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คํานิยม

โลกแห่งวรรณกรรมแกว่งไหวเสมอ ด้วยมิติแห่งการก่อเกิดและเคลื่อนขยายบริบทของความเป็นจริง

ภาวการณ์ของโลกบังเกิดสิ่งใหม่ๆ อันหลากหลายต่อการเผชิญหน้าขของชีวิตบังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นคือ

รอยสะท้อนแห่งภาวะบาดเจ็บของยุคสมัยที่ได้กลายเป็นภาวะเหลื่อมซ้อนแห่งโครงสร้างของวรรณกรรม ด้วย

มวลอารมณ์อันหดหู่และเปี่ยมเต็มไปด้วยทุกขเวทนา สีสันแห่งประพันธ์กรรม ณ วันนี้ จึงอยู่เฉดสีที่หม่นเศร้า

และไม่รื่นรมย์นัก นั่นคือวิถีที่ยากจะปฏิเสธ

เรื่องสั้นและบทกวีที่ได้รับรางวัลบรรณาธรรมครั้งแรกนี้ จึงเปรียบดั่งตัวแทนของเหตุแห่งผลของ

อาการสามัญในมิติของการมีชีวิตอยู่ใต้โลกอันเจ็บป่วยและเหมือนจะพิกลพิการนี้ ท้ายที่สรุปบทสรุปของทุกสิ่ง

ก็จะบอกกับเราว่า...ฐานรากของการสร้างสรรค์วรรณกรรม ณ วันนี้ ย่อมอยู่ที่ความจริงใจแห่งใจต่อการรับรู้ใน

รู้สึกที่ผู้สร้างสรรค์จะสรรค์สร้างออกมา ผ่านเงาร่างของการหยั่งรู้ถึงมายาคตินานา รวมถึงวิถีแห่งสัจจะอัน

โถมทับโลกสมัยของวันนี้อย่างยากที่จะป้องกันได้...และนั่นคือวิถีแห่งธรรม และการลงฑัณฑ์ที่มืดมนต่อการ

ตีความ...แท้จริง

สกุล บุณยทัต

นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
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ประกาศสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

เรื่อง ผลการคัดเลือกเรื่องสั้นและบทกวี “บรรณาธร” รอบที่ 1

ตามที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการประกวดเรื่องสั้นและบทกวี “บรรณาธร” โดย

เปิดรับผลงาน รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564 มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น 357 เรื่อง

ประกอบด้วย เรื่องสั้น จำนวน 197 เรื่อง และ บทกวี จำนวน 160 เรื่อง

คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาและมีมติให้ผลงาน เรื่องสั้น จำนวน 8 เรื่อง และ บทกวี จำนวน 8 เรื่อง

ตามรายชื่อต่อไปนี้ ได้เผยแพร่ในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ “บรรณาธร” ได้รับ ค่าตอบแทนเรื่องละ 1,500 บาท

และมีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาในรอบตัดสินต่อไป

เรื่องสั้น (เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อเรื่อง)

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน

1. กลายเป็นเด็ก สะคราญเลศ โยหาญสาร

2. เกิดอะไรขึ้นตอนเก้าโมงเช้าวันพุธ ดารัช

3. จิ๊กซอว์ อาธร เพ็ชรศรีเงิน

4. #ถูกเท ถนอม ขุนเพ็ชร์

5. แผลเป็น มิต นพเก้า

6. เรือโบราณ สุธีร์ พุ่มกุมาร

7. วันที่พระเจ้าทอดทิ้ง อินทอน

8. เหงา (Alone) รมณ กมลนาวิน

บทกวี (เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อเรื่อง)

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน

1. ไก่ย่างน้ำตก สราวุธ สัญญะโม

2. ขอพ่อหนูคืน องอาจ สิงห์สุวรรณโชติ

3. มดงานเหล่านั้นยังคงทำงาน กิตติ อัมพรมหา

อย่างไม่เคยหลับใหล
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4. เมื่อวิญญาณแกเริ่มอ่อนแรงลงนั่นละ ฐากูร บุญสุวรรณ

5. โลกในตา นพรัตน์ เติมธนาสมบัติ

6. สิ่งต่างๆ รัฐพล เพชรบดี

7. แสงสุดท้ายกับลมหายใจ รังสิมันต์ จุลหริก

8. Sonic boom ชญรัตน์ ชญารัตน์

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564

(นายสกุล บุณยทัต)

นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
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เร ื่องสั้น
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ท้องฟ้า

เรืองกาญจน์ฝันถึงแม่ และฝันว่าเขาร่ำไห้ ครั้นสะดุ้งตื่น เขาพยายามลำดับนับเนื่องภาพฝันพลางใช้
ปลายนิ้ว สัมผัสขอบตา...

ท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านเป็นสีอะไรหนอ หากมองลอดชายคาของบ้านไม้ใต้ถุนสูงออกไป หลังคากระเบ้ืองว่าว
ถูกคราบตะไคร่น้ำปกคลุม เขาจดจำได้แต่ต้นพุทรา ต้นมะม่วงแก้ว และต้นไข่เน่า ซ่ึงยืนต้นอยู่ริมคลอง

นกกาเหว่ามักบินมาจับยอดของไข่เน่าสูงลิบ ก่อนกู่ร้องวิเวกวังเวง เสียงนั้นกังวานไหวไปเหนือลำน้ำ
ดงไร่และท้องนา

หน้าบ้านหันออกไปยังลำคลองทางทิศใต้ เขามองเห็นตลิ่งลาดลงไปจรดตีนท่า มองเห็นสะพานไม้ไผ่
และมองเห็นเรืออีโปงถูกผูกล่ามไว้กับเสาสะพาน

ดงโสนริมคลองฟากฝั่งบ้านของเขานั้นหนาแน่นกว่าฟากฝั่งตรงข้าม อาจเป็นเพราะฟากฝั่งนั้นอยู่สูงกว่า
และไม่เคยถูกน้ำท่วม ตรงกันข้ามกับฟากฝั่งของเขา

ตั้งแต่เรืองกาญจน์จำความได้ บ้านของเขาน้ำท่วมทุกปี น้ำเหนือล่องไหลลงมาเอ่อท้นในเดือน
พฤศจิกายน เขามองเห็นเหล่าต้นไม้ริมคลองยืนต้นสั่นไหว ก่อนที่สายน้ำขาวโพลนจะแผ่ผืนขึ้นท่วมนาสวนและ
ถนนหนทาง

หลังจากนั้นผืนน้ำได้กลายเป็นสนามเด็กเล่น ซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นที่สุดสำหรับเขาและผองเพื่อน
กระทั่งไม้เรียวของแม่และพี่ๆ ก็ปรามเขาไม่อยู่ และเขายังจำได้ดี ว่าครั้งหนึ่งเขาได้ดำเข้าไปติดอยู่ใต้ผืนสวะ
กว้างใหญ่และหนาแน่น เขาพยายามแหวกว่ายให้หลุดพ้นจนเกือบหมดลมหายใจ ใช้มือกำเหรียญหลวงพ่อใหญ่
ที่ห้อยคล้องคอพลางภาวนา กระทั่งผ่านพ้นออกมาได้ในลมหายใจเฮือกสุดท้าย

โอ – ทำไมเขาจึงจดจำรายละเอียดได้ดีถึงเพียงนี้หนอ

เรืองกาญจน์จำได้ว่ากวีผู้หนึ่งชอบเขียนถึงเรื่องราวเหล่านี้ กวีผู้ผูกพันกับแม่น้ำ “เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์”

กวีก็เคยมาที่นี่ มาพักที่เกสต์เฮาส์ มานั่งดื่มกาแฟที่ร้าน หลังจากกลับไปไม่นาน เขาเขียนบทกวีสามชิ้น
เกี่ยวกับแม่น้ำสามสายที่ไหลมาประสบกันในเมืองแห่งนี้

นักเขียนเรื่องสั้นก็เคยเขียนถึงเมืองชายแดนแห่งนี้ เช่นเดียวกับนักเขียนนวนิยาย

กลายเป็นเด็ก

สะคราญเลศ โยหาญสาร
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พวกเขาเขียนถึงแม่น้ำ สะพาน ภูเขา โบสถ์จมน้ำ ชาติพันธุ์ เรือนแพ ร้านเหล้าหนีภาษี เส้นทางลาดชัน
และคดโค้งแต่ทว่าเปี่ยมเสน่ห์ ฤดูร้อนซึ่งร้อนทารุณ ฤดูหนาวซึ่งหนาวจับจิต และฤดูฝนอันพร่ำพรายหม่นเศร้า
พวกเขาเขียนถึงเจดีย์ทอง หมอก อาหารการกิน เสื้อผ้าอาภรณ์ ความเชื่อและความศรัทธา ทางรถไฟที่ขาดหาย

พวกเขาบางคนเขียนถึงเด็กหญิงชาวกะเหรี่ยงผู้หนึ่ง เด็กหญิงผู้เล่นกีตาร์และขับขานบทเพลงอยู่บน
สะพานแห่งความศรัทธา จนกระทั่งกลายเป็นเน็ตไอดอลที่มีแฟนเพลงเฝ้าติดตามเป็นจำนวนมาก เด็กหญิงซึ่งมี
ชื่อแปลว่าดอกไม้สีขาว

พวกเขาบางคนเขียนถึงเรื่องราวในดินแดนของอีกฟากฝั่ง ด้วยท่วงทำนองเหนือจริงหรือมหัศจรรย์
เขียนถึงแรงงานเถื่อนและชะตากรรมเลวร้าย

และหากว่าเขาจะเขียนถึงเมืองแห่งนี้บ้างล่ะ เขาจะเขียนถึงมันว่าอย่างไร ?

เรืองกาญจน์เข้ามาในเมืองแห่งนี้เมื่อสามปีที่แล้ว ขณะนั้นเขามีอายุสี่สิบห้าปี หลังจากตกลงเซ้งกิจการ
เกสต์เฮาส์และร้านกาแฟต่อจากใครคนหนึ่ง ใครคนหนึ่งที่รู้จักกันผ่านโลกออนไลน์ เกสต์เฮาส์อาคารไม้ไผ่
สไตล์ญี่ปุ่นจำนวนสี่ห้อง และร้านกาแฟซึ่งตั้งอยู่ริมถนนด้านหน้า

เมื่อข้ามถนนคอนกรีตสายเล็กๆ แล้วเดินลงไปอีกประมาณสองร้อยเมตร คุณจะพบกับแม่น้ำหนึ่งใน
สามสาย

แรกสัมผัส เมืองแห่งนี้ให้ความรู้สึกเงียบสงบ ลับเร้น เหมือนมีดวงตาเก่าแก่และลึกลับเฝ้าติดตาม
ไปทุกแห่งหน ซึ่งก็เหมาะแก่การเยียวยาจิตใจอันแหว่งวิ่นของเขา จิตใจที่ผ่านเรื่องราวต่างๆ มามากมาย และ
ผ่านความรักอันล้มเหลวอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่า เขาหวังว่าภูเขาอันหนักแน่นและสายน้ำที่รินไหลจะช่วยชำระ
ความทุกข์เศร้าประดามี

แต่ครั้นเมื่อต้องตกอยู่ในห้วงแห่งฤดูฝนหนแรก เขากลับพบว่าสายฝนนั้นทำให้เขาซึมเศร้ามากกว่าเดิม
เพราะสายฝนในเมืองแห่งนี้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง แตกต่างจากสายฝนในแห่งหนต่างๆ ที่เขาเคยพบพาน
มาตลอดชีวิต

ใช่แล้ว, หากว่าเขาจะเขียนถึงเมืองแห่งนี้ เขาจะต้องไม่ลืมเขียนถึงสายฝน สายฝนประหลาด สายฝน
ที่ราวกับตกลงในชีวิตของเขาอย่างไม่หยุดหย่อน จนกระทั่งเขาต้องร้องขอชีวิตต่อมัน !

และอย่าว่าแต่เขาเลย ดูเอาเถิด หมาตัวหนึ่งก็พลอยโศกถวิล หมาสีขาวเพศผู้ซึ่งผ่ายผอมตรอมใจ
เพราะเจ้าของเก่าของมันทิ้งให้มันอยู่ที่นี่ ก่อนที่พวกเขาจะพากันโยกย้ายขึ้นไปตั้งหลักใหม่ยังภาคเหนือของ
ประเทศ ปล่อยให้หมาชราตัวหนึ่งเฝ้าแต่ชะเง้อมองออกไปยังถนนวันแล้ววันเล่า คืนแล้วคืนเล่า และแทบไม่
แตะต้องข้าวปลาอาหารที่นายคนใหม่นำมาเทให้

ในหัวของมันคงมีเพียงภาพเจ้านายคนเดิม ที่จะขับรถยนต์มาจอดหน้าร้านกาแฟ เปิดประตูแล้วก้าว
ลงมา...

เรืองกาญจน์เฝ้าคร่ำครวญ ดูเอาเถิด ฝนอะไรเช่นนี้นะ



ºÃÃ³Ò¸Ã

9

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 | กันยายน-ตุลาคม 2564

ชีวิตที่นี่แช่มช้าลง ดุจเดียวกับฤดูกาลในต้นไม้ใบหญ้า หลังจากตัดสินใจหันหลังให้เมืองหลวง ชีวิตที่นี่
ดำเนินไปพร้อมๆ กับชาวบ้านร้านถิ่น นับตั้งแต่ตื่นนอน เอื่อยไหลเหมือนมวลหมอกและสายน้ำ ถนนหนทาง
สายเล็กๆ และคดเคี้ยวสูงต่ำ นำพาพวกเขาไปสู่ผืนไร่และแปลงสวน ไปสู่ท้องทุ่งและขุนเขา ไปสู่ผืนน้ำลำห้วย
ท่ามกลางแสงแดด สายลม และละอองฟ้า

ในความแช่มช้าของชีวิตและสรรพสิ่ง เขาได้ยินเสียงลมหายใจของผืนแผ่นดิน ทอดยาวและแผ่ผาย
อย่างสม่ำเสมอ

ท่ามกลางกลิ่นดินฟ้าและดอกผลของต้นไม้ใบหญ้า แต่ละวันยังอวลร่ำด้วยกลิ่นกาแฟ กลิ่นอาหาร
จากครัวไฟของบรรดาเพื่อนบ้าน และแม้กระทั่งกลิ่นขยะของเสียที่เทศบาลกำจัดไม่ทัน นี่คือผลพวงของการ
ท่องเที่ยว การทำงานที่ไร้ระบบแบบแผน และความมักง่ายของผู้ประกอบการทั้งหลาย

แต่ละวันของเรืองกาญจน์ผันผ่านไปอย่างแช่มช้า โดยเฉพาะวันปกติธรรมดา ถนนหนทางบางเบา
นักท่องเที่ยว รีสอร์ตและเกสต์เฮาส์ว่างวายผู้เข้าพัก และนานๆ ครั้งจึงจะมีลูกค้าก้าวเข้ามาในร้านกาแฟ บท
เพลงเบาๆ จากเครื่องเล่นกระตุกสะดุดอยู่ร่ำไป คราบขาวของเชื้อราจากความชื้นปรากฏอยู่บนโครงไม้ของสิ่ง
ปลูกสร้าง

ชายวัยกลางคนฆ่าเวลาแช่มช้าในแต่ละวัน ด้วยการนั่งง่วนงุดอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เฝ้าดูความเป็นไป
ของโลกภายนอกผ่านโลกเสมือนจริง อ่านสเตตัสของบรรดานักเขียนบนเฟซบุ๊ก ทดลองออกแบบปกหนังสือด้วย
ความคิดใหม่ๆ ง่วงงุนและงีบหลับในอากาศมัวเมาของยามบ่าย ในปากในคอเจืออยู่ด้วยรสหวานรสเปรี้ยวเฟ้อ
เส้นผมท่ีร่วงมีแต่สีดอกเลา เขาคิดถึงร่างกายท่ีเส่ือมโทรมและการออกกำลังกาย

บางวันเขาไม่ได้พูดคุยกับใครแม้แต่คำเดียว

และแทบทุกวันที่เขานั่งดื่มเพียงลำพัง ท่ามกลางสนธยากาลไปกระทั่งมืดค่ำ และหงส์เรืองแสงซึ่งเป็น
โคมไฟริมถนน

ดังนั้นในวันที่มีญาติมิตรตั้งใจมุ่งหน้าขึ้นมาที่นี่ วันนั้นเขาจะรู้สึกเปี่ยมท้นขึ้น เหมือนกับการรินเบียร์
ลงในแก้วเปล่าจนล้นปรี่

เหล่าผู้คนที่ผูกพันกับชีวิต ผ่านวรรณกรรม ผ่านบทเพลง และผ่านกิจกรรมพิเศษในวาระต่างๆ

เหล่าผู้คนคุ้นเคยที่จะช่วยปลุกให้วันตื่นขึ้น ด้วยเสียงหัวเราะ ด้วยเรื่องเล่า ด้วยการเย้าหยอกและ
มุกตลกขบขัน ด้วยการย้อนกลับไปในกาลอดีต ในความรุ่งโรจน์ ในความตกต่ำ ชะตากรรมของผู้คน หายนะของ
บ้านเมือง หรือแม้กระทั่งเรื่องราวรักใคร่อันโลดโผน การตัดสินใจอันบุ่มบ่ามมุทะลุ และความทุกข์เศร้าเหนือจริง
ของวัยหนุ่มสาว

พวกเขาเหล่านั้นทำให้หัวใจของเรืองกาญจน์ฟูขึ้นชั่วคราว ราวกับฟองน้ำสีรุ้งล่องลอยอยู่ในอากาศ
ทำให้เขาได้เปล่งเสียงหัวเราะเต็มเสียง ทำให้เขาได้พร่ำพูดอย่างปลดปล่อย และทำให้วันคืนเคลื่อนผ่านไปเร็ว
กว่าเดิม
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แม้ว่าหลังจากที่พวกเขาเหล่านั้นพากันกลับไป เขาจะต้องกลับมาเริ่มต้นปรับอารมณ์ความรู้สึกใหม่
อีกครั้งและอีกครั้ง...

ภูเขา

เรืองกาญจน์ฝันถึงแม่ และฝันว่าเขาร่ำไห้ ครั้นสะดุ้งตื่น เขาพยายามลำดับนับเนื่องภาพฝัน พลางใช้
ปลายนิ้วสัมผัสขอบตา...

น่าแปลกที่ภาพฝันเกี่ยวกับบ้านเกิดมีภูเขาปรากฏร่วมอยู่ด้วย ทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่เคยมี หรือมีก็แต่
ในอำเภอที่ห่างไกลออกไป

เขาได้สัมผัสภูเขาเป็นครั้งแรกตอนเรียนชั้นประถมสี่ ในวาระที่คุณครูนำพานักเรียนไปทัศนาจร
และเขาต้องผ่านการร่ำร้องอ้อนวอนแม่อยู่นานวันทีเดียว กว่าที่แม่จะใจอ่อน นั่นอาจเป็นเพราะความฝังใจกลัว
ของแม่ที่มีต่ออุบัติเหตุบนท้องถนน เพราะเมื่อเขาเกิดมาได้เพียงสามขวบปี พ่อของเขาก็มีอันต้องจากไป
ขณะขี่จักรยานบรรทุกพืชผักไปขายในตลาดประจำอำเภอ ก่อนถูกรถกระบะคันหนึ่งพุ่งชน

ภูเขาที่ว่านั้นต่ำเตี้ยและไม่ใหญ่โตเหมือนในความคิดความรู้สึก มันปรากฏอยู่ไม่ห่างจากชายฝั่งทะเล
และก็เป็นครั้งแรกเช่นกันที่เขาได้สัมผัสทะเล ท่ามกลางคลื่นลมจากท้องทะเลโบกโบยอยู่ตลอดเวลา แรกเห็น
คลื่นที่วิ่งเข้าหาชายฝั่งในยามหัวรุ่ง เมื่อรถโดยสารแล่นมาถึง เด็กชายเรืองกาญจน์เข้าใจว่าเป็นฝูงปลาฉลาม
ที่แหวกว่ายเข้าหาฝั่ง ท้องทะเลกว้างไกลและลึกลับน่าหวาดหวั่น แต่ทว่าหาดทรายที่ทอดยาวและหมาดชื้น
กลับให้ความรู้สึกตื่นตาตื่นใจไม่สิ้นสุด ทั้งฝูงปูลมเล็กจิ๋วที่เคลื่อนไหวว่องไวเหมือนชื่อ เหล่าเปลือกหอย
หลากรูปทรงที่ไม่ทราบชื่ออันเกลื่อนกลาดดาษดื่น แมงกะพรุน ปลาดาว ก้อนหิน เม็ดกรวด

เขากับผองเพื่อนพากันวิ่งขึ้นไปบนภูเขาหญ้าต่ำเตี้ย เพื่อจะมองภาพของทะเลในมุมสูง เพื่อจะมองดู
เหล่าลำเรือซึ่งปรากฏอยู่ไกลลิบบริเวณเส้นที่ขอบฟ้าจรดกับผืนทะเล และต่างพากันกู่ร้องออกมาโดยไม่ทราบ
สาเหตุ ก่อนพากันวิ่งแข่งลงมาจากยอดเขา และหัวทิ่มคะมำไปตามๆ กัน

เรืองกาญจน์แน่ใจว่าแผลเป็นหนึ่งที่หัวเข่าด้านซ้าย คือแผลที่เกิดขึ้นจากการทัศนาจรในครั้งกระนั้น
แผลที่เกิดจากความคะนองและไม่เดียงสา และน่าแปลกที่มันมีรูปร่างเหมือนปลาดาว

ตั้งแต่จำความได้ แม่ไม่เคยอยากให้เขาไปไหนไกลหูไกลตาเลย นั่นอาจเป็นเพราะเขาเป็นลูกคนสุดท้อง
เป็นลูกคนที่เก้า ดังนั้นจึงได้อภิสิทธิ์นอนกอดแม่ทุกคืน จนกระทั่งถึงวัยเข้าโรงเรียนนั่นแหละกระมัง เขาจึงเลิก
ติดแม่เพราะถูกเพื่อนล้อ ก่อนไปนอนร่วมมุ้งกับพี่บางคน แต่ก็ยังเผลอละเมอไปกอดก่ายพวกพี่ๆ แทน

เด็กชายกำพร้าพ่อเฝ้านอนมองดูท้องฟ้านอกชายคาบ้านและเฝ้าฝันถึงโลกกว้างภายนอก ขณะที่ผู้เป็น
แม่เฝ้าพร่ำบอก ว่าผู้เป็นพ่อเฝ้าพร่ำพูดกับลูกชายคนเล็กอยู่เนืองๆ ว่าโตขึ้นอย่าลืมบวชให้พ่อนะลูก...

เด็กชายเฝ้ามองดูลำคลองจากระเบียงบ้าน ขณะกำลังนั่งอ่านหนังสือหรือทำการบ้าน เขามองเห็น
ชาวบ้านบางคนนั่งตกเบ็ดอยู่ในเรืออีโปง โดยยึดเอาดงผักตบหรือแพผักบุ้งเป็นทำเล แต่บางขณะเขาก็จะ
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ทอดท่องไปตามลำพังในสวนมะพร้าวหลังบ้าน เขามองเห็นคลื่นหญ้าคาพลิ้วไหวตามแรงลม เขากู่ร้องเลียน
เสียงกาเหว่าบนยอดมะกอกป่า มองเห็นพวกพี่ ๆ และแม่ทำงานอยู่ในท้องทุ่งหรือแปลงผัก

แม่และพี่ๆ ทำงานหนักกันอยู่เสมอๆ ยกเว้นเขาซึ่งเป็นลูกสุดท้อง เป็นลูกหลงที่เกิดห่างจากพวกพี่ๆ
พี่ชายคนโตมีอายุห่างจากเขาถึงยี่สิบสี่ปี และพี่สาวคนเล็กมีอายุห่างจากเขาเก้าปี

แม่เฝ้ากำชับกับพวกพี่ๆ อยู่เสมอๆ ว่าหากได้อะไรมาต้องให้น้องเล็กกินก่อน และหากว่าพวกพี่ๆ น้องๆ
อยู่รวมกลุ่มกันแล้วเกิดเขาร้องไห้ออกมา พวกพี่ๆ ก็จะถูกไม้เรียวของแม่ทุกครั้งไป

แม่เป็นหญิงร่างเล็กแต่ทว่าแกร่งกร้าน พูดจาตรงไปตรงมาและชัดถ้อยชัดคำ วันๆ เอาแต่ขลุกอยู่ในนา
ในสวน ไม่ชอบไปพบปะสมาคมกับผู้ใด แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เคยขาดการมีส่วนร่วมกับงานบุญงานบ้านทั้งหลาย
ทั้งปวง

แน่ละ เพราะปากท้องที่แม่ต้องรับผิดชอบนั้นมีมากเหลือเกิน แม่ผู้กลายเป็นหญิงม่ายและเป็นเสาหลัก
เพียงหนึ่งเดียว แม่ผู้ประหยัดและอดออม ขยันขันแข็งและมั่งคงเสียยิ่งกว่าชายอกสามศอก แม่ผู้ปฏิเสธที่จะใช้
ชีวิตคู่กับชายอื่นใดอีก ด้วยเกรงว่าเหล่าลูก ๆ จะมีปมด้อยและปัญหา

แม่เฝ้าคอยดูแลไม่ให้ข้าวขาดยุ้ง แม้แต่ในปีที่แล้งร้างเหลือกำลังจะรับมือ แม่ก็จะพาลูกๆ ที่โตแล้ว
ชักแถวเข้าสู่ป่าดง เพื่อขุดหามันกลอยนำมาหุงผสมข้าวสารที่มีจำกัดจำเขี่ย แม่เฝ้าปะชุนเสื้อผ้าของตัวเอง
และลูกๆ จนกว่ามันจะเปื่อยยุ่ยคามือ และบังคับให้พี่ๆ น้องๆ ส่งทอดเสื้อผ้าสู่กันและกัน โดยเฉพาะคนเป็นพี่นั้น
ต้องเสียสละมากที่สุด แม้กระทั่งการศึกษาเล่าเรียน

ฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ประการใด ที่เรืองกาญจน์จะรู้สึกนึกคิดว่าพี่ชายและพี่สาวคนโตเป็น
เหมือนกับพ่อแม่ของเขาอีกคู่หนึ่ง

ในขณะที่เขาไม่มีภาพความทรงจำเกี่ยวกับพ่อเลยแม้แต่น้อยนิด พ่อผู้จากไปในขณะที่เขายังเป็น
เด็กน้อย หลงเหลือไว้เพียงภาพถ่ายขาวดำติดฝาบ้าน และเรื่องเล่าชายผู้มีใบหน้าคมสัน คิ้วเข้ม จมูกโด่ง และมี
รอยยิ้มในดวงตา หวีผมเป๋เรียบแปล้ ไว้หนวดและกันอย่างประณีตเหมือนพวกพระเอกหนังไทยในสมัยนั้น

เด็กชายเฝ้าดูใบหน้าของพ่อ สลับกับดูใบหน้าตัวเองในกระจกเงา เขามองเห็นบางสิ่งที่คล้ายและ
แตกต่างกัน ขณะที่พวกเพื่อนบ้านกล่าวให้ได้ยินว่าเขาเหมือนแม่มากกว่าพ่อ และยังบอกอีกด้วยว่าลูกชายที่
เหมือนแม่จะไม่อาภัพ ปล่อยให้เขาครุ่นคิดอยู่ลำพังว่าการสูญเสียพ่อไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อย เขาไม่เรียกว่า
ความอาภัพหรอกหรือ

ครั้นเมื่อเข้าเรียนในชั้นมัธยมต้นของโรงเรียนประจำอำเภอ เขาก็ต้องสวมแว่นสายตาสั้น

เพื่อนบ้านและแม่หรือแม้แต่พวกพี่ๆ มักเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อให้เด็กชายได้ยินอยู่เนืองๆ ในทำนองว่า
พ่อเป็นคนร่าเริงสนุกสนาน ขยันขันแข็งและใจกว้าง ดื่มและสูบแต่พอประมาณ รวมทั้งยังมีความชอบทาง
การค้าขายด้วย ทุกเช้าหลังกลับจากขายพืชผักในตลาด พ่อจะมีขนมนมเนยติดกลับมาฝากลูกเมียไม่เคยขาด
และตอนค่ำๆ หากพ่อได้ดื่มจนครึ้มอกครึ้มใจ พ่อก็จะร้องเพลงยาวเพลงอีแซวเป็นที่ครึกครื้น และไม่มีใคร
คาดคิดเลยว่าพ่อจะต้องมาพบกับจุดจบที่รุนแรงเช่นนั้น
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เรืองกาญจน์มีภาพและเรื่องราวรำลึกเกี่ยวกับพ่อเพียงเท่านั้น ไม่ลงลึกและไม่ฟูมฟาย เหมือนเฝ้า
มองดูสายน้ำล่องไหลลงไปทางทิศใต้ ไม่รู้สึกว่าขาดสิ่งใด เพราะสัมผัสได้ถึงพลังของความห่วงใยรักใคร่ที่แม่
มีต่อเขา

แล้ววันหนึ่งโชคชะตาก็นำพาเขามาสู่ภูเขา ใกล้ชิดเสียจนกระทั่งต้องถอดแว่นสายตาออก เพื่อมองดู
และสัมผัสความมหึมาและความดึกดำบรรพ์ของผองมัน เหล่าภูเขาที่ดูราวกับสัตว์โบราณ ใหญ่โตเทอะทะ สุขุม
หนักแน่น และมั่นคงอย่างที่สุด

เมื่อเรืองกาญจน์สัมผัสกับมันอย่างใกล้ชิด วูบหนึ่งมันทำให้เขาคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งอย่างจับจิต ผู้หญิง
โบราณที่เป็นเหมือนภูเขาหยั่งหยัด เขาถอดแว่นและเช็ดน้ำตาป้อยๆ เหมือนเด็กๆ เผลอตัวหัวเราะและ
สะอึกสะอ้ืน พลางคิดไปว่าในโลกน้ีจะมีใครรักเขาเทียมเท่าผู้หญิงคนน้ีไหมหนอ...

ทุกค่ำคืนเขารู้สึกราวกับเป็นทารกน้อย กำลังนอนขดอยู่ในอ้อมกอดของแม่ภูเขา

ที่ผ่านมา เมื่อคิดถึงแม่ เขามักโทรศัพท์ไปหาพี่สาวคนโต พี่สาวซึ่งขันอาสาเป็นผู้ดูแลแม่ เขากับพี่สาว
จะผลัดกันไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบอยู่พักหนึ่ง ก่อนที่พี่สาวจะโยนโทรศัพท์ให้เขาคุยกับแม่ผู้ชรา แม่ผู้มีสายตา
ฝ้าฟางและเริ่มมีปัญหากับการได้ยิน เมื่อเขาได้ยินเสียงของผู้เป็นแม่ น้ำตาของเขาก็รินไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว

“ไอ้หนู เมื่อไรจะกลับมาหาแม่บ้าง เมื่อคืนแม่ยังฝันถึงไอ้หนูอยู่เลย...”

ถ้อยคำของแม่พรั่งพรู เช่นเดียวกับน้ำตาอันสุดระงับของเขา เขาพูดอะไรไม่ออกเพราะก้อนสะอื้นจุก
คอหอย ได้แต่คร่ำครวญหวนไห้ไปว่าเขาเลิกกอดแม่ตั้งแต่ครั้งใดกันนะ อ้อมกอดที่อบอุ่นมั่นคงของกันและกัน
ไม่ใช่อ้อมกอดของตนเองในยามเหน็บหนาวเปล่าดาย

เกือบสามสิบปีแล้วที่เขาหันหลังให้บ้านเกิด แต่กลับไปเยี่ยมหาแม่เพียงไม่กี่ครั้ง

เขาคร่ำครวญ “สามสิบปีแล้วหรือแม่ครับ”

ทุกค่ำคืนเขารู้สึกได้ถึงเสียงเพรียกลึกลับ ราวกับเสียงของสายน้ำที่ไหลผ่านหน้าบ้านเกิด เสียงนั้น
กระซิบกระซาบ ขับกล่อมและโน้มจูง เสียงนั้นประสานกับเสียงของภูเขา กู่ร้องเหมือนนกในความหลัง เหมือน
เสียงกู่เรียกของแม่ในยามโพล้เพล้ ย้ำเตือนให้ลูกๆ กลับคืนบ้านเรือน...

แม่น้ำ

เรืองกาญจน์ฝันถึงแม่ และฝันว่าเขาร่ำไห้ ครั้นสะดุ้งตื่น เขาพยายามลำดับนับเนื่องภาพฝัน พลางใช้
ปลายนิ้วสัมผัสขอบตา...

เขาเองก็ร ักและหลงใหลแม่น้ำเฉกเช่นกวีบางคน นั่นอาจเป็นเพราะความรู้ส ึกผูกพันที่เขามีต่อ
สายลำคลองหน้าบ้านเกิด แม้ว่าสายน้ำนั้นเกือบกลืนกินชีวิตของเขา หรือกลืนกินชีวิตเพื่อนในวัยเด็กของเขา
รวมทั้งเหล่าเพื่อนบ้านที่รู้จักมักคุ้น
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บ้านเก่าของเขาถูกร้ือถอนไปนานแล้ว ขณะท่ีลูกๆ ต่างพากันออกเรือนและพลัดพรายไปในแห่งหนต่าง ๆ
เช่นเดียวกับพี่สาวคนโตที่ย้ายมาลงหลักปักฐานกับคู่ชีวิตในตัวอำเภอ รวมทั้งรับแม่มาอยู่ร่วมบ้าน หลายปีล่วง
ผ่านมาแล้วที่เขาได้กลับไปเยี่ยมแม่ วันหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านพี่สาวลัดเลาะไปยังที่ตั้งของบ้านเก่า
บ้านที่สายรกของเขาฝังอยู่ที่นี่ ซึ่งบัดนี้กลับกลายเป็นป่าดงรกร้าง ต้นไม้เก่าแก่ที่ผูกพันในวัยเด็กยังคงยืนต้นอยู่
เช่นเดียวกับสวนมะพร้าวและผืนนา ผืนแผ่นดินของพ่อแม่ถูกเปลี่ยนมือไปสู่ผู้อื่น อดีตของพวกเขาค่อยๆ
เลือนหาย

วันนั้นเขานั่งอยู่ใต้ร่มจิก พลางเฝ้ามองดูลำคลองตั้งแต่ยามสายไปจนกระทั่งพลบค่ำ ลำคลองที่ดู
คับแคบลงเมื่อเขาโตขึ้น ลำคลองที่ถูกบ้านเรือนปลูกสร้างใหม่หันหลังให้ และกลับกลายเป็นเพียงที่ระบายน้ำ
เน่าเสียจากครัวเรือนและไร่นาสารเคมี รวมทั้งขยะพลาสติกต่าง ๆ

สายน้ำลำคลองตายไปแล้ว เขาเฝ้าครวญคิด เฉกเช่นเสียงกู่ร้องเศร้าสร้อยของกาเหว่าบางตัวบนยอด
มะกอกป่า เขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับถึงบ้านพี่สาวในยามค่ำ ขณะที่แม่เฝ้ารอที่จะกินข้าวพร้อมเขา ครั้นเมื่อเขาวาง
ลูกไข่เน่าสี่ห้าลูกลงบนโต๊ะกินข้าว น้ำตาของแม่ก็เอ่อคลอออกมา

บางครั้งเรืองกาญจน์ครุ่นคิด ว่ามนุษย์ต่างก็ประกอบสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมา ด้วยไม่พอใจตัวตนเก่าก่อน
ที่ถูกหล่อหลอมขึ้นจากครอบครัวและถิ่นเกิด และรากเหง้าโบร่ำโบราณ พวกเขาจึงประกอบสร้างมันขึ้นใหม่
จากจริตของดนตรี หนังสือบางเล่ม ภาพยนตร์บางเรื่อง บางสำนักคิดหรือลัทธิแห่งปรัชญา ทีมฟุตบอล เสื้อผ้า
อาภรณ์ ยี่ห้อและชนิดของรถยนต์ และยังรวมไปถึงอาหารการกิน

ดังนั้นเขาจึงไม่แปลกใจแต่ประการใดเลย หากเขาบังเอิญได้พบกับเพื่อนวัยเยาว์ในตลาด เพื่อนผู้เป็น
ชาวนาชาวสวนเต็มชีวิตจิตใจ แล้วเขาจะรู้สึกกระอักกระอ่วนใจกับรอยยิ้มใสซื่อของเพื่อนผู้นั้น รวมทั้งคำพูด
คำจาที่พุ่งตรงออกมาจากหัวใจเหล่านั้นด้วย

สิ่งเหล่านั้นนับตั้งแต่เขาหันหลังให้บ้านเกิด หลังเรียนจบชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนประจำอำเภอ
สิบแปดปีของชีวิตในชนบทบ้านเกิดอันเรียบเร่ือยไร้สีสัน มีเพ่ือนมิตรท่ีสนิทสนมจำนวนหน่ึง มีความรักแบบเด็กๆ
ผลการเรียนกลางๆ ไม่ชอบเล่นกีฬา มีริลองบุหร่ีหรือสุราเหมือนเพ่ือนหลายๆ คน ไม่เกกมะเหรกระรานผู้อ่ืน
พูดน้อย ชอบเข้าไปหลบอ่านหนังสือวรรณกรรมในห้องสมุด ไม่มีภาวะของผู้นำ ฟังเพลงร่วมสมัย และไปดูหนัง
ในโรงประจำอำเภอนาน ๆ ครั้ง

เมื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปิดไม่ได้ เขาจึงตัดสินใจเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเปิด หลังจากนั้นโลกใน
มหาวิทยาลัยก็นำพาเขาออกไปสู่โลกกว้าง ผ่านชมรมที่เขาสังกัดและกิจกรรมต่าง ๆ นานา

พวกเขาคนหนุ่มสาวต่างพากันนั่งรถโดยสารไปยังชนบทห่างไกลความเจริญ เพื่อสร้างห้องเรียนหรือ
ห้องสมุดให้เหล่าเด็กๆ ผู้ยากไร้ จัดดนตรีการกุศลเพื่อระดมทุนเป็นเครื่องเขียน หนังสือ และอาหารกลางวัน ให้
โรงเรียนชายขอบ รวมทั้งจัดรายการเสวนาเกี่ยวกับวรรณกรรม เพื่อจุดประกายให้สังคมในวงกว้างอยู่นับครั้ง
ไม่ถ้วน

พวกเขาคนหนุ่มสาวผู้เปี่ยมด้วยพลังไฟ ต่างก้าวไปตามอุดมคติและอุดมการณ์อันเข้มข้น ท่ามกลาง
เสียงเพลงเพื่อชีวิตที่ลุกโชนอยู่ทุกหนแห่ง เสียงเพลงที่เฝ้าปลุกเร้าให้หัวใจเต้นแรงและฮึกเหิม จนทำให้พวกเขา
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แทบจะลืมบ้านเกิดที่จากมาและคำสั่งเสียของพ่อแม่ นอกเสียจากเวลาที่ต้องเขียนจดหมายไปถึงพวกเขา
เหล่านั้น เพื่อขอเงิน

นั่นคือโลกใบใหม่ของเรืองกาญจน์ ชายหนุ่มร่างผอมสูง ผิวขาว ไว้ผมยาวประบ่า สวมแว่นสายตา ชอบ
สวมใส่กางเกงยีนส์ เสื้อยืด และรองเท้าผ้าใบ รวมทั้งสะพายย่ามชาวเขาไปไหนต่อไหน

เขาอ่านหนังสือวรรณกรรมมากขึ้น รวมทั้งฟังบทเพลงหลากหลายแนว พวกเขาสามารถนั่งสุมหัวอยู่ใน
หอพักของเพื่อนคนใดคนหนึ่งได้ข้ามวันข้ามคืน เพื่อถกกันถึงหนังสือวรรณกรรมเล่มที่เพิ่งอ่านจบ บทเพลงที่
เพิ่งได้ฟัง ภาพยนตร์ที่เพิ่งดู รวมทั้งศิลปะแขนงอื่นๆ และความสามานย์ของนักการเมือง ในวงสนทนาที่ไม่เคย
ขาดเหล้าเบียร์และบุหรี่กัญชา

เรืองกาญจน์เริ่มต้นดื่มในเดือนปีเหล่านี้ แต่เขากลับปฏิเสธควันทุกชนิด เพราะไม่ชอบที่จะต้องตื่น
ขึ้นมาแล้วควานหาบุหรี่กับไฟแช็กเป็นสิ่งแรก เหมือนกับเพื่อนหลายๆ คน

เช่นเดียวกับความรักใคร่ มันเริ่มต้นขึ้นที่นี่ ในโลกของหนุ่มสาวผู้มีอุดมการณ์และมุมมองสอดคล้องกัน
ในขณะเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกัน ท่ามกลางความทุรกันดารของท้องถิ่นชนบท อิ่มและอด
ด้วยกัน เฝ้าสบตากันข้างกองไฟในคืนเหน็บหนาว ขับขานบทเพลงและลำนำรักมิรู้จบสิ้น จุมพิตดวงดาว
ในดวงตาของกันและกัน

แต่ครั้นเมื่ออกหัก ก็ราวกับว่าเขาได้ตายจากโลกนี้ไปโดยสิ้นเชิง เฝ้าแต่ดื่มร่ำและรำพันพิลาปสาปส่ง
ไม่ยอมกินข้าวกินปลาจนร่างกายผอมซูบ และทำให้การเรียนต้องยืดระยะเวลาออกไปไม่รู้จบ จนกระทั่งสำนึก
ขึ้นได้ว่าเขาได้ผลาญเงินของหญิงผู้หนึ่ง เพื่อนำมันมาร่ำไห้ฟูมฟายกับสิ่งที่เขาเรียกว่าความรัก เขาจึงประคอง
ร่างลุกขึ้นยืนอีกครั้งพลางตั้งปณิธานแน่วแน่ ว่าเขาจะมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพื่อผู้หญิงที่รักเขามากที่สุด

นั่นคือการแสวงหาและโลกในวัยหนุ่มของเขา ปีแล้วปีเล่าที่เขายึดเอาเมืองหลวงเป็นเหมือนบ้าน
หลังที่สอง เรียนบ้าง แต่ฝักใฝ่ไปทางกิจกรรมมากกว่า ก่อนค้นพบว่าตัวเขาไม่เหมาะกับคณะวิชาที่เลือกเรียน
เอาเสียเลย ท่ามกลางกาลเวลาที่ล่วงผ่าน เขาพบว่าตนเองหลงรักการได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ ทั้งการ
ออกแบบปก จัดรูปเล่ม ประจำกองบรรณาธิการ และพิสูจน์อักษร รวมทั้งหลงรักการได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน
คอนเสิร์ต ในฐานะทีมงานฝ่ายจัดการ เพื่อให้การแสดงดนตรีในแต่ละครั้งลุล่วงไปด้วยดีและสมบูรณ์แบบที่สุด

ด้วยวิถีเช่นนี้ เรืองกาญจน์จึงคลุกคลีคุ้นเคยกับบรรดานักเขียน กวี และนักร้องนักดนตรีไปโดยปริยาย

และด้วยวิถีเช่นน้ีอีกเช่นกัน ท่ีทำให้เขาเรียนไม่จบ ก่อนหันมาร่วมหุ้นลงขันกับเพ่ือนสนิทเปิดสำนักพิมพ์
เล็กๆ ข้ึนมา รวมท้ังรวบรวมทีมงานท่ีรู้ใจกันเป็นอย่างดี รับจัดงานแสดงคอนเสิร์ตน้อยใหญ่โดยท่ัวไป

ในโมงยามเหล่านั้น ดูเหมือนว่าเขาได้ลืมแม่และบ้านเกิดไปเสียสิ้น

เขาเฝ้ารอคอยต้นฉบับงานเขียนอันสดใหม่และทรงพลังของนักเขียนและกวีหนุ่มสาว ดุจเดียวกับการ
เฝ้ารอความรักครั้งใหม่ เช่นกัน เขาปรารถนาจัดการกับความรักให้ราบรื่นและอยู่มือ ดุจเดียวกับการจัดการ
งานคอนเสิร์ตให้ลุล่วงสมบูรณ์แบบ
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และเพียงชั่วพริบตา

ความรักความใคร่ ความผิดหวังความรวดร้าว ก็ได้ผลักไสเขามาสู่เมืองแห่งนี้ ในวันวัยสี่สิบห้าปี ในขณะ
ที่แม่มีอายุล่วงเข้าเก้าสิบปีแล้ว แม่ผู้กลายเป็นต้นไม้โบราณ เป็นร่มเงาให้ลูกหลาน ในยุคสมัยที่แปรผันฉับไว
รวมทั้งการลับสูญไปของสรรพสิ่ง

ไม่หรอก, เขาไม่เคยลืมแม่ อ้อมกอดของแม่ยังประทับอยู่บนเนื้อตัวของเขา ความรักและความห่วงใย
ของแม่ยังคงยึดโยงเขาไว้กับโลกอลหม่านใบนี้ เขาไม่เคยลืมเลือนภาพในวัยเยาว์ที่เขาไปโรงเรียนพร้อมกับกล่อง
อาหารกลางวันของแม่ นั่นคือข้าวผัดไข่ซ้ำๆ กันทุกวัน เขาเห็นแม่เจียวกระเทียมกับน้ำมันหมูและกากหมู ตอก
ไข่เป็ดลงไปแล้วยีให้แตกกระจาย ก่อนเทข้าวเย็นค้างหม้อลงไปผัดคลุกเคล้า เติมเกลือ เหยาะซีอิ๊วดำ
โรยพริกไทยป่นและต้นหอมซอย เพียงเท่านี้ เขาก็ได้ลิ้มรสโอชะจากมือแม่ แม้ว่าจะถูกเพื่อนที่โรงเรียนล้อว่า
กินแต่อาหารซ้ำๆ แต่เขากลับไม่เคยข้องขัด และในวันที่เขาคิดถึงแม่ เขาจะปรุงอาหารสูตรของแม่กินเพียงลำพัง
แต่ข้าวผัดไข่ของเขาจะมีรสเค็มเกินไปจากน้ำตาทุกครั้ง

วันหนึ่งในฤดูฝน เขาตัดสินใจปิดเกสต์เฮาส์และร้านกาแฟ ฝากฝังหมาแก่กับเพื่อนบ้านที่รู้จักมักคุ้น
แล้วแบกเป้ออกเดินทางกลับบ้านเกิด

เป็นเพราะอุปนิสัยเงียบขรึมของเขานั่นแหละ ที่ทำให้ดูเหมือนว่าชายวัยกลางคนผู้หนึ่งห่างเหินจาก
ครอบครัว เขาแทบไม่เคยพูดคุยอย่างลึกซึ้ง กับแม่และบรรดาพี่ๆ อย่างมากก็โทรศัพท์ถามพี่สาวคนโตว่าแม่
เป็นอย่างไรบ้าง ครั้นเมื่อรับรู้ว่าแม่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆ เขาก็วางสายลงแค่นั้น แน่ละ เขารู้ว่าแม่เป็น
คนแข็งแรงและเข้มแข็ง ทำงานในไร่ในนามาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้น กินง่าย อยู่ง่าย เพียงน้ำพริกกะปิกับผักลวก
ผักสดก็เพียงพอ สองทุ่มเข้านอน ครั้นตีสี่ก็ลุกขึ้นก่อเตาหุงหาข้าวปลา ก่อนลงไปขลุกอยู่ในสวนในนา แม่ไม่กิน
หมากและไม่แตะต้องเครื่องดองของเมาใดๆ รวมทั้งไม่ข้องแวะกับหวยหรือการพนันขันต่ออื่นๆ เขาดีใจที่แม่
ไม่เคยล้มหมอนนอนเสื่อและถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาล

แต่ครั้นเมื่อเขาลงจากมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วเปิดประตูรั้วเดินเข้าบ้านพี่สาว เขาก็แลเห็นหญิงชรา
ร่างเล็กจ้อยนั่งอยู่ที่ม้าหินอ่อนใต้ร่มชมพู่ หญิงชราซึ่งละสายตาจากถนนคอนกรีตนอกรั้ว แล้วจับจ้องมาที่เขา
ด้วยแววตาสงสัยก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ

“มาหาใครหรือ ?”

และคำถามนั้นก็ทำให้มือที่ยกขึ้นพนมของผู้มาเยือนค้างอยู่เช่นนั้น ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นการหยอกเย้า
ของแม่ แต่เมื่อได้ยินคำถามซ้ำเดิม ใจของเขาพลันสะทกรัวแรงพร้อมๆ กับน้ำตาไหลร่วง

หลังจากนั้นเขาจึงได้รับรู้จากพี่สาว ว่าสมองของแม่เสื่อมเสียแล้ว และการรับรู้นั้นได้ทิ่มแทงหัวใจ
ของเขาให้ปวดแปลบ ทำให้หัวหมุนคว้าง ขณะที่โลกหยุดหมุนลงชั่วคราว เพราะเขาไม่เคยคาดคิดหรือ
ใคร่ครวญมาก่อนหน้านี้เลย ว่าวันหนึ่งเขาจะต้องประสบกับภาวะเฉกเช่นขณะนี้ ภาวะที่เหมือนหลงทางอยู่ใน
เมฆหมอก ยิ่งเสียกว่าบรรดาคนรักในอดีตที่พากันจากไป ยิ่งเสียกว่าการถูกหลงลืมทั้งๆ ที่ความทรงจำ
ยังเป็นปกติ แต่นี่คือโลกของแม่กับลูก และเขาเองก็ไม่เคยเผื่อใจไว้ก่อนเลยว่าวันหนึ่งแม่จะจดจำเขาไม่ได้ ไม่เลย
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เขาไม่เคยมีภาพเหล่านี้ในหัวมาก่อนเลย เขามีแต่ภาวะความรักความคิดถึงอันท่วมท้นและมีแต่ภาพการโผเข้า
กอดกันของแม่กับลูกเท่านั้น

เรืองกาญจน์เฝ้ามองดูแม่ผู้ชรานิ่งนาน น้ำตาแห้งหายไปแล้ว ในวัยเก้าสิบสามปีแม่ดูตัวหดเล็กลงอย่าง
น่าใจหาย จนดูราวกับเด็กหญิงอายุสิบขวบ แม่ผู้เฝ้ามองออกไปยังถนนหน้าบ้าน สลับกับการเว้าวอนให้พี่สาว
ของเขาซึ่งก็มีอายุหกสิบปีเศษแล้วช่วยพาไปโรงพยาบาล ราวกับว่าชีวิตในวัยนี้ของแม่เหลืออยู่เพียงสองสิ่ง
นั่นคือการเฝ้ารอคอยใครสักคนกลับมา กับการได้ไปพบหมอที่โรงพยาบาล ทั้งๆ ที่ในกาลอดีตแม่จะรู้สึก
โกรธเกลียดโรงพยาบาลอย่างฝังใจ เพราะการวินิจฉัยอย่างสะเพร่าของหมอ ทำให้แม่ต้องสูญเสียลูกชายวัย
สิบขวบไปคนหนึ่ง (ไม่เช่นนั้นเขาก็จะเป็นลูกคนที่สิบ) ซึ่งหมอลงความเห็นว่าเด็กชายป่วยเป็นไข้ธรรมดา ทั้งๆ ที่
เขาป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก

เย็นวันนั้น เรืองกาญจน์เข้าครัวปรุงอาหารโปรดของแม่ นั่นคือหมูบะช่อใบตำลึง เขาสับหมูติดมัน
กับกระเทียมรากผักชีและพริกไทย พร้อมกับเหยาะซีอิ๊วขาวลงไป ตั้งน้ำในหม้อให้เดือด เติมเกลือและซีอิ๊วขาว
ก่อนหยอดก้อนหมูสับลงไป ตามด้วยยอดและใบตำลึง

ขณะปรุงอาหาร เขาพยายามข่มกลั้นน้ำตาไว้ ในแสงโพล้เพล้และเสียงกาเหว่ากู่ร้องดังมาจากที่ไหน
สักแห่ง เขาได้ยินเสียงฟ้าร้องดังมาจากที่ไกลๆ

เขาบรรจงตักข้าวและหมูบะช่อป้อนแม่ แม่กลายเป็นเด็กไปเสียแล้ว จดจำเขาไม่ได้ แต่ก็ไม่แข็งขืน
แม่เคี้ยวคำข้าวพร้อมเปล่งสีหน้าพึงพอใจออกมา ในขณะที่ภาวะบางอย่างข้างในของเขาถึงกาลท่วมท้นและ
ทะลักทลายในฉับพลัน

เขาจึงปล่อยโฮออกมาอย่างไม่อาจระงับยับยั้ง วางช้อนแล้วโผเข้ากอดร่างเล็กๆ นั้นแนบแน่น ในขณะที่
แม่ก็กอดตอบพลางลูบหลังลูบไหล่ของเขา แล้วเอื้อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ

“อย่าร้องไห้เลยลูก อย่าร้อง...”
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เพื่อนบ้าน

ใครๆ ต่างรู้จักคู่ผัวเมียที่ย้ายมาใหม่ทั้งนั้นล่ะคุณขา แหม... ในซอยมีบ้านอยู่ไม่กี่หลังเองนี่จ๊ะ บ้านใน
ซอยประจันหน้ากัน มีถนนขนาดแค่พอให้รถยนต์วิ่งผ่านทีละคัน แถมป้าเปิดร้านขายของชำ ส่วนตาแก่รับซ่อม
มอเตอร์ไซค์ คนในซอยหน้าเก่าหน้าใหม่ ป้ารู้จักหมดนั่นแหละ

อย่ามัวแต่ยืนอยู่หน้าบ้านแบบนั้นสิจ๊ะ มานั่งตรงม้าหินอ่อนนี่มา หน้าร้านขายของชำของป้านี่แหละ
อย่างนั้นล่ะจ้ะ ดื่มอะไรหน่อยไหม เดี๋ยวค่อยลงในบิลทีเดียว

อยากฟังเรื่องคู่ผัวเมียต่อเหรอจ๊ะ ขอโทษที ตาแก่บอกว่าป้าเป็นคนคุยเก่ง ถ้าไม่มีคนห้ามทัพ ป้าก็พูด
ไปเรื่อย...

บ้านหลังนั้นตั้งอยู่กลางซอย ผู้ชายแต่งตัวดี พูดจาสุภาพ ส่วนผู้หญิงตอนย้ายมาใหม่ๆ ก็ได้เจอบ้าง
แหละ ดูเงียบๆ นะ ช่วงหลังน้องผู้หญิงคลอดลูกเลยน่าจะวุ่นกับการดูแลลูก พูดถึงเรื่องนี้ป้าไม่อยากบ่น
หรอกนะ... ฝ่ายผู้หญิงนี่ช่างเหลือเกิน ผัวเป็นฝ่ายทำงาน จ่ายค่าเลี้ยงดูทุกอย่าง ตัวเองแค่เลี้ยงลูกอยู่กับบ้าน
กลับทำหน้าที่ไม่ได้เรื่อง ยังไงน่ะเหรอ วันๆ ป้าได้ยินแต่เสียงทารกร้องหนวกหู เห็นว่าก่อนหน้านี้ผู้หญิงเอง
มีหน้าที่การงานใหญ่โต กะอีแค่ดูแลลูกเต้ากลับ... เฮ้อ! ผู้หญิงสมัยนี้ก็เป็นเสียแบบนี้ สมัยป้าสาวๆ นะ...

“วันเกิดเหตุป้าเห็นเหตุการณ์ไหม” งั้นเหรอ

ขอคิดก่อน น่าจะสักวันพุธสายๆ อ้อ! ตอนนั้นเก้าโมงเช้าพอดีเป๊ะ ป้าจำได้แม่นเพราะเหลือบมอง
นาฬิกาเพื่อกะเวลาเตรียมอาหารเที่ยง ต้องเอาของสดในตู้เย็นมาวางรอให้น้ำแข็งละลายน่ะจ้ะ ตอนนั้นป้า
ซักผ้าอยู่หลังบ้าน ส่วนตาแก่นั่งจิบกาแฟอยู่กับสมัชชาคนเลี้ยงนกกรงหัวจุกของแก มีพยานเห็นเหตุการณ์ที่
บ้านป้าสักหกคนได้ สักพักได้ยินเสียงพวกผู้ชายหน้าบ้านโวยวาย ตาแก่ตะโกนเรียกป้าใหญ่ “เธอ เธอ มาหน้า
บ้านเร็ว!” แบบนี้น่ะจ้ะ ป้ารีบวิ่งไปดู ตาแก่กับเพื่อนท่าทางตกใจทำอะไรไม่ถูก พอเดินแทรกกลุ่มผู้ชายตัวโตไป
ก็เห็นพ่อหนุ่มนั่นวิ่งออกมาจากบ้านตัวเอง เลือดท่วมหัวหยดลงมาบนเสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบกริบ มีเมียเขาวิ่งไล่หลัง
หน้าตาถมึงทึงอย่างกับนางยักษ์ขมูขี เก้าโมงกว่าแล้ว เจ้าหล่อนยังสวมชุดนอนอยู่เลย ผมเผ้ายุ่งเหยิง ใต้ตา
ดำคล้ำ... ทำไมปล่อยเนื้อปล่อยตัวขนาดนั้นก็ไม่รู้ ในมือน้องผู้หญิงกำเตารีดไว้แน่น เลือดของผู้ชายยังติดเตารีด
อยู่เลย

ที่น่าตกใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมจ๊ะ

เกิดอะไรขึ้นตอนเก้าโมงเช้าวันพุธ

ดารัช
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นังเมียน่ะสิ พอตามมาถึงก็ยืนตาขวางอย่างกับถูกผีสิง ชี้มือที่กำเตารีดใส่ผัว ปากสั่นเหมือนอยากพูด
อะไรแต่พูดไม่ออก ดูสิ พอนึกถึงตอนนั้น ทำเอาขนแขนป้าลุกชันไปหมดแล้ว

ตอนนั้นคนที่ตั้งสติได้ก่อนใครเพื่อนคือป้านี่แหละ ป้ารีบบุ้ยใบ้ให้ตาแก่กับพรรคพวกคอยระวังเผื่อน้อง
ผู้หญิงอาละวาด เพราะท่าทางคุณเธอเหมือนพร้อมสติแตกทุกเมื่อ

“น้องจ๊ะ เรื่องผัวๆ เมียๆ มีอะไรคุยกันดีๆ นะ ใจเย็นๆ” ป้าเอาน้ำเย็นเข้าลูบ

พูดยังไม่ทันจบ นังเมียก็กรี๊ดเลยจ้ะคุณขา กรีดร้องอย่างกับถูกผีเข้าแล้วลงไปนอนดิ้นกับพื้น มือยังกำ
เตารีดไว้แน่นเชียว ตาแก่ดูจะได้สติ รีบโทรเรียกตำรวจ พวกผู้ชายไปช่วยกันจับตัวน้องผู้หญิงไม่ให้ไปอาละวาด
ทำร้ายใคร ป้ารีบพาน้องผู้ชายมานั่งบนม้านั่ง... ก็เก้าอี้หินอ่อนที่เรานั่งคุยกันอยู่นี่ล่ะจ้ะ ตอนทำแผลให้ พ่อหนุ่ม
คนนั้นยังตัวสั่นไม่หยุด โถๆ เจอเมียประสาทกินแบบนี้ ใครมันจะไปครองสติอยู่ได้ ไม่ทันไร เสียงทารกก็ดังลั่น
จากในบ้าน น้องผู้หญิงยิ่งหวีดร้องดังไปอีกเหมือนจะแข่งตะเบ็งเสียง ถามหน่อยเถอะ แม่ประสาอะไรทิ้งลูก
ที่ยังเป็นทารกไว้ในบ้าน ตัวเองวิ่งถือเตารีดไล่ฆ่าผัว ถึงจะมีเรื่องอะไรกัน หน้าที่เมียคือความในอย่านำออก
ป้ารู้นะว่าเราเลือกเพื่อนบ้านไม่ได้ แต่เจอแบบนี้ก็ไม่ไหวนะ เห็นเงียบๆ ใครจะไปคิดว่าบทเป็นบ้าขึ้นมาจะ
เป็นไปได้ถึงเพียงนั้น

น้องผู้หญิงมีเพื่อนสนิทไหมเหรอจ๊ะ ปกติไม่เห็นมีใครมาหานะ จริงๆ ป้าควรรู้แต่แรกจากเรื่องนี้สินะ อ้อ!
จริงสิ เหมือนมีเพื่อนที่ทำงานแวะมาสามถึงสี่ครั้ง ช่วงน้องผู้หญิงคลอดลูกใหม่ๆ คนที่มาบ่อยพักอยู่บ้านจัดสรร
ไม่ไกลจากหมู่บ้านเราเท่าไหร่

จ้ะ! มีอะไรก็มาสอบถามได้เลยนะ ว่าแต่บทสัมภาษณ์นี้จะได้ลงหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารเหรอจ๊ะ แล้ว
ไม่ต้องถ่ายรูปป้าเหรอ จ้ะๆ ถ้านึกอะไรออกเดี๋ยวป้าโทรไปนะ

-2-

เพื่อนร่วมงาน

ชาเขียวโฮจิฉะร้านนี้ไม่เลวเลยใช่ไหมครับ รสละมุน กลิ่นหอมกำลังดี ที่บอกว่าผมรสนิยมดี ขอน้อมรับ
คำชมไว้นะครับ

ร้านกาแฟร้านนี้เป็นร้านโปรดของผมเลยครับ โชคดีวันนี้ได้นั่งริมหน้าต่าง เจ้าของร้านชอบปลูกต้นไม้
แถมจัดมุมไว้สวยเชียว พอนั่งตรงนี้มองออกไปสวนหย่อมหน้าร้าน ทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลย นั่นสิครับ กลิ่น
เบเกอรี่อบใหม่ก็หอมกรุ่นมาก ผมชอบเพลงบรรเลงที่ร้านนี้เปิดด้วย ทำให้ได้รู้จักวงดนตรีเก่าๆ เพียบเลย

ว่าแต่รู้เรื่องของผมได้ยังไง อ๋อ ป้าร้านขายของชำสินะ แกเป็นคนกว้างขวางใช่ย่อย นี่พูดในแง่ลบนะ
กว้างขวางจนเกือบจะสอดรู้น่ะ ผมไปหาลินดาแค่ครั้งสองครั้ง ป้าแกก็ถามซอกแซกอย่าง ทำงานที่ไหน บ้านเกิด
อยู่ไหน เงินเดือนเท่าไหร่ แค่คิดก็รู้สึกถูกคุกคามแล้วครับ

ลินดาที่ทำงานเป็นคนยังไง งั้นเหรอครับ
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‘เป็นคนทำงานเก่ง’ ครับ นี่พูดจากมุมมองของคนในแผนกเดียวกันนะ เธอน่ะ ‘เป็นระเบียบเรียบร้อย’
สังเกตจากเสื้อผ้า โต๊ะทำงาน หรือแม้แต่สมุดโน้ต ไม่ต้องพูดถึงงานที่ออกมาเลยยังได้ แทบไม่พลาดแม้แต่
จุดเล็กๆ เรียกได้ว่าละเอียดถี่ถ้วนมากครับ ผมกับลินดาเริ่มงานที่นี่พร้อมกัน คนที่หัวหน้าชมบ่อยสุดก็คือเธอ
แม้แต่ตอนลินดาท้องแก่จวนคลอด หัวหน้ายังวางใจมอบหมายงานเอกสารที่ต้องอาศัยความรอบคอบให้เธอ

พวกเรื่องแปลกๆ เกี่ยวกับเธอเหรอครับ อะไรก็ได้ที่จะเป็นตัวบอกใบ้ว่าทำไมเธอถึงก่อเรื่องแบบนั้น...
ผมไม่แน่ใจหรอก แต่ถ้าจะให้พูดเรื่องที่รู้สึกว่าเธอประหลาดก็พอจะนึกออกอยู่อย่าง ว่าแต่คุณคงมีจรรยาบรรณ
นักข่าว ไม่เอาเรื่องที่ผมบอกไปใส่สีตีไข่จนเกินจริงหรอกนะ ทำแบบนั้นมันผิดกฎหมายนะครับ ไอ้การบิดเบือน
คำพูดคนอื่นน่ะ

จะส่งมาให้อ่านตรวจทานก่อน แบบนั้นค่อยยังชั่วครับ

เรื่องที่รู้สึกว่าลินดาประหลาด... คือบางทีผมรู้สึกว่าเธอจริงจังเกินไปครับ คืออย่างนี้ ที่แผนกมีรุ่นน้อง
สาวสวยอยู่คนหนึ่ง ชื่อน้องดาวศุกร์ครับ พวกผู้ชายในแผนกมักจะคอยดูแลน้อง ชมว่าน้องน่ารัก คอยซื้อขนม
มาให้ อะไรแบบนั้น แล้วคนในแผนกสนิทกันระดับหนึ่ง ทานข้าวด้วยกันก็บ่อย บางทีก็มีพูดแซวเป็นเชิง
เปรียบเทียบระหว่างลินดากับน้องดาวศุกร์บ้าง เพราะว่ารุ่นน้องเป็นคนสดใสร่าเริง ส่วนลินดาหน้าตาเรียบๆ
ครับ คือถ้ารู้จักแต่งหน้าแต่งตัวดีๆ ก็สวยอยู่หรอก แต่เจ้าตัวมักสวมเสื้อผ้าโทนเรียบ พอรวมกับหน้าตานิ่งๆ
เลยไม่ชวนให้รู้สึกถึงเสน่ห์ของหญิงสาวน่ะครับ แต่ถ้ารู้จักจริงๆ เธอเป็นคนตลกครับ ชอบตบมุกอะไรแบบนี้

มีครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า เอ๊ะ! ลินดานี่ชักยังไงๆ ทำให้หลังๆ ผมไม่กล้าไปยุ่งด้วยครับ เรื่องนี้เกิดราว
ก่อนเธอลาคลอดสักสามเดือน แผนกของเรามีโปรเจคท์ใหญ่จากลูกค้า หัวหน้าให้เราแบ่งเป็นสามทีม ทีมแรก
เป็นกลุ่มชายล้วน ทีมสองมีผมเป็นหัวหน้า ในทีมมีน้องดาวศุกร์ด้วยครับ ส่วนทีมที่สามเป็นทีมของลินดา
ตอนทีมผมรู้ว่าจะได้อยู่กลุ่มเดียวกับน้องดาวศุกร์ พวกผมเฮลั่นห้องเลยครับ แหม... ได้ทำงานร่วมกับสาวสวย
ใครจะไม่อยาก แล้วประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับ คนในทีมผมแกล้งแซวทีมลินดา ผมจำคำพูดไม่ค่อยได้ ประมาณว่า
ทีมผมมีน้องดาวศุกร์ ส่วนอีกทีมมีน้องดาวมฤตยู แนวๆ นั้น แทนที่ลินดาจะตบมุกกลับ เธอเม้มปากครับ
แล้วไล่สายตามองผู้ชายทุกคนที่นั่น แววตานิ่งจนน่าขนลุก ผมยังจำคำพูดของเธอได้

“ไหนๆ เราก็ทำงานด้วยกันมานาน ลินขอพูดอะไรหน่อยนะคะ สิ่งที่ทุกคนทำ ถ้ามองดีๆ มันคือการ
กลั่นแกล้งค่ะ ทั้งการเลือกปฏิบัติระหว่างลินกับน้องดาวศุกร์ เวลาพวกเราเดินมาในห้อง คนเดียวที่ทุกคน
ทักทายคือรุ่นน้อง แม้แต่เรื่องยิบย่อยอย่างซื้อขนมมาฝากก็เหมือนกัน มีแค่น้องดาวศุกร์คนเดียวที่ได้ ทั้งที่ถ้าจะ
ว่าไปแล้ว คนที่ทำงานกับทุกคนมานาน ร่วมหัวจมท้ายกันมานานคือลินนะคะ” เธอเว้นจังหวะหายใจ “ลินไม่ได้
อิจฉาน้องนะคะ ลินแค่รู้สึกว่าทุกคนดูเลือกปฏิบัติเพราะน้องดาวศุกร์สวย ทำให้เกิดคำถามว่าทุกคนตัดสิน
คุณค่าของเพื่อนร่วมงานหญิงจากอะไร หน้าตางั้นเหรอคะ”

พวกผมชะงักเลยครับ มองหน้ากันเลิ่กลั่กว่าวันนี้คุณเธอมาอารมณ์ไหน เพื่อนคนหนึ่งพยายามดึง
บรรยากาศด้วยการพูดหยอก “แหมๆ ท้องแล้วฮอร์โมนปั่นป่วนเหรอเจ๊ พวกเราแค่แซวเล่นขำๆ เอง ไม่เห็นต้อง
เอามาเป็นอารมณ์เลย อยากกินขนมด้วยก็บอก”

แต่ลินดายังไม่ยอมจบครับ
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“แซวเล่นขำๆ” เธอทวนประโยค “แล้วเมื่อกี้ลินหัวเราะเหรอคะ ลินไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมถึงต้องมา
ล้อกันเรื่องหน้าตา ลินยังไม่เคยมาทำงานแล้วทักใครเลยนะคะว่าวันนี้หดหู่จังเพราะเจอเพื่อนร่วมงานหน้าตา
ขี้เหร่ หรือวันนี้ต้องทำงานคู่กับคนนี้เหรอเนี่ย แย่จังเลย อยากทำงานกับคนที่หล่อๆ มากกว่า แล้วทำไมลิน
ถึงได้รับการปฏิบัติแบบนี้กลับมาล่ะคะ”

กร่อยเลยครับ กร่อยสนิท พอลินดาพูดจบวงก็แตกเลย จากนั้นด้วยโครงการกลุ่มที่ยุ่งมากๆ ผมกับลินดา
เลยแทบไม่ได้คุยกัน แถมเวลาเจอเธอยังรู้สึกเกร็งด้วยครับ ไม่รู้จะผีเข้าผีออกตอนไหนอีก กลัวตัวเองจะไปเผลอ
พูดอะไรไม่เข้าหูคุณเธอด้วย เอาจริงๆ มีสาวสวยในที่ทำงานก็เสริมสร้างบรรยากาศนี่ครับ แล้วลินดาจะมาเยอะ
ทำไมนักหนา

ครับ ขอแสดงความยินดีที่ได้เลื่อนขั้นเหรอครับ แหม แม้แต่เรื่องนี้ก็สืบรู้มาจนได้ ก็ช่วงที่ลินดาตั้งท้อง
นั่นแหละ เป็นช่วงประเมินรายปีพอดี หัวหน้าเลยเรียกผมไปคุย พวกโครงการต่อเนื่องให้คนท้องมารับผิดชอบ
ก็ไม่เหมาะนี่ครับ ไหนต้องลาช่วงคลอดลูกอีก ตอนเธอเอาเอกสารงานมาให้ผมทำต่อเธอก็ไม่ได้ดูหงุดหงิดอะไร
นะครับ แต่ไม่รู้ทำไมผมรู้สึกผิดกับเธอหน่อยๆ หรือว่าเธอจะคิดว่าผมมาแย่งตำแหน่งของเธอกันนะ ที่จริง
มันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้นี่นา คนเป็นแม่ก็ต้องอยู่บ้านดูแลลูกอยู่แล้ว

เพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวของเธอเหรอครับ จะว่าไปก็เห็นลินดาเปรยๆ อยู่บ้างว่าลูกพี่ลูกน้องจะ
แวะมาหา แล้วให้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เพราะว่าผมเป็นคนที่นี่โดยกำเนิดครับ ส่วนเธอย้ายมาจาก
ต่างจังหวัด ช่วงลินดาคลอดก็เหมือนเธอพูดอยู่ว่าญาติคนเดิมแวะมาหา

จะเลี้ยงเครื่องดื่มผมจริงๆ เหรอครับ ขอบคุณครับ ถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มก็ติดต่อมาได้เลย บอกตรงๆ
ผมคิดไม่ออกว่าเธอจะมีปัญหาอะไรในครอบครัวถึงมาไล่ฆ่าสามีตัวเองกลางซอยแบบนั้น ไม่ได้ไล่ฆ่า แค่ตีหัว
เหรอครับ ก็นั่นแหละ มันจะต่างกันตรงไหนล่ะ แต่เธอไม่ค่อยพูดถึงปัญหาที่บ้านอะไรในที่ทำงานหรอกครับ
เป็นจุดที่ผมชื่นชมเธอนะ ในฐานะภรรยาก็ไม่ควรเอาเรื่องสามีมานินทาอยู่แล้ว ต่างกับอีแก่ที่บ้านผมลิบลับ
ขานั้นจับกลุ่มสองคนหน่อยไม่ได้ ดีแต่ขุดเรื่องในบ้านมาพูด

เดี๋ยวผมจะแวะร้านขนมก่อนครับ พอดีที่ทำงานมีน้องผู้หญิงย้ายมาใหม่ หน้าตาน่ารักมาก เลยกะซื้อ
ขนมไปฝากน้องเขาหน่อย

-3-

ญาติ

ฉันรู้สึกคุ้นหน้าคุณจังค่ะ

บอกไว้ก่อน ฉันไม่ขอโทษที่นัดคุณมาที่ทำงานนะคะ ช่วงนี้หน้าเทศกาล ร้านเบเกอรีคนค่อนข้างแน่น
ถึงจะเป็นเจ้าของร้านและมีลูกน้องช่วยงาน แต่ก็ยังไม่ค่อยวางใจค่ะ ยังไงก็ต้องคอยดูเสียหน่อย ฉันให้น้อง
พนักงานเอาเมนูแนะนำของทางร้านมาให้คุณชิมแล้ว เป็นยังไงคะ ถ้าอร่อยก็อย่าลืมเขียนชมไปในบทสัมภาษณ์
ด้วยนะคะ
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ใช่ค่ะ ฉันกับลินดาเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน เราเกิดห่างกันแค่สามวัน แต่เพราะว่าแม่ของเธอเป็นน้องพ่อฉัน
ลินดาเลยต้องเรียกฉันว่าพี่ทั้งที่จริงๆ แล้วเธอเกิดก่อน ลำดับญาตินี่น่าปวดหัวดีนะคะ

แม่ของเธอแต่งงานแล้วย้ายไปอีกจังหวัดค่ะ ฉันกับลินดาเจอกันแค่ช่วงเทศกาล เราแทบไม่ได้ติดต่อกัน
นอกจากนั้น มีระยะหลังฉันย้ายมาทำงานจังหวัดที่เธออยู่ แรกๆ เลยแวะไปหาเธอ แล้วก็มีช่วงลินดาเพิ่ง
คลอดใหม่ๆ ค่ะ ฉันจำหน้าสามีลินดาไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำ ฟังดูแล้งน้ำใจไหมคะ แหม คุณปากหวานจังค่ะ คุณไม่ได้
คิดว่าฉันเป็นญาติที่ใจจืดใจดำสินะคะ

ฉันรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นบ้าง เดี๋ยวสักครู่นะคะ ฉันรู้สึกว่าสามีจะไปก้อร่อก้อติกกับพนักงานเสิร์ฟ
อีกแล้ว

กลับมาแล้วค่ะ ขอโทษที่ผลุนผลันไปแบบนั้น ฉันไม่เป็นไรค่ะ ทะเลาะกันเสียงดังไปหรือเปล่าคะ สามี
ของฉันค่อนข้างเจ้าชู้ค่ะ จริงๆ ฉันรู้ตั้งแต่เริ่มคบกัน คิดว่าแต่งงานกันแล้วจะเปลี่ยนเขาได้ แต่ก็ไม่เลย ยิ่งอยู่
ด้วยกันยิ่งมีเรื่องที่ทนไม่ไหวทับถมเป็นภูเขาเลากา

หย่าเหรอคะ

นี่คุณถามฉันแบบนั้นจริงๆ เหรอ

คุณคะ คุณพูดออกมาง่ายๆ แบบนี้ ท่าทางคุณยังไม่แต่งงานสินะคะ สำหรับผู้ชายที่เป็นพ่อหม้ายน่ะ
ไม่เป็นไรหรอกค่ะ บางคนยิ่งหย่ายิ่งดูสุขุม ดูพราวเสน่ห์ แต่ลองคิดถึงมุมของผู้หญิงบ้างสิคะ หย่ากันมีแต่เสีย
กับเสีย แล้วถ้าหย่าหลายรอบ คนอื่นจะมองยังไง พูดก็พูดเถอะ จริงๆ แม่ของลินดาก็หย่าสามีมาสามรอบได้ค่ะ
ก่อนมาแต่งกับพ่อลินดา ที่คุณน้าย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดหลังแต่งงานใหม่กับพ่อลินดา แกอาจกลัวคำครหาของ
ชาวบ้านก็ได้ค่ะ

เราคุยกันถึงไหนนะคะ อ้อ! เรื่องวันนั้น... วันพุธสินะคะ ก่อนหน้านั้นฉันโทรหาลินดาค่ะ บอกว่าจะ
ไปเยี่ยม แวะไปคุยเล่น ลินดาน่ะเหงามากเลยนะคะ ต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านคนเดียว แทบไม่ได้ออกไปไหนเลย
อยู่แต่บ้านทั้งวันทั้งคืนแบบนั้น ไม่กี่วันยังพอทน แต่เพราะว่าต้องเลี้ยงลูกที่ยังเป็นทารก ลินดาก็ผละไปไหนไม่ได้
ใช่ไหมล่ะคะ พอฉันไปหา เธอพูดจาเป็นต่อยหอย บ่นว่าอยู่บ้านไม่มีใครให้คุยด้วยเลย ใจหนึ่งก็สงสารเธอค่ะ
คิดดูสิคะ อุดอู้ในบ้านแบบนั้น ทำบางคนจิตตกได้เลยนะคะ

แต่พูดอีกแง่ เธอก็ยังดีนะ แค่เลี้ยงลูกกับดูแลบ้านอย่างเดียว คืออย่างฉันกับสามีเปิดร้านเบเกอรี ทำงาน
หัวหมุนทั้งวัน พอกลับบ้านฉันยังต้องดูแลงานบ้านอีก ฉันน่ะเหนื่อยกว่าเธอเป็นร้อยเป็นพันเท่า เห็นใจลินดาก็
เห็นใจล่ะค่ะ แต่ฉันว่าเธอนึกถึงตัวเองมากเกินไป แค่เลี้ยงลูกจะอะไรนักหนา หลังๆ ฉันเริ่มไม่ไหวกับสารพัด
ดราม่าของเธอ ไหนจะเรื่องอารมณ์ซึมเศร้าหลังคลอดลูก ไหนจะเรื่องฝันร้ายของเธอ ไปหาบางทีกลับบ้าน
มาแล้วยิ่งเหนื่อย ฉันไม่ใช่นักสังคมสงเคราะห์ที่ต้องมาคอยฟื้นฟูจิตใจใครนี่คะ แค่ทำงานกับไล่บี้สามีจอมเจ้าชู้
ก็เหนื่อยมากพออยู่แล้ว

นั่นล่ะค่ะ ลินดาโทรมาหาฉันก่อนหน้าวันเกิดเหตุให้ไปหา ฉันก็แบ่งรับแบ่งสู้ สุดท้ายก็ทนลูกตื๊อไม่ไหว
อีกอย่างคิดถึงลูกของลินดาด้วยค่ะ กำลังน่าเอ็นดู
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ฉันน่ะอยากมีลูก แต่สามียังไม่อยากมี บอกว่าบ้านเรายังไม่พร้อม แต่ทางบ้านเขากับบ้านฉันก็เริ่มเปรยๆ
แล้วค่ะว่าอยากอุ้มหลาน ถึงแม่สามีจะบอกว่าแซวเล่น แต่พูดเปรยบ่อยๆ เป็นใครก็ต้องกดดันนี่คะ อีกอย่าง
ถ้ามีลูกอาจจะทำให้สามีเลิกเจ้าชู้ก็ได้

อ้อ! วกกลับไปเรื่องลินดาสินะคะ ฉันมารู้ข่าวทีหลังค่ะว่าเธอมีเรื่องกับสามี ผัวเมียทะเลาะกันอาจไม่ใช่
เรื่องใหญ่ แต่ที่เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้... ฉันควรพูดดีไหมนะ...

ญาติฝ่ายสามีเจอรอยแดงเป็นจ้ำตามแขนของลูกลินดาค่ะ!

คิดดูสิคะว่าผู้หญิงที่เลี้ยงลูกอยู่กับบ้าน ฉากหน้าเป็นภรรยาที่มีความสุข เบื้องหลังกลับลอบทำร้ายลูก
ตัวเอง นั่นน่ะทารกที่ยังช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้เลยด้วยซ้ำ ฉันได้ยินมาว่าคนแถวบ้านลินดาได้ยินเสียงลูกเธอ
ร้องไห้แทบตลอดวัน ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะ แม่ผู้เพียบพร้อมคงแอบหยิกบ้างล่ะ ตีบ้างล่ะ จะว่าไปก็เคราะห์ดี
แล้วค่ะที่เธอเกิดสติหลุดแล้วทำร้ายสามี เพราะว่าเป็นการสงเคราะห์เด็กไงคะ เห็นว่าญาติฝ่ายพ่อรีบมารับ
หลานไปดูแล ทางฝั่งพ่อแม่ลินดาก็พยายามขอหลานคืนเพราะเป็นหลานคนแรก โอ๊ย! วุ่นวายกันไปหมด ส่วน
ลินดาตอนนี้เข้าโรงพยาบาลค่ะ หลังเกิดเหตุเธอไม่ยอมคุยกับใครเลย เอาแต่นั่งนิ่งบนเตียงคนไข้ จ้องไปในความ
ว่างเปล่า ฉันกับสามีไปเยี่ยมเธอครั้งหนึ่งค่ะ น่าขนลุกมาก เห็นว่าต้องตรวจสภาพจิตด้วยค่ะ พอมองย้อนกลับไป
มันน่ากลัวนะคะ ฉันไปหาเธอ นั่งคุยกับเธอเป็นชั่วโมงๆ โดยไม่รู้เลยว่าในใจเธอคิดอะไรอยู่ ฉันนั่งเล่นกับตาหนู
โดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าแกโดนแม่ตัวเองทำร้ายยังไงบ้าง

ลูกค้าเริ่มแน่นร้านแล้ว ฉันขอตัวก่อนนะคะ ให้ตายเถอะ! สามีฉันแจกเบอร์ลูกค้าอีกแล้ว!

ว่าแต่ฉันคุ้นหน้าคุณมากจริงๆ นะคะ

-4-

ลินดา

ฉันรอเธออยู่

สภาพฉันดูแย่มากเหรอ ก็นะ... สวมชุดคนไข้ นั่งบนเตียงพยาบาล แถมยังต่อสายน้ำเกลือที่แขนด้วย
เธอรู้แล้วเหรอ เรื่องที่ก่อนหน้านี้ฉันทานอะไรเข้าไปก็อาเจียนออกมา จนหมอต้องให้น้ำเกลือ ไม่ต้องขอบคุณ
ที่ยอมให้พบหรอก ฉันสิ มีแต่ต้องขอโทษ หลังจากทำร้ายเธอวันนั้น ฉันก็ไม่พูดคุยโต้ตอบอะไรกับใครเลยนี่นะ
เพิ่งเริ่มคุยเมื่อวานตอนคุณแม่ของเธออุ้มตาหนูมาเยี่ยม แต่ท่านยังไม่ยอมให้ฉันอุ้มลูกของเรานะ อย่าคิดมากเลย
คุณแม่โกรธฉันเพราะท่านรักลูกของเรามานั่นแหละ วันที่ท่านอุ้มตาหนูมา ฉันได้แต่นั่งมองลูกแล้วร้องไห้

เธอดูแปลกไปนะ ผมเผ้ายุ่งเหยิง แถมไม่ได้โกนหนวดมากี่วันแล้วเนี่ย มองแวบแรกฉันแทบจำไม่ได้
จะว่าไปก็ดูเท่ไปอีกแบบ

มานั่งบนเก้าอี้ข้างเตียงคนไข้สิ เธอจะยืนอยู่ตรงประตูอีกนานแค่ไหน บอกแล้วไงว่าฉันรอเธออยู่
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ระหว่างที่ฉันไม่พูดกับใครเลย เธอเป็นยังไงบ้าง ดูสิ ฉันเป็นภรรยาที่แย่มาก ดูแลเธอกับลูกไม่ดีเอา
เสียเลย ฉันไม่อยู่บ้านคงรกน่าดู ก็เธอน่ะไม่เคยทำงานบ้านสักครั้ง แถมตอนนี้ยังซูบไปตั้งเยอะ ขอโทษนะ เป็น
ความผิดของฉันเอง

เธอบอกว่าไปพบใครมานะ

เธออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่เลยไปเจอคนที่ฉันน่าจะเจอบ่อยๆ เหรอ ว่าไงนะ เธอหลอก
พวกเขาว่าตัวเองเป็นนักข่าว! จะบอกว่าพวกเขาคิดไปเอง ที่เธอทำก็แค่ปล่อยเลยตามเลยสินะ ตลอดเลยนะเธอ
เนี่ย แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ แล้วเอาตัวออกห่างจากเรื่องต่างๆ ทุกครั้ง

ไม่ต้องแก้ตัวหรอกน่า ฉันรู้จักเธอดีมากเลยนะ ก็ฉันมองเธอมาตลอดตั้งแต่ก่อนเธอจะชอบฉันด้วยซ้ำ
อะไรกัน ฉันชอบเธอก่อนต่างหาก ตอนปีหนึ่งไง...

ว่าแต่เธอไปเจอป้าร้านขายของชำมาด้วยเหรอ แกบอกว่าฉันเป็นคนเงียบๆ สินะ ทำไมเลิกคิ้วแบบนั้น
เธอเคยเห็นแต่ด้านร่าเริง พูดจาน้ำไหลไฟดับของฉันสินะ แต่เธอคงไม่รู้ พออยู่บ้านทั้งวัน ช่วงเวลาหลังแปดโมง
เช้าและก่อนห้าโมงเย็นเป็นเรื่องชวนอึดอัด ฉันได้ยินเสียงคุณลุงคุณป้าบ้านตรงข้ามทะเลาะกันเสียงดัง ด่ากัน
ด้วยคำพูดหยาบคาย ป้าร้านขายของชำเองก็ตัวดี ด่าหลานตัวเองว่าเลี้ยงเสียข้าวสุกบ้างล่ะ น่าจะเอาขี้เถ้า
ยัดปากแต่เด็กบ้างล่ะ เป็นคำที่ไม่ควรพูดกับเด็กเลยนะ ยิ่งเห็นอีกด้านที่คนอื่นไม่เห็น ฉันยิ่งปลีกตัวห่างจาก
เพื่อนบ้านมากขึ้น และเอาแต่ปิดประตูอยู่เสมอ ก็อย่างที่ป้าร้านขายของชำบอก “เราเลือกเพื่อนบ้านไม่ได้”

เธอไม่เคยรู้เลย แหงสิ เธอแทบไม่เคยอยู่เลยนี่นา บางครั้งเธอกลับบ้านดึกมากๆ หรือไม่พอกลับมาก็บ่น
ว่าเหนื่อยแล้วขอตัวเข้านอน วันเสาร์-อาทิตย์ก็ทำโอทีบ้าง ไปหาเพื่อนบ้าง พอฉันต้องออกจากงานมาเลี้ยงลูก
เธอเลยต้องหาเงินเข้าบ้านอยู่ฝ่ายเดียว เธอคงเหนื่อยมาก ฉันขอบคุณมาตลอด แล้วก็ไม่อยากเอาปัญหาอะไร
ไปเพิ่มให้เธออีก

ฉันขอบคุณที่เธอขยันทำงานหาเลี้ยงครอบครัว แต่ฉันไม่ขอโทษที่ฉันไม่ได้ช่วยตรงจุดนี้นะ

ตอนเราคบกันใหม่ๆ เธอเคยเปรยว่าอยากทานอาหารฝีมือฉัน เธอยังจำคำตอบได้ไหม ใช่ ฉันเกลียด
การทำอาหาร ฉันเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวที่อยากได้ลูกชาย พอน้องชายคลอด ทุกคนพากันเอาใจเขา
ส่วนสูตรสำเร็จรูปของเด็กผู้หญิงอย่างฉันคือให้ทำตัวเรียบร้อย พูดจาอ่อนหวาน ช่วยแม่ทำงานบ้าน ช่วยแม่ทำ
อาหาร ช่วยแม่เลี้ยงน้อง ฉันติดใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าใครๆ ก็บอกให้ฉันช่วยแม่ เหมือนว่างานบ้านทั้งปวง
การดูแลลูก รวมไปถึงช่วยหาเงินเข้าบ้าน ทั้งหมดเป็น ‘หน้าที่ของแม่’ ที่คนเป็นแม่และคนเป็นผู้หญิงต้องรู้
โดยไม่จำเป็นต้องบอก การเกลียดการทำอาหารจึงเป็นการกบฏเล็กๆ ของฉัน แต่พอเราแต่งงานกัน ฉันก็เริ่ม
สนุกกับการเข้าครัวมากขึ้นนะ ทำอาหารเองช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย แถมเรายังได้เลือกวัตถุดิบที่มีประโยชน์
ให้ตัวเองและคนที่เรารัก ถึงอย่างนั้นมันก็ยังคงเป็นหน้าที่ ไม่ใช่เรื่องผ่อนคลายแบบพวกงานอดิเรก

ฉันไม่เคยเล่าให้เธอฟังอย่างละเอียดแบบนี้เหรอ

เธอแทบไม่เคยอยู่เลยนี่ ถึงจะอยู่ด้วยกัน แต่ฉันรู้สึกบ่อยๆ ว่าเหมือนโดนทอดทิ้งให้พยายามอยู่คนเดียว
ทั้งเรื่องงานบ้าน เรื่องเลี้ยงตาหนู... มันเป็นงานที่ไม่มีเวลาหยุดพัก และฉันก็จมอยู่กับเรื่องเหล่านี้ ฉันรักการ
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ดูแลบ้าน และฉันอยากดูแลลูกของเราให้ดีที่สุด แต่มันเป็นงานที่กินพลัง สูบแรงกายแรงใจฉันจนเหี่ยวแฟบ
ในแต่ละวัน

เธอไม่เคยถามว่าจะให้ช่วยอะไรไหมด้วย

ฉันรู้ว่าจะมาพูดเอาป่านนี้ให้มันได้อะไรขึ้นมา แต่ฉันก็ไม่อยากมานั่งแจกแจงนี่ว่าคนนี้ต้องทำนี่ คนนั้น
ต้องทำนั่น คนอยู่บ้านเดียวกันก็ควรช่วยเหลือกันไม่ใช่เหรอ แม้แต่ก่อนหน้านี้ที่เราทำงานด้วยกันทั้งคู่
พอกลับมาถึงบ้าน เธอก็เอาแต่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ พลางเร่งฉันว่าเมื่อไหร่อาหารเย็นจะเสร็จ เธอชมฉันเปาะ
ว่าฉันทำอาหารอร่อย กลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องเกินทนสำหรับฉัน เหมือนว่าสุดท้ายตัวฉันเองก็หนีหน้าที่
โดยสายเลือดของคนที่เป็นผู้หญิง และคนที่เป็นเมียไม่ได้

ไม่แปลกหรอกที่เธอจะไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อน เพราะถ้าเธอฉุกใจคิดสักนิด เธอคงรู้แล้ว ไม่สิ ถ้าเธอลอง
มองฉัน มองอย่างจริงจัง เธอจะรู้ แต่จริงๆ แล้วจะโทษเธอก็ไม่ได้ ต้องโทษค่านิยมอะไรก็ไม่รู้ที่ครอบเราไว้ บางที
เราเองเผลอทำตามระบบออโตไพลอตด้วยซ้ำ เธอนึกออกไหม การที่ผู้หญิงทำงานบ้านถือเป็นเรื่องปกติ กลับกัน
เวลาผู้ชายทำงานบ้าน หรือเข้าครัวโชว์ฝีมือทำอาหาร ถือเป็นการช่วยงานบ้าน เหมือนตั้งค่าโปรแกรมมาใน
ระดับดีเอ็นเอว่าเรื่องเหล่านี้เป็นหน้าที่ของผู้หญิง ทั้งที่ทุกคนก็อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน

เธอไปเจอเพื่อนร่วมงานของฉันมาด้วยเหรอ เขาเล่าเรื่องนั้นให้เธอฟังด้วยสินะ เธอคิดว่าฉันประหลาด
แล้วก็ทำตัวเยอะเหมือนกันไหม คนที่พูดประโยคเปรียบเทียบเรื่องดาวศุกร์กับดาวมฤตยูก็เขานั่นแหละ เรื่องนี้
เขาไม่ได้ยอมรับงั้นสิ ใจเสาะจังเลยนะ

เขาสนิทกับฉันนะ แผนกของเราสนิทกันมาก ด้วยความที่อายุใกล้กันด้วยแหละ แต่การที่สนิทกัน
ไม่ควรเป็นสาเหตุให้พูดจาไม่ดีใส่กันนี่ แรกๆ ฉันไม่รู้สึกอะไร แต่พอโดนเปรียบเทียบเรื่องหน้าตาบ่อยเข้า ฉันก็
เริ่มสงสัยในคุณค่าของตัวเอง และสงสัยเรื่องคุณค่าของความเป็นผู้หญิงในที่ทำงานด้วย ความสวยสำคัญกว่า
การทำงานดีเหรอ น้องดาวศุกร์น่ารักและทำงานเก่งนะ ฉันไม่ได้ต้องการจะว่าอะไรน้องเขา ฉันแค่หมายความว่า
ผู้หญิงเป็นแค่สิ่งที่ช่วยผ่อนคลายบรรยากาศในการทำงานให้พวกผู้ชายแบบนี้แค่นั้นเองเหรอ ถึงแม้ตอน
สมัครงานจะพิจารณาคุณสมบัติตามเรซูเม่ แต่ทำไมพอทำงานไปเรื่อยๆ ถึงกลายเป็นตัวเปรียบเทียบให้พวก
ผู้ชายในแผนกมาคัดเลือก ประมาณว่าใครสวยกว่าใคร แถมเปรียบเทียบอย่างจริงจังจนถึงขั้นเอามาล้อเลียนกัน
ฉันโดนลดคุณค่าไปเป็นดอกไม้ประดับในแจกันอย่างนั้นเหรอ

ฉันเองก็ผ่านช่วงเวลายากลำบากในการเรียน การพยายามอย่างหนักในการทำงาน แต่กลับถูกตัดสิน
ด้วยหน้าตาเหรอ มันชวนให้เจ็บใจหน่อยๆ ถึงจะปากเก่งแบบนี้ แต่สุดท้ายฉันเองก็ตื่นแต่เช้าเพื่อแต่งหน้า
ให้ตัวเองดูดีขึ้นสักนิด ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อกันไม่ให้โดนแซวหนักกว่าเดิม ฉันเคยรีบไปทำงานจนลืมแต่งหน้า
แล้วต้องมาเจอคำพูดทำนองว่า ป่วยเหรอ หน้าสดสยองจัง วันนั้นฉันไม่มีความมั่นใจในตัวเองไปตลอดวันเลย
แล้วฉันก็ได้แต่ถามตัวเองว่าทำไมฉันต้องไปสนใจคำพูดพวกนั้นด้วย จากนั้นฉันก็โกรธ...

ฉันโกรธเขาเรื่องที่เขาได้เลื่อนตำแหน่งหรือเปล่า ไม่เลย ฉันไม่โกรธเขา แต่ฉันโกรธ ไม่รู้เหมือนกัน
ว่าโกรธใครหรืออะไร ผู้หญิงเราพอท้อง พอคลอดลูก ก็ต้องลาพักเพื่อทำหน้าที่แม่และเมีย บางคนถึงกับต้อง
ลาออกจากงาน ตัดขาดจากโลกและสังคมเดิมๆ
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ตอนที่เราทำงาน เราก็ให้คุณค่ากับความสำเร็จบางอย่างในงาน ไม่ว่าฉันหรือเธอก็ไม่ต่างกัน แต่การมีลูก
สำหรับฉันเหมือนกับจู่ๆ ต้องถอยตัวเองออกมาแล้วดูคนอื่นก้าวต่อไปโดยที่ไม่มีตัวเองในนั้นแล้ว ฉันโกรธมาก
แต่ไม่มีใครให้โกรธใส่ เป็นความรู้สึกที่ชวนอึดอัดมากจริงๆ

พอตาหนูโตแล้ว ฉันจะกลับไปทำงานก็ได้ หรือช่วงนี้เราจ้างพี่เลี้ยงเด็กกันก็ได้ งั้นเหรอ เธอต้องหาเงิน
คนเดียว แค่ค่าบ้าน ค่ารถ แล้วก็ค่าเลี้ยงดูลูกก็เยอะมากพออยู่แล้ว จะไปเจียดเงินมาจ้างพี่เลี้ยงเด็กอีกเหรอ
ไม่ไหวหรอกนะ คิดถึงความเป็นจริงหน่อยสิ ทำไมชอบพูดให้อะไรสวยหรูอยู่เรื่อย

ฉันยอมรับคำขอโทษของเธอ

จริงๆ แล้ว ฉันคิดเรื่องกลับไปทำงานอยู่ตลอด แต่อีกใจก็กลัว ถ้าคนอื่นเขาไปถึงไหนต่อไหนกันแล้ว
มีแค่ฉันที่ล้าหลัง แล้วถ้าฉันวิ่งตามคนอื่นไม่ทันล่ะ แล้วถ้าพวกเขารู้ว่าฉันเป็นพวกหัวช้า ต้องพยายามอย่างหนัก
กว่าคนอื่นหลายเท่าเพื่อให้อยู่ในระดับเดียวกับคนอื่นๆ หรือรู้ว่าจริงๆ แล้วฉันไม่ได้เก่งอะไรเลยล่ะ

เธอไปเจอลูกพ่ีลูกน้องฉันมาด้วยเหรอ ขอบคุณนะท่ีคิดเร่ืองของฉันขนาดน้ี ระหว่างท่ีฉันอยู่โรงพยาบาล
ฉันเองก็คิดมาตลอดว่าเกิดอะไรข้ึนกับฉันกันแน่ ฉันอยากมีคำอธิบายให้เธอจริงๆ นะ เธอมีสิทธ์ิได้รับมันย่ิงกว่าใคร

ว่าแต่ลูกพี่ลูกน้องของฉันสบายดีไหม เจอสามีของญาติฉันแล้วใช่ไหม เขาเจ้าชู้ประตูดินเลยล่ะ
ก่อนแต่งงาน เจ้าหล่อนกังวลเรื่องความเจ้าชู้ของสามีมาก แต่เพราะว่าอายุเริ่มเยอะแล้ว เลยตัดสินใจแต่ง
เจ้าตัวบอกมาอย่างนั้นน่ะ พอแต่งกันแล้ว เรื่องที่บ่นให้ฉันฟังก็ทำนองว่าทนความเจ้าชู้ของสามีไม่ไหว
แล้วก็นิสัยต่างๆ ญาติของฉันที่เคยหัวสูงเรื่องผู้ชายกลับตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายแบบนี้ ฉันก็พยายามคิดนะว่า
เกิดอะไรขึ้น เพราะว่าผู้หญิงโดนบอกให้ฝังใจกับการสวมชุดเจ้าสาวแสนสวยหรือเปล่า

ใครเคยพูดไว้ก็ไม่รู้ ชีวิตผู้หญิงจะสมบูรณ์เมื่อเป็นเมียและแม่ แต่ฉันยังไม่เคยได้ยินประโยคทำนองว่า
เป้าหมายของผู้ชายคือการเป็นสามีและพ่อเลย เคยได้ยินแต่บอกให้ผู้ชายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
บางทีที่ญาติของฉันต้องใช้ชีวิตคู่อย่างฝืนทนอาจมาจากสาเหตุนี้ก็ได้นะ เธอเหนื่อยที่จะใช้ชีวิตคู่ แต่ก็กลัว
คำตัดสิน จากสังคมเกินกว่าจะหย่า แล้วก็วกกลับไปประเด็นเดิม คุณค่าของผู้หญิงคนหนึ่งคืออะไร... หน้าตา
ความบริสุทธิ์ หรืออะไรกันแน่

ลูกพี่ลูกน้องฉันบอกเธอเรื่องรอยจ้ำบนตัวตาหนูเหรอ..

ขอโทษที่เงียบไปนานนะ ฉันไม่ได้เป็นอะไร แค่..

ฉันเงียบไปอีกแล้วสินะ...

คือว่า... จริงๆ แล้ว... จริงๆ แล้วฉันพยายามบอกเธอหลายต่อหลายครั้ง

ฉันไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น เหมือนว่าฉันค่อยๆ ลืมวิธีที่จะทำอะไรเพื่อตัวเอง กลายเป็นคนที่พยายาม
เป็นภรรยาและแม่ที่สมบูรณ์ ฉันอยากเป็นภรรยาที่เข้าอกเข้าใจ ช่วยแบ่งเบาภาระให้เธอ ดูแลบ้านให้เรียบร้อย
สวยงามรอเธอกลับมา แต่งานบ้านเป็นเรื่องเดิมๆ ที่ไม่สนุกเอาซะเลย ตอนทำงาน ฉันชอบที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ
ได้พัฒนาตัวเองในทุกวัน แต่พอทำงานบ้าน ฉันแค่เหนื่อยจนหมดแรงในแต่ละวัน
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แน่นอนว่ามีคนที่รักการทำความสะอาดและรักการทำอาหาร ฉันอิจฉาพวกเขามากนะ แต่ฉันไม่ได้
ใจเต้นเพราะเรื่องแบบนี้เหมือนพวกเขา

เรื่องตาหนู... เธออาจกลับมาเจอแกนอนหลับปุ๋ย พอแกร้องตอนดึก เธอก็จะบอกให้ฉันไปปลอบแก
เพราะว่าเธอเหนื่อยกับงานมามากพออยู่แล้ว ฉันเข้าใจนะ ฉันเข้าใจเธอทุกอย่าง และซาบซึ้งมากตอนเธอ
พยายามช่วยช่วงวันหยุดของเธอ ไหนจะอาบน้ำตาหนูบ้างล่ะ อาสาเล่นกับลูกบ้างล่ะ แต่ตอนที่เธอไม่อยู่ ตอนที่
แกยังไม่เหนื่อยจนหลับไป แกเอาแต่แผดเสียงร้อง บางทีฉันเผลอคิดว่าแกอาจกลืนนกหวีดเข้าไปในท้อง
แล้วร้องออกมาเหมือนเครื่องจักรที่ไม่มีวันหยุดพัก ฉันรักแกนะ รักมากจนพูดได้เต็มปากเลยว่าฉันตายแทนแก
ได้ แต่พอรู้ตัวอีกที ฉันก็เผลอเอามือไปหยิกแก แกล้งไม่สนใจตอนแกหิวนมหรืออึ ฉันกลายเป็นปีศาจร้ายต่อหน้า
ลูกตัวเอง

ฉันอยากเป็นภรรยาและแม่ที่สมบูรณ์ แต่ทันใดนั้นฉันก็เกลียดทุกสิ่งทุกอย่าง โดยเฉพาะตัวฉันเอง
พอมองย้อนกลับไป ฉันไม่มีความสุขเลย

เธออยากคุยเรื่องวันนั้นไหม ฉันจำวันเวลาได้แม่น วันพุธตอนเก้าโมง เธอตั้งใจจะลางาน บอกว่าฉันดู
เหนื่อยๆ เลยอยากจะช่วยงานบ้าน ช่วยเลี้ยงลูก เพราะเรื่องที่ฉันลืมโน่นลืมนี่บ่อย หรือเพราะวันก่อนเธอ
กลับบ้านมาแล้วเห็นฉันเป็นลมอยู่ในครัว โดยมีตาหนูนอนร้องไห้จ้าอยู่บนเตียงเด็กสินะ เธอน่ารักมากเลยนะ

แต่ว่า... ช่วยฉันอย่างนั้นเหรอ

เธอพูดออกมาราวกับเป็นบุญคุณเสียเต็มประดา ฉันอดสงสัยขึ้นมานะว่านี่ไม่ใช่บ้านของเรา ไม่ใช่ลูก
ของเราเหรอ ทำไมกลายเป็นว่าคนที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดกลับเป็นฉัน เหมือนว่า นี่หน้าที่เธอ เธอเป็นเมีย
เธอเป็นแม่ เธอก็ทำไปสิ วันนี้ฉันอุตส่าห์ช่วยเธอ จงสำนึกบุญคุณเสียด้วย

ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้พูดแบบนี้ และฉันก็เข้าใจเจตนาของเธอทุกอย่าง แถมยังขอบคุณเธอมากๆ เธอเป็นสามี
ที่น่ารักมาก แต่ระหว่างที่เธอพูดว่าจะช่วยงานฉัน ฉันกลับรู้สึกเหมือนตัวเองหายใจไม่ออก

จู่ๆ ฉันก็รู้ตัวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา ฉันกำลังกลั้นหายใจอยู่... กลั้นหายใจให้กับค่านิยมบางอย่าง
ที่ครอบฉัน ครอบเธอ และครอบเราไว้ เธอจำได้ไหม ฉันเคยบ่นว่าพักนี้ฝันร้ายบ่อยๆ ฝันถึงทางเดินที่ถูก
ปิดล้อมทุกด้าน ฉันเองก็รู้สึกเหมือนในฝัน... ติดกับ ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะหนีออกไปได้ พอรู้ตัวก็คว้าเตารีด
ที่อยู่ใกล้มือไปแล้ว

ฉันแค่อยากหายใจให้เต็มปอดสักครั้ง
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1

เธออาจไม่เคยพูดหรืออุปมาอะไรเกี่ยวกับจิ๊กซอว์ บางทีเธออาจไม่เคยสนใจมันด้วยซ้ำ แต่หลังจากรู้จัก
เธอนานพอ ผมพบว่าชีวิตที่ผ่านมาของเธอ ซึ่งหมายรวมถึงความสัมพันธ์ที่เธอมีต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งความรัก
และความศรัทธา ทั้งหมดเหมือนถูกบรรจุอยู่ในกล่องจิ๊กซอว์กล่องหนึ่ง และกล่องนั้นวางรอเอาไว้ใต้เตียง

เมื่อผมตื่นขึ้นมา ผมใช้ความพยายามต่อมัน หาวิธีหลายวิธี แต่ก็ต่อจิ๊กซอว์กล่องนั้นไม่เคยสำเร็จ

2

สองวันก่อนผมไปอ่านเจอมาว่า ในยุคสมัยของอาร์คิมิดีส (Archimedes) นักคณิตศาสตร์คนสำคัญในยุคกรีก
โบราณ นอกจากการค้นพบต่างๆ ที่ทุกคนรู้กันดีแล้ว ยังมีความเป็นไปได้ว่าเค้าโครงบางอย่างเกี่ยวกับการเล่น
ต่อเติมภาพกระดาษถูกเริ่มต้นขึ้นโดยชายผู้นี้เช่นกัน

ในห้วงเวลานั้น อาร์คิมิดีสเริ่มต้นโดยการใช้ภาพแปะลงบนแผ่นไม้ แล้วจึงตัดออกเป็นชิ้นย่อยๆ เพื่อให้
นำมาประกอบใหม่ได้อีกครั้งเป็นภาพตั้งต้น เรื่องนี้เร้าความสนใจของผม ผมถึงกับเก็บเอามานอนคิด ทำไมเขา
ถึงทำอะไรแบบนั้นนะ ใช้ภาพๆ หนึ่ง แบ่งออกเป็นส่วนๆ คละกัน แล้วเริ่มต่อมันจนกลับกลายเป็นภาพเดิม

อะไรคือแรงขับของการทำแบบนั้น ในยุคสมัยนั้น ในหน้าที่การงานอันมากมายที่เขาทำและถูกค้นพบ
ในเวลาต่อมา เกิดอะไรขึ้นกันแน่, รู้ไหม ผมไม่ได้อยากรู้เลยว่าภาพแรกที่อะคิมิดิสตัดสินใจตัดออกเป็นส่วนๆ
คือภาพของใครหรืออะไร บางทีมันอาจเป็นภาพที่เขาอยากจะลืม หรืออยากทำลาย อยากเก็บซ่อน แต่นั่น
ไม่สำคัญ ผมแค่อยากรู้ว่าทำไมเขาถึงเลือกแบ่งภาพนั้นออกเป็นส่วน แต่ละส่วนเผยมุมมองใหม่ต่อสิ่งที่เขากำลัง
สนใจอย่างนั้นหรือ หรือความตั้งใจแรกของเขาคืออะไร การสลับสับเปลี่ยนแต่ละส่วนของภาพทำให้เขาเห็นอะไร
หรือเขาแค่อยากใช้เวลาในยามเบื่อหน่าย ระหว่างรอคำตอบเชิงอภิปรัชญาที่ยังไม่ยอมเปิดเผยตัว หรือว่ามัน
ไม่ได้มีความหมายอะไรเลย

3

ผมเทจิ๊กซอว์ในกล่องลงบนที่นอน วาดภาพใบหน้าของเธอขึ้นมาจากพื้นหลังสีขาว สิ่งที่เป็นไปได้อื่นๆ เกี่ยวกับ
สีขาว เพราะมันเป็นจิ๊กซอว์สีขาว ปะปนกันด้วยสีขาว และทั้งสองด้านของแต่ละชิ้นเป็นสีขาว ทุกชิ้นต่างกัน

จิ๊กซอว์

อาธร เพ็ชรศรีเงิน
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เพียงแค่โทนของสี ผมหยิบชิ้นหนึ่งขึ้นมอง วางลงบนฝ่ามือ ไล่สายตาตามด้านเว้าและด้านโค้ง เมื่อมองดูดีๆ
ทุกชิ้นเหล่านั้นต่างกัน

เหมือนทุกครั้ง ผมไม่แน่ใจว่าควรเริ่มจากชิ้นไหนก่อน ผมเพียงแค่คิดถึงเธอ คิดถึงการต่อเติมภาพ
เหมือนไม่เคยหยุดคิดได้เลย ภาพดวงหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งในผ้าคลุมฮิญาบขาว ผู้มีดวงตาอันอ่อนโยนและ
หมองเศร้า แต่ยิ้มยังตราตรึงในจิตใจ

4

เธอชื่อฮุซนี อายุน้อยกว่าผมสี่ปี ผิวขาว ผอมสูงและบอบบาง เธอไม่เคยแต่งหน้า ใบหน้าของเธอสวยได้รูป
ใต้ผ้าคลุม ผมชอบแก้มของเธอ ฮุซนีแต่งกายมิดชิด ชุดของเธอสุภาพและเรียบร้อย เธอไม่เคยสวมใส่เสื้อผ้าสีสัน
ฉูดฉาด นิ้วมือของเธอเรียวยาว นอกจากใบหน้าแล้ว มือคือส่วนเดียวที่ผมเห็นได้จากภายนอก

ผมกับเธอเป็นเพื่อนร่วมงานกัน ผมเพิ่งถูกย้ายเข้ามา ส่วนเธออยู่ที่นี่นานแล้ว เราอยู่ในสำนักงาน
เดียวกันท่ามกลางคนอื่นๆ โต๊ะของเราถูกคั่นด้วยโต๊ะทำงานตัวหนึ่งซึ่งไม่มีใครนั่ง เธออยู่ทางซ้ายมือของผม
ส่วนผมอยู่ทางขวามือของเธอ ดูเหมือนทั้งห้องเราสองคนจะคุยหรือปรึกษาหารือกันน้อยที่สุด ฮุซนีเป็นคนเงียบ
และพูดน้อย

แต่สำหรับผม-เธอต่างจากคนอื่นๆ ในชุดที่มีผ้าคลุมแบบเดียวกัน

5

ตอนเป็นเด็ก ผมเคยเห็นภาพพ่อและแม่นอนเปลือยกาย กอดก่ายกันและกันในอ้อมแขน เหมือนภาพวาดในยุค
เรอเนสซองส์ พวกเขาหลับอยู่บนเตียง แสงแดดตอนเช้าลอดเข้ามาทางช่องหน้าต่าง เป็นซี่แสงเล็กๆ เหมือน
รูปฟัน ผมยืนจ้องคนทั้งคู่อยู่ตรงประตู ไม่แน่ใจนักว่าควรเรียกพวกเขาอย่างที่เคย หรือยืนดูต่อไปเรื่อยๆ แต่ผม
สัมผัสได้ถึงความรักครั้งนั้นเสมอ แม้ว่าเด็กจะยังไม่รู้จักเรียกมันว่าความรัก แต่ผมรับรู้ผ่านดวงหน้าของแม่
ความปริ่มสุข ความอบอุ่นที่พวกเขาถ่ายโอนให้แก่กัน พ่อมีช่วงแขนใหญ่โต เหมือนกวางตัวใหญ่บนเตียง แต่มี
ใบหน้าที่ไร้ความรู้สึก

ภาพนั้นคงเป็นความทรงจำเดียวที่มีผมเป็นประจักษ์พยานว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเคยรักกัน

6

ถ้าเราแยกจิ๊กซอว์ออกเป็นกลุ่ม ตามเฉดสี เราอาจจะจัดการมันได้ง่ายขึ้น เริ่มจากต่อบางส่วนเป็นกลุ่ม แล้วค่อย
นำมาผนวกเข้าเป็นรูปที่ใหญ่ขึ้น จนดูเหมือนทวีปหนึ่งทวีป ขยายตัวต่อชิ้นใหม่ๆ ออกไป ลองผิดลองถูก ชิ้นที่
คล้ายกับส่วนที่หายไปมากที่สุดมีหลายชิ้น ต้องวางลงอย่างแผ่วเบา หากแนบสนิท เป็นรอยต่อที่ลงรอย
ราบเรียบเมื่อสัมผัส เมื่อลูบไล้ เหมือนอวัยวะที่ขาดหายมาต่อเติม ชิ้นนั้นก็คงใช่ที่ทางของมัน
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ถ้าเป็นฮุซนี เธอคงแยกจิ๊กซอว์ที่มีส่วนของขอบออกมาก่อน เธอคงทำต่างจากผม ไล่ต่อไปทางด้านใด
ด้านหนึ่ง ต่อจนกลายเป็นเส้นขอบเรียงแถว ส่วนที่พิเศษคือส่วนที่เป็นชิ้นของมุมใดมุมหนึ่งทั้งสี่ชิ้น เพื่อหาและ
วางชิ้นนี้ให้สำเร็จ เธอคงคะเนว่าแต่ละด้านมีกี่ชิ้น และแต่ละชิ้นมีด้านขอบอยู่ฝั่งไหน หลังจากได้แถวขอบของ
กรอบภาพที่ต่อ เธอคงเริ่มแบบเดียวกันกับแต่ละชั้นของด้านใน ขอบของภาพทำให้เธอรู้สึกหนักแน่น แม้จะยัง
ไม่เห็นเค้าโครงของภาพใดๆ ปรากฏเลยก็ตาม

7

ฮุซนีเป็นหญิงสาวมุสลิมที่น่านับถือ ความศรัทธาที่เธอมีส่องสะท้อนอยู่ในการปฏิบัติตัว การพูด และความ
แน่วแน่ทางจิตใจ ผมอยากรู้จักเธอมากขึ้นเพราะสิ่งที่เธอเป็น ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกัน ผมอยากเขียนทุกสิ่ง
เกี่ยวกับเธอเก็บเอาไว้ เธอทำให้ผมเห็นความง่ายงามบางอย่างเกี่ยวกับมนุษย์ แม้ว่าผมไม่มีวันเข้าถึง กระทั่ง
สัมผัสได้อย่างคนที่มีศรัทธา

ชื่อของเธอแปลว่า ความดีของฉัน ผมเรียกชื่อของเธอสั้นกว่านั้น ‘(ไ)ซ-นี่’ แค่สองพยางค์หลัง มันทำให้
รู้สึกเป็นกันเองมากกว่า ทุกวันพฤหัสฯเธอจะถือศีลอด ละหมาดวันละห้าครั้งตรงเวลา ระมัดระวังการทาน
อาหาร ทุกอย่างต้องมั่นใจว่าฮาลาล เธอเคร่งครัดกับตัวเองเสมอ ไม่เคยพูดอะไรที่ไม่จำเป็น ผมไม่เคยได้ยินเธอ
จับกลุ่มคุยเรื่องไร้สาระ เธอไม่เคยฟังเรื่องไม่เป็นเรื่อง เธอสนใจแค่สิ่งที่เธอสนใจ รวมถึงงานที่เธอต้องทำ
ในแต่ละวัน ก่อนจะกลับบ้าน ทำกับข้าว อยู่กับพ่อแม่และหลานชายอีกหนึ่งคน

ในเช้าวันต่อมา เวลาเราเจอกัน ผมจะรู้สึกเสมอว่าเธอไม่เคยเปลี่ยนไปเลยจากเมื่อวาน

8

ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับคนรักของอาร์คิมิดีส อย่างน้อยก็เท่าที่ผมหาอ่านได้ คำว่า “ยูเรก้า”1 ที่เขาพูดออกมา
กลายเป็นประโยคที่สั่นคลอนยุคสมัยของเขา แต่ถ้าสมมติมันเป็นชื่อของใครสักคนล่ะ คนที่ทำให้เขาหมกมุ่นได้
พอๆ กับทฤษฎีทางกลศาสตร์ต่างๆ นานา

ใช่แล้ว ข้าพบแล้ว ข้าได้พบแล้ว...ใครสักคนหนึ่ง จนเขาต้องวาดรูปหนึ่งนั้นขึ้นมา (เมื่อคุณเพ้อมากพอ
คุณจะวาดรูปเหมือนรูปหนึ่งได้) ก่อนจะพบว่าตัวเองหมกมุ่นจนเกินไป และเพื่อหักเหจากมัน เขาทำลายด้วย
การตัดภาพนั้นเป็นส่วนๆ เพื่อไม่ให้ภาพยังเป็นภาพที่สมบูรณ์ เขาอาจอับอายและเป็นกังวลว่าความรักจะเข้า
ครอบงำเขา และเพื่อปกปิดภาพเต็มภาพนั้นเอาไว้ จึงหาวิธีเข้ารหัสแต่ละส่วนเพื่อไม่ให้ใครประกอบ ทำอย่างที่
นักคณิตศาสตร์อย่างเขาสามารถทำได้อย่างง่ายดาย

1 มีเรื่องเล่ากันว่า ประโยคนี้เกิดขึ้นตอนที่อาร์คิมิดีสค้นพบวิธีหาปริมาตรของมงกุฎทองพระเจ้าเฮียโรที่ 2 เพื่อ
พิสูจน์ว่ามีการผสมเงินเข้าไปด้วยหรือไม่ ด้วยความดีใจเขาวิ่งออกไปบนถนนทั้งที่ยังเปลือยกาย ร้องตะโกนซ้ำๆ
ว่า “ยูเรก้า” ซึ่งในภาษากรีกแปลว่า “ข้าพบแล้ว”
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เช่นเดียวกัน ไม่เคยมีใครเห็นคนรักของฮุซนี ทุกคนในสำนักงานบอกผมว่าเธอคือแม่ชีของที่นี่ ฮุซนียิ้ม
รู้ดีว่าทุกคนแค่แหย่เธอเล่น เธอไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับคนรักหรือความรักให้ใครฟัง ทุกคนเชื่อว่าเธออาจปิดบัง
แต่ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นจริงด้วยเช่นกัน ฮุซนีไม่เคยมีคนรัก? แม้ว่าวัยของเธอคือคนที่มีครอบครัวกันหมดแล้ว,
อย่างผม ผมรู้ดีว่าทำไมถึงเลือกอยู่ตัวคนเดียว แต่สำหรับฮุซนี ไม่มีใครรู้แน่ชัด มีหลายคนพยายามเข้ามา
เกี่ยวพันตัวเธอ แต่เธอไม่เคยเลือกใครสักคน เธอเพียงแค่ยิ้มให้กับท่าทีของคนเหล่านั้น โดยไม่ใยดี และไม่ทำให้
พวกเขามีความหวัง
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ความเป็นคนต่างถิ่นและเก็บตัว ทำให้ผมไม่คุ้นเคยวัฒนธรรมของที่นี่ รวมทั้งรสชาติของอาหาร หลายอย่าง
ทำให้คนนอกอย่างผมอดสงสัยไม่ได้ และเพราะผมไม่ใช่คนเคร่งศาสนานัก หากจะนิยามให้ถึงที่สุดผมคือคนที่
ไม่มีศาสนา ผมดื่ม ผมปรารถนาในเซ็กส์ ผมอ่านนิยายทางโลก และผมไม่ให้ความสำคัญเรื่องบาปบุญคุณโทษ
มากกว่าเหตุผลกับเสรีภาพทางความคิด

สิ่งที่ผมคิดสวนทางกับสิ่งที่ฮุซนีศรัทธา แต่ในระยะเวลาต่อมาเรากลับกลายเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดูเข้ากัน
ได้ดีอย่างน่าประหลาด บางทีอาจเพราะเราเป็นพวกสันโดษ ไม่ชอบยุ่งเรื่องของใคร นั่นทำให้บางเรื่องเรารู้สึก
ตรงกัน เช่นเมื่อคนในสำนักงานเริ่มจับกลุ่มคุยกันถึงใครสักคน เรามักจะหันมามองหน้ากันเสมอ พลางส่ายหน้า
หน่ายๆ ในพฤติกรรมแบบนั้น มีครั้งหนึ่ง เธอถามผมตอนใกล้เลิกงาน เธอถามว่าวันนี้ผมได้พูดอะไรบ้างหรือยัง
อย่างที่ผมบอกเกี่ยวกับเธอ ฮุซนีไม่ใช่คนช่างพูด ผมเลยชะงักไปชั่วขณะหนึ่ง และเกือบจะไม่เข้าใจสิ่งที่เธอเอ่ย
ก่อนจะหลุดยิ้มออกมาเมื่อเข้าใจแล้วว่ามันหมายถึงเธอกำลังล้อความเงียบของผม

คุยกับเธอไง เธอเป็นคนเดียวในห้องที่น่าคุยด้วยที่สุดแล้ว ผมตอบ เธอยิ้มและหันกลับไป เริ่มต้นเก็บ
เอกสารบนโต๊ะเหมือนพยายามเก็บความรู้สึกบางอย่างให้เข้าที่ คงเริ่มจากวันนั้นเองที่ผมรู้สึกกับเธอมากขึ้น
แต่ยังไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไร ผมรู้แค่มันพิเศษ เป็นสิ่งซึ่งอ่อนไหว และเต็มไปด้วยโยงใยของคำถามอีกหลาย
คำถาม
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เธอบอกว่าทุกสิ่งถูกกำหนดไว้โดยอัลลอฮ์หมดแล้ว หากผมถามว่าเธอเคยรักใครบ้างไหม เธอก็จะยิ้ม
และไม่พูดอะไรตอบ เธอเชื่อว่าหากมีใครสักคนที่เป็นคู่ชีวิตของเธอ วันหนึ่งเธอจะพบเจอกันจนได้ แต่เราสองคน
อายุสามสิบแล้วนะฮุซนี ผมเคยแหย่ เธอหัวเราะ เราก็อย่าไปบอกใครสิ เธอยักไหล่ แล้วมนุษย์แบบเราไม่มี
เจตจำนงเสรีเลยเหรอ ฮุซนีส่ายหน้าต่อคำถาม เธอไม่ยอมให้คำตอบมากกว่านั้น

แต่ยังไงก็ตาม เรากลับได้คุยกันมากขึ้น บางครั้งเมื่อทุกคนกลับกันหมด ผมกับเธอจะยังนั่งทำงานต่อไป
เราหันมาคุยกันเป็นครั้งๆ แต่ก็ยังเป็นแค่เรื่องชีวิตประจำวัน ผมได้ยินว่าเธอโตและเรียนหนังสือในโรงเรียนสอน
ศาสนา เธอรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับหลักคำสอนในศาสนา และรู้มากกว่าคนที่อายุมากกว่าเธอรู้ ผมสังเกตว่าเธอ
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อธิบายปัญหาในชีวิตได้ทุกอย่างด้วยหลักอัลกุรอาน ไม่ต้องสงสัยเลย ฮุซนีเป็นผู้หญิงฉลาด เธอให้เกียรติ
ความเห็นของผม แม้ว่าลึกลงไปจะขัดแย้งกับสิ่งที่เธอคิด และแม้ว่าสังคมมุสลิม ความเป็นชายจะยังกดทับ
ความเป็นไปได้อื่นๆ อีกหลายอย่าง เธอก็ยังเป็นคนฉลาด มีคำพูดที่ดีพอสำหรับตอบแต่ละคำถามเสมอ

ถ้าความรู้สึกระหว่างกันเหมือนจิ๊กซอว์ในกล่อง เราทั้งคู่ก็คงแบ่งกันต่อ แต่รู้ดีว่ามันคงจะผนึกเข้าหากัน
ได้ยาก สุดท้ายรูปนั้นคงไม่อาจเป็นไปได้ นั่นทำให้เรามีช่องว่าง มีระยะเพื่อกันตัวเองไว้ เหมือนสารคดีเรื่องหนึ่ง
ที่เล่าเกี่ยวกับนกฟลามิงโก้ ระยะห่างที่นกฟลามิงโก้ต้องรักษาต่อนกตัวอื่น แต่เรารู้ดี เราไม่ใช่นกฟลามิงโก้ เรา
อยากรู้จักกันให้มากขึ้น ในทุกวันและทุกนาทีที่ผ่านไป อย่างน้อยอีกคนหนึ่งคือคนที่ผ่านเข้ามาแล้วในช่วงชีวิต
สั้นๆ และอาจเลือนหายไปตามทาง
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อาร์คิมิดีสตายเพราะความเข้าใจผิด เขาถูกสังหารโดยทหารของกองทัพโรม แต่การต่อภาพยังคงมีประวัติศาสตร์
ของมันต่อมา จิ๊กซอว์ในยุคแรก เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1767 โดยจอห์น สปิลบูรี (John Spilbury)
ครูและนักทำแผนที่ชาวอังกฤษ เขาเริ่มประดิษฐ์แผ่นแผนที่ของเมืองแต่ละเมืองบนกระดาษ แล้วจึงนำมาต่อ
รวมกันเป็นประเทศอังกฤษ เพื่อใช้ในการสอนเด็กนักเรียน ต่อมาในปี ค.ศ. 1820 แผนที่ดังกล่าวกลายเป็น
อุปกรณ์การสอนหนังสือในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และต่อมาในปี ค.ศ. 1880 จิ๊กซอว์ถูกประดิษฐ์ขึ้นมา
ในลักษณะของเล่นไม้แบบตัวต่อ (Jigsaw Puzzles) และจึงค่อยๆ เปลี่ยนและพัฒนาต่อมาเป็นจิ๊กซอว์กระดาษ
แข็ง เพื่อให้ง่ายต่อการเล่น จิ๊กซอว์ยุคแรกจึงเป็นสินค้าราคาแพง เพราะทำจากไม้มะฮอกกานี วอลนัต และ
ไม้โอ๊ก แกะสลักลวดลายอย่างดีแล้วจึงระบายด้วยสีน้ำ ส่วนใหญ่มักจะมีจำนวนไม่เกิน 50 ชิ้น และทำขึ้นสำหรับ
เด็กโดยเฉพาะ

ยุคที่การผลิตและการเล่นจิ๊กซอว์เป็นที่แพร่สะพัดมากคือช่วงปี ค.ศ. 1920 - 1930 บรรดาบริษัท
ทั้งหลายในอังกฤษและอเมริกาต่างประดิษฐ์ของเล่นชิ้นส่วนที่ใช้ต่อเป็นภาพต่างๆ ด้วยกระดาษแข็ง ในปี ค.ศ.
1932 ผู้ผลิตของเล่นในอเมริกามีการทำจิ๊กซอว์ด้วยการพิมพ์ เริ่มจากจำนวน 12,000 ชุด กลายเป็น 100,000
ชุด และ 200,000 ชุด ในเวลาต่อมา

ทุกวันนี้การทำจิ๊กซอว์กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ราคาของจิ๊กซอว์ถูกลง นับตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้
กระดาษแข็งเป็นวัตถุดิบแทนไม้ ทั้งจุดประสงค์ก็เปลี่ยนไปเน้นที่ความสนุกสนานเพลิดเพลินมากกว่าอย่างอื่น
จิ๊กซอว์ในปัจจุบันมีภาพต่างๆ ให้เลือกมากมาย นับตั้งแต่ภาพเขียนชิ้นเอกของโลก ภาพถ่ายทิวทัศน์ ไปจนถึง
ภาพการ์ตูนยอดนิยมสำหรับเด็ก2

2 ผู้เขียนเรียบเรียงจากการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
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ครั้งแรก ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายที่เราอยู่ด้วยกันจริงๆ คือตอนที่เราไปดูหนังด้วยกัน ผมไม่คิดว่าเธอจะตอบ
ตกลงคำชวน ผมรู้ดีเรื่องข้อห้ามบางอย่าง แต่เธอก็ตอบตกลง ด้วยความไว้ใจและเชื่อใจ เรานั่งรถโดยสารเหมือน
กำลังหนีไปจากเมืองที่เธออยู่มาค่อนชีวิต เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเธอจริงๆ ซึ่งผมหมายความตามนั้น เธอในเวลาที่
ปราศจากผ้าคลุม เสื้อแขนยาวหรือกระโปรงยาว เธอดูเหมือนใครอีกคนหนึ่ง เต็มไปด้วยความสดใส มีเฉดสี มี
ความเป็นผู้หญิงและเข้าถึงได้มากขึ้น เราดูหนังเรื่องหนึ่งด้วยกัน ผมจำอะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนั้นไม่ได้อีกแล้ว
นอกจากสัมผัสของมือข้างหนึ่ง เราฟังเพลงที่เธอบอกว่าชอบฟังในสำนักงาน (เพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่น ฮุซนีสวม
หูฟังเสมอ) รสนิยมเรื่องเพลงของเธอดี การฟังเพลงเป็นส่วนหนึ่งของความลับ เธอบอก แต่ลับยังไง เธอไม่
ยอมบอก

เราคุยกันต่อใน Café เล็กๆ พูดถึงเมืองที่เธออยู่ ชีวิตเมื่อสิบปีก่อน เพื่อน สิ่งที่เธอชอบทำ เล่าถึงวันแย่ๆ
ในชีวิต แลกเปลี่ยนกัน สลับมุมมอง และละไว้ในฐานที่เข้าใจ บางครั้งเหมือนเพื่อน บางครั้งคล้ายคนรัก เหมือน
เราเดินเท้าเปล่าอยู่บนหาดร้าง ปล่อยให้บทสนทนานำทางเราไปตามรอยทราย วันข้างหน้าเคลื่อนเข้ามา และ
วกกลับไปเป็นวันนี้ เป็นความเบื่อหน่าย เหมือนช่วงสุดท้ายของความหนุ่มสาว ธรรมชาติของคนรุ่นเรา และยุค
สมัยที่เราอยู่อย่างอดทน

เราจูบกัน ตอนมองดูเรือข้ามฝั่งไปอีกฟาก ไม่มีใครพยายามให้มันเกิดขึ้น แต่มันเกิดขึ้นเอง สิ่งที่ลึกซึ้ง
กว่าเราสองคน หรือเปลือกของเราสองคน หรืออะไรก็ตามที่สร้างเราขึ้นมาให้มีเงื่อนไข สิ่งนั้นอยู่นอกเหนือและ
จูบกัน ริมฝีปากเพียงแค่แตะอีกริมฝีปาก แต่สิ่งนั้นฝังใจเนิ่นนานอยู่ตรงนั้น ไม่เกี่ยวกับลม ระลอกคลื่น หรือ
พระอาทิตย์ที่กำลังตกดิน ไม่เกี่ยวกับพระเจ้า ไม่เกี่ยวกับว่าเราเป็นใคร นับถือสิ่งใด ตัวเธออุ่นมากเมื่อผมสัมผัส
รอบตัวของเราเงียบงัน จนผมได้ยินเสียงของลมหายใจ เป็นเสียงซึ่งเปลี่ยนเป็นความรู้สึกอันว่างเปล่า เวิ้งว้าง
ซึมลึกจนโอบอุ่นเข้ามาเป็นชั่วขณะหนึ่ง และเหมือนว่าจากไป เมื่อต่างฝ่ายต่างรับรู้ เธอผละตัวออกเล็กน้อย
รู้แล้วว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้อง ผมเอ่ยขอโทษ เพราะไม่รู้ว่ามีคำไหนให้พูด และเพราะการจูบกันไม่ใช่เรื่องที่ต้องขอโทษ
เธอยิ้ม บอกให้รู้ว่าไม่ได้เป็นอะไร แค่สับสน และไม่แน่ใจเท่านั้นเอง

รู้ไหม ระหว่างเราเป็นเรื่องยาก เธอสรุปทั้งหมดได้โดยไม่ต้องพูด ด้วยแววตาคู่นั้น และหากว่าผมยังไม่รู้
และเหมือนอยากบอกให้ผมรับรู้ไว้ จะยังไงก็ตาม มันจะผิดไปจากที่เราสองคนต้องการ ผมคิดว่าเข้าใจสิ่งที่เธอ
พยายามบอก ผมนึกภาพออกเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ศรัทธาในสิ่งเดียวกันกับเธอ และนำทางเธอ
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จากวันนั้น เราไม่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันตามลำพังอีก นั่นเหมือนเรื่องต้องห้ามไปโดยปริยาย เราพิมพ์คุยกัน
น้อยลง และต่างหลีกเลี่ยงจะพูดกันในที่ทำงาน แน่ล่ะ ไม่มีใครตั้งใจให้กลายเป็นแบบนั้น บางครั้งผมรู้สึกไม่
อยากทนต่อไปอีก แต่มันก็ห้ามความรู้สึกในใจได้ยากเหลือเกิน ฮุซนีเป็นมากกว่าเพื่อน ผมอยากจะหยุด แต่ผม
โกหกตัวเองไม่ได้ ผมชอบเธอจริงๆ

ผมรู้ ส่ิงท่ีเราเช่ือขัดแย้งกัน เหมือนจ๊ิกซอว์จากคนละกล่อง จ๊ิกซอว์ในกล่องท่ีคนอีกคนไม่มีวันต่อได้สำเร็จ
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#ถูกเท

ถนอม ขุนเพ็ชร

1

“ฉันไม่มีเพื่อนชื่อกมล” พูดแบบนี้คุณขมวดคิ้ว ถลึงตาใส่ฉัน

หาเวลาส่องกระจกดูบ้างซิกมล ใครตัวงอ หน้าเหี่ยว ผมบางลงทุกวัน ท่าทางอาจไม่ต่างเมื่อวาน มือขวา
ติดถ้วยกาแฟ มือซ้ายกุมโทรศัพท์เป็นอวัยวะที่สามสิบสาม

สำคัญเลยละมือถือ ลืมตาตื่นก็อยากรู้ยอดไลก์สักกี่ร้อย …ภาพทุเรียนภูเขาไฟ สามวันยังคุยไม่จบ -
เน้ือเหลือง สด เปลือกบาง - ทำไมภูเขาไฟ - ฟูจิญ่ีปุ่นเลยรึ - เปล่าศรีษะเกษ - ไชโยประเทศไทยมีภูเขาไฟ ชาวเน็ต
เขาคุยกัน

“คนโบราณจะรู้อะไร” คุณรีบเบรกก่อนฉันขยายความต่อ

เอาเถอะ เพลินโลกโซเชียลตามสบาย ผู้คนแออัดหลั่งไหลอึกทึกคึกคักผ่านปุ่มถูกใจ หัวเราะ เสียใจ
พร่ำเพ้อ ขี้โม้ โอ้อวด กระแสผู้คนกินยอดไลก์ ยอดแชร์ เป็นอาหารเสริม เรื่องของเขา คุณนี่ซิเมื่อไรจะผละ
กลับมาดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เปิดค้างเอาไว้ตั้งแต่เช้า หรือลืมเป้าหมายอันประกาศว่าจะเป็นนักเขียน เสียแล้ว
สองร้อยกว่าวันผ่านมา มีตัวหนังสือเกิดใหม่สักบรรทัดหรือ นอกจากความหงุดหงิด

ฉันเข้าใจนะ ยุคใหม่มาถึงเร็วเกินคาด จิตรกร นักแต่งเพลง เริ่มถูกแย่งงาน นักเขียนเช่นกัน เมื่อเด็กรุ่นนี้
ชอบดูคลิป อ่านน้อยลงอย่างน่าตกใจ คุณยังประกาศกร้าวว่างานเขียนไม่มีวันตาย ทนนั่งจ้องผนังห้อง เกาหัว
ซ้ำๆ จมดิ่งลงสิ่งที่เรียกว่าเรื่องราว คิดหัวแทบระเบิด ความเศร้าซึมตกค้าง

เพื่อบำบัดความเบื่อหน่ายคุณหันเข้าหาโทรศัพท์ทุกสองนาที เช็กเฟซบุ๊กว่าใครกดถูกใจโพสต์เล่า
เบื้องหลังการทำงานเขียนแต่ยังเขียนไม่ออก รอคนคอมเมนต์ หล่อ เก่ง สุดยอด

2

เมื่อหมอผีเปิดเพจขายปลัดขิกแถมยาว่านชักมดลูก สัญญาณชัดว่าชุมชนแจ้งย้ายเข้าโซเชียลเน็ตเวิร์ก
เต็มตัว ฉันอพยพตามประชากรชาวเน็ต มาขอเป็นเพื่อนกับคุณที่เดินล่วงหน้ามาก่อนในเฟซบุ๊ก คุณกลับลบ
คำขอทิ้ง แซวว่าผัวเมียมาเป็นเพื่อนดูพิกล
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คุณอธิบายว่า “กมล คนเดินทาง” แค่นามแฝงแห่งโลกเสมือน ตัวจริงเสียงจริง คนเป็นๆ จับต้องได้
น่ังอยู่ตรงหน้า อยากพูดอยากบอกอะไรเชิญเลย เฮอะ! ตัวจริง ฉันรู้จักมานาน อยากรู้จักตัวเสมือนคุณน่ันแหละ
บางทีอาจสะท้อนความจริงมากกว่าตัวจริง

ฉันเคยเห็นข้อความคุณโพสต์สาธารณะว่า “คนรอบตัวรับเป็นเพื่อนหมดแล้วทีนี้ไม่รู้จะนินทาใคร” ฉัน
รู้สึกถูกกันออกมาเป็นคนนอก ห่างเหินบอกไม่ถูก กมล คนเดินทาง คนหน้าตาดีในรูปโพรไฟล์ ยินดีรับเพื่อน
แปลกหน้าหลายพัน เว้นฉันคนเดียว วันใดคุณโพสต์ตั้งค่าเฉพาะเพื่อน ฉันไม่มีทางเห็น คุณอาจกำลังนินทา
ฉันอยู่ก็ได้ บางทีอยากเชื่อสิ่งที่คุณพูดผ่านเฟซบุ๊กมากกว่าออกมาจากปากจริงๆ

คำขอเป็นเพื่อนของฉันถูกลบทิ้ง มันน่าน้อยใจ ทั้งที่เรารู้จักกันดีและมีเพื่อนร่วมกันหนึ่งคน “การะเกด”
นี่คุณลืมหรือแกล้งไม่พูดถึงเธอ

หลังเรียนจบจากกรุงเทพฯ ระหว่างรอสอบบรรจุรับราชการ ฉันสมัครเป็นครูโรงเรียนเอกชน งานสอน
นักเรียนพาณิชย์รอบค่ำ เดินทางกลับบ้านไม่ใคร่สะดวก เลยเช่าห้องแถวอยู่ข้างรั้วโรงเรียน เพื่อนครูส่วนมาก
พักกันอยู่ที่นี่ วัยรุ่นสนุกสนานครึกครื้นตามวัย รวมกันหลายๆ คน ชวนกันดูหนังรอบดึก แวะกินราดหน้า
เจ้าอร่อยตลาดโต้รุ่ง นี่นับว่าอย่างหรู

การะเกดเข้ามาอยู่หมวดวิชาสามัญตามหลังฉันสามเดือน สาวนราธิวาสคุยถูกคอสนิทกันรวดเร็ว
เลยชวนมาแชร์ค่าเช่าบ้าน เราสองคนกลายเป็นคู่ซี้ สาวเชื้อจีนผิวขาวเนียนหน้าสวยใสสไตล์ญี่ปุ่นอย่างเธอเดิน
เคียงข้างคนผิวคล้ำ ฉันขี้เหร่ลงอีกหลายจุด

ช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ปีนั้น จู่ๆ คุณมาปรากฏตัว แนะนำว่าคือแฟนการะเกด รักกันมาตั้งแต่เรียน
มหาวิทยาลัย มึนงงกับการมาถึงอย่างสายฟ้าแลบ เธอคงรู้สึกเช่นเดียวกัน ทำอย่างไรได้นอกจากเปิดโอกาส
สองคนนั่งคุยกันเอง ตรงม้าหินอ่อนหน้าบ้านเช่า ฉันแสร้งมีเรื่องยุ่งขึ้นมากะทันหัน ขอตัวทำธุระที่โรงเรียน
ด้วยการนั่งคนเดียวเฉยๆ ใต้ต้นหูกวางหน้าห้องน้ำ ทนเหม็นส้วมและฝูงยุงรุมกัด

คืนนั้นการะเกดเผยฉันฟังหมดเปลือก คุณเป็นคนกรุงเทพฯรุ่นพี่ต่างคณะ แรกเริ่มเดิมทีตั้งใจมาจีบ
เพื่อน กลายมาจีบเธอ ควงแขนสองปี คุณเรียบจบจับงานนักข่าวภาคสนาม ออกตะลอนทั่วประเทศ โอ้! น่าอิจฉา
งานสนุกดีออก ท่องโลกหลากสีสัน สถานที่ เหตุการณ์ ผู้คนไม่ซ้ำหน้า ไม่ต้องมานั่งแซ่วจ้องกระดานดำตลอดวัน
อย่างครู

คุณน่าจะติดต่อการะเกดบ้างนะ แทนที่ทำตัวเป็นนินจาเงียบหายเข้ากลีบเมฆ จนเธอเข้าใจว่าคุณคง
หลบหน้า ตัดใจเลิกรา ผู้หญิงท่ีคนรักหายหน้าไม่มีข่าวคราว ชอกช้ำระกำใจ เกินบรรยาย นานเท่าไรกันก่อนคุณ
โผล่หน้ามาหาดใหญ่ ด้วยคำพูดอมตะ “อยากขอโอกาสเร่ิมต้นใหม่อีกคร้ัง”

ฉันยอมรับว่าคุณเป็นนักตื้อตัวฉกาจ การะเกดลั่นว่ามันจบนานแล้ว คุณยังทำหูตึงกลับมาหาเธออีก
ลงทุนนอนตากยุงบนม้าหินอ่อน บรรดาครูบ้านเช่าเห็นต่างสมเพชเวทนากับท่านอนเอามือซุกหว่างขาหนาวสั่น

การะเกดยอมใจอ่อนออกไปกินบักกุ๊ดเต๋เมืองหาดใหญ่กับคุณ
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หลังมื้อแสนอร่อย ยามสายวันนั้นคุณจึงรู้ว่าสายเกินไป หัวเด็ดตีนขาดเธอยืนยันตัดสัมพันธ์แบบคนรัก
เหลือแค่ความเป็นพี่เป็นน้อง

นิยายน้ำเน่าชัดๆ ทำไมไม่เอามาเขียน แต่งจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสบายมาก บอกว่าคำพูดของเธอแค่
ลองใจ

ฉันรู้ดีว่าการะเกดตัดใจจากคุณนานแล้ว ช่วงนั้นมีคนตามจีบแข็งขัน ใครเสียอีกเล่า ลูกชายเจ้าของ
โรงเรียน หนุ่มนักเรียนนอก ไม่หล่อเหลาเท่าคุณหรอก หน้าจืด ผิวขาว ร่างเตี้ย เจ้าของสปอร์ตสีเหลืองคันงาม
มาจอดรับการะเกดทานมื้อเย็น ท่ามกลางความอิจฉาทุกคน

ตอนแรกการะเกดชวนฉันเป็นเพื่อนออกเดต พลอยมีวาสนานั่งภัตตาคาร โต๊ะจีนวีไอพี รังนก หูฉลาม
เคาหยก ชากลิ่นละมุนจากเมืองจีน แพงกว่าเงินเดือนครูสองคนรวมกัน อร่อยกว่าราดหน้าโต้รุ่งหรือเปล่า
อธิบายยากสักหน่อย ฉันยอมเป็นตัวประกอบคู่รักด้วยความเกรงใจเพื่อนรักก่อนปฏิเสธคำชวนอย่างสุภาพ
เมื่อถึงเวลาอันควร

เฮือกสุดท้ายของการต่อสู้เพื่อความรัก คุณยอมทำทุกอย่างแบบถวายหัวเลยนี่กมล ไม่เคยเห็นใคร
บ้าคลั่งความรักถึงขนาด นั่งเฝ้า นอนเฝ้า สั่งช่อกุหลาบสีแดงมาแขวนหน้าบ้านเช่าทุกเช้าเย็น ขอย้ายตัวเองจาก
กรุงเทพฯ มาประจำศูนย์ข่าวหาดใหญ่ ยอมพลาดเลื่อนตำแหน่ง

การะเกดย้ายหนีกลางดึก ฉันเท่านั้นที่รู้ว่าคุณบรรพตเช่าอะพาร์ตเมนต์ ปิดเป็นความลับสุดยอด
หายหน้าหยุดสอนเกือบเดือน คุณบรรพตจ่ายค่าเช่าบ้านล่วงหน้าหกเดือนปลอบใจฉัน

หนีไปที่อื่นดีกว่าถ้ารู้ว ่าต้องอยู่ร ับหน้าชายร้องไห้ฟูมฟายไม่เป็นผู้เป็นคนแวะเวียนมาหาทุกวี่ว ัน
คุณมาขอคำปรึกษาในฐานะฉันสนิทชิดเชื้อการะเกด ไม่รู้จะช่วยอย่างไร ชวนเข้าผับเพื่อชีวิต ยอมทำหน้าที่นั่งดู
คุณดื่มเหล้า คร่ำครวญ อกหัก หมดหวัง สูญสิ้น อยากตาย ฉันแค่ปลอบโยน บอกคุณทำใจ หากคนเราเกิดมา
เป็นเนื้อคู่กันแล้วไม่แคล้วกัน พูดทั้งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ส่วนตัว

ฉันเริ่มมีกางเกงยีนส์ลีวายส์ เสื้อยืดสีดำรูปหัวควาย คนเมาเพื่อชีวิตจำนวนหนึ่งเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตากัน
ถ้าไม่มากับคุณ พวกเขาคงเร่เข้ามาขายขนมจีบ ฟังเพลงคาราบาว ปู พงษ์สิทธ์ น้าหมู พงษ์เทพ จนร้องคลอไม่
ผิดคีย์ อาการฟูมฟายคุณลดลง สำนึกผิดที่เอาความอกหักผิดหวังมาลงกับฉันแบกรับหนักบ่า

“ชวนครูเข้าผับ ผมบาปหนักพออยู่แล้ว” คุณหยอดมุก นัยน์ตาหวานฉ่ำ ไม่น่าเสียเวลากับอดีต ชีวิต
ต้องเดินหน้า วันนี้ฟ้ากลับสีสดใส แอบหลงรัก คนผิวสีน้ำผึ้ง สวยคม อยู่ใกล้ตัว

“คุณเมามากแล้วกลับเถอะ ”

“ผมรักเธอจริงๆนะแก้วตา ”

คุณเสียใจอย่างสุดซึ้งที่มองข้ามฉันมาตลอด ตกลงชอบฉันเพราะ บังเอิญมานั่งตำแหน่งดามหัวใจ หรือ
อยู่ในช่วงสิ้นไร้ไม้ตอกทางความรักกันแน่
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งานแต่งเล็กๆในครอบครัวของเรา การะเกดอยู่ระหว่างเดินทางเที่ยวญี่ปุ่น โทรทางไกลกลับมาขอโทษ
ขอโพยไม่ได้มาร่วม หลังจากนั้นไม่นานคุณกลับไปรับตำแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการ ส่วนฉันบรรจุเป็นข้าราชการ
ครูที่สุไหงปาดี

ตามง้อแฟนลงเอยแต่งงานกับเพื่อนแฟน นี่ก็พล็อตนิยาย ทำไมไม่เอามาเขียน

“ไม่ใช่แนวผม” คุณมองหน้าฉันอย่างไม่พอใจ แถมเทศนาต่อว่าครูภาษาไทยฝักใฝ่นิยายน้ำเน่าไม่เหมาะ

สรุปว่าการะเกดเป็นเพื่อนฉัน ส่วนคุณมองฉันว่าเป็นเพื่อนของคนรัก พิจารณาฐานะทางเฟซบุ๊กเป็นได้
แค่เพื่อนของเพื่อน

3

การะเกดรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ส่วนฉันเป็นครูคนใหม่ระหกระเหินลงชายแดนใต้
ช่วงผู้ก่อความไม่สงบเผาโรงเรียนสองแห่งในนราธิวาส จนข่าวดังขึ้นมาอีก คุณอยากรายงานข่าวพื้นที่ อาสา
ขับรถไปส่ง สุดท้ายไม่ได้อะไรติดมือกลับมาจากสถานการณ์ตึงเครียดน่ากลัว

บ้านพักครูอีกหลังอยู่ห่างชนิดกู่กันไม่ได้ยิน ครูรุ่นพี่อยู่กับภรรยาสาวครูด้วยกัน ท่ามกลางอันตราย
ยังพอมีเสียงหัวเราะหยอกล้อ ส่วนฉันเพิ่งแต่งงานอยู่เดียวดาย หลังโบกมือส่งคุณกลับ ใบมะพร้าวแห้งร่วงลง
บนหลังคาคืนนั้นสะดุ้งตื่นตกใจแทบช็อก นึกว่าระเบิดลง สัปดาห์ต่อมาขออนุญาตผู้อำนวยการออกมาเช่าบ้าน
ในชุมชนริมตลาด

ชักจะเชื่อว่าคนเราถูกโปรแกรมชะตากรรมมาล่วงหน้า ฉันต้องอยู่บ้านเช่าแคบๆ อีกจนได้ ยืนเหม่อ
ข้างหน้าต่าง สูดกลิ่นขี้แพะลอยลม ไกลออกไปเทือกเขาเหยียดยาวแช่กลางสายหมอก บางวันไอเย็นชื้นจาก
ป่าดิบล่องลอยแปรเป็นเมฆสีเทาซึมเซาเศร้าสร้อย เทห่าฝนหนักหน่วงลงมา

ฝนกระหน่ำครึ่งเดือน ปิดเรียนเพราะทางขาด ฉันถูกขังลืมในโลกอันหดแคบของบ้านเช่า ลมฝนกรูพัด
หมู่ต้นมะพร้าวสูงลิบโยกเอน ออกไปไหนไม่ได้นั่งดูฝาบ้านไม้ขึ้นรา ชื้นจนกลัวว่าตัวเราจะอุ้มน้ำจนเปื่อยยุ่ย
จบลงที่ไข้หวัดใหญ่ล้มตัวนอนซม เปลี่ยวเปล่าหนาวเหน็บ คิดถึงการะเกดถ้าสอบบรรจุมาอยู่สุไหงปาดีด้วยกัน
น่าจะมีความสุขที่บ้านเกิดเธอ

ฉันเองมีส่วนในการกำหนดชะตาชีวิตเธอด้วยเหมือนกัน จำคืนที่เราทั้งคู่มุ่งมั่นตั้งใจอ่านหนังสือสอบ
บรรจุ ปิดไฟยังนอนคุยข้ามเตียง เธอปรึกษาว่าควรคืนดีกับคุณหรือรับคำขอแต่งงานหนุ่มนักเรียนนอก

ความรวยใช่เหตุผลสำคัญหรอกนะ ผู้ชายมักดูถูกผู้หญิงประเด็นนี้ รูปร่างหน้าตาคุณบรรพตอย่างที่เล่า
เขาเป็นคนอบอุ่นมนุษยสัมพันธ์ดี ส่วนคุณหรือกมล เท่าที่เพิ่งรู้จักเวลานั้นฉันคิดว่าคุณคงมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเอง
แบบเด็ก อยากได้อะไรเป็นเต้นเร่าร้องงอแง

จำได้หรือเปล่าฉันเคยถามตรงๆ ทำไมครั้งหนึ่งหายหน้าจากการะเกด คุณอ้ำอึ้งอึกอักน่าสงสาร นิสัย
ใจคอน่าจะเป็นแนวศิลปิน ชอบอิสระ เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ ถึงอย่างนั้นฉันยังเสนอการะเกดว่าน่าลอง
จะเปิดโอกาสคนรักเก่าอีกสักครั้ง
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การะเกดตัดสินใจถูกแล้ว เป็นผู้บริหารโรงเรียนดีกว่าเป็นครูประจำพ้ืนท่ีสีแดง แม้บ้านเกิดเธอเองก็เถอะ
เหตุเผาโรงเรียน ฆ่าครู เกิดข้ึนได้แม้ทหารมาถือปืนยืนเวรเฝ้าหน้าเสาธง

ฉันรู้ว่าการะเกดมีวิญญาณครูเต็มเปี่ยม อยากสอนเด็กมากกว่านั่งเก้าอี้บริหาร คุณบรรพตเขาไม่ยอม
ปล่อยมือเรียวงามของเธอต้องมาเปื้อนชอล์ก ช่วงปีแรกพาเธอตระเวนสัมมนาดูงานการศึกษาทั่วประเทศถึง
เมืองนอกเมืองนา ข่าวสังคมการศึกษาเขียนถึงว่าเธอทั้งสวยทั้งเก่งพร้อมก้าวสู่ผู้บริหารการศึกษายุคใหม่

การะเกด รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงการศึกษา กลายเป็นคนสังคมอีกระดับ ทว่ารักษาความเป็นเพื่อน
คงเส้นคงวา โทรถึงกันทีคุยยาวเป็นชั่วโมง ฉันเล่าความยากลำบากครูชายแดน ส่วนเธอกำลังอึดอัดกับปัญหา
มีลูกยาก หาหมอทำกิฟต์หลายรอบยังไม่ติด เงินไม่ใช่ประเด็น ดูเหมือนครอบครัวสามีอยากเชยชมหลานชาย
คนแรก ที่สุดไม่เป็นตามหวัง คลอดลูกสาว

เล่าส่วนเกี่ยวกับฉันน่าจะพอ คุณกับการะเกดติดต่อกันมาตลอดย่อมรู้ดีกว่า

4

ชีวิตคู่เราไม่ค่อยลงตัวนัก ซื้อบ้านที่หาดใหญ่ รอวันกลับมาอยู่ด้วยกัน

เพื่อนครูคนอื่นย้ายเข้าเมืองกันหมดแล้ว นับเป็นความก้าวหน้าทางราชการ เงินเดือนเท่าเดิมยังนอน
หลับสนิทกว่า ฉันรอคำสั่งย้ายปีแล้วปีเล่า ไม่คาดหวังคอนเน็กชันผ่านบารมีบรรณาธิการข่าวอย่างคุณที่อวดว่า
แค่ยกหูคุยกับรัฐมนตรีบางคน การะเกดรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมืออยากช่วย ฉันปฏิเสธทันควัน รู้สึกไม่เป็นธรรม
กับครูคนอื่น ยอมอยู่ที่เดิมสอนภาษาไทยกับเด็กพูดภาษายาวี วันที่โลกก้าวสู่ยุคเอไอฉันยังตามช่วยเด็กติดยา
แก้ไอ

ห้าปีหลังแต่งงาน คุณลงมาชายแดนพร้อมแผนเขียนสารคดี ยังจำหน้าตาทีมนั้นได้ ช่างภาพตกใจกับ
เสียงขับอาซาน นึกตลกนายคนขับรถชาวกรุงมากกว่า เขาแยกไม่ออกระหว่างแกะกับแพะ

คิดว่าโอกาสดีกลับมาเจอกัน กลายว่าสัปดาห์นั้นฉันต้องวิ่งวุ่นทั้งสอนเด็ก ทั้งหาที่พัก หาร้านอาหาร
รับรองทีมงาน ตกลงนอนสุไหงโก-ลก ห่างจากที่ฉันอยู่ยี่สิบกว่ากิโล ตอนเช้าคุณพาทีมงานลงมาพื้นที่ยังไม่กล้า
ออกไปไหนไกลอยู่ดี จับครูสองสามีภรรยาแห่งบ้านพักเป็นตัวละคร เล่าผ่านมุมมองความรักอันอบอุ่นท่ามกลาง
สถานการณ์ใต้ พอเรื่องออกสื่อผู้ใหญ่มองเห็นความทุกข์ยากลำบาก คำสั่งย้ายจึงมาถึง พวกเขาเลี้ยงขอบคุณฉัน
เสียยกใหญ่

ที่จริงน่าจะสัมภาษณ์ฉันมากกว่า ครูสาวถูกทอดทิ้งอย่างเดียวดาย เถอะน่า! แค่แซวกันเล่น ฉันเลิก
คาดหวังกับชีวิตรักอันแสนอบอุ่นอันใดมานาน ผ่านมาจนชาชินกับความเปล่าเปลี่ยวยามค่ำคืน ไม่อินังขังขอบ
เสียงปืนลอยแว่ว หมุนคว้างมาในอากาศอีกแล้ว โหมดความชีวิตเข้ากันได้กับพื้นที่ กลายเป็นคนสุไหงปาดี
เต็มตัว คนเครารก หน้าตาดุ ที่เคยคิดหวาดระแวงมาสนิทกันยิ่งกว่าญาติ ส่วนคนมาด้อมๆ มองๆ แถวบ้าน
หลายรอบจนคิดมากว่าจะลอบทำร้ายแค่ผู้ปกครองนักเรียนจะเอาน้ำบูดูแสนอร่อยมาฝาก เรียกฉันว่า “แม่ครู”
จนคนอื่นพากันเรียกตาม
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ช่วงกลางปีทุเรียนบนภูเขาออกกลิ่นอวลทั่วอำเภอ ผู้คนขนมาแจกเต็มบ้าน กินไม่ทัน คิดกวนทุเรียน
แพ็คส่งกรุงเทพฯ คุณบอกว่าไม่เอาทุเรียนบ้านจากกลางป่าลึก ข่าวว่าบางลูกมีกระสุนฝังอยู่เพราะพวกโจร
ซ้อมยิงเอ็มสิบหก ฉันไม่เคยเจออย่างที่ว่าหรอก กินจนร้อนใน ปากพอง ไข้รุมๆ นอนฝันสับสนเลอะเทอะ
เห็นคนแก้ผ้าน่าเกลียดลอยเต็มไปหมด วันถัดมาอาการไข้หนักขึ้นอีก

น้องทหารพรานที่คอยมาคุ้มกันโรงเรียนเป็นประจำจนสนิทกัน มักมาเคาะประตูบ้านเยี่ยมยามฉันป่วย
นอนซมอยู่คนเดียว แวะซื้อโจ๊กหมูร้อนๆ หน้าวัดมาฝาก เขาเป็นคนหน้าตาดี เรียบร้อยมาก รักษาระยะห่าง
กลัวครูถูกนินทาเสียหาย ขนาดเคยเอ่ยชวนนั่งคุยหน้าบ้านเปิดเผยไม่ลับตาคน เขาอ้างว่าติดธุระรีบไป
หลังจากนั้นอีกไม่นานชุดปฏิบัติการถูกผู้ก่อความไม่สงบซุ่มยิง ฉันเศร้าใจกับหญิงสาวคนรักของเขาในงานศพ

ด้านมืดใช่ว่าไม่มี ฉันเกือบถูกลักพาตัว โชคดีชาวบ้านรีบส่งข่าวเตือน พาไปหลบ เจ้าหน้าที่ซ้อนแผนจับ
โจรกลุ่มนั้นได้ ล้วนคนแปลกหน้าชาวบ้านไม่รู้จักมาก่อน

เมื่อคุ้นชินก็ไม่น่ากลัว ตกค่ำเดินแวะนั่งคุยบ้านคนนั้นคนนี้ ลูกศิษย์สาวที่รีบแต่งงานตั้งแต่อายุน้อย
โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ชั่วข้ามคืนหลังจบชั้นประถม มักชวนกินข้าวที่บ้าน เย็นนั้นลูกศิษย์ชายรุ่นแรกกลับมาจากข้าม
ฝั่งทำงานต่างประเทศ นั่งโม้ความสำเร็จของเขา มีรถ มีบ้าน แต่งงานกับสาวสวยฝั่งโน้น อดภูมิใจด้วยไม่ได้
บ้านอยู่ไม่ไกลกัน แต่กว่าขอตัวกลับ เดินเข้าซอยบ้านเช่าปาเข้าสามทุ่ม เปิดทีวีตรงช่วงข่าวต้นชั่วโมง พาดหัว
ข่าวด่วนทายาทหนุ่มเจ้าของโรงเรียนเอกชนในหาดใหญ่ถูกยิงตาย ฉันสนใจนึกถึงบางคน คิดว่าไม่มีทางเป็น
ไปได้ ตื่นมาเปิดทีวีดูข่าวช่วงเช้า ฉันแน่นหน้าอก แทบหยุดหายใจ

สาเหตุการตายข่าวช้ีชัดว่าเก่ียวกับชู้สาว คุณบรรพตแอบมีสัมพันธ์ลึกซ้ึงครูฝึกสอนหน้าตาดี แฟนครูสาว
ตามมาทำร้ายอุกอาจหน้าโรงเรียน

ฉันสับสนจนทำอะไรไม่ถูก โทรหาใครก็ไม่รับ ผุดลุกผุดนั่ง เดินไปเดินมาอยู่ในบ้านเช่า ครุ่นคิดอยู่
เพียงว่าทำไมเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาได้ หลายภาพผุดขึ้นมา งานแต่งการะเกด-บรรพต จัดอย่างยิ่งใหญ่คราวนั้น
ฉันรับเกียรติเพื่อนเจ้าสาว ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุข

ยกเว้นคุณคนเดียวกมล คืนนั้นคุณแอบนั่งร้องไห้ตรงลานจอดรถของโรงแรม ถึงฤกษ์ส่งตัวอดีตแฟน
เข้าหอยามดึกคุณกลายเป็นบ้า ชวนฉันไปต่อผับเพื่อชีวิตเหมือนเดิม เมาเละเทะ

ถัดจากนั้นสามวัน คุณขอฉันแต่งงาน

5

คุณกับการะเกดเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊ก ฉันเพิ่งทราบว่าตอนมรสุมชีวิตกระหน่ำ โลกมืดมิด คุณอยู่ เคียง
ข้างเธอตลอด

เธอไม่รับโทรศัพท์ คุณสื่อสารผ่านกล่องข้อความ ถามไถ่ ให้กำลังใจ ปวารณาตัวอยากช่วยอะไร
สักอย่างเท่าที่ชีวิตคุณอุทิศให้ได้ เธอยังไม่อ่านตอนนั้น คุณขยันส่งร้อยพันข้อความ คลิปเสียง ปรัชญาชีวิต
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บทเพลงเติมกำลังใจ สองเดือนต่อมาคราบน้ำตาเหือดจาง เธอมาเปิดอ่านรู้สึกซาบซึ้งมิตรภาพ ความรักอัน
ไม่เคยจืดจางของคุณยิ่งนัก

หลังการตายคุณบรรพต ข่าวทุกสำนักสปอตไลต์การะเกดว่าจะขึ้นมาเป็นมือบริหารโรงเรียนแทนสามี
สุดท้ายเบนทิศกลายเป็นเร่ืองขุดคุ้ยว่าเธอน่ันเองคนส่งข่าวคุณบรรพตจีบครูฝึกสอนกับแฟนหนุ่ม นำมาสู่เหตุสลด

ถามจริงจะให้เธอทำอย่างไร การะเกดรักคุณบรรพต ไม่คิดทำอะไรแบบนั้นแน่ แผนปล่อยข่าว แย่งชิง
มรดกในตระกูลมากกว่า เห็นหรือเปล่าว่าสุดท้ายเธอถูกบีบออกจากบ้านนั้น

อายุสี่สิบห้าการะเกดยังดูอ่อนกว่าวัยมาก ม่ายเนื้อหอมมีเงินเก็บ ส่งลูกสาวเรียนต่อฝรั่งเศส อาจมีช่วง
เงียบเหงาอยู่ตัวคนเดียวบ้าง กลับนราธิวาสคราวนั้นจึงตั้งใจแวะมาหา รำลึกความหลังกันพอหอมปากหอมคอ
เธอห่วงฉันที่ชีวิตหลังแต่งงานกลับแยกอยู่กันคนละหนแห่ง ถามขนาดเรื่องบนเตียง การคิดจะมีลูก ฉันหน้าแดง
อายหน้าแทบแทรกแผ่นดิน เมื่อนึกถึงชีวิตคู่อันว่างเปล่าของตัวเอง

“สิ่งสำคัญที่สุดชีวิตแต่งงานคือการได้อยู่ด้วยกัน” เธอว่า

หลังจากรออย่างส้ินหวังมานานฉันไม่มีทางรู้หรอกว่าเบ้ืองหลังคำส่ังย้ายมาถึงง่ายๆ อย่างไร คนสุไหงปาดี
บอกว่าเสียดายแม่ครู เหมารถตามมาส่งถึงหาดใหญ่ ฉันเพ่ิงรู้ว่าตัวเองคิดถึงผูกพันท่ีโน่นมากกว่าบ้านเกิด แต่กลับ
มาอยู่บ้านเราดีแล้ว บ้านเด่ียวสองช้ันบนพ้ืนท่ีคร่ึงไร่ติดเชิงเขา เราช่วยกันผ่อน ตกสภาพเรือนร้างนานหลายปี
จังหวะลงตัว คุณเองอยากออกจากงานประจำ ตามหาความฝันบนเส้นทางนักเขียน

ใช่อย่างนั้นแน่หรือ เรากลับมาร่วมชายคาเดียวกันปีกว่าแล้ว บางอารมณ์ฉันกลับรู้สึกว่า ความเหินห่าง
ยาวนานก่อนหน้านี้ เรากลายเป็นคนแปลกหน้าเสียแล้ว ตอนอยู่ห่างกันคุณมักจบคำลงท้ายด้วยคิดถึง พอมาอยู่
ใกล้ เราไม่ค่อยคุยกันนัก ยิ่งฉันรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปัญหาประดามีวุ่นวายค้างหัวมา คุณเองขลุก
อยู่กับโลกส่วนตัวก่อร่างสร้างเรื่องสั้น นิยาย นั่งคุยอยู่คนเดียวด้วยซ้ำ

คุณบ่นว่าเขียนอะไรไม่ออก ถนัดงานข่าว สกู๊ป สารคดี วรรณกรรมอาศัยจินตนาการสูง คิดว่าครูภาษา
ไทย น่าจะแนะนำบางอย่าง พอคิดอีกทีครูเป็นพวกล้าหลังที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหลาย อีกอย่างครูภาษาไทย
ไม่ใช่นักเขียน

“ฉันเป็นผู้อำนวยการ”

“ผู้บริหารยิ่งไม่ค่อยรู้อะไร” คุณพูดเหน็บแนม ฉันโกรธเป็นเหมือนกัน

กมล- คุณจึงติดในถ้ำมืด ของการครุ่นคิดอันเผาไหม้ด้วยความร้อนสูงจนเหลือควันจางๆ เถ้าถ่านเป็น
ความเศร้าซึม เขียนออกมาไม่ได้ดังใจ มึนทึบอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์

ถ้าฉันเป็นเพื่อนคุณในเฟซบุ๊ก คงรู้หรอกว่าคุณทำอะไร คิดอะไร อาจช่วยปรึกษาอะไรกันได้บ้าง ยังจำ
วันคุณอกหัก นั่งฟูมฟายได้หรือเปล่า อย่างน้อย ฉันฉุดออกมาจากปลักตมขมขื่น แต่ความรักย่อมไม่ใช่การทวง
บุญคุณ
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6

วันอาทิตย์ฉันชวนคุณขับรถเที่ยว แวะเดินห้าง เปิดหู เปิดตา เปลี่ยนบรรยากาศเสียบ้าง อะไรอาจดีขึ้น
โผล่ออกจากถ้ำ สมองปลอดโปร่ง ความคิดไหลลื่น อาจช่วยงานเขียนก้าวหน้า

คุณอ้างว่ากำลังลุยเขียนเรื่องสั้นที่เพิ่งนึกพล็อตออกพอดี

เหรอ! ดีจัง รออ่านเลย คงไม่ขุดโศกนาฎกรรมคุณบรรพตมาเขียนหรอกนะ พล็อตธรรมดาเกินไป
เขียนไม่ถึงจะเสียของ กลายเป็นแค่ข่าวอาชญากรรม ดูเหมือนคุณยังสับสนระหว่างความจริงกับเรื่องแต่งว่าจะ
จับมาคลุกเคล้าผสมปนเปกันอย่างไร ขืนคุณยังมองโลกจริงจัง ซีเรียสยี่สิบสี่ชั่วโมง โกหกไม่เป็น ก็เขียนนิยาย
ยากนะซี แนวไหนที่ว่าแนวคุณ อย่าถึงขนาดมีสัญลักษณ์เชิงซ้อน ตีความหลายตลบ นอกจากเชยบรม คนอ่าน
คงรำคาญใจ

สมัยนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆ มองภูเขาสีฟ้าหม่น อิจฉาคนเมืองออกชอปปิ้งยามสายวันหยุด เอาเข้าจริง
ห้างสรรพสินค้าแค่สถานที่น่าเบื่อหน่าย เด็กวัยรุ่นเดินไปเดินมาชายตามองกัน ภารกิจชัดเจน ฉันฉายเดี่ยว
ออกจากห้างทอดน่องมาตามฟุตบาท เทียบหลายปีก่อนตึกรามบ้านช่องเปลี่ยนไปมาก แค่ช่วงเสาไฟฟ้าเดียว
มีเซเว่นตั้งสองร้าน ผับเพื่อชีวิตแห่งนั้นเปลี่ยนโฉมเป็นร้านกาแฟทันสมัย

ผู้หญิงวัยกลางคนท่ามกลางความสดใสรื่นเริงของคนหนุ่มสาว รู้สึกกระดาก กลัวเจอลูกศิษย์โผล่เข้ามา
ถามว่านั่งทำอะไรแถวนี้ แต่ฉันเจอใครรู้ไหม การะเกดมากับผู้ชายคนหนึ่ง น่าจะอายุน้อยกว่า หน้าตาดี ดูสุภาพ
ภูมิฐาน จูงมือมาด้วยกัน พอเหลือบเห็นฉันเธอรีบสะบัดมือ ชี้เขาเดินล่วงหน้านั่งโต๊ะไกลริมหน้าต่าง

เธอส่งยิ้มเข้ามาหา บอกว่าตื่นเต้นดีใจบังเอิญพบเพื่อนรักมินัดหมายล่วงหน้า คิดอยากเจอมาหลายวัน

“รู้ว่าย้ายกลับมาแล้ว ยังไม่มีโอกาสแวะเยี่ยมเลย ลูกสาวกลับมาอยู่ด้วยหลายเดือนนี่เพิ่งกลับปารีส”
บริกรลากเก้าอี้ เธอสั่งคาปูชิโน ถามฉันว่าจะกินเค้กอะไรดี ทำทีไม่สนใจผู้ชายคนที่เดินมาด้วยกันอีกเลย ฉัน
ไม่คิดเอ่ยปากถาม

ออกจะเกร็งสักหน่อยช่วงแรก สุดท้ายความเป็นเพื่อนเก่ากลับมา ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ สัพเพเหระ
มาจนถึงครอบครัวเราหลังกลับมาปักหลักอยู่หาดใหญ่ เธอรู้เรื่องราวเราทั้งสองดีจากการติดตามเฟซบุ๊กคุณ

ฉันถึงบางอ้ออยู่ในใจ สเตตัสทุกลมหายใจ ทุกย่างก้าว ปวดหัวตัวร้อน ท้องผูก เบื่อ รัก เกลียด เปลือย
ตัวตนลึกซึ้งถึงความคิดข้างใน ทั้งหมดอยู่ในนั้น ฉันไม่บอกการะเกดหรอกว่ายังเหลืออีกคนในโลกที่มิอาจเข้าถึง
ส่วนนี้ จึงไม่รู้ว่าคุณทักทายอรุณสวัสดิ์ การะเกดทุกเช้า แสดงความเห็นทุกเรื่องที่เธอโพสต์ งัดภาพเก่าสมัยที่
ยังคบหากันมาเพื่อระลึกความหลังกับเธอเสมอ สองสามวันก่อนเพิ่งส่งสติกเกอร์ช่อกุหลาบอวยพรวันเกิด
พร้อมสั่งทุเรียนภูเขาไฟเป็นของขวัญพิเศษ

เธอยังรู้ขนาดที่ว่าฉันบ่นจะลาออกเพราะปวดหัวกับงานบริหาร อ่อนเพลีย อารมณ์เสียง่าย น่าจะย่าง
เข้าวัยทอง คุณเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังทำไม ต่อหน้าการะเกดฉันรู้สึกว่าตัวชา แม้ฝืนยิ้ม

ต้องบอกความจริงอะไรกับคุณบ้าง อายุปูนนี้ ฉันไม่อาลัยกับอดีตหรือกังวลกับอนาคต ไม่คิดจดจำ
วันเกิด ไม่มีเวลามาใส่ใจเรื่องแบบนี้เลย หลายปีอยู่กับชีวิตของเด็กๆ อันลำบากแร้นแค้น รู้สึกตัวเองยังมีโอกาส
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กว่าพวกเขามากมาย ความทุกข์จากความโดดเดี่ยวของฉัน ไม่อาจเทียบกับเด็กกำพร้า สูญเสียคนในครอบครัว
หลายปีที่ผ่านมาฉันอยู่ท่ามกลางความหวัง และความผิดหวังซ้ำซากของผู้คนรอบข้าง คุณรู้ดีว่าปัญหาชายแดน
ใต้ ซับซ้อนซ่อนเงื่อน เกินกว่าอธิบายง่ายๆ

สะกิดใจแค่ตอนการะเกดทุกข์ คุณพร้อมอยู่เคียงข้าง ยามฉันนอนซมเป็นไข้อยู่ในซอกประเทศอัน
ห่างไกล คุณไม่รู้อยู่ไหน ไม่เคยแม้จะถามไถ่เลยสักคำ

มีแต่ฉันที่คอยห่วงคุณ โลกเปลี่ยนเร็วจนตามไม่ทัน พูดให้สมกับออกมาจากปากผู้บริหารต้องบอกว่า
หลายสิ่งจะถูกเขี่ยตกขอบประวัติศาสตร์ งานเขียนก็เถอะ คุณยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ยังต้องเพียรพยายาม
อีกยาวไกล น่าเห็นใจว่านักเขียนน่ีถ้าไม่บ้าก็ด้ือร้ันอย่างร้ายกาจ อย่าลืมว่าไม่ก่ีวันข้างหน้า เอไอจะแต่งนิยายนาที
ละร้อยเร่ือง สู้ไหวหรือ คุณเล่นเฟซบุ๊กปวดไหล่รวดร้าวถึงต้นคอ คล่ืนไส้เวียนหัวด้วยโรคบ้านหมุน อีกไม่นานจะ
กลายเป็นวัตถุดิบท่ีเอไอล้วงเอาไปใช้เขียนนิยาย แค่คนอ่านกดเลือกว่าแต่งออกมาแนวไหน พระเอกแต่งงานกับ
นางเอกหรือแยกย้ายตอนจบ

คุณจะว่าฉันคนโบราณขอยอมรับโดยดี แค่ศัพท์แสงใหม่ๆ เกิดทุกวัน ครูภาษาไทยอย่างฉันงงพอ
อยู่แล้ว คนแบบฉันมีที่ทางของฉัน นี่ปิดเทอมแล้ว กลิ่นทุเรียนชายแดนใต้ล่องลอยมาแต่ไกล คุณคงไม่สนใจ
หรอกกมล คนในโลกเสมือน นักเดินทางที่นั่งอยู่กับที่ บุรุษผู้มีพฤติกรรมไม่ตรงปก
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“เมื่อพวกมันไต่ขึ้นบนผิวเหยื่อสำเร็จจะคืบคลานหาตำแหน่งที่เหมาะ จากนั้นค่อยๆ ใช้ขากรรไกร
ภายในช่องปากกรีดผิวหนังให้เปิดออก ดูดเลือดไปสักพัก ตัวจะมีสีดำและขยายใหญ่มากกว่าปกติถึงสามเท่า
ก่อนปล่อยแว่นดูดออกจากร่างเหยื่อ ทิ้งไว้เพียงรอยแผลเป็นกับเลือดที่ไหลไม่หยุด”

จ่าเรืองหยิบริโมตมากดเปลี่ยนไปดูอีกช่อง หน้าจอโทรทัศน์ปรากฏภาพผู้สื่อข่าวกำลังยืนรายงาน
เหตุการณ์นักศึกษาสลับกันขึ้นปราศรัยบนเวที ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยแต่ไม่เว้นระยะห่าง ขณะกล้อง
แพนไปที่แกนนำ ฉากหลังมีพุ่มไม้ปักแซมด้วยดอกสีสันสดใส ท้องฟ้ายามบ่ายปลอดโปร่ง แดดไล่หมู่เมฆดำ
ให้ลอยสลายไกลออกไปทางฝั่งสนามหลวง

อดีตข้าราชการที่เพิ่งเกษียณอย่างจ่าเรืองสงสัย ทำไมมีม็อบในช่วงนี้ แต่แล้วแกก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อวาน
ลูกชายก็โทร. มาบอกจะไปร่วมชุมนุม เพื่อนชวนไว้หลายวันแล้ว มีการนัดแนะกันผ่านไลน์กลุ่ม เด็กๆ คิดว่า
ประเทศต้องมีการเปลี่ยนแปลง พวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศ ก่อนวางหูโทรศัพท์ ปลายสายยังบอกให้
พ่อช่วยโอนเงินรายเดือนเพิ่มเพราะต้องเดินทางไปหลายที่ การชุมนุมเรียกร้องจะจัดแค่จุดเดียวหรือครั้งเดียว
ไม่ได้ มันคือรายจ่ายที่ลูกชายบอกว่าแลกกับประชาธิปไตย เมื่อได้ยินคำนี้ ดวงตาของจ่าเรืองก็ฉายเป็นประกาย
แกยอมควักเพื่อเป็นต้นทุนให้ลูก โดยเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกและแสนจะคุ้มค่า

ทุกครั้งที่ดูช่องสารคดี ทำให้จ่าเรืองนึกถึงตอนถูกทากกัด มีคนแนะนำว่าอย่าดึงออกขณะที่มันกําลัง
ดูดเลือด จะทําให้ปากแผลเปิดกว้าง เลือดไหลไม่หยุด คิดแล้วแกก็เป็นห่วงลูกชายที่เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยปีแรก
เด็กหนุ่มเคยเผชิญกับทากเมื่อครั้งที่เดินตามพ่อหาของป่า มันเกาะแล้วกรีดก่อนดูด กว่าจะรู้ตัวก็กลับมาถึง
บ้านแล้ว แต่แกก็พออุ่นใจขึ้นเพราะได้ยินมาบ้างว่าในเมืองไม่มีเจ้าสัตว์จอมกระหายเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในม็อบ มีคนมาร่วมชุมนุมมากมาย นั่นทำให้จ่าเรืองคลายความกังวลได้มากทีเดียว

“ดูดเลือดจากสัตว์อื่นเป็นอาหารเพียงอย่างเดียว หาเหยื่อโดยคอยจับแรงสั่นสะเทือน แสงหรือเงา
ที่ผ่าน รวมทั้งความร้อนจากการหายใจ วิธีการล่าของมัน เหยื่อแทบไม่รู้สึกตัว”

จ่าเรืองปิดโทรทัศน์ โยนริโมตลงบนโต๊ะเบาๆ พลางเงยหน้ามองภาพถ่ายในกรอบไม้สี่เหลี่ยมที่แขวน
บนผนัง ภาพเด็กชายตัวน้อยยิ้มร่ากำลังยื่นแขนทั้งสองไปข้างหน้า ขณะที่อีกคนในภาพโถมตัวอ้าแขนรับ,
หญิงสาวผิวขาวเนียน ใบหน้าอวบอิ่ม ใช้มือทั้งสองช้อนร่างเด็กชายขึ้นอุ้ม แล้วทั้งคู่ก็หัวเราะสดใส เป็นเสียง
หัวเราะที่แกไม่ได้ยินมาเป็นสิบปีแล้ว หลังจากแม่ของเด็กชายไปร่วมชุมนุม

แผลเป็น

มิต นพเก้า
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ในวันนั้นนวลลออตื่นเต้นที่จะได้เข้ากรุงเทพฯ คนในหมู่บ้านต่างนึกภาพถนนที่รถติดยาวเหยียด ตึกสูง
จนแหงนคอตั้งบ่า ห้างใหญ่ ทุกคนดีใจที่ได้นั่งรถทัวร์ติดแอร์เย็นฉ่ำ หลังจากเดินทางถึงพื้นที่ชุมนุม กินและ
หลับนอนอยู่หน้าเวทีหลายคืน เช้าวันรุ่งขึ้นได้เกิดเปลวเพลิงโหมไหม้, แม่ของเด็กชายไม่ได้กลับบ้าน ไม่มีใครรู้ว่า
กระสุนนัดนั้นพุ่งมาจากฝั่งไหน โดยจ่าเรืองก็ไม่เคยเอ่ยปากโทษใคร ไม่ว่าฝ่ายรัฐหรือแกนนำม็อบ แกเพียงแต่
คิดว่ามันเป็นราคาที่จ่ายแพงเกินไป นอกจากไม่คุ้มค่าแล้ว จะเห็นว่าสิบปีที่ผ่านมาคือการเสียเปล่าของชีวิตหนึ่ง
ที่ต้องนำมาแลก แกจะไม่ยอมให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับลูกชาย

วีรยุทธเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดี ผิวขาวเนียน จิตใจที่บริสุทธิ์งดงามของเขาฉายชัดออกมาเมื่อครั้งที่นำ
อาหารไปใส่ในตู้ โดยในวันนั้นเขาโทร. มาเล่าให้พ่อฟัง ขณะเดินผ่านตู้ปันสุข มีคนขับรถมาขนเอาของกิน
ในตู้จนหมดเกลี้ยง เมื่อผู้เป็นพ่อถามว่าลูกรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า เด็กหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่
แหบแห้ง ไปซื้อของมาเติมแม้ไม่เต็มตู้ แต่ก็เชื่อว่าอย่างน้อยบางคนจะได้ไม่เดินกลับบ้านมือเปล่า

จ่าเรืองภูมิใจในตัวลูกชาย วันต่อมาลูกยังโทร. มาเล่าอีกว่าได้ไปบอกเรื่องนี้กับเพื่อน พวกเขามองว่า
เป็นเรื่องของชนชั้น เป็นเรื่องของคนจนกับคนรวย แต่ตัววีรยุทธกลับคิดว่าไม่ใช่เรื่องของการแบ่งชนชั้น แต่มัน
คือการแบ่งปัน เพราะคนดีไม่ได้เกิดจากความร่ำรวย ขณะที่คนไม่ดีก็ไม่ได้มาจากความยากจนเพียงอย่างเดียว
ตู้ปันสุขเป็นเรื่องของความหวังและความโลภ, ก่อนวางหูโทรศัพท์ในวันนั้น ผู้เป็นพ่อยังจำเสียงที่แหบพร่าได้ดี

ใกล้เดือนตุลาคม ขบวนการนักศึกษาดูจะคึกคักยิ่งขึ้น แกนนำเตรียมนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้ง ในขณะที่มี
ความเคลื่อนไหวของนักการเมืองฝ่ายค้านหลายคนออกมาสนับสนุน แต่สำหรับจ่าเรือง แกไม่ได้สนใจ
นักการเมืองเหล่านี้ นับตั้งแต่สูญเสียภรรยา ในชีวิตแกมีแต่ลูกชาย และสารคดีสัตว์โลกที่ดูซ้ำได้อย่างไม่เบื่อ

ขณะที่หลายวันแล้ววีรยุทธไม่ได้โทร. หาพ่อ เพราะช่วงนี้การชุมนุมจัดขึ้นถี่แทบทุกสัปดาห์ เขาและ
เพื่อนๆ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พวกเขาเห็นที่ต่างประเทศ บรรดาคนหนุ่มสาว
ออกมาเคลื่อนไหวอย่างมีพลัง ธงปลดปล่อยประเทศโบกสะบัดเหนือหมู่เกาะ แม้ต่อมาจะปรากฏว่ามีชาติ
มหาอำนาจประเทศหนึ่งอยู่เบื้องหลัง แต่นั่นก็ไม่ทำให้ความเชื่อของวีรยุทธและเพื่อนสั่นคลอน พวกเขายังเชื่อว่า
ประเทศของบรรพบุรุษต้องเปลี่ยนแปลงไปได้มากกว่านี้

ระยะหลังที่ได้คุยกับลูก, จ่าเรืองเริ่มสัมผัสถึงความอ่อนโยนของน้ำเสียงที่แหบแห้งก่อนนี้เหือดหายไป
ทุกถ้อยคำแข็งกร้าวเต็มไปด้วยชนชั้น ความเหลื่อมล้ำ การถูกกดขี่ และการแสวงหาความยุติธรรม นี่คือธงที่ถูก
ชักขึ้นเหนือยอดเสาอุดมการณ์ของลูกชาย ดวงตาที่เคยฉายเป็นประกายของจ่าเรืองพลันหดเล็กลงทันที เพราะ
แกรู้ว่าอาจมีราคาที่ต้องจ่ายแพงกว่าครั้งก่อน

ท้องฟ้ายามเย็นทอแสงเป็นสีรุ้งสาดเจดีย์สีทองคลุมรั้วกำแพงขาว ตู้เหล็กล้อมประชันสนามหญ้า
ถนนปลอดรถแต่ไม่ปลอดคน ผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งกำลังทำกิจกรรม มวลชนดูน้อยลงกว่าครั้งแรกๆ เสียงเชียร์
หลังแป้นคีย์บอร์ดดังกว่าเสียงเรียกร้องของผู้ชุมนุมหน้าเวที ทั้งที่แฮชแท็กความยุติธรรม การกดขี่ ความ
เหลื่อมล้ำ ยกเลิกชนชั้น ติดอันดับเทรนด์บนทวิตเตอร์, จ่าเรืองไม่เข้าใจเรื่องราวในโลกโซเชียล ไม่รู้จักโรบอต
แกเคยได้ยินเรื่องไลน์อยู่บ้าง ตอนที่ลูกชายบอกว่านัดกับเพื่อนๆ ชวนกันไปชุมนุม
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“พ่อว่าชนชั้นหรือความเหลื่อมล้ำอาจไม่มีอยู่จริง แต่คนสร้างขึ้นมาเพื่ออ้างความชอบธรรมให้ตัวเอง
ความจริงที่มีคือผลประโยชน์ ความเห็นแก่ตัว คนเราเกิดมาไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าใครขยันและ
ฉลาดพอที่จะพบช่องทางสร้างฐานะตัวเองนะ”

นี่คือครั้งล่าสุดที่จ่าเรืองได้พูดกับวีรยุทธ การคุยกันครั้งนี้ ฝ่ายลูกสงสัยในตัวพ่อที่เปลี่ยนไป เสียง
เรียกหาประชาธิปไตยหายไปไหน ขณะที่ผู้เป็นพ่อนั้น ในจิตใจยังเต็มไปด้วยความห่วงใย นั่นเพราะรู้ว่าสิ่งที่ลูก
กำลังทำไถลออกไปไกลกว่าแม่ สิ่งสำคัญที่จ่าเรืองตระหนักและยึดมั่นคือจะไม่ยอมให้เรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับ
ภรรยากลับมาเกิดกับลูกชายอีก

ผู้เป็นพ่อนึกทบทวนในห้วงเวลาเพียงไม่นาน อะไรทำให้ลูกชายเพียงคนเดียวเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว,
แกคิด หรือก่อนเปลี่ยนแปลงประเทศ ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน การบ่มเพาะความคิดของลูกใช้สารอะไร
เป็นตัวเร่ง มีเงื่อนไขและเหตุปัจจัยใดที่ทำให้เด็กหนุ่มคิดว่าชนชั้นล่างต้องเป็นคนจนเท่านั้นที่โดนเอาเปรียบ
การกดขี่ต้องเกิดจากคนรวย ชนชั้นสูง ขณะที่ผู้เป็นพ่อกลับคิดว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่ชนชั้นล่างจะมีทั้งคนดีและ
คนไม่ดี ไม่ต่างกับชนชั้นสูงที่มีคนไม่ดีและคนดีปะปนกันอยู่ โดยมีเส้นมนุษยธรรมเป็นพรมแดนระหว่างความ
ดีเลว ไม่ใช่กำแพงชนชั้นที่สร้างกันขึ้นมา

จ่าเรืองคิดและพูดออกไปเช่นนั้น แกเพียงหวังให้วีรยุทธได้ฟังเสียงจากแกบ้าง แต่กลับเป็นการทำให้
ถูกผลักออกไปยืนอีกฝั่ง กลายเป็นฝ่ายตรงข้ามกับลูก

“ทำไมพ่อถึงเปลี่ยนไป”

“พ่อไม่ได้เปลี่ยนไป”

“อ้อ ผมพูดผิด ทำไมความคิดพ่อถึงเปลี่ยนไป”

“พ่อไม่ได้เปลี่ยนไป ลูกต่างหากที่เปลี่ยนไป”

“ผมไม่ได้เปลี่ยนไป ความคิดต่างหากที่เปลี่ยนไป เหมือนกับพ่อ”

“แต่ลูกไม่ได้เปลี่ยนแค่ความคิด ตัวลูกเองก็เปลี่ยนไปนะ”

“นั่นสิครับ คนเราเมื่อความคิดเปลี่ยน ตัวคนก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหม”

“อืม ลูกจะบอกว่าตัวพ่อเองก็เปลี่ยนไป เอาละ ใครทำให้ลูกเปลี่ยนเป็นแบบนี้”

“พ่อไม่น่าถามผม เพราะพ่อก็รู้ว่าผมก็จะถามพ่อด้วยคำถามเดียวกัน”

น้ำเสียงที่แหบแห้ง ความอ่อนโยนที่เคยมีเหือดหายไปแทบหมดสิ้น การพูดคุยถามไถ่ทุกข์สุขของ
สองพ่อลูก เปลี่ยนเป็นการหารือถึงขบวนการเคลื่อนไหว แล้วขยับมาเป็นขอคำเสนอแนะข้อเรียกร้อง ก่อนที่จะ
กลายเป็นการถกเถียงโต้แย้ง

“ตอนนั้นทำไมพ่อถึงยอมให้แม่ไปร่วมชุมนุม”

“แม่ของลูกรักประชาธิปไตย พ่อเองก็รัก”

“แล้วตอนนี้ความรักของพ่อเสื่อมสลายไปไหนหมด”
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“ความรักของพ่อที่มีต่อแม่ของลูก ไม่มีวันเสื่อมสลาย”

“ผมหมายถึงความรักของพ่อที่มีต่อประชาธิปไตย”

“ลูกรักประชาธิปไตยมากกว่าแม่เหรอ”

น้ำเสียงที่อ่อนนุ่ม เนิบช้าของจ่าเรืองไม่เคยพูดกับวีรยุทธแบบนี้มาก่อน การโต้แย้งถกเถียงที่ไม่มีเยื่อใย
ของความรักความเข้าใจผูกรั้งไว้ ยิ่งส่งผลต่อสองพ่อลูก มาถึงตอนนี้ประชาธิปไตยได้กลายเป็นพรมแดนระหว่าง
ลูกกับพ่อที่กำลังเป็นเส้นคู่ขนานซึ่งยากจะบรรจบ

“พ่อขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ลูกฟังได้ไหม”

“ผมกำลังจะขึ้นเวที จัดที่สี่แยกนี้ไม่เคยผิดหวังเลยสักครั้ง”

“ก่อนลูกจะขึ้นเวที พ่ออยากให้ฟังเรื่องนี้สักครั้ง”

“หวังว่าเรื่องเล่าของพ่อจะไม่ทำให้ผมเสียเวลาในการเตรียมตัว”

บ่ายวันอาทิตย์ของเดือนพฤษภาคมแสงแดดแผดเผา สถานการณ์หลังยึดอำนาจย่ิงเพ่ิมอุณหภูมิประเทศ
ให้ระอุ แม้ลมเดือนห้าจะพัดแรง แต่ก็ไม่ได้ช่วยหอบไอร้อนในช่วงนั้นให้ทุเลาเบาบางลง เสียงปลุกเร้าดัง
ตลอดเวลาจากสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม จนกระทั่งหน้าจอสี่เหลี่ยมดับวูบลง เด็กหญิงวัยสามขวบตะโกน
ถามหญิงชราท่ีนอนอยู่บนเตียงหวาย

“ยาย วันนี้ไม่มีประชาธิปไตยเหรอ”

“สมพงษ์ ทำไมทีวีแม่จอดับ” หญิงชราผงกศีรษะถามเข้ามาในห้องแทนคำตอบหลานสาว

“อ๋อ เขาสั่งยุติการออกอากาศน่ะครับ” ลูกเขยตอบขณะเดินออกมาดู

“อ้าว แล้วแม่จะดูอะไร ไอ้พวกนี้ จะปิดทีวีชาวบ้านทำไมกัน”

“แค่ปิดชั่วคราว เป็นเรื่องปกติเวลายึดอำนาจน่ะครับ เดี๋ยวก็กลับมาเปิดสัญญาณให้ครับ”

“อืม ประชาธิปไตยหายไป เดี๋ยวก็มาลูก” คราวนี้ยายหันมาพูดกับหลานสาว ก่อนทิ้งตัวลงนอนต่อ

หลังได้ฟังเรื่องเล่านี้, วีรยุทธก็ไม่ได้โทร. หาจ่าเรืองอีกเลย การชุมนุมในวันนั้นทำให้ผู้เป็นพ่อรู้ว่าลูกชาย
เป็นแกนนำ เขาขึ้นปราศรัยอย่างดุเดือดกว่าทุกครั้ง บางคนบอกว่าเป็นไฮด์ปาร์คที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่จัดม็อบมา
ขณะที่บางคนชื่นชมว่านี่คือความกล้าหาญของขบวนการนักศึกษาในรอบเกือบศตวรรษที่บรรดาคนหนุ่มสาว
ออกมาเคลื่อนไหวบนท้องถนน แม้ส่วนใหญ่ยังคงนั่งอยู่หลังแป้นคีย์บอร์ด กระนั้นก็ไม่ได้สร้างความหวั่นวิตก
พวกเขากำลังสะสมคุณภาพมากกว่าปริมาณ อุดมการณ์อยู่เหนือศรัทธา ยอดเสาของการเปลี่ยนแปลงยังต้อง
ออกแรงปีนป่าย แม้ไม่ง่ายอย่างปีนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แต่ความเชื่อที่ถูกหว่านลงด้วยเมล็ดพันธุ์เร่งการ
เติบโต เป็นหมุดหมายของผลผลิตที่รอการเก็บเกี่ยวจากใครสักคนที่คืบคลานเข้ามาหาตำแหน่งและเวลาที่
เหมาะสม
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ขบวนการนักศึกษายุค Gen Z ยังคงเคลื่อนไหวต่อเนื่อง แม้ไม่ถี่อย่างช่วงแรกๆ แต่ก็รักษาความ
สม่ำเสมอ ไม่ให้ภาพของการชุมนุมหลุดหายไปจากหน้าจอสื่อนานหลายวันเกินไป โดยสลับสับเปลี่ยนชื่อกลุ่ม
อาจมีบางคนพลัดหลงเข้าไปอยู่แทบทุกกลุ่ม นั่นก็หาใช่เรื่องสลักสำคัญอะไร พวกเขาจะเรียกคนเหล่านั้นว่า
แนวร่วม ขณะที่จ่าเรืองแทบไม่ได้ติดตามขบวนการเคลื่อนไหว ไม่รู้ว่าใกล้ถึงวันประกาศชัยชนะแล้วหรือยัง
เพราะหลังจากเรื่องเล่าถูกถ่ายทอดออกไป แกก็ไม่ได้คุยกับลูกชายอีก แต่ละวันได้แต่พร่ำคิดถึงภรรยาจนเผลอ
หลับ และจมอยู่กับสารคดีสัตว์โลกที่ดูซ้ำวนไปวนมาอย่างไม่รู้เบื่อ

กลุ่มคนกรูกันเข้าไปยื้อแย่งร่างที่นอนอยู่ พวกเขาคว้าแขน ฉวยขาได้กันคนละข้างก็ต่างยื้อยุด แขนขาฉีก
หลุดกระจาย แล้วยกส่วนลำตัวขึ้นชูเหนือศีรษะ แห่ไปรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มวลดอกไม้สีสดใสพลัน
เหี่ยวแห้งเมื่อศพเคลื่อนผ่าน ท้องฟ้ายามสายฉายแสงสะท้อนใบหน้าของร่างไร้ลมหายใจ, จ่าเรืองตกใจสุดขีด
เผลอเขวี้ยงริโมตในมือทิ้งแล้วลุกขึ้นยืนจ้องหน้าจอสี่เหลี่ยม ไล่ดูกลุ่มคนทีละคน ทั้งหมดหน้าท้องแบนเรียบ
หลังโค้งนูน ลำตัวเรียวยาวค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีดำและขยายใหญ่ขึ้น บางส่วนเดินแห่วนอยู่รอบๆ อย่างไม่รู้จัก
เหน็ดเหนื่อย บางส่วนป่ายปีนขึ้นไปบนพานด้วยลำตัวที่ขยายใหญ่และเมือกที่ห่อหุ้มฉาบผิวมะเมื่อม ทำให้ความ
พยายามประสบกับความยากลำบาก แต่ทั้งหมดก็ยังไม่ลดละถดถอย นี่เองที่ทำให้จ่าเรืองแปลกใจว่าพวกเขาทำ
เช่นนี้มานานแค่ไหนแล้ว แกเพ่งใบหน้าไล่ดูทีละคนอีกครั้ง ไม่มีใครที่แกรู้จัก และทั้งหมดไม่ใช่กลุ่มนักศึกษาที่มา
ชุมนุม แล้วพวกเด็กๆ คนหนุ่มสาวหายไปไหน

จ่าเรืองสะดุ้งตื่น ในมือจับริโมตไว้แน่น หน้าจอโทรทัศน์กำลังฉายสารคดีเรื่องเดิม เหตุการณ์เมื่อครู่ยังฝัง
อยู่ในหัว แกพยายามสลัดเรื่องราวให้หลุดออกไป ก่อนโทร. หาลูกชาย ปลายทางไม่รับสาย แกต้องโทร. ไปอีก
หลายครั้ง ก่อนที่จะมีคนรับ แต่ไม่ใช่วีรยุทธ, จ่าเรืองพอจะจำเสียงนี้ได้เพราะได้ยินบ่อยในช่วงก่อนเลือกตั้งใหญ่
ยิ่งคำพูดประโยคถัดมา แกไม่มีวันลืม

“ลูกคุณถูกทากกัดครับ”

“ที่ไหน”

“ที่หัวครับ”

“ไม่ใช่! หมายถึงถูกกัดจากที่ไหน”

“แถวเวทีการชุมนุมครับ”

“บริเวณที่ชุมนุมมีทากด้วยเหรอ”

“มีครับ เอ่อ...พวกมันชอบพรางตัว”

จ่าเรืองกวาดตามองไปรอบตัวแล้วหยิกแขนขวาตัวเอง ที่เผชิญอยู่เป็นเรื่องจริงหรือกำลังฝันไป แต่ภาพ
ตรงหน้าไม่ว่าโทรทัศน์ ภาพถ่ายหญิงสาวกับเด็กน้อยในกรอบไม้แขวนเหนือนาฬิกา ริโมตที่วางอยู่บนโต๊ะ
ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่แกคุ้นเคยทั้งสิ้น โดยเฉพาะโทรศัพท์ที่ถืออยู่ในมือ

“มันขึ้นไปกัดถึงหัวได้ยังไง”



ºÃÃ³Ò¸Ã

47

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 | กันยายน-ตุลาคม 2564

“อืม ผมคิดว่ามันคงเล็งไว้นานแล้ว”

“เฮ้ย คุณอย่าพูดเป็นเล่น!”

“จริงๆ นะครับ ผมไม่ได้พูดเล่น อ้อ! เกือบลืม ไม่ได้โดนกัดแค่ลูกคุณคนเดียว”

อดีตข ้าราชการว ัยเกษียณพยายามนึกถ ึงทฤษฎีการล ่าเหย ื่อของเจ ้าส ัตว ์จอมกระหายเล ือด
อาจเป็นไปได้ว่าในช่วงหลังๆ ผู้ชุมนุมไม่สวมหน้ากากอนามัย ความร้อนจากการหายใจ การเคลื่อนไหว
การขยับตัวยกแขนบ่อย ได้เปิดช่องให้พวกมันคืบคลานหาตำแหน่งที่เหมาะ แต่แกก็ยังสงสัย ทำไมพวกมันไม่
กัดง่ามนิ้วเท้า น่อง ข้อพับ กลางหลัง หรือว่าลำตัว จะปีนขึ้นไปให้ยากลำบากทำไมถึงบนศีรษะซึ่งเป็นตำแหน่ง
ที่สูง

“คุณรู้ได้ยังไงว่าพวกมันเล็งไว้ก่อน อย่าบอกนะว่ามันวางแผน ล็อกเป้าเหยื่อ”

“คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกครับที่เหยื่อทุกรายโดนกรีดหนังหัวให้เปิดออก ตามทฤษฎีแล้ว ว่ากันว่ามัน
จะปล่อยสารบางอย่างเข้าไปด้วย”

“ผมยอมรับนะว่าเรื่องที่คุณเล่ามา มีบางส่วนที่จริง แต่ก็ยังไม่อยากจะเชื่ออยู่ดี ผมดูสารคดีเจ้าสัตว์
พวกนี้บ่อย เชื่อผมเถอะ คนฉลาดกว่าพวกมัน”

“ใช่ครับ พวกมันไม่ได้ฉลาดเหมือนคน”

“ก็นั่นน่ะสิ พวกมันเป็นสัตว์นะ ไม่ใช่คน” จ่าเรืองลืมตัว กระแทกเสียงใส่หูโทรศัพท์ เพราะน้ำเสียง
ประชดประชันของปลายสาย

“ก่อนจะวางสาย ผมอยากบอกคุณอีกอย่าง ลูกชายคุณกว่าจะรู้สึกตัวก็กลับมาถึงห้องพักแล้ว ตอนนี้
เลือดยังไหลไม่หยุด”

“อย่าเพิ่งดึงมันออกนะ เอาน้ำเกลือหรือน้ำส้มสายชูหยอดรอบๆ ปากมัน จะใช้ไฟจี้ที่ตัวก็ได้, เดี๋ยวมัน
ก็หลุดออกมาเอง เลือดยังไหลอยู่ใช่ไหม มีแอสทรินเจนท์หรือเปล่า ใบสาบเสือก็ได้ เอามาห้ามเลือดไว้…”

จ่าเรืองรีบพูดกรอกใส่หูโทรศัพท์ลงไป โดยไม่รู้ว่าปลายสายจะทันได้ยินทั้งหมดหรือไม่ เพราะแกสะดุ้ง
ตื่นเสียก่อน ภาพร่างของวีรยุทธนอนชุ่มไปด้วยเลือดยังติดตา คราวนี้แกย้อนทบทวนถึงเหตุการณ์อย่างหนัก
เสียงโทรทัศน์ดังแว่วเข้ามาในหู ก่อนส่งเสียงครางเหมือนมีตัวอะไรอยู่ในนั้น มันทำลายสมาธิ แกควานหาริโมต
บนโต๊ะแต่ไม่เจอ มีเพียงโทรศัพท์ที่วางอยู่ แบตเตอรี่โชว์แสงสีฟ้าอ่อนว่าเหลือเพียงขีดเดียว

หลังจากวีรยุทธกลับถึงห้องพัก มีชายคนหนึ่งเข้าไปนำตัวเขากลับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อไปถึง
ทุกคนก็มากันพร้อมหมดแล้ว ร่างวีรยุทธและเพื่อนๆ นักศึกษานอนจมกองเลือดอยู่กลางเวที จากนั้นไม่ทันที่
ผู้ปราศรัยจะกล่าวไว้อาลัยจบ ก็มีกลุ่มคนปีนขึ้นเวทีหามศพลงมา เหตุการณ์ยิ่งชุลมุน เมื่อคนอีกกลุ่มต่างกรูเข้า
จับจองร่างที่นอนเรียงกันอยู่ ทันใดนั้นก็กระชากดึงแขนขาจนหลุดกระเด็นไปคนละทิศละทาง เลือดสดพุ่ง
กระฉูดกระจายไปทั่วบริเวณ แม้ทุกคนออกแรงแย่งกันอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่ก็น่าแปลกที่ต่างยังมีใบหน้า
เปื้อนยิ้ม ในขณะที่ดอกไม้หลากพันธุ์สีสันสดใสกลับแห้งเฉายืนต้นตาย, จ่าเรืองพยายามกวาดตามองหาทาก แต่
ก็ไม่เจอสักตัว สิ่งที่เห็นกลับเป็นภาพที่แกต้องหวาดผวาจนแทบตะโกนออกมาสุดเสียง ร่างวีรยุทธนอนแน่นิ่ง
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ราวกับก้อนเนื้อเพราะถูกรุมกระชากแขนขาจนฉีกกระจาย เลือดกระเด็นสาดดอกไม้ ทว่าใบหน้ากลับยิ้มละมุน
เหมือนคนนอนหลับอย่างมีความสุข

จ่าเรืองหลับไปนานกี่วันไม่มีใครรู้ เสียงจากจอสี่เหลี่ยมแผ่วเบา หน้าจอยังฉายสารคดีสัตว์โลก ไม่รู้
ว่าวนซ้ำกี่รอบแล้ว แกขยับตัวเอื้อมมือไปหยิบริโมตมากดปิดโทรทัศน์ พลิกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดู หน้าจอนั้น
มืดสนิท จึงลุกเดินไปกดปุ่มบันทึกเสียงโทรศัพท์บ้าน ยกหูขึ้น ก่อนพบว่ามีสายโทร. เข้ามา และฝากข้อความไว้…

“ฮัลโหลพ่อ ทำไมไม่รับสายผมเลยครับ ยังโกรธอยู่เหรอ พวกผมประกาศชัยชนะแล้วนะ พ่อขึ้นมา
ร่วมฉลองด้วยกันสิ! อ้อ! เกือบลืม วันก่อนพวกผมโดนทากกัดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไม่รู้พวกมันมาได้ยังไง
พ่อคงสงสัยเหมือนกันใช่ไหม ผมจำได้ว่ามีกลุ่มคนกรูกันเข้ามาหาด้วยรอยยิ้ม แล้วยืนยกแขนชูมืออยู่หน้าเวที
พวกผมที่อยู่ตรงนั้นดีใจกันมากที่พวกเขามาหา ถ้าเอ่ยชื่อบางคน พ่อต้องรู้จักแน่ หลังแยกย้ายกันกลับ ผมรู้ตัวว่า
โดนทากกัดเมื่อมาถึงห้อง ตอนนี้เลือดหยุดไหลแล้ว แต่ยังมีรอยแผลเป็นครับพ่อ”
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ร้านสะดวกซื้อเกือบทำให้หาทางเข้าไปบ้านไม่ถูก มองดูรอบๆ เพื่อค้นหาหลักฐานฟื้นความจำรางๆ ซึ่ง
แทบช่วยอะไรไม่ได้ จำเพียงว่าสามแยกตรงนี้และที่ตั้งร้านสะดวกซื้อเคยเป็นสระน้ำชรา อยู่คู่กับการเกิดขึ้น
ของหมู่บ้านเล็กๆ ไม่ถึงร้อยหลังคา น้ำในสระลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำสายหลัก
อยู่ห่างออกไปไม่ถึงร้อยเมตร

ใกล้ร้านสะดวกซื้อมีทางเดินแคบๆ ขนาบด้วยต้นไม้หลายชนิด วัชพืชสูงท่วมหัว ทางนี้ตรงไปที่ลำคลอง
สายหนึ่งแยกออกมาจากแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำท่าจีน ทอดยาวเลื้อยเลาะผ่านอีกสามหมู่บ้านไปสิ้นสุดหลัง
ที่ว่าการอำเภอ ระยะทางสิบกิโลเมตร วิถีชีวิตของคนแถบนี้ซบอิงกับแม่น้ำลำคลอง ทุกคนพายเรือเป็น ทุกบ้าน
มีเรืออย่างน้อยหนึ่งลำผูกไว้ตีนท่า

รู้สึกเหมือนมีกลิ่นชันและน้ำมันยางโชยมาอ่อนๆ ร้านสะดวกซื้อเลือนหายไป สระน้ำปรากฏขึ้นแทนที่
ทางเดินที่ถูกขนาบด้วยต้นไม้สูงท่วมหัวกลายเป็นลานดินกว้างมีเรือรูปทรงต่างๆ นอนคว่ำนอนหงายวางเป็น
ระเบียบ บางลำอาการหนัก ท้องเรือแหว่งโหว่จนเห็นกระดูกงู กงซึ่งผุหัก ลำตัวของเรือยุบแฟบไม่เหลือเค้า
สง่างามของเจ้าแห่งสายน้ำ เรือพวกนี้มารอเวลาที่จะถูกหามขึ้นคานเพื่อทำการซ่อมก่อนถูกส่งกลับลงน้ำอีกครั้ง
ลูกแม่น้ำทุกคนเรียกอู่ซ่อมเรือว่า คานเรือ

ลมแม่น้ำหอบไอเย็นขึ้นฝั่งทั้งวันทั้งคืน ลานดินกว้างตรงนั้นคือโต๊ะกินข้าวมื้อเย็น เป็นสวนสาธารณะ
ร่มรื่นด้วยต้นมะม่วงป่ากลิ่นหอมมาจากบนต้น เป็นอาหารของนก กระรอก คนกินไม่ทัน ต้นมะขามเทศ
ฝักอ้วนใหญ่ม้วนเป็นวงกลมก้นหอยสีแดงฉูดฉาดรสชาติฝาดเฝื่อนกลืนไม่ลง นกเอี้ยงชอบ เป็นสนามกีฬา
แบดมินตันตอนเย็น และเป็นมากกว่าน้ี

ถัดจากคานเรือเป็นชุมชนหมู่บ้านซึ่งปลูกอยู่สองแนวฝั่งคลองจากนั้นเป็นทุ่งนาผืนมหึมา คานเรือ
จึงกลายเป็นทางผ่านสำหรับคนที่จะออกมาหน้าถนนใหญ่และกลับเข้าบ้าน แค่ส่งเสียงทักทายเจ้าของที่ตามที่
เคยทำสืบๆ กัน หรือเดินผ่านไปเงียบๆ เหมือนเดินอยู่ในบ้านตัวเอง ใครก็ตามสามารถมาใช้คานเรือทำกิจกรรม
เป็นทาง

เดินไปทางขวามืออีกนิดเดียวเห็นแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นช่วงกว้างที่สุดอยู่ตรงนี้ มีศาลเจ้าแม่ประจำหมู่บ้าน
ขนาดศาลาริมทาง เสียงแตรลมดังมาจากเรือที่วิ่งผ่าน วักน้ำใส่เรือ ลูบหัวเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแฝงไว้ด้วย
ศรัทธาที่พวกเขาอธิบายได้ ข้างศาลมีเรือกระแซงขนาดค่อนข้างใหญ่วางพาดอยู่บนคานทำด้วยท่อนซุงไม้สัก
ที่ถูกถากจนเห็นมิติลายเนื้อไม้มันวาว หัวเสายอดแหลมกลึงมนอย่างเสาตะลุง เสาปักลงดิน 4 ต้น ยึดไว้ด้วย

เรอืโบราณ

สุธีร์ พุ่มกุมาร
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ไม้เบญพาด เททับด้วยพื้นคอนกรีต เก๋งเรือเป็นทรงสี่เหลี่ยมหลังคาตัดเรียบแกะเซาะลวดลายเป็นรูปก้านขด
แทรกดอกจันทน์และดอกโบตั๋นเกือบเต็มพื้นที่ของเครื่องบน เจาะหับเผย ผูกแขวนม่านสีตองอ่อน (เปลี่ยนใหม่
ทุกปี)ทั้งสองด้าน มีแท่นสำหรับวางของไหว้บูชา ทุกอย่างที่เห็นเป็นของสดใหม่ทุกวัน บริเวณโดยรอบสะอาด
สะอ้าน ทั้งที่ตั้งอยู่โคนต้นโพไม่ทราบอายุ ป้ายไม้สักสลักตัวอักษรภาษาไทย-จีนว่า “เรือโบราณ” ประกบตรึงไว้
กับแท่งปูน รู้กันว่าเป็นเรือของเจ้าแม่ ชาวบ้านช่วยกันดูแลทั้งตัวศาลและตัวเรือ แม้ไม่เคยรู้ประวัติที่มาของเรือ
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสำคัญอย่างไร เป็นเรือชนิดใด เพราะไม่มีลักษณะใกล้เคียงกับเรือที่เห็นตลอดสองฝั่งแม่น้ำแห่งนี้
อันพอจะอนุโลมเรียกไปก่อนได้ หรือมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างไร

สะพานทอดเทจากบนฝั่งไปลงโป๊ะปูนซีเมนต์ยังแข็งแรงแม้จะผ่านการใช้งานนานมากแล้ว มันต่อสู้กับ
คลื่นเรือใหญ่แทบไม่เว้นวัน มีคนนำเถ้าอัฐิมาโปรยลงแม่น้ำ หรือเช่าเรือออกไปโปรยตรงช่วงกว้างที่สุดตาม
ความเชื่อว่าคือ ใจแม่น้ำ เพื่อต้องการแสดงความกตัญญูต่อผู้วายชนม์ บนฝั่งมีร้านขายของของชาวบ้านแบบ
ผลิตเองขายเองตั้งกระจายเป็นหย่อมๆ ตามอำเภอใจ ส่วนมากยึดเอาทำเลทองโคนต้นไม้ ไม่ต้องเสียค่าเช่าแผง
ให้ใคร เสร็จจากโปรยเถ้าอัฐิลงแม่น้ำก่อนไปเดินซื้อของก็เข้าไปไหว้เจ้าแม่ซึ่งอยู่ใกล้สะพานแล้วอ้อมไปเดินวน
ดูเรือ ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก คนจำนวนไม่น้อยใช้เวลากับศาลเจ้าแม่อย่างเต็มเวลานัด ไม่เหลือเวลาเดินไปดูเรือ
โบราณ

บ้านเคยอยู่หลังคานเรือ อาศัยทางนี้เดินเหมือนหลายๆ คน วันนี้เหลือทางแคบๆ มีหญ้าขึ้นคลุม
ค่อนข้างหนา ระทางเดิน มีต้นกระถินณรงค์วัยรุ่นพอคาดเดาได้ว่าไม่มีความจำเป็นใช้เส้นทางนี้อีกแล้ว สภาพ
เดิมๆ กลับแปลกเปลี่ยนไปไม่หลงเหลือร่องรอยของอดีต การหยุดนิ่งแห่งสรรพสิ่งซึ่งทรงพลังย่อมรอจังหวะ
กาลเวลาเหมาะสมพร้อมจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ที่นี่เวลานี้คือการมาถึงของจังหวะเวลานั้น ซากเรือหลายลำ
หมดสภาพกลายเป็นเศษไม้เปื่อยผุจมอยู่ใต้เถาตำลึงและต้นสาบเสือ อยากเดินเข้าไปดูใกล้ๆ ก็รังเกียจกลิ่น
แต่มันพยายามหว่านเสน่ห์ล่อให้คนรักดอกไม้เข้าไปชื่นชมดอกสีขาวนวลสวยสะดุดตาโดยเฉพาะหนวดขยุกขยุย
ของมัน

เรือนคอกหมูหลังคาสูงโปร่ง ทุกครั้งที่จะเข้าบ้านต้องผ่าน มันเป็นเสมือนห้องผ่าตัดใหญ่ นานๆ ทีจะมี
เรืออาการหนักถูกหามเข้ามานอนรอตรงนี้ สภาพที่เห็นไกลๆ ยังดูเหมือนเดิมพิสูจน์ให้เห็นว่ากระแสกาลเวลา
และคลื่นอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถกวาดต้อนได้ทุกสิ่งอย่าง

พื้นดินในเรือนคอกหมูไม่มีอะไรเกะกะรกตา หน้าแล้งลมแรง น่าจะมีกองใบไม้ถูกลมหอบมาสุมบ้าง
ต่างกับบริเวณใกล้เคียง บรรยากาศยามโพล้เพล้ถึงมีความคุ้นเคยกลับเหมือนเป็นคนอื่นหลงทางมา เห็น
บางอย่างเข้าไปอยู่ในนั้น ตั้งแต่ปากทางหน้าร้านสะดวกซื้อมาถึงตรงนี้มีความชัดเจนว่าคานเรือ เลิกร้างไปแล้ว
คงไม่มีเรือถูกหามเข้าไปนอนรอผ่าตัดใหญ่ แต่ความที่เป็นคนกลัวความวังเวง แค่นี้พอ มันเป็นภาพคุ้นตา
เหลือเกิน โอ… จำได้แล้ว แต่…ทำไม… มันถึงมาอยู่ในเรือนคอกหมู

อาจมีสายตาของคนไม่รู้จักมองดูอยู่ ย้อนกลับทางที่เดินเข้ามา สะดุดตากับเรือลำหนึ่งจอดลอยอยู่ข้าง
ตลิ่ง เรือลำนี้กระมัง ความก้าวล้ำของวิชาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานนี่เอง เรือไม้ถูกลากไปล่ามไว้ในคลองซอย
แคบๆ ที่ขุดขึ้นใหม่เชื่อมแม่น้ำสายหลัก ราวกับนักโทษรอประหารของรีสอร์ทหรูบนเนื้อที่กว้างขวางเพื่อทำเป็น
ห้องนอนของคนที่ชื่นชอบบรรยากาศแปลกใหม่หรือไม่ก็จอดเกยตื้นรอวันสิ้นสภาพโดยไม่มีใครใยดีแล้วค่อยๆ
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จมโคลนเลนหายไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อดินในไม่ช้า แม้แต่เจ้าของเคยเฝ้าทะนุถนอมเหมือนลูก ช่างมันเถอะ
รอยเท้าของกาลเวลาก้าวมาไกลกระทั่งไม่ว่าใครที่ถูกผ่านเลยต่างฝ่ายไม่เอ่ยปากทักทายกัน

คนเดินเข้าเดินออกร้านสะดวกซื้อ แปลกหน้าและไม่แปลกหน้า แต่แปลกตากับอากัปกิริยาของบางคน
ความไม่คงทนคงที่ของสังขารที่ถูกห่อหุ้มด้วยสสารมลพิษ โลกสากลคัดแยกคนออกจากวัฒนธรรมดั้งเดิม
ชนกลุ่มน้อยคือคนรักจะเรียนรู้เคารพรากเหง้าของตัวเองโดยปราศจากเงื่อนไข กลไกของเครื่องคัดแยก
ถูกสร้างขึ้นจากกฎกติกาโลกสากลภายใต้การควบคุมของมนุษย์ผู้แข็งแรงกว่า มันระบาดเข้ามาถึงเร็วเกินไป

การหลงทางกลับบ้านของหลายๆ คน ธรรมดามาก หากเว้นระยะสักสองสามปี แค่จะถึงบ้านอยู่
แล้วเชียว ดันมีถนนมอเตอร์เวย์โผล่ขึ้นมาดักหน้าให้สูญเสียความมั่นใจ ขณะที่ทางลูกรังตีคู่ไปกับมอเตอร์เวย์
สวนดอกรักข้างทางหายไป โครงการของหมู่บ ้านจัดสรรชื่อเร ียกยากผุดขึ้นเป็นหย่อมๆ และการเห็น
เจ้าเพื่อนขี้แยบางคนโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เป็นนายก อบต. เป็นเรื่องธรรมดา เอ…หรือว่าการย้าย
ถิ่นฐานที่อยู่ของสิ่งที่เห็นในเรือนคอกหมูกับเรือลำนั้นที่ลอยลำอวดเบ่งอยู่ข้างตลิ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาด้วย...

ตลาดน้ำ แรงกระเพื่อมของอารมณ์ย้อนยุค ระลอกคลื่นกลิ้งเกลือกเข้ากระแทกสองฝั่งแม่น้ำทั้งสาย
แปรเป็นแรงเหวี่ยงและดึงดูดผู้ส่งสารให้ยกกองถ่ายกองแล้วกองเล่ามากางเต็นท์ปักหลักเก็บบันทึกเรื่องราว
ตั้งแต่กอผักตบชวา ประติมากรรมสุดมหัศจรรย์บนแผ่นน้ำจนถึงต้นโพธิ์ยักษ์หลายคนโอบยังไม่มีใครทราบอายุ
ศาลเจ้าแม่และเรือกระแซงกับรูปรอยแกะสลักลวดลายสวยงามเอาไปเผยแพร่ทางหน้าจอทีวี ร้านขายของ
เพิ่มจำนวนมากขึ้น คนภายในหมู่บ้านเข้าไม่ถึงพื้นที่เพราะความเอื่อยเฉื่อยชักช้า บ้างก็ไม่สนใจการเปลี่ยนแปลง
ปล่อยให้รถพุ่มพวงทยอยเข้ายึดพื้นที่ไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตามนโยบายจัดระเบียบร้านค้าของคณะ
กรรมการหมู่บ้าน

โป๊ะปูนซีเมนต์ ก้ำกึ่งระหว่างของใหม่กับวัตถุโบราณสำหรับเป็นที่ข ึ้นลงเรือและเป็นที่น ั่งโปรย
เถ้ากระดูกมนุษย์หรือกระดูกสัตว์เลี้ยงผ่านการฌาปนกิจ ถูกย้ายจากจุดเดิมห่างออกไปเกือบร้อยเมตร (หรือ
อาจมากกว่าซึ่งมันก็พร้อมจะเคลื่อนย้ายขยับออกไปได้อีกหากการเติบโตของตลาดขยายไปในทิศทางที่ดี) อยู่
ใกล้ซุ้มกอไผ่ตงเพื่อหลีกทางให้แพไม้ไผ่หนุนรองด้วยถังเปล่าขนาดสองร้อยลิตร มันถูกยึดโยงไว้ด้วยกันมีสะพาน
เชื่อมสำหรับเดินระหว่างแพ จำลองมาจากรูปแบบตลาดน้ำอันเป็นอัตลักษณ์ของแม่น้ำสำคัญสายตะวันตก

หมู่บ้านขนาดย่อมแห่งนี้เป็นที่รู้กันว่ามีสองกลุ่มย่อย เรียก หมู่กลางและหมู่เหนือ ไม่มีหมู่ใต้ ไปมาหาสู่
กันตามปกติ ใช้คานเรือเป็นช่องทางผ่านและทำกิจกรรม ไหว้ศาลเจ้าแม่เดียวกันช่วยกันดูแลประโยชน์หมู่บ้าน
รวมถึงศาลและเรือ เต็มใจควักเงินส่วนตัวเพื่อเปลี่ยนผ้าม่าน ซื้อไม้กวาดมากวาดใบ้ไม้ ลงไปหิ้วน้ำขึ้นมาล้างขี้นก
วันไหนมีคนต่างพื้นที่เอาเถ้ากระดูกมาลอยอังคารเห็นเข้าก็ให้เงิน

โป๊ะถูกขยับห่างออกไปอีกตามการขยายอาณาเขตของแพ มันให้ความร่วมมือกับมติคณะกรรมการ
หมู่บ้าน มีป้ายบอกทางลงโป๊ะสำหรับคนที่ต้องมาใช้ทำกิจธุระอะไรก็แล้วแต่ วันหยุดสำคัญๆ ตลาดน้ำที่เพิ่ง
แจ้งเกิดมีคนมามากแทบทั้งวันด้วยปัจจัยหลายอย่าง ไปมาสะดวก ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ยังไม่นับคนที่เดินทาง
มาจากทางอื่นอีก แต่ความที่แม่น้ำสายตะวันตกมีความยาวถึงสามร้อยยี่สิบกว่ากิโลเมตร ช่วงความกว้างที่สุด
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อยู่ตรงนี้กลับไม่ใช่เป็นปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยว แพโยงที่ลงไปลอยลำในแม่น้ำแทบตลอดสาย กอผักตบชวา
เบียดเสียดมาบดบังความกว้างและสายน้ำที่ไหลเรื่อยเนิบนาบแบบไม่โลดโผน ไหลไปในทิศทางเดียวกัน
มาชั่วนาตาปีก็ไม่ได้ทำให้ลดลงของทัศนียภาพหรือเสียหายแม้แต่น้อย เพราะยังมีปัจจัยที่อยู่เหนือปัจจัยอื่น
คือศาลเจ้าแม่ศักดิสิทธิ์และเรือโบราณ มีภาพไปปรากฏในเพจต่างๆ แล้วถูกแชร์ต่อๆ กัน

ไม่แน่ชัดว่าต้นคิดนี้มาจากใคร เพราะไม่มีใครเสนอตัวมาน้อมรับความชื่นชมยินดี หมู่บ้านที่ถูกปิดล้อม
ไว้ด้วยแม่น้ำลำคลอง ทุ่งนาดึกดำบรรพ์ในครั้งกระโน้นยืนหยัดอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด
มันเผยตัวตนของมันค่อนข้างน่าแปลกใจสำหรับคนที่นี่ถึงกับมีคำพูดทำนองยกย่องว่า “ทุ่งนาหัวดื้อ” การจัด
ระเบียบบริหารในเชิงธุรกิจชุมชนจึงจำเป็นอย่างยิ่ง คนที่ถูกระบุชื่อให้เข้ามารับบทบาทเป็นคณะกรรมการ
จะรู้สึกว่าเกินกำลังสติปัญญา พร้อมกับขอถอนตัว ในที่สุดก็ได้คณะกรรมการชุดแรกขึ้นมาเป็นหนังหน้าไฟ

ข้อจำกัดพื้นที่ใช้สอยกับข้อจำกัดความสมดุลระหว่างอุปสงค์ (Demand) กับอุปทาน (Supply) คือ
ปัญหาร้อน คณะกรรมการต้องเกลี่ยและเคลียร์อย่างยิ่ง แม้ว่ายังไม่มีคนไหนเอ่ยปากอยากขอโอกาสหัดเป็น
นักขายหน้าใหม่เสริมอาชีพเกษตรกรกับเขาดูสักตั้ง น่าสนุก ผลหมากรากไม้มีเหลือกิน ฝีมือการทำกับข้าวด้วย
วัตถุดิบหาง่ายรอบบ้านที่เห็นอยู่เกลื่อนตาอย่างแม่ค้าตามตลาดนัดไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว มันเป็นรายได้ที่ได้เร็ว
เงินสดเห็นๆ เพราะพึงพอใจกับความสุขสงบ คนต่างพื้นที่เข้ามาก็เอาประโยชน์มาสู่หาใช่กอบโกยออกไป
ถ่ายเดียวทำตัวเป็นผู้ต้อนรับดีกว่าเป็นผู้แย่งชิง

“ขอเช่าพื้นที่สนามบอลโรงเรียนน่าจะได้นะ เสาร์ อาทิตย์โรงเรียนหยุด” คนที่เคยปฏิเสธการเป็น
กรรมการแนะทางออก กรรมการจริงคนหนึ่งตั้งข้อสังเกต “ตลาดน้ำหลายที่เลิกไป เพราะคนยุคนี้เบื่อง่าย
ของใหม่เกิดไม่เว้นแต่ละวันคนจะไปเที่ยวก็เพราะเห็นโฆษณา บ้านเราเอาแค่เท่าที่เป็นไปได้ไม่จำต้องดิ้นรน
หาเงินหาทองไปจ้างบริษัทโทรทัศน์มาช่วยทำการตลาด”

เครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้านใกล้หมดสภาพถูกรื้อถอนถอยไปกองเก็บไว้ที่ไหนสักแห่งด้วยเหตุผล
ไม่ค่อยมีคนมาใช้ รถยนต์ของใครก็หาที่จอดเสียใหม่ อะไรต่อมิอะไรที่ควรย้ายออกล้วนเป็นการตัดสินใจ
รอบคอบของคณะกรรมการโดยไม่มีเสียงคัดค้าน ยกเว้นพวกต้นไม้ใหญ่เห็นกันมานานจนผูกพันเหมือนญาติ
มันเลือกเกิดตรงที่เหมาะสมหากวันนี้จะกีดขวางทางเดินหรือที่ตั้งร้านค้าก็ไม่ใช่ความผิดของมัน คนควรรู้จัก
การเคารพและปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติซึ่งเกิดมาก่อน

คณะกรรมการและคนในหมู่บ้านทั้งสองหมู่กำลังพูดกันเรื่องการเติบโตของตลาดน้ำ การเติบโตอย่างไร้
ทิศทาง น่าทึ่ง พวกเขามิใช่นักบริหารการตลาดมืออาชีพที่มีกลยุทธ์ล้ำเลิศ ฝนที่ตกห่าใหญ่แต่ไม่มีตุ่มไม่มีโอ่ง มา
รองรับน้ำฝนกักเก็บไว้ก็แค่ได้ใช้น้ำนั้นไปวันต่อวัน ถัดจากนั้นสุดแล้วแต่ฟ้าเมตตา การตกลงของฝนย่อมเปล่า
ประโยชน์ ไม่ต้องคิดข้ามไปวันข้างหน้าสิ่งที่เห็นอยู่กับตาจับต้องได้เป็นรูปธรรมควรรีบคว้าไว้ก่อน รายได้ที่จะ
ตามมาในรูปแบบต่าง ๆ ของหมู่บ้านสำคัญในขณะปัจจุบัน

กรรมการบางคนตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นกรรมการ ความลำบากใจกับปัญหาซึ่งเป็นทั้งผู้มีส่วน
บันทึกประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจ เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกตลาดน้ำชื่อดังของประเทศในอนาคตอันใกล้
แม่น้ำสำคัญสายตะวันตกกับที่จะต้องกลายเป็นคนหนึ่งผู้ม ีส ่วนร่วมกับประวัติศาสตร์อันไม่พึงประสงค์
ถูกตราหน้าว่าเป็นคนบาป ผู้ร้ายแห่งหมู่บ้าน อกตัญญูต่อบรรพชน ปัญหาเฉพาะหน้ายากยิ่งกว่าการใช้
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จินตนาการข้ามยุคไปให้ถึงวันนั้น บางคนที่เชื่อให้ความรักเคารพถูกปลูกฝังลงลึกในใจงอกงามขึ้นเป็นร่มเงาชีวิต
ครรลองชนอันเสมือนสัญญาประชาคมยิ่งต้องเป็นความสำคัญไม่น้อย ตลอดลุ่มน้ำท่าจีนหากกล่าวถึงหมู่บ้าน
ต้นแบบของหลายสิ่งหลายอย่างโดยไม่ต้องพึ่งแรงจูงใจภายนอก คานเรือในตำนาน บรรดาชาวเรือทุกที่ทุกหน
รู้จักเป็นอย่างดี หรืออาจมีบางคนไม่ยี่หระโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศย่อมช่วงชิงความได้เปรียบไว้ก่อนเสมอ
เพียงแต่บางคนนั้นยังสงวนท่าที ยำเกรงต่อความรู้สึกสาธารณะพร้อมที่จะพุ่งทะยานเข้าประชิดร่วมกับฝ่ายที่
เห็นพ้อง เว้นเสียแต่คนมีประสบการณ์ชวนขนลุกที่เกิดขึ้นกับตัวเอง...

เสียงร้องไห้เมื่อเริ่มค่ำและต่อเนื่องไปถึงเวลาไหนยังไม่แน่นอน บางคนบอกว่าเสียงผู้หญิง บางคนบอก
ว่าเสียงผู้ชาย ที่มาของเสียงรู้กันเพียงส่วนน้อยต่างคนต่างปกปิดความรู้สึกภายใต้ความวิตกกังวล พยายาม
วางตัวปกติ มั่นใจในความโปร่งใสต่อศรัทธาบรรพชน ยินดีจะสืบทอดต่อสายใยชีวิตลอดผ่านอุโมงค์กระแสความ
เปลี่ยนแปลงไปบอกเล่าแก่ดวงวิญญาณธาตุบริสุทธิ์ ในขณะที่รสนิยมแห่งยุคสมัยเข้ามาแบ่งพื้นที่เสรีภาพ
ทางความคิด สร้างอิทธิพลความเชื่อเหนือการพิสูจน์ แผ่วงขยายกลืนกินวิถีเก่าอย่างกล้าหาญ “จงมองไป
ข้างหน้าศรัทธาในตัวเอง เชื่อในสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้ มองให้ไกลกว่า”

แต่พวกเขายังไม่บรรลุข้อจำกัดส่วนตัวและสาธารณะเป็นรูปธรรม ตลาดน้ำดาวรุ่ง

ร้านสะดวกซื้อไม่เคยดับไฟในร้านครบทุกดวงนับตั้งแต่ตัดสินใจเลิกคานเรือด้วยเหตุผลเดียว ไม่มีงาน
น้ำท่วมใหญ่ปีนั้นมันได้พาเอานวัตกรรมสร้างสรรค์แปลกตา สีฉูดฉาดเคลื่อนที่ไปกับแพขยะ ต้นไม้หักโค่น กิ่งไม้
เกี่ยวก่ายทางกับซากสัตว์ลอยขึ้นอืดลัดเลาะเซาะซอนในซอกแคบไร้ข้อจำกัดทางกายภาพ เกยข้ามสิ่งกีดขวาง
โดยไม่กลัวท้องทะลุ สัญญาณเตือนให้เตรียมคิดถึงอนาคตซึ่งคล้ายได้ยินเสียงรถไฟไกลๆ แต่มันจะเข้าสถานี
ในขณะที่หลายคนคำนวณเวลาผิดพลาด

พวกเขา (พนักงานในร้าน) ยิ้มเมื่อถูกถามว่าเคยได้ยินเสียงร้องไห้ที่คนพูดกันหนาหูบ้างไหม ที่มาของ
เสียงกับร้านสะดวกซื้ออยู่ละแวกเดียวกัน ทางเชื่อมถึงโลกภายนอกมีมากขึ้น ไม่ต้องพึ่งอาศัยเส้นทางคานเรือ
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งร้านสะดวกซื้อ น่าดีใจกับเขา หากมัวแต่ยึดติดกับความไม่จีรังพยายามแหวกทวนกระแส
โลกนิยม เกรงใจนักอนุรักษ์หัวเก่า รอฟังคำชื่นชมยกย่องจากโซเชียลลิสต์ลมๆ แล้งๆ แค่นั้น แผ่นดินจะรักษา
ไว้ปลูกต้นไม้สักต้นปลูกบ้านให้ลูกหลานอยู่เปิดช่องทางอาชีพการงานให้พวกเขาทำเลี้ยงตัว เรียกร้องเอา
จากใคร

เห็นหน้าผู้จัดการร้านชัดๆ ได้แต่นึกว่าเด็กเดี๋ยวนี้โตไว เคยเห็นครั้งสุดท้ายไม่นานนี้ สวยกว่าเมื่อวัน
พ้นวัยรุ่น ใครๆ ชอบเรียกเธอว่า แม่ย่านาง นอกจากให้เงินทองคนดูแลศาลเจ้าแม่ไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจิปาถะ
ตัวเองก็คอยเวียนมาลงแรงร่วมด้วย ผ้าม่านสีตองอ่อน ดอกไม้สดส่งกลิ่นหอมทุกวัน ส่งผ่านจากเธอคนนี้
คำถามทีเล่นทีจริง กับหลายคนที่คุ้นเคยเกี่ยวเนื่องกับเสียงร้องไห้ลึกลับเวลากลางคืน เข้าใจเพศเสียงต่างๆ กัน

“เสียงนก” เธอตอบเรียบเฉยเหมือนทุกครั้ง เพราะทั้งคนถามและคนตอบ ไม่ได้เน้นให้เป็นคำถาม
ที่ต้องการคำตอบจริงๆ แต่ไม่ใช่กับเสียงส่วนใหญ่ พวกนั้นเห็นต่าง มันก็เลยเป็นปัญหาหนักใจคณะกรรมการ

ข้อจำกัดในรูปแบบร้านสะดวกซื้อ เงื่อนไขการวางสินค้าบนเชลฟ์ (Shelf) ความสำคัญหรืออิทธิพลของ
เจ้าของแบรนด์ บริเวณพื้นที่คานเรือเก่าที่ถูกปล่อยรกร้างอย่างน้อยใกล้สิบปีถูกหมายตาไว้นานแล้ว แอบคิดจะ
ปลดแอกนายทุน เตรียมขยับขยายพัฒนาให้เป็นซูเปอร์มาเก็ตแบบบ้านๆ เปิดกว้างสินค้าเสรีเกิดขึ้นพร้อมกับ



ºÃÃ³Ò¸Ã

54

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 | กันยายน-ตุลาคม 2564

คำร้องขอของคณะกรรมการ ชั่งน้ำหนักระหว่างความคุ้มค่าเธอเห็นข้างไม่คุ้มค่า ไม่ต่างจากการขับไล่ไสส่งเมื่อ
มองไม่เห็นความสำคัญ แต่คำร้องขอต้องเก็บเป็นการบ้านหรืออาจปรึกษากับใครบางคน โจทย์ท้าทายอย่างยิ่ง
หากแก้ผิด ผลลัพธ์คือผิด ชุมชนไกลปืนเที่ยง นับวันมีคนเพิ่มขึ้นทั้งจากการเกิดและมาลงหลักปักฐานนับตัวเอง
ว่าเป็นคนพื้นที่ ความคิดเห็นบรรดามีควรได้รับการพิจารณาด้วยเช่นเดียวกัน

ความเห็นที่ว่า “ย้ายออกไม่ยาก หาที่เก็บยาก” ฟังขึ้น ต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว คนส่วนใหญ่มีพื้นที่หัวใจ
ค่อนข้างแคบเพียงเพื่อตัวเอง ไม่มีที่ว่างสำหรับใครๆ ต่างคนต่างหาเหตุผลมาอธิบายยืดยาวแค่ไหนก็ได้เพื่อ
ปิดปากคนอื่น จะเป็นไรไปหากจะยอมเปิดบ้านรับรองแก่ผู้นำพาความดีงามและความสบายใจมาให้ อีกหนึ่ง
ปัญหาซึ่งไม่มีชาวบ้านคนไหนอยากข้องแวะคือคนของทางการ เป็นข่าวซะขนาดนี้ มีรูปมีเรื่องเล่าถูกบ้างผิดบ้าง
จริงบ้างเท็จบ้างก็เหมือนมดได้กลิ่นน้ำหวาน ชีวิตจะไม่สงบสุข กว่าจะหลุดรอดจากคำว่าผู้ต้องหาอาจเสีย
เงินทองและเวลาทำมาหากินไปไม่น้อย เธอตัดสินใจยกเรือนคอกหมูเป็นที่อยู่ถาวรด้วยความยินดี วิญญาณพ่อ
ก็คงยินดีด้วยเช่นกัน และคุ้มครองเธอ...

“หนูว่าพ่อต้องมีความสุข ตลอดชีวิตของพ่อไม่เคยห่างเรือ ตลกที่สุดตอนเห็นพ่อนอนหลับบนโขนเรือ
จนกระทั่งคนทั้งหมู่เรียกพ่อว่าพ่อย่านาง หนูได้ยินแต่แม่ย่านาง เมื่อพ่อยังอยู่พ่อชอบให้ไม่เลือกหน้า คนเรียกพ่อ
ว่าพระเวสสันดร คนที่เข้ามาเดินผ่านคานเรือของพ่อเหมือนว่าเป็นทางสาธารณะ คนที่มาทำอะไรๆ แล้วทิ้งขยะ
ไว้ให้พ่อเก็บไปเผา พ่อก็เงียบเฉยเลยได้มาอีกชื่อ เตมีย์ใบ้ หนูอยากเรียกพ่อว่า พ่อร้อยชื่อ”

“น้ำในคลองเดี๋ยวใสเดี๋ยวขุ่น ขึ้นลงวันละหลายหน ไม่นิ่ง เราเห็นน้ำได้ด้วยสายตาแต่สิ่งที่จมสึกอยู่ใต้น้ำ
เราเห็นด้วยสัมผัสประสบการณ์ ดวงตาของฝ่าเท้าแตะลงบนความลึกตื้น เศษสิ่งทับถมหมักหมมไม่รู้นานเท่าไหร่
จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและย้อนสวนทวนกลับ เราไม่รู้ว่าเป็นอะไร แต่มันจะไม่เป็นอย่างอื่นจนกว่าน้ำจะ
ขอดคลอง”

“พ่อเก็บชิ้นส่วนของเรือทุกชิ้นไว้ในโรงเก็บจนกองเป็นภูเขา”

“เรือคือต้นไม้ ทุกต้นมีเทวดาอาศัย ท่านต้องมีบ้านเหมือนพวกเรา ต้นไม้ถูกตัดเหมือนบ้านถูกรื้อ เทวดา
ท่านตามมาอยู่ด้วย ถึงแม้ถูกแปรสภาพเป็นเรือ เรือทุกลำเป็นที่อยู่อาศัยของเทวดา เรียกว่าแม่ย่านาง ไม่ว่า
จะเป็นเทวดาผู้ชายหรือเทวดาผู้หญิงเรียกแม่ย่านางทั้งนั้น กองไม้นั่นต้องใช้อย่างเคารพนอบน้อมเป็นประโยชน์
มากที่สุด เทวดาจะได้ไม่ลงโทษ ชิ้นเล็กเอามาทำลิ่มทำสลัก ประโยชน์มีอยู่ทุกชิ้นไม้ วันนี้ไม่ใช้วันหน้าได้ใช้
อาชีพช่างซ่อมเรืออยู่กับไม้และแม่น้ำลำคลอง ไม่มีสองสิ่งนี้ ไม่มีช่างต่อเรือซ่อมเรือ”

“พวกเราต้องเดินเกาะกลุ่มจะได้ไม่หลง คนเกิดมากไม่ทันไรก็ล้นโลก อีกหน่อยคนหมู่บ้านเดียวกันจะ
ไม่รู้จักกันพูดคุยกันน้อยลง เราอาจพลัดเข้าไปกลางฝูงคนที่ไม่เคยเห็นหน้า เกาะกลุ่มจับมือกันไว้”

ทุกครั้งที่สั่งงานเสร็จจะกลับขึ้นเรือน เธอมักสะกิดใจนึกถึงเรือนคอกหมู ในคืนเดือนมืดบรรยากาศ
รอบตัวต่างจากในร้านที่เพิ่งเดินออกมา กลิ่นหอมจากมวลหมู่ดอกไม้รอบเรือนรินมากับกระไอเย็น ยืนมองทะลุ
ความมืดสนิท “สวยเหลือเกิน” กับสิ่งที่วางอยู่บนคานเบื้องหน้าน่าหลงใหล อบอุ่นอิ่มใจเมื่อยืนตรงนี้ บ้าน
เทวดา พ่อพูดไม่ผิด
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“เสียงนก” นั่นแหละตัววัดระยะความห่างระหว่างคนในกลุ่มเดียวกัน เธอเห็นตัวนกเกาะอยู่บนนั้น
รายละเอียดเสียงที่ได้ยินความสังหรณ์ใจต่างคนต่างมีเก็บกดจนหวั่นไหวเพื่อแสดงความกล้าหาญซึ่งว่างเปล่า
ด้วยกัน หากไม่ใช่ลูกสาวเจ้าตำนานคานเรือผู้ยิ่งใหญ่ ป่านนี้เธอน่าจะถูกผลักดันให้ไปรั้งท้ายกลุ่ม

ไม่ต้องการให้ความลับของโลกเปิดเผยรู้ไปถึงคนหัวแถว โซเชียลแมนตัวจริงแพร่ระบาดราวกับเชื้อไวรัส
สายพันธุ์ใหม่

เสียงร้องไห้บางคืนผู้ชายบางคืนผู้หญิง แรกๆ เข้าใจว่าเป็นเสียงนกเหมือนคนอื่นได้ยิน

เปล่าหรอก ใครจะชี้ให้เธอไปเดินรั้งท้ายไม่ได้เพราะเธอเห็นต่างจากคนอื่น เธอเห็นนก เห็นไกลกว่านั้น

เหมือนที่พ่อเห็นมาตลอดชีวิต...

โป๊ะปูนซีเมนต์อาจยังไม่ถูกลากกลับมาที่เดิมในเร็ววันนี้

ซุ้มไผ่ตงช่วยกางร่มให้คนมารอข้ามฟาก ลงเรือเอาเถ้ากระดูกไปโปรยกลางใจแม่น้ำ

แพไม้ไผ่หนุนรองด้วยถังน้ำมันความจุ 200 ลิตรน่าจะยังแข็งแรงมั่นคงดีอยู่ บางลำถูกแยกกลุ่มออกไป
ใช้งานอย่างอื่นในวันที่ดาวประจำรุ่งค่อยๆ ราแสง

ร้านขายของสิบกว่าร้านกระจายอยู่ตามอำเภอใจส่วนใหญ่ยึดทำเลทองโคนต้นไม้ ของกินของใช้แบบ
ทำเองขายเอง เช้าขายบ่ายกลับไม่เร่งรีบ ไม่แย่ง

เข็มสั้นนาฬิกาหมุนยังไม่ทันครบวงจรรอบ โลกสมมุติหลับใหล ส่ำเสียงเหล่านักแสวงโชคแผ่วเบา การ
ดิ้นรนค้นหาพยายาม เดินทางวันแล้ววันเล่าเพื่ออะไรสักอย่างเพื่อคนที่รออยู่บ้านและ...พวกเขากำลังเดินทาง
ไปที่ไหน สักแห่ง

ศาลเจ้าแม่ประจำหมู่บ้านเด่นตาขึ้นอีกครั้งหลังจากจมอยู่ในหมอกควันหนึบเหนียว กลิ่นอับอบอ้าวจาก
เตานับร้อยทะลวงทุกซอกมุมของตัวศาล ลานปูนแตกร้าว ทางผ่านของรอยเท้านับพันนับหมื่นในช่วงเวลาของ
ความเร่งรีบกำลังถูกซ่อมแซมปัดกวาดโดยมือศรัทธาที่ไม่เคยปล่อยวาง ช่วงกว้างของแม่น้ำสายตะวันตก
ประกาศถึงความมีอยู่... ใจแม่น้ำ

รูปภาพในเว็บแรกถูกส่งต่อพร้อมข้อความประกอบ มันจะไม่หายไปไหนง่ายๆ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
ไปดูต้นฉบับ มันไม่มีอยู่แล้ว ณ ที่ตรงนั้น แต่...

เราจะเห็นภาพที่พวกเขากำลังปั้นหน้าแปลกๆ ออกแบบแอ็คชันไม่ซ้ำกันข้างเรือไฟเบอร์กลาสส์สีน้ำเงิน
วางคว่ำบนคาน ป้ายไม้สักสลักตัวอักษรภาษาไทย-จีนว่า “เรือโบราณ” ประกบตรึงไว้กับแท่งปูน

ยอมเสียเวลาเดินทางไปดูสักหน่อย
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“หากชีวิตง่ายเหมือนเสกสร้างได้ก็คงดี”

เวลานี้ชายเฒ่าไม่แน่ใจว่าระหว่างฤดูแล้งของเดือนเมษายนอันยาวนาน กับการรอคอยน้ำสะอาดเพียง
หยดเดียว สิ่งไหนจะสิ้นสุดได้ก่อนกัน จึงสบถออกมาอย่างนั้น

แกเป็นชายเฒ่าผู้มีหนวดบางใต้จมูก ผิวสีน้ำตาลประหนึ่งพื้นดินโล้นแล้งน่าพิศวง ใบหูกางจรดค้าง
ดูเด่นชัดบนใบหน้า ดวงตาเล็กทรหด ผิวหนังเหี่ยวย่นคล้ายผลมะกรูด ด้วยรูปพรรณไม่โดดเด่น หลังโก่งราวกับ
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว ทำให้ชายเฒ่าไม่เป็นที่จ้องมองของผู้คนเท่าไหร่นัก กระนั้นชายเฒ่ายังคงแข็งแรง และ
สามารถเดินไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องพึ่งไม้เท้าให้เกะกะ

เป็นเวลา 48 วันแล้วที่ชายเฒ่าใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการตำน้ำกิน ทุกหยาดเหงื่อสร้างความสับสน
แก่ชายเฒ่าไม่มากก็น้อย และน่ารำคาญเหมือนเจ้าอีกาบนต้นแสลงพัน ปีศาจร้ายในคราบเดรัจฉานชวนรังเกียจ
ตัวนั้น ได้เปรียบชายเฒ่าอยู่หลายขุม เนื่องจากเทพเจ้ามอบปีกอันแข็งแกร่งแก่มัน มอบความคล่องแคล่วว่องไว
ที่หาตัวจับได้ยาก มันจึงทำอะไรได้ตามใจชอบ โดยไม่สนใจว่าชายเฒ่าจะได้รับความลำบากหรือไม่ แต่สิ่งที่น่า
เจ็บปวดยิ่งกว่านั้น คือเทพเจ้ามอบความโรยราแก่ชายเฒ่าเพื่อทดสอบอะไรบางอย่าง สิ่งที่อาจแลกมาด้วย
ชีวิตใหม่หลังความตาย ชายเฒ่ารู้แต่เพียงว่าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป เพื่อเห็นหน้าบุตรชายเป็นครั้งสุดท้าย คือ
เหตุผลแน่นเหนี่ยวที่ชายเฒ่าต้องตำน้ำกินทุกวัน ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น แม้โอกาสจะริบหรี่เหลือเพียง
น้อยนิดก็ตาม

ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถดำรงชีพอยู่ได้ในภูมิอากาศร้อนระอุราวขุมนรก เว้นเสียแต่ชายเฒ่ากับอีกา
ตัวนั้น ชาวบ้านคนอื่นๆ ต่างอพยพไปอยู่ที่ใหม่จนตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่หลังคาเรือน และอยู่ห่างกันจนดู
ไม่เหมือนชุมชนด้วยซ้ำ

อาจเป็นความภาคภูมิใจที่ขมขื่น ซึ่งแอบแฝงโชคชะตารันทดเอาไว้ แต่ความจริงล้วนเศร้าสลด
เพราะชายเฒ่าเฝ้ารอคอยบุตรชายผู้จากลา ส่วนเจ้าอีการอคอยจิกกินเลือดเนื้อของชายเฒ่า

ชายเฒ่าเคลื่อนตัวไปยังบ่อน้ำด้วยความยากลำบาก มือทั้งสองข้างมีครุไม้ไผ่ติดมือไปด้วย แกเห็นเงาดำ
ของตัวเองบนพื้นดินแตกระแหง เจ้าอีกาจ้องมองชายเฒ่าอยู่บนกิ่งแสลงพัน ทั้งคู่ต่างระแวดระวังกันทุกฝีก้าว

วันที่พระเจ้าทอดทิ้ง

อินทอน
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แสงแดดโลมเลียแผ่นหลังของชายเฒ่า รู้สึกแสบร้อนไปทั่วแผนหลัง แกวางครุไม้ไผ่ลงที่ปากบ่อ ชำเลือง
มองบ่อน้ำแห้งผาดที่มีลมแห้งๆ เคลื่อนตัวผ่านไป ชวนให้สิ้นหวังได้อย่างร้ายกาจ

การตำน้ำกินไม่มีอะไรซับซ้อน ต้องขุดหลุมดินขึ้นก่อน ตักเอาโคลนตมในบ่อมาใส่หลุมที่ขุดไว้ ยํ่าด้วย
เท้าจนเป็นเลน หรือนํามาใส่ครุไม้ไผ่ แล้วตําด้วยไม้ให้โคลนเลนมีความหนาแน่นสูงขึ้น ปล่อยทิ้งไว้จนตกตะกอน
นํ้าจากโคลนเลนจะปรากฏเป็นนํ้าใสอยู่ข้างบน จึงตักไปบริโภคได้

ชายเฒ่าตำมาได้สักครู่ใหญ่ จึงได้น้ำมาหนึ่งกำมือ แล้วตักใส่ครุไม้ไผ่

ยังไม่ถึงนาที เจ้าอีกาก็กระพรือปีกดังพึ่บพั่บ บินร่อนลงมาที่ครุไม้ไผ่อย่างรวดเร็ว มันเตะครุไม้ไผ่
ล้มกระแทกพื้น ก่อนจะมุดเข้าไปในนั้น จิกกินน้ำในครุที่มีปริมาณเพียงไม่กี่หยดจนหมด ก่อนจะบินไปเกาะบน
กิ่งแสลงพันตามเดิม

ชายเฒ่าอยู่ห่างไม่ถึงเมตร แต่กลับทำได้เพียงยืนมองดูเฉย ๆ เท่านั้น

-2-

“เจ้าอีกา แกกำลังรนหาที่ตาย”

ชายเฒ่าพูดด้วยความโกรธ พลางยกครุไม้ไผ่ขึ้น ครุ่นคิดด้วยความเจ็บใจว่า ‘หากมีแรงมากกว่านี้ จะจับ
อีกาแยกร่างเป็นชิ้น แล้วโยนให้พวกสุนัขป่ากิน’

นึกย้อนสมัยที่ชายเฒ่าเป็นหนุ่ม แกเป็นควาญจับช้างฝีมือฉกาจที่พวกหมอช้างไว้วางใจ ในป่าเต็มไปด้วย
อันตรายรอบด้าน จำได้ว่าเคยออกล่าปีศาจป่ามาหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นจงอางยักษ์ กระทิงป่า หรือแม้แต่
ช้างป่ายังสยบอยู่แทบเท้าของแก นับประสาอะไรกับอีกาแค่ตัวเดียว แต่บัดซบเถอะ! คิดแล้วอนาถใจจริง พอแก่
ตัวขึ้น เรี่ยวแรงกับความสามารถหดหายจนน่าเศร้า แกไม่ชอบความคิดที่ว่า ‘ตัวเองแก่’ มันทำให้รู้สึกพ่ายแพ้
และเศร้าสลด

แกมิใช่ชายแก่เสื่อมสภาพอย่างที่อีกาคิด ความรันทดในชีวิตคือความสวยงามที่ชายเฒ่าผ่านพ้น
มาแล้ว

ครั้งหนึ่งขณะตามพวกหมอช้างเข้าไปจับช้างแถบชายแดนเขมร วันนั้นฟ้าครึ้ม ทำให้ทั้งวันมืดสลัว
ป่าเต็มไปด้วยเสียงโหยหวนน่ากลัว แกได้พบชาวเขมรคนหนึ่งวิ่งตะลีตะลานเข้ามา บอกให้รีบออกจากป่าโดยเร็ว
เพราะสงครามได้เกิดขึ้นแล้ว !

ช่วงแรกไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ชาวเขมรพูดมากนัก จนป่าเต็มไปด้วยเสียงปืน จากนั้นคณะจับช้างก็หลง
กระเจิงไปคนละทิศละทาง ฝูงช้างที่จับมาได้หนีจ้าละหวั่นราวกับห่าฝน มันคือช่วงเวลาที่ยากลำบากทุก
หัวระแหง ชายเฒ่าผู้เป็นควาญหนุ่มในเวลานั้นเหลือเพียงมีดแปดสะดับกับเชือกปะกำแค่เส้นเดียว ความทุกข์
แทรกซึมหนักขึ้น เมื่อท้องไส้เจ็บปวดราวกับกระดูกทิ่มแทงอยู่ในท้อง เสียงคำรามด้วยความหิวกระหายคล้าย
เสียงขู่จากความตายในปรโลก ชายเฒ่าจึงใช้มีดตัดเชือกปะกำกินประทังชีวิต แกต้องหลบซ่อนตัวในโพรงไม้
เหม็นหืน เพราะกลัวลูกหลงจากไฟสงครามที่พร้อมคร่าชีวิตอย่างเลือดเย็น
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เป็นเวลานานถึงหนึ่งอาทิตย์ที่แกใช้ชีวิตอยู่ในโพรงไม้ เมื่อเสียงปืนสงบลง แกออกมาจากโพรงไม้
ด้วยสภาพอิดโรย มีแต่หนังหุ้มกระดูก จำได้ว่าต้องหนีซากศพนับล้านที่สังเวยชีวิตให้กับกระสุนปืน ต้นไม้ใบหญ้า
มีแต่กลิ่นคาวเลือดน่าสยดสยอง ชายเฒ่าจำภาพเหล่านั้นได้จนสนิทตา เป็นประสบการณ์ที่ไม่อาจลืม

ชายเฒ่ารอดมาได้ แกรอดมาได้อย่างหวุดหวิด ในป่าแห่งสงครามที่คนกินคนด้วยกัน คือภาพที่อุบาทว์
เลวทรามที่สุดเท่าที่ชายเฒ่าเคยพบ แม้จะพยายามลบภาพเหล่านั้นออกจากความทรงจำ แต่มันยังคอยตาม
หลอกหลอนราวกับปรสิตในความทรงจำที่ไล่ไปไม่พ้น

เมื่อชายเฒ่ากลับมาที่หมู่บ้าน จึงเล่าสิ่งที่พบเห็นให้คนในหมู่บ้านฟัง แต่ไม่มีใครยอมเชื่อแกสักคน กลับ
หาว่าผีป่าได้กัดกินเลือดเนื้อและจิตวิญญาณของแกไปหมดสิ้นเสียแล้ว ดังนั้นจึงให้ชายทำพิธีขอขมากรรมแก่
เทพอีกา เพื่อให้เทพอีกาช่วยปกป้องดูแลรักษาแกจากผีป่า

แกรู้สึกว่าชาวบ้านนี้งมงาย แต่ก็พยายามอธิบายให้ฟังอีกหลายหนว่า นอกจากมนุษย์ด้วยกันแล้ว
ก็ไม่มีผีป่าตัวไหนกัดกินเลือดเนื้อของแกทั้งนั้น คำพูดของชายเฒ่าทำให้ชาวบ้านสะพรึง บอกว่าหากไม่ขอขมา
กรรมต่อเทพอีกา สักวันเทพอีกาจะมาเอาชีวิตของแกไป
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“เทพอีกาเรอะ!...ข้ายิงมันก็เห็นตายทุกตัว”

กล่าวจบจึงรีบเร่งกลับไปที่กระท่อมซึ่งอยู่ห่างจากบ่อน้ำเพียงแปดเมตร แต่บัดซบเถอะ! ชายเฒ่างุ่มง่าม
เกินจะบังคับสังขารให้รีบเร่งได้ หนำซ้ำยังสะดุดก้อนกรวดล้ม แกรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงอีกาหัวเราะอยู่ด้านหลัง
เป็นความเจ็บปวดฝังลึกลงไปในหัวใจ มันเจ็บปวดเสียยิ่งกว่าถูกหักกระดูกทั้งเป็น

สิ่งที่ทำให้ชายเฒ่าหงุดหงิดมากขึ้นกว่าเดิม คือแกไม่สามารถลุกขึ้นได้เลยทันที และกำลังหน้ามืด
อย่างไรชอบกล ร่างกายไม่สามารถขยับได้อีก วินาทีนั้น มีเพียงหัวใจที่ยังเต้นอยู่ ลมหายใจอันแผ่วเบา และ
ดวงตาก็พร่ามัวเหมือนกระจกที่เต็มไปด้วยฝุ่นเกรอะกรัง แต่แกไม่อาจตายเพราะสะดุดก้อนกรวดล้มแน่ เช่นนั้น
จะถือว่าพ่ายแพ้ให้กับอีกาที่พร้อมจะกินซากศพของแกทุกเมื่อ

อีกาคงรอวินาทีนี้อยู่ มันบินลงมาเกาะบนแผ่นหลังของชายเฒ่า เดินไปเดินมาเหมือนกับเป็นเรื่องสนุก
มันร้องคำรามสองสามครั้ง ก่อนจะบินขึ้นไปเกาะบนกิ่งแสลงพันตามเดิม

ทีแรกชายเฒ่าคิดว่าอีกาคงลงมาจิกร่างของแกเป็นแน่ หรืออย่างน้อยมันคงจะขี้ใส่แผนหลังเพื่อเป็นการ
เยาะเย้ย แต่ทุกสิ่งผิดถนัด การกระทำของอีกาทำให้ชายเฒ่าแปลกใจ

เจ้าอีการ้องโหวกเหวกอีกสองสามครั้ง คราวนี้น้ำเสียงของมันอ่อนลง ทำให้ชายเฒ่าสัมผัสได้ว่ามันกำลัง
เห็นใจชายเฒ่าอยู่ เมื่อคิดได้ดังนั้น ชายเฒ่าถึงกับน้ำตาซึม เป็นน้ำตาที่หลั่งออกมาด้วยความสับสนที่แม้ชายเฒ่า
เองก็ยังไม่เข้าใจ
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อย่างน้อยเจ้าอีกาก็ไม่ใช่ศัตรูที่เลวร้ายไปเสียทั้งหมด ในยามนี้ที่มันรู้ว่าชายเฒ่ากำลังลำบาก มันกลับ
เป็นเพื่อนคอยให้กำลังใจและเลือกมองดูอยู่ห่างๆ บางทีมันคงยังไม่อยากกินเนื้อชายเฒ่าในเวลานี้ ไม่ใช่เพราะ
มันสงสาร แต่เพราะมันอยากเห็นชายเฒ่าตายสนิทเสียก่อนกระมัง

ผ่านไปสักพักชายเฒ่าจึงลุกขึ้นยืนได้ปกติ แกค่อยๆ พาตัวเองเข้าไปในกระท่อมแล้วเปิดฝาโอ่งหวังจะ
กินน้ำดับกระหาย แต่บัดซบเถอะ! แกลืมไปว่าโอ่งไม่มีน้ำมาตั้งนานแล้ว นั้นคือเหตุผลที่แกต้องตื่นแต่เช้าเพื่อ
ตำน้ำกิน

ชำเลืองไปที่หิ้งพระ เห็นพระพุทธรูปโบราณตั้งสง่างาม เป็นพระพุทธรูปที่ได้มาจากปราสาทขอมช่วง
สงครามเขมรแดง ใกล้กันนั้น มีมีดแปดสะดับวางอยู่ มีดที่ชายเฒ่าใช้สังหารอีกานับร้อยตัวเมื่อในอดีต

ชายเฒ่ารู้สึกว่าเรี่ยวแรงเหลือน้อยเต็มที จึงนั่งลงบนแคร่ ชำเลืองมองโอ่งน้ำที่ว่างเปล่าด้วยความสิ้นหวัง
ฉับพลันท้องไส้เริ่มปั่นปวน จึงมองเตาถ่านที่เหลือเพียงเศษฟืนไม่กี่ชิ้น หากไม่ทำอะไรสักอย่างอาจต้องอดตาย
ก่อนได้เห็นหน้าลูกชาย ซึ่งแกไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้น
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“ข้าขออภัยเจ้าอีกา ข้าจำต้องฆ่าแกเพื่อเป็นอาหาร”

ชายเฒ่าไม่คิดว่าตนเองจะพูดเช่นนี้ออกมา

ตอนเด็ก ชายเฒ่าเคยฟังนิทานของหมู่บ้านจากพ่อ เรื่องราวของบรรพบุรุษที่หนีความแห้งแล้งจาก
ตอนกลางของภาคอีสาน มาบุกเบิกที่ดินทำกินในอีสานตอนใต้ ก่อนจะพบว่าบริเวณแห่งนี้เต็มไปด้วยเมืองร้าง
อันเงียบเหงา ลือกันว่ามีปีศาจชาวขอมคอยขับไล่ผู้คน ด้วยความตาย ปีศาจตนนั้นมาในคราบของอีกา มันจะ
ทำลายพืชผลของชาวบ้านจนย่อยยับ ผู้นำในยุคแรกจึงต้องทำพิธีผูกเสี่ยวเพื่อขออยู่อาศัยจากมัน ด้วยการ
บวงสรวงอาหารคาวหวานให้มันกินทุกปี ผู้คนจึงสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างสันติ พื้นที่ตรงนี้ก็อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยแมกไม้ มีฝนตกทุกปี ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขมากว่าสามชั่วอายุคนแล้ว

มาในยุคที่ชายเฒ่าเป็นหนุ่ม แกคือคนเดียวที่กล้าท้าทายอำนาจอีกา และเริ่มออกล่าอีกาเพื่อพิสูจน์ว่า
อีกาเป็นแค่นกตัวหนึ่งเท่านั้น แกใช้ปืนยิงไปหลายนัด แต่อีกาไม่ตาย ทว่ามีเลือดออก เลือดของอีกาหยดลง
พื้นดินเพียงหยดเดียว จากนั้นก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นในหมู่บ้าน บนท้องฟ้ามีเครื่องบินบินว่อนกลบแสงอาทิตย์
จนท้องฟ้ามืดดำ และทำสงครามบนน่านฟ้าราวปีศาจพิโรธ ซากเครื่องบินบางลำหล่นใส่ทุ่งนาของชาวบ้านจนไม่
สามารถทำกินได้อีก แถมยังมีโจรคอยดักปล้นวัวควายไม่เว้นวัน นับเป็นภัยพิบัติที่รุ่นแรงที่สุดเท่าที่หมู่บ้านเคย
เจอมา ผู้คนจึงทิ้งบ้านเรือนอพยพไปอยู่ที่ใหม่เพื่อเอาชีวิตรอด หมู่บ้านแห่งนี้จึงเงียบเหงาไม่ต่างจากครั้งแรกที่
เคยเป็น

บางคนว่าเป็นคำสาปของอีกา แต่ชายเฒ่าไม่เคยเชื่อนิทานพวกนั้น แกออกล่าอีกาเพื่อสังหารมัน
โทษฐานที่มันส่งเสียงรบกวนไม่เว้นวัน
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ชายเฒ่าฆ่าพวกมันทีละตัว จนตอนนี้เหลืออีกาแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้น ซึ่งชายเฒ่ามั่นใจที่สุดว่า สาเหตุที่มัน
ไม่หนีไปไหน เพราะพวกมันรอคอยเวลาที่จะได้ล้างแค้น แต่ชายเฒ่าไม่กลัว อย่างไรอีกาก็ตายด้วยฝีมือของแก
มาเป็นร้อยตัวแล้ว

วันนี้ชายเฒ่าลังเลใจ เพราะนับตั้งแต่บุตรชายหนีไปทำงานที่ต่างจังหวัด ชายเฒ่าก็มีอีกาเป็นเพื่อน
เสมอมา

-5-

“อย่างไรข้าต้องฆ่าแก ชีวิตเป็นอย่างนี้ ไม่แกก็ข้าที่ต้องเป็นอาหารของกันสักวัน”

ชายเฒ่ากล่าวอย่างกระดากปากตัวเอง

ในความเงียบเหงา ชายเฒ่าได้ยินเสียงสายลมเคลื่อนไหว ลมร้อนพัดผ่านใบหน้าไป ฝุ่นดินลอยเคว้ง
ขึ้นไปกลางอากาศ ท้องฟ้าจับตัวเป็นเงามืด ไม่นานจึงพัดแรงขึ้น ทำให้กระท่อมสั่นไหวราวกับคลื่นทะเล
ไร้น้ำหนัก ชายเฒ่าชำเลืองมองท้องฟ้าทางทิศตะวันออก เห็นพายุมหึมาเคลื่อนที่มาจากด้านหลังภูเขา
ท้องฟ้าส่งเสียงกัมปนาทจนพื้นดินสั่นไหว หมู่เมฆถูกดูดกลืนหายวับเข้าไปในพายุ ท้องฟ้าดำมืดไม่ต่างจาก
ค่ำคืนที่ไร้แสงดาว ชายเฒ่าจึงรีบเข้าไปหลบในกระท่อม ปิดประตูหน้าต่างทุกบานมิดชิด แล้วปรี่เข้าไป
ซ่อนตัวในหลุมหลบภัย ซึ่งคือสถานที่เดียวที่ทำให้ชายเฒ่ารู้สึกปลอดภัยเวลาได้ยินเสียงฟ้าร้องคำราม

‘โลกไม่แน่นอน อยู่ดีๆ ก็เกิดพายุเสียได้’ ชายเฒ่าคิด

อีกาเกาะกิ่งแสลงพันเหนียวแน่น มันได้กลิ่นไหม้เกรียมของดินลอยมาตามลม ถึงกระนั้นยังไม่บินหนี
ไปไหน ต่างจากต้นแสลงพันซึ่งสั่นไหวโอนเอนอย่างสับสน กิ่งเล็กๆ ร่วงหล่นลงไปกองบนพื้นดินแล้วถูก
กระแสลมตวัดตีจนกลิ้งระเนระนาดไปตามพื้นดิน ต้นแสลงพันยามนี้ไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยนัก แต่อีกายังไม่
บินหนีไปไหน ดวงตาคงจับจ้องมองหาชายเฒ่าด้วยความมุ่งมั่น ช่างเป็นดวงตาที่ดุร้ายยิ่งนัก แต่เจ้าอีกา
กลับมองหาชายเฒ่าไม่พบ

ในหลุมหลบภัยมืดสนิท ชายเฒ่าได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงผิดจังหวะ ครั้นแล้วก็เห็นภาพตัวเองเหมือน
เด็กทารกที่ต้องการไออุ่นของใครสักคน แกกลัวจนรู้สึกแสบร้อนไปทั้งตัว ในใจภาวนาให้พายุลูกนี้ผ่านไปโดยเร็ว

เวลาเดียวกันนั้น ชายเฒ่าได้ยินเสียงเม็ดฝนสาดกระเซ็นดังซู่ซ่าอยู่พักใหญ่ เสียงโครมครามเกรี้ยวกราด
อยู่ด้านนอก คล้ายว่ามีบางสิ่งล้มครืนลงมาทับหลุมหลบภัย มีเสียงตึงตังขึ้นมาในบางจังหวะ มีเสียงฉูดฉาดของ
สายลมแทรกขึ้นมาบ้างในบางเวลา แต่ถึงกระนั้นชายเฒ่าก็พอเดาออกได้ไม่ยากว่า พายุข้างนอกจะต้องรุนแรง
กว่าที่คิดแน่นอน

ทุกครั้งที่ชายเฒ่ากลัว แกจะหลับตาแล้วอมนิ้วโป้งของตัวเอง แต่ครั้งนี้ชายเฒ่าไม่ทำเช่นนั้น แกนอน
คว่ำหน้าลงกับพื้น ใช้ฝ่ามือปิดหูทั้งสองข้างไว้ พยายามนึกถึงใบหน้าบุตรชายผู้อยู่ห่างไกล แต่เสียงฟ้าร้องทำให้
ชายเฒ่ากลัวเกินกว่าจะนึกถึงสิ่งใดได้อีก
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แกยอมถูกขังอยู่ในหลุมหลบภัย แต่ไม่กล้าออกไปเผชิญพายุด้านนอก ในขณะที่อีกายืนหยัดอยู่
ด้านนอกด้วยความทระนง

ชายเฒ่ามองเห็นภาพของอีกาสง่างามอยู่บนต้นแสลงพัน มันกระพือปีกบินขึ้นไปเหยียบพายุ ส่งเสียง
คำรามก้องไปทั่วท้องฟ้า

เสียงฟ้าร้องที่ได้ยินอาจเป็นเสียงของอีกาก็เป็นได้ แต่ถ้าหากเป็นจริง หมายความว่าพายุไม่น่ากลัวอย่าง
ที่คิด

ผ่านไปนานโขทีเดียว พายุจึงสงบลง แต่ชายเฒ่าเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัว

-6-

“จะกลัวทำไมพายุ ดีแล้วเสียอีก จะได้มีน้ำใช้ น้ำคือสิ่งเดียวที่จะทำให้อยู่รอดได้ในเวลานี้”

คิดได้จึงผลักประตูออก แต่เหมือนมีอะไรหนักๆ ทับอยู่ด้านนอก แกออกแรงหนักขึ้นจึงสามารถผลัก
ประตูออกมาได้

ภาพที่เห็นสร้างความปวดร้าวใจอย่างยิ่ง กระท่อมของชายเฒ่าล้มตึงอยู่กับพื้น ฝากระท่อมหลุดลุ่ย
กระจุยกระจายไปทั่วบริเวณ แต่ความเสียหายที่แท้จริง เกิดจากการหักงอของต้นแสลงพันซึ่งกดทับหลังคา
กระท่อมอยู่ กิ่งลำใหญ่หักทับกระท่อมของชายเฒ่าจนมิดชิด กว่าที่ชายเฒ่าจะสามารถตะเกียกตะกายออกจาก
บริเวณนั้นได้ ต้องใช้เวลานานพอสมควร

เมื่อออกมาได้ ชายเฒ่าจึงนั่งพักบนลำที่หักงอของต้นแสลงพัน จ้องมองพื้นดินเต็มไปด้วยดินโคลน
สีเทาดำอันชื้นแฉะ โดยมีใบแสลงพันสีน้ำตาลสดเกลื่อนกระจายตัดกับสีเทาดำของดินโคลน ดูราวกับปลาเหี่ยว
ในหนองน้ำแห้งอย่างไรอย่างนั้น ท้องฟ้าสดใสอย่างที่ไม่เคยเป็น มีลมโกรกเบาๆ พัดระริกเข้ามาในบางเวลา
ชายเฒ่าไม่เคยพบบรรยากาศสวยงามเช่นนี้มานานแล้ว ทำให้แกรู้สึกอิ่มเอิบใจมากกว่าทุกวัน อย่างน้อยฝน
ได้นำความชุ่มฉ่ำประพรมพื้นดินให้มีชีวิต อีกไม่นานที่ตรงนี้จะเต็มไปด้วยกอหญ้า และพืชพรรณเขียวขจี
ดูชื่นตา

แต่กระท่อมของชายเฒ่าพังทลายลงจนหมด และคงยากต่อการบูรณะ ‘หรือบางทีนี้อาจเป็นคำสาป
จากอีกา เทพเจ้าที่แกทอดทิ้ง’

บุคคลซึ่งชายเฒ่าคิดถึงที่สุดในเวลานี้คือบุตรชาย ก่อนเคยอยู่อาศัยในกระท่อมด้วยกัน ชายเฒ่าคิดถึง
ภาพความทรงจำช่วงเช้าอันเต็มไปด้วยม่านหมอกสีสลัว ภาพบุตรชายเร่งตื่นมาก่อไฟ ควันโขมงไปทั้งกระท่อม
กลิ่นอาหารโชยคลุ้งสลับกับเสียงกระทบกันของครกและสากดังป๊อกแป๊ก ยามค่ำคืนบุตรชายจุดไต้และจุด
ตะเกียงให้ความสว่างเพียงริบหรี่ นอนฟังเสียงลมพัดผ่านหลังคากระท่อมเบาบาง ช่างเป็นความสุขที่ไม่อาจ
ลืมได้ลง

แต่ด้วยความแห้งแล้งของพื้นที่อันยากต่อการดำรงชีพ บุตรชายจึงตัดสินใจไปเผชิญโลกที่ต่างจังหวัด
จะเป็นจะตายก็ไม่อาจรู้
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ก่อนลาบุตรชายได้บอกกับชายเฒ่าว่าจะกลับมาพร้อมเงินก้อนโต เพื่อสร้างบ้านใหม่ แทนที่กระท่อม
หลังเก่าที่สภาพทรุดโทรม

ผ่านไปได้ราวสี่ปีเศษแล้วนับจากวันนั้น ชายเฒ่าไม่เคยได้รับข่าวคราวจากบุตรชายอีกเลย แต่แกยัง
รอคอยด้วยความอดทน แกรู้ว่าบุตรชายจะต้องกลับมาในเร็ววัน ถ้าวันนั้นมาถึง แกจะยกที่ดินทั้งหมดให้
บุตรชาย แม้จะถูกปฏิเสธก็ตาม

ระหว่างนั้นเอง ชายเฒ่าได้ยินเสียงครวญครางของอีกาดังขึ้นมาจากใต้โคนต้นแสลงพัน ชายเฒ่า
เดินหาอีกาอยู่พักใหญ่ ก่อนจะพบว่ามันถูกกิ่งแสลงพันทับอยู่ทั้งตัว และนอนจมกองเลือดอย่างสยดสยอง

น่าแปลกที่อีกาไม่ตาย

แต่ไม่ตายก็เหมือนตาย อีกาตอนนี้ไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้อีก คาดว่ากระดูกคงหักจนละเอียดแล้ว
ตอนนี้อีกาหายใจได้เพียงแผ่วเบาเท่านั้น

-7-

“ชีวิตแสนสั้น ความตายกลับยาวนาน ลาก่อนอีกาเพื่อนยาก ชีวิตเหมือนสายลมพเนจร มีพัดมา
แล้วก็หายไป ส่วนข้าในเวลานี้ได้เรียนรู้ว่าโลกคงไร้ค่าหากขาดผู้รู้ใจ ดังนั้นข้าจะไม่ตายจนกว่าจะได้เจอหน้า
ลูกชายอีกครั้ง ส่วนแกก็ไปสู่สุคติเถอะนะ”

ชายเฒ่าละอายใจที่ต้องพูดแบบนั้น บางครั้งคำพูดที่เหมาะสมก็เกิดขึ้นในเวลาที่ไม่พร้อมเสมอ

อีกาในเวลาน้ีน่าสงสาร ชายเฒ่าจ้องมองอีกาด้วยสายตาอ่อนโยน คล้ายว่าภาพท่ีเห็นเคยเกิดข้ึนในความ
ทรงจำมาแล้วหลายหน แต่ด้วยเหตุใดจึงรู้สึกโศกเศร้าราวกับถูกกัดแทะด้วยโรคห่าร้ายแรงน่าสะอิดสะเอียน

เมื่อก่อนชายเฒ่าเคยมีหัวใจด้านชาไม่ต่างจากหิน แกสามารถฆ่าอีกาได้โดยไม่ลังเล แต่มาบัดนี้กลับ
ภาวนาให้มีความเข้มแข็งมากกว่านี้เพื่อสังหารอีกา แม้ต้องพบกับความลังเลใจที่คอยครอบงำอยู่ทุกขณะจิต
กระนั้นก็ตาม ในอีกไม่กี่นาทีต่อมา แกเลือกเดินไปตักน้ำฝนซึ่งตกค้างอยู่ในหลุมเล็กๆ ด้วยสองมืออันเหี่ยวย่น
แล้วพยุงน้ำไม่กี่หยดบนมืออย่างระมัดระวัง เพื่อนำมาป้อนให้อีกาอย่างละเลียด แต่อีกาไม่อาจดื่มน้ำได้อีกต่อไป
บาดแผลที่ได้รับสร้างความบอบช้ำแกมันอย่างหนัก ความเจ็บปวดทรมานนี้หนักหน่วงเกินกว่าจะมีสิ่งใด
เยียวยาให้หายขาดได้ สุดท้ายอีกาจึงสิ้นลมหายใจในอีกไม่กี่วินาทีต่อมา มันจากไปแล้วท่ามกลางท้องฟ้า
เงียบสงบ เหลือแค่เพียงชายเฒ่าผู้ซึ่งไม่อาจรับรู้ชะตากรรมของตัวเองต่อไป

‘โถ...เทพเจ้าทอดทิ้งข้าไปเสียแล้ว’

ความหิวแทรกตัวขึ้นมาอีกครั้ง ภาพอาหารเริ่มปรากฏชัดในมโนสำนึกเต็มไปหมด ด้วยสภาวะเช่นนี้
ชายเฒ่ามีทางเลือกไม่มากนัก แกจำเป็นต้องกินอะไรบางอย่างเพื่อความอยู่รอด และตรงหน้าของชายเฒ่ามีอีกา
ผอมซูบตัวหนึ่งที่พึงจะไร้ลมหายใจไปหมาดๆ ท้องไส้ไม่เคยปรานีผู้ใด หากชายเฒ่าไม่กินแกก็ต้องตาย มันเป็น
สัจธรรมชีวิตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นชายเฒ่าจึงหยิบอีกาขึ้นมาหักคอ แล้วนำมาวางไว้บนโคนต้นแสลงพัน
ก่อนจะเริ่มก่อไฟโดยทันที
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ชายเฒ่าเปลี่ยวเหงาหัวใจสุดจะทน ใจหนึ่งนึกโทษโชคชะตาที่ทำให้แกโดดเดี่ยวในท้องทุ่งเวิ้งว้าง
ว่างเปล่า มองไปทางใดพบแต่ความสิ้นหวัง อีกใจก็นึกโทษเจ้าอีกาที่ทอดทิ้งในแกต้องอยู่เพียงลำพังในวันที่
ชายเฒ่าต้องการมันมากที่สุด นึกไปแล้วก็เหมือนถูกฟ้ากลั่นแกล้ง บางทีการอยู่คนเดียวอย่างผู้โดดเดี่ยว กลับ
ทรมานใจได้มากกว่าความตายเสียอีก

‘หากกินอีกา ข้าจะมีแรงมากพอสร้างกระท่อมใหม่ได้ไหมนะ’ ชายเฒ่าถามตัวเองในใจ

มองดูในเปลวไฟสีหมากสุก เห็นภาพของอีกายิ้มร่าอยู่บนทุ่งดอกไม้หลากสี มันโบยบินโต้ลมราวกับ
กลีบเมฆไร้น้ำหนัก ไม่ว่าอีกาจะบินไปเกาะที่ใด ตรงนั้นจะกลายเป็นดอกไม้หลากสี คอยเต้นระบำท่ามกลาง
สายลมแผ่วเบาที่มีเสียงเพลงสะท้านกำซาบไปทั่วทุกสารทิศ

ชายเฒ่าประหลาดใจอย่างหนัก แกไม่คิดว่าวิญญาณของอีกาจะมีความสุขในปรโลกได้ถึงเพียงนั้น
แล้วสีหน้าของชายเฒ่าที่เคยซูบซีดก็กลับมาเบิกบานมีสีสันอย่างประหลาด สมองจึงคิดได้ว่า ‘โลกแห่ง
ความตายไม่น่ากลัวอย่างที่คิด’-หากแต่ตอนนี้แกยังคิดตายไม่ได้เท่านั้นเอง !!

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อีกาเคยอยู่เป็นเพื่อนกับแกมาตลอด ซึ่งอาจจะมีผิดใจกับบ้าง ก็เป็นเรื่องธรรมดา
ของการอยู่ร่วมกัน ดังนั้นจึงไม่สมควรนักที่จะปฏิบัติต่อเพื่อนผู้ล่วงลับด้วยการกินมันเป็นอาหาร หากวิญญาณ
ของอีการับรู้อยู่ในปรโลก มันคงจะสาปแช่งแกเป็นแน่แท้

แต่หากชายเฒ่าไม่กิน แกก็ต้องตาย!
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ทันทีที่ก้าวผ่านกรอบประตูแล้วปิดงับ เธอก็รีบสาวเท้าไปหลังบ้าน

ปลานิลตัวใหญ่เท่าสองฝ่ามือหงายประกบกัน เพิ่งซื้อจากตลาดนัด มันดิ้นพล่านอยู่ในถุงหิ้วพลาสติก
อาจเพราะเธอมัดปากถุงแน่นมันจึงหวาดกลัว เธอเองก็เกรงมันตายเพราะขาดน้ำเช่นกัน รีบเทลงอ่างกระเบื้อง
เคลือบทรงกระถางสีน้ำตาล น้ำมีแค่ก้นอ่าง มันตะแคงตัวดีดดิ้นไปรอบๆ ราวกับต้องการหาจุดที่ลึกพอจะ
กลับตัว เธอมองความพยายามดิ้นรนของมันพลางคิด หากไม่รีบเติมน้ำลงไป ตัวมันคงเต็มไปด้วยบาดแผล
เธอหันรีหันขวางหาถังน้ำ และเมื่อเดินเข้าไปก้มหยิบหูถังก็นึกขึ้นได้

ปลาทับทิมตัวพอกันกับปลานิลแข็งทื่อที่ก้นถัง ฝูงมดเข้ากลุ้มรุมดวงตาขาวขุ่นและลำตัว แมลงวันพากัน
ตอมหึ่ง คงกำลังวางไข่ เธอลืมจัดการ ทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวาน กลิ่นเน่าโชยขึ้นจมูกขณะก้มหิ้วหูถังขึ้น เอี้ยวตัวหยิบ
เก้าอี้พลาสติกหนาสีขาวมอมฝุ่น ยกไปวางชิดกำแพงสูงเทียมศีรษะ เธอก้าวขึ้นยืนบนเก้าอี้ แขนซ้ายเท้าขอบ
กำแพง มองออกไปยังคูน้ำที่ปกคุลมด้วยหญ้ากกเป็นหย่อมๆ พื้นที่นี้ถูกปล่อยรกร้าง เจ้าของโครงการปล่อยไว้
จนกลายเป็นแหล่งรวมของถูกทิ้ง ส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ที่ถูกฟันลำต้นขาดเป็นท่อนและกิ่งก้านที่ถูกหักราน
เธอไม่เคยเห็นงู มีแต่ตัวเหี้ยอยู่นับสิบ เธอยกถังวางบนกำแพง จับขอบถังมั่น ประคองก้นแล้วออกแรงเหวี่ยง
ปลาเน่าที่เธออุตส่าห์เลี้ยงมันให้อยู่เป็นเพื่อนลอยละลิ่วก่อนตกลงน้ำ หนูตัวใหญ่ที่แอบอยู่ในกอหญ้ากก
ราวสี่-ห้าตัวแตกตื่น กระโจนปีนขึ้นกิ่งต้นมะม่วงที่โผล่พ้นน้ำ เธอยืนมองอยู่อึดใจพลางคิดว่า อีกเดี๋ยวพวกตัวเหี้ย
คงตามกลิ่นเน่ามา เธอก้าวลงจากเก้าอี้แล้วเดินไปที่โอ่ง หยิบขันตักน้ำล้างถังก่อนเติมน้ำจนเกือบเต็ม หิ้วไป
ที่อ่าง ค่อยๆ เทจนหมด เธอมองปลานิลที่ว่ายประคองตัวพลางหวังว่ามันจะทานทนกว่าปลาตัวก่อนๆ ทรหด
ให้ได้เสี้ยวของเธอก็ยังดี

แหงนมองท้องฟ้าที่ใกล้จะกลายเป็นสีเทา อีกไม่นานพวกนกคงพากันบินกลับรัง เธอเห็นมันบินผ่าน
ทุกเย็น ไปกันเป็นฝูง ไม่มีตัวไหนแยกบินเดี่ยว ไม่มีตัวไหนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

เธอเดินกลับเข้าบ้าน ปิดประตูกดปุ่มล็อก เดินผ่านครัวเข้าห้องรับแขก ก้มเปิดพัดลมก่อนทรุดนั่งบน
เก้าอี้นวมยาวหน้าทีวี เอนหลังนอนด้วยความอ่อนเพลีย ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน แม้ชั่วประเดี๋ยวและไม่ไกลนัก
ก็รู้สึกราวถูกแสงอาทิตย์สูบแรงไปจนหมด เป็นเหตุผลที่เธอไม่ชอบออกจากบ้าน ไม่ชอบความสว่างจ้า ไม่ชอบ
ให้เนื้อตัวต้องลมร้อนและฝุ่นสกปรก ที่สำคัญ เหนื่อยหน่ายที่ถูกใครต่อใครทักทายและทักถาม ทำไมถึงอยาก
รู้เรื่องของเธอนัก

เหงา (Alone)

รมณ กมลนาวิน
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เธอเอนตัวลงนอนบนเก้าอี้นวมแล้วก็ลุกนั่ง หยิบโทรศัพท์จากโต๊ะกลางหงายดูหน้าจอก่อนถอนหายใจ
วางไว้ที่เดิมแล้วทิ้งตัวนอน พลิกหันหลังให้อย่างไม่สนใจ

ในความมืดใต้เปลือกตาเธอเห็นภาพหล่อน

แรกเธอแยกไม่ออกระหว่างความมืดกับร่างของหล่อน ต่อเมื่อสายตาคุ้นชิน ร่างนั้นก็ค่อยๆ ปรากฏ
จากนั้นความมืดก็จางลงราวถูกสูบออกไป เหลือเพียงแสงสว่างจากหลอดไฟเพดานห้อง เธอเห็นถนัดตาขึ้น
แผ่นหลังหล่อนสั่นไหวแรง ยกมือปิดหน้าขณะมือขวากำมีดไว้ข้างลำตัว เสียงที่ได้ยินนั้น หากเป็นผู้อื่นคงไม่รู้ว่า
หล่อนกำลังหัวเราะหรือร้องไห้ แต่เธอรู้

เมื่อคืนเธอนอนที่เก้าอี้นวมยาว ทีวีถูกเปิดทิ้งไว้ แม้เบาะจะนุ่มแต่ก็ทำเอาหลังยอก ปวดเมื่อยไปทั้งตัว
เธอยกร่างหนักอึ้งของตนเองเดินไปห้องน้ำ ยืนมองกระจกเหนืออ่าง สำรวจใบหน้าตนเอง หย่อนคล้อย ใต้คาง
ห่อด้วยชั้นไขมันอูมหนา ร่างขยายใหญ่ขึ้นมาก สวมทับโครงร่างเล็กในวัยสาว เธอเคยมีใบหน้าเรียวได้รูป รับกับ
จมูกโด่งเชิด และริมฝีปากที่ผู้ชายคนหนึ่งเคยบอกว่าน่าสัมผัส เขาว่ารสจูบเธอหวานประหลาด ทั้งหอมและมี
ฤทธิ์ร้ายต่อหัวใจเขา พานให้เต้นแรงยากควบคุม จนเกรงหัวใจจะล้มเหลวฉับพลัน กระนั้นเขาก็ยังอยากลิ้มรส
ตลอดเวลาที่ไพล่คิดฝันถึง เธอก้มลง เปิดก๊อกวักน้ำขึ้นล้างภาพเก่าออกจากดวงตา ปิดก๊อกแล้วเหลียวมอง
ภายใน ตามเหลี่ยมมุมขึ้นคราบเหลือง ร่องกระเบื้องสีขาวมีราสีดำจับเป็นแนวยาว พื้นใต้ฝักบัวเกิดตะไคร่น้ำ
ก้มลงใต้อ่าง หยิบน้ำยาขจัดคราบเขย่า ยังมีอยู่ คิดว่าวันนี้จะจัดการเสียให้เรี่ยม

ทาวน์เฮาส์สองชั้นขนาดพื้นที่ 24 ตารางวา กว้างไปสำหรับคนเดียว แม้รู้สึกเหงา แต่เธอก็ไม่อยากให้
ใครมาวุ่นวายด้วย หน้าประตูบ้านจัดวางอย่างไรเธอจำไม่แม่นนัก อาจมีพวกตู้โต๊ะพลาสติกเก่าแตกกรอบที่เธอ
ขนออกไปตั้งซ้อนทับกันไว้ ข้าวของในบ้านที่ฝังเรื่องราวของใครที่ไม่อยากจำ เธอขนทิ้งจนเกลี้ยง เหลือเพียง
เก้าอี้นวมยาวที่ซื้อมาทดแทนตัวเก่าที่ถูกกรีด ทีวีที่ลูกสาวซื้อให้ เครื่องซักผ้านั่นก็ของลูก และข้าวของในครัว
ล้วนเป็นทรัพย์สินของเธอ

เธอไม่ชอบเปิดหน้าต่างรวมถึงประตูหน้าบ้านทิ้งค้างไว้ ไม่ชอบให้คนที่เดินผ่านมองเข้ามา เธอมักซุกตัว
อยู่หลังบ้านกับปลาที่เลี้ยงไว้ นั่งโปรยอาหารเม็ดและดูมันกิน แปลกที่วันนี้หิวเร็วกว่าปกติ ทุกทีเธอกินมื้อเช้า
ช่วงเก้าโมง อาจเป็นความเคยชิน เมื่อก่อนเธอเคยทำอาหารตั้งสำรับให้ลูกก่อนเจ็ดโมง เก็บล้างจานชามและ
ถ้วยกาแฟหลังลูกกินเสร็จนั่นแหละถึงได้จัดการกับความหิวของตนเอง

เปิดตู้เย็นหยิบกล่องใส่เนื้อหมูออกมาวางบนโต๊ะกลางห้องครัว มองริ้วเนื้อสีแดงอมชมพูแทรกชั้นไขมัน
พยายามปัดความคิดบางอย่างที่กำลังผุดในหัว แต่ครั้นหยิบมีดปลายแหลมจากลิ้นชัก ภาพของหล่อนก็โผล่
พรวดออกมา หล่อนละล้าละลังอึดใจหนึ่งขณะเงื้อมีด พอหล่อนออกแรงปักมีดไปที่อกเขา สีหน้าเขาตกตะลึง
คล้ายยากเชื่อว่าหล่อนจะกล้า เพียงครั้งแรกเท่านั้นที่หล่อนรู้สึกกลัว แต่ครั้งที่สองไม่แล้ว เขาก็คิดอย่างนั้น
กระเสือกกระสนหนี คลานแล้วลุกจากพื้น กุมแผลที่อกวิ่งออกไป เธอเห็นแผ่นหลังของหล่อนสั่นโยก ยกมือ
เปื้อนเลือดปิดหน้าขณะมือขวากำมีดไว้ข้างลำตัว เลือดสีแดงเข้มจากใบมีดไหลผ่านมือที่กำลังกำแน่นลงพื้น เธอ
พยายามสลัดเสียงของหล่อนที่กำลังกรีดร้องด้วยความสะใจและคลุ้มคลั่งออกจากหัว
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ใบมีดคมกริบจ่อจดที่ริ้วเนื้อ เธอออกแรงหั่นเป็นท่อนขนาดพอสำหรับทำกะเพราหนึ่งจาน เสร็จแล้วก็
เปิดประตูออกไปหลังบ้าน เด็ดเม็ดพริกและใบกะเพราจากบ่อปูนสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างหนึ่งเมตร ยาวสามเมตร
แปลงผักนี้เธอกับลูกสาวช่วยกันซื้ออิฐบล็อกมาช่วยกันก่อเป็นบ่อปูนไว้ปลูกพืชสวนครัว เธอนึกเสียดายที่ลูก
ไม่มาเห็นสวนผักน้อยๆ ของเรา ลูกแมวสีขาวปลอดก็มีส่วนช่วยให้พืชผักแตกยอดงาม

เสร็จจากมื้อเช้าเธอย้ายตัวเองมาเอนหลังบนเก้าอี้นวม ทุกครั้งที่ว่าง ความเหงาจะเข้าจับกระดูกจน
หนาวสั่น เธอหลีกหนีความรู้สึกนั้นด้วยการปิดตานอน แต่ราวครึ่งชั่วโมงก็จำต้องลุก ตรงเข้าห้องน้ำ หยิบฟองน้ำ
ติดแผ่นใยขัด คว้าขวดน้ำยาขจัดคราบจากใต้อ่างล้างหน้าฉีดทั่วโถชักโครกแล้วปิดฝากันกลิ่นน้ำยาฟุ้ง ใช้
สายยางฉีดน้ำที่ผนังทั้งสี่ด้าน กระเบื้องผนังข้างชักโครกเป็นจุดที่มีคราบเหลืองติดแน่นเหลือรับที่สุด เธอย่อตัว
ลงนั่ง จุ่มฟองน้ำลงถังน้ำผสมผงซักฟอก แล้วออกแรงถูเชื้อราสีดำที่เกาะตามร่องกระเบื้อง ขณะขัดพลางคิด
เลือดที่เคยติดตามซอกร่องออกไปหมดหรือยัง แล้วที่เคยนองเต็มพื้นนั่นเล่า หมดไปหรือยัง เธอได้กลิ่นคาวคลุ้ง
ขึ้นจมูก พลางนึกถึงภาพชายผู้เป็นที่รักของเธอ สีหน้าเขาคล้ายเพิ่งหนีจากความตาย มือกดปากแผลที่อก
ห้ามเลือดที่ไหลโชกเต็มเสื้อ นั่งหลังพิงผนังหายใจหอบแรงอยู่ตรงนี้ นั่นเป็นครั้งแรกของเขาที่ถูกหล่อนแทง และ
เป็นครั้งแรกของหล่อนเช่นกัน แต่พอผ่านมาได้ การแทงครั้งที่สองก็ไม่ใช่เรื่องยาก ก่อนหน้านั้นทุกคราวที่หล่อน
มีปากเสียงกับเขา หนักหนาที่สุดคือกรีดคมมีดลงเบาะหนังเทียมของเก้าอี้นวมยาวหน้าทีวี แต่ไม่สร้างความกลัว
ให้เขา กลับเป็นหล่อนที่คลุ้มคลั่งหลังเห็นสีหน้าเขาไม่แยแสว่าจะมีข้าวของชิ้นใดหักพังเพราะมือหล่อน ต่างจาก
ครั้งนี้

เธอรีบออกแรงขัดล้างห้องน้ำราวกับพยายามจัดการหลักฐานความผิด เสร็จแล้วก็เดินไปทิ้งตัวลงบน
เก้าอี้นวม เธอรู้สึกล้าที่แขนและปวดหลัง แทนที่จะได้เอนตัวนอนพัก ภาพเขาจากห้องน้ำกลับตามมาเอาเรื่อง

สีหน้าเธอตัดพ้อเขา และนึกย้อนวันเวลากลับไปยังวันที่คุยกันแต่ภาษารัก วันที่เขาละล้าละลัง รวบรวม
ความกล้ากับจูบแรกในวันครบสิบหกปีเต็มของเขา ตอนนั้นเธอใกล้เต็มสิบห้า เธอซึ่งเป็นฝ่ายรอรับรสสัมผัส
ก็สั่นกลัว เกรงพ่อกับแม่ของเขาจะเข้ามาเห็น เขาให้เธอหลับตา เสี้ยววินาทีต่อมาเธอรู้สึกเจ็บริมฝีปากจากถูก
กระแทก เธอบ่นในใจ จูบแรกของเขาไม่นุ่มนวลเอาเสียเลย แต่ครั้งต่อมาเขาก็ทำได้ดี เขาเป็นรักแรกของเธอ
และดูเหมือนเธอก็เป็นรักแรกของเขา แต่กลับไม่ได้เป็นคนรักกัน

ในเช้าวันที่ฟ้าเป็นสีขาวและเต็มไปด้วยก้อนเมฆที่ชุบน้ำไว้จนชุ่ม เขาบอกเธอตรงๆ ว่ากำลังคบหากับ
หญิงสาวคนหนึ่ง เขาตื่นเต้นที่ได้จูบผู้หญิงที่โตกว่า หลังเขาพูดจบ ห่าฝนก็ตกลงกลางใจเธอ ตั้งแต่นั้นไม่เห็นหน้า
เขาอีกเลย ทั้งที่บ้านห่างกันไม่กี่หลัง ข่าวว่าเขาไปอยู่หอพักกับคนรัก

เธอจำความรู้สึกนั้นได้ ช่วงเวลานั้น วันที่จมอยู่กับความเศร้าในวัยที่ควรมีแต่ความสดใส กระทั่งได้เจอ
กับเพื่อนใหม่ในโรงเรียนแห่งใหม่ เพื่อนผู้ชายคนแรกในห้องที่ทักทายเธอ และเขาคนนี้นี่เองที่สาดความสุข
ใส่ความเศร้าในใจเธอจนหายไปหมด

จูบของเขานุ่มนวลกว่าครั้งแรกของใครบางคนเสียอีก

เธอตั้งท้องในเทอมที่สอง ยังไม่จบมัธยมสี่ก็ต้องออกจากโรงเรียน ส่วนพ่อของลูกยังได้เรียนต่อจนจบ
มัธยมหก และหายไปจากชีวิตเธอตอนเข้ามหาวิทยาลัย แม้จะเฆี่ยนโบยลูกสาวด้วยคำพูดอย่างหนักแต่พ่อกับแม่
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ของเธอก็ช่วยเลี้ยงหลานสาวจนโต เธอรู้ถึงความอับอายของท่าน เธอเองก็ต้องทำหน้าทนต่อญาติและคน
รอบข้างไม่น้อย จนหลานสาวเติบโตเข้าวัยมัธยมปลาย ท่านทั้งสองก็ย้ายไปอยู่จังหวัดบ้านเกิดของแม่ เธอไม่รู้ว่า
ที่ท่านตัดสินใจไปเพราะอยากใช้ชีวิตในบั้นปลายจริงอย่างว่า หรืออุ้มชูชีวิตเธอกับลูกต่อไปไม่ไหวกันแน่ แต่ถึง
อย่างนั้นเธอก็รั้งความเปลี่ยนแปลงไม่ได้

หลังใช้ชีวิตลำพังแม่ลูก เธอก็พยายามหางานใหม่ที่ได้เงินมากกว่าเดิม แต่ความรู้น้อยนิดจึงเป็นเรื่องยาก
สุดท้ายก็ต้องอยู่กับงานรับซักรีด บางทีเธออยากประชดชีวิต ไปขายตัวเลยดีไหม ทำได้แค่ประชด ที่ผ่านมาก็
สร้างความอับอายให้กับพ่อแม่มากแล้ว

แต่คล้ายโชคชะตาไม่อยากเห็นเธอทุกข์ยากอีกต่อไป จึงดลดาลใจให้รักแรกของเธอกลับมา

เขามาหาเธอด้วยเหตุผลที่ว่า จูบใครก็ไม่หวานเท่าเธอ เขาเล่าว่าผู้หญิงหลายคนผ่านเข้ามาในชีวิต แต่
ไม่มีใครเลยที่ครองใจเขาได้ เขาลอยละล่องอยู่ในโลกแห่งความเหงาอยู่นานจนกระทั่งนึกถึงเธอ นึกถึงรสจูบ
จึงรีบกลับมาหา เธอเกรงเขาจะนึกรังเกียจหญิงลูกติด เขาตอบว่าไม่

กว่าสิบหกปีทีเดียวที่เธอไม่ได้รับรสรักจากใคร เธอตอบรับไม่ลังเล อยากฟื้นคืนเลือดเนื้อให้หัวใจได้
สูบฉีด ใช้ความรักหล่อเลี้ยงชีวิตสู้กับงานหนักต่อไปได้ อ้อมกอดของเขาอุ่นเหมือนเดิม ลีลารักของเขาเก่งกล้า
กว่าพ่อของลูก โดยเฉพาะจูบของเขา ทั้งหนักหน่วงและนุ่มนวล พาหัวใจเธอเต้นแรงจนเกรงจะหลุดออกมา
นอกอก

ชีวิตของเธอกับลูกทุกข์ยากน้อยลงเพราะมีเขาช่วยโอบอุ้ม จนลูกเข้ามัธยมปลาย เธอรู้สึกได้ว่าเขา
เปลี่ยนไป

วัยสาวของลูกคงดึงดูดเขา เธอรู้โดยสัญชาตญาณ และพอเริ่มทนต่อความหวาดหวั่นไม่ไหวเธอก็พูด
ออกไปตรงๆ เขาไม่ยอมรับ เธอโกรธที่เขามีท่าทีประหลาดใจต่อความคิดเธอ เธอบอกลูกให้ระวังตัว แทนที่ลูกจะ
ระแวงเขากลับโกรธเธอ เธอรู้สึกเจ็บในอก สีหน้าลูกยามมองมาทำเธอเสียประสาท พยายามสะกดกลั้นอารมณ์
แต่มันสุดจะทน เธอหันไปลงกับเขา ไล่เขาออกจากบ้าน เขาทำราวคุยกับคนบ้า ส่ายหัวทำท่าคร้านจะสนใจ
เดินหนีออกจากสนามรบ

เธอทะเลาะกับเขาบ่อยครั้ง และเป็นเธอที่พ่ายแพ้ต่อฝ่ามือหนาใหญ่ ครั้งแรกเขาละล้าละลัง เงื้อมือ
ค้างไว้อย่างนั้น จนเสียงของเธอแล่นเข้าเสียดแทงเส้นประสาท นั่นแหละเขาถึงได้ฟาดฝ่ามือเข้าหน้าของเธอ
เขากล้าลงมือกับเธอแล้ว ครั้งต่อไปก็ง่ายขึ้น เธอวิ่งเข้าครัว หยิบมีดวิ่งออกมาขู่ เขาเห็นท่าทีก็รู้ว่าเธอไม่กล้า
เธอกรีดคมมีดลงเบาะหนังเทียมของเก้าอี้นวมยาวหน้าทีวี แต่ไม่สร้างความกลัวให้เขา กลับเป็นเธอที่คลุ้มคลั่ง
หลังเห็นสีหน้าเขาไม่แยแสว่าจะมีข้าวของชิ้นใดหักพังเพราะมือเธอ

ทั้งที่เอ็ดตะโรใส่กันไม่เว้นวัน เขาก็ไม่ยอมไป คงเพราะยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการ เธอหวาดระแวงเขาแม้ใน
ความฝัน จำต้องส่งลูกไปอยู่หอพักใกล้โรงเรียน เขาค้านสุดเสียง ลูกก็ไม่ยอมเช่นกัน เธอนิ่ง จ้องทั้งสองผ่าน
หางตา อากาศหายใจหายไปจากห้อง อึดใจหนึ่งเขาก็โพล่งขึ้นว่าจะเป็นฝ่ายไป ลูกสาวร้องไห้โฮสุดจะกลั้น เธอ
เพิ่งรู้ตัวตอนนั้นเองว่าเกลียดเสียงร้องไห้ของลูก กระโจนเข้าหาจะปิดปากน้อยๆ นั้น เขาเข้าขวาง ทำราวกับหมา
แม่ลูกอ่อนปกป้องลูก ฟาดฝ่ามือใส่หน้าเธอไม่ยั้ง เป็นเรื่องง่ายแล้วกับการลงมือ เธอวิ่งเข้าครัวคว้ามีดเหมือน
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ครั้งก่อน เขาวิ่งตามเข้าไปแล้วชะงักเมื่อเห็นเธอเงื้อมือ ครั้งแรกกับการแทงเขา พอผ่านไปได้ความขลาดกลัว
ในใจก็หายวับ สีหน้าเขาตกตะลึงคล้ายยากจะเชื่อว่าเธอจะกล้า กระเสือกกระสนคลานแล้วลุกจากพื้น หอบแผล
ที่อกวิ่งออกจากห้องครัว แผ่นหลังของเธอสั่นโยก ยกมือปิดหน้าขณะในมือขวากำมีดไว้ข้างลำตัว เลือดสีแดงเข้ม
จากใบมีดไหลผ่านมือที่กำลังกำแน่นลงพื้น กรีดร้องด้วยความสะใจและคลุ้มคลั่ง เธอเดินตามหาเขาจนเจอใน
ห้องน้ำ นั่งข้างโถชักโครก มือกดปากแผลที่อกห้ามเลือดที่ไหลโชกเต็มเสื้อ หลังพิงผนังหายใจหอบแรง เธอ
ก้าวเข้าหา ไม่มีความกลัวอีกแล้ว เสียงลูกสาวที่กรีดร้องห้ามเร่งให้เธอแทงเขาเป็นครั้งที่สอง

หลังผ่านเหตุการณ์ร้าย ลูกหายไปจากบ้าน หลงเหลือเพียงกลิ่นติดหมอนและผ้าห่ม เธอนอนในห้องลูก
ร่ำไห้และนึกขันขื่น ทั้งที่พยายามปกป้องแต่กลับกลายเป็นฆาตกรในสายตาลูก เสียใจทำไม เขาไม่ตายสักหน่อย

นับวันเธอไม่อยากคุยกับใครนอกจากคนที่เธอรับซักรีดเสื้อผ้า แต่ก็นับคำได้ เสร็จงานส่งผ้าเธอก็รีบ
เข้าบ้าน ปิดประตูและหน้าต่าง ไม่ชอบให้คนที่เดินผ่านมองเข้ามา เธอนึกเกลียดชังข้าวของชิ้นที่ฝังเรื่องราว
ของใครที่ไม่อยากจำ เธอขนออกไปวางซ้อนทับกันที่ข้างประตูหน้าบ้าน ไม่อยากเห็นมันบ่อยนัก เธอพึมพำ
พร่ำบ่นลูกสาว เรียนจบมหาวิทยาลัยจนได้งานบริษัทมั่นคงก็ไม่ยอมย้ายกลับมา ระยะหลังเธอต้องเป็นฝ่ายโทร
ตาม และเสียงลูกที่ปลายสายก็ให้เหตุผลเช่นเดิม ทำไมเธอจะไม่รู้ความคิดลูก คนทั้งหมู่บ้านสงสารเธอที่ต้องอยู่
โดดเดี่ยว ต่างพากันว่าร้ายลูกสาวเธอ เธอแอบยิ้มเยาะ ปล่อยให้ลูกกลายเป็นคนเนรคุณแม่ สมแล้วที่ลูก
ทำกับเธอ

ในวันที่ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า แมวน้อยสีขาวปลอดหลงเข้ามาในบ้าน แรกมันกลัวเธอ ต่อเมื่อเธอเทนมกล่อง
ใส่ถ้วยวางไว้หน้าทีวี มันก็จำนนต่อความหิว ยอมออกจากที่ซ่อน เธอเอนตัวนอนบนเก้าอี้นวมแล้วหรี่ตามอง
มันยังมีท่าทีระแวงระวังอยู่ เธอคลี่ยิ้ม มันกินนมหกเลอะปากและพื้นเหมือนลูกสาวตอนขวบเศษ

แมวน้อยนอนบนอกของเธอทุกคืน หลับฝันไปพร้อมกัน เธอหวังให้มันอยู่เป็นเพื่อนไปนานๆ จะเลี้ยงดู
มันอย่างดี แต่มันกลับอยู่ได้ไม่ครบเดือน เจ็บป่วยวันเดียวก็สิ้นใจ เธอร้องไห้อยู่หลายวัน ห่อร่างมันไว้ใน
ผ้าเช็ดตัวที่มันมักกัดยื้อแย่งกัน จนกลิ่นเน่าโชยคลุ้งบ้านเธอถึงยอมปล่อยมือจากมัน หอบร่างน้อยๆ ไปยัง
หลังบ้าน แล้วหาที่ฝัง

แมวน้อยจากไปเธอย่ิงเศร้า คิดหาสัตว์เล้ียงตัวอ่ืน ปลาทองราวสิบตัวว่ายน้ำร่าเริงในอ่างกระเบ้ืองเคลือบ
ทรงกระถางสีน้ำตาลท่ีเพ่ิงซ้ือมา แต่เพียงข้ามวันมันก็พากันหงายท้องป่องตัวแข็งท่ือ เธอช้อนพวกมันโยนข้าม
กำแพงรั้วออกไปให้พวกตัวเหี้ย แล้วออกจากบ้านไปซื้อปลาทับทิมขนาดสองมือหงายประกบกันจากร้านอาหาร
มาเลี้ยง หวังว่าจะทรหดกว่าปลาทอง แต่มันอยู่กับเธอได้เพียงสองวันก็นอนนิ่งจมอยู่ก้นบ่อจากไปอีก ปลานิล
ที่ซื้อมาเลี้ยงทดแทนเป็นตัวถัดไปก็ถูกโยนเป็นอาหารพวกตัวเหี้ยตามไป เธอไม่รู้เลยว่าเหตุใดเจ้าพวกปลาถึงอยู่
กับเธอได้ไม่นานนัก ไม่อยากได้สัตว์เลี้ยงแล้ว ชีวิตพวกมันเปราะบางยิ่งกว่าแก้ว เธอเผลอรำพึง แล้วชีวิตเธอเล่า
ตายๆ ตามไปเลยดีไหม

ตายๆ ไปแล้วใครจะมาสนใจเก็บร่าง
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เธอทรุดนั่งบนเก้าอี้นวม ตอนนี้เวลาไหน หยิบโทรศัพท์มือถือหงายหน้าจอ จะเที่ยงวันแล้วยังไม่ได้
กินข้าว เธอคร้านลุกไปทำ ไม่อยากเข้าครัว ไม่อยากเห็นมีด เอนตัวนอนลง ข่มความฟุ้งซ่านในหัว คิดว่าตื่นขึ้นมา
อาจจะไปซื้อนกขุนทอง ปิดเปลือกตา ยินเสียงตัวเองดังขึ้นในหัว

ลูกไม่โทรมาหากี่วันแล้ว
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บทกวี
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ไซเรนดังเมื่อวานบ้านหลังซ้าย วันนี้บ่ายหวีดดังบ้านหลังขวา

รถสีขาวแบกความหวังกลางน้ำตา ยื้อเวลาลมหายใจใกล้วายวาง

ผู้ต้องหาตลาดสดปลดหน้ากาก หรือมาจากผู้ร้ายไซต์ก่อสร้าง

กี่โรงงานโรคร้ายแพร่รายทาง ถูกปิดร้างบนเส้นความเป็นตาย

เปลี่ยนศูนย์กลางเศรษฐกิจด้วยพิษโรค คลื่นความโศกบดความหวังพังสลาย

ขณะหนึ่งเห็นน้ำตาพ่อค้าชาย เขาหลบเช็ดก่อนร้องขาย “ไก่มั้ยครับ”

แผงแม่ค้าส้มตำน้ำตกหมู ของในตู้เหลือมิน้อยกลางซอยอับ

ไลฟ์สดแล้วไร้ลูกค้าก้มหน้าพับ เธอยิ้มรับทักทายในสายตา

“น้ำตกหมูเปรี้ยวเปรี้ยวข้าวเหนียวหนึ่ง” ขอใช้สิทธิ์ คนละครึ่ง ผมถามหา

หันสั่งไก่สองน่องของพ่อค้า จ่ายราคาด้วยบาร์โค้ดบนจอคุ้น

สามทุ่มห้าสิบห้า มือพ่อค้าอุ่นไก่ด้วยไฟกรุ่น

ทั้งน่องปีกหอมแห้งเนื้อละมุน พอคืนทุนยังไม่พอต่อกำไร

“ทำไมให้หมดเตาเลยล่ะพี่” “เพราะวันนี้วันสุดท้ายจะขายไก่”

หลังเขี่ยกลบขี้เถ้าบนเตาไฟ เขาตบไหล่เบาเบาแทนกล่าวลา

น้ำตกหมูข้าวเหนียวแน่นเต็มถุง เธอง่วนยุ่งโทรศัพท์ตอบกลับว่า

“แม่จะกลับตอนเช้าไปเข้านา จะกลับมากรุงเทพฯ มั้ย ยังไม่รู้”

กลางไลฟ์สดมีสายตาบนหน้าน้อย เสียงแจ๋วคอยถามไถ่จากยายหนู

ผมชะเง้อหน้าพอขอเธอดู ลูกสาวอยู่กับยายยิ้มแก้มย้อย

พี่สองคนครับ… สองปีกับอาหารแสนอร่อย

เงินเก็บผมแบ่งมามีห้าร้อย พี่ช่วยรับไปหน่อยใช้เดินทาง…

หน้าโครงตึกมอซอก่อเพียงครึ่ง ดึกคืนหนึ่งร้านรถเข็นถูกเว้นว่าง

หลังโบกมือส่งใครในแสงจาง หนุ่มก่อสร้าง...ต้องเก็บของ...เขาต้องไป

ไก่ย่างนํ้าตก
สราวุธ สัญญะโม
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ไปโรงเรียนครูก็ห่วงเพื่อนก็ถาม

ตาวาววามคู่นั้นหายไปไหน

ก้มหน้าหลบจูงเงาตัวเองไป

ตอบอย่างไรเพื่อน-ครูไม่รู้เลย

สับสนสิ้นหวังไปทั้งหมด

น้ำตาเตรียมเต้นหยดเกินจะเอ่ย

มุมในบ้านเคยอุ่นมุมคุ้นเคย

ขวดกับแก้วกองเกยแล้วตอนนี้

เสียงนิทานก่อนนอนเคยกอดแน่น

เสียงทุบโต๊ะคุแค้นมาแทนที่

โถ! แมวน้อยเพื่อนเล่นไม่เห็นมี

บ้านเงียบฉี่มืดมิดเกินคิดนึก

กี่วันแล้วแววตาแนบฝาห้อง

ก. ไก่ต้องสะดุ้งขึ้นกลางดึก

ฝันนิทราก่อมวลจากส่วนลึก

ระทวยระทึกแหลกเหลวด้วยเปลวไฟ

กลิ่นผมของแม่ยังติดหมอน

หลังคืนมุ้งลวกร้อนดาวลุกไหม้

แก้วของพ่อแตกกองต้องเปลี่ยนใบ

หลังจากพ่อเปลี่ยนไปเป็นอีกคน

ขอพ่อหนูคืน
องอาจ สิงห์สุวรรณโชติ
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หน้าสมุดการบ้านมีรอยด่าง

โอ้! หนังสือไม่จางรอยหมางหม่น

ดินสอกลายเป็นดินซึมเปื้อนวัยซน

ยางลบยิ่งลบตนยิ่งล้นตา

พ่อเกรี้ยวกราดขึ้นทุกวันรู้ตัวไหม

พ่อด่าใครในจอหรือพ่อจ๋า

กลอนของพ่อเคยมีเสียงนกกา

พักหลังมีแต่แร้งห่ารุมจิกคำ

ใครโกงใครอยากรู้บอกหนูบ้าง

ใครเลือกข้าง ใครเสียเปรียบ ใครเหยียบย่ำ

ใครคิดต่าง ใครสับปลับ ใครรับกรรม

พ่อพูดอยู่ซ้ำซ้ำย้ำไล่เรียง

พ่อของหนูไม่เคยเป็นแบบนี้

ตั้งแต่เสื้อเปลี่ยนสีพ่อเปลี่ยนเสียง

กลายเป็นคนละคนละสำเนียง

วันคืนฟ้าผ่าเปรี้ยงระเบิดจอ

สายมุ้งหมอนนิทานเคยหวานแว่ว

กี่คืนแล้วที่เปลี่ยนไปรู้ไหมหนอ

ไม่อยากนอนผวาน้ำตาคลอ

หนูขอพ่อคนเก่าของหนูคืน
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มดงานเหล่านั้นยังคงทํางานอย่างไม่เคยหลับใหล
กิตติ อัมพรมหา

1

ต้วมเตี้ยมเดินตามจุดเริ่มต้น

พลุกพล่านถนนบนรังใหญ่

เรียงแถวต่อท้ายลมหายใจ

มดงานขวักไขว่มุ่งไขว่คว้า

เบียดเสียดซุกซ่อนซอกมุมเมือง

นานนับเนื่องความหนาแน่นเงาแปลกหน้า

เคลื่อนขบวนโดยสารกาลเวลา

เรี่ยวเเรงอ่อนล้ารายวัน

ชะตากรรมจำนนทนก้มหน้า

โหยหาไม่ห่างหายความใฝ่ฝัน

แลกเหงื่อเพื่องานอย่างเงียบงัน

ข้ามไม่พ้นกำแพงกั้นบีบคั้นตน

ก่อร่างจนเห็นเป็นรูปร่าง

สองมือสร้างจากศูนย์จุดเริ่มต้น

ทอดเส้นทางทับถมความทุกข์ทน

ดิ้นรน เรื่อยไปใช้แรงงาน

ร่องรอยความรันทดมดตัวนิด

คือชีวิตเคี่ยวกรำความหยาบกร้าน

ในเมืองหมองหม่นอนธการ

รอบด้าน ไร้ดวงตาเอื้ออาทร
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2

มดงานยังคงการทำงาน

ค่อยคืบคลานกลางกับดักเมืองกัดกร่อน

แผ้วถางคืนวันผ่านสัญจร

แรมรอน ไม่หลับใหลผ่านวัยวัน

ตัวแล้วตัวเล่าเหล่าลูกมด

เดินตามรอยปรากฏอย่างแข็งขัน

ต่อสู้เพื่อดำรงเผ่าพงศ์พันธุ์

บนทางใครทางมันต่างกันไป

กลางกองก้อนหินและกลิ่นหืน

หยัดยืนร่วมยุคร่วมสมัย

ปูทางสร้างทำมาเท่าไร

แต่มิอาจอาศัยใต้ชายคา

จึงเมืองเปลี่ยนแปลงด้วยแรงมด

พลังหยดเหงื่อหยาดทุกหย่อมหญ้า

เบื้องหลังอุ่นอาบคราบน้ำตา

เบื้องหน้าวิถีศิวิไลซ์

3

มดงานทำงานใช้แรงงาน

ค่อยคืบคลานขับเคลื่อนด้วยเงื่อนไข

ขณะชีวิตเปราะบางดำเนินไป

โลกมิเคยหลับใหลการขายแรง
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เมื่อวญิญาณแกเร ิ่มอ่อนแรงนั่นล่ะ
ฐากูร บุญสุวรรณ

แกไม่รู้หรอกว่าแกเริ่มชุบเลี้ยงมันแต่ตอนไหน

ตอนที่วิญญาณแกเริ่มอ่อนแรงลงนั่นละ

และโดยไม่รู้ตัว, แกเริ่มเก็บซากเศษกักขฬะจากคนโน้นคนนั้น ซากเศษที่พวกเขาโยนให้แก

ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ

แกกินมัน กินมันพร้อมๆ กับที่แกหายใจเข้าหายใจออก

โดยไม่รู้ตัว กลิ่นกายแกเริ่มสาบเหม็น

แกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแกเริ่มเฉือนเนื้อหนังตัวเองแต่ตอนไหน

แกใช้เล็บดำๆ ของแกฉีกดึง แต่แกไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใด

ทุกคืนทุกวัน เพื่อป้อนมัน

จนมันโตขึ้น โตขึ้น เมื่อโตขึ้นความหิวกระหายก็มากขึ้น

และมันไม่อาจกินซากเน่าๆ ของแกได้อีกต่อไป

แกผอมโซเกินไป มันจึงเริ่มแทะกินผู้คนรอบข้างแก ทีละคน ทีละคน ทีละคน

และโดยไม่รู้ตัว ทุกคน!

แกผอมโซและกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพ มันตัวโตและกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพ

มันแทะเล็มฉีกกัดผู้คนรอบข้างแก ทีละคน ทีละคน ทุกคน โดยแผ่วเบา

และตะกลามอย่างเงียบเชียบในเวลาเดียวกัน

และในวันที่แกหิวโซผอมซูบ

มันคอยป้อนชีวิตให้แกทุกคืนทุกวัน ทุกคืนทุกวัน

แต่แกไม่รู้หรอก ว่ามันเริ่มเลี้ยงดูแกตอนไหน!
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โลกในตา
นพรัตน์ เติมธนาสมบัติ

ทุกข์...คือช่างเจียระไนวัยชีวิต

ขัดแง่มุมเหลี่ยมความคิดขีดเส้นสาย

น้ำตา...ต่างบทบาทกระดาษทราย

ขัดรอยหยาบอ่อนง่ายเป็นเนื้องาม

เสียงเด็กร้องไห้ลั่นวันแรกเกิด

เสียงประเสริฐไหวสะทกอกแม่หวาม

ตัดสายรกลูกเจ็บแผลแม่เจ็บตาม

ทุกข์มีอยู่ทุกยามความสุขปน

รู้ว่าทุกข์รู้ว่าท้อขอแค่สู้

ความเจ็บปวดมีอยู่ทุกแห่งหน

ไม่ผิดหวัง...ไม่แพ้พ่าย...ไม่ใช่คน!

ไม้เติบต้นยังต้องผ่านการผลัดใบ

คนที่ทุกข์ที่สุด...จึงหยุดช้ำ

ฟ้าต้องดำสนิทแล้ว...จึงแผ้วใส

ตราบห้วงวัน ปี เดือน ยังเคลื่อนไป

เรียนรู้โลก เรียนรู้ใจ ให้จดจำ



ºÃÃ³Ò¸Ã

78

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 | กันยายน-ตุลาคม 2564

ยังเหลือมวลความหวังยังสุกใส

เป็นแสงช่วงดวงไฟในยามค่ำ

แม้หม่นรุกมืดเร้าเข้าครอบงำ

คืนราตรีสีดำ… ไม่ยืนยง

ยังมีโลกอีกใบอยู่ในบ้าน

ย้อนวันวานแจ่มชัดจากพลัดหลง

ยังเหลือตักอุ่นอ่อนผ่อนทุกข์ลง

ครอบครัวส่งสายใยสานใจร้าว

ใช่ยังเหลือ...ความรักความห่วงใย

กล่อมหัวใจคนตื่น...ผ่านคืนหนาว

เติมฝันให้วันนี้มีรุ้งพราว

พร้อมเดินก้าว… สู้ชีวิต… ก่อนนิทรา
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สิ่งต่างๆ

เวลาฉันพูดถึงสิ่งต่างๆ

แท้จริงแล้วฉันมิได้พูดถึงสิ่งต่างๆ

ฉันเพียงพูดถึงสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเท่านั้น

สิ่งทั่วไปที่ฉันเองก็ไม่แน่ใจว่าในทุกกรณีมีความสัมพันธ์กับฉันหรือไม่

ฉันรู้แต่เพียงว่าสิ่งเหล่านั้นอาจเป็นส่วนหนึ่งของฉัน

หรือถ้าไม่

อย่างน้อยที่สุดก็เกี่ยวกับฉัน

ซึ่งหลายครั้งหลายคราฉันก็ลืมเลือนมันไปตามกาลเวลา

เวลาฉันพูดถึงสิ่งต่างๆ

บางครั้งสิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่

บางครั้งสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีอยู่

มีคนเคยถามฉันเหมือนกันว่าสิ่งต่างๆ ของฉันเป็นอย่างไรบ้าง

หากเป็นฉันเองที่กลับไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาถาม

ฉันบอกว่าสิ่งต่างๆ ไม่เคยเป็นอย่างที่มันเป็น

มันมีกฎเกณฑ์ระบบระเบียบในแบบของมัน

ซึ่งบางทีกว่าจะรู้ก็สายเสียแล้ว

แต่นั่นก็มิใช่สิ่งที่เสียหายอะไร

รัฐพล เพชรบดี
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เวลาฉันพูดถึงสิ่งต่างๆ

ฉันไม่ได้พูดถึงธรรมชาติของสิ่งต่างๆ

ฉันพูดถึงสิ่งที่มันควรจะเป็นในแต่ละห้วงเวลา

ซึ่งสิ่งเหล่านั้นบางครั้งอาจปรากฏก็ได้

บางครั้งอาจไม่ปรากฏก็ได้

ทว่าเงื่อนไขที่ไร้ซึ่งการบังคับคือจำต้องขังตัวเองอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งตลอดเวลา

สิ่งต่างๆ จึงจะเป็นสิ่งต่างๆ อย่างแท้จริง

วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ฉันพูดถึงสิ่งต่างๆ

แต่อย่างที่ฉันบอกไปว่ามันขึ้นอยู่กับห้วงเวลา

สิ่งต่างๆ สำหรับฉันวันนี้เลยแทบไม่มีสิ่งใด

มีเพียงสิ่งที่ลืมเลือนไปแล้ว

กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

ซึ่งฉันเองอยู่ตรงกลางระหว่างนั้น

มีค่าเป็นศูนย์

ท่ามกลางสิ่งต่างๆ
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แสงสุดท้ายกับลมหายใจ
รังสิมนต์ จุลหริก

1

ข้าฝันถึงวันใหม่, อีกไม่ช้า

จะเริ่มต้นอีกครา รับฟ้าใหม่

2

ขณะการทอดมองของบางใคร

นั้นเห็นแสงรำไรจวนใกล้ลับ

ยามตะวันตกดินจะสิ้นแสง

เหมือนสิ้นแรงหายใจไฟปราณดับ

ฟ้ายังสว่างวามหวามวะวับ

ดวงตาจับจ้องฟ้าอยู่ช้านาน

เคยลืมตาจากมืดมนค้นพบแสง

จนแจ่มแจ้งเห็นตัวตน ผู้คน สถาน

อ่อนล้าจะหลับใหลในอนธการ

จวนตาจะปิดม่าน กาลสุดท้าย

เศร้าเพียงใด หากพรุ่งนี้ไม่มีอยู่

การรับรู้ไร้โอกาส, ขาดสลาย

สิ่งคุ้นเคย เคยดูอยู่รอบราย

ไยความหมายลึกซึ้งถึงเพียงนี้
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โอ.. พระเจ้าท่านเฝ้าดูอยู่ใช่ไหม

หยดน้ำตาภายในนั้นไหลปรี่

แสงเย็นอ่อนนวลตาทุกนาที

เริ่มริบหรี่หรุบหรู่อยู่เบื้องนั้น

3

ใครบางคนบอกลาฟ้าผืนเก่า

ผืนที่เราไม่รู้สึก ไม่นึก ไม่ฝัน

เต็มมั่นใจว่าพรุ่งนี้มีอีกวัน

แสงสุดท้ายผ่านผันไม่พรั่นใด

ข้าฝันถึงวันใหม่, อีกไม่ช้า

หวังเริ่มต้นอีกครา รับฟ้าใหม่

ขณะสิ้นการทอดมองของบางใคร

ซึ่งเขาเดินทางไปไกลลับแล้ว...

แรงบันดาลใจจากข้อความ “He wanted one last sunset” เรื่องราวผู้ป่วยโควิดที่ต้องการชมแสงสุดท้าย



ºÃÃ³Ò¸Ã

83

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 | กันยายน-ตุลาคม 2564

Sonic Boom
ชญรัตน์ ชญารัตน์

หรือเป็นเพราะเสียงร่ำไห้

ของพวกเรายังดังไม่มากพอ

บนสรวงสวรรค์จึงยังนิ่งเฉย

ไม่รู้สึกรู้สามองลงมายังพวกเราบ้าง

เหตุใดพวกเราจึงได้ยินเพียง

เสียงงานรื่นเริงแว่วดังจากสรวงสวรรค์

บนนั้นคงมีแต่ความสุข

อิ่มหนำสำราญด้วยมื้ออาหาร

ที่พวกเราไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะคิดฝัน

พวกเราช่วยกันตะเบ็งเสียงร่ำไห้

ทว่าสรวงสวรรค์นั้นช่างห่างไกลเสียเหลือเกิน

จากริมฝีปากเปล่งเสียง

คลื่นความถี่กระจายวงกว้าง

ช่วงคลื่นค่อยค่อยทอดระยะห่าง

จนเสียงร่ำไห้ของพวกเราบางเบา

บนสรวงสวรรค์กำลังหัวเราะ

จังหวะดนตรีในงานรื่นเริงช่างมีความสุข

บทสนทนาบนสรวงสวรรค์ชั้นฟ้า

เนื้อหาที่มีเพียงคนบนสรวงสวรรค์เท่านั้นจะเข้าใจ

กลบเสียงของพวกเราราวกับไร้ตัวตน

พวกเราจึงหยุดร่ำไห้

เสียงเดินทางได้ไม่ไกลเท่าที่หวัง
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รวบรวมความคิดสร้างยานพาหนะ

ให้พวกเราพุ่งทะยานไปจนถึงสรวงสวรรค์

ด้วยความเร็วที่เอาชนะเสียงร่ำไห้ของพวกเราเอง

สร้างวงคลื่นกระแทกส่งเสียงกึกก้องกัมปนาท

ก่อกวนให้งานรื่นเริงต้องสะดุดลงกลางคัน

พวกเราจะขึ้นไปเหยียบบนสรวงสวรรค์

ขณะที่บนสรวงสวรรค์กำลังตะลึงงัน

พวกเราจะเข้าไปกระซิบบอก

พวกเรากำลังร่ำไห้กันอยู่

ได้โปรดเงี่ยหูฟังเสียงของพวกเราบ้าง

รสชาติงานรื่นเริงอาจกร่อยไปบ้าง

แต่พวกเรากำลังร่ำไห้จริงจริง

ได้โปรดเถิด

หยุดแล้วฟัง...
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ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ

ไต่ไปบนเรื่องเล่า

ถึงตรงนี้ นักเขียนและนักอ่านหลายท่านคงทราบผล 8 เรื่องสั้น “บรรณาธร” รอบแรก ที่ผ่านการ
คัดสรรจาก 197 เรื่อง แต่ใช่ว่าเรื่องที่ไม่ผ่านเข้ารอบจะไม่ดีเสียทั้งหมด เพียงแต่ภาษา ประเด็น มุมมองเรื่องอาจ
ตกหล่นไปบ้างตามรสนิยมของกรรมการ

การไม่เปิดเผยชื่อผู้เขียน ให้กรรมการทราบ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอุ่นใจ ว่าชื่อเสียงของนักเขียนจะ
ไม่มีผลต่อการตัดสิน ดังนั้นจึงต้องค่อยๆ ละเลียดอ่านแต่ละเรื่องอย่างตั้งใจ และจับนัยยะที่ซุกซ่อนอยู่ในแต่ละ
บรรทัด ซึ่งงานบางชิ้นก็ยังขาดความสดใหม่ โดยเฉพาะการเล่าเรื่องแบบชีวประวัติ ที่เส้นเรื่อง ราบเรียบตลอด
การเล่า ขาดการบ่มเพาะประเด็นที่นักเขียนเลือกจะเป็นแก่นหลัก

เช่นเดียวกับหลายเรื่องที่นักเขียนพาผู้อ่านไต่ไปบนเรื่องเล่า อย่างขาดแรงจูงใจ มุมมองการเล่าเรื่องยังไม่
สอดคล้องกับเนื้อหา หรือไม่น่าสนใจพอจะพาคนอ่านไปสู่ประเด็นสุดท้ายที่นักเขียนพยายามกรุยทางมา นี่จึง
เป็นประเด็นที่น่าเสียดาย แต่อย่าเพิ่งท้อครับ เขียนมาใหม่ เลือกมุมมองที่คมๆ กรรมการยังพร้อมอ่านงานเขียน
ของทุกท่านอยู่เสมอ

ขณะที่งานหลายชิ้นก็น่าชื่นชม ในการนำเรื่องใกล้ตัวมาเล่าผ่านมุมมองอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะ
อัตลักษณ์ท้องถิ่น ที่ทำให้คนอ่านเห็นถึงปัญหาในระดับชุมชน ซึ่งค่อยๆ แผ่ขยายวง จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง
ของสังคม

สำหรับนักเขียนแล้ว เวทีบรรณาธรของสมาคมนักเขียนฯ พร้อมอ้าแขนรับเรื่องสั้นทุกแนว แม้เราจะ
จำกัดคัดเหลือเพียง 8 เรื่องในแต่ละรอบ จนบางท่านอาจท้อใจ แต่ในฐานะกรรมการขอให้กำลังใจทุกท่าน
พัฒนางานเขียน เพราะอย่างน้อยเวทีนี้ก็เป็นหมุดหมายที่ดี ในการปลุกเร้าพลังแห่งเรื่องเล่า ที่ตกค้างอยู่ภายใน
และจุดไฟฝันของนักอ่าน ที่แวะเวียนมาสบตากับตัวอักษรบนพื้นที่แห่งนี้

ด้วยรัก... แล้วพบกันครับ

ทัศนะต่อวรรณกรรมบรรณาธรในการประกวด รอบที่ 1

นัยของสาระเรื่องราวทั้งที่ปรากฏในเรื่องสั้นและบทกวีรางวัลบรรณาธรในครั้งแรกนี้ ล้วนมีคุณค่า
ต่อการไตร่ตรองและสัมผัสในรสชาติของวรรณศิลป์ที่มีคุณค่าในระดับที่น่าสนใจและประทับใจ แม้พลังอำนาจ
ของวรรณกรรมส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินไปจนถึงขีดสุด ผ่านรูปรอยของความคิดและรูปแห่งแบบการ
สร้างสรรค์ประเด็นความหมายที่น่าสืบค้น....

จินตนาการ ประสบการณ์ และวิชาการคือฐานสำนึกที่นักเขียนแต่ละคนพยายามหยิบนำมาใช้ เพียง
แต่ว่าสมดุลและกลมกลืนในระหว่างความเป็นจริงกับสถานะรับรู้ที่เป็นอยู่ยังไม่เนียนแนบและคมชัดเท่าใดนักนี่
คือรากฐานของการก้าวย่างต่อการเรียนรู้อันถาวรที่จะเคลื่อนขยายงานประพันธ์ส่วนตนให้บรรลุถึงหลักชัยแห่ง
ศิลปะการประพันธ์ได้...ในคราวต่อๆ ไป
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งานในรอบที่ 1 ค่อนข้างหลากหลาย ทั้งในแง่แนวทาง สำนวน ประเด็นที่อยากสื่อสาร และในแง่ฝีไม้
ลายมือด้วย ซึ่งอย่างน้อยที่สุดคือมันบ่งบอกว่ายังมีผู้คนหลากหลายแนวคิด หลากหลายวัย ยังสนใจการเขียน
เรื่องสั้นกันอยู่ ทำให้รู้สึกว่าแวดวงวรรณกรรมไทยยังมีความคึกคักอยู่ไม่น้อย แต่แน่นอนว่าสำหรับกรรมการ
ที่ทำหน้าที่คัดสรรแล้วก็ถือว่าทำงานกันอย่างหนัก และต้องหาหลักในการตัดสินให้แน่วแน่ เพื่อจะแสดงให้เห็น
ต่อไปว่าเรื่องสั้นแนวทางแบบไหน คุณภาพระดับไหน ที่รางวัลบรรณาธรให้คุณค่าต่อไป ซึ่งก็มีผลสรุปเป็น
เรื่องสั้นที่ถูกเลือกมาดังที่ได้เห็นกันแล้ว

บทกวีที่ส่งเข้าประกวดรางวัลบรรณาธร รอบที่ 1 ภาพรวมถือว่าเป็นบทกวีที่ดี หลายสำนวนมีมุมมอง
ที่น่าสนใจ และมีกลวิธีนำเสนอที่ดึงผู้อ่านได้ดี แต่เมื่อเราต้องคัดสรรจำนวนหนึ่ง ด้วยกรอบเกณฑ์การพิจารณา
และข้อคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่าน ทำให้เราได้บทกวีที่คณะกรรมการเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรได้รับการ
ยกย่องให้รางวัลดังที่ปรากฏ

บทกวีที่ส่งเข้าประกวด 'รางวัลบรรณาธร' ระลอกแรก แม้ว่าจำนวนบทกวีประเภท 'ฉันทลักษณ์' จะ
มากกว่าประเภท 'ไร้ฉันทลักษณ์' หรือกลอนเปล่า แต่ก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียง ความนิยมในงานกวีนิพนธ์ทั้งสอง
ประเภทถือว่าไม่ต่างกันนัก สำหรับงานฉันทลักษณ์กวีเขานำเสนอในรูปแบบกลอนแปดเสียส่วนใหญ่ ซึ่งโดย
ทั่วไปเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว ไม่มีอะไรพิเศษ

ถ้าพูดถึงภาพรวม 'งานฉันทลักษณ์' พบว่ามีข้อบกพร่องหลากหลายต่างกันไป เป็นต้นว่ามีความ
อ่อนด้อยด้านฉันทลักษณ์ เช่น ผิดเสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค สัมผัสซ้ำ สัมผัสเลือน ตกสัมผัสระหว่างบทก็มี
ให้เห็น บางสำนวนเป็นลักษณะ 'กลอนพาไป' คุมโทนเนื้อหาไม่อยู่ คำ-ความหมายขาดเอกภาพ เป็นต้น
แม้ว่าบางสำนวนเขียนได้ค่อนข้างดี แต่เจอข้อด้อยต่างๆ ดังที่กล่าวมา เมื่อเปรียบเทียบสำนวนอื่นๆ จึงสู้เขา
ไม่ได้ กรรมการต้องเลือกผลงานที่เห็นว่าดีกว่า โดดเด่นกว่า หรือมีจุดอ่อนด้อยน้อยกว่า

ด้านบทกวี 'ไร้ฉันทลักษณ์' ฟังดูเหมือนเขียนง่าย เพราะไม่มีกรอบฉันทลักษณ์มาเป็นตัวกำหนด แต่ไม่
ง่ายหรอกครับ ยิ่งไม่มีกรอบกวียิ่งต้องใช้ความสามารถสูงในการกำหนดด้วยตัวเอง ทำอย่างไรให้บทกวีที่สื่อ

ภาพรวมสิ่งที่กรรมการพยายามมองหาจากต้นฉบับบรรณาธร คือเรื่องเล่าที่ผู้เขียนพยายามเลือกสรร
มาเล่าอย่างมีความหมาย มีความคิดสร้างสรรค์หรือมีมุมมองใหม่ๆ ในแบบของตนเอง คำนึงถึงผู้อ่าน ต้องการ
ให้ผู้อ่านได้รับความสนุกกับอารมณ์บางอย่างซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นอารมณ์รื่นเริงเท่านั้น แต่สนุกไปกับความ
เจ็บปวดทางอารมณ์ก็ได้ โดยองค์ประกอบต่างๆ ในเรื่องผู้เขียนจงใจรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกนั้นให้กับผู้อ่านโดยเฉพาะ สำหรับเรื่องสั้นที่ส่งเข้ามาประกวดในรอบที่ 1 อาจเพราะด้วยความรีบเร่ง
ในการส่งผลงาน ยังไม่มีเวลาคิดใคร่ครวญและเขียนอย่างมากพอ จึงทำให้เรื่องสั้นส่วนใหญ่ยังไม่ตอบโจทย์
ดังกล่าวมากนัก อย่างไรก็ตามก็มีเรื่องสั้นลักษณะที่ต้องการอยู่ไม่น้อย และ 8 เรื่องสั้นที่ผ่านการคัดสรรก็ล้วน
แต่เป็นผลงานที่ตรงตามลักษณะดังกล่าว
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ออกมามีพลัง มีท่วงทำนอง จังหวะ วรรคตอน ที่จับใจผู้อ่าน คือต้องมีชั้นเชิงวรรณศิลป์เหนือกว่าการเขียนไป
เรื่อยๆ เหมือนร้อยแก้วธรรมดา และไม่ใช่ลักษณะบทบันทึก เรื่องเล่า ความเรียง ซึ่งพบเห็นอยู่ประปราย

ทั้งหลายทั้งปวงที่บอกเล่ามานี้ เพียงชี้ให้เห็นจุดบกพร่อง

แต่ถ้าถามว่า บทกวีระลอกแรกท่ีมีโอกาสได้อ่านได้คัดเฟ้น ภาพรวมเป็นอย่างไร บอกได้เลยว่าเป็นท่ีน่า
พอใจพอใจในระดับที่พอถึงเวลาตัดสินใจ 'เอา-ไม่เอา' ลำบากใจอยู่เหมือนกัน ประมาณว่า "รักพี่เสียดายน้อง"
เมื่อพูดถึงตรงนี้ต้องขอบอกว่า กรรมการทุกคนไม่มีใครมีโอกาสได้ทราบชื่อหรือนามปากกาผู้ส่งผลงานประกวด
แม้แต่คนเดียว ฝ่ายรับต้นฉบับและทำหน้าที่เลขาฯ (ซึ่งไม่สิทธิโหวตคะแนน) เขาจะปิดข้อมูลอย่างเหนียวแน่น
ดังน้ัน ผลงานทุกสำนวนไม่ว่ากวีบ๊ิกเนมหรือโนเนมต่างได้รับความใส่ใจจากกรรมการเสมอกัน

คำว่า "รักพี่เสียดายน้อง" จึงดูกันที่ผลงานเพียวๆ

จะว่าไป เจอผลงานดีๆ และน่าเสียดายหลายสำนวนที่ไม่เข้ารอบ เพราะเรากำหนดจำนวนจำกัดตายตัว
อยู่แล้ว ถึงบอกว่า…พอคัดให้เหลือเท่าจำนวนที่ต้องการ ก็ตัดสินใจยากไม่น้อย แต่จำต้องตัด (สิน) ใจ
ด้วยประการฉะนี้

ภาพรวมของบทกวี มีทั้งฉันทลักษณ์และกลอนเปล่า

เนื้อหาดีมีทั้งหนักมีทั้งเบา มุมมองใหม่ มุมมองเก่า คละเคล้ากัน

ผิดฉันทลักษณ์คัดออกไป สัมผัสไร้ สัมผัสซ้ำ ผิดเสียงผัน

เคยส่งเวทีอื่นก็ยืนยัน คัดออกพลันไม่ผ่านเกณฑ์ห้ามส่งซ้ำ

เนื้อหาเสียดสีสังคม สะท้อนอารมณ์ขื่นขำ

ทั้งวิพากษ์ทั้งชี้นำ ชวนดื่มด่ำธรรมชาติก็พอมี

ภาษาลื่นไหลเขียนได้ถึง สะดุดล้มตึงตกเก้าอี้

ความเรียง กาพย์กลอน และกวี สำนวนไหนดี กวีรู้

บางสำนวนเขียนสั้น จบแล้วเหรอ บางสำนวนเฮ้อ...เขียนยาวเอาไม่อยู่

แรกแรกดี หลังหลังยืดย้วยน่าดู 'ขาดวรรณศิลป์' จู่จู่กลอนพาไป

บางสำนวนถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ประจักษ์ในฝีมือว่ารุ่นใหญ่

รสคำ รสความ งามจับใจ ตกรอบได้เรื่องด้อยกว่า 'ผู้เข้ามา'

ผู้เข้ามา ได้ไปต่อยินดีด้วย ผู้ดวงซวยตกรอบไปอย่าได้ด่า

หยุดหมายหัวกรรมการ (วงเล็บฮา) กวีจ๋า เขียนมาใหม่ยังมีทาง
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หลักเกณฑ์การประกวดเร ื่องสั้นและบทกว ี “บรรณาธร”
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คอลัมน�

กาแฟ หนังสือ ปากกา

ชื่อหนังสือ : หนังสือที่กลืนกินคุณพ่อของผม

สำนักพิมพ์ : bookmoby press

อะฟงซู ครุช เขียน

เบญจรัศมี รุจน์รวีหิรัญ แปล

คุณพ่อของเขาไม่ได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายอย่างที่ ใครๆ บอกกัน

อีลิยัช บงฟิง เด็กชายวัย 12 ปี ออกตามหาวีวัลดู บงฟิง คุณพ่อท่ีหายตัวไป เพราะเช่ือในเร่ืองท่ีคุณย่า

บอก ตามคำบอกเล่าแล้ว คุณพ่อเป็นพนักงานสำนักงานสรรพากรท่ีชอบแอบอ่านวรรณกรรมระหว่างปฏิบัติงาน

ล่าสุดท่ีมีผู้พบเห็นวีวัลดูปรากฏอยู่บนโลกเป็นครั้งสุดท้ายคือที่สำนักงาน มีหนังสือเกาะของดอกเตอร์มอโร เปิด

ค้างไว้ในหน้าท้ายๆ เขาหลุดหายเข้าไปในโลกของตัวอักษรอันซับซ้อน ถ้อยคำและความนัยที่มีหลายชั้น ไม่รู้ว่า

อยู่ตรงที่ใด ที่นั่นคือ โลกคู่ขนานกับโลกใบนี้

อีลิยัชได้รับกุญแจห้องสมุดห้องใต้หลังคาจากคุณย่า พื้นที่ที่คุณพ่อใช้งานประจำและบอกให้คุณย่ามอบ

ให้เขา เมื่อถึงเวลาที่อีลิยัชโตพอจะอ่านหนังสือ หนังสือวรรณกรรมมากมายอยู่บนชั้น ในห้องยังมีเก้าอี้เท้าแขน

อยู่ริมหน้าต่าง

แนะนำหนังสือ โดย อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์
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แล้วเขาก็เริ่มออกตามหาคุณพ่อที่ห้องนี้

เขาได้ทำความรู้จักกับคุณเอ็ดเวิร์ด เพร็นดิกจากเรื่องเกาะของดอกเตอร์มอโร ผู้ว่ากันว่าเป็นสัตว์ที่

กลายร่างมาเป็นมนุษย์และดูจะไม่รู้ผิดชอบอะไรใดๆ เลย พฤติกรรมยังคงเหมือนสัตว์แม้ร่างเป็นคน

ได้พูดคุยกับคุณไฮด์จากเรื่องเรื่องประหลาดของดอกเตอร์เจกิลกับคุณไฮด์ แต่ดอกเตอร์เจกิลไม่อยู่อีก

แล้ว เหลือแต่คุณไฮด์อย่างถาวร มนุษย์ที่กลายเป็นเสมือนสัตว์ไม่รู้สึกผิดบาปอะไรอีก

และยังได้เจอกับคุณราสโคลนิคอฟจากเรื่องอาชญากรรมกับการลงทัณฑ์ ผู้ถูกเรียกว่ามนุษย์ผู้กลาย

เป็นปีศาจ แต่ใครเลยจะรู้ว่าปีศาจตนนั้นก็ยังต้องทนทุกข์กับการรู้สึกผิด เที่ยวได้ออกไปขอคำปรึกษากับตัว

ละครต่างเรื่องเพื่อหาทางจะไม่ต้องได้รับบทลงโทษทางความรู้สึกอีก แต่ไม่ได้ผลนักจนได้มาเจอกับคุณพ่อของ

อีลิยัชที่ให้คำแนะนำที่ดีกับเขา วิธีปฏิบัติที่ดูจะได้ผล ได้สำรวจความคิดและจิตใจตัวเองด้วยวิธีคล้ายคลึงกับ

ในเรื่องฟาห์เรนไฮต์ 451 โลกดิสโทเปียที่การอ่านหนังสือเป็นสิ่งต้องห้าม ต้องไม่มีในครอบครอง และถูกเผา

ทำลายทิ้ง ทว่าผู้คนที่ยังรักชอบในหนังสือยังคงแอบอ่านและท่องจำตัวบทเพื่อสืบทอดส่งต่อกันไป คนจึงกลาย

เป็นหนังสือ กลายเป็นห้องสมุดเดินได้

แต่เมื่อคนเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวหนังสือต่อไป มักมีความแตกต่างไปจากต้นฉบับ ไม่ว่าจะด้วยมุมมอง

การตีความ การใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ฟังดูเหมือนเป็นการทรยศต่อ

ต้นฉบับใช่ไหมเพราะไม่ได้ตรงตามเรื่องราวเป๊ะๆ แต่ด้านดีคือหนังสือได้บอกเล่าเรื่องราวต่อไป ได้ทบทวนและ

เข้าใจในเรื่องราวซึ่งสะท้อนกลับมาถึงความเข้าใจในตัวเอง ซึ่งด้วยกระบวนการเดียวกันนั้น อาจไล่ย้อนกลับไป

ถึงความทรงจำและอดีตของตัวเอง

อีลิยัชวัยเด็กมีเพื่อนที่ชื่อบงบูผู้ตัวอ้วนและเป็นโรคเบาหวาน เพื่อนคนนี้ชอบเรื่องราวจีนๆ อย่างนิทาน

เรื่องของเล่าจื๊อ หรือเรื่องของจวงจื่อ อีลิยัชมีหญิงที่ชอบคือบีอาทริซ เขาเชื่อว่าเธอก็น่าจะชอบเขาอยู่เหมือนกัน

แต่ตอนที่คนเราอายุเท่านั้น ยังเด็กขนาดนั้น เราอาจเข้าใจอะไรผิดได้เยอะและทำอะไรที่ไม่เหมาะควรได้

มากมาย

อีลิยัชไม่รู้เลยว่าตัวเองจะได้เจอคุณพ่อในอีกรูปแบบ ไม่ใช่ด้วยวิธีการตามหาผ่านวรรณกรรมต่างๆ ที่

เขาคร่ำเคร่งอ่านตามคุณพ่อ ไม่รู้เลยว่าในวัย 72 ปีจะได้มาอ่านเรื่องราวทั้งหมดที่ตัวเองบันทึกไว้ในวัยเด็กใหม่

ความจริงอย่างไรก็ดีกว่าเรื่องโกหก อดีตถึงไม่ใช่สิ่งที่แก้ไขได้ แต่ความทรงจำเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป

ตลอด ในทุกคราวที่คำนึงถึง ไม่ต่างอะไรกับการตาบอดคลำช้างที่เจอเป็นส่วนๆ ในแต่ละครั้ง

บ่อยครั้งที่หวนคิดถึงเรื่องเก่าแล้วก็จะร้องไห้ในสิ่งที่ทำไว้ในอดีต แต่จำเป็นต้องทบทวนเพื่อเข้าใจตัวเอง

เพราะชีวิตและตัวตนของคนคนหนึ่งเกิดจากสารพัดสารพันเรื่องราว
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แวดวงวรรณกรรมต�างแดน :

โดนัทในร�านหนังสือ
โดย เกศณี ไทยสนธิ

ทุกครั้งที่ไปต่างประเทศ สถานที่ๆ เราจะไม่เคยพลาดเลยก็คือ ร้านหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสือเก่า

ร้านหนังสือใหม่ หรือแม้แต่แผงหนังสือในซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ต้องไปแวะเวียน เหตุผลหลักๆ ก็คือต้องการไป

เล ือกหาหนังส ือและบวกก ับความอยากร ู้อยากเห ็นส ่วนต ัวว ่า ตอนนี้ท ี่น ี่เขาชอบอ่านหนังส ืออะไร

ประเภทไหนกัน ยิ่งหากคุณเป็นนักเขียนหรือนักอ่านตัวยง คุณจะไม่มีวันพลาดอย่างแน่นอน เหมือนที่ครั้งหนึ่ง

Vincent Van Gogh เคยบอกว่า “So often, a visit to a bookshop has cheered me, and reminded

me that there are good things in the world” ประมาณว่า การไปร้านหนังสือทำให้รู้สึกว่าจะทำให้

หัวจิตหัวใจกระชุ่มกระชวยขึ้นมาได้ อย่างน้อยก็ยังเตือนให้เรารู้ว่ายังมีสิ่งที่ดีๆ หลงเหลืออยู่ในโลกนี้นะ

ทำนองนั้น และต่อให้เราจะไม่มีหุ้นในร้านหนังสือ

แม้แต่น้อย แต่ก็ม ีความผูกพันทางจิตวิญญาณ

(ราวกับเป็นธุรกิจในครอบครัวของเรา) ยิ่งในสถาน

การณ์ที่มีโรคระบาดก็ยิ่งอยากรู้ว่า ร้านหนังสือจะ

มีชะตากรรมเป็น อย่างไรบ้าง

แปลกแต่จริง แม้ในยุคโควิด ร้านหนังสือ

ที่อเมริกานั้นยังคงเป็นที่นิยมเหมือนเวทย์มนต์ที่ไม่

เสื่อมคลาย ไม่ว่าจะเป็น Amazon , Barnes &

Noble หรือร้านหนังสือมือสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

Barnes & Noble แต่ละสาขานั้นแข่งกันทำ

แคมเปญต่างๆ อย่างน่าสนใจ เช่น Pride month

เดือนแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลายทาง

เพศ ซ ึ่งจะม ีข ึ้น ใน เด ือนม ิถ ุนายนของท ุกปี

หลายคนก็เรียกว่าเป็นเดือนแห่ง LGBTQ ร้าน

หนังสือทุกสาขาก็จะเน้นการตกแต่งร้านเป็นสีรุ้ง

มีการจัดหนังสือตามสีปก ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว
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เหลือง แสด แดง มีการนำหนังสือที่เราเรียกว่าเป็นนิยาย Y หรือหนังสือแนว LGBTQ มาจัดวางอย่างน่าสนใจ

ซึ่งเรามองว่า มันคือการสร้างบรรยากาศและสร้างสปิริตให้กับสังคมอย่างสร้างสรรค์ สนุกสนานและเป็นมิตร

กับคนอ่าน ซึ่งการเป็นมิตรกับคนอ่านนี่เองที่ทำให้ร้านหนังสือมีเสน่ห์อยู่ตลอดเวลา

อ่านมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะมีความเห็นแย้งว่า ยุคนี้อยู่บ้านก็สั่งหนังสือได้ ทั้งอีบุ๊คหรือหนังสือเล่ม

เพียงปลายนิ้วก็สั่งซื้อได้แล้ว ใช่! แต่มันไม่สนุกเท่ากับการที่เราไปเดินละเลียดที่ชั้นหนังสือแล้วเห็นหนังสือ

เหล่านั้นโบกไม้โบกมือให้เราจับต้องได้หรอก ที่สำคัญ Barnes & Noble ทุกสาขาจะมีร้านกาแฟ Starbucks

อยู่ในร้านหนังสือเป็นคู่บุญกันเสมอ เหมือนคู่แต่งงานที่อยู่กันมายาวนาน ทุกครั้งที่ซื้อหนังสือเราจะได้รับสิทธิ์

ส่วนลดในการสั่งซื้อเครื่องดื่มที่ร้าน Starbucks ทำให้คนที่ซื้อหนังสือเสร็จแล้วและอยากจิบกาแฟก็สามารถ

มานั่งพักในโซนนี้ได้เช่นกัน

หลังจากจ่ายเงินค่ากาแฟแล้ว เราก็มานั่งที่โต๊ะเล็กๆ มุมหนึ่งของร้าน ขณะที่กำลังหยิบหนังสือที่ซื้อมา

เปิดพลิกไปมา อยู่ดีๆ ก็มีเด็กผู้ชาย ตัวเล็กๆ น่ารักผมหยิกสีทองตาสีฟ้า อายุอานามน่าจะประมาณ 3-4 ขวบ
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วิ่งหน้าตาตื่นมาถามว่า “Where is Amy ?” ความคิดแรกที่เงยหน้าขึ้นมาก็ตะลึงในความน่ารักของเด็ก คิดในใจ

โอ้ยลูกใครน่ารักจัง แต่ความคิดที่สองคือ แล้วเอมี่คือใคร เราจะรู้ไหมเนี่ย ก็เลยตอบไปแบบยิ้มๆ ว่า “How

does she look ?” ยังไม่ทันที่หนูน้อยจะตอบ ก็มีเสียงดังมาจากข้างหลังว่า “John, Amy is here!” เมื่อ

เงยหน้าขึ้นมองก็เห็นเป็นสุภาพสตรีสองท่าน คาดว่าคนหนึ่งน่าจะเป็นคุณแม่ เพราะผมหยิกตาสีฟ้าเหมือนกัน

แต่ที่เดินตามหลังคุณแม่มาน่าจะเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นคนฟิลิปปินส์ คือสรุปพี่เลี้ยงชื่อเอมี่ ด้วยความที่เป็นเด็ก

คงจะเห็นว่า เออ มีคนเอเชียผมดำๆ เหมือนกันนั่งอยู่ตรงนี้ อาจจะรู้จักกันก็เป็นได้อะไรทำนองนี้ ก็เลยวิ่งมา

ถามตามประสา ช่างน่ารัก น่าเอ็นดู

สุดท้ายคุณแม่จะไปเดินเลือกหนังสือต่อ เลยสั่งชาเย็นให้พี่เลี้ยงนั่งเล่นกับลูกชายตัวน้อยที่โต๊ะถัดไป

พี่เลี้ยงก็ฆ่าเวลาด้วยการหยิบปากกากับกระดาษแผ่นใหญ่ออกมาพร้อมสีเมจิกสองสามแท่ง ถามว่าจอห์น

อยากจะทำอะไรบ้างในวันนี้ พี่เลี้ยงก็จดแบบเขียนตัวอักษรใหญ่ๆ เจ้าหนูน้อยจอห์นก็พูดไปทีละข้อ ด้วยความ

ที่โต๊ะไม่ไกลกันมาก เราก็แอบได้ยิน ข้อที่หนึ่งจอห์นตอบว่า ล่องหน ข้อสอง พ่นไฟ ข้อสาม ขี่มังกร ข้อสี่ กอดหมี

ขั้วโลก ตบท้ายด้วยข้อสุดท้ายคือ กินโดนัท 2,000 ชิ้น! เป็นสิ่งที่จะต้องทำในวันนี้

เราก็พลอยขำไปกับสิ่งที่เด็กอยากจะทำแต่ละอย่าง แม้ว่าตาจะก้มมองหนังสือในมืออย่างเงียบๆ แต่หูก็

ฟังและคิดตามเด็กไป และก็แอบคิดเหมือนกันว่าเวลาเด็กคิดนี่ มันช่างเต็มไปด้วยความสนุก ความสด ความหวัง

และจินตนาการ แม้วัยของเราจะล่วงเลยมาถึงวันที่ไม่มีเวลาจะมานั่งคิดสิ่งที่เพ้อฝันเช่นนั้น แต่บางครั้งการที่
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ได้ยินได้ฟังความเพ้อฝันของเด็กนั้น ก็ช่างรื่นรมย์กว่าการได้ยินสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจ พูดเรื่อยเปื่อย

โทษกันมาโทษกันไปเหลือเกิน

นั่งมองคนที่เดินไปมาในร้านหนังสือ หันมามองผู้คนรอบๆ โต๊ะที่ร้านกาแฟ คิดย้อนกลับไปถึงเมืองไทย

แล้วก็กระดกเอสเพรสโซ่อันขื่นขมอึกสุดท้ายลงคอ ก่อนจะลุกกลับบ้าน หนูน้อยจอห์นทำเป็นส่งยิ้มมาจากโต๊ะ

ข้างๆ แล้วก็ถามออกมาเสียงดังว่า “Can you ride the dragon ?” คงจะเห็นว่าหน้าตาเป็นเอเชีย อาจจะขี่

มังกรได้ เป็นจังหวะเดียวที่เตรียมจะลุกพอดี ก็เลยเดินเข้าไปใกล้ ๆ (แต่ก็มีระยะห่างที่ปลอดภัย) แล้วก็ตอบว่า

“ฉันน่ะ ล่องหนก็ไม่ได้ พ่นไฟก็ไม่ได้ ไม่กล้ากอดหมีขั้วโลกด้วยนะ แถมยังขี่มังกรไม่เป็นอีก แต่ว่า…กินโดนัท

2,000 ชิ้นเนี่ย I’m working on it.”
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คอลัมน�

HoroReader
โดย จุฑามาศ ณ สงขลา

ทำนายดวงเพื่อนนักเขียนและมิตรรักนักอ่านทุกท่าน ในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม 2564 ใน

รูปแบบประจำวันเกิด คอลัมน์น้ีนำเสนอเพ่ือเป็นการให้คำแนะนำ ช้ีแนะแนวทางและเตือนถึงข้อควรระวังต่างๆ

ที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตของคนเราทุกคน ด้วยศาสตร์ของการคำนวณดวงดาวและตัวเลขมาประกอบกัน เรียกว่า

เลขศาสตร์สากล หรือ Numerology หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่านนะคะ

รายละเอียดดวงชะตา ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2564

คนเกิดวันอาทิตย์
การงาน ช่วงสองเดือนนี้ การงานของคุณยังมีอุปสรรค ไม่ว่าทำงานอะไรก็ยังไม่สำเร็จสมดั่งใจ ช่วงนี้

คุณอาจอยู่ในภาวะที่รู้สึกท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ที่มีเข้ามา หันไปทางไหนก็เจอแต่คนที่ตกอยู่ในสภาวะเดียวกันที่

ต้องพบเจอคืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการงาน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก หรือโทรศัพท์จะพังเสียหาย เสียเวลา

ซ่อมแซมนาน การงานก็ล่าช้าตามไปด้วย แต่ไม่ว่าอยู่ในสถานะไหนช่วงนี้จะมีคนมาขอความช่วยเหลือ คุณต้อง

ให้คำแนะนำปรึกษา ระวังคำพูดที่ไม่ยับยั้งชั่งใจ หรือพูดแรงๆ ออกไปด้วยอารมณ์ส่วนตัวจะทำให้เสียเพื่อน

เสียพี่น้อง และอาจเสียโอกาสบางอย่างไปอย่างไม่ควร

การเงิน สองเดือนนี้รายได้จะยังเข้ามาต่อเนื่องสำหรับคนที่ยังมีงานทำ แต่ก็หนีไม่พ้นว่าคุณจะมีปัญหา

เรื่องการเงิน เพราะคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างใกล้ชิดมาร้องขอให้ช่วยเหลือ คนที่ว่างงานมาสักพักแล้ว

ควรหาช่องทางทำเงินใหม่ๆ ให้กับตนเอง ต้องลองพิจารณาแล้วนะว่าคุณมีความสามารถด้านอื่นๆ อีกบ้างไหม

ที่ผันมาเป็นอาชีพเสริม เช่น เปิดสอนออนไลน์ ฯลฯ หากรู้จักใช้ประโยชน์จากวิกฤติในช่วงนี้จะทำให้มีรายได้

เข้ามาได้บ้าง

ความรัก คู่ไหนที่มีปัญหาชีวิตคู่อยู่นานแล้วคุณเองจะเบื่อหน่ายจนอยากเลิกราให้เด็ดขาด คนโสด

คุณจะอยู่ท่ามกลางวงล้อมของเพื่อนต่างเพศ แต่ช่วงนี้ยังไม่มีเสน่ห์พอที่จะพิชิตใจเขาหรือเธอเหล่านั้นมาเป็น

คนรัก ช่วงที่ผ่านมาถ้าคุณกำลังสนใจใครสักคนอยู่มีโอกาสว่าช่วงนี้จะมีคู่แข่งมาแย่งชิงคนที่คุณสนใจไปแบบพูด

อะไรไม่ออก

สุขภาพ มีความเครียดอยู่กับตัวตลอดเวลา ลดละเลิกของมึนเมา และช่วงนี้คุณผู้หญิงควรงดใส่น้ำหอม

ทั้งหญิงชายควรหาโอกาสอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบ้างจะผ่อนคลายได้ดีกว่า ถ้ามีโรคประจำตัวอาจกำเริบได้

โชคลาภ ยังไม่มีโชคลาภจากการเสี่ยงโชค และมีลาภปากเป็นระยะค่ะ

สีมงคล ขาว ครีม เทาอ่อน
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คำแนะนำ อย่าซื้อข้าวของชิ้นใหญ่หรือซื้อยานพาหนะใหม่ๆ จะเพิ่มภาระ และจะทำให้ดวงติดขัด

ยิ่งขึ้น ควรรอปีหน้านะคะ

คนเกิดวันจันทร์
การงาน ช่วงน้ีจะเป็นโอกาสดีท่ีคุณงานจะได้เร่ิมต้นการงานใหม่ๆ คุณจะได้ร่วมทำงานกับคนแปลกหน้า

ท่ีทำงานด้านศิลปะทุกประเภท อาจมีปัญหาฟ้องร้องกับผู้ว่าจ้าง แต่ก็ต้องทำ เพราะถ้าไม่เรียกร้องฟ้องร้อง ก็คง

ไม่ได้ผลตอบแทนตามที่เคยตกลงกัน ดังนั้นก่อนรับงานควรมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรจะดีที่สุด คนที่

ตกงานอยู่จะมีคนมาชักชวนให้ทำงานใช้แรงงาน คนเก่าๆ ที่รู้จักอยู่แล้วจะให้ประโยชน์กับคุณได้มากในช่วงนี้

การเงิน มีโอกาสได้ทำกิจกรรมสาธารณะหรือช่วยเหลืองานการกุศลเพื่อหารายได้ให้องค์กรบางแห่ง

ถ้าทำการค้าขายของที่กินได้จะมีรายได้เข้ามาดี แต่ไม่ว่าคุณจะมีเงินเยอะหรือไม่ช่วงสองเดือนนี้คุณก็จะใช้จ่าย

ไปแบบสุรุ่ยสุร่าย ช่วยเหลือเงินคนอื่นมากพอสมควร หากมีบัตรเครดิตคุณจะมีการรูดจ่ายแทบจะเกินวงเงิน

และอาจจะผิดนัดจ่ายเงินเพราะหาเงินไม่ทัน ดังนั้นอย่าใจใหญ่ใจโตให้มากนัก โดยเฉพาะผู้หญิงอาจเสียเงิน

เพราะเพื่อนต่างเพศได้ค่ะ

ความรัก คนมีครอบครัวแล้วจะมีปากเสียงเถียงทะเลาะกันบ้างถือเป็นปกติ แต่คนที่มีแฟนคบหากัน

อยู่ดีๆจะมีคนมาแสดงตัวทวงคนรักของเขาเอากับคุณ น่ันแปลว่าคุณมีโอกาสจะเจอรักซ้ำซ้อน คู่รักของคุณอาจ

มีคนอ่ืนอยู่ก่อนหรือมีใหม่และคนใหม่อยากแย่งชิงจนไม่เกรงใจคุณ คู่รักที่แอบคบหากันอยู่ระวังจะมีคนนำเรื่อง

ไปเปิดเผย คนโสดจะมีเพื่อนต่างเพศมาช่วยเหลือเกื้อกูลดี ใครที่ไม่มีแฟนในช่วงนี้ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐค่ะ

สุขภาพ ช่วงนี้อาจมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้กำเริบ ระบบทางเดินหายใจ หลอดลม กล่องเสียงมีปัญหาได้ แต่

ไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสค่ะ

โชคลาภ โชคลาภจากการเสี่ยงโชคยังไม่มี ผู้ชายอาจมีลาภโดยเสน่หา มีนะเมตตาดี ขอความช่วยเหลือ

จากใครก็สำเร็จถือเป็นโชคลาภที่ดีค่ะ

สีมงคล สีเหลืองอ่อน สีเงิน และสีทอง

คำแนะนำ ช่วงนี้ควรพูดจาสุภาพ ใช้วาจาไพเราะ และมีเหตุมีผลกับคนรอบข้าง จะสร้างความเมตตา

มีคนพร้อมจะแก้ปัญหาต่างๆ ให้

คนเกิดวันอังคาร
การงาน คนทำงานประจำช่วงนี้เพื่อนร่วมงานบางคนจะไม่ยอมรับผิดชอบงานร่วมกับคุณหาทาง

เอาเปรียบ สร้างความยุ่งยากยุ่งเหยิงให้คุณ ใครที่อยากเรียนต่อจะได้คนสนับสนุน และคนวันอังคารทั้งหญิง

และชายมีดวงที่จะได้เริ่มต้นเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อนบางคนจะมาชักชวนให้คุณร่วม

หุ้นลงทุนในแบบที่คุณไม่ค่อยถนัด อย่าเสี่ยงจะดีกว่า
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การเงิน ช่วงนี้คุณจะมีรายจ่ายจนหมุนเงินไม่ทัน เงินที่คนอื่นหยิบยืมไปหากไม่ทวงก็จะไม่ได้คืน

ดังนั้นปฏิบัติการทวงเงินคืนต้องเริ่มได้แล้วในช่วงนี้ค่ะ แต่ถ้าคุณเป็นลูกหนี้เขาก็จะมีคนมาทวงเงินคุณเช่นกัน

นะคะ หากต้องการขายทรัพย์สินชิ้นใหญ่ เช่นที่ดิน บ้าน คอนโด ช่วงนี้มีโอกาสขายได้นะคะ แต่ต้องรอจัดการ

เอกสารสักพักถึงจะได้เงิน

ความรัก คนมีครอบครัวแล้วไม่ว่าหญิงหรือชายอาจมีปัญหารักสั่นคลอนได้แบบไม่ทันตั้งตัว คู่รัก

ที่คบหากันมานานระวังปัญหารักสามเส้าเอาไว้ด้วย ที่ผ่านมาหากยังไม่เกิดขึ้น ช่วงนี้แหละที่คุณเองจะเจอ

บรรยากาศพาไป ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เผลอตัวเผลอใจ คนที่เพิ่งคิดจะลองคบหาศึกษาดูใจกับใครบางคน

ระวังผู้ไม่หวังดีจะทำชื่อเสียงคุณเสียหาย คนโสดนี่แหละที่รื่นเริงบันเทิงใจที่สุด

สุขภาพ ท้องผูก มีปัญหาลำไส้หรือระบบขับถ่าย อาจเป็นกระเพาะอาหารอักเสบหรือริดสีดวงกำเริบได้

โชคลาภ โชคลาภมาจากการเดินทาง และการขอทรัพย์สินจากผู้ใหญ่ ช่วงเดือนตุลาคมอาจมีโชคจาก

การเสี่ยงได้นิดหน่อย

สีมงคล สีเอิร์ธโทน สีน้ำตาลอ่อน และสีทราย

คำแนะนำ ร่วมทำบุญทำทานกับคนในครอบครัว จะเสริมให้ชีวิตและความรักยั่งยืนมั่นคง

คนเกิดวันพุธ
การงาน คนที่ทำงานร่วมหุ้นกัน ธุรกิจการงานจะค่อยๆกระเตื้องขึ้น จะมีคนให้การยอมรับและไว้วางใจ

ในการบริหาร หรือการนำเสนอไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ของคุณจะได้รับการตอบรับที่ดี ช่วงนี้เสน่ห์

ของคุณอยู่ที่วาจา การพูดจา เจรจาต่อรองจะนำความสำเร็จมาให้ ระวังข้าวของอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งาน

จะแตกหักเสียหาย ผิดพลาดนัดสำคัญเพราะทำโทรศัพท์ตกหล่นสูญหาย ติดต่อคุณไม่ได้ ทำให้เสียผลประโยชน์

หรือเสียความน่าเชื่อถือไปเลยก็ได้เช่นกัน

การเงิน รายได้พิเศษจะมีมากขึ้น ธุรกิจการค้าโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

ของคุณ จะได้เงินเข้ามาหลายทาง ทำให้เงินหมุนคล่องมือขึ้น ช่วงนี้อยากได้อะไรต้องพูดต้องเจรจาเอาเองแล้ว

จะได้ผลประโยชน์หรือรายรับเต็มเม็ดเต็มหน่วย ใครที่เป็นนักพูด นักบรรยายมีโอกาสดีที่จะมีคนเชิญให้คุณไป

พูดยังที่ต่างๆ หรือจ้างงานที่ทำให้คุณมีรายได้ประจำอีกด้วย

ความรัก คนมีครอบครัวแล้วระวังเรื่องความห่างเหิน แม้ว่าคุณจะเป็นคนรักเดียวใจเดียวแต่ช่วงนี้

อาจจะมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิต ให้จิตใจหวั่นไหวได้บ้าง ใครที่คบหากับแฟนมาสักระยะจะได้พูดคุย

เรื่องการสร้างอนาคตร่วมกัน หรืออาจย้ายมาอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องเป็นราวเสียที ส่วนคนโสดทั้งหญิงและชาย

ช่วงนี้จะมีคนมาขายขนมจีบเยอะ พิจารณาให้ดีๆ รอมีตัวเลือกให้เปรียบเทียบก่อนค่อยตัดสินใจค่ะ

สุขภาพ ปวดหัว ปวดตัว เส้นเอ็นกล้ามเนื้อตึงจนทำให้ไม่สบายเนื้อตัว ควรใช้บริการหมอนวดเสียบ้าง

โชคลาภ ลาภผลมีเข้ามาเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง
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สีมงคล สีเขียวเข้ม สีเหลือง และสีเขียวอมฟ้า

คำแนะนำ ควรปรับฮวงจุ้ยห้องนอน ย้ายมุมเตียงนอนใหม่ จัดให้ทำให้สะอาด ทิ้งสิ่งของรกๆ ใน

ห้องนอนไปเสียบ้าง จะทำให้ชีวิตดี มีความสุข

คนเกิดวันพฤหัสบดี
การงาน คนทำงานประจำทุกประเภท จะต้องเครียดเพราะมีงานเยอะงานด่วนๆ ประดังประเดเข้ามา

และขาดคนช่วยงาน คุณต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่คนเดียว ช่วงสองเดือนนี้ระวังอารมณ์ด้วย จะหงุดหงิด

มากเป็นพิเศษ คนทำงานฝีมือหรืองานอิสระผลงานของคุณอาจถูกตีกลับเพราะด้อยคุณภาพ หรือต้องแก้แล้ว

แก้อีก บางคนการทำงานก็จะต้องหยุดชะงักไปสักพักเพราะยังเจรจาเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัว

การเงิน รายได้ที่ไม่ประจำจะหยุดนิ่ง แค่ชักหน้าให้ถึงหลังก็ถือว่าดีมากแล้ว ช่วงนี้มีดวงเจ็บเนื้อ เจ็บตัว

และเจ็บใจ เสียเงินแล้วไม่ได้อะไรกลับคืนมาแม้แต่คำขอบคุณ หยิบยืมเงินหรือทวงหนี้จากใครจะถูกปฏิเสธ

ระวังว่าสุขภาพจะทำให้คุณต้องเสียเงินก้อน โดยเฉพาะคนที่ไม่มีประกันสุขภาพจะต้องจ่ายเงินเยอะเลยทีเดียว

ความรัก คนมีครอบครัวแล้วช่วงนี้แม้จะทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างแต่จะเข้าอกเข้าใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัย

กันดีในยามมีปัญหา คู่รักใหม่จะมีปัญหาเข้าใจผิด เรื่องบางเรื่องก็เป็นสิ่งที่ยอมกันไม่ได้เสียด้วย อาจต้องเลิกคบ

แยกกันเดินทางใครทางมัน คนโสดจะมีคนเสนอตัวเข้ามาใกล้ชิด แต่ก็ยังเป็นเพียงตัวเลือกหรือทางผ่านเท่านั้น

มิอาจเป็นคนรักตัวจริงได้ในช่วงนี้

สุขภาพ มีโอกาสที่โรคประจำตัวกำเริบ ระวังการติดเชื้อไวรัส หรือป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาล

โชคลาภ ช่วงนี้มีดวงลาภลอย โชคลาภมาจากเล่นหุ้น เสี่ยงรางวัลลอตเตอรี่

สีมงคล สีส้ม สีน้ำตาล สีอิฐแดง และสีทอง

คำแนะนำ ใส่เสื้อผ้าสีสดๆ เช่นสีส้ม สีแดง บ่อยๆ จะเสริมพลังชีวิต หาโอกาสนำส้มไปเป็นของฝาก

เยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ จะได้รับคำแนะนำดีๆ และการช่วยเหลือจากท่านเหล่านั้น

คนเกิดวันศุกร์
การงาน ช่วงนี้คุณจะได้ร่วมทำงานกับคนแปลกหน้า ฝีมือของคุณจะได้รับการยอมรับ หากแข่งขัน

ทำงานทำเงินอะไรกับใคร เช่นส่งผลงานเข้าประกวด ช่วงนี้จะเป็นโอกาสของคุณ คนที่ทำงานประจำหรืองาน

อิสระใดๆ ก็ตาม หากมีปัญหาการงานจะมีคนยื่นมือมาช่วยแก้ไขเยอะ จนไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อคำแนะนำของใครดี

สองเดือนนี้ดวงนะเมตตาของคุณจะดี ราศีจะโดดเด่น ถ้าติดต่อหน่วยงานราชการหรือองค์กรใหญ่ๆ จะสำเร็จ

ตามเป้าหมาย

การเงิน จะได้เงินทองพิเศษเข้ามือมาแบบต่อเนื่อง รายรับจะไหลมาเทมาแต่ต้องรู้จักใช้เงินด้วย

ไม่อย่างน้ันเงินก็ออกหมดกระเป๋าเหมือนมีรูร่ัวด้วยเช่นกัน ใครมีหน้ีสินค้างจ่ายอยู่จะถูกติดตามทวงถาม ดอกเบ้ีย

จะพุ่งพรวดต้องรีบเคลียร์ให้จบสิ้น แต่ไม่ต้องเครียดไปรับรองว่าหมุนเงินทันมีเงินเคลียร์ได้ไม่เสียเครดิตแน่ๆ
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ความสามารถพิเศษของคุณจะเป็นตัวส่งเสริมให้มีคนมาชักชวนให้ร่วมทำธุรกิจด้วย ถ้าไม่ต้องลงเงินเป็นแค่

หุ้นลมค่อยตัดสินใจนะคะ

ความรัก คนที่มีชีวิตคู่ เป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างอยู่ คู่ครองไม่มีเวลาเอาใจใส่คุณมากนัก คนโสดจะ

สมหวังเรื่องคู่ในเร็วๆ นี้ แต่ควรจะต้องปรับปรุงเสริมเติมแต่งเสน่ห์ให้ดูดีสดชื่น สดใสกว่าเก่า แล้วจะมีคนเข้ามา

เสนอตัวให้เลือก

สุขภาพ ระวังการพลัดตกหกล้ม มีบาดแผล หลีกห่างของมีคมเอาไว้ด้วย

โชคลาภ จะมีโชคลาภฟลุ้คๆ เข้ามา ลาภผลอื่นๆ ก็พอมีให้ชุ่มชื่นหัวใจ

สีมงคล สีขาว สีฟ้า สีเทาเงิน และสีเทาควันบุหรี่

คำแนะนำ ใช้สิ่งของจำเป็นด้วยสีที่ถูกโฉลก เช่น สีฟ้า สีน้ำเงิน และสีม่วง จะเสริมดวงให้ปัญหาผ่านไป

ด้วยดี ทุกอย่างที่ต้องการจะสำเร็จสมปรารถนา

คนเกิดวันเสาร์
การงาน ถ้าทำงานประจำอยู่จะถูกกล่าวหาว่าเบียดบังเวลาทำงานไปทำเรื่องส่วนตัว เสนอแผนงาน

อะไรใหม่ๆ จะมีคนเห็นด้วยกับความคิดของคุณ แต่จะขัดแย้งกับผู้ใหญ่เพราะไม่ยอมให้ผ่าน ใครรับงานด้าน

ศิลปะ ช่าง และการออกแบบทุกประเภท งานอาจเสร็จไม่ทันกำหนด ผิดนัดผู้จ้างงานเสียเครดิตและชื่อเสียงได้

ส่งผลงานเข้าประกวดหรือสอบแข่งขันอะไรไว้จะยังไม่สำเร็จในตอนนี้ เพื่อนฝูงจะมาชักชวนให้วางแผนการ

บางอย่าง เป็นเรื่องใหม่ที่คุณไม่เคยทำแต่ก็ขัดไม่ได้ต้องเข้าไปช่วยเหลือ

การเงิน ช่วงนี้เงินทองที่คิดว่าจะได้จากรายได้พิเศษจะมีปัญหา เขาอาจจ่ายไม่ตรงกำหนดนัดหรือจ่าย

ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่หวัง หากมีคนติดหนี้คุณจะได้คืนมาที่ละนิดทีละหน่อย ไม่ควรลงทุนเพิ่มเติมเพราะ

จะเหนื่อยหนักเกินกำลังแล้วยังไม่ได้กำไรมากอย่างที่วางแผนไว้ ค้าขายของกินของใช้ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน

รายรับจะไปได้ดี มีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายได้คล่องตัวกว่าทำอาชีพอื่นๆ

ความรัก คนที่มีครอบครัวแต่งงานอยู่กินกันมานานแล้ว จะมีปัญหาของบุตรบริวารในครอบครัว

มาสร้างความวิตกกังวลเดือดร้อนให้ ลูกหลานอาจทำผิดพลาดบางอย่าง

สุขภาพ จะเครียด ความดันผิดปกติ หรือไมเกรนกำเริบ

โชคลาภ ไม่ค่อยมีโชคลาภ เพราะมีแต่คนขัดลาภตลอด

สีมงคล สีดำ สีคราม และสีเข้มๆ มืดๆ

คำแนะนำ หาพวงโมบายที่เป็นเลื่อมมันวาว มาแขวนไว้ที่ประตูหรือหน้าต่างบ้าน จะเสริมดวงชะตา

ให้ดียิ่งขึ้น



ºÃÃ³Ò¸Ã

103

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 | กันยายน-ตุลาคม 2564

103

ºÃÃ³Ò¸Ãปีที่ 1 ฉบับที่ 1 | กันยายน-ตุลาคม 2564

คณะที่ปรกึษา และ คณะกรรมการบรหิาร
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2564-2566

คณะที่ปรึกษา

นางสุกัญญา ชลศึกษ์ นายประยอม ซองทอง นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายอดุล จันทรศักดิ์ นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
นายธนิต ธรรมสุคติ นางเพ็ญศรี เคียงศิริ นายไมตรี ลิมปิชาติ นายนิเวศน์ กันไทยราษฎร์ นางชมัยภร แสงกระจ่าง นายเจน
สงสมพันธุ์ นายบูรพา อารัมภีร นางกนกวลี กันไทยราษฎร์

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

1. นายสกุล บุณยทัต นายกสมาคม
2. นายพินิจ นิลรัตน์ อุปนายก คนที่ 1
3. นายวิภว์ บูรพาเดชะ อุปนายก คนที่ 2
4. นายคม เบ้าสวัสดิไชย กรรมการและปฏิคม
5. นายสมปอง ดวงไสว กรรมการและบรรณารักษ์
6. นายชัยจักร ทวยุทธานนท์ กรรมการและสาราณียากร
7. นางสาวมณสิการ รามจันทร์ กรรมการและประชาสัมพันธ์
8. นายศราวุธ ดีหมื่นไวย์ กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
9. นางสาวขนิษฐา วชิราพรพฤฒ กรรมการ/นายทะเบียนและผู้ช่วยเหรัญญิก
10. นางสาวจุฑามาศ ณ สงขลา กรรมการและสวัสดิการ
11. นายยุทธ โตอดิเทพย์ กรรมการ/วิชาการและผู้ช่วยสวัสดิการ
12. นางสาวเกศณี ไทยสนธิ กรรมการและวิเทศสัมพันธ์
13. นายธัญพิสิษฐ์ วาณิชยเศรษฐกุล กรรมการและวิเทศสัมพันธ์
14. นายสัจภูมิ ละออ กรรมการและวิชาการ
15. นายเอกชัย โควาวิสารัช กรรมการและวิชาการ
16. นายภาณุพงษ์ คงจันทร์ กรรมการและวิชาการ
17. นางสาวนันทพร ไวศยะสุวรรณ์ กรรมการและกิจกรรมสัมพันธ์
18. นายพรชัย แสนยะมูล กรรมการและกิจกรรมสัมพันธ์
19. นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต กรรมการและกิจกรรมสัมพันธ์
20. นางสาวจริณญา ศักดิ์ศิริ กรรมการ/กิจกรรมพิเศษและผู้ช่วยเลขานุการ

21. นางสาววาสนา ชูรัตน์ กรรมการ/กิจกรรมพิเศษและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
22. นายชัยณรงค์ ไวปิติ กรรมการและกิจกรรมพิเศษ
23. นางสาวพิราภรณ์ ขจรพันธุ์ กรรมการและเหรัญญิก
24. นายอดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์ กรรมการและเลขาธิการ
25. นางสาวรัตถภรณ์ คำกมล กรรมการ/ผู้ช่วยสาราณียากรและผู้ช่วยเลขาธิการ



ºÃÃ³Ò¸Ã

104

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 | กันยายน-ตุลาคม 2564

บรรณาธร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2564

ISSN 2774-0021

เจ้าของ : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย (The Writers’ Association of Thailand)

ที่อยู่ : เลขที่ 31 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซอย 33 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ 0-2910-9565

เว็บไซต์ : www.thaiwriters.co

บรรณาธิการ ชัยจักร ทวยุทธานนท์

กองบรรณาธิการ ขนิษฐา วชิราพรพฤฒ รัตถภรณ์ คำกมล ศราวุธ ดีหมื่นไวย์ ฉัตรชัย คุ้มอนุวงศ์

จากใจคนทำหนังสือ
กองบรรณาธิการ

นิตยสารเล่มนี้เต็มไปด้วยการลุ้น
ลุ้นว่ารอบแรกจะมีผลงานส่งมากี่เรื่อง
ลุ้นว่าผลงานที่ส่งมาจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกวดไหม
ลุ้นว่าผลงานชิ้นไหนจะผ่่านการคัดเลือกของคณะกรรมการบ้าง
แม้แต่ในวันที่นิตยสารปากไก่ ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ “บรรรณาธร” ฉบับประเดิมเริ่มต้นออกเผยแพร่ก็ยัง

ต้องลุ้นว่าผู้อ่านจะเข้าถึงไฟล์ได้ไหม การปล่อยดาวน์โหลดจะมีปัญหาหรือไม่ เสียงสะท้อนหลังจากได้ทราบผล
การคัดเลือกเรื่องสั้น-บทกวี รอบแรกจะเป็นอย่างไร

……
เสียงเล็กๆ จากกองบรรณาธิการและฝ่ายรับผลงานต้นฉบับฝากบอกผู้ส่งผลงานทุกท่านว่าโปรดอ่าน

หลักเกณฑ์การประกวดให้เข้าใจ เล่มนี้เราได้นำหลักเกณฑ์ฯ มาพิมพ์ไว้ในหน้า 88-89 และจะทำเช่นนี้เรื่อยไป
จนกว่าโครงการประกวดสิ้นสุด

ขอบคุณผู้ส่งผลงานทุกท่าน ขอบคุณคณะกรรมการที่เหน็ดเหนื่อยกับการอ่านผลงาน ยินดีกับเจ้าของ
ผลงานที่ผ่านการพิจารณา รอบแรกอาจเป็นการนำผลงานที่เขียนไว้แล้วส่งมาชิมลางก่อน เชื่อว่าในรอบถัดไปๆ
ต้องเป็นผลงานที่ “สด” มากขึ้นแน่นอน ขอบคุณผู้เขียนคอลัมน์ที่ช่วยเติมเต็มนิตยสารนี้ให้มีสาระและสีสัน
เราน้อมรับทุกๆ คำแนะนำเพื่อให้นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งรูปแบบและเนื้อหา

แล้วพบกันเล่มหน้าครับ


