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แก...
โดย ภาคินัย
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	 เงาสะท้อนจากประตูกระจกหน้าคาเฟ่เล็ก	ๆ 	นามว่า	WHITE	CALLA																																																																																																	

เผยให้เห็นร่างของหญิงสาววัยยี่สิบห้าคนหนึ่งในชุดเดรสสีชมพูอ่อน 
สะพายกระเป๋าผ้าสีขาวใบย่อมยืนอยู่ตรงนั้น ผมสีด�าขลับปลิวไสว
ไปตามแรงลมท่ีโชยพัด เธอยืนจ้องเงาตัวเองอยู่อย่างนั้นนานสอง
นานราวกับต้องการตั้งสติเพื่อท�าการใดสักอย่าง ก่อนจะสูดลมหายใจ                                                                         
เข้าเต็มปอดแล้วผลักประตูกระจกเข้าไป
 หญิงสาวผมสีน�้าตาลเข้มท่ีนั่งจัดแจกันดอกไม้อยู่ท่ีเคาน์เตอร์
คดิเงนิ ลกุผึงข้ึนจากเก้าอ้ีเมือ่เห็นว่ามแีขกเข้ามา เธอย้ิมอย่างเป็นมิตร                
รีบเสียบดอกคาลล่าลิลลี่สีขาวลงแจกันทันที จากนั้นเช็ดมือแล้วเดิน                                                                            
มาต้อนรับลูกค้าสาวคนนั้นด้วยความยิ้มแย้ม
 “สวัสดีค่ะ มากี่ท่านคะ ?”
 “มาคนเดียวค่ะ”   
 ยังไม่ทันท่ีเจ้าของร้านสาวสวยนามว่า ดาว จะเชิญให้ลูกค้า
เข้าไปนั่งด้านใน อีกฝ่ายก็เดินไปนั่งตรงท่ีริมหน้าต่างเรียบร้อยแล้ว 
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เจ้าของร้านสาวเดนิไปหยบิเมนอูาหารน�ามาวางบนโต๊ะของแขกคนแรก
อย่างแผ่วเบา หญิงสาวคนนั้นไม่ได้หยิบเมนูขึ้นมาดูแต่กลับสั่งอาหาร
เลยทันทีราวกับเคยมาที่นี่มาก่อน
 “เอา CRAZY RAINBOW CHEESE CAKE CALLA ค่ะ”    
หญิงสาวสั่งเมนูซิกเนเจอร์ของร้าน มันเป็นชีสเค้กท่ีท�าสลับช้ันเจ็ดสี    
มีน�้าตาลไอซ์ซิ่งรูปดอกคาลล่าแต่งไว้ทางด้านบนสุด เป็นเมนูขายดี
ของร้านท่ีเรียกได้ว่าลูกค้าท่ีเข้ามาทุกโต๊ะต้องสั่ง แต่มีจ�านวนจ�ากัด                     
แค่วันละสิบชิ้นเท่านั้น
 “ได้ค่ะ รับเครื่องดื่มอะไรดีคะ ?” ดาวเอ่ยถาม ซึ่งลูกค้าก็ตอบ
ทันทีโดยไม่ได้ดูเมนูอีกเช่นเคย
 “ขอ VIOLET MATCHA ค่ะ” เมนท่ีูหญิงสาวสัง่นัน้คอืชามัทฉะ
เย็น ที่มีส่วนผสมของชาอัญชัน แล้วบีบมะนาวตามลงไปจนชาอัญชัน
กลายเป็นสีม่วง ก่อนจะเทชาเขียวตามลงไป
 “รอสักครู่นะคะ เรามีบริการหนังสือให้อ่านทางด้านนั้น ส่วนที่
เห็นบนกระดานตรงเคาน์เตอร์คือรหัส WI-FI ค่ะ แล้วเดีย๋วจะน�าอาหาร
และเครื่องดื่มมาเสิร์ฟให้ท่ีโต๊ะนะคะ” ดาวบอกแล้วย้ิมให้ลูกค้าสาว                                                                            
ก่อนจะเดินหายไปทางหลังร้าน ท้ิงให้ลูกค้าโต๊ะเดียวของเช้านี้ลุกข้ึน
เดินไปส�ารวจร้านอย่างช้า ๆ 
 ร้าน WHITE CALLA เป็นร้านขนาดพอดี หมายความว่า      
ไม่เลก็จนรูส้กึอึดอัดและเบียดเสยีดกนัจนไม่น่านัง่พกัผ่อน แต่ก็ไม่ใหญ่
หรอืกว้างขวางเกนิไปจนท�าให้เงยีบเหงา ภายในมีโต๊ะอยู่ประมาณสบิโต๊ะ                                                                               
เท่านัน้ การตกแต่งเป็นแบบมนิมิอล เน้นโทนสขีาวสะอาดตา มีข้าวของ
จัดตกแต่งน้อยช้ินให้ความรู้สึกสบาย ๆ ยามท่ีลูกค้ามาใช้บริการจะได้                                                                          
ไม่อึดอัด มีแจกันดอกคาลล่าลิลลี่วางโดดเด่นอยู่บนเคาน์เตอร์คิดเงิน             
ซ่ึงนัน่เป็นท่ีมาของช่ือร้านแห่งนี ้เพราะเจ้าของร้านโปรดดอกไม้ชนดินี้                                                                          
เป็นพิเศษ เธอจะซ้ือมันมาเปลี่ยนอยู่เสมอไม่ยอมให้ดอกไม้ชนิดนี้   
หายไปจากแจกัน
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แม่มด
โดย ปราปต์
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4:38	น.	เหลือเวลา	24	ชั่วโมง

 เราตายแล้ว แม่วรรณบอกตัวเอง ถึงกระนั้นก็ยังเบิกตางงงวย
เพราะความตายในความคิดแกน่าจะเป็นการสิ้นสุด อย่างน้อยก็สิ้นสุด
ความเป็นไปในรปูและรอยนี ้แต่ตอนนีแ้กยังรู ้รูส้กึ หาได้ข้ามผ่านสูก่าร
อุบัติใหม่เฉกเคยได้ยินมา จะแปลกไปกเ็พยีงความรูส้กึเบาตวัลง ราวกบั
ร่างโปร่งบาง ราวกับว่าความทรงจ�าบางส่วนถูกชะล้างไป…
 ระหว่างท่ีก�าลังมะงุมมะงาหราในสายหมอกด�า หญิงวัยต้น    
หกสิบสะดุ้งน้อย ๆ เพราะเสียงหนึ่งดังขึ้นไม่ไกล 
 “ด่าผมมาสิ ด่ามาเลย!” 
 เสยีงนัน้คุน้หู เป็นเสยีงของชายวยักลางคน ปลายเสยีงห้วนสัน้                                                                              
อย่างผู้ทะนงในอ�านาจ 
 “พวกเธอมันฉลาดอยูแ่ล้วไม่ใช่เหรอ ท�าอะไรไม่เคยถกูใจกนัเลย                                                                                         
สิวะ!”
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 “ท่านประหยดั!” ทันทีท่ีประจกัษ์ว่าเจ้าของเสยีงนัน้คอืคนท่ีตน
นกึถงึ แม่วรรณกเ็บิกตาเป็นขีดของแกขึน้ แม้หนงัตาจะเริม่ห้อยหย่อน 
“อิฉันตายแล้วไม่ใช่เหรอ ท�าไมท่านยังสื่อสารกับอิฉันได้ หรือว่าท่าน
ก็--!”
 “เรือ่งตายไม่ตายเนีย่ จรงิ ๆ  แล้วเธอยงัไม่ตาย!” ค�าลงท้ายห้วน                                                                               
ประโยคก็ระรัวแทบฟังไม่ทัน คนพูดหน้านิ่วยกนิ้วช้ีโบ๊ช้ีเบ๊อย่างผู้ชิน   
กบัการออกค�าสัง่ “แต่เอาละ ฉันมารบัเธอเรว็ไปวนันงึ งัน้จะช่วยชดเชย
ให้”
 “ชดเชย ? ท่านหมายถึง จะต่อเวลาให้อิฉันมีชีวิตต่อไปอีกวัน
เหรอคะ! แต่ท�าไมท่านประหยัดถึง--?”
 “ไม่ใช่ประหยัดประเหยิดอะไร เธอมันเข้าใจไปเองท้ังนั้นละ   
ฉันเป็นยมทูต ทูตแห่งความตาย! เคยอ่านบ้างมั้ย หนังสือน่ะ!”
 “คะ…เคยค่ะ”
 “เออ! ไม่ได้อยากเป็นนกัหรอก ผมเข้ามาเนีย่เพราะความจ�าเป็น                                                                                   
รูม้ัย้ คณุต้องไปโทษไอ้คนท่ีมันท�าผดิท�าชัว่เอาไว้ ผมต้องมาคอยจดัการ
ให้ทีหลัง เอ้า! บอกแล้วนะว่าจะมีชีวิตได้อีกวัน แต่จะมีข้อแม้นิดหน่อย 
วันนึงที่ว่าน่ะ เธอต้องเป็นคนอื่น ไม่ใช่อยู่ในร่างของตัวเอง”  
 “เป็นคนอื่น ?”
 “อยากเป็นใครก็คิดดูแล้วรีบบอกมา!” 

. . . . . . . . . . .

7:13 น. เหลือเวลา 21 ชั่วโมง 25 นาที
 บนเสาท่ียื่นออกมาจากผนังปูนคร�่าคร่า มีกระจกสี่เหลี่ยม   
บานเล็ก ๆ ผนึกระดับสายตาอยู่ ลูกค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเห็นกันทุกวัน                 
แต่น้อยคนนักจะนึกสงสัย และยิ่งไม่เคยมีใครออกปากถาม
 เวลานี้ กระจกสะท้อนภาพชายแก่ผอมจนแก้มตอบ เหลือแค่
โหนกแก้มสงูเป็นลกู ผวิสนี�า้ตาลเป็นมันมีริว้รอยของกาลเวลา คิว้ยาวยุ่ง                                                                                        
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21,038,400 – 1,440 = ?
โดย ลอยชาย.
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 “ท่านพูดจริงเหรอครับ	 ?”	 เสียงหน่ึงถามอย่างงุนงงและสงสัย					

ในสิ่งที่ตนก�าลังได้ยิน
 “เหล่าเทวะ หรอืแม้แต่รกุขเทวดาท่ัวไป จะมิใช้ค�าปด” สรุเสยีง
ดังก้องกังวานในความมืด
 “แล้วผม…ควรจะไปพบใครกนั ผม…ไม่เหลอืใครแล้ว” อกีฝ่าย
เสียงอ่อน
 “เจ้าไม่ต้องตอบ และเราจะไม่ตอบ เพราะค�าตอบนั้นชัดแจ้ง
อยู่ก่อนตั้งแต่ต้น…หัวใจเจ้า วิญญาณเจ้า จะก�าหนดเส้นทางให้ตัวเจ้า
โดยท่ีเจ้าไม่ต้องคิดหรือไตร่ตรอง จิตรู้ว่าความต้องการท่ีซ่อนอยู่ใน   
ส่วนลึกนั้นคืออะไร ความจริงท่ีปราศจากกิเลศ ตัณหา และเหตุผล                 
มันอยู่ในนั้นมาตั้งแต่แรก…ไปเถิด เวลาเหลืออีกไม่มาก” สุรเสียงนั้น
ตอบกลับอีกครั้ง กระแสที่เข้ามากระทบญาณสัมผัสของดวงจิตรับรู้ถึง
ความอบอุ่นอันเลือนราง แตกต่างจากความน่าเกรงขามในช่วงแรก
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 “แล้ว…คนเดยีวคนนัน้ท่ีผมจะสือ่สารกบัเขาได้ คอืใคร แล้วผม
ควรจะพูดอะไร ?” วญิญาณอันสบัสนเริม่แส่ส่ายไม่สามารถคงรปูกายไว้
ได้อย่างมนุษย์ และแม้ไม่มีเสียงถอนลมหายใจให้ได้ยิน แต่การสั่นไหว
ของบรรยากาศที่ส่งผ่านมานั้นชัดเจนว่า ‘ท่าน’ คงหนักใจมิใช่น้อย
 “ชลนที วิสิทธิ์กาล ทุกค�าถามและค�าตอบนั้นล้วนอยู่ในอณู   
แห่งจิตนั้นตั้งแต่ต้น แต่บางครั้งเหตุและผล ความกลัว ความรู้สึก
มากมายมักปกคลุมห่อหุ้มมันเอาไว้ แต่ครั้งนี้เจ้าจะได้รับรู้และคลาย
บ่วงสุดท้ายของวิญญาณ แล้วเราจะกลับมาพบกันในวันเวลาที่ถูกต้อง 
และจ�าเอาไว้ว่า มนุษย์เพียงหนึ่งคนท่ีเจ้าจะได้พบและพูดคุยนั้น ‘ยังมี                                                                           
ชีวิตอยู่’ เขาจะเห็นตัวเจ้าด้วยตัวเขาเอง เจ้าไม่จ�าเป็นต้องท�าอะไร       
ไม่ต้องตั้งใจ หรือพยายาม ให้กระแสแห่งจิตนั้นพัดพาไปเถิด”
 สิ้นเสียงประโยคก�าชับนั้น ทิวทัศน์รอบข้างพลันเปลี่ยน
เป็นหมอกควัน หมุนวน…รวมตัว จากนั้นจึงจางหายเหลือเพียงช้ัน
บรรยากาศอันว่างเปล่า ไม่มืดและไม่สว่าง ไม่หนาวและไม่ร้อน ยาก
เหลือเกินที่จะบอกว่าความรู้สึกในยามนี้คืออะไร
 “เราจะไปพบใครได้ ‘สารรปูแบบนี’้ ใครเห็นคงไม่อยากคยุด้วย”                                                                        
วิญญาณของชลนทีหวนนึกถึงความทรงจ�าอันเลือนรางท่ีติดอยู่ในจิต 
ภาพสดุท้ายของตวัเองท่ีเขาจ�าได้นัน้ ไม่น่ามอง แต่เพยีงแค่คดิอย่างนัน้                                                                         
ทิวทัศน์ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอีกครั้งตามก�าลังของจิตท่ีคิดถึงพันธะ  
แห่งโลก นั่นเองคือความหมายของเครื่องน�าทางแห่งจิต
 สิ่งท่ีปรากฏสู่สายตาของเขายามนี้ คือสิ่งท่ีทุกคนเรียกมันว่า 
‘ตลาด’ สถานท่ีแห่งนี้ส�าหรับบางคนอาจฟังดูจืดชืดไร้สิ่งน่าสนใจ แต่
ส�าหรับวิญญาณผู้หลงทางดวงนี้ นี่คือสถานที่ที่ท�าให้ชีวิตของเด็กชาย
ก�าพร้าคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล
 “ท�าไมเราถึงกลับมาที่นี่ ?” ชลนทีประหลาดใจ แต่ยังพอมีสติ
ให้ติดตามและคิดทบทวนสิ่งท่ีก�าลังเกิดข้ึนกับจิต เขาไม่ม่ันใจนักว่า      
นี่คือการเดินทางของวิญญาณ เขาได้มาเหยียบเยือนท่ีนี่ด้วยตัวเอง                                                                 
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ตัวตายตัวแทน
โดย RabbitRose
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	 “นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย	?!”

 เสยีงตะโกนแผดร้องออกมาด้วยความตกใจ ชายหนุม่ผมสทีอง                                                                                  
หุ่นนายแบบร่างโปร่งแสงนั้นก�าลังยืนตัวสั่นเทาอยู่ข้างโต๊ะท�างาน       
ในขณะท่ีดวงตาสฟ้ีาครามจับจ้องไปยังร่างของใครบางคนท่ีนอนแน่นิง่
อยู่ 
 ระหว่างท่ี โจนาธาน ก�าลงัสบัสน งนุงง และตกใจกบัสิง่ท่ีเกดิข้ึน                                                                               
เขาก็ได้ยินเสียงร้องเรียกดังออกมาจากโทรศัพท์มือถือที่ตกอยู่ข้าง ๆ 
 “โจ! โจ! มีอะไรหรือเปล่าลูก…ท�าไมเงียบไปล่ะ ? ตอบแม่   
หน่อยสิ”
 ชายหนุ่มลูกครึ่งได้ยินก็รีบก้มลงไปคว้าหยิบโทรศัพท์ แต่เขา
กลบัไม่สามารถสมัผสัมันได้ มอืของเขาพยายามจบัโทรศพัท์เครือ่งนัน้
แต่ก็กลับทะลุผ่านไปราวกับว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตา
 “แม่! แม่!”
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 เม่ือไม่สามารถหยิบโทรศพัท์ข้ึนมาได้ โจนาธานจงึใช้วธิก้ีมลง
ไปหาเครื่องโทรศัพท์ของเขา และตะโกนเรียกแม่อย่างสุดเสียง…แต่ก็
เปล่าประโยชน์
 “แม่! ได้ยินโจไหม ? แม่! โธ่โว้ย!”
 โจนาธานตะโกนลั่นพลางใช้หมัดชกไปยังอากาศข้างหน้าท่ี
ว่างเปล่าด้วยความขัดใจ ขณะที่ปลายสายยังคงเรียกชื่อเขาด้วยความ
เป็นห่วงและกังวลอย่างไม่หยุดหย่อน นับตั้งแต่สามีของเธอท่ีเป็น         
ชาวอังกฤษจากไป ชีวิตของเธอก็เหลือแต่เพียงลูกชายคนนี้คนเดียว 
ทว่าไม่มีเสียง ไม่มีการตอบรับ เมื่อโจนาธานเสียชีวิตกะทันหัน ตาย
ทั้งที่ยังคุยกับแม่ของตนไม่จบเลยเสียด้วยซ�้า
 “นี่เรา… ตายแล้วเหรอ ?!”
 วิญญาณของชายหนุ่มได้แต่พยายามคิดหาสาเหตุด้วยความ
กระวนกระวาย เพราะเหตุใดเขาถึงเสียชีวิตอย่างไม่มีสาเหตุ ทั้ง ๆ ที่
เหล้าก็ไม่ดื่ม บุหรี่ก็ไม่สูบ และเขาก็ออกก�าลังดูแลร่างกายของตนเอง
เป็นอย่างด ีตามประสาชายโสดท่ีอยากมีรูปร่างบึกบึนไว้เพือ่ดงึดดูสาว ๆ  
อีกทั้งยังไม่มีประวัติเจ็บป่วยเรื้อรังแต่อย่างใด แล้วท�าไมเขาถึงได้…
 ทันใดนั้นเอง เขาก็รู ้สึกเสียวสันหลัง มันเย็นวาบจนลึกถึง
กระดกู…มบีางอย่างก�าลงัจะมา เขารูส้กึได้ แม้จะไม่เข้าใจ แต่ความรูส้กึ
มนับอก วญิญาณของชายหนุม่หันหลงัไปมองตรงประตหู้อง รูส้กึได้ว่า
บรรยากาศในห้องนัน้คล้ายกบัจะมืดมดิ ท้ัง ๆ  ท่ียังมแีสงอาทิตย์อ่อน ๆ     
ในยามเช้าส่องผ่านเข้ามาทางหน้าต่าง มันเป็นปรากฏการณ์ท่ีมนุษย์
ธรรมดานั้นไม่สามารถอธิบายได้และไม่มีวันเข้าใจ มันคือความตายท่ี
ก�าลังคืบคลานแผ่ขยายและพร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งอย่าง และใจกลาง
นั้นคือจุดศูนย์รวมความมืดหม่นที่ก�าลังก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
 “นี่มันอะไรกัน ?”
 โจนาธานถามตัวเองด้วยความไม่แน่ใจ แต่แล้วเขาก็ได้ทราบ 
ค�าตอบนั้นรวดเร็วกว่าท่ีคาดคิด เม่ือสิ่งท่ีก�าลังก่อตัวเป็นรูปร่างของ
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แกล้งนักใช่ไหม...
มาตายด้วยกันซะ!

โดย ธุวัฒธรรพ์
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	 ตาเหลือกถลนแทบหลุดออกจากเบ้า

 ปากท่ีเปิดอ้า มีลิ้นจุกอยู่คล้ายหนอนตัวใหญ่มุดไชเข้าไปใน   
ล�าคอ สขีองใบหน้าเป็นสเีดยีวกบัราท่ีข้ึนบนขนมปัง แขนขาเกรง็ มอืเท้า                                                                         
หงิกงอด้วยทุกข์เทวษแสนสาหัสก่อนขาดใจ
 ร่างท่ีห้อยอยู่กับเสาแป้นบาสดั่งลูกตุ้มนาฬิกา ไกวแกว่งเป็น
จังหวะตามแรงลมท่ีลอยลอดผ่านช่องว่างของหลังคา โรงยิมใหญ่ใน  
ยามราตรีไร้ซ่ึงผู้คน สิ่งมีชีวิตเดียวท่ีขยับเคลื่อนให้พอรู้ว่ากาลมิได้
หยุดนิ่งคือฝูงแมลงหว่ีท่ีบินรี่เข้าหาหลอดฟลูออเรสเซนต์ ส่งเสียงห่ึง
ดังกระทบโสตอยู่เนือง ๆ
 โสต…ของคนท่ีควรไร้ซ่ึงผัสสะไปตั้งแต่ลมหายใจหลุดลอย   
จากร่างแล้ว
 เด็กหนุ่มยืนมองร่างท่ีห้อยอยู่ตรงหน้า ด้วยกิริยาแข็งค้าง
ราวถูกสาป สองตาเบิกโพลง ปากเปิดอ้าอย่างตะลึงลาน เพราะภาพ
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ท่ีปรากฏในครรลองสายตาคือภาพร่างของตนเองท่ีกลายเป็นศพ     
แขวนคอไปเสียแล้ว
 สองขาพลนัไร้เรีย่วแรง ต้องทรดุลงนัง่แผ่กบัพืน้ประหนึง่ตุก๊ตา
หมดลาน
 “หึ ๆ ๆ”
 ไร้ซ่ึงหยาดน�้าตาดั่งท่ีควรเป็น กลับท�าเพียงหัวเราะเบา ๆ     
เมื่อรู้ถึงชะตากรรมที่ตนก�าลังจะเผชิญ
 “หลุดพ้นแล้ว กูหลุดพ้นจากเรื่องเลวระย�าพรรค์นั้นเสียที”
 เสียงแผ่วเบาราวกระซิบ แสดงความปลดปลงต่อโชคชะตาท่ี
ย�่ายีชีวิตของเขาให้ยับเยิน ดุจผ้าขี้ริ้วยับย่น ไร้ค่า ไร้ราคา
 …ไร้ตัวตนในสายตาผู้ใด

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “ไอ้ลูกไม่มีพ่อมีแม่ ไอ้เด็กวัด!”
 เสียงตะโกนนั้นดังมาจากปากเด็กชายซ่ึงมีร ่างใหญ่กว่า     
เพ่ือนร่วมช้ันราวกับอยู่คนละปีการศึกษา ตามมาด้วยกระดาษสมุด               
ท่ีถูกฉีกมาม้วนเป็นก้อน ระดมขว้างเข้าใส่ศีรษะเด็กชายร่างผอมแห้ง
ราวขาดสารอาหารที่นั่งอยู่โต๊ะตัวหน้าห้อง
 เนี้ยบไม่ตอบโต้
 แค่กระดาษ จะไปเจ็บอะไร ที่ใจต่างหาก…เจ็บยิ่งกว่า
 เขาไม่เคยเข้าใจเลย…ค�าที่หลวงตาพร�่าสอนทุกเช้าเย็น ว่าให้
รู้จกัมีขนัต ิคอืความอดทนต่อสิง่ต่าง ๆ  ท่ีมากระทบท้ังร่างกายและจติใจ 
เขาจึงไม่โกรธ ไม่ตอบโต้ ท�าเพียงให้อภัยเพื่อนร่วมชั้นที่ล้อเลียนเรื่อง
ครอบครัวมาตั้งแต่ประถมหนึ่ง
 กระท่ังโตจนเข้าเรยีนช้ันมัธยม พวกมันเหล่านัน้ท่ีตดิตามกนัมา                                                                            
ด้วยเพราะอ�าเภอเล็ก ๆ แห่งนี้มีโรงเรียนมัธยมเพียงโรงเรียนเดียว      
ที่ตั้งใจจะหนีหน้า ก็กลับกลายเป็นต้องเรียนด้วยกันต่ออีก 6 ปี
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สามใบเฉา
โดย สุริยาทิศ
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 เขาคนนั้นยืนเหนือไปจากความคิดของฉัน...ห่างไกลนัก...

 สุภาพบุรุษผู้นั้นมิได้ชราตามเสียงเล่าขาน ท่ีเคยได้ยินว่า     
เขาเป็น ‘เศรษฐีวัยกลางคน’ นั้นเป็นเรื่องโกหก เพราะภาพที่ฉันก�าลัง
เห็นอยู่ตอนนี้ เขาไม่น่าจะมีอายุเกินเลขสาม จากรูปกายสง่างาม     
ภายใต้สูทสีด�าสนิท รูปหน้าท่ีปรากฏว่างดงามจนฉันแทบลืมหายใจ                                                                        
ไปในชั่วขณะที่นึกทึ่ง
 เขางดงามราวกบัเทพบุตรในความฝัน จนเกอืบท�าให้ฉันลมืว่า
ควรจะรู้สึกอย่างไรในเวลาแบบนี้
 ในเวลาที่ฉันก�าลังนั่งอยู่หน้าโลงศพน้องสาวคนเล็กของฉัน…
 ชายผู้งามสง่า…ยืนส�ารวมอยู่หน้าศาลา ฉันคิดว่าเขาต้องรอ
ใครสักคนออกไปต้อนรับ และคนคนนั้นก็คงจะต้องเป็นฉัน
 “จะไปไหน ?”
 เสยีงห้วนราวกบัคนด ุนัน่คอืน้องสาวคนกลางของฉัน…รวงทอง                                                                                 
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หลอ่นเดินพกใบหน้ายุ่ง ๆ  ที่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ดูสะสวยเสมอส�าหรับฉนั
อยู่ดี ปรากฏให้ฉันเห็นอย่างจงใจว่าหล่อนก�าลังไม่พอใจอะไรสักอย่าง
 แต่ค�าถามของรวงทอง ท�าให้ฉันรู้ว่าหล่อนไม่ได้สังเกตเห็นว่า
มีใครคนหนึ่งยืนอยู่หน้าศาลาหลังนี้
 “ไม่มีอะไรหรอก”
 “พี่คงไม่คิดที่จะโทรศัพท์ไปบอกผู้ชายคนนั้นหรอกใช่มั้ย ?”
 หล่อนช่างโง่เสียจริง…ฉันเพิ่งท�าสิ่งนั้นไปเมื่อเช้านี้เอง
 “เปล่านี่” แต่ฉันก็เลือกที่จะปฏิเสธไป
 “ผู้ชายคนนั้นท�าให้ยัยรินต้องตาย อย่าได้เชิญเขามาเชียวนะ”
 ฉันรู้ว่ารวงทองรู้สึกอย่างไร แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง
 “เขาอยู่ไม่ไกลจากท่ีนี่มิใช่หรือ ถ้าเขาจะมา…ก็ถือเสียว่าเขา
มาเพื่อให้เกียรติคนตายมิใช่หรือ ? อย่างน้อยที่สุดนี่ก็เป็นงานศพของ
คนที่เคยเป็นว่าที่เจ้าสาวของเขา”
 “งานหรอื ?” รวงทองหัวเราะแค่นในล�าคอ “บ้าไปแล้ว นีเ่รยีกว่า                                                                                                                      
‘งาน’ ได้ด้วยหรือ มีแขกแค่พี่กับฉัน ใครบ้างที่ยังนับถือเรา พ่อกับแม่      
ตายไป แต่ไม่ได้เอาความเกลียดชังของเพื่อนบ้านไปด้วย ใครบ้างที่ให้
เกยีรตคินในครอบครวัเรา แม้แต่พ่อกบัแม่ยงัคิดจะเอายัยรนิไปขายกนิ 
ท�าคนทั้งย่านเห็นพวกเราไม่ต่างอะไรกับผู้หญิงแพศยา”
 ราวกับประโยคอันยืดยาวไม่น่าฟังนั้นระเบิดออกจากความ    
อดกลั้นมาเป็นระยะเวลานาน แต่ฉันจะปล่อยให้น้องสาวคนเดียวท่ี  
เหลืออยู่คนนี้ต้องบาดเจ็บบาดใจกับความเกลียดชังนี้มิได้ โดยเฉพาะ
เวลานี้…
 “รวง…ไปนั่งสงบจิตสงบใจท่ีศาลาริมน�้าด้านหลังโน่นเถอะ    
ถึงเวลาแล้วพี่จะเดินไปเรียก”
 รวงทองไม่พอใจ แต่หล่อนก็ยังเช่ือฟังฉันเสมอ แต่กระนั้นก็
เดินกระแทกกระทั้นลงเท้าหนักหลบไปจากตรงนี้
 คล้อยหลังน้องสาวคนกลาง ฉันหันกลับไปทางหน้าศาลา     
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เปลี่ยนตาย...
ไม่ให้ตาย
โดย ชวลักษณ์
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 ภาพแรกท่ี	 สกนธ์	 เห็นหลังจากฟื้นคืนสติ	 คือโลกอันแห้งแล้ง							

พืน้ดนิแข็งกระด้างไร้แววแห่งชีวติ ต้มไม้ท่ีพอจะมองเห็นในระยะสายตา
ก็เป็นเพียงไม้ยืนต้นตายซาก ไร้ใบอันควรเขียวขจี และท่ีน่าพรั่นพรึง                                                                                            
ย่ิงกว่า นัน่กค็อื เมือ่มองทอดยาวออกไปยังโลกอนัเวิง้ว้าง ปรากฏเปลวไฟ                                                                                      
สีแดงฉานท่ีลุกโชติช่วงในทุกทิศทาง ท้องฟ้าสีด�าสนิทถูกเจือด้วย         
สส้ีมแดงแห่งเพลงิกาฬ ราวกบัปีศาจร้ายท่ีมร่ีางเป็นอัคคกี�าลงัเต้นระบ�า
ด้วยความยินดีที่สามารถแผดเผาโลกใบนี้
 ชายหนุม่เจบ็แปลบท่ีทรวงอก ความปวดร้าวรนุแรงราวกบัโดน
ใครสกัคนเอามีดมาแล่เนือ้ให้ขาดเป็นช้ิน เมือ่สกนธ์ก้มลงมองท่ีหน้าอก
กห็าได้พบบาดแผลไม่ แต่กระนัน้ความเจบ็ปวดรนุแรงท่ีได้รบั…มนัคอื
ของจริง!
 “มันคือความเจ็บปวดจากผลของเคียว ‘อเวทนา’…” 
 เป็นเสยีงทุ้มต�า่ของผูช้ายทางด้านหลงั สกนธ์รบีหันไปมองด้วย
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สญัชาตญาณระวงัภยั และนีค่อืปฏกิริยิาตอบสนองของตวัเขา ผูเ้ดนิอยู่
บนเส้นทางของนักเลงหัวไม้ ฉก ชิง วิ่งราว ขู่กรรโชกทรัพย์ เขาท�ามา
หมด มีเพยีงการฆ่าคนกบัค้ายาเสพตดิเท่านัน้ท่ีชายหนุม่ปฏเิสธท่ีจะท�า
 “ใครวะ ?” สกนธ์ร้องถาม เบ้ืองหน้าของเขาคอืร่างลกึลบัในชุด
ผ้าสีด�าซ่ึงคลุมตั้งแต่ศีรษะ ล�าตัว แขนขาจรดจนถึงปลายเท้า แม้แต่
ใบหน้าของชายปริศนาก็ยังถูกซ่อนอยู่ภายใต้เงาด�าของผ้าคลุมสีนิล   
แต่นั่นก็ยังไม่น่าพรั่นพรึงเท่าสิ่งที่อยู่ในมือของชายในชุดด�า
 มันคือเคียว!
 มันคือเคียวท่ีมีด้ามจับยาวเกือบเท่าความสูงของตัวคน ท้ัง
ตัวด้าม ทั้งคมเคียวล้วนมีสีด�าสนิท กระนั้นสกนธ์ยังสามารถมองเห็น
ประกายวาววับอันแสดงถึงความคมกริบของมัน
 “นี่คือเคียว ‘อเวทนา’ เคียวอันเป็นเครื่องมือของข้า…ยมทูต
แห่งโลกปรภพ” เป็นค�าพูดของชายปริศนา
 “ยมทูต ? นี่หมายถึงกูตายแล้ว ?” สกนธ์พูดด้วยเสียงกลั้ว
หัวเราะ แต่แค่วนิาทีเดยีวเขากต้็องเงยีบเสยีง เม่ือพืน้ดนิแห้งแล้งใกล้ ๆ                                                                                
จุดท่ีเขายืนปรากฏร่างผีเปรตจ�านวนมากก�าลังผุดขึ้นมาจากพื้นดิน   
พวกมันล้วนน่าเกลียดน่ากลัว
 “ใช่…ตวัเจ้า ผูซ่ึ้งมนีามว่าสกนธ์ได้ตายไปแล้ว และท่ีแห่งนีค้อื
ดินแดนหลังความตาย เป็นปากทางเข้านรกโลกันตร์ สถานท่ีสุดท้าย
ท่ีคนช่ัวต้องมาเพื่อชดใช้กรรม” ยมทูตกล่าวพร้อมกับช้ีไปทางทิศท่ีมี
เปลวไฟลุกโชนมากที่สุด
 “ผะ…ผมต้องตกนรก” สกนธ์กล่าวด้วยเสียงอ่อน กระท่ัง
สรรพนามท่ีใช้พดูกยั็งเปลีย่นไป ซ่ึงอนัท่ีจรงิก็ไม่ได้ผดิความคาดหมาย
มากนัก นั่นเพราะวันเวลาที่ผ่านมาเขาแทบไม่เคยท�าในสิ่งที่ดีเลย
 “ใช่…พิจารณาได้จากผลของเคียว ‘อเวทนา’ เม่ือเคียวเล่มนี้                                                                               
เกี่ยววิญญาณใครออกจากร่าง หากมันผู้นั้นไม่มีผู้ใดเช่ือม่ันว่าเป็น     
‘คนที่มีความดี’ แม้เพียงแค่สักคน เคียว ‘อเวทนา’ ก็จะบาดลึกท�าร้าย
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ตายแล้ว...
ไปไหนดีล่ะ ?

โดย พลอยฝน
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 หลังจากอาการช็อกกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันและไม่ทัน							

ตั้งตัวผ่านพ้นไป ความแปลกใจสงสัยก็เริ่มเข้ามาแทนท่ีในใจของ           
มลิกุล เธอมองหน้าชายหนุ่มในชุดสูทมาตรฐานตรงหน้า ใบหน้าของ
เขาหล่อเหลา เครื่องหน้าดูดีเป๊ะทุกอย่างราวกับถูกคัดสรรมาแล้วเป็น
อย่างดี แถมทรงผมยังท�าลอนหยักศกด้านหน้าสไตล์หนุ่มแดนกิมจิ           
เสียอีก ท่ายืนเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างกับใบหน้าเรียบเฉย
นั่น ยิ่งเหมือนพระเอกซีรีส์เกาหลีที่เธอคลั่งไคล้เสียเหลือเกิน อยากจะ
คดิว่าตวัเองหลบัฝันแล้วได้เจอ กงย ูจงุกิ โซจซีบ ลมีนิโฮ  หรอือย่างน้อย                                                                          
ป๋าแบยองจุน ก็ยังดี ติดก็แต่ว่า…
 เขาบอกกับเธอว่า เขาคือยมทูต!
 “ยมทูตอะไรหล่อดูดีขนาดนี้…” เธอพึมพ�า ทว่าคนตรงหน้า
ก็ได้ยินชัดเจน เขากระตุกยิ้มมุมปากครั้งหนึ่งก่อนจะเอ่ย 
 “แล้วยมทูตต้องเป็นยังไง ? มีเขา ตัวแดง นุ่งโจงกระเบน 
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หน้าตาน่าเกลียดอย่างนั้นเหรอ ?” 
 มลิกุลเงียบเป็นค�าตอบ ใคร ๆ  ก็คงคิดเหมือนเธอทั้งนั้นแหละ 
เช่ือได้เลย ไม่มีใครคิดว่ายมทูตจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนหลุดมาจาก             
ซีรีส์เกาหลีแบบนี้แน่นอน 
 “ก็อาจจะมีแบบนั้นสักตนนะ แต่เธอคงไม่ชอบ บางที
ภาพลวงตาท่ีเธอเห็นอยู่ มันอาจเป็น ‘สิ่งตอบแทน’ ให้คนตายได้มี 
ความสุขเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้”
 “นีค่ณุก�าลงัจะบอกว่า…ถ้าใครชอบอะไร ยมทูตกจ็ะมาในรปูแบบ                                                                                       
นั้นเหรอ ?”
 “ท�านองนั้น แต่ไม่ทุกคนหรอก ก็ต้องคนท่ี…” ยมทูตหนุ่ม   
ไม่อยากพูดถึงความผิดพลาดของตัวเอง ทว่าก็ไม่อาจเลี่ยงเพราะเขา
ต้องท�าหน้าที่อย่างซื่อตรง “…มีแต้มบุญสูงพอสมควร และเพื่อชดเชย
ความผิดฉัน ที่เอาชีวิตเธอมาก่อนเวลาหนึ่งวัน”
 “อะไรนะ ?!” มลิกุลตกใจ เผลอตะโกนออกไปเสียงดัง ทว่า   
ยามนี้คงไม่มีใครได้ยินเสียงวิญญาณไร้กายหยาบของเธอ นอกจาก
ยมทูตตรงหน้าเท่านัน้ “นีค่ณุเอาชีวิตฉันไปเรว็กว่าท่ีควรจะเป็นหนึง่วัน
งั้นเหรอ ?”
 “ใช่ มันเป็นความผิดพลาด แต่เอาเถอะ นอกจากเธอจะได้
เจอฉันในลุคหนุ่มเกาหลีอย่างท่ีชอบแล้ว ฉันจะให้โอกาสเธอได้ติดต่อ
สื่อสารกับใครคนใดคนหนึ่งในชีวิต…คนเดียว และโดยวิธีการใดก็ได้ท่ี
ไม่ต้องพบหน้าเจอตัวกัน เลือกมาได้เลย”
 มลิกุลฟังแล้วนิ่งอึ้งไปนิดหนึ่ง ก่อนจะแสดงสีหน้าเรียบเฉย   
ให้ยมทูตแปลกใจ แทนท่ีจะได้เห็นรอยตื่นเต้น ดีใจ โศกเศร้า หรือ    
อย่างน้อยก็ความลังเลท่ีต้องเลือกคนติดต่อสื่อสารด้วย หญิงสาว                                                                                
ตรงหน้าเขากลับมีเพียงอาการสงบนิ่งเท่านั้น
 “ไม่มี คุณจะพาฉันไปไหนไปท�าอะไรก็ไปได้เลย ฉันรู้อยู่แล้ว
ว่าสักวันคนเราก็ต้องตาย จะช้าวันนึงหรือเร็ววันนึงก็ไม่ต่างกัน”
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Sign
โดย ทวิวัฒน์
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 ทราย	 แน่ใจว่าเธอก�าลังอยู่ในความฝัน	 เพราะเงาสีด�าตรงหน้า

ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในโลกความจริง ร่างกายก�าย�าด้วยมัดกล้ามสมกับ                                                                                    
เป็นนักมวยของ ดิว แฟนหนุ่ม…เธอคิดว่าคงไม่มีโอกาสได้สัมผัส    
อ้อมกอดนีอี้กต่อไปแล้ว เนือ่งจากเพิง่ได้รบัข่าวร้ายว่าเขาเพิง่จากไป…
ตลอดกาล
 ทรายรีบไปโรงพยาบาลทันทีเม่ือทราบจาก ปุณต์ น้องชาย   
ของดิว ว่าแฟนเธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังเพิ่งผ่านพ้นช่วง  
งานปีใหม่ของค่ายมวยมาไม่นาน เวลาในชีวติเธอหมดไปกบัการภาวนา
ขอให้ดิวได้สติกลับมา แต่เม่ือไม่กี่วันมานี้เธอต้องพบกับการสูญเสีย                                                                            
ครั้งใหญ่ เธอไม่รับรู้แล้วว่าปลายสายโทรศัพท์บอกอย่างไรต่อ ค�า
สุดท้ายที่ทรายรับรู้คือ “ดิวเสียแล้วนะ”
 “ดิวขอโทษนะทราย...”
 ค�าพูดสัน้ ๆ  ของดวิท่ีมเีพยีงร่างเลอืน ๆ  ปรากฏตรงหน้าท�าให้
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ทรายน�้าตาไหลพราก เธอพยายามโอบกอดแฟนหนุ่ม แต่ทรายกลับ 
ไม่รบัรูถ้งึอุ่นไอท่ีเคยสมัผสั ท่ีผ่านมายามเธอหนาวหรอืหวาดกลวัมกัมี
กอดจากดวิท�าให้เธอผ่อนคลายเสมอ หากแต่การกอดครัง้นีช่้างอ้างว้าง
และน่าเศร้าเสียเหลือเกิน
 “ท�าไมดิวทิ้งทรายไป…ท�าไมดิวถึงทิ้งทราย”
 ทรายร�่าร้องครวญ เธอเคยอยู่ห่างกับเขาไกลสุดตอนเธอไป
ท�างานต่างประเทศ แต่สุดท้ายก็ได้กลับมาพบกัน…ทว่าครั้งนี้แตกต่าง 
มันเป็นการจากลาชั่วนิจนิรันดร์
 “ดิวจะปกป้องทรายเอง...”
 “ปกป้อง! ดิวจะปกป้องอะไรทรายได้!” ทรายร้องบอกและ      
ยิ่งสะอื้นเสียงดังเข้าไปอีก เมื่อคิดว่านับจากนี้จะไม่มี ‘คนรัก’ ข้างกาย
อีกต่อไป
 “ดิวจะปกป้อง...ทราย...เอง...”
 ทรายไม่อยากพูดหรือโต้เถียงใด ๆ เธอไม่รู ้ว่าจะตื่นจาก    
ความฝันนี้เม่ือไร ดังนั้นเวลานี้ขอให้เธอได้อยู่กับชายหนุ่มท่ีเธอรัก     
ขอให้ได้พักความรู้สึกสูญเสียนี้ให้นานที่สุด
 …ทรายรักดิวนะ

 ดิวผ่านเรื่องราวต่าง ๆ มาไม่น้อย เป็นนักมวยข้ึนชกกับใคร                                                                               
ต่อใครมาก็มาก ขนาดชาวต่างชาติยังเคยล้มเพราะเขามาแล้ว กีฬา
ท้าทาย ปีนเขา โดดผา เรียกว่าผ่านเท้าผ่านมือเขามาหมด แต่
บรรยากาศรอบด้านเขาตอนนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งเคยพบเจอเป็นครั้งแรก
 …และคงไม่มีโอกาสได้เห็นที่ใด
 รอบด้านปกคลมุด้วยสแีดงเพลงิ บางสิง่คล้ายผนงัเคลือ่นไปมา                    
ดูราวกับเปลวไฟก�าลังเผาไหม้บางอย่าง เงาสิ่งมีชีวิตโบกไม้โบกมือ             
ในกองไฟผสานกบัเสยีงร้องโหยหวนนัน้ช่างน่าสยดสยอง ต้นไม้สงูใหญ่
ไร้ใบผลมเีพียงหนามแหลมคมงอกออกมาตัง้แต่ปลายยันยอด เมือ่มอง
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แฟลต 90s
โดย ปองวุฒิ
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	 “เฮ้อ...น่าเบ่ือจริง	 ๆ	 ดันต้องมาเจอกับเร่ืองผิดพลาดแบบน้ี						

แต่เอาเถอะ ยังพอแก้ไขได้ ฉันจะท�าบุญท�าทานช่วยต่อเวลาให้นาย       
อีกหนึ่งวันนะ” 
 นาวิน ท่ีขณะนี้ยืนอยู่บริเวณทางเดินรกร้างด้านหลังแฟลต
ในสภาพวิญญาณ จ้องมองร่างกายตัวเองท่ีล้มคว�่าอยู่บนพ้ืนพร้อม
บาดแผลใหญ่บนหลังศีรษะ ที่เกิดจากโดนกระถางต้นไม้อัดดินแน่น 3 
กโิลกรมัผสานการร่วงหล่นจากความสงู 5 ช้ันเป็นสาเหตกุารตาย พร้อม
รับฟังชายร่างสูงโปร่งในชุดสูทสีด�าสนิทบ่นพึมพ�าราวกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ว่าความตายของเขาเป็นเพียงแค่เรื่องไร้ความหมาย หรือกิจธุระอัน      
น่าร�าคาญที่ต้องเสียเวลามาจัดการให้ 
 เท่าท่ีนาวินสามารถท�าความเข้าใจในช่วงเวลาอันสั้น คือ     
ตอนนี้เขาตายไปแล้ว กลายเป็นวิญญาณโปร่งใส โลกหลังความตาย
มีจริง แถมยังมียมทูตตนนี้ท่ีโผล่หน้ามาพร้อมบ่นพึมพ�าว่ามีความ                     
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ผิดพลาดบางอย่าง  
 “ถ้าผิดพลาด ก็แสดงว่าผมยังไม่สมควรตายใช่ไหมครับ ?” 
เขารีบถามอย่างมีความหวัง คุ้นชินภาพจ�าจากสื่อบันเทิงทุกแขนงว่า
ถ้ายมทูตบอกว่ามีความผิดพลาด มันจะแปลความหมายใดไปได้ มีอยู่
มุกเดียวเท่านั้นคือต้องมารับวิญญาณคนยังไม่ถึงฆาต 
 “มันก็ใช่นะ…” 
 อีกฝ่ายว่า ก่อนหยิบสิ่งที่ดูเหมือนสมุดจดออกมาเปิดดู นาวิน
จ้องหน้าพลางคิดว่าอีกฝ่ายดูหล่อเหลาไม่เบา ผมหวีเรียบเนี้ยบ สไตล์
การพูด บุคลิก การแต่งตัว ชวนให้คิดถึงพวกพระเอกหนังรุ่นเก่าสมัย
คุณลุงคุณป้าเขายังหนุ่มสาว แต่คงไม่แปลกกระมังเพราะยมทูตย่อม   
มีชีวิตอยู่มายาวนานหลายยุค 
 “…นายชื่อว่านาวินใช่ไหม ชื่อเล่นคือต้าร์เหรอ ?” 
 “เอ่อ…ความจริงแล้ว ช่ือเล่นคือเก่งครับ” เขาตอบเสียงอ่อย 
“แต่คือว่า…ไอ้พวกเพื่อนและคนรู้จักผมทั้งหลายดันเรียกผมว่าต้าร์” 
 อธบิายแล้วกเ็ขิน มันเป็นเรือ่งตลกปัญญาอ่อนท่ีเขาต้องเผชิญ
มาตลอดชีวิต ตอนเรียนอยู่ช้ันมัธยมมีนักร้องชื่อ นาวิน ต้าร์ เขาท่ี
ช่ือนาวินเหมือนกันเลยโดนคนรอบตัวเรียกช่ือเล่นว่าต้าร์ไปด้วยโดย
อัตโนมัติ และราวกับเป็นค�าสาปมาถึงตอนนี้ แม้ผ่านเวลามายันอายุ
สามสบิห้า กลายเป็นมนษุย์เงนิเดอืนหน้าจดืท่ีชวีติไร้สสีนั เงนิเดอืนต�า่                                                                            
ขาดความสัมพันธ์ไม่มีคนรัก ปราศจากสินทรัพย์ เรียกได้ว่าชีวิต                    
ไม่ประสบความส�าเรจ็อะไรสกันดิตามมาตรฐานสงัคม แต่เรือ่งท่ีทุกคน
ชอบเล่นมุกตลกว่า “ชื่อนาวินเหรอ...อ๋อ นาวิน ต้าร์สินะ” ก็ยังติดตัว
มาถึงตอนนี้
 เอาเข้าจริงในช่วงเวลาราวหกปีท่ีเขาพักอยู่ในแฟลตแห่งนี้    
เจ้ามุกตลกชวนร�าคาญใจดังกล่าวยิ่งทวีความหนักหนา ด้วยนอกจาก
เขาแล้ว ดันมีเพ่ือนร่วมแฟลตมากมายท่ีมีชื่อเล่นช่ือจริงตรงกับดารา
นักร้องยุคเก้าศูนย์ เช่นเพื่อนสนิทข้างห้องมีชื่อจริงว่า สมชาย และ     


