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คำ�นำ�

หากย้อนเวลาได้...

หลายคนคงเคยมสีกัครัง้หน่ึงในชวิีตทีเ่กิดความคดิขึน้มาว่าถ้าย้อนเวลากลบัไป

ในอดีตได้ก็คงจะดี บางคนอยากย้อนไปดื่มดำ่ากับความสุขในตอนนั้นอีกครั้ง บางคน

อยากกลบัไปหาคำาตอบทียั่งคงตดิค้างอยู่ในใจตลอดมา และบางคนก็อยากย้อนกลบัไป 

เพื่อแก้ไขบางสิ่งบางอย่างที่พลาดไป

เหมอืนกับ 'บทกวี' ในวัยสามสบิปีผูโ้ดดเดีย่ว อดตีท่ีผ่านมาของเขาเป็นแต่ละวัน 

ที่หมดไปอย่างไม่คุ้มค่าเอาเสียเลย เขาอยู่ตัวคนเดียว ไม่มีครอบครัว ไม่มีคนรัก ไม่มี

กระทั่งเพ่ือน น่าเสียดายที่เขาไม่เคยเร่ิมต้นทำาความรู้จักกับใคร ผลลัพธ์คือเขาต้อง 

ใช้ชีวิตลำาพังแบบนี้เสมอมา และจะไม่มีวันได้ทำาความรู้จักกับเธอคนนั้นที่เป็นรักแรก 

เธอคนท่ีกำาลังจะแต่งงานกับผู้ชายคนหน่ึง สิ่งท่ีเสียใจท่ีสุดก็คือเขาไม่มีแม้แต่โอกาส

ที่จะได้เป็นหนึ่งในตัวเลือก เพราะเธอไม่เคยรู้ด้วยซำ้าว่าเขามีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้

หากย้อนเวลากลับไปได้ บทกวีก็จะเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้โอกาส 

ตวัเองได้พูดคยุกับรกัแรกของเขา แล้วคณุล่ะคะ...หากย้อนเวลาได้จรงิ สิง่ทีค่ณุอยาก

แก้ไขคืออะไร

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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( Rrrr - - Rrrr - - )

เสียงนาฬิกาปลุกจากโทรศัพท์มือถือลูกรักแผดเสียงดังลั่นห้อง และนั่น

เป็นเสียงเดียวที่ฉุดผมให้ฝืนลืมตาขึ้นมาในตอนเช้าเฉกเช่นทุกวัน  

ทว่าวันนี้พิเศษกว่าวันไหนๆ ตรงที่ไม่ต้องรีบลุกออกจากเตียง ล้างหน้า

แปรงฟันเพ่ือว่ิงออกไปเบยีดเสยีดยัดเยียดกบัผูค้นบนรถไฟฟ้า วนัน้ีวันอาทิตย์ 

ผมไม่ต้องท�างาน สายได้ แต่ไม่ควรนอนต่อแล้ว

มีที่หนึ่งที่ต้องไป และคนส�าคัญของผมก�าลังรออยู่

แต่เห็นทสีิง่ทีส่�าคญักว่าในตอนน้ีอาจเป็นการจ่ายค่าห้อง ซึง่ป้าเจ้าของหอ 

ได้ท�าการสอดบิลที่ระบุชื่อผมเอาไว้ตรงใต้ประตู

'บทกว ีห้อง 311'

ทั้งหอมีอยู่บทกวีเดียว ชื่อจริงของผมมีรากศัพท์มาจากค�าว่ากวิ (กะ-วิ) 

ซึ่งเป็นชื่อเล่นที่มีความหมายเหมือนกัน

ไม่รู้หรอกว่าตอนคลอดแม่ได้แรงบันดาลใจในการตั้งชื่อมาจากไหน 

แถมเมื่อก่อนเพ่ือนเฮงซวยยังชอบล้อเรื่องชื่อเล่นอันแปลกประหลาดนี้ 

อยู่เป็นประจ�า แต่ตลกดีที่ผมกลับไม่นึกอยากเปลี่ยนมันเลยสักครั้ง แหงล่ะ  

แม่งอยู่กับผมมาตั้งสามสิบปี

INTRODUCTION
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บทกวีของปีแสง6

ผูช้ายอายุสามสบิต้องมอีะไรบ้าง คณุจะเห็นค�าถามน้ีบ่อยๆ ตามเวบ็บอร์ด 

สังคมออนไลน์ กับคนอื่นผมไม่รู้นะ แต่ขอยึดชีวิตของตัวเองเป็นหลักแล้วกัน 

หนึ่ง ผมยังโสดอยู่ 

และสอง ผมไม่มีเหี้ยอะไรท่ีมากพอจะสร้างครอบครัวกับใครได้ใน 

เร็ววันนี้แน่ๆ

ตอนนีเ้อาปัจจบุนัให้รอดก่อนดกีว่า เริม่จากอาบน�า้แปรงฟันให้เรยีบร้อย

ก่อนย�า่เท้าออกไปหน้าเซเว่น ซ้ือฟุตลองชสีกับซาลาเปาหมแูดงมาแดกประทัง

ความหวิ ใกล้ๆ มร้ีานข้าวมนัไก่เจ้าดงัเปิดอยู่ ซึง่ผมก็ไม่เคยพลาดสัง่แบบพิเศษ

ใส่กล่องกลับมากินที่ห้องเหมือนอย่างเคย ทีนี้ก็รอวนไป

ตืน่สบิโมงเช้าก็จรงิ แต่ทีท่ีต้่องไปน่ะมกี�าหนดการปาไปโน่น…หกโมงเย็น  

จริงๆ ก็ไม่รู้จะรีบตื่นหาพ่อง!

สี่โมงเย็นผมเปิดตู้เสื้อผ้า หยิบชุดสูทสีเทาที่เพิ่งเช่ามาเมื่อสองวันก่อน

ขึ้นมาสวม จากนั้นก็ตรวจดูความเรียบร้อยของใบหน้าและทรงผม

"หล่อฉิบหาย..." ชมตัวเองเสร็จอย่าได้รอช้า คว้ากระเป๋าสตางค์ใบเก่า

กับมือถือเครื่องเน่าออกจากห้องทันที

ผมมีแพลนต้องไปหาคนส�าคัญที่โรงแรมหรูแห่งหน่ึง แต่ก่อนจะไปถึง

ตรงนั้นยังมีดอกไม้ที่ผมต้องเตรียมไปให้เธออีกด้วย

บอกตามตรงผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องร้านดอกไม้สักเท่าไหร่ เลยจ�าต้อง

พึ่งพา Google เหมือนทุกครั้ง ละแวกหอพักมีร้านดอกไม้ห่างจากตรงนี้ไปอีก

ประมาณหน่ึงกิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าซอย ก็จะเห็นร้านอยู่ตรงมุมสุดทางฝั่ง 

ขวามือ

Google Maps มันบอกแบบนั้น สองเท้าจึงเริ่มย่างออกไปตามฟุตปาธ

โดยไม่รีรอ ถึงแม้จะไม่มีก�าหนดการของงานชัดเจนนัก ทว่าผมก็ต้องไปให้ทัน

งานส�าคญัทีปั่กหมดุเอาไว้ในใจอยู่ด ีนบัจากจดุท่ีอยู่ ผมต้องน่ังรถไฟฟ้าต่อไป

ประมาณหกสถานี จากนั้นก็ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปยังโรงแรมอีกต่อ

ช่างเหอะ เรื่องนั้นค่อยว่ากันอีกที คิดว่าตอนนี้ผมควรหันมาโฟกัสกับ 

ร้านขายดอกไม้ซะก่อน
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"ตรงไปอีกสามร้อยเมตร" สายตาจ้องมองแผนท่ีในมือถือพลางพึมพ�า

ออกมาอย่างตื่นเต้น อีกนิดเดียว ร้าน Sweet Garden ที่เฝ้าตามหาคงรออยู่

ข้างหน้า

ในเพจรีวิวบอกเอาไว้ว่าร้านไหนก็จัดช่อดอกไม้ไม่สวยเท่าร้านน้ี  

แถมราคายังน่ารักน่าเอ็นดูเหมาะกับคนกระเป๋าแฟบเช่นผมเป็นที่สุด

"อีกห้าสิบเมตร...อีกสิบเมตร...ตรงไป..."

หน้าจอมือถือแจ้งเตือนว่าผมมาถึงจุดหมายแล้ว ไหนวะ! 

ได้แต่หมุนตัวไปมาพลางกวาดสายตามองดูบรรยากาศรายรอบ  

ก่อนเสี้ยวหนึ่งจะสังเกตเห็นป้ายสีขาวตระหง่านอยู่เหนือหัว 'Sweet Garden' 

ในที่สุดก็มาถึงจนได้ ทว่า...

'ร้านปิดหนึ่งวัน

เจ้าของและลูกน้องลาไปดู Avengers ภาค 6

งดลูกค้าสปอยล์ทุกกรณี!!'

เหี้ยไรวะเนี่ย!!

อเวนเจอร์สก็เข้าใจมาเข้าฉายช่วงนี้อีกนะ

ตายๆ ต้องเสียเวลาหาร้านใหม่อีกเหรอวะ หรือจะไม่เอาดอกไม  ้

ไปให้เขาด ีไม่ได้ด!ิ ตอนนีค้ดิว่าตวัเองใกล้บ้าเตม็ทีเพราะมวัแต่ชัง่ใจว่าจะเลอืก 

ทางไหนระหว่าง หน่ึง ไม่เสียเวลาไปหาร้านใหม่ หรือสอง ยอมไปไม่ทัน 

งานส�าคัญของเธอ 

และในวินาทท่ีีก�าลงัเผชญิหน้ากับวกิฤต โฟกัสสายตาก็ดนัไปสบเข้ากับ

ป้ายไม้ตัวอักษรเลือนรางซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม มันเป็นคูหาเก่าๆ ที่เหมือนจะ

รกร้างเต็มที แต่ในเมื่อด้านหน้าเขียนเอาไว้ว่าเป็นร้านดอกไม้ผมจึงไม่ลังเล 

ลองเดินเข้าไปก่อน

กรุ๊ง~ กริ๊ง~

ประตูไม้เน่าๆ ถูกผลักไปกระทบกับกระดิ่งซึ่งแขวนอยู่เหนือประตู  
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บทกวีของปีแสง8

ผมเดาว่าที่นี่ต้องเป็นบ้านร้างที่ผีดุที่สุดในกรุงเทพฯ แน่นอนเพราะแค่ย่างเท้า

เข้าไป จมูกก็สัมผัสได้แต่กลิ่นอับชื้นของไม้และหนังสือเก่า แม้รายรอบจะ 

เต็มไปด้วยดอกไม้และของที่ระลึกมากมายก็ตาม

คือกลิ่นแม่งยังหอมสู้ความโบราณของเครื่องใช้ในร้านไม่ได้จริงๆ

"สวัสดคีรบั" เสยีงแหบแห้งของชายมอีายุคนหน่ึงทักขึน้ ผมหันไปมองเขา 

ซึ่งยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์ไม้ตัวเก่าครู่หน่ึง ส�ารวจการแต่งกายของคนตรงหน้า 

ตาไม่กะพริบ อายุอานามก็น่าจะห้าสิบกว่าๆ แล้ว ไม่เข้าใจ จะใส่เส้ือลาย 

สปันจ์บ็อบกระชากอายุท�าไมกัน

"ไม่ทราบว่าพ่อหนุ่มต้องการให้ช่วยอะไรมั้ย" เขาเอ่ยแทรก ปลุกผม 

จากภวังค์ให้กลับมาที่ปัจจุบันอีกครั้ง

"เอ่อ...พอดผีมอยากได้ดอกกุหลาบสขีาวสกัช่อน่ะครบั ทางร้านพอจะมี

มั้ย"

"ดอกกุหลาบขาวเหรอ มี อยากได้ช่อเล็กหรือใหญ่ล่ะ"

"กลางๆ ครับ"

"กลางนี่กี่ดอก" กวนตีนป่ะเนี่ยลุง ไม่อยากเถียงกับคนแก่หรอกนะ

"ปกติลุงมีขนาดไหนยังไงบ้างครับ ผมเองก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์"

"ซื้อไปให้ใครล่ะ แฟน...เพื่อน หรือญาติผู้ใหญ่"

"ผมเอาไปให้เพ่ือนของเพ่ือนของเพ่ือนอกีทีนึงครบั เธอก�าลงัจะแต่งงาน 

ทีส่�าคญัเลยก็คอืเธอไม่เคยรูจ้กัผมด้วยซ�า้" พูดแล้วก็อยากล้มตัวลงร้องไห้งอแง

กับพื้น ให้สาสมกับความเศร้าที่ก�าลังเผชิญอยู่

และใช่ วันส�าคัญที่ว่าคืองานแต่งของผู ้หญิงท่ีผมแอบชอบต้ังแต ่

สมัยเรียนมหา'ลัย แต่ตัวเองเสือกใจกากไม่มีความกล้าพอจะเข้าไปทักเขา  

รู้ตัวอีกทีเธอก็ประกาศแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นแล้ว

ด้วยความท่ีไม่ได้รู้จักกับเจ้าสาวในวันน้ีเป็นการส่วนตัว ผมเลยอาศัย

สายสัมพันธ์ของเพื่อนห่างๆ ให้คอยช่วยเหลือ 

คิดดูดิ จะไปแสดงความยินดีกับเขาแต่การ์ดเชิญยังไม่ได้รับเลย ผม 

ก็ไม่ได้กะไปแดกฟรีอะไรในงานด้วย ตั้งใจแค่ว่าน่ีอาจเป็นครั้งสุดท้ายท่ีเรา 
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จะได้เจอกัน ใจมันเลยอยากถือโอกาสมองเธออยู่ห่างๆ เป็นการบอกลา

"ชีวิตคนเรามันก็เศร้าอย่างนี้แหละ" ไม่รู้ว่าเผลอจมจ่อมอยู่กับความคิด

ฟุ้งซ่านในหัวนานแค่ไหน ทว่าเมื่อได้ยินเสียงของลุงเจ้าของร้าน ผมก็ได้สต ิ

เงยหน้าขึ้นมาสบตากับเขา

"ปลงแล้วลุง มีสมหวังก็ต้องรู้จักผิดหวังแหละ"

"แล้วไม่คิดเหรอว่าจริงๆ ปัจจุบันที่เป็นอยู่อาจไม่ถูกต้อง" ผมขมวดคิ้ว 

งุนงงกับประโยคสุดจะอินดี้ของแก

"หมายความว่าไงครับ"

"ความจริงคนท่ีคุณชอบอาจจะเหมาะสมกับใครอีกคนที่ไม่ใช่เจ้าบ่าว

ก็ได้นะ"

"ผมเคยคิดแบบนั้น แต่มันก็ดูจะเลวไปหน่อย"

ไอ้เจ้าบ่าวของงานผมรู ้จักแค่ผิวเผินเพราะเรียนมหา'ลัยเดียวกัน 

เมื่อหลายปีก่อน เป็นคนดังทีเดียวเพราะหน้าตาดี แต่นิสัยนี่ดิที่สุดจะบรรยาย 

ทั้งเจ้าชู้และเอาแต่ใจ มั่นหน้าว่าตัวเองเป็นคนดังจนใครๆ ก็อยากเดินเข้าไป

ท�าความรู้จัก ผมพูดตรงนี้เลยนะ 

มันจริงว่ะ! โลกไม่ยุติธรรมโคตรๆ

แถมล่าสุดผมก็เพ่ิงเห็นว่ามันแอบควงผู้หญิงคนอื่นเดินช็อปปิ้งที่ห้าง 

อยู่เลย คนแบบนี้เหรอที่จะไปเป็นสามีของคนที่ผมชอบ

"น่ีดอกไม้ของคุณ" ช่อดอกกุหลาบสีขาวถูกยื่นมาตรงหน้า ดูเหมือน 

มันจะเป็นสิ่งปลอบใจได้ดีทีเดียว

"ขอบคุณครับ ลุงห่อได้น่ารักมาก"

กระดาษห่อสขีาวเรยีบๆ ดเูข้ากันดกัีบดอกไม้ทีถู่กมดัช่อเอาไว้ประมาณ

เก้าดอก ลุงไม่ได้ใส่ดอกไม้ชนิดอ่ืนแซมลงไปเหมือนร้านอื่นๆ ท่ีเคยเห็น แต ่

เป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน 

"เปลี่ยนค�าชมเป็นเงินดีกว่า"

"โธ่ลุง" ตลกหน้าแกเหมือนกัน "เท่าไหร่ครับ"

"สามร้อย"
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บทกวีของปีแสง10

"ท�าไมถูกจังอ่ะ"

"งั้นขึ้นราคาเป็นสี่ร้อย"

"สามร้อยดีแล้วแหละลุง ราคาน่าคบหา" อย่าให้แกได้เปลี่ยนใจ รีบ 

ควักเงินจากกระเป๋าสตางค์ออกมาจ่ายอย่างเร็วรี่  

มอืท่ีเหีย่วย่นตามกาลเวลารบัธนบตัรมลูค่าหนึง่ร้อยบาทสามใบไปด้วย

รอยยิ้ม

"คุณเป็นลูกค้าคนแรกในรอบหลายปีเลยนะ"

"โหหห ขนาดนั้นเลยเหรอครับ"

"ร้านใหญ่อยู่ฝั่งตรงข้าม ใครๆ ก็อยากซื้อที่นั่น"

"แล้วลุงอยู่ได้ยังไงเนี่ย"

"อ๋อ พอดีรวย อันนี้แค่งานอดิเรก ขาดทุนลุงก็ไม่เครียดหรอก" น่ีสินะ 

วิถีคนรวยที่แท้ทรู หันกลับมาดูตัวเอง อายุสามสิบ บ้านก็ไม่มีต้องเช่าหอพัก

อยู่ รถเคยผ่อนปีแรกๆ แต่ดนัไม่รอดโดนยึดไปอกี ปัจจบุนัท�างานเป็น Subtitler 

หรือที่หลายคนรู้จักกันดีว่านักแปลซับไตเติ้ลนั่นแหละ

จุดเริ่มต้นมันไม่ได้ซับซ้อนนัก แรกเริ่มเดิมทีผมเป็นพวกแอบแปลเถื่อน

เพ่ือหาประสบการณ์และสนองนีด้ให้กับแฟนคลบัซรีีส์่ต่างประเทศอยู่หลายปี 

ใครจะนึกว่าวันหน่ึงกลับโชคดีมีคนเห็นความสามารถเข้า เลยย่ืนข้อเสนอ 

ในการท�างานอย่างถูกต้องและเป็นกิจจะลักษณะยิ่งขึ้น

ไม่ใช่แค่ซีรี่ส์ แต่หนังที่เข้าฉายในโรงผมก็ท�าด้วย เพียงแต่ไม่เคยได้จับ

หนังฟอร์มยักษ์สักคร้ังเน่ืองจากบารมีไม่ถึง งานส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาเลยเป็น 

หนังอินดี้เล็กๆ ที่ค่อนข้างตรงกับรสนิยมการดูของผมมากกว่า

โอเค ลืมเรื่องงานไปก่อนเถอะ ประสาทจะแดกพอแล้ว

"อันนี้เป็นของขวัญที่อยากมอบให้กับลูกค้าคนแรกในรอบหลายปี" 

"โห ให้เลยเหรอครับ" ที่ตกใจก็คือหลังซื้อดอกไม้และจ่ายเงินเสร็จ ผม 

ยังได้รับลูกแก้วดนตรีมาเป็นของแถมอีกด้วย ดูยังไงก็ต้องแพงกว่าเงินท่ี 

เพิ่งจ่ายไปแน่ๆ

"ให้"
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"ผมรบัไม่ได้หรอก ออกจะสวยขนาดนี ้ผมไม่อยากเอาเปรยีบลงุ" ลกูแก้ว 

กลมๆ ขนาดพอดีมือปรากฏอยู่ตรงหน้า มันประกอบด้วยส่วนของเหลวสีใส 

ทีม่กีลติเตอร์ลอยวนอยู่ภายใน กับอกีส่วนก็คอืตุก๊ตาผูห้ญิงซึง่สวมชดุเจ้าสาว

สีขาวแต่กลับไม่มีเจ้าบ่าวอยู่เคียงข้าง มันเลยค่อนข้างแปลกๆ

"มันสมควรเป็นของคุณ รับไปเถอะ"

"แต่..."

"ไม่ต้องแต่แล้ว ให้ก็คือให้"

"ขอบคณุครบั" ว่าแล้วก็ไม่ลมืยกมอืไหว้ตาม ก่อนเอ่ยลาเป็นครัง้สดุท้าย 

"งั้นผมไปก่อนนะครับ" ถึงเวลาต้องไปซะที และคงอีกนานเลยกว่าจะมีโอกาส

ได้มาที่นี่อีก 

ทว่าวินาทีที่ก�าลังเปิดประตูออกไปด้านนอก เสียงของแกก็ฉุดให้ผม 

ต้องชะงักเท้าโดยอัตโนมัติ

"พ่อหนุ่ม ลุงขอถามอะไรสักค�าถามได้มั้ย"

"ครับ"

"ถ้ามีโอกาสย้อนเวลากลับไปได้ อยากกลับไปแก้ไขอะไรมากที่สุด"

"ผมเหรอ..."

"..."

"ผมอยากกลับไปเรียนมหา'ลัยอีกครั้ง และรวบรวมความกล้า

เข้าไปท�าความรู้จักกับเธอ"

ถ้าได้ท�าแบบนั้นก็คงไม่เสียใจเหมือนทุกวันนี้
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1
อยู่ในสภาวะงุนงงเต็มที

นานมาแล้วทีผ่มไม่ได้สมัผสับรรยากาศของงานแต่งงาน ครัง้ล่าสดุทีไ่ป

ก็เมื่อสองปีก่อนในงานของเพื่อนร่วมคณะ แต่วันนี้ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2572 

จะเป็นวันที่ผมต้องจดจ�าไปตลอดชีวิต

เอาจริงๆ ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเวลาจะเดินเร็วขนาดนี้ สิบกว่าปีแล้ว

ที่ผมได้พบใครคนหน่ึง เราเจอกันคร้ังแรกในงานเปิดโลกกิจกรรม ท่ามกลาง

นกัศกึษาหลากหลายคณะทีอ่ดัแน่นกันอยู่ในพ้ืนทีก่ว้าง เธอ...กลบัเป็นคนเดยีว

ที่โดดเด่นที่สุด

ไม่ใช่เพราะเธอสวยกว่าใครเพ่ือน หรือเป็นคนดังเหมือนนักแสดง 

ในวงการหลายคนที่เรียนมหา'ลัยนี้ แต่เพราะความใจดี รอยย้ิมแสนสดใส  

กับเสียงหัวเราะที่เป็นธรรมชาตินี่แหละที่ท�าให้ผมตกหลุมรักตั้งแต่แรกเจอ 

คดิแล้วก็อยากร้องไห้ อกีไม่นานจนิตนาการเพ้อฝันของผมคงต้องจบลง

เพียงเท่านี้

เธอก�าลังจะสร้างครอบครัวกับใครคนหน่ึงแล้ว แต่งงานกับผู้ชาย 

หล่อรวยที่ไม่เคยรักเธอเลย 

มันเศร้าเหมือนกันที่ผมดันบังเอิญไปเห็นเขาควงผู้หญิงคนอื่นก่อน 

วันแต่งงานเพียงหนึง่วนั ไอ้เหีย้นัน่ไม่เคยหยุดอยู่ท่ีใครหรอก เคยเป็นยังไงก็ยัง

เป็นแบบนั้นตั้งแต่เรียนมหา'ลัย 

ไอ้คนไม่มีพัฒนาการ!
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แล้วถามว่าท�าไมผมถึงรู ้น่ะเหรอ ก็เมื่อหลายปีก่อนเราเคยเรียน 

ที่เดียวกันไง

"เชิญลงชือ่ตรงน้ีได้เลยนะคะ" ก่นด่ากับอดตีท่ีผ่านมาได้ไม่นานผมก็ลมื

ไปซะสนิทว่าตัวเองมายืนอยู่หน้างานแล้ว 

ห้องบอลรูมของโรงแรมหรูประดับประดาไปด้วยดอกไม้สีขาว ไหนจะ

โคมไฟระย้า โต๊ะและเก้าอ้ีซึ่งถูกจัดวางอย่างพิถีพิถัน การตกแต่งท่ีเห็นอยู่น้ี 

คงใช้เงินไปไม่น้อยเลย

แน่นอนว่าถึงแม้ประตูจะยังคงเปิดค้างไว้เพ่ือให้แขกเหรื่อสามารถ 

เดินเข้าออกได้อย่างสะดวก แต่เอาเข้าจริงผมกลับไม่มีความกล้าพอจะก้าว

เข้าไปภายในอย่างใจคิด นอกจากสอดส่ายสายตามองหาคนส�าคัญ 

ปกตบ่ิาวสาวจะต้องออกมายืนต้อนรบัแขกท่ีเดนิทางมาแสดงความยินดี

ด้านนอก ทว่าตอนน้ีเธอกับเจ้าบ่าวคงก�าลังพูดคุยกับผู้ใหญ่คนส�าคัญอยู่ 

เลยออกมาไม่ได้

แต่ถึงอย่างนั้น ผมก็ยังมองเห็นเธอได้ชัดเจน

ยังสวยเหมือนเดิมเลย เหมือนเมื่อสิบปีก่อน...

'แพรไหม' อยู่ในชดุสขีาวเรยีบหร ูทรงผมด้านหลงัเกล้ามวย ปล่อยส่วนหน้า 

ซึง่ดดัลอนเลก็น้อยลงมาเพ่ือเพ่ิมความอ่อนหวาน เจ้าตวัไม่ได้แต่งหน้าหนาเตอะ  

หรือจริงๆ แล้วหนาแต่ผมมองเห็นไม่ชัดกันแน่ แต่สรุปก็คือเธอสวย สวยที่สุด

ในทุกจักรวาล แต่ไม่เข้าใจว่าท�าไมถึงได้หลงรักผู้ชายประสาทแดกอย่างน้ัน 

ได้

"เซ็นชื่อตรงนี้ได้เลยค่ะ" เสียงใสกังวานของผู้หญิงคนหน่ึงฉุดผมต่ืน 

จากภวังค์อีกครั้ง

ช่วงนี้เป็นบ้า เผลอตกหลุมภวังค์และจินตนาการบ่อยฉิบหาย

"เอ่อ..." จู่ๆ  ก็ข้ีขลาดข้ึนมาซะงัน้ "ผมขอรอเพ่ือนก่อนนะครบั" ให้ค�าตอบ

สาวสวยท่ีน่ังเฝ้าโต๊ะลงชื่อเสร็จ ผมก็เดินผละออกมาเล็กน้อยเพ่ือเฝ้ามอง 

คนด้านในอยู่ห่างๆ จะให้เข้าไปทักเขา เจ้าตัวก็คงไม่รู้ด้วยซ�้าว่าผมเป็นใคร  

มคีวามส�าคญักบัเขามัย้ หรอืแค่จะมาหลอกแดกอาหารสดุหรเูพียงอย่างเดียว
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เมื่อคิดมาถึงตรงนี้ก็อดก้มมองสารรูปตัวเองไม่ได้

การมอียู่ของผมไม่ว่าจะมหีรอืไม่มส่ีวนร่วมกับงานมนัก็คงมค่ีาเท่ากันหมด  

เพราะสิง่ส�าคญัท่ีสดุคงเป็นจดุประสงค์ของการมางานแต่งเธอในวันน้ี ซึง่ก็คอื

การตัดใจและบอกลาเป็นครั้งสุดท้าย

โอเค คดิว่ามนัคงถึงเวลาแล้ว ซนีดราม่าเริม่ด�าเนินหลงัผมจดจ้องใบหน้า

หวานของเจ้าสาวจากระยะไกล จดจ�ารอยย้ิม เสยีงหัวเราะ และความอ่อนหวาน  

ขอบคุณที่วันนั้นเดินเข้ามาพูดกับผม แม้เป็นเพียงประโยคสั้นๆ แต่นั่นได ้

กลายเป็นความรักที่แสนยาวนานของผู้ชายคนหนึ่งไปแล้ว

หวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่ ไม่ว่าผมจะมีตัวตนในฐานะไหนของคุณ

ก็ตาม ส่วนไอ้เจ้าบ่าว ถ้ามันยังเจ้าชู้ ผมจะหาโอกาสจัดการมันเงียบๆ

ลาก่อน...

พร�่าพรรณนาในใจจบผมก็หมุนตัวเดินออกจากโรงแรมด้วยความรู้สึก

เคว้งคว้างสดุขดี ขนาดกลบัมาถึงห้องยังไม่มแีรงแม้กระท่ังถอดสทูเช่าออกจาก

ตัว

ท�าได้แค่โยนกุหลาบกับลูกแก้วดนตรีที่ได้รับมาลงบนเตียง จากน้ันก็ 

โถมกายตามไป เพื่อพาตัวเองเข้าสู่ความฝันอันหวานชื่นที่ชีวิตจริงไม่สามารถ

มีได้

ในฝันผมได้ยินเสยีงดนตรจีากลกูแก้ว ผมมองเห็นไหม เธอยืนอยู่ตรงน้ัน 

ฉีกยิ้มให้ผมก่อนเดินจากไป...

♡

( Rrrr - - Rrrr - - )

เสยีงนาฬิกาปลกุจากโทรศัพท์ส่งสญัญาณเตือนให้ผมเริม่ต้นเช้าวนัใหม่

ด้วยความสดชื่น เออ สดชื่นสัดๆ เลยว่ะ แม่ง...แทบไม่อยากลุกจากเตียงแต่ก็

ต้องลุกเพราะวันน้ีต้องเข้าออฟฟิศ ก่อนหน้าน้ีหัวหน้าได้โยนงานหนักหน่วง 
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เอาไว้ให้ชิ้นหนึ่ง ถึงจะอิดออดยังไง ผมก็ต้องรีบกลับไปเคลียร์ให้เสร็จอยู่ดี

หนังอนิดีเ้รือ่งใหม่ซึง่มกี�าหนดเข้าฉายในอกีสองเดอืนข้างหน้า ด้วยความท่ี 

เป็นแนวย้อนยุคและใช้ศัพท์แสงโคตรประหลาด เลยไม่มีนักแปลคนไหน 

เสนอตวัอยากท�าเท่าไหร่ หวัหน้าเลยส่งย้ิมพิมพ์ใจพร้อมกับโยนภาระมาให้ผม

แบกไว้ทั้งหมด

เขาบอกว่าถ้าท�างานนี้เสร็จจะมีโบนัสให้ เป็นบัตรเท่ียวสวนสัตว์ฟร ี

หนึ่งใบ

สดั! คนอายุสามสบิสามารถแสวงหาความสนุทรย์ีในทีแ่บบนีไ้ด้ด้วยเหรอ  

จะให้ไปคุยกับฮิปโปก็ใช่เรื่อง

คิดๆ แล้วก็เศร้าเลยสะบัดไล่ความคิดฟุ้งซ่านออกจากหัว ก้าวขาลง 

จากเตยีงด้วยความข้ีเกียจ แล้วนีผ้่าเชด็ตวัข้ึนรามนัหายไปไหนวะ ผมกวาดตา

มองไปรอบๆ จ�าได้ว่ามันเคยพาดไว้ตรงเก้าอี้นี่หว่า อ้าว! ตอนน้ีนอกจาก

ผ้าเช็ดตัวแล้วเก้าอี้ก็หายไปด้วย

โจรต้องขึ้นห้องกูแน่ๆ

แต่ท�าไมมันถึงได้เป็นโจรท่ีโง่ขนาดน้ีวะ ลืมศึกษาข้อมูลมาก่อนหรือไง

ถึงไม่รูว่้าห้องผมไม่มขีองมค่ีาให้ขายได้สกัอย่าง คงเสยีใจมากสนิะท่ีไม่มอีะไร

ให้หยิบไป มันเลยจ�าใจเลือกเก้าอี้กับผ้าเช็ดตัว

พอมองไปโดยรอบเพ่ือตรวจเช็กความเสียหายก็พบว่าของหลายอย่าง

ในห้องเปลีย่นแปลงไปจากเดมิจนน่าตกใจ แม้แต่ตวัของผมเองกด้็วย เมือ่คนื

ผมไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้ ไอ้กางเกงลายเบ็นเท็นไร้ยางยืดน่ีก็ด้วย จ�าได้ดีว่าเคยมี

ตัวหนึ่งสมัยเรียนมหา'ลัย แต่ก็ถูกโยนทิ้งลงถังขยะตั้งแต่ก่อนเรียนจบแล้ว 

โจรมันจะขยันเอามาคืนและบรรจงสวมให้ด้วยเหรอวะ

เดี๋ยว! โปสเตอร์หนังเรื่อง Shakespeare in Love หน้าส้วมเปลี่ยนเป็น

หนังของอิญญาร์ริตูตั้งแต่เมื่อไหร่ ความสงสัยนั้นผลักให้ผมรีบหมุนตัว 

เพ่ือกวาดตาดสูภาพห้องโดยละเอยีดอกีครัง้ แล้วหวัใจก็แทบร่วงลงไปกองอยู่

ตรงตาตุ่ม นี่เหมือนไม่ใช่ห้องผมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือห้องผม

ตู้หนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่นท่ีเคยเทขายของเก่าไปหลายปีกลับมาต้ังอยู ่
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ตรงจุดเดิม ตู้เย็นใหม่กว่าที่เป็นอยู่มาก ตู้เสื้อผ้าเองก็ด้วย ไหนจะผ้าปูเตียง 

เชี่ย! ไอ้ลายแบทแมนน่ีผมก็เคยโยนทิ้งไปแล้วน่ีหว่า ทุกอย่างประเดประดัง 

เข้ามาในหัว ทั้งสงสัยและหวาดกลัวว่าตัวเองอาจหลงอยู่ในความฝัน

เพียะ!

ตบหน้าไปทหีน่ึงแม่ง ความปวดร้าวแผ่ขยายท้ังสนักราม น่ีไม่ใช่ฝันแน่ๆ 

แต่ท�าไมทุกอย่างถึงไม่เหมือนเดิม

ผมว่ิงกลบัไปทีเ่ตยีง คว้ามอืถือเครือ่งเก่าของตัวเองข้ึนมา ฉิบหายแล้ว...

แม้แต่มือถือก็ยังเป็นเครื่องเดิมท่ีเคยใช้ แต่ท่ีน่าตกใจย่ิงกว่าก็คือวันเวลา 

ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าจอ

วันนี้ไม่ใช่วันที่ 28 พฤษภาคม 2572

แต่เป็นวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

เวลาพาผมย้อนกลับมาเมื่อสิบปีก่อนเหมือนในหนังเรื่อง The Butterfly 

Effect เหรอ

ปัญญาอ่อน มันต้องมีอะไรสักอย่างผิดพลาดแน่ๆ 

ด้วยความสงสัยท่วมท้น ผมจึงถลาเข้าไปเปิดตู้เส้ือผ้า มองดูสภาพ 

ตัวเองบนกระจกบานใหญ่เพ่ือจะได้พิสูจน์ความจริงกับตาสักที ว่าถึงแม ้

หลายสิ่งรอบตัวจะเปลี่ยนไปแต่ตัวผมยังคงเหมือนเดิม 

"เฮ้ย!" ถึงกับแหกปากร้องลัน่เมือ่เหน็ตวัเองท่ีก�าลงัตกใจจนตาแทบถลน

ออกจากเบ้า ทรงผมเปลีย่นไป หน้าตาเองก็ดูอ่อนเยาว์ขึน้ด้วย รปูร่างย่ิงไม่ต้อง

พูดถึง เฟิร์มฉบิหาย เดาว่าน�า้หนกัน่าจะน้อยกว่าปัจจบุนัอยู่หลายกิโล ไหนจะ

ตูดแน่นเปรี๊ยะนี่อีก ยังไงก็ไม่ใช่ไอ้บทกวีคนปัจจุบันแน่ๆ

ไม่ได้การ เพ่ือตอกย�า้ความจรงิให้ชัดเจนอกีครัง้ผมจงึตดัสนิใจว่ิงลงจากห้อง 

ในสภาพเท้าเปล่าเปลือย ด้านล่างหอพักมีร้านสะดวกซื้ออยู่ ด้วยรู้จักกับ

พนักงานทกุกะอยู่แล้วเลยไม่มอีะไรต้องเกรงใจ ทว่าเมือ่ลงไปถงึผมกลบัท�าได้แค่ 

ยืนหน้าโง่อยู่ตรงเคาน์เตอร์เพียงอย่างเดียว

ไม่มีพนักงานคนไหนที่ผมรู้จักท�าหน้าที่อยู่เลย

"สวัสดีค่ะ" หญิงสาวปากแดงทักทายด้วยรอยย้ิม แต่ผมดันพูดไม่ออก 
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เธอเลยเอยีงหน้าน้อยๆ เป็นฝ่ายเอ่ยปากถามแทน "ต้องการจ่ายบลิหรอืเปล่าคะ"

"มะ...ไม่ครับ"

"งั้นคุณลูกค้าต้องการให้ช่วยอะไรคะ"

"คอื..." น�า้ลายอกึแล้วอกึเล่าถูกกลนืลงคอ สมองแม่งแบลงก์ไปหมด แต่

มีค�าถามหนึ่งที่ไม่ต้องใช้เวลาคิดเพราะในหัวมันประมวลผลอัตโนมัติให้แล้ว 

"ขอถามได้มั้ยครับว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่"

น้องพนักงานท�าหน้างงแต่ก็ยอมตอบค�าถามโดยดี

"วันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดค่ะ"

"เดือนล่ะครับ" 

"เดือนพฤษภาคม"

"ปีล่ะ นี่ปีอะไร" เชี่ยยย ตื่นเต้นสัด 

"ปี พ.ศ. 2562 ค่ะพ่ี อันน้ีก�าลังถ่ายท�ารายการอะไรกันอยู่เหรอคะ"  

โอยยยยยยย รายการอะไรล่ะครบั นีม่นัหายนะของผมล้วนๆ ไม่มอีะไรผสมเลย 

บางที...พ่อแม่ของผมอาจเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีพลังวิเศษก็ได้

ลุงซึ่งเป็นคนเลี้ยงผมมาเล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่เสียตั้งแต่ผมยังเล็ก 

ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ มันน่าเศร้านิดหน่อยตรงท่ีผมไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟาย 

เท่าไหร่เพราะเด็กเกินกว่าจะรู้จักค�าว่าเสียใจอย่างแท้จริง 

ส่วนสตอรีน่อกเหนือจากน้ันก็มแีค่แม่ผมเป็นคนไทย ส่วนพ่อเป็นฝรัง่ขีน้ก 

ที่บังเอิญมาเจอแม่เข้า ความรักเลยบังเกิด กลายเป็นเด็กชายบทกวีผู้มีผม 

และตาสีน�้าตาลอ่อน แถมยังพิเศษกว่าคนอื่นนิดหน่อยตรงท่ีเป็นลูกครึ่ง 

ไทย-อิตาลีแต่เสือกพูดภาษาอิตาลีไม่ได้เลย 

เออะ แล้วไหนพลังวิเศษ ไม่น่าใช่...

หรือความจริงแล้วการเดินทางย้อนเวลาเป็นเรื่องโคตรง่าย โลกอาจจะ

มีองค์กรหน่ึงแอบลักพาตัวผมออกมาจากห้อง จากนั้นก็ท�าการฉีดสาร 

บางอย่างเข้าไปเพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการเดินทางด้วยไทม์แมชชีน

บู้ม!

กูกลายเป็นนักท่องเวลาเหรอวะ!
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ถึงไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อ ผมหาค�าตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าท�าไมเรื่องราว

ถึงเป็นแบบนี้ ท�าได้เพียงเดินเกาหัวกลับเข้าไปในห้อง รื้อค้นของต่างๆ ที่อาจ

กลายเป็นข้อมูลคลายความสงสัย 

กระเป๋าเป้ใบโปรดทีเ่คยใช้ตอนเรยีนมหา'ลยัวางอยู่บนโต๊ะญ่ีปุน่สเีขียว

ตะไคร่น�้า หลังใช้เวลาล้วงแคะแกะเกาดูก็พบของส�าคัญอยู่หลายอย่าง หน่ึง 

บตัรประชาชนทีบ่่งบอกว่าผมชือ่นายบทกวี บ้านเกิดอยู่ชลบรุ ีแถมวันเดอืนปีเกิด 

ยังตรงกันเป๊ะ

สอง บัตรนักศึกษาซึ่งระบุว่ายังเรียนอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์ 

สาม พบเงนิในกระเป๋าสีส่บิห้าบาทถ้วน ท�าไมกูถึงจนอย่างสม�า่เสมอจงัวะ

สี่ บัตร ATM เน่าๆ หนึ่งใบ

ห้า บัตรรถไฟฟ้าไม่ทราบวงเงิน

และอย่างสดุท้ายน่ันก็คอืแผนการเรยีนวิชาต่างๆ ของปีสอง ดเูหมอืนว่า

เพ่ิงจะเปิดเทอมได้ไม่นานนัก เพราะนอกจากในกระเป๋า ผมก็ไม่เจอชีทเรียน

ของปีสองอีกเลย แม้จะพยายามระลึกถึงเร่ืองราวเมื่อสิบปีก่อน แต่มันก็ 

เลือนรางเกินกว่าจะบอกอะไรได้แม่นย�า

ทว่ากลับมีสิ่งหนึ่งที่ผมยังคงจ�าได้ขึ้นใจ มันคือตารางเรียนใน Reg ซึ่ง

แสดงรายชื่อวิชาที่ต้องเข้าในวันนี้

คาบแรกของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเป็นวิชามอ 

ตัวเดียวที่ผมกับแพรไหมได้เรียนร่วมกัน ไชโย! ชีวิตเจอเรื่ิองเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่า

การมีเงินในบัญชีเป็นศูนย์แล้วโว้ยยยยย

ไม่รูแ้หละว่าอะไรเป็นสาเหตใุห้ผมย้อนเวลากลบัมาในอดตีถึงสบิปี แต่

ในเมื่อโอกาสมาถึงผมก็จะคว้ามันไว้และท�าให้ดีที่สุด

หลังใช้เวลายอมรับความจริงที่เผชิญเกือบครึ่งชั่วโมงผมก็ตัดสินใจ 

เดินหน้าต่อ เป็นไงเป็นกันแม่งให้หมด ในโลกปัจจุบันผมต้องเสียใจท่ีไม่ได้ 

เดินเข้าไปท�าความรู้จักกับรักแรก ทว่าครั้งน้ีผมจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง 

เพื่อให้เราได้รู้จักกันมากกว่าเดิม

Page_������������� 18+.indd   18 13/8/2562 BE   16:18



19JittiRain

To do list

1. เลือกที่นั่งแถวหน้าสุด (หากนั่งข้างไหมได้ยิ่งดี)

2. ทักทายเธอด้วยการแนะน�าตัวสั้นๆ

3. ขอคอนแทกต์ของเธอกลับมาให้ได้

ผมรักเธอ ดังน้ันการได้เข้าไปอยู่ในสายตาของอีกฝ่ายจึงถือเป็น 

ความฝันสูงสุดของผู้ชายอย่างบทกวี

ตอนน้ีผมไม่ใช่คนอายุสามสบิท่ีโคตรลูซเซอร์แล้ว แต่ก�าลังเป็นนักศกึษา

ที่ไม่มีความมั่นใจวัยย่ีสิบคนเดิม ผมรู้ว่าอดีตของตัวเองเคยผิดพลาดยังไง  

หลังจากนี้จะไม่มีอีกแล้ว

หน้าด้านเข้าไว้!

"มหา'ลัยแม่งจัดตารางยังไงวะ เทอมน้ีถึงตัดเกรดกับเด็กมนุษย์อิงก ์

ได้เนี่ย" 

"ตัวนี้เขาอิงเกณฑ์ไม่ได้อิงกลุ่มไอ้โง่"

เสียงถกเถียงของเพ่ือนต่างคณะแว่วเข้าหู ผมหลุดย้ิมเล็กน้อยก่อน 

ก้มหน้าก้มตาเดนิเข้าห้อง ในอดตีภาพน้ีเคยเกิดขึน้ ท่ีส�าคญับทสนทนาทีจ่�าได้

รางๆ ก็ยังเหมือนกันด้วย

"อ้าวไอ้กวิ"

"ดีเว้ย"

ท่ามกลางเสียงจอแจของนักศึกษาหลากหลายคณะในห้องเรียน 

ขนาดใหญ่ จู่ๆ เพื่อนร่วมภาคซึ่งยืนอยู่บริเวณประตูก็เป็นฝ่ายเอ่ยทักทายขึ้น

"ปีนี้วิชามอแม่งโคตรวุ่นวายเลย คนเยอะสัด"

"นั่นดิ"

"แล้วนี่มึงจะนั่งไหน มานั่งกับพวกกูมั้ย"

"กูว่า..." ผมลากเสียงยาว กวาดสายตามองบริเวณหน้าห้อง ปกติไหม

จะน่ังอยู่แถวหน้าสุดของคลาสซึ่งก็เป็นไปตามคาด ในวินาทีที่โฟกัสสายตา 
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จบัทีใ่บหน้าสวยหวานของใครคนหนึง่ โลกของผมกเ็อยีงกระเท่เร่ไม่มวีนัตัง้ตรง

ได้อีก

"ไม่เป็นไร กู...กะว่าจะนั่งข้างหน้าว่ะ"

เพื่อนก็ส�าคัญ แต่กับผู้หญิงแม่งต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ

"ตามสบาย"

ความจริงแล้วผมเป็นคนไม่มีเพื่อนสนิท ไม่มีเพื่อนกลุ่มเล็กๆ ให้เฮไหน

เฮกัน ส่วนใหญ่ถ้ามีนัดที่ไหนก็มักจะยกกันไปทั้งคลาสมากกว่า 

ข้อดคีอืไม่ว่าจะเป็นงานกลุม่หรอืกิจกรรมคณะ เพ่ือนก็มกัให้ความช่วยเหลอื 

ผมเสมอ แต่ข้อเสียมันก็มีไม่ต่างกัน นั่นคือการต้องยอมรับกับความเหงาท่ี 

มักมาเยือนทุกคร้ังเวลากลับถึงห้อง เพราะผมดันไม่สนิทกับใครเป็นพิเศษไง 

เพ่ือนมันเลยไม่ค่อยชวนไปไหน คนปกติเวลาเท่ียวก็อยากเท่ียวกับคนท่ีรู้ใจ 

ป่ะวะ

นีแ่หละคอืชวีติทีโ่คตรน่าเบือ่ของผมตลอดช่วงเรยีนมหา'ลัยยันเรยีนจบ

แต่เมือ่ได้รบัโอกาสให้ย้อนเวลากลบัมาในอดตี ผมจงึอยากเปลีย่นแปลงมนั  

ลาก่อนความจ�าเจ เพื่ออนาคตที่สดใสผมเลยต้องสู้

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

Page_������������� 18+.indd   20 13/8/2562 BE   16:18



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160624843.html

http://store.jamsai.com/9786160624843.html

