


สาบไทร
โดย ชาติตะวัน
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 ป่าไทรในยามค่ำามืดดูราวกับอีกโลกหน่ึง ลำาต้นใหญ่แข็งแรง                 

ข้ึนเบียดเสียดกันรวมหลายสิบหลายร้อยต้นจนกลายเป็นป่าไทรขนาดใหญ่                                                                            
รากที่ห้อยระย้าลงมาแกว่งไกวคล้ายเส้นผมของหญิงสาว ยิ่งมีสายลม
พัดผ่าน เสียงหวีดหวิวนั้นฟังคล้ายเสียงสะอ้ืนไห้ด้วยความเศร้าสร้อย 
กลิน่สาบสางลอ่งลอยอยู่ในอากาศประหนึง่ป่านีเ้ป็นถิน่อาถรรพม์ากกวา่
จะเป็นแดนศกัดิส์ทิธิ ์ในยามท่ีรตัติกาลมาเยือนไม่มีใครหาญกลา้เขา้มา
ใกล้ท่ีนี่ ห้วงดำาทะมึนของผืนป่าทำาให้ใครต่อใครกลัวจนจิตวิปลาสได้ 
และสุดท้ายก็จะถูกกลืนกินโดยผู้ที่พำานักอยู่ในป่าแห่งนี้
 ถึงอย่างนั้นก็ยังมีมนุษย์ผู้หนึ่งปรากฏตัวเข้ามาในป่า ท่าทาง 
ที่ลับๆ ล่อๆ ส่อเจตนาว่าไม่ได้เข้ามาด้วยธุระที่บริสุทธิ์ใจนัก
 ในความมืดสนิทมีเพียงแสงทอลอดออกมาจากตะเกียงเล็กๆ 
ที่มนุษย์ผู้นั้นถืออยู่ แสงอ่อนๆ พอให้มองเห็นได้ว่าผู้มาเยือนเป็นบุรุษ
รูปร่างล่ำาสัน ผิวคล้ำาและมีใบหน้าอมทุกข์ประหนึ่งแบกโลกไว้ท้ังใบ                  
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เขาคนนั้นอุ้มบางสิ่งที่พาดอยู่บนไหล่เดินดุ่มเข้ามาในป่าไทรด้วยฝีเท้า
อันเงียบกริบ แต่ความเงียบของป่าไทรก็ทำาให้คนขวัญผวาได้ไม่น้อยไปกว่า                                                                                
ความมืด ขอเพยีงมเีสยีงอะไรผดิแปลกเลก็นอ้ย บุรษุผูน้ัน้กจ็ะหันตะเกยีง                                                                                 
ไปท่ีตน้เสยีงอย่างฉับพลนั  รมิฝปีากสัน่ระรกิเอ่ยถามออกไปอย่างโงง่ม
 “นั่นใคร...”
 ช่ัวขณะหนึ่งบุรุษผู้นั้นเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างพุ่งผ่าน
หน้าของเขา ด้วยความตกใจจึงชักเท้าถอยหลังเหยียบลงบนรากแข็ง                
ของต้นไทรเสียงดังกรอบแกรบทำาให้ต้องสะดุ้งเป็นรอบท่ีสอง คร้ันต้ังสติได้                                                                                             
จึงเห็นว่าสิ่งที่แวบผ่านไปก็คือเงาของเขาที่สะท้อนกับลำาต้นนั่นเอง
 “ไมเ่ป็นไร มันจะตอ้งไมเ่ป็นไร” ชายคนนัน้ปลกุปลอบขวญัตวัเอง                                                                                     
เดินหน้าต่อไปเข้าสู่ตัวป่าไทรลึกข้ึน ทว่าย่ิงเดินมาไกลเท่าไหร่ ก่ิงไม้ท่ีย่ืน                                                                                 
ออกมาก็ไม่มีลักษณะเรียวอีกต่อไป มองจากเงาแล้วคล้ายแขนกับมือ                                                                             
ของคนเสยีมากกวา่ จนเขาตอ้งทำาเป็นไมรู่ไ้มเ่ห็นสิง่ใดท้ังสิน้เพือ่ป้องกนั                                                                            
ไม่ให้ความกลัวเข้าครอบงำามากไปกว่านี้ และตัดสินใจมองตรงไป                 
ข้างหน้าอย่างเดียว
 รา่งกายของเขาท่ีเกรง็ตวัแบกสิง่ของบนไหลเ่ร่ิมสัน่ขึน้มานดิๆ 
เพราะจวนจะหมดเรี่ยวแรง เหงื่อที่ผุดขึ้นบนหน้าผากไหลมาถึงดวงตา 
ทำาให้เขาตัดสินใจเลือกต้นไทรที่อยู่ใกล้ตัว วางของที่แบกมาลงกับพื้น
แล้วหยิบเชือกที่คล้องไหล่อีกด้านไว้ออกมาด้วยมือที่สั่นเทา
 “มันจะไมเ่ป็นไร ไมเ่ป็นไร...” เขาพมึพำาพลางจดัการคลีห่่อของ
นัน้ออก เผยให้เห็นวา่ของสิง่นัน้ท่ีแท้กค็อืมนษุย์ผูห้นึง่ แถมยังเป็นสตรี
อีกดว้ย ผูห้ญิงคนนัน้อยู่ในสภาพนอนหงาย โชคดท่ีีเสน้ผมยาวบางสว่น                                                                         
ช่วยบดบังใบหน้าของเธอเอาไว้ ไม่เช่นนั้นเขาก็คงตกใจจนเข่าอ่อน            
ลงไปแน่นอน 
 ชายคนนัน้ยกมือข้ึนลบูหนา้ผากตวัเอง กอ่นจะรบีจดัการอย่าง
รวดเรว็ นำาเชอืกมาผกูท่ีคอของสตรคีนนัน้ไว ้ปลายเชือกอีกดา้นพาดลง                                                                          
บนกิ่งก้านท่ีแข็งแรงท่ีสุดของต้นไทร จากนั้นเขาก็ชักร่างของผู้หญิง             



อิงแอบแนบชิด
โดย ฝนมกรา
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 “เล็ก...พ่อเรียกไม่ได้ยินเหรอ ?” ผมร้องถามลูกชายหัวแก้วหัวแหวน
 เจ้าเล็กยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงเขียวเสวยท่ีมีซากกาฝากเกาะครึ้ม 
อาจเพราะจวนจะมืดแล้วแสงยามพลบค่ำาถึงได้สลัวรางลวงหลอกตา   
เงาของเดก็นอ้ยท่ีทอดอยูบ่นพืน้ยืดยาวออก มองดคูลา้ยเงาของผูใ้หญ่
ร่างผอมกงโก้
 เม่ือสาวเท้าเข้าไปใกล้อีกหน่อย ลมร้อนท่ีพัดอยู่รอบตัวผม 
พลันเย็นเฉียบเหมือนพรูพ่นออกมาจากช่องแช่แข็ง กระแสอากาศ              
กรดีผา่นใบมะมว่งจนท้ังสวนป่วนป่ัน เกดิเสยีงเสยีดสนีา่ขนลกุดงัระงม
ไปทั่วทุกทิศทาง
 เล็กหันมามองผมแวบเดียวก่อนก้มลงดูปลายเท้าตัวเอง
 ท่ีตรงนัน้มีกอ้นขนเปียกๆ สดีำากำาลงัสัน่ระรกิ เพง่ดูให้ดจีงึพบวา่                                                                               
เป็นอีกาตัวหนึ่ง หัวบุบเละโซมเลือด ปีกหักงอผิดรูปผิดมุม ขนสกปรก
ยุ่งเหยิง ขาท่ีเหยียดเกรง็กระตกุถีฟ่อ้งวา่มนัยงัไมต่ายแตก่ค็งใกลถ้งึฆาต                                                                               
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เต็มที
 ผมเลื่อนสายตาข้ึนมาทีละน้อย เห็นของเหลวหยดติ๋งจาก 
ปลายพลั่วในมือเล็ก เห็นคราบสีแดงเข้มอาบท่วมซอกนิ้วขาวซีด                  
มนัเปรอะเป้ือนขยายวงอยู่บนเสือ้ยืดสเีทา และสง่กลิน่คาวจางๆ ยามท่ี                                                                              
ลมพัดผ่าน
 “เลก็...” ผมหาคำาพูดต่อไปของตัวเองไมเ่จอ หวัใจหนาวเยอืก
เมื่อลูกชายเงยหน้ามายิ้มแป้นน่าเอ็นดูให้ แต่ในดวงตาดำาขลับเหมือน
เม็ดลำาไยของแกกลับไม่มีความไร้เดียงสาใดๆ แบบท่ีเด็กวัยสามขวบ
พึงมี...แม้แต่นิดเดียว!

 ผมกับเมียไม่เคยคิดเลยว่าจะมีลูกเอาตอนแก่
 เราสองคนรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย พอเรียนจบ                                                                             
มีงานทำา ฐานะมั่นคง ความรักท่ีบ่มเพาะมานานหลายปีก็สุกงอมพอดี                                                                                
ผมกบั ภา ตดัสนิใจแตง่งานกนัท่ามกลางความช่ืนมืน่ยินดขีองครอบครวั                                                                                      
ทั้งสองฝ่าย
 ใครๆ กว็า่เราเหมาะสมกนัราวกบักิง่ทองใบหยก ผมเองกเ็คยคดิ                                                                                    
แบบนั้น
 เมื่อก่อนเวลามองหน้าเมีย ผมมักคิดเสมอว่าตัวเองเป็นผู้ชาย
ที่โชคดีที่สุดในโลก ภาของผมเป็นสาวน้อยบอบบาง หน้าตาสวยหวาน 
นิสัยอ่อนน้อม ช่างเอาใจ ซ้ำายังใจเย็นเป็นน้ำา และแสนดีราวกับนางฟ้า 
ผมหลงรกัเธอจนโงหัวไม่ข้ึน เช้าเยน็ละเมอหา อยากอยู่ใกล้ๆ  ตลอดเวลา                                                                            
เรียกได้ว่าเสพติดความรักขนาดหนักก็ว่าได้
 น่าเสียดายท่ีความรักเราอายุสั้นย่ิงกว่าขนมปังแถวในร้าน                
มินิมาร์ท
 มรสุมใหญ่ของชีวิตคู่แง้มหน้ามาทักทายเราช่วงกลางปีท่ีสี่              
ของการแต่งงาน ผมกับภาถูกกดดันเร่ืองลูกอย่างหนักจากคนใกล้ตัว 
พอ่แมเ่รารออุ้มหลานมาหลายปีแลว้ พอขอผดัผอ่นไปอีกสกัปีก็โดนงอน



บนบานศาลศพ
โดย พัตเตอร์
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	 ครืดดดด...ครืดดดด...
 การได้ยินเสียงแปลกประหลาดในยามวิกาลไม่ใช่เรื่องตลก               
เอาเสียเลยสำาหรับหญิงสาวท่ีต้องอยู่คนเดียว แม้คืนนี้จะไม่ใช่คืนแรก                                                                                                         
ท่ีเธอได้ยินเสยีงคล้ายกบัคนเดินลากขาซำา้ไปซำา้มาภายในบ้าน แต่ เภานาง                                                                                          
กลับทำาใจให้ชินไม่ได้เลยสักครั้ง การพยายามหลอกตัวเองว่าเป็นแค่
อุปาทานคงเป็นสิง่ท่ีพอจะทำาได้ในทุกๆ ครัง้ท่ีได้ยินเสยีงนัน้ แต่วันนี.้..  
ไม่เหมือนกับทุกวัน เพราะเธอจะต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้เสียงประหลาดนั่น                                                                                   
มีที่มาจากอะไรกันแน่!
 เภานางคว้าเอาไฟฉายบนโต๊ะข้างหัวเตียง ก่อนจะกระชับ                
มนัเอาไว้ในมอืให้แน่น หากท่ีมาของเสยีงนัน้ไม่ใช่สิง่เร้นลบัอย่างท่ีเธอ
คดิไปเอง และกลายเป็นพวกมจิฉาชีพท่ีย่องเข้ามาขโมยของในยามราตรี                                                                                  
หรือฆาตกรโรคจิตท่ีเพ่ิงจะก่อคดีเผาคนท้ังเป็นเมื่อสองสามวันก่อน                
ซึ่งยังลอยนวลอยู่ อย่างน้อยเธอก็น่าจะพอใช้มันเป็นอาวุธต่อสู้ได้

ค�ำ ‘บนบำนศำลกล่ำว’ คนเขำว่ำ  วอนเจ้ำป่ำดลช่วยด้วยบำยศรี
บนเอำไว้พอได้สมอำรมณ์ดี  ละเลยผพียำบำทถงึฆำตตำย!
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 หญงิสาวค่อยๆ ก้าวลงบันไดอย่างระมดัระวงั ด้วยความท่ีตอนนี้                                                                                   
เธอไม่ได้อยู่ตวัคนเดยีวแล้ว แต่ยังมีลกูในท้องท่ีต้องคอยเป็นห่วง เธอจงึ                                                                            
ต้องเพิม่ความระมัดระวงัข้ึนเป็นสองเท่า ย่ิงตอนนีเ้ธอท้องได้ห้าเดอืนแล้ว                                                                                       
นับว่าอยู่ในช่วงที่เสี่ยงในการแท้งสูงจึงต้องระวังเป็นพิเศษ
 “นั่นใครน่ะ ?” เภานางเอ่ยถามออกไปเสียงดัง ไม่ได้หวังว่า            
อีกฝ่ายจะตอบ อย่างน้อยหากผู้บุกรุกในยามวิกาลได้ยินเสียงเธอ                                                                      
อาจจะไหวตัวหลบหนีไป หญิงสาวค่อยๆ เดินตามหาท่ีมาของเสียง                 
ย่ิงเธอเดินหาก็คล้ายว่าจะได้ยินเสียงนั้นใกล้เข้ามาทุกทีจนเหมือน   
แหล่งกำาเนิดเสียงกำาลังหายใจรดต้นคอของเธออยู่
	 ครืดดดด...ครืดดดด...
 เภานางตั้งใจฟังเสียงนั้น มันไม่ใช่เสียงคนเดินไปเดินมา              
เพียงอย่างเดียว หากแต่มีเสียงคล้ายกับโซ่ตรวนลากพื้นไปพร้อมๆ               
กบัเสยีงเดนิลากเท้านัน่ คล้ายกบัว่าโซ่นัน้พนัธนาการขาของผูม้าเยือน
เอาไว้จนเป็นเนื้อเดียวกัน ชวนให้เภานางนึกไปถึงสมัยท่ีเคยทำางาน
เป็นแม่บ้านในเรือนจำา เธอจำาได้แล้ว...เสียงพวกนี้เหมือนกับเสียง                     
ของนักโทษที่มีโซ่ตรวนผูกขาเอาไว้ ไม่ผิดแน่ เธอจำามันได้! 
 เสียงประหลาดเงียบลงไปแล้ว เภานางลอบถอนหายใจ             
เหลียวมองรอบกายด้วยความหวาดระแวง ก่อนจะตัดสินใจเดินกลับ
ข้ึนไปยังห้องนอน ทว่าจู่ๆ ก็รู้สึกเหมือนกับมีอะไรบางอย่างดึงขาเธอ
เอาไว้ หญิงสาวกรีดร้องจนสุดเสียงก่อนจะล้มลง เพราะสิ่งท่ีพันขา                            
ของเธอเอาไว้คือโซ่ตรวนเส้นใหญ่สนิมเกรอะกรัง เภานางพยายาม   
แกะมันออก ทว่าโซ่ตรวนพันแน่นคล้ายจะกัดกินเนื้อหนังของเธอ                                                           
มันรัดแน่นจนเลือดไหลซิบออกมาตามรอยปริแยกของเนื้อ
 แต่สิ่งท่ีทำาให้หญิงสาวเบิกตาโพลงคือร่างซีดเซียวดวงตา                   
ลึกกลวงโบ๋ท่ีกำาลังคืบคลานเข้ามาหาเธอ ผิวกายขาวซีดราวกับโลหิต
ในกายไม่ไหลเวียน กระดูกแขนท่ีบิดเบ้ียวของมันดูคล้ายกับพวก                          
นกักายกรรมไร้กระดกูท่ีเคยเห็นในโทรทัศน์ไม่มีผดิ แต่สิง่ท่ีอยู่ตรงหน้า                                                                                              



สุขสันต์วันเกิด
โดย  กาลิกา
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 เธอไม่แน่ใจว่าตัวเองล่องลอยอยู่ในสถานท่ีแห่งน้ีนานเท่าใด 
คล้ายความทรงจำาท้ังหลายเลือนรางไปตามกาลเวลา เธอจำาได้เพียง
ความเจ็บปวดท่ีผ่านมาอย่างยากลำาบาก เนิ่นนานเสียจนชินชา ไม่ว่า                                                                
จะอ้อนวอนอย่างไร ท่านผู้นั้นก็มิยอมผ่อนปรนโทษทัณฑ์ให้ ทว่า                     
เมื่อมีเริ่มก็ต้องมีจบ วันที่โทษทัณฑ์ของเธอสิ้นสุดลงเสียที
 “จงเดินไปตามเส้นทางนี้และจำาไว้ แม้การลงทัณฑ์ของเจ้าที่นี่
จะสิ้นสุดลง แต่เจ้ายังต้องชดใช้กรรมในโลกข้างบนต่อ”
 เธอเหม่อมองตามเส้นทางท่ีทอดยาวไปข้างหน้า มันเป็นทางเดิน                                                                                                                         
เลก็ๆ แคบๆ ดา้นหนา้เป็น ‘พวกท่ีเหมอืนกบัเธอ’ กำาลงัเดนิไปอยา่งเงยีบๆ                                                                                            
เธอกม้หนา้ลง ไมพ่ดูอะไร และเดนิไปตามทางอยา่งเช่ืองช้าจนมาบรรจบ                                                                                      
กับทางเดินอีกฝั่ง มันถูกปูด้วยกระเบ้ืองสีขาว ผู้ท่ีมาจากเส้นทางนั้น                
มีสีหน้าอิ่มเอิบต่างจากพวกเธอลิบลับ 
 ณ สุดทางเดินเป็นอุโมงค์สีขาวส่องประกายจ้า หน้าอุโมงค์                  
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มีหญิงสาวและชายหนุ่มใบหน้าเรียบนิ่งยืนเฝ้าอยู่ ในมือพวกเขา                      
ถอืกลอ่งขนาดเลก็ ภายในบรรจุยาเม็ดกอ้นกลมขนาดเท่าปลายนิว้กอ้ย                                                                            
หญิงสาวมีหน้าท่ีแจกยาให้ผู้คนจากอีกฝั่งหนึ่ง ในขณะท่ีชายหนุ่ม                 
ทำาหน้าที่แจกยาเม็ดนั้นให้ทางฝั่งของเธอ 
 แถวค่อยๆ เคลื่อนไปข้างหน้า จนกระท่ังถึงตาเธอและคน              
จากอกีฝัง่ เธอกม้หนา้มองพืน้ สาวเท้าเดนิไปเรือ่ยๆ ไม่สนใจคนดา้นข้าง                                                                                      
เมื่อมาหยุดอยู่ตรงหน้าชายหญิงผู้เฝ้าอุโมงค์เธอจึงเงยหน้าข้ึน ย่ืนมือ                                                                       
รับยาเม็ดนั้นท่ีชายหนุ่มส่งมาให้ แต่ก่อนจะได้กินมันลงไป หางตา                 
ก็เหลือบเห็นคนด้านข้างเข้าเสียก่อน
 เส้นผมสีดำาสนิทยาวประบ่า ขนาดตัว ส่วนสูง และท่าทาง              
การยืนสะกิดความทรงจำาส่วนหนึ่งข้ึนมา เธอหันขวับ มองหน้าหญิง  
ข้างกายตรงๆ ดวงหนา้งดงามยังตดิตรงึอยู่ในความทรงจำา ไม่วา่จะผา่น                                                                           
ไปนานแค่ไหนเธอไม่มีวันลืมได้ลง
 ไม่มีทางลืมผู้ที่ทำาให้ชีวิตเธอพังทลาย!!!
 กระแสความเคียดแค้นชิงชังหลั่งไหลไปท่ัวจนร่างสั่นเท้ิม           
มือกำาแน่น ดวงตาจับจ้องฝ่ามือขาวบอบบางของอีกฝ่ายท่ีย่ืนไปรับ                 
เม็ดยาสีขาวต่างจากเม็ดยาสีดำาของเธอด้วยความริษยา!
 ในขณะท่ีเธอตอ้งชดใช้กรรมตอ่ท่ีโลกดา้นบน คนผูน้ีก้ลบักำาลงั                                                                         
จะได้รับชีวิตท่ีสุขสบาย เธอไม่เข้าใจ เหตุใดชีวิตจึงได้ตกเป็นรอง           
ตลอดมา ?!
 เธอเกลียดโชคชะตาท่ีใจร้ายนัก แต่ช่างเถิด ต่อจากนี้เธอจะ
เป็นผู้ลิขิตชะตาตัวเอง!
 เม็ดยาสดีำาในมือถกูปาท้ิง เธอพุง่เขา้หาคนข้างกายท่ีเพิง่สงัเกต
เห็นการมตีวัตนของเธอ แลว้แย่งชิงเมด็ยาสขีาวนัน้มาท่ามกลางความ
ตื่นตะลึงของผู้เฝ้าอุโมงค์ทั้งสอง
 “ดวงวิญญาณบาปเอ๋ย เจ้าทำาอะไรลงไป ?!”
 “เธอ!” 



อาถรรพ์เบญจเพส
โดย Shungnai
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 เสียงแผดร้องจ้าของทารกตัวน้อยดังออกมาให้ได้ยินถึงด้านนอก                                                                                                            
ห้องทำาคลอด เป็นสัญญาณให้รู้ว่าได้มีชีวิตใหม่ถือกำาเนิดขึ้นมาบนโลก
ใบนี ้ หลงัจากแพทย์ผูท้ำาคลอดรบีนำาตวัเดก็และรกออกมาจากช่องท้อง 
ตดัสายสะดอืเสรจ็กร็บีสง่ให้พยาบาลรบัช่วงดแูลตอ่ โดยนำาเอาผา้ขนหนู
มาเช็ดถูเน้ือตัวท่ีเปรอะเป้ือนไปด้วยคราบเลือด และของเหลวสีเหลืองซีด                                                                                  
แกมเขียวออกเสียจนสะอาดหมดจด มองไปอีกทางด้านหนึ่งจะเห็น
สีหน้าอ่อนระโหยอิดโรยของคนเป็นแม่ท่ีเริ่มเผยรอยยิ้มจางๆ ออกมา
ทันทีเมื่อเห็นว่าลูกรักของตนเองปลอดภัย หญิงสาวเอ่ยเรียกพยาบาล
ท่ียืนหันหลังให้เพื่อร้องขอดูหน้าเด็ก นางพยาบาลซ่ึงกำาลังห่อหุ้ม                  
ตัวเด็กน้อยด้วยผ้าขนหนูสะอาดอีกผืนก็ไม่อิดออด รีบโอบอุ้มพาลูกท่ี
ห่อพันไว้อย่างมิดชิดมาให้คุณแม่ได้เชยชม เจ้าทารกตัวน้อยแสนไร้
เดียงสายังไม่ทันลืมตา เนื้อตัวอ่อนนุ่มนิ่มบอบบางน่าทะนุถนอม แก้ม
กลมป๊อกออกสแีดงจดัอย่างกบัลกูมะเขือเทศ ทำาให้หัวใจของคนเป็นแม ่                                                     
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พองโตอย่างเป็นสขุ อิม่เอมเตม็ตืน้จนลมืความเจบ็ปวดกงัวลกอ่นหนา้นี ้                                                                          
ไปจนหมด
 ทว่าจู่ๆ ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อริมฝีปากเล็กอวบอ่ิม            
ปิดสนทิของทารกนอ้ยคอ่ยๆ เผยออ้าออกขึน้มาอย่างช้าๆ แสยะย้ิมกวา้ง                                                                              
เผยให้เห็นฟันซ่ีเล็กซ่ีน้อยแหลมคมเหมือนเข็มนับร้อยเรียงกันเป็นตับ
อยู่ภายในปาก น้ำาลายเขียวข้นเหนียวหนืดลอดหลุดจากไรฟันออกมา
เป็นทางลงสู่ปลายคางมนกลม ลมหายใจอุ่นๆ ที่พวยพุ่งออกมาปะทะ
ใบหน้ามีลักษณะเหมือนควันสีเหลือง ส่งกลิ่นเหม็นเน่าคาวคละคลุ้ง 
สร้างความรู้สึกกระอักกระอ่วนให้คนตรงหน้าจนแทบสำารอก ดวงตา
กลมโตเบิกโพลงขยายใหญข้ึ่นจนมีขนาดเทียบเท่าลกูเทนนสิ แถมสว่น
ท่ีเป็นนัยน์ตาดำายังเบียดบังพื้นท่ีนัยน์ตาขาวเสียจนแทบมองไม่เห็น  
เจา้ลกูมนษุย์ไรเ้ดยีงสานา่เอ็นดท่ีูเพิง่จะเกดิมาไดเ้พยีงไม่กีน่าที ตอนนี ้                                                                         
กลับกลายร่างจนดูไม่ต่างจากสัตว์ประหลาดสยองขวัญจากนอกโลก 
ดวงตาท้ังสองฉายแววดำามืดสนิทเหมือนหลุมนรกท่ีคล้ายจะสามารถ
ดูดกลืนแสงสว่างท้ังหมดโดยรอบเข้าไปนั้น กำาลังเพ่งตรงจดจ้องมอง
เขม็งมายังผู้เป็นมารดาด้วยความรู้สึกยากจะบรรยาย
 สองมือบอบบางของหญิงสาวท่ีอุ้มลูกตัวเองนั้น เกิดสั่นระรัว
อ่อนเปลี้ยไร้เร่ียวแรงข้ึนมากะทันหันจนแทบจะประคองร่างเด็กน้อย           
ไวไ้มอ่ยู่ ใบหนา้ซีดเผอืดไรซ่ึ้งสเีลอืดท่าทางตกใจจนแทบสิน้สต ิเม่ือจู่ๆ                                                                    
ต้องมาประจันหน้ากับภาพอันน่าหวาดกลัวสยดสยอง ขณะท่ีสมอง              
ยังคงพยายามตัง้สตอิยูน่ัน้ วนิาทีตอ่มาเสยีงรอ้งเรยีกแหลมเลก็แผว่เบา                                                                           
คล้ายลูกหนูก็เล็ดรอดจากไรฟันออกมาให้ได้ยิน
 “แม่...”

 “กรี๊ดดดดดดด!!!”
 หญิงสาวตะโกนกรีดร้องพร้อมสะดุ้งข้ึนสุดตัว โผลุกข้ึนมานั่ง
บนเตยีงดว้ยอาการลนลานอย่างท่ีสดุ เหงือ่กาฬผดุไหลซึมออกมาฉาบ



ยืมร่าง
โดย กวิตา
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 1.
 เสียงแจ้งเตือนจำกแอปพลิเคชันไลน์บ่งบอกว่ำมีข้อควำม                
ถกูส่งมา	ท�าให้ผมซึง่ก�าลงัเกบ็หนงัสอืใส่กระเป๋าเตรยีมตวัออกไปเรยีน
ที่มหาวิทยาลัยละมือจากกองหนังสือ	 เปลี่ยนเป็นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
เปิดอ่านข้อความ	ผมขมวดค้ิวเลก็น้อยหลงัเหน็ชือ่ผูส่้งข้อความเข้าไลน์
กลุ่มเพื่อนมัธยมรายล่าสุด	ข้อความสั้นๆ	ถามไถ่ถึงที่อยู่ของเพื่อนเก่า
ชั้นมัธยมปีสุดท้าย	 มันท�าให้ผมอดนึกถึงอดีตตอนที่ได้เจอกับเจ้าของ
ค�าถามเป็นคร้ังแรกไม่ได้	 แน่นอนว่ามันค่อนข้างพิลึกพิล่ัน	 เพราะถึง
จะเป็นเพ่ือนร่วมชั้นเรียนกัน	 แต่สิ่งที่เชื่อมเราไว้กลับเป็นเหตุการณ์																				
แสนประหลาดชวนให้ขนหัวลุก
	 เหตกุารณ์...ซึง่ท�าให้ผมได้รูจ้กักบัคนทีม่ดีวงชะตาชวีติซึง่เรยีกว่า																																																																																																																																												
‘ชิงผีเกิด’ และท�าให้ผมมองเห็นวิญญาณได้เป็นครั้งแรก	

 เด็กสาวที่ชื่อ มัสยา ค่อนข้างโดดเดี่ยว...
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 อาจเพราะคำาพูดของเธอมักทำาให้ผู ้คนรอบตัวหวาดผวา                  
ถึงอย่างนั้นมัสยาก็ยังพยายามทำาตัวเป็นมิตรกับทุกคน ยิ้มแย้มแจ่มใส
กับคนท่ีพบเจอท้ังท่ีไม่มีใครยอมยิ้มตอบ แต่ความพยายามของเธอ   
ค่อนข้างสญูเปล่า ตลอดเวลาสามปีในช้ันมธัยมต้น มสัยาไม่มเีพือ่นเลย                                                                                
สักคน แม้แต่ผมเองก็ไม่เคยทักทายเธอเช่นกัน กระท่ังตอนนี้ข้ึนชั้น
มัธยมปลายปีที่สี่แล้วทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม
 และเพราะไม่มีเพื่อนคบ ทุกวันผมเลยเห็นเธอเอาข้าวกล่อง              
ท่ีห่อมาจากบ้านหลบมุมออกไปนั่งกินตรงสนามหญ้าหน้าโรงเรียน 
สถานที่ตรงนั้นจัดว่าเป็นมุมยอดฮิต เด็กนักเรียนทกุชั้นปีมักรวมตัวกัน
อยู่ตรงสนามทุกช่วงเวลาที่ได้พัก เนื่องจากรอบบริเวณมีต้นไม้ขึ้นครึ้ม
พอให้หลบไอแดด มีเก้าอ้ีม้าหินอ่อนให้นั่งพูดคุยหลายตัว ตอนแรก              
ผมไม่ได้สงัเกตว่ามัสยานัง่อยูแ่ถวนัน้ด้วย ท้ังท่ีไปเตะฟตุบอลกบัเพือ่น
เป็นประจำา กระทั่งวันหนึ่งเธอเป็นฝ่ายเดินเข้ามาทักผมก่อน
 “รพัด ...รพัดใช่ไหม ? ที่อยู่ห้องเดียวกันกับเรา”
 นำา้เสยีงมัสยาดปูระหม่า ผมเห็นเธอกมุมือตวัเองแน่น พร้อมกบั                                                                                    
ใช้ดวงตาจ้องผมอย่างจริงจัง
 “ใช่ ทำาไม ?”
 ใช่...ผมช่ือรพดั เรยีนอยู่ห้องเดยีวกบัมสัยามาตัง้แต่ช้ันมธัยมต้น                                                                                                                      
เธอเป็นเพ่ือนเพียงคนเดียวท่ีเรียนอยู่ห้องเดียวกันกับผมมาตลอด                
ถึงโรงเรียนจะมีการสับเปลี่ยนห้องเรียงตามลำาดับจากผลการเรียน แต่
ผมกับเธอก็ยังได้อยู่ห้องเดียวกัน ในขณะท่ีคนอ่ืนๆ แยกย้ายกันไป
ตามคะแนนสอบท่ีออกมา ดูเหมือนผมกับเธอจะดวงสมพงษ์กันอย่าง                          
น่าประหลาด อย่างไรกต็าม...เราไม่เคยทักทายกนั และส่วนใหญ่มแีต่เธอ                                                                            
เท่านั้นที่เป็นฝ่ายยิ้มให้ 
 “คือ...เรามีเรื่องจะบอกนาย”
 ผมขมวดคิว้ยุ่ง ไม่เข้าใจว่าเธอกำาลงัพดูอะไร แต่คดิว่าคงไม่ใช่
เรื่องดีแน่ ท่าทางมัสยาดูกังวล แล้วจู่ๆ เธอก็ช้ีนิ้วไปทางขอบสนาม 



ศพสลับวิญญาณ
โดย ฌาปนินทร์
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 ท่ามกลางสายฝนท่ีเทกระหนำ่าลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตา ภาพท่ี                                                             
ปานฑพ มองเห็นผ่านกระจกรถท่ีเปียกโชกมีเพียงแสงไฟพร่าเลือน                     
จากท้ายรถเก๋งสีเงินซ่ึงแล่นอยู่ทางด้านหน้า ชายหนุ่มรู้ดีว่าคนขับรถ
ทุกคน รวมถึงตัวเขาเอง จำาเป็นต้องขับข่ีด้วยความระมัดระวัง และ               
ไม่ควรใช้ความเร็วสูงในสภาพท่ีมองแทบไม่เห็นพื้นถนน แต่ปานฑพ 
กลับรู้สึกหงุดหงิดอย่างบอกไม่ถูก เพราะมันเป็นเวลากว่าสิบห้านาที
แล้วที่รถเอนกประสงค์ของเขาได้แต่แล่นตามท้ายอยู่อย่างนี้
 แม้จังหวัดปทุมธานีจะถือว่าเป็นเขตปริมณฑลท่ีมีประชากร
อาศัยอยู่อย่างแน่นหนา หากในความเป็นจริงแล้ว ถนนหลายสาย                   
ท่ีมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองนนทบุรีและกรุงเทพฯ ก็ยังมีช่วงท่ีสองข้างทาง
เป็นทุ่งหญ้ารกร้างและว่างเปล่าอีกไม่น้อย โดยเฉพาะในบริเวณท่ี                
ชายหนุ่มกำาลังขับรถผ่านอยู่ตอนนี้
 เขายกนาฬิกาข้อมือข้ึนมองด้วยความกังวลใจ มันเป็นเวลา
เกือบสี่ทุ่มแล้ว และบนถนนขนาดสองเลนเส้นนั้นก็แทบจะไม่มีรถ                  
คันใดแล่นผ่านไปมาเลย ปานฑพจึงเปิดไฟสูงเป็นจังหวะพร้อมกับ               
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บีบแตรเพื่อกระตุ้นให้รถด้านหน้าเร่งความเร็วข้ึนอีก แต่อีกฝ่ายกลับ
บังคับรถให้ชิดถนนด้านซ้ายมากขึ้นเพื่อเปิดทางให้เขาขับแซงไป 
 ปานฑพเกิดความลังเลใจ ขณะท่ีมองฝ่าสายฝนไปด้านหน้า
ก็มองเห็นแสงไฟของรถอีกคันท่ีกำาลังแล่นตรงมาแต่ไกล แทนท่ี                                
ชายหนุ่มจะรอให้ถนนโล่งเสียก่อน เขากลับตัดสินใจบังคับรถเบ่ียงไป
ทางขวาแล้วเหยียบคันเร่งเพื่อท่ีจะแซงรถเก๋งสีเงินเบ้ืองหน้าให้พ้น               
ก่อนที่รถอีกเลนจะแล่นสวนทางผ่านไป
 แต่นั่นกลับเป็นการตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่ เพราะการเพิ่ม
ความเรว็ในระยะกระช้ันชิดบนถนนท่ีเจิง่นองไปด้วยนำา้ฝน รวมถงึสภาพ
การใช้งานของล้อท่ีแทบจะไม่เหลอืดอกยางเอาไว้เกาะถนน ทำาให้ปานฑพ                                                                                                              
ไม่สามารถควบคุมรถได้ ในช่วงเวลาท่ีเขาพยายามจะตัดหน้ารถเก๋ง            
คันนั้น ช่วงท้ายของรถ SUV ซึ่งมีขนาดเทอะทะกว่ารถเก๋งปกติก็ปัด
ขวางถนนจนเกิดการชนกันเข้าอย่างจัง 
 แม้อกีฝ่ายจะขับด้วยความความระมดัระวัง แต่เหตกุารณ์เกดิข้ึน                                                                                           
อย่างกะทันหันเกนิไป มิหนำาซำา้รถในอีกเลนหนึง่ซ่ึงวิง่มาถงึกพ็ุง่เข้าชน
ท้ายอีกฝ่ังซำา้ ทำาให้ร่างชายหนุม่ถกูเหวีย่งไปมา ศรีษะกระแทกกระจกข้าง                                                                                 
เต็มแรง พร้อมกับสติสัมปชัญญะที่ดับวูบลงไปในทันที
 
 เสยีงร้องไห้ของใครคนหนึง่ปลกุปานฑพให้รูส้กึตวัข้ึนมาอีกครัง้                                                                      
ด้วยความรู้สึกที่ร้าวระบมไปทั่วทั้งตัว โดยเฉพาะบริเวณขมับด้านขวา 
เขาพยายามที่จะยกศีรษะขึ้นและลืมตาขึ้นสู้กับแสงสว่างตรงหน้า หาก
เปลือกตาทั้งสองข้างกลับหนักอึ้งราวกับมีหินถ่วงเอาไว้ 
 หลังจากใช้เวลาเกือบนาทีในการปรับสภาพของสายตา                  
มองสำารวจไปรอบๆ กพ็บว่าตวัเองกำาลงันอนอยู่บนเตยีงในห้องพกัผูป่้วย                                                                                       
มหีญิงวัยกลางคนกำาลงันัง่ร้องไห้สะอึกสะอ้ืนเบาๆ อยู่บนเก้าอ้ีข้างเตยีง 
ส่วนโซฟายาวท่ีอยู่ติดผนังห้องก็มีร่างของชายวัยไล่เลี่ยกันนั่งหลับตา
กอดอกอยู่อีกคนหนึ่ง



ฤษยา
โดย สุริยาทิศ
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 หากคุณได้เกิดเป็นผู้หญิงในยุคหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง                                                                                                                     
และอยู่ในพระนครกับช่วงเวลาท่ีเปิดรับความเจริญรุ่งเรืองผ่านค่านิยม
กึ่งเก่ากึ่งใหม่ ฉันอาจต้องกล่าวขอโทษแบบสุภาพชนกับคุณไว้ก่อน 
เพราะฉันกำาลงัจะบอกคณุวา่...แมค้ณุไดเ้ป็นสาวสวยในยุคนี ้ทวา่ให้สวย                                                                            
แค่ไหน คุณก็ไม่อาจจะเทียบได้กับความงามของฉัน
 ฉันชือ่ มยรุ ีสภุาพสตรท่ีีคนระบือช่ือไปท้ังพระนครว่าฉันโสภา
ท่ีสุด ฉันน้อมรับความจริงข้อน้ันโดยดุษณี ทุกคร้ังท่ีได้น่ังอยู่หน้ากระจกโต๊ะ                                                                                              
ฉันจะพบความงามในขนาดท่ีซ่ึงแม้จะพยายามหาข้อติเท่าใดก็ไม่พบ 
ฉันภูมิใจในรูปโฉมอันเหมาะสมกับฐานะ และค่อนข้างมั่นใจว่าฉัน                
เป็นที่ต้องการของ ‘ผู้ชายทุกคน’
 ในชีวติของฉัน สิง่ใดจะประเสรฐิเท่ากบัความตอ้งการของตวัเอง                                                                                     
ไม่มี ฉันพบคำาตอบว่าคนบนฟ้านั้นมีค่าแค่ก้อนเมฆท่ีได้แต่นั่งช่ืนชม
ความเป็นไป เบ้ืองบนไม่มีอำานาจจะปรนเปรอฉันหรอกเม่ือฉันอยาก    
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จะนั่งรถคันใหม่ เพียงเดินเข้าหาคุณพ่อเพื่อท่ีจะพบรอยย้ิมจากท่าน
และพยักหน้ารับรู้โดยไม่มีอิดออด ในเวลาต่อมาท่านจะสั่งบริวารให้นำา
รถคนัใหม่มาจอดรอฉันหนา้ตกึโดยเรว็ท่ีสดุ หรอืแม้กระท่ังฉันอยากจะมี                                                                           
‘ความรักครั้งใหม่’ คุณพ่อก็จะเสกสรรให้ดั่งใจนึก
 คณุพอ่คอืพระเจา้ท่ีแท้จรงิของฉัน สว่นท่ีอยูบ่นฟา้ซ่ึงนอกเหนอื                                                                                
ไปจากนี้...ก็แค่สิ่งไร้ชีวิตที่ปราศจากความหมาย
 ‘ผู้ชายคนใหม่’ ท่ีคุณพ่อพามาให้รู้จักในงานสโมสรท่ามกลาง
การจดัแสดงลลีาศย่ิงใหญ่กลางพระนครเม่ือคนืกอ่น เขามีช่ือวา่ รวีวงศ ์
ฉันพจิารณารปูลกัษณข์องเขาไม่ถงึนาทีก็ไดพ้บคำาตอบว่าเขาคอื ‘คนท่ี
คู่ควร’ ที่สุดของฉัน
 ท่ีซุ้มสีขาวกลางสนามหญ้าหน้าตึกใหญ่ของเช้าอีกวัน ฉันอยู่                                                 
กับคุณพ่อท่ีนี่ ฉันสวมกอดคุณพ่อก่อนเลื่อนตัวข้ึนไปจุมพิตท่ีแก้ม               
ของท่านแทนคำาขอบคุณที่ท่านปรนเปรอฉัน พาคนที่ดีมาให้ฉันรู้จัก
 “ประพฤติเขาเลื่องลือว่าดี แม้เป็นพวกพ่อค้าพาณิชย์ แต่เขา
จะไม่มีวันทำาให้ลูกสาวของพ่อต้องเจ็บช้ำาเป็นแน่” 
 คณุพ่อย้ิมอย่างคนใจดี ตรงข้ามกบับุคลกิเจา้หนีเ้จา้บ่อนท่ัวไป 
คณุพอ่มรีอยย้ิมและท่วงท่านุม่ลกึเป็นภาพทรงอิทธพิล ย้ิมไดแ้มก้ระท่ัง
มองเห็นคนตายอย่างทรมานไปต่อหน้า ไม่มีใครจะงดงามเทียบเท่า             
กับคุณพ่อของฉันได้อีกแล้ว
 “พ่อรู้ว่าหนูจะต้องชอบเขา”
 “ก็หนูชอบเขาแล้วนี่คะ”
 “แลว้หนกูจ็ะรกัเขาอย่างมากดว้ย” เวลานัน้เองท่ีฉันสมัผสัไดว้า่                                                                               
น้ำาเสียงของคุณพ่อเปลี่ยนไป และย่ิงชัดข้ึนเม่ือสีหน้าของท่านขึงขัง             
ข้ึนทันตา “แลว้หนกูจ็ะลมืรกัที่ไม่คูค่วร หนจูะรูว้า่ท่ีผา่นมา ใครบางคน
เป็นได้แค่ขยะที่ไร้ค่าในชีวิต”
 ฉันเกอืบลมืไปแลว้วา่ครัง้หนึง่เคยมรีกัท่ีแสนดกีบัผูช้ายอีกคน 
แตก่น็ัน่ละ ฉันสมควรลมืเขาไปไดแ้ลว้ อกีไมน่านฉันกจ็ะไดร้ว่มหอลงโรง                                                                                          



เบญจฆาต
โดย ก้าวไกล
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คนไข้สาวกระตุกเล็กน้อยราวกับพยายามจะขยับหนีคนแปลกหน้า                      
ท่ีข้างเตียง ทว่าเธอร้องขอความช่วยเหลือไม่ได้ หลบหนีไม่ได้ กรรมกำาลัง                                                                                     
จะตามสนองเธอ 
 เร่ืองราวทุกอยา่งมันเกดิข้ึนหลงัจากท่ีเธอมอีายุครบ 25 ปี หรอื
ท่ีทุกคนเรยีกว่า ‘เบญจเพส’ แตส่ำาหรบัเธอแลว้ขอเรยีกการท่ีมีอายุครบ 
25 ปีนี้ว่า ‘เบญจฆาต’ หากไม่มีเรื่องราวในคราวนั้น เธอก็คงไม่ต้อง
เผชิญกับวิญญาณร้ายตนนี้
 
 1 สัปดาห์ก่อนหน้านี้
 “แฮปป้ีเบิร์ธเดย์ แฮปป้ีเบิร์ธเดย์...แฮปป้ีเบิร์ธเดย์...ทูยู”               
เสียงร้องเพลงอวยพรวันเกิดจากเพื่อนๆ ท่ีมาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิด                 
ดังจนทำาให้เจ้าของวันเกิดทั้งสองคนยิ้มแก้มปริ
 ไหม และ เปร้ียว หันมาย้ิมให้กันแล้วจึงก้มหน้าลงเป่าเค้กก้อนใหญ่                                                                                                                                         
ตรงหนา้ ท้ังสองสาวเกดิวนัเดยีวกนั เดอืนเดยีวกนัและปีเดยีวกนั อกีท้ัง                                                                             
ยังได้มาเป็นเพื่อนสนิทกันต้ังแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย หลังเรียนจบ
แมว้า่ทัง้คูจ่ะแยกยา้ยกันไปทำางานตา่งกัน แตก่ย็งัคบหาและนัดเจอกัน
อยู่เสมอ
 ปีนีเ้ป็นปีท่ีท้ังคูมี่อายุครบ 25 ปี ท้ังสองคนจึงตัง้ใจจดังานเลีย้ง
ร่วมกัน และเนื่องจากงานวันเกิดในคืนนี้เป็นเหมือนการนัดพบเพื่อนๆ 
ในสมัยเรยีนมหาวทิยาลยัไปในตวัดว้ย ทุกคนท่ีมารว่มงานจงึดืม่กนิกนั
อย่างเตม็ท่ี เรือ่งราวท่ีเกดิข้ึนควรจะมแีตค่วามสนกุสนาน แตแ่ลว้เปรีย้ว
ก็ได้รับโทรศัพท์จากแฟนหนุ่มท่ีไม่ได้มางานเลี้ยง หญิงสาวตะคอกใส่
โทรศัพท์เสียงดังลั่น เพื่อนๆ ที่มาร่วมงานต่างหันมามองเปรี้ยวราวกับ
นัดกันไว้ เปรี้ยวเขวี้ยงโทรศัพท์มือถือลงพื้นด้วยความโมโห จากนั้น                   
คว้าขวดเหล้ายกขึน้ดื่มแล้วรอ้งไหฟ้มูฟายออกมา ไหมได้รูว้า่เพือ่นรกั
ถูกแฟนหนุ่มบอกเลิกในคืนวันเกิด เธอจึงปลอบโยนอยู่ข้างๆ ในท่ีสุด
งานเลี้ยงวันเกิดเลยกลายเป็นงานเลี้ยงปลอบใจ



ล่องทะเลเลือด
โดย มายาโรส
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ณ เมืองสมมุติ ในปีที่ไม่ได้ระบุ

 ฟ้าเดือนดับไร้ดาว ท้องทะเลสงัดเงียบโอบกอดเรือประมง              
ลำาทะมึนไว้ในอ้อมแขนสีดำา กลุ่มหมอกสีขาวม้วนตัวลอยซ่านเหนือผิวน้ำา                                                                                          
ราบเรียบ ในลำาเรืออัดแน่นด้วยใครต่อใครมากมาย ต่างมารวมชุมนุม
กนัเตม็ดาดฟา้ ใบหนา้เหลา่นัน้ลว้นระทมทุกข์ บางคนมบีาดแผลพพุอง
แสบร้อนทั่วตัวเพราะถูกน้ำาร้อนสาด บางคนถูกไม้ทุบบนกะโหลกแตก
เลือดอาบหัว บางคนมีร่องรอยบุหรี่จี้ตามตัว กฎหมายใหม่เพิ่งออกมา                                                                  
ไม่นาน ไสส่งให้คนอย่างพวกเขาต้องอยู่บนเรือ ทำางานกลางทะเล              
ไม่มีสิทธิเหยียบแผ่นดิน
 “คงมากันครบแล้ว” ชายหนุ่มสวมเสื้อคอปกสีขาวสะอาด
ปรากฏกายก้าวออกมายืนกลางดาดฟ้ากวาดสายตาเยือกเย็นมองผู้              
ท่ีอยู่รายล้อม น้ำาเสียงแฝงความปรานีแกมเวทนา “นานหลายปีแล้ว               
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ใช่ไหมท่ีพวกคุณต้องอยู่ในสภาพน่าสังเวชอย่างนี้ ถึงเวลาท่ีพวกคุณ
ทุกคนจะหลุดพ้นได้เสียที”
 มานพ เฝ้ามองการชุมนุมด้วยทีท่านิ่งงันเลื่อนลอย เขาวาง
ฝ่ามือลงบนกลางอกของตนเอง ยังจดจำาสัมผัสเลือดชุ่มเปียกได้อยู่
ตลอดเวลา ย้ำาเตอืนชะตากรรมรา้ยกาจท่ีตามหลอกหลอนเขาทุกวินาที 
เขาคำารามออกมาเบาๆ อย่างเจบ็ช้ำา และหวนรำาลกึถงึความทุกข์ทรมาน
ไม่รู้จบที่ผ่านมาในชีวิต

 1 ปีก่อน มานพมักฝันร้ายอยู่เสมอ เขาเคยสงสัยว่าถ้าเขา
ตายไป เขาจะยังฝันร้ายอยู่หรือเปล่า? ในความฝัน เขาเห็นเรือลำาใหญ่
ลอยลำาเท้งเต้งบนแผ่นน้ำาราบเรียบ ทุกหนแห่งสงัดเงียบ เขาก้าวเท้า
เปลอืยเปลา่อย่างระมัดระวัง บนพืน้กระดานหนา้เรอืซ่ึงเตม็ไปดว้ยเมือก
คาวปลาสกปรกและคราบเลือดกระจายเป็นหย่อม  
 บรรยากาศเยน็เฉียบเหมอืนอยู่ท่ามกลางละอองน้ำาแข็ง มานพ
เห็นศพนับสิบนอนแผ่หลากลางดาดฟ้าเรือ ศพหนึ่งเพิ่งตายได้ไม่นาน 
เนือ้ตวัยังอุน่และไมมี่กลิน่เหมน็เนา่ ดวงตายังเบิกกวา้ง คลา้ยกำาลงัมอง
ท้องฟ้าแต้มดาว ร่างผอมแห้งใบหน้ามีริ้วรอยกร้านแดด  
 เขาขยับตัวจะก้าวเข้าไปสำารวจใบหน้าของผู้ตายให้ใกล้ย่ิงข้ึน 
แตแ่ลว้กช็ะงกัเม่ือเห็นคนกลุม่หนึง่เดนิออกมาจากเกง๋เรอื มานพจงึรบี
เขยิบหลบเข้ามุมมืดด้วยความรู้สึกหวาดกลัว 
 จากท่ีซ่อนนี.้..มานพมองไดไ้ม่ถนดันกั พอจะเห็นเพยีงเงารา่ง
ตะคุ่มของกลุ่มคนสองสามคนเดินเข้ามา
 “คงเรยีบรอ้ยแลว้ คณุให้ผมจัดการตอ่เลยไหมครบั ?” ชายชรา                                                                       
หันไปถามคนหนุ่มด้วยความยำาเกรง เสียงแหบแห้งแปลกแปร่ง                  
บอกสำาเนียงต่างถิ่น
 “ช้าอยู่ทำาไม! รีบจัดการเข้า” คนหนุ่มสั่งเสียงกระซิบ 
 ผู้เฒ่ารับคำาอย่างรู้งาน รีบทรุดตัวลงน่ังยองข้างศพ สวมถุงมือยาง                                                                                                                                       


