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อินทะโรดักฉัน
ความเหงาคืออะไร ใช่อารมณ์เคว้งคว้างทีต่ อ้ งอยูค่ นเดียวเป็นระยะเวลา
นานเกินไปมั้ย
ตอนได้รู้จักกับมันแรกๆ แม่งจะรู้สึกทรมานอยู่นิดหน่อย แต่นานไปเรา
ก็จะชินกับความเหงาจนเหมือนกลายเป็นเพื่อนกันในที่สุด
ดูอย่างผมสิ อยูไ่ ด้ดว้ ยตัวเองเสมอ ชีวติ ประจ�ำวันเน้นพึง่ พาตัวเองเป็นหลัก
ท�ำงานก็ต้องพึ่งตัวเอง เที่ยวคนเดียวก็ได้ ดูหนังคนเดียวก็ไม่มีคนส่งเสียงดัง
รบกวน เลือกซื้อของก็ไม่ต้องมีคนคอยขัดเรื่องรสนิยมของเรา แถมฟังเพลง
คนเดียวก็อินได้อีกต่างหาก
โด่...ไม่เห็นต้องแคร์เลย
เพราะผมยังไม่เคยเห็นว่าจะมีใครเป็นโรคเหงาจนตายเลยสักคน
"มึง ว่างป่ะ"
[โทรมาท�ำเหี้ยไรเนี่ย นี่ตีสอง]
"เหงา"
[อ่านหนังสือไป เดี๋ยวก็หายเหงาละ]
"อ่านหมดตู้แล้ว ไม่ช่วยอะไรเลย"
[ฟังเพลงสิวะ]
"กูฟังจนหูจะเป็นน�้ำหนวกแล้วเนี่ย"
[ข่มตาหลับไป มันช่วยได้]
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"นอนไม่หลับ กลัวผีแอนนาเบลล์ กูเพิ่งไปดูมา"
[นั่นไง มึงไม่เหงาละ มีแอนนาเบลล์อยู่เป็นเพื่อนก็ดี แค่นี้นะ กูง่วง!]
เวลาเหงาก็ไม่ต้องง้อใคร สตรองได้ด้วยตัวเอง
"เชี่ยโอ พรุ่งนี้ว่างมั้ย ไปแดกเบียร์ชิลๆ กัน"
[ไม่ว่าง มีโอที]
"ตอนประมาณสามทุ่มเนี่ยนะ"
[เออดิ ช่วงนี้ที่ออฟฟิศยุ่งฉิบหายเลยว่ะ]
"งั้นไปตอนกลางวันก็ได้ มึงพักเที่ยงแล้วแวะมาจิบเบียร์กับกูเถอะ"
[พักแค่ชั่วโมงเดียวจะให้กูไปนั่งจิบเบียร์ มึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ย]
"กูเหงา"
[เออหวัดดีเหงา ยินดีที่ได้รู้จัก]
"ไม่..."
[กูขอตัวไปท�ำงานก่อนนะ บาย...]
ตู๊ดๆๆ ไอ้เพื่อนเหี้ย!
เหงานะเว้ยไม่ใช่มะเร็ง ท�ำไมต้องแคร์
"อ้อ วันนี้อ้อว่างมั้ย"
[มีอะไรเหรอ]
"ว่าจะชวนไปปั่นจักรยานที่สวนรถไฟน่ะ"
[อ๋อขอโทษด้วยนะ พอดีนัดกับผัวไว้ว่าจะไปกินข้าวด้วยกันอ่ะจ้า]
อยู่ได้โดยไม่ต้องง้อใคร
"สวัสดีครับ มาดูหนังคนเดียวเหรอ"
"ใช่ค่ะ"
"มาคนเดียวเหมือนกันเลย เลือกที่นั่งตรงไหนไว้ครับ เผื่อจะไปนั่งด้วย"
"เอ่อ..."
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"คือผมไม่ได้จีบนะ แค่อยากมีเพื่อนคุย"
"พอดีมีเพื่อนเยอะแล้วค่ะ ขอโทษด้วยนะคะ"
เพราะคนไม่จ�ำเป็นก็ต้องเดินจากไป...
และในวันที่ยอมรับกับความเหงาได้
"ฮัลโหล ว่าไง"
[ท�ำอะไรอยู่วะ ช่วงนี้ไม่เห็นโทรมาหากูเลย]
"โทษทีว่ะ ช่วงนี้ยุ่งๆ"
[แล้วนี่มึงอยู่ไหนเนี่ย เสียงดังฉิบหายเลย]
"มาดูคอนเสิร์ต"
[กับใครวะ]
"มากับเหงา พอดีความเหงาทักมาตอนเช้าเลยชวนมาด้วยกัน"
[ชยิน]
"ฮะ"
[รับยานะเพื่อนนะ กูเป็นห่วงว่ะ]
"เฮ้ยไม่ต้องห่วง พอดีกูอันล็อกความเหงาเรียบร้อยละ อยู่ได้สบายๆ"
[กูมีเบอร์โทรหมอนะ ต้องการเมื่อไหร่โทรมาได้เสมอ]
ผมมองหน้าจอมือถือที่เพิ่งกดวางสายครู่หนึ่ง ขณะเสียงเพลงยังคง
บรรเลงอย่างสุดเหวี่ยงจนท�ำให้คนโดยรอบกระโดดโลดเต้นไปมา
นึกแล้วก็สงสัย มันแปลกตรงไหนกับชีวิตแบบนี้
เพราะครั้งหนึ่งกูเคยโหยหาพวกมึงแต่ก็ไม่มีใครอยู่ แล้วมันจะผิดอะไร
ที่วันนี้...กูจะยอมรับความเหงา แล้วมีมันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
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ตอนที่ 1
เวลคัมแบ็กทูเอ็มเอสเอ็น
"ไม่มีใครเคยบอกว่ารักแล้วจะไม่เสียใจ"
รักที่เธอเคยมี - A Little Bliss
'A Little Bliss แม่งเท่สัดๆ หนึ่งวันล้านวิว'
'พี่แต่งได้ไง โคตรโดน'
'ตอนเศร้าฟังเพลงนี้ ยิ่งเศร้าหนักเข้าไปอีก'
'รักพี่ชยิน แต่งเพลงเจ็บๆ มาอีกนะพี่'
'เจ็บจนไม่รู้ว่าจะผ่านมันไปได้ยังไง'
'ชีวิตพี่ชยินแกผ่านอะไรมาวะ ถึงแต่งเพลงได้เจ็บขนาดนี้'
ผ่านเหี้ยอะไร
กูแค่นอนอยู่ห้องเฉยๆ จ�ำได้แม่นว่าตอนที่แต่งเพลงนี้เงินก�ำลังจะหมด
พอดี ถ้าไม่แต่งก็คงไม่มแี ดก นีค่ นฟังแม่งจะรูบ้ า้ งมัย้ เนีย่ ว่านักแต่งเพลงอย่าง
ผมไม่ได้สัมผัสความรักกับเขามานานเท่าไหร่แล้ว
ท�ำได้แค่หัวเราะขื่นๆ แล้วปลอบใจตัวเองทุกวันว่าอยู่คนเดียวก็ไม่เห็น
ตาย ความรักไม่ได้ท�ำให้คนคนหนึ่งอยู่รอดหรอก เงินต่างหากที่ส�ำคัญ
ผมหยิ บ มื อ ถื อ จอแตกที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นมาหลายเดื อ นขึ้ น มา กดไปที่
แอพพลิเคชั่นอีเมลที่มักเปิดเข้าไปดูประจ�ำทุกสองชั่วโมงแม้จะมีแจ้งเตือน
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อัตโนมัติอยู่แล้ว สัดเอ๊ย! ท�ำไมช่วงนี้ไม่มีงานจ้างให้แต่งเพลงเลยวะ
ผมเหลือบมองเข้าไปในครัว บนเคาน์เตอร์มบี ะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูปอีกสองแพ็ก
ถ้าช่วงนีแ้ ดกทุกวันก็นา่ จะพอประทังชีวติ ไปได้ แต่ทางทีด่ ผี มก็ควรมีงานเข้ามา
บ้าง...
'ผมชือ่ ชยิน เป็นนักแต่งเพลงฟรีแลนซ์ รับจ้างแต่งเพลงทัว่ ราชอาณาจักร'
นี่คือข้อมูลโดยคร่าวที่เขียนเอาไว้ในไบโอแฟนเพจส�ำหรับติดต่องาน
และก็ยังมีข้อมูลอีกบางส่วนที่เพิ่มเข้ามาตามกาลเวลา
'ผลงานที่ผ่านมาคือเพลงสุขใจ ของวง Pomelo ที่ตอนนี้มียอดคนดูเกิน
สิบล้านวิวไปเมื่อสัปดาห์ก่อน เพลง Friday Knight ของวง Metropolis ที่ติด
ชาร์ตอันดับหนึ่งในแคทเรดิโอประจ�ำสัปดาห์ และอีกหลายๆ เพลงที่คนฟังคง
คุ้นหูกันดี'
เพราะมั น ดั ง ไปทั่ ว ประเทศ แถมใครๆ ต่ า งก็ ตั้ ง ฉายาให้ ว ่ า เป็ น
นักแต่งเพลงอัจฉริยะ หลังเรียนจบมาสองปีผมก็ประสบความส�ำเร็จเป็น
อย่างมากในวงการนี้ จนกระทั่ง...
อายุยี่สิบห้า ปีชง!
ไอ้สัด ชงเข้มไปมั้ย งานถึงไม่เข้ามาสองเดือนแล้วเนี่ย
ค่าคอนโดฯ ใจกลางเมืองก็ต้องผ่อน ค่าโทรศัพท์รายเดือน ค่ากิน ไหน
จะมีค่าซื้อแผ่นเพลงแบบถูกลิขสิทธิ์ที่ต้องซัพพอร์ตอีก ดีที่ไม่มีรถยนต์เพราะ
อาศัยใช้รถไฟฟ้าในการเดินทาง ไม่อย่างนัน้ คงได้กดั ก้อนเกลือกินแทนมาม่าแน่ๆ
ผมไม่เคยคิดว่าปีชงบ้าบอนี่จะมีอิทธิพลกับชีวิตของตัวเองมากนัก
จนกระทัง่ เพือ่ นมหา'ลัยคนหนึง่ ทักท้วงขึน้ เราเจอกันทีส่ ยามเมือ่ สามเดือนก่อน
มันเป็นหนุม่ ออฟฟิศเต็มตัว วันๆ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเบ๊ชาวบ้านเขาเลยโทษโชคชะตา
ไปทัว่ ไม่พอมันยังหันมาบอกอีกว่าไม่นานผมก็คงโดนความซวยเข้าครอบง�ำชีวติ
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เหมือนกับมัน
นั่นเป็นเพื่อนคนล่าสุดที่ผมเจอ ตอนนี้แม่งอยากกลับไปเจอมันอีกรอบ
แล้วขอร้องสุดก�ำลัง ช่วยถอนค�ำพูดมึงด้วยเพราะตอนนี้ชีวิตกูเหี้ยอย่างที่มึง
บอกไว้จริงๆ
ก๊อกๆๆ
เสียงเคาะประตูหอ้ งท�ำลายความฟุง้ ซ่านทีอ่ ยูใ่ นหัวของผม นึกสงสัยแกม
แปลกใจเหมือนกันที่เวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วยังมีใครหน้าไหนแวะเวียนมาที่ห้อง
อยู่อีก
เสียงเคาะประตูระลอกทีส่ องดังทิง้ ช่วงไม่หา่ งนัก ผมเลยจ�ำต้องพาสังขาร
ตัวเองเดินไปเปิดประตู สิง่ แรกทีค่ ดิ ในหัวว่าจะท�ำเลยก็คอื การด่ากราดไอ้บา้ นี่
ให้หายหงุดหงิด แต่ทันทีที่ได้เผชิญหน้ากับคนด้านนอก ความรู้สึกไม่พอใจก็
พลันสลายเปลี่ยนเป็นตกใจแทน
"ไอ้เหี้ย!"
"กูควรตัดเพื่อนกับมึงดีมั้ยเนี่ย"
"ไหนมึงบอกจะมาพรุ่งนี้"
"มึงจ�ำเวลาไทยกับ'เมกาสลับกันป่ะเนี่ย"
"เออว่ะ" เพือ่ นผิวขาวถือวิสาสะเดินดุม่ ๆ เข้ามาในห้อง ในมือลากกระเป๋า
เดินทางใบใหญ่ตามมาอย่างทุลกั ทุเล พอเจอโซฟาเหมาะๆ แล้วก็ทงิ้ ตัวลงอย่าง
หมดสภาพ
ไอ้นี่ชื่อเบิร์ดครับ เป็นเพื่อนสนิทสมัยมัธยม แต่หลังจากเรียนจบก็ได้
เจอกันแค่ปลี ะครัง้ หรือบางทีกส็ องปีครัง้ เพราะมันตัดสินใจไปเรียนต่อมหา'ลัย
ในอเมริกา ตอนนี้คิดว่าคงเรียนจบและมีงานการดีๆ ท�ำเรียบร้อยแล้ว
"โทษทีเว้ย" ผมคงไม่สามารถแก้ตัวได้ ไอ้เบิร์ดมันบอกผมล่วงหน้านาน
แล้วว่าจะกลับกรุงเทพฯ แต่ผมก็ดันลืมเรื่องวันเวลาซะสนิท
"งานยุ่งนักเหรอมึง"
"เออยุ่ง แต่ไม่ใช่เรื่องงานนะ เรื่องนอน" คือกูว่างมากเว้ย ว่างจนไม่รู้จะ
ท�ำอะไรนอกจากนอน
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"ก่อนจะมาเจอมึงกูไปเจอเพื่อนร่วมห้องเรามา แม่งบอกตอนนี้มึงเป็น
นักแต่งเพลงที่โคตรจะดัง ท�ำไมถึงว่างงานได้วะ" บางทีคนภายนอกก็เห็นแค่
ความดัง แต่ไม่รู้ว่าจริงๆ เป็นยังไง
"ไม่รดู้ ิ ทัง้ ทีแ่ ต่งเพลงให้ศลิ ปินมาตัง้ เยอะ ทีส่ ำ� คัญก็เสือกดังทุกเพลง แต่
ท�ำไมช่วงนี้ถึงไม่มีใครป้อนงานเลย หรือเพราะมันเป็นปีชงของกูกันแน่วะ"
"ชงเหี้ยไร โตจนหมาเลียตูดไม่ถึงอยู่ละมึงยังเชื่อเรื่องพวกนี้อีกเหรอ"
"เบื่ออเมริกันชนอย่างมึงว่ะ"
"เบื่อพวกงมงายเหมือนมึงด้วย"
"เสือก"
"นี่พูดเหรอ กูนึกว่าเห่า" กูเกลียดมึง...
ตัง้ แต่สมัยเรียน กลุม่ ผมจะมีกนั อยูห่ า้ คน หนึง่ ในซูเปอร์เนิรด์ ของกลุม่ ก็
คือไอ้เบิรด์ เนีย่ แหละ มันเรียนเก่งมาก ฟิสกิ ส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์นกี่ ว็ ชิ า
ถนัดมันเลย แถมยังเป็นเซียนเกมตัวยงตั้งแต่เด็กๆ ด้วย เพื่อนในห้องเลยช่วย
กันตัง้ ฉายาให้มนั ใหม่วา่ ...เมพเบิรด์ เพือ่ เป็นการยกย่องความฉลาดเทียบเท่า
ไอน์สไตน์ของมัน
"หน้าตามึงก็ดีนะชยิน ท�ำไมไม่ไปเป็นนักร้องวะ" เอ่ยถามมาไม่พอ มัน
ยังกวาดตามองผมตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วย
"ไม่ใช่งานถนัดกู เป็นนักดนตรีกับแต่งเพลงแบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว"
"แฟนคลับมึงโคตรจะเยอะ กูว่าลองเปลี่ยนทางอาจจะรุ่งแบบฉุดไม่อยู่
ก็ได้นะ"
"ไปเอาค�ำว่าแฟนคลับมาจากไหน คนฟังเพลงเขาก็ชมไปงัน้ แหละ ถามจริง
มีใครบ้างที่เคยเห็นหน้าตากู"
"มึงไม่ออกสื่อเลยเหรอวะ"
"กูท�ำงานเบื้องหลังท�ำไมต้องออกไปเจอสื่อห่าไรด้วย ว่าแต่มึงเหอะ
ชีวิตเป็นไงบ้าง" ผมรีบเปลี่ยนเรื่องทันควัน เพื่อเมพเบิร์ดจะได้ไม่หาประเด็น
ถามจี้ผมอีก ใจจริงคือกลัวครับ...กลัวถามไปถามมาจะแทงใจด�ำตัวเองเข้า
"ก็โอเค ท�ำงานบริษัทไอทีในแอลเอ เงินเดือนก็พอใช้ได้ คุณภาพชีวิตก็
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ถือว่าดีโคตรๆ"
"เห็นว่ามึงมีแฟนแล้ว"
"อืม เป็นคนเวียดนาม"
"ไหนบอกชอบแบบผมบลอนด์ ตาสีฟ้า"
"ชอบ แต่เขาไม่เอา จบมะ"
"เคๆ"
ผมพยักหน้าเข้าใจ แล้วเดินไปที่ตู้เย็นเพื่อหาน�้ำดื่มหรือของกินเล่นมา
ให้คนทีเ่ พิง่ มาถึง ส่วนไอ้เมพเบิรด์ ก็จดั การรือ้ ค้นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ของมัน
อย่างขะมักเขม้น เดาว่าคงหอบของฝากมาให้เพื่อนอีกหลายคนเพราะไม่ได้
กลับไทยนานนับปี
อีกอย่างเจ้าตัวก็กะลงหลักปักฐานอยูต่ า่ งแดนด้วย คิดว่าคงอีกนานกว่า
จะกลับมาเจอกันอีก
"อ่ะของฝาก" ผมวางแก้วน�ำ้ องุน่ แดงไว้ตรงโต๊ะหน้าชุดโซฟา ก่อนเพือ่ นรัก
จะยื่นถุงกระดาษสีขาวขุ่นมาให้ พอเปิดออกมาก็พบว่ามันคือกระเป๋าสตางค์
ยี่ห้อ Coach สีด�ำใบหนึ่ง
"ขอบใจเว้ย น่าจะแพงอยู่นะเนี่ย"
"ได้มาจากเอาต์เลต เห็นถูกดีเลยซื้อกลับมาฝาก"
"บางทีมึงไม่ต้องบอกกูทั้งหมดก็ได้ไอ้เหี้ย"
"เออว่าจะถาม มึงยังไม่แต่งเมียอีกเหรอวะ" นัน่ ไง เรือ่ งจีใ้ จด�ำทีพ่ ยายาม
หลีกเลี่ยงมาตลอด
"เสือก"
"นี่กูซีเรียสนะเนี่ย"
"ยังไม่มี"
"ยี่สิบห้าแล้วนะเว้ยชยิน ไม่คิดอยากแต่งงานกับเขาบ้างเหรอวะ"
"อยู่แต่ห้องอย่างกูคงได้เจอผู้หญิงดีๆ สักคนหรอก" พูดแล้วก็ได้แต่
ถอนหายใจ ปัญหานี้ไม่ได้เพิ่งเกิดครับ แต่มันเป็นมาสามปีแล้วหลังเรียนจบ
มหา'ลัย

Page MSN .indd 12

3/1/2562 BE 10:42

JittiRain 13

ช่วงเรียนผมก็เคยมีแฟน รักแล้วเลิกกันเหมือนอีกหลายๆ คู่ มันดีทตี่ ลอด
ระยะเวลาสี่ปีที่เรียนอยู่เราได้เจอคนแปลกหน้ามากมาย แต่หลังเรียนจบโลก
ทั้งใบของผมก็หดเหลือเพียงห้องเล็กๆ ในคอนโดฯ ที่ยังผ่อนไม่หมด
อาชีพนักแต่งเพลงมันต้องไปเจอคนเยอะๆ ด้วยเหรอวะ เวลาท�ำงานก็
ดีลกันผ่านเมล หัวตันคิดไม่ออกหน่อยก็ไปนั่งร้านกาแฟร้านเดิม มีแวะร้าน
เหล้าบ้างประปราย เพือ่ นก็ไม่คอ่ ยได้เจอ งานส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นต์บอก
เลยว่าอยู่ที่ห้อง อย่างนี้จะให้หาเมียจากที่ไหนไม่ทราบ!
แม่บ้านคอนโดฯ กูเหรอ
"มึงไม่เหงาบ้างเหรอ" โอ้โห เหมือนมีดทีม่ องไม่เห็นแทงใจผมอีกหลายแผล
"มีใครบ้างอยู่คนเดียวแล้วไม่เหงา"
"แล้วแต่งเพลงรักได้ไงวะ ทั้งที่มึงไม่มีความรัก"
"กูเก่งไง"
"แต่ไม่มีงาน"
"ปีชงกูสัด"
"เอางี้ ทีก่ แู วะมาหามึงเนีย่ ไม่ได้มแี ค่ของฝากเป็นกระเป๋าโคชอย่างเดียว
หรอก กูมนี ดี่ ว้ ย" เมพเบิรด์ ยืน่ กล่องใส่แผ่นซีดกี ล่องหนึง่ มาให้ ซึง่ ผมก็รบั มาดู
แบบงงๆ
"หนังโป๊เหรอ กูดูประจ�ำละ ช่วยแก้เหงาได้นิดหน่อย"
"ไอ้สดั ไม่ใช่ นีเ่ ป็นโปรแกรมทดลอง ใช้ได้แค่เดือนเดียว มันจะดึงคอนแทกต์
เก่าสมัยทีม่ งึ เคยเล่นเอ็มเอสเอ็นขึน้ มาเพือ่ ทีม่ งึ จะได้กลับไปออนเอ็มได้อกี ครัง้ "
"เอ็มเอสเอ็น แก่ไปมั้ยวะ"
"ยิ่งเก่ายิ่งคลาสสิกเว้ย"
เท่าทีต่ ดิ ตามข่าวสารมา MSN หรือ Microsoft Network มีขนึ้ ในปี 1999
และก็ปิดตัวลงในปี 2013 เพราะมีโปรแกรมแชตมากมายที่คนให้ความนิยม
มากกว่าอย่างเฟซบุ๊กหรือไลน์เกิดขึ้น
แต่ตอนนีซ้ เู ปอร์เนิรด์ ของกลุม่ อย่างไอ้เบิรด์ ก�ำลังเอาโปรแกรมทีย่ กเลิก
ใช้ไปแล้วกลับมาท�ำใหม่เนี่ยนะ!
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"ท�ำมาท�ำไมวะ เสียเวลาว่ะ โหลดจากเน็ตมาก็ได้ มีเกลื่อนเลย"
"นั่นมันเซิร์ฟเวอร์เถื่อนเว้ย"
"ของมึงก็เถื่อนป่ะวะ"
"มึงอย่า นี่เป็นการศึกษางานของกู"
"ครับๆ"
"ขืนโหลดแบบนั้นมาคอมฯ มึงเจ๊งแน่ สปายแวร์เยอะฉิบหาย"
"ของมึงไม่มีเหรอ"
"แน่นอนดิวะ แต่ท�ำมาให้ใช้แค่เดือนเดียว หมดอายุก็หยุดเล่น"
"แล้วมันจะไม่เป็นการแฮกความเป็นส่วนตัวของไมโครซอฟท์เหรอวะ"
"จุ๊ๆ ไม่เอาอย่าพูด"
อเมริกันชนจริงๆ
"สรุปของมึงแม่งก็โปรแกรมเถื่อนเหอะ"
"ลองสร้างเป็นต้นแบบเฉยๆ เดี๋ยวกูติดต่อซักเคอร์เบิร์กเอง"
"นั่นมันเฟซบุ๊ก เกี่ยวไรกับเอ็มเอสเอ็น"
"ฉลาดจัง"
"แดกข้าว ไม่ได้แดกขี้นี่หว่า" ผมพูดประชดประชัน ซึ่งไอ้เพื่อนตัวดีก็
ไม่ได้มีท่าทีอะไรนอกจากยักไหล่ใส่ จ้า มึงมันคนฉลาดล�้ำโลก เหนือปฐพีไม่มี
ใครสู้มึงได้ ถุย "แล้วใช้ไง"
"ก็ลงโปรแกรมติดตั้งในแผ่นก่อน จากนั้นก็ออนไลน์เหมือนเอ็มเอสเอ็น
ธรรมดาเลย จุดเด่นที่กูสร้างขึ้นคือมันจะดึงอีเมลและข้อความที่มึงเคยคุยกับ
คนในอดีตขึ้นมา แล้วมึงก็จะกลับไปคุยกับเค้าได้อีกครั้ง"
"อาฮะ"
"แต่มีข้อจ�ำกัดอยู่อย่าง คนที่จะเล่นกับมึงได้ต้องใช้โปรแกรมนี้เท่านั้น"
"แล้วมึงแม่งแจกใครไปบ้างวะ ถึงพันคนป่ะ"
"ก๊อปปีแ้ ผ่นมาแค่หา้ สิบ แจกเพือ่ นสมัยมัธยมเราเนีย่ แหละ แต่โปรแกรม
นี้บอกเลยว่าห้ามเผยแพร่ มึงก็รู้ถ้าหลุดไปกูซวย"
"โอ้โหเยอะจังเลย" ผมพูดเป็นเชิงประชด
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"เอาน่า ชีวติ ทีผ่ า่ นมาสมัยเล่นเอ็มก็มแี ค่เพือ่ นมัธยมเท่านัน้ ป่ะวะ คิดไร
มาก" เมพเบิร์ดตบบ่าปลอบใจ
ผมพลิกแผ่นซีดีสะท้อนแสงไฟในมือไปมา ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะทิ้งไว้
ตรงไหนให้เพื่อนไม่รู้สึกเสียใจถ้าบังเอิญมาเห็น แต่อีกใจหนึ่งก็เริ่มอยากลอง
เล่นอยู่เหมือนกัน
ในเมือ่ มันข้ามน�ำ้ ข้ามทะเลมาอยูใ่ นมือผมได้ แถมชีวติ ของนักแต่งเพลง
ไส้แห้งก็กำ� ลังว่างได้ที่ เห็นทีคนื นีผ้ มอาจจะลองท�ำอะไรไร้สาระๆ นอกจากการ
นอนหายใจทิ้งไปวันๆ ดูบ้าง
"เออๆ เดี๋ยวลองเล่นดู"
"ได้ผลยังไงบอกกูด้วย เพราะกูต้องเอาข้อเสียไปปรับปรุงโปรแกรมอยู่"
"มึงยังจะปรับปรุงอีกเหรอวะ นีแ่ ม่งเรือ่ งแฮกข้อมูลเลยนะเว้ย ถ้าเขารูม้ งึ
โดนฟ้องอ่วมแน่"
"กูไม่ได้จะปรับปรุงเพื่อใช้กับเอ็ม แต่เอาไปต่อยอดท�ำโปรแกรมของ
ตัวเองต่างหาก กูถึงย�้ำมึงไงว่าอย่าให้แผ่นหลุดไปที่อื่น"
"ไอ้หัวหมอ"
"ผมไม่ใช่หมอครับ ผมเป็นไอทีแมน"
"ฆวย"
"ตอนนี้สี่นิ้วครึ่ง ท�ำยังไงให้ขนาดเพิ่มวะ"
"เฮ้ออออออออออออ"
ความคิดถึงที่มีต่อซูเปอร์เนิร์ดพูดยังไงก็ไม่มีทางจบ แต่งานเลี้ยงย่อมมี
วันเลิกรา หลังจากคุยกันได้สักพักมันก็ขอตัวกลับไปพักผ่อนที่บ้าน ทิ้งเพียง
กระเป๋าโคชเอาต์เลตกับโปรแกรมเถื่อนของมันไว้ให้ดูต่างหน้า
ด้วยความที่มีเวลาว่างจนไม่รู้จะท�ำอะไร ผมจึงเดินไปที่คอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ สอดแผ่นซีดีเข้าไปเพื่อติดตั้งโปรแกรมแล้วก็รอ จนกระทั่งเสียงแห่ง
ความคุ้นเคยได้กลับมาอีกครั้ง...
ติ๊ง~
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'Welcome back to Windows Live Messenger'
สวัสดีเอ็มเอสเอ็น สวัสดีอดีตที่เคยผ่านมา
ตะลึงสุดก็รูปโพรไฟล์ที่เคยตั้งเนี่ยแหละ สมัยมัธยมกางเกงด�ำไว้ผม
สกินเฮดทีค่ ดิ ว่าเท่ทสี่ ดุ ในตอนนัน้ เหอะ! ถ้าย้อนกลับไปได้กขู อเปลีย่ นทรงผม
เป็นอันดับแรก
คนที่ผมเคยคุยด้วยมีค่อนข้างเยอะ แต่ทุกชื่อนั้นอยู่ในสถานะออฟไลน์
ทั้งหมด ด้วยความที่ไม่รู้จะแชตกับใครเลยกดเข้าไปอ่านข้อความเก่าๆ เพื่อ
ย้อนกลับไปในช่วงมัธยมแสนหวานอีกครั้ง
ตอนที่ได้คุยกับเพื่อนสนิท
ตอนที่ก�ำลังจีบสาวหลังจากการแอดอีเมลเข้าไปคุยได้ไม่นาน
ตอนที่ส่งไฟล์ส�ำหรับงานเผาซึ่งต้องส่งอาจารย์ในวันรุ่งขึ้น
หรือแม้กระทั่ง...ตอนที่ถูกใครสักคนหนึ่งในความทรงจ�ำ...บอกเลิก
Chayin says : กลับมาได้ไหม กลับมารักกัน กลับมาหาฉันคนที่รักเธอ
หมดใจ~
 MOMAY  says : ขอโทษ
Chayin says : เราแค่อยากรู้ว่าเราผิดอะไร
 MOMAY  says : ชยินไม่ผิดหรอก เราผิดเอง
Chayin says : เพราะมันเหรอ
 MOMAY  says : ไม่เกี่ยวหรอก
Chayin says : ไอ้เดือนดาว้องก์นั่นใช่มั้ย
ผมขมวดคิ้วมุ่น เดือนดาว้องก์?
นานสัด
นี่ผมห่างจากการประกวดพวกนี้หรือบรรยากาศสมัยกวดวิชามานาน
เท่าไหร่แล้วเนีย่ ทีส่ ำ� คัญคือจ�ำไม่ได้ดว้ ยซ�ำ้ ว่าเคยจะเป็นจะตายตอนถูกผูห้ ญิง
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ทิ้งถึงขนาดพิมพ์เนื้อเพลงแชตไปหาเธอ
MOMAY  says : เรารักชยิน แต่คงไม่เหมือนเดิมแล้ว เรา...
เลิกกันเถอะนะ
Chayin says : (ಥ﹏ಥ)


ดราม่าเหี้ยๆ
ถึงวันนี้ โมเมคนทีเ่ คยเป็นแฟนของผมจะเป็นยังไงบ้างวะ เราไม่ได้ตดิ ต่อ
กันเลยหลังเรียนจบ แต่ก็นั่นแหละ เวลามันผ่านมานานกว่าเจ็ดปีแล้ว หลายๆ
อย่างก็คงเปลี่ยนไปตามกาลเวลา
แต่นี่ไม่ใช่ช่วงหาค�ำคมปรัชญาเพื่อคุยกับตัวเองนะเว้ย เอาล่ะ ของ
เมพเบิร์ดล่ะเป็นไง เมื่อก่อนกูคุยอะไรกับมึงบ้างวะ
Chayin says : เมพ กูขอลอกการบ้านหน่อย ส่งมาให้ที
™SUPERBIRD says : เออแป๊บ
Chayin says : มึงมีเบอร์แนนห้องสิบสองมั้ย
™SUPERBIRD says : เอาไปท�ำไม
Chayin says : ชอบ อยากจีบ
™SUPERBIRD says : เพิ่งเลิกกับแฟน เอาอีกแล้วเหรอมึง
Chayin says : อยากตัดใจว่ะ
"เชี่ย!"
ผมเผลอสบถออกมาโดยไม่รู้ตัว หลังจากเห็นยูสเซอร์ของใครคนหนึ่ง
ออนไลน์ขึ้นมาพอดี และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ผมก็รีบกดเข้าไปในช่อง
สนทนาทันที
เราไม่เคยคุยกันเลยแม้แต่ประโยคเดียว ดูได้จากช่องสนทนาทีว่ า่ งเปล่า
ไม่รู้ว่าตัวเองแอดยูสเซอร์นี้ไปตอนไหนและเพื่ออะไร ไม่รู้แม้กระทั่งว่า...ใคร
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กันแน่ที่เป็นเจ้าของ
รู้แค่ว่าชื่ออีเมลแม่งโคตรเชยเลยว่ะ Mr.galaxy676@hotmail.com
แถมรูปโพรไฟล์กาแล็กซีน่ กี่ ไ็ ม่คนุ้ ตาด้วย เดาว่าอาจจะเป็นเนิรด์ วิทยาศาสตร์
สักคนหนึ่งในรุ่นของผม ด้วยไม่อยากคาดเดาเกี่ยวกับบุคคลนิรนามคนนี้มาก
นัก ผมจึงตัดสินใจเป็นฝ่ายทักไปก่อน
Chayin says : นี่ใคร
รอไม่นานเสียงแจ้งเตือน 'ตือดือดึ๊ง' ก็ดังขึ้นพร้อมกับการปรากฏของ
ข้อความสั้นๆ
0 8 3 2 / 6 7 6 says : แล้วนี่ใคร
Chayin says : ชยิน
0 8 3 2 / 6 7 6 says : ชยินไหน
Chayin says : อ้าว เรียนที่ XX ใช่มั้ย
0 8 3 2 / 6 7 6 says : เปล่า จบอีกโรงเรียนนึง
Chayin says : แล้วเรารู้จักกันเหรอ
0 8 3 2 / 6 7 6 says : นั่นสิ แล้วเรารู้จักกันเหรอ
Chayin says : ชื่อไร
0 8 3 2 / 6 7 6 says : ไม่ชอบบอกชื่อกับคนแปลกหน้าว่ะ
กวนตีนละพ่อ ส�ำนวนแบบนี้ผู้ชายชัวร์ สรุปแม่งเป็นใครกันวะเนี่ย
เรียนคนละโรงเรียน แต่มีคอนแทกต์ในเอ็มเอสเอ็นเก่าของผม จ�ำได้ว่า
สมัย ม.ปลาย ผมก็ติดต่อพวกต่างโรงเรียนบ้างตอนเรียนกวดวิชาเตรียมสอบ
เข้ามหา'ลัย หรือว่า...
จะเป็นเพือ่ นไอ้เบิรด์ เนือ่ งจากความเนิรด์ ด้านเกมและความฉลาดเป็นกรด
ท�ำให้มนั ค่อนข้างกว้างขวางในกลุม่ เด็กวัยเดียวกัน การสานสัมพันธ์ตา่ งโรงเรียน
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ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่
Chayin says : รู้จักเบิร์ดมั้ย
0 8 3 2 / 6 7 6 says : เบิร์ด ธงไชยเหรอ
Chayin says : ไม่ใช่! เบิร์ดเจ้าของแผ่นโปรแกรมที่มึงเอามาอ่ะ
0 8 3 2 / 6 7 6 says : นี่ได้มาจากเพื่อนอีกทีนึง ไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นใคร
เมพเบิร์ดครับ มึงซวยแน่! โปรแกรมหลุดไปไกลแล้วเพื่อนเอ๋ย...
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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