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ประกาศสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

เรื่อง ผลการคัดเลือกเรื่องสั้นและบทกวี “บรรณาธร” รอบที่ 6

ตามที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการประกวดเรื่องสั้นและบทกวี “บรรณาธร” โดย
เปิดรับผลงาน รอบที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2565 มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น 242 เรื่อง
ประกอบด้วย เรื่องสั้น จำนวน 122 เรื่อง และ บทกวี จำนวน 120 เรื่อง

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

เรื่องสั้น (เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อเรื่อง)

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน

1. 1986 ชาคริต คำพิลานนท์

2. ชายชรากับดอกทานตะวัน ปันนารีย์

3. ทุกอย่างมีฤดูกาล วิศิษฐ์ ปรียานนท์

4. นักเต้นระบำที่ไม่มีวันหยุดพัก มิลิน

ในห้องแห่งความทรงจำ

5. บ้านหลังสุดท้ายของยายบ้า ดินสอเทียน

6. ปัตตานีภิรมย์ จรรยา สุวรรณ์

7. ราคา นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง

8. สืบมหรศพ ชาคริต แก้วทันคำ

บทกวี (เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อเรื่อง)

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน

1. กลับมาแล้วหรือลูกรัก แมกกวี

2. กอและเรืออลังการ สกล ผดุงวงศ์

3. กิโลเมตรสุดท้าย ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

4. คุณไม่มีวันชนะสงคราม คนตกค้าง
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5. แต่งแก้กาฬสมัย (บทกูแก้กูสาออนไลน์ EP. 0.1) องอาจ สิงห์สุวรรณ

6. นิทานดวงดาวและข่าวคราวของสงคราม นิตา มาศิริ

7. ระหว่างถ้อยคำ อโลชา เวียงพงศ์

8. เสรีภาพ ดอกชบา

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

(นายสกุล บุณยทัต)

นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
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เร ื่องสั้น
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1986

ชาคริต คำพิลานนท์

วันอังคาร สี่โมงสิบห้า สนามฟุตบอลร้าง อลิสนั่งเหม่ออยู่ทางด้านหนึ่งของอัฒจันทร์ทางทิศเหนือ มนุษย์กวาง
คาริบูอย่างเธอชอบแอบเข้ามาที่นี่ กระโดดข้ามรั้วเตี้ยๆ ตรงนั้นเข้ามา มองจากบนนี้เธอเห็นดอกหญ้าในสนาม
พลิ้วไหว สวยดีเหมือนกันนะ ดอกหญ้าพวกนั้น เธอคิดและเริ่มบันทึกเสียงของตัวเองลงในเครื่องบันทึก

อลิสชอบบันทึกเสียงตัวเอง เมื่อเธอรู้สึกว่าความคิดในหัวเริ่มล้นเกินกักเก็บ เธอจะพูดมันออกมา แต่
เธอไม่ชอบการพูดพร่ำเพรื่อให้ใครฟัง เธอชอบฟังสิ่งที่ตัวเองพูดมากกว่า การได้พูดถึงสิ่งต่างๆ หรืออธิบาย
ความรู้สึกเหล่านั้น ช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้น

เธอคิดว่ามันคล้ายกับการลอกคราบของงู ถึงแม้ว่าเธอไม่ใช่งู และเธอเป็นหนึ่งในมนุษย์กวางคาริบู
ส่วนใหญ่ที่เกลียดพวกงูเข้าไส้ก็ตามที แต่การลอกคราบแบบนั้นได้คงช่วยให้พวกงูรู้สึกดี แม่ของเธอเคยบอกว่า
งูลอกคราบเพื่อให้ตัวมันเองเติบโต สลัดผิวและเซลล์เสียๆ ในตัว เธออยากลอกคราบได้เหมือนกัน แค่นึกขึ้นมา
ก็น่าสนใจแล้ว ได้ลงไปนอนบนพ้ืนหญ้าเขียวๆ ค่อยๆ เล้ือยตัวเองเข้าไปตรงมุมรกๆ สักมุมหน่ึงของสนามให้กิ่งไม้
เกาะเกี่ยวคราบนั้นไว้ เธอคิดว่าตอนลอกคราบเสร็จใหม่ๆ เนื้อตัวคงจะอุ่นๆ เหมือนตอนตื่นเช้ามารับแสง

ตอนเธอทำวงดนตรี Radio Alice1 กับคิม แม้จะผ่านมานานแล้วก็ตาม อลิสยังคิดถึงวันเวลาเหล่าน้ันอยู่
เธอนึกถึงเขาอยู่เสมอ เพราะเพลงที่เคยเล่นด้วยกันยังทิ้งร่อยรอยของท่วงทำนองไว้ในบางเช้า เธอพยายาม
หลีกเลี่ยงส่วนที่น่าเศร้า แต่ก็ทำไม่ค่อยได้ เธอรู้ดีว่าถึงวันหนึ่งส่วนที่น่าเศร้าส่วนนั้นจะกลายเป็นการรำลึกถึง
ที่งดงาม แค่ยังไม่ถึงเวลาของมัน

ถ้าวันนี้คิมยังอยู่ เขาจะอายุสามสิบห้า อลิสนึกภาพไม่ออกว่าคิมจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน มนุษย์
ม้าป่ามองโกลอย่างเขาจะยังไว้ผมเผ้าแบบนั้น ยังเชื่อมั่นในตัวเองแบบนั้น หรือเปลี่ยนไปบ้าง ส่วนไมค์สมาชิก
อีกคนในวง เธอภาวนาขอให้เขายังเป็นเหมือนเดิม สำหรับคิมคงไม่ยากนัก เพราะเขาตายจากเธอไปแล้ว
แต่ไมค์ อลิสคิดว่าไมค์คงได้เรียนรู้บางอย่างเหมือนกับเธอ การหาทางหักเหออกจากความเศร้า เม่ือเราต้องโตข้ึน
อย่าปล่อยให้มันท่วมท้นใจเรา เธอคิดแค่นั้น

มีวันหนึ่ง อลิสกำลังเอาส่วนเพิ่มเติมในหัวข้อวิจัยไปนำเสนอที่ปรึกษา เธอเดินผ่านห้องของชมรมดนตรี
อลิสได้ยินเสียงใครบางคนกำลังฝึกซ้อมกลองชุด เสียงตีในจังหวะ 6/8 ข้อมือคู่นั้นรักษา Timing ได้ดีมาก

1 วงดนตรีนอกกระแสหลัก ก่อตั้งวงในช่วงต้นปี 2009 โดยคิม มือกีตาร์และนักแต่งเพลงกับ อลิส มือกลอง ต่อมาได้ไมค์
มือเบสเข้ามาสมทบ พวกเขาออกตระเวนเล่นดนตรีกันได้ไม่กี่เดือนก็ต้องยุบวง เนื่องจากคิมเสียชีวิตกระทันหัน เพลงของ Radio
Alice เคยมีให้ฟังใน Soundclound ต่อมาถูกลบออกไป จุดเด่นของ Radio Alice คือการ Re-Arrange เพลงตัวเองใหม่
ทุกครั้งที่เล่นโชว์
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เธอตั้งใจฟังอยู่นานสองนาน แนบหูเล็กๆ เข้ากับประตูห้อง แม้ว่าเขาบนหัวจะยากต่อการแนบหู แต่เธอได้ยิน
ก่อนเขาหรือเธอในห้องนั้นจะหยุดเงียบลง อลิสได้ยินเสียงกระดาษ เหมือนมือในห้องนั้นกำลังเปลี่ยนแผ่นโน้ต
แล้วจากนั้นเสียงกลองก็ดังระรัวขึ้นมาอีกครั้งด้วยจังหวะ swing ลูกส่งในการฝึกซ้อมเร็วขึ้นและเร็วขึ้น เธอยืนฟัง
อยู่ตรงนั้น นานจนลืมไปเลยว่ามาทำอะไร

เสียงกลองในวันนั้นปลุกเธอ ต่อมาอลิสนำบางส่วนที่ได้ยินมาวางลงบนคอร์ดที่คิมเขียนทิ้งไว้ในแผ่นโน้ต
ไมค์ยังไม่รู้ว่าคิมพยายามเขียนเพลงอีกเพลง เธอเคยพยายามบอกเขา แต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้ ในเวลานั้นไม่มีใคร
อยากพูดถึงอะไรมากเท่าไหร่ อีกอย่างหนึ่ง เพลงที่คิมเขียนมีแค่คอร์ดในท่อน Verse มันยังไม่เป็นเพลงด้วยซ้ำ
เธอขอให้เพื่อนกวางคาริบูทางใต้ช่วยอัดเสียงและส่งมันกลับมาให้ทางอีเมล

เพลงของคิมเริ่มจากการ Voicing ในคอร์ด A ต่อด้วยคอร์ด F# แล้วก็ใช้ คอร์ด E ซ้ำห้อง คอร์ด
พวกนั้นต้องเล่นเปิดสายหนึ่งกับสายสอง เขาวาดรูปคอร์ดกำกับเอาไว้ โดยคอร์ด A ใช้นิ้วชี้จับที่สายสาม เฟร็ต 6,
นิ้วกลางจับที่สายห้า เฟร็ต 7, และนิ้วนางกดต่ำลงมาที่สายสี่ เฟร็ต 7, ส่วนคอร์ด F# ใช้ฟอร์มนิ้วเดียวกัน
แค่ขยับเข้ามาตรงเฟร็ต 3 ส่วนคอร์ด E คือคอร์ด E major ปกติ ซึ่งคือฟอร์มนิ้วเดียวกันทั้งหมด ต่างกันแค่
เริ่มต้นตรงเฟร็ต 1 ในแผ่นโน้ตของคิมยังมีการสร้างทางคอร์ดซ้อนทับลงมาอีกหนึ่งไลน์ โดยเปลี่ยนคอร์ดสุดท้าย
คือคอร์ด E ให้เป็นคอร์ด F และใช้การ Voicing คอร์ดแบบเดียวกันทั้งหมด

อลิสพยายามเขียนเนื้อเพลงสำหรับคอร์ดชุดนั้น แต่ก็ยังไม่น่าพอใจ เธอไม่รู้จะเขียนถึงอะไรเหมือนกัน
เพราะทำนองมันเศร้าและฟังดูหม่นหมอง เธอไม่ต้องการเขียนถึงความรู้สึกสูญเสีย เพราะถ้าทำแบบนั้น สิ่งที่เธอ
อยากลืมจะไม่มีทางทำได้สำเร็จ อลิสคิดว่าตัวเองอยากเขียนเนื้อเพลงที่พูดถึงความสับสน หรือการกลับไม่ได้—
ไปไม่ถึง เรื่องทำนองนั้น

ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา หลังจากเรียนจบแล้ว อลิสแบ่งเวลาทำวิจัยให้กับองค์กรแห่งหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย งานนั้นทำให้เธอรู้สึกเบื่อสุดๆ เธอได้ข่าวว่าไมค์เรียนต่อทางด้านฟิสิกส์ เธอคิดว่าเขาสามารถเอาดี
ทางดนตรีด้วยก็ยังได้ เขาเก่งพอๆ กับคิม เธอเคยไม่ชอบเขาในช่วงแรกๆ เธอเกลียดเสียงของเขา เธอไม่ค่อย
ชอบพวกมนุษย์สุนัขอยู่แล้ว ไมค์เป็นมนุษย์สุนัขตระกูลบอร์เดอร์ คอลลี่ จากทางเหนือ ครอบครัวของเขา
เพิ่งย้ายเข้ามาในเมือง ช่วงที่เขามาขอร่วมวง Radio Alice อลิสคิดว่าไมค์ดูเข้ากันได้ดีกับคิมมากกว่าเธอ
ตามประสาม้าป่ากับหมาน้อย ไมค์ดูวุ่นวายและเหมือนเด็ก ทั้งหมดทั้งมวลก็เพราะว่า... แค่เธอกับคิมก็พอแล้ว
สำหรับ Radio Alice ทำไมจะต้องมีมือเบสเพิ่มเข้ามาอีก

ตอนออกตระเวนเล่นเพลง 1986 ในหลากหลายสถานที่ตามผังเมืองรูปก้างปลา ซึ่งเต็มไปด้วยทุ่งหญ้า
กับทุ่งหินลาวาร้าง เธอไม่เคยฟังเสียงเบสที่เขาเล่นเลย เธอนึกอยากขอโทษ บางครั้งเธอสนใจอะไรก็ไม่รู้ เสียง
ข้างนอก ภาพทิวทัศน์ที่อยู่ไกลออกไป ถนนอันเวิ้งว้าง ข้างทางที่เต็มไปด้วยมอสปกคลุม ฟังสิ่งที่เธอได้วางไมค์
อัดเสียงซ่อนไว้

Radio Alice เล่นเพลงเดิม โดยไม่เคยเล่นมันด้วยวิธีเดิม เธอจึงพยายามเค้นหาส่วนที่จะส่งต่อให้คิม
ส่วนที่จะเดินและรับมันไปข้างหน้าด้วยกัน มีทางคอร์ดของคิมที่ทอดยาวรออยู่ เขาสลับคอร์ดบางคอร์ด บางครั้ง
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เธอแค่กังวลว่าอาจทำได้ไม่ดีพอ กังวลว่าจะหลุดออกไปมากกว่าที่เขาต้องการ ในการเล่นช่วงท้ายๆ ของเพลง
พอเธอรู้สึกเหนื่อยล้าเกินไป อลิสก็จะหยุดเสียงของสแนร์ลง เหลือแค่เท้าเหยียบกระเดื่องคุมจังหวะ ในหัวของ
เธอเวลาน้ันมีแต่เสียงกีตาร์ฟุ้งๆ ของคิม คล่ืนเสียงท่ีลอยไปลอยมาเหมือนก้อนเมฆในฤดูร้อน เช่ืองช้าและสวยงาม
เสียงจาก effect pedals ผสม Delay ผสม reverb ผสม tremolo เสียงที่เขาใช้ทำให้เธอลืม ความเป็นจริง
กลายเป็นภาพตัวเธอนั่งอยู่บนกลองชุดสีครีมชุดหนึ่ง ที่ไหนสักแห่ง แต่กลองวางอยู่ในสระว่ายน้ำร้าง นอกสระ
ออกไปเป็นทุ่งหญ้ารกร้างว่างเปล่า และมีแต่พวกมนุษย์แกะที่เอาแต่เติมน้ำเข้ามาในสระ น้ำในสระแห่งนั้น
สีฟ้าเข้มเหมือนน้ำทะเล อลิสเริ่มขยับระดับของ HiHat และจัดแฉตัวเดียวใหม่ น้ำกำลังท่วมท้นขึ้นมา เหมือน
อารมณ์ของวงตอนเล่นเพลง 1986 แต่เธอกลับเริ่มตีบตัน ไม่รู้ว่าสิ่งที่เล่นออกมาดีพอไหม แต่ไมค์ยังคงไปต่อ
ได้เสมอ หูปรกๆ ของเขาตั้งขึ้น ใบหน้าของเขาก้มและส่ายไปมา เขาเดินทันโน้ตบนคอกีตาร์ของคิมคอยอุด
ช่องว่างเล็กๆ และทำให้เพลงมีรูปร่าง

เหมือนคำสารภาพ คิมเคยพูดถึงไมค์ เสียงเบสที่เขาเล่นออกมาคือคำสารภาพรักของเขา เพราะเขาเล่น
อย่างเจียมตัว ไม่เปิดเผย แต่ทุกโน้ต Root เขาแกะรอยตามเธอไปทุกที่ เขาอยู่ข้างหลังเธอเหมือนที่เธออยู่
ข้างหลังเขา นั่นคือสิ่งที่คิมเคยพยายามอธิบายให้เธอฟัง

มนุษย์ม้าป่ามองโกลทางใต้ชอบอยู่กันเป็นกลุ่ม แต่คิมต่างจากครอบครัวของเขา เขาบอกว่าความโดดเดี่ยว
ไม่ได้มีพิษภัยอะไร การต้องสื่อสารภายในกลุ่มต่างหากที่คอยสร้างความยากลำบาก มนุษย์กวางคาริบูอย่างเธอ
เข้าใจดี อลิสรู้สึกว่าอยู่ที่นี่ดูจะวุ่นวายมากขึ้นทุกวัน เหมือนไม่มีที่ให้เธอนั่งเงียบๆ ได้เลย เพราะหากไม่ร้อน
เกินไปก็หนาวเกินไปสำหรับเธออยู่ดี ในวันหยุดหรือตอนเย็นๆ เธอจะหลบเข้ามาในสนามฟุตบอลร้าง นั่งอยู่
อย่างนั้นจนตะวันใกล้ตก

อลิสคบกับใครได้ไม่นานนัก เธอไม่แคร์ความรู้สึกของใครเหมือนเดิม เธอไม่มีเพื่อนที่เข้าใจเธอได้
เป็นอะไรที่แก้ไขไม่ได้อีกแล้ว เธอรู้ตัวดี อลิสคิดว่าตัวเองน่าเบื่อสุดๆ เหมือนกัน การเมินเฉยต่อทุกสิ่ง บางครั้ง
เธอไม่กล้าเล่นกับเด็กตัวเล็กๆ ด้วยซ้ำ เธอไม่รู้ว่ากลัวอะไรอยู่ บางครั้งเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นข้าวของ
บางอย่างที่ปนเปื้อนสารพิษ ไม่อยากให้ใครมาสัมผัส ไม่อยากให้พวกเขาเจ็บปวด เธอไม่รู้ว่าเด็กพวกนั้นโตขึ้นมา
จะกลายเป็นมนุษย์สัตว์ชนิดไหน ไม่รู้พวกเขาจะพอใจกับมันไหม

ดูเหมือนเรื่องดีเรื่องเดียวในตอนนี้ก็คือ หัวข้อวิจัยที่รับมาใกล้เสร็จลงเสียที ที่ปรึกษาขององค์กรพอใจ
แล้ว หลังจากนี้เธอจะเริ่มต้นเป็นนักเขียนอย่างที่เคยตั้งใจ อลิสคิดว่าตอนแรกหัวข้อของงานวิจัยจะสนุก แต่มัน
กลับให้ผลที่น่าเบื่อมากๆ การศึกษาเรื่องสั้นเคยเป็นอะไรที่เธอสนใจมาก่อน แต่พอต้องนำตัวอย่างมาวิเคราะห์
เยอะๆ ตัวบทของเรื่องสั้นพวกนั้นเริ่มทำให้ชีวิตประจำวันของเธอไม่เคลื่อนที่ไปไหน เธอพบว่าตัวบทจาก
หลากหลายกลุ่มพันธุ์ไม่ต่างอะไรกับกระจกเงาในห้องกระจก มันสะท้อนภาพความจริงเดียวกันที่เหมือนกัน
จนมากเกินไป หรือไม่ก็เป็นความจริงที่แข็งทื่อไปแล้ว ไม่มีเรื่องที่กล้าพูดมากไปกว่านั้น การอ่านโครงสร้างเรื่อง
แบบสำเร็จรูป สารพัดคำคมที่ไม่ใช่ความคิด ตัวละครที่แข็งเหมือนกับกระดาษแข็ง การทนอ่านมันจนไม่รู้สึก
อะไรเลยทำให้เธอยิ่งเบื่อหน่ายสิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ เธอแค่อยากอ่านเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ บ้าง เรื่องที่โยงใย
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บางอย่างไปมาอย่างง่ายๆ แต่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของภาษาหรือกลวิธีเดิมๆ รวมถึงเข้ารหัสไว้ในข้อความ
ลับๆ ที่นักเขียนไม่ได้ตั้งใจจะเล่าขึ้นมา เธออยากอ่านเจออะไรแบบนั้น อยากรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่แบบนั้น งานที่
เขียนขึ้นมาเพื่อปฏิเสธสิ่งที่เป็นอยู่ จนเลยเถิดเป็นอารมณ์ขัน เป็นความเคร่งขรึมที่คลี่คลาย หรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่
ความชินชา งานเขียนที่ใช้คำว่าเรื่องแต่งมาเป็นเกาะกำบังให้เล่าได้อย่างเปิดเผยจนหมดจด และหมดความกังวล
หากเธอเริ่มสงสัยเกี่ยวกับที่มาที่ไปของมัน

เธอยังจำสิ่งที่คิมเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องสั้นเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับแมลงตัวหนึ่งที่ตื่นขึ้นมากลายเป็นเด็ก เธอจำ
รายละเอียดไม่ได้ทั้งหมด แต่เธอคิดว่าเขาพูดถึงมันได้น่าสนใจ ถ้าเขายังไม่ตาย เธอจะขอให้เขาช่วยอ่าน
เรื่องสั้นเรื่องหนึ่งที่เธอเขียนขึ้นมา แต่ทำแบบนั้น คิมก็จะรู้ในทันทีว่าตัวละครถอดแบบมาจากเขา คิมคงไม่ยอม
ตามนิสัยมนุษย์ม้าป่าอย่างเขาแล้ว ถ้าอลิสเขียนให้เขาอ่อนแอ เขาก็จะเริ่มวิจารณ์เธอ สับเธอเละเป็นชิ้นๆ
แล้วเธอเองก็จะเริ่มเกลียดเขา นึกรำคาญหน้าเขา การเขียนหนังสือต้องเป็นความลับ อลิสคิด เพราะเธอเองคง
ไม่กล้าเขียนถึงความตาย หากเขายังอยู่ เธอคงไม่กล้าเขียนให้ใครตาย เธอคงไม่กล้าเผยความเจ็บปวดแบบนั้น
ขึ้นมาตอแยกับจิตใจ เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่นักเขียนจะฆ่าตัวละครตัวที่ยังรัก

ตอนที่คิมตาย อลิสเจอร่างของเขาพร้อมกับไมค์ คิมนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียง โคมไฟตรงหัวนอนยังเปิดอยู่
จมูกใหญ่โตของเขาเหี่ยวแห้ง หูตก แววตาค้างเติ่งในความเศร้า เหมือนไม่ใช่เพื่อนที่เคยรู้จักกันมาก่อน เธอถอย
ร่นออกมา เริ่มกรีดร้อง บนผ้าปูเตียงสีขาวมีแต่รอยเลือดและเม็ดยากระจัดกระจาย ภายในห้องที่ต้องพังประตู
เข้าไปน้ัน เธอยังเห็นกีตาร์ของเขากลายเป็นเศษซาก เห็นแผ่นกระดาษท่ีถูกขยำท้ิง แขนข้างหน่ึงของเขาโชกเลือด
เห็นทางเลือดไหลซึมลงพื้นพรม ร่างกายของเขามีแต่แผล เธอเห็นความรักเริ่มแห้งกรังอย่างช้าๆ ทั้งๆ ที่เพิ่ง
คุยกัน หัวเราะ และเขายังขอบุหรี่ในมือเธอ จับมือเธอและจูบเบาๆ บนหลังมือ ตอนเก็บเครื่องดนตรีเสร็จ ไม่มี
คำลา ไม่น่าจะใช่คำลา ไม่มีข้อความอะไร ไม่มีสิ่งใดบอกใบ้เลยสักอย่าง

อลิสนึกเกลียดเขาขึ้นมาอีก การตายของเขาในวันนั้นหลอกหลอนเธอ ทำให้เธอรู้สึกผิด ทำให้รู้สึกว่า
หลังจากน้ันเธอทำตัวได้ไม่เคยดีพอกับสถานการณ์ใดๆ และแม้ทุกอย่างจะผ่านไปแล้ว แต่เสี้ยวหนึ่งของความรู้สึก
ที่ว่าก็ยังเกาะกุม อลิสรักคิมโดยไม่รู้ตัวนานเกินไป การรักโดยไม่รู้ตัวเพราะคิดว่ามันไม่ใช่ความรักยิ่งทำให้เธอ
ถลำลึก และเธอสลัดอะไรไม่ได้อีก จนกระทั่งเห็นเขาตายจาก เธอถึงรู้ตัวว่าสายไปเสียแล้ว ทำอะไรไม่ได้อีกแล้ว
การได้บอกอะไรสักอย่างออกไป แม้จะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ มันยังดีกว่าการเก็บงำเอาไว้เงียบๆ

คิมตายไปพร้อมกับ Radio Alice เขาเอาจิตวิญญาณของวงไปด้วย เธอกับไมค์ไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใด
ของวง พอไม่มีเขา ความสุขในการเล่นดนตรีเหมือนถูกริบหายไปจากมือ ไม่มีกะจิตกะใจ เหี่ยวแห้งเกินไปที่จะ
จับไม้กลอง มันยากที่จะกลับไปเล่นดนตรีด้วยพลังงานที่มากพออย่างตอนนั้น หรือด้วยความรู้สึกที่ล้นเหลือ
ขนาดนั้น เธอเลยไม่พูดเรื่องการเล่นดนตรีอีก จนกระทั่งเสียงกลองที่ได้ยินในวันนั้นผ่านเข้ามา

ถึงตอนนี้ เธอไม่อยากรู้อีกแล้วว่าคิมตัดสินใจแบบนั้นทำไม เธอคิดว่าเริ่มเข้าใจเขาขึ้นมาบ้างแล้ว
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นกพวกนั้นขยับตัวเข้ามากินเศษขนมปังบนพื้น ค่อยๆ มีความเชื่อใจว่าไม่มีใครทำอะไรพวกมัน แล้วก็เพิ่ม
จำนวนขึ้นมาเรื่อยๆ ตัวที่อิ่มแล้วบินไปอีกฝั่งของอัฒจันทร์ ตัวที่เข้ามาใหม่ขยับตัวมองเธอ มองชิ้นขนมปัง
กระโดดสั้นๆ ไปรอบๆ ค่อยๆ จิกกินชิ้นขนมปังเหล่านั้น มีกี่ตัวแล้วนะตอนนี้ อลิสเริ่มนับ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า
หก เจ็ด แปด...

เธอขาดการติดต่อกับไมค์ไปเลย เงียบหายกันไป ข้อความสุดท้ายในตอนนั้นคือการบอกลา แต่เธอคิด
ว่าต้องได้เจอกันอีก ลึกๆ แล้วเธอนึกถึงไมค์อยู่บ่อยๆ ตอนนั้นเธอแค่ต้องการรอให้เขาเข้าใจอะไรมากขึ้น

อลิสนึกถึงตอนที่ไมค์บอกรักเธอในบาร์ หลังจากคิมตาย เธอรู้ว่าเขาเป็นห่วงเธอ เพราะคำบอกรัก
ของเขาสั่นเครือ เหมือนเวลาเราบอกรักคนที่กำลังป่วยหนักและนอนรอความตาย เธออาจคิดผิดก็ได้ แต่เธอ
ทำได้แค่พูดตอบเขาสั้นๆ ว่า ฉันรู้

ไมค์เงียบไป เขาไม่พูดอะไรออกมาอีก บางทีถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นได้ เธออาจพูดอะไรได้มากกว่านั้น
มากกว่าแค่ ฉันรู้ อย่างน้อยเธอก็เป็นห่วงเขาเหมือนกัน แต่ความรู้สึกในใจคงไม่มีทางมากไปกว่าเดิม
เธอคิดเสมอว่าน่าจะติดต่อกับไมค์ให้ได้อีกครั้ง เธอยังนึกถึงการพูดคุย ช่วงเวลาที่เคยออกไปเที่ยวเตร่หลังซ้อม
ดนตรี ในเมืองเล็กๆ หลายเมืองที่เราขับผ่าน รถตู้ที่บรรจุเครื่องดนตรีกับเราสามคน คลื่นที่พัดพาพวกเขามา
เกยหาด หัวเราะและนอนกางแขนให้ท้องฟ้าเหนือเรา ทรายสีดำที่คิมทาตัว เธอนั่งกอดเข่าหัวเราะออกมาจาก
ความสุข ไมค์เล่นล้อเลียนการเดินของพวกมนุษย์ม้า คิมไล่จับตัวของเขา เรามีความสุขกับช่วงเวลานั้นจริงๆ
อลิสคิดทบทวน น้ำตาไหลเอ่อ เธอแค่อยากจะเล่าเรื่องคอร์ดของคิมกับจังหวะกลองที่เธอมีอยู่ในหัว บางทีไมค์
อาจให้ความเห็นอะไรมา เธอแค่พยายามจะทำอะไรกับมันสักอย่าง ทำให้มันเป็นเพลง ทำให้มันเป็นเสียง
แม้ว่าไมค์จะผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปหมดแล้ว และมองว่าเธอจะทำมันไปทำไมอีก ไม่มีความหมายหรอก
รู้ใช่ไหม

เธอกดหยุดเครื่องบันทึกเสียงในมือ เช็ดคราบน้ำตา ช่างมันเถอะ อลิสคิด เธอก็แค่นึกถึงพวกเขา และ
เรื่องทั้งหมดมันก็แค่นั้นเอง
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ชายชรากับดอกทานตะวัน

ปันนารีย์

เวลายามเย็น ตะวันสีส้มสุกหย่อนตัวลงสู่ทิวเขา หมู่บ้านที่ตีนภู มีคนชราอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจำนวน
มาก มาก พอๆ กับจำนวนดอกทานตะวันในท้องทุ่ง

ชายชราคนหนึ่งอยู่ในกระท่อมไม้ไผ่ห่างจากหมู่บ้าน เขาตั้งใจว่าอยากจะวาดรูปดอกทานตะวันสีเดียว
กันกับดวงอาทิตย์ ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่กระท่อมปลายนา เขาเห็นแค่ดวงตะวันสีส้มเหนื่อยอ่อนกับพระจันทร์แดง
อมทุกข์ แดดรอนรอนของฤดูร้อนอ้อยอิ่ง เขาอยากให้ชีวิตที่เหลือหันหน้าเข้าหาแสงเหมือนดอกทานตะวัน
นั่นแหละ ไม่มีใครอยากมีเวลา ที่เรียกว่า ตะวันใกล้ตกดินนักหรอก

เวลาเย็นย่ำ ได้เวลาพักผ่อนจากการงานในไร่ เขาจึงหัดตวัดปลายพู่กันบนกระดาษสีขาว… เออ...
ไม่น่าจะใช่ ดอกไม้สักดอก น่าจะเป็น “หมูบินได้” เสียมากกว่า มันกระโจนออก มาทางหน้าต่างกระท่อมของ
เขา เขาปักหลักอยู่ในกระท่อมนี้นานกว่าสองปีแล้ว เรียกกระท่อมนี้ว่ากระท่อมบั้นปลายได้เลยทีเดียว ลูกๆ
ของเขาสร้างบ้านใหญ่โต ในหมู่บ้าน

มีคนพูดเรื่องชีวิตบั้นปลายเราต้องอยู่ปลายนา ปลายท้องทุ่ง ที่มีแม่น้ำ ท้องฟ้าและอากาศบริสุทธิ์
มีอาหารอินทรีย์หล่อเล้ียงร่างกาย เร่ืองเหล่าน้ี ถูกเพียงคร่ึงเดียวเท่าน้ัน เพราะท่ีเหลือ มันคือเราสามารถเลือกอยู่
กับส่ิงท่ีเราปรารถนาได้ ราวกับว่าสามารถร้อยไออุ่นด้วยไหมด้ินเงินด้ินทอง อะร้าอร่ามอยู่บนทุ่งดอกทานตะวัน
ส่วนตัว

สิ่งที่ผ่านเลย ล้วนคือวัยหนุ่มฉกรรจ์ หาเงินได้เหมือนน้ำไหล ไต่บันไดชีวิตสูงขึ้นไป สูงขึ้นไป แต่งงาน
กับผีเสื้อปีกสวย แล้วแต้มตัวเองเป็นอัศวินขี่ม้าขาวไปทั้งชีวิต

ผ่านไปหลายสิบปี เขากลายเป็นม้าแก่ที่ยังต้องวิ่งต่อไป เพื่อนๆ ในหมู่บ้านนั้นต่างมีอายุยืนยาว
จำนวนคนชรามากหลายร้อยคนเม่ือเทียบกับจำนวนคนหนุ่มสาว 20 คน มีเด็กเกิดใหม่ในปีน้ีเพียงสองคน พวกเขา
ต่างมีเงินสวัสดิการเพียงเล็กน้อยในการดำรงชีพ และพวกเขาควรรู้สึกพึงพอใจเช่นน้ัน แต่ไม่เป็นเช่นน้ัน เรื่องราว
เหล่านี้เล่าผ่านฝ่ายปกครองส่วนตัวเราหาได้ใช่ศูนย์กลางจักรวาล เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวเอง ช่างเป็นเรื่องที่
น่ากังวลใจยิ่งนัก ยิ่งนานวัน ตัวเราไม่ได้รู้จักตัวเองอีกต่อไป ต่างถูกสีเหลืองของดอกทานตะวันผลักใบหน้าไปสู่
แสงแดด ชายชรามักพูดว่าตัวเองน้ันไม่ได้ย่ิงใหญ่ไปกว่ามดตัวหน่ึง ไม่ได้สวยงามอย่างทานตะวันทุกดอก เรื่องราว
ของมนุษย์ธรรมดามากเกินไปน้ี มักเป็นเร่ืองเข้าใจผิด ท่ีไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าใด ในการเรียนรู้ตนเอง นานจน
ไม่เหลือเวลามากพออีกต่อไป
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นอกเหนือจากสุนทรียศาสตร์ความงามยังมีเรื่องเศรษฐศาสตร์การเอาชีวิตรอด ในหมู่บ้านปลูกดอก
ทานตะวัน สำหรับทำน้ำมันดอกทานตะวันที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ดอกทานตะวันถึงคราวรอเก็บเมล็ด
ดอกทานตะวันเหลืองสดใสก็เหี่ยวลง สลดเป็นน้ำตาล ดำดารดาษไปทั้งหุบเขา

หมู่บ้านสีเหลืองอร่ามก็กลายเป็นหมู่บ้านที่คอพับคออ่อน สีน้ำตาลแผ่ขยายครอบคลุมพื้นที่ทั้งหุบเขา
พวกเขารอคอยด้วยอีกไม่นานน้ำมันดอกทานตะวันจะนำทรัพย์สมบัติมหาศาลมาสู่ คนในหมู่บ้านเหล่านั้นเพียง
นั่งลงนับจำนวนต้นดอกทานตะวันที่มีอยู่มากมายเต็มไปหมด

แต่สำหรับ เขา

เขาชอบนั่งวาดรูปดอกทานตะวันที่กี่ครั้งช่างไม่เหมือนดอกสีเหลืองบานๆ เอาเสียเลย เกสรเหมือน
ดวงตาที่มองโลกอันว่างเปล่า ไม่มีอะไรในความวับวาว มีเพียงแก้วตานิ่งงันมองไปเบื้องหน้า กลีบดอกสีเหลือง
เหมือนสีเหลืองของดวงจันทร์ เหมือนสีเหลืองของลูกไก่เกิดใหม่ สีเหลืองที่อยู่ในชุดกระโปรงของหญิงสาว
ทั้งหมดกลิ้งตัวอยู่บนเนินที่กลืนเป็นสีเดียวกันไปทั้งภูเขา ช่างหาความแตกต่างไม่ได้เอาเสียเลย

กาลครั้งหนึ่ง

และเป็นกาลคร้ังเดียวท่ีชายชรามีเพ่ือนมาอยู่ใกล้ๆ เขาช่ือพูแซ เป็นเด็กหนุ่มบนดอยหลงทางมา เขามัก
แวะมาช่วยตัดต้นไม้บ้าง ขึ้นแปลงผักบ้าง บางครั้งเขาก็ยังมาช่วยเก็บลูกกระทกรกที่ห้อยโตงเตง แกว่งเป็นชิงช้า

“ตาบุญ ดูนี่สิ ดอกทานตะวัน”

พูแซพูดด้วยเสียงตื่นเต้น พูแซนั้นร่างกายบึกบึน ไม่สูงมาก ผิวสีเข้มจากการกรำแดดและใช้แรงจนมี
กล้ามเน้ือขาแขนเป็นมัดๆ เขาเห็นดอกทานตะวันข้ึนอยู่ข้างกระท่อม ท้ังท่ีอยู่ห่างจากทุ่งดอกทานตะวันของคนอื่น
มากโข ปริศนาข้อที่ว่าทุกคนในหมู่บ้านปลูกดอกทานตะวัน เราต่างรู้จักดอกทานตะวันดีอยู่แล้ว ความเชื่อที่ว่า
เราปลูกทานตะวันเพื่อจะมีชีวิตหันเข้าหาแสงสว่างเสมอ

แล้วไยจะตื่นเต้นทำไมกับดอกทานตะวันเพียงต้นเดียว

“สงสัย เจ้านกตัวนั้นมาปลูกให้”

“โธ่ นกกระจอกพวกนั้นแอบมากินเมล็ดดอกทานตะวันที่ตากไว้ แถมขโมยไปแบ่งให้นกตัวอื่น”

“ดีจริง”

พูแซรำพึงคนเดียว แล้วจึงร้องเพลง โอ้ ...เจ้าดอกทานตะวัน หันซ้ายหันขวาบานสะพรั่งบนเขา บาน
สะพรั่งในดวงตา และดวงใจของฉัน

มันเป็นเพลงของเขา เพลงที่เขาชอบร้องทุกครั้งที่ออกแรงในทุ่งกว้าง กระท่อมปลายนาของชายชรา
มีดอกทานตะวันต้นที่หนึ่งถูกจัดวาง อย่าได้เชื่อนักว่ามันจะสามารถก่อกำเนิดดอกทานตะวันต้นที่สอง และ
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ต้นต่อๆ ไป นี่เป็นความคาดหวังที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง ตราบเท่าที่ยังไม่มีนกตัวไหนบินหอบเอาเมล็ดพันธุ์ดอก
ทานตะวันจำนวนมากมาที่นี่

พูแซ ...เขามักบ่นว่า ตาบุญทำตัวไม่เหมือนคนอื่นในหมู่บ้าน ทำให้ต้องมาปลูกกระท่อมบั้นปลาย
อยู่แบบนี้ แม้แต่ดอกทานตะวันยังออกดอกเดียวดาย

พูแซ มักเป็นคนขี้บ่น ทั้งที่คนบ่นน่าจะเป็นคนชรา ตาบุญกลับมีท่วงท่าเงียบงัน สงบ และสุขุม
น้ำเสียงเนิบช้าของเขาช่างทรงพลัง เขาพูดกับพูแซว่า

“คนเรานั้น ต้องพึ่งพิงตนเองให้ได้ ความปรารถนาของฉันเหลือแค่ หัดวาดรูปดอกทานตะวันให้
เหมือนจริงมากที่สุด เรื่องอื่นใดนั้น หาใช่ความปรารถนาอีกต่อไป”

พูแซ ไม่เข้าใจหรอก ตาแก่ที่ต้องอยู่เพียงลำพังคนเดียวในกระท่อมปลายนา ต้องเป็นคนแก่ขี้เหงา
ต่อให้มีดอกทานตะวันจำนวนมากในท้องทุ่ง แถมยังงอกขึ้นมายั่วเย้าอยู่ที่ข้างกระท่อมอีกต่างหาก ถ้าตาบุญ
ไม่ได้มีสายตาไว้เฝ้ามองดอกไม้จริง แล้ววาดออกมา ย่อมไม่มีทางเหมือนอย่างอื่น นอกจากดอกทานตะวัน

พูแซเล่าว่า เขามีหน้าที่ดูแลแม่ที่ชราแล้ว จึงไม่สามารถมาอยู่ที่กระท่อมปลายนากับตาบุญได้ทุกวัน

“มีเพื่อนจำนวนมากในหมู่บ้าน ทำไมไม่ไปอยู่ที่นั่น”

พูแซตัดพ้อระคนกับความสงสัย

“ความจริงของบางคนไม่ใช่ความจริงของอีกคน”

ชายชราอยากบอกเด็กหนุ่มเหมือนกัน ว่า มีเพียงพูแซเท่านั้นที่มีร่างกายแข็งแรงบึกบึนและชอบอยู่ใน
ท้องทุ่งของดอกทานตะวัน เด็กๆ ในหมู่บ้านของเขาสองคน ซึ่งก็คือหลานของเขานั้น ไม่ชอบแสงแดด พวกเขา
ไม่เคยออกจากห้องที่เปิดแอร์ตลอดเวลา พวกเขามีศีรษะที่โต และร่างกายท่อนล่างลีบเล็ก เดินเหินไม่สะดวก
ส่วนบรรดาหนุ่มสาวนั้น ต่างอยู่ในโรงงานผลิตน้ำมันดอกทานตะวัน พวกเขาอาศัยอยู่กับเครื่องจักรที่เป็น
หุ่นยนต์ พวกเขาบังคับหุ่นยนต์ให้ทำงานแทน และพวกเขาก็พูดจากันน้อยลงทุกวันจนนึกว่าพวกเขากลายเป็น
หุ่นยนต์เสียเอง

ส่วนคนชราอ่ืนๆ ในหมู่บ้านเป็นคนท่ีถูกท้ิงไว้ข้างหลัง อย่างแน่ชัด ด้วยยังชอบเป็นผู้ปลูกดอกทานตะวัน
ด้วยการหว่านเมล็ดซบลงดิน คอยเก็บเมล็ดดอกทานตะวันในท้องทุ่งที่บานสะพรั่งด้วยผิวหนังเหี่ยวๆ และ
กระดูกข้อมือที่ผิดรูป

แล้วชายชราคนหนึ่งก็หันไปตวัดแปรงสีเพื่อจะวาดดอกทานตะวันโดยไม่ได้มองดอกไม้จริงๆ นอกจาก
ดอกไม้ในจินตนาการเพริดแพร้วของเขาต่อไป

ดูอีกที ภาพวาดของตาบุญเหมือนภาพฝูงนกกำลังบิน เสียมากกว่าจะเป็นดอกทานตะวัน แล้วชายชรา
ก็เปล่งเสียงหัวเราะดังลั่น
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“ดอกไม้ของความฝัน ควรเป็นดอกไม้ที่สวยงามที่สุด”

หากเมื่อตื่นขึ้นมา ผีเสื้อในความฝันพลันหายไป นั่นก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่ต้องตื่นเต้นต่อการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ อีกต่อไป

คร้ันเวลาน้ันมาถึง ช่วงเวลาท่ีลมหอบความหนาวเย็นมาจากจีนตอนใต้ปะทะลมร้อนเดือนเมษา ตีกระหน่ำ
กันซ้ำๆ หน่วงก้อนเมฆและสายฝนหล่นลงเป็นลูกเห็บ ลูกเห็บนะ ไม่ใช่ก้อนน้ำแข็งไสที่จะเอาสีแดงมาละเลง
ลงไปให้กลายเป็นหวานเย็นหอมช่ืนใจ ลูกเห็บทะลุทะลวงดอกทานตะวันฉีกเป็นร้ิวๆ ต้นไม้พากันล้มตัวนอนราบ
ราวกับไร้เรี่ยวแรง อ่อนปวกเปียก นอนพังพาบอยู่อย่างนั้น ยัง หรอก ยัง ยังมีแปลงผักต้องเก็บอีกไม่กี่วันนี้แล้ว
พลอยแตกเป็นรูพรุน ตะปุ่มตะป่ำราวกับว่าไม่เคยมีอะไรที่อ่อนโยนห่อหุ้มพวกเขาเอาไว้ กระทั่ง อรุณรุ่งที่ถักทอ
ความสว่างมาถึง

พูแซ ลงดอยมาเล่าให้ตาบุญฟังว่า กะหล่ำบนดอยป่นปี้ไปด้วยแรงปะทะของลูกเห็บ แม่ของเขาร้องไห้
เสียใจหนักมาก

น้ำตาของผู้คนท่วมทั้งหมู่บ้านกะหล่ำดอยยาวไปจนถึงทุ่งดอกทานตะวัน น้ำมันหรือน้ำตาจากท้องทุ่ง
หลอมละลายอยู่ในที่เดียวกัน

แท้จริง สิ่งที่เหนือกว่าความคาดหวังของมนุษย์ก็คือสิ่งที่จักรวาลครอบครองเอาไว้ทั้งหมด

“ค่อยปลูกใหม่ก็ได้”

มิใช่คำปลอบประโลมใจ แต่เป็นข้อจำนนอย่างร้ายกาจ

โดยไร้หนทางเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้แต่จำยอม ปลูกมันขึ้นใหม่ เพื่อจะหันหน้าเข้าหาดวงตะวันดวงเดิม
ต่อไป เป็นเช่นนั้น เป็นเช่นนั้น ดวงตะวันอ่อนล้าแรงแค่ไหน หมู่บ้านดอกทานตะวันที่มีแต่คนชราก็ยัง
ต้องปลูกดอกทานตะวันต่อไป

กาลคร้ังน้ัน พูแซจึงกลับข้ึนไปทำไร่กะหล่ำบนดอยของเขาใหม่ ด้วยความหวังเล็กน้อย แต่ทว่ายังเจิดจ้า
เร่ืองราวต่อๆ ไปเหล่าน้ี ราวกับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ยังคงอาบลงมายังโลกด้วยความอ่อนโยน ซึมผ่านเปลือกตา
และยากจะปฎิเสธลมหายใจในการด้ินรนต่อสู้ของชนช้ันกสิกรรมราวกับท้ังหมดน้ีเป็นอยู่เช่นน้ัน อย่างท่ีมันเคยเป็น

ชายชรานอนเอามือก่ายหน้าผาก เมืองที่มีแต่ท้องทุ่งดำดารดาษของกลางคืน ชายชราสะดุ้งโผลง
กระโจนจากที่นอน ทำราวกับกล้ามเนื้อขามัดนั้นเป็นของคนหนุ่ม เขาลงมือวาดดอกทานตะวัน สีเหลืองบนพื้น
สีดำดูบ้าง เป็นครั้งแรกที่ดอกทานตะวันของเขาเปล่งประกายสีเหลือง มองแล้วคล้ายดอกทานตะวันของจริง
เขาตั้งชื่อภาพนี้ว่า “ยามต้องจำนน”



ºÃÃ³Ò¸Ã ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 | กรกฎาคม - สิงหาคม 2565| 16

ทุกอย่างมีฤดูกาล

วิศิษฐ์ ปรียานนท์

1.

หลังอาบน้ำแต่งตัวก่อนไปโรงเรียนเช้านั้น ตาขันและเพื่อนหามร่างห่อผ้าขาวลงจากขนำหลังบ้านที่สร้างแยก
ไว้สำหรับรักษาตัวน้าศักดิ์น้องชายแม่ซึ่งป่วยติดที่นอนมานานปี ผมยืนมองกระพุ่มมือซีดเผือดถูกมัดด้วยสายสิ
ญจน์ปรากฏช่อดอกไม้สดใหม่ ยายเลือกชุดเสื้อผ้าที่น้าศักดิ์รักชอบสวมให้ ผมได้กลิ่นกรุ่นของความสะอาด
บางอย่างชัดเจน กล่องไม้สี่เหลี่ยมขนาดเท่าผู้ใหญ่ ใบหน้าแม่ดูหม่นๆ ดวงตาเรียบนิ่ง ปั่นจักรยานไปส่งผมที่
โรงเรียน ห่างจากบ้านไปทางทิศตะวันตกประมาณห้าร้อยเมตร ระหว่างทางถ้าจำไม่ผิดแม่น่าจะพูดว่าน้าศักดิ์
ไปแล้ว แต่ผมไม่รู้ว่าไปไหน คิดถึงแค่อีกสิบนาทีจะได้เจอเพื่อนๆ เอื้อมมือไปคว้าใบไม้ริมทาง แม่เหลือบหันมา
เห็น แต่ไม่ได้ดุว่าอะไรเหมือนครั้งก่อนๆ

สองข้างทางเป็นทุ่งนาเขียวเจิ่งน้ำ ทุกอย่างมีฤดูกาลของมัน แม่บอก ทิวทัศน์หมาดฝนแซมระดะด้วย
ต้นตาลโตนด ผ่านสถานีอนามัย ถัดไปเป็นบ้านเรือนเรียงราย ก่อนถึงสี่แยกชุมพลผมยกมือไหว้ต้นยางไม้เท้า
แม่เคยเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อทวดเคยแวะพักและพิงไม้เท้าไว้ตรงโคนยางใหญ่ต้นนี้ตอนท่านปราบโจรทะเล
ตอนนี้กลวงผุเพราะต้นโพโอบรอบกลืนกิน แต่ทุกคนยังเรียกว่ายางไม้เท้า พันผ้าหลากสีสดใส เกลื่อนธูปเทียน
บูชาขอเลขเด็ด ความหวังเดือนละครั้งสองครั้งของชาวบ้าน ข้ามสี่แยกตรงไปทางวัดพะโคะราวร้อยเมตร
เลี้ยวขวาเข้าโรงเรียนผ่านซุ้มประตูวัดชุมพล บรรยากาศร่มรื่น สะอาดตา ซ้ายมือเป็นโบสถ์ อาคาร ขวามือเป็น
ร่มไม้และลานกว้าง ม้าหินอ่อน เสาเหล็กร้านเปรตทั้งสี่ดูร้างเหงา แม่ปั่นไปตามทางคอนกรีตเชื่อมถึงโรงเรียน
ไม่มีรั้วกั้นแบ่งชัดว่าตรงไหนเขตวัดตรงไหนเขตโรงเรียน ก่อนถึงซ้ายมือจะเป็นทางแยก ผมหันไปมองแล้วยิ้ม
กับปล่องสูงอยู่ไกลๆ แม่พูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมกว่าทุกครั้ง ทุกคนหนีไม่พ้นเมรุ

ไม่มีรั้วกั้นแต่แบ่งชัดเขตความตาย

วรผุดนั่งโต๊ะติดกับผมตั้งแต่ป.หนึ่ง ผิวดำ ฟันขาว ดวงตาแข็ง ตัวไม่ใหญ่แต่แข็งแรงมาก ไม่มีใครเคย
ล้มเขาได้หากมีเรื่องชกต่อย เขาซ้ำชั้น อ่านไม่แตกเขียนไม่ได้ และเลื่อนชั้นขึ้นป.สองพร้อมผม ผมมักให้เขา
ลอกเสมอเวลาครูให้เขียนตามคำบอก แต่เขามักปฏิเสธและไม่ทำการบ้านส่ง บ้านเขาอยู่ชายทะเลชุมชนมุสลิม
ห่างจากบ้านผมไปทางทิศตะวันออกราวห้าร้อยเมตร ป๊ะเขามีเรือเล็กๆ ลำหนึ่ง มะเขาเป็นคนใจดี เขาชอบขึ้น
เสียงใส่มะ แต่พอกับผมเขาสุภาพ หิ้วกั้งปลาปูมาฝากแม่ผมเสมอๆ โดยเฉพาะฤดูปลาหลังเขียว

นอกห้องเรียนเขาเป็นครูผม
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เรือเข้าเมื่อหัวรุ่ง เขาปลดปลา เลือก แยก ก่อนมาโรงเรียน เรือออกไปแต่เมื่อเย็นวานตอนเราเล่น
ฟุตบอลในสนามกีฬาหมู่บ้านหลังเลิกเรียน ทะเลเวิ้งว้าง กว้างและไกล แม่ย่านาง เสียงเรือทำหูอื้อ ปลาตัวใหญ่
แสงดวงไฟแต้มค่ำคืนมืดลึก ไม่ใส่เสื้อ แดดเผาผิวตัวไหม้ดำ เขาไม่ชอบโดนแดดและไม่ชอบให้ใครล้อว่าไอ้ดำ

ก่อนพักเท่ียงน้าฉูดภารโรงก่อไฟหุงข้าวด้วยกระทะใบบัว ภาพชายวัยกลางคนอ้วนคล้ำคนกระทะใบใหญ่
ยักษ์ด้วยไม้พายอันเดิมคุ้นชินสำหรับพวกเรา เรามักรอวาระช่วยงานแกเสมอ อย่างไปต้อนแพะ ขุดดิน ถอนหญ้า
ตีนกา ตีเส้นลู่วิ่งฤดูแข่งกีฬาสี ฯลฯ งานที่ไม่ต้องใช้สติปัญญาต่างๆ ง่ายๆ เด็กโง่ๆ แบบพวกผมก็ทำได้ และจะมี
ข้าวดังหนึ่งกะละมังเล็กเป็นรางวัลเสมอ เหยาะน้ำปลาตราหน่อไม้ ผม วรผุดและเพื่อนจะทำเหมือนกับว่ากินกัน
อย่างเอร็ดอร่อย รู้สึกเท่ตอนเคี้ยวและกลืน แม้ว่ารสชาติจะไม่ได้เรื่อง ไม่รู้กินไปได้ยังไงก็ตาม แต่เมื่อการช่วย
งานน้าฉูดทำให้ไม่ต้องเข้าเรียน แค่นี้ก็เพียงพอกับการเหน็ดเหนื่อยแล้ว

พักเที่ยงถ้าไม่ได้หนีโรงเรียนไปร้านน้าลี พวกเราไม่เคยมีใครกินข้าวโรงอาหารหมดจาน รสชาติไม่เคย
เฉียดใกล้คำว่าอร่อย หามุมนั่งล้อมวงกินที่ประจำใต้ร่มข่อย เทข้าวทิ้งกองไว้ให้ฝูงหมาเสมอ วรผุดถูกนับเป็น
เด็กขาดสารอาหารได้คูปองอาหารเที่ยง แต่ไม่เคยใช้ ถ้าขายต่อเพื่อนคนอื่นไม่ได้ ก็แจก

เรามักอยู่กันที่ลานวัด แบ่งทีมเล่นตำรวจจับโจร ฝ่ายโจรวิ่งหนี ฝ่ายตำรวจไล่จับ ทำให้รู้ทุกตรอกซอก
มุมในวัด ไม่ว่ากุฏิ ห้องน้ำ โรงธรรม โบสถ์ เราต่างเคยไปหลบซ่อนหรือตามจับกันมาแล้วทั้งนั้น ช่วงระยะหนึ่ง
หลังกินข้าวเสร็จเราใช้เวลาพักเที่ยงเล่นตำรวจจับโจร แต่พอขึ้น ป.ห้า ป.หก เราเริ่มเล่นฟุตบอลกินเงินแทน
ทุกอย่างมีฤดูของมัน ผมนึกถึงคำของแม่เมื่อเช้าวันนั้น

หลังได้ยินเสียงระฆังหมดเวลาพักเที่ยงทุกคนรีบกลับขึ้นอาคาร มีระเบียบต้องนั่งสมาธิสิบห้านาทีก่อน
เข้าห้อง มีแต่การพูดคุยเจ๊าะแจ๊ะเจี๊ยวจ๊าวและเสียงครูเวรดุปราม ไม่น่ามีใครเข้าใจความหมายการนั่งสมาธิทุก
บ่าย อย่างน้อยก็ทุกคนในแก๊งผม เพียงแค่ทำไปตามครูว่า เสร็จสรรพพวกเรารู้วันนี้มีพิธีเผาศพ หนีเรียนตามกัน
ไปหมดทั้งแก๊งด้วยเส้นทางเดิม ผ่านคอกแพะที่พวกเราเคยช่วยน้าฉูดนั่งรถกระบะไปแบกไม้เสม็ดจากป่าเสม็ด
มาทำคอก ‘โครงการเลี้ยงแพะ’ และต้องไล่ต้อนมันอยู่บ่อยๆ ผ่านสวนเกษตรผสมที่ปลูกแค่กล้วย เนื้อที่ราว
สามส่ีไร่ กว้างขวางสำหรับเด็กประถม กอกล้วยคือเป้าหมาย มักหาหักก่ิงไม้ ตัดใบตองมุงทำเพิงเล็กๆ นั่งนอนเล่น
บ้างลักตัดเครือกล้วยมาซุกบ่มไว้แล้วแพะก็มากินตอนมันสุกก่อนทุกคร้ัง เราลัดเลาะไปตามเส้นทางอย่างชำนาญ
ระหว่างทางเจอเพื่อนกลุ่มอื่นๆ ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง จุดหมายเดียวกัน มันมีทางลับเฉพาะที่พวกเราสร้างไว้ สุกง
หัวโจกสั่งตาต้ายกรั้วสายหนามขึ้นเกี่ยวลวดหนามเส้นบนให้ช่องกว้างออก ทุกคนลอดผ่านได้สบาย แต่เสื้อ
นักเรียนตาต้าแหกขาดพอเลือดซึม รอยขีดข่วนยังอยู่บนแผ่นหลังจนทุกวัน

ผ่านบึงบัวและป่าช้า ความกลัวไม่เคยเฉียดเข้ามาใกล้พวกเรา มีแต่ความตื่นเต้นสนุกสนาน เราผ่านป่า
รกครึ้มวังเวงไปอย่างร่าเริง บริเวณเมรุมีแต่คนใส่ชุดดำขาว พวกเราต่างเฝ้ารอในชุดนักเรียนมอซอมอมแมม
หลังพระสวดเสร็จ เสียงปืนสนั่น ควันดำพวยพุ่ง เราทุกคนเตรียมพร้อม วรผุดดึงเอวกางเกงขึ้นให้กระชับ
เขาไม่เคยใส่เข็มขัดนักเรียน เพียงพับเอวลงมาหนึ่งหรือสองทบ เมื่อเหรียญห่อกระดาษแก้วหลากสีระยิบระยับ
หว่านโปรย วิ่งเข้าหา พุ่งเข้าใส่ กอบเก็บ ยื้อแย่งยิ่งกว่าคะแนนและเกรดในคาบเรียน ผมเจอรุ่นพี่ ป.หก คนหนึ่ง
ใส่ชุดบ้านแต่ไม่ได้กอบเก็บแบบเอาเป็นเอาตาย ดูท่าทางเซื่องซึมเชื่องช้า เก็บได้น้อยและไม่รู้สึกสนุก ผมรู้ว่าคน
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ที่พ่อแม่หรือญาติพี่น้องตาย วันเผาจะขาดเรียนได้โดยไม่ต้องลาครู ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนมาชิงเงินโปรยทาน
หลังจากนั้นอีกเจ็ดวันผมก็ได้สิทธิพิเศษนั้น

หลบกลับเข้ามาทางป่าช้า แต่ละคนล้วงกระเป๋ากางเกง แกะห่อกระดาษแก้วออกนับจำนวน ส่วนใหญ่
มีแต่เหรียญบาท เพียงพอสำหรับซื้อบุหรี่และเข้าร้านเกมสักชั่วโมง เราลัดเลาะผ่านบึงบัว ฝักบัวตูมๆ อยู่ไกลลิบ
เพราะใกล้ๆ โดนเก็บหมดแล้ว วรผุดแหงนมองต้นมะขามใหญ่ ปีนขึ้นไปเก็บหอบใส่เสื้อทั้งแก่ทั้งอ่อน รสชาติ
เปรี้ยวเข็ดฟัน กินทิ้งกินขว้างไว้ข้างทาง ลอดรั้วสายหนามกลับเข้าไปทางสวนกล้วย เลาะไปหลังโรงเลี้ยงแพะ
ไต่ไปตามขอบรั้วโรงเรียน ถึงบ้านพักตำรวจ เดินต่อไปอีกนิดก็ถึงร้านน้าลี พวกเราแอบหนีข้ามรั้วที่ไม่มี
กำแพงกั้นมาซื้อบุหรี่และขนมเป็นประจำ น้าลีเป็นเมียจ่าสิงห์ เปิดร้านขายข้าวแกงและของชำในโรงพัก ลูกชาย
สองคนอยู่ ป.ห้า กับ ป.หนึ่ง ไม่เคยมีใครเคยเห็นลูกชายแกหนีโรงเรียน

วัด โรงเรียนและโรงพักเรียงติดกันไปทางทิศเหนือจากสี่แยกชุมพล

“กรองทิพย์สิบบาท” ตาต้าเสียงเข้ม มือกำเหรียญวางท่าเท่ น้าลีหมุนฝากล่องสีเขียวเก่าๆ หยิบซอง
บุหรี่เคาะออกยื่นให้สี่ตัว ผมยังไม่หัดสูบ ส่วนวรผุดเขามีกรุงทองเป็นซองอยู่แล้ว ล้อมวงโต๊ะม้าหินอ่อนใต้ร่ม
มะม่วงข้างบ้านพักตำรวจริมบึงผักตบชวา ผมซื้อหมากฝรั่งเคี้ยวหยับๆ ยื่นแบ่ง แต่ละคนนั่งยกแข้งขาพ่นควันฉุย
บางทีสำลัก หวาดระแวงว่าครูเริญจะมาพบหรือใครมาเห็นไปฟ้องผู้ปกครอง (ยกเว้นวรผุด) แต่กลับไม่กลัว
ตำรวจ เพราะ “เป็นตำรวจทุกเท่ียงอยู่แล้ว” วรผุดเรียกเสียงฮาครืนด้วยสำนวนเปรียบเทียบกับเกมตำรวจจับโจร
ตอนพักเที่ยง

วรผุดสูบบุหรี่ในบ้านโดยพ่อแม่ไม่ว่าตั้งแต่ ป.สาม นั่นคืออิสรภาพและเสรีภาพเท่าที่เด็กคนหนึ่งพึงมี
ใช่ไหม เขาคุ้นชินกับภาพเด็กเรียนช่างถือไม้คิวเดินวนก้มแทงรอบโต๊ะสนุกเกอร์หรือมั่วสุมกันที่บ้านเขา พี่ชาย
อยู่ ปวช.สาม เพื่อนพี่ชายสนิทกับเขาเกือบทุกคน เขาเคยหยิบปืนลูกโม่จากตู้เสื้อผ้าของพี่ออกมาให้ดู (จึงรู้ว่าปืน
หนักมาก) บรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยกล่ินประมงและลมเหนียวเหนอะผิว ตอน ป.หก ผมได้เห็นยาบ้าคร้ังแรก
ไม่ยากเย็นเหมือนในละครหรือข่าวค่ำ เด็ก ป.หก ก็มีเม็ดเล็กสีชมพูบรรจุในหลอดกาแฟลนไฟปิดหัวปิดท้ายสนิท
เขาใช้ลิ้นเลียลอกกระดาษฟอยล์ทำเป็นเรือ ฉีกซองบุหรี่ม้วนเป็นหลอด แต่งไฟลอย อมน้ำในปาก แล้วเสียงปุดๆ
ก็เดือดละลายอักษร wy เท่าปลายก้อย เขาค่อยๆ ลากลมหายใจยาวสูดเก็บควันน้ันเข้าไป กล่ินหอมรสช็อคโกแลต
ฟุ้ง กลืนลงปอด ผ่อนลมหายใจแล้วเร่ิมรอบใหม่จนสีชมพูละลายไหม้ดำติดลำเรือ ขยำท้ิงลงโถส้วม เดินทำตาเหลือก
หลากหลุกหลิกทั่วโรงเรียน

ไม่ทันเห็นตอนเมฆตั้งเค้า ฝนสาดทำให้ต้องหลบเข้าไปนั่งในศาลาบ้านพักครูเริญ สุกงซื้อมาม่าต้มยำกุ้ง
ขยำๆ ผสมเครื่องปรุง เขย่าๆ ฉีกกางออกวางกลางวง ตาต้าเดินข้ามไปร้านน้าลีซื้อรสดีรสไก่ มะม่วงเบายังไม่ถึง
ฤดูแต่ถั่วฝักยาวข้างห้องน้ำที่ครูเริญให้เด็ก ป.ห้า ปลูกไว้กำลังออกฝักงาม สีม่วงนวลเข้มห้อยย้อย มดแดงชักแถว
ไต่ไปมา ตาต้าเก็บมาหน่ึงกำ เทผงรสดีลงฝ่ามือ ล้ินแลบเลียแล้วหักฝักถ่ัวจ้ิมแกล้มมาม่าดิบกรุบกรอบ ผมไม่รอช้า
ละอองฝนปลิวสาดแตะผิวเนื้อ วูบลมหนาว วรผุดหักฝักถั่วแกล้มมาม่า ตาต้าเคี้ยวหยับๆ เต็มปากบอกว่ารสดีไก่
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มึงกินได้ วรผุดลิ้มชิม ส่วนผมถูกปากทั้งสองอย่างอยู่แล้ว ไม่เคยท้องเสียหรือท้องอืดอย่างผู้ใหญ่มักขู่ให้ฟัง เสียง
จุ๊บจั๊บๆ สลับกรึบๆ นิ้วโป้งกับนิ้วชี้และฝ่ามือทุกคนเปียกน้ำลาย ตาต้าเงยขึ้นมองขื่อคามีหนังสืออยู่กองหนึ่ง
เขาเอื้อมหยิบลงมาจะฉีกกระดาษห่อผงรสดีบางส่วนกลับไปกินบ้าน แต่พอเปิดข้างในเจอแผ่นซีดีรูปผู้หญิง
เปลือยสอดอยู่

กลับอาคารเรียนก่อนระฆังบอกหมดคาบสุดท้าย ผมขึ้นไปเอากระเป๋าบนห้องชั้นสอง เพื่อนๆ หญิงชาย
ร่าเริงต่างสะพายกระเป๋า คาบนั้นวิชางานบ้านครูแคร่ง แกไม่ว่าอะไร แกใจดีหรือไม่อยากสอนหรืออยู่ให้พ้นไป
วันๆ รอเกษียณ ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน แกชอบสั่งให้เด็กคัดจดจากหนังสือใส่สมุดมาส่ง แกให้คะแนนตามหน้าตา
และพฤติกรรมคนส่ง ไม่เกี่ยวกับหน้าตาลายมือ แต่คาบก่อนนั้นของปอบ (ครูผู้หญิงร่างผอม ผิวคล้ำ หน้าตอบ
ใกล้เกษียณที่ยังโสด) ซึ่งแน่นอนว่าพรุ่งนี้ต้องโดนคิดบัญชี มีแค่ผมคนเดียวขึ้นมาเอากระเป๋า สุกง ตาต้ารอรับ
อยู่ด้านล่างหลังอาคาร สั่งให้เพื่อนโยนกระเป๋าลงไปให้ ส่วนวรผุดหนังสือและสมุดไร้ระเบียบล้นลิ้นชักโต๊ะ
เขาไม่เคยสะพายหรือหิ้วกระเป๋ามาโรงเรียน

เข้าแถวเคารพธงชาติ แยกย้ายกลับบ้าน วันนั้นใต้ยางไม้เท้าไม่เห็นจักรยานสีแดงของแม่ ผมซ้อนท้าย
วรผุดกลับ ถึงหน้าบ้านผมข้ามถนนโบกมือส่งสัญญาณว่าหลังทำการบ้านเสร็จเจอกันที่สนามฟุตบอลเช่นเดิม
หันกลับมาข้างบ้านมีเต็นท์ผ้าใบกาง โต๊ะกลมนับสิบ เก้าอี้แดง หลังบ้านแม่กำลังยุ่ง กระทะใบบัวแบบที่น้าฉูดใช้
หม้อใบใหญ่ เหล่าตะกร้าเต็มด้วยช้อนถ้วยชาม เจ็ดคืนจากนั้นผมหลับไม่สนิท วงไพ่เริ่มหลังพระสวด มีเสียงคน
กินเหล้าดึกดื่น กลางวันคนแปลกหน้าสลับกันเข้าออก โอบกอด จุดธูป กินข้าว ยื่นซอง แต่สองวันสุดท้าย
คนมากเป็นพิเศษ ผมไปโรงเรียนตามปกติ โดนปอบตีสามที มันปวดแปลบเวลานั่ง คืนนั้นตอนอาบน้ำผมจึงหัน
ก้มไปดูก้น มีรอยช้ำแดงเป็นเส้นสามเส้นขาดช่วงตรงร่องก้น นี่มันผิดกฎหมายไหม ผมนึก แม่เคยสั่งว่าถ้าโดน
ครูตีแรงๆ ให้มาบอก แต่แม่กำลังยุ่ง ผมเลยเงียบ ทำตัวให้ปกติ เข้านอนฟังเสียงคนเมาและเหล่านักพนัน

ปอบเป็นที่ร่ำลือเรื่องโหดดุ ตีเจ็บ เคยมีปัญหากับผู้ปกครองใหญ่โตจนครูใหญ่ต้องเรียกไปไกล่เกลี่ย

หนึ่งวันก่อนผมจะได้สิทธิพิเศษ ช่วงเช้าคาบภาษาไทยครูพวงเล็กทำเราเพลินกับเรื่องเล่ารามเกียรติ์
ของแก ในหนังสือเรียนคือตอนกุมภกรรณทดน้ำ แต่แกเล่าตอนอื่นๆ เพิ่มอย่างสนุกสนาน ทุกคนชอบและ
เฝ้าคอยคาบแกเสมอ หมดคาบยังไม่จบ ต่อคาบหน้าและคาบถัดๆ ไป หนุมาน พระลักษมณ์ พระราม สีดา
ขยายยาวออกไปเกือบเทอมจนแกบอกพอก่อน สอนเรื่องอื่นบ้าง

พอแกเริ่มเล่าเราเริ่มจับกลุ่ม วิญญาณนักดนตรีเข้าสิง เคาะโต๊ะ ร้องเพลง มอดมีหัวทางศิลปะ ชอบร้อง
เพลง บ้านอยู่หลังเขาพะโคะ แม่ทำน้ำตาลแว่นขาย เขาวาดรูปสวย ชอบคิดคำศัพท์แปลกๆ มาพูดแล้วคนอื่นๆ
พูดตามจนติดปากทั่วโรงเรียนเป็นพักๆ แล้วเขาก็คิดคำใหม่มาแทน เขาเริ่มนำก่อนด้วยเสียงเคาะเข้าจังหวะ
กับทำนองและเน้ือเพลง หลายคร้ังมีเสียงช้อนชามประกอบ ทุกเพลงสนุก โยกหัวโยกตัว สุกงข้ึนต้นร้อง แค่เพลงฮิต
ร่วมสมัยอย่างโกไข่นายสน หลวงไก่ บ่าววีมันธรรมดาไป มอดหัวศิลป์แต่งเพลงเองเลย “มู่คิน มู่คิน
มู่คินกินข้าวยำ นอนหัวค่ำตดหัวรุ่ง” พอจบรอบแรก ทุกคนร้องตามได้ทันที ดนตรีผสานเสียงร้อง ตามด้วยเสียง
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หัวเราะอึงมี่ มู่คินนั่งอยู่อีกฟากของห้อง ลุกขึ้นมาท้าชกมอด นัวเนียปากแตกเลือดออก ก่อนครูพวงเล็กสั่งแยก
แล้วสั่งทำโทษ

ครั้งหนึ่งมอดไม่อยู่ วรผุดนำทีมร้องเพลงที่เขาแต่งเองเดี๋ยวนั้น “ไอ้มอด ไอ้มอด ไอ้มอดขอด
แว่นนนนน” ตามด้วยเสียงหัวเราะทั้งกลุ่ม เพราะก่อนนั้นเขาไม่ชอบเพลงตัวเองที่มอดแต่งให้ “ไอ้ผุด ไอ้ผุด
ไอ้ผุดขุดขี้วัวววว” ทุกคนจะมีเพลงของตัวเอง ผมก็ไม่รอด

หลังจบป.หกแต่ละคนแยกย้าย ผมออกไปเรียนต่อในตัวอำเภอก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัยในตัวจังหวัด
ห่างหายกันไปตอนนั้น ทุกคนมีทางเดินของตัวเอง ทุกอย่างมีฤดูกาลของมันเหมือนแม่บอก การพบและจากด้วย
ใช่ไหม ทุกวันนี้ในแก๊งไม่มีใครเป็นนักดนตรีสักคน แต่ผมมีบทกวีตีพิมพ์ตามหน้านิตยสารบ้างแล้ว

ทุกอย่างดำเนินไป ต้นข้าวใกล้แตกรวง หลายวันมานี้ผมไปโรงเรียนกับวรผุด ระหว่างทางเขาถามผมที่บ้านมีงาน
อะไรเหรอ ผมบอกงานศพน้าศักดิ์ เขาไม่เคยเห็นน้าศักดิ์แต่ผมเคยเล่าตอนเขามาบ้านว่าบนขนำน้าศักดิ์นอนอยู่
แกป่วย ผอมซูบเห็นซี่โครง เหมือนเจ็บปวดทุกเวลา ดวงตาเหลือกโปนเหมือนวัวโดนฉีดยา ผมร่วง พูดออกเสียง
ไม่เป็นคำ ลุกไม่ได้ มีแผลกดทับที่ก้น แก้วน้ำเปล่าเสียบหลอดวางไว้ใกล้แก้ม แกคงตะแคงดื่มตอนยายหรือ
แม่ไม่อยู่ กลิ่นบางอย่างฉุนจมูก แม่ไม่ค่อยให้ผมขึ้นไปบนขนำ ผมเล่ารายละเอียดงานศพเท่าที่รู้ เขาเหมือน
เข้าใจ บอกว่าที่บ้านเขาวันเดียวฝังและชี้ไปทางชายทะเล ‘กุโบร์’ ผมคิดในใจ เขาสนใจแค่ว่าพรุ่งนี้จะได้ไปเมรุ
ผมยิ้ม

เขาไม่เคยพูดเรื่องศรัทธา บทสวดหรือพระเจ้า ผมบอกว่าทุกคนหนีเมรุไม่พ้น เขาเอ่ยตอบว่าเขา
ไม่ต้องไป

เขาเรียนหนังสือไม่ฉลาด ไม่มีความรู้อย่างคนในระบบการศึกษามี แต่ฤดูคลื่นลมในวันเสาร์อาทิตย์
ผมตามเขาไปทอดแหปากระวะตอนปากระวะแตกประจำ ที่ซึ่งสายคลองน้ำจืดเชื่อมถึงทะเล เขารู้วิธีเหวี่ยงแห
เฉกเช่นพวกผู้ใหญ่ เขาสอนแต่ผมไม่เคยทำได้ (ไม่ง่ายเหมือนเขียนตามคำบอกเลย) ค่อยๆ เก็บลูกตะกั่วอย่าง
ประณีต พาดบ่า ถ่างขา ย่อเข่าเล็กน้อย เหวี่ยงข้อแขน บานออกเหมือนจะครอบทะเลไว้ได้ ยิงนก ตกปลา
หาเก็บเศษพลาสติกคลื่นซัดติดชายฝั่ง แต่พอร้านเกมเข้ามาเปิดในหมู่บ้าน โลกของเขาอยู่ที่หน้าจอและบังคับ
โลกนั้นด้วยสองมือที่ถือจอยเกม

เขาเป็นนักกีฬาหลายประเภท ท้ังว่ิงเด่ียว ว่ิงผลัด (ส่ีคูณร้อย) วอลเล่ย์บอล ตะกร้อและฟุตบอล โดยเฉพาะ
ฟุตบอลเขาติดตัวจริงตั้งแต่ ป.สาม ดาวรุ่งพุ่งพวยเหมือนควันดำปลายปล่องเมรุ ทุกคนเรียกเขา “แบ็คแฮ่ม” แม้
นักเตะผู้นี้ไม่ใช่คนโปรดของเขาก็ตาม เขาขยันฝึกซ้อม มุ่งมั่น ตั้งใจ เคร่งครัดวินัย นักกีฬาจะได้สิทธิพิเศษ
ไม่ต้องเรียนตลอดฤดูแข่งกีฬาแต่สามารถสอบผ่านเทอมน้ันไปอย่างสบาย เขามาโรงเรียนแต่เช้า ไม่เคยเบื่อหน่าย
เขารักการมาโรงเรียน เขาเป็นที่รักของครูๆ ช่วงนั้น ผมก็เป็นนักกีฬาแบบเขาแต่ไม่เก่งเท่าเขา ร่วมทีมกับเขา
ทุกวันนี้กลิ่นน้ำมันมวยยังติดจมูกเมื่อได้ยินคำว่าแข่งกีฬา แต่ละปีไฮไลท์อยู่ที่ฟุตบอล ปีก่อนแชมป์เก่าคือ
โรงเรียนวัดนางเหล้า ปีนี้เขาอยู่ ป.ห้า ปีสุดท้ายที่จะได้เป็นนักกีฬาโรงเรียน เขาเป็นกัปตัน เข้มขรึม ดุดัน จริงจัง
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นำทีมถล่มนางเหล้าไป 4-1 ภาพเขารับถ้วยรางวัลจากนายกอบต.ขึ้นชูพร้อมเสียงปรบมือในชุดทีมอาร์เซนอล
เบอร์ 14 นักเตะชาติฝรั่งเศสไอดอลของเขายังติดตรึงในดวงตาผม หลังลงจากเวทีเขาส่งถ้วยให้เพื่อนๆ สัมผัส

เช้าอีกวันเขาหันหลังให้โรงเรียน

2.

โรงพักมีบันไดสองด้านขึ้นชั้นสอง มีห้องหลายห้องติดชื่อชั้นยศกำกับและมีห้องขัง ครูพวงเล็กเคยพามา
ทัศนศึกษา (จำไม่ได้ว่าวิชาอะไร) หลังซี่กรงเล็กแคบ เหมือนห้องน้ำไร้ประตู คนหนึ่งนั่งข้างขอบโถส้วมอีกคนนั่ง
บนขอบอ่างน้ำ ต้องชันเข่าเอาขาสอดสลับกันเพื่อให้อยู่ในห้องนั้นได้ตลอดคืน ไม่มีพื้นที่ให้ขยับตัว ส่วนอีกห้อง
กว้างกว่าประมาณสี่เท่าและมีหีบใส่บัตรเลือกตั้งวางอยู่มุมข้างในหลายหีบ มีกำแพงปูนสูงเทียมขาอ่อนก่อขึ้นกั้น
คล้ายห้อง ข้างหลังเป็นโถส้วม มันคือห้องขังหญิง ผมรู้รายละเอียดพวกนี้ตอนเอาข้าวและน้ำโอเลี้ยงมาเยี่ยม
วรผุดนี่แหละ เขายิ้ม สิบเวรใจดีเลยย้ายมาขังห้องนี้ ดวงตายังเหลือกหลากหลุกหลิกเหมือนเดิมแต่เศร้าลึก
ใบหน้าเป็นหลุมบ่อเพราะชอบบีบแกะสิว ผมกลับมาบ้านสามสี่วันแล้ว ผมสบายดี เขายิ้ม รอบนี้ไม่หนักเขาบอก
น้ำเสียงไม่กังวลกับชีวิตข้างหน้า พรุ่งนี้จะถูกส่งตัวไปศาลจังหวัด หันไปมองผนังห้องมีชื่อต่างๆ ข้อความและรอย
ขีดเขียนเต็มไปหมด ทะลุผนังไปจะเป็นม้าหินอ่อนที่พวกเราเคยหนีโรงเรียนมานั่งสูบบุหรี่ สถานที่คุ้นเคย
ผมแอบหัวเราะในใจ ตอนนั้นเราชอบหนีข้ามมาเอื้อมหยิบแก้วกระดาษกดน้ำเย็นดื่ม แล้วเก็บก้นบุหรี่จาก
กระถางดินทรายใกล้ๆ แม้ว่ามันจะสูบได้นิดเดียวและแสบคอ ต้องแอบสูบกลัวครูจะเห็นแต่กลับไม่กลัว
ตำรวจจับ ก็ป้ายเขียนไว้ใหญ่โตนี่โรงพักเพื่อประชาชน ตอนนี้เขาหนีข้ามมาอีกใช่ไหม สิ่งใดผลักเขาเข้ามากันแน่
หรือนี่คือผลพวงจากอิสรภาพและเสรีภาพเท่าที่เด็กคนหนึ่งพึงมี ผมนึก คิดถึงเกมตำรวจจับโจรที่เราชอบเล่น
วรผุดมักอยู่ฝ่ายตรงข้ามตำรวจ เขาชอบหนี

เขายิ้ม อยากบุหรี่ว่ะ

3.

เขาตัวดำเหมือนเดิม ฟันหน้าหักบางซี่ ผอมซูบกว่าเก่า พูดสุภาพกับผม มือไม้แข็ง เชื่องช้าลง แววตาเลื่อนลอย
หลงๆ ลืมๆ ไม่เหมือนคนหนุ่ม ทั้งวันคืนล่องลอย กลางวันหลับเป็นตาย ตื่นมาก็หิวโซแต่กินอะไรไม่ได้ ต้องคว้า
น้ำกระท่อมเย็นๆ ที่แช่ไว้ในกระติกมาดื่มก่อนเสมอ พอหิวก็กินข้าวเหมือนผีอยู่ใน ผมถามเจอสุกงกับตาต้า
บ้างไหม เขายิ้มแล้วบอกไม่ได้เจอมันนานแล้วเหมือนกัน หมู่บ้านเดียวกันแต่เหมือนคนละโลกคนละพื้นที่ ผมนึก
เขาไม่โหยหาอดีต ไม่นึกย้อนถึงวัยเยาว์ แค่อยู่กับทะเลหน้าบ้าน โต๊ะสนุ๊กปิดกิจการ ร้านเกมเพลย์สเตชั่นที่เขา
ติดงอมแงมปิดตัวลงพร้อมกับการมาถึงของร้านเกมคอมพิวเตอร์ แต่เขาไม่สนใจเล่นเกมแบบนั้นนานแล้ว มีโลก
ใหม่อีกใบให้ค้นหา เป็นโลกเสมือนเชื่อมกันทั้งโลก แต่เพราะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โลกใหม่จึงยากไปสำหรับเขา
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สายถนนมีด่านตรวจเพิ่ม คนเฒ่าคนแก่ทยอยกันตาย เหมือนร้านชำน้าลี เหมือนรถแทรกเตอร์เข้ามา เรือประมง
หายทีละลำ สี่แยกชุมพลมีเซเว่นฯ และร้านทอง ห้องแถวงอกแทนทุ่งข้าวบนทุ่งนา ห้อมล้อมโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ทุกอย่างเปลี่ยนไปและดูเหมือนทุกคนจะชอบมัน ทุกอย่างมีฤดูกาลของมันจริงๆ

หลังเลิกยาเสพติดชนิดอื่นที่เคยลอง ทุกวันเขาต้มน้ำกระท่อมดื่มคนเดียวที่บ้าน ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร
สั่งใบกระท่อมครั้งละกิโล ไม่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ เหมือนตอนกฎหมายยังไม่ปลดล็อกพืชกระท่อม เขาแบ่งเป็น
มัดๆ ห่อแผ่นพลาสติกม้วนคล้ายโรตีเพื่อถนอมอายุเก็บซ่อนไว้มิดชิด คำนวณให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิต
ก่อนใบจะเหี่ยวหรือเน่าเสียไปก่อน ศาลาริมทางวางขายเกลื่อนกลาด บ้านบังสันซอยข้างสุเหร่าก็ขึ้นป้าย
“จำหน่ายใบกระท่อมปลีก/ส่ง” วัยรุ่นเข้าออกเป็นปกติเกือบตลอดเวลา ส่วนยาแก้ไอฝาแดงเขาสั่งทีละลัง เขา
ไม่ประมาท ฝังทรายไว้ริมทะเลใกล้โรงจอดเรือ แต่ไม่มีอะไรแน่นอน สักวันคงเกมอีก กากใบกระท่อมกองเป็นปุ๋ย
ล้นโคนต้นมะขามหลังบ้าน ก้อนเส้าวางนิ่ง ไม้ฟืนกองเรียง หม้อต้มดำปี๋แขวนผนัง ที่กรองชาล้างแขวนตรงหัว
ก๊อกน้ำ ขวดน้ำโค้กหลายกระสอบรอรถซื้อของเก่า หลังๆ ข่าวว่าเขาผสมแคปซูลลงไปด้วย

เขาเฝ้ามองรุ่นพี่ เพื่อน และคนแก่บางคนเข้าๆ ออกๆ โรงพักและเรือนจำ เฝ้ามองเด็กเล็กๆ ละแวกนั้น
เริ่มสูบบุหรี่ ก่อนจะหัดดื่มน้ำกระท่อมแล้วนำไปสู่ยาเสพติดชนิดอื่นๆ ชุมชนเขาเป็นแบบนั้น เหมือนกับที่อื่นๆ
ต่างจ่อมจม ล่องลอยในโลกของตัวเอง แต่เขาไม่เคยทำร้ายใคร ไม่ลักขโมย มีความสุขกับชีวิตแบบนั้น ปล่อยคน
อื่นใช้ชีวิตของเขาไป หันมาเลี้ยงไก่ชนเพราะออกทะเลเริ่มไม่คุ้ม แท่นขุดเจาะน้ำมันโผล่อยู่ลิบๆ

4.

ส่วนผมหลังจบการศึกษาด้วยเกรดเฉล่ียเส้นยาแดงผ่าแปดตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด เหว่ียงตัวเองออกจากบ้าน
เพื่อตามหาตัวเองไกลกว่าเดิม เมืองเล็กๆ ชายแดนตะวันตก สะพานไม้ยาวสุดในประเทศ แม่น้ำสีแดง ข่าวเศร้า
ล่องลอยมากับเมฆบางก้อน ผมกลับไปไม่ทัน ใช่! เขาเคยบอกผมว่าเขา “ไม่ต้องไป” ทุกอย่างมีฤดูกาลของมัน
สินะ ผมน้ำตาซึมคลอหน่วย ตีตั๋วรถไฟกลับบ้าน

แม่แก่ขึ้นเยอะ หงอกแซมผม เฝ้ารอลูกชายทุกวัน

เหมือนบทกวีที่ยังไม่ได้เขียน เรื่องราวภาพจำเกี่ยวกับพวกเขาทะลักไหลออกมาเอง ผมยิ้ม บ้านช่อง
เงียบเชียบ หลังจากไปนานกลับมาคราวน้ีเจอเด็กๆ ในหมูบ้านป่ันจักรยานแล้วเห็นตัวเองซ้อนทับอยู่ในน้ัน วิ่งเล่น
ร่าเริง และติดโทรศัพท์มือถือ ควันดำจากปล่องเมรุไร้การเฝ้ารอ

ทุกอย่างมีฤดูกาลของมัน ผมนึกถึงคำของแม่ ระหว่างพยายามรื้อค้นกล่องความทรงจำว่าเลิกเฝ้ารอความตาย
ตั้งแต่ตอนไหนและในขณะเดียวกัน เราอาจกลายเป็นความตายที่ใครๆ เลิกเฝ้ารอไปเสียแล้ว

ผมเฝ้ามองแม่เบื้องหน้า พลันรู้สึกสะทกสะท้านใจอย่างลึกล้ำ

คิดคำนึงถึงฤดูปลาหลังเขียว.



ºÃÃ³Ò¸Ãปีที่ 1 ฉบับที่ 6 | กรกฎาคม - สิงหาคม 2565 23 |

นักเต้นระบําที่ไม่มีวันหยุดพัก
ในห้องแห่งความทรงจํา

มิลิน

บทนำ

กระดาษเหลืองกรอบมีจุดสีเข้มกระจายเป็นหย่อม บ่งบอกถึงระยะเวลาของตัวกระดาษที่ผ ่าน
การเดินทางมาอย่างยาวนาน นิ้วมือเรียว ข้อนิ้วปูดโปน และกระดูกคดงอจากการถูกเล่นงานเพราะวัยชรา
ลูบไล้ไปตามตัวหนังสือเขียนด้วยหมึกปากกาสีน้ำเงิน ซึ่งลบเลือนไปแล้วหลายตัวอักษร หากแต่เจ้าของก็ยังจำ
ถ้อยความได้อย่างแจ่มชัด ราวกับสลักเอาไว้บนแผ่นหินในความทรงจำ

สุขสันต์วันเกิดค่ะ

ประโยคแรกขึ้นต้นเอาไว้แบบนั้น และนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เธอยิ้ม ลายมือของคนเขียนโย้เย้
เล็กน้อย ตัวหนังสือทุกตัวมีขนาดเล็กเท่ากันหมด หัวกลมน่ารักเหมือนในหนังสือการ์ตูนที่เธอเคยซื้ออ่าน
สมัยเด็ก ข้อความในย่อหน้าสุดท้ายเลือนรางกว่าเนื้อความตรงส่วนอื่น เนื่องจากเธอมักจะเอามือลูบไล้ถ้อยคำนี้
และร่ำไห้อยู่เสมอ เพราะในความเป็นจริงแล้ว เจ้าของข้อความไม่ได้ยินดีที่ได้รู้จักเธออีกต่อไป

ผ่านมานานเท่าไหร่แล้ว ห้าปี สิบปี ยี่สิบปี หรือห้าสิบปี ไม่น่าเชื่อว่าความคิดถึงของคนเราจะอยู่ยืนยาว
ตราบเท่าลมหายใจ เธอเคยคิดว่าวันหน่ึง เราจะหลงลืมเร่ืองต่างๆ ไป โดยเฉพาะหากมันเป็นเร่ืองท่ีทำให้เจ็บปวด
แต่ในทางกลับกัน ยิ่งเจ็บปวดเท่าใด กลับยิ่งจดจำมากขึ้นเท่านั้น

มุมปากเหี่ยวย่นงุ้มลง ชั่วขณะจิตที่นึกสงสัยว่าเจ้าของการ์ดไปอยู่เสียที่ไหน มีชีวิตอย่างไรบ้าง เธอจะ
จำฉันได้หรือเปล่าหนอ

การต้องอยู่กับความสงสัย เปรียบเหมือนเชื้อร้ายที่ชอนไชและกัดกินร่างกายของเธอให้ทรมาน ไม่ต่างไป
จากหนอนชอนไชผลไม้จนเป็นรูพรุน เน่าเฟะ และถูกทิ้ง เธอก้มหน้า ปล่อยให้น้ำตาหยดหนึ่งไหลลงมาตาม
ร่องแก้ม ก่อนจะสอดการ์ดเก็บเอาไว้ในหนังสือเล่มโปรดปกสีม่วง ที่ได้มาจากหญิงสาวในความทรงจำเช่นกัน
จากนั้นก็บรรจงเก็บหนังสือเล่มนั้นลงกล่อง แล้วหยิบของชิ้นสุดท้ายที่หวงแหนออกมา

ซองกระดาษสีน้ำตาลเก่าเก็บกำลังจะถูกส่งมอบให้กับเจ้าของที่แท้จริง ทันทีที่เธอหมดลมหายใจ
ซึ่งดูแล้วก็น่าจะอีกไม่นาน
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ด้วยวัยเจ็ดสิบสองปี เธอยักแย่ยักยันลุกจากเก้าอี้ หยิบขวดบาคาร์ดี้ที่พร่องไปกว่าครึ่งมาถือในมือแล้ว
เคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้าไปยืนริมหน้าต่าง อากาศวันนี้ร้อนระอุจนเห็นเปลวแดดเต้นระริก ไม่ต่างจาก นักเริงระบำ
ปลายเท้ากลางถนน สายตาฝ้าฟางหรี่ลง เพื่ออ่านป้ายโฆษณาบนตึกฝั่งตรงข้ามที่เคยอ่านมาแล้วนับพันครั้ง
ขณะกลืนของเหลวรสแรงเข้าปากโดยไม่สะทกสะท้านกับรสชาติที่แผดเผาลำคอ

ชีวิตของเธอขมขื่นกว่านี้มากนัก

เธอกลายเป็นนักเขียนแก่ๆ ตัวคนเดียวที่ต้องดื่มเหล้าตอนบ่ายสองเพื่อให้เขียนงานออก สูบบุหรี่เพื่อ
สงบสติอารมณ์และมืออันสั่นเทา แม้หมอจะสั่งห้ามเด็ดขาด มีแมวหนึ่งตัวไว้แก้เหงา ได้แต่นั่งคร่ำครวญหวนไห้
ถึงชีวิตที่ผ่านมา และสิ่งที่ไม่ได้ทำ

เสียงตะโกนอย่างร่าเริงของเด็กสองสามคนท่ีเล่นกันอยู่ตรงหัวมุมถนนทำเอาเธอน้ำตาร้ืน จนต้องจุดบุหรี่
ขึ้นมาสูบอีกมวน เนื่องจากทนความร่าเริงสุขสันต์ของเด็กน้อยไม่ไหว เธอดันแว่นตาที่คอยแต่จะเลื่อนหลุดกลับ
เข้าหน้า เดินกลับมายังโต๊ะทำงาน ลงมือเริ่มต้นบทที่หนึ่งในงานเขียนของตัวเอง

โลกเปล่ียนไปมากเหลือเกิน การล่มสลายกำลังจะมาถึง แต่ถ้อยคำยังคงหล่ังไหลออกมาจากจิตวิญญาณ
บิด ๆ เบี้ยว ๆ ไม่ขาดสาย

บทที่ 1

ใครจะไปเชื่อว่าชีวิตในช่วงวัยยี่สิบกว่าจะบัดซบได้ขนาดนี้ ทั้งที่เพิ่งจะผ่านวัยสิบแปดแห่งความบรรลัย
มาไม่นานนัก ฉันยังจำวันที่ตัวเองพังชีวิตอันสวยงามและเต็มไปด้วยความหวังคามือได้อยู่เลย

ตลกส้ินดี อะไรๆ มันจะง่ายบ้างไม่ได้เลยสินะ พระเจ้าหรือใครก็ตามท่ีกำลังชักใยมนุษย์เหมือนหุ่นกระบอก
อยู่ข้างบนนั่น คงกลัวว่าตัวเองจะขาดความบันเทิง หากไม่ทำให้หุ่นกระบอกของพวกท่านทั้งหลายอับจนหนทาง
ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดไปวัน ๆ

ค่าอาหารของฉันมีพอแค่อาทิตย์หน้า และค่าเช่าห้องก็จะตามมา บวกกับบิลโทรศัพท์ ค่าของใช้จิปาถะ
ค่ารถ ทุกอย่างมีราคาทั้งนั้น แม้แต่ชีวิตของเราก็ถูกตีราคาเอาไว้

ช่างแม่ง

ฉันทำอะไรมากไปกว่าน้ีไม่ได้แล้ว นอกจากน่ังเขียนหนังสือจนน้ิวไม่สามารถกระดิกได้อีกต่อไป คีย์บอร์ด
กลายเป็นของแสลง ตัวหนังสือทำให้อยากอ้วก หลังไหล่ปวดไปหมด และฉันคงจะเดินหลังตรงไม่ได้ในอีกสามปี
ข้างหน้า แต่นี่คือค่าอาหาร และมันก็ได้น้อยเสียจนฉันอยากให้ตัวเองไม่ต้องกินอาหารไปซะเลย

นักเขียนน่ะรวยไม่ได้หรอก ถ้าหากเจอใครท่ีรวยเพราะการเขียน เขาเป็นนักการตลาดต่างหากล่ะ ทุกอย่าง
ในโลกนี้ต้องทำการตลาดทั้งนั้นนั่นแหละ
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ฉันเลื่อนหาหนังสือที่ตัวเองต้องการในราคาถูกบนหน้าเว็บเพจ หนังสือในประเทศนี้ มีราคาเท่าค่าแรง
ขั้นต่ำของคนชนชั้นแรงงาน ที่ทำงานจนกระดูกสันหลังคด ต้องดื่มเหล้าเพื่อให้ร่างกายมีแรงทนกับงานหนักใน
วันรุ่งขึ้น การซื้อหนังสือสักเล่มมาอ่าน เท่ากับการต้องแลกข้าวสามมื้อเลยทีเดียว

เอาล่ะ มันอาจจะดูเหมือนว่าฉันโกรธทุกอย่างบนโลก ซึ่งก็ถูกต้องเลย ฉันเกลียดมนุษย์ด้วยนะ แม้ว่าฉัน
จะเป็นมนุษย์ก็ตาม แน่นอนว่าฉันรู้จักความรักอยู่เหมือนกัน เพราะฉันมีครอบครัวที่แม้บางทีจะประสาทแดก
เหลือเชื่อ แต่เราก็รักกัน ทั้งที่มีปัญหาทางจิตใส่กันแบบนั้นแหละ

ฉันมีคนรัก เราไม่มีอะไรเหมือนกันเท่าไหร่ เธอไม่ชอบหนังสือ ไม่เคยเดินตากฝนแล้วปล่อยให้ความคม
ของเม็ดฝนปะทะใบหน้า ไม่เคยตั้งใจลิ้มรสความเค็มของน้ำทะเล แต่เธอตลกและทำให้ฉันหัวเราะเสมอ

เธอเป็นลูกของอีฟ อีฟที่เป็นบุตรของพระเจ้า ทั้งโง่เขลา อ่อนแอ และถูกกำหนดมาให้เชื่อฟัง ฉันคล้าย
จะเป็นลิลิธ ลูกที่พระเจ้าปั้นขึ้นมาจากดินให้คู่กับอดัมในตอนแรก แต่กลับโดนขับออกจากสวนอีเดน หากเมื่อ
ลองพิจารณาอย่างถ้วนถี่แล้ว ฉันโง่เขลากว่าพวกเขาทั้งหมด ฉันจึงเป็นได้เพียงลูกสาวของอีฟเช่นกัน

ฉันหาหนังสือเล่มที่อยากได้ไม่เจอแฮะ

มันคือหนังสือเล่มหนาของนักเขียนชาวตุรกี หน้าปกสีม่วงเข้ม มีรายละเอียดมากมายอันเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาด้านใน เป็นรูปกาน้ำชา นาฬิกาพก แก้ว กล้องส่องทางไกลแบบโบราณ รองเท้าสวม หรือแม้แต่กางเกง
ชั้นใน หนังสือเล่มนี้ ฉันทำหายไปอย่างไม่น่าให้อภัยเมื่อไม่นานมานี้ และต้องการมันกลับมาอยู่บนชั้นตามเดิม
เพื่อที่ฉันจะได้เชยชมเช้าเย็น

ฉันตัดสินใจลงข้อความตามหา ผ่านไปไม่ถึงห้านาที มีคนมาเสนอขายสองสามคน ฉันกำลังจะซื้อแล้ว
เชียว เพียงแต่กล่องข้อความดันเด้งขึ้นมา โดยมีข้อความที่ทำให้หัวใจเต้นกระหน่ำด้วยความยินดี

เรามีหนังสือเล่มนี้นะคะ ใหม่มาก ยังไม่ได้อ่านเลย และเราส่งให้คุณได้นะ

อา นางฟ้านางสวรรค์งั้นหรือ ในที่สุดเบื้องบนก็ส่งน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจมาให้หุ่นกระบอกของพระองค์แล้ว
สินะ หลังจากสร้างแต่โศกนาฏกรรมมาตลอดทั้งชีวิต

อ้อ เราเป็นนักอ่านของคุณค่ะ หมายถึงเราติดตามงานของคุณอยู่ด้วยล่ะ เราเลยอยากจะตอบแทนคุณ
ที่สร้างผลงานดีๆ ขึ้นมา

ฉันจะต้องตายไปแล้วแน่ๆ ฉันตายไปแล้ว เพราะมีแต่ความตายเท่านั้นที่จะทำให้ฉันรู้สึกสุขใจได้ขนาดนี้

คุณชอบงานของเราเหรอคะ

ชอบมาก ต่อไปนี้คุณจะเป็นนักเขียนคนโปรดของเรา

นั่นคือผลตอบแทนของการนั่งหลังขดหลังแข็งสินะ แม้จะเป็นงานที่เปิดให้อ่านฟรี และไม่ได้แม้แต่ค่า
ยานวดแก้ปวดหลัง แต่คำพูดของเธอได้ลบล้างทุกความเจ็บปวดเหน่ือยล้าไปหมดแล้ว ฉันจึงรับความปรารถนาดี
ของเธอโดยไม่ลังเล
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เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้จักลิลิธ เธอคือหญิงสาวประเภทที่ฉันไม่เคยค้นพบมาก่อน และไม่ได้พบเจออีกเลย
ตลอดชีวิตที่เหลือ

หนังสือปกสีม่วงมาถึงในเวลาไม่นาน ฉันไล้มือไปตามสันปก สูดกลิ่นน้ำหมึก ลูบไล้กระดาษคุณภาพดี
และเอ่ยขอบคุณคนส่งด้วยความซาบซึ้งสูงสุด หลายวันมานี้ ฉันได้คุยกับเจ้าของหนังสือมากทีเดียว ความรู้ของ
เธอกว้างขวาง เข้าใจสิ่งที่ตัวเองพูดอย่างทะลุปรุโปร่ง ถึงกระนั้น เธอก็ไม่ได้ประสีประสาอะไรกับโลกมากนัก
นั่นเพราะเธอเติบโตในเงื้อมเงาของครอบครัวอันสมประกอบ และความโหดร้ายข้างนอกเอื้อมไม่ถึง

ถ้าคุณนึกไม่ออก เธอเป็นคนประเภทที่คนเลวอย่างเราๆ จะละเว้นเอาไว้ ไม่ยอมเล่าเรื่องโหดร้ายทารุณ
อะไรให้ฟัง ในขณะที่เมื่อเรานั่งจับเข่าคุยกันเอง บทสนทนาจะเต็มไปด้วยความเยาะหยันชีวิต

ฉันชอบเธอนัก เพราะเธอคืออีกด้านหนึ่งที่ฉันฝันอยากจะเป็น แต่เป็นไม่ได้ แม้จะพยายามแค่ไหนก็ตาม

ฉันอิจฉาเธอนัก เพราะเธอมีสิ่งที่ฉันไม่มี

ลิลิธของฉัน

ว่าด้วยเรื่องของลิลิธ ตามตำนานที่ปรากฏในคัมภีร์ของชาวยิว สุเมเรียน และแหล่งข้อมูลอื่นอีกมากมาย
เธอคือหญิงสาวคนแรก ผู้มาก่อนอีฟ พระเจ้าปั้นเธอขึ้นจากดินเหนียวให้คู่กับอดัม เพื่อคลายเหงา และช่วยดูแล
สวนอีเดนด้วยกัน ลิลิธงดงาม พรั่งพร้อมด้วยสติปัญญา แต่อนิจจา เธอดันไม่ใช่ผู้หญิงว่านอนสอนง่าย
และหัวอ่อนเสียนี่

ลิลิธมีความคิดเป็นของตัวเอง เธอต้องการความเท่าเทียมกับทุกเรื่อง และแข็งแกร่งมาก แม้แต่ตอนที่
อดัมต้องการให้เธอนอนอยู่ใต้ร่างยามเสพสม เธอยังคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย อดัมจึงไม่พอใจในตัวเธอ
และไปเพ็ดทูลพระเจ้า จนพระเจ้าไม่พอใจในการเรียกร้องของลิลิธเช่นกัน เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบุรุษ
เช่นนั้น เธอจึงหนีออกมาจากสวนอีเดน

ในโลกน้ีจะมีลูกสาวของลิลิธอยู่สักก่ีคนกัน เพราะพวกท่ีพ่ึงพาตัวเองได้ มักจะต้องถูกทอดท้ิงให้อยู่คนเดียว
พวกเขาเลือกลูกสาวของอีฟที่อ่อนแอ บอบบาง ต้องการการดูแลประคบประหงม และมันเป็นแบบนั้นมานาน
นับพันปี

ฉันเองก็เช่นกัน

แต่ไม่ใช่เพราะฉันอยากจะดูแลลูกสาวของอีฟหรอกนะ มันเพราะฉันก็เหมือนกับพวกอีโก้สูงทั้งหลาย
เราไม่เลือกลิลิธเพราะเธอเหนือกว่าเรา เราละอายในความต่ำต้อยด้อยค่าของตัวเอง จึงเลือกผลักไสกระจก
ที่สะท้อนความบกพร่องของตัวเองออกไป แต่ลึกๆ แล้ว เราชื่นชมลิลิธของเรามากเหลือเกิน... เกินกว่าจะดึงเธอ
ลงมาในจุดเดียวกัน
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พวกเราเลือกอีฟ เพื่อที่จะทำให้ตัวเองสูงค่าขึ้นก็เท่านั้น นี่คือความลับของคนขลาด นี่คือความลับ
ของฉัน ที่เก็บรักษาร่วมกับผู้คนนับล้านบนโลกมนุษย์

โอ ลิลิธเอย ไม่ใช่ความผิดของเธอเลยแม้แต่นิดเดียว

วันหนึ่ง หลังการทะเลาะถกเถียงชุดใหญ่กับคนรัก ฉันดำดิ่งสู่ความเศร้าขนานใหญ่ และหลงทางให้กับ
ความรักที่ง่อนแง่นเต็มที แล้วเธอก็อยู่ตรงนั้น คล้ายกับร่างในความมืดที่อยู่อีกฟากของห้อง ยินยอมฟังฉัน
รำพึงรำพันถึงความรักน้ำเน่า โดยไม่ตัดสินอะไร มีเพียงความเงียบงัน แต่ก็เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจและ
ปลอบโยน อยู่ในทุกลมหายใจ

อย่าทำอย่างนั้นเลย เพราะเธอจะไม่มีวันได้ตัวฉัน หากเธอบอกว่าจงตัดใจซะเถอะ เธอไม่มีวันไปได้ดีกับ
ความรักนี้หรอก นั่นอาจจะทำให้ฉันมองเห็นความจริง แล้วเดินกลับไปสู่อ้อมกอดของเธอมากกว่า

แต่ลิลิธไม่ใช่คนแบบนั้น

เราผูกพันกันด้วยด้ายที่มองไม่เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ ไอ้เส้นด้ายที่ถักทอขึ้นระหว่างเรา มันซ้อนอยู่กับเส้น
ก่อนหน้านั้น ที่ฉันปล่อยให้ทอเป็นผืนกว้าง ราวกับพรมวิเศษไปแล้ว เส้นด้ายใหม่นี้ประกอบไปด้วยเรื่องราว
อันบริสุทธิ์ ไม่มีความขุ่นข้องหมองใจใด ๆ มาแปดเปื้อนแม้แต่น้อย

อีกครั้งกับความใจกว้างของเธอ หนังสือ (เล่มที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้) ถูกส่งมาพร้อมการ์ดอวยพรวันเกิด
เขียนด้วยลายมือตัวเล็กน่ารัก ด้วยหมึกปากกาสีน้ำเงิน

สวัสดีค่ะ

เธอขึ้นต้นประโยคเอาไว้แบบนั้น และนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ฉันยิ้ม ฉันมีความสุขกับลิลิธถ้อยคำ
พิถีพิถันของเธอทำให้ฉันอยากเต้นระบำ เธอช่างคมคาย ร่าเริง และเรียบง่ายอย่างน่ามหัศจรรย์ใจ

ระหว่างที่ฉันกำลังสับสนอยู่ระหว่างเส้นสองเส้นที่กำลังวาดลวดลายทับกันอยู่นั้น ลูกสาวของอีฟ
ก็กลับมา เธอรู้ว่าจะทำอย่างไร ถึงจะผูกฉันไว้กับตัวให้แน่นกว่าเดิม เส้นด้ายที่ฉันถักทอขึ้นกับลิลิธจึงถูกทิ้งเอาไว้
กลางทาง

หากนี่คือเรื่องของอีฟ ฉันก็คงจะเล่าให้ฟังว่าเราพาจิตวิญญาณหักๆ พังๆ สองดวงมาเจอกันได้อย่างไร
แต่นี่ไม่ใช่เรื่องของหญิงสาวคนนั้น ฉันจึงจะบอกให้คุณรู้แต่เพียงว่าฉันไปไหนไม่ได้ ฉันติดอยู่ที่นี่ และทิ้งลิลิธ
เอาไว้ข้างนอกนั่นอย่างโหดร้ายทารุณ

บทที่ 2

ฉันนั่งอยู่กับเพื่อนสนิทในสวนสาธารณะ มือของเธอดึงหญ้าปูพื้นออกทีละต้น ขณะฟังเรื่องที่ฉันเล่า
ลมเย็นพัดโชยมา พาให้ผมของเราปลิวสะบัด จนฉันต้องคอยหยิบออกจากปากอยู่บ่อยๆ เธอผงกหัวน้อยๆ
ไม่ได้ทำเสียงหรือแสดงความคิดเห็นใด กระทั่งฉันเล่าจบ
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“เธอคิดว่ายังไง”

“คิดว่าเธอโง่”

“โง่เหรอ” ฉันทวนคำ

“เธอเลือกความรัก มีแต่คนโง่เท่านั้นที่เลือกเจ้าสิ่งนี้นำทางชีวิต”

ฉันหัวเราะเมื่อได้ฟัง ตอนแรกเป็นเพียงเสียงขลุกขลักจากลำคอ แต่แล้วก็เปลี่ยนเป็นการขำอย่างแรง

“จริงๆ นะ ถ้าเธอใช้ความรักนำทางชีวิต ในตอนสุดท้าย แม้แต่หัวใจเธอก็จะไม่เหลือด้วย”

“แล้วถ้าฉันไม่ได้ใช้ความรักอย่างเดียวล่ะ” ฉันขีดเขียนตัวอักษรล่องหนบนพื้นหญ้า ฉันรักลูกสาวของ
อีฟ แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ฉันเลือกเธอ

“อา เข้าใจล่ะ ก็เรามันไม่ใช่คนดีนี่นะ”

“เราดีไม่พอ”

เธอผงกหัว “ดีไม่พอสำหรับใครบางคน”

ฉันผงกหัวบ้าง “เธอต้องถอนคำพูดท่ีว่าฉันโง่ เพราะฉันใช้ความเหมาะสมเป็นตัวตัดสิน และฉันตัดสินใจแล้ว
ว่าตัวเองเหมาะสมกับอะไร”

“เธอทำถูกแล้ว”

“ฉันทำถูกใช่ไหม”

“ใช่ เธอบอกว่าลิลิธเติบโตในครอบครัวที่ดี จึงสมควรได้รับความรักที่ดีตามไปด้วย แต่พวกเราไม่ใช่”
สายตาของเพื่อนทอดมองไปไกล ข้ามแปลงดอกไม้แสนสวย สายน้ำกระเพื่อมไหว และบ้านเรือนที่อยู่หลัง
กำแพง ก่อนจะพึมพำเสียงเบา “เราจะสร้างความเจ็บปวด ไม่ใช่ความสุข เหมือนที่เราถูกกระทำมาทั้งชีวิต และ
เราจะส่งมอบความทุกข์นั้นให้กับคนอื่น เหมือนมันเป็นเชื้อร้าย”

“เราหยุดมันได้ไหม”

สายตาของเธอแห้งแล้งว่างเปล่า “เธอเองก็รู้ดี”

เป็นเรื่องน่าแปลกเหลือเกิน ทุกคนที่ฉันรู้จักต่างก็บุบเบี้ยว แตกหักและแหลกสลาย น่าเศร้าที่ทั้งหมด
ล้วนมีสาเหตุมาจากครอบครัว ฉันไม่เคยรู้จักใครที่ใครเติบโตมาท่ามกลางความรักอันสมบูรณ์เลย คล้ายกับว่า
โลกเหว่ียงให้พวกเรามาเจอกัน แล้วกลายเป็นแหล่งบ่มเพาะความส้ินหวัง เราไม่เคยเรียนรู้วิธีท่ีจะรักอย่างถูกต้อง
นั่นเพราะเราไม่เคยได้รับอะไรแบบนั้นมาแต่แรก

จนกระทั่งลิลิธปรากฏตัว

เราลุกขึ้น เดินเคียงข้างกันไปตามทางเลียบแม่น้ำ จนสุดอีกด้านหนึ่งของสวน และต้องเดินต่ออีก
เล็กน้อยเพื่อไปรอขึ้นรถเมล์
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ขณะที่นั่งอยู่ตรงเบาะหลัง กระเด้งกระดอนไปตามการขับไร้ซึ่งความนุ่มนวล ฉันมองเมืองขนาดใหญ่แผ่
กระจายอยู่ตรงหน้า ผู้คนช่างไร้สุข เหนื่อยล้า และโหยหาบ้าน ความสิ้นหวังลอยอบอวลอยู่ในรถเมล์ที่อัดแน่น
เหมือนปลากระป๋อง ผสมไปกับกลิ่นเหงื่อของการทำงานหนัก และควันรถจากด้านนอก เสียงแห่งความวุ่นวาย
ต่างๆ เสียดแทงโสตประสาทจนรับไม่ไหว รถนับพันคันบนท้องถนน การก่อสร้าง และการทะเลาะถกเถียง
ไม่สามารถกลบเสียงกรีดร้องร่ำไห้กับความยากไร้ของผู้คนได้

แต่ถึงแม้พวกเราจะโหยหวนด้วยความส้ินหวังเพียงใด มันก็ไม่เคยดังไปถึงพวกท่ีอยู่บนหอคอยงาช้างเลย

หัวใจฉันเจ็บแปลบ น้ำตาคลออยู่ในตา คำถามที่ว่าเราเกิดมาทำไม กลายเป็นเราคือตัวอะไรกันแน่
หนูที่อยู่ในกรงและกระเสือกกระสนให้ตัวเองมีชีวิตรอดอย่างนั้นหรือ

ฉันนึกถึงลิลิธ แค่อยากเอนตัวนอนร้องไห้ในอ้อมกอดของเธอ ในที่ที่ฉันจะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย

บทที่ 3

ฉันกำลังถลำลึก ถึงเวลาต้องเลือกเสียที ถึงเวลาต้องตัดสินใจ เพราะลิลิธบอกว่าจะไม่รอ

‘ฉันต้องเลือกเขา’ ฉันเอ่ยอย่างขมขื่น ‘ฉันจำเป็นต้องเลือกเขา’

ลิลิธไม่เคยถามว่าทำไม เธอได้แต่อวยพรให้ฉันโชคดี ฉันอยากบอกว่ามันเป็นเพราะเขามาก่อน พวกเรา
คือจิตวิญญาณผุพังที่เหมาะสมกันเหลือเกิน และฉันต้องรักษาหัวใจของเขาเอาไว้ ไม่ให้มันแหลกสลาย แต่หาก
ลิลิธได้ฟังคำตอบ เธอคงอยากถามว่าแล้วหัวใจของเธอล่ะ ไฉนฉันจึงไม่ไยดี แต่ฉันไม่อยากถูกตัดสินว่าเป็น
คนใจร้าย จึงไม่เคยอธิบายอะไรแม้แต่คำเดียว

ทั้งที่ในความจริงแล้ว ฉันคือฆาตกรเลือดเย็น

บทที่ 4

อากาศร้อนจัดแม้จะล่วงเข้าสู่ยามเย็น เธอรู้สึกเหนียวเหนอะหนะไปทั้งร่าง ทั้งยังหงุดหงิดเกินกว่าจะ
เขียนอะไรได้ เธอถอดแว่นออก กดนวดดั้งจมูกอยู่เป็นนานสองนาน ความเมื่อยขบจากการนั่งโดยไม่ได้ขยับ
ไปไหน ทำให้เส้นตึงไปทั้งร่าง รวมถึงเส้นประสาทที่ขึงจนแน่น เธอกลัวว่าวันหนึ่งมันจะขาดผึง แล้วเธอก็ตาย
อยู่บนเก้าอี้อย่างน่าอนาถ อาจจะผ่านไปถึงสามวัน กว่าศพจะเน่าแล้วส่งกลิ่นไปยังเพื่อนบ้าน

ครั้งหนึ่ง เธอเคยมีความรัก และเชื่อว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้าย แต่แล้วเรื่องทุกอย่างก็ปิดฉากลง ผ้าม่าน
ละครเวทีคลี่คลุมนักแสดงทุกคน ที่พยายามเล่นละครเรื่องนี้มานานหลายปี

การอยู่คนเดียวไม่ได้แย่นัก เธอได้ต่ืนและนอนตามใจ กินอาหารแล้ววางท้ิงไว้บนโต๊ะ วางหนังสือกองกับพื้น
และไม่สระผมสามวันโดยไม่มีใครว่า บางครั้งเมื่อเหงาจัด เธอจะเปิดเพลงจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่กลายเป็น
ของสะสมไปแล้วในสมัยนี้ มือข้างหนึ่งถือวอดก้า และเต้นไปมารอบห้อง
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เรื่องที่น่าหวาดหวั่นเพียงเรื่องเดียว คือการต้องตายอย่างโดดเดี่ยว โดยไม่มีใครมาร้องไห้ให้ต่างหาก

หญิงชราเดินไปยืนริมหน้าต่างอีกครั้ง ตอนนี้หัวมุมถนนเงียบเชียบ เด็กๆ กลับเข้าบ้านเพราะแม่แผด
เสียงเรียกตั้งแต่เมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้ว เจ้าเหมียวมองสบตาเธอจากราวระเบียงแล้วเบือนหน้าหนีไป

เธอเหนื่อยเหลือเกิน เหนื่อยจากการใช้ชีวิตมาอย่างยาวนาน

ถึงเวลาต้องดื่มและเต้นแล้วสินะ เธอมีลางสังหรณ์ว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้าย ข้อเข่ากระดูกเปราะร้อง
ประท้วงเมื่อเธอเดินไปตรงมุมห้อง รื้อหาแผ่นเพลงซึ่งไม่ได้เปิดมานานเต็มที มือสั่นๆ ปัดผ่านนักร้องในตำนาน
หลายคน จนเจอศิลปินที่ต้องการ

“เมี้ยววว”

“เข้ามาสิ” เธอตะโกนตอบเจ้าแมวที่เอาแต่ร้องเรียกความสนใจ ให้มันกระโดดเข้ามาทางหน้าต่าง

เธอยังเหลือแอลกอฮอล์อยู่อีกเล็กน้อย กับบุหรี่หนึ่งมวน ขณะยกขวดขึ้นดื่ม เธอเหลือบไปเห็นรูป
นักร้องคนโปรดบนผนังมองกลับมา ฉับพลันก็รู้สึกผิดบาป และละอายที่ทำตัวเหลวไหลขึ้นมา

“เมี้ยวว”

“แมวสามสีนี่มันขี้อ้อนจริง” เธอหมดเรี่ยวแรงขึ้นมาเสียดื้อๆ จึงเดินกลับไปนั่งบนเตียง ปล่อยให้
เจ้าเหมียวกระโดดขึ้นมานั่งบนตัก มือเหี่ยวย่นลูบหัว เกาคาง และลูบไปตามลำตัวของมัน

ความตายใกล้จะมาถึงเต็มที กลิ่นของมันตลบอบอวลอยู่ในห้อง จนกลบกลิ่นอาหารของเพื่อนบ้าน

เธอโน้มตัวลง กวาดมือไปใต้เตียง ควานหากล่องใส่หนังสือเล่มโปรด แล้วดึงมันออกมา แต่คราวน้ีเธอหยิบ
ซองกระดาษสีน้ำตาลออกมาด้วย ซองกระดาษนี้มีเสี้ยวความทรงจำหนึ่งของเธอบรรจุเอาไว้ เป็นเสี้ยวที่เธอฉีก
ออกจากตัวเมื่อนานมาแล้ว และมันทำให้จิตวิญญาณของเธอไม่สมบูรณ์

ร่างซูบผอมเอนตัวลง หัวหนุนหมอน เจ้าเหมียวลงไปนอนซุกข้างๆ แทน คล้ายจะรู้ว่าเธอต้องการ
ที่ทางเป็นของตัวเอง เธอเอาซองกระดาษวางไว้บนอก ยกสองมือประสานกันวางทับไว้อีกทีอย่างหวงแหน

ความเหน่ือยล้าเข้าครอบงำจนลืมตาแทบไม่ไหว หัวใจเต้นช้าลงทุกขณะ ขณะที่ความทรงจำทะลักทลาย
เข้ามาในหัว เริ่มตั้งแต่เธอยังเด็ก เดียงสาแต่เศร้าสร้อย จนเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เรื่องพวกนั้นดูราวกับผ่านมานาน
เป็นชาติ แต่เธอก็ยังลิ้มรสความสุข สนุกสนาน มีชีวิตชีวา ความเศร้า และขมปร่าอยู่ในลำคอ

สติสัมปชัญญะเลือนรางลงไปทุกที เธอแทบไม่หายใจแล้ว อะไรคือสิ่งที่อยากบอกกับโลกก่อนจาก
งั้นหรือ? เธออยากจะบอกว่าอย่าพาชีวิตไปถึงจุดที่ตื่นขึ้นมาในวันหนึ่ง แล้วคิดว่าฉันน่าจะเลือกทำอีกอย่าง

หญิงชราผวาราวกับโดนมีดแทงทะลุหัวใจ แต่แล้วก็ถอนหายใจอย่างยอมรับชะตากรรม

ในห้วงสุดท้าย ลิลิธเดินมาหยุดอยู่หน้าประตูห้องแห่งความทรงจำที่เธอปิดตายเอาไว้ ทว่าแม้ประตูนั้น
จะปิดสนิท แต่ความทรงจำก็ยังคงเต้นระบำ ราวกับนักเต้นผู้ชำนาญที่แม้จะเลือดไหล ข้อเท้าคดงอผิดรูป
ก็ยังไม่หยุดเต้น จนกว่าเจ้าของห้องจะหมดลมหายใจ
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ลิลิธ...

เจ้าเหมียวรู้สึกได้ถึงลมหายใจท่ีถูกพรากไปของเจ้านาย มันร้องเรียก แต่ไม่ได้รับการตอบกลับใดๆ จึงนอน
ขดตัวตามเดิม ไม่เป็นไร ค่ำนี้ทนายของหญิงชราจะมาที่ห้องตามนัด และเมื่อนั้น มันก็จะมีอาหารกินเหมือนเดิม

บทส่งท้าย

ซองกระดาษสีน้ำตาลวางอยู่บนโต๊ะในครัว ผู้ที่ถูกจ่าหน้าซองถึงหยิบมันขึ้นมาเปิดอ่านด้วยความฉงนว่า
ใครกันเป็นคนส่งมา

สวัสดีค่ะ

ประโยคขึ้นต้นว่าเอาไว้อย่างนั้น เธอรู้สึกคุ้นเคย แต่ก็ยังไม่แน่ใจ

เมื่อใดที่คุณได้อ่านสิ่งที่อยู่ในนี้ ฉันก็คงจะได้พักผ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งใต้ผืนดินเสียแล้ว แต่รู้ไว้เถอะว่า
นี่คือสิ่งเดียว ที่ฉันยอมปล่อยให้หลงเหลืออยู่บนโลก และวางมันไว้ในมือของคุณ ฉันขอมอบกุญแจแห่งความลับ
ชั่วกัลปาวสานนี้แก่คุณ

เพราะคุณคือคนนั้น

นักเต้นระบำที่ไม่มีวันหยุดพัก ในห้องแห่งความทรงจำ
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บ้านหลังสุดท้ายของยายบ้า

ดินสอเทียน

ใกล้เที่ยงคืนแล้ว “ยายบ้า” ยังไม่กลับ เลยเวลามาเกือบสองชั่วโมง นาฬิกามนุษย์เรือนนี้แม่นตรง
ไม่แพ้นาฬิกาจักรกล รถเมล์สาย 115 คันสุดท้ายของคืนนี้ผ่านไปครู่ใหญ่ ไม่ได้ยินเสียงปิ๊ดเมื่อคีย์การ์ดยื่นใกล้
แป้นรับสัญญาณสั่งให้ประตูเปิดเหมือนทุกคืนเวลาสี่ทุ่มครึ่ง...

ต้นลีลาวดีออกดอกทั้งปี โคนต้นเป็นเนินเพิ่มความสูงวันละนิดเนื่องจากการทับถมของดอกใบเป็นเวลา
นาน กำแพงเอนทำท่าจะหงายหลังล้มเข้าไปในที่ข้างเคียงรกร้างต้องใช้ลวดสลิงขนาดค่อนข้างใหญ่รั้งไว้ถึงสาม
ช่วง กองขยะและต้นไม้นิรนามมองดูคล้ายป่าทึบขนาดย่อม ซ่อนแอ่งน้ำกระจายเป็นหย่อมไว้ใต้เงามืดชื้น ฤดูฝน
จะได้ยินเสียงอึ่งอ่างร้องเพลงเกี้ยวสาวดังระงมตั้งแต่หัวค่ำถึงใกล้ฟ้าสาง

พุ่มต้นแก้วสูงชะลูดผิดตา มันพยายามเพื่อชนะหลังคาบ้านสองชั้น คนในหมู่บ้านเห็นแบบเดียวกันว่า
มันคือต้นเหตุทำให้พื้นดินทรุดพาเอาดินไปกองไว้ฝั่งที่ติดกันซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำกว่าเกือบสองเมตร กำแพงเสียศูนย์
ทรงตัวไม่ได้มันก็เลยเอียงอย่างน่าหวาดเสียวจึงมีมติให้โค่นต้นแก้วทิ้งโดยด่วน เจ้าของบ้านขอไม่ให้โค่นเพราะ
ต้นแก้วคือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวอยู่เป็นเพื่อนชิดใกล้ไม่ว่ายามไหนและยอมใช้เงินส่วนตัวจ้างช่างมาจัดการเรื่อง
กำแพง หาวิธีละมุนละม่อมที่สุดเพื่อให้ต้นแก้วกับกำแพงอยู่ด้วยกันแบบพึ่งพา สำหรับต้นลีลาวดีก็ยินดีรับว่า
เป็นเพื่อนห่างๆ ไม่น่าเป็นห่วงเพราะอยู่ในที่ไม่ทำให้คนไหนเดือดร้อน ยามปกติคนเหล่านี้ไม่ย่างกรายเข้าเขต
สวนหย่อมอยู่แล้วเนื่องจากการโจมตีของฝูงยุงและพวกวัชพืชขนคันมีประสิทธิภาพสูงกว่ามนุษย์จะรับมือ

“หม่ันดูแลให้น้ำให้ดิน รากก็ไม่ออกหากินไกล ปล่อยให้อด บ้านท้ังหลัง รากก็งัดถล่มทลาย” ต้นเหตุแท้จริง
ซึ่งยายบ้าสนทนาภายในกับหัวใจตนเอง และทุกๆ ปัญหาที่อุบัติขึ้นกับคนในหมู่บ้านนี้

ยายบ้าไม่โทษต้นแก้ว คนน่ีแหละถมดินไม่ทันไรก็รีบร้อนอยากขายบ้านได้เร็ว คุณภาพมันก็ลวกๆ ตามแบบ
มาตรฐานบ้านจัดสรรทั่วไป มีบางคนแอบมาบอกไม่ต้องออกเงินเอง เงินกองกลางมีอยู่

“เก็บค่าส่วนกลางทุกเดือน ไฟทางดับ สวนหย่อมรกไปด้วยซากขยะ”

ยายบ้ารับฟังเฉยๆ เพราะคนที่ควรเป็นทุกข์ร้อนคือตัวเอง เนื่องจากหากกำแพงล้มลง บ้านก็คงตาม
กำแพงไปด้วยในไม่ช้า สวนหย่อมอยู่หน้าบ้าน กลิ่นหอมของดอกลีลาวดีหรือกลิ่นเหม็นของสารพัดขยะเป็นของ
ใกล้ตัวรั้วบ้าน น้อยคนจะเดินมาทางนี้ ความอะไรๆ ไม่มีใครรับรู้ด้วย

สี่โมงเย็นหรือกว่านิดหน่อยคือเวลาออกจากบ้าน เสื้อผ้าชุดเดิมๆ ไม่เกินสองสามชุดใส่สลับทั้งปี ท่าทาง
การเดินเชื่องช้าเนิบนาบ หิ้วถุงใสใส่ของกระจุกกระจิกมายืนรอรถประจำทาง บางคันตั้งใจวิ่งผ่านไป บางคัน
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จอดรับเพราะมีผู้โดยสารหลายคน และบางคันชะลอความเร็ว ผู้โดยสารขาประจำออกคำสั่งไม่ให้โชเฟอร์
หยุดรับ แท็กซี่บางคันโฉบเข้ามาพอรู้ตัวรู้หน้าก็รีบเหยียบคันเร่งพุ่งออกไปด้วยความรวดเร็ว...

ประชากรหมู่บ้านมี 176 คน ก็คล้ายกับที่อื่นๆ คือไม่ใฝ่รู้เรื่องคนอื่นรวมทั้งเรื่องที่ไม่เห็นประโยชน์อันใด
ยายบ้าไม่มีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการของใคร ความห่วงใยเรื่องกำแพงจวนเจียนล้มเป็นที่มาของชะตากรรม
ต้นแก้ว เห็นว่าหากไม่มีรั้วกำแพงก็ไม่ปลอดภัยตัวนั่นเอง เมื่อยายบ้าออกรับค่าใช้จ่ายด้วยความเต็มใจก็ไม่มี
ใครคัดค้าน เว้นแต่มีข้อสงสัยใหญ่หลวงถึงกับแอบตั้งวงสนทนาแบบไม่มีจุดประสงค์

“ไม่เคยเห็นญาติพี่น้องมาหาหรือเพื่อนสักคนก็ไม่เคยเห็น”

(ยายบ้าตัวคนเดียว อยู่คนเดียว เป็นคนแรกที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน)

“เอาเงินที่ไหนมาซื้อข้าวกิน”

(ยายบ้าออกจากบ้านมีแค่ถุงใสเปล่าใบเดียว กลับเข้าบ้านด้วยของกินเต็มถุง และแบ่งของวางไว้ในป้อม
ก่อนยามมาทำงานตอนตีห้าครึ่ง)

“สภาพอย่างนี้เวลาข้ามถนนสักวันจะเป็นเหยื่อพวกตีนผี”

แม้จะเดินช้าเนิบนาบ ยายบ้ากลับบ้านตรงเวลาทุกคืน บางคืนมีแท็กซี่ขับเข้าไปส่งถึงหน้าบ้านแล้วมี
คนเห็น

“แท็กซี่พูดยังไงบ้าง” คนถามไม่ได้รับคำตอบเพราะแท็กซี่กลับออกมาก็ปกติเหมือนขาเข้า

ถนนปูนกว้างห้าเมตรอยู่ตรงกลางระหว่างหน้าบ้านกับสวนหย่อม เป็นจุดเดียวของถนนหมู่บ้านที่ไม่มี
เศษขยะ ใบและดอกลีลาวดีจากกิ่งที่ยื่นมาใกล้ถนนถูกลมพัดปลิวออกมาตกนอกเขตสวนก็จะถูกเก็บเข้าไปส่ง
คืนถึงโคนต้นของมัน

“อยู่ตรงนี้นะแม่ดอกดก จะได้ไม่โดนเหยียบ มีประโยชน์กว่าไปอยู่กลางถนน”

หลายครั้งหลายหนมีคนดีแอบมองยายบ้าเอาไม้กวาดออกมากวาดหน้าบ้าน น่าเสียดายเขาไม่เคยได้ยิน
ยายบ้าพูดว่าอะไร

“ไม่รู้จักรำคาญตาขยะหน้าบ้านตัวเองกันบ้างเลย”

วันประชุมประจำปีครั้งใดก็ใช้หน้าบ้านยายบ้าด้วยว่าแดดข้ามหลังคาไปเร็ว ต้นไม้จากฟากป่าชุ่มน้ำ
ทยอยปล่อยไอเย็นมาไม่หยุด สวนหย่อมช่วยสนับสนุนความร่ม ถนนตรงนี้สะอาด ต้นแก้วช่วยบังแดดให้ผู้เข้า
ประชุม

พวกเขามีหัวข้อเดิมต้องพูดถึงทุกครั้ง
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“ค่าส่วนกลางยังมีคนค้างชำระ เห็นว่าฝ่ายการเงินส่งไลน์ไปเตือนแต่...ฉันไม่เอ่ยชื่อว่ามีใครมั่ง รู้ตัว
กันเองดีอยู่แล้ว”

ประธานซึ่งเป็นทหารหญิงเก่าพูดเสียงเข้ม เขาเคยลาออกจากตำแหน่งประธานเพราะเหนื่อยกับปัญหา
จุกจิกกวนใจ แต่อ้างเหตุเรื่องสุขภาพ

“เราไม่มีอำนาจบังคับ ทุกคนมีอิสระคิดและตัดสินใจ”

“เรื่องการทำบุญปีใหม่ของหมู่บ้านก็แล้วแต่ใครจะช่วย เพราะไม่ได้เอาเงินส่วนกลางมาใช้ เว้นแต่ไม่พอ
จริงๆ”

“ก็ไม่พอมาทุกปี” เจ้าหน้าที่การเงินพูดเสริม

ท่านประธานพูดถึงเรื่องการร่วมประชุมด้วย

“ให้คนไปเชิญถึงหน้าบ้าน แทบจะอ้อนวอนกันเลย”

ยายบ้าไม่เคยมีใครมาเชิญแม้แต่ครั้งเดียว

หัวข้อต่อมาคือเรื่องที่จอดรถ

“บ้านมี 44 หลัง มีรถยนต์ 92 คัน เฉลี่ยบ้านละ 2 คัน บางหลังก็ไม่มีรถ บริหารจัดการกันให้เป็นไป
แบบรอมชอม อยู่กันแบบญาติพี่น้อง เชื่อฉัน”

ยายบ้าไม่มีรถยนต์แม้แต่คันเดียว

ถนนหน้าบ้านคือทำเลทอง เป็นเป้าหมายของเจ้าของรถยนต์ที่มีมากกว่า 2 คันและพยายามท่องคำนี้ให้
ขึ้นใจ

“ใครมาก่อนได้จอดก่อน”

และนับเป็นข้อดีที่พอมองเห็นคือ ทุกคนยอมรับกติกาถึงกับต้องเอารถไปจอดไว้ข้างถนนนอกหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นที่ตั้งถังขยะสีเขียวของเทศบาล

ยายบ้าจึงไม่เคยเห็นเจ้าของรถมายืนเถียงกันหน้าบ้าน นอกจากเจ้าของรถแปลกหน้าซึ่งเข้ามาทำธุระ
กับบ้านหลังใดหลังหนึ่ง หรือจับพลัดจับผลูเข้ามาอย่างตั้งใจจากการมีประสบการณ์เพราะบังเอิญวันที่ประตูเสีย
(เสียบ่อย) ต้องเปิดค้างไว้และบังเอิญเหลือเกินที่ยามทิ้งป้อมเดินไปเข้าห้องน้ำ ยายบ้าจึงเห็นคนยืนเถียงกัน
เรื่องแย่งที่จอดรถหน้าบ้านตัวเอง...

“ภาพแอบถ่าย” ความเห็นเชิงสังเกตจากหลายสิบความเห็น เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งอายุค่อนไปทาง
“คนแก่” ยืนพูดอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งอายุค่อนไปทาง “คนหนุ่ม” หลังจากภาพแรกก็มีภาพ 2-3-4... ในลักษณะ
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ต่างๆ กัน ในเวลาต่างๆ กัน และภาพคู่มีทั้งคละเพศและคละวัย ทั้งกลางวันและกลางคืน เจ้าของภาพแอบถ่าย
เน้นที่อากัปกิริยาเป็นกันเองในภาพแสดง

นักสืบสำนักต่างๆ ทยอยเอาภาพตั้งแต่หลายปีมาแล้วพร้อมข้อมูลที่เสาะค้นมาได้มาเปิดเผยชนิดหมด
เปลือก บ้าน- ราคาซื้อขายของบ้าน- พฤติกรรมน่ารังเกียจ

“ขอจนมีเงินซื้อบ้านราคาสองสามล้าน” นับว่านักสืบแต่ละคนทำการบ้านมาดี ไม่พลาดในรายละเอียด

คนในหมู่บ้านเห็นแล้ว ต่างคนต่างดำเนินชีวิตไปตามปกติ สิ่งซึ่งคนในหมู่บ้านหงุดหงิดคือ เพื่อนบ้าน
คนหนึ่งเวลาเพื่อนบ้านจะพูดถึงก็จะเรียก “คุณยายบ้านหลังสุดท้าย” เมื่อถูกคนภายนอกเรียก “ยายบ้า” ก็รู้สึก
ไม่พอใจว่าไม่เคารพผู้สูงอายุแล้วยังไม่ให้เกียรติคนร่วมหมู่บ้านจึงตั้งป้อมเตรียมชนกับเงาของผู้บุกรุกเกียรติภูมิ

ภาพของ “บ้านหลังสุดท้าย” ปรากฏตามหน้าเพจหลายแห่ง

ยามต้องตอบคำถามให้คนในหมู่บ้านเคลียร์ใจ อยู่หลังสุดท้ายลับหูลับตาคนขนาดนั้นมีภาพไปโชว์อยู่
หน้าเพจได้อย่างไร

“ผมถามละเอียดทุกคนไม่มียกเว้น ไม่แน่ใจก็เดินตามไปดู” ยามว่าอย่างนี้

“ผมใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปเก็บไว้ ถ่ายแม้กระทั่งทะเบียนรถ แล้วจะให้ผมทำอย่างไร” ยามซึ่งเป็น
คนในพื้นที่ตัดพ้อนิดๆ

เขาปฏิบัติหน้าที่ไม่เคยบกพร่อง แต่การที่ภาพถ่ายของบ้านหลังสุดท้ายไปปรากฏแบบไม่เป็นคุณก็ต้อง
หาต้นตอของภาพหลุด ซึ่งเริ่มลงลึกรายละเอียดประวัติชีวิตของยายบ้ามากขึ้นเรื่อยๆ ตำหนิญาติของยายบ้า
ด้วยถ้อยคำประชดหยาบคายเหมือนหนึ่งว่าถูกยายบ้าทำให้ตนได้รับความเสียหายใหญ่หลวง และได้เป็นข่าว
ออกจอโทรทัศน์แบบไม่มีคนไหนพลอยปลื้ม

แต่ยังไม่มีนักสืบมือดีคนไหนบอกได้ว่าวงศาคณาญาติของยายบ้าเป็นใครมีนิวาสสถานบ้านช่องอยู่แห่งหน
ตำบลไหน ยังไม่มีใครสืบได้สุดทาง คนอยากรู้จึงต้องรอไปก่อน

“หากผู้ชมท่านใดอยากส่งข้อมูลมาให้เราก็เชิญได้ ทางเรายินดีเป็นสื่อกลางเสนอข้อเท็จจริงให้ท่านผู้ชม
ทราบเพื่อจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ” คนอ่านข่าวพูดขอความร่วมมือจากคนดูพร้อมตั้งข้อหามิจฉาชีพ
ให้ยายบ้า

เพจ “คนว่างงาน” ลงรายละเอียดมากกว่าใคร ภาพหลุดบ้านหลังสุดท้ายดูได้จากเพจนี้ที่เดียว

ยาม-พยายามถอดรหัสภาพอยู่หลายวันเพื่อยืนยันที่มาที่ไปของภาพกระทั่งพบความจริง

“คนในหมู่บ้านเรานี่แหละครับ” ยามอธิบายพร้อมแสดงหลักฐาน...
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เจ้าหน้าที่ของ พัฒนาสังคมฯ (พม.) มาขอทราบลายละเอียดเจ้าของบ้านหลังสุดท้ายจากประธาน
หมู่บ้านเพื่อหาทางช่วยเหลือแล้วกลับไป

“ฉันบอกกับเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกบ้านที่นี่ หากต้องการความช่วยเหลือจะแจ้งให้ทราบ”

ประธานหมู่บ้านบอกกับลูกบ้าน

“ให้ พม. รับไปดูแลดีแล้ว ได้อยู่ใกล้หูตา หากเกิดเป็นอะไรไปก็มีคนช่วยเหลือทันท่วงที อยู่นี่ก็ตัว
คนเดียวต่างคนก็อยู่คนละหลัง เวลาไปไหนหรือกลับเข้ามาก็ไม่มีใครคอยเฝ้าดู” เป็นปัญหาเรื่องการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์นำไปสู่ความขัดแย้งและกำลังค่อยๆ ลามไปสู่ปัญหาอื่น

ความคิดที่จะหาผู้รู้กฎหมายมาเป็นตัวแทนดำเนินคดีกับคนเอาภาพและเรื่องของคุณยายบ้านหลัง
สุดท้ายกับพวกแชร์ความเท็จจนเกิดเสื่อมเสียเป็นวงกว้างมิอาจประเมินได้แก่หมู่บ้านนิติบุคคลมีความชัดเจน
เป็นจริงด้วยเหตุผลประกอบข้อกล่าวหาฟังดูเป็นรูปธรรมที่สุด

“พวกเราทุกคนมีศักดิ์ศรี ต้องปกป้องศักดิ์ศรีของพวกเราให้ถึงที่สุด”

แน่นอน ประชากรของหมู่บ้านขนาดเล็กทนไม่ไหวเมื่อถูกย่ำยีศักดิ์ศรีโดยการโฆษณา สิ่งแรกคือหา
ทนายความซึ่งต้องใช้เงินจำนวนไม่ใช่น้อย

“เอาเงินจากพวกที่ถูกเราฟ้องเรียกฐานดูหมิ่นด้วยการโฆษณามาเป็นค่าทนาย” เป็นคำตอบของบทสรุป
ปิดท้าย ฝ่ายสนับสนุนให้ฟ้องมั่นใจว่าจะได้เงินจำนวนมาก พวกเขาจินตนาการไปไกลเพราะมีคดีทำนองเดียวกัน
เทียบเคียง

“เรายอมรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้น” ถ้อยคำน้ำเสียงเด็ดขาดจริงจัง

“ยังไม่มีใครเสียหาย หมู่บ้านก็ไม่เสียหาย” ประธานพยายามไม่ให้ลูกบ้านบางคนเอาไฟจากข้างนอก
เข้ามาสุมในหมู่บ้าน เพราะคนที่น่าจะเรียกว่า เสียหาย ไม่ว่านิตินัยหรือพฤตินัยก็คือคุณยายบ้านหลังสุดท้าย
คนเดียว

“ทนายเรียกค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นก่อนท้ังน้ัน” ประธานไม่ต้องการพาตัวเองไปข้องแวะคดีความเปรียบเทียบว่า

“เดินขึ้นศาลก็เหมือนเดินเข้าโรงพยาบาล”

การใช้จ่ายเงินนิติฯต้องทำบัญชีเป็นรายงานประจำปียุ่งยาก ส่วนใหญ่เห็นด้วยเพราะถ้าไม่เบิกเงิน
กองกลางก็ต้องช่วยกันควักเงินส่วนตัว

“แล้วถ้าแพ้ก็ต้องจ่ายค่าทนายอยู่ดี”

ประชากรหมู่บ้านส่วนหนึ่งไม่ถูกใจข้อท้วงติงของประธาน ถูกหยามศักดิ์ศรียอมได้อย่างไร พวกเขา
ต้องการเดินหน้าชนทุกรูปแบบ ไม่เลือกหน้าเพ่ือทวงคืนศักด์ิศรี ค่าจ้างทนายก็เอาเงินกองกลางไม่ว่าแพ้หรือชนะ
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คนในหมู่บ ้านพูดและมองหน้ากันน้อยลง พวกที่ยอมรับโอนความทุกข์ร ้อนของยายบ้ามาไว้ก ับตัวเอง
ดูช่างวุ่นวายมากกว่าใคร พ้นประตูหมู่บ้านเป็นต้องระบายความอัดอั้นให้ใครต่อใครฟังและไม่ลืมถามหากูรูด้าน
กฎหมาย

จะคืนความสงบสุขให้แก่หมู่บ้านได้อย่างไรเพราะมันถูกความเห็นต่างแย่งชิงไปจนแทบไม่เหลือ

มีคนแนะนำให้โทร. ไปหาทนายคนดังซึ่งมีอยู่ไม่น้อย เขายินดีให้คำปรึกษาแน่นอนและอาจไม่เสียเงิน
เสียทอง หากสื่อมวลชนตีข่าว...

ยายบ้าเดินเข้าเดินออกตามเวลาปกติ ไปโผล่ตามป้ายรถเมล์หน้ามหา’ลัย ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า
ทุกที่, เดิน- มอ’ไซค์รับจ้าง- รถประจำทางไม่เลือกรถร้อนหรือรถเย็น- และแท็กซี่, ขากลับก่อนเข้าบ้าน วางของ
กินไว้ในป้อมยาม เดินช้าๆ ไปถึงหลังสุดท้าย เปิดไฟในบ้านทิ้งไว้ทั้งคืน ปิดเมื่อออกไปทำภารกิจ ไม่ลืมลาก
สายยางจากหลังบ้าน เปิดปั๊มน้ำฉีดน้ำขึ้นบนยอดต้นแก้วให้น้ำไหลชโลมลงโคนต้น ยืนมองนกมาอาบน้ำที่ใบไม้
อย่างมีความสุข ฉีดน้ำข้ามถนนไปที่ต้นลีลาวดี เก็บดอกไปวางไว้ที่โคนต้น กวาดใบไม้ ตักใส่ถุง มัดปาก ถือเดิน
ช้าๆ ออกมาทิ้งถังขยะ- ไปยืนรอรถ- เป็นปกติ

ไม่รู้สึกผิดสังเกตด้วยซ้ำว่าคนใจดีหน้าเดิมเปลี่ยนไป หลายคนไหวตัวทันชิงเดินหนีก่อน หลายคนมอง
ด้วยสายตาดูแคลน ขยะแขยง ยามหน้าประตูมหา’ลัยไม่ยอมให้เข้า

โลกโซเชียลทำลายหรือสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม ไร้ระบบ รวดเร็วชั่วพริบตา มันทำหน้าที่ตรงไป
ตรงมาโดยไม่ผ่านการคัดกรอง หน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ที่มือคนคนนั้นๆ สำคัญอย่างยิ่งมันเป็นสัจธรรม
และอสัจธรรมไปพร้อมกัน อาจไม่พบเลยสักคนที่จะทนทานต่อการฟาดกระหน่ำจากอารมณ์และมือเสรี
มีความสุขที่ได้แสดงความคิดเห็น เพลิดเพลินกับการกดแป้นพิมพ์เฟ้นหาคำศัพท์เชือดเฉือนเล่นงานยายบ้า

ยายบ้าไม่รู้ตัวว่าเป็นคนดังติดเทรนเน็ตไอดอลมาหลายเดือนแล้ว ความเคลือบแคลงสงสัย ริษยาและ
ความโลภเป็นระเบิดปรมาณูลูกใหม่ ทุกการเคล่ือนไหวถูกตรวจสอบด้วยสายตาเอือมระอา คนกลุ่มหน่ึงถอยออกไป
คนอีกกลุ่มหน่ึงขยับเข้ามา บรรดาเขาเหล่าน้ันอาจเห็นยายบ้ายืนโบกรถแท็กซ่ีเป็นนานสองนาน เม่ือรถประจำทาง
คันแล้วคันเล่าเลือกที่จะทิ้งป้าย ขณะที่พวกเขาเหล่านั้นเฝ้าดูด้วยความสะใจ ทุกคันผ่านเลยจนอาจดูเหมือน
ใจร้ายใจดำท้ังท่ีผู้ท่ียืนโบกมืออยู่น้ันเป็นหญิงชราได้รับการคุ้มครองจากวัฒนธรรมสากล คล้ายคนใกล้จมน้ำ และ
ต้องการการช่วยเหลืออย่างยิ่ง เพราะนั่นคือเที่ยวสุดท้ายของวันนี้ ยายบ้าอาจตัดสินใจเดินไปเรื่อยๆ เห็นแท็กซี่ก็
ยกมือเรียกแบบไม่คาดหวัง และหากจอดรับเขาก็จะจดจำผู้หญิงแก่คนหนึ่งที่ตนรับไปส่งบ้านเหมือนกับเพื่อน
แท็กซี่อีกหลายต่อหลายคนเคยประสบ

ในเวลาไล่เลี่ยกันก็จะเห็นใครสักคนมายืนใกล้ยายบ้าโบกมือเรียกแท็กซี่ ส่งยายบ้าขึ้นรถ ออกเงินค่ารถ
ให้ด้วยสีหน้าแช่มชื่นเหมือนเพิ่งใส่บาตรพระตอนเช้า แม้บางครั้งมีผู้หวังดีมากระซิบบอกโปรไฟล์ยายบ้าให้เขา
ทราบเป็นข้อมูล

“ไม่เป็นไร เดี๋ยวออกค่ารถให้คุณยายเอง” เพราะเหรียญมีสองด้านเสมอ...
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คนในหมู่บ้านบางคนไม่ค่อยแน่ใจข้อสันนิษฐานของยามว่าภาพหลุดนั้นเป็นฝีมือคนใน เพราะนั่นเท่ากับ
จุดไฟเผาบ้านตัวเอง เว้นแต่ว่าเขามีเหตุผลอื่นดีกว่าคำว่าบ้านตัวเองมาหักล้าง ยามคิดอย่างยาม ง่ายไปหน่อย
ที่เห็นบ้านในรูปภาพอยู่ในระนาบเดียวกับมุมกล้องคือคนถ่ายต้องยืนอยู่ชั้นสองของบ้านตามที่ยามชี้นั้น
รูปของบ้านจึงเห็นถาดใส่อาหารนกวางอยู่ที่ระเบียงชั้นสอง มีเหตุผลอื่นที่เป็นไปได้อีก ไม่แน่นะ ยามอาจมีส่วน
รู้เห็น

ยามถูกดูดเข้าสู่เกมไม่น่าไว้วางใจโดยไม่รู้ตัวและเขาอดทน ไม่รู้สึกท้อหรือสะทกสะท้านที่จะต้องอธิบาย
ซ้ำแล้วซ้ำอีกให้ผู้ที่อยู่ในฐานะนายจ้างฟังด้วยหัวใจที่อัดแน่นด้วยความไม่ศรัทธาด้อยค่า บทสรุปของคำตอบ
ยืนยันยังไม่เปลี่ยนแปลงแม้อาจเสี่ยงต่อการถูกเปลี่ยนตัวไปประจำที่อื่นซึ่งไกลบ้าน ประธานหมู่บ้านและมวล
สมาชิกอีกจำนวนหนึ่งเชื่อว่ายามพูดความจริง มีบางคนต้องการเบี่ยงเบนความจริง

หมู่บ้านขนาดเล็ก จ้างยามแค่คนเดียวช่วงเวลากลางวัน เคยจ้าง 2 คน แต่สิ้นเปลืองจึงจ้างคนเดียว
ดังนั้นความหวาดระแวงเรื่องความไม่ปลอดภัยทำให้ต้องทบทวนว่าจะจ้างยามทั้งกลางวันกลางคืนซึ่งถูก
ประธานและอีกหลายคนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง กลางคืนมีประตูโดยต้องใช้คีย์การ์ดเปิด-ปิด ไม่ต้องมีคนนั่งเฝ้า

“ฉันอยากลาออก สุขภาพกายไม่ค่อยดี หาหมอเช้าเย็น ตอนนี้สุขภาพใจก็เริ่มทรุด นอนไม่ค่อยหลับ
ใครอยากเป็นก็เป็นแทนฉันได้เลย” ประธานเคยลาออกแล้วถูกเลือกกลับเข้ามาอีก

ประธานก็คล้ายอีกหลายคนที่เห็นความไม่สงบสุขเหมือนที่ผ่านมา แม้ว่าพวกเขาคือผู้มาทีหลัง ทุกคน
รู้ว่าคุณยายบ้านหลังสุดท้ายคือผู้อาวุโสสูงสุด ข้างนอกเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้จริง สำหรับในหมู่บ้านทุกคนควร
รู้จริง ไม่เคยมีพฤติกรรมน่ารังเกียจ ไม่เคยค้างค่าส่วนกลางโดยอ้างไม่ได้รับบริการที่น่าพอใจ แม้ไม่ใช่ตัวปัญหา
โดยตรงแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคือ ผู้เป็นต้นเหตุของปัญหาซึ่งยายบ้าไม่เดือดร้อน ยังคงมีชีวิตเป็นปกติสุขดี คนที่จะ
ต้องรีบกันตัวเองออกจากปัญหาก็คือยาม เขาเตรียมคำพูดแบบสุภาพ ประนีประนอม พยายามรักษาความรู้สึก
ของยายบ้าแม้ว่าตัวยามเองก็อยู่ในรอยเดียวกับคนอื่นเพราะข่าวสารทะลุทะลวงผ่านเยื่อสมองอ่อนไหวอย่างมี
ประสิทธิภาพ วันที่ประตูเสียเขาเปลี่ยนมาอยู่กลางคืนชั่วคราว ยายบ้ากลับมาตรงเวลาเหมือนทุกคืนและกำลัง
จะทำเหมือนทุกครั้ง

“คุณยายไม่ต้องให้อะไรผม เกรงใจจริง ๆ“

“ให้มาตั้งนานทำไมเพิ่งมาเกรงใจ” น้ำเสียงจับความรู้สึกไม่ได้เลย ยายบ้าคิดอะไร

ยามไม่ได้เตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้า การนิ่งเป็นการรักษาความรู้สึกดี ๆ ได้เช่นกัน

“เรากินไม่หมดก็เอากลับบ้าน นึกถึงคนอื่นบ้างโดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านเดียวกัน” แล้วเลือกของที่เห็นว่า
ดีที่สุดส่งให้ยาม

“นี่เพิ่งได้ก่อนขึ้นรถเมล์” ตรวจดูเพื่อให้แน่ใจไม่หยิบผิด “เก็บไว้ในตู้เย็นได้สองสามวัน”

ยายบ้าตามความเข้าใจเดิมกับความเข้าใจขณะนี้ต่างกันมาก การได้ขึ้นรถเมล์เป็นความบังเอิญหรือ
อะไรก็ตาม ถือเป็นข่าวดี เป็นเรื่องไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก โลกโซเชียลกระจายข่าวทุกวัน “ไม่มีรถคันไหนหยุดรับ”
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ยามกับยายบ้าไม่ค่อยได้พบกัน คนหนึ่งออก คนหนึ่งเข้า ต่างคนต่างมีโปรแกรมภาระหน้าที่ซึ่ง
ถูกตั้งค่าจากสังคมสมมุติ ความรับผิดชอบตัวเอง ความชำรุดของจิตวิญาณ...ลดน้อยลงเรื่อยๆ

หัวสมองยามเหมือนถูกควักทิ้งไปครึ่งหนึ่ง ถกเถียงกับตนเองอย่างหนักหน่วงตลอดเวลาหลายวัน
คุณยายบ้านหลังสุดท้ายมีตัวตนอยู่ในโลกนี้จริงหรือ ใครคือคนบ้าตัวจริง?

ยามมองตามหลังไม่ละสายตา ภาพคนแก่แค่จะเดินก็แทบลงคลานช่างมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคน
เป็นแสนเป็นล้านคน อยากรู้อยากเห็นเบื้องลึกเบื้องหลัง แค่เดินช้าๆ เงียบๆ ออกไปข้างนอก กลับมา
ในลักษณะเดิมๆ ไม่ขาดไม่เกินไปกว่านี้ แล้วทำไม?...

หมู่บ้านเล็กๆ ไม่เคยมีความสั่นสะเทือนจากแรงกระทำใดๆ กลับถลำหลุดเข้าไปเสวนาร่วมกลุ่ม
ความมืดบอดซึ่ง... เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมตัวบิดเบี้ยว...

กล่ินหอมของดอกแก้วรวยรินมาอ่อนๆ แถวน้ีไม่มีต้นแก้ว มีแค่ต้นทองอุไรในคอกดินแนวยาววางสามด้าน
ของป้อมยาม มันออกดอกเหลืองนวลตลอดทั้งปี คุณยายบ้านหลังสุดท้ายเอามาวางไว้หนึ่งกำเมื่อปีกว่ามานี้เอง
ยามไปยกกระถางเปล่าจากบ้านที่เขาบอกยกให้พร้อมกับดินขุยไผ่เป็นของแถม หลังจากนั้นรายรอบป้อมก็
กลายเป็นดงทองอุไร ยามรดน้ำทุกวันจนถูกเตือน “ระวังมันจะสำลักน้ำตายเสียก่อนจะได้เห็นดอก”

“เรากินไม่หมดก็เอากลับบ้าน นึกถึงคนอื่นบ้างโดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านเดียวกัน”

“ครับ คุณยาย...” ยายบ้าเดินลับมุมซอยสุดท้ายไปแล้ว

“เดินเร็วจัง...” ยามรู้สึกแปลกใจ หันไปมองดอกทองอุไรเหลืองนวลเปล่งปลั่ง...แม้ดึกมากแล้ว...

รถพยาบาลจากโรงพยาลของรัฐและรถมูลนิธิเปิดไฟวับวาบขับตามกันเข้ามาในหมู่บ้านอย่างเงียบๆ
เลี้ยวเข้าไปจอดหน้าบ้านหลังสุดท้ายเมื่อใกล้เที่ยงวัน รอรถตำรวจมา ใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมง พวกเขาทำงาน
อย่างรวดเร็ว เพราะทุกอย่างถูกเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว

สมาชิกในหมู่บ้านเกือบทั้งหมดไม่มีใครระแคะระคายว่าเกิดอะไรขึ้น มีประธานหมู่บ้านเดินออกมา
รดน้ำต้นไม้อยู่เพียงลำพัง ขณะจะกลับเข้าบ้าน เจ้าหน้าที่มูลนิธิวิ่งมาตาม

“มีอะไรกัน” รวดเร็วจนปรับตัวไม่ทัน และน้ำตาของอดีตนายทหารหญิงก็เอ่อท้นขึ้นมาไม่รู้ตัว

ประธานหมู่บ้านเซ็นเอกสารตามเจ้าหน้าที่แนะนำ แค่นี้จริงๆ หน้าที่ที่เขามอบให้อย่างเต็มภาคภูมิเป็น
โอกาสสำคัญของความสัมพันธ์ในฐานะเช่นคนในครอบครัวเดียวกัน เป็นพยานในการรับมอบร่างของ
เจ้าของร่างซึ่งอุทิศให้แก่คณะแพทยศาสตร์ เวลาที่ผ่านมาแม้แทบไม่ได้พูดกันเลย เพียงส่งยิ้มตามมารยาทและ
ผู้เป็นประธานของหมู่บ้าน แต่รู้สึกได้ว่ายืนอยู่ข้างๆ คุณยายมาตลอด

เรื่องยังไม่จบ

บ้านหลังสุดท้ายทิ้งปริศนาให้คนบางคนยังอยากจะตามสืบหาเจ้าของบ้านตัวจริง และอื่นๆ.
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ปัตตานีภิรมย์
(ประวัติศาสตร์หยาดฝน)

จรรยา สุวรรณ์

วันจันทร์

ช่วงค่ำของวันจันทร์ คุณนอนอ่านหนังสือประวัติศาสตร์หยาดฝนด้วยความเพลิดเพลิน เวลานั้นคุณมอง
ออกไปนอกหน้าต่าง ยามค่ำดูมืดมัว และหม่นเทาอย่างประหลาด เป็นราวกับอารมณ์ฝันค้างจากคืนวันอาทิตย์
ความทรงจำของคุณหายไปราวๆ สี่ทุ่ม คลับคล้ายว่ามันได้ทิ้งข้อความสุดท้ายไว้ว่า เจอกันพรุ่งนี้

คุณนึกอยากให้ฝนตก อยากฟังเสียงฝนหล่นลงกระทบใบไม้ อยากหลับยาวนานไปจนเช้า แล้วออกไป
เริ่มต้นกับบางสิ่ง จะเพื่ออะไรคุณก็ยังตอบตัวเองไม่แน่ชัดในตอนนี้

จำได้ว่าพอถึงที่พัก คุณงีบหลับไปนานมาก คงเพราะเหนื่อยล้ากับการเดินทางมานับพันกิโลฯ ตื่นมา
ช่วงบ่ายคุณออกไปเดินริมทะเล หาดทรายสีนวล เนียนนุ่มเมื่อเท้าลงสัมผัส คุณนึกอยากเขียนอะไรบางอย่าง
อาจเป็นบันทึกที่พูดถึงเมืองหลวงที่เพิ่งจากมา ซึ่งเต็มไปด้วยละอองฝุ่นพิษในอากาศ แล้วพูดถึงฝน หรือทะเล
ที่ไหนสักแห่ง

‘อยากให้ฝนตกไปถึงวันอังคาร’ เป็นประโยคสั้นๆ ที่คุณคิดออกในตอนนี้

เร่ืองท้ังหมดจึงเร่ิมต้นในวันอาทิตย์ และคุณได้แต่ฝันว่าคืนวันจันทร์จะมีฝน ฝนที่ตกลงมาบนดาวเคราะห์
โลก ฝนที่แบ่งระยะห่างต่อความทรงจำกับใครบางคนไว้ในฝันแสนไกล ฝนซึ่งจะส่งอวลไอของมันไปถึงวันพรุ่งนี้
วันเริ่มต้นปีที่คุณมิอาจรู้ว่ามันจะมาถึงจริงๆ หรือไม่

ตอนที่ยืนอยู่ริมหาด คุณคิดไปว่านอกจากโลกใบนี้ไปแล้ว ก็ไม่รู้ว่าในจักรวาลอันกว้างใหญ่บนดาวดวง
อื่นจะมีท้องทะเลและหาดทรายอีกหรือไม่ แต่มันไม่สำคัญหรอก เพราะสิ่งที่สำคัญไม่ได้เกี่ยวกับพื้นที่หรือ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ แต่มันเกี่ยวกับโลกในจินตนาการที่เราสามารถเดินทางไปถึงด้วยการหลับตาฝัน

ดูสิ...เวิ้งว้างทะเลกว้างกำลังหดแคบลงด้วยเมฆฝน ดูเหมือนเราต้องไปกันแล้ว เดินทางไปสู่วันอังคาร

วันอังคาร

คุณเกิดในวันจันทร์ วันที่แม่เจ็บท้องคลอดเป็นฤดูฝน แม่บอกว่ามันเป็นเวลายามเย็น และมีฝนโปรย
ลงมาอย่างหนัก พ่อกับพี่ชายต้องวิ่งฝ่าฝนไปตามหมอตำแยมาทำคลอด ทุกคนวุ่นวายกันมาก ไฟฟืนต้องรีบ
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ก่อขึ้นเพื่อต้มน้ำร้อน และอุ่นก้อนเส้าไว้ประคบท้องแม่หลังคลอด แต่ไม้ฟืนชื้นมาก ทั้งคู่โดนหมอตำแยบ่นว่า
ติดไฟช้า แม่ร้องลั่นอยู่บนฟูกเก่าๆ หมอตำแยกำลังทำคลอดแม่ คุณออกจากท้องแม่ในตอนค่ำ

แม่ชอบมองพระจันทร์มาก เลยตั้งชื่อให้คุณตามดวงดาว ไม่แปลกที่คุณจะหลงรักพระจันทร์ และเคย
สงสัยในเวิ้งว้างจักรวาลสีดำนั้นอยู่เสมอ ตอนเด็กๆ คุณเคยลองนับดาวเคราะห์แต่ละดวง ถัดจากชื่อคุณ ก็เป็น
ดาวอังคาร

พอโตขึ้นคุณถึงรู้ว่า วันจันทร์เป็นวันเริ่มต้นทำงานวันแรกของสัปดาห์ และมันคือวันที่น่าเบื่อหน่าย
ท้ังเป็นวันท่ีสร้างอารมณ์เศร้าในบ่ายวันอาทิตย์ วันอาทิตย์จึงเป็นวันท่ีหลายคนเลือกจะอยู่กับมันเงียบๆ เม่ือรู้สึก
เบื่อหน่ายกับการเริ่มต้นในวันจันทร์ ในมุมมองของคุณ ทุกสิ่งในโลกจะเป็นจริงและรู้สึกได้ คือวันอังคาร

แต่คุณก็รู้สึกเศร้าเสมอ เมื่อนึกขึ้นได้ว่าพี่ชายคนเดียวของคุณตายในวันอังคาร ความรู้สึกนั้นเหมือน
เป็นราวกับว่าคุณเคยผ่านการตายมาก่อน เป็นความตายที่แสนเงียบงัน ไม่มีใครร้องไห้ ไม่มีใครล่วงรู้ ความตาย
ล่วงผ่านไปช้าๆ เหมือนม่านหมอกควันพิษท่ีปกคลุมเมืองในช่วงเดือนมกราคมปี 2562 ซึ่งความตายนับครั้งไม่ถ้วน
กลายร่างเป็นละอองฝุ่นขนาดเล็กในอากาศ คุณไม่รู้ว่าความตายล่องลอยอยู่นานเท่าใด มันเหมือนเราทั้งหมด
ตกอยู่ในใจกลางของความรู้สึกที่ถูกทิ้งให้เคว้งคว้างอยู่นอกวงโคจรแห่งการค้นพบ

จำได้มีอยู่วันหนึ่ง คืนวันที่ฝนตกหนัก ค่ำคืนที่ห่าฝนหล่นลงกระทบผืนดินนุ่ม มวลฝุ่นละลองไหลล่องไป
กับน้ำฝนมากมายมหาศาล คุณเดินอยู่ท่ามกลางฝนพรำ และพบกับความตายของผู้คนนับล้านไหลลงทะเลสีดำ

เอกภพ

เหมือนคุณเคยฝันถึงความตายมาก่อน ฝันว่าหลังความตายเราทั้งหมดหายตัวไปอยู่บนดาวอังคาร
ดาวเคราะห์เล็กที่สุดอันดับที่สองในระบบสุริยะรองจากดาวพุธ

ภาพความตายของคุณปรากฏขึ้นชัดเจนจากเสียงร้องไห้หนักหน่วงของแม่ มันเป็นช่วงหน้าร้อน และมี
ฝนตกลงมาบางเบา ในภาพฝันร้ายที่เคลื่อนมาหาเรา คล้ายเหมือนเวิ้งว้างจักรวาลลอยล่องอยู่บนหน้ากระดาษ
ที่ถูกเขียนขึ้นจากนักดาราศาสตร์ไม่มีตัวตน และเหมือนเรากำลังหมุนวนไปรอบๆ เพื่อค้นหาแสงเงาที่ไม่เคย
ปรากฏ และหากแสงเงานั้นคือความรักของแม่ที่มีต่อลูก ช่วงเวลาเช่นนั้นเราคงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะแหกกฎ
แรงโน้มถ่วงในเวิ้งว้างจักรวาลแห่งการมีชีวิต ให้ฝันร้ายนั้นเป็นเพียงความบังเอิญ และมันล่องลอย หล่นร่วง
วูบหายผ่านการมองเห็นเพียงชั่วเสี้ยววินาทีเหมือนดาวดวงหนึ่ง

คล้ายว่าคุณจะยังคงได้ยินเสียงเห่กล่อมของแม่ และหากสุ้มเสียงอ่อนนุ่มเป็นเหมือนตัวอักษรที่เรียงร้อย
ขึ้นในความคิดฝันนั้นเป็นจริง คุณคงอ่านมันซ้ำๆ จนเกิดหลุมดำในดวงตา ส่งดวงวิญญาณของพี่ชายเข้าไปจุติ
เพ่ือเป็นเด็กน้อยในร่างของแมวเช่ืองๆ ตัวหน่ึง นอนซบบนตักใครสักคน และฝันหวานถึงการโอบกอดอันยาวนาน
อยู่เช่นนั้น ข้ามปีพอศอที่ไร้เส้นพรมแดนของกาลเวลา
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พระจันทร์อยู่ลอยบนนั้น เหนือหลังคาของความฝันในถ้อยอักษรที่มิอาจเขียนบรรยาย อยู่เหนือ
สรรพส่ิงซ่ึงร่วงหล่นไปก่อนท่ีเราจะค้นพบความบังเอิญ คุณคงเหมือนแมวท่ีฝันถึงการโอบกอดดาวอังคารแสนไกล
แต่ในโลกแห่งการสูญเสียคุณยังคงอยู่ตรงที่เดิม ตรงส่วนที่ลึกที่สุดซึ่งไม่มีใครเดินทางไปถึง ทิ้งตัวนอนยาวนาน
และเขียนถ้อยคำแสนล้านให้เกิดเป็นแสงสว่างนำทาง คุณพยายามจะมองหาแสงสว่างในตัวเองอยู่เสมอแม้ใน
สถานที่ซึ่งไร้อากาศหายใจ ช่วงเวลานั้นเหมือนคุณกับแม่ตกอยู่ในห้วงเวลาที่ไร้จำนวนนับ เราวนเวียนอยู่ในโลก
แห่งความตาย และความตายก็วนเวียนอยู่ในร่างที่เต็มไปด้วยบาดแผลของเรา

หลังจากเผาศพพี่ชาย คุณว้าเหว่ ว่างเปล่า และคิดได้เพียงอย่างเดียวว่า ต้องไปที่นั่น

วันพุธ

เลยวันอังคารมาแล้ว พุธแรกของปีส่งแสงแดดละมุนเข้ามาในห้อง ผ่านผ้าม่านโปรงบาง เหมือนคุณตก
อยู่ในอาการเบลอๆ ว่ามันยังเป็นวันอังคาร วันอังคารที่ฝนตกลงมาช่วงเย็น และคุณกำลังขับรถบนถนนริม
ทะเลแถวๆ ตัวเมืองปัตตานี เลือกจุดที่ไม่มีคนพลุกพล่าน ไม่สิ...จริงๆ แล้วแถวนั้นแทบร้างไร้ผู้คนเสียด้วยซ้ำ
คุณมองดูคลื่น คลื่นทะเลที่ไหนๆ ก็เหมือนกัน ความรู้สึกคุณขณะนั้นเหมือนเรือลำหนึ่ง ที่แล่นอยู่กลางห้วงทะเล
กว้าง และในอีกนาทีต่อมาคุณกลายร่างเป็นเรืออีกลำ จอดนิ่งอยู่ริมฝั่ง มิใช่เรือหาปลา แต่เป็นเรือที่แล่นออกไป
เพียงเพื่ออยากรู้ว่าใจกลางความเวิ้งว้างแห่งคลื่นลม จะค้นพบอะไร ช่างเป็นความคิดเหลวไหลสิ้นดี แต่ใจคุณ
สั่งให้ทำแบบนั้น บางทีก็ไม่ต้องหาเหตุผลในสิ่งที่ทำหรอก เป็นการอยากทำ เพื่อให้รู้สึกว่าจริงๆ แล้วสิ่งที่เป็น
เหตุผลคือสิ่งที่คุณยังไม่ได้ทำมากกว่า

คุณมาปัตตานีเป็นครั้งแรก ที่จริงก่อนนี้คุณเคยมาแล้วหนหนึ่ง ตอนรับศพพี่ชาย เพียงแต่คุณไม่อยาก
นับเป็นครั้งแรก มาหนนี้คุณรู้สึกว่าความกลัวที่มีต่อเมืองนี้ได้กลายเป็นส่วนเกินในชีวิต คุณเตร็ดเตร่ไปในถนน
ทุกสาย ถือกล้องตัวโปรดไปถ่ายภาพผู้คนในเมืองนี้ บันทึกความทรงจำช่วงหนึ่งไว้ในความเงียบผ่านรูรับแสง
และความเร็วชัตเตอร์ส่งต่อไปยังสีทึบแสงของแผ่นฟิล์ม และคุณได้แต่หวังว่าจะมีภาพใดภาพหนึ่งเก็บรอยยิ้ม
เบิกบานของใครสักคนเอาไว้ในนั้นตลอดไป

คุณนึกถึงช่วงเช้าที่ตื่นขึ้นมา และนึกขึ้นได้ว่า วันนี้เป็นวันพุธ คุณตื่นมาพร้อมเสียงเพลง ‘แว่วสายลม’
ที่ดังอยู่ในหัว ขณะมองดูผ้าม่านโปร่งบางสีขาว รู้สึกเหมือนลมทะเลพัดมาถึงที่นี่ มันหอบกลิ่นบางอย่างมาถึง
และคุณก็นึกถึงเรือลำนั้นอีก ล่องไกลออกไปจากฝั่ง ไกลไปจากวันพุธ แล้ววนกลับมายังวันอังคาร เรือของคุณมี
สัมภาระอยู่น้อยนิด ลำเรือมีขนาดเล็ก คุณนั่งอยู่บนเรือกลางทะเลสีหม่น ดวงตาคุณเศร้า แต่ยิ้มออกไปเสมอ
หากพบว่าบนท้องฟ้ามีนกบินอยู่

และเรือของคุณยังมีหนังสือประวัติศาสตร์หยาดฝนที่เหมือนจะยังอ่านไม่จบอีกด้วย
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วันอื่นๆ ที่หายไป

คุณมองดูผู้คนเดินเล่นบนหาดทราย รอยเท้าของพวกเขาไม่ได้เป็นเส้นตรง มันคดโค้งไม่เป็นระเบียบ
เหมือนเส้นขอบฟ้าที่คุณมองออกไปนั่นเลย

เรือลำหนึ่งหายไปตรงเส้นขอบฟ้า "ท้องทะเลกว้างเกินไป" คุณบอกตัวเองแบบนั้น แล้ววาดมือขึ้นไป
กลางอากาศ

“อากาศ และท้องฟ้ากว้างกว่าเยอะ แต่เหมือนตัวเราจะเล็กลงเรื่อยๆ" คุณพูดในใจ

นับจากนาทีนั้น คุณไม่พบใครอื่นอีกเลย รอยเท้าบนผืนทรายกลายเป็นรอยเท้าเล็กๆ ของปูลม เรือ
อีกลำ และอีกหลายลำจอดนิ่งสนิทตรงริมหาด เวิ้งว้างแห่งท้องทะเล ชวนหวั่นไหว เวิ้งว้างแห่งการมองเห็นนั้น
คุณมองเห็นแต่การจากไป

คล้ายเหมือนว่ากาลเวลาเป็นสิ่งทดลองของความทรงจำ และในดินแดนของความทรงจำเราเล่นซ่อนหา
กับสิ่งที่เราเคยครอบครอง แต่การสูญหายนั้นหรอกที่ปลุกเราตื่นจากฝัน

ในความฝันในคืนวันพุธ เหมือนไปยืนอยู่บนภูเขาสูง มองดูผืนทะเลกว้าง ไกลออกไปสุดสายตา แสงสีส้ม
อาบผืนทะเลระยิบระยับ ริ้วคลื่นเล่นไล่กับการมองเห็นอันพร่าเลือน คุณหรี่ตาเพื่อมองหาความรู้สึกที่หายไป

(เสียงกระซิบ)

ก่อนพรุ่งนี้จะมาถึง

คุณดึงผ้าห่มออกจากการปกปิดเรือนกาย ลุกจากเตียงออกไปยืนมองภาพของตัวเมืองปัตตานีจาก
ห้องพักชั้นหกของโรงแรมกลางเมือง แสงยามค่ำเพิ่มน้ำหนักของความหม่นมัวเข้ามาในรู้สึกของคุณ ภาพที่
ปรากฏขณะนั้นเป็นราวกับภาพวาด แช่นิ่งอยู่ในแสงวับแวมแห่งค่ำคืนไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิต

อากาศเย็นในห้องที่ไม่กว้างมาก และเสียงจากช่องแอร์ดังเหมือนลมบางเบาพัดริมหาดทราย แว่วเสียง
เพลง และเสียงตะโกนโหวกเหวกดังมาจากร้านอาหารใกล้ที่พัก คุณละสายตากลับไปบนเตียงอีกหน นอนลืมตา
ครุ่นคิด นาทีต่อจากนั้นคุณหลับตา เม้มริมฝีปาก แล้วร้องไห้

“เราน่าจะไปยืนบนภูเขาลูกนั้นแล้วมองลงมายังที่นี่ มันคงสนุกแน่ๆ” คุณได้ยินเสียงเหมือนใครสักคน
พูดดังอยู่ในหัว

นาทีต่อมา คุณออกไปยืนอยู่บนหาดทราย ตรงที่การมองเห็นได้จุดแสงสว่างวอมแวมให้กับความทรงจำ
ที่เผลอเดินออกไปหลงทาง มีเพียงเส้นแสงตัดผ่านความมืด คุณเห็นรอยเท้าเล็กๆ ของใครบางคน เห็นแม้จังหวะ
ก้าวอันอ่อนล้าเหยียบลงบนผืนทรายอ่อนนุ่ม ลึกลงไปเล็กน้อยคุณได้ยินเสียงพี่ชายเรียกหาคุณ ลึกลงไปกว่านั้น
คุณค้นพบว่าตัวคุณถูกจองจำไว้ใต้ผืนน้ำในโลกแห่งความตาย
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คล้ายมีวัตถุบางอย่างทอดเงาในแสงมัวหม่นแห่งยามค่ำ ตัดเส้นบางๆ ของความรู้สึกออกไป คุณค้นพบ
ว่ามีผาสูงชันที่คุณกำลังไต่ขึ้นไป คุณเพียรพยายามเพื่อจะปีนขึ้นไปยังจุดสูงสุดของภูเขา จุดที่มีพื้นที่ยืนได้เพียง
สองเท้า จุดที่ความโดดเดี่ยวจุดไฟแห่งการมองเห็นแก่ดวงตา

และเบื้องล่างที่มองเห็นทั้งหมดนั้นคือเมืองปัตตานี

ถ้าความเป็นไปได้เกิดแต่ความรู้สึกนึกคิดท่ีจับต้องได้และถ้าความเป็นไปไม่ได้เกิดแต่ความทะเยอทะยาน
แล้วละก็ มนุษย์จะเหลืออะไรให้ค้นหาได้อีก คุณรู้สึกเหมือนความกว้างใหญ่ไพศาลของผืนทะเลเป็นเพียง
ภาพลวงตา หลอกจินตนาการให้หลงเพริดไปกับมันไม่จบสิ้น

ความเงียบยาวนานนับจากนั้นเป็นของคุณ

ก้าวท้าวเดินเนิบช้าไปบนหาดทรายเนียนนุ่ม ก้มมองดูรอยเท้าเล็กๆ ของปูลมที่จิกจมลงไป เสียงลม
ครวญเป็นบทเพลง คล้ายความเมามายสร้างภาพหลอนต่อจิตสำนึกที่ร่วงหล่น

แสงสีส้มหายไปแล้ว ปรากฏดวงไฟเล็กๆ วับแวมอยู่ไกลๆ คล้ายว่าคุณได้ยินเสียงคุณแว่วมากับลม
เย็นเยือก

“เราทั้งคู่น่าจะตายไปแล้ว ตายอยู่บนภูเขาลูกนั้น เดี๋ยวผมขึ้นไปก่อน และพวกคุณค่อยตามขึ้นไป
ทีหลัง” คุณพูดขึ้นทำลายความเงียบงันในป่าช้าของคนเป็น

จนกระทั่งเช้าอีกวันมาถึง

คล้ายว่าหมอกควันสีเทาได้ซ่อนคุณไว้ในท่ามกลางสมรภูมิรบ และเมื่อวิถีชีวิตอันเรียบง่าย งดงามนั้น
ต้องแลกมาด้วยสิ่งที่เราจะมองไม่เห็นมันอีกต่อไปแล้ว ดวงตาเราจะหลงเหลือใดให้ค้นหาได้อีก หนทางชีวิต
คงมีแต่เวิ้งว้างสีดำ เหมือนหลุมดำในจักรวาลที่เรามิอาจเดินทางไปถึง

เป็นราวกับว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยคุณค่าของสิ่งที่มองมิเห็น บนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่เราต่างโดดเดี่ยว
ตัวเองอยู่นั้นช่างเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสงสัย และมันเผยให้เห็นถึงความน่าหวาดกลัวออกมาเรื่อยๆ

วาทกรรมอันเปลืองเปล่าที่สาดเข้ามาราวห่ากระสุนนั้นได้ซ่อนซากปรักหักพังไว้ในทุกตรอกซอกซอย
นั้นช่างน่าทะนุถนอม เป็นเหมือนความร้าวรานเดินเพ่นพ่านในจิตสำนึกซึ่งเต็มไปด้วยการปรุงแต่ง แต่ทั้งหมด
ก็เป็นเหมือนความเลิศลอยอันเลอค่าที่จับต้องมิได้ เข้ามาวิสาสะเคาะประตูบ้านเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้ว
พลันจากไป

เมื่อความหวังแวบผ่านเข้ามาทักทาย คุณมองจ้องไปในดวงตาของความหวังชนิดไม่หลบสายตา เหมือน
ช่วงเวลาแห่งความบิดเบี้ยวที่ไร้เส้นแบ่งที่เราต่างล้ำเส้นของความพอดี และพร้อมกับการยื่นมือออกไปเพื่อ
ไขว่คว้าจากสิ่งที่ไม่เคยมี การโอบกอด และการล่วงล้ำ คล้ายว่าเหมือนเราโหยหาที่จะมีบางสิ่ง แต่กลับโยนทิ้ง
บางสิ่งที่ไม่รู้จักหลุดออกไปจากวิถีดั้งเดิม มีใครบางคนโยนมันออกไปวางไว้บนทางสัญจรอันพลุกพล่าน นั่นละ
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ความรู้สึกที่คุณมีต่อเมืองนี้ เหมือนร่างเงาที่มีดวงตานับแสน กำลังมองหาสิ่งที่ซ่อนความจริงอันเจ็บปวด
ไว้ในโลกอันเดียวดาย และสิ้นหวัง

ภายใต้ความหม่นมัวของสภาพอากาศร้อนร้าย ความอึดอัด และไม่ชัดเจน ส่งคุณออกไปยืนอยู่เหนือ
หาดทรายเงียบร้าง คิดใคร่ครวญถึงความผิดพลาดบางอย่างที่มองเห็นได้เฉพาะช่วงที่หลับตาอยู่ในความมืด

คล้ายดวงตาของคุณมองเห็นอย่างผิดพลาด แต่มือสองข้างยังคงจับยึดบางสิ่งเพื่อประคองตัวเองเอาไว้
หน่วงและหนักอยู่ในท่วงท่าของความไม่รู้ จากนั้นส่งริมฝีปากออกไปรับรู้รสหวานของถ้อยคำ ปลอบประโลม
ซึ่งกันและกันด้วยเสียงกระซิบเบาแผ่วข้างหู

ชะตากรรมเป็นเหมือนเครื่องหน่วงเวลา เพื่อการเปิดเปลือยตัวเองผ่านความต้องการที่ไม่เคยได้รับ
การตอบสนอง หากการหยิบยื่นความหวังเกิดขึ้น ก็จะถูกใครสักคนเข้ามากระชากมันกลับคืนในทันที หมอกและ
ควันก็เป็นแบบนั้น บดบังการมองเห็น ส่งอวลความหนาทึบมันเข้าสู่ปอดของเรา ทำลายเราจากข้างในอย่างช้าๆ
เราไม่เคยตาบอดเพราะมัน แต่เราจะเริ่มมองไม่เห็นตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งเราต่างลับหายไปในท่ามกลาง
ความไม่เข้าใจที่โอบล้อมอยู่ทุกทิศทาง

จนกระทั่งใครคนหนึ่งค่อยๆ ทิ้งลมหายใจสุดท้ายอยู่ในอ้อมกอดของใครคนหนึ่ง

สำหรับคุณแล้ว ปัตตานีคือประวัติศาสตร์ของความจริงอันแสนเจ็บปวดซึ่งทิ้งตัวหลับใหลอยู่ในระหว่าง
ความไม่แน่นอน และผู้คนต่างถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาพบกับอาการละเมอเพ้อกับฝันของตัวเอง

คล้ายเหมือนเรากำลังหลงอยู่ในโลกจินตนาการแห่งความตาย เป็นได้ทั้งอดีตและปัจจุบัน หมุนวน
ไม่อาจพบพราก สุขและทุกข์ล้วนเหมือนถูกกำหนดขึ้นมาจากห้องความฝันอัน กว้างใหญ่ไพศาลของปีศาจ

(หยาดฝน)

เสียงปืนนัดที่สองส่งความฝันของคุณลอยฟุ้งไปในละอองฝน ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเช้าวันอังคารที่ฝนตก
ลงมาหนักอยู่ราวๆ สองชั่วโมง ก่อนซาเม็ดลง หลงเหลือเพียงเม็ดฝนบางเบาในอากาศเย็นชื้น และเงียบงัน

คุณยังไม่ตาย แต่เชื่อว่าที่ปัตตานีหากมีเสียงปืนดังขึ้นต้องมีใครคนตายลง

คุณหยิบหนังสือประวัติศาสตร์หยาดฝนขึ้นมาเปิดอ่านผ่านๆ อย่างไม่มีอะไรทำ หนังสือถูกคั่นไว้ที่หน้า
365 จำนวนหน้าเท่ากับหนึ่งปีอย่างบังเอิญ คุณไม่รู้ว่าทำไมถึงหยิบหนังสือเล่มนี้ติดตัวมาแทนที่จะเป็นเล่มอื่น
หรือลึกๆ แล้วคุณอยากให้ที่นี่มีฝนตลอดปี และคิดแบบซื่อๆ ว่า คนเราจะไม่ฆ่ากันในวันฝนตก มันไม่เหมือน
ตอนที่คุณยังเด็ก ชอบวิ่งออกไปกลางฝนกับเพื่อนเพื่อเล่นต่อสู้กัน แต่พวกผู้ใหญ่ไม่ทำแบบนั้นหรอก พวกเขา
กลัวฝนจะทำให้พวกเขาป่วย เพราะอาการป่วยมันเรื้อรังและน่ารำคาญมากกว่าความตายหลายเท่านัก
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แต่สำหรับที่นี่ เสียงปืนดังขึ้นกลางฝน เสียงแผดก้องแทรกมากับละอองฝน ชวนให้รู้สึกหนาวยะเยือก
ถึงความตาย

(หาดทราย)

ชะตากรรมนั้นมีกำหนดการณ์ของมันเองอย่างชัดเจน เพียงแต่เราไม่ล่วงรู้ เพราะงั้นเราถึงต้องใช้ชีวิต
และมีศรัทธาต่อมัน เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า เรามีหนทาง และเป้าหมาย ทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกับความดี หรือความชั่ว
ไม่เกี่ยวกับว่าเราจะใช้ชีวิตยังไง จะโดดเดี่ยว หรือมีผู้คนห้อมล้อมมากมาย วันและคืนจึงเป็นเสมือนสนาม
ทดสอบ มิใช่เพื่อการดำรงอยู่ แต่คือการได้มีชีวิตต่อไปอีกวัน

แม่ร้องไห้อีกครั้งหลังรู้ว่าคุณจะออกเดินทางมาปัตตานี แต่แม่ก็ไม่ได้ห้าม แม่เชื่อในกำหนดการณ์ของ
ชีวิต และสิ่งที่เราไม่อาจกำหนด

คุณวางแผนการเดินทางเพื่อให้มาถึงปัตตานีในเช้าวันจันทร์ เพราะอยากตื่นเช้าในวันอังคาร จะได้มีเวลา
ออกเดินเตร่ไปตามถนนย่านกลางเมือง คุณไม่ได้มาเพื่อค้นหาร่องรอยของความตาย หรือมาเพื่อลบเลือน
บาดแผลของความสูญเสีย

ถึงกระน้ันคุณก็ยังบอกตัวเองไม่ได้ว่าจุดหมายจริงๆ ของการมาน้ันคืออะไรกันแน่ ความลับท้ังหมดซ่อนตัว
อยู่ที่ไหนสักแห่งในเมืองนี้

ถนนปัตตานีภิรมย์คือสถานที่ที่พี่ชายของคุณเคยมาบ่อยๆ แต่เดิมที่นี่เคยเป็นย่านตลาดเก่า มาตั้งแต่สมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ทั้งยังเป็นย่านความเชื่อและศรัทธาของผู้คนชาวจีน ตึกรามบ้านช่องที่ยังคงสภาพดั้งเดิม
ให้เห็น จึงเป็นเสน่ห์ของย่านนี้ พี่ชายคุณหลงใหลความเงียบสงบอันสวยงามของย่านนี้มาก ถ้าจะหาเหตุผล
ของการมาปัตตานี คุณก็อยากยกให้ที่นี่เป็นเหตุผลแรก และมันเป็นสถานที่แรกที่คุณอยากมาสัมผัส มีคนบอก
ว่าถนนทุกสายในเมืองนี้ต่างกับที่อื่นๆ มิติความซับซ้อนของปัญหาเคลื่อนไหวผ่านทางทุกเส้นและมันมีทางออก
ในแบบของมันเอง เราคือผู้สัญจร และคือผู้ประสบพบเจอ ที่ไม่เคยจะล่วงรู้ชะตากรรมของตัวเอง จนกว่าเราจะ
รู้สึกถึงการได้เป็นส่วนหนึ่งของมัน

คุณยืนอยู่ตรงนั้น บนถนนปัตตานีภิรมย์ มองกำแพงเก่าๆ ของตึกฝั่งตรงข้ามซึ่งเต็มไปด้วยลวดลายและ
รอยแตกร้าวบนผนังปูน เดินไล่สายตาตามรอยแตกไปเรื่อยๆ ในใจพลางนับจำนวนวันของแต่ละสัปดาห์ จันทร์
อังคาร พุธ พฤหัสบดี...

เมื่อนับจำนวนวันจนรู้สึกเบลอ และเมื่อเจอใครสักคนเดินผ่านมา คุณถามเขาว่า วันนี้เป็นวันอะไร
มีบางคนบอกว่าวันนี้วันจันทร์ อีกคนบอกว่าวันอังคาร ส่วนอีกคนบอกว่าวันอาทิตย์ และอีกคนก็บอกว่าวันพุธ

ภาพของพี่ชายของคุณปรากฏขึ้นระหว่างที่คุณเดินตรงออกไปเรื่อยๆ คุณเริ่มไม่แน่ใจว่าพี่ชายคุณตายลง
วันไหนกันแน่

กลับถึงที่พักคุณเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้
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คลับคล้ายว่านับแต่นาทีนั้น เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิตคุณได้เริ่มต้นขึ้น

ตรงหาดทรายที่ความตายกำลังไหลลงทะเลสีหม่นเทา คุณได้ยินเสียงปืน แต่พอฟังอีกทีมันเหมือนเสียง
ฝนที่หล่นลงกระทบใบไม้ ในมือคุณมีหนังสือประวัติศาสตร์หยาดฝนที่อ่านไปแล้วครึ่งเล่ม คุณจำได้ว่าคุณพบ
หนังสือเล่มนี้ในห้องนอนของพี่ชายคุณตอนมาเก็บข้าวของ และนำศพเขากลับไปเมืองหลวง

คุณเปิดหนังสือไปที่หน้า 365 และอ่านเจอกวีบทหนึ่งของเอมิลี ดิกกินสัน ข้อความว่า

ลมพัดเหมือนเสียงแตร

สั่นไหวผ่านดงหญ้า

ความเย็นสีเขียวกลบความร้อน

เหมือนลางร้ายเคลื่อนผ่าน

เราปิดหน้าต่างและประตู

เพื่อกั้นขวางผีสีมรกต

รองเท้าสายฟ้าแห่งหายนะ

ที่ผ่านไปในตอนนั้น
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ราคา

1.

แกนั่งหาวหวอดๆ อาศัยหลบความร้อนแรงของยามบ่ายอยู่ใต้ร่มฉำฉาใหญ่ เบื้องหน้าไกลออกไป
เปลวแดดเต้นริกๆ ลอยข้ึนเหนือผิวถนนคอนกรีต มองในกระบะรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง บรรดาข้าวของ เศษขวด
เศษเหล็ก กระดาษลัง ฯลฯ ยังได้ไม่ถึงครึ่งที่ต้องการ กะว่า พักพอหายเหนื่อย ค่อยขับออกอีกรอบ

นั่งจิ้มมือถือพอเพลินๆ จนลืมง่วง เลื่อนดูโน่นนี่ไปตามเรื่อง นึกในใจ นับว่ายังดี ลูกๆ สองคน ช่วยกัน
เจียดเงินซื้อ และจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนให้ ไม่งั้นยามบ่ายอันเหนียวหนับอย่างวันนี้ คงน่าเบื่อเพิ่มขึ้นอักโข

แกมักเปิดดูไลฟ์สดขายของ ไม่เลือกจะเป็นสินค้าประเภทไหน หากให้ถูก ต้องพูดว่าแกชอบดูลีลาของ
บรรดาพ่อค้าแม่ค้ามากกว่า แต่ละคน มีกลวิธีหลากหลายในการนำเสนอ บางคนเอะอะมะเท่ิง บางคนพูดคำด่าคำ
จนแกเองฟังแล้วถึงกับสะดุ้ง บางคนแต่งตัวพิลึกพิลั่น ทำท่าทางตลกโปกฮา บางเจ้าเป็นแม่ค้าตัวน้อยพูดจา
ฉะฉานน่ารักน่าเอ็นดู แต่ก็มีบางครั้ง แกเปิดดูไลฟ์แบบที่แม่ค้าแต่งตัววาบหวิวจนเนื้อนมแทบทะลัก ซึ่งนั่น
มันช่วยสร้างความกระชุ่มกระชวยให้คนวัยอย่างแกได้ไม่น้อย

นึกสงสัย ไอ้การขายของลักษณะนี้มันจะมีรายได้เท่าไรกันเชียว เห็นของก็แต่ในจอ ไม่ได้จับได้เลือก
เป็นแกคงไม่กล้าซื้อ กลัวถูกหลอก เห็นข่าวในทีวีอยู่บ่อย ๆ แต่คงไม่ทุกเจ้ามั้ง ยุคสมัยเปลี่ยนไป แถมไอ้โควิด
ยังไม่มีทีท่าว่าจะหายง่าย ๆ ผู้คนไม่อยากออกไปเสี่ยงโดยไม่จำเป็น ทั้งไม่ต้องเสียเวลา และค่าเดินทาง
เมื่อมีวิธีให้จับจ่ายสะดวกขึ้น การขายแบบนี้คงเป็นทางเลือกหนึ่ง

แม้แกจะไม่กล้า แต่คิดอีกทีก็น่าลอง วันหลังอาจให้ลูกๆ ช่วยกดซื้อให้ดู

ก้มมองดูแบตฯ เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ปิดหน้าจอ ขณะสตาร์ทเครื่อง แกเหลือบมองไปยังสินค้าใน
กระบะพ่วงข้าง ถอนหายใจ ก่อนค่อย ๆ ขับฝ่าเปลวแดดออกสู่ถนนเบื้องหน้า

2.

ท่ามกลางสินค้ามากมาย ภายในโรงงานขยะรีไซเคิล หนังสือพิมพ์กองอยู่ด้านหนึ่ง ข้างกันเป็นขวด
สารพัดชนิดถูกคัดแยกไว้แล้ว มุมซ้ายเป็นช้ินส่วนพลาสติก ด้านหน้ารายล้อม คือบรรดาเศษเหล็ก เศษอะลูมิเนียม
นอต สกรู อะไหล่เล็กใหญ่ ขดลวดทองแดง สายไฟ มอร์เตอร์เก่า ปั๊มน้ำเก่า ท่อแป๊บ และอะไรต่ออะไร

นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง
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อีกสารพัดสิ่ง มุมด้านขวาเป็นชั้นเหล็ก เต็มไปด้วยขวดบรรจุน้ำมันพืชใช้แล้วอัดแน่นทั้งชั้น ซึ่งน้ำมันเก่า
แบบนี้เองขายได้ราคาดี ด้านหลังถัดไปคืออาณาจักรสินค้าของแก มันกองสูงขึ้นพะเนินเทินทึก บางส่วนถูกวาง
ซ้อนกันเป็นก้อนอย่างดีด้วยเครื่องบดอัด เพื่อเตรียมโยกย้ายถ่ายโอนเป็นมูลค่าอีกที

แกกำลังเสนอขายสินค้าอย่างหูดับตับไหม้ มองดูยอดวิวตอนน้ีขยับถึงหลักหม่ืน นั่นยิ่งเพิ่มแรงฮึกเหิมขึ้น
ทวีคูณ ลูกค้าบางคนเข้ามากดไลก์ และพูดคุยทักทาย แต่ก็มีลูกค้าอีกหลายราย กดซีเอฟแบบรัวๆ เลือกซื้อ
สินค้าไปมากกว่าสองหรือสามชิ้น

ขณะสินค้ากำลังทยอยเดินทางผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตออกไปนั้น กลับกันอีกด้าน จำนวนเงินก็กำลัง
ทยอยเดินทางเข้ามาในบัญชีของแกอย่างไม่หยุดหย่อน มีบางจังหวะ แกเสมองไปยังสินค้ารายรอบ แล้วนึก
ภูมิอกภูมิใจกับตัวเองอย่างท่วมท้น

ข้าวของยังคงกองหนาแน่นอยู่ด้านหลัง นึกในใจ สินค้าชิ้นต่อไปจะปล่อยอะไรดี เหลือบเห็นไมโครเวฟ
เก่าคราบเหลืองเกรอะกรัง วางใกล้มือ จัดการดึงออกโดยลืมมองว่ามันถูกซ้อนทับไว้อย่างหมิ่นเหม่ ยังไม่ทันจะ
เปิดการขาย โรลบาร์สแตนเลสของรถกระบะ ที่เทินอยู่ด้านบน ร่วงลงกระแทกพื้นอย่างแรง เสียง เคล้ง!!!
ดังสนั่นหวั่นไหว แกสะดุ้งสุดตัว

มึนงงอยู่สักพัก ท้องฟ้าด้านนอกเริ่มพอเห็นแสงรำไร ใกล้เช้า จึงรู้ว่าแค่ฝันไป

นึกถึงไลฟ์สด ที่บังเอิญเปิดเจอเมื่อตอนหัวค่ำ เพิ่งเคยดูเป็นครั้งแรก เห็นว่าน่าสนใจ คงเก็บมาไว้ในหัว

อาจารย์ดังท่านหนึ่ง อายุรุ่นราวคราวเดียวกับแก คุ้นๆ ว่าเคยเห็นหน้าอยู่บ้าง จากรายการอะไรสักอย่าง
ในทีวี อาจเป็นรายการทำอาหาร หรือรายการนำเที่ยว ไม่แน่ใจ ท่านเอาทรัพย์สมบัติเก่าที่มีอยู่ออกมา
เร่ขายทางออนไลน์ คนเข้าดูเป็นพันเป็นหมื่น แล้วไอ้สมบัติแต่ละชิ้นนี่ไม่ธรรมดา มีทั้งพระพุทธรูปเก่า ตั้งแต่
สมัยสุโขทัย อยุธยา ไล่มารัตนโกสินทร์ ฯลฯ เดี๋ยว ๆ ก็เอาพระเครื่องมาวางเรียงราย หยิบได้องค์ไหนก่อน ก็เอา
องค์น้ันน่ันแหละขาย พระพุทธชินราชซุ้มไข่ปลาบ้าง พระหายากอย่างหลวงปู่ทวดหลังเตารีดบ้าง พระท่ากระดาน
กรุวัดเหนือซ่ึงเป็นหน่ึงในชุดเบญจภาคีบ้าง ท้ังยังพระเหรียญโลหะ พระผง หลากเน้ือมวลสาร นอกจากพระยังมี
พวกเครื่องรางของขลัง อย่างตะกรุด ลูกเบา พญาครุฑ หนุมาน ฯลฯ

จากในไลฟ์ แกนึกชอบพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัยองค์หนึ่งเป็นพิเศษ หน้าตักเก้านิ้ว ปางมารวิชัย
ใบหน้าเอิบอิ่ม มีรอยยิ้มเล็ก ๆ ดูสงบเย็น อกเต็ม เอวกิ่วคอด ขดเส้นผมเล็กๆ บนเศียรละเอียดอ่อนช้อย สัดส่วน
งดงาม เนื้อสำริดดูขรึมขลัง แม้ตัวอาจารย์เอง จะบอกขายในราคาเพื่อนให้เพื่อน แต่สำหรับแก คงไม่มีปัญญา
จับจอง ได้เพียงแต่ดูเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น ก็ราคาแต่ละชิ้นหลักหมื่นหลักแสน พระบางองค์เล็กแค่
สองสามนิ้ว ปาเข้าไปเกือบครึ่งค่อนล้าน
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ชิ้นถัดๆ มาเป็นเครื่องประดับ จำพวกสร้อย แหวน กำไล บางชิ้นเก่าถึงต้นรัตนโกสินทร์ เนื้อทอง
ฝังประดับด้วยอัญมณี ท่านอธิบายไว้ว่าเป็นของตกทอดจากบรรรพบุรุษ ซึ่งครั้งสมัยนั้นเคยได้รับจากมือของ
นางสนมพระองค์หนึ่งโดยตรงเลยทีเดียว

ส่วนตัวแกมองว่า มันเหมือนของพวกละครจักรๆ วงศ์ๆ หรือไม่ก็พวกลิเกชอบใส่แสดงกันมากกว่า แกแค่
คิดตลกๆ ไปอย่างนั้นเอง

โน่นไง! คนกดเอฟกันแทบไม่ทัน เอาชิ้นไหนออกมาเป็นหมดเกลี้ยง

3.

ใต้ร่มฉำฉาใหญ่ต้นเดิม ขณะแกพักหลบความร้อนอีกเช่นเดิม กระหวัดใจนึกไปถึงไลฟ์สดของอาจารย์
คนเมื่อวาน หรือท่านจะถังแตกจนต้องเอาสมบัติเก่ามาเร่ขาย? มองไปที่สมบัติในรถพ่วงข้างของตัวเอง หากมัน
จะมีค่าขึ้นมาแบบนั้นบ้างคงดีไม่น้อย

คะเนจากสายตา บรรดาขวดต่าง ๆ ยังไม่ถึงสามกิโลฯ ขายได้ก็แค่กิโลฯละแปดเก้าบาท อาจเก็บไว้ก่อน
ค่อยคัดแยกสี แยกยี่ห้อ ขายยกลังได้ราคากว่านี้ กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ราคาสูงหน่อย เดี๋ยวนี้ผู้คนไม่อ่าน
กันแล้ว อย่างดีแค่กระดาษลัง ซึ่งราคาสูงสุดไม่เกินสองบาท พวกกระป๋องน้ำอัดลมแม้ราคาเกือบสามสิบก็จริง
แต่กว่าจะหาได้สักกิโลฯ ไม่ใช่เรื่องง่าย น้ำหนักเบายังกับนุ่น หากวันไหนได้เศษเหล็ก เศษโลหะ นับว่าโชค
พอเข้าข้าง ราคาดีกว่าพวก

ทว่าขุมทรัพย์ที่แท้จริงของคนอาชีพอย่างแก คือบรรดาทองแดงนั่นต่างหาก ราคาของมันเริ่มตั้งแต่
หลักร้อย ไปจนถึงร้อยกว่า ขึ้นอยู่กับชนิด และประเภท ยิ่งถ้าเป็นทองแดงเบอร์หนึ่ง ที่ได้จากสายไฟเส้นใหญ่
ปอกสวย มีความแววเงาด้วยแล้ว ราคาเหยียดไปถึงกิโลฯละร้อยห้าสิบ ร้อยหกสิบ เลยทีเดียว

แต่อย่างว่า ของดีมีราคา ย่อมเป็นที่ต้องการของผู้คน บางครั้งเห็นๆ อยู่ตรงหน้า ใช่ว่านึกจะฉวยจะคว้า
เอาได้เลย ดีไม่ดี ถูกพวกเก็บของเก่าเจ้าถิ่นเล่นงานเอาง่ายๆ

สำหรับข้าวของในกระบะที่แกเห็นอยู่ขณะนี้ แม้ตระเวนหามาตั้งแต่เช้าจนบ่าย ประเมินคร่าวๆ ยังขาย
ได้ไม่ถึงสองร้อย หักค่าน้ำมันแล้วยังเหลือกำไรไม่ถึงครึ่ง กำลังใจนั้นเหลือเฟือ แต่เรี่ยวแรงกลับถดถอยลงทุกวัน
เรื่องลูกๆ ทั้งสองคน แกไม่นึกหวังพึ่งพา แค่เฉพาะรับผิดชอบในครอบครัวของพวกมันเอง ก็ลำบากกันพอแล้ว
อีเมียๆ ไม่เห็นทำงานทำการ ไหนจะลูกเล็ก ๆ ของพวกมันอีก

ลมสายหนึ่งพัดมาพอได้คลายร้อน จะดีกว่านี้ หากมันไม่หอบเอาเศษฝุ่นเศษผงรอบบริเวณปะปนมาด้วย
เหมือนอย่างเคย แกยกโทรศัพท์ขึ้นดู

ในไลฟ์ แม่ค้าเซ็กซี่ ปากร้ายคนหนึ่ง ออกตัวว่าขายทุกอย่างที่ขายได้ กำลังใส่ลีลาอย่างเมามันตาม
จังหวะเพลงอย่างที่พวกรถแห่ชอบเปิด น้ำปลาร้าสูตรเด็ดจากขวดถูกเทผสมในถ้วยน้ำปลาหวาน คุณเธอฝาน
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มะม่วงจ้วงจิ้มขึ้นลิ้มลอง ออกท่าทางซี้ดซ้าดเปรี้ยวขึ้นหูขึ้นตา ปากหลุดไอ้เหี้ย ไอ้สัตว์ อยู่ไม่ขาด พร้อมบรรยาย
สรรพคุณ

นางคนนี้มันขายของสนุกดี ขณะคิด จังหวะหนึ่ง แกเผลอกลืนน้ำลาย ไม่แน่ใจอย่างไหนเป็นสิ่งกระตุ้น
ต่อมรับรส ระหว่างมะม่วงเปรี้ยวจี๊ดในมือของเธอ กับมะม่วงอกร่องสองลูกใหญ่ ตรงหน้าจอ

ผ่านนานจนแดดเริ่มอ่อนกำลัง นั่งดูไลฟ์สดขายของ สลับไปมาอยู่หลายเจ้า ดูเวลา ต้องรีบไปให้ทัน
ก่อนที่ร้านรับซื้อของเก่าจะปิด อีกอย่าง วันนี้ตอนค่ำแกนัดกับตัวเองไว้ จะกลับไปนั่งดูไลฟ์ขายสมบัติเก่าของ
อาจารย์คนดัง แปลกใหม่ และได้ความรู้ดี

ระหว่างขับออกไปตามเส้นทางคุ้นชิน ความคิดพรุ่งเพริศ บวกกับความฝันอันเป็นเรื่องเป็นราวของเมื่อ
ค่ำคืนที่ผ่านมา นั่นมันยิ่งทำให้แกนึกหวังลม ๆ แล้ง ๆ ถึงการเป็นเถ้าแก่โรงรับซื้อฯ

4.

คืนนี้กว่าอาจารย์จะไลฟ์ ปาเข้าไปเกือบสองทุ่ม แกนั่งดูข่าวรอไปพลางๆ นึกบ่นอยู่ในใจ ไอ้ข่าวสมัยนี้
มีแต่เรื่องฆ่าแกง ไม่ก็เรื่องงมงาย เอะอะคอยแต่จะชี้นำเข้าหาความลี้ลับ เพื่อมาตบท้ายด้วยการเชื่อมโยงสู่
ศาสตร์ของตัวเลขอีกที แถมยังแก้ต่างด้วยคำเตือนข้างจอ “เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการ
รับชม” ถ้ามันต้องให้คนดูใช้วิจารณญาณ แล้วทำไมไอ้ตัวนักข่าวเอง ไม่คัดกรองมาให้ดีก่อนเล่า นั่นยังไม่เท่าตัว
พิธีกรหญิง-ชายสองคน ที่เข้าขากันเป็นอย่างดี คนหนึ่งส่ง คนหนึ่งรับ อารมณ์ร่วมอย่างกับไปนั่งในเหตุการณ์
วิเคราะห์ วิจารณ์กันสนุกปากสนุกคำ บางครั้งบุคคลในข่าวยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่แท้ๆ กลับยัดเยียดความผิด
ให้เขาเรียบร้อย

แค่นึกรำคาญไปอย่างนั้น ถึงยังไงแกก็ชอบดูมัน

นั่งจนข่าวในพระราชสำนักจบ นึกได้ หยิบมือถือขึ้น อาจารย์เพิ่งไลฟ์ไปได้ไม่นาน ยอดคนดูสองพันกว่า
แล้ว ในไลฟ์ ท่านหยิบจับผ้าชนิดต่างๆ ที่พาดอยู่ ทั้งด้านหลัง และกองตรงหน้าขึ้นอธิบาย ผืนที่กำลังขาย เป็นผ้า
จากทิเบต ลายปักพระสงฆ์ร่างท้วมนั่งอยู่ภายใต้รัศมีโค้ง แวดล้อมด้วย ดวงดาว ดวงจันทร์ เนินเขา ต้นไม้ และ
สายน้ำ สีสันสดใสไปทั้งผืน ผ้าผืนนี้ได้จากการเดินทางไปถ่ายทำสารคดีเมื่อครั้งวัยหนุ่ม

ผืนถัดมาเป็นผ้าจากอินโดนีเซีย ลายดอกไม้ มองดูคล้ายโสร่ง แต่อาจารย์ว่า มันเรียก “สปุต” เป็นผ้าที่
ใช้นุ่งทับโสร่งอีกชั้น สำหรับใส่ออกงานสังคม หรือไปวัดไปวา ในส่วนของผ้าที่ได้จากอินโดฯนี้ ท่านยกออกมาอีก
หลายผืน มีทั้งแบบลายปัก และเขียนสีบาติก

ขายผืนนี้จบ ก็ปล่อยผืนนั้นออก ผ้าโบราณหลายสัญชาติ หลากชนิด ทั้งจากไทย ลาว กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น
มองโกเลีย ฯลฯ แม้แต่พรมขนาดใหญ่จากเปอร์เซีย ท่านก็มีมาขาย
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ต้องยอมรับว่าจักรวาลความรู้ในเรื่องของโบราณเก่าแก่ที่อาจารย์ถือครองนั้น ไม่มีวันสิ้นสุด นึกหยิบจับ
ชิ้นใดออกขาย ก็สามารถเล่าประวัติ ที่มาที่ไปได้เป็นฉากๆ บางครั้งสอดแทรกเกร็ดความรู้ วิถีชีวิตของผู้คน
ที่ผ่านพบระหว่างการเดินทาง เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์บ้าง อาหารการกินบ้าง ชีวิตส่วนตัวบ้าง ทั้งตัวท่านเอง
ยังเป็นคนง่ายๆ ออกไปทางติดตลก นั่นเองนอกจากแกจะได้เพลิดเพลินไปกับการขายแล้ว ยังได้รับความรู้มา
ประดับสมองอีกชั้นหนึ่งด้วย

ผ่านมากว่าสองสัปดาห์แล้ว ท่ีแกให้ความสนใจ เปิดดูไลฟ์ของอาจารย์ท่านน้ีมากกว่าพ่อค้าแม่ค้ารายอ่ืน ๆ
ทั้งแบบสด และย้อนหลัง

5.

ในวันที่รู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนจะไม่สบายวันหนึ่ง การตระเวนหาของเก่า อันเป็นสัมมาชีพอย่าง
เดียวที่ใช้เลี้ยงปากท้องจำต้องหยุดชะงักลง นอนคิดถึงสังขารร่างกาย คิดถึงหนทางข้างหน้า ลูกๆ นั้นหมดห่วง
ดีนักหนา พวกมันไม่มาเบียดเบียนเอากับแก ความหนักอึ้งภายใน คล้ายถูกถ่ายเทออกมาเป็นเสียงถั่งถอน
ลมหายใจ

แผ่วเบาทว่าขัดข้อง เชื่องช้าแต่ไม่ถึงกับเต็มสาย เวียนว่ายอยู่ภายในเนื้อหนังเกรียมกร้านนี้

ขณะนั่งๆ นอนๆ อยู่ในห้องหับเก่าคร่ำ พัดลมฝุ่นกรังนั้นเป่าเพียงลมร้อน แกเลื่อนมือถือ ดูอะไรต่ออะไร
ไปตามเรื่อง สะดุดตรงคลิปวิดีโอรายการสัมภาษณ์คนดังรายการหนึ่ง แขกรับเชิญเป็นอาจารย์ที่ออกมาไลฟ์สด
ขายสมบัติเก่าคนนั้นนั่นเอง จึงรีบคลิกเข้าไปดู

“อาจารย์ มีปัญหาเรื่องเงินทอง? หรือว่า ตกอับ หมดตัวแล้ว? จึงเอาสมบัติเก่ามาขายกิน หลายคนสงสัย
ถามกันเข้ามาเยอะเลยครับ”

พิธีกรต้ังคำถามเปิดประเด็นด้วยใบหน้าย้ิมแย้ม ท่าทางคงสนิทสนมกับอาจารย์มาก่อนหน้าน้ีแล้ว เพราะ
ดูจากปฏิกิริยา ท่านไม่ได้แสดงออกถึงความไม่พอใจ กลับหยอกล้อกลับ ด้วยความสนุกสนานเป็นกันเองมากกว่า

ก่อนตอบคำถาม อาจารย์ชวนพูดคุยเรื่องชีวิตส่วนตัว ทั้งก่อนหน้าที่ต้องเผชิญกับโรคร้าย สาเหตุที่
หายหน้าหายตา และปัจจุบันกำลังทำอะไร สลับกับทางรายการนำภาพเรื่องราวของท่านขึ้นฉายเป็นภาพนิ่ง
ถึงตรงน้ี แกนึกออกแล้ว ว่าได้เคยดูรายการท่ีท่านอาจารย์เป็นพิธีกรมาก่อน ท้ังรายการท่องเท่ียว รายการอาหาร
นอกนั้นยังเป็นรายการพวกประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อะไรประเภทนี้

แกนึกในใจ อาจารย์ท่านนี้ ไม่ธรรมดาจริงๆ
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รายการพาไปถึงบ้านของท่าน เป็นบ้านไม้เรือนไทย แม้เก่าแต่สภาพสมบูรณ์ สะอาดสะอ้าน แบ่งเป็น
สัดส่วนอย่างดี ลักษณะคล้ายพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ข้าวของเครื่องใช้ในตู้โชว์ มีถ้วยชามหลากชนิด ทั้งเครื่อง
เบญจรงค์ เครื่องถมทอง กระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา มุมหนึ่งเป็นพวกผ้านานาชนิดทั้งแขวนทั้งม้วน
บางส่วนพับเก็บไว้ สำหรับผ้านี้ มีมากถึงสามหมื่นกว่าผืน

“ท่านเป็นนักสะสมผ้าตัวยงคนหนึ่งเลยครับ” พิธีกรเสริม

ถัดไปอีกด้าน ข้าวของเคร่ืองใช้กระจุกกระจิก โคมไฟ หม้อ ไห ดาบ กระโถน เก้าอ้ี เขาสัตว์ เชิงเทียน ฯลฯ
ถูกวางระเกะระกะ ปะปนกันอยู่ตรงมุมนี้เอง เป็นของโบราณบ้าง ของจากต่างประเทศบ้าง

“เยอะเกินจนไม่มีที่เก็บ เลยเอามาสุมๆ ไว้” ท่านพูด พร้อมหัวเราะชอบอกชอบใจ

เดินทะลุอีกห้องลึกเข้าไปด้านใน พระประธานไม้องค์ใหญ่สะดุดตา ท่านอธิบายว่าเป็นพระพุทธรูป
ศิลปะพม่า สมัยมัณฑะเลย์ สัดส่วน และรูปทรงขององค์พระ ถูกสร้างให้มีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์ ภายใน
ดวงตาประดับด้วยอัญมณี ระหว่างไรผมกับใบหน้าต่อเนื่องถึงปลายจีวรที่พลิ้วไหว ฝังล้อมด้วยกระจกสีชิ้นเล็กๆ
เรียงกันขึ้นเป็นลวดลายอีกชั้น พระศิลปะพม่า ไม่ได้มีเพียงสกุลช่างหลวงเพียงอย่างเดียว ยังมีสกุลช่างอื่นๆ ปลีก
ย่อยออกไปตามชาติพันธุ์นั้นๆ สำหรับองค์นี้ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นหลังจากสกุลช่างต่างๆ ได้หลอมรวมกันเป็น
เอกภาพแล้ว หรือท่ีนักประวัติศาสตร์เรียก “ยุคทองของศิลปะบริสุทธ์ิแบบพม่า” ในวีทีอาร์ แกยังเห็นพระพุทธรูป
ลักษณะนี้อีกหลายองค์ บางองค์สวมสร้อย แหวน กำไล บางองค์มีมงกุฎ ชฎา มองแล้วคล้ายเทวดามากกว่า
จะเป็นพระ

นอกจากนั้น ยังมีพระพุทธรูปหลากเนื้อ หลายสมัย ทั้งองค์ใหญ่ องค์เล็ก วางอยู่ตามมุมต่าง ๆ ของห้อง
อีกนับร้อยๆ องค์ ในจำนวนนี้ยังไม่นับพระเครื่องที่บรรจุในตู้กระจกขนาดใหญ่อีกสี่ หรือห้าตู้ทางด้านขวามือ
ในห้องเดียวกันนี้ อีกด้านถูกแบ่งสัดส่วนด้วยผนังกระจกใส ภายในเป็นพื้นที่สำหรับเก็บเครื่องประดับมีค่า
ท้ังของเช้ือพระวงศ์ ของตกทอดจากบรรพบุรุษ บางช้ินได้มาระหว่างการเดินทาง บางช้ินท่านรับซ้ือไว้เพ่ือช่วยเหลือ
เกื้อกูลเพื่อนฝูง ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นของโบราณแทบทั้งสิ้น

“ทีนี้มาพูดถึงเรื่องที่อาจารย์เริ่มมีความคิดจะเอาสมบัติเก่ามาไลฟ์สดขาย ผมรู้มาว่า บางชิ้นเป็นของ
ตกทอดจากบรรพบุรุษ บางชิ้นเป็นของพระราชทาน อย่างล่าสุดพระลำพูนเนื้อดิน ซึ่งมีอยู่องค์เดียวในโลกที่
อาจารย์เพิ่งขายไปเมื่ออาทิตย์ก่อน คิดยังไงครับ มีเหตุผลอะไร ไม่เสียดาย หรือคิดจะเก็บไว้เป็นสมบัติทางใจ
บ้างหรือ”

พิธีกรเข้าสู่ประเด็น

“ผมจะบอกอย่างนี้นะ เราตัวคนเดียว ลูกเต้าก็ไม่มี ใครมันจะมาสืบทอด คิดไว้เลยว่าถึงยังไงวันหนี่งต้อง
ตายแน่ๆ ผมเคยจะยกบางชิ้นให้พวกพ่อบ้านแม่บ้าน ให้คนใกล้ชิดที่คอยดูแลเรา ดูแลกิจการให้เรา แต่พวกเขา
ไม่กล้ารับ บอกกลัวอาจารย์มาทวงคืนเอาทีหลัง อีกอย่างพวกหนูกลัวผี”
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ท่านพูดพร้อมหัวเราะ อย่างสบายอารมณ์

“ผมไม่เสียดายแล้ว คือหยิบจับชิ้นไหนได้ ก็ขายชิ้นนั้น คุณลองคิดดู หากตายไป ไอ้ทรัพย์สมบัติที่มี
มันจะตกเป็นภาระให้พวกญาติพี่น้อง ซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยากจะรับมันไว้มั้ย อีกอย่างพวกเขาก็ร่ำรวย
และมีทรัพย์สมบัติกันเกินพอแล้ว แต่ถ้าผมขายให้กับคนที่อยากได้มันจริงๆ นี่สิ ผมว่ามันจะเกิดประโยชน์ขึ้น
มากกว่า คนที่มากดเอฟ คือเขาต้องเห็นคุณค่าของมันใช่ไหม บางคนเป็นนักสะสม บางคนเป็นอาจารย์ เป็น
นักโบราณคดี ดังนั้นพวกเขาสามารถนำไปต่อยอดเป็นเงินเป็นทอง หรือจะดีมาก หากนำไปสืบทอดเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้”

“แล้วไอ้เงินที่ขายของได้ ผมเก็บเอาไว้แค่ค่าอยู่ค่ากิน ค่าหยูกยาหาหมอเท่านั้นเอง ส่วนเหลือจะเอาไว้
สร้างประโยชน์ให้สังคมบ้าง ให้คนใกล้ตัวที่เขาลำบากบ้าง”

ก่อนหมดเวลาช่วงสุดท้าย พิธีกรขอให้อาจารย์พูดถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับ “ชีวิต”

“จริงๆ มันคือหลักธรรมดาสามัญ ของพุทธศาสนาเลยนะครับ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ที่ผ่านมาเรามัวเสาะหา
โน่นนี่เพื่อเติมเต็มอัตตา แต่สุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่าง อย่าไปสร้างห่วงมาครอบมันดีกว่า เดี๋ยวกลายเป็น
ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ อยากไปไหนก็ไม่ได้ไป อายุผมมาก แบกไว้มีแต่หนักเปล่าๆ ข้อเข่าเริ่มไม่ดีแล้วด้วย”

ท่านหัวเราะ ก่อนจะพูดทิ้งท้าย

“ที่ผมเอาสมบัติมาขาย ก็เพื่อเตรียมตัวเดินทางเข้าสู่ความตายนั่นแหละ ไม่มีอะไรมากกว่านั้น”

6.

หลังดูจบ คล้ายมีบางส่ิงก่อประกายข้ึนภายในจิตใจของแก น่ังคิด และมองไปรอบๆ แม้ต้องระหกระเหิน
ย้ายที่อยู่นับครั้งไม่ถ้วน แต่ห้องเช่าชั่วคราวแห่งนี้ ก็เปรียบเสมือนบ้านถาวรไปแล้ว นั่นเพราะแกได้อาศัยพักพิง
มาตั้งแต่ก่อนเมียจะตาย และลูกๆ ยังอายุได้ไม่ถึงสิบขวบดี รู้สึกผูกพันกับสภาพแวดล้อม กับผู้คน ได้เฝ้ามอง
ผู้เช่ารายอื่นๆ ย้ายเข้า ย้ายออก ไม่รู้กี่รุ่น กี่ครอบครัว มีก็แต่แกยังปักหลักอยู่อย่างคงทน (หรือแท้จริงแกหมด
หนทางไป)

“บนเส้นทางชีวิต มนุษย์ไม่อาจเดินลำพัง ชีวิตหนึ่งย่อมต่อไฟให้อีกชีวิตหนึ่ง ส่งถึงกันไม่รู้จบ”

เหมือนจะคุ้นๆ ว่าใครคนหนึ่งเคยพูดประโยคนี้ไว้ หรืออย่างน้อยความหมายก็ใกล้เคียง ลองคิดเล่นๆ
คนขายของเก่าอย่างแก กับอาจารย์ท่านนั้น หากมองโดยเนื้อแท้ไม่มีอะไรแตกต่างกันนัก อาจพอเรียกว่า
เราเป็นเพื่อนร่วมสาขาอาชีพกันได้อย่างเต็มปาก
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โป๊ะเชะ!!!

ถึงตรงนี้ เกิดปิ๊งไอเดีย ใช่แล้ว! อาจารย์ท่านนี้ คือผู้ต่อไฟชีวิตให้กับแก ความลิงโลดพลันก่อตัว
อาการไข้เหมือนจะหายไป กดโทรฯ หาลูกชายคนเล็ก

“นี่กูเอง พรุ่งนี้มึงมาหาที่ห้องได้มั้ย จะให้ช่วยสอนไลฟ์สดขายของหน่อย”

จากนั้น แกรีบกุลีกุจอ ลุกขึ้นจัดการกับสมบัติในกระบะพ่วงข้าง และอีกหลายต่อหลายชิ้นซึ่งกอง
ระเกะระกะ อยู่ตามซอกมุมต่างๆ ระหว่างคัดแยก นึกกระหวัดใจไปถึงเป้าหมายของท่านอาจารย์

“ขายเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ความตาย”

แต่สำหรับแก เป้าหมายนั้นตรงข้ามกันออกไป.
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สืบมหรศพ

ชาคริต แก้วทันคำ

ต.ม. ตายเพราะการปฏิวัติอุตสาหกรรม หากผมโปรยประโยคแรกของเรื่องสั้นแบบนี้ รับรองนักอ่านติดตามแน่
แต่พอคิดไปคิดมา ยากอยู่นะ ผมเลยวิดีโอคอลหาพิณพิพัฒน ขอปรึกษาพล็อตเรื่องสั้น และเขาก็บอกผมว่าต้อง
เชื่อมโยงความตายเข้ากับการปฏิวัติอุตสาหกรรมให้ได้ ยาก ยาก ยากจริงโว้ย ผมบ่น ถ้าง่ายคงมีคนเขียนแล้วล่ะ
พิณพิพัฒนบอก ง้ัน ต.ม.ตายเพราะดวงจันทร์ได้ม้ัย ผมถาม ได้ พิณพิพัฒนตอบ แล้วดวงจันทร์ที่จะใช้เชื่อมโยงน่ะ
คนอ่านรับรู้อยู่แล้วรึยัง ถ้าเป็นเรื่องทั่วไปอย่าเขียน พิณพิพัฒนให้ข้อสังเกต เอิ่ม ผมพูดออกมาแค่นั้น ก่อนจะ
ยกฝ่ามือตบหน้าผากตัวเอง

ต.ม.ตายเพราะเหตุการณ์ 9/11

ต.ม.ตายเพราะรัสเซียบุกยูเครน

ต.ม.ตายเพราะทักกี้

ผมยังคิดไม่ตก

พิณพิพัฒนทิ้งท้ายเคล็ดลับการเขียนเรื่องสั้นกับผมว่า ประโยคแรกต้องโดน ย่อหน้าแรกต้องเอาคนอ่านอยู่
ระหว่างทางอย่าลืมทิ้งรหัสหรือแทรกสัญญะให้คนอ่านตีความด้วย ก่อนจะสรุปสั้น ๆ ว่า

“เขียนให้สนุก”

ผมไม่ผิดหวังที่วิดีโอคอลหาพิณพิพัฒน ระหว่างขับรถออกจากที่ทำงานมุ่งสู่ตลาดชินตา ดวงตะวันสีส้มเหมือน
กลีบดอกสังกรณีค่อยๆ ถูกเมฆสีขี้เถ้าบดบัง อากาศนอกตัวรถร้อนอบอ้าว ผมขยับมาสก์สองชั้น รู้สึกอึดอัด
แผ่นหลังชื้นไปด้วยเหงื่อ พ่นลมหายใจพรู อีกไม่ถึงชั่วโมงฝนกระหน่ำแน่ ผมเคาะนิ้วกับพวงมาลัยและเหยียบ
คันเร่ง

เมฆสีดำเคลื่อนมาทางทิศใต้ ผมรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วน ตดผึดผลึด ไม่รู้เพราะยำปลากระป๋องมื้อกลางวัน
ส่อผิดสำแดง ถึงตลาดชินตาค่อยเข้าห้องน้ำ แล้วอาการปวดท้องก็หายไป ฝนทยอยลงเม็ดเปาะแปะๆ ผมเปิด
ที่ปัดน้ำฝน มันครางเสียงฝืดๆ

ผมเดินเข้าตลาดชินตา คนเลิกงานทยอยมาซื้อของกิน ร้านรวงประดับไฟสว่าง ขณะลมพัดยอดไม้
ไหวส่าย นกพิราบฝูงหนึ่งถลาปีกลงบริเวณโต๊ะเก้าอี้นั่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยสูงวัยเดินโบกมือไล่ ผมยก



ฝ่ามือวัดอุณหภูมิ กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เดินวนร้านรวง หอมเครื่องเทศไก่ย่าง น้ำมันทอดลูกชิ้นส่งกลิ่นหืน
ข้าวเกรียบว่าวบนซี่ไม้ไผ่พลิกไปพลิกมากำลังสุกกรอบ เสียงครกส้มตำโปกเปก ท้องผมร้องโครก ต่อแถวสั่ง
ตำสายบัวกุ้งสด เลือกปีกไก่ย่างสองไม้ แหนมเนื้อสีชมพูดูน่ากิน ผมน้ำลายแตก เลือกหยิบใส่จานกระดาษ
อีกหนึ่ง รอแม่ค้าคิดเงิน แหนมไม้เดียว 15- สองไม้ 25- ผมชูนิ้วชี้ จ่ายเงินแล้วจึงเดินหาโต๊ะนั่ง โต๊ะนั่ง
กั้นด้วยฉากพลาสติกและต้องนั่งเยื้องกัน ผมชี้ที่นั่งว่าง สื่อสารภาษามือกับหญิงในชุดคลุมท้อง เธอส่ายหน้า
ผมวางจานตำสายบัวกุ้งสดกับจานปีกไก่ย่างและแหนมเคียงกันบนโต๊ะไม้ โต๊ะไม้ที่มีเศษวุ้นเส้นตกเรี่ยราด
ผมล้วงข้าวเหนียวออกจากถุงพลาสติกใส ดึงมาสก์ลงใต้คาง หมุนเปิดฝาขวดน้ำแร่จ่อปาก กระดกความชื่นใจ
ลงคอ เหมือนความรู้สึกร้อนอบอ้าวในกายจะผ่อนเพลา

ผมเข้ารหัสเฟซบุ๊ก ไล่อ่านฟีดข่าว Thairath TV 20 มีนาคม 2565 เวลา 17.13 น.

ความคิดเห็นนักสืบ 1: พี่ น. สุดยอดเสมอ ทั้งหัวใจครับ ตามๆๆๆๆค่ะ คุณอย่าหยุดติดตามข่าวนะคะ
ดึงหน้ากากคนรวยโรคจิตวิตถารออกมา คดีนี้ไม่มีใครกล้าแฉ เพราะ… มีอิทธิพลมาก เงินปิดปากทุกวงการ
วางแผนแต่งเรื่องใหม่ แต่งศพใหม่ เปลี่ยนรูปคดี ฆาตกรรมอำพรางให้เป็นอุบัติเหตุ แม่ตม.ก็โดนหลอกให้ขอ
ชันสูตรศพใหม่ คนไม่มีความรู้แบยคนเก็บศพพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อ งานนี้จับได้ กรมตำรวจทุกแผนก ล้มยับเยิน
ขอบคุณคูหนุ่มค่ะ ใข่ค่ะ คนพิการต้องโดนลงโทษ ทุกครั้งที่เห็นรูปน้อง มันทรมานใจมาก น้องไปเร็วเกินที่
จะตั้งตัวค่ะ ศาล น้องจะใช้ อยากให้คนผิดทั้ง 5 มันสำนึกตัว แล้วออกมารับผิด น้องตะได้ไปสงบเสียที
น้องเหนื่อยมากแล้วค่ะ ถูกต้องแล้วค่ะ ตามทุกวันเลยค่ะ ช่วยต.ม.ด้วยนะค่ะ ตามทุกวันเหมือนกันคะ ความคิด
เดียวกับคุณ น. มูฟออนไม่ได้จนกว่าจะหมดมนสิ่งสงสัย เป็นข่าวเดียวที่ทำให้ฉันต้องติดตามทุกวันทุกความ
เคลื่อนไหว คุณ ต.ม. ไม่ใช่ดาราคนพิเษศที่สุดของฉัน ไม่ใช่ญาติ เพื่อนสนิท แต่ฉันกลับคิดสงสัย แต่เรื่อง
การจากไปที่มันมีเงื่อนงำไม่ค่อยยุติธรรมกับแตงโมจึงต้องติดตามและร้องไก้กับการจสกไปของนาง ทั้งเสียใจ
ท้ังสงสัย ท้ังผิดหวังกับบางอย่างของประเทสเรา ทำอล้วทำให้จบนะคะ ให่กำลังใจสู้ๆ คะ ถูกต้องนะค่ะ เห็นด้วยคะ
สารภาพตามตรงว่สเมื่อก่อนเห็นแต่ด้านแรงๆของแตงโม เลยไม่ค่อยชอบนางเท่าไหล่ แต่ก็ไม่ได้ตามไปด่า
หรือแศะอะไรนาง แต่ตอนนี้พอรู้เรื่องเบื้องหลังหลายๆอย่างที่ร้ายๆผ่านเข้ามาในชีวิตนาง ตั้งแต่เล็กจนโตแล้ว
รู้สึกว่าที่นางเป็นคนแรงเพราะาภาพจิตใจภายใจ บวกกับการต้องกสรที่จะปิดบังความอ่อนแอของตัวเอง
หลายสิ่งหลายอย่างในด้านที่ดีของนางที่สื่อไม่เคยรำเสนอ ก็เลยทำให้คนส่วนมากมองว่านางเป็นคนร้ายๆ
ตอนนี้สงสาร ต.ม. มาก รู้สึกรักและอย่กค้นหาความจริงให้นางได้จากไปแบบไม่มีเงื่อนงำอะไรทั้งสิ้น คถณน.
น่ารัก จริงๆ ค่ะ ขอบตาดำกว่าเดิมอี๊กกกกก ยิ่งใกล้ความจริงนิ่งต้องหาค่ะ เป็นกำลัวใจมห้ทุกคนทุกฝ่ายให้
ช่วยกันหาความจริงให้ปรากฏน่ะค่ะ ตามคะ ตามค่ะ

ผมเงยหน้าจากจอไอโฟน ใช้ลิ้นเลียฟัน ตำสายบัวกุ้งสดคงเซ็ง ไหนจะไก่ย่างและแหนมที่โดนลม
จนผิวแห้ง ผมล้วงเข้าไปในถุงข้าวเหนียว ปั้นเป็นคำแล้วจิ้มน้ำปลาร้าชิม เผ็ดโดด เค็มไปหน่อย ผมแสบท้องวาบ

หนุ่ม กรรชัย เผยเหตุที่มูฟออนข่าว “แตงโม” ไม่ได้ ต้องติดตามหลายวัน
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แมลงวันตัวหนึ่งบินตอมอาหาร ผมโบกมือไล่ ขณะโยกตัว ผมเผลอตดออกมาครั้งหนึ่ง ดีที่เสียงไม่ดัง แล้วเลื่อน
อ่านฟีดข่าวต่อไป

มนุษย์ตุ๊ด 6 วันที่แล้ว

ความคิดเห็นนักสืบ 2: คนตายทั้งคนแบบมีหลักฐานที่น่าคิดไปทสงไม่ใช่อุบัติเหตุ ยังปล่อยให้ออกมา
เดินก็แปลกแล้วค่ะ ถูกคะ ถูกต้องค่ะ คิดเหมือนกันค่า +1 มันแปลกตั้งแต่ เอาเรือ กลับไปรวมตัวกันที่อู่ของ…
วันแรกที่ ต.ม. ตกและ เห็นแต่ภาพกล้องข้างนอก กล้องในที่เก็บดรือ ไม่มีเห็นเรย/ เรือ คน คือสิ่งที่จ้อง
อยู่จนกว่าจะหา ต.ม. เจอ แต่นี้ หายไป2_3วัน แถเรือก็ ไปไหนไม่รู้ๆๆๆ ตร.ก็ควรอายัดทุกอย่างไว้แต่แรก
แล้สไหมอะ อันนี้ถามแบบโง่ๆๆๆ ไม่รู้กม. แต่ดูหนังเยอะ ตามหากล้องที่อืนไปทั่ว แต่ทำไมกล้องตรงท่าเรืออู่ไม่มี
ทำไมไม่มีใครพูดถึงเลย วันก่อนที่มีข่าวถาม 1 ใน 2 คนที่หนีไปบวชสร้างภาพว่าถืแศีลปิดวาจา งดสื่อสารแต่เห็น
มืแถืแในกระเป๋าเสื้อ มันอ้างว่าไว้ใช้แทนไฟฉายเวลาเดินธุดงเพราะไม่มีไฟฉาย แต่ภาพข่าวที่ออกมือมันถือ
ไฟฉายชัดๆ มันยังมีหน้ามีอ้างมั่วๆ งานนี้หลายหน่วยงานคงได้ไปเยอะจากคนกลุ่มนี้ หมดความน่าเชื่อถือกับ
กระบวนการยุติธรรมไทย เก่งแต่กับชาวบ้านจนๆ แต่กับพวกคนรวย ไฮโซ หงออย้างกะสุนัข จริงคะ สุดๆ
จะมาตี้งข้อหากับคนปล่อยคริป อีก แต่ ผู้ต้องหาซึ่งหน้า ปล่อยกลับบ้าน มีเง นไหมมีก้อประกันตัวไป เหอะ
เหนื่อยกับคนในเครื่องแบก

ลมพัดฝุ่นคลุ้ง ผมชะงักหลากความเห็น เงยหน้าจากจอไอโฟน มองถุงพลาสติกใส่ข้าวเหนียวปลิวตกพื้น
ใบไม้แห้งหมุนพลิกกระจัดกระจาย ชายหลังคาเมทัลชีทสั่น แผ่นริมสุดกระพือลมน่าหวาดเสียว ผมหันมองหญิง
ในชุดคลุมท้องสีฟ้าอ่อน ดวงตาสะท้อนแสงจากมือถือ ผิวหน้าผากมันแผล็บ เธอกินแค่สลัดผักผลไม้รวมกับ
น้ำส้มคั้น สายตาจ้องเด็กน้อยคนหนึ่งวิ่งรอบโต๊ะแล้วร้องกรี๊ดๆ

พิณพิพัฒนออนไลน์อยู่ ผมส่งข้อความไปถามเขา ยังเริ่มประโยคแรกเรื่องสั้นที่จะเขียนไม่ได้ แต่อยากถามว่า

เอาข่าวต.ม.มาใส่ในเรื่องด้วยได้มั้ย

ได้ แต่ใส่แค่เนื้อข่าวอย่างเดียวทำให้เรื่องจืด

ออๆ

อย่าลืมเรื่องที่เอามาเชื่อมโยงต้องขนลุกกว่าข่าวฆาตกรรม เพราะข่าวมันเด่นอยู่แล้ว

มันต้องมีอะไรน่าขนลุกกว่า

“ผมขอถามในฐานะคนซื่อๆ แบบคนไม่รู้กฎหมายว่า… ทำไมในเมื่อ ‘ทุกคนโกหก
กันหมด’ ทำไมโดนแค่ 2 คน แล้วอีก 3 คนทำไมไม่โดน??”

/เต๊ะ XXX
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ยกตัวอย่างหน่อย

เคยอ่านเรื่องสั้นการเดินทางของแกงมัสมั่นของครูล้าน1 มั้ย

ในราหูอมจันทร์เล่มไหนจำไม่ได้

ต้องเล่าที่มาเบื้องหลังของแกง

ไม่ใช่เอากระแสมาเล่นอย่างเดียว

ต้องชี้ให้เห็นโครงสร้างความสัมพันธ์บางอย่างที่คนอ่านนึกไม่ถึงด้วย

คือต้องหาข้อมูลมาสนับสนุน

ช่าย

แต่อย่าเอาเหตุการณ์หรือเรื่องที่คนอื่นรู้แล้วมาเล่น

มันไม่ว้าว

ต้องเอาเรื่องที่คนอื่นไม่รู้ถึงจะน่าสนใจใช่มั้ย

ฟ้าร้องครืน ผมหันมองโดยรอบ โต๊ะนั่งเต็มทุกที่ บางโต๊ะมาด้วยกันนั่งเบียดไม่เว้นระยะห่าง ผมสบตากับ
หญิงสาวผมยาว เสื้อยืดสีขาวครีม อาจเป็นคนรู้จัก เธอหันมองผม ผมมองกลับ ถ้าถอดมาสก์ออก คงคลาย
ข้อสงสัยได้ บางทีสวมไว้ จากคนรู้จักอาจไม่รู้จัก หรือจำไม่ได้ จึงต้องสังเกตดวงตา ว่ายิ้มหรือไม่ยิ้ม ใช่หรือไม่ใช่
อากาศยังร้อนอบอ้าว เหนอะหนะคอ แขน หายใจอึดอัด ผมรู้สึกคันในร่มผ้า ขยับต้นขาเสียดสีกันไปมา อยากจะ
ล้วงมือเข้าไปเกา แต่อาการปวดท้องจี๊ดๆ กลับมาอีก ผมได้แต่ท่องในใจ อดทนไว้ อดทนไว้ แล้วมันก็หายไปดื้อๆ

ขณะกำลังตัดสินใจว่าจะเปิดประโยคแรกของเรื่องสั้นว่า

ต.ม. ตายเพราะผม

ข่าวจากมติชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ก็เด้งขึ้นมา ผมกดเข้าไปอ่านรายละเอียด

“เคยสอบถามเขาเรื่องนี้ แต่ไม่ได้อยู่ในสำนวน เขาบอกเขาไปทอผมมา เขาเปิดรูปเก่าให้ดู
เขาหัวล้าน ผมจะขอเก็บดีเอ็นเอจากเส้นผม เขาหวงมาก ให้เหตุผล เลยเอารูปมาดูกัน”

พ.ต.อ. XXX XXX

ผกก.สภ.เมือง***

1 อัตถากร บำรุง



ความคิดเห็นนักสืบ 3: ได้หรอ หวงมาก มัรเกี่ยวกับคดีที่มีคนตายนะ /ค เถอะ /หม-ยก็ได้ /ส้นตรีน
อิหยังของมันวะ /หวงนี่คือมีพิรุจ /ตลก ตรวจดีเอ็นเอใช้ผมหมดหัวเลยเหรอ /ตรวจก็เจออย้างอื่นสิ ขนาดกัญชา
สูบเป็รปี ร่างกายยังนำไปเก็บในเส้นผมเลย /ธรรมดาคนบริสุทธิ์จะรีบพิสูจน์เพื่อให้พ้นมลทินนะครับ /หวงผม
แต่จะบวช หะ!!! /นั่รดิ เงินๆๆ /เส้นผมมันตรวจหาสารเสพติดตกค้างในร่างกายได้ มันถึงหวงมากไง /กูรู้ ตำรวจ
ไม่รู้55 /ไม่รู้จะอยากรู้ไปทำไม /คดีนี้ ยิ่งได้คำตอบยิ่งสงสัย ไม่จบสักที คนที่ตายไม่มีสิทธิ์พูด ขนาดคนมีสิทธิ์พูด
ยังพูดไม่ได้ /คดีสำคัญตรวจเลือดสิครับ เ/หมือนทำคดีแบบโคตรเกรงใจผู้ต้องหา /น่ีแหละๆ ทำไมเด็กๆ ถึงออกมา
เรียกร้องให้ปฏิรูป /ที่ 1 ของรุ่นแหละดูออก /จบแบบมีเงื่อนงำข้อสงสัยเต็มไปหมด /เขาจะเอาผมไปตรวจหา
สารเสพติดครับ เพราะมันฝังอยู่ในรากขนในร่างกายได้หลายเดือน ใช้ขนเส้นใดในร่างกายก็ได้ แต่ต้องดึงให้ติด
ราก /ห่วงผม แปลว่า ไม่ต้องตรวจผม

ข้อความพิณพิพัฒนเด้งขึ้นมาขัดจังหวะ

ได้ประโยคแรกยัง

เกือบๆ

ไม่เอาย่อหน้าแรกแบบงานขนบนะ บรรยายฉากธรรมชาติน่าเบื่อ

ไม่เอาความเปรียบแบบ

ดวงตะวันสีหมากสุก

พระอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขา

ผมสีดอกเลา

ผอมเหมือนไม้เสียบผี

แดดผีตากผ้าอ้อม

ทำไม

เชย

555

ผมกลับไปอ่านความคิดเห็นนักสืบ 3 (ต่อ): ตามมาหลายวันตั้งแต่เกิดเหตุ ถึงตอนนี้ยังงงงงงว่าเป็น
ฆาตกรรม ข่มขืนแล้วฆ่าอำพราง หรือบังคับโดยใส่ยาเพื่อให้คนใหญ่คนโตซด, #อุ้ยป้าพูดได้ไหม ทิศท่งการทำ
คดีไปเรื่อยตามกระแสโซเชียล เปฌนความเท็จไหม #อุ้ยป้าพูดได้ไหม, การปล่อยคดีให้มีความคลาดเคลื่อน
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ก็มาจากตร. ไม่ดำเนินการควบคุมคนในที่เกิดเหตุ ไม่ควบคุมของกลางตั้งแต่แรก ถ้าไม่แยกสืบสวน สอบสวน
นิติเวชออกจากกันก็จบ, ประเทศนี้ฆ่าคนตายได้ไม่ผิดถ้ามีเงินและมีอำนาจพอ, เหมือนทั้งหัวมีผมเส้นเดียว

ความคิดเห็นนักสืบ 4: สิ่งที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของพวกคุณ คือ 1.เมื่อมีเหตุคนตายไม่เร่งสอบสวน
ตั้งแต่วันแรก 2.ในขณะที่ช่องข่าวหรือโซเชียลแชร์หลักฐานกันบึ้มบั้ม พวกคุณบอกไม่มีอะไรน่าสงสัย 3.ผู้ต้องหา
ให้การเหมือนเด็กป.สอง อ้างเพื่อนไปฉี่ แต่พวกคุณบอกไม่พบพิรุธ??? 4.แล้วใบพัดก็บังเอิ๊นบังเอิญมาหลุด.
ถ้าคุณเป็นประชาชนทั่วไป มันแปลกมั้ย. แน่ใจว่สตรวจถูกลำ. ผลชันสูตรออกม่แล้วว่าแผลเกิดก่อนเสียชีวิต.
แผลใหญ่ขนาดนั้นคราบเลือดไปไหนหมด. ดัน. อะไรจะปานนั้น.

ผมกดเข้าไปอ่านเพจ ตำนาน โบราณ นานมา 21 มีนาคม เพราะเห็นภาพหมอหญิงคนหนึ่งไปออก
รายการโหนกระแส

ความคิดเห็นนักสืบ 5: สปีทโบ๊ตถ้าแล่นอยู่คือเร็วมาก ใครจะไปฉี่ได้ ไม่เชื่อเช่นกันค่ะ ติดตามๆ

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ท่ีเก่ียวข้องมากท่ีสุดถูกเลือกไว้ ดังน้ันถ้อยคำตอบกลับบางส่วนอาจ ถู ก ก ร อ ง อ อ ก

อ้าว! #`-`$□|=¿5/,?
งั้นเข้าทวิตเตอร์

ฝนเทกระหน่ำลงมา หอมกลิ่นดินเคล้ากลิ่นเหงื่อ กลิ่นน้ำหอม กลิ่นอาหาร ดีที่ผมมีโต๊ะนั่งใต้หลังคาเมทัลชีท
ละอองฝนกระเซ็นรอบทิศ ผมขยับไปสุดเก้าอี้ด้านซ้าย หลายคนวิ่งหาที่หลบฝน น้ำฝนชะล้างหลังคาฝุ่นผงและ
พื้นสีดำไหลนอง ท่อระบายน้ำคงอุดตัน มันท่วมเลอะพื้นจนผมต้องยกเท้าขึ้นมานั่งขัดสมาธิ ลมกระโชกพัด
ละอองฝนปลิวสาดเข้ามาอีก ผมไม่รู้จะขยับตัวไปไหน หญิงในชุดคลุมท้องยังนั่งที่เดิม เธอกางร่มให้ตัวเอง

ผมก้มมองจอไอโฟน มันดับไปชั่วครู่ ข้อความพิณพิพัฒนเด้งค้างไว้ แล้วผมก็พบว่าสัญญาณขาดหาย
บางฟีดข่าวหมุนติ้วๆ ผมเลยเงยหน้าหันมองโดยรอบ ฝนซ่ากลบทุกเสียง พนักงานรักษาความปลอดภัยสูงวัย
สวมบูทยาวถึงเข่าเดินสำรวจทางระบายน้ำ

เด็กน้อยคนเดิมวิ่งเล่นน้ำฝน ปากตะโกนชุดโกโกวา น้ำฝนเขลอะดำกระเซ็นใส่คนโน้นคนนี้จนต้องเบี่ยงตัวหลบ
ชุดโกโกวาที่หนู ผมหันมองซ้ายขวาหาผู้ปกครอง เด็กน้อยยังวิ่งรอบโต๊ะนั่ง โกโกวาที่หนูอยากได้ ทุกครั้งที่เท้า
ทั้งสองเหยียบน้ำฝนนองพื้น น้ำเขลอะดำสกปรกสาดกระเด็น ผมลุกยืนบนเก้าอี้ โกโกวา โกโกวา อยากจะหลบ
ไปยืนใต้ซุมร้านขายเสื้อผ้า ขณะที่ร้านขายของอื่นๆ มีคนยืนเรียงหลบฝนหน้าร้าน บ้างกอดอก บ้างถือถุงหิ้ว
พะรุงพะรัง บ้างยืนกอดกระเป๋า บ้างก้มหน้ากดโทรศัพท์ โกโกวาที่หนูอยากใส่ ผมรู้สึกปวดท้องปวดตดขึ้นมา
อีกครั้ง ฝนยังเทกระหน่ำไม่ขาดสาย
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ผมได้แต่ยืนขมิบตูด อั้นความเจ็บปวดรอทะลุทะลวง มันแล่นประชิดเป็นระลอก ผมหันมองห้องน้ำ
ท่ีใกล้ท่ีสุด เผ่ือจะว่ิงไปถ่ายหนักได้ทัน มันแล่นมาจุกตูดจนผมขนลุกเกรียว ผมยืนบิดไปบิดมา ปวดหน่วงๆ ตุงอยู่
ตรงรูทวาร จะเล็ดมะรอมมะร่อ ฝนยังไม่ขาดเม็ด หลังคาเมทัลชีทเหมือนจะรั่วทะลุ ชุดโกโกวา ไอ้เด็กน้อย
ยังว่ิงเล่นน้ำฝนไม่หยุด ผมหงุดหงิด กดปุ่มเปิดหน้าจอไอโฟนสว่างวาบดูเวลา เด็กน้อยแหกปากโกโกวา แล้วสะดุด
ขาตัวเองล้ม สมน้ำหน้า

พี่คะ พี่คะ ผมหันไปทางต้นเสียง

หญิงในชุดคลุมท้องสีฟ้าอ่อน ดึงมาสก์ลงมา บอกปวดท้องคลอด ผมหันซ้ายหันขวาเลิกลั่ก จะตะโกน
เรียกพนักงานรักษาความปลอดภัย แกก็เดินหายไปไหนไม้รู้ ผมขมิบตูดจนตัวสั่น ปากซีด มันแล่นเหมือนรถไฟ
ความเร็วสูงพร้อมพุ่งชน ผมซี้ดปาก สืดอ่าาา แทบจะอั้นไม่ไหวแล้ว แต่…

พี่คะ พี่คะ

“ชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ โกโกวาที่หนูอยากใส่”

ต.ม. ตายเพราะอะไร? ผมยังไม่ได้ขึ้นต้นประโยคแรกเรื่องสั้นของตัวเองเลย

นึกภาพปิ่นโตสามชั้นที่พิณพิพัฒนส่งมาทางกล่องข้อความล่าสุดพร้อมคำว่า “รออ่าน” ผมขมิบรูตูด
ต่อไปไม่ไหว ท้องก็ปวดมวน ปล่อยทั้งลมทั้งขี้แตกเต็มกางเกงแล้วกระโดดลงจากเก้าอี้ ของเสียเลอะก้นกับ
กางเกงใน น่าจะปะปนไปด้วยน้ำซอสสีแดงมะเขือเทศสุก เน้ือปลากระป๋องยุ่ยๆ แหยะๆ กับเศษพริกข้ีหนู ตะไคร้
หอมแดงซอยบางๆ ผมรู้สึกท้องไส้โล่งโปร่ง จึงเขย่งเท้าเหยียบน้ำฝนดำเขลอะ ประคองหญิงในชุดคลุมท้อง
สีฟ้าอ่อนส่งโรงพยาบาล อุจจาระเหลวไหลลงแก้มก้น หลังขา เปียกซึมกางเกง หญิงในชุดคลุมท้องยังมีใจ
เผื่อแผ่รัศมีร่มกางกันเม็ดฝนแซ่ซ่า

เหม็นตุตุเหมือนขี้ พี่ได้กลิ่นมั้ยคะ

ผมเลิกคิ้ว แล้วส่ายหัว

จากนั้นส่งภาษามือบอกใบ้ให้เธอดึงมาสก์ขึ้นปิดปากปิดจมูก
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บทกวี
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กลับมาแล้วหรอืลูกรัก
แมกกวี

กลับมาแล้วหรือลูกรัก

ถ้าภาระเหนื่อยและหนักข้างนอกนั่น

คงข่มขู่แยกเขี้ยวขบเคี้ยวฟัน

กัดกลืนกินความฝันของลูกไป

เก็บดวงแสงแห่งศรัทธากลับมาด้วย

พ่อจะช่วยลูกทาสีฟ้าใหม่

ช่วยกันตกแต่งเสริมเติมแสงไฟ

ช่วยกันต่อลมหายใจของดวงดาว

เพราะความโกรธของลูกนั้นผูกล่าม

กับวันวัยแสนงาม,ความหนุ่ม-สาว

ร้อนแรงรักแรงชังทุกครั้งคราว

ในทุกเรื่องทุกราวผ่านเข้ามา

จดจำช่วงชีวิตนี้ไว้ให้นาน

ก่อนหมุนกาลกลับย้อนไปก่อนหน้า

เป็นเด็กเล็กเล่นซนจนอ่อนล้า

เป็นทารกไร้เดียงสาในเปลนอน

ให้คลื่นเก่าไกวเห่ทะเลกล่อม

เป็นผู้น้อยนอบน้อมซึ่งหลบซ่อน

อยู่ใต้เงาอดีตกาลนิรันดร

รอข้ามตอนสู่เวลาชราวัย

พ่อเคยถูกบังคับให้ทิ้งวัยหนุ่ม

เลิกชุมนุมคิดอ่านเขียนเปลี่ยนโลกใหม่

ขังวิญญาณขบถจนหมดไฟ

สูญแรงกายแรงใจไปชั่วกาล
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จมดิ่งความเกรี้ยวกราดจนบาดเจ็บ

ต้องกอบเก็บศรัทธากลับมาบ้าน

เป็นแก้วถูกทุบป่นจนแหลกลาญ

ทิ้งเศษฝันอันตรธานบนผืนทราย

ถูกเยาะเย้ยเหยียบย่ำชี้ความผิด

ลบชีวิตวันวัยให้สูญหาย

ถ้าลูกมองโลกอธรรมว่าทำร้าย

จงอย่าทิ้งจุดมุ่งหมายซึ่งสำคัญ

ขอต้อนรับกลับบ้านนะลูกรัก

ถ้าภาระเหนื่อยและหนักข้างนอกนั่น

ยังแยกเขี้ยวข่มขู่อยู่ทุกวัน

อย่าให้มันทำร้ายลูกได้เลย

เก็บดวงแสงแห่งศรัทธากลับมาด้วย

โลกไม่สวยสัญญาจะไม่เฉย

อย่ายอมแพ้ย่อท้อเหมือนพ่อเคย

เหนื่อยก็เงยหน้ามองดูท้องฟ้า

กลับมาบ้านนั่งพักสักครู่หนึ่ง

มารับรู้ชีวิตซึ่งเคยแสวงหา

เก็บแสงเดือนแสงตะวันแสงจันทรา

ซ่อนไว้ใต้หยดน้ำตาชราวัย

หายเหนื่อยแล้วเอาหัวใจพ่อไปด้วย

ให้พ่อช่วยลูกทาสีฟ้าใหม่

ด้วยดวงดาวแห่งความหวังกำลังใจ

เราจะเดินทางไกลไปด้วยกัน.
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กอและเรอือลังการ

สกล ผดุงวงศ์

-1-

จรัสฉายประกายก่องคู่ท้องถิ่น

เต็มสีศิลป์สดตระการสื่อสารส่ง

เต็มเชิงช่างชำนาญงานดำรง

เต็มศรัทธาจิตผจงประจักษ์จริง

ประหนึ่งนางร่างระหงทรงสง่า

งามทีท่าเพลินชม้อยอย่างอ้อยอิ่ง

เอื้อนเอวองค์เอียงอายคล้ายประวิง

แล้วเชิดหยิ่งยั่วโฉมประโลมฤดี

เลอถนิมพร่างพร้อยสายสร้อยศอ

ปั้นเหน่งล้อเมลืองเก็จพราวเพชรจี้

ธำมรงค์แวววรรณอัญมณี

สไบสีเฉิดฉายพรายเงาแพร

-2-

เริงลวดลายลือลั่น “พรรณพฤกษา”

มลายู - ชวาวงศ์เก่าแก่

สืบทอดชนหลายช่วงชั้นคงพันธุ์แท้

ไม่เปลี่ยนแปรสายเชื้อเรือทรงงาม

หัว ลูแว รูปนกผงกหัน

ดั่งถลันร่อนล่าเวหาข้าม

โฉบลงชลวนเร่ทะเลคราม

เฉี่ยวคลื่นวามฟองกระเซ็นบินเล่นล้อ

(

1

)
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งกงอนแผ่น บางา จาปิง ฉลัก

ลอแย ปักตรึงหางเสือเกื้อกูลก่อ

ฉลุแง่ฉลุง่ามงาม ซางอ

ปาเระแต ท้ายต่อลออลาย

ดูองอาจกลางวังวนผจญคลื่น

ดูเริงรื่นในน้ำนิ่งวิ่งแหวกว่าย

ดูสง่ายามสงบซบริมทราย

ดูเฉิดฉายทุกท่วงท่าคราอวดองค์

-3-

ก่อ “กอและ” เลื่องลือสื่อเส้นสี

สื่อรูปลักษณ์เฉพาะที่พื้นถิ่นบ่ง

สื่อสิ่งหรูอลังการงานยิ่งยง

ให้คู่คงปลายด้ามขวานสืบสานครอง.

คำภาษามลายูท้องถิ่น เป็นชื่อชิ้นส่วนประกอบลำเรือที่มีประโยชน์ใช้สอย แต่ตกแต่งลวดลายงดงาม เสมือนเครื่อง
ประดับเรือ ได้แก่

(1) ลูแว หมายถึง ไม้แผ่นหัวเรือ

(2) , (3) บางา จาปิง หมายถึง ไม้แผ่นคู่กันใช้ปิดช่องว่างด้านหัวเรือ ใช้แขวนตะเกียง เสียบไม้พาย

(4) ลอแย หมายถึง ไม้ท่อนปักตรึงทางท้ายเรือ ใช้ผูกหางเสือ

(5) ซางอ หมายถึง ไม้แผ่น 2 ชิ้น ตกแต่งเป็นง่ามติดขอบเรือช่วงกลางและท้ายลำใช้พาดไม้ไผ่เพื่อพาดอวน
ปลดปลา

(6) ปาเระแต หมายถึง ไม้แผ่นทำหัวเรือ (ด้านท้ายเรือ)
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กิโลเมตรสุดท้าย
ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

-1-
เป็นความมืดหม่นเข้มเต็มความมืด
เป็นเส้นทางยาวยืดที่ยาวยิ่ง
กิโลเมตรที่เท่าใด ใกล้ความจริง
ปลายทางใดได้เนานิ่งในนิรันดร์

-2-
คือเส้นทางเส้นนี้ที่เคยคุ้น
ที่เคลือบฉาบคราบฝุ่น, ละอองฝัน--
กลมกลืนกับละอองฝ้าอย่างสามัญ
เกาะกระจกอยู่อย่างนั้น - รถคันนี้

ต้นทาง เดินทางอย่างเต็มหวัง
บรรทุกน้ำมันเต็มถังอย่างเต็มที่
แรงดันลม ลมยางยังอยู่ดี
ร่องลึกยาง ยังมียังสมดุล

“ความฝัน” โอบประคองห้องโดยสาร
เพลงเมื่อวาน เปิดฟังยังอบอุ่น
เบาะนุ่ม ยังนั่งอย่างเคยคุ้น
ทุกล้อ ยังหมุนอย่างคุ้นเคย

ทว่า, ปลายทาง...
ยิ่งห่างยิ่งไกล หัวใจเอ๋ย
แน่หรือ ทางของเรา -- เปล่าเลย...
แท้สังเวยความหวังทางของใคร

‘ทางของเขา’-- เข้าโค้งได้คงที่
พื้นถนนสภาพดี ถนนใหม่
‘ทางของเรา’-- ต้องเข้าโค้งองศาใด
จึงมีสิทธิ์นิรภัยใน ‘ทาง’ นี้
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เศษเหล็กนิรนาม...
และเศษซากหลากนิยามอยู่ที่นี่
ฝังซากกับเศษฝันอยู่นานปี
กิโลเมตรที่…เท่าใดมิได้จำ

“ความจริง” เฆี่ยนโบยห้องโดยสาร
ฟังเพลงเก่าร้าวรานวันยังค่ำ
เบาะพนัก ยิ่งพักพิงยิ่งด่างดำ
แก้มยาง ฉีก-ช้ำชำแรกลึก

ทั้งลมยาง ลมหายใจก็กลายอ่อน
แรงเสียดทานบั่นทอนจนกร่อนสึก
ทุกรอยเบรก รอยนั้น จึงบันทึก,
จารึก รอยหวังและลังเล

โค้งเขาข้างหน้า – หายนะ ?
คือขณะปัจจุบันอันหมิ่นเหม่
ถูกแล้ว—ทางใดไม่อาจคะเน
ความสนเท่ห์ละล้าละลัง ยังทำงาน

เป็นความมืด หม่นเข้มเต็มความมืด
ยาวยืด ทอดยาวไม่อวสาน
ทุกทุกกิโลเมตร เป็นพยาน
แห่งการเผชิญหน้าชะตากรรม

-3-
และเป็นทางเดียวกัน--วันข้างหน้า
จะต้อนรับผู้มาจากฟ้าค่ำ
สู่ ‘กิโลเมตรสุดท้าย’ ในมืดดำ
หรือสุขล้ำสว่างไสว ยังไม่รู้



ºÃÃ³Ò¸Ã ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 | กรกฎาคม - สิงหาคม 2565| 70

คุณไม่มีวันชนะสงคราม
คนตกค้าง

คุณไม่มีวันชนะสงคราม

เทพแอรีสไม่ทรงยืนอยู่ข้างคุณ

คำประณามคือพันธมิตร

คุณไม่มีวันชนะสงคราม

ความตายของประชาชน

ชีวิตของผู้บริสุทธิ์

คุณไม่มีวันชนะสงคราม

ประชาชนของคุณคือคู่ขัดแย้ง

ห้อมล้อมคุณอยู่แม้ยามหลับ

คุณไม่มีวันชนะสงคราม

ทารกจ้องมองคุณแม้ขณะดูดนม

แม่โอบกอดลูกด้วยท่อนแขนชุ่มเลือด

เสียงระเบิดใกล้เข้ามา

เสียงกรีดร้อง

เปลวเพลิงและกลุ่มควัน

คุณไม่มีวันชนะสงคราม

แผนการรบทำลาย

เกมเถื่อนของซาตาน

คุณไม่มีวันชนะสงคราม

ในสนามรบไม่มีทหารคนแรก

ทหารคนสุดท้ายตายแล้ว
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คุณไม่มีวันชนะสงคราม

ความหวาดกลัวจะทำร้ายคุณ

ความเย่อหยิ่งทำให้คุณพ่ายแพ้

คุณไม่มีวันชนะสงคราม

ความตายความตายความตาย

จะฟื้นขึ้นมาตามหาคุณ

คุณไม่มีวันชนะสงคราม

ด้านหนึ่งของโลกหฤหรรษ์

ได้มอบความเศร้าหมองให้คุณ

คุณไม่มีวันชนะสงคราม

ด้านหนึ่งของความหฤโหด

คือมวลเลือดเป็นพิษในตัวคุณ

คุณไม่มีวันชนะสงคราม

พระเจ้าไม่ทรงสถิตอยู่กับคุณ

พระเจ้าไม่ทรงอ้าแขนรับฆาตกร

คุณไม่มีทางชนะสงคราม.
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แต่งแก้กาฬสมัย
(บทกูแก้กูสาออนไลน์ EP. 0.1)

องอาจ สิงห์สุวรรณ

(เฒ่าจ้ำนำเกริ่น) “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)
โอม พุทโธ เอหิจิ อุปัททะโว โอม นะโมกูแก้กูสา มื้อนี้วันนี้ฯ”

1-
ผีบน วนแวะ แสยะขย้ำ
ผีล่างซ้ำ ขึดข้อง สยองขยี้
โพรง กะ เป้า เปรต ปอบ ตานี
เมือกภูต มูตรผี โขมด พราย

โอ้ ปู่สังกัสสา ข้าฯ สาธุสะ
ย่าสังกัสสี สักการะ ข้าฯ มุ่งหมาย
ดอนตาปู่ เสาบือบ้าน ศาลตายาย
อารักษ์ผายโผดหุ้มทั้งลุ่มบน...

2-
และแล้ววันนี้ก็มาถึง
วันที่โลกสะเทือน สะพรึง อึ้ง สับสน
หมุนและเป็นไปตามเสียงพล่ามมนตร์
ของผู้คนป่วยไข้ เมืองไร้-ร้าว

ราคาของโลกพระศรีอารย์
ถูกกว่าจักรวาลแห่งการข่าว
ชั่วพริบตา ต่อเนื่องล้านเรื่องราว
ชำแหละดาว ขยายปมผสมพันธุ์
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เป็นเจ้าของพรุ่งนี้ทุกบริบท
จึงอนาคตไร้ตัวตน วนในฝัน
ตกหลุมบ่ออารมณ์ จมคืนวัน
ปัจจุบัน 'ขณะนี้' ไม่มีจริง
ฟื้นอดีตฟูมฟาย ขยายย้ำ
ผลิตซ้ำดราม่า คร่าความนิ่ง
ประตูย่าง ทางรอด ถูกทอดทิ้ง
ลนลานวิ่งไล่เงารอบเตาเพลิง

จึงปรุงโลกเรืองสว่างอำพรางมืด
ม่านขึงพืด บังสายรุ้ง เมฆยุ่งเหยิง
กดติดตามศาสดา จอร่าเริง
ไลฟ์บันทึกบันเทิงเหนือเชิงตะกอน

โอ้ ความเชื่อระดับพิสดาร
ปรุงเป็นล้านคอนเทนต์ เซ่นคำสอน
ความชอบธรรมปักหมุดจุดไฟฟอน
รีวิวว่อน ถูก ผิด บิดตะแบง

ไม่มีใครไม่เป็นศาสดา!!
คราบเสมหะศรัทธา ยังฝ้าแฝง
เข้ม ขลัง พิธีกรรม โอม สำแดง
ฝูงเขี้ยวแย่งยื้อขย้ำเศษคัมภีร์

ผลิตซ้ำรูปนาม เดินตามพล็อต
หน้าจอ ช็อตต่อช็อต ปมฮอตขยี้
สร้างจุดขาย ขยายจุดร้าว ทบท่าวทวี
ปีกเสรีใต้ร่มกาละ ปะทะ ประทุษ!

ผีเป็นพระ สลับคอนเทนต์ พระเป็นผี!
ในนามของความดี ไม่มีสิ้นสุด
มนุษย์สร้างแอ็กเคานต์ แผดเผามนุษย์!
ลูบไลก์ชุดความเชื่อ เยื้อ ยืด ยาว...
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3-
โลกหมุนในวงล้อสตอรี่
แต่ละ Ep. จัดเต็ม เกมสร้างข่าว
ศาสดายังต่อเนื่องเสกเรื่องราว
ต้อนฝูงปลาไล่กินดาว หนาวปล่องเมรุ.

-สิ้นสุดการ LIVE-

ไขคำ
แต่งแก้ = เสียเคราะห์, สะเดาะเคราะห์
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นิทานดวงดาวและข่าวคราวของสงคราม
นิตา มาศิริ

แนบนวลหลับพริ้มเจ้านิ่มเนื้อ อิงเอื้อไออุ่นกรุ่นหัวอก

กอดแห่งมารดาโอบทารก ขวัญเอยจะป้องปกประคองนอน

น้ำนมอุ่นอุ่นยังกรุ่นสาย เรี่ยรายรินรินกลิ่นหอมอ่อน

จุมพิตใต้เปลือกตาแสนอาทร กลางโลกแล้งร้อนแทรกซ้อนซับ

ขณะความเป็น-ตายออกร่ายข่าว ดวงดาวคืนค่ำสีดำขลับ

ยลเยียบแสงเย็นอยู่เร้นลับ พราวระยับพรับพริบอยู่ลิบฟ้า

ซากปรัก-เหยื่อกระสุนผุพรุนศึก กลางดึกใครสะอื้นใครตื่นผวา

โรจน์เริงเพลิงฉานเต็มม่านตา ก็ปลิดดวงวิญญาณ์พร่าสะเทือน

แนบนวลหลับพริ้มเจ้านิ่มเนื้อ แก้มเรื่อแดงฝาดสีชาดเปื้อน

นัยน์ตาสกาวดุจดาวเดือน ย้ำเยือนเผยยิ้มจนอิ่มรัก

หลังทอดกายทิ้งอิงอกผ่าว วังเวงคืนหนาวน้ำค้างหนัก

นิทานดวงดาวยืดยาวนัก ความมืดจักบอกเล่าให้เจ้าฟัง

ระเบิด เพลิงกัมปนาทคืนขาดแสง ข่าวแจ้ง สาว-หนุ่มถูกคุมขัง

ว่าเอ๋ย...เชลยศึกสำนึกพัง สิ้นไร้รวงรังกำบังกาย

สิ้นสุข,ทุกข์แทรกกลางแตกหัก อกแม่ร้าวหนักเจียนจักสลาย

เมื่อรู้ความจริงสิ่งสุดท้าย ข่าวลูกสูญหายในสงคราม

แว่วเสียงเพลงกล่อมยังล้อมขวัญ พากย์รำพันเห่ไกวถ้อยไถ่ถาม

ถึงซากศพสิ้นสตินิรนาม ขณะดาววาววามเหมือนยามเย้ย
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ระหว่างถ้อยคํา

อโลชา เวียงพงศ์

อย่าได้กลัวว่าที่หลบซ่อนตัวของเจ้า

จะถูกกล้ำกรายหรือรบกวน, เด็กชาย

เพราะฉันเองก็มีชีวิตมาเนิ่นนาน

พอจะสรรหาคำอธิบายได้มากมาย

และเอาเข้าจริงพวกเขาจะต้องการฟังมันสักแค่ไหนกัน

หรืออย่างเลวร้ายที่สุด

ฉันเองก็เคยไร้เยื่อใยเสียจนใครต่อใคร

เดินหนีจากมาแล้วตั้งเท่าไหร่

แหม มันจะแค่ไหนเชียว

ไว้ใจกันหน่อยสิ, เชื่อสิ

อย่าได้กังวลว่ามันจะเป็นเรื่องลำบากยากเย็น

จะไม่ทิ้งให้เดียวดาย แม้ความโดดเดี่ยว

จะเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กบนต้นไม้ที่เจ้าหวงแหน

อย่าไปไหน (หรือหากจะไป...

ที่หนึ่งซึ่งฉันจะหาเจ้าพบเสมอ

ยังเป็นเช่นนั้นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหม)

อย่าได้น้อยอกน้อยใจ

เพราะไม่ช้าก็เร็ว

ชีวิตอาจมาถึงวันที่ตัวของมันไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าเม็ดทรายเม็ดหนึ่ง

ฟุ้งปลิว

ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยเม็ดทราย

และเวลาที่เหลืออยู่ ก็ช่างสำคัญสำหรับฉัน

งั้นเรามาทำข้อตกลง

เป็นไปได้ไหม

ให้เจ้าช่วยรู้จักโตกว่านี้อีกสักนิด
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เอนพิงมันต่างฟูกหมอนให้สบายเถิดนะ

นั่นแหละ - หัวใจของฉัน

เก่าไปด้วยรอยแผลที่การอาบชำระอันแสนวิเศษชนิดหนึ่ง

ฟื้นให้แข็งแรงกลับมาทุกครั้ง

พื้นที่แห่งความลับ (และมีแค่เราเท่านั้นที่รู้)

ซึ่งในเวลาต่อมาได้ถูกค้นพบ

ช่องว่างระหว่างถ้อยคำเหล่านี้

ราวพื้นดินหมาดชื้นที่แสงแดดเต้นไหวยามส่องลอดร่มเงาครึ้ม

ที่เราได้ทอดวางสายตา

และดั่งเมล็ดฝาดขมในห่อหุ้มของเปลือกแข็งแห่งความหมาย

รอยแตกเล็กๆ ซึ่งเมื่อนานมาแล้ว

ได้เคยเบียดแทรกเข้าไป

หลบนอนคิดฝัน

ราวกับโลกทั้งใบผันเปลี่ยนและหมุนไปอยู่ภายในลูกแก้ว

และในบางครั้ง (ซึ่งออกจะหลายครา)

บางครั้งที่เมฆขาวบนท้องฟ้ากับสีเขียวของใบไม้

หลอมละลาย
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เสรภีาพ

ดอกชบา

พวกเราร้องหาเสรีภาพด้วยการแสดงออกทางสัญลักษณ์

นกตัวหนึ่ง หมาตัวหนึ่ง ต้นไม้ต้นหนึ่ง

คนคนหนึ่ง ความคิดฝันของใครสักคน

แล้วยังไงต่อดี เสรีภาพยังไม่มา

สัญลักษณ์คือน้ำขุ่นๆ ที่กินเข้าไปไม่ได้

นกบินจากไป หมายังนอนหลับไม่ยอมตื่นมาเห่าหอน

ต้นไม้ไม่ออกดอกออกผล คนคนหนึ่งยังเป็นเพียงคนคนหนึ่ง

ความคิดฝันของใครสักคนยังอยู่ในรูปของมวลอากาศ

พวกเราจะร้องหาเสรีภาพด้วยการไม่วางเงื่อนไข

ไม่มีนกตัวหนึ่ง ไม่มีหมาตัวหนึ่ง

ไม่มีต้นไม้ต้นหนึ่ง ไม่มีคนคนหนึ่ง

ไม่มีความคิดฝันของใครสักคน

นั่นไง เราเริ่มได้ยินเสียงหมาเห่าหอนแล้วละ

นกเริ่มบินออกจากรัง ต้นไม้เริ่มออกดอก

คนคนหนึ่งเริ่มเป็นคนหลายคน

ความคิดฝันหลอมรวมกันในยามเช้าทางทิศตะวันออก

คนพวกนั้นเดินมาหาเราและถามขึ้นว่า

เสรีภาพตายไปกี่ปีแล้ว ทำไมบนท้องฟ้านกถึงยังบินอยู่ได้

พวกเราไม่ตอบคำถามนี้กับคนพวกนั้น

แต่บอกให้พวกเขามองไปที่นกตัวหนึ่ง

หมาตัวหนึ่ง ต้นไม้ต้นหนึ่ง

คนคนหนึ่ง และความคิดฝันของใครสักคน
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หลายปีหลังจากนั้น

พวกเราเริ่มออกเดินทางไปยังดาวดวงอื่น

มิใช่ออกเดินทางค้นหาเสรีภาพอะไรนั่นหรอก

แต่ออกไปค้นหาบางสิ่ง

บางสิ่งที่คนพวกนั้นไม่นิยามมันขึ้นมาหลอกเราให้เชื่อ

ปัจจุบันที่โลกใบเดิมยังคงหมุนรอบตัวเอง

คนพวกหนึ่งกลายเป็นเหมือนมนุษย์สายพันธุ์ใหม่

โดยให้คำนิยามกับสิ่งที่ตายไปแล้วเพื่อหลอกคนรุ่นต่อมา

ทำนองว่าเสรีภาพคือมวลฝุ่นละอองจากเถ้าธุลี

ที่ซึ่งสรรพชีวิตล้วนดำรงอยู่จากเหตุปัจจัยของสิ่งที่มองมิเห็น

ด้วยยุคสมัยและอำนาจใหม่ที่เปลี่ยนมือ

เสรีภาพจึงถูกนิยามความหมายไม่เคยซ้ำ

และคล้ายว่ายังคงเป็นไปเช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลง
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ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ

ภาพรวมของผลงาน รอบที่ 6

ณ ที่สุด การประกวดบทกวีและเรื่องสั้นรางวัลบรรณาธร ก็เดินทางมาถึงครั้งที่ 6 ครั้งสุดท้ายแห่งการ

ประกวดในรอบปีนี้ ผลงานอิสระแห่งประพันธกรรมยังคงเข้มข้นด้วยสาระเนื้อหาและเบ้าหลอมของความคิด

สร้างสรรค์อันหลากหลาย เป็นผลงานเชิงประจักษ์ในเชิงคุณค่าท่ีชวนติดตามอย่างย่ิง หากนำไปเปรียบกับผลงาน

ใน 5 คร้ังท่ีผ่านมา... น่ีคือผลงานท่ีช้ีให้เห็นถึงพัฒนาการของวรรณกรรมท่ีล้ำลึกท้ังด้วยความคิดและฝีมือ ผลรวม

อันเป็นที่สุดของเนื้องานทั้งหมดทั้งสิ้นจะเป็นเช่นไรนั้น ขอได้โปรดติดตามการพินิจพิเคราะห์จากการตัดสินอัน

เป็นที่สุด ความงามและความหมายใดๆ ในเชิงศิลปะย่อมสื่อผ่านการเต้นเร่าของหัวใจออกมาสู่ผลลัพธ์อันเป็น

ที่สุดซึ่งรางวัลบรรณาธรหวังเช่นนั้น และเป็นเช่นนั้น...ครับ

ด้วยความนับถือยิ่ง

ความเห็นต่อเรื่องสั้น “บรรณาธร” รอบที่ 6

การตัดสินรางวัลบรรณาธรรอบท่ี 6 ซ่ึงเป็นรอบสุดท้ายประจำปีน้ี ถือว่าผลงานท่ีส่งเข้ามามีความเข้มข้น

กว่าทุกๆ รอบ มีเรื่องสั้นระดับคุณภาพอยู่เป็นจำนวนมาก และมีหลากหลายแนว ตั้งแต่เพื่อสังคม การเมือง

เหนือจริง เรื่องสั้นสะท้อนชีวิตชนบท เรื่องแนวรักวัยรุ่น ไปจนถึงเรื่องสั้นไซไฟ ซึ่งเป็นผลให้การอ่านงานของ

กรรมการค่อนข้างสนุกและท้าทาย จนกระท่ังการคัดเลือกผลงานของกรรมการแต่ละท่านก็ยังมีความหลากหลาย

ตามรสนิยมและความเห็นของแต่ละท่าน เป็นผลให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันค่อนข้างเยอะทีเดียว

จะว่าไปความหลากหลายนี่เองที่ถือเป็นจุดเด่นของรางวัลบรรณาธร และรวมทั้งเป็นสิ่งสะท้อนความ

เป็นไปในสังคมปัจจุบันอีกด้วย คณะกรรมการหวังว่าเรื่องสั้นทั้ง 8 เรื่อง ที่เราเลือกมาในรอบนี้จะเป็นตัวแทน

ของงานวรรณกรรมที่มีทั้งคุณภาพ ความหลากหลาย และความหวังของแวดวงวรรณกรรมไทย และเราเองก็

ภูมิใจไม่น้อยที่มีส่วนในการส่งต่อผลงานเหล่านี้ให้กับผู้อ่านได้อ่านกันต่อไป

ความเห็นต่อบทกวี “บรรณาธร” รอบที่ 6

ภาพรวมของผลงานที่ส่งเข้าประกวดรางวัล “บรรณาธร” ครั้งที่ 6 ด้านรูปแบบพบว่า บทกวีประเภท

ฉันทลักษณ์มีมากกว่าบทกวีไร้ฉันทลักษณ์ ส่วนเนื้อหาที่นำมาเขียนนั้น มักเกาะเกี่ยวอยู่กับกระแสสังคมไทยและ

สังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสงคราม ทั้งสงครามเศรษฐกิจ สงครามปากท้องและสงครามในโลก
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ออนไลน์ ในบ้านเมืองเรา และสงครามสู้รบในประเทศเพื่อนบ้านที่ไกลออกไปถึงโลกตะวันตก จำนวนของบทกวี

แม้จะน้อยกว่าครั้งที่ผ่านๆ มาเล็กน้อย แต่ก็เป็นบทกวีที่เปี่ยมไปด้วยวรรณศิลป์และพลังของอารมณ์ นัยหนึ่ง

แสดงให้เห็นพัฒนาการของคนเขียนโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ท่ีส่งผลงานเข้ามาให้พิจารณาอย่างต่อเน่ือง น่าสังเกตว่า

ผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้รางวัลนั้น แม้เนื้อหาส่วนใหญ่จะหนักไปทางสงคราม แต่ก็เป็นบทกวีที่ให้กำลังใจ

และให้ความหวังกับผู้คนท่ามกลางวิกฤตการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าบทกวีทุกสำนวนเสมือนเสียงเต้น

ของหัวใจของผู้คนในสังคม ที่สะท้อนออกมาในรูปของบทกวี
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หลักเกณฑ์การประกวดเร ื่องสั้นและบทกว ี “บรรณาธร”
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คอลัมน�

กาแฟ หนังสือ ปากกา

ชื่อหนังสือ : หยัดยืน

สำนักพิมพ์ : อ่านอิตาลี

เขียน : Marco Balzano

แปล : สรรควัฒน์ ประดิษฐ์พงษ์

แนะนำหนังสือ โดย อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์

หมู่บ้านคูรอนเป็นบ้านเกิด เป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่มีชีวิตเรียบง่าย เป็นชาวไร่ ช่างไม้ ที่นี่มีโบสถ์
และบาทหลวงที่เป็นศูนย์รวมจิตใจด้านศาสนาแก่ผู้คน

แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับท้องที่นี้ ไม่มีอะไรเรียบง่ายเลย มันค่อนข้างเต็มไปด้วยเรื่องราวโหดร้าย ตั้งแต่
ยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 ก็มีระบบฟาสซิสต์ในอิตาลีเข้ามาควบคุม บังคับให้เรียนภาษาอิตาลี มุ่งหมายให้ภาษา
เยอรมันถูกหลงลืมไปในที่แห่งนี้ ครูจะสอนนักเรียนต้องสอนแต่สิ่งที่ระบบฟาสซิสต์เห็นชอบเท่านั้น ใครฝ่าฝืน
ก็จะถูกทำร้าย ถูกลากตัวไปได้ง่ายๆ แบบนั้น

มันไม่แปลกอะไรที่ถ้าพวกเขาที่เจอสิ่งเหล่านี้มา จะมองฮิตเลอร์ที่เริ่มมีอำนาจขึ้นในเวลาต่อมาว่าเป็น
ความหวัง
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ความช่วยเหลือกำลังมา การต่อสู้กับระบบหนึ่งย่อมต้องปะทะโดยอีกระบบหนึ่งที่อยู่อีกขั้วและแข็งแกร่ง
ไม่แพ้กัน

คนในหมู่บ้านได้รับทางเลือกว่าจะเลือกอยู่ที่นี่ หรือไปอยู่ที่อื่น ซึ่งแน่นอนที่อื่นที่ว่าได้รับคำสัญญา
ว่ามันจะดีกว่า ไม่ว่ามันจะดีกว่าจริงหรือไม่ก็ตาม

กับที่ที่มีความหมายว่าบ้าน คนเราไม่อาจตัดสินใจเลือกจากไปได้ง่ายดายนัก มันมีความเป็นรกรากของ
ตัวตน มีความผูกพันทางอารมณ์มหาศาล นั่นเป็นเรื่องเข้าใจได้ แต่กับบางคน ไม่ว่าจะด้วยมีอายุน้อยกว่า หรือ
ที่แห่งนี้ไม่ใช่บ้านเกิดที่แท้ อาจตัดสินใจได้ง่ายกว่านั้น... ซึ่งกระทั่งคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันยังมองเรื่องนี้
ไม่เหมือนกันได้

แล้วคำว่าคนในครอบครัวก็อาจเกิดการแยกจากในเวลาเช่นนี้เอง

ที่ชาวหมู่บ้านคูรอนไม่รู้ก็คือ มันไม่เคยมีทางเลือกที่ดีกว่าอยู่จริง ไม่ว่าเลือกอยู่หรือเลือกไป ชีวิต
พวกเขาก็ไม่ต่างกันนัก มันเป็นเพียงตัวเลือกที่ถูกหยิบยื่นมาจากระบบที่แย่ไม่ต่างกัน การจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้
อาจต้องเลือกให้พ้นไปจากเพียงตัวเลือกที่จำกัดนี้ เป็นตัวเลือกที่ขวนขวายไปเอง เป็นคำตอบเพื่อการหลุดพ้น
ของตน

นอกจากเรื่องสงคราม ระบบฟาสซิสต์ และฮิตเลอร์แล้ว ที่นี่ยังมีเรื่องการใช้พื้นที่ตรงนี้สร้างเป็นเขื่อน
อีกที่เป็นสิ่งที่พร้อมทำลายความเป็นอยู่คนในท้องที่

เวนคืนที่ ให้เงินชดเชย เตรียมที่อยู่อาศัยให้ใหม่ในบริเวณใกล้เคียงคือคำที่ได้รับการบอกกล่าว

การจะทำบ้านเกิดของพวกเขาให้จมอยู่ใต้น้ำ ฟังดูเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ ใครจะโหดร้ายอะไรต่อ
พวกเขาขนาดนั้น ภายหลังจากทุกสิ่งที่พวกเขาต้องเจอมานี่นะ

หยัดยืน คนจำนวนไม่น้อยของหมู่บ้านนี้หยัดยืนอยู่ที่นี่มาตลอด ไม่หนีหายไปที่อื่น

รางวัลที่พวกเขาได้รับคืออะไร

หรือจริงๆ พวกเขาควรเลิกยึดติดกับอดีต หยุดดื้อรั้นเสียที ลืมได้ไว นึกถึงเฉยๆ แต่อย่าคิดถึง ก้าวไป
ต่อได้ก่อนก็คือได้เปรียบ

แต่ใครกันบ้างเล่าที่พูดได้เต็มปากว่าตัวเองไม่ยึดติดอดีต ไม่ดื้อรั้น พร้อมก้าวไปข้างหน้าเสมอ
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แวดวงวรรณกรรมต�างแดน :

Poetria
ร�านหนังสือเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ�ในเมือง Porto
เรื่องและภาพ โดย เกศณี ไทยสนธิ (gassanee@yahoo.com)

เราๆ ท่านๆ ต่างทราบกันดีว่าวิกฤตโควิด-19 นั้นร้ายแรงเพียงใด ยิ่งในช่วงปีแรกๆ อะไรๆ ก็หยุดชะงัก
ไปทั้งหมด สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ไม่ใช่แค่กว้างอย่างเดียว แต่เป็นกว้างคูณยาวคูณสูง
แถมในบางธุรกิจนั้นแทบจะลึกร้าว ซ่อมไม่ได้ถึงกับต้องปิดตัวไปอย่างน่าเสียดาย

ธุรกิจร้านหนังสือขนาดเล็กๆ ก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านหนังสือ
Poetria ช่วงก่อนโควิด โพเอ็ทเทรียเป็นร้านหนังสือชิคๆ ชิลๆ เรียกว่าเป็นทั้งร้านหนังสือและสำนักพิมพ
์ในเวลาเดียวกัน หนังสือของร้านนี้มีตั้งแต่นักเขียนคลาสสิคของโปรตุเกส ไม่ว่าจะเป็น Camilo Castelo
Branco , Fernando Pessoa , Jose Saramago ไปจนถึงนักเขียนร่วมสมัย ยาวมาถึงกวีและนักเขียนสมัยใหม่
มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสำนักพิมพ์โพเอ็ทเทรีย ชื่อก็บอกเป็นนัยๆ ว่าเน้นไปที่กวีนิพนธ
์เป็นส่วนใหญ่

ร ้านโพเอ ็ท เทร ียได ้ร ับ
ผลกระทบมาก จากที่เคยอยู่หัวมุม
ในซอยดังก็มีอันต้องระเห็จระเห
ไปหาที่ใหม่ ซ ึ่งในช่วงโคว ิดนั้น
บอกเลยว่าไม่ใช่เร่ืองง่าย Francisco
(ออกเสียงตามสำเนียงโปรตุเกสว่า
ฟร ังซ ิสก ู) ผ ู้ซ ึ่งเป ็นเจ ้าของร ้าน
ก็สู้ตาย เพราะรักหนังสือและไม่
อยากให้ธุรกิจที่เปิดมานานกว่า 20
ปีต้องปิดตำนานไปเพียงเพราะโควิด
สุดท้ายรัฐบาลก็ได ้ย ื่นมือเข ้ามา
ช ่วย เซฟร ้านหน ังส ือ เล ็กๆ ไว้
โดยการจัดหาสถานที่ใหม่ให้ แม้ว่า
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จะเป็นห้อง 2 ชั้นเล็กๆ ในซอยอับ แต่ฟรังซิสกูก็เชื่อว่า เขาจะสามารถเรียกลูกค้าเก่าๆ กลับมาได้ทั้งหมด
เพราะเขามีความหวังและเชื่อมั่นว่าร้านหนังสือที่ดีจะต้องไม่ตาย ฟรังซิสกูมีหมาคู่ใจพันธุ์คอกเกอร์ สแปเนียล
ชื่อว่าเจ้า Blake (เขาเล่าให้ฟังว่า ชื่อของหมาก็มาจากชื่อของกวีอังกฤษที่เขาชื่นชอบ วิลเลียม เบลค นั่นเอง)
แน่นอนว่าเจ้าเบลค เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ยากของเขาเลย เมื่อร้านย้ายมาที่ใหม่ เขาก็ต้องจัดร้านเอง
คอยติดต่อสายส่งหนังสือ ติดต่อลูกค้า ทำแผนการตลาดเองทั้งหมด เขาเนรมิตห้อง 2 ชั้นแคบๆ ให้เป็นเหมือน
สวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในซอยนั้น

บนชั้น 2 เขาทำให้เป็นห้องอ่านหนังสือสุดฮิป มีชา กาแฟ แบบบริการตนเอง ใครอยากจะจ่ายค่ากาแฟ
ก็ใส่เงินไว้ ใครอยากจะเอาหนังสือที่ซื้อมานั่ง มานอนเอกเขนกอ่านก็อ่านไป ส่วนเจ้าเบลคนั้น ก็จะทำหน้าที่เป็น
พนักงานที่พระเจ้าเลือกสรร เบลคจะเดินไปหาลูกค้าทุกคน ตั้งแต่เปิดประตู คนที่จะวิ่งไปทักทายคนแรกก็คือ
เจ้าเบลค มันจะทำท่าทำทางดีใจมากๆ ยิ่งเป็นช่วงเวลาที่เราเลือกหนังสือ เจ้าเบลคจะมาเลือกเป็นเพื่อน ถึงจะ
พูดไม่ได้ แต่มันจะยืนดูหนังสือไปกับเรา ราวกับว่ามาด้วยกันกับเรา มานอนที่เท้า มาซบ มาอ้อน จนกลายเป็น
ที่ร่ำลือปากต่อปากว่า พนักงานร้านนี้เฟี้ยวฟ้าวมากไม่ธรรดาเลยจริงๆ ร้านเล็กมากๆ ย้ายมายังไม่ถึง 2 เดือน
หนังสือก็ยังจัดไม่เสร็จ แต่กลายเป็นร้านหนังสือที่มีเสน่ห์มากจริงๆ ที่สำคัญไปกว่านั้น แม้ว่าเจ้าของร้านจะดูแล
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ร้านอยู่คนเดียว แต่ฟรังซิสกูเป็นผู้ที่มี Product knowledge มาก เขาสามารถเล่าหนังสือได้เกือบทุกเล่มและ
ประวัติคนเขียนได้เกือบทุกคน แม้ทั้งร้านจะมีแค่ 2 คน คือเขากับเจ้าเบลค (ใช่ นับเบลคเป็นคนไปเถอะ เพราะ
ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพมากๆ) แต่ก็เข้มแข็งและโดดเด่นมาก และร้าน Poetria ก็ได้ขึ้นแท่นเป็นร้านหนังสือ
เล็กๆ อาจจะเล็กที่สุด แต่มีเสน่ห์มากที่สุดแห่งเมืองปอร์โตไปเรียบร้อย.
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HoroReader
โดย จุฑามาศ ณ สงขลา

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

รายละเอียดดวงชะตา ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565

คนเกิดวันอาทิตย์

การงาน ช่วงนี้งานจะเรียบเรื่อยเฉื่อยช้าๆ เหมือนจะมีกิจกรรมหรืออีเว้นท์เยอะ แต่พอถึงเวลาจริงๆ จะแผ่ว
กว่าที่หวัง คนทำงานประจำจะถูกคาดหวังจากเจ้านายมากขึ้น มีงานหลากหลายที่ไม่ตรงกับหน้าที่เข้ามา
บ่อยข้ึน จนคุณเองอาจจะหมดพลังๆ ไปได้ง่ายๆ คนค้าขาย จะขยายกิจการ หรือช่องทางการค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะ
เน้นเรื่องช่องทางโซเชียล จะเสริมแรงเสริมความมั่นคงให้ได้มากกว่าเดิม คนที่ตกงาน จะได้งานจ๊อบพิเศษ

การเงิน ช่วงน้ีมีรายได้ใหม่ๆ เข้ามา ท้ังจากงานพิเศษ งานประจำ ท่ีหลากหลาย แต่เป็นอย่างละเล็กละน้อยเงินจาก
การลงทุนพิเศษ สลากออมสิน หรือ สลากกินแบ่ง รวมไปถึงการเทรดหุ้น ให้ได้รู้สึกกระปร้ีกระเปร่าสดใสบ้าง
มีคนชักชวนลงทุนธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านการเงิน ควรพิจารณาให้มากๆ ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทำ จะทำให้คุณ
มั่นใจในใช้เงินมากกกว่าเดิม และไม่เสียหรือขาดทุน เงินก้อนใหญ่

ความรัก ช่วงนี้ความรักมีความอบอุ่นหวือหวา คนรักให้ความใส่ใจมากขึ้น โดยเฉพาะยามเจ็บป่วย หรือเหนื่อย
เมื่อยล้า จะมีโมเม้นต์ให้ประทับใจ มีคนเข้ามาขอคำปรึกษาด้านความรัก คุณจะได้เป็นดั่งที่ปรึกษาความรัก
ให้คนท่ีม่ีทุกข์ คนโสด จะไม่รู้สึกอยากมีใครเข้ามาในช่วงน้ี อยากพักก่อน อยากดูไปนานๆ เพราะว่าใครๆ ที่เข้ามา
ในตอนนี้จะยังไม่มั่นคง

สุขภาพ ทั้งทน ทั้งอึด แข็งแรง ทนทานมากขึ้น เพราะกำลังใจดี หมั่นออกกำลังกายยืดเหยียดและดูแลเรื่อง
อาหารจะทำให้ ร่างกายปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากขึ้น และมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง

โชคลาภ มีลาภผลโดยเสน่หา เพราะคำพูดที่จริงใจไม่หวังผล จะทำให้คนรอบตัวหลงใหลคุณ เสี่ยงโชคจะสมหวัง
ได้ทีละเล็กทีละน้อย

สีมงคล สีครีม สีขาว สีงาช้าง

คำแนะนำ พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ เข้าร้านนวดผ่อนคลายบ้างจะทำให้มีพลังในการทำงานได้ดีขึ้น
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คนเกิดวันจันทร์

การงาน .ใครที่กำลังมองหางานใหม่ หรือกำลังสอบแข่งขัน เพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง จะมีโอกาสดสีอบผ่าน
เข้ารอบในระดับต้นๆ คนค้าขายจะเจอลูกค้าคอมเม้นท์ตำหนิเร่ืองการบริการ เร่ืองสินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือเจอ
กลุ่มนักเลงคีย์บอร์ดเข้ามาวิจารณ์เล่นๆ โดยไม่รอเหตุผล คนทำงานประจำ เจ้านายจะยื่นข้อเสนอดีๆ เรื่อง
ตำแหน่งงานให้คุณตัดสินใจ แต่จะได้มาด้วยความพยายามที่แสนจะเหนื่อยยาก ถ้าอดทนได้คุณจะเจอเรื่องดีๆ
แน่นอน

การเงิน คนทำธุรกิจ ในช่วงนี้รายได้จะมีเข้ามาแผ่ว ลูกน้องหรือลูกทีม จะทำยอดหดหาย ไม่ตรงไปตามเป้า
ควรเข้าใจสถานการณ์และอย่าไปท้อ ลูกค้าประจำจะยังอุดหนุนและช่วยสีร้างยอดให้คุณได้ หากคุณชี้แจงหรือ
บอกกล่าว จะได้ลงทุนร่วมกับคนใกล้ชิด คนในครอบครัว กับธุรกิจด้านอาหาร ธุรกิจที่มีความแตกต่างแหวกแนว
จะสร้างกำไรได้มากและเร็ว ใครท่ีคิดทำธุรกรรมการเงิน ขอกู้ซ้ือทรัพย์สินช้ินใหญ่ จะยังไม่ผ่าน ผู้มีประสบการณ์
สูงจะช่วยได้

ความรัก ช่วงนี้ใครที่มีคนรักจะรู้สึกเบื่อๆ เซ็งๆ คนรัก และไม่ค่อยมีเวลาพูดคุย หรือมีเวลาร่วมกัน จะมีปัญหา
ถกเถียง ทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องเดิมๆ คนโสดจะมีคนแนะนำเพื่อนๆ ในกลุ่มให้ได้คุยกัน จะไม่ชอบหรือ
ไม่ตรงใจในช่วงแรก แต่หากรู้จักนานๆ คุณจะเห็นเสน่ห์ของอีกฝ่ายมากข้ึน ระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับลูกหลาน
ในบ้านจนรู้สึกเครียด

สุขภาพ ไม่ค่อยสบายใจ สบายตัว จะรู้สึกร่างกายอ่อนล้า อยากพักผ่อน ท้องอืดท้องเฟ้อ ง่วงเหงาหาวนอน
หมดพลัง ควรให้เวลากับการพักผ่อน และหยุดคิดหรือวิตกกังวลเกินกว่าความเป็นจริง

โชคลาภ ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือให้ทุน หรือชี้แนะช่องทางการเงินให้คุณได้ เจอลาภผลดีๆ

สีมงคล สีเหลือง สีทอง

คำแนะนำ ทำบุญ ร่วมงานบุญ หรือเป็นเจ้าภาพงานบวช จะเสริมดวงชะตาให้เจอแต่คนดี สถานการณ์ดี ทำให้
ชีวิตมีความสุขมากขึ้น

คนเกิดวันอังคาร

การงาน ช่วงนี้คุณจะมีคนชักชวนให้ไปทำงานด้วย บางรายจะถูกเสนอค่าตอบแทนที่สูงเพื่อซื้อตัวให้ไปช่วยงาน
งานท่ีเก่ียวกับการเดินทางท่องเท่ียว จะคึกคัก มีลูกค้าให้ความสนใจมากข้ึน ใครท่ีสมัครงานใหม่ หากปรึกษาผู้ใหญ่
จะได้รับคำแนะนำดีๆ ได้ประสบการณ์ใหม่ จนทำให้ตำแหน่งท่ีคาดหวังได้มาสมใจ คนทำงานประจำควรปรับ
เปลี่ยนการทำงานให้แอคทีฟมากขึ้น มาทำงานให้เช้า ส่งงานให้เร็ว ทำงานเสร็จตามนัดหมาย จะทำให้เจ้านาย
มองเห็นและให้โอกาสกว่าคู่แข่ง

การเงิน ช่วงนี้รายได้ยังดีอยู่ แต่จะยังไม่เข้าเป้า คนค้าขายจะถูกกดดันเรื่องยอดการขายและมีการเปลี่ยนแปลง
สายงาน บางรายจะลาออกจากงานและไปทำงานที่ยังไม่เคยทำเพราะรายได้สูงกว่า จะมีปัญหาเรื่องการเงินหรือ
ทรัพย์สินมีค่ากับคนในบ้าน ทำให้น้อยอกน้อยใจ จะได้ลงทุนเรื่องการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองในคอร์สเรียน
ที่สนใจ แต่จะหมดเงินก้อนใหญ่เพื่อสิ่งที่ดีในอนาคต
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ความรัก ช่วงนี้คนอยู่ในครอบครัวใหญ่ จะรู้สึกอึดอัดขัดใจและอยากมีเวลาของตนเองสักระยะ คนรักจะคุยกัน
ไม่รู้เรื่อง เพราะอีกฝ่ายมีความคิดสวนทางกับสิ่งที่คุณแนะนำ คนที่มีรักใหม่ๆ จะแฮปปี้เอ็นดิ้งกับคนรักและ
ครอบครัวของอีกฝ่าย คนมีรักทางไกลจะเหงา เพราะคนรักไม่มีเวลาให้ คนโสดช่วงนี้จะมีคนเข้ามาขอพูดคุย
ขอคบหา แบบตรงไปตรงมา

สุขภาพ ไม่ค่อยสบายตัว สบายใจนัก ควรตรวจสุขภาพประจำปีบ้าง จะเสียเงินกับคอร์สสุขภาพหรืออาหาร
เสริมชุดใหญ่

โชคลาภ มีเข้ามาเล็กน้อย มีของขวัญของฝากจากคนใกล้ชิด

สีมงคล สีชมพู สีโอลด์โรส สีกลีบบัว

คำแนะนำ นั่งสมาธิ สวดมนต์ และมีพลังในการทำงาน

คนเกิดวันพุธ

การงาน ช่วงนี้คนทำงานสิ่งพิมพ์จะขยายกิจการและปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมกับองค์กร ระดับลูกจ้าง
ควรมีงานสำรองและพัฒนาศักยภาพตนเองให้มากข้ึน เพ่ือความสามารถท่ีหลากหลายกว่าเดิม ธุรกิจส่วนตัว ต้อง
รัดกุม และรอบคอบ งานต่างๆ ควรว่ิงชนเข้าหาลูกค้า เพราะคู่แข่งใหม่ๆ จะมาเหนือเมฆ แย่งชิงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย
คนตกงานจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆ ผู้ใหญ่จะให้โอกาสทำงานที่ท้าทาย ช่วงนี้หากแข่งขันตำแหน่งงานกับใคร
จะเป็นรองก้าวหนึ่งเสมอ จึงต้องเตรียมพร้อมให้มาก

การเงิน รายได้เข้ามาสะพัดดีขึ้น ที่วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวไว้ จะได้ตัดสินใจลงเงินก้อนซื้อทริปสักที
งานประจำ จะมีจ๊อบพิเศษให้ทำ มีรายได้เล็กๆ น้อยๆ จากงานรับจ้างอยู่ตลอด บางรายจะมีโบนัสพิเศษแจกจ่าย
เป็นขวัญกำลังใจให้ แม้ไม่มากแต่ดีกว่าไม่ได้ ระวังข้าวของสูญหาย โดยเฉพาะอุปกรณ์ไอทีเทคโนโลยี ไอแพด
สมาร์ทโฟน ให้ต้องเสียของและเสียเงินซื้อใหม่

ความรัก ช่วงนี้ความรักจะไม่ค่อยได้ดั่งใจ อีกฝ่ายจะทำตัวเครียดจนอึดอัด ระวังมือที่สามเข้ามาปั่นป่วน
ให้เสียกำลังใจ คนใกล้ตัวหรือญาติของอีกฝ่ายจะทำให้คิดมาก วิตกกังวล ครอบครัวใหญ่ บุตรหลานจะมีปัญหา
ให้ต้องคอยดูแลเอาใจใส่มากขึ้นทั้งจิตใจและร่างกาย คนโสด หากอยากรู้จักใครในแบบพิเศษ ควรเข้าทางผู้ใหญ่
หรือเจ้านาย จะได้ผลรวดเร็วกว่า

สุขภาพ มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อ ท้องและหลัง ระวังอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการเดินทาง

โชคลาภ ได้รับคำชื่นชมเป็นแบบอย่างในเรื่องงาน โชคลาภเสี่ยงๆมีเล็กน้อย

สีมงคล สีเขียว สีตอง

คำแนะนำ ออกกำลังกายแต่พอเหมาะ จะทำให้สุขภาพดี และไม่เสี่ยงต่อโรค
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คนเกิดวันพฤหัสบดี

การงาน ช่วงนี้หากนัดหมายเจรจา ปิดจ๊อบงานกับใคร ควรมีผู้ช่วยเจรจา จะทำให้มีลูกค้าตกลงได้ง่าย เป็นช่วง
วาจาเรียกทรัพย์ เรียกความเชื่อมั่นเชื่อถือ จะได้ใช้ทักษาใหม่ๆ ที่เรียนมา สร้างเครดิตในการทำงานให้กับตัวเอง
ใครทำงานบันเทิง อีเว้นท์จะมีงานเยอะขึ้น มีโอกาสได้ติดตามเจ้านายไปทำงานที่ต่างประเทศในระยะสั้นๆ
ที่ลงทุนธุรกิจใหม่ๆ ควรต้องตามติด เรียนรู้งานให้มาก เพราะคนช่วยเหลือ จะมีน้อย หรือลาออกเรื่อยๆ

การเงิน รายได้จะเข้ามาดี ติดต่อทำธุรกรรมกู้เงินต่าง ๆจะมีโอกาสผ่านฉลุย คนที่ค้าขายทางออนไลน์ จะได้
ขยับขยายกิจการ หรือเพิ่มสาขาในหลากหลายช่องทาง ทำให้การเงินสะพัด ไม่ติดขัด ระวังลูกน้องบริวารสร้าง
ปัญหาเรื่องการเงิน หรือฉ้อโกงทำให้หน่วยงานเสียหาย ทรัพย์สิน ของใช้ในบ้านจะเสีย หรือพังพร้อมกันจน
เสียเงินซ่อมกันอาน

ความรัก ช่วงนี้คนรักจะชักชวนร่วมหุ้นลงทุนหรือทำกิจการที่ชอบด้วยกัน จะได้เดินทางพักผ่อนหรือมีเวลา
ร่วมกันมากขึ้น ระวังคำพูดหยอกล้อแรง ๆจะทำให้อีกฝ่ายเข้าใจผิด และหมดอารมณ์หวานๆเอาได้ คู่ที่สามวันดี
สี่วันทะเลาะ ควรหันมาพูดจาให้ตรงไปตรงมากันเสียที หรือหากอยู่ด้วยกันแล้วทุกข์ควร ทางใครทางมันจะ
ดีที่สุด

สุขภาพ สุขภาพระบบ ขา เข่า ส้นเท้า หรือมีอาการรองช้ำ ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมากินอาการดีมี
ประโยชน์ จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้

โชคลาภ มีดวงโชคลาภเสี่ยง ๆพอให้ได้กินขนม จับฉลากของขวัญจะมีโอกาสได้รางวัลชิ้นใหญ่

สีมงคล สีส้ม สีแสด

คำแนะนำ ปฏิบัติธรรม สวดมนต์เข้าพรรษาจะเสริมให้ดวงชะตา แข็งแกร่ง แข็งแรงขึ้น

คนเกิดวันศุกร์

การงาน คนทำงานประจำ มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หรือหากสอบวัดความสามารถก็จะได้คะแนนใน
ระดับต้นๆ แต่จะทำงานเบื่อๆ เซ็งๆ เพราะปัญหาของเพื่อนร่วมงาน ที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ระวังสะดุด
เพราะไม่มีเวลาให้ในเรื่องเรียน เจ้าของธุรกิจจะมีดวงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน จะใช้เงินก้อนใหญ่ใน
การออกแบบปรับปรุง อาคารสถานที่ คนที่ต้องการหางานใหม่ๆ จะยังไม่ได้ดั่งใจในช่วงนี้ แต่หากไม่เลือกงาน
มากนัก จะมีงานประสบการณ์ดีๆมาให้ทกลองทำ

การเงิน ช่วงนี้รายได้เข้ามาต่อเนื่อง เรียกได้ว่า สะพัดมากกว่าเดิม ระวังเรื่องการลงทุนในธุรกิจหุ้น ธุรกิจเทรด
เงิน หากไม่รอบคอบ จะเสียเงินก้อนใหญ่ คนที่มีหุ้นส่วนร่วมด้วยจะเจอปัญหาหุ้นส่วนขอถอนหุ้นคืน ทำให้เสีย
สภาพคล่องในธุรกิจ กิจการซื้อมาขายไป จะทำยอดขายได้ถึงเป้า เพราะบริหารจัดการยอดขายได้ดี ลูกน้อง
บริวารขยันขันแข็ง

ความรัก ช่วงนี้จะห่างเหินคนรัก เพราะต่าง ๆคนต่างๆมุ่งมั่นทำมาหากิน คนที่มีแฟนอยู่ต่างถิ่นแดนไกล จะมี
โอกาสได้พบเจอกันในเร็วๆ นี้ บางรายจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงเรื่องครอบครัว การอยู่ร่วมกันในระยาว
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คนโสดจะเจอคนที่ถูกใจ แต่ไม่กล้าทำความรู้จักในเชิงคนรัก ใครที่เพิ่งอกหักรักไม่สมหวัง จะยังไม่อยากมีใคร
ในตอนนี้

สุขภาพ ช่วงนี้มีปัญหาการนอนไม่หลับจนต้องพึ่งยาหมอ ระบบไขมัน ความดันสูงกำเริบ ทำให้ต้องนอนพักผ่อน
บ่อย ๆ

โชคลาภ มีเข้ามาเป็นระยะ ๆจากคนใกล้ชิด ญาติสนิทมิตรสหาย

สีมงคล สีฟ้า สีเงิน

คำแนะนำ นั่งสมาธิ เดินจงกรม บ่อย ๆจะทำให้มีพลังในการทำงาน

คนเกิดวันเสาร์

การงาน ช่วงนี้จะเจอปัญหาในที่ทำงาน หรือถูกเจ้านายกดดัน ให้ต้องแสดงฝีมือ ในงานที่ไม่ถนัด ทำงานใน
หน่วยงานราชการหรือองค์กรใหญ่จะถูกเพ่งเล็และตรวจสอบมาตรฐานงานให้ต้องเครียด คนทำธุรกิจ ออกแบบ
หรืองานศิลปะ จะมีงานเข้ามาติดต่อมากขึ้น เรียกว่าจองคิวกันยาวเหยียด ธุรกิจงานเขียนหรืองานสำนักพิมพ์
งานจะยังน้อย และงานเก่าๆ ยังค้างอยู่เยอะ จนต้องรีบเคลียร์เร่งด่วน

การเงิน รายได้เข้ามาเยอะขึ้น ระวังการให้เครดิตลูกค้า เพราะจะได้ไม่ตรงนัดหมาย หรืออาจถูกเชิดของไป
จนต้องตามทวงเช้าเย็น ช่วงนี้จะได้ใช้เงินก้อนในการซื้อสินทรัพย์อาคาร ที่ดิน คนทำงานมานานหลายปี จะมี
โอกาสได้รับเงินพิเศษ หรือทรัพย์สินของมีค่า จะหมดเงินไปกับสุขภาพและความเจ็บป่วยของคนใกล้ชิด
ใครที่มีลูกหนี้ จะได้รับเงินส่วนหนึ่งคืน

ความรัก ช่วงนี้คนรักจะหายหน้าหายตาหรือทำแต่งานจนไม่มีเวลามาเจอกัน แม้แต่ติดต่อทางไลน์หรือ โทรก็มี
เพียงเล็กน้อย คู่ที่คบหากันมานาน จะมีสัญญาณบางอย่าง ให้รู้ว่าความรักลดลง อีกฝ่ายไม่เหมือนเดิม มีมือ
ที่สามเข้ามาทำให้น้อยอกน้อยใจ เสียใจ คนโสดจะมีแต่คนอกหักมาขอคำปรึกษาแนะนำ และขอคำปลอบใจ

สุขภาพ เจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ แต่ควรระวังของมีคม คนมีโรคประจำตัว อาการจะดีขึ้น กระเตื้องขึ้น

โชคลาภ ได้ลาภผลเป็นของกิน และของฝากสวยงาม โชคลาภเสี่ยงๆมีเล็กน้อย

สีมงคล สีม่วง

คำแนะนำ ควรบริจาคโลหิตเพื่อเสริมให้ร่างกายและดวงชะตาแข็งแรงขึ้น



ºÃÃ³Ò¸Ã ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 | กรกฎาคม - สิงหาคม 2565| 96

ผลงานที่ผ�านการคัดเลือก
รอบที่ 1-5

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 นรเศรษฐ์ 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

รอบที่ 4
เรื่องสั้น

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
1. ขอให้บ้านได้โอบกอดลูกเอาไว้ ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

2. ช่วงการเสพสังวาสของสัตว์เถื่อน ภิรเดช แก้วมงคล

ในประเทศที่ถูกคลุมถุงดำ

3. นักล่าเมฆ (เกมกระสุนหน้าจอชะตากรรม) องอาจ สิงห์สุวรรณ

4. บุญเบิกฟ้าที่ปัตตานี สกล ผดุงวงศ์

5. มรดกบางเสี้ยวแห่งอุษาคเนย์ สถิตย์ภูมิ กาธิกาล

6. ไม้กวาดทอง ปณิธิ ภูศรีเทศ

7. เราจะมีชีวิตไปอีกนานเท่าไหร่กัน จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท

8. อาภรณ์ วัฒนพงษ์ แก้วนาพันธ์
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รอบที่ 5
เรื่องสั้น

1. ดูหลำ : ความสัมพันธ์ที่โรยรา ปลากับหู ชิด ชยากร

2. นักจับวิญญาณ รมณ กมลนาวิน

3. บานเฟี้ยม ชุนเทียน

4. ร่วงหล่น ศวา เวฬุวิวัฒนา

5. รูปวาดบ้านในฝัน ณัฐวดี คงแสง

6. หมายเหตุบรรณาธิการ นิพนธ์ ญาณากร

7. หลวงรงค์กับความตายของชายขี้เมา นพดล พลกูล

8. เหยื่อ กิตติยา จันดี

บทกวี
1. กลืนกลาย ซามิยอ

2. ชายเฒ่ากับภูเขาหลวง ภักดิ์ รตนผล

3. ดราม่า เถอะดราม่ากัน วรภ วรภา

4. ธุรกรรมสันติภาพ ถนอม ขุนเพ็ชร

5. แม้มิใช่คืนวันอันเคยคุ้น ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

6. ลมหายใจบนซากเมืองแปลกหน้า องอาจ สิงห์สุวรรณ

7. สยบยอมต่ออำนาจเหนืออำนาจใด สถิตย์ภูมิ กาธิกาล

8. อุ้ม จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท
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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

ตัวเลข 1667 ผลงาน ยืนยันพลังสร้างสรรค์ของผู้สนใจที่ส่งผลงาน เรื่องสั้น 904 เรื่อง และ บทกวี 763
เรื่อง มาร่วมประกวด ผลงานทุกชิ้นมีคุณค่า มีความหมาย และเป็นหมุดหมายที่มีนัยสำคัญ

ไม่เพียงเป็นปรากฏการณ์หนึ่ง แต่เป็นปรากฏการณ์สำคัญของวงวรรณกรรมไทย

50 ปี ของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กับ กิจกรรมการประกวดของสมาคมฯ

เป็นรางวัลของพวกเราทุกคน

เมื่อรวมผลงานในเล่มนี้กับรายชื่อผลงานใน 5 รอบที่ผ่านมา ก็จะได้ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก หรือ รอบ
longlist สำหรับ 48 เรื่องสั้น และ 48 บทกวี ยินดีกับเจ้าของผลงานทุกชิ้นอีกครั้ง

ขอบคุณ…ผู้ส่งผลงานทุกคนที่สนใจและร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งนี้

ขอบคุณ…คณะกรรมการที่พิจารณาผลงานทุกชิ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเป็นธรรม

ขอบคุณ…คณะทำงานที่ทำงาน “เบื้องหลัง” ด้วยความอุตสาหะ ตั้งแต่รับลงทะเบียนผลงาน ตรวจสอบ
สรุปและทำสำเนาผลงานเพื่อส่งให้กรรมการ จนถึงการ Live ประกาศผลการพิจารณาทุกรอบด้วยความราบรื่น

ขอบคุณ…คอลัมนิสต์ที่มอบข้อเขียนที่มีประโยชน์สำหรับ e-magazine “บรรณาธร” ทั้ง 6 เล่ม

ขอบคุณ…ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ให้กำลังใจและถามไถ่ความคืบหน้าของกิจกรรม
อยู่เสมอ

อีกราว 2 เดือนข้างหน้า เราจะประกาศผลการตัดสินสำหรับกิจกรรมปีแรกกันแล้ว รายละเอียดจะมี
อะไรบ้าง ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

“แล้วพบกันครับ”…คือคำลงท้ายในเล่มที่แล้ว เราอยากกล่าวคำเดียวกันในวาระนี้ด้วย เพื่อจะกลับมา
พบกันในฤดูกาลที่ 2 ที่หวังว่าจะมีขึ้นได้ด้วย “ใจ” ของพวกเราทุกคน

แล้วพบกันครับ.
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