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ประกาศสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

เรื่อง ผลการคัดเลือกเรื่องสั้นและบทกวี “บรรณาธร” รอบที่ 4

ตามที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการประกวดเรื่องสั้นและบทกวี “บรรณาธร” โดย
เปิดรับผลงาน รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2565 มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น 189 เรื่อง
ประกอบด้วย เรื่องสั้น จำนวน 99 เรื่อง และ บทกวี จำนวน 90 เรื่อง

คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาและมีมติให้ผลงาน เรื่องสั้น จำนวน 8 เรื่อง และ บทกวี จำนวน 8 เรื่อง
ตามรายชื่อต่อไปนี้ ได้เผยแพร่ในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ “บรรณาธร” ได้รับค่าตอบแทนเรื่องละ 1,500 บาท
และมีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาในรอบตัดสินต่อไป

เรื่องสั้น (เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อเรื่อง)

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน

1. กับข้าว กมล กุดโอภาส

2. คลื่นวิทยุ ชาคริต คำพิลานนท์

3. จักรวาลนฤมิตรของแดนด้าว ศิริ มะลิแย้ม

4. นางผีฟ้า ลานฟ้า ดาริกาพราย

5. ไม่มีเรื่องเหนือจริงเกินไปในประเทศนี้ พัฒนา กาญจน์

6. สรรพสิ่งหายไป นรพัลลภ ประณุทนรพาล

7. สวนสุดท้ายของชายอ้วนล่อนจ้อน ณัฐวดี คงแสง

8. สัจนิยมมหัศจรรย์มหานคร กิตติศักดิ์ คงคา

บทกวี (เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อเรื่อง)

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน

1. ขอให้บ้านได้โอบกอดลูกเอาไว้ ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

2. ช่วงการเสพสังวาสของสัตว์เถื่อน ภิรเดช แก้วมงคล

ในประเทศที่ถูกคลุมถุงดำ

3. นักล่าเมฆ (เกมกระสุนหน้าจอชะตากรรม) องอาจ สิงห์สุวรรณ

4. บุญเบิกฟ้าที่ปัตตานี สกล ผดุงวงศ์
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5. มรดกบางเสี้ยวแห่งอุษาคเนย์ สถิตย์ภูมิ กาธิกาล

6. ไม้กวาดทอง ปณิธิ ภูศรีเทศ

7. เราจะมีชีวิตไปอีกนานเท่าไหร่กัน จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท

8. อาภรณ์ วัฒนพงษ์ แก้วนาพันธ์

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

(นายสกุล บุณยทัต)

นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
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กับข้าว

กมล กุดโอภาส

มะลิเดินขึ้นบันไดบ้านด้วยความรีบเร่ง ออกอาการตกใจ ประหวั่น วิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่เธอตื่นขึ้นมาพบ

รู้สึกโมโหและหวาดกลัวพอกัน กับข้าวในหม้อใบใหญ่เหลือเพียงความว่างเปล่า อีกไม่ถึงชั่วโมง ฟ้าจวนสว่าง

เธอไม่เคยตื่นสาย บังเอิญว่าเธอตื่นมาเจอช้า หมิ่นเหม่ไม่ทันการณ์

ในความสลัว อากาศหนาวเย็นแห้งๆ มะลิตลบมุ้ง เขย่าตัวทิดข้องเป็นการใหญ่ เสียงเรียกเข้าดังขึ้น

ระคนกัน คนขับรถสีข้าวโทรมาแจ้ง เขากับลูกมือมาถึงลานข้าวแล้ว แต่เธอก็ใจดี เพื่อนบ้านและเครือญาติ

ครอบครัวคงยังไม่มีใครไปถึงแม้อีกหลายนาทีต่อหน้า

ทิดข้องตื่นขึ้นด้วยความตระหนก แวบนั้นดูเหมือนไม่ไฟไหม้ก็โจรเข้าบ้าน มะลิคว้าเอากุญแจรถโยนลง

บนตักเขา ทิดข้องรู้ทันทีว่าต้องทำหน้าที่คนขับรถพาภรรยาไปซื้อกับข้าวอีก หลังเวลาเย็นที่ผ่านมา ยังไม่ล้าง

หน้าตา กลิ่นปากคงเหม็นหึ่ง ไม่ได้ถามมะลิว่าทำไมถึงเข้าตลาดอีก แต่รถคู่ชีพของเขาพร้อมเสมอที่จะรับใช้

เพราะกับข้าวเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิต นี่คือความเชื่อของทิดข้องมาแต่ไหนแต่ไร ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น ลมหายใจ

หดสั้นลงทุกวัน แต่สองสามีภรรยาไม่ท้อถอย

“หมาเวรตัวไหน ทำไมดื้อแท้” ทิดข้องพูดเคืองๆ

“เออๆ หมาตัวไหน มันยังไม่อิ่มหรอก รีบๆ ไป ฉันจะทำอย่างอื่นไว้รอ หมามันไม่รู้จักความ”

ทิดข้องขับรถปิคอัพฝ่าความมืดออกจากหมู่บ้านเหมือนรถหุนหันพลันแล่นไปกับเขาด้วย ไก่บ้านสองตัว

ที่เขาสับใส่หม้อให้มะลิคลุกเครื่องเทศและคั่วจนสุกหายไปไม่เหลือแม้แต่คราบ หมาตัวนั้นมันคงโซเต็มที่ แต่มัน

คงอิ่มหมีพีมันไปต่อได้อีกหลายมื้อ หมาลาภปาก แต่มะลิต้องเพิ่มต้นทุนสำหรับการสีข้าวปีนี้เกือบเท่าตัว

แต่ไม่เป็นไร เธอบอกตัวเอง ขายข้าวเมื่อไรกำไรก็มา ทั้งรู้แก่ใจว่า การปลูกข้าว ในยุคมือถือไม่อยู่ตัวก็ขาดทุน

แต่ที่นาพวกเขาทำเลดี ผลผลิตสมบูรณ์ การลงทุนว่าจ้างไม่สำคัญว่าไว้กิน อย่างไรก็ตาม ข้าวเปลือกในยุ้ง

สามารถผองใส่กระสอบไปขายเมื่อเงินขาดมือ แต่นั่นไม่สำคัญเท่าแต่ละโครงการที่รัฐจัดสรรสวัสดิการให้กับ

ชาวนาอย่างอุดม สร้างความชื่นมื่นแก่ประชาชนผู้รอคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐ แต่กระเหม็ดกระแหม่

เหลือเกิน
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เงินซื้อไก่สี่ตัวนี้ คือเงินภาครัฐโอนเข้าบัญชีมะลิกับทิดข้อง ครอบครัวเดียวได้สองคนถึงสองบัตร

แบ่งเบาภาระการทำนา กับข้าวกับน้ำได้สองสามปีแล้ว ทิดข้องไม่ยี่หระ เงินสวัสดิการเข้าบัญชีวันไหน เขาจะ

ไปนั่งที่ศาลากองทุนหมู่บ้านเพื่อปาร์ตี้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เบียร์ขวดเดียวทิดข้องเทลงคอ ไม่ถึงสามนาที

เขาแนะนำให้เพื่อนบ้านดื่มเบียร์ยี่ห้อก้องโลก ทิดข้องรู้และเคยชินมาจากเถ้าแก่โรงงานที่เขาทำเป็น

ประจำ ทิดข้องรู้สึกดีที่ได้ขับรถปิคอัพไปทำงานเช้ากลับเย็น รายได้ของเขาไม่ได้มาทางเดียว การทำมาหากิน

เสมือนการแสวงหา เท่าที่ทำได้ เขาทำนาเป็น ทำไร่ได้ แต่ทิดข้องคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในโรงงานมากกว่า

ขณะขับรถด้วยความเร่งด่วน กลัวกับข้าวจะไม่ทันพี่น้องเสร็จจากการสีข้าวได้กิน เป็นการช่วยเหลือกัน

แบบลงแขกสมัยก่อนกลายๆ ญาติมิตร พี่น้อง เพื่อนบ้าน เวียนไปทุกลานข้าวด้วยจิตใจมีกัลยาณมิตรฉบับ

ชาวบ้าน ซึ่งหาไม่ได้หรอกในสังคมเมือง ชาวนาลงแขกยังคงเหลือร่องรอยให้ได้เห็นในยุคอินเทอร์เน็ตบ้านนา

ทิดข้องนึกขึ้นมาได้ทันที ดูเวลาในรถแล้ว พูนทรัพย์ซูเปอร์มาเก็ตยังไม่เปิด หลายปีทีเดียว ที่เขาคุ้นเคยกับ

ห้างพูนทรัพย์หน้าตลาดเทศบาล เป็นอีกครั้งที่ทิดข้องมองเห็นคุณค่าทางโภชนาการของไก่บ้านสำเร็จ พร้อมทำ

กับข้าว ในซูเปอร์มาร์เก็ต เขารู้สึกกระวนกระวายใจไปกับมะลิ แต่เธอคงเห็นด้วย กับการนั่งรอที่หน้าตลาดสด

เพื่อให้ห้างเปิดประตูอิเล็กทรอนิกส์

ทิดข้องควักห่อยาเส้นในกระเป๋าเสื้อเชิ้ต พันมวนใหญ่ สูบฉุนโชย จิตใจอันระส่ำระสายเหมือนควัน

ยาสูบกระจายฟุ้งไปทั่วบริเวณ ยาเส้นห่อละ 10 บาท เขาสะกิดใจขึ้นมา ล้วงเอาเงินธนบัตรในกระเป๋ากางเกง

ออกมานับ เพราะห้างพูนทรัพย์รับเงินเชื่อได้เฉพาะบัตรเครดิตเท่านั้น

“เงินไม่พอ ตายห่า” เขาสบถ ปากขมุบขมิบ ร้อนรนสมกับเหตุ เพราะหมาบ้าตัวแสบแท้ๆทิดข้องคิด

มีร้านกาแฟเพิงหมาแหงนอยู่ใกล้ที่ทิดข้องจอดรถ คิดอยากดื่มกาแฟร้อนๆ สักแก้ว แต่เวลาไม่มีให้

เขาคิดถึงแรงงานสีข้าวกองใหญ่ ลำพังกับมะลิจะปฎิบัติตัวอย่างไร ถ้าพี่น้องไม่ได้กินกับข้าว ซ้ำเป็นอาหารเช้า

กับอาหารกลางวัน ควบกันโดยเจตนา พร้อมหน้าพร้อมตาอย่างมีเงื่อนไขการใช้ชีวิต

ทิดข้องกระวนกระวายใจแต่ชาชิน มะลิกับเขาคงไปไม่ทันการเริ่มสีข้าว ซึ่งภาระการทำกับข้าวเพื่อเลี้ยง

แรงงานสีข้าวคงใช้เวลาเป็นชั่วโมงต่อจากห้างพูนทรัพย์เปิดบริการ ถ้าหากทิดข้องไปสีข้าวก่อนมะลิ เธอคงขาด

ลูกมือ ผู้ช่วยทำกับข้าวอีกแรงหนึ่งประจำครอบครัว

หน้าจอโทรศัพท์มือถือสว่างวาบขึ้น อีกสิบนาทีพูนทรัพย์ซูเปอร์มาร์เก็ตถึงจะเปิด เขาคิดถึงเครื่องดื่ม

ชูกำลังสักขวดแทนกาแฟจะง่าย ทันใจกว่า การละเลียดกาแฟร้อนๆ คงต้องใช้เวลามากกว่านั้น เขาเดินไป

ขยี้มวนยาสูบกับถังทรายหน้าห้างที่ไฟเปิดมาทั้งคืน มันจะดับด้วยระบบอัตโนมัติร้านโชว์ห่วยหน้าตลาดเทศบาล

มีตู้ทำความเย็นแช่เครื่องดื่มที่หลากหลาย หมดเครื่องดื่มชูกำลังไปหนึ่งขวด ทิดข้องซาบซ่านกับรสชาติของมัน
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เขามองเห็นบุหรี่ยี่ห้อชื่อภาษาอังกฤษ ถึงแม้จะคลำกระเป๋าเสื้อ ยาเส้นหมดแล้ว แต่ก็ไม่ซื้อ เขาอยากตามด้วย

นิโคตินอีกมวน เวลาผ่านไปสี่นาที เขาตัดสินใจเดินลัดเลาะไปตามแผงสินค้าขายอาหารในอาคารตลาดสด

เทศบาล มีแม่ค้าเอาไก่บ้านมาตั้งโต๊ะขาย มะลิสั่งความกับทิดข้องไว้ว่าซื้อกับห้างพูนทรัพย์เท่านั้น เขาเห็นด้วย

ไก่นั้นผอม สงสัยเลี้ยงเอง เขาคิด

ไม่ทันเดินทั่วตลาดทิดข้องเริ่มชินกับความล่าช้า ห้างก็เปิด ไฟหลายหลอดในตัวเทศบาลยังไม่ดับ แต่ฟ้า

เริ่มแจ้งแล้ว ลมหนาวแห้งๆ ปะทะผิวกาย มีหมอกเรี่ยรายที่สวนพฤกษศาสตร์ติดกับตัวตลาดเทศบาล รถยนต์

และมอเตอร์ไซค์จอดหนาตา รถปิคอัพของทิดข้องเมื่อเทียบรุ่นปีแล้ว พอแข่งกับเจ้าอื่นได้อย่างไม่เขิน เขาบ่นกับ

มะลิ อยากทำสีรถใหม่ มันดูหมองมาหลายปี

ทิดข้องรู้สึกหงุดหงิด เข้าและออกจากห้างพูนทรัพย์ด้วยความคล่องตัว ฉับไว ได้ไก่บ้านสำเร็จสองตัว

ราคาเฉียดสี่ร้อยบาท เขายัดสลิปไว้ในกระเป๋าเสื้อ ไม่แปลกใจที่ราคาสูงกว่าเมื่อวานสองบาทกับห้าสิบสตางค์

แต่ไม่ยี่หระ เดือนนี้เงินเข้าบัญชีสวัสดิการเพิ่มอีก 1000 บาท มติรัฐมนตรีออกมาแล้ว ได้ต่ออีกสองเดือน

เนื่องมาจากช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยว และคงมีอีกหลายวาระ หลายเหตุการณ์ ตามฤดูกาลภาคหน้า อย่างไรก็ตาม

ทิดข้องกับมะลิสองสามีภรรยา ก็จับจ่ายโดยไม่เหลือหรือสะสมทรัพย์ มีเพียงข้าวในยุ้งเท่านั้นที่กองพูนอยู่ และ

เงินในบัญชีเงินเดือนของเขาเท่านั้นยังค้างคาอยู่

ทิดข้องขนไก่บ้านแช่แข็งสองตัวกลับบ้านด้วยความเร่งด่วน ไปถึงฟ้าแจ้งแดดอ่อนแต่ยังไม่สาย

มะลิค้างหม้อบนเตาถ่านสีแดงเพลิง ข้างเตาแก๊สที่ใช้ควบคู่กันไป น้ำเดือดปุด ไอโชยกรุ่นฟุ้ง ทิดข้อง

มาถึงก็รีบโขลกพริกกำใหญ่ เธอเตรียมหัวหอม กระเทียม ไว้รอต่อจากนั้น กลิ่นเครื่องปรุงอบอวลครัวหอมฉุย

เขารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อเงยหน้าดูแดดส่องและนาฬิกาในโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่ข้างตัว พี่สาวของมะลิ ป้าของ

ทิดข้อง ปั่นจักรยานล่วงหน้าไปก่อน แต่ทั้งคู่ทำใจให้เย็นได้อย่างที่คาดหวัง ว่าจะได้ขนข้าวเปลือกใหม่ไปลาน

รับซื้อข้าวประสบชัยพืชผล ทิดข้องใช้ทัพพีกวาดเครื่องปรุง เครื่องเทศที่ตำละเอียดใส่หม้อไก่บ้านสับเป็นชิ้นๆ

ด้วยความคล่องตัวของมะลิ เขายิ้มอยู่ในใจ รู้สึกดี มวนยาเส้นจุดสูบ ควันโขมง แข่งกับเตาเพลิงค้างหม้อ เธอใช้

ทัพพีคนไก่กับเครื่องเทศให้เข้ากัน

ทิดข้องผันตัวเองไปผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยไม่อาบน้ำ แต่แปรงฟันเหมือนกลัวฟันจะผุ

“ไม่ไปก็ได้ ทำกับข้าวอยู่นี่แหละ คนเยอะอยู่หรอก ทำเสร็จโทรบอกฉันนะ สายแล้วเดี๋ยวไม่มีเจ้าภาพ”

เขาพูดกับมะลิด้วยความปรารถนาดี ความยุ่งยากในการทำกับข้าวเลี้ยงแรงงานช่วยสีข้าวผ่านความวิตกกังวล

ไปด้วยดี มะลิยืนคนหม้อต้มไก่บ้านชะเง้อมองท้ายรถปิคอัพที่สามีขับมุ่งหน้าไปทุ่งนาด้วยความอิ่มใจ

“ข้องเอ้ย บักหมาเวรมันได้กินไก่ซูเปอร์เชียว” เธอยิ้มบ่นขมุบขมิบ
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กับข้าวทุกอย่างพร้อมรับประทานก็จวนเที่ยง

มะลิหันไปผลัดผ้าแปรงฟัน อาบน้ำ ผ้าซิ่นกับเสื้อยืดที่เธอใส่นอนเมื่อคืนโยนลงเครื่องซักผ้าระบบ

อัตโนมัติ เอาตากแดดอันแรงกล้าได้เลย ไม่ถึงชั่วโมงก็เก็บเข้าตู้เสื้อผ้าในบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ได้แล้ว เธอหาย

ความรีบเร่งได้นับแต่ทำกับข้าวสำเร็จ พร้อมรับประทาน มะลิคิดว่ามันอร่อยทีเดียว ขณะอาบน้ำด้วยฝักบัว

เครื่องทำน้ำอุ่น เธอนึกขึ้นมาได้ว่า ลืมบอกทิดข้อง ลูกมือสามีผู้ใช้ง่ายได้คล่องในครอบครัว ให้ซื้อเครื่องดื่ม

ประเภทมีแอลกอฮอล์และอัดลม พร้อมกับน้ำแข็งกระติกใหญ่มาด้วย มะลิอาบน้ำเสร็จ เธอก็นึกขึ้นมาได้

อีกอย่าง ไม่เห็นทิดข้องซื้อเครื่องดื่มชูกำลังมาด้วย สักแพ็กคงพอแรงงาน มะลิไม่หงุดหงิด งุ่นง่าน เธอมีความ

คาดหวังอย่างน้อยหนึ่งอย่างจากทิดข้อง สามีผู้มีความเคยชินกับจารีตเกี่ยวกับการทำมาหากินของสังคมชนบท

บ้านไร่ บ้านนา แวบสายตาก่อนไป มะลิเห็นเขาถือกระติกใส่น้ำแข็งขึ้นรถ เธอเอะใจขึ้นมา ทำไมทิดข้องไม่ซื้อมา

พร้อมไก่บ้านสองตัวนั่นเลย ห้างพูนทรัพย์มีครบทุกอย่างมิใช่หรือ แต่ก็อย่างว่า มะลิเองก็หลงๆ ลืมๆ

ก่อนไปถึงลานสีข้าว ทิดข้องแวะซื้อเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อติดปากชาวบ้านกับน้ำแข็งใส่กระติกที่ร้านค้า

กองทุนประจำหมู่บ้าน แต่ที่นี่ไม่มีอาหารสดขาย มะลิเคยตำหนิคณะกรรมการประจำกองทุน ทุกคนหัวเราะ

แม้เธอเองก็หัวเราะ อย่างไรเสีย เครื่องดื่มแทบทุกชนิด ทุกยี่ห้อมีขาย แต่ไม่มีแบรนด์เนม ของมึนเมาไม่เคย

ขาดร้าน

“ข้อง มันไม่มาประชุมด้วยรึ” ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกองทุนถามมะลิ เธอเป็นเหรัญญิก

“เห็นโทรบอกฉันว่า เย็นนี้มีงานเลี้ยง” มะลิตอบ

ประชุมเสร็จมีคนเอ่ยขึ้น “มะลิ โทรบอกข้องมันซื้อพริกป่นกับพริกไทยมาอย่างละโหลนะ ของไม่มี

ขายแล้ว”

“จ๊ะ” เธอนึกถึงสามีและห้างพูนทรัพย์ ทิดข้องใช้คล่องเสมอ เสียงมอเตอร์ไซค์หลายคันแยกย้าย

ออกจากศาลาประชาคมหมู่บ้านดังสนั่น ได้กับข้าวคนละกล่องใส่ตะแกรงหน้ารถ บางคนก็แขวนไว้กับแฮนด์

จักรยาน บางคนถือเดินกลับบ้านบนทางคอนกรีต ที่สว่างด้วยไฟริมทางมีอยู่เป็นระยะๆ จนถึงหลอดสุดท้ายตรง

หน้าบ้าน ผลสรุปในที่ประชุม คือปันผลร้อยละห้าบาทพร้อมกับเฉลี่ยกำไรให้ทุกหุ้น

มะลิเก็บสมุดบัญชีกลับทีหลังเพื่อน กับข้าวเหลืออยู่หลายกล่อง เธอไม่ยี่หระเท่าไหร่นัก คิดถึงหมูเด้ง

ในตู้เย็นที่บ้าน และเครื่องดื่มที่มีน้ำเมาเล็กน้อย ทิดข้องจะหยิบฉวยมาฝากก่อนนอน พอได้หลับลึก ตื่นแต่เช้าตรู่

เพื่องานไร่นา ส่วนทิดข้องต้องไปตอกบัตรตามเคย
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กับข้าววางเรียงรายอยู่บนเสื่อผือ ปูลาดลานกระเบื้องหน้าบ้านที่ปัดกวาดสะอาดสะอ้าน มะลิเตรียม

พร้อมสำหรับพี่น้องลงแขกสีข้าว กับข้าวที่ทำสำเร็จด้วยความทุลักทุเล เธอรู้สึกอิ่มใจ ญาติ มิตร พี่น้อง จะได้กิน

ไก่บ้านสองตัวจากพูนทรัพย์ซูเปอร์มาร์เก็ต แล้วมะลิก็นึกขึ้นได้ ขณะจัดแจงกับข้าวบนเสื่อ เธอชะโงกหน้า

ชะโงกหลัง นิสัยหลงๆ ลืมๆ เธอไล่เรียงอาหารการกิน ด้วยกลัวขาดตกบกพร่อง

มะลิเดินเข้าครัว ตักเอาปลาร้าบองในตู้กับข้าว หันไปโขลกพริก กระเทียม หัวหอม ทำแจ่วเอาไว้จ้ำ

ในใจคิดอยู่ว่า ทิดข้องจะฉลาดแวะร้านค้ากองทุนประจำหมู่บ้านซื้อน้ำอัดลมกับน้ำแข็งมาด้วยไหม ส่วนเหล้านั้น

เธอไม่กังวล มะลิตัดสินใจโทรหาเขาด้วยความสะดวกและเคยชิน

หมาสองตัวนั่นมาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้บริเวณบ้านของมะลิกับทิดข้อง เธอหาหนังสติ๊กไม่เจอ คิดว่าเขาคง

ถือไปไล่ไก่ที่ลานสีข้าว มะลิไตร่ตรองเท่าที่คิดได้ การทำกับข้าวสิ้นสุดเสียที เธอไม่อยากปล่อยกับข้าวไว้บนเสื่อ

โดยไม่มีคนคุม กลิ่นกับข้าวถึงจมูกหมาสองตัวนั่นแน่นอน มะลิคิดถึงหมาจรจัดที่ตลาดสดเทศบาล หน้าห้าง

พูนทรัพย์ มันไม่ดื้อขนาดนี้ ใช่ว่าไม่มีเจ้าของหรือหิวโซขนาดนั้น

คิดแล้วยังเสียดายไก่บ้านสองตัวแรกไม่หาย เงินที่ซื้อคือเงินทุนของปากท้อง ปากท้องที่เขาเรียกว่าค่า

ครองชีพ เป็นเหตุผลเดียวกระมังของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ภาครัฐมอบให้ จะมากหรือน้อยนั้นก็ยังดีกว่าไม่ได้

อะไรเลย

หาหนังสติ๊กอีกอันเจอ มันวางอยู่ในตะแกรงหน้ารถจักรยาน

เอ๋ง เอ๋ง-หมาตัวแรกถูกลูกกระสุนหนังสติ๊กของมะลิ วิ่งหางจุกตูด เธอสาใจให้มันเข็ดหลาบ

“ไก่ซูเปอร์เชียวนะมึง” มะลิกัดฟันด่าหมา

คนลงแขกช่วยกันขนข้าวเปลือกขึ้นยุ้งสำหรับรถเที่ยวสุดท้าย ทุกคนเหนื่อย ดีใจกับทิดข้องและมะลิ

ที่ได้ข้าวเต็มยุ้ง เป็นยุ้งเก่าตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ทำด้วยไม้ยังไม่ได้รื้อถอน ตั้งอยู่ชิดกันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ้าน

ที่พักอาศัย บ้านที่สร้างใหม่ ดูไม่กลมกลืนกับยุ้งเก่าคร่ำคร่า เสาไม้ถูกเปลี่ยนเป็นเสาปูนทั้งที่เสาดั้งเดิมปลวก

มอด ไม่เคยแทะ หลังคาสังกะสีทากันสนิมด้วยสีแดงเลือดหมู

ทุกคนหิว กับข้าวและเครื่องดื่มพร้อมสรรพ มะลิมั่นใจว่าไม่บกพร่องจนเหลือเฟือ แต่มะลิไม่อยากให้

เศษอาหารเหลือกินกับหมาสองตัวนั่น คิดอยากยิงกระสุนใส่หัวมันตลอดเวลาไม่หาย เสียดายที่ไก่บ้าน

สองตัวแรกไม่มีประโยชน์อะไร ให้หมากินแล้วขี้ เธอโมโห

ฝุ่นฟางข้าวเกาะจับรถปิคอัพของทิดข้องเป็นคราบหนา เสียงในวงล้อมกินข้าวดังโขมงโฉ่งฉ่าง ผู้ชาย

บางคนเมาคออ่อน พูดลิ้นพันกัน ผู้หญิงบางคนดื่มไวน์ราคาถูกเพียงขวดเดียว พูดไม่หยุด
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“ขายข้าวปีนี้ ฉันจะทำสีรถใหม่” ทิดข้องพูดขึ้น

“อย่าเพิ่งขาย เดี๋ยวข้าวปีนี้จะเป็นราคา” เพื่อนบ้านคนนี้เคี้ยวกับข้าวตุ้ยๆ พูด

“ทำไมรึ” หลายคนสงสัย

“ประเทศนอกน้ำท่วม ขาดข้าวนะสิ” เขาตอบ

“ใช่ ใช่ ข่าวว่าประสบอุทกภัย คนเขาไม่มีข้าวกิน” คนหนึ่งพูด เขาดูข่าวในโทรทัศน์

มีเรื่องใหม่พูด “ดีเนาะ ทุกวันนี้พวกเราไม่ได้อด”

“ใช่ พวกเรามีบัตรสวัสดิการ”

“ใช่ กูมีเงินเดือนกินแล้วเว้ย” ชายสูงอายุพูดด้วย

ทุกคนอิ่ม ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวถึงเวลาสิ้นสุดไปอีกปี ลมหนาวพัดใบไม้แห้งปลิวว่อน รถติดป้ายวิ่งผ่าน

หน้าบ้าน พร้อมกับเสียงโฆษณาสินค้าของห้างพูนทรัพย์ ลดกระหน่ำราคาปาวโปง เสียงดังประกาศว่าต้อนรับ

ฤดูหนาว เทศกาลปีใหม่

“คักเนาะ” บางคนเหลืออดเหลือใจ

“หนวกหู” บางคนบ่น

“เออ” แวบนั้น มะลิครางออคนเดียว หันไปมองทิดข้อง กำลังคุยกับเพื่อนบ้านด้วยท่าทางป้อแป้

เหมือนทุกครั้งที่มีการตั้งวงดื่มกิน เธอลุกขึ้น กุลีกุจอเข้าครัว จำได้ว่ามีถุงใส และกล่องโฟมเหลือใช้ในวันประชุม

ที่ศาลาประชาคมตอนค่ำวันนั้น

ด้วยสำนึกของเจ้าภาพ มะลิร้องบอก

“อย่าเพิ่งกลับเด้อ พี่ ป้า น้า อา เอากับข้าวกลับบ้านด้วย”

พ่ีสาวของเธอช่วยจัดแจงตักกับข้าวใส่ถุงใสและกล่องโฟม ติดไม้ติดมือแต่ละคน ขวดเคร่ืองด่ืมระเกะระกะ

บนลานกระเบื้องหน้าบ้าน มะลิหันไปมองทิดข้อง เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาเมาแล้วนอน

เธอกระซิบพี่สาวเบาๆ

“ให้มันเหลือแต่ลายถ้วยสิพี่”

มะลิสาใจหมาสองตัวนั่น ที่มาขโมยไก่บ้านไม่เหลือแม้แต่คราบหม้อ อย่างไรก็ตาม กล่องโฟมยังเหลืออีก

นับสิบชิ้น ถึงแม้กับข้าวจะไม่เหลือ.
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1

จากที่พักของโรงแรมไม่ไกลนัก เราเดินมาตามทางเท้าเลียบหาด ลมจากทะเลเล็ดลอดฝ่ากำแพงเข้ามา บนถนน

แสงและเงาทอดผ่านลงจากร่มไม้ รินเร่งฝีเท้านำหน้าผมไปอีกคร้ัง ในมือข้างหน่ึงของเธอกุมผ้าปูสีอ่อน เธอหันมา

มองผมแล้วยิ้ม ก่อนจะกึ่งเดินกึ่งวิ่งลงหาดไปทางซ้ายมือ

ราวกับเด็กๆ เราช่วยกันปูผ้าผืนนั้นบนหาดทราย เธอจับชายผ้าข้างหนึ่งพลิกกลับ ผมถอดรองเท้านั่งลง

อาบแดดที่ทั้งอุ่นและเหน็บหนาวนั้น เรือใบลำหนึ่งลอยอยู่ไม่ไกลจากฝั่ง คลื่นม้วนตัวผ่านใต้ท้องเรือเข้ามาและ

วกกลับลงไปอย่างเดิม

“เมื่อคืนหลับสบายดีไหม” ผมถามเธอ

“ดีสุดๆ ไปเลย จำได้ว่าฝันด้วย ฝันว่าลอยไปกับคลื่น” เธอหัวเราะ และเล่าความฝันนั้นให้ฟัง

อีกฟากของถนน ร้านอาหารเล็กๆ ร้านหนึ่งยังไม่เปิดประตู คงยังเช้าเกินไปสำหรับพวกเขา ผมเอนตัว

ลงนอนข้างเธอ ฟังความฝันที่เธอกำลังเล่า ทับแขนข้างหนึ่งแล้วหลับตา ปล่อยปลายเท้าทาบไปกับผิวทราย

2

รินทำงานในสถานีวิทยุและเรียนหนังสือไปด้วย เธอเล่าให้ฟังว่าเริ่มจากการขอมาฝึกงาน ช่วยหาแผ่นซีดีเพลง

ช่วยรับสายโทรศัพท์ ช่วยถูพื้นห้องออกอากาศ ทำหลายอย่างมาก

ต่อมาเธอกลายเป็นช่างเทคนิคประจำสถานี สวมหูฟังคอยทำหน้าที่ตัดข่าวต้นชั่วโมง เรียงเพลง-เรียง

สปอตโฆษณาก่อนเข้ารายการ

สถานีวิทยุแห่งนั้นปิดตัวลงเมื่อสองอาทิตย์ก่อน อะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เธอบอกเอง

ไม่มีใครฟังวิทยุอีกแล้ว ผมค่อนข้างเห็นด้วย ทั้งวันไม่มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาเลย คิดดูสิ การนึกภาพคลื่นเสียง

ที่ถูกปล่อยออกไปแต่ไร้คนรับฟังนั้นน่าหดหู่มากแค่ไหน ใบหน้าของนักจัดรายการวิทยุในห้องออกอากาศ

คล้ายกับภาพผู้ต้องขังรอญาติมาเยี่ยม พูดถึงตรงนี้ผมก็หัวเราะออกมา แม้จะรู้ว่าเธอเศร้าอยู่ เธอแค่พยายาม

คลื่นวทิยุ

ชาคริต คำพิลานนท์
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เปรียบเปรยให้เห็นภาพ ผมนึกใบหน้าเหี่ยวเฉาเหล่านั้น อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนการสื่อสารไปเป็นรูปแบบใหม่ๆ

เมื่อไม่มีใครฟังวิทยุ ต่อมาโฆษณาก็เริ่มทยอยยกเลิกสัญญา เจ้าของคลื่นวิทยุไม่มีเงินบริหารให้พอกับค่าไฟฟ้า

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้อีก

เรามาพักผ่อนกันเพื่อปลอบใจการตกงานของเธอ

3

ผมกับรินคบกันมาเข้าปีที่สาม เป็นเวลานานอยู่เหมือนกันในความรู้สึก ผมเกิดหลังเธอสามเดือน แต่กลายเป็น

คนละปี เราเป็นคู่ที่ไม่หวือหวาอะไรนัก รินเป็นคนง่ายๆ หลายคนนึกว่าเราเป็นเพื่อนกันมากกว่าด้วยซ้ำ

ผมเจอเธอครั้งแรกที่สถานีวิทยุแห่งนั้น และยังจำวันนั้นได้ดี เธออยู่ในห้องออกอากาศ กำลังปรับเสียง

บางอย่างให้กับนักจัดรายการวิทยุคนหนึ่ง เธอหันมาและเอานิ้วชี้แตะที่ริมฝีปากของตัวเอง ตาเธอโต ริมฝีปาก

เรียบบาง ตอนนั้นเธอยังชอบตัดผมสั้นๆ อาจเพราะเรามองกันผ่านกระจก ในเสี้ยวนาทีต่อมาเธอหันมายิ้มอย่าง

ขอโทษ ผมรู้เลยว่าเธอกำลังยุ่ง และเธอต้องการควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ให้ได้ ผมจึงรู้สึกอายนิดหน่อยที่เดิน

เข้าไปโดยไม่ดูตาม้าตาเรือ

‘รอ อยู่ ตรง นั้น ก่อน นะ’ ผมอ่านปากเธอออก

พี่ชายเป็นคนขอให้ผมนำสปอตโฆษณาวิทยุตัวใหม่ไปให้ เธอบอกว่ารู้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะ เธอบอกว่าผม

กับพี่ชายหน้าตาคล้ายกัน ผมยิ้ม เอ่ยขอโทษที่เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร” เธอดูผ่อนคลายลงกว่าภาพจำแรกข้างต้น

หลังจากนั้น เธอบอกชื่อตัวเอง ผมจึงยื่นแผ่นสปอตโฆษณาให้เธอ เรากล่าวขอบคุณกัน ก่อนจากออกมา

เวลาผ่านไปราวสองอาทิตย์ ผมรู้สึกว่าภาพของเธอยังคงรบกวนจิตใจอยู่ ผมไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน

ผมเคยตกหลุมรักเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งสมัยเรียนมัธยม หลงรักข้างเดียวอยู่เป็นปีๆ แต่ไม่ใช่แบบนี้แน่ๆ ความรู้สึก

ที่มีกับเธอแตกต่างออกไป บางทีเธออาจไม่ได้ชอบผู้ชายด้วยซ้ำ ลุคของเธอดูเหมือนทอมบอย ผมพยายามเลิก

คิด ราวกับต้องการลืมเธอให้ได้ ทั้งๆ ที่เธอยังไม่ได้ทำอะไรเลยสักนิด และอาจเพราะการเรียนตอนนั้นจำเป็น

ต้องใช้สมาธิ แต่ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ ผมกลับยิ่งพบว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้เลย ผมลืมเธอไม่ได้ และผมรู้สึก

อยากเจอเธออีก อยากคุยและรู้จักกันให้มากกว่าวันนั้น

ฟังดูเหมือนเรื่องไม่เป็นเรื่องก็จริง แต่ผมคิดว่ามีบางอย่างที่หน่วงผมเข้าหาเธอ เคมีหรืออะไรสักอย่างที่

คนเขาพูดกัน แต่ไม่ได้มีเรื่องเกินเลยอะไรทั้งนั้นในความคิด เธอไม่ใช่ผู้หญิงสวยพิมพ์นิยมในมาตรฐานของผู้ชาย
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ส่วนใหญ่แน่ๆ แต่เธอน่ารัก และเธอเป็นผู้หญิงยิ้มสวย แต่นั่นแค่เรื่องเปลือกนอก สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือผมรู้สึก

มั่นใจว่าเราจะคุยกันได้ดี หัวเราะและเข้ากันได้อย่างง่ายดาย และผมรู้สึกว่าเธอเองก็กำลังคิดเหมือนผมอยู่

แต่ผมไม่ได้เกิดมามีความกล้าอะไรนัก พี่ชายของผมไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเธอมากกว่าชื่อของเธอ มีอะไร

หรือเปล่า เขายังถาม ผมไม่ได้บอกอะไรเขามากในตอนนั้น ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมแค่อยาก

กลับไปที่สถานีวิทยุแห่งนั้นอีกครั้ง

4

เธอบอกว่าการโทรมาขอเพลงจากนักจัดรายการวิทยุให้ช่างเทคนิคประจำสถานีฟัง เป็นวิธีจีบที่น่าอายและน่า

ขายหน้ามากๆ ผมหัวเราะได้เสมอเมื่อเราเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนของเราสักคนฟัง เธอจะมองค้อนผมและหันไป

เล่าต่อว่าเคยโดนล้อหนักขนาดไหน ผมไม่รู้ว่าสายโทรศัพท์สายดังกล่าวจะถูกตัดออกไปหน้าไมค์ แต่เธอจำเสียง

ผมได้ ผมพูดตะกุกตะกักออกอากาศ เสียดายที่วิทยุในตอนนั้นไม่สามารถย้อนกลับไปฟังใหม่ได้อีกครั้ง

ยังไงก็ตาม ผมพบว่าระหว่างเราเหมือนทุกอย่างที่เคยคิดไว้ เราเข้ากันได้ดีมากๆ เราเดทกันโดยไม่ได้

รู้สึกว่ามันคือเดทด้วยซ้ำไป เรากินข้าวและดูหนังด้วยกัน รินบอกว่าเธอไม่มีใคร พ่อของเธอเสียชีวิตเมื่อ

หลายปีก่อน ส่วนแม่ เธอไม่เคยรู้จักผู้หญิงคนนั้นแม้แต่น้อย ผมรู้สึกว่าเธอเป็นคนอ่อนโยน แต่ไม่ใช่อ่อนหวาน

ดูมีชีวิตชีวา แน่นอน-เธอต่างจากผม เธอชอบดูแลคนอื่นเหมือนตัวเองเป็นเด็กนิสัยดีคนหนึ่ง ไม่ได้ดูวุ่นวาย

กับใครมากจนเกินไป เสมอต้นเสมอปลาย ที่สำคัญมากๆ สำหรับเธอคือการรักษาเวลาเท่านั้น เธอไม่ชอบการรอ

การมาสาย การไม่ตรงนัด งานวิทยุสอนให้เธอเป็นคนแบบนั้น ยิ่งรู้จักกันมากขึ้น ผมยิ่งรู้สึกชอบเธอมากขึ้น

เธอทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไป

5

ผมหยิบหนังสือของ Peter Stamm ติดมือมาด้วย เป็นรวมเรื่องสั้นเล่มหนึ่งที่ชอบอ่านซ้ำ โดยเฉพาะเวลา

ไปไหนมาไหนไกลๆ ผมสามารถสุ่มอ่านจากหน้าไหนของเรื่องไหนก็ได้ เพราะผมจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้า

และหลังจากนั้นได้หมดแล้ว ทุกบรรทัด ทุกย่อหน้า ตัวละครทุกตัว ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเล่ม

เธอเคยสงสัยว่าทำไมถึงไม่อ่านเล่มอื่นบ้าง ความจริงผมอ่านหนังสือเล่มอื่นๆ ด้วยนั่นแหละ แต่หลายๆ

เล่ม แค่ไม่ได้อยากจะอ่านซ้ำเหมือนกับเล่มนี้ แปลกคนจริงๆ นะ รินมักจะพูดหยอกเย้า เธอเคยได้อ่านทุกเรื่อง

ในเล่มนี้แล้วเหมือนกัน ผมเคยคะยั้นคะยอเธอ แต่ไม่มีเรื่องไหนถึงกับต้องจดจำ เธอว่า คิดว่าเรื่องมันออกจะนิ่ง

และเรียบๆ ไปหน่อยนะ ...แต่มันก็ดีอยู่นะ เธอพยายามจะอธิบาย แต่ไม่ชัดนักว่าหมายความว่ายังไง
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ผมแค่ไม่อยากให้เธอกังวลเรื่องงานมากไป อยากให้เธอผ่อนคลายกับชีวิตเสียบ้าง ผมสามารถดูแล

เธอได้ นั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเลย แต่ในบางครั้งเราก็ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งที่คนอีกคนคิดได้ทั้งหมด รินเป็นคนที่

พึ่งพาตัวเองมาตลอด เธอเล่าให้ฟังว่ามันลำบากมากแค่ไหน ชีวิตแบบเธอ ในประเทศแบบนี้ ผมพยักหน้า แต่เดา

ว่าเธอต้องรู้อยู่แล้วว่าผมไม่มีทางซึมซับมันได้ ผมไม่เคยลำบากขนาดนั้น ผมได้เรียนในโรงเรียนที่ดี มีการศึกษา

ที่ดี ครอบครัวมีธุรกิจเป็นของตัวเอง อาจไม่ถึงขั้นเศรษฐี แต่ก็ไม่เคยลำบากมาก่อน

6

ไม่ไกลออกไปตรงปลายหาดด้านหนึ่ง ชายคนหนึ่งยืนอยู่กับเรือแคนูให้เช่า เขาโบกไม้โบกมือให้เรา เธอถามอย่าง

ไม่แน่ใจว่า นั่น-เขากำลังโบกมือให้เราอยู่ใช่ไหม ผมลืมตาและขยับตัวขึ้นนั่งข้างเธออีกครั้ง ทางด้านหนึ่งของหาด

ไม่มีใคร มีแค่เรา

“ใช่ เขาคงกำลังโบกมือให้เรา”

ชายคนนั้นเสนอค่าเช่าเรือแคนูกับเรา ชั่วโมงละสองร้อยพร้อมเสื้อชูชีพ เขาบอกราคาและดูน่าสงสาร

ยังไงไม่รู้ เราไม่รู้ว่าค่าเช่าถูกหรือแพงเหมือนกัน เราทั้งคู่ไม่เคยมีใครพายเรือแคนูมาก่อน เธอถามว่าผมอยากจะ

เช่าไหม น่าสนอยู่นะ ผมรู้สึกได้ว่าเธออยากจะพายเรือนั่น ก็ดีเหมือนกัน ผมรับคำ ทั้งๆ ที่ยังนึกไม่ออกเหมือนกัน

ว่าต้องพายมันแบบไหน

เขาสอนวิธีพายเรือให้เรานิดหน่อย แค่สวมเสื้อชูชีพแล้วก็พายออกไปช้าๆ ออกซ้ายแบบนี้ ออกขวา

แบบนี้ แต่อย่าออกไปไกลนักนะ เขาพูด เหมือนดุ แต่ฟังจากน้ำเสียงแล้วใจดี เหมือนเวลาผู้ใหญ่พูดกับเด็กสักคน

7

เราค่อยๆ พายเรือของตัวเองออกไป เธอดูดีในเสื้อชูชีพสีส้ม ดูเหมือนคนที่เป็นนักกีฬาได้เลยด้วยซ้ำ ท่าทาง

พายเรือของเธอทะมัดทะแมง ผมของเธอปลิวสยายไปตามลม ผมเลื่อนแว่นกันแดดไว้บนศีรษะ พายตามเธอไป

ช้าๆ เราไต่คลื่นพวกนั้น สนุกดีเหมือนกันนะ ผมตะโกนบอก คลื่นที่โต้เรือขึ้นไปทำให้รู้สึกตื่นเต้น เธอควบคุมเรือ

ได้เก่งและพายไกลออกไปเรื่อยๆ

ทางด้านหนึ่งของอ่าวที่น้ำทะเลค่อนข้างนิ่งสงบ เราพักไม้พาย สูดลมหายใจเข้าเต็มปอด มองดูผาสูง

ของภูเขาตรงหน้า ลมพัดโบก เหมือนจะร้อนอบอ้าวแต่ก็เย็นสบาย น้ำทะเลมีสีเขียวเข้ม เห็นแมงกะพรุนและ

พรายฟองของคลื่น ผมรู้สึกสงบ จิตใจปลอดโปร่ง เมื่อมองย้อนไปด้านหลัง นอกจากชายเจ้าของเรือที่นั่งสูบบุหรี่

อยู่ใต้ร่มไม้ เริ่มมีคนลงมาเล่นน้ำกันบ้างแล้ว
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ในระหว่างนั้น เราไม่ได้พายเรือไปไหน เราแค่ปล่อยตัวเองไว้นิ่งๆ แบบนั้น รินกำลังมองลงไปในผิวน้ำ

เธอสำรวจทั่วบริเวณ ก่อนจะหันมาบอกว่า อยู่ตรงนี้สวยมากๆ เลยนะ ผมรู้ ผมยิ้มให้เธอ, ผมกำลังคิดถึงเธอ

รู้สึกคิดถึงมากๆ ผมรู้มาสักพักแล้วว่าเธอมีคนอื่น ผมไม่รู้จักผู้ชายคนนั้นมากนัก แต่ทั้งสองคนเคยคบหากันและ

เลิกรากัน รินเหมือนยังรู้สึกบางอย่างกับเขาอยู่ ผมคิดว่าเธอกำลังชั่งใจ เลือกให้น้ำหนักกับด้านใดด้านหนึ่ง

ความคิดนี้เองทำให้ผมสัมผัสได้ถึงความลึก ในผิวน้ำที่นิ่งงันนั้นให้ภาพความลึกของความคิด และผู้ชายคนนั้น

เหมือนความเยียบเย็นในน้ำ ทำให้ความรู้สึกน่ายินดีต่างๆ ค่อยๆ ห่อเหี่ยวลง จนกลายเป็นกลัวว่าหากผม

ตกลงไปแล้ว ผมคงหายใจไม่ออก และคงตายโดยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แม้แต่น้อย เพราะเราไม่เคยทะเลาะ

กันเลย และผมกลัวว่าเธอจะเลือกคนรักเก่ามากกว่าผม ผมเลยเก็บเรื่องนี้เอาไว้เหมือนความลับ ณ ตอนนี้

ขณะที่อยู่บนเรือแคนูลำนี้ น่าประหลาดใจจริงๆ ผมกลับคิดถึงเธอ ทั้งๆ ที่เธออยู่ข้างหน้าตรงนี้เอง

เหมือนไม่เคยรักใครแบบนี้มาก่อน ผมกลัวว่าตัวเองอาจโง่งมงาย พี่ชายของผมล้มเหลวกับชีวิตคู่ แต่ดู

เขาไม่เคยยี่หระกับเรื่องใดๆ เลย เขาดูมั่นคง ไร้ความอ่อนไหว คงไม่เคยมีใครสั่นคลอนหัวจิตหัวใจของเขาได้

แต่ผมไม่อยากกลายเป็นแบบนั้น ผมรู้สึกเสมอว่าพี่ชายเป็นพวกเย็นชาเหมือนกับพ่อ พวกเขาถูกพิมพ์ออกมา

จากแบบพิมพ์อันเดียวกัน

แต่เพราะผมนึกเสียใจ บางทีถ้าผมกล้าพอจะถามเธอตรงๆ ยอมรับความเป็นไปได้ทั้งหมดก็คงจบ

อย่างร้ายที่สุดเธอก็แค่ไปจากผม หรือถ้าผมกลัวมากนัก ผมก็แค่บอกเลิกเธอไปก่อน พี่ชายกับพ่อของผมคง

ตัดสินใจแบบนั้น บอกเลิกเธอ ผมอยากรู้จริงๆ พวกเขาพูดคำนั้นออกมาอย่างง่ายๆ ได้ยังไง

8

เราพายเรือกลับเข้าฝั่งเมื่อรู้สึกว่าแดดเริ่มร้อนเกินไป รินดูคล้ำลง แต่เธอกลับดูสวยขึ้นในสายตาผม เธอยกแขน

ทั้งสองข้างให้ดู แล้วทำสีหน้าเศร้าๆ ผมยิ้มและโอบเธอ

เราเดินมาเก็บผ้าปูนอน สะบัดทรายออก เธอขอให้ส่งชายผ้าที่ถือไว้ให้เธอเป็นคนพับ ผมหยิบหนังสือ

เราเดินจับมือกันไป

ใกล้จะเที่ยงแล้วเมื่อเรากลับมาถึงห้อง รินล้างเนื้อล้างตัวอยู่ในห้องน้ำ ผมนั่งสูบบุหรี่อยู่ด้านนอก

เธอเปลี่ยนเสื้อผ้าออกมา ผมถามว่าเราจะไปหาอะไรทานกันดี แล้วแต่ผม อะไรก็ได้ เธอบอกเหมือนทุกครั้ง

แต่ตอนนี้เธอหิวจนใกล้จะกินคนถามได้แล้วนะ ผมหัวเราะ ก่อนจะเดินเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้า

ระหว่างนั่งทานอาหารกัน เธอเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนคนหนึ่งชวนเธอไปทำงานด้วย เป็นงานบัญชีของ

บริษัทส่งออกแห่งหนึ่ง เพื่อนคนนี้ดีมากเลยนะ เธอย้ำ แค่รู้สึกไม่มั่นใจเท่านั้นเองว่าจะทำงานที่ว่าได้ไหม ผมฟัง
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เธอพูดจนจบ ไม่ได้ออกความเห็นอะไร แค่รู้สึกว่าเธอไม่เห็นต้องรีบกลับไปทำงานก็ได้ แต่ผมไม่ได้พูดออกมา

ผมจำได้ว่าตัวเองเคยพูดกับเธอแบบนั้นไปแล้วครั้งหนึ่ง ไม่รู้เพราะเรื่องนี้รึเปล่า แต่ผมรู้สึกว่าความคิดกับคำพูด

ของตัวเองเริ่มเปลี่ยนไปเล็กน้อย ผมรู้สึกขุ่นมัว อยู่ๆ ก็รู้สึกว่าเธอปิดบังบางอย่างไว้ เพื่อนคนหนึ่งที่เธอพูดคือ

อะไร หรือใครกันแน่

ผมยังไม่อยากให้เธอกลับไปทำงาน ผมบอกเธอโดยพยายามเก็บอารมณ์ เธอดื่มน้ำเปล่าแก้วนั้นจนหมด

แล้วเธอก็เริ่มพูดเหมือนเวลาที่เธอจริงจังกับอะไรสักอย่าง ไม่ได้หรอก เธอบอก เราไม่อยากให้ใครมองเราไม่

ทำงานทำการ- บางทีเธออาจหมายความตามนั้นก็ได้ แต่ผมดันรู้สึกไปแล้วว่าเธอหมายถึงอีกอย่าง ผมรู้สึกว่าเธอ

พยายามมากเกินไป เหมือนแค่อยากห่างออกไปเรื่อยๆ

ผมจึงไม่พูดอะไรอีก ทั้งๆ ที่อึดอัดไปด้วยคำถามหลายคำถาม ซึ่งมันอาจไม่มีอะไรก็ได้ แต่ผมก็อยากถาม

เธอตรงๆ ตอนนี้เธอคิดอะไรอยู่กันแน่

9

ตอนบ่ายเรากลับเข้าที่พัก ผมพยายามลืมเรื่องที่เธอคุยกับคนรักเก่า เรื่องนี้เอาแต่รบกวนจิตใจถี่ขึ้นทุกที ผมรู้สึก

ไม่ดีเลย รู้สึกว่าเพราะเรื่องนี้เอง ระหว่างเราเลยเริ่มกลายเป็นความหมองมัว ผมรู้สึกเหมือนข้าวของบนโต๊ะกำลัง

สั่น ผมไม่แน่ใจนัก แค่ชั่วขณะหนึ่ง ผมอาจจะรู้สึกไปเอง รินนอนหลับสนิทอยู่บนเตียง ผมพยายามจูบและ

สัมผัสเธอ อยากจะมีอะไรด้วย รินเริ่มรู้สึกตัว เธอจูบตอบ แต่แค่นั้น เธอดันตัวผมไว้ ผมรู้ว่าเธอเหนื่อย ไม่อยาก

ฝืนใจ ผมจึงหยุดและพยายามนอนลงข้างเธอ เธอขยับเข้ามากอดผม แต่ผมไม่รู้สึกว่าช่วยให้อะไรดีขึ้นได้

ผมไม่ได้บอกเธอว่าจะออกไปข้างนอก ผมแกะแขนเธอออกเบาๆ ไม่อยากปลุกให้เธอตื่น ผมเปิดประตู

และเดินออกมาตามทางเดิน ทางเดียวกันกับเมื่อตอนเช้าตรู่ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้ว มีการตกแต่งหน้า

เคาน์เตอร์เพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสในคืนนี้ ตรงนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอุ้มลูกสาววัยกำลังซน เด็กทุกคน

ดูจะชอบเสียงกระดิ่งและการแกะกล่องของขวัญ ผมรู้สึกเหนื่อยล้า จิตใจห่อเหี่ยว ผมควรจะนอนพักแต่กลับ

นอนไม่หลับ เหมือนภายในสับสนด้วยเรื่องที่แทบจะจับใจความไม่ได้

ชายคนนั้นกับเรือแคนูของเขายังอยู่ เมื่อเห็นผม เขาโบกมือทักทาย มีคนนอนอาบแดดเรียงรายอยู่บน
ชายหาด น้ำทะเลลดตัวต่ำกว่าจุดเดิม ร้านอาหารอีกฟากถนนเต็มทุกโต๊ะแล้วตอนนี้ ผมเดินตัดลงไปหาชาย
คนนั้น ไม่เห็นมีใครเช่าเรือแคนูของเขาเลย ผมคิด ลำที่ผมกับรินนั่งยังทอดตัวอยู่ใกล้ๆ เหมือนเดิม เขายิ้มและ
พยักหน้าทักทายอีกครั้ง

“ลมแรงดีจัง” ผมไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาดี แต่ผมรู้สึกอยากพูดกับใครสักคน
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“ใช่ครับ” เขาตอบและมองไปทางต้นมะพร้าว “อยากพายเรือเล่นอีกไหมคุณ ลมดีๆ แบบน้ี พายออกไป

แล้วช่วยให้จิตใจปลอดโปร่งอยู่นะ”

ราวกับเขารู้ว่าผมรู้สึกยังไง

10

ผมเช่าเรือแคนูของชายคนนั้นอีก รู้สึกขอบคุณที่เขาไม่ได้ถามถึงใครอีกคนที่มาด้วยกัน เขาแค่ช่วยให้ผมสวมเสื้อ

ชูชีพ ผมรับไม้พายและลากเรือของเขาออกไปหาแนวคลื่น

ระหว่างอยู่บนเรือแคนูลำนั้น ไกลออกมาจากฝั่งกว่าครั้งก่อน ผมรู้สึกสงบได้อีกครั้ง ไกลจากเรื่องกวนใจ

เหมือนที่ชายคนนั้นพูด ความรู้สึกปลอดโปร่ง ผมมองสำรวจ พักไม้พายบนตัวเรือ ใช้มือข้างหนึ่งแตะผิวน้ำ

ทะเลดูใสกระจ่าง ผมเห็นฝูงปลาคล้ายกับแตกฮือผ่านท้องเรือออกไป และผมได้ยินเสียงสั่น คล้ายกับเสียง

คลื่นความถี่ของวิทยุ จากทางด้านหนึ่งของอ่าว ผมหันไปและมองเห็นคลื่น คลื่นใหญ่ยักษ์ขาวโพลนเป็นแนวยาว

ผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป แต่ผมยังรักเธอ จากวันนั้นมาไม่ว่าความรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อย

แค่ไหน เสียงที่ได้ยินดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ตอนนี้ผมเริ่มได้ยินเสียงตะโกนปนเสียงหวีดร้องให้กลับเข้าฝั่ง จากนั้น

ทุกเสียงก็หลอมรวมกันเป็นเสียงเดียว เสียงของคลื่นวิทยุในอากาศ

ผมพยายามรับฟัง พยายามไม่รู้สึกกลัว
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จักรวาลนฤมิตรของแดนด้าว

ศิริ มะลิแย้ม

ชิ้นส่วนของเราทุกคนในไทเวิร์สมีเอกลักษณ์เฉพาะ บันทึกไว้บนบล็อกเชน เป็นไฟล์ดิจิทัลที่ไม่ซ้ำกัน เราต่าง

สร้างอวตารเป็นของตนเอง เลือกซื้อชิ้นส่วนมาประกอบเป็นร่างกาย ทำให้มีอัตลักษณ์เฉพาะ ไม่มีใครรู้หรอกว่า

ตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นใครในโลกขนาน แต่สำหรับเขา แค่เพียงสบตาฉันก็จำได้ เขาชื่อแดนด้าว เด็กชายผู้มา

จากตะนาวศรี

แดนด้าวมีขาสองข้าง มีแขนขวาข้างเดียว และยังไม่มีดวงตา อธิบายให้ชัดคือยังไม่มีดวงตาที่หาซื้อได้

จากตลาดซื้อขายชิ้นส่วนในไทเวิร์ส เขาเล่าว่าเขากำลังทำงานเพื่อสะสมเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีไว้ซื้อดวงตา

ให้ได้สักข้างหนึ่งก่อน จากนั้นจึงจะซื้อแขนซ้าย

ฉันจ้องหน้าร่างกำยำซึ่งกำลังสอดแขนเข้าในเครื่องวัดประสิทธิภาพร่างกาย ผมเผ้ารุงรังระไหล่หนา

ไฟล์รูปถ่ายดวงตาของตัวตนในโลกขนานประกอบเข้ากับไฟล์ดิจิทัลของไทเวิร์สได้อย่างแนบเนียน แววตาจาก

วัยเยาว์ยังฉาย หมองหม่นในนั้นไม่อาจซุกซ่อน ทั้งอยู่ลึกข้างในและสะท้อนออกมา ใบหน้าคุ้นเคยนั้นกร้านแดด

บึ้งตึง แต่สีหน้าตอนนี้เป็นเมทัลลิค บางครั้งเขาจ้องตอบ บางครั้งหลบตา งุดหน้าดังว่าเมื่อจ้องหน้าฉันแล้ว

ดวงตาจะมืดบอด ฉันชิงมอบรอยยิ้มสีชมพูสดให้ในจังหวะที่เขาสบตา เขาคลี่มุมปากน้อยๆ ขณะที่ฉันกดปุ่มบน

กล่องสี่เหลี่ยมให้เริ่มทำงาน ฉันเอ่ยถามชื่อตามกฎการรักษาพยาบาล เขาบอกชื่อสมมุติ พลันนั้นฉันเอ่ยเรียกชื่อ

แท้จริงของเขา

หัวใจฉันเต้นเร็วและแรง ผุดรอยยิ้มนั้นคล้ายบ่งบอกชัดเจนว่าเขาจำฉันได้ คงเป็นเพราะสมองส่วนที่

บันทึกความทรงจำอยู่ใกล้สมองที่ทำหน้าที่รับความรู้สึก ความทรงจำเดินทางไกลกว่าห้าสิบปีได้ก็เพราะยึดโยง

อยู่กับความรู้สึกบางอย่าง เป็นความรู้สึกดีๆ ที่ต่างฝ่ายต่างมีให้กัน แต่เขาจะจำฉันได้อย่างไร ในเมื่อชิ้นส่วน

ของฉันเป็นไฟล์ดิจิทัลที่ซื้อในไทเวิร์สทั้งหมด

แดนด้าวเดินทางมาจากหมู่บ้านเล็กๆ ในตะนาวศรี เขาอายุมากกว่าฉันสามปี ญาติห่างๆ พาเขามาฝาก

กับผู้อำนวยการให้เรียนหนังสือ แม้เขาหายหน้าไปหลังเข้าเรียนได้เพียงสัปดาห์เดียว แต่กลับเป็นที่จดจำของ

เพื่อนๆ เขาคือเด็กชายผู้มาจากพม่า พูดไทย และเขียนภาษาไทยได้คล่อง
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วันแรกท่ีฉันพบแดนด้าวผู้มีใบหน้าเงียบขรึมตลอดเวลา เขาเดินสวมรองเท้าแตะมาหยุดยืนหน้าห้องเรียน

สวมเสื้อยับตัวใหญ่โคร่ง สอดชายเสื้อในกางเกงซึ่งตะขอถูกรั้งไว้กับหูเข็มขัด เขายืนนิ่ง ไม่มีทีท่าว่าต้องการให้ครู

ที่กำลังจดจ่ออยู่กับกระดานดำหันมอง เมื่อไรก็เมื่อนั้น เขารอได้ นานเป็นครู่กว่าครูประจำชั้นจะหันไปเห็นเขา

เมื่อครูร้องเรียก เขาเดินค้อมตัวเข้ามาในห้อง เดินผ่านฉันไปที่โต๊ะด้านหลังสุดตามที่ครูประจำชั้นชี้สั่ง ฉันมอง

ตามจนเขาลงนั่งที่โต๊ะเดี่ยวด้านหลัง

เขามักแยกตัวจากเพื่อนๆ เกือบสัปดาห์ฉันจึงได้พูดคุย ได้ทำความรู้จักเขาอย่างจริงจัง วันนั้นเขานั่ง

หลบอ่านหนังสือในห้องสมุด อยู่ในซอกเล็กๆ ซึ่งเต็มไปด้วยหนังสือที่เด็กประถมหนึ่งอย่างฉันไม่เคยทำความรู้จัก

รายรอบตัวเขาเต็มไปด้วยหนังสือจำพวกประวัติไทยรบพม่า เกี่ยวกับสงครามโลก เกี่ยวกับการเสียดินแดน

เกี่ยวกับนักล่าอาณานิคม ฉันถามเขาว่าจะอ่านหมดไหม ที่จริงฉันไม่ต้องการรู้คำตอบ เพียงแต่คิดว่าเป็นประโยค

ชวนคุยที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้น เขาส่งยิ้ม แล้วฉันก็ได้คำตอบว่า เขาเลือกอ่านเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ

ตะนาวศรี

แดนด้าวเล่าว่า เขาเกิดที่ตะนาวศรี แม่ก็เกิดที่ตะนาวศรี ตากับยายก็เกิดที่ตะนาวศรี ส่วนพ่อเกิดที่

มะริด ปู่กับย่าเกิดที่มะริด ปู่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ปู่ทวดและย่าทวดอพยพมาจากเมืองจีน

ในบ้านไม้ยกพื้นสูงของตากับยาย เขาฝึกพูดภาษาไทยเป็นภาษาแรก ฝึกอ่านและเขียนภาษาไทยจาก

ตัวอักษรที่ตาเขียนไว้บนผนังบ้านตรงหัวนอน ทุกเย็นตาจะพาเขาลอดผ่านซุ้มประตูวัดที่มีป้ายชื่อเป็นภาษาไทย

มีวิหาร มีพระพุทธรูป แต่ไม่มีพระจำพรรษา กวาดลานวัดเสร็จแล้วตาจะสอนอ่านหนังสือ จนแว่วเสียงนาฬิกา

ลูกตุ้มตีดังนั่นแหละ ตาจึงพาเขากลับบ้าน

ระหว่างนั่งคุยกัน แดนด้าวไม่เอ่ยรายละเอียดใดถึงพ่อเลย ครั้นฉันเอ่ยถาม เขาอึกอัก เงียบไปครู่ใหญ่

เชียวล่ะ ก่อนเปิดเผยว่าพ่อและแม่แยกทางกันตั้งแต่เขายังเล็ก แม่กับยายต้องออกไปรับจ้างทำสวน ส่วนตา

กระดูกเข่าเสื่อมและหลังคดเพราะเคยถูกทหารพม่ากวาดต้อนไปแบกอาวุธสงคราม ใครขัดขืนไม่ถูกยิงขาก็

ยิงแขน ขัดใจมากพวกมันก็ยิงหัว ไม่เว้นเด็กหรือผู้ใหญ่ เหตุนี้เขาจึงต้องอยู่บ้านกับตา เมื่อห้าปีก่อน ยายล้มป่วย

และเสียชีวิต หลังจากนั้นไม่นานตาก็ตรอมใจ ก่อนสิ้นลมหายใจตาสั่งให้เขาและแม่ขายบ้านแล้วเดินทางมาอยู่

กับญาติฝั่งไทย เป็นญาติห่างๆ ซึ่งดำรงตระกูลมาจากน้องชายของตา

ใบหน้าที่หมองเศร้าอยู่แล้ว ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวี เมื่อเขาเอ่ยเล่าตอนขายบ้าน เขาว่าที่นั่นคือบ้านเกิด

ที่แม่ขายไปในราคาเงินไทยไม่กี่พันบาท เขาไม่อยากจากมา แม่ก็ไม่ต้องการจากมา แต่ความเป็นอยู่ต้อน

สองแม่ลูกให้สู่หนทางที่ไม่อาจเลือก เขารู้ว่าสนธิสัญญาของอังกฤษทำให้เส้นสมมุติที่สร้างขึ้นขีดคั่นพรมแดน

ตะนาวศรีออกไป เขากล่าวว่าสนธิสัญญาบ้าๆ นั่นแบ่งแยกแผ่นดิน ทำถิ่นฐานพลัดไปจากผู้คน บ้านเกิดถูกขาย
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ในราคาถูกแสนถูก คนซื้อเป็นพ่อค้าชาวพม่า เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านหลังจากที่รัฐบาลพม่าสร้างโรงเรียน

ได้ไม่นาน รับซื้อและขายทุกอย่างที่ทำกำไรได้ แม่ยกข้าวของเครื่องใช้ในบ้านให้คนซื้อทั้งหมด เว้นเพียง

อย่างเดียวคือนาฬิกาลูกตุ้มโบราณ พ่อค้าชาวพม่าก็ว่า จะเก็บไว้ทำอะไร มันคงจะเสียแล้วล่ะ เดินก็ไม่ตรงเวลา

ช้ากว่าเวลาที่ข้อมือตั้งครึ่งชั่วโมง

“พ่อค้าของเก่าก็หัวหมออย่างนั้นแหละ เห็นแล้วก็คงอยากได้ไว้ทำกำไร” ฉันได้จังหวะเอ่ยเสริม เขา

อมยิ้ม สั่นศีรษะในชั่วครู่ต่อมา

“ช่างเถอะ ถึงพ่อค้าคนนั้นจะพูดอย่างไร แม่ก็พานาฬิกาลูกตุ้มของตาข้ามฝั่งมาที่นี่แล้ว”

แดนด้าวเงียบไปสักพัก เขาเปิดหนังสือในมือ พลิกไปมาอย่างไม่มีเจตนาอ่าน แล้วก็โพล่งขึ้น

“คนฝั่งนั้นเรียกเราว่าคนไทย”

น้ำตาฉันหยาดไหลในนาทีนั้น เหมือนถูกของมีคมทิ่มอก ที่จริงฉันก็พอเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาอยู่บ้าง

การอยู่ในฐานถิ่นที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของประเทศอื่น กว่าจะปรับตัวได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไม่ต้องการให้สิ่งที่ปลูกฝัง

กันมาจากปู่ย่าถูกกลืน และไม่ต้องการให้ภาษาที่ตายายพูดเลือนหาย การดำรงรักษาสิ่งเหล่านี้ยากยิ่งนัก

“เฮ้ย พวกมึงมาดูอะไรนี่ มาดูของแปลก พม่ากำลังอ่านหนังสือ”

เด็กดื้อเพื่อนร่วมชั้นเรียนคงหมายถึงพม่าอ่านหนังสือภาษาไทย ฉันไม่ทันหันดูหน้าคนพูด แดนด้าวก็

กระโจนข้ามหัวฉันไปแล้ว เขากระทุ้งหมัดใส่ใบหน้า กระแทก กระแทก กระแทกซ้ำๆ จนเด็กดื้อคนนั้นล้มลง

และก่อนที่เขาจะย่ำเท้าลงบนใบหน้าเด็กดื้อ ฉันก็เข้าไปขวางไว้

หลังเหตุการณ์นั้น ผู้อำนวยการเรียกเขาเข้าไปในห้องพร้อมคู่กรณี ส่วนฉันเข้าไปร่วมอยู่ด้วยในฐานะ

ผู้เห็นเหตุการณ์

เด็กดื้อแหกปากร้องไห้ไม่หยุด สะอึกสะอื้นปานจะขาดใจเสียให้ได้

“เขาต่อยผมครับ เขากระทืบผมด้วย”

“แดนด้าว เธอทำอย่างที่เพื่อนพูดจริงไหม”

ฉันหันสบตาแดนด้าว โคลงศีรษะส่งสัญญาณเป็นนัยให้เขาตอบ

“จริงครับ ต่อยจริงครับ และจะกระทืบปากด้วยถ้ามาลาตีไม่ห้ามเอาไว้ครับ”

“แล้วเธอต่อยเพื่อนทำไม”
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“เขาว่าผมเป็นพม่า” แดนด้าวน้ำตาร่วงแหมะ เค้นคำพูดออกมาแทบฟังไม่รู้เรื่อง

“ผมไม่ได้ว่า”

“แล้วเป็นพม่าเสียหายตรงไหนล่ะ ไม่เห็นเสียหายอะไรเลย อีกอย่าง เธอก็มาจากตะนาวศรีไม่ใช่เหรอ

บัตรประชาชนก็ไม่มี ให้เข้ามาเรียนก็ดีแล้ว เพื่อนพูดแค่นี้ไม่ต้องลงไม้ลงมือก็ได้ ครูต้องลงโทษเธอนะแดนด้าว”

นับแต่นาทีนั้น แดนด้าววิ่งออกจากห้องผู้อำนวยการ เขาหายหน้าไปและไม่กลับมาเรียนอีกเลย ฉัน

เสียดายที่เขาใจร้อนไปสักหน่อย หากเขายืนอยู่ในห้องอีกเพียงครู่เดียว เขาก็จะรู้ว่าเด็กดื้อคนนั้นเอ่ยอะไร

หลังถูกผู้อำนวยการจ้องตาอยู่นาน

“ผมไม่ได้ว่า ผมไม่ได้ว่าเขาครับครู”

“แล้วเธอว่าใคร”

ตอนนั้นเองที่เด็กดื้อหันสบตาฉัน!

ฉันไม่ได้มาจากตะนาวศรี ไม่ได้มาจากมะริด ไม่ได้มาจากสิงขร และไม่ได้มาจากบกเปี้ยน ฉันเกิดที่

ประจวบคีรีขันธ์ พ่อแม่ฉันต่างหากที่มาจากมะริด เป็นคนไทยพลัดถิ่นอพยพกลับมาสู่รัฐชาติเดิม เหตุนี้ฉันจึง

ไม่มีสิทธิ์ได้สัญชาติไทยด้วยการเกิด ความบังเอิญจึงกลายเป็นความบังเอิญอันแสนวิเศษในคราวนี้ เกือบห้าสิบปี

เคลื่อนผ่าน ฉันยังไม่ลืมเรื่องในวันนั้นเลย แม้เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันแสนสั้นก็ตาม

แน่นอนว่าฉันเป็นสาววัยใสตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตในไทเวิร์ส จากนั้นก็เหมือนเวลาแห่งวัยหยุดนิ่ง

แดนด้าวในวัยเด็กผู้ก้าวเท้าออกจากห้องผู้อำนวยการในวันนั้น ก้าวผ่านเวลาเกือบห้าสิบปีเข้ามาใน

โรงพยาบาลตำบล ในคราบบุรุษร่างกายกำยำ มานั่งต่อหน้าเด็กหญิงที่ก้าวออกจากวัยเยาว์ สู่วัยสาวในตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำบล ซึ่งเขาก็คงไม่รู้หรอกว่า ผ่านเวลามาจนบัดนี้ ฉันยังไม่สามารถก้าวออกจาก

ความเป็นผู้ไร้สัญชาติได้เลย

แต่ช่างเถอะ ในไทเวิร์สไม่มีใครสนใจเรื่องสัญชาติหรอก เราสามารถพาร่างกายที่ประกอบขึ้นจาก

ไฟล์ดิจิทัลเทเลพอร์ตไปได้ทุกพื้นที่ในจักรวาลแห่งนี้ ตราบใดที่เจ้าของพื้นที่นั้นอนุญาตให้เข้าถึงได้

เราทุกคนในโลกขนานถูกฝังแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในหัว มันส่งสัญญาณคลื่นมายังไทเวิร์สให้เราได้รับรู้

สัญญาณความมีชีวิต ฉันกดปุ่มบนเคร่ืองตรวจวัดประสิทธิภาพร่างกายพร้อมเอ่ยถามช่ือตามกฎการรักษาพยาบาล

เขาบอกชื่อสมมุติออกมาอย่างชัดเจน
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“แดนด้าว เธอจำฉันได้ไหม?”

ฉันกำลังทำผิดกฎ ในไทเวิร์สห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น

นาทีนั้นเขาสะดุ้ง สบตาฉันอย่างจริงจัง ทิ้งช่วงเวลาให้ฉันลุ้นอยู่เป็นครู่ ก่อนที่เขาจะสั่นศีรษะ

“เด็กหญิงในห้องสมุด ที่เธอเล่าเรื่องบ้านเกิดที่ตะนาวศรี เรื่องตัวอักษรไทยที่ผนังบ้าน เรื่องวัดไทย เรื่อง

นาฬิกาโบราณของตาให้ฟัง เธอจำฉันได้หรือยัง”

แดนด้าวคลี่ยิ้มแล้วงุดหน้าลงดังเดิม เขาไม่มีความรู้สึกใดกับความบังเอิญที่เกิดขึ้น นอกจากจะไม่ใช่

ความบังเอิญอันแสนวิเศษแล้ว คล้ายกับว่านี่เป็นเรื่องสามัญธรรมดา

ฉันปล่อยให้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทำงาน ซักถามน้ำหนักส่วนสูง ประวัติแพ้ยา และอาการป่วยไข้

ของเขาตามหน้าที่

เมินเฉย หลบเลี่ยงสายตา หน้าตูมร้างไร้คำเอ่ย แดนด้าวยังคงเป็นแดนด้าวคนเดิมไหม ฉันชักไม่แน่ใจ

เขาผุดลุกจากเก้าอี้โดยไม่เอ่ยสักคำ ย้อนกลับไปอยู่ในที่นั่งรอคิวพบแพทย์ คนแก่และเด็กนั่งเรียงหน้าสลอน

แม้ป่วยไข้ก็ยังเอ่ยทักทายกัน ส่งยิ้มให้กัน เด็กเล็กๆ ก็ซุกซนจนแม่ไล่จับไม่ทัน แต่เขาเหมือนฝังราก สองดวงตา

จ้องมองเบื้องหน้าซึ่งเป็นผนังกรุกระจกกางกั้นด้วยผ้าม่านอีกชั้น เหมือนโลกใบนี้มีเขาคนเดียว

แต่ฉันก็หาโอกาสพูดคุยกับเขาจนได้ หลังพบแพทย์แล้ว ระหว่างรอรับยา ฉันเดินไปทิ้งตัวนั่งข้างๆ

“ถ้าเธอออกจากห้องผู้อำนวยการช้าอีกเดี๋ยวเดียว เธอจะรู้ว่าเด็กดื้อคนนั้นไม่ได้ว่าเธอ”

แดนด้าวไม่สบตาฉันโดยตรง เขาจ้องเงาฉันที่สะท้อนในกระจกบนพื้นม่านสีเทา

“เด็กดื้อคนนั้นว่าฉัน เขาว่าฉันเป็นพม่า ถ้าอยากเข้าใจเรื่องนี้ รับยาเสร็จแล้วฉันขอเลี้ยงติ่มซำสักมื้อ

แล้วเราคุยเรื่องนี้กันต่อ”

บ่ายวันนั้นฉันตัดสินใจลางาน แล้วเราทั้งสองก็เทเลพอร์ตไปร้านติ่มซำไม่ไกลจากโรงพยาบาลตำบล

มากนัก หลังเข่งไม้ไผ่ใส่ติ่มซำนานาชนิดส่งควันฉุยถูกยกมาวางตรงหน้า เขากลับเป็นฝ่ายเริ่มต้นพูดก่อน อาการ

ปวดหลังของเขาเกิดจากอาชีพก่อสร้าง เขาตระเวนทำงานหลายที่ ทั้งจังหวัดใกล้เคียง บางครั้งเดินทางไกลไปถึง

เมืองหลวง ครั้งหนึ่งเขาเกือบกลายเป็นฆาตกร ถูกนายจ้างใจร้ายโกงค่าแรงหน้าด้านๆ นายจ้างประกาศให้ใช้

สำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการรับเงินงวดสุดท้าย ใครที่ไม่มีบัตรประชาชน นายจ้างขู่ว่าจะแจ้งตำรวจ

เขาระบายว่า เขากำขวานแน่น แต่เพื่อนห้ามไว้ก่อน จากนั้นเขาบ่ายหน้าหนีคนขี้โกงกลับสู่ประจวบฯ แต่โชคร้าย
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ถูกพวกตำรวจนอกแถวตรวจค้นที่สถานีขนส่ง เมื่อไม่มีบัตรประชาชนแสดง พวกนั้นก็ยึดเงินไปจนหมด แต่พวก

มันใจดี ซื้อตั๋วรถทัวร์ให้

“ที่จริงพ่อกับแม่ฉันอพยพมาจากมะริด ฝากที่ดินเกือบ 40 เอเคอร์ให้ลุงกับป้าช่วยดูแล”

ฉันเริ่มต้นเล่า เขาให้ความสนใจเป็นพิเศษ เหมือนอาหารตรงหน้าหมดความสำคัญไปเลย เขากินไป

เพียงสองสามคำ จิบน้ำเปล่า พยักหน้าเออออระหว่างที่ฉันเล่าไปเรื่อยๆ

ความจริงก็ไม่มีใครกินอาหารในไทเวิร์สได้จนอิ่มท้องหรอก อาหารพวกนี้ก็เป็นไฟล์ดิจิทัล พวกมันส่ง

รสชาติและกลิ่นไปยังโลกขนานได้

แดนด้าวเพิ่งได้รู้ว่า ฉันก็ไม่มีบัตรประชาชน ฉันไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิดจากมดลูกของคนไทย

พลัดถิ่น ได้สิทธิ์เพียงเรียนขั้นพื้นฐาน โชคดีสอบชิงทุนสำหรับคนไทยพลัดถิ่นของมหาลัยเอกชนได้ จึงมีสิทธิ์

เข้าเรียนระดับอุดมศึกษา ฉันเลือกเรียนในสาขาพยาบาลศาสตร์ ช่วงนั้นคนไทยพลัดถิ่นรวมกลุ่มกันหาทาง

แก้ไขปัญหาเก่ียวกับสัญชาติ ฉันเข้าเป็นหน่ึงในสมาชิก พวกเราขอความช่วยเหลือจากนักการเมือง จากสำนักข่าว

จากเจ้าหน้าที่เอ็นจีโอ กระทั่งรัฐบาลผ่านกฏหมายเพื่อแก้ปัญหาสัญชาติให้เราโดยเฉพาะ แต่เมื่อถึงเวลาที่ฉัน

เรียนจบ ฉันก็ยังไม่สามารถทำบัตรประชาชนได้อยู่ดี โชคดีเป็นของฉันอีกครั้ง เมื่อมหาวิทยาลัยรับรองให้ฉัน

ได้สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฉันจึงได้เข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำบล แต่เป้าหมายสูงสุด

ของฉันคือจะต้องได้เป็นข้าราชการ ฉันต้องการให้พ่อกับแม่ได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล แต่เมื่อไม่ได้

รับสัญชาติ ฉันก็ไม่มีสิทธิ์

“แล้วปัญหาคืออะไร ในเมื่อกฏหมายสัญชาติก็ออกมาเรียบร้อยแล้ว”

“ปัญหาคือ การบังคับใช้กฎหมาย”

พยักหน้าเหมือนเข้าใจ มองตาฉันคล้ายเข้าใจความรู้สึก แดนด้าวเอ่ยว่าเขาก็ไม่ได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาล

ขั้นพื้นฐาน เมื่อสองปีก่อน เขาตัดสินใจลงทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวไปเรียบร้อยแล้ว นายจ้างหักเงินแต่ไม่ส่ง

เข้ากองทุนประกันสังคม เงินก้อนสุดท้ายของเขาเพิ่งหมดไปกับค่ายา แทนที่เขาจะซับเอาความรู้สึกท้อใจ

ของฉันไป กลับกลายเป็นฉันที่ต้องถ่ายเทเอาความรู้สึกน้อยอกน้อยใจของเขาไว้แทน

ฉันเล่าเรื่องลุงของฉันให้เขาฟัง ลุงที่ตัดสินใจอยู่มะริดตลอดชีวิต ด้วยเชื่อว่าสักวันหนึ่งรัฐไทยจะหา

วิธีนำแผ่นดินมะริดคืน ปู่ปลูกฝังลูกหลานทุกคนเช่นนั้น ลูกหลานส่วนหนึ่งยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่ก็เพื่อใช้วิถีชีวิต

ภาษา และวัฒนธรรมยึดครองพื้นที่ไว้ เส้นสมมุติเพียงปักปันเขตแดน แต่ไม่ได้ปักปันความเป็นไทยออกจากกัน

แต่พ่อและแม่ไม่เชื่อเช่นนั้น จึงทิ้งพื้นที่ 40 เอเคอร์กลับสู่แผ่นดินไทย ซึ่งร้างไร้ที่ดินทำกิน ต้องหาอาชีพใหม่
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ต่อลมหายใจให้ครอบครัววันต่อวัน ฉันก็คิดเหมือนพ่อกับแม่ ในยุคสมัยน้ีไม่มีเร่ืองแบบน้ันเกิดข้ึนแน่ๆ ท่ีแน่นอนกว่า

และต้องเป็นไปคือพวกเราชาวไทยพลัดถิ่นได้อพยพกลับมาแล้ว เราควรได้รับสิทธิ์ที่ควรได้รับ สิ่งที่สำคัญกว่า

เขตแดนคือพวกเรา

เราจำเป็นต้องจบการสนทนาเพราะถึงเวลาปิดร้าน ไม่ทันได้เอ่ยอะไร เขาพาฉันเทเลพอร์ตไปถึง

ห้องเช่าเล็กๆ ผุดขึ้นด้านหน้านาฬิกาลูกตุ้มโบราณที่ตั้งอยู่ติดผนังด้านในสุด

“นี่เป็นสิ่งเดียวที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงตา แต่พูดก็พูดเถอะ จะขายกินวันไหนก็ยังไม่รู้เลย ขายแล้ว

หากได้เหรียญมากพอจะแบ่งไปซื้อดวงตาและแขนข้างซ้าย”

ฉันสังเกตเห็นว่าเข็มนาฬิกาหยุดนิ่ง ลูกตุ้มก็หยุดนิ่ง เอ่ยถามก็ได้คำตอบว่า มันเพิ่งหยุดเดินเมื่อปีที่แล้ว

ไม่รู้จะเอาไปซ่อมที่ไหน และคิดว่าค่าซ่อมแพงมากจึงปล่อยมันทิ้งไว้เช่นนั้น ฉันซักไซ้ต่อไปว่าตอนพามันมาจาก

ตะนาวศรีเอาไปซ่อมที่ไหน ครั้นได้คำตอบว่าไม่เคยซ่อมสักครั้ง ฉันยิ่งแปลกใจ หันมองหน้าแดนด้าว พูดย้ำที่เขา

เคยเล่าให้ฟัง เรื่องที่พ่อค้าชาวพม่าบอกว่ามันเดินไม่ตรงเวลา เขากลั้นยิ้ม สักพักหลุดหัวเราะ ก่อนอธิบายว่าเวลา

ที่พม่าช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง

“ไม่มีแม้สักวันที่ตายินยอมให้มันเดินตรงเวลาของพม่า”

ไทเวิร์สและโลกขนานเชื่อมโยงกันอย่างไร้ร่อยต่อ โดยไม่รู้ตัวหรอกว่า ร่างกายฉันที่เป็นไฟล์ดิจิทัล

ผุดขึ้นในห้องเช่าในโลกขนานตั้งแต่เมื่อไร นาฬิกาโบราณยังปรากฏตรงหน้า ฉันจ้องมองลูกตุ้มไม่ไหวติงเช่นเดียว

กับลูกตุ้มที่เป็นไฟล์ดิจิทัลในไทเวิร์ส ชั่วประเดี๋ยวต่อมาจึงรู้ตัวว่าแดนด้าวไม่ได้ยืนอยู่ข้างๆ แล้ว

ในห้องเล็กๆ นั้นไม่มีแดนด้าว มีเพียงหญิงชรานอนบนเตียงไม่ต่างคนป่วยใกล้ตาย เรือนกายเธอ

เต็มไปด้วยท่อขนาดเล็กระโยงระยาง ครู่หนึ่งเธอเริ่มต้นสื่อสารถึงฉันผ่านช่องแช็ตบ็อกซ์ บอกให้ฉันดูรูปถ่าย

ขาวดำที่วางบนโต๊ะด้านข้างเตียง ฉันหันมองราวถูกสะกดจิต ใกล้รูปถ่ายมีกล่องสีดำขนาดเล็กเท่ากำปั้นซึ่งมีสาย

สีขาวเชื่อมต่อกับกะโหลกศีรษะของเธอ ฉันจ้องดวงไฟจิ๋วที่กะพริบถี่ ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเธอยังใช้กล่องสื่อสาร

รุ่นดึกดำบรรพ์อยู่ ทั้งที่รัฐบาลแห่งไทเวิร์สซึ่งร่วมมือกับรัฐบาลในโลกขนาน เพิ่งแถลงข่าวเปลี่ยนระบบสื่อสาร

เป็นแบบไร้สายให้ทุกคนครบถ้วนเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

กวาดสายตาจากล่างขึ้นบนช้าๆ พินิจรูปถ่ายขาวดำที่มีคราบฝุ่นเกาะหนา หากมีใยแมงมุมด้วยห้องนี้

คงไม่ต่างฉากสยองขวัญในคอนเทนต์วิดีโอโซเชียลช่องดัง

“แดนด้าวเสียชีวิตไปนานแล้ว หลังจากเข้าเรียนได้สัปดาห์เดียว ชาวประมงลากศพเขาขึ้นมาจากทะเล”

ข้อความที่เธอหย่อนลงแช็ตบ็อกซ์ปรากฏขึ้นตรงหน้า ลอยอยู่ในอากาศ ฉันอ่านแล้วใช้มือปัดออก
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แดนด้าวไม่เคยเล่าให้ฉันฟังหรอกว่า เขามีแขนขวาข้างเดียวเพราะเหตุใด ภาพเขานั่งคร่อมต่อยเด็กดื้อ

ด้วยแขนขวาข้างเดียว ขณะแขนซ้ายขาดด้วนเหนือข้อศอกเหวี่ยงช่วยส่งกำลังนั้นกลายเป็นภาพติดตา ฉากตอน

ที่เขาวิ่งออกจากห้องผู้อำนวยการก็ไม่ต่างกัน สองเหตุการณ์ปรากฏขึ้นราวฉายตรงหน้า

หลังจากวันนั้นแดนด้าวหายหน้าไปและไม่กลับมาเรียนอีกเลย ผ่านเวลาเกือบห้าสิบปีเขาโผล่เข้ามาใน

โรงพยาบาลตำบล ในคราบบุรุษร่างกายกำยำ ช่างเถอะ ในไทเวิร์สไม่มีใครสนใจตัวตนในโลกขนานหรอก

ฉันก้าวเข้าไปจนติดเตียง ยืนมองร่างผอมที่เผยรูปทรงกระดูกเด่นชัด ก่อนค้อมลงแผ่วพูดที่ข้างหู บอก

เธอว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปรอแดนด้าวที่ร้านติ่มซำแต่เช้า ฉันจะเอาแขนซ้าย และดวงตาที่ฉันถอดเก็บไว้เป็นอะไหล่

ไปฝาก.



ºÃÃ³Ò¸Ã ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 | มีนาคม - เมษายน 2565| 28

นางผีฟ้า

ลานฟ้า ดาริกาพราย

ตั้งแต่เลี้ยงข่วงเสร็จลงคราวนั้น หยาก็รู้ตัวดีว่า ตัวเองไม่อาจสืบทอดร่างทรงผีฟ้าได้ เหตุผลสำคัญที่เหมือน

จะมีเพียงอย่างเดียว คือหยาบ่ตั้งใจจำกลอนลำผีฟ้าสักหน ทว่าหัวใจฮักที่มีให้กับอ้ายทองใบมานานต่างหาก

คือสาเหตุหลัก ฮักตั้งแต่เขายังบ่ทันมาอยู่เป็นบ่าวเอื้อยใยพี่สาวหล่อน ผู้บ่าวคนนี้หล่อนแอบฮักแต่แรกเห็น

ก็อย่างว่า-หยาบ่สู้ได้เห็นชายรูปงามเข้าหมู่บ้านแห่งนี้ ทั้งคู่มีใจให้กันก่อนอ้ายทองใบจะได้อยู่ร่วมเรือนกับ

เอื้อยใย หล่อนและเขาสื่อสารด้วยสายตาและดอกไม้ สองคนมีใจให้กันหลายวันคืน มีแต่ครั้งหยายังบ่สิบหกดี

ค่ำแลงก่อนวันเลี้ยงข่วงบ่กี่วัน อ้ายทองใบมากับพวกคาราวานเกวียนพ่อค้าเกลือที่มาพักตรงเดิ่นดินท่าน้ำของ

ผ่านสวนดอกจำปาที่หยาไปเก็บดอกมาร้อยมาลัยลำเลี้ยงข่วง ชายรูปงามยิ้มน้อยๆ ที่มุมปาก ทำให้หัวใจหยา

แทบแตกสลายลงคาสวนไม้หอม ชั่วอึดใจนั้นหยาเหมือนจะลืมคำแม่หมอทุกอย่าง วันเลี้ยงข่วง อ้ายทองใบ

มาเบ่ิงพิธีกรรมและคอยย้ิมให้ ถึงจะต้ังใจรำเป็นพิเศษแต่หยาก็ทำได้บ่ดีเลยหัวใจมันว้าวุ่น จิตใจบ่อยู่กับเน้ือกับตัว

ฮำฮอนนำแต่อ้ายทองใบ ย่ันว่าสายตาซอนแลนเจ้าชู้ของเขาจะไปสบจ้องหญิงอ่ืนท่ีต่างงดงามบ่แพ้กันในวันเล้ียง

ข่วง บางคราหยาก็แทบจะฟ้อนรำบ่ถูกจังหวะกับพิณ แคน ฆ้อง กลอง แม่หมอตาเขียวใส่นับครั้งบ่ถ้วน กระนั้น

หยาก็ยังหาได้สำนึก“กูเตือนมึงแล้วเด้ออีหยาเรื่องผู้ชาย หรือมึงสิผิดต่อบรรพชน มึงฮู้บ่ว่าสืบเมือวันหน้า

มึงสิต้องเป็นหยัง มึงต้องสืบทอดผีฟ้าต่อจากกู เอื้อยมึงแม่มึง บ่มีไผคือควรท่มึงจักคน หรือมึงสิให้กูถืก

ประนามหยามหยันจากไทบ้าน คนเครือเฮาสืบทอดผีฟ้ามาแต่ปู๋แต่ปู้ มึงสิเฮ็ดให้เพิ่นเคียดขมบ่ได้เด็ดขาด มึง

ต้องเป็นผีฟ้าท่นั้น” ครั้งนั้นหยาน้อมรับผิดด้วยประการทั้งปวง แต่เมื่ออ้ายทองใบมาอยู่ใกล้ๆ ก็บ่อาจเฮ็ดใจ

ให้บ่มีเยื่อใยกับลาวได้เลยหล่อนเพียรแต่จอบเบิ่งความเป็นไปของเขาตลอดเวลา

แม่หมอของหยาคือยาย อายุแกแปดสิบกว่าปีแล้ว แต่ยังต้องเป็นผีฟ้าอยู่ เพราะยังบ่มีไผสืบทอดต่อจาก

แกได้ จริงอยู่แม้ผีฟ้าจะสืบทอดแทนกันได้หลากหลายโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข ทว่าแม่หมอของ

หยานั้นเคร่งครัด อยากให้เป็นไปตามฮีตคองที่สืบทอดต่อกันมา แกหวั่นกลัวจะเกิดเหตุเภทภัยกับครอบครัว

หากเอาคนอื่นนอกเหนือจากลูกหลาน ก่อนนี้มีรุ่นเอื้อยลางคนที่เป็นศิษย์แก แต่นางไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้

พอมีคนเจ็บป่วยก็ยากนักที่จะเดินทางไปปัว (รักษา) กับนาง ลางคนก็ดันไปหลงลืมไปทำเรื่องผิดผีบ่ขะลำคำแคะ

ไปกินในสิ่งต้องห้ามของครูผีฟ้า บ้างก็ลอดเผียกผ้า บ้างไปมีผู้บ่าว หรือแม้แต่กินของเฮือนดี (งานศพ) ยิ่งเมื่อ

แม่หมอหรือยายของหยาแก่ตัวลงเท่าใด ไทบ้านยิ่งห่วงว่าหมู่บ้านสิบ่เหลือผีฟ้าผู้คอยฮักษาคนป่วยเป็นเอ็นอุ่น

พักหลังแม้แม่หมอผ่อนปรนเรื่องการฝึกผีฟ้าบ้าง ให้ลูกหลานไทบ้านมาหัด แต่ก็ยังบ่มีไผคือควรเท่ากับหยา
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ด้วยว่าหล่อนเป็นทั้งเลือดเนื้อเชื้อไขแม่หมอ ฟ้อนรำหรือลำกลอนเอิ้นผีฟ้าหล่อนก็ทำได้ดี หัวป่องหัวดีมีแววกว่า

คนอื่น คุณสมบัติหยาเหมาะสมทุกประการที่จะเป็นตัวแทนแม่หมอในอนาคตข้างหน้า ปีที่แล้วพ่อใหญ่แก้ว

หมอแคนผีฟ้าพาหลานตัวเองมาฝึก เห็นว่าทำได้ดีตอนอยู่เฮือน แต่พอมาถึงลานเลี้ยงข่วง เด็กสาวกลับป่วง

เป็นบ้าเป็นบอละเวอละเวิด แทนที่จะเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับแถนหลวงปวงอินทร์ ให้ลงมาฮักสมฮักษา

คนที่ป่วยเป็นเอ็นอุ่น กลับกลายเป็นว่ามาป่วยอีกคน ให้แม่หมอคลำทางหาแถนไท้แถนหลวงเสียเอง

หลังเที่ยวค้าเกลือกับนายจ้างผ่านมาทางนี้ แวะกินน้ำกินท่าบ่อยครั้ง วันหนึ่งพอสิ้นงานนา อีพ่อ

มีโอกาสได้ต้อนรับขับสู้คนต่างบ้านต่างเมือง หลังกินน้ำกินท่าสูบว่านสูบยาคนละกอก นั่งเว้าจากันพักใหญ่

อีพ่อของหยาเหลือบเห็นอ้ายทองใบกำลังให้น้ำท่าหญ้าฟางแก่งัวเกวียนของคาราวานอยู่ หมอนี่หุ่นฮอยสูงใหญ่

กำยำล่ำสันดีแท้ ผิวมันก็ขาวเผือกเหมือนพวกคนแกว ถึงตามันจะเล็กหยีไปบ้าง แต่ดูแล้วก็หล่อเหลาเอาการ

บ่หยอก อีพ่อคุยกับพ่อค้าที่ก่อนหน้านี้ตกลงเอาข้าวแลกเกลือกับพ่อแล้วหลายกะทอ แกเห็นว่าหมอนี่ท่าจะ

แข็งขันการงานไม่เบา อีพ่อมีลูกสาวสองนาง คนพี่โตเต็มสาวพอมีบ่าวมารับใช้แล้ว ส่วนคนน้องอยู่ในวัยกำดัด

สองเอื้อยน้องงามบ่หยอกคือกัน กีดแต่ว่าคนน้องถูกแม่หมอเลือกให้เป็นตัวแทนผีฟ้าผีแถน คนเอื้อย-ถ้าเขา

ขี้คร้านจะเดินทางตามนายจ้าง อีพ่อแนะให้ขึ้นเรือนใหญ่ไปหาแม่หมอเพื่อเว้าจา ฝากเนื้อฝากตัวกับเพิ่นเสีย

อีพ่อมาอยู่เรือนนี้สุขกายซำบายใจ บ่ได้เลาะล่องมะเหล็งเข็งเขตเสี่ยงผู้ร้ายอ้ายขโมย ถ้าคิดที่จะอยู่ อย่าฟ่าว

ไปต่อ เป็นธุระให้ผู้ที่อยากเป็นเรือนเป็นชานสักหน่อย

ความคิดที่จะหาทางหนีของหยาเกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายเดือนแล้ว แต่หล่อนยังไม่สบโอกาสเสียที

เพราะเพียงแค่แม่หมอรู้สึกว่า มีม่านหมอกประหลาดปกคลุมเหนือเรือนผีฟ้า หญิงสาวก็ถูกขังอยู่แต่ในส้วม

(ห้องนอนลูกสาว) เพลากว่าสองปีมาแล้วที่หยาแทบไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวัน ดีแต่ว่าอ้ายทองใบนั่นเขาเก่ง

พอตัว มีคาถาอาคมเข้าเรือนนอกออกเรือนในของคนอื่นได้ โดยไม่ให้ผู้ใดมองเห็นตัว เขาเก่งกล้าขึ้นกว่า

ตอนที่เป็นบ่าวเอื้อยใยใหม่ๆ ลิบลับ แน่ล่ะก็แม่หมอทำกับเขาอย่างเจ็บปวดเพียงนั้น เป็นใครก็ต้องทำแบบนี้

ทั้งที่ความจริงแล้วหยาก็บ่ฮู้ดอกว่า ระหว่างแม่หมอกับอ้ายทองใบ ใครเป็นผู้กระทำต่อกันก่อน ด้วยว่าช่วงแรก

ที่อ้ายทองใบมาเป็นบ่าวของเอื้อยใย หยากับเขาแม้อยู่ใกล้กันแค่ข้ามรั้วหลักลูกตั้ง แต่สองคนก็ไม่อาจทำอะไร

ที่มันเกินเลยไปกว่ายืนสบตากันและกันได้ ระหว่างที่อ้ายทองใบอยู่กับเอื้อยใย หยาได้แต่ยืนมองอย่างปวดร้าว

ในหัวใจเสมอ ยิ่งจะเป็นตัวแทนแม่หมอในวันข้างหน้า หล่อนยิ่งรู้สึกได้ถึงความร้าวรานในหัวใจ ความภาคภูมิใจ

ที่สั่งสมจากคำบอกเล่าเสี้ยมสอนของแม่หมอแทบไม่เหลืออยู่ เมื่อเห็นภาพบาดใจอยู่ต่อหน้า -เกียรติยศและ

ศักดิ์ศรีของผีฟ้านั้นสูงส่ง ทุกคนในหมู่บ้านต้องเคารพยำเกรง ต้องพึ่งพา แต่สิ่งสำคัญคนที่จะเป็นผีฟ้าต้อง

ให้เกียรติตัวเองก่อน ประพฤติตนอยู่ในฮีตคอง ผิดนิดเดียวก็บ่ได้ แค่เพียงละเมิดข้อห้าม ทุกอย่างหมายถึง

หายนะ ปอบ ห่าก้อม และปวงเผดเวทนาที่บ่มีสิทธิ์ได้กินแม้แต่ข้าวสาก ข้าวประดับดิน หรือข้าวแจกข้าวญาย

หลังตายเป็นผี ความดีใจและภูมิใจคราวนั้นล้นเปี่ยม เต็มปริ่มในอก แต่เพียงอ้ายทองใบผ่านเข้ามาในชีวิต

ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป
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ด้วยความที่นับถือแถนทั้งหมู่บ้าน มีผีฟ้าเป็นสื่อกลางติดต่อกับแถน ผู้หญิงเป็นใหญ่ อำนาจสั่งการไม่ว่าจะ

เรื่องใดอยู่ที่แม่หมอ ทำให้ลูกสาวบ่มีสิทธิ์เลือกคู่ครองเอง ลูกสาวในเรือนจะแต่งงานกี่ครั้งกับใครก็ได้ขอเพียงให้

ถูกใจเจ้าของเรือนที่ใหญ่สุด การงานขันแข็งรู้จักหน้าที่ยังไม่พอ ยังต้องเข้าใจวิถีความเป็นอยู่ของเรือนนั้นๆ

ด้วย มรดกผืนนาไร่ที่มีอยู่ ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ลูกที่เป็นเพศหญิง ส่วนชายต้องไปหาเอาข้างหน้า หรือไปเป็น

บ่าวเรือนอื่นให้เขาพอใจ ได้อยู่กินกับลูกเขาฐานะผัวเมียไปจนวันตาย นั่นคือเส้นทางการมาอยู่เรือนหลังนี้

ร่วมกันของอ้ายทองใบกับเอื้อยใย เอื้อยใยที่เป็นคนพี่และไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนผีฟ้า จึงมีสิทธิ์ได้หาผัว

หรือลองหาบ่าวมาอยู่ด้วยก่อน ด้วยยังน้อยยังหนิงอยู่ แม้รู้จักมักผู้บ่าวแล้ว แต่หยาก็ได้แต่จ่อมจมอยู่กับ

ความเจ็บปวดช้ำใจในส้วมที่เป็นดั่งห้องกักขังอิสรภาพ และความรักในหัวใจหล่อนเรื่อยมา...

ร้องไห้กระซึกระซึมอยู่ในส้วมวันแล้วคืนเล่า แต่คืนหนึ่งหยาก็ยิ้มออก เมื่อมองเห็นมาลัยดอกจำปา

พวงหนึ่งวางตรงป่องเอี้ยม หยาลุกปาดน้ำตา ผวาคว้ามาลัยพวงนั้นมาตะกองไว้ในวงแขนด้วยความทะนุถนอม

กลิ่นดอกจำปาหอมโชยตลบอบอวลซึมลึกทั่วห้องใจท่ามกลางคืนเพ็ญ เดือนอีเกิ้งทอนวลกระจ่างฟ้า หยามอง

ผ่านสวนกล้วยทะนีออง(น้ำว้า)ลอดต้นหมากค้างพลู เห็นเงาตะคุ่มของใครบางคน โบกมือไหวๆ อยู่ใต้ต้นจำปา

หล่อนฉายยิ้มด้วยความเขินอายมีจริตจะก้าน ชั่วเพียงแวบเขาก็หายไป คืนต่อมาหล่อนรอคอยมาลัยดอกจำปา

ด้วยความหวัง ตื่นเต้นระคนหวาดหวั่นในบางครั้ง หากรู้ถึงดวงตาพิเศษของแม่หมอและเมื่อความแตก ก็ไม่รู้

สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับตัวเองและอ้ายทองใบ ผู้บ่าวที่หล่อนหลงฮักจนสุดใจบ้าง แต่ก็คำนึงเพียงเท่านั้น อานุภาพ

ของหัวใจรักอันบริสุทธิ์ที่มีต่อพี่เขยนั้นมากกว่า ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ มาลัยดอกจำปายังมาถึงป่องเอี้ยมสม่ำเสมอ

ย่ิงทำให้หยาโหยหาย่ิงข้ึน หลายคร้ังคิดข้ามหลักร้ัวต้ัง ทำทีเข้าไปพูดคุยกับพ่ีสาวเพ่ือจะได้เห็นอ้ายทองใบถนัดถน่ี

อยากสัมผัสกลิ่นกายผ่านสายลม อยากมองหน้า สบตา อยากให้เขาโอบกอดพลอดรักแต่ก็ไม่กล้า ทุกวันคืน

หล่อนเฝ้าแต่ลำกลอนอันสื่อถึงความฮัก ที่แอบแต่งไว้ตั้งแต่เห็นหน้าอ้ายทองใบใหม่ๆ กระทั่งวันหนึ่งแม่หมอ

สักไม้ก้านเท้ามาถึงเรือน หล่อนถึงกับตกตะลึง อ้าปากค้างพูดไม่ออก

“มึงลำกลอนหยัง กูคือบ่เคยได้งิน” น้ำเสียงแหบแห้งเหลือเกินแล้ว แต่ค่อนข้างดุ “มึงฮู้บ่ว่าปีหน้า

มึงสิได้ลำเลี้ยงข่วงเตรียมโตเตรียมตนเป็นผีฟ้าแทนกูแล้ว กูบอกกูสอนจั่งใด๋ มึงอย่าหลื่นความ อย่าเฮ็ดให้มัน

เกินกว่าที่กูสอน ดีฮ่ายต่อไปนี้สิบ่มีไผกำหนดแทนมึงได้ จื่อไว้เด้ออีหยา!”

เป็นครั้งแรกที่ได้อยู่ใกล้ชิด แม้ท่ามกลางปวงญาติ แต่นั่นก็ทำให้หยาดีใจอย่างที่สุด ช่วงเลี้ยงข่วง

ปีแรกที่อ้ายทองใบมาอยู่ด้วย หลังลำเลี้ยงข่วงเสร็จสิ้น เขาแอบมากอดด้านหลังหยาจนเจ้าตัวตกใจสะดุ้งโหยง

แน่ล่ะ ไม่บ่อยครั้งนักที่หล่อนได้อยู่ในที่อันปลอดคน เลี้ยงข่วงเป็นพิธีกรรมที่สนุกสนานพอควร ทุกคนเฝ้า

แต่ฟังลำ พิณ แคน ฆ้อง กลอง ม่วนซืนโฮแซว ไม่ค่อยมีไผมาสนใจกันนัก หยาตั้งใจมาป่ากล้วยทะนีออง

ด้วยในใจหวังว่าจะมีใครสักคนตามมา–หล่อนขยิบตานัดแนะเขา ระหว่างฟ้อนรำอยู่นั่นเอง เมื่อได้สัมผัสไออุ่น

จากเนื้อกายชายครั้งแรก หยารู้สึกได้ถึงความหวั่นไหวแบบไม่เคยเป็นมาก่อน ประหม่าและสั่นเทาทั้งที่ไม่น่าจะ
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มีอะไรที่ต้องกลัว ที่นี่ปลอดคน เหลือเพียงสิ่งที่โหยหาเป็นเวลาแสนยาวนานเท่านั้น ชั่วอึดใจเดียวที่ไออุ่น

จากเรือนกายแผ่พรมเข้ามา หล่อนก็คลายกังวลจากสิ่งทั้งปวงในโลก ทำทีเป็นมีจริตจะก้านขัดขืนเล็กน้อย

มิช้าอ่อนปวกเปียก แทบสิ้นไร้เรี่ยวแรง ได้กลิ่นลมหายใจที่อาบรดต้นคออบอุ่น สักเพียงถ้อยฮักไม่กี่คำที่โปรย

ออกจากลมปาก รู้สึกมันมีค่าและยิ่งใหญ่ต่อหัวใจหล่อนเหลือเกิน ท่ามกลางบรรยากาศเหน็บหนาวของค่ำคืน

วันเลี้ยงข่วง อ้ายทองใบค่อยๆ ผละวงแขนออกจากร่างหอมกรุ่นด้วยกลิ่นดอกจำปา เขาเชยคางหยาแผ่วเบา

หล่อนสบจ้องดวงตาเป็นประกายนั้นชั่วครู่ ปรารถนาและขวยอายวาบขึ้นพร้อมกัน จนหล่อนต้องเบือนหลบ

ดวงตาคู่นั้นอย่างมีจริต เขาจุมพิตพวงแก้มขาวนวลใต้แสงจันทร์แผ่วเบา ยิ่งทำให้รู้สึกซาบซ่านทั่วเรือนกาย

ร่างหยาสั่นเทาราวลูกนกตกน้ำ แต่หัวใจพลันเรียกร้องถึงแรงปรารถนาบางอย่างที่หลบซ่อนในส่วนลึกของ

หัวใจฮัก อ้ายทองใบค่อยๆ โน้มคอเข้าใกล้ พรมจูบหล่อนแผ่วเบา หยาตาพริ้มหลับลงช้าๆ อารมณ์ความรู้สึก

อันเปี่ยมล้นด้วยความสุข เคลิบเคลิ้มและคล้ายโลกหยุดหมุนชั่วขณะ เพียงชั่วสูดลมหายใจเข้าปอดสุดลึก

แล้วผ่อนออกมาช้าๆ เขาถอนริมฝีปากอันมหาศาลด้วยพลังอำนาจออก หยาถึงกับหัวใจหล่นวูบ เบิกตาสบจ้อง

ใบหน้าคมคายด้วยแววตาอ่อนหวานเชิงตำหนิ เขาและหล่อนยืนมองดวงหน้ากันและกันท่ามกลางแสงจันทร์

นวลผ่อง วงแขนอบอุ่นของอ้ายทองใบ โอบกอดร่างเพรียวบางในชุดผ้าฝ้ายงดงามของหยาไม่ยอมปลดคลาย

ถ้อยฮักจริงจังจากปากโปรยพรมสู่โสตประสาท แว่วดังไม่ขาดสาย ชัดเจนแจ่มแจ้ง แม้เสียงพิณ แคน ฆ้อง

กลองที่ลานเลี้ยงข่วงยังเร่งเร้า “แล้วหยา ฮักอ้ายส่ำใด๋” หยาเขินอายจนหน้าแดงปานหมากต้องแล่งสุก เอื้อน

กลอนลำที่แต่งสำหรับเขาแผ่วเบาจ้องตาเขาด้วยพลังถวิลหา-บ่มีอีกแล้ว บ่มีไผที่น้องฮักท่อ้าย บ่มีอีกแล้ว

ต่อให้ฟ้าถล่มแผ่นทลาย หยานี่สิฮักแต่อ้ายทองใบผู้เดียว เพียงเท่านั้น อ้ายทองใบใช้ปลายนิ้วแตะริมฝีปาก

หล่อนแผ่วเบาเพื่อให้หยุด “อ้ายเชื่อแล้ว พอแล้วบ่ต้องเว้าหยังอีกเด้อน้องหล่าหยาคนงาม” ทั้งสองระดมจูบส่ง

แรงปรารถนาต่อกันอย่างดูดดื่ม ฉากรักกลาง คืนเพ็ญดำเนินไปอย่างเร่าร้อน ยืดเยื้อยาวนานขณะดนตรีที่ขับลำ

ในลานเลี้ยงข่วงใกล้เลิกราเต็มที กระทั่งทุกอย่างเสร็จสิ้นลงด้วยความปริ่มเปรมของคนทั้งคู่ อ้ายทองใบจุมพิต

ที่พวงแก้มอีกหลายครั้ง ก่อนส่งหญิงสาวขึ้นนอนบนเรือน

สองปีมาแล้วที่หยาถูกขังไว้แต่ในส้วม หล่อนถูกปล่อยออกมาเฉพาะในยามที่ถึงเวลาเลี้ยงข่วง ปีนี้หยาได้เป็น

ผีฟ้าสื่อสารกับแถนไท้ครั้งแรก ช่วงที่มีคนป่วยเยอะๆ ตอนหน้าแล้ง แม่หมอตั้งใจมากที่จะถ่ายทอดให้หยาเป็น

ตัวแทนแก ทำพิธีกรรมอยู่ตั้งนาน แต่แถนไท้ไม่ลงมาสิงสู่ร่างหยาเลย ญาติคนป่วยได้แต่เฝ้ารอ คนเจ็บทุกข์

ทรมานเหลือหลาย หยาเองก็เห็น สงสารเขามากพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ได้ ทั้งที่รู้ว่าตนเองไม่ได้บริสุทธิ์

ผุดผ่องแล้ว หล่อนเสียพรหมจรรย์ให้กับอ้ายทองใบ ครึ่งค่อนวันแถนไม่ลงมา แม่หมอเองก็เอาแต่พร่ำด่าว่า

หยาไม่ตั้งใจ แกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหยา หยาเคยได้ยินมาว่า พิษหลีกที่อ้ายทองใบมีเป็นอาคมที่แข็งแกร่ง

ไม่มีใครสามารถปลดคลายได้นอกจากเจ้าตัวที่ลงคาถาไว้เองจะมาปลดให้ ต่อให้เป็นผู้มีอาคมเก่งกล้าแค่ไหน

ก็ตาม ก็คงเหมือนกับอาคมอีกหลายๆ อย่างที่เกิดมีบนแผ่นดินนี้ จวบจนเย็นย่ำค่ำแลง ท่าคนป่วยจะไม่ไหว

แม่หมอจึงได้ลงมือจัดการทำพิธีกรรมด้วยตัวเอง แต่หลังจากทำพิธีเสร็จแก่ก็แทบจะเดินไม่ไหวต้องพยุงออกจาก
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ลานพิธี ตอนนี้แม้แกจะยังเกรี้ยวกราด แต่ก็ไปไหนไม่ได้แล้ว นานวันคาถาอาคมก็ยิ่งจะเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ ถ้า

ไม่มีใครมาสืบทอดต่อจากแก แม่หมอก็จะกลายเป็นปอบ ซึ่งมันเป็นที่ประหวั่นพรั่นพรึงของคนทั้งหมู่บ้าน

เมื่อสถานการณ์ความเป็นไปของครอบครัวมาเป็นเช่นนี้ หยาเองก็รู้สึกเสียใจอย่างที่สุด แต่จะทำอย่างไรได้

ในเมื่อหัวใจมันต้องการ หยาไม่อยากเกิดมาเป็นตัวแทนของใคร ไม่อยากสืบทอดอะไรจากใคร ต่อจากบรรพชน

ต่อให้มีความเหมาะสมด้วยประการท้ังปวงก็เถิด หยาอยากมีชีวิตอย่างคนธรรมดา อยากอยู่ทำมาหากินเหมือนกับ

ไทบ้านทั่วไป อยากมีคนฮัก อยากมีลูกหลานไว้คอยดูแลในยามแก่เฒ่า ตั้งแต่อ้ายทองใบเข้ามาในชีวิต หยาก็ลืม

ลาภยศสรรเสริญ เกียรติยศศักดิ์ศรีในนามผีฟ้า ไม่ต้องการคำยกย่องเชิดชู ในใจนั้นแม้อยากช่วยเหลือเกื้อกูล

คนอยู่ แต่ตัวเองก็อยากอยู่อย่างมีความสุขด้วย อยากมีชีวิตเพียบพร้อมเหมือนคนอ่ืนด้วย ไม่ใช่เป็นเหมือนแม่หมอ

เหมือนยาย ยายที่เป็นพี่สาวของยายแท้ๆ ผู้เป็นมารดาของแม่หยา ยายที่ประพฤติพรหมจรรย์ ยายที่ไม่เคย

สัมผัสกับความรักความปรารถนา ยายผู้อยู่แต่กับตำรับตำรา กลอนลำคำผญา ยายที่มากล้นไปด้วยอำนาจ ชี้มือ

สั่งให้ใครทำอะไรก็ได้ ยายที่ยิ้มแย้มกับคนอื่น โอบอ้อมอารีคนอื่น แต่กับลูกหลานพร่ำแต่ก่นด่าสารพัดสารเพ

หยารู้อยู่ว่าแกอยากให้หล่อนได้ดีได้เป็นผู้นำคนทั้งหมู่บ้าน อยากได้สิ่งใดก็ได้ แต่สิ่งที่ยายอยากให้หยาได้ หยามี

จะเกิดประโยชน์อันใดเล่า ในเมื่อมันไม่ใช่ตัวหยา มันเป็นสิ่งที่ฝืนธรรมชาติของมนุษย์ธรรมดาสามัญคนหนึ่ง

หยาต้องการแค่ความฮักอยากอยู่แต่กับคนที่หยาฮักเท่านั้น

ช่วงก่อนที่หยาจะถูกขังไม่นาน อ้ายทองใบออกไปรับจ้างกับพวกพ่อค้าอีกครั้ง ความจริงอยู่ที่นี่ก็บ่อึดบ่อยาก

เพียบพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะกินอยากปากท้อง หรือสร้อยแหวนเงินทอง แต่เขาก็จำเป็นต้องไปช่วยเหลือพ่อแม่

บ้างเป็นพักๆ เพราะว่าทางโน้นยังลำบากลำบนกันอยู่มาก เขาว่ามีพ่อค้ามาจากต่างแดนขนสินค้าใหม่ๆ เข้ามา

ในดินแดนแห่งนี้จำนวนมาก ดูแล้วท่าจะร่ำรวยมีเงินคำกำแก้ว ถ้าค้าขายกับคนเหล่านี้ พวกเขามาพร้อมพวก

เผยแผ่หลักธรรมอะไรสักอย่าง ท่ีฟังดูน่าเช่ือถือมาก อ้ายทองใบมาบอกหล่อนก่อนอำลาในคืนน้ัน ท่ีจริงพวกสอน

ศาสนามาก่อนหน้านี้นานพอสมควรแล้ว แต่คนไม่ได้ให้ความสนใจสักเท่าไหร่ มันดูยุ่งยาก บ่ค่อยสอดคล้อง

ฮีตคองดั้งเดิมที่เฮานับถือและปฏิบัติกันอยู่ หยาฟังๆ ดูแล้วน้ำเสียงอ้ายทองใบเหมือนเลื่อมใสหลักธรรม

ที่ว่าไม่น้อยเหมือนกัน หลังร่ำลากันอย่างเต็มอิ่ม หยาเองก็อดเป็นห่วงคนฮักบ่ได้ หล่อนนอนบ่หลับหลายคืน

นอกจากผัวจะห่างลาไกลแล้ว ที่นี่พลันเริ่มมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นสม่ำเสมอ ไทบ้านข้างนอกลือกันว่า มีคนของ

เจ้าแคว้นพาผู้สอนศาสนาเข้ามาในหมู่บ้าน พวกเขาเรียกให้คนไปฟังและปฏิบัติตามคำสอนเหล่านั้น หยาบ่รู้ดอก

ว่าคำสอนดังกล่าวเป็นแบบไหน แต่หลายครั้งหลายหนเหลือเกินที่คนเหล่านั้นปะทะกับไทบ้าน มีการบาดเจ็บ

ล้มตาย ไทบ้านถูกกุดหัวไม่น้อยคนและคนพวกนั้นสั่งห้ามให้มีลำเลี้ยงข่วง แล้วก็ถามหาเรือนผีฟ้าด้วย โชคดีที่

ไทบ้านทุกคนไม่ยอมบอกไป ไม่เช่นนั้นคนพวกนั้นอาจจะบุกเข้ามา พอถามหาเรือนผีฟ้าแล้วไม่ได้รับคำตอบ

พวกเขาก็ถามหานายบ้าน ข่มขู่ว่าถ้าไม่ยอมบอกจะกุดหัวไทบ้านทิ้งให้หมด ยังดีอีกหนที่ไทบ้านคนหนึ่งคน

ฉลาดพอ ตอบไปว่านายบ้านไม่อยู่ แทนที่จะบอกว่านายบ้านก็คือผีฟ้านั่นแหละ เหมือนกับอีกหลายหมู่บ้าน
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ที่หวาดกลัวพวกนั้นจนไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผีฟ้า ที่พวกตนพึ่งพามาแต่อ้อนแต่ออก ปล่อยให้สื่อกลาง

แถนไท้ต้องหนีหัวซุกหัวซุนเข้ารกเข้าพงอย่างชวนหดหู่ใจ

เป็นบัญชาจากเจ้าแคว้นให้ทุกคนปฏิบัติตาม ถ้าผู้ใดขัดขืนคำสั่งก็จะลงเอยเช่นเดียวกับไทบ้านที่ถูก

กุดหัวเหล่านั้น คนในเรือนตื่นตัวกับเรื่องนี้กันมาก พวกเขาคุยกันค่อนข้างเสียงดังจนหยาจำคำพูดได้ทุกคำ

หล่อนเป็นห่วงสิ่งที่ได้ยินมาไม่น้อย เพราะถ้าหากเรื่องนี้เป็นจริงเหมือนที่คนบนเรือนพูด ผู้ที่จะเดือดร้อนที่สุด

ก็คงหนีไม่พ้นคนในเรือนหยาทุกคน โดยเฉพาะแม่หมอที่กำลังวังชาเริ่มถดถอย ถัดมาก็คือหยา ผู้ที่ใครต่อใคร

ต่างก็ยังฝากความหวังว่าหล่อนจะทำพิธีกรรมสำเร็จด้วยตัวเองในสักวัน ซึ่งความจริงแล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้

ยังไม่มีใครรู้ดอกว่าคนพวกนั้นจะทำอย่างไรกับผีฟ้า แต่เท่าที่ดูจากการที่พวกเขาทำกับไทบ้านที่ไม่เชื่อนั้น

คิดดูแล้วก็ช่างน่ากลัวเหลือเกิน แต่พอผ่านไปสักพักเรื่องราวก็เงียบลง ห้วงต่อมาผีฟ้ายังคงทำพิธีกรรมได้ตาม

ปกติ แม่หมอรับรู้เรื่องนี้เหมือนกัน แต่แกไม่ได้ออกความเห็นอะไรมากไปกว่าบอกให้ทุกคนทำหน้าที่ตนตาม

ปกติ บรรพชนเราเชื่อถืออะไรก็ต้องทำอย่างนั้นต่อ ส่วนสิ่งใหม่ที่แผ่ขยายเข้ามา ถ้ามันดีจริงเราพร้อมยอม

เช่ือและปฏิบัติตาม แต่ถ้ามันส่อไปในทางต่ำช้าเลวทราม งมงาย อำมหิตและขูดรีด อย่าว่าแต่ก้มหัวให้เลย ไทบ้าน

ท่ีน่ีพร้อมยอมตายถวายชีวิต ไม่ยอมอยู่ให้ส่ิงเหล่าน้ันมาครอบงำจิตใจเด็ดขาด หลายเดือนหลังการปะทะคร้ังน้ัน

คนของเจ้าแคว้นเข้ามาในหมู่บ้านอีกคร้ังเพ่ือขอโทษขอโพยท่ีทำกับไทบ้านรุนแรงเกินไปในช่วงก่อนหน้า พวกเขา

เข้ามาคาราวะแม่หมอถึงเรือนใหญ่ อยากให้เลิกแล้วต่อกัน อย่าได้คิดว่าพวกเขามาข่มเหง เพียงแต่ตอนนั้น

เพราะความวุ่นวาย ไทบ้านเองก็ขับไล่ไสส่งพวกเขาเกินกว่าเหตุ จึงต้องรุนแรงไปแบบนั้น แม่หมอนิ่งเงียบ

ขณะท่ีคนเหล่าน้ันอธิบาย แกเพียงพยักหน้ารับรู้ ไม่ได้ออกปากให้อภัย หรือกล่าวอันใดท่ีส่ือถึงการจะมีมิตรไมตรี

ที่ดีต่อกันในภายภาคหน้า สิ่งที่หลุดจากปากพวกนั้นก็แค่คำแก้ตัว ไม่มีอะไรน่าเชื่อถือไม่มีอะไรการันตคีวาม

ปลอดภัยของไทบ้านได้เลย หยาเองก็ได้ไปเห็นคนเหล่านั้นกับเขาเช่นกัน ขณะที่ผู้นำมากล่าวขอโทษแต่คนอีก

ส่วนหน่ึงของพวกเขา กลับยืนแสยะย้ิมใส่คนไทบ้านท่ีมามุงดูด้วยอย่างเหยียดหยาม พอเห็นว่าแม่หมอไม่ปริปาก

อะไรสักคำ คนพวกนั้นชักแม่น้ำทั้งห้าอธิบายเสร็จก็ขอตัวกลับ ช่วงที่ออกไปจากเขตรั้วหลักลูกตั้งแววตา

ไทบ้านยังคงเคียดแค้น พวกเขาไม่จาง ท่าทางทั้งสองฝ่ายจะเกลียดขี้หน้ากันไปอีกนาน

อ้ายทองใบกลับมาอีกครั้งหลังจากไปพักใหญ่ แน่นอนว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขา ทำให้หลายอย่าง

ภายในเรือนแม่หมอเปลี่ยนไป สายตาของคนในเรือนมองอ้ายทองใบอย่างไม่ไว้วางใจ ด้วยว่าเขาเป็นคนเดินทาง

และพบพานหลายสิ่งหลายอย่างจากคนภายนอก อาจนำสิ่งไม่ดีไม่งามเข้ามาสู่คนที่อยู่เบื้องหลัง โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงแล้วก็เร่ืองวุ่นวายท่ีเกิดข้ึนช่วงท่ีเขาไปน่ันแหละ ทุกคนมองอ้ายทองใบด้วยสายตาหวาดระแวง ใส่ความ

ว่าเขาเป็นนำพาคนต่างถิ่นเข้ามาที่นี่ ทว่าทั้งเอื้อยใยและหยากลับไม่มองเขาเช่นนั้น อ้ายทองใบยังเป็นที่ฮัก

ยังเป็นผัวท่ีดีของเมียท้ังสองเหมือนเดิม การกลับมาคร้ังน้ีของอ้ายทองใบ แรกๆ ก็เป็นท่ีพอใจหยาอยู่มาก เขามาหา

ทุกคืนโดยไม่เคยนอนเคียงกายเอื้อยใยเลย แต่พอผ่านไปนานวัน หยาเองก็ชักเริ่มสงสารพี่สาวตนเองขึ้นมาบ้าง
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เอื้อยใยดูซูบผอม หน้าหมองคล้ำลง บางทีรู้สึกว่าหล่อนเห็นแก่ตัวเกินไปแล้วที่ทำแบบนี้ แต่จะทำอย่างไรได้

ในเมื่ออ้ายทองใบบ่ได้ฮักเอื้อยใย ที่จำเป็นต้องอยู่ด้วยก็เพราะฮีตคองที่สืบทอดกันมา หลายค่ำคืนที่เอื้อยใย

แอบย่องตามอ้ายทองใบมาเจอ ขณะหยากับผู้บ่าวของนางกำลังนัวเนียกัน ใบหน้าที่หยาเห็นชะโงกขึ้นมาทาง

ป่องเอี้ยมขณะกำลังมีความสุขสุดยอดนั้น แปดเปื้อนไปด้วยหยาดน้ำตา มันทำให้หล่อนตกใจจนต้องผลักอก

เขาออกไป ถลันคว้าซิ่นและผ้าคาดอกหมายใจจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่สาว ทว่าไม่อาจตามนางได้ทัน ไม่กี่วัน

ต่อมาเรือนหลังนอกท่ีเป็นของเอ้ือยใยก็พลันเงียบเหงาลงเหมือนเรือนร้าง กลางวันอ้ายทองใบออกไปทำงานช่วย

อีพ่อ ตกกลางคืนมาหยาท่ีเรือน ช่วงแรกเอ้ือยใยตามมาเกือบทุกคืน แต่นางทำอันใดไม่ได้เห็นทุกอย่างกระจะตา

มีปากก็พูดไม่ได้ ไม่ใช่เพราะอาคมหรือเครื่องรางอันใด นางต้องปกปิด ไม่ต้องการที่จะให้ครอบครัวญาติพี่น้อง

เผชิญหน้ากับความเป็นไปที่ไม่อาจคาดถึง ผู้ที่ทำร้ายนางก็ไม่ใช่อื่นไกล หล่อนคือน้องสาวแท้ๆ ที่สูงส่งกว่านาง

ทุกประการ คือผู้จะต้องเป็นผีฟ้า ที่แม้จะเป็นไปไม่ได้แล้ว แต่เอื้อยใยก็ยังฮักและห่วงความปลอดภัยของหล่อน

หลายคร้ังหยานึกมาถึงตรงน้ีน้ำตาไหลพรากไม่รู้เน้ือรู้ตัว น่ีหยาทำอะไรลงไป ทำไมย่ิงคิดย่ิงรู้สึกได้ถึงความช่ัวช้า

เลวทรามของตนได้มากมายเพียงนี้ หล่อนกำลังทรยศหักหลังพี่สาวแท้ๆ ของตนเอง ทำลายล้างฮีตคองประเพณี

ดีงามที่บรรพชนสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน เพียงเพราะความฮักที่มีต่อผู้ชายคนหนึ่งเท่านั้นหรือ

เอ้ือยใยเพ่ิงส้ินใจลงเม่ือไม่ก่ีวันมาน้ีเอง ในงานงันเฮือนดี หยาไม่ได้รับอนุญาตจากแม่หมอให้ไปร่วมเพราะ

เอื้อยใยขอร้องแกเอาไว้ แม่หมอมาบอกหยาถึงเรือนหลังนี้ ช่วงแรกแกไม่รู้เลยว่า หยากับเอื้อยใยมีปัญหา

อะไรกันหรือเปล่า แกงวยงงว่าทำไมพี่สาวจึงไม่ยอมให้น้องสาวไปร่วมงานเฮือนดีของตน เหตุผลที่นางบอกกับ

แม่หมอมีเพียง กลัวหยาจะเผลอไปกินของในงานศพตน ซึ่งจะทำให้หล่อนเสียความบริสุทธิ์ไม่อาจเป็นผีฟ้าได้

ถึงจะพอมีเหตุผลบ้างแต่ถ้าคนมันต้ังใจจริงก็ไม่น่าจะหลงลืมเร่ืองแบบน้ีง่ายๆ เอ้ือยใยพูดแบบน้ีท้ังท่ีรู้ดีว่าหยาได้

ขาดจากการจะได้เป็นผีฟ้าอย่างสิ้นเชิงแล้ว หยารู้สึกว่านางกำลังประชดประชันหล่อน แต่ก็สาสมแล้วที่นางรู้จัก

เอาคืนหล่อนเสียบ้าง หยาเองรู้สึกสะใจหัวใจตนเองเหมือนกันที่ได้ถูกเอาคืนจากพี่สาวด้วยถ้อยคำเช่นนี้ แม้ว่า

เป็นเพียงคำพูดเล็กน้อยที่ไม่ส่งผลอะไรเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตาม

เอื้อยใยตายอย่างน่าสงสาร อ้ายทองใบถูกรุมสะกรัมโดยไทบ้านและไล่หนีจากเรือนตั้งแต่นางสิ้น

ลมเพียงไม่กี่อึดใจ แม่หมอเหลือบเห็นพิษหลีก อาคมชั่วช้าที่แขวนอยู่กับย่ามพายของเขา เรียนคาถาอาคม

หลายชนิด แต่ไม่เคยแตะต้องส่ิงน้ี แม่หมอผีฟ้าท่ีถ่ายทอดมาสู่แกบอกว่ามันเป็นของบ่ดี จะนำเร่ืองช่ัวร้ายต่างๆ

นานามาสู่บ้านเรือนเฮือนชาน คนที่ใช้ของสิ่งนี้มีแต่เป็นขี้ลักขี้ขโมย เป็นหมอกบังตาคนไว้ไม่ให้เห็นตัวเอง “อีใย

มันดีๆ อยู่ โรคภัยไข้เจ็บก็บ่มี มันตายลงอย่างนี้ กูฮู้แล้วว่าเป็นญ่อนหยัง สูๆ บักก้านบักเกี้ยว ไปพาบักทองใบ

มาหากูเด๋ียวน้ี” อ้ายทองใบได้ยินเสียงน้ีชัดเต็มสองหู เขาพยายามจะปีนข้ามหลักร้ัวต้ัง แต่ไม่ทันการณ์ คนไทบ้าน

ทุกคนเป็นคนของแม่หมอ หากเพียงแกออกคำสั่ง พวกเขาจะปฏิบัติตามอย่างถวายหัว ถ้าไม่มีของดีไว้กับตัว

ต่อให้อ้ายทองใบมีปีกก็บินหนีไม่พ้น เขาหันมาต่อสู้กับไทบ้านไม่ยอมถูกจับง่ายๆ แต่คนเดียวต่อสู้กับคนเป็นร้อย
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มีหรือจะเอาชนะได้ ในที่สุดก็ได้แต่วิ่งไปรอบๆ บริเวณเรือน เรียกพิษหลีกคืนมาใส่มือ ให้มันพาหนีด้วยสภาพ

ร่อแร่สะบักสะบอมเหลือเกินแล้ว

ค่ำคืนมืดดำกำตา มองมือไม้ตนเองแทบไม่เห็น หยาปีนลงทางป่องเอี้ยม เส้นทางการขึ้นเรือนในวันที่เสพสุข

กับคนฮักครั้งแรก แม้ไม่เคยมาก่อน แต่หญิงสาวก็ผ่านมันไปด้วยดี เบื้องนอกแสงไฟกะบองไทบ้านที่เฝ้ายาม

เป็นจุดๆ แม้รู้ว่าพิษหลีกอีกอันท่ีอ้ายทองใบท้ิงไว้ให้ พรางตาคนได้มิดชิด แต่หล่อนก็ไม่คร้านท่ีจะค้อมก้มแอบย่อง

เหมือนแมวย่องเข้ากินปลาย่างในเรือนครัว อ้ายทองใบบอกว่าจะรอตรงที่พักค้างแฮมของคาราวานเกวียน

ปากแม่น้ำซึ่งอยู่ห่างที่นี่พอสมควร เดินจากที่นี่ในห้วงยามนี้ หากไม่มีเหตุให้ต้องชักช้า สักราวไก่ขันกก (ห้าทุ่ม)

คงจะถึง เพราะมีข่าวการมาของคนของเจ้าแคว้นนั่นแหละ ที่ทำให้อ้ายทองใบไม่อาจมารับถึงเรือนได้ไทบ้าน

เตรียมพร้อมรับมือกับคนพวกนั้นตลอดแนวฝั่งแม่น้ำ ผู้เฒ่าที่มากด้วยคาถา อาคมจากภูจากถ้ำล้วนออกมาร่วม

ป้องกันหมู่บ้าน และเส้นทางสัญจร ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ต่อให้อ้ายทองใบมีพิษหลีก ก็ไม่อาจคลาดสายตาคน

เหล่านั้น ซึ่งจับจ้องตรวจตราผู้ชายเป็นพิเศษ ส่วนผู้หญิงถูกยกเว้น ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตามในหมู่บ้านแถบนี้

ล้วนแต่ให้เกียรติสตรีเพศทุกอย่าง เขาจะไม่ละลาบละล้วงล่วงเกินแม้ด้วยคำถามสักเพียงเล็กน้อย หวั่นก็แต่จะ

ไปเผชิญหน้ากับพวกที่ตามกวาดล้างผีฟ้าเท่านั้น

ออกมาไกลจากเรือนพอสมควรแล้ว หญิงสาวยืนพักเอาแรง สักพักหล่อนยินเสียงง้าวเสียงดาบฟาดฟันกัน

ดังโพล้งเพล้งอยู่เบื้องหลังที่หล่อนเพิ่งผ่าน หยาได้ยินเสียงโห่ร้องของคนก้องมาทางนี้ท่าทางไม่สู้ดีหญิงสาวค้อม

ตัวหมอบลงกับโคนต้นบากใหญ่ ไทบ้านนับร้อยถืออาวุธครบมือและคบเพลิงขับไล่คนของเจ้าแคว้นที่ใกล้เข้ามา

ส่วนนั่น! คือสิ่งใดหนอ หยาไม่เคยเห็นมาก่อน ชายแถหัวห่มผ้าสีตองแก่หน้าตาคมคาย วิ่งหน้าตั้งนำหน้า

กลุ่มคนถือดาบเหมือนหนีตาย กำลังจะมาถึงที่นี่ เขาเป็นใคร หรือจะเป็นกลุ่มคนที่อ้ายทองใบเคยพูดถึง คนฮัก

บอกว่าพวกนี้แหละที่น่ายกย่องเลื่อมใสเป็นพวกที่เจ้าแคว้นต้องการให้มาอบรมสั่งสอนไทบ้านแทนผีฟ้า

พวกเขามากด้วยความรู้และเป็นที่ศรัทธาของเจ้าแคว้นเป็นอันมาก เพียงเขาบอกถึงคำสอนไม่กี่คำ เจ้าแคว้น

ก็ถึงกับนบมือจ้อก้อ ถ้าเป็นเช่นนั้นเหตุใดเขาจึงมากับคนที่มีหอกดาบ อาวุธครบมือ ทำไมถึงใช้กำลังกับไทบ้าน

นี่เป็นครั้งแรกที่หยาเห็นพวกเขา หล่อนยังไม่รู้อะไรที่แน่ชัด ไม่รู้เรื่องราวหรือเหตุผลที่แน่ชัด จึงไม่กล้าที่จะคิด

สงสัยอะไรมากไปกว่านี้ แต่นั่น..ไทบ้านอีกกลุ่มที่มีมากกว่ากำลังแห่กันมาอีกทางแล้ว พวกนั้นเป็นพวกไหน

เขาจะมาช่วยใครกัน หญิงสาวนั่งมองด้วยใจระทึก พวกที่มาใหม่หยุดยืน แล้วคุกเข่าลงต่อหน้าชายแถหัว

ไฟจากคบไต้นับร้อยๆ ท่อนสว่างเรืองรอง เผยให้เห็นเหตุการณ์ชัดเจน คนทุกคนที่มาใหม่นบมือใส่ชายชุดสี

ตองแก่ สักเพียงอึดใจเดียวท้ังหมดก็ลุกข้ึน ถือดาบง้าวครบมือไล่ต้อนพวกท่ีไล่หลังชายชุดสีตองแก่มา ต่อมา

เสียงหอกดาบปะทะกันดังขึ้นอีกครั้ง สักพักไทบ้านที่ขับไล่คนของเจ้าแคว้นและชายชุดสีตองแก่ก็แตกกระเจิง

ระส่ำระสายวิ่งหนีหัวซุกหัวซุน ไทบ้านจำนวนมากถูกกุดหัว มีดดาบฟันแทงไทบ้านด้วยกันเองที่มาจากคนละ
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ทิศทางตายเกลื่อนแนวป่า หยาเห็นแล้วได้แต่นั่งตัวสั่นเทิ้มหวาดกลัว สลดใจ เกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรกับพวก

ไทบ้าน ทำไมถึงฆ่ากันเองอย่างอำมหิตเช่นนี้

หญิงสาวพะว้าพะวังว่าจะออกไปตอนนี้เลยดีไหม เพราะถ้าขืนชักช้าเกิดมีการปะทะขึ้นมาอีกกลัวจะ

เสียเวลา ห่วงว่าอ้ายทองใบจะคอยนาน แต่เมื่อจะลุกขึ้นย่องออกไป พลันเหลือบเห็นผู้หญิงจำนวนมากถูกมัด

ข้อมือ นั่งรวมกันบนเส้นทางเกวียน หญิงที่ถูกจับมามีทั้งยังสาวและคนแก่ การแต่งกายของแต่ละคนไม่เหมือน

หญิงไทบ้านธรรมดา ทุกคนอยู่ในชุดเสื้อฝ้ายที่หล่อนเคยสวมใส่ในงานเลี้ยงข่วง ไม่มีแม้สักคนที่เปลือยอกแบบ

ไทบ้าน หยาตกใจกลัวอย่างยิ่งเมื่อเห็นภาพนั้น หล่อนนั่งลงอย่างเดิม หันรีหันขวางส่ายสายตาไปรอบแนวป่า

ท่ีตนหลบซ่อนอยู่ ตรวจดูว่ามีใครเดินมาทางน้ีหรือเปล่า เม่ือเห็นว่าปลอด ภัยไม่มีใครอยู่แถวน้ีจึงโล่งอก หมอบลงต่ำ

คางเกยรากไม้ใหญ่ดูกิจกรรมเบื้องหน้าอย่างสนใจ หล่อนอยากรู้เหลือเกินว่า คนพวกนั้นจะเอาผีฟ้าทั้งหมด

ไปไหน จะพาไปสังหารหรืออะไรยังไง ทำไมถึงต้องกวาดล้างพวกเขา พวกเขาเป็นแค่หมอปัวคนให้หายจาก

โรคภัยไข้เจ็บ เป็นเพียงที่ปรึกษาของไทบ้าน เป็นเพียงผู้สอนสั่งให้ความรู้แก่คนรุ่นหลัง พวกเขามีความผิดอะไร

จึงต้องทำเช่นนี้ แล้วถ้าหยาถูกจับได้หล่อนยังจะอยู่ในข่ายผีฟ้าไหม ผีฟ้าบางคนที่ถูกจับ หยาเคยเห็นหน้า

บางคนเป็นเสี่ยวแม่หมอ บางคนเคยมาขอคำปรึกษา ขอแลกว่านยาไปปัวคนบ้านตน หยารู้สึกสงสารพวกเขา

แต่ก็ไม่อาจช่วยเหลืออะไรได้เลย ทุกคนนั่งตัวสั่นงันงกหมอบก้มอยู่ท่ามกลางหอกดาบ ท่ามกลางชายฉกรรจ์

เสียงดุห้าวรูปร่างกำยำล่ำสัน ชายที่ก่อนหน้านี้เคยปฏิบัติตามคำสั่งผีฟ้า เคยให้เกียรติยกย่องผีฟ้า เคยถูกผีฟ้า

ฮักษาเมื่อตอนป่วยไข้ พวกเขาถือหอกดาบยืนจังก้าอย่างองอาจ ขณะที่ผีฟ้าหมอบราบตรงแทบเท้า...

แสงตะวันแยงตาหญิงสาวงัวเงียตื่น หยาลุกขึ้นมาระหว่างที่สัตว์ป่านานาชนิดกำลังรุมทึ้งซากศพไทบ้านที่ตาย

จากการไล่ล่า คนของเจ้าแคว้นราวสิบคนช่วยกันยกศพขึ้นเกวียนเพื่อนำไปฝัง ทุกคนรูปร่างสูงใหญ่กำยำล่ำสัน

เป็นที่น่าเกรงขาม ลากศพพลางส่งเสียงตวาดสัตว์ป่า แมลงวันหัวเขียวบินหึ่งๆ กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่ว

หล่อนก้าวออกจากเหง้าไม้ ไม่มองภาพอุจาดตาเหล่านี้ ฉับพลันมีเสียงไชโยโห่ร้องดังขึ้นตรงชายป่าอีกทาง

หยาหันหาท่ีมาของเสียง ภาพตรงหน้าคือร่างหญิงชราถูกมัดตาข้อมือข้อเท้า แบกมาบนไหล่ชายร่างยักษ์คนหน่ึง

“แม่หมอ!!!” หญิงสาวอุทาน น้ำตาไหลพรากไม่รู้เนื้อรู้ตัว.
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ไม่มีเร ื่องเหนือจรงิเกินไปในประเทศนี้

พัฒนา กาญจน์

เรื่องเหนือจริงที่ยังมีอยู่บ้างในประเทศนี้

หญิงสาวแรกรุ่นติดตามครอบครัวไปลงหลักปักฐานในป่าลึก แผ้วถางบุกเบิกที่ทำกิน ทุกคนทำงานหนัก

ไม่เว้นแม้แต่น้องชายอายุสิบเอ็ดปี ที่ต่างต้องถือพร้าถือเลื่อยเข้าป่า อาบเหงื่อต่างน้ำทั้งวันจนมืดค่ำ พ่อบอกว่า

ข้างนอกโน้นที่ดินต้องซื้อขายกัน แต่ในป่าลึกอย่างนี้ ยังไม่มีใครจับจอง โค่นถางได้เท่าไร มันก็เป็นของเราเท่านั้น

ทุกคนจึงต้องช่วยกัน วันหนึ่งเมื่อพื้นที่มีความเจริญขึ้น คนจะแห่แหนกันมา ถึงตอนนั้นเราคงเป็นเศรษฐีที่ดิน

ไปแล้ว เด็กสาวพยักหน้ารับ แม้จะรู้ว่าเหตุผลแท้จริงคือพ่อหนีคดีและการไล่ล่าจากญาติผู้ตาย กระนั้นสิ่งที่พ่อ

พูดก็มีเหตุผล

ชีวิตในป่าใหญ่ ห่างไกลโดดเดี่ยว มีเพียงทางเดินเท้าเล็กๆ ของพวกพราน เลี้ยวลดคดเคี้ยวร่วมสิบ

กิโลเมตร แยกจากถนนดินลูกรังชนบทเข้าสู่เทือกเขา หญิงสาวรู้สึกอ้างว้างเดียวดายอยู่ในโลกแปลกหน้า

ยามราตรีคลี่คลุม สายลมจากหุบเขาหวีดหวิว ผสานกับบรรดาสรรพเสียงของสัตว์กลางคืน หญิงสาวเบียดตัว

เข้ากับน้องชาย ในกระท่อมที่สร้างขึ้นอย่างง่าย โดยมีพ่อกับแม่อยู่อีกมุ้ง ไม่รู้พวกท่านได้ยินเสียงกรีดร้องไกลๆ

นั่นด้วยไหม เมื่อเธอถาม ใช่ พ่อได้ยิน ตอบอย่างเสียไม่ได้ว่า อาจเป็นเสียงสัตว์อะไรสักอย่าง เมื่อก้องไปมา

ระหว่างหุบเขาอาจฟังเหมือนเสียงคน

ช่วงแรก แม่กับเธอต้องเดินเท้าออกไปตลาด ผ่านผืนป่ารกทึบอย่างยากลำบาก เมื่อถึงถนนดินลูกรัง

ยังต้องเดินต่อไปอีกสามสี่กิโลเมตร จวนค่ำมืด ขอพักที่วัดหนึ่งคืน เพื่อไปตลาดในตอนเช้า รีบซื้อข้าวสาร

ของแห้งพอประทังให้ได้สักเดือนหรืออย่างน้อยก็ครึ่งเดือน ขากลับ เธอกับแม่ทั้งหาบทั้งคอนอย่างทุลักทุเล

ออกเดินตั้งแต่เช้า พ่อกับน้องชายออกมารอที่ชายป่า ชวนกันเร่งฝีเท้าให้ถึงบ้านก่อนค่ำ จนต่อมา พ่อเพลามือ

เรื่องบุกเบิกที่ดิน หันมาเพาะปลูก ประกอบกับสัตว์ป่ามีให้ล่า ของป่ามีให้เก็บ ทำให้กว่าที่เธอจะได้ออกไป

พบเจอผู้คนสักครั้ง ก็นานหลายเดือน ระยะหลังน้องชายมักขอออกไปด้วย พ่อจึงเป็นคนเดียวที่ไม่เคย

ย่างเหยียบออกจากผืนป่าเลย

สำหรับหญิงสาว หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาผันผ่าน นอกจากความสาวสะพรั่งและความชาชิน

ครอบครัวของเธอมีพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น ที่พักอาศัยมั่นคงแข็งแรงจากแผ่นไม้ที่ถูกเลื่อยหยาบๆ และหลังคา

สังกะสีที่ทยอยขนมาคราวละสองสามแผ่น น้องชายโตเป็นหนุ่ม กลายเป็นกำลังหลักอีกคนของครอบครัว แต่สิ่ง
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ที่เหมือนเดิมคือเธอยังต้องคอยระวัง หลบเข้าไปแอบในบ้าน และห้ามส่งเสียงดัง ยามที่มีคนแปลกหน้าผ่านมา

นานๆ ครั้ง คนเหล่านั้นอาจเพียงขอน้ำดื่ม หรือแวะพูดคุยกับพ่อบ้าง ส่วนใหญ่พวกเขาดูเป็นคนดี แต่พ่อบอกว่า

เราไม่อาจไว้วางใจในความดีของผู้ที่เราไม่อาจต่อสู้ ไม่ว่าพวกพราน ทหาร หรือคอมมิวนิสต์ พวกเขาเหล่านั้นมา

พร้อมกับอำนาจที่เหนือกว่า นั่นคือปืนในมือ

เธอเคยคิดว่าพ่อระแวงเกินไป หวงลูกสาวเกินไป คงกลัวว่าจะมีเรื่องไม่เหมาะสมเกิดขึ้น

จนได้ประจักษ์ความจริงในคำพูดของพ่อภายหลัง เมื่อมันได้พรากทุกคนไปจากเธอจนหมดสิ้น

เรื่องเหนือจริงที่ยังมีอยู่บ้างในประเทศนี้

การย้ายกลับภูมิลำเนา ผมมีบ้านสวนอยู่ห่างออกไปราวสิบกว่ากิโลเมตร ซึ่งมีเพียงแม่อาศัยอยู่กับ

น้องสาว แต่เพื่อความสะดวกของภรรยาในการเดินทางไปสอนหนังสือ และลูกๆ ไปโรงเรียน จึงเลือกจะนำเงิน

จากการขายคอนโดที่กรุงเทพฯ มาซื้อทาวน์เฮาส์มือสองในหมู่บ้านจัดสรรเมืองใหม่ บริเวณหน้าศาลจังหวัด

สาขา ที่เจริญล้ำหน้าตัวตลาดดั้งเดิมซึ่งซบเซาเก่าแก่ลง

แม้สภาพโดยรวมของตัวอำเภอจะเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่กลิ่นอายอดีตยังคงระเหยผ่านวันเวลา เข้ามา

ในสำนึกรับรู้อยู่บ่อยครั้ง เช่นเมื่อมองขึ้นไปบนยอดเขา ชวนให้นึกถึงยักษ์ในจินตนาการวัยเยาว์ ตามหนังจักรๆ

วงศ์ๆ ที่เคยชอบดู หรือเมื่อเสียงหวูดรถไฟแว่วมา ให้ย้อนนึกถึงความรู้สึกครั้งสะพายกระเป๋าออกจากบ้าน เพื่อ

ไปเรียนต่อในเมืองหลวง เหล่านี้เป็นแรงเร้าอยู่ลึกๆ น่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับงานเขียนได้บ้าง แม้ว่าลำพัง

เงินเดือนของภรรยากับรายได้จากสวนปาล์มซึ่งเป็นทรัพย์สินดั้งเดิม คงพอให้ดูแลครอบครัวไปได้ แต่เมื่อลาออก

จากงาน ครั้นจะนั่งกินนอนกินก็ใช่ที่ งานเดียวที่พอทำได้คือการเขียนหนังสือ ตั้งใจว่า เมื่อไม่มีภาระงานประจำ

คอยรุกเร้า จะเอาจริงเอาจังกับมันดูสักตั้ง ทุกค่ำคืนผมจึงนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ตีสามตีสี่ ซึ่งไม่แน่ใจว่า

พฤติกรรมการนอนที่ผิดปกติเช่นนั้น เป็นเหตุผลของความฝันประหลาดน่าหวาดหวั่นหรือไม่ หรืออาจเป็นเรื่อง

ลึกลับของเจ้าที่เจ้าทางตามที่แม่บอก

“ที่ไหนก็มีเจ้าที่ทั้งนั้น เชื่อไม่เชื่อก็ทำบุญเสียหน่อย จะเป็นไรไป” แม่บ่น เมื่อเห็นผมบ่ายเบี่ยงเรื่อง

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ โดยผมเพียงพยักหน้ารับยิ้มแหยๆ แต่ความฝันซ้ำเดิมทุกคืน ทำให้ชักไม่แน่ใจ

ในความฝัน เป็นภาพชายร่างใหญ่ นุ่งโจงกระเบนสีแดง นั่งยองหันหลังให้อยู่ข้างทางรถไฟ รู้สึกคุ้นเคย

กับฉากนั้น แต่คล้ายถูกอำพรางไว้ด้วยบรรยากาศขมุกขมัว ผมตะโกนเรียก ลุง ลุง แกยังนั่งนิ่ง คล้ายกำลังเอามือ

ซุกระหว่างขา เมื่อเดินเข้าไปใกล้ จึงพบว่าแกกำลังขุดดินด้วยมือเปล่า เอี้ยวตัวกลับมายิ้ม ปากไร้ฟันว่างโหวง

ดวงตาลึกโหล แม้ร่างกายกำยำแต่ใบหน้าแห้งตอบ แขนที่ไม่มีข้อมือโชกเลือด ผมสะดุ้งพรวด เหงื่อแตกพลั่ก มัน
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เหมือนจริงเหลือเกิน เป็นความฝันที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกคืน ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร ตื่นขึ้นมาก็หายกลัว กระนั้น

สิ่งตกค้างฝังใจ กลับคือฉากข้างทางรถไฟ

ตอนที่ยังเรียนอยู่ ได้กลับมาบ้านเฉพาะช่วงปิดเทอม ขากลับขึ้นไป หลังจากรถไฟออกจากสถานี

ในตัวอำเภอ อาจด้วยความอาวรณ์ที่ต้องจากบ้าน หรือเพราะเห็นแม่ยืนหน้าเศร้าที่สถานี ผมจึงผึ่งตาไม่ให้

น้ำตาไหลด้วยการจดจ่ออยู่กับข้างทาง ถนนเล็กๆ เส้นหนึ่งคู่ขนานไปกับรางรถไฟร่วมสิบกิโลเมตร โดยมีพื้นที่

ว่างรกไปด้วยหญ้าและต้นไม้เตี้ยเป็นเกาะคั่นกลาง ภาพข้างทางรถไฟจึงฝังลึกติดตา

...คล้ายเป็นฉากนั้นในความฝัน

วันหนึ่งหลังจากภรรยาออกไปทำงาน และส่งลูกขึ้นรถตู้โรงเรียนแล้ว ผมขับรถออกจากหมู่บ้าน บริเวณ

สามแยก รถราเบียดเสียดกันเพราะเป็นแหล่งชุมชน ร้านค้า วิทยาลัย และหอพัก ขึ้นถนนใหญ่ตรงหน้าศาล

จังหวัด ซึ่งแยกมาตั้งอีกแห่งหนึ่งที่นี่ และเป็นปัจจัยสำคัญของความเจริญดังกล่าว ขับไปสักพักจึงเลี้ยวขวาตรง

สามแยก ตรงไปจนผ่านไม้กั้น หักพวงมาลัยเข้าสู่ถนนเลียบรางรถไฟ แทบไม่มีบ้านคน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่

สวนยางพาราและสวนผลไม้ ไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตร กดเบรก รู้สึกขนลุก เมื่อพบว่าบริเวณนั้นเป็นฉากในความฝัน

จริงอย่างที่คาด แม้มันไม่ได้เป็นฉากที่ซ้อนทับกันพอดี แต่โดยสัญชาตญาณ รู้ได้ทันทีว่าเป็นสถานที่เดียวกัน

ภาพเหตุการณ์ในความฝันฉายชัดข้ึนอีกคร้ัง กระน้ัน รู้สึกได้ว่ามีบางส่ิงขาดหายไป ผมเปิดกระจกสัมผัสความรู้สึก

นั้นอยู่ราวห้านาที ก่อนจะไหลรถเรื่อยไปตามถนนโล่ง โดยสมองยังพยายามนึกถึงบางอย่างที่ค้างคา

ถนนเลียบทางรถไฟไปอีกราวเก้ากิโลเมตร ถึงสถานีย่อยอีกแห่ง มีแยกตัดผ่านทางชนบท เลี้ยวขวาขึ้นสู่

ถนนใหญ่ กระทั่งกลับถึงหน้าศาลจังหวัดอีกครั้ง เมื่อเลี้ยวรถเข้าถนนซอยหมู่บ้าน จึงนึกออกว่า สิ่งที่ติดค้าง

ความรู้สึกคือเพิงกระต๊อบหลังเล็กริมทางรถไฟที่หายไป จำอดีตได้ว่าขณะผึ่งตารับลมที่พัดเข้ามาทางหน้าต่าง

รถไฟชั้นสาม จะเห็นกระต๊อบโย้เย้หลังนั้นโดดเดี่ยวอยู่ข้างทางรถไฟ ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามปลูกสร้าง มีชายหญิงสูงวัย

แต่งกายมอซอนั่งอยู่ แต่เนื่องจากเวลานั้น หลากหลายอารมณ์กำลังหมุนวนอยู่ในห้วงคิด จึงอาจไม่ได้ใส่ใจนัก

ผมนึกทบทวนว่าชายชราในความฝันเป็นคนเดียวกันหรือไม่ แต่จำได้ว่าชายชราในกระต๊อบไม่ได้มีร่างกาย

สูงใหญ่ อย่างไรก็ตาม บัดนี้กระต๊อบหลังนั้นไม่มีให้เห็นแล้ว

เรื่องเหนือจริงที่ยังมีอยู่บ้างในประเทศนี้

เธอกับน้องชายเรียกว่าเสียงกลางคืน เพื่อตีประทับเสียงร้องโหยหวนเหมือนเจ็บปวดนั้นให้กลืนกลาย

ไปกับเสียงน่ากลัวอื่นๆ ซึ่งพ่อยืนยันว่าเป็นแค่เสียงลมและสัตว์กลางคืน มีเพียงเสียงขลุ่ยที่พ่อไม่กล้าปฏิเสธ

มันดังขึ้นมาในระยะใกล้ทุกค่ำคืน ทั้งที่ในรัศมีหลายกิโลเมตรมีเพียงผืนป่าและแนวเขา พ่อบอกว่า ทุกที่มีเจ้าป่า
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เจ้าเขา ท่านจะไม่ทำอะไรเรา ต่างคนต่างอยู่ หากเราทำดี ท่านจะปกปักรักษา เสียงขลุ่ยประหลาด เดี๋ยวลอยล่อง

เดี๋ยวขาดหาย กระทั่งค่อยกลืนไปกับเสียงอื่นๆ นานวันเข้ามันจึงเงียบหายไป เว้นแต่จะเงี่ยหูฟัง น้องชายแยกมุ้ง

เมื่อโตขึ้น และไม่หวาดกลัวเสียงกลางคืนอีกแล้ว หญิงสาวเป็นคนเดียวกระมังที่ยังฟังเสียงนั้นจนจับสังเกตได้ว่า

ท่วงทำนองของเสียงขลุ่ยเปลี่ยนผันตามเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เป็นเหมือนการกำหนด หรือทำนาย ในฤดู

เก็บเกี่ยว ท่วงทำนองจะสดชื่นรื่นเริง แต่เมื่อทำนองหนืดเนือยเนิบช้า ฤดูนั้นผักหญ้าที่ปลูกจะถูกโรคถูกหนอน

หรือหากคืนใดมีท่วงทำนองรุกเร้ารุนแรง พบว่ารุ่งข้ึนจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันของใครในครอบครัว หญิงสาว

เก็บงำความเข้าใจนี้ไว้เพียงลำพัง

คืนนั้นเสียงขลุ่ยเศร้าสร้อยน่าขนลุก เธอหลับไปอย่างหวาดหวั่น ตื่นขึ้นตอนเช้า ออกไปทำไร่ พ่อได้ยิน

เสียงคนก้องสะท้อนในหุบเขา เป็นใครไม่สำคัญ พ่อบอกให้เธอข้ึนไปแอบบนเรือน เธอไม่แน่ใจว่าน่ันคือการกระทำ

ที่เป็นประโยชน์ เพราะมีอยู่สองสามครั้ง ที่คนพวกนี้โผล่มาเงียบๆ และเห็นเธอเข้า คงมีการพูดคุยกันไป

ถึงไหนแล้ว ว่าบ้านโดดเดี่ยวกลางป่าใหญ่แห่งนี้มีหญิงสาว พ่อบอกว่า การรู้กับการเห็นนั้นต่างกัน เธอจึงรีบวิ่ง

ขึ้นไปบนเรือน ปิดประตู พลันนึกถึงเสียงขลุ่ยเมื่อคืน

มีเสียงตวาดดังขึ้น หญิงสาวจับความได้ไม่ถนัด เธอน่าจะลุกขึ้นไปแอบดูทางช่องฝาบ้าน แต่ทำเพียง

นั่งลงและเริ่มร้องไห้ เสียงปืนดัง แม่หวีดร้อง เสียงปืนดังขึ้นอีกสองนัด ก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงโหวกเหวก

ตามด้วยเสียงปืนอีกหลายนัด เสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด แล้วทุกอย่างจึงเงียบลง หญิงสาวหวีดร้อง

อยู่ภายในใจ จนนัยน์ตาพร่าเลือน ด้วยน้ำตา ด้วยความกลัว และด้วยความเจ็บปวด เหมือนหลุดลอยเข้าไปใน

ความฝัน

ไม่นานนัก มีเสียงฝีเท้าเดินข้ึนมาบนเรือน หญิงสาวตัวส่ัน เหมือนอยู่อีกโลก โลกท่ีไม่เป็นจริง หรือไม่อยาก

ให้เป็นจริง แต่ก็เป็นความจริงที่ร่างซึ่งเดินขึ้นมาบนเรือนนั้น คือน้องชาย ทั้งตัวโชกเลือด ในมือถือมีดพร้าที่ใช้

ถางหญ้า เธอโผเข้าหา แต่เขาก้มหน้าลง มีบางอย่างผิดปกติ เธอรู้สึกได้

“เสียใจด้วย ครอบครัวของเธอตายหมดแล้ว” เขาพูดสบสายตา หญิงสาวรู้สึกโดดเดี่ยวทันทีที่ได้เห็น

และได้ยิน ก้มลงมองที่หน้าอก เสื้อยืดมอมแมมขาดทะลุเป็นรูขนาดใหญ่สองรู แผลเหวอะหวะ เลือดยังไหลริน

เหมือนตาน้ำ เธอเงยหน้าขึ้นสบสายตาคู่นั้นอีกครั้ง ได้ยินเสียงขลุ่ยแว่วมา ครั้งนี้มันชัดเจนอยู่ในโสตประสาท

“ฉันต้องฝังศพพวกเขาก่อน” เขาบอก “ทำใจให้เข้มแข็ง แล้วไปฝังศพพ่อแม่ของเธอกัน”

พ่อของเธอถูกกระสุนเจาะเข้าข้างจมูก ดวงตาเบิกค้าง ขณะที่แม่ฟุบลงบนอกพ่อ กระสุนเจาะจาก

ด้านหลังสองแผล เหวอะหวะคล้ายที่เห็นบนอกของน้องชาย หญิงสาวแผดเสียงร้องเหมือนจะฉีกทึ้งป่าทั้งผืน

แต่เมื่อเสียงสะท้อนก้องกลับมา มันเป็นเสียงเดียวกับเสียงโหยหวนตอนกลางคืน จึงรู้สึกตัวว่าเธอไม่ได้ปริปาก
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น้องชายเลือดหยุดไหลแล้ว เขากำลังเก็บชิ้นส่วนของคนราวสี่คนที่กระจัดกระจาย บางชิ้นเป็นส่วนหัว

บางชิ้นเป็นแขนขา คนหนึ่งขาดถึงเอว กองรวมกัน อีกกองเป็นอาวุธปืน เขาแบกจอบเดินตรงเข้าไปในป่านอก

พื้นที่ทำกิน ก่อนกลับมาทยอยขนลากชิ้นส่วนเหล่านั้นรวมถึงอาวุธออกไปฝัง ขณะที่ศพพ่อแม่ของเธอ ฝังไว้ใกล้

บ้านตรงหัวนอน

เธอทำแผลให้เขา จึงเห็นรอยกระสุนอีกสองรูที่ด้านหลัง คงเป็นกระสุนคนละชนิด เพราะรูไม่ใหญ่มาก

ทะลุออกตรงรอยแผลเหวอะด้านหน้าพอดี ร่างกายของเขาฟื้นตัวได้เร็ว คำอธิบายจากปากเขาบอกว่า ครั้งแรก

ของการรับรู้คือการได้ยินเสียงพ่อของเธอ ขออนุญาตอยู่อาศัยและฝากฝังครอบครัว หลังจากวันนั้นเขาก็เฝ้ามอง

ความเป็นไปในครอบครัว...และเฝ้ามองเธอ สื่อสารกับเธอด้วยเสียงร้องเพลง เขาจำได้รางๆ เพียงเท่านั้น จนถึง

วันเกิดเหตุ ที่เขาตื่นขึ้นเต็มตาในตัวตนของน้องชาย ด้วยสิ่งที่ตกค้างในสำนึกคือ เขาต้องปกป้องครอบครัวนี้...

ซึ่งเวลานั้นก็คือตัวเธอ หญิงสาวที่เหลือเพียงคนเดียว

เวลาผันผ่าน ในนิยามการครองคู่ ค่ำคืนมีเขาเคียงข้างกาย หญิงสาวฟังเสียงฮัมทำนองอันคุ้นเคย ไม่ใช่

เสียงขลุ่ย แต่เม่ือเข้าสู่โสตสัมผัส กลับไม่มีความแตกต่าง หลับไปเคียงคู่กัน ต่ืนเช้าข้ึนมา เขาออกไปทำไร่ เธอเข้าครัว

ห่อข้าวออกไปกินด้วยกัน เคียงคู่กันทำงาน เคียงข้างกันกลับมาถึงเรือนเมื่อเย็นย่ำ ยิ้มหัวด้วยความสุข ต่างเป็น

ท้ังชีวิตและโลกให้แก่กันและกัน หากแต่ “เขา”อยู่ในร่างกายของน้องชาย ทำให้ไม่อาจก้าวข้ามศีลธรรมการสมสู่

ในสายเลือด เขาและเธอรักกัน แต่กฎเกณฑ์แห่งกายเนื้อก็เป็นสิ่งที่ทั้งคู่รักษาไว้ เวลาล่วงผ่านนานแค่ไหน

โลกแปรเปลี่ยนมากเพียงใด กฎยังเป็นกฎ เช่นที่ความรักยังเป็นความรัก

เรื่องเหนือจริงที่ยังมีอยู่บ้างในประเทศนี้

ในความฝันซ้ำเดิม ผมรู้ว่าต้องก้าวข้ามความกลัว หลังจากที่ร่างนั้นหันมา เผยภาพแรกอันน่าสยดสยอง

ผมถอยห่างออกมามองดูตัวเองในความฝัน ปรับโฟกัสสายตาไปทีละส่วน เป็นริมทางรถไฟตรงนั้นไม่ผิด ฝืนใจ

จ้องมองข้อมือที่ขาดหาย จึงพบว่าเลือดสดๆ ที่เห็นนั้น ไม่มีอยู่จริง มันอาจเกิดจากความกลัวของผมเอง มือคู่นั้น

เป็นปกติ ผมท้าทายตัวเองต่อไป พยายามฝืนมองตา ตระหนักรู้ตัวว่านี่เป็นเพียงความฝัน เป็นโลกอีกโลกที่อาจ

ผันแปรตามอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง จ้องลึกเข้าในดวงตา ใบหน้านั้นค่อยๆ แปรเปลี่ยน รวมไปถึงเรือนร่าง

ของเขา ท้ายที่สุด เขาได้กลายเป็นชายชราที่เคยเห็นในกระต๊อบริมทางรถไฟ ไม่แน่ใจนักว่าในความฝันที่รู้ตัว

เช่นนี้ เป็นโลกความฝันจริงๆ หรือเป็นเพียงโลกแห่งความความคิดในภาวะก้ำกึ่งไม่ปกติของตนเอง หรือเป็นทั้ง

สองสิ่งรวมกัน ผมจึงตัดสินใจ

“คุณตาต้องการอะไร” ผมถามออกไป เมื่อเห็นแกไม่ตอบ จึงคิดว่าต้องตั้งคำถามใหม่ พร้อมกับกำหนด

ความรู้สึกอย่างเชื่อมั่นว่า แกจะตอบคำถามนี้
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“คุณตาคือใคร”ผมถาม

“ตาคือชายชราที่ผมเคยเห็นในกระต๊อบริมทางรถไฟ” ชายชราตอบ จากคำตอบนั้น สรรพนาม “ผม”

ยืนยันว่าผมได้ใช้ความคิดของตนเข้าไปกำหนดความฝันมากเกินไปแล้ว นั่นทำให้ผมลืมตาขึ้น คราวหน้า ตั้งใจจะ

เป็นเพียงผู้สังเกตให้มากกว่านี้ แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เรื่องราวความฝัน เกี่ยวข้องกับชายหญิงชราริมทางรถไฟ

อย่างแน่นอน และปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันว่าการท่องไปในโลกความฝันโดยรู้ตัว และเหมือนว่าสามารถกำหนด

เหตุการณ์ได้นั้น ได้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตปกติ เพราะคล้ายว่าผมจะกำหนดเหตุการณ์ต่างๆ ในโลกความเป็นจริง

ได้ด้วย

ผมเล่าเรื่องราวในความฝันให้ภรรยาฟังขณะที่เธอกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัว โดยกำหนดภาพเหตุการณ์

ต่อว่า หลังจากความเงียบ เธอจะเดินออกมา วางอาหารกินเล่น น่ังเก้าอ้ีตรงข้าม บอกให้ผมกิน เธอกดรีโมตเปิดทีวี

ช่องข่าว ก่อนจะเลื่อนไปช่องหนัง หลังจากนั้นจึงบอกให้ผมตามหาชายหญิงชราคู่นั้น แล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริง

และน่ันคือส่ิงท่ีนำทางผมให้มาพบวัดเล็กๆ ช่ือวัดลาดจระเข้ อยู่ห่างจากบ้านไปราวสิบกิโลเมตร ในศาลา

สวดศพหลังยาว ด้านที่อยู่ติดเมรุเผาศพ โลงแก้วโลงหนึ่งวางอยู่ รายรอบรกเรื้อไปด้วยเสื้อผ้าข้าวของ ขณะที่

ด้านหลังปิดกั้นด้วยม่านสีฟ้าสกปรก หญิงชราแก่หง่อมเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราว

...เรื่องราวของเธอกับสามี

ไม่ผิด เธอกับสามีเคยอาศัยอยู่ในเพิงกระต๊อบริมรางรถไฟ จนเมื่อสามีตายลงเมื่อสามปีก่อน มีผู้ใจบุญ

มาจัดพิธีศพให้ที่วัดนี้ แต่เมื่อไฟฌาปนกิจมอดลง ศพของเขากลับไม่ไหม้ ทางวัดจึงจัดใส่โลงแก้วไว้ ผู้ศรัทธา

หลั่งไหลกันมาบูชาในตอนแรก วัดครึกครื้นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ครั้นไม่มีใครได้รับโชคลาภ จึงค่อยพากันห่างหายไป

ผมเข้าใจ เรื่องปาฏิหาริย์ในประเทศนี้มีมากมาย หากเรื่องใดไม่ก่อประโยชน์โพดผลก็ควรถูกปล่อยให้กลายเป็น

เรื่องปกติเสียบ้าง

เรานั่งคุยกันนาน ยายเล่าย้อนอดีตไปไกล ผมควรคิดว่ามันเหนือจริงเกินไป หากไม่เห็นว่าศพที่ไม่

เน่าเปื่อยของชายชราร่างเล็ก คล้ายมีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่ยุบลงไปสองจุดที่หน้าอก ซึ่งเป็นตำแหน่งกระสุน

ตามที่ยายเล่า จากร่องรอยนั้น คงไม่อาจหวังว่าเจ้าของร่างจะยังมีชีวิตรอดมาได้ ผมถามที่มาที่ไปซึ่งทำให้ทั้งสอง

ต้องไปอยู่ข้างทางรถไฟ

เรื่องเหนือจริงที่ยังมีอยู่บ้างในประเทศนี้

สองชีวิตครองคู่ ไม่ได้บุกเบิกที่ดินเพิ่ม ด้วยคิดว่าเท่าที่มีก็เพียงพอสำหรับอยู่กินจนแก่เฒ่า เวลาผันผ่าน

มันได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไป พื้นที่รายรอบมีผู้คนทยอยเข้ามาครอบครอง ทำไร่ ทำสวนผลไม้ ปลูกยางพารา
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มีบ้างที่มาตั้งบ้านเรือน เมื่อทางราชการออกเอกสารการครอบครองให้ ทั้งคู่ยังซื่อตรง ด้วยการใส่ชื่อของเธอ

ในเอกสารนั้นเพียงคนเดียว เพราะน้องชายในความหมายที่เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ทั้งกายและจิตนั้น ได้ตาย

ลงไปแล้ว จริงอยู่ เอกสารสิทธิเป็นเรื่องทางโลก แต่เขาและเธอเคารพกฎเกณฑ์เสมอ แม้ไม่มีใครรู้

ทั้งคู่อยู่กันแบบเงียบง่าย แต่เมื่อสำมะโนประชากรของหมู่บ้านโพนทะนาว่า สองคนเป็นพี่น้องกัน

พวกเขาจึงกลายเป็นความผิดเพี้ยนของศีลธรรมอันดี ที่ไม่ควรคบหาสุงสิงด้วย แต่ก็ไม่ได้สร้างความยุ่งยากให้กับ

คนทั้งคู่ พวกเขายังอยู่กับเงียบๆ และมีความสุขดี รู้ดีว่า ถึงจะยืนยันว่าไม่เคยมีอะไรเกินเลย ก็คงเป็นเรื่อง

เหนือจริงเกินความเข้าใจของคนทั่วไป แม้ไม่มีใครเชื่อ แต่เขาและเธอยังเคารพกฎเกณฑ์เสมอ

หลังจากถนนเส้นใหม่ตัดผ่านได้ห้าหกปี มีการกว้านซื้อที่ดินขนานใหญ่ ราคาดีจนใครก็ตาลุก เขาคนนั้น

เป็นเจ้าพ่อในคราบนักการเมือง กำลังมีบทบาทสำคัญในรัฐบาล เงินถุงเงินถังไม่เคยร่อยหรอ มีบ้างเหมือนกัน

ในรายที่ลงหลักปักฐานแล้วไม่อยากขายย้าย ก็จะโดนโน้มน้าวจนถึงข่มขู่ แน่นอนว่าที่ดินทรัพย์สินไม่อาจเทียบ

ได้กับชีวิต จึงยอมหลีกทาง เว้นแต่เขาและเธอ จึงเป็นที่ดินแปลงเดียวที่อยู่เหนือการครอบครองของเจ้าพ่อ

นักการเมือง แล้วข่าวที่ปกปิดไว้ก็แพร่งพรายออกมา เขาวิ่งเต้นเต็มที่เพื่อให้ศาลจังหวัดแห่งใหม่ถูกสร้างที่นี่

พ่วงด้วยหน่วยงานราชการที่จะย้ายออกจากตัวอำเภอ รวมถึงวิทยาลัยการอาชีพอีกแห่ง หวังให้บริเวณแถบนี้

กลายเป็นแหล่งธุรกิจแห่งใหม่ พื้นที่ทุกตารางนิ้วจะสร้างมูลค่ามหาศาล

นานหลายปีของการขู่เข็ญ คนทั่งคู่ยังทำเหมือนเป็นสายลมที่พัดผ่าน ไม่ตอบโต้ แต่ไม่ยินยอม มีเอกสาร

มากมายส่งมาที่บ้าน ซึ่งไม่มีใครอ่านออก เจ้าหน้าที่รัฐมาหา พูดจาภาษากฎหมายที่ยากเกินกว่าจะเข้าใจ รู้ดีว่า

เป็นกระบวนการที่เจ้าพ่อนักการเมืองคนนั้นอยู่เบื้องหลัง ทั้งคู่ไม่อยากเผชิญหน้า และไม่เห็นความจำเป็น

ในเมื่อพวกเขามีสิทธิอันชอบธรรม ทั้งโดยพฤตินัยและทั้งเอกสารสิทธิ

จนถึงวันท่ีตอกเสาเข็มวางรากฐานอาคารศาล เป็นวันท่ีคนท้ังคู่ต้องออกจากท่ีดินของตน ต่างงุนงงสับสน

เหมือนไม่ใช่เรื่องจริง คำชี้แจงคือ มีการออกเอกสารสิทธิทับซ้อนพื้นที่ ฝ่ายผู้เสียหาย ซึ่งก็คือนักการเมืองคนนั้น

ได้ดำเนินการทางกฎหมาย จนมีการรังวัดตรวจสอบใหม่ พบว่าเอกสารสิทธิของเธอออกทับที่ดินของผู้เสียหาย

จึงกลายเป็นโมฆะ เป็นเหตุให้ทั้งสองต้องระหกระเหินออกมาปลูกกระต๊อบอยู่ริมทางรถไฟ ทั้งที่ชรามากแล้ว

เรื่องเหนือจริงที่ยังมีอยู่บ้างในประเทศนี้

หากเนื้อหนังทนไฟและไม่เน่าเปื่อยเบื้องหน้าไม่ใช่เรื่องเหนือจริง เรื่องราวที่ยายเล่าก็คงไม่ได้เหนือจริง

ด้วย แล้วหลังจากผมเล่าเรื่องความฝันของตนให้ฟังบ้าง หญิงชราถามถึงสถานที่ตั้งบ้านของผม เมื่อบอกว่า

อยู่คนละฝั่งถนนกับศาลจังหวัด ห่างออกมาสักสองร้อยเมตรทางทิศตะวันออก แกน้ำตาไหล หันหน้ามองร่าง

ไร้วิญญาณในโลง ก่อนหันกลับมาจับแขนผมด้วยมือเหี่ยวย่น
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“พ่อหนุ่มเอ๋ย ตาแกอยากกลับบ้าน แกคงหวังพึ่งเธอ” หญิงชราพูด

ผมเข้าใจได้โดยไม่ต้องถามอะไรต่อ ที่ดินผืนนั้นคือชีวิตของเขา ไม่ว่าในความหมายของน้องชายหรือ

เจ้าที่

“ผมจะช่วยยายได้ยังไงครับ” ผมถาม ตั้งจิตปรารถนาทางออก แต่ไม่คิดกำหนดวิธีการ

ยายลุกขึ้น ผลักเลื่อนฝาโลงออกอย่างยากลำบาก ก่อนจะก้มลงไปหักข้อนิ้วชี้ข้างขวาของร่างนั้นออกมา

วางบนโต๊ะข้างๆ รู้สึกสยดสยองกับภาพที่เห็น จากนั้นยายเดินไปด้านหลังม่านสีฟ้า ซึ่งน่าจะเป็นที่อยู่ของแก

ผมรู้ หรืออีกนัยหนึ่ง อาจเป็นความคาดหวังของผม ว่าต้องเจอกับสิ่งที่น่าหวาดหวั่นยิ่งกว่า แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริง

ยายเดินออกมาพร้อมกับถุงพลาสติกใส่นิ้วชี้ของแกเอง สีหน้าไม่ได้บ่งบอกความเจ็บปวดใด ก่อนหยิบนิ้วที่หัก

วางไว้ก่อนหน้าใส่รวมลงไป ยื่นให้ผม

“ช่วยเอาไปฝังไว้ที่บ้านของพ่อหนุ่มให้ทีเถอะ ถือว่าช่วยเราสองคน”

จากความรู้สึกสยดสยองหวาดหว่ันก่อนหน้าน้ี ความเศร้ากลับแผ่ลามเข้าแทนท่ี ผมเข้าใจความหมายน้ัน

ที่ดินแปลงนั้นคือทั้งหมดของพวกเขา นิ้วชี้เป็นตัวแทนของมือ มือที่ถากถางสร้างทำ มือที่ขุดหลุมฝังศพพ่อแม่ไว้

ที่นั่น มันจึงแทนทั้งชีวิตและครอบครัว บัดนี้พวกเขาขอแค่หลุมเล็กๆ เพื่อให้ได้อยู่ด้วยกัน ผมรับถุงใส่นิ้วมา

พร้อมกับการกลั้นน้ำตา

วางใจได้ครับยาย ผมพูดในใจ เหมือนแกจะรับรู้ จึงพยักหน้ายิ้ม

จากสามแยกหน้าศาลจังหวัด ผมเลี้ยวรถเข้าถนนหมู่บ้าน ภาพอดีตไหลเข้ามา ผืนป่ารกทึบไปจรด

หุบเขาและเมื่อยามค่ำคืนมาถึง ระงมไปด้วยเสียงกลางคืนอันโหยหวนและหวีดหวิว

ทาวน์เฮ้าส์ของผมหน้ากว้างห้าเมตรครึ่ง ลานว่างติดกับที่จอดรถ เจ้าของบ้านเดิมปูหญ้าญี่ปุ่นไว้ และ

ปลูกต้นไทรต่างรั้ว ผมใช้พลั่วเล็กสำหรับพรวนดิน เจาะลึกเป็นรูลงไปในลานหญ้า หยิบนิ้วมือทั้งสองออกจากถุง

วางลงไป ไม่รู้สึกขยะแขยง กลับรู้สึกเศร้าลึกจนน้ำตาคลอ ในหูแว่วเสียงขลุ่ยลอยมาตามลม

ท่วงทำนองหวานจับใจ ผมแน่ใจว่าไม่ได้เป็นผู้กำหนดให้มันเกิดขึ้น

เรื่องจริงที่มีอยู่มากมายในประเทศนี้

รุ่งขึ้นผมกลับไปที่วัดลาดจระเข้ ไม่แน่ใจว่าได้กำหนดให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหรือไม่ มีผู้คนมาทำบุญประปราย

และท่ีขาดเสียมิได้ คือการไปไหว้ศาลเล็กๆ ด้านหลังศาลาสวดศพ ทำเป็นบ้านไม้ทรงไทย รูปป้ันเซรามิกชายหญิง
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คู่หนึ่งนั่งอยู่ด้านหน้าระเบียง ที่ต้นเสาของศาลมีป้ายพลาสติกบอกประวัติของตานวมกับยายเนียม คู่รักที่ตายลง

พร้อมกัน ปาฏิหาริย์เพื่อให้ผู้ศรัทธาขอพรความสุขสมมั่นคงในเรื่องความรัก

กระน้ัน ส่ิงท่ีทุกคนในอำเภอน้ีต่างรู้ดีเช่นกัน คือคนท้ังคู่ถูกโกงยึดท่ีดินทำกินโดยนักการเมืองใหญ่ จนต้อง

ระหกระเหินไปอยู่ข้างทางรถไฟ และตายลงอย่างอนาถา ในวันและเวลาเดียวกัน ผู้คนอาจหลงลืมมันไป เพราะ

ไม่ได้บันทึกไว้ในป้ายประวัติ หรือเพราะเป็นเรื่องธรรมดาเกินกว่าจะจดจำ ผมจ้องมองเข้าไปในศาลหลังนั้น

พูดในใจกับตานวม-ยายเนียม

ผมได้คืนความยุติธรรมให้ตากับยายแล้ว แต่พยายามไม่ให้เหนือจริงเกินไป.

หมายเหตุเหนือจริง: ทางหลวงหมายเลข 4009 มุ่งหน้า อำเภอฉวาง เลยศาลจังหวัดไปราว 10 กิโลเมตร

มีป้ายชี้บอกวัดลาดจระเข้ เลี้ยวขวา 500 เมตร ที่นั่น... ใกล้ศาลาสวดศพ คุณจะพบศาลตานวม-ยายเนียม

แต่แกอาจไม่ได้อยู่ข้างในแล้ว.
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สรรพสิ่งหายไป

นรพัลลภ ประณุทนรพาล

เจอลูกแมลงสาบหนึ่งตัวทำให้รู้ว่าในบ้านมีรัง ตัวที่เห็นคงเป็นเพียงลูกหนึ่งในหลายตัวของแม่พันธุ์

ถ้าอยากกำจัดต้องหารังให้เจอ แต่นั่นอาจเท่ากับต้องรื้อทุกอย่างออกจากบ้าน พยายามทำความเข้าใจว่า

แมลงสาบคือสิ่งมีชีวิตที่มีเกิดมีตายเหมือนสิ่งมีชีวิตอื่น แต่ถ้าหวังให้มันหมดอายุขัยตายหมดรังไปเองคงไม่มีทาง

เพราะการขยายพันธุ์ที่ยิ่งกว่าทวีคูณ

แม้มันจะหายไปจากสายตาแล้วแต่ยังปรากฏตัวอยู่ในสมอง ถามตัวเองว่าอนุญาตให้มันเดินเล่นไปทั่ว

รอยหยักอย่างนั้นหรือ คำตอบคือไม่

ความจริงภาวะแบบนี้เคยเจอมาแล้ว การถูกเลิกจ้างอย่างกะทันหันโดยไม่อาจต่อรองใดๆ ทำให้เครียด

กว่าแมลงสาบเดินเล่นในสมองหลายเท่า ถ้าเทียบกันตอนนี้แค่แมลงสาบแต่ตอนนั้นคือสวนสัตว์ถูกย้ายมาอยู่ใน

สมองและทุกกรงไม่มีประตู ตัวไหนจะกัดกับตัวไหนก็เป็นไปตามสัญชาตญาณของสัตว์แต่ละชนิด ส่งผลให้

ความเครียดเกาะกุมจนต้องฝืนกินยาแก้ปวดที่ไม่เคยคิดจะกิน ซึ่งก็ได้ผลเฉพาะกับอาการปวด แต่ไม่มีผลกับ

ความเครียดแม้แต่น้อย

แต่แล้ววันหนึ่งสวนสัตว์ก็หายไปจากสมอง ไม่แน่ใจว่าอะไรกันแน่ที่มาช่วยย้าย จะเป็นเจ้าของบ้านที่ลด

ค่าเช่าให้ หรือเป็นพระประธานองค์ใหญ่ที่มองลงมาตอนไปนั่งขัดสมาธิอยู่เบื้องหน้าหลายวันติดต่อกัน หรือเป็น

เจ้าหนี้ที่ประนีประนอมแบบไม่เต็มใจ

ไม่ว่าจะเพราะอะไร แต่ความเครียดก็ผ่อนแรงลงจนร่างกายและจิตใจกลับมาเกือบปกติ ซึ่งถ้าได้งานทำ

ทุกอย่างก็จะปกติสมบูรณ์

ความเครียดพาให้เดินหาแมลงสาบไปทั่วบ้าน แม้ตาไม่เห็นแต่ในสมองยืนยันว่ามันยังอยู่ อยากรื้อบ้าน

แต่ลังเลว่าจะเริ่มจากห้องไหน ควรเอาหลักอะไรมาเลือก หลักรกน้อยสุด หลักรื้อง่ายสุด หลักห้องเล็กสุด

หรือเริ่มจากห้องที่ใกล้ประตูบ้านสุด

เดินไปคิดไปมองหาแมลงสาบไป ก็ดีที่ไม่เห็น ไม่งั้นจากลังเลคงกลายเป็นลนลาน จากนั้นทุกอย่างก็อาจ

ถูกรื้อกระจุยกระจาย แล้วบ้านก็จะกลายเป็นกองขยะที่ถ้าเจ้าของบ้านมาเห็นอาจขอยกเลิกการลดค่าเช่าและ

ไล่ออก
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พยายามคุมสติ อย่างน้อยก็เห็นแมลงสาบแค่ในสมอง

แค่ในสมอง!

แค่!

ไม่ใช่แค่!

นั่นแหละปัญหา เพราะเท่ากับเห็นมันตลอดเวลา

เดินเข้าออกทุกห้องอีกคร้ังแล้วหยุดท่ีตู้เส้ือผ้า นึกได้ว่าหลังตู้วางพระเหรียญไว้เหรียญหน่ึงจึงหยิบมาถือ

พลางนึกถึงพระประธานองค์ใหญ่ มองเหรียญไปนึกถึงพระประธานไป จู่ ๆ แมลงสาบในสมองก็หายไป แต่สักพัก

ก็กลับมาใหม่

ลองทดสอบด้วยการมองพระเหรียญกับหลับตานึกถึงพระประธานสลับไปสลับมา พบว่าแมลงสาบ

หายไปจากสมองจริง ๆ แต่แล้วมันก็กลับมาอีก

คราวนี้ลองกำเหรียญเดินช้าๆ ไปทีละห้อง แล้วลองไม่นึกถึงพระประธานแต่นึกถึงแมลงสาบพร้อมส่าย

สายตามองหาอย่างจริงจังตามพื้น ฝา และเพดาน ผลคือไม่เห็นแมลงสาบสักตัว แต่ในสมองเดินกันเพ่นพ่าน

ไปหมด

เอาใหม่ คราวนี้ลองใช้วิธีแบมือวางพระเหรียญ แล้วเหยียดยื่นให้ปลายนิ้วชี้ไปข้างหน้า เปรียบเสมือน

เครื่องสแกนหาแมลงสาบ พร้อมกันก็เพ่งพระเหรียญอย่างตั้งอกตั้งใจ ปรากฏว่าไม่พบแมลงสาบทั้งในบ้านและ

ในสมอง

เพื่อให้เชื่อจึงทำซ้ำ คราวนี้ลองเปลี่ยนจากนิ้วชิดเป็นกางทุกนิ้วออกจากกันแล้วเดินไปทุกห้องโดยยังคง

เพ่งพระเหรียญอย่างตั้งใจเหมือนเดิม ผลคือไม่พบแมลงสาบทั้งในบ้านและในสมอง

แต่เพื่อให้เชื่อสนิท คราวนี้ลองนำพระเหรียญกลับไปวางบนหลังตู้เสื้อผ้าแล้วเดินมือว่างเปล่าไปทุกห้อง

ขณะในใจนึกถึงผีเสื้อ ผลคือในสมองมีแต่ผีเสื้อไม่มีแมลงสาบ

แต่ที่พื้นห้องปรากฏแมลงสาบตัวใหญ่หนึ่งตัววิ่งพรวดพราดจากใต้ชั้นวางจานที่เดินพลาดไปเตะ

เห็นชัดว่ามันวิ่งเข้าห้องน้ำจึงรีบตามไปและทันเห็นมันมุดหายไปในท่อระบายน้ำที่รังผึ้งหลุด จึงรีบจับรังผึ้งเข้าที่

แล้วใช้ขวดยาสระผมทับอีกที

ออกจากห้องน้ำก็เดินดูทุกห้อง เป็นไปได้ว่าแมลงสาบไม่ได้ขึ้นมาแค่ตัวเดียว รอบนี้ตั้งใจเดิน เตะนั่น

เตะนี่เพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือน แต่ไม่พบความเคลื่อนไหว ลองเพ่งเข้าไปในสมองก็ไม่เห็นแมลงสาบสักตัว
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ค่ำคืนที่หงอยเหงา ปริวรรตเปิดเว็บประจำเลือกเข้าห้องสนทนาที่ยังไม่เคยเข้า ในห้องมีสามชื่อคุยกัน

ด้วยเรื่องไร้สาระ ไม่มีใครกล่าวทักทายใคร แต่ละคนพูดถึงเรื่องตัวเองแบบทิ้งๆ ขว้างๆ ไม่มีคำถามที่ต้องการ

คำตอบ เหมือนร่วมวงคุยแต่ไม่ใช่การสนทนา

ปริวรรตแค่อยากอ่านเงียบๆ จนกระทั่งคนหนึ่งเขียนข้อความ

[ ถ้ายังตื่น ก็จงเสียบปลั๊กกาต้มน้ำแล้วชงกาแฟ หรือใครที่กาแฟหมดก็จิบน้ำร้อนไป ]

[ จนกว่าเช้าไหนจะไม่ตื่นอีก ] อีกคนเขียน

[ จนกว่าบ้านจะถูกตัดไฟ ] คนที่สามเขียน

ปริวรรตบอกตัวเองว่าคิดไม่ผิดที่เข้าห้องนี้ จึงส่งข้อความ

[ มีเรื่องอยากเล่า ]

[ เชิญเลย ] คนหนึ่งเขียนตอบ

[ เชิญ ] อีกสองคนส่งพร้อมกัน

ปริวรรตจัดท่านั่งแล้วเริ่มเขียน

[ ตอนกลางวันผมเจอลูกแมลงสาบหนึ่งตัวทำให้รู้ว่าในบ้านมีรัง ตัวที่เห็นคงเป็นลูกหนึ่งในหลายตัวของ

แม่พันธุ์ ถ้าอยากกำจัดต้องหารังให้เจอ แต่นั่นเท่ากับผมต้องรื้อทุกอย่างออกจากบ้าน

ผมพยายามทำความเข้าใจว่าแมลงสาบคือสิ่งมีชีวิตที่มีเกิดมีตายเหมือนสิ่งมีชีวิตอื่น แต่ถ้าหวังให้มัน

หมดอายุขัยตายหมดรังไปเองคงไม่มีทาง เพราะการขยายพันธุ์ที่ยิ่งกว่าทวีคูณ

แม้มันจะหายไปจากสายตาแล้วแต่ยังปรากฏตัวอยู่ในสมอง ผมถามตัวเองว่าอนุญาตให้มันเดินเล่น

ไปทั่วรอยหยักอย่างนั้นหรือ คำตอบคือไม่

ความจริงภาวะแบบนี้ผมเคยเจอมาแล้ว การถูกเลิกจ้างอย่างกะทันหันโดยไม่อาจต่อรองใดๆ ทำให้

เครียดกว่าแมลงสาบเดินเล่นในสมองหลายเท่า ถ้าเทียบกันตอนนี้แค่แมลงสาบแต่ตอนนั้นคือสวนสัตว์ถูกย้ายมา

อยู่ในสมองและทุกกรงไม่มีประตู ตัวไหนจะกัดกับตัวไหนก็เป็นไปตามสัญชาตญาณของสัตว์แต่ละชนิด ส่งผลให้

ความเครียดเกาะกุมจนผมต้องฝืนกินยาแก้ปวดที่ไม่เคยคิดจะกิน ซึ่งก็ได้ผลเฉพาะกับอาการปวด แต่ไม่มีผลกับ

ความเครียดแม้แต่น้อย

แต่แล้ววันหนึ่งสวนสัตว์ก็หายไปจากสมอง ผมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรกันแน่ที่มาช่วยย้าย จะเป็นเจ้าของบ้าน

ที่ลดค่าเช่าให้ หรือเป็นพระประธานองค์ใหญ่ที่มองลงมาตอนไปนั่งขัดสมาธิอยู่เบื้องหน้าหลายวันติดต่อกัน หรือ

เป็นเจ้าหนี้ที่ประนีประนอมแบบไม่เต็มใจ
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ไม่ว่าจะเพราะอะไร แต่ความเครียดก็ผ่อนแรงลงจนร่างกายและจิตใจผมกลับมาเกือบปกติ ซึ่งถ้าได้

งานทำทุกอย่างก็จะปกติสมบูรณ์

ความเครียดพาให้ผมเดินหาแมลงสาบไปทั่วบ้าน แม้ตาไม่เห็นแต่ในสมองยืนยันว่ามันยังอยู่ อยากรื้อ

บ้านแต่ลังเลว่าจะเริ่มจากห้องไหน ควรเอาหลักอะไรมาเลือก หลักรกน้อยสุด หลักรื้อง่ายสุด หลักห้องเล็กสุด

หรือเริ่มจากห้องที่ใกล้ประตูบ้านสุด

เดินไปคิดไปมองหาแมลงสาบไป ก็ดีที่ไม่เห็น ไม่งั้นจากลังเลคงกลายเป็นลนลาน จากนั้นทุกอย่างก็อาจ

ถูกรื้อกระจุยกระจาย แล้วบ้านก็จะกลายเป็นกองขยะที่ถ้าเจ้าของบ้านมาเห็นอาจขอยกเลิกการลดค่าเช่าและ

ไล่ผมออก

ผมพยายามคุมสติ อย่างน้อยก็เห็นแมลงสาบแค่ในสมอง

แต่ผมคิดผิด!

ไม่ใช่แค่!

นั่นแหละปัญหา เพราะเท่ากับผมเห็นมันตลอดเวลา

ผมเดินเข้าออกทุกห้องอีกครั้งแล้วไปหยุดที่ตู้เสื้อผ้า นึกได้ว่าหลังตู้วางพระเหรียญไว้เหรียญหนึ่งจึง

หยิบมาถือพลางนึกถึงพระประธานองค์ใหญ่

ผมมองเหรียญไปนึกถึงพระประธานไป แล้วจู่ๆ แมลงสาบในสมองก็หายไป แต่สักพักก็กลับมาใหม่

ผมลองทดสอบด้วยการมองพระเหรียญกับหลับตานึกถึงพระประธานสลับไปสลับมา จนพบว่าแมลงสาบ

หายไปจากสมองจริงๆ

แต่แล้วมันก็กลับมาอีก

คราวนี้ผมลองกำเหรียญเดินช้าๆ ไปทีละห้อง แล้วลองไม่นึกถึงพระประธานแต่นึกถึงแมลงสาบพร้อม

ส่ายสายตามองหาอย่างจริงจัง ผลคือไม่เห็นแมลงสาบสักตัวที่พื้น ฝา เพดาน แต่ในสมองเดินกันเพ่นพ่านไปหมด

เอาใหม่ คราวน้ีผมลองใช้วิธีแบมือวางพระเหรียญ แล้วเหยียดย่ืนให้ปลายน้ิวช้ีไปข้างหน้า เปรียบเสมือน

เครื่องสแกนหาแมลงสาบ พร้อมกันก็เพ่งพระเหรียญอย่างตั้งอกตั้งใจ ปรากฏว่าไม่พบแมลงสาบทั้งในบ้านและ

ในสมอง

เพื่อให้เชื่อผมจึงทำซ้ำ คราวนี้ลองเปลี่ยนจากนิ้วชิดเป็นกางทุกนิ้วออกจากกันแล้วเดินไปทุกห้อง โดย

ยังคงเพ่งพระเหรียญอย่างตั้งใจเหมือนเดิม ผลคือไม่พบแมลงสาบทั้งในบ้านและในสมอง
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แต่เพื่อให้เชื่อสนิท คราวนี้ผมลองนำพระเหรียญกลับไปวางบนหลังตู้เสื้อผ้าแล้วเดินมือว่างเปล่าไป

ทุกห้อง ขณะในใจนึกถึงผีเสื้อ ผลลัพธ์ก็คือในสมองมีแต่ผีเสื้อ

แต่ที่พื้นห้องปรากฏแมลงสาบตัวใหญ่หนึ่งตัววิ่งพรวดพราดจากใต้ชั้นวางจานที่ผมเดินพลาดไปเตะ

เห็นชัดว่ามันวิ่งเข้าห้องน้ำผมจึงรีบตามไปและทันเห็นมันมุดหายไปในท่อระบายน้ำที่รังผึ้งหลุด จึงจับรังผึ้งเข้าที่

แล้วใช้ขวดยาสระผมทับอีกที

พอออกจากห้องน้ำผมก็เดินดูทุกห้อง เพราะเชื่อว่าแมลงสาบไม่ได้ขึ้นมาแค่ตัวเดียว รอบนี้ผมตั้งใจ

เดินเตะนั่นเตะนี่เพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือน แต่ก็ไม่พบความเคลื่อนไหว พอผมลองเพ่งเข้าไปในสมองก็ไม่เห็น

แมลงสาบสักตัว จบ ]

[ แมลงสาบหายไปในอากาศ ] คนที่หนึ่งเขียน

[ ไม่ได้หาย จะหายได้ไง ] คนที่สองเขียน

[ ใช่ จะหายได้ไง ] คนที่สามเขียน

[ ทำไมจะหายไม่ได้ อะไรที่มีก็หายได้ทั้งนั้นแหละ ] คนที่หนึ่งเขียนแล้วส่งสติกเกอร์หัวเราะ

คนที่สองส่งสติกเกอร์หัวเราะแล้วเขียน [ ก็ใช่ไง ]

[ ถามคนเล่าดูสิ มีไหม ] คนที่สามเขียน

ปริวรรตสะดุ้ง ไม่นึกว่าจะโดนถาม ไม่แน่ใจด้วยว่าเขาถามถึงแมลงสาบในบ้านหรือในสมอง หรือไม่ว่า

ที่ไหนคำตอบก็เหมือนกัน

หรือไม่เหมือน

หรือเหมือน

คิดอยู่ครู่หนึ่งจนพบคำตอบ พอตั้งท่าเขียนไฟก็ดับพรึ่บ ควานหามือถือที่ชาร์จแบตไว้ แต่เพิ่งรู้ว่าลืมเปิด

สวิทซ์ที่ปลั๊กพ่วง

ฝ่าความมืดไปหาประตู รู้สึกได้ว่าอะไรบางอย่างไต่อยู่บนหลังเท้า แต่ช่ัวเส้ียววินาทีความรู้สึกน้ัน ก็หายไป

พอเปิดประตูก็เจอความมืด ไฟถนนดับ ดวงจันทร์ไม่มี สรรพสิ่งหายไป

แต่ปริวรรตรู้ว่าเคยมี
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หากคุณกำลังหลับๆ ตื่นๆ อยู่บนรถสักคันที่กำลังแล่นแข่งกับเวลาอยู่บนทางด่วนสักเส้นและบังเอิญ

ลองมองลงมาสู่พื้นดินเบื้องล่าง บางทีคุณอาจจะได้พบกับชายอ้วนล่อนจ้อนผู้ปกปิดปลายเท้าเสียมิดชิดด้วย

รองเท้าหนังสีดำทรงกระบอกที่คลุมยาวขึ้นมาถึงหน้าแข้งกำลังเดินโทงเทงไปมาอย่างสบายใจอยู่ในสนามหญ้า

โล่งๆ ที่ล้อมรอบด้วยรั้วไม้เก่าซึ่งสูงขึ้นมาเลยศีรษะ ในวินาทีแรกคุณอาจกำลังตกใจกับภาพอันแปลกประหลาด

ที่เห็น กว่าคุณจะหายตกใจ ความเร็วของรถก็นำคุณแล่นผ่านไปสู่ทิวทัศน์อื่นๆ เสียแล้ว คุณอาจลืมชายคนนี้

ไปในทิวทัศน์ถัดมาหรืออาจติดค้างความสงสัยไว้ในใจจนเก็บไปลองหาดูในอินเทอร์เน็ตเผื่อว่าจะได้เจอข้อมูล

อะไรบ้าง แล้วคุณก็คลับคล้ายคลับคลาว่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของชายผู้นี้ที่ไหนมาก่อน

อันที่จริงไม่ง่ายเลยที่ผู้คนจะมองเห็นชายอ้วนล่อนจ้อนได้จากนอกรั้วไม้นั่น คงมีเพียงการมองลงมายัง

เบื้องล่างจากมุมมองของเส้นทางแห่งความรีบเร่งเบื้องบนนั่นเท่านั้นกระมังที่พอจะทำให้คุณบังเอิญเห็นและ

รับรู้ถึงการมีอยู่จริงของชายคนนี้ได้ แต่ก็นั่นแหละ ไม่ค่อยมีใครได้สังเกตเห็นชายอ้วนล่อนจ้อนผู้นี้มากนักหรอก

ก็ใครบ้างล่ะที่จะมองลงมาสู่ถนนเบื้องล่างอันรกรุงรัง ผู้คนมากมายล้วนแต่พากันมองตรงไปยังถนนที่ทอดยาว

เบื้องหน้า ไม่ก็แหงนหน้าขึ้นตามหาพื้นที่ว่างบนท้องฟ้ากันเสียทั้งนั้น ขณะที่หูก็ฟังเรื่องราวอะไรต่อมิอะไร

ที่ใครเขาว่าจริง แล้วก็พยักหน้าหงึกๆ เออออไปที พยักหน้าไปมาก็เริ่มจะเชื่อไปแล้วว่าเรื่องที่ได้ยินเขาว่ากัน

มานั่นน่ะจริง ไม่แปลกเลยที่ผู้คนมากมายจะไม่เคยพบเห็นการมีอยู่ของสวนล้อมรั้วและเจ้าของที่ดินแห่งนี้ จะมี

ก็เพียงแต่เร่ืองราวเล่าขานเก่ียวกับท่ีดินลึกลับผืนน้ีเท่าน้ันท่ีดูจะจริงย่ิงเสียกว่าการมีอยู่จริงของชายอ้วนล่อนจ้อน

ผู้เป็นเจ้าของเสียอีก

เรื่องราวเหล่านั้นมักเริ่มต้นขึ้นด้วยคำว่า “ยังมี…” แล้วต่อท้ายตามมาด้วยเรื่องราวมากมายที่ไม่มีอะไร

จริงเลยสักอย่าง ดูเหมือนจะมีก็แค่คำว่า “ยังมี…” นั่นแหละที่เห็นจะตรงกับความจริงที่สุด ความจริงมีอยู่ว่า

อย่างนี้

ยังมีชายอ้วนล่อนจ้อนคนหนึ่งอาศัยอยู่ในสนามหญ้าแห่งหนึ่ง ที่ดินแห่งนี้ล้อมรอบด้วยรั้วกว้างและยาว

ขนาดเท่ากับห้ากระโดดตีลังกาคูณเจ็ดกระโดดไกล บ้านของชายอ้วนล่อนจ้อนคนนี้มีหลังคาเป็นท้องฟ้าและมี

เครื่องปรับอากาศเป็นน้ำค้างหรือไอชื้นจากพื้นดินบ้างในบางครั้ง แล้วก็ยังมีเต็นท์เล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เถาไม้

ยาวเฟื้อยจนยากจะสังเกตเห็นอยู่ตรงริมสนาม มีต้นไม้นู่นนี่บ้างตามแต่ชายอ้วนล่อนจ้อนจะเพาะปลูก ถึงที่นี่

จะมีหน้าตาเหมือนสนาม แต่ชายอ้วนล่อนจ้อนก็ขนานนามอาณาจักรของแกว่า “สวน”

สวนสุดท้ายของชายอ้วนล่อนจ้อน

ณัฐวดี คงแสง
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เนื่องจากสวนของชายอ้วนล่อนจ้อนล้อมรอบด้วยรั้วไม้ที่สูงเลยศีรษะ หากเดินผ่านจากภายนอกรั้ว

ก็ยากจะมองเห็นได้ว่าข้างในกรอบไม้ผุๆ นั้นมีอะไรอยู่บ้าง จุดเริ่มต้นของเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับชายอ้วน

ล่อนจ้อนในสวนลึกลับก็เริ่มขึ้นจากเจ้ารั้วบางๆ แผ่นนี้นี่แหละ

ชายอ้วนล่อนจ้อนเป็นคนรักสันโดษ สมัยที่แกเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานนัก รั้วไม้ที่แกตอกปิดสวน

ไว้เสียมิดชิดยิ่งไปกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของชาวบ้าน ครั้นจะมาเคาะถามหาเจ้าของ รั้วก็ดันไม่มีประตู

จนพวกชาวบ้านไม่รู้อีกว่าไหนด้านหน้าหรือด้านหลัง แล้วจะต้องเคาะประตูตรงท่ีไม้แผ่นไหน นานวันเข้าพอเคาะ

ถามไม่ได้ก็กลายเป็นว่ามีคนใช้วิธีแปลก ๆ เพื่อจะส่องดูเข้ามาในรั้วอยู่เรื่อย

ครั้งหนึ่งม ีเด ็กๆ ที่อยากรู้อยากเห็นพยายามจะปีนรั้วไม้เพื่อดูว ่ามีอะไรซ่อนอยู่ในพื้นที่แห่งนี้

ประจวบเหมาะเหลือเกินว่าวันนั้นชายอ้วนล่อนจ้อนกำลังมุดตัวเองเข้าไปในเถาองุ่นที่ปลูกไว้ ทำอีท่าไหนก็ไม่รู้

ให้บังเอิญพันตัวเองไว้กับเถาองุ่นจนสลัดไม่ออก แทนที่จะพยายามหลุดออกมาจากเถาที่เลื้อยพันอยู่บนร่าง

ชายอ้วนล่อนจ้อนกลับหัวเราะออกมาเสียงดังลั่นและเต้นระบำสนุกสนาน เจ้าเด็กหัวโจกที่เหยียบหลังเพื่อน

โผล่ลูกตาขึ้นมาเห็นเหตุการณ์นั้นพอดี ด้วยความตกใจก็กรีดร้องเสียงดังลั่น หนำซ้ำยังตกลงมาจากหลังเพื่อน

จนตามตัวถลอกปอกเปิกไปเสียหมด พอลุกขึ้นได้ก็วิ่งแจ้นพลางอุทานลั่นถนนว่าตนเจอปีศาจสิงต้นไม้ปรากฏ

กายออกมาสาปโทษฐานที่กล้าลองดี

เรื่องไม่จบง่ายๆ เพราะหลังจากนั้นก็มีอีกหลายคนที่พยายามมองเข้ามาในที่ดินผืนนี้อีกหลายครั้ง แต่ก็

อย่างที่บอกนั่นแหละว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นชายอ้วนล่อนจ้อนง่ายๆ หรอก เพราะตั้งแต่นั้น แกเลยสร้าง

กระโจมหลบภัยหลังเล็กๆ ที่ปลูกเถาไม้ยาวเฟื้อยคลุมเอาไว้จนแทบมองไม่เห็นไว้ตรงริมสวน จะได้เอาไว้เป็นที่

หลบใครต่อใครที่อยากจะตามหาความจริงที่อยู่ในรั้วสี่เหลี่ยมนี่ ก็ความจริงที่คนอื่นอยากพิสูจน์มันเกี่ยวกับ

ตัวแกนี่นา ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้อยากรู้กันนัก แกได้แต่สงสัย เพราะสุดท้ายแล้วใครต่อใครที่บังเอิญได้เห็นแก

ก็มักจะลงเอยที่เอาไปพูดต่อกันจนผิดเพี้ยนไปจากความจริงอยู่ดี

พอผู้คนหาความจริงไม่ได้ก็ยิ่งพากันเล่าขานกันไปต่างๆ นานา นานวันเข้าก็เริ่มมีเรื่องเล่าประหลาดๆ

เกี่ยวกับผืนดินล้อมรั้วแห่งนี้เพิ่มมากขึ้น บ้างก็เชื่อว่าเป็นที่ดินของขุนนางเก่าผู้สูงศักดิ์ บ้างก็ว่ามีผีสิงบ้างล่ะ

เลยเถิดไปจนกระทั่งมีตำนานเรื่องความรักของหญิงสาวที่ไม่สมปรารถนาในความรักจึงใช้ชีวิตรอคอยชายหนุ่มที่

นี่และไม่ยอมออกมาพบใครอีกเลย พูดกันไปเรื่อยเปื่อยแต่ไม่มีใครที่เล่าตรงกันสักคน เสียงของผู้คนที่เล่าขาน

เรื่องตำนานที่ดินผืนลับในรั้วผุพังดังข้ามรั้วมาให้ชายอ้วนล่อนจ้อนได้ยินเสมอ และแกเองก็สนุกเสียด้วยสิ

ที่ได้นั่งฟังเรื่องไม่จริงเหล่านั้น

อันที่จริงเรื่องของชายคนนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปมากกว่าที่เห็นเลย
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แรกเริ่มเดิมทีที่ชายอ้วนล่อนจ้อนย้ายเข้ามาอาศัยที่นั่น พื้นที่ทุกพื้นที่ในแถบนั้นล้วนอยู่ในระดับ

ความสูงที่ใกล้เคียงกัน คำว่าความเจริญยังห่างไกลจากพื้นที่บริเวณนั้นมากนั้น ไม่น่าเชื่อว่าแค่เพียงในเวลาไม่กี่

สิบปีเท่านั้น พื้นที่แถบนั้นกลับถูกรุบคืบด้วยทุกอย่างที่เขาว่ากันว่าถ้ามีแล้วจะเจริญ เบียดเสียดกันเสียจนมารู้ตัว

อีกทีพ้ืนท่ีท่ีทุกชีวิตเคยสามารถว่ิงเล่นได้ก็กลับกลายเป็นพ้ืนท่ีแออัดจนต้องยัดหลากชีวิตกันข้ึนฟ้า ฉีกขาดญาติมิตร

กระจัดกระจายกันไปในแต่ละกล่อง ลามไปจนถึงหมาแมว แม้กระทั่งเหล่าแมลงสาบก็พากันย้ายขึ้นไปหาอาหาร

บนท่ีสูงกันหมด เพ่ือนบ้านของชายอ้วนล่อนจ้อน (ซ่ึงไม่เคยรับรู้เลยด้วยซ้ำว่ามีชายอ้วนล่อนจ้อนอาศัยอยู่ภายใน

รั้วนั้น นอกจากรับรู้ว่ามีผี ขุนนางสูงศักดิ์ สาวผู้รอรักหรืออะไรต่างๆ ก็ตามที่เขาว่ากันว่าอยู่ในที่ดินผืนนั้น)

ต่างพากันขายที่ดินของตัวเองให้พวกนายทุนกันไปหมดแล้ว บัดนี้ล้อมรอบรั้วบ้านของชายอ้วนล่อนจ้อน… หรือ

จะเรียกให้ถูกต้องคือสวนของชายอ้วนล่อนจ้อนจึงเต็มไปด้วยบ้านหน้าตาเหมือนๆ กันจากโครงการหมู่บ้าน

จัดสรรของนายทุนสักคน

ไม่ใช่ว่าไม่มีคนอยากจะซื้อที่ดินล้อมรั้วไม้แห่งนั้น เพียงแต่พวกนายทุนกลับไม่รู้ต่างหากเล่าว่าใครคือ

เจ้าของที่ดินผืนดังกล่าวและจะต้องติดต่อขอซื้ออย่างไร หมู่บ้านจัดสรรบริเวณนั้นจึงมีหน้าตาแปลกประหลาด

กล่าวคือ มีพื้นที่สี่เหลี่ยมซึ่งขีดขอบด้วยรั้วไม้เก่าๆ อยู่ตรงกลางหมู่บ้าน รายรอบไปด้วยบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้น

อันมีเหตุมาจากไม่มีใครเลยที่กล้าซื้อบ้านสองชั้นด้วยหวาดกลัวว่าจะเผลอมองลงมาในรั้วไม้ที่เต็มไปด้วยตำนาน

เล่าขานแล้วบังเอิญไปมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวสมดังเรื่องร่ำลือที่เขาโจษจันกันมาช้านานปรากฏตัว

ให้เห็น เหมือนทุกคร้ัง ชายอ้วนล่อนจ้อนได้แต่หัวเราะเสียงดังล่ันทุกคร้ังท่ีได้ยินใครพูดถึงเร่ืองราวเหล่าน้ี และดัง

ลั่นไปอีกเมื่อพวกนั้นได้ยินเสียงหัวเราะปริศนาที่ดังออกมาจากรั้วจนเตลิดหนีไป แกไม่สนอะไรมากนักหรอก

นอกเสียจากมีชีวิตที่หัวเราะออกได้ในแต่ละวันก็มากเกินพอ

ชายอ้วนล่อนจ้อนเชื่อว่าตนเองเป็นชายที่มีความสุขที่สุดในโลก แม้ว่าแกจะไม่รู้ก็ตามว่าบัดนี้ในโลก

มีจำนวนประชากรทั้งหมดกี่ล้านล้านล้านคนแล้วก็ตาม สิ่งนั้นไม่สำคัญหรอก เพราะสำหรับชายอ้วนล่อนจ้อน

การได้เดินเปลือยกายโทงเทงไปมาในรั้วสี่เหลี่ยมแห่งนี้ต่างหากที่เป็นความรื่นรมย์เหนือสิ่งอื่นใด

ไม่มีเฟอร์นิเจอร์มากมายนักภายในสวนของชายอ้วนล่อนจ้อน มีเพียงเก้าอ้ีไม้โยกบุหมอนรองน่ังหน่ึงตัว

กับร่มชายหาดอีกหนึ่งคันตรงบริเวณลานหญ้าซึ่งกินพื้นที่ไปเสียแล้วเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของที่ดิน ส่วนอีก

ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือนั้นปลูกต้นไม้เสียสูงทึบจนแทบมองไม่เห็นข้างใน ชายอ้วนล่อนจ้อนมักใช้เวลา

ส่วนใหญ่อยู่ที่บริเวณลานหญ้าของสวน เวลาอยากได้อุปกรณ์อะไร แกก็จะเดินหายเข้าไปในพุ่มไม้รกครึ้มที่ยาก

จะบอกว่ามีอะไรซ่อนอยู่ข้างใน แกเรียกตรงนั้นว่า “ป่าของสวน” บางครั้งแกก็หายเข้าไปในนั้นเสียพักใหญ่ แล้ว

โผล่กลับมาออกพร้อมกับอุปกรณ์บางอย่าง เช่น กรรไกรแต่งกิ่งสักอัน หนังสือสักเล่มหรือสปาเกตตีสักจานกับ

น้ำส้มเย็นๆ สักแก้ว
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แกมักจะทำอย่างนี้ทุกวัน คือ เริ่มต้นตื่นเมื่อแสงแรกของเช้าสาดส่องมาถึง ค่อยๆ เปิดม่านขนตาที่บัง

การมองเห็นไว้จากแดดจ้าอย่างเชื่องช้า ปล่อยให้แสงแรกค่อยๆ เล็ดลอดเข้ามาจนรูม่านตาตื่นเต็มที่ จากนั้นแก

จะเริ่มกระดิกปลายนิ้วเท้าแล้วเหยียดแขนขึ้นสูง มือพยายามไขว่คว้าจับหาดวงอาทิตย์และหัวเราะคิกคักที่ไม่

สามารถดึงมันลงมาได้สักที หลังจากนั้นแกจะนั่งนิ่งๆ สักพัก สูดอากาศเย็นๆ เข้าปอดแล้วเดินไปตรวจตรา

พวกองุ่นตรงริมรั้ว บิดสักพวงมาเคี้ยวหนุบหนับให้รสชุ่มฉ่ำได้ทักทายลิ้นและปากขณะเดินเลียบรั้วไปเรื่อยๆ

เพื่อทักทายพวกผักตรงริมสวน พูดคุยกับดอกไม้ที่เนื้อหอมไปด้วยพวกผีเสื้อและผึ้งที่รุมล้อม จ้องมองพวกวัชพืช

ที่ขยันขึ้นเสียเหลือเกิน จากนั้นจึงใช้เวลาทั้งเช้าในการดึงถอนพวกมันขึ้นมาโยนทิ้งไว้ตรงมุมรั้วสักมุม เป็นสาเหตุ

ว่าทำไมพวกวัชพืชจึงยังคงขึ้นกลับมาทุกวันและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนระยะหลังชายอ้วนล่อนจ้อนเริ่มใช้เวลา

ในการกำจัดพวกมันไม่ทันเวลาก่อนพระอาทิตย์ตรงหัว

เมื่อถึงตอนเที่ยง ชายอ้วนจะหายเข้าไปใน “ป่าในสวน” อีกครั้ง แล้วจึงค่อยเดินกลับออกมาพร้อมกับ

อาหารเต็มสองมือกับหนังสือที่เหน็บมาตรงร่องรักแร้ เอกเขนกบนม้าโยกตัวเดิม อาบแดดตลอดทั้งบ่าย เคล้าไป

กับเสียงวิทยุจากบ้านข้างๆ หรือเสียงซุบซิบนินทาเพื่อนบ้านจากใครสักคนที่เดินผ่านแถวนั้น (รวมถึงตำนาน

ท่ีดินลึกลับแห่งน้ีก็ด้วย) หัวเราะและหัวเราะและหัวเราะจนถึงตอนเย็น จากน้ันจึงกลับเข้าไปในป่าของสวน รอบน้ี

แกเดินกลับออกมาอีกครั้งแต่ไม่ได้ถืออะไรติดกลับมาด้วยอย่างครั้งอื่นๆ เวลาที่แกง่วงนอนก็คือเวลาเข้านอน

ของชายอ้วนล่อนจ้อน พอเริ่มง่วง แกจะเอกเขนกลงบนม้านั่งตัวเดิม ให้น้ำค้างและเงาดาวห่มแกหลับไป รอคอย

ที่จะตื่นขึ้นมาเล่นทุกอย่างซ้ำเมื่อแสงต่อไปมาถึง

นอกจากการเดินล่อนจ้อนในสวน งานอดิเรกอีกอย่างของชายอ้วนล่อนจ้อนก็คือการรอคอยฤดูฝน

แม้ว่าแกจะไม่ชอบเวลาที่ฝนตก แต่ชายอ้วนล่อนจ้อนกลับชื่นชอบร่องรอยของห่าฝนอย่างประหลาด สิ่งเดียว

ท่ีจะทำให้ชายอ้วนล่อนจ้อนร่ืนรมย์ได้หลังจากการมาเยือนของพายุฝน คือ แอ่งโคลนมากมายภายในสวน เม่ือไหร่

ก็ตามที่ฝนพัดพาแอ่งโคลนมาปูพรมลงบนพื้นสวนของชายอ้วนล่อนจ้อน แกจะยกเลิกการอาบแดดบ่าย

ในวันนั้นเพื่อใช้ทั้งช่วงบ่ายอาบโคลน แกจะกระโดดลงไปในแอ่งที่ใหญ่ที่สุด กระทืบเท้าให้โคลนเปื้อนไปทั้งตัว

แล้วจึงหยิบก้อนโคลนมาสักหนึ่งกำ พอกหน้าและเนื้อตัว โดยเฉพาะตรงบริเวณพุง ชายอ้วนล่อนจ้อนมักจะ

พอกโคลนให้หนาขึ้นไปตามแนวชั้นไขมันที่กระเพื่อมขึ้นลง เสร็จแล้วก็จะสะบัดพุงแรงๆ ให้พวกโคลน

กระจุยกระจาย จากนั้นจึงพอกใหม่เพื่อจะระเบิดมันออกอย่างบ้าคลั่งซ้ำๆ แบบนี้ไปตลอดทั้งบ่ายวันนั้น การได้

สวมใส่อาภรณ์ของพื้นดินแล้วเปลือยกายซ้ำแล้วซ้ำเล่าระหว่างสูดกลิ่นอายฝนที่ค่อยๆ จางลงคือความรื่นรมย์

อีกอย่างในชีวิตของชายอ้วนล่อนจ้อน

อันที่จริงแต่เดิมชายอ้วนล่อนจ้อนมีอีกหนึ่งงานอดิเรกคือการเอกเขนกดูดาว จะมีสิ่งใดน่ารื่นรมย์ไปกว่า

การโยกตัวไปมาภายใต้จุดแสงแต่งแต้มไปทั่วผืนฟ้าสีดำ แล้วบางคืนก็มองรอยยิ้มของพระจันทร์ที่มีกระฝ้าเป็น

ดาวลูกไก่ บางวันก็เฝ้าครุ่นคิดว่าระหว่างพระจันทร์กับพุงของชายอ้วนล่อนจ้อนนั้น อันไหนจะใหญ่กว่ากัน
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ในคืนวันเหล่านั้น ชายอ้วนล่อนจ้อนจะผล็อยหลับไปบนม้าโยกตัวโปรด หลับฝันว่าเช้าต่อมาแกจะตื่นขึ้นคว้า

ดวงอาทิตย์ได้สำเร็จ

น่าเสียดายที่ชายอ้วนล่อนจ้อนต้องยกเลิกงานอดิเรกนี้ไปเสียในเวลาต่อมา หลังจากที่ตึกสูงแข่งกัน

ทะยานเบียดเสียดขึ้นมาและใครต่อใครต่างพากันย้ายขึ้นไปอยู่บนกล่องลอยฟ้า นับแต่นั้นแกก็ไม่สามารถ

จำแนกได้แล้วว่าไหนแสงดาว ไหนแสงจากเสาสัญญาณโทรศัพท์ ไหนแสงจากหน้าต่างบ้านบนฟ้าของใครต่อใคร

ชายอ้วนล่อนจ้อนจำได้ขึ้นใจว่ามีคืนหนึ่งที่แกดีใจกระโดดโลดเต้นที่ได้เห็นดาวดวงใหญ่ปรากฏตรงหน้า

พอคืนต่อไปได้ลองมองดูให้ดีจึงได้เห็นว่าดาวที่แกเก็บเอาไปนอนฝันหวานเมื่อคืนก่อนเป็นเพียงแสงสว่างจ้าจาก

ป้ายโฆษณาที่อยู่ไกลออกไป คืนนั้นแกเข้านอนด้วยความเสียใจ ดวงดาวของแกหายไปจากการมองเห็นแล้ว

เสียใจยิ่งกว่าการที่มันหายไปเลยก็คือการที่ได้รู้ว่ามันยังอยู่บนฟ้าแต่แกไม่อาจเจอพวกดวงดาวที่แกหลงใหล

ได้อีกต่อไปแล้วนี่น่ะสิ นับแต่นั้นแกเลยปฏิญาณกับตัวเองว่าจ้างให้ก็จะไม่เสียเวลายามค่ำคืนไปกับการแยก

ระหว่างของจริงกับของปลอมอีกต่อไปแล้ว งานอดิเรกของชายอ้วนล่อนจ้อนจึงต้องหายไปหนึ่งอย่างอย่างช่วย

ไม่ได้

จะว่าไประยะหลังมานี้ เวลาชายอ้วนล่อนจ้อนนอนเอกเขนกอาบแดดยามบ่าย แกก็ไม่ค่อยได้ยินเสียง

ซุบซิบนินทาหรือเสียงเล่าขานตำนานผิดๆ ของแกจากใครต่อใครที่ข้างนอกรั้วสวนมากเหมือนกับเมื่อก่อนแล้ว

เหมือนกัน นานๆ ครั้งถึงจะได้ยินเสียงคนที่เดินผ่านไปมาบ้าง ที่ได้ยินอยู่ตลอดเวลาก็คงเป็นเสียงของเครื่องจักร

ที่กำลังสร้างกล่องลอยฟ้าใหม่ๆ ซึ่งกำลังรุกคืบเข้าไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อ แกได้แต่เฝ้ามองเงาตึกซึ่งพาดผ่านเข้ามา

ในสวน กลืนกินชีวิตชีวาของเถาองุ่น แปลงผัก สวนดอกไม้และกอวัชพืชของแกเข้าไปในเงา ขณะฟังเสียง

เครื่องจักรที่ลอยมาตามลมและฝุ่น เฝ้าสงสัยว่าจะมีสวนของใครที่แอบอยู่ที่ไหนอีกไหมที่กำลังเจอเรื่องราว

แบบเดียวกันกับแก แล้วพวกคนในสวนแห่งนั้นยังคงล่อนจ้อนเดินโทงเทงไปมาอยู่อีกหรือเปล่า หรือจะทิ้งสวน

ไปใช้ชีวิตในกล่องกันหมดแล้ว

ปัจจุบันนี้ ชายอ้วนล่อนจ้อนก็ยังคงล่อนจ้อนอยู่ในสวนแห่งเดิม ไม่ว่าจะฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว หรือ

ฤดูไหน ชายอ้วนล่อนจ้อนก็ยังคงใช้ชีวิตรื่นรมย์ในแบบของแก มีงานอดิเรกเดิมๆ และใช้ชีวิตทุกวันไปกับ

การหัวเราะจนไขมันกระเพื่อมบนม้าโยกตัวเดิมในกรอบของรั้วไม้เก่าที่รังแต่จะเก่าและผุพังลงทุกวัน อาจจะมี

บ้างบางครั้งที่ชายอ้วนล่อนจ้อนจะเงยหน้าขึ้นมา มองทางด่วนที่อยู่ไม่ไกลออกไป สงสัยว่าจะมีวันไหนไหมที่

พวกนายทุนจะมาสร้างทางด่วนพาดผ่านผืนฟ้าของท่ีดินในร้ัวไม้เก่า เขมือบกินและฉกชิงเอาแสงอาทิตย์ยามบ่าย

จนทำลายงานอดิเรกสุดท้ายของชายอ้วนล่อนจ้อนไปเสียหมดสิ้น แล้ววันนั้น ชายอ้วนล่อนจ้อนคงกลายเป็น

เพียงชายอ้วนที่เผละไปด้วยไขมัน ย้ายขึ้นไปอยู่บน “สวน” ลอยฟ้าสักแห่งในฐานะของชายอ้วนธรรมดา
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สัจนิยมหัศจรรย์มหานคร

กิตติศักดิ์ คงคา

1) น้ำเงิน

นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้จักกับคำว่าการสลายการชุมนุม

ความเป็นจริงผมเขียนข่าวที่มีคำสำหรับหลบไปเลี่ยงมาสำหรับเหตุการณ์นี้มาหลายครั้ง กระชับพื้นที่

ทวงคืนพื้นที่ ดูแลความสงบเรียบร้อย อะไรก็ตามที่กองบรรณาธิการสั่งให้แก้ไข เลือกใช้คำที่งดงามและกระทบ

กระแทกใจคนหมู่มากให้น้อยที่สุด จนกระทั่งวันที่ได้รู้จักอย่างแท้จริง การสลายการชุมนุมไม่ใช่เรื่องที่อ่อนโยน

ละมุนละม่อมเลยสักนิด ในทางตรงกันข้าม มันเฉียดใกล้กับวินาทีเป็นวินาทีตายเพียงห้วงจิตเดียว

สำนักข่าวไทยในยุคการเมืองร้อนแรงไม่ใช่อาชีพที่น่าทำนัก ตัดเรื่องของเงินเดือนอันน้อยนิดจนแทบ

ไม่คุ้มกับค่าทนแดดทนฝนออกมารายงานข่าวแล้ว งานมากล้นจนหนักมือก็กลายเป็นปัญหาใหญ่อีกด้วย ผม

ทำงาน เป็นคอลัมนิสต์เขียนข่าวอยู่ในออฟฟิศมาตลอดชีวิต แต่กลับถูกคำสั่งด่วนให้จับไมโครโฟนและออกไป

รายงานข่าว การชุมนุมอันคาดการณ์ได้ยากทำให้คนของบริษัทไม่เคยพอ ผมไปรวมกลุ่มกับเหล่านักข่าวที่มา

เตรียมตัวอยู่ไม่ห่างจากเวทีปราศรัย รับปลอกแขนสีขาวของสื่อมาใส่ ก่อนจะพยักหน้าให้เพื่อนตากล้องเดินผจญ

เข้าไปในฝูงชน

การน่ังดูภาพถ่ายทอดสดอยู่ในห้องแอร์และเขียนบทความออกมาตามส่ิงท่ีเห็นกับการมายืนอยู่ท่ามกลาง

การชุมนุมจริงแตกต่างกันไปเป็นคนละเรื่อง หากคุณไม่เคยรู้ วันหนึ่งคุณจะได้รู้ มันเหมือนมีแรงผลักดัน

ประหลาดท่ีเผาผลาญเราให้ร้อนรนอยู่ข้างใน หัวใจเต้นส่ันข้ึนโดยไม่รู้เหตุผล ผมเป็นนักข่าวการเมืองท่ีถูกส่ังสอน

มาว่าต้องเป็นกลางและเลือกฝั่งการเมืองไม่ได้ ผมจึงไม่เคยเอนเอียงไปในแนวทางของใครหรือฝั่งไหนเลยสักครั้ง

จนกระทั่งได้มายืนอยู่ที่นี่ด้วยตนเอง

แปดแยกใจกลางกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ไม่มาก แต่ก็เพียงพอให้มวลชนจำนวนมากมาเรียกร้องอะไร

สักอย่างให้กับชีวิตได้ เท่าที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัยรุ่นเสียมากกว่า บ้างก็อยู่ในชุดนักเรียน บ้างก็อยู่ในชุด

นักศึกษา ต่างคนเงียบที่จะตอบคำถาม แต่เลือกที่จะร้องออกมาเป็นวลีเดียวกันซ้ำไปซ้ำมา คลื่นมนุษย์ดันลุ่น

ทุกคนให้ไหลไปตามกัน ผมมองหาเนื้อความที่จะไปทำข่าวดีๆ ให้ได้สักชิ้น แต่รู้สึกตัวอีกทีก็พลัดหลงกับตากล้อง

เป็นที่เรียบร้อย อีกฝั่งหนึ่งเป็นกำแพงตำรวจที่กำลังรุกคืบเข้ามา
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ความคับแคบ ความกร้าวกรุ่น และความโหยหาต่อข้อเรียกร้องปลุกร้องเบื้องลึกอย่างประหลาด

ความคิดในหัวสลับห้วงไปมา บางครั้งผมก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่ามาอยู่ตรงนี้ทำไม แต่บางคราวผมก็เผลอตะโกน

โห่ร้องไปกับมวลชนโดยที่ไม่รู้สึกตัว ใช่ ผมแหกปากดังลั่นออกไปโดยที่ยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าความหมายที่แท้จริง

ของมันคืออะไรกันแน่ จังหวะหัวใจเต้นเร่า อะดรีนาลีนสูบฉีด จนกระทั่งเมื่อนั้นแหละ การสลายการชุมนุม

เริ่มขึ้นเป็นปฐมกาล

น้ำห่าใหญ่กระแทกมาที่เหล่าผู้ชุมนุมอย่างเต็มรัก ผมสบถออกมาอย่างไม่รู้ตัวเมื่อเห็นว่าตำรวจเริ่ม

ยุทธการตีกลุ่มมวลชนให้แตกกระจายแล้ว ของเหลวปริมาณมหาศาลฉีดเข้ามายังกลุ่มคนที่เริ่มแตกตื่น

ตอนนั้นผมไม่คิดจะสู้แม้สักนิด ความเยียบเย็นนั่นปลุกให้ห้วงนึกตื่นรู้ในความจริง ผมเป็นกลางและไม่ได้มี

อุดมการณ์ร่วมกับใคร ผมแค่มาทำข่าว สิ่งที่ต้องการคือผลงานที่จะไปต่อยอดอาชีพให้มีกินมีใช้ไปเดือนต่อเดือน

ก็เท่านั้นเอง

ผมย่อตัวหลบจนแทบจะเปลี่ยนเป็นคลาน สายน้ำในระดับที่เป่าคนให้กระเด็นลอยละลิ่วได้สาดออกมา

จากทุกทิศ สายตากวาดหาทางหนีทีไล่ แต่เหมือนฝ่ายเจ้าหน้าที่จะวางแผนไว้รัดกุมเป็นอย่างมาก หันไปทางไหน

ก็แทบมองไม่เห็นทางออก ผมคลาดกับช่างกล้องไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ ตอนนั้นคิดแต่จะเอาชีวิตรอด มือทั้งสอง

กระถดตัวเองไปตามพื้น หาทางทะลุหนีออกไปจากพื้นที่ พอสบจังหวะที่คนน้อยก็รีบกระโจนวิ่งไปยังถนนอีกฝั่ง

ที่ไม่มีนายในเครื่องแบบยืนกั้นรั้ว

ตอนแรกผมต้ังใจจะกลับไปยังศูนย์รวมพลของกลุ่มนักข่าวก่อน แต่เม่ือเห็นชายคนหน่ึงท่ีสวมปลอกแขน

สื่อเหมือนกันโดนลากขึ้นรถตำรวจไปต่อหน้าต่อตา ผมก็เปลี่ยนแผน ตัดสินใจวิ่งลัดเลาะไปยังมหาวิทยาลัยที่อยู่

ไม่ไกลแทน ผมทิ้งการต่อสู้ที่ยังไม่จบสิ้นไว้เบื้องหลัง ออกมาได้ไม่ไกลก็ขึ้นควบจักรยานยนต์รับจ้างและมุ่งตรง

กลับสู่คอนโดมิเนียมอันอยู่ไม่ห่างไปทันที คนขับยิ้มเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถามอะไร ผมควักธนบัตรสีแดงให้ใบหนึ่ง

ก่อนจะรีบหนีเข้าพื้นที่ส่วนตัว

ร่างกายของผมถูกย้อมไว้ด้วยสีน้ำเงิน

ผมเพิ่งรู้ก็ตอนนั้นว่าน้ำที่ตำรวจใช้สลายการชุมนุมมีสีผสมอยู่ด้วย ถึงว่าทำไมตลอดทางที่เดินขึ้นห้องมา

มีแต่คนมองแปลกๆ โชคดีที่ปลอกแขนยังขาวสะอาดอยู่เหมือนเดิม ผมถอดปลอกแขนไปผึ่งเป็นอันดับแรก

ก่อนจะถอดชุดที่เปื้อนสีน้ำเงินไปทั้งตัวแขวนไว้รวมกัน และพาร่างอันเปลือยเปล่าเข้าไปอาบน้ำ โชคดีที่สีน้ำเงิน

ไม่ได้ติดอยู่บนร่างกายเลย ผมล่วงเข้านิทรารมณ์สนิท ก่อนจะต่ืนข้ึนมาพบว่ากำลังตกอยู่ในโลกท่ีแปลกประหลาด

เหลือเกิน

ชุดเปื้อนสีน้ำเงินกลายเป็นตัวผมขึ้นมาอีกคน
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ตอนแรกคิดว่าเป็นเพียงฝัน แค่ฝัน แต่เมื่อตั้งสติและหยิกแขนตัวเองเป็นครั้งที่สิบ ถึงได้รู้ว่าโลกกำลัง

เล่นตลกแล้ว ในห้องกำลังมีผมและตัวผมสีน้ำเงินเดินไปเดินมา หน้าตาของผมอีกคนเหมือนผมทุกอย่าง เพียงแต่

ผิวเนื้อทั้งตัวย้อมไว้ด้วยสีน้ำเงิน ในห้วงจังหวะแรกนั่นเป็นความตกใจจนแทบสิ้นสติ แต่อีกฝ่ายกลับมองมาอย่าง

แสนสามัญ ผมของผมอีกคน ถ้าตัดเรื่องสีน้ำเงินที่ห่อหุ้มไว้ คนประหลาดที่ว่าก็น่าจะเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดา

หนึ่งคน

โชคดีที่พวกเราพูดคุยกันรู้เรื่อง เราเจรจากันอย่างง่ายดาย ตัวผมสีน้ำเงินดูจะอยู่ในอารมณ์ที่ปรกติกว่า

ผมด้วยซ้ำ ผมหาเสื้อผ้าให้เขาใส่ ก่อนจะกำชับว่าห้ามออกจากห้องไปไหนเด็ดขาด สีหน้าของคนตรงหน้าไม่

พอใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถกเถียงอะไร ผมลงไปซื้ออาหารแช่แข็งมาเก็บใส่ตู้เย็นให้และเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ ผมสำรวจ

ทุกอย่างจนมั่นใจว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้จึงได้ตัดสินใจออกไปทำงานในที่สุด ผมไม่เข้าใจอะไรแม้สัก

อย่างเดียว

2) ขาว

นั่นเป็นครั้งแรกที่ผู้ชุมนุมถูกประณามจากผู้ชุมนุมด้วยกันเอง

ถึงแม้ว่าผมจะหนีตายกลับบ้านไปตั้งแต่แกนนำจะยังไม่ประกาศยุติการรวมตัวเมื่อวานนี้ แต่เหมือน

เจ้านายหัวหน้าฝ่ายข่าวก็เลือกที่จะเอาหูเอานาเอาตาไปไร่ ไม่พูดถึงข้อบกพร่องอื่นใด นอกจากสั่งให้เตรียมตัว

ลงพ้ืนท่ีไปทำข่าวการชุมนุมต่อในวันน้ี ผมต่อรองขอเขียนข่าวอยู่ท่ีออฟฟิศแบบเดิม นายไม่ตอบแต่ย่ืนไมโครโฟน

ภาคสนามให้ ผมออกจากสำนักงานมาพร้อมกับตากล้องคนใหม่ สวมปลอกแขนสีขาวอีกครั้ง วูบหนึ่งสายตาผม

เห็นมันเป็นสีน้ำเงิน

วันนี้ผู้ชุมนุมชุดเดิมนัดกันอีกครั้งเพื่อเรียกร้องให้ฝ่ายตำรวจปล่อยตัวคนที่ถูกจับไประหว่างสลาย

การชุมนุมเมื่อวาน ผู้คนมหาศาลยืนออกันอยู่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตะโกนลั่นว่าให้ปล่อยเพื่อนเรา

คืนมา ผมไม่ได้มีความคิดเห็นใดเป็นพิเศษนักกับเหตุการณ์ตรงหน้า สื่อต้องเป็นกลาง มโนสำนึกท่องไว้อย่าง

ขึ้นใจ ครั้งนี้เรื่องราวดำเนินไปง่ายกว่าเมื่อวานมาก ผมเริ่มต้นพูดบรรยายสถานการณ์ที่เกิดกับกล้องของค่าย

ก่อนที่นั่นจะกลายเป็นหมุดหมายสำคัญใหม่ในเวลาต่อมา

เหตุการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเมื่อฝ่ายผู้ชุมนุมสาดสีขาวโครมใหญ่ใส่ตำรวจ รายงานสดที่กำลังเล่าจึง

กลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์ทันที เหล่าประชาชนที่เตรียมถังสีซ่อนไว้ก่อนแล้วรุมสาดสีขาวใส่

เจ้าหน้าที่ที่มายืนกันเป็นกำแพงไม่ยั้ง เสียงฮือดังลั่นไปทั้งบริเวณ ยอดชมการถ่ายทอดสดเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล

เสียงของคนแตกเป็นหลายทาง บ้างก็สะใจที่ได้ตอบโต้บ้าง บ้างก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีที่ใช้ความรุนแรง
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สถานการณ์วุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ผมก็ยังคงเล่าเหตุการณ์ต่อไปโดยไม่ใส่อคติใดลงไปตัดสิน

ตำรวจบางส่วนเริ่มถอยร่นออกไป กอปรกับผู้ที่ถูกจับกุมไปจำนวนหนึ่งทยอยออกมาจากอาคารพร้อมกับทีม

ทนายที่เข้าไปประกันตัว ผมรีบผายมือไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมเหล่านั้น แต่ลมหายใจกลับสะดุดไปชั่วครู่ หนึ่งในคน

ที่กำลังถูกจับจ้องจากดวงตามหาศาลคือตากล้องที่มาด้วยกันเมื่อวาน ใบหน้าเปื้อนสีน้ำเงินเละเทะจนแทบจำ

ไม่ได้ ปลอกแขนสีขาวยังคงสวมไว้ที่แขนข้างเดิม

ผมรีบวิ่งเข้าไปหาเพื่อนโดยไม่ได้คิดอะไรในหัวสักอย่าง ลืมแม้กระทั่งว่าตัวเองกำลังทำหน้าที่สื่อมวลชน

อยู่ตอนนี้ ความรู้สึกขนาดมหึมากัดกินใจจนลืมทุกอย่างไปจนหมดสิ้นแล้ว ผมวิ่งฝ่าวงล้อมของตำรวจเข้าไป

หมายจะตรงไปหาเป็นคนแรก ไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าภาพการถ่ายทอดสดจะเป็นอย่างไร ตากล้องจะตามมาหรือไม่

และทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังบ้างหรือเปล่า สีน้ำเงินที่ไม่อาจล้างให้ออกนั่นทำคำว่ากลางในใจระเหิดหายไปชั่วคราว

สีถังใหญ่สาดมาที่ผมอย่างเต็มรัก อีกไม่กี่ก้าวที่ผมจะผ่านพ้นแนวของตำรวจไป หลังของผมก็ปะทะ

เข้ากับสีที่ผู้ชุมนุมสาดเข้ามาแรงจนเสียหลักล้มลงหน้าคว่ำ ใบหน้ากระแทกพื้นเต็มๆ ผมได้กลิ่นเลือดอวลอยู่ใน

จมูก ไม่รู้ว่าไหลซึมมาจากส่วนไหนบ้าง เมื่อเงยหน้าขึ้นหน่วยปฐมพยาบาลก็รีบมาลากตัวออกไปจากฝูงชน ผม

พลัดหลงกับทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ในวินาทีนั้น มวลชนลุกฮือเข้าปะทะกับตำรวจจนมองไม่เห็นอะไรอีกเลย

หลังจากออกมาแล้ว เหตุการณ์จะจบสิ้นหรือบานปลายไปเท่าไหร่ก็ไม่อาจทราบได้ ผมได้รับการ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดูเหมือนว่าจมูกจะกระแทกพื้นและมีเส้นเลือดสักเส้นแตกจนเลือดไหลออกมาไม่หยุด

ผมนั่งใช้น้ำแข็งประคบใบหน้าตัวเองด้วยอารมณ์ที่ปนเปอยู่ข้างใน รู้สึกได้ถึงความสับสนอลหม่าน ในห้วงรู้สึก

กำลังมีอะไรตกตะกอนอย่างเชื่องช้า สายตากวาดไปโดยรอบ สูดสัมผัสกลิ่นของความขัดแย้งแบบที่ไม่เคยตั้งใจ

จะได้รู้จักมันมาก่อนในชีวิต

ร่างกายของผมย้อมไว้ด้วยสีขาว

ไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นอะไรมากมายอีกแล้วในครั้งนี้ ผมกลับถึงบ้านและถอดชุดเปื้อนสีแขวนไว้เพื่อรอวันไป

ทำความสะอาด ตัวผมสีน้ำเงินยังนั่งดูโทรทัศน์ไม่ทักทาย ผมก็ไม่มีความใยดีอะไรกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ ขาทั้งสอง

เดินตรงเข้าไปอาบน้ำ จัดการสวมชุมนอนและพาตัวเองหลับไปอย่างรวดเร็วที่สุดในห้องนอน เสียงของตัวผม

อีกคนยังดังลอดเข้ามาในห้องบ้าง แต่ผมก็คิดแค่ว่าพรุ่งนี้เช้าทุกอย่างอาจจะกลับมาเป็นแบบเดิม สักวันทุกสิ่ง

ทุกอย่างก็จะละลายหายไปกับเวลา แต่เหมือนว่าทุกอย่างจะกลายเป็นตรงกันข้าม ซับซ้อนยิ่งกว่าเดิม

ชุดเปื้อนสีขาวกลายเป็นตัวผมขึ้นมาอีกคน

ผมไม่เชื่อในเรื่องมหัศจรรย์นัก ยิ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นสองหนด้วยแล้ว ผมยิ่งทำใจให้เข้าใจ

มันได้ยาก คนเหล่านี้อาจจะเป็นภาพหลอนจากความเครียด นั่นหมายถึงเวลาอันสมควรจะไปพบจิตแพทย์
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สักครั้ง ผมขยี้ตาซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอนเห็นตัวผมสีขาวกำลังเดินไปเดินมาด้วยร่างอันเปล่าเปลือย ขยับปากจะพูด

อะไรสักอย่าง แต่โทรศัพท์สายตรงจากนายก็โทรมาเร่งว่ากลุ่มผู้ชุมนุมยกระดับการต่อสู้เรียกร้องอีกครั้งในวันนี้

ผมต้องรีบไปทำข่าว ตากล้องคนใหม่จะไปเจอกันที่สถานที่รวมพลสื่อเลย

ผมจัดการหาเสื้อผ้าให้ตัวผมสีขาวใส่แบบง่ายๆ เหมือนกับชุดของตัวผมสีน้ำเงินทุกประการ ความจริง

ก็คือชุดเครื่องแบบสื่อที่ผมใส่ไปทำงานทุกวันนั่นแหละ ชุดหนึ่งหุ้มไว้ซึ่งสีขาว อีกชุดหนึ่งหุ้มไว้ด้วยสีน้ำเงิน ผม

จัดการเตรียมอาหารแช่แข็งไว้ให้ตัวผมอีกคนและอีกคนแบบเดิม แต่คราวน้ีเพ่ิมจำนวนเป็นสองชุด ตัวผมสีน้ำเงิน

น่ังดูโทรทัศน์ในห้องน่ังเล่น ส่วนตัวผมสีขาวน่ังดูโทรทัศน์ในห้องนอน ผมผู้ยืนอยู่ตรงประตูทางเช่ือมระหว่างห้อง

มองซ้ายขวาไปมาสลับกันอย่างลำบากใจ

ผมพูดตอกย้ำหนักแน่นกับทั้งคู่ว่าห้ามออกจากห้องโดยเด็ดขาด รวมไปถึงห้ามทั้งสองคนพูดคุยซึ่ง

กันและกันด้วย นั่นดูจะได้รับความเห็นพ้องจากอีกสองคนอย่างบอกไม่ถูก ผมรู้สึกได้ถึงความกินแหนงแคลงใจ

ระหว่างผู้มาใหม่ทั้งสอง แม้จะไม่ใช่การทะเลาะกันอย่างชัดเจน แต่ต่างฝ่ายต่างก็นิ่งเงียบ เลือกจะจมอยู่ใน

โลกส่วนตัว ผมตรวจสอบความเรียบร้อยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินออกจากห้องไป และไม่ลืมที่จะใส่

ปลอกแขนสีขาวที่ต้นแขนข้างเดิม

3) แดง

การชุมนุมวันนี้ตึงเครียดที่สุดตั้งแต่ความรุนแรงเริ่มปะทุมา

เพราะนี่ไม่ใช่การเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ชุมนุมเหมือนเดิมอีกแล้ว แต่ครั้งนี้เป็น

การเผชิญหน้าระหว่างผู้ชุมนุมสองฝ่าย ฝั่งหนึ่งเรียกตัวเองว่าฝั่งเสรีนิยม หรือผู้ชุมนุมชุดเก่า อีกฝั่งหนึ่งเรียก

ตัวเองว่าฝั่งอนุรักษ์นิยม หรือพลังเงียบที่เพิ่งจะออกมาแสดงตัวและยกระดับการชุมนุมอย่างรวดเร็ว ผมเริ่มต้น

รายงานข่าวด้วยห้วงอารมณ์ท่ีหวาดหว่ันกว่าทุกคร้ัง แต่ปลอกแขนสีขาวเตือนให้ผมยังทำหน้าท่ีต่อไป พูดทุกอย่าง

ออกไปด้วยความเป็นกลาง

ยิ่งเวลาผ่านทุกอย่างยิ่งก้าวไปสู่ความย่ำแย่ไม่ใช่คลี่คลาย สถานการณ์การชุมนุมตึงเครียดจนใครต่อใคร

ก็กังวลกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้น มวลชนสองฝ่ายปราศรัยกระทบกระทั่ง ด่าทอ เหน็บแนม หลายครั้งยั่วยุกัน

จนแทบจะเกิดความรุนแรงขึ้น แต่ตำรวจก็เป็นฝ่ายที่พยายามควบคุมสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ในวันนี้รับบทหนัก

กว่าทุกคร้ัง ด้านหน่ึงก็ต้องคอยควบคุมกลุ่มฝูงชนหน่ึง ด้านหน่ึงก็ต้องคอยควบคุมกลุ่มฝูงชนหน่ึง ในขณะเดียวกัน

ก็ต้องคอยกันไม่ให้กลุ่มคนทั้งสองฟากเข้าปะทะกันเอง

และผมก็เริ่มเข้าใจทุกอย่างกระช่างชัดขึ้นในวินาทีนั้นเอง
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ในขณะที่กำลังรายงานข่าวอยู่ ดวงตาก็หันไปเห็นภาพที่เกือบจะทำให้แทบหยุดหายใจ ตัวผมสีน้ำเงิน

เข้ามาร่วมการชุมนุมด้วย ยืนโดดเด่นขึ้นเวทีเสรีนิยมปราศรัยโห่ร้อง ยื่นเงื่อนไขทางการเมืองต่อประเทศอย่าง

ที่ผมเองก็ไม่คาดคิดมาก่อน ผมพยายามหลอกตัวเองว่าความเหนื่อยทำให้สายตาพร่าเลือนไป แต่ภาพที่ตากล้อง

หันไปถ่ายและฉายออกมาบนหน้าจอก็แจ่มชัดจนต้องใช้มือปัดเลนหนีไปอีกฝั่งอย่างฉับพลันทันใด

และนั่นก็สร้างความตกตะลึงอย่างที่สุดอีกครั้ง เมื่อหันไปทางฝ่ายอนุรักษ์นิยม สายตาก็เห็นตัวผมสีขาว

เข้าร่วมการชุมนุมด้วย มือถือโทรโข่งเรียกร้องข้อเสนอจากอีกฝั่ง ลางสังหรณ์สั่นร้อง ความรู้สึกสารพัดห้วง

กระทบกระทั่งกันไปมาในมโนสำนึกจนยากอธิบาย ผมนิ่งอึ้งไปอย่างทำอะไรไม่ถูก แม้แต่ขยับปากจะพูดอะไร

ยังไม่สามารถทำได้ สุดท้ายจึงต้องขอหยุดระงับการรายงานข่าวชั่วคราว และให้ตากล้องแยกไปเก็บภาพ

สถานการณ์โดยรอบแทน

ผมกำลังยืนอยู่ท่ามกลางความพร่าเลือนของอนุสติเชิงประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจหวนย้อนกลับอีกแล้ว

ตัวผมและตัวผมกำลังโต้แย้งกันถึงขีดสุด ความเชื่อความศรัทธารากอารยะฉุดรั้งกันไปมาจนสายป่านตรงกลาง

แทบจะหลุดเป็นวิ่นๆ ผมเห็นภาพความแตกร้าวนั่นอย่างแหลกสลายถึงขีดสุด ใจอยากจะหยุดความขัดแย้ง

ระหว่างตัวผมกับตัวผม แต่ก็ไม่รู้จะทำไปด้วยวิธีใดดี ฝูงชนจำนวนมากแยกตัวผมออกจากตัวเองจนไม่อาจ

เอื้อมมือถึง

ผมเป็นกลางมาตลอดชีวิต ตลอดช่วงเวลาจำความได้จนเรียนมหาวิทยาลัยจบ ผมไม่เคยประสีประสา

ทางการเมือง แต่เมื่อทำงานแรกก็คว้างานได้ในสำนักข่าวขนาดใหญ่ ผมถูกสอนให้เป็นกลางตั้งแต่จำความได้

ถูกในวันนี้อาจจะผิดในวันหน้า ผิดในวันนี้อาจจะถูกในวันหน้าเช่นกัน ความปลอดภัยคือการตั้งมั่นอยู่เหนือ

ความขัดแย้ง ปราศจากสี และไม่ทิ้งร่างกายตัวเองลงในแอ่งน้ำแห่งความเชื่อมั่นประเภทใด แต่เรื่องราวตรงหน้า

กะเทาะหลักยึดที่ผมใช้มาตลอดชีวิตจนไม่เหลือชิ้นดี

ตัวผมและตัวผมยกหลักการทางอุดมการณ์มาต่อสู้กันอย่างไม่ลดละ ผ่านเครื่องขยายเสียงอันไม่เคย

ดับมอด ผ่านความเกรี้ยวกราดของผู้คนอันไม่เคยสูญสลาย ความเท่าเทียมกับความแตกต่างถูกหยิบยกมาพูด

ขึ้นซ้ำๆ เนื้อในอกของผมเต็มไปด้วยความอัดอั้น ความผิดความถูกสอบวัดได้จากสิ่งใด ผมพยายามฝืนร่างกาย

เข้าไปให้ใกล้ความขัดแย้งที่สุด แต่หากเลือกได้แค่หนึ่งเดียว ผมจะหยุดยั้งใคร ระหว่างตัวผมและตัวผม ผมไม่

อาจตัดสินใจเลือกลงไปได้เลย

เหตุการณ์ตึงเครียดบานปลายขึ้นอีกระลอก ตำรวจที่ทำตัวเป็นกำแพงมนุษย์อยู่ตรงกลางระหว่าง

การชุมนุมเริ่มถูกบีบอัดและต้องถอยร่นออกไปอย่างไม่อาจต้านทานความโกรธเกรี้ยวของกระแสมนุษย์ไหว

ผมยังเห็นตัวผมสีน้ำเงินกับตัวผมสีขาวต่อสู้กันทางวาจาไม่จบส้ิน ตัวผมท่ีเป็นตัวผมท้ังคู่ ต่างก็เพียงสีท่ีเคลือบฉาบ

ไว้ภายนอกเท่านั้น ผมมองเหตุการณ์ที่ดำเนินไปอย่างไม่เข้าใจอะไรสักอย่าง สิ่งที่ตัวผมอีกสองคนพูดเริ่มห่างไกล

ไปจากความจริงโดยสันติวิธี
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ผมในฐานะที่คิดว่าตัวเองยังเป็นกลางถึงที่สุดรู้สึกถึงความพิโยกพิเกนของตรรกะในตัวผมอีกสองคน

สิ่งที่ถกเถียงเริ่มหลุดลอยไปไกลและไม่ใช่ขนบนิยมในการอยู่ร่วมกันแล้ว กลิ่นของความรุนแรงโชยคลุ้งจนน่า

หวาดหวั่นใจ ผมพยายามตะโกนให้ตัวผมทั้งสองตัวหยุดใช้วิธีการพวกนี้สักที แต่นั่นก็ดูเหมือนจะว่างเปล่า

ต่างฝ่ายต่างสีหันกลับมามองผมด้วยสายตาที่เหมือนกับผมในเวลานี้ทุกประการ พวกเขาคือผม ผมผู้รู้ทุกสิ่ง

ทุกอย่างเป็นอย่างดี

ตำรวจถอยร่นไปเป็นธงชัยในความรุนแรงอันโรมรันเริ่มต้น เมื่อไม่มีเส้นแบ่งแล้ว ฝูงชนจากทั้งสองฝ่าย

ก็วิ่งเข้าปะทะกันโดยตรงแบบละทิ้งซึ่งทุกเหตุทุกผลไว้เบื้องหลัง หมัดต่อหมัด หยาบต่อหยาบ ความเชื่อต่อ

ความเชื่อ ทุกอย่างพินาศพังครืนกลายเป็นความล่มสลายที่หายไปต่อหน้าต่อตา และสิ่งที่ผมไม่คาดจะได้เห็น

ก็ได้เห็น เลือดสีแดงสดเริ่มแปดเปื้อนไปตามกลุ่มคนเหล่านั้น บนใบหน้า ในเงาหมัด และหัวใจอันเงียบงันไป

ด้วยการรับรู้

ผมกระเถิบตัวถอยหนีจากความรุนแรงออกมาเรื่อยๆ แต่ก็ไม่อาจทำใจวิ่งหนีหายไปได้โดยง่าย สายตา

ยังคงตะลึงจับจ้องอยู่ที่ตัวผมสีน้ำเงินและตัวผมสีขาวที่ใกล้เข้าหากันทุกที ผมไม่อยู่ในจุดที่เลือกอะไรได้อีกแล้ว

ในแง่หนึ่งกระแสคนพาตัวผมหลุดไกลออกมา ในอีกแง่หนึ่งกระแสคนพาตัวผมและตัวผมให้เข้าเผชิญหน้ากัน

ในที่สุด เงื้อมมือแรกที่ทั้งสองคนในผมเงื้อหมัดฟาดใส่กัน ผมก็รู้สึกเหมือนวิหารที่ประดิษฐานไว้ในจิตวิญญาณ

พังทลายเป็นเศษซากไม่เหลือชิ้นดี

ตัวผมและตัวผมแหลกสลายเป็นสีแดงสด

ย้อมเยิ้มละลายท่วมเต็มพื้นถนน ไหลกระจายไปฉาบเคลือบบนผู้คนจนไม่ใช่มนุษย์ดังเช่นที่เคยเป็นอีก

ต่อไปแล้ว สีนั่นแผ่กระจายเป็นวงกว้างแปดเปื้อนใครต่อใครในดินแดนเหล่านั้นโดยที่เหมือนก็ไม่มีใครสนใจที่จะ

รู้ตัวชั่ววูบหนึ่งผู้ชุมนุมอันเละเทะเสียรูปและตกอยู่ในห้วงความรุนแรงเต็มที่ก็ถูกย้อมไปด้วยสีและกลิ่นของเลือด

ผมมองภาพตรงหน้าด้วยความรู้สึกว่างเปล่า เหมือนบางส่วนในตัวผมแหว่งวิ่นหายไปกลายเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคย

4) แดง ขาว น้ำเงิน ขาว แดง

ตัวผมทั้งน้ำเงิน ขาว หรือแดงจะไม่กลับมาแล้ว

ผมหันหลังให้กับความขัดแย้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เป็นเบื้องหลัง ถอดปลอกแขนที่ตัวเองเคยเข้าใจมาตลอด

ว่าเป็นสีขาวทิ้งไป ตอนนี้มันไม่ขาว ไม่เคยขาว หากแต่ย้อมไว้ด้วยสารพัดสีที่แปดเปื้อนเข้ามา น้ำเงิน ขาว และ

แดง เสียงตำรวจตะโกนร้องสั่งการดังลั่น รถยนต์บรรทุกน้ำเตรียมดาหน้าเข้ามาสลายการชุมนุม แต่ผมตัดสินใจ

ไม่อยู่รอ เดินออกมาจากความขัดแย้งทุกอย่างแบบง่ายๆ ท้ิงทุกอย่างให้กลายเป็นความทรงจำมืดมัวในเบ้ืองหลัง
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ผมลาออกจากการเป็นนักข่าวตลอดชีวิต

การเป็นนักข่าวการเมืองให้อะไรหลายอย่างต่อผม ในแง่อีกแง่หน่ึง มันก็เรียกร้องอะไรมากมายไปจากผม

เช่นกัน ผมสูญเสียตัวผม ทั้งสีน้ำเงิน สีขาว และสีแดง อุทิศให้กับอาชีพนี้ไปแล้ว และไม่มีวันทวงคืนกลับมา

หลังจากนั้นผมก็เลิกสนใจการเมืองอีก ราวกับได้สูญเสียจิตวิญญาณทั้งหมดไปท่ามกลางความขัดแย้งรุนแรง

ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา ภายในเนื้อแท้แหลกสลาย ความเชื่อที่ยึดถือมาตลอดชีวิตถูกทำลายเสียป่นปี้ไม่มีชิ้นดี

ผมพบปลอกแขนตัวเองอีกครั้งในหลายปีผ่านไป ...มันไม่เหลือสีอะไรอยู่เลย



บทกวี
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ลูกรัก

เหนื่อยหนักอย่างไร เมืองใหญ่นั่น

อิ่มอยู่หรือ มื้อเช้า, ข้าวกลางวัน

อุ่นไหม ในคืนฝันอันนานยาว

ไกลไหม ปลายทางหวังไปถึง

รู้ซึ้งอย่างไรในย่างก้าว

พบบ้างไหม ระหว่างทางน้ำค้างพราว

หรือแบกรับร้อนหนาวเกินเข้าใจ

กลับบ้านเราไหมลูก

ดูกุหลาบ แม่ปลูกลงแปลงใหม่

ฤดูที่แล้วฝนหนัก - กระหน่ำไป

จึงราก, ใบ บอบช้ำอาบน้ำฟ้า

บานเช้า แล้วบานช้ำอาบน้ำฝน

ร่วงกลีบเกลื่อนกล่นบนลานหญ้า

ลาแล้ว - ลมฝนต้นตุลา

ลมหนาวมาปลุกปลอบที่บอบระบม

มาเถอะลูก มาหยัดร่าง, หยั่งรากลึก

เพื่อรู้ซึ้งรู้สึกสนิทสนม -

กับใต้ต่ำดินดานซานซม

และดื่มด่ำความอุดมทุกธาตุใด

มาคลี่บานทานแล้งและทนร้อน

มาผินดอกรับพรของวันใหม่

รับน้ำค้างกลางคืนจนชื่นใจ

และโอบกอดโลกไว้ด้วยรากลึก

ขอให้บ้านได้โอบกอดลูกเอาไว้
ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์
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กลับบ้านเราไหมลูก

เปลี่ยนฟูกที่เก่าคร่ำและกรำศึก

ที่ฝุ่นไร เชื้อรา เคยจารึก

และดื่นดึกเคยอาบคราบน้ำตา

ที่สะสมคราบไคลจนเขลอะคลัก

อ่อนยวบ - รับน้ำหนักมาหนักหนา

ที่เรื้อรังปวดร่างเคยค้างคา

ที่อ่อนล้าทิ้งไว้แค่เพียงนั้น

มาเถอะลูก มาหนุนนอนที่นอนนุ่ม

ไม่มีหลุมให้ติดหล่ม - ล่มความฝัน

ความคิดที่ติดค้างอยู่กลางคัน

จะดำเนินปัจจุบันในวันนี้

จะทิ้งคราบหมาดใหม่ - แม่ไม่ว่า

หยดน้ำตาหยาดใหม่ไว้ที่นี่

ประทับรอยอีกครั้งทั้งร้ายดี

เพื่อยืนยันว่ายังมีลมหายใจ

กลับบ้านนะลูกรัก...

มาทำความรู้จักกันครั้งใหม่-

กับตัวตนที่หล่นหายอยู่ภายใน

และซ่อมส่วนที่สูญไประหว่างทาง

ซ่อมส่วนเสี้ยวที่สูญหายอยู่ภายใน

ก่อนเดินทางไกลในพรุ่งนี้.
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เมื่อเรื่องลับ ๆ ถูกเปิด

และเล่นกันในที่แจ้ง

นักถ้ำมองผู้ผดุงคุณธรรมจึงเผยตัว!

‘เราต้องทำการควบคุม และป้องกันอย่างเด็ดขาด!’

ภัยคุกคามทางไซเบอร์มันน่ากลัว

มันไล่เคาะทุกรั้วประตู

มันเข้าไปในบ้าน

มันเข้าไปในทุกห้องหับตั้งแต่ห้องครัวยันห้องนอน

เปล่า! มันไม่ได้เข้าไปเอง!

แต่เป็นคุณนั้นแหละที่เปิดประตูรับมัน!

เพียงปลายนิ้วจิ้มสัมผัส

เชื่อมต่อโลกเสมือน

ชีวิตรูดเลื่อนในหน้าจอสี่เหลี่ยมพลันอุบัติ

ราวเวทย์มนตร์ร้ายของพ่อมดหมอผีที่ดูดึงทุกมวลชีวิต

คุณเต้นรำ

คุณหัวเราะ

คุณร้องไห้

สุข เศร้า เหงาโศกในจอนั่น

กระทั่งเสพสังวาสเพื่อเก็บค่าดู

ชีวิตรูดเลื่อนด้วยความกระสันใคร่

ช่วงการเสพสังวาสของสัตว์เถื่อน
ในประเทศที่ถูกคลุมถุงดํา

ภิรเดช แก้วมงคล
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คุณเป็นผู้ดูที่อาจกลายมาเป็นผู้เล่น

อาจด้วยความคึกคะนอง

รู้เท่าไม่ถึงการณ์

หรือยอดเงินในบัญชีที่เพิ่มขึ้น?

คุณก็อาจทำให้เมืองปากว่าตาขยิบที่เคร่งศีลธรรมถึงกับร้อนฉ่า

ช่วงการเสพสังวาสของสัตว์เถื่อนในประเทศที่ถูกคลุมถุงดำ

คุณอาจถูกแห่ประจานราวเป็นอาชญากรร้าย

ด้วยข้อกล่าวหาขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของบ้านเมืองประกอบการทำแผนการรับสารภาพ

ราวเรียลลิตี้โชว์

ขณะอาชญากรตัวจริงนั่งยิ้มกริ่มนอกถุงดำ

มองคุณดิ้นทุรนทุรายจนหมดลมหายใจไปต่อหน้า...
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นักล่าเมฆ (เกมกระสุนหน้าจอชะตากรรม)
องอาจ สิงห์สุวรรณ

1-

กูเกิล มีต ชั้นป.สี่ เพิ่งผ่านไป...

เรียนออนไลน์ ภายในบ้าน ไม่มีใครอยู่

ภาพและเสียง หลังเลือนเพื่อนและครู

เปลี่ยนหน้าจอเป็นต่อสู้ ล่าผู้แพ้...

2-

เหมือนพ่ายแพ้มาแต่ชั้นบรรพบุรุษ

ชั้นมนุษย์ที่โลกไม่แยแส

กาลเคลื่อนคืน พื้นที่วัน โลกผันแปร

ค่อยค่อยแลเห็นตนบนเดือนปี

ยกระดับความฝัน ปั้นเป็น 'บ้าน'

จองโครงการแถวชานเมือง เฟื่องวิถี

จากชั้นล่าง ปั้นและปลุก ทุกวิธี

เพื่อศักดิ์ศรีเทียมทัน ชนชั้นกลาง

ปั้นร่างทรงความสุข ปลุกปรารถนา

วิ่งไล่ล่าอนาคต ถวายร่าง

กินดอกผลของพรุ่งนี้ เลือกที่ทาง

ทุกก้าวย่างปีเดือน ไม่เหมือนเดิม

หายใจบนประติมากรรมแห่งบาดแผล

สัตว์ชินกรงร่อแร่มาแต่เริ่ม

ปรารถนาสายรุ้ง มาเต็มเติม

สิ่งขาดพร่อง หวังเสาะเพิ่ม เสริมชะตา
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กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง มืดขึงม่าน

โลกรอบด้านตรึงแน่นทั้งแขนขา

เหงื่อทุกหยดติดลบ กลบราคา

เข็มเวลา ปักปมจมอาดูร

โลกที่ทุบพระธรรม์แล้วปั้นพระ

ยึดเป็นสรณะไม่สิ้นสูญ

ฆ่าดอกไม้ย่ำเหยียบลงเพียบพูน

แล้วปั้นปูนบุปผาขึ้นสาธุ!

ตะลอนล่อง ล่าเมฆ เสกสวรรค์

โบยตะบันตัวตนจนเน่าผุ

เดือนชนเดือน ความหวังเดือดคั่งคุ

ไฟอารมณ์ ปะทะ ปะทุ เป็นหรือตาย!

ร่วงหรือรอด ท่ามกลางพหุวิกฤติ

กระดูกสันหลังของความคิด แตกสลาย

จริงและฝัน วันและคืน ถูกกลืนกลาย

จมลงในเม็ดทรายของนาฬิกา

เช้าออกบ้าน ค่ำลากดึง โทรมถึงบ้าน

คล้ายเห็นใคร เคยหัดคลาน คุ้นดวงหน้า

คล้ายขวดนม เจื้อยแจ้ว มุกแววตา

เคยอุ้มพากล่อมนอน เคยป้อนชง

นิทานก่อนนิทรา ดาวพร่าไหว

เคยเล่ากล่อม เก่าและใหม่ ให้ลืมหลง

หากนิทานวิ่งหอบในกรอบกรง

นักล่าเมฆยังมึนงง เล่าซ้ำซ้ำ
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3-

มืดแล้ว สลัวไฟ ภายในห้อง

บ้านยังครองความเหงา เช้าจรดค่ำ

เกมกระสุนหน้าจอชะตากรรม

เจ้าตาดำ จ้องฝูงแกะ แสยะยิ้ม...

กูเกิล มีต (Google Meet) แพล็ตฟอร์มสำหรับการประชุมออนไลน์ เป็นหนึ่งผลิตภันฑ์ของกูเกิล
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บุญเบิกฟ้าที่ปัตตานี
สกล ผดุงวงศ์

เมื่อดาวรุ่ง ณ คุ้งฟ้าเริ่มลาลับ

ริบหรี่อับอำพรางในสางแสง

ราตรีเอื้อนอำลาฟ้าเรื่อแดง

หมอกฝ้าแฝงฝากอรุณละมุนพราย

เกิดภาพผุดสะดุดตารับฟ้ารุ่ง

ตะวันปรุงแสงปราบเป็นภาพฉาย

พระชราบนสามล้อเลื่อนเลาะกราย

บิณฑบาตบนทางรายทุกรุ่งวัน

จีวรเหลืองเรืองทองผ่องถนน

*กะปิเยาะขาวหม่นหมวกคนปั่น

เต็มความต่างทางศรัทธามาผูกพัน

บนความต่างร่วมสร้างสรรค์ธรรมครรลอง

คนสามล้อจิตสะอาดละหมาดเช้า

เสร็จงานเหย้าเบาตัวหัวใจผ่อง

ออกรถไม่เร่งรีบถีบประคอง

จวบแสงทองทาบฟ้าถึงอาราม

บนทางบุญเบิกฟ้าพาพระท่อง

ใต้ม่านทองจรุงทอล้ออร่าม

เลี้ยวลัดเลาะเรือนเหย้าเงาตึกงาม

ยักเยื้องยามข้ามถนนยังคนรอ

เห็นบัวบุษย์พุทธศาสน์ผุดผาดพร่าง

แต่งรายทางตื่นบานตระการก่อ

ประเพณีสืบศรีศักดิ์ร้อยถักทอ

งามฉัตรช่อล้ออรุณแห่งบุญทาน
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งามสง่าท่าค้อมนอบน้อมไหว้

สำรวมใส่นานาภัตตาหาร

งามหน้ายิ้มอิ่มอุ่นบุญเบิกบาน

งามสงบอาการสดับพร

งามล้ำลึกสำนึกจิตคิดเผื่อแผ่

เนื่องมาแต่แม่พ่อพะนอสอน

บุญผ่านบาตรเป็นหยาดเยื่อเอื้ออาทร

แก่คนจรคนยากหลากชีวิต

งามทางบุญเบิกใจใสประจักษ์

เมื่อรุ่งเริ่มจำหลักภาพศักดิ์สิทธิ์

มีเสี้ยวส่วนสามล้อเร่เนรมิต

ด้วยลิขิตลำแข้งน้ำแรงตน

เป็นภาพผุดสะดุดตารับฟ้าเฟื่อง

ทาบม่านเทาเงาเมืองปุยหมอกหม่น

เป็นพิสุทธิ์สื่อธรรมนำใจดล

เห็นโภคผลธรรมทานการพึ่งพา.

*กะปิเยาะ - หมวกสีขาวหม่นทรงกะลา ชายมุสลิมนิยมสวม โดยเฉพาะผู้ที่ไปร่วมพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ
มาแล้ว หรือสวมขณะทำพิธีละหมาดประจำวัน
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มรดกบางเสี้ยวแห่งอุษาคเนย์
สถิตย์ภูมิ กาธิกาล

ชนใดเล่า! ฝ่าทะเลคลื่น
ชักใบเรือมุ่งสู่แผ่นดินใหม่
ในนามเจ้าอาณานิคม
ผู้รอนแรมตามกระแสลม
ทอดสมอดิ่งลึกในห้วงมหาสมุทร
โอ้ ! นักล่าผู้ว่างเปล่าจากความปรานี
มีอาวุธและความบอบช้ำบนรายทาง

ชนใดเล่า! ผู้รอนแรมในป่าลึก
มาแต่ดึกดำบรรพ์
ในนามชนเผ่าผู้รักสงบ,สันติ
โอ้ ! ชนเผ่าผู้ไม่เคยทำลายป่าเขา
ผู้มีผืนป่าเป็นบ้าน
ประทังชีพด้วยผลหมากรากไม้
ผู้มีความเมตตาเป็นหนึ่งเดียวกับผืนป่า

ชนใดเล่า! ผู้ใช้ชีวิตในห้วงทะเลและชายฝั่ง
ผู้หาเลี้ยงครอบครัวและเหล่าญาติมิตร
ด้วยลำเรือตังเกอันผุกร่อน
น้อมคารวะแด่เจ้าสมุทร
ผู้มอบความอุดมสมบูรณ์แด่ชีวิตบนผืนดินและสายน้ำ
โอ้ ! สายลมบรรพชนมาแต่บรรพกาล
ชนผู้ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาและทุนสามานย์
ที่กำลังรุกล้ำและกลืนกินแผ่นดินแห่งซากศพ

ชนใดเล่า! ผู้หนีภัยสงคราม
มาแต่เบื้องบูรพาทิศ
กระเตงลูกน้อยไว้ในอ้อมกอด
ด้วยผ้าถุงแหว่งวิ่น
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ริมฝีปากซีดเซียว
มีแววตาสองคู่นั้นที่บอกได้ว่า
พวกเขายังมีชีวิตอยู่
ผู้ไม่รู้ชะตากรรมของตนเอง ณ เบื้องหน้า
ฝ่าคลื่นลม ที่ถาโถม ไร้โดมเรือ
และแสงนำทาง
เห็นแต่รอยคราบเหงื่อและหยาดน้ำตา
ที่หลั่งรดมิเคยหมดสิ้น

ชนใดเล่า! ผู้รอนแรมฝ่าทะเลฝุ่นอันกว้างไกล
สู่แผ่นดินอุษาคเนย์
ข้ามวันคืนแห่งเกลียวคลื่น
ฝ่าดงลึกตามรอยทาง
มีเสี้ยวจันทร์และดวงดาว
ก้าวออกเดินทางสู่โลกใหม่
ในนามพระผู้เป็นเจ้า
ชนผู้ถูกตีตราให้เป็นพลเมืองชั้นสอง
ผู้ถูกตรา ว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง
มีกองฟืนและไฟสงครามที่ถูกยื่นให้
มิอาจดับลงได้ ในวันนี้แม้คืนพรุ่งนี้

ชนใดนั่น! ผู้แสวงหาแผ่นดินแห่งการเกิด
ผู้หวังเพียงผืนดินฝังกลบหน้าเมื่อลาโลก
ดำรงพงศ์เผ่าพร้อมเหล่าญาติ
อยู่แผ่นดินที่แล้งไร้ซึ่งอำนาจและความป่าเถื่อน
มีรอยธารแห่งสันติเป็นภาพย้ำเตือน
เพียงเงื่อนไขเพื่อการดำรงอยู่
ผู้ฝากลมหายใจไว้...บนแผ่นดินแห่งอุษาคเนย์
ท้องทะเลและชายฝั่ง
ผืนดิน ป่าเขาและสายน้ำ
สายเลือดและหยาดน้ำตา
เป็นรากรกหนึ่งมรดก...มีชีวิต
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ไม้กวาดทอง

1.

กี่เศษกี่เสียทุกเรี่ยราด

ปลายไม้กวาดปัดซ้ายป้ายไปขวา

พื้นรองเท้าน้อยใหญ่ย่ำไปมา

พร้อมรอยฝากจากลามาแล้วไป

เหงื่อบ่ายหยดรดซ้ำน้ำบนพื้น

ลืมน้ำตารื้นรื้นมินึกไหล

ผุดภาพเด็กเดียงสา-ชราวัย

ณ เหย้าเรือนห่างไกลอาศัยพัก

เหม็นไม่เคยระคายหายใจเข้า

หายใจออกเบาเบาเพลาเก็บกัก

หอมที่โน่นที่ยังมีคนที่รัก

หอมที่นี่ที่สำนักเลี้ยงสำนึก

สถานีบริการการเคลื่อนขับ

พร้อมรองรับหลากอารมณ์หลายรู้สึก

ใดปวดเจ็บเก็บงำไว้ล้ำลึก

จับขังมวลข้าศึกในลึกล้ำ

ใจจ่อใจจดเต็มบทบาท

ความสะอาดต้องตราตรึงเช้าถึงค่ำ

หัวใจไม้กวาดทองแห่งห้องน้ำ

ปรากฏทุกเย็นย่ำก่อนอำลา…

“เหนื่อยไหมครับป้าหน้าเป็นมัน”

เสียงเปิดแสงอัศจรรย์บรรเจิดจ้า

“ไม่เหนื่อยหรอกหลาน งานธรรมดา”

“ฝากเงินป้าซื้อขนมยาดมนะครับ”

………………………………….

ปณิธิ ภูศรีเทศ
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2.

สิ้นกี่เศษกี่เสียทุกข์เรี่ยราด

ด้วยไม้กวาดคอยเคลื่อนเขยื้อนขยับ

กี่รอยเท้ามิเคยทวนคำนวณนับ

จำแต่รอยงามประทับประดับใจ

…………………………………..
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เราจะมีชีวติไปอีกนานเท่าไหร่กัน

จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท

เราจะมีชีวิตไปอีกนานเท่าไหร่กัน

ในประเทศที่ประชาชนไม่มีบ้าน

พวกที่มีบ้านก็ไม่มีหลังคา

พวกที่มีหลังคาก็ไม่มีประตู

และพวกที่มีประตูก็ไม่มีม่านคลุมหน้าต่าง

ใครที่มีม่านคลุมหน้าต่างก็ไม่มีเตียง

ใครที่มีเตียงก็ไม่มียารักษา

ใครที่มียารักษาก็ไม่มีเงินสำหรับชีวิตที่ยังเหลืออยู่

ส่วนคนที่มีเงินเหลืออยู่ก็ไม่มีครอบครัวที่ยังรอด

ผู้ใดที่ยังเหลือครอบครัวรอดก็ไม่มีอนาคตให้ลูกหลาน

ผู้ใดที่ยังมีอนาคตให้ลูกหลาน ลูกหลานของพวกเขาก็ไม่มีความหวัง

ลูกหลานของผู้ใดที่มีความหวัง เยาวชนเหล่านั้นก็ไม่มีความกล้าหาญ

พวกที่มีความกล้าหาญก็ถูกนำไปยิงทิ้งเสียในตรอกมืด

ส่วนพวกที่ยังไม่ถูกยิง

ก็ถูกขังอยู่ใต้ขื่อคาและกุญแจ

พวกที่ยังไม่ถูกขังส่วนมากไม่มีปัญญา

หรือหากมีปัญญาก็อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนาคต

พวกที่อยู่ในประเทศที่มีอนาคตก็ไม่อยู่ในประเทศนี้อีกแล้ว

เราจะมีชีวิตไปอีกนานเท่าไหร่กัน

ในประเทศที่ลูกหลานทั้งหลายดับแสง เป็นเมล็ดตาย หรือไปอยู่เสียที่อื่น

ประเทศที่ไม่มีผู้คนรุ่นเล็ก ก็เหมือนต้นไม้ซึ่งรอเวลาจะยืนต้นตาย

ภายในผุพังด้วยโรคระบาด การเขมือบกินภาษี ความขัดแย้ง และการก่อจลาจล

ภายในถูกพิษด้วยการมอมเมา คำหลอกลวงจากภาครัฐ และการครอบงำของผู้มีเงินที่หน้าเลือด

ต้นไม้รอเวลายืนต้นตายแล้ว

เหลือเพียงแต่เรา

เราจะมีชีวิตไปอีกนานเท่าไหร่กัน
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อาภรณ์

วัฒนพงษ์ แก้วนาพันธ์

เมื่อห่มอาภรณ์แห่งสังคม

นั่นคือการสวมเกราะป้องกัน

คราวสายลมแห่งความจริงพัดกระพือ

ตัวตนบางอย่างแย้มเผย

ระหว่างความท้าทายกับความลังเล

มีเส้นบางๆ กั้นอยู่

ทำให้ต้องเลือก

ถ้าไม่คลุมตัวตนให้มิดชิด

ความเปล่าเปลือยของสังคมจะสาปแช่ง

หอกคือปากจะกระหน่ำจ้วงแทงจากทุกสารทิศ

ใบมีดคือสายตาจะปาดเฉือนไม่เป็นชิ้นดี

ในโลกใบนี้

การทะเลาะกับตัวเองก็หน่ายเหนื่อยพออยู่แล้ว

ทำให้ต้องเลือก

ยึดถือความโลภเป็นสรณะ

เอาความขลาดเขลาเป็นเจ้าเรือน

เฝ้าระแวงการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหนัง

มองหาฝั่งมหาสมุทรของความเปล่ากลวง

เห็นเพียงแสงเรื่อของเส้นขอบฟ้าสายัณห์

ย้อมตัวเองให้มัวเมาด้วยเมรัยแห่งเปลือกอันหยาบหนา

แสดงเดชพิกลพิการหลอกหลอนโลก

หลังถูกยั่วเย้ยจากภายนอกอันฉาบฉวย

วันแล้ววันเล่า

งานก่อสร้างความเภท์พังจึงก่อรูป



ºÃÃ³Ò¸Ã ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 | มีนาคม - เมษายน 2565| 80

เป็นประจำ

เสนอมาถูกสนองตอบ

จนอาภรณ์เริ่มเศร้าหมอง

กลับกล่าวโทษกันและกัน

ผลักความรับผิดชอบ

ขากถ่มให้พ้นผิด

ประหนึ่งการผลัดเปลี่ยนอาภรณ์เป็นความผิดบาปมหันต์

เมื่อห่มอาภรณ์แห่งสังคม

กอดคอกันหัวเราะ

ก่อนแยกย้ายกันร้องไห้

นุ่งเศร้า

สวมโศก

กลายเป็นอาภรณ์เหล่านั้น

เริ่มคร่ำคร่า

ผุพรุน

ยุ่งเหยิง

เปื่อยยุ่ย

รอวันร้างสลาย
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ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ

ภาพรวมของผลงาน รอบที่ 4

สิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับรางวัลบรรณาธร โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ก็คือ เจตจำนงที่มุ่งหวังจะ
ให้นักเขียนไทยได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเสรีในนามแห่งศิลปะและรากเหง้าของความเป็นชีวิต โดยไม่จำกัด
รูปรอยแห่งสาระเนื้อหาในเชิงประพันธกรรมใด... เหตุนี้ปรากฏการณ์แห่งผลงานที่บังเกิดขึ้น จึงทวีความเข้มข้น
และหนักแน่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เป็นความงดงามในจริงจัง และเป็นความงดงามในจริงจัง

ทั้งหมดในกระบวนการของวรรณศิลป์ ส่วนใหญ่แล้วล้วนเปี่ยมเต็มไปด้วยภาวะอันบริสุทธิ์แห่งความ
มุ่งหวังตั้งใจ เป็นเมล็ดพันธุ์ของอรรถประโยชน์ ที่ติดตรึงอยู่กับวิถีปฏิบัติอันควรค่า

เมื่อก้าวย่างสู่ครั้งที่ 5 ของการอวดฝีมือแห่งกันและกัน ก็หวังว่าผลลัพทธ์แห่งใจจากความรู้สึกนึกคิด
อันลึกซึ้งและเป็นความหมายนี้ จะส่องประกายประดับวงวรรณกรรม… ไทย

ในรอยร่างของศิลปะและความเป็นสัจจะ อย่างคราคร่ำไปด้วยมนตราอันพิสุทธิ์พิศาล…ยิ่งๆ ขึ้น"

(สู่บรรณาธรครั้งที่ 5 ...ด้วยมนตราอันพิสุุทธิ์พิศาล)

ความเห็นต่อเรื่องสั้น “บรรณาธร” รอบที่ 4

การประกวดเรื่องสั้นบรรณาธรในรอบที่ 4 แม้จะมีจำนวนเรื่องสั้นน้อยลงกว่ารอบอื่นๆ สักหน่อย แต่
จำนวน 99 เรื่องก็ยังถือว่าเป็นจำนวนที่มากพอสมควรอยู่ดีในการประกวดเรื่องสั้นรอบหนึ่ง ผลงานโดยรวมมี
ความหลากหลายทั้งประเด็น ฝีไม้ลายมือ และชื่อชั้น เราได้อ่านตั้งแต่เรื่องสั้นไซไฟไปจนถึงเรื่องสั้นย้อนยุค
เรื่องสั้นการเมืองไปจนถึงเรื่องสั้นโรแมนติก และแม้ว่าจะพอเห็นอยู่บ้างว่ามีเรื่องสั้นจำนวนหนึ่ง (เป็นจำนวนไม่
มาก) ที่เคยผ่านเวทีประกวดอื่นๆ มาบ้าง แต่ก็ถือว่าเมื่อเอามาอ่านรวมกันแล้ว ระดับคุณภาพทั้งหมดก็ยังทำให้
คณะกรรมการต้องใช้วิจารณญาณและการถกเถียงไปไม่น้อยในการคัดเลือกให้เหลือเพียง 8 เรื่องสุดท้าย

ต่างคนต่างความเห็น แต่ในที่สุดคณะกรรมการจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยก็ได้คัดเลือกเรื่อง
สั้น 8 เรื่องที่จะผ่านไปสู่รอบตัดสินออกมาจนได้ และถ้ามีนักอ่านได้ทดลองอ่านเรื่องสั้นที่ได้คัดเลือกมาแล้วล่ะก็
เราคิดว่าน่าจะลองอ่านกันให้ครบทั้ง 8 เรื่องเลยทีเดียว เพื่อให้เห็นภาพจำลองของความหลากหลายและความ
ดุเดือดที่เหล่านักเขียนรวมทั้งคณะกรรมการได้พบเจอให้รอบนี้

คณะกรรมการขอแสดงความยินดีกับนักเขียนหน้าใหม่-เก่าทั้ง 8 ท่านผู้เป็นเจ้าของเรื่องสั้นทั้ง 8 เรื่อง
และขอแสดงความชื่นชมจากใจจริงกับนักเขียนทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในเวทีนี้ อย่างน้อยที่สุด
ผลงานของพวกท่านทุกคนก็ได้ผ่านสายตาและห้วงความคิดวิเคราะห์ของคณะกรรมการ และผลงานเรื่องสั้นทั้ง
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ความเห็นต่อบทกวี “บรรณาธร” รอบที่ 4

ถ้าพูดถึงภาพรวมของบทกวีที่ส่งเข้าประกวด 'รางวัลบรรณาธร' รอบที่ 4 แน่นอนว่าบทกวีประเภท
'ฉันทลักษณ์' จะมีมากกว่า 'ไร้ฉันลักษณ์' (กลอนเปล่า) และยังนิยมเขียนงานฉันทลักษณ์ในรูปแบบกลอนแปด
เป็นด้านหลัก ซึ่งโดยธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว มีโคลงสี่สุภาพแซมบ้างประปราย

งานฉันทลักษณ์ในรอบนี้ พบว่ามีข้อบกพร่องอยู่ไม่น้อย เจอจุดอ่อนหลายแบบคละกันไป เป็นต้นว่า
ผิดเสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค สัมผัสซ้ำ ตกสัมผัสระหว่างบทก็มีให้เห็น บางสำนวนเป็นลักษณะ 'กลอนพาไป'
เอาไม่อยู่ทั้งเนื้อหาและลีลาวรรณศิลป์ คำ-ความหมายขาดเอกภาพ ดูลักลั่น ไม่ชัดในประเด็น หรือไม่ก็เป็น
ลักษณะสอนตรงๆ เล่าด้วยวิธีเดิมๆ เนื้อหาซ้ำๆ เข้าข่ายสูตรสำเร็จของกลอนขนบ ขาดเสน่ห์ ฯลฯ บางสำนวน
บทแรกๆ เขียนได้ดี เข้ม เต็มพลัง พอตอนกลางๆ กระทั่งถึงบทจบกลับแผ่วพลังอย่างน่าใจหาย

ขณะที่บทกวี 'ไร้ฉันทลักษณ์' ซึ่งไม่มีกรอบฉันทลักษณ์มาเป็นตัวกำหนด แต่เขียนไม่ง่ายนักหรอก
ยิ่งไม่มีกรอบมาบังคับ กวียิ่งต้องใช้ความสามารถสูงในการกำหนดด้วยตัวเอง เขียนอย่างไรให้บทกวีที่สื่อออกมา
มีพลัง มีท่วงทำนอง จังหวะ วรรคตอน ที่จับใจผู้อ่าน คือต้องมีชั้นเชิงวรรณศิลป์เหนือกว่าการเขียนไปเรื่อยเปื่อย
เหมือนร้อยแก้วธรรมดา และมิใช่ลักษณะบทบันทึก เรื่องเล่า ความเรียง ซึ่งมีให้เห็น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเจอะเจอความบกพร่อง ขาดๆ เกินๆ ของผลงานที่ส่งเข้ามาดังได้กล่าวข้างต้น แต่ก็
สามารถคัดเฟ้น หาบทกวีที่ 'ผ่าน' ในรอบนี้จนได้! ถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่ง ไม่ถึงกับต่ำกว่ามาตรฐาน เพียงแต่
ไม่อิ่มเอมตามที่คาดหวังเอาไว้-ก็เท่านั้น

และขอย้ำไว้ตรงนี้ว่าคณะกรรมการคัดเลือก ไม่มีใครมีโอกาสได้รู้ชื่อหรือนามปากกาผู้ส่งผลงาน
ประกวดแม้แต่คนเดียว ผลงานทุกสำนวนไม่ว่ากวีบิ๊กเนมหรือโนเนมต่างได้รับความใส่ใจจากกรรมการ เสมอกัน
เพราะเราตกลงกับฝ่ายผู้รับต้นฉบับว่า เปิดเผยชื่อเจ้าของผลงาน ก็ต่อเมื่อกระบวนการคัดเลือกแล้วเสร็จ
สะเด็ดน้ำนั่นล่ะ ดังนั้นใครที่พลาดรอบนี้ รอบหน้าเอาใหม่ อย่าเพิ่งถอดใจนะครับ

99 เรื่องในรอบนี้ รวมทั้งทุกๆ เรื่องที่ได้ส่งเข้ามาร่วมประกวดรางวัลบรรณาธรในรอบอื่นๆ ก็ยังเป็นเครื่องพิสูจน์
ว่าวงการวรรณกรรมของบ้านเรายังมีลมหายใจ ...ซึ่งไม่ใช่เพียงลมแผ่วๆ แล้ว แต่ยังหายใจได้คล่อง และนักเขียน
ไทยจะต้องมีผลงานที่น่าประทับใจให้เหล่านักอ่านได้อ่านกันอย่างต่อเนื่องแน่นอน
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หลักเกณฑ์การประกวดเร ื่องสั้นและบทกว ี “บรรณาธร”
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คอลัมน�

กาแฟ หนังสือ ปากกา

ชื่อหนังสือ : มโนธรรมกลับด้าน
สำนักพิมพ์ : อ่าน ๑๐๑

แนะนำหนังสือ โดย อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์

เหตุแรกเริ่มทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นจากเรื่องของสุขภาพของมิแชล ความเจ็บป่วยที่รุมเร้า ชีวิตต้องได้รับ
การดูแลรักษามากกว่าปกติ จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่อากาศดีเพื่อหวังให้อาการดีขึ้น มาร์เซอลีน
ภรรยาก็ร่วมเดินทางไปกับเขาด้วยเสมอ แม้การที่เธอและเขามีกันและกันเดิมทีไม่ได้เริ่มต้นด้วยความรัก
หวานซึ้ง หากเป็นความจำเป็นในชีวิตผูกโยงพวกเขาไว้

เขาแข็งแรงขึ้น บางทีกลับกลายเป็นว่าแข็งแรงเกินไปด้วยซ้ำ มันปลุกเร้าความฮึกเหิมอะไรบางอย่าง
ในตัวเขาขึ้นมา ซึ่งจริงๆ แล้วก็อาจเป็นบางอย่างนี้เองด้วยที่เป็นเหตุบำรุงความแข็งแรงของสุขภาพตั้งแต่ต้น

บางอย่างที่ว่านั้นคือความมืดดำ การไม่ยั้งคิดแต่เชื่อในสัญชาตญาณ ความปรารถนาที่ถูกกักเก็บไว้ด้วย
เงื่อนไขและระบบระเบียบทางสังคม ฝ่ายต่ำที่ความคิดของมิแชลเองรู้ดีและไม่ได้ชื่นชม แต่จิตใจโหยหาอะไร
เหล่านี้อย่างเสพติด ยากจะหักห้ามฝืนตัวเองให้ประพฤติและเป็นดังเก่า
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มิแชลเป็นคนมีการศึกษา มีทรัพย์สิน มีครอบครัว แต่เมื่อเขาได้สัมผัสกับประสบการณ์ต่างๆ ที่ส่งเสริม
สุขภาพกายเขาได้ดีเยี่ยมเหล่านั้นแล้ว สิ่งที่มีกลับเป็นเหมือนภาระไม่พึงปรารถนาที่ควรละทิ้ง แม้สติสัมปชัญญะ
จะคอยย้ำเตือนเขาว่ามันไม่ถูกไม่ควร ตัวเองมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทำ แต่ใจไม่เอาแล้ว รู้สึกกระทั่งว่า
ความทรงจำยังเป็นเครื่องพันธนาการเลยด้วยซ้ำ

เขายึดความต้องการของตัวเองเป็นหลัก พยายามดำเนินชีวิตตามใจ แม้สภาพแวดล้อมไม่อำนวย
ให้แสดงออกนอกหน้า ต้องหลบๆ ซ่อนๆ หน่อย แต่ก็เป็นเหมือนความเพลิดเพลินที่เขาใฝ่หา

ทั้งหมดจะนำไปสู่อะไรไม่ใช่คำถาม เหมือนตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ชัด

ชีวืตที่รอนแรมไปเรื่อย ไม่ได้มีจุดหมายปลายทางว่าอยู่แห่งหนใด ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ขึ้นอยู่กับผู้คน
ที่พบ ขึ้นอยู่กับความรู้สึกลึกๆ ที่ขับเคลื่อน

มโนธรรมของเขากลับด้าน มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความคิดของเขาพลิกคว่ำกลับหัวกลับหาง ความคิด
ของเขายังคงทำงานอย่างค่อนข้างปกติ หากแต่มันอ่อนแรง ไม่สามารถหยุดจิตใจท่ีด้ินรนเผยตัวตนอีกด้านของเขา
ซึ่งมีพลัง

ระหว่างทางที่ผ่านมา สุขภาพแข็งแรงขึ้น แต่บุคลิกภาพเดิมของมิแชลอ่อนแอลง

ราวกับความแข็งแรงที่ได้มาจำเป็นต้องมีเครื่องสังเวย
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แวดวงวรรณกรรมต�างแดน :

Livraria Lello ร�านหนังสือที่สวยที่สุดในโลก
เรื่องและภาพ โดย เกศณี ไทยสนธิ (gassanee@yahoo.com)

ในเรื่อง Harry Potter ถ้าเรายังจำกันได้ จะมีห้องสมุดของฮอกวอตส์ ที่ดูขลังไปด้วยเวทมนตร์
จะเป็นห้องสมุดสีไม้โอ๊คเข้มๆ มีบันไดวนวกไปมาราวกับถูกเสก แต่ถ้าใครได้ไปเห็นร้านหนังสือเลลโล (Livraria
แปลว่า ร้านหนังสือ ส่วน Lello เป็นชื่อร้าน) ที่ปอร์โต ประเทศโปรตุเกสแล้ว ก็จะพบว่านี่คือที่มาของห้องสมุด
ในเรื่องแฮรี่ พอตเตอร์แน่นอน

ร้านหนังสือเลลโลนี้ เคยได้รับตำแหน่งให้เป็นร้านหนังสือที่สวยที่สุดในโลกมาแล้ว และแน่นอนว่า
เจ.เค. โรว์ลิง เคยมาเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่เมืองนี้อยู่ถึง 2 ปี เธอได้รับแรงบันดาลใจอะไรมากมาย
ในหนังสือของเธอไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมของแฮรี่ พอตเตอร์ ใช่! ผ้าคลุมอันเป็นเครื่องแบบของโรงเรียนเวทมนตร์
ศาสตร์ฮอกวอตส์ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งในหลายๆ สิ่งที่เจเค โรว์ลิง ได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องแบบของนักเรียน
นักศึกษาที่โปรตุเกส โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปอร์โตนี้ เราจะเห็นพวกเขาใส่ผ้าคลุมกันอย่างดาษดื่น ขอวกกลับมาที่



ºÃÃ³Ò¸Ãปีที่ 1 ฉบับที่ 4 | มีนาคม - เมษายน 2565 89 |



ºÃÃ³Ò¸Ã ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 | มีนาคม - เมษายน 2565| 90



ºÃÃ³Ò¸Ãปีที่ 1 ฉบับที่ 4 | มีนาคม - เมษายน 2565 91 |

ร้านหนังสือเลลโล เจ้าของร้านบอกกับเราว่า สมัยก่อนตอนยังไม่มีเรื่องแฮรี่พอตเตอร์ ไม่ค่อยมีคนเข้าร้าน
หนังสือมากขนาดนี้เลย แต่พอหลังจากที่แฮรี่พอตเตอร์ฉายปุ๊บ ถ้าเราๆ ท่านๆ อยากจะเข้าไปร้านหนังสือนี้
ยังไงๆ ก็ต้องต่อคิวที่ยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตา อย่างน้อยๆ ก็ 45 นาที แต่สิ่งที่มากับคิวที่ยาวเหยียดก็คือ ศิลปิน
นักดนตรี ต่างก็จะผลัดกันมาเล่นอยู่แถวๆ นั้น เพื่อไม่ให้คนต่อคิวต้องเบื่อเกินไป และแน่นอนว่าค่าเข้าชมร้าน
ก็คนละ 5 ยูโร แต่ถ้าหากเราซื้อหนังสือหรือสินค้าที่ระลึกภายในร้านก็จะได้รับส่วนลดไป 5 ยูโรเช่นกัน

ภายในร้านแทบจะไม่ต้องตกแต่งประดับประดาอะไรเลย เพราะทุกอย่างสวยอยู่แล้วอย่างเป็นธรรมชาติ
ไม่ว่าจะเป็นกระจกหลากสีแบบโบราณบนเพดาน หรือชั้นหนังสือที่สวยงาม ตลอดจนบันไดวนสีแดงสองข้าง
ที่วนตีโค้งตลบไปมาอย่างงดงาม เป็นร้านที่มีสถาปัตยกรรมแบบ Neo-Gothic สวยงามเกินบรรยาย ร้านหนังสือ
แห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1869 ซึ่งตอนนั้นเป็นของนายเออร์เนสโต ชาร์ดรอน และยังเป็นเพียงแค่ร้านหนังสือ
ที่อาจจะยังไม่สวยขนาดนี้ อีกทั้งในสมัยนั้นร้านหนังสือมักจะนิยมตั้งตามชื่อเจ้าของด้วย แน่นอนว่าก็มีการ
ซื้อขายเปลี่ยนมือกันไปมาจนมาถึงปี 1894 จึงตกมาถึงมือของตระกูลเลลโล (Lello family) สองพี่น้อง
อันโตนิโอและโฮเซ่ก็สร้างและต่อเติมเสริมแต่ง จนสุดท้ายได้เปลี่ยนชื่อร้านเป็น Livraria lello ในปี 1906
อย่างเป็นทางการจนเกิดปรากฏการณ์แฮรี่ พอตเตอร์และก็คงจะเป็นเวทมนตร์ของแฮรี่ พอตเตอร์ นั่นแหละ…
คิวจึงยาวมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง
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HoroReader
โดย จุฑามาศ ณ สงขลา

ทำนายดวงเพื่อนนักเขียนและมิตรรักนักอ่านทุกท่าน ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2564
ในรูปแบบประจำวันเกิด คอลัมน์นี้นำเสนอเพื่อเป็นการให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางและเตือนถึงข้อควรระวัง
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตของคนเราทุกคน ด้วยศาสตร์ของการคำนวณดวงดาวและตัวเลขมาประกอบกัน
เรียกว่า เลขศาสตร์สากล หรือ Numerology หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่านนะคะ

รายละเอียดดวงชะตา ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2565

คนเกิดวันอาทิตย์

การงาน ช่วงเดือนแรก งานที่ทำอยู่ค่อนข้างวุ่นวาย นโยบายปรับเปลี่ยนโยกย้ายความสามารถให้เหมาะสม
แผนตลาดจะปรับเปลี่ยนแก้ไขหลายรอบ เจ้านายให้ความไว้วางใจและส่งเสริมให้โอกาสตัดสินใจได้เต็มที่
งานเขียนงานพิมพ์เก่าๆ จะถูกรื้อออกมาปรับปรุงใหม่ เพราะเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์มากขึ้น ช่วง
เดือนที่สอง คนค้าขายจะเจอปัญหาหาเรื่องทำเลที่ตั้ง งานมหกรรมต่างๆ จะถูกลดขนาดและสร้างรูปแบบ
งานใหม่ งานด้านบริการจะยังเอาแน่เอานอนไม่ได้มากนัก แต่ช่องทางสื่อสารใหม่ๆ แบบออนไลน์ จะมาแรง
ทำเงินได้มากกว่าออนไซต์

การเงิน ช่วงสองเดือนนี้จะมีการลงทุนใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีและช่องทางสื่อสาร ให้ทันกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน แต่เงินจะขาดมือบ้างเป็นบางช่วง หรือคุณเองนั่นแหละต้องตามชดใช้คืนภายหลัง คนที่ทำธุรกิจให้
เช่าทุกประเภทจะมีปัญหาเรื่องลูกค้าผิดสัญญา หรือไม่ชำระเงินตามกำหนด โดยเฉพาะค่าผลงาน ค่าช่างฝีมือ
หรือค่าลิขสิทธิ์ต่างๆ จะคุณเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินทุน เจอปัญหาหนักใจกับภาระรายจ่ายมากมายหลายด้าน
บางคนอาจมีคนนำเงินมาใช้หนี้มาแบบไม่คาดฝัน แต่ก็ยังไม่มีเหลือเก็บ

ความรัก คนมีคู่ครองแล้วระวังจะมีเหตุให้ร้อนอกร้อนใจ มีคนเข้ามาเป็นยาดำแทรกกลางแบบไม่ให้เกียรติ
กันเลย หากยังต้องการกันและกัน ควรอดทนประคับประคองไป ไม่นานปัญหาต่างๆ จะสามารถแก้ไขได้ในที่สุด
คนโสดอย่าไว้วางใจคนที่เข้ามาสนใจคุณในช่วงนี้ให้มากนัก อาจอกหักอีกรอบเพราะคนที่ชอบเป็นของคนอื่น
ใครที่อยากมีความรักใหม่ๆ ในช่วงนี้ ต้องพยายามกล้าคิดกล้าแสดงออก

สุขภาพ ช่วงสองเดือนจะมีอาการปวดหลังไหล่ตลอด ควรออกกำลังกายยืดเหยียดเท่าที่พอไหว หากอาการหนัก
ควรหาเวลาไปตรวจสุขภาพเสียบ้าง รวมไปถึงสุขภาพคนในบ้านไม่ค่อยดี มีโอกาสติดเชื้อโรคกลุ่มใหญ่

โชคลาภ โชคลาภมีแค่เล็กน้อย มาเพียงน้อยนิด โดยเฉพาะลาภผลจากการเสี่ยงโชค หมั่นดูแลสุขภาพญาติ
ผู้ใหญ่เสมอต้นเสมอปลายจะได้คำแนะนำดีๆ และส่งผลให้เกิดลาภโดยเสน่หา

สีมงคล แดง น้ำตาล เทา

คำแนะนำ ระยะนี้ต้องสวมเสื้อผ้าโทนสีสุภาพ เรียบหรูบ้าง จะทำให้คุณดูมีเสน่ห์ไปอีกแบบ ถวายสังฆทาน
เครื่องเขียน การเรียน ที่จะเสริมให้สิ่งที่มุ่งหวังสำเร็จเร็วไว
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การงาน ช่วงสองเดือนนี้ เจ้าของกิจการจะเครียดกับปัญหาของลูกน้องบริวารในเรื่องแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน
แบ่งพรรคพวก จนทำให้เสียงานมากกว่าได้ผลดี ค้าขายยังไปได้เรื่อยๆ แต่ควรเน้นครอบคลุมช่องทางที่ทันสมัย
และเกิดรายได้เร็วไว งานสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ มีชื่อเสียงจะมีคนมาขอร่วมหุ้นลงทุนด้วย แต่อย่าให้มีหุ้นเท่ากัน
หรือมากกว่า เพราะจะทำให้คุณทำงานได้ยาก คนที่กำลังรอผลสอบหรืองานประกวดจ่างๆ จะมีข่าวดี ได้รับ
รางวัลหรือมีชื่อติดหนึ่งในกลุ่มที่คัดเลือก

การเงิน แม้การรายได้จะเริ่มดีขึ้น เสถียรมากขึ้น แต่คิดจะเก็บสะสมเงินจะยังไม่ได้ เพราะรายจ่ายมีรออยู่เยอะ
ญาติพี่น้องมาขอพึ่งพิงเรื่องเงินทองบางส่วนที่คุณจำต้องเทกระเป๋าให้ยืมไปก่อน เริ่มเดือนที่สอง จะมีรายได้เข้า
มาหลายทางข้ึน เพ่ือนฝูงจะชักชวนให้รับทำงานฟรีแลนซ์หรือประเภทใหม่ๆ ด้านการตลาดมากข้ึน การเดินทาง
จะทำให้มีโอกาสสร้างรายได้ก้อนโต

ความรัก ความรักค่อนข้างมีปัญหาให้คุณรับมือ อาจไม่ถึงกับทำผิดคิดชู้สาวกันแต่ก็ทำให้คุณเสียใจได้พอสมควร
ทีเดียว คนที่แต่งงานแล้วช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่คุณจะต้องวิตกกังวลกับเรื่องของคู่ครองคนรัก อีกฝ่ายอาจเจ็บป่วย
ไปอยู่ห่างไกลบ้าน หรือผิดใจกันเพราะคุณค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูง อยู่กับตัวเอง อยู่กับเพื่อนมากกว่าการ
พูดคุยกับคนรัก

สุขภาพ สุขภาพปากและฟันจะมีปัญหา จนส่งผลถึงทำงานได้ช้าไปด้วย ระวังการติดเชื้อ ความประมาท หรือ
เกรงอกเกรงใจจะทำให้ มีโอกาสป่วยไข้ได้ง่าย แนะนำ ออกกำลังกายและด่ืมน้ำให้มาก จะส่งผลดีกับการไหลเวียน

โชคลาภ ช่วงนี้ลาภผลจากเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภ จะมีน้อย มีโอกาสแค่เสมอตัว แต่จะมีลาภจากการทำงาน ได้
รางวัลหรือถูกเสนอชื่อ ทำให้มีชื่อเสียงที่คนกล่าวชื่นชม

สีมงคล ฟ้า คราม

คำแนะนำ พกพาผ้าหรือหมวกสีขาว คราม เดินทาง มีโอกาสเจอมิตรภาพดีๆ น่าประทับใจ หมั่นเยี่ยมเยียน
และนำของเพื่อสุขภาพฝากผู้ใหญ่จะทำให้ได้รับความเมตตา

คนเกิดวันอังคาร

การงาน ใครที่รับงานมาทำที่บ้านเยอะ สมาชิกในบ้านอาจทำงานบางอย่างให้เสียหายเพราะความ ประมาท
คนทำงานประจำจะเจอคดีมีส่วนร่วมกันทุจริต อาจถูกโยงใยให้ช่ือเสียงเสีย อาจจะได้ทำงานในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน
คุณเองก็จะมีประสบการณ์จากงานนี้มากขึ้นด้วย ใครที่รอการเลื่อนตำแหน่งจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้ ระยะนี้ต้งเร่ง
ทำคะแนนเร่ืองการทำงาน จะได้ใช้ความรู้ ประสบการณ์ บอกเล่ากลวิธีและเทคนิคส่วนตัวในการทำงานให้รุ่น น้อง
หรือ ผู้สนใจได้ทำเป็นแบบอย่าง

การเงิน รายได้จะเพิ่มเล็กน้อยและสม่ำเสมอ จะได้รับเงินบางส่วนจากผู้ใหญ่ให้จัดการเรื่องส่วนตัวให้ ใครที่
ทำงาน ในการแข่งขันประมูลอาจเสียเงินค่าน้ำร้อนน้ำชาให้กับคนที่ช่วยเหลือ การค้าแบบเก็งกำไรหรือเล่นหุ้น
รายรับจะได้ไม่คุ้มเสีย อย่าเสี่ยงต่อการค้ำประกันให้ใครอาจมีปากเสียงกันและเจ็บใจทีหลัง รายได้ที่รอคอยอยู่
จะถูกเลื่อนออกไปอีก หนี้สินที่มีอยู่จะได้มีโอกาสชำระเป็นก้อนใหญ่ จะมีปัญหาเรื่องการใช้บัตรเครดิตเดบิต
หรือมีเรื่องเข้าใจผิดทำให้เสียชื่อเสียงเรื่องการเงิน
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ความรัก ช่วงนี้ความรักจะเครียดหนักเพราะคนรักเอาแต่ใจ คนรักจะเพ่งเล็งและคอยจับผิดการกระทำของคุณ
จนคุณรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเอง อย่าพยายามปิดบังหรือมีความลับต่อกัน เพราะจะทำให้เป็นต้นเหตุของการเกิด
ปัญหา คนนอกจะสร้างปัญหามาให้จนมีปากเสียงกันอยู่ตลอด คนโสดจะได้รักกับคนที่เจ้าเสน่ห์ มีความเป็นตัว
ของตัวเองสูง แม้เอาชนะใจอีกฝ่ายจนได้คบหาเป็นแฟนกัน แต่ก็จะเครียดกับความเอาแน่เอานอนไม่ได้

สุขภาพ สุขภาพภายนอกแข็งแรงดี แต่จะคิดมากคิดเยอะ หยุดความคิดไม่ค่อยได้ ระวังจิตใจอารมณ์จะส่งผล
เสียกับสุขภาพ ทำให้นอนไม่หลับ จิตใจย่ำแย่

โชคลาภ ติดต่อพูดคุยขอความรู้จากเจ้านาย ผู้ใหญ่ที่นับถือ จะได้โชคลาภเป็นช่องทางหรือคำแนะนำดี นับเป็น
โชคลาภโดยเสน่หา โชคลาภจากหุ้นหวยจะมีเข้ามาน้อย อาจต้องพึ่งลาภผลจากโชคของคนอื่น

สีมงคล เขียว สีกากี กรม

คำแนะนำ เขียนข้อคิด ธรรมมะดีๆ หรือรูปภาพให้กำลังใจหน้าโต๊ะทำงานจะทำให้มีแรงบันดาลใจทำงานได้
ประสิทธิภาพ ทำทานกับคนไร้บ้านจะทำให้เงินสะดวกคล่องตัว

คนเกิดวันพุธ

การงาน คนทำงานประจำด้านงานสอน งานวิทยากรให้ความรู้ งานจะเยอะ จะได้ฝึกฝนทีมรุ่นใหม่ที่จะสามารถ
ช่วยแบ่งเบาภาระลงได้ หน่วยงานใหญ่จะหนักอกหนักใจกับลูกน้องบริวาร มีทัศนคติไม่ตรงกัน เกิดปัญหา
เรื่องการปกครอง ที่คิดจะเรียนต่อจะมีคนมาช่วยสนับสนุนเรื่องการเงิน ระวังความประมาทของลูกน้องบริวาร
จะทำให้สินค้าหรือบริการของคุณเสียหาย การใช้วาจาที่ถูกจังหวะจะทำให้ได้เปรียบคู่แข่ง

การเงิน ช่วงนี้เงินจะเข้ามาดีขึ้น จะได้เงินจากการทำธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการศึกษาใหม่ๆ แต่อย่า
หลงเชื่อใครง่ายๆ ในเรื่องการเงินหรือขอนำเงินไปดำเนินการก่อนเดี๋ยวจะคืนให้ เพราะจะไม่ได้คืน อย่าไว้ใจ
ใครเด็ดขาด แต่ควรจะเป็นคนตรวจพิสูจน์หรือจัดการเอง โดยเฉพาะระวังเรื่องรหัสพิเศษ จะถูกนำไปใช้ในการ
ยักยอกถ่ายเทเงินจนเสียหาย ระวังคู่ค้าคู่แข่งจะเข้าไปเบียดแทรกชิงลูกค้าเก่าๆ ไปหน้าตาเฉย

ความรัก คนรักจะชักชวนให้ไปร่วมทำกิจกรรมการกุศลกับที่ทำงานของเขา หรือมีโอกาสได้พาครอบครัวไป
พักร้อนในบรรยากาศสวยงาม ส่วนบรรยากาศรักจะค่อนข้างมึนตึง จืดชืด เพราะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกัน โดยเฉพาะ
การไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่กันและกัน คนโสดจะเหงาๆไปพักใหญ่ เพราะเจอแต่คนมีปัญหาเยอะ ญาติผู้ใหญ่จะ
เจ็บป่วยและคุณต้องดูแลเหนื่อยยากพอสมควร คนแต่งงานแล้วระวังจะขัดแย้งกับคู่ครองคนรัก คนโสดหาก
ออกไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ไกลจากที่อยู่ มีโอกาสได้ลุ้นเรื่องมีคนมารักมาชอบ

สุขภาพ มีความเครียดสูง ทั้งโรคประจำตัว และเครียดเรื่องสถานะการเงินการงาน ระวังหกล้มหกลุก มีบาดแผล

โชคลาภ มีดวงโชคลาภฟลุ๊กๆ หรือมีโอกาสได้รับรางวัลสมนาคุณจากกิจกรรมบางอย่าง จับฉลากจะได้ช่ือ ได้รางวัล
ชิ้นเล็กชิ้นน้อย พอให้ดีใจ ยังไม่มีดวงจับเงินก้อนใหญ่

สีมงคล สีแดง โอลด์โรส สีเลือดนก

คำแนะนำ สวดมนต์ นั่งสมาธิ มีเวลาอยู่กับลมหายใจตัวเอง จะทำให้ลดความเครียดและทำงานได้อย่างมีสมาธิ
สบายใจ
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คนเกิดวันพฤหัสบดี

การงาน จะได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองสร้างงานให้กับคนหมู่มาก มีโอกาสได้รับงานที่ปรึกษาของ
องค์กรใหญ่มีชื่อเสียง ผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งพิมพ์ทุกระบบ จะมีการขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ หาก
ตั้งใจปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันกระแสสังคม โอกาสชนะคู่แข่งก็มีสูง ช่วงนี้ใครที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ ควรวางแผน
ให้รอบคอบทุกแง่มุมจะทุ่นเวลาได้มาก เพื่อนฝูงจะมาชักชวนให้ขยายหรือขอร่วมทำธุรกิจการค้าด้วย คนทำงาน
ประจำจะถูกชักชวนหรือซื้อตัวทำงาน

การเงิน คุณจะต้องเสียเงินก้อนในเรื่องการหาความรู้ หรือการพัฒนาตนเอง ในศาสตร์ใหม่ๆ เช่นความรู้ใน
ธุรกิจออนไลน์ การทำการตลาดรูปแบบใหม่ๆ ระวัง อย่าหลงคารมคนแปลกหน้าที่มาโน้มน้าวใจคุณให้ลงทุน
อะไรเพิ่ม แม้จะเป็นแค่เงินนิดๆ หน่อยๆ ก็ไม่สมควร เก็บเงินไว้ลงทุนกับธุรกิจที่คุณเองมีความถนัดจะดีกว่า
รายได้คล่องตัวมากขึ้น ช่วงเดือนที่สอง จะได้เจรจาต่อรองธุรกิจการค้า จะต้องพูดโน้มน้าวใจคู่ค้าแบบยกแม่น้ำ
ทั้งห้ากันเลยทีเดียวกว่าจะสำเร็จได้เงินเข้ามือมา

ความรัก คู่รักความสัมพันธ์ยังเป็นไปด้วยดี ไม่มีนอกลู่นอกทาง คุณจะได้ใช้ฝีมือและความสามารถของคุณ
ช่วยเหลือคนรัก คู่ที่ต้องการมีทายาทควรขยันทำการบ้านให้มากยิ่งขึ้นระวังการมีปัญหาปากเสียงกับคนใกล้ตัว
กระทบกระทั่ง จนทำให้อารมณ์เสียหงุดหงิดไปทั้งวัน คนโสด ม่าย ช่วงนี้ มีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่ดูใจ
กันชัดเจนมากข้ึน บางรายจะตกลงอยู่กินกันเป็นเร่ืองเป็นราว ใครท่ีเพ่ิงคบหากันอาจยังมีเร่ืองราวอดีตบางอย่าง
ปกปิดกันอยู่ บรรยากาศความรักค่อนข้างร้อนรุ่ม

สุขภาพ โรคกระเพาะกำเริบ นอนไม่หลับ วิตกกังวลแต่เร่ืองรัก จะเจออุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ สุขภาพระบบขับถ่าย
เริ่มมีปัญหา

โชคลาภ โชคลาภมีดีทีเดียว โดยเฉพาะมาจากการสนับสนุนของผู้ใหญ่ คนเก่าแก่ โชคลาภเส่ียงดวง ยังต้องคอย
ลาภผลยังมองไม่เห็น

สีมงคล ดำ น้ำเงิน ม่วง

คำแนะนำ หยิบย่ืนปันส่วนเงินทองข้าวของให้คนยากไร้ จะเสริมดวงชะตาทุกด้าน แก้เคล็ดให้เงินเข้าดีข้ึน ควรซ้ือ
กระเป๋าใส่เงินใบใหม่ เน้นสีถูกโฉลก

คนเกิดวันศุกร์

การงาน คนทำงานด้านช่างศิลป์ ศิลปิน หรือนักเขียนแนวสารดี เรื่องเล่า จะมีโอกาสได้เดินทาง ไปในแหล่ง
ความเชื่อหรือสถานที่สำคัญเก่าแก่ ทั้งในและต่างประเทศ คนทำการงานประจำจะเครียด นิ่ง หมดแรงบันดาลใจ
เจ้านายค่อนข้างเข้มงวด และ งานด้านขายตรงเกี่ยวกับพัฒนาทักษะ ความรู้ มีคนให้การสนับสนุนช ่วงเด ือนนี้
มีเรื่องต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอด งานการตลาด จะเจอเจ้านายจู้จี้จุกจิกจนคุณรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจ

การเงิน ช่วงนี้ควรอดออมในการใช้จ่ายเงินให้มาก เพราะจะหมดตัวหรือไม่มีเหลือเก็บเลย รายได้ยังเข้ามาดีอยู่
แต่จะโดนจ่ายไปกับเรื่องช่วยแบกภาระให้คนอื่นๆ อาชีพเสริมจะทำให้มีรายได้พิเศษเข้ามือมา คนทำมาหากิน
หลายช่องทางช่วงนี้ระวังเงินหมุนไม่ค่อยทัน ที่ไม่เคยทำบัญชีรับ-จ่ายเอง อาจเพิ่งรู้ว่าถูกยักยอกทรัพย์สิน
จะได้ร่วมหุ้นลงทุนธุรกิจขนาดเล็กร่วมกับเพื่อนฝูง ที่ชื่นชอบในงานแบบเดียวกัน
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ความรัก คนท่ีมีคนรักอยู่แล้วระวังอีกฝ่ายอาจพูดจาไม่ย้ังปาก ทำให้คุณเสียใจจะไม่มีความสุขนักระวังคู่ครองคุณ
จะล้มป่วยกะทันหัน คู่รักที่ทะเลาะเบาะแว้งกันมาตลอด จะมีเรื่องดีๆ ให้คุณได้หยุดทะเลาะไปสักพัก คนโสดจะ
มีคนเข้ามาแนะนำตัวเองให้คุณพิจารณา เดือนถัดไปความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักจะค่อยๆ ดีขึ้น คู่ครองคน
รักจะกลับมาเอาใจใส่ ทำการบ้านเสริมกำลังรักมากขึ้น คนโสดจะได้รื่นเริงกับเพื่อนใหม่

สุขภาพ สุขภาพไม่ดี ระวังติดเชื้อโรคจากคนใกล้ชิด กรดไหลย้อน มือเท้าชา คนเจ็บป่วยหนัก มีโอกาสผ่าตัด
คร้ังใหญ่

โชคลาภ ลาภผลเป็นอาหารหรูหรา เที่ยวในสถานที่ถูกใจ เสี่ยงดวงจะได้โชคลาภฟลุ๊กๆ ด้วยเลขมงคลของ
ตัวเอง

สีมงคล ส้ม แสด

คำแนะนำ ทำบุญกับคนอายุมากกว่า ดูแลให้กำลังใจ หรือบริจาคส่ิงของผู้สูงอายุ จะเสริมให้ ความรักความสัมพันธ์
ในครอบครัวแน่นแฟ้นอบอุ่นมากขึ้น

คนเกิดวันเสาร์

การงาน คนทำงานประจำจะมีปัญหาเรื่องความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ จะถูกเรียกไปตักเตือนหรือคาดโทษ
เพราะสะเพร่าบ่อยครั้ง งานที่ทำเกี่ยวกับบริหารบุคคลจะมีเหตุให้คุณต้องเครียด เพราะเจอสภาวะกดดันจาก
เจ้านาย คนตกงานจะหันมาทำงานส่วนตัวเล็กๆ น้อยๆ แต่จะทำให้คุณมีโครงการผุดข้ึนมาอีกเยอะ หากไปทำงาน
ต่างจังหวัดหรือต่างถ่ินแดนไกลระวังจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง คิดทำอะไรคู่แข่งจะจ้องจับผิด

การเงิน รายได้จะค่อยๆ ดีเป็นลำดับ งานประจำเงินเดือนจะมีเพิ่มหรือมีเบี้ยเลี้ยงเพิ่มขึ้นมา ยืมเงินใครไว้อาจ
ถูกปฏิเสธ เพราะที่เขารับปากจะให้เป็นแค่เรื่องลมๆ แล้งๆ รายจ่ายสำคัญในช่วงนี้จะเน้นเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์
การส่ือสารใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมยอดขาย ใครท่ีเร่ิมต้นกิจการใหม่ๆจะได้รับการสนับสนุนเร่ืองเงินทุนจากผู้ใหญ่ การค้า
ต้องมีการลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นเยอะๆจึงจะได้เงินดี ระวังหุ้นส่วนจะทำให้คุณหนักใจเรื่องการใช้จ่ายเงิน

ความรัก คู่รักจะทะเลาะกันบ่อย เข้าหน้ากันไม่ติด ทางที่ดีต่างคนต่างไปทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบ ไม่ต้องติดกัน
สักพักจะดีกว่า คนโสดจะมีคนอยากมาทำความรู้จักกับคุณผ่านผู้ใหญ่ ระวังคู่ครองจะไปมีเพศสัมพันธ์กับใครอ่ืน
ที่ไม่ใช่คุณ อาจจับได้คาหนังคาเขา หรือคนอื่นนำความลับนั้นมาเปิดเผย คนโสดไม่อยากรับรักใครช่วงนี้

สุขภาพ สุขภาพ ไม่ดีนัก จะอ่อนแอลงเล็กน้อย วิตกกังวล และเครียดอันมาจากการทำงาน โชคลาภมาจาก
ผู้ใหญ่ คนใกล้ชิด ระวังระบบขับถ่าย ริดสีดวงทวาร

โชคลาภ ได้ลาภผลเป็นการเดินทางพักผ่อน ได้ท่ีพักดีๆ อาหารรสเลิศ หรือถูกเชิญให้ไปร่วมงานท่ีช่ืนชอบ ลาภผล
จากการเสี่ยงดวงจะมีน้อย

สีมงคล เหลือง น้ำตาล ครีม

คำแนะนำ เดินทางไกลพกพาเหรียญพระท่ีนับถือติดตัว จะทำให้แคล้วคลาดอุปสรรค ปลอดภัย ปลูกต้นไม้ดอกไม้
ในสถานที่สาธารณะ จะเสริมดวงการงานและการเงิน เติบโตมั่นคง
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ผลงานที่ผ�านการคัดเลือก
รอบที่ 1-3

รอบที่ 1
เรื่องสั้น

1. กลายเป็นเด็ก สะคราญเลศ โยหาญสาร

2. เกิดอะไรขึ้นตอนเก้าโมงเช้าวันพุธ ดารัช

3. จิ๊กซอว์ อาธร เพ็ชรศรีเงิน

4. #ถูกเท ถนอม ขุนเพ็ชร์

5. แผลเป็น มิต นพเก้า

6. เรือโบราณ สุธีร์ พุ่มกุมาร

7. วันที่พระเจ้าทอดทิ้ง อินทอน

8. เหงา (Alone) รมณ กมลนาวิน

บทกวี

1. ไก่ย่างน้ำตก สราวุธ สัญญะโม

2. ขอพ่อหนูคืน องอาจ สิงห์สุวรรณโชติ

3. มดงานเหล่านั้นยังคงทำงาน กิตติ อัมพรมหา

อย่างไม่เคยหลับใหล

4. เมื่อวิญญาณแกเริ่มอ่อนแรงลงนั่นละ ฐากูร บุญสุวรรณ

5. โลกในตา นพรัตน์ เติมธนาสมบัติ

6. สิ่งต่างๆ รัฐพล เพชรบดี

7. แสงสุดท้ายกับลมหายใจ รังสิมันต์ จุลหริก

8. Sonic boom ชญรัตน์ ชญารัตน์

รอบที่ 2
เรื่องสั้น

1. ข้ามคลอง มนตรี ศรียงค์

2. ซุปเนื้อ ชาตรี เขต

3. ในแววตาของสายน้ำ ณัฐวดี คงแสน

4. ลมหายใจสุดท้ายที่กอทูเล กรุง ศรีมันต์
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5. สนามเด็กเล่น ณัฐฤทัย จันทรา

6. ห้องบนชั้นสาม ปันนารีย์

7. call me daddy, ถ้าพ่อ (ยังคง) อยู่ ณฐา คำพิบูลย์

8. piccola bar มิติ ธรนนท์

บทกวี

1. การกลับมาของฝูงปลาเทราต์ คำก้อย

2. เครื่องบิน จามรี ตันไพฑูรย์ดิถี

3. ถ้าคุณมีสิบหน้าอย่างทศกัณฐ์ พิพิพัฒน ศรีทวี

4. โป สถิตย์ภูมิ กาธิกาล

5. เมื่อนั้นเหล่ากวีจึงตื่น จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท

6. ระหว่างทางอพยพ ถนอม ขุนเพ็ชร

7. เราจะเริ่มนับหนึ่ง นรเศรษฐ ทับทิมทอง

8. Documentary : สารคดีไม่รู้จบ องอาจ สิงห์สุวรรณ

รอบที่ 3
เรื่องสั้น

1. ครั้งหนึ่งฉันเคยเข้าค่ายการวิจารณ์ ภาณุพงศ์ เชยชื่น
วรรณกรรม

2. ซิ่นสาละวัน ศิริ มะลิแย้ม
3. ปีกที่บินข้ามทศวรรษ ประชาคม ลุนาชัย
4. ผีแม่น้ำ นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง
5. ระหว่างทาง ชาคริต คำพิลานนท์
6. วาฬร่าเริง ศรีวารี
7. เหยื่อ ยศวุฒิ เอียดสังข์
8. อย่าให้คืนวันอันแสนเลวร้ายนำพา คาเลอัลติ เบย์รัมปาชา
ความเจ็บปวดทุกข์เศร้าเกินไปกว่านี้

บทกวี
1. กำเนิดใหม่ในเมืองมหัศจรรย์ จรูญพร ปรปักษ์ประลัย
2. ความกังวลสุดท้าย ธีระสันต์ พันธศิลป์
3. ฉันแอบเคี้ยวเอื้องความขมขื่น ถนอม ขุนเพ็ชร
4. บ้านในเงาเมือง กิตติ อัมพรมหา
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5. บ้านร้องเพลงให้กับฉันฟัง สายลมโบราณ
6. ประเทศที่ผู้คนไม่ออกจากบ้าน สิริวตี
7. ผาแดงแล็บ (การทดลองบั้งไฟ องอาจ สิงห์สุวรรณ
ที่ใช้ความรักเป็นเชื้อเพลิง)

8. เหนือรอยย่ำท่านแม่ทัพ : ที่นี่ไม่มี ฐากูร บุญสุวรรณ
คิงส์อาเธอร์และเหล่าอัศวินโต๊ะกลม
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คณะที่ปรกึษา และ คณะกรรมการบรหิาร
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2564-2566

คณะที่ปรึกษา

นางสุกัญญา ชลศึกษ์ นายประยอม ซองทอง นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายอดุล จันทรศักดิ์ นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
นายธนิต ธรรมสุคติ นางเพ็ญศรี เคียงศิริ นายไมตรี ลิมปิชาติ นายนิเวศน์ กันไทยราษฎร์ นางชมัยภร แสงกระจ่าง นายเจน
สงสมพันธุ์ นายบูรพา อารัมภีร นางกนกวลี กันไทยราษฎร์

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

1. นายสกุล บุณยทัต นายกสมาคม
2. นายพินิจ นิลรัตน์ อุปนายก คนที่ 1
3. นายวิภว์ บูรพาเดชะ อุปนายก คนที่ 2
4. นายคม เบ้าสวัสดิไชย กรรมการและปฏิคม
5. นายสมปอง ดวงไสว กรรมการและบรรณารักษ์
6. นายชัยจักร ทวยุทธานนท์ กรรมการและสาราณียากร
7. นางสาวมณสิการ รามจันทร์ กรรมการและประชาสัมพันธ์
8. นายศราวุธ ดีหมื่นไวย์ กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
9. นางสาวขนิษฐา วชิราพรพฤฒ กรรมการ/นายทะเบียนและผู้ช่วยเหรัญญิก
10. นางสาวจุฑามาศ ณ สงขลา กรรมการและสวัสดิการ
11. นายยุทธ โตอดิเทพย์ กรรมการ/วิชาการและผู้ช่วยสวัสดิการ
12. นางสาวเกศณี ไทยสนธิ กรรมการและวิเทศสัมพันธ์
13. นายธัญพิสิษฐ์ วาณิชยเศรษฐกุล กรรมการและวิเทศสัมพันธ์
14. นายสัจภูมิ ละออ กรรมการและวิชาการ
15. นายเอกชัย โควาวิสารัช กรรมการและวิชาการ
16. นายภาณุพงษ์ คงจันทร์ กรรมการและวิชาการ
17. นางสาวนันทพร ไวศยะสุวรรณ์ กรรมการและกิจกรรมสัมพันธ์
18. นายพรชัย แสนยะมูล กรรมการและกิจกรรมสัมพันธ์
19. นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต กรรมการและกิจกรรมสัมพันธ์
20. นางสาวจริณญา ศักดิ์ศิริ กรรมการ/กิจกรรมพิเศษและผู้ช่วยเลขานุการ

21. นางสาววาสนา ชูรัตน์ กรรมการ/กิจกรรมพิเศษและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
22. นายชัยณรงค์ ไวปิติ กรรมการและกิจกรรมพิเศษ
23. นางสาวพิราภรณ์ ขจรพันธุ์ กรรมการและเหรัญญิก
24. นายอดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์ กรรมการและเลขาธิการ
25. นางสาวรัตถภรณ์ คำกมล กรรมการ/ผู้ช่วยสาราณียากรและผู้ช่วยเลขาธิการ
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จากใจคนทำหนังสือ
กองบรรณาธิการ

ผลงานที่ส่งเข้ามาในรอบ 4 เรียกได้ว่าค่อนข้างน้อย แต่ในที่สุดคณะกรรมการก็ได้ผลงานที่มีคุณภาพทั้ง
16 ชิ้น ซึ่งยืนยันถึงความเข้มข้นของเนื้อหา การเล่าเรื่องและวิธีการนำเสนอได้เช่นเคย ทั้งยังย้ำอีกคร้ังว่าจำนวน
ผลงานท่ีน้อยลงไม่ได้ส่งผลให้กรรมการทำงานง่ายข้ึนเลย

อยากชวนให้ทุกท่านอ่านความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อภาพรวมของผลงานที่ส่งเข้าประกวดคราวนี้
และเมื่อพิจารณาแยกประเภท เรื่องสั้น และ บทกวี ย่อมเห็นการวิเคราะห์ที่เข้มข้นมากขึ้น

การประกวดเรื่องสั้น-บทกวี “บรรณาธร” มาได้เกินครึ่งทางแล้ว

เล่มนี้เราลงรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกใน 3 รอบแรกให้ได้เห็นกันด้วย

ประโยชน์เบื้องต้นก็เพื่อเตือนความจำ

ส่วนประโยชน์อย่างอื่นๆ ก็สุดแต่ท่านจะพิจารณา

ยินดีกับเจ้าของผลงานที่ผ่านการพิจารณาและขอเป็นกำลังใจให้ผู้ส่งผลงานมาร่วมกิจกรรมทุกท่าน
หวังว่ารอบต่อไปๆ นิตยสาร “บรรณาธร” จะได้ตีพิมพ์ผลงานที่ท่านพากเพียรสร้างสรรค์กลั่นกรองจากความ
สามารถเช่นเคย

แล้วพบกันเล่มต่อไปครับ
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