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บทบรรณาธิการ
กาลเวลาท่ีหวนกลับ เป็นหนังสือเล่มแรกในฐานะนักเขียนมือใหม่อย่างพวกเรา ท่ีต้องฟันฝ่ารูปแบบการคิดและการเขียนอย่างเข้มข้น 

ตลอดค่ายเพ่ือสรรค์สร้างผลงานคุณภาพชิ้นนี้ข้ึน หน้าปกรูปนาฬิกาทรายที่ถูกกลับหัว เนินทรายจึงไหลจากด้านล่างสู่ด้านบน พร้อมกับใคร 

บางคนทีก่�าลงัเปลีย่นแปลงอะไรบางอย่างผ่านการปีนป่ายย้อนแย้งขึน้ไปในกองทราย คอนเซปต์ภายในหนังสอืเล่มน้ีค่อนข้างตรงกับหน้าปก 

ของหนังสือที่พูดถึงเนื้อหาสองส่วนคือ กาลเวลา และ หวนกลับ 

ช่วงเวลาท่ีเกิดข้ึนในหนังสือจึงเป็นช่วงเวลาพิสดารสุดแสนพิเศษท่ีเกิดขึ้นบนโลกแต่ละใบของนักเขียนแต่ละคน เป็นความเหมือนท่ี 

แตกต่าง เป็นความลงตวัราวกับหยินหยาง เป็นโลกคนละใบทีซ้่อนทับกันอย่างลงตวั ผ่านช่วงเวลาในแต่ละเรือ่งราว โลกแห่งกาลเวลา ผูค้วบคมุ 

กาลเวลา เวลาที่เปล่ียนไป เวลาในอดีต เวลาปัจจุบัน และเวลาส�าหรับอนาคต อีกทั้งค�าว่า กาลเวลา อาจไม่ได้หมายถึงเวลาในชีวิตจริง 

ตามความหมายนัยตรงของมัน กาลเวลาเป็นสิ่งซับซ้อนเกินกว่าจะนิยามนัยตรงได้ถูกต้อง จึงเป็นความลับให้ผู้อ่านทุกคนร่วมค้นหาภายใน 

เล่มผ่านเรื่องราวทั้งหมดที่ผสมผสานความโดดเด่นและความสามารถของนักเขียนแต่ละท่านอย่างลงตัว

หวนกลบั ในท่ีนีม้ไิด้หมายถงึการย้อนเวลากลบัหรอืเดนิถอยหลงัแต่อย่างใด ค�าน้ีมนัียแอบแฝงมากกว่าค�าสองพยางค์ทีต่คีวามได้ตรงตวั 

เพราะความลงตัวคือความไม่ลงตัว การหวนกลับในท่ีน้ีจึงไม่ได้ส่ือความหมายแค่เพียงการหวนสู่เรื่องราวในอดีต แต่ครอบคลุมไปถึง 

การหวนสู่เรื่องราวในช่วงเวลาต่างๆ ไม่เพียงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต แต่รวมไปถึงการหวนกลับสู่โลกใหม่ โลกคู่ขนาน โลกแห่งจินตนาการ  

โลกอนาคตที่โหดร้าย แม้กระทั่งโลกที่ไม่เคยมีอยู่จริงแต่ถูกสรรค์สร้างขึ้นอย่างลงตัว

กาลเวลาท่ีหวนกลับ เป็นหนังสือที่พวกเราทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ สร้างสรรค์ผลงานชิ้นน้ีออกมาด้วยความสามารถท้ังหมดที่มี หนังสือ 

เล่มน้ีจึงเต็มไปด้วยความสนุกตื่นเต้นเร้าใจ ความโศกเศร้าหลากอารมณ์ คราบน�้าตาท่ีถูกซ่อน ความเคียดแค้นที่ได้รับการปลดปล่อย  

ความสุขอันเป็นนิรันดร์ และความกล้าในการต่อสู้กับส่ิงใหม่ๆ ร่วมค้นหาความหมายของกาลเวลาท่ีหวนกลับในแบบของคุณได้แล้ว 

เพียงแค่เปิดหน้าถัดไปสู่เรื่องราวอันน่าจดจ�า

ขอบคุณที่ติดตามครับ

Run (END)

ศรัณย์ พ.จานุพิบูล
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กลุ่มวรรณกรรมเป็นกลุ่มท่ีมีถุงขนมและอาหารอยู่บนโต๊ะมากกว่าจะกางโน้ตบุ๊กออกแล้วน่ังเงียบอยู่ในโลกของตัวเอง เราพกสมุด  

ดินสอ กล้องถ่ายภาพ และหัวใจอันเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ออกไปตลาดในวันหนึ่งของการเข้าค่าย เราแวะร้านขนมหวานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอยุธยา 

แล้วนั่งล้อมวงลิ้มรสชาติของขนมด้วยกัน ขนมอร่อยกับเพื่อนที่มีความฝันเดียวกัน ณ ที่แห่งนั้นกลายมาเป็นหนึ่งในความทรงจ�าของพวกเรา  

การท�างานของกลุม่วรรณกรรมในคนืสดุท้ายยังคงมขีนมเป็นส่วนประกอบ มอืข้างหนึง่พิมพ์เรือ่งสัน้ อกีข้างเรามสีายไหมเป็นเพ่ือนคูใ่จไม่ห่าง 

ย่ิงใกล้ถึงก�าหนดส่งงานมากเท่าไหร่ เสยีงพึมพ�าจากบางคนเริม่ดงัมากขึน้ บางคนนัง่น่ิงๆ คล้ายพยายามเค้นข้อความทีอ่ยู่ลกึสดุของหวัใจ 

ออกมา บางคนเปิดเพลงโปรด เสียบหูฟังแล้วลุกขึ้นไปเดินหลังห้องคนเดียว บางคนเลือกวิธีท�าให้ท้องอิ่มเพื่อที่ว่าสมองจะแล่น คุณจะพบเขา 

และเธอได้ที่โต๊ะอาหาร เราทุกคนมีวิธีการท�างานท่ีแตกต่างแต่เป้าหมายเรามีร่วมกัน เรากลับมาน่ังท�างานกันอีกครั้ง กางโน้ตบุ๊กออก  

ถ่ายทอดความรู้สึกท่ีอยู่ในหัวลงไปให้ได้มากที่สุด ความฝันของแต่ละคนค่อยๆ ก่อร่างเป็นตัวหนังสือที่จับต้องได้ ย่ิงใกล้เวลาเข้ามาเท่าไหร่  

มือของทุกคนก็ยิ่งรวดเร็วขึ้นเท่านั้น 

พ่ีวิภว์ พ่ีแอน และพ่ีโก้ คือบุคคลผู้มีพระคุณของเราทุกคน งานเขียนทุกบท เส้นเรื่องทุกเส้น ค�าบรรยายแต่ละฉากถูกคัดกรองและ 

ช่วยเหลือจนถึงวินาทีสุดท้าย พ่ีโก้ช่วยสร้างตัวละครที่อยู่ในเรื่องให้ออกมามีตัวตน โทนสีของเราต่างกันออกไป พ่ีโก้ตั้งใจทุกรายละเอียด 

จนโทนสนีัน้เป็นสขีองแต่ละเรือ่งในท่ีสดุ ในวันทีเ่ราเหน็เรือ่งราวของเราโลดแล่นอยู่ในโลกออนไลน์หรอืเป็นหนงัสอืสกัเล่มอยูใ่นมอืของนักอ่าน  

วันนั้นพวกเราคงยิ้มออกมาอย่างมีความสุข ความเหนื่อยล้าจะได้รับการเติมเต็ม หัวใจของเราจะเต้นแรง และเราจะกลายร่างเป็นนักเขียน

ชฎาดวง ทองแก้ว
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“ท�าไมผมต้องเกิดมาอยู่บนโลกที่น่ารังเกียจนี้ด้วยครับพ่อ”  

ผมพูดกับรูปถ่ายของพ่อในมือท่ีกอดไว้แน่น โลกน้ีช่างน่ารังเกียจ 

เกินเยียวยา โลกท่ีมนุษย์ท�าตัวไร้เยื่อใยของความเป็นคน โลกแห่ง 

ผลประโยชน์และค�าโกหก และเหนือสิ่งอื่นใด โลกน้ีมันคือโลกท่ี 

พวกเราทุกคนกลายเป็นของเล่นหรือตุ๊กตาให้กับชนชั้นปกครอง 

โลกที่น่ารังเกียจน้ีแตกต่างจากโลกในอดีตท่ีพ่อผมจากมามาก  

โลกท่ีเคยปกครองด้วยประชาธิปไตยอันเป็นธรรม สิทธิเสรีภาพ 

ในการแสดงความคิดเห็นและการด�าเนินชีวิต นายกใจดีที่เข้าใจ 

ประชาชน คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่เต็มไปด้วยความสุข  

แต่มนัได้กลายเป็นโลกแสนเปรอะเป้ือนท่ีมนษุย์ยอมแลกทกุสิง่อย่าง  

ทั้งศักดิ์ศรี เงินทอง ของมีค่า สิ่งส�าคัญ หรือแม้กระทั่งบุคคลอันเป็น 

ที่รัก ยอมแลกมันให้กับกาลเวลา กาลเวลาที่ถูกควบคุมโดยชนชั้น 

ปกครองแสนโสมมทีพ่รากทกุอย่างไปจากเรา เราทุกคนแทบไม่เหลอื 

อะไรแม้กระท่ังชีวิตของตนเอง ชีวิตท่ีสั้นลงทุกวันจากเวลาที่หายไป  

“เป็นเพราะพวกมัน! ไอ้นายกเทศมนตรีชั่วช้านั่น”

โลกแห่งน้ีมนัน่ากลวัเกินกว่ามนษุย์ยุคก่อนจะทานทนไหว มนัคอื 

โลกที่เวลาเป็นสิ่งมีค่าสูงสุด ในอดีตมนุษย์มักกล่าวขานกันว่า 

กาลเวลานั้นไม่สามารถหวนคืนกลับได้ และเวลาเป็นสิ่งส�าคัญที่สุด  

มันช่างแตกต่างจากวันนี้เหลือเกิน เพราะเวลาได้ถูกเปลี่ยนแปลง 

ผ่านอ�านาจของชนชั้นปกครองอันน่ารังเกียจ มนุษย์ทุกคนจึงต้องม ี

นาฬิกาทรายประจ�าตัวเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าเวลาท่ีมนุษย์ 

ผู้นั้นสามารถใช้ชีวิตบนโลกต่อไปเหลืออีกนานแค่ไหน 

แต่โลกนียั้งคงโหดร้ายย่ิงกว่านัน้เพราะเวลาอนัแสนมค่ีาส�าหรบั 

มนุษย์คนหน่ึงได้ถูกถ่ายเทส่งต่อไปยังมนุษย์อีกคนหนึ่ง เมื่อเวลา 

สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของหรือซื้อขายได้ พร้อมทั้งราคาอัน 

เลอค่ากว่าอญัมณีใดๆ บนโลกใบนี ้มนัคอืสิง่ทียื่ดชวีติคน คอืสิง่ทีต่่อ 

อายุขัยและลมหายใจให้กับใครคนหนึ่งท่ีได้รับ มนุษย์จึงยินดีฆ่า 

กาลเวลา
ที่ถูกลิดรอน

หน่ึงคนเพ่ือต่อยอดชีวิตอีกหนึ่งคน หรือฆ่านับสิบคนเพ่ือยืดอายุ 

ให้คนเพียงคนเดียว ส่ิงเหล่านั้นคือส่ิงท่ีชนชั้นปกครองแสนสกปรก 

ท�ากับพวกเรา

พวกมันเปล่ียนรูปแบบการเก็บส่วยเก็บภาษีจากเงินเป็นเวลา 

ของชวิีตหรอืเก็บอายุขยั ใครทีอ่ยากมชีวิีตต่อในเมอืงแห่งนีต้้องยอม 

จ่ายอายุขยัให้พวกมนั เวลาอนัแสนมค่ีาทีส่ามารถต่อยอดลมหายใจ 

ให้คนใกล้ตาย กลับถูกน�าไปใช้ยืดชีวิตอันต�่าตมของพวกทหาร 

เลวทรามที่คอยเลียแข้งเลียขารับใช้นายกเทศมนตรีต�่าช้าคนนั้น

ท่ีเลวร้ายกว่าคือทุกคนในเมืองต้องท�าตามค�าส่ังของชนชั้น 

ปกครองอย่างเคร่งครดั เพราะกฎง่ายๆ ของเมอืงน้ีมเีพียงข้อเดยีวคอื 

จ่ายเพื่ออยู่ต่อหรือเลือกไปจากที่นี่ หลายปีผ่านมามีมนุษย์มากมาย 

ที่ทนไม่ได้กับการกระท�าอันโหดร้ายเหล่าน้ันจึงเลือกไปจากท่ีน่ี  

แต่น้อยคนนักที่รู ้ความหมายแท้จริง การไปจากที่นี่หรือการเลือก 

ไม่อยู่ในที่แห่งนี้หมายถึงความตาย เพราะการอยู่ต่อคือจ่ายอายุขัย 

ตนเองคราวละปีสองปี แต่การเลือกไปจากที่นี่คือการเลือกที่จะท้ิง 

อายุขัยทั้งหมดไว้ที่แห่งนี้แล้วจากไปด้วยร่างไร้วิญญาณตลอดกาล 

คนรากหญ้าในเมืองต่างร้องไห้ หดหู่ ทรมาน และน่ังนับวันรอ 

ความตายที่ใกล้เข้ามา เพราะไม่ว่าจะเลือกทางใด ทางเลือกสุดท้าย 

ก็เหลือเพียงแค่ร่างอันไร้ดวงวิญญาณเหนือหลุมศพนอกเมือง 

ไร้ซึ่งการดูแล ผู้คนได้แต่หวังภาวนาให้สักวันมันเกิดขึ้นจริง ให้ผู้น�า 

ทางทหารภายใต้ชือ่นายกเทศมนตรจีากไปอย่างไม่มวัีนกลบั แต่มนัได้ 

ผ่านมานานถึงห้าสบิปีแล้ว ห้าสบิปีแห่งความสิน้หวัง ห้าสบิปีทีม่นษุย์ 

ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิของการมีชีวิตให้กับตนเองได้ กลายเป็น 

เบีย้ล่าง เป็นหมากบนกระดานตวัหนึง่ของประเทศทีก่�าลงัล้มละลาย 

ด้วยฝีมือการปกครองของสัตว์ร้ายกระหายเลือด

“พวกเอง็ ถึงควิแล้ว จ่ายค่าคุม้ครองมาซะ แล้วก็รบีไสหัวกลบัไป 

ให้พ้นๆ” พวกทหารรบัใช้ของนายกเทศมนตรสีีน่ายกล่าวต่อชาวบ้าน 

ผู้แต่ง : ศรัณย์ พ.จานุพิบูล 
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ที่จัตุรัสกลางเมือง พวกเขาเลือกใช้ค�าว่า ค่าคุ้มครอง แทน อายุขัย 

หรอื เวลาของชวิีต เพ่ือลดความโหดร้าย ชาวบ้านต่างโศกเศร้าร้องไห้ 

เมื่อเห็นว่าทรายในนาฬิกาของพวกเขาลดลงอีกครั้ง และมันจะลด 

น้อยลงเรื่อยๆ จนดับหายไปในที่สุด เหลือเพียงร่างไร้ดวงวิญญาณ  

ที่ถูกทหารจับโยนไว้ที่สุสานนอกเมือง

“พวกแกยังมีหน้ามาเก็บค่าคุ้มครองอีกหรือไง!” หญิงสาววัย 

กลางคนตะโกนขึ้นต่อหน้าทหารรับใช้ที่จัตุรัสกลางเมือง “เมื่อวาน 

ลกูสาวฉนัเพ่ิงถูกฆ่าตายด้วยฝีมอือาชญากรคนเดมิในเมอืงนีท้ีไ่ม่เคย 

จับตัวได้!” หญิงสาวตะโกนเสียงดังกว่าเก่าจนชาวบ้านทุกคนหันมา 

จดจ้องเป็นสายตาเดยีวกัน “มนัจะมเีหตผุลอะไรอกีถ้าอาชญากรนัน่ 

ไม่ใช่พวกของแก! ฉันจะไม่ยอมจ่ายค่าคุ้มครองให้พวกแกแม้แต ่

วินาทีเดียว!” ชาวบ้านแถบน้ันลุกฮือกันเป็นแถบ พร้อมร้องเรียก 

ตะโกนด้วยท่าทีโมโหแทนหญิงสาวรายนั้น ความอัดอั้นตลอด 

ห้าสิบปีอันยาวนานก�าลังใกล้ปะทุขึ้นเต็มทน   

ทหารท้ังสี่นายถูกกักอยู่ภายใต้วงล้อมของประชาชนหลาย 

ร้อยชีวิตท่ีใจกลางจัตุรัส ประชาชนโห่ร้องด้วยน�้าเสียงยินดีกับ 

การกระท�าของหญิงสาวแกนน�าผู ้นั้น เธอกลายเป็นวีรสตรีของ 

ประชาชนในเวลาเพียงไม่ก่ีนาที พวกเธอได้จับตัวนายทหารที่ทรยศ 

ประเทศชาติไปอยู่ฝ่ายเทศมนตรีได้ถึงสี่นายในคราวเดียว ซึ่งข่าวนี้ 

ไม่มีทางแพร่ออกไปแน่นอน เน่ืองจากพวกเขาได้ตัดการส่ือสาร 

ทกุช่องทางของทหารทัง้สีน่าย ผมท่ียืนอยู่ ณ ทีแ่ห่งนัน้กับเพ่ือนสนิท 

ต่างส่งเสยีงกู่ร้องด้วยความยินดีไปกับประชาชนส่วนใหญ่ท่ีได้อ�านาจ 

ในการใช้ชีวิตกลับมาอีกครั้ง

ถัดจากนั้นคร่ึงชั่วโมงเป็นเวลาที่เหมาะสมเมื่อหญิงสาวผู้น้ัน 

ชูนาฬิกาทรายในมือไปยังพวกทหารรับใช้ เธอก�าลังจะสังหารทหาร 

ทัง้สีแ่ล้วแย่งชงิช่วงเวลาทีพ่วกน้ันขโมยไปกลบัคนืมา ประชาชนกลุม่ 

ใหญ่กู่ร้องด้วยน�้าเสียงดีใจที่พวกทหารหนักแผ่นดินจะถูกก�าจัดท้ิง 

ให้สิ้นซาก ในขณะเดียวกันก็มีคนอีกกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการซื้อ 

ขายเวลาออกมาค้านหัวชนฝา เพราะวธีิการเหล่าน้ันของรฐับาลท�าให้ 

คนกลุ่มนี้มีอายุยืนยาวไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนคนปกติ 

ในวินาทีแห่งการเริ่มต้นสงคราม รถยนต์คันหรูแล่นเด่นมาด้วย 

ความเร็วสูงโดยไม่สนว่าจะชนชาวบ้านหรือใครทั้งน้ัน เพราะเมื่อมี 

คนตายจากการถูกรถชน ร่างกายนั้นจะหลงเหลือเพียงร่างไร้ 

ดวงวิญญาณจากการถูกช่วงชิงอายุขัยของคนบนรถและคนอ่ืนๆ  

บนท้องถนนทันที

รถยนต์คนัหรแูล่นมายังจตัรุสักลางเมอืง พอดกัีบเวลาท่ีหญิงสาว 

เพ่ิงจะสงัหารทหารหนักแผ่นดนิไปหน่ึงนายด้วยการดดูกลนืเวลาชวิีต 

ของทหารนายน้ันมาไว้ในนาฬิกาทรายของตนท่ีแม้จะถูกคัดค้าน 

ด้วยคนกลุ ่มเล็ก ประตูรถหรูสีด�าเด่นถูกเปิดออกอย่างเชื่องช้า  

พร้อมกับร่างของปีศาจร้ายในคราบมนษุย์ทีไ่ด้ชือ่ว่านายกเทศมนตร ี

ก�าลังก้าวลงจากรถ “มึงกล้ามากที่ท�ากับพวกทหารของกูแบบน้ี”  

ปีศาจร้ายพูดอย่างใจเย็นก่อนจะหนัไปสบตาชายหนุม่ทียื่นหน้าทหาร 

ทั้งสี่นาย

“แก! ไอ้นายกโสโครก! ไอ้นายกจอมโกหก! ไอ้คนข้ีโกงหนัก 

แผ่นดิน!” ร่างของหญิงสาวโกรธเคืองถึงขีดสุดเมื่อเห็นชายผู้อยู ่

เบื้องหลังเรื่องเลวร้ายท้ังหมด หญิงสาวเคลื่อนย้ายนาฬิกาทราย 

จากนายทหารที่เหลือมายังนายกเทศมนตรีทันที “แกคือรายต่อไป  

ไอ้นายกชั่ว! ไปตายซะไอ้สัตว์นรก!” หญิงสาวท�าสิ่งเดียวกับ 

เหตุการณ์ก่อนหน้า ที่เกิดขึ้นกับทหารรับใช้นายหนึ่งซึ่งเหลือเพียง 

ร่างไร้ดวงวิญญาณเปล่าเปลี่ยวแน่นิ่งไปกับพื้น

“ท�าไม เพราะอะไรกัน” หญิงสาวหน้าเสียจนถึงขีดสุดเน่ืองจาก 

วิธีที่เธอสังหารนายทหารคนนั้นไปดันใช้ไม่ได้ผลกับนายกเทศมนตรี  

ชาวบ้านกลุ่มใหญ่พากันแตกตื่นหนีหายไปจากจัตุรัสกลางเมือง 

ในขณะที่อีกกลุ่มส่งเสียงเชียร์นายกเทศมนตรีอย่างสุดใจ ผมและ 

เพ่ือนสนิทได้แต่ว่ิงวุ่นวายหาท่ีก�าบังให้พวกเรารอดพ้นจากสายตา 

ของปีศาจนั่น พร้อมจดจ้องหญิงสาวที่ใจกลางจัตุรัสอยู่ห่างๆ อย่าง 

ห่วงๆ

“บางทีมึงคงลืมไปว่ากูคือผู้ควบคุมกาลเวลา กูคือผู้สร้างกฎ 

พวกนีข้ึน้มา” ปีศาจตนน้ันกระชากแขนเสือ้ออกจนเผยให้เห็นนาฬิกา 

ข้อมือนับสิบเรือนใต้แขนทั้งสองข้าง “เป็นไงนาฬิกาของกู นาฬิกา 

หนึ่งเรือนที่แลกกับชีวิตคนบริสุทธิ์ถึงสิบคน มึงมีปัญญาฆ่าทีเดียว 

ร้อยๆ คนพร้อมกนัไหมล่ะ” ปีศาจร้ายย้ิมยกอย่างพึงพอใจ ในขณะที่ 

ไม่ว่าหญิงสาวจะพยายามต่อต้านหรือต่อสู้เพียงใดก็ไร้ผลตอบรับ 

เช่นเดิม

“และน่ีคอืกฎหมายใหม่จากค�าสัง่ของผูเ้ป็นนายก กูขอไล่มงึออก 

จากเมอืงแห่งนี ้หรอืถ้าพูดให้ถูก มงึจงจ่ายเวลาทัง้หมดไว้ทีน่ีแ่ล้วตาย 

ไปซะ!” สิน้เสยีงของปีศาจร้าย เป็นเวลาเดยีวกับท่ีนาฬิกาทรายในมอื 

ของหญิงสาวหลดุออกจากมอื กาลเวลาทีย้่อนกลบั ทรายทกุเมด็ไหล 

ขึ้นสวนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลก ทะลุทะลวงออกจากขวดแก้ว  

เผยให้เหน็ใบหน้าของหญิงสาวทีค่่อยๆ มรีอยย่นเพ่ิมมากข้ึน เส้นผม 

สีด�าสนิทค่อยๆ คลายออกจนกลายเป็นสีขาวโพลนท้ังหัว ดวงตา 

แห่งความมุ่งมั่นก�าลังเลือนรางหายไปจากคนตรงหน้า เลือดเน้ือ 

และผวิหนงัทัง้หมดก�าลงัเหีย่วย่นเหอืดแห้งจนไม่เหลอือะไร ในเวลา 

ไม่นาน ร่างกายน้ันหลงเหลือไว้เพียงแค่เศษซากของโครงกระดูก 

ที่ไร้ดวงวิญญาณและอายุขัย

เพ่ือนรักของผมที่ทนดูเหตุการณ์ตรงหน้าไม่ไหวจึงพยายาม 

ลากผมให้ออกจากบริเวณน้ันโดยเร็วท่ีสุด ผมท้ังอ่อนล้า หมดแรง  

และเคียดแค้นหมดท้ังหัวใจ เพราะคนที่ปีศาจร้ายเพ่ิงสังหารไปคือ 

แม่บญุธรรมทีอ่ปุการะเลีย้งดหูลงัจากท่ีพ่อของผมโดนเจ้าปีศาจร้าย 

ฆ่าตายไปเมื่อสิบปีก่อน ผมขอสาบานต่อหน้าจัตุรัสใจกลางเมือง 

แห่งน้ี ในวันข้างหน้าผมจะหาวิธีกลับมาแก้แค้นให้ตายอย่าง 

ทรมานแน่นอน
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ผมเสียพ่อแท้ๆ ไปเมื่อสิบปีก่อนด้วยฝีมือของปีศาจร้ายในคราบ 

ของนายกเทศมนตรี พ่อของผมไม่ได้ต่อต้านพวกมัน พ่อเพียงแค ่

ต้องการช่วยชวิีตผมไว้เท่านัน้ สบิปีก่อนผมประสบอบุติัเหตอุย่างหนัก 

จนยากที่จะรักษาจนหายสนิท ณ เวลานั้นหมอสามารถท�าได้เพียง 

แค่ย้ือชีวิตต่อเท่าน้ัน หมอบอกว่าบาดแผลที่เกิดข้ึนยากเกินกว่า 

ความสามารถของทีมแพทย์จะรักษาได้ และผมอาจกลายเป็น 

เจ้าชายนิทราตลอดกาล 

วันนั้นเป็นวันเก็บค่าคุ้มครองของพวกรัฐบาลเผด็จการ พวกมัน 

ตรงดิ่งมาหาผมกับพ่อท่ีโรงพยาบาลกลางเมือง พร้อมเรียกเก็บค่า 

คุ้มครองอย่างไร้ความปรานี และเมื่อพวกมันทราบข่าวนี้จากหมอ 

ประจ�าโรงพยาบาล พวกมันกลับย้ิมเยาะอย่างดีใจ “คนท่ีกลาย 

เป็นเจ้าชายนิทราต้องถูกบังคับบริจาคเวลาชีวิตท้ังหมดในทันที”  

พ่อร้องไห้อ้อนวอนกับเหตุการณ์นั้นอย่างหนักข้างเตียงผม ผมท่ีได ้

แต่นอนแน่นิ่งไม่ไหวติงไม่สามารถขยับร่างกายแม้กระท่ังปลายน้ิว  

แต่หูของผมกลับท�างานได้ดีดังเดิม ผมได้ยินทุกบทสนทนาราวกับ 

มองเห็นเหตุการณ์ท้ังหมดด้วยตาของผมเอง ผมได้ยินทุกการกระท�า 

อันต�่าช้าที่มันท�ากับพ่อผมอย่างชัดเจน 

พ่อเพียงแค่ขอร้องอ้อนวอนกับพวกทหารรับใช้ ว่าอย่าเอาเวลา 

ชีวิตของผมไป ผมจะต้องหายในสักวัน ช่วยเห็นแก่สิ่งดีๆ ทั้งหมดที่ 

พ่อเคยท�า พ่อไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดตอบแทนเมื่อท�าคุณประโยชน ์

สูงสุดให้กับประเทศ แต่ขอเพียงแค่เรื่องนี้เท่านั้น รัฐบาลคงมีเวลา 

ชีวิตมากเพียงพอจนเหลือใช้แล้ว แต่เวลาส�าหรับพวกเราคงไม่ม ี

อีกแล้ว เพราะทุกคนในครอบครัวของผมถูกช่วงชิงเวลาไปหมดแล้ว  

ครอบครัวที่เหลือจึงมีพ่อกับผมเพียงแค่สองคนเท่านั้น

จนในท่ีสุดพวกรัฐบาลน่ันก็ย่ืนข้อเสนออันต�่าตมกลับมาให ้ 

“การไม่เอาเวลาชีวิตของใครบางคนมีแค่หนทางเดียว คือต้องใช้ 

อีกชีวิตแลกกับหน่ึงชีวิต” แต่พ่อตอบตกลงทันทีอย่างไม่ลังเล วันที ่

ผมตืน่ขึน้จากการหลบัใหล ผมไม่เหน็ร่างของพ่ออกีแล้ว ภายในห้อง 

สีขาวของโรงพยาบาลมีเพียงผมท่ีตื่นขึ้นพร้อมกับรูปแผ่นใหญ่ที่ถูก 

วางข้างตัว นั่นคือรูปของพ่อ รูปหน้าของคนคุ้นเคยท่ีถูกตั้งไว้ใน 

งานศพเมื่อหลายเดือนก่อน งานศพท่ีผมไม่มีวันได้เข้าร่วม “ท�าไม 

ผมต้องเกิดมาอยู่บนโลกท่ีน่ารังเกียจน้ีด้วยครับพ่อ” ไม่มีวันใดที่ผม 

ร้องไห้และเคียดแค้นไปกว่าวันนี้อีกแล้ว 

จากวันนัน้ถึงวันนีไ้ด้ผ่านมาห้าปีแล้ว ความเป็นอยู่ของประชาชน 

ไม่ได้ดีขึ้นแม้แต่น้อย หน�าซ�้ายังเกิดอาชญากรรมสูงขึ้น และค่า 

คุ้มครองที่แพงขึ้น ผมได้กลับมาทวงสัญญาเหล่าน้ันแล้ว สัญญาที่ 

ผมเคยให้ไว้ในวันนั้นว่าผมต้องฆ่ามัน ฆ่าพวกที่มันเอาชีวิตของพ่อ 

ผมไปเมื่อสิบห้าปีก่อน และชีวิตของแม่บุญธรรมผมที่ถูกพวกมัน 

ช่วงชิงไปเมื่อห้าปีท่ีแล้ว เป็นห้าปีแห่งการรอคอยที่ยาวนานมาก 

ส�าหรับผม ความทรมานในทุกค�า่คนืทีผ่มเห็นมนัซ�า้แล้วซ�า้เล่าทกุครัง้ 

ยามหลบัใหลภาพของพ่อและแม่บญุธรรมตอนโดนสงัหารถูกฉายซ�า้ 

หมุนวนราวกับใบมีดแหลมคมที่กรีดแทงบดขย้ีกลางหัวใจที่บอบช�้า 

ของผม เวลาน้ีผมแทบไม่เหลือคนข้างตัวอีกแล้ว เหลือเพียงคนคน 

หนึ่ง คนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวที่คบกันมาเกือบยี่สิบปี

คนืนีเ้ป็นคนืแห่งการเฉลมิฉลองการปกครองโดยระบอบกาลเวลา 

ครบรอบ 55 ปี หากจะซ่อนใบไม้ต้องซ่อนในป่าและหากจะซ่อนคน 

ก็ต้องซ่อนในฝูงชน ค�่าคืนแห่งการเฉลิมฉลองได้ถูกจัดที่คฤหาสน์ 

ส่วนตวัของนายกเทศมนตร ีคฤหาสน์แห่งความอาฆาตของผูว้ายชนม์ 

ทีไ่ด้จากการโกงกนิภาษีกาลเวลาของประชาชน คนืนีผ้มต้องแฝงตวั 

ไปกับผู้คนในงานแล้วลอบสังหารปีศาจร้ายตนนั้น 

ผมมั่นใจมากว่าคืนน้ีผมต้องท�าส�าเร็จ เพราะเวลาห้าปีท่ีขมขื่น 

ท�าให้ผมล่วงรู้ความลับแห่งกาลเวลาบางอย่าง บุคคลใดๆ จะมีเวลา 

ชีวิตเพิ่มขึ้นเมื่อช่วงชิงกาลเวลาจากผู ้อื่นมาใส่นาฬิกาของตน  

หากชีวิตนั้นไร้ซึ่งนาฬิกา มันจะกลายเป็นชีวิตที่ไร้ซึ่งวิญญาณ ไร้ซึ่ง 

ห้วงเวลา ไร้ซึง่อายุขยั นาฬิกาชวิีตจงึกลายเป็นเครือ่งยืนยันการมชีวีติ 

ของคนคนนั้น

“อืม... เพ่ือนรัก แน่ใจแล้วใช่ไหมส�าหรับคืนนี้ ล้มเลิกตอนน้ี 

ยังไม่สายเกินไปนะ อืม...อย่าไปเลยจะดีกว่า” เพ่ือนสนิทเพียง 

คนเดียวเอ่ยขึ้นในเวลาสุดท้าย ก่อนท่ีผมจะก้าวเดินออกจากประตู 

บ้าน “มันมาถึงขั้นน้ีแล้ว ท้ังพรรคพวกท่ีรวบรวมมาตลอดห้าปี  

ทั้งพ่อทั้งแม่บุญธรรม และทุกคนที่เสียน�้าตา โทษทีแต่ฉันต้องท�ามัน 

คนืนีฉ้นัต้องฆ่ามนัให้ได้” ผมไม่อยู่รอฟังค�าโต้แย้งใดๆ จากเพ่ือนสนทิ  

มันยากเกินกว่าอะไรจะฉุดรั้งผมไว้กับท่ีแห่งน้ี ชีวิตท่ีต้องแลกด้วย 

ชีวิต คราวนี้เจ้าปีศาจร้ายนั้นต้องเป็นผู้ชดใช้

วันนี้ผมแต่งตัวดีกว่าปกติเป็นพิเศษ ชุดสูทที่เคยเป็นของพ่อ 

เมื่อหลายปีก่อน สีด�าเข้มตั้งแต่หัวจรดเท้าช่วยเสริมความภูมิฐาน 

และหน้าท่ีการงานให้ผมกลมกลืนไปกับแขกพิเศษของค�่าคืนน้ี 

ผมสามารถลักลอบเข้ามาในงานอย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือ 

ของพรรคพวกที่ผมรวบรวมมาตลอดห้าปี ไม่มีใครสังเกตความผิด 

ปกติที่เกิดขึ้นเลย ผมอยู่ในโถงเต้นร�าที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตอันโสมม  

ทั้งนายกเทศมนตรี รองนายก คณะรัฐมนตรี ทหารรับใช้ ผู้มีอิทธิพล  

มหาเศรษฐีจากท่ัวทุกสารทิศ และพวกชนชั้นสูงท่ีใช้ชีวิตอยู่เหนือ 

คนธรรมดา

“ผมดใีจมากเลยท่านนายกท่ีเราจะได้ดองเป็นทองแผ่นเดยีวกัน”  

หนึ่งในพวกชนชั้นสูงบนโต๊ะอาหารทอดยาวสุดสายตากล่าวข้ึน  

“ผมก็ดีใจทีล่กูชายของผมจะได้แต่งงานกับลกูสาวของท่าน เราจะได้ 

เปลีย่นแปลงกฎหมายใหม่ได้ง่ายขึน้” ปีศาจตนน้ันกล่าวด้วยรอยยิม้ 

ชั่วร ้ายท่ีแสดงออกถึงผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างเด่นชัด  

“กฎหมายทีว่่าจะแก้นีเ่ช่นอะไรกันล่ะท่านนายก” ชนชัน้สงูกล่าวด้วย 

ท่าทสีนอกสนใจว่าจะได้ลองในสิง่ทีไ่ม่เคยท�า “อย่างเช่น...ขบัไล่พวก 

ของเล่นออกจากเมอืงให้หมด แทนท่ีจะรอเวลาตายของพวกมนัมาถึง  

สู้กวาดล้างด้วยกฎหมายใหม่ให้ส้ินซากไปเลยดีกว่า” ผมได้ยิน 
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เช่นนั้นจึงก�าหมัดแน่นหนาจนเส้นเลือดท่ีหลังมือปูดโปนถึงขีดสุด 

ผมพยายามควบคุมสีหน้าให้เป็นปกติ ย้ิมให้กับทุกคนที่สบตา 

แม้ภายในผมก�าลงัเดอืดดาลเหมอืนลาวาภเูขาไฟ 

“แบบนั้นใครจะเป็นกรรมกรท�างานรับใช้พวกเรากันล่ะท่าน  

อ่อ ผมลืมไป ก็ลูกหลานของพวกมันไง ฮ่าๆ” ชนชั้นสูงกล่าวด้วย 

รอยยิ้มและน�้าเสียงหัวเราะร่าในตอนท้าย ซึง่นัน่เป็นรอยยิม้ทีไ่ม่ต่าง 

อะไรจากซาตานในนรกโลกันต์

ผมเฝ้ารอวินาทีท่ีนายกเข้าห้องน�า้พร้อมส่งสญัญาณเป็นระยะให้ 

พรรคพวกของผมท่ีเข้าไปดักรออยู่แล้วเตรียมความพร้อม ด้านนอก 

พรรคพวกของผมก�าลังเคลียร์พ้ืนท่ีไม่ให้ใครสามารถเข้าไปก่อกวน 

การฆาตกรรมครัง้นีไ้ด้ น่ีอาจเป็นคนืสดุท้ายของชวิีตผมเพราะหลงัจาก  

สังหารปีศาจร้ายตนน้ันได้แล้ว ผมคงไม่สามารถหนีรอดไปจาก 

ปราการอันแน่นหนาท่ีถูกคุ้มกันภายนอกด้วยทหารรับใช้หลายร้อย 

ชีวิต ผมเลือกท่ีจะเป็นผู้สังหารเองเพราะอย่างน้อยขอให้พรรคพวก 

ของผมหนีรอดไปได้เป็นพอ ชีวิตผมพร้อมตายเสมอตั้งแต่วันที ่

สูญเสียทุกสิ่งไป ต่างกับพวกเขาที่ต้องแบกรับคนข้างหลังไว้อีกมาก 

‘ลาก่อนนะ เพ่ือนรัก’ เป็นประโยคที่ผมคงไม่มีโอกาสได้พูดต่อ 

หน้าเพ่ือนสนิทของผมอกีแล้วตัง้แต่วินาทีทีก้่าวเดนิออกจากบ้านหลงั 

นั้น ขณะนี้ปีศาจร้ายได้ติดกับดักแล้ว มันก�าลังเดินตรงไปยังห้องน�้า 

เพียงล�าพัง มันก�าลังเดินตรงไปยังหลุมศพที่ยมทูตอาวุธครบมือ 

เตรียมสังหารยืนรออยู่ ผมส่งสัญญาณหาพวกพ้องทุกนายทันทีท่ี 

มองเหน็ ถึงเวลาจบเรือ่งราวอนัโหดร้ายเหล่านีต้ลอดระยะเวลา 55 ปี 

กันเสียที

“สวัสดีครับท่านนายก ท่านจ�าผมได้ไหมครับ” คนตรงหน้าถูก 

พันธนาการโดยการผกูตรงึแขนขาจากทกุทศิทาง ร่างกายท่ีไร้เรีย่วแรง  

จะต่อสู ้ถูกปิดปากอย่างแน่นหนาเพ่ือป้องกันการร้องขอความ 

ช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก สายตาเบิกกว้างราวกับเด็กสาวท่ีถูก 

ฆาตกรโรคจิตข่มขู่อยู่ตรงหน้า “อวกอึงเอ็นใอ อ่อยอู!” พวกมึงเป็น 

ใคร ปล่อยกู! นั่นคือค�าทักทายแรกของปีศาจร้าย 

แขนท้ังสองข้างที่ถูกสวมใส่ด้วยนาฬิกานับสิบเรือนก�าลังถูก 

ปลดเปลื้องออกทีละชิ้นพร้อมกับเรี่ยวแรงสุดท้ายของการขัดขืน  

เมื่อนาฬิกาหลุดออก พละก�าลังท่ีใช้ลดลงตามจ�านวนนาฬิกาในมือ  

จนร่างของปีศาจร้ายไม่อาจเหลือเรี่ยวแรงมากพอจะยืนอยู่ต่อไปได้  

เพราะนาฬิกาทีห่ลงเหลอืบนข้อมือมีเพยีงแคเ่รือนสุดท้ายเรอืนเดยีว

“ท่านอยากสั่งเสียอะไรก่อนตายไหมครับ แต่เพ่ือความแน่นอน 

ผมขอปิดปากท่านแบบนี้ไว้ดีกว่าจะได้ไม่มีเสียงร้องตอนท่านตาย”  

ปีศาจท่ีหมดเรีย่วแรงในการต่อต้านบนชือ่นายกเทศมนตรส่ีงสายตา 

วิงวอนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนผมจะลงมือ เป็นสายตาแห่งความ 

โศกเศร้าและการร้องขอชีวิตอย่างท่ีพ่อเคยท�ากับมัน ในเมื่อมัน 

ไม่คิดจะปรานีใคร ท�าไมผมต้องเห็นใจปีศาจร้ายตนนี้ด้วย

“ลาก่อนครับท่านนายก” ผมพูดพลางปลดนาฬิกาเรือนสุดท้าย 

ออก เพ่ือแย่งชิงเวลาทั้งหมดกลับคืนมา ปีศาจตนนั้นหมดเรี่ยวแรง 

และล้มพับไปกับพื้นทันทีเมื่อฟันเฟืองชิ้นสุดท้ายถูกถอดออก จบสิ้น 

เสียทียุคสมัยแห่งการหลบหนีความหวาดกลัว จบสิ้นเสียทียุคสมัย 

ท่ีประชาชนเป็นเพียงตุ๊กตาของชนชั้นปกครอง จบสิ้นเสียทีกับยุค 

ท่ีรัฐบาลมีอ�านาจเหนือประชาชน การตายของปีศาจร้ายตนน้ี 

จะกลายเป็นอนาคตใหม่ให้ประเทศนี้ได้ก้าวต่อไป

พวกเราไม่รอช้าเมื่อความปรารถนาเป็นจริง ผมกับพรรคพวก 

ทั้งหมดก�าลังจะหลบหนีออกจากห้องน�้า แต่กลับประหลาดใจ 

เมื่อได้ยินเสียงของใครบางคนที่คุ้นเคย “ช้าก่อนสิ จะรีบไปไหนกัน”  

ดวงตาเบิกกว้างของผมกับพวกพ้องหันไปจดจ้องกับร่างของปีศาจ 

ร้ายทีก่�าลงัยืนข้ึนราวกับคนืชพีได้ ในจงัหวะทีพ่วกผมก�าลงัจะเข้าไป 

ปิดปากปีศาจร้ายตนนั้น กลับมีนายทหารนับสิบกรูกันเข้ามาใน 

ห้องน�า้พร้อมกับร่างอนัไร้สตขิองพวกพ้องท่ีควบคมุทางเดนิด้านนอก

“มึงคิดว่าจะฆ่ากูได้จริงๆ อย่างนั้นเหรอ ดูเหมือนว่าการแสดง 

ของกูจะตบตาพวกมึงได้ทั้งหมดเลยนะ” รอยย้ิมชั่วร้ายแปดเปื้อน 

ไปท่ัวใบหน้าของชายท่ีได้ชื่อว่านายกเทศมนตรีอีกครั้ง “ท�าไมกัน  

ในเมื่อถอดนาฬิกาออกจากตัวแกหมดแล้ว แกไม่ควรจะมีเรี่ยวแรง 

จนยืนอยู่ต่อได้” ผมไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น แผนการท่ีวางไว้อย่าง 

แยบยลกับข้อมูลที่หนักแน่นตลอดห้าปี อะไรคือสิ่งที่ท�าให้ผมพลาด  

“เหอะๆ ยังเหลืออีกเรือน” ปีศาจร้ายล้วงมือเข้าไปในอกเสื้อและคว้า 

สร้อยคอชิ้นเล็กออกมา “นาฬิกาในรูปแบบสร้อยคอ รู้ไหมว่าเวลา 

ในสร้อยนี้คือชีวิตของใคร ก็ของพ่อกับแม่ของแกไง” เสียงหัวเราะ 

อย่างบ้าคลัง่แทบท�าให้ผมสิน้สตทินัทเีมือ่รูว่้าชวิีตของพ่อและแม่ผม 

ถูกสังเวยให้กับการปกป้องปีศาจร้ายตนนี้ 

“อีกอย่างหน่ึง กูรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามึงจะมาในคืนน้ี คืนท่ีทุก 

อย่างมันลงตัวตามแผนไปเสียหมดจนน่าสงสัย” ค�าพูดเหล่าน้ัน 

ดึงสติผมกลับมาอีกครั้ง จิ๊กซอว์ในหัวก�าลังประกอบสร้างเป็นภาพ 

ที่ชัดเจน ในกลุ่มผมมีใครบางคนเป็นสายให้กับปีศาจ ท�าไมผมถึง 

ไม่นกึสงสยัเรือ่งน้ีเลยแม้แต่ครัง้เดยีว “สงสยัขนาดน้ันเลยหรอื ว่าใคร 

กันที่บอกเล่าแผนการทั้งหมดที่มึงเตรียมตัวไว้ถึงห้าปีอย่างละเอียด  

ทหารเปิดประตู เบิกตัวคนทรยศ”

วินาทีน้ันหัวใจที่บอบช�้าของผมได้แหลกสลายลงไปอีกคร้ัง 

เมื่อใครคนหน่ึงก้าวออกจากหลังประตู เดินตรงมายังหน้าผมท่ีมี 

ปีศาจร้ายตนน้ันยืนอยู่เคยีงข้าง ต่อให้ร่างกายของผมถกูกระทบืด้วย 

ช้างสาร ต่อให้ถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆ ต่อให้ถูกสับหรือบดจนละเอียด  

ต่อให้ถูกทิม่แทงด้วยของมคีมจากดวงตาทะลทุ้ายทอย จากรมิฝีปาก 

ทะลลุ�าไส้ จากหวัสมองทะลไุขสนัหลงัแล้วตายอย่างทรมาน ก็ไม่เจบ็ 

เท่าการมองเห็นใครคนนั้นอยู่ตรงหน้า

“ว่าไงเพ่ือนรัก อืม...เตือนตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านแล้วไงว่า 

อย่ามาท่ีนี”่ ร่างของคนคุน้เคยยืนเคยีงข้างปีศาจร้ายอย่างไม่เกรงกลวั 

ส่ิงใด จนท�าให้ผมแน่ใจจากค�าพูดก่อนหน้า “ท�าไมกัน ท�าไมถึง...”  
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วินาทีน้ีผมกลับพูดไม่ออกแม้แต่นิดเดียว ทุกถ้อยค�า ทุกอย่างมัน 

จุกอยู่กลางล�าคอจนยากจะระบายออกมา “อืม... เพราะความจน 

ของพวกแกไง ไม่เคยมีใครรักฉัน ฉันถึงได้ถูกเลี้ยงท่ีสถานเลี้ยงเด็ก 

ก�าพร้าแห่งนั้น ไม่มีญาติมิตร ไม่มีเงินทอง ไม่มีข้าวกิน ไม่มีเสื้อใส่  

ไม่มีที่นอน ไม่มีแม้กระทั่งใครสักคนที่จะยื่นมือเข้ามาช่วย” 

ดวงตาเบกิกว้างของผมเป็นสญัญาณโดดเด่นบอกให้คนตรงหน้า 

รับรู้ว่าผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน ไม่เคยรู้ว่าเพ่ือนรักของผมต้องทุกข์ 

ทรมานกับเรื่องเลวร้ายใดๆ มาบ้าง “อืม...แล้ววันน้ันก็มาถึงวันที ่

สถานเลีย้งเดก็ก�าพร้าเนรเทศฉนัออกจากท่ีน่ัน ฉนัเดนิไปบนท้องถนน 

ที่เต็มไปด้วยผู้คน อืม แต่ทุกคนออกห่างจากฉัน ทุกคนรังเกียจฉัน  

แม้กระทั่งตอนที่ฉันก�าลังจะโดนฆ่าแล้วช่วงชิงเวลาไป ยังไม่มีใคร 

สนใจคนอย่างฉนั” ดวงตาอนัเยือกเย็นของคนตรงหน้าปิดบงัซ่อนเร้น 

ความเศร้าน้ีมานานแค่ไหนกัน นัน่เป็นค�าถามทีผ่มไม่กล้าถามออกไป  

มิตรภาพระหว่างเรามันคือมิตรภาพแท้จริงหรือเป็นเพียงแค่ภาพ 

ฉาบฉวยเพื่อช่วยให้นายได้สืบหาความจริงเท่านั้น

“อืม คนเพียงคนเดียวที่ช่วยฉันคือท่านนายก ท่านช่วยฉันจาก 

ฆาตกรน่ัน ท่านรับฉันเป็นลูกบุญธรรม ท่านมอบชีวิตใหม่ให้ฉัน  

ทุกอย่างที่ฉันเคยต้องการ ฉันได้รับมันครบทุกอย่างแล้ว ยกเว้นแค่ 

ค�าว่าเพ่ือนที่ต่อจากน้ีฉันคงไม่มีมันอีกต่อไป” คนตรงหน้าพูดด้วย 

น�้าเสียงเรียบสนิทแต่กลับซุกซ่อนความเศร้าภายใต้ดวงตานั้นเอาไว้ 

ไม่อยู่ หยาดน�้าตาค่อยๆ ไหลรินรดจากขอบตาสู่พสุธา “นั่นคือชีวิต 

ที่กูเองก็เคยได้รับสมัยเด็กๆ ชีวิตน่าเกลียดที่มีแต่คนดูถูกและไม่ 

ต้องการ เมื่อกูได้เป็นนายก กูจึงต้ังใจว่าจะกวาดล้างคนเหล่านั้น 

ให้สิ้นซากไปจากประเทศน้ีจนหมดสิ้น และมันใกล้ส�าเร็จแล้ว 

เมือ่กฎหมายใหม่ครัง้นีผ่้าน ทนีีม้งึเข้าใจถงึสถานะของตวัเองหรอืยัง 

ไอ้หนู ถ้าไม่ลงมือวันนี้ กูเองอาจจะปล่อยมึงไปเพราะเห็นแก่ลูกชาย 

ที่เป็นเพ่ือนกับคนอย่างมึง” ปีศาจร้ายมองหน้าผมเป็นครั้งสุดท้าย 

ก่อนจะสั่งบางอย่างกับเพ่ือนรักของผมท่ีตอนนี้ได้ชื่อว่าเป็นลูกชาย 

ของปีศาจ สายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพอันยาวนานก�าลังถูกลิดรอน 

ด้วยอ�านาจของนายกเทศมนตรีอีกครั้ง

เมื่อทุกอย่างเงียบสงัดลงเป็นเวลาเดียวกับที่เพ่ือนสนิทของผม 

หยิบนาฬิกาเรอืนเลก็ออกจากกระเป๋ากางเกงด้านซ้าย มนัคอืนาฬิกา 

แบบเดยีวกับผม นาฬิกาทรายเรอืนเลก็ นาฬิกาชวีติทีส่ามารถช่วงชงิ 

เวลาไปจากอกีคนหนึง่ได้ ใบหน้าน้ันแม้จะสงบน่ิงเพียงใด แต่ดวงตา 

กลมโตสีด�าสนิทนั้น กลับซ่อนความรู้สึกภายในไว้ไม่ได้ มิใช่แค ่

กาลเวลาที่ถูกลิดรอน แต่มิตรภาพท่ีไม่เคยขึ้นอยู่กับกาลเวลากลับ 

ถูกลิดรอนด้วยเช่นกัน 

“อืม ลาก่อนนะ เพื่อนรัก”

นั่นคือข้อความสุดท้ายในชีวิตที่ผมได้ยินจากคนตรงหน้า 

พร้อมกับคราบน�้าตา ก่อนที่ทุกอย่างจะสว่างวาบหายไป เป็นพันธะ 

สญัญาของเวลาชวีติและค�าว่าเพือ่นได้ถูกลดิรอนสิน้สดุลง ณ ท่ีแห่งน้ี 
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โสนน้อย
กระจกงาม

บ้านไม้หลังเล็กสีขาวท่ีซ่อนตัวอยู่ในย่านเมืองเก่าถูกปกคลุม 

ไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายพันธุ์ท�าให้บรรยากาศโดยรอบ 

เหมอืนถูกตดัขาดจากมลภาวะของรถตดิและความวุ่นวายของชมุชน 

เมืองไปจนหมด เสียงเจื้อยแจ้วของใครสักคนท�าให้สถานที่แห่งน้ี 

ไม่ได้เงียบเหงาอีกต่อไป

“จ้าวหญิง จ้าวหญิง” หนูน้อยโสนในวัยเตาะแตะก�าลังหัวเราะ 

ชอบใจกับภาพสะท้อนผ่านกระจกเงาบานใหญ่ กระโปรงสีเหลือง 

ขนาดพอดตีวัสวมเข้าชดุกับเสือ้สนี�า้เงนิแขนตุก๊ตาสดใส แก้มกลมใส 

เปรอะเปื้อนไปด้วยน�้าหวานของผลแอปเปิล จนผู้เป็นแม่อ่อนใจ 

กับลูกสาวตัวน้อย

“เจ้าหญิงโสนเพคะ ต้องไปอาบน�า้แต่งตัวกันแล้วนะ เดีย๋วคณุพ่อ 

จะกลับบ้านแล้วนะคะ ดูสิหนูเปื้อนหมดแล้ว อาบน�้าเสร็จค่อยใส่ชุด 

พี่หมีตัวใหม่เนอะ” คุณแม่เอ่ยด้วยน�้าเสียงเอ็นดูระหว่างก้มตัวลงไป 

อุ้มหนูน้อยโสนที่ก�าลังโบกไม้โบกมือให้กับเงาในกระจก 

“บาย บ๊ะบาย จ้าวหญงิ เล่น เล่นกานอกีน้า” เงาสะท้อนในกระจก 

ส่งยิ้มให้กับผู้เป็นเจ้าของ 

ต้นไม้ในสวนเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวสดเป็นสีน�้าตาลใบไม้แห้ง 

ก่อนจะร่วงลงสูพ้ื่นหญ้าหน้าบ้าน ความสงูทีเ่พ่ิมขึน้ทอดเงาให้ความ 

ร่มรื่นสบายตา เด็กหญิงโสนว่ิงเล่นไปรอบบ้าน ก่อนจะว่ิงเข้าไปหา 

คุณแม่ที่ก�าลังท�าอาหารอยู่ในห้องครัว 

“คุณแม่คะ คุณแม่” มือน้อยๆ เอื้อมไปกระตุกชายผ้ากันเปื้อน 

สีขาวของคุณแม่

“ว่ายังไงคะ” คุณแม่ตอบรับก่อนจะพักการท�าอาหารตรงหน้า 

แล้วก้มมองเด็กดื้อ

“วันนีค้ณุแม่ท�าอะไรให้หนูทานคะ” สายตาขีส้งสยัถูกส่งให้ผูเ้ป็น 

แม่ สองเท้าเลก็ๆ พยายามยืดตวัให้สดุเพ่ือมองหาอาหารบนเตาร้อน 

“คณุแม่ท�าโจ๊กหมสูบัของโปรดของหนูไงคะ” มอือบอุน่ท่ีเหีย่วย่น 

ไปตามกาลเวลา ลบูลงทีผ่มนุม่นิม่ของคนตวัเลก็กว่าเบาๆ ด้วยความ 

รักใคร่

“เย่ๆ หนูชอบโจ๊กหมูสับฝีมือคุณแม่ที่สุดในโลกเลยค่า” จอมซน 

ของบ้านกระโดดโลดเต้นด้วยความดใีจท่ีวนัน้ีจะได้ทานอาหารทีช่อบ

“งั้นไปรอคุณแม่ที่โต๊ะอาหารนะคะ” 

“ได้ค่า แต่เดีย๋วหนูขอข้ึนไปหาเจ้าหมอูงครกัษ์บนห้องก่อนน้าค้า”  

เท้ากลมๆ รีบวิ่งออกจากห้องครัวไปยังห้องนอนท่ีอยู ่ชั้นสอง 

ของบ้าน ห้องนอนของเจ้าหญิงโสนเป็นระเบียบเรียบร้อย ผ้าม่าน 

สีขาวปลิวไปตามสายลมของยามเช้า องครักษ์หลายนายและทหาร 

บางส่วนนอนน่ิงอยู่บนเตียงสีชมพูเล็กๆ หมูเน่าเป็นองครักษ์ท่ีอยู่ 

ด้วยกันมาตั้งแต่จ�าความได้ และเป็นตุ ๊กตาตัวแรกท่ีโสนได้รับ 

ในวันเกิด แต่ตอนน้ีหมูเน่าเริ่มไม่น่ารักแล้วเพราะอายุมากขึ้น  

หนูน้อยท�าความเคารพองครกัษ์หมเูน่า ก่อนจะหยิบขึน้มาแล้วส่งย้ิม 

ให้ หมุนตัวไปทั่วห้องอย่างสนุกสนาน ก่อนจะหยุดยืนที่หน้ากระจก 

ประจ�าตัว 

“เจ้าหญิงขา จะได้กินโจ๊กหมูสับด้วย โจ๊ก โจ๊กหมูสับ” มือไม ้

เริ่มวาดไปในอากาศอย่างมีความสุข

“ว้าว ส้วยสวย เจ้าหญิงสวย ชุดสีม่วงสวย ชอบที่สู้ด” เสียงปรบ 

มือดังแปะๆ เพราะชอบใจ

“ผมเจ้าหญิงยาวจัง คุณแม่บอกว่าผมยาวๆ ต้องมัดให้เรียบรอ้ย 

นะ แบบนี้ๆ” ปากเล็กจิ้มล้ิมช่างคุยไม่หยุด พลางจับผมตัวเอง 

ให้ดูเป็นตวัอย่าง โบสขีาวเส้นเลก็ดนู่ารกัเข้ากับชดุนักเรยีนใหม่เอีย่ม 

ผู้แต่ง : ชฎาดวง ทองแก้ว
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“โสนมาทานข้าวได้แล้วลูก เด๋ียวจะสายนะคะ” เสียงคุณแม ่

เตือนมาจากห้องทานอาหาร 

“โสนต้องไปแล้วนะเจ้าหญิง เลิกเรียนจะกลับมาเล่นด้วย”  

เด็กหญิงโสนท�าความเคารพเจ้าหญิงแล้วส่งย้ิมหวานโชว์ฟันหน้าที่ 

หายไป 2 ซี่ แล้วรีบว่ิงลงไปหาคุณแม่ที่ห้องทานอาหารก่อนที่จะ 

โดนดุ เวลาคุณแม่ดุนะ แม้แต่องครักษ์หมูเน่าก็ช่วยอะไรไม่ได้เลย 

กระจกบานใหญ่บานเดิม  มันยังคงตั้งอยู่ที่เดิมแม้วันนี้เจ้าหญิง 

โสนจะเติบโตขึ้นมากแล้ว สีของไม้ท่ีถูกสลักไว้รอบๆ กระจกเริ่ม 

หลุดล่อนไปตามกาลเวลาบ้าง และดูเหมือนว่าเจ้าหญิงจะไม่ค่อย 

ว่างออกมาเล่นกบัเจ้าของห้องเหมอืนอย่างแต่ก่อน ทหารหลายนาย 

ถูกย้ายไปประจ�าการท่ีห้องเก็บของชัน้ล่าง บนเตยีงทีก่ว้างขึน้มเีพียง 

องครักษ์หมูเน่าเท่านั้น

“เด็กหญิงโสน รายงานตัวค่ะ” น�้าเสียงสดใสต้อนรับเปิดเทอม 

ใหม่อีกครั้ง ผมยาวสลวยถูกถักเป็นเปียเพ่ือให้ถูกระเบียบโรงเรียน  

คอซองสีกรมเป็นเครื่องประดับชิ้นเดียวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่บน 

เสื้อนักเรียนสีขาว กระโปรงนักเรียนที่ยาวเลยเข่ามาไม่ก่ีเซนติเมตร 

ดูต่างไปจากกระโปรงเจ้าหญิงที่เคยเห็น 

“ชุดนักเรียน ม.ต้น ก็น่ารักดีเนอะ แต่ว่าถ้าได้ใส่ชุดสวยๆ แบบ 

รุ่นพี่ ม.ปลาย ต้องดีมากแน่ๆ เลย” มือทั้งสองข้างจับกระโปรงขยาย 

ออกราวกับนักเต้นร�าในงานเลี้ยง 

“เสร็จหรือยังลูก คุณพ่อรอแล้วนะ” เพราะใกล้สายเต็มที คุณแม่ 

จึงขึ้นมาตามลูกสาว

“ไปแล้วค่ะแม่” ก่อนไปก็ยังไม่วายหันไปส่งยิ้มให้กระจกอีกครั้ง  

จุ๊บเบาๆ ท่ีแก้มของผู้เป็นแม่ แล้วรีบวิ่งขึ้นรถก่อนท่ีจะถูกบ่นว่า 

ไปเรียนสายอีกตามเคย

ข้าวของเครื่องใช้บางอย่างถูกย้ายออกจากห้องและถูกแทนที ่

ด้วยของใหม่ เตียงกว้างหลังใหญ่ถกูยกมาแทนที่เตียงหลังเดิมที่เล็ก 

เกนิไป ตูใ้นห้องก็เพ่ิมปรมิาณขึน้ตามจ�านวนเสือ้ผ้า แป้งหอมกระปกุ 

เดิมไม่ได้อยู่อย่างเดยีวดายอกีต่อไป เมือ่ได้รูจ้กัทัง้แป้งตลบั บลชัออน  

มาสคาร่า และอื่นๆ และองครักษ์หมูเน่ายังคงเป็นสิ่งเดียวท่ีได้รับ 

อภิสิทธิ์เหนือสิ่งใดๆ ทั้งหมด

“โสนลูก ตื่นได้แล้วนะ วันนี้แม่ไปเดินตลาดเช้ามามีอาหารที่หนู 

ชอบเยอะเลย ลุกไปทานอาหารเช้ากับพ่อกับแม่ก่อนนะ” เสียงปลุก 

ของคุณแม่เป็นเหมือนนาฬิกาปลุกวิเศษ เด็กสาวค่อยๆ เล้ือยออก 

จากผ้าห่มผืนโต อากาศยามเช้าแบบนี้ดูจะยากส�าหรับการตื่นนอน 

“คุณพ่อกับคุณแม่ทานไปก่อนก็ได้นะคะ วันหยุดทั้งทีหนูอยาก 

ตื่นสายๆ” น�้าเสียงงัวเงียกับท่าทางสะลึมสะลือเป็นเครื่องยืนยัน 

ค�าพูดนั้นได้เป็นอย่างดี

“นอนดกึอีกแล้วใช่ไหมเมือ่คืน” บนโต๊ะทีเ่คยเป็นระเบยีบได้กลาย 

สภาพเป็นสนามรบอนัยุ่งเหยิงเพียงชัว่ข้ามคนื กองหนงัสอืเตรยีมสอบ  

ปากกาหลากสี และแบบฝึกหัดมากมายถูกวางท้ิงไว้เป็นซากปรัก 

หักพังอยู่อย่างนั้น เพราะพระราชาได้พ่ายแพ้ให้กับสงคราม

“มนัใกล้จะสอบแล้วนะคะ ถ้าไม่อ่านก็คงไม่ทันเพ่ือนคนอืน่แน่ๆ”  

เพราะแสงแดดทีส่่องเข้ามารบกวน ในทีส่ดุเดก็สาวก็ยอมตดัใจลกุขึน้  

และพับเก็บเตียงนอนแสนหวานเอาไว้

“งัน้ก็ล้างหน้าแปรงฟันเฉยๆ ก็ได้จ้ะ แล้วลงไปทานอาหารเช้าก่อน  

ถ้าจะนอนก็ค่อยกลับมานอนเนอะ” น�้าเสียงใจดีที่ได้ยินเสมอถูกเอ่ย 

ออกมาเพราะเห็นใจลูกสาว 

ร่างสูงที่เกือบเท่าคุณแม่เดินไปหยิบข้าวของต่างๆ ก่อนจะเดิน 

เข้าไปในห้องน�้าอย่างเหนื่อยล้า 

“สวัสดีตอนเช้าโสน ไปอาบน�้าแล้วก็ไปทานข้าวเช้าจะได้กลับ 

มาอ่านหนังสือ” เงาสะท้อนไม่ตอบกลับมา เพียงแค่พยักหน้าเข้าใจ 

เท่านั้น

หลายปีผ่านไปห้องนอนเจ้าหญิงถูกปล่อยว่างเอาไว้เป็นส่วนใหญ่  

องครักษ์หมูเน่าจะได้เจอโสนก็ต่อเมื่อปิดเทอมหรือไม่ก็เสาร์อาทิตย ์

เท่าน้ัน ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยไม่ได้มีเวลาว่างให้เจ้าหญิงได้ออก 

มาเล่นเหมือนเมื่อก่อน กระจกเงาบานใหญ่ในตอนนี้มีผ้าสีขาวคลุม 

เอาไว้ทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเจอฝุ่นมากจนเกินไป 

เสียงท�ากับข้าวในห้องครัวเริ่มตั้งแต่เช้าเพ่ือรอต้อนรับลูกสาว  

พ่อกบัแม่ดใีจท่ีนานๆ จะได้เจอเจ้าหญิงของบ้าน ราวกับนาฬิกาวิเศษ 

ท�างานอีกครั้ง เพราะทันทีที่กับข้าวอย่างสุดท้ายเรียบร้อย เสียงกริ่ง 

ก็ดังขึ้นที่หน้าบ้าน

“สวัสดีค่ะคุณแม่ สวัสดีค่ะคุณพ่อ คิดถึงจังเลย” นักศึกษาปี 3  

ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง วางกระเป๋าเป้ใบย่อมสีโปรดไว้บนโต๊ะ 

รับแขก ก่อนท่ีจะเข้าไปหาอ้อมกอดท่ีแสนอบอุ่น เหมือนท่ีโอลาฟ 

เคยบอกไว้ว่า “ฉันชื่อโอลาฟ ฉันรักอ้อมกอดอบอุ่น”

“แม่ท�าความสะอาดห้องเอาไว้ให้แล้วนะ ขึ้นไปพักผ่อนได้เลย”  

คุณแม่พูดพลางมองใบหน้าของลูกสาวไปด้วย “แล้วตอนเย็น 

อยากทานอะไรเป็นพิเศษไหม แม่จะได้ท�าเอาไว้รอ” เสียงน�้าไหล 

และเสียงจานที่ดังกระทบกันดังสอดแทรกระหว่างบทสนทนาของ 

ทั้งคู่

“ขอบคุณค่ะแม่ ทานอะไรก็ได้ค่ะ หนูไม่มีอะไรท่ีอยากทาน 

เป็นพิเศษ” ถึงจะเหนื่อยล้าจากการเรียนมาทั้งอาทิตย์ อีกทั้งยังต้อง 

ฝ่ารถติดเพ่ือกลับมาบ้าน แต่ก็เป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่า รอยย้ิมท่ี 

พยายามสดใสถูกส่งไปแทนค�าขอบคุณ

ห้องนอนของเจ้าหญิงถูกเปิดออกอกีครัง้ เตยีงนอนทีข่งึตงึมกีลิน่ 

หอมอ่อนๆ ในแบบที่โสนชอบ ชั้นหนังสือ ตู้เส้ือผ้า และโต๊ะท�างาน 

ยังคงอยูท่ีเ่ดมิตัง้แต่วันทีก่ล่าวลาห้องนอนไป เจ้าของห้องเดนิไปวาง 

กระเป๋าและจัดของต่างๆ ให้เข้าที่เพื่อ 2 คืน 3 วันต่อจากนี้ 
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“โสนลูก แม่เอาชุดส�าหรับไปงานเลี้ยงพรุ่งนี้มาให้ลอง” คุณแม ่

เคาะประตูห้องก่อนที่จะเปิดเข้ามาเบาๆ 

“ขอบคุณค่ะแม่” 

“เพ่ือนแม่ท่ีเขามีลูกรุ่นราวคราวเดียวกันกับแม่ ตอนนี้ลูกเขา 

ได้แต่งงานแล้วนะ ลูกสาวแม่ว่ายังไงดี” คุณแม่ล้อลูกสาวท่ียัง 

ไม่เคยพาใครมาเปิดตัวสักที

“แค่เรียนก็เหน่ือยแล้วค่ะแม่” ชีวิตมหาวิทยาลัยส�าหรับคน 

คนหน่ึงไม่ได้ง่าย เพราะต้องตืน่เช้าไปเรยีน ต้องอ่านหนังสอื ต้องสอบ  

ต้องไปเรียนตอนเย็น ต้องกลับห้องมืดค�่า ต้องท�ากิจกรรม 108 อย่าง  

ท�าไมคนคนหนึ่งต้องเหนื่อยขนาดนั้นกันนะ

“จ้า ง้ันเอาชดุไปลองนะ แม่ว่าชดุเจ้าหญิงน่าจะเข้ากับลกูสาวแม่ 

ที่สุดแล้ว”

ชุดเดรสปาดไหล่ยาวกรอมเท้าสีเขียวเข้ม เน้ือผ้าหนาเป็น 

ก�ามะหย่ีดูเรียบร้อยไม่หวือหวาจนเกินไป รับกับทรงผมฟูฟ่องของ 

ลูกสาวท่ีพอเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยก็ออกค้นหาตัวตนไปเร่ือย มีท้ัง 

หัน่สัน้แบบสาวเปรีย้ว ท�าผมสสีายรุง้แบบดาราเกาหล ีหรอืแม้แต่ถัก 

เดรดลอ็กแบบฝรัง่จนบ่นว่านอนไม่ได้อยู่หลายวัน สดุท้ายก็มาลงตวั 

ทีผ่มฟูสนี�า้ตาลแดง หากมองไม่ออกว่าโสนในวนันีเ้ป็นยังไง คณุอาจ 

จะรู ้จักเจ้าหญิงเมอริดาผู ้กล้าหาญ อาวุธคู ่กายคือธนูคันใหญ่  

เธอโด่งดังมาจากนิทานเรื่อง นกัรบสาวหวัใจมหากาฬ (Brave)  

ของ วอลต์ ดิสนีย์  นั่นล่ะ โสนในวัย 21 ปี

กระจกบานเดิมในมุมเดิม โสนในชุดเดรสตัวสวยก�าลังยืนย้ิม 

อยู่ข้างหน้า และมีภาพของแม่ยืนซ้อนอยู่ข้างหลัง แววตาที่สะท้อน 

ออกมาคือความภูมิใจในตัวลูกสาวอย่างไม่ปิดบัง

“ไม่มีเจ้าหญิงสักหน่อยค่ะ มีแค่นักเขียนที่มีความสุขกับงาน 

ทีเ่ธอท�า เธอออกเดนิทางไปรอบโลกเพ่ือหาแรงบนัดาลใจ ตกตะกอน 

ความคิดของตัวเอง และส่งมอบเรื่องราวท่ีพบเจอให้กับใครต่อใคร 

อกีมากมาย เธอมหีนังสอืท่ีคนอ่านหวัเราะและร้องไห้ไปกับตัวอกัษร 

เหล่านั้น หนังสือของเธอจะต้องเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ได้เลย!” 

“แม่จะรอเป็นแฟนคลบัคนแรกของหนังสอืนกัเขียนคนนีเ้ลยจ้ะ”  

เสียงพูดคุยระหว่างนักเขียนและแฟนคลับยังคงต่อเนื่อง เงาสะท้อน 

ที่เห็นดูแน่นขนัดไปด้วยผู้คนที่เดินขวักไขว่ เสียงร้องเชิญชวนให้แวะ 

อ่านหนังสอืตามบทูต่างๆ ดงัข้ึนเป็นระยะ สลบักับเสยีงนกัเขยีนคนเก่ง  

ของแฟนคลับอันดับหนึ่งของเขา

ห้องนอนของโสนวันนี้ดูต่างออกไป ข้าวของมากมายถูกวาง 

เกลือ่นพ้ืนไปหมด บางส่วนยังไม่ได้แกะออกจากกล่อง และบางส่วน 

ถูกเก็บเข้าท่ีท่ีเคยจากมา ตู้หนังสือสีขาวยาวจรดเพดาน ถูกเพ่ิม 

เข้ามาเพราะหนังสือมากมายยังขาดที่อยู่อาศัย ภาพถ่ายวันรับ 

ปริญญาและของขวัญแสดงความยินดีต่างก็ต้องการที่ให้พิงตัวลง 

พักผ่อน กระจกวิเศษดูใหญ่เทอะทะเกินกว่าจะอยู่มุมเดิมอีกต่อไป

“มีอะไรให้แม่ช่วยหรือเปล่า” เสียงนาฬิกาวิเศษดังขึ้นอีกคร้ัง  

เจ้าของห้องที่หัวยุ่งตั้งแต่เช้ายิ้มออกมาในที่สุด

“หนูก�าลังคิดว่าจะย้ายกระจกออกไปข้างนอกนะคะ ข้างในห้อง 

มีของเต็มไปหมดเลย” 

“ดูเหมือนจะมีที่ว่างอยู่นะ ตรงนั้นไงอีกฝั่งของเตียงท่ีวางกล่อง 

สีน�้าตาล แม่ว่าค่อยๆ เก็บ น่าจะเหลือที่ให้กระจกอยู่นะ เดี๋ยวเรา 

ลงไปดูห้องเก็บของด้วยกันก่อน แม่จ�าได้ว่าซื้อชั้นไม้มาใหม่ยังไม่ได้ 

ประกอบ คงพอดีกับที่ตรงนั้นเนอะ” 

ห้องนีไ้ม่มกีระจกใสหรอืหน้าต่าง สิง่เดยีวท่ีมคีอืหลอดไฟดวงหน่ึง 

ท่ีเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ของชาวเมืองที่น่ี ห้องเก็บของไม่ได้รก 

จนเกินจะหาส่ิงของที่ต้องการ ชั้นไม้สีขาววางนิ่งใกล้ๆ กับประตู 

ทางเข้า กลิ่นชื้นๆ ของห้องลอยมาทักทายทันทีที่มีผู้มาเยี่ยมเยือน 

“แม่เจอองครักษ์และเหล่าทหารของเจ้าหญิงโสนน้อยด้วย”  

คนเป็นแม่ย้ิมก่อนจะเปิดกล่องใบใหญ่ออก ฝุ ่นละอองลอยฟุ้ง 

ในอากาศเห็นเป็นกลุ่มของอนุภาคเล็กๆ ท่ีก�าลังหมุนวนในล�าแสง 

ที่มาจากจานบินต่างดาว

“เอาไปซกัดไีหมคะแม่ แล้วเอาไปบรจิาคกัน หนมูเีสือ้ผ้าบางส่วน 

ที่ไม่ได้ใช้ด้วย” ดวงตากลมโตมองไปยังตุ๊กตาเหล่านั้น

“ง้ันแม่จะไปหาในส่วนของพ่อกับแม่ด้วยละกัน ถือว่าท�าบุญ 

วันเกิดของลูกด้วย” ดูเหมือนว่าองครักษ์และเหล่าทหารต้องย้าย 

ไปประจ�าการที่อื่นอีกแล้ว

เพราะได้รบัความช่วยเหลอืจากคณุแม่ ห้องนอนของโสนกลบัมา 

สู่สภาวะปกติอีกครั้ง เสียงถอนหายใจอย่างโล่งอกของกระจกวิเศษ 

ดังขึ้นเบาๆ ที่มุมห้องมุมเดิม

กลางดึกของคืนหนึ่งในฤดูหนาว อากาศเย็นจัดเพราะต้นไม้ท่ี 

เติบโตอยู่นอกบ้านจนต้องกอดตัวเองไว้เพ่ือคลายหนาว โสนลุกขึ้น 

จากเตียงนอนแล้วเดินตรงไปยังกระจกบานใหญ่ นั่งลงเงียบๆ หน้า 

กระจก ภายในห้องไม่มีแสงของดวงจันทร์ส่องมาให้อุ่นใจ ทุกอย่าง 

มืดจนน่ากลัว แผ่นกระดาษมากมายหล่นกระจายเต็มพ้ืนห้อง  

คอมพิวเตอร์ท่ีเปิดค้างท้ิงไว้ปรากฏหน้าเอกสารที่ว่างเปล่า หนังสือ 

ที่เคยเป็นระเบียบบนชั้นสูงวางระเกะระกะปะปนกันไปหมด บนโลก 

ของความเป็นจริง ความฝันอันสวยงามถูกบีบให้เล็กลงจนน่าอึดอัด   

ไม่มีพ้ืนท่ีส�าหรับทุกความฝันหรือเปล่านะ ถ้าวันหน่ึงจะต้องโบก 

มอืลามนัไป ความเจบ็ปวดจากการต้องละท้ิงความฝันค่อยๆ คบืคลาน  

เข้ามาเหมือนเงามืดของคืนที่ไร้จันทร์ 

แสงจนัทร์ไม่มากพอให้มองเหน็เงาสะท้อนในกระจก โสนเอือ้มมอื 

ไปเปิดไฟท่ีอยู่ตดิกับโต๊ะเครือ่งแป้ง เสยีงสะอืน้ไห้ดงัข้ึนอย่างแผ่วเบา  

มันอาจมาจากที่ไหนสักที่ที่ไกลแสนไกล จากคนในกระจกท่ีหายไป 

หรือจากเจ้าของห้องท่ีนั่งกอดเข่าอยู่หน้ากระจก เพราะแม้แต่แสง 

จากหลอดไฟก็ไม่เพียงพอให้มองเห็นเงาสะท้อนในกระจกอีกแล้ว 
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เช้าวันนี้อากาศสดใสข้ึนมากเพราะเมื่อคืนฝนตก กลิ่นดินและ 

หญ้าลอยไปท่ัวบ้านหลังเล็ก ต้นไม้ท่ีเติบโตข้ึนมีเพ่ือนบ้านใหม่เป็น 

แปลงดอกไม้และสวนผักจากฝีมือลูกสาวเจ้าของบ้าน เสียงของ 

ตอนเช้าท�าให้โสนตื่นมาดูสวนของตัวเองตั้งแต่รุ่งสาง เสียงท่ีได้ยิน 

เป็นประจ�ายังดังมาจากห้องครัว คุณแม่ลุกขึ้นมาท�าอาหารแต่เช้า 

และดูเหมือนว่าวันนี้จะมีหม้อพิเศษส�าหรับคุณแม่มือใหม่อีกด้วย

“มีอะไรให้หนูช่วยไหมคะแม่” อ้อมกอดจากทางด้านหลังเรียก 

ให้แม่ครัวหันมาส่งยิ้มหวานให้ลูกสาว

“อาหารเสร็จพอดีเลยจ้ะ เดี๋ยวแม่จะออกไปบ้านเพื่อนสักหน่อย 

ว่าจะไปเย่ียมลกูสาวเขาด้วย เห็นว่าเพ่ิงท้องอ่อนๆ อยากไปกับแม่ไหม”  

อาหารบนเตาถูกละความสนใจไปชั่วขณะเมื่อเริ่มต้นบทสนทนา

“ไม่ดกีว่าค่ะ วันนีแ้ดดดเีหมาะกับการซกัผ้ามากกว่า” ลกูสาวยิม้  

แดดที่ว่าดีแล้วก็คงอบอุ่นไม่เท่าอ้อมกอดของทั้งสองในตอนนี้

“ให้หนูซักผ้าห่มในห้องพ่อกับแม่ด้วยไหมคะ” แม่พยักหน้ารับ 

ก่อนจะหันไปกอดลูกสาวเอาไว้ทั้งตัว

ความอบอุ่นท่ีได้รับค่อยๆ ไหลซึมลงไปสู่หัวใจที่หนาวเหน็บ 

และเจ็บปวด บาดแผลท่ีมองไม่เห็นได้รับการรักษา น�้าตาท่ีไหล 

คล้ายกับก�าลังล้างสิ่งตกค้างที่อยู่ในใจออกมา

“โสนจ๊ะ บางความฝันมันก็ย่ิงใหญ่เกินไปจนบ่าเล็กๆ แบกต่อ 

ไม่ไหว โลกใบนี้ยังมีอะไรมากมายให้เราออกไปเรียนรู้และเก็บเกี่ยว 

มันเพ่ือมาประกอบร่างความฝันของเรา” แม่กระซิบเบาๆ “หัวใจ 

ที่อ่อนแอจะไม่สามารถรักษาหัวใจดวงอื่นให้เข้มแข็งได้หรอกนะจ๊ะ  

ความฝันทุกอย่างต้องลงทนุและแลกด้วยอะไรบางอย่าง ไม่ผดิอะไร 

ถ้าวันหนึง่หนูจะวางความฝันลงก่อนแล้วออกเดนิทางบนเส้นทางใหม่  

เส้นทางที่จะมอบพลังให้เราเอาไปใช้ต่อเติมอีกความฝันให้เป็นจริง” 

ไร้เสียงตอบรับ แต่แรงกระชับกอดจากคนอายุน้อยกว่ากลับ 

แน่นขึ้น

เสียงสะบัดผ้าดังไปทั่วลานหน้าบ้าน ละอองน�้ากระเซ็นไปบน 

อากาศ แดดยามเช้าของเมืองไทยไม่เคยท�าให้โสนผิดหวัง ผ้าห่ม 

ผืนใหญ่ถูกตากอย่างดี รวมถึงผ้าคลุมเตียงด้วย สิ่งไม่มีชีวิตชิ้น 

สดุท้ายทีน่อนแอ้งแม้งอยู่ก้นตะกร้า คอืองครกัษ์หมเูน่าท่ีดจูะสะอาด 

ขึ้นโข หูทั้งสองข้างถูกหนีบไว้กับไม้หนีบตัวใหญ่สีสดใส หยดน�้าไหล 

ลงกระทบพ้ืนด้านล่าง ตุ๊กตาหมูเน่ากล่าวขอบคุณเงียบๆ ท้องฟ้า 

วันนี้สดใส โสนยิ้มกว้างแล้วเดินขึ้นห้องไป

“สวัสดีเจ้าหญิง สบายดีไหม ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ” น�้าเสียง 

สดใสดังไปทั่วห้อง ในมือถือหวีไม้ซี่ใหญ่ท่ีก�าลังต่อสู้กับสงคราม 

เส้นผมอย่างดุเดือด ผมชี้ฟูฟ่องวันนี้ดูแปลกตาไป มันถูกเก็บให้เป็น 

ระเบียบด้วยยางรัดผมสีด�าที่กลืนสนิทไปกับสีผมใหม่ ชุดสูทสีเข้ม 

และรองเท้าท�างานสวมอยู่บนตัวโสนอย่างเคอะเขิน 

“พร้อมหรือยังจ๊ะ แม่ท�าโจ๊กหมูสับไว้รอแล้วนะ วันนี้แถมไข่ลวก 

ให้ด้วย” แม่ชะโงกหน้าเข้ามาดูความเรียบร้อย ในมือมีทัพพีและ 

ซอสปรุงรสติดมาด้วย

“เดี๋ยวหนูลงไปค่ะแม่” โสนหันไปส่งย้ิมให้แม่ ก่อนจะหันกลับ 

ไปที่เงาสะท้อน

แม่ยิม้รบั แต่ก่อนจะเดนิลงไปข้างล่าง มอือกีข้างก็ล้วงเอาตุก๊ตา 

ตัวเล็กออกมาจากกระเป๋าผ้ากันเปื้อน 

“ทหารนายนี้เก่งมากเลยนะ พ่อกับแม่คิดว่าองครักษ์หมูเน่า 

แก่แล้ว ถ้าได้ทหารหนุ่มๆ มาคอยปกป้องเจ้าหญิงด้วย น่าจะ 

ปลอดภัยขึ้นไปอีก” 

“ขอบคุณค่ะแม่” มือทั้งสองประคองทหารใหม่เอาไว้ ตุ๊กตา 

หน้าตาขึงขังท่ีตัดกับชุดหมีสีชมพู ดูแล้วศัตรูต้องพ่ายแพ้ให้กับ 

ความน่ารักแน่ๆ 

“เจ้าหญิง เราต้องไปท�างานแล้วนะ องครักษ์หมูเน่าและทหาร 

ของเราได้โปรดดูแลเราและเจ้าหญิงด้วยนะ” 

เจ้าหญิงท้ัง 3 พระองค์ในกระจกทรงแย้มพระสรวล พลางโบก 

พระหตัถ์ให้ก�าลงัใจ ด้านหลงัเจ้าหญิงดเูหมอืนจะวุ่นวายไปสกัหน่อย 

เพราะเด็กหญิงโสนเอาแต่ว่ิงเล่นไปท่ัว เด็กสาวอีกคนก็เอาแต่อ่าน 

หนังสือ พลางท�าหน้ายุ่ง ส่วนอีกคนที่นั่งเงียบสุด หญิงสาวผมฟูฟ่อง 

สีน�้าตาลแดงในมือมีดินสอกับกระดาษหลายแผ่นท่ีขีดเขียนน่ันน่ี 

ไม่หยุด โสนยิ้มกว้างก่อนจะกระชับสูทให้เข้าที่

“ทุกคนเราไปแล้วนะ ตั้งใจท�าหน้าที่ของตัวเองล่ะ อย่ารบกวน 

เจ้าหญิงรู้ไหม” น�้าเสียงเป็นการเป็นงานถูกส่งให้คนมากมายใน 

กระจก ทุกคนหันมาส่งยิ้มให้โสน 

“นักเขียน” เสียงเรียกดึงความสนใจของคนในกระจกให้เงยหน้า 

ขึ้นมาจากโน้ตบุ๊กก่อนจะเลิกคิ้วถามอย่างสงสัย

“รู้ใช่ไหมว่าเราจะไม่ทิ้งเธอไปไหน เธอจะเป็นนักเขียนที่มีความ 

สุขกับงานที่เธอท�า ออกเดินทางไปรอบโลกเพ่ือหาแรงบันดาลใจ  

ตกตะกอนความคิดของตัวเอง และส่งมอบเรื่องราวที่พบเจอให้กับ 

ใครต่อใครอีกมากมาย เธอจะมีหนังสือที่คนอ่านหัวเราะและร้องไห ้

ไปกับตัวอักษรเหล่านั้น หนังสือของเธอจะเปลี่ยนโลกใบนี้!” นิ้วก้อย 

ข้างขวาของโสนยกขึ้นมาแทนค�าสัญญา นักเขียนย้ิมกว้าง ก่อนจะ 

ยกนิ้วก้อยข้างขวาขึ้นมาตอบรับ 
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ผมลงจากรถก้าวเข้ามาภายในบ้าน กลิ่นกับข้าวหอมฉุยลอย 

เข้ามาแตะจมูก หลินคงก�าลังท�ากับข้าวเพราะเจ้าตัวก�าชับผมตั้งแต ่

ที่โทรมาเมื่อเย็นว่าวันนี้ต้องกลับมากินข้าวที่บ้านด้วยกัน

ผมวางกระเป๋าและพาดเสื้อกาวน์ไว้กับเก้าอี้ เดินเข้าไปในครัว  

เห็นหลินในชุดเดรสสีด�าตัวสวย ใส่ผ้ากันเปื ้อนสีแดงเลือดหมู 

ก�าลังคนแกงอะไรสักอย่างในหม้อ

“กลับมาแล้วครับ” ผมกอดเธอจากด้านหลัง

“อือ” หญิงสาวตอบรับเบาๆ โดยไม่หันกลับมามอง 

ผมผละออกมาจากหลนิเพราะตัง้ใจว่าจะไปจดัโต๊ะ ขวดไวน์แดง 

ถูกหยิบออกมาจากในตู้พร้อมแก้วไวน์สองใบ ท้ังหมดถูกวางลง 

บนโต๊ะ

หลินเดินมาท่ีโต๊ะเช่นกัน ในมือของเธอถือกับข้าวส�าหรับมื้อ 

เย็นนี้ที่เพิ่งท�าเสร็จ แล้วเดินไปหยิบจานเปล่าสองใบ ช้อนส้อมสองคู่  

เมื่อหลินเริ่มตักข้าวใส่จาน ผมก็เริ่มรินไวน์ใส่แก้ว 

เราเพียงต้ังหน้าตั้งตาทานอาหาร ไม่มีบทสนทนาระหว่างน้ัน  

ผมหยบิแก้วไวน์ขึน้มา ดมกลิน่ฉนุของไวน์ก่อนส่งของเหลวสม่ีวงแดง 

ลงคอเพื่อดื่มด�่าไวน์แดงรสนุ่ม ทันใดนั้นหลินก็พูดขึ้นมา

“หลินคิดถึงแม่”

ผมสบตาหลิน แต่หญิงสาวหลุบตาลงต�่า ผมรู้ว่ามันก�าลังจะ 

เริ่มต้น

“ปกติหลินไม่มีใครเลยนะจอม ชีวิตหลินก็มีแต่แม่คนเดียว  

ตอนแม่เสีย หลินเสียใจมาก แต่เพราะช่วงนั้นได้รู้จักจอม ถ้าไม่ม ี

จอม หลินต้องแย่แน่ๆ คงไม่มีที่พึ่งทางใจ ไม่มีใครดูแล ต้องแบกรับ 

ความเศร้าไว้คนเดียว”

“จอมเป็นคนส�าคัญของหลินนะ”

ผมสบตาหลินที่มองมา นัยน์ตาสีน�้าตาลเข้มเต็มไปด้วยอารมณ ์

หลากหลายที่ผมคุ้นชิน หลินลุกขึ้นยืนแล้วเดินมาที่เก้าอี้ของผม 

“ขอบคุณมากนะ ขอบคุณมากจริงๆ”

ผมลุกขึ้นยืนบ้าง เราสวมกอดกัน ปล่อยให้หลินได้อยู่แบบน้ี 

สักพัก ปล่อยให้ผมได้เป็นหลักพักพิงให้กับเธอแบบที่เป็นมาโดย 

ตลอด

“แต่จอมรู้มั้ย การโดนคนส�าคัญโกหกและทรยศหักหลังมันเจ็บ 

มาก… เจ็บเหมือนจะตาย ท�าไมจอมท�ากับหลินแบบน้ี! จอมท�าได ้

ยังไง!”

สิ้นเสียงน้ันหลินผละออกจากอ้อมกอดของผม สีหน้าเย็นชา 

แต่แววตาเดือดพล่านมีน�้าตาเอ่อล้น ในมือเธอถือมีดท�าครัวเล่มเล็ก  

พุ่งเข้าหวังแทงที่กลางอกของผม

คล้ายเดจาวู ผมเบี่ยงหลบของมีคมในมือของหลินได้ทันท่วงที  

ราวกับฝึกรับมือกับเหตุการณ์นี้มาหลายร้อยครั้ง

ครับ หลินพยายามฆ่าผม และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุกวัน

ราวกับกาลเวลาที่หมุนวนอยู่กับที่

ชีวิตของผมไม่มีอะไรน่าจดจ�าเป็นพิเศษ

ผมเป็นศัลยแพทย์ทั่วไป ท�างานภายใต้ความกดดันและแข่งขัน 

กับเวลา กิจวัตรประจ�าวันวนเวียนอยู่กับการขึ้นวอร์ด ตรวจคนไข้  

ประชุมเคส และเข้าเวร กลับบ้านนอนพัก อ่านหนังสือหาความรู ้

เพิ่มเติม ผมมีเพื่อนไม่กี่คน มีไปสังสรรค์บ้างบางครั้ง แต่ผมชอบดื่ม 

เงียบๆ คนเดียวมากกว่า

หลินก็ไม่มีอะไรให้จดจ�าเป็นพิเศษ

หลนิเป็นมนุษย์ค่าเฉลีย่ทีผ่มคงไม่ใส่ใจถ้าเดนิสวนกันทีท่างเดนิ 

ก่อนถึงห้องตรวจ เธอหน้าตาธรรมดา ไม่สวย ไม่ขี้เหร่ ผมประบ่า 

ยาวสลวยรับกับรูปหน้าไข่ ผิวขาวแบบคนเชื้อสายจีน รูปร่างผอม 

ตามสมัยนิยม จะมีก็เพียงแววตาเป็นประกายที่โดดเด่นออกมา 

จากใบหน้าเรียบเฉย แต่น้อยคนนักที่จะสังเกตเห็น คุณแม่ของหลิน 

เป็นคนไข้ในความดูแลของผม นั่นจึงท�าให้ผมได้รู้จักกับเธอ

แต่ผมไม่สามารถลืมหลินได้

ฝ่ามือเย็นชื้นของหลินประสานมือกันแน่นด้วยความกังวล  

แม้ร่างกายจะอยู่หน้าประตูห้องผ่าตัดแต่จิตใจของเธอลอยไปหา 

ผูท่ี้เป็นดวงใจของเธอในห้องผ่าตดัเสยีแล้ว ทันทท่ีีประตถูกูเปิดออก  

หลินก็ทรุดตัวลงกับพ้ืนหน้าห้องผ่าตัดทันทีที่ทราบข่าวร้ายจากผม  

คุณแม่ของเธอได้จากไปแล้ว… หลินไม่ได้ร้องไห้เสียงดังเหมือน 

เด็กๆ ท่ีอาละวาดเวลามีอะไรไม่ได้ดั่งใจ เธอเพียงแค่ก้มหน้า  

ปล่อยให้น�้าตาแห่งความสูญเสียไหลออกมาจากดวงตาบวมช�้า  

เสยีงสะอืน้แต่ละครัง้เจอืความเศร้าจนแทบขาดใจ ผมจ�าภาพนัน้ได้ 

ไม่ลืมเลือน เพราะผมเป็นแพทย์ที่รับผิดชอบในการผ่าตัดครั้งนั้น

 

ผมเริ่มเข้าไปท�าความรู้จักกับหลินมากขึ้นด้วยการถามไถ่ถึง 

สภาพจิตใจหลังจากที่ผ่านการสูญเสียคนส�าคัญ ผมบอกหลินว่า 

หากมสีิง่ใดทีผ่มจะสามารถช่วยเหลอืหรอืเป็นธุระให้เธอได้ ผมก็ยินด ี

ช่วยเสมอ ผมอาสาขอเป็นเจ้าภาพงานศพและไปร่วมงานศพคณุแม่ 

ของหลินทุกวัน ซึ่งเธอก็ซาบซึ้งในความมีน�้าใจนั้น หลังจากงานศพ 

ผมยังคงพัฒนาความสัมพันธ์กับหลินอย่างค่อยเป็นค่อยไป  

จากหมอและญาติคนไข้ที่มีบทสนทนากันตามหน้าท่ี กลายเป็น 

เพ่ือนคนสนิทท่ีเธอเริ่มไว้ใจ เปิดประตูต้อนรับผมเข้าสู่พ้ืนที่ส่วนตัว  

หลินพาผมเข้าสู่ตัวบ้าน อนุญาตให้เดินส�ารวจสวนดอกไม้ เราใช ้

เวลาในห้องน่ังเล่นด้วยกัน เปิดแอร์พร้อมเสิร์ฟน�้าเย็นๆ ในวันท่ี 

อากาศร้อน เป็นพ้ืนที่พักพิงยามไม่มีใคร ต่อมาหลินยอมพาผม 

ขึ้นบันไดไปส�ารวจชั้นสองของบ้าน และสุดท้ายผมก็ได้รับอนุญาต 

ให้เข้าไปนอนเล่นในห้องนอนของหลินได้

ตลอดเวลาท่ีผมเอาตัวเองไปเก่ียวข้องกับชีวิตของหลิน ผมพบ 
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ว่าเธอเป็นผู้หญิงท่ีเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมากทีเดียว เธออาศัยอยู่กับแม ่

เพียงสองคนมาตัง้แต่เดก็ แม่จงึเป็นคนทีห่ลนิรกัและให้ความส�าคญั 

มากท่ีสุด อะไรท่ีหลินจะสามารถแบ่งเบาภาระแม่ได้ เธอก็จะท�า  

ทั้งช่วยงานบ้าน ท�างานพิเศษ เรียนให้เก่ง หางานดีๆ ท�า เพื่อให้แม่ 

สบาย ท�างานอย่างหนักเพ่ือหาเงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาลแม่  

หลินเป็นคนพูดน้อยแต่ต่อยหนัก คิดไม่เยอะเพราะถนัดลงมือท�า 

มากกว่า หลินไม่ท�าร้ายใครถ้าไม่มีใครท�าร้ายเธอก่อน และแววตา 

ที่สื่ออารมณ์ต่างๆ ได้ดีกว่ารอยย้ิม ทุกสิ่งล้วนเป็นองค์ประกอบ 

ในการสร้างผู้หญิงท่ีชื่อว่า หลิน ผู้หญิงที่ผมต้ังใจว่าจะดูแลและ 

ประคับประคองให้เดินไปด้วยกันในช่วงชีวิตต่อจากนี้

เย็นวันหนึ่งที่ผมรีบกลับบ้าน เพราะหลินบอกว่าจะโชว์ฝีมือ

มื้อค�่าฝีมือหลินอร่อยเสมอ เรามีความสุขด้วยกัน สวมกอดกัน 

แต่ผมไม่รู้ว่าเธอมีเซอร์ไพรส์ให้ผม

มีดเงินเย็นเฉียบที่ปักอยู่ท่ีอกของผมไม่ใช่ค�าตอบที่บอกว่าหลิน 

พยายามจะฆ่าผมท�าไม หากแต่เป็นดวงตา

ผมประสานสายตากับดวงตาที่มีน�้าตาเอ่อล้นเบ้า แววตาแสน 

ปวดร้าวคู่นั้นสั่นระริกยามที่หลินปักอาวุธสังหารทะลุเข้ามาในอก

วินาทีท่ีน�า้ตาใสไหลรนิออกมาจากดวงตาแดงก�า่ เป็นวินาทเีดยีว 

กับที่เลือดสีแดงสดก�าลังซึมเป็นวงกว้างผ่านเสื้อเชิ้ตสีขาว 

และนั่นเป็นวินาทีที่ผมเข้าใจทุกสิ่ง

หลินรู้ความจริงแล้ว 

เธอก�าลังต้องการให้ผมชดใช้

ผิดหวัง 

เจ็บปวด

โกรธแค้น 

เสียใจ

สับสน 

ผมไม่เคยคิดว่าสายตาคนเราจะสามารถสะท้อนอารมณ์ของ 

คนคนหนึ่งได้มากขนาดนี้

ผมผิดทุกอย่าง และตอนนี้มันก็พังทุกสิ่ง

เปลือกตาหนักอึ้งค่อยๆ เปิดรับแสงสว่างจากหลอดไฟนีออน  

ผมกะพริบตาถี่ๆ เพื่อปรับสมดุลแสง กลิ่นสะอาดๆ ของโรงพยาบาล 

ลอยล่องอยู่ในอากาศ ผมพยายามที่จะขยับแขนลุกขึ้นนั่ง ท�าให้รู้ว่า 

มีเข็มเจาะสายน�้าเกลือไว้ที่มือข้างขวา ความเจ็บแล่นแปลบเข้ามา 

บริเวณแผลท่ีอกเหมือนจะทวงความทรงจ�าในคืนนั้นให้กลับมา  

มือ้ค�า่อนัหวานชืน่กับความลบัด�ามดืทีถู่กเปิดโปง น�ามาสูจ่ดุแตกหัก 

ท�าลายความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ 

“ฟ้ืนแล้วเหรอ รูส้กึเป็นไงบ้าง? ดีนะทีม่คีนโทรเรยีกรถโรงพยาบาล  

ไม่งั้นมึงคงตายอยู่ในบ้านตัวเองแบบไม่มีใครรู้” คนท่ีเปิดประตู 

เข้ามาคือหมอจิณณ์ เพื่อนหมอคนสนิทของผมเอง

“หลินอยู่ไหน”

“กูถามว่ามึงเป็นยังไง ไม่ใช่ให้มึงมาถามกูกลับ”

ผมเงียบ ในขณะที่จิณณ์ถอนหายใจ

“หลินรถคว�่า คืนเดียวกับคืนที่มึงโดนแทงนั่นแหละ ขอดู CCTV  

แล้ว เลยรู้ว่าหลินขับรถออกมาจากบ้านในคืนนั้น น่ีมันเกิดอะไรข้ึน 

กันแน่วะ”

“อะไรนะ!?” ผมเผลออุทานด้วยความตกใจ

“เออ รถคว�่า โชคดีบาดแผลทางร่างกายไม่เป็นอะไรมาก แต่ม ี

ปัญหาอยู่อย่างคือหลังจากที่หลินฟื้นขึ้นมา เราพบอาการของโรค  

Anterograde Amnesia และความทรงจ�าล่าสุดของหลินคือตอน 

รอมึงกลับบ้านมาทานข้าวด้วย”

Anterograde Amnesia หรือ ภาวะเสียความจ�าไปข้างหลัง  

เป็นการขาดความจ�าที่เกิดจากความเสียหายต่อสมอง ภาวะเสีย 

ความจ�าชนิดนี้ท�าให้คนท่ีเป็นไม่สามารถจ�าอะไรได้นาน ท�าให้หลิน 

มคีวามทรงจ�าวันต่อวัน เธอยังจ�าเรือ่งราวในอดตีก่อนเกิดอบุตัเิหตไุด้  

แต่ไม่สามารถจดจ�าเรือ่งราวทีเ่คยได้รบัรูม้าหลงัเหตกุารณ์รถคว�า่ได้  

เหมอืนสมองของเธอสญูเสยีการบนัทึกความทรงจ�า การเสยีความจ�า 

สามารถขยายไปได้หลายทศวรรษ แต่ความทรงจ�าของหลนิกลบัหยุด 

อยู่แค่วันที่เรามีกัน วันที่เธอรู ้ความจริงเก่ียวกับการตายของแม่   

และพยายามจะฆ่าผม วนเวียนไปแบบน้ันทุกเช้าท่ีตื่นนอน ถ้าเป็น 

ไปตามทีจ่ณิณ์บอก ตอนน้ีหลนิคงก�าลงัรบัมอืกับความจรงิใหม่ท่ีเธอ 

ได้รับรู้ และเริ่มมีความคิดที่จะฆ่าผมอีกครั้ง แม้ว่าในความเป็นจริง 

เธอจะท�ามันไปแล้วก็ตาม 

ใช่ครับ เธอต้องพยายามฆ่าผมอีกรอบแน่

ผมรู้จักเธอดี

“จะเล่าให้ฟังได้ยังว่าคืนน้ันเกิดอะไรขึ้น” จิณณ์ถามย�้าอีกครั้ง 

หลังจากเห็นผมเงียบไปนาน

“หลินแทงกู เขารู้แล้วว่ากูเป็นต้นเหตุที่ท�าให้แม่เขาตาย” 

จิณณ์อึ้งไป เดิมทีจิณณ์เป็นคุณหมอเจ้าของเคสที่รักษาคุณแม ่

ของหลนิ แต่เมือ่ตรวจพบโรคแทรกซ้อน คนไข้จงึต้องเข้ารบัการผ่าตดั 

ด่วน เคสจึงถูกโอนมาที่ผม

คืนวันผ่าตัด ผมก�าลังผ่อนคลายอยู่ในบาร์ร้านประจ�า เพลงแจ๊ซ 

บรรเลงขบักล่อมไล่ความเหน่ือยล้าและความเครยีดจากงานให้หมด 

ไป ผมปรนเปรอตัวเองด้วยค็อกเทลสีสวยและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

แก้วแล้วแก้วเล่า ก่อนท่ีผมจะได้รับสายจากโรงพยาบาลเพราะมี 

เคสด่วน ผมรีบไปท่ีโรงพยาบาลทันที ผมไม่ได้เมา แต่เพราะ 

แอลกอฮอล์ที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกาย ท�าให้ผมไม่ได้ตระหนักถึง 

ความเส่ียงที่คนไข้จะได้รับ ถ้าต้องเข้ารับการรักษาจากหมอท่ีม ี
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สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วน และตั้งอยู่บนความประมาทเช่นนี้

เสียงแผดเผาของเครื่องวัดชีพจรกับกราฟชีพจรท่ีเป็นเส้นตรง 

ฉายอยูบ่นเครือ่งมอืของโรงพยาบาลทันททีีผ่มท�าการรกัษาผดิพลาด 

ไป ทุกคนในห้องผ่าตัดพยายามปั๊มหัวใจให้คนไข้กลับมามีชีพจร 

อีกครั้ง ใจผมเต้นระรัวตามจังหวะการยื้อชีวิต แต่กระแสไฟฟ้ากี่ครั้ง 

ต่อก่ีครั้งที่ไหลผ่านอกของคนไข้ ไม่อาจท�าให้ชีพจรกลับมามีชีวิต 

ได้เลย

ทุกคนถอดใจ ส่วนผมมีแผลใหญ่ในใจ คนไข้ตายเพราะความ 

ประมาทของผม ผมได้แค่โทษตัวเองซ�้าไปซ�้ามาในความไร้ความ 

รบัผดิชอบต่อวิชาชพีของตวัเอง ภายในหัวของผมขาวโพลน พยายาม 

ตั้งสติแต่ยังท�าไม่ได้ ผมเคยท�าพลาดแต่ไม่ใช่ความผิดพลาดที่ใหญ ่

ขนาดพรากชีวิตของใคร ผมไม่รู้ว่าต้องท�าอย่างไร แต่รู้เพียงว่าควร 

ออกไปแจ้งข่าวร้ายกับญาติคนไข้ ผมไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้าง  

บางทีอาจจะเป็นค�าพูดแสดงความเสียใจพื้นฐานแบบที่เคยได้ยิน 

จากในละครสักเรื่อง ทันใดน้ันเสียงสะอื้นปลุกให้ผมต่ืนจากภวังค์  

ภาพที่เห็นคือหญิงสาวร่างเล็กคุกเข่าลงกับพ้ืนและร้องไห้ แววตา 

ปวดร้าวเสียใจดึงดูดให้ผมจ้องมอง เธอร้องไห้เพราะผมใช่ไหม  

ผมขอโทษนะ ผมจะยอมรับผิดทุกอย่าง…

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเรียกผมเข้าไปคุยส่วนตัว เขาว่าผมจะ 

โดนตั้งคณะกรรมการสอบสวนและคุมความประพฤติ แต่ว่าความ 

ผิดพลาดของผมจะถูกปกปิดไว้ใต้พรม ไม่ให้คนภายนอกรับรู้ได ้ 

ผมรู้ว่ามันไม่ได้เป็นเพราะความเห็นใจ แต่เป็นเพราะถ้าเรื่องแดง 

ออกไป ไม่ได้มีแค่ผมที่จะโดนฟ้อง แต่โรงพยาบาลจะเสียชื่อเสียง 

เพราะมีคดีความ และทีมแพทย์ทั้งหมดจะต้องโดนสังคมลงโทษ  

แน่นอนว่าผมท�าให้ทุกคนเดือดร้อนแบบนั้นไม่ได้ ผู ้อ�านวยการ 

คุยกับผมด้วยน�้าเสียงราบเรียบ ท่าทีสบายๆ เหมือนคุยเรื่องลมฟ้า 

อากาศ แต่ผมรู้ดีว่ามันเป็นค�าสั่ง ค�าสั่งที่บีบให้ผมต้องท�าตาม

ความผิดท่ีไม่ได้รับการแก้ไขท้ังยังถูกบังคับให้เก็บไว้ในใจท�าให้ 

ผมสติแตกและทรมาน ความรู้สึกผิดอัดแน่นจนแทบระเบิด แต่แล้ว 

ผมก็นึกถึงหญิงสาวคนนั้น คนที่ร้องไห้อยู่หน้าห้องผ่าตัด ผมหาทาง 

ติดต่อหลินทันที เพราะเธอเป็นคนเดียวที่จะท�าให้ความรู้สึกผิดท่ี 

เกาะกินจิตวิญญาณของผมเบาบางลงไป มันเป็นทางเดียวท่ีผมจะ 

สามารถชดเชยความผิดนี้กับเธอได้

“แล้วมึงจะเอายังไง” จิณณ์ถาม

“มึงก็รู้โรคนี้มันมีโอกาสหาย”

“แต่มึงจะยอมเสี่ยงโดนฆ่าทุกวันเนี่ยนะ”

“จิณณ์ แม่เขาตายเพราะกู พอเขาป่วย มึงจะให้กูท้ิงเขาอีกรึไง  

กูต้องดูแลหลิน เขาต้องหายเป็นปกติ”

ผมพูดด้วยสีหน้าจริงจัง เพ่ือนรักของผมท�าหน้าครุ ่นคิด  

ถอนหายใจ ก่อนจะให้ข้อมูลบางอย่าง 

“ในเมื่อมึงเลือกทางนี้ กูจะบอกอะไรให้มึงรู้ไว้ละกัน”

ผมเลิกคิ้วขึ้น ตั้งใจฟังสิ่งที่จิณณ์จะพูด

“กูบอกมึงใช่มั้ยว่ามีคนโทรเรียกรถโรงพยาบาล มึงถึงรอด  

ทีนี้กูไปเช็กเบอร์มาละ คนที่โทรเข้ามาคือหลินว่ะ”

เหมือนแสงแห่งความหวังสว่างวาบขึ้นมาในใจผม

ผมไม่รูว่้าเธอคดิอะไรอยู่ตอนรบีขบัรถออกไป ความคดิของหลนิ 

คงจะตีกันมากมาย สับสนปนเป

แต่สุดท้ายเธอก็โทรเรียกรถพยาบาลให้ผม ต่อลมหายใจให้

แม้ในยามท่ีต้องการฆ่าผม เธอก็ยังคงมีเป็นห่วงแฝงอยู่ใน 

การกระท�า

ผมยังไม่ได้เสียหลินไปอย่างสมบูรณ์

 ผมเตรียมค�าอธิบายเผื่อว่าสักวันหลินจะรู้ความจริงไว้มากมาย  

ไม่คิดว่าสุดท้ายจะไม่ได้ใช้เลยสักประโยค

ถึงอธิบายไป หลินก็จะลืมในวันรุ่งขึ้นอยู่ดี

ถึงอธิบายไป หลินก็จะกลับมาฆ่าผมวันรุ่งขึ้นอยู่ดี

เพราะกาลเวลาของเธอหมุนวนอยู่กับที่ 

แต่ความผิดพลาดนั้นผมจะแก้ไขมันด้วยตัวผมเอง

ผมจะรักษาหลินเอง

เดิมพันครั้งน้ีให้มันรู ้กันไปว่าผมจะรักษาเธอให้หายได้ก่อน  

หรือเธอจะฆ่าผมได้ส�าเร็จก่อนกัน
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ถ้าย้อนเวลาไปได้

อยากท�าให้เรื่องของเราดีขึ้นไหม
ผู้แต่ง :  ธัญวีร์ เพ็งรัตน์ 
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Voice recording : แฟนเก่าคนที่ 1

ผู้สัมภาษณ์ (ผู้หญิง) : (เสียงกระดาษเสียดสี) ก็ไม่ต้องแนะน�าตัวอะไรเนอะเพราะรู้จักกันอยู่แล้ว

ผู้ให้สัมภาษณ์ (ผู้ชาย) : (เสียงจิบน�้า) โอเค สวยขึ้นนะเรา

ผู้หญิง : อะ แน่นอน (หัวเราะ) ก็… อย่างที่บอกไปเลย วันนี้เค้าจะมาสัมภาษณ์พี่เรื่อง…

ผู้ชาย : เรื่องของเรา โอเค 

ผู้หญิง : ค�าถามแรกเลยเนอะ ค�าถามส�าคัญเลย เป็นธีมของเรื่อง (เน้นเสียง)

ผู้ชาย : โอเค (เสียงจิบน�้า)

ผู้หญิง : เรื่องของเรา… ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ พี่อยากจะแก้ไขตรงไหนมั้ย

ผู้ชาย : (เงียบ) โห ค�าถามยากอะ

ผู้หญิง : (หัวเราะ) ก็ผ่านมาหลายปีแล้วอะเนอะ เอาเท่าที่พี่จ�าได้แล้วกัน

ผู้ชาย : อยากจะแก้ไขตรงไหนเหรอ อืม (ลากเสียง) คงจะสนใจเราเยอะขึ้นมั้ง (เงียบ) เฮ้ย คิดไม่ออกจริงๆ นะเนี่ย (หัวเราะ)

ผู้หญิง : (หัวเราะ) เออ ก็เข้าใจแหละ ก็นานมาแล้ว

ผู้ชาย : แต่ตอนเราบอกเลิก พี่ยังงงอยู่เลย งงจนถึงตอนนี้ (หัวเราะ)

ผู้หญิง : งงอะไรอะ

ผู้ชาย : ก็เราเล่นโทรมาบอกว่า เลิกกันนะ แม่ส่งให้มาเรียน คือพี่ก็แบบ งง เอ้า อะไรวะ เราเรียน พี่ก็เรียน (หัวเราะ) 

ผู้หญิง : ก็ตอนนั้นมันน้อยใจไง พี่ไม่สนใจเรา พี่เอาแต่เล่นเกมอยู่นั่น กลัวแม่รู้ว่ามีแฟนก็กลัว แฟนก็ไม่สนใจ เอาแต่เล่นเกม ตอนโทร 

ไปบอกเลิกยังเล่นเกมอยู่เลย

ผู้ชาย : ตอนวางสายก็ยังเล่นต่อนะ (กลั้วหัวเราะ)

ผู้หญิง : เนี่ย เห็นปะ คนเราอะ

ผู้ชาย : เด็กเนอะ เราสองคน

ผู้หญิง : อือ จริง เสียใจปะ ตอนนั้น

ผู้ชาย : เสียใจดิ เลิกกะแฟนเลยนะเว้ย มันรู้สึก… สูญเสียแบบ…

ผู้หญิง : ของหาย 

ผู้ชาย : เออๆ ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นสิ่งของนะ แต่รู้สึกเหมือนเสียอะไรไป เหมือนของหาย แบบนี้ 

ผู้หญิง : ไม่ได้ว่าอะไรหรอก ก็รู้สึกเหมือนกัน ตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่นะ เป็นบิ๊กดีล แต่…ไม่รู้ว่ะ พอผ่านไป มันดูเป็นเรื่องจุ๋มจิ๋ม 

ไปหมด ก็ ม.ต้น อะเนอะ

ผู้ชาย : ช่าย

ผู้หญิง : แล้วตอนนี้ท�าไร ส่องๆ เฟซฯ มา จะไปเรียนต่ออ่อ

ผู้ชาย : ช่าย ประมาณนั้น แล้วเราท�าไร 

ผู้หญิง : ก็งานประจ�าน่ะ เรื่อยๆ เขียนบ้าง วาดบ้าง แล้วแต่อารมณ์

ผู้ชาย : ได้เขียนแล้ว ดีใจด้วยนะ

ผู้หญิง : ขอบคุณค่ะ ใจดีตลอดเลยคนนี้อะ แล้วสรุป ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ก็จะสนใจเราให้มากขึ้น แค่นี้เหรอ

ผู้ชาย : อืม ตอนนั้นก็คงท�าได้ดีแค่นั้นแหละ

จบ

Voice recording : แฟนเก่าคนที่ 2

ผู้สัมภาษณ์ (ผู้หญิง) : พี่อยู่ได้ถึงกี่โมง

ผู้ให้สัมภาษณ์ (ผู้ชาย) : ตอนนี้กี่โมงแล้วคะ (เสียงทิ้งตัวนั่งเก้าอี้)

ผู้หญิง : (เสียงกดเปิดหน้าจอโทรศัพท์) บ่ายสองครึ่งละ
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ผู้ชาย : หนังรอบสี่โมงตรง หนูว่าทันมั้ย

ผู้หญิง : ทันแหละ ถมถืด พี่นัดใครไว้ แฟนเหรอ

ผู้ชาย : ใช่แล้ววว (ลากเสียง)

ผู้หญิง : กี่ปีแล้วคนนี้

ผู้ชาย : ห้าแล้ว

ผู้หญิง : โห ดีจัง แต่งเลยปะ

ผู้ชาย : น่าจะ เดี๋ยวพี่ชายจะส่งบัตรเชิญให้นะคะ

ผู้หญิง : แหมมม (ลากเสียง) ได้เลยค่ะ งั้นเข้าค�าถามเลยละกัน จะได้ไม่เสียเวลา

ผู้ชาย : อะ มา พร้อม! (เสียงสดใส)

ผู้หญิง : (หัวเราะ) ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ พี่อยากจะแก้ไขเรื่องของเราตรงไหนไหม

ผู้ชาย : เรื่องของเราเหรอ โห...เยอะแยะเลย

ผู้หญิง : ท�ากันไว้เยอะอยู่ (หัวเราะ)

ผู้ชาย : แต่ถ้าพูดโดยรวม พี่คงจะ…เป็นผู้เป็นคนมากขึ้นมั้ง

ผู้หญิง : (เงียบ) คือแบบไหน เป็นผู้เป็นคน

ผู้ชาย : ก็คงจะเป็นคนดีกว่านี้ ซื่อสัตย์มากกว่านี้ ตั้งใจรักหนูมากกว่านี้

ผู้หญิง : ตั้งใจรักหนูมากกว่านี้ด้วย

ผู้ชาย : อื้ม แต่ดีใจนะที่ได้มาคุยกันแบบนี้ ตอนแรกคิดว่าจะหายกันไปเลย เกลียดกันไปเลย

ผู้หญิง : ก็เกลียดแหละ แต่โตแล้ว (หัวเราะ) เรื่องนอกใจก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะให้อภัยกันง่ายๆ แหละมั้ง

(เงียบ)

ผู้ชาย : ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ พี่ก็คงจะไม่ท�าแบบนั้น 

ผู้หญิง : อืม ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ หนูก็คงจะไม่เลือกพี่เหมือนกัน

จบ

Voice recording : แฟนเก่าคนที่ 3

ผู้สัมภาษณ์ (ผู้หญิง) : ค�าถามว่า ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ นิ่งจะแก้ไขเรื่องของเราตรงไหนไหม

ผู้ให้สัมภาษณ์ (ผู้ชาย) : แก้ไขแบบไหนอะ

ผู้หญิง : แบบ… แก้ไขไง (หัวเราะ) ไปท�าอันนี้ ไม่ท�าอันนี้ เปลี่ยนอันนั้น

ผู้ชาย : เพื่อ

ผู้หญิง : เอ้า นิ่งไม่อยากแก้อะไรเลยอ่อ

ผู้ชาย : เพื่ออะไรอะ เพื่อให้มันดีขึ้น เพื่อให้เราไม่เลิกกัน หรือเพื่ออะไรอะ แบบ… ผมตอบไม่ถูก

ผู้หญิง : ไม่มีตรงไหนที่เสียใจบ้างเลยเหรอ

ผู้ชาย : กับเธอเหรอ

ผู้หญิง : อื้อ ไม่มีเลยเหรอ

ผู้ชาย : คงเสียใจที่เข้ามาในชีวิตเธอตั้งแต่แรกมั้ง

ผู้หญิง : โห ไหงเศร้างั้นล่ะ

ผู้ชาย : ตอนเราเลิกกัน ผมโกรธมากเลย

ผู้หญิง : โกรธเราเหรอ

ผู้ชาย : (เสียงวางช้อนส้อม) โกรธตัวเองที่ท�าให้เธอร้องไห้ ถ้าเลือกได้คงไม่เข้าไปในชีวิตเธอตั้งแต่แรก

ผู้หญิง : แบบนั้นเลยนะ (หัวเราะ) งั้นเราบอกบ้าง แลกกัน เรารู้สึกโชคดีมากเลยนะที่ได้เป็นแฟนกับนิ่ง

ผู้ชาย : แบบนั้นเลย (เสียงเท้าแขนกับโต๊ะ)
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ผู้หญิง : แบบนั้นเลยดิ มันเหมือนเราเจอเรื่องแย่ๆ แล้วมาเจอเรื่องดีๆ ที่อยากจะรักษาเอาไว้

ผู้ชาย : ผมลอยแล้วเนี่ย

ผู้หญิง : พูดไป แต่เราแทบไม่ค่อยได้ไปเที่ยวด้วยกันเลยเนอะ

ผู้ชาย : นั่นสิ หนังยังไม่เคยดูด้วยกันเลยมั้งเนี่ย

ผู้หญิง : จริงด้วย ตอนนั้นเรามัวแต่เรียน

ผู้ชาย : ก็เธอ ม.6 แล้ว ไม่ให้เรียนแล้วจะเข้ามหา’ลัยได้เหรอ

ผู้หญิง : นั่นแน่ เป็นห่วง ดูออก

ผู้ชาย : ก็รู้อยู่

ผู้หญิง : นิ่งว่า ถ้าเราไม่เข้ามหา’ลัย เราจะยังคบกันอยู่ปะ

ผู้ชาย : ก็คงคบแหละ ผมก็ไม่ได้อยากจะเลิกเท่าไหร่หรอก

ผู้หญิง : หรือว่าเราจะย้อนเวลากลับไปไม่เข้ามหา’ลัยดี จะได้ไม่ต้องอยู่ไกลกัน ไม่ต้องเลิกกัน

ผู้ชาย : ตลก

ผู้หญิง : (หัวเราะ) สรุปก็คือ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ก็จะไม่แก้ไขอะไรแล้วใช่มั้ย

ผู้ชาย : อืมมม (ลากเสียง) แก้ดีกว่า

ผู้หญิง : แก้เป็นอะไร

ผู้ชาย : อยากจะไปดูหนังกับเธอสักครั้ง

ผู้หญิง : (หัวเราะ) ไม่ต้องย้อนเวลาก็ได้มั้ง เรื่องนี้

จบ

Voice recording : แฟนเก่าคนสุดท้าย

ผู้สัมภาษณ์ (ผู้หญิง) : โอเคจริงๆ ใช่ปะ ถ้าเราจะสัมภาษณ์เรื่องนี้

ผู้ให้สัมภาษณ์ (ผู้ชาย) : โอเคดิ สองสามปีละ เธอแหละ โอเคเปล่า

ผู้หญิง : โอเค (ลากเสียง) ท�าไมจะไม่อะ ชิลล์ๆ

ผู้ชาย : อะ เก่งจ้าเก่ง (เสียงดูดน�้าชาเขียว) ถามว่า

ผู้หญิง : ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ เธอจะแก้ไขเรื่องของเราตรงไหนไหม

ผู้ชาย : (เงียบ) อันนี้คือ… ตั้งใจถาม

ผู้หญิง : เป็นหัวข้อเลย

ผู้ชาย : เวรละ ตอบไงดี (เสียงเกาหัว) ตอบว่าไม่รู้ได้ปะ

ผู้หญิง : ก็ไม่รู้ตลอดแหละเธอน่ะ (เงียบ) มันเป็นเพราะว่ามี หรือเพราะไม่มี ถึงไม่รู้

ผู้ชาย : เพราะมีมั้ง คงเพราะมีแหละ

ผู้หญิง : แล้วเธอคิดว่ามันคือความเสียใจ หรือมันคือตะกอนตกค้างอะไรหรือเปล่า

ผู้ชาย : อันนี้เหมือนถูกนัดมาเคลียร์เลยอะ (หัวเราะ)

ผู้หญิง : เอ้ย ไม่ได้ตั้งใจแบบนั้น

ผู้ชาย : รู้อยู่น่า (เสียงดูดน�้าชาเขียว) คงจะผสมกันมั้ง ทั้งเสียใจ ทั้งตะกอน

ผู้หญิง : แล้วตรงนั้นมีอะไรที่เธออยากจะแก้ไหม

ผู้ชาย : อืม (ลากเสียง) จะไม่ท�าให้เธอร้องไห้มั้ง

ผู้หญิง : รู้ด้วยว่าเราร้อง

ผู้ชาย : รู้ดิ ใครมันจะบ้าไม่รู้วะ แฟนตัวเองทั้งคน 

ผู้หญิง : แต่เธอก็ดูไม่แยแสนะ แบบตอนนั้นมีเรื่องที่เราไม่รู้เต็มไปหมด ไม่รู้ว่าเราท�าอะไรผิด ไม่รู้ว่าจะท�ายังไงให้เรากลับมาเป็น 

เหมือนเดิม เหมือนใจมันยังไม่ยอมรับเลยว่าสักวันต้องปล่อยมือเธอไปจริงๆ
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ผู้ชาย : (เงียบ) อืม แต่เธอเก่งมากเลยนะตอนนั้น อดทนกับเราขนาดนั้น 

ผู้หญิง : ตอนว่ายวนอยู่ในนั้น เราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราก�าลังจะว่ายไปทางไหน รู้แค่ต้องว่าย รู้แค่เรายังรัก ยังอยากให้เธออยู่ (เงียบ)  

ตอนนั้นเธอเบื่อเหรอ หรือเราได้ท�าอะไรให้ไหม

ผู้ชาย : ไม่รู้ว่ะ มัน… เฉยๆ

ผู้หญิง : เริ่มตั้งแต่ตอนไหน

ผู้ชาย : น่าจะตอนปิดเทอม ที่เราวิดีโอคอลกันจ�าได้ปะ (เงียบ) ที่เราถามเธอว่าเราจะซื้อเพาเวอร์แบงก์ดีมั้ย แล้วเธอก็ดูไม่สนใจ  

ตอนนั้นอะ มันแบบ… เฟลมั้ง พูดไม่ถูก แต่มันเหมือนมีบางอย่างมาบอกว่า เออ มันเริ่มเป็นไปไม่ได้แล้ว

ผู้หญิง : (เงียบ) เราขอโทษ เราแค่… เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเพาเวอร์แบงก์เลย เราอยากช่วยเธอดู แต่เราไม่รู้เลย เราเลยท�าตัวไม่ถูก

ผู้ชาย : แต่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นหรอก มันหลายเรื่อง (เงียบ) แต่ตอนนั้นเธอเหนื่อยมากใช่ไหม เราขอโทษนะ

ผู้หญิง : ชิงขอโทษแบบนี้ก็โกรธไม่ได้แล้วดิ (หัวเราะ)

ผู้ชาย : ก็รู้กันอยู่ (หัวเราะ)

ผู้หญิง : เสียใจปะที่เราเลิกกัน

ผู้ชาย : เสียใจดิ ร้องไห้ด้วยนะเว้ย

ผู้หญิง : เออดีแล้ว เราก็เสียใจเหมือนกัน (หัวเราะ)

(เสียงเรียกไปเอาเครื่องดื่ม) (เสียงเลื่อนเก้าอี้) (เสียงเตะโต๊ะ)

ผู้ชาย : เป็นยังไงก็เป็นอย่างงั้นนะเธอเนี่ย ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย

ผู้หญิง : ค�าด่าหรือค�าชม

ผู้ชาย : ไม่รู้ คิดเองโตแล้ว

ผู้หญิง : อีกแล้ว ค�านี้อีกแล้ว ยังไม่เลิกติดอีกเหรอ

ผู้ชาย : เธอก็กินแต่โกโก้ขมเหมือนกันอะ

ผู้หญิง : จ�าได้ด้วย

ผู้ชาย : ระดับพี่ละน้อง (เงียบ) เอ้ย แต่เธอเหมือนเดิมจริงๆ นะ แบบ…ทุกอย่างเลย

ผู้หญิง : อือ เราเปลี่ยนช้า

ผู้ชาย : ละนี่มีแฟนใหม่ไปยัง

ผู้หญิง : หลอกถาม

ผู้ชาย : ไม่ เนี่ย ถามจริงๆ เลย

ผู้หญิง : ท�าไม ถ้ายังไม่มีจะกลับมาเหรอ

ผู้ชาย : (เงียบ) (เสียงขยับตัวบนเก้าอี้)

ผู้หญิง : ล้อเล่น ยังไม่มี โสดสนิท

ผู้ชาย : ไม่มีหนุ่มมาจีบบ้างเลยไง

ผู้หญิง : มีก็ดีดิ แห้งแล้งจะตายแล้วเนี่ย

ผู้ชาย : เป็นสาวเป็นแส้ พูดจาน่าเกลียด (หัวเราะ) แล้วเธออะ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ จะกลับไปแก้ตอนไหน

ผู้หญิง : ยอกย้อนอะ นี่งานใครนะ

ผู้ชาย : ถามกลับไม่ได้เลยไง

ผู้หญิง : ก็ถามได้ คงอยากจะเกลียดเธอให้ไวกว่านี้มั้ง

ผู้ชาย : รักนานว่างั้น

ผู้หญิง : เออ (กลั้วหัวเราะ) โอ้ย ไอ้บ้า

ผู้ชาย : (หัวเราะ) แต่รักที่เธอให้มา มันดีมากที่สุดแล้วนะ

ผู้หญิง : อือ แต่ก็ทรมานที่สุดเหมือนกัน

ผู้ชาย : ขอโทษ

ผู้หญิง : ไม่เป็นไรหรอก เรื่องมันผ่านไปแล้ว (เสียงเสียดสีถุงพลาสติก) เราท�าทองหยิบมาให้ เป็นของก�านัล ไม่ใช่ดิ เขาเรียกว่าอะไรอะ 
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เป็นของตอบแทนในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ 

ผู้ชาย : เอ้ย จริงๆ ไม่ต้องก็ได้

ผู้หญิง : ไม่ได้ๆๆ เราอยากให้ ฝากให้แฟนเธอด้วย

ผู้ชาย : โอเคครับ ขอบคุณมาก มีอะไรอีกมั้ย

ผู้หญิง : หมายถึงขนมอะนะ

ผู้ชาย : ค�าถามดิ (หัวเราะ)

ผู้หญิง : ไม่มีแล้ว หมดแล้วค่ะ ขอบคุณมาก

ผู้ชาย : เราต่างหากที่ต้องขอบคุณ ขอบคุณมากเลยนะ ส�าหรับทุกอย่างเลย

ผู้หญิง : เราเองก็เหมือนกัน ขอโทษนะ ขอโทษส�าหรับทุกอย่างเลย 

จบ

Video recording : สัมภาษณ์ตัวเอง

ถาม : อยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรกับแฟนคนไหนมากที่สุด

ตอบ : อืม (ท�าท่าคิด) ไม่มีนะ

ถาม : เสียใจกับเหตุการณ์ไหนมากที่สุด

ตอบ : วันสุดท้ายก่อนบอกเลิกแฟนคนล่าสุด

ถาม : ดีใจกับเหตุการณ์ไหนมากที่สุด

ตอบ : ตอนได้ของขวัญวันสอบติดมหา’ลัยจากแฟนเก่าคนที่ 3

ถาม : อยากขอบคุณใครมากที่สุด เพราะอะไร

ตอบ : อยากขอบคุณแฟนคนที่สาม ที่ท�าแต่เรื่องดีๆ ให้

ถาม : อยากขอโทษใครมากที่สุด

ตอบ : แฟนใหม่ของแฟนเก่าคนล่าสุด

ถาม : ท�าไม

ตอบ : ในทองหยิบมียาถ่าย
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รักที่ต่างประเทศ

 ในเช้าวันหน่ึงวันท่ีท้องฟ้าแจ่มใส ขณะที่เด็กชายคนหน่ึงชื่อ  

‘แอลฟ่า’ ซึ่งมีรูปร่างผอม สูง หน้าตาดี ก�าลังรับประทานอาหารอยู่   

ก็มีหญิงสาวมาปรากฏตัว โดยการปรากฏตัวให้เห็นเป็นวิญญาณ 

อยู่ทีข้่างๆ โต๊ะรบัประทานอาหารของเขา โดยหญงิสาวคนนีม้หีน้าตา 

สวย ดวงตากลมโต ผิวขาวซีด เธอมีชื่อว่า ‘อันนา’ เธอได้บอกกับ 

ชายหนุ่มว่า

“ฉันย้อนอดีตมาหาเธอ เธอเชื่อฉันมั้ย”

“ไม่! ผมไม่มทีางเชือ่คณุหรอกว่าอดตีจะสามารถย้อนกลบัมาได้”

“แล้ววันหนึ่งเธอจะรู้ว่าอดีตเป็นสิ่งที่สามารถย้อนกลับได้”

แต่แอลฟ่ายังไม่เชื่อในสิ่งที่อันนาพูด เขาจึงเข้าไปหาข้อมูลใน 

อินเทอร์เน็ต โดยพิมพ์ไปว่า ‘เรื่องราวในอดีต’ และเขาก็ได้เจอกับ

ข้อความอันหนึ่งว่า 

“มเีมอืงเมอืงหนึง่เป็นเมอืงโบราณทีม่ชีือ่ว่า ‘น่านฟ้า’ เมอืงแห่งนี้

ผู้แต่ง :  เปมิกา อินสว่าง
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ปกครองโดยกษัตริย์ที่มีชื่อว่า ‘ไดม่อน’ ทรงเป็นกษัตริย์ท่ีมีความรู ้

ในแขนงวิชาต่างๆ มากมาย เช่น ศิลปะ กีฬา กษัตริย์ไดม่อน 

มพีระธิดาอยูห่น่ึงองค์ชือ่ ‘เบต้า’ เบต้าเป็นเจ้าหญิงทีบ่คุลกิเรยีบร้อย 

ดั่งผ้าพับไว้ ผมยาว แต่เธอเป็นคนที่แก่นแก้วมากกว่าใครเพราะเธอ 

โตมากับลูกของแม่นมที่เลี้ยงเธอมาตั้งแต่ยังเล็ก 

เมื่อเบต้าโตขึ้นเธอจึงได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ในระหว่างที ่

เธอก�าลงัศกึษาอยู่ทีต่่างประเทศน้ัน เธอก็ได้พบรกักับชายหนุ่มท่ีเป็น 

ชาวต่างชาติ ชายหนุ่มคนน้ีชื่อ ‘เดลต้า’ เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มาก  

เพราะเวลาที่เขายิ้มท�าให้โลกดูสดใส  ทั้งสองคบหาดูใจกันมาสักพัก 

จนคดิอยากทีจ่ะแต่งงาน  เมือ่ท้ังสองเรยีนจบ ชายหนุ่มจงึได้เดนิทาง 

กลับบ้านพร้อมกบัเจ้าหญงิเพือ่แต่งงานกบัเธอ ในระหว่างทีเ่ดินทาง 

กลับน้ันก็เกิดสงครามข้ึนท�าให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนับร้อยคน  

แต่ชายหนุ่มกับเจ้าหญิงก็กลับมาท่ีเมืองน่านฟ้าอย่างปลอดภัย   

เมื่อมาถึงเมืองน่านฟ้า เจ้าหญิงเบต้าก็ไม่รีรอ เธอจึงรีบเดินไปท่ี 

ห้องบรรทมของกษัตริย์ไดม่อนในทันที

แต่เมื่อกษัตริย์ไดม่อนได้ยินสิ่งที่เจ้าหญิงเบต้าตรัสแล้วก็เกิด 

ไม่พอพระทัยข้ึน และตรัสกับเจ้าหญิงเบต้าด้วยน�้าเสียงด้วยความ 

พิโรธว่า “ลูกเป็นถึงลูกของกษัตริย์นะ! จะไปแต่งงานกับสามัญชน 

อย่างนั้นได้อย่างไร”

“ท�าไมหม่อมฉันจะแต่งงานกับเดลต้าไม่ได้ ในเมื่อเราสองคน 

รักกัน”

“ถ้าลูกแต่งงานกับเดลต้า พ่อจะประหารมัน! ลูกยังจะกล้าคบ 

กับมันอยู่ไหมล่ะ?!” 

แต่เมื่อเวลาผ่านไป เจ้าหญิงไม่เชื่อ และยังคบกับเดลต้าต่อไป 

โดยที่ไม่สนใจกับค�าตรัสของกษัตริย์  ไม่นานนัก เมื่อกษัตริย์ไดม่อน 

รู้ว่าเจ้าหญิงเบต้ายังคบอยู่กับเดลต้าจึงสั่งให้ทหารน�าตัวเดลต้า 

ไปขังคุก

ความรักและห่วงหาไม่เคยท�าให้ใครรั้งรอได้ พอเจ้าหญิงรู้ว่า 

เดลต้าถูกขังคุก เธอจึงคิดหาวิธีไปหาเดลต้าใหม่ โดยเธอใช้ช่วง 

จงัหวะเวลาท่ีทุกคนนอนหลบัหมดแล้วออกไปหาเดลต้าทีค่กุ เจ้าหญิง  

มีความสุขท่ีได้คุยกับเดลต้าทุกครั้ง เธอหนีออกมาเจอเดลต้าหลาย 

ครั้ง จนกระท่ังวันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเธอ 

ในระหว่างที่เจ้าหญิงก�าลังไปหาเดลต้า เธอก็เจอกับกษัตริย์ไดม่อน 

ระหว่างทาง  

“ลูกจะไปหาเดลต้าใช่มั้ย” กษัตริย์ไดม่อนตรัสถามพระธิดา

“เพคะ”

เมื่อรู้แบบนั้น พระองค์จึงตวาดสั่งการทหารเสียงกร้าว

“ทหาร! ไปลากตัวไอ้เดลต้ามาให้ข้าประหาร!” 

กษัตริย์ไดม่อนรู้สึกเสียพระทัยเป็นอย่างมากที่พระราชธิดาของ 

ตัวเองจะต้องมาถูกประหารด้วยฝีมือของพระองค์

แต่พระองค์ก็ทรงจ�าเป็นท่ีจะต้องท�า เพราะพระองค์ไม่อยากให้ 

พระราชธิดาของพระองค์ไปรักกับชายหนุ่มที่เป็นสามัญชน ทั้งสอง 

จึงถูกประหารต่อหน้ากษัตริย์ไดม่อน เมื่อทั้งสองเสียชีวิตไปแล้ว 

วิญญาณของทัง้สองก็คงยังวนเวียนอยู่ท่ีน่ีเพ่ือแก้แค้นกษตัรย์ิไดม่อน 

สาเหตุท่ีท�าให้ท้ังสองไม่ได้แต่งงานกัน ทั้งสองแก้แค้นกษัตริย์โดย 

เมื่อกษัตริย์ก�าลังจะเดินลงบันได วิญญาณของเจ้าหญิงเบต้าก็ผลัก 

กษัตริย์ไดม่อนให้กลิ้งหล่นลงมากับพ้ืนข้างล่าง กษัตริย์ไดม่อนจึง 

เลือดออกที่พระเศียร เมื่อกษัตริย์ไดม่อนทนพิษบาดแผลไม่ไหว  

ในที่สุดกษัตริย์ไดม่อนก็สวรรคต หลังจากนั้นท้ังสองจึงเดินทางไป 

เที่ยวโลกในอดีต โดยการย้อนเวลากลับไปอีกครั้ง ทั้งสองได้ไปเที่ยว 

สถานที่เที่ยวส�าคัญในอดีต

เมือ่แอลฟ่าอ่านมาถึงตรงนี ้แอลฟ่าก็เริม่เข้าใจแล้วว่าโลกในอดตี 

เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และเป็นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดมาก่อนว่า 

อดีตจะเป็นสิ่งที่สามารถย้อนกลับมาได้ จากนั้นอันนาจึงได้ปรากฏ 

ตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งข้างหน้าแอลฟ่า และได้ถามแอลฟ่าว่า

“ตกลงเธอเชื่อแล้วหรือว่าอดีตเป็นสิ่งที่สามารถย้อนกลับได้”

“ผมเชื่อแล้ว”

แอลฟ่าย้ิมให้กับอันนา และเขาได้พูดคุยเก่ียวกับข้อความที่เขา 

อ่านเจอในหนงัสอืว่าเป็นมาอย่างไร จากนัน้เกิดเรือ่งราวอะไรข้ึนบ้าง 

ในตอนที่เขาอ่าน แอลฟ่าได้เล่าถึงเหตุการณ์ส�าคัญท่ีท�าให้เขาเชื่อ 

เรื่องราวในอดีตว่า

“สิ่งที่ท�าให้ผมเชื่อก็คือ เมื่อวิญญาณท้ังสองได้เสียชีวิตไปแล้ว  

ท้ังสองก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่เดิม และวันหนึ่งทั้งสองก็ได้แก้แค้น 

กษตัรย์ิไดม่อนคนื อนัเน่ืองมาจากทีท่�าให้ทัง้สองคนไม่ได้แต่งงานกัน 

โดยเมื่อกษัตริย์ไดม่อนก�าลังจะลงจากบันได เจ้าหญิงเบต้าก็ผลัก 

กษัตริย์ไดม่อนลงบันได และกษัตริย์ไดม่อนก็เลือดออกท่ีพระเศียร 

และสวรรคตในท่ีสุด จากน้ันท้ังสองคนจึงย้อนเวลากลับไปในโลก 

ของอดีต”

แล้วทั้งสองคนก็คุยเรื่องต่างๆ มากมาย

คิดถึง
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คิดถึง
คืนวันศุกร์เวลาประมาณเที่ยงคืนของช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 

ในราวๆ ปีพุทธศักราช 2565

ท่ามกลางบรรยากาศในห้องสี่เหลี่ยมที่ถูกปกคลุมด้วยความมืด  

มีเพียงแสงสลัวจากโคมไฟท่ีอยู่ข้างเตียงให้ความสว่าง กล่ินหอม 

จางๆ จากเทียนหอมที่เพิ่งดับไป 

เสียงเพลงบรรเลงกล่อมนอนจากโทรศัพท์ และตัวฉันที่นอนก่าย 

หมอนข้างอยู่บนเตียงนุ่ม รู้สึกหม่นเทาในหัวใจหลังจากที่เพ่ิงเปิดด ู

รูปภาพในอลับัม้รปูเล่มใหญ่ บางสิง่บางอย่างผกุร่อน สญูหายไปตาม 

กาลเวลา

เปลี่ยนไปจนไม่เหลือเค้าโครงเดิม มีเพียงภาพถ่ายเท่านั้นที่เป็น 

สิ่งที่ยืนยันว่าทุกอย่างเคยเกิดขึ้นจริง 

ความรู ้สึกตอนน้ีว่างเปล่าและมืดทึบพอๆ กับบรรยากาศใน 

ผู้แต่ง :  กันติชา ภิญโญโสภณ
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ห้องนี้ ยิ่งดึกเท่าไหร่ยิ่งได้ยินเสียงความคิดดังขึ้นเท่านั้น

ความคิดในสมองตีกันยุ่งเหยิง รุนแรง และวุ่นวายอย่างกับมี 

พายุห่าใหญ่โหมกระหน�่า  มีเพียงซากปรักหักพัง  

ผสมเข้าด้วยกันกับความผดิพลาดในชวิีตทีต่กตะกอนในค�า่คนืน้ี  

หัวใจของฉันก�าลังหมดแรง

ฉันในวัยย่ีสิบก�าลังรู้สึกหมดอาลัยตายอยากกับชีวิต มีหลายส่ิง 

หลายอย่างที่ท�าหล่นหายไประหว่างทาง 

กว่าจะเติบโตมาจนวันนี้ได้ต้องสูญเสียสิ่งส�าคัญไปตั้งมากมาย 

ถ้าย้อนเวลากลับไปด่ืมด�่าความสุขครั้งน้ันได้อีกครั้ง คงรู้สึกดี 

ไม่น้อยเลย 

ถ้าพรจากดาวตกมีจริง แน่นอนว่าฉันก็คงจะขอให้ได้กลับไปใช้ 

ชีวิตในวันนั้นอีกครั้ง

เมือ่หลบัตาลงในห้วงนิทรา ก็มแีสงสว่างสนีวลลอดผ่านหน้าต่าง 

บานเลก็ในห้องนอน จากน้ันฉนัได้ยินเสยีงปรศินาเอือ้นเอ่ยออกมาว่า  

“ข้าจะให้พรเจ้าตามต้องการ ข้าจะอนุญาตให้เจ้าย้อนเวลากลับไป 

ในอดีตที่เจ้าโหยหา” 

“แต่เจ้ามีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน ถ้าอยากย้อนกลับไปช่วง 

เวลาไหน จงเปิดดูรูปภาพในอัลบั้มช่วงเวลานั้น” 

“ตั้งจิตอธิษฐาน และพรของเราจะพาเจ้ากลับไปในคืนนี้”

อัลบั้มรูปหน้าหลังสุด, ฉันในวัยสิบเจ็ดปี พุทธศักราช 2562

ด้วยพรจากดาวตกท�าให้ตอนนีฉ้นัก�าลงัเดนิทางเข้าไปในรปูภาพ 

หน้าหนึ่ง อัลบั้มรูปนี้ใส่รูปได้หน้าละสองใบ

ภาพสองภาพในหน้าซ้าย คือภาพของฉันและกลุ่มเพ่ือนมัธยม 

ปลาย ใบหน้าของทุกคนมีรอยยิ้มแต่งแต้มอยู่บนนั้น 

และภาพของใครบางคนท่ีฉันซ่อนเขาไว้ในความคิดมาตลอด  

เป็นเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันรัก

ในภาพนีเ้ธอถูกถ่ายโดยท่ีเธอไม่รูต้วัในวันทีเ่ราไปเดนิเล่นด้วยกัน 

ตอนเย็นหลังเลิกเรียน 

ภาพสองภาพน้ีถูกถ่ายไว้ในเวลาท่ีไล่เลี่ยกัน คือช่วงประมาณ 

เดือนกุมภาพันธ์ปลายๆ

มองดูแล้วรู้สึกอุ่นที่ใจเหมือนได้นั่งผิงไฟในวันที่อากาศแสนจะ 

เหน็บหนาวเลยทีเดียว

ฉันยังจดจ�าบรรยากาศแห่งความครื้นเครงในตอนนั้นได้ขึ้นใจ  

ฉันได้ยินเสียงโหวกเหวกโวยวายเคล้ากับเสียงหัวเราะชอบใจของ 

ทุกคนที่คุ้นเคยดังออกมาจากห้องเรียน ภาพความทรงจ�าในช่วงนั้น 

ค่อยๆ แล่นเข้ามาทีละนิด 

ฉันเดินตรงเข้าไปหาใครหลายคนเพ่ือทักทาย ทุกคนยังเป็น 

เช่นเดิม เราหยอกล้อกันเหมือนทุกวันที่ผ่านมา

ประโยคส�าคัญในบทสนทนายังคงไม่เปล่ียนไป เรื่องราวเกิดข้ึน 

เป็นลูปเดิมอีกครั้ง มีเพียงตัวฉันที่ย้อนกลับมา

กอบโกยรสชาติของความสุขสมในวันวานอีกครั้ง

“รีบถ่ายรูปด้วยกันไว้เยอะๆ อีกหน่อยจะไม่ได้เจอกันทุกวัน 

แล้วนะ” 

หลังจากน้ันฉันก็เดินทางต่อไปยังรูปภาพใบต่อไปที่อยู่ข้างล่าง  

ฉันได้เจอกับเธอ

คนที่ฉันมีบางส่ิงค้างคากับเธอคนนั้นตั้งแต่วันน้ันจนวันท่ีเรา 

จากกันในวันปัจฉิมฯ ตอน ม.6

เธอเป็นเพ่ือนผู้หญิงคนหน่ึงของฉัน เธอไว้ผมยาว ใส่แว่นตา 

หนาเตอะ และในภาพนั้นเธอสวมชุดนักเรียน

“ขอโทษนะเรื่องตอนนั้น” 

ฉนัตัง้ใจจะเข้าไปหาเพ่ือพูดค�านีกั้บเธอโดยเฉพาะ แต่ทว่าค�าพูด 

ของฉันมันดันไม่มีเสียงไปเสียอย่างนั้น

ภาพความทรงจ�าที่เคยมีสีสันกลับซีดจางลงจนกลายเป็นภาพ 

สีขาวด�า ความทรงจ�าบางอย่างก็ท�าให้รู้สึกว่างเปล่าทุกครั้งที่กลับไป 

นึกถึง ต่อให้อยากจะย้อนกลับไปแก้ไขมากแค่ไหนก็ท�าไม่ได้อยู่ดี  

เหลือเพียงความอ้างว้าง และความรู้สึกหนักอ้ึงที่ค้างคาอยู่กับฉัน 

มาโดยตลอด  

หลายครั้งที่เกิดความผิดพลาดในชีวิตขึ้น หลงเหลือเพียงความ 

เสียดาย ได้แต่โทษตัวเองที่ตอนนั้นหลงลืมหรือละเลยหลายสิ่ง 

หลายอย่างไป จนท�าให้วันนี้ต้องรู้สึกว่า ท�าไมวันนั้น วันที่ยังมีโอกาส  

ฉันถึงไม่ได้ท�าอะไรสักอย่าง

แล้ววันหนึ่งโลกนี้จะสอนให้เรารู้แจ้งว่า ความเจ็บปวดของค�าว่า 

สายเกินไปมีรสชาติเฝื่อนขม

คงเป็นความรู้สึกคล้ายกับความขมเข้มของกาแฟด�าที่เด็กน้อย 

ได้ล้ิมลองครั้งแรก รสชาติน้ันจะขมติดปาก ผ่านไปพักหนึ่งก็คงหาย  
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แต่สิง่ท่ีเดก็น้อยจะลมืไม่ลงก็คือ ความขมของกาแฟด�าทีเ่ขาได้ลิม้ลอง 

และความทรมานในห้วงเวลาไม่ก่ีนาทีที่ต้องอดทนกับความขมที่อยู่ 

ตรงปลายลิ้น

เมื่อท่องเที่ยวในความทรงจ�าของภาพฝั่งซ้ายจนพอใจแล้ว ฉันก็ 

เปลี่ยนเป้าหมายใหม่เป็นภาพในหน้าถัดไป

ฉันกวาดสายตาไปท่ีภาพสองภาพที่เหลือทางฝั่งขวา เป็นภาพ 

ท้องฟ้าสีชมพูอมส้มธรรมดาๆ กับรูปถ่ายพร้อมครอบครัว ในรูปภาพ 

สมาชิกทุกคนยังคงเหมือนเดิม ยิ้มกว้างเสียจนเหมือนกับได้ยินเสียง 

หัวเราะออกมาจากในภาพ ผู้ใหญ่ทุกคนยังผมสีด�า และร่างกายยัง 

คงแข็งแรง ส่วนฉันกับน้องชายก็ยังคงเป็นเด็ก

ถึงแม้ในวันนี้ผู ้ใหญ่เริ่มทยอยผมขาวกันคนละนิดละหน่อย  

ฉันกับน้องชายที่วันน้ีตัวโตข้ึนกว่าเก่า มองรูปก็นึกคิดถึงวันน้ันที่ได้ 

ไปทานมื้อพิเศษฉลองวันเกิดของใครสักคนในบ้านในช่วงมีนาคม 

รสชาตอิาหารและบรรยากาศในวนันัน้ยังคงกลมกล่อมหอมฟุ้งในหวั 

ของฉันเสมอมา 

“กินให้อิ่มเลยนะลูก จะได้โตไวๆ”

ฉันค้นพบข้อดีอีกข้อหนึ่งของภาพถ่ายที่ว่า ในภาพถ่ายไม่มีใคร 

แก่ขึ้น

พวกเราจะยังคงดูดีและจะดูดีตลอดไปในภาพนั้น

ฉันค่อยๆ หยิบรูปภาพท้องฟ้าออกมาดู พลิกไปด้านหลังก็เจอ 

ลายมือของตัวเองเขียนบันทึกวันที่ไว้

วันเดือนปีข้างหลังภาพเป็นช่วงประมาณเมษายนเมื่อประมาณ 

สองปีก่อน พร้อมกับข้อความที่กล่าวว่า

ทอ้งฟา้ฤดูร้อนสดใสเป็นพิเศษ แต่ระยะเวลาของฤดูร้อนก็ไม่ได ้

ยาวนานเท่าไหร่นกั

ถึงแมว่้าทอ้งฟา้สวยทกุวนั แต่ไม่มีวนัไหนทีท่อ้งฟา้จะเหมือนเดิม  

ความทรงจ�าและผูค้นในชีวิตก็เช่นกนั 

ทกุส่ิงทกุอย่างมีความสวยงามในตวัเอง แต่ไม่มีส่ิงไหนในโลก 

ทีเ่หมือนกนัและสามารถทดแทนกนัได ้

จงแหงนมองทอ้งฟา้ในวนันีใ้หเ้ต็มตา ก่อนทีว่นันีจ้ะหมดลง 

ฉันนึกได้ว่าฉันมีเวลาเพียงครั้งเดียว แค่ในคืนนี้เท่านั้น และเวลา 

ของฉันก�าลังจะหมดลง

แค่คิดว่าจะต้องกลับไปเผชิญหน้ากับความเป็นจริง ต้องเดิน 

ก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยสภาพแบบน้ีก็รู้สึกใจฟีบ แห้งเหี่ยวอย่างกับ 

ต้นไม้ขาดน�า้ ใบเร่ิมเปลีย่นเป็นสเีหลอืงกรอบเพราะเข้าใกล้ความตาย 

ขึ้นทุกนาที

ฉันคิดว่าฉันต้องท�าอะไรสักอย่าง สักวิถีทางให้ฉันได้อยู่ใน 

ความทรงจ�าเหล่านี้ได้ตลอดไป

ฉันจึงตัดสินใจคว�่าอัลบั้มรูปเล่มน้ันไว้บนตัก แล้วหลับตาเพ่ือ 

อธิษฐานอ้อนวอนขอพรจากดาวตกอีกครั้งหนึ่ง

หลับตาเพียงครู่เดียว ฉันก็พูดสิ่งที่ฉันปรารถนาออกมา ฉันไม่ขอ 

กลับไปใช้ชีวิตเช่นเดิมได้ไหม 

ฉันไม่ต้องการสิ่งใดอีก ขอเพียงได้อยู่ที่นี่ ในความทรงจ�าเหล่านี้ 

ตลอดไป 

ไม่นานเท่าไหร่ก็ได้ยินเสียงแผ่วเบาเสียงเดิมมากระทบเข้าท่ีหู 

ทั้งสองข้าง เป็นเสียงกระซิบกระซาบที่ชัดเจน

“เจ้าไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องขอพรวิเศษข้อใดจากข้าอีก ข้าเป็นเพียง 

ดาวตกพเนจรที่ผ่านมาแล้วก�าลังจะผ่านไป เมื่อแสงแรกของวัน 

มาถึง เจ้าจะค้นพบหนทางของตัวเอง”  

แสงสีทองแห่งรุ่งอรุณฉายส่องเข้ามาทะลุกระจกและผ้าม่าน  

ฉนัค่อยๆ ลมืตาขึน้ แล้วค้นพบว่าทกุอย่างท่ีเกิดขึน้เป็นเพียงความฝัน  

ฉันมองดูอัลบ้ัมรูปภาพถูกคว�่าไว้ข้างมือด้วยใจที่มีความหวังว่า 

ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นจริง 

ทุกอย่างจะเป็นอย่างในความฝันเมื่อคืนอีกครั้ง

แต่ไม่เลย ไม่ว่าฉันจะพยายามอธิษฐานเสียงดังแค่ไหน ฉันก็ยัง 

คงอยู่ที่เดิม 

สักพักฉันเริ่มถอดใจและยอมรับความจริง มือของฉันท�าหน้าท่ี 

เปิดเปลี่ยนอัลบั้มแต่ละหน้าไปเรื่อย

ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย ทุกความทรงจ�าไม่ว่าจะสุข 

หรือทุกข์ล้วนมีเรื่องราว

ฉันเห็นตัวเองตั้งแต่วันที่อายุเป็นเพียงเลขหลักเดียว จนถึงวันท่ี 

อยู่บนโลกนี้มาหลายสิบปี 

จู่ๆ ก็เกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นในใจ ความรู้สึกนั้นก็คือ ‘ความ 

คิดถึง’ 

ในที่สุดฉันก็ค้นพบ

เสียงดาวตกในฝันดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ใช่แล้ว ฉันค้นพบหนทาง 

ของตัวเองได้จริงๆ

ฉันไม่จ�าเป็นต้องรอคอยพรวิเศษจากดาวตกอีกแล้ว ฉันสามารถ 

กลับไปท่องเที่ยวในความทรงจ�าได้เอง

ในที่สุดฉันก็ค้นพบว่าความคิดถึงนั่นแหละที่ท�าให้ได้ย้อนเวลา  

ถ้าเป็นพรจากดาวตก ฉันก็คงมีเวลาจ�ากัดเพียงคืนเดียว และมัน 
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ก็คงอยู่แค่ในความฝัน แต่เมื่อฉันใช้ความคิดถึง ฉันสามารถที่จะท�า 

ตามอ�าเภอใจของตนได้อย่างไม่มข้ีอแม้ ฉนัจะกลบัไปหาใคร กลบัไป  

ท�าอะไร กลับไปที่ไหนก็ได้ตลอดเวลา

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 

(วันเปิดเทอม, ฉันในวัยสิบเจ็ดปี)

ติ๊ด ติ๊ด ติ๊ด... เสียงของนาฬิกาปลุกดังขึ้นในช่วงเวลาเช้าตรู่

ฉันคนเดิมค่อยๆ ต่ืนขึ้นมา บิดขี้ เกียจและขย้ีตาจนพอใจ  

มือคว้าหาแว่นตาที่วางไว้ข้างเตียง

ทั้งๆ ที่ยังงัวเงีย แต่มืออีกข้างก็ควานหาโทรศัพท์มือถือ

ฉนัค่อยๆ กดเปิดโทรศพัท์ ระหว่างรอก็หาวไปหลายต่อหลายรอบ

นิ้วมือก�าลังกดลงบนแป้นพิมพ์โทรศัพท์อย่างรวดเร็วแม่นย�า  

ฉันก�าลังส่งข้อความเข้าไปในกลุ่มแชต

“เมื่อคืนฝันโคตรสนุกเลยว่ะ ถึงโรงเรียนจะไปเล่าให้ฟัง”

พิมพ์ข้อความน้ันจบ ฉันก็ปิดหน้าจอมือถือ วางมันไว้บนเตียง 

และเตรียมตัวไปโรงเรียนเหมือนทุกวัน

ความฝันเมื่อคืนนับเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจ เล่าให้ใครๆ ฟัง 

ก็คงไม่พอ

บางทีถ้าบันทึกไว้ป็นลายลักษณ์อักษรด้วยน่าจะดี

“จะว่าไป เขียนเก็บไว้สักหน่อยดีกว่าก่อนจะลืม”

ฉันพึมพ�ากับตัวเองก่อนจะย้ายไปนั่งท่ีโต๊ะเขียนหนังสือที่อยู ่

มุมห้อง และเริ่มจับดินสอลงมือเขียน

กาพย์กลอนเป็นศลิปะแขนงหนึง่ทีฉ่นัตกหลมุรกั ฉนัมกัจะบนัทกึ 

ความรู้สึกของเรื่องราวต่างๆ ด้วยการเขียนกาพย์กลอน ส้ันบ้าง 

ยาวบ้าง เพ่ือบรรยายสิ่งท่ีอยู่ในใจผ่านตัวอักษรที่ร้อยเรียงกันอย่าง 

คล้องจอง

และใช่ น่ีก็เป็นอีกครั้งที่ฉันเลือกบันทึกความรู้สึกอิ่มเอมด้วย 

การเขียนชนิดนี้

“...เวลาที่ผ่านพ้น เปรียบสายชลที่หลัง่ไหล ผ่านมาก็ผ่านไป  

และจะไม่ไหลทวนคืน

ชีวิตไปข้างหนา้ ร่วงโรยรามิอาจฝืน แต่ส่ิงทีย่ัง่ยืน คิดหวนคืน 

วนัผ่านมา

นาทีเป็นชัว่โมง รวมเคา้โครงเห็นดว้ยตา คุน้เคยจนชินชา ไยจาก 

ลากลบัหวัน่ใจ

ความทรงจ�าหอมหวน กล่ินรญัจวนชวนหลงใหล หากหมนุยอ้น 

กลบัไป คงท�าใหใ้จสราญ

มีเพียงความคิดถึง ยามค�านึงแสนหอมหวาน ภาพจ�าของวนัวาน  

พาพบพานใหพ้บเธอ...”
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วาฬน้อย
แดดและลมอ่อนๆ สาดลอดเข้ามาผ่านหน้าต่างบานใหญ ่

กระทบบนตวัชายร่างบางผอมอย่างกับกุ้งแห้ง สงูตามมาตรฐาน 

ชายไทย ใบหน้าซูบหมองคล�้าขยับเล็กน้อย แขนยาวยกขึ้นมา 

ปิดพาดตาเพราะสู้แดดที่แยงเข้ามาไม่ไหว 

กริ๊ง~ กริ๊ง~ กริ๊ง~

สิง่รบกวนมมีากส�าหรบัคนขีเ้ซาท่ีไม่คดิอยากจะตืน่ข้ึนมามอง 

ท้องฟ้าท้ังยามรุ่งอรุณหรือยามพระอาทิตย์เดือดจัด แต่ความ 

ร�าคาญก็ปลุกตัวเขาลุกขึ้นมากดปิดนาฬิกาในโทรศัพท์ให้เงียบ 

ชายหนุ ่มในสภาพกางเกงบ็อกเซอร์ชิ้นเดียวที่ติดอยู ่กับ 

ร่างกาย น่ังกุมขมับก�าลังทบทวนว่าเมื่อคืนกลับบ้านมาเมื่อไหร ่ 

ภาพตัดไปเพราะฤทธ์ิแอลกอฮอล์เกินกว่าร่างกายจะต้านทาน  

มอือกีข้างท่ีโทรศพัท์ยังคาไว้ ยกขึน้มาดเูวลา นีเ่พ่ิงหกโมงกว่าเอง 

แต่เอ๊ะ…อะไรบางอย่างมันผิดแปลกไป

นี่มันวันที่ 8 เดือนมีนาฯ เหรอ? ไม่สิ เมื่อวานยังเป็นวันที่ 9  

เดือนมิถุนาฯ อยู่เลย! 

‘หรือกูเมาจนเลอะเลือนวะ’ ชายหนุ่มนึก ท้ังที่หัวแทบจะ 

ระเบดิ จะยากอะไร เปิดปฏิทินดูก็จบ เขาเลือ่นหน้าจอสมาร์ทโฟน 

เข้าแอพพลิเคชั่นปฏิทิน และมันขึ้นว่า 8 มีนาฯ จริงๆ 

แต่ตอนนี้มันต้องปี พ.ศ. 2562 สิ ไม่ใช่ปี 2560! 

ผู้แต่ง :  สิริรักษ์ ปฏิญาณวิภาส
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“หัวกูไปกระแทกอะไรปะวะ” คนหน้าโทรมขมวดคิว้เอยีงคอสงสยั 

เงยมองเพดานซักพักเอาหัวมุดลงเตียง จะท�ายังไงก็คิดอะไรไม่ออก 

“ไม่ได้ความจ�าเสื่อมใช่มั้ยเนี่ย นี่กูชื่ออะไรวะ...อืม...กุ้ง เออกูชื่อ 

กุ้งแห้ง” ชายหนุ่มพูดเสียงดังสีหน้าย้ิมร่าเมื่อนึกชื่อตัวเองออก  

ก่อนจะนกึขึน้ได้ว่าเหมอืนคนบ้าทีม่าน่ังนกึชือ่พูดเสยีงดงัอยู่คนเดยีว

แกร๊ก 

“ไอ้กุ้ง! กเูรียกมงึรอบท่ีสามหมืน่สีพั่นเจด็ร้อยแปดสบิสองแล้วนะ  

ถ้ามึงไม่ตื่นก็โทรไปลาท่ีท�างาน!” สิ้นเสียงกลอนประตูเปิดตามด้วย 

เสียงบ่นพล่ามเล็กแหลม หญิงสาวร่างเล็กเดินเข้ามาอย่างห้าว  

เตรียมจับผู้ชายที่ชื่อกุ้งแห้งไปต้มย�าท�าแกง 

“ว...วาฬน้อย!”

“บอกว่าอย่าเรียกวาฬน้อยไง” กุ้งแห้งเตรียมเปลี่ยนเป็นกุ้งเต้น  

เมื่อเจอวาฬน้อย เขารีบลุกพรวดเข้ามาจะกอดหญิงสาว แต่ฤทธ์ิ 

มึนเมายังตกค้าง ท�าเอาเซแทบจะล้ม 

“อะไรของมงึเน่ีย มนัสายมากเกนิไปแล้วนะ วันน้ีต้องออกกองนี”่  

วาฬน้อยมองสงสัยคนที่ถือวิสาสะมากอด 

“เรื่องนี้มันเป็นยังไงกันเนี่ย ท�าไมมึงถึงมาอยู่ตรงนี้ได้”

“ไอสดั! ก็กูเป็นแฟนมงึไง และใกล้จะเปลีย่นเป็นภรรยาแสนสวย 

ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ท�าไมพูดแบบน้ีอีก” ว่าแล้วก็หงุดหงิด  

โบกหัวกุ้งไปหนึ่งที

“ไม่ใช่แต่ว่า...มึงอะ”

“ไม่ใช่บ้าอะไร เด๋ียวเถอะ มึงมีก๊ิกใช่มั้ย น้องแจนใน AI เหรอ  

ไปท�างานเดี๋ยวน้ี” วาฬน้อยผละออก แล้วหยิกแก้มกุ้งแห้งยืดออก 

จนต้องร้องโอย “มึงตื่นแล้วก็ดี วันนี้กูต้องรีบไปส่งต้นฉบับก่อน  

เด๋ียวจะกลับมาท�าข้าวเย็นให้นะ ตั้งใจท�างานล่ะ อย่าโหมด้วย”  

หญิงสาวสุดแก่นพูดจบไม่ทันให้อีกฝ่ายได้ถาม เธอเขย่งปลายเท้า 

ขึ้นไปจูบริมฝีปากแห้งแต่หนาของคุณแฟนแสนรัก

“แปรงฟันด้วยนะ เหม็นฉิบหาย” 

กุ้งแห้งยืนมนึ ทัง้ตกใจและประหลาดใจเหลอืเกิน ตอนน้ีคดิอะไร 

ไม่ออก ได้แต่มองอีกฝ่ายเดินจากไป ก่อนจะทิ้งตัวลงพ้ืน ฤทธ์ิของ 

มึนเมาเริ่มท�าเอาโสตประสาทของกุ้งแห้งจะปริแตก หรือเพราะเจอ 

วาฬน้อยด้วย หลอนแน่ๆ มันต้องไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น

 

เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือดัง เรียกให้ชายที่นอนสลบอยู่บน 

พ้ืนห้องตื่นขึ้น อาการงัวเงียตาไม่เปิดแต่ร่างลุกข้ึนไปหยิบโทรศัพท์ 

บนเตียงขึ้นมากดรับ ปลายสายก็ส่งเสียงทันที

“กุ้ง แกจะมาเปล่าอะ มันดึกมากแล้ว ไหนว่าครึ่งชั่วโมงก็ถึงไง” 

น่ีมันเสียงวาฬน้อยไม่ผิดแน่ กุ้งแห้งตื่นทันที เขายกโทรศัพท ์

ออกจากหู แล้วดูหน้าจอที่ก�าลังถือสาย แม้เสียงเรียกซ�้าๆ จะยังบ่น  

แต่ที่กุ้งแห้งสนใจคือวันที่ต่างหาก! วันนี้คือวันที่ 30 ธันวาคม 2552  

เขาเริ่มมั่นใจแล้วว่าน่ีมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติอีกต่อไป ท�าไมถึง 

ย้อนเวลามาตัง้ 10 ปี คงไม่ใช่น่ังไทม์แมชชนีเพ่ือกลบัไปขโมยอญัมณี 

เป็นแน่แท้ ความสงสยัท่ีหลอมรวมกันเป็นคดทีีต้่องไขแม้ไม่ใช่โคนัน 

ก็จะลองเป็นคินดะอิจิดู 

กุ้งแห้งไม่รอช้า เขาถามวาฬน้อยถึงสถานที่ที่ต้องไปอีกครั้ง  

และแน่นอนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เขาจ�าได้ดี ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้น  

เพราะมนัคอืช่วงเวลาทีท้ั่งสองคนเริม่รูจ้กักันได้ไม่นานตอนสมยัเรยีน 

มหา’ลัยปี 1 วาฬน้อยและกุ้งแห้งเรียนสาขาเอกภาพยนตร์ด้วยกัน  

จุดเริ่มต้นของทั้งคู่เกิดจากการที่กุ้งแห้งช่วยเหลือเธอนี่ล่ะ

“ขอโทษน้า ต้องให้ช่วย จนปัญญาแล้วจริงๆ” สีหน้าซีดเซียว 

และวิตกของวาฬน้อย ตอกย�้าความเป็นเดจาวูกับกุ้งแห้งเหลือเกิน 

กุ้งแห้งจดัแจงโน้ตบุก๊ท่ีวาฬน้อยหยิบยกมา ในเวลาน้ีเมือ่ตอนนัน้ 

กุ้งแห้งก�าลังมาช่วยดูไฟล์งานตัดต่อหนังส้ันของวาฬน้อยให้ เธอมี 

ปัญหาเรือ่งไฟล์เสยีง และสิง่เดยีวทีเ่ธอจะพ่ึงพิงได้คอืกุ้งแห้ง เธอฝาก 

ความหวังไว้กับคนที่เธอคิดว่าเขาตัดต่อเก่งมากจริงๆ 

“นี่ถามอะไรหน่อยสิวาฬน้อย” กุ้งแห้งหันไปหาคนท่ีน่ังข้างกาย  

วาฬน้อยหันมาตอบอืออาตาก็ปรือควรไปนอน 

“ได้นอนบ้างยงัเนีย่” อยู่ๆ กเ็ปลี่ยนค�าถามที่อยากถามขึ้นมาเฉย  

เธอส่ายหน้าดุ๊กดิ๊กไปมา ท�าเอากุ้งแห้งอดย้ิมไม่ได้ แน่นอนว่าช่วง 

น้ีแหละที่กุ้งแห้งรู้สึกว่าเผลอไผลชอบเพ่ือนคนน้ีขึ้นมา แต่สุดท้าย 

ก็ต้องถาม

“เราเป็นแฟนกันรึเปล่าวาฬ”

“เฮ้ย! จะบ้าเหรอ จะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไง” ในอนาคตก็เป็น 

ไปแล้ว

วาฬน้อยสะดุ้งตื่น รีบปฏิเสธเพราะไม่คิดจะเอาเพ่ือนเป็นแฟน 

อย่างแน่นอน น่ันท�าให้กุ้งแห้งเริม่มัน่ใจแล้วว่าเขาก�าลงัมาอยู่ในอดตี 

จริงๆ ไม่ใช่แค่วันที่ที่เปลี่ยนไป อะไรท�าให้เขามาอยู่แบบนี้ได้ 

“วาฬ วันนี้วันที่เท่าไหร่”

“อืม...ก็ 30 ธันวาฯ ไง เน่ียตั้งใจให้หนังเสร็จก่อนวันขึ้นปีใหม่”  

ใช่...กุ้งแห้งจ�าได้แล้ว เธอท�าหนังเก่ียวกับปีใหม่ซึ่งเรื่องราวในหนัง 

มันเก่ียวกับคนที่เธอแอบชอบอยู่ท้ังเรื่อง พอคิดแล้วก็เกิดหงุดหงิด 

ขึ้นมา 

“ไม่ต้องแก้หรอก ท�าไปท�าไม ไร้สาระ ยังไงคนที่มึงชอบก็ไม่ได ้

มองมึงหรอก” เอ้า พาลเฉย

“ท�าไมพูดง้ีอะ ก็รู ้อยู่แล้วปะ นี่ตั้งใจจะมาช่วยจริงปะเน่ีย”  

เวรกรรม เหมือนอดีตท่ีเป็นจริงๆ กุ้งแห้งจะช่วยวาฬน้อยอย่าง 

ขะมกัเขม้นแล้วสัง่ให้เธอนอนพักสายตา แต่เผลอพักยาวยันเช้าน่ีนา

“สุดท้ายมึงก็เป็นแฟนกับกู แถมแต่งงานกันอีก” 

“อะไรของมึงเนี่ย เพ้อเจ้อเหรอ” หาค�าตอบว่าย้อนอดีตยังไม่ได้  

ก็เปลี่ยนอดีตมันซะเลยว่างั้น 

“มงึฟังกูนะ...” กุ้งแห้งเตรยีมจะเอ่ยปากเล่า แต่จะให้เล่าอะไรล่ะ  

บอกว่าผมมาจากอนาคตงี้เหรอ ใครเขาจะเชื่อกัน
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สดุท้ายก็ได้แต่สงบปากสงบค�า แม้ว่าวาฬน้อยก�าลงังนุงงกับท่าท ี

ของเพ่ือน ชายหนุ่มถอนหายใจเริ่มกลับมาหนักใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น  

สายตาเพ่งมองไปท่ีใบหน้าของคนรักแล้วเอ่ยเพียงค�าสั้นๆ ว่า  

“กูคิดถึงมึง” 

แววตาก�าลังสั่นไหว ไม่รู้ว่าควรรู้สึกยังไงในตอนนี้ โหยหา คิดถึง  

ประหลาดใจ กุ้งแห้งกลับมาบ้านโดยท่ีครุ่นคิดเหตุการณ์อยู่หลาย 

อย่าง หลังจากตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองก�าลังอยู่ในความทรงจ�าอดีต 

ของตัวเอง ถ้าหลับแล้วต่ืนข้ึนมาอีกยังจะเป็นแบบเดิมอยู่อีกไหม  

อยากเจอเธออีกจัง...วาฬน้อย 

 

“ฮึก…ฮึก” เสียงสะอึกสะอื้นท�าเอากุ้งแห้งที่หลับสะดุ ้งตื่น  

เขาก�าลงัอยูที่ท่างขึน้บนัไดของตกึมหาวิทยาลยั ยามดึกท่ียุงบนิว่อน  

มือหนาที่กุมมือเล็กไว้ ชายหนุ่มหันไปทางมือที่กุมอยู่ วาฬน้อย 

ก้มหน้างุดกอดเข่าร้องไห้ เหตุการณ์นี้ชายหนุ่มจ�าข้ึนใจเพราะเธอ 

มักจะเล่าอยู่เสมอว่าท่ีวาฬน้อยมาเผลอชอบกุ้งแห้งได้ ก็เพราะ 

เหตุการณ์จับมือนี่ล่ะ 

“ขอโทษนะ ไม่ต้องสนใจกูก็ได้ รีบกลับเข้าไปตัดงานเถอะ”

กุ้งแห้งหลับตาแน่นนึก นี่เขาก�าลังย้อนมาวันที่เท่าไหร่ เขาถาม 

หญิงสาวที่ก�าลังร้องไห้จนได้ค�าตอบมา

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 วาฬน้อยก�าลังเจอปัญหากับคน 

ในกองถ่าย เธอเลือกที่จะออกมาอยู่คนเดียว โดยมีกุ้งแห้งที่คอย 

อยู่ข้างเธอเสมอ เพราะความเป็นเพ่ือนสนิทกัน เขาเห็นยุงที่กัดเท้า 

เธอจนบวมเป่ง มือหนาปล่อยมือที่กุมแล้วลุกขึ้นมาน่ัง จับเท้าเธอ 

อย่างอ่อนโยน แม้จะรู้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น แต่กุ้งแห้งก็อดท่ีจะ 

ดึงเธอเข้ามากอดไว้ไม่ได้ เหมือนจะท�าเกินอดีตที่เคยผ่านมา 

ดวงหน้าขาวท่ีท่วมไปด้วยสายน�้าตาตกใจ ร่างกายเริ่มร้อนผ่าว  

หัวใจสูบฉีดเร่งให้เต้นรัว ท�าอะไรน่ะกุ้งแห้ง เราเป็นเพื่อนกันนะ 

“คิดถึง คิดถึงมึง” แขนยาวกระชับอ้อมกอดเหมือนกับว่าเรา 

ต่างห่างหายกันแสนเนิ่นนาน 

“อย่าร้องไห้เลยนะวาฬ” มือหนายกขึ้นมาลูบหัวอย่างเอ็นดู  

คนหัวใจอ่อนแออย่างวาฬน้อยตอนน้ีพ่ายให้กับความอบอุ่นที่ก�าลัง 

ปลอบประโลมช่วยชุบชีวิตเธอ หญิงสาวยกแขนขึ้นมาสวมกอดตอบ 

ขย�าเสื้อของชายหนุ่มยับยู่

ไม่นานเธอก็ยอมท่ีจะเข้าไปท�างานกับกุ้งแห้งอีกครั้ง แม้จิตใจ 

ยังพังทลายก็ตาม กุ้งแห้งต้องเร่งตัดต่อหนังสั้นเพ่ือส่งให้ทันฉาย 

ในโรงตอนเช้านี้ แต่ฝีมืออย่างกุ้งแห้งสามารถอยู่แล้ว 

ผ่านมาหลายชั่วโมง กุ้งแห้งไม่ได้นอนเลย เขายังคงใช้ชีวิตใน 

วันอดีตอยู่ต่อไป ทีมงานทุกคนเตรียมเดินทางไปยังโรงภาพยนตร ์

เพื่อเข้างานฉายรอบปฐมทัศน์ ระหว่างที่อยู่บนรถนั่นเอง

“ไอ้วาฬมึงมัดผมให้กูหน่อย”

“เออมาดิ” วาฬน้อยหาหนังยางในกระเป๋าเสร็จ ลุกข้ึนเตรียม 

จะรวบผมให้ แต่กุ้งแห้งกลับจ้องเธอที่อยู่ด้านบนนิ่ง จ้องท�าไม  

ประหม่ามากนะเว้ย 

กุ้งแห้งเริ่มรู้สึกสนุก หรือน่ีจะเป็นพรจากฟ้าที่ท�าให้เขาได้ตื่น 

ขึ้นมาเจอเธอในทุกๆ วันแบบน้ีกัน ไม่รู้ท�าไมท่าทีของวาฬน้อยเริ่ม 

เกร็งๆ ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเหมือนที่ผ่านมา (ในอดีต) คงเป็นเพราะ 

เพ่ือนคนนี้ก�าลังเริ่มคิดไม่ซื่อกับตัวเองก็ได้ เอ...หรือจะคิดไปเอง  

ช่างเถอะ ขอสนุกไปก่อนแล้วกัน ไหนๆ ก็ท�าอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่นะ

พอกลับถึงบ้าน กุ้งเต้นก็ไปหยิบยานอนหลับในตู้เย็นของคุณย่า 

ที่ท่านเคยมีไว้ขึ้นมากินทันที เขาอยากจะนอนแล้วรีบตื่นขึ้นมาอีก  

เร็วเท่าไหร่ได้ยิ่งดี   

“น่ีกุ้งแห้ง ตื่นๆ กุ้ง...ไอ้กุ้ง!” ชายหนุ่มสะดุ้งพรวด ที่น่ีท่ีไหน  

ห้องสีขาวสบายตา เฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ประดับห้อยอยู่ตามฝาผนัง  

เสียงคลื่นกระทบฝั่ง แสงที่รู้ว่านี่มันเช้าวันใหม่

“เฮ้ย!” กุ้งแห้งถอยกรูดไปติดหัวเตียง เมื่อภาพตรงหน้าเป็น 

หญิงสาวที่สวมผ้าขนหนูสีชมพูอ่อนปิดกายอยู่ชิ้นน้อย

“เป็นเหี้ยไร”

“ท�าไมมึงแต่งตัวแบบนี้”

“เอ้า ปากหมาอีกละ เรามาทะเลแล้วมึงก็บอกว่าขอความแปลก 

ใหม่ที่ทะเลด้วย กูก็จัดให้นี่ไง”

“What da f*ck” กุ้งแห้งเหงื่อตก “วันนี้วันที่เท่าไหร่”

“14 มิถุนาฯ วันเกิดมึงไง”

“ป...ปีไหน เราเป็นแฟนกันแล้วใช่ปะ”

“โอ๊ย มึงลืมเหรอ คบกันมา 5 ปีละนะ” นั่นสินะ ไม่คิดว่าจะมา 

ย้อนเอาตอนมีอะไรกัน ให้ตายเถอะ ห้องนี้มันร้อนจริงๆ 

“มาเถอะที่รัก เหนื่อยจากงานมาเมื่อวานด้วยนี่นา ให้รางวัลไง”  

วาฬน้อยแต่ดูลีลาจะไม่น้อย เรียกวาฬแซ่บเห็นทีจะถูก เธอเดิน 

เข้ามาเสมือนเสือสาวย่องเบาแล้วขึ้นไปน่ังตัก กล่ินอายของแชมพู  

สบู่ตีอบอวลความหอมหวาน คิดถึงสัมผัส คิดถึงสายตา คิดถึงค�าว่า 

รักจากเธอ 

“บอกรักกูหน่อย” 

“รัก...”

“รักใคร”

“ก็มงึไง...ไอ้บ้า” ไม่ว่าจะผ่านไปก่ีปี อาการเคอะเขนิทีฝื่นท�าอะไร 

สักอย่างของวาฬน้อยก็ยังคงไม่เปลี่ยนไปนัก 

กุ้งแห้งต้องการพบเธอมากขึ้นอีก เขากินยานอนหลับทุกวัน 

เพื่อที่จะตื่นมาเจอเธอ แม้จะต้องใช้ชีวิตในอดีตแบบนี้ก็ตาม เหมือน 

ไปผจญภัยโลกเดิมท่ีไม่มีวันเบื่อ การต่ืนมาแต่ละครั้งเป็นเรื่องราว 

อดีตของเขากับวาฬน้อยที่กระโดดข้ามไปมา ทั้งวันที่เจอกันครั้งแรก  

วันที่ทะเลาะ กระโดดข้ามมาช่วงเป็นแฟน หรือจะเป็นช่วงวัยท�างาน 

แล้วกระโดดย้อนกลับไปช่วงท่ียังเป็นเพ่ือนสนิทเรียนมหาวิทยาลัย 
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ท�าหนังสั้นด้วยกัน ทุกช่วงชีวิตสุขทุกข์โศกที่ผ่านมามากมาย 

งานพิธีก�าลังจะเริ่ม ข้อความเด่นหราอยู่กลางเวที 11 เมษายน  

2561 ชื่อของกุ้งแห้งและวาฬน้อยบ่งบอกว่าท้ังคู่ก�าลังกลายเป็น 

สามีภรรยากันอย่างถูกต้อง ความงดงามน่าปีติยินดีนี้ไม่คิดเลยว่า 

จะเกิดขึ้นกับท้ังสองคน งานมงคลแบบนี้ก็ย่ิงเปื้อนไปด้วยรอยย้ิม  

แต่กุ้งแห้งกลับนอนหลับอยู่ที่ห้องแต่งตัว

“นี่...กุ้งแห้ง ตื่นๆๆๆ” แรงเขย่าแขนแทบหลุดของเจ้าสาวท�าให ้

เจ้าบ่าวขี้เซาได้ตื่นจากนิทรา กุ้งแห้งสบตาเจ้าสาวของตน เธองาม 

จับใจ วาฬน้อยในชุดสีขาวฟูฟ่องลากพ้ืนเล็กน้อยเป็นชุดท่ีเธอ 

อยากได้มาตลอด 

ทั้งท่ีปกติแทบจะไม่เอ่ยชม นับครั้งได้เลยในรอบหลายปี แต่นี่ 

ต้องยอมรับว่ายังไงก็ต้องพูด เสยีงบ่นอบุอบิของเจ้าสาวเข้าหูซ้ายทะล ุ

หูขวาเจ้าบ่าวจริงๆ กุ้งแห้งจับมือหญิงตรงหน้าขึ้นมา ท�าให้เธอหยุด 

พูด ทั้งสองสบตากันชั่วครู่

เจ้าบ่าวในชุดสูทขาวนวล ก้มลงจุมพิตบนมือเพ่ือนสนิทท่ีวันนี้ 

กลายมาเป็นเจ้าสาวของตนแล้ว

“เจ้าหญิงรึเปล่าเน่ีย สวยจัง” เพราะปกติไม่ยักจะชม หรือเป็น 

เพราะก�าลังปกปิดความผิดที่แอบหลับกันแน่ ถ้าเป็นแบบหลัง 

บอกเลยว่าวาฬน้อยหลงเข้าเต็มๆ เพราะหน้าแดงไปหมดแล้ว 

“ไม่ใช่เจ้าหญิงแต่เป็นเจ้าสาวต่างหาก” เธอพูดแก้เขิน

“เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว แม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลย~”

“ไม่เป็นเหรอ น่ีแน่ะๆๆ” เจอดับเบิลเขกหัวของวาฬน้อยเข้าให้  

ไม่ร้องก็บ้าแล้ว

หลังเสร็จสิ้นพิธีทุกอย่าง ต่อไปก็เข้าหอนอน 

“เอาไง นับก่อนปะ” เธอวางกล่องท่ีมซีองใส่เงินไว้บนเตยีง แต่คน 

ทีเ่ป็นเจ้าบ่าวสดๆ ร้อนๆ กไ็ม่ตอบ ได้แต่เดนิเข้ามาสวมกอดด้านหลงั 

และพูดยียวนประสาทขึ้นมาว่า “อยากได้ผู้ชายหรือผู้หญิง”

วาฬน้อยยิ้มกริ่ม 

“ช่วงน้ีทะเลาะกันบ่อยเกินไปอะดิ เข้าใจว่ามันท�างาน ก็เข้าใจ 

มาตั้งแต่สมัยเรียนปะมึง” เสียงแว่วเล็ดลอดเข้ามาในโสตประสาท  

ชายหนุ่มลืมตาตื่นอีกครั้ง เห็นวาฬน้อยยืนคุยโทรศัพท์อยู่ริมระเบียง 

“พูดจาไม่ดีไม่หาย ตั้งแต่เมื่อก่อนแล้ว แต่น่าจะเปลี่ยนบ้าง 

เสียความรู้สึกว่ะ แถมเพ่ิงแต่งงานกันแท้ๆ” หัวใจกุ้งแห้งเต้นรัว  

ความรู้สึกเจ็บปวดหัวใจนี้ท�าให้เขารีบควานหาโทรศัพท์เพ่ือดูเวลา 

และวันที่ 

14 มิถุนายน วันนี้วันเกิดเขา แต่เป็นปี 2561!

กุ้งแห้งวิ่งไปดึงวาฬน้อยเข้ามากอด เธอสะดุ้งตกใจท�าโทรศัพท ์

ร่วงตกหล่นนอกหน้าต่าง

“เฮ้ย! เชี่ยไรเนี่ย”

“อย่าไปเก็บ!”

“อะไรของมึงเนี่ย”

“ขอร้องเดี๋ยวกูซื้อใหม่ก็ได้ ตกลงไปแบบนั้นพังแล้วแน่”  

ร่างก�าลังส่ันเทา เพราะรู้ดีหลังจากนี้อีกไม่ก่ีนาทีจะเกิดอะไรขึ้น  

ขอเพียงแค่นี้อาจจะเปลี่ยนอดีตได้ก็ได้ ความคิดโง่ๆ ผุดขึ้นมา 

เต็มไปหมด 

“มึงก็แบบเนี้ย เห็นคุณค่าของหน่อยดิวะ ถอยไปเลย”

“ไม่!” กุ้งแห้งกอดแน่น แม้ว่าวาฬน้อยจะร�าคาญมากแค่ไหน 

ก็ตาม แต่เธอก็ยอมใจอ่อน ถอนหายใจและสวมกอดตอบคนตัวสั่น 

“ท�าไมตัวสั่นแบบนี้” เธอลูบหัวกุ้งแห้งอย่างเป็นห่วง “เป็นอะไร”  

เธอถามซ�้า

“กูก�าลังจะเสียมึงไป”

“งั้นมึงก็ท�าตัวดีๆ สิ ไม่เอาแต่ใจ แคร์ความรู้สึก อย่าปากหมา”  

กุ้งแห้งพยักหน้ารัว ขอบตาเริ่มร้อนแล้ว เพราะรู้ว่าถ้าลงไปเก็บ 

เธอต้องโดนรถชนแน่ๆ ในอดีตเพราะทะเลาะกัน กุ้งแห้งไม่แยแส 

เธอเลย เธอจึงเลือกท่ีจะออกไปสงบสติอารมณ์ข้างนอก แต่เกิด 

อุบัติเหตุ เรื่องนี้จะไม่ยอมให้เกิดเดจาวูครั้งที่สองเด็ดขาด เพราะงั้น 

กุ้งแห้งไม่ปล่อยให้เธอออกไปไหนคนเดียวแล้ว 

“ไม่ลงไปเก็บแล้วนะ ปะ ไปนอนกัน” หญิงสาวเอ่ยด้วยน�้าเสียง 

อ่อนเหมือนโอ๋เด็ก กุ้งแห้งนอนกอดเธอแน่น และภาวนาว่าวันพรุ่งนี ้

จะเป็นวันที่ดีที่ได้พบเธออีกครั้ง 

มันต้องเป็นแบบนั้น

“คุณกุ้งแห้งคะ...คุณกุ้งแห้ง ตื่นเถอะค่ะ” ภาพม่านมัวก�าลัง 

ปรับระยะโฟกัส ชายหนุ่มลุกขึ้นขยี้ตาตื่น 

“แขกกลับกันหมดแล้วนะคะ” กุ้งแห้งสะดุ้ง หันซ้ายหันขวา  

ความหม่นหมองนี่มันอะไรกัน สีซีดราขึ้นตามฝาผนัง กล่ินธูปเทียน 

ท่ีลอยอบอวลชวนโหยหวน เสียงพัดลมเพดานเสียดสีดังเอี๊ยดอ๊าด  

ท่ีนั่งอาสนะไร้รูปพระสวด โบสถ์ท่ีอยู่นอกห้องยามราตรีปกคลุม 

เงยีบสงดัวงัเวงพิกล และภาพตรงหน้าโลงศพมรีปูคนท่ีรกัท่ีสดุตัง้อยู่  

ข้อความท่ีเหน็ครัง้แรกไม่ใช่ชือ่หรอืชาตะ แต่เป็นมรณะ 14 มถุินายน  

2561 ชายหนุ่มรีบก้มมองตัวเองที่อยู่ในเสื้อเชิ้ตสีด�าแล้วรีบหยิบ 

โทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูหน้าจอ วันนี้คือวันที่ 17 มิถุนายน 2561

“ไม่...” เสียงสั่นเครือ ขายาวรีบว่ิงแล้วทรุดฮวบอยู่ตรงหน้าโลง 

น�้าตาท่วมทะลักสะอึกสะอื้นแทบขาดอากาศหายใจ

“วาฬ!” ฟันกระทบกันถ่ี เขาทุบพ้ืนอย่างเจ็บปวดเกินรับได้  

ท�าไมต้องเป็นแบบน้ี ท�าไมต้องเสียคนรักไปด้วย แบบนี้จะใช้ชีวิต 

ต่อไปยังไง ทนไม่ไหว ไม่ไหวจริงๆ เธอเป็นส่วนหนึ่งแทบจะทั้งชีวิต 

แล้ว โหดร้าย...โหดร้ายเกินไป 

“เอายานอนหลับมาให้ผม! เอามา!” สาวใช้ท่ีเพ่ิงปลุกเจ้านาย 

รีบไปหายานอนหลับตามค�าสั่ง 

อยากหลับ อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่วันน้ี อะไรก็ได้จริงๆ ความทรงจ�า 
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ยังวกวนหวนคนืกลบัไปมา แม้ว่าภาพในหวักรอเป็นฟิล์ม จะมรีอยย้ิม 

ของเราทั้งคู่ แต่ความจริงก็คือความจริง เธอจากไปแล้ว จากไปไร้ 

การชรา ไร้ด้วยยินดี ไร้ค�าอ�าลา มีแต่...ความเจ็บปวดที่ขมขื่น

แปะ แปะ ซ่า

น�้าหยดร่วงหล่นจากชั้นบรรยากาศที่สูงลิบ ไอน�้าระเหยก่อ 

ความชืน้ชวนให้ห่มผ้านวมนุ่ม กุ้งแห้งบดิกายทีผ่ลอ็ยหลบัอยูบ่นเตยีง  

สัมผัสท่ีมีคนเอาผ้าห่มหยิบมาทับกายของชายร่างบางเนื้อแทบติด 

กระดูก คงจะหนาวน่าดูเพราะไขมันน้อยเกินกว่าจะช่วยสร้างความ 

อบอุ่นภายใน ท�าให้เขาตื่น

ภาพตรงหน้า…ดีใจจัง ที่เป็นเธอ

วาฬน้อยน่ังพิงหัวเตียง มือหน่ึงลูบหัวเล่นเส้นผมของกุ้งแห้ง 

ทีน่อนอยู่ มอือกีข้างกดเล่นสมาร์ทโฟนเลือ่นฟีดหน้าไทม์ไลน์เฟซบุก๊ 

เห็นข่าวการตายของผู้คน ช่างอนาถความรู้สึกหญิงสาวเหลือเกิน 

กุ้งแห้งเงยหน้ามองแววตาออดอ้อนหญิงรัก จนเธอต้องหันกลับ 

มามอง เลกิคิว้เป็นเชงิถาม แต่ชายหนุม่ตอบกลบัเป็นกิรยิาเอือ้มแขน 

ไปกอดเอวของเธอ

“ชอบฝน”

“กูรู้” กุ้งแห้งตอบ

“มึง” ชายรักของเธอ ตอบอืออา ยังงัวเงียไม่หาย มีความสุข 

เหลือเกินที่ตื่นมายังเจอวาฬน้อย “ในสักวันไม่ช้าก็เร็ว ยังไงเราก็ต้อง 

แยกจากกันนะ” ประโยคนี้ล่ะที่ท�าให้ตื่นทันที 

“เราต้องยอมรับเรื่องนี้กันให้ได้สักวัน เมื่อถึงตอนน้ันกูเองก็ไม่รู ้

ว่าจะทนได้แค่ไหนเหมือนกัน”  

“วันนี้วันที่เท่าไหร่ ปีด้วย”

“20 พฤษภาฯ ปี 61 ไง ท�าไมเหรอ” ถ้าเป็นวันนี้ในอดีต กุ้งแห้ง 

ตอบกวนประสาทกลับไปแล้ว แต่ในตอนนี้เขากลับเงียบนิ่งงัน  

หลุบตาลง และ...กระชับกอดวาฬน้อย
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เสียงเรียก
“จิ๊บ จิ๊บ”

เสยีงนกทีเ่กาะอยู่บนก่ิงไม้ใหญ่ของต้นมะม่วงพร้อมกบัแสงแดด 

ที่สาดส่องผ่านช่องหน้าต่างเข้ามากระทบใบหน้า ปลุกฉันให้ตื่น 

จากภวังค์ ผมสีควันบุหรี่ยุ่งเหยิงกระเซอะกระเซิงอยู่ข้างพวงแก้ม  

ฉันลืมตาขึ้นและยังไม่ขยับเขย้ือนร่างกายออกจากเตียงแม้แต ่

น้อย ห้องเดิมที่ทุกอย่างดูคุ้นเคยแต่คล้ายบางอย่างแปลกไป 

อะไรกันนะที่น�ามาซึ่งน�้าตาที่เอ่อล้น 

อะไรกันนะที่หล่นหายจากห้วงความทรงจ�าของฉัน 

อะไรกันนะที่ท�าให้ห้องนอนของฉันว่างเปล่าถึงเพียงนี้ 

หรืออาจจะเป็นความอ้างว้างที่อยู่ข้างๆ ฉันทุกเวลา 

หรืออาจจะเป็นความเงียบเหงาที่เป็นเงาตามตัวฉันทุกวัน 

หรืออาจเป็นเพราะความฝันที่ฉันไม่เคยจดจ�าได้ตอนลืมตาตื่น 

ขึ้นมาเลย…

ฉันยกสองมือขึ้นปาดน�้าตาให้พ้นจากพวงแก้มทั้งสองข้าง  

ก่อนจะลุกขึ้นจากฟูกนุ่มนิ่มที่เหมือนอยากจะกลืนกินร่างฉันเข้าไป  

ฉันปล่อยให้สายน�้าจากฝักบัวไหลอาบไปทั่วร่าง เส้นผมเปียกแฉะ 

และมีฟองยาสระผมที่เน้ือนุ่มละมุนของ Victoria Secret ตามด้วย 

ครีมอาบน�้า Bombshell ของยี่ห้อเดียวกันกับยาสระผม แล้วออกมา 

พรมน�้าหอมท่ีมีกลิ่นละเมียดละไมของ Chanel วันนี้ฉันมีนัดกับ 

เพ่ือนตัวแสบปั่นจักรยานลัดเลาะไปตามทางลาดที่พาไปสู่หุบเขา 

อันเวิ้งว้างในป่าทึบหลังบ้าน

ราวเดือนกว่าแล้วท่ีฉันรู ้สึกว่ารอบตัวอบอวลไปด้วยความ 

ล่องลอยอนัน่าประหลาดใจ ไม่มใีครตอบฉนัได้ว่าอะไรทีผ่ดิเพ้ียนไป  

แม้แต่เพื่อนรักของฉัน

“แกยังฝันถึงคุณคนนั้นอยู่งั้นเหรอซัน?” สกายถามขึ้นขณะที่เรา 

เดินจูงจักรยานไว้ข้างกายหลัง ปั่นมาจนแข้งขาอ่อนเรี่ยวอ่อนแรง

“ก็คิดว่าอย่างน้ันนะ ฉันยังตื่นมาพร้อมคราบน�้าตาทุกวัน”  

ฉันถอนหายใจออกมาราวกับน่ีจะเป็นลมหายใจสุดท้าย ความจริง 

ฉันเป็นแบบนี้มานานแล้วล่ะ บ่อยครั้งที่ตื่นมาพร้อมรอยเปื้อนน�้าตา 

ที่ยังติดอยู่บนใบหน้าและความรู้สึกที่โหยหาแสนทรมาน

“เคยได้ยินเร่ืองโลกคู่ขนานหรือเปล่า? บางทีอาจจะมีแกอีกคน 

อยู่อีกมิติเวลาก็ได้นะ”

“ไร้สาระ”

“แต่แกก็แอบคิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะ?” เธอจ้องเขม็งมาที่ฉัน

พร้อมเลิกคิ้วอย่างผู้ชนะ 

“หัวใจของฉันมันร�่าร้องหาใครสักคนตลอดเวลา” ฉันยิ้มอย่าง 

เหน่ือยใจ “ไม่รู้สิ มันเหมือนจริงมากเลย” ฉันยกมือขึ้นมากอบกุม 

ทีหั่วใจ “หวัใจเหมอืนโหยหาเขาอยู่ตลอดเวลา” ฉนัย้ิมอย่างเหน่ือยใจ

“ก่อนที่จะคิดถึงเรื่องคุณคนนั้น เรามาคิดกันก่อนดีกว่าว่าจะปั่น 

ข้ามเขาลูกนี้ไปยังไง”

เธอเปล่ียนเรื่องและขึ้นคร่อมจักรยานอีกครั้งแล้วเริ่มปั่นออกไป  

ฉันยิ้มเบาๆ และส่ายหัวเล็กน้อยให้กับเพื่อน ร่างสูงปั่นน�าออกไปลิ่ว

เราใช้เวลาตลอดท้ังบ่ายง่วนอยู่กับการลัดเลาะรอบเทือกเขา 

ที่ตั้งตระหง่านเป็นแนวยาวจนสุดลูกหูลูกตา ต้นไม้เก่าแก่สิบคนโอบ 

ตัง้สงูขึน้แซมอยู่ท่ัวบรเิวณ ราวกับต้องการโอบกอดล้อมรอบเทอืกเขา 

ให้หายเหน็บหนาว อากาศถูกปกคลุมด้วยไอหมอกจนทั้งโลกคล้าย 

มีฟิลเตอร์สีซีดจาง ท้องฟ้า และก้อนเมฆถูกอาบด้วยสีส้มอ่อนๆ  

เหมอืนมใีครบางคนท�าสถัีงใหญ่หกใส่ เราท้ังคูก่ลบัมาถึงบ้านในเวลา 

พลบค�่าด้วยสภาพที่อ่อนล้าโรยแรงจนแม่บ้านถึงกับเอ่ยทักแล้ว 

จัดแจงเตรียมน�้าเตรียมท่ามาให้อย่างจ้าละหวั่น

“อยู่กินข้าวกันไหม?” ฉันหันไปถามคนที่ก�าลังวักน�้าจากก๊อกน�้า 

ทองเหลืองเพื่อล้างเหงื่อไคลออกจากใบหน้า

“วันนี้คงไม่ได้อะ มีนัด” เธอยักคิ้วหลิ่วตาให้ฉันอย่างน่าหมั่นไส้

“โอเค้ รีบไปเลยไป๊ เดตแรกอย่าให้สาย” ฉันเบ้ปากแล้วโยน 

ผ้าขนหนูผืนเล็กไร้ลวดลายให้เธอ

“ใครว่าครั้งแรกกัน” ฉันหันขวับไปมองเธออย่างทันควันด้วย 

สายตามาดร้าย

“ช ิเดีย๋วนีม้อีะไรไม่บอกกันบ้างเลยนะ คราวหน้าพามาให้ฉนัช่วย 

สแกนด้วยล่ะ” ฉันย่นจมูกท�าหน้างอ เธอเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้า 

ของฉันแล้วจิ้มนิ้วชี้มาท่ีหว่างคิ้วที่มีริ้วรอยการย่นเข้าหากันของคิ้ว 

ทั้งสองข้าง

“ก็บอกแล้วนี่ไง ไว้จะพามานะ” เธอเดินมาตบไหล่ฉันเบาๆ แล้ว 

ผละออกไปเพ่ือขึ้นรถพอร์เช่ 918 สไปเดอร์สีขาวคันเงางามของ 

ตวัเอง ก่อนทีจ่ะบึง่ออกไป เธอลดกระจกลงแล้วตะโกนออกมาเสยีงดงั

“ฝันดนีะจ๊ะเพ่ือนรกั อย่าลมืนอนด้วยล่ะ” เธอขยิบตาอย่างพราว 

เสน่ห์ ฉันพยักหน้าหงึกๆ แล้วมองตามรถท่ีราคาแพงกว่ากระเป๋า  

Chanel GG Marmont 100 ใบ รวมกันซะอีก

ท่ามกลางแสงสลัวของดวงจันทร์ที่สาดส่องลงมา แต่งแต้มด้วย 

ผู้แต่ง :  ธัญญารัตน์ โคตรวันทา
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แสงจากดวงดาวที่สว่างพร่างพราวอยู่บนนภา ซึ่งถูกปูพ้ืนด้วยสีมืด 

ราวกับก�าลังเศร้าโศก เสริมด้วยแสงจากไฟนีออนที่เล็ดลอดออกมา 

จากประตหู้องด้านหลงัของร่างบาง เสยีงเพลงจากเครือ่งเล่นแผ่นเสยีง 

ดังแทรกสอดความเงียบสงัดมา ฉันนั่งอยู่ที่ริมระเบียง…  

ไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วท่ีฉันเอาแต่นั่งเหม่อมองปลายยอดไม ้

ปลิดปลิวไปตามแรงลมเฉื่อยภายใต้แสงราตรีอันมืดสงัด ฉันนั่งอยู ่

อย่างนีท้ั้งคืนจนรุง่อรณุหวนกลบัมาอกีครัง้ แต่ร่างกายฉนักลบัร�า่ร้อง 

ให้ด�าดิง่สูน่ทิราโดยเรว็ทีส่ดุคล้ายคนอ่อนเพลยี ทัง้ทีแ่ทบไม่ท�าอะไร 

เลยมาท้ังวัน แปลกดี…คนเราชอบท�าตามอ�าเภอใจ แม้จะรู้ว่าต้อง 

แลกมาด้วยความเจบ็ปวดท่ีแสนทรมาน ฉนัตดัสนิใจเอนตวัลงในแนว 

ราบขนานกับพื้นเตียงในที่สุด ไม่กี่อึดใจหลังจากหัวสัมผัสกับหมอน 

ท่ีนุ่มฟูไปด้วยปุยนุ่น เปลือกตาเรียวรีของฉันปิดลง ตัวฉันก็ด�าดิ่ง 

สู่ห้วงนิทรา

ฉนัลมืตาขึน้และพบกับความชุม่ฉ�า่ทีแ่สนคุน้เคย หยดน�า้ทีโ่ปรย 

ลงมาจากฟากฟ้าหล่นกระทบลงบนพ้ืนดินเพ่ือมอบความชื้นแฉะ 

ให้ชีวิตบนโลก เท้าท้ังสองข้างของฉันก้าวเดินไปยังปลายทางอย่าง 

ไม่ลังเล ฉันหยุดและน่ังลงตรงหน้าศาลาเก่าคร�่าคร่าท่ีจะพังแหล่ 

ไม่พังแหล่จนอยากจะไปซ่อมให้รู ้แล้วรู ้รอดไป ติดแค่ว่าสองมือ 

ของฉันตอนนี้ยังต้องเอาไว้โอบรัดรอบกายตัวเองเพ่ือบรรเทาความ 

หนาวเหน็บจากสายฝนที่ยังประโคมสาดซัดเข้ามาเป็นสาย 

“แจ๊บ แจ๊บ แจ๊บ”

เสยีงเหมอืนคนก�าลงัว่ิงบนถนนท่ีเจิง่นองไปด้วยน�า้ดังขึน้ ฉนัถลนั 

ตัวทะลึ่งพรวดขึ้นมาทันที ถึงแม้จะไม่เห็นใบหน้าของตัวเองตอนนี้  

ฉันก็สามารถบรรยายได้อย่างละเอียดยิบเลยว่าดวงตาของฉันเปล่ง 

ประกายมากแค่ไหน มุมปากยกย้ิมขึ้นเมื่อรู้ว่าคนท่ีก�าลังวิ่งเอามือ 

บังฝนตรงมาท่ีศาลาน้ันคือคนที่ฉันรอ ร่างเพรียวบางของเธอคนนั้น 

ว่ิงฝ่าสายฝนมาหลบอยู่ใต้ชายคาเดียวกัน เธอปัดละอองน�้าที่เกาะ 

อยู่ตามเสื้อแจ็กเก็ตสีด�าขลับท่ีคลุมเสื้อยืดสีขาว ใบหน้าเรียวงาม 

รับกับผมสีน�้าตาลประกายทองคล้ายกับท้ังหัวเธอถูกเคลือบด้วย 

คาราเมลเปียกลู่ไปข้างแก้มขาวใสนวลเนียนน่ัน นัยน์ตากลมโต 

ทว่าดุดันมีสีไพลินน่าหลงใหล ดุจน�้าทะเลในมหาสมุทรลึก หากแต่ 

ในเวลาเดยีวกันกลบัดวู่างเปล่าราวกับทะเลทรายท่ีแห้งเหือด ทนัทีที ่

มาถึง เธอก็เอ่ยขอโทษขอโพยยกใหญ่พร้อมส่งย้ิมแห้งๆ มาให้  

โดยให้เหตุผลว่ามัวแต่เลือกของบางอย่างอยู่เลยมาช้ากว่าทุกวัน 

“ฉันให้” เสียงนุ่มนวลคุ้นหูของใครบางคนเอ่ยขึ้น เธอย่ืนสร้อย 

ข้อมือที่มีจี้อักษรรูปตัว L ห้อยอยู่ให้ฉัน

“สวยจัง แต่มาสายนะวันนี้” ฉันหรี่ตามองอย่างคาดโทษ

“ความจริงฉันต่างหากท่ีเป็นคนรอเธอ” เจ้าของนัยน์ตาสีไพลิน 

พูดพร้อมท�าสายตาละห้อยจนฉันต้องเดินไปลูบผมนุ ่มสลวยส ี

คาราเมลที่ยาวคลุมลงมาถึงไหล่อย่างมันเขี้ยว

“ครั้งนี้รอนานมากหรือเปล่า?”

“ไม่เลย ฉันรอได้เสมอแหละ มานี่สิ ฉันจะพาไปดูอะไร” คนร่าง 

สูงจูงมือฉันวิ่งออกจากศาลา ทั้งที่ปรอยฝนยังหลงเหลืออยู่ 

ฉันโผล่มาที่ น่ีครั้งแรกตอนที่ฉันยังเห็นว่าตัวเองเป็นเพียง 

เด็กหญิงตัวเล็กและอีกคนก็เป็นเพียงเด็กหญิงที่สูงกว่าฉันแค่คืบ  

ตอนนั้นมีท้ังความสับสนและเคว้งคว้างปนเปกันไปหมด ฉันไม่มี 

ความทรงจ�าใดๆ แม้กระทั่งเรื่องของตัวเอง ฉันไม่รู้ว่าที่น่ีคือท่ีไหน  

ไม่รู ้ว่าท�าไมถึงมาอยู่ที่นี่ รอบตัวถูกรายล้อมไปด้วยความมืดมิด  

ถูกโอบคลุมไปด้วยสายลมเย็นสะท้าน ฉันเดินอย่างหวาดระแวง 

ไปเรือ่ยๆ จนกระทัง่เจอแสงไฟจากศาลาเก่าคร�า่คร่า สองเท้าไม่ลงัเล 

เลยที่จะวิ่งเข้าหามัน 

และก็พบว่าแอลอยู่ตรงนั้น

“ไงซัน” เสียงนุ่มท่ีคุ้นเคยของคนนัยน์ตาสีไพลินที่ก�าลังยืนย้ิม 

แสนอบอุ่นให้ฉันอยู่ที่ศาลาดังขึ้น 

คนร่างสงูพาฉนัเท่ียวเล่นลดัเลาะไปตามทางชืน้แฉะ โผล่ตรงน้ัน  

ผ่านตรงนี้ เสียงหยอกเย้าของเราท้ังคู ่เป็นเสียงเดียวที่ดังสน่ัน 

ท่ามกลางป่าทบึอนัเงยีบสงดั และเธอจะกลบัมาส่งฉนัทีเ่ดมิ ท่ีศาลา 

ไม้นั่น…..

ความรูส้กึราวกบัโดนเหว่ียงสดุแรงขึน้ไปบนท้องฟ้าแล้วกระชาก 

ลงมาอย่างรวดเร็ว ใจหนึ่งก็รั้นที่จะไม่เข้าไปในศาลาบุโรทั่งนั่น ทว่า 

ร่างกายกลับถูกฉุดรั้งให้เข้าไปด้วยแรงปริศนา สองแขนของฉัน 

พยายามไขว่คว้าร่างคนตัวสูงท่ียืนยิ้มละมุนให้ ขณะท่ีตัวเอง 

ย่างกรายเข้าสู่ความมืดทะมึน น�้าตาของฉันไหลอาบแก้มลงมา 

อย่างท่วมท้นเพราะกลัวว่าจะไม่ได้เจอ กับเจ้าของรอยย้ิมท่ีเปรียบ 

เสมือนความสว่างของโลกใบนี้อีก

แต่แล้ว…

เพียงพริบตาเดียว ฉันก็กลับมายืนอยู่ในความมืดอันว่างเปล่า 

อีกครั้งพร้อมความแตกต่างของร่างกาย ใบหน้าฉันไม่ได้มีหยาด 

น�้าตาเปื ้อนเปรอะเหมือนตอนที่จากลา ไม่ได้มีความโศกเศร้า 

หลงเหลืออยู่ ฉันเดินไปเรื่อยๆ จนกระท่ังพบกับแสงไฟนีออนจาก 

ศาลาไม้คร�่าครึ

แอลยืนอยู่ตรงนั้น...

น�้าตาของฉันไหลพรั่งพรูออกมา

เรียวหน้าใสเปล่ียนไปเล็กน้อย แต่ก็ยังคงเป็นแอลที่ฉันรู ้จัก  

ร่างกายของเธอสูงขึ้นแต่ผอมลงไปนิด เช่นเดียวกับตัวฉันที่คล้ายว่า 

เราจะเติบโตขึ้นมาทีละนิด ไม่ต่างอะไรกับจิตใจภายในที่ความรู้สึก 

เริ่มถักทอขึ้นทีละน้อย รู้ตัวอีกทีหัวใจฉันก็เป็นของแอลไปซะแล้ว  

ทุกอย่างวนลูปไปเรื่อยๆ ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ทุกคร้ังแอล 

จะมารอรับฉันที่ศาลาและมาส่งฉันพร้อมการจากลาอันน่าใจหาย  

ทุกครั้งท่ีเกิดการจากลา หยดน�้าตาจะไหลรินอยู่อย่างไม่หยุดหย่อน  

เช่นเดียวกับสายฝนที่โปรยปราย ร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้า ฉันรู้สึก 

เจ็บปวดหัวใจราวกับจะไม่ได้เจอกันอีกทุกครั้งที่เห็นว่าแอลเคลื่อน 
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ออกห่างไปเรื่อยๆ แม้อีกเพียงเปลือกตาปิด เราจะได้เจอกันแล้ว 

ก็ตามที

หรือความจริงฉันไม่ได้กลัวการจากลา แต่หากกลัวว่าจะไม่ม ี

ศาลาในครั้งต่อไปที่เดินอยู่ในความมืดอีก

แอลโบกมือลาฉันเช่นทุกครั้ง ขณะที่ร่างกายฉันถูกดูดเข้าไปใน 

ความมืดพร้อมกับหัวใจที่กลวงโหวง

“เราจะเจอกันอกีใช่ไหม” ฉนัเอ่ยค�าถามเดมิอกีหนพร้อมนัยน์ตา 

ร้อนผ่าว

แอลไม่ตอบ... 

เขาไม่เคยตอบค�าถามนัน้ของฉนั เขาเอาแต่ยืนย้ิมอยู่ทัง้แบบนัน้ 

ในตอนที่ฉันเอื้อมมือไขว่คว้าหาเธอที่เอาแต่ยืนนิ่ง หรือเพราะไม่เคย 

ได้ค�าตอบหรือเปล่านะ ฉันถึงได้หวาดกลัว แต่ครั้งนี้ท�าไมสายตา 

ของแอลดูแฝงไปด้วยความเจ็บปวดล่ะ 

ท�าไมกันนะ...

ใบหน้าแอลพร่ารางด้วยม่านน�้าตา ก่อนท่ีจะเห็นเป็นแค่เงา 

ร่างสูง เพราะระยะห่างที่เพ่ิมขึ้น วินาทีนั้นก่อนลับสายตา ฉันก็เห็น 

ว่ามีมือสีขาวโพลนโผล่มาคว้าร่างของแอลขึ้นไปบนท้องฟ้า!

“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดด”

“จิ๊บ จิ๊บ”

เสยีงนกทีเ่กาะอยู่บนก่ิงไม้ใหญ่ของต้นมะม่วงพร้อมกบัแสงแดด 

ที่สาดส่องผ่านช่องหน้าต่างเข้ามากระทบใบหน้า ปลุกฉันให้ต่ืน 

จากภวังค์ ทกุอย่างยังเป็นเฉกเช่นทกุวันท่ีฉนัหลบัฝันอยูใ่นห้วงนิทรา  

แต่วันนี้มันแย่กว่าทุกวันท่ีผ่านมา ประตูบานใหญ่สีน�้าตาลถูกผลัก 

ออก คนหลังประตูรีบก้าวเข้ามานั่งลงข้างฉัน

“วันนี้ฝันอะไรอีกล่ะ” สกายเอ่ยขึ้นด้วยสายตาอ่อนโยน

“ก็เหมือนเดิม แล้วท�าไมวันนี้มาเช้าจัง” ฉันตอบพลางขยี้ตา

“ก็จะชวนไปไกลน่ะ ไปเร็ว รีบแต่งตัวเถอะ” สกายพูดพร้อมดัน 

ฉันให้เดินไปยังห้องน�้า

หลังจากจัดแจงตัวเองเสร็จเรียบร้อย ฉันก็ก้าวตามเพ่ือนสนิท 

ไปโดยไม่รู ้จุดหมายปลายทาง รถคันโก้แล่นไปอย่างเอื่อยเฉ่ือย  

จนฉันพบกับบางอย่างเข้า…

“จอด จอดรถเดีย๋วน้ี!” ฉนัออกค�าสัง่เพ่ือนสาวจนเธอต้องหยุดรถ 

จนตัวโก่ง

“ท�าไม? เกิดอะไรขึ้น?” 

ฉันรีบลงจากรถทันทีแล้วว่ิงตรงไปยังศาลาไม้ท่ีคุ้นตา น�้าตา 

เอ่อล้นขึ้นมาฉับพลัน

“ซัน เป็นอะไร? ให้ฉันจอดรถท�าไม?” สกายถามอย่างร้อนรน

“ฉันเคยเห็นที่นี่ ฉันเคยเห็น กับคุณคนน้ัน” ฉันทรุดลงร้องไห้ 

อย่างสุดกลั้น ตัวสั่นไหวราวกับถูกใครมาจับเขย่า เพ่ือนรักของฉัน 

เดินเข้ามาโอบกอดร่างฉันอย่างปลอบประโลม

“ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไร” 

สกายพาฉันท่ีร่างกายอ่อนโรยแรงกลับมาคฤหาสน์หลังโต 

ท่ีแสนว่างเปล่า เรี่ยวแรงของฉันเหือดหายไปจนหมดสิ้น เมื่อถึง 

เตียงนอน เปลือกตาก็ข่มลงมาอย่างไม่ต้องร้องขอ

ฉนัลมืตาขึน้และพบกับความชุม่ฉ�า่ทีแ่สนคุน้เคย หยดน�า้ทีโ่ปรย 

ลงมาจากฟากฟ้าหล่นกระทบลงบนพ้ืนดินเพ่ือมอบความชื้นแฉะ 

ให้ชีวิตบนโลก เท้าท้ังสองข้างก้าวเดินไปยังปลายทางอย่างไม่ลังเล  

ฉันหยุดและนั่งลงตรงหน้าศาลาเก่าคร�่าคร่า

ไม่มีแอลอยู่ตรงนั้น…

ฉันออกว่ิงไปเรื่อยๆ อย่างไร้ซึ่งจุดหมายว่าต้องควรไปท่ีใดใน 

สถานที่แสนว่างเปล่า เท้าของฉันไม่หยุดเดิน ปากของฉันไม่หยุด 

เรียกหาชื่อของอีกคน แต่จนแล้วจนรอด ก็ไม่เจอใครเลย กระท่ัง 

ถูกดึงกลับไปยังศาลาเก่าพร้อมน�้าตา เพียงแค่พริบตา ฉันก็กลับมา 

ที่แห่งน้ีอีกครั้งแล้วออกวิ่งอีกหน ตรงปลายทางนั้นยังคงว่างเปล่า  

ฉันถูกดูดกลับเมื่อเวลามาถึง พริบตาต่อมาน�้าตาก็หายไปเหมือน 

ทุกครั้ง เท้าออกวิ่งเพื่อไปพบความว่างเปล่าแล้วถูกดูดคืนสู่ห้วงสีด�า 

อันโดดเดี่ยว ไม่รู ้ว่าฉันท�าแบบนั้นซ�้าๆ ไปก่ีหนและคล้ายว่ามัน 

จะไม่มีวันจบสิ้น

ปิ๊บ......

ปิ๊บปิ๊บ......

ปิ๊บปิ๊บปิ๊บ......

พรึ่บ!

เปลือกตาของฉันเบิกโพลงขึ้น

ภาพที่เห็นช่างเลือนรางและพร่ามัว ร่างกายขยับเขยื้อนได้อย่าง 

เชือ่งช้า สายระโยงระยางมากมายปัดป่ายรอบเตยีง หวัสมองหนักอึง้ 

ระคนปวดร้าวราวกับมีใครน�าค้อนปอนด์มาฟาดลงซ�้าแล้วซ�้าเล่า  

ลมหายใจพ่นออกอย่างไม่ถนัดถนี่เพราะมีสายบางคาดวางอยู่บน 

จมูก สายตาเริ่มปรับรับกับแสงสว่าง

“อะ…แอ๋ว ไอ้แอ๋วๆๆๆ” เสียงตื่นเต้นของใครบางคนร้องเรียก 

คนที่ก�าลังหอบหิ้วข้าวของพะรุงพะรัง

“อะไรวะ?” คนท่ีชื่อแอ๋วรีบถลาเข้ามาหาเตียงของฉันซึ่งถูก 

รายล้อมด้วยเครื่องมือระโยงระยาง เขาเป็นชายหนุ่มท่ีมีโครงหน้า 

ที่ไม่ว่าใครเห็นจะต้องหันเบือนหน้าหนี แม้กระทั่งฉันเอง…

“มะ...เมื่อกี้ เมื่อกี้ฉันเห็นแฟนแกขยับ” คนที่อวบอ้วนกว่าคนชื่อ 

แอ๋ว ละล�่าละลักขณะที่ตัวสั่นงันงก

“จริงเหรอ!?” คราวนี้ชายหนุ่มที่หอบหิ้วของมากมายรีบวางของ 

ลงข้างเตียงทันที “แกเห็นจริงๆ ใช่ไหมไอ้คิม?” คนถามปากคอสั่น 

ขณะเกาะขอบเตียงแน่น เพื่อนคนอวบอ้วนของแอ๋วพยักหน้าหงึกๆ

“ซัน ซันจ๊ะ ได้ยินแอ๋วไหม?” ชายหนุ่มท่ีชื่อแอ๋วร้องเรียกอย่าง 

ตื่นเต้น “ไปตามหมอเร็วไอ้คิม”

“คุณเป็นใคร?” เสียงแรกของฉันเอ่ยขึ้นหลังจากที่ทนมองคน 

แปลกหน้าทั้งสองร้อนรนกระวนกระวายใจ
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“แอ๋วเป็นแฟนของซันไงจ๊ะ” คนตรงหน้าคว้ามือฉันขึ้นมากอบ 

กุมไว้ แต่ฉันชักมือกลับทันที

“แฟนเหรอ?” ฉันงงงวยกับเหตุการณ์ที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่ทัน 

ตั้งตัว

“จริงๆ เราเกือบจะได้แต่งงานกันแล้วเสียด้วยซ�้านะที่รัก แต่เกิด 

เรื่องขึ้นเสียก่อน”

“เกิดเรื่องอะไร?”

“เมื่อปีก่อน เราประสบอุบัติเหตุรถชน แอ๋วไม่เป็นอะไรมาก  

แต่ซันบาดเจ็บสาหัส นอนติดเตียงมาร่วมปีแล้ว”

ฉันค่อยๆ ล�าดับเหตุการณ์แล้วหันมองคนตรงหน้าที่ก�าลังเผย 

ย้ิมอย่างสุดแสนดีใจ หยดน�้าตาของเขาก�าลังรินไหลผ่านใบหน้า 

กร้านแดด เสียงปิ ๊บๆ ของเครื่องวัดหัวใจยังดังเป็นจังหวะคงท่ี  

ทุกอย่างที่ก�าลังเกิดขึ้นมันคือเรื่องจริง…

ไม่มีคฤหาสน์หลังโออ่า…

ไม่มียาสระผมและครีมอาบน�้า Bombshell ที่เนื้อนุ่มละมุน 

ของ Victoria Secret…

ไม่มีน�้าหอมที่มีกลิ่นละเมียดละไมของ Chanel…

ไม่มีสกาย…

ไม่มีแอล…

มเีพียงชายหนุม่ชือ่แอ๋วท่ียืนยิม้ยิงฟันท่ีมคีราบเหลอืงอยู่ตรงหน้า

เฮ้อ บางทีการหลับติดเตียงไปตลอดก็น่าจะดีเหมือนกัน คุณว่า 

ไหม?
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โหยหวนกลับ
ผู้แต่ง : สุชัญญา ว่องวิษณุพงศ์

ผมต้องท�าภารกิจนี้ให้ส�าเร็จ ไม่งั้นผมตายตาไม่หลับแน่

และความลับหน่ึงเดียวของผมที่ไม่เคยเปิดเผยท่ีใดก�าลังจะถูก 

เล่าขานให้คุณได้รับรู้ผ่านเรื่องราวต่อไปนี้

คุณจ�าผมได้ไหม ผมคนท่ีนั่งคุยกับคุณที่ร้านเหล้าชื่อดังย่าน 

ทองหล่อในคืนวันศุกร์สิ้นเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา จริงๆ แล้วหาก 

คุณเคยเห็นผมมาก่อนหน้าน้ี คุณอาจจะคิดว่านั่นไม่ใช่ผมก็ได้  

อย่างน้อยหนวดเคราท่ีถูกตกแต่งรูปทรงด้วยใบมีดคม และรอยสัก 

ลายเสือด�าบนต้นแขนขวาของผมที่วันนั้นคุณบอกว่าน่ากลัว ก็จะยัง 

ไม่ปรากฏให้เห็น เพราะผมเพิ่งไปสักมาเมื่อเดือนที่แล้วเอง

ผมเกิดมาในครอบครัวที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์ ตั้งแต่จ�าความได้  

ผมรักแม่สุดหัวใจ ผมมีกิจวัตรประจ�าวันก่อนออกจากบ้านทุกเช้า 

อย่างหนึ่งคือ การสวมกอดแม่ อ้อมกอดของแม่อบอุ่นย่ิงกว่าส่ิงใด 

ในโลกของผม ความรักของผมที่มีต่อแม่ช่างตรงข้ามกับความรู้สึก 
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ที่ผมมีต่อพ่อ ตั้งแต่จ�าความได้เช่นกัน พ่อท�าร้ายแม่เสมือนเป็นเรื่อง 

ปกติของมนุษย์ตั้งแต่ผมยังเด็ก ความต�่าทรามนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่มีวัน 

ให้อภัย ถึงกระนั้น แม่กลับมีความคิดที่ตรงกันข้ามกับผมโดยสิ้นเชิง 

แม่ยังจ�าใจรักพ่อและทนอยู ่ด ้วยกันมาเป็นเวลากว่าย่ีสิบปี  

ด้วยเหตุผลเดียว คืออยากให้ผมมีภาพจ�าของครอบครัวที่อบอุ่น  

อันประกอบด้วยพ่อ แม่ และลูกชายคนหนึ่งพร้อมหน้าพร้อมตา 

ผมเกลียดภาพอันหลอกลวงนั้นจับใจ

ภารกิจลับสุดยิ่งใหญ่ของผม คือการท�าให้พ่อกับแม่แยกทางกัน 

ในสักวัน

แม้ผมจะเป็นลูกคนเดียว แต่บ้านหลังใหญ่ตอนน้ีมีสมาชิกอยู ่

ทั้งหมดสี่คน หญิงสาวที่ผมพาเข้ามาอาศัยนี้เธอมีใบหน้าครบเครื่อง 

ในแบบที่ชายส่วนใหญ่หมายปอง ผมด�ายาวที่ถูกรวบตึงท�าให้ดูสง่า 

กว่าสิ่งใด ผมคือผู้โชคดีหนึ่งเดียวในผู้ชายทุกคนบนโลกที่ถูกเธอ 

เรียกว่าแฟน ผมคบกับเธอมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว เพื่อนๆ ต่างอิจฉา 

ที่ผมได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเธออย่างเปิดเผย หากแต่จะล้วงลึก 

ถึงรายละเอียด เราทะเลาะกันบ่อยจนผมรู้สึกท้อในความสัมพันธ์ 

ครั้งนี้เหลือเกิน

ในทุกๆ วัน ผมสรรหาวิถีทาง และวางแผนลงมือท�าให้ภารกิจ 

ในใจลุล่วงเสียที

เจด็โมงเช้าวันจนัทร์แรกของเดอืนมถุินายน ผมถือจานข้าวทีเ่หลอื 

เพียงเศษก้างปลาท่ีขอบจาน พร้อมกับถ้วยแก้วเขรอะคราบตะกอน 

กาแฟไปไว้ที่อ่างล้างจาน ก่อนจะขับรถออกจากบ้านไปท�างาน  

เมื่อถึงเวลาบ่ายสองโมง ผมหนีออกจากท่ีท�างาน และแอบกลับมา 

บ้านซึ่งไม่มีใครอยู่ พ่อ แม่ และแฟนสาวล้วนออกไปท�างานกัน 

ตามปกติ

ผมหยิบถุงยาทีข่อยืมมาจากเพ่ือนคนสนทิเมือ่สองอาทติย์ทีแ่ล้ว 

ข้ึนมา ผนึกด้วยสลากเขียนว่ายาฟิโนไทอะซีนส์ ซ่ึงเอาไว้ใช้รักษา 

อาการจิตเภทชนิดหนึ่ง ด้วยความที่พ่อผมเป็นคนสันโดษ มีอารมณ์ 

เกรี้ยวกราด และชอบใช้ความรุนแรงเป็นทุนเดิม ผมจึงตัดสินใจ 

แสร้งยดัเยยีดความเป็นคนโรคจติให้พ่อ หวังจะให้แม่รบัรูว่้าการทีพ่่อ 

ท�าร้ายแม่มาเน่ินนานนั้น แท้จริงแล้วจิตของพ่อไม่เคยปกติเลย  

ผมอยากใช้เหตุผลนี้ในการท�าให้แม่เดินแยกทางจากพ่อผมเสียที  

แต่การใช้หลักฐานเดียวคงไม่หนักแน่นพอจะท�าให้แม่หมดความ 

อดทนกับความต�า่ทรามของพ่อได้ ผมวางถุงยาทีด่เูหมอืนถูกแอบไว้ 

บนตู้เก็บของข้างนาฬิกาในห้องนอนพ่อ และจะพาแม่ไปดูความลับ 

ของพ่อที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยตัวผมเองในเช้าตรู่วันรุ่งขึ้น

ความจรงิอย่างหน่ึงในตวัผมท่ีพ่อกับแม่ไม่เคยรู ้เขาทัง้สองท�าให้ 

ผมเกลียดความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงเข้ากระดูกด�า

ครับ ผมชอบผู้ชาย

คุณอาจมีค�าถามผุดขึ้นในใจ ถ้าหากเป็นเช่นน้ัน ผมคบกับ 

แฟนสาวคนน้ีได้อย่างไรตั้งสองปีจนถึงทุกวันน้ี ผมยอมถูกตีตราว่า 

เป็นคนเลวและเห็นแก่ตัวท่ีสุด แต่ผมต้องการใช้เธอเป็นเครื่องมือ 

ในการท�าภารกิจอันย่ิงใหญ่ที่สุดของผมให้ส�าเร็จ โดยที่เธอไม่เคย 

รู้ตัว หรือแม้แต่สงสัยในตัวผมเลยแม้แต่นิดเดียว

ในวันเดียวกันนั้น นาฬิกาบอกเวลาตีสองสิบสามนาที ผ้าม่าน 

ตดิหน้าต่างปลวิไหวไปตามลมท่ีพัดหวนเข้ามาในห้องนอน แฟนสาว 

ผมนอนอย่างเหน่ือยล้าอยู่ฝ่ังขวาของเตยีงคู่ ทีป่กตจิะมผีมนอนหลบั 

อยู่ฟากซ้าย เธอดูอ่อนเพลียกว่าทุกวัน ผมนั่งลงข้างเตียง มองหน้า 

เธอด้วยความรู้สึกละอายใจ แม้เราจะทะเลาะกันบ่อย แต่เธอก็เป็น 

แฟนสาวที่มอบความรักให้ผมหมดหัวใจ ทว่าไม่มีช่วงเวลาใด 

เหมาะสมไปกว่าตอนนี้ ผมยื่นมือไปเปิดลิ้นชัก หยิบถุงซิปล็อกที่ถูก 

ปิดผนึกไว้อย่างดี ค่อยๆ เปิดออกอย่างระมัดระวัง ถุงยางอนามัย 

ท่ีถูกใช้งานแล้วปรากฏอยู่ในน้ัน ผมเป็นคนเก็บมันมาจากถังขยะ 

ในห้องนอนพ่อผมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา

ผมพยายามจัดฉากบนเตียงให้ใกล้เคียงกับภาพในหัวมากท่ีสุด  

ถุงยางอนามัยถูกซ่อนไว้ใต้ผ้าห่มบนเตียงนอนผมและแฟนสาว 

อย่างจงใจ ภาพที่ผมไปฟูมฟายกับแม่ในเช้าวันรุ่งขึ้น เริ่มชัดเจนขึ้น 

มาทุกนาที แม่คงรู้สึกโกรธอย่างบ้าคลั่งหากรู้ว่าพ่อแอบไปร่วมรัก 

กับแฟนสาวของผม ผมหวังว่าแม่จะสามารถตัดใจแยกทางกับพ่อ 

ในที่สุด ภารกิจผมจะได้ส�าเร็จเสียที

ผมพยายามค้นหาภาพสถานการณ์อ้างอิงพ่อตาข่มขืนลูกสะใภ ้

ผ่านข่าวบนหน้าหนงัสอืพิมพ์ฉบบัวันที ่31 พฤษภาคม 2562 ผมพลกิ 

กระดาษที่ส่งกลิ่นเหม็นสีหมึกพิมพ์หน้าแรกผ่านไป หน้าสอง  

หน้าสามก็ยังคงไม่มภีาพข่าวทีผ่มต้องการ จนกระทัง่พลกิมาถึงหน้า 

ทีส่ี ่ผมกวาดสายตามองตวัหนงัสอืและรปูภาพอย่างละเอยีด และผม 

ก็ได้พบกับสิ่งหนึ่ง

ข่าววิวาทรุนแรงในร้านเหล้าชื่อดังย่านทองหล่อที่ผมคุ้นเคย  

ใบหน้าผูเ้คราะห์ร้ายในข่าวท�าให้ผมชะงกัจนเกือบหยุดหายใจ เหงือ่ 

แทรกซึมออกมาในทุกอณูรูขุมขนของผิวหนัง ท่ามกลางความเงียบ 

สนทิ ไม่อาจได้ยินแม้แต่เสยีงลมหายใจ ผมขนลกุซู ่เมือ่มองเหน็ภาพ 

รอยสักเสือด�าตัวที่คุ ้นเคยปรากฏให้เห็นบนต้นแขนข้างขวาของ 

ชายผู้เสียชีวิต

เขาคนนั้นคือผมเอง

คืนที่ไร้ดวงดาวส่องแสงทอประกาย 

บรรยากาศเงียบงันราวกับโลกที่หยุดหมุน 
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ความรู้สึกเย็นยะเยือกเข้าครอบง�าทุกส่วนของร่างกาย 

โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าหัวใจ

ผมตายแล้วจรงิหรอื สิง่แรกทีแ่วบเข้ามาในหวัคอืใบหน้าของแม่  

ผู้หญิงที่ผมรักย่ิงกว่าชีวิตตัวเอง ผมร้องขอโอกาสที่จะได้กอดแม ่

ในยามเช้าอีกเป็นครั้งสุดท้าย เสียงโหยหวนดังกึกก้องในใจผม  

หากแต่เป็นความดังที่เงียบที่สุดในโลกแห่งความจริง

ผมไม่ยอมให้เรือ่งราวชวีติของตวัเองต้องจบลงหรอกครบั ผมต้อง 

ท�าให้มันด�าเนินต่อไป แม้จะเป็นเรื่องสมมติในโลกแห่งความจริง 

ก็ตาม ผมมีเหตุผลของผม หากคุณอยากรู้ว่าเหตุผลนั้นคืออะไร… 

ผมได้บอกคุณไปแล้วในบรรทัดแรก
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ชื่อ         กันติชา ภิญโญโสภณ

ชื่อเล่น   แบม

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

ชื่อ         ศรัณย์ พ.จานุพิบูล 

ชื่อเล่น   ปอนด์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ         เดือนเพ็ญ จุ้ยประชา

ชื่อเล่น   แอน

ที่ปรึกษา

ชื่อ         สิริรักษ์ ปฏิญาณวิภาส

ชื่อเล่น    เกรส

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่อ         ธัญวีร์ เพ็งรัตน์ 

ชื่อเล่น   ข้าวกล้อง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ        อัณชญาณ์ สายเงิน

ชื่อเล่น   ดรีม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ        เปมิกา อินสว่าง

ชื่อเล่น   มิ้นท์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยา

ชื่อ         ชฎาดวง ทองแก้ว

ชื่อเล่น    โอ๋

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อ         กลวัชร สุปินะ

ชื่อเล่น    โก้

ศิลปกรรม

ชื่อ         ธัญญารัตน์ โคตรวันทา

ชื่อเล่น   น�้า

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อ         สุชัญญา ว่องวิษณุพงศ์

ชื่อเล่น   เนย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชื่อ         วิภว์ บูรพาเดชะ

ชื่อเล่น    วิพ

บรรณาธิการ 

กลุ่มวรรณกรรม
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ผลิตโดย: ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้

สังกัดส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 999/9 อาคารส�านักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0 2264 5963-5

โทรสาร: 0 2264 5966

ที่ปรึกษาโครงการ 

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช

รองผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

และผู้อ�านวยการส�านักงานอุทยานการเรียนรู้

นางสาวอัศรินทร์ นนทิหทัย 

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้

นายวิภว์ บูรพาเดชะ

บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร happening

 

ประสานงาน

นางสาวสิริรัตน์ จันทศรี

นางสาวพัฒนทิพย์ กิจไกรลาศ

นางสาวนันทัชพร ถาวรวิสุทธิกุล 

www.tkpark.or.th

www.facebook.com/tkparkclub

www.facebook.com/readmeegazine

www.twitter.com/tkpark_TH

TK Young Writer 2019 : Write Now!

ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) จัดโครงการอบรมเยาวชนนักเขียน  

TK Young Writer 2019 ข้ึน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านงานเขียนให้กับเยาวชน  

ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรูท่ี้เน้นสาระแบบเข้มข้น ท้ังกระบวนการคิด  

วางแผน และสร้างสรรค์ผลงานให้ส�าเรจ็ลลุ่วงภายในเวลาท่ีจ�ากัด จากทีม 

วิทยากรมอือาชีพ มาร่วมเป็นก�าลงัใจ และตดิตามอ่านนิตยสารฉบบัพิเศษ  

ทั้ง 3 เล่ม คือ 

1. กาลเวลาที่หวนกลับ

2. เส้นทางสายไหม

3. อยุธยาโภชนา

กันได้ฟรี 3 ช่องทาง คือ

- http://readme.tkpark.or.th

- แอพพลิเคชั่น TK app 

- แอพพลิเคชั่น TK Public Online Library 
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