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คำ�นำ�
ช่วงเวลายีส่ บิ ปีสำ� หรับคุณผูอ้ า่ นหมายถึงอะไรกันบ้างคะ อาจเป็นครึง่ ชีวติ หรือ
อาจจะเป็นทั้งชีวิตส�ำหรับบางคนที่อ่านเรื่องนี้อยู่ในขณะนี้ก็เป็นได้ หากลองคิดดูว่า
ต้องแยกจากคนที่รักไปนานถึงยี่สิบปี คงจะเจ็บปวดมากๆ ถึงขั้นใจสลายเลยก็ได้
ใช่ไหมคะ
'ภาค' ก็เป็นอย่างนั้นค่ะ การเดินทางจากช่วงอายุยี่สิบปีมาจนถึงสี่สิบปีนั้น
ไม่ง่ายเลย แต่พอคิดว่าตัวเองก้าวผ่านช่วงที่เจ็บปวดที่สุดมาแล้ว และทุกสิ่งทุกอย่าง
ก็เป็นอดีตไปแล้ว โชคชะตาก็กลับเล่นตลก เหวี่ยงคนในอดีตให้กลับมาเจอกันอีกครั้ง
จนได้ แผลใจที่ใกล้หายเลยเป็นอันกลับมาเหวอะหวะอีกครั้ง
คนคนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองมูฟออนได้แล้ว จู่ๆ ก็ได้รู้ความจริงว่าทางที่ตัวเอง
เดินมาตลอดกลับเป็นวงกลม...รสชาติของการมูฟออนเป็นวงกลมเป็นอย่างไรนั้น
มาติดตามการเดินทางของเขาตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายไปด้วยกันนะคะ
ด้วยไมตรีจิต
สำ�นักพิมพ์เอเวอร์วาย

นิ ยายเรื่ องนี้เ ป็นเรื่องที่แต่ง ขึ้นจากจินตนาการของผู ้ เขี ยน
ไม่ มี ค วามเกี่ย วข้องกับบุคคล สถานที่ หรือ เหตุ ก ารณ์ จริ ง ใดๆ
ส�ำหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปี ขึ้น ไป
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ าน
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I.
Go back to yesterday
กล้วยไม้สีม่วงแซมสีเหลืองบริเวณใกล้เกสรก�ำลังชูช่อเสมือนทักทาย
เจ้าของ เสียงฝีเท้าของใครคนหนึง่ ดังขึน้ ในโรงเรือน ใครคนนัน้ เดินอย่างใจเย็น
น�ำ้ หนักฝีเท้าฟังแผ่วเบา ราวกับเจ้าตัวเกรงว่าเสียงฝีเท้าจะรบกวนการพักผ่อน
ของแคทลียา ราชินีแห่งกล้วยไม้
โรงเรือนยามสายมีแสงแดดสาดส่องหลังคาลอนคูแ่ บบใส แปลงกล้วยไม้
หลากหลายพันธุเ์ รียงรายอย่างเป็นระเบียบสมกับทีเ่ จ้าของมันทุม่ เวลาไปไม่นอ้ ย
ในการเอาใจใส่ดแู ล ร่างสันทัดยืน่ ปลายนิว้ เกลีย่ กล้วยไม้ดอกหนึง่ อย่างเบามือ
แล้วยิ้มน้อยๆ
เมื่อหลายปีก่อน หลังตัดสินใจลาออกจากงานที่ท�ำตั้งแต่เรียนจบแล้ว
หันมาร่วมหุน้ กับเพือ่ นตัง้ บริษทั เกีย่ วกับทีด่ นิ ก็พอจะมีเวลาว่างมาท�ำแปลงกล้วยไม้
ตามทีต่ งั้ ใจไว้สกั ที แวบหนึง่ เขาหวนนึกถึงช่วงชีวติ ทีผ่ า่ นมา ชีวติ ในวัยกลางคน
ของเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนป่านนี้แล้วหรือ
ตอนที่เผลอปล่อยความคิดล่องลอยไป เสียงโหวกเหวกโวยวายของ
สองแม่ลกู ทีไ่ ด้ยนิ เป็นประจ�ำจนเคยชินเสียแล้วก็ดงั ขึน้ เสียงห้าวของเด็กหนุม่
ลูกครึง่ ร่างสูงใหญ่ตามชาติพนั ธุข์ องบิดาพูดไทยปนอังกฤษตอบโต้มารดาทีเ่ ริม่
ส่งเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ
"มิลเลอร์"
เสียงของ 'เภตรา' น้องสาวเขาตวาดแว้ด ไม่นานหลังจากนัน้ ก็ได้ยนิ เสียง

6 Anticlockwise #เวลาเท่ากับเธอ

ฝีเท้าที่ลงน�้ำหนักดังปึงปังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ รอไม่ถึงอึดใจเจ้าของใบหน้า
คมคาย คิ้วเข้ม ไรหนวดขึ้นรอบสันกรามตัดกับผิวขาวๆ ก็มาหยุดตรงหน้า
ก่อนที่เจ้าหลานชายจะหอบหายใจแรงๆ แล้วส่งยิ้มตาหยีให้
"ไงเรา ทะเลาะอะไรกับแม่เขาอีกล่ะ"
"ผมเปล่านะครับลุงภาค"
หนุม่ ลูกครึง่ ยักไหล่กอ่ นจะเสยผมทีย่ าวจนปรกตาขึน้ เผยให้เห็นดวงตา
สีฟา้ ดูขเี้ ล่น ร่างทีส่ งู ใหญ่เลยศีรษะเขาไปไกลแล้วขยับมาใกล้แล้วชะโงกใบหน้า
ดูแปลงกล้วยไม้อย่างสนใจ คงเพราะสีสันของมันสวยงามอย่างประหลาด
ออกฟ้าๆ ครามๆ เหมือนสีของน�้ำทะเล
"So beautiful"
เด็กหนุ่มร�ำพึงเสียงแผ่ว
'ภาค' ยิ้มให้กับความสนใจของหลานชายก่อนจะสะกิดเจ้านั่นให้ขยับ
ไปดูใกล้ๆ ตอนนีเ้ ป็นเวลาสายโด่งแล้ว พระอาทิตย์แทบจะขึน้ ตรงกับศีรษะ เขา
จึงเห็นเงาสะท้อนจากผนังโรงเรือนสีใสชัดเจน ว่าเด็กน้อยในวันวานที่เขาเคย
โอบอุ้ม วันนี้ดูเติบใหญ่สูงเลยเขาไปไกล ยิ่งเวลาที่ยืนคู่กันแบบนี้แล้วเขายิ่ง
เห็นความแตกต่างชัดเจน
เขายังรู้สึกว่าเพิ่งได้มีโอกาสดูแลมิลเลอร์ได้ไม่นานนี้เอง ภาคยิ้มน้อยๆ
นึกถึงตอนทีน่ อ้ งสาวหอบลูกชายวัยเจ็ดขวบกลับบ้านเกิดหลังตัดสินใจหย่าขาด
กับสามีชาวต่างชาติ มิลเลอร์ตอนนั้นก�ำลังรู้ความ แววตาเด็กน้อยดูสงสัย
ใคร่รู้ไปหมด
แน่นอนว่าความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็กชายลูกครึ่งวัยเจ็ดขวบตอนนั้น
ท� ำ ให้ ต กหลุ มรั ก ได้ไ ม่ย ากเลย ยิ่งมิล เลอร์มีใบหน้า เปื ้ อนยิ้ มตลอดเวลา
ความสดใสนี้ยิ่งท�ำให้ภาคพอกพูนความรักที่มีให้หลานชายมากขึ้นอีก
"สนใจเอาไปฝากแฟนสักต้นมั้ยล่ะ ดอกนั้นท่าจะเหมาะ"
เขาพยักพเยิดไปเบื้องหน้า
"กล้วยไม้สขี าวนัน่ เป็นตัวแทนของความไร้เดียงสา ความสง่างาม" พูดพลาง
นึกถึงคนรักของหลานชาย
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"เขาคงไม่อยากได้แล้วมั้งลุงภาค"
คราวนีเ้ ด็กหนุม่ ย่นจมูกท�ำหน้ายู่ ไม่สบอารมณ์เท่าไหร่นกั อาการประหลาด
เช่นนี้เดาได้ไม่ยากว่าคงไม่พ้นปัญหาหัวใจ
"ทะเลาะกันเหรอ" ภาคมุ่นหัวคิ้วทันที
"ก็ประมาณนั้นครับ"
น�ำ้ เสียงของมิลเลอร์ไม่สดู้ นี กั ดวงตาสีฟา้ ทีเ่ คยทอประกายสดใสดูหมองหม่น
ชวนอึดอัดเหมือนความรู้สึกของเจ้าตัวในตอนนี้
"จริงๆ ไม่ใช่แค่ทะเลาะหรอกครับ"
ภาคนิ่งฟังอย่างตั้งใจ
"เลิกกันแล้ว"
คราวนี้เขาถึงกับท�ำตาโต
"ร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอ"
"ก็...ครับ"
มิลเลอร์ถอนหายใจเฮือกใหญ่
เฮ้อ ความรักของเด็กหนุ่มในวัยสิบแปดมันก็เจ็บปวดแบบนี้แหละนะ
ภาคโคลงศีรษะไปมาก่อนจะเอือ้ มมือไปลูบบ่าหลานชายเป็นการปลอบโยน
เจ้ามิลเลอร์ท�ำหน้าเศร้าสร้อยได้ไม่ถึงนาทีด้วยซ�้ำก่อนจะขยับยิ้มแฉ่งและ
ยักไหล่
"ช่างเถอะครับ"
ตอนแรกภาคก็ นึ ก กั ง วลว่ า มิ ล เลอร์ จ ะเจ็ บ ปวดกั บ ความรู ้ สึ ก ช�้ ำรั ก
มากกว่านี้ เพราะแฟนคนนีด้ เู หมือนมิลเลอร์จะรักมาก ถึงจะเพิง่ คบกันได้ไม่นาน
ก็เถอะ เห็นหลานยิ้มออกแบบนี้ค่อยเบาใจ ถึงแม้แววตายังไม่สดใสก็ตาม
คนอายุมากกว่าจึงโอบบ่าอีกฝ่ายเขย่าเบาๆ
"สูงเลยลุงไปไกลแล้วนะเนี่ยเจ้ามิล"
หนุ่มลูกครึ่งยกมือข้างหนึ่งวางขนานกับไหล่ตัวเองซึ่งอยู่ระดับเดียวกับ
ศีรษะของภาค เด็กหนุม่ หัวเราะออกมาทันที ส่วนสูงของเขาได้มาตามเชือ้ สาย
ของบิดาบวกกับการที่มารดาบังคับให้ดื่มนมตั้งแต่ยังเด็ก ผลลัพธ์เลยออกมา
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อย่างที่เห็น
"ผมว่าตอนนี้ผมน่าจะอุ้มลุงได้สบาย"
คนมีอายุท�ำตาโต
"พอเลยๆ"
มิลเลอร์ยมิ้ กว้างตอนทีภ่ าคส่ายหัวท�ำหน้าหวาดเสียว ตัง้ แต่เขาจ�ำความได้
ภาพจ�ำของลุงภาคก็คอื สายลุยคนหนึง่ เลยล่ะ แต่สงิ่ เดียวทีอ่ กี ฝ่ายไม่เคยเอาชนะ
ได้เลยคือความสูง เพราะลุงภาคเป็นคนกลัวความสูงมาก จ�ำได้ว่าตอนเด็กๆ
อีกฝ่ายเคยพาไปเที่ยวสวนสนุก แน่นอนว่าเครื่องเล่นประเภทขึ้นที่สูงและ
น่าหวาดเสียวก็ท�ำให้ลุงของเขาหมดสภาพจนน่าเห็นใจ
"เฮ้ย"
มิลเลอร์สะดุง้ โหยงตอนทีค่ ดิ อะไรเพลินๆ แล้วภาคร้องขึน้ ก่อนทีค่ นมีอายุ
จะก้าวฉับๆ อย่างคล่องแคล่วตรงไปที่แปลงอะไรสักอย่าง เดาว่าน่าจะเป็น
ไม้เลื้อยเพราะเถาของมันเลื้อยขึ้นตามแนวไม้ที่เจ้าของแปลงปักเอาไว้
"แตงโมจิ๋ว"
"..."
"นึกว่าจะไม่ขึ้นซะแล้ว"
ภาคท�ำหน้าตื่นเต้นเหมือนเด็กๆ กวักมือเรียกมิลเลอร์มาดูผลไม้สีเขียว
ลายขวางลูกจิ๋วใกล้ๆ เด็กหนุ่มยิ้มข�ำเพราะอาการเห่อเหมือนเด็กๆ ทั้งที่ปีนี้
ก็ปาเข้าไปสีส่ บิ สองแล้ว แต่นนั่ แหละ ภาคไม่ใช่คนตัวใหญ่เรียกว่ารูปร่างสันทัด
จะเหมาะกว่า ซ�้ำยังค่อนข้างขาวเลยดูหน้าเด็กกว่าอายุ ขนาดเพื่อนที่คณะ
ยังเข้าใจผิดว่าอีกฝ่ายเป็นพี่ชายเขามากกว่าเป็นพี่ชายของแม่
"ลุงภาคนี่ชอบตื่นเต้นกับอะไรแบบนี้ไม่เปลี่ยนเลย"
คนมีอายุขยับยิ้ม
"มีความสุขกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ น่ะเหรอ"
"ครับ"
"ก็จะไปคิดอะไรให้ยุ่งยากท�ำไมกัน"
"ผมอยากยิ้มง่ายๆ กับเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ได้บ้างจัง"
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คิดดูสิ เพาะกล้วยไม้ได้ก็ยิ้มไปทั้งวัน เห็นแตงโมออกผลก็ต่ืนเต้นดีใจ
ช่างเป็นคนที่มีความสุขอย่างง่ายดายเสียจริง
"ลุงเคยคาดหวังแล้วไม่สมหวังบ้างมั้ยครับ"
"เคยสิ"
แม้ใบหน้าเปื้อนยิ้ม แต่ในใจของคนถูกถามกลับรู้สึกวูบโหวง
"แล้วท�ำยังไงครับ"
"ท�ำยังไงน่ะเหรอ" ภาคยิ้มน้อยๆ แล้วเหม่อมองไปไกล "ไม่ท�ำอะไรเลย"
"หือ" มิลเลอร์ท�ำหน้าสงสัย
"สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้หรอก"
"..."
"แค่ท�ำใจและยอมรับก็พอ"
ภาคพึมพ�ำเมื่อหวนนึกถึงวันวานที่เคยพา 'ใครบางคน' มาพบเจอและ
ได้เรียนรูค้ วามรูส้ กึ ทีห่ นักแน่น ก่อนทีโ่ ชคชะตาจะพา 'ใครคนนัน้ ' จากไปพร้อมกับ
ความทรงจ�ำที่ไม่เคยลืมเลือน
ความรักของวัยหนุ่มสาวมันเจ็บปวดเสมอนั่นแหละ
.
.
"เจ้ามิลเพิ่งโดนหักอกมา"
ภาคชิงพูดขึ้นตอนที่มารดาของมิลเลอร์ซึ่งท�ำหน้าบูดบึ้งสุดขีดก�ำลังจะ
เปิดปากเมื่อทั้งคู่เดินเข้ามาในบ้านแล้ว แน่นอนว่านั่นท�ำให้เภตราหุบปากฉับ
และคลายสีหน้าบูดบึ้งลงทันที เธอวางหน้ายังไม่ถูกนักในตอนแรกก่อนจะ
ถอนหายใจเฮือกใหญ่
"ตอนเย็นกินหมูกระทะกันมั้ย"
ภาคหลุดยิ้มทันที
"เดี๋ยวแม่โทรสั่งร้านหน้าปากซอยให้ เราชอบกินไม่ใช่เหรอ"
หมูกระทะคือเมนูโปรดของมิลเลอร์จริงๆ เจ้าเด็กลูกครึ่งนี่นอกจากจะ
ชอบกินหมูกระทะแล้วอาหารทีม่ รี สชาติจดั ๆ ทุกชนิดก็รวมอยูใ่ นเมนูโปรดด้วย
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ซึ่งของโปรดของเจ้านี่มีไม่กี่อย่างหรอก และเภตราก็รู้ดีว่าอะไรจะท�ำให้คน
พลาดหวังในรักรู้สึกดีขึ้น
"ฉลองที่ผมโสดเหรอฮะแม่"
มิลเลอร์พูดยิ้มๆ
"ย่ะ"
"..."
"แต่คดีที่เราเอาบีเอ็มแม่ไปเฉี่ยวมายังไม่เคลียร์นะ"
"โธ่แม่ครับ"
"อ้อนยังไงก็ไม่มผี ลจ้ะ" เภตรายิม้ เหีย้ ม "แม่จะยึดกุญแจรถเราเป็นเวลา
หนึ่งเดือน และระหว่างนี้ห้ามขับรถเด็ดขาด"
เภตราชูกุญแจรถญี่ปุ่นของมิลเลอร์ที่ยึดไว้ก่อนหน้านี้เป็นการยืนยัน
ค�ำพูด
"ลุงภาค"
มิลเลอร์โอดครวญซึง่ ภาคก็อยากจะเข้าข้างอยูห่ รอก แต่เห็นสายตาของ
น้องสาวแล้วได้แต่ยกั ไหล่ มิลเลอร์เบะปากก่อนจะขยับไปจีเ้ อวมารดา เล่นเอา
คนบ้าจี้ร้องวี้ดว้าย ไม่ทันได้ปัดป้องตัวเองเจ้ามิลเลอร์ก็วิ่งหนีไปโน่นแล้ว
"เจ้าลูกคนนี้นี่"
เภตราร้องลั่นเหมือนโกรธแต่สุดท้ายก็หลุดข�ำออกมาจนภาคข�ำตาม
เป็นอย่างนี้ประจ�ำจนชินเสียแล้ว ชายสูงวัยยักไหล่ก่อนจะเดินเข้าบ้าน
"พีภ่ าค" เภตราทีเ่ ดินตามเข้ามายืน่ ซองจดหมายฉบับหนึง่ ให้ "ไปรษณีย์
มาส่งเมื่อกี้นี้เอง"
ภาครับมาก่อนจะมุ่นหัวคิ้วเมื่อเห็นที่อยู่ต้นทาง
'สมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์'
"งานเลี้ยงรุ่นน่ะ"
เขาพึมพ�ำเสียงแผ่ว เภตราพยักหน้าเชิงรับรู้และเดินเข้าครัวไป ทิ้งให้
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เจ้าของจดหมายยืนนิง่ อยูก่ บั ที่ จุดประสงค์ของจดหมายฉบับนีค้ อื การเชิญชวน
ศิษย์เก่าไปงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า เนื้อความพวกนี้เขารับรู้มาก่อนนี้แล้วจาก
เพื่อนสนิท แน่นอนว่าภาคไปร่วมงานทุกปีไม่เคยขาด
แต่ปีนี้...อาจเป็นปีแรกที่เขาไม่อยากไปเสียแล้ว
'มึงว่าถ้าพวกเราเรียนจบไปแล้ว เราจะเป็นเหมือนเดิมมั้ย'
วันนั้นไม่มีค�ำตอบให้กัน
แต่ค�ำตอบของวันนี้นั้น...มันไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมแล้ว ไม่มีอีกแล้ว
▁▂▃▄

"ท�ำหน้าให้มันดีๆ หน่อย"
น�้ำเสียงเย้าแหย่บวกกับสีหน้ายิ้มกว้างของคนพูดท�ำให้คนที่ถูกแซว
ยิ่งท�ำหน้ายู่ยิ่งกว่าเก่า คนแซวเลยยิ่งได้ใจหัวเราะใหญ่
มันน่าเจ็บใจ
มิลเลอร์เบะปากมองเพื่อนสนิทตัวเองที่ยิ้มให้โทรศัพท์ราวกับคนบ้า
สีหน้ามันตอนทีก่ ำ� ลังพิมพ์ยกิ ๆ ในแอพพลิเคชัน่ ไลน์นนั่ มีความสุขจนน่าหมัน่ ไส้
แม่งเอ๊ย
เกลียดคนมีคู่ว่ะ
สงสัยจะแสดงออกทางสีหน้ามากไปหน่อย เพือ่ นสนิทอีกคนถึงได้เอ่ยเย้า
ขึ้นมาอีกครั้ง
"ท�ำหน้าอิจฉาให้มันน้อยๆ หน่อย"
แยกเขี้ยวใส่แม่ง
คราวนีค้ นทีย่ มิ้ ให้โทรศัพท์จงึ รูต้ วั สักทีวา่ เขาจ้องมองอีกฝ่ายด้วยความรูส้ กึ
อิจฉา 'มัน' เลยแสยะยิม้ แล้วชูโทรศัพท์ซงึ่ หน้าจอปรากฏข้อความทีค่ ยุ กับแฟนสาว
ไอ้เวรนั่นโบกโทรศัพท์ไปมาอวดด้วยสีหน้าภูมิใจ
"What!"
"คือถ้ามึงตัวเล็กๆ หุ่นปลิวลมแล้วสะบัดเสียงใส่กูแบบเมื่อกี้นะ กูก็จะ
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นึกเอ็นดูมึงอยู่หรอก"
'เบียร์' พูดแล้วส่ายหัว สภาพของมิลเลอร์หา่ งไกลจากค�ำว่าน่าเอ็นดู ด้วย
ส่วนสูงที่เกินมาตรฐานชายเอเชียไปไกล ไหนจะไรหนวดตามคางนั่นอีก ต้อง
ยอมรับว่ามันเหมาะกับค�ำว่าหล่อเหลาซะมากกว่า ยิ่งดวงตาขี้เล่นเข้ากับ
ใบหน้าขาวๆ นั่น ยิ่งส่งเสริมให้เป็นที่นิยมในหมู่สาวๆ เสียแต่ว่า 'สาวๆ'
ดันไม่ใช่รสนิยมของหนุม่ ลูกครึง่ คนนี้ เพราะมิลเลอร์แสดงออกว่าชืน่ ชอบผูช้ าย
โดยเฉพาะผูช้ ายทีน่ า่ รักๆ นีส่ เป็กมันเลย ก็แบบเดียวกับแฟนเก่าทีม่ นั เพิง่ เลิกรา
ไปนั่น ผู้ชายตัวเล็ก น่ารักดูนุ่มนิ่ม แต่ดันมีพฤติกรรมคบซ้อน
มิลเลอร์ไม่ใช่คนฟูมฟายหรอก อาจมีเนือยๆ ไปบ้างหลังจบความสัมพันธ์นนั้
แต่มันไม่เคยเสียหลักให้กับความรักครั้งไหน ครั้งนี้น่าจะเจ็บใจที่โดนสวมเขา
มานานมากกว่า และบังเอิญว่าช่วงทีค่ วามสัมพันธ์ของมิลเลอร์มปี ญ
ั หา เบียร์
ดันตกลงคบหากับรุ่นพี่ปีสี่ อดีตดาวคณะทันตฯ พอดี แน่นอนว่านี่ท�ำให้มัน
นึกหมั่นไส้เขา
มันถูกหักอก ขณะที่เขาได้พบรักซะงั้น
"เอาน่า มึงอุตส่าห์มาถึงถิน่ วิศวะทีม่ ปี ระชากรชายเยอะทีส่ ดุ ในมหา'ลัย
วันนี้มันต้องมีเข้าตาบ้างแหละ"
'โฮป' เพื่อนสนิทอีกคนของมิลเลอร์ตบบ่าคนช�้ำรักทีหนึ่ง
"กูอุตส่าห์หาวันว่างลง sit in เจนเอด* วิชาเดียวกับพวกมึงได้เลยนะเว้ย
เซกนี้ปีหนึ่งลงเรียนเยอะ กูรับรองต้องมีน่ารักๆ เข้าตามึงสักคนนั่นแหละ"
มิลเลอร์ส่ายหัวให้กับความพยายามของเพื่อนสนิท เด็กวิศวะอินเตอร์
อย่างมันทีเ่ วลาเรียนไม่คอ่ ยตรงกันกับเด็กสถาปัตย์ภาคปกติแบบเขากับเบียร์
ยังอุตส่าห์ไปจัดหาเวลาว่างแล้วลากพวกเขามาเรียนเจนเอด หรือวิชาเลือกเสรี
ทีบ่ งั คับให้เรียนให้ครบทุกหมวด จริงๆ วิชานีไ้ ม่บงั คับว่าปีไหนจะลงเรียน แต่ที่
พวกปีหนึ่งอย่างพวกเขาอยากจะเก็บให้หมดตั้งแต่ปีแรกๆ เพราะปีสูงขึ้นไป
ต้องเรียนวิชาเฉพาะทีเ่ ข้มข้นมากขึน้ คงไม่มเี วลามานัง่ เรียนวิชานอกคณะเท่าไหร่
* เจนเอด (GenEd - General Education) หรือวิชาศึกษาทัว่ ไป เป็นวิชาเลือกทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดให้เรียน
ทั้งหมด 5 หมวดหมู่ หมวดละไม่ต�่ำกว่า 3 หน่วยกิต ได้แก่ หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวด
มนุษยศาสตร์ หมวดสังคมศาสตร์ หมวดสหศาสตร์ และหมวดภาษาต่างประเทศ
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"มึงยิม้ ทีเดียว วันนีก้ ไ็ ม่โสดแล้วไอ้หา่ " เบียร์เอ่ยแซว "แต่มงึ อย่ายิม้ กวนตีน
แบบที่มึงยิ้มให้เพื่อนพี่เมยนะ"
มิลเลอร์โคลงศีรษะไปมาแล้วยิ้มน้อยๆ เมื่อนึกถึงสีหน้าเรียบเฉยของ
เพื่อนสนิทของ 'พี่เมย' แฟนรุ่นพี่ของไอ้เบียร์
"กูก็ยิ้มปกติเหอะ"
"มึงกวนตีนเขาไอ้ห่ามิล"
มิลเลอร์ไม่ยอมรับ เขายักไหล่ก่อนจะตามโฮปเข้าคลาสวิชาเลือกของ
คณะวิศวฯ ทีด่ จู ะได้รบั ความสนใจจากนิสติ สาวๆ นิสติ ชายกลายเป็นประชากร
ส่วนน้อยไปเลย ทั้งที่วิชานี้โดยปกติพวกนิสิตชายจะชอบมาลงเรียนกันมาก
เขาทรุดตัวนั่งลงที่เก้าอี้เลกเชอร์ตัวหนึ่ง เสียงในห้องจ้อกแจ้กจอแจ โฮปหาว
หวอดๆ ก่อนจะฟุบหน้ากับแขนแล้วหลับตา ส่วนไอ้เบียร์ที่ติดโทรศัพท์ตั้งแต่
ได้แฟนรุ่นพี่ยังยิ้มให้กับหน้าจอราวกับคนบ้า
ไอ้คนคลั่งรัก
หนุ่มลูกครึ่งเบะปากทันที แต่จังหวะนั้นเสียงรอบข้างดันเงียบลง ก่อนที่
บุรุษร่างสูงใหญ่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีน�้ำเงินเข้ากับกางเกงสแล็กส์จะถือเอกสาร
เต็มไม้เต็มมือเข้ามา
ไหนโฮปมันบอกว่าวิชานี้อาจารย์ผู้หญิงไงวะ
มิลเลอร์ยังไม่ทันได้ขยับไปสะกิดคนหลับก็ได้ยินเสียงของสาวๆ พูดขึ้น
"อาจารย์ภาค"
หือ?
นิสิตสาวสองคนข้างหน้ากระซิบเสียงแผ่ว ท่าทางทั้งคู่ดูพอใจไม่น้อย
เมือ่ พูดถึงอาจารย์วยั กลางคนทีย่ นื อยูห่ น้าชัน้ เรียน ท่าทางภูมฐิ านและดูเปิดเผย
นั่นดูดีไม่น้อย สมัยที่แกยังอายุน้อยกว่านี้คงเป็นหนุ่มที่สาวๆ นิยมชมชอบ
ทีเดียว แต่ใบหน้านั้นดูคุ้นตาเขามาก เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
"อาจารย์มสั ลินแกลาคลอดน่ะ อาจารย์คนนีเ้ ลยมาแทน" โฮปกระซิบบอก
"แกจบคณะกูนแี่ หละ ก่อนจะไปเรียนต่อแล้วท�ำงานอยูต่ า่ งประเทศตัง้ หลายปี
ข่าวว่าเพิ่งกลับไทย"
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มิลเลอร์ก้มมอง Course Syllabus หรือเอกสารแผนการสอนที่ถูก
แจกจ่ายให้กับนิสิตทุกคน ก่อนจะสะดุดตากับชื่ออาจารย์ผู้สอน
'อาจารย์ ดร. ภาค พิพัฒน์พล'
"ชื่อเหมือนลุงภาคเลยแฮะ"
เขาพึมพ�ำ
น่าจะอายุรนุ่ ราวคราวเดียวกับลุงภาค นึกภาพลุงตัวเองแล้วยิม้ ข�ำ ขนาด
วัยกลางคนแล้วยังมีท่าทางบางอย่างเหมือนเด็กๆ ยิ่งตอนที่เห็นกล้วยไม้
ออกดอกนั่นน่ะ ช่างต่างจากอาจารย์ภาคที่ดูสมาร์ตจนสาวๆ พากันกลั้นยิ้ม
เวลาแกเอ่ยทักทายนิสิตในคลาส
"สวัสดีครับนิสิตทุกคน ผมชื่อภาคครับ"
"..."
"มาสอนแทนอาจารย์มัสลินในเทอมนี้ทั้งเทอม คาบนี้คงจะเริ่มเกริ่นๆ
เนื้อหาทั้งหมดที่เราจะเรียนก่อน วิชาผมไม่มีเช็กชื่อนะครับ"
อาจารย์พูดยิ้มๆ
"แต่ผมควิซทุกคาบ"
"โห่ๆๆๆ"
ทั้งห้องท�ำเสียงโอดครวญ
"ใครมีอะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจข้อตกลงวิชาผม ยกมือถามได้นะ ผมอยากฟัง
ความเห็นพวกคุณ"
ใครคนหนึ่งยกมือขึ้น
"ว่าไงครับ"
"อาจารย์มีแฟนรึยังคะ"
แก๊ง LGBTQ ส่งตัวแทนถามแบบข�ำๆ นั่นท�ำให้ทั้งห้องหัวเราะร่วน
โดยเฉพาะสาวๆ ที่ท�ำหน้าตั้งใจฟังกันอยู่
"ลูกหนึ่งแล้วครับ"
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ค�ำตอบของอาจารย์สง่ ผลให้คนอกหักร้องกันระงม ขณะทีม่ ลิ เลอร์เองก็
ยิม้ ตาม ท่าทางอาจารย์แกดูจะใจดีไม่นอ้ ย ขนาดถามเรือ่ งส่วนตัวยังตอบด้วย
สีหน้าปกติแบบนั้น ซ�้ำยังรับมุกหน้าตายเล่นเอาบรรยากาศทั้งห้องดูสนุกขึ้น
แค่เกริ่นเนื้อหาที่เรียน เขายังไม่เห็นแกมีเอกสารอะไร แต่สามารถอธิบายจน
เข้าใจได้ไม่ยาก
.
.
"มึงรีบอะไรขนาดนั้น"
โฮปเอ่ยถามเบียร์ที่ก้าวฉับๆ หลังจากจบคลาสอาจารย์ภาค โดยที่
มิลเลอร์เดินตามหลังมาติดๆ
"พี่เมยแวะมาฝั่งใหญ่"
มิน่าล่ะ
มันรีบร้อนเพราะแฟนสาวรุ่นพี่ก�ำลังรออยู่ พี่เมยเรียนอยู่ทันตะซึ่งเป็น
คณะทีห่ า่ งไกลจากคณะอืน่ แยกไปอยูอ่ กี ฝัง่ ของมหาวิทยาลัย นานๆ จะมีเวลาว่าง
มาแถวนีส้ กั ที ปกติทนั ตะชัน้ พรีคลินกิ นัน้ หาเวลาว่างแทบไม่มเี พราะต้องเรียน
เลกเชอร์ตามปกติและท�ำแล็บไปด้วย ไอ้เบียร์ที่ไปเฝ้าแฟนบ่อยๆ ถึงชอบมา
บ่นให้ฟังอยู่เรื่อย
"กูกลัวเขารอนาน"
"คลั่งรักให้มันน้อยๆ หน่อยเถอะ"
"คบกันแรกๆ ก็เงี้ย"
"คนนี้กูรักจริง"
น�้ำเสียงคนคลั่งรักหนักแน่นจนน่าหมั่นไส้
"แล้วเขารอมึงที่ไหนล่ะ"
"ร้านกาแฟหน้าวิศวะ"
"..."
"เขากินกาแฟอยู่กับเพื่อน"
'เพื่อน' งั้นเหรอ
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มิลเลอร์เดาะลิ้นแล้วผิวปาก เดินเอื่อยๆ ตามหลังเพื่อนสนิทไป ไม่นาน
ร้านกาแฟหน้าคณะวิศวฯ ก็ปรากฏอยูต่ รงหน้า เดินเข้าไปก็เจอนิสติ คณะทันตฯ
หน้าคุน้ จับจองทีน่ งั่ อยูม่ มุ หนึง่ ของร้าน พีเ่ มยแฟนไอ้เบียร์โบกมือเรียกพวกเขา
ทันทีที่เห็น รอยยิ้มของอีกฝ่ายน่ารักสมกับที่เพื่อนเขาคลั่งไคล้นั่นแหละ ส่วน
เพื่อนชายซึ่งเจาะหูข้างเดียวบุคลิกไม่น่าจะเรียนหมอฟันด้วยซ�้ำ ผู้ส่งยิ้มให้
พวกเขาอย่างอารมณ์ดีชื่อ 'พี่อั๋น'
ส่วนคนสุดท้าย...ที่ก�ำลังนั่งท�ำหน้าเบื่อโลกอยู่ที่โต๊ะนั่น...
เอาจริงมิลเลอร์ไม่คิดว่าฝ่ายนั้นจะเบื่อโลกหรอก แค่ชอบท�ำหน้านิ่งจน
คนมองรู้สึกอึดอัดเท่านั้นเอง เบียร์กับโฮปยังแค่ยกมือไหว้ไม่กล้าชวนคุย
ขณะที่มิลเลอร์นั้น
"กินกาแฟด�ำไม่ใส่น�้ำตาลเหรอครับ"
ไอ้เบียร์สะกิดปลายเท้าเขาเบาๆ เหมือนเตือนว่าอย่ายิม้ ยัว่ อีกฝ่าย จริงๆ
เบียร์มันพูดว่ายิ้มเขาเหมือนยั่วตีนมากกว่ายั่วยวน
มิลเลอร์ยักไหล่ก่อนจะเดินไปสั่งครัวซองต์มานั่งละเลียด
"อะไร ผมยังไม่ได้กวนอะไรเลยนะ"
หนุม่ ลูกครึง่ ยกมือสองข้างขึน้ ระดับไหล่กอ่ นจะพูดยิม้ ๆ ส่งผลให้แววตา
ดุดันนั่นดูเข้มขึ้น ถ้าวัดกันด้วยขนาดตัวพวกเขาน่าจะตัวเท่าๆ กัน แต่อีกฝ่าย
ดูสูงกว่ามิลเลอร์นิดหน่อย
มือข้างหนึ่งของฝ่ายนั้นก�ำแน่นแต่ไม่ยอมพูดอะไรออกมาสักค�ำ
"อะไรกันสองคนนี้"
พี่เมยที่เพิ่งละความสนใจจากไอ้เบียร์หันมามองมิลเลอร์สลับกับมอง
เพื่อนสนิทตัวเอง
"ภีมท�ำไมจ้องหน้าน้องมิลแบบนั้น"
"..."
"ท�ำเหมือนจะต่อยกันอย่างนั้นแหละ"
"ผมเปล่านะพี่เมย" มิลเลอร์ยิ้มน้อยๆ "แต่เพื่อนพี่นี่สิ..."
ฝ่ายนัน้ เหลือบตามองแวบหนึง่ ก่อนจะเบือนหน้าหนีไปทางอืน่ เมือ่ มิลเลอร์
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เท้าคางกัดครัวซองต์เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วแกล้งรูดเข้าออกไปมา
"ทุเรศ"
พูดจบก็ผดุ ลุกขึน้ เดินไปโน่นเลย ทิง้ ให้พเี่ มยและพีอ่ นั๋ ได้แต่นกึ สงสัยใน
ท่าทางของเพื่อนตัวเอง
"ไม่ถูกกันเรื่องอะไรเนี่ย"
มิลเลอร์กลืนครัวซองต์ลงคอก่อนส่ายหน้ายิ้มๆ
ใครจะกล้าพูดล่ะ
เขามองตามแผ่นหลังกว้างไปแล้วส่ายหัว ยังจ�ำสีหน้าอีกฝ่ายได้ดี ก็ใคร
ใช้ให้เปิดประตูหอ้ งน�ำ้ ผับเข้ามาในจังหวะนัน้ วะ มิลเลอร์เบะปากเมือ่ นึกถึงวันที่
ถูกสลัดรักแล้วไปกินเหล้าที่ผับหลังมอกับเบียร์และโฮป แล้วบังเอิญว่าพี่เมย
และเพื่อนมาสมทบ
ปกติเขากับ 'ไอ้พภี่ มี ' ก็ไม่ได้มปี ญ
ั หาอะไรกันหรอก รูจ้ กั เพราะเพือ่ นเรา
ต่างคบหากัน แต่วันนั้นเขาเมาไง อีท่าไหนไม่รู้ไปกอดจูบกับผู้ชายคนหนึ่ง
ในห้องน�ำ้ ปกติไทป์นอ้ งน่ารักๆ นีโ่ คตรสเป็ก แต่วนั นัน้ นึกอยากลองเปลีย่ นแนว
เลยนัวกับไทป์เดียวกันดู
ใครจะไปรู้ว่าจังหวะที่ของลับอีกฝ่ายอยู่ในปากเขา ไอ้พี่ภีมแม่งจะ
เปิดประตูห้องน�้ำมาเจอพอดี พร้อมกับส่งสายตาเหยียดหยามขั้นสุดมาให้
ก็ยอมรับว่าเมาแล้วเลี่(ง)ยน
แม่บอกว่านิสยั เสียอย่างหนึง่ ของเขาคือชอบปัน่ ประสาทคนอืน่ มิลเลอร์
เพิง่ ยอมรับว่าตัวเองมีนสิ ยั แบบนัน้ ตอนทีเ่ ห็นเจ้าของใบหน้าเรียบเฉยเปลีย่ นสีหน้า
เป็นแบบอื่นบ้าง
ตรงๆ เลยนะครับ...รู้สึกดีฉิบหายเลย
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II.
Past to the future
[Past]
"เส้นเบี้ยวแล้ว"
เสี ย งทุ ้ ม เต็ ม ไปด้ ว ยความขบขั น ของใครคนหนึ่ ง ดั ง ขึ้ น เหนื อ ศี ร ษะ
ภาคหันขวับไปมองคนที่ยืนเท้าเอวซ้อนหลังก่อนที่มันจะโน้มใบหน้ามาใกล้
เบี่ยงหน้าหลบปลายจมูกโด่งเป็นสันของอีกฝ่ายที่เฉียดแก้มเขาไปนิดเดียว
ฝ่ายนั้นไม่ได้สนใจตามประสาคนไม่คิดมาก แต่คนที่นั่งแปะอยู่กับโต๊ะเขียน
แบบลมหายใจสะดุดไปชัว่ ขณะ ยังไม่ทนั จะได้ตงั้ สติปลายนิว้ ของมันก็เลือ่ นมา
ขยับไม้ทีซึ่งวางแนบอยู่กับกระดาษ
"ภาค" ปลายนิ้วเรียวยาวเคาะศีรษะเขาเบาๆ
"อะไร" ภาคนิ่วหน้ากุมหน้าผากที่ถูกเคาะ
"เหม่ออะไรวะ"
"กูเปล่า"
มันขยับมือมากุมทับมือของเขาซึ่งวางทับบนไม้ที
"มุมมันเบี้ยว"
มันชี้จุดที่ผิดแล้วค่อยอธิบาย ภาคจึงนิ่งฟังอย่างตั้งใจ ต้องยอมรับว่า
'มัน' มีพรสวรรค์กับวิชาเขียนแบบจริงๆ ทั้งที่เวลาเรียนแอบหลับอยู่บ่อยครั้ง
เรียกได้ว่าเรียนๆ เล่นๆ ด้วยซ�้ำ ไหนจะบุคลิกขี้เล่นเฮไหนเฮนั่นดูไม่ใส่ใจกับ
การเรียนนัก แต่พอเกรดออกดันเป็นตัวท็อปไปเสียได้
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มันเป็นคนหัวดี แต่ติดจะขี้เกียจไปสักหน่อยเท่านั้น
"งานมึงเสร็จแล้วเหรอ"
"ยังไม่ได้เริ่ม"
"มึงนี่นะ นี่ก็ใกล้สอบแล้วนะ"
"เอาน่า กูเขียนไม่กวี่ นั ก็นา่ จะเสร็จ" มันยักไหล่ "แต่กอ่ นสอบ มึงติวฟิสกิ ส์
ให้กูด้วยนะ"
ภาคส่ายหัว
"ยื่นหมูยื่นแมวน่า"
มันยิ้มเผล่
"มึงช่วยกูติวฟิสิกส์ กูช่วยมึงเขียนแบบ" เจ้าของใบหน้าคมคายยักคิ้ว
"ว่าแต่ไม้ทีนี่เสร็จแล้วขอยืมนะ กูท�ำหายที่ไหนไม่รู้ว่ะ"
มันพูดไปข�ำไป รอยยิ้มกว้างนั่นท�ำให้ภาคข�ำตาม
[Past]
.
.
มิลเลอร์ชะงักปลายเท้าหยุดที่หน้าห้องท�ำงานของผู้เป็นลุง ประตูที่
ปิดไม่สนิทจนสามารถมองลอดเข้าไปในห้องเผยให้เห็นภาพแผ่นหลังเล็กๆ ของ
ลุงภาคก�ำลังยืนมองอะไรสักอย่างอยู่
ไม้ที
ไม้เนื้ออ่อนที่มีลักษณะภายนอกคล้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษแขวนอยู่
มุมหนึ่งของห้อง มันอยู่ต�ำแหน่งนั้นมาตั้งแต่เขาจ�ำความได้ ลุงภาคไม่เคย
เปลีย่ นต�ำแหน่งของไม้ทที หี่ น้าตาของมันบอกกาลเวลานานพอสมควร สังเกต
ได้จากหมึกลิควิดสีขาวที่เขียนค�ำว่า 'ภาค' นั้นเริ่มเลือนหาย
คงนานมากแล้ว
ไม้ทีนี้น่าจะเป็นของส�ำคัญของลุงภาคตั้งแต่สมัยเรียนโน่น และอาจจะ
มีความหลังบางอย่างเพราะเห็นคนมีอายุชอบนัง่ มองเงียบๆ เวลาเผลอ ความคิด
จะเรียกอีกฝ่ายลงไปกินข้าวเลยถูกพับเก็บไปทันที เด็กหนุ่มก้าวถอยหลัง
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ออกมาเงียบๆ
"ลุงภาคล่ะเจ้ามิล" มารดาที่ก�ำลังจัดโต๊ะอาหารเอ่ยถามขึ้น
"เดี๋ยวมาครับ"
ลุงภาครู้เวลากินข้าวเย็นอยู่แล้ว อีกไม่นานอีกฝ่ายคงลงมา
"อะไรล่ะครับนั่น"
มิลเลอร์บุ้ยปากไปที่สร้อยข้อมือของแม่
"สร้อยหยกน�ำโชค"
"ไปดูหมอกับป้านกอีกแล้วสิ"
"รู้ดี"
เภตราค้อนใส่ลูกชาย
"แล้วไงครับ ครั้งนี้หมอดูบอกแม่จะได้เจอเนื้อคู่รึเปล่า"
มิลเลอร์พูดข�ำๆ เพราะรู้นิสัยชอบดูดวงของมารดาเป็นอย่างดี ที่ไหน
ใครบอกว่าแม่นล่ะก็เภตราและรัชนกเพื่อนสนิทไม่เคยพลาดที่จะไปพิสูจน์
สักครั้ง
"ชายหนุ่มจากแดนไกล"
มิลเลอร์แกล้งท�ำตาโต รู้หรอกว่าแม่แค่เล่นกับเขาด้วย
"จากอังกฤษรึเปล่าครับ"
คราวนี้มารดาค้อนขวับ
"ไม่ใช่ย่ะ"
"แหม ผมก็นึกว่าชื่อไมเคิล"
ผูเ้ ป็นมารดาค้อนปะหลับปะเหลือกให้ลกู ชาย หนุม่ ลูกครึง่ หัวเราะถูกใจ
'ไมเคิล' น่ะเป็นชื่อต้องห้ามของอีกฝ่าย เพราะมันคือชื่ออดีตสามีหรือชื่อของ
พ่อเขานัน่ แหละ เรือ่ งของผูใ้ หญ่เขาไม่รวู้ า่ มันเป็นมายังไง แต่ตงั้ แต่จำ� ความได้
พ่อกับแม่ไม่เคยทะเลาะกันให้เขาเห็นสักครั้ง ทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์เพราะ
เหตุผลส่วนตัวหลายอย่าง ถึงแม้จะมีท่าทางเป็นไม้เบื่อไม้เมาทุกครั้งที่พูดถึง
แต่เขาไม่เคยได้ยินแต่ละฝ่ายพูดถึงกันในทางไม่ดี
ความสัมพันธ์ระหว่างอดีตคูช่ วี ติ เป็นเรือ่ งซับซ้อน วันเกิดเขาทุกปีพอ่ จะ
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บินมาหาและร่วมฉลองวันเกิดให้เขา บางครัง้ ก็ลางานยาวๆ พาเขาเทีย่ วซัมเมอร์
จนเบื่อ พ่อของมิลเลอร์เป็นนักวิจัย วันๆ อยู่ในห้องแล็บนั่งดูการเจริญเติบโต
ของพืชพรรณหน้าตาประหลาดและเวลาว่างก็ชอบปีนเขา วันดีคืนดีเขาก็
เห็นภาพพ่อโผล่ไปพิชิตเขาประเทศต่างๆ ใช้ชีวิตอิสระได้เต็มที่ เพราะตั้งแต่
เลิกกับแม่ก็ครองตัวเป็นโสดมาจนถึงทุกวันนี้ ส่วนแม่นอกจากทุ่มเทเวลา
ดูแลเขาและท�ำแบรนด์เสื้อผ้าก็ไม่เห็นเปิดใจให้หนุ่มคนไหนมาขายขนมจีบ
บ่อยครั้งที่เอ่ยถามว่าท�ำไมทั้งคู่ถึงไม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยกันใหม่
พ่อแค่ส่ายหน้าแล้วยิ้มน้อยๆ ไม่ได้ตอบอะไร ส่วนแม่พูดทุกครั้งว่า 'ตอนนี้มัน
ดีทสี่ ดุ แล้ว' มิลเลอร์ถงึ ได้เข้าใจว่าคนบางคนต่อให้รกั กันมากแค่ไหนก็อยูด่ ว้ ยกัน
ไม่ได้
เพราะความรักบางทีกไ็ ม่จำ� เป็นต้องครอบครอง แค่มองอยูห่ า่ งๆ ก็พอแล้ว
เฮ้อ เรื่องความรักนี่มันน่าปวดหัว
มิลเลอร์คลึงขมับตัวเองแล้วถอนหายใจ นึกถึงการเลิกราระหว่างเขาและ
อดีตคนรัก ตอนแรกก็คิดว่าคงจะเจ็บกว่านี้ แต่ปัญหาการถูกนอกใจท�ำให้เขา
ท�ำใจได้ในเร็ววัน ในเมื่ออีกฝ่ายสลัดรักไม่ไยดี เขาเองก็ควรมูฟออนเช่นกัน
"ดูนี่สิ"
มารดาเขาสะกิดเรียก
"อะไรครับ"
เขาชะโงกไปดูหน้าจอโทรศัพท์มารดา
"น่ารักใช่มั้ยล่ะ"
มิลเลอร์พยักหน้าหงึกหงักมองรูปเด็กหนุ่มหน้าตาน่ารักที่ก�ำลังยิ้มแฉ่ง
ใบหน้าขาว ริมฝีปากสีสวยดูสุขภาพดี ดวงตากลมโต หน้าตาฟ้าประทานชัดๆ
ที่ส�ำคัญสเป็กเขาสุดๆ
"หลานป้านันท์เพื่อนแม่"
"ครับ?"
"ถ้าเราสนใจแม่ให้คอนแทกต์คุยกันมั้ย"
มิลเลอร์หลุดข�ำออกมาทันที เภตราเป็นแม่ที่หัวสมัยใหม่จนน่ากลัว
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ล่าสุดหาคอนแทกต์ผชู้ ายให้ลกู เสียแล้ว ทัง้ แม่และลุงยอมรับรสนิยมเขาอย่าง
ไม่ตะขิดตะขวงใจ ไม่ได้คิดว่ารสนิยมเขาเป็นเรื่องผิดปกติ ซ�้ำยังมองเหมือน
เรื่องทั่วไป มิลเลอร์คิดว่าตัวเองโชคดีที่ครอบครัวซัพพอร์ตเขาทุกอย่าง
"ข�ำอะไรยะ"
"ก็แม่น่ากลัวขึ้นทุกวัน"
"แล้วใครกันท�ำหน้าหงอยอยูเ่ นีย่ ท�ำไม ผัดกะเพราใส่พริกเยอะๆ แบบที่
เราชอบวันนี้ไม่อร่อยเหรอ"
"ใครบอก"
"ก็นั่งเขี่ยข้าวอยู่เนี่ย"
"อร่อยครับ" มิลเลอร์กินโชว์ซะเลย "ฝีมือแม่อร่อยทุกอย่างอยู่แล้ว"
"ให้มันจริงเถอะ"
หนุ่มลูกครึ่งยิ้มน้อยๆ
"ไม่ใช่พอได้แฟนแล้วลืมแม่" เภตราเท้าคางมองลูกชาย "กว่าจะนึกถึงแม่
ก็ตอนที่ถูกเขาหักอกมา"
"แม่ใส่ความผมอีกแล้ว"
มิลเลอร์ยักไหล่ ตอนนั้นเองที่ภาคเดินลงมาสมทบ
"อะไรกันแม่ลูกคู่นี้"
"แม่หาคอนแทกต์หลานป้านันท์ให้ผม"
ภาคท�ำตาโต
"วิญญาณนักจับคู่มือฉมังเข้าสิงอีกแล้ว"
"ไม่จริงเลยพี่ภาค" เภตราเอ่ยท้วง "ถ้าฉมังจริงป่านนี้พี่ภาคและยัยนก
ลงเอยกันไปนานแล้ว"
"แค่กๆ"
ภาคส�ำลักตอนที่เภตราท�ำหน้ารู้ทัน ขณะที่หลานชายหัวเราะ มิลเลอร์
รู้ดีกว่าใครว่ามารดาน่ะเป็นแม่สื่อตัวดีที่ชอบจับคู่ลุงภาคกับป้านกตั้งแต่เขา
ยังเด็กๆ จนป้านกแต่งงานกับคนอืน่ ไปแล้ว ในขณะทีล่ งุ ภาคยังครองตัวเป็นโสด
มาถึงทุกวันนี้ ไม่รู้ว่าสองพี่น้องนี่จะแข่งกันครองสถานะโสดไปถึงไหน
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"พอเลยๆ"
"สามียัยนกตายไปหลายปีแล้วน้า"
เภตราเอ่ยขึ้นลอยๆ
"นกเขาสบายแล้ว ไม่มีภาระ ไม่อย่างนั้นจะว่างไปดูดวงกับเราบ่อยๆ
ได้เหรอ"
"แหมพี่ภาค พูดเรื่องนี้ขึ้นมาพอดี"
"อะไรอีกล่ะเรา"
"เสาร์นี้เป็นสารถีพาเภกับเพื่อนไปไหว้พระที่อยุธยาทีสิ"
"คงไม่ได้คิดแผนแม่สื่อระหว่างพี่กับน้องนกหรอกนะ"
"บ้า พี่ภาคก็"
"ไม่คิดจริงอะ?"
"ก็คิดนิดๆ แหละ"
เภตราสารภาพเสียงอ้อมแอ้ม ภาคเลยส่ายหัวไปมา ทั้งข�ำทั้งระอา
น้องสาวตัวเอง มิลเลอร์มองคนโน้นทีคนนี้ที ก่อนจะหลุดข�ำออกมา
"ข�ำขนาดนี้คอนแทกต์หลานป้านันท์ไม่ต้องเอาแล้วเนอะ"
"ครับ"
มิ ล เลอร์ รั บ ค� ำ ง่ า ยๆ ท� ำ ให้ ผู ้ ใ หญ่ อี ก สองคนหั น ขวั บ มามองอย่ า ง
พร้อมเพรียง แววตาประหลาดใจของทั้งคู่ชวนขบขันอยู่ไม่น้อย
"มองอะไรขนาดนั้นล่ะครับ"
"ลูกพูดจริงเหรอมิลเลอร์"
"ก็...ครับ" เขายักไหล่ "โสดแบบนี้ก็สบายใจดี"
"ค�ำพูดนี้ไม่น่าหลุดจากปากเด็กหนุ่มที่มีแฟนตั้งแต่สิบสามแบบไม่เคย
ว่างเว้นเลยนะ"
มารดาหรี่ตามองเขา คนถูกจ้องจึงแค่เสหน้ามาสนใจอาหารตรงหน้า
แวบหนึ่งในหัวพลันนึกถึงผู้ชายหน้านิ่งที่ท�ำเหมือนเบื่อโลกอยู่ตลอดเวลา
คนอะไรชอบท�ำหน้าอมทุกข์อยู่ได้
"ลูกยิ้มแปลกๆ มิลเลอร์"
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"ผมเปล่ายิ้ม"
"แกยิ้ม"
"แค่ขยับมุมปาก"
"ก็แปลว่ายิ้ม"
"ครับ...ยิ้มก็ยิ้ม"
มิลเลอร์ยอมรับง่ายๆ ก่อนจะฉีกยิ้มเสียกว้าง ยิ้มเผื่อใครก็ไม่รู้ที่ชอบ
ท�ำหน้าบึ้งตึง
▁▂▃▄

อาหารขึ้นชื่อของคณะทันตฯ คือข้าวไข่ข้นปู ทุกครั้งที่มีโอกาสแวะมา
กินข้าวที่นี่ เบียร์ก็จะไม่รอช้าไปต่อแถวร้านดังที่มีนิสิตต่อแถวกันยาวเป็นพืด
ทันที มิลเลอร์สา่ ยหัวมองเพือ่ นสนิททีย่ นื กะหนุงกะหนิงอยูใ่ นแถวกับแฟนสาว
ส่วนเขาตรงไปร้านก๋วยเตี๋ยว
หนึ่งเพราะนี่คือร้านประจ�ำ และสองก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำร้านนี้อร่อยมาก
มิลเลอร์เอือ้ มมือไปหยิบกระดาษจดรายการอาหารมาเขียนก่อนจะเสียบไว้
กับที่เสียบกระดาษ ดูท่าคงอีกหลายคิวกว่าจะเสร็จเลยบ่ายหน้าไปยังห้องน�้ำ
"อ้าวมิล"
พีอ่ นั๋ เพือ่ นสนิทแฟนไอ้เบียร์รอ้ งทักตอนทีเ่ ดินไปหยุดอยูท่ โี่ ถฉีใ่ กล้ๆ กัน
มิลเลอร์ก้มหัวให้อีกฝ่ายเป็นเชิงทักทายแล้วลอบสังเกตพี่มัน บุคลิกของคน
ข้างกายเขานีด่ หู า่ งไกลกับนิสติ ทันตแพทย์ปสี จี่ ริงๆ ดูได้จากการเจาะหูทงั้ สองข้าง
และรอยสักรูปพระจันทร์เสี้ยวใกล้ๆ ต้นคอซึ่งหากไม่สังเกตคงไม่เห็นเพราะ
คอเสื้อมันปิดอยู่ ภาพลักษณ์แบบนี้ต่างจากเพื่อนสนิทหน้านิ่งคนนั้นมากๆ
ขณะที่พี่อั๋นดูจะนอกกรอบพอตัว แต่คนหน้านิ่งนั่นเหมือนชีวิตอยู่ใน
กรอบตลอดเวลา ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเพื่อนกันได้
"ฉิบหาย"
หือ?
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พี่อั๋นท�ำเสียงจิ๊จ๊ะในล�ำคอ มือทั้งสองข้างเหมือนก�ำลังยุ่งกับส่วนกลาง
ของล�ำตัว
"พี่คงไม่ได้สาว 'อะไรๆ' ช่วยตัวเองอยู่ใช่มั้ย"
"มึงนี่เป็นลูกครึ่งที่ใช้ศัพท์แสงเหมือนไทยแท้เลยไอ้ห่า"
มิลเลอร์เผลอข�ำออกมา เพราะนีไ่ ม่ใช่คนแรกทีพ่ ดู แบบนี้ ทัง้ โฮปและเบียร์
ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเข้าใจศัพท์สแลงได้ดที งั้ ทีเ่ รียนโรงเรียนอินเตอร์
มาตัง้ แต่เด็ก แน่ละ่ ก็พวกมันนัน่ แหละทีส่ รรหาค�ำพูดประหลาดๆ มากรอกหัว
เขา เพราะพวกเขาสนิทกันมาตั้งแต่เด็ก เมื่อก่อนมิลเลอร์ยังตัวเล็ก ยิ่งเป็น
ลูกครึ่งพูดไทยไม่ชัดเพราะเพิ่งย้ายมาจากต่างประเทศด้วยแล้วยิ่งถูกแกล้ง
ดีว่าสองคนนั้นถึงจะพิเรนทร์ทะลึ่งตึงตังประสาเด็กแต่ก็เป็นเพื่อนที่ดีมาก
เพราะทัง้ สองคอยช่วยกันปกป้องมิลเลอร์เวลาทีถ่ กู ล้อเลียนเรือ่ งพูดไม่ชดั อยูเ่ สมอ
"กูไม่ได้บ้ากามขนาดนั้น"
"ก็เห็นแขนพี่สั่นไม่หยุดนี่หว่า"
"มึงนี่มันร้ายไม่เบาไอ้มิล"
เขาหัวเราะน้อยๆ
"ว่าแต่พี่เป็นอะไรวะ"
"ซิปกางเกงกินชายเสื้อว่ะ"
พูดไม่พอพี่มันยังขยับมาให้เห็นว่าชายเสื้อติดอยู่ในซิปจริงๆ
"โห กินเข้าไปเยอะเลยพี่"
"อืม"
พีอ่ นั๋ ท�ำหน้าเซ็ง จะก้มลงดูกไ็ ม่ถนัดเพราะกระจกห้องน�ำ้ ยาวแค่ครึง่ ตัวบน
มองไม่เห็นท่อนล่างเลย
"เดี๋ยวผมช่วยพี่"
มิลเลอร์เอือ้ มมือไปลองช่วยขยับซิป ด้วยความทีต่ วั สูง จะก้มลงไปก็รสู้ กึ
ล�ำบากเลยคุกเข่ากับพื้นมันซะเลย พี่อั๋นเองก็ดูหงุดหงิดไม่น้อย
"ออกยากจังวะ"
"ผมกลัวเสื้อพี่ขาดว่ะ"
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"ขาดช่างมัน เดี๋ยวกูไปซื้อเสื้อใหม่ที่สหกรณ์ ดึงเลยมึง"
มิลเลอร์ชะโงกหน้าไปดูใกล้ๆ แล้วกระตุกซิปแรงๆ จนกระทั่งเสื้อ
หลุดออกมา แม้มันจะขาดไปเล็กน้อยก็ตาม
"ออกแล้ว"
"พวกมึงท�ำอะไรกัน"
มิลเลอร์หันขวับไปยังประตู มือทั้งสองข้างยังอยู่แถวเป้ากางเกงพี่อั๋น
"อ้าวภีม"
จังหวะนรกแบบนี้ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าไอ้พี่ภีมมันคิดอะไรอยู่ในหัว ก็เล่น
แสดงออกทางสีหน้าชัดเจนขนาดนั้น
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