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Billie and The Fountain of Youth 

 

ว่ากนัว่ามนุษยน้ั์นเป็นสิ่งมีชีวิตทีย่ดึตดิกับความตัง้ใจของตนเป็นทีสุ่ด ยามท่ีมนษุยผ์ูน้ัน้มี

ความตัง้ใจยดึมั่นในสิ่งใด ความพยายามท่ีตามมาจะเป็นดั่งพลงัวิเศษที่ท  าใหค้นผูน้ัน้สามารถที่จะกา้วไป

ขา้งหนา้ไดโ้ดยไม่มีที่สิน้สดุ สรรพสิ่งมากมายถกูสรา้งสรรคข์ึน้มาจากความตัง้ใจของมนษุย ์ไม่เพียงแต่สิ่งที่

เป็นรูปธรรม แต่ยงัรวมไปจนถึงสิ่งท่ีนยันต์าไม่อาจจบัตอ้งได ้ 

ซึง่สิ่งท่ีความตัง้ใจมกัจะโหยหาเป็นท่ีสดุ ย่อมหนีไมพ่น้...ความฝัน 

ความฝันเป็นสิ่งที่ผกูพนัอยูก่บัมนษุยไ์ดอ้ย่างแนบแนน่อย่างน่าเหลือเช่ือ แมว้า่เวลาจะลว่งเลยผา่น

ไปสกัเท่าใด สิง่ที่ยากจะเลือนรางไปก็คือความฝัน แมไ้มอ่าจมองเหน็แต่ก็ยงัซมึลกึอยู่ภายในจิตใจ เป็น

ความสามารถพิเศษที่คงมีเพียงมนษุยเ์ท่านัน้ท่ีจะเขา้ใจมนัไดอ้ย่างถ่องแท ้เกิดมาอายไุดไ้ม่เท่าไรก็รูจ้กัมนั

แลว้ ผูใ้หญ่มกัเอย่ถามเด็กๆ ดว้ยประโยคค าถามง่ายๆ ‘โตขึน้อยากจะเป็นอะไร?’  สิ่งนัน้จะกระตุน้ใหเ้กิด

กา้วแรกแห่งความตัง้ใจ เด็กนอ้ยอายหุา้ขวบอาจยกมือตอบไดใ้นทนัที แต่ส  าหรบัผูใ้หญ่ที่ผ่านโลกมา

มากมาย อาจตอ้งใชเ้วลาสกัครึง่คอ่นวนักวา่ท่ีจะระลกึถึงมนัไดอ้ีกครัง้ 

หรอืบางคน ก็อาจจะตอ้งใชเ้วลาทัง้ชีวิตในการนกึถึงมนัเลยทีเดียว...เหมือนอย่างเช่นชายชราผูน้ี ้

“...” 

ใครเลยจะไปคิด วา่วนัอาทติยส์ดุทา้ยของชีวิตจะมาถึงเรว็ขนาดนี ้

ไม่สิ จะวา่เรว็ก็คงไม่ใช่นกั ระยะเวลาทัง้ชีวิตท่ีผ่านมาเกือบเกา้สิบปีนีย้งันบัวา่เป็นชว่งเวลา

อนัรวดเรว็ไดอ้ีกหรอื? 

แต่ก็นั่นแหละ...พอโคง้สดุทา้ยมาถึง แค่ชั่วพรบิตาเดียวมนัก็จบลงแลว้ 

นิค แพตเตอรส์นัยืนนิ่งอยู่ขา้งเตียงของตวัเอง โดยที่บนนัน้มีรา่งของตวัเองนอนอยู่ เสียงรอ้งไหด้งั

ระงมไปทั่ว เขามองเห็นภรรยาคนท่ีสามนั่งอยู่ตรงนัน้ เธอร  ่าไหค้ร  ่าครวญดว้ยความเสียใจ ขา้งกนัก็เป็น

บตุรชายที่เพิ่งจะเดินทางกลบัมาถึงที่บา้น เขาดจูะช็อกไม่นอ้ยเลยที่ไดเ้ห็นรา่งไรว้ิญญาณของบิดานอนนิ่ง

อยู่บนนัน้ ทัง้หมดนั่นปรากฏแก่สายตา แมแ้ต่เจา้สนุขัพนัธุเ์ลก็ก็ยงัยอมสงบปากสงบค า ไม่เหา่สง่เสียงน่า

ร  าคาญเพื่อขดับรรยากาศเศรา้โศกนี ้

ตาแกผู่ก้รา้นโลกไดล้าจากโลกนีไ้ปแลว้ และสิ่งแรกท่ีเขารูส้กึคือความวา่งเปลา่ 
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เคยจินตนาการถึงวนันีม้าทัง้ชีวิต ตัง้แต่เดก็จนโต เฝา้ถามตวัเองอยูท่กุครัง้วา่ฉากสดุทา้ยของชีวิต

จะเป็นเช่นไร ความรูส้กึท่ีตอ้งละทิง้ทกุสิ่งทกุอย่างที่ทุ่มเทสรา้งมาทัง้ชีวิตนัน้มนัจะเป็นเช่นไร แต่ไม่ว่าจะนกึ

อย่างไรก็นกึไม่ออก แน่นอนวา่ประสบการณเ์ช่นนีใ้ครละ่จะเคยรบัรูม้าก่อน ทกุคนก็ไดส้มัผสัครัง้แรกพรอ้ม

กนัในเวลาแบบนีก้นัทัง้นัน้ 

น่าข าด ีที่ครัง้แรกและครัง้สดุทา้ยดนัเป็นสิ่งเดียวกนั น่าจดเอาไวเ้ลา่เป็นค าถามปรศินาไวห้ลอก

ถามคนอื่นเสียจรงิ สิง่ใดคือครัง้แรก ครัง้สดุทา้ย และเป็นครัง้เดียว คนที่ไม่เคยพบเจอความตายคงไม่มีทาง

ตอบไดอ้ย่างแน่นอน 

“ขอบคณุครบั” 

นิคกม้ศีรษะเอย่ขอบคณุบาทหลวง หลงัจากที่คณุพอ่เขา้มาท าพิธีใหก้บัตนเอง เขากวาดสายตา

มองรอบบา้นแสนรกัเป็นครัง้สดุทา้ยแลว้จงึกา้วขาออกมา ปลอ่ยใหเ้รื่องราววุน่วายนัน้ตกเป็นภาระของ

ผูค้นที่ยงัมีชีวติอยู่เบือ้งหลงั ความรูส้กึที่รา่งกายเบาหววินีค้่อนขา้งน่าอศัจรรย ์มนัไม่ใช่แคโ่อนออ่นไปกบั

สายลม แตย่งับางเบาจนเหมือนกบัวา่จะกลืนหายไปกบัอากาศอย่างไรอย่างนัน้ 

เขาหยดุยืนน่ิงพรอ้มหนักลบัไปมองตน้ไมด้อกไมห้นา้บา้นของตนเอง จ าเป็นท่ีจะตอ้งโบกมือร  ่าลา

มนัแลว้หนัหลงัจากไป เฝา้ดแูลทนถุนอมมนัมานานขนาดไหนพอถึงเวลาก็ตอ้งยอมปลอ่ย สถานที่แห่งนีน้ิ

คอยู่อาศยัมานบัสิบๆ ปี เป็นบา้นหลงัแรกและหลงัเดียวของชีวิต ใชม้นัเป็นที่พกัพงิยามเหน่ือยลา้จากการ

ท างาน พออายมุากขึน้อีกนิดโรครา้ยรุมเรา้ ก็ไดใ้ชม้นัเป็นที่พกัฟ้ืนรา่งกาย ไม่คิดเลยวา่จะตอ้งโบกมือลา

อย่างง่ายดายเช่นนี ้ความรูส้กึวบูโหวงบงัเกิดในใจแตก่็ไม่รูว้า่จะตอ้งท าเช่นไร สดุทา้ยจงึท าไดเ้พียงหนั

หลงัจากไป ทิง้มนัไวท้ัง้อย่างนัน้ บา้นเลขท่ีสิบเอ็ดบนถนนเสน้นี ้คงถงึเวลาเปลี่ยนเจา้ของแลว้ละ่ ไม่รูว้า่มนั

จะตกไปอยู่ในมือของลกูหลานคนไหน ไอเ้ขาก็ไม่ใช่พวกยดึมั่นถือมั่นเสียดว้ยสิ จะเอาไปท าอะไรยงัไงก็

เชิญเถอะ ถึงยงัไงในตอนนีเ้ขาก็ตายไปแลว้ หวงไปจะมีประโยชนอ์ะไร 

เม่ือตายไปก็ไรส้ิ่งใดใหย้ดึเกาะ ตาเฒา่นิคจึงหยดุยืนน่ิงๆอยู่ตรงแยกแถวนัน้ จอ้งมองผูค้นมากมาย

เบือ้งหนา้ดว้ยความรูส้กึว่างเปลา่  

เขาครุน่คิดในใจ หลงัจากนีต้่อไปจะตอ้งท าเช่นไร จะมียมทตูอย่างในหนงัในนวนิยายออกมารบัใช่

หรอืไม่ แลว้เพราะเหตใุดผ่านมาหลายชั่วโมงแลว้จงึยงัไม่เห็นแมแ้ต่เงา เขาเดนิวนไปวนมารออยู่ใตต้น้โอ๊ค

ขนาดใหญ่ มนัเป็นตน้ไมเ้ก่าแก่อยูท่ี่นี่มานาน แมว้า่สิ่งก่อสรา้งรอบขา้งจะแปรเปลี่ยนไปสกัเท่าไร แต่เจา้

ตน้ไมน้ีก้็ยงัคงอยู่ที่เดิม อาจมีตดัแตง่กิ่งบา้งเพื่อไม่ใหม้นักีดขวางทางเดิน แตถ่ึงอยา่งนัน้ก็ไม่มีใครคิดจะ

โค่นมนัทิง้ไป ปลอ่ยไวใ้หเ้ป็นเรอืนรม่พกักายพกัใจก็เป็นประโยชนด์ีเหมือนกนั 



3 
 

“...” 

หมื? 

ในขณะท่ียืนอยู่อย่างล าพงันัน้ จู่ๆ ตาเฒา่ก็รูส้กึไดว้า่มีใครเดินมาหยดุยืนขา้งกนั เขาคอ่ยๆ หนั

กลบัไปมอง และพบวา่เป็นเด็กนอ้ยอายไุม่เกินสิบขวบคนหนึ่ง หนา้ตาเกลีย้งเกลา ดนู่ารกัน่าเอน็ดสูมวยั 

ในมือของเขาถือสมดุนิทานเลม่หนึ่งเอาไว ้อีกฝ่ายเงยหนา้ขึน้แลว้จอ้งมองมาที่เขาตาไม่กะพรบิ นิคลอง

ขยบัไปทางซา้ย ดวงตาสกุใสก็เคลื่อนคลอ้ยตาม พอขยบัไปทางขวา เม็ดกลมๆ ทัง้สองเม็ดนั่นก็ยงัคงจบั

จอ้ง สิง่นีส้รา้งความพิศวงในใจชายแก่มากพอสมควร 

หรอืไอเ้ด็กนี่จะมองเห็นผีได ้โธ่...อายยุงัไม่เท่าไร เหตใุดสวรรคจ์งึกลั่นแกลง้เขา หลงัจากนีท้ัง้ชีวิต 

เจา้เด็กน่ีจะสามารถใชชี้วิตอย่างสงบสขุไดเ้ช่นไรกนั 

แต่ไม่ไดมี้แค่เด็กนอ้ย ยงัมีหญิงชราหนา้ตาใจดีอีกคนยืนอยู่ เธอคนนัน้สง่ยิม้กวา้งมาให ้พลางยก

นิว้ขึน้แตะรมิฝีปากตวัเองเบาๆ เป็นเชิงวา่ใหเ้งียบปากเอาไว ้นิคขมวดคิว้มุ่น มองตัง้แต่หวัจรดเทา้ เห็น

ละอองวิง้วบัลอยออกมาจากรา่งกายนัน้ เธอมีปีกใสอยูด่า้นหลงั งดงามเปลง่ปลั่งเป็นประกาย มองผิวเผิน

แลว้เหมือนเป็นภตูิอะไรสกัอย่างเลย 

แปลกดี ท าไมเจา้หนนูอ้ยนี่ถึงไดมี้ภตูิติดตามตวักนันะ 

“คณุปู่ มองเหน็ผมดว้ยเหรอ” 

“แน่นอน” นิคตอบรบัค าถามแสนใสซื่อนัน้ แต่เขายงัไมไ่ดบ้อกความจรงิออกไปวา่นอกจากอีกฝ่าย

แลว้ เขายงัมองเห็นภตูิสวมชดุสีขาวนั่นดว้ย 

“ดีใจจงั” 

“ท าไมละ่” 

“คณุพอ่คณุแม่ของผม เขามองไม่เห็นผมอีกต่อไปแลว้” 

“...” 

ความเงียบกลนืกินรอบกาย ชายเฒา่ยืนนิ่งอยู่อยา่งนัน้ เขาไดแ้ต่ถอนหายใจออกมาแมว้า่มนัจะไม่

มีลมหายใจเหลืออยู่อีกต่อไปแลว้ก็ตามที มองเหน็ความใสซื่อในดวงตาคูน่ัน้แลว้เขาก็นกึเสียดายขึน้มา ยงั

แอบรูส้กึโกรธเคืองโลกนีอ้ยู่นิดๆ ที่มอบความเอาความแต่ใจใหอ้ีกหลายชีวิตอย่างหนา้ไม่อาย ไม่สนผิดสน

ถกู ไม่สนใจถึงความเหมาะสม เด็กนอ้ยอายเุพียงเท่านีเ้อง กลบัตอ้งมาพบเจอกบัความวา่งเปลา่เสียแลว้ 
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แต่บางทีความเอาแต่ใจของมนัน่ีแหละที่อาจเป็นความยตุิธรรมหนึง่เดียวบนโลกใบนี ้ไม่วา่รวย ไม่

วา่จน ไมว่า่จะอายเุท่าไร เป็นใครจากที่ใด ต่อใหท้ าความดีความชอบมากมาย สดุทา้ยก็ไม่เคยรอดพน้จาก

มนัไปได ้ทกุคนมีโอกาสที่จะพบเจอกบัมนัอย่างเทา่เทียมกนัเสมอ 

สดุทา้ยแลว้ผีตาเฒา่ก็ตอ้งยกมือกมุขมบัตวัเอง เขาหนัมองรอบกาย ไม่พบใครท่ีจะสามารถ

ช่วยเหลืออะไรไดเ้ลย จงึตดัสินใจที่จะจบัมือขา้งนัน้เอาไวแ้ลว้พาไปนั่งพกัอยู่ตรงมา้นั่งไม่ไกล พลางเหลือบ

ตามองหญิงชราชดุขาวนัน้เป็นระยะ พอนิคพาเด็กนอ้ยเดินออกมา ภตูิตนนัน้ก็กระพือปีกทีละนิดๆ แลว้

ลอ่งลอยตามติดอย่างเชื่องชา้ 

“ท าไมเจา้หนนูี่มองเหน็ฉนัแต่มองไม่เห็นเธอ” 

“เพราะวา่ฉนัคือนางฟ้าประจ าตวัของบิลลี่ยงัไงละ่” 

ออ้ บิลลี่ เจา้หนนูี่ช่ือวา่บิลลี่สินะ 

“นั่นไม่ไดต้อบค าถามของฉนัเลยนะ” 

“คนเราไม่สามารถมองเหน็นางฟ้าประจ าตวัของตวัเองไดห้รอกนะ รูไ้หม หนา้ท่ีของพวกเราก็คือ

คอยดแูลอยู่ห่างๆ ไมว่า่จะตอนเป็นหรือตอนตาย สิ่งเดยีวท่ีท าไดก้็คือคอยเฝา้ดอูยู่ขา้งๆ แบบนี ้รา่งกาย

ของพวกเราไมใ่ช่สิ่งที่ควรมองเหน็ได”้ 

นิคพยกัหนา้เลก็นอ้ย หนักลบัไปมองผีเด็กที่ยงัคงไม่รูว้า่ตวัเองชะตาขาดแลว้ พลางสา่ยหนา้ไปมา

ดว้ยความสงสารจบัใจ 

ผูใ้หญ่ทกุคนบนโลกนีพ้อเห็นเดก็ที่น่าสงสารก็คงรูส้กึแบบนีก้นัทัง้นัน้ 

“วา่แต่ท าไมฉนัมองเห็นเธอได?้” 

“อาจเพราะวา่ฉนัไม่ใช่นางฟ้าประจ ากายของนายละ่มัง้ หรอืไม่นายก็แก่เกินไป กฎเกณฑต์่างๆเลย

ใชไ้ม่ไดก้บัวิญญาณตาเฒา่แลว้” 

“...” 

“พดูตามตรงฉนัก็แปลกใจที่นายมองเหน็ฉนัอยู่” 

“...” 

“หรอืบางทีอาจจะมีอีกเหตผุลหนึง่...” 



5 
 

“เหตผุลอะไร” 

“จิตใจของนาย...ลกึๆ แลว้มนัอาจจะบรสิทุธ์ิมากกวา่ท่ีนายคิดก็ไดน้ะ” 

นิคขมวดคิว้มุน่ ไม่เขา้ใจอะไรสกัอย่างเดยีว แต่เอาเถอะ ตอนนีต้ายไปแลว้ จะคิดมากไปใยให้

วุน่วาย ขอใชชี้วิตหลงัความตายอย่างสงบสขุท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปไดก้็พอแลว้ละ่ 

เจา้หนนูอ้ยคนนัน้กอดหนงัสือนิทานเลม่หนึง่เอาไวใ้นมือ นิคจงึแบมือขอมนัมาอา่น กวาดสายตาดู

หนา้ปกเพียงแวบเดียวก็รูว้า่น่ีคือหนงัสือนิทานส าหรบักลอ่มเด็ก ถอ้ยค าที่ถกูรงัสรรคจ์ากบรรดาผูใ้หญ่ลวง

โลก คนท่ีแต่งมนัขึน้มาย่อมรูอ้ยู่แลว้วา่สิ่งที่แต่งขึน้นัน้ไม่มีอยู่จรงิ แตก่็จ  าเป็นตอ้งแต่งมนัขึน้มา สว่นหนึง่ก็

ค  านงึถึงเงินทอง สว่นหนึง่ก็ค านงึถึงความเติบโตและความส าเรจ็ของตนในฐานะเจา้ของหนงัสือสกัเลม่ แต่

ส  าหรบัเด็กนอ้ยคนหนึง่แลว้ หนงัสือเลม่นัน้ไม่ใช่ความจอมปลอม แต่กลบัเป็นความจรงิในโลกแห่ง

จินตนาการที่ไม่มีวนัสิน้สดุ พวกเขาจะเช่ือมนัสดุใจ โอบกอดและยินดีรบัมนัเอาไวเ้ป็นสว่นหนึง่ในความทรง

จ าแสนหวานของตน นิคกลา้พดู เพราะครัง้หนึ่งเขาก็เคยเป็นเด็กนอ้ยที่สดุแสนจะไรเ้ดียงสามาก่อน

เหมือนกนั 

“ช่ือบิลลี่งัน้สินะ?” 

มองเหน็ตวัอกัษรที่ถกูขีดเขียนดว้ยลายมือไก่เข่ีย นิคจึงหนักลบัไปถามเจา้หนบูิลลี่ขา้งตวั อีกฝ่าย

พยกัหนา้หงกึหงกัตอบรบัดว้ยความซื่อตรง 

บางทีนีอ้าจจะเป็นขอ้ดี...นิคอยากใหเ้ด็กคนนีด้ีใจซะ ที่อย่างนอ้ยๆเขาก็ไดจ้ากโลกใบนีไ้ปก่อนที่จะ

ไดรู้ว้า่มนัจอมปลอมขนาดไหน 

“คณุแม่ซือ้ใหผ้มเม่ือปีที่แลว้ แตผ่มเพิ่งจะอา่นมนัเองไดไ้ม่นานนี”้ 

“ตอนนีน้ายอายเุท่าไรแลว้ บิลลี่” 

“หา้ขวบ” 

“อ่านมนัจนจบแลว้เหรอ” 

“ใช่แลว้” 

“การผจญภยัของบิลลี่ ที่อา่นโดยบิลลี่” 
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นิคหวัเราะออกมาเบาๆ ก่อนที่จะยื่นหนงัสือกลบัคืนใหเ้ด็กนอ้ย เดาวา่คณุแม่ของเจา้ตวัคงเป็นคน

ละเอียดอ่อนอยู่ไม่นอ้ย ถึงไดเ้ลือกนิทานเรื่องนีใ้หล้กูชายของตนเอง เรื่องราวมหศัจรรยบ์นโลกนีมี้เป็นแสน

ลา้น มากมายแตกตา่งกนัไป การเลือกนิทานเรื่องแรกใหเ้ด็กนอ้ยวยัรูค้วามมนัไม่ใช่แค่การเสรมิสรา้ง

พฒันาการหรอก แต่ยงัเป็นการปทูางแห่งความคิดและจินตนาการ เขาจะเติบโตไปเป็นคนเช่นไร นิทาน

เรื่องแรกจะสามารถใชท้ านายตวัตนของเดก็นอ้ยผูน้ัน้ในอนาคตได ้ 

และความคิดของเขาที่ตกตะกอนหลงัจากอา่นมนัเสรจ็ จะรวมตวักนัจนกลายเป็นบนัไดขัน้แรก 

เพื่อใหก้า้วไปหาสิง่ที่เรยีกวา่ความฝัน 

ปกติเด็กในวยันีก้็จะมีความฝันกนัหมดแลว้ พวกผูใ้หญ่ถึงไดช้อบถามลกูหลานตวัเองนกัหนา วา่มี

ความฝันไหม และความฝันนัน้คืออะไร 

นิคจงึหนักลบัไปมองเด็กนอ้ยคนนัน้อีกครัง้ เจา้หนบูิลลี่เปิดหนงัสือออกแลว้เงยหนา้ขึน้สบตา 

“นี่ เจา้หน”ู 

“หือ?” 

“ความฝันของนายคืออะไร” 

นิคคาดเดาค าตอบเอาไวม้ากมาย บางทีเจา้เด็กน่ีอาจจะอยากเป็นนกับิน อยากเป็นคณุหมอ ไม่ก็

อยากเป็นฮีโร ่อืม...แตถ่า้หากจะใหจ้นิตนาการแบบสดุโต่งจรงิๆ ก็อาจจะอยากเป็นพอ่มดท่ีมีเวทยม์นตรส์ดุ

ยิ่งใหญ่ก็ได ้ 

ผีตาเฒา่รูส้กึวา่ช่วงเวลาหลงัความตายนีม้นัทัง้วา่งเปลา่และน่าเบื่อจนเกินไป ตอนแรกก็นกึวา่

จะตอ้งทนอยูอ่ย่างนีไ้ปตลอด แตพ่อมีเจา้หนนูอ้ยนีม้าเขาก็รูส้กึโดดเดี่ยวนอ้ยลงไปบา้ง เมื่อนั่งอยู่ขา้งกนัจงึ

ไม่ตอ้งการใหเ้ด็กนอ้ยรูส้กึอา้งวา้งตามไปดว้ย เลยหยิบยกเอาเรื่องราวต่างๆ ขึน้มาชวนพดูคยุ รวมไปจนถงึ

การมอบค าถามนัน้ให ้เฝา้รอวา่เจา้หนบูิลลี่จะตอบกลบัมาวา่อย่างไร ความฝันของหนนูอ้ยวยัหา้ขวบที่ไม่มี

วนัไดส้านต่อนี ้มนัคืออะไรกนัแน่ 

“นี่” 

“อะไรน่ะ” 

“น า้พแุหง่ความเยาวว์ยั” 
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นิคหวัเราะออกมา เขาพยกัหนา้เขา้ใจ เจา้หนบูิลลี่ชีน้ิว้ไปยงัหนงัสือนิทานท่ีตวัเองพกมาดว้ย 

เรื่องราวของเจา้หนบูิลลี่นกัผจญภยัที่ออกเดินทางตามหาน า้พแุหง่ความเยาวว์ยั ท่ีวา่กนัวา่พอด่ืมไปแลว้ 

จะมอบช่วงเวลาอนัสดใสและมีชีวิตชีวาใหก้บัผูท้ี่ไดด้ื่มมนั เรื่องราวนีไ้ดร้บัการปรบัแตง่และดดัแปลงไป

มากมาย ท าภาพยนตรก์็มี ประกอบขึน้ใหม่เป็นนวนิยายชื่อดงัก็มี เป็นเรื่องราวท่ีป้ันแต่งจากจินตนาการ 

บนโลกนีแ้ละโลกก่อนหนา้นี ้ไม่วา่ใครก็ไมเ่คยมีโอกาสไดต้อบค าถามของเจา้หนบูิลลี่ ไม่มีใครูว้า่น า้พแุห่ง

ความเยาวว์ยัอยู่ที่ไหน ไม่มีใครรูว้า่หลงัจากที่ไดด้ื่มมนัแลว้จะเป็นเชน่ไร  

เพราะความจรงิแลว้มนัไม่ใช่ความจรงิอย่างไรละ่ 

“บิลลี่ออกเดินทางตามหาน า้พแุหง่ความเยาวว์ยัรว่มกนักบัอีกาด าตวัหนึง่ เพื่อน าไปชบุชีวิตเพื่อน

รกัของเขา เป็นภตูิแห่งดอกไมท้ี่ตายไปแลว้ เพราะถกูปีศาจรา้ยกดักิน” 

บิลลี่เลา่เรื่องราวของบิลลี่ออกมาใหฟั้ง นิคพยกัหนา้สง่เสียงอืมตอบรบั เขาไม่ไดมี้ความสนใจใน

นิทานหลอกเด็กพรรคน์ี ้ตนเองอายตุัง้เกือบเกา้สิบปี ผ่านเรื่องราวมามากมาย พบเจอมาแลว้ พิสจูนม์าแลว้

กบัสิ่งท่ีชวนเพอ้ฝันเช่นนัน้ เม่ือเติบโตขึน้ ปราสาททรายท่ีถกูก่อไวใ้นวยัเด็กก็พงัทลายลง แมแ้ต่เศษซากก็

ไม่ถกูทิง้ไวใ้หเ้ห็น ลืมไปแลว้ว่าตนเองตอนท่ีอายเุท่าเจา้หนูคนนีต้วัเองเคยคิดเพอ้ฝันไรส้าระขนาดนีบ้า้ง

ไหม 

นิคเหลือบตาขึน้มองนางฟ้าแม่ทนูหวัที่ยงัยืนเงียบๆ ขา้งกนั อีกฝ่ายอมยิม้เอน็ดอูอกมา ดทู่าทางคง

จะชอบใจเด็กคนนีน้กัหนา ในดวงตาคูน่ัน้ฉายแตค่วามสขุใจ นิคเห็นแลว้ก็อดสงสยัไม่ได ้ในเมื่อบอกวา่

ตวัเองเป็นนางฟา้ประจ ากายของบิลลี่ แลว้ท าไมถึงไม่ดแูล ปลอ่ยใหบ้ลิลี่ตอ้งเสียชีวิตตัง้แต่วยัเยาวแ์บบนี ้

ดสูิ เขาน่าสงสารจะตายไป 

ดเูหมือนนางฟ้าแม่ทนูหวัจะเขา้ใจสายตานัน้ จงึอธิบายออกมาในทนัที 

“ชะตาชีวิตเป็นสิ่งที่พวกเราไม่อาจฝืน บอกแลว้วา่ท าไดแ้ค่ดแูลเท่านัน้ ถึงแมว้า่เขาจะมีชีวิตไดแ้ค่

หา้ปี แต่ก็เป็นหา้ปีที่ดีท่ีสดุแลว้” 

“...” 

“ฉนัเองก็อยากจะช่วยเด็กด ีเด็กน่ารกัอย่างเขาสมควรที่จะมีชีวิตอยู่ตอ่ไป แตไ่ม่วา่อย่างไรก็หลีก

หนีชะตากรรมนีไ้ม่พน้” 

นิคเริม่เกลียดชงัสิ่งท่ีเรียกวา่โชคชะตาขึน้มา เขาเป็นผูใ้หญ่ ย่อมเขา้ใจดีถึงความฟอนเฟะของมนั 

ดทู่าทางบิลลี่คงไม่รูเ้ลยวา่คนบนฟ้านัน้ใจรา้ยขนาดไหน 



8 
 

นางฟ้าแม่ทนูหวับอกว่าบิลลี่เพิ่งจะเสียชีวิตเม่ือคืนนี ้เขาป่วยเป็นโรคเรือ้รงัมาตัง้แต่เกิด ทัง้ชีวิตไม่

ค่อยไดท้ าอะไร ไม่ค่อยไดอ้อกไปไหน กระทั่งช่วงตน้ปีที่ผ่านมาสขุภาพของบิลลี่เริม่ดีขึน้มาก คณุพอ่คณุแม่

ของเขาตดัสินใจสง่ไปเจอเพื่อนๆ ที่โรงเรยีน หวงัใหล้กูนอ้ยมีพฒันาการ แต่เขา้เรยีนไปไดไ้ม่ก่ีเดือนอาการ

ป่วยก็ทรุดหนกัถึงขัน้ติดเชือ้ในกระแสเลือด ตอ้งนอนนิ่งอยู่บนเตียงรอใหค้ณุหมอคนนัน้คนนีเ้ขา้มารกัษา 

สดุทา้ยก็ยือ้ไดน้านที่สดุแคน่ี ้บิลลี่ไม่ตอ้งเจ็บปวดอีกแลว้ เขาไม่ตอ้งทานยา ไม่ตอ้งเจ็บตวัจากเข็ดฉีดยาอีก 

แต่ในขณะเดียวกนัเขาก็ตอ้งลาจากทกุคนอนัเป็นท่ีรกัไปตลอดกาล  

เด็กนอ้ยอายแุค่นีจ้ะเขา้ใจความตายไดส้กัเท่าไรกนัเชียว 

“ผมอยากจะตามหาน า้พนุี ้นี่แหละคือความฝันของผม” 

อา...ปัญหาโลกแตกสินะ 

เขาจะบอกความจรงิไปดีไหมนะ วา่เรื่องราวของไอห้นบูลิลี่นัน้มนัไม่มีอยู่จรงิมาตัง้แต่แรก หนงัสือ

ที่ถืออยูน่ัน้ ก็เป็นหนงัสือที่เด็กอีกไม่รูต้ัง้ก่ีสิบก่ีรอ้ยคนมี มนัก็เป็นแค่เรือ่งราวท่ีถกูป้ันแต่งขึน้มาเท่านัน้เอง 

แต่พอไดเ้ห็นแววตาท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยความมุ่งมั่นตัง้ใจนัน้ นิคก็เริม่กลวัที่จะตอ้งสญูเสียมนัไป 

เขาพลนัพดูไมอ่อกขึน้มา ถอ้ยค าใจรา้ยทัง้หลายถกูกลืนกลบัลงคอ ไดแ้ต่นั่งมองความฝันเลก็ๆ ของเจา้เดก็

นั่นลอยไปมาอยู่กลางอากาศ ไม่อาจไขวค่วา้และไม่อาจจบัตอ้งได ้

สิ่งที่ท  าใหเ้กิดความแตกต่างระหวา่งเด็กและผูใ้หญ่คือการเติบโต 

ดวงตาท่ีผ่านการเปลี่ยนแปลงและการสญูเสีย ดวงตาที่เคยพบเหน็ความจรงิ ความจอมปลอมของ

โลก จะแปดเป้ือนและไม่มีวนักลบัไปสวา่งแวววาวอยา่งเคย คนเราเกิดมาย่อมมีดวงตาและหวัใจอนับรสิทุธ์ิ 

ภาพที่เคยไดม้องเหน็ในตอนเด็กนัน้สวา่งสดใสและงดงามยิ่งนกั แมจ้ะเป็นสิ่งเพอ้ฝันแต่ก็กลบัชดัเจนกวา่

สิ่งอื่นใด  

บดันี.้..แค่มองไปยงักอ้นหนิกอ้นเดียวกนั ตาเฒา่นิคและเจา้หนบูิลลี่ก็กลบัมองเหน็เป็นสิ่งที่

แตกตา่งกนัอย่างสิน้เชิง 

“นั่นไง! หินกอ้นที่หนึง่ท่ีเจา้อกีาทิง้เอาไวใ้ห!้ มนัตอ้งเป็นเสน้ทางท่ีจะท าใหเ้ราไดเ้จอน า้พอุย่าง

แน่นอน!” 

“เฮอ้...” 
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นิคเองก็ไม่รูว้า่จะพดูอย่างไรดี จงึท าไดเ้พียงปลอ่ยใหผี้เด็กนั่นวิ่งออกไปดกูอ้นหินเสยีใหเ้ต็มๆ ตา 

สว่นตวัเขาก็คอ่ยๆ ลกุขึน้อย่างเชื่องชา้ กา้วขาเตรยีมจะเดินตามไปสมน า้หนา้ ทวา่...เม่ือกม้ลงมองตรงอก 

กลบัเห็นไมเ้ทา้สีด าเมื่อมของใครบางคนยกขึน้มาขวางกัน้ เขาพลนัหยดุน่ิงไป หนักลบัไปมองขา้งตวัชา้ๆ  

กลิ่นอายเยน็ยะเยือก มาพรอ้มกนักบัความเงียบที่เงียบท่ีสดุ หมอกหนาด าทะมนึลอยลอ่งรอบตวั นิคท าได้

เพียงตวัแข็งคา้ง จอ้งมองนยันต์าแดงฉานนัน้อย่างจ านน 

รูปลกัษณส์งูเพรียว สวมใสเ่สือ้ผา้สีด าทัง้ชดุ แลดเูป็นสภุาพบรุุษสดุเนีย๊บ ไมเ้ทา้ในมือนัน้ดสูง่า

งามสมฐานะยิ่งนกั 

มาตอนไหนไมม่า ดนัมาตอนนี ้รอมาเกือบทัง้วนั มาโผลเ่อาตอนนีเ้สียได ้

ตาเฒา่นิคมองไปยงัเดก็นอ้ยที่กม้ดกูอ้นหนิดว้ยความตื่นเตน้ดีใจ เขาไม่ไดรู้ส้กึตวัเลยสกันิดว่า

ช่วงเวลาแห่งอิสระไดห้มดลงแลว้ อีกไม่นานก็ตอ้งหวนคืนสูด่ินแดนที่จากมา รา่งกายย่อยสลาย ดวง

วิญญาณก็ตอ้งแตกดบั เรื่องราวพรรคน์ีค้งไม่มีใครทะลึง่มากพอที่จะเขียนใหเ้ด็กๆ ไดอ้า่นหรอก เจา้หนู

นอ้ยวยัหา้ขวบนั่นจะรูจ้กัโลกหลงัความตายหรอืเปลา่ เคยพบเจอฤดหูนาวฤดรูอ้นไดไ้ม่ก่ีครัง้ ยงัมีอีก

มากมายเลยท่ีน่าสนใจกว่าหินรูปทรงประหลาดๆ กอ้นนัน้ น่าเสียดายนกั...ที่เจา้หนบูลิลี่ตอ้งบอกลาสิ่ง

สวยงามและความฝันนอ้ยๆ ของตนเองแลว้ 

นิคคลี่ยิม้บาง เหลือบมองหมอกด าขา้งตวั ก่อนท่ีจะเอย่ปากทกัทายออกไป 

“ยินดีที่ไดรู้จ้กันะ คณุยมทตู” 

 

ตาเฒ่านิคนับถอยหลังอยู่ในใจ เฝ้ารอว่าเม่ือไรเวลาสุดทา้ยของช่วงชวีิตนีจ้ะหายไปเสยีท ี
และในที่สดุเวลาสดุทา้ยท่ีวา่นัน้ก็มาถึงแลว้ เหลือบมองชายชดุด าขา้งตวั คิดวา่ถา้หากเจา้หนบูิลลี่หนัมา

เจอในตอนนีค้งไดแ้ผดเสียงรอ้งดงัลั่นอย่างแน่นอน ดสูิ รูปลกัษณท์ั่วทัง้ตวัเหมือนบรุุษผูห้นึ่ง แตก่ลบัมีหวั

เป็นอีกาด า สวมใสเ่สือ้ผา้สีด าลว้นดเูครง่ขรมึไม่หยอก แถมยงัมีหมอกทะมนึลอยรอบๆ ดยูงัไงเจา้นี่ก็นา่

กลวัเหมือนปีศาจรา้ยในหนงัผีอย่างไรอย่างนัน้ เขาชกัหนกัใจแลว้สิ แมว้า่ตอนนีท้ัง้ตนเองและเจา้หนบูิลลี่

จะกลายเป็นผีไปแลว้ก็เถอะ แตด่วงจิตนัน้ใสซื่อบรสิทุธ์ิยิ่งนกั เขายงัเป็นแคเ่ด็กหา้ขวบ อลัปากา้คือตวัอะไร

ยงัไม่รูจ้กัเลยดว้ยซ า้ ก็ดนัตอ้งมารูจ้กักบัยมทตูเสียแลว้ คนเป็นผูเ้ฒา่ไดเ้ห็นก็อดรูส้กึสงสารขึน้มาไม่ได ้

สว่นนางฟ้าแม่ทนูหวัก็ท าไดเ้พียงคลี่ยิม้บาง กม้ศีรษะเลก็นอ้ยทกัทายผูม้าใหม่ ตา่งคนก็ตา่งมี

หนา้ที่ของตวัเอง ตลอดเวลาที่ผ่านมา ในยามที่บิลลี่มีชีวิตอยู่เธอก็ตอ้งท าหนา้ที่คอยปกปักดแูล คอยทนุ
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ถนอมรา่งกายและจิตใจนัน้ใหส้ามารถอยูต่่อไปจนถึงอายขุยัไดอ้ย่างมีความสขุ เม่ือวนัสดุทา้ยมาถึง แมไ้ม่

อยากจะปลอ่ยมือแต่ก็ตอ้งจ าใจ บดันีค้ณุยมทตูมาถึงแลว้ เขาเองก็ตอ้งท าหนา้ท่ีของเขา น าพาดวง

วิญญาณของเด็กหนุม่ผูไ้รเ้ดียงสานีไ้ปสง่ในท่ีที่เหมาะสม บิลลี่อาจไดอ้ยู่ในโลกท่ีเตม็ไปดว้ยขนมหวาน

มากมาย หรอืไม่ก็อาจไดโ้ลกที่เต็มไปดว้ยสตัวว์ิเศษแสนน่ารกั อยู่ในโลกที่ไม่วา่จะท าอะไรก็สามารถจะท า

ไดท้ัง้นัน้ เป็นดินแดนที่มีแตค่วามสขุ ความสมหวงัตลอดกาล 

“เธอไม่คิดจะหา้มเขาสกัหนอ่ยเหรอ?” 

“พวกเราจะไมล่ว่งล า้หนา้ท่ีของกนัและกนั นางฟ้าแม่ทนูหวัดแูลตอนมีชีวิต เมื่อตายไปแลว้ก็เป็น

หนา้ที่ของยมทตู ตวักลางของปรโลก” 

“แตบ่ิลลี่...” 

“นิค ทกุสิ่งทกุอย่างตอ้งเป็นไปตามวิถีของมนั” 

“...” 

“บิลลี่ทกุขท์รมานมามากแลว้ละ่ ปลอ่ยใหเ้จา้หนนูั่นไดพ้กัผ่อนเถอะ” 

นางฟ้าแม่ทนูหวัคลี่ยิม้บาง แววตาคูน่ัน้จอ้งมองไปยงับิลล่ีดว้ยความรูส้กึเสียดาย แมจ้ะอยาก

ช่วยเหลือมากแค่ไหนก็ไม่อาจหลีกหนีชะตากรรมนีไ้ดพ้น้ นิคมองนางฟา้ชดุขาวสลบักบัคณุยมทตูหวัอีกา

ด า เขารูส้กึขุน่เคืองในใจขึน้มาทนัที คนเป็นผูใ้หญ่พอตอ้งเห็นเด็กนอ้ยที่มีชีวิตน่าสงสารเช่นนี ้มนัก็อดไม่ได้

ที่จะอยากทวงความยตุธิรรมเล็กๆ นอ้ยๆ ให ้บิลลี่อายแุค่หา้ขวบ ยงัไมท่นัไดเ้ลน่สนกุจนเต็มอิ่มแตต่อ้งมา

เจอยมทตูแสนนา่กลวัเสียแลว้  

เขาก็แค่อยากจะใหเ้ด็กคนนัน้ไดจ้ากโลกนีไ้ปโดยท่ีรูจ้กัความสวยงามของมนั อยากจะใหเ้ด็กคน

นัน้ไดรู้จ้กัวิธียิม้ วิธีหวัเราะอย่างอิ่มเอมใจเสียก่อน มนันา่เสียดายนะ ทัง้ท่ีอตุสา่หไ์ดม้าเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่

พระเจา้รกัมากที่สดุแท้ๆ  แตก่ลบัมีโอกาสไดส้มัผสัความสขุสัน้ๆ แค่นีเ้อง 

ในฐานะผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ นิคทนไมไ่ดห้รอกที่จะปลอ่ยใหย้มทตูเดินเขา้ไปลากเจา้หนนูั่นออกมา ดบูิลลี่

ในตอนนีส้ ิเขายงัตื่นตาตื่นใจกบัอีแคเ่ห็นกอ้นหินกอ้นเดียวอยู่เลย 

“คณุปู่ ! คณุปู่ !” 

อา...บิลลี่หนัหนา้มาทางนีแ้ลว้สิ 
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นิคสา่ยหนา้ไปมาเบาๆ เขาหวงัวา่บิลลี่จะยงัไม่เห็นยมทตูขา้งตวัในตอนนี ้แต่ก็ไม่ทนัเสียแลว้ ในใจ

นกึไปต่างๆ นานา คิดวา่หลงัจากที่เห็นยมทตูแสนนา่กลวันี ้บิลลี่คงกรดีรอ้งเสียงดงัแลว้รอ้งไหข้วญัผวาจน

วิ่งหนีป่าราบแน่ แต่ใครจะไปคิด... บิลลี่ไม่ไดร้อ้งไห ้ทัง้ยงัไม่ไดแ้สดงอาการหวาดกลวัแต่อย่างใด เจา้เดก็

นั่นท าตาลกุวาว เปลง่ปลั่งเป็นประกาย จอ้งมองไปยงัคณุยมทตูหวัอกีาขา้งตวั ขาเลก็ๆ ทัง้สองขา้งรบีวิ่งสบั

กนักลบัมาหยดุยืนตรงหนา้นีอ้ย่างรวดเรว็ มือขา้งหนึ่งกอดหนงัสือนิทานแนบอกเอาไว ้สว่นมืออีกขา้งก็ใช้

นิว้ชีเ้ลก็ๆ ชีไ้ปยงัใบหนา้ของยมทตู กระพือแขนพั่บๆ สง่เสียงรอ้งลั่นดว้ยความดีใจไมห่ยดุ 

“เจา้แซม! อีกาเพื่อนรกั!” 

ตาเฒา่นิคเริม่สงสยัขึน้มา ทกุครัง้ที่ยมทตูตอ้งมาเก็บดวงวิญญาณของเด็กนอ้ย พวกเขาจะตอ้ง

เจอกบัเหตกุารณแ์บบนีต้ลอดเลยหรอืเปลา่นะ 

โธ่ เจา้หนบูิลลี่ผูน้่าสงสาร จนถึงป่านนีก้็ยงัไม่เขา้ใจอีกวา่อีกาท่ีอยู่ตรงหนา้ตวัเองนีไ้ม่ใช่อีกานอ้ย

น่ารกั ไม่ใช่สตัวแ์สนดีเหมือนอย่างในนิทานกลอ่มนอนท่ีคณุแม่ชอบเลา่ใหฟั้ง แต่เด็กอายหุา้ขวบที่ไม่เคย

ผ่านโลกแหง่ความจรงิอนัโหดรา้ยมาก่อนจะไม่รูก้็ไม่แปลก โลกใบเดยีวท่ีเขารูก้็คือโลกแห่งความฝันและ

จินตนาการจากเรื่องเลา่ในหนงัสือนิทานเท่านัน้ ต่างกนักบัตาเฒา่นิคท่ีอาศยัอยู่บนโลกนีม้าตัง้เกือบเกา้สิบ

ปี ผ่านประสบการณด์ีและรา้ยมามากมาย เรื่องราวซบัซอ้นยิ่งใหญ่เพียงใด เรื่องราวสกปรกจอมปลอม

ทัง้หลายของโลกใบนี ้เขารูจ้กัมาทัง้หมดแลว้ 

“คณุปู่ ! พวกเราจะออกไปตามหาน า้พกุนัใช่ไหม” 

ใครจะไปกบันายกนัละ่ เขามารบัถึงท่ีแลว้ จะหนีไปไหนไดอ้ีก 

“นั่นคือกอ้นหนิ และนี่ก็คือเจา้อีกา!” 

นิคเบิกตากวา้ง จู่ๆ บิลลี่ก็รบีวิ่งเขา้มาจบัขอ้มือขาวซีดของคณุยมทตูเอาไว ้นยันต์าสีแดงฉานไม่

อาจสรา้งความสะพรงึกลวัใหก้บัเจา้หนนูอ้ยไดเ้ลย ดทู่าทางบิลลี่คงจะยดึติดกบัเรื่องราวในนิทานเลม่นัน้

มากพอสมควร คงเป็นนิทานที่เขาชื่นชอบมากจนเผลอคดิวา่มนัเป็นเรื่องจรงิไปแลว้ เด็กในวยัหา้ขวบมี

ความฝันอยากจะตามหาน า้พแุหง่ความเยาวว์ยัใหพ้บ ทัง้ท่ีไม่รูเ้ลยวา่มนัมีจรงิไหมและมนัอยูท่ี่ไหน ไม่ใช่

วา่เมื่อก่อนนิคเองจะไม่เคยคดิอะไรไรส้าระแบบนีห้รอก เขาเองก็เคยอยากจะแปลงรา่งเป็นซูเปอรฮี์โรไ่ป

ช่วยคนเหมือนกนั กวา่ที่จะเขา้ใจความจรงิได ้อนัดบัแรกก็ตอ้งยอมรบัความจรงิเสยีก่อน  

การยอมรบัความจรงิน่ีแหละที่ยากที่สดุและเจ็บปวดที่สดุ แตเ่ม่ือขา้มผ่านมนัไปไดแ้ลว้ก็จะไม่

กลบัไปคิดเพอ้ฝันไรส้าระอีก 
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ครัง้แรกที่ไดรู้จ้กัโลกแห่งความจรงิ ก็เป็นครัง้สดุทา้ยท่ีไดส้มัผสัโลกแห่งความฝัน 

“ขอคยุดว้ยหน่อย” 

“...” 

มองเหน็แววตาระยิบระยบัของเด็กนอ้ย นิคก็ไดแ้ต่ถอนหายใจ สะกิดใหค้ณุยมทตูหวันกเดนิแยก

ไปอีกนิด นางฟ้าประจ ากายของบิลลี่ก็ขยบัปีกบินตามมาดว้ย พวกเขาทัง้สามพดูคยุกนัโดยปลอ่ยใหบ้ิลลี่

ยงัคงยืนกอดหนงัสือนิทานรออยู่ตรงนัน้ นิคเหลือบมองยมทตูตรงหนา้ มองตัง้แต่หวัจรดเทา้ ไอเย็นท่ีแผ่

ออกมาท าใหเ้ขารูส้กึหนาวสั่นอยู่บา้ง นี่เป็นครัง้แรกเลยที่ไดเ้ห็นอะไรแบบนีก้บัตาตวัเองเป็นครัง้แรก ที่แท้

แลว้หนา้ตาของยมทตูก็เป็นเช่นนีเ้องนะ่เหรอ 

“เอาละ่ คณุเห็นแลว้ใช่ไหมวา่นั่นเป็นแค่เด็กนอ้ยหา้ขวบ เขาไม่รูเ้รื่องอะไร ยงัคิดวา่คณุเป็นตวั

ละครในนิทานอยู่เลย” 

“...” 

ยมทูตนีม่หูีไหมนะ ตาเฒา่นิคชกัสงสยั เขาพดูอะไรไปอีกฝ่ายก็เอาแต่เงียบ ไม่หือไม่ออื ไม่แสดง

กิรยิาตอบรบัสกัอย่างเดียว สว่นแม่เฒา่ชดุขาวนี่ก็ไม่ช่วยพดูอะไรเลยสกันิดเดียว 

“ผมไม่ไดค้ิดจะหนีไปไหนหรอก คณุจะเอาดวงวิญญาณของตาแก่คนนีไ้ปขึน้สวรรคล์งนรกท่ีไหนก็

ไดท้ัง้นัน้ เพียงแต่ผมรูส้กึเป็นห่วงเจา้หนคูนนัน้ เอ่อ...ไม่ส ิผีนอ้ยตนนัน้” 

“...” 

“ถึงแมว้า่เขาจะตายไป แต่ดวงวิญญาณของเขาก็ใสซื่อเกินกวา่ท่ีจะตอ้งไปเจอเรื่องน่ากลวั” 

“...” 

“เขาช่ือบิลลี่ อายหุา้ขวบเอง เพิ่งจะอ่านออกเขียนไดเ้ม่ือไม่นานมานี ้วยัเริม่เขา้โรงเรยีนละ่มัง้ 

ก าลงัอยู่ในช่วงนา่รกัน่าชงัเลย น่าเสียดายท่ีมีเวลาอยู่บนโลกนีน้อ้ยเกินไปหน่อย เขายงัมีอีกหลายสิ่งหลาย

อย่างที่ยงัไม่ไดรู้จ้กั” 

“...” 

“ล าพงัพอ่แมม่องไม่เห็นเขาก็เสียใจมากพออยู่แลว้ อย่าเพิ่งใหเ้ขาตอ้งเสียใจกบัความจรงิมากไป

กวา่นีเ้ลย” 
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นิคเอย่เสียงเบา ก่อนที่จะหนักลบัไปมองบลิลี่อีกครัง้ เขายงัใสซื่อ ไม่ไดรู้ต้วัเลยวา่ตอนนีห้มดเวลา

สนกุแลว้ คณุยมทตูหนัไปมองตามเงียบๆ ไม่ไดพ้ดูอะไรสกัค า ระหวา่งพวกเขามีเพียงความเงียบงนัเท่านัน้ 

รถราที่ผ่านไป เด็กนอ้ยมากมายท่ีวิ่งเลน่สง่เสียงเจีย๊วจ๊าว ไม่มีใครมองเห็นพวกเขาท่ียืนอยู่ตรงนีเ้ลย บิลลี่

มองตามเด็กบางคนตาละหอ้ย เห็นวา่เขามีพอ่แม่อยู่ขา้งๆ ก็ท าหนา้ตาเศรา้สรอ้ยออกมา นิคทนมองตอ่ไป

ไม่ไหวจงึตดัสนิใจเดินกลบัไปหาบิลลี่ ยื่นมือออกไปลบูศีรษะเบาๆ เพื่อปลอบใจ เอย่ปากขอดหูนงัสือนิทาน

เลม่นัน้อีกครัง้ เขาเปิดอ่านไปเรื่อยๆ ใชเ้วลาไม่นานก็เขา้ใจเรื่องราวทัง้หมด มนัก็ไม่ไดต้่างจากนิทานผจญ

ภยัทั่วไป ออกตามหาน า้พวุิเศษรว่มกนักบัเพื่อนซี ้เจอเรือ่งราวมหศัจรรยใ์จไปพรอ้มๆ กนั เหมาะเป็นอย่าง

ยิ่งท่ีจะใชเ้ป็นเรื่องราวกลอ่มนอนแก่เด็กนอ้ยสกัคน 

ในหวันกึถึงน า้พกุลางเมืองขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากตรอกนี ้จงึตดัสินใจวา่จะใชเ้จา้นั่นมา

ปลอมแปลงเป็นของเลน่หลอกเด็กไปก่อนก็แลว้กนั 

อย่างนอ้ยๆ ก็ขอใหเ้จา้หนนูอ้ยไดพ้บเจอกบัความฝันก่อนจากโลกนีไ้ป แมว้า่มนัจะเป็นความฝันท่ี

ไรส้าระและดเูพอ้เจอ้สิน้ด ีแต่อย่างนอ้ยๆ นี่ก็เป็นความฝันของเด็กคนหนึง่ แค่มีโอกาสไดเ้กิดมาแลว้

จินตนาการถึงมนั นั่นก็ถือวา่คุม้ค่ากบัการเกิดมาแลว้ละ่ 

นิคจงูแขนบิลลี่กลบัมาหายมทตูหวัอีกาอีกครัง้ เขาชหูนงัสือนิทานในมือขึน้มา เอย่ปากบอกดว้ย

น า้เสียงจรงิจงัว่าจะพาบิลลี่ไปตามหาน า้พแุห่งความเยาวว์ยัก่อน หลงัจากที่เจอแลว้ก็ค่อยวา่กนัอีกที ถือ

เสียวา่ท าเพื่อเด็กคนหนึ่ง ใหเ้ขาไดม้องเหน็โลกใบนีเ้พิ่มขึน้อีกนิด บิลลี่เกิดมามีอายแุค่นีก้็ตอ้งจากโลกไป

แลว้ อตุสา่หไ์ดม้าอยู่บนโลกทัง้ที รบีจากแบบนีม้นัน่าเสียดายเกินไปหน่อย ยงัมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลย

ที่นิคอยากแนะน าใหบ้ิลลี่ไดรู้จ้กั  

แมว้า่จะรูส้กึกลวั แตน่ิคก็จอ้งมองดวงตาสแีดงฉานนัน้แน่นิ่ง ในใจคิดไปสารพดั ถา้หากวา่เจา้อีกา

นี่สะบดัปีกหนึง่ครัง้ ไม่รูว้า่ตาเฒา่อย่างเขาจะสลายกลายเป็นผยุผงไปเลยหรอืเปลา่ แตก่็ท  าใจกลา้ไปก่อน 

ถึงอย่างไรเสียเขาก็ตายกลายเป็นผีไปแลว้ จะตายอีกก็คงไม่ได ้ตอ้งมากลวัอะไรละ่ ชีวิตคนเรามนัก็แคน่ี ้ไม่

มีรา่งกายแลว้ ไม่มีเลือดเนือ้แลว้ เสน้ประสาทก็หายเกลีย้ง ต่อใหโ้ดนท ารา้ยหนกัๆ ก็คงไม่เจ็บสกัเท่าไรนกั 

เพราะฉะนัน้ ตาเฒา่นิคจึงเชิดหนา้ใสย่มทตูอย่างไม่เกรงกลวั สว่นเจา้หนบูิลลี่ก็ยงัท าตาแวววาว รูส้กึ

ตื่นเตน้เหลือเกินท่ีไดเ้ห็นเจา้แซม อีกาเพื่อนรกัตวัจรงิ เผลอย่ืนมือออกไปหาแลว้จบัๆ แตะๆ ตามเนือ้ตวัของ

คณุยมทตู ความเย็นนัน้ท าใหบ้ิลลี่เบิกตากวา้งในทนัที 

“ตวัเย็นเป็นน า้แข็งเลย!” 

ไอห้นูนีก่็อยา่ไปจบัเขาสุม่สีสุ่ม่หา้สโิวย้! 
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นิคเมม้ปาก เฝา้รอวา่คณุยมทตูจะมีปฏิกิรยิาเช่นไร ผา่นไปเน่ินนานหลายนาที กว่าที่อีกฝ่ายจะ

ขยบัตวั เขาคอ่ยๆ ยกมือขวาขึน้มาแบกลางอากาศ ฉบัพลนัปรากฏเป็นแสงสวา่งสีขาวผดุออกมาจากกลาง

ฝ่ามือ ทัง้นิคและบิลลี่ต่างก็จอ้งมองมนัดว้ยความประหลาดใจ  

แสงนัน้กลายรา่งเป็นเชือกสีขาวสอ่งสวา่งเรืองรอง สว่นไมเ้ทา้ที่ยมทตูถือมาดว้ยก็เปลี่ยนเป็นอาวธุ

ที่มีปลายแหลมคม นิคอา้ปากหา้มไมท่นั จู่ๆ เจา้เชือกสขีาวนั่นก็พุง่เขา้มารดัขอ้มือของบิลลี่เอาไว ้เด็กนอ้ย

ตกใจจนสะดุง้โหยง รีบวิ่งไปหลบหลงัตาแก่โดยเรว็ เอย่ปากถามถึงสิ่งที่อยู่บนขอ้มือตวัเองดว้ยแววตาใสซื่อ

ทนัที 

จนถึงตอนนีบ้ลิลี่ก็ยงัไม่เขา้ใจอีกวา่เวลาสดุทา้ยของชีวิตไดม้าถึงแลว้ นี่ไม่ใช่เรื่องเลา่สนกุสนาน

อย่างในนิทาน แต่เป็นความจรงิอนัโหดรา้ย มนัไม่ใช่เรื่องสนกุและไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเตน้เลย แค่ลองคิดวา่

อีกไม่นานนีก้็จะไม่มีตวัตนอยู่บนโลกใบนี ้ไม่ไดร้บัรูอ้ะไรอีกแลว้ เขาก็รูส้กึเสียดายช่วงเวลาหลายสิบปีที่อยู่

บนโลกมนษุยข์ึน้มาเสยีอย่างนัน้ นกึถึงวนัท่ีตวัเองไปนั่งด่ืมน า้ชากบัคณุนายเจนเซ่น นกึวนัที่ตวัเองไดเ้ลน่

ไวโอลินครัง้แรก นกึถึงวนัที่ไดโ้อบอุม้ลกูของตนเอง ไดม้องดวงตาเล็กๆ คูน่ัน้เป็นครัง้แรก นกึถึงวนัแต่งงาน

ของเขา นึกถงึความรกัแรก นกึถึงวยัเยาวข์องตวัเองท่ีไหลผ่านไปและไม่หวนกลบัคืนมาอีก พลนัความรูส้กึ

หดหู่ก็เกาะกมุจิตใจ นิคไดแ้ต่กม้มองเด็กนอ้ยขา้งตวัแลว้คลี่ยิม้บางเบาออกมา เอย่ปลอบดว้ยน า้เสียง

ออ่นโยน 

“บิลลี่ คณุยมทตูคนนีเ้ขาก าลงัจะพาเราไปในที่ที่เราสมควรจะอยู่ อย่าดือ้กบัเขาเลยนะ” 

“แตค่ณุปู่ บอกวา่เราจะไปตามหาน า้พกุนัไม่ใช่เหรอ” 

“สงสยัตอนนีค้งจะไปไม่ไดแ้ลว้ละ่ คณุยมทตูเขาตอ้งท าหนา้ท่ีของเขา อย่าดือ้ไปมากกวา่นีจ้ะ

ดีกวา่นะ” 

“แซมไม่ใจรา้ยหรอก! แซมจะช่วยบิลลี่ตามหาน า้พจุนเจอ ใช่ไหม!” 

“ใหต้ายส.ิ..” 

“แซม นายจะช่วยพวกเราตามหาน า้พใุช่หรอืเปลา่” 

“...” 

เด็กนอ้ยผูน้่าสงสารเอย๋ เม่ือไรกนัเขาจะรูส้กึตวัเสียที ว่าสิ่งที่ตนเองก าลงัออ้นวอนอยู่นัน้ไม่ใช่แซม

เพื่อนรกัอย่างในนิทานที่คณุแม่ชอบเลา่ แตก่ลบัเป็นสิ่งที่ผูค้นหวาดกลวัที่จะไดพ้บเจอมากท่ีสดุ ไม่มีใครคิด
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อยากจะเจอยมทตูหรอก เพราะการไดเ้จอ มนัก็หมายความวา่ช่วงเวลาแสนสขุบนโลกใบนีไ้ดห้มดลงไป

แลว้อย่างไรละ่ 

บิลลี่ยอมปลอ่ยมือออกจากเสือ้ของนิค เขา้กา้วไปขา้งหนา้อย่างกลา้ๆ กลวัๆ จากนัน้ก็แตะสมัผสั

ลงบนรา่งกายเย็นยะเยือกนัน้อีกครัง้ เด็กนอ้ยเงยหนา้มองมนษุยห์วัอกีาโดยไม่แมแ้ต่จะเกรงกลวั เขาจอ้ง

ลกึเขา้ไปในดวงตาสีแดงฉานคูน่ัน้ เอย่ขอดว้ยค าพดูเดิมๆ บอกวา่อยากใหแ้ซมพาไปตามหาน า้พ ุเขา

อยากจะเจอน า้พนุัน้จรงิๆ 

นิคไดแ้ต่หลบัตาลงและภาวนา ขอใหย้มทตูผูน้ีไ้ม่ใจรา้ยกบับิลลี่จนเกินไป 

แต่ใครจะไปคิด... พอลืมตากลบัขึน้มาอีกครัง้ เชือกสีขาวที่เคยสวา่งเรอืงรองบนขอ้มือก็ไดอ้นัตร

ธารหายไปเสยีแลว้ 

 

นางฟ้าแม่ทนูหวัส่งเสยีงหวัเราะออกมาดังล่ันพร้อมขยับปีสีใสเบาๆ บินวนอยู่รอบดวง

วิญญาณของนิคและบิลลี่ เอ่ยช่ืนชมไม่หยดุหย่อนเก่ียวกบัความกลา้ของผีตาเฒา่ ตอนนีพ้วกเขาเดินทาง

ออกมาจากสวนเลก็ๆ แหง่นัน้แลว้ นิคเดินจงูมือบิลลี่ไปตามเสน้ทางที่สดุแสนจะคุน้เคย ขา้งกนัยงัมีคณุ

ยมทตูหวัอีกา รายนัน้คอยเฝา้อยู่ขา้งๆ ไมห่่างไปไหน แตถ่ึงอย่างนัน้ก็ไม่ไดท้  าอะไรไปมากกวา่เฝา้ติดตาม

อย่างเงียบๆ  มองเหน็ดวงวิญญาณอีกมากมายที่เดนิสวนกนั แต่ละรายก็มียมทตูคอยควบคมุ เชือกสีขาว

สอ่งสวา่งมดัเขา้ที่ขอ้มือ และเพียงแค่ยมทตูกระทุง้ไมเ้ทา้ลงกบัพืน้ พวกเขาก็จะหายวบัไปในทนัที ลาจาก

โลกใบนีโ้ดยสมบรูณ ์นิคมองภาพนัน้พลนัรูส้กึวบูโหวงในใจ เขากม้ลงมองเจา้หนนูอ้ยบิลลี่ขา้งตวั นกึ

ขอบคณุความใสซื่อของเด็กๆ เหลือเกิน เขาไม่ไดรู้ส้กึกลวักบัสิ่งท่ีเห็น กลบัมองวา่มนัเป็นเรื่องราวแฟนตาซี

เหมือนอย่างในนิทาน ดวงตากลมๆ คูน่ัน้มองไปรอบกายดว้ยความตื่นเตน้ดีใจ 

“คณุปู่ ๆ หมาตวันัน้เหมือนท่ีบา้นของผมเลย” 

“ที่บา้นเลีย้งหมาดว้ยงัน้เหรอ” 

“อือ้! มนัชื่อลีโอ ตวัสีน า้ตาล ตวัใหญ่เท่านีเ้ลย” 

“งัน้สินะ” 

“คณุปู่ ละ่ มีเหมือนกนัไหม” 

“เคยมีอยู่ตวัหนึ่ง พนัธุม์อลทีสน่ะ” 
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“จรงิเหรอ แลว้มนัชื่อวา่อะไร” 

“วิงค”์ 

“ตอ้งน่ารกัมากๆแน่นอน” 

“อืม ก็เป็นหมาที่น่ารกัมากตวัหนึ่งแหละนะ” 

พวกเขาเดินผา่นเจา้สนุขัตวันัน้ มนัจอ้งมองมาราวกบัวา่จะมองเห็นอยา่งไรอย่างนัน้ บิลลี่คลี่ยิม้

น่ารกั โบกมือทกัทายคณุสนุขั นิคเฝา้มองทกุการกระท าของบิลลี่ เขารูซ้ึง้แลว้วา่เด็กนอ้ยคนนีเ้ป็นเด็กที่โชค

รา้ยยิ่งนกั เขาดเูหมือนคนที่ไม่เคยออกจากบา้นมาก่อน น่ีเป็นครัง้แรกที่บิลลี่ไดเ้ดินทางไกลแบบนี ้จากที่

นางฟ้าแม่ทนูหวัเลา่ใหฟั้ง บิลลี่รา่งกายไม่แข็งแรง ตลอดเวลาที่ผา่นมาเขามีชีวิตอยู่ในหอ้งแคบๆ มาโดย

ตลอด แมจ้ะมีบา้นหลงัใหญ่โตเทียบเท่าคฤหาสนแ์ต่ก็ไม่มีความสขุเลย เพราะบิลลี่ไม่สามารถออกไปเลน่

สนกุท่ีไหนได ้มีเพียงหนงัสือนิทานเท่านัน้ท่ีเป็นเพ่ือน ดว้ยเหตนุีบ้ิลลี่จงึชอบเรื่องราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ผจญภยัมากที่สดุ ยิ่งไดเ้จอนิทานท่ีตวัละครเอกมีชื่อเหมือนกนักบัตวัเอง เขาก็ยิ่งโปรดปราน ในหวันอ้ยๆ

นั่นมกัจะเพอ้ฝันวา่มนัคือเรือ่งราวของตวัเอง เพียงเท่านัน้บิลลี่ก็สามารถท่ีจะยิม้กวา้งออกมาอย่างมี

ความสขุไดแ้ลว้ 

ความฝันของบิลลี่อาจไม่ใช่การตามหาน า้พใุหเ้จอ แต่เป็นการไดใ้ชชี้วิตใหคุ้ม้ค่า ใหส้มกบัที่ไดเ้กิด

มาเป็นมนษุยบ์นโลกใบนีต้า่งหาก 

“คณุปู่ ! เรากินอนันัน้ไดห้รอืเปลา่” 

บิลลี่กระตกุชายเสือ้เบาๆ แลว้ชีไ้ปยงัรา้นขนมหวานที่อยู่ไม่ไกล เจา้ของรา้นเป็นชายวยักลางคน 

ก าลงันั่งป้ันน า้ตาลหลากสดีว้ยสีหนา้เอื่อยเฉ่ือย บางทีก็อา้ปากหาวหวอดๆ คงรูส้กึเบื่อหน่ายใจอย่างถึง

ที่สดุ เจา้ของรา้นน า้ตาลป้ันเงยหนา้ขึน้ มองเหน็บรุุษผูห้นึ่งสวมใสเ่สือ้ผา้แลดภูมูิฐาน กา้วผ่านหนา้ตวัเอง

ไปก็พลนัรูส้กึนอ้ยเนือ้ต ่าใจในโชคชะตา ทัง้ท่ีดูๆ  แลว้พวกเขาน่าจะอายเุท่ากนั แตเ่หตใุดตวัเขาเองถึงได้

กลายมาเป็นพอ่คา้ป้ันน า้ตาล รายไดเ้พียงนิด ไมพ่อจนุเจือชีวิต เกียรติและศกัดิศ์รีถึงมีก็คงไม่มากเทา่

คณุชายคนเม่ือครูน่ี ้

แต่เขาไม่ไดรู้ส้กึตวัเลยวา่ในขณะที่เขามองคนอื่นดว้ยแววตาอิจฉา กลบัมีวิญญาณเด็กนอ้ยมองไป

หาดว้ยแววตาช่ืนชม 

บิลลี่วยัหา้ขวบตะโกนออกมา บอกวา่อาชีพคนป้ันน า้ตาลเท่ท่ีสดุเลยละ่ 
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นิคเหลือบมองนางฟ้าแมท่นูหวัขา้งตวั สลบักบัคณุยมทตูหวัอีกา พลางเอย่ถามออกไป 

“นี่ เสกน า้ตาลป้ันใหบ้ิลลี่ไดไ้หม” 

“บิลลี่ตายไปแลว้ เขาดื่มกินอะไรไม่ไดห้รอกนะ” 

“ฉนัไม่ไดอ้ยากใหเ้ขาดื่มกิน แค่อยากใหเ้ขาไดส้มัผสัมนั” 

“...” 

“ไม่ไดเ้หรอ” 

นางฟ้าประจ ากายของบิลลี่หนักลบัไปมองคณุยมทตู เมื่อวา่อีกฝ่ายเอาแตย่ืนน่ิง เธอก็ยกัไหลเ่บาๆ 

แลว้อนญุาตตวัเองเพ่ือท าในสิ่งที่นิครอ้งขอ ปลายนิว้ขยบัไปมาเบาๆ ไมก่ี่วินาทีก็มีอมยิม้แสนงดงาม

ปรากฏขึน้มา นิครบัมนัมาถือไวแ้ลว้ยื่นไปใหเ้ด็กนอ้ย บิลลี่เบิกตากวา้ง จากนัน้ก็จอ้งมองใบหนา้ของนิ

คดว้ยความตื่นเตน้ดีใจ 

“ภตูิดอกไมใ้ช่ไหม! เขาอยู่ตรงนีใ้ช่หรอืเปลา่!” 

อา...ใหต้ายสิ นิคลืมไปเลยวา่ในนิทานเรื่องนัน้ยงัมีตวัละครอื่นอยู่อีก 

บิลลี่มองเห็นลกูอมที่ถกูเสกขึน้มา แมว้า่จะมองไม่เห็นตวัของผูใ้ห ้แต่เขาก็มั่นใจวา่ขา้งๆ คณุปู่ นิค

จะตอ้งมีภตูิวิเศษอยู่แน่นอน หวัใจของผีเดก็พองโต เขาไดเ้จอกบัเจา้แซม อีกาเพื่อนรกั แลว้ก็ไดเ้จอภตูิ

ดอกไมแ้สนวิเศษ (แมว้า่จะยงัไม่เห็นตวัจรงิๆ ก็เถอะ) นั่นหมายความวา่เรื่องราวของน า้พแุห่งความเยาวว์ยั

จะตอ้งเป็นเรื่องจรงิ มนัจะตอ้งมีอยู่จรงิอย่างแน่นอน! ไม่วา่มนัจะอยู่ไกลขนาดไหน เขาก็ตัง้ใจว่าจะตอ้ง

ตามหาใหเ้จอ และบิลลี่จะใชน้  า้จากน า้พนุัน้ในการชบุชีวิตภตูิดอกไมอ้ีกครัง้ เหมือนอย่างท่ีในนิทานเลา่

เอาไว ้

นิคมองเหน็ความตัง้ใจในดวงตาคู่นัน้ เขาก็รูไ้ดใ้นทนัทีวา่บิลลี่ก  าลงัคดิอะไรอยู่ ใจหนึ่งก็อยากจะ

ขดัเอาไว ้แต่พอนกึวา่อีกไมน่านบิลลี่ก็คงถกูคณุยมทตูพาตวัไปที่ไหนสกัที่แลว้ ผูใ้หญ่อย่างเขาก็อดรูส้กึ

สงสารขึน้มาอกีครัง้ไม่ได ้เอาเถอะ ถือเสียวา่ท าใหบ้ิลลี่มีความสขุสกัครัง้ก่อนจากไปก็คงไม่เป็นไร ไหนๆ ก็

ไหนๆ คณุยมทตูเขายอมปลอ่ยใหท้ าตามใจอีกนิดแลว้ เป็นไงก็เป็นกนั 

เพราะเรื่องราวจากนิทานที่เด็กๆ ทัง้หลายเช่ือใจ ลว้นสรา้งสรรคข์ึน้จากค าโปป้ดของผูใ้หญ่ทัง้นัน้ 

“อืม เดี๋ยวจะพาไปตามหาน า้พ ุแต่สญัญามาก่อนวา่จะไม่ดือ้ ไม่ซน อย่าวิ่งหนีไปไหนเป็นอนัขาด” 
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“รบัทราบ! คณุปู่ ใจดีท่ีสดุเลย!” 

นิคพยกัหนา้สง่เสียงอืออา หนัไปมองนางฟา้แม่ทนูหวัเลก็นอ้ย ภตูิวิเศษนัน้สง่ยิม้กวา้งมาให ้แลว้

เอย่ชื่นชมเบาๆ 

“เป็นผูใ้หญ่ที่ใจดีไม่เบาเลยนะนิค” 

ใจดีอะไร ก็แค่สงเคราะหผี์นอ้ยตาด าๆ หนึง่ตนเท่านัน้แหละน่า 

นิคตัง้ใจวา่จะพาบิลลี่ไปยงัลานน า้พกุลางเมือง แตเ่ขารูด้ีวา่เด็กในวยันีย้่อมไม่ชอบอะไรท่ีง่ายดาย

เกินไป ถา้หากเดินตามถนนเสน้นีไ้ป อีกไม่นานบิลลี่ก็จะไดพ้บเจอน า้พแุลว้ ซึง่นั่นหมายความวา่เขาจะ

ไม่ไดเ้รียนรูอ้ะไรจากโลกใบนีอ้ีกเลย ไม่มีโอกาสไดม้องเห็นสิง่ที่น่าสนใจอ่ืนใด ถา้เป็นแบบนัน้ก็น่าเสียดาย

หน่อย เพราะเปา้หมายของนิคไม่ไดต้อ้งการแค่ท าตามความฝันของเดก็คนหนึง่ใหส้  าเรจ็ แต่เขายงัตอ้งการ

ใหเ้ด็กคนนีไ้ดล้าจากโลกใบนีไ้ป โดยที่มีโอกาสไดเ้รียนรูแ้ละสมัผสัถึงความสวยงามของการมีชีวิตอยู่ แมว้า่

ตอนนีเ้วลาของเขาจะหมดลงไปแลว้ แตเ่สน้ทางแห่งการเรียนรูย้งัไม่สิน้สดุ หากยงัพอมีโอกาส นิคก็อยาก

จะขอแนะน าม่านหมอก แสงตะวนัและดอกไมใ้หบ้ิลลี่ไดรู้จ้กัอีกสกัหนอ่ย 

“คณุปู่  ท  าไมวา่วถงึลอยขึน้ไปบนฟ้าได ้แต่พวกเราบินไมไ่ดล้ะ่” 

“วา่วเบากวา่ เห็นไหม มนักางออกไดเ้พราะมีแรงลมคอยพยงุ” 

“ถา้เกิดว่าคนเรามีรูปรา่งแบบนัน้ ก็จะลอยกนัหมดใช่ไหม” 

“ถา้มีลมแรงๆ พดัมาก็อาจจะลอยได”้ 

“วา้ว...” 

“สงสยัอะไรอีก” 

“วา่แตค่ณุปู่ มองเห็นภตูิดอกไมใ้ช่ไหม เขายงัอยู่ขา้งๆหรอืเปลา่” 

“อืม ยงัอยู่ตรงนีแ้หละ” 

“ผมอยากรูว้า่หนา้ตาเขาเป็นยงัไง เหมือนอย่างในหนงัสือเลม่นีไ้หม” 

นิคหลบุตาลงมองภาพวาดประกอบหนงัสือนิทานนัน้ เรื่องราวของบลิลี่และผองเพ่ือนที่รว่มออก

เดินทางผจญภยั ภตูิดอกไมท้ี่วา่นั่นออกมาแคต่อนแรกๆ จากนัน้ก็หายตวัไปอย่างลกึลบัเพราะถกูปีศาจรา้ย

จดัการ แต่ก็มีภาพประกอบใหไ้ดเ้ขา้ใจอยู ่ภตูิดอกไมส้วมใสก่ระโปรงสีชมพอูอ่น มีปีกเป็นสีเขียวทองดู
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ระยิบระยบั ท าผมมว้นขึน้เป็นมวยพอหลวม มีดอกแดฟโฟดิลสีเหลืองประดบัอยู่หนึ่งดอก มองยงัไงมนัก็

เป็นแค่ภาพจากจินตนาการของผูว้าดท่ีตอ้งการตอกย า้ใหเ้ด็กนอ้ยเชื่อสดุใจว่าภตูิดอกไมมี้รูปรา่งหนา้ตา

เช่นนี ้

นิคมองความจรงิ หากบิลลี่สามารถมองเห็นไดค้งรอ้งไหโ้ฮออกมา นางฟ้าขา้งตวัแทจ้รงิแลว้เป็น

หญิงชรา สวมใสช่ดุสีขาว ไมไ่ดด้สูดใสเหมือนอย่างในภาพวาดเลยแมแ้ต่นอ้ย 

เอาเถอะ ผูใ้หญ่คนนีจ้ะขอแบกรบับาปกรรมแห่งการโปป้ดเอาไวเ้อง ขอเพียงรกัษารอยยิม้ของผี

เด็กตนหนึง่เอาไว ้โกหกอีกสกัครัง้ก็คงไม่เป็นไร 

เพราะถึงยงัไง...ทกุสิง่ทกุอย่างที่บิลลี่เช่ือก็ถือก าเนิดมาจากค าโกหกของผูใ้หญ่ตัง้แตแ่รกอยู่แลว้ 

“อืม หนา้ตาแบบนีเ้ลยละ่” 

 

ความจริงแล้วบลิลี่อาจจดัได้ว่าเป็นเดก็ซนคนหน่ึง เป็นเดก็ที่มีความอยากรูอ้ยากเห็นสงูมาก 

แต่ก็พอจะเขา้ใจไดว้า่เจา้ตวัไม่ไดมี้โอกาสออกมาสมัผสัโลกกวา้งเลย พอเจออะไรเล็กๆ นอ้ยๆ ก็วิ่งเขา้ไป

หาทัง้หมด มองเหน็ผีเสือ้บนิผ่านเขาก็รอ้งเรยีกหานิค ถามสารพดัค าถามเก่ียวกบัมนั นิคก็ไดแ้ต่ตอบไป

พรอ้มกบัสหีนา้เนือยๆ ขีเ้กียจจะตอบเต็มที แต่พอเห็นเจา้หนนูอ้ยนั่นชีไ้ปยงัคนป่ันรถจกัรยานขา้งทาง เอย่

ถามวา่ท าไมเขาถึงทรงตวัได ้ไม่ลม้ลงไป นิคก็เผลอตอบไปอีกครัง้อย่างอดไม่ได ้สงสยัเขาจะเป็นโรคแพเ้ด็ก

ฉลาดเขา้ใหแ้ลว้สิ 

ถา้หากว่าบิลลี่ยงัมีโอกาสไดเ้ติบโต คิดวา่เขาคงกลายเป็นวยัรุน่ที่สดใสคนหนึ่ง และอาจจะ

กลายเป็นผูใ้หญ่ที่แสนใจดีคนหนึ่งเลย 

แต่อะไรมนัก็ไม่แน่นอน เดก็ๆ ทกุคนในวยัเยาวย์่อมสดใสงดงาม ผลิบานราวดอกไมน้อ้ยแรกแยม้ 

แต่พอผ่านเรื่องราวมากมาย พวกเขาก็จะไม่สามารถคงทนความสดใสนัน้ไดอ้ย่างเคย วนัเวลาท าใหห้ลงลืม

ตวัตน ความยากล าบากท าใหห้ลงลืมความสขุท่ีแทจ้รงิ ความจรงิของโลกท าใหค้วามฝันถกูลบเลอืนไป ใน

ไม่ชา้เด็กที่สดใสไรเ้ดียงสาก็ตอ้งกลายเป็นผูใ้หญ่ที่แสนอบัเฉาในสกัวนัหนึง่ 

นิคเฝา้มองผีเด็กตนนัน้วิ่งรอ่นเรไ่ปมา ประเดี๋ยวก็ไปทางซา้ย อีกนิดก็ไปโผลท่างขวา รวดเรว็ว่องไว

เสียจนเหน่ือยจะมองตาม เขาจงึหนักลบัไปมองนางฟ้าแม่ทนูหวัท่ีขยบัปีกโบยบินอยู่ขา้งกนั สว่นคณุยมทตู

นัน้ก็เอาแต่เดนิไปเงียบๆ ไมพ่ดูไม่จาอะไรกบัใครทัง้สิน้ เอาแต่แผ่ไอเย็นสดุหม่นหมองออกมาไมห่ยดุ  
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“ฉนัอยากจะเห็นเดก็คนนัน้เติบโต น่าเสียดายที่เวลาของเขามีเท่านี”้ นางฟ้าแม่ทนูหวัของบิลลี่เอย่

พมึพ า คลี่รอยยิม้แสนเศรา้ออกมาใหเ้ห็น 

“แคน่ีก้็ดือ้มากแลว้” 

“ความดือ้คือเสน่หท์ี่รา้ยกาจที่สดุของเด็กๆ เลย” 

“ส าหรบัคนเป็นพอ่แม่มนัคือความบรรลยันะ่สิไม่วา่ นางฟ้าประจ ากายอย่างพวกเธอไม่ไดเ้ลีย้งนี่” 

“มนัก็ตลกดนีั่นแหละ เวลาที่ไดเ้ห็นพอ่แม่ทัง้หลายคอยเลีย้งดเูด็กๆ ของพวกเขา บางคูก่็ลนลานไป

หมดเพราะเพิ่งจะมีลกูครัง้แรก บางคูก่็พยายามที่จะช่วยกนัอย่างเตม็ที่ ฉนัชอบดคููร่กัหนา้ใหม่ช่วยกนัเลือก

ซือ้ของใหล้กูๆ ของพวกเขาท่ีสดุเลย” 

“...” 

“แตก่็มีอีกหลายคูเ่ลยที่ไม่ไดส้วยงามราบรื่นแบบนัน้” 

“พอ่แม่เลีย้งเด็ก มีอะไรใหน้่าด”ู 

“ฉนัชอบดนูะ” 

“ท าไม?” 

“อยากจะเหน็วา่เด็กๆ ท่ีมีโอกาสไดเ้ติบโตมาเป็นผูใ้หญ่แลว้ พวกเขาจะมีวิธีเลีย้งเด็กๆ ของตวัเอง

ต่อไปยงัไงบา้ง” 

“...” 

“บางคูก่็เพิ่งจะเคยเป็นพอ่กบัแม่ครัง้แรก เม่ือวานนีอ้าจเป็นแค่วยัรุน่ท่ีเอาแต่สนกุสนานไปวนัๆ แต่

วนัตอ่มาก็ตอ้งรบัหนา้ท่ีเป็นพอ่คนแม่คนแลว้ เด็กทารกที่เกิดมาก็เหมือนเป็นอีกหนึง่แบบทดสอบของการ

เป็นผูใ้หญ่ พอมีลกูแลว้พวกเขาก็ไม่ตา่งอะไรกนักบัพระเจา้เลยนะ รูไ้หม” 

“...” 

“พวกเขาสามารถที่จะสรา้งชีวิตหนึ่งขึน้มาได ้เฝา้มอง ดแูล ปกปอ้งคุม้ครอง เป็นทัง้พระเจา้และ

นางฟ้าประจ ากายไปพรอ้มๆ กนั เด็กคนหนึ่งจะเติบโตไปเป็นผูใ้หญ่ที่ดีไดห้รอืไม่ ลว้นแต่ขึน้อยูก่บัการเลีย้ง

ดขูองพอ่แม่ทัง้นัน้ ถา้ใหเ้ปรียบเป็นการปลกูตน้ไมส้กัตน้ ความเอาใจใสเ่ป็นเหมือนอาหารหลกั ความรกัก็

คือน า้ที่ใชห้ลอ่เลีย้งและการท าความเขา้ใจก็คือปุ๋ ยที่ท  าใหพ้วกเขาผลบิานได”้ 
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นิคคิดตาม พลางมองไปยงับิลล่ีที่ก  าลงักระโดดโลดเตน้ไปมา เขากางแขนออกกวา้ง หวัเราะดว้ย

น า้เสียงสดใส ดมีูอิสระ สดใสรา่เรงิแข่งกนักบัแสงตะวนั สายลมท่ีพดัผา่นรว่มเพิ่มความหรรษาใหก้บัเขา ดู

ท่าทางเทพธิดาที่อยู่แถวนีค้งจะถกูใจเจา้หนนูั่นอยู่ไม่นอ้ยเลย กลีบดอกไมโ้ปรยปราย ใบไมส้ีเขียวก็ถกูพดั

พาเขา้มาผสมผสาน ดงูดงามราวภาพในความฝันอย่างไรอย่างนัน้ 

“นายเองก็เคยเป็นพอ่คนไม่ใช่เหรอนิค” 

“คนเป็นพอ่ไมมี่เวลามาคิดอะไรลกึซึง้แบบนัน้หรอก อกีอย่างมนัก็นานมากจนลืมไปแลว้วา่ในตอน

นัน้ท าอะไรไปบา้ง” 

“ฉนัไม่เชื่อหรอกนะนิควา่นายลืมมนัไปจรงิๆ” 

“...” 

“ส าหรบันายแลว้ นั่นเป็นหนึง่ในช่วงเวลาที่วิเศษที่สดุของชีวิตเลยใช่ไหมละ่” 

นิคพน่ลมหายใจออกมา นกึหงดุหงิดที่นางฟ้าตนนีพ้ดูอะไรก็ถกูตอ้งไปเสียทกุอย่าง เขาไม่ชอบ

เวลาท่ีใครมาขดุคุย้เรื่องราวของตวัเองสกัเท่าไร แตม่นัก็เป็นความจรงิท่ีช่วงเวลานัน้มนัเป็นหนึ่งในความ

ทรงจ าท่ีส  าคญัท่ีสดุของนิค เขามีภรรยามาแลว้ถึงสามคน คนแรกไปกนัไม่รอด ยงัไมท่นัไดมี้ลกูดว้ยกนัก็

แยกทางไปก่อนแลว้ คนที่สองก็ป่วยหนกั ไม่นานก็จากไป เพิ่งจะมามีลกูชายกบัภรรยาคนสดุทา้ย วินาทีนัน้

เขาตื่นเตน้ดีใจจนมือสั่นไปหมด พยายามที่จะโอบอุม้ลกูนอ้ยดว้ยทา่ทีเก้ๆ  กงัๆ แวว่เสียงพยาบาลหวัเราะ

เอ็นด ูเขาจ าไม่ไดเ้ลยวา่จอ้งมองเจา้กอ้นแดงๆ ในออ้มแขนตวัเองนานเท่าไร แต่มองเท่าไรก็ไม่เคยรูส้กึเบื่อ

หนา่ย วินาทีที่ปลายนิว้ของเขาไดส้มัผสัลงบนแกม้นุ่มนิ่มนัน้ เจา้หนนูอ้ยก็ขยบัมือตอบรบั มนัท าใหห้วัใจ

ของคนเป็นพอ่พองโตอยา่งบอกไม่ถกูเลยละ่ 

ในตอนนัน้เขาก็เขา้ใจค าพดูท่ีวา่ลกูคือของขวญัจากพระเจา้ เด็กตวัเลก็ๆ มีแต่ความสดใสไร้

เดียงสา มีแตค่วามน่ารกั นา่ทนถุนอม คนเป็นพอ่แม่คอยเฝา้ด ูคอยจบัมือทัง้สองขา้งแลว้พาเขากา้วยา่งไป

ขา้งหนา้ ยามท่ีเขาลม้ก็คอยประคองใหล้กุขึน้ ยามที่เขาท าอะไรสกัอย่างส าเรจ็ก็ปรบมือดีใจ รว่มแสดง

ความยินดี ความสขุลว้นเกิดขึน้จากสิง่เลก็ๆ นอ้ยๆ เดก็คนนัน้เติบโตขึน้ทกุวนั เวลาก็ผ่านไปอยา่งรวดเรว็ 

จากเด็กนอ้ยเริม่เขา้สูว่ยัรุน่และกลายมาเป็นผูใ้หญ่คนหนึง่ คนเป็นพอ่แม่ตา่งไม่ไดรู้ส้กึตวัเลยวา่พวกเขา

สญูเสียเวลาเกือบครึง่ชีวิตไปเพื่อที่จะใชม้นัปทูางใหก้บัชีวิตนอ้ยๆ อกีชีวิตหนึ่ง เฝา้รอใหเ้ขาเติบโต ในขณะ

ที่ตวัเองเริม่โรยราและไรเ้รี่ยวแรงไปทีละนิดๆ 

ช่างเป็นการเสยีสละที่แสนยิ่งใหญ่อะไรขนาดนีน้ะ 
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ความรกัของพอ่แม่ช่างยิ่งใหญ่และวิเศษนกั รูท้ัง้รูว้า่จะตอ้งพบเจอกบัความล าบากมากมาย ชีวิต

ของตวัเองจะไม่ไดอ้ยู่เพื่อตวัเองอีกต่อไป แต่ก็ยงัเต็มใจที่จะมอบมนัเพื่อไวใ้ชด้แูลชีวิตนอ้ยๆ ที่สรา้งขึน้มา 

มอบความรกั ความอบอุน่ ความเอาใจใส ่บ่มเพาะจนท าใหเ้จา้กอ้นแดงๆ ในวนันัน้ เติบโตเป็นผูใ้หญ่อีกคน

ได ้และในวนัขา้งหนา้ เจา้ผูใ้หญ่นั่นก็จะตอ้งมีครอบครวัเป็นของตวัเองและสานตอ่ห่วงโซแ่ห่งความผกูพนัธ์

นีไ้ปเรื่อยไป 

หรอืความจรงิแลว้ลกูนอ้ยอาจไม่ใช่ของขวญั แต่เป็นค าสาปของมนษุยท์ี่จะกลายเป็นพอ่แม่กนันะ 

แต่ถา้เกิดมนัเป็นค าสาปจรงิๆ คงเป็นเพียงค าสาปเดียวที่มนษุยท์ัง้หลายภาคภมูิใจที่ไดร้บัมนั พวก

เขาต่างมีความสขุและดีใจเหลือเกินที่ไดส้มัผสัช่วงเวลานัน้ คนที่เป็นพอ่กบัแม่เหมือนมีเวทยม์นตรอ์ยู่ในมือ 

เหมือนเป็นพระเจา้ท่ีมีอ านาจสรรคส์รา้งความดงีามใหก้บัชีวิตเลก็ๆ นั่น นิคกลา้พดูไดอ้ย่างเต็มปาก วา่ถา้

การมีลกูคือค าสาป พอ่แมท่กุคนย่อมเตม็ใจและยินดทีี่จะรบัมนัเอาไว ้และไม่วา่เวลาจะผ่านไปนานขนาด

ไหน พวกเขาจะไม่มีวนัลืมภาพของเจา้เดก็ตวัแดงในออ้มแขนไปไดอ้ย่างแนน่อน 

ต่อใหห้นนูอ้ยในวนันัน้จะเติบโตจนกลายเป็นตาแก่ท่ีมีใบหนา้เห่ียวยน่ พอ่และแม่ก็จะยงัรกั และ

โอบกอดเขา้เอาไวอ้ย่างแนบแน่นท่ีสดุ ไม่วา่จะอายเุท่าไร ในสายตาของคนเป็นพอ่แม่ ลกูของพวกเขาก็จะ

ยงัเป็นเจา้กอ้นแสนออ่นแอในวนัวานอยูว่นัยนัค ่า ตราบใดท่ีมีพอ่แม่อยู่บนโลกใบนี ้ไม่มีความจ าเป็นตอ้ง

กลวั ไม่มีความจ าเป็นตอ้งกงัวล พวกเขาท าหนา้ท่ีไดด้ียิ่งกวา่นางฟ้าประจ ากายเสยีอกี คอยปกปอ้งเภทภยั

อนัตราย ไม่ใหมี้อะไรมากล า้กรายลกูของตวัเองได ้

พอ่และแม่เป็นสิ่งมีชีวิตที่วิเศษที่สดุของโลกใบนีเ้ลยละ่ 

“พอ่กบัแม่ของบิลลี่เขาก็เสียใจ แต่ก็ไม่สามารถท าอะไรไดน้อกจากยอมรบัความจรงิ วนันีบ้ิลลี่ไม่

อยู่บนโลกเดียวกนัแลว้ สว่นพวกเขาที่ยงัมีชีวิตอยู่ก็ตอ้งเดินบนเสน้ทางของตวัเองต่อไป หวงัวา่สกัวนัหนึ่ง

พวกเขาจะมีโอกาสไดก้ลบัมาพบเจอกนัอีกครัง้ ณ ที่ใดท่ีหนึ่งบนโลกใบนี”้ 

นิคยืนนิ่ง เหม่อมองดเูด็กนอ้ยที่ก าลงัมีความสขุอยู่เบือ้งหนา้ บิลลี่หวัเราะรา่ ก่อนท่ีจะวิ่งกลบัมา

หากนั เขาจงูมือตาแก่เอาไวส้ว่นมืออีกขา้งก็ย่ืนไปจบัคณุยมทตูหวัอีกา พาไปยงัสนามหญา้โลง่เตียนที่อยู่

ไม่ใกลไ้ม่ไกล เบือ้งหนา้เป็นสระน า้ใหญ่ มีพืชพรรณมากมายเกิดขึน้ บางทีก็มองเห็นกบตวันอ้ยกระโดดเดง้

ไปมา บิลลี่มองมนัราวกบัวา่นั่นคือสวนบนสวรรค ์เขาดจูะสนอกสนใจมนัเอาเสียมากๆ ชีมื้อถามนั่นนี่ไม่

หยดุ นางฟ้าแม่ทนูหวัที่ยืนอยู่ขา้งกนัจงึรา่ยมนตรเ์สกนกสีสวยและผีเสือ้แสนงดงาม ปลอ่ยใหพ้วกมนับิน

วนรอบกายของบิลลี่ ภาพนัน้ดมูหศัจรรยร์าวกบัในความฝันเลย 
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“คณุปู่  พวกมนัสวยมากๆ เลย ผมชอบที่สดุเลย!” 

“อือ ชอบก็ดี” 

“ภตูิดอกไม!้ ขอบคณุนะ” 

ดสูิ ยงัจะคิดวา่ภตูิดอกไมเ้ป็นคนเสกมาใหอ้ีกนะ 

“คณุพอ่กบัคณุแม่เคยบอกวา่สวรรคเ์ป็นท่ีอยู่ของนางฟ้า คณุปู่ คิดวา่ภตูิดอกไมจ้ะมาจากที่นั่นหรือ

เปลา่” 

“ไม่รูส้ิ” 

“มนัคงเป็นท่ีที่สวยงามมากๆ เลยใช่ไหม” 

“ก็คิดว่าอยา่งนัน้แหละ” 

“ถา้เป็นเด็กดกี็จะไดข้ึน้สวรรค ์คณุแม่เคยบอกวา่บนนัน้มีของกินอรอ่ยๆ มากมายเลย แถมยงัมี

ของเลน่สนกุๆ ใหเ้ลน่แบบไม่อัน้อีกตา่งหาก” 

“...” 

“แตผ่มคงไปไม่ไดห้รอก เพราะคณุแม่บอกว่าที่นั่นไม่ไดมี้เอาไวใ้หม้นษุย ์แต่เอาไวใ้หน้างฟ้า แลว้ก็

บรรดาผูว้ิเศษทัง้หลาย” 

นิคยืนกอดอก เลิกคิว้ขึน้นิดหน่อย นกึอยากจะเห็นหนา้พ่อกบัแม่ของเจา้หนนูี่เต็มที ไม่รูว้า่คิดอะไร

อยู่ถึงไดเ้ลา่เรือ่งราวอลงัการขนาดนีใ้หล้กูชายฟัง เด็กนอ้ยอายหุา้ขวบ มีจินตนาการกวา้งไกล เขาไม่ไดรู้ ้

เลยสกันิดว่าความจรงิเป็นเชน่ไร ยงัคงวิ่งเลน่อยู่ในทุง่ความฝัน ดเูปราะบางและไรเ้ดียงสายิ่งนกั 

หากปลอ่ยใหเ้ติบโต ตน้ไมน้อ้ยตน้นีบ้างทีอาจจะผลิดอกไดง้ดงามกวา่ที่คิดไว ้แต่นา่เสียดายท่ีไมมี่

โอกาสนัน้อีกแลว้ 

“คณุปู่  ดนูั่นสิ” 

“...” 

“ผูห้ญิงคนนัน้รอ้งไหไ้ม่หยดุเลย” 
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นิว้เลก็ๆ ของบิลลี่ชีไ้ปยงัผูห้ญิงคนหนึ่งท่ีนั่งอยู่ตรงมา้นั่งไม่ไกล เธอรอ้งไหส้ะอกึสะอืน้จนตวัโยน 

สองมือพยายามที่จะปกปิดรอ่งรอยน า้ตาบนใบหนา้เอาไว ้รอบกายไม่มีใคร ดอูา้งวา้งเปลา่เปลี่ยวยิ่งนกั 

ตอนแรกนิคก็ไม่ไดส้นใจ ยงัไงเขาก็ตายไปแลว้ จะไปยุง่วุน่วายกบัเรื่องของมนษุยโ์ลกคงไม่ดี อีกทัง้เขากบั

บิลลี่ในตอนนีไ้ม่มีเวลามากขนาดนัน้ จะตอ้งรบีตามหาน า้ตกนั่นใหเ้จอ บิลลี่จะไดมี้ความสขุแลว้ยอมปลอ่ย

วางจากโลกใบนีไ้ปเสียท ี

แต่พอไดเ้ห็นละอองสีขาวบางอย่างที่ก่อตวัเป็นรูปรา่ง คอยวนเวียนอยู่ขา้งกายผูห้ญิงคนนัน้ บางที

ก็เขา้ไปถไูถคลอเคลีย เขาก็พอจะเขา้ใจสาเหตขุองการรอ้งไหน้ัน้ขึน้มา 

“ท าไมเขาถึงรอ้งไหห้นกัขนาดนัน้ละ่คณุปู่ ” 

“แมวที่เลีย้งไว.้..น่าจะตายไปแลว้” 

“คณุปู่ หมายถึงเจา้ตวันัน้ใช่ไหม” 

“อืม” 

ไม่คิดวา่บิลลี่จะมองเหน็มนัดว้ย หลงัจากที่ไดเ้ห็นแลว้ บางทีบิลลี่อาจจะเริม่ฉกุคิดไดแ้ลว้วา่ความ

จรงิของโลกนีเ้ป็นเช่นไร และเขาจะไดเ้ขา้ใจเสียทีวา่ตวัเองในตอนนีไ้มไ่ดอ้ยู่ในโลกเดียวกนักบัพอ่แม่อีก

ต่อไปแลว้ 

พอคิดไดด้งันัน้ แทนท่ีจะโลง่ใจ ก็กลบัหนกัใจขึน้มา ราวกบัวา่ลกึๆ แลว้ นิคเองก็ไม่อยากใหบ้ิลลี่

ตอ้งรบัรูค้วามจรงิอนัโหดรา้ยนัน้เลย 

“ท าไมถึงมองไม่เห็นเจา้เหมียวละ่ ท าไมไม่จบัมนัเลย ดสูิ มนัพยายามที่จะถูเจา้นายของมนัอยู่นะ” 

“ก็เพราะวา่มนัไม่สามารถอยู่ขา้งๆ เจา้นายไดอ้ีกแลว้ยงัไงละ่” 

“หมายความวา่ยงัไงเหรอคณุปู่ ” 

“ไม่วา่จะคนหรือสตัว ์จะมีเวลาเป็นของตวัเอง หลงัจากที่เวลานัน้หมดลงแลว้ ก็จะไม่สามารถอยู่

บนโลกนีไ้ดอ้ีก” 

“แลว้ถา้ไม่อยูบ่นโลกใบนี ้จะหายไปอยู่ที่ไหน” 



25 
 

“บางทีอาจจะเป็นสวรรคล์ะ่มัง้” นิคยกัไหล ่เลือกที่จะไม่พดูถงึโลกหลงัความตายอนัโหดรา้ย ไมพ่ดู

ถึงนรกและบทลงโทษทางศาสนาทัง้หลาย มองเหน็แววตาใสซื่อยามเอ่ยถามกนัแลว้ก็ดนัไมก่ลา้พดูขึน้มา

เสียอย่างนัน้ไป 

“ถา้เวลาหมดแลว้ คนอื่นก็จะมองไม่เห็นเราใช่ไหม” 

“ใช่แลว้ละ่” 

“ถา้อย่างนัน้...ท่ีคณุพอ่คณุแม่มองไม่เห็นผม ก็แปลวา่เวลาของผมหมดลงแลว้เหรอ” 

“...” 

นิคชะงกัไปเลก็นอ้ย เผลอหนักลบัไปมองหนา้นางฟ้าแม่ทลูหวัของบลิลี่โดยอตัโนมตัิ เขาเงียบไป

สกัพกั รูส้กึลงัเลท่ีจะตอบออกไปตามความจรงิ มองเห็นสีหนา้เฝา้รอค าตอบของบิลล่ี ก็ยิ่งรูส้กึปวดหนบึใน

ใจขึน้มา ถา้หากวา่เขาพดูออกไปตามตรงวา่บิลลี่ตายแลว้ ตอ้งไปจากโลกใบนีแ้ลว้ ไม่มีวนัที่จะไดก้ลบัไป

เจอหนา้พอ่กบัแม่อีก เขาจะตอ้งเสียใจขนาดไหนกนั เด็กอายแุค่หา้ขวบ เขากอดหนงัสือนิทานนัน้เอาไว้

แน่น โลกทัง้ใบคือความฝันของเขา ถา้หากวา่มนัถกูท าลายลงไป บิลลี่อาจจะเป็นดวงวิญญาณท่ีแตกสลาย

ที่สดุเลยก็ได ้

เขาสบตากบัยมทตูหวัอีกานั่น ดวงตาสีแดงฉานไม่อาจตคีวามหมายได ้แต่เหมือนนิคจะรบัรูไ้ดอ้ยู่

ลกึๆ วา่ยมทตูนัน้ก าลงัเฝา้รอค าตอบของเขาอยู่เช่นกนั 

“เวลาของผมหมดลงไปแลว้เหรอ” 

เพราะแบบนี ้นิคถึงไดเ้กลยีดชงัการเติบโตนกั ท าไมตอ้งมีเพียงผูใ้หญ่ที่ไดร้บัรูค้วามจรงิอนัแสน

เจ็บปวด ท าไมเขาตอ้งช่วยปกปอ้งเด็กแปลกหนา้คนหนึ่ง ทัง้ที่ตวัเองก็ไม่เคยไดรู้จ้กั ไม่เคยไดผ้กูพนัอะไร 

ท าไมเขาถึงตอ้งช่วยเหลือบลิลี่ดว้ย ยงัไงซะความจรงิก็คือความจรงิ ตอ่ใหบ้ิลลี่จะเจบ็ปวด รบัไม่ไดจ้น

รอ้งไหอ้อกมาหรือกระทั่งดวงวิญญาณแตกสลาย แลว้มนัเก่ียวอะไรกบัเขา ยงัไงอีกไม่ชา้นีก้็ตอ้งแยกจาก

กนัทางใครทางมนัอยู่ด ี

ทวา่...เขาก็เริม่นกึถึงความทรงจ าหนึ่ง ภาพของตวัเองในตอนที่ยงัเป็นพอ่คนฉายชดั 

สิ่งมีชีวิตท่ีเรียกวา่เด็กนอ้ยนัน้ช่างวิเศษยิ่งนกั พวกเขาใสซื่อบรสิทุธ์ิยิ่งกวา่อะไรทัง้หมด ในสายตา

ของพวกเขาพอ่และแม่เป็นเหมือนเทพธิดาที่คอยปกปอ้งคุม้ครอง คอยดลบลัดาลทกุสิ่งทกุอย่างให ้ไม่วา่

อะไร ถา้อยากได ้พวกเขาก็จะพยายามหามาใหท้กุอย่าง เป็นแหลง่ผลติความสขุใหก้บัลกู ออ้มกอดอุน่ๆ 
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แมเ้ปราะบางแต่ความจรงิแลว้แข็งแกรง่กวา่ปราการใดในโลกหลา้ ขอเพียงมีพอ่แม่อยู่ เด็กๆ จะรูส้กึ

ปลอดภยัและไม่กลวัอะไรทัง้สิน้ 

ตอนนีบ้ิลลี่ก  าลงักลวั และพอ่แม่ของเขาก็ไม่อยู่ที่นี่แลว้ 

นิคจะท าอย่างไร เพ่ือปกปอ้งความสขุเดียวของเด็กคนนีเ้อาไว ้สิ่งเดียวที่บิลลี่ยงัเหลืออยู่ก็คือความ

ทรงจ าและความฝันเทา่นัน้ ถา้หากสองสิ่งนีส้ญูสิน้ไปแลว้ บิลลี่คงเป็นดวงวิญญาณที่น่าสงสารที่สดุ เขา

จะตอ้งจากโลกใบนีไ้ปพรอ้มกบัความเศรา้โศกเสียใจและความผิดหวงั นิคไม่ตอ้งการใหเ้ด็กวยัหา้ขวบตอ้ง

เผชิญหนา้กบัเรื่องรา้ยๆ เช่นนัน้ 

เอาเถอะ...ถือเสียวา่นี่เป็นโชคชะตาของคนที่เป็นผูใ้หญ่ 

เขาชาชินกบัความโกหกลวงหลอกของโลกใบนีแ้ลว้ หากมนัจะยงัท าใหเ้ด็กนอ้ยมีความสขุต่อไปได ้

ผูใ้หญ่คนนีจ้ะขอรบับาปกรรมแห่งการพดูปดเอาไวเ้อง 

“ไม่หรอก” 

“...” 

“ในหนงัสือนิทานก็บอกเอาไวน้ี่ วา่น า้พแุห่งความเยาวว์ยัสามารถชบุชีวิตคนได”้ 

“จรงิดว้ย” 

“มนัไม่ไดช้่วยแค่ชบุชีวิต แต่ยงัท าใหเ้ราสมปรารถนาไดด้ว้ย อยากไดอ้ะไรก็ขอพรไดเ้ลย” 

“ถา้อย่างนัน้ผมจะขอใหค้ณุพอ่กบัคณุแมม่องเหน็อีกครัง้ แลว้ก็ไดก้ลบัไปท่ีบา้น แลว้ก็หายจากโรค 

แลว้ก็...” 

“หนนูอ้ย ฉนัไม่คิดว่าเราจะไดร้บัพรมากมายขนาดนัน้หรอกนะ” 

“ไดข้อ้เดียวเหรอ” 

“อาจจะ ฉนัก็ไม่รูด้ว้ยหรอก” 

“ถา้อย่างนัน้ขอแคไ่ดก้ลบัไปหาคณุพอ่คณุแม่ก็พอ” 

“...” 

“ผมจะตัง้ใจหาน า้พใุหเ้จอ!” 
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“อืม” 

“คณุปู่ จะช่วยผมหาน า้พใุชห่รอืเปลา่” 

“ก็ได”้ 

“เย!้ ไปกนัเถอะ พวกเรารบีไปตามหา ก่อนที่จะมีใครมาเจอน า้พกุ่อนเรา” 

นิคช่วยรกัษาความฝันของบิลลี่เอาไวด้ว้ยค าโกหกอกีครัง้ ตอนแรกก็หนกัใจ แต่พอไดเ้ห็นรอยยิม้

และความหวงัในดวงตาคูน่ัน้ เขาก็รูส้กึผิดบาปนอ้ยลงไปกึ่งหนึง่ อยา่งนอ้ยๆ ก็ช่วยยืดระยะเวลาเสียใจ

ใหก้บับิลลี่ไปก่อน เจา้หนนูอ้ยนั่นวิ่งน าไปแลว้ ปลอ่ยใหน้ิคคอยเดินตาม ตาแก่หนัหลงักลบัไปมองผูห้ญิง

คนนัน้อีกครัง้ เธอยงัคงนั่งรอ้งไหเ้สียใจอยูท่ี่เดิม วิญญาณของเจา้เหมียวสดุท่ีรกัก็คอยเฝา้คลอเคลียไม่ห่าง

ไปไหน 

นั่นก็เป็นอีกหนึ่งความรกั ความผกูพนัที่แสนวิเศษของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี ้

เจา้เหมียวตวันัน้ยงัคงรกัและเป็นห่วงเป็นใยเจา้ของ แต่แมจ้ะรกัมากแคไ่หนก็ไม่อาจกลบัไปหาได้

อีก จงึวนเวยีนไปมาอยู่อยา่งนัน้ จนกระทั่งดวงวิญญาณกลายเป็นละอองสีขาวบรสิทุธ์ิ แสงสวา่งเรอืงรอง

สาดสอ่งออกมา ชั่วพรบิตาเจา้เหมียวตวันัน้ก็หายวบัไป 

“มนัหายไปไหน” นิคหนัไปถามนางฟ้าแมท่นูหวัของบิลล่ีที่ยงัขยบัปีกโบยบินอยู่ขา้งกนั 

“ปกติแลว้สตัวเ์ลีย้งท่ีตายไป ถา้มนัยงัมีใจรกัเจา้ของมาก อาจจะกลายเป็นนางฟ้าประจ ากาย

คุม้ครองมนษุยไ์ด ้ระหวา่งที่เฝา้รอหนา้ท่ีของตวัเอง ก็สามารถแวบกลบัมาหาเจา้ของเดิม คอยแอบมองอยู่

ห่างๆ เฝา้ดวูา่เขามีความสขุและไดใ้ชชี้วิตที่ดีแลว้หรือยงั” 

“จรงิเหรอ” 

“ความรกัน่ะ เป็นพลงัที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะ ไม่วา่จะเกิดกบัอะไรก็ตาม” 

“...” 

“พวกเรารกัมนษุยม์าก พอๆ กบัที่อยากใหพ้วกเขามีความสขุไปจนกระทั่งวนัสดุทา้ยของชีวิต” 

ดวงตาของนางฟา้ทอประกายอ่อนไหว เธอจอ้งมองไปยงัเด็กนอ้ยคนนัน้ รอยยิม้บางจดุประกาย

ขึน้บนใบหนา้ คลา้ยมีภาพสจีางปรากฏขึน้พาดผ่านดวงตา  
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ช่วงเวลาเม่ือหา้ปีก่อนนัน้...ท่ีบา้นของบิลลี่เคยมีสนุขัแก่ตวัหนึ่ง คณุพอ่ของบิลลี่รกัและดแูลมนั

เป็นอย่างดี จนกระทั่งมนัแก่ตวัลง บิลลี่เติบโตไดไ้ม่ถึงปี เจา้สนุขัตวันัน้ก็ลาจากโลกใบนีไ้ป 

ละอองสีขาวท่ีลอยลอ่ง พดัวนก่อตวัเป็นรูปรา่งกลบัขึน้มาอีกครัง้ ในวินาทีที่บิลลี่เริม่ลมืตามองดู

โลกเป็นครัง้แรก ความอบอุน่ท่ีมองไม่เห็นก็โอบอุม้เขาเอาไว ้มอบความปลอดภยั ความรกัและความผกูพนั 

หมายมั่นจะเฝา้ดแูลไปจนกวา่อีกฝ่ายจะไมต่อ้งการ 

นิคแหงนหนา้ขึน้มองทอ้งฟา้ เดนิตอ่ไปขา้งหนา้เรื่อยๆ ดว้ยจิตใจลอ่งลอย มีความคิดหนึง่ผดุขึน้มา

ในหวั เขาจมกบัมนัอยู่อย่างนัน้จนลืมสงัเกตรอบขา้งไปชั่วขณะ 

เขาอยากรูเ้หลือเกินวา่นางฟา้ประจ ากายของตวัเองจะยงัมีอยู่หรอืเปลา่ และในเวลานีเ้ขาอยู่ที่ไหน 

จะยงัอยู่ขา้งกนัไหม หรอือยูไ่กลออกไป 

บางที...นางฟา้ประจ ากายอาจไม่ตอ้งการปกปอ้งผูใ้หญ่ใจรา้ยที่ความฝันแหลกสลายอีกตอ่ไปแลว้

ละ่มัง้ 

 

นิคได้แต่นึกสงสัยในใจวา่เพราะเหตุใดโลกใบนีจ้งึได้สดใสแค่เพยีงวยัไร้เดยีงสาแต่พอโต

ขึน้มาทุกอยา่งก็ไม่เหมือนเดมิอีกต่อไป เขาจอ้งมองไปยงัผีเด็กตนนัน้ บิลลี่ออกตามหากอ้นหินกอ้น

ตอ่ไป เพ่ือท่ีจะแกะรอยไปยงัน า้พแุห่งความเยาวว์ยัอนัศกัดิสิ์ทธ์ิ เขาปลอ่ยใหบิ้ลล่ีออกไปเดินวนอยู่แถวๆ

ขา้งถนน โดยมียมทตูหวัอกีาคอยติดตามอยู่ไม่ห่าง ดทู่าทางเจา้นั่นคงจะกลวัวา่ดวงวิญญาณนีจ้ะหลงทาง

ไปไกล ถึงอยา่งไรเสียเขาก็ยงัมีหนา้ที่ที่ตอ้งท า ปลอ่ยใหบ้ิลลี่ไดท้  าตามใจน่ีก็ถือวา่ละเมิดกฎในระดบัหนึง่

แลว้ แตจ่ะใหท้ าอย่างไรได ้เดาวา่เจา้หวัอกีานั่นคงมีจิตใจเหลืออยู่บา้ง จงึไดเ้ห็นแก่บิลลี่ ยอมใหห้นนูอ้ย

เผชิญโลกกวา้งสกัครัง้ก่อนจากมนัไป ตาเฒ่านิคยืนอยูต่รงนี ้ขา้งกนักบันางฟ้าแม่ทนูหวั เขาเหลอืบมอง

เลก็นอ้ยก่อนจะเอ่ยถามออกไป 

“ท าไมนางฟ้าประจ าตวัของฉนัถึงไม่มา หรือว่ามาแลว้ แต่ฉนัมองไม่เห็น” 

“เปลา่หรอก นางฟ้าประจ าตวัของนายไม่อยู่แลว้ตา่งหาก” 

“ออ้” 

นิคไม่ไดรู้ส้กึเสียใจแต่อย่างใด หากเป็นเด็กนอ้ยวยัเดียวกบับิลลี่แลว้มาไดย้ินค าพดูแบบนี ้ก็คง

รูส้กึเหมือนฝันสลายลงต่อหนา้ แตชี่วิตนีเ้ขาพบเจอเรื่องท่ีเลวรา้ยกวา่การสญูเสียนางฟ้าแมท่นูหวัมาแลว้ 
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เรื่องแคน่ีน้บัเป็นอะไรได ้แววตาคูน่ัน้ไม่ไดเ้ปลี่ยนไป ทัง้ยงัไม่รูส้กึรูส้าอะไรแมแ้ต่นิดเดียว มนัเฉยชา วา่ง

เปลา่ไปหมด ส าหรบัเขาในตอนนีน้างฟ้าประจ าตวัก็แทบไม่ต่างอะไรกบัคนแปลกหนา้ท่ีไม่เคยพบเจอ ใน

แต่ละวนัมีคนที่เขาไม่รูจ้กัตายไปตัง้เท่าไร ถา้จะใหเ้ขามวัสนใจคนทัง้โลกก็คงไม่ไดใ้ชชี้วิตของตวัเองกนั

พอดี โลกแห่งความจรงิก็เป็นแบบนีแ้หละ ทกุคนตา่งตอ้งใชชี้วิตเพื่อตวัเองกนัทัง้นัน้ 

“ถา้เกิดว่าบิลลี่ยงัมีชีวิตอยู่ เธอก็คงอยู่ดแูลเขาไดอ้ีกไม่นาน หลงัจากที่บิลลี่โตเป็นหนุ่มแลว้เธอก็

คงจะสลายไปเหมือนกนัใช่ไหม” 

“อาจเป็นแบบนัน้ หรอือาจไม่ใช่ก็ได”้ 

“หมายความวา่ยงัไง” 

“พวกเราที่เป็นนางฟา้ประจ าตวัมนษุย ์จะอยู่เคียงขา้งมนษุย ์จนกวา่จะถึงวนัท่ีพวกเขาไม่ตอ้งการ

เราแลว้” 

“...” 

“ต่อใหเ้ขาอายเุกา้สิบปี แต่ถา้หากเขายงัมีจิตใจท่ีเช่ือมั่นและยงัตอ้งการอยู่ พวกเราก็จะเคียงขา้ง

เขา ไม่จากไปไหน และจะคอยสง่เขาตอ่ใหก้บัคณุยมทตูในวนัสดุทา้ยของชีวิต เหมือนอยา่งบิลลี่ในตอนนี”้ 

นิคแค่นหวัเราะออกมา แมก้ระทั่งวยันีแ้ลว้ เขาก็ยงัตอ้งพบเจอกบัเรื่องเลา่ไรส้าระอยูอ่ีกงัน้สินะ 

ถา้หากพระเจา้ทา่นรกัมนษุยจ์รงิๆ ก็ไม่ควรปลอ่ยใหส้ิ่งท่ีพระองคร์กัตอ้งทนอยู่อยา่งทกุขท์นสิ หาก

อยากใหมี้จิตใจบรสิทุธ์ิ ใยจงึตอ้งสง่โชคชะตาอนัโหดรา้ยมาใหก้นัดว้ย 

บิลลี่ในตอนนีก้็ดสูดใสไรเ้ดียงสาสมวยัดอียู่หรอก แตห่ลงัจากที่เขาไดพ้บเจอกบัสิง่ที่เรียกวา่การ

เติบโตแลว้ เขาจะยงัครองจติใจอนัใสซื่อนีไ้ปไดอ้ีกนานสกัเท่าไร 

บนโลกนี ้ผูใ้หญ่ใจรา้ยและเหีย้มโหดทัง้หลาย มีไม่นอ้ยเลยที่เคยเป็นเด็กน่ารกัน่าชงัอย่างบิลลี่มา

ก่อน การเติบโตสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใหค้นคนหนึ่งกลายไปเป็นปีศาจได ้เด็กนอ้ยหลายคนท่ีเคยใสซื่อ

บรสิทุธ์ิในวยัไรเ้ดียงสา แตก่ลบัเติบโตไปเป็นผูใ้หญ่ที่มีจิตใจสกปรกโสมม ไม่นา่เชื่อวา่โลกใบนีมี้อ านาจบีบ

ใหค้นกลายไปเป็นสิ่งที่เคยเกลียดไดด้ว้ย 

หรอืบางทีนิคควรจะดีใจท่ีบลิลี่รีบจากโลกไปเสียตัง้แต่ตอนนี ้จะไดไ้ม่ตอ้งพบเจอกบัความโหดรา้ย

พรรคน์ัน้ใหเ้สยีใจเลน่ๆ เขาก็นกึเสียดายอยู่บา้ง ถา้หากว่าเจา้หนบูิลลี่ตอ้งเติบโตไปเป็นผูใ้หญ่ใจรา้ยอีกคน

ของโลกใบนี ้มนัคงเป็นอะไรท่ีน่าเศรา้มากแน่นอน 
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นางฟ้าประจ ากายของบิลลี่จอ้งมองวิญญาณตาเฒา่นัน้ เห็นความมืดมนในดวงตา เธอก็คลี่ยิม้

จางๆ ออกมา 

“ผ่านเรื่องราวมามากมายเลยสินะ” 

ปีกสีใสขยบัอีกครัง้ ไม่นานก็พารา่งของภตูิดอกไมต้วัปลอมลอยมาหยดุอยู่ขา้งๆ บลิลี่ เธอชะโงก

หนา้มองหนนูอ้ยที่ก าลงัย่อตวัลงมองแมลงเตา่ทองดว้ยความตกตะลงึ ดูท่าทางจะลืมกอ้นหินกอ้นเลก็ขา้ง

ตวัไปเสียแลว้ สง่เสียงรอ้งเรยีกคณุปู่ แปลกหนา้ดว้ยความตื่นเตน้ นี่เป็นครัง้แรกเลยที่บิลลี่ไดอ้อกมาท่อง

โลกกวา้ง และไดพ้บเจอกบัสตัวต์วันี ้

นางฟ้าแม่ทนูหวัเหลือบตามองคณุยมทตูชดุด า ฝ่ายนัน้เอาแตย่ืนน่ิง ไม่หา้มบิลล่ีเลยแมแ้ต่นอ้ย 

เขาปลอ่ยใหบ้ลิลี่เลน่สนกุตามใจ ใชชี้วิตใหส้าสมกบัที่เป็นมนษุยส์กัครัง้ นยันต์าสีแดงฉานคอยจบัจอ้งอยู่

ทกุการเคลื่อนไหว คงก าลงัระวงัไม่ใหบ้ิลลี่หนีคลาดสายตาไป ภตูิวิเศษจงึยกมือขึน้เล็กนอ้ย ขยบัปลายนิว้

ไปมาเบาๆ พลนัเจา้แมลงเตา่ทองตวันัน้ก็กลายรา่งเป็นสตัวว์ิเศษขนาดใหญ่ บิลลี่เบิกตากวา้ง สง่เสียงรอ้ง

อูห้โูอโ้หออกมาไม่หยดุ เบือ้งหนา้นีค้ือเตา่ทองยกัษ ์ทกุครัง้ที่มนัขยบัปีกจะมีผงสีทองกระจายฟุง้ออกมา 

ลอยลอ่งเป็นละอองรอบตวั บิลลี่ยิม้จนเหน็ฟันครบทกุซี่ ก่อนที่จะเงยหนา้ขึน้มองอากาศขา้งตวั แมว้า่เขา

จะมองไม่เห็น แต่ก็พอจะเดาไดว้า่มีอะไรสกัอย่างอยู่ตรงนีแ้นน่อน 

“ภตูิดอกไมเ้สกมาใช่ไหม! ใจดีท่ีสดุเลย!” 

“...” 

“ถา้เกิดว่าเจอน า้พแุลว้ ผมจะชบุชีวิตกลบัมาเอง!” 

“...” 

“แลว้ก็จะกลบัไปหาพอ่กบัแม่ จะกลบัไปเลา่เรื่องนีใ้หพ้วกเขาฟัง พวกเขาจะตอ้งตื่นเตน้มาก

แน่นอน” 

นิคที่เพิ่งจะเดนิตามมาถึง พอไดย้ินค าพดูเช่นนัน้แลว้ก็ไดแ้ต่ถอนหายใจ บิลลี่คงยงัไม่รูต้วัสินะวา่

เขาตายไปแลว้ บางทีอาจจะคิดวา่ตวัเองหลดุมาอยู่ในโลกแห่งนิทาน ก าลงัสนกุอยูก่บัการผจญภยั เรงิรา่ไป

กบัสิ่งวิเศษทัง้หลาย ในสายตาของเขาแลว้ สิ่งที่เห็นอยูค่งงดงามสดใสไม่ต่างอะไรกบัดินแดนในความฝัน 

นิคไม่รูว้า่จะพดูอะไร ก็เลยเลือกที่จะไมพ่ดู บางทีความจรงิที่ตวัเขาก าลงัรบัรูอ้ยู่อาจเป็นฝันที่รา้ยที่สดุของ

เด็กนั่นก็ได ้เพราะไม่อยากท าลายรอยยิม้นัน้ จงึท าไดเ้พียงยอมเออออเลน่ตามน า้ตอ่ไป  
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นี่สินะรสชาตขิองการเติบโตเป็นผูใ้หญ่ แมจ้ะรูค้วามจรงิแต่ก็ท าอะไรไม่ไดน้อกเสียจากยอมรบัมนั

แลว้กา้วเดินตอ่ไป สว่นเดก็นอ้ยที่เพิ่งจะลมืตาดโูลกก็มีหนา้ที่แค่ยิม้ใหก้วา้งที่สดุ สง่เสียงหวัเราะใหด้งัที่สดุ 

และผูใ้หญ่พวกนีก้็จะคอยปกปอ้งเอาไวโ้ดยการใชค้  าโกหกโปป้ด เปลี่ยนแปลงชื่อมนัเสียใหม่ใหน้่าฟัง 

กลายเป็นสิ่งที่เรียกวา่ความหวงัและความฝัน 

หรอืความจรงิแลว้คนเราก็ตา่งเติบโตไปใชชี้วิตเพื่อคนอื่น ถา้หากบิลลี่ยงัมีชีวิตอยู่ บางทีเขาก็

อาจจะตอ้งโตไปเป็นผูใ้หญ่ที่ยอมโกหกเพื่อปลอบใจเด็กนอ้ยคนอื่นๆ เหมือนกนัใช่ไหม 

“ผมขึน้ไปบนนีไ้ดไ้หม” 

“ไม่รู ้เพิ่งเคยเห็นแมลงเตา่ทองตวัใหญ่ขนาดนีเ้หมือนกนั” 

“ภตูิดอกไมเ้สกมนัมาให ้เขาคงอยากใหเ้ราไดอ้อกเดินทาง จะไดเ้จอน า้พเุรว็ๆ สินะ!” 

“คงงัน้มัง้” 

“เจา้แซม กางปีกออกแลว้บินตามมานะ” 

บิลลี่หนัไปปอ้งปากสง่เสียงบอกยมทตูหวัอีกาขา้งตวั เขายงัคงไม่รูว้า่นั่นคือทตูแห่งความตาย 

ยงัคงคิดวา่เป็นเจา้แซมเพื่อนรกัที่ถกูฟ้าสง่มาใหร้ว่มผจญภยัไปดว้ยกนั เด็กนอ้ยปีนขึน้ไปเกาะอยูบ่นหลงั

แมลงเต่าทองวิเศษ มนัมีเชือกสีทองอรา่มปรากฏขึน้มาเพื่อใหบ้ิลลี่ใชเ้ป็นที่จบั เสียงหวัเราะดงัขึน้ยามที่ตวั

เขาเริม่ลอยสงูจากพืน้ นิคแอบทึ่งอยู่หน่อยๆ ที่เด็กวยัหา้ขวบไม่ไดก้ลวัความสงูเลย เขายงัคงสง่เสียง

หวัเราะดงัลั่น แววตาสดใสเป็นประกาย ยงัคงเชื่อวา่น่ีคือโลกแห่งความฝัน ลอยลอ่งท่องไปกบัสายลมและ

ผองเพื่อนจากดินแดนวิเศษ นิคไดแ้ต่สา่ยหนา้ไปมาเบาๆ ก่อนท่ีเขาจะรอ้งเฮย้ออกมา เม่ือจู่ๆ เทา้ทัง้สอง

ขา้งก็ลอยหวือขึน้จากพืน้ หนักลบัไปมองถึงไดรู้ว้า่นางฟ้าแมท่นูหวัของบิลล่ีแผลงฤทธ์ิใสก่นั บินเขา้มาจบั

เสือ้คลมุตวันอกเอาไว ้ขยบัปีกเบาๆ เพื่อพาเขาลอยขึน้ไปบนฟ้า สว่นคณุยมทตูหวัอีกาก็สยายปีกสีด าอนั

สง่างามออกมา กระพือเพียงหนึง่ครัง้ สรา้งลมพายขุนาดใหญ่ที่รุนแรงมากพอใหพ้วกเขาลอยลอ่งขึน้ฟ้าไป 

“คณุปู่ ! พวกเราลอยไดเ้พราะลมจรงิๆ ดว้ย!” 

 

บางคร้ังนิคกรู้็สึกเกลยีดความบังเอิญเสียจริง เขาเกลียดที่ไม่อาจคาดเดาอะไรจากมนัไดเ้ลย 

มนัอาจจะเลือกโผลม่าในช่วงเวลาไหนก็ได ้และบอ่ยครัง้ท่ีมนัจะโผลอ่อกมาในช่วงเวลาที่แย่ที่สดุเสมอ 
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ตาแก่นิค เจา้หนบูิลลี่ คณุยมทตูหวันก และนางฟ้าแมท่นูหวัตา่งยืนน่ิงไวอ้าลยัใหก้บัความฝันของ

บิลลี่ เบือ้งหนา้เป็นลานน า้พกุลางเมือง ที่ตอนนีก้  าลงัถกูแปะปา้ยซอ่มบ ารุงอยู ่มีคนงานจ านวนไม่นอ้ยที่

ก าลงัเดินขวกัไขวไ่ปมา มนัเป็นน า้พเุก่าแก่ท่ีตัง้อยู่มานาน จะตอ้งมีการบรูณะบา้งก็ไม่แปลกอะไร แตก่าร

ที่มาซอ่มแซ่มเอาในช่วงเวลาเหมาะเจาะเชน่นีก้็ท  าใหน้ิคแอบหวัเสียอยูห่น่อยๆ  

เอาละ่ เจา้หนบูิลลี่เหลือเวลาอีกเท่าไรกนั น า้พแุหง่ความเยาวว์ยัอยู่ตรงหนา้แลว้ และมนัก็ก าลงั

ปิดปรบัปรุงอยู่ดว้ย 

“นี่ไม่ใช่น า้พทุี่ผมตามหาอยู”่ 

“ทัง้เมืองก็มีแค่ท่ีนี่เท่านัน้” 

“ไม่ใช่” 

“บิลลี่” 

“มนัจะตอ้งไปอีก คณุปู่  น่ีไม่ใช่น า้พทุี่พวกเราตามหาอยู่จรงิๆนะ” 

ก็แหงน่ะส ิวา่แต่จะมาเหมารวมวา่พวกเราไดย้งัไงกนั คนที่ก าลงัออกตามหาเรื่องไรส้าระอยู่น่ะ มนั

ก็มีแค่บิลลี่คนเดียวไม่ใช่หรอืไง 

นิคถอนหายใจยาว เหลือบมองคณุยมทตูหวัอีกาเล็กนอ้ย ทางนัน้ก็ยงัเอาแตย่ืนน่ิง นกึสงสยัวา่

พวกนีไ้ม่มีปากพดูหรืออยา่งไรกนั อาจเป็นเพราะวา่นี่คอืหนา้ที่ของเขา การพดูคยุกบัคนที่ตายไปแลว้ย่อม

ไม่เกิดประโยชนอ์ะไร ปกตหินา้ที่ของเขาก็คงมีแค่การเอาเชือกมดัรอบขอ้มือดวงวิญญาณเปา้หมาย 

จากนัน้ก็สง่ไปในที่ที่เหมาะสม นิคคิดมาถึงตรงนีก้็ฉกุคิดอะไรขึน้ได ้เขามองไปรอบตวั จนนางฟ้าประจ า

กายของบิลลี่เอย่ถามดว้ยความสงสยั 

“ยมทตูของบิลล่ีอยู่ที่นี่ แลว้ยมทตูที่จะมารบัตวัฉนัละ่?” 

“หลงัจากที่นายตายแลว้ ก็รบีเดินทางออกมาจากที่บา้นเลยใช่ไหม” 

“ใช่” 

“ตอนนีย้ิ่งอยูห่่างไกลจากรา่งกายตวัเอง ยมทตูก็ยิ่งตอ้งใชเ้วลาในตามหาตวั ไม่ตอ้งหว่งหรอก คง

อีกสกัพกันั่นแหละ เดี๋ยวก็ตามมารบัตวัไปเอง” 

“นกึว่าจะหายตวัตามมาไดเ้สียอีก” 
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“คิดว่ายมทตูจะทะลมุิติมาสินะ” 

“...” 

“นายเองก็ยงัมีความเป็นเดก็หลงเหลืออยูน่ี่นา นิค” 

รอยยิม้ปรากฏขึน้บนใบหนา้ของหญิงชรา นิคชะงกัไปเลก็นอ้ย ก่อนที่จะสา่ยหนา้ระอา เขาไม่ขอ

สนใจเรื่องไรส้าระอะไรอีก เตรียมที่จะหนักลบัไปพดูคยุกบับิลลี่ ในเม่ือน า้พไุม่มีอยูอ่ีกต่อไปแลว้ ก็คงตอ้ง

สิน้สดุการตามหาความฝันไวเ้พียงเท่านี ้คณุยมทตูเองก็คงรอนานแลว้ จะใหเ้ขารออีกต่อไปคงไม่ดีแน่ ดวง

วิญญาณท่ีลอ่งลอยอยู่บนโลกมนษุยโ์ดยที่ไม่มีจดุหมายปลายทางน่ะ ไม่รูเ้ลยวา่จะตอ้งพบเจอกบัความ

โดดเด่ียวมากแค่ไหนและอาจจะไดร้บัอนัตรายจากอะไรบา้ง เจา้หนนูั่นยิ่งไม่รูต้วัวา่ตอนนีไ้ม่ใช่คนอีกตอ่ไป

แลว้ เขาอาจจะท าเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรลงไปก็ได ้คงถึงคราวที่ผูใ้หญ่ใจรา้ยจะตอ้งลงมือจดัการแลว้ ไม่วา่

ยงัไงความจรงิก็คือความจรงิ บิลลี่ไม่อาจหลีกหนีได ้

แย่หน่อยนะบลิลี่ ที่ตอ้งมาพบเจอกบัความโหดรา้ยของโลกตอนอายหุา้ขวบแบบนี ้

“บิลลี่” 

“...” 

“บิลลี่?” 

ทวา่ พอหนัหนา้กลบัมาอกีที จดุที่บิลลี่เคยยืนอยู่ก็วา่งเปลา่ไปหมด นิครีบเดินตามหา เขามองเหน็

คณุยมทตูหวัอีกายืนนิ่งอยู่ใตต้น้ไม ้ในมือของเขาถือดอกไมน้อ้ยเอาไวห้นึ่งดอก นิคไม่รอชา้ รบีเอ่ยปาก

ถามทนัที ไหนที่ผ่านมาเขาคอยจอ้งบิลลี่ตลอด แทบไม่ใหค้ลาดสายตา แตท่ าไมตอนนีถ้ึงไม่เห็นแมแ้ต่เงา 

เด็กนั่นหายไปไหนแลว้ เขาเป็นยมทตูประจ าตวัของบิลลี่นะ! สว่นที่กระพือปีกใสขา้งกนัก็เป็นนางฟ้าแม่

ทนูหวัของบิลล่ี! เจา้หนนูอ้ยที่พวกเขามีหนา้ท่ีคอยดแูลหายไปแลว้ แต่กลบัไม่มีใครเป็นเดือดเป็นรอ้นอะไร

เลยสกันิด! 

“เฮ ้บิลลี่หายไปแลว้ ออกตามหาสิ” 

“...” 

“คณุเป็นยมทตูไม่ใช่เหรอ ปลอ่ยใหบ้ิลลี่หายตวัไปแบบนีไ้ดย้งัไง” 

“...” 
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“โอ ใหต้ายสิ” 

นิคเทา้เอวแลว้จิป๊ากออกมา เขากลายรา่งเป็นตาแก่ขีบ้น่อย่างหา้มไมไ่ด ้พยายายามสอดสายตา

หารอบทิศ เขาคาดคัน้เอาค าตอบจากยมทตูชดุด านี่ แต่ก็ไม่ไดอ้ะไรนอกจากความเงียบ ดทู่าทางเจา้นี่คง

ช่วยเหลืออะไรไม่ได ้แมแ้ต่จะพดูก็ยงัพดูไม่ไดเ้ลย มาเพื่อท างานอยา่งเดียวเท่านัน้ ในหวัของมนัคงคิด

เอาไวว้า่เป็นงานง่ายๆ สบายๆ แค่ใชเ้ชือกสีขาวนัน้พาดวงวิญญาณทัง้หลายไปยงัปรโลกก็จบแลว้ ไม่ตอ้ง

คิดอะไรมากมาย ไม่ตอ้งเหนื่อยดว้ย ก็เลยไม่ไดค้ิดอะไรมากไปกวา่นัน้ กระทั่งไดม้าเจอเจา้หนบูิลลี่ตวัแสบ 

ที่เอาแต่คิดจะตามหาน า้พแุห่งความเยาวว์ยัอะไรนั่น ยดึติดแต่กบัความฝันลม้ๆ แลง้ๆ จนสรา้งเรือ่งใหค้น

ในโลกแห่งความจรงิไปแลว้เรยีบรอ้ย  

นิคตดัสินใจเอย่ปาก สั่งใหค้ณุยมทตูไปทางหนึ่ง นางฟ้าแม่ทนูหวับินหาจากบนฟ้า สว่นตวัเองก็

แยกไปอีกทาง นดัแนะกนัเอาไวว้า่ถา้หากเจอบิลล่ีแลว้ใหพ้ากลบัมารวมที่น  า้พแุหง่นี ้หรือถา้หากคณุยมทตู

เป็นฝ่ายเจอกอ่น จะพาบิลล่ีไปเลยก็ได ้ถา้หากว่าเขามารออยู่ที่นี่นานเกินไปจนไมเ่ห็นวี่แวว ก็จะอนมุานไป

แลว้วา่เจา้หนนูั่นคงไดไ้ปจตุิใหม่ในท่ีไหนสกัที่ นิคเองก็จะเลิกวุน่วาย นั่งรอยมทตูของตวัเองมารบัอย่าง

เงียบๆ เพียงล าพงั ไม่ตอ้งเดอืดรอ้นกบัเรื่องไม่เป็นเรื่องอีก 

สายตาของตาแก่ในยามนีไ้มฝ่า้ฟางอีกตอ่ไปแลว้ นานมากจรงิๆ ท่ีนิคไม่ไดม้องเหน็โลกภายนอก

อย่างกระจ่างชดั ไม่มีปัญหาสายตาสัน้ ไม่มีปัญหาสายตายาวใดๆ เขาสามารถที่จะอา่นตวัหนงัสือเลก็ๆ 

บนปา้ยนั่นออกแมว้า่จะยงัยืนอยู่ตรงนีก้็ตามที ห่างไปไกลตัง้หลายเมตรแต่ก็ยงัมองเห็นดีทกุอย่าง 

ความรูส้กึนีท้  าใหเ้ขานกึถึงสมยัที่ตวัเองยงัเป็นแค่เด็กวยัรุน่ที่เป่ียมไปดว้ยพละก าลงัและความมุ่งมั่น ครัง้

หนึง่ในชีวิตก็เคยออกไลล่า่หาความฝันโดยท่ีไม่สนความจรงิอื่นใดของโลกใบนี ้เขาไม่ฟังเสียงของผูใ้หญ่ที่

เอย่เตือน ไม่สนค าพดูของพวกที่ผา่นรอ้นผ่านหนาวมาก่อน ปฏิเสธทกุค าแนะน าท่ีวา่ดี ขอตดัสินใจลองผิด

ลองถกูเอง อยากจะรูน้กัวา่มนัจะแน่สกัแค่ไหน สิ่งท่ีผูค้นทัง้หลายไม่เคยท าลายลงได ้เขานี่แหละท่ีจะเป็น

คนแรก เขานี่แหละที่จะเป็นผูย้ิ่งใหญ่ นิคในตอนนัน้มองวา่ตวัเองเหนือทกุสิง่ทกุอย่าง แมแ้ต่ผืนฟา้ยงัไม่

กวา้งเท่าปีกที่เขาก าลงัสยายออกเลยดว้ยซ า้ 

แต่ยิ่งเติบโตก็ยิ่งรูไ้ดเ้ลยวา่ค าเตือนของไอแ้ก่พวกนัน้เป็นความจรงิ ที่ผ่านมานิคก็แค่ใชม้ายาคติ

หลอกลวงตวัเอง ความฝันอะไรลว้นไม่มีอยู่จรงิ ไม่มีทางเป็นไปไดแ้ละเลื่อนลอยเป็นอย่างยิ่ง มองกลบัไปก็

รูส้กึข ากบัตวัเองเหมือนกนั ในตอนนัน้เขาไม่ไดรู้เ้ลยจรงิๆ วา่ความจรงิแลว้โลกใบนีไ้ม่ไดส้วยงามอะไร

ขนาดนัน้เลย มนัไม่ไดม้หศัจรรย ์มนัไม่ไดมี้เวทยม์นตอ์ะไร ไม่มีหรอกไอส้ิ่งวิเศษท่ีผูค้นเรยีกมนัวา่

ปาฏิหารยิ ์สิ่งเดียวที่นิครูจ้กัดีที่สดุ ก็คือความผิดหวงั ความลม้เหลว และความพา่ยแพเ้ท่านัน้ 
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ดอูย่างวิญญาณของชายหนุม่ผูน้ัน้ ถา้ใหเ้ดาก็น่าจะเป็นชายวยัท างาน เขาคงเครียดมากวา่ถา้หาก

ตวัเองตายไปแลว้ ลกูเมียท่ียงัมีชีวิตอยู่จะตอ้งท าเช่นไรต่อไป เม่ือขาดเขาไปก็ราวกบัวา่เสาหลกัของ

ครอบครวัไดพ้งัทลายลงไปดว้ย เขาเฝา้รอ้งขอโอกาส อยากที่จะกลบัไปมีชีวิตอีกครัง้ อยากจะเขา้ไปท างาน

ในบรษัิทเดิมของตวัเอง เพื่อที่จะหาเงินมาจนุเจือชีวิตของทกุคนในครอบครวัตอ่ สิ่งที่เขาก าลงัพยายามอยู่

นัน้ ลว้นแตท่ าเพ่ือคนอื่น ไม่มีตวัเองรวมอยู่ในนัน้เลยสกันิด ทุม่เทท างานจนเหนื่อยตาย แทนท่ีหมดลม

หายใจแลว้จะไดป้ลอ่ยวาง ก็ยงัมีเรื่องนัน้เรื่องนีใ้หต้อ้งหว่งอย่างไม่จบสิน้ โลกแห่งความจรงิก็เป็นเช่นนี ้ถา้

หากเขารกัตวัเองมากกวา่นีอ้ีกสกันิด คงไมต่อ้งทุ่มเทใหง้านจนตวัตาย ยงัมีความสขุอีกมากมายที่เฝา้รอเขา 

ถา้หากว่าไม่ตดัสินใจท าเช่นนี ้รูจ้กัทนถุนอมตวัเองเสียหน่อย ก็คงไม่จากโลกไปตัง้แต่ยงัไม่ทนัไดเ้ห็นลกู

นอ้ยเติบโต นี่แหละคือหนึ่งในความผิดหวงัและความลม้เหลวของชีวิตที่นิคเคยพบพานมานบัครัง้ไม่ถว้น 

ความจรงินัน้นา่กลวั มนษุยถ์ึงไดอ้ปุโลกนส์ิง่ที่เรียกวา่ความหวงัและความฝันขึน้มาเพื่อปลอบใจ

ตวัเอง ไอค้  าพดูสวยหรูที่วา่ใหสู้เ้พื่อวนัตอ่ไปอะไรนั่น หลอกกนัเก่งยิ่งกวา่ผีเสียอกี 

มองเลยออกไปอีกนิด ก็ไดเ้ห็นหญิงสาวผูห้นึง่ก าลงัยืนน่ิง เหม่อมองออกไปยงัอีกฝ่ังของถนน เธอ

ร  ่าไหอ้อกมาแต่ก็ไม่มีผูใ้ดสนใจ คนที่ยงัมีชีวิตเดินผ่านทะลรุา่งไดอ้ย่างง่ายดาย หลงเหลือแตค่วนัวิญญาณ

อนัเบาบาง ขา้งกนัก็เป็นคณุยมทตูหวัอีกาที่ยืนถือเชือกสขีาวจบัเธอเอาไว ้สายตาอนัเศรา้สรอ้ยนัน้จบัจอ้ง

ไปยงัชายหนุม่ผูเ้ป็นท่ีรกั เขาคนนัน้ยืนถือช่อดอกไมย้ื่นใหห้ญิงสาวอีกคน ทัง้ท่ีตวัเธอเองเพิ่งจะลาจากโลก

ไปไม่นานนี ้สิ่งนีส้รา้งความรูส้กึเศรา้ใจใหก้บันิคอยู่บา้ง เรื่องราวของการนอกใจนอกกายนีเ้ป็นปัญหามา

ตัง้แต่ไหนแต่ไร ความมกัมากของใครบางคนอาจสรา้งแผลใจใหก้บัใครอีกหลายคนไปตลอดทัง้ชีวิต จะพดู

ไปนิคก็กระดากอายนิดหน่อย เพราะตวัเขาเองในสมยัท่ีเป็นวยัรุน่ก็คอ่นขา้งแสบเอาเรื่องอยู่เหมือนกนั 

เปลี่ยนคูน่อนเป็นวา่เลน่ วยัเลือดรอ้นก็แบบนี ้ตอ่ยกนัเพราะผูห้ญิงก็เคยมาแลว้ ผ่านมามากมายเหลือเกิน

กบัประสบการณชี์วิตแย่ๆ พวกนัน้ 

ความจรงิของโลกใบนีน้ัน้ยงัมีอีกมากมาย บางอย่างคงโหดรา้ยเกินกวา่ที่จะทานทนไดไ้หว มีคนไม่

นอ้ยเลยที่ยอมแพแ้ละตดัสินใจขอพบยมทตูก่อนก าหนด ซึง่นิคเองก็เขา้ใจดี มีหลายครัง้เหมือนกนัที่ชีวิต

ของเขาเผชิญหนา้กบัทางตนั ปัญหาทัง้หลายรุมเรา้จนไปต่อไม่ไหว ในตอนนัน้ความตายคงเป็นอะไรท่ี

ไดม้าง่ายกวา่ความส าเรจ็แน่นอน แต่ก็อย่างท่ีเห็น เขาก็ยงัอตุสา่หร์อดมาเป็นตาแกว่ยัเกือบเกา้สิบปีได ้

โลกใบนีไ้ม่มีอะไรแน่นอนเลยจรงิๆ 

เพราะแบบนีไ้ง นิคถึงไดย้  า้นกัหนาวา่เจา้หนบูิลลี่น่ะโชคดี ถึงแมจ้ะจากโลกใบนีเ้รว็เกินไปหน่อย 

แต่อย่างนอ้ยๆ ก็ไม่ตอ้งพบเจอกบัความเจ็บปวดก่อนจาก เขาเกิดมาพรอ้มกบัจิตใจอนับรสิทุธ์ิ เป็น
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สิ่งมีชีวิตสดุน่ารกัในอดุมคติของพระเจา้ และเขาก็ไดจ้ากไปพรอ้มกบัความใสซื่อนัน้ ดีแลว้ท่ีไม่สญูเสีย

ตวัตนในวยัเยาวใ์หก้บัความฟอนเฟะของโลกใบนี ้

นิคกวาดสายตามองจนทั่ว กระทั่งไดย้ินเสียงของนางฟ้าแม่ทนูหวัจากดา้นบน หญิงชราบินวอ่นบน

ทอ้งฟ้า กระพือปีกไปมา แลว้ชีน้ิว้ไปยงัอีกฟากของถนน บิลลี่ยืนกม้ๆ เงยๆ อยู่ตรงนัน้เพียงล าพงั นิคถอน

หายใจออกมาดว้ยความโลง่อก เขารีบวิ่งไปหาเด็กนอ้ยทนัที ตัง้ใจวา่จบัไดค้รัง้นีจ้ะสง่ตวัใหก้บัคณุยมทตู

แลว้ ไม่เอาอีกแลว้กบัการตามหาความฝันอนัไรส้าระนั่น นิคจบัไหลข่า้งหนึง่เอาไว ้เตรยีมที่จะอา้ปากพน่

ถอ้ยค าใจรา้ยๆ ออกไป 

“คณุปู่ ! ดสูิ ผมเจอกอ้นหนิอีกกอ้นแลว้ละ่ น า้พจุะตอ้งอยู่ทางนีแ้นน่อน พวกเราตอ้งเดินทางต่อ” 

“บิลลี่” 

“ปะ พวกเราไปกนัเถอะ!” 

ค าพดูทัง้หลายอดุกลัน้อยู่ตรงล าคอ ใจจรงินิคอยากจะหยดุทกุอย่างเอาไวเ้ท่านี ้เขาอยากพอแลว้

จรงิๆ ตัง้ใจวา่จะสง่บิลลี่ใหก้บัคณุยมทตู หลงัจากนัน้ก็โบกมือลา แยกยา้ยกนัไปตามเสน้ทางของตวัเอง แต่

พอไดเ้ห็นดวงตาแวววาวเป็นประกายและไดย้ินเสียงอนัต่ืนเตน้ดีใจแบบนัน้ กบัอีแคไ่ดเ้ห็นกอ้นหินรูปรา่ง

ประหลาดตากอ้นเดียว ความรูส้กึสบัสนวุน่วายใจก็กลบัมาทกัทายอกีครัง้ เขาไม่อยากเป็นผูใ้หญ่ใจรา้ยที่

ท  าลายความฝันของเด็กเลย ถงึแมว้า่ตวัเองจะเลิกหวงัไปนานแลว้ เช่ือมั่นในความจรงิจนเกินไป ไม่แมแ้ต่

จะเผ่ือใจใหพ้ืน้ที่แก่จนิตนาการของตน การไดพ้บเจอกบับิลลี่ช่วยท าใหน้ิคกลบัมาคิดถึงพวกมนัอีกครัง้ 

ความหวงั ความสนกุสนานในการตามหาความฝัน เรื่องราวน่าตื่นตาตื่นใจระหวา่งทาง และความสขุกบัสิ่ง

เลก็ๆ นอ้ยๆ รอบตวั ความรูส้กึเหลา่นีน้ิคลืมเลือนมนัไปนานมากเหลือเกิน 

แต่เจา้น า้พนุั่นไม่มีจรงิ ขอ้นีเ้ขารูด้ี และอยากใหบ้ิลลี่ท  าใจยอมรบัมนัซะ แมว้า่มนัจะเป็นความจรงิ

ที่ใจรา้ย แต่การปลอ่ยใหต้วัเองอยู่ในโลกแห่งความฝันนานเกินไปมนัจะยิ่งเจ็บปวดมากกวา่นีอ้ีก 

เขารู.้..เพราะเขาก็เคยผ่านจดุนัน้มาแลว้ 

นิคจบัไหลข่องบิลลี่ หมนุใหก้ลบัมาหาตวัเอง เด็กนอ้ยเงยหนา้ขึน้มองเขา ดวงตากลมๆ ทัง้สองขา้ง

ยงัคงเปลง่ปลั่งเป็นประกาย บิลลี่เอย่ปากเลา่ใหฟั้งว่าเขาเจอผีเสือ้บินผ่านหนา้ตวัเองไปเม่ือกีน้ี ้ตอนที่เดนิ

มาที่นี่ เขาก็มองเห็นนกตวัใหญ่บินผ่านศีรษะไปเกาะบนกิ่งไม ้มองเห็นผูค้นมากมายเดินสวนกนัไปมา รวม

ไปจนถึงมองเห็นขนมหวานในรา้นเบเกอรตีรงหวัมมุนั่น ทกุอย่างมนัช่างน่ามหศัจรรยเ์หลือเกินส าหรบัเด็ก

นอ้ยวยัหา้ขวบนี ้
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“พวกเราจะไปตามหาน า้พกุนัตอ่ใช่ไหม” 

“บิลลี่ คณุยมทตูเขามีงานตอ้งท า” 

“คณุยมทตูท่ีไหนกนั นั่นคือแซมต่างหาก” 

“นั่นไม่ใช่แซมสกัหน่อย” 

“นั่นคือแซม สว่นคนที่เสกเตา่ทองใหผ้มก็คือภตูิดอกไม ้คณุปู่ ...พวกเราตอ้งตามหาน า้พใุหเ้จอให้

ไดน้ะ ตอนนีผ้มมองไม่เห็นภตูิดอกไมเ้ลย หลงัจากที่เขาไดด้ื่มน า้พแุห่งความเยาวว์ยัแลว้ เขาก็จะกลบัมา

อีกครัง้” 

“นั่นเป็นแค่นิทาน มนัเป็นเรือ่งที่ถกูแต่งขึน้มา” 

“ถา้เกิดว่าเราสามารถชว่ยภตูิดอกไมไ้ด ้ภตูิดอกไมก้็จะใหพ้รเราคนละหนึง่อย่าง ขออะไรก็ได ้และ

เขาก็จะท าใหม้นัเป็นจรงิ” 

“ถา้เกิดขอได ้นายจะขอวา่อะไร” 

“ผมอยากจะกลบัไปท่ีบา้น อยากจะกลบัไปหาพอ่กบัแม ่แลว้ก็ขอใหพ้วกเขามองเหน็ผมอีกครัง้” 

“...” 

“ผมไม่ชอบเลย เวลาท่ีเรียกพวกเขาแลว้ไม่มีใครหนัมาหา” 

“...” 

“ผมคิดถึงพอ่กบัแม่มากๆ เลย” 

บิลลี่เลา่ออกมาดว้ยน า้เสียงหงอยเหงาตามประสาเด็กนอ้ยไกลบา้น แมว้า่นิคจะไม่ไดอ้ยู่ใน

เหตกุารณน์ัน้ แต่ราวกบัวา่เขาเขา้ใจดีวา่มนัตอ้งรูส้กึเจบ็ปวดมากขนาดไหน บิลลี่ก็แค่เด็กอายหุา้ขวบ เขา

ยงัใสซื่อเกินไปที่จะรบัรูค้วามจรงิวา่ตวัเองไดจ้ากคนที่รกัไปตลอดกาลแลว้ ตอ่ใหพ้ยายามขนาดไหน 

กลบัไปท่ีบา้นได ้เขาก็ไม่มีวนัที่จะไดก้ลบัไปหวัเราะเรงิรา่กบัทกุคนอกีตอ่ไปแลว้  

นางฟ้าแม่ทนูหวัคอ่ยๆ รอ่นลงมาหยดุยืนขา้งกนั บิลลี่ไม่อาจมองเหน็ความสงสารในดวงตาคูน่ัน้ 

เขามองเหน็ก็แตม่นษุยอ์ีกาท่ีบินเขา้มาหา ปีกสีด าท่ีเคยสยายออกตอนนีพ้บัเก็บไวท้างดา้นหลงั ในมือของ

คณุยมทตูยงัมีดอกไมน้อ้ยอยู่หนึ่งดอก ซึง่เป็นดอกไมท้ี่บิลลี่มอบใหไ้วเ้ม่ือครูน่ี ้ในตอนแรกนิคมองมนัโดยท่ี
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ไม่ฉกุคิดอะไร แต่พอมาถงึตอนนี ้เขาก็เขา้ใจแลว้วา่เหตใุดคณุยมทตูถึงไดย้ืนถือดอกไมน้ิ่งคา้งจนท าใหบ้ิล

ลี่หนีมาไดไ้กลจนถึงน่ี 

ดอกไมท้ี่ทัง้งดงามและสอ่งสว่างเป็นประกายเชน่นัน้ บิลลี่ไปเอามนัมาจากท่ีไหน 

“บิลลี่ นายไปเอาดอกไมม้าไดย้งัไง” 

“มีคนใหม้า” 

“ใคร?” 

“เขาหายไปแลว้” 

“...” 

“เป็นเด็กผูห้ญิงคนหนึง่ เขาบอกวา่เสียใจดว้ยนะ แลว้เขาก็ใหด้อกไมผ้มไว”้ 

“...” 

นิคนิ่งคา้งไปทัง้อย่างนัน้ เขาหนักลบัไปมองยมทตูและนางฟ้าประจ าตวัของบิลลี่โดยอตัโนมตัิ 

แต่เด๋ียวนะ ยงัมีอีกอย่างท่ีตอ้งตกใจ 

“บิลลี่ สมดุนิทานละ่” 

“...” 

“หายไปแลว้เหรอ” 

บิลลี่เองก็เหมือนเพิ่งจะนึกขึน้ได ้เขารบีหมนุตวัไปมา พยายามที่จะมองหาหนงัสือนิทานเลม่โปรด

ของตวัเอง แตไ่ม่วา่จะมองไปทางไหนก็ไรซ้ึง่วี่แวว ผ่านไปสกัพกับิลลี่ก็ท าหนา้ตาเหมือนจะรอ้งไหอ้อกมา 

ตาเฒา่นิคทนเห็นความเศรา้โศกของเด็กนอ้ยไม่ได ้เลยจ าใจอุม้ขึน้มากอดไว ้บิลลี่โอบกอดเขาเอาไวแ้น่น 

จากนัน้ก็ปลอ่ยโฮเสียงดงัลั่น 

เอาละ่ ท าไมเขารูส้กึเหมือนเรื่องราวของบิลลี่มนัจะเริม่ยุง่ยากมากขึน้ทกุทีๆแลว้... 

 

นิคนับถอยหลังรอเวลาทีย่มทตูประจ ากายของตนปรากฏตัว ในขณะเดียวกนัเขาก็ภาวนา

ขอใหฝ่ั้งนัน้ไมจ่มกูไวจนเกินไป กลวัว่าจะตามมาทนัในเวลานี ้ปัญหาของเด็กนอ้ยวยัหา้ขวบก าลงัสรา้ง
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เรื่องใหเ้ขาไดป้วดหวัเลน่ๆ ก่อนจากโลกนีไ้ป ไม่คิดเลยวา่ตอ่ใหต้ายไปแลว้ก็ยงัตอ้งมาคอยดแูลลกูหลานอยู่

อีก  

บิลลี่บอกวา่เขาไดเ้จอเด็กผูห้ญิงคนหนึ่ง เธอคนนัน้ยื่นดอกไมใ้หก้บับลิลี่ และบอกวา่เสียใจดว้ย 

จากนัน้ก็หนัหลงัจากไป บิลลี่มวัแต่สนใจกอ้นหิน จนลมืไปเลยวา่วางหนงัสือทิง้ไว ้ซึง่พอรูต้วัอีกทีมนัก็

หายไปแลว้ เขามั่นใจว่าเดก็ผูห้ญิงคนนัน้เป็นคนเอาไปแน่ๆ บิลลี่กระตกุชายเสือ้ของนิค ออ้นวอนขอใหผี้

คณุปู่ ช่วยเหลอือีกครัง้ ถา้ยงัเป็นแบบนีต้อ่ไป บิลลี่คงไม่สามารถไปจากโลกใบนีไ้ดอ้ย่างสงบสขุหรอก 

สดุทา้ยแลว้นิคก็ยอมช่วยเหลือผีเด็กอีกครัง้ แมว้า่เขาจะจิป๊ากอย่างหงดุหงิด แต่สดุทา้ยก็ยอมจงู

แขนบิลลี่ไปตามเสน้ทางเดิมท่ีบิลลี่บอกวา่เหน็เด็กผูห้ญิงคนนัน้จากไป นางฟ้าประจ ากายของนิคกระพือ

ปีกบินตาม ปลอ่ยละอองวิง้วบัโปรยปรายไปตามถนน สว่นคณุยมทตูชดุด านัน้ก็กา้วขายาวๆ ตามกนัมา ไม่

พดูไม่จาอะไรสกัค า แต่การที่ในมือยงัก าดอกไมอ้ยู่ก็ท  าใหด้แูปลกตาไปมากพอสมควร 

พวกเขาเดินมาเรื่อยๆ จนในท่ีสดุก็มาจนถงึหนา้รา้นเบเกอรีแห่งหนึง่ นิคเงยหนา้ขึน้มองป่ายเหนือ

ศีรษะ เขามองเห็นเด็กผูห้ญิงคนหนึ่งสวมใสช่ดุกระโปรงสีขาว แลดนู่ารกันกัหนา ก็ไม่รอชา้ที่จะเดนิเขา้ไป

จบัไหลข่า้งหนึง่เอาไวท้นัที และเพียงแค่ปลายนิว้สมัผสั จู่ๆ  กลางแผ่นหลงัของเด็กผูห้ญิงคนนัน้ก็มีปีกอนั

งดงามงอกออกมา ปีกใสระยิบระยบั สอ่งสว่างสะทอ้นแสงตะวนั เหมือนอย่างนางฟา้ผูพ้ิทกัษไ์มมี่

ผิดเพีย้น! 

“คณุปู่ ? หยดุท าไมเหรอ” 

นิคอา้ปากเหวอ เขาจบัเด็กผูห้ญิงคนนีเ้อาไวไ้ด ้แต่บิลลี่กลบัไม่สามารถมองเหน็ นั่นหมายความวา่

เธอไม่ใช่มนษุย ์และไม่ใช่ดวงวิญญาณทั่วไป แต่กลบัเป็นนางฟ้าแมท่นูหวัของใครสกัคน เธอหนักลบัมา

ชา้ๆ ในมือมีหนงัสือนิทานของบิลลี่อยู่ เทา่ที่ดจูากรูปลกัษณภ์ายนอก เธอเป็นเด็กสาวอายปุระมาณสิบกวา่

ปีเห็นจะได ้ตวัสงูใหญ่กวา่บิลลี่ในระดบัหนึง่ เสน้ผมสีบลอนดส์วย นยันต์าสีฟ้าครามและดงูดงามยิ่งนกั 

แต่นั่นไม่ใช่ประเด็น สิง่ที่นิคควรใหค้วามสนใจก็คือการที่นางฟ้าแม่ทนูหวัของใครก็ไม่รูม้าขโมย

หนงัสือนิทานของบิลลี่ไปตา่งหาก! 

แลว้ท าไมเขาถึงไดม้องเห็นนางฟา้แม่ทนูหวัของคนอื่นอีกแลว้! บิลลี่ยงัมองไม่เหน็เลย! ท าไมเขาถึง

ไดม้องเห็นละ่! 

“คืนหนงัสือของเจา้หนนูี่มาซะ” 

“ก็ตัง้ใจวา่จะคืนอยู่แลว้” 
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“ถา้จะคนืแลว้จะหนีมาที่นี่ท  าไม” 

“ฉนัเพิ่งสง่เด็กของตวัเองขึน้สวรรคไ์ปเม่ือกีน้ี ้อีกอย่าง คนที่เอามาน่ะไม่ใช่ฉนัสกัหน่อย” 

เด็กผูห้ญิงคนนัน้ตอบกลบัพรอ้มกบัรา่ยเวทยม์นตรบ์างอย่างลงบนหนงัสือ ไม่นานนกับิลลี่ก็ท าตา

ลกุวาว เขามองเหน็หนงัสือของตวัเองอีกครัง้ มนัคอ่ยๆ ลอยกลบัมาหา บิลลี่ใชส้องมือจบัมนัเอาไว ้กอด

แนบอกแนน่ ไม่ยอมปลอ่ยใหห้ลน่หายไปไหนอกี 

“เธอเป็นคนใหด้อกไมก้บับลิลี่สินะ มิน่า เขาถึงจบัดอกไมไ้ด ้ที่แทม้นัก็ไม่ใช่ดอกไมธ้รรมดา” 

“ฉนัเป็นคนสรา้งมนัขึน้มาเอง แต่คนท่ีเอาไปใหเ้จา้หนนูั่นไม่ใช่ฉนัหรอก” 

“แลว้ใครเป็นคนเอาไปให”้ 

นางฟ้าผูพ้ิทกัษห์นักลบัไปมองพืน้ที่วา่งขา้งตวั เธอเงยหนา้ขึน้ไป สิ่งปรากฏอยู่มีเพียงความวา่ง

เปลา่เทา่นัน้ 

นิคใชเ้วลาไม่นานก็เขา้ใจ ที่แทก้็เป็นฝีมือของดวงวิญญาณซุกซนน่ีเอง 

นิคกวาดสายตามองทั่วรา่งนัน้อีกครัง้ เขารูส้กึแปลกใจไม่นอ้ยที่พบว่านางฟ้าแม่ทนูหวัตนนีมี้

ลกัษณะแตกต่างกนักบัของบิลลี่อย่างสิน้เชิง ดยูงัไงน่ีก็เป็นสาวนอ้ยวยัสิบกวา่ปี แตท่ี่กระพือปีสีใสอยู่

ดา้นหลงัเขานี ้ไม่แน่วา่จะรอ้ยปีเขา้ไปแลว้กระมงั 

“เรื่องพวกนีน้่ะไม่ไดส้  าคญัหรอก พวกเรามีลกัษณะแตกตา่งกนัไป” 

“ทียมทตูยงัเหมือนกนัเป๊ะเลย” 

“ท าไม ยอมรบัความจรงิขอ้นีไ้ม่ไดง้ัน้เหรอนิค” 

เจา้ของช่ือชะงกัไปเล็กนอ้ย เขามองนางฟ้าเด็กสาวสง่ยิม้บางใหก้นั สว่นเธอคนนัน้ยืนเอามือไพล่

หลงั จากนัน้ก็เลื่อนสายตาไปยงับิลลี่ ร  าพงึร  าพนัออกมาวา่น่าเสยีดายเหลือเกินที่เด็กวยันีต้อ้งลาจากโลก

แลว้ เขาควรจะไดใ้ชชี้วิตอยู่บนโลกนีน้านกวา่นี ้ยงัมีอีกหลายสิง่หลายอย่างเลยที่บลิลี่ควรจะไดส้มัผสัและ

เรียนรู ้

นิครูส้กึประหลาดใจขึน้มา เพราะเหตใุดจึงมีแค่เขาเท่านัน้ท่ีมองเหน็นางฟา้ประจ ากายของทกุคน 

แต่ไม่มีวี่แววของตวัเอง ก็พอจะเขา้ใจไดว้า่ป่านนีค้งไม่อยู่ดแูลกนัแลว้ แต่ท าไมวิญญาณตาเฒา่ที่ทัง้กรา้น

โลก ทัง้ไม่เชื่อในเรื่องไรส้าระเพอ้ฝันใดๆ ถึงยงัมองเห็นนางฟ้าไดอ้ีก แตกต่างกนักบับิลลี่ ที่ดเูหมือนจะ
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เช่ือมั่นในเรื่องเหนือธรรมชาติสดุใจ จินตนาการและความคิดสรา้งสรรคข์องเขาล า้เลิศยิ่งนกั แตก่ลบัมองไม่

เห็นสิง่น่าอศัจรรยเ์ช่นนี ้ท  าไมพระเจา้ถึงไดด้ลบลัดาลใหเ้ขามองเห็นในสิ่งที่ไม่ควรมองเห็นกนันะ 

นางฟ้าแม่ทนูหวัทัง้สองตา่งเขา้ใจความสงสยันัน้ พวกเธอขยบัไปหยดุยืนขา้งกนัแลว้สง่ยิม้

ออ่นโยนมาให ้ 

“ตอนที่ยงัมีชีวติอยู่ นายคงเป็นคณุปู่ ที่น่ารกักบัเด็กๆ มากเลยใช่ไหมนิค” 

“ไม่ละ่ ฉนัไมค่่อยชอบเด็กดว้ยซ า้” 

“พวกเราไม่เช่ือหรอก” 

“หมายความวา่ยงัไง?” 

“ดแูววตาของบิลลี่ที่มองนายสิ” 

นิคหนักลบัไปมองเด็กนอ้ยขา้งตวั บิลลี่ยืนขา้งเขา กอดหนงัสือนิทานแนบอกเอาไวด้ว้ยแขนขา้ง

หนึง่ สว่นแขนอีกขา้งก็ยกขึน้มาจบัมือนิคเอาไว ้ถา้หากวา่พวกเขาทัง้คูย่งัมีชีวิตอยู่ คนอื่นมองมาก็คงคิดวา่

นิคเป็นปู่ ของเด็กคนนีจ้รงิๆ อย่างแน่นอน ดสูนิทสนมกนัเสียขนาดนี ้ทัง้ที่ความจรงิแลว้พวกเขาก็เป็นคน

แปลกหนา้ของกนัและกนั เพิ่งจะรูจ้กักนัเม่ือไม่ก่ีชั่วโมงก่อนหนา้นีเ้อง 

“ท าไมถึงไม่ชอบเด็กละ่” 

“ฉนัไม่ชอบเวลาที่พวกนัน้ท าตวัเหมือนอาศยัอยู่ในโลกแห่งความฝัน” 

“...” 

“ฉนัเกลียดเวลาที่ตอ้งโกหกเพ่ือกลบความจรงิ ความจรงิที่วา่โลกใบนีไ้ม่ไดใ้จดีกบัพวกเขาเสมอไป 

ความจรงิแลว้มนัโหดรา้ยกวา่นัน้มาก แตส่กัวนัหนึ่ง เด็กพวกนัน้ก็ตอ้งเติบโตและไดรู้จ้กัความจรงิพวกนัน้

ดว้ยตวัเองอยูด่ี” 

“เพราะแบบนีส้ินะ นายถงึไม่มีนางฟ้าแมท่นูหวัของตวัเองในเวลาแบบนี”้ 

“ใครสนกนัละ่” 

“แตม่นัก็ไม่ใชเ่รื่องแปลกหรอก ปกติแลว้ก็มีไม่มากนกัท่ีดวงวิญญาณจะมีนางฟ้าประจ าตวัมาคอย

ดแูลเหมือนอย่างบิลลี่” 

“ท าไม?” 
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“บนโลกนี ้ถึงแมว้า่จะมีเด็กตายมากมายในแตล่ะวนั แตจ่ านวนของผูใ้หญ่ที่ตายไปมีมากกวา่เป็น

ทวีคณู มากมายจนนบัไมถ่ว้นเลยละ่” 

“...” 

“และผูใ้หญ่ก็มกัจะเป็นแบบนาย” 

“...” 

“ถกูความจรงิของโลกท าลายความหวงัและความฝันไปหมดแลว้” 

“...” 

“เม่ือหวัใจเปลี่ยนไป นางฟา้ประจ ากายก็จะหายไป เพราะแบบนีถ้ึงไมค่่อยมีนางฟ้าประจ ากาย

ของดวงวิญญาณผูใ้หญ่ยงัไงละ่” 

นิคหลบุตาลงมองเด็กนอ้ยขา้งตวัอกีครัง้ เขายอมรบัวา่ตวัเองนัน้ใชชี้วิตอยู่บนโลกมานานเกินไป 

ไดเ้รียนรูแ้ละสมัผสัเรื่องราวมากมาย มีทัง้ดีและไม่ดีแตกตา่งกนัไป ตวัเขาในวยัเดยีวกนักบับิลลี่ ครัง้หนึง่ก็

เคยคิดเพอ้ฝัน มีจินตนาการกวา้งไกล แตพ่อกา้วมาถึงชว่งเปลี่ยนผ่าน ถกูความจรงิของโลกใบนีโ้ถมเขา้ใส ่

เขาก็ลืมตวัตนในวนัวานนัน้ไปแลว้ จ าไม่ไดเ้ลยวา่ตวัเองเคยใสซื่อขนาดไหน จ าไม่ไดเ้ลยวา่หวัใจดวงนี ้

ก่อนหนา้ที่มนัจะดา้นชากบัโลกทัง้ใบ มนัเคยออ่นไหวและงดงามมากๆ คูค่วรเป็นอย่างยิ่งท่ีจะถกูเรยีกวา่

สิ่งมีชีวิตท่ีพระเจา้รกัมากที่สดุบนโลกใบนี ้

มมุมองของนิคในวยัหา้ขวบกบัในตอนนี ้มนัช่างแตกต่างกนัเหลือเกิน... แตกต่างกนัเกินไป 

“บิลลี่” 

“คณุปู่  คยุอะไรกบัภตูิดอกไมเ้หรอ” 

“นายคิดว่าฉนัเป็นผูใ้หญ่ที่ดไีหม” 

“คณุปู่ ใจดีมากๆ เลย” 

“งัน้เหรอ” 

นั่นสินะ ส าหรบัเด็กนอ้ยอายหุา้ขวบ แคใ่จดีก็ถือวา่ดทีี่สดุในโลกแลว้ละ่ 

“นายจะเสียใจไหม ถา้สมมตุิวา่พวกเราตามหาน า้พไุม่เจอ” 
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“เสียใจอยู่แลว้” 

“...” 

“แตต่อ้งพยายามหาจนถึงท่ีสดุก่อนนะ ถา้สดุทา้ยไม่เจอจรงิๆ ก็คอ่ยเสยีใจ ผมเคยท าของหลน่หาย 

หายงัไงก็หาไม่เจอ ความรูส้กึก็นา่จะเหมือนกนั เสียใจจนรอ้งไหเ้ลย แตค่ณุพอ่กบัคณุแม่ก็จะเขา้มา

ปลอบใจ แลว้บอกวา่มนัไม่ไดห้ายไปไหน นางฟ้าประจ าตวัเขาเก็บเอาไว ้เพราะรูว้า่บิลลี่เป็นเด็กไม่ดี ตอ้ง

ท าตวัดีๆ แลว้วนัตอ่มามนัก็จะกลบัมาเหมือนเดิม แต่บางครัง้ก็เป็นของอย่างอื่น” 

โธ่ เด็กนอ้ยหนอเด็กนอ้ย ช่างใสซื่ออะไรถึงเพียงนี ้ไม่รูเ้ลยหรอือย่างไรกนัวา่นั่นคือหลมุพรางของ

ผูใ้หญ่ เป็นกลอบุายที่ใชห้ลอกลวง ค าโกหกถือเป็นเครือ่งมือที่เยี่ยมท่ีสดุในการกลอ่มเด็กสกัคนใหส้งบเลย

ละ่ 

ท ายงัไงดี นิครูส้กึเหน่ือยใจที่จะดแูลเด็กคนนีเ้หลือเกิน 

ใจหนึง่เขาก็ไม่อยากจะโกหก แตอ่ีกใจก็ยงัอยากจะรกัษารอยยิม้และความใสซื่อนีเ้อาไวใ้หไ้ดน้าน

ที่สดุ 

มีวิธีไหนบา้งไหม ที่จะรกัษาความฝันและความหวงัเอาไวไ้ด ้โดยที่ไม่ตอ้งเจ็บปวดเม่ือความจรงิวิ่ง

มาปรากฏกายตอ่หนา้ 

นิคชะงกัไปเลก็นอ้ย เมื่อนางฟ้าแม่ทนูหวัทัง้สองลอยเขา้มาใกล ้แลว้แตะไหลเ่ขาเบาๆ คณุยมทตู

หวัอีกายงัคงยืนนิ่งอยู่ขา้งกนั อีกฝ่ายกม้ลงมองดวงวิญญาณในการดแูลของตวัเอง บลิลี่เงยหนา้กะพรบิตา

ปรบิๆ จอ้งมองหวัอีกาตรงๆ โดยท่ีไม่กรีดรอ้ง ไม่แสดงอาการหวาดกลวัเลยแมแ้ต่นอ้ย 

“เคยไดย้ินไหมที่เขาตา่งพากนับอกว่าเดก็นอ้ยก็ไม่ต่างอะไรกบัตน้ไมต้น้หนึ่ง” 

“...” 

“นิค สิ่งท่ีนายก าลงัท าอยู่ในตอนนี ้และก าลงัจะท าในอีกไม่ก่ีวินาทีขา้งหนา้นี ้จะเป็นสิ่งที่ก  าหนด

เสน้ทางการเตบิโตของบิลลี่ และการมีอยู่ของนางฟ้าประจ าตวัอย่างพวกเรา” 

“บิลลี่ในตอนนีไ้ม่มีโอกาสเติบโตแลว้” 

“ใครบอกวา่ความตายคือจดุสิน้สดุของทกุอย่างละ่” 

“...” 
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“ถึงแมว้า่เวลาของบิลลี่จะเหลืออยู่แค่อีกไม่มาก แต่ก็ยงัถือวา่เหลืออยู”่ 

“...” 

“ความฝันของบิลลี่น่ะ นายชว่ยเขารกัษาไวไ้ดน้ะ เช่ือสิ” 

“ท าไมฉนัตอ้งช่วย” 

“นั่นสิ ถามตวัเองด ูท าไมนายถึงอยากช่วยเขา” 

“ฉนัไม่ไดอ้ยากจะช่วยเลย” 

“ที่ผ่านมานายยอมรบัความจรงิทกุอย่างบนโลกนีไ้ด ้แต่นายกลบัไม่กลา้ยอมรบัวา่ตวัเองอยากช่วย

ท าความฝันของเขาใหส้  าเรจ็เสียอย่างนัน้” 

“...” 

“เพราะนายก็รูด้ีวา่ลกึๆ ในใจของนายตอ้งการมนั นายรูส้กึเหมือนอะไรบางอย่างที่หายไปนาน

ก าลงักลบัมาหากนัอีกครัง้ใช่หรือเปลา่” 

“ถา้สดุทา้ยแลว้...มนัไม่มีอยูจ่รงิละ่ น า้พอุะไรนั่น” 

“พวกเรามั่นใจว่านายจะแสดงความจรงิใหบ้ิลลี่ไดเ้รียนรู ้และจะท าใหเ้ขารูส้กึเจ็บปวดนอ้ยที่สดุ

หลงัจากที่ไดรู้ม้นั” 

“จะเช่ือมั่นอะไรในตาแก่อยา่งฉนันกัหนา” 

นางฟ้าประจ ากายทัง้สองหวัเราะออกมา ก่อนที่จะชีไ้ปยงัดวงวิญญาณของตาเฒา่นัน้ ปีกบนหลงั

ขยบัไปมา ผงละอองสีทองหลน่โปรยปราย ดรูะยิบระยบัยิ่งนกั นิคขมวดคิว้มุ่น ก่อนท่ีจะคอ่ยๆ กม้ลงมอง

บิลลี่ที่จบัมือตวัเองเอาไวแ้นน่ ภาพที่สะทอ้นใหเ้ห็นในดวงตากลมโตคูน่ัน้ คือตวัเขาเอง ทวา่เป็นตวัเขาท่ี

สอ่งสวา่งยิ่งนกั 

ในขณะท่ีเขามองวา่บลิลี่คือตวัปัญหาและภาระท่ีความจรงิทิง้เอาไวใ้หก้นั ทว่า ในสายตาของเด็ก

นอ้ย นิคคือความหวงัและความฝันเพียงหนึ่งเดียว 

บางที...คงมีอกีเหตผุลหนึง่ท่ีพิสจูนไ์ดว้า่ท าไมนิคถึงมองเห็นนางฟา้แม่ทนูหวัของคนอื่นได ้

“เพราะนายกลายเป็นเทพพทิกัษค์วามฝัน แลว้ก็เป็นนางฟา้ประจ ากายของบิลลี่ไปแลว้ยงัไงละ่

นิค” 
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ไม่รู้เลยวา่พวกเขายงัเหลอืเวลาใหอ้อกตามหาความฝันของบลิลี่อีกเทา่ไร แต่นิคก็ได้

ลม้เลิกความตัง้ใจที่จะลม้เลกิไปแลว้ เขากลบัมาฮดึสูอ้ีกสกัครัง้ ถือเสยีว่านี่เป็นการเดินทางครัง้สดุทา้ย ท า

ตามค าขอของเด็กนอ้ยคนหนึ่งใหส้  าเรจ็ก่อนจากโลกนีไ้ป ก็คงไม่ใช่เรือ่งเลวรา้ยอะไรสกัเท่าไร การเดินทาง

ระหวา่งคนต่างวยั หนึง่เป็นผีตาเฒา่อายเุกือบเกา้สิบปี สว่นอีกหนึ่งก็เป็นผีเด็กอายหุา้ขวบท่ียงัแยกวาฬกบั

โลมาไม่ไดด้ว้ยซ า้ พว่งมาดว้ยนางฟา้แมท่นูหวัอกีสองตนและคณุยมทตูหวัอีกาท่ีสดุแสนจะไรป้ระโยชน ์ 

พดูอะไรก็ไม่ไดส้กัอย่าง ถามอะไรไปก็ไม่ตอบ ท าไดอ้ยา่งเดียวคือเดนิตามกนัเงียบๆ ใหเ้ฝา้บิลลี่เอาไว้

หน่อยก็ท าหายไปต่อหนา้ตอ่ตา ยิ่งคิด นิคก็ยิ่งรูส้กึปวดหวั ไม่รูว้า่เขาโชคดีหรอืโชครา้ยกนัแน่ที่ตอ้งมาเจอ

กบัตวัประหลาดพวกนี ้

ขอแค่ตายอย่างสงบๆ นี่มนัไม่ไดเ้ลยใช่ไหม 

วญิญาณตาแก่ชะเงอ้มองรอบๆ ยงัไม่เห็นวี่แววของยมทตูประจ าตวั ก็ถือเสียวา่ยงัพอมีเวลาอีกนิด

ใหไ้ดต้ามหาน า้พใุนความฝันของบิลลี่ หลงัจากที่เจอน า้พนุีแ้ลว้ก็แยกยา้ยกนัไปเกิดใหม่ทางใครทางมนั 

ใครอยากจะไปอยู่ในดินแดนพระเจา้อะไรก็วา่ไป สว่นนิคเองก็จะปลอ่ยใหชี้วิตหลงัความตายนีเ้ป็นไปตาม

ยถากรรม ไมอ่ยากจะตอ้งตอ่สูด้ิน้รนอะไรอีกแลว้ เขาแคอ่ยากจะตายไปแบบเงียบๆ หายไปจากโลกแบบ

วา่งเปลา่ท่ีสดุเท่าที่จะเป็นไปได ้ไม่ขอพบเจอกบัความวุน่วายอะไรอีกแลว้ 

ขอใหบ้ิลลี่เป็นความวุน่วายสดุทา้ยท่ีเขาจะพบเจอดว้ยเถอะ 

“คณุปู่ ! นั่น! พวกเราตอ้งไปทางนัน้” 

“อือๆ รูแ้ลว้” 

“ไปเรว็!” 

เขาละ่เกลียดพลงังานอนัเหลือลน้ของเด็กๆ เสียจรงิ 

เกลียดเสียงหวัเราะ เกลียดรอยยิม้อนัตื่นเตน้ดีใจนัน้ แคเ่พียงไดเ้ห็นสิง่เล็กๆ นอ้ยๆ บลิลี่ก็คลี่ยิม้

กวา้งออกมาไม่หยดุ กระเดง้กระโดดราวกบัลกูสตัวต์วัเลก็ตวันอ้ยที่เพิ่งถกูปลอ่ยสูทุ่่งหญา้กวา้งใหญ่ ขา

เลก็ๆ ทัง้สองขา้งนัน้แทบไม่เคยหยดุนิ่ง บิลลี่ใชม้นัวิ่ง กระโดด และกา้วเดินไปตามใจตอ้งการ ในตอนที่มี

ชีวิตอยู่คงไม่เคยไดมี้โอกาสท าอะไรแบบนี ้บิลลี่สขุภาพรา่งกายออ่นแอ ขนาดอยู่แต่ในบา้นยงัอยู่รอดมาได้

แค่หา้ปี ไม่อยากจะคิดวา่ถา้หากปลอ่ยใหบ้ิลลี่ออกมาใชชี้วิตในโลกกวา้ง เท่ียวเลน่อย่างเดก็วยัซกุซนทั่วไป 

เขาจะตายตัง้แต่ตอนที่อายนุอ้ยกว่านีห้รอืเปลา่ 

หรอืบางที...ก็อาจจะอายมุากกวา่นีอ้กีสกัหน่อย 
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นิคเดินตามพลางไพลมื่อไวด้า้นหลงั มองดผีูเด็กตนนัน้วิ่งวนไปมา พยายามท่ีจะแกะรอ่งรอยตาม

หาน า้พแุหง่ความเยาวว์ยั ในระหวา่งทางแห่งความฝัน เขาก็แวะดสูิง่เล็กๆ นอ้ยๆ ขา้งทางไปมากพอสมควร 

พอเห็นดอกไมก้็ท าตาลกุวาว วิ่งเขา้ไปดโูดยเรว็ พอเห็นนกสีสวยก็โบกมือทกัทาย บอกวา่มนัเป็นสตัวว์ิเศษ

ที่เคยอ่านเจอในหนงัสือ เดนิไปอีกนิดเห็นผูค้นมากมายแต่งกายดว้ยเสือ้ผา้งดงามก็เอ่ยช่ืนชมไม่หยดุ 

ดวงตาของบิลลี่วอ่งไวยิ่งนกั เขาจบัจอ้งทกุส่ิงทกุอย่างรอบกาย เก็บรายละเอียดเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ไม่วา่จะ

เป็นสิ่งธรรมดาขนาดไหนส าหรบัผูใ้หญ่อยา่งนิค แต่ส  าหรบับิลลี่แลว้ มนัคือสิ่งท่ีมหศัจรรยเ์สียยิ่งกวา่อะไร

ทัง้หมด 

“ฮบึ!” 

ผ่านไปสกัพกัใหญ่ๆ พวกเขาทัง้หมดก็เดนิทางมาจนถึงแนวป่าขนาดใหญ่ที่อยู่ใกลข้อบเมือง 

บรรยากาศค่อนขา้งเปลา่เปลี่ยว มองไปทางไหนก็ไม่มีวี่แววของมนษุย ์มีเพียงความวา่งเปลา่และเสียงหวีด

หววิจากสายลมเท่านัน้ นิคจอ้งไปยงัตน้ไมส้งูใหญ่เบือ้งหนา้ ที่ไม่รูเ้ลยวา่ถา้หากเดินทางเขา้ไปในป่านัน้

แลว้จะพบเจอกบัอะไรบา้ง ไม่ใช่วา่เขาไม่เคยมา ทัง้ชีวิตนี ้นิคเคยเดินทางไปเที่ยวท่ีนั่นท่ีนี่ค่อนขา้งมาก ไอ้

ป่าแถบชานเมืองแบบนี ้สมยัท่ีเขาเป็นวยัรุน่ก็เคยมาเที่ยวเลน่กบัเพื่อนๆ ในกลุม่หนุม่สาว ความจรงิมนัก็

ไม่ไดมี้อะไรมาก นอกเสยีจากล าธารใส ถา้หากจะมาเพื่อตกปลา และปิกนิกอย่างผอ่นคลาย คิดวา่สถานท่ี

แห่งนีก้็เหมาะเลยละ่ 

“มานี่” 

ดทู่าทางนิคคงประเมินความดือ้ซนของบลิลี่ต  ่าเกินไป ดเูจา้หนขูาสัน้น่ีสิ อยากจะปีนขึน้ท่ีสงู แต่ไม่

ประเมินตวัเองเอาเสียเลย อดไม่ไหวตอ้งเดินเขา้ไปช่วยหิว้ปีกขึน้ บิลลี่หนัมาเอ่ยขอบคณุดว้ยรอยยิม้ เขายก

มือบงัสายตาตวัเองแลว้มองออกไปไกลๆ พยายามที่จะกวาดสายตามองหาน า้พใุนต านานนัน้ ปลอ่ยใหน้ิ

คถอยออกไปยืนเงียบๆ เพียงล าพงัอยู่ไม่ไกล 

เขาไม่ไดม้าที่นี่นานมากแลว้ 

ไอเย็นพดัพาเอากลิ่นอายแห่งความทรงจ าหวนคืนมา ในหแูวว่เสียงหวัเราะหยอกเยนิของกลุม่คน

วยัหนุ่มสาว เขาหลบัตาลงชา้ๆ ลืมตาขึน้อีกครัง้ก็มองเห็นภาพสีจางลอยลอ่งรอบตวั มองเหน็ตวัเองท่ี

แข็งแรงกวา่นี ้อ่อนเยาวก์ว่านี ้และมีพลงัเหลือลน้มากกว่านี ้เป็นตวัเองในวยัที่ก  าลงัผลิบาน ยงัจ าไดด้ีวา่ใน

ช่วงเวลานัน้ไม่วา่จะมองไปที่ใดก็ไม่เคยหวาดหวั่น จะลงมือท าอะไรสกัอย่างก็ทุ่มเทหมดหนา้ตกั ลงทัง้

แรงกายแรงใจ พรอ้มเป็นอย่างยิ่งที่จะฝ่าฟันทกุอย่าง ไฟในกายเผาผลาญทกุความผดิหวงัและสิน้หวงั 
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ความโชครา้ยต่างๆ ไม่อาจเขา้มากล า้กราย ช่วงชีวิตแหง่การลองผิดลองถกู เพ่ือตามหาวิถีแห่งความจรงิ

ของชีวิตนี ้หลงัจากที่ผา่นพน้มาได ้ความจรงิที่คน้พบก็ท าใหเ้ขาเปลี่ยนแปลงตวัเองไปมากพอสมควร 

ก่อนหนา้ที่จะยอมรบัความจรงิเก่ียวกบัโลกใบนีไ้ด ้ก็ตอ้งเจ็บปวดเสยีใจเพราะตอ้งลงมือท าลาย

ความฝันนัน้ดว้ยตวัเองก่อน 

นิคในวยันีผ้า่นโลกมามาก มากเท่าที่ตวัเองคิดวา่มนัมากพอแลว้ 

เขามีโอกาสไดพ้บเจอกบับิลลี่ในโลกหลงัความตาย มีโอกาสไดพ้ดูคยุ แมส้ว่นมากจะเป็นเรื่องง่ีเง่า

ไรส้าระตามประสาเด็กๆ แตม่นัก็ท าใหเ้ขาไดฉ้กุคิดถึงอะไรบา้งอย่างที่ไม่เคยไดก้ลบัไปนกึถึงมนัมานาน

มากๆ แลว้ 

นั่นก็คือตวัตนของเขา ในตอนที่ยงัมีความฝัน ยงัมีเรี่ยวแรง และยงัมีความมุง่มั่นตัง้ใจท่ีจะไขว่ควา้

มนั ยงัเชื่อมั่นในสิ่งเพอ้เจอ้จอมปลอมท่ีเรยีกกนัวา่ความหวงั ก่อนท่ีจะถกูความเป็นผูใ้หญ่พรากจากมนัไป 

ถา้หากใหพ้ดูกนัตามตรง...บางทีตวัเขาในตอนนัน้ อาจเช่ือมั่นในความคิดของตวัเองยิ่งกวา่การท่ี

บิลลี่เช่ือในความฝันเสียอีก 

พานพบประสบเจอกบัสิ่งท่ีดแีละไม่ดีมามากมาย ลงมือท าในสิ่งที่ตวัเองไม่อาจอภยั ตดัสินใจในสิ่ง

ที่โง่เขลาจนท าใหส้ญูเสียความสขุไป ผูค้นรอบกายมอบความผิดหวงัซ า้ๆ ซากๆ ใหก้นั แต่ถงึอย่างนัน้ นิคก็

สามารถกา้วขา้มมนัมาได ้ตวัเขาในตอนนี ้เม่ือไดม้องยอ้นกลบัไปยงัอดีตของตวัเองก็รูส้กึอบัอายอยู่บา้ง 

ละอายแก่ใจอยู่บา้ง นี่สินะท่ีเขาวา่กนัวา่เรือ่งบางอย่าง คงตอ้งรอใหถ้ึงวนัเวลาอนัสมควรก่อน แลว้เราจะ

เขา้ใจไดด้ีวา่ความเป็นจรงิมองเราเช่นไร  

เพราะโง่เขลาในความฉลาดและฉลาดในความโง่เขลา มนษุยถ์ึงไดแ้ตกตา่งจากสิ่งอื่น 

ตวัเขาเองในตอนนัน้จะมองเห็นอะไรไปมากกวา่ตวัเอง สิง่ที่ตดัสินใจท าลงไปในวยันัน้ ลว้นแต่

คิดถึงตวัเองเป็นหลกั อาศยัอยู่ในโลกท่ีตวัเองใหญ่ที่สดุ คิดวา่สามารถควบคมุและบงการทกุอย่างในชีวิต

ไดด้งัใจ เมื่อคิดและหวงัจะท าอะไร ก็ทุ่มเทลงมือท าไปโดยไม่คิดถึงความไม่สมหวงัท่ีจะตามมา ความกลา้

มีเต็มรอ้ย ความกลวักลบัไม่ปรากฏเลยแมแ้ต่นอ้ย ใชชี้วิตอย่างสดุโต่งชนิดที่วา่ฟ้าดินยงัตอ้งเกรงกลวั 

นั่นคือพฤติกรรมประหลาดที่ปรากฏในวยัเยาวข์องมนษุย ์และสามารถพบมนัไดเ้กือบจะทกุคน นิค

เช่ือวา่มนัเป็นอย่างนัน้ ต่อใหบ้างคนอาจไม่สดุโต่งเท่าเขา แตภ่ายในหวัใจของวยัรุน่ทัง้หลาย ย่อมมีเมลด็

พนัธุแ์ห่งความบา้คลั่งในอะไรสกัอย่างถกูปลกูฝังเอาไว ้และเมื่อมนัถกูบม่เพาะดว้ยแรงใจและความหวงั 

สกัวนัมนัก็จะผลิบาน ปรากฏออกมาเป็นดอกอนังดงาม ถือก าเนิดบนเสน้ทางแหง่ความฝันที่แตกตา่งกนัไป 
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นิคในวยันัน้ มองวา่อะไรก็เป็นไปไดท้ัง้นัน้ 

แต่น่าเสียดาย ความสดใส ความเบกิบานทัง้หลายในวยัเยาวไ์มห่ลงเหลืออีก แค่เพียงกา้วขา้ม

ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนัน้ มนัไม่ไดน้านอะไรเลย เม่ือวานนีย้งัเป็นเด็ก นอนหลบัตาไปสกัพกั ตื่นเชา้

ขึน้มาอีกครัง้ โลกทัง้ใบก็เปลี่ยนไปแลว้ ไม่มีเวลาใหโ้อเ้อไ้ปกบัสิ่งไรส้าระอีก หลงัจากนีแ้ละต่อๆ ไป สิ่งท่ี

จะตอ้งพบเจอก็คือความจรงิของโลกใบนี ้หมดสิน้แลว้กบัหว้งแหง่ความฝัน เพียงแค่พรบิตาเดียวเท่านัน้ท่ี

เด็กนอ้ยคนหนึ่งถกูบงัคบัใหต้อ้งเติบโตเพื่อกลายไปเป็นผูใ้หญ่ในสงัคม ถึงแมไ้ม่อยาก แต่มนัก็ไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงได ้

เม่ือวานยงัเป็นแค่เด็กนอ้ย เชา้วนัตอ่มาก็ตอ้งมานั่งยอมรบัความจรงิกบัตวัเอง พดูกบัตวัเองหนา้

กระจกวา่สิ่งนัน้มนัจบลงแลว้และจะไม่มีวนัหวนกลบัไปพบเจอไดอ้ีก 

หลงัจากนีไ้ป ฤดรูอ้นจะไม่สดใสอย่างเคย 

เช่ือสิวา่พวกผูใ้หญ่ทัง้หลายบนโลกใบนี ้ไม่มีใครอยากจะโตหรอก พวกเขาต่างโหยหาชว่งเวลาใน

การเป็นเด็กกนัทัง้นัน้ 

คิดถึงชีวิตที่ไม่ตอ้งเหนื่อยกบัปัญหาชีวิต 

คิดถึงช่วงเวลาที่ไม่ตอ้งรบัผดิชอบความผดิหวงัของตวัเอง 

คิดถึงวนัหยดุท่ีสามารถออกไปเที่ยวเลน่ไดอ้ย่างสบายใจ โดยไม่ตอ้งเผ่ือแรงเอาไวก้ลบัมาท างาน

ในวนัรุง่ขึน้ 

คงเพราะสาเหตนุี ้พวกผูใ้หญ่หลายคนถึงไดไ้ม่ชอบเด็ก เพราะการไดเ้ห็นเดก็ที่มีความสขุอาจ

สะกิดแผลในใจบางอย่างของพวกเขา ความรูส้กึอิจฉาจะวิ่งเขา้มาทกัทายเป็นอย่างแรก และผูใ้หญ่พวกนัน้

จะไม่มีวนัยอมรบัออกมาตรงๆ หรอกวา่อจิฉาเด็กที่อยู่ตรงหนา้ ถึงไดแ้สดงออกมาว่าเกลียดรอยยิม้และ

เสียงหวัเราะพวกนัน้ บอกวา่น่าร  าคาญบา้งละ่ ไรส้าระบา้งละ่ ทัง้ท่ีความจรงิแลว้ก็แค่อิจฉาที่ตวัเองใน

ปัจจบุนัไม่สามารถท าแบบนัน้ไดอ้ีกแลว้ 

ชีวิตที่ต่อใหท้ าดีแทบตายยงัไงก็ไม่มีวนัภาคภมูิใจ มีแต่จะคาดหวงัใหต้วัเองท าใหด้ยีิ่งกวา่นี ้เป็น

ผูใ้หญ่แลว้ สิ่งที่ไม่เคยเพียงพอคือความมั่นใจในความสขุตวัเอง ไม่มีหลกัประกนัใดเลยที่จะรบัรองไดว้า่เขา

จะโชคดีอย่างวนันีเ้สมอไป เหมือนตอ้งเริม่ตน้หนึ่งใหม่ในทกุๆ เชา้ เม่ือวานอาจดี วนันีอ้าจแย่จนสดุจะนกึ

คิดเลยก็ได ้ถา้ยงัมวัแต่นอนหลบัฝัน มวัแต่คิดเขา้ขา้งตวัเองวา่น่ีคือโลกใบเดียวกนักบัตอนเด็กๆ แลว้ละ่ก็ 

ระวงัจะเจ็บปวดเอาไดน้ะ 
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ความจรงิขอ้หนึ่งท่ีส  าคญัที่สดุ โลกใบนีไ้มอ่นญุาตใหม้นษุยเ์ป็นเด็กตลอดไป ถึงแมต้วัเองจะไม่

คาดหวงั ไม่บบีคัน้ใหต้อ้งพยายามกา้วไปขา้งหนา้ ถงึแมว้า่ตวัเองจะไม่ท าแบบนัน้ แต่โลกภายนอกอนั

กวา้งใหญ่ก็จะท าใหเ้ด็กๆ พวกนัน้ตอ้งเตบิโตเอง 

น่าแปลกนกั ในตอนท่ีอายเุท่านัน้ เด็กๆ แต่ละคนมีความแตกต่างอย่างโดดเด่นเฉพาะตวั แตพ่อ

ผ่านช่วงเวลาแห่งการเติบโต พวกเขาลว้นเป็นเหมือนผูใ้หญ่ที่ผ่านพิมพเ์ดียวกนั มองไปทางไหนก็ดาษดื่น 

ไม่ไดแ้ตกตา่ง เวน้เสียแต่บางคนท่ียงัคงหวัใจอนับรสิทุธ์ิเอาไวไ้ด ้แมว้า่เวลาจะผ่านไปนานสกัเท่าไร ตวัตน

ของพวกเขาก็ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปดว้ยเลย 

คนพวกนัน้ ไม่รูว้า่จะใชค้  าวา่นา่อิจฉาดหีรอืเปลา่ แตส่  าหรบันิค เขาคิดวา่คนพวกนัน้นา่อิจฉาจรงิๆ 

เติบโตมาเป็นผูใ้หญ่ที่แตกตา่ง และมีความสขุ ไม่กลืนไปกบัความทกุขร์ะทมของโลกใบนี ้น่าอิจฉา

จรงิๆ 

นางฟ้าประจ ากายทัง้สองมองไปยงัดวงวิญญาณของตาเฒ่า สายตาคูน่ัน้จบัจอ้งออกไปไกลแสน

ไกล ราวกบัวา่เขาก าลงัมองเห็นตวัเองท่ีอีกฝ่ังของน่านน า้ ขา้มวนัเวลาไปไกล จมดิ่งอยู่ในช่วงเวลานัน้จน

ยากถอนตวั มนัคงเป็นความทรงจ าท่ีหอมหวานมาก จนท าใหน้ิคแทบปลอ่ยวางไม่ได ้ความสขุ ความ

อบอุน่ ความสดใส กระจ่างชดัในดวงตาฝา้ฟางคูน่ัน้ มนัอาจจะเป็นสิบปี หรือมากกวา่นัน้ไปมาก กบั

ช่วงเวลาแห่งการเติบโตและเปลี่ยนแปลง นิคคงผา่นอะไรมามาก จนลืมไปแลว้วา่ครัง้หนึ่งเขาเคยสง่เสียง

หวัเราะดงักวา่ใคร ณ สถานท่ีแหง่นี ้

ในครัง้นัน้ นิคมาเยือนที่นี่ดว้ยหวัใจอนัสดใสไรเ้ดียงสา เขาวิ่งเลน่ตรงรมิน า้นัน้ดว้ยท่าทาง

ประหลาด เลา่เรื่องราวไรส้าระออกมาไมห่ยดุปาก ความฝัน ความรกั ความหวงั และแรงบนัดาลใจ ทกุ

อย่างเท่าท่ีเขาจะมองวา่มนัเป็นไปได ้ค าพดูมากมายน่าฟังพรั่งพรูออกมาจากปากของนิคไม่หยดุ ช่วงเวลา

ที่ไดผ้ลิดอกบานสะพรั่งบนทางเดินของตวัเอง ต่อใหน้กึถึงมนัไปอีกรอ้ยอีกพนัครัง้ เขาก็ยงัรูส้กึวา่มนัเป็น

ช่วงเวลาท่ีวิเศษที่สดุอยู่ดี 

วา่ไปแลว้ก็แอบสมเพชตวัเองนิดหน่อย เดก็หนุ่มผูส้ดใสนั่น เติบโตมาเป็นตาแก่ท่ีแสนมืดมนแบบนี ้

ไปไดย้งัไงกนันะ 

มองไปที่บิลลี่อีกครัง้ ไดเ้ห็นรอยยิม้และเสยีงหวัเราะ เขาก็อดนกึถึงภาพในวนัวานไมไ่ดจ้รงิๆ 

“คิดถึงเรื่องราวในอดีตอยู่เหรอนิค” 

“เปลา่” 
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“นายโกหกตวัเองไม่ไดห้รอกนะ” 

“ก็บอกแลว้วา่เปลา่” 

“นายคิดมากเกินไปหรอืเปลา่นิค” 

“...” 

“อะไรท าใหน้ายคิดว่าผูใ้หญ่ไม่สามารถท าเรื่องไรส้าระได”้ 

“เยอะแยะไป” 

“ถา้นายอยากวิ่งเลน่ ต่อใหอ้ายเุกา้สิบก็วิ่งเลน่ได ้ถา้นายอยากจะอ่านหนงัสือนิทานอย่างบิลลี่ ต่อ

ใหอ้ายเุกา้สิบก็ยงัอา่นได”้ 

“...” 

“ถา้เอาแตฟั่งอย่างอื่นมากกวา่เสียงของตวัเอง นายก็จะเสียความฝันของตวัเองไป เหมือนอย่างท่ี

เป็นอยู่ในตอนนี”้ 

“...” 

“โลกน่ะไม่ไดใ้จรา้ยหรอก มีแต่ตวัเราเองทัง้นัน้ที่ใจรา้ยกบัตวัเอง” 

นิคเบือนหนา้หนีไปอีกทาง ความรูส้กึอดึอดัปรากฏขึน้ในใจ ถอ้ยค าของนางฟ้าแมท่นูหวัเขา้หเูขา

จนท าใหรู้ส้กึหงดุหงิดไปหมด เสียงหวัเราะของบิลลี่ก็ยงัดงัไม่หยดุ เขาจงึตดัสินใจที่จะละสายตาออกมา

จากจดุนัน้ เดนิผ่านกอ้นหนิกอ้นใหญ่ไป คลื่นน า้เบาบางถกูพดัพากระทบฝ่ัง บางสว่นแทรกซมึเขา้มาในดิน

จนเกือบจะถึงปลายเทา้ เขาจงึหยดุสกัพกัแลว้ชะโงกหนา้มองลงไปยงัเงาสะทอ้นของผิวน า้นัน้ พบวา่ไม่มี

สิ่งอื่นใด ตวัตนนี ้รา่งกายนี ้ไม่มีอยู่อีกต่อไปแลว้ นิคยอมรบัความจรงิขอ้นีไ้ดต้ัง้แต่วินาทีแรก เป็นความจรงิ

อนัแสนเศรา้ แต่น่าแปลกท่ีเขาไม่ไดรู้ส้กึเสียใจเลย กลบัรูส้กึเฉยชาจนสามารถปลอ่ยวางทกุอย่างลงได้

อย่างง่ายดาย แตกต่างกนักบัเจา้หนบูิลลี่ เขาก าลงัคิดอยู่เหมือนกนัวา่จะพดูความจรงินีอ้อกไปอย่างไรดี 

จงึจะไม่เป็นการท าลายรอยยิม้นอ้ยๆ นั่น 

ถา้หากวนัหนึง่บิลลี่ไดม้ายืนอยู่ ณ จดุเดยีวกนันี ้มมุมองของเขาต่อโลกอนักวา้งใหญ่จะยงั

เหมือนเดิมอยูไ่หมนะ 

“คณุปู่ ! ดนูี่สิ มีแม่น า้แบบนี ้แปลวา่น า้พกุ็อยู่อีกไม่ไกลแลว้ใช่ไหม” 
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“เลก็ขนาดนีเ้ขาไม่เรียกวา่แม่น า้หรอกนะ” 

“แลว้ตอ้งเรยีกว่าอะไรละ่” 

“อืม...อาจจะล าธาร ไมก่็คลอง” 

“แม่น า้ตอ้งใหญ่ขนาดไหนกนั” 

“มนัใหญ่มากกวา่ท่ีนายจะจนิตนาการไดเ้ลยละ่” 

“แลว้มหาสมทุรจะใหญ่ขนาดไหนกนั” 

“ใหญ่มากๆ นายมองไปทางไหนก็จะไม่เจออะไร นอกจากน า้ แลว้ก็ทอ้งฟ้าเท่านัน้” 

“ผมคิดไม่ออกเลยวา่มนัจะเป็นแบบไหน” 

เด็กนอ้ยท าหนา้ตาสงสยั พลางจินตนาการตามค าพดูนัน้ แต่ไม่วา่คิดยงัไงก็คิดไม่ออก เกิดมา

จนถึงตอนนีย้งัไม่เคยไดไ้ปเท่ียวทะเล ยงัไม่เคยเห็นมหาสมทุรเลยสกัครัง้ รบัรูเ้รื่องราวผ่านหนงัสือนิทาน

และจากค าพดูของคนอื่นเทา่นัน้ จะวา่ไปก็เริม่สงสารไอห้นนูอ้ยนี่ขึน้มาอีกรอบ อายเุท่านีเ้อง ไม่สมควรท่ี

จะตอ้งมาท่องในโลกหลงัความตายเลย 

นิคหนักลบัไปมองนางฟ้าประจ ากายของบลิลี่ และราวกบัวา่เธอเขา้ใจถึงความตอ้งการนัน้ด ีเธอจงึ

พยกัหนา้ตอบรบั และยกมือทัง้สองขา้งขึน้ฟ้า เช่นเดียวกนักบันางฟ้าอกีตนที่ยงัอยู่ขา้งๆ กนั จากนัน้ปีกอนั

สวยงามก็ขยบัไปมา ทัง้คูบ่นิขึน้ฟ้า ลอยวนอยู่เหนือนิคและบิลลี่ ไม่นานนกั ธารน า้ใสก็เริม่มีปฏิกิรยิาตอบ

รบั มนัคอ่ยๆ เคลื่อนเป็นสายขึน้มา ไหลวนอย่างออ่นชอ้ยงดงาม แสงสวา่งจากดวงตะวนัยามที่ตอ้งตกลง

บนผิวน า้ ก่อใหเ้กิดล าแสงอนังดงาม สะทอ้นในดวงตาของเด็กนอ้ย บิลลี่ยืนกอดหนงัสือนิทานพรอ้มกบัเงย

หนา้ขึน้มองหยดน า้ท่ีก าลงัเตน้ระบ ารอบๆ ตวัเอง ความสวยงามนีเ้ป็นยิ่งกวา่ความฝันเสียอีก บิลลี่รอ้งวา้

วออกมา พรอ้มกบัย่ืนมือขา้งหนึ่งขึน้ไปแตะสมัผสัหยดน า้เบาๆ มนัไหลกลิง้ตามซอกนิว้ หยอกลอ้กบัเด็ก

นอ้ย ราวกบัวา่น า้นีมี้ชีวิตอย่างไรอย่างนัน้ 

แมไ้ม่สามารถยกทัง้มหาสมทุรมาใหบ้ิลลี่ได ้แต่คิดวา่แค่นีก้็มากพอที่จะสรา้งความทรงจ าอนั

สวยงามใหก้บับิลลี่ได ้เดาจากรอยยิม้และประกายท่ีสอ่งสวา่งในดวงตาคูน่ัน้ แปลวา่มนัก็คุม้คา่มากแลว้ 

บิลลี่ชอบมนั และมีความสขุกบัมนั นั่นแหละคือปลายทางที่ตอ้งการ 
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จะมีประโยชนอ์ะไร ถา้หากท าตามความฝันไดแ้ต่ไม่อาจเก็บเก่ียวสิ่งที่พบเจอระหวา่งทางเอาไว้

เลย บางทีเจา้สิ่งเล็กๆ นอ้ยๆ พวกนีน้ี่แหละที่จะท าใหค้วามฝันของเราสมบรูณแ์บบมากขึน้กวา่ที่เคยฝันไว้

เสียอีก 

ผ่านไปเน่ินนานในที่สดุบิลลี่ก็พอใจ เขาปรบมือออกมา สง่เสียงขอบคณุภตูิดอกไมใ้นจินตนาการ

ของตวัเอง บอกวา่จะตามหาน า้พแุหง่ความเยาวว์ยัใหเ้จอ และจะน ามนัมารกัษาภตูดิอกไมใ้หไ้ด ้พวกเขา

จะไดเ้จอหนา้กนัอีกครัง้ เดนิทางกลบับา้นรว่มกนั มีความสขุกนัทกุๆ ฝ่าย เหมือนอย่างในตอนจบของ

นิทานเลม่นัน้ นิคปลอ่ยมือขา้งนัน้ ปลอ่ยใหบ้ิลลี่กระโดดออกไปขา้งหนา้พรอ้มรอ้งเพลงโปรดเสียงดงัลั่น 

เขาหมนุตวัไปมาอย่างมีความสขุ ดสูนกุสนานและรา่เรงินกัหนา จนตาแก่อดไม่ไดท้ี่จะคลี่ยิม้เอ็นดอูอกมา 

เสียงหวัเราะสดใสดงักอ้งกงัวาน ผสมผสานกบัอีกเสยีงในความทรงจ า มีภาพสจีางซอ้นทบั

ดา้นหลงัเด็กนอ้ยคนนัน้ เป็นตวัเองในตอนท่ียงัเต็มไปดว้ยความหวงัและความฝันกวา่นี ้นิคเหม่อมองมนัอยู่

นาน ก่อนที่จะตกตะกอนความคิดหนึ่งออกมาได ้

เขาปลอ่ยใหช้ว่งเวลารา้ยๆ ช่วงชงิโอกาสที่จะมีความสขุไป สาปแช่ง และเกลียดชงัทัง้ตวัเองและ

โลกใบนี ้เติบโตมาเป็นผูใ้หญ่ที่โง่เขลา จนสญูเสียเวลาและโอกาสอนัมีค่าไป กวา่จะรูต้วัก็สายเกินไปแลว้ 

เขาไม่มีโอกาสท่ีจะกลบัไปวิ่งเลน่บนผืนน า้และหวัเราะใตแ้สงตะวนัไดอ้ีกแลว้ 

ในขณะท่ีนิคก าลงัจะกา้วเดนิตามบิลลี่ไป จู่ๆ ก็มีมือขาวซีดจบัแขนของเขาเอาไว ้เป็นคณุยมทตูหวั

อีกาที่เงียบมาตลอดการเดินทาง นิคหนักลบัไปมองชา้ๆ สบตาเขา้กบัดวงตาสีแดงฉานคูน่ัน้ ก่อนท่ีจะยืนนิ่ง

ไป 

หมดเวลาส าหรบับิลลี่แลว้ 

“...” 

ไกลออกไปทางดา้นหลงันัน้ มีหมอกสีด าทะมนึก าลงัลอยลอ่งมา ความรูส้กึหนาวเหน็บและเย็นยะ

เยือกเกาะกินหวัใจ แมว้า่จะไรซ้ึง่รา่งกาย แต่ความรูส้กึชาดิกไปทั่วทัง้ตวัยงัคงอยู่ นิคเหม่อมองมนั ขณะนี ้

ดวงตาอาทิตยก์ าลงัเคลื่อนคลอ้ยลงต ่า ดวงดาวเริม่สอ่งแสงสวา่งเป็นคูแ่ข่ง อีกไม่นานนีก้็คงโดดเด่นยิ่งกวา่

ใครบนทอ้งฟ้ากวา้งใหญ่นั่น 

ความรูส้กึวบูโหวงในใจท าใหน้ิคคลี่ยิม้จางๆ ออกมา ในดวงตาสะทอ้นแต่หมอกด าไกลลิบนั่น 

เวลาของเขาเอง...ก็ใกลจ้ะหมดลงไปแลว้เช่นเดียวกนั 
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สุดท้ายแล้วมนุษยท์กุคนก็หลีกหนีความผิดหวังไมพ่้น แมว้า่สดุทา้ยจะตายจากโลกนีไ้ปแลว้ก็

เถอะ แตใ่ครจะไปคิดวา่แมแ้ต่ผีก็ยงัผิดหวงัไดอ้ีก นา่แปลกเหลือเกินท่ีพระเจา้ประทานความรูส้กึเช่นนี ้

ใหแ้ก่กนั คงอยากใหม้นษุยท์ดลองหาทางออกที่เหมาะสมกบัสถานการณน์ี ้หรือไม่...ส  าหรบัพวกเขาแลว้

การที่มนษุยพ์ยายามแกไ้ขปัญหาชีวิตหรือพยายามท่ีจะกา้วขา้มอปุสรรค มนัอาจเป็นเหมือนเกมเอาชีวิต

รอด รอดวูา่พวกมนษุยจ์ะคดิหาทางออกที่สรา้งสรรคย์งัไงบา้ง โยนปัญหานีไ้ปให ้พวกเขาจะรบัมืออย่างไร

บา้ง ผลลพัธท์ี่ออกมามนัคงน่าสนกุมากๆ เลยสินะ 

“คณุปู่ ?” 

บิลลี่หนัหนา้กลบัมามอง เลกิสนใจสิ่งมหศัจรรยเ์บือ้งหนา้ไปครูห่นึ่ง เด็กนอ้ยมองออกไปไกลๆ 

ก่อนท่ีจะเห็นม่านหมอกสีด าคอ่ยๆ ลอยเขา้มา ความรูส้กึแปลกประหลาดบางอยา่งปรากฏขึน้ในใจ บิลลี่รีบ

วิ่งกลบัไปหานิคแลว้จบัชายเสือ้เอาไวท้นัที ตาเฒา่กม้ลงมองเด็กนอ้ยพรอ้มคลี่ยิม้บาง ใชมื้อขา้งหนึ่งลบู

ศีรษะของบิลลี่ไปมาอย่างเบามือ มองเห็นความสบัสนงนุงงในดวงตาคูน่ัน้ ก็นึกร  าพงึร  าพนัในใจ บิลลี่ไร ้

เดียงสายิ่งนกั เขาเผชิญหนา้อยู่กบัความตาย สิง่ที่อยู่ตรงหนา้นีค้ือทตูแห่งปรโลกแท้ๆ  แต่กลบัไม่นกึกลวั

อะไรเลย จอ้งมองพวกนัน้ดว้ยแววตาใสซื่อ ดทู่าทางในหวัก็ยงัคงคิดวา่มนัเป็นตวัละครจากนิทานแฟนตาซี

อีกนั่นแหละ 

“มีเจา้แซมสองคน!” 

บิลลี่ชีมื้อไปยงัผูท้ี่มาใหม่ ยมทตูสวมใสช่ดุสีด ามีสว่นหวัเป็นอีกา เขาเดินเขา้มาใกลพ้รอ้มกบัใช้

นยันต์าสีแดงฉานจบัจอ้งนิคตลอดเวลา ในตอนนัน้เองล าแสงประหลาดก็ปรากฏขึน้บนฝ่ามือ นิคจ าไดด้ีวา่

มนัคือเครื่องมือประจ ากายของเหลา่ยมทตู ผ่านไปไม่ก่ีวินาทีมนัก็แปรสภาพกลายเป็นเชือกสีขาวสอ่งสวา่ง 

อีกฝ่ายไม่พดูไม่จา ไม่รีรออะไรทัง้นัน้ มุ่งเขา้มาหานิคอยา่งแนว่แน่ คงตัง้ใจวา่จะจบัดวงวิญญาณเจา้

ปัญหานีก้ลบัไปโดยเรว็ ไม่อยากปลอ่ยใหผี้ตาเฒา่น่ีเถลไถลหนีไปไหนอีกแลว้ 

ทวา่ ใครจะไปคิดว่ายมทตูท่ีมาเพื่อดวงวญิญาณของบิลลี่จะขยบัตวัเขา้มาขวางไว ้แลว้ใชมื้อขา้ง

หนึง่ปัดเชือกสขีาวเสน้นัน้ใหก้ระเด็นออกไป ตาเฒา่นิคอา้ปากคา้ง รบีดงึตวับิลลี่มาหลบดา้นหลงัตวัเอง

ทนัที นางฟา้แม่ทนูหวัทัง้สองก็บินเขา้มาลอยวนอยู่ใกล้ๆ  พวกเขาตา่งจอ้งมองไปยงัผูม้าใหม่ไมว่างตา 

“คณุปู่  นั่นคือปีศาจใช่ไหม เป็นตวัรา้ยแน่นอน” 

เขาเองก็ไม่รูว้า่จะพดูยงัไงใหเ้จา้หนนูี่เขา้ใจ สถานการณต์อนนีม้นัสุม่เสี่ยงเหลือเกิน เวลาของพวก

เขาทัง้คูต่่างก าลงัจะหมดลง ความจรงิแลว้ทัง้เขาและบลิลี่ไม่ควรอยู่บนโลกนีน้านขนาดนีเ้ลยดว้ยซ า้ ควร
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จะไปจากท่ีนี่ตัง้นานแลว้ แตเ่พราะความตอ้งการของนิคท่ีไม่อยากใหบ้ิลลี่จากโลกใบนีไ้ปพรอ้มกบัความ

เสียใจ อย่างนอ้ยๆ ก็อยากใหเ้ด็กนอ้ยวยัหา้ขวบไดมี้โอกาสเรยีนรูป้ระสบการณใ์หม่ๆ ไดเ้ห็นกบัตาตวัเอง

วา่โลกใบนี ้แมว้า่มนัจะจอมปลอม แต่ความจรงิแลว้ก็สวยงามมากไม่แพก้นัเลย ผูค้นมากมาย นิสยั

แตกตา่ง แต่กลบัอยู่รว่มในสงัคมเดียวกนัได ้ 

นกึถึงเพื่อนบา้นคนนัน้ แมว้า่จะชอบดา่ทอ แต่ความจรงิแลว้ก็เป็นคนที่จิตใจดี ชอบช่วยเหลือผูอ้ื่น

อยู่เสมอ สาวนอ้ยที่อยู่บา้นตรงขา้มกนั ถึงแมว้า่เธอจะไม่ชอบชายหนุม่ที่มายื่นดอกไมจี้บเธอเชา้เย็น แต่

เธอก็ยงัพยายามที่จะปฏิเสธอย่างดีเพ่ือรกัษาน า้ใจที่สดุ ทัง้ท่ีเธอไม่จ าเป็นตอ้งท าเช่นนัน้ก็ได ้ไหนจะเด็ก

วยัรุน่สามสี่คนที่ชอบกระโดดกอดคอวิ่งผ่านหนา้บา้น ดอกไม ้ตน้ไม ้สตัวท์ัง้หลาย ตา่งมีวฏัจกัรชีวิตเป็น

ของตวัเอง เปลี่ยนแปลงรูปรา่งและความงดงามในแต่ละช่วงวยัอย่างแตกต่างกนั รวมไปจนถึงมนษุยด์ว้ย 

 ยามเป็นเด็กออ่นไหวไรเ้ดียงสา ซื่อสตัยแ์ละบรสิทุธ์ิ ดนูา่รกันกัหนา พอเติบโตขึน้มาอีกหน่อยก็เขา้

สูว่ยัตามหาความฝัน ไฟในกายรุนแรง เป็นดั่งขมุพลงัอนัยิ่งใหญ่ที่จะผลกัดนัใหเ้ราท าในสิ่งที่อยากจะท า 

บางครัง้ก็ดนัทรุงัท าในสิ่งที่ไม่ควรท าไปดว้ย เป็นช่วงชีวิตแห่งการลองผิดลองถกู ถา้หากโชคดีมากพอก็

อาจจะประสบความส าเรจ็ ควา้ความฝันของตนเองมาไวใ้นมือได ้แตก่็มีไม่นอ้ยเลยที่ตอ้งยอมแพต้่อความ

จรงิอนัแสนเจบ็ปวดของโลกนี ้จากเด็กที่แสนสดใสกลบักลายมาเป็นผูใ้หญ่ที่นบัถอยหลงัรอวนัโรยรา ใช้

ชีวิตอยู่ในวงลอ้แห่งความจอมปลอม ลุม่หลงในสิง่ที่ไม่อาจไขวค่วา้และปัญหาของการถือครองอ านาจ ไม่

วา่จะในรูปแบบใดก็ตาม ความไม่สงบสขุกอ่เกิดทั่วทกุมมุโลก ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถก าจดัมนัไดเ้ลย 

และเม่ือเขา้สูว่ยัแก่เฒา่ ชีวติก็จะจืดจางไรส้ีสนั นั่งๆ นอนๆ หายใจรวยรนิ ดวงตาฝา้ฟาง ท าได้

เพียงหวนนึกถึงช่วงเวลาที่เป็นดั่งฝัน วยัเยาวแ์ลน่ผ่าน วนเวียนอยู่ในหว้งความทรงจ า แมจ้ะอยากยอ้นกลบั

ไปมากแค่ไหนก็ไม่อาจท าได ้คงท าไดเ้พียงนอนน่ิงๆ รบัรูถ้ึงการมีอยู่ของมนัผ่านความอบอุน่ที่ยงัพอ

หลงเหลือในจติใจ  

วยัเยาวส์วยงามดั่งความฝัน ผนัผ่านไปก็กลายเป็นขีเ้ถา้แห่งความทรงจ า ท าไดเ้พียงหลบัตานกึถงึ 

แต่ไม่อาจยอ้นคืนไปหา 

นิคพรูลมหายใจยาวออกมา ยื่นมือขา้งหนึง่ไปลบูศีรษะของบิลลี่เบาๆ จอ้งมองดวงตากลมสกุใส

ดว้ยความเอ็นด ูมองเห็นบิลลี่ก็เหมือนไดเ้ห็นตวัเองในวนัวาน จากคนที่เคยมีชีวิตชีวา มีความฝัน บดันีถ้กู

วนัเวลาและความจรงิของโลกบิดเบือนจนกลายเป็นผูใ้หญ่ที่หวัใจดา้นชา ดวงตาคูน่ีฝ้า้ฟางไรแ้วว ไม่

เหมือนตอนที่ยงัอายนุอ้ย เขาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าบิลลี่จะมีชีวิตที่ยั่งยืนกวา่นี ้แต่ไม่วา่ใครก็หลีกเลี่ยงชะตา

ชีวิตไม่ได ้ในเม่ือมาถึงจดุนีแ้ลว้ ก็คงถึงเวลาที่เขาจะตอ้งไดเ้ขา้ใจเสียที 
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“บิลลี่ รูไ้หมวา่ท าไมเรื่องราวพวกนัน้ถึงถกูเรยีกวา่เป็นนิทานกลอ่มนอน” 

“ท าไมละ่ครบั?” บิลลี่กม้ลงมองหนงัสือนิทานท่ีตวัเองกอดอยู่ เงยหนา้มองผูเ้ฒา่ดว้ยความไม่

เขา้ใจ 

“เพราะมนัเป็นเรื่องราวท่ีเหมาะส าหรบัหว้งความฝันยงัไงละ่” 

“ความฝันเหรอ...” 

“ดินแดนที่ทกุคนสามารถท าอะไรก็ไดต้ามที่ใจตอ้งการ มนักวา้งไกล ไม่มีที่สิน้สดุ มนัสวยงาม แลว้

ก็น่าอยู่มากๆ เลย” 

“แปลว่าทกุครัง้ที่เราฟังนิทานที่คณุแม่เลา่ แลว้นอนหลบัไป เราก็จะไดเ้ขา้ไปในดินแดนนัน้เหรอ” 

“ไม่จ าเป็นตอ้งหลบัหรอกนะ ขอแค่ยงันกึถึงมนั ไมว่า่จะหลบัหรอืตื่น พวกเราก็สามารถพบเจอ

ดินแดนแห่งความฝันไดท้ัง้นัน้” 

“...” 

“มนัเป็นดินแดนที่กวา้งใหญ่มากๆ เลยละ่ส าหรบัเด็กนอ้ยอย่างเธอ แต่พอโตขึน้ มนัก็จะเลก็ลง

เรื่อยๆ จนในที่สดุก็ไม่เหลืออกีเลย” 

“แปลว่าดินแดนแห่งความฝันของคณุปู่ ไมมี่อีกแลว้เหรอ” 

“จะวา่แบบนัน้ก็คงใช่ มนัหายไปนานมากๆ แลว้ละ่...” 

“แบบนัน้ก็แยน่่ะสิ” 

“ใช่ มนัก็แย่จรงิๆ นั่นแหละนะ” 

“แลว้เราไม่มีวิธีที่จะเอามนักลบัคืนมาเหรอคณุปู่ ” 

“คงมีวิธีอยู่ แต่ส  าหรบัคนที่ดินแดนแห่งความฝันหายไปแลว้ มนัยากมากๆ เลยละ่ที่ฟ้ืนฟกูลบัมา” 

“น่ากลวัจงั...” 

“...” 

“ถา้ตอ้งโตแลว้ดินแดนความฝันหายไป ผมก็ไม่อยากโตเลย” 

“เด็กนอ้ย การเติบโตมนัไม่ใช่เรื่องส าคญั มนัอยูท่ี่นี่” 
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ปลายนิว้มือของตาเฒา่จิม้ลงตรงกลางแผ่นอกของบิลลี่ เด็กนอ้ยกะพรบิตาใสซื่อ เอียงศีรษะนิดๆ

ดว้ยความงนุงง นิคมองเห็นท่าทางน่ารกัเช่นนัน้ก็หลดุหวัเราะเสียงเบาออกมา เด็กดีลว้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่

น่ารกัเสยีจรงิ 

“ถา้หวัใจเราแข็งแกรง่พอ ไมว่า่เจออะไร เราก็จะสามารถปกปอ้งดินแดนแห่งความฝันเอาไวไ้ด”้ 

“...” 

“สกัวนัหนึ่ง ถา้โตขึน้ ก็จะมีโอกาสไดพ้บกบัปีศาจรา้ยมากมายเลยละ่ มนัจะกดักินดินแดนความ

ฝันของเราทีละนิดๆ จนในที่สดุก็ไม่เหลือเลย ถา้หวัใจของเราไม่เขม้แข็ง ถา้หวัใจของเราออ่นแอ ยอมแพไ้ป

ก่อน ก็จะแพใ้หก้บัปีศาจพวกนัน้ไป แต่ถา้เกิดหวัใจเรามั่นคง มนัก็จะเป็นเหมือนการสรา้งก าแพงหนาๆ 

สรา้งเกราะก าบงัใหด้ินแดนความฝันของเราเอาไว ้ปีศาจรา้ยก็จะมาท าลายไม่ได”้ 

“ผมจะตอ้งท ายงัไงถึงจะมีหวัใจเขม้แข็ง ตอ้งตอ่สูเ้ยอะๆ ใช่ไหม!” 

“ฮะๆ บางทีสูเ้ยอะไปก็เหน่ือยเปลา่ กบัปีศาจบางตวั ถา้สูไ้ม่ไดก้็ใหห้นีไปซะ เราไม่จ าเป็นตอ้งสูก้บั

ปีศาจทกุตวัหรอกนะ พาดนิแดนความฝันของเราหนีจากมนัไปใหไ้ด ้ปกปอ้งเอาไวใ้หไ้ดก้็พอแลว้ละ่ ไม่

จ าเป็นตอ้งพาความฝันของตวัเองไปอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภยัหรอกนะ” 

“...” 

“จ าเอาไวน้ะบิลลี่” 

“อือ้ๆ” 

“ไม่วา่หลงัจากนีน้ายจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที่ดีหรือไม่ ขอใหพ้ยายามรกัษาดินแดนแห่งความฝันนัน้

เอาไวใ้หด้ี เรื่องราวของพวกเราก็จะอยู่ในนัน้ นบัตัง้แต่วนัแรกที่เกิดมาจนกวา่จะถึงวนัสดุทา้ยของชีวิต ทกุๆ

ความทรงจ าจะกลายเป็นสว่นหนึ่งของความฝัน ยิ่งมีความทรงจ าที่ดีมากเทา่ไร ดินแดนความฝันของเราก็

จะแข็งแกรง่มากขึน้เท่านัน้” 

“ครบั” 

“พยายามใชชี้วิตใหด้ี ความฝันจะยิ่งใหญ่ก็ตอ่เม่ือนายไดพ้บเจอเรื่องราวมากมาย มนัจะยิ่งงดงาม 

เม่ือไดเ้รียนรูส้ิ่งตา่งๆ บนโลกนีย้งัมีอะไรอกีเยอะแยะมากเลยละ่ ที่จะช่วยใหด้นิแดนความฝันของเรางดงาม 

เพราะฉะนัน้ อย่าลืมออกไปใชชี้วิตใหไ้ดม้ากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าไดน้ะ” 
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นิคย่อตวัลงชา้ๆ จากนัน้ก็ดงึเอาตวับิลลี่มากอดไวใ้หแ้น่น มือขา้งหนึง่ลบูศีรษะเด็กนอ้ยไปมาเบาๆ 

สลบักบัลบูแผ่นหลงั บิลลี่เองก็กอดตอบ เด็กนอ้ยไม่ไดรู้เ้ลยวา่วินาทีหลงัจากนีต้วัเองจะตอ้งลาลบัจาก

ครอบครวัอนัเป็นที่รกัและทกุสิ่งทกุอย่างที่เขามี ตวัตนของบิลลี่บนโลกใบนีจ้ะหายไป หลงเหลือแต่เพียง

เรื่องราวในความทรงจ าของคนที่ยงัอยูก่็เท่านัน้ 

ตอ้งขอโทษดว้ยจรงิๆ ท่ีผูใ้หญ่คนนีป้ั้นเรื่องโกหกขึน้มาอกีครัง้  

“นายอยากจะตามหาน า้พแุห่งความเยาวว์ยัใช่ไหม” 

“ใช่แลว้” 

“มนัคือที่นี่แหละ” 

นิคพยกัหนา้เบาๆ ใหก้บันางฟา้ประจ ากายทัง้สอง พวกเธอมองเขาดว้ยแววตาออ่นโยน จากนัน้ก็

คลี่ยิม้ตอบรบั ปีกอนัแสนงดงามงอกกลบัขึน้มาอกีครัง้ พวกเขาบนิออกไปยงักลางล าธารใส หนัหนา้เขา้หา

กนั ก่อนท่ีจะยื่นมือออกไปกลางอากาศ ขยบัมนัไปมาเบาๆ ปลายมือโบกสะบดั ไมน่านนกั สายน า้ก็ไหลวน 

ก่อเกิดขึน้เป็นรูปรา่งแสนงดงาม สะทอ้นกบัแสงพระอาทิตยส์ดุทา้ยของวนั มนัดมูหศัจรรยร์าวกบัดนิแดน

แห่งความฝัน นิคเผลอยืนมองมนัตาคา้งนานสองนาน สายน า้ไหลวนเป็นเกลียวคลื่นออ่นชอ้ย หยดน า้

มากมายลอยลอ่ง กระจายตวัออกราวกบัเป็นเม็ดอญัมณี มนัสอ่งสวา่งระยิบระยบั มองดแูลว้แทบไม่ต่าง

อะไรกบัดวงดาวบนผืนฟ้ายามค ่าคืน ตรงกลางมีธารใสไหลปะทขุึน้มา เรยีงตวัสลบักนัเป็นชัน้ๆ งดงาม

ยิ่งใหญ่ สมเป็นน า้พแุห่งความวยัเยาวใ์นนิทานของบิลล่ี 

สถานที่แหง่นีน้ิคเคยใชม้นับรรจคุวามทรงจ าในวยัเยาวข์องตวัเองเอาไวม้ากมาย คลา้ยกบัวา่เขา

มองเหน็เงาของตวัเองในวนัวานผา่นเกลียวคลื่นใสนัน้ ผิวน า้สอ่งสะทอ้นใหเ้ห็นรอยยิม้ และความรกัครัง้

แรก หยดน า้เย็นสดช่ืนที่กระเด็นมาโดนใบหนา้ ท าใหเ้ขารูส้กึสบายตวั เหมือนกลบัไปอายสุิบกวา่ปีอีกครัง้ 

หรอือาจจะนอ้ยกวา่นัน้ คลา้ยแขนขาทัง้สองขา้งไดร้บัเรี่ยวแรงกลบัคนืมา นึกถึงช่วงเวลาที่ยงัเป็นเด็ก วิ่ง

ออกไปสูโ่ลกกวา้งดว้ยความมั่นใจ ในดวงตาของเขาเต็มเป่ียมไปดว้ยประกายแห่งความฝัน เรื่องราว

มากมายท่ีไดพ้บเจอ หลอ่หลอมใหน้ิคเตบิโตจนกลายมาเป็นผูใ้หญ่คนนีไ้ด ้

บางทีนิทานเรือ่งนัน้อาจไม่ใช่เรื่องโกหก แต่มนัคือความจรงิ 

ตรงหนา้นีค้ือน า้พแุหง่ความเยาวว์ยั เขามองเห็นวนัวานอนัแสนสขุของตวัเองจากมนัไดอ้ย่าง

ชดัเจน 
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ความทรงจ าคือที่อยู่ของมนั ไม่วา่เราจะอยูท่ี่ไหน ขอแค่มีความทรงจ าอยู่ ก็จะสามารถพบเจอน า้พุ

แห่งความเยาวว์ยัไดเ้สมอ  

“คณุปู่ ! นี่คือน า้พทุี่เราตามหาจรงิๆ ดสูิ! มนัมีภาพของผมตอนเพิ่งเกิดดว้ยละ่ นั่นก็คณุพอ่ นั่นก็

คณุแม่ ผมจ าไดเ้ลยวา่นั่นคอืภาพจากตอนที่พวกเขาพาผมเขา้โรงเรยีนเป็นครัง้แรกละ่ อะ้! มีรูปของเอมิเลีย

ดว้ย เธอเป็นเด็กขา้งบา้นที่ชอบเอาขนมมาแบง่กินบอ่ยๆ น่ะ แลว้ก็มีคณุยายมากาเรต็ท่ีคอยมาดแูลผม

ตอนป่วยดว้ย” 

“อือ รูแ้ลว้ละ่” 

“เจา้แซม ตามมานี่เรว็!” 

นิคหนักลบัไปมองคณุยมทตูหวัอีกานั่นอีกครัง้ เขาไม่ไดพ้ดูอะไร ดวงตาสีแดงฉานดอูอ่นลงไป

อย่างน่าประหลาด เขามองมาเงียบๆ จากนัน้ก็เดินตามบิลลี่ไป เหลือแต่เพียงตาเฒา่นิคที่ยงัยืนอยู่รมิฝ่ัง

เพียงล าพงั บลิลี่ดรูา่เรงิสดใสเป็นอย่างมาก สมวยัของเขานั่นแหละ ดสู ิก าลงัตื่นเตน้ดีใจใหญ่ที่ไดเ้จอน า้พุ

ในต านานจรงิๆ เสียที 

นิคจอ้งมองภาพนัน้ ก่อนที่จะคลี่ยิม้กวา้งออกมา 

ความทรงจ าสดุทา้ยก่อนจะจากโลกใบนีไ้ป มนัไม่ไดแ้ยเ่ลย กลบัเป็นเรื่องราวท่ีดีท่ีสดุ และน่า

มหศัจรรยท์ี่สดุเท่าท่ีเขาเคยพบเจอมา ทัง้ชีวิตนีผ้า่นประสบการณด์ีรา้ยมามากมายนกั จากเด็กสูว่ยัผูใ้หญ่ 

และกลายมาเป็นคณุปู่ คนหนึ่ง การเดนิทางของนิคมนัช่างยาวนานเสียจรงิ 

“เดินต่อไป บิลลี่” 

“คณุปู่ ละ่” 

“เดี๋ยวฉนัจะตามไป” 

“ผมตอ้งเดินไปไกลแค่ไหน” 

“ไกลเท่าท่ีอยากจะไปนั่นแหละ” 

“ตรงนีพ้อไหม” 

“ถา้พอใจแลว้ อยู่ตรงนัน้ก็ได”้ 

“งัน้ผมจะไปอกีนิดนงึนะ” 
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“อือ” 

“...” 

“เดินต่อไปเถอะ บิลลี่” 

บิลลี่กา้วเดินไปขา้งหนา้ กระทั่งหยดุยืนอยู่ตรงทา่มกลางสายน า้ เขากางแขนทัง้สองขา้งออก 

ปลอ่ยใหห้ยดน า้นอ้ยๆ กลิง้ไปมาบนรา่งกายตนเอง ราวกบัวา่มนัก าลงัทกัทายบิลลี่อย่างไรอย่างนัน้ บาง

หยดก็หยอกลอ้คลอเคลีย เรยีกรอยยิม้และเสียงหวัเราะจากเจา้ตวัเลก็ บิลลี่เบิกตากวา้งเม่ือจู่ๆ รา่งกายก็

เบาหวิว ปลายเทา้ทัง้สองขา้งลอยขึน้จากพืน้ ราวกบัวา่มีปีกอนังดงามโผลอ่อกมาจากกลางหลงั เขาก าลงั

โบยบินอยู่บนทอ้งฟ้า ลอยวนไปมาเหนือน า้พแุสนงดงามนัน้ มองเหน็มนษุยห์วัอีกาท่ีสวมใสช่ดุด า คอ่ยๆ

กางปีกออกกวา้ง จากนัน้ก็บินขึน้มาเคียงขา้งกนั บิลลี่ยื่นมือออกไปหาแลว้จบัมือของยมทตูตนนัน้เอาไว ้

เขาคลี่ยิม้อยา่งสดใส มองเหน็ฟันน า้นมครบทกุซี่เลย 

นางฟ้าประจ ากายทัง้สองมองหนา้กนัและกนั ก่อนท่ีจะเสกกลีบดอกไมห้ลากสีออกมา ปลอ่ยให้

มนัลอยลอ่งอยู่กบัสายน า้นัน้ บางสว่นก็ปลิวขึน้ไปหาบลิลี่ ยิ่งท าใหท้ิวทศันน์ีด้งูดงามและมหศัจรรยย์ิ่งกวา่

ความฝันอื่นใด แมใ้นนิยายจะบรรยายดนิแดนตอ้งมนตรว์า่อลงัการขนาดไหน แต่ก็ไม่อาจสูส้ิ่งท่ีบลิลี่

มองเหน็อยู่ในตอนนีไ้ดเ้ลย 

ในดวงตากลมโตคูน่ัน้สอ่งสวา่งเป็นประกาย มนัเป่ียมไปดว้ยความสขุและความสมหวงั สมแลว้ที่

เด็กๆ จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เจิดจรสัที่สดุในจกัรวาล 

“คณุปู่  ตามมาเรว็ๆ นะ!” 

“รูแ้ลว้” 

“ผมจะชบุชีวิตภตูิดอกไม ้แลว้ก็ท าใหต้วัเองไดก้ลบัไปเจอคณุพอ่คณุแม่ดว้ย” 

“บิลลี่” 

“หือ” 

“จากนีไ้ปนายจะตอ้งพบเจอกบัการผจญภยัครัง้ใหม่ บางทีมนัอาจจะสนกุสนานหรอืไม่ก็ได ้แต่

นายช่วยสญัญากบัฉนัอย่างหนึ่งไดห้รอืเปลา่” 

“ใหส้ญัญาอะไรเหรอ” 
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“ไม่วา่จะอยู่ที่ไหน ไมว่า่จะเติบโตยงัไง นายจะตอ้งรกัษาดินแดนแห่งความฝันของตวัเองเอาไวใ้ห้

ได”้ 

“...” 

“อย่าไดส้ญูเสียตวัตนของตวัเอง” 

“...” 

“ต่อใหโ้ลกทัง้ใบจะไม่ตอ้งการความฝันของนาย ขอแค่นายยงัตอ้งการมนัอยู ่ก็จะไม่มีใครท าลาย

มนัลงไปได”้ 

“...” 

“ถา้ในวนัขา้งหนา้นายตอ้งการตามหาน า้พแุห่งความเยาวว์ยันีอ้กี ไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งออกเดินทาง

ไปจนสดุขอบโลกหรอก” 

“...” 

“น า้พแุหง่ความเยาวว์ยัอยู่ในความทรงจ าของนายนั่นแหละ” 

“...” 

“มนัจะอยู่ในนัน้เสมอ และตลอดไป” 

“อือ้ สญัญา” 

“บินไปเลยบิลลี่” 

“ไปแลว้วว” 

“บินไปเลย” 

“คณุปู่ ก็รบีตามมานะ!” 

“ฉนัจะตามไปแน่นอน ไม่ตอ้งหว่ง” 

บิลลี่หวัเราะจนตาหยี ก่อนท่ีเชือกสีขาวสอ่งสวา่งจะค่อยๆ ลอยวนรอบตวั พระอาทติยเ์ริม่ลาลบั

ขอบฟ้า แสงสวา่งเริม่หมดไป บิลลี่ยงัคงยิม้และหวัเราะอย่างมีความสขุ ท่ามกลางสายน า้และมวลหมู่

ดอกไมท้ัง้หลาย เขาลอยลอ่งอยู่ตรงนัน้ ล  าแสงสีขาวปรากฏขึน้เหนือศีรษะ บิลลี่เงยหนา้หลบัตาพริม้ 
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ความรูส้กึเบาสบายยิ่งเพิ่มขึน้เป็นทวีคณู แต่จู่ๆ ในวินาทีนัน้เขาก็เหมือนจะนกึอะไรขึน้ได ้เลยลืมตาขึน้อีก

ครัง้ พรอ้มทัง้กม้ลงมองตาแก่นิคที่ยงัยืนอยู่บนรมิฝ่ัง ทางนัน้เองก็มีมนษุยห์วัอีกายืนอยู่ขา้งๆ ล  าแสงสวา่งสี

ขาวเป็นสาย มดัล าตวัของเขาเอาไวพ้อหลวม บิลลี่เห็นวา่อีกฝ่ายมีล  าแสงนัน้เหมือนตวัเองก็สบายใจขึน้มา 

ดีใจท่ีรูว้า่พวกเขาทัง้คูจ่ะไดไ้ปท่องเที่ยวในที่ที่งดงามกวา่นีด้ว้ยกนั 

“คณุปู่  สกัวนัหนึง่ พวกเราจะตอ้งไดเ้จอกนัอีกแน่นอน ผมมั่นใจ” 

“ฉนัก็มั่นใจ” 

“ถา้วนันัน้มาถงึ อยา่ลืมมาหากนันะ” 

“อืม” 

“เอาลกูอมมาฝากเยอะๆ ดว้ยละ่!” 

“กินเยอะเดี๋ยวฟันผนุะ นางฟา้ฟันน า้นมจะไม่พอใจน่ะสิ” 

“นิดเดียวเองงง” 

“...” 

“แลว้เจอกนันะคณุปู่ ” 

“แลว้เจอกนั” 

“วนันีผ้มมีความสขุมากๆ เลย ขอบคณุนะ” 

ภาพสดุทา้ยท่ีไดเ้ห็น คือรอยยิม้ของเจา้หนนูั่น แสงสวา่งสอ่งวบูวาบเหนือน่านน า้ ไมถ่ึงนาทีก็เลือน

หายไป พรอ้มกนักบัเด็กนอ้ยแสนพิเศษคนนัน้ ไม่มีบิลลี่อีกต่อไปแลว้ บนโลกนีก้็กลบัมามืดมนหม่นมอง

ดงัเดิม เบือ้งหนา้หลงเหลือแต่นางฟ้าประจ ากายทัง้สองท่ีก าลงักระพือปีกรออยู่ พวกเธอสอ่งแสง

ระยิบระยบัเป็นประกาย รา่งกายจางลงทกุขณะ บง่บอกว่าใกลจ้ะจากไปเช่นเดียวกนั 

“ขอบคณุมากนะนิคที่นายชว่ยบิลลี่เอาไว”้ 

“ฉนัก็แค่อยากใหเ้ด็กคนนัน้ไดจ้ากโลกนีไ้ปโดยที่มีความสขุท่ีสดุ” 

“และนายท าส าเรจ็ ขอบคณุจรงิๆ” 
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“สดุทา้ยเจา้เดก็นั่นก็ไม่มีทางไดรู้เ้ลยวา่มนัเป็นเรื่องโกหก ฉนัไม่อาจพบเขา และไม่อาจจดจ าเขาได ้

สถานที่ที่เขาจะไปก็ไม่ใช่ดินแดนแห่งความฝัน เขาไม่สามารถกลบัไปพบเจอคนท่ีเขารกัไดอ้ีก” 

“นายตอ้งการช่วยใหบ้ิลลี่จากโลกใบนีไ้ปโดยที่มีความสขุ อย่าลืมว่าตวันายเองก็ตอ้งการ

เหมือนกนันะ” 

“...” 

“นั่นไม่ใช่ค าโกหก นิค นั่นคอืค าอวยพร” 

“...” 

“ฉนัมั่นใจวา่บลิลี่จะตอ้งมีความสขุมากๆ และไดพ้บเจอดินแดนแห่งความฝันของตวัเองสกัวนั

หนึง่” 

“...” 

“นายเองก็เหมือนกนั หลงัจากนี.้..ไมว่า่จะอยู่ที่ไหน ไมว่า่จะท าอะไร จงเชื่อมั่นในหวัใจอนัแข็งแกรง่

ของตวัเองเอาไวน้ะ” 

“...” 

“ไม่วา่จะเด็กหรือโตแค่ไหน ขอแค่หวัใจนัน้ยงัเขม้แข็งอยู ่ความฝันของนายก็จะไม่มีวนัสญูสลายไป

อย่างแน่นอน” 

นิคคลี่ยิม้บางตอบรบั มองนางฟ้าทัง้สองคอ่ยๆ เลือนหายไป ในท่ีสดุพืน้ที่แห่งนีก้็เหลือเพียงเขา 

และยมทตูขา้งกาย เชือกสีขาวยงัคงสอ่งสว่างตลอดเวลา คลา้ยกบัก าลงัจบัเวลานบัถอยหลงัอย่างเป็น

จงัหวะ นิคเงยหนา้ขึน้มองทอ้งฟ้าอนัมืดมน แสงดาวสอ่งสวา่งเป็นประกาย กลิ่นอายแห่งผืนดินและผืนน า้

ลอยมาพรอ้มกนักบัสายลมอนัเย็นสบาย ไดย้ินเสียงตน้ไมน้อ้ยใหญ่ลูไ่สวตามแรงลม เสียงคลื่นน า้ที่กระทบ

เขา้ฝ่ัง เสียงของสตัวต์วัเลก็ตวันอ้ยที่ออกหากินยามค ่าคืน เขาค่อยๆ ซมึซบัมนั ปลอ่ยใหไ้หลเขา้รา่งกายราว

กบัตน้ไมใ้หญ่ที่ก าลงัดดูซบัพลงังานกอ้นสดุทา้ย ก่อนที่จะออกเดินทางไปยงัหว้งแหง่ความฝันอนัไกลแสน

ไกล หลบัใหลไม่มีวนัตื่น 

“ขอบคณุนะบิลลี่” 

“...” 
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“มนัเป็นการเดินทางที่ดีจรงิๆ น่าเสียดายท่ีฉนัไม่อาจจดจ าเรื่องที่เกิดขึน้ในวนันีไ้ดต้ลอดไป แตก่็ไม่

เป็นไร...ยงัมีเรือ่งราวอีกมากมายรอใหฉ้นัไปคน้พบอยู่” 

“...” 

“ไวว้นัหลงั ถา้ไดเ้จอกนั พวกเราสองคนก็แวะมาเลา่ใหก้นัฟังก็แลว้กนันะ ฉนัเองก็อยากจะรู้

เหมือนกนัวา่นายจะไดพ้บเจออะไรบา้ง” 

“...” 

“ขอใหโ้ชคดี บลิลี่” 

“...” 

“จงมีความสขุอยู่เสมอ...และตลอดไป” 

ตาเฒา่นิคหลบัตาลง ปลอ่ยใหร้า่งกายของตนเบาหวิว ไอเย็นจากทั่วทกุทิศลอยวนรอบรา่งกาย พดั

พาใหส้งูขึน้จากพืน้ทีละนิด เขารูส้กึไดถ้ึงธารน า้ใสที่ก  าลงัหมนุวนรอบตวัเอง รอยยิม้ผดุขึน้มาบนใบหนา้

เหี่ยวยน่ ตาเฒา่สง่เสียงหวัเราะออกมาสดุเสียง แต่ส่ิงท่ีดงักอ้งอยู่ในโสตประสาตกลบัเป็นเสียงหวัเราะใน

วยัเยาวข์องตวัเอง และเม่ือลืมตาขึน้มาอกีครัง้ เขาก็ไมใ่ช่คนอายเุกือบเกา้สิบปีอีกต่อไป มือทัง้สองขา้งไรซ้ึง่

ความเห่ียวยน่ ไรซ้ึง่รอ่งรอยใดๆ ผิวพรรณนวลสะอาด ดอูอ่นเยาวย์ิ่งนกั ทั่งทัง้รา่งกายเต็มไปดว้ยพลงังาน

มหาศาล มนัเป่ียมลน้ออกมา จนท าใหน้ิครูส้กึเหมือนอยากจะกระโจนทะยานออกไปหไกล อยากจะวิ่งไปที่

ไหนสกัท่ี ไฟในใจก าลงัก่อตวัเป็นความอบอุน่ มนัรอ้นแรง มีพลงั รูส้กึเหมือนตวัเองไดก้ลบัไปเป็นเจา้หนู

นอ้ยวยัสิบขวบ หรอือาจจะนอ้ยกว่านัน้ 

ภาพตรงหนา้เต็มไปดว้ยเรื่องราวมากมายที่เคยผ่านมาทัง้ชีวิตนี ้มีทัง้ดีและรา้ย ไลย่อ้นกลบัไปทีละ

ปีๆ เขามองเหน็ภรรยาของตวัเอง มองเหน็ลกูชาย มองเห็นที่ท  างานแรก มองเหน็ตน้ไมต้น้ประจ าท่ีมกัจะ

เดินผ่าน และแวะอิงอาศยัเพ่ือหลบแดดยามบ่ายแก่ๆ ไหนจะเจา้สนุขัตวันัน้ที่เคยเลีย้งไว ้อีกนิดนงึก็มีภาพ

ของเพื่อนๆ ในวยัตามหาความฝัน จบัมือกนัแลว้วิ่งออกไปไกลแสนไกล มนัไหลไปเรื่อยๆ ราวกบัธารน า้ 

มองเหน็ทกุความทรงจ าของตวัเอง ไม่เวน้แมแ้ต่วนัที่ยิม้กวา้งที่สดุ วนัท่ีเด็กนอ้ยช่ือนิคถือก าเนิดขึน้มาบน

โลกใบนี ้

อา...บิลลี่พดูถกูจรงิๆ น า้พแุห่งความเยาวว์ยัมีจรงิ และมนัท าใหเ้ขากลบัไปเป็นเด็กอีกครัง้ แมว้า่

จะเป็นแค่ช่วงเวลาสัน้ๆ ก่อนจะจากโลกใบนีไ้ปก็เถอะ 
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และตวัเขาเองก็พดูถกูจรงิๆ สิ่งท่ีบอกกบับลิลี่ไป ก่อนท่ีจะจากกนัไกลนัน้ มนัไม่ใช่ค าพดูโกหกเลย

แมแ้ต่นอ้ย เป็นหนึ่งในความจรงิของโลกนีท้ี่ไมท่  ารา้ยใคร และบิลลี่สมควรท่ีจะไดร้บัรูเ้อาไว ้

ไม่วา่จะอยู่ที่ไหน 

ไม่วา่ตวัเองจะเป็นเช่นไร 

ถา้หากหวัใจนีย้งัเขม้แข็ง ยงัไม่ยอมแพ ้ตอ่ใหเ้จอปีศาจรา้ยมากมายสกัเท่าไร เขาจะยงัสามารถ

รกัษาดินแดนแห่งความฝันเอาไวไ้ดเ้สมอ 

และน า้พแุหง่ความเยาวว์ยันัน้ไม่ไดอ้ยูท่ี่ไหนไกลเลย มนัถกูกกัขงัอยู่ในสิ่งท่ีเรียกวา่ความทรงจ า 

ทกุเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้กบัชีวิตจะเป็นดั่งหยดน า้หยดหนึ่ง ค่อยๆ รวบรวมและสะสมกนัเอาไวท้กุปี จนใน

ที่สดุก็กลายมาเป็นน า้พอุนัสวยงามเชน่นี ้ 

ไม่วา่เมื่อไรที่นกึถึงมนั วยัเยาวจ์ะหวนกลบัคืนมาหาอย่างแนน่อน 

 

 


