
RUN
ภาคินัย

6



 พิภพ เกลียด ต้องใจ
	 เขานั่งนิ่งอยู่หน้าโต๊ะอาหารเช้าท่ีต้องใจเตรียมไว้ให้	 เช้านี	้		
ข้าวมันไก่พิเศษหนังท่ีเธอซ้ือมายังนอนนิ่งอยู่ในจาน	 ขณะท่ีเธอกิน				
อกไก่ย่างพริกไทยด�ากับสลัดคีนัวถ้วยเล็ก	ๆ	ขนาดเท่ามดกิน	ต้องใจ
ไม่ใช่คนสวย	 เม่ือก่อนเธอน�้าหนักเฉียดร้อยกิโลฯ	 ตอนนี้ก็ไม่ได้ผอม
จนหุ่นสแลนเดอร์หรอก	 แต่น�้าหนักก็ลดลงกว่าเดิมร่วมยี่สิบกิโลฯ	 จน
ร่างเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด	 เธอหันมาวิ่งออกก�าลังกายทุกเช้าเย็นเป็น
เวลาร่วมห้าเดือน	พร้อมกับควบคุมอาหารการกินอย่างเคร่งครัด	 เริ่ม
สั่งเสื้อผ้าออนไลน์มาใส่	 เครื่องส�าอางมีมาแต่งแต้มบนใบหน้า	ต้องใจ
จึงไม่ใช่แค่ครูอ้วน	 ๆ	 เชย	 ๆ	 คนเก่า	 แต่กลับเป็นครูต้องใจคนใหม่ที่
เวลาโพสต์รูปลงเฟซบุ๊กแล้วมีคนมาเอ่ยชม	พร้อมทั้งถามเคล็ดลับการ
ลดความอ้วนของเธอกันมากมาย	จนบางทีเธอก็ตอบค�าถามท�าตัวเป็น
กูรูเรื่องการลดน�้าหนักจนน่าหมั่นไส้
	 ในขณะที่พิภพเป็นชายร่างอ้วนน�้าหนัก	95	กิโลกรัม
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	 หัวเขาล้านไปครึ่งหนึ่งแล้วในระยะเวลาแค่ปีเดียว	 สถานะ
ตกงานมาร่วมปี	จากการเป็นนกัเขียนคอลมัน์ในนติยสารช่ือดงั	เม่ือโลก
มันเปลี่ยนไป	 คนอ่านหนังสือเล่มน้อยลง	 นิตยสารจึงปิดตัวลงในที่สุด
พร้อมกบัการลอยแพพนกังานอย่างเลอืดเย็น	ชายหนุม่กลายเป็นไอ้อ้วน	
เกาะเมียกิน	 เครียดจนถึงขั้นต้องไปพบแพทย์และรับยาโรคซึมเศร้า																																																																													
มากนิเพ่ือรักษา	หมดอาลยัตายอยากในชีวติ	จากคนอารมณ์ดกีลายเป็น			
คนเกรี้ยวกราดและเก็บตัวไม่อยากออกไปไหน	 ซ�้าร้ายยังตรวจพบว่า																																																																																		
ตัวเองเป็นเบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	ข้อเข่าก�าลังจะเสื่อมจากการท่ี																																																																																	
น�้าหนักเกินมาตรฐานไปมาก	 หมอบอกว่าถ้าเขาไม่ปรับเปลี่ยนการใช้
ชีวติใหม่	อีกไม่นานอาการทุกอย่างจะก�าเรบิและน�าพาไปสูโ่รคร้ายท่ียาก
จะรักษา	พิภพพยักหน้ารับแล้วหันมากินสลัด	ผลไม้	ออกก�าลังกาย...
ได้สามวัน
	 หลังจากวันนั้นก็กินสลัด...แต่เป็นสลัดท่ีใส่ครีมจนข้น	 เพิ่ม						
กรตูองซ์จนล้นจาน	นีย่งัไม่นบัเนือ้สนัย่างตดิมนั	คนเราถ้าไม่กนิเนือ้สตัว์																																																																																
จะไปเอาแรงมาจากไหน	ววัเป็นสตัว์กนิพชื	ดงันัน้ถ้าเขากนิวัวกเ็หมือน
เขาได้กินพืชนี่แหละ!
	 หลังจากวันนั้นก็กินผลไม้...แต่เป็นผลไม้ท่ีหวานจัด	 ผลไม้
กระป๋องโดยเฉพาะเงาะสอดไส้สบัปะรดท่ีกนิได้ท้ังกระป๋องใหญ่	อีกอย่าง
ท่ีเป็นไฮไลท์นัน่คอืข้าวเหนยีวทุเรยีนหวานมัน...เอ้า	ก็ใครบัญญตัไิว้ว่า
ทุเรียนคือผลไม้ล่ะ	มาโทษเขาก็ไม่ได้!
	 หลงัจากวนันัน้เขากอ็อกก�าลงักาย...แต่เป็นการออกก�าลงักาย
ด้วยการนอนกระดกิเท้าไปมา	ขยับมือไถหน้าจอโทรศพัท์มือถอืเล่นเกม	
ไหนจะใช้มือเอ้ือมไปหยิบมันฝร่ังทอดรสซาวครีมและหัวหอมเข้าปาก
อีก	 เขาไม่ได้อยู่เฉย	ๆ	สักหน่อย	แค่ขยับชีวิตก็เปลี่ยน	ก็ขยับแล้วไง
จะเอาอะไรอีก!
	 พิภพเลิกไปหาหมอ	 เขาร�าคาญคนมาบงการชีวิต	 ไม่อยาก
ตรวจสุขภาพเพราะถ้าตรวจแล้วผลออกมาไม่ดีจะท�าให้ไม่สบายใจ				
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เจ็ดวันหลังใครตาย ?
ปองวุฒิ
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 เริงฤทธิ์

	 “...จะเห็นว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์เรา						
ในทุกภาคส่วน	ตลาดแรงงานและธุรกิจของไทยเองในปี	2020	ก็จะเกิด
การสัน่สะเทือนครัง้ใหญ่	เปลีย่นไปไม่เหมอืนเดมิอกีแล้ว	บรษัิทของผม
ต้องการแสดงให้เห็นว่าคนไทยเรามีความสามารถ	 มีศักยภาพสูงพอ
จะเป็นผู้เล่นตัวหลักในตลาดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างการสร้าง																																																																											
หุ่นยนต์ส�าหรับใช้งานในอุตสาหกรรมหรือการใช้เอไอ”	 เริงฤทธิ์	 นัก
ธรุกจิหนุม่ใหญ่บุคลกิภมูฐิานในวยัเฉียดห้าสบิปีให้สมัภาษณ์กบัสือ่ธรุกจิ
หัวหนึ่งเกี่ยวกับแผนงานของกิจการใหม่ของครอบครัวด้วยน�้าเสียง																																																																							
มัน่อกม่ันใจ	ก่อนปิดท้ายด้วยการหยอดเพิม่ว่า	“อย่างไรกต็าม	เราไม่ท้ิง																																																																								
แนวทางดัง้เดมิในส่วนท่ีควรรกัษานะครบั	อย่างแนวคดิการท�าธรุกจิท่ีมี
ตั้งแต่รุ่นคุณปู่ผม	คือให้ความส�าคัญกับทรัพยากรมนุษย์มากที่สุด	แม้
ตอนนีเ้ราจะก้าวมาสูยุ่คเทคโนโลยีล�า้สมยั	แต่หัวใจเราไม่เปลีย่น	ลกูจ้าง
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ทุกคนตั้งแต่ระดับผู้จัดการจนถึงคนงานตัวเล็ก	 ๆ	 ล้วนแต่เป็นคนใน
ครอบครวัท่ีเราต้องดแูล	ความรกัความผกูพนัมนัอยู่เหนอืผลประโยชน์”	
	 เฉียบ...ตอบได้ด	ีลงตวัมาก	คุม้ค่ากบัการซ้อมพดูหน้ากระจก
มาเยอะจริง	ๆ	เริงฤทธิ์คิดในใจ	พร้อมส่งยิ้มให้กล้อง	
	 ในช่วงเย็นวันเดียวกัน	หนุ่มใหญ่ก็ได้คลิปตัดต่อการสัมภาษณ์
เบ้ืองต้นท่ีทางสื่อส่งมาให้ดูเป็นน�้าจิ้มชิมลางก่อนตัวเต็มท่ีอยู่ในห้อง		
ตดัต่อ	เขามองดตูวัเองในนัน้	รบัฟังทุกประโยคแล้วพอใจเป็นอย่างมาก																																																																																		
ถึงแม้จะไม่ได้เป็นคนหน้าตาดีแบบพวกดารา	 แต่ด้วยผิวขาวเช้ือจีน	
บวกกบัชุดสทูราคาแพงท่ีลงทุนสวมใส่	ผสานรวมเข้ากบัการตดัต่อถ่าย
ท�าอย่างมืออาชีพของทีมงาน	 ก็ท�าให้ผลลัพธ์สุดท้ายออกมาดูดีเป็น
อย่างมาก	เรียกได้ว่าแผ่รังสีนักธุรกิจยุคใหม่	ทันสมัยตามที่ต้องการ	
	 ค่อยคุ้มค่าจ้างหน่อย	 ไอ้การสัมภาษณ์ออกรายการหนนี้	 เขา
ต้องลงทุนจ่ายเงินเองเพื่อโปรโมตกิจการและสร้างภาพลักษณ์สวย	ๆ		
	 ระหว่างก�าลังดูคลิปในหน้าจอคอมพิวเตอร์	 สายตาก็เลยไป
เห็นอะไรบางอย่างบริเวณมุมห้องท�างานท่ีค่อนข้างมืด	 ในตอนแรก																				
เริงฤทธิ์ไม่ได้สังเกตเพราะมัวแต่หลงรูปตัวเองในจอ	 จนกระท่ังเบน
สายตาไปจดจ่อบริเวณดังกล่าวมากข้ึน	 ก็ท�าเอาเขาสะดุ้งตกใจ	 หัวใจ
เต้นระรัวอย่างไม่อาจควบคุมได้	เมื่อเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เพียงแค่อาการ
เบลอของดวงตาหรือคราบสกปรกธรรมดาที่เตะตาเฉย	ๆ		
	 ท่ีอยู่มุมมืดของห้องผู้บริหารกว้างขวางคือร่างของชายหญิง			
คู่หนึ่งท่ีผิวหนังท่ัวตัวเต็มไปด้วยบาดแผลไฟไหม้	 นั่งกอดเข่าคู้ตัว						
เบียดกันโดยไม่พูดหรือเคลื่อนไหว	 แต่สายตาท่ีเต็มไปด้วยความ																																																																																
เกลียดชังนั้นจดจ้องมายังเริงฤทธิ์ที่นั่งอยู่บริเวณโต๊ะท�างาน	ท�าเอาเขา
ตัวสั่นด้วยความตระหนก	 รู้สึกเหมือนก�าลังเผชิญกับสิ่งมีชีวิตลึกลับท่ี
เขาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่	
	 เสียงประตูห้องท�างานถูกผลักเปิดจากทางด้านขวา	 ดึงให้						
นักธุรกิจใหญ่เบนสายตาไป	 คนท่ีว่ิงเข้ามาคือเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารัก
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เชิญวิญญาณ
ปราปต์
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ที่ดินฝั่งตรงข้ามถูกทิ้งร้างไว้หลายปี แต่วันนี้ ความรกร้างเปลี่ยนกลาย
เป็นคฤหาสน์หลังใหญ่	 เป็นความย่ิงใหญ่สวยงาม	 ท่ีดูผิดท่ีผิดทาง		
เพราะสิ่งปลูกสร้างแถวนี้ล้วนเป็นทาวน์เฮ้าส์เก่าแก่	 ย่ิงคฤหาสน์นั้น
มีหมอกล้อม	 แสงละมุนประหลาดสะท้อนบางส่วนท่ีเป็นโลหะดูวิบวับ
จบัตา	มันย่ิงดเูหมือนภาพฝัน	เหมอืน	–	เด็กรุน่นีเ้รยีกอะไรนะ	–	ภาพ
ที่ใช้คอมพิวเตอร์แปะลงไปในภาพจริงน่ะ	เพื่อนผมมันเคยส่งมาสวัสดี
ตอนเช้ากันเกือบทุกวัน
	 พยายามหรี่ตา	ยกมือจะจับแว่นหนาให้ถนัด	เพิ่งรู้ตัวเดี๋ยวนั้น
ว่าไม่มีแว่น	 ปกติผมใส่ติดตัวตลอดจนแทบเป็นอวัยวะอีกส่วน	 คนวัย		
หกสิบห้าก็อย่างนี้	ไม่ใส่แว่นก็มองอะไรเบลอไปหมด
	 ตบลงอกเสือ้เผือ่เหนบ็อยู่	สิง่ท่ีได้กลบัเป็นของเหลวเหนยีวข้น	
ก้มดมูอืแล้วถงึกบัใจหายวาบ	ใช่	คราวนีต้าไม่เบลอไม่ฝาด	มนัคอืเลอืด!
	 จ�าไม่ได้เลยว่าตัวเองไปท�าอะไรมา	แล้วก็ไม่รู้สึกด้วยว่าตัวเอง
บาดเจ็บตรงไหน	บางทีมันอาจจะเปื้อนตอนที่ผม	–
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	 ผมจ�ำไม่ได้...
	 เป็นไปได้ยังไง	ปกตผิมเป็นคนถีถ้่วน	แม้แต่ยายนวล	คนท่ีลกู	ๆ 																																																																													
จ้างไว้ให้ช่วยดแูลผม	มนัยงับ่นทุกวนัว่า	อำกงนีเ่พิน่กะจอื1	ได้เหมดิ	จอื
หลำยกะเร่ืองมำกหลำย!	ตอนนีย้ายนวลขอลากลบับ้านนอกไปหลายวนั
แล้ว	บวชญาติเสร็จมันว่าจะรีบกลับมา	นี่ผมยังหวั่น	ๆ 	ว่าลูกจ้างจะหนี
เปิด	 ยายนวลอยู่กับผมมาสองปี	 ถึงผมจะยังแข็งแรงด	ี ดูแลตัวเองได	้																																																																												
แต่การมีมันไว้ในบ้านก็ช่วยให้ไม่เหงาเกินไป	 ลูกกับหลานไม่ค่อยมา
เยี่ยมผมบ่อยนัก
	 ยังไม่ทันนึกค�าตอบเรื่องของเหลวดังกล่าว	 จู่	 ๆ	 รู้สึกมีอะไร
ไหลลงตา	 ผมรีบปิดเปลือกตา	 ยกมือแตะ	 ใจยิ่งหายเมื่อพบว่ามันคือ
ของเหลวชนิดเดิม!	
	 ปลายนิว้ผมสัน่	ค่อย	ๆ 	ไล่แตะเหนอืตา	เหนอืคิว้	อย่างเชือ่งช้า																																																																																																																	
อย่างอยากรู้ว่าสาเหตุคืออะไร	 แต่ก็อย่างหวาดกลัวด้วยว่าสาเหตุคือ
อะไร	มันน่าจะเป็นแผลใหญ่	แต่ท�ำไมเรำไม่เจ็บ...
	 ขณะเดียวกัน	ผมค่อย	ๆ	หันหลัง	ก้าวกลับไปยังบ้าน	เช่นกัน																										
กับอาคารอื่น	ๆ	ในหมู่บ้านจัดสรรนี	้มันเป็นทาวน์เฮ้าส์อายุหลายสิบปี																																																																																				
ไม่สวยและไม่สะดวกสบายนัก	 แต่ผมไม่ย้ายออกไปตามค�าท่ีเจ้าทัพ
เคยชวน	ทั้งนี้ก็ด้วยความผูกพัน	ถ้าคุณอายุเท่าผม	คุณจะรู้ว่าการเริ่ม
ต้นใหม่นั้นท�าได้ยากและแทบไม่มีประโยชน์	 ในเมื่อคุณมองไม่เห็น
อนาคตตัวเองอีกแล้ว	ต่อให้เจ้าทัพมันจะบอกว่าผมยังแข็งแรง	ยังจะมี
ชีวิตยืนยาวต่อไปจนลูกสาวของมันแต่งงาน	 แต่ใครมันจะไปรู้อนาคต
ล่ะ	ความตายอยู่แค่ปลายลมหายใจคนเรานี่เอง
	 มีใครหลายคนมุงอยู่หน้าประตูบ้าน	 ไม่รู ้เพราะไม่ใส่แว่น					
หรือหมอกควันบางอย่างพรางให้เห็นไม่ถนัด	 ครั้นก้าวต่อมาจึงพบว่า	
เป็นควันจริง	ๆ	ในหมู่สายควันนี้ยังมีกลิ่นหอมติดจะฉุน	
 กลิ่นธูป...

	 1	จ�า
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จงรัก จงแค้น
สุริยาทิศ
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 “ไม่โอเลยว่ะมึง”
	 เสียงห้าวแหบแต่แผ่วเบาฟ้องความท้อแท้แว่วมาจากทางเดิน
ด้านห้องน�า้พนักงานหญิง	ท่ีตรงนั้น	มี	‘คุณหมอนวด’	สาวสวยสองคน																																																																																
ยืนพิงผนังใต้โคมไฟสีเหลืองส้ม	 พวกหล่อนก�าลังเผาปอดตัวเองด้วย
บุหรี่ราคาถูกท่ีสุดในท้องตลาด	 หนึ่งในนั้นเปิดสนทนาด้วยการบ่น					
กระปอดกระแปดอย่างหัวเสีย
	 “แขกที่กูรอก็ไม่มา	แขกที่มาก็ไม่เรียกกู...ดู๊	อะไรกันวะ”
	 “ใจเย็นอีเปรี้ยว	 เด๋ียวตบเปรี้ยงเลยอีนี่”	 สาวอีกคนคงร�าคาญ
เต็มทน	 หันไปท้ิงก้นบุหรี่ท่ีรูฝาท่อระบายน�้าอย่างแม่นย�า	 แล้วหันมา
ท�าตาเขียวขุ่นใส่เพื่อนสาว	 “มึงก็บ่นเหมือนคนไม่รู้เรื่องรู้ราว	 ก็อีวินนี่
มันเพิ่งตายห่าไปทั้งคน	แล้วมันก็เป็นดาวของที่นี่	 ใครก็รู้จักมันทั้งนั้น	
แถมอยากจะเอามันทั้งนั้นด้วย	 มาเจอข่าวมันโดนรถชนตายกะทันหัน
แบบนี้	ใครจะมีแก่ใจหงี่วะ”
	 “ก็รู้!	แต่เราก็ต้องหาแดกหรือเปล่าอีหวาน”
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	 “มึงกลบัไปนัง่ในลอ็บบ้ีโน่นไป	ออกมายืนอยู่กบักแูบบนี	้มงึคง
ได้หาแดกหรอก”
	 เปรี้ยวยืนกอดอก	สะบัดสะบิ้งเอนหลังพิงผนัง
	 “ออกไปก็เท่านั้นแหละ	ไม่มีแม่พูนอยู่ช่วยเชียร์แขก	ไม่มีใคร
ย่ืนตังค์ให้กูหรอก	 มึงกับกูแก่ท่ีสุดใน	 ฮำเร็มเบลล์	 แล้วนี่	 แม่พูนนะ						
แม่พนู	ท้ิงให้อีผูจ้ดัการมอืใหม่มาคอยเชียร์	ท่าทางไม่ได้เร่ือง	ขายออก
แต่อีพวกเด็ก	ๆ”
 หวาน เหลียวมองเพื่อนรัก	จนปัญญาจะหาค�าปลอบใจ	อยาก
ตบซ�้าให้หายเจ็บกับค�าว่า	‘แก่’	ที่ได้รับมาอย่างเลือดเย็น
	 “ท�าไงได้ล่ะ	แม่พูนรักอีวินนี่เหมือนลูกแท้	ๆ	นี่นะ	เลยไปเป็น
ธรุะจดังานศพให้	อีพวกดาวรุง่ท้ังหลายมันกแ็ห่ไปงานคนืแรกกนัท้ังนัน้	
นี่ขนาดเหลือกันอยู่ไม่กี่คน	กูกับมึงก็ยังไม่ได้แดก	โว้ย!	จะโทษใครได้	
โทษสงัขารกนัเองดกีว่าม้ัง	รบัใช้โลกมานานแล้วนี	่เออ...กวู่าจะชวนมึง
ไปปิ้งหมึกย่างขายหน้าฮาเร็ม	มึงว่าดีมะ	อีเปรี้ยว	?”
	 “โอ๊ย!	ไร้สาระ!”	 เปรี้ยว ดึงหลังกลับมายืนตัวตรง	 “พูดกับมึง
แล้วเครียด	กูกลับเข้าไปลุ้นแขกดีกว่า	ได้หน้าหมา	ๆ 	ตัวหมู	ๆ 	ก็ยังดี!”
	 หวานยิม้ตามแผ่นหลงัของเพือ่นท่ีหายกลบัเข้าไปในช่องประตู
แคบ	 ๆ	 ตรงนั้น	 ก่อนท่ีรอยย้ิมจะดับลงเม่ือวงหน้าตั้งตรงมาทางเก่า	
หล่อนระบายลมหายใจอย่างหนักหน่วง	 อดคิดถึงดาวฮาเร็มช้ันหนึ่ง
อย่าง วินนี่ ไม่ได้จริง	ๆ
 ‘วินนี่เป็นคนดี’...นี่คือโปรยค�าสั้น	ๆ	ที่ทุกคนจะพึงคิดได้ทันที	
หากต้องกล่าวถึงผู้ล่วงลับ
	 ‘มึงเป็นคนดีจริง	ๆ	นั่นแหละ	แต่ท�ำไมคนดีอย่ำงมึง	ถึงต้อง
มำตำยอนำถแบบนั้นด้วยวะ	อีวินนี่...’
	 หวานถามใครสักคนท่ีอาจจะมีอ�านาจลึกลับมากพอจะได้ยิน
ถ้อยค�าจากความคิด	 หล่อนหันหลังให้กับความเวิ้งว้างหลังตึก	 ก�าลัง
ย�่าเท้าก้าวกลับเข้าไปในช่องประตูตรงนั้น...
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อีกครั้งที่หลับตา
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 ท่ามกลางเสียงจ้อกแจ้กจอแจของแขกผู้ร่วมงานและเหล่า               
ผู้จัดงานท่ีล้วนตกอยู่ในความโศกเศร้าต่อการจากไปอย่างกะทันหัน
ของผู้ตาย	 บทสนทนาของแขกท้ังหลายนั้นแตกต่าง	 บ้างพูดย้อนถึง
คุณงามความดีของผู้ล่วงลับหากยังพอมีให้ได้รับรู้	 บ้างพูดถึงเรื่องอ่ืน
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหรือแม้แต่ญาติของผู้ตาย	
	 ส�าหรับคนไทยแล้ว	 การมาร่วมงานศพอาจไม่ใช่โอกาสเพื่อ
แสดงความเศร้าเสยีใจท่ีมต่ีอผูต้าย	หรอืมอบความหวงัดีให้กบัผูท่ี้ถกูท้ิง
ไว้ข้างหลงั	ทว่ามนัเกอืบจะกลายเป็นหนึง่ในงานสงัคม	งานท่ีทุกคนรูว่้า
หากได้ยินข่าวร้ายของชีวติหนึง่ท่ีจากไป	หากมคีวามสมัพนัธ์ได้รูจ้กักนั
มานานหรือแม้แต่รูจ้กักนัผ่าน	ๆ 	หรอืหนกัท่ีสดุกคื็อมคีนชวนมาเท่านัน้	
งานท่ีควรจะถกูจดัเพือ่ระลกึถงึผูต้ายกลบักลายเป็นเพยีงงานท่ี	‘ต้องไป’		
	 คนไทยมีความเชื่อมากมายท่ียังหลงเหลือและส่งต่อมาจนถึง
ปัจจบัุน	แต่ความเช่ือกค็อืความเชือ่	เม่ือไม่เข้าใจ	เม่ือปราศจากแล้วซ่ึง
ปัญญาในการไตร่ตรอง	มนัจะเป็นเพียงเรือ่งงมงายท่ีน่าขนั	หากถกูถาม

186



ก็คงไม่อาจจะอธิบายหรือขยายความใด	 ๆ	 ได้	 เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้น																								
ในคืนนี้	 แขกส่วนใหญ่ล้วนไม่คุ ้นหน้าและดูจะไม่ใส่ใจผู้จัดงานสัก																																																																																			
เท่าไหร่	ทุกคนเอาแต่นัง่คยุกนัถงึเรือ่งท่ีผ่านมาในชีวติ	บางคนใช้โอกาส
นี้ในการพบปะเพ่ือนฝูงท่ีห่างหายกันไปนาน	 บางคนถึงข้ันวิพากษ์
วิจารณ์ผู้ตายอย่างเสีย	ๆ	หาย	ๆ	เพราะคิดว่าเจ้าตัวไม่มีโอกาสได้ยิน
อีกต่อไปแล้ว	 จะมีก็แต่แขกส่วนน้อยท่ีจะใส่ใจและเศร้าโศกไปกับการ
เดินทางครั้งสุดท้ายของผู้ล่วงลับ
	 “เขาจะมาท�าไมกันเยอะแยะนักหนานะ	 มาก็ไม่เห็นจะได้
ประโยชน์อะไรสักอย่าง”	 หยาดทิพย์	 ภรรยาของผู้ตายพูดเสียงแข็ง
เหมือนต้องการให้แขกท่ีก�าแก้วน�้าถือถ้วยข้าวต้มในมือไว้แน่นได้คิด
ส�านึกถึงเหตุและผลของการมาอยู่ที่นี่ในคืนนี้
	 “อย่าพดูอย่างนัน้เลยลกู	ท�าใจด	ีๆ 	ไว้	เขามาเดีย๋วกก็ลบั	กค็งมา
ตามมารยาทกนัเหมอืนทุกทีนัน่แหละ”	นางสมร	ปลอบใจลกูสาวท่ีก�าลงั
ตกอยู่ในความเศร้าเสียใจ	 หลังจากต้องเสียสามีไปอย่างไม่มีวันกลับ																																																																																			
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา	
	 คืนนี้เป็นคืนท่ีสาม	 ซ่ึงเป็นคืนสุดท้ายแล้วส�าหรับการสวดศพ		
ในวนัพรุง่นีก้จ็ะถงึวนัเผา	ท�าให้ญาต	ิๆ 	ทุกคนมาท่ีงานแทบจะพร้อมหน้า																																																																																				
แต่จะว่าไปแล้วญาติท่ีพูดถึงนั้นก็มีเพียงหยาดทิพย์และนางสมรผู	้				
เป็นแม่เท่านั้นที่เป็นแม่งานหลัก	ก็ยังดีที่เพื่อนบ้านยังพอมีน�้าใจ	จึงมา
ช่วยจัดเตรียมความเรียบร้อยตั้งแต่ในคืนแรก	 ท�าให้ภาระของเจ้าภาพ
ได้เบาบางลงบ้าง
	 เสียงพูดคุยของผู ้คนมากหน้าหลายตาจะเงียบลงอยู ่แค	่							
ช่วงเดยีวเท่านัน้	นัน่คือเวลาท่ีพระภกิษุก�าลงัสวดพระอภธิรรม	บทสวด
ต่าง	ๆ 	ท่ีถกูใช้ในงานศพนัน้	ท่ีจรงิแล้วมไีว้เพือ่สอนใจแก่คนเป็นท่ียงัอยู่
เสียมากกว่า	เนื้อหาใจความเหล่านั้นกล่าวถึงการปล่อยวางและใช้ชีวิต
ต่อไปหลังจากพบการสูญเสีย	 แต่ใครเล่าจะเข้าใจเสียงสวดต่างภาษา	
ครั้นจะให้แปลก็คงจะดูขัดเขินไม่ใช่น้อย	คนที่เข้าใจจริง	ๆ 	ก็คงจะมีแต่
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 กลางเดือนหกแม้จะเป็นฤดูฝน ทว่าหลังจากที่ฝนยามสาย      
ซาเม็ดไปได้ไม่นาน	ดวงตะวนัสแีดงกส็าดแสงแรงร้อนทะลมุ่านฟ้าลงมา																																																																															
ยังพื้นดิน	ราวกับกลัวคนไม่รู้ว่ามันเป็นดวงอาทิตย์เสียอย่างนั้น
	 “นี่ยังไม่ถึงเท่ียงเลย	 แกจะร้อนอะไรนักหนา	 แน่จริงไม่ลงมา
ถล่มโลกเลยล่ะ	จะมัวมาสาดแสงร้อน	ๆ	ใส่คนสวยอย่างฉันอยู่ท�าไม”
 หงส์หยก	เดก็สาววยัสบิห้าท่ีก�าลงัจบัเชอืกจงูควายให้เลม็หญ้า
อยู่บนคนันา	เงยหน้าก่นด่าดวงตะวนัราวกบัคนเสยีสต	ิขณะท่ีมือข้างหนึง่																																																																																																
ท่ีไม่ได้ถอืเชือกกข็ยบังอบใบใหญ่เพ่ือปกป้องผวิหน้าของตวัเองไปด้วย	
ถึงแม้ว่าเธอจะสวมหมวกไอ้โม่งป้องกันแสงแดดไว้แล้วช้ันหนึ่ง	 เห็น
เพียงลกูตาสองดวงสกุสกาว	ทว่าเดก็สาวกย็งัไม่วางใจอยู่นัน่เองว่ารงัส	ี
อัลตร้าไวโอเลตจะสามารถช�าแรกแทรกผ่านงอบ	แล้วทะลหุมวกไอ้โม่ง
จนมาถึงผิวของเธอได้หรือไม่	
	 โชคดีนักท่ีเม่ือเช้าก่อนจูงควายออกจากคอก	 เธอตัดสินใจ			
สวมเสื้อแขนยาวทับกันถึงสองช้ัน	 กับกางเกงขายาวตัวเก่าท่ีไว้ใส่ไป	
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ทุ่งนา	เป็นผ้าเนือ้หนาท่ีเธอเช่ือม่ันว่าสามารถปกป้องเธอจากไอแดดได้																																																																											
จากนั้นสวมทับด้วยรองเท้าบูทยางสูงถึงหน้าแข้ง	 ยังมีถุงมือหนาอีกคู	่
ไม่สนใจเสียงบ่นจากนังเมียใหม่ของพ่อกับลูกติดของมัน	 ท่ีหาว่าเธอ							
แต่งตวัราวกบัจะออกไปปล้นชาวบ้าน	ท้ังท่ีแค่ให้จงู	อีเผอืก	ควายตวัเดยีว																																																																																							
ออกไปเล็มหญ้าที่ทุ่งนา	แล้วผูกมันเอาไว้แถวปลายห้วยเท่านั้นเอง
	 “เออ	 แล้วปู่ก็ตั้งชื่อให้แกว่าอีเผือก	 แต่ตลอดหัวจรดหางก็			
ด�าป๊ิดป๋ีราวกบัตอตะโกแบบนี	้แกเคยคดิจะเปลีย่นช่ือแซ่ของตวัเองเพือ่
ไม่ให้อับอายต่อเพื่อนควายร่วมหมู่บ้านบ้างมั้ย	?”
	 เงยหน้าด่าดวงอาทิตย์เสร็จ	หงส์หยกก็หันมาพาลใส่ควาย
	 อีเผือกตวัดสายตามองเธอราวกับมันเข้าใจในทุกค�าพูด						
จากนั้นก็หันไปเล็มหญ้าต่ออย่างไม่ใส่ใจ	แน่ละ	ในเมื่อนี่ไม่ใช่ครั้งแรก
ที่หงส์หยกระบายกับควายอย่างมัน	แล้วมันจะสนใจให้ได้อะไรขึ้นมา
	 ทว่าเธอรู้ดี	ว่าทุกถ้อยค�าที่ด่าอีเผือกไปนั้นเป็นสิ่งที่ติดค้างอยู่
ในใจของเธอล้วน	ๆ

 เธอมีชื่อจริงว่าหงส์หยก ชื่อเล่นว่าหงส์
	 หากมคีนร้อยคน	ได้ยินช่ือจริงและชือ่เล่นของเธอโดยไม่เคยเห็น
หน้าตากันมาก่อน	 หงส์หยกเช่ือว่าคนท้ังร้อยคงคิดว่าเธอเป็นเด็กสาว																																																																																																		
ในตระกูลใหญ่	 เป็นลูกผู้ลากมากดี	 แค่ได้ยินช่ือก็สัมผัสได้ถึงบุคลิก
ท่ีเปี่ยมไปด้วยความสูงสง่า	 รับประกันว่าหน้าตาก็คงจะสวยไม่แพ้ช่ือ			
เป็นแน่	 ในเมื่อมีทั้งหงส์ทั้งหยก	แล้วจะไม่เลิศเลอสูงค่าเหนือกว่าสตรี
นางอื่นได้อย่างไร
 ย่ะ!
	 เลิศเลอสูงค่าเหนือกว่ากับผีน่ะสิ!
	 หงส์หยกเบ้ปากอย่างอดไม่อยู่	 ทีแรกเธอตั้งใจจะถุยน�้าลาย			
ด้วยซ�้า	 แต่นึกขึ้นได้เสียก่อนว่าเธอสวมหมวกไอ้โม่ง	 ปิดหมดท้ังหน้า
ราวกับนินจา	 เหลือแต่ลูกตาหนึ่งคู่	 ขืนถุยออกมาตอนนี้	 น�้าลายก็คง
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