
บ ่วง เพลิง
ภาคินัย
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       มันดังอีกแล้ว.ดังเหมือนเมื่อหลายคืนก่อน   

	 ชายหนุ่มนอนนิ่งอยู่บนเตียงภายในห้องที่มืดสลัว	 มีเพียง
แสงไฟเล็ดลอดมาจากทางหน้าต่างบานเกล็ดตรงหัวนอนท่ีสะท้อนเงา																											
ของต้นมะม่วง	 ยามมันต้องลมจะปรากฏเงาคล้ายส่ิงมีชีวิตก�าลัง
เคลือ่นไหวอยู่นอกหน้าต่าง	แต่นัน่ไม่ได้ท�าให้เขาหวาดกลัวเท่าเสียงทีดั่ง																																																																												
มาจากตูเ้ส้ือผ้าทีอ่ยู่ปลายเตียง.เสียงดังเหมอืนมีคนก�าลังใช้น้ิวทัง้สิบนิว้																																																																																			
ครูดกับบานประตูดังแครกกกกก.แครกกกกก	 แถมยังมีกล่ินเหม็น
เหมือนเน้ือไหม้ลอยตลบอบอวลอยู่ในห้อง	 เขาพยายามหาเทียนหอม
หลายสีหลายกล่ินมาจุดแต่ก็ไม่ช่วยให้มันดีขึ้นเลยแม้แต่น้อย
	 แครกกกกกกกกก.แครกกกกกกกกก
	 ชายหนุม่พยายามข่มตานอน	ใช้หมอนอีกใบปิดหน้าของตัวเอง
แล้วบอกว่าทุกอย่างไม่ใช่ความจริง	มันคือภาพ	คือเสียงที่จิตปรุงแต่ง
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ตามที่หมอจิตเวชบอก	 ไม่มีใครอยู่ในห้องเขา	 เขาอยู่บ้านหลังน้ีเพียง
ล�าพัง	ไม่มีใคร	ไม่มีอะไรอยู่ในตู้เส้ือผ้า!
	 แครกกกกกกกกก.แครกกกกกกกกก.แครกกกกกกกกก
	 คราวนีเ้หมอืนจงัหวะการใช้นิว้ครดูบานประตูตู้เส้ือผ้าจะดังและ
เร็วขึ้นมากกว่าเดิม	 หมอนใบหนาไม่อาจเป็นปราการปกป้องจากเสียง
ปริศนาน่ันได้	ชายหนุ่มลุกผึงขึ้นจากเตียงนอน	มองตรงไปยังตู้เส้ือผ้า
ปลายเตียงด้วยหัวใจที่เต้นระส�่า	 ไม่รู้ผีห่าซาตานตนไหนดลบันดาลให้
เขาลุกขึ้นจากที่นอน	 เดินตรงไปหยุดที่หน้าตู้เส้ือผ้า	 สูดลมหายใจเข้า
เต็มปอด	แล้วเปิดมันออกอย่างแรง
	 ส่ิงที่พบมีเพียงความว่างเปล่า!
	 ไม่มี.ไม่มีใคร.และไม่มีอะไรอยู่ในน้ัน!
	 แครกกกกกกกกก.แครกกกกกกกกก.แครกกกกกกกกก.
แครกกกกกกกกก
	 เสียงที่ว่ายังคงดังต่อเน่ือง	ชายหนุ่มขนลุกซู่	หากมันไม่ได้ดัง
มาจากในตู้เส้ือผ้า	แล้วเสียงมันดังมาจากที่ไหนกันล่ะ	?
	 แผละ!
	 มีของบางอย่างหล่นลงบนพื้นห้อง	ในความมืดสลัวน้ันไม่อาจ
ท�าให้เห็นได้ชัดว่ามันคืออะไร	 ชายหนุ่มก้มลงหยิบมันข้ึนมาเพ่งพินิจ
พิจารณา	ก่อนจะเบกิตาโพลงแล้วโยนมันทิง้ให้ห่างจากตัว	พลางร้องล่ัน																																																																							
อย่างคนเสยีสติ.เพราะมนัคือนิว้ของมนษุย์ท่ีถกูเผาไหม้เกรียมจนหลุด
มาจากมือ!
	 “เก็บน้ิวให้หน่อยสิเพื่อน”
	 เสียงแหบแห้งเอ่ยขอ	เจ้าของห้องสะดุ้งโหยง	ค่อยๆ	มองไปยัง																																																																										
ทีม่าของเสียง	ภาพทีเ่หน็ตรงหน้าคอืร่างทีไ่หม้เกรียมเป็นตอตะโกเกาะอยู่																																																																																																		
บนฝาผนงัห้อง	มือทัง้สองข้างใช้นิว้ครดูฝ้าเพดานเป็นจงัหวะ	มนัหนัมาย้ิม																																																																																					
ให้ชายหนุม่อย่างเป็นมิตร	ในขณะทีอี่กฝ่ายหงายหลังล้มลงบนพ้ืนพลาง
แหกปากร้องล่ันไม่เป็นภาษา



ใน เ สียงสาป 
เจนศิลป ์
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-๑-
 ร ่างเพรียวบางในชุดเจ ้าสาวสีขาวฟูฟ่องยืนอยู ่หน ้ากระจกเงา                         
บานใหญ่ภายในห้องแต่งตัว	ดวงหน้าสวยถูกแต่งแต้มด้วยสีสันจากเคร่ือง																						
ส�าอาง	เปล่ียนสาวสดใสวยัย่ีสิบห้าปีให้กลายเป็นสตรงีามสะพรัง่สะดุดตา																																																																																
แสงอ�าพนัจากดวงตะวนัทีจ่วนลับขอบฟ้าส่องผ่านกระจกหน้าต่างเข้ามา
อาบร่างของเจ้าสาว	ดูงดงามราวกับภาพวาด
	 อีกไม่นานงานเลีย้งฉลองมงคลสมรสช่วงค�า่คนืจะเร่ิมต้นข้ึน.
	 ส�าหรับ	เมญากร	ทุกอย่างเหมือนภาพฝัน	หล่อนไม่เคยคิดว่า																																																																						
ตัวเองจะมีโอกาสได้ใส่ชุดแต่งงาน	 ย่ิงไปกว่านั้น.หล่อนไม่คิดว่าจะมี																																																																							
ผูช้ายคนไหนมค่ีามากพอจะท�าให้หล่อนยอมตกลงปลงใจได้.จนกระทัง่																																																																																										
ได้เจอเขา
	 เสียงเคาะประตูฉุดหล่อนออกจากภวังค์	 ช่างแต่งหน้าที่ก�าลัง
เก็บอุปกรณ์เป็นคนเดินไปเปิดประตูให้	ชายหนุ่มร่างสูงในชุดสูทสีขาว
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ก้าวเข้ามาในห้อง	 ใบหน้าคมคายระบายยิ้มเม่ือมองเห็นเจ้าสาวยืนนิ่ง
อยู่ตรงน้ัน
 ยชญ์	เคยพบเจอผูห้ญิงสวยกว่าหล่อนมานกัต่อนกั	ทว่าไม่มีใคร																																																																																																								
ทีท่�าให้ทกุนาทขีองเขามค่ีาได้เหมือนทีห่ล่อนท�า	หลังผ่านเรือ่งราวร้ายๆ	
ด้วยกันมา	เขายิง่มัน่ใจว่าเมญากรจะเป็นภรรยาทีดี่	และเป็นแม่ทีดี่ของลูก																																																																																																																												
เขาได้
	 ส่วนเร่ืองความเป็นแม่ศรเีรอืนและกริิยามารยาทอันอ่อนช้อยนัน้																																																																																											
ไม่คาดหวังคงเป็นการดีที่สุด
	 “ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นสุ่มไก่”
	 ประกายซึ้งในดวงตาของชายหนุ่มเลือนหาย	กลายเป็นสายตา
ขบขันเมื่อได้ยินค�าพูดของเจ้าสาว	 หล่อนก�าลังพยายามเอามือตบๆ	
กระโปรงที่พองเพราะสวมโครงทรงสุ่มไว้ด้านใน
	 “พร้อมส�าหรับคืนน้ีหรือยัง	?”	เขาถามเสียงนุ่มขณะเดินเข้าไป
ประชิดร่างบาง	เมญากรฉีกยิ้มกว้าง
	 “ถ้าหมายถึงการนับซองละก็	ฉันพร้อมมากเลยค่ะ”
	 ยชญ์หวัเราะร่วน	หากเป็นเวลาปกต	ิเขาคงเอ้ือมมือไปยีหวัคน
ข้างตัวด้วยความเอ็นดู	 แต่ตอนนี้ผมของหล่อนถูกเกล้าและตกแต่งไว้																																															
อย่างสวยงาม	 เขาจึงท�าได้เพียงย่ืนปลายจมูกไปแตะแก้มเนียนเบาๆ	
ก่อนจะจูงแขนหล่อนไปนั่งด้วยกันที่โซฟาเพื่อรอเวลาไปปรากฏตัว																																
ในงานเล้ียงซึ่งจัดขึ้นที่บ้านวิจิตรวาทิน
	 “เม่ือก้ีผมแวบลงไปดูความเรยีบร้อยข้างล่างมา	เหน็เพ่ือนสมัย
มหา’ลัยทยอยมากันแล้ว”
	 เมญากรพยักหน้ารับ	 หากดวงตาคู่สวยใต้แพขนตางอนยาว
กลับหม่นเศร้า
	 “เสยีดายนะคะ	ถ้าแพรยังอยู่	คงมาเป็นเพ่ือนเจ้าสาวให้ฉนัแล้ว”
	 หล่อนคดิถงึ	พวงแพร	เพ่ือนสาวซึง่ครัง้หนึง่เคยศกึษาในสาขา
สังคตีศิลป์ไทยด้วยกัน	และต้องจบชีวิตลงขณะร้องเพลง	‘พรายคล่ัง’ บนเวที																																																																																								



วิหาร โหง
เตมัน
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 ณธารา มองเห็นตวัเองยนือยูริ่มฝ่ังน�า้ ก�าลงัทอดสายตามองชายคนหน่ึง                                                                                                             
พายเรอืล�าน้อยผ่านโค้งน�า้มาอย่างช้าๆ	 ท้องฟ้าสดี�ายามกลางคืนประดับ
ด้วยดวงดารานับหมื่นนับพัน	 สะท้อนกับสายน�้าด้านล่างเป็นประกาย																																																																										
ระยับวับวาวราวกับภาพฝัน	 โคมแดงท่ีวางอยู่บนหัวเรือส่องให้เห็น
หน้าตาของชายผูน้ัน้ในความมืด	วงหน้าคร้ามคม	จมกูโด่งเป็นสนั	ริมฝีปาก																																																																												
หยักโค้งได้รปู	และดวงตาท่ีนิง่สงบราวกบัเขาก�าลังนัง่สมาธ	ิเขาเปลอืย
ท่อนบน	มองเหน็เรือนร่างทีเ่ต็มไปด้วยมัดกล้าม	นุง่โจงกระเบนสเีข้ม	มผ้ีา																																																																												
ขาวม้าคาดเอว	นัง่ขัดสมาธอิยู่บนเรือน้อย	สองมือจ้วงใบพายกระทบน�า้
อย่างเป็นจังหวะ
	 เรือล�าน้อยเคล่ือนตัวเข้ามาใกล้เธอทุกที	 เสียงใบพายสัมผัส
สายน�้าดังเบาๆ	 ในความเงียบ	 ไม่มีเสียงอ่ืนใดในความมืดแห่งราตรี	
ราวกับว่าหรีดหริ่งเรไรและสรรพส่ิงรอบด้านต่างพร้อมใจกันเงียบงัน	
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เพื่อรับฟังเสียงระลอกน�้ายามเรือน้อยของเขาเคล่ือนผ่าน		
	 ณธาราขยับขาก้าวไปชิดริมฝ่ัง	ทัง้ๆ	ทีเ่ม่ือสักครู่ก่อนทีเ่รือจะผ่าน																																																																																
โค้งน�า้	เธอเพ่ิงบอกตวัเองให้กลับเข้าไปในเรอืน	สัญชาตญาณบอกเธอว่า																																																																											
“อย่าอยู่ตรงน้ี.รีบหนีให้ไกล.”	แต่สุดท้าย	เธอก็อดนึกแปลกใจไม่ได้
ว่าท�าไมเธอไม่หน	ีมหิน�าซ�า้ยังก้าวขาเข้าไปใกล้ราวกบัตัง้ใจทีจ่ะพบเจอเขา
 ลมหนาวเป่าปลิว 
 สายน�้าพัดพลิ้วเป็นริ้วสาย 
 กรุ่นกลิ่นหอมจากวันวานอันแสนไกล 
 กระทบกาย.กระทบใจ.ในชาตินี้  
	 เรือล�าน้อยเบนหวัเรือมาชิดตล่ิง	ขณะทีเ่ขาเงยหน้ามาประสาน
สายตากบัเธอ	เปลวไฟจากโคมบนหวัเรือระริกไหว	ส่องให้เห็นวงหน้าคม																																																																										
ที่อ่อนโยน	ริมฝีปากได้รูปยกยิ้มเบาบางจนแทบมองไม่เห็น	
	 “ไปด้วยกันหรือไม่	?”	 น�้าเสียงของเขาอ่อนโยนยิ่ง	 ดวงตาด�า
ราวนิลซึ่งปกติจะน่ิงเหมือนน�้าในบ่อทอประกายภายใต้แสงโคม
	 เพียงแค่เขาเอ่ยปากถาม	ณธาราก็ตัดสินใจก้าวขาลงไปในเรือ	
หญงิสาวมองเห็นกางเกงยนีส์ทีเ่ธอสวมอยู่	ค่อยๆ	กลายเป็นผ้าถงุโจงกระเบน																																																																													
เส้ือเช้ิตพับแขนค่อยๆ	จางหายกลับกลายเป็นผ้าแถบรัดอก	แม้แต่ผมด�า																																																																				
ยาวสยายถึงกลางหลัง	 ก็ร่นสั้นกลายเป็นผมทรงดอกกระทุ่ม	 ณธารา
ระบายลมหายใจเบาๆ	กับการเปล่ียนแปลงของตัวเอง	ก่อนหยิบโคมที่
วางอยู่บนหัวเรอืมาถอืไว้แล้วทรุดตัวลงนัง่	หนัหน้าเข้าหาเขา	เปลวเพลิง																																																																											
จากโคมแดงไหวส่ัน	ส่งให้ภาพของเขาดล้ีูลับอยู่กลางเงาด�าของกลางคนื	
	 ชายหนุม่เบนหัวเรือออกจากฝ่ัง	ก่อนพายตรงไปยงัสุดโค้งของวังน�า้																																																																																																				
ณธาราย่ืนมอืสัมผสัสายธารเบือ้งล่าง	รับรูถ้งึความเย็นเยียบ	ขณะทีร่อยยิม้																																																																														
เบาบางของชายหนุ่มท�าให้ใจของเธออบอุ่นขึ้นมา
	 “สุขสบายดหีรือไม่	แม่ธาร	?”	เขาถามด้วยเสียงนุม่นวล	ณธารา
พยักหน้ารับ	ประสานสายตากับชายหนุ่ม
	 “ฉันรอแต่ว่าเมื่อไหร่เราจะได้อยู่ด้วยกัน”



สลักรอยกรรม
อาพัช รินทร ์
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  .เห่ เห แม่จะกล่อม
	 หื้อเจ้านอนหลับฝันอันแสนหวาน
	 ด่ังยกเดือนมาต่างเตียงปานวิมาน
	 ด่ังหยิบดาวมาต่างบ้านหื้ออุ่นใจ
	 	 .เห่	เห	แม่จะป้อน
	 หื้อน�้านมลูกอ่อนบ่หวั่นไหว
	 แม้โลกดับโลกโศกสักเท่าใด
	 แม่จักพลีใจกายหื้อลูกยา
	 	 .เห่	เห	แม่จะกล่อม
	 หื้อลูกชื่นในอ้อมกอดอันแน่นหนา
	 ดังก�าแพงขวางก้ันโลกมายา
	 หื้อลูกอยู่ใต้นิทราหลับฝันดี
	 .หลับเถิดลูกแม่จะกล่อมหื้อฝันดี.
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	 อยู่ๆ	นีรา	กไ็ด้ยินเสียงร้องเพลงกล่อมเด็กดงัข้ึนมาจากในห้องนอน																																																																																																
ของตวัเอง	เสยีงนัน้หวานเพราะแต่แสนเศร้า	จนท�าให้หวัใจคนฟังอย่างนรีา																																																																											
ทั้งสงสารและขลาดกลัว
	 สงสารรอยเศร้าในน�้าเสียง	แต่ก็ขลาดกลัวเมื่อคิดว่า	 เสียงน้ัน
ดังข้ึนมาได้อย่างไรในห้องนอนของหล่อนเองซึ่งไม่มีใครอยู่	 แต่นิสัย
อย่างนรีา	ต่อให้กลัวแค่ไหนก็กล้าทีจ่ะเดินไปหาค�าตอบให้มนัรู้ด�ารู้แดง
ว่าเสียงที่ได้ยินน้ันเป็นเสียงจากไหน	ของใครกัน	
	 เมือ่เปิดประตูห้องนอน	เสียงเพลงกล่อมเด็กกห็ยุดลง	นรีาเพ่งมอง																																																																															
ไปยงัริมหน้าต่าง	ทีเ่หน็เก้าอ้ีไม้โยกก�าลังไหวช้าๆ	เหมือนมคีนนัง่โยกมนั																																																																						
ทั้งที่จริงกลับไม่มีใครอยู่เลย
	 “อยู่กันผาสุกดอีย่างนัน้รึ	?”	เสียงเยียบเยน็ดังข้ึนมาจากเก้าอ้ีไม้โยก																																																																																								
ที่ไม่มีคนน่ัง	
	 “ใครกนั	?”	ทัง้ตกใจทัง้ขลาดกลัว	แต่ขาของนรีากย็งัขยับเข้าไป
ใกล้เก้าอี้โยกตัวน้ันเร่ือยๆ	 ด้วยความสงสัยอยากรู้	 ยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งรับรู้
ถึงสายลมเย็นที่กรูเข้ามาจากทางหน้าต่าง	 จนท�าให้หล่อนหนาวไปถึง
กระดกู	แต่สายลมนัน้ก็ไม่แรงพอจะท�าให้เก้าอี้โยกได้หรอก	พลันสายตา
ของนรีากเ็ห็นบางสิง่ขยับไหวอยู่กลางเก้าอี้โยกนัน้	หญิงสาวจงึขยับเท้า
ก้าวเร็วกว่าเดิมเพื่อให้เห็นว่าอะไรที่อยู่ตรงน้ันกันแน่
	 “เมีย้ว.”	แมวสีด�าตัวหนึง่กระโดดผลุงออกจากเก้าอ้ีโยก	ผ่านหน้า																																																																																																			
นรีาไปด้วยความรวดเรว็	หญิงสาวตกใจแต่ก็โล่งใจทีเ่หน็ว่าเป็นแค่แมว
ตวัหนึง่	หาใช่คนหรือผไีม่	แต่โล่งใจได้เพียงไม่ถงึครึง่นาที	หญิงสาวกฉ็กุคิด																																																																																
ขึ้นมาได้ว่า	เมื่อครู่หล่อนได้ยินเสียงคนดังมาจากตรงน้ี.เสียงคนแน่ๆ	
ไม่ใช่เสียงแมว
	 แล้วพลันเก้าอ้ีโยกตวันัน้ก็โยกข้ึนมาอกีคร้ัง	นรีาเหลียวขวับไปมอง																																																																																														
เหน็หญิงงามคนหน่ึงนัง่โยกเก้าอ้ีไม้น้ันอยู่	โดยมแีมวสีด�าตวัเดิมนอนนิง่
อยู่บนกลางหน้าตกั	ท่าทางของหญิงงามคนน้ันโอบอุ้มแมวไว้เหมอืนดงั
ก�าลังกล่อมลูกน้อย	โยกเก้าอี้ไม้ไปมาดังไกวเปล	



ปราการบาป 
เดือนสิงห ์
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๑.
 ฉันไม่ชอบโรงพยาบาล.
	 ไม่ชอบกล่ิน	ไม่ชอบบรรยากาศ	ไม่ชอบความรู้สึกหดหูส่ิน้หวงั														
ทีล่อยอวลหนกัอึง้อยู่ในอากาศจนเราแทบจะสัมผสัได้	ไม่ชอบแม้กระท่ัง
สีหน้าท่าทขีองบรรดาผูค้นทีอ่ยู่ท่ีน่ัน	เพราะต่อให้พยายามเก็บง�าแค่ไหน	
กย็ากทีจ่ะซ่อนความวติกกังวลให้พ้นจากแววตา	ความทกุข์ใจจากความ
ป่วยไข้แทบจะสะท้อนอยู่ในทกุจงัหวะของลมหายใจเข้าออก	ความเจบ็ปวด																																																																												
ทัง้จากคนป่วยและคนใกล้ชดิทีรั่กใคร่และมาให้ก�าลังใจกช่็างบบีค้ัน	แม้ไม่ได้																																																																							
ยินเสียง	แต่	‘ความเจ็บปวด’	นัน้กลับเหมือนกรดีร้องดงักึกก้องอยู่ในใจ
ได้ชัดเจนกว่าส่ิงอื่นใด	
	 ขณะท่ีโรงพยาบาลเป็นเหมือนแสงแห่งความหวงัเดยีวทีจ่ะช่วย
เยียวยาชีวิต	มันกเ็ป็นเหมือนแสงสุดท้ายทีเ่ราจะได้หวงัถงึการมชีีวิตและ
หายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วย	แม้ว่าในยุคสมัยน้ี	มีความสะดวกสบายและ
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ทันสมัยมากข้ึน	โรงพยาบาลก็พยายามตกแต่งให้สวยงาม	ผ่อนคลาย																																																																						
สร้างบรรยากาศคล้ายสถานที่พักผ่อน	 บางแห่งก็เกือบจะเรียกได้ว่า
หรูหรา	 แต่มันก็ไม่อาจกลบความจริงได้	 ฉันว่าคงไม่มีคนปกติที่ไหน
อยากจะไปหรือใช้เวลาอยู่ที่นี่	 หากไม่มีหน้าที่หรือเหตุจ�าเป็นที่ไม่อาจ
หลีกเล่ียง	
	 ฉันเบนความสนใจไปจากตัวเอง	 โดยพยายามมองไปรอบตัว
เท่าทีจ่ะสามารถท�าได้	แต่กพ็บว่าไม่มอีะไรน่าสนใจพอจะใช้เป็นทียึ่ดเหนีย่ว																																																																			
สายตาไว้ได้นานๆ	เลย	เกอืบทกุอย่างเป็นสีขาวราวกบัจะย�า้ถงึความสะอาด																																																																	
ปลอดภัยและน่าไว้วางใจ	แต่อีกแง่หน่ึง	มันกลับให้ความรู้สึกที่กระด้าง	
แห้งแล้ง	เย็นชา	และไร้ชีวิต
	 “เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ	เด๋ียวรอเรียกช่ือรับยาทีห้่องจ่ายยาด้านนอก																																																																																
นะคะ”	 นางพยาบาลท่ีท�าแผลให้บอก	 พร้อมกับส่งย้ิมอบอุ่นอ่อนโยน	
ราวกบัว่ารอยย้ิมหวานนัน้จะช่วยให้ฉนัหายจากความเจบ็ปวดหรือตกใจ	
แต่รอยย้ิมนัน้ไม่ได้ลามเลยไปถงึแววตาด้วย	ฉนัอดคิดไม่ได้	ว่าด้วยหน้าที่																																																																														
และอาชีพการงานเธอคงจะชินจนเกือบจะเฉยชา	 เพราะได้เห็นความ		
เจ็บป่วยและความตายอยู่แทบทุกเม่ือเช่ือวัน	 กับบาดแผลของฉันนั้น
เทียบกันแล้วคงจะเล็กน้อยมาก	 ซึ่งมองอีกแง่หนึ่งมันก็ไม่ใช่เร่ืองผิด	
หากคนทีต้่องท�างานคลกุคลีอยู่กบัความเจ็บปวด	ความตาย	แล้วรับมือ
กบัมันไม่ได้	ไม่เข้มแข็งหรอืแกร่งพอ	ทีส่ดุแล้วกจ็ะย�า่แย่เพราะความรูสึ้ก																																																																									
ทีแ่บกรับ	บางครัง้การท�าเฉยชา	เย็นชา	หรอืมองเป็นเร่ืองปกตธิรรมดา
ของชีวิต	ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดี	เป็นเกราะป้องกันตัวเองให้สามารถรับมือ
กับงานที่ท�าได้
	 ฉันยิ้มตอบ	 ก่อนจะขอบคุณและลุกข้ึน	 เดินออกมาจากห้อง
เล็กๆ	น้ัน
	 เมือ่ออกมาข้างนอก	พ่อกบัแม่ก็กรูกันเข้ามาหา	หน้าตายังไม่คลาย																																																																																																																																	
ความเคร่งเครียดและเป็นกังวล	แม่ลูบแขนลูบเนือ้ตวัฉนัเหมอืนทีท่�าอยู่ซ�า้ๆ																																																																													
เป็นร้อยครัง้ต้ังแต่ก่อนจะมาถงึโรงพยาบาล	จนกระท่ังท�าแผลเสร็จ	ราวกบั																																																																														



กาลมารค
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 กรรณิกา เงยหน้ามองเรือนไม้สักทรงโบราณด้วยความรู้สึก ท่ึงระคน                                                                               
พิศวง	 ตัวเรือนมีสีซีดจางตามกาลเวลาไปบ้าง	 ทว่าโดยรวมแล้วยัง																																																																					
สมบูรณ์	 จนแทบไม่น่าเช่ือว่าเรือนหลังน้ีผ่านร้อนผ่านหนาวมานาน							
กว่าแปดสิบปีแล้ว	
	 เธอไม่อยากเช่ือดว้ยซ้�าตอนทีม่ทีนายความตดิต่อมาแจ้งขา่วว่า																																																					
มีทรัพย์สมบัติชิ้นหน่ึงของตระกูลตกทอดมาถึง	โดยเฉพาะเมื่อฝ่ายน้ัน
เอ่ยอ้างถึงเจ้าของทรัพย์ว่าชื่อ	บุปผา
	 “ใครคะ	คณุบปุผา	?”	เธอเอ่ยถามขณะขมวดคิว้มุ่น	ช่ือน้ันไมคุ้่นห	ู																																																																														
มาก่อนเลย
	 “คุณบุปผามีศักด์ิเป็นยายของคุณครับ”	ทนายความตอบ	
	 “ขอโทษนะคะ	แตฉ่นัไมรู้่จักคณุบุปผาคนนีเ้ลย	แมฉ่นัก็เปน็ลูก																																																																					
คนเดยีว	ไม่เคยได้ยนิว่าคณุยายมีพ่ีนอ้ง	คณุนา่จะจ�าคนผดิเสียละ่มัง้คะ”	
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	 “ไม่ผิดหรอกครับ	 ผมสืบหาทายาทของคุณบุปผามานานแล้ว	
ทา่นไม่มญีาติใกลชิ้ด	มีแตญ่าติหา่งๆ	ซึง่กค็อืครอบครวัของคุณกรรณกิา	
เนื่องจากทั้งคุณยายและคุณแม่ของคุณกรรณิกาเสียชีวิตไปหมดแล้ว			
น่ันจึงท�าให้คุณกลายเป็นทายาทล�าดับแรกครับ”	
	 เม่ือไดฟ้งัทนายช้ีแจงอย่างมเีหตุผล	ซ้�ายงัล�าดับญาติไดถ้กูตอ้ง	
ท�าให้หญิงสาวคล้อยตามและยอมรับมรดกในที่สุด	 ซึ่งนั่นก็คือเรือน				
ไม้สักหลังงามกลางเมืองหลวงอันแสนพลุกพล่าน
	 ยามเหยยีบย่างเขา้มาทีน่ีเ่ปน็คร้ังแรก	เธอแทบไม่เช่ือเลยว่ายังม	ี																																																																												
สถานท่ีซ่ึงมีกล่ินไอโบราณอย่างน้ีหลงเหลืออยู่ในกรุงเทพมหานคร	ซ้�ายัง																																																																										
ต้ังอยู่ไม่ห่างจากย่านธุรกิจเท่าไรนักอีกด้วย	
	 กรรณิกาไม่ใช่คนร่�ารวย	เธอเปน็พนกังานกนิเงนิเดือนในบริษัท
ญ่ีปุน่แหง่หน่ึง	มเีงนิพอใช้จ่ายแต่กแ็ทบเดือนชนเดอืน	ล�าพังแคค่่ากินอยู	่																																																																											
คา่เดินทาง	รวมค่าหอพกัแลว้กแ็ทบไมเ่หลือเงนิเกบ็	ดงันัน้การไดม้รดก
เปน็บา้นในละแวกสถานทีท่�างาน	ย่อมท�าใหท้ัง้สะดวกและประหยัดเงนิ
ไปได้อีกโข	 ด้วยเหตุนี้	 หลังจัดการเรื่องเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว	
หญิงสาวจึงตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนไม้สักอย่างถาวร
	 อย่างน้อย.น่ันก็คือส่ิงที่เธอคาดหมายเอาไว้ในคราวแรก
 

	 ค่�าคืนแรกทีก่รรณกิาค้างทีเ่รอืนหลงัเกา่	เธออดรูสึ้กโหวงในอก
ไม่ได้	แต่ไหนแต่ไรหญิงสาวแทบไม่เคยอาศัยอยู่ตามล�าพังจริงๆ	สักที	
สมัยเด็กเธอมีท้ังพ่อแม่และยาย	จนเม่ือย้ายมาเรียนหนังสือก็พักอยู่ในหอ																																																																							
มหาวิทยาลัยเร่ือยมาจนย้ายเข้าหอพักใกล้บริษัท	 ซึ่งจะหาความสงบ													
ได้ยังยาก	นับประสาอะไรที่จะเกิดความเหงา	
	 ทว่าบ้านหลังนี้ช่างเงียบจนเรียกได้ว่าวังเวง	 ทั้งที่อยู่ห่างจาก
ถนนใหญ่แค่ไม่กี่เมตรแท้ๆ	 อาจเพราะต้นไม้ใหญ่ท่ีปลูกรายล้อมรอบ
อาณาบริเวณช่วยซับเสียง	ท�าให้ภายในบ้านสงบเงียบอย่างไม่น่าเชื่อ	
	 หญงิสาวเปดิโทรทศัน์ไวเ้ปน็เพ่ือนโดยไม่ใส่ใจด	ูขณะนัง่เอนหลัง																																																																														



ปราสาทสาง
มายาโรส
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 พระจันทร์คืนนี้เป็นสีแดงเข้มเหมือนสีสนิมเหล็ก เสียงพึมพ�าของ                    
ใครสักคนดังแผ่วเบา บอกว่านี่คือค�่าคืนแห่งจันทรคราส 
	 สายลมหวีดหวิวพัดผ่านตึกโบราณทรงคร�่าครึ	 ประตูหน้าต่าง
ทกุบานปิดสนทิ	แว่วเสยีงแหบต�า่พร�า่บ่นล่องมากบัละอองฝน	สลับกบัเสยีง																																																																																
โซ่ตรวนขยับเขย้ือน	และเสียงไม้ล่ันเอียดอาด		มือผอมซีดจนเหน็เส้นเลือด																																																																																				
ปูดโปนแตะลงบนบานประตูไม้ซึ่งมีคราบเขม่าควัน	 เล็บมือยาวแหลม
คล�้าม่วงขยับเคาะเบาๆ	 เป็นจังหวะส่ันรัว	 ก่อนผลักบานประตูให้แง้ม
เปิดออก	
	 ๐	ก่อนมอดม้วย	มืดฟ้า	อุราคล่ัง			
	 ขอรินหล่ัง	เลือดหยด	จนหมดสาย
	 กูต้ังจิต	คิดแค้น	แม้นตัวตาย
	 จักเวียนว่าย	หมายกลับ	มาทวงคืน
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	 ในคนืเดยีวกนันัน่เอง	รถยนต์คันหนึง่แล่นไปตามถนนสายเปล่ียว																																																																																																											
เคร่ืองปรบัอากาศน�าพาไอเยน็ซอกซอนไปทัว่ห้องโดยสารซึง่เงยีบสนทิ	
หญิงสาวคนหนึง่เป็นคนขับรถ	เธอสวมเช้ิตสีขาวและกางเกงยีนส์	เส้นผม
ย้อมสีน�า้ตาลทองยาวสยายอยูก่ลางหลัง	หญิงสาวหอบหายใจแรง	เสียงหวัใจ																																																																																											
บีบเค้นรัวเร็วดังเหมือนจังหวะกลองระทึก	 เหงื่อแตกพล่ักอาบใบหน้า		
ซดีเผอืด	มอืเย็นช้ืนค่อนข้างส่ันขณะพยายามประคับประคองพวงมาลยัรถ																																																																															
อย่างยากเย็น	เธอค่อยๆ	ชะลอรถ	หร่ีตามองออกไปข้างหน้า	พลันร่าง
สะท้านเฮอืก	เมือ่แสงไฟหน้ารถสาดจ้าให้เหน็ใครคนหนึง่ยืนคอยอยู่แล้ว
	 ๐	ขอไฟสุม	รุมผลาญ	เผาชีพไหม้
	 ให้มึงร้อน	นรกเพลิง	พรากสุขชื่น
	 ขอต้ังจิต	กูเจ็บพัน	มันเจ็บหมื่น	
	 ให้มึงฝืน	ทุกข์จนตาย	กายกลบดิน
	 สายฟ้าฟาดดงัเปร้ียง!	นกกาผวาร่อนกลางเมฆฝน	ทกุหนแห่ง
ในคืนแห่งจนัทรุปราคามืดสลัว	บนถนนสายเปล่ียวมเีงาของคนสองคน
ยืนประจันหน้ากันอยู่	 มีดสีขาวเปลือยเปล่าเสียบทะลุกลางอกของใคร
คนหนึง่	คนร้ายบิดด้ามมีดและกดให้จมลกึก่อนจะกระชากออกมาอย่างแรง																																																																																						
ปลายมีดคมแหลมอาบด้วยสีแดงคล�้า	 หยดเลือดกระเด็นเซ็นซ่าน					
ออกจากอก	เหมอืนทับทิมนบัร้อยนบัพันหล่นกระจาย	คนถกูแทงทรุดเข่า																																																																												
ลงบนพ้ืนซึง่เตม็ไปด้วยน�า้ท่วมขัง	เส้ือเช้ิตสีขาวเปียกโชก	ดวงตาเบิกค้าง																																																																														
อย่างคาดไม่ถึง	น�า้ตาไหลพรากหยดแล้วหยดเล่าปะปนกับเลือดแดงคล�า้
 ๐	ขอประสบ	พบพาน	เพื่อเหยียบย�่า
	 ให้มึงช�้า	ร�่าไห้	ใจขาดวิ่น		
	 ขอแร้งกา	กัดกระชาก	เป็นซากชิ้น
	 ให้มึงส้ิน	ด้ินดับ	กับเท้ากู
	 เสียงพร�่าบ่นพึมพ�าเป็นค�ากลอนประหลาดค่อยๆ	 แผ่วหายไป
ในที่สุด	 คงเหลือแต่เพียงเสียงกระซิบระงมของหรีดหร่ิงเรไร	 เงามืด
ของใครคนหนึง่ปรากฏอยูห่ลังบานประตูไม้ทีเ่ปิดแง้ม	เงาน้ันเดนิลากขา																																																																							



เ รือนไม ้หอม
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 “ผมีนัมีจริงท่ีไหนกนัล่ะ!” 
 เสยีงหญิงสาวหน้าตาสะสวย พดูออกมาเสยีงดงัด้วยท่าทาง เบ่ือหน่าย                                                                                                                           
พร้อมกบัส่ายหน้าอย่างไม่เหน็ด้วย	จนเส้นผมยาวสีด�าขลับสะบดัพล้ิวไหว																																																																																																																														
ไปตามแรง	 เมื่อเพื่อนร่วมงานของเธอกลับมารายงานที่บริษัทถึง																																																																																								
อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในไซต์งานท่ีเธอก�าลังดูแลอยู่	 โดยพยายามโยงเร่ือง
ทั้งหมดว่ามาจากส่ิงล้ีลับ
 จุฑามาศ	สถาปนกิสาวสวย	ผูร้บัผดิชอบงานออกแบบตกแต่งและ																																																																																											
ซ่อมแซมบ้านทีมี่อายมุากกว่าร้อยปีของตระกลูพรหมบดินทร์	ตระกลูเก่าแก่																																																																																																			
ทีม่อีสังหารมิทรพัย์มากมายในกรุงเทพฯ	อีกทัง้ยงัมีเงนิถุงเงนิถงัชนดิที	่																								
เรียกได้ว่าเจ้านายของเธอแทบจะยอมถวายหัวเพ่ือให้ได้มาซึง่งานนี	้ไม่รู้ว่า																																																																																		
เป็นโชคดีหรือโชคร้ายของจุฑามาศทีผ่ลงานการออกแบบของเธอดันไป																						
เตะตาของผูว่้าจ้างเข้า	เธอจึงยอมไม่ได้ทีจ่ะให้เกดิเรือ่งไร้สาระมาขดัขวาง																																																																																						
การท�างาน	 เพราะได้รับมอบหมายมาจากเจ้านายท่ีจ�าเพาะเจาะจงว่า
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เธอต้องเป็นคนดูแลจัดการซ่อมแซม	‘เรือนไม้หอม’	หลังน้ีให้แล้วเสร็จ
	 “ก็ไม่ใช่ว่าเราอยากจะเช่ือเรือ่งงมงายพวกนีห้รอกนะเลก็	แต่ว่า																																																																								
คนงานเขาบอกมาแบบนี้	 เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงดี”	 ชายหนุ่มหน้าตา
คมคาย	เรียกเธอด้วยชื่อเล่นอย่างสนิทสนม	อลงกรณ์ มีอายุมากกว่า
จุฑามาศไม่ก่ีปี	แต่เขากลับท�าตัวแก่กว่าเธอราวกับอายุห่างกันเหมือน
คนที่เกิดคนละยุคสมัยอย่างไรอย่างนั้น	 อลงกรณ์เช่ือในเรื่องลึกลับ						
แต่จฑุามาศกลับคดิว่ามนัเป็นเรือ่งเพ้อเจ้อ	ความคิดของทัง้สองจึงแตกต่าง																																																																									
กันสุดขั้ว	กระน้ันทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกัน
	 “กรกบ็อกเขาไปสิว่ามนัเป็นแค่เรือ่งไร้สาระ	คดิกนัไปเอง	เด๋ียวนี	้																																																																		
โลกเขาไปถึงไหนต่อไหนกันแล้ว	ยังจะมาเชื่อเร่ืองพรรค์น้ีอยู่อีกเหรอ”		
หญิงสาวส่ายหน้าด้วยความกลัดกลุ้ม	ไม่คิดว่ายุคสมัยน้ียังมีความเชื่อ
งมงายในเร่ืองผีๆ 	สางๆ	อยู่อีก	ซ�า้ร้ายทีง่านล่าช้ากว่าก�าหนด	เป็นเพราะ																									
คนงานที่จ้างมาดันลาออกกันไปแล้วห้าชุดด้วยกัน
	 “ถ้าอย่างน้ันเล็กไปบอกพวกเขาเองก็แล้วกัน	เพราะว่าหัวหน้า
เพิ่งส่ังให้เราไปดูไซต์งานที่ภูเก็ต	อีกสองวันเราก็ต้องลงไปที่น่ันแล้ว”
	 “หา!	นีก่รคิดจะไม่รับผดิชอบแล้วทิง้งานไปเฉยๆ	แบบนีน่้ะเหรอ	?”																																																																		
จุฑามาศท�าสายตาแบบไม่อยากจะเช่ือใส่เพือ่นร่วมงานของเธอ	ใบหน้า
หวานดูบูดบึ้งออกมาอย่างเห็นได้ชัด	
	 “จะบ้ารึเปล่า	น่ันมันงานของเล็กเองไม่ใช่หรือไง	ที่เรามาคอย
ดูให้เป็นบางคร้ังก็เพราะเล็กบอกว่าติดธุระ	อีกอย่างนะ	เราเป็นวิศวกร	
ไม่ใช่สถาปนกิ	แถมโครงสร้างทกุอย่างของบ้านก็เสร็จเรยีบร้อยหมดแล้ว”																																																																								
อลงกรณ์พูดสวนกลับมาด้วยน�้าเสียงเป็นการเป็นงาน	 ท่าทางไม่ได้
ซีเรียสหรือโมโหอีกฝ่ายแต่อย่างใด
	 “แหม.เราก็พดูไปอย่างนัน้แหละ	แต่กรโชคดีจงันะ	ได้ลงไปดูงาน																																																																																																						
ทีภ่เูกต็ด้วย	คงจะมโีอกาสไปเล่นน�า้	ไปกนิของทะเลอร่อยๆ	นอนรบัลมเย็นๆ																																																																																																									
ริมหาดสบายเลยสิเนีย่”	จฑุามาศเบ้ปากออกมาอย่างไม่กลัวเสยีกิรยิา	นึก
อยากจะตามอลงกรณ์ไปดูไซต์งานทีภ่เูกต็ด้วย	ถ้าไม่ตดิว่าเธอต้องคอย																																																																																		



รอยทัณฑ ์
ปริชญา
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 ศราวุทธ์ มักจะฝันถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเสมอ
	 หนังสือเล่มใดเล่มหน่ึงเคยบอกไว้	 ในช่วงเวลาท่ีใกล้จะตื่น	
สมองจะเริม่ท�างานตามปกต	ิและในช่วงเวลานีเ้องทีค่วามฝันได้เกดิขึน้	
ความฝันมาจากจติใต้ส�านกึท่ีดงึความรูสึ้กท่ีเคยเกดิขึน้มาจากความทรงจ�า																																																																						
ท�าให้เราคิดว่าก�าลังได้สมัผสัส่ิงเหล่าน้ัน	ทัง้ๆ	ทีมั่นไม่ได้เกิดข้ึนในปัจจุบนั
	 ศราวุทธ์ไม่รู้จักเด็กคนน้ี	 มั่นใจว่าไม่เคยเห็นมาก่อน	 เธออายุ
ประมาณห้าขวบ	เป็นเด็กธรรมดาที่พบเห็นได้ทั่วไป	แถวบ้านของเขา
มีเด็กอายุราวๆ	น้ีคนหน่ึง	เธอจะชอบวิ่งเล่นกับเพื่อนในสวนสาธารณะ
แถวบ้าน	ส่งเสียงเจีย๊วจ๊าว	หวัเราะเสียงดัง	พอเหน็ดเหนือ่ยก็ว่ิงกลบับ้าน																																																																							
ไปหาบิดามารดาที่ก�าลังอ้าแขนรอรับพวกเธออย่างอบอุ่น
	 .เขาเพียงหวังว่าเด็กน้อยในความฝันจะได้รับส่ิงเดียวกัน
	 ในความฝันอันรางเลือนนั้น	 มีก�าแพงสูงที่ใสราวกับกระจกต้ัง
ตระหง่าน	 เขายืนอยู่อีกด้านของก�าแพง	 แขนขาถูกผนึกด้วยโซ่ตรวน
หนักอึ้ง	จึงได้แต่จ้องมองโลกอีกด้านหน่ึงโดยไม่อาจจะท�าส่ิงใด
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	 เดก็คนนัน้ก�าลังวิง่ไปข้างหน้าไป	ใบหน้าของเธอบดิเบ้ียวด้วยความ																																																																																																															
หวาดกลัว	เงาร่างบอบบางผลุบหายเข้าในเงือ้มมือของความมืด	เขามอง																																																																													
ไม่เห็นเธออีกแล้ว	 เพียงได้กลิ่นคาวเลือดอบอวล	 และเสียงร้องไห้
อ้อนวอนอย่างสิน้หวัง	ทว่าเงามดืเหล่านัน้กยั็งฉดุเดก็น้อยไปลงขุมนรก	
ไม่ให้ได้ผุดได้เกิดตลอดกาล.
 

	 	จู่ๆ	 โลกทั้งใบก็พลิกคว�่า	 ศราวุทธ์พลันตื่นจากห้วงฝัน	 เขา
กะพริบตามองเพดานอย่างงนุงง	ช่ัวขณะนัน้ภาพทีเ่หน็ในความฝันยังคง																																																																									
วนเวียนอยู่ในสายตา
		 “ปลุกด้วยมืออยูส่ามรอบแล้วยังไม่ตืน่	เลยลองปลุกด้วยตนีดบู้าง																																																																																						
เผื่อจะได้ผล”
		 น�า้เสียงท่ีคุ้นเคยน้ันดงึศราวุทธ์กลบัสูโ่ลกของความจริงโดยพลนั																																																																						
เขารู้ตัวว่าถกูถบีลงจากเตียงแน่แล้ว	จงึขย้ีตาสองสามทเีพ่ือเรียกสติก่อน																																																																													
จะด่าอีกฝ่ายอย่างก่ึงฉุนก่ึงขัน	“ไอ้ส้นตีน!”
		 พี่ชายของเขาหัวเราะสนุกสนาน	“ขืนรอให้ต่ืนก็ไม่ต้องไปแล้ว	
ให้เวลาแต่งตัวสิบนาที	ไม่อย่างน้ันก็นอนอยู่น่ีแหละ”
		 ศราวทุธ์ยอมลกุจากเตียงในทีสุ่ด	วนันีเ้ป็นวันส�าคัญทางศาสนา	
ครอบครัวของเขาจะไปท�าบุญกันที่วัดจึงต้องรีบออกจากบ้านแต่เช้า	
ชายหนุ่มรีบอาบน�้าแต่งตัวแล้วลงไปข้างล่าง	ทุกคนก�าลังรับประทาน
อาหารเช้าง่ายๆ	แต่ที่สะดุดตาเขาคือ	นอกจากครอบครัวของเขาแล้ว	
ยังมีหญงิสาวอีกคนหนึง่ทีร่่วมรบัประทานอาหารด้วย	เขางนุงงเลก็น้อย	
พอเหลือบไปมองพี่ชายก็เห็นอีกฝ่ายเลิกค้ิวให้อย่างกวนประสาท																																			
		 ศราวุทธ์หรีต่ามองอีกฝ่าย	อดนกึไม่ได้ว่าพีช่ายเขานีร้่ายกาจจริงๆ
  วรุฒม์	พีช่ายของเขา	ท�างานได้ไม่เท่าไหร่กถู็กไล่ออกจากงาน	
ทัง้ยังตกงานอยู่เป็นแรมปี	ท�าให้บดิามารดากลุ้มใจไม่รู้เท่าไหร่	แต่หลัง
จากโดนบดิามารดาล่อลวงให้นัง่รถไฟไปท�างานกบัญาติท่ีทางเหนอื	จู่ๆ	
ก็กลับมาเป็นผู้เป็นคนเหมือนเดิม	ใช้เวลาไม่เท่าไหร่ก็ได้งาน	ทั้งยังหา



เ งา เวท
พลอยฝน
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 น�้า ฝ น นั่งเท้าศอกกับโต๊ะ มือข้างหนึ่งใช้กุมขมับท่ีรู ้สึกปวดตุบๆ                      
ส่วนมอือกีข้างถอืโทรศัพท์มอืถอืเอาไว้	หน้าจอเปิดค้างอยู่ท่ีโปรแกรมไลน์																																																																									
ซึ่งครูประจ�าช้ันของลูกสาวส่งมาหาหล่อน	เมื่อได้คุยกับคุณครูจนจบ
หญิงสาวก็เกิดความเครียดขึ้นมาอย่างหนัก	เพราะบทสนทนาทั้งหมด
เป็นการรายงานกึ่งเตือนเรื่องพฤติกรรมของลูกสาวหล่อน	รวมถึงเชิญ																																																																							
ผูป้กครองไปพบในวนัพรุ่งนี	้และมันเป็นครัง้ทีส่ามในรอบหนึง่ปี	แน่นอน	
นัน่คอืสถติิทีน่บัได้ว่าสูงมากเมือ่เทยีบกบัระยะเวลาแค่นัน้	เทยีบกบัเด็ก
คนอืน่ๆ	ทีไ่ม่เคยถกูเรียกผูป้กครองไปพบเช่นนีเ้ลย	และเทียบกบัความผดิ																																																																															
ที่ไม่ควรเกิดขึ้นแม้แต่คร้ังเดียวส�าหรับเด็กวัยสิบสองขวบ
	 “คุณเป็นอะไร	ท�าไมนั่งท�าท่าเหมือนแบกโลกอยู ่อย่างนั้น																
ล่ะ	?”	นาวี	ผู้เป็นสามีถามข้ึนเมื่อเดินเข้ามาในบ้านและเห็นภรรยานั่ง									
ในท่าเคร่งเครียด	บวกกับสีหน้าไม่สู้ดีนัก	เขาวางกระเป๋าโน้ตบุ๊กกับ																																																																																
เส้ือสูทสีด�าไว้บนโต๊ะใกล้ๆ	หล่อน	ก่อนจะทรุดน่ังลงข้างๆ	เอื้อมมือไป
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โอบหลังหล่อนไว้หลวมๆ
	 คนถูกถามไม่ได้ตอบอะไร	แต่ย่ืนโทรศัพท์มอืถอืทียั่งเปิดหน้าจอ																																																																										
บทสนทนาค้างไว้ไปตรงหน้าเขา	นาวหีดมอืที่โอบหลังภรรยากลับมารับ
โทรศัพท์ไปดู	เขาไล่สายตาอ่านคร่าวๆ	เพราะพอจะเดาออกได้ในทันที
เมือ่เหน็ช่ือคูส่นทนาว่าเป็นใคร	ชายหนุม่ถอนหายใจยาวแล้วเงยีบ	คล้าย																																																																								
คิดไม่ตก
	 “วี	มันเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราคะ	ยายมุกไม่เคยเป็นแบบน้ี
มาก่อน	ตอนเด็กๆ	ขนาดไม่รู้ประสีประสา	ลูกยังน่ารักและว่านอนสอนง่าย																																																																							
กว่าน้ีมาก	ลูกไม่ใช่เด็กก้าวร้าว	ออกจะอ่อนโยนกว่าเด็กคนอื่นด้วยซ�้า	
แต่ท�าไมตอนนีลู้กเราถงึเป็นแบบนี้ไปได้	ฝนงงไปหมดแล้วค่ะ”	น�า้เสยีง
ของคนเป็นแม่เคร่งเครียดก่ึงเศร้าหมอง	
	 “อาจจะเป็นช่วงวัยของเขาล่ะมั้งฝน	บางทีลูกเราอาจต้องการ
เวลาปรบัตัว	เขาอาจก�าลังกงัวลกบัการต้องเปลีย่นไปเรยีน	ม.ต้น	ทีโ่รงเรียน																																																																																				
อ่ืน	ต้องพบเพ่ือนใหม่ๆ	มนัเป็นช่วงหวัเล้ียวหวัต่อน่ะ”	นาวปีลอบใจภรรยา	
	 “วีคะ	ฝนรูว่้าคุณอยากให้ฝนสบายใจ	แต่ฝนสบายใจไม่ได้หรอก
นะคะ	เพราะนีไ่ม่ใช่คร้ังแรกทีลู่กท�าแบบนี	้และฝนเชือ่ว่ามนัไม่ใช่คร้ังสุดท้าย																																																																						
แน่นอน	อีกอย่าง.คุณเอง	ฝนเอง	หรือเด็กคนอื่นๆ	ก็เคยผ่านช่วงน้ี
กันทั้งน้ัน	แต่ไม่มีใครท�าอะไรรุนแรงแบบยายมุกเลยสักคนนะคะ”	
	 นาวถีอนหายใจยาวอกีครัง้	ภรรยาเขาพูดถกูทกุอย่าง	พฤตกิรรม																																																																														
ของ	มกุมณ	ีลูกสาวของเขาแปลกกว่าเดก็คนอ่ืนๆ	ซึง่เด็กหญิงเพิง่จะมี
พฤตกิรรมแปลกๆ	เมือ่ปีก่อน	แต่พวกเขาก็ไม่ได้คิดว่ามนัเป็นเร่ืองร้ายแรง																																																																											
อะไร	กระทั่งปีนี้อาการของมุกมณีน่าเป็นห่วงข้ึนมาก	ก่อนหน้านั้น
เธอน่ารัก	สดใส	ไร้เดียงสา	จิตใจอ่อนโยน	ไม่เหมือนพฤติกรรมที่ทาง
โรงเรียนรายงานมาเลยสักนดิ	คร้ังแรกเมือ่ต้นปีทางโรงเรียนรายงานว่า																																																												
มุกมณีใช้ก้อนหินขนาดเหมาะมือทุบหัวเพื่อนเบาๆ	จนหัวแตกและ
สลบไป	เหตุผลเพียงเพราะว่าเด็กคนนั้นไม่ยอมเรียกเธอว่า	‘คุณมุก’																					
ผู้ปกครองของคู่กรณีโกรธมากจนจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด	นาวีกับน�้าฝน


