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บ้านของสเตลลา 
เลยีมคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าเขาบา้มาก ๆ ท่ีมายนือยูต่รงน้ี...เวลาน้ี 

         เด็กหนุ่มวยัสิบหา้ปีเพิ่งจะยา้ยกลบัมาอยูท่ี่บา้นเกิดของตวัเองไดเ้พียงส่ีเดือนเศษหลงัจากท่ีจ าตอ้งจาก
ท่ีน่ีไปตั้งแต่ตอนท่ีเขาลืมตาดูโลกไดเ้พียงสองวนั เหตุเพราะกราฟความกา้วหนา้ในการงานของพ่อของเขา
ในตอนนั้นพุ่งสูงอยา่งสุดขีดจนตอ้งยา้ยไปในรัฐท่ีใหญ่และมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงกวา่ สิบส่ีปี
แห่งการเติบโตของเลียมจึงเกิดขึ้นท่ามกลางตึกสูงระฟ้าและความเจริญท่ีแทรกซึมอยูท่ ัว่ทุกมุมถนน แต่โลก
น้ีไม่มีอะไรแน่นอน ความเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่เกิดขึ้นกบัพ่อของเขาอีกคร้ังหน่ึงและเหวี่ยงเขาใหก้ลบัมายงั
ท่ีท่ีตวัเองลืมตาดูโลกเป็นคร้ังแรก  

         ท่ีแห่งน้ีไม่ไดมี้ป่าคอนกรีต ไม่ไดมี้ความเจริญท่ีมากลน้ มีเพียงบา้นเรือนกบัอาคารท่ีสูงไม่ก่ีชั้น
กระจายตวัอยู่อยา่งเป็นระเบียบตามผงัเมืองท่ีจดัวางมาเป็นอยา่งดี แต่นัน่ไม่ใช่ปัญหาของเลียม อนัท่ีจริงเด็ก
หนุ่มเอนเอียงไปทางช่ืนชอบดว้ยซ ้า ไม่มีอะไรมาบดบงัทอ้งฟ้าคราม ไม่มีฝุ่ นควนัและความวุน่วายท่ีอาจ
ส่งผลต่อสุขภาพจิตไดใ้นระยะยาว ปัญหาท่ีแทจ้ริงของเลียมคือการท่ีเด็กหนุ่มไม่คุน้เคยกบัท่ีแห่งน้ี ท่ีแยไ่ป
กวา่นั้นคือเขาไม่รู้จกัใครท่ีอยูท่ี่น่ีเลย แต่เพื่อนบา้นหลาย ๆ คนยงัจ าพ่อของเขาได ้ดงันั้นแลว้เลียมจึงไดรั้บ
การเอ็นดูจากคนละแวกบา้นใกลเ้รือนเคียงอยูไ่ม่นอ้ยเลยทีเดียว 

         แต่ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะเอน็ดูเด็กหนุ่มผูเ้งียบขรึม 

         เลียมไม่ใช่คนท่ีเป็นมิตรขนาดท่ีวา่จะกลา้เขา้หาใครก่อน ไม่ใช่คนท่ีพูดเก่งซ่ึงนัน่เป็นนิสัยท่ีติดตวัมา
ตั้งแต่ก าเนิดบวกกบัผิวท่ีขาวซีด ริมฝีปากท่ีบางเฉียบ หางตาท่ีลู่ตกจนดูคลา้ยกบัวา่ก าลงักกัเก็บอะไรเอาไว้
ในใจตลอดเวลา แมร่้างกายของเด็กหนุ่มจะไม่ไดผ้า่ยผอมและแขง็แรงพอประมาณจากการหมัน่ออกก าลงั
กายเป็นประจ า อาทิเช่นว่ิงคนเดียว เล่นบาสคนเดียว ยกเวทคนเดียว ฯลฯ แต่เด็กหนุ่มก็ไม่อาจรับมือกบัคน
อ่ืนไดเ้ม่ือตอ้งกลายมาเป็นเป้าหมายของการกลัน่แกลง้และลอ้เลียนจากเด็กรุ่นราวคราวเดียวกนั 

         ปัญหาเร่ืองของการถูกกลัน่แกลง้ในโรงเรียนเป็นปัญหาสามญัท่ีเกิดขึ้นแทบจะทุกโรงเรียนในประเทศ 
แมใ้นช่วงปีหลงั ๆ มาน้ีระดบัความรุนแรงจะลดลงอยา่งมีนยัส าคญั แต่นัน่ไม่ใช่ส่ิงท่ีบ่งบอกวา่มนัไดห้ายไป
แลว้โดยสมบูรณ์ โชคดีท่ีตลอดสิบกวา่ปีท่ีผา่นมาในโรงเรียนท่ีเลียมศึกษาเล่าเรียนอยูค่นรอบขา้งส่วนใหญ่
เขา้ใจและใหเ้กียรติในบุคลิกท่ีเฉพาะตวัของเลียมท าใหชี้วิตของเด็กหนุ่มในช่วงนั้นแมไ้ม่ถึงกบัราบร่ืน แต่ก็
ด าเนินไปอยา่งปกติสุข แถมเขายงัมีเพื่อนสนิทจากโรงเรียนนั้นอีกดว้ย หากทวา่โชคร้ายของเลียมคือ
โรงเรียนในบา้นเกิดของเด็กหนุ่มไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น 

         เลียมยงัจ าวนัแรกท่ีตนเองกา้วเทา้เขา้ไปในโรงเรียนใหม่ไดไ้ม่มีวนัลืม เขาเกือบมีเร่ืองชกต่อยกบัหวั
โจกของแก๊งท่ีมีอิทธิพลและป๊อบปูลาร์ท่ีสุดในโรงเรียน เด็กหนุ่มขนาดตวัเท่า ๆ กนัสามคนยนืลอ้มหนา้
ลอ้มหลงัท่ามกลางเสียงหวัเราะเยย้หยนัอนัเยน็ชาจากเด็กคนอ่ืน ๆ ท่ีควรจะท าตวัเป็นมิตรตอ้นรับนกัเรียน
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ใหม่อยา่งเขา แต่กลบัเลือกท่ีจะแลดูเด็กหนุ่มผูน่้าสงสารถูกหาเร่ืองตั้งแต่วนัแรกท่ีมาเรียนอยา่งเยน็ชา 
เคราะห์ดีท่ีคราวนั้นไม่ไดเ้กิดเร่ืองร้ายแรงขึ้น เพราะมีเด็กหนุ่มจากท่ีไหนไม่รู้อีกคนหน่ึงแหวกฝงูชนเขา้มา
หา้มและครูใหญ่ก็โผล่มาไดจ้งัหวะพอดิบพอดี 

         ครูใหญ่ของโรงเรียนใหม่ของเลียมสนิทสนมกบัพ่อของเขาในระดบัหน่ึง เพราะทั้งคู่เคยเรียนอยูท่ี่น่ี
และเป็นเพื่อนคลาสเดียวกนัมาก่อน ดงันั้นแลว้พ่อของเขาจึงฝากใหค้รูใหญ่ช่วยดูแลเลียมดว้ย แต่นัน่ก็ไม่ได้
ท าใหเ้พื่อนใหม่ทั้งหลายของเลียมคิดได ้คร้ังหน่ึงเด็กหนุ่มเคยถูกน ้าแดงจากกระป๋องท่ีมีใครบางคนเอาไป
วางไวบ้นประตูของห้องเรียนหกใส่จนเส้ือผา้ของเขาเปรอะเป้ือนไปดว้ยสีแดง แมค้รูประจ าชั้นจะพยายาม
คาดคั้นหาตวัผูร้้าย แต่ผา่นไปไม่ก่ีวนัผูค้นก็ลืมเร่ืองน้ีไปในท่ีสุด เพราะเด็กหนุ่มก็จะโดนกลัน่แกลง้ดว้ย
วิธีการอ่ืนท่ีหนกักวา่แทน หลายคร้ังช่ือของเขาท่ีต่อทา้ยดว้ยค าแปลก ๆ ก็จะปรากฏอยูบ่นกระดานด า เลียม
เองก็ไม่เขา้ใจเหมือนกนัวา่ท าไมคนท่ีน่ีถึงไดต้อ้นรับขบัสู้เขาอยา่งอบอุ่นมากถึงเพียงน้ี 

         “ใหต้ายสิ” เลียมท่ียนืจอ้งกระดานด าท่ีมีช่ือของตวัเองเขียนไวอ้ยูอ่ยา่งเฉยเมยเหลือบไปมองเจา้ของ
เสียงท่ีดงัขึ้นทางดา้นหลงั “อีกแลว้เหรอ” 

         ทั้ง ๆ ท่ีไม่ใช่เร่ืองของตวัเอง แต่เด็กหนุ่มผมทองท่ีเพิ่งจะเดินสะพายกระเป๋าเขา้มาในหอ้งเรียนยามเยน็
กลบัดูเดือดเน้ือร้อนใจมากกวา่คนท่ีโดนลอ้เลียนเสียอีก นอกจากจะไม่พูดเปล่าแลว้ยงัเดินไปหยบิแปรงลบ
กระดานกบัผา้ขี้ ร้ิวท่ีถูกวางทิ้งไวบ้นรางชอลก์อยา่งไม่ไยดีเช็ดขอ้ความกบัภาพท่ีท าร้ายจิตใจของเลียม
ออกไปจนหมดเกล้ียง “พวกบา้น่ีเอาแต่ท าร้ายจิตใจนายอยูไ่ด ้พ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือไง แลว้ท าไมนายถึงได้
ยงัน่ิงเฉยกบัเร่ืองบา้ ๆ น่ีไดอี้ก” 

         เด็กหนุ่มผมทองถามดว้ยสีหนา้ท่ีบ่งบอกไดอ้ยา่งเตม็เป่ียมวา่เขาไม่เขา้ใจพฤติกรรมทานทนต่อเร่ืองบัน่
ทอนก าลงัใจไดร้าวกบัมนัเป็นเพียงขนนกบางเบาของเลียมเลยสักนิด 

         “มนัไม่ใช่เร่ืองของนายโนอาห์ นายไม่จ าเป็นตอ้งมายุง่” 

         “เด๋ียวสิเลียม” ตอนแรกเลียมจะหนีโนอาห์โดยไม่บอกกล่าวดว้ยซ ้า แต่นยัน์ตาสีน ้ าตาลอ่อนท่ีเปล่ง
ประกายของเด็กหนุ่มอีกคนกลบัร้ังตวัเขาไว ้“เยน็น้ีนายไปเล่นบาสอีกมั้ย” 

         “ไม่ไดไ้ป” 

         “...” 

         “นายควรอยูใ่หห่้างฉนัไวจ้ะดีกวา่นะโนอาห์ อยา่หาวา่ฉนัไม่เตือน” น ้าเสียงท่ีราบเรียบนั้นยงัไม่เยน็ชา
เท่ากบัการทิ้งคนท่ีเขา้มาถามไถ่ดว้ยความเป็นห่วงให้อยูเ่พียงล าพงัโดยไม่แมแ้ต่เอ่ยค าว่า “ลาก่อน” เลียม
ถอนหายใจออกมาเม่ือเดินพน้ออกมาจากร้ัวโรงเรียน เขารู้สึกเหมือนไดป้ลดเปล้ืองบางส่ิงบางอยา่งท่ีหนกั



3 
 

อ้ึงออกไปจากหลงั แต่แลว้พลนันั้นหวัคิ้วของเด็กหนุ่มก็ขมวดเขา้หากนัเม่ือเขานึกถึงใบหนา้ของเด็กหนุ่ม
ผมทองคนนั้น 

          ถา้จะมีเพียงไม่กี่คนท่ีเขา้มาท าดีกบัเลียมตั้งแต่เลียมยา้ยโรงเรียนมา โนอาห์คงเป็นหน่ึงในนั้นอยา่งไม่
ตอ้งสงสัย โนอาห์คือคนท่ีเขา้มาช่วยเลียมจากการถูกคุกคามจากแก๊งเจา้ถ่ินประจ าโรงเรียน ช่วยหาผา้มาเช็ด
และเส้ือมาเปล่ียนใหต้อนเลียมถูกน ้าหวานราดใส่ คอยลบขอ้ความท่ีจะท าร้ายจิตใจให้หายไปจากสายตา 
เปรียบเสมือนเขามีบอดีการ์ดประจ าตวัก็ไม่ปาน ทั้ง ๆ ท่ีโนอาห์แสนดีขนาดนั้น แต่เลียมก็ยงัพยายามตีตวั
ออกห่าง ทั้ง ๆ ท่ียามเผลอไผลเขาก็มกัจะแอบมองอีกฝ่ายอยา่งเงียบเชียบไม่ใหอี้กฝ่ายรู้ แต่พออีกฝ่ายเขา้
ใกลชิ้ด เขาก็พยายามผลกัไสไล่ส่ง 

         น่ีคงเป็นเหตุผลท่ีท าให้เขาเกลียดตวัเองมากขนาดน้ี 

         คงเพราะวา่อีกฝ่ายเองก็เป็นหน่ึงในสมาชิกของแก๊งท่ีพยายามจะรับนอ้งเขาตั้งแต่วินาทีแรกท่ีเขาย  ่าเทา้
ลงบนพื้นของโรงเรียนแห่งน้ี ความรู้สึกไม่วางใจจึงท าใหเ้ลียมไม่กลา้ท่ีจะใกลชิ้ดกบัอีกฝ่ายมากนกั แต่
ขณะเดียวกนัเด็กหนุ่มก็รู้สึกขดัแยง้ เพราะอีกใจหน่ึงเขาก็อยากใหอี้กฝ่ายป้วนเป้ียนอยู่รอบขา้ง รู้สึกดียามอีก
ฝ่ายปกป้องเขาจากเพื่อนในกลุ่มเดียวกนัเอง อยากใหอี้กฝ่ายมองดว้ยสายตาท่ีเปล่งประกายแบบนั้น แต่
กลบักนัเขาก็ไม่อยากท่ีจะเป็นเพื่อนกบัอีกฝ่าย ไม่อยากท่ีจะเป็นแค่คนรู้จกั เลียมคงตอ้งอาศยัความพยายาม
มากกวา่น้ีในการปรับตวั ไม่ใหต้วัเองคิดฟุ้งซ่านถึงเร่ืองท่ีไม่เป็นเร่ือง เขาควรเจียมเน้ือเจียมตวัและใชค้วาม
เงียบเป็นเกราะก าบงัท่ีท าใหเ้ขาลอยตวัเหนือทุกปัญหา แต่วิธีท่ีท าใหเ้ขาเลิกคิดมากไดดี้ท่ีสุดคือการเล่นกีฬา
อะไรสักอยา่ง ดงันั้นแลว้เม่ือเลียมกลบัถึงบา้น หลงัทกัทายบิดาของตวัเองเสร็จ เด็กหนุ่มก็เปล่ียนเส้ือผา้แลว้
กอดลูกบาสไปท่ีสนามกีฬาใกลบ้า้นภายในเวลาไม่ถึงคร่ึงชัว่โมง 

......... 

ตั้งแต่เม่ือไรกไ็ม่รู้ท่ีท้องฟ้าเปลีย่นสีจากส้มอมม่วงไปเป็นสีน ้าเงินเข้มราวกบัผ้าม่านท่ีหนาหนัก เลียมแหงน
หนา้ขึ้นมองดาวท่ีระยบิระยบัซ่ึงเป็นส่วนท่ีเขาโปรดปรานมากอีกส่วนในบา้นเกิดท่ีไม่คุน้เคยน้ีพร้อมกบั
ปาดเหง่ือท่ีผดุพรายตามใบหนา้และไรผม ความทรงจ าเลวร้ายท่ีเกิดขึ้นในวนัน้ีถูกลบเลือนไปบา้งเลก็นอ้ย
ตอ้งขอบคุณท่ีแถว ๆ บา้นเขามีสนามกีฬาท่ีไม่ค่อยมีคนมาใชอ้ยูท่  าใหเ้ด็กหนุ่มไดใ้ชเ้วลาอยูก่บัตวัเองแบบท่ี
ไม่ตอ้งเจอใครบา้ง 

         อนัท่ีจริงก็ไม่ใช่วา่สนามแห่งน้ีจะร้างไร้ผูค้นไปเลยหรอก แต่อยา่งนอ้ยคนก็ไม่ไดม้ากมายจนท าใหเ้ด็ก
หนุ่มอึดอดั ยิง่วนัไหนท่ีไม่คนเลยอยา่งเช่นวนัน้ี เลียมจะยิ่งเบิกบานใจเป็นพิเศษ ขยบัตวัไปมาไดอ้ยา่ง
กระตือรือร้น ชูตลูกกลม ๆ ลงห่วงไดอ้ยา่งงดงามหลายต่อหลายลูกโดยไม่ถูกรบกวนโดยใคร แต่วนัน้ีเขา
ออกแรงมากพอแลว้ ถึงเวลาท่ีเขาจะกลบับา้นแลว้ 
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         โทรศพัทข์องเลียมท่ีใส่อยูใ่นกระเป๋ากีฬาสั่นราว ๆ สองสามทีก่อนจะน่ิงไป เม่ือเลียมเปิดดูก็พบวา่
เพื่อนท่ีโรงเรียนเก่าของเขาส่งขอ้ความมาหา 

สรุปแล้วนายรู้สึกดีกับผู้ชายคนนั้นจริงดิ 

คงงั้นมั้ง แต่ฉันไม่อยากยุ่งกับเขาหรอก 

อ้าว ท าไมล่ะ 

นายเล่าให้ฉันฟังไม่ใช่เหรอว่าเขาดีมากขนาดไหน 

เขาดีกจ็ริง แต่ถ้าเขารู้ว่าความคิดในหัวฉันแปดเป้ือนมากแค่ไหน เขาคงไม่ต่างกับคนอ่ืน ๆ หรอก 

         เลียมเก็บโทรศพัทใ์ส่ท่ีเดิม แมเ้ขาจะสัมผสัไดว้า่โทรศพัทก์ าลงัแจง้เตือนขอ้ความใหม่ อยา่งไรแลว้คืน
น้ีเขาก็มีเวลาคุยกบัเพื่อนอีกยาวไกล 

         เม่ือเลียมยกกระเป๋าสะพายขึ้นบนบ่าแลว้ เด็กหนุ่มก็กม้ลงหยบิลูกบาสท่ีเกือบจะกลิ้งไปตามแรงลมท่ี
พดัมา แต่จงัหวะท่ีเลียมก าลงัจะยนักายขึ้นนัน่เอง อยูดี่ ๆ ร่างสูงโปร่งก็ชะงกังนัราวกบัเคร่ืองจกัรท่ีถูกถอด
ปลัก๊ 

         “เลียม...” พลนัใจของเลียมเตน้แรงขึ้นมาเม่ือเขาสบตากบัดวงตาสีสวยท่ีแสนคุน้เคยคู่นั้น “ไหนนาย
บอกวา่นายไม่ไดม้าเล่นบาสไง” 

         คนท่ีก าลงัจะกลบับา้นอ ้า ๆ อ้ึง ๆ เพราะโดนถามโดยไม่ทนัไดต้ั้งตวั “ท าไมนายถึงไดม้าอยูท่ี่น่ีได”้ 

         “ฉนัเพิ่งจะกลบัจากบา้นเพื่อนมา” เลียมเหลือบไปเห็นบ๊ิกไบคค์นัใหญ่จอดอยูต่รงหนา้สนาม เขาได้
ข่าววา่พ่อของโนอาห์เป็น CEO ของบริษทัไอที บา้นของเด็กหนุ่มผมทองคงร ่ารวยไม่ใช่เล่น ๆ “นายยงัไม่
ตอบค าถามฉนัเลยนะเลียม ท าไมนายถึงโกหก” 

         ความเงียบตดัผา่นคนทั้งสองไปชัว่ขณะหน่ึง แลว้เลียมจึงเอ่ยเสียงเรียบ “ฉนัไม่ไดโ้กหก ฉนัแค่เปล่ียน
ใจ ฉนัไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบอกนายดว้ย...ฉันจะกลบับา้นแลว้” 

         “เด๋ียวก่อนสิ” เลียมรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟแล่นผา่นร่างเม่ือมือของโนอาห์จบัท่ีขอ้มือของเขาอยา่ง
กะทนัหนั เด็กหนุ่มพยายามไม่หนักลบัไปมองอีกฝ่าย “กลบัดว้ยกนัมั้ย ฉนัไปส่งนายได”้ 

         “ฉนัไม่ไดข้อให้นายไปส่ง...ฉนักลบัเองได”้ 

         “เด๋ียวสิเลียม” โนอาห์ยงัไม่ยอมปล่อยมือออกง่าย ๆ “ท าไมนายถึงเยน็ชากบัฉนันกั ฉนัไม่ไดจ้ะมา
แกลง้นายสักหน่อย” 

         “งั้นท าไมนายถึงตอ้งเขา้หาฉนัดว้ย” เลียมหมดความอดทน “จุดประสงคน์ายคืออะไรกนั” 
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         “ฉนัแค่อยากรู้จกันาย...ฉนัแค่อยากเป็นเพื่อนกบันายก็เท่านั้นเอง” 

         “แต่ฉนัไม่ไดอ้ยากเป็นเพื่อนกบันาย” เลียมดึงมือของโนอาห์ออกอยา่งไม่ยีห่ระ “ฉันไม่อยากยุง่กบัใคร 
ฉนัไม่อยากเดือดร้อน ฉันอยากอยูค่นเดียว” 

         เลียมไม่ไดมี้ปัญหากบัการท่ีเขาตอ้งนัง่รับประทานอาหารในโรงอาหารคนเดียวท่ามกลางคนท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนของตวัเอง ไม่กงัวลถา้หากเขาจะตอ้งท าการทดลองในคลาสเคมีโดยท่ีไม่มีคู่ แต่เขาไม่
ชอบท่ีมีใครก็ไม่รู้มากวนใจเขาอยา่งน้ี...เขาไม่ไดเ้กลียดโนอาห์ แต่เขาเกลียดตวัเอง 

         โนอาห์ท่ีโดนตอบกลบัดว้ยถอ้ยค าไม่เห็นใจเหมือนจะซึม ๆ ไป แต่สักพกัหน่ึงเด็กหนุ่มท่ีกม้หนา้กม้ตา
ครุ่นคิดอะไรบางอยา่งก็เงยหนา้ขึ้น “ฉนัก็ไม่ไดอ้ยากเป็นเพื่อนนายแลว้เหมือนกนั” 

         เลียมงวยงงวา่ท าไมอยูดี่ ๆ โนอาห์ถึงไดก้ลบัค าเอาด้ือ ๆ แต่ไม่ปล่อยให้เคลือบแคลงนาน เด็กหนุ่ม
ตรงหนา้ก็ท าในส่ิงท่ีท าใหเ้ลียมตาเบิกคา้ง 

         “ท าไมนายถึงตอ้งต่อตา้นฉนัดว้ย” แมว้า่ตอนน้ีโนอาห์จะผละริมฝีปากออกแลว้ แต่รสชาติของจูบท่ี
แสนดูดด่ืมนั้นก็ยงัตราตรึงจนท าใหห้วัสมองของเลียมมึนต้ือ “ทั้ง ๆ ท่ีนายเองก็แอบมองฉนัอยูต่ลอด ทั้ง ๆ 
ท่ีนายก็สนใจฉนัเหมือนท่ีฉนัสนใจนายแท ้ๆ ท าไมนายถึงตอ้งเยน็ชากบัฉัน เหมือนท่ีนายเยน็ชากบัพวก
โง่เง่าท่ีโรงเรียน” 

         เลียมอธิบายความรู้สึกของตวัเองไม่ถูก นัน่คือจูบแรกในชีวิตเขาท่ีถูกขโมยไปอยา่งง่ายดายโดยเด็ก
หนุ่มผมทองแสนดีคนน้ี เขาไม่เขา้ใจเลย....ไม่สิ เขาดูไม่ออกเลยมากกวา่ 

         “กลบับา้นดว้ยกนันะ” 

......... 

ความสัมพนัธ์ระหว่างเลียมกับโนอาห์พฒันาไปอย่างรวดเร็ว แมว้า่พวกเขาทั้งสองคนจะไม่ไดเ้ร่ิมตน้จาก
การท่ีเป็นเพื่อนกนัเลยดว้ยซ ้า แต่โนอาห์ก็ไม่ไดรู้้สึกประดกัประเดิดอะไรท่ีความสัมพนัธ์ของพวกเขาขา้ม
ขั้นมาไกลเกินคาด ผิดกบัเลียมท่ีคิดวา่ทั้งหมดน้ีเร็วเกินไปจนเด็กหนุ่มตามไม่ทนั แต่ถึงอยา่งนั้นเลียมก็ไม่ได้
เกลียดส่ิงท่ีเป็นอยู ่อนัท่ีจริงตอ้งบอกวา่โนอาห์เป็นเหมือนแสงสวา่งท่ีสาดส่องเขา้มาท่ามกลางความมืดมิด
แห่งปัญหาท่ีปกคลุมอยู่รอบขา้งส าหรับเลียมดว้ยซ ้าไป โนอาห์ตีตวัออกห่างจากกลุ่มเพื่อนเดิมท่ีเคยคบกนั 
เพื่อนกลุ่มเดียวกบัท่ีรังแกแฟนหนุ่มของเขาและบอกใครต่อใครวา่สถานะหวัใจของเขาไม่วา่งอีกแลว้อยา่ง
ไม่อายใครหนา้ไหน  

         การท่ีเด็กผูช้ายสองคนในโรงเรียนคบกนัในลกัษณะท่ีไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เร่ืองใหม่อีกต่อไปแลว้ ถา้จะ
พูดใหถู้กคือมนัเป็นเร่ืองปกติเกินกวา่ท่ีใครจะมานัง่สนใจแลว้ แต่เพราะทั้งสองคนนั้น คนหน่ึงก็เป็นเด็ก
ใหม่ท่ีมกัตกอยูใ่นวงนินทาของพวกเพื่อน ๆ อยูบ่่อยคร้ัง คนหน่ึงก็เป็นหนุ่มนกักีฬาสุดฮอตท่ีไดรั้บการ
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ยอมรับจากกลุ่มเพื่อนดว้ยกนัเอง เร่ีองราวของพวกเขาจึงถูกเพ่งเลง็จากคนในโรงเรียนอยูไ่ม่นอ้ยเลย มีทั้งคน
ท่ีสนใจในแง่ดีท่ีเร่ิมเปล่ียนพฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อเลียมซ่ึงเลียมคิดวา่นัน่คือความจอมปลอม เพราะพวก
เขาเหล่านั้นมาท าดีกบัเลียมแค่เพราะเลียมเป็นแฟนหนุ่มของคนท่ีพวกเขารัก และอีกส่วนหน่ึงคือคนท่ีจริงใจ
หรือถา้จะพูดอีกอยา่งคือคนท่ีหมัน่ไส้เลียมมาตั้งแต่ตน้จนถึงตอนน้ีก็ยงัชิงชงัอยูว่นัยนัค ่า แต่ไม่วา่จะเกิด
อะไรขึ้นโนอาห์ก็ไมเ่คยปล่อยมือและคอยปกป้องเขาอยูต่ลอด ยิง่เวลาผา่นไปนานเท่าไร ทั้งสองคนก็ยิง่ตวั
ติดกนัราวกบัต่างฝ่ายต่างก็เป็นเงาของกนัและกนั 

         เยน็วนัหน่ึงโนอาห์กบัเลียมวางแผนท่ีจะไปเล่นบาสดว้ยกนัหลงัเลิกเรียน แฟนหนุ่มของเลียมคือหน่ึง
ในสมอร์ฟอร์เวิร์ดท่ีไวเป็นลมกรดในทีมบาสเกตบอลของโรงเรียน และในอีกไม่ก่ีสัปดาห์ขา้งหนา้การ
แข่งขนับาสเกตบอลระดบัเยาวชนซ่ึงจดัขึ้นปีละคร้ังจะกลบัมาเยอืนอีกคร้ัง ดงันั้นแลว้โนอาห์จึงตอ้ง
เตรียมพร้อมฝึกซอ้มเพื่อควา้ชยัชนะกลบัมาสู่โรงเรียนให้ได ้เลียมตกลงท่ีจะช่วยเป็นคู่ซอ้มใหก้บัเด็กหนุ่ม
ผมทอง ทั้ง ๆ ท่ีความเป็นจริงแลว้นัน่เป็นเพียงขอ้อา้งท่ีจะท าใหโ้นอาห์ไดอ้ยูก่บัเลียมสองต่อสองต่างหาก 
แต่เลียมไม่รู้เลยแมแ้ต่นอ้ย หากทวา่แผนท่ีทั้งสองคนวางไวก้็พงัครืนเม่ือเพื่อนท่ีกลายเป็นอดีตไปแลว้ของโน
อาห์คนหน่ึงปรากฏตวัขึ้นมาในหอ้งขณะท่ีทั้งสองคนก าลงัเก็บกระเป๋า 

         “จอห์น?” โนอาห์ประหลาดใจพอสมควรท่ีเห็นคนท่ีเขาไม่ไดคุ้ยกนัมานานโผล่มาท่ีหอ้งในเวลาน้ี เด็ก
หนุ่มร่างสูงผละจากทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีท าอยูแ่ลว้มายนืบงัแฟนหนุ่มของตวัเองไวพ้ร้อมกบัมองคนตรงหนา้
ดว้ยสายตาท่ีพร้อมโจมตี “มีธุระอะไร” 

         “โนอาห์” สีหนา้ของอดีตเพื่อนท่ีโนอาห์เลิกคบไปแลว้ดูกระอกักระอ่วน “นายสบายดีใช่มั้ย” 

         “ไม่เลยสักนิด” โนอาห์ตอบกลบัอยา่งไม่ตอ้งเสียเวลาคิด “ถา้นายจะมาหาเร่ืองกนั นายกลบัไปดีกวา่ 
ฉนัเคยบอกพวกนายแลว้วา่ฉันไม่ยอม” 

         “มนัไม่ใช่อยา่งนั้นสักหน่อยเจา้งัง่ ฟังใหจ้บก่อนสิ” ค าพูดตอนทา้ยพอจะท าใหเ้ลือดของคนท่ีฟังอยูข่ึ้น
หนา้ได ้แต่วา่... “เปาโลมีเร่ืองอยากคุยกบันาย” 

         “เร่ือง?” 

         “โนอาห์ฉนัขอร้องล่ะ” เลียมจ าช่ือของเปาโลไดดี้...เด็กผูช้ายตวัสูงใหญ่คนนั้นแหละท่ีเป็นตวัตั้งตวัตี
จะหาเร่ืองเขาตั้งแต่วนัแรก “ยงัไงนายกบัเปาโลก็เป็นเพื่อนสนิทกนัมาตั้งหลายปีจะมาผิดใจกนัเพราะ...ผูช้าย
คนน้ีคนเดียวงั้นเหรอ” 

          “...” 

          “พวกเราไม่ไดมี้ปัญหาหรอกนะท่ีพวกนายสองคนคบกนั แต่พวกเราแค่อยากคุย...กบัทั้งนายแลว้ก็...
แฟนของนาย” 
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......... 

เลยีมคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าเขาบา้มาก ๆ ท่ีมายนือยูต่รงน้ี...เวลาน้ี 

         แมว้า่จะเป็นเวลาบ่ายคลอ้ยท่ีแสงแดดยงัคงร้อนแรงเจิดจา้ แต่กระนั้นเพราะตน้สนสูงใหญ่ท่ีเรียงราย
กนัแน่นขนดัจึงท าใหท่ี้น่ีดูมืดมิดกวา่ท่ีไหน ๆ ในเมือง เลียมไม่เคยคิดจะมาเยีย่มเยอืนป่าท่ีอยูท่า้ยหมู่บา้นมา
ก่อน แมเ้ขาจะเคยเห็นป่าน่ีคร้ังหน่ึงตอนท่ีพ่อของเขาขบัรถแล่นเขา้มาท่ีน่ีหลงัจากท่ีไม่ไดก้ลบัมาเป็น
เวลานาน แต่เพราะบรรยากาศท่ีดูวงัเวง เหมือนท่ีแห่งน้ีมีเวลาเดียวคือเวลากลางคืนก็มากพอแลว้ท่ีจะท าให้
ความประหวัน่ก่อตวัขึ้นในใจของเด็กหนุ่มวยัสิบหา้ปีได ้ถา้ไม่ใช่เพราะแฟนหนุ่มของเขา เลียมสาบานได้
เลยวา่ต่อใหเ้ขาตอ้งอยูท่ี่น่ีไปอีกนานเท่าไร เขาก็จะไม่มีวนัแมแ้ต่จะยา่งกรายเขา้มาเป็นอนัขาด 

         “โนอาห์ฉันไม่ได้อยากหาเร่ืองนาย เราเป็นเพ่ือนกันมานาน ฉันแค่ไม่เข้าใจ” เลียมยงัจ าแววตาสบ
ประมาทท่ีเปาโลมองเขาไดใ้นตอนท่ีโนอาห์พาเขาไปท่ีใตส้ะพาน...สถานท่ีรวมกลุ่มของเพื่อนของโนอาห์ท่ี
โนอาห์ไม่ไดม้าเขา้ร่วมนานแลว้ “ฉันไม่ได้อยากท าลายมิตรภาพของเรา และฉันกไ็ม่เคยเหยยีดเพศ แม้ว่า
นายจะไม่เคยบอกฉันกต็ามทีเถอะ...แต่ฉันไม่เข้าใจว่าท าไมต้องเป็นหมอนี่ ผู้ชายในโรงเรียนมีตั้งเยอะตั้ง
แยะท่ีเหมาะสมกับนายกว่าหมอน่ี การท่ีนายคบกับหมอน่ีมันท าให้นายดูแย่มาก” 

         แน่นอนวา่เม่ือโนอาห์ไดย้นิเช่นนั้น เด็กหนุ่มก็แสดงอาการไม่พอใจพร้อมกบัโตก้ลบัไปทนัทีวา่มนั
ไม่ใช่เร่ืองของเปาโลท่ีจะมาตดัสินเลียมดว้ยอคติ เปาโลไม่รู้จกัเลียมไดเ้ส้ียวหน่ึงของท่ีโนอาห์รู้จกัดว้ยซ ้า 
สุดทา้ยเปาโลก็ยืน่ขอ้เสนอบางอยา่งมาใหก้บัเลียม 

         “งั้นนายกพิ็สูจน์สิ...ไอ้เดก็ใหม่ นายคงเคยได้ยินเร่ืองบ้านในป่าท้ายหมู่บ้านมาก่อน คนท่ีนี่กลัวท่ีนั่น
มาก เพราะมันดูลึกลับ นายไปถ่ายรูปกับบ้านหลังนั้นมา พวกเราถึงจะยอมรับนายว่านายไม่ใช่ไอ้พวกขีแ้พ้ท่ี
จะท าให้โนอาห์ดูแย่” โนอาห์ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอท่ีบา้บอของเพื่อนท่ีคบกนัมานานอยา่งเปาโล มนัเส่ียง
มากท่ีเลียมจะไปถ่ายรูปในป่าท่ีแมแ้ต่ผูใ้หญ่ยงัไม่กลา้เขา้ไป และเลียมก็ไม่จ าเป็นตอ้งท าอยา่งนั้น แตเ่พราะ
เด็กหนุ่มรู้สึกละอายใจเกินกวา่จะเพิกเฉยจึงตดัสินใจไปยงัท่ีท่ีพวกนั้นบอก 

         ทั้ง ๆ ท่ีเพิ่งมาอยูท่ี่น่ีไดไ้ม่ก่ีเดือน แต่เลียมกลบัท าลายมิตรภาพท่ียนืยาวของคนท่ีเป็นห่วงเป็นใยเขากบั
เพื่อนสนิท ถา้หากวา่การท่ีเขาท าอยา่งน้ีจะท าใหค้นพวกนั้นสบายใจเขาก็จะท า 

         มนัคงเป็นบา้นหลงัน้ี...บา้นท่ีท าจากไมท้ั้งหลงัซ่ึงดูคลา้ยกบัพวกบา้นท่ีเห็นกนัตามหนงัสยองขวญั 
เลียมเขา้ใจแลว้วา่ท าไมท่ีน่ีถึงไดเ้ป็นท่ีโจษขานอยา่งกวา้งขวาง อยูไ่ดไ้ม่ก่ีนาทีก็รู้สึกขนลุกแลว้ ดงันั้นรีบท า
มนัใหเ้สร็จ ๆ ไปจะดีกวา่ ไม่รอชา้เลียมหยบิสมาร์ทโฟนของตวัเองแลว้เขา้แอปพลิเคชนัถ่ายภาพ แคเ่ซลฟี
ตรงหนา้บา้นก็พอแลว้ใช่มั้ยล่ะ 
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         เลียมคิดวา่รูปเดียวก็เพียงพอแลว้ แต่เพื่อความมัน่ใจเด็กหนุ่มจึงกดแชะอีกรอบหน่ึง จงัหวะท่ีน้ิวเรียว
ยาวสัมผสัไดบ้นหนา้จอเพื่อจบัภาพอยูน่ั้นเอง อยูดี่ ๆ คิ้วของเด็กหนุ่มก็ขมวดเขา้หากนั เลียมวา่ตวัเองมองไม่
ผิด เขาเห็นอะไรสักอยา่งอยู่ทางดา้นหลงั อะไรสักอยา่งท่ีท าใหเ้ขาเยน็วาบไปทั้งสันหลงั 

         มีหญิงชราคนหน่ึงอยูต่รงชานบา้นจอ้งมองเขามาดว้ยสายตาท่ีวา่งเปล่า 

......... 

“ต่ืนแล้วเหรอ” น ้าเสียงแหง้ผากท่ีดงัขึ้นตอ้นรับการลืมตาของเด็กหนุ่มท าใหเ้ลียมท่ีก าลงัลืมตาขึ้นสะดุง้
โหยง เลียมจ าไดว้า่ก่อนหนา้น้ีเขาไปท่ีบา้นหลงัลึกลบัท่ีตั้งอยูใ่นป่าเพื่อถ่ายรูปไปพิสูจน์ตวัเอง แต่วา่เขาเห็น
หญิงชราคนหน่ึงยืนอยูข่า้งหลงั ก่อนท่ีโลกทั้งใบของเขาจะดบัวูบไป...ให้ตายเถอะ นี่เขาสลบไปอย่างนั้น
หรือเน่ีย ว่าแต่ตอนนีเ้ขาอยู่ท่ีไหนกัน “เกือบ ๆ หน่ึงชัว่โมง ไม่ใช่เวลาท่ีนอ้ยเลยนะจ๊ะเด็กนอ้ย” 

         เสียงแหง้ผากนั้นดงัขึ้นอีกหน คราวน้ีร่างสูงโปร่งรีบลุกขึ้นนัง่อยา่งกระสับกระส่าย ก่อนท่ีจะสะดุดก๊ึก
เม่ือสบตากบัหญิงชราท่ีนัง่อยูต่รงหนา้เขา “ไม่คิดเลยนะวา่การมาถ่ายรูปท่ีหนา้บา้นคนอ่ืนจะกลายเป็นเร่ือง
ปกติของเด็กวยัรุ่นยคุน้ีไปเสียแลว้” 

         ใช่ ตอนน้ีเขาอยูใ่นบา้น...บา้นท่ีเขาไม่อยากเขา้มาอยูเ่ลยสักนิด “ผมขอโทษครับ ผมไม่ไดต้ั้งใจ ผมแค่
...ผมไม่คิดวา่บา้นหลงัน้ีจะมีคนอยู”่ 

         เลียมละล ่าละลกัแกต้วัดว้ยใจท่ีเตน้แรง เขาสัมผสัไดว้า่ความซวยก าลงัจะมาเยอืนในอีกไม่ชา้ “ตายจริง 
เป็นค าแกต้วัท่ีเรียบง่ายดีนะจ๊ะ อืม...แต่ไม่รู้เหมือนกนัวา่มนัจะฟังขึ้นส าหรับต ารวจหรือเปล่า” 

         ใจท่ีเตน้แรงในตอนแรกตกลงไปอยูท่ี่ตาตุ่ม “คุณนา้ครับ ผมขอร้องล่ะครับ อยา่ใหเ้ร่ืองน้ีมนัเป็นเร่ือง
ใหญ่โตเลยนะครับ ผม...ผมเพิ่งมาอยูท่ี่น่ีไม่นาน ขอร้องล่ะครับ ใหผ้มท าอะไรผมก็ยอม” 

         “แหม ปากหวานนะ ท่ีเรียกฉนัวา่นา้ ทั้ง ๆ ท่ีฉนัเป็นยายของเธอไดแ้ลว้” หญิงชราท่ีเดินไปท่ีชั้น
หนงัสือซ่ึงเรียงรายไปดว้ยหนงัสือมากมายทั้งเก่าและใหม่ยิม้ดว้ยรอยยิม้ท่ีท าใหเ้ธอดูเด็กลงหลายปี ราวกบั
วา่เธอไม่สนใจเลยวา่เด็กหนุ่มท่ีสลบไปตอนเห็นหนา้เจา้ของบา้นตวัจริงก าลงัลนลานนัง่ไม่ติดเกา้อ้ี “เรียก
ฉนัวา่สเตลลาเถอะจะ้...เธอจะไดจ้ าไดว้า่ฉนัไม่ใช่คนท่ีใจร้ายจนถึงขนาดจะไม่ใหค้นท่ีท าผิดไดโ้อกาสแกต้วั
เป็นหนท่ีสอง” 

         เลียมท่ีก าลงัเครียดหนกั ในหวัเอาแต่นึกถึงผลกระทบท่ีอาจตามมาจากการมาแอบถ่ายรูปบา้นของคน
อ่ืนยิง่ไม่เขา้ใจหนกักวา่เดิม สวนทางกบัร่างระหงท่ีเพิ่งจะกลบัมานัง่ลงบนเกา้อ้ีไมข้า้ง ๆ เตียงท่ีเด็กหนุ่ม
หลบัใหลอยูเ่ม่ือไม่ก่ีนาทีก่อน ใบหนา้ของเธอยงัประดบัไปดว้ยรอยยิม้ท่ีกวา้งกวา่เดิมเลก็นอ้ย หญิงสูงวยั
เปิดหนงัสือหุม้ปกหนงัสีน ้าตาลบนตกัพร้อมกบัเอ่ยบอกเด็กหนุ่มดว้ยน ้าเสียงนุ่มนวล “ถา้เธอบอกวา่ใหท้ า
อะไรก็ยอมเพื่อเป็นการชดใชค้วามผิดของเธอ เธอก็ช่วยฟังเร่ืองของฉันหน่อยละกนันะจ๊ะ” 
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บึงน ้าหลงัหมู่บ้าน 

อาร์มันโดรู้สึกว่าต้นไม้สูงใหญ่อนัเก่าแก่ไม่รู้สายพันธ์ุข้าง ๆ บึงน ้าท่ีเงียบสงบน้ีเป็นบา้นหลงัท่ีสอง…และ
อาจเป็นบา้นท่ีเป็นท่ีพกัใจของเขาไดดี้กวา่บา้นจริง ๆ ท่ีเขาเติบโตมาเสียอีก 

         แต่ก่อนอาร์มนัโดเคยคิดวา่ตวัเองเป็นเด็กท่ีโชคดีท่ีสุดในหมู่บา้น เพราะเขาเติบโตมาในครอบครัวท่ี
อบอวลไปดว้ยความรักท่ีมีทั้งพ่อและแม่เป็นคนมอบให ้ในขณะท่ีเด็กอีกหลาย ๆ คนตอ้งเติบโตมาใน
ครอบครัวท่ีไม่สมบูรณ์บา้งขาดพ่อ บา้งขาดแม่ บา้งก็อาจไม่เหลือใครเลย แมก้ระทัง่ญาติผูใ้หญ่ในบา้น ตอน
อาร์มนัโดลืมตาดูโลกน้ีไดส่ี้ปี ในวนัแรกท่ีเร่ิมตน้เขา้สู่ฤดูร้อนอยา่งเป็นทางการ หวัหนา้หมู่บา้นในขณะนั้น
ซ่ึงเป็นแม่เฒ่าท่ีทุกคนในหมู่บา้นต่างใหค้วามเคารพอุม้กองผา้ขยกุขยยุไวใ้นออ้มแขนพร้อมกบัว่ิงไปทัว่
หมู่บา้นดว้ยสีหนา้ท่ีแตกต่ืน 

         “ใคร ใครมันบังอาจ!” อาร์มนัโดจ าไดว้า่ตอนนั้นเขาเอามือนอ้ย ๆ ยกขึ้นมาปิดหู เพราะไม่อาจทน
เสียงเกร้ียวกราดของหวัหนา้หมู่บา้นยามเดินผา่นหนา้ร้ัวไมข้องบา้นเขาท่ีสูงพอจะบดบงัร่างเลก็ ๆ ท่ีแอบซุ่ม
ดูความเป็นไปทุกอยา่งอยา่งใคร่รู้อยูไ่ด ้ท่าทางอนัน่าเกรงขามของแม่เฒ่าท าใหใ้จของเด็กหนุ่มท่ีอ่อน
ประสบการณ์หวัน่ไหว หากทวา่เพราะความสงสัยท่ีท่วมทน้ในใจ เพราะเหตุใดแม่เฒ่าถึงได้ดูไม่พอใจถึง
เพียงนั้น อาร์มนัโดจึงยงัแอบเฝ้ามองผา่นช่องวา่งเลก็ ๆ ตรงร้ัวบา้นอยา่งเงียบเชียบไม่ใหใ้ครเห็น 

         “เกิดอะไรขึน้ครับแม่เฒ่า” ไม่ไดมี้เพียงแค่อาร์มนัโดท่ีสงสัย แต่คนในหมู่บา้นคนอ่ืน ๆ ก็พลอยอยูไ่ม่
สุขเช่นเดียวกนัท่ีอยูดี่ ๆ อารมณ์ของผูน้ าของหมู่บา้นก็เกิดคุกรุ่นขึ้นมา หนา้บา้นของอาร์มนัโดในตอนนั้นจึง
กลายเป็นสถานท่ีรวมกลุ่มของคนในหมู่บา้นเป็นการชัว่คราว “ใครท าให้ท่านไม่พอใจ” หน่ึงในกลุ่มคนท่ี
รายลอ้มหญิงท่ีอายมุากท่ีสุดในหมู่บา้นโพล่งถามขึ้นมา คนท่ีถูกถามไม่ตอบ แต่กลบัชูส่ิงท่ีตวัเองอุม้อยูข่ึ้น
ฟ้า ทนัทีท่ีผา้เบาบางสีซีดสลดัหลุดร่วงหล่นลงไปบนพื้น เสียงฮือฮาก็ดงัขึ้นในหมู่ของผูค้น 

         “ระย าสิ้นด ีใครเป็นคนท าเร่ืองต า่ช้าเช่นนี!้?” แสงตะวนัท่ีสาดส่องลงตกกระทบกบัของเหลวสีแดง
ฉานท่ีส่งกล่ินคาวคละคลุง้จนท าใหค้นท่ีไดสู้ดดมสามารถเกิดอาการคล่ืนเหียนไดโ้ดยง่าย กอ้นเน้ือท่ีแม่เฒ่า
ชูขึ้นบนฟ้ามีสภาพท่ีสยดสยองเกินบรรยาย  

         อาร์มนัโดในวยันั้นไร้เดียงสาเกินกวา่จะรู้ไดว้า่กอ้นเน้ือท่ีดูเหมือนเน้ือหมูป่าท่ีเน่าแลว้คือส่ิงใด สิบปี
ผา่นไปเขาถึงจะรู้วา่นัน่คือร่างของทารกท่ีถูกมารดาผูซ่ึ้งไม่เตม็ใจจะใหก้ าเนิดทอดทิ้งอยูก่ลางป่าอยา่งน่า
เวทนาแลว้แม่เฒ่าไปเจอเขา้ แมเ้วลานานจะล่วงผา่นมานานหลายปีแลว้ แต่ภาพของมืออนัเห่ียวยน่ของอดีต
หวัหนา้หมู่บา้นท่ีชูส่ิงท่ีน่าสะอิดสะเอียดนั้นเอาไวก้็ยงัติดตรึงอยูใ่นความทรงจ าของเขาจนถึงวนัน้ี เป็นการ
ตอ้นรับฤดูร้อนท่ีเลวร้ายท่ีสุดในรอบหลายปี 

         แต่ถึงอยา่งนั้น เหตุการณ์ท่ีไม่อาจยอมรับไดน้ั้นก็ยิง่ตอกย  ้าวา่ตวัของเขาโชคดีแค่ไหน โชคดีแค่ไหนท่ี
ไม่ตอ้งถูกทิง้ใหเ้ป็นศพตั้งแต่ตอนท่ีลืมตาดูโลกไดไ้ม่ครบวนั ไม่ตอ้งรู้สึกเหมือนมีช่องวา่งเวา้แหวง่อยูก่ลาง
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ใจ โชคดีแค่ไหนท่ีมีบา้นให้ซุกหวันอน โชคดีแค่ไหนท่ีเขายงัไดต่ื้นมาแลว้เห็นหนา้พ่อกบัหนา้แม่ในทุก ๆ 
วนัท่ีผนัผา่น 

         ความไร้เดียงสาในวยัเยาวท์ าใหอ้าร์มนัโดเคยมีความคิดเช่นนั้น แต่ตอนน้ีมนัไม่ใช่อยา่งนั้นอีกต่อไป
แลว้ 

         “อาร์มนัโด” เสียงแหลมเลก็อนัแสนคุน้เคยท าใหอ้าร์มนัโดท่ีนัง่อยูท่่ามกลางรากไมท่ี้โผล่พน้พื้นดิน
ขึ้นมาปิดหนงัสือเล่มท่ีตวัเองก าลงัอ่านอยูท่นัที “ยงัอ่านเล่มเดิมอยูเ่หมือนเดิมเลยสินะ” 

         “แคทเธอลีน” เด็กหนุ่มลุกพรวดอยา่งไม่รอชา้ ราวกบัวา่รอเด็กสาวท่ีเพิ่งจะปรากฏตวัเม่ือครู่มานาน
แลว้ “หนงัสือมนัมีตั้งเจ็ดร้อยกวา่หนา้ จะใหอ่้านหมดยงัไงภายในสองสามวนั” 

         และการอ่านหนงัสือเป็นกิจกรรมท่ีช่วยฆ่าเวลาใหอ้าร์มนัโดก็เท่านั้น 

         พอเห็นท่าทางกระเงา้กระงอดของเด็กหนุ่ม เด็กสาวก็หวัเราะคิกคกัออกมาดว้ยรอยยิม้อนัเป็น
เอกลกัษณ์ประจ าตวั แบบเดียวกบัท่ีอาร์มนัโดเคยเห็นตอนท่ีพบเจอกบัแคทเธอลีนเป็นคร้ังแรก อนัท่ีจริง
วนัท่ีเจอเด็กสาวคนน้ีเป็นคร้ังแรกก็เป็นวนัเดียวกบัท่ีเขาเพิ่งจะคน้พบบึงน ้าซ่ึงต่อมากลายเป็นสถานท่ีท่ีเขา
ใชห้ลบหลีกสงครามประสาทมาหาความสงบดว้ย 

         อาร์มนัโดสาบานไดว้า่เขาไม่เคยเห็นแคทเธอลีนในหมู่บา้นมาก่อน ทั้งลกัษณะของเด็กสาวท่ีเขาไม่
รู้จกัคนนั้นก็ดูไม่เหมือนกบัใครในหมู่บา้นท่ีเขาเกิดและเติบโตมาอีกต่างหาก ผมของเธอเป็นสีแดงเพลิง 
ไม่ใช่สีน ้าตาลเขม้เหมือนเขา หรือสีด าขลบัหรือสีบรอนดเ์หมือนกบัใครคนอ่ืน ๆ ในหมู่บา้น แถมร่างกาย
ของเธอก็เรืองแสงราวกบัมีห้ิงหอ้ยตวัเลก็จอ้ยบินวนอยูร่อบ ๆ ตลอดเวลา ฉะนั้นแลว้ตอนท่ีแคทเธอลีนมา
ทกัทายอาร์มนัโดตอนท่ีอาร์มนัโดตดัสินใจหนีมาท่ีบึงน ้าทา้ยหมู่บา้นแห่งน้ีเป็นคร้ังแรก เด็กหนุ่มจึงแสดง
อาการประหลาดใจระคนหวัน่วิตก แต่พอเวลาผา่นไปเม่ืออาร์มนัโดยงัตอ้งกลบัมาท่ีบึงทา้ยหมู่บา้นน่ีอีกเร่ือย 
ๆ เร่ือย ๆ… ก าแพงแห่งความไม่เช่ือใจก็ค่อย ๆพงัทลายลงเม่ือแคทเธอลีนกลายมาเป็นเพื่อนท่ีเขาพูดคุยดว้ย
อยา่งสนิทใจและอาร์มนัโดคน้พบวา่แมร่้างกายของเขากบัแคทเธอลีนจะไม่เหมือนกนั แต่นัน่ก็ไม่ได้
หมายความวา่แคทเธอลีนจะเป็นคนท่ีชัว่ร้าย 

         อยา่งนอ้ยแคทเธอลีนก็รับฟังและไม่ท าร้ายจิตใจอนัเปราะบางของเด็กหนุ่ม 

         “นายเคยเล่าใหฉ้นัฟังไม่ใช่เหรอ วา่วนัน้ีเป็นวนัเกิดของนาย ท าไมนายยงัถึงมานัง่อ่านหนงัสือเจ็ดร้อย
กวา่หนา้ท่ีนายก็รู้วา่นายจะอ่านไม่จบภายในสองสามวนัหรือภายในสัปดาห์น้ี” อาร์มนัโดแลกเปลี่ยนเร่ือง
ส่วนตวักบัแคทเธอลีนในหลาย ๆ เร่ือง เร่ืองวนัท่ีอาร์มนัโดถือก าเนิดเกิดมาก็เป็นหน่ึงในนั้น ตอนน้ีอาร์มนั
โดไม่ควรจะมานัง่อยูต่รงน้ี รอบตวัของเขาควรจะเตม็ไปดว้ยคนท่ีเขารัก อาหารท่ีหนา้ตาน่ารับประทาน
มากมายท่ีเรียงรายอยูบ่นโต๊ะ เสียงเพลงเฉลิมฉลองแห่งความสุขท่ีดงัคลอเคลา้ คนในหมู่บา้นถือเร่ืองการเกิด
มาของเด็กเป็นเร่ืองส าคญัอยู่แลว้ “น่ีอยา่บอกนะวา่…ขนาดวนัน้ีเองก็ยงัเป็นแบบนั้นอีกเหรอ” 
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         เป็นแบบนั้นในประโยคค าถามท่ีถา้ไม่ใช่คนท่ีคุยกนับ่อยจริงจะไม่มีทางรู้ถึงความนยัท่ีแฝงอยูไ่ด ้ใช่ 
อาร์มนัโดพยกัหนา้แทนการพูดตอบ วนัน้ีก็เป็นเหมือนกบัทุก ๆ วนัท่ีผา่น ๆ มา ไม่สิ บางทีวนัน้ีอาจเบากวา่
หรืออาจตึงเครียดกวา่วนัก่อนหนา้ก็ได ้เด็กสาวท่ีผิวขาวซีดส่ายศีรษะนอ้ย ๆ ก่อนจะยืน่มือแตะไปท่ีไหล่ของ
เด็กหนุ่มตรงหนา้หวงัจะปลอบประโลม “ทั้ง ๆ ท่ีวนัเกิดของนายแท ้ๆ แต่พ่อแม่ของนายก็ยงัคงทะเลาะกนั 
ช่างน่าสงสารเสียน่ีกระไร” 

         สีหนา้เห็นอกเห็นใจนั้นท าใหอ้าร์มนัโดยิม้เจ่ือน ๆ  

         อาร์มนัโดไม่รู้วา่เช้ือไฟแห่งความขดัแยง้ระหวา่งพ่อกบัแม่ท่ีแสนจะรักกนัดีของเขานั้นถูกจุดขึ้นมา
เม่ือไร แต่รู้ตวัอีกทีมนัก็ไดม้อดไหมค้วามสัมพนัธ์ท่ีเคยดีงามของคนทั้งคู่จนแทบไม่เหลือซาก แทบไม่มี
สัญญาณเลยแมแ้ต่นอ้ยวา่จะเกิดจุดแตกหกัขึ้นในครอบครัวของเขา ราวกบัวา่วนัน้ีพ่อกบัแม่ของเขากอดกนั
อยู ่วนัถดัมาต่างฝ่ายต่างถือมีดและพร้อมท่ีจะห ้ าหัน่กนัไดทุ้กเม่ือ อาร์มนัโดคิดวา่มนัอาจเกิดขึ้นจากการท่ี
พ่อของเขาเร่ิมกลบับา้นดึกขึ้น เพราะพ่อของเขาตอ้งเฝ้าคอกววัจนท าให้ความสัมพนัธ์ของทั้งคู่เร่ิมท่ีจะห่าง
เหินกนั 

         แต่พ่อของเขาก็เป็นคนดูแลววัมาตั้งแต่ก่อนท่ีเขาจะออกมาจากครรภข์องแม่เสียอีก ดงันั้นแลว้เร่ืองท่ี
พ่อกลบับา้นดึกด่ืนน่าจะไม่ใช่ปัญหาท่ีท าใหท้ั้งสองคนเร่ิมจะไม่ลงรอยกนั และมนัก็ใช่ เพราะปัญหาท่ี
แทจ้ริงนั้นไม่ไดอ้ยูไ่กลขนาดนั้น แต่มนัอยูข่า้ง ๆ บา้นของเขาน่ีเอง อาร์มนัโดยงัจ าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในวนั
ธรรมดาวนัหน่ึงไดเ้ป็นอยา่งดี มนัควรจะเป็นวนัท่ีเรียบง่ายเหมือนทุก ๆ วนั หลงัจากท่ีดวงอาทิตยต์กดินไป
แลว้ทั้งสามควรจะนัง่ประจ าอยูท่ี่โต๊ะอาหาร พนมมือโมทนาขอบคุณพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีประทานอาหารในทุก ๆ 
ม้ือให ้แต่กลบักลายเป็นวา่การรับประทานอาหารในคราวนั้นเร่ิมตน้ขึ้นดว้ยการท่ีแม่ของเขาตบโต๊ะอยา่งแรง
พร้อมกบัใชน้ิ้วช้ีหนา้พ่อโดยไม่สนใจเขา 

         แม่ของเขาบอกวา่พ่อของเขามีเมียนอ้ย อาร์มนัโดในตอนนั้นไม่ไดเ้ป็นเด็กไร้เดียงสาอีกต่อไป เขาเร่ิมท่ี
จะเขา้ใจค าศพัทท่ี์ผูใ้หญ่ใชไ้ดก้วา้งขวางขึ้นและค าวา่เมียน้อยไม่ใช่ค าท่ีดีเท่าไรนกัในสารบบของเด็กหนุ่ม 
อนัท่ีจริงมนัออกไปในเชิงประนามหยามเหยยีดอีกต่างหาก ไม่ใช่แค่อาร์มนัโดท่ีไม่เขา้ใจ แต่พ่อของเขาเอง
นั้นยิง่กวา่ไม่เขา้ใจเสียอีก ทั้งคู่เร่ิมทุ่มเถียงกนั ดูเหมือนวา่แม่ของอาร์มนัโดจะเขา้ใจวา่สามีของตวัเองนั้น
เป็นชูก้บัลูกสาวของคนขา้งบา้นซ่ึงช่วงนั้นทั้งสองคนเร่ิมมีปฏิสัมพนัธ์กนัมากขึ้นจนไม่น่าไวว้างใจ แต่พ่อ
ของเขาปฏิเสธและแกต้่างอย่างหนกัแน่นวา่เธอคนนั้นแค่มาถามเก่ียวกบัเร่ืองของการเล้ียงววัก็เท่านั้นเอง ถา้
แม่ของเขายอมท่ีจะจบตั้งแต่ตอนนั้น การทะเลาะเบาะแวง้กนัของพ่อและแม่ของอาร์มนัโดจะไม่ลากยาวมา
จนถึงทุกวนัน้ี 

         ส่วนหน่ึงท่ีท าใหแ้ม่ของอาร์มนัโดไม่ยอมปักใจเช่ือสามีของตวัเองอาจเพราะเธอมีนิสัยท่ีคิดมากอยู่
แลว้เป็นทุนเดิม ไม่วา่จะเร่ืองใหญ่โตหรือเลก็นอ้ยแค่ไหน มารดาของเด็กหนุ่มก็มกัจะเก็บมาคิดใหร้กสมอง
อยูร่ ่ าไป แต่ถึงอยา่งนั้นนิสัยประจ าตวัของหญิงสาวคนเดียวในครอบครัวก็ไม่เคยส าแดงฤทธ์ิเดชและท าให้
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คร้ังหน่ึงอาร์มนัโดคิดวา่ตวัเองเป็นเด็กท่ีโชคดีท่ีสุดในหมู่บา้นท่ีมีทั้งพ่อทั้งแม่และเขาประกอบกนัเป็นหน่ึง
ครอบครัวมาก่อน แต่พอโตขึ้นอาร์มนัโดก็ไดเ้รียนรู้วา่ครอบครัวท่ีอบอุ่นและสมบูรณ์จริง ๆ ไม่จ าเป็นตอ้งมี
ครบทั้งพ่อและแม ่แต่ควรจะเป็นครอบครัวท่ีเตม็ไปดว้ยความรักท่ีแทจ้ริงและการไวใ้จกนั ซ่ึงส่ิงเหล่านั้นไม่
มีในครอบครัวของอาร์มนัโดอีกต่อไปแลว้ 

         จากครอบครัวท่ีเคยอบอุ่น จากบา้นท่ีเคยเงียบสงบกลายเป็นบา้นท่ีเตม็ไปดว้ยความเดือดดาล การมีอยู่
ของอาร์มนัโดในสายตาของพ่อและแม่ถูกลดทอนความส าคญัไปอยา่งน่าใจหาย เด็กหนุ่มตอ้งกลายเป็นเพียง
ธาตุอากาศในขณะท่ีพ่อและแม่ของเขาตะโกนใส่กนั บางคร้ังหมอนท่ีแม่โยนใส่พ่อก็เกือบท่ีจะโดนหนา้เขา 
เทา้ของเด็กหนุ่มก็เคยเกือบโดนเศษจานท่ีแตกละเอียดบนพื้นบาด ความอดทนของอาร์มนัโดมีขีดจ ากดั เด็ก
หนุ่มไม่สามารถทนอยูใ่นบา้นท่ีเตม็ไปดว้ยความขดัแยง้แบบนั้นได ้สุดทา้ยเขาเลยแอบหนีมาขลุกอยูท่ี่ใต้
ตน้ไมสู้งใหญ่ขา้ง ๆ บึงน่ีและปรับทุกขก์บัเพื่อนใหม่ 

         “ท าไมเธอถึงไดย้ิม้ไดทุ้กวนักนั” อาร์มนัโดไม่เขา้ใจเลยสักนิดหน่ึง ตั้งแต่ท่ีเขาเจอกบัแคทเธอลีน ไม่
เคยมีคร้ังไหนท่ีเจอกนัแลว้เด็กสาวผูน้ี้ไม่ยิม้เลย ราวกบัวา่ทั้งชีวิตน้ีของเธอไม่เคยมีเร่ืองปวดหวัผา่นเขา้มา 
ผิดกบัเขาท่ีทุกวนัน้ีแค่จะยิม้มุมปากก็ยากเตม็ที แคทเธอลีนยกัไหล่ ก่อนจะทอดสายตาไปยงัผืนน ้าท่ีน่ิงสงบ
ขา้ง ๆ กาย “ท าไมเธอถึงไดดู้มีความสุขนกั” 

         “ฉนัเคยบอกนายแลว้ไม่ใช่เหรอ” เด็กสาวหันกลบัมาสบตากบัอาร์มนัโด แววตาของเธอดูคลา้ยกบัอญั
มณีล ้าค่า “ฉนัเคยบอกนายไปตั้งหลายคร้ังวา่ฉนัมีวิธีท่ีจะท าใหน้ายหลุดพน้จากเร่ืองท่ีนายเผชิญอยู ่มนัไม่
ยากเลยอาร์มนัโด ฉนัก็เคยท ามาแลว้ในอดีต” แคทเธอรีนหนักลบัไปมองท่ีบึง “บึงนัน่ นายเห็นใช่มั้ย นายแค่
ตอ้งลงไปขา้งล่างนัน่ กลั้นหายใจพร้อมกบันบัหน่ึงถึงสามร้อยในใจแลว้ก็หลบัตาลง พอนายลืมตาขึ้นมาอีก
คร้ัง ความรู้สึกขุ่นมวัในใจของนายจะหายไป...ตลอดกาล” 

         อาร์มนัโดจอ้งมองไปยงับึงน ้าท่ีเขาแวะเวียนมาเป็นประจ า น่ีไม่ใช่คร้ังแรกท่ีเขาถามแคทเธอรีนและ
ไม่ใช่คร้ังแรกท่ีแคทเธอรีนใหค้  าตอบกบัเขาเช่นน้ี ผิวน ้าท่ีไร้เกลียวคล่ืนส่องสะทอ้นกบัแสงสุดทา้ยของวนัดู
สวา่งไสว แต่ขา้งใตน้ั้นกลบัดูมืดมนและวา่งเปล่า มนัเป็นความวา่งเปล่าท่ีใหค้วามรู้สึกสงบเงียบอยา่งยากท่ี
จะอธิบายได ้

         ลงมาข้างใต้นีสิ้...แล้วเธอจะค้นพบบางอย่าง 

         แวบหน่ึงอาร์มนัโดรู้สึกเหมือนบึงน ้าท่ีไม่มีชีวิตก าลงักระซิบบอกเขา 

......... 

อาร์มันโดกลบัมาถึงบ้านของตัวเองเม่ือความมืดเคล่ือนเขา้ปกคลุมทั้งหมู่บา้นจนบา้นต่าง ๆ เร่ิมปรากฏให้
เห็นแสงไฟท่ีถูกจุดไวใ้นตะเกียง เสียงหร่ิงเรไร เสียงโหยหวนของสัตวท่ี์อยูใ่นป่าลึกคือเสียงปกติท่ีคนใน
หมู่บา้นจะไดย้นิกนัจนชินหู แต่ส่ิงท่ีไม่ปกติคือวนัน้ีไม่มีเสียงโวยวายของแม่หรือเสียงตอบกลบัอยา่งมี
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น ้าโหของพ่อดงัออกมาจากบา้นของเด็กหนุ่ม และท่ีน่าประหลาดใจไปกวา่นั้นคือเม่ือเด็กหนุ่มท่ีอุม้หนงัสือ
เล่มหนาไวใ้นอกเปิดประตูเขา้มา แลว้พบวา่บุพการีทั้งสองของเขาก าลงันัง่รอเขาอยู่ 

         “อาร์มนัโด” สีหนา้ของผูเ้ป็นบิดาดูดีใจจนอาร์มนัโดรู้สึกแปลก ๆ “กลบัมาแลว้เหรอลูก” 

         สายตาของทั้งสองคนจบัจอ้งมาท่ีเด็กหนุ่มท่ีเพิ่งกลบัมาถึงบา้นอยา่งไม่วางตา การท่ีพ่อกบัแม่หยดุ
ทะเลาะกนัท าใหอ้าร์มนัโดท่ึงแลว้ แต่การท่ีทั้งสองคนนัง่ตวัติดกนัไดเ้ช่นน้ียิง่ท าใหเ้ขาช็อกหนกักวา่เดิม 
เกิดอะไรขึ้นกบัพ่อและแม่ของเขา อะไรท าใหพ้วกท่านเปลี่ยนจากหนา้มือเป็นหลงัมือไดเ้ช่นน้ี แต่ไม่ทนัท่ี
ปากของอาร์มนัโดจะไดเ้อ่ยส่ิงท่ีก าลงัพลุ่งพล่านอยูใ่นใจ ความคิดของเด็กหนุ่มก็ขาดหว้งเม่ือผูเ้ป็นมารดา
แยง่หนงัสือในออ้มแขนเอาเก็บไวบ้นชั้นโดยท่ีอาร์มนัโดไม่ไดร้้องขอ 

         “พ่อครับ แม่ครับ” กวา่ท่ีอาร์มนัโดนซ่ึงสับสนจะเอ่ยอะไรออกมาไดบ้า้ง เวลาก็ผ่านไปแลว้สักพกัหน่ึง 
“น่ีมนัเกิดอะไรขึ้น” 

         “ถามอะไรแปลก ๆ วนัน้ีก็วนัเกิดของลูกไง” ผูเ้ป็นบิดาท่ีเพิ่งจะเดินมาหาบอกลูกชายตวัเองดว้ยน ้าเสียง
ท่ีนุ่มนวล “วนัเกิดจะขาดการเฉลิมฉลองไปไดอ้ยา่งไรกนั” 

         ตอนนั้นเองท่ีอาร์มนัโดเพิ่งจะสังเกต ภายใตแ้สงไฟของตะเกียงท่ีถูกจุดดว้ยจ านวนตะเกียงท่ีมากกวา่
ทุก ๆ วนัท าใหเ้ห็นวา่วนัน้ีบา้นของเขาไม่ไดเ้ตม็ไปดว้ยร่องรอยของความขดัแยง้ ทั้ง ๆ ท่ีก่อนหนา้ท่ีอาร์มนั
โดจะหนีไปนัง่พกัใจท่ีริมบึงน ้าหลงัหมู่บา้น บา้นของเขาจะยงัมีสภาพท่ีดูไม่ได ้แถมบรรยากาศก็เลวร้ายสุด 
ๆ เพราะพ่อกบัแม่ของเขายงัเถียงกนัอยู ่แต่ตอนน้ีทุกอยา่งถูกจดัเก็บและท าความสะอาดใหเ้ป็นระเบียบ
เรียบร้อยแลว้ กล่ินท่ีไม่พึงประสงคถ์ูกแทนท่ีดว้ยกล่ินหอมกรุ่นของนมและแป้ง เคก้กอ้นนั้นท่ีวางอยูก่ลาง
โต๊ะอยา่งโดดเด่นท าให้เจา้ของวนัเกิดพูดไม่ออกบอกไม่ถูก 

         “น่ีพ่อกบัแม่เป็นคนท าทั้งหมดเลยอยา่งนั้นเหรอ” 

         “ใช่แลว้จะ้” สีหนา้ของทั้งสองคนนั้นดูแจ่มใสผิดหูผิดตา นี่ตาฝาดไปหรือเปล่า หรือว่าหัวของเขาฟาด
พืน้ไปจนสติเลอะเลือน หรือว่าตอนนีเ้ขาจะยงัฝันกลางวันอยู่ สองคนนีก้ลับมาคืนดีกันแล้วอย่างนั้นหรือ 
บรรยากาศในบ้านถึงได้ดีขึน้อย่างน่าอัศจรรย์ใจราวกับว่าบ้านหลังนีไ้ม่เคยมีเร่ืองท่ีน่าปวดเศียรเวียนเกล้าเกิด
ขึน้มาก่อน 

         “พวกเราสองคนรักลูกเสมอนะ” มือหนา ๆ จูงมือท่ีเลก็กวา่ใหไ้ปท่ีโต๊ะซ่ึงมีอาหารท่ีหนา้ตาน่า
รับประทานกวา่วนัไหน ๆ วางเรียงรายอยู ่ทั้งหมดน้ีคือส่ิงท่ีพ่อแม่ท าใหอ้าร์มนัโดเช่นนั้นหรือ... “พวกเรา
สองคนคุยกนัแลว้วา่วนัน้ีเป็นวนัเกิดของลูก เราไม่ควรท าใหบ้า้นน้ีบรรยากาศมนัแย ่เราควรท าใหท่ี้น่ีเตม็ไป
ดว้ยความสุข เพราะฉะนั้นแลว้ลูกรักของพ่อ...” 
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          ภาพท่ีหายากในช่วงหลงั ๆ เกิดขึ้นแลว้ตรงหนา้ของอาร์มนัโด ภาพท่ีทั้งสองคนโอบไหล่กนัและกนั
และยิม้กวา้ง “สุขสันตว์นัเกิดนะลูกรัก” 

         ทั้งสองคนพูดขึ้นมาพร้อมกนัราวกบันดัแนะกนัไวแ้ลว้เป็นอยา่งดี อาร์มนัโดยงัคงเหม่อลอย แมก้ระทัง่
ตอนท่ีแม่ของเด็กหนุ่มวางเคก้ช้ินสวยลงบนจานท่ีสะอาดสะอา้นตรงหนา้ อาร์มนัโดก็ยงัคงเงียบงนั ไม่ได้
แสดงปฏิกิริยาอะไรมาก นอกจากม่านตาท่ีเบิกขยายเลก็นอ้ย ดวงตาของเด็กหนุ่มมองหนา้พ่อกบัหนา้แม่
สลบักนั พลนันั้นเองท่ีอยูดี่ ๆ ในหวัของเขาก็นึกถึงภาพความทรงจ าในวนัวาน ภาพท่ีแม่กบัพ่อของเขายงัคง
รักกนัเหนียวแน่น ภาพท่ีพวกเขาทั้งสามคนไดรั้บประทานอาหารพร้อมกนัอยา่งพร้อมหนา้พร้อมตา นานแค่
ไหนแลว้ท่ีบา้นหลงัน้ีขาดหายจากรอยยิม้และเสียงหวัเราะ อาร์มนัโดไม่รู้วา่ส่ิงใดท่ีท าใหค้นทั้งสอง
เปลี่ยนไปไดภ้ายในพริบตา แต่อาร์มนัโดก็นึกขอบคุณส่ิงนั้นอยูใ่นใจ 

         แต่วา่... 

         “น่ีคุณช่วยส่งชอ้นมาใหฉ้นัหน่อยไดม้ั้ย” 

         “แป๊บหน่ึงนะ แป๊บหน่ึง” 

         “ชกัชา้จริง ๆ เลยใหต้ายสิ” 

         “ผมขอโทษ ผมก าลงัจะหยบิใหคุ้ณ” 

         “ฮึ ทีตอนอยูก่บันงันัน่คุณกลบัดูกระตือรือร้นเป็นพิเศษ ทีตอนอยูก่บัฉนัคุณกลบัอืดอาดยดืยาด ช่างน่า
ภาคภูมิใจจริง ๆ” 

          “เฮ!้ คุณ วนัน้ีวนัเกิดลูก เราสัญญากนัแลว้ไม่ใช่เหรอวา่เราจะไม่มาหาเร่ืองกนั ท าไมคุณถึงไดไ้ร้ความ
อดทนอยา่งน้ีล่ะ” อยูดี่ ๆ บรรยากาศท่ีอาร์มนัโดคิดถึงแทบใจจะขาดก็เร่ิมเลือนรางลง บรรยากาศท่ีอาร์มนั
โดคุน้เคยเร่ิมเคล่ือนตวักลบัมา อาร์มนัโดยงัไม่ทนัไดกิ้นขนมท่ีท าขึ้นเพื่อฉลองวนัเกิดใหต้วัเองดว้ยซ ้า แต่ดู
เหมือนวา่ในอีกไม่ชา้จะมีเร่ืองท่ีจะดึงความสนใจทั้งหมดของเด็กหนุ่มไป อาร์มนัโดอธิษฐานอยูใ่นใจขอให้
ส่ิงท่ีเขาคิดวา่มีแนวโนม้จะเกิดไม่เกิดดว้ยเถิด 

         “วางดี ๆ สิคะ” 

         “ผมก็วางดี ๆ แลว้ไง น่ีคุณก าลงัจอ้งจบัผิดผมอยูห่รือไงกนั” 

         “จอ้งจบัผิด? น่ีคุณเห็นฉนัเป็นคนยงัไงกนั ใช่สิ ฉนัมนัไม่ใช่นงันัน่น่ี นงันัน่คงจะท าอะไรก็ถูกไปหมด
เลยสินะ น่าขยะแขยง” 

         แต่ดูเหมือนพระเจา้ท่ีมองไม่เห็นจะไม่รับฟังค าวิงวอนของเด็กหนุ่ม 
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         เสียงขาเกา้อ้ีเสียดสีกบัพื้นไมท่ี้ดงัขึ้นตอนท่ีพ่อของอาร์มนัโดลุกขึ้นยนืยงัไม่แสบแกว้หูเท่ากบัเสียงท่ี
ดงัสะทา้นไปทั้งบา้นจนบา้นทั้งหลงัสั่นของผูใ้หญ่ทั้งสอง แต่อาร์มนัโดกลบันัง่น่ิง ๆ ราวกบัวา่ไม่สะทก
สะทา้นกบัความรุนแรงทั้งทางวาจาและทางกายท่ีคนตรงหนา้ทั้งสองสาดใส่กนัอยา่งไม่สนโลก ราวกบัวา่
อาร์มนัโดชินชากบัการถูกเมินเฉยจนตายดา้นไปแลว้ 

          ใจของอาร์มนัโดล่องลอยไปไกลแสนไกล รู้ตวัอีกทีอาร์มนัโดก็พบวา่ตวัเองก าลงัเดินตามทางเดินท่ีมี
ใบไมแ้หง้เกล่ือนกลาดเตม็ไปหมด เขาไม่ไดอ้ยูท่ี่บา้น บา้นท่ีมีพ่อกบัแม่ก าลงัทะเลาะอีกต่อไปแลว้ เด็กหนุ่ม
ตดัสินใจเดินออกมาอยา่งเงียบเชียบ ผูใ้หญ่ทั้งสองคนไม่แมแ้ต่จะทกัทว้งหรือหา้มปรามไม่ใหอ้าร์มนัโด
ออกไปนอกบา้นตอนกลางค ่ากลางคืน เพราะอาจมีภยนัตรายท่ีมองไม่เห็นซุ่มรอเขมือบเขาอยู่ อนัท่ีจริงพวก
เขาอาจยงัไม่รู้ดว้ยซ ้าวา่อาร์มนัโดไม่ไดน้ัง่อยูต่รงโต๊ะท่ีควรจะเป็นท่ีฉลองวนัเกิดใหก้บัลูกของตวัเองแลว้ 
แต่อาร์มนัโดก าลงัมุ่งหนา้ไปท่ีบึงน ้าทา้ยหมู่บา้น บางอยา่งร ่าร้องอยูใ่นใจให้อาร์มนัโดไปยงัสถานท่ีแห่งนั้น 
สถานท่ีท่ีเด็กหนุ่มกลา้เรียกไดอ้ยา่งเตม็ปากเตม็ค าวา่คือบา้นท่ีพกัใจอยา่งแทจ้ริง บา้นท่ีไม่เคยท าร้ายจิตใจ
เขา ผืนน ้ายามค ่าคืนนั้นยิง่ดูน่ิงสงบกวา่ช่วงไหน ๆ แสงจนัทร์เหลืองนวลส่องสะทอ้นอยูบ่นนั้นอยา่งงดงาม 
งดงามเหมือนกบัความเปล่งประกายในดวงตาอนัแสนรวดร้าวของเด็กหนุ่ม เสียงร้องของแมลงท่ีเกาะอยูบ่น
ตน้ไมย้งัคงดงัระงม แต่ไม่มีเสียงไหนเลยท่ีชดัเจนเท่ากบัเสียงกระซิบท่ีดงัขึ้นเร่ือย ๆ ในโสตของอาร์มนัโด 

         มาสิ ท่ีนี่รอต้อนรับนายเสมอ มาเลย มาเลย... 

         ผืนน ้าท่ีราบเรียบแหวกออกเป็นสายเม่ือร่างของอาร์มนัโดจมด่ิงสู่เบ้ืองล่าง จากรวดเร็วเร่ิมเช่ืองชา้ลง
เร่ือย ๆ ภาพความทรงจ าตั้งแต่ตอนท่ีเด็กหนุ่มยงัเป็นทารกจนถึงตอนน้ีลอยวนเขา้มาไม่ขาดสาย เสียงของ
แคทเธอลีนแว่วเขา้มา...นายแค่ต้องลงไปข้างล่างนั่น กลั้นหายใจพร้อมกับนับหน่ึงถึงสามร้อยในใจแล้วก็
หลับตาลง พอนายลืมตาขึน้มาอีกคร้ัง ความรู้สึกขุ่นมัวในใจของนายจะหายไปตลอดกาล...แค่เขาหลบัตาลง
เพียงชัว่ครู่ขา้งใตบึ้งน่ี เร่ืองบา้ ๆ ท่ีเกิดขึ้นก็จะหายไปแลว้ใช่มั้ย แคน่บัหน่ึงถึงสามร้อยแลว้กลั้นหายใจ ทุก
อยา่งก็จะเปล่ียนไปตลอดกาล น่ีใช่มั้ยท่ีแคทเธอลีนตอ้งการจะบอกกบัเขามาโดยตลอด 

         ใบหนา้ของเด็กหนุ่มเร่ิมบิดเบ้ียวไปมาเม่ือตวัเลขถูกนบัไปถึงร้อยหา้สิบ ร่างกายของเขาเร่ิม
ตะเกียกตะกายไปเองโดยอตัโนมติั แต่ระยะห่างของอาร์มนัโดกบัเบ้ืองบนนั้นห่างไกลกนัเกินไป อาร์มนัโด
จึงพยายามกล ้ากลืนฝืนทนมากขึ้น...อีกแค่นิดเดียวเขากจ็ะหลดุพ้นแล้ว แค่เพียงเขาลืมตาขึน้อีกคร้ังเม่ือการ
นับหน่ึงถึงสามร้อยในใจสิ้นสุดลง เขากจ็ะได้เป็นอิสระ เหมือนกับเดก็สาวเพ่ือนของเขาผู้ ท่ีปราศจากความ
ทุกข์ใจ ขอเพียงอีกนิดเดียว อีกนิดเดียว... 

         เฮือก! 
         สามร้อยแลว้ ดวงตาท่ีปิดหลบัของอาร์มนัโดในตอนแรกเบิกกวา้งขึ้น การหายใจของอาร์มนัโดหวน
คืนกลบัมาอีกคร้ังและอาร์มนัโดก็ไม่ลงัเลท่ีจะกอบโกยมนัอยา่งหิวกระหาย ก่อนท่ีอาร์มนัโดซ่ึงกม้หนา้ลง
จะพบวา่ตอนน้ีพื้นท่ีท่ีเขาเหยียบย  ่าอยูค่ือผืนหญา้ท่ีปกคลุมไปดว้ยใบไมสี้น ้าตาลแหง้กรัง ใช่ อาร์มนัโด
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ไม่ไดอ้ยูใ่ตบึ้งแลว้ แต่ตวัของเขายนือยูท่ี่ริมบึง ท่ีเดียวกบัท่ีเขามกัจะมานัง่ทอดอารมณ์เป็นประจ า ท่ีน่าตกใจ
ไปกวา่นั้นคือเขาพบวา่มือของเขาเรืองแสง เรืองแสงเหมือนกบัแคทเธอลีน 

         “ในท่ีสุดนายก็ยอมท าตามค าแนะน าของฉัน” อาร์มนัโดท่ีก าลงัพิศวงงงงวยกบัการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้นอยา่งปริศนากบัตวัเองสะดุง้โหยงเม่ือเสียงอนัคุน้เคยดงัขึ้นขา้งหู “ในท่ีสุดนายก็หลุดพน้แลว้นะอาร์
มนัโด ตอนน้ีนายไม่ไดต่้างอะไรจากฉนัแลว้” 

         แคทเธอลีนปรากฏตวัขึ้นมาตั้งแต่เม่ือไรก็ไม่รู้ยงัยิม้ดว้ยรอยยิม้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ประจ าตวั ไม่รู้วา่อาร์
มนัโดคิดไปเองหรือไม่ แต่ร่างกายของแคทเธอลีนในยามท่ีไร้แสงสวา่งจากอาทิตยต์อนน้ียิง่ดูเปล่งประกาย
มากกวา่เดิมเสียอีก แต่ตอนน้ีเขาก็ไม่ไดต่้างอะไรจากเด็กสาว ร่างกายของเขาเปล่งแสงได ้เขาไม่รู้วา่ความ
เปล่ียนแปลงน้ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่งไร แต่น่าแปลกท่ีไม่มีความรู้สึกต่อตา้นผดุขึ้นมาในใจของอาร์มนัโดเลยแมแ้ต่
นอ้ย 

         “ท าไมฉนัถึงไดก้ลายเป็นอยา่งน้ี” 

         “ก็เพราะนายท าตามท่ีฉันบอก” จงัหวะท่ีแคทเธอลีนตอบกลบั อาร์มนัโดไดย้นิเสียงอะไรบางอยา่ง
คลา้ยกบัเสียงพูดของคนดงัขึ้นขา้งหู แต่ไม่ชดัเจนเท่าไรนกั เด็กหนุ่มจึงหนัขวบัไปมองโดยอตัโนมติั ดวงตา
ของเขาหยดุน่ิงอยูท่ี่ร่างก าย  าท่ีเพิ่งจะโผล่หวัขึ้นมาจากบึงน ้า อาร์มนัโดจ าไดว้า่เขาเคยเห็นผูช้ายตวัโตคนน้ี
ผา่นตาบ่อย ๆ ตอนท่ีเขาอยูใ่นหมู่บา้น แลว้เขามาท าอะไรท่ีน่ีในเวลาน้ี หรือวา่ผูช้ายคนนั้นเองก็มี
จุดประสงคเ์ดียวกบัอาร์มนัโด...แต่ดูแลว้คงไม่ใช่ เขาเห็นร่างเปียกโชกนั้นขึ้นไปท่ีอีกฟากหน่ึงของบึง ฝ่ังท่ีมี
ผูใ้หญ่อีกสองคนยนืรออยู ่

         นัน่มนั...พ่อกบัแม่น่ี  

         “อาร์มนัโด!” เสียงแม่เขายงัคงมีอานุภาพท าลายลา้งสูงเหมือนเดิมไม่เปล่ียนแปลง ขนาดเขายนือยูอี่ก
ฝ่ังหน่ึงก็ยงัไดย้นิ “ลูกแม่” 

         “นัน่ลูกผมจริง ๆ เหรอ” 

         “แหกตาดูสิ ถา้ไม่ใช่ลูกเราแลว้น่ีคือผีท่ีไหนเหรอ” อาร์มนัโดเห็นแม่ของเขาทรุดเข่าลงนัง่กบัพื้นพร้อม
กบัเขยา่ร่างแน่น่ิงของเด็กผูช้ายท่ีเพิ่งจะถูกวางลง 

         ร่างของเด็กผูช้ายท่ีหนา้ตาเหมือนกบัอาร์มนัโดไม่มีผิด          

         “เห็นมั้ยนายไม่ตอ้งเจ็บปวดแลว้” นบัจากน้ีไม่วา่อาร์มนัโดจะไดย้นิเสียงทะเลาะกนัของพ่อแม่อีกกี่
คร้ัง เด็กหนุ่มก็ไม่ตอ้งทนเจ็บปวดอีกต่อไปแลว้ 

         ไม่อีกต่อไปแล้ว... 
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ในวันที่ฉันไม่เหมือนเดิม 

เขาเกลยีดความรู้สึกตอนต่ืนนอนเป็นบ้า 

         อนัท่ีจริงเขาอาจไม่ไดแ้ค่เกลียดความรู้สึกตอนท่ีตวัเองถูกปลุกขึ้นมาจากหว้งนิทรารมณ์ อีธานเป็นคน
ท่ีขี้ร าคาญอยูแ่ลว้ตั้งแต่ไหนแต่ไร เสียงนกนอ้ยท่ีร ่าร้องอยูใ่นพงไพรท่ีคนในหมู่บา้นลงความเห็นกนัวา่
คือสุ้มเสียงแห่งธรรมชาติท่ีไพเราะเหนือยิง่กวา่เสียงใดคือเสียงท่ีน่าหนวกหูส าหรับชายหนุ่ม เสียงท่ีเบากวา่
นั้นอยา่งเสียงลมพดัในฤดูร้อนหรือเสียงใบไมร่้วงก็ไม่ไดท้ าใหค้วามหงุดหงิดใจของอีธานลดลงไปได ้ไม่
เพียงแต่แค่เร่ืองของเสียงท่ีมากระทบโสต แตห่ากมีอะไรท่ีมาขวางหูขวางตาของอีธานไม่วา่จะเลก็หรือใหญ่ 
อุณหภูมิในใจของอีธานจะพุ่งสูงขึ้นและแปรเปล่ียนไปเป็นความไม่พอใจไดโ้ดยง่าย หลาย ๆ คร้ังอีธานก็
มกัจะทนไม่ไหวและลงมือจดัเก็บของดว้ยตวัเอง แต่ไม่นอ้ยคร้ังเลยท่ีอีธานเลือกท่ีจะก าจดัหรือท าลายของ
ส่ิงนั้นหากมนัไม่ใช่ส่ิงท่ีจ าเป็นต่อตวัเขาหรือเป็นส่ิงท่ีช่วยสุมไฟในอกในร้อนรุ่มมากยิ่งขึ้น แมรี ผูเ้ป็น
ภรรยาสาวท่ีรู้จกัสามีของตวัเองอยา่งอีธานดีจึงจ าใจตอ้งต่ืนแต่เชา้ตรู่เพื่อท าความสะอาดบา้นและตรวจเช็กดู
ใหม้ัน่ใจจะไม่มีส่ิงใดท่ีท าใหอ้ารมณ์ของคนท่ีเพิ่งต่ืนไดไ้ม่นานพลุ่งพล่านขึ้นมาหรือถา้มีก็ขอใหมี้นอ้ยท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได ้

         จะวา่ไปแลว้ต่อใหไ้ม่ตอ้งถางตาต่ืนขึ้นมาแต่เชา้เพื่อท าใหส้ามีไม่อารมณ์เสีย อยา่งไรแลว้เธอก็ตอ้งต่ืน
ขึ้นมาหลงัแสงตะวนักลบัมาสาดส่องไปทัว่หมู่บา้นไดไ้ม่ก่ีนาทีอยูดี่ เธอตอ้งตระเตรียมอาหาร ลา้งจาน เปิด
ผา้ม่านใหแ้สงสวา่งรุกล ้าเขา้มาในบา้น ฯลฯ  หญิงสาวท าหนา้ท่ีทุกอยา่งอยา่งท่ีภรรยาท่ีดีพึงกระท า แต่การท่ี
เธอพยายามท่ีจะท าตวัเป็นภรรยาในอุดมคติของชายหนุ่ม ไม่ไดห้มายความวา่สามีของเธอจะรักเธอหรือเห็น
ค่าของเธอมากขึ้นกวา่ท่ีเป็นอยูเ่ท่าไร 

         “วนัน้ีกินขา้วกบัอะไร” น่ีคือค าถามแรกท่ีอีธานจะถามเธอในทุก ๆ เชา้ของทุก ๆ วนั และแมรีก็จะยนื
อยูต่รงโต๊ะอาหารขณะท่ีมือก็วางจานเป็นอยา่งน้ีทุก ๆ วนัเช่นเดียวกนั ราวกบัวา่ทั้งหมดน้ีถูกก าหนดไวแ้ลว้ 

         “ไก่ป่าอบสมุนไพร” แมรีดึงเกา้อ้ีออกมาอยา่งพยายามใหเ้กิดเสียงนอ้ยท่ีสุด ทนัเวลาท่ีสามีของเธอ
สาวเทา้มาถึงตวัพอดี 

         “อืม...โอเค” แมไ้ม่ไดเ้ป็นค าชม เป็นแค่ค  าพูดแบบขอไปที แต่มนัก็ท าให้หญิงสาวโล่งใจเสียยิง่กวา่ยก
ภูเขาทั้งลูกออกไปจากอก แมรีจอ้งมองสามีท่ีก าลงัหัน่ช้ืนเน้ือใหพ้อดีค าและใชส้้อมจ้ิมเขา้ปากพร้อมกบั
เคี้ยวตุย้ ๆ อยา่งไม่วางตา หว่างหวัคิ้วของสามีเธอจะยน่เขา้หากนัอยูแ่ลว้เป็นปกติไม่วา่จะท าอะไร แต่แววตา
เน่ียสิคือส่ิงท่ีบ่งบอกความรู้สึกจากขา้งในท่ีแทจ้ริง และตอนน้ีแววตาของผูช้ายท่ีก าลงันัง่รับประทานอาหาร
เชา้ไม่มีร่องรอยท่ีน่ากงัวล แมไ้ก่อบสมุนไพรจะไม่ใช่เมนูท่ีท ายาก เพราะไก่ป่าก็เพ่นพ่านอยูท่ ัว่ป่า 
เช่นเดียวกบัสมุนไพรท่ีเธอใชซ่ึ้งหาไดไ้ม่ยากเลย แต่กระนั้นหากไม่แม่นย  าในสูตรหรือผิดพลาดเพียง
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เลก็นอ้ย รสชาติหรือคุณค่าทางอาหารก็จะเสียไปอยา่งไม่น่าใหอ้ภยั ซ่ึงไม่ตอ้งพูดถึงอีธานเลยวา่จะ
แสดงออกอยา่งไรหากไดรั้บประทานอาหารท่ีไม่ถูกใจตวัเอง 

         ม้ืออาหารเชา้จบลงไปดว้ยความเงียบดงัเช่นทุกวนัท่ีผนัผา่น เม่ือสามีของเธอลุกขึ้น นัน่เป็นสัญญาณวา่
จานทุกใบบนโต๊ะจะตอ้งถูกเก็บแลว้ และเม่ืออีธานแจง้เวลาท่ีจะกลบัมาจากการท างาน แมรีก็จะไดก้ะเกณฑ์
ถูกวา่ตวัเองมีเวลาเท่าไรท่ีจะไม่ตอ้งรู้สึกอึดอดั เพราะบรรยากาศท่ีแสนจะอึมครึมยามท่ีมีส่ิงมีชีวิตเจา้อารมณ์
อยูร่่วมชายคาเดียวกนั ทั้ง ๆ ท่ีทุกอยา่งน่าจะตรงกนัขา้ม พวกเขาทั้งคู่ควรจะเป็นคู่สร้างคู่สม เป็นคู่รักท่ีเป่ียม
ความสุขเหมือนกบัคู่รักอีกหลาย ๆ คู่ในหมู่บา้น แต่การแต่งงานท่ีไม่ไดเ้ร่ิมตน้จากความรักอยา่งแทจ้ริง มนั
ไม่ไดส้วยหรู ไม่ไดน่้ายกยอ่งหรือน่าจดจ าเหมือนกบัท่ีแม่ของเธอบอกหรอก  

         ใช่ การแต่งงานระหวา่งแมรีกบัอีธานไม่ไดเ้ร่ิมตน้จากการตดัสินใจของคนทั้งสอง แต่มนัเร่ิมตน้จาก
การตดัสินใจของทั้งสองครอบครัวต่างหาก แมรีไม่ไดเ้ตม็ใจท่ีจะมีสามี เช่นเดียวกบัอีธานท่ีไม่ไดเ้ตม็ใจ
อยากจะตกลงปล่องช้ินกบัใคร แต่ทั้งสองคนไม่มีทางเลือก ต่อใหพ้่อแม่ของทั้งสองฝ่ายจะตายจากไปแลว้ 
แต่คนในครอบครัวท่ีเหลืออยูข่องพวกเขาต่างก็คาดหวงั ภายนอกทั้งอีธานกบัแมรีดูเป็นคู่รักท่ีปกติ แตใ่คร
จะรู้วา่เบ้ืองหลงัทั้งสองคนน้ีจะหมางเมินห่างเหินกนัมากแค่ไหน 

         ตุบ ตุบ 

         เสียงฝีเทา้ท่ีกระแทกลงไปบนพื้นท่ีดงัแวว่มาไม่ใช่สัญญาณท่ีดีเท่าไรนกัและมนัก็ท าให้แมรีท่ีเพิ่งจะ
วางจานท่ีมีคราบใส่ในอ่างไดไ้ม่ถึงเส้ียววิตอ้งกระวีกระวาดกลบัมาท่ีโต๊ะอาหาร เพื่อท่ีจะพบกบัภาพท่ีท าให้
หญิงสาวใจสั่นไหว สามีของเธอก าลงักระทืบเทา้ลงไปบนพื้นอยา่งแรงจนสะเทือนไปถึงเพดานดา้นบน ราว
กบัวา่ก าลงัเกร้ียวกราดพื้นไมท่ี้ไม่มีชีวิตนัน่ ริมฝีปากท่ีเมม้แน่นกบัหนา้ท่ีแดงขึ้นท าให้แมรีรู้ทนัทีวา่มีอะไร
บางอยา่งไปสะกิดต่อมไม่พอใจของอีธานเขา้ใหเ้สียแลว้ 

         “เกิดอะไรขึ้น” โดยไม่ตอ้งตอบอะไร เม่ือแมรีท่ีเพิ่งจะเดินไปถึงตวัสามีหลุบหนา้ลงต ่า ดวงตาวูบไหว
ของผูเ้ป็นภรรยาก็ถึงกบัเบิกกวา้ง ตอนแรกแมรีกงัวลวา่จะเป็นเพราะเธอท่ีไม่ละเอียดถี่ถว้นลืมอะไรไปหรือ
เปล่า แต่ดูเหมือนวา่ความคิดของเธอจะไม่ถูกตอ้ง เพราะสาเหตุท่ีท าให้อีธานอารมณ์ร้อนขึ้นมาไม่ใช่เพราะ
พื้นไมท่ี้ขดัมนัวาวหรอก แต่เป็นเพราะส่ิงท่ีอยูบ่นพื้นต่างหาก 

         “อีธาน…นัน่นายท าอะไรของนาย!” เสียงของหญิงสาวสั่นเครือไปหมด หากทวา่สีหนา้ของอีธานดูจะ
ไม่เขา้ใจเลยตวัเองเพิ่งจะท าอะไรลงไป แต่แมรีรู้ดี และอนัท่ีจริงสามีของเธอก็ควรจะรู้ดว้ยวา่ส่ิงท่ีตวัเองเพิ่ง
จะกระทืบใหต้ายคาเทา้ไปนั้นอาจน ามาซ่ึงผลกระทบอนัร้ายแรง ผลกระทบท่ีอาจส่งผลต่อตวัของสามีเธอไป
ตลอดชีวิต มือเรียวบางของหญิงสาวหยบิซากแมลงเต่าทองสีรุ้งท่ีแบนแต๊ดแต๋ไม่เหลือสภาพ สีหนา้ของเธอ
ยิง่ซีดเผือดไปอีกยามไดก้ล่ินท่ีคลา้ยคลึงกบับลูเบอรี แต่ความจริงคือกล่ินเลือดสีม่วงของแมลงท่ีถูกทบัอยา่ง
น่าอนาถซ่ึงตอนน้ีอยูใ่นมือท่ีสั่นเทา “นายเหยยีบมนัท าไม” 
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         “มนัมาขวางทางฉนั” 

         “อีธาน นายเสียสติไปแลว้เหรอ!” แมรีโพล่งออกมาดว้ยเสียงอนัดงั ไม่มีใครในหมู่บา้นไม่รู้จกัแมลง
เต่าทองสีรุ้งน่ี รูปลกัษณ์หนา้ตาของมนัก็คลา้ยกบัแมลงเต่าทองปกติทัว่ไป แต่ท่ีต่างจากปกติคือสีของปีกมนั
ยามโดนแสงส่องกระทบจะเปลี่ยนเป็นสีรุ้ง ส่วนยามท่ีไร้แสงปีกท่ีเคยมีหลากสีจะพลนัเปลี่ยนไปเป็นสีด า
สนิท แมลงเต่าทองปีกสีรุ้งไม่ใช่แมลงท่ีพบเห็นไดง้่าย ๆ และถา้เลือกไดก้็ไม่มีใครท่ีอยากจะพบเจอกบัมนั 
แมรีเองก็เป็นหน่ึงในนั้น “นายจ าไม่ไดแ้ลว้เหรอ น่ีมนัแมลงเต่าทองสีรุ้ง สัตวเ์ล้ียงของพวกแม่มดท่ีอยูใ่นป่า
ลึก มนัคือสัตวเ์ล้ียงของพวกเล่นของนะอีธาน” 

         น่ีเป็นเหตุผลหลกัส าคญัท่ีไม่มีใครอยากจะเจอกบัแมลงเต่าทองสีรุ้ง รูปลกัษณ์ภายนอกของมนัดู
สวยงามก็จริง แต่แมลงเหล่าน้ีคือสัตวเ์ล้ียงของพวกแม่มดท่ีอยูลึ่กเขา้ไปในป่า ห่างไกลไปจากหมู่บา้นแห่งน้ี
อยูม่ากโข การไปยุง่กบัส่ิงของหรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มคนเหล่านั้นไม่ไดส่้งผลดีเท่าไรนกั แต่สามีของเธอ
กลบัท าเร่ืองท่ีเลวร้ายกวา่นั้น อยา่งมากท่ีสุดเวลาท่ีมีใครเจอสัตวเ์ล้ียงของแม่มดโดยเฉพาะอยา่งยิง่กบั
ส่ิงมีชีวิตท่ีมีขนาดเลก็ก็แค่ปล่อยผา่นไปเท่านั้น แต่อีธานกลบัฆ่าทิ้งอยา่งไม่ไยดี  

         “อะไรของเธอ กะอีแค่แมลงตวัแค่น้ีท าหนา้อยา่งกบัวา่เร่ืองคอขาดบาดตาย” 

         “ก็ใช่น่ะสิ อีธาน มนัคือเร่ืองคอขาดบาดตาย” แมแ้ม่มดพวกนั้นจะไม่ไดม้าเห็นดว้ยตาของตวัเอง แต่ก็
ไม่ไดห้มายความพวกนั้นจะไม่รู้ถึงส่ิงท่ีเกิดขึ้น “อีธานนายก็รู้วา่ถา้พวกนั้นรู้ พวกนั้นไม่ปล่อยนายเอาไวแ้น่ 
นายจะหาเร่ืองเดือดร้อนให้ตวัเองท าไม ถา้หากวา่นาย…โดนพวกนั้นท าของใส่ หรือวา่อะไรท่ีร้ายแรงกวา่
นั้น มนัจะไม่ตลกเลยนะ” 

         “แลว้ถา้อยา่งนั้นท าไมเธอถึงปล่อยใหม้นัมาเพ่นพ่านตั้งแต่แรกล่ะ” อีธานไม่ยอมโดนกล่าวหาฝ่ายเดียว 
เสียงท่ีดงักวา่ของคนตวัสูงท าใหร่้างบางถึงกบักระอึกกระอกั “เลิกท าตวัน่าร าคาญสักทีไดม้ั้ย แมลงตวัเลก็แค่
น้ี เอาไปทิ้งมนัก็ส้ิน ๆ เร่ือง จะหวาดกลวัไปท าไม เธอเคยเห็นคนตายเพราะไอแ้มลงน่ีหรือไง…ก็ไม่ แต่ถา้
ร าคาญเพราะมนั ฉันวา่ก็ไม่แน่หรอก” 

         อีธานไม่เขา้ใจภรรยาของตวัเองเลยแมแ้ต่นอ้ย และอนัท่ีจริงมนัก็ไม่ใช่ความผิดของเขา แมลงน่ีนึก
อยากจะโผล่ก็โผล่มาเอง เขาไม่ไดไ้ปไล่ฆ่ามนั ถา้มนัไม่มาขวางหูขวางตา อีธานก็จะไม่ไปแตะตอ้งมนัเลย 
แต่มนักลบัมาท าลายเวลาท่ีควรจะเงียบสงบของเขา อีกอยา่งจะมีสักกี่คนในหมู่บา้นท่ีเคยเจอกบัแม่มดพวก
นั้นแบบตวัเป็น ๆ …ก็แทบจะไม่มี แมก้ระทัง่กบัแม่เฒ่าท่ีอายเุยอะท่ีสุดในหมู่บา้นก็สามารถกล่าวถึงพวกนั้น
ไดแ้ค่จากเร่ืองเล่าท่ีมีคนเล่าต่อ ๆ กนัมาอีกทีเท่านั้น มนัเป็นความผิดของพวกนั้นเองดว้ยซ ้าท่ีปล่อยใหแ้มลง
พวกน้ีมาก่อกวนคนในหมู่บา้น       
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         แมอี้ธานจะเดินกลบัเขา้หอ้งของตวัเองไปแลว้ แต่ใจของแมรีก็ยงัคงเตน้ไม่เป็นส ่า หญิงสาวไดแ้ต่จอ้ง
มองซากแมลงของแม่มดท่ีตวัเองไม่เคยเห็นหนา้อยา่งน่ิงงนั ภาวนาอยูใ่นใจซ ้าไปซ ้ามา…ขอใหไ้ม่มีเร่ืองร้าย 
ๆ เกิดขึ้น ขอใหไ้ม่มีเร่ืองร้าย ๆ เกิดขึ้น ขอใหไ้ม่มีเร่ืองร้าย ๆ เกิดขึ้น 

         ขอให้ไม่มีเร่ืองร้าย ๆ เกิดขึ้น 

……… 

อธีานต่ืนขึน้มาด้วยความรู้สึกท่ีแปลกประหลาดกวา่ทุก ๆ วนั 

         อีธานไม่เคยลืมตาต่ืนขึ้นมาแลว้รู้สึกหวัโล่งมากถึงเพียงน้ีมาก่อนเลย ทั้ง ๆ ท่ีเม่ือคืนน้ีชายหนุ่มกลบั
มาถึงท่ีบา้นดึกกวา่ทุกวนั เขานึกวา่ตวัเองจะตอ้งเวียนหวัหรือปวดเม่ือยตามเน้ือตามตวัไปหมด แต่เปล่า…ท่ี
น่าประหลาดใจไปกวา่นั้นคือเขารู้สึกวา่ร่างกายของเขาตวัเองเบาหวิวไปหมด ราวกบัวา่ตอนน้ีน ้าหนกัตวั
ของเขาเหลือไม่เกินสิบกิโลกรัมดว้ยซ ้า แสงอาทิตยว์นัน้ีก็ดูจะเจิดจา้เป็นพิเศษ เพราะมนัสวา่งวาบจนท าให้
การมองเห็นของชายหนุ่มพร่ามวัไปหมด แต่กระนั้นท่ามกลางความขุ่นมวัไม่ชดัเจนคนท่ีเพิ่งต่ืนก็ลากสังขาร
เขา้มาในหอ้งน ้าจนได ้

         หอ้งน ้าไม่ไดปิ้ดประตูอยูแ่ลว้ ดงันั้นอีธานก็แค่เดินเขา้ไปขา้งในโดยไม่มีอะไรมาขวางกั้น ความรู้สึก
ตอนต่ืนนอนหรือหลงัจากเพิ่งต่ืนนอนคือความรู้สึกท่ีเขาไม่ชอบมากท่ีสุด แต่ไม่รู้ท าไมวนัน้ีในหวัของอีธาน
ถึงไดโ้ปร่งโล่งกวา่ทุก ๆ วนั วา่แลว้อีธานก็หาวหวอดออกมาอีกหน่ึงที ก่อนจะลืมตาขึ้นอยา่งชา้ ๆ อีกคร้ัง
หน่ึง ตอนน้ีชายหนุ่มยนือยูต่รงหนา้กระจก อีธานคิดวา่ภาพสะทอ้นบนกระจกคงฉายภาพของตวัเขาท่ีผมเผา้
ไม่เป็นทรง หนา้ตาดูยุง่เหยงิ มนัเป็นเร่ืองปกติอยูแ่ลว้ ไม่มีใครต่ืนนอนมาแลว้จะดูดีไดเ้ลยหรอก ทุกคนลว้น
แลว้แต่ผา่นการปรับแต่งมาแลว้ทั้งนั้น 

         แต่ดูเหมือนวา่สภาพของอีธานจะเลวร้ายกวา่ท่ีตวัของเขาคิดเอาไว.้. 

         ไม่สิ จะบอกวา่เลวร้ายก็ไม่ถูก 

         อีธานกะพริบตาปริบ ๆ ก่อนท่ีดวงตาท่ีจดจอ้งอยูบ่นกระจกจะคา้งเต่ิงอยูอ่ยา่งนั้น เช่นเดียวกบัร่างกาย
ท่ีแขง็ท่ือราวกบัถูกสาปใหเ้ป็นหินชัว่ขณะ…ไม่จริง ไม่จริง นี่มันไม่ใช่เร่ืองจริง ชายหนุ่มพร ่าพูดกบัตวัเอง
ก่อนจะถลาเขา้ไปหาบานกระจกเบ้ืองหนา้ แต่เพราะร่างกายท่ีเลก็จ๋ิวของเขาท าให้เพียงแค่สัมผสักบักระจก
เพียงเลก็นอ้ยก็ลม้หงายหลงัไปกบัพื้น  

         อีธานอยากใหเ้หตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตอนน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีอยูใ่นฝัน แต่หลงัท่ีเจ็บแปลบของเขาก็เหมือน
เป็นการปฏิเสธและยนืยนัไปในคราวเดียวกนัวา่เขาก าลงัอยูใ่นโลกแห่งความเป็นจริง โลกแห่งความเป็นจริง
ท่ีตอนน้ีตวัของเขาหดเลก็ลงกวา่เดิมเกือบส่ีสิบเท่า ผมเผา้ท่ีเขาเห็นในกระจกไม่มีอีกต่อไปแลว้ มีแต่หนวดสี
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น ้าตาลยาว ๆ เฉกเช่นเดียวกบัร่างกายของเขาท่ีเปล่ียนเป็นสีน ้าตาลเหมือนช็อกโกแลตนม ไม่มีมือ ไม่มีเทา้ 
ไม่มีอะไรในร่างกายของเขาท่ีเหมือนกบัมนุษยเ์ลย 

         น่ีมนัเกิดบา้อะไรขึ้น 

         ท าไมตวัของเขาถึงไดห้นา้ตาเหมือนพวกแมลงชั้นต ่า อยา่งพวกแมลงสาปหรืออะไรท านองนั้นเลย 

         ไม่สิ ตอนน้ีเขากลายเป็นแมลงสาปไปแลว้ 

         แต่วา่ท าไม…เพราะอะไร อีธานพยายามนึกหาสาเหตุวา่เพราะอะไรร่างกายของเขาถึงเปล่ียนไปได้
อปัลกัษณ์และน่าเกลียดน่ากลวัมากถึงเพียงน้ี น่ีเขาไปกินของผิดส าแดงอะไรมาหรือเปล่า หรือวา่มีใครก าลงั
เล่นไสยศาสตร์มนตร์ด าลึกลบัอะไรใส่เขา ขณะท่ีในหวัของชายหนุ่มก าลงัคิดสาระตะไปต่าง ๆ นานาอยู่
นั้นเองแวบหน่ึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเม่ือหลายวนัก่อนก็ผุดขึ้นมา 

         “…พวกนั้นไม่ปล่อยนายเอาไว้แน่ นายจะหาเร่ืองเดือดร้อนให้ตัวเองท าไม ถ้าหากว่านาย…โดนพวก
นั้นท าของใส่ หรือว่าอะไรท่ีร้ายแรงกว่านั้น มันจะไม่ตลกเลยนะ” ประโยคท่ีแมรีเคยพูดไวเ้ม่ือวนัก่อนท าให้
อีธานใจตกลงไปท่ีตาตุ่ม ไอแ้มลงสีรุ้งบา้ ๆ ของแม่มดพวกนั้นคือตน้เหตุท่ีท าใหเ้ขาเป็นเช่นน้ีอยา่งนั้น
หรือ…ไม่สิ น่ีมนัโง่เง่าส้ินดี จะเป็นไปไดเ้ช่นไรกนั จะบอกวา่เขาโดนพวกนั้นท าของใส่อยา่งนั้นเหรอ ไม่สิ 
มนัตอ้งไม่เป็นอยา่งนั้น ถา้จะมีใครท่ีมุ่งร้ายกบัเขา มนัก็มีไม่ก่ีคนหรอกและหน่ึงในนั้นตอ้งเป็นภรรยาของ
เขา ใช่ แมรีน่ีแหละท่ีท าใหเ้ขาเป็นเช่นน้ี เขาตอ้งไปตามหาตวัแมรี แมรีตอ้งชดใชก้บัเร่ืองบา้ ๆ ท่ีเกิดขึ้นกบั
ตวัของเขา 

         พอคิดไดเ้ช่นนั้น ร่างกระจิริดก็ไม่เสียเวลากบัการดูตวัเองในกระจกอีกต่อไป น่ีสินะคือค าตอบวา่ท าไม
เขาถึงไดต่ื้นนอนวา่ดว้ยความรู้สึกท่ีเปล่ียนไปก็เพราะวา่ตอนน้ีตวัของเขาไม่มีอะไรท่ีเหมือนเดิมเลยต่างหาก 
ตวัของเขาเลก็ลงจนสามารถลอดช่องใตป้ระตูท่ีแสนจะเล็กแคบไดอ้ยา่งสบาย ใหต้ายเถอะ ตอนน้ีในสายตา
ของเขาอะไร ๆ ก็ดูใหญ่โตไปหมด อีธานพยายามท่ีจะตั้งสติ แมอ้ารมณ์ก าลงัคุกรุ่นสุด ๆ เป้าหมายของเขา
ตอนน้ีคือตามหาตวัภรรยาท่ีอาจเป็นตน้เหตุของเร่ืองบา้ ๆ น่ีใหเ้จอ 

         นัน่ไง เธออยูต่รงนั้น 

         แมรีนัง่อยูต่รงโต๊ะกินขา้วพร้อมกบัถอนหายใจออกมา สีหนา้ของหญิงสาวคลา้ยกบัวา่ก าลงัรอคอยใคร
บางคนอยู ่ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่คนคนนั้นเป็นใคร เม่ืออีธานเห็นดงันั้นก็ไม่รอชา้ เขาตะโกนเรียกช่ือภรรยา
ของตวัเองไปหลายที แต่ส่ิงท่ีไดรั้บกลบัมาคือเสียงเขี่ยเทา้ไปกบัพื้นอยา่งเบ่ือหน่าย จริงสิ ตอนน้ีร่างกายของ
เขาเลก็นิดเดียว แมเ้ขาจะตะโกนออกไปสุดเสียง แต่โสตของอีกฝ่ายคงไม่รับรู้อะไรเป็นแน่ บา้จริง ๆ เวร
กรรมชะมดัยากเลย 
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         อีธานหนัมองไปทางซา้ยทางขวา เขาตอ้งหาทางท าใหแ้มรีรู้ใหไ้ดว้า่เกิดอะไรขึ้นกบัเขา…อา จริงสิ นึก
ออกแลว้ ร่างเลก็จ๋ิวถอยหลงักลบัไป ไม่กี่นาทีถดัมาอีธานในร่างของแมลงท่ีต ่าตอ้ยก็ผลุงกระโจนเขา้เกาะขา
ไมข้องโต๊ะท่ีแมรีอยู ่ไดผ้ล ขาของเขาก็ติดกบัขาโต๊ะอยา่งแนบแน่น ชายหนุ่มหายใจเขา้หายใจออกอยูส่อง
สามหน ก่อนท่ีจะไต่ขึ้นไปขา้งบน ภายในเวลาอนัรวดเร็วคนท่ีเปล่ียนไปทั้งร่างกายก็ขึ้นมาถึงขา้งบนอยา่งท่ี
ใจหวงั 

         แต่น่ีเป็นเพียงแค่เร่ิมตน้เท่านั้น…อีธานลอบกลืนน ้าลายลงคอเม่ือสายตาของเขากวาดมองไปท่ีเบ้ือง
หนา้ของตวัเองในตอนน้ี มีจานมากมายเรียงรายอยู่ตรงหนา้ชายหนุ่มท่ีกลายร่างเป็นแมลงสาบ อีธานเป็นคน
ขี้หงดุหงิดและเกลียดมาก ๆ เวลามีอะไรมาขวางหูขวางตา ดงันั้นแลว้จานท่ีไม่เคยเป็นปัญหา แต่ตอนน้ีมนั
ใหญ่กวา่ตวัของเขาเกือบ ๆ สิบเท่าหรืออาจมากกวา่นั้นก าลงัท าใหช้ายหนุ่มหายใจไม่ทัว่ทอ้ง แต่เขาไม่มี
เวลามาอืดอาดยดืยาดแลว้ เร่ืองบา้ ๆ น่ีควรไดรั้บการไขใหก้ระจ่างสักที เขาตอ้งไปหาภรรยาของเขา ชาย
หนุ่มกล ้ากลืนฝืนทนเดินฝ่าเงาทะมึนขนาดใหญ่ท่ีทาบทบัอยูบ่นพื้นผิวโต๊ะ ผา่นกล่ินของอาหารท่ีมากลน้จน
การไดก้ล่ินของเขาเร่ิมอ้ืออึง อีธานแทบจะอาเจียนออกมาเม่ือเงาร่างท่ีเลือนรางของภรรยาท่ีนัง่อยูเ่ร่ิมชดัเจน
มากยิง่ขึ้น  

         ตอนน้ีเขามองเห็นภรรยาของตวัเองอยา่งเตม็ตาแลว้ แต่ดูเหมือนแมรีจะไม่ไดม้องเห็นเขาเหมือนท่ีเขา
เห็นเธอ เขาพยายามจะเรียกเธอดว้ยเสียงท่ีดงัท่ีสุดเท่าท่ีจะดงัได ้แต่ผลลพัธ์ท่ีไดก้็ไม่ต่างอะไรกบัตอนท่ีเขา
อยูข่า้งล่าง เขาตอ้งหาอะไรบางอยา่งท่ีจะท าใหเ้ธอสนใจเขา แลว้พลนันั้นเองอีธานก็ไดไ้อเดียดี ๆ ขา้ง ๆ กาย
ของอีธานตอนน้ีมีชอ้นกบัส้อมวางไวอ้ยู ่มนัใหญ่กวา่ตวัเขาก็จริง แต่เม่ือเทียบกนัแลว้มนัก็ไม่ไดใ้หญ่ขนาด
นั้น ดงันั้นแลว้อีธานจึงตดัสินใจในชัว่แวบนั้นใชร่้างท่ีเลก็ของตวัเองผลกัวตัถุแขง็ ๆ เยน็ ๆ จุดมุ่งหมายของ
เขาคือท าใหม้นัตกลงไปท่ีพื้น 

         เพล้ง! 

         เสียงชอ้นตกพื้นคงไม่ใช่เสียงท่ีดงัเท่าไรตอนท่ีเขายงัตวัใหญ่ แต่ไม่ใช่กบัตอนท่ีเขาตวัเลก็เช่นน้ี ชาย
หนุ่มสะดุง้จนเกือบหงายหลงัลม้ไปอีกหน แต่โชคดีท่ีเขาทรงตวัไวไ้ดท้นั แมว้า่จะตอ้งเหน่ือยอยูพ่อสมควร 
แต่กระนั้นวิธีน้ีก็ดูเหมือนวา่จะเรียกความสนใจจากภรรยาผูซ่ึ้งก าลงัเหม่อลอยจริง ๆ เขาเห็นร่างบางกม้ลง
ไปหยบิชอ้นบนพื้น เสียงพึมพ าคลา้ยเสียงบ่นแวว่เขา้มาในโสตประสาทของชายหนุ่ม จงัหวะท่ีชอ้นท่ีอีธาน
ท าใหม้นัตกพื้นกลบัมาวางบนโต๊ะอีกคร้ัง ดวงตาของภรรยาสาวก็ไดส้บเขา้กบัดวงตาของเขา 

         เธอเห็นฉนัแลว้ 

         อีธานขยบัไปตวัไปมา ปากก็ตะโกนเรียกช่ือของเธอไปดว้ย เป็นการส่งสัญญาณว่าน่ีคือเขาเองอีธาน 
แมรีน่ิงเงียบไปสักพกัหน่ึง ก่อนจะยกมือขึ้นมาทาบอกเบา ๆ เธอคงจะตกใจอยูเ่หมือนกนัท่ีเขากลายเป็น
อยา่งน้ี เพราะชายหนุ่มเองก็ช็อกในตอนแรกท่ีเห็นสภาพท่ีเปล่ียนไปของตวัเองในตอนตน้เหมือนกนั อีธาน
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ตะโกนด่าภรรยาของตวัเองไปมากมายท่ีท าใหเ้ขาตอ้งมาตกอยูใ่นสภาพน้ีพลางร้องขอใหเ้ธอช่วยท าใหเ้ขา
กลบัเป็นเหมือนเดิม แต่ผูเ้ป็นภรรยาก็ยงัน่ิงเงียบจนอีธานเร่ิมสังหรณ์ใจไม่ดี 

         ทนัใดนั้นเองอีธานก็มีอนังุนงงปนหงุดหงิด เพราะอยู่ดี ๆ ร่างบางก็ลุกเดินหายไป ก่อนจะกลบัมา
พร้อมกบัส่ิงท่ีท าใหช้ายหนุ่มยิง่ไม่เขา้ใจหนกักวา่เดิม แต่แลว้ไม่กี่นาทีถดัมาม่านหมอกแห่งความคลุมเครือท่ี
อยูใ่นหวัของอีธานก็ถูกท าลายลงไปดว้ย และถูกแทนท่ีดว้ยม่านหมอกแห่งความหวาดผวาแทน 

         “ตอนแรกก็นึกวา่ของของพวกเล่นของ ท่ีแทก้็แมลงสาปโง่ ๆ น่ีเอง ขอโทษท่ีตอ้งฆ่าแก แต่ถา้สามีง่ีเง่า 
ของฉนัมาเห็น มนัก็จะมาพาลใส่ฉนัอีก” ผา้ขี้ ร้ิวท่ีแมรีถือมาเห็นไดช้ดัวา่มีจุดประสงคเ์พื่อมาก าจดัเขา…
แมลงสาบโง่ ๆ นอกจากความพยายามท่ีท ามาทั้งหมดจะสูญเปล่าแลว้ ตอนน้ีเขาก าลงัจะถูกฆ่าอีก ไม่ ชาย
หนุ่มในร่างของแมลงสาบตั้งท่าท่ีจะว่ิงหนี แต่มือของหญิงสาวนั้นไวกวา่ สัมผสัสาก ๆ และกล่ินเหมน็ ๆ 
ของผา้ท่ีใชเ้ช็ดแต่ส่ิงสกปรกนั้นท าใหมึ้นหัวไปหมด ทุกอยา่งในคลองสายตาของเขาเร่ิมด ามืดลงเร่ือย ๆ เม่ือ
สัมผสัของมือท่ีก าลงัก าแน่นยิง่แน่นมากกวา่เดิมจนร่างของเขาแทบจะแหลกละเอียด ถา้น่ีเป็นฝีมือของแม่
มดท่ีโกรธแคน้อีธานท่ีฆ่าสัตวเ์ล้ียงของตน มนัก็คงสาสมแลว้ 

         แมว้า่อีธานจะอยากหนีไปมากแค่ไหน แมว้า่เขาจะส่งเสียงคร ่าครวญดงัเท่าไรก็ไม่มีใครท่ีจะช่วยของ
เขาอีกแลว้ 

         ไม่อีกแล้ว 

……… 

อธีานสะดุ้งเฮือกเป็นคร้ังสุดท้าย แลว้ทุกอยา่งท่ีเคยด ามืดก็สวา่งวาบขึ้นมา ตอนน้ีเขาคงจะถูกบดขยี้ดว้ย
น ้ามือของภรรยาของตวัเอง เขาควรท่ีจะอยูใ่นถงัขยะท่ีเตม็ไปดว้ยของท่ีไร้ประโยชน์ เขาไม่ควรท่ีจะรู้สึก
อะไรอีกต่อไปแลว้ แต่กลายเป็นวา่พออีธานกวาดตามองไปรอบ ๆ ก็พบวา่ตอนน้ีตวัเองอยูใ่นหอ้งนอน 
หอ้งนอนท่ีเขาซุกตวัหลบันอนในทุก ๆ คืน และท่ีท าใหอี้ธานพิศวงไปกวา่นั้นคือเขาอยูบ่นเตียง 

         ใช่ เขายงัไม่ตาย และดูเหมือนวา่จะไม่มีอะไรท่ีท าให้เขาตายไดอี้กดว้ย  

         ถา้อยา่งนั้นเร่ืองท่ีผา่นมาทั้งหมด เร่ืองท่ีอยูดี่ ๆ เขาคน้พบวา่ตวัเองกลายเป็นแมลงสาบท่ีแสนต ่าตอ้ยก็
เป็นเร่ืองไม่จริงอยา่งนั้นหรือ 

         ใหต้ายสิ หวัใจจะวาย 

         มนับา้มาก ๆ ท่ีอยูดี่ ๆ เขาก็กลายเป็นแมลงสาบดว้ยเหตุผลท่ีเป็นปริศนา แต่ตอนน้ีเขารู้แลว้วา่ทั้งหมด
นั้นมนัคือฝันไป บางทีมนัก็เป็นเพราะค าพูดของภรรยาตอนท่ีเขาไปฆ่าแมลงเต่าทองตวัสีรุ้งตวันั้นใหต้ายคา
ฝ่าเทา้ท่ีตามหลอกหลอนเขา ใหต้ายสิ ประตูห้องนอนของเขาเปิดไวอ้ยูแ่ลว้ แต่จะเปิดหรือปิดก็ช่างมนัสิ 
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อยา่งไรมนัก็ไม่ไดส่้งผลอะไรต่อตวัเขาอยูแ่ลว้ ตอนน้ีเป้าหมายเดียวของเขาคือการไปต าหนิแมรีท่ีพูดจาไม่
เขา้หูจนเขาเก็บเอาไปคิดเป็นตุเป็นตะ 

         ไม่ตอ้งสาวเทา้ไปไหนไกล เพราะทนัทีท่ีอีธานเดินพน้ธรณีประตูไปไดไ้ม่กี่กา้ว ภรรยาของเขาก็
ออกมาจากครัวพอดี การท่ีเธอใส่ผา้กนัเป้ือนและการท่ีมีกล่ินสมุนไพรติดตามเส้ือผา้บ่งบอกวา่เธอเพิ่งจะ
ท าอาหารเชา้เสร็จไดไ้ม่นาน แต่นัน่ไม่ใช่เร่ืองส าคญัท่ีจะใส่ใจ ท่ีเขาใส่ใจตอนน้ีคือเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตวัเอง
ต่างหาก 

         “น่ีเธอ ทั้งหมดน่ีมนัเป็นเพราะเธอรู้มั้ย เพราะเธอคนเดียวมาพูดบา้ ๆ กรอกหูฉนัจนฉนัเก็บเอาไปฝัน
ร้าย แม่มดบา้แม่มดบออะไรกนัเพอ้เจอ้” แทนท่ีอีธานจะสบายใจเพราะไดร้ะบายความอดัอั้นไปแลว้ แต่
กลายเป็นวา่แมรีไม่ยอมส่งเสียงหรือมีปฏิกิริยาอะไรกลบัมาเลย ราวกบัอีกฝ่ายมองไม่เห็นเขา ทั้ง ๆ ท่ีเขาก็ยนื
จงักา้อยูต่รงหนา้หล่อนแท ้ๆ ท าไมอยูดี่ ๆ ภาพในฝันท่ีเขากลายเป็นแมลงสาบถึงไดย้อ้นคืนกลบัมาในหวั
สมอง ฝันท่ีแสนจะสมจริงนัน่ 

         หลงัจากท่ีอีธานพร ่าพูดอยูเ่ป็นเวลานาน ดูเหมือนวา่เธอจะหนัมาสนใจเขาแลว้ แต่แวบหน่ึงท าไมอยู่ดี 
ๆ เขาถึงไดรู้้สึกวา่ตวัของเธอถึงไดสู้งขึ้นอยา่งแปลกประหลาดเช่นน้ี จะวา่ไปแลว้ท าไมเขายงัรู้สึกวา่ตวัของ
เขาเลก็จ๋ิวอยู่เลยล่ะ  

         “ยี ๋ใหต้ายสิ” แมรีมองหนา้เขาแลว้พูดออกมาราวกบัวา่เพิ่งจะเห็นผี “ใหต้ายสิ แมลงสาบอยา่งนั้น
เหรอ” วินาทีท่ีอีกฝ่ายพูดช่ือแมลงตวันั้นออกมา อีธานก็กม้หนา้มองดูร่างกายของตวัเองโดยอตัโนมติั พลนั
นั้นเองท่ีชายหนุ่มนึกอยากจะอาเจียนขึ้นมาอีกรอบ แต่ไม่ทนัท่ีเขาจะไดรู้้สึกป่ันป่วนไปมากกวา่น้ี ร่างกาย
ของเขาก็ถูกผา้ขี้ ร้ิวท่ีแสนจะสกปรกห่อหุม้ไว ้

         “ตอนแรกก็นึกวา่ของของพวกเล่นของ ท่ีแทก้็แมลงสาปโง่ ๆ น่ีเอง ขอโทษท่ีตอ้งฆ่าแก แต่ถา้สามีโง่ ๆ 
ของฉนัมาเห็น มนัก็จะมาพาลใส่ฉนัอีก” 

         วินาทีท่ีฝ่ามือของแมรีบีบรัดเขา้มา อีธานก็ตระหนกัไดอ้ยา่งแจ่มแจง้วา่เร่ืองท่ีเขากลายเป็นแมลงสาบ
ก่อนหนา้นั้นเป็นเพียงแค่ความฝัน 

         แต่เร่ืองท่ีเขาเปล่ียนไปตอนน้ีนั้นคือเร่ืองจริง 

         …จริงเสียย่ิงกว่าจริง 
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เทวรูปศักดิ์สิทธ์ิ 

ไดอารีท่ีรัก 

         ยา่งเขา้วนัท่ี 3 แลว้ท่ีลมหนาวเร่ิมเคล่ือนเขา้สู่หมู่บา้นของเรา อีกไม่นานใบไมบ้นตน้ไมเ้กินกวา่คร่ึงใน
ป่าและตามบา้นเรือนคงจะเปล่ียนเป็นสีส้มแกมเหลืองท่ีดูแปลกตา นัน่ไม่เพียงแต่เป็นสัญญาณแห่งการเขา้สู่
ฤดูใบไมร่้วงอยา่งเป็นทางการ แต่ยงัเป็นส่ิงท่ีย  ้าเตือนพวกเราทุกคนวา่ฤดูหนาวท่ีแสนเงียบเหงาก าลงัจะมา
เยอืนในอีกไม่ชา้ ทั้ง ๆ ท่ีนัน่ควรจะท าใหทุ้กคนในหมู่บา้นกระตือรือร้นเตรียมตวัพร้อมรับมือกบัความไม่
แน่นอนท่ีอาจเกิดขึ้น ตวับา้นท่ีอาจไม่ทานทนต่ออุณหภูมิท่ีต ่าลงหรือรับน ้าหนกัหิมะสีขาวโพลนท่ีจะโปรย
ปรายลงมาจากฟากฟ้าไหว อากาศหนาวเหน็บท่ีอาจท าให้โรคภยัไขเ้จ็บกล ้ากรายเขา้มา แต่ดูเหมือนวา่คน
จ านวนไม่นอ้ยในหมู่บา้นของเราจะใหค้วามส าคญักบัการบูชาเทวรูปศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยูใ่นศาลาใจกลาง
หมู่บา้นมากกวา่การเป็นห่วงสภาพความเป็นอยู่ของตวัเองในสภาวะท่ีภูมิอากาศเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 

         ผมไม่ทราบแน่ชดัวา่เทวรูปองคน์ั้นเขา้มาอยูใ่นหมู่บา้นของเราตั้งแต่เม่ือไร เพราะผมเกิดไม่ทนั แต่ผม
ไดย้นิคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บา้นเล่าใหฟั้งวา่ในวนัธรรมดาวนัหน่ึงท่ีไม่มีอะไร อยูดี่ ๆ ศีรษะของอะไรสักอยา่ง
ก็โผล่พน้ขึ้นมาเหนือผืนน ้าของบึงหลงัหมู่บา้น ลอยมาเกยอยูบ่นฝ่ังท่ีบงัเอิญมีคนเดินผา่นไปพอดิบพอดี มนั
เป็นรูปป้ันของหญิงสาวท่ีหนา้ตาสวยสดงดงามคลา้ยกบันางฟ้าจากสวรรค ์สวมเส้ือผา้อาภรณ์ท่ีไม่มีใครใน
หมู่บา้นรู้เลยวา่ชุดแบบน้ีเรียกวา่อะไร แต่รายละเอียดของรูปป้ันนั้นดูสมจริงจนน่าขนลุก แต่ท่ีน่าขนลุก
มากกวา่คือท าไมอยูดี่ ๆ รูปป้ันของหญิงสาวผูน้ี้ถึงมาโผล่ท่ีบึงน ้าหลงัหมู่บา้น ท่ีน่าสงสัยกวา่นั้นคือแลว้ใคร
เล่าท่ีเป็นคนสร้างสรรคป์ระติมากรรมซ่ึงละมา้ยคลา้ยกบัถูกทอดทิ้งจากพระเจา้ช้ินน้ี อยา่งไรก็ตาม ผูน้ า
หมู่บา้นในขณะนั้นซ่ึงผมลืมไปแลว้วา่ช่ืออะไรมีความเห็นวา่น่ีอาจเป็นปาฏิหาริยห์รือพระผูเ้ป็นเจา้ตอ้งการ
จะส่ือสารอะไรบางอยา่งกบัมนุษยเ์ดินดินเช่นเขา ทา้ยท่ีสุดแลว้รูปป้ันของหญิงสาวท่ีไม่มีใครสามารถระบุ
ท่ีมาท่ีชดัเจนไดก้็ถูกน ามาตั้งไวใ้นหมู่บา้นของเรา 

         แมผ้มจะเกิดไม่ทนัในช่วงแห่งการมาถึงของเทวรูปศกัด์ิสิทธ์ินัน่ แต่ผมก็พอจะรู้มาบา้งวา่ตอนแรกท่ี
เทวรูปมาตั้งในหมู่บา้นของเราแทบไม่มีใครใหค้วามสนใจ บางคนก็ไม่รู้ดว้ยซ ้าวา่มีรูปป้ันปริศนาจากท่ีไหน
ก็ไม่รู้มาตั้งอยูใ่นหมู่บา้น แมว้า่การไดม้าของรูปป้ันนั้นจะดูแปลกพิลึกและรูปป้ันของหญิงสาวนั้นดูสวยงาม
มากเท่าไร แต่ความสวยก็เป็นเพียงแค่ความสวย ถา้มนัไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อชีวิตประจ าวนัของคนใน
หมู่บา้น มนัก็เปล่าประโยชน์ เทวรูปศกัด์ิสิทธ์ิในตอนนั้นจึงเป็นเพียงแค่ของประดบัไร้ราคาท่ีไม่มีผูใ้ดมา
เหลียวแลหรือมากราบไหว ้ต่างจากตอนน้ีราวฟ้ากบัเหวเลยก็วา่ได ้

         รูปป้ันหญิงสาวแสนสวยตั้งอยูใ่นหมู่บา้นของเราดว้ยสถานะท่ีไม่ต่างอะไรจากธาตุอากาศมานานหลาย
ปีทีเดียวจนกระทัง่เม่ือไม่ก่ีสัปดาห์ท่ีผา่นมา ทุกอยา่งจึงเปล่ียนไปจากหนา้มือเป็นหลงัมือ รูปป้ันท่ีคน
เพิกเฉยกลายเป็นเทวรูปอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นพูดถึงอยา่งแพร่หลายในหมู่ผูค้น ศาลาประจ าหมู่บา้นท่ีเคยร้างไร้
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ผูค้นปัจจุบนัเนืองแน่นไปดว้ยผูค้นมากมายท่ีหลัง่ไหลเขา้มาบูชาสักการะ บา้งก็อยากมาดูใหเ้ห็นกบัตาวา่ 
เทวรูปท่ีมีชีวิตนั้นเป็นเช่นไร แต่แลว้อะไรเล่า...อะไรกนัท่ีท าใหทุ้กอยา่งพลิกผนัจนน่าตกใจถึงเพียงนั้น 

         มนัคงเร่ิมตน้ขึ้นจากวนันั้น วนัท่ีผูห้ญิงคนนั้นแวะไปท่ีศาลา แมว้า่ในตอนนั้นศาลาแทบจะไม่มีคนเลย 
แต่มนัก็ยงัเป็นสถานท่ีท่ีตอ้งไดรั้บการดูแล ดงันั้นแลว้จึงมีการจดัใหค้นเขา้ไปท าความสะอาดขา้งในและขา้ง
นอกศาลาอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังต่อสองเดือน คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในวนันั้น ถา้หากวา่เธอคนนั้นไม่ไดก้ล่ิน
อะไรแปลก ๆ ท่ีโชยออกมาจากรูปป้ัน กล่ินซ่ึงน าไปสู่การพูดต่อ ๆ กนัวา่รูปป้ันของหญิงสาวนั้นเป็นรูปป้ัน
ท่ีมีเลือดเน้ือไม่ต่างอะไรจากมนุษย ์

         ใช่ ไดอารีท่ีรัก ไม่ผิดจากท่ีผมบอกหรอก ผมไดย้นิมาเตม็สองรูหู เพราะวนันั้นผมก็อยูใ่นเหตุการณ์ 
วนัท่ีเธอเล่าส่ิงท่ีตวัเองประสบพบเจอมาดว้ยสีหนา้ท่ีแตกต่ืนระคนประหลาดใจ เธอเล่าวา่เธอไดก้ล่ินท่ีคลา้ย
กบักล่ินของโลหิตโชยออกมาจากรูปป้ันท่ีตั้งอยูใ่นศาลา แน่นอนวา่ทุกคนต่างส่ายหวั ไม่มีใครเช่ือเธอในหน
แรก รูปป้ันนั้นตั้งอยูเ่งียบ ๆ มาเป็นเวลานานและไม่มีการเคล่ือนยา้ยเลยแมแ้ต่คร้ังเดียว (ทุกคนพูดเป็นเสียง
เดียวกนั) เป็นไปไดอ้ยา่งไรท่ีจะส่งกล่ินแปลก ๆ ออกมา แต่แลว้ความคิดของทุกคนก็เร่ิมแปรเปล่ียนไปเม่ือ
เร่ิมมีคนไปพิสูจน์ หญิงคนท าความสะอาดผูน้ั้นไม่ไดโ้กหก มีกล่ินเลือดโชยออกมาจากรูปป้ันจริง ๆ ค าพูด
ท่ีฟังแลว้ไร้น ้าหนกัของหญิงสาวจึงเร่ิมถูกส่งต่อไปเร่ือย ๆ และในทา้ยท่ีสุดมนัก็ลงเอยอยา่งท่ีเห็น 

         แมค้วามคิดของคนในหมู่บา้นจะเปล่ียนไป แต่ผมกลบัคิดวา่มีบางอยา่งท่ีไม่ชอบมาพากลท่ีผมเองก็
อธิบายไม่ถูกเหมือนกนั อยา่งท่ีผมบอกไป ท าไมอยูดี่ ๆ รูปป้ันท่ีแทบจะไม่มีใครมายุม่ยา่มนอกจากเช็ดถู
ดูแลเป็นคร้ังคราวถึงส่ิงกล่ินประหลาดออกมา นัน่ไม่ใช่เร่ืองท่ีดูจะปกติเท่าไรนกั แต่ดูเหมือนคนส่วนใหญ่
ในหมู่บา้นจะไม่เห็นดว้ยกบัผม พวกเขาคิดวา่น่ีอาจเป็นการแสดงปาฏิหาริยจ์ากพระเจา้อีกคร้ังหลงัจากท่ีส่ง
รูปป้ันของหญิงสาวผูน้ี้มาโดยไม่บอกกล่าวกนัก่อน แต่ผมตะขิดตะขวงใจวา่พระเจา้จะแสดงอิทธิฤทธ์ิเอา
ตอนท่ีเวลามนัล่วงผา่นมาตั้งหลายปี ท าไมถึงไม่ท าใหค้นอ่ืนเห็นตั้งแต่ตอนท่ีส่งรูปป้ันน้ีใหม้าปรากฏในการ
รับรู้ของคนในหมู่บา้นคร้ังแรก บางคนก็บอกวา่กล่ินโลหิตท่ีโชยออกมานั้นคือกล่ินของเลือดเน้ือท่ีแสดงให้
เห็นวา่น่ีไม่ใช่แค่รูปป้ันธรรมดา แต่เป็นเทวรูปศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีเลือดเน้ือมีชีวิต แต่ผมก็คิดแยง้วา่แลว้ถา้อยา่งนั้น
ท าไมเทวรูปนัน่ถึงไม่เคยขยบัใหเ้ห็นเลยสักคร้ังล่ะ 

         แต่ขอ้คิดเห็นท่ีเห็นต่างของผมก็ไม่มีประโยชน์ มนัไม่ไดท้ าใหค้วามศรัทธาท่ีก่อตวัขึ้นในหมู่ผูค้น
ลดลงเลยแมแ้ต่นอ้ย มิหน าซ ้าคนท่ีไปกราบไหวบู้ชาเทวรูปศกัด์ิสิทธ์ิท่ีแสนจะพิลึกนัน่ก็เพิ่มขึ้นทุกวนั 
แมก้ระทัง่กบัแม่ของผมเองก็ไม่อาจรอดพน้จากท่ีอิทธิพลของเทวรูปท่ีมีชีวิตนั้นไดแ้ละกลายเป็นวา่ทุกวนัน้ี
ผมเร่ิมเห็นหนา้แม่นอ้ยลงทุกขณะ 

         แต่การท่ีแม่เร่ิมไม่อยูก่บับา้นกบัช่อง ตอ้งขนอาหารเลิศรสมากมายเพื่อไปสักการะบูชาเทวรูปนัน่ก็
ไม่ไดมี้แต่ขอ้เสียเพียงอยา่งเดียว คนท่ีคุน้หนา้คุน้ตาเร่ิมเห็นหนา้เห็นตากนันอ้ยลงก็จริง แต่คนท่ีปกติแทบจะ
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ไม่มีโอกาสไดเ้จอกนัเลยก็มีโอกาสไดเ้จอกนัมากขึ้น ใช่ ช่วงท่ีแม่ไปอยูท่ี่ศาลาเหมือนใครอีกหลาย ๆ คนใน
หมู่บา้น ผมก็ใชโ้อกาสนั้นแอบแวะไปหาอลัวินในท่ีท่ีจะไม่มีใครเห็นเราทั้งสองคนอยู่ดว้ยกนั 

         ตอนท่ีแม่ผมอยู ่ผมไดเ้จอกบัอลัวินนอ้ยมาก แต่พอแม่ผมไม่อยู ่การเจอกนัของเราสองคนก็ง่ายขึ้นมาก
เลยทีเดียว ในป่าท่ีไม่ค่อยมีคนแวะมาคือท่ีท่ีเราสองคนจะนัง่คุยกนั หวัเราะใหก้นั นอนซบไหล่ ลูบหวัใหก้นั
และกนัไปจนถึงตอนท่ีเราสองคนจูบกนัและร่วมรักกนัท่ีนัน่ ผมรู้วา่มนัอาจฟังดูแปลก เราทั้งคู่เป็นผูช้าย แต่
ความสัมพนัธ์ของเราทั้งสองคนไม่ต่างอะไรจากผูช้ายกบัผูห้ญิงท่ีมีใจใหก้นั แต่นัน่ก็ไม่อาจท าใหผ้มหยดุ
คิดถึงเขาไดเ้ลย ตอนอยู่ต่อหนา้คนทั้งหมู่บา้น พวกเราทั้งสองคนแทบไม่คุยกนัเลยดว้ยซ ้า แต่พออยูก่นัสอง
ต่อสอง เราท ามากกวา่แค่คุยกนัอีก ไม่เคยมีใครบอกวา่ความสัมพนัธ์ของเราทั้งสองคนเป็นเร่ืองตอ้งหา้ม แต่
ไม่เคยมีใครบอกวา่ถา้ผมเป็นแบบนั้น ผมจะตอ้งเจอกบัอะไร ดงันั้นแลว้เพื่อความปลอดภยัของเราสองคน 
เราจึงเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยและมีความสุขกนัเงียบ ๆ แบบน้ีจะดีเสียกวา่ 

         ไดอารีท่ีรัก แต่ถึงมนัจะมีขอ้ดีจริง ๆ แถมเป็นขอ้ดีท่ีวิเศษสุด ๆ แต่แน่ล่ะ ขอ้เสียก็มี ในฐานะของลูกคน
หน่ึงก็เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีผมจะเป็นห่วงแม่ของตวัเอง ผมกลวัวา่แม่จะหมกหมุ่นกบัความศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไม่รู้วา่มี
อยูจ่ริงหรืออุปทานหมู่มากเกินไป ผมกลวัวา่การท่ีแม่ไปท่ีนัน่ทุกวนัท่ามกลางฤดูท่ีผนัเปลี่ยนจะส่งผลต่อ
สุขภาพของแม่ แต่ผมก็จนปัญญา ไม่รู้เหมือนกนัวา่จะท าใหแ้ม่เปล่ียนความคิดไดอ้ยา่งไร อยา่งไรก็ตาม ผม
ก็ไม่มีวนัเลิกสงสัยเร่ืองเก่ียวกบัเทวรูปศกัด์ิสิทธ์ินัน่แน่นอน 

เบรเดน 

......... 

ไดอารีท่ีรัก 

         วนัท่ี 10 ของฤดูใบไมร่้วง ป่าท่ีเคยเขียวขจีวนัน้ีไม่มีอีกต่อไปแลว้ ใบไมท่ี้เปล่ียนสีพวกนั้นสลดัหลุด
จนตน้ไมเ้ร่ิมเหลือแต่ก่ิงกา้นเปล่า ๆ ดูแลว้ใหภ้าพท่ีชวนขนลุก ลมหนาวท่ีพดัมาเยน็ยะเยอืกกวา่วนัท่ีผา่น ๆ 
มา แต่คงไม่มีอะไรท่ีจะท าใหผ้มสะทา้นไปถึงขั้วหวัใจไดเ้ท่ากบัตอนท่ีอลัวินบอกกบัผมวา่เขาก าลงัจะ
แต่งงานในอีกไม่ชา้ 

         ใช่ อลัวินบอกผมตอนท่ีเรานดัเจอกนัเหมือนหลาย ๆ วนัท่ีผา่น ๆ มา เขาบอกกบัผมดว้ยน ้าเสียง
ราบเรียบวา่เขาก าลงัจะแต่งงานกบัผูห้ญิงคนหน่ึง ซ่ึงเขาเองก็ไม่รู้ดว้ยซ ้าวา่เป็นลูกเตา้เหล่าใคร แต่พ่อแม่
ของอลัวินคงทนเห็นลูกชายท่ีโตเตม็วยัไร้คนรัก คนรักซ่ึงเป็นผูห้ญิงอีกต่อไปไม่ไหว การคลุมถุงชนจึง
เกิดขึ้น น ้าตาท่ีไม่ไหลมาเป็นเวลาของผมจึงเอ่อคลอท่ีดวงตาทั้งสองขา้ง ในท่ีสุดผมก็ไม่อาจทนเก็บความ
เสียใจท่ีอดัอั้นอยูภ่ายในไดอี้กต่อไป พอผมนึกภาพชีวิตต่อจากน้ีท่ีจะไม่มีผูช้ายคนน้ีอยูเ่คียงขา้ง อยูดี่ ๆ 
หวัใจของผมก็บีบรัด ผมยิง่คร ่าครวญหนกักวา่เดิมโดยท่ีผมไม่สนใครหนา้ไหน 
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         อลัวินร้ังตวัผมไปกอดแน่น เขาลูบหวัปลอบประโลมผมพร้อมกบักระซิบบอกผมอยา่งแผว่เบาวา่แมต้วั
ของเขาจะแต่งงานไปแลว้ แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่เราทั้งสองคนจะเจอกนัไม่ไดอี้ก เขาสัญญาวา่เขาจะไม่มี
วนัทิ้งผม และเร่ืองระหวา่งเราสองคนจะยงัเป็นเหมือนเดิม แต่นัน่ก็ไม่ไดท้ าใหผ้มสงบจิตสงบใจไดเ้ลย ถึง
ปากของอลัวินจะบอกเช่นนั้น แต่อยา่งไรผมก็รู้อยูแ่ลว้วา่เร่ืองระหวา่งเราสองคนจะไม่มีทางกลบัมาเป็น
เหมือนเดิม ภาระอนัหนกัอ้ึงมากมายจะตามมาหลงัจากท่ีอลัวินแต่งงานแลว้ และท่ีแย่ท่ีสุดคือมนัอาจพราก
เขาไปจากผม...ตลอดกาล 

         แวบหน่ึงผมคิดวา่มนัไม่ยติุธรรมเอาเสียเลย ท าไมการท่ีเราสองคนมีใจใหก้นัถึงตอ้งปิดบงัเป็นความลบั
ราวกบัเป็นเร่ืองผิดศีลธรรมร้ายแรง ทั้ง ๆ ท่ีความรักของเรามนัก็แค่คนสองคนรักกนั มนัไม่ไดต้่างอะไรจาก
ผูช้ายกบัผูห้ญิงท่ีมีความรักใหก้นัเลยแมแ้ต่นอ้ย แวบหน่ึงผมอยากท่ีจะไปยนือยูต่่อหนา้พ่อแม่ของอลัวิ
นและบอกวา่ผมน่ีแหละคือคนรักของเขา ผมน่ีไงคนท่ีเขามอบหวัใจให ้แต่พอนึกถึงส่ิงท่ีจะตามมาหลงัจาก
นั้น ส่ิงท่ีผมไม่อาจล่วงรู้ไดว้่าจะส่งผลต่อชีวิตผมอยา่งไร คนในหมู่บา้นจะมองผมกบัอลัวินเป็นอยา่งไร พวก
เขาจะยอมรับพวกเราไดห้รือไม่ สุดทา้ยแลว้ความหาญกลา้ในใจก็ไม่สามารถเอาชนะความกลวัท่ีเกาะกุม
จิตใจได ้ส่ิงท่ีผมท าไดค้ือท าเหมือนกบัวา่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อน ทั้ง ๆ ท่ีรู้อยูแ่ก่ใจวา่มนัไม่ใช่อยา่งนั้นเลย
แมแ้ต่นอ้ย 

        มนัคงจะดีกวา่น้ีถา้ผมเกิดเป็นผูห้ญิง...หรือไม่ก็เขาเป็นผูห้ญิง เราสองคนคงแต่งงานกนั ไม่ตอ้งมี
ความสัมพนัธ์กนัแบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ เราคงมีลูกดว้ยกนั...เราคงมีความสุข 

        ไดอารีท่ีรัก เร่ืองของอลัวินนั้นท าใหผ้มแทบจะลม้ทั้งยนื แต่นัน่ไม่ใช่เร่ืองแย ่ๆ เร่ืองเดียวท่ีเกิดขึ้นใน
วนัน้ี และเร่ืองท่ีวา่น้ีก็เก่ียวกบัคนอีกคนท่ีผมใหค้วามส าคญัไม่แพก้นักบัอิลวิน...จะใครเสียอีกก็แม่ของผมน่ี
ไง ผมรู้วา่การท่ีเราจะศรัทธาต่อบางส่ิงบางอยา่งมนัไม่ใช่เร่ืองท่ีผิด หากเราก็ตอ้งไม่หมกหมุ่นกบัส่ิงท่ีเราเช่ือ
จนหนา้มืดตามวัไม่สนใจส่ิงใด แต่ดูเหมือนวา่แม่ของผมจะไม่ใช่อยา่งนั้นเลยแมแ้ต่นอ้ย 

         อนัท่ีจริงวนัน้ีไม่ใช่วนัแรกท่ีผมกงัวลเร่ืองของแม่ แต่มนัคือวนัท่ีความพะวกัพะวงในใจของผมพุ่งสูง
ถึงขีดสุดจนผมทนไม่ไหวอีกต่อไป แม่ของผมไม่กลบับา้นมาหลายวนัแลว้ และถา้จะใหผ้มคาดเดาสถานท่ีท่ี
แม่อยูก่็เดาไดไ้ม่ยากเลยวา่เธอคงก าลงัสักการะบูชาเทวรูปศกัด์ิของหญิงสาวเหมือนคนอีกหลาย ๆ  คนใน
หมู่บา้น ผมเคยไดย้นิเร่ืองศรัทธาอนัแรงกลา้ของคนบางคนท่ีถึงกบัไม่กลบับา้น ไม่รับประทานอาหารและ
อยูเ่ฝ้าเทวรูปศกัด์ิสิทธ์ิราวกบัเป็นผูพ้ิทกัษป์ระจ ากาย แต่ผมก็ไม่เคยคิดเลยวา่วนัหน่ึงคนบางคนท่ีวา่นั้นจะ
เป็นแม่ของตวัเอง 

         ผมตอ้งแบกสังขารและจิตใจท่ีบอบช ้าตวัเองออกไปเผชิญกบัลมหนาวท่ีพดัผา่นและผูค้นท่ีเตม็แน่น
ศาลากลางหมู่บา้นอยา่งไม่เต็มใจ เสียงสวดมนตด์งัระงมคลา้ยกบัเสียงของแมลงวนันบัลา้นบินวนอยูใ่นหู
ตอนท่ีผมเพิ่งจะไปถึงท่ีนัน่ แต่ท่ีแยไ่ปกวา่นั้นคือตอนท่ีผมเขา้มาขา้งใน ดูเหมือนวา่กล่ินเลือดท่ีโชยออกมา
จะรุนแรงกวา่ทุกวนั อนัท่ีจริงถา้จะพูดใหถู้กตอ้งบอกวา่กล่ินมนัเหมน็มาก มนัไม่เหมือนกล่ินเลือดแลว้ แต่



29 
 

มนัเหมือนกล่ินอะไรตายมากกวา่ ช่างน่าพิศวงจริง ๆ แต่ถึงอยา่งนั้นกล่ินท่ีไม่พึงประสงคก์็ไม่อาจไล่ผูค้นท่ีมี
จิตศรัทธาต่อเทวรูปศกัด์ิสิทธ์ิได ้

         แม่ของผมเธอนัง่อยูต่รงริมสุดจึงท าใหง้่ายต่อการท่ีผมจะเขา้ถึงตวั ผมเห็นผูห้ญิงท่ีอายมุากกวา่ตวัเอง
ก าลงักม้หนา้กม้ตา ปากก็พึมพ าบทสวดท่ีผมไม่เขา้ใจ เหมือนกบัใครอีกหลาย ๆ คน ท่ีน่ีทุกคนดูมีพื้นท่ี
ส่วนตวัเป็นของตวัเอง แต่ถึงอยา่งนั้นก็ดูมีความกลมกลืน มีความเป็นหน่ึงเดียวกนัอยา่งแยกจากกนัไม่ขาด 
ผมสะกิดเรียกแม่ แต่แม่กลบัสะบดัมือของผมทิ้งอยา่งไม่ไยดี ตอนแรกสายตาท่ีเธอมองหาหาผมนั้นราวกบั
วา่จะกินเลือดกินเน้ือ แต่เพราะแม่คงยงัจ าไดว้า่ผมเป็นลูก สายตาของแม่จึงอ่อนลง 

         ใบหนา้ของแม่ดูซีดและซูบลงจนน่าตกใจ อายขุองแม่ก็ไม่ใช่นอ้ย ๆ แลว้ การท่ีสภาพของเธอดูแยล่ง
อยา่งเห็นไดช้ดัเช่นน้ีบ่งบอกแลว้วา่สถานท่ีน้ีไม่เหมาะกบัแม่ของผมเลยแมแ้ต่นิดเดียว ผมพยายามท่ีจะลาก
ตวัแม่กลบับา้นท่ีแม่ไม่ไดก้ลบัไปเหยยีบหลายวนัแลว้ แต่ความเช่ือของแม่นั้นแรงกลา้เกินกวา่ท่ีผมคาดคิดไว ้
แม่ของผมตะโกนใส่ผมดงัลัน่พร้อมกบัออกแรงผลกัผมดว้ยแรงท่ีมากพอจะท าใหผู้ช้ายคนหน่ึงหงายหลงัไป
ได ้สุดทา้ยแลว้ผมไดแ้ต่ยนืมองแม่ของตวัเองกลบัไปสวดมนตต์่ออยา่งเงียบงนั ผมไม่เขา้ใจเลยสักนิดวา่แม่
จะขออะไรจากเทวรูปน้ี จะว่าไปแลว้วา่ไม่ใช่แค่แม่ของผม ผมสงสัยทุกคนท่ีอยูท่ี่น่ีเลยวา่จุดประสงคใ์นการ
มาบูชากราบไหวรู้ปป้ันหญิงสาวน้ีคืออะไร พวกเขาตอ้งการขอพรเร่ืองงาน ความรักหรืออะไร แลว้เคยมีใคร
สมหวงักบัส่ิงท่ีตวัเองขอมั้ยก็ไม่เคยมีใครออกมาบอก แต่ทุกคนก็ยงัใหค้วามเคารพกบัส่ิงท่ีตวัเองเรียกวา่
เทวรูปน้ีต่อไป มนัช่างไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลย 

         ไดอารีท่ีรัก ผมรู้วา่คนท่ีตั้งค  าถามเหมือนผมตอนน้ีมีนอ้ย แต่คงไม่ไดมี้แค่ผมคนเดียวท่ีเคลือบแคลง 
หญิงสาวคนนั้นกน่็าจะเป็นแบบผม เธอยนือยู่ตรงฝ่ังตรงขา้ม อยูไ่กลจากผมพอสมควร แต่ผมมองเห็นสีหนา้
หวัน่วิตกปนสงสัยของเธอไดอ้ยา่งแจ่มชดั ไม่ใช่เพราะเรือนผมสีบรอนดส์ะดุดตานัน่หรอกท่ีท าใหผ้มจดจ า
เธอได ้ทั้ง ๆ ท่ีท่ีน่ีมีคนมากมาย แต่ผมกลบัจ าผูห้ญิงคนนั้นไดข้ึ้นใจ เพราะผมเห็นเธอคนนั้นตั้งแต่วนัท่ีคน
ท าความสะอาดท่ีน่ีเร่ิมรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงอนัลึกลบัของรูปป้ันท่ีกลายเป็นเทวรูปศกัด์ิสิทธ์ิ เธอยนือยูไ่ม่
ไกล สีหนา้ของเธอนั้นดูอธิบายยากวา่เธอรู้สึกอยา่งไร แต่มนัไม่ใช่สีหนา้ของคนท่ีมีอารมณ์ร่วมกบัความ
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไม่รู้วา่มีอยูจ่ริงหรือเปล่า และจนถึงตอนน้ีผมก็ยงัเจอกบัเธอ ทุกคร้ังท่ีผมมาท่ีน่ี เธอจะยนืจอ้ง
เทวรูปดว้ยความน่ิงสงบ แต่แววตาของเธอจะวูบไหวตลอดเวลา คร้ังหน่ึงเราสองคนเคยเดินสวนกนั ผมเห็น
เธอหนา้ซีดราวกบัตอ้งการจะอาเจียน ใช่ เธอไม่ใช่คนท่ีศรัทธากบัเทวรูปศกัด์ิสิทธ์ิบา้ ๆ น่ีอยา่งแน่นอน 

         เราเจอกนับ่อยก็จริง แต่เราไม่เคยคุยกนั ผมไม่รู้ช่ือของเธอดว้ยซ ้า แต่ผมรู้วา่เธอแต่งงานแลว้ ถา้ผมจ า
ไม่ผิด ผมเหมือนคุน้หนา้เธอตอนเดินอยูก่บัชายหนุ่มรูปงามคนหน่ึง มีคนเขา้ไปพูดคุยกบัหญิงสาวคนนั้น
และเรียกผูช้ายท่ีเธอจบัมือถือแขนอยูว่า่สามี การท่ีเธอท่ีดูไม่ไดค้ลอ้ยตามกบักระแสความคิดของคนใน
หมู่บา้นก็แสดงวา่เธอมาท่ีศาลาน้ีบ่อย ๆ ดว้ยจุดประสงคอ่ื์น ผมคิดวา่เธออาจตามหาสามีท่ีอาจหลงงมงายไป
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กบัคนในหมู่บา้น แต่พอผมสอดส่ายสายตาดูก็ไม่เห็นมีใครท่ีหนา้เหมือนกบัผูช้ายคนนั้น แถมเธอก็ไม่เขา้ไป
คุยกบัใคร บางทีผมอาจเขา้ใจผิดเร่ืองเธอตั้งแต่ตน้ 

         และอนัท่ีจริงผมก็ไม่จ าเป็นตอ้งสนใจเธอ แมก้ารปรากฏตวัของผูห้ญิงคนนั้นจะท าใหผ้มคาใจ
บางอยา่ง แต่ผมก็ไม่รู้วา่ตวัเองไปติดใจอะไรกบัผูห้ญิงท่ีไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน บางทีท่ีผมเร่ิมใคร่ครวญถึง
เธออาจเกิดจากความตอ้งการท่ีอยากจะหาเร่ืองมาแทนท่ีเร่ืองของอลัวินในสมอง ผมจะไดไ้ม่ตอ้งหวนคิดถึง
คนรักท่ีก าลงัจะแต่งงาน...แต่งงานกับคนท่ีไม่ใช่ผม และไม่มีวันเป็นผม 

เบรเดน 

......... 

ไดอารีท่ีรัก 

         มนัยากเหลือเกินท่ีผมจะเขียนอะไรออกมาไดใ้นตอนน้ี แต่มนัคงเป็นวิธีเดียวท่ีจะท าใหผ้มไดร้ะบาย
ออกมาบา้ง หลงัจากเร่ืองบา้ ๆ น่ีเกิดขึ้น ผมแทบไม่ไดส้นใจเลยวา่วนัน้ีลมท่ีพดัผา่นหมู่บา้นจะหนาวกวา่เม่ือ
วานหรือไม่ ใบไมจ้ะร่วงไปแลว้ก่ีใบ เพราะต่อให้อุณหภูมิในหมู่บา้นจะลดต ่าลงไปอีกแค่ไหนก็คงไม่ท าให้
เร่ืองท่ีเกิดขึ้นในวนัน้ีลดความร้อนแรงลงไปได ้

         ผมมีโอกาสไดไ้ปท่ีศาลาอีกคร้ัง แมว้า่แม่ของผมจะยอมกลบัมาท่ีบา้นแลว้ หลงัจากท่ีเม่ือสองวนัก่อน
ขณะท่ีแม่ก าลงักราบไหวอ้ยู่ อยูดี่ ๆ แม่ก็หนา้มืดไป โชคดีท่ีมีคนมาบอกใหผ้มทราบ ผมเลยพาแม่กลบัมาท่ี
บา้นไดท้นัเวลา พอยิง่ไดเ้ห็นแม่ใกล ้ๆ โดยไม่ตอ้งถูกรบกวนจากส่ิงใดก็ยิง่ท าใหผ้มรู้สึกสะทอ้นใจ แม่ของ
ผมไม่ไดเ้ป็นอะไรท่ีหนกัหนาสาหสัมากมกั แต่ถึงอยา่งนั้นก็ไม่ไดห้มายความวา่ความเป็นห่วงของผม
นอ้ยลง แม่คงไม่ไดกิ้นอะไรมาหลายวนัหรือไม่ก็กินแต่กินในปริมาณท่ีนอ้ยมาก ร่างกายของแม่จึงซูบผอม
ยิง่กวา่วนัท่ีเราเจอกนัล่าสุดเสียอีก แถมขอบตาก็คล ้า ริมฝีปากก็ซีดเซียวจนน่าตกใจ แต่ตอนน้ีแม่กลบัมาพกั
ท่ีบา้นแลว้ ถา้สภาพร่างกายท่ีย  ่าแยล่งอยา่งน่าใจหายจะสามารถพาแม่ออกมาจากสถานท่ีแบบนั้นไดก้็ไม่ถือ
วา่มนัไม่คุม้เสียทีเดียว แต่คงจะดีกวา่น้ีถา้แม่มีขอบเขต รู้จกัแบ่งแยกความเช่ือกบัเร่ืองส่วนตวั แม่ของผมคง
จะไม่ลงเอยเช่นน้ี อนัท่ีจริงส่วนหน่ึงมนัก็มาจากผม ถา้ผมเด็ดขาดกวา่น้ีแลว้พาแม่กลบับา้น ต่อให้แม่จะด่า
ผมวา่เป็นลูกไม่รักดี แต่เอาเขา้จริงตอนน้ีผมเองก็ไม่รู้สึกว่าตวัเองเป็นลูกท่ีกตญัญูเท่าไร 

         ตอนท่ีผมออกจากบา้น แม่ของผมหลบัอยู ่นบัวา่เป็นโชคดี เพราะอยา่งนอ้ยเธอก็ไม่ตอ้งมารับรู้เร่ืองอนั
น่าเหลือเช่ือท่ีเกิดขึ้นเหมือนกบัผม อนัท่ีจริงผมก็ไม่คิดวา่จะอยากออกไปไหน เพราะผมก็อยากจะอยูดู่แลแม่
ของตวัเอง ถา้หากวา่ชายร่างทว้มคนหน่ึงท่ีเป็นเพื่อนบา้นขา้ง ๆ กนัมาเคาะประตูเรียกผม เขาบอกวา่เกิดเร่ือง
ใหญ่ขึ้นแลว้กบัเทวรูปท่ีมีชีวิตองคน์ั้น เขาคงเห็นวา่ผมไปท่ีนัน่บ่อย ๆ เพราะตอ้งไปตามแม่เลยมาบอกกล่าว
ใหผ้มรู้กนั 
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         เร่ืองท่ีเพื่อนบา้นคนนั้นของผมวา่ดูจะไม่ใช่เร่ืองท่ีใหญ่ธรรมดา แต่น่าจะเป็นเร่ืองท่ีใหญ่มาก ๆ เพราะ
บรรยากาศท่ีศาลาใจกลางหมู่บา้นไม่เหมือนกบัวนัไหน ๆ เลย ผูค้นแตกฮือกระจายกนัอยูร่อบ ๆ เสียงพูดคุย
ดงัอ้ืออึงไปทัว่บริเวณจนผมฟังไม่ออกวา่ใครก าลงัพูดอะไรอยู ่ผมรู้แต่วา่คนพวกนั้นคือคนกลุ่มเดียวกบัท่ีเคย
นัง่อยูข่า้งในศาลา สวดมนตข์อพรอยา่งเอาเป็นเอาตายกบัเทวรูปหญิงสาวท่ีพวกเขาใหค้วามเคารพ แต่ตอนน้ี
พวกเขาเหล่านั้นเปล่ียนไป ทุกคนมีสีหนา้ราวกบัวา่ก าลงัต่ืนกลวักบับางส่ิง ซ่ึงยิง่ท าใหผ้มประหลาดใจหนกั
กวา่เก่า 

         บรรยากาศขา้งนอกวา่วุ่นวายแลว้ แต่ผมก็ไม่คิดวา่ขา้งในมนัจะวุน่วายกวา่เป็นร้อยเท่า ท่ีแยไ่ปกวา่นั้น
คือผมคงไม่สามารถเดินเขา้ไปขา้งในไดถ้า้ไม่ยกมือขึ้นมาปิดจมูก เพราะแค่สาวเทา้ไปไม่ทนัจะพน้ทางเขา้ 
กล่ินเหมน็เน่าอนัร้ายกาจก็ปะทะกบัจมูกของผมจนผมเกือบวิงเวียนไปชัว่ขณะ ผมจ าไดก้ล่ินนั้นไดดี้ กล่ินน้ี
คือกล่ินท่ีท าใหเ้ทวรูปนั้นกลายเป็นท่ีเคารพนบัถือ กล่ินท่ีคลา้ยกบัโลหิตบริสุทธ์ิ แต่มนัเปลี่ยนไปแลว้ กล่ิน
คาวคละคลุง้นัน่กลายเป็นกล่ินเหมน็เน่าคลา้ยกล่ินซากศพคนตาย…นี่มันเกิดบ้าอะไรขึน้ ผมกวาดสายตา
มองไปโดยรอบอยา่งถว้นทัว่ คนท่ียงัอยูใ่นศาลาก็มีไม่นอ้ย และหน่ึงในนั้นเองก็มีคนท่ีผมรู้จกั คนท่ีผมไม่
คิดวา่จะไดเ้จอท่ีศาลานัน่ ใช่ ผมเจอกบัอลัวินดว้ยความบงัเอิญ 

         ผมไม่ไดเ้ขา้ไปทกัทายเขา เพราะทุกคนต่างตกอยูใ่นสภาวะแห่งความสับสน แต่การท่ีเขาอยูท่ี่น่ีในเวลา
น้ีเป็นเร่ืองท่ีผมคาดไม่ถึง หากทวา่มนัก็ช่วยตอกย  ้าไดว้า่เร่ืองท่ีเกิดขึ้นซ่ึงตอนนั้นผมไม่รู้วา่คือเร่ืองอะไรเป็น
เร่ืองท่ีใหญ่โตจริง ๆ ยิง่พอผมไดเ้ห็นสีหนา้กระอกักระอ่วนของอลัวิน ความกระหายใคร่รู้ในตวัของผมก็ยิง่
พุ่งสูงขึ้น ผมตดัสินใจเดินไปท่ีเทวรูปศกัด์ิสิทธ์ิ จุดท่ีมีคนยนือออยูเ่ยอะท่ีสุดคือดา้นหลงัของเทวรูปโดยท่ีไม่
รู้อะไรเลยสักอยา่ง และใช่ ตรงน้ีคือจุดท่ีกล่ินบา้ ๆ นัน่รุนแรงท่ีสุด ผมพยายามกลั้นใจแลว้ชะเงอ้คอเขา้ไป
ท่ามกลางผูค้น ส่ิงท่ีผมเห็นท าใหผ้มผงะ  

         “ใครเป็นคนท าอย่างนี้กนันะ” “บ้าชัด ๆ ยัดศพเข้าไปในรูปป้ันน่ีนะ” ผมยงัจ าประโยคท่ีคนท่ียนือยูข่า้ง 
ๆ คุยกนัไดเ้ป็นอยา่งดี ประโยคท่ีท าใหผ้มรู้สึกสะอิดสะเอียนถึงขีดสุด แมต้อนนั้นผมจะเดินเล่ียงออกมาแลว้ 
แต่ภาพท่ีผมเห็นก็ยงัติดตรึงอยูใ่นความทรงจ าของผมอยา่งไม่มีวนัลบเลือน ภาพแผน่หลงัของรูปป้ันหญิง
สาวท่ีมีรูขนาดใหญ่ซ่ึงไม่เคยปรากฏมาก่อน ภาพของแมลงท่ีตอมช้ินเน้ือเน่า ๆ ซ่ึงวางกองอยูพ่ื้น ภาพของ
นอนยวัเยยีะท่ีชอนไชอยูบ่นหนา้ของผูช้ายคนนั้น…ในท่ีสุดความจริงของกล่ินโลหิตปริศนาของเทวรูปก็ถูก
เปิดเผย  

          ความจริงท่ีวา่รูปป้ันของหญิงสาวไม่ไดมี้ชีวิต ไม่ไดมี้เลือดมีเน้ือ แต่มนัมีเลือดและเน้ือของคนอ่ืนเร้น
กายอยูข่า้งในเน้ือหินท่ีวา่งเปล่าต่างหาก ผมไม่รู้วา่มนัเกิดขึ้นไดอ้ยา่งไร และผมก็ไม่คิดวา่จะมีใครท่ี
โหดเห้ียมอ ามหิตพอจะกระท าเร่ืองพรรคน้ี์ไดล้งคอดว้ย แต่ใช่ มนัมี มนัมีคนท่ีบา้พอจะท าเร่ืองบา้ ๆ แบบน้ี 
ไดอารีท่ีรักผมคงเขียนอะไรไปไม่ไดม้ากกวา่น้ีแลว้ แต่ไดโ้ปรดทนฟังเร่ืองผมจะเขียนถึงเป็นเร่ืองสุดทา้ยน้ี 
เร่ืองท่ีผมจะไม่มีวนับอกใคร เร่ืองท่ีผมเองก็ไม่อยากจะเขา้ไปยุง่อีกต่อไปแลว้ 



32 
 

         เร่ืองท่ีผมรู้จกักบัผูช้ายท่ีกลายเป็นศพคนนั้น 

         อนัท่ีจริงจะบอกวา่รู้จกักนัก็ไม่ถูก คนท่ีรู้จกักนัอยา่งนอ้ย ๆ ก็ควรจะมีปฏิสัมพนัธ์กนับา้ง แต่แมเ้รา
สองคนจะไม่เคยคุยกนัสักคร้ัง แต่ผมจ าใบหนา้นั้นได ้ใบหนา้เละเทะท่ีตอนแรกแทบจะมองไม่ออกวา่เป็น
ใคร แต่อะไรบางอยา่งบนใบหนา้นั้นท าใหค้วามทรงจ าของผมหวนคืนกลบัมาอีกคร้ัง และความทรงจ านั้นก็
ยิง่ชดัเจนมากยิง่ขึ้นตอนท่ีผูห้ญิงคนนั้นเดินมาชนผม 

         “ขอโทษนะคะ” ใช่ เธอคือผูห้ญิงคนเดียวผูห้ญิงท่ีผมเคยเล่าใหฟั้งวา่เธออาจมีความคิดท่ีไม่คลอ้ยตาม
ใครเหมือนกบัผม นัน่เป็นคร้ังแรกท่ีผมไดย้นิเสียงของเธอ เสียงท่ีแมแ้ผว่เบาแต่กลบัท าใหห้วัใจของผมสั่น
สะทา้น เสียงท่ีท าใหภ้าพอนัน่าสยดสยองของผูช้ายคนนั้นท่ีลอยวนกลบัเขา้มาในหวั “ฉันไม่ได้ตั้งใจ ฉันแค่
ก าลังรีบมาก ๆ” 

         หญิงสาวท่ีผมไม่รู้ช่ือคนนั้นยิม้เจ่ือน ๆ แต่มนัเป็นรอยยิม้ท่ีท าใหผ้มขนลุก ผมไม่กลา้ไปตดัสินใครท่ี
ผมไม่รู้จกัดีและผมก็จะไม่บอกใคร 

         ผมจะไม่บอกใครวา่ศพของผูช้ายคนนั้นหนา้ตาเหมือนคนรักของเธอไม่มีผิด 

เบรเดน 
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เสียงที่ไม่มีใครได้ยิน 

ถ้าให้พูดช่ือคนท่ีคนในหมู่บ้านรังเกียจมากท่ีสุด หน่ึงในนั้นตอ้งมีช่ือของเดมอสอยา่งไม่ตอ้งสงสัย 

         เดมอสมีชะตากรรมท่ีเหมือนเกิดมาพร้อมกบัค าสาปอนัชัว่ร้าย ในขณะท่ีเด็กทารกปกติคนอ่ืน ๆ จะ
ร้องไห้ตอนออกมาจากครรภม์ารดา แต่ทารกท่ีมีช่ือวา่เดมอสกลบัถือก าเนิดขึ้นมาในความเงียบงนั มีเพียงแค่
เสียงร้องโอดครวญอยา่งเจียนตายของผูใ้หก้  าเนิด แต่ไม่มีเสียงร้องสักแอะดงัออกมาจากร่างเลก็จ๋ิวท่ีคุดคู ้
อยา่งน่ิงงนัราวกบัวา่เป็นรูปป้ัน ขณะท่ีในอีกไม่ก่ีปีถดัมาเด็กคนอ่ืน ๆ เร่ิมท่ีจะเลียนเสียงของส่ิงท่ีตวัเองได้
ยนิจนพฒันาไปเป็นการจดจ าค าต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัรวมไปถึงการพูดประโยคยาว ๆ ริมฝีปากของเด
มอสกลบัยงัคงปิดสนิท ไม่พูดไม่จาอะไร  

         เม่ือนั้นเองพ่อและแม่ท่ีใหก้ าเนิดเดมอสก็รู้ตวัแลว้วา่ลูกของตวัเองมีความผิดปกติบางอยา่ง และพวก
เขาก็ถึงขั้นน ้าตาตกเม่ือผูน้ าหมู่บา้น-แม่เฒ่าผูม้ากประสบการณ์และวิชาความรู้บอกวา่เด็กคนน้ีเกิดมาอยา่งไร้
เสียง หรือถา้จะพูดอีกอยา่งคือต่อใหพ้วกเขาจะตะบ้ีตะบนัท าใหลู้กของตวัเองใหเ้ปิดปากพูดมากเท่าไรก็ไม่
ท าใหเ้ด็กท่ีเป็นใบอ้ยา่งถาวรคนน้ีกลบัมาพูดได ้ทั้งสองคนจึงจ าตอ้งยอมรับผลอยา่งไม่อาจหลีกเล่ียงได ้แม้
หวัใจของพวกเขาจะแตกสลายเป็นเส่ียง ๆ แต่นัน่ก็ไม่ไดท้ าใหพ้วกเขารักลูกของตวัเองนอ้ยลง เพราะ
อยา่งไรแลว้ลูกผูเ้ป็นท่ีรักก็จะยงัเป็นลูกผูเ้ป็นท่ีรักอยูว่นัยนัค ่า ไม่มีอะไรจะท าลายความบริสุทธ์ิของเด็กนอ้ย
คนน้ีได ้

         แต่ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะมองขา้มความผิดปกติทางดา้นร่างกายแลว้มองลึกเขา้ไปถึงตวัตนจริง ๆ ของเดมอส 
อนัท่ีจริงตอ้งบอกวา่คนส่วนใหญ่ไม่มีใครมองเดมอสไดอ้ยา่งปกติ โดยไม่นึกอนาทรท่ีอีกฝ่ายเป็นเพียงเด็ก
ตวันอ้ย ๆ ท่ียงัไม่ประสีประสาอะไร ค าพูดท่ีวา่เดก็พิการ บทลงโทษจากพระเจ้า ลูกซาตานกลับชาติมาเกิด 
ฯลฯ ก็ผา่นหูของเดมอสอยูบ่่อยคร้ังโดยท่ีเดมอสไม่มีทางเขา้ใจความหมายของค าพูดเหล่านั้นได ้แต่ท่ีเขา
จดจ าไดดี้ท่ีสุดคือสายตาแห่งความหมางเมินและความเกลียดชงัของคนในหมู่บา้นท่ีจอ้งมองมาเวลาท่ีเขา
ออกไปขา้งนอกบา้นกบัแม่หรือไม่ก็พ่อของตวัเอง ใช่แลว้ พ่อและแม่เปรียบเสมือนเกราะป้องกนัท่ีคอย
ปกป้องเดมอสจากความโหดร้ายของโลกท่ีกระท าต่อเด็กท่ีเกิดมาไม่เหมือนคนอ่ืนเช่นเขา หากทวา่ชีวิต
คนเราก็ไม่ไดเ้ป็นอมตะ ความตายคือส่ิงสามญัท่ีอาจเกิดขึ้นเม่ือไรก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งมีการแจง้เตือน
ล่วงหนา้ วนัท่ีเดมอสอายคุรบหกปีบริบูรณ์ พ่อและแม่ของเขาก็จากไป 

         นัน่คือจุดเร่ิมตน้ท่ีท าใหค้นในหมู่บา้นเกลียดชงัเดมอสมากกวา่เดิม มีการพูดกนัต่อ ๆ ไปวา่สาเหตุท่ีท า
ใหพ้่อและแม่ของเดมอสตายก็เพราะตวัของเดมอสนัน่เอง แต่พวกเขาเหล่านั้นไม่คิดเลยวา่บุพการีของเด
มอสจากไปดว้ยไขป่้าชนิดรุนแรงท่ีโอกาสรอดชีวิตแมจ้ะมี แต่นอ้ยมาก และปาฏิหาริยก์็ไม่เขา้ขา้งเดมอสเลย
ในตอนนั้น แต่โชคของเขายงัพอมีอยูบ่า้ง เดมอสตอ้งยา้ยไปอยูก่บัพี่สาวของแม่ของเขา แต่หลงัจากนั้นคนท่ี
ท าหนา้ท่ีเป็นผูป้กครองของเดมอสก็จากไปดว้ยส่ิงเดียวกบัท่ีปลิดชีพพ่อแม่ของเขาก่อนหนา้น้ี  
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         กลายเป็นวา่นอกจากเดมอสจะกลายเป็นเด็กประหลาด เขายงักลายเป็นเด็กท่ีน าความตายมาสู่ผูท่ี้อยู่
ใกลชิ้ดอีกดว้ย ความเกลียดชงัต่อตวัเด็กนอ้ยผูน่้าสงสารยิง่เติบโตขึ้นราวกบัตน้ไมท่ี้ไดรั้บการดูแลอยา่งดี 
สุดทา้ยเขาก็เติบโตมาอยา่งก าพร้า ไม่มีเครือญาติคนไหนเหลืออยูอี่กต่อไป แมเ้วลาจะล่วงผา่นมานานจนจาก
เด็กตวันอ้ย ๆ ในวนันั้นกลายเป็นชายหนุ่มตวัสูงใหญ่ในวนัน้ี ความเกลียดชงัก็ยงัคงไม่ไดห้ายไปไหน 

         เดมอสไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นหมู่บา้นอีกต่อไป เพิงหลงัเลก็ ๆ ของเขาถูกสร้างขึ้นใกล ้ ๆ กบัหมู่บา้น บริเวณ
ท่ีไม่ค่อยมีคนผา่นมา เขาสามารถมีตวัตนไดโ้ดยปราศจากสายตาแห่งการตดัสิน แต่ถึงอยา่งนั้นก็มีอยูห่ลาย
คร้ังท่ีเขากลบัเขา้ไปในหมู่บา้น บางคร้ังก็จะมีเด็ก ๆ ว่ิงมาหยดุอยูต่รงหนา้เขาพร้อมกบัช้ิน้ิวมา บนใบหนา้มี
รอยยิม้ท่ีแสนสดใส เขาไม่อาจรับรู้ไดว้า่เด็กเหล่านั้นก าลงัพูดอะไรใส่เขา แต่ชายหนุ่มท่ีหนวดเครายาวเฟ้ิมก็
จะนัง่ยอง ๆ พร้อมกบัยกยิม้อยา่งเอน็ดู ดวงตาของเด็ก ๆ เหล่านั้นจะยิง่เปล่งประกาย คงเพราะอยา่งน้ีเองท่ี
ท าใหเ้ดมอสเผลอหลงรักพวกเด็ก ๆ ในหมู่บา้นโดยท่ีตวัเองไม่ทนัไดรู้้ตวั 

         แต่ไม่นานหลงัจากนั้น ร่างของเด็ก ๆ เหล่านั้นจะถูกอุม้ขึ้น ใจท่ีอ่อนโยนของชายหนุ่มจะถูกท่ิมแทง
ดว้ยสายตาดูถูกจากพวกพ่อแม่ท่ีพอเห็นลูกของตวัเองอยูใ่กลก้บัคนท่ีน่ารังเกียจอยา่งเดมอสก็รีบปร่ีเขา้มาพา
ลูกของตวัเองใหถ้อยห่าง ประหน่ึงวา่เขาก าลงัท าเร่ืองชัว่ชา้สามานย ์ทั้ง ๆ ท่ีเขาไม่เคยท าร้ายเด็กพวกนั้นเลย
แมแ้ต่นอ้ย หากทวา่นัน่ก็ไม่ไดส้ร้างความเช่ือใจใหแ้ก่คนในหมู่บา้นได ้ทุกคนต่างตราหนา้และตดัสินเขาวา่
เขาเป็นคนอยา่งไรไปแลว้ บางคนไม่เคยรู้จกัปูมหลงัของเขาดว้ยซ ้า แต่พอเห็นคนอ่ืนก่นด่าก็พลอยเออออ
ตามไปดว้ย 

         แลว้วนัหน่ึงพ่อคา้คนนั้นก็ปรากฏตวัขึ้นมา 

         ไม่มีใครรู้วา่ผูช้ายคนนั้นเป็นใครและมาจากท่ีไหน แต่จากการแต่งตวัดูก็รู้วา่ไม่ใช่คนละแวกน้ี เขาเป็น
ผูช้ายร่างสูงโปร่งท่ีมาพร้อมหนา้ตาท่ีหล่อเหลาและรอยยิม้ท่ีสดใสเจิดจา้ราวกบัดวงอาทิตย ์นัง่อยูบ่นรถมา้ท่ี
ขบัเคล่ือนดว้ยอาชาไนยท่ีมีขนสีทองอร่ามประกายแสงแวววาว คร้ันพอคนในหมู่บา้นไปถามไถ่ อีกฝ่ายก็
อา้งวา่ตวัเองนั้นเป็นพ่อคา้เร่ร่อน เคยผา่นเมืองมาหลายเมือง หมู่บา้นหลายหมู่บา้น ทวา่ก็ไม่ไดห้ยดุพกัอยูท่ี่
ไหนเป็นการถาวร หากแต่ออกเดินทางไปเร่ือย ๆ อยา่งไร้จุดหมายและวนันั้นบงัเอิญมา้คู่ใจน าพาเขาใหม้าท่ี
หมู่บา้นแห่งน้ี 

         ไม่ใช่เร่ืองแปลกอะไรส าหรับคนในหมู่บา้นท่ีจะไดพ้บเจอกบัคนแปลกหนา้ท่ีก าลงัออกเดินทางไป
ไหนสักแห่งโดยมีหมู่บา้นแห่งน้ีเป็นทางผา่น แต่ท่ีท าให้หลาย ๆ คนในหมู่บา้นต่ืนตาต่ืนใจ ไม่ใช่เพราะ
รูปลกัษณ์หนา้ตาของคนท่ีอา้งวา่เป็นพ่อคา้ท่ีดูดีโดดเด่นกวา่คนปกติทัว่ ๆ ไป หากทวา่เป็นเพราะสินคา้ท่ี
บรรจุอยูใ่นยานพาหนะท่ีอีกฝ่ายใชเ้ดินทางต่างหาก 

         บา้งก็เป็นถว้ยชามรามไหชั้นดีท่ีมีลวดลายเป็นภาพของปีศาจ ไม่ใช่ปีศาจท่ีน่ากลวั แต่เป็นสัตวใ์น
ต านานท่ีสวยงาม บา้งก็เป็นเส้ือผา้ท่ีแปลกตา แต่เขา้กบัรูปร่างของคนในหมู่บา้นเป็นอยา่งดี บา้งก็เป็น
ตะเกียงท่ีไม่จ าเป็นตอ้งจุดไฟ แต่ก็สามารถส่องแสงสวา่งไดเ้องราวกบัมีเวทมนตร์ บา้งก็เป็นพืชพรรณและ
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ดอกไมท่ี้หาไดย้าก แสดงใหเ้ห็นวา่พ่อคา้ท่ีหนา้ตาดูดีราวกบัเทพบุตรคนน้ีมีของชั้นเยีย่มและของล ้าค่า
มากมายท่ีสามารถดึงดูดในหมู่บา้นใหเ้ขา้หาไดอ้ยา่งง่ายดาย 

         ไม่เพียงแตพ่วกผูใ้หญ่ท่ีต่ืนเตน้ไปกบัของแปลกตาท่ีพ่อคา้ผูเ้ร่ร่อน เหล่าเด็ก ๆ เองก็ใหค้วามสนใจกบั
การมาเยอืนของพ่อคา้คนใหม่เช่นเดียวกนั เพราะนอกจากขา้วของเคร่ืองใชเ้หล่านั้นแลว้ สินคา้ท่ีพ่อคา้ขนมา
ดว้ยอีกอยา่งหน่ึงคือกองหนงัสือมากมาย ทั้งหนงัสือนิทานและต ารับต าราความรู้ บา้งก็เป็นหนงัสือท่ีเก่าแลว้ 
แต่บา้งก็เป็นหนงัสือท่ีใหม่เอ่ียมจนน่าตกใจ เด็ก ๆ ส่วนใหญช่อบเร่ืองเล่า เร่ืองเล่าท่ีอยูใ่นหนงัสือคือหน่ึงใน
นั้น แต่เร่ืองเล่าท่ีเด็ก ๆ ชอบมากท่ีสุดเร่ืองเล่าท่ีออกมาจากปากของใครคนใดคนหน่ึง 

         ใช่ พ่อคา้ท่ีไม่มีใครรู้จกัช่ือคนนั้นนอกจากจะเช่ียวชาญในเร่ืองของการบรรยายสรรพคุณและ
คุณลกัษณะของของท่ีตวัเองน ามาแลว้ ในหวัของผูช้ายคนนั้นยงัเตม็ไปดว้ยเร่ืองเล่าสนุก ๆ มากมาย เร่ือง
ของเจา้ชายท่ีตกหลุมรักเจา้หญิงหนา้ตาสะสวย แต่หารู้ไม่วา่เจา้หญิงผูเ้ลอโฉมผูน้ั้นคือแม่มดหนา้ตา
อปัลกัษณ์ท่ีแปลงกายมา เร่ืองเล่าของสัตวท่ี์วนัหน่ึงกลายร่างเป็นมนุษย ์มีแขน มีขา มีมือ มีหนา้ตาท่ี
เหมือนกบัคนปกติไม่มีผิด เร่ืองเล่าของหญิงสาวท่ีเติบโตมาในดอกไม ้เหล่าน้ีเป็นเพียงแค่ตวัอยา่งเลก็ ๆ 
นอ้ย ๆ เท่านั้น  

         นอกเหนือจากการมีคลงัเร่ืองเล่าอยูใ่นหวัอยา่งกวา้งขวาง น ้าเสียงท่ีไพเราะนัน่ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้
เด็ก ๆ หลงใหลในการเล่าเร่ืองของพ่อคา้ต่างถ่ินคนน้ีเป็นอยา่งยิง่ ไป ๆ มา ๆ คนในหมูบ่า้นต่างก็ใหก้าร
ตอ้นรับกบัชายหนุ่มคนน้ีเป็นอยา่งดี จดัหาอาหารเลิศรสใหไ้ดลิ้้มลอง แนะน าและพาไปเยีย่มชมสถานท่ีต่าง 
ๆ ไปจนถึงการจดัสถานท่ีให้ชายคนนั้นไดเ้ล่านิทานใหก้บัเด็ก ๆ ไดฟั้งไดอ้ยา่งทัว่ถึง เสมือนวา่ตอ้งการจะ
ตอบแทนพ่อคา้คนน้ีท่ีน าความต่ืนตาต่ืนใจมายงัหมู่บา้น 

         ใช่ เหล่าพ่อแม่ของเด็ก ๆ ในหมู่บา้นต่างไวใ้จพ่อคา้ท่ีมาจากไหนก็ไม่รู้ประหน่ึงวา่เป็นคนท่ีอาศยัอยูใ่น
หมู่บา้นแห่งน้ีมานาน พวกเขาใหล้านกวา้งทา้ยหมู่บา้นท่ีอยูติ่ดกบัป่าใหพ้่อคา้ไดใ้ชจ้อดยานพาหนะของ
ตวัเอง ทั้งยงัใหส้ถานท่ีแห่งนั้นเป็นสถานท่ีส าหรับการเล่านิทานใหแ้ก่ลูก ๆ ของตนเองโดยเฉพาะอีกดว้ย 
โดยไม่มีใครสังเกตเห็น ไม่มีใครรู้เลยวา่ในพุ่มไมท่ี้อยูไ่ม่ใกลไ้ม่ไกลจากตรงนั้นมีชายร่างใหญ่ผูเ้ป็นใบซ่้อน
ตวัอยูใ่นนั้นและคอยจบัจอ้งทุกการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยา่งเงียบงนั 

         เดมอสสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตลอดหลายวนั วนัแรก ๆ เหล่าพ่อ ๆ แม ่ๆ ในหมู่บา้น
บางส่วนยงัคงนัง่อยูก่บัลูกของตวัเองขณะท่ีริมฝีปากท่ีงามเป็นกระจบัก าลงัพร่ังพรูเร่ืองเล่าอนัน่าอศัจรรย ์แต่
พอเวลาผา่นไปพ่อแม่บา้งส่วนนั้นก็เร่ิมหายไปทีละเลก็ละนอ้ย จะโผล่มาอีกทีก็ตอนตะวนัจะตกดินเพื่อมา
รับลูกของตวัเอง และในทา้ยท่ีสุดก็ไม่มีเหลือพ่อแม่คนใดนัง่ฟังนิทานท่ีน่าต่ืนเตน้กบัลูกของตวัเองอีกเลย 
พวกเขาปล่อยลูกของเขาไวก้บัพ่อคา้หนา้หล่อคนน้ีอยา่งไวเ้น้ือเช่ือใจ 

         เดมอสคิดวา่มีบางอยา่งไม่ถูกตอ้ง เขาไม่รู้วา่พ่อคา้คนนั้นมีเร่ืองเล่าท่ีดีแค่ไหน แต่ถา้ใหเ้ขาตีความจาก
ปฏิกิริยาท่ีเพลิดเพลินของเหล่าเด็ก ๆ ยามนัง่ฟังเร่ืองเล่าจากพ่อคา้แปลกหนา้คนน้ี พ่อคา้คนน้ีคงตอ้งเป็นคน
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ท่ีเก่งมาก ๆ คนหน่ึง แถมเขายงัมีของแปลก ๆ ท่ีทั้งชีวิตของเดมอสไม่เคยเห็นมาก่อนอีกดว้ย แต่ถึงอยา่งนั้น
เดมอสกลบัตะขิดตะขวงใจ ท าไมคนในหมู่บา้นถึงปล่อยใหลู้ก ๆ ของตวัเองไปอยูก่บัคนท่ีตวัเองยงัไม่รู้นิสัย
ใจคอดีอยา่งง่ายดาย จริงอยูท่ี่เขาไม่เคยแสดงท่าทีท่ีดูไม่ปลอดภยัออกมา แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่ผูช้ายคนน้ี
จะไม่มีเล่ห์เหล่ียมซ่อนอยู ่และท่ีส าคญักวา่นั้นคือท าไมพ่อคา้คนนั้นถึงไดพ้ารถมา้ของตวัเองผา่นมาท่ี
หมู่บา้นแห่งน้ี แลว้เขาจะอยูท่ี่น่ีก่ีวนักนัแน่ เพราะเดมอสท่ีแอบเฝ้ามองความเป็นไปมาหลายวนัไม่เห็นวี่แวว
วา่พ่อคา้คนนั้นจะจากหมู่บา้นน้ีเลยแมแ้ต่นอ้ย 

         บางทีความสงสัยเหล่านั้นอาจเกิดขึ้นจากความนอ้ยเน้ือต ่าใจก็ได ้หรือไม่ก็อาจเกิดจากความอิจฉาท่ี
ซ่อนอยูลึ่กในใจของเดมอสท่ีคนในหมู่บา้นต่างไม่อยากเขา้ใกล ้คนท่ีใคร ๆ ก็หาวา่เป็นตวัซวย ทั้ง ๆ ท่ีเขา
อยูท่ี่น่ีมานานและไม่เคยท าร้ายใคร พยายามจะเป็นมิตรกบัคนนั้นคนนูน้คนน้ีมาโดยตลอด หากทวา่คนใน
หมู่บา้นก็ไม่เคยเปิดใจให้เขาเลยแมแ้ต่นอ้ย กลบักนัพ่อคา้ท่ีเห็นหนา้ค่าตาแค่เพียงไม่วนัจนไม่แน่ใจดว้ยซ ้า
วา่รู้นิสัยใจคอของเขาคนนั้นดีพอหรือยงั พวกเขากลบัไวใ้จจนถึงขั้นปล่อยเด็ก ๆ ใหไ้ปคุยเล่นดว้ยอยา่งเป็น
กนัเอง 

         มันน่าเจ็บใจจริง ๆ  

         เดมอสไดแ้ต่ร้องไห้ออกมาในทุก ๆ ค ่าคืนอยา่งเจ็บปวดโดยท่ีไม่มีใครไดย้นิแมแ้ต่เสียงเพียงแผว่เบา
ของเขา ยามหลบัตาลงเขาเห็นภาพของตวัเองพยายามท่ีจะเขา้ไปเตือนคนในหมู่บา้น แต่กลบัถูกผลกัไส
ออกมาอยา่งไม่ไยดี บางคร้ังเขาก็เกือบท่ีจะถูกกระทืบหรือถูกขวางปาขา้วของใส่ไปแลว้ก็มี บาดแผลและ
รอยช ้าปรากฏขึ้นตามเน้ือตามตวัมากมาย ขณะท่ีพ่อคา้คนนั้นกลบัเชิดหนา้ชูตาเดินไปในหมู่บา้นไดอ้ยา่ง
สบายใจเฉ่ิมโดยไดรั้บการตอ้นรับอยา่งดีเยีย่ม ส่วนเขากลบันอนอยูบ่นพื้น ตวัคลุกดินและเป้ือนเปรอะไป
ดว้ยเศษดินสกปรก 

         และเม่ือเดมอสลืมตาขึ้นอีกคร้ังเขาก็พบวา่ทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพียงแต่ความฝันยามท่ีเขาหลบัตาลงและจม
ลงสู่หว้งนิทรารมณ์ 

         แต่เป็นความจริงอนัโหดร้ายท่ีเขาตอ้งเจอในทุก ๆ วนันบัตั้งแต่ท่ีพ่อคา้คนนั้นเขา้มาในหมู่บา้น 

......... 

หนึง่สัปดาห์หรืออาจมากกว่านั้นเลก็น้อย ในวนัหน่ึงท่ีแมฟ้้าจะคร้ึมกวา่ปกติ แต่ก็ไม่อาจท าลายกิจกรรมการ
ฟังนิทานของเหล่าเด็ก ๆ ในหมู่บา้นลงได ้เด็ก ๆ ยงัคงมารวมตวัท่ีลานกวา้งทา้ยหมู่บา้นไม่ต่างอะไรจากทุก 
ๆ วนั เช่นเดียวกบัพ่อคา้ท่ีแมจ้ะเล่าเร่ืองท่ีอยูใ่นหัวของตวัเองไปมากมายแลว้ แต่ถึงอยา่งนั้นเขาก็ยงัคงสรร
หาเร่ืองราวท่ีสนุก ๆ มาเล่าใหก้บัเด็ก ๆ ไดฟั้งอยา่งไม่ขาดตกบกพร่อง ส่วนเดมอสท่ีด ารงสถานะเหมือนคน
ไร้ตวัตนก็ยงัคงแอบซ่อนอยูใ่นพุ่มไมแ้ละคอยเฝ้ามองเด็ก ๆ เพลิดเพลินกบัเร่ืองเล่าของพ่อคา้ต่อไปอยา่ง
เงียบงนัเช่นเดียวกนั 
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         พ่อคา้เร่ิมตน้จากเร่ืองเล่าของชายผูก้ลา้ส่ีคนท่ีออกตามหาอญัมณีท่ีหายไปจากเมืองมานานนม ซ่ึงใน
ทา้ยท่ีสุดพวกเขาก็คน้พบวา่มนัไม่มีอญัมณีอะไรท่ีวา่นัน่ มีเพียงแต่ค าหลอกลวงของพระราชาเท่านั้น เร่ือง
เล่าของหญิงสาวท่ีสูญเสียสามีเลยไปอธิษฐานกบัพระเจา้ขอใหส้ามีของเธอฟ้ืนคืนกลบัมา มนัไดผ้ล สามีของ
เธอฟ้ืนคืนกลบัมาจริง ๆ แต่ไม่ใช่ฟ้ืนคืนจากพรวิเศษของพระผูเ้ป็นเจา้ แต่เป็นการฟ้ืนคืนจากความตายดว้ย
ฝีมือของปีศาจผูช้ัว่ร้าย 

         เร่ืองเล่าของพ่อคา้สร้างอารมณ์ร่วมให้เหล่าเด็ก ๆ ไดอ้ยา่งดีเยีย่ม บางเร่ืองท่ีเป็นเร่ืองขบขนั เด็ก ๆ ก็พา
กนัหวัเราะร่า ก่อนท่ีจะพากนันัง่กอดกนักลมเม่ือมาถึงเร่ืองเล่าท่ีเตม็ไปดว้ยความรุนแรงหรือมีจุดจบท่ี
สะเทือนอารมณ์ แต่เร่ืองเล่าท่ีท าใหลู้ก ๆ ของคนในหมู่บา้นมีอารมณ์ร่วมดว้ยมากท่ีสุดคือเร่ืองเล่าเร่ือง
สุดทา้ยท่ีพ่อคา้ไดป้ระกาศต่อหนา้เด็ก ๆ วา่จะเป็นเร่ืองเล่าสุดทา้ย ก่อนท่ีตวัของพ่อคา้จะออกเดินทางไปยงัท่ี
อ่ืน ๆ ต่อ 

         แน่นอนวา่เด็ก ๆ ต่างแสดงสีหนา้ท่าทางท่ีอาลยัอาวรณ์ออกมาอยา่งเห็นไดช้ดัเม่ือพ่อคา้บอกดว้ยท่า
ท่าทางท่ีเศร้า ๆ เช่นนั้น คงเป็นเร่ืองท่ีน่าเศร้าท่ีนกัเล่าเร่ืองผูป้ราดเปร่ืองจะจากพวกเขาไปในอีกไม่ก่ีวนั วูบ
หน่ึงเดมอสก็รู้สึกอิจฉาขึ้นมา ถา้หากวา่วนัหน่ึงเขาตอ้งจากไปและไม่หวนคืนกลบัมาอีกจะมีใครท่ีเสียดาย
หรือสร้อยเศร้าบา้ง หรือจะมีแต่คนท่ีพร้อมท่ีจะเฉลิมฉลองราวกบัวา่ไดปั้ดเป่าส่ิงท่ีเป็นอปัมงคลออกไปจาก
หมู่บา้นไดเ้สียที  

         แลว้เร่ืองเล่าเร่ืองสุดทา้ยก็เร่ิมตน้ขึ้นไม่นานหลงัจากท่ีพ่อคา้ประกาศต่อหนา้ทุกคนไป เดมอสสัมผสัได้
วา่บริเวณนั้นเงียบกวา่ทุก ๆ คร้ังท่ีผา่น ๆ มา มีเพียงแค่เสียงลมกบัเสียงใบไมแ้ละเสียงนกท่ีดงัคลอไปใน
ระหวา่งท่ีร่างสูงโปร่งท่ียนืเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเด็ก ๆ เร่ิมเล่าเร่ือง คงเพราะวา่น่ีคือเร่ืองเล่าเร่ืองสุดทา้ยแลว้ 
เด็ก ๆ จึงอยากท่ีจดจ่อกบัมนัใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

         พ่อคา้เร่ิมตน้จากการเล่าถึงชีวิตท่ีน่าสงสารของชายคนหน่ึงท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้น เพราะเขาเกิดมา
ผิดปกติคือมีร่างกายท่ีเลก็กวา่คนทัว่ ๆ ไป แถมยงัมีดวงตาท่ีเป็นสีด าสนิทราวกบัถูกมนตร์ด าจึงท าใหไ้ม่มี
ใครในหมู่บา้นอยากท่ีจะเขา้ใกล ้เขาคนนั้นโดนดูถูกและถกูกลัน่แกลง้จากคนในหมู่บา้นมากมายสารพดัจน
เกือบจะเอาชีวิตรอดมาไม่ได ้แต่เขาก็ยงัคงมีชีวิตอยูใ่นสถานะท่ีถูกสังคมักีดกนัและรังเกียจ วนัหน่ึงในฤดู
ร้อน มีชายคนหน่ึงท่ีไม่มีใครรู้จกัปรากฏตวัขึ้นมาในหมู่บา้นแห่งนั้น เขาสวมชุดสีขาวสะอาดตา ประกาศต่อ
หนา้ทุกคนวา่เขาก าลงัตามหาคนท่ีมีเสียงท่ีไพเราะท่ีสุดภายในหมู่บา้น ใครก็ตามท่ีสามารถร้องเพลงจนท า
ใหเ้ขาพึงพอใจไดจ้ะไดเ้ดินทางไปยงัดินแดนท่ีชายคนนั้นเรียกวา่ “ดินแดนอันศักด์ิสิทธ์ิ” 

         ไม่มีใครรู้วา่ดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิคืออะไร ตั้งอยูท่ี่ไหนและมีสภาพเป็นอยา่งไร แต่ขึ้นช่ือวา่มีค าวา่
ศกัด์ิสิทธ์ิมนัตอ้งไม่ใช่ดินแดนธรรมดาท่ีใครนึกอยากจะไปก็ไปได ้แต่ตอ้งเป็นดินแดนท่ีผูถู้กเลือกเท่านั้นจะ
มีสิทธ์ิไดย้า่งกรายเขา้ไป บางคนในหมู่บา้นแห่งนั้นก็ลือกนัวา่ชายคนนั้นคือตวัแทนท่ีถูกส่งลงมาจากสวรรค ์
ถูกส่งมาดว้ยพระผูเ้ป็นเจา้ เพราะอยา่งน้ีเองจึงท าใหค้นในหมู่บา้นต่างพากนัเขา้ร่วมการแข่งขนัการขบัร้องท่ี
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มีชายคนนั้นเป็นผูต้ดัสิน แต่ผา่นไปหลายวนัก็ไม่มีใครท่ีสามารถทลายมาตรฐานอนัสูงส่งท่ีถูกตั้งเอาไวไ้ด้
เลยแมแ้ต่คนเดียวจนแทบจะไม่เหลือใครในหมู่บา้นแลว้ยกเวน้แต่ชายท่ีถูกรังเกียจจากคนนั้นในหมู่บา้น...
ชายร่างเลก็คนนั้น 

         แน่นอนวา่ชายคนนั้นไม่กลา้แมแ้ต่จะพูดอะไรออกมาดว้ยซ ้าเม่ือไปยนือยู่ต่อหนา้ชายแปลกหนา้คนนั้น 
ซ ้าร้ายเขายงัถูกสายตาดูถูกของคนในหมู่บา้นจบัจอ้งมา หัวใจของเขาเหมือนถูกท่ิมแทงดว้ยเขม็นบัพนั ความ
มัน่ใจท่ีมีนอ้ยอยูแ่ลว้ยิง่อนัตรธานหายไปมากกวา่เดิม อย่าว่าแต่ร้องเพลงเลย ตั้งแต่เกิดมาแค่พูดยงันับค าได้
ด้วยซ ้าไป เขาไม่มีทางท่ีจะท าได้ ทุกคนในหมู่บา้นรวมถึงตวัของชายท่ีถูกเหยยีดหยามมีความคิดท่ีตรงกนั 
แต่แลว้เม่ือชายคนนั้นเร่ิมเปล่งเสียงออกมา ราวกบัทุกคนถูกมนตร์สะกด น ้าเสียงไพเราะกงัวานท่ีไม่มีใคร
คาดคิดวา่จะไดย้นิมาจากชายคนนั้นท าใหทุ้กคนท่ีไดย้นิต่างตกอยูใ่นหว้งภวงัค์  

         ไม่ต่างอะไรจากชายผูต้ดัสิน เขาถึงกบัยนืปรบมือให้กบัชายท่ีผิดปกติคนนั้นอยา่งช่ืนชม ใช่ ชายท่ีทุก
คนรังเกียจผูน้ั้นคือผูท่ี้ถูกเลือก  

         เร่ืองเล่าเร่ืองสุดทา้ยของพ่อคา้จบลงตรงท่ีไม่มีใครไดเ้ห็นชายคนนั้นอีกเลยนบัแต่นั้นเป็นตน้มา  

         “เร่ืองมนัก็เป็นอยา่งน้ีแหละจะ้ทุกคน” เม่ือพ่อคา้เล่าจบ เสียงฮือฮาก็ดงัขึ้นมาจากกลุ่มเด็ก ๆ เห็นไดช้ดั
วา่พวกเขาประทบัใจเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก 

         แลว้เด็กสาวคนหน่ึงท่ีนัง่อยูใ่นนั้นก็โพล่งขึ้นมา 

         “สรุปแลว้ดินแดนท่ีวา่นั้นมนัหนา้ตาเป็นยงัไงเหรอคะ?” 

         “อืมม ์อนัท่ีจริงฉนัเองก็ยงัไม่เคยไปหรอกนะ” 

         “ยงัไม่เคยไป แสดงวา่ท่ีนัน่ก็มีอยูจ่ริง ๆ อยา่งนั้นเหรอครับ” เด็กชายตวักลมยกมือขึ้นแลว้แยง่เพื่อนพูด 
พ่อคา้ชะงกังนัไปครู่หน่ึง ก่อนจะคล่ียิม้บาง  ๆ 

         “มนัก็เป็นแค่เร่ืองเล่าเท่านั้น แต่บางทีส่ิงท่ีอยูใ่นเร่ืองเล่าก็อาจมีอยูจ่ริงก็ได”้ พ่อคา้บอกพลางเสยผม
ของตวัเองขึ้น “เอาล่ะ มนัถึงเวลาแลว้ท่ีเราตอ้งลาจากกนั” 

         ใช่ เด็ก ๆ ไม่ยอมใหจ้บง่าย ๆ แค่นั้น แต่ทุกคนยิง่ต่ืนเตน้เม่ือพ่อคา้บอกอยา่งคลุมเครือวา่ดินแดนอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยูใ่นเร่ืองท่ีเขาเพิ่งจะเล่าจบไปนั้นมีอยูจ่ริง 

         “พวกเราอยากเห็นดินแดนนั้นค่ะคุณนา้” ใครบางคนตะโกนบอก “คุณนา้จะพาพวกเราไปไดม้ั้ยคะ” 

         “เอ่อคือ...” พ่อคา้ท าหนา้เหมือนล าบากใจ “ฉนัวา่ฉันอาจพาไปได ้แต่มนัจะดีจริง ๆ เหรอ แลว้อีกอยา่ง
ฉนัตอ้งออกเดินทางแลว้กบัมา้คู่ใจของฉนั...” 
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         “ขอร้องเถอะนะครับ/คะคุณนา้” เด็ก ๆ พากนัลุกขึ้นแลว้ว่ิงไปหอ้มลอ้มร่างสูงโปร่ง ส่งสายตาเวา้วอน
ร้องขอ อิทธิพลของเร่ืองเล่าท่ีแสนสนุกของพ่อคา้มีผลต่อเด็ก ๆ เหล่าน้ีเป็นอยา่งยิง่ พ่อคา้ขบริมฝีปากของ
ตวัเองอยา่งล าบากใจมากยิง่ขึ้น เขาหนัไปมองยานพาหนะของตวัเองสลบักบัมองเหล่าเด็ก ๆ ราวกบัวา่ก าลงั
ลงัเล 

         เดมอสเห็นทุกอยา่ง เขาเห็นตั้งแต่ตอนท่ีเด็กไปขอร้องพ่อคา้ไปจนถึงตอนท่ีพ่อคา้ไปทา้ยรถมา้ของ
ตวัเอง แลว้ใหเ้ด็ก ๆ ขึ้นไปนัง่ วินาทีนั้นเดมอสรู้ไดใ้นทนัที น่ีไม่ใช่เร่ืองท่ีควรจะเกิดขึ้น พ่อคา้คนนั้นก าลงั
จะพาลูก ๆ ของคนในหมู่บา้นไปกบัตวัเอง หรือถา้จะพูดใหถู้กก็คือเขาก าลงัล่อลวงเด็ก ๆ อยู ่เดมอสจ า
รอยยิม้มุมปากของพ่อคา้ท่ีขึ้นไปนัง่บนมา้คู่ใจของตวัเองไดอ้ยา่งเจนตา นัน่ไม่ใช่รอยยิม้ของคนท่ีไม่รู้อะไร
เลย แต่น่ีคือแผนท่ีพ่อคา้หนา้หล่อคนนั้นวางไวแ้ต่เน่ิน ๆ  

         แมจ้ะยงัจบัตน้ชนปลายอะไรไม่ได ้หากทวา่เดมอสก็พุ่งตวัออกมาจากพุ่มไมท่ี้ตวัเองซ่อนตวัอยูด่ว้ย
ความรวดเร็ว แต่เขาชา้ไปเพียงเส้ียววิเพราะรถมา้ท่ีมีพ่อคา้เป็นคนควบคุมและมีเด็ก ๆ ท่ีมานัง่ฟังเบียดเสียด
กนัอยูข่า้งในไดค้รบทุกคนอยา่งน่าอศัจรรยก์็เคล่ือนตวัเขา้ไปในป่า เดมอสตวัสั่นไปหมด เขาไม่รู้วา่เขาควร
จะท าอยา่งไร เขาควรท่ีจะกลบัเขา้ไปบอกคนในหมู่บา้นดีมั้ยวา่ตอนน้ีเด็ก ๆ ถูกพาตวัไปแลว้ แต่ทนัใด
นั้นเองเดมอสก็คิดขึ้นมาไดว้่ามนัไร้ประโยชน์ท่ีจะพูดกบัคนในหมู่บา้น อยา่งไรแลว้คนในหมู่บา้นท่ีเป็นพ่อ
แม่ของเด็ก ๆ ท่ีถูกลกัพาไปพวกนั้นจะไม่มีวนัเช่ือเขาและเขาก็จะไม่ปล่อยใหเ้ด็กท่ีไร้เดียงสาพวกนั้นถูกพา
ตวัไปโดยท่ีเขาไม่ไดท้ าอะไรเลยเป็นอนัขาด 

         เม่ือคิดไดเ้ช่นนั้น คนตวัโตก็สาวเทา้ตามไปรถมา้ท่ีก าลงัเขา้ไปในป่าอยา่งไม่ลดละความพยายาม เสียง
ยานพาหนะขบัผา่นตน้ไมแ้ละผืนหญา้ดงัไปทัว่ทั้งป่า ความเหน่ือยท่ีก่อตวัขึ้นเหมือนหินอนัหนกัอ้ึงท่ีถ่วงขา
ของชายหนุ่ม หากทวา่เขาก็ไม่ปล่อยใหม้นัมาหยดุย ั้งความพยายามท่ีจะตามไปหาเด็ก ๆ พวกนั้นไปได ้
กลบักนัเขายิง่เร่งฝีเทา้ให้เร็วกวา่เดิมจนใกลจ้ะถึงรถมา้ท่ีเคล่ือนท่ีเร็วขึ้นเร่ือย ๆ อยูร่อมร่อ แต่แลว้วินาที
นั้นเองลมวูบหน่ึงก็พดัผา่นมาท าใหผ้า้ท่ีปิดดา้นหลงัของรถมา้เปิดออก เผยใหเ้ห็นสีหนา้และแววตาของเด็ก 
ๆ ท่ีนัง่อยูใ่นนั้น 

         สีหน้าและแววตาท่ีต่ืนกลัว 

         เฮือก! 

         แลว้ในตอนท่ีเดมอสก าลงัยืน่มือออกไปนั้นเอง ร่างกายของเขาก็ถูกของแขง็ขนาดใหญ่กระแทกเขา้ท่ี
หลงัอยา่งรุนแรงจนร่างของเดมอสลม้ลงไปท่ีพื้น ตน้ไมน้ั้นคงไม่ใช่ตน้ไมท่ี้แขง็แรงเท่าไร แค่ถูกอะไร
กระทบนิดหน่อยก็สามารถลม้ครืนอยา่งง่ายดาย แต่ถึงอยา่งนั้นน ้าหนกัของมนัก็มากพอท่ีจะท าใหค้นท่ีถูก
ทบัอยูรู้่สึกเหมือนกบัร่างกายจะแหลกละเอียดใหไ้ด ้เดมอสพยายามท่ีจะดนัเอาท่อนไมท่ี้ทบัร่างกายของ
ตวัเองอยูอ่อกไป แต่ยิง่ขยบัร่างกายมากเท่าไร ความเจ็บปวดก็ยิง่แผข่ยายรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น ของเหลวสี
แดงฉานไหลหลัง่ออกมาจากริมฝีปากท่ีมีเสียงแผว่เบาลอดออกมาพร้อม ๆ กบัเสียงของรถมา้ท่ีห่างออกไป
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มากขึ้นเร่ือย ๆ เร่ือย ๆ และเร่ือย ๆ จนในท่ีสุดในคลองสายตาของคนท่ีสติก าลงัพร่าเลือนก็เหลือเพียงความ
วา่งเปล่า 

         ไปแล้ว เอาไปแล้ว 

         นัน่คือเสียงท่ีออกมาจากปากของเดมอส 

         ....เสียงสุดท้ายท่ีไม่มีใครได้ยิน 
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สาวงามประจ าหมู่บ้าน 

ไม่มีใครในหมู่บ้านชอบฤดูหนาว แต่ทุกคนต่างรู้ดีวา่ในฤดูหนาวมีปาฏิหาริยอ์ยู่ 

         การมาเยอืนของสายลมอนัแสนหนาวเหน็บมาพร้อมกบัความเงียบท่ีจะปกคลุมไปทัว่ทั้งหมู่บา้นไปอีก
ราว ๆ สองถึงสามเดือน ผูค้นออกจากบา้นนอ้ยลง เช่นเดียวกบัสัตวท่ี์เคยเพ่นพ่านอยูล่ะแวกนั้นก็จะจ าศีลใน
พื้นท่ีของตวัเอง ดอกไมท่ี้เคยชูช่อสดสวยหม่นหมองลงดว้ยสีขาวของหิมะบริสุทธ์ิ น่าเศร้าท่ีบางตน้ก็ตาย
จากไปเหลือไวเ้พียงร่องรอยแห่งความวา่งเปล่า เหมือนกบัคนในหมู่บา้นบางคนท่ีไม่อาจทานทนกบัความ
เหน็บหนาวไดแ้ละเลือกท่ีจะจากไปในวนัท่ีหิมะตกหนกัท่ีสุด 

         แต่ในขณะเดียวกนัทุกคนต่างก็รู้ดีวา่จะมีอยูว่นัหน่ึงในเดือนท่ีสองของฤดูหนาวท่ีแมจ้ะไม่มีหิมะสีขาว
โปรยปรายลงมาจากฟากฟ้า แต่ก็ยงัมีลมหนาวท่ีพดัมาปะทะกาย วนันั้นฟ้าจะเปิดออกราวกบัผา้ม่านแห่ง
สวรรคเ์ผยใหเ้ห็นแสงแดดอนัเจิดจา้ท่ีส่องสะทอ้นลงมา พืชพรรณท่ีเคยเห่ียวเฉาถูกหล่อเล้ียงดว้ยความ
อบอุ่นจนกลบัมามีชีวิต เฉกเช่นเดียวกบัเหล่าสรรพสัตวท่ี์ต่างพร้อมใจพากนัว่ิงเริงร่าไปรอบ ๆ เหล่าเด็ก ๆ ท่ี
ไร้เดียงสาอาจตั้งค  าถามวา่ท าไมในช่วงระหวา่งฤดูหนาวท่ีแสนโหดร้ายและบริสุทธ์ิน้ีถึงไดมี้วนัหน่ึงท่ีทุก
อยา่งรอบ ๆ กายเปลี่ยนจากหนา้มือไปเป็นหลงัมือ แต่ผูใ้หญ่ท่ีมากประสบการณ์ต่างรู้ดีวา่น่ีไม่ใช่เหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นใหม ่แต่เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นมาตั้งแต่โบร ่าโบราณแลว้ แมจ้ะไม่มีค  าอธิบายอะไร แต่พวกเขาเช่ือ
กนัอยา่งสุดจิตสุดใจวา่น่ีคือของขวญัจากพระเจา้ 

         เพื่อเฉลิมฉลองให้แก่ปาฏิหาริยท่ี์มีท่ีมาไม่ชดัเจนซ่ึงจะเกิดเพียงวนัเดียวในแต่ละปี ผูค้นในเมืองจะจดั
งานเล้ียงใหญ่โต หมู่บา้นท่ีเคยเงียบงนักลบัมาเตม็ไปดว้ยเสียงหวัเราะและเสียงเพลง อาหารมากมายท่ีทุกคน
ในหมู่บา้นต่างเตรียมใจท าขึ้นถูกน ามาเรียงรายอยูต่รงลานกลางหมู่บา้น เด็ก ๆ ต่างพากนัว่ิงเล่นกนัอยา่ง
สนุกสนาน ผูค้นต่างแต่งตวัสวยงามดว้ยเส้ือผา้ท่ีหนานอ้ยกวา่วนัท่ีผา่น ๆ มา แต่งานท่ีเป็นจุดสนใจมากท่ีสุด
ในเมืองก็คงจะหนีไม่พน้งานประกวดสาวงามประจ าหมู่บ้าน 

         งานประกวดสาวงามประจ าหมู่บา้นหรือท่ีชาวบา้นรู้จกักนัเป็นอยา่งดีในช่ืองานประกวดธิดาแห่ง
ศีตกาลจะถูกจดัขึ้นพร้อม ๆ กบังานเล้ียงในวนัแห่งปาฏิหาริยท์ุก ๆ ปี ไม่มีใครรู้แน่ชดัวา่ผูใ้ดเป็นบุคคลท่ี
ริเร่ิมกิจกรรมดงักล่าว แต่งานประกวดน้ีเปรียบเสมือนธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมาอยา่งยาวนาน
ซ่ึงในแต่ละปีจะมีการเฟ้นหาสาวงามตามเกณฑข์องกรรมการท่ีวางเอาไวเ้พียงหน่ึงเดียวเท่านั้น เพื่อเป็น
ตวัแทนแห่งการเฉลิมฉลองและของขวญัจากพระเจา้ 

         หากทวา่การไดรั้บการยอมรับในฐานะสาวงามท่ีสวยโดดเด่นกวา่ผูห้ญิงคนอ่ืน ๆ ในหมู่บา้นไม่ใช่เพียง
สาเหตุเดียวท่ีท าใหห้ญิงสาวมากหนา้หลายตาพยายามท่ีจะผลกัดนัตวัเองเขา้มาสู่การแข่งขนัท่ีแสนจะดุเดือด 
แต่สาเหตุส าคญัอีกอยา่งหน่ึงคือของตอบแทนท่ีประเมินค่าไม่ไดท่ี้พวกเธอจะไดรั้บหากพวกเธอไดค้รอง
ต าแหน่ง นอกเหนือไปจากช่ือเสียงและการยกยอ่ง สาวงามบางคนมาจากครอบครัวท่ียากจนตอ้งอดม้ือกิน
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ม้ือใชชิ้วิตอยา่งยากล าบาก แต่เม่ือไดรั้บต าแหน่งสาวงามประจ าหมู่บา้นหรือธิดาแห่งศีตกาล ชีวิตของเธอ
รวมทั้งคนในครอบครัวของเธอก็พลิกผนัจากหนา้มือเป็นหลงัมือ  

         โนวาเองก็ตดัสินใจเขา้ร่วมประกวดดว้ยเหตุผลท่ีไม่ไดต่้างไปจากน้ีเท่าไร 

         จริงอยูท่ี่โนวาไม่ไดเ้ติบโตมาในครอบครัวท่ีอตัคดัขดัสนมากถึงเพียงนั้น แต่อะไร ๆ ก็เลวร้ายลงตั้งแต่
ท่ีพ่อของเธอเร่ิมลม้ป่วยเม่ือปลายฤดูหนาวปีท่ีแลว้ มนัไม่ใช่การป่วยตามฤดูกาลแต่คือการป่วยจากสภาพ
ร่างกายท่ีถดถอยจากการท างานใชแ้รงงานมาเป็นเวลานานหลายปี แขนขาอ่อนแรง ร่างกายผอมโซ 
รับประทานอาหารไดน้อ้ยลง ยงัไม่รวมถึงอาการแทรกซอ้นท่ีเอาแน่เอานอนไม่ได ้ล าพงัแค่เงินทองทั้งท่ีเก็บ
สะสมมาและไดจ้ากการไปช่วยงานก็เร่ิมท่ีจะไม่เพียงพอต่อการยื้อยดุพ่อผูเ้ป็นท่ีรักจากความตายท่ีแสนจะ
ทรมาน ดงันั้นแลว้การประกวดสาวงามประจ าหมู่บา้นจึงเป็นความหวงัสุดทา้ยของเธอ เพราะถา้เธอชนะ พ่อ
ของเธอก็จะไดรั้บการดูแลอย่างดี 

          โนวาไม่เคยเห็นหนา้ผูเ้ป็นมารดาของตวัเอง ทั้งชีวิตของเธอจึงมีเพียงแค่สองคนพ่อลูกเท่านั้น แต่พ่อ
ของเธอก็เล้ียงดูเธอไดอ้ยา่งไม่ขาดตกบกพร่อง มอบความรักใหเ้ธอไดอ้ยา่งเตม็เป่ียม และตอนน้ีก็ถึงเวลาท่ี
เธอจะไดใ้ชใ้บหนา้ท่ีหลาย ๆ คนบอกวา่สวยของตวัเองในการตอบแทนบุญคุณอนัมากลน้ของผูเ้ป็นบิดา
แลว้ 

          แมห้ญิงสาวจะไม่เคยเห็นใบหนา้ท่ีแทจ้ริงของมารดาผูใ้หก้  าเนิด แต่แม่ของเธอก็คงจะหนา้ตาสะสวย
ไม่ต่างจากโนวาเท่าไรนกั น่ีคงเป็นของขวญัท่ีมีค่าท่ีสุดท่ีแม่ทิ้งไวใ้หดู้ต่างหนา้ เรือนร่างของเธออาจไม่ได้
ผอมเพรียว หากผิวพรรณของเธอนั้นเป็นสีน ้าผ้ึงท่ีไร้ท่ีต าหนิ ใบหนา้ท่ีเป็นเคา้โครงอย่างชดัเจนเหมือนรูป
ป้ันของนางฟ้าไปกนัไดดี้กบัเรือนผมด าขลบัท่ีเงาสลวย อนัท่ีจริงงานประกวดสาวงามประจ าหมู่บา้นไม่ไดมี้
เกณฑก์ าหนดความงามท่ีชดัเจน แต่มีคุณสมบติัตอ้งหา้มท่ีส าคญัเป็นอยา่งมากระบุไวค้ือหญิงสาวท่ีเขา้ร่วม
การประกวดจะตอ้งไม่เคยผา่นมือผูช้ายมาก่อนหรือพูดง่าย ๆ ก็คือเธอคนนั้นจะตอ้งเป็นสาวบริสุทธ์ิเท่านั้น 

          “โนวา” โนวาท าผลงานไดดี้เยีย่มในรอบท่ีผา่น ๆ มาของการแข่งขนัจึงไม่ใช่เร่ืองท่ีแปลกอะไรเลยท่ี
เธอจะสามารถฝ่าฟันผูส้มคัรกวา่ร้อยคนเขา้สู่รอบหา้คนสุดทา้ยได ้ซ่ึงในรอบดงักล่าวผูท่ี้ผา่นเขา้รอบทุกคน
จะตอ้งเดินใหก้รรมการในชุดราตรีท่ีฟูฟ่อง หลงัจากท่ีรอบก่อนหนา้น้ีคือการตอบค าถามและการแสดง
วิสัยทศัน์ และเม่ือเดินครบทั้งหา้คนแลว้ก็ถึงเวลาท่ีจะประกาศผลตดัสิน โนวายนือยูห่นา้กระจกในหอ้ง
แต่งตวัท่ีดูจากภายนอกเหมือนกระโจมเลก็ ๆ เธอก าลงัตรวจเช็กชุดราตรีสีม่วงพราวระยบัท่ีไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากคนใกลชิ้ดในการออกแบบและตดัเยบ็จนกลายเป็นชุดท่ีดูแปลกตาเป็นคร้ังสุดทา้ย ขณะท่ี
ทอ้งฟ้าขา้งนอกเร่ิมมืดลงเลก็นอ้ย เสียงเรียกท่ีไม่ไดด้งัเท่าไรนกัจากหนา้ทางเขา้ท าใหห้ญิงสาวตอ้งเหลียว
หลงัไปมอง  

         “อีสเตล?” หญิงสาวร่างเลก็ท่ีมีท่าทางลบั ๆ ล่อ ๆ ตรงหนา้ประตูยิม้อ่อน ๆ ราวกบัไม่รู้เลยวา่ตวัเองท า
ใหค้นท่ีก าลงัแต่งตวัอยูต่กใจมากแค่ไหน โนวาดึงตวัของคนท่ีเพิ่งจะโผล่หนา้มาอยา่งไม่คาคคิดเขา้มาใน
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กระโจม โชคดีท่ีพอเธอชะเงอ้ชะแงแ้ลดูขา้งนอกยงัไม่มีใครเห็นตวัของอีสเตล “อีสเตลใหต้ายสิ น่ีมาท า
อะไรท่ีน่ี…ไม่สิ เธอเขา้มาไดย้งัไง” 

         พื้นท่ีตรงน้ีถูกจดัสรรไวใ้หก้บัผูเ้ขา้แข่งขนัและผูท่ี้ช่วยเหลือในการจดัการประกวดเท่านั้น ดงันั้นแลว้
โนวาจึงประหลาดใจมากท่ีเห็นคนนอกอยา่งอีสเตลลกัลอบเขา้มาในน้ีได ้“เธออยา่ท าหนา้เหมือนกบัวา่ฉนั
เป็นคนใสซ่ือนกัหน่อยเลย ฉันไม่ใช่คนดีขนาดนั้น” ร่างท่ีถูกดึงตวัใหเ้ขา้มาขา้งในสะบดัมือของโนวา
จากนั้นจึงเอาผา้ท่ีคลุมหวัอยู่ออก ผิวท่ีขาวราวกบัหิมะยิง่ดูเปล่งประกายเหมือนกบัดวงตากลมโตคู่ท่ีจอ้งมอง
โนวา “ฉันก็แค่ใชก้ลยทุธ์อะไรนิด ๆ หน่อย ๆ ก็เท่านั้นเอง” 

         “น่ีมนัไม่ใช่เร่ืองตลกนะ ถา้มีใครพบเธอเขา้ เธอจะซวยหนกั”  

         “แต่ก็ไม่มีใครจบัไดน่ี้” อีสเตลกวาดตามอง ๆ ไปรอบหอ้ง ๆ ก่อนท่ีจะหยดุสายตาลงตรงคนท่ีก าลงัท า
สีหนา้เป็นห่วง “ฉนัแค่อยากมาหาเธอ มนัก็แค่นั้นเอง” 

         “แต่ฉนับอกเธอแลว้ไงวา่หลงังานน้ีจบเราค่อยเจอกนัก็ได”้ โนวารู้อยูแ่ลว้วา่อีสเตลจะตอ้งมาดูเธอ แต่ก็
ไม่ไดค้ิดวา่หญิงสาวผมสีน ้าตาลเขม้ผูน้ี้จะแอบบุกมาหาเธอถึงขา้งหลงั “เธอก็รู้วา่ฉันพยายามท่ีจะใช้
ประโยชน์จากหนา้สวย ๆ น่ี ไม่ใช่แค่เพื่อพ่อของฉนั แต่มนัเพื่อพวกเราสองคนดว้ย” ใช่ พ่อของโนวาอาจ
เป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหโ้นวาตดัสินใจเขา้ร่วมการประกวดคร้ังน้ี แต่เขาไม่ใช่เพียงสาเหตุเดียวหรอก 

         “ฉนัรู้ ฉันรู้ดีและฉนัก็ซาบซ้ึงกบัมนัมาก” อีสเตลบอกจากใจจริง แต่โนวากลบัหร่ีตาลงเหมือนจบั
สังเกตอะไรบางอยา่งได ้ 

         “เธอซาบซ้ึง แต่เธอก็ไม่ไดเ้ห็นดว้ยกบัส่ิงท่ีฉนัท าหรอกใช่มั้ย” ท าไมเธอถึงจะดูไม่ออก ก่อนหนา้น้ีอีส
เตลก็ไม่ไดเ้ห็นดว้ยท่ีโนวาอยากจะเขา้ร่วมการประกวด  

         “ฉนัไม่ไดห้มายความว่าอยา่งนั้น” อีสเตลรีบพูดขึ้นเม่ือหญิงสาวท่ีอยูใ่นชุดราตรีสีม่วงท่ีเธอเป็นคน
ช่วยออกแบบเองหันกลบัไปมองตวัเองในกระจก “ฉนัเขา้ใจสถานการณ์ท่ีบา้นของเธอดี เร่ืองท่ีเกิดขึ้นกบั
เขา ฉนัเขา้ใจและต่อใหฉ้ันไม่เห็นดว้ยยงัไง ฉนัก็จะสนบัสนุนเธอในทุก ๆ เร่ืองท่ีเธอท า แต่เธอ…ฉันแค่
อยากจะบอกวา่เธอไม่จ าเป็นตอ้งท าเพื่อฉนั” 

         “เลิกพูดจาอยา่งนั้นสักทีเถอะอีสเตล” อีสเตลเงียบเสียงลงเม่ือโดนคนท่ีหนัหนา้กลบัมาขดัขึ้น ก่อนท่ี
หวัใจของเธอจะเตน้แรงขึ้นเม่ือคนท่ียนือยูห่นา้กระจบควา้มือของเธอไปจบัเอาไว ้“ถา้ฉนัชนะการประกวด
ในคร้ังน้ีได ้มนัไม่ใช่แค่พ่อของฉนัจะไดรั้บการดูแล ไดมี้เงินทองใช ้ไดไ้ปอยูท่ี่บา้นหลงัท่ีดีกวา่น้ี แต่ฉันก็
ไดอ้ยูใ่นท่ีท่ีดีกวา่น้ี แลว้ฉนัก็จะพาพ่อ พาเธอไปจากท่ีน่ีซะ เราสองคนจะไดอ้ยูด่ว้ยกนั จะไดไ้ม่ตอ้งมามวัแต่
ปิดบงัหรือหลบ ๆ ซ่อน ๆ เช่นน้ี”  
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         แมว้นัน้ีจะไม่มีหิมะตกหนกัก็ไม่ไดห้มายความวา่ไอยะเยอืกเยน็ท่ีปกคลุมจะเคล่ือนหายไปไหน หาก
ทวา่วินาทีน้ีความอบอุ่นท่ีแผ่ซ่านอยูใ่นอกท าใหอี้สเตลแทบจะไม่รู้สึกหนาวเยน็เลยแมแ้ต่นอ้ย 

         “คือวา่นะ…” อีสเตลเหมือนเพิ่งจะไดส้ติกลบัมาหลงัจากท่ียนืตวัแขง็ท่ืออยูส่ักพกัหน่ึง เธอดึงมือของ
ตวัเองแลว้ลว้งไปเขา้ไปในชุดท่ีตวัเองสวมใส่ “ท่ีจริงแลว้ก่อนหนา้น้ีฉนัโกหกเธอ ฉันไม่ไดม้าหาเธอแค่
เพราะวา่ฉนัอยากมาหาเธอ แตม่นัเป็นเพราะฉันลืมใหข้องบางอยา่งกบัเธอไป” 

         มือเรียวของอีสเตลเปิดปากถุงสีเทาเลก็ ๆ พร้อมกบัเทของท่ีอยูข่า้งในนั้นมาไวบ้นมือของตวัเอง 

         “สร้อยคออนัน้ีน่ะ มนัคือแรงบนัดาลใจของชุดท่ีฉนัตดัใหเ้ธอ ฉนักะวา่จะใหเ้ธอนานแลว้ แต่ฉนัก็ลืม 
ฉนัวา่มนัคงเหมาะกบัเธอมาก ๆ ถา้เธอจะใส่มนัขึ้นเวที” โนวาจอ้งมองสร้อยคอสีเงินท่ีมีจุดเด่นคืออญัมณีสี
ม่วงวาววบัตรงกลาง  

         “มนัเป็นสร้อยคอท่ีสวยมากเลยนะ เธอแน่ใจจริงเหรอวา่อยากใหฉ้นัใส่มนั” 

         “ฉนับอกแลวัไงวา่ฉนัจะช่วยเหลือเธอทุก ๆ อยา่งเท่าท่ีฉนัจะท าได”้ อีสเตลสาวเทา้ไปยนือยูท่างดา้น
หลงัของโนวา “ใหฉ้นัช่วยใส่มนัใหเ้ธอเถอะนะ” 

          อีสเตลรวบผมสีด าเงาไปไวท้างดา้นขวาอยา่งระมดัระวงัเพื่อไม่ใหผ้มเสียทรงเผยใหเ้ห็นตน้คอท่ีเรียบ
เนียน อีสเตลกลั้นหายใจอยูช่ัว่ครู่หน่ึงก่อนจะค่อย ๆ ใส่สร้อยคอท่ีมีมูลค่ามหาศาลขณะท่ีดวงตาทั้งสองขา้งก็
มองไปท่ีกระจก “ดูสิ มนัดูดีกวา่ท่ีฉนัคิดเอาไวซ้ะอีก คอท่ีระหงของเธอท าใหส้ร้อยคอยิง่ดูมีพลงัมากยิง่ขึ้น 
ใบหนา้ของเธอเองก็ช่างงดงาม” 

         โนวาเองก็จอ้งมองไปท่ีกระจกเพื่อดูตวัเองเช่นเดียวกนั จริงอยา่งท่ีคนท่ีอยู่ดา้นหลงัของเธอบอก 
สร้อยคอน้ีช่วยท าใหเ้ธอยิง่ดูเด่นมากขึ้นกวา่เดิมไปอีก  

          “เธอเองก็คิดเหมือนท่ีฉนัคิดใช่มั้ย ถา้เธอยิม้อยา่งน้ี” 

          “ใช่ ฉนัไม่ปฏิเสธหรอกนะ แต่มนัไม่ใช่แค่นั้นหรอกท่ีท าใหฉ้นัยิม้” เพราะทั้งสองคนมองไปยงั
กระจกในเวลาไล่เล่ียกนัจึงท าใหต้อนน้ีทั้งคู่ก  าลงัสบตากนัอยู ่“เธอเองก็สวยนะ ถา้เธอลงประกวด เธอคง
เอาชนะทุกคนได”้ 

         “ไร้สาระน่ะ” 

         “ไม่ไร้สาระหรอก” มือเรียวยาวทาบทบัลงบนมือท่ีใส่สร้อยคอเสร็จแลว้ แต่ยงัวางไวอ้ยูบ่นบ่า “ถา้ฉนั
ไม่ไดป้ระกวดอยู ่ฉนัคงจูบเธอไปนานแลว้” 

......... 
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แล้วการประกวดสาวงามประจ าหมู่บ้านรอบสุดท้ายก็เดินทางมาถึง เหล่าคนในหมู่บา้นท่ีใหค้วามสนใจกบั
การประกวดในคร้ังน้ีต่างจบัจองหาพื้นท่ีส าหรับตวัเองรายลอ้มอยูร่อบ ๆ เวทีท่ีสร้างขึ้นจากไมห้ายากและ
ตกแต่งดว้ยดอกไมสี้สดสวยอยา่งเนืองแน่น ไอเยน็ท่ีเจือจางเร่ิมทวีความหนาวขึ้นเลก็นอ้ยเป็นสัญญาณวา่วนั
แห่งปาฏิหาริยก์  าลงัเคล่ือนผา่นไป 

           เสียงจอ้กแจก้จอแจขาดช่วงไปเม่ือร่างสูงของใครคนหน่ึงกา้วยา่งขึ้นมาบนเวทีดว้ยท่าทางท่ีเป่ียมไป
ดว้ยความมัน่ใจ พิธีกรหนุ่มหนา้ตาหล่อเหลายงัคงท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นมืออาชีพตลอดทั้งการแข่งขนั เขา
ผายมือไปยงักรรมการท่ีนัง่อยูห่นา้เวทีพร้อมกบัแนะน าวา่บุคคลทั้งสามคนนั้นคือใครบา้ง เน่ืองจาก
กรรมการในรอบสุดทา้ยกบัรอบท่ีผา่น ๆ มานั้นจะเปล่ียนคน มีเพียงคนเดียวเท่านั้นท่ีนัง่เป็นกรรมการตลอด
ทั้งการแข่งขนั ไดแ้ก่ ผูน้ าหมู่บา้นคนล่าสุด กาเบรียล  

          เม่ือกล่าวแนะน ากรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยก็ถึงเวลาท่ีเวทีจะลุกเป็นไฟอีกคร้ังหน่ึง 
ในการประกวดรอบสุดทา้ยนั้นสาวงามท่ีผา่นเขา้รอบทั้งห้าคนจะตอ้งเดินอวดโฉมในชุดราตรีท่ียาวฟูฟ่อง
เพื่อใหก้รรมการไดท้ าการลงคะแนนตดัสิน แต่ก่อนท่ีเสียงดนตรีจะไดเ้ร่ิมบรรเลง อยูดี่ ๆ ชายร่างทว้มคน
หน่ึงก็ว่ิงพรวดพราดขึ้นมาบนเวทีสร้างความประหลาดใจใหก้บัพิธีกรเป็นอยา่งยิง่ แต่ท่ีท าใหเ้ขารู้สึกช็อกคง
หนีไม่พน้ค าบอกเล่าท่ีเจือไปดว้ยน ้าเสียงท่ีเตม็ไปดว้ยความกงัวลนัน่ 

        “เออ ตอ้งขออภยัทุกคนดว้ยจริง ๆ นะครับ แต่วา่ก่อนท่ีจะเร่ิมผมมีเร่ืองท่ีตอ้งแจง้ใหก้บัทุกคน” ริม
ฝีปากของพิธีกรชายสั่นระริกขณะท่ีเขาตอ้งตะเบง็เสียงให้ดงัขึ้นเพื่อแข่งกบัเสียงซุบซิบท่ีเร่ิมดงัอ้ืออึง 
“เน่ืองจากวา่มีผูเ้ขา้ประกวดคนหน่ึงเกิดอาการอาหารเป็นพิษอยา่งกะทนัหนัจึงท าให้เธอตอ้งถอนตวัจากการ
ประกวด เท่ากบัวา่ตอนน้ีเรามีสาวงามท่ีไดไ้ปต่ออยูส่ี่ท่านดว้ยกนัครับ” 

         แทนท่ีจะสร้างความกระจ่าง บรรยากาศกลบัยิง่ดูสับสนไปกนัใหญ่ จะเป็นไปได้อย่างไรกัน...อาหาร
เป็นพิษอย่างนั้นเหรอ ตอนนีเ้นี่ยนะ...แมโ้นวาจะยนือยูท่ี่หลงัเวที แต่เสียงคนถามกนัไปมาก็แวว่เขา้โสตของ
เธออยูต่ลอดเวลา สาวงามท่ีเขา้รอบคนอ่ืน ๆ ต่างกนัมามองหนา้กนัอยา่งงง ๆ แต่โนวาเขา้ใจสถานการณ์ทุก
อยา่งดี และเพราะอยา่งน้ีเองเธอถึงไดก้ม้ลงดูมือท่ีเหง่ือซึมออกมาจนช้ืนแฉะของตวัเอง โนวายอมรับวา่
ตวัเองไม่ใช่คนท่ีใสซ่ือบริสุทธ์ิ แต่น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีเธอใชวิ้ธีสกปรกแบบน้ี 

         อย่างน้อยสมนุไพรนั่นกไ็ด้ผลดีกว่าท่ีเธอคาดเอาไว้ 

         โนวาพยายามท่ีจะคุมสติของตวัเองใหแ้น่วแน่ เธอจะไม่ปล่อยใหอ้ะไรมาท าใหเ้ธอไขวเ้ขวหรือ
ขวางทางสู่ชยัชนะของเธอเป็นอนัขาด ใช่ อะไรก็ตามท่ีจะท าใหเ้ธอยุง่ยากจะตอ้งถูกก าจดั 

         แลว้ผูเ้ขา้แข่งขนัหมายเลขแรกท่ีผา่นเขา้รอบก็เดินออกไปโชวต์วัเรียกเสียงเชียร์ใหด้งักระห่ึม โนวา
เกลียดเสียงกรีดนัน่ มนัก าลงัท าใหค้วามมัน่ใจของเธอสั่นคลอน แมจ้ะเห็นจากแค่หลงัเวทีแวบ ๆ เพราะเธอ
ตอ้งเดินเป็นคนสุดทา้ย แต่ออราของแอนโธเนียก็ยิง่ท าใหใ้จของเธอเตน้ตุม้ ๆ ต่อม ๆ แอนโธเนียถือเป็นคู่
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แขง็ท่ีน่ากลวัคนหน่ึงในการประกวดคร้ังน้ี ถา้จะมีอะไรท่ีเป็นอุปสรรคอนัใหญ่หลวง หญิงสาวท่ีใส่ชุดราตรี
สีเงินซ่ึงก าลงัเดินอวดโฉมอย่างสง่าผา่เผยคงเป็นหน่ึงในนั้นอยา่งไม่ตอ้งสงสัย 

         การแข่งขนัยงัคงด าเนินไปอยา่งดุเดือดเช่นเดียวกบัเสียงโห่ร้องท่ีส่งมาใหก้บัผูเ้ขา้ประกวดคนท่ีสามท่ี
แต่เดิมตอ้งเดินเป็นคนท่ีสาม แต่เพราะผูเ้ขา้ประกวดคนท่ีสองถอนตวัออกไปแลว้ เธอจึงไดเ้ดินต่อจากคน
แรก ทุกอยา่งยงัคงด าเนินไปอยา่งราบร่ืนจนกระทัง่มาถึงคนท่ีสาม อีกเพียงแค่ไม่ก่ีนาทีโนวาก็ตอ้งเดิน
ออกไปบนเวทีนัน่แลว้ เธอแหงนหนา้ขึ้นมองแลว้สูดหายใจเขา้ลึก ๆ บอกตวัเองใหพ้ร้อมอยูเ่สมอ แต่แลว้
ในตอนนั้นเองเหตุการณ์ท่ีไม่คาคดิดก็เกิดขึ้น 

         อยูดี่ ๆ ร่างท่ีก าลงัหยดุยนืเทา้สะเอวอยูบ่นเวทีก็ตวัแขง็เกร็ง ใบหนา้ท่ีสวยสะบิดเบ้ียวไปมา ก่อนท่ีเสียง
กรีดร้องดว้ยความตกใจจะดงัมาจากล่างเวที เพราะของเหลวสีด าพุ่งออกมาจากปากของคนท่ีลม้ลงไปตวังอ
กบัพื้น ใช่ อยูดี่ ๆ ผูห้ญิงคนนั้นก็อาเจียนออกมาต่อหนา้ต่อตาของทุกคนอยา่งควบคุมไม่ไดจ้นการแข่งขนั
เกือบจะไปต่อไม่ไดแ้ลว้ หากเธอไม่ถูกน าตวัลงมาทนัเวลา และเวทีไม่ไดรั้บการท าความสะอาดอยา่ง
ทนัท่วงที ขณะท่ีโนวาซ่ึงตอ้งเดินต่อจากคนท่ีเพิ่งถูกหามตวัลงจากเวทีในสภาพท่ีไม่ค่อยดีเท่าไรนกัก็ยนืตวั
แขง็ท่ือ 

         นี่มันได้ผลดีเกินไป...ไม่ มันต้องไม่เป็นอย่างนีสิ้ 

         โนวาไดส้ติกลบัมาอีกคร้ังตอนท่ีใครบางคนมาสะกิดแขนเธอ ถึงตาของเธอท่ีต้องขึน้เวทีแล้วสินะ...ไม่
สิ เราตอ้งท าเหมือนกบัเราไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งอะไรกบัเร่ืองน้ี โฟกสัท่ีชยัชนะเท่านั้น...โนวาบอกกบัตวัเอง
เช่นนั้นก่อนจะแตะไปบนสร้อยท่ีอีสเตลใหเ้ธอมาเบา ๆ ราวกบัตอ้งการเรียกขวญัและก าลงัใจ แมเ้พิ่งจะผา่น
เร่ืองระทึกขวญัมาไดไ้ม่ก่ีนาที แต่เสียงกร๊ีดท่ีมาจากความช่ืนชมของคนในหมู่บา้นก็ไม่ไดล้ดนอ้ยลงแต่อยา่ง
ใดเม่ือโนวาปรากฏตวัขึ้นบนเวที  

         โนวาไม่รู้วา่กรรมการคิดเห็นอยา่งไรกบัการเดินและชุดท่ีเธอสวมใส่ แต่ดูเหมือนวา่พวกเขาจะ
ประทบัใจ โนวาไม่ไดทึ้กทกัไปเอง เธอเห็นรอยยิม้บนใบหนา้ของพวกเขา เท่ากบัวา่โอกาสในการชนะของ
เธอก็เร่ิมยิง่มากขึ้นไปอีก ตอนท่ีเธอยนืโพสตท์่าคร้ังสุดทา้ยก่อนท่ีจะลงจากเวที หญิงสาวกวาดสายตาไปหา
ทุก ๆ คนท่ีอยูล่่างเวที แต่คนเดียวท่ีเธอมองเห็นชดัท่ีสุดคือหญิงสาวท่ียนือยูใ่ตต้น้ไมต้รงนั้น อีสเตลท่ีซ่อน
ใบหนา้อยูใ่นผา้คลุม 

         เม่ือสาวงามท่ีผา่นเขา้รอบทุกคนแสดงศกัยภาพของตวัเองผา่นการเดินเสร็จแลว้ กรรมการก็จะใชเ้วลา
ราว ๆ สิบนาทีในการหารือกนั ส่วนสาวงามท่ียงัเหลืออยูส่ามคนดว้ยกนัก็ตอ้งยนืรอผลการตดัสิน พวกเธอ
ไม่แมแ้ต่จะคุยกนัสักค า ไดแ้ต่ยนือยูก่บัท่ีในพื้นท่ีของตวัเอง หน่ึงในนั้นยงัคงสับสนกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
หน่ึงในนั้นมีสีหนา้ท่ีเรียบเฉยและหน่ึงในนั้นก าลงัภาวนาขอใหส่ิ้งท่ีท าใหไ้ปทั้งหมดส่งใหเ้ธอเป็นผูช้นะใน
ค ่าคืนน้ี 
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         ตอนน้ีผลการแข่งขนัอยูใ่นมือของพิธีกรแลว้ สาวงามทั้งสามคนท่ีเหลืออยู่จบัมือกนัอยา่งแค่เป็นพิธี
เท่านั้น ไม่ใช่การสร้างมิตรภาพแต่อยา่งใด ต าแหน่งท่ีจะประกาศต่อไปประกอบไปดว้ยต าแหน่งรอง
ชนะเลิศอนัดบัสอง รองชนะเลิศอนัดบัหน่ึงและชนะเลิศหรือต าแหน่งธิดาแห่งศีตกาลประจ าปีนัน่เอง ซ่ึง
ตอนน้ีเหลือเพียงแค่พวกเธอทั้งสามคนเท่านั้นท่ียงัอยู่ร่วมการประกวดโดยท่ียงัปกติดีทุกอยา่งท าใหทุ้กคน
บนเวทีจะมีต าแหน่งติดไมติ้ดมือกนัหมด โนวาอธิษฐานอยา่งสุดจิตสุดใจขอใหช่ื้อของเธอไม่ใช่ช่ือแรก 

         ฟ้าฟังค าขอของโนวา ช่ือท่ีถูกประกาศเป็นช่ือแรกและเป็นผูท่ี้ไดรั้บต าแหน่งรองชนะเลิศอนัดบัสอง
คือคนท่ียนือยูข่า้งขวาของเธอ เท่ากบัวา่ตอนน้ีเหลือเธอกบัแอนโธเนียเท่านั้นท่ีจะยนืจบัมือกนัเพื่อรอฟังค า
ตดัสินวา่ใครจะไดเ้ป็นสาวงามประจ าหมู่บา้นในปีน้ี ทั้งสองคนหันหนา้เขา้หากนั สายตาท่ีส่งใหก้นันั้นดู
หมางเมินมากถึงมากท่ีสุด แต่โนวาก็ไม่สนใจ เธอหลบัตาลงและจบัมือกบัแอนโธเนียอยา่งฝืนใจ วินาทีแห่ง
ความต่ืนเตน้นั้นเองท่ีทุกสุ้มเสียงเงียบงนัลง ในอีกไม่ก่ีวินาทีขา้งหนา้ช่ือของผูไ้ดรั้บต าแหน่งจะถูกประกาศ 

         แลว้ในตอนนั้นเองหูของโนวาก็อ้ืออึงไปชัว่ขณะ ขณะท่ีเสียงปรบมือดงัขึ้นเกรียวกราวและเม่ือเธอลืม
ตาขึ้น เธอก็เห็นภาพของแอนโธเนียน ้าตาไหลออกมาหลงัจากท่ีไดย้นิช่ือของตวัเองไดรั้บการประกาศให้
เป็นผูช้นะการประกวดในปีน้ี ส่วนโนวาก็แทบจะน ้าตาไหลเหมือนกนัท่ีความพยายามท่ีผา่นมาของเธอสูญ
เปล่า โนวาผูซ่ึ้งยงัท าใจไม่ไดก้บัความพ่ายแพก้า้วเทา้ออกมาเม่ือแอนโธเนียยอ่ตวัลง ผูช้นะการประกวดสาว
งามประจ าหมู่บา้นจะไดรั้บมงกุฏท่ีท ามาก่ิงไมซ่ึ้งมาตน้ไมต้น้เดียวกบัท่ีใชท้ าเวที ประดบัดว้ยเพชรสีน ้าเงิน
เมด็โตท่ีผา่นการเจียระไนอย่างประณีตดว้ยช่างผูม้ากฝีมือ และใช่ มนัไม่ใช่ของเธอ มนัไม่ใช่ของโนวา
เหมือนท่ีโนวาวาดหวงัไว ้

         “เด๋ียวสิ เกิดอะไรขึ้นกนั” แอนโธเนียโพล่งออกมาเม่ือยอ่รอนานแลว้แต่ก็ไม่มีใครขึ้นมามอบมงกุฏ
ของผูช้นะใหก้บัเธอเสียที แต่เธอเห็นทุกสายตาก าลงัจอ้งมองไปท่ีบางส่ิงบางอยา่ง บางอยา่งท่ีอยูบ่นร่างกาย
ของเธอจนท าใหแ้อนโธเนียตอ้งกม้ลงมอง หนา้ของเธอซีดเซียวแต่ไม่มีใครดูออก เพราะตอนน้ีผิวหนงัท่ีขาว
นวลไดก้ลายเป็นสีแดงแลว้และส่ิงท่ีเกิดขึ้นน้ีตีความไดไ้ปอยูไ่ม่ก่ีอยา่ง “เป็นไปไม่ไดเ้ด็ดขาด ฉนัเป็นสาว
บริสุทธ์ินะ” 

         โดยท่ีไม่มีใครสังเกตเห็น รอยยิม้มุมปากค่อย ๆ ปรากฏขึ้นบนใบหนา้ของโนวา น ้าสีใสท่ีขอบตาเหือด
แหง้ไปแลว้ ใจท่ีห่อเห่ียวพลนัเบิกบานขึ้นมาอีกคร้ัง น่ีคือผลลพัธ์จากสมุนไพรอยา่งสุดทา้ยท่ีเธอแอบใส่ใน
น ้าด่ืมของแอนโธเนียตอนท่ีไม่มีใครเห็น สมุนไพรท่ีจะบ่งบอกไดถึ้งความบริสุทธ์ิของผูห้ญิง ซ่ึงโนวาก็
ไม่ไดค้าดคิดวา่มนัจะมีผลลพัธ์อยา่งน้ีกบัแอนโธเนีย จริงอยูท่ี่เธอไม่ไดแ้อบใส่สมุนไพรน้ีใหก้บัแอนโธ
เนียเพียงคนเดียว หากทวา่ปฏิกิริยาน้ีเกิดขึ้นกบัแอนโธเนียแค่คนเดียวเท่านั้น 

       ฉันบอกแล้วไง ฉันจะท าทุกวิถีทางท่ีจะท าให้ตัวเองชนะการแข่งขันคร้ังนี ้ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไร
กต็าม...และเธอกเ็ล่นปกปิดว่าตัวเองไม่ใช่คนท่ีไม่เคยผ่านผู้ชายมาก่อนเอง 

......... 
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แม้จะเกดิเหตุการณ์โกลาหลหลายอย่าง ทั้งสุขภาพของสาวงามหรือแมก้ระทัง่กบัเร่ืองท่ีสาวงามท าผิดกฎการ
แข่งขนัทวา่ปกปิดเอาไวจ้นความจริงเปิดเผย แต่สุดทา้ยแลว้อยา่งไรในวนัน้ีก็ตอ้งมีผูท่ี้ครองต าแหน่งสาวงาม
ประจ าหมู่บา้นของปีน้ีอยูดี่ ดงันั้นแลว้มงกุฏประจ าต าแหน่งธิดาแห่งศีตกาลจึงตกเป็นของโนวาผูซ่ึ้งคาดหวงั
กบัต าแหน่งน้ีใจจะขาด ตามธรรมเนียมแลว้ผูท่ี้ไดรั้บต าแหน่งอนัทรงเกียรติน้ีจะไดรั้บการแห่ไปทัว่หมู่บา้น 
ท่ามกลางเสียงแซ่ซอ้งของคนในหมู่บา้น และแน่นอน พ่อของเธอจะไดมี้ชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นชนิดท่ีเรียก
ไดว้า่พลิกจากหนา้มือเป็นหลงัมือ ท่ีส าคญัคือคนรักท่ีคบกนัแบบลบั ๆ ของเธอ…อีสเตล 

        “เด๋ียวสิ หมายความวา่ยงัไงท่ีบอกวา่เดินทางวนัน้ีเลย” โนวารู้อยูแ่ลว้วา่สาวงามประจ าหมู่บา้นจะได้
เดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีเหมือนกบัสถานท่ีในฝัน แต่เธอไม่ไดค้าดคิดวา่มนัจะปุบปับรับโชคขนาดน้ี เธอไม่มี
โอกาสท่ีจะไดก้ลบัไปบอกลาพ่อหรือเจอหนา้อีสเตลดว้ยซ ้า เธอพร ่าถามผูช้ายท่ีแบกเสลียงท่ีตวัเองนัง่
เก่ียวกบัค าขอของเธอและพวกเขาก็ยนืยนัหนกัแน่นว่าทุกส่ิงท่ีโนวาขอจะเป็นจริง ถึงอยา่งนั้นโนวาก็ไม่ได้
โล่งอก เธอไม่ไดเ้ตรียมใจมาวา่จะเร็วขนาดน้ี แต่เธอก็ขอใหพ้วกหนัหลงักลบัไปไม่ไดเ้ช่นเดียวกนั เธอลอง
แลว้ มนัไม่ไดผ้ล 

         ดวงตะวนัค่อย ๆ เคล่ือนหายไปจากทอ้งฟ้า เมฆหนา ๆ เร่ิมกลบัมาปกคลุมอีกคร้ัง ไอหนาวท่ีรุนแรง
ขึ้นพดัมาปะทะกายของเธอตลอด วนัแห่งปาฏิหาริยจ์ะส้ินสุดแลว้และโนวาไม่รู้เลยวา่ตวัเองก าลงัจะเดินทาง
ไปท่ีไหน สถานท่ีท่ีสาวงามจะไดไ้ปเยอืนเป็นท่ีแบบไหนกนันะ…จะวา่ไปแลว้ก็ไม่เคยมีสาวงามคนไหนพูด
ถึงท่ีแห่งนั้นเลย อนัท่ีจริงคนท่ีไดรั้บต าแหน่งปีก่อนก็ไม่เคยมีใครไดเ้ห็นหนา้พวกเธออีกเลย ส่ิงเดียวท่ีโนวา
รู้คือมนัน่าจะเป็นท่ีท่ีพิเศษมาก ๆ โนวาไม่รู้วา่ตวัเองเดินทางห่างมาจากหมู่บา้นไกลเท่าไร เธอพยายามกม้
หนา้ลงไปถามคนท่ีแบกเธออยูเ่ป็นระยะ แต่ก็ไร้ซ่ึงค าตอบ แต่แลว้ทนัใดนั้นเองเสลียงท่ีสาวงามประจ า
หมู่บา้นคนใหม่นัง่อยูก่็หยดุลงและค่อย ๆ ถูกวางลงชา้ ๆ ท าใหโ้นวาเลิกคิ้วอยา่งงุนงง โนวาไม่รู้วา่ตอนน้ี
ตวัเองอยูท่ี่ไหน แต่ตรงหนา้ของเธอมีบ่อน ้าบ่อหน่ึงท่ีผุดขึ้นมาจากพื้น ชัว่ขณะท่ีโนวาไม่เขา้ใจอะไรเลยนั้น 
ชายร่างใหญ่ก็กรูกนัเขา้มาจบัแขนจบัขาของเธอไวแ้น่นจนหญิงสาวรู้สึกเจ็บปวด แต่ชา้เกินกวา่จะไดร้้อง
โอดโอย เพราะมือหนา ๆ ของผูช้ายตวัโตแรงเยอะพวกนั้นปิดปากของเธอไวไ้ดท้นั  

          แลว้ร่างท่ียงัสวมชุดราตรีสีสวย สร้อยคอท่ีมีมูลลค่ามหาศาลนั้นก็ถูกจบัหยอ่นลงไปในบ่อ โนวายงัคง
จ าแววตาเยน็ชาตอนท่ีชายพวกนั้นโนม้หนา้ลงมาดูเธอไดเ้ป็นอยา่งดี 

         “แต่อย่างนีจ้ะไม่เป็นไรแน่เหรอ นี่ไม่ใช่คนชนะ” 

         “แต่คนชนะมีคุณสมบัติท่ีด่างพร้อย เธอน่ีแหละคือผู้ชนะตัวจริง เธอนี่แหละท่ีจะท าให้พระเจ้าพอใจ
และท าให้หมู่บ้านของเราไม่เลวร้ายไปกว่าท่ีเป็นอยู่ เธอนี่แหละคือของขวัญ…เคร่ืองสังเวยจากพวกเรา” 

         รวมถึงประโยคท่ีทั้งสองคนนั้นคุยกนั มนัยงัติดอยูใ่นหว้งความคิดของเธอตราบเท่าท่ีเสียงร้องค าราม
ของพระเจา้ท่ีอยูเ่บ้ืองล่างดงัขึ้นเร่ือย ๆ ขณะท่ีร่างของหญิงสาวจมหายไปกบัความมืดและปริศนาท่ีวา่สาว
งามประจ าหมู่บา้นท่ีไม่เคยปรากฏตวัในหมู่บา้นหายไปไหนยงัคงด ารงอยูเ่ช่นนั้น…ตราบนานเท่านาน 
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โรคระบาด 

ไม่มีใครรู้ท่ีมาท่ีแน่ชัดของโรคบ้า ๆ นี ่แต่รู้ตวัอีกทีมนัก็ไดแ้พร่กระจายไปไว…ยิง่กวา่ไฟลามทุ่ง  

           “วนัน้ีก็มีคนตายอีกแลว้สินะ” หญิงสาวท่ียนืเงียบงนัอยูใ่ตไ้มใ้หญ่เห็นทางหางตาอยูแ่ลว้ตั้งแต่ตน้วา่มี
ชายร่างใหญ่คนหน่ึงเดินมาหยดุยนือยูห่ลงัเธอ ดงันั้นแลว้เธอจึงไม่ไดแ้สดงอาการตกใจแต่อยา่งใด หากทวา่
ดวงตาคู่สวยทั้งสองคนยงัคงจอ้งมองไปท่ีหลุมซ่ึงมีร่างไร้วิญญาณของใครบางคนอยูข่า้งในนั้น แลว้ในเวลา
ไม่นานหลุมนั้นก็ถูกฝังกลบดว้ยดิน “ให้ตายสิ หมู่บา้นของเราก าลงัฟาดเคราะห์อยูห่รือไง มีแต่เร่ืองวิปริต
ผิดเพี้ยนเกิดขึ้นไม่เวน้แต่ละเดือน” 

         อีสเตลหนักลบัไปมองเพื่อนสนิทของตวัเองท่ีก าลงับ่นกระปอดกระแปด แมใ้บหนา้ของโอดินกวา่
คร่ึงหน่ึงจะมีผา้สีซีดปิดบงัอยู ่แต่กระนั้นสายตาซ่ือตรงคู่นั้นก็แสดงออกอยา่งชดัเจนว่าเขาเหน่ือยใจมากแค่
ไหน อีสเตลไม่ไดเ้ห็นต่างไปจากเพื่อนของตนเองเท่าไร ตั้งแต่ท่ีโรคน้ีเร่ิมแพร่ระบาดในหมู่ผูค้นในหมู่บา้น 
ภาพแห่งการสูญเสียก็เร่ิมจะกลายเป็นภาพชินตาซ่ึงปรากฏใหเ้ห็นอยูทุ่ก ๆ วนั ใครท่ีไม่ตายแต่ถูกโรคบา้ ๆ 
น่ีเล่นงานเขา้ก็มีสภาพท่ีทุกขท์รมานเกินจะบรรยาย 

         อีสเตลยงัจ าผูป่้วยคนแรกในหมู่บา้นไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะเธอเองก็อยูท่ี่นัน่ตอนท่ีชายผูเ้คราะห์ร้ายคน
นั้นเร่ิมแสดงอาการออกมา เช่นเดียวกบัโอดิน เพื่อนสนิทของเธอ อนัท่ีจริงถา้ไม่ไดโ้อดินมาเคาะประตูเรียก
เธอออกมาจากกองหนงัสือเก่า ๆ ท่ีตวัเองจมจ่อมอยู ่อีสเตลก็คงไม่ไดเ้ป็นหน่ึงในสักขีพยานท่ีไดม้องเห็น
การอุบติัของโรคบา้ ๆ น่ี วนันั้นไม่ไดมี้เพียงแค่โอดินและอีสเตลเท่านั้น แต่ดูเหมือนวา่ใครหลาย ๆ คนจะให้
ความส าคญักบัการป่วยอยา่งปริศนาของชายผูเ้คราะห์ร้ายคนนั้น ไม่เวน้แมแ้ต่กาเบรียล ผูน้ าหมู่บา้นร่างทว้ม
ท่ีหนา้ตาเหมือนหมูป่าคนนั้น 

         อีสเตลจ าไดดี้วา่ในบา้นของผูช้ายคนนั้นเนืองแน่นไปดว้ยผูค้น มีเพียงห้องนอนท่ีชายคนนั้นนอนซม
อยูเ่ท่านั้นท่ีแทบจะไม่มีใคร นอกจากภรรยาของเขา อีสเตลไม่แน่ใจ แต่เธอเหมือนไดย้ินมาวา่คู่สามีภรรยาคู่
น้ีเพิ่งจะสูญเสียลูกชายผูเ้ป็นท่ีรักไปจากการจมน ้า คนเป็นสามีก็มาป่วยเป็นโรคประหลาดอีก ช่างเป็นคู่รักท่ี
น่าเห็นใจจริง ๆ แมอี้สเตลจะไม่ไดอ้ยูแ่ถวหนา้และห่างจากหนา้หอ้งนอนของผูช้ายคนนั้นพอสมควร แต่
ภาพท่ีเน้ือตวัของผูช้ายคนนั้นเตม็ไปตุ่มสีแดงยงัติดตรึงอยูใ่นความทรงจ าของหญิงสาวอยา่งไม่มีวนัลืมเลือน  

         อาการท่ีมีตุ่มแดงปรากฏขึ้นตามเน้ิอตามตวัเป็นเพียงแค่หน่ึงในอาการอนัน่ากลวัท่ีเกิดขึ้น ในความเป็น
จริงแลว้ยงัมีอีกหลายอาการของโรคบา้ ๆ น่ีท่ีท าใหค้นในหมู่บา้นขนลุกขนพองไปตาม ๆ กนั ริมฝีปากของ
คนท่ีป่วยเป็นโรคน้ีจะเร่ิมเปล่ียนเป็นสีคล ้าและในไม่ชา้เน้ือหนงัของคนคนนั้นก็จะเร่ิมหลุดลอกออกมาจน
มองเห็นกระดูกท่ีกลายเป็นสีด าได ้การไอไม่ไดเ้พียงแค่เกิดขึ้นอยา่งถ่ี ๆ แต่มาพร้อมกบัการขบัเสมหะท่ี
กลายเป็นสีโลหิต 
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         ในตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยวา่ผูช้ายคนนั้นไปติดโรคมาจากไหน อะไรท่ีท าให้เขาแทบจะตายทั้งเป็น หาก
ทวา่ไม่ทนัท่ีจะทุกความสงสัยจะกระจ่าง อาการท่ีหนกัหนาเกินเยยีวยาก็พรากชีวิตของชายผูเ้คราะห์ร้ายคน
นั้นไปในท่ีสุด แต่นัน่ไม่ใช่จุดจบ มนัเป็นเพียงแค่จุดเร่ิมตน้ของหายนะท่ีไม่มีใครคาคดิดวา่จะคร่าชีวิตของ
คนในหมู่บา้นอีกหลายคน เพราะหลงัจากการตายจากไปของผูป่้วยคนแรกไดไ้ม่นาน ผูป่้วยคนท่ีสอง คนท่ี
สาม คนท่ีส่ี...ก็เร่ิมโผล่ขึ้นมากขึ้นเร่ือย ๆ จนไม่สามารถนบัไดอี้กต่อไปแลว้วา่ตอนน้ีมีคนโดนโรคท่ีไม่รู้
ท่ีมาน้ีเล่นงานไปแลว้ก่ีคน 

         “แลว้สรุปแลว้เธอไดเ้ร่ืองมาวา่ยงัไงบา้ง" โดยปกติแลว้เวลาท่ีโอดินและอีสเตลอยู่ในบา้นของใครคน
ใดคนหน่ึง พวกเขาจะถอดผา้ท่ีถูกน ามาใชเ้ป็นหนา้กาก เพราะไม่มีใครรู้วา่โรคน้ีสามารถแพร่กระจายไดท้าง
อากาศหรือไม่ แต่จากกรณีตวัอยา่งท่ีผา่นมาแนวโนม้ท่ีมนัจะเป็นอยา่งนั้นมีสูงมาก แต่เม่ือไม่ไดอ้ยูข่า้งนอก
แลว้ การปิดจมูกปิดปากของตวัเองก็ไม่จ าเป็นอีกต่อไป แต่คร้ังน้ีท่ีท าใหโ้อดีนโพล่งถามขึ้นมาดูเหมือนจะ
ไม่เป็นอยา่งนั้น “การท่ีเธอไม่ใหฉ้นัเอาผา้น่ีออกคงไม่ไดไ้ร้เหตุผลไปเลยใช่มั้ย" 

         อีสเตลยงัคงไม่ตอบอะไร เธอพาเพื่อนสนิทตวัสูงของตวัเองเดินลงไปขา้งล่างท่ีชั้นใตดิ้น ดวงตาของ
โอดินลุกวาวเม่ือหญิงสาววางตะกร้าท่ีตวัเองห้ิวไวล้งบนโต๊ะท่ีสะอาดเอ่ียมอ่อง แสงสีส้มลุกโพลงขึ้นมาเม่ือ
อีสเตลจุดตะเกียงใหค้วามสว่าง “มนัไม่ไดไ้ร้เหตุผลอยา่งท่ีนายบอกจริง ๆ นัน่แหละ" 

         แมต้น้ตอของโรคดงักล่าวจะเป็นปริศนาในตอนแรกและการตามหาความจริงของเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ียาก
ยิง่กวา่งมเขม็ในมหาสมุทร แต่กระนั้นอีสเตลก็ไม่ยอ่ทอ้จนในท่ีสุดความพยายามก็ตอบแทนเธอ อีสเตลน า
ผา้สีเทาท่ีคลุมตะกร้าอยูว่างไวบ้นโต๊ะออก ของท่ีอยูข่า้งในนั้นท าให้โอดินถึงกบัขมวดคิ้ว “ของพวกน้ีมนัคือ
อะไรกนั" 

         “นายควรปิดปากของนายใหมิ้ดชิดกวา่น้ีแลว้ฟังฉนั เพราะของพวกน้ีคือของอนัตราย" เม่ือไดย้นิเพื่อน
สาวก าชบั โอดินก็กระชบัผา้ท่ีปิดปากของตวัเองอยูใ่หแ้น่นขึ้น ขณะท่ีอีสเตลเองก็ระมดัระวงัเช่นเดียวกนั 
เธอใชผ้า้ผืนเดียวกบัท่ีใชค้ลุมตะกร้าในตอนแรกหยบิของท่ีอยูใ่นตะกร้าออกมาทีละช้ิน “ฉนัคิดวา่ฉันพอจะ
ไดค้  าตอบของเร่ืองทั้งหมดแลว้" 

         “ค าตอบของเร่ืองท่ีวา่น่ีคือซากก้ิงก่าตายอยา่งนั้นเหรอ?” นอกจากซากก้ิงก่าท่ีสภาพดูไม่ไดเ้ลยแมแ้ต่
นอ้ยก็ยงัมีก่ิงไมเ้ป้ือนของเหลวกบัดอกไมห้นา้ตาประหลาด ๆ อีกต่างหาก  

         “น่ีไม่ใช่แค่ซากก้ิงก่าตายกบัพืชแปลก ๆ ธรรมดา" อีสเตลเร่ิมอธิบายดว้ยน ้าเสียงเจือกงัวล “นายจ าบึงท่ี
อยูห่ลงัหมู่บา้นไดม้ั้ย? อีกฝ่ังหน่ึงของบึงนัน่มีตน้ไมต้น้ใหญ่ตน้หน่ึงตั้งอยู ่ผิวเผินมนัดูเหมือนไม่มีอะไร แต่
ยางเหนอะหนะของมนันั้นมีอะไรบางอยา่งท่ีผิดปกติ และดูเหมือนวา่ยางของตน้ไมต้น้นั้นจะท าปฏิกิริยา
บางอยา่งกบัดอกไมท่ี้ขึ้นอยูร่อบ ๆ จนมนัเกิดการกลายพนัธุ์ ซากก้ิงก่าตวัน้ีฉนัก็ไปเจอมนัจากแถว ๆ นั้น" 
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         โอดินไม่แปลกใจเลยท่ีเพื่อนสาวของตวัเองจะสามารถไล่เรียงเร่ืองราวไดอ้ยา่งชดัเจนและท าใหเ้ขา
เห็นภาพตามได ้อีสเตลเป็นคนท่ีหวัดีอยูแ่ลว้แต่ไหนแต่ไร “นายลองสังเกตดูสิ ซากของมนัน่ะ นอกจาก
ผิวหนงัจะลอกแลว้ มนัยงัมีตุ่มขึ้นตามเน้ือตามตวัแบบเดียวกบัท่ีคนท่ีป่วยในหมู่บา้นของเราเป็นกนั 
เพราะฉะนั้นแลว้ไม่ผิดแน่...ดูเหมือนวา่คนท่ีป่วยคนแรกจะไปสัมผสัสปอร์ของดอกไมท่ี้กลายพนัธุ์ดอกน้ี
เขา้เลยท าใหเ้ขาป่วย แต่ยงัมีขอ้กงัขาอยูค่ือมนัสามารถติดต่อจากคนสู่คนไดอ้ยา่งนั้นเหรอ?” 

          “แลว้มนัมีวิธีแกม้ั้ย?” น ้าเสียงของโอดินฟังดูมีความหวงัขึ้นมา 

          อีสเตลหยบิโหลแกว้ท่ีบรรจุของเหลวสีขาวออกมาจากตะกร้า “ฉนัไม่แน่ใจ แต่ถา้เราอยากจะแกไ้ขมนั
จริง ๆ บางทีเราก็ตอ้งเร่ิมจากตน้ตอของมนั" 

          แมรู้้วา่จะเส่ียงมากแค่ไหนก็ตาม “ถา้เป็นอยา่งนั้นไดเ้หมือนท่ีเธอพูดก็ดีไม่นอ้ย แต่วา่อีสเตลมนัจะดี
จริง ๆ เหรอ...เธอจะท ามนัคนเดียวเหรอ มีอะไรท่ีฉนัพอจะช่วยได.้..” 

          “นายไม่ไดมี้องคค์วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองพวกน้ีมากเท่าฉนั" หญิงสาวยนืกรานพลางเก็บซากก้ิงก่าลงใน
ตะกร้า “ใหฉ้นัจดัการเองเถอะ" 

          “แต่มนัจะไม่เส่ียงไปเหรอ" โอดินโพล่งขึ้นเหมือนสังเกตเห็นอะไรบางอยา่งในแววตาคู่วาววบัของอีส
เตล “อีสเตล มนัคงไม่ใช่เพราะเธอยงัฝังใจกบัเร่ืองของโนวาหรอกนะ...อีสเตลมนัผา่นมาหลายเดือนแลว้" 

          “น่ีมนัเร่ืองคอขาดบาดตายนะ" อีสเตลโตก้ลบัทนัที “นายจะปล่อยใหค้นในหมู่บา้นของเราเป็นอยา่งน้ี
อีกต่อไปเหรอ...อยา่งนอ้ยถา้ฉนัจะสามารถท าใหค้นบริสุทธ์ิรอดชีวิตอยูไ่ด้ ฉันก็อยากจะท าหรือวา่นายอยาก
ปล่อยใหพ้วกคนในหมู่บา้นตอ้งลม้ตายไปเร่ือย ๆ แลว้ไปเช่ือเร่ืองร่างทรงอะไรนัน่" แน่นอนวา่อีสเตลไม่ใช่
คนแรกท่ีพยายามคิดหาวิธีจดัการกบัโรคท่ีแสนจะน่ากลวัน้ี แต่ไม่มีใครสามารถจดัการกบัมนัไดเ้ลยสักคน
หน่ึง แต่แลว้วนัหน่ึงคนในหมู่บา้นก็เร่ิมหันไปเช่ืออะไรแปลก ๆ โดยหวงัวา่บางทีส่ิงท่ีมองไม่เห็นหรือพลงั
เหนือธรรมชาติอาจช่วยเยยีวยารักษาคนในหมู่บา้นได ้

         ร่างทรงของเทพแห่งการรักษาคือส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีดึงดูดคนในหมู่บา้นให้เขา้หามากท่ีสุดอยา่งไม่
ตอ้งสงสัย หญิงชราคนนั้นอา้งตวัเองวา่สามารถติดต่อกบัเทพแห่งการรักษาและสามารถใหเ้ทพแห่งการ
รักษาอาศยัร่างของเธอเพื่อท่ีแสดงปาฏิหาริยใ์นการรักษาคนท่ีเจ็บป่วยได ้แน่นอนวา่อีสเตลคิดวา่นัน่มนั
ไร้สาะส้ินดี เช่นเดียวกบัคนหลาย ๆ คนในหมู่บา้นตอนแรก ทุกคนต่างไดรั้บบทเรียนจากเหตุการณ์ท่ีอยูดี่ ๆ 
เทวรูปก็มีชีวิตขึ้นเม่ือนานมาแลว้ สุดทา้ยเทวรูปก็ไม่ไดมี้ชีวิตจริง ๆ แต่ท่ีมนัดูเหมือนจะมีชีวิตเพราะมีกล่ิน
ของเลือดโชยออกมานั้นเป็นเพราะผูห้ญิงสติไม่ดีท่ีแอบฆ่าสามีของตวัเองแลว้เอามาหมกในช่องวา่งขา้งใน
เทวรูปท่ีคนมากราบไหวต้่างหาก 

         จากเหตุการณ์นั้นเองคงไม่มีใครท่ีอยากจะดูเป็นคนโง่งมอีกหน หากทวา่ในตอนท่ีโรคปริศนาน้ีระบาด
มาไดส้ักพกัหน่ึงจนเร่ิมเขา้สู่ระยะวิกฤต หญิงชราท่ีอา้งตวัวา่เป็นร่างทรงของเทพรักษาก็ไดท้ าในส่ิงท่ีท าให้
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ทุกคนต่างตกตะลึง ผูป่้วยรายหน่ึงท่ีอาการหนกัจนเกือบจะมีชีวิตไม่รอดอยูดี่ ๆ ก็กลบัมาลุกขึ้นเดินไดอ้ยา่ง
ฉบัพลนัและในสองสามวนัถดัมาอาการทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นจากโรคนั้นซ่ึงทิ้งร่องรอยบนร่างกายก็จางหายไป
ราวกบัไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งหมดน้ีเกิดขึ้นหลงัจากท่ีร่างทรงของเทพแห่งการรักษาท าพิธีบางอยา่ง 
ทา้ยท่ีสุดแลว้ความตั้งใจท่ีจะไม่กลบัไปงมงายของคนในหมู่บา้นก็พงัทลายลงอยา่งง่ายดาย แต่ท่ีแยย่ิง่กวา่คือ
คนท่ีควรจะเป็นคนท่ีเช่ือในหลกัของเหตุและผลมากกวา่อยา่งหวัหนา้หมู่บา้นกลบัหลงเช่ือในปรากฏการณ์ท่ี
ไร้ซ่ึงค าอธิบายและมูลความจริงนั้นไปดว้ยอีกคน 

         “ร่างทรงอะไรนัน่มนัเร่ืองไร้สาระทั้งเพเธอก็รู้ และฉนัก็ไม่ไดอ้ยากจะใหเ้ป็นอยา่งนั้น” โอดินเองไม่ใช่
เพียงคนเดียวท่ีไม่คลอ้ยตามไปกบัเร่ืองลม ๆ แลง้ ๆ ของร่างทรงอะไรนัน่ แมห้ลาย ๆ คนในหมู่บา้นจะตก
อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลความเช่ือท่ีเกิดขึ้นท่ามกลางความหวาดกลวั แต่ก็มีคนอีกจ านวนไม่นอ้ยเลยท่ีไม่เห็นดว้ย
และไม่พอใจท่ีหวัหนา้หมู่บา้นท าตวัไม่สมกบัเป็นผูน้ าท่ีดีเลยแมแ้ต่นอ้ย สองสามวนัท่ีผ่านมาน้ีพวกเขาได้
นดัรวมตวักนัแลว้ประทว้งใหผู้น้ าหมู่บา้นออกจากต าแหน่งแลว้ใหค้นท่ีเหมาะสมกวา่ขึ้นมาท าหนา้ท่ีแทน 
“แต่ฉนัเป็นห่วงเธอนะ ท าไมฉนัจะไม่รู้วา่เธอตอ้งเจ็บปวดแค่ไหน แต่เธอตอ้งเลิกทรมานตวัเองไดแ้ลว้” 

         โอดินรู้ทุกอยา่ง ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นความลบัระหวา่งอีสเตลและโนวา โนวา สาวงามประจ าหมู่บา้นท่ี
ไม่เคยกลบัมาเยีย่มหมู่บา้นอีกเลยหลงัจากท่ีไดรั้บต าแหน่งไปจนท าให้เพื่อนสนิทของเขาดูหม่นหมองลงไป
อยา่งเห็นไดช้ดั อีสเตลเมม้ริมฝีปากแน่น ถา้ไม่ไดส้ังเกตถว้นถ่ีคงไม่มีใครแลเห็นดวงตาท่ีรวดร้าวนัน่ “ฉัน
ไม่ไดท้รมานตวัเอง แต่ฉันรู้…ฉนัรู้วา่ท่ีน่ีมนัวิปริตมากแค่ไหนและเราตอ้งหยุดเร่ืองบา้ ๆ พวกน้ีสักที ก่อนท่ี
มนัจะบานปลาย” 

          อีสเตลรู้สึกช้ืนท่ีดวงตาทั้งสองขา้ง แต่เธอไม่สามารถใชมื้อปัดมนัออกไปได ้เธอเลยกลบเกลื่อนดว้ย
การเอ้ือมมือเก็บของท่ีวางอยู่บนโต๊ะใส่ตะกร้า จากนั้นจึงควา้ผา้ขี้ ร้ิวท่ีไม่ไดส้ะอาดเท่าไรนกัมาเช็ดคราบท่ี
เปรอะเป้ือนใหห้มดจด เธอท าเหมือนกบัวา่ตวัเองท าใจกบัเร่ืองนั้นไดน้านแลว้ แต่เปล่าเลย…ทุกอยา่งมนั
ตรงกนัขา้มอยา่งส้ินเชิง ความเจ็บปวดจากภาพแห่งฝันร้ายวนันั้นยงัคงตามหลอกหลอนเธออยูทุ่กค ่าคืน ภาพ
ท่ีถา้เธอไม่ไดด้ื้อดึงพยายามท่ีจะตามโนวาไปเพื่อหวงัท่ีจะพูดคุยสักสองค าก่อนโนวาจะออกเดินทางก็คงไม่
มีวนัเห็น เสียงกรีดร้องยามท่ีโนวาถูกผลกัตกลงไปในบ่อน ้ามุ่งสู่ความตายยงัคงดงักอ้งอยูใ่นโสต ความฝันท่ี
เธอเคยวาดไวก้บัหญิงสาวท่ีเป็นคนรักหลุดลอยไปโดยไม่มีโอกาสท่ีจะไดแ้ต่จะร ่าลา ใครเล่าท่ีจะท าใจกบั
เร่ืองพวกนั้นได ้แต่ท่ีน่าเจ็บใจยิง่กวา่คืออีสเตลกลบัไดแ้ต่เฝ้ามองส่ิงเหล่าน้ีโดยไม่สามารถจะช่วยอะไรได ้
เฝ้ามองโดยท่ีไม่เขา้ใจอะไรเลย… 

         “ฉนัอยูข่า้งเธอเสมอไม่วา่เธอจะท าอะไร เธอยงัมีฉนัอยูน่ะอีสเตล” 

         “งั้นเราสองคนตอ้งช่วยกนั” อีสเตลผ่อนลมหายใจออกมาเบา ๆ “เร่ืองบา้ ๆ น่ีตอ้งจบลงไดแ้ลว้” 

……… 
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“อสีเตล” อีสเตลท่ียนือยูห่นา้หมอ้ปรุงยาซ่ึงมีควนัสีขาวลอยออ้ยอ่ิงอยูด่า้นบนไม่ไดส้ะดุง้เม่ือเสียงร้องเรียก
ท่ีคุน้เคยดงัขึ้นจากทางดา้นหลงั เพราะเธอกะเวลาไวแ้ลว้…เวลาน้ีแหละท่ีโอดินจะปรากฏตวัขึ้นอีกคร้ังหน่ึง 
หากทวา่คราวน้ีเพื่อนสนิทของเธอไม่ไดก้ลบัมาตวัคนเดียว “ฉนัหามาไดแ้ลว้ แต่วา่ตอ้งรีบหน่อย ตอนน้ีเขา
อาการหนกัมาก” 

         “น่ีนายน่ะ แน่ใจจริง ๆ เหรอวา่น่ีจะช่วยนอ้งชายของฉนัได”้ อีสเตลถอนหายใจออกมา หลงัจากท่ีเธอ
อดหลบัอดนอนเพื่อหาวิธีปรุงยามาหลายคืน ในท่ีสุดผลของมนัก็เร่ิมเป็นรูปเป็นร่างขาดก็แต่คนท่ีจะทดลอง
วา่ยาท่ีเธอลองปรุงขึ้นจากยางท่ีมีพิษของตน้ไมใ้นป่ากบัสมุนไพรอ่ืน ๆ อีกเลก็นอ้ยจะไดผ้ลหรือไม่ แต่เธอ
ไม่ตอ้งเหน่ือยไปมากกวา่น้ีแลว้ เพราะโอดินคอยหยบิยืน่ความช่วยเหลือให้เธออยา่งไม่ขาดตกบกพร่อง “ฉนั
มาท่ีน่ี เพราะฉนัเช่ือใจโอดิน และฉนัก็ไม่อยากหาร่างทรงอะไรนัน่เหมือนท่ีแม่บอก แต่น่ีไม่ใช่การตม้ตุ๋น
ใช่มั้ย” 

        “ฉนัไม่สัญญาวา่มนัจะไดผ้ล แต่นอ้งชายของนายจะไม่แยก่วา่ท่ีเป็นอยูใ่นตอนน้ีอย่างแน่นอน” อีสเตล
สั่งใหค้นท่ีเป็นพี่ชายพานอ้งชายไปนอนบนเตียงใกล ้ๆ กบัหมอ้ปรุงยา อาการของคนท่ีนอนอยูบ่นเตียง
ไม่ไดต้่างอะไรไปจากผูป่้วยรายอ่ืน ๆ แต่ดูเหมือนจะรุนแรงกวา่เลก็นอ้ย เพราะอยา่งนั้นอีสเตลจึงสั่งใหค้นท่ี
เป็นพี่ชายรวมถึงเพื่อนสนิทของเธอไปยนืรออยูต่รงประตู ส่วนเธอก็เดินกลบัไปท่ีหมอ้อวบอว้นสีด า ใชช้อ้น
ตกัของเหลวสีเขียวท่ีก าลงัร้อนไดท่ี้ใส่ในถว้ยเลก็ ๆ ขนาดพอดีมือ เธอคุกเข่าลงท่ีขา้งเตียงท่ีมีคนป่วยอยู่ 
ท่ามกลางสายตาเคลือบแคลงท่ีจอ้งมองมาจากประตู  

         “เธอก าลงัท าอะไร?” 

         “เช็กอาการเบ้ืองตน้” โอดินเห็นคนท่ีตวัเองรู้จกักดัเลบ็ของตวัเองแถมยงัเอาขาเคาะพื้นไปมาจึงเอ่ยบอก 
“เช่ือเถอะ มนัจะตอ้งไดผ้ล อีสเตลน่ะ เธอเป็นคนท่ีมากความสามารถมาก ๆ คนหน่ึง แมว้า่จะไม่มีใครแล
เห็นก็ตาม” 

         บรรยากาศภายในห้องเร่ิมลุน้ระทึกขึ้นเร่ือย ๆ เม่ือของเหลวสีเขียวค่อย ๆ ไล่ลงคอของคนท่ีนอนน่ิงไม่
ไหวติงอยูบ่นเตียง อีสเตลบอกวา่ตอ้งใชเ้วลาราว ๆ หน่ึงชัว่โมงเพื่อใหย้าท่ีเธอปรุงไดท้ างานอยา่งเตม็
ประสิทธิภาพ คนท่ีเป็นพี่ชายเหมือนจะไม่พอใจเลก็ ๆ แต่เขาก็ไม่มีทางเลือก นอกจากตอ้งรอเวลาเท่านั้น 
หน่ึงชัว่โมงผา่นไป พวกเขาก็กลบัมาในหอ้งอีกคร้ัง 

         “น่ีมนัไม่จริงใช่มั้ย” คนท่ีเป็นพี่ชายเสียงสั่นเครือ น ้ าตาร้ืนเม่ือเห็นร่างท่ียงันอนน่ิงอยูบ่นเตียง “ร่างกาย
ของเขามนั…” 

          “มนัไดผ้ล” น ้าเสียงของอีสเตลสูงขึ้นระหวา่งท่ีเธอเดินไปท่ีเตียง ใชมื้อแตะเบา ๆ ท่ีหนา้ผาก “ตวัก็ไม่
ร้อนจดัหรือเยบ็เฉียบแลว้ แถมตุ่มก็เร่ิมหายไปบา้งแลว้ น่ีมนั…วิเศษไปเลย” 
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          อีสเตลไม่ปฏิเสธเลยวา่เธอเองก็รู้สึกเบิกบานใจไม่นอ้ยท่ีความพยายามของเธอไม่สูญเปล่า แต่เธอกลบั
ไม่รู้ตวัเลยวา่เธอก าลงัน าภยัเขา้หาตวัเอง… 

……….. 

ข่าวเร่ืองยาท่ีอสีเตลปรุงเองกับมือใชไ้ดผ้ลกบัโรคท่ีแสนจะอนัตรายแพร่กระจายไปไวนอ้ยกวา่ข่าวเร่ืองท่ีมี
ร่างทรงของเทพแห่งการรักษาแสดงปาฏิหาริยใ์นการรักษาคนป่วย อยา่งไรก็ตามมีคนจ านวนไม่นอ้ยเลยท่ี
ใหค้วามสนใจกบัยาของอีสเตลและแวะมาหาเธอมากขึ้นเร่ือย ๆ  

         “ท าไมฉนัถึงไม่รู้สึกวา่คนท่ีไปหาร่างทรงนัน่นอ้ยลงเลยนะ” โอดินยนือยูข่า้ง ๆ หุ่นลองแบบท่ีอีสเตล
ใชใ้นการออกแบบเส้ือผา้ ตอนน้ีเขาอยูใ่นหอ้งนอนของอีสเตล  

         “ของอยา่งน้ีคงตอ้งใชเ้วลาสักพกัหน่ึง แต่ถึงยงัไงเราก็ท าให้พวกท่ีหากินกบัความกลวัของคน
สั่นคลอนไดบ้า้ง” อีสเตลใชน้ิ้วลูบไปตามผนงัสีซีด “ยงัไงซะมนัก็ไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลย” 

          “ร่างทรงอะไรนัน่น่ะท าใหค้นหายขาดไดใ้นตอนแรกก็จริง แต่หลงั ๆ มาน้ีฉนัไม่เห็นไดย้นิใครพูดวา่
ไปหาร่างทรงนัน่แลว้หายเลย” โอดินส่ายหนา้อยา่งอิดหนาระอาใจ ทนัใดนั้นเอง เสียงเคาะประตูก็ดงัขึ้น 
ไม่ใช่ประตูหอ้งนอน แต่เป็นประตูของบา้นหลงัน้ี ดูเหมือนวา่จะมีใครบางคนแวะมาหาอีสเตลตอนกลางดึก
ซ่ึงก็ไม่ใช่เร่ืองแปลกอะไร เพราะเธอตอ้งรับมือกบัคนท่ีตอ้งการความช่วยเหลืออยูแ่ลว้ “เด๋ียวฉนัไปเปิด
ประตูเอง ส่วนเธอก็เตรียมตวัก็แลว้กนั” 

          หญิงสาวเจา้ของบา้นสูดหายใจเขา้ลึก ๆ พลางยดือกขึ้นเม่ือคิดไดว้า่ตวัเองตอ้งเตรียมตวักลบัไปท่ีหอ้ง
ปรุงยาอีกคร้ังหน่ึง อีสเตลคาดหวงัลึก ๆ ในใจขอใหค้นไขร้ายน้ีอาการไม่หนกัมาก เพราะเธอเองก็ไม่
อยากจะเหน่ือยมากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นตอนน้ีเท่าไรนกั เธอเบนสายตาไปทางเศษผา้สีม่วงบนโต๊ะท างานซ่ึงดู
แลว้รกระเกะระกะ แต่หญิงสาวก็ไม่เคยเก็บกวาดมนัเลย…ไม่เลย 

          คิ้วของอีสเตลขมวดเขา้หากนัเลก็ ๆ เม่ือเวลาผา่นไปสักพกัหน่ึงแต่โอดินยงัไม่กลบัมาและถา้หูไม่ได้
ฝาด หญิงสาวสัมผสัไดถึ้งเสียงของคนสองคนท่ีก าลงัทุ่มเถียงกนัอยา่งดุเดือดเลือดพล่านมาจากตรงประตู
บา้นของเธอ ดูเหมือนวา่โอดินจะเจอปัญหาเสียแลว้  

         ปัง! 

         หากทวา่ขณะท่ีอีสเตลก าลงัจะกา้วเทา้ออกจากห้องนั้นเอง เสียงท่ีไม่ตอ้งบอกก็รู้ว่าคือเสียงจากส่ิงใดก็
ดงัลัน่จนท าใหผ้นงับา้นของเธอนั้นสั่น ไม่วา่จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นขา้งนอกนัน่ เสียงท่ีดงัขึ้นไม่ใช่
สัญญาณท่ีบ่งบอกถึงความปลอดภยัแน่ ๆ ชัว่ขณะท่ีอีสเตลตกอยูใ่นหว้งแห่งความสับสนนั้นเอง เสียงฝีเทา้ท่ี
ดงัใกลเ้ขา้มาเร่ือย ๆ จากหนา้ประตูก็ไดป้ลุกสัญชาตญาณของเธอให้เร่ิมท างาน…ไม่ ไม่ดีแน่ พอนึกได้
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เช่นนั้น อีสเตลก็หันรีหันขวางอยา่งคนท่ีท าอะไรไม่ถูก ใจท่ีเตน้แรงยิง่เตน้รัวเร็วกวา่เดิม แลว้ในวินาทีท่ีเสียง
ฝีเทา้ท่ีใกลเ้ขา้มานั้นก าลงัจะหยดุลง ร่างบอบบางก็เร้นกายเขา้ไป…ในใตเ้ตียงนอนของตวัเอง 

         อีสเตลพยายามท าตวัใหเ้ลก็ท่ีสุดเท่าท่ีตวัเองจะท าได ้ขณะเดียวกนัเธอใชส้ายตาจอ้งมองผา่นช่องแคบ 
ๆ ของเตียงท่ีเผยให้เห็นถึงรองเทา้หนงัสีด าของใครก าลงัย  ่าอยูใ่นหอ้งนอนของเธออยา่งเกร้ียวกราด น่ีไม่ใช่
รองเทา้ของโอดินแน่ ๆ แต่เธอเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกนัวา่ใครกนัแน่ท่ีก าลงับุกรุกเขา้มาในบา้นของเธอโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาต แถมยงัร้ือขา้วของ เปิดตูเ้ส้ือผา้ หม่ินเหม่บา้นอนัเป็นท่ีรักของเธอจนถึงขีดสุด 

         “เจอตวัเธอมั้ย?” อีสเตลท่ีก าลงัใชมื้อปิดปากของตวัเองเพื่อไม่ใหมี้เสียงเลด็ลอดออกมาตวัแขง็ท่ือเม่ือ
ไดย้นิเสียงของคนท่ีเพิ่งจะเดินเขา้มาในห้องนอนของเธออีกคนหน่ึง เธอจ าเสียงนั้น รวมไปถึงรองเทา้หนงัสี
น ้าตาลท่ีสภาพดูไม่ไดคู้่นั้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

         “ขออภยัดว้ยครับ เธอน่าจะไหวตวัทนั และหนีไปแลว้” 

         “มนัจะเป็นไปไดย้งัไงกนั!?” คนท่ีอีสเตลไม่เห็นหนา้ตวาดดงัลัน่  

         “คงหนีออกไปทางหนา้ต่างมั้งครับ” 

         “ท างานไม่ไดเ้ร่ืองเลยจริง ๆ ใหต้ายสิ” เขาคนนั้นคงหวัเสียเอามาก ๆ ท่ีหาตวัของอีสเตลไม่พบทั้ง ๆ ท่ี
แค่กม้ลงมามอง ชีวิตของอีสเตลก็อาจตกอยูใ่นความเส่ียงไดใ้นทนัที “ยยันัน่คงไปไหนไดไ้ม่ไกลหรอก เรา
ตอ้งตามจบัตวัเธอใหไ้ด ้และท าใหเ้ธอหายไปจากโลกน้ีซะพร้อมกบัเพื่อนของเธอ ไม่งั้นช่ือเสียงของฉันใน
ฐานะหวัหนา้หมู่บา้นคงตอ้งเส่ือมเสียยิง่กวา่น้ี ใหต้ายสิ แค่มีไอพ้วกชุมนุมบา้นัน่ฉันก็ปวดกบาลจะแย ่น่ียงัมี
คนอวดดีคิดจะท าอะไรขา้มหนา้ขา้มตามาเป็นอุปสรรคช้ินใหญ่อีก ให้ตายสิ” 

         อีสเตลรอคอยจนกระทัง่บา้นทั้งหลงัตกอยูใ่นความเงียบงนัอีกคร้ังแลว้ถึงจะค่อย ๆ คลานออกมาจาก
ใตเ้ตียง กล่ินเหม็นเน่ายงัคงคละคลุง้อยูใ่นหอ้งเธอ แมพ้วกน่ารังเกียจนัน่จะออกไปจากบา้นของเธอแลว้ 
เส่ือมเสียช่ือเสียงในฐานะหัวหน้าหมู่บ้าน…มนัจะเป็นใครไปไดอี้กถา้ไม่ใช่กาเบรียลและลูกนอ้งท่ีน่า
ขยะแขยงพอ ๆ กนั บทสนทนาของทั้งสองคนนั้นยงัคงเล่นซ ้าไปมาอยูใ่นสมองของหญิงสาวเจา้ของบา้น 

         ท าให้เธอหายใจจากโลกนีซ้ะพร้อมกับเพ่ือนของเธอ…ถ้าอย่างนั้นแล้วกห็มายความว่า…อยูดี่ ๆ แขง้ขา
ของอีสเตลก็อ่อนแรงกะทนัหนั แต่ถึงกระนั้นก็ยงัพยายามท่ีเดินออกจากนอกประตูชา้ ๆ เธอภาวนาขอใหม้นั
ไม่ใช่อยา่งท่ีเธอคิด แต่น่าเศร้าท่ีเธอหนีความจริงไม่พน้ 

         ร่างของโอดินนอนแน่น่ิงอยูห่นา้ประตูพร้อมกบัของเหลวสีแดงฉานท่ีก าลงัไหลซึมไปตามพื้น 
เหมือนกบัตน้ไมท่ี้ก าลงัแตกก่ิงกา้นสาขาออกไปอยา่งไม่รู้จบ ไม่มีประโยชน์ท่ีเธอจะเรียกใหเ้พื่อนสนิทบน
พื้นฟ้ืนต่ืนขึ้นมาอีก ไม่มีทางท่ีเขาจะรอดไดห้ลงัจากท่ีเพิ่งจะโดนกระสุนทะลุผา่นไปและไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่
ใครท่ีเป็นคนลงมือท าเร่ืองเลวร้ายพรรคน้ี์ 
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         อีสเตลไม่มีเวลาใหท้ าใจมากนกั เพราะพวกของกาเบรียลยงัคงตามหาเธออยู่และพวกนั้นอาจวกกลบัมา
ท่ีบา้นท่ีไม่ปลอดภยัหลงัน้ีเม่ือไรก็ได ้ดงันั้นแลว้แมอี้สเตลจะใจสลายมากเพียงใด แต่เธอก็ท าไดเ้พียงปล่อย
ใหเ้พื่อนท่ีโดนสังหารอยา่งไม่เป็นธรรมทิ้งไวอ้ยา่งนั้น แลว้หลบซ่อนไปกบัม่านแห่งความมืด หลบหลีกทุก
สายตาของผูค้นท่ีจะน าภยัมาสู่ตวัของเธอได ้ 

         อีสเตลหยดุหอบหายใจเม่ือตวัเองว่ิงมาถึงป่าท่ีมีแสงสวา่งอยูแ่ลว้นอ้ยนิดในตอนกลางวนั แต่ตอนน้ี
แทบจะไม่มีแสงสวา่งท่ีช่วยน าทางใหก้บัเธอเลยแมแ้ต่นอ้ย นอกจากแสงจากคบเพลิงท่ีเห็นราง ๆ ไกล ๆ มา
จากทางฝ่ังของหมู่บา้น พวกนั้นก าลงัตามหาตวัเธออยา่งสุดก าลงั แต่การเขา้มาในป่านั้นคงเป็นเร่ืองยาก
ส าหรับพวกของกาเบรียลในเวลาแบบน้ี หญิงสาวหันมองไปรอบ ๆ กาย พูดกนัอยา่งตรงไปตรงมา แม้
ตอนน้ีเธอจะหนีจากพวกนั้นมาได ้แต่เป้าหมายในการหนีของเธอนั้นยงัคงวา่งเปล่า เธอไม่รู้ดว้ยซ ้าวา่เธอจะ
สามารถหนีไปท่ีไหนไดใ้นเวลาแบบน้ี ท่ีท่ีจะท าใหเ้ธอไม่พวกนั้นเป่ากบาลเหมือนกบัเพื่อนสนิทของเธอ 

         “ฉนับอกนายแลว้ไง” อีสเตลสะดุง้โหยงจนไปชนกบัพุ่งไมเ้ม่ือไดย้นิเสียงพูดของใครบางคนดงัขึ้นไม่
ไกลจากตวัของเธอเท่าไร ทนัใดนั้นเองอีสเตลก็เพิ่งจะสังเกตเห็นวา่มีแสงสวา่งสีส้มดวงเลก็ ๆ อีกดวงหน่ึง
ส่องทะลุผา่นพุ่มไมท่ี้เธอเพิ่งชนไป หนา้ท่ีมีเหง่ือผดุพรายในผา้คลุมของเธอซีดลงทนัทีเม่ือคิดวา่ตอนน้ีมีคน
อยูไ่ม่ห่างจากตวัของเธอเท่าไร แต่ไม่นานหลงัจากนั้นเธอก็โล่งใจมากขึ้นเม่ือลองแหวกพุ่มไมดู้แลว้พบวา่
ไม่ใช่กลุ่มคนท่ีเธอก าลงัวิตกกงัวล  

         ไม่สิ…น่ีมนัก็ไม่ไดดี้กวา่กนัเท่าไร 

         “บอกอะไรกนั น่ียายอยา่มาโกงกนันะ ผา่นมาตั้งหลายสัปดาห์แลว้ แต่ยายยงัไม่ไดใ้หค้่าจา้งผมเลย” 
อีสเตลจ าหนา้ของผูช้ายท่ีก าลงัเถียงกบัหญิงชราไดเ้ป็นอย่างดี เขาคือผูป่้วยคนแรกท่ีไดรั้บปาฏิหาริยจ์ากร่าง
ทรงของเทพแห่งการรักษา และหญิงชราคนนั้นเอง…ใช่ เธอคือร่างทรงของเทพแห่งการรักษา “ยายไม่รู้
เหรอวา่ผมตอ้งทุ่มเทไปมากเท่าไร ถา้ไม่มีผม ยายคงไม่มีทองค าใชม้ากมายถึงเพียงน้ี” 

         “ไอเ้ด็กเหลือขอน่ี อยา่มาขึ้นเสียงใส่ฉนันะ” เสียงแหบแหง้ท่ีสั่น ๆ ของหญิงชราคนนั้นท าให้อีสเต
ลอยากคลื่นไส้  

           “น่ี น่ี ยายนัน่แหละท่ีอยา่มาขึ้นเสียง แก่แลว้ยงัชัว่อีก รู้มั้ยวา่มนัยากมากแค่ไหนท่ีตอ้งเอาสีมาแตม้
ตามตวัท าเป็นเหมือนวา่เป็นตุ่ม ตอ้งไปนอนแกผ้า้ต่อหนา้คนเยอะ ๆ มนัน่าอายมากแค่ไหน เพราะงั้นอยา่มา
เบ้ียวกนันะ ไม่งั้นทุกอยา่งท่ีท ามาไดพ้งัแน่” 

          “ก็ลองดูสิ ฉนัล่ะอยากจะรู้จริง ๆ วา่กาเบรียลจะปล่อยไอเ้ด็กปากหมาแกไวน้านแค่ไหนกนัเชียว ฉัน
จะพูดอะไรใหฟั้งนะ ถา้แกคิดจะแพร่งพรายเร่ืองน้ีใหใ้ครฟังล่ะก็ มนัไม่ใช่แค่ฉนัคนเดียว ทั้งฉนั ทั้งกาเบรี
ยล ทั้งคนอ่ืน ๆ รวมไปถึงเด็กโง่ ๆ อยา่งแกก็จะเดือดร้อนไปดว้ย จ าใส่สมองของแกไวน้ะ ถา้จะฉิบหายก็ฉิบ
หายกนัหมดน่ีแหละ!” 
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เร่ืองเล่าของสเตลลา 

“หลงัจากคืนนั้นกไ็ม่มีใครได้เห็นอสีเตลท่ีหมู่บ้านแห่งน้ันอกีเลย…ตลอดกาล” มือท่ีมีร่องรอยของกาลเวลา
ปรากฏขึ้นจาง ๆ ปิดหนงัสือปกหุม้น ้าตาลท่ีวางอยูบ่นตกัลงเม่ือเร่ืองเล่าเร่ืองสุดทา้ยจบลง 

         “สรุปแลว้เร่ืองร่างทรงนัน่ก็คือเร่ืองโกหกทั้งเพ” แต่ดูเหมือนวา่เด็กหนุ่มท่ีนัง่ฟังอยูต่ลอดจะยงัคาใจ
บางส่ิงบางอยา่ง เขาพึมพ ากบัตวัเองแผว่เบา ก่อนจะเงยหนา้ขึ้นสบตากบัดวงตาคู่โรยราท่ียงัดูงดงามของ
หญิงชราตรงหนา้ “สรุปแลว้อีสเตลเธอรอดหรือวา่เธอ...” 

         “ฉนัคงใหค้  าตอบเธอไม่ไดห้รอกนะหนุ่มนอ้ย เพราะเร่ืองเล่ามนัจบลงท่ีตรงนั้น” หญิงสูงวยัผูเ้ป็น
เจา้ของบา้นเอ่ยบอกเม่ือเธอเดินไปหยดุยนือยู่ตรงหนา้ชั้นหนงัสือพร้อมกบัเก็บหนงัสือเล่มนั้นเขา้ชั้นไปรวม
กบัหนงัสือเล่มอ่ืน ๆ ท่ีเรียงรายอยู ่เธอยิม้อ่อน ๆ เม่ือหนัหนา้กลบัมาหาเด็กหนุ่ม “ดูเธอจะมีอารมณ์ร่วมกบั
เร่ืองเล่าของฉันไม่ใช่นอ้ยเลยนะพ่อหนุ่ม” 

         “เอ๊ะ! ไม่ มนัไม่ใช่อยา่งนั้น” เลียมโตก้ลบัทนัทีอยา่งไม่เตม็เสียงเท่าไรนกัเม่ือโดนเจา้ของบา้นจบั
สังเกตได ้เพราะเขาไม่อยากจะยอมรับเลย เร่ืองเล่าท่ีเขาไม่ไดต้อ้งการท่ีฟังตั้งแต่แรก แต่ตอนน้ีกลายเป็นฝ่าย
เขาเสียเองท่ีถูกดึงเขา้ไปอยูใ่นโลกของเร่ืองเล่าท่ีออกมาจากปากของหญิงชราตรงหนา้ เด็กหนุ่มตั้งใจแค่จะ
มาถ่ายรูปตามค าทา้ของเพื่อนของแฟนหนุ่มของตวัเองแท ้ๆ หากทวา่เพราะตวัเองเลินเล่อเกินไปและไม่คิด
วา่ขา้งในบา้นหลงัน้ีจะมีคนอาศยัอยู ่สุดทา้ยแลว้เขาเลยโดนจบัไดแ้ละตอ้งลงเอยดว้ยการมานัง่ฟังเร่ืองเล่าใน
หนงัสือ ถา้เขายงัไม่อยากถูกจบัไปส่งต ารวจซ่ึงไม่ตอ้งพูดถึงเลยวา่ประวติัของเขาจะด่างพร้อยมากแค่ไหน 

         “เด็กนอ้ย...เธอท าตวัน่าเอน็ดูเหลือเกินนะ” เลียมมองร่างระหงท่ีก าลงัสาวเทา้ไปตรงหนา้ต่างอยา่งไม่
ค่อยวางใจเท่าไรนกั “ความต้ืนเขินเพราะประสบการณ์ท่ียงันอ้ยนิดท าใหฉ้ันรู้สึกเหมือนไดก้ลบัไปอยูใ่นวนั
เก่า ๆ อีกคร้ังหน่ึง” 

          “ขอโทษนะครับ” เลียมท่ีไม่เขา้ใจประโยคท่ีคนตรงหนา้เขาเอ่ยเลยแมแ้ต่นอ้ยขดัขึ้นพร้อมกบักวาด
ตามองไปรอบ ๆ “ผมท าตามสัญญาแลว้ ผมยอมฟังเร่ืองท่ีคุณนา้เล่าแลว้ คุณนา้จะไม่แจง้ต ารวจจริง ๆ ใช่มั้ย
ครับ” 

          “เธอหยาบคายมากนะท่ีถามอยา่งนั้นกบัฉนั” สเตลลาใชน้ิ้วเรียว ๆ ของตวัเองขยบัผา้ม่านสีชมพูซีด ๆ 
เลก็นอ้ย ดูเหมือนวา่ตอนน้ีพระอาทิตยจ์ะลบัขอบฟ้าไปแลว้ ป่าท่ีสลวัรางในยามกลางวนัเวลาน้ียิง่ดูมืดมิด
และลึกลบัยิง่กวา่เดิม “ฉนัพูดค าไหนก็ค  านั้น ในเม่ือเธอไม่เล่นตุกติกและยอมท าตามค าขอของฉัน ฉนัก็จะ
ไม่ผิดสัญญา ฉันจะปล่อยเธอไป” 

         ร่างสูงโปร่งเดง้ตวัขึ้นทนัทีโดยอตัโนมติัเม่ือไดย้นิเจา้ของบา้นเช่นนั้น เลียมใชมื้อแตะท่ีหนา้อกของ
ตวัเองจากนั้นจึงถอนหายใจเบา ๆ...จบแล้ว ในท่ีสุดมันกจ็บสักที เลียมไม่ปฏิเสธเลยวา่ความรู้สึกรอดพน้น้ี
ท าใหเ้ขาโล่งใจยิง่กวา่ตอนท่ีเขารอดพน้มาจากพวกเฮงซวยในโรงเรียนเสียอีก  



58 
 

         ท่าทางดีใจของเลียมท่ีไดรั้บอิสรภาพคืนกลบัมาท าใหส้เตลลาหวัเราะออกมาเบา ๆ “เธอควรจะเลิก
เรียกฉนัวา่นา้ไดแ้ลว้ ฉนับอกแลว้ไงวา่ฉนัแก่จนจะเป็นยายเธอไดแ้ลว้ แต่เธอก็ยงัเรียกฉนัวา่นา้ ฉนัไม่เขา้ใจ
เธอจริง ๆ” 

         เลียมไม่ใช่คนขี้ ลืมจนถึงขนาดจะจ าไม่ไดว้า่หญิงชราเจา้ของบา้นเคยบอกอะไรเขาเอาไว ้แถม
รูปลกัษณ์ภายนอกของเธอก็ชดัเจนวา่ระยะห่างระหวา่งวยัของทั้งคู่นั้นถา้เปรียบเป็นความสัมพนัธ์ของคนใน
ครอบครัว สเตลลาก็แทบจะเป็นคุณยายของเขาไดเ้ลย แต่ถึงอยา่งนั้นผูห้ญิงคนน้ีกลบัดูอ่อนเยาวก์วา่วยัท่ี
แทจ้ริงของตวัเองในความรู้ลึกของเลียม หนา้ตาท่ีมีร้ิวรอยแต่ก็ไม่ไดท้ าใหค้วามสวยหายไป ผมสีน ้าตาลท่ี
แมจ้ะแซมไปดว้ยเส้นผมสีเทาประปราย กระนั้นเม่ือมองรวม ๆ แลว้ก็ยงัดูเงางามและเป็นเส้นท่ีชดัเจน เฉก
เช่นเดียวกบัหุ่นท่ีสูงระหงผิดกบัคนรุ่นคราวเดียวกนับ่งบอกไดว้า่ถา้ผูห้ญิงคนน้ีไม่ไดมี้เวทมนตร์ก็คงจะตอ้ง
ดูแลตวัเองอยา่งเขม้งวดแน่ ๆ  

         “ดูเหมือนตอนน้ีขา้งนอกจะมืดแลว้ แต่มนัคงไม่เป็นปัญหากบัเด็กอยา่งเธอหรอก ถา้เธอยงัดั้นดน้มาถึง
ท่ีน่ีในตอนกลางวนั ตอนกลางคืนก็ไม่ไดต้่างกนัเท่าไร” เธอทอดสายตาออกไปนอกหนา้ต่าง น ้าเสียงท่ีเอ่ย
บอกกบัเลียมนั้นฟังดูไร้ความห่วงใยอยา่งส้ินเชิง “เธอยงัมีเร่ืองคาใจอะไรอีกหรือไง ถึงไดเ้อาแต่จอ้งหนา้ฉัน
อยา่งนั้น” 

         เลียมสะดุง้เลก็นอ้ยโดยไม่รู้ตวัเม่ือถูกคนท่ีไม่แมแ้ต่จะหนัหนา้กลบัมามองถามขึ้นเช่นนั้น 

         “มองฉนัขนาดนั้นคิดว่าฉนัจะสัมผสัไม่ไดอ้ยา่งนั้นเหรอ ถา้มีอะไรอยากจะพูดกบัฉนัก็รีบพูดมาตอนน้ี
ดีกวา่นะ ถา้ไม่อยา่งนั้นเธอก็กา้วเทา้ออกจากบา้นของฉันไปซะ” 

         “ผม...เอ่อ...ผมแค่” ร่างสูงโปร่งกระอึกกระอกั ใช่ ตอนน้ีเขาจะกา้วเทา้ออกจากบา้นท่ีดูไม่น่าอยูห่ลงัน้ี
เลยก็ได ้แต่เขากลบัท าไม่ได ้เพราะค าถามท่ียงัติดอยูท่ี่ปาก “คุณนา้อยูท่ี่น่ีคนเดียวอยา่งนั้นเหรอครับ ในบา้น
กลางป่าโดยท่ีไม่มีใครเลย” 

         ให้ตายสิ ปกติแลว้เลียมไม่ใช่คนท่ีช่างพูดช่างถาม แต่การท่ีเขาคลุกคลีอยูก่บัสเตลลาท าใหค้  าถาม
มากมายผดุขึ้นมาในหวั แลว้ตอนน้ีเลียมรู้สึกวา่มนัเสียมารยาทส้ินดีท่ีเขาถามค าถามแบบน้ี แถมน่ีก็ไม่ใช่
เร่ืองท่ีเขาจะยืน่จมูกเขา้ไปยุง่ดว้ย ดงันั้นแลว้เขาจึงรีบขอโทษทนัทีท่ีถามจบ  

          “เธอก็เห็นแลว้น่ี” แต่อยูดี่ ๆ หลงัจากท่ีเงียบไปสักพกัหน่ึง สเตลลาก็พูดขึ้นดว้ยเสียงไม่ไดด้งัมากนกั 
“ท่ีน่ีน่ะไม่มีใครนอกจากฉนัเลย ถา้เธอสงสัยเร่ืองท่ีวา่ฉนัอยูค่นเดียวหรือเปล่า...ใช่ ฉนัอยูท่ี่น่ีคนเดียว ไม่มี
ญาติ ปราศจากคนท่ีฉันรัก” 

          “แลว้ท าไมคุณนา้ถึงเลือกท่ีจะอยูท่ี่น่ีล่ะครับ” ไอ้ปากพาซวย...เลียมตั้งใจวา่จะเลิกถามแลว้ออกจากท่ีน่ี
ไปเสีย แต่ปากของเขานั้นซ่ือตรงมากเกินไป แลว้เขารู้เลยวา่ค าถามน้ีไม่ใช่ค าถามท่ีดีแน่ ๆ เพราะเขาเห็นแวว
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ตาของหญิงชราตรงหนา้เปล่ียนไป หากทวา่จงัหวะท่ีเขาก าลงัจะเอ่ยขอโทษอีกหนนั้นเอง หญิงชราก็ชิงตอบ
ค าถามของเขาเสียก่อน  

         “ฉนัก าลงัรอใครบางคนอยู”่ เธอตอบพร้อมกบัยิม้แผว่จาง  

         “ใครบางคนอยา่งนั้นเหรอ?” พิลึกดีแท้ ท้ัง ๆ ท่ีบอกว่าตัวเองไม่มีญาติ ปราศจากคนท่ีรัก แต่ท าไมถึงยงั
รอใครบางคนอยู่ แล้วท าไมถึงต้องรออยู่ในบ้านท่ีอยู่กลางป่าอันน่าขนลกุแบบนีด้้วย  

         “เลียม เลียม ขอร้องไดโ้ปรดละเลียม นายอยา่หายไปอยา่งน้ีสิเลียม” เด็กหนุ่มท่ียงัคงสงสัยไม่หยดุถูก
ดึงออกมาจากหว้งความคิดเม่ือเสียงร้องเรียนท่ีคุน้เคยดงัมากระทบโสต ไม่นะ...นั่นมัน  

         “ดูเหมือนวา่จะมีใครบางคนมาตามหาเธอซะแลว้” ใช่ ภาพท่ีเลียมเห็นจากนอกหนา้ต่างตอนน้ีคือภาพ
ของโนอาห์ท่ีในมือถือไฟฉายสอดส่องไปทัว่อยา่งไม่เป็นหลกัเป็นแหล่ง ไม่ตอ้งดูสีหนา้แค่ฟังจากน ้าเสียงก็
รู้แลว้วา่โนอาห์เป็นห่วงเขามากแค่ไหน “ไปซะสิ ออกไปหาเขาซะ ฉนัไม่ชอบใหใ้ครมาแหกปากโวยวายอยู่
หนา้บา้นฉนั” 

         แมเ้ร่ืองท่ีเลียมคลางแคลงจะยงัไม่กระจ่างอยา่งสมบูรณ์ แต่เลียมก็ไม่มีทางเลือก เพราะเขาไม่ได้
อยากจะท าใหค้นท่ีไม่รู้อิโหน่อิเหน่อะไรมาร้อนใจเพราะตวัเขาเอง หากทวา่จงัหวะท่ีมือของเลียมจบัคาไวท่ี้
ลูกบิดประตูอนัแสนจะคร ่าคร่า กระแสความทรงจ าก็ผดุวาบเขา้มาในหวัท าใหเ้ด็กหนุ่มหนักลบัไปมองหญิง
ชราท่ียนืเฝ้ามองเขาอยู ่“อีสเตลอยา่งนั้นเหรอ...” 

        “รีบออกไปไดแ้ลว้” ราวกบัถูกแรงมีดึงดูดมหาศาลเม่ือหญิงชราเจา้ของบา้นเอ่ยบอกกบัเลียมเป็นคร้ัง
สุดทา้ย รู้ตวัอีกทีเลียมก็พบวา่ตวัเองออกมายนือยูน่อกบา้นหลงัท่ีเขาหายเขา้ไปเป็นชัว่โมง จอ้งมองประตูท่ี
เขาเพิ่งจะเดินผา่นปิดลงอยา่งรวดเร็ว 

         “เลียม! นัน่นายจริง ๆ ดว้ย พระเจา้” เม่ือเดินพน้เขตบา้นมาไดเ้พียงนิดเดียว คนตวัสูงท่ีส่องไฟฉายไป
ทัว่ก็โผเขา้กอดร่างของเลียมอยา่งแรงจนเลียมเกือบเซลม้ไปแลว้ น ้าเสียงแห่งความดีใจกบัออ้มกอดท่ีแนบ
แน่นนั้นยิง่ตอกย  ้าวา่ตอนน้ีเลียมเป็นตวัปัญหามาแค่ไหนท่ีใหค้นท่ีหวงัดีอยา่งโนอาห์ตอ้งเป็นห่วง  

         “นายมาท่ีน่ีไดย้งัไง” 

         “นายนัน่แหละมาท่ีน่ีท าไม” เลียมท่ีโดนโตก้ลบัทนัทีเงียบเสียงลง เขาเหมือนจะไดย้นิเสียงสะอึก
สะอ้ืนดงัมาจากคนท่ีเอาหนา้ซุกอยูท่ี่ไหล่ของเขา นี่โนอาห์ถึงขั้นเสียน า้ตาให้เขาเลยอย่างนั้นหรือเนี่ย “ฉนั
คิดไวแ้ลว้วา่นายตอ้งมาท่ีน่ีจริง ๆ ดว้ย แต่ให้ตายสิ ท าไมพวกเราถึงหาตวันายไม่เจอกนันะ” 

         ค าวา่พวกเราในประโยคของโนอาห์ท าให้คิ้วของเลียมเลิกขึ้น “พวกเราอยา่งนั้นเหรอ?” ดูเหมือนวา่จะ
ไม่ใช่แค่โนอาห์ท่ีออกตามหาเขาอยู่ 
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         “พวกเราตามตวันายกนัแทบแย ่แต่หาเท่าไรก็หาไม่เจอ ในบา้นหลงันั้นพวกเราพยายามจะหานาย แต่ก็
ไม่เจอเหมือนกนั ฉนัคิดวา่นายจะเป็นอนัตรายแลว้รู้มั้ย” โนอาห์ผละออกจากเลียม เขาปาดน ้าตาอยา่งไม่อาย
ใครหนา้ไหนทั้งนั้น “แต่ในท่ีสุดฉนัก็เจอนายสักที แลว้นายก็มาท่ีน่ีจริง ๆ ใหต้ายสิ นายคิดบา้อะไรของนาย
อยู ่นายจะไปฟังค าของเปาโลท าไมฮะ ฉนับอกนายแลว้ไงวา่ต่อใหพ้วกนั้นไม่ยอมรับนายก็ช่างหวัพวกนั้นสิ 
ฉนัไม่แคร์พวกนั้นหรอก คนท่ีฉนัแคร์ในตอนน้ีน่ะมีแค่นายเท่านั้นนะเลียม แต่นายกลบัท าอยา่งน้ี ฉนัอยาก
ต่อยหนา้นายจริง ๆ” 

         โนอาห์ไม่สนใจวา่เพื่อนของเขาจะมีความคิดเห็นอยา่งไรเร่ืองท่ีเขาคบกบัเลียม เพราะไม่วา่จะอยา่งไร
เขาก็รักเลียมไปแลว้และไม่มีเหตุผลอะไรท่ีเขาตอ้งเปล่ียนความรู้สึกในตอนน้ีและเลียมก็ไม่จ าเป็นตอ้ง
พิสูจน์ตวัเองอะไรทั้งนั้น ไม่จ าเป็นตอ้งท าเหมือนท่ีเพื่อนง่ีเง่าพวกนั้นของเขาทา้ทาย  

         “เลียม ฮลัโหล เลียมนายเป็นอะไรหรือเปล่า” โนอาห์สะกิดเรียกคนตรงหนา้ของตวัเองท่ีอยูดี่ ๆ ก็
แน่น่ิงไป 

         “ไม่ ฉนัไม่เป็นอะไร แต่วา่เด๋ียวก่อนสิ” เลียมขมวดคิ้วเขา้หากนั “นายบอกวา่นายมาหาฉนัท่ีน่ีดว้ยอยา่ง
นั้นเหรอก่อนหนา้น้ี หมายถึงในบา้นหลงันั้น” 

         “ใช่”  

         “นายบอกวา่นายไม่เจอฉนัในบา้นหลงันั้นเลย” 

         โนอาห์พยกัหนา้ท าใหเ้ลียมยิง่ใจเตน้แรง “แต่ฉันอยู่ในบา้นหลงันั้นตลอดนะ ฉันหมายถึง ก่อนหนา้น้ี
ฉนัก็อยูใ่นบา้นหลงันั้น นัง่อยูใ่นหอ้งนัง่เล่นและนัง่คุยกบัหญิงแก่คนหน่ึง” 

         ค าพูดของเลียมท าใหโ้นอาห์หนา้ซีดเผือด “เลียม บา้นหลงันั้นเป็นบา้นร้างนะใคร ๆ ก็รู้ ไม่มีใครรู้วา่
เจา้ของบา้นตวัจริงคือใคร ใครกนัท่ีเป็นคนสร้างบา้นหลงัน้ี แต่ท่ีแน่ ๆ บา้นหลงัน้ีไม่มีคนอยูม่านานหลาย
สิบปีแลว้” 

......... 

เดก็สมัยนีน้ี่นะ น่าเหน่ือยใจจริง ๆ เธอส่ายศีรษะเบา ๆ หลงัจากละสายตาจากเด็กหนุ่มทั้งสองคนท่ียนืกอด
กนัอยูต่รงหนา้บา้นของเธอ ราวกบัวา่พลดัพรากจากกนัไปหลายสิบปี การใช้เวลาเล่าเร่ืองให้เดก็คนนั้นฟังใช้
พลังงานไปไม่น้อยเลย หลังจากนีค้งต้องพักผ่อนสินะ เธอคิดพลางปิดผา้ม่าน ถอนหายใจก่อนจะหนัหนา้ไป
ทางบนัได แต่ยงัไม่ทนัท่ีจะไดเ้ดินไปไหน หางตาของเธอก็สะดุดเขา้กบับางส่ิงบางอยา่ง 

         นี่มันอะไรกัน หญิงสาวเปล่ียนจากท่ีจะเดินขึ้นไปบนบา้นในตอนแรกสาวเทา้ไปท่ีชั้นหนงัสือ ไม่ผิด
แน่มีหนงัสือเล่มหน่ึงก าลงัเรืองแสง และเธอก็จ าไดเ้ป็นอย่างดีวา่หนงัสือเล่มนั้นคือหนงัสือท่ีเธอเพิ่งจะเก็บ
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เขา้ชั้นไปไดไ้ม่นาน เธอหยบิหนงัสือเล่มท่ีดึงความสนใจของเธอในตอนน้ีออกมาจากชั้น แสงเรืองรองท่ีแผ่
ออกมาจากหนา้ปกสีน ้าตาลยิง่สวา่งไสวขึ้นมากกวา่เดิม 

         เฮ้ย! หญิงชราในชุดเดรสสีน ้าเงินร้องออกมาดว้ยความตกใจเม่ือละอองสีทองท่ีส่องประกาย
ระยบิระยบับนหนา้ปกหนงัสือไต่ขึ้นมาตามเน้ือตามตวัของเธอราวกบัแมลงตวัจ๋ิว แต่น่าแปลกท่ีหญิงสาวไม่
นึกขยะแขยงพวกมนั เธอไม่รู้วา่เกิดอะไรขึ้นกนัแน่ แต่ในอีกไม่ก่ีอึดใจถดัมาเธอก็พบวา่ทัว่ทั้งร่างกายของ
เธอเองก็มีแสงสีทองส่องประกายออกมาจนท าใหห้้องท่ีสลวัรางพลนัสวา่งจา้ ในชัว่ขณะท่ีเธอก าลงังวยงงอยู่
นั้นเอง แสงท่ีเป็นละอองคลา้ยกบัแมลงตวัจ๋ิวพวกนั้นก็ตกลงไปท่ีพื้นก่อนจะแผก่ระจายออกไปคลา้ยกบั
เส้นตรง 

         แสงนี่ก  าลังไปท่ีบันได 

         หญิงชราท่ีไม่เขา้ใจอะไรเลยไม่รอชา้ท่ีจะเดินตามแสงท่ีก าลงัเคล่ือนตวัไป เธอเดินขึ้นบนัไดมาท่ีชั้น
สองของบา้น แสงนัน่ยงัคงไม่หยดุเคล่ือนไหวตราบจนกระทัง่มาถึงหนา้ประตูไมเ้ก่า ๆ บานหน่ึง ประตูท่ี
เธอจ าไดว้า่มนัคือหอ้งนอนของเธอนัน่เอง แต่คร้ังน้ีมีบางอยา่งท่ีแตกต่างออกไป เพราะทนัทีท่ีแสงปริศนา
พวกน้ีพุ่งเขา้ไปใส่ประตู ประตูบานท่ีเก่าคร ่าคร่าก็พลนักลายเป็นประตูบานใหม่เอ่ียมอ่อง แต่ท่ีท าใหเ้ธอตก
ตะลึงไปมากกวา่นั้นคือเม่ือเธอเปิดประตูเขา้ไปขา้งใน หอ้งท่ีควรจะตกอยูใ่นความมืดเพราะเป็นเวลาค ่ามืด
แลว้กลบัเตม็ไปดว้ยแสงอนัเจิดจา้ท่ีแยงตาจนเธอตอ้งหยตีาลงอยา่งกะทนัหนัและเม่ือเธอลืมตาขึ้นอีกคร้ัง 
เธอก็พบวา่ความประหลาดใจไม่ไดห้มดเพียงแค่นั้น 

         “ไง” ผูห้ญิงท่ีสวมชุดราตรีสีม่วงและนอนอยูบ่นเตียงทกัเธอ “เราไม่ไดเ้จอกนันานเลยนะ” 

         “โนวา” เธอสัมผสัไดว้่าเสียงของตวัเองดูแปลก ๆ ไป เสียงของเธอฟังดูแหลมใสขึ้นกวา่หลาย ๆ ปีท่ี
ผา่นมาภายในเวลาไม่ก่ีนาทีและเม่ือเธอหันไปมองยงักระจกท่ีอยูข่า้ง ๆ เตียง เธอก็พบวา่เสียงไม่ใช่เพียงแค่
การเปล่ียนแปลงเดียวท่ีเกิดขึ้นกบัตวัของเธอ ทั้งผิวหนงับางส่วนท่ีเห่ียวยน่ ทั้งผมบางเส้นท่ีกลายเป็นสีขาว 
ตอนน้ีร่างกายของเธอภายใตชุ้ดเดรสรัดรูปกลบัไปเป็นร่างกายของคนหนุ่มสาวอีกคร้ังหน่ึง เหมือนกบัคนท่ี
นอนอยูบ่นเตียงท่ีก าลงัจอ้งมองเธอดว้ยสายตาท่ีโหยหา หญิงสาวกวาดตามองไปรอบ ๆ หอ้งท่ีสวา่งจา้ ทั้ง ๆ 
ท่ีตอนน้ีเป็นเวลากลางคืน แต่ภาพท่ีเธอจากนอกหนา้ต่างในตอนน้ีกลบัเตม็ไปดว้ยแสงอาทิตยแ์ละไร้ซ่ึงป่า
ไมม้าบดบงั “ท าไมเธอถึงไดม้าอยูท่ี่น่ี อยา่บอกนะวา่…มนัถึงเวลาแลว้” 

         ริมฝีปากของเธอสั่นระริกไปหมดขณะท่ีหยอ่นตวันอนลงบนเตียงขา้ง ๆ กบัคนท่ีเธอไม่ไดเ้จอหนา้กนั
มาเน่ินนาน  

         “สเตลลาอยา่งนั้นเหรอ…ไม่ยกัรู้วา่เธอเปลี่ยนช่ือแลว้" ไม่ว่าจะมองอย่างไรกไ็ม่มีทางจะมองผิด เธอ
คนนีคื้อคนท่ีเฝ้าคอยมาท้ังชีวิตจริง ๆ ด้วย 

         “คนเรามนัก็ตอ้งเปล่ียนไปตามกาลเวลา"  
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         “แต่ช่ือสเตลลามนัก็ไม่ไดต้่างจากอีสเตลท่ีฉนัรู้จกัมากนกั" 

         “ต่อใหช่ื้อของฉันจะเปล่ียนไปอีกกี่ช่ือ ฉนัก็ยงัเป็นอีสเตลคนเดิม ความรู้สึกท่ีฉนัมีต่อเธอก็ไม่ได้
เปล่ียนไปเลยแมแ้ต่นอ้ย" เธอเหลือบมองคอของคนท่ีนอนอยูข่า้ง ๆ “สร้อยคอเส้นนั้น เธอยงัคงใส่ไวอ้ยู่” 

         “ถึงฉนัอยากจะถอดยงัไง ฉนัก็ไม่สามารถท่ีจะถอดมนัออกได"้ คนท่ีนอนอยูข่า้ง ๆ เธอลูบอญัมณีสี
ม่วงท่ีระยบิระยบั “และต่อใหฉ้นัจะถอดมนัได ้แต่ถา้เธอไม่ปรารถนาท่ีจะใหฉ้ันถอด ฉนัก็จะไม่มีวนัถอด
มนัออกจากคอของฉนัเด็ดขาด" 

         เธอรู้สึกท่วมทน้จนไม่อาจกลั้นน ้าสีใสท่ีเร่ิมปร่ิมขอบตาทั้งสองขา้งได ้“เธอเจ็บปวดมากมั้ย?” 

         “เจ็บปวด…เธอหมายถึง…” แมเ้วลาจะผา่นมาเน่ินนานจนไม่อาจระบุเป็นตวัเลขได ้แต่ภาพแห่งความ
ทรงจ ายงัคงติดตรึงอยูใ่นหวัสมองของเธออยา่งไม่มีวนัลบเลือน  

         “ตอนท่ีเธอ…ถูกพวกนั้นโยนลงไปในบ่อน ้า…หรือบ่ออะไรสักอยา่ง" 

         น่ีคือค าถามท่ีเธออยากจะถามมาทั้งชีวิต แต่ไม่มีโอกาสไดถ้ามเลยสักคร้ังหน่ึง คนท่ีถูกถามน่ิงเงียบไป
ชัว่ครู่หน่ึง ก่อนท่ีใบหนา้ท่ีอาบไลไ้ปดว้ยแสงสวา่งจะปรากฏรอยยิม้มุมปาก “เจ็บสิ แต่มนัเป็นเพียงแค่
ชัว่ขณะเดียวท่ีฉนัรู้สึกเท่านั้น แต่ความเจ็บของฉันมนัคงไม่เทียบเท่ากบัส่ิงท่ีเธอตอ้งเผชิญ…ฉนัขอโทษนะ 
ฉนัขอโทษท่ีฉนัไม่ไดท้ าตามสัญญาท่ีเคยใหไ้ว"้ 

         “เธอรู้ใช่มั้ยวา่นัน่ไม่ใช่ความผิดของเธอเลย ไม่เลยสักนิด ทั้งหมดมนัก็เป็นเพราะ…เพราะท่ีนัน่มนัเตม็
ไปดว้ยความชัว่ร้าย” 

         “แต่ฉนัรู้วา่เธอตอ้งทรมานมากแค่ไหน ทรมานท่ีตอ้งอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวและฉนัก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้
เธอตอ้งรู้สึกอยา่งนั้น…ความโดดเด่ียวน่ะมนัเจ็บปวดมากเลย” นานนบัหลายปีท่ีเธอตอ้งจมอยูก่บัความโดด
เด่ียวและเศร้าสร้อยท่ีไม่สามารถท าอะไรเพื่อช่วยคนท่ีเธอรักไดเ้ลย ค าพูดท่ีเพิ่งจะผา่นหูเธอไปเม่ือครู่ถูกตอ้ง
ทุกประการ 

         “ใช่ ความโดดเด่ียวน่ะมนัก็เจ็บปวด” เธอใชน้ิ้วเกล่ียน ้าสีใสท่ีขอบตาทั้งสองขา้ง “แต่วา่อยา่งนอ้ย ๆ 
ตอนน้ีฉนัก็รู้แลว้วา่ท่ีฉนัยอมทนมาตลอด มนัไม่ไดสู้ญเปล่าเลย และท่ีส าคญัไปกวา่นั้นระหวา่งนั้นเร่ืองของ
พวกเราก็ไดถู้กส่งต่อใหค้นอ่ืน” เธอน าหนงัสือท่ีวางอยูข่า้ง ๆ เธอบนเตียงมาวางไวบ้นตกั 

         “นอกจากช่ือท่ีเปล่ียนไปแลว้ ดูเหมือนวา่นิสัยชอบแกลง้เด็กของเธอจะไม่ไดห้ายไปดว้ยนะ” 

         “เธออยา่มาใส่ร้ายฉนันะ ฉนัน่ะรักเด็กจะตาย” ค าติดตลกพูดนั้นท าใหเ้ธอหวัเราะออกมาเบา ๆ “แต่
เด๋ียวก่อนสิ งั้นแสดงวา่เธอก็รู้เร่ืองทุกอยา่ง เธอเฝ้ามองฉันอยูต่ลอดอยา่งนั้นเหรอ” 

         หญิงสาวท่ีอยูข่า้ง ๆ เธอไม่ตอบ แต่ยิม้กรุ้มกร่ิม 
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         “แลว้เธอก็มาวา่ฉนั ทั้ง ๆ ท่ีตวัของเธอเองนั้นก็เจา้เล่ห์เหมือนเดิมนัน่แหละ” ความเงียบเคล่ือนเขา้
มาปกคลุมคนทั้งสองสักพกัหน่ึง ไม่รู้วา่เพราะแสงท่ีส่องมาจากนอกหนา้ต่างหรือเพราะคนท่ีอยูข่า้งกายท่ีท า
ใหก้ลา้มเน้ือในอกขา้งซา้ยของเธอสัมผสัไดถึ้งความอบอุ่นท่ีอธิบายไดย้าก  

          “แต่จะวา่ไปแลว้เด็กสมยัน้ีพวกเขาโชคดีเหมือนกนันะ” หญิงสาวท่ีสวมชุดราตรีสีม่วงเอ่ยขึ้น 
“เด็กผูช้ายคนท่ีเธอคุยดว้ยกบัเด็กผูช้ายท่ีมาหาน่ะ เขาทั้งสองคนคงไม่ใช่แค่เพื่อนกนัหรอก” 

          “ฉนัชกัจะขนลุกแลว้สิ ท่ีเธอรู้ทุกอยา่งแมว้า่เธอจะไม่ไดอ้ยูก่บัฉนั แต่ท่ีเธอพูดมาก็ถูก เด็กสองคนนัน่
คงไม่ใช่แค่เพื่อนกนัหรอก” เธอถอนหายใจออกมาเบา ๆ “ถา้เป็นสมยัพวกเรา ฉนัไม่อยากจะนึกภาพเลย” 

         ภาพในหวัของเธอเตม็ไปดว้ยภาพท่ีแสนจะป่าเถ่ือน แวบหน่ึงเธอเองก็แอบอิจฉาเด็กพวกนั้น
เหมือนกนัท่ีสามารถท าอะไรไดอ้ยา่งเปิดเผย  

          “น่ีโนวา” เธอเอ่ยเรียก จากนั้นจึงกุมมือของคนท่ีนัง่ขา้ง ๆ เอาไวแ้น่น สองสายตาจอ้งมองกนัอยา่ง
ลึกซ้ึง “เธอไม่ไดผ้ิดสัญญาหรอกนะ” 

          เธอขยบัหนา้เขา้ไปใกล ้ๆ มากขึ้น  

          “เธอสัญญาวา่จะพาฉนัอยูใ่นท่ีท่ีเราสองคนไดอ้ยูด่ว้ยกนั ตอนน้ีเธอก็อยูก่บัฉนัท่ีน่ีแลว้” โนวาน่ิงเงียบ
ไปสักพกัหน่ึง รอยยิม้ท่ีประดบัอยูบ่นใบหนา้ตอนแรกอนัตรธานหายไป แต่ในชัว่ขณะถดัมารอยยิม้ท่ีกวา้ง
กวา่เดิมก็ปรากฏขึ้นมา ความคิดถึงโหยหาฉายผา่นดวงตาฉ ่าน ้า ดึงดูดใหค้นทั้งสองเขา้หากนั กอดกนัอยา่ง
นั้นเน่ินนาน “ในท่ีสุดเราสองคนก็จะไดอ้ยูด่ว้ยกนัอยา่งไม่ตอ้งกลวัอะไรอีก” 

         เร่ืองเล่าของสเตลลาจบลงที่ตรงนี้…ตรงท่ีท้ังสองคนจะไม่มีวันปล่อยมือจากกนัอีกตลอดกาล 

           


