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โลกหลังความตายน่ีช่างเป็นอะไรที่คงความลึกลับมาโดยตลอดเลยนะคะ  

หลงัจากทีเ่คยจับคูค่นกับผมีาแล้วใน 'เขามาเชงเม้งทีข้่างๆ หลมุผมครบั' คราวนี ้ larza 

ก็ลองหันมาจับคู่คนกับสิ่งของดูบ้างค่ะ

ถ้าคนเราตายไปแล้ว ได้เกิดใหม่เป็นอะไรที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่ยังคงมีจิตใจ  

เรื่องราวมันจะเป็นไปในทิศทางไหนกัน...หนุ่มตะวันของเราท่ีดันเกิดใหม่เป็น 

สมุดไดอารี่จะพาทุกคนไปพบเจอประสบการณ์พิลึกพิลั่นแบบนั้นกันค่ะ ทว่า 

เจ้าของสมดุไดอารีเ่ล่มนีไ้ม่ใช่สาวน้อยช่างบนัทกึท่ีไหน แต่เป็นเดก็หนุ่มชือ่กวีทีด่จูะมี 

ปมอะไรในจติใจไม่ธรรมดา ความสมัพันธ์ทีด่ไูม่น่าจะเป็นไปได้ของหน่ึงคนหน่ึงไดอารี่

จะเป็นอย่างไรต่อไป พลกิหน้ากระดาษไปพบกับบนัทกึความในใจของพวกเขากันดกีว่า 

ค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์โอเวอร์เกรย์
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5larza

ความวุ่นวายทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นจากในวันหนึ่ง

เดิมทีผมไม่ได้ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายท่ีคุยกับลูกค้าโดยตรง แต่ดูเหมือนว่า 

วันนัน้จะเกิดซวยท่ีไม่มใีครว่างเลย ฝ่ายทีต้่องออกไปนัดพบลกูค้ามงีานล้นมอื 

ทกุคนจนแทบไม่ได้ขยับตวัไปกินข้าวเทีย่ง แถมยังท�าโอทยีาวๆ กันจนถึงเท่ียงคนื

ฉะนั้นภาระหน้าที่ทั้งหมดจึงถูกผลักมาให้ผมอย่างไม่ไยดี

ผมรับงานพวกน้ันมาแล้วถือเอกสารกับข้อมูลท้ังหมดท่ีเตรียมมาใส ่

ลงแฟ้ม ก่อนจะใส่ลงในกระเป๋าถืออกีท ีจากน้ันก็ถือกระเป๋าเดนิลงมายังชัน้ล่าง

แล้วออกไปข้างนอกบริษัทเพื่อขึ้นรถแท็กซี่

ความซวยทุกอย่างยังไม่ได้จบเพียงเท่าน้ัน ผมพยายามเรียกแท็กซี ่

เป็นสบิคนัแต่ก็ไม่มคีนัไหนรบัเลย มท้ัีงไปส่งรถ ไม่ไปแถวนัน้ หรอืท่ีน่าเกลยีด

กว่านัน้คือแท็กซี่บางคันขอเหมาจ่ายพันหนึ่ง

ช่างมัน ง้ันไม่ขึ้นก็ได้ ผมคิดอย่างปลงตกก่อนจะเดินลากเท้าเพ่ือไปท่ี

สถานีรถไฟฟ้าซึ่งห่างออกไปเกือบห้ากิโลเมตรแทน

แต่โปรดพึงระลึกไว้ว่าเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูร้อนจึงท�าให้สภาพอากาศ

ไม่เอื้ออ�านวยต่อการเดินเท้าเลยแม้แต่น้อย ซ�้าตอนน้ียังเป็นตอนเที่ยง เดิน

ท่ามกลางแดดร้อนๆ ในตอนเที่ยงมันต่างกับการเดินในนรกตรงไหนกัน

พอเริ่มก่ึงเดินก่ึงว่ิงไปได้ถึงกิโลท่ีสองผมก็รู้สึกเหมือนจะตายท้ังเป็น 

อากาศข้างนอกร้อนมากจนแทบหายใจไม่ออก แถมสภาพอากาศยังชื้น 

บทน�า
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6 เกิดใหม่เป็นไดอารี่

จนร่างกายผมแทบชุ่มไปด้วยน�้า

ร้อนว้อย

ผมโอดครวญในใจแต่ก็ท�าได้แค่ฝืนทนเดนิไป จนกระท่ังสายตาสะดดุเข้ากบั

เซเว่นทีอ่ยู่บนถนนฝ่ังตรงข้าม เท้าทัง้สองข้างพลนัหยุดชะงกัก่อนจะหนัไปมอง

อย่างรวดเรว็

เซเว่นมีแอร์เย็นๆ แถมมีน�้าขาย ตัดภาพมายังสภาพอากาศข้างนอก 

ที่ร้อนเหมือนเดินอยู่ในไฟนรกแบบน้ี ร้านน้ันจึงไม่ต่างอะไรจากโอเอซิสที่อยู่

ท่ามกลางทะเลทรายเลยสักนิด

ผมเหม่อมองไปยังเซเว่นฝั่งตรงข้ามด้วยความใจลอย ก่อนจะยืนรอ 

ที่ทางม้าลายให้สัญญาณไฟจราจรเป็นสีแดงเพื่อที่จะได้ข้ามไปอีกฝั่ง

พรบิตาน้ันในครรลองสายตาของผมก็สะดุดเข้ากับร่างร่างหน่ึงท่ีเดินมาจาก

ฝ่ังตรงข้าม

คนที่เดินมานั้นดูแล้วอายุไม่น่าจะเกินสิบหกปี อีกฝ่ายเป็นเด็กผู้ชาย 

รูปร่างผอม ตัวค่อนข้างสูง ผมค่อนข้างยาวจนเกือบจะปรกหน้า

แปลกดี ผมคิดอะไรบางอย่างเงียบๆ ในขณะที่เหม่อมองอีกฝ่าย

ความจรงิแล้วผมไม่ใช่คนท่ีชอบสงัเกตใบหน้าของคนอืน่ถึงขนาดน้ีหรอก 

แต่ว่าความรูส้กึตดิใจอะไรบางอย่างท�าให้ผมหยุดมองใบหน้าของเขาไม่ได้

ที่ส�าคัญคืออีกฝ่ายมีใบหน้าท่ีสวยมาก สวยจนถ้าแต่งเป็นผู้หญิง 

ผมจะแยกออกหรือเปล่ายังไม่รู้เลย...

ในขณะท่ีผมก�าลังคิดอย่างใจลอยน้ัน อีกฝ่ายก็ก้าวข้ามถนนมาท้ังๆ ท่ี

สัญญาณไฟยังเป็นสีเขียว

ผมเร่ิมมีสติขึ้นมาทันที สายตาจับจ้องร่างท่ีรีบข้ามถนนมาขณะท่ีม ี

รถพ่วงคันหนึ่งก�าลังพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูง ไม่ว่ามองอย่างไรรถคันนั้น 

ก็เบรกไม่ทันแน่ๆ

พรบิตานัน้ร่างกายของผมก็เคลือ่นทีไ่ปข้างหน้าอย่างรวดเรว็ แล้วผลกัร่าง

ของอกีฝ่ายให้ห่างออกไป

ไม่ใช่ว่าผมเป็นคนดีหรือพ่อพระมาจากไหน แต่ทุกอย่างท่ีเกิดขึ้น 
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เป็นสัญชาตญาณล้วนๆ

เนือ่งจากตรงนัน้เป็นถนนทีไ่ม่ค่อยมรีถเท่าไรจงึท�าให้รถแต่ละคันขับมา

เร็วมาก ดังนั้นร่างของผมจึงถูกรถพ่วงอัดกระแทกเข้าอย่างจังก่อนจะลอยขึ้น

กลางอากาศแล้วตกลงสู่พื้นดิน

ตอนน้ันผมได้ยินเสียงกระดูกของตัวเองกระแทกกับพ้ืนดังล่ัน ขณะท่ี 

ของเหลวอุ่นๆ ก็ไหลออกมาจากร่างกายราวกับก๊อกแตก

อา เจ็บเป็นบ้า

ผมรูส้กึปวดตามร่างกายชนดิทีว่่าขยับอวัยวะไม่ได้สกัส่วนเสมอืนร่างกาย

ได้กลายเป็นอมัพาตไปแล้วเรยีบร้อย

โชคดีที่ผมไม่ต้องทนความเจ็บปวดนั้นนานมากเพราะหลังจากนั้น 

ผมก็สลบไปอย่างรวดเร็ว

ผมท�าใจเอาไว้อยู ่แล้วว่าสภาพแบบน้ียังไงก็คงต้องตายหรือไม่ 

ก็เป็นอัมพาตตลอดชีวิต ความจริงหากจะต้องเป็นอัมพาตตลอดชีวิตสู้ให้ผม

ตายไปเลยอาจจะดกีว่า อย่างน้อยผมก็ช่วยเด็กผูช้ายคนหนึง่เอาไว้ ฉะนัน้ตอนนี้

คงมีแต้มบุญพอที่จะผ่านขึ้นไปสวรรค์แล้วแน่ๆ

พอคดิแบบนีแ้ล้วก็ใจชืน้ขึน้มานดิหน่อย ผมภาวนาในใจขอให้ชาติต่อไป 

ตัวเองเกิดมาเป็นผู้ชายท่ีหน้าตาดี นิสัยดี และรวย ไม่ต้องขึ้นคานจนอายุ 

สามสบิห้า หน้าตาอปัลกัษณ์แบบท่ีไม่มผีูห้ญิงคนไหนเหลยีวมองเหมอืนชวิีตน้ี

อกี อย่างน้อยถ้ามคีนรกัหรอืได้มคีรอบครวัและเพ่ือนในชวิีตต่อไปจะดมีากๆ

แต่ดูเหมือนชีวิตผมเกิดมาซวยอย่างไร ก็ยังคงซวยต่อไปแม้กระทั่ง 

หลังตายอยู่ดี

ผมไม่รู้ว่าตอนนี้โลกภายนอกกี่โมงหรือวันที่เท่าไรแล้วก็จริง แต่ผมรู้สึก

เหมอืนตวัเองตกอยู่ในความฝันต่างๆ เป็นเวลานานมาก คล้ายกับว่าได้ย้อนภาพ

กลับไปดูตั้งแต่สมัยที่ตัวเองเกิดจนถึงโตอีกครั้ง

และภาพสดุท้ายคือภาพท่ีเดก็คนน้ันร้องไห้และเขย่าตวัของผมท้ังน�า้ตา

เมือ่ตืน่จากความฝันอนัยาวนานนัน้ ผมก็เริม่กลบัมารบัรูค้วามรูส้กึอกีครัง้
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8 เกิดใหม่เป็นไดอารี่

ผ่านทางดวงตาเป็นอย่างแรกเมื่อไฟจากเพดานห้องสาดส่องกระทบลงมาท่ี

ใบหน้า ในขณะทีม่อืของใครบางคนสมัผสัเข้าท่ีร่างกายของผม

เอ๊ะ

ผมเริ่มรู้สึกแล้วล่ะว่ามีอะไรทะแม่งๆ แต่บอกไม่ถูกว่าความรู้สึกนั้น 

คอือะไร ในตอนน้ันมเีพียงความคดิทีว่่าไอ้หมอนีจ่ะจบัลบูตัวผมท�าไมนักหนา

เนี่ย

มือหยาบกร้านแบบผู ้ชายอย่างนี้ไม่ชอบเลยสักนิด ถ้าเป็นไปได้ 

ขอเป็นมือนุ่มๆ คงจะรู้สึกดีกว่านี้

"รับไปสิครับ"

ชายคนหนึ่งเอ่ยขึ้นก่อนจะย่ืนตัวผมให้กับเด็กหนุ่มแปลกหน้าคนหนึ่ง 

ทีน่ัง่ก้มหน้าอยู่ เขาไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึน้มองตอนทีร่บัตวัผมมาจากมอือกีฝ่าย

เลยแม้แต่น้อย...

เอ๊ะ?

เดีย๋วนะ...รบัตวัผมไปงัน้หรอื ผมงนุงงจนเรยีบเรยีงล�าดบัเหตกุารณ์ไม่ถกู 

สรปุว่าผมยังไม่ตาย? อยู่บนสวรรค์? หรอืว่านีเ่ป็นชาติใหม่กันแน่?

ถ้าผมมีชีวิตอยู่ เด็กหนุ่มที่ท่าทางอ่อนแอปวกเปียกแบบน้ีจะรับตัวผม 

ที่หนักตั้งเกือบหกสิบกิโลไปถือได้ยังไง

เรื่องท่ีว่าอยู่บนสวรรค์ผมก็คิดว่าไม่ใช่...ไม่ใช่แน่ๆ สวรรค์คงไม่ได้เล็ก 

และอดึอดัแบบนีห้รอก!

ดังนั้นน่ีคงเป็นชาติใหม่แน่นอน!...แต่ปกติแล้วคนเรารับรู้ความรู้สึก 

และคิดกันได้ตั้งแต่เป็นทารกเลยง้ันหรือ แถมคนท่ีเป็นพ่อดันเป็นเด็กหนุ่ม

ท่าทางอ่อนแอแล้วยังดูมืดมนอีก นี่ไม่ใช่ว่าชาติใหม่ของผมจะมีพ่อแม่ท่ีท้อง

ในวัยเรียนใช่ไหมเนี่ย

เด็กหนุ ่มคนน้ันจับตัวผมเอาไว้แน่นก่อนจะก้มลงมาจ้องแบบท่ี 

ไม่กะพรบิตาสกันิด พอถูกจ้องมากๆ เข้าผมก็ชกัรูส้กึเขนิขึน้มาตงดิๆ จนต้อง

เลี่ยงมองไปทางอื่นแทน

จากนั้นอีกฝ่ายก็เงยหน้าข้ึนแล้วเขียนข้อความบางอย่างลงในกระดาษ
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ที่อยู่บนโต๊ะแล้วยกกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมา

...?

ผมมองเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนด้วยความงุนงง หรอืว่าเดก็คนนีจ้ะเป็นใบ้...?

"ถ้าเราไม่อยากเล่า หมอก็คงบังคับอะไรไม่ได้" เสียงทุ้มต�่าดังข้ึน  

ในขณะทีเ่ดก็หนุ่มก็เม้มปากแน่น "หมออยากให้เราลองด ูถึงจะคดิอะไรไม่ออก

แต่อย่างน้อยควรจะท�าทุกวัน จากนั้นเราค่อยเอามาให้หมอก็ได้"

ฮะ?

ผมรู้สึกเหมือนตัวเองหลุดเข้ามาอยู่ในสถานการณ์แบบต่างโลก แล้วมี

มนุษย์ต่างดาวสองคนก�าลังนั่งสนทนากันว่าจะเฉาะร่างกายผมจากทางซ้าย

หรือทางขวาก่อนดี

ในระหว่างที่ฟังคนสองคนสนทนากัน สติผมก็เริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัว 

มากขึน้ทุกที รูต้วัอกีครัง้ก็ตอนทีถู่กเดก็หนุม่บบีเข้าทีต่วัอย่างแรง ผมพยายาม

ร้องโอ๊ยแล้วส่งสายตาจิกกัดว่า 'ฉันเจ็บนะ!'

แต่กลับไม่มีเสียงร้อง 'โอ๊ย' แม้แต่แอะเดียว แถมปากก็ไม่ขยับด้วย

ทว่าเสียงที่ดังขึ้นกลับเป็นเสียง 'แกร๊บ' แทน

อะไรเนี่ย...?

ฟังดแูล้วเหมอืนเสยีงขย�ากระดาษอย่างไรอย่างนัน้ แถมพอลองพิจารณา 

ดูดีๆ แม้ว่าร่างกายผมจะถูกบีบเอาไว้แน่น แต่กลับไม่มีความรู้สึกเจ็บเลย 

แม้แต่น้อย

หรือว่าเป็นอัมพาต?

พอคดิถึงความเป็นจรงิในข้อนีข้ึ้นมาได้ผมก็เริม่รูส้กึเครยีดข้ึนมา ถ้าเป็น

อมัพาตท้ังตวัชนิดว่าขยับปากไม่ได้เลยก็ฆ่าผมให้ตายๆ ไปจากโลกน้ีเถอะ

ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกหลายอย่าง แต่บอกไม่ได้ว่าแปลกตรงไหน 

จนกระท่ังเด็กหนุ่มมืดมนคนนั้นถือตัวของผมกลับมาท่ีบ้านด้วยมือข้างเดียว

นั่นแหละถึงได้เอะใจอะไรบางอย่างขึ้นมา

หรือบางทีผมอาจจะไม่ใช่มนุษย์...แต่เป็นของหรือตัวอะไรสักอย่าง 

ที่คนสามารถถือไปถือมาได้ด้วยมือข้างเดียว ซ�้าของหรือตัวนั้นยังต้องม ี
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10 เกิดใหม่เป็นไดอารี่

น�้าหนักเบามากๆ ด้วย

ผมลองหวนคิดถึงภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นก่อนหน้านี้พลันรู้สึกขนลุก

อย่างบอกสาเหตุไม่ได้...ความจริงแล้วมันมีความเป็นไปได้อย่างหน่ึงที่ผม 

นึกขึ้นมาได้ แต่ไม่อยากให้มันเป็นจริงเลย ให้ตายเถอะ

นี่ผมกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย...
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หน้าที่ 1
กลั่นแกล้ง

พอเด็กหนุ ่มคนนั้นมาถึงบ้าน เขาก็วางตัวผมไว้บนโต๊ะแล้วหันไป 

หยิบยาที่อยู่ในถุงและจัดของอย่างอื่น

"..."

ผมมองไปรอบๆ บ้านด้วยสายตาว่างเปล่า ดเูหมอืนว่าบ้านหลงันีจ้ะเป็น

บ้านแบบชัน้เดยีว ซ�า้ยังมขีนาดค่อนข้างเลก็และแคบ ดแูล้วน่าอดึอดัไม่น้อย

เลย

ว่าแต่...ท�าไมถึงไม่มีใครอยู่บ้านเลย

ผมไม่รู้หรอกว่าเด็กที่ถือผมมาตลอดทางจนกระท่ังกลับบ้านอายุเท่าไร

กันแน่ แต่ดูจากหน้าตาแล้วผมคิดว่ายังไงก็ไม่เกินสิบหกปี แม้จะมีความ 

เป็นไปได้ว่าพ่อแม่ของอีกฝ่ายอาจจะยังไม่กลับมาที่บ้าน แต่ผมก็ไม่เห็น 

เตยีงอืน่ในบ้านหลงัน้ีอกีแล้ว ดงัน้ันจงึมคีวามเป็นไปได้ว่าเดก็คนน้ีอาจจะอยู่

คนเดียว

แต่พ่อแม่ท่ีไหนจะปล่อยให้เดก็อายุทีไ่ม่ถึงสบิหกอยู่บ้านเพียงล�าพังกัน

อืม...

ระหว่างที่ผมก�าลังเหม่อลอยคิดถึงเรื่องราวความเป็นไปได้ต่างๆ ว่า 

ตนมาอยู่ที่น่ีได้อย่างไรนั้น เด็กหนุ่มก็เดินเข้ามาตรงโต๊ะท่ีวางผมท้ิงเอาไว้ 

แล้วเลือ่นเก้าอีอ้อกมานัง่ จากน้ันก็ดงึตวัผมให้มาอยูร่ะดับสายตาแล้วจ้องอยู่

นานแสนนาน
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12 เกิดใหม่เป็นไดอารี่

ผมไม่ได้ชอบผู ้ชายก็จริง แต่พอถูกจ้องมากๆ เข้าก็รู ้สึกแปลกๆ  

อย่างบอกไม่ถูก ความจริงไม่น่าจะมีใครชอบเวลาถูกคนแปลกหน้าจ้อง 

เหมือนก�าลังแยกส่วนร่างกายแบบนี้หรอก

จากน้ันอีกฝ่ายก็หยิบดินสอข้ึนมาก่อนจะพลิกตัวผมแล้วเท้าคางมอง

อย่างครุ่นคิด

ที่น่าแปลกคือถึงแม้ว่าตัวผมจะถูกพลิกแล้ว แต่ผมกลับมองเห็น 

ใบหน้าอีกฝ่ายได้ชัดเจนเหมือนเดิมเป๊ะ เม่ือมีโอกาสได้สบตากับอีกฝ่ายตรงๆ  

แล้ว ความรู้สึกคุ้นเคยก็แล่นพล่านเข้ามา

ผมเคยเจอเดก็คนน้ีหรอืเปล่านะ ผมคดิไม่ออก คือหน้าอกีฝ่ายคุ้นมากๆ  

คุน้จนผมตดิใจว่าต้องเคยเดนิสวนกันหรอืเคยเผลอไปจ้องหน้าไอ้เด็กคนน้ีแน่ๆ 

ไม่อย่างน้ันจะรูส้กึคุ้นถึงขนาดน้ีได้ยังไง

ผมพยายามเค้นความทรงจ�าท้ังหมดจากในสมองออกมา ถึงแม้ว่า 

ตอนนี้ผมอาจจะไม่มีสมองคิดแล้วก็เถอะ แต่...แต่ผมรู้สึกคุ้นจริงๆ นะ ปกติ 

ผมเป็นคนจ�าหน้าใครไม่ค่อยได้ ถ้าคุ้นถึงขนาดน้ีแสดงว่าอย่างน้อยก็ต้อง 

เคยเจอหรือพูดคุยกันสิ

ผมคิดไม่ออก ในขณะท่ีอีกฝ่ายก็จ้องผมราวกับก�าลังคิดว่าจะช�าแหละ

ส่วนไหนก่อนดีแบบคิดไม่ตก

หลงัจากทีจ้่องหน้ากันนานระดับท่ีว่าถ้าเป็นปลากัดคงท้องไปแล้ว อกีฝ่าย

ก็จรดปลายดินสอแล้วกดอย่างแรงลงบนร่างกายของผม

"..."

โอเค...ผมว่าผมรู้แล้วล่ะว่าตัวเองเป็นอะไร

ความจรงิผมเริม่เอะใจตัง้แต่โดนพลกิแต่ยังจ้องหน้าอกีฝ่ายได้นัน่แหละ 

แสดงว่ามันต้องเป็นของอะไรบางอย่างที่มีหลายชั้นหรือหลายหน้า แต่ผมแค่ 

ไม่อยากท�าใจยอมรบัเท่านัน้แหละ

โดยปกตแิล้วผมเป็นคนทีช่อบอ่านหนงัสอืและตดิตามข่าวสารพอสมควร 

เลยท�าให้รูว่้าช่วงหลงัมานีน้ยิายทีต่วัเอกตายแล้วเกิดใหม่มเียอะมาก ไม่ว่าจะ

เกิดใหม่ไปต่างโลก เกิดใหม่ไปเป็นองค์ชายต่างๆ หน�าซ�้านิยายแนวน้ียังเป็น 
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ที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

ตัดภาพมาที่ผมซึ่งเกิดใหม่เป็นสมุดโง่ๆ เล่มหนึ่ง

เหี้ยอะไรวะเนี่ย

ผมรู ้สึกเหมือนถูกท�าร ้ายทางจิตใจอย่างแสนสาหัส ความซวย 

ไม่เคยเข้าใครออกใครจรงิๆ นัน่แหละ ไม่ว่าจะเป็นตอนท่ีมชีวิีตอยู่หรอืตอนที่

ตายไปแล้วชีวิตก็ยังคงรักษามาตรฐานความซวยเอาไว้ได้อย่างดีเย่ียม ดูสิ

ขนาดมาเกิดใหม่แทนท่ีจะได้เป็นเจ้าชายโลกอืน่หรอืเป็นเศรษฐ ีกลบักลายเป็น

สมุดเฉย...

อย่างน้อยถ้าชีวิตจะซวยบัดซบขนาดนี้ขอเกิดเป็นคนก็ยังดี!

ผมเริ่มคิดหนักว่าตัวเองจะต้องทนอยู่ในสภาพบ้าๆ แบบน้ีไปอีกก่ีปี  

ดจูากสภาพแล้วกระดาษใช้เวลาย่อยสลายหกเดอืน แต่ว่าด้วยความซวยขัน้สดุ 

หน้าปกสมุดดันเป็นพลาสติกแข็งซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหลายร้อยปี

แสดงว่าตอนนีผ้มมอีายุหลายร้อยปีเลยง้ันส ิอายุยืนยาวกว่ามนุษย์ซะด้วย...

แปลว่าผมต้องทนอยู่ในสภาพบ้าๆ นีไ่ปอกีหลายร้อยปีสนิะ

อ๊าก!

ผมกรดีร้องในใจอย่างคลุม้คลัง่เหมอืนคนสตแิตก ภาวนาขอให้ทุกอย่าง 

ท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นแค่ความฝัน ขอให้ผมตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองแอบนอน 

ฟุบหลับอยู่ในออฟฟิศท่ีท�างานแล้วไม่ได้ไปหาลูกค้า ถ้าเรื่องราวท้ังหมด 

เป็นแบบนั้นมันคงดีกว่าตอนนี้เยอะ

ผมกล่อมตวัเองให้หลบั กล่อมซ�า้ไปซ�า้มาจนในท่ีสดุผมก็ผลอ็ยหลบัไป

โดยทีไ่ม่ทนัรูส้กึตวั

แล้วหลังจากนั้นผมก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าในสภาพท่ีเป็น... 'สมุด'  

เหมือนเดิมเป๊ะ

ม่ายยยยยยย!!!

แม่งเอ๊ย ผมได้แต่ครวญครางในใจแต่ออกเสียงไม่ได้ ถึงจะพยายาม 

กรดีร้องดงัขนาดไหนแต่เสยีงก็ไม่ออกจากปากเลย แล้วยงัไง ผมจะต้องอยู่ใน
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ร่างนี้ไปอีกหลายร้อยปีเลยหรือ ชิบหายละ

ผมรู้สึกอยากจะร้องไห้ แต่ก็ไม่มีน�้าตาออกมาสักหยด น่ันสิ สมุดจะ 

ร้องไห้ได้ยังไง ในระหว่างทีผ่มก�าลงักระวนกระวายอยู่น้ัน เด็กหนุ่มก็ลกุข้ึนจากเตียง

อย่างเซื่องซึมแล้วเดินไปอาบน�้า ล้างหน้าก่อนจะวกกลับมาหยิบผมยัดลงใน

กระเป๋านักเรยีน

ผมรูส้กึปลงตกอย่างบอกสาเหตไุม่ได้ ระหว่างทางท่ีอกีฝ่ายไปโรงเรยีนน้ัน

ผมก็ใช้เวลาสงบสตอิารมณ์ก่อนจะเหลอืบมองข้อความทีถู่กเขยีนอยู่บนหน้าแรก

เนือ่งจากว่าเมือ่วานผมก�าลงัอยู่ในสภาวะสติแตกเลยท�าให้ไม่ทันได้สังเกต

ข้อความท่ีอีกฝ่ายเขียน เมื่อมีเวลาแล้วผมก็รีบดูข้อความบนร่างกายตัวเอง 

อย่างรวดเรว็

ข้อความท่ีเขยีนอยู่บนกระดาษนัน้เป็นประโยคสัน้ๆ จนเกือบจะเรยีกได้ว่า

แทบจะกลายเป็นวลหีรอืค�าอยู่แล้ว แต่ว่ามนัมหีลายข้อความทีถู่กเขียนอยู่บน 

หน้าแรก

'ไม่อยากไป'

'เจ็บ'

'เสียใจ'

'อึดอัด'

ท�าไมถึงมีแต่ข้อความแนวลบทั้งนั้นล่ะ

ผมหยุดอ่านข้อความก่อนท่ีจะรูส้กึจติตกไปมากกว่าน้ี ข้อความท่ีถูกเขียน

บนหน้าแรกนั้นมีแต่ความรู้สึกหดหู่และข้อความแนวที่อ่านแล้วรู้สึกอึดอัด  

ขนือ่านต่อมากกว่าน้ีบางทผีมอาจจะรูส้กึหดหูจ่นอยากตายไปเลย

ความสงสัยของผมหยุดลงเม่ือเด็กหนุ่มคนน้ันเอาตัวผมยัดเข้าไปใน 

ลิ้นชักใต้โต๊ะเรียนแบบไม่ปรานี แถมยังยัดไว้จนอยู่ในสุดอีก

หลงัจากน้ันผมก็ได้ยินเสยีงพูดคยุกันในห้องดงัข้ึน ก่อนท่ีจะตามมาด้วย

ความเงียบแล้วเริ่มกลายเป็นเสียงกระซิบแทน
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ข้างนอกกระซิบอะไรกันผมไม่ได้ยินหรอก แต่รู ้แค่ว่าหลังจากนั้น 

โต๊ะก็สัน่สะเทอืนอย่างแรงเหมอืนมอีะไรบางอย่างมาชน ก่อนท่ีโต๊ะจะล้มลงไป

พร้อมๆ กับเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นมาพอดี

"ไอ้ลูกขี้คุก มึงยังกล้ามาโรงเรียนอยู่อีกเหรอวะ" เสียงหัวเราะเยาะน้ัน 

ดงัขึน้ทนัทีท่ีประโยคน้ันเอ่ยจบ ในขณะทีผ่มได้แต่งนุงงกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ 

ลกูขีค้กุ? หมายถึงเดก็หนุ่มคนท่ีเป็นเจ้าของผมน่ะนะ? "ว่าแต่มงึหาหนังสอืเรยีน

เจอยัง"

เดก็หนุม่เงยีบไปนานมาก อกีฝ่ายจงึพูดเยาะเย้ยต่อ "อ่อ กูลมืไปเลยว่า 

มงึเป็นใบ้ แต่ก็สมกับทีม่งึเป็นลกูข้ีค.ุ.."

ผัวะ!

ผมเห็นภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแค่ปลายเท้าก็จริง แต่พอคาดเดาได้ว่า

เด็กหนุ่มคนนั้นเข้าไปชกใบหน้าอีกฝ่าย

"โอ๊ย! ไอ้เวรน่ีมงึกล้าต่อยกูเหรอ!" เสยีงตะโกนดงัขึน้ จากนัน้ผมก็เหน็ว่า

ร่างของเด็กหนุ่มคนน้ันถูกดึงเข้าไป ปลายเท้าลอยเหนือพ้ืนเล็กน้อย ก่อนที ่

จะได้ยินเสียงชกตามมา

ผมไม่รู้หรอกว่าใครกันแน่ท่ีเป็นฝ่ายโดนต่อยหรือเป็นฝ่ายต่อย แต่ถ้า 

เป็นไปได้ขอให้ไอ้หมอนั่นที่เข้ามาหาเรื่องโดนต่อยทีเถอะ

ค�าพูดพวกน้ีผมฟังแล้วยังรู้สึกหงุดหงิดแทนเจ้าตัวเลย ไอ้เรื่องแบบน้ี 

นี่มันไม่ได้เก่ียวกับเด็กหนุ่มคนน้ันเลยไม่ใช่หรือไง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่ีพ่อแม่ 

ติดคุก อีกฝ่ายก็ไม่ได้เป็นคนท�าผิด ส่วนเร่ืองท่ีเป็นใบ้ คนเราก็เลือกเกิดไม่ได ้

เสียหน่อย

หลังจากนั้นเสียงต่อสู ้ก็จบลงแล้วตามมาด้วยเสียงของครูที่ดังขึ้น 

บอกให้ทั้งคู่ตามมาท่ีห้องพักครูด้วยกัน ไม่นานนักห้องก็กลับมาเงียบสงบ 

อีกครั้ง ก่อนจะมีเสียงนินทาที่ดังกว่าเมื่อครู่

"ไอ้กวีดูน่ากลัวเป็นบ้าเลยว่ะ"

เด็กคนนั้นชื่อกวีนี่เอง 

"ไม่เห็นแปลกเลย มันไม่มีพ่อ แถมยังถูกแม่ท�าร้ายตอนเด็กอีก"  
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เสยีงเลก็แหลมดงัข้ึนตามด้วยเสยีงพ่นลมหายใจ "ไม่มพ่ีอแม่สัง่สอนก็เป็นแบบนี ้ 

วันดีคืนดีแม่งอาจจะลุกขึ้นมาฆ่าคนก็ได้"

อะไรเนี่ย

ผมรู้สึกหงุดหงิดมากจนทนฟังไม่ไหวเลยพยายามเมินค�าพูดทั้งหมด 

ตรรกะอะไรของพวกนี้กัน ผมรู้สึกเหมือนตัวเองหลุดเข้ามาอยู่ในโลกที่สาม  

แล้วมคีนตรรกะเพ้ียนๆ เตม็โลกไปหมด เหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ในวันน้ีก็มแีค่พวกมนั

นั่นแหละที่มาหาเรื่องก่อน

ผมพยายามท�าความเข้าใจว่าพวกน้ียังเด็กเลยขาดการคิดว่าอะไรคือ 

สิ่งที่ควรท�าหรือไม่ควรท�า ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รู้สึกชอบใจกับเรื่องนี้เลยก็ตาม

ความจรงิถ้าเกดิกวถูีกแกล้งตอนอยู่ท่ีโรงเรยีน ผมก็ไม่แปลกใจแล้วล่ะว่า

ท�าไมข้อความที่เขียนอยู่บนสมุดเป็นข้อความด้านลบทั้งหมด คนเราถ้าอยู่ใน

สภาพแวดล้อมทีถู่กกลัน่แกล้ง ถูกล้อปมในใจ ถูกเยาะเย้ย แล้วไม่มเีพ่ือนเลย 

สกัคนเดียวจะทนได้มากแค่ไหนกัน

แม้แต่ตัวผมยังตอบไม่ได้เลยว่าตัวเองจะทนได้นานมากที่สุดเท่าไร

เมื่อเรียนจบผมก็ถูกยัดใส่กระเป๋าพากลับมาท่ีบ้านเหมือนเดิม ผมรู้สึก

หดหูกั่บเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในวันน้ีพอสมควร ถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่อยากเมนิเฉย

แล้วแสร้งท�าเหมือนว่าตัวเองไม่ได้เห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ผมอยากช่วย 

เด็กหนุ่มคนนี้ให้พ้นจากสถานการณ์แบบนี้มากกว่า

แต่ว่ายังไงล่ะ...

ความจรงิอนัโหดร้ายคอืผมเป็นสมดุทีท่�าได้แค่นอนนิง่แล้วปล่อยให้คน

หยิบไปหยิบมา จะขยับร่างกายของตัวเองหรือเปิดปากพูดก็ไม่ได้ ลองคิด 

เพียงแค่ว่าถ้าขยับร่างกายไม่ได้ พูดไม่ได้ จะขอความช่วยเหลอืหรือช่วยใครสักคน 

นี่มันเป็นเรื่องยากเกินไปแล้ว! แค่เอาตัวเองให้รอดยังล�าบากเลย

ผมคดิไม่ตกตลอดทัง้วันแม้กระท่ังตลอดทางกลบับ้าน ใช้เวลาส่วนใหญ่

ไปกับการคิด แต่แล้วผมก็ไม่สามารถคิดหาวิธีช่วยใดๆ ได้เลย

เรือ่งจะไปช่วยเองนีเ่ลกิคดิไปได้เลย ดงันัน้ทางเลอืกท่ีมอียู่จงึเหลอืเพียงแค่
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ให้คนอืน่ช่วยเท่านัน้ แต่จะขอความช่วยเหลอืจากคนอืน่ยังไง...

"..."

ผมคิดจนรู ้สึกไม่อยากคิดอะไรอีกต่อไป เพราะความจริงแล้วน้ัน 

ไม่ว่าจะลองคิดยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้แบบเห็นๆ

ความคดิทัง้หมดของผมหยุดลงเมือ่ตัวของผมถกูดึงออกมาจากกระเป๋า

ก่อนที่กวีจะเริ่มหยิบดินสอขึ้นมาแล้วเขียนข้อความ

'ฉัน...'

หลงัจากทีอ่กีฝ่ายเขียนออกมาได้แค่น้ี กวก็ีหยุดมอืท่ีก�าลงัเขยีนข้อความ

ไปครูใ่หญ่ก่อนจะเขียนต่อ

'...ไม่เข้าใจว่าท�าไมคนเราถึงมีชีวิตอยู่บนโลกนี้'

"..."

ผมมองข้อความที่ถูกเขียนบนสมุดแล้วไม่แน่ใจว่าข้อความน้ันต้องการ 

ค�าตอบแนวไหน ระหว่างแนวปรัชญา วิทยาศาสตร์ หรือว่าความจริงแล้ว 

แค่ต้องการบ่นกับตวัเองเฉยๆ ว่าไม่อยากมชีวีติอยู่แล้ว แต่เพราะไม่อยากเขยีน

ค�านัน้ตรงๆ เลยเลีย่งใช้ค�าอืน่แทน

'ฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยว่ามนุษย์เกิดมาเพื่ออะไร...'

'โดยเฉพาะขยะอย่างพวกมัน'

เดี๋ยวๆ

ประโยคก่อนหน้านี้ท�าผมคล้อยตามและรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยเขาไปแล้ว

เรียบร้อย แถมพร้อมคิดแผนจะไปแก้แค้นอีกฝ่ายให้เลยอีกต่างหาก แต ่

ประโยคถัดมานีอ่ะไรกัน ผมรูส้กึต้ังสตไิม่ทัน ก่อนจะมองข้อความท่ีถูกเขยีนต่อ
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ลงมาอย่างรวดเรว็

'แต่น่าแปลกท่ีพวกมันท�าร้ายคนอื่นแต่ก็ยังมีคนสนับสนุน ในขณะท่ี

ฉัน...'

'...'

'...หรือว่าความจริงแล้วเป็นฉันต่างหากที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่?'

ผมอ่านข้อความในสมุดนี้แล้วรู ้สึกหดหู่แปลกๆ จนต้องพยายาม 

เลีย่งท่ีจะไม่อ่านข้อความบนน้ัน ความจรงิแล้วการท่ีกวีเป็นพวกไม่ค่อยยอมใคร 

ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี แต่ว่าในสภาพแวดล้อมแบบน้ีย่ิงตอบโต้ไปก็ย่ิงเจ็บหนัก  

ยิ่งนิ่งเฉย อีกฝ่ายก็ยิ่งได้ใจ

หลังจากที่เห็นเหตุการณ์ในวันนี้ ผมก็เริ่มคิดหนักถึงความเป็นไปได้ 

บางอย่าง

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญจริงหรือ...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160623112.html
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