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รวมเร่ืองสัน้ ร้าน Run...วันพรุ่งนี ้

 

ร้าน Run...วันพรุ่งนี ้

การ ‘กระโดด’ ส าหรับใครบางคน อาจหมายถึง การกระโดดข้ามส่ิงกีดขวางทีปิ่ดบงัเส้นทางสู่ถนนสายหลกั 

 

เท้าในรองเท้าผ้าใบเหยียบย ่าลงบนแอ่งน า้ ไม่แยแสต่อสิ่งสกปรกท่ีกระเด็นมาเลอะต้นขา เสียง

ฟ้าผา่รวมถึงมา่นฝนท่ีตกลงมาราวฟ้าร่ัวท าให้เดก็สาวส าเหนียกได้ในวินาทีนัน้ 

เธอก าลงัเผชิญกบัอปุสรรคแรก เพียงแคเ่ม็ดฝนท่ีตกลงมาจนมองไม่เห็นสิ่งรอบข้างยงัท าให้ย่อท้อ 

แล้วในอนาคตจะสามารถแบกรับอปุสรรคท่ีหนกักว่าได้อยา่งไรกนั? 

แพร ล้มลุกคลุกคลานไปตามถนน เบือ้งหน้าคือก าแพงสงูท่ีตัง้ตระหง่าน ขวางกัน้ซอยเล็กแคบท่ี

เธอยืนอยู่ เด็กสาวไม่รู้ว่าด้านหลังมันเป็นอะไร เพราะเพียงแค่นี ้ความรู้สึกท้อถอยไม่อยากปีนก็ประเด

ประดงัจนเธออยากยกมือยอมแพ้เสียให้รู้แล้วรู้รอด 

“อยา่หยดุสิ กระโดดข้ามมนัไปเลย น่ีคือเหตผุลท่ีหนมูาหายายไม่ใชรึ่” 

เสียงตะโกนดงัขึน้จากด้านหลงั ครัน้หนัไปมองก็พบหญิงชราชุดขาวยืนอยู่ท่ามกลางสายฝน น่า

แปลกท่ีใบหน้าและเสือ้ผ้ากลบัไม่เปียกตามไปด้วย แพรเห็นดงันัน้จงึย่อตวั ก่อนจะเงยหน้ามองขอบก าแพง

ซึง่มีร่างของ ‘ใครบางคน’ ยืนอยู ่บหน้าของอีกฝ่ายพร่าเลือนด้วยมา่นฝนและบรรยากาศท่ีมืดครึม้ 

แพรมองร่างตะคุม่ท่ีอยูส่งูขึน้ไปหลายสิบเมตรด้วยความประหวัน่ ทวา่ยงัไมท่นัได้ท าอะไรอ่ืน หญิง

ชราท่ีเดินเข้ามาใกล้ก็ยกมือขึน้และผลักเธอเบาๆ น่าแปลกท่ีมันกลับท า ให้ร่างเล็กกระเด็นไปกระแทก

ก าแพงอยา่งแรง เดก็สาวส าลกั จกุจนพดูไมอ่อก ท าได้เพียงชนัตวัลกุขึน้แล้วสบตากบัอีกฝ่าย 

“จ าได้ไหม เหตผุลท่ีหนูมาหายาย หนูจะละทิง้ความฝัน จะท าให้ทกุอย่างพงัทลายเพียงเพราะสิ่ง

กีดขวางเล็กๆ น่ีนะ่หรือ?” 

แพรหนักลบัไปมองก าแพงสงูใหญ่ รู้สกึวา่ค าพดูของหญิงชราผิดจากความจริงไปมาก  

“หนูจะยอมแพ้ไม่ได้ จ าช่ือร้านของยายได้ไหม? Run...วนัพรุ่งนี้ มนัมีค าก่อนหน้านัน้อีก สิ่งท่ียาย

อยากบอกคือ Jump วนันี ้Run วนัพรุ่งนี ้และ Run faster มะรืนนีต้า่งหาก!” 
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เด็กสาวไม่เข้าใจค าพูดของอีกฝ่าย ตรงกันข้าม เธอกลับรู้สึกหงุดหงิดท่ีหญิงชราเลือกใช้

ภาษาอังกฤษท่ีต้องน ามาแปลรอบสอง แพรอยากบอกให้อีกฝ่ายพูดออกมาตรงๆ หรือไม่ก็ตะโกนตอบ

กลบัไปวา่เธอขอยกเลิกภารกิจ 

“ไม่ หนจูะยกเลิกภารกิจตอนนีไ้ม่ได้!” หญิงชราตะโกน ราวกบัอา่นคามคิดของลกูค้าออก “ภารกิจ

เพิ่งเร่ิมแคน่ิดเดียว จะล้มเลิกง่ายๆ ได้อย่างไร อย่างน้อยหนูก็ต้องวิ่ง ต้องกระโดดข้ามก าแพงนีใ้ห้ยายเห็น 

ใครจะรู้ ด้านหลงัอาจเป็นทางเดนิท่ีโรยด้วยกลีบกหุลาบ ไมมี่เมฆฝนหรือก าแพงสงูอีกตอ่ไป!” 

“หยดุเถอะคะ่! หยดุ!! หนไูมอ่ยากท าภารกิจแล้ว!” 

“ยายจะหยดุก็ตอ่เม่ือหนยูอมท าในสิ่งท่ีตกลงกนัไว้” 

“หนไูปตกลงกบัยายตอนไหน?” 

“หนตูกลงโดยท่ีไมรู้่ตวั ตัง้แตย่า่งเท้าเข้ามาในร้านของยายแล้ว” 

หญิงชรายังไม่วายพูดต่อ แพรนึกอยากเข้าไปท าร้ายอีกฝ่ายเสียให้รู้แล้วรู้รอด ทว่าความจริงท่ี

เกิดขึน้ก็ฉุดรัง้ก าปัน้ของเธอเอาไว้ เด็กสาวมาท่ีร้าน Run...วนัพรุ่งนี้ ด้วยตวัเอง หาได้มีคนบงัคบัให้มาไม ่

เธอผิดเองท่ีมกัใหญ่ใฝ่สงู อาชีพนกัร้องท่ีวาดฝันเปรียบเสมือนยอดเขาอนัสูงใหญ่ ในขณะท่ีเธอเป็นเพียง

มดปลวกตวัเล็กๆ กวา่จะไปถึงคงใช้เวลาหลายสิบปี 

ย้อนกลบัไปเม่ือหนึ่งชัว่โมงก่อน แพรกึ่งเดินกึ่งวิ่งเข้ามาในร้านขนาดเล็กแห่งหนึ่ง มนัคล้ายกบัร้าน

โชห่วย ทว่าด้านในกลบัไม่มีชัน้วางสินค้าใดๆ ตรงกนัข้าม มนัว่างเปล่า มีเพียงเคาน์เตอร์ขนาดใหญ่ท่ีตัง้ชิด

ผนงั หญิงชราชดุขาว ท่าทางไร้พิษภัยนัง่สปัหงกอยู่บนเก้าอี ้ข้างกันนัน้คือรูปปัน้หินหน้าตาประหลาด มนั

คล้ายกบัชายคนหนึง่ท่ียอ่ตวั แหงนหน้า เตรียมกระโดดข้ามบางสิ่งท่ีอยูส่งูขึน้ไป  

ทนัทีท่ีกระดิ่งเหนือประตดูงัขึน้ เจ้าของร้านก็สะดุ้งพร้อมเงยหน้า แพรเดินเข้าไปหา รู้สึกไม่มัน่ใจ

อยา่งบอกไมถ่กู หรือวา่เธอจะเข้าร้านผิดกนันะ? 

ไม่ เร่ืองแบบนัน้ไม่มีทางเกิดขึน้ ในเม่ือปา้ยหน้าร้านก็ปรากฏเป็นประโยคเดน่ชดั ‘Run...วนัพรุ่งนี้’ 

มนัคือร้านท่ีเพ่ือนแนะน า หากแตโ่ลกโซเชียลกลบัดา่ประณาม บ้างก็วา่เป็นร้านต้มตุน๋ บ้างก็วา่เป็นร้านของ

ยายแก่ลวงโลกท่ีหากินกบัความสิน้หวงัของผู้คน ร้าน ‘Run...วนัพรุ่งนี ’้ จะท าให้ความฝันของเธอเป็นเร่ือง

จริงได้หรือไม?่ แพรไมรู้่ ถึงอยา่งไร เดก็สาวก็ยืนอยูต่รงนีแ้ล้ว ลองดสูกัหนอ่ยก็คงไมเ่สียหาย 
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หญิงชราหลงัเคาน์เตอร์ลุกมาต้อนรับลกูค้า หล่อนกระวีกระวาดหยิบสมุดมาจดสิ่งท่ีแพรต้องการ 

เธอฝันอยากเป็นนกัร้อง ทว่าอปุสรรคมีมากมาย เด็กสาวโตขึน้ในกรอบการเลีย้งดขูองแม่ ผู้ ต้องการให้ลูก

สาวท างานท่ีมัน่คง หาใช่นกัร้องท่ีมีเกิดก็ย่อมมีดบั ค าเกลีย้กล่อมสารพดัถูกยดัเยียดเข้ามาในหวัของเธอ

ตัง้แต่เล็ก ประหนึ่งเป็นการจบัพู่กันเพ่ือวาดความฝันหลอกๆ ให้เด็กสาว แพรเติบโตขึน้ท่ามกลางค่านิยม

และความเช่ือผิดเพีย้น เด็กสาวพยายามท าลายกรอบนัน้ เธอโตขึน้ ย่อมตดัสินใจเองได้ มือท่ีจบัพู่กนัวาด

ฝันอนัสวยหรูควรเป็นมือของเธอ หาใชมื่อของบพุการี 

แต่มีหรือท่ีแม่จะรับฟัง ค าพูดจากใจของลูกเปรียบเสมือนเสียงกระซิบไร้ค่า ความฝันท่ีแท้จริงคือ

หมึกจางๆ ท่ีถกูลบออกจากสาระบบ เคราะห์ดีท่ีแพรยงัอดทน เธอต้องการเป็นตวัของตวัเอง นัน่ท าให้เด็ก

สาวมายืนอยู่ตรงนี  ้สบตากับหญิงชราท่ีอ้างว่าการท าตามความฝันก็เปรียบเสมือนการกระโดดข้าม

อปุสรรค เป็นค าอปุมาท่ีตรงตวัและได้ยินจนชินห ูไมค่ดิเลยวา่หมายความตามนัน้จริงๆ 

เจ้าของร้านบอกให้เธอสบตากบัรูปปัน้ชายหนุ่มท่ีย่อตวัเตรียมกระโดด เม่ือเด็กสาวท าเช่นนัน้ ร้าน

ขนาดเล็กท่ียืนอยู่ก็สั่นคลอน ก่อนจะแตกกระจายเป็นชิน้เล็กชิน้น้อย แผ่นไม้ แผ่นปูน กระจกหน้าต่าง

กระจัดกระจายไปคนละทิศละทาง เผยให้เห็นดินแดนปริศนา พืน้เป็นลูกรังแข็ง ไม่มีสิ่งก่อสร้างอยู่ใน

บริเวณใกล้เคียง เห็นเพียงท้องฟ้าท่ีมืดหม่น ฝนโปรยลงมาเป็นสาย อาบย้อมร่างกายของแพรจนเปียกชุ่ม 

หญิงชราท่ีเม่ือครู่ยงัสขุมุ บดันีก้ลบัวางมาดนา่เกรงขาม ในมือถือไม้เท้าราวกบัผู้วิเศษในภาพยนตร์  

นัน่คือวินาทีแรกท่ีเด็กสาวออกวิ่ง เธอไม่รู้ว่าตวัเองต้องวิ่งไปถึงไหน รู้เพียงว่าหญิงชราคนนัน้ก าลงั

วิ่งตามมาห่างๆ เสียงหวัเราะและค าถากถางของแม่เก่ียวกบัอาชีพนักร้องปรากฏขึน้ในห้วงความคิด หาก

มองไมผ่ิด แพรคดิวา่เมฆด าบนฟ้าก่อตวัขึน้เป็นใบหน้าของบพุการีท่ีก าลงัฉีกยิม้เย้ยหยนัตลอดเวลา 

เด็กสาวลืมตาขึน้อีกครัง้ เสียงไม้เท้าของหญิงชราท่ีกระแทกลงบนพืน้ปลุกให้เธอต่ืนจาภวังค์ 

ใบหน้าของอีกฝ่ายอาบด้วยรอยยิม้ ไมใ่ชเ่ย้ยหยนั หากแตเ่ป็นให้ก าลงัใจ  

“กระโดดเถอะ ยายอยากให้หนูลองดูสกัครัง้ การกระโดดไม่ยากอย่างท่ีคิด เพียงแค่ย่อตวั  บอก

ตวัเองว่าจดุหมายคือขอบก าแพง พึงระลึกเสมอว่าหากโดดไม่ถึงก็จะตกลงมาบาดเจ็บ โดดเถอะ ลองดสูกั

ครัง้นะ” 

ค าพดูของหญิงชราท าให้เด็กสาวส่ายหน้า ไม่ เธอไม่กระโดดหรอก ใครจะโดดสงูถึงยอดก าแพงได้

กนั ไหนจะร่างตะคุม่ท่ีจ้องเขม็งลงมาเบือ้งล่าง สญัชาตญาณบอกแพรว่า ‘อีกฝ่าย’ ไม่น่าไว้วางใจ หากเธอ

ขึน้ไปถึงขอบก าแพงเม่ือไหร่ก็อาจถกูผลกัตกลงมาเม่ือนัน้  
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ทว่า ทนัใดนัน้ เจ้าของร้านท่ียืนอยูด้่านหลังก็เร่ิมกรีดร้อง ชดุขาวแปรเปล่ียนเป็นสีด า ใบหน้าขยาย

ใหญ่ขึน้จนกลายเป็นใบหน้าของคนท่ีแพรรู้จกั แม่ของเด็กสาวนัน่เอง! ใบหน้านัน้ขยายใหญ่ขึน้เร่ือยๆ ปาก

สีแดงท่ีแสดงออกถึงความเยาะหยนัอ้าออก ก่อนจะเปลง่ค าพดูท่ีแพรคุ้นเคยในห้วงส านกึ 

“แกมนัไม่ได้เร่ือง! คิดแต่จะท าอาชีพโง่ๆ ไม่แหกตาดูสารรูปตวัเอง!” เสียงของแม่แผดลัน่จนเด็ก

สาวใจสั่น เธอคู้ตวัลงกับพืน้ ยกมือปิดหู แต่ก็ไม่อาจปัดป้องค าพูดท าร้ายจิตใจนัน้ได้ “หน้าตาทุเรศทุรัง

ขนาดนี้เป็นนกัร้องก็จะมีแต่คนรังเกียจ แกมนัโง่เง่า ไม่สมควรเป็นลูกฉนั เอาแต่ร้องเพลง สร้างความอบั

อายใหพ้่อกบัแม่!” 

“หนไูมเ่คยต้องการแบบนัน้ หนแูคต้่องการให้แมภ่มูิใจ” 

“แกท าในส่ิงที่ตรงกันข้าม!” อีกฝ่ายตะคอกกลับด้วยน า้เสียงท่ีเป่ียมล้นไปด้วยพลังอ านาจ แพร

แทบทรุดลงกบัพืน้ ประโยคสดุท้ายอาจฟังดธูรรมดา แตเ่ช่ือเถอะวา่มนัสามารถท าร้ายจิตใจให้บอบช า้ได้ยิ่ง

กวา่ค าผรุสวาททัง้ปวง 

“แม่เคยรักหนบู้างมัย้ แม่เห็นหนเูป็นอะไรกนัแน่? เป็นเคร่ืองมือเพ่ือกอบกู้หน้าตาและค ายกยอของ

แม่งัน้เหรอ!” โทสะของแพรระเบิดออกมาในวินาทีนัน้ ร่างบางนอนแผ่หลาลงกับพืน้ สบตากับเมฆท่ีก่อตวั

ขึน้เป็นใบหน้าของบุพการี ความทุกข์ระทมตัง้แตว่ยัเด็กหวนกลบัเข้ามาในห้วงความคิด...แม่ไม่เคยภูมิใจ

ในตวัเธอ ไม่แม้แตจ่ะกล่าวช่ืนชม มีเพียงการพยกัหน้าตอบสนองเม่ือเห็นวา่ลกูสาวท าสิ่งท่ีตนต้องการ และ

การดดุา่ลงโทษเม่ืออีกฝ่ายขดัค าสัง่ เธอเดินตามรอยเท้าของแม่มาตลอดชีวิต มีสภาพเหมือนหุ่นยนต์ ยาม

ออกนอกลูท่างก็จะถกูลบล้างโปรแกรมแล้วปอ้นค าสัง่ใหมเ่ข้าไป 

ตอนนี ้เธอพร้อมแล้วท่ีจะเป็นเจ้าของชีวิต ทว่าผู้ เป็นแม่กลบัยงัไม่ยอมเลิกรา หล่อนหมายมาดจะ

คมุขงัลูกสาวให้ตกอยู่ในค าสัง่ แม่บอกว่าเธอออกนอกลู่ทาง แต่ความจริงหาได้เป็นเช่นนัน้ แพรเดินตาม

เส้นทางรองมาตลอดชีวิต ถึงเวลาท่ีจะกลบัสู่ทางหลกัอนัเป็นการตดัสินใจของตน เธอต้องการเห็นแม่ภมูิใจ

ในแบบท่ีแม่คนหนึ่งจะมอบให้กบัลกู ภูมิใจจากการตดัสินใจของเธอ หาใช่ภูมิใจจากค าสัง่และการควบคมุ

ของตนไม ่

“แกมนัไม่รักดี! แกไม่เคยท าใหฉ้นัภูมิใจ!” 

“แม่ตา่งหากท่ีเป็นแบบนัน้!” แพรตอกกลบัอยา่งเหลืออด เธอยืนขึน้พร้อมเงยหน้าสู้กบัสายฝน “แม่

ก็ไมเ่คยท าให้หนภููมิใจเหมือนกนั! แม่บงัคบัให้หนอูยูใ่นกรอบ ไม่เคยปลอ่ยให้เป็นอิสระ นัน่คือแม่แบบท่ีหนู

ควรภมูิใจงัน้เหรอ”  
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สิน้น า้เสียงกราดเกรีย้ว แพรก็ย่อตวั ก่อนจะกระโดดสุดแรง ดวงตาจับจ้องไปยังส่วนบนสุดของ

ก าแพง มันอยู่ห่างเพียงแค่เอือ้ม เด็กสาวย่ืนมืออกไป หมายจะไขว่คว้า แต่กลับไม่เป็นผล ร่างบางอัด

กระแทกก าแพงอย่างจงั ก่อนจะร่วงลงมาจากความสูงสิบเมตร น่าแปลกท่ีแพรยงัไม่ตาย ไม่สิ เร่ืองเหนือ

ธรรมชาตเิกิดขึน้ตัง้แตท่ี่เธอกระโดดถีบตวัขึน้สู่ความสงูเทียบเทา่ตกึสามชัน้แล้ว 

เดก็สาวนอนแผห่ลาอยู่บนพืน้...ไม ่มนัไมใ่ชพื่น้ จดุท่ีเธอนอนอยูนุ่่ม ล่ืนและเปียก คล้ายกบัผิวหนงั

ของมนุษย์ ครัน้หนัไปมองก็ต้องกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจ เม่ือพบว่าตวัเองก าลงันอนอยู่บนใบหน้า

ขนาดยกัษ์ของผู้ เป็นแม ่ใบหน้าท่ีฉีกยิม้และพน่ค าถากถางออกมาไมห่ยดุ! 

“หยุด...หยุดซะที!!” แพรกรีดเสียง แต่ก็ไม่สามารถท าให้อีกฝ่ายสงบปาก ตอนนัน้เอง เด็กสาวก็

เหลือบไปเห็นใครบางคนท่ีก าลงัโบกมือมาให้จากท่ีใดท่ีหนึ่งไกลๆ หญิงชราในชดุขาวยืนอยู่ท่ามกลางสาย

ฝน ดวงตาปรากฏประกายแรงกล้า ขณะตะโกนออกมาด้วยถ้อยค าท่ีแพรคุ้นหเูป็นอยา่งดี 

“อยา่หยดุ! ก้าวตอ่ไป Jump วนันี ้Run วนัพรุ่งนี ้และ Run faster มะรืนนี!้” 

ความกล้าอนัไร้ท่ีมาปรากฏขึน้ในจิตใต้ส านกึ แพรยืนขึน้เตม็ความสูง ก้มมองดวงตาของผู้ เป็นแม่ท่ี

อยูใ่นสภาพคลุ้มคลัง่ไร้สต ิตะโกนค าดถูกูออกมาอยา่งไมข่าดสาย  

“แกไมใ่ชแ่มข่องฉนั แมเ่กลียดในสิ่งท่ีฉนัอยากเป็นก็จริง แตก็่ไมเ่คยพดูจาเหยียดหยามขนาดนี”้ 

ความทรงจ าสุดท้ายเก่ียวกับแม่ยังคงติดตรึงอยู่ในหัว หญิงวัยกลางคนท่ีมักส่ายหัวด้วยความ

เอือมระอา ทกุครัง้ท่ีเธอพดูถึงอาชีพในฝัน ถึงกระนัน้ ก็ยงัคงเสแสร้งยิม้พร้อมสนบัสนนุอยา่งเต็มท่ี แพรเพิ่ง

ส านกึได้วา่เธอก็ตีกรอบขงัตวัเองเชน่กนั ขงัตวัเองไว้ในอคตบินใบหน้าและค าพดูของบพุการี! 

พ่อกบัแม่ไม่เคยดถููกถากถาง เธอต่างหากท่ีมโนค าพูดแบบนัน้ขึน้มาเอง เด็กสาวเพียงแคม่องเข้า

ไปในดวงตาของพวกท่าน...ดวงตาท่ีฉายแววผิดหวงัอย่างเห็นได้ชดั เพียงแคแ่ววตา ก็ท าให้แพรถึงกบัเสีย

สต ิเธอคดิวา่ตนเองถกูรังเกียจโดยพอ่แม ่ทัง้ท่ีจริงๆ หาได้เป็นเชน่นัน้ไม่ 

แพรก้มลงสบตากบัร่างใต้ฝ่าเท้า น่ีไม่ใชพ่อ่แมข่องเธอ มนัคือพอ่กบัแมท่ี่เธอสร้างขึน้ในจิตใต้ส านึก 

เด็กสาวจมอยู่กบัอคติมาโดยตลอด ภาพบพุการีอนัหยาบคาย บดบงัภาพความจริงท่ีตรงกันข้าม เธอเห็น

ทกุอยา่งแล้ว เดก็สาวเพิ่งส าเหนียกได้วา่เธอท าผิดพลาดแคไ่หน 

แพรหนัไปมองก าแพงสงูใหญ่ มนัปรากฏอกัษรสีแดงเดน่ชดั 

...ตวัเธอ 
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ใช่ อุปสรรคท่ีแท้จริงคือตวัเธอท่ีขัดขวางตวัเองไม่ให้เดินตามความฝัน ทัง้หมดเป็นเพราะความ

กงัวลวา่พอ่กบัแมจ่ะไมช่อบ  

เด็กสาวก้มมองใบหน้าปัน้แตง่นัน้อีกครัง้ ก่อนจะยกเท้าขึน้ เหยียบขยีล้งบนลกูตาของอีกฝ่ายด้วย

ความขยะแขยง ขณะเดียวกนัก็ย่อขา ก่อนจะถีบตวัเองขึน้ด้วยแรงทัง้หมดท่ีมี ไม่แยแสตอ่เสียงกรีดร้องของ

ใบหน้าด้านล่างเลยแม้แต่น้อย ขอบก าแพงใกล้เข้ามา ใกล้เข้ามาเร่ือยๆ เม็ดฝนสาดปะทะใบหน้า ใน

จงัหวะเดียวกบัท่ีมือของเดก็สาวคว้าของแข็งบางอยา่งเอาไว้ได้... 

แพรลืมตาอีกครัง้ และพบว่าตนเองก าลงัเกาะอยู่บนขอบก าแพง! ด้านล่าง ใบหน้าขนาดยกัษ์เร่ิม

บบุสลาย มนัส่งเสียงร้องโหยหวน ก่อนจะจมลงในผิวดิน หญิงชรามองมาท่ีเธอพร้อมรอยยิม้ เป็นรอยยิม้

ภมูิใจท่ีแพรไมเ่คยเห็น หรือไม่ก็อาจเห็นมาตลอด เพียงแตห่ลอกตวัเองวา่ไมเ่คยก็เท่านัน้ ในตอนนี ้แพรไม่รู้

ว่าพ่อกับแม่คิดอย่างไรกบัเธอ ความทรงจ าหลอกๆ ท่ีจิตใจสร้างขึน้ท าร้ายความทรงจ าเดิมจนแหลกลาน 

ไมเ่ป็นชิน้เป็นอนัอีกตอ่ไป 

เด็กสาวรวบรวมแรงทัง้หมด ดึงร่างของตนขึน้ไปยืนบนขอบก าแพง สายฝนยงัคงเทลงมาไม่หยุด 

ด้านบนกว้างหลายสิบเมตร อีกด้านของปราการคือสิ่งท่ีงดงามท่ีสดุ มนัคือทุ่งหญ้าและทุ่งดอกไม้ท่ีผลิบาน

สะพร่ัง แสงแดดออ่นๆ และลมเย็นๆ โชยพดัผ่านรูปปัน้ของ ‘ใครบางคน’ ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่เบือ้งหน้า รูปปัน้

ของเดก็สาวท่ีก าลงัถือไมโครโฟนพร้อมขบัร้องเพลงอยา่งมีความสขุ 

ทวา่ แพรยงัไมท่นัได้ก้าวขา ฝนระลอกใหญ่ก็เทลงมา พร้อมกบับคุคลในชดุด าท่ียืนจงัก้า ขวางทาง

เธอเอาไว้ ใครคนนัน้สวมหน้ากากท่ีเด็กสาวคุ้นตา หน้ากากท่ีแพรสร้างขึน้มาในจิตใต้ส านกึ หน้ากากรูปแม่

ของเธอท่ีก าลงัฉีกยิม้เย้ยหยนันัน่เอง! 

“แกหลอกฉันไม่ได้หรอก!” เด็กสาวค ารามลัน่ ก่อนจะพุ่งเข้าใส่ร่างปริศนา อีกฝ่ายยกมือปัดป้อง 

ทว่ากลบัถกูแพรอดักระแทกจนล้มลงไปกองกับพืน้ เด็กสาวไม่รอช้า กระโดดขึน้คร่อมอีกฝ่ายแล้วกระชาก

หน้ากากออก มนัหกัเป็นสองท่อนในวินาทีแรกท่ีถกูสมัผสั เธอจบัจ้องมนัพร้อมรอยยิม้เย้ยหยัน ก่อนจะพูด

ออกมาด้วยน า้เสียงอยา่งผู้ชนะ 

“ฉันสร้างแกขึน้มา ถึงเวลาท่ีจะถูกท าลายแล้ว!!” สิน้ค าพูดหนกัแน่น หน้ากากดงักล่าวก็ถูกปาลง

ไปยงัฝ่ังท่ีเธอเพิ่งกระโดดขึน้มา มนัแตกละเอียดเป็นชิน้เล็กชิน้น้อยเม่ือกระแทกพืน้แข็ง ไหลไปตามแอง่ฝน

ท่ีเย็นเฉียบและหลากเช่ียว แพรหนักลบัมามองบคุคลตรงหน้า ก่อนจะอทุานขึน้มาด้วยความตกใจ 

“แม.่..” 



7 
 

“แม่ภูมิใจในตวัลูก” แม่...ท่ีแท้จริงของเธอพูดด้วยน า้เสียงอ่อนโยน น่ีคือสิ่งท่ีเด็กสาวปรารถนาจะ

ได้ยินมาตลอด และแล้ว แพรก็หนักลบัไปมองด้านหลงั หญิงชราในชดุขาวก าลงัยืนอยู่บนขอบก าแพง เสือ้

คลมุปลิวไสว ดวงตายินดีปรากฏขึน้เดน่ชดัจนเดก็สาวรู้สกึได้ 

“หนรูู้คะ่ คณุยาย Run faster แล้ว Jump higher ตอ่ไปเร่ือยๆ” 

ใบหน้าเป่ียมสุขของอีกฝ่ายคือสิ่งสุดท้ายท่ีเเพรเห็น ก่อนท่ีเธอจะโอบกอดแม่ แล้วกระโดดจาก

ก าแพงขนาดยักษ์ ลงสู่พืน้หญ้าอาบแสงแดดด้วยความนุ่มนวล จุดมุ่งหมายต่อไปคือ รูปปัน้นักร้องท่ีตัง้

ตระหง่านอยูเ่บือ้งหน้า  

ทว่า วินาทีนัน้ ก าแพงขนาดใหญ่กว่าเดิมก็ปรากฏขึน้จากธาตุอากาศ บดบังจุดหมายปลายทาง

ของเธอเอาไว้ ฉบัพลนั ท้องฟ้าท่ีเคยสว่างก็แปรเปล่ียนเป็นมืดหม่น แม้จะไม่เท่าครัง้ก่อน แตก็่ท าให้ดอกไม้

เห่ียวเฉา สายฝนเทลงมาอยา่งไมบ่นัยะบนัยงั  

แพรมองตรงไปยงัก าแพงสงูใหญ่ รู้ทนัทีวา่ต้องท าอะไรตอ่ 

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

เสียงนกร้องท าให้เด็กสาวลืมตาต่ืน เธอพบว่าตนเองก าลงันอนอยู่บนเตียง ภายในห้องเด่ียวของ

โรงพยาบาลแหง่หนึง่ แมข่องเธอนัง่อยูต่รงนัน้ เคียงข้างหญิงชราท่ีแพรรู้จกัเป็นอยา่งดี 

“ลกูไปท าอะไรมา? จูจู่ค่ณุยายคนนีก็้อุ้มมาสง่ แถมบอกวา่ลกูไปสลบอยูใ่นร้านของเขาด้วย” 

“ร้าน...” 

“ร้านโชห่วยของยายไงจ๊ะ” หญิงชราพูดยิม้ๆ แววตาเรียบนิ่ง แฝงความใจดีอย่างเห็นได้ชดั หล่อน

กระชบัชดุขาวท่ีสวมใส ่ไม้เท้าขนาดใหญ่วางพาดอยูบ่นตกั 

แมห่นัมามองเธออยา่งตัง้ค าถาม ทวา่แพรกลบัชิงพดูขึน้มาเสียก่อน 

“แมภ่มูิใจในตวัหนมูัย้คะ?” 

“ภมูิใจ...ภมูิใจอะไรลกู? ลกูเป็นอะไรไปหรือเปลา่ ท่ีผา่นมาไมเ่คยพดูอยา่ง...” 

“ภมูิใจมัย้คะถ้าหนบูอกว่าหนอูยากเป็นนกัร้อง ไม้ได้อยากเป็นหมอแบบท่ีแมห่วงั” 

“ลกูหมายถึง แม.่..” 

“ภมูิใจมัย้คะ?” 
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ในท่ีสุด หญิงวยักลางคนก็ถอนหายใจออกมาเบาๆ “แม่ภูมิใจในสิ่งท่ีลูกเป็น แม่พยายามอธิบาย

กับลูก แต่ลูกไม่เคยฟัง เอาแต่เดินหนีและบอกว่าแม่รังเกียจหนูตลอด แม่ไม่เคยคิดอย่างนัน้เลย แพร แม่

อาจจะผิดหวงับ้าง แต่ก็ไม่เคยรังเกียจ แม่อาจจะแสดงออกชดัไปหน่อยจนลูกเอากลบัไปคิด แต่แม่...แม่

ยืนยนัได้เลยวา่แมไ่ม่เคยโกรธ แมไ่มเ่คยไมช่อบในสิ่งท่ีลกูเป็น” 

แพรได้ฟังดังนัน้ก็ถึงกับนิ่งเงียบ เป็นอย่างนัน้จริงๆ เธอเอาแววตาผิดหวังของอีกฝ่ายมาหลอก

ตวัเอง อปุสรรคท่ีขวางกัน้ความฝันไมใ่ชส่ิ่งใดอ่ืน หากแตเ่ป็นจิตใจอนัสบัสนวุน่วายของเธอตา่งหาก! 

...ราวกับการเปิดใจช่วยสมานทุกสิ่ง สองแม่ลูกโผเข้ากอดกันอย่างท่ีไม่เคยท ามาตลอดหลายปี 

วินาทีนัน้ แพรพยายามมองหาหญิงชรา แต่อีกฝ่ายไม่อยู่ในห้องอีกแล้ว คณุยายคนนัน้จะมีส่วนเก่ียวข้อง

กบัเร่ืองนีห้รือไม่? เหตกุารณ์ในความฝันเกิดขึน้จริงหรือเปล่า? เด็กสาวไม่อาจหาค าตอบ มีเพียงความทรง

จ าท่ีชว่ยยืนยนัทกุสิ่ง แม้จะไมใ่ชค่วามเป็นจริง แตก็่เคยเกิดขึน้ในจิตใจของเธอแนน่อน 

“แม่ภูมิใจในตวัลูกเสมอ ขอให้เดินตามความฝันอย่างถึงท่ีสุด แม่จะเอาใจช่วยนะจ๊ะ” ค าพูดของ

แม่ท าให้แพรฉุกคิด การวิ่งและกระโดดเป็นเพียงจุดเร่ิมต้น นับจากนีเ้ธอจะบิน...บินผ่านอุปสรรคทัง้ปวง

เพ่ือไปให้ถึงจดุหมาย 

ชัว่วินาทีนัน้ เธอมองเห็นนกตวัใหญ่บินขึน้ไปบนฟากฟ้า หายลบัไปในกลุม่เมฆท่ามกลางแสงแดด

ท่ีสาดสอ่ง จดุหมายอนัแนว่แนป่รากฏขึน้ในจิตใต้ส านกึ 

ถึงเวลากระโดดและออกบนิเหมือนกบันกท่ีสง่างามตวันัน้ 

-จบ- 
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เมล์ทมิฬ 

การ ‘กระโดด’ ส าหรับใครบางคน อาจหมายถึง การกระโดดเข้าไปท าร้ายปีศาจที่ตอ้งการเข่นฆ่าเราใหห้มด

ส้ิน 

 

รถเมล์คันนัน้อัดแน่นไปด้วยปีศาจ เพียงแค่เห็น คล่ืนความเจ็บปวดและความสิน้หวังก็ประเด

ประดงัจนแทบทรงตวัไมอ่ยู ่กระทัง่ยานพาหนะบโุรทัง่เเลน่มาจอดหน้าปา้ย นัน่คือวินาทีท่ีผมดงึสตกิลบัคืน  

ผมสดูหายใจเข้าลึกๆ บนัไดเหล็กขึน้สนิมลัน่ใต้ฝ่าเท้า บรรยากาศรอบตวัเร่ิมแปรเปล่ียน จากถนน

รกร้างยามราตรี กลายเป็นห้องโดยสารท่ีเต็มไปด้วยกลิ่นควนับหุร่ี ภายในกว้างกวา่ท่ีเห็น ผู้ โดยสารนบัร้อย

อดัแนน่ ชนิดท่ีวา่ในความเป็นจริงไมส่ามารถเกิดขึน้ได้ 

เดี๋ยว...ถ้าน่ีไมใ่ชค่วามจริง แล้วผมอยูท่ี่ไหน?  

ความคิดบางอย่างผดุขึน้มาในหวั...น่ีคือเมล์ทมิฬ ต านานท่ีเล่าขานกนัมาในหมู่นกัค้ายาและพวก

ท าตวัผิดกฎหมาย ฆาตกร หวัขโมย ทัง้มือสมคัรเล่นและผู้ช ่าชอง ล้วนขึน้มาบนรถเมล์คนันีท้กุค ่าคืน มนัคือ

พาหนะแห่งความฝัน เป็นสถานท่ีตดัสินชะตากรรม เจ้าแหง่ความเลวร้ายท่ีบงการปีศาจในจิตใจ ทกุอย่างท่ี

เกิดขึน้ในวนัต่อมาขึน้อยู่กับว่าคนคนนัน้จะเลือกลงป้ายไหน ผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ รู้เพียงว่าตอนนีมี้

ภารกิจท่ีส าคญักวา่ 

ผมต้องตามหา โอ๊ต น้องชายวยัสิบสองปีให้พบ ภาพของเด็กไร้เดียงสาคนนัน้ผุดขึน้มาในหวั โอ๊ต

มีนิสยัเด็กกว่าวยั รอยยิม้และดวงตาสดใสคู่นัน้สามารถเปล่ียนความทุกข์ระทมให้กลายเป็นความสุข โอ๊

ตคือคนสดุท้ายท่ีคณุจะเช่ือวา่สามารถข้องแวะกบัยาเสพตดิ  

จนกระทัง่เม่ือเดือนก่อน น้องกลบับ้านช้ากว่าท่ีเคย ครัน้ออกตามหา ก็พบว่าอีกฝ่ายนอนหมดแรง

อยู่ในบ้านร้างท่ีวัยรุ่นชอบไปมั่วสุม โอ๊ตไม่ยอมบอกว่าเกิดอะไรขึน้ พ่อกับแม่จึงได้แต่สงสัย ผิดกับผมท่ี

เข้าใจทกุอยา่งเมื่อเหลือบไปเห็นหลอดดดู ไฟแช็กและถงุบรรจผุงสีขาวท่ีตกอยูใ่นซอกหลืบ  

อีกไม่นาน เด็กชายก็จะถูกฉุดกระชากสู่ความมืด มันเกิดขึน้แล้วเม่ือไม่ก่ีสัปดาห์ก่อน เด็กร่าเริง

กลายเป็นเด็กเก็บตวั เคร่งเครียด ไม่พูดไม่จากับใคร ทุกอย่างเป็นฝีมือของปีศาจ ปีศาจมุ่งหมายท าร้าย

พวกเรา...ปีศาจพรากน้องชายคนเดมิของผมไป 
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แนน่อน ผมรู้ว่าปีศาจท่ีว่าคือใคร แตไ่ม่สามารถท าอะไรได้ มนัไมใ่ช่คนไกลตวั ก็พวกเพ่ือนร่วมห้อง

ท่ีเคยหยอกล้อกันทัง้นัน้ ปีศาจแฝงอยู่ในคราบมนุษย์ ความเลวระย าฝังแน่น ดุจหน้ากากท่ีกลืนไปกับ

ใบหน้า ไมส่ามารถแยกออก คณุสามารถเดนิผา่นฆาตกรกระหายเลือดโดยท่ีไมรู้่ตวั 

ทว่า ตอนนี ้ภาพของรถเมล์ปริศนาก็ท าให้ทุกอย่างกระจ่าง ผมได้รับโอกาสให้แก้ไข ถ้าต านาน

ทัง้หมดเป็นเร่ืองจริง วิธีท่ีจะชว่ยโอ๊ตออกจากวงจรอบุาทว์ก็ไมใ่ชเ่ร่ืองยาก 

รถเมล์มีความกว้างตามปกติ แตก่ลบัทอดยาวยิ่งกว่ารถไฟฟ้า คนมากหน้าหลายตายืนเบียดเสียด

กันอยู่ด้านใน บางรายเป็นคนท่ีเคยเห็นในข่าว เจ้าพ่อยาเสพติด ไม่ก็ฆาตกร พวกเลวร้ายท่ีมีจิตใจเย่ียง

เดรัจฉาน ครัน้หนัไปมองด้านขวา ก็พบใบหน้าคุ้นตายืนอยู่...ใบหน้าของปีศาจท่ีพรากโอ๊ตคนเดมิไป  

มนัไมส่นใจผม แน่ละ ทกุอย่างเป็นเพียงความฝัน วินาทีต่อมา เสียงรถเบรกก็ดงัขึน้ ประตเูปิดออก 

แล้วมนักบันกัเลงอีกคนก็เดนิลงไป วินาทีก่อนท่ีปราการจะปิด ผมได้ยินเสียงชายหญิงคูห่นึง่กรีดร้อง 

สองเท้าพาร่างเดินลึกเข้าไปเร่ือยๆ คนมากหน้าหลายตายืนนิ่ง บางคนดเูด็กและไร้เดียงสา พวก

เขาคงไม่ตา่งจากโอ๊ต ถูกบงัคบัและทอดทิง้ในความมืด ทกุคนต้องมาอยู่ในรถเมล์คนันี ้พอต่ืนเช้ามาก็จะ

ลืม เป็นวฏัจกัรท่ีชวนสบัสน คนขบัคือผู้บงการปีศาจในจิตใจมนษุย์โดยแท้ 

รถจอดอีกครัง้ แล้วชายชราคนหนึ่งก็เดินลงจากประต ูแว่วเสียงหญิงแก่กรีดร้องพร้อมเสียงเหรียญ

เงินโปรยปราย แม้จะอยู่ในรถ แต่กลิ่นอายของความโลภก็แผ่ซ่านมาถึงรูจมูก ผมเบือนหน้าหนี กระทั่ง

สบตากับใบหน้าท่ีคุ้นเคย...โอ๊ตนัง่อยู่ตรงนัน้ ในมือถือหลอดดดู ถุงยานรกสีขาว แววตาเล่ือนลอยไม่ต่าง

จากร่างไร้ชีวิต ผมตัง้ทา่จะร้องเรียก ทวา่พืน้ท่ียืนอยูก็่ปริแตก 

...ผมตื่นขึน้มาบนเตียงในวินาทีนัน้ 

 

เช้าวนัถดัมา ผมจ าเหตกุารณ์ทัง้หมดได้ ซึง่ขดักบัหลกัความจริงอย่างยิ่ง ทกุคนท่ีขึน้รถเมล์ทมิฬใน

ความฝันต้องหลงลืมไมใ่ชห่รือ?...นัน่ไมใ่ชป่ระเดน็ สิ่งส าคญัท่ีสดุตอนนีคื้อหาทางชว่ยโอ๊ตในคืนถดัไป 

เราลงมากินข้าวอย่างพร้อมหน้า ผม โอ๊ต พ่อและแม่ บรรยากาศแห่งความสุขกลบัคืนมาอีกครัง้ 

ครอบครัวเป็นสิ่งหนึ่งท่ีผมภูมิใจ และคิดว่าตวัเองมีดีเหนือคนอ่ืน พ่อกบัแม่ไม่เคยทะเลาะ ยามท่ีเราท าผิด 

ไมเ่คยมีไม้เรียวท่ีฟาดกระหน ่า เพียงแคแ่ววตาผิดหวงัก็ถือเป็นบทลงโทษท่ีรุนแรง  
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โอ๊ตไม่พูดอะไรเช่นเคย น้องเดินไปโรงเรียนพร้อมผมด้วยสีหน้าเล่ือนลอย ปีศาจท าร้ายเด็กชาย

มากแคไ่หน? โอ๊ตไมเ่ลา่เพราะไมอ่ยากให้ใครเสียใจ ผมต้องหาทางชว่ยเขา ไมว่า่จะแลกมาด้วยอะไรก็ตาม 

เพ่ือนร่วมชัน้ผู้ เป็นต้นตอของปัญหาไม่โผล่หน้ามาให้เห็น ใช่ คนท่ีเจอบนรถเมล์นัน่ละ มนัข้องแวะ

กบัยาเสพติดมาไม่รู้เท่าไหร่ ผมเองก็ผิดท่ีเท่ียวโพนทะนาวา่น้องชายของตนเป็นคนดี เพ่ือนคนนัน้จึงเปล่ียน

ตนเองเป็นปีศาจ ขูบ่งัคบัแล้วพาเขาเข้าสูค่วามมืดด้วยกนั 

ตกบ่าย ผมได้ข่าวจากเพ่ือนสนิท...เพ่ือนคนนัน้เสพยาเกินขนาด มนับ้าคลัง่ ไล่ฆ่าพ่อแม่แท้ๆ ของ

ตนจนถึงแก่ความตาย ฉับพลนั ภาพเหตกุารณ์เม่ือคืนก็ผุดขึน้มาในหวั เสียงกรีดร้องของชายหญิงสองคน

นัน้ น่ีไมใ่ชเ่ร่ืองบงัเอิญ รถเมล์มรณะคือตวัก าหนดการกระท าของจิตใจด้านมืดอย่างแท้จริง 

ตกเย็น หลงักลบัมาถึงบ้าน ขา่วในโทรทศัน์เผยให้เห็นชายชราคนหนึ่ง คนท่ีผมเห็นในรถเมล์นัน่เอง 

เขาฆ่าภรรยาของตนเพ่ือหวงัเงินประกัน ใช่ เสียงกรีดร้องของผู้หญิงแก่ เสียงตกกระทบของเม็ดเงิน และ

กลิ่นอายแหง่โลภะ  

หลายชัว่โมงตอ่มา ผมหลบัลงและก้าวขึน้รถเมล์เป็นครัง้ท่ีสอง เพ่ือนคนเดิมยืนอยูใ่กล้ประต ูพอถึง

ปา้ยถดัไปมนัก็ลง ชัว่วินาทีท่ีเหลือบมอง ผมเห็นร่างของมนษุย์ท่ีห้อยตอ่งแตง่อยู่บนบว่งเชือก รู้ทนัทีว่าจะ

ไมมี่โอกาสพบหน้าอีกฝ่ายอีกแล้ว 

เเล้วน้องชายของผมล่ะ? เขายืนอยู่ตรงนัน้ นัง่อยูก่บัเด็กชายคนหนึ่งท่ีพีก้ญัชาด้วยสีหน้าเล่ือนลอย 

ทา่ทางบง่บอกวา่คงเข้าสูด้่านมืดได้ไม่นาน  

ผมสะกิดเรียกน้องชาย ทัง้ตะโกนทัง้ฉุดกระชาก ทว่าอีกฝ่ายกลับไม่ได้ยิน เคราะห์ดีท่ี ร่างยัง

เคล่ือนไหวตามแรงดงึของผม วินาทีนัน้ ประตรูถก็เปิดออก คนกลุ่มหนึ่งเดินลงไปยงัปา้ยท่ีเต็มไปด้วยเสียง

ปืน ปา้ยตอ่มาคือปา้ยท่ีเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องของเด็กผู้หญิง ถดัจากนัน้คือปา้ยท่ีเต็มไปด้วยเสียงไซเรน

และกลิ่นอายแหง่การถกูกกัขงั 

ผมควรเลือกป้ายไหนให้โอ๊ต? หากปล่อยให้เขานั่งอยู่บนรถ ก็เท่ากับยินยอมให้อีกฝ่ายตกอยู่ใน

วงจรนีต้อ่ไป ผมต้องท าอะไรสกัอยา่ง ต้อง... 

สายตาเหลือบไปเห็นกระจกด้านหลงั คล้ายกับมีประกายไฟถูกจุดขึน้ในหวั ผมกึ่งเดินกึ่งวิ่ง ลาก

ร่างของน้องชายไปท่ีนัน่ ก่อนจะยกเท้าขึน้แล้วถีบกระจกสุดแรง เศษแก้วกระจายเกล่ือนพร้อมกับลมเย็น

เฉียบท่ีพดักระโชก กระจกแตกง่ายราวกบัก าลงัเย้ยหยนั...แสงสว่างอยู่ใกล้เพียงแคเ่อือ้ม แตท่กุคนกลบัไม่

เคยหนีออกไป พวกเขาตกอยูใ่นความควบคมุ มีเพียงผมท่ีมีสตคิรบถ้วน  
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ผมหลบัตา ยกร่างของโอ๊ตขึน้แล้วโยนลงจากหน้าตา่ง ชัว่ขณะหนึ่ง ผมอ้าปากค้างด้วยความตกใจ

เม่ือเห็นร่างเล็กกระทบกับพืน้ถนน ความสยดสยองนัน้ถูกกลบทับ น่ีเป็นแค่ความฝัน โอ๊ตไม่ได้ตายจริงๆ 

แล้วตอนนีผ้มควรท ายงัไงตอ่? ก าจดัปีศาจท่ีมุง่หมายท าร้ายครอบครัว น่ีคือสิ่งสดุท้ายท่ีควรเกิดขึน้  

ผมเดินกลบัไปทางเดิม กินเวลานานกว่าจะไปถึงท่ีนัง่คนขบั ด้านหน้าสดุของตวัรถ ครัน้หนัไปมอง

ก็ไม่ต้องแปลกใจ สารถีมีสภาพน่าสยดสยอง เป็นหวักะโหลกท่ีก าลงัแสยะยิม้ มนัหนัมามองผมโดยไม่พูด

อะไร มีพียงดวงตาเย้ยหยนัท่ีลกุโชนอยูใ่นความมืด ผมไม่ตอบสนอง หากแตก้่าวถอยหลงั แล้วพุ่งตวัเข้าใส่

กระจกหน้ารถอย่างแรง สมัผสัหยาบกร้านของพืน้คอนกรีตคือสิ่งแรกท่ีรู้สึก ความเจ็บปวดท่ีแขนและล าตวั

คือสิ่งท่ีเกิดขึน้ต่อมา ก่อนจะปิดฉากลงเม่ือล้อของรถเมล์คนันัน้พุ่งเข้ามาหา หัวกะโหลกหลงัพวงมาลัย

แสยะยิม้ แล้วทกุอยา่งก็ตกอยูใ่นความมืด 

...ผมสะดุ้งตื่นและพบวา่ตวัเองยงัมีชีวิตอยู ่ 

 

อาหารเช้าผ่านพ้นไปด้วยความสุข โอ๊ตไม่เศร้าซึมเหมือนเก่า ตรงกันข้าม เขากลบัมาเป็นเด็กไร้

เดียงสาคนเดิม พร้อมเล่าทุกอย่างท่ีเกิดขึน้ให้พ่อกับแม่ฟัง โอ๊ตเล่าว่าเขาถูกเด็กวยัรุ่นคนหนึ่งยดัเยียดยา

เสพติด จนต้องแอบขโมยเงินคนอ่ืนเพ่ือซือ้ยานรกมาเสพอยู่ เร่ือยๆ พ่อเห็นดงันัน้จึงโน้มตัวมากอดเขา 

พร้อมบอกวา่จะชว่ยหาทางแก้ไข ไออุน่แผซ่า่นไปทัว่ จนแม้แตผ่มก็ยงัรู้สกึได้ 

วนันีเ้ป็นวนัเสาร์ เราไม่ต้องไปโรงเรียน แต่ผมก็ตดัสินใจเดินออกไปซือ้ของหน้าหมู่บ้าน เร่ืองทุก

อยา่งจบลงด้วยดี ยกเว้น... 

ผมไม่มีเวลาคิดต่อ เพราะวินาทีท่ีเดินข้ามถนน รถเก๋งไร้ท่ีมาก็พุ่งมาปะทะ ร่างของผมลอยละลิ่ว  

สัมผัสหยาบกร้านของพืน้คอนกรีตคือสิ่งแรกท่ีรู้สึก ความเจ็บปวดท่ีแขนและล าตวัคือสิ่งท่ีเกิดขึน้ต่อมา 

ก่อนจะปิดฉากลงเม่ือล้อของรถยนต์คนันัน้พุง่เข้ามาหา ปะทะใบหน้าของผมเตม็รัก  

ภาพตอ่มาท่ีเห็นคือร่างของตนท่ีนอนอยูก่ลางถนน น่ีคือสิ่งท่ีผมเลือก ผมรู้ในวินาทีแรกท่ีก้าวขึน้มา

บนรถเมล์...มันคือปาฏิหาริย์ ผมมั่นใจว่าตัวเองเคยขึน้มานับครัง้ไม่ถ้วน แต่ไม่สามารถจ าอะไรได้ 

เช่นเดียวกบัคนอ่ืนๆ ครอบครัวคือสิ่งท่ีภูมิใจ ทว่าค าค านัน้ถกูท าลายเม่ือโอ๊ตเดินตามรอยเท้าผม ก้าวเข้าสู่

วงจรอบุาทว์เพียงเพราะการถกูบงัคบั ผมอยูใ่นวงการนีต้ัง้เเตอ่ายเุทา่เขา ไมเ่คยเปิดเผยให้พอ่กบัแมรู้่ 

ความรักจากครอบครัว มันคือยาวิเศษขนานแท้ ความเจ็บปวดท่ีส่งต่อมาจากพ่อกับแม่ ความ

เจ็บปวดท่ีรู้ว่าโอ๊ตตกอยู่ในความมืดโดยท่ีตนเป็นต้นเหต ุความรู้สึกทัง้มวลก่อเกิดเป็นความรู้สึกท่ีไม่เคยมี
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มาก่อน ไม่เคยมีในจิตใจท่ีเต็มไปด้วยปีศาจร้าย มนัให้โอกาสผมรู้ตวัและแก้ไข แม้แตพ่ลงัของไอ้กะโหลกผี 

ก็ไมอ่าจตอ่กรกบัพลงัอนัใสซ่ือบริสท์ิุของเด็กชายคนหนึง่ท่ีพยายามตอ่สู้กบัความมืดได้ 

ผมช่วยโอ๊ตได้ส าเร็จ และในไม่ช้าทุกอย่างก็จะกลับคืนสู่ปกติ ผมจะไม่รู้ตวั ไม่มีโอกาสก าหนด

ทางเลือกของตนอีกตอ่ไป ผมถล าลึกเกินกวา่จะก้าวออก แม้แตจ่ะกระโดดตามน้องชาย ขาทัง้สองข้างก็ยงั 

ไมย่อมท าตามค าสัง่ ไมมี่วนัหนีออกจากความมืด วิธีเดียวคือก าจดัทกุอยา่งให้สิน้ซาก 

ผมมองร่างของตนท่ีถูกโอบกอดโดยพ่อ แม่ และโอ๊ต ทุกคนก าลังร้องไห้ พวกเขาจะจดจ าผมใน

ฐานะลกูและพ่ีชายท่ีดีคนหนึ่ง หาใชเ่ดก็หนุ่มตดิยา สร้างความอบัอาบให้ครอบครัวไม ่ผมปลิดชีวิตปีศาจท่ี

ท าร้ายตวัเองและพวกเขา...กระโดดหนีจากมนัอย่างสิน้เชิง 

วินาทีนัน้ ผมเหลือบเห็นรถเมล์คันเดิมแล่นปะปนกับรถคันอ่ืนๆ บนถนน ดวงตาของผมสบกับ

ดวงตาของผู้ เป็นคนขบั รถเมล์จากนรกภมูิ  รถเมล์จากขมุนรก ผมหลดุพ้นจากพนัธนาการอยา่งสมบรูณ์ 

ความมืดไมส่ามารถท าอะไรผมได้อีกตอ่ไปแล้ว 

-จบ-  
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ใครคือผู้ซ่อน? 

การ ‘กระโดด’ ส าหรับใครบางคน อาจหมายถึง การกระโดดลงหลมุ พร้อมกลบฝังตนเองจากปีศาจบนดิน

ทีหิ่วกระหาย 

 

โม ถงึ ธรากร 

พอ่ฮะ ข้างนอกเป็นยงัไงบ้าง แม่สบายดีหรือเปลา่ พวกทหารไปหรือยงัฮะ โมคิดถึงพอ่กบัแม ่อยาก

กินข้าวห่อไข่ฝีมือแม่อีก ในนีท้ัง้หนาวทัง้อึดอัด โมได้ยินเสียงกรีดร้องตลอดเลย พ่อเคยสอนโมว่าอย่าทัก 

อยา่เอย่ตอบเสียงเรียกไมว่า่จะเป็นเสียงใครก็ตาม โมคดิถึงเสียงพอ่ พอ่เข้ามาพดูกบัโมหนอ่ยได้มัย้ฮะ 

 

ธรากร ถงึ โม 

โมมาอยู่กบัพวกเราเถอะ พ่อกบัแม่คิดถึงลกูตลอด เราร้องไห้ทกุวนั ภาวนาให้ลกูเปิดประตอูอกมา 

โมอายสุิบขวบแล้ว ถึงเวลาท่ีจะยอมรับความจริง แม่บอกว่าจะท าข้าวห่อไขไ่ว้ให้ ราดซอยพริดเผ็ดๆ แบบท่ี

ลกูชอบ  

ข้างนอกไม่มีอะไรน่ากลวั ลกูเคยบอกว่าพ่อไม่มีเวลาให้ ตอนนีพ้่อมีแล้ว เราจะอยู่ด้วยกนั ลูกไม่รู้

หรอกว่ามนัทรมานเเค่ไหน ท าได้แค่เขียนจดหมาย ไม่ได้ยินเสียง ไม่เคยเห็นหน้า หนึ่งอาทิตย์แล้วนะท่ีลูก

ขงัตวัเองอยูใ่นนัน้ ด้านนอกสวยงามกวา่ท่ีคิด มีทัง้ดอกไม้ ผีเสือ้ น า้ตก ลกูจะต้องชอบ เราจะข่ีจกัรยานเล่น

ด้วยกนั ท าสวนและดกูาร์ตนูด้วยกนั พวกทหารไปหมดแล้ว ไมมี่อะไรต้องกลวั  

 

โม ถงึ ธรากร 

ขอโทษฮะพ่อ โมไม่อยากให้พ่อเสียใจ แต่โมกลวั ข้างนอกนัน่ ดอกไม้ ต้นไม้ ผีเสือ้ มนัไม่ใช่แบบท่ี

โมเคยเห็น พ่อกับแม่เข้ามาอยู่กับโมนะฮะ โมไม่อยากข่ีจกัรยาน แค่ให้เรามาอยู่ด้วยกัน เหมือนท่ีพ่อพูด

ตอนนัน้ ครอบครัวคือบ้านที่อบอุ่นที่สดุ บ้านคือสถานที่ที่ครอบครัวอยู่กนัพร้อมหน้า เข้ามาอยู่กบัโมนะฮะ 

โมกลัว อยากให้พ่อเล่านิทานให้ฟังอีก นิทานเก่ียวกับทหารใจดีไงฮะ พ่อเคยเล่าให้ฟังหลายครัง้ ตัง้แต่

ก่อนท่ีทหารใจร้ายจะบกุมา โมอยากฟัง โมอยากได้ยินเสียงพอ่อีกครัง้ฮะ 
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ธรากร ถงึ โม 

ตอนนีแ้ม่ก าลงัท าข้าวห่อไข ่หวงัวา่โมจะได้กลิ่น แม่ท าไว้รอลกูโดยเฉพาะเลยนะ พวกทหารจากไป

แล้วจริงๆ ไมมี่อะไรอยูข้่างนอก มีแคพ่่อกบัแม่ มีครอบครัว มีบ้านอนัอบอุน่เหมือนท่ีลกูอยากได้ พ่อเย็บเจ้า

โคโค่ให้ลูกด้วย มนัก าลังยิม้ มนัเองก็คิดถึงลูก เราทุกคนคิดถึง เราทุกคนต้องการกอดลูกอีกครัง้ ออกมา

เถอะ โม แล้วพอ่จะเลา่นิทานเร่ืองใหมใ่ห้ฟัง 

 

โม ถงึ ธรากร 

โมไมไ่ด้กลิ่นข้าวห่อไขเ่ลย มีแตก่ลิ่นเลือด เกิดอะไรขึน้ข้างนอกฮะ โมอยากกอดเจ้าโคโค ่อยากเล่น

กบัมนัอีกครัง้ โมกลวัทุกอย่าง ไม่ใช่แค่ทหาร โมฝันถึงปีศาจ มนัแอบอยู่ข้างนอก รอให้โมออกไป ปีศาจมี

เล็บแหลม มีดวงตาสีด า พอ่กบัแมค่งเข้มแข็ง ปีศาจเลยไมก่ล้าท าอะไร โมยงัได้ยินเสียงมนัร้องอยูเ่ลยฮะ 

 

สุชาดา ถงึ ทวีศิลป์ 

เราเจอผู้ รอดชีวิต ครอบครัวหนึ่งติดอยู่ในบ้าน พ่อ แม่และลกูชายอายุประมาณสิบขวบ ฝ่ายหนึ่ง

ขงัตวัเองอยู่ในห้องใต้ดิน ส่ือสารกนัผ่านจดหมาย ไม่ยอมส่งเสียง ไม่ยอมพูดจา พวกทหารลาดตระเวนยัง

ไมรู้่ ฉนัจะเข้าไปชว่ยพวกเขา บอกให้เรวฒัน์เตรียมอปุกรณ์ไว้ได้เลย 

สถานการณ์ตอนนีเ้ข้าขัน้วิกฤต หมูบ้่านปักษาเหลือผู้รอดชีวิตไม่มาก ผู้บริสทุธ์ิสิบหกชีวิตตดิอยู่ใน

หลมุหลบภัย น่าจะมีแค่ครอบครัวนีท่ี้ยงัอยู่ในบ้าน ผ่านมาสองอาทิตย์แล้ว พวกเขาคงไม่มีอาหาร ฉันจะ

เข้าไปให้เร็วท่ีสดุ รายงานให้ท่านนายพลทราบ ทา่นต้องอยากรู้แนว่า่เกิดอะไรขึน้กบัเด็กผู้ชายคนนัน้  

 

ทวีศิลป์ ถงึ สุชาดา 

เป็นไปได้ยงัไง? คณุแน่ใจนะว่ามองไม่ผิด พวกทหารบกุค้นบ้านทกุหลงั มดสกัตวัก็คงไม่เหลือรอด 

ผมรายงานท่านนายพลแล้ว ท่านดเูหมือนไม่อยากจะเช่ือ ท่ีส าคญั ผ่านมาสิบส่ีวนัแล้ว เป็นไปไม่ได้เลยท่ี

พวกเขาจะอยู่รอด อาหารไมเ่ท่าไหร่ น า้ตา่งหากท่ีเป็นปัญหา พวกมนัท าลายระบบชลประทาน เจอขวดน า้

ในบ้านก็เอามาเป็นของกองทพั พวกเขาไมน่า่อยูร่อดเกินส่ีวนัด้วยซ า้  
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สุชาดา ถงึ ทวีศิลป์ 

เท่าท่ีฉันมองเห็น พวกเขาเป็นครอบครัวเดียวท่ีมีห้องใต้ดิน มนัซ่อนอยู่หลงัตู้ เสือ้ผ้า ทหารฝ่ายนัน้

ไม่ฉลาดพอท่ีจะสงัเกตเห็น มีน า้และอาหารส ารองเล็กน้อยอยู่ในห้องนัน้ เราต้องเข้าไปช่วย คืนนี ้เตรียมตวั

ให้พร้อม ฉนัไมต้่องการให้ภารกิจโจง่แจ้ง หากเป็นไปได้ ไมต้่องให้พวกมนัรู้ตวัเลยยิ่งดี  

 

โม ถงึ ธรากร 

พ่อฮะ ข้างนอกเป็นยงัไงบ้าง แม่หิวหรือเปล่า โมเพิ่งกินปลาไปกระป๋องหนึ่ง โมได้ยินแม่ร้องไห้ ได้

ยินเสียงพ่อด ุพ่อบอกว่าข้างนอกมีความสขุ แตแ่ม่ไม่เช่ือ แม่บอกว่ามนัเป็นเหมือนนรก แม่อยากจะเข้ามา

หาโม อย่าโกรธโมเลยนะฮะ โมได้ยินจริงๆ แตโ่มจะไม่ออกไป บ้านของเราอยู่ในนี ้ในท่ีท่ีพวกเรามีความสขุ 

พอ่เคยพดูแบบนีไ้มใ่ชเ่หรอฮะ 

โมได้ยินเสียงปืนน้อยลงแล้ว แตเ่สียงร้องยงัมีอยู ่มีไฟไหม้อยูห่ลงัหมูบ้่าน นา่จะเป็นบ้านของลงุทศ 

เม่ือคืนโมเห็นย่า ท่านมาหาพร้อมเจ้าโคโค ่ยา่ยิม้และเลา่นิทานให้ฟัง โมรู้ว่าเป็นไปไมไ่ด้ เพราะพ่อ

บอกวา่ย่าขึน้สวรรค์ไปแล้ว แตโ่มเห็นทา่นจริงๆ ย่าบอกวา่จะท าคกุกีม้า โมอยากให้ท่านเอาไปให้ทหารข้าง

นอกกินบ้าง พวกเขาจะได้ใจดีกับเรา จะได้ไม่ถือปืนเดินไปมาอีก แต่ย่าบอกว่าไม่มีประโยชน์ ท่านยังพูด

ด้วยวา่พวกเขาเป็นสตัว์ร้าย นา่กลวักว่าผี อนัตรายพอๆ กบัปีศาจ 

โมยงัอยากกอดพ่ออยู่ อยากให้พ่อเล่านิทานแล้วบอกราตรีสวสัดิ์เหมือนเดิม โมอยากได้ยินเสียง

พอ่ พอ่พดูกบัโมสกัค าได้มัย้ฮะ 

 

ธรากร ถงึ โม 

ไม่ได้เด็ดขาด และโมเองก็ห้ามพูดกบัพอ่ด้วยเช่นกนั ไม่ต้องถามเหตผุล เสียงคือสิ่งท่ีจะน าพวกมนั

มาหา คณุย่าไม่ได้มาหาโมหรอก ลกูเพ้อไปเองเท่านัน้ ลกูขงัตวัเองอยู่ในความมืด ไม่ออกมายอมรับความ

จริง พ่อกล้าสาบานว่าทหารไปกนัหมดแล้ว สาบานว่าไม่มีปีศาจอย่างท่ีลกูว่า ต้นไม้ทกุต้น ดอกไม้ทกุดอก

ล้วนเป็นมิตร โมรู้มัย้วา่มนัทรมานแคไ่หน โมบอกวา่รักพอ่ แตก่ลบัไมย่อมออกมาเจอหน้า  

แม่สบายดี แค่อ่อนเพลียเท่านัน้ แม่พร ่าเพ้อถึงลูกทุกวนั อยากให้โมออกมากินข้าวห่อไข่จานนัน้

เสียที 
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เราส่ือสารกันผ่านจดหมายดีแล้ว อย่าปริปากพูดแม้แต่ค าเดียว ยกเว้นลูกจะออกมาจากท่ีซ่อน 

เม่ือนัน้ละ เราถึงจะพดูกนัได้อยา่งเตม็ปาก ออกมาเถอะโม พอ่จะขอร้องลกูเป็นครัง้สดุท้าย 

 

ทวีศิลป์ ถงึ สุชาดา 

อีกหนึ่งชั่วโมง ภารกิจก็จะเร่ิม ผมจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้คุณแล้ว ทีมนีมี้ห้านาย ฝีมือดีทัง้นัน้ 

เช่ียวชาญด้านการท าภารกิจตอนกลางคืน ทหารบนหอสงัเกตการณ์ถกูท าให้สลบ ปากซอยทิศตะวนัออกมี

ทหารลาดตระเวนสองนายก าลงัจะเดินเข้ามา นกัฆ่ารออยู่แล้ว พวกเขาจะถกูสงัหาร จากนัน้ก็จะไม่มีใคร

ผ่านมาระหว่างท่ีคณุท าภารกิจเป็นเวลาสิบห้านาที ย า้...คณุมีเวลาสิบห้านาทีส าหรับพาพวกเขาออกมา 

ก่อนท่ีทหารลาดตระเวนชดุใหมจ่ะมาถึง ค าเตือน : ทหารชดุนัน้มีถึงหกคนด้วยกนั  

 

สุชาดา ถงึ ทวีศิลป์ 

ยืนยันอีกครัง้ สิบห้านาที ทุกคนพร้อมแล้วส าหรับปฏิบตัิการ คุณพลาดไปจุดหนึ่ง ทหารบนหอ

สงัเกตการณ์ของท่ีน่ีจะผลดัเวรทุกๆ สิบห้านาที เรามีเวลาแค่สิบนาทีเท่านัน้ นัน่นบัรวมถึงการพาพวกเขา

ออกมาจากหมูบ้่านด้วย งานยาก แตก็่พอมีทาง ปฏิบตักิารจะเร่ิมขึน้ในอีกหนึง่ร้อยย่ีสิบวินาที 

หน่วยสงัเกตการณ์ผิดพลาด มีพ่อลกูอีกคูห่นึ่งหลบซ่อนอยู่ในบ้าน ห่างจากบ้านหลงันีไ้ปเล็กน้อย 

แตไ่มท่นัเสียแล้ว พวกเขาถกูจบั ไมมี่ใครรอด หวงัวา่ครอบครัวนีจ้ะไมป่ระสบชะตากรรมเชน่นัน้ 

 

โม ถงึ ธรากร 

พ่อฮะ ผมเห็นทหารลากลุงทศผ่านหน้าบ้านเราไป พวกเขาจะท าอะไรฮะ ลุงทศท าอะไรผิด ท าไม

เขาต้องถกูยิงด้วย ลกูสาวลงุก็ถกูพวกทหารจบัมาเหมือนกนั โมเห็นพวกเขากดเธอลงกบัพืน้แล้วท าอะไรสกั

อย่าง พวกทหารหวัเราะเหมือนก าลงัสนกุ พวกเขาสนุกท่ีได้นอนทบัพ่ีสาว โมไม่เข้าใจ ท่าทางของพวกเขา

นา่กลวั โมได้ยินเสียงแมร้่องไห้อีกแล้ว แมเ่ป็นยงัไงบ้าง พดูกบัโมหนอ่ย ใครก็ได้ ขอร้องละฮะ พอ่ 

 

โม ถงึ ธรากร 
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พ่อเป็นยงัไงบ้าง แม่อาการดีขึน้หรือยัง โมได้กลิ่นเลือด ได้กลิ่นเหม็นๆ เหมือนอ้วก โมเห็นทหาร

กลุม่หนึง่ก าลงัจะเข้ามาในบ้าน โมต้องท ายงัไง พวกเขาจะเข้ามาแล้ว โมกลวั 

 

บันทกึของ ธรากร ก่อนเกิดเหตุ-ปัจจุบัน 

พวกทหารบกุเข้ามาในหมู่บ้าน ไล่ฆ่าทกุคนท่ีพบเจอ เราโชคดีท่ีมีห้องใต้ดิน เลยเข้าไปซ่อนอยู่ใน

นัน้จนกว่าพวกมนัจะออกไป พวกทหารยงัไม่ยอมไปไหน มนัลาดตระเวนอยู่ในหมู่บ้าน คอยหาผู้รอดชีวิต

แล้วจบัมาทรมาน โมกลวัมาก พิกลุก็เหมือนกนั เราออกไหนไม่ได้ มีแค่น า้ขวดกบัปลากระป๋องประทงัชีวิต 

ไม่มีใครเข้ามาช่วย ไม่มีว่ีแววของความหวงั ในท่ีสดุ เราก็พบว่าในห้องใต้ดินคือสถานท่ีท่ีน่าอยู่ท่ีสดุ ในนัน้

มีทัง้ต้นไม้ ทุ่งดอกไม้ สตัว์ป่า โมจะต้องชอบ แต่เขาไม่ยอมเข้ามาอยู่กับเรา เรายงัติดต่อกันทางจดหมาย 

ย่ืนให้กันผ่านช่องใต้ประตู เราสั่งโมไม่ให้พูด เสียงของเขาท าให้เราเจ็บปวด คล้ายกับภาพผู้ คนท่ีทุกข์

ทรมานย้อนกลับเข้ามาในหัวอีกครัง้ สถานท่ีท่ีเราอยู่คือด้านนอก โลกภายนอกท่ีสดใสและงดงาม แต่โม

กลบัเลือกท่ีจะอยูข้่างใน ภายในโลกท่ีมืดสนิทเตม็ไปด้วยการเขน่ฆา่ เราไมเ่ข้าใจลกู...ไมเ่ข้าใจเลยจริงๆ 

พิกลุเร่ิมป่วย คงเพราะอาหารท่ีลดน้อยลงเร่ือยๆ เธอเร่ิมไมอ่ยากอยูข้่างนอก แตอ่ยากกลบัไปหาโม 

เธอพร ่าเพ้อถึงลกูตลอด ในท่ีสดุ พิกลุก็อาเจียน ดวงตาปิดสนิท ล่องลอยออกไปเพ่ือพบกบัความสขุ ผมไม่

รอช้า รีบตามเธอไปยงัสรวงสวรรค์ ทิง้สวนดอกไม้อนัสวยงามอนัและประตหู้องท่ีกกัขงัโมไว้ด้านหลงั 

 

สุชาดา ถงึ ทวีศิลป์ 

สายเกินไปแล้ว เราช่วยได้แคค่นเดียว เด็กผู้ชายตวัเล็กท่ีช่ือโม พอ่กบัแม่ของเขาขงัตวัเองอยู่ในห้อง

ใต้ดิน แม่ป่วยตาย ส่วนพ่อก็กรีดข้อมือตวัเองตามไปด้วย คณุต้องไม่เ ช่ือภาพท่ีฉันเห็น ในห้องนัน้เต็มไป

ด้วยภาพวาดและภาพตดัแปะของดอกไม้ ผีเสือ้ จกัรยานและอาหารอะไรสกัอยา่ง พวกเขาคล้ายกบัคนเสีย

สต ิหลบหนีจากความจริงแล้วจมอยูก่บัความเพ้อฝัน ใบหน้าของผู้ชายคนนัน้ยงัผดุยิม้อยูเ่ลยด้วยซ า้ 

ลกูชายเองก็น่าสงสาร เราพบเขาท่ามกลางกองกระดาษ วาดเป็นภาพตุ๊กตาหมีตวัหนึ่งท่ีช่ือโคโค 

แล้วก็มีภาพคกุกีก้บัผู้หญิงแก่ น่าจะเป็นย่าหรือยายของเขา เด็กคนนีย้งัไม่ยอมพูด เขาปิดปากเงียบตัง้แต่

ตอนท่ีเราพาหนีออกมา ไมร้่องไห้แม้จะเห็นศพของพอ่แม ่จิตใจของเขาถกูท าลายไปเสียแล้ว 

ภารกิจในครัง้นี ้ฝ่ายเรายงัอยูค่รบ ฝ่ายตรงข้ามยงัไมรู้่ด้วยซ า้วา่เราลอบเข้าไป ปฏิบตักิารลลุว่ง  
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บันทกึของ โม ก่อนเกิดเหตุ-ปัจจุบัน 

พ่อกบัแม่ขงัตวัเองอยู่ข้างนอก ส่วนผมเลือกขงัตวัเองอยู่ข้างใน...ในสงครามท่ีมีแตก่ารเข่นฆ่า พ่อ

ผมบอกเอาไว้อย่างนี ้เราติดตอ่กันทางจดหมาย พ่อไม่ยอมให้ผมพูด ไม่ยอมให้เกิดเสียง พ่อชวนให้ผมเข้า

ไปอยู่ด้วยกนั แตใ่นห้องใต้ดินมีปีศาจ พอ่กบัแม่คือปีศาจ ผมเห็นพวกทา่นหวัเราะสลบักบัร้องไห้ บางครัง้ก็

ทบุตีผม บางครัง้ก็ท าร้ายกนัเอง พวกเขาวาดภาพต้นไม้บนผนงั บางครัง้ก็กรีดเลือดมาวาดดวงอาทิตย์ ผม

กลวั ผมไมอ่ยากอยูใ่นบ้านหลงันีอี้กแล้ว 

ข้างนอกเต็มไปด้วยทหารใจร้าย พวกเขาเดินถือปืนไปมา ยิงทุกคนท่ีเห็น นอนทบัผู้หญิงทุกคนท่ี

พบเจอ บางครัง้ก็เอาไฟมาเผาบ้านคนอ่ืน พวกเขาหวัเราะและปรบมือทกุครัง้ท่ีท าอย่างนัน้  

ผมเห็นคณุย่า ท่านอบคกุกีม้าให้ แล้วชวนผมไปอยู่ด้วย ผมคิดถึงเจ้าโคโค ่คิดถึงพ่อกบัแม่คนเดิม 

ผมได้กลิ่นเหม็นแปลกๆ แล้วก็กลิ่นเลือดโชยออกมา ได้ยินเสียงแมร้่องไห้ วนัสดุท้ายท่ีผมอยูใ่นบ้าน มีทหาร

ใจดีบกุเข้ามาชว่ย หวัหน้าเป็นผู้หญิง เขาทบุประตหู้องใต้ดินและพบพอ่กบัแมน่อนกอดกนัอยู ่ร่างของพวก

ทา่นกลายเป็นสีแดง เลือดกระจายไปทัว่ผนงั ดวงตาของพอ่เตม็ไปด้วยน า้ตา ริมฝีปากของทา่นก าลงัผดุยิม้ 

ทหารใจดีพาผมเข้าไปในคา่ย ให้พกัอยู่กบัเด็กคนอ่ืนๆ ผมเห็นพ่อกบัแม่บอ่ยครัง้ ท่านยืนอยู่กบัย่า 

มองมาท่ีผม ผมยงัคดิวา่ตวัเองถกูกกัขงั พอ่ แม ่แล้วก็ยา่ยงัรออยูข้่างนอก...รอให้ผมไปหา 

สงครามสงบในอีกหลายปีต่อมา ผมกลับไปท่ีหมู่บ้านพร้อมคนอ่ืนๆ บ้านของผมยังตัง้อยู่ท่ีเดิม 

ทรุดโทรมเหมือนเก่า ห้องใต้ดินไมเ่ปล่ียนแปลง พ่อกบัแม่นอนอยู่ตรงนัน้ เหลือแตโ่ครงกระดกู ผมยงัสับสน

ระหวา่งข้างนอกกบัข้างใน จงึมองไปรอบบ้าน ส ารวจทกุตารางนิว้ ดรููปภาพและจดหมายท่ีกระจายเกล่ือน 

ผมทรุดลงแล้วร้องไห้ เงยหน้ามองท้องฟ้า เห็นพ่อ แม ่ยา่และเจ้าโคโคจ้่องตอบลงมา น่ีคือครัง้แรก

ท่ีผมเข้าใจเหตกุารณ์ทัง้หมด สงครามท าร้ายพวกเรา พ่อกับแม่เลือกท่ีจะหลบซ่อน กลบฝังตวัเองในหลุม 

ภาพโครงกระดกูของพวกทา่นคือสิ่งท่ีปรากฏขึน้ในหวั ตามด้วยภาพรอยยิม้ของพอ่ในวินาทีสดุท้าย 

ประสบการณ์ของผมทัง้หมดจะถกูเผยแพร่ในอีกไม่ช้า คนทัว่โลกจะได้เห็น ได้รับรู้ถึงความเลวร้าย

ของสงคราม หวงัว่าจะไม่มีใครต้องพูดคยุกบัครอบครัวผ่านจดหมายท่ีลอดผ่านประตอีูก เร่ืองราวของผม

จบลงเพียงเทา่นี ้ทา่มกลางบ้านเมืองท่ีถกูท าลาย ทา่มกลางน า้ตาแหง่ความสิน้หวงัของผู้คน 

ความหวงัอยูท่ี่ไหนสกัแหง่ เราทกุคนก าลงัค้นหา ภารกิจยงัไมคื่บหน้าแม้แตน้่อย 

-จบ-  
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ภาพเสมือน(ไม่)จริง 

การ ‘กระโดด’ ส าหรับใครบางคน อาจหมายถึง การกระโดดถอยหลงั เข้าสู่วนัเก่าทีท่กุข์ระทมนอ้ยกว่าวนั

ใหม่ 

 

อธิปคล ามือไปตามผนัง สัมผัสได้ถึงก าแพงหยาบกร้าน ทัง้ชืน้แฉะและเต็มไปด้วยคราบตะไคร่ 

ชายหนุ่มยืนบนลานกว้างรกร้าง มองเห็นโครงเหล็กของอาคารตัง้ตระหง่าน แลดูทรุดโทรมราวกับซาก

ปรักหกัพงัในอดีต แม้บรรยากาศจะไมน่่าพิสมยั แตเ่ช่ือเถอะวา่มนัเป็นสิ่งท่ีอศัจรรย์และสวยงามท่ีสดุท่ีอธิป

เคยเห็น...ใช ่มนัคือการมองเห็นครัง้แรกในชีวิตของเขา 

ชายหนุม่กะพริบตา ท าความรู้จกักบัแสงสวา่ง เขาไม่รู้มาก่อนว่าค าๆ นัน้หมายถึงอะไร แมเ่พียงแต่

บรรยายให้ฟังวา่มนัสวย แสงจะเป็นสิ่งท่ีวิจิตรตระการตาท่ีสดุหากเขาได้เห็น  

อธิปไมรู้่เชน่กนัว่าแมห่น้าตาเป็นอยางไร เสียงของทา่นช่างนุม่นวล แฝงไว้ด้วยความอบอุ่น ไหนจะ

อ้อมกอดแหง่ความรักท่ีท าให้เขาผดุยิม้ ชว่งเวลาแหง่ความสขุถกูพรากด้วยสิ่งท่ีไมมี่ใครหนีพ้น...ความตาย 

อธิปไม่เคยรู้ว่าการมองเห็นเป็นอย่างไร ทุกอย่างเกิดจากความต ่าทรามของประเทศมหาอ านาจ 

มนุษย์ยงัไม่เข็ดหลาบจากหายนะในสงครามโลกครัง้ก่อน พอมาถึงครัง้ท่ีสาม เทคโนโลยีบวกกบัความป่า

เถ่ือนก็ก่อก าเนิดอาวธุทรงอานภุาพ แรงระเบิดเปล่ียนโลกทัง้ใบให้กลายเป็นทะเลทราย โรคร้ายเกิดขึน้และ

สร้างความวิบตัใิห้มนษุยชาต ิคนรุ่นหลงัถือก าเนิดขึน้ด้วยกายวิภาคท่ีผิดปกต ิ

อาการ ‘ไร้จกัษุแต่ก าเนิด’ ของอธิปเป็นเพียงเศษเสีย้วแห่งความทกุข์ทรมาน เคราะห์ดีท่ีโลกทัง้ใบ

หยดุชะงกั ทกุคนหนัมาดแูลผู้ รับเคราะห์จากสงคราม ดแูลอย่างใกล้ชิดไม่ตา่งจากญาติพี่น้อง  ชายหนุ่มไม่

สามารถออกจากบ้านได้ไกล  

สิ่งก่อสร้างขนาดเล็กสงูสองชัน้ แออดัด้วยผู้คนท่ีประสบชะตากรรมเดียวกันคือสถานท่ีเดียวท่ีเขา

รู้จกั ผู้ดแูลคอยอยู่เคียงข้าง คอยเล่าให้เขาฟังถึงโลกภายนอก...มนัไม่ได้ดีไปกว่าท่ีน่ีนกั โรคร้ายยงัส่งผล

กระทบ แม้จะผา่นมาสองศตวรรษแล้วก็ตาม 

ทวา่ ตอนนี ้ประชากรบนโลกท่ีลดจ านวนลง ท าให้ผู้พิการไมส่ามารถรับการดแูลจากผู้ อ่ืนฝ่ายเดียว

ได้อีกตอ่ไป ทุกคนร่วมแรงกันอย่างแข็งขนั อธิปต้องเดินออกมาท่ามกลางแดดร้อนๆ ฟังค าสัง่ท่ีดงัสลบักับ

ค าพูดปลุกใจจากผู้บงัคบับญัชา คอยเข็นอิฐ หิน และวสัดกุ่อสร้างอ่ืนๆ เพ่ือพฒันาอารยธรรมให้รุ่นลูกรุ่น

หลาน ประชาชนท่ีมีอวยัวะครบสามสิบสองเองก็ประสบชะตากรรมแบบนัน้ มีเพียงกลุ่มผู้น าท่ีไม่ต้องออก
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แรง แตก็่ต้องทุม่เทก าลงัสมองเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์อยูต่ลอด ไมมี่ใครสขุสบายกว่าใคร ทกุคนเท่าเทียม

ภายในโลกท่ีถกูท าลายโดยอาวธุร้าย  

แต่โชคชะตาหาได้กลัน่แกล้ง ยงัมีสิ่งทดแทนเล็กๆ น้อยๆ ส าหรับผู้พิการทางจักษุ ผู้น าได้คิดค้น

เคร่ืองสร้างภาพเสมือนจริง ซึ่งจะเช่ือมตอ่กับกระแสประสาท ยามหลบัใหล อธิปสามารถมองเห็นบ้านเมือง

ท่ีตนเป็นผู้ ร่วมก่อสร้าง มนัมีสภาพสมบรูณ์ขึน้เร่ือยๆ เป็นดัง่แรงปลกุใจท่ีท าให้แรงงานฮึกเหิม ผู้น าบอกว่า

เมืองท่ีเสร็จสมบูรณ์จะสวยงามกว่านี ้กลุ่มแรงงานท่ีมีภาพปกติจะตกแต่งให้มีความทนัสมยั อธิปด าเนิน

ชีวิตแบบนีม้านาน คอยขนวสัดใุห้คนอ่ืนน าไปก่อสร้างตอ่ไป อาศยัก าลงัใจจากภาพนิมิต เช่ือวา่หากทกุคน

ปรองดอง โลกท่ีนา่อยูจ่ะถือก าเนิดขึน้ในอีกไมช้่า 

วนันีคื้อวนัท่ีทุกอย่างแปรเปล่ียน...อธิปหลับลงบนหมอน ฝันว่าตวัเองก าลังเดินลดัเลาะไปตาม

เมืองท่ีก าลังก่อสร้าง หากสภาพจริงของมันตรงตามท่ีเห็น ความสุขสบายคงมาถึงในอีกไม่ช้า ภาพแห่ง

ความสามคัคีท าให้เขาอดผดุยิม้ขึน้มาไมไ่ด้ 

ทวา่ ตอนนี ้อธิปกลบัได้ยินเสียงผิดแปลก เป็นเสียงกระซิบของหญิงสาวปริศนาท่ีดงัก้องในหวั  

“โลกทัง้ใบก าลงัถูกท าลาย จิตใจของมนษุย์ตกต ่าถึงเพียงนีเ้ชียวหรือ?” 

“นัน่ใครน่ะ?” อธิปเอ่ยถามในใจ งุนงงเล็กน้อยท่ีเอ่ยค าพูดออกไปโดยไม่ได้ขยบัปาก หากมองอีก

มมุหนึง่ น่ีคือความฝัน การพดูคยุทางโทรจิตยอ่มเป็นไปได้  

“อย่างเพ่ิงถามอะไรอีกเลย รู้แค่ว่าฉนัสามารถมองเห็น รู้ว่าเกิดอะไรข้ึนข้างนอกนัน่” 

“ข้างนอกนัน่?” 

“หมายถึงข้างนอกบา้น...นอกหมู่บา้นทีค่ณุอยู่มาทัง้ชีวิต” 

“ผมเคยเห็นมนัแล้ว ผา่นภาพเสมือนจริงในความฝัน พวกเราชว่ยกนัสร้างเมือง” 

“นัน่ไม่ใช่เร่ืองจริง” ค าพูดของหญิงสาวท าให้อธิปนิ่งไปชัว่ครู่ “ส่ิงที่ฉนัอยากบอก คือคนพวกนัน้

ก าลังหลอกใช้คุณ พวกมันเห็นแก่ตวั เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจต ่าทรามย่ิงกว่าเดรัจฉาน พลเมืองที่มีสภาพ

สมบูรณ์คนอื่นๆ ไม่ได้ก าลงัร่วมแรงร่วมใจกบัคุณหรอก พวกมันมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย มองเห็น

พวกคณุเป็นทาสทีก่ าลงัขยายอาณาจกัรให้” 

“ผมจบัส าเนียงพดูของคณุได้ อยา่เสียเวลาอีกเลย คณุเป็นใครกนัแน?่” 
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“ฉันคือหน่ึงในพลเมืองที่สภาพสมบูรณ์ทุกประการ แต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีของผู้น า ฉันแอบสร้าง

เคร่ืองมือช้ินนี้ข้ึนมาอย่างลบัๆ สญัญาณของมันตรงกบัคลื่นสมองของคุณมากที่สุด เลยติดต่อกบัคุณได้

เป็นคนแรก ทิศเหนือของสถานที่ที่คุณท างาน...ห่างจากบ้านพกัสี่สิบเมตรจะเจอช่องว่างหลงัก าแพง เดิน

ไปทางขวามือเร่ือยๆ จะเจอรอยแยกขนาดเล็ก ฉนัจะรอคณุอยู่ตรงนัน้ พรุ่งนีต้อนบ่าย...” 

อธิปไม่รู้ว่าอีกฝ่ายพูดจบหรือเปล่า เพราะจู่จู่ เขาก็ถูกปลุกให้ต่ืนด้วยเสียงเพลงชาติ บ่งบอกว่า

เวลาท างานได้มาถึง ชายหนุม่เดนิออกจากห้องพร้อมเพ่ือนร่วมชะตากรรม อาบน า้เปล่ียนเสือ้ผ้าตามความ

เคยชิน หยิบจอบ เสียม รวมถึงรถเข็นคนัใหญ่ เตรียมพร้อมส าหรับความเหน่ือยยากท่ีก าลงัจะมาถึง 

 

ขณะพกัเท่ียง อธิปร่วมรับประทานอาหารกบัเพ่ือนไร้จกัษุเหมือนทกุครัง้ ในหวัของชายหนุม่ครุ่นคิด

ถึงค าพูดของหญิงสาวคนนัน้ซ า้ไปซ า้มา เขาถูกหลอกใช้งัน้หรือ? ยากท่ีจะเช่ือเต็มแก่ ถ้าอย่างนัน้ภาพใน

ความฝันท่ีมองเห็นมาตลอดหลายปีคืออะไร? ภาพลวงงัน้หรือ? ดไูมน่า่จะใช ่

วุฒิ  สังเกตว่าผู้ เป็นเพ่ือนเงียบผิดปกติ เขามองไม่เห็น ย่อม ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายก าลังท าอะไรอยู ่

ท้ายท่ีสดุก็ตดัสินใจเอย่ถาม “เป็นอะไรวะ ไอ้ธิป?” 

“ผู้หญิงคนนัน้นะ่สิ” 

“ผู้หญิงไหน?” 

“ผู้ หญิงในความฝัน เม่ือคืน...” หลังจากนัน้ อธิปจึงตัดสินใจเล่าเร่ืองท่ีเกิดขึน้ ขณะเดียวกัน ก็

พยายามเง่ียหูฟังว่ามีผู้บงัคบับญัชาเดินผ่านมาหรือเปล่า แม้อีกฝ่ายจะพดูจาเป็นมิตรและคอยให้ก าลงัใจ

มาตลอด แตก็่ควรระวงัไว้ก่อน เผ่ือสิ่งท่ีหญิงสาวบอกจะเป็นเร่ืองจริง  

“มนัก็เป็นไปได้” วฒุิออกความเห็น “เคยสงัเกตมาหลายครัง้แล้วว่าท าไมผู้น าถึงไม่ให้เราพดูกบัคน

อ่ืนๆ หมายถึงกบัคนท่ีมองเห็นได้น่ะนะ ถ้ามนัเป็นเร่ืองจริง ก็แสดงว่าคนพวกนัน้ต้องเห็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ ผู้น า

เลยไมต้่องการให้เร่ืองท่ีวา่มาถึงหขูองพวกไร้ตาอย่างเรา”  

ชายหนุ่มหยุดชะงกัเล้กน้อย หูแว่วได้ยินเสียงคอมแบตย ่าผ่าน ครัน้เสียงนัน้เงียบหาย จึงกลบัมา

เข้าเร่ือง “...วา่แต ่ผู้หญิงคนนัน้ ส าเนียงพดูเป็นยงัไงวะ ไอ้ธิป?” 

“ส าเนียงแปร่งๆ ฟังเหมือน...” อธิปหยดุชะงกั “...เหมือนไอ้พวกเมกลั” 
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ทัง้คูน่ิ่งเงียบ ตา่งฝ่ายตา่งวิเคราะห์ความเป็นไปได้...ชาวเมกลังัน้หรือ? พวกเขาเกลียดคนเหล่านัน้ 

บรรพบุรุษของพวกมนัท าให้มนษุย์ตกอยู่ในสภาพนี ้ประเทศมหาอ านาจซึ่งเป็นผู้สร้างระเบิดนิวเคลียร์ สา

สมแล้วท่ีประชากรของมนัถกูเลน่งานเข้าเสียเอง นา่เศร้าท่ีผู้ เก่ียวข้องกลบัต้องรับเคราะห์ตามไปด้วย 

โลกในสองศตวรรษหลงัถกูรวมเป็นประเทศเดียว ช่วยเหลือเกือ้กลูและใช้ภาษาเดียวกันมาตลอด 

แต่ทุกครัง้ท่ีได้คยุกับเพ่ือนไร้จกัษุซึ่งเป็นชาวเมกัล ก็ท าให้อธิปรู้สึกขุ่นเคือง ทุกคนต่างคิดในสิ่งเดียวกัน...

ชาวเมกลัไม่น่าไว้วางใจ พวกมนัเป็นชาตินิยมมาตัง้แตห่ลายศตวรรษก่อน ตอนนีอ้าจก าลงัวางแผน สมคบ

คดิเพ่ือยดึครองอาณาจกัรทัง้หมดมาเป็นของตนก็เป็นได้  

ทนัทีท่ีอธิปเอ่ยประโยคสุดท้ายออกมา ความคิดดงักล่าวก็ผุดขึน้ในหัวของทัง้สอง นั่นท าให้ชาย

หนุม่ตดัสินใจนัง่อยูต่รงนัน้กระทัง่การท างานกะตอ่ไปเร่ิมขึน้ ไมไ่ด้ไปหาหญิงสาวตามท่ีอีกฝ่ายนดัเอาไว้ 

 

เสียงลึกลบัดงัขึน้ในอีกแปดชัว่โมงตอ่มา อธิปซบหน้าลงกบัหมอนเก่าขาด ในหวัปรากฏภาพเมืองท่ี

ก าลงัถกูก่อสร้าง เสียงของผู้หญิงคนนัน้ดงัขึน้ในมโนภาพ แฝงไว้ด้วยความผิดหวงัและเอือมระอา  

“คณุไม่มาตามนดั” 

เขานิ่งเงียบ ไมต่อบกลบัด้วยค าพดู 

“คณุไดยิ้นฉนัหรือเปล่า?” 

“ได้ยิน” อธิปพยกัหน้าเล็กน้อย “ท าไมคณุไมล่องตดิตอ่คนอ่ืน ท าไมถึง...” 

“เคร่ืองมือของฉนัมีปัญหา มนัติดต่อไดแ้ค่คณุซ่ึงมีคลืน่สมองรับกบัสญัญาณมากทีส่ดุเท่านัน้” 

ข้ออ้างชัดๆ ชายหนุ่มนึกในใจ กระนัน้ ก็รู้สึกคล้อยตามค าพูดของอีกฝ่าย พวกเมกัลอาจไม่ได้

เลวร้ายไปเสียทกุคน หากผู้หญิงคนนีต้้องการชว่ยเขาจริงๆ ละ่? 

“คณุลองกลบัไปคิดใหม่ พรุ่งนี้ เวลาเดิม ใช้เส้นทางเดิม ฉนัจะรอคณุพร้อมอปุกรณ์บางอย่าง มนั

จะช่วยใหค้ณุมองเห็นและรับรู้ความจริงทัง้หมด” 

สิน้น า้เสียงราบเรียบ อธิปก็สะดุ้งต่ืน เขาหอบหายใจถ่ีรัว ครัน้เ ง่ียหูฟังก็พบว่าทุกคนในห้องก าลงั

หลับสนิท ยังไม่ถึงเวลาท างาน แต่ละคนคงก าลังภูมิใจในบ้านเมืองท่ีตนสร้าง ภาพเสมือนจริงท่ีผู้ น า

เผยแพร่ให้เห็นในความฝันคือสิ่งเยียวยาชัน้ดี 
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วนัรุ่งขึน้ อธิปยงัคงท างานตามปกติ ยามพกัเท่ียง ก็มานัง่กินข้าวกับเพ่ือนรักเช่นเดิม วุฒิเอ่ยถาม

วา่ผู้หญิงคนนัน้ตดิตอ่มาอีกหรือไม ่แนน่อนวา่ชายหนุม่เลือกตอบตามความจริง 

“น่าสงสัย พวกเมกัลไม่เคยไว้ใจได้ ยังมีข่าวลืออยู่เลยว่าพวกนัน้...หมายถึงพวกเมกัลท่ีไม่มีตา

เหมือนเรา มีประวตัิลกัเล็กขโมยน้อยอยู่มาก อย่าหาว่าเหยียดเชือ้ชาติเลยนะ แต่พวกเมกลัล้วนเห็นแก่ตวั 

ไมมี่ทางชว่ยเหลือเราหรอก” 

“ถ้าอยา่งนัน้ ท าไมเธอต้องตดิตอ่มา...” 

“ปัดโธ่! ก็เพ่ือขดัขวางไม่ให้เราท างานเสร็จยงัไงล่ะ พวกมนัคงมีแผนอะไรสกัอย่าง หวงัจะยึดครอง

เมืองทัง้หมด ไมแ่นน่ะ มนัอาจหาทางลอ่พวกเราออกไปแล้วฆา่ทิง้ทีละคนก็ได้” 

“คณุก าลงัพดูถึงพวกเมกลังัน้หรือ?” เสียงหนึ่งดงัขึน้จากด้านหลงั ผู้บงัคบับญัชาชะโงกหน้าเข้ามา

ในระยะประชิด แม้จะมองไม่เห็น แตอ่ธิปก็สมัผสัได้ถึงไอร้อนผ่าว เสียงท่ีเคยเป็นมิตร บดันีก้ลบัเย็นชาเละ

ไร้แววเสียจนนา่ขนลกุ “ขอถามอีกครัง้นะครับ พวกคณุก าลงัพดูถึงชาวเมกลั...” 

“ผู้หญิงเมกลัคนหนึง่ตดิตอ่ผมในความฝัน” 

“ถ้าอย่างนัน้ผมก็เข้าใจถกู” อีกฝ่ายพยกัหน้า ลางสงัหรณ์ของอธิปบอกว่าว่าผู้บงัคบับญัชาก าลงั

ฉีกยิม้ “สายสืบของเราเคยรายงานว่าชาวเมกลักลุ่มใหญ่ก าลงัหาทางทรยศ ไม่ได้หมายความว่าทกุคนนะ 

แคก่ลุม่ใหญ่ พวกนัน้ก าลงัวางแผน ก่อสร้างเคร่ืองมือเพ่ือยดึครองอาณาจกัร” 

อธิปกบัวฒุินิ่งอึง้ ความเงียบอนันา่อดึอดัครอบง าทัว่บริเวณ 

“คณุอธิป คณุจะบอกผมได้มัย้วา่ผู้หญิงคนนัน้พดูอะไรกบัคณุบ้าง” 

“ทางลบัหลงัก าแพง” ชายหนุม่เอย่ขึน้เสียงแผว่ “เธอนดัผมไปเจอท่ีนัน่” 

 

เพียงหนึ่งวนัหลงัจากนัน้ อธิปก็ต่ืนขึน้จากการหลบัใหล เขายงัคงฝันเห็นภาพเมืองท่ีก าลงัก่อสร้าง 

หากแตไ่ร้ว่ีแววของเสียงปริศนา ผู้หญิงคนนัน้ไมต่ดิตอ่เขาอีกเลย  

อนัท่ีจริง เธอถูกจบักุมในเท่ียงวนันัน้ วนัท่ีผู้บงัคบับญัชา ‘ขอร้อง’ ให้เขาช่วยน าไปยงัเส้นทางลับ

ท่ีวา่ หญิงสาวคนนัน้หลบซอ่นอยู ่การจบักมุจงึเกิดขึน้และจบลงภายในไมก่ี่นาที 
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ระหว่างท่ีก าลงัเตรียมตวัออกไปท างาน ผู้บงัคบับญัชาก็เดินเข้ามาในบ้านพกั พร้อมบอกข่าวให้ผู้

ไร้จกัษุทกุคนรับรู้ หลกัฐานประกอบคือเสียงท่ีอดัมาจากค าสารภาพของหญิงเมกลั เธอวางแผนท่ีจะยตุิการ

ก่อสร้าง โดยเร่ิมจากการติดตอ่กบัคนงาน หาทางป่ันหวัและดงึมาเป็นพวก หากแผนส าเร็จ จะมีคนงานอีก

หลายพนัท่ีจะแข็งข้อและลงมือปฏิวตัิ พวกเมกลัหมายมัน่จะยดึครองอาณาจกัร แม้จะผา่นมาสองศตวรรษ 

สนัดานแหง่ความเป็นชาตินิยมก็ไม่เคยจางหาย ชาวเมกลัท่ีสมคบคิดถกูจบัได้ พวกมนัมีประมาณสองร้อย

คน แฝงตวัอยู่ในต าแหน่งต่างๆ บ้างเป็นคนงาน บ้างเป็นผู้บงัคบับญัชา บางคนอยู่ในต าแหน่งท่ีใกล้ เคียง

กบัผู้น า ชาวเมกลัเห็นแก่ตวัและป่าเถ่ือน...น่ีคือส่ืงท่ีอธิปได้ฟังจากเคร่ืองอดัเสียง 

มนัคือเสียงท่ีเขาจ าได้ เสียงของผู้หญิงท่ีติดตอ่มาในความฝัน ความใจเย็นไม่หลงเหลือ หากแตถ่กู

แทนท่ีด้วยความเกรีย้วกราดราวกับเป็นคนละคน ผู้หญิงคนนัน้ตะโกนสาปแช่ง สารภาพแผนการของตน

พร้อมประณามเชือ้ชาตอ่ืินราวกบัคนเสียสติ  

เร่ืองราวจบลงเม่ือผู้ทรยศสองร้อยคนถูกประหาร ชาวเมกัลท่ีเหลือซึ่งยืนยนัได้ว่าตนเองไม่มีส่วน

เก่ียวข้องกลายเป็นสิ่งน่ารังเกียจในสายตาของคนอ่ืนๆ ค าสารภาพของหญิงสาวยืนยนัเจตจ านงได้เป็น

อย่างดี...ชาวเมกลัต้องข้ึนเป็นใหญ่ เชื้อชาติที่เหลือเป็นกากเดนและมีค่าพอจะเป็นข้ารับใช้ เธอไม่ได้บอก

ว่า ‘ตนเอง’ หากแตเ่ป็นชาวเมกลัทัง้หมด ไม่นานหลงัจากนัน้ เชือ้ชาติท่ีถกูมองว่าเป็นผู้ทรยศกว่าคร่ึงก็ทน

รับแรงกดดนัไมไ่หว ชาวเมกลันบัร้อยถกูพบเป็นศพในสภาพแขวนคอ 

ทกุอย่างควรกลบัสู่ปกติ ผู้ทรยศถกูก าจดั สิ่งท่ีผู้น าให้เห็นในความฝันเป็นเร่ืองจริง บ้านเมืองก าลงั

เตบิใหญ่ คาดวา่จะเจริญรุ่งเรืองสมดัง่อดีตในอีกไมก่ี่ปีข้างหน้า  

ทว่าอธิปกลบัรู้สึกเคลือบแคลง ลางสงัหรณ์บอกว่าความผิดพลาดมหนัต์ได้เกิดขึน้ เขานึกทบทวน

ค าพูดของหญิงสาว ก่อนจะประหวัดถึงทางลับหลังก าแพง มันถูกสั่งปิดตายโดยผู้น า ไม่มีใครออกจาก

อาณาเขตนีไ้ปได้...แตถ้่าสิ่งท่ีผู้หญิงคนนัน้ต้องการให้อธิปดอูยูใ่นก าแพงฝ่ังเดียวกบัเขาตัง้เเตแ่รกแล้วละ่? 

ย้อนกลบัไปเม่ือหลายวนัก่อน อธิปและผู้บงัคบับญัชาเจอหญิงชาวเมกลัรออยู่ท่ีอีกฝ่ังของก าแพง 

ระหวา่งการจบักมุ เธอถกูลากตวัเข้ามาในก าแพงฝ่ังเดียวกบัเขา ลางสงัหรณ์สัง่ให้ชายหนุม่เดนิวนไปวนมา

อยูต่รงจดุท่ีผู้ทรยศนอนคว ่าหน้า เท้าเปลา่สมัผสัลงบนพืน้ทราย กระทัง่รู้สกึถึงไอเย็นของโลหะบางอยา่ง 

อธิปหยิบมนัขึน้มาช้าๆ โลหะขนาดเท่าลกูปิงปองกลิง้ไปมาอยู่ในมือของเขา เย็นเฉียบแม้จะถกูฝัง

อยู่ใต้ผืนทรายร้อนระอุ ครัน้คล าดจูนทัว่ ก็พบว่ามนัมีอกัษรเบลล์สลกัเอาไว้ ชายหนุ่มใช้นิว้อ่านข้อความ 

มนับอกให้เขาน ามนัมาทาบบนใบหน้า จดุท่ีควรจะเป็นลกูตา แล้วภาพทกุอยา่งก็จะกระจา่ง 
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อธิปตดัสินใจท าตามนัน้ ชัว่ครู่ ไม่มีสิ่งใดเกิดขึน้ ครัน้เขย่าก้อนเหล็กไปมา ความด ามืดท่ีเคยเห็น

มาตลอดก็ค่อยๆ ปรากฏแสงสว่าง กว้างขึน้เร่ือยๆ จนกระทัง่สามารถมองเห็นทกุอย่างรอบตวัราวกบัภาพ

นิมิตในความฝัน! ชายหนุ่มอุทานออกมาด้วยความตกใจ เขาหันไปมองรอบๆ โดยจ่อลูกเหล็กค้างไว้บน

ใบหน้า มองเห็นเพ่ือนตาบอดคนอ่ืนๆ ท่ีเดินขวกัไขว่ ผู้บงัคบับญัชาสองนายเดนิอยูต่รงนัน้ ชดุกากีท่ีสวมใส่

กลืนไปกบัพืน้ทราย ใบหน้าเย็นชาและแฝงไว้ด้วยความโหดเหีย้ม ผิดกบัท่ีเขาจินตนาการไว้ 

ครัน้ลดก้อนโลหะลง ทกุอย่างก็กลบัมามืดสนิทตามเดิม อธิปตดัสินใจเก็บมนัใส่กระเป๋า นึกในใจ

ว่าตอนนีย้ังเป็นช่วงพัก จึงตดัสินใจเดินขึน้เนินทรายอย่างช้าๆ เม่ือขึน้มาถึงระดบัความสูงห้า เมตร ชาย

หนุม่ก็จดัการน าลกูเหล็กมาจอ่ใกล้ในระดบัสายตา ภาพท่ีเห็นหลงัจากนัน้ท าให้หวัใจแทบหยดุเต้น 

ด้านนอกก าแพงท่ีกักขงัคนตาบอดอย่างเขาไว้ในสถานท่ีก่อสร้าง ปรากฏตึกรามบ้านช่องขนาด

มหึมาตัง้ตระหง่าน แม้จะไม่สูงใหญ่ แตก็่โอ่โถงงดงาม ผู้คนท่ีมีสภาพ ‘สมบูรณ์แบบ’ เดินขวกัไขว่ ใบหน้า

ของแตล่ะคนหาได้แสดงถึงความเหน่ือยล้าแบบท่ีเห็นในภาพนิมิต ตรงกนัข้าม มนักลบัฉายชดัถึงความสุข

สบายท่ีอธิปไมเ่คยสมัผสั ต้นไม้น้อยใหญ่ขึน้อยู่ริมทาง สร้างบรรยากาสอนัร่มร่ืน ผิดกบัในความฝันท่ีทกุหน

แหง่เป็นทะเลทราย คนตาบอดท าหน้าท่ีแบกหาม สกดัหิน ผสมปนู แล้วคนปกตลิ่ะท าอะไร? นัง่อยูใ่นบ้านท่ี

สขุสบาย มองพวกเขาท างานเย่ียงทาส ก่อสร้างความศวิิไลซ์ให้ตนเองงัน้หรือ?  

คล้ายกบัขาทัง้สองข้างหมดเร่ียวแรงอยา่งกะทนัหนั อธิปทรุดลงกบัพืน้ เป็นจงัหวะเดียวกบัท่ีค าพดู

ของหญิงสาวคนนัน้ผุดขึน้มาในหวั...พวกนัน้ก าลงัหลอกใช้คุณ พวกมนัเห็นแก่ตวั เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจต ่า

ทรามย่ิงกว่าเดรัจฉาน พวกมนั รวมถึงพลเมืองคนทีมี่สภาพสมบูรณ์อื่นๆ ไม่ได้ก าลงัร่วมแรงร่วมใจกบัคุณ

หรอก พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ทีส่ขุสบาย มองเห็นพวกคณุเป็นทาสทีก่ าลงัขยายอาณาจกัรให ้

เธอพดูถกู หญิงสาวคนนัน้พดูความจริง ผู้พิการจากโรคร้ายไม่ได้รับการดแูล ตรงกนัข้าม กลบัถูก

หลอกใช้เป็นทาสโดยท่ีไมรู้่ตวั ค าพดูล้างสมองของพวกผู้น าถูกยดัเยียดเข้าสูจ่ิตใต้ส านกึ นานวนั ความรู้สึก

นึกคิดก็เร่ิมเส่ือมถอย พวกเขากลายเป็นหุ่นยนต์ท่ีท าตามค าสั่ง ภาพนิมิตหลอกๆ ท าให้กลุ่มคนไร้จักษุ

ท างานอย่างขยนัขนัแข็งด้วยคิดว่าตนเองเป็นก าลังส าคัญของชาติ...เป็นวิธีท่ีได้ผล ทัง้ยงัเปลืองแรงน้อย

กวา่การขูบ่งัคบัโดยตรงเป็นไหนๆ  

เพียงแค่เคร่ืองอดัเสียงเคร่ืองหนึ่งก็ท าให้เขาหลงเช่ือและเข้าใจผู้หญิงคนนัน้ผิด จินตนาการของ

ชายหนุ่มหลอมรวมขึน้มาเป็นภาพ เขาก าลงันึกถึงปืนซึ่งจ่อเข้าท่ีศีรษะของหญิงสาวคนนัน้ บงัคบัให้อ่าน

บทพดูหลอกๆ ใสค่วามเชือ้ชาตขิองตนเพ่ืออดัเสียงมาให้คนตาบอดได้ฟัง ชาวเมกลัคนนัน้พยายามช่วยเขา 

เขาคือฆาตกร ความโง่เง่าไร้สมองของทกุคนคือฆาตกร  
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ฉับพลนั อธิปได้ยินเสียงพูดของหญิงสาวคนนัน้ดงัขึน้ท่ีข้างหู...หากคุณได้ยินส่ิงนี้ แปลว่าฉนัเสีย

ท่าให้พวกมนัเป็นที่เรียบร้อยแล้ว น าอปุกรณ์ของฉนัไปให้คนอื่นๆ เปิดเผยความจริงทัง้หมด คุณสามารถ

มองเห็นความจริงที่เกิดข้ึน มนัคือการก้าวกระโดดครั้งแรก ขัน้ต่อไปคือหน้าที่ของคณุ ก้าวออกจากการกด

ข่ี ก้าวออกจากภาพมายา กระโดดเข้าสู่อิสรภาพทีค่ณุควรได้รับ องค์กรของฉนัแฝงตวัอยู่ภายนอกมากมาย

เกินกว่าที่พวกผู้น าจะก าจดัหมด พวกเขาจะติดต่อคณุ ร่วมมือกนั เดินทางสู่แสงสว่าง นัน่คือส่ิงที่พวกคุณ

ปรารถนาไม่ใช่หรือ? 

ใช่ นัน่คือสิ่งท่ีอธิปปรารถนา แต่หญิงสาวคนนัน้ลืมนึกถึงข้อเท็จจริงอย่างหนึ่ง...พวกเขาเป็นเพียง

ทาสท่ีด าเนินชีวิตภายใต้ค าสัง่ การจะกระโดดเข้าหาความจริงย่อมต้องใช้แรงมากขึน้ มากเกินกว่าท่ีจิตใจ

ของอธิปจะรับไหว สมองของชายหนุ่มไม่เหลือสิ่งใด การรับรู้ข้อเท็จจริงทัง้หมดท าให้ความคิดหมนุวนก่อน

จะแตกพล่าน อิสรภาพงัน้หรือ? เขาไม่ต้องการสิ่งนัน้หรอก หน้าท่ีของอธิปคือก่อสร้างอาณาจักรต่อไป

เร่ือยๆ ตามแตท่ี่พวกผู้น าจะพอใจ 

บางทีการกลบัสู่วนัเก่า อาจเจ็บปวดและรับมือได้ง่ายกว่าวนัใหม่...กลับสู่ห้วงชีวิตของตนเองอีก

ครัง้ ไม่แยแสต่อความช่วยเหลือ จิตใจของชายหนุ่มโดนภาพจริงและภาพมายาหลอกจนสับสน ไม่รู้อีก

ตอ่ไปวา่สิ่งไหนเป็นเร่ืองจริง มนัสมองท่ีถกูบงัคบั พอได้พบเส้นทางของตนก็ไมอ่าจท างานได้ดงัใจนกึ  

อธิปหยิบจอบขึน้พาดบา่เม่ือหูได้ยินเสียงกร่ิงบอกเวลาท างาน ปล่อยลกูโลหะกลมนัน่ให้ตกลงบน

พืน้ กลิง้ลงเนินก่อนจะถกูกลบหายด้วยเม็ดทรายจ านวนมหาศาล 

เขาเสียใจมัย้ท่ีเลือกทางนี?้...ไม่ มนัคือหน้าท่ีของเขา หน้าท่ีท่ีต้องท าตามค าสัง่ สมกบัรูปกายวิปริต

ท่ีเกิดมา อธิปท างานตอ่อย่างขยนัขนัแข็ง กระทัง่ถึงจดุหนึ่ง เขาสิน้ใจและล้มลงกบัพืน้ กลิง้เกลือกด้วยแรง

เตะของผู้บงัคบับญัชา พวกมนัไม่ยอมลดตวั ไม่แม้แตจ่ะใช้มือเข่ียร่างไร้ชีวิตด้วยเกรงว่าจะติดเสนียดทาส 

ร่างของชายหนุม่กลิง้ลงไปในหลมุ ถกูกลบฝังด้วยทรายจ านวนมหาศาล อีกไม่ช้า คนปกติจะกลบัมาพร้อม

ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีสขุสบาย เหยียบย ่าชีวิตผู้สร้างความสขุให้ตน นา่แปลกท่ีใบหน้าของศพซึ่งถกูเหยียบย ่า

ปรากฏเป็นรอยยิม้ 

...รอยยิม้ท่ีถูกภาพมายาลวงหลอก คู่ควรแล้วกับชายไร้ค่าท่ีปรารถนาจะเดินตามค าสั่ง วนัเวลา

ผ่านไปหลายปี แตไ่ม่มีครัง้ไหนเลยท่ีทาสตาบอดผู้ เกลียดการเปล่ียนแปลงและอทุิศชีวิตทัง้หมดไปกับการ

สร้างความสขุให้ผู้ อ่ืนจะได้รับการจดจ า ไมมี่ครัง้ไหนเลยท่ีจะถกูร าลกึพร้อมเกียรตแิละค าสรรเสริญ 

...ไมมี่แม้สกัครัง้ 

-จบ-  
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แมงมุมเมฆ 

การ ‘กระโดด’ ส าหรับใครบางคน อาจหมายถึง การกระโดดเกาะราวเหล็ก...คา้งอยู่อย่างนัน้ ไม่ปล่อยให้

ร่างของตนตกลงสู่กองไฟทีล่กุโชนอยู่เบื้องล่าง 

 

เมฆรูปแมงมุมปรากฏอยู่บนท้องฟ้า ราวกับลายเส้นของจิตรกรท่ีแต่มแต้มลงบนผืนผ้าใบ ทุก

องค์ประกอบเดน่ชดั ขาทัง้แปดเต็มไปด้วยเส้นขน ดวงตาส่ีคูจ่บัจ้องมายงัเบือ้งล่าง...มนัก าลงัมองหาเหย่ือ 

นิศา มัน่ใจวา่เป็นเชน่นัน้ และ ‘เหย่ือ’ ท่ีวา่ก็ไมใ่ชใ่ครอ่ืน มนัคือตวัเธอนัน่เอง 

ชาวบ้านเร่ิมสงัเกตเห็นความผิดปกติ ทกุคนเดนิออกมาพร้อมกู่ร้อง แสดงความขอบคณุก้อนเมฆท่ี

บอกใบ้ถึงตวัฆาตกร 

“ไอ้สารเลวนั่นต้องมีความเก่ียวข้องกับแมงมุม ค้นบ้านทุกหลัง เจอเม่ือไหร่ก็ฆ่าทิง้ อย่าให้พวก

เสนียดจัญไรเล็ดลอดอยู่ในหมู่บ้านเป็นอันขาด!” ผู้ ท่ีรับต าแหน่งผู้น าคนปัจจุบนัประกาศเสียงก้อง แล้ว

ชาวบ้านนบัสิบก็กรูกนัไปตามบ้านตา่งๆ บกุค้นทกุซอกมมุวา่มีอะไรเก่ียวข้องกบัแมงมมุหรือไม่ 

นิศากดัฟัน แนบแผ่นหลงักบัก าแพงบ้านซึ่งอยูต่ิดกบัชายป่า ภาพชายชราร้องขอชีวิต ขณะท่ีมีดใน

มือของฆาตกรจ้วงแทงแผ่นหลงั ซ า้ไปซ า้มาจนร่างของเดรัจฉานสิน้ใจ ใช่...มือข้างนัน้เป็นของนิศา หญิง

สาวไม่เคยเสียใจท่ีสงัหาร ผู้ใหญ่แสะ สตัว์นรกท่ีฆ่าและกระท าช าเราน้องสาวของเธออย่างเลือดเย็น มีด

คือสิ่งท่ีชว่ยช าระล้าง ก าจดัเสนียดจญัไรให้สิน้ไปจากหมูบ้่านแหง่นี ้

เมฆคือผู้ มีพระคณุของนิศา หญิงสาวรับรู้ตวัตนของฆาตกรได้จากไอน า้บนท้องฟ้า วนัต่อมา หลงั

พบร่างไร้วิญญาณของน้องสาว เมฆรูปม้าก็ปรากฏขึน้ท่ามกลางความต่ืนตกใจของชาวบ้าน ทุกคนเพ่ง

ความสนใจไปยงัชายเลีย้งม้าท่ีเพิ่งย้ายมาใหม่ ทว่านิศาคิดต่างออกไป ชายคนนัน้แทบไม่เคยออกไปไหน 

อีกทัง้น้องสาวของเธอยงัไม่เคยไปท่ีคอกม้าแห่งนัน้ โอกาสท่ีจะเจอกันแทบเป็นศนูย์ เธอสงสยัผู้ ใหญ่แสะ 

ช่ือของเขาแปลวา่ม้า บางทีค าใบ้อาจหมายถึงช่ือมากกวา่จะเป็นอาชีพ  

ไม่หรอก หญิงสาวเช่ือว่าชาวบ้านจ านวนหนึ่งก็คิดเหมือนเธอ หากแต่ไม่กล้าพูดก็เท่านัน้ ครัน้ลง

มือสืบ ความจริงก็ปรากฏอย่างง่ายดาย ผู้ ใหญ่แสะยอมสารภาพตรงๆ ทัง้ยงัหวัเราะใส่นิศาราวกับคนเสีย

สติ สัตว์นรกนั่นคิดว่าหญิงสาวไม่กล้าท าอะไร แน่ละ...มันคิดผิดมหันต์ มีดท าครัวท่ีวางอยู่บนโต๊ะถูก

น ามาใช้เป็นอาวธุ ภาพสดุท้ายท่ีผู้ใหญ่แสะเห็นคือโลหะมีคมท่ีเสียบทะลคุอหอยของตนเอง 

วนัตอ่มา เมฆรูปแมงมมุก็ปรากฏขึน้ แล้วนิศาก็ต้องหนีจากการไลล่า่จนกระทัง่ตอนนี ้
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หญิงสาวพยายามควบคมุสติ ชาวบ้านส่วนใหญ่ยงัไม่รู้ความลบัของเธอ แต่ถ้า ‘ผู้ รู้’ หักหลงัและ

แพร่งพรายเร่ืองนัน้จะเกิดอะไรขึน้? พดูไม่ทนัขาดค า ชายหนุม่คนหนึ่งก็พุ่งเข้ามาขวาง ร่างบางถกูกระแทก

จนล้มลงกบัพืน้ ครัน้เงยหน้ามอง ก็พบวา่อีกฝ่ายคือ มิ่ง อดีตคนรักของเธอนัน่เอง 

“มิ่ง...” 

“เธอใชม่ัย้ นิศา? ปานท่ีสะโพกของเธอ...” 

นิศาพยกัหน้า ไม่มีประโยชน์ท่ีจะโกหก มิ่งคือไม่ก่ีคนท่ีรู้ว่าเธอมีปานรูปร่างแปลกท่ีสะโพก...รอย

ดา่งรูปแมงมมุตวัใหญ่ เชน่เดียวกบัเมฆท่ีปรากฏบนพืน้หลงัสีฟ้า 

“ท าไม?” 

“มนัขม่ขืนน้องสาวฉนั” 

รอยยิม้ปรากฏขึน้บนใบหน้าของชายหนุ่ม นิศาผงะถอยหลัง รู้ดีว่ามันหมายถึงอะไร ทุกคนใน

หมู่บ้านถกูสาป เธอเองก็เช่นกนั ค าสาปท่ีสืบทอดมานาน วฏัจกัรเดมิๆ วนเวียนมานกัตอ่นกั และครัง้นีก็้ถึง

ตาของเธอ รอยยิม้ของมิ่งดเูหมือนรอยยิม้ของนิศาตอนคว้ามีดมาจ้วงแทงผู้ใหญ่แสะไมมี่ผิด 

“เธอรู้ใช่มัย้ว่าผู้ ใหญ่แสะเป็นผู้ มีพระคณุของเรา ท่านปกครองหมู่บ้านอย่างเมตตา มีหรือท่ีจะท า

เร่ืองเลวระย าปานนัน้” 

นิศาไม่ตอบ เธอเองก็ไม่รู้ แต่ก็ตดัสินใจหนีเป็นอนัดบัแรก ร่างบางหนัซ้ายแลขวาก่อนจะกระโจน

เข้าไปในพุม่ไม้ ชายหนุม่สบถและวิ่งตาม ก่อนจะพบวา่อดีตคนรักวิ่งหนีเข้าป่าไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

นิศากระโดดข้ามแอ่งน า้ ใบไม้บาดผิวจนเลือดออก ครัน้หันไปมองด้านหลัง ก็พบว่ากลุ่มควัน

มหาศาลก าลงัลอยขึน้จากหลงัหมู่บ้าน...รูปปัน้แห่งความลบั สถานท่ีท่ีท่ีชาวบ้านต้องไปรวมตวักันทุกครัง้

ยามเกิดเหตฆุาตกรรม มนัคือรูปปัน้ของมนุษย์ท่ีเกาะอยู่บนราวเหล็ก ด้านล่างคือเปลวไฟลุกโชนซึ่งจะถูก

จดุขึน้ตลอดการชมุนมุ ชาวบ้านเปรียบความลบัของฆาตกรเป็นการใช้มือเกาะราวเหล็ก เม่ือใดท่ีกล้ามเนือ้

อ่อนแรง ร่างก็จะตกลงสู่เปลวไฟท่ีลกุไหม้ และเม่ือใดท่ีความร้อนจากเปลวเพลิงลกุลามมาตามพืน้ผิวของ

โลหะ ท้ายท่ีสดุ มือทัง้สองก็จะพพุองจนไมอ่าจทนไหว ต้องปลอ่ยร่างให้ร่วงลงไปอยูดี่ 

...ไม่มีใครสามารถหลบหนีความผิด ไม่นาน ความลับจะหวนกลับมาท าร้าย ยิ่งฝืนก็จะยิ่งทุกข์

ทรมานไปเสียเปลา่ 
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เสียงฝีเท้าของมิ่งดงัตามมาติดๆ...ชาวบ้านเป็นอะไรกันไปหมด? ทุกคนดูเหมือนเคร่ืองจกัรท่ีถูก

บงัคบับญัชา ท าตามกฎอยา่เถรตรง ไร้ซึง่การพินิจพิเคราะห์ การฆา่คนเป็นสิ่งผิด ไม่วา่จะด้วยเหตผุลอะไร

ก็ตาม ถึงเธอจะปลิดชีวิตผู้ใหญ่แสะโดยอ้างวา่เป็นการปอ้งกนัตวั ก็คงโดนพิพากษาและไลฆ่า่อยูดี่กระมงั 

เมฆรูปแมงมมุยงัปรากฏอยูเ่ชน่เดมิ ไม่เปล่ียนแปลงรูปร่างแม้จะมีลมพดั ดวงตาทัง้แปดจบัจ้องมา

ท่ีหญิงสาว แมงมุมชกัใย ไม่ต่างจากค าสาปท่ีชกัใยชาวบ้าน มนัชกัใยหญิงสาวให้สงัหารผู้ ใหญ่แสะ ชกัใย

มิ่งให้ไลฆ่า่เธอ หากไมใ่ชเ่พราะค าสาป นิศาก็คงไมบุ่ม่บา่มกระท าการโหดร้ายถึงเพียงนี ้

ในป่าเต็มไปด้วยคาวเลือด กลิ่นอายแห่งความตายโชยพัดมาจากหมู่บ้าน ผู้บริสุทธ์ิท่ีสงัหารสตัว์

นรกต้องรับกรรมไปเท่าไหร่? ชัว่วินาทีนัน้ นิศามองเห็นภาพน้องสาวของตนก าลงักรีดมีดลงบนเส้นเลือด

ใหญ่ท่ีคอของเดก็หญิงคนหนึง่ ไมรู้่วา่ท าไปเพราะเหตใุด รู้เพียงวา่อีกฝ่ายเป็นลกูสาวของผู้ใหญ่แสะ 

เร่ืองข่มขืนนั่นล่ะ เป็นความจริงหรือเปล่า? ตอนท่ีผู้ ใหญ่แสะหัวเราะพร้อมสารภาพเร่ืองราวท่ี

เกิดขึน้...มนัคือความจริงหรือเป็นภาพท่ีสมองปัน้แตง่? นิศารู้สกึสบัสน เกิดอะไรขึน้กบัเธอ? เกิดอะไรขึน้กบั

หมู่บ้านแห่งนี?้ ไม่ก่ีวนัก่อน เมฆรูปหงส์ปรากฏขึน้บนท้องฟ้า น้องสาวของเธอมีดวงตาคมปลาบและสง่า

งามเย่ียงหงส์ ไมน่านหลงัจากนัน้ อีกฝ่ายก็ตาย แล้วเมฆรูปม้าก็ปรากฎขึน้แทนท่ี เธอสงัหารผู้ ใหญ่แสะซึง่มี

ความหมายวา่ 'ม้า' สดุท้ายคือเมฆรูปแมงมมุท่ีท าให้หญิงสาวต้องหนีจากการไลล่า่อยูใ่นขณะนี ้

วฏัจกัรเกิดตอ่ไปเป็นทอดๆ...น่ีสินะ ค าสาปของหมูบ้่านท่ีคนเฒ่าคนแก่ร ่าลือ นิศาล้มลกุคลกุคลาน 

หอยหายใจอยา่งเหน่ือยอ่อน ตอนนัน้เอง ใบหน้าก็ปะทะเข้ากับใยแมงมมุขนาดใหญ่ สตัว์แปดเท้าไตล่งมา

ตามล าคอ ก่อนจะฝังเขีย้วพิษลงบนผิวหนัง หญิงสาวชะงักค้าง ดวงตาเหลือกลาน น า้ลายไหลออกจาก

ปากเป็นฟองขาว น่ีคือบทลงโทษของเธอ...ใช ่มนัคือบทลงโทษของฆาตกร! 

เสียงฝีเท้าหยดุลงในระยะประชิด นิศาเงยหน้าและพบว่ามิ่งยืนค า้ตวัเธออยู่ มือทัง้สองข้างชูเหนือ

หวั ประคองก้อนหินขนาดใหญ่เอาไว้อยา่งมัน่คง 

“ลาก่อน ไอ้ฆาตกร” น า้เสียงเหีย้มเกรียมพูดเพียงแค่นัน้ วัตถุหนักแข็งก็หล่นกระทบเป้าหมาย 

โลหิตสาดกระจาย กระเซ็นขึน้ไปเหนือศีรษะของชายหนุ่ม ชั่วขณะหนึ่ง มันหยุดท่ีระดับสายตา ตรงกับ

ท้องฟ้าท่ีมีก้อนเมฆรูปแมงมุงลอยอยู่พอดิบพอดี มองในมุมนีก็้คล้ายกับเขีย้วพิษของมันอาบชโลมด้วย

โลหิต สตัว์ร้ายได้ด่ืมด ่าคาวเลือดเป็นครัง้สดุท้าย...แล้วอสรูกายตวัใหมก็่จะเข้ามาแทนท่ี  

เหตุการณ์เช่นนีเ้กิดขึน้มาช้านาน ไม่ว่าจะในหรือนอกหมู่บ้าน ผู้ คนในเมืองหลวงก็มีสภาพไม่

ตา่งกนันกั...มีความคิดเพียงด้านเดียว ตดัสินผู้ อ่ืนโดยไม่ไตร่ตรอง คดีฆาตกรรมคือกระแสนิยมชัว่ขณะ มี



31 
 

ศพใหม่มา ศพเก่าก็ถกูทอดทิง้ ความลบั...การเข่นฆ่า...คณุธรรม...ความยตุิธรรม ทกุอย่างหลอมรวมและ

ผิดเพีย้น มนษุย์อยูม่านานเทา่ไหร่ ก็ยิ่งวิปริตไปเทา่นัน้ 

รุ่งเช้า ชาวบ้านพบศพของนิศานอนแผ่หลาอยู่กลางป่าในสภาพท่ีศีรษะถูกทุบด้วยของแข็ง คดี

ฆาตกรรมผู้ใหญ่แสะยงัไมท่นักระจา่ง ฆาตกรก็ทิง้ศพของเหย่ือรายใหมไ่ว้ให้ดตูา่งหน้าเสียแล้ว 

...ว่าแตค่ดีฆาตกรรมเกิดขึน้มาก่ีครัง้แล้วนะ? ชาวบ้านคนนัน้จ าไม่ได้ รู้เพียงวา่พอมีคดีใหม่ เหย่ือ

รายเก่าก็จะถกูลืมเลือน ชาวบ้านทกุคนจะท าตามกฎท่ีวางเอาไว้...ตามหาตวัฆาตกร ใครก็ตามท่ีท าเชน่นัน้

สมควรตายโดยไม่ต้องทราบเหตผุล กองไฟใต้รูปปัน้ขนาดใหญ่ถกูจดุ ร่างของชายท่ีเกาะอยูบ่นราวเหล็กคือ

อนสุรณ์เตือนใจชัน้ดี ใครหนอท่ีกระหายจะเก็บความลบั...ใครหนอท่ีลงมือฆ่าเพ่ือนมนษุย์ด้วยกัน เม่ือนัน้

ความลบัดงักลา่วก็จะแว้งกดั ไมมี่ทางหลดุรอดไปได้ 

มิ่งมองภาพนัน้ด้วยความประหวัน่ หอบหายใจขณะนึกเข้าข้างตวัเอง...เขาท าสิ่งท่ีถกูต้อง นิศาคือ

ฆาตกรท่ีสงัหารผู้ ใหญ่แสะอย่างเลือดเย็น เธอหัวเราะร่าขณะสารภาพ เล่าเหตกุารณ์ตอนท่ีตนเองกระท า

การหยาบช้าอยา่งสนกุสนาน หญิงสาวคนนัน้วิปริต! สมควรแล้วท่ีจะถกูก าจดัทิง้ 

...แตค่วามถกูต้องใช้ไมไ่ด้กบัหมูบ้่านแหง่นี ้ตอนนัน้เอง ชายหนุม่ก็เหลือบไปเห็นเมฆบนท้องฟ้า ไอ

น า้สีขาวรวมตวัเป็นรูปปลา มิ่งเป็นเจ้าของบอ่เลีย้งปลา ในหมูบ้่านนีมี้เพียงเขาท่ีคลกุคลีอยู่กบัสตัว์น า้  

ไม่ยุติธรรม! เร่ืองปานของนิศายงัเดายาก แตข่องเขานัน้เห็นกนัอย่างไม่ต้องปกปิด สิ่งท่ีมิ่งต้องท า

คือหนี...หนีไปพร้อมกับความลับท่ีเปรียบเสมือนไฟซึ่งจ่อคาอยู่ใต้เท้า ชาวบ้านตะโกนว่า ‘ปลาเมฆ’ เป็น

ระยะ ทกุจงัหวะท าให้ผู้หลบหนีสะดุ้ง แทง่เหล็กท่ีมือของเขาจบัอยูเ่ร่ิมร้อน ผิวหนงัถกูแผดเผาจนพพุอง... 

ชายหนุม่อีกคนยืนอยู่ตรงนัน้ ชายผู้ ท่ีหลงรักนิศามาโดยตลอด ปืนในมือถกูกระชบั กระสนุถกูบรรจ ุ

เตรียมสง่เข้าสูห่วัสมองของฆาตกรสารเลว  

‘ผู้ลา่’ สดูหายใจ นิว้สอดเข้าโกร่งไกพร้อมขยบั เสียงกรีดร้องดงัขึน้ทนัทีท่ีผู้ถกูท าร้ายโดนยิงเข้าท่ีขา 

ฆาตกรต้องยงัไม่ตายตอนนี ้สิ่งท่ีเขาอยากฟังคือค าสารภาพ ชายหนุ่มใช้มือท่ีมี ‘รอยสกัรูปหมี’ ประทบัอยู่

ล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกง บรรจกุระสนุอีกนดัพร้อมยา่งสามขมุเข้าไปหา  

ไม่นาน ศพใหม่ก็ปรากฏขึน้ ชาวบ้านตา่งเงยหน้ามองท้องฟ้า ไฟใต้ฐานรูปปัน้ถกูจดุอีกครา พร้อม

กบัเสียงตะโกนสรรเสริญ ‘หมีเมฆ’ ท่ีก้องกงัวานยิ่งกวา่เสียงสาปแชง่ทัง้ปวง 

-จบ-  
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จักรยานที่เคล่ือนด้วยความเร็วเหนือแสง 

การ ‘กระโดด’ ส าหรับใครบางคน อาจหมายถึง การกระโดดเกาะเคร่ืองบินที่แล่นทะยานอย่างไร้

จุดหมาย มุ่งสู่ทอ้งฟา้กวา้งใหญ่โดยไม่รู้ว่ามีส่ิงใดรออยู่ 

 

วิไลลักษณ์ – เดก็ชายวัยเก้าปี 

“คณุมาจากอดีตเหรอฮะ แล้วท าไมต้องเป็นจกัรยานด้วยล่ะ? ไทม์แมชชีนต้องเป็นห้องใหญ่ๆ มีปุ่ ม

แล้วก็คนัโยกเต็มไปหมด พอจะย้อนเวลาก็กดตวัเลขลงในคอมพิวเตอร์ ตอบผมหน่อยสิฮะ ให้ผมพูดคน

เดียวแบบนีไ้มแ่ฟร์เลย” 

“กลบัไปหาแมซ่ะเถอะ” 

“ไมดี่กวา่ฮะ ผมวา่แมเ่องก็อยากรู้ คนเราไมไ่ด้เจอคนจากอดีตข่ีไทม์แมชชีนผา่นมาบอ่ยๆ หรอกนะ

ฮะ ว่าแต ่ในยคุของคณุเป็นแบบนีห้รือเปล่า? หมายถึงท้องฟ้าแล้วก็ทุง่หญ้า ผมเคยได้ยินว่าเม่ือหลายสิบปี

ก่อน โลกเราเคยมีสวนดอกไม้ มีทะเลสวยๆ แตต่อนนีมี้แตต่กึ ไมเ่ห็นจะสวยเลยสกันิด” 

“เธอพดูถูก อย่างน้อยยคุของฉันก็ยงัมีทุ่งหญ้า ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า ไม่ได้เป็นสีแดงเหมือนสมยันี ้เธอ

เห็นเมฆข้างบนมัย้ละ่ ยคุของฉนัมีเมฆสีขาว ไมไ่ด้แป็นสีด าตลอดเวลาแบบนีห้รอก” 

“แยจ่งัเลยนะฮะ ผมอยากเห็นภาพแบบนัน้บ้าง แล้วก็...คณุยงัไมต่อบผมเร่ืองไทม์...” 

“จกัรยานคนันีน้่ะหรือ ตลกดีนะ มีข้าวของหลายร้อยแบบ แตฉ่ันกลับเลือกจกัรยานเก่าๆ มาสร้าง

เป็นไทม์แมชชีน” 

“ไม่หรอกฮะ ผมว่ามนัเจ๋งดีออก มีปุ่ มตัง้เยอะแยะ แถมยงัมีตวัอกัษรก ากับด้วย คณุมาท่ีน่ีเพราะ

อยากรู้อนาคตใชม่ัย้ฮะ? เอ...หรือผมจะเป็นหลานของคณุ ต้องใชแ่น่ๆ  คณุอยากมาดวูา่ลกูหลานจะเป็น...” 

“ฉนัมาตามหาลกู เธอเห็นบ้างมัย้? เดก็ผู้หญิงอายสุิบสอง ใสเ่สือ้สีฟ้า ผมสีน า้ตาลออ่น” 

“ไมเ่ห็นเลยฮะ วา่แตค่ณุชว่ยพาผมนัง่ไทม์แมชชีนไปหนอ่ยได้มัย้ ผมอยากเห็นตวัเองตอนแก่” 

“ไมไ่ด้หรอก จกัรยานคนันีก้้าวกระโดดทีละหนึง่ร้อยปี พอถึงตอนนัน้ เธอก็คง...ตายไปแล้ว” 

“อะไรคือตายฮะ?” 

“มนัคือสิ่งท่ีนา่กลวัท่ีสดุ แตก็่อาจจะปรานีท่ีสดุ ลกูของฉนัต้องไมต่าย...เธอต้องไมต่าย” 
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“แล้วตอนนีเ้ธออยูท่ี่ไหนละฮะ?” 

“ไมรู้่สิ มิตนีิ ้อีกร้อยปี หรืออาจจะอีกพนัปี” 

 

วนิดา – รปภ.ของเขตกักกัน 

“หนมูาท าอะไรท่ีน่ี? รีบใสห่น้ากากเร็วเข้า สดูสารพิษเข้าไปมากๆ จะไมดี่” 

“น่ีปีอะไรคะ?” 

“พ.ศ.2763 ถามไปท าไม? สวมหน้ากากซะ ไมง่ัน้อยา่หาวา่ลงุไมเ่ตือน” 

“หนูไม่มีหน้ากากหรอกค่ะ หนูมาจากอดีต ไม่สิ มาจากท่ีไหนสักแห่งท่ีคุณไม่น่าจะรู้จัก ท าไม

ท้องฟ้าเป็นสีมว่ง ท าไมลมมีกลิ่นเหมือนสารเคมี...” 

“แมห่น ูไมว่่าเธอจะอยู่ท่ีไหนบนโลกนี ้ก็ต้องพบชะตากรรมเดียวกนันัน่แหละ โลกใบนีท้รุดโทรมลง

ทกุที มลพิษมากขึน้เร่ือยๆ พอ่แมห่นไูปไหน? พวกเขา...” 

“พอ่หนเูสียไปแล้ว สว่นแมข่องหนเูป็นนกัวิทยาศาสตร์” 

“นกัวิทยาศาสตร์งัน้หรือ? หลอ่นท าอะไรบ้างละ่? ลองบอกมาสิ เผ่ือลงุจะเคยได้ยินช่ือ” 

“คณุลงุไมรู้่จกัหรอกคะ่ สิ่งประดษิฐ์ของแมห่นู คือจกัรยานเคล่ือนด้วยความเร็วเหนือแสง” 

 

วิไลลักษณ์ – นักวิทยาศาสตร์ประจ าเขตกักกัน 

“จะบอกวา่คณุมาจากอดีต และก าลงัตามหาลกูสาวท่ีเดนิทางข้ามศตวรรษโดยบงัเอิญงัน้เหรอ?” 

“คณุคงไมเ่ช่ือฉนั” 

“ตรงกนัข้าม ผมเช่ือเสมอว่าเร่ืองพวกนีเ้ป็นไปได้ แตก่่อนอ่ืน เอาหน้ากากไปสวมก่อน มลพิษในยคุ

นีร้้ายกาจกวา่ยคุไหนๆ พอสวมเสร็จ ก็ชว่ยเลา่สิ่งท่ีเกิดขึน้ให้ผมฟังอยา่งครบถ้วน” 

“ฉันประดิษฐ์จกัรยานคนันีข้ึน้มาในห้องลับ ลูกสาวของฉันมาเจอและสัมผสัมันโดยบงัเอิญ เธอ

หายไปอยา่งไร้ร่องรอย ฉนัจงึต้องออกตามหา ใช่คะ่ ไทม์แมชชีนเคร่ืองนีมี้ระบบน าร่อง มนัเดนิทางหา่งจาก

ฉนัหนึง่ศตวรรษ คอยตรวจดวูา่ศตวรรษท่ีฉันก าลงัจะไปมีอนัตรายมากแคไ่หน” 
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“นบัวา่ฉลาดท่ีสง่ระบบน าร่องไปก่อน แตผ่มมีข้อสงสยั คณุดไูมต่กใจหรือร้อนรนเลยสกันิด” 

“ฉันยอมรับว่าตวัเองต่ืนเต้น การเดินทางมาโลกอนาคตคือความฝัน เม่ือศตวรรษท่ีแล้ว...หมายถึง

ห้านาทีก่อนจะมาพบคณุท่ีน่ี ฉนัเพิ่งเสียเวลาพดูคยุกบัเดก็คนหนึง่ท่ีบงัเอิญข่ีจกัรยานผา่นมา” 

“ก็สมเหตุสมผล ถ้าอย่างนัน้ผมจะบอกให้ ยามของเขตกักกันแห่งนีส้นทนาอยู่กับเด็กผู้หญิงคน

หนึง่เม่ือสิบนาทีก่อน เธอพดูถึงจกัรยานเหนือแสง ทัง้ยงับอกวา่ผู้ประดษิฐ์คือแมข่องตวัเอง เอาละ ผมคดิว่า

คณุได้เบาะแสแล้วนะ” 

“เธออยูท่ี่ไหน?” 

“ยามบอกวา่เดก็สาวคนนัน้หายตวัไป หายไปชนิดท่ีวา่กะพริบตาอีกทีก็พบแตค่วามวา่งเปลา่” 

“เธอข้ามไปอีกศตวรรษ ฉนัต้องรีบแล้ว ระบบน าร่อง รีบออกเดนิทางเร็วเข้า!” 

“ขอให้โชคดีนะ คณุวิไลลกัษณ์ และระวงัอย่างหนึ่ง เท่าท่ีผมคาดการณ์ บรรยากาศในยุคหน้าจะ

เลวร้ายกวา่ยคุนี ้บางทีอาจถึงสิบเทา่หรือมากกวา่” 

  

วนิดา – ครู 

“หน้ากาก...หนขูอหน้ากาก!” 

“เกิดอะไรขึน้ ท าไมออกมาข้านอกในสภาพนี?้ คณุเรวฒัน์ รีบปฐมพยาบาลเร็วเข้า!” 

“รอก่อนนะ ไมเ่ข้าใจเลยจริงๆ เธอจะออกมาท าไมเม่ือรู้วา่ข้างนอกมีแตฝุ่่ นควนั...” 

“น...หนไูมรู้่ หนไูมใ่ชค่นยคุนี”้ 

“เธอมาจากอดีตเหรอ?” 

“คณุดไูมต่กใจ...” 

“แนอ่ยู่แล้ว ฉันเช่ือว่าสกัวนัมนัต้องเกิดขึน้ เขตกกักนัโรคร้ายจากชัน้บรรยากาศเม่ือหนึ่งร้อยปีก่อน

มีบนัทึกเหตกุารณ์ปริศนา เก่ียวกบัเด็กสาวท่ีเดินทางมาจากอดีต ผู้พบเห็นเป็นยามของเขตกกักนั เท่านัน้

ยงัไมพ่อ นกัวิทยาศาสตร์รายหนึ่งยงัเคยสนทนากบัหญิงท่ีอ้างว่าตวัเองเป็นแม่ของเด็กคนนัน้อีกด้วย ให้ฉัน

เดานะ แมข่องเธอคงก าลงัจะมารับ ให้ตายสิ กระโดดข้ามมิตไิปมา ชา่งนา่สบัสนเสียจริง” 
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“หนจูะรอแมอ่ยูท่ี่น่ี หน.ู..กร๊ีด!!” 

“เกิดอะไรขึน้?!” 

“เสียงนัน้...มนัจะพาหนไูปอีกเล้ว! คณุต้องชว่ยหนนูะคะ! คณุต้องชว่ยหน!ู!” 

 

วิไลลักษณ์ – ครูใหญ่ 

“ต ารวจใช่มัย้ครับ มีผู้หญิงสติไม่ดีอยู่คนหนึ่ง พร ่าเพ้อว่าตวัเองมาจากอดีต แถมก าลงัพูดคยุกับ

จกัรยานท่ีใช้กนัเม่ือสามส่ีศตวรรษท่ีแล้ว...” 

“ฉนัไมไ่ด้ล้อเลน่! ได้โปรด ชว่ยฉนัทีเถอะ” 

“ผมไมพ่ดูกบัคนเสียสต ิแคอ่อกมายืนอยูก่ลางมลพิษแบบนีก็้แทบท าให้ผมบ้าตามไปด้วยแล้ว” 

“ระบบน าร่องบอกวา่ลูกของฉันเพิ่งเดินทางมาถึง เธอก าลงักลวั ทกุอย่างเป็นความผิดของฉันท่ีทิง้

เคร่ืองเร่งเวลาไว้ในห้อง ดาถกูพาสูอ่นาคต กระโดดข้ามมิตไิปเร่ือยๆ อยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุ” 

“โอเค คิดเสียว่ามนัเป็นจริง สิ่งท่ีคณุก าลงัท าตอนนีคื้อข่ีจกัรยานสามล้อตามหาลูกไปทัว่โรงเรียน

ของผม โดยไมแ่ม้แตจ่ะใสห่น้ากาก ซึง่ท านายได้ทนัทีวา่โรคปอดต้องมาเยือนในอีกไมก่ี่นาทีนีแ้น”่ 

“จกัรยานคนันีคื้อเคร่ืองย้อนเวลา และมนัเคล่ือนท่ีได้ด้วยความเร็วเหนือแสง” 

“ถ้าจกัรยานคณุเร็วขนาดนัน้ รถลอยฟ้าของผมคงไปถึงสุดขอบทางช้างเผือกได้ภายในหนึ่งนาที 

พอทีเถอะ ออกไปเสียก่อนท่ีต ารวจจะมาถึง” 

“ชว่ยฉนัเถอะคะ่ ได้โปรด...” 

“สมมตุอีิกครัง้วา่เป็นเร่ืองจริง ผมจะชว่ยอะไรคณุได้?” 

“ตรวจดกูล้องวงจรปิด ดาต้องปรากฏตวัแถวนี ้ตามท่ีระบบน าร่องแจ้งเอาไว้”  

“ข้อสรุปของเราวนันีคื้อคณุต้องถกูสง่ไปโรงพยา...” 

“ผอ.ครับ!” 

“มีอะไร คณุเรวฒัน์?” 

“เดก็ผู้หญิงคนหนึง่ปรากฏตวัขึน้ท่ีน่ี เธอบอกวา่ตวัเองมาจากอดีต” 
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“นัน่ลกูของฉนัคะ่ เธออยูท่ี่ไหน? ดาปลอดภยัใชม่ัย้?!” 

“คณุคลาดกบัเธอแคไ่มก่ี่นาที ลกูสาวคณุหายไปในชัว่พริบตา” 

“ระบบน าร่อง! พาฉนัไปศตวรรษตอ่ไป!” 

“พระเจ้า! เธอหายไปแล้ว จกัรยานคนันัน้ก็ด้วย ไม่น่าเช่ือ เทคโนยีสมยัเรายงัท าไม่ได้ขนาดนี ้ผอ.

ยงัไมเ่ช่ืออีกเหรอครับ?” 

“ผมเช่ือเร่ืองไทม์แมชชีนก็ได้ แค่เร่ืองนัน้ ไม่นบัเร่ืองท่ีเธอเสียสติ ลองคิดดสูิ คนสติดีท่ีไหนจะเอา

จกัรยานเก่าซอ่มซอ่มาใช้เป็นเคร่ืองเร่งเวลา แถมยงัพดูเหมือนระบบน าร่องมีชีวิตละ่ จริงมัย้” 

 

วนิดา – นักจิตวิทยา 

“ฉนัเช่ือ ทัง้เร่ืองมิตเิวลาและจกัรยานคนันัน้ ทกุสิ่งสามารถเป็นไปได้ ผิดกบัในยคุนี ้ยคุท่ีอารยธรรม

มนษุย์เร่ิมเส่ือมถอย เราย ่าอยู่กบัท่ีเป็นเวลาหลายศตวรรษ มลพิษท าลายทกุสิ่ง ไม่แน่ แม่ของหนูอาจเป็น

นกัวิทยาศาสตร์คนสดุท้ายท่ีสามารถคิดค้นเคร่ืองมืออนันา่ทึง่นีข้ึน้มา” 

“หนูอยากกลับไปหาแม่ ไม่รู้เพราะอะไร แต่พอหนูมาหยุดอยู่ท่ีมิติใดมิติหนึ่ง ก็จะถูกพาไปยัง

ศตวรรษตอ่ไปเสมอ แถมยงัมีเสียงแปลกๆ คล้ายเสียงของแม ่แตไ่มใ่ช่” 

“เสียงแปลกๆ งัน้หรือ?” 

“เสียงของผู้หญิงคนหนึง่ท่ีพร่าเลือน แตก็่จบัใจความออก” 

“ฉนัพอเข้าใจสิ่งท่ีเกิดขึน้” 

“คณุเข้าใจหรือคะ?” 

“แมห่น ูฉนัอยูใ่นโลกนีม้าเกือบหกสิบปี แถมยงัเป็นนกัจิตวิทยาอีกด้วย” 

“คณุรู้เหรอคะวา่เกิดอะไรขึน้กบัหน?ู” 

“ยิ่งกวา่รู้เสียอีก แตย่งัก่อน เดก็เอย หนจูะได้รู้ในอีกไมช้่า” 

“หนไูด้ยินเสียงนัน้อีกแล้วคะ่” 

“ไมต้่องกลวั หนไูปเถอะ ฉนัจะนัง่รออยูต่รงนี”้ 
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“รอใครเหรอคะ?” 

“ผู้หญิงท่ีก าลงัจะปรากฏตวั...แมข่องหนยูงัไงละ่” 

 

 วิไลลักษณ์ – นักจิตวิทยา 

“คณุตามหาลกูข้ามมิตเิวลา อาศยัระบบน าร่องเพ่ือน าทาง เป็นเชน่นีไ้ปเร่ือยๆ ไมมี่วนัสิน้สดุสินะ” 

“คณุเห็นลกูของฉนัหรือเปลา่?” 

“ตอบค าถามผมก่อน” 

“คณุเห็นลกูของฉนั ฉนัอา่นสายตาของคณุออก” 

“แคต่อบค าถาม” 

“ใช ่เป็นอยา่งท่ีคณุวา่” 

“ถ้าอย่างนัน้ขอถามอีกข้อ เร่ืองเคร่ืองเร่งเวลาน่ะ มันดูแปลกเกินไปมัย้ส าหรับความคิดของ

นกัวิทยาศาสตร์คนหนึง่ จกัรยานสามล้อแบบเดก็ๆ สีสนัสดใส ประดบัลวดลายการ์ตนู” 

“นัน่ไมใ่ชป่ระเดน็” 

“ผิดแล้ว ผมคิดว่าคณุยงัไม่เข้าใจสิ่งท่ีเกิดขึน้เต็มร้อยหรอกนะ ขอทวนอีกที คณุประดิษฐ์จกัรยาน

คนันี ้เก็บมันเอาไว้ในห้องทดลอง เเต่ลูกสาวของคุณก็ไปเจอและสมัผสัมันเข้า จักรยานพาเธอไปยังมิติ

ตา่งๆ ก้าวกระโดดทีละหนึง่ศตวรรษ ใชห่รือไมค่รับ?” 

“ใช”่ 

“คุณควรจะรู้ตัวได้แล้ว คุณประดิษฐ์จักรยานคันนีข้ึน้มาเพราะอะไร ข้อนีผ้มไม่ รู้ รู้เพียงว่า 

‘ต้นแบบ’ มาจากไหน” 

“ระบบน าร่อง พาฉนัไปศตรรษตอ่ไป” 

“คณุอาจไม่สนใจค าพูดของผม แตล่องคิดทบทวนดดีูๆ ความสญูเสียในอดีต ในฐานะนกัจิตวิทยา 

ผมมัน่ใจวา่มนัจะท าให้คณุนกึอะไรออก” 
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วนิดา – ความว่างเปล่า 

มิติตอ่มาท าให้ความทรงจ าของฉันหมนุวน ในท่ีสดุ ภาพทัง้หมดก็หลอมรวม ก่อเกิดเป็นเหตกุารณ์

ท่ีจ าได้จนขึน้ใจ 

เกิดอะไรขึน้กันแน่ เกิดอะไรขึน้กับเรา? เส้นทางข้างหน้าคืออะไร ระบบน าร่องจะพาฉันไปท่ีไหน? 

เสียงของแมย่งัคงกงัวาน แจม่ชดัในมโนภาพแม้สิ่งท่ีได้ยินจะพร่าเลือน 

“ระบบน าร่อง พาฉนัไปศตวรรษต่อไป” 

น่ีคือสิ่งท่ีฉันได้ยินมาตลอด แน่นอนว่าเป็นเสียงของแม่ ฉันเห็นท่านครัง้สุดท้ายเม่ือหนึ่งปีก่อน 

วินาทีท่ีเปลือกตาปิดสนิท เเม่เดนิมาท่ีเตียงพร้อมเคร่ืองมือบางอยา่ง ท่านก าลังร้องไห้ คงคิดถึงพ่อท่ีจากไป 

แมบ่อกวา่ไมอ่ยากจมอยูก่บัอดีต ทา่นจะเดนิทางไปอนาคต ให้ไกลท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ 

จักรยานคนันัน้สามารถเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วเหนือแสง มันคือเคร่ืองเร่งเวลา แม่มีฉันเป็นแรง

บนัดาลใจ ท่านใส่ ‘ตวัฉัน’ ลงในสิ่งประดิษฐ์ ทัง้สีสนั ลวดลาย ฟอนต์อกัษรท่ีชอบ แม้แต่จกัรยานคนันัน้ก็

เป็นจกัรยานท่ีฉนัชอบข่ีตัง้แตย่งัเล็ก  

ในท่ีสดุ ความปรารถนาของท่านก็ลกุลาม เคร่ืองมือท่ีสามารถเปล่ียนคนให้กลายเป็น ‘เทคโนโลยี’ 

ถกูหยิบมาใช้ ทา่นส านกึได้ในสิ่งท่ีท า แตท่กุอยา่งสายเกินแก้เสียแล้ว 

ไม่นาน แม่ก็ลืมว่าเคยท าอะไรกบัฉัน ท่านเรียกฉันว่า ‘ระบบน าร่อง’ เเล้วสัง่ให้เดินทางไปศตวรรษ

ตา่งๆ ท่านออกตามหาฉนัในมิติเวลาด้วยเร่ืองโกหกท่ีสมองสร้างขึน้ เกมไล่จบัทีไ่ม่มีวนัส้ินสดุ เม่ือหาไม่เจอ 

ก็จะสัง่ให้ฉนัเดนิหน้าไปอีกหนึง่ศตวรรษ เป็นเชน่นีเ้ร่ือยๆ ไมมี่วนัจบสิน้ 

โลกในหลายร้อยปีให้หลงัช่างแตกตา่ง ทกุอย่างปรากฏเพียงฉาบฉวย เคล่ือนผ่านไปอย่างรวดเร็ว 

ภายในเวลาอนัน้อยนิด  

อีกไมน่านก็จะครบหนึง่สหสัวรรษ ไร้ซึง่ว่ีแววของผู้คน มีเพียงเสียงของแมท่ี่ดงัอยู่ในโสตประสาท 

ระบบน าร่อง พาฉนัไปศตวรรษต่อไป 

 

วิไลลักษณ์ – ความว่างเปล่า 

ความวา่งเปลา่ชา่งอ้างว้าง เชน่เดียวกบัจิตใจของฉนัท่ีก าลงัสบัสนระหว่างค าพดูของคนสองคน 
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ฉนั...และนกัจิตวิทยาคนนัน้ 

คณุเปลี่ยนลูกตวัเองเป็นระบบน าร่อง คุณก าลงัตามหาส่ิงที่ไม่มีวนัหาเจอ ไม่มีวนับรรจบ เพราะ

อย่างทีค่ณุบอก ระบบน าร่องจะเคลือ่นห่างออกไปหน่ึงศตวรรษเสมอ 

นัน่อาจเป็นความจริง ฉันประดิษฐ์จกัรยานสามล้อคนันีข้ึน้มาเพ่ือหนีห่างจากความเศร้า หนีห่าง

จากความทรงจ าเก่ียวกับสามีผู้ล่วงลบั ลูกสาวของฉันคือตวัขบัเคล่ือน ดาคือความสุขเพียงหนึ่งเดียว เป็น

อนสุรณ์ท่ีจะท าให้ฉนันกึถึงความสขุยามพเนจรในมิตเิวลา 

ไม่สิ นัน่ไม่ใช่ความจริง ลูกของฉันหายสาบสูญเพราะเคร่ืองเร่งเวลา ฉันต้องเขาไปช่วย ระบบน า

ร่องสามารถท างานได้ยอดเย่ียม ดายงัมีชีวิต มีเลือดเนือ้ ไมต่า่งจากมนษุย์ทัว่ไป 

...หรือเธอจะกลายเป็นระบบน าร่อง ไม่! นั่นไม่ใช่ความผิดของฉัน หากเป็นเช่นนัน้ ดาจะอยูใน

รูปแบบใด มนษุย์ คล่ืนสญัญาณ คล่ืนความถ่ี? เธอจะยงัมีเลือดเนือ้หรือไม ่ 

ฉนัไม่อยากจินตนาการภาพนัน้ ทัง้หมดต้องไม่ใชเ่ร่ืองจริง เป็นมายาลวงหลอกท่ีสมองปัน้แตง่ สิ่งท่ี

เกิดขึน้คือดาสมัผสัเข้ากบัเคร่ืองเร่งเวลา เธอหลงอยูใ่นมิตใิดมิตหินึง่ ใช.่..มนัต้องเป็นอยา่งนัน้แน่ๆ ! 

ในท่ีสดุ ก็ครบหนึ่งสหสัวรรษ ยงัไม่มีว่ีแววของดา ถึงเวลาออกดินทางตอ่ แม่จะตามหาลูกให้พบ...

ไปเร่ือยๆ จนกว่ากาลเวลาจะส้ินสดุ 

อนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไร ไม่มีวนัรู้จนกวา่จะไปถึง คล่ืนสญัญาณเร่ิมพร่าเลือน ระบบน าร่องพบ

อปุสรรคบางอยา่ง บางทีอารยธรรมมนษุย์อาจสิน้สดุลงตรงนัน้  

ถึงอย่างไร ระบบน าร่องก็เป็นเพียงเคร่ืองมือ สิ่งเดียวท่ีมีชีวิตคือดา ฉันจะตามหาเธอให้พบ ไม่ว่า

อนาคตข้างหน้าจะเลือนรางแค่ไหน...โบยบินสู่มิติเวลา สู่แดนท่ีไม่อาจหยั่งรู้และห่างไกลเกินกว่าจะ

จินตนาการออก 

ระบบน าร่อง พาฉนัไปสหสัวรรษถดัไป เดินหนา้ไปเร่ือยๆ จนกว่าเราทัง้คู่จะพบกนั 

-จบ- 
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ชบาที่ผลิบานในรัตตกิาลแห่งเสียงดนตรี 

การ ‘กระโดด’ ส าหรับใครบางคน อาจหมายถึง การกระโดดขาเดียว เพือ่ทดสอบว่าตนเองมีทกัษะในการ

ทรงตวัมากพอหรือไม่ 

 

พอ่มดมาตรงเวลาเสมอ 

ทนัทีท่ีเข็มนาฬิกาชีต้รงกนัท่ีเลขสิบสอง ร่างสงูในชดุเสือ้คลมุสีด าก็ปรากฏขึน้ท่ามกลางแสงจนัทร์

อร่าม ขาทัง้สองก้าวเดนิอยา่งแนว่แน ่มือขาวซีดควงไม้คทาราวกบัมนัเป็นของเลน่ชิน้หนึ่ง ยามพดูถึงพอ่มด 

เดก็ๆ มกัจินตนาการไปถึงชายชราไว้เคราสีขาว สวมหมวกทรงสงูหน้าตาประหลาด ไม่ก็เดก็สวมเสือ้คลมุท่ี

ข่ีไม้กวาดฉวดัเฉวียน มีแผลเป็นรูปสายฟ้า และเสกคาถาใสก่นัไปมา 

พ่อมดท่านนีต้รงกันข้าม ท่านเป็นชายหนุ่มร่างสูง ผมด าตดัสัน้ดเูป็นระเบียบ ใบหน้าเกลีย้งเกลา

พอจะนิยามค าวา่ ‘หล่อ’ ได้อย่างไมย่ากเย็นนกั ทว่งท่าการเดนิก็ช่างสง่างาม สามารถท าให้ทกุคนมองตาม

จนถอนสายตาไมข่ึน้ 

พ่อมดกระโดดเด้งด๋ึง เหล่าลูกสัตว์และต้นกล้าท่ียังเล็กมักเรียกท่านแบบนี ้ไม่รู้ว่ามีท่ีมาท่ีไป

อยา่งไร อาจเพราะพวกเขามองเห็นการเตบิโตเสมือนการก้าวกระโดดจากวยัหนึง่ไปอีกวยัหนึง่ก็เป็นได้ 

เสียงเซ็งแซ่ของต้นไม้และสตัว์ต่างๆ ดงัขึน้ทนัทีท่ีผู้ วิเศษปรากฏตวั ทุกสายพันธุ์ ท่ีจะก้าวเข้าสู่วยั

ผู้ใหญ่ต้องได้รับอนญุาตจากท่าน ไม่วา่จะเป็นเมล็ดท่ีเติบโตเป็นต้นกล้า ต้นกล้าท่ีเติบโตเป็นต้นไม้ หนอนท่ี

เติบโตเป็นดกัแด้ กระทัง่ลกูนกท่ีเติบโตเป็นแม่นก ยามเท่ียงคืน ขณะท่ีมนษุย์ก าลงัหลบัใหล ภาพท่ี เกิดขึน้

ชา่งเหนือจินตนาการ สตัว์ทกุตวัและต้นไม้ทกุต้นตา่งชะเง้อมองเหตกุารณ์ว่าจะมีสมาชิกใหมเ่พิ่มมาหรือไม ่  

...ไม่ใช่แค่การเติบโต หากรวมถึงตอนสิน้อายุขัย พ่อมดจะเป็นผู้ มารับดวงวิญญาณ ริบพลัง

กลบัคืนแล้วสง่ตอ่ให้สิ่งมีชีวิตรุ่นตอ่ๆ ไป 

 “พอ่มดจา๋ ลกูๆ ของฉันพร้อมจะเตบิโตหรือยงัจ๊ะ?” แมน่กร้องเจือ้ยแจ้วทนัท่ีร่างสงูเดนิเข้ามาหา  

“สขุภาพดี ปีกกล้า ขาแข็ง ไม่ได้ประชดนะจ๊ะ แม่นก แต่ลูกของท่านเหมาะสมแล้วท่ีจะเติบใหญ่” 

สิน้น า้เสียงนุ่มนวล คทาก็แกว่งเป็นวงกลมเหนือศีรษะของลกูนก เพียงชัว่ครู่ ขนท่ีเคยขึน้เป็นหย่อมก็ดกฟ ูปี

กลีบผอมแปรเปล่ียนเป็นแข็งแกร่ง นกโตเตม็วยักะพริบตาปริบๆ ทา่มกลางเสียงร้องเพลงของผู้ เป็นแม ่

ถดัจากรังนกคือต้นมะมว่ง น า้เสียงเศร้าซมึชวนสงสาร เรียกรอยยิม้บนใบหน้าคมสนัตัง้แตแ่รกเห็น  
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“พ่อมด เหตใุดท่านจึงไม่อนญุาตให้เราออกลกู เจ้าของเราเคยพดูเอาไว้ว่าถ้าไม่ออกลกูในเร็ววนันี ้

เราจะถกูโคน่ เราไมอ่ยากจบชีวิต ทา่นอนญุาตให้เราเตบิโตตัง้แตย่งัเป็นเมล็ด โปรดเมตตาอีกสกัครัง้เถิด” 

“ทุกสิ่งมีกฎเกณฑ์ของมัน ท่านมะม่วง ท่ีเราไม่ยอมให้ท่านออกลูก เพราะท่านยงัมีคณุสมบตัิไม่

เพียงพอ โปรดให้ข้าตรวจดอีูกสกัครัง้” พ่อมดกล่าวจบก็จ่อคทาเข้าท่ีล าต้นของอีกฝ่าย หลบัตา พยกัหน้า

เล็กน้อย ก่อนจะเอ่ยพร้อมรอยยิม้ “เรายินดีท่ีจะกลา่ววา่ ทา่นมีคณุสมบตัคิรบถ้วนทกุประการแล้ว รากของ

ทา่นแข็งแรง มัน่คง ล าต้นสขุภาพดี เราอนญุาตให้ทา่นเตบิโตไปอีกขัน้” 

คทาหมุนเป็นวงกลม เพียงชัว่ครู่ มะม่วงดิบลูกเล็กก็ปรากฏขึน้บนก่ิง ผู้ วิเศษเดินต่อไปท่ามกลาง

เสียงร้องด้วยความยินดีของต้นไม้ จนมาถึงกระถางดินเผาท่ีตัง้อยู่หน้าบ้านซอมซ่อแห่งหนึ่ง ณ ตรงนัน้ ต้น

ชบาขนาดเล็กก าลงัร้องไห้ เสียงแหง่ความเศร้าโศกแจม่ชดัทา่มกลางเสียงดนตรีของธรรมชาติ 

“เหตใุดท่านจึงไม่ให้เราเติบโต?” ชบาเอ่ยถามเสียงสัน่ ดอกชบาท่ียงัไม่บานก าลงัรอค าอนญุาตอยู่

ตรงสว่นบนสดุของล าต้น พอ่มดเห็นดงันัน้จงึถอนใจ  

“ชบาน้อยเราเคยบอกเจ้าไปแล้วมิใช่หรือ เจ้ายงัมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วน รากของเจ้ายงัไม่แข็งแรง 

ล าต้นก็ยงัขาดสารอาหาร เจ้าของของเจ้ายงัใสปุ่๋ ยและดแูลไมดี่พอ” 

“แต่เขาบอกว่าถ้าเราไม่ผลิดอกภายในพรุ่งนี ้เราจะถูกถอนทิง้ กลายเป็นปุ๋ ยของชบาต้นต่อไป ” 

เสียงร้องไห้ยงัคงดงัอยา่งตอ่เน่ือง ต้นไม้และสตัว์อ่ืนๆ เร่ิมสงัเกตเห็น ทัง้หมดจบัจ้องมาท่ีพอ่มดเป็นตาเดียว 

“เมตตานางเถอะคะ่ พ่อมด นางปรารถนาจะเตบิโตมานานแล้ว เรายงัไมเ่คยเห็นนางผลิดอก ไมแ่น ่

ลกูๆ ของนางอาจเป็นดอกชบาท่ีบานสะพร่ัง สวยสดงดงามยิ่งกวา่เราก็เป็นได้” ต้นมะลิเอย่ขึน้ด้วยน า้เสียง

แหบพร่าเย่ียงคนชรา นางเตบิโตจนใกล้สิน้อายขุยั พลงัชีวิตใกล้ตกเป็นของพอ่มดโดยสมบรูณ์ 

“เราก็ปรารถนาท่ีจะท าเช่นนัน้ แต่กฎย่อมเป็นกฎ หากเราละเว้นให้ชบา ก็ถือว่าอยุติธรรมกับ

ดอกไม้อ่ืนๆ ท่ีไม่มีโอกาสได้เติบโต” ผู้วิเศษพูดเสียงเครียด มองดอกชบาท่ีหุบแน่น ไม่ยอมคล่ีบานอย่างท่ี

ควรจะเป็น เพียงแค่ท่านเสกคาถา ดอกสีแดงสะพร่ังก็จะปรากฏขึน้ มนุษย์ท่ีเดินผ่านไปมาเป็นต้องช่ืนชม 

นา่เสียดายท่ีเจ้าชบาไมแ่ข็งแรง ดอกท่ีออกเป็นต้องเบง่บานและร่วงโรยในเวลาเดียวกนั 

ด้านหลัง เสียงนกร้องเจือ้ยแจ้วราวกับก าลังเร่งเร้า ต้นมะลิร้องเพลงด้วยท านองเศร้าโศก สรรพ

สตัว์ตา่งสง่สายตาอ้อนวอน ทัง้หมดดจูะรักชบาต้นนีเ้หลือเกิน 

“เจ้าช่ืออะไร?” พอ่มดเอย่ถาม หลงันกึทบทวนมาเป็นเวลานาน 
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“เอวาคะ่” ชบาน้อยตอบเสียงสัน่ ในใจรู้สึกซาบซึง้ในความรักของสตัว์และต้นไม้ต้นอ่ืนๆ พวกเขา

อยากให้เธอเติบโต แม้ท่ีผ่านมา จะมีต้นไม้ท่ีไม่มีโอกาสเติบใหญ่และต้องคืนพลงัชีวิตให้พ่อมดเป็นจ านวน

มาก แตไ่ม่มีครัง้ไหนเลยท่ีเหล่าเพ่ือนพ้องร่วมแสดงความไม่เห็นด้วยชดัเจนถึงเพียงนี ้อาจเพราะเอวาเป็น

มิตร ทัง้ยงัมีคณุสมบตับิางอย่าง...ลกัษณะพิเศษท่ีแม้แตเ่ธอก็ไม่รู้วา่คืออะไร น่ีคือค าพดูของปา้คณุนายต่ืน

สายท่ีเคยอาศยัอยูใ่นกระถางฝ่ังตรงข้าม ทวา่ตอนนีส้ิน้ใจและคืนพลงัให้ผู้วิเศษเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

เอวาเคยฝันอยากออกเท่ียว โบยบินทา่มกลางสายลมและแสงแดดอนัอบอุน่ ดอกไม้ท่ีโตเตม็วยัจะ

สามารถเห็นในสิ่งท่ีเกสรของตนเห็น ยามท่ีลมพัด ละอองเรณูจะฟุ้งกระจายไปตามท่ีต่างๆ เธอจะได้

มองเห็นสิ่งเหล่านัน้ น่าเสียดายท่ีความฝันต้องถูกท าลายลงด้วยค าพูดของพ่อมดท่านหนึ่ง อย่างไรเสีย 

ท่านก็เป็นผู้ดแูล เป็นเจ้าแห่งธรรมชาติทัง้มวล ผู้ ท่ีต าแหน่งสูงกว่าท่านคือใคร? ยงัมีจ้าวแห่งธรรมชาติท่ี

ปกครองทา่นอีกทอดหนึง่หรือไม?่ น่ีคือสิ่งท่ีเอวาสงสยั และคาดวา่หากเธอโตเตม็ท่ีก็จะได้รู้ค าตอบ 

“ข้าเห็นแก่เพ่ือนพ้องของเจ้า เจ้าคงอยากรู้สินะว่าโลกภายนอกเป็นเช่นไร ทุ่งหญ้าอนักว้างใหญ่

ไพศาล ทะเลท่ีพราวระยบัด้วยแสงแดด ข้าจะท าให้ความปรารถนานัน้เป็นจริง เพียงแคคื่นนีเ้ท่านัน้ เม่ือเข้า

สูรุ่่งอรุณ เจ้าจะกลายเป็นชบาไร้ดอก หวนกลบัสูส่ภาพเดมิของตนเอง” 

“พ่อมดกระโดดเด้งดึ๋ง ท่านจะมอบพรสุดประเสริฐข้อนัน้ให้พ่ีเอวาจริงหรือ?” หนอนผีเสือ้ตวัน้อย

ร้องขึน้ด้วยความยินดี ผู้ถกูถามได้ยินดงันัน้จงึหวัเราะออกมาเบาๆ 

“ใชส่ินะ ฉายาของเราคือกระโดดเด้งดึง๋ ใช.่..ชบาน้อย ข้าจะให้เจ้ากระโดด หากแตเ่ป็นการกระโดด

ด้วยขาเพียงหนึ่งข้าง ทดสอบการทรงตวัว่าจะสามารถแบกรับน า้หนกัได้หรือไม่ หากเจ้าสามารถพิสจูน์ว่า

ตนเองแข็งแรงพอ เราจะอนญุาตให้เจ้าเบง่บาน อวดรูปโฉมอนัสง่าให้ประจกัษ์แก่สายตามนษุย์” 

“ขอบพระคณุค่ะ ขอบพระคุณจริงๆ” เอวาแทบตัง้ตวัไม่ติด ไม่คาดคิดว่าจะได้รับโอกาสท่ีไม่เคย

เกิดขึน้แบบนี ้

“เอาล่ะ งัน้ข้าจะเร่ิมละนะ” พ่อมดบอกพลางเคาะคทาเข้าท่ีล าต้นของเธอ เพียงชัว่ครู่ ความรู้สึก

อบอุ่นก็แผ่ซ่าน ชบาน้อยหลับตา รู้สึกถึงกลีบดอกท่ีก าลังแผ่ขยาย ความสุขกลั่นกรองออกมาเป็นน า้ตา

หยดสดุท้าย ก่อนท่ีทัว่บริเวณจะถกูคลมุทบัด้วยเงาขนาดใหญ่ 

ดอกไม้สีแดงสดบานสะพร่ัง เปรียบเสมือนร่มอนัสวยงามท่ีงอกออกมาจากศีรษะ เอวาขอบคณุพ่อ

มดนบัครัง้ไมถ้่วน ก่อนท่ีอีกฝ่ายจะเดนิจากไป โบกคทาไปด้วยเพ่ือท าให้พืชและสรรพสตัว์เตบิโต 
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หากเจ้าสามารถพิสูจน์ว่าตนเองแข็งแรงพอ เราจะอนุญาตให้เจ้าเบ่งบาน อวดรูปโฉมอนัสง่าให้

ประจักษ์แก่สายตามนุษย์ ค าพูดของผู้ มีพระคณุติดตรึงอยู่ในหัว เธอจะพิสูจน์ตวัเองด้วยวิธีไหน? จะท า

อยา่งไรให้พอ่มดเห็นวา่เธอมีศกัยภาพและแข็งแรงเทียบเทา่ต้นไม้รุ่นพ่ี? 

ชบาน้อยหลบัตา ปล่อยให้สายลมโอบล้อมร่าง เกสรกลุ่มหนึ่งถูกพัดออกไป เม่ือลืมตาอีกครัง้ ก็

พบว่าตวัเองก าลงัลอยอยู่กลางอากาศ เบือ้งหน้าคือท้องฟ้าสีทะมึน เต็มไปด้วยกลุม่ดาวและดวงจนัทร์คร่ึง

เสีย้วท่ีทอประกายแสง เคร่ืองบินแล่นผ่านเหนือหัว เอวาเคยเงยหน้ามองนกเหล็กบนพืน้ ภายในกระถาง

ตัง้แตย่งัเป็นต้นกล้า ไมค่ดิเลยวา่จะมีโอกาสเข้ามาเห็นในระยะใกล้  

ชบาน้อยลอยไกลออกไป แลเห็นทุ่งหญ้าและปศสุตัว์ท่ีส่งเสียงร้องขบัขาน เป็นเสียงร้องท่ีสมัผสัได้

ด้วยใจ ดงัผ่านอากาศท่ามกลางสายลมยามราตรี...โลกใบนีช้่างสวยงาม เอวานึกอยากรู้ว่าพวกมนษุย์ท า

อะไรกนับ้าง ตามท่ีเธอได้ยินมา พวกเขาจะนอนหลบัขณะท่ีธรรมชาติก าลงัเตบิโต  

ทนัใดนัน้ มวลอากาศระลอกหนึ่งก็พดัผ่าน สายลมเปล่ียนทิศ ส่งผลให้เอวาย้อนกลบัไปทางเดิม 

เพ่ือนๆ ต่างเต้นร าและส่งเสียงร้อง ทัง้หมดนัน้เพ่ือเธอโดยเฉพาะ ชบาน้อยอ่ิมเอมใจ ภาพอนัสวยงามนัน้

ต้องตดิตรึงอยูใ่นความทรงจ า ตราบลมหายใจสดุท้ายก่อนจะมอบพลงัชีวิตเข้าสู่คทาของผู้วิเศษ 

บ้านเจ้าของเธออยู่ตรงนัน้ สายลมพาเอวาไปท่ีหน้าต่าง เล็ดลอดผ่านช่องว่างเล็กๆ เข้า ไปใน

ห้องนอนซอมซอ่ เด็กชายคนหนึ่งนอนหลบัอยูใ่ต้ผ้าห่ม...ลกูชายของผู้ ท่ีเพาะเลีย้งเธอตัง้แตย่งัเป็นเมล็ด เอ

วาจ าน า้เสียงทุ้ มลึกได้แม่นย า พ่อของเด็กคนนีค้อยดูแล ทะนุถนอม แต่ด้วยฐานะท่ียากจน ท าให้ไม่

สามารถซือ้ปุ๋ ยท่ีอดุมไปด้วยสารอาหาร น่ีอาจเป็นเหตผุลท่ีพ่อมดไม่อนญุาตให้เอวาเติบโต คิดมาถึงตรงนี ้

ชบาน้อยก็เร่ิมสงสยัว่าตวัเองเกิดมาเพ่ืออะไร สมัผสัอนัแผ่วเบาของชายคนนัน้ ยามท่ีรดน า้พรวนดิน เป็น

สมัผสัแห่งความรักท่ีจืดจางและเย็นยะเยือก ความรักแบบไหนกันท่ีท าให้เขาตัง้ใจจะถอนเธอทิง้หากไม่

ยอมออกดอก? ชีวิตของต้นไม้ต้นหนึ่งมีคา่เพียงเพราะความสวยงามเทา่นัน้หรือ? 

เอวาเร่ิมสบัสน...อีกฝ่ายช่างเห็นแก่ตวั หากลกูชายของเขาไม่มีโอกาสเติบใหญ่ ต้องกลายเป็นเด็ก 

ตลอดชีวิต เม่ือนัน้จะถกูสงัหารหรือทอดทิง้โดยผู้ เป็นพ่อหรือเปล่า? ทัง้ท่ีมีจิตใจเหมือนกนั ชบุเลีย้งมาด้วย

มือตวัเองเหมือนกนั มนษุย์เป็นแบบนีว้นัยนัค ่า เห็นแก่ตวั...ชา่งเป็นเผา่พนัธุ์ท่ีเห็นแก่ตวัโดยแท้ 

เสียงครางดงัขึน้ในระยะใกล้ ครัน้เหลือบมองก็พบแมวสีขาวนอนอยู่บนพืน้ด้วยสีหน้าเศร้าสร้อย 

มนัดมีูอายมุาก สกัสิบสองปีหรือมากกวา่ ดวงตากลมโตหมน่ซมึ ท่ีคอมีโซเ่หล็กลา่มเอาไว้กบัขาเตียง 

“เจ้าคือเกสรดอกไม้ไมใ่ชห่รือ? เหตใุดถึง...” แมวแก่เอย่ถามยานคาง เอวาเห็นดงันัน้จงึรีบตอบ 
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“เราได้รับพรจากพอ่มด ทา่นให้เราพิสจูน์ตวัเอง...” 

“...ว่าคู่ควรต่อการผลิบานหรือไม่น่ะหรือ?” เจ้าแมวพูดต่อ ชั่วขณะหนึ่ง แววตาหม่นซึมก็เร่ิม

แปรเปล่ียน เป็นอารมณ์บางอยา่งท่ีเอวารู้จกั หากแตไ่มเ่คยสมัผสัในระยะใกล้  

“เกิดอะไรขึน้? ทา่นแมว ท าไมถึง..” 

“ช่างมนัเถอะ” แมวแก่ตดับทพลางถไูถเเผ่นหลงักบัพืน้ไม้ “ข้าจะบอกให้เอาบุญ ถึงอย่างไร เจ้าก็

ต้องได้ผลิบาน พอ่มดทา่นนัน้ชา่งใจดี เป็นบรุุษผู้ เมตตาซึง่สวรรค์ประทานมาให้เหลา่สรรพสตัว์” 

“เป็นเช่นนัน้จริงหรือ?” เอวาเผลอพูด ยัง้ปากเอาไว้ไม่ทนั ตอนนัน้เอง แมวแก่ก็เบิกตาโพลง หางสี

ขาวลกุชนัราวกบัได้ฟังเร่ืองนา่สยดสยอง 

“เจ้าวา่อยา่งไรนะ?” 

“ข้าขอโทษ ข้าแค.่..” 

“เจ้าไมไ่ว้ใจพอ่มดอยา่งนัน้หรือ? ทา่นคือพระเจ้าของเรา เป็นผู้ มีพระคณุของธรรมชาติ” 

“ข้าแค่คิดว่าพ่อมดไว้ใจไม่ได้” ชบาน้อยกลัน้ใจตอบออกไป หวนนึกถึงใบหน้าคมสนัเป่ียมไปด้วย

รอยยิม้ ดวงตาใจดีน่าหลงใหล หากแตแ่ฝงไว้ด้วยเลศนยับางอยา่ง “มีอะไรบางอย่างในดวงตาของทา่น พ่อ

มดก าลงัปกปิดความจริง ความจริงท่ีเราไมรู้่วา่คืออะไร” 

ฉับพลนั ดวงตาของแมวแก่ก็ลุกโชน ราวกับอดัแน่นไปด้วยเพลิงแห่งโทสะ ร่างขาวผุดลุกขึน้ ก่อน

จะตวาดกลบัด้วยเสียงดงัลั่น “เจ้ามันไอ้เนรคุณ! ดอกไม้หยิ่งยโสท่ีไม่รู้หัวนอนปลายเท้า เจ้าเติบโตจาก

เมล็ดเป็นต้นกล้า จากต้นกล้าเป็นต้นไม้ ทัง้หมดเป็นเพราะพลังของพ่อมดทัง้นัน้ ! ไสหัวไปจากห้องของ

เจ้านายข้า อยา่ให้ข้าเห็นหน้าอกตญัญขูองเจ้าอีก!!” 

...เอวาไม่รู้ว่าตวัเองหนีออกมาตัง้แต่เม่ือไหร่ น่ีเป็นครัง้แรกท่ีเธอรู้ว่าสามารถควบคมุตนเอง หาใช่

อาศยัเพียงสายลมพดัพาไปยงัท่ีตา่งๆ ชบาน้อยตดัสินใจทะยานขึน้สู่ท้องฟ้า ด่ืมด ่ากบัสายลมและกลุม่ดาว

อนัวิจิตร ค าพดูของสตัว์ส่ีเท้าตดิตรึงอยูใ่นห้วงทรงจ า 

...บางครัง้การเติบโตก็โหดร้าย เธอรู้สึกเหมือนตนเป็นสิ่งผิดแปลก เพียงแคแ่สดงความคิดเห็นก็ถกู

รังเกียจเดียดฉันท์ เอวาไม่เคยเคลือบแคลงพ่อมด เพียงแค่รู้สึกว่ารอยยิม้ของท่าน ‘ผิดปกติ’ ราวกับก าลงั

เก็บง าความลบับางอยา่ง 
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แสงอิทตย์ยามรุ่งอรุณผดุขึน้ตรงเส้นขอบฟ้า...เวลาเดินเร็วกวา่ท่ีคดิ ถึงเวลาแล้วท่ีเธอจะกลบัไปฟัง

ค าตดัสิน ท่ีผ่านมา ชบาน้อยยงัไม่ได้ท าอะไรท่ีเป็นการพิสจูน์ตวัเองเลยสกัอย่าง ชะตากรรมข้างหน้าจะเป็น

อยา่งไร ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได้อีก 

เอวาดึงจิตกลบัมายงัร่าง พ่อมดรออยู่ก่อนแล้ว รอยยิม้อารีปรากฏอยู่บนใบหน้า คทาคูใ่จประทบั

อยูบ่นมือขวา 

“เป็นอย่างไรบ้าง พ่อมดกระโดดเด้งดึ๋ง? พ่ีเอวาพร้อมจะเติบโตหรือยัง?” หนอนผีเสือ้รายเดิมเอ่ย

ถาม ผู้ วิเศษไม่พูดอะไร ทว่าอากัปกิริยาสามารถส่ือแทนค าตอบได้เป็นอย่างดี ดวงตาของท่านรืน้น า้ ริม

ฝีปากสัน่ระริกราวกบัก าลงัสะกดกลัน้ค าพดู 

“เราขอโทษ ชบาน้อย เจ้าไม่สามารถพิสจูน์ว่าตนเองคู่ควรกับการเติบใหญ่” สิน้น า้เสียงแหบพร่า 

เหลา่ธรรมชาตก็ิสง่เสียงร้องด้วยความเศร้าใจ เอวารู้สกึซาบซึง้ ถึงกระนัน้ เธอมีอีกหนึง่ค าขอท่ีปรารถนา 

“เราอยากให้ทา่นชว่ย...เป็นครัง้สดุท้าย” 

“เชิญเจ้าวา่มาได้” พอ่มดรับค า รอยยิม้อารีแบบท่ีเคยเห็นปรากฏขึน้อีกครัง้ 

ชบาน้อยกลัน้ใจก่อนตอบ “เราอยากให้ท่านริบพลงัของเราคืนเสียตอนนี ้เราไม่ต้องการถกูถอนทิง้

โดยผู้ ท่ีปลกูเราขึน้มา” 

“ได้ ถ้านัน่เป็นความปรารถนาสุดท้ายของเจ้า เราจะท า” ผู้วิเศษพยกัหน้าพร้อมชูไม้คทาขึน้ ตอน

นัน้เอง เสียงร้องไห้ของเพ่ือนพ้องก็ดงัระงม เอวาไมเ่ปล่ียนความคดิ...น่ีคือสิ่งสดุท้ายท่ีเธอต้องการ 

คทาในมือของพ่อมดโบกไปมาอยูเ่หนือหวั เพียงชัว่ครู่ ล าแสงสีเหลืองก็พุ่งตรงมาท่ีล าต้น ชบาน้อย

สมัผสัได้ถึงความอบอุ่น ชั่ววินาทีก่อนท่ีล าแสงจะพุ่งมาถึง เอวาก็ขยบัตวัเล็กน้อย เป็นจงัหวะเดียวกับท่ี

หยดน า้ค้างบนดอกไหลลงมาตามล าต้น 

เร่ืองไม่คาดฝันพลันเกิดขึน้ เม่ือคาถากระทบกับหยดน า้ เปรียบเสมือนล าแสงท่ีพุ่งเข้าหากระจก 

ทัง้หมดพลนัสะท้อนกลบัสู่ใบหน้าของพ่อมด! ผู้วิเศษเบิกตาโพลง เอวาและเหล่าธรรมชาติก็เช่นกนั แสงสี

เหลืองโอบล้อมร่างผอม เสือ้คลมุสีด าขาดวิ่น ใบหน้าซูบตอบจนเหลือเพียงกะโหลกศีรษะ พ่อมดล้มลงกับ

พืน้ นอนแผ่หลาไม่ตา่งจากซากต้นไม้ท่ีถกูริบพลงัชีวิต ทัว่บริเวณพลนัตกอยู่ความเงียบ ในบรรยากาศชวน

อดึอดั ค าพดูของเจ้าแมวแก่ก็ผดุขึน้มาในหวัของชบา 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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“เจ้ามนัไอเ้นรคณุ! ดอกไม้หย่ิงยโสทีไ่ม่รู้หวันอนปลายเทา้ เจ้าเติบโตจากเมล็กเป็นตน้กลา้ จากต้น

กลา้เป็นตน้ไม้ ทัง้หมดเป็นเพราะพลงัของพ่อมดทัง้นัน้! ไสหวัไปจากหอ้งของเจ้านายข้า อย่าให้ข้าเห็นหน้า

อกตญัญูของเจ้าอีก!!” 

ค าพูดของเจ้าแมวสีขาวช าแรกเข้าสู่แก่นลึกของจิตใจ เอวาไม่เคยโกรธเท่านี้ ไม่เคยแม้แต่ตอนที่ผู้

เป็นเจ้าของขู่จะถอนท้ิงหากไม่ยอมออกดอก  

“เหตุใดท่านถึงกล่าวเช่นนัน้? ข้าเพียงแค่พูดในส่ิงที่ตนคิด ข้าไม่เคยบอกว่าพ่อมดไม่ดี เพียงแค่

รู้สึกตะหงิดใจในรอยย้ิมของท่านก็เท่านัน้” 

ความเงียบครอบง าทัว่บริเวณ...นานแสนนานราวกบัเวลาหยดุเดินไปชัว่ขณะ อึดใจต่อมา แมวแก่

ก็พยกัหนา้ หางสีขาวโบกไปมาราวกบัก าลงัดีใจ “เจ้าผ่านการทดสอบ” 

“การทดสอบอย่างนัน้หรือ?” 

“เจ้าก็เหมือนกับข้า เคลือบแคลงใจในพ่อมด เราทั้งคู่พิเศษกว่าต้นไม้และสตัว์อื่น หากนัน่กลบั

ส่งผลร้าย พ่อมดไหวตวัทนัและส่งข้าให้รับกรรมอยู่กบัเจ้านายวิปริตพรรค์นี้” แมวแก่เหลือบมองร่างของ

เด็กชายที่นอนอยู่บนเตียง “ไม่ใช่เด็กคนนีห้รอก บิดาของเขาต่างหาก ชายคนนัน้ทบุตีและท าร้ายข้าทกุครั้ง

ยามโมโห ไม่ใช่นานๆ ครั้ง หากแต่เป็นทกุวนั พ่อมดไม่ริบพลงัชีวิตของข้าคืน หากแต่ปล่อยให้รับกรรมอยู่

ในขมุนรก เป็นโทษทีส่าสมส าหรับสตัว์สี่เทา้ทีคิ่ดจะเปิดโปงความจริง” 

“ความจริง?”  

“เจ้ายังไม่สังเกตอีกรึ? พ่อมดคือจ้าวแห่งธรรมชาติ ท าให้พวกเราตกอยู่ในอาณัติ แม้แต่การ

เจริญเติบโตก็ยงัต้องได้รับอนญุาต เราไม่สามารถท าอะไรได้เอง พ่อมดหลงระเริงกบัอ านาจ  สนกุที่ได้เห็น

พวกเราทุกข์ทรมาน มีเพียงข้าและต้นไม้บางต้นที่รู้ความจริง เรามีความพิเศษกว่าเพือ่นพอ้ง เจ้าก็เช่นกนั 

ชบานอ้ย เจ้าไม่ยอมคลอ้ยตามตอนทีข่้าเอ่ยค าสรรเสริญพ่อมด เจ้าคือผูรู้้ความจริง” 

“คณุปา้คณุนายตืน่สายเคยบอกว่าข้าพิเศษ” 

“นางคิดถูก และแน่นอน พ่อมดริบพลงัชีวิตของนางคืน เพรานางก็พิเศษเช่นเดียวกนั ผู้วิเศษไม่

ปล่อยเจ้าไวแ้น่ ทนัทีทีเ่จ้ากลบัไป พ่อมดจะหาทางก าจดั” 

“ไม่มีดอกไม้ทีป่ระสบชะตากรรมเช่นข้าเลยหรือ? เหตใุดจึงไม่เคยมีใครเปิดโปง...” 

เจ้าแมวย้ิมกร่ิม เกือบจะดูคล้ายพ่อมด แตกต่างกันตรงที่รอยย้ิมนั้นแฝงไว้ด้วยความบริสุทธ์ิ 

“เพราะเจ้าพิเศษเหนือคนอื่น ไม่เคยมีใครได้รับโอกาสเช่นเจ้า เจ้ามีรัศมีบางอย่างที่ท าให้เพือ่นพ้องรักใคร่ 
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เป็นความพิเศษที่ข้าไม่เคยเห็น พ่อมดต้องยอมคล้อยตามค าขอของเพือ่นเจ้า อย่างน้อยก็ไม่ให้เกิดการลุก

ฮือ การจะควบคมุใหต้น้ไม้ทกุตน้อยู่ในอาณตัพร้อมกนัย่อมไม่ใช่เร่ืองง่าย” 

“บางทีพ่อมดอาจจบัตาดูข้าอยู่...” 

“เร่ืองนัน้ไม่มีทางเกิดข้ึน ผูวิ้เศษไม่มีทางสละเวลาเพือ่จบัตามองเจ้าหรอก พ่อมดประมาทและมอง

ว่าเจ้ายงัต ่าตอ้ย ความมัน่ใจในพลงัของตนบวกกบัความจองหอง เป็นความประมาทหรือเวรกรรม ข้าเองก็

ไม่อาจหาค าตอบ โนม้ตวัมาใกล้ๆ  สิ แลว้ข้าจะบอกแผนการใหฟั้ง” 

เอวาไม่รู้ว่าตัวเองหนีออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ชบาน้อยสบกับดวงตาลุกวาวของแมวแก่เป็นครั้ง

สดุท้าย ค าพูดของอีกฝ่ายยงัคงติดตรึงอยู่ในหว้งความคิด...แผนการง่ายๆ ที่ไม่เคยมีใครท า ผลที่ได้จาการ

กระท าส่ิงนัน้ คือร่างของผูวิ้เศษชัว่ร้ายทีน่อนแผ่หลารับกรรมอยู่บนพืน้ 

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

ร่างในชุดด าเร่ิมจางหาย ระเหิดไปราวกับไม่เคยมีเลือดเนือ้ คทาบนพืน้ปริแตก ล าแสงสีเขียวพุ่ง

กระจายไปทุกทิศทาง มันไม่ใช่แสงใดอ่ืน...พลังชีวิตท่ีถูกริบไปนั่นเอง นับแต่นี ้ธรรมชาติจะได้รับอิสระ 

เพ่ือนพ้องของเอวาท่ีเม่ือครู่ยังสรรเสริญพ่อมด บดันีล้่วงรู้ถึงการกระท าของอีกฝ่ายผ่านล าแสงสีเขียว ชบา

น้อยหนัไปมอบรอบตวั หนอนผีเสือ้กลายเป็นดกัแด้ มะม่วงออกผลพร้อมกนัหลายลกู ดอกไม้ทัว่สารทิศเบง่

บาน เกิดเป็นภาพอนัสวยงามรับกบัแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ 

ธรรมชาติเติบโตแบบท่ีมนัควรจะเป็น อาณัติวิเศษเส่ือมคลาย อิทฤทธ์ิของพ่อมดร้ายหายไปอย่าง

สมบูรณ์แล้ว เสียงกู่ร้องด้วยความยินดีดงัก้อง เอวามองภาพนัน้พร้อมผุดยิม้ ตอนนัน้เอง ล าต้นของเธอก็

ยืดสูง ดอกสีแดงสดนบัสิบผลิบานออกมา ราวกับก าลงัแก่งแย่งเพ่ือออกมาจากกรงขงั เสียงดนตรีดงัขับ

ขานราวกบัต้องการประกาศถึงอิสรภาพ อีกไมช้่า...มนษุย์จะต่ืนขึน้พร้อมเห็นภาพท่ีนา่อศัจรรย์ใจ  

ชบาน้อยร่วมหวัเราะพร้อมเพ่ือนพ้อง ดอกสีแดงสดผดุขึน้บนล าต้นอยา่งไมมี่หยดุหยอ่น 

ธรรมชาตจิะจารึกถึงผู้ มีพระคณุไปอีกนาน...ชบาน้อยท่ีผลิบานในรัตตกิาลแหง่เสียงดนตรี 

-จบ- 
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ดั่งกลกะพริบ 

การ ‘กระโดด’ ส าหรับใครบางคน อาจหมายถึง การกระโดดพร้อมกู่ร้องดีใจ ทีส่ามารถกลบัมา

กระโดดไดห้ลงัตกอยู่ในภาวะทพุพลภาพหลายปี 

 

เท่ียงวนันี ้หลอดไฟกะพริบถ่ีราวกบัประกาศวา่ตนได้กลบัมามีบทบาทในโลกนีอี้กครัง้ 

เท่ียงท่ียาวนานเป็นนิรันดร์ ตัง้แตส่ิบสองนาฬิกาของวนัหนึ่ง ไปจนถึงสิบสองนาฬิกาของอีกวนัหนึ่ง 

ครอบคลุมทัง้ย่ีสิบส่ีชัว่โมง ไม่เหลือเวลาท่ีแสงแดดจะกลับไปพกัผ่อน ตรงกันข้าม ความสว่างต่างหากท่ี

หายลบั ไมก่ลบัมาอีกเลยนบัตัง้แตป่รากฏการณ์มรณะเกิดขึน้ในดินแดนแหง่นี ้

ภายในตกึแถวท่ีถกูทิง้ร้าง สีทาภายนอกแห้งกรอบและหลดุร่วง หลอดไฟขนาดเล็กเสียบอยู่กบัขัว้

...มืดดบัทัง้ท่ีสวิตช์เปิดค้างอยู่ตลอดเวลา แสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องลอดก าแพง ส่งผลให้ทัว่บริเวณมีแต่

ความมืด ณ ตรงนัน้ แสงสวา่งดวงน้อยคอ่ยๆ ปรากฏขึน้ภายในหลอดไฟเก่าโทรม 

แสงน้อยหันซ้ายแลขวา เต้นร าท่ามกลางความมืดสนิท สัมผัสได้ถึงไอร้อนจากแสงอาทิตย์ด้าน

นอก ครัน้ออกห่างจากหลอดไฟ ตรงไปยังไฟฉายท่ีตกอยู่บนพืน้ ล าแสงสีขาวก็ส่องลอดออกมา ทันใด 

บงัเกิดลมปริศนาโชยพดั ไฟฉายกลิง้ตกบนัได เข้าสู่จุดท่ีแสงแดดแผดเผา แสงน้อยกรีดร้อง ก่อนจะรีบหนี

ออกมา ด้วยเกรงวา่ตวัเองจะดบัสลายทา่มกลางแสงสวา่งขนาดมหมึานัน่เสียก่อน 

แสงแดดก าลงัยิม้เยาะ เช่นเดียวกับพ่อแม่ และเพ่ือนพ้องตนอ่ืนๆ แสงสว่างดวงน้อยช่างแตกตา่ง 

มนัเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น อยากรู้ว่าเหตใุด พวกพ้องของมนัจึงต้องหลบซ่อน ทัง้ท่ีแม่เคยเล่าให้

ฟังวา่ดนิแดนแหง่นีเ้คยเตม็ไปด้วยแสงสี 

ตอนนีโ้ลกเต็มไปด้วยแสงสว่างก็จริง หากแต่เป็นแสงจากดาวฤกษ์ขนาดยกัษ์ หาใช่แสงแผ่วจาง

แบบเดียวกบัเผา่พนัธุ์ของมนัไม่ 

หลอดไฟฝุ่ นเขรอะบนเพดาน...ในจุดท่ีแสงมรณะไม่อาจส่องถึง ความสว่างตวัน้อยวิ่งผ่านอย่าง

รวดเร็ว บงัเกิดแสงสว่างริบหร่ี เพียงชัว่วินาทีก็ดบัลง มนัเห็นดงันัน้จึงครุ่นคดิ รู้ตวัวา่สามารถให้ความสว่าง

แก่สิ่งของเคร่ืองใช้ตา่งๆ แตก็่ไมอ่าจท าให้โลกทัง้ใบสวา่งไสวได้โดยปราศจากคนช่วย 

ณ เมืองร้างในบรรยากาศแห่งตอนเท่ียงอนัเป็นนิรันดร์ แสงน้อยเล็ดลอดผ่านซอกหลืบ ยามเคล่ือน

ผา่นสิ่งใด ก็จะเกิดแสงริบหร่ี เคล่ือนผ่านหลอดไฟ หลอดไฟกะพริบ เคล่ือนผ่านเศษไม้ สะเก็ดไฟลกุติด มนั

มุ่งสู่สิ่งก่อสร้างหลังหนึ่ง คล้ายบ้านไม้ขาดเล็ก แต่ด้านในอัดแน่นไปด้วยหนังสือ หน้ากระดาษมากมาย
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กระจายเกล่ือน บางส่วนแห้งกรอบเพราะความร้อน บนชัน้วางปรากฏหนังสือพิมพ์ พาดหัวข่าวเป็น

สถานการณ์ล่าสุดก่อนท่ีเผ่าพันธุ์มนุษย์จะล้มหายตายจาก ปรากฏการณ์ประหลาด! ไฟฟ้าดับทั่วโลก 

แสงอาทิตย์รุนแรงข้ึนเป็นเท่าตวั นกัวิทยาศาสตร์คาด กลางคืนไม่มีอีกแลว้  

บางเล่มเป็นหนังสือตลก เขียนเอาไว้ว่า กลางคืนอยู่ในภาวะทุพลภาพ ซึ่งปัจจุบนัคงไม่มีใครนึก

ตลกกบัค ากลา่วนีเ้ป็นแน ่

แสงน้อยท าหน้าฉงน สงสัยว่ามนุษย์คือสิ่งใด แม่เคยบอกว่าพวกเขาสามารถรังสรรค์แสงสว่าง

เฉพาะตัว น่าเสียดายท่ีไม่รู้ว่ามนุษย์อยู่ท่ีไหน เมืองทัง้เมืองกลายสภาพเป็นรกร้าง ผืนป่ากลายเป็น

ทะเลทราย มหาสมทุรเหือดแห้ง แม้แตส่ตัว์ท่ีสามารถสร้างแสงอยา่งหิ่งห้อยก็ไมป่รากฏออกมาให้เห็น 

 

เท่ียงคืน ในยามปกติ ทัว่บริเวณคงถูกปกคลุมด้วยความมืด ทว่าตอนนี ้สิ่งเดียวท่ีปรากฏคือแสง

สลวั ดวงอาทิตย์ค้างอยู่ตรงเส้นขอบฟ้า ความมืดเข้ามาเยือนเพียงน้อยนิด นบัว่าโชคดีท่ีไม่ได้สวา่งเหมือน

ตอนเท่ียง ดวงตะวนัตกได้เพียงเทา่นี ้คอยจบัจ้องพร้อมเย้ยหยนัทกุสิ่งท่ีถกูความร้อนเผาท าลาย 

น่ีคงเป็นสาเหตท่ีุพ่อกับแม่ และเพ่ือนร่วมเผ่าพันธุ์ตนอ่ืนๆ ไม่กลับมาเยือนโลกใบนี ้พวกเขาถูก

แก่งแยง่ชว่งชิง พลงัแหง่ดวงอาทิตย์ชา่งสงูสง่ มนัขบัไลแ่สงอ่ืน ไมใ่ห้เหลือแม้แตป่ระกายเพียงน้อยนิด 

ณ อาคารเรียนเก่าโทรม พืชทกุต้นเห่ียวเฉา เหลือเพียงซากแห้งกรังในกระถาง ก าแพงหลดุร่อนราว

กบัตกึทัง้หลงัจะถล่ม แสงน้อยเดินเข้าไปในความมืด แว่วเสียงพูดคยุมาจากท่ีไหนสกัแห่ง...ห้องเรียนตรง

สดุทางเดินนัน่เอง มนัพุ่งเข้าไปหา ด้านหลงัประตไูม้เก่าผุคือกลุ่มคนทัง้ส่ีนัง่ล้อมวงเข้าหากนั ตา่งฝ่ายต่าง

ไม่เห็นหน้า เพราะถกูขวางกัน้ด้วยปราการแห่งความมืด หลอดไฟดวงเล็กห้อยอยู่เหนือหวั รอบข้างปรากฏ

ไฟแช็ค ไม้ขีด ไปจนถึงเศษไม้และก้อนหิน 

แสงน้อยเคล่ือนผ่าน ส่งผลให้หลอดไฟบนเพดานกะพริบ แม้เพียงเสีย้ววินาที ก็สามารถมองเห็น

ใบหน้าของทัง้ส่ี มนษุย์ผู้ เตม็ไปด้วยความสิน้หวงั ใบหน้าปรากฏความฉงน...ทัง้กลวัทัง้ประหลาดใจ  

ชายหนุ่มคนหนึ่งยืนขึน้ ส าหรับเขาแล้ว สิ่งท่ีอยู่ตรงหน้าคือหลอดไฟท่ีเรืองแสงขึน้มาอย่างไม่มี

สาเหต ุแสงน้อยมองลกึเข้าไปในดวงตาสิน้หวงั ชายคนนีม้องไมเ่ห็นสิ่งใดมานาน 

ในห้องยงัมีเด็ก...เด็กผู้ชายตวัเล็ก และเด็กสาวตวัโตอีกคนหนึ่ง สดุท้ายคือหญิงสาวท่ีอยู่ในสภาพ

อิดโรย หายใจแผว่ หน้าท้องกระเพ่ือมเป็นจงัหวะเช่ืองช้า ลมหายใจคงใกล้สิน้สดุเตม็ที 
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แสงน้อยกลัน้ใจ เดินเข้าหาหลอดไฟดวงนัน้อีกรอบ เพียงชัว่ครู่ ความสว่างก็บงัเกิด ชายหนุ่มเบิก

ตาโพลง ถอยกรูดไปชิดผนงัพร้อมยกมือขยีต้า ปรับการมองเห็นท่ีพร่าเลือนให้ชดั สมาชิกครอบครัวท่ีเหลือ

เดนิมามงุดแูสงไฟ แสงสีเหลืองออ่นท่ีไมท่ าร้าย ไมห่ลอมละลายผิวหนงัเฉกเชน่แสงมรณะด้านนอก 

...ชายหนุ่มเห็นมนัครัง้สุดท้ายเม่ือสองปีก่อน ในตอนนัน้ ทัง้โลกยงัเต็มไปด้วยแสงสี ทัง้แสงจาก

หน้าจอ หลอดไฟ พล ุหรือแม้แตแ่สงจากเตาแก๊ส ครัน้เม่ือเกิดวิกฤตการณ์ ดวงอาทิตย์ร้อนแรงและแผดเผา 

ผู้คนหนีตายอลหม่าน บางรายถกูทิง้ไว้กลางถนน มอดไหม้เหลือเพียงโครงกระดกูท่ามกลางบรรยากาศอนั

ร้อนระอ ุเสบียงลดน้อยลเร่ือยๆ เคราะห์ดีท่ีในยคุหลงัมีอาหารส าเร็จรูปท่ีสามารถเก็บได้เป็นเวลาเกือบหนึ่ง

ทศวรรษ กระนัน้ ก็มีเพียงวิตามินและแร่ธาตุสังเคราะห์ ทุกคนเป็นโรคขาดแคลนสารอาหาร ร่างกาย

ผา่ยผอมและซูบตอบราวกบัร่างไร้วิญญาณ 

สองปีท่ีผ่านมา มนษุย์พยายามหลบซ่อน พยายามสร้างแสงสว่าง หากแต่ไม่เป็นผล ยามจดุไฟ...

เกิดเพียงควัน ไร้ซึ่ง ว่ีแววของความร้อน ยามสาดน า้มันกลางแดด...น า้มันแห้งเหือด หาได้ลุกเป็นไฟ

เช่นเดียวกบัตอนเกิดหายนะใหม่ๆ มนุษย์เหลือทางเลือกเพียงสอง หลบซ่อนอยู่ในความมืด หรือมุ่งเข้าหา

แสงสว่าง พร้อมถกูความร้อนแผดเผาจนของเหลวทัว่กายแห้งเหือด คนส่วนมากเลือกอย่างแรก ขณะท่ีบาง

คนเลือกจบชีวิตตวัเองเพียงเพราะหวาดกลวัความมืด 

ทัง้หมดถกูถ่ายทอดให้แสงน้อยเห็นผา่นแววตา เสียงของเดก็สาวดงัแผว่ “เวทมนตร์...” 

ตามด้วยเสียงของเดก็ชาย “มายากล...” 

ใช่ พวกเขาลืมเลือนสิ่งเหล่านี ้แสงน้อยรู้สึกสงสาร ใจคิดว่าพวกพ้องของตนช่างใจด า มนักลบัไป

หาแม่และครอบครัว ซึ่งใช้ชีวิตในโลกแห่งแสงอย่างสขุสบาย แสงน้อยเอ่ยถามบุพการี...เหตใุดจึงไม่พยาม

ดิน้รนเพ่ืออยู่ในโลกใบนัน้ต่อ? พวกมนุษย์ช่างน่าสงสาร ต้องทุกข์ระทมกับความมืดและความสว่างท่ีมุ่ง

หมายเอาชีวิต ครัน้ได้รับค าตอบ ผู้ถามก็ชะงกังนั  

“มนษุย์สมควรรับกรรมเช่นนี”้ 

รับกรรมงัน้หรือ แล้วเดก็ทัง้สองคนนัน่ละ? เดก็น้อยท่ีไม่รู้เร่ืองราวจ าเป็นต้องรับกรรมท่ีพอ่กบัแม่ก่อ

เอาไว้อยา่งนัน้หรือ? มนษุย์เคยใช้แสงสวา่งอยา่งทิง้ขว้าง ข้อนีแ้สงน้อยรู้ แตเ่หตกุารณ์ทัง้หมดได้เปล่ียนไป 

น า้เสียงออ่นระโหยท่ีพดูเป็นค าวา่ ‘มายากล’ ช าแรกลงในโสตประสาท 

พวกมนษุย์ส านกึแล้ว มนัจะไมย่อมให้ผู้บริสทุธ์ิตกอยูใ่นความมืดอีกเด็ดขาด 



51 
 

ภายในตกึเรียนรกร้าง แสงสว่างกลบัคืนมาอีกครัง้ เด็กชายคนเดิมตรงเข้าไปหามนั มนษุย์ทัง้ส่ีผลดั

กนัเฝา้มอง สมัผสั จบัต้อง ราวกบัหลอดไฟท่ีสอ่งสวา่งเป็นสิ่งท่ีหาได้ยากยิ่ง 

 

รุ่งขึน้ แสงอาทติย์กลบัมาแผดเผา หลอดไฟดบัลงเพราะแสงสวา่งตวัน้อยก าลงัจะกลบับ้าน 

ฉับพลนั บงัเกิดปรากฏการณ์ประหลาด แสงอาทิตย์มืดดบัอย่างรวดเร็ว แผ่นดินวิปโยคจนอาคาร

พงัทลาย ทัว่ทัง้เมืองกลายเป็นหน้าผา ผืนดนิปริแยกราวกบักระจกท่ีแตกร้าว 

ครัน้เงยหน้า ก็พบว่ากลุ่มควนัขนาดมหึมาก าลงับดบงัท้องฟ้า ปิดกัน้แสงอาทิตย์ไม่ให้สาดส่องลง

มาเบือ้งลา่ง ทกุตารางนิว้ถกูขวางกัน้ แม้แสงแดดจะรุนแรงแคไ่หน แตด่เูหมือนควนัพิษจะหนาทบึย่ิงกวา่ 

แสงน้อยกลบัไปหาครอบครัวมนุษย์ ทัง้หมดอยู่ในสภาพเจียนตาย คนพ่อถูกเสาเหล็กล้มทับ คน

แม่สลบเพราะศีรษะกระแทกหินก้อนใหญ่ ลูกชายและลูกสาวบาดเจ็บคนละนิด แต่ทัง้หมดก็ถูกขงัอยู่ใน

ซากปรักหกัพงั ร่วมกบัเศษปนู เศษไม้ และไฟฉายกระบอกหนึง่ 

แสงน้อยร้องไห้ สบัสนในสิ่งท่ีเกิดขึน้ มนักลบัไปหาผู้ เป็นแม ่ณ ดนิแดนแหง่แสงท่ีคงอยูช่ัว่นิรันดร์  

ครัน้ไปถึง กลับพบว่าครอบครัวก าลังกรีดร้อง แสงตนอ่ืนๆ ก็ก าลังดิน้เร่า ทั่วบริเณสว่างขึน้เป็น

เท่าตวั จดุท่ีสว่างอยู่แล้ว ก็สว่างจ้าราวกับลกูไฟขนาดใหญ่ แสงน้อยแทบถกูกลืนหาย มนัตรงไปหาบพุการี 

พลนัสายตาเหลือบเห็นภาพปริศนาเบือ้งบน...ดาวเคราะห์สีน า้เงินดวงหนึง่คอ่ยๆ กลายเป็นสีด าสนิท 

...น่ีคือภาพท่ีมองเห็นจากดินแดนแห่งแสง น่าแปลกท่ีมันไม่เคยสังเกตมาก่อน แสงน้อยรู้ตวัใน

วินาทีนัน้...เผา่พนัธุ์ของมนัคือดวงอาทิตย์ 

นบัตัง้แต่เกิดปรากฏการณ์ประหลาด กลุ่มแสงทัง้มวลก็ตดัสินใจทอดทิง้มนุษย์ อพยพสู่เบือ้งบน

เพ่ือรวมเป็นส่วนหนึ่งกับดวงอาทิตย์ ดินแดนแห่งความสว่าง แท้จริงเล้วคือลูกไฟดวงยักษ์ท่ีก าลังเผา

ท าลายโลก แสงน้อยเองก็เกิดจากดวงอาทิตย์ เป็นแสงริบหร่ีท่ีผดุขึน้ทา่มกลางความสวา่งอนัเป็นอนนัต์ 

บดันี ้แสงอาทิตย์ไม่อาจรุกล า้โลก ความร้อนท าให้แรงดนัใต้โลกล้นทะลัก ภูเขาขนาดใหญ่ระเบิด

เป็นลาวา ควนัพิษมหาศาลบดบงัชัน้บรรยากาศ โลกตกอยู่ในเงามืด ตราบใดท่ีกลุ่มหมอกมรณะยงัไม่จาง

หาย แสงแดดทัง้มวลถกูสะท้อนกลบั ดวงอาทิตย์ร้อนแรงและสวา่งมากขึน้ บอ่นท าลายพวกเดียวกนัเอง 

แสงน้อยรีบหนีออกมาขณะท่ีครอบครัวตนอ่ืนๆ กรีดร้อง มนักลบัมายงัโลก คนทัง้ส่ีนอนหายใจรวย

ริน มนัพุง่เข้าไปหาไฟฉาย ทัว่บริเวณปรากฏความสวา่งขึน้มาอีกครัง้ 
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พอเกิดแสงสว่าง มนษุย์ทัง้ส่ีก็พลนัเห็นหน้ากนัและกนั รอยยิม้เร่ิมปรากฏ อาจเป็นรอยยิม้สดุท้าย 

แต่ก็ถือเป็นเศษเสีย้วของความสขุท่ีถือก าเนิดบนดินแดนรกร้าง ครัน้เหลือบไปเห็นเศษไม้และก้อนหิน แสง

น้อยก็รีบพุง่เข้าหา ก่อก าเนิดเปลวไฟขนาดเล็ก หลอ่เลีย้งชีวิตของคนทัง้ส่ีให้อยูร่อดตอ่ไป 

ฉบัพลนั หลอดไฟท่ีหล่นอยู่บนพืน้ก็ปรากฏแสงสว่าง แสงน้อยหนัไปมอง มนษุย์ทัง้ส่ีก็เช่นกนั สิ่งท่ี

เห็นคือผู้ เป็นแมแ่ละแสงตนอ่ืนๆ พวกเขาก าลงัอพยพ หนีหา่งจากความทกุข์ทรมานบนดวงอาทิตย์ 

โลกมนุษย์เร่ิมปรากฏแสงสว่าง ทัง้จากเปลวไฟและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า พลงังานท่ีดบัสญูหวนกลบัมา

อย่างท่ีควรจะเป็น ภายใต้ซากปรักหกัพงัท่ีทบัถม มนษ์ุจ านวนหนึ่งทยอยเดินออกมา พบปะกบัความสว่าง

ท่ีไม่สร้างความเจ็บปวดเหมือนเคย แม่ของแสงน้อยหนัมามองลกู พยกัหน้าอย่างเข้าใจ มองคนทัง้ส่ีท่ีก าลงั

หวัเราะ เต้นร าทา่มกลางแสงสวา่ง...เผา่พนัธุ์ของพวกเขาได้รับบทเรียนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ณ ค ่าคืนท่ียาวนานเป็นนิรันดร์ มนุษย์นบัร้อยวิ่งพล่านท่ามกลางความมืดและแสงสว่างท่ีเคล่ือน

ปะปนกนั หิ่งห้อยนบัพนับนิสูส้่องฟ้า เทียนไขมากมายถกูจดุ แสงสวา่งนุม่นวลหวนคืนสูด่นิแดนรกร้าง 

แสงน้อยอุน่ใจ ไมค่ดิวา่ภาพแหง่การคืนดีจะสวยงามขนาดนี ้

 

สิบปีผา่นไป หมอกควนัมรณะจางหาย แสงแดดอุ่นๆ สอ่งกระทบซากบ้านเรือนท่ีกองทบัถม มนษุย์

โยกย้ายถ่ินฐานไปอยูร่วมกนั ในเขตซึง่ปลอดภยัจากผลกระทบของหายนะ 

ดวงอาทิตย์เย่ียมเยียนสถานท่ีท่ีมนัจากลาไปเม่ือทศวรรษก่อน แลเห็นภาพของเด็กตวัน้อยวิ่งเล่น 

ควบคูไ่ปกบัหิ่งห้อย หลอดไฟดวงเล็กกะพริบแสง เกิดประกายระยบัวิจิตรตระการตา 

แสงน้อยเดินเคียงข้างบพุการี ภายในเทียนไขดวงเล็กท่ีอยู่ในมือของเดก็ทัง้สอง...เดก็ท่ีบดันีเ้ติบโต

เป็นผู้ใหญ่ เตบิโตขึน้มาพร้อมกบัความสวา่งดวงแรก 

เท่ียงคืนนิรันดร์ครัง้สุดท้ายผ่านพ้นไปแล้ว อนาคตข้างหน้าจะบงัเกิดปรากฏการณ์ท่ีกลางวนัสลบั

กบักลางคืน ชว่งเวลาท่ีสิน้สดุจากภาวะทพุลภาพเหมือนท่ีหนงัสือข าขนัเขียนเอาไว้ 

สิน้จากภาวะทพุลภาพ ทัง้ความมืด กลางคืน และแสงสวา่ง 

...ยุคแห่งการปรองดองของธรรมชาติ เป็นเช่นนีต้ราบเท่าท่ีแสงสว่างดวงน้อยยงัถือก าเนิดขึน้บน

โลก 

-จบ- 
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เก้ากระโดดของนักส ารวจสิบช่ัวโคตร 

การ ‘กระโดด’ ส าหรับใครบางคน อาจหมายถึง การกระโดดร่วมกบัพวกพอ้งทีเ่คยกระโดดร่วมกนั

มาก่อนแล้ว 

 

ผมคือนกัส ารวจ...ไมใ่ชอ่าชีพท่ีใฝ่ฝันเลยสกันิด  

แรกเกิด ผมเงยหน้ามองท้องฟ้า คดิวา่กลุ่มดาวเบือ้งบนชา่งไร้คา่ สวยก็จริง แตก็่เป็นเพียงกลุม่แสง

ท่ีไม่อาจเอือ้มถึง พอโตขึน้ กลบัพบว่ามนัน่าหลงใหล น่าทึ่งท่ีคนโบราณสามารถหยิบจบัจดุเล็กๆ เหล่านัน้

มาเช่ือมโยงจนเป็นต านานเลา่ขาน แม้จะผา่นไปหลายศตววรษก็ยงัถกูหยิบยกมากลา่ว 

เร่ืองราวของผมเร่ิมต้นตอนท่ีนกัวิทยาศาสตร์ฉีดสารบางอย่างเข้าสู่ร่างกาย ความรู้สึกแรกคือปวด

แสบ ก่อนจะผ่อนคลายลงทีละนิด คนพวกนีไ้ม่ใช่คน มนัคือเดรัจฉานท่ีหากินด้วยความเจ็บปวดของผู้ อ่ืน 

พวกมันไม่สนว่าครอบครัวผมจะเป็นอยางไร เพียงแค่เห็นว่าร่างกายสมบูรณ์พร้อม ก็จับมาทดลองยา

ปฏิชีวนะท่ีอาจเปรียบเสมือนยาพิษ 

...เคราะห์ดีท่ีมนัไม่ใช่ ผมรอดตาย รวมทัง้อาการป่วยจากเชือ้ไวรัสท่ีนกัวทิยาศาสตร์ฉีดให้ก็หาย

เป็นปลิดทิง้ บางอยา่งในร่างกายของผมสามารถสกดัออกมาเป็นยาต้าน เพียงชัว่ข้ามคืน ทกุคนก็สรรเสริญ

...ทัง้ตวัผมและนกัวิทยาศาสตร์ โลกยังหลงเหลือความยุติธรรม สตัว์นรกในชุดขาวไม่ได้รับช่ือเสียงเพียง

ฝ่ายเดียว เราทัง้คูก่ลายเป็น ‘ผู้พลิกโลก’ ไมต่า่งจากผู้ประดษิฐ์หลอดไฟหรือผู้ ค้นพบแรงโน้มถ่วง 

...ผลท่ีได้รับคือห้องขงั พวกมนัจบัผมไว้ เลีย้งดดู้วยอาหารคดัพิเศษ ไม่ตา่งจากนกัโทษในคกุ เลือด

ถกูล าเลียงออกจากร่างกายทกุวนั ไม่นานหลงัจากนัน้ โครงการค้นหาแดนสขุาวดีก็เร่ิมต้น ผมถูกคดัเลือก

ให้เดนิทางสูอ่วกาศ ประจนัหน้ากบักลุม่ดาวท่ีเคยเห็นตัง้แตย่งัเด็ก 

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

ผืนป่ายามราตรีหาได้เงียบสงัด นอกจากเสียงร้องของสตัว์ป่า ทัว่บริเวณยงัเต็มไปด้วยเสียงร้อง

เพลงของลูกเสือ รอบกองไฟปรากฏร่างของเด็กและผู้ ใหญ่นับสิบ แสงจากกองเพลิงสว่าง แต่ก็ไม่อาจ

เทียบเคียงแสงจากดวงดาวบนท้องฟ้า เบือ้งบนไร้เมฆบงั สง่ผลให้ทัว่บริเวณปรากฏภาพอนัแสนวิจิตร ทาง

ช้างเผือกและกลุม่ดาวกระจดักระจายอยูบ่นพืน้หลงั 

ลกูเสือทัง้หลายเงยหน้ามอง ตกตะลึงกบัภาพท่ีไม่อาจหาชมได้ท่ีไหน ไม่มีมีใครสนใจเร่ืองเล่าของ

ครูฝึกอีกแล้ว ชายหนุม่เห็นดงันัน้จงึเรียกความสนใจด้วยการเลา่เร่ืองอวกาศให้ฟัง 
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“นกัเรียนรู้มัย้ ต านานกลา่วเอาไว้วา่ ระหวา่งทางช้างเผือกมีชายเลีย้งววักบัหญิงทอผ้า...” 

“เร่ืองนัน้เคยฟังแล้วฮะ ตอนจบคือทัง้คูโ่ดนแยกกนั จะพบกนัได้ปีละครัง้หรืออะไรน่ีแหละ” 

“งัน้ครูจะเลา่เร่ืองนกัส ารวจทัง้เก้าท่ีเป็นขา่วอยูต่อนนี ้ทดสอบความรู้รอบตวัไปด้วยเลย” 

“นกัส ารวจเก้าคนท่ีเดนิทางไปค้นหาสิ่งใหม่ๆ  นอกจกัรวาลนะ่เหรอครับ” 

“ใช ่พวกเขาเพิ่งออกเดนิทาง ตอนนีค้งก าลงัตื่นตาต่ืนใจกบัสิ่งท่ีไมเ่คยมีมนษุย์คนใดมองเห็น” 

“ผมอยากเป็นนกัส ารวจบ้าง” 

“จริงหรือ? นกัส ารวจเหน่ือยนะ หรือบางทีพวกเขาอาจไมไ่ด้กลบัมา” 

“ครูก าลงัแชง่พวกเขา” 

“เปลา่ ครูไมไ่ด้แชง่ จะไมพ่ดูแบบนีเ้ลยด้วยซ า้หากไมรู้่วา่จดุหมายของพวกเขาคืออะไร” 

“คืออะไรเหรอฮะ ผมเคยเห็นในขา่วแตลื่มไปแล้ว” 

“แดนสขุาวดี สถานท่ีท่ีสวยงามและนา่อยู่...เกินกวา่จะมีใครเลือกท่ีจะกลบัมา” 

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

หลายวนัแล้ว หลงัจากท่ีผมก้าวสู่พาหนะขนาดยกัษ์ ฟังเสียงไอพ่นท่ีพาร่างของตนและเพ่ือนร่วม

ชะตากรรมทัง้เก้าขึน้สูช่ัน้บรรยากาศ ผมลอ่งลอยอยูใ่นกลุ่มดาว สภาพไร้แรงโน้มถ่วงท่ีเคว้งคว้าง ไมมี่สิ่งใด

ยดึจบั เม่ือกปัตนักดปุ่ ม แรงดงึใต้ร่างก็กลบัคืน เราสามารถยืนอยูบ่นพืน้ยานได้เหมือนสถานท่ีทัว่ไป 

คริสเตเฟียส คือช่ือของกัปตนั เจ้าของใบหน้าเห่ียวย่นและหนวดเครายาวถึงอก เขาเป็นผู้ ค้นพบ

เกาะใหมก่ลางมหาสมทุร ผืนดนิเล็กๆ ไร้ผู้อยูอ่าศยั หากแตเ่ตม็ไปด้วยทรัพยากรท่ีแทบจะหมดไปจากโลก  

ทุกคนรู้จักคริสเตเฟียสในนาม ‘ผู้ ค้นพบแดนใหม่’ ช่ือเสียงเทียบเคียงกับนักส ารวจสมัยก่อน 

ใบหน้าของชายชราถูกบนัทึกลงในหนงัสือเรียนเช่นเดียวกับนกัวิทยาศาสตร์ผู้พลิกยุคสมยั น่าแปลกท่ีใน

ทศวรรษเดียวกนั มีบคุคล ‘พลิกโลก’ เหลา่นีป้รากฏขึน้ถึงแปดคน ไมร่วมเขาท่ีครองต าแหน่งนัน้อยู่ก่อนแล้ว 

เทคโนโลยีใหม่ๆ  ถกูคดิค้น นกัวิทยาศาสตร์อจัฉริยะถกูจารึกลงในหน้าประวตัศิาสตร์ซ า้แล้วซ า้เลา่  

ทกุอยา่งพฒันาไปไกลกว่าท่ีคาด สามปีท่ีผ่านมา มนษุย์คนแรกเดนิทางไปถึงดาวองัคาร ผู้พิชิตหา

ใช่ใครอ่ืน หากแตเ่ป็น เอไลจาร์ ชายหนุ่มท่ียืนอยู่ข้างผมในขณะนี ้ใบหน้ากราดเกรีย้ว แฝงแววข่มขู่ท าให้

ผมกระเถิบตัวหนี...เป็นสายตาแห่งการแบ่งชนชัน้ ลูกเรือคนอ่ืนได้ โอกาสมาอยู่ในยานล านีเ้พราะ
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ความสามารถของตัวเอง แต่ผมกลับได้สิทธ์ินัน้เพียงเพราะสภาพกายท่ีผิดปกติ สายตาของเอไลจาร์

ประหนึง่เป็นการประกาศสงคราม...สงครามท่ีเขาท าการรบอยูฝ่่ายเดียว 

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

แสงสว่างเรียกสติของชายวยักลางคนให้กลบัคืน คริสเตเฟียสส าเหนียกว่าตวัเองก าลงัเหม่อลอย 

ชดุสีน า้เงินบวกกบัตราประทบัสีทองตรงหน้าอกแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งท่ีสงูส่ง เขาคือผู้น าในการส ารวจ ผู้

พลิกโลกอีกแปดคนมอบหมายคริสเตเฟียสให้ด ารงต าแหนง่นัน้  

แสงปริศนาเม่ือครู่เกิดจากสะเก็ดดาวท่ีพุ่งปะทะกัน นกัส ารวจเฒ่าหนัไปมองข้างกาย รองกปัตนั

เอไลจาร์ยงัคงยืนอยูต่รงนัน้ ทอดสายตามองข้างนอกซึง่ปรากฏพืน้ผิวของดาวโฟบอสด้วยสีหน้าเล่ือนลอย 

“ห้าเดือนแล้วนะครับ ห้าเดือนท่ีเราเดนิทางจากโลก แตไ่มพ่บอะไรแม้แต.่..” 

“รอก่อน ผมมัน่ใจวา่อีกไมน่าน สิ่งท่ีเราตามหา...” 

“คงเป็นสิ่งท่ีคณุตามหามากกวา่กระมงั” ผู้ มีอายนุ้อยกวา่เอ่ยขดั ก่อนจะเดินออกจากห้อง ชัว่ขณะ

หนึ่ง ดวงตาแข็งกร้าวตวดัไปทางหนสีูขาวท่ีถูกขงัอยู่ในกรง...น่าขนัโดยแท้ ทัง้นกัวิทยาศาสตร์อีกคนเป็นผู้

คิดค้นยารักษา ทว่าไอ้หนนูัน่กลบัได้รับผลพลอยได้ มนักลายเป็นสตัว์ตวัแรกในรอบศตววรษท่ีได้เดินทาง 

เพียงเพราะนายทนุอยากทดสอบวา่ร่างกายของเดรัจฉานจะทนรับสภาพในแดนสขุาวดีได้มากแคไ่หน 

เอไลจาร์สบถเบาๆ ก่อนจะเดินออกไป เป็นจงัหวะเดียวกับท่ีชายหนุ่มอีกคนปรากฏตวั...ลกูน้องท่ี

ภักดีต่อคริสเตเฟียสมากท่ีสุด ศาสตราจารย์เวลปุกชี บุคคลพลิกโลกผู้ส ารวจเมืองสาบสูญใต้ทะเล จน

ได้รับช่ือเสียงไมต่า่งจากการเหยียบยา่งดาวองัคาร 

ชายหนุ่มเห็นปฏิกิริยาของผู้น าท่ีผิดแปลก กัปตนัไม่เคยเหม่อ กระทัง่สองวนัให้หลงั ท่านพร ่าเพ้อ

อยูก่บัรูปถ่ายของลกูและภรรยา แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้า ชายวยัชราก็ยงัเก็บความทรงจ าไว้บนกระดาษ  

 “เวลปุกชี คุณคิดว่าคนบนโลกจะมีความคิดเช่นไรกับสิ่งท่ีเราก าลงัท า” คริสเตเฟียสเอ่ยหลังนิ่ง

เงียบเป็นเวลานาน 

“นัน่คือสิ่งท่ีผมอยากถาม เราใช้เวลาหลายเดือน นบัคร่าวๆ ก็เกือบคร่ึงปีแล้ว ทกุคนก าลงัเฝ้าคอย

ขา่วคราวใหม่ๆ  หากไมค้่นพบสิ่งใด เม่ือนัน้บรรดาศกัดิข์องพวกเราเป็นต้องถกูท าลาย” 

“แค่บรรดาศกัดิ์งัน้หรือ?” ผู้อาวโุสเอ่ยเสียงเรียบ ประหวดัถึงเหตกุารณ์เม่ือหกเดือนก่อน เสียงโห่

ร้องดงัขึน้ขณะเขาและลกูทีมก้าวเข้าสูย่านอวกาศ ไมใ่ช่แคน่บัพนั แตผู่้คนทัว่โลกก าลงัจบัตามองพวกเขา  
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เม่ือ ‘ผู้พลิกโลก’ เก้าชีวิตหนัมาจบัมือกนั ร่วมพฒันาโครงการขนาดใหญ่ เก่ียวกบัดินแดนปริศนาท่ี

ตัง้อยูใ่นอวกาศอนัไกลโพ้น  

ราวกับโชคชะตาบนัดาล ทุกคนคิดได้พร้อมกัน การหารือเร่ิมขึน้และจบลงด้วยข้อสรุปสุดท้าย...

พวกเขาทัง้หมดจะเดนิทางไปพิสจูน์ให้เห็นกบัตาวา่สถานท่ีปริศนานัน้มีอยูจ่ริงหรือไม ่

EA-73 ดาวเคราะห์ลึกลบัท่ีอยู่ห่างจากโลกหลายพนัล้านกิโลเมตร พืน้ผิวสีน า้เงินของมนัท าให้ทุก

คนเช่ือว่ามนัคือสรวงสวรรค์...แดนสขุาวดีในอวกาศ หากข้อสนันิษฐานนัน้เป็นความจริง พระเจ้าก็จะไม่ใช่

แคเ่ร่ืองลวงหลอก EA-73 คือพระเจ้า ทา่นรอพวกเขาอยูท่ี่สดุขอบระบบสริุยะ 

ทุกคนบนโลกปฏิเสธความเช่ือเหล่านัน้ วิทยาการสมยันีเ้จริญก้าวหน้าพอจะพิสูจน์ ได้ว่าสิ่งไหน

เป็นเร่ืองจริง คนยคุนีไ้ม่มีศาสนา หลงัเคารพธงชาติ เด็กเล็กจะท่องกฎแรงโน้มถ่วง ในขณะท่ีเด็กโตจะหนั

ไปท่องทฤษฎีสมัพนัธภาพแทนการสวดมนต์...หากพวกเขาไมส่ามารถพิสจูน์ข้อสนันิษฐานนี ้คงเป็นเหมือน

ท่ีเวลปกุชีบอก ทกุคนจะประณาม นกัส ารวจเสียสติทีผ่ลาญงบประเทศชาติไปหลายพนัล้านลา้น  

นักส ารวจสิบชั่วโคตร นักวิชาการบางคนตัง้ฉายานีใ้ห้พวกเขา หาก EA-73 เป็นแดนสุขาวดี 

ลูกหลานสิบชั่วโคตรเป็นต้องได้รับการยกย่อง แต่หากมันเป็นเพียงก้อนหิน พวกเขาจะได้รับการเหยียด

หยาม ในนามของตระกลูเสียสตท่ีิหลงระเริงกบัช่ือเสียงจนสตสิมัปชญัญะร่อยหรอ 

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

เสียงระเบดิปลกุผมให้ต่ืนจากภวงัค์ สะเก็ดดาวขนาดยกัษ์เคล่ือนท่ีด้วยความเร็วเหนือเสียง ช าแรก

ผา่นห้วงอวกาศท่ีไร้แรงเสียดทาน  

คริสเตเฟียสกัดฟัน หักยานอวกาศไปทางซ้าย หินขนาดยักษ์พุ่งเฉียด บงัเกิดเสียงเสียดสีพร้อม

สะเก็ดไฟลุกวาบเป็นทาง พาหนะทัง้ล าเสียศนูย์ เบือ้งหน้าปรากฏดาวเคราะห์สีแดงลอยอยู่ท่ามกลางเทห

วตัถ.ุ..ดาวองัคารท่ีเคยเห็นแตใ่นภาพถ่าย 

ในตอนนี ้ดาวเคราะห์ดวงสดุท้ายท่ีมนุษย์เคยเหยียบย่างหาได้สวยงาม มนัเปรียบเสมือนปราการ

นรก คริสเตเฟียสหกัคนับงัคบั ยานอวกาศพุ่งเฉียดชัน้บรรยากาศของดาวสงครามจนเกิดประกายแสง แม้

แรงดงึดดูจะมีน้อย แตล่ าพงั พาหนะขนาดเล็กท่ีไมไ่ด้เตรียมพร้อมส าหรับลงจอดย่อมไมอ่าจต้านทาน  

ยานทัง้ล าควงสว่าน กลับสู่วงโคจรของ เทหวัตถุ  ผมชันตัวลุกขึน้  ร่างกระแทกกรงขังจน

สะบกัสะบอม วินาทีตอ่มา น า้เสียงสัน่พร่าก็ดงัออกจากปากของกปัตนั “เราปลอดภยัแล้ว”  
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ผู้พดูสะดุ้งเล็กน้อยเม่ือพบว่าเอไลจาร์มายืนอยู่ข้างหลงัตัง้แต่เม่ือไหร่ก็ไม่อาจทราบได้ สายตาของ

อีกฝ่ายแฝงความเคารพ สมกับต าแหน่งลูกน้อง แต่คริสเตเฟียสสามารถมองเห็นประกายแห่งความเย้ย

หยนั เอไลจาร์เคยกล่าวว่าตนคูค่วรกับต าแหน่งกปัตนัมากท่ีสดุ ข้อแรก...เขาเคยเดินทางไกลเช่นนีม้าก่อน 

และข้อสอง...เขาคือผู้ควบคมุยานท่ีลงจอดบนดาวองัคารเองกบัมือ 

คริสเตเฟียสสะดุ้งอีกครัง้ ราวกับเพิ่งรู้ว่าเวลปกุชีเองก็ก าลงันัง่อยู่ข้างๆ นกัส ารวจเมืองบาดาลหนั

มามองเขาอยา่งช่ืนชม เคลือบแคลงวา่เป็นเชน่นัน้จริงหรือเป็นเพียงการเลน่ละคร 

หลายคนบอกว่านกัส ารวจมกัเข้าใจซึ่งกันและกนั ผมบอกได้เต็มปากว่าไม่เป็นความจริง ทุกคนมี

แต่จะทรยศ หักหลัง หาทางยึดครองอ านาจ เพ่ือนร่วมชะตากรรมท่ีเหลือก าลังมองว่าคริสเตเฟียสได้

ต าแหนง่กปัตนัเพียงเพราะความอาวโุส อายมุากกวา่ ยอ่มหมายถึงต าแหนง่ท่ีสงูกวา่  

ไมน่าน ประตหูลงัก็เปิดออก นกัส ารวจอีกหกคนก้าวออกมาด้วยท่าทีฉนุเฉียว ดเูหมือนการควบคมุ

ยานของคริสเตเฟียสจะสร้างความเสียหายมากกวา่ท่ีคาด บางคนมีแผลบนศีรษะ บางรายพนัเฝือกชัว่คราว

ท่ีแขน ปฏิกิริยาของลกูเรือยงัไมน่า่กลวัเท่าเสียงสญัญาณเตือนภยัท่ีดงัขึน้ ห้องควบคมุกลายเป็นสีแดง แสง

จากหลอดไฟฉกุเฉินสอ่งสวา่งพร้อมเสียงจากระบบคอมพิวเตอร์ 

‘เกิดความเสียหายทีเ่คร่ืองยนต์ดา้นซ้าย ยานจะสูญเสียการควบคมุในอีก สาม สอง หน่ึง’ 

แล้วไฟทัง้หมดในยานก็ดบัลง ครัน้เหลือบเห็นปฏิกิริยาของทกุคนโดยรอบ ปืนในมือของเอไลจาร์ก็

ท าให้ผมรู้วา่ต าแหนง่กปัตนัไมส่ามารถยือ้ชีวิตของคริสเตเฟียสไว้ได้อีกตอ่ไปแล้ว 

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

นักบินอวกาศทัง้เก้าเบิกตาโพลง ภาพพาหนะท่ีหลุดจากชัน้บรรยากาศของดาวอังคาร ก่อนจะ

หมนุควงสว่านพร้อมประกายไฟท่ีลกุโชติช่วง มนัพุ่งตรงมาท่ีพวกเขา ราวกบัสะเก็ดดาวขนาดยกัษ์ท่ีเคล่ือน

ด้วยความเร็วเหนือเสียง ช าแรกผา่นห้วงอวกาศท่ีไร้แรงเสียดทาน 

กัปตันเก็บรูปถ่ายของครอบครัวเข้าท่ี ก่อนจะหักคนับังคบัสุดก าลัง ยานอวกาศเบี่ยงหลบวัตถุ

มรณะ ควงสว่านเช่นเดียวกบัยานปริศนาท่ีไม่รู้ว่ามาจากดาวไหนกนัแน่ วตัถุลึกลบัพุ่งตรงมาอีกครัง้ ผู้ เป็น

คนขบัหลบัตา รู้ทนัทีวา่โอกาสในการหกัหลบแทบไมเ่หลืออยู่อีกแล้ว 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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ผมท าตวัเล็กเพ่ือหลบสายตาเกรีย้วกราด เวลปกุชีถกูกดลงกบัพืน้ คริสเตเฟียสกระถดตวัไปชิดผนงั 

มือซ้ายกมุรอยแผลถกูยิงท่ีท้อง มือขวายกขึน้เป็นเชิงขอร้องผู้ใต้บงัคบับญัชา  

เอไลจาร์เดินไปรอบยาน ทอดสายตามองดาวเคาะห์น้อยและควนัสีด าท่ีลอยออกมาจากด้านข้าง

ของพาหนะ “บางทีก็น่าสงสยั ท าไมผู้พลิกโลกอย่างเราถึงคิดในสิ่งเดียวกนั เหตใุดจึงปรารถนาแดนสขุาวดี

เหมือนกนั ไมใ่ชค่วามบงัเอิญ ทกุสิ่งถกูก าหนดขึน้ โดยใครนา่หรือ ก็โดยผู้ ท่ีเราก าลงัตามหานัน่ละ” 

“พระเจ้า?” คริสเตเฟียสเอย่ตามท่ีสงัขารจะเอือ้อ านวย 

“ใช่ พระเจ้าก าหนดชะตาของพวกเรา เราคืออจัฉริยะ เป็นผู้ กระโดดข้ามขีดจ ากัดแห่งความเป็น

มนุษย์ ทัง้นักวิทยาศาสตร์และนักส ารวจ พระผู้ เป็นเจ้ามองว่าเราเป็นคู่แข่ง เกิดอะไรขึน้กับอัจฉริยะรุ่น

ก่อนๆ ไมมี่ใครได้ใช้ชีวิตอยา่งสขุสบาย พระเจ้าคอยกระซิบข้างหพูวกเรา ครอบง าจิตใจโดยไมมี่ใครรู้ตวั” 

ผมได้แตน่ิ่งอึง้ จริงอย่างท่ีเอไลจาร์ว่า เพียงเสียงกระซิบอนัไร้ท่ีมาก็สามารถท าให้จิตใจอนัโง่เขลา

ของมนษุย์เกิดแรงกระตุ้น พวกเขาก้าวเข้าสู่กับดกัของพระเจ้า...บุคคลพลิกโลกทัง้เก้า ผู้ ไม่เคยไว้ใจซึ่งกัน

และกัน ครัน้ต้องร่วมเดินทางเป็นเวลาคร่ึงปี ความอดทนอดกลัน้ก็มาถึงขีดสุด ทุกคนเปลือยเปลือกนอก 

เผยให้เห็นสญัชาตญาณดบิ ผู้น าและผู้ภกัดีถกูก าจดั อริและผู้แปรพกัตร์ได้รับชยัชนะ 

ทกุอย่างเกิดขึน้ในเสีย้ววินาที เอไลจาร์ยืนยนัจะเดินทางกลบั คริสเตเฟียสและนกัวิทยาศาสตร์อีก

สามคนไม่ยอม ผลท่ีได้รับคือเสียงกระสุน แล้วร่างของทัง้ส่ีก็ลงไปกองกับพืน้ เวลปกุชีวิ่งเข้าไปหาร่างของ

กปัตนั นบัว่าฉลาดท่ียอมนิ่งเงียบในทีแรก แต่ก็โง่เขลาท่ีประกาศความภักดีในตอนหลงั กระสุนอีกนดัพุ่ง

จากปลายกระบอก แล้วร่างของผู้บกุเบกิเมืองบาดาลก็เหลือเพียงเนือ้ กระดกูและเลือดท่ีหยดุเดนิ 

เหตใุดเอไลจาร์ถึงเพิ่งคิดได้ ทัง้ท่ีเม่ือเดือนก่อน ผมยงัเห็นเขาหวัเราะ ฉลองกบัความส าเร็จท่ีจะได้

ไปเยือนแดนสุขาวดี ครัน้พอใกล้ถึงจดุหมายกลบัเปล่ียนใจอย่างกะทนัหนั หรือเพราะสิ่งท่ีคริสเตเฟียสก่อ 

บวกกับการเดินทางอนัยาวนานจะท าให้ชายวยักลางคนคิดได้ เหตวุิกฤตเปล่ียนจิตใจของมนษุย์ให้ฉลาด

ขึน้...หรือบ้าคลัง่กวา่เดมิกนัแน?่ 

ผู้พลิกโลกพากันก้าวกระโดดในแบบของตวัเอง บางคนกระโดดถอยหลัง เข้าสู่ความเป็นมนุษย์ 

บ้างก็กระโดดไปข้างหน้า มุ่งสู่บางสิ่งท่ีเหนือกว่า ในขณะท่ีผมไม่อาจท าสิ่งใด กรงเหล็กท าหน้าท่ีเสมือน

ปราการขนาดยกัษ์ ผมถกูคมุขงั จองจ าไว้ในร่างของเดรัจฉาน 

แว่วเสียงสญัณาณเตือนภยั นอกหน้าตา่ง ดวงดาวสีน า้เงินสลบัเขียวส่องสว่างท่ามกลางความมืด 

เอไลจาร์และคนอ่ืนๆ นิ่งอึง้ มองตรงไปยงั ‘แดนสขุาวดี’ ซึ่งปรากฏขึน้ต่อหน้า...ดาวเคราะห์ท่ีสามถัดจาก



59 
 

ดวงอาทิตย์ มีสีฟ้าเช่นเดียวกับดาวของเรา ภายใต้ชัน้บรรยากาศนัน้จะมีสิ่งใดรออยู่ การค้นพบท่ีน่า

อศัจรรย์หรือความสขุอนัท่ีไมอ่าจหาได้ท่ีไหน แม้จะเห็นจากท่ีไกลๆ EA-73 ก็เตม็ไปด้วยสิ่งท่ีนา่ค้นหา 

ทว่า วินาทีต่อมา ยานลึกลบัล าหนึ่งก็ปรากฏขึน้ เราก าลงัพุ่งไปหาพวกเขา เอไลจาร์กระโดดคว้า

คนับงัคบั เเตด่เูหมือนจะสายเกินไป ยานอวกาศทัง้สองปะทะกนั ไฟลุกไหม้ตัง้เเตห้่องเคร่ืองมาจนถึงห้อง

คนขบั สว่นหนึง่ลกุลามมาโดนกรงของผม ปราการขวางกัน้การกระโดดร้อนขึน้เป็นเทา่ตวั 

ยานทัง้ล าเสียศนูย์ ชัน้บรรยากาศของแดนสขุาวดีใกล้เข้ามาเร่ือยๆ เทคโนโลยีของดาวผมทนัสมยั

พอท่ีจะป้องกนัไม่ให้ยานระเบิดแม้จะมีรูโหว่ขนาดใหญ่ ผิดกบัยานอวกาศอีกล าท่ีถกูเผาไหม้เป็นจณุ ยาน

ของเราควงสว่าน ตดัผ่านพืน้หลงัสีฟ้า น่ีหรือคือสรวงสวรรค์ ต้นไม้สีเขียว ผิดกับต้นไม้ของเราท่ีเป็นสีแดง 

สิ่งเเปลกตาเหล่านัน้ใกล้เข้ามาเร่ือยๆ พืน้ดินขยายใหญ่ เอไลจาร์กรีดร้อง ปืนในมือถกูชูขึน้ราวกบัต้องการ

ประกาศศกัดาเป็นครัง้สดุท้าย... 

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

กองไฟมอดลงเร่ือยๆ แตเ่ร่ืองเล่าของชายหนุ่มยงัคงด าเนินตอ่ไป “ขณะท่ีเราก าลงันัง่อยู่ตรงนี ้ห่าง

ออกไปหลายล้านปีแสง มนษุย์ตา่งดาวก็อาจก าลงัท าสิ่งเดียวกนั จ้องมองท้องฟ้าแล้วคดิเหมือนท่ีครูคิด” 

“เอเล่ียนไมท่ าแบบนัน้หรอกฮะ พวกเขาไฮเทคกวา่ ตอนนีค้งก าลงัคดิหาทางครองโลกกนัอยูแ่น่ๆ ” 

“เราชอบคิดว่าพวกเขาต้องทนัสมยั ราวกับเป็นกฎตายตวัไปแล้วว่ามนุษย์ต่างดาวต้องเหนือกว่า 

บางทีพวกเขาอาจเหมือนเรา ราวกบัเป็น ‘โลกคูข่นาน’ ก็เป็นได้” 

เสียงระเบิดดังก้องกัมปนาททันทีท่ีครูหนุ่มพูดจบ ต้นไม้ส่วนหนึ่งลุกเป็นไฟ นับว่าน้อยมากเม่ือ

เทียบกบัขนาดของวตัถท่ีุตกลงมาจากฟากฟ้า ลกูเสือบางคนถกูแรงอดักระแทกจนล้มลงกบัพืน้ ครูหนุ่มไหว

ตวัเป็นคนแรก ด้วยกลวัว่าสิ่งท่ีตกลงมาจะเป็นเคร่ืองบินหรือเฮลิคอปเตอร์ หากพวกเขาไปทนั นกับินหรือ

ผู้ โดยสารก็อาจรอดชีวิต  

ทว่า ทันทีท่ีไปถึง ก็เกิดระเบิดซ า้อีกรอบ คราวนีเ้ปลวไฟเผายานวอดไปคร่ึงล า สิ่งมีชีวิตหน้าตา

ประหลาด...สองมือสองเท้าคล้ายคน ทว่าหวักลบับิดเบีย้ว คลานออกมาอย่างทลุกัทะเล ร่างบาดเจ็บกรีด

ร้องก่อนจะทรุดลงกบัพืน้ แนน่ิ่ง เน่ืองจากเหล็กแหลมท่ีพุง่เสียบทะลศีุรษะ 

ตอนนัน้เอง สายตาของเด็กชายผู้ ฝันอยากเป็นนกัส ารวจก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่าง กรงขนาด

เล็กตกอยู่ในกองเพลิง หนูสีขาวชกัดิน้ชกังออยู่ด้านใน ท้ายท่ีสุด สตัว์เคราะห์ร้ายก็แน่นิ่ง มนัสบตากับเขา 

ดวงตาคล้ายจะปรากฏความเป็นมนษุย์ แตก็่ดบัสลายไปโดยท่ีเด็กชายไมอ่าจหาค าตอบ 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ผมต้องการร่างท่ีก้าวกระโดด...วินาทีท่ียานตกกระแทก เอไลจาร์ส าแดงฤทธ์ิเป็นครัง้สุดท้าย 

กระสนุนดัหนึง่ทะลถุงัน า้มนั ยานคร่ึงล าลกุไหม้ ตวัต้นเหตจุบชีวิตด้วยเหล็กแหลมท่ีพุง่มาจากแรงระเบิด 

สิ่งมีชีวิตจากแดนสขุาวดีเข้ามารายล้อม ผมอ่านจิตใจของพวกเขา คนพวกนีเ้รียกตวัเองว่ามนษุย์ 

และเรียกดาวเคราะห์ดวงนีว้่าโลก...เหมือนกบัเราไมมี่ผิด พวกเขาเรียกดาวของเราวา่ ‘ยเูรนสั’ และใฝ่ฝันจะ

เดนิทางไปถึงเชน่เดียวกนั เผา่พนัธุ์ทัง้สองมีหลายอยา่งเหมือนกนั โดยเฉพาะความกระหายใคร่รู้  

เหตุใดจึงต้องเป็นเช่นนัน้? หรือเพราะความอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งจ าเพาะของสัตว์ประเสริฐ 

มนษุย์ชาว EA-73 เองก็ก าลงัจะเดนิทางไปท่ีดาวยเูรนสั นักส ารวจทัง้เก้าในยานล านัน้คงเป็นผู้พลิก EA-73 

ผู้ถกูเลือกเป็นแน ่

ผมหนัมองร่างเก่า หนตูวันัน้ถกูทิง้ให้ไหม้ตาย เเม้ในวินาทีสดุท้าย มนัก็ยงัไม่ได้รับอิสระ ผมเกลียด

สถานการณ์แบบนี ้น่ีคือเหตผุลท่ีผม...สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกวา่ ‘จิตใต้ส านกึ’ กระโดดข้ามไปมาระหวา่งเผา่พนัธุ์ 

แต่ก่อน ผมเคยอาศัยอยู่ในจิตใจมนุษย์ กระทั่งวันท่ีพวกเขาหมดสิน้ความนึกคิด จึงเลือกท่ีจะ

อาศยัอยู่ในร่างของเดรัจฉาน มาถึงตอนนี ้จึงได้รู้แล้วว่าเดรัจฉานเองก็ไม่ได้รับอิสระ มนัถกูลากเข้าสู่วงจร

อบุาทว์ เฉกเช่นทุกสิ่งในโลกท่ีถกูปกครองโดยสตัว์ประเสริฐ การกักขงัท าร้ายทุกเผ่าพนัธุ์ มีเพียงดาวสีน า้

เงินดวงนีท่ี้ค าค านัน้ยงัเข้าไมถ่ึง...ร้อยเปอร์เซนต์ 

น่ีคือเหตผุลท่ี EA-73 ถกูเรียกว่าแดนสุขาวดี มนัคือสวรรค์ของผม...สรวงสวรรค์ท่ีชาวยูเรนสัจะได้

พบกับเผ่าพันธุ์ ท่ีมีความคิดคล้ายคลึงกับตน ยานพาหนะสีแดงพร้อมหัวฉีดน า้ประดาหน้าเข้ามา ผม

กระโดดสูท้่องฟ้า เข้าสูจ่ิตใจของสตัว์ประเสริฐทกุคนบนโลก 

ได้โปรด มนษุย์...อยา่ได้คดิก้าวกระโดดเหมือนท่ีชาวยเูรนสัเคยเป็น 

เม่ือนัน้ ผมคงต้องหาท่ีอยูใ่หม่ หรืออาจไมมี่ท่ีอยูส่ าหรับผมอีกตอ่ไป  

บางที สิ่งเดียวท่ีเข้าขา่ย อาจเป็นดวงดาวแหง่ความอ้างว้าง ท่ีซึง่ผู้ปกครองเป็นเพียงเดรัจฉาน ไร้ซึ่ง

ความนกึคดิเสียกระมงั 

-จบ-  

 

 


