„
”เธอคิดอย่างนั้นหรือ เธอคงจะชื่นชมคนที่ใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญ อะไร
ทำ�นองนั้นสินะ„
”ไม่รู้สิครับ หรือชีวิตผมจะตรงข้ามกับผู้หญิงคนนั้นนะ„
”ดู ๆ ไปก็เป็นคนเข้าใจอะไรง่ายนี่นา„
”เอ๊ะ แปลว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เข้าใจอะไรเลยสินะครับ„
”ฉันแซ็วเธอเล่น ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้น! ต้องยํ้าอีกสักกี่ทีนี่„
”ถ้ า ผมตรงข้ า มกั บ ผู้ ห ญิ ง คนนั้ น จริ ง ชี วิ ต ผมที่ ผ่ า นมาคงไม่ มี ค วาม
กล้าหาญใด แถมยังเข้าใจอะไรยากอีก ทำ�ไมฟังดูน่าสงสารอย่างนั้นล่ะครับ„
ชายชราหัวเราะ ”เออ จะว่าไปเธอก็มีอารมณ์ขันด้วยแฮะ„
”กลัว ไม่กล้า เข้าใจอะไรยาก แล้วยังไม่มอี ารมณ์ขนั อีก ชีวติ มันจะเป็น
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ยังไงล่ะหนอ„
”ฮ่า ๆ„ ชายชราหัวเราะชอบใจ
ชายหนุม่ นัง่ ดูทอ้ งฟ้าสลับกับมองชายชรามวนยาสูบ ดวงดาวจางหายไป
หมดแล้ว ทะเลหมอกสวยงามจับตา
”วันนี้จะมีอะไรให้เราดูหรือเปล่านะ„
”วันนี้ หรือ เดี๋ยวนี้ใช้คำ�นี้แล้วรึ„
”ก็ผมไม่รู้จะใช้คำ�ว่าอะไร ฉะนั้นแต่ละครั้งที่รู้สึกตัวก็ถือว่าเป็นวันใหม่
เลยแล้วกัน„
”เอายังไงก็เอา„ ชายชราเออออด้วย ”ปกติเวลารู้สึกตัวแต่ละครั้ง ไม่สิ
แต่ละวันที่เธอตื่นมา เธอจะได้ดูทุกครั้งหรือเปล่า„
”ไม่ครับ ไม่มอี ะไรทีแ่ น่นอน บางวันได้ดู บางวันไม่เห็นภาพอะไรเลย แต่
หากวันไหนมีให้ดูก็จะมีแค่ครั้งเดียว บางครั้งสั้น บางครั้งก็ฉายภาพอะไรต่อมิ
อะไรยืดยาวจนผมหลับไปก่อน„
”แล้วตั้งแต่ฉายภาพผู้หญิงคนที่ชื่อแพรวา เธอก็เห็นแต่ผู้หญิงคนนั้นรึ
ในจอไม่มีภาพชีวิตของคนอื่น ๆ อีกเลยหรือ„
”ใช่ครับ„
”แล้วตอนนี้เป็นยังไง กระวนกระวายไหม อยากเห็นผู้หญิงคนนั้นเร็ว ๆ
หรือเปล่า„
”ไม่ครับ แค่เป็นห่วงนิดหน่อย คิด ๆ แล้วไม่นา่ กดแถบนัน่ เลย„ ชายชรา
ไม่ได้สอบถามอะไรอีก เมื่อมวนยาสูบที่อยู่ในมือเสร็จ ก็รวบรวมมวนยาสูบ
จำ�นวนมากใส่ถุงผ้า เก็บกระปุกยาเส้นและห่อใบตองแห้งตามลงไป จากนั้น
ชายชราก็เอ่ยลา
ชายชราขี่จักรยานไปตามทางเส้นเล็ก ๆ ที่คดโค้งเลียบริมผา ค่อย ๆ ห่าง
ออกไป กลืนหายไปกับหมอกสีขาว ชายหนุม่ หยิบใบตองแห้งแผ่นหนึง่ ทีต่ กพืน้
ขึ้นมา
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เขาอดคิดไม่ได้ว่านี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญ ชายชรา จักรยาน หรือกระทั่ง
ใบตองแห้งแผ่นนี้ คือส่วนหนึ่งในความทรงจำ�ที่เขาลืมเลือนเป็นแน่แท้ แต่มัน
คืออะไรเล่า ในหัวสมองเขายังมีเพียงความว่างเปล่าเช่นเดิม
ฉับพลัน ชายหนุ่มรู้สึกว่าหน้าจอกำ�ลังจะปรากฏขึ้น และเพียงไม่กี่อึดใจ
ก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ หน้าจอเริ่มฉายภาพบ้านหลังหนึ่ง เป็นช่วงเวลาโพล้เพล้ที่
ผู้คนในบ้านกำ�ลังช่วยกันตระเตรียมอาหารมื้อเย็น มีคนทยอยมาสมทบอีก
สองสามคน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือแพรวา ผู้หญิงที่เขาเพิ่งไปเจอมา ในกรณีที่สิ่งที่
เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง
จากภาพแสดงให้เห็นว่าแพรวาคุน้ เคยกับคนในครอบครัวนี้ เมือ่ กินข้าว
เสร็จ แพรวากับคนรุน่ ราวคราวเดียวกันก็แยกมานัง่ คุยต่อตรงซุม้ นัง่ เล่นบริเวณ
สนามหญ้า ในขณะทีค่ นอืน่ ๆ ต่างร่วมวงสนทนา ผูช้ ายซึง่ น่าจะเป็นพีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
กลับเอาแต่สนใจหนังสือในมือ ชายหนุ่มพยายามจ้องดูชื่อหนังสือ แต่ก็มอง
ไม่ถนัดสักที เห็นเพียงว่าหน้าปกเป็นสีเหลืองสดใส
กระทัง่ ทุกคนเริม่ แยกย้าย จู่ ๆ หน้าจอก็ปรากฏแถบข้อความตรงตัวผูช้ าย
คนนั้นว่า ต้องการตามติดชีวิตคนคนนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนที่หน้าจอจะปิดใน
สิบวินาที
ชายหนุ่มเลือกจะตามติดชีวิตผู้ชายคนนั้นในสองสามวินาทีสุดท้าย
หลังจากเอาแต่เมียง ๆ มอง ๆ มาตลอดสองสัปดาห์ พีทตัง้ ใจจะอ่านหนังสือทำ�มือ
เล่มนี้อย่างจริงจังเสียที เขายอมรับว่าที่ตัดใจจากหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ก็เพราะ
ผู้หญิงคนนั้นพูดถึงหนังสือเล่มนี้ และต้องยอมรับกับตัวเองอีกเช่นกันว่าเขา
คิดถึงผู้หญิงคนนั้นอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม พีทคิดว่านี่เป็นเพียงอารมณ์
ติดอกติดใจสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตซึ่งสักพักจะจืดจางไปเอง
เธอเป็นผูห้ ญิงตัวเล็ก อายุนา่ จะน้อยกว่าเขาหลายปี ผมซอยสัน้ สีด�ำ สนิท
ผิวขาวอมเหลือง เธอแต่งกายเรียบง่าย สวมหมวกผ้าสีขาว สะพายกระเป๋าผ้า

