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ใกล้เกินกว่าที่จะพูดค�าใดๆ ออกไป

มันใกล้เกินกว่าจะมองเห็นใคร

เมื่อเราใกล้จนอยากจะหยุดหายใจ

มันใกล้จนมีแต่เธอกับฉันวันนี้เท่านั้น
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'ถ้าเราเจอผู้หญิงคนนึงที่น่ารัก แล้วเราประทับใจเขามากๆ

แต่เราก็รู้ดีว่าชีวิตนี้จะเจอกันเพียงครั้งนี้ครั้งเดียว

เราท�าได้ดีที่สุดแค่ยิ้มให้กัน ดีต่อกัน แล้วแยกย้ายกันไป

ก็จบแล้ว พอแล้ว...'

ข้อความที่อยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือเป็นเหมือนความประทับใจแรก 

ทีท่�าให้ผมตดัสนิใจซือ้กลบัมาอ่าน มนัเป็นหนังสอืท่ีเล่าเรือ่งราวของสองศลิปิน

วง Scrubb แม้จะไม่ใช่แฟนตัวยง แต่อย่างน้อยช่วงเวลาที่เคยจมจ่อมกับการ

เล่นกีตาร์ทั้งวันทั้งคืนก็มีเพลงของเขาปะปนอยู่ในนั้นนับสิบเพลง

โดยเฉพาะเพลงใกล้ แม่ง...เล่นเป็นร้อยรอบแล้วมั้ง ดังน้ันพอได้อ่าน

เหตุผลของการแต่งเพลงนี้ขึ้นมามันก็ยิ่งรู้สึกพิเศษกว่าเดิม

"สารวัตร"

"..."

"เชี่ยวัตร"

"อือ"

สองมือปิดหนังสือเล่มท่ีก�าลังอ่านลงก่อนเงยหน้าขึ้นมาสบตากับ 

เพ่ือนร่วมกลุ่ม แทบไม่รอให้มันเปิดปากบอกด้วยซ�้า ผมก็รับรู้จากแววตาซึ่ง

ฉายออกมาแล้วว่าแม่งตั้งใจจะพูดอะไร ให้เดาก็คงไม่พ้นเรื่องเท่ียวเหมือน

1
ใกล้
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อย่างเคย

"เลิกเรียนแล้วจอยๆ กันมั้ยวะ" นั่นไง ผิดจากที่คิดไว้ซะที่ไหน

"ขอบายว่ะ"

"เฮ้ยมึง วัยมัธยมก�าลังจะผ่านไปแล้วนะเว้ย ใช้ชีวิตให้แม่งคุ้มๆ หน่อย

สิวะ"

"พูดเป็นหนังสือค�าคมเลย ที่ผ่านมาก็คุ้มฉิบหายละ"

ชวิีตของเดก็ ม.6 เทอมหน่ึงเหมอืนได้ปลดแอกตวัเองจากการเป็นเดก็ที่

ต้องเข้าเรยีนทุกคาบกลายเป็นเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแล้วแต่อารมณ์ ส่วนใหญ่เลย

ไปสิงอยู่ตามสถาบันกวดวิชาเพื่อเตรียมสอบเข้ามหา'ลัยซะมากกว่า

แต่มนัก็จะมคีนบางประเภททีม่องว่าเรือ่งเข้ามหา'ลยัน้ันส�าคญัพอๆ กบั

การออกไปใช้ชีวิตก่อนที่วัยสิบแปดจะผ่านพ้นไปโดยไม่มีความทรงจ�าหรือ 

วีรกรรมแสบๆ อะไรให้พูดถึงเลย ซึง่แน่นอน ไอ้คนประเภทน้ันมนัดันเป็นเพ่ือน

ของผมด้วยไง

"แต่พ่ีกูบอกว่าวันนี้ท่ีมอมันจัดงานไลฟ์วงอินดี้แถมเข้าฟรีด้วยนะเว้ย  

แม่งจะไม่สนใจจริงเหรอ"

คนตรงหน้ายังคงคะย้ันคะยอ ส่วนไอ้สองสามตัวท่ีเหลือก็ไม่น้อยหน้า

รีบถลาเดินเข้ามาสมทบ คล้ายกับต้องการกดดันให้ผมไปให้ได้

"มีวงอะไรบ้าง" ทว่าผมไม่ได้ตอบในทันที แต่เลือกถามอีกฝ่ายต่อ

"เยอะมึง"

"ร่ายมา"

"สัดวัตร ใครมันจะไปจ�าได้วะ ขอเวลาหาใบปิดงานแป๊บ แต่ท่ีแน่ๆ..." 

คนพูดชะงักไปครู่หนึ่ง ดวงตาสองข้างกลอกมองขึ้นลงราวกับต้องการใช้ 

ความคิด "มันมีวงที่มึงชอบมาเล่นด้วยนะ Attitude is Bliss ใช่ปะ"

"Solitude is Bliss นี่มึงเป็นเพื่อนกูจริงมั้ยเนี่ย"

"เออนั่นแหละ สรุปจะไปมั้ย อย่าลีลาเพื่อนรออยู่"

"ขนาดนี้แล้วอะ" พูดแล้วก็อดส่ายหน้าตามไม่ได้ เพื่อนมันเลยยิ่งเร่งเร้า

ช่วยผมเก็บของใส่กระเป๋าพัลวัน
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ผมจ�าไม่ได้แล้วว่าตวัเองเคยมาดคูอนเสิร์ตท่ีศิลปากรบ่อยแค่ไหน รูแ้ค่ว่า 

วงดนตรหีลายวงชอบมาเล่นทีน่ี ่จดัอเีวนต์แบบถ่ียิบๆ กะเล่นให้ตายกันไปข้าง 

อย่างงานวันนี้จัดใหญ่กว่าทุกทีเพราะเป็นงานรวมพลคนอินด้ีอะไรสักอย่าง  

ดังนั้นรอบตัวเลยมีท้ังนิสิต นักเรียนมัธยม และคนท่ัวไปเดินพลุกพล่านอยู ่

เต็มไปหมด

ด้านหนึ่งของงานมีเวทีใหญ่ตั้งเด่นตระหง่านเป็นจุดศูนย์รวมของ 

คนดนตรี หลายวงเร่ิมขึ้นแสดงแล้ว พ้ืนท่ีลานกว้างจึงคลาคล�่าไปด้วยผู้คน  

ส่วนรอบๆ มซีุม้ขายอาหาร บธูกิจกรรม จดุขายของลมิเิตด็ รวมไปถึงมโีปสเตอร์

แบ็กดร็อปใหญ่ยักษ์ของศิลปินท่ีจะข้ึนเล่นในวันน้ีต้ังเรียงรายอยู่เต็มพ้ืนท่ี 

เหมาะแก่การถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจ�าหรืออัพลงโซเชียลมีเดียต่างๆ  

อย่างที่ใครหลายคนมักท�า

"เธอย้ิมหน่อย เธอน่ารักกกกกก" เสียงของเพ่ือนสนิทดังแว่วใน 

โสตประสาท

ผมหันไปมองยังต้นเสียง เห็นมันก�าลังพยายามถ่ายรูปให้กับแฟน 

ต่างโรงเรียนโดยมีฉากหลังเป็นโปสเตอร์ศิลปินซึ่งก�าลังโด่งดังในตอนน้ีอย่าง

ตั้งอกตั้งใจ ส่วนไอ้เพ่ือนสองคนที่เหลือก็ไม่ต่าง หนีไปรอรับแฟนซึ่งก�าลังจะ

เดินทางมาถึงเช่นกัน ทิ้งกูยืนหัวโด่อยู่คนเดียว

"เธอถ่ายเราสวยๆ นะ"

"เอ้า เธอไม่สวยจะให้ถ่ายออกมาสวยมันยากนะ"

"งั้นก็ไปหาคนสวยๆ คบเลยไป!"

"โธ่ เราแค่พูดเล่น เธอออออออ"

โอเค ผมคิดว่าตัวเองโคตรเป็นแกะด�าของกลุ่มเลยว่ะ เพื่อนชวนมา แต่

พอถึงเวลาก็ท้ิงกูไปควงกับแฟนกันหมด ความจริงควรชินได้แล้วแต่ก็อด 

ถอนหายใจไม่ได้อยู่ดี

สุดท้ายเลยตัดสินใจเดินแยกตัวออกมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศของงาน

เงียบๆ รอจนกว่าวงที่ชอบจะขึ้นแสดง ทว่ากว่าจะถึงตอนนั้นก็คงต้องรอเวลา

ไปอีกหลายชั่วโมง
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"ขอน�้าเปล่าขวดนึงครับ"

"ได้จ้า เอาแบบเย็นหรือไม่เย็นจ๊ะ"

"เย็นครับ" เดินเล่นอยู่พักใหญ่ก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าร้านเครื่องด่ืมซึ่ง 

ขายดเีป็นเทน�า้เทท่า ป้าเจ้าของร้านฉกีย้ิมตลอดเวลา หลงัได้ยินค�าขอของผม

แกก็หมุนตัวเดินไปยังถังน�้าแข็งขนาดใหญ่แล้วหยิบน�้าด่ืมออกมาขวดหน่ึง  

"สิบบาทลูก"

"ป้าคร้าบ ขอบลูฮาวายหนึ่งแก้วครับ"

ยังไม่ทันย่ืนเงินให้กับคนอายุมากกว่าใครคนหน่ึงก็ขยับเท้าเข้ามายืน

ข้างๆ เปิดปากบอกด้วยน�้าเสียงสดใสจนต้องหันไปมอง

"ที่ร้านไม่มีบลูฮาวายลูก เอาน�้าบลูเบอรี่แทนได้มั้ย"

เจ้าตัวท�าหน้ามุ่ยเล็กน้อยก่อนถามกลับ

"ง้ันมนี�า้ท่ีอร่อยเหมอืนบลฮูาวายมัย้ครบั เน่ียร้านแถวน้ีไม่มใีครขายเลย 

เศร้าอะ" ท้ายประโยคคล้ายก�าลงับ่นพึมพ�ากับตวัเองเงยีบๆ ก่อนป้าคนขายจะ

ส่ายหัวไปมาเป็นเชิงปฏิเสธ สุดท้ายเจ้าตัวเลยจ�าต้องเงยหน้าเอ่ยเสียงอ่อย 

"บลูเบอรี่ก็ได้ครับ"

"รอแป๊บนึงน้า อ้อ ส่วนน�้าเปล่าสิบบาทลูก" ในเสี้ยววินาทีถัดมาผมก็

กลับมามีตัวตนในสายตาของป้าอีกครั้ง เลยไม่รอช้ารีบยื่นเงินให้กับเขา ทว่า

แทนที่จะรีบเดินผละออกไป สองเท้ากลับยังคงหยุดน่ิงจ้องมองร่างขาวของ 

คนแปลกหน้าไม่ละสายตา

เขาอยู่ในชุดนักเรียนอักษรย่อแสนคุ้นตา ชายเสื้อหลุดลุ่ยออกมาจาก

กางเกงเล็กน้อย หนีบกระเป๋าจาค็อบแบนๆ เอาไว้ในอ้อมแขน ส่วนมืออีกข้าง

ก็พยายามล้วงเงินออกมาจากกระเป๋า

"อยู่นีเ่องตามหาตัง้นาน" ระหว่างทีก่�าลงัจดจ้องอกีฝ่าย เสยีงของคนมาใหม่ 

กลบัแทรกขัดจงัหวะซะก่อน ผมรูว่้านีค่งเป็นเพ่ือนของเขา เพราะสวมชดุนักเรยีน 

โรงเรียนเดียวกัน

"กูมาหาซื้อบลูฮาวายอะ"

"แล้วมีมั้ย"
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"ไม่มี เลยได้บลูเบอรี่มาแทน"

"เออจะน�้าอะไรก็ช่างรีบไปเร็ว วงสุดรักมึงใกล้จะขึ้นแล้วเนี่ย" ว่าแล้ว

เพ่ือนของคนตรงหน้าก็รบีวิง่ผละออกไป ท�าเอาคนทีถู่กท้ิงตะโกนตามหลงัด้วย

น�้าเสียงละล�่าละลัก

"เฮ้ยๆ รอกูด้วย กูต้องได้อยู่หน้าสุด!"

เงินถูกย่ืนให้กับเจ้าของร้านด้วยความรวดเร็ว ก่อนมือขาวจะคว้าเอา

แก้วน�า้ดืม่ว่ิงแจ้นตามไปอย่างไม่คดิชวิีต ผมมองภาพนัน้อยู่ครูห่น่ึงก่อนมนัจะ

เลือนรางหายไปจากสายตา ไม่รู้ว่าท�าไมถึงมอง ไม่รู้ว่าท�าไมต้องสนใจท้ังท่ี

ปกติมักไม่ค่อยใส่ใจกับอะไรที่อยู่รายรอบ

อาจเป็นเพราะหน้าตาน่ารกัของเขา เป็นเพราะน�า้เสยีง ท่าทาง หรอือะไร

บางอย่างที่อธิบายเป็นค�าพูดไม่ได้ รู้แค่ว่ามันมีสิ่งที่ดึงดูดแม้เขาจะเป็นผู้ชาย

ก็ตาม

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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