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ประกาศสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

เรื่อง ผลการคัดเลือกเรื่องสั้นและบทกวี “บรรณาธร” รอบที่ 5

ตามที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการประกวดเรื่องสั้นและบทกวี “บรรณาธร” โดย
เปิดรับผลงาน รอบที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2565 มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น 228 เรื่อง
ประกอบด้วย เรื่องสั้น จำนวน 117 เรื่อง และ บทกวี จำนวน 111 เรื่อง

คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาและมีมติให้ผลงาน เรื่องสั้น จำนวน 8 เรื่อง และ บทกวี จำนวน 8 เรื่อง
ตามรายชื่อต่อไปนี้ ได้เผยแพร่ในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ “บรรณาธร” ได้รับค่าตอบแทนเรื่องละ 1,500 บาท
และมีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาในรอบตัดสินต่อไป

เรื่องสั้น (เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อเรื่อง)

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน
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บทกวี (เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อเรื่อง)

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน

1. กลืนกลาย ซามิยอ

2. ชายเฒ่ากับภูเขาหลวง ภักดิ์ รตนผล
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5. แม้มิใช่คืนวันอันเคยคุ้น ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์
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6. ลมหายใจบนซากเมืองแปลกหน้า องอาจ สิงห์สุวรรณ

7. สยบยอมต่ออำนาจเหนืออำนาจใด สถิตย์ภูมิ กาธิกาล

8. อุ้ม จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

(นายสกุล บุณยทัต)

นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
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เร ื่องสั้น
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ดูหลํา : สัมพันธ์ที่โรยรา ปลากับหู

ชิด ชยากร

เสียงกุกกักแว่วมากระทบโสตสัมผัส ชายชราผู้นั่งทอดหุ่ยอยู่หน้ากระท่อมรู้ว่าหลานชายคนเดียวของ

แกกลับมาแล้ว

แม้ต้อลมทำให้ดวงตาทั้งคู่ใกล้บอดสนิท แต่ประสาทหูยังใช้ได้ดีอยู่ แกคิดว่ามันเป็นหูที่พระเจ้า

ประทานมาเพื่อทดแทนดวงตา หรือเป็นผลจากการฝึกปรืออย่างหนักในช่วงหนึ่งของชีวิต แม้วันนี้ดวงตายังไม่

มืดมิดทั้งหมด แต่นับวันมันยิ่งมืดมน บางครั้งเห็นภาพเพียงเลือนราง บางครั้งเห็นเป็นเงาตะคุ่ม บางครั้งแทบ

มองไม่เห็นอะไรเลย

แกไม่เคยคำนึงถึงการรักษาตัว เพราะคิดว่าอัลเลาะห์ประทานชีวิตมาให้ยืนยาวพอแล้ว วัยที่ก้าวย่าง

มาถึงขณะนี้ ขอมีข้าวปลาพอประทังชีวิตไปเพียงวันๆ เท่านั้น

“มึงกลับมาแล้วหรือยูโสป”

น้ำเสียงโรยล้าออกมาจากริมฝีปากแห้งผาก ท้องไส้ที่กำลังโหยหิวทำให้เสียงชายชราสั่นกว่าปกติ

“มาแล้วครับ ปู่รอทานข้าวสักครู่นะ ราวครึ่งชั่วโมงเราจะได้กินกัน”

เสียงเด็กชายร้องตอบมาจากข้างบ้าน แกรู้ว่ายูโสปกำลังเตรียมตัวหุงข้าว เสียงใส่น้ำลงในหม้อข้าว

เสียงซาวข้าวสารแว่วมาแจ่มชัด กลิ่นการเผาไหม้จากฟืนเริ่มกระจายมาเข้าจมูก

“ไม่ต้องรีบ กูยังไม่หิว”

ความจริงแกหิวมาก แต่ใจเย็นพอที่จะไม่เร่งหลานชาย วันนี้ยูโสปกลับมาถึงบ้านช้ากว่าปกติ สาเหตุไม่

น่ามีอะไรมากกว่าภาระหน้าที่เกินวัยเด็ก หลังกลับจากโรงเรียนเขาฉวยคันเบ็ดออกไปตกปลาที่ทะเลหน้าบ้าน

ก่อนหกโมงเย็นยูโสปเอาปลาตกได้ไปขายที่ตลาดนัด เขากลับบ้านหลังจากขายปลาหมดแล้ว

“มึงซื้อข้าวสารมาแล้วหรือ” แกตะโกนถามเพราะเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าข้าวสารในถังหมดตั้งแต่เมื่อวาน

แล้ว
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“ซื้อมาแล้ว วันนี้ขายปลาได้มาก ปู่นั่งสูบยาใจเย็นๆ ก่อนนะ”

ชายชราบอกกับตัวเองว่าแกช่างโชคดี แม้ลูกชาย-ลูกสะใภ้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเมื่อสิบปีที่แล้ว ยังดีที่มี

หลานชายอยู่กับแกอีกคนหนึ่ง แต่แกโชคร้ายที่มีปัญหาเรื่องดวงตา ทำให้ไม่ได้ออกทะเลมาปีเศษ อาชีพที่ทำมา

ทั้งชีวิตต้องปิดฉากลงอย่างสิ้นเชิง ความจริงแกบอกยูโสปว่าพิการเพียงสายตาเท่านั้น แกยังแข็งแรงพอที่จะขับ

เรือวางอวนได้ แต่นั่นกลับคล้ายเสียงกระซิบแผ่วเบาไร้พลัง ใครต่อใครบอกว่าแกไม่ควรออกทะเลแล้ว

หลังปิดฉากชีวิตเฒ่าทะเลเบ็ดเสร็จ ภาระเรื่องการกินอยู่ตกเป็นของยูโสป แกทำได้เพียงช่วยดูแลผัก

รดน้ำผักที่หลานชายปลูกไว้ ปีนี้ยูโสปเรียนชั้น ม.1 ทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนเขาหาข้าวหาปลาเตรียมไว้ให้ปู่ พอ

กลับจากโรงเรียนเขาคว้าคันเบ็ดคู่ชีพออกไปตกปลาริมหาด รายได้ของครอบครัวมาจากทะเลที่อยู่หน้าบ้าน

ปล่อยอารมณ์ล่องไปตามบรรยากาศได้ชั่วครู่ ห้วงคำนึงเฒ่าทะเลชะงักงัน กลิ่นข้าวต้มโชยมาเข้าจมูก

หัวใจชราบอกได้ว่านี่คือกลิ่นข้าวต้มปลา

สักครู่ เด็กชายผิวคล้ำร่างผอมเพรียวยกถ้วยข้าวต้มเดินมาตรงแคร่ที่แกนั่ง แกมองเห็นยูโสปเพียง

เลือนราง หลานชายแกใช้ไม้ขีดไฟจุดตะเกียงน้ำมันก๊าด แสงนวลสลัวปรากฏให้เห็นเพียงน้อยนิด

“วันนี้ข้าวต้มปลานะปู่ ปลาสดจากซูเปอร์มาร์เก็ตหน้าบ้าน”

ยูโสปพูดถึงทะเลที่เขาสัมผัสมาตั้งแต่เกิด เด็กชายนึกขอบคุณทะเลเบื้องหน้า โชคยังดีที่บ้านอยู่ตรงนี้

แค่หยิบเบ็ดออกไปหาปลาเขาก็พอยังชีพได้แล้ว เขาเคยนึกว่าแค่ริมหาดยังมีปลาให้เขาตก ถ้าได้ออกไปหาปลา

ในทะเล เขาน่าจะมีรายได้มากกว่านี้ ยูโสปเคยออกทะเลไปกับปู่หลายครั้ง เขาบอกปู่เสมอว่าเขาเป็นลูกทะเล

เขาแข็งแรงพอที่จะสู้กับทุกสรรพสิ่งเบื้องหน้า แต่ปู่มักบอกว่าเขายังเด็กเกินไป

เฒ่าทะเลทำจมูกฟุดฟิดขณะสัมผัสไอกรุ่นจากถ้วยข้าวต้ม แกสูดลมหายใจเข้าไปหนักๆ หลายครั้ง

แต่ละครั้งของลมที่สูดเข้าไปในปอด ยูโสปสังเกตเห็นสีหน้าปู่เปลี่ยนไป เปลี่ยนไปจนเขารู้สึกได้ว่ามันน่ากลัวนัก

แกตักข้าวและเนื้อปลาชิ้นเล็กป้อนเข้าปาก เพียงได้สัมผัสรส แกถามหลานชายด้วยน้ำเสียงเข้มข้นว่า

“มึงเอาปลาอะไรมาทำข้าวต้ม”

ยูโสปละล่ำละลักตอบในทันทีว่า

“ปลากระบอกครับ”

“โกหก” แกแผดขึ้นมาเต็มหลอดเสียง ท่าทางโกรธหลานชายสุดขีด “อย่ามาหลอกกู นี่ไม่ใช่ปลา

กระบอก กูรู้ตั้งแต่ได้กลิ่นแล้ว กลิ่นมันโชยออกมาจากหม้อข้าว นี่มันปลาอินทรี มึงไปเอามาจากไหน”
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เฒ่าทะเลเกินเก็บกักความรู้สึกลึกๆ ในหัวใจ ไม่ทันที่หลานชายได้ตอบคำ แกโพล่งขึ้นมาอีกว่า

“ข้าวที่มึงเอามาต้มให้กูกิน มึงก็ไม่ได้ซื้อมาแน่นอน”

ยูโสปตกใจจนอ้าปากค้าง เขาต้องใช้เวลารวบรวมสมาธิชั่วขณะ แต่ปู่พูดขึ้นมาก่อนว่า

“กูบอดแต่ตา ใจของกูไม่เคยบอด ปกติมึงซื้อข้าวสารธรรมดามาให้กูกิน แต่วันนี้ไม่ใช่ข้าวแบบนั้น วันนี้

ข้าวนุ่มและรสดีกว่าวันก่อน กูว่านี่มันข้าวหอมมะลิ”

ยูโสปนั่งนิ่งราวกับถูกสะกดจิต

“กูว่าเราสองคนไม่มีปัญญาได้กินข้าวหอมมะลิกับเขาหรอก มึงอย่าโกหกกูว่าซื้อมาเอง คนอย่างมึง

ไม่เคยใช้จ่ายในเรื่องไม่จำเป็น กูรู้ว่าการตกปลาริมหาดมันจะขายได้สักวันละกี่บาท ดีไม่ดีไม่พอค่าใช้จ่าย

ในแต่ละวันด้วยซ้ำ คนรู้ค่าเงินแบบมึงไม่มีวันซื้อของแพงมากินแน่”

“ครับปู่” เด็กชายยอมรับ “นี่คือข้าวหอมมะลิ แล้วทำไมปู่รู้ว่านั่นเป็นปลาอินทรี ไม่ใช่ปลากระบอก”

แกแผดเสียงหัวเราะดังลั่น มันเป็นเสียงที่คล้ายแฝงด้วยความเจ็บปวดรวดร้าว

“กูอยู่กับทะเลมาทั้งชีวิต ลืมตามาทะเลอยู่ตรงหน้าแล้ว แม้วันนี้ตาใกล้บอดกูก็ยังเห็นทะเล มึงว่ามี

อะไรเกี่ยวกับทะเลที่กูไม่รู้บ้าง ถ้ามึงจะโกหกหรือปิดบังกูเรื่องไร ขอให้เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ทะเล เรื่องอื่นกูอาจจะ

ไม่รู้เท่ามึง แต่เรื่องทะเลต่อให้เรียนรู้ทั้งชีวิต มึงก็ไม่รู้เท่ากู บอกให้รู้ก็ได้ แม้มึงออกไปตกปลาทุกวัน ต่อให้ตกทั้ง

ชีวิตกูรับรองว่าอินทรีไม่ติดเบ็ดมึงแน่ ปลาอินทรีอยู่กลางทะเลลึกไม่ใช่ริมหาด ตรงน้ีมีแต่ปลาทราย ปลากระบอก

และปลาเล็กปลาน้อยเท่านั้น อีกอย่างกลิ่นรสของอินทรีและกระบอกมันก็ต่างกัน แค่เข้าปากกูก็รู้แล้ว ปลา

อินทรีเน้ือแน่นและเนียนกว่าปลากระบอกมาก ถ้าจะหลอกกูให้หาเร่ืองอ่ืนมาหลอก จงจำใส่กระโหลกของมึงไว้”

ยูโสปมีทีท่าคล้ายสำนึกผิด เฒ่าทะเลมองเห็นหลานชายเป็นเพียงเงาดำมืด แกรู้สึกเสียดายที่ปล่อยให้

ดวงตาตัวเองเป็นเช่นนี้ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ทำให้แกละเลยเรื่องการรักษาพยาบาล

“ผมไม่ได้ตั้งใจหลอกปู่ แต่อยากให้ปู่ได้กินอาหารดีๆ”

“เออ กูรู้ ใครก็อยากกินอาหารดีๆ กูก็อยากกิน แต่กูรู้ว่าทั้งข้าวหอมมะลิ และปลาอินทรีมึงไม่ได้

ซ้ือมาหรอก แม้กูโง่แต่ประสบการณ์ชีวิตมากกว่ามึง มึงขายปลาได้วันละไม่ก่ีบาท แค่ได้กินข้าวธรรมดาก็บุญปาก

บุญท้องแล้ว ที่กูโกรธเพราะกูรู้ว่ามึงไปได้ข้าวกับปลามาจากใคร”

“ครับ” เขากำลังนึกว่าแม้เขาเป็นเด็กเรียนเก่ง แต่ชั้นเชิงชีวิตเขาเหมือนไก่อ่อนในความคิดของปู่

“มึงไปเอาของเขามาทำไม กูสั่งหลายครั้งแล้ว” น้ำเสียงเฒ่าทะเลคล้ายคลายความแข็งกร้าวลงไปบ้าง
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“ผมรู้ดีว่าปู่ไม่อยากได้อะไรจากใคร แต่ปู่ไม่มีเหตุผล คนให้เขามีเจตนาดี แต่เป็นเจตนาดีที่ปู่ไม่เข้าใจ”

แกแค่นหัวเราะขึ้นมาอีกครั้ง

“มึงเพิ่งรู้จักมันไม่กี่วัน กูรู้จักมันมาตั้งแต่เข้าโรงเรียนวันแรก กูอ่านหัวใจมันออกยิ่งกว่าอ่านทะเล ทะเล

กว้างใหญ่ไพศาลกูยังรู้จัก ใจคนเท่าหัวหมัดทำไมกูจะมองไม่ออก”

“ผมผิดที่โกหกปู่ แต่วันนี้เราควรกินให้อิ่มท้องก่อน กินข้าวที่เขาให้มาให้หมดก่อน แล้วผมค่อยซื้อข้าว

แบบเดิมมาหุงกินกัน ผมรู้ว่าวันนี้ทำเรื่องไม่ถูกใจปู่ ปู่อย่าโกรธนะ ชีวิตผมมีปู่เหลืออยู่คนเดียว”

ประโยคสุดท้ายของยูโสปคล้ายไหลลึกลงในความรู้สึกชายชรา แกนิ่งเงียบสักพักก่อนตักข้าวเข้าปาก

ถ้าเด็กชายมีหูทิพย์ เขาคงได้ยินเสียงปู่รำพึงกับตัวเองเบาๆว่า

“ชีวิตกูก็เหลือมึงเพียงคนเดียวเหมือนกัน”

ราวครึ่งชั่วโมงคล้อยผ่าน ลมทะเลเริ่มระบายกระแสแผ่เข้าฝั่ง สายลมรวยรื่นคล้ายพัดขัดเกลาหัวใจ

เฒ่าทะเลลงไปได้บ้าง แกมวนใบจากกับยาเส้นขึ้นสูบอีกครั้ง

“เหนื่อยไหมยูโสป มึงทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน กูไม่เคยเห็นมึงได้เล่นเหมือนเด็กคนอื่น”

“ไม่เหนื่อยหรอกปู่ ผมได้เล่นกับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน ได้เล่นกับเบ็ดเล่นกับปลาที่ริมหาด ได้เล่นกับพืชผัก

ที่ปลูกไว้ข้างบ้าน ได้เล่นกับผู้คนตลาดนัด แต่ไม่มีอะไรสุขมากไปกว่าการได้เล่นและพูดคุยกับปู่”

“เอ มึงช่างพูดเหมือนแม่มึง ไม่เหมือนปู่กับพ่อมึงที่ปากร้ายใจร้อน ตอนแรกกูว่านิสัยแบบกูนี่แหละดี

แต่พอมาเจอมึงเป็นแบบนี้ กูว่านิสัยแบบมึงน่าจะดีกว่ากูมาก เออ ปีนี้มึงอายุกี่ปีแล้ว สิบเอ็ดหรือสิบสอง”

“สิบสองปีเต็มแล้วครับ ปู่ถามทำไมหรือ”

“พอไหวแล้ว กูว่ามึงแข็งแรงพอที่จะออกเลได้แล้ว มึงจะเอาไหม”

“เอา เอาครับปู่ ผมตั้งใจมาตั้งนานแล้ว”

ยูโสปแสดงความลิงโลดออกมาทางน้ำเสียง แต่เพียงชั่วขณะเขาเกิดอาการชะงักงัน

“แต่...”

“แต่อะไรอีก” เฒ่าทะเลถามด้วยความสงสัย

“ตาของปู่กำลังจะบอดสนิท ปู่ออกเลได้หรือ”
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“ฮา” เฒ่าทะเลปล่อยก๊ากอย่างอารมณ์ดี ความฉุนเฉียวเมื่อสักครู่คล้ายถูกปลิดออกจากหัวใจดวงเดิม

“อย่าว่าแต่เกือบบอดเลย ต่อให้ตาบอดทั้งหมดกูก็พามึงออกเลได้ ใจกู จมูกกู หูกู ยังใช้ได้อยู่ แค่ทำใจนิ่งๆ

สูดไอทะเลลึกๆ หายใจเข้าไปอย่างมีสมาธิ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนในทะเล กูสัมผัสแล้วรู้ทั้งนั้น เออ แล้วเรือที่ข้าง

บ้านยังใช้ได้ไหม มึงตรวจดูอีกทีสิ กูทิ้งมันมาเกือบสองปีแล้ว”

“ทุกอย่างยังดีครบครับ ผมดูแลและเก็บไว้ตามที่ปู่สั่ง ไม่มีอะไรเสียหาย”

“เออ เก่ง ง้ันอาทิตย์หน้ากูจะพามึงไปลงทะเลแบบชาวประมง ไม่ใช่ไปเท่ียวเหมือนท่ีเคยออกไปคร้ังก่อน”

“ได้ครับ ปู่ครับ...”

“อะไรอีก” เฒ่าทะเลถามทั้งที่กำลังพ่นควันโขมง

“ชาวบ้านหลายคนเคยบอกผมว่าปู่หาปลาเก่งเพราะมีหูทิพย์”

ชายชรานิ่งอึ้งชั่วขณะ ยูโสปไม่เคยถามแกในเรื่องนี้ แกเองก็ไม่เคยเล่าอะไรให้เขาฟังเลยสักครั้ง

“มึงคงเคยได้ยินใครต่อใครพูดกันมานานแล้ว ทำไมเพิ่งมาถามกูวันนี้”

“ผมว่าวันนี้ปู่อารมณ์ดีกว่าปกติ ถ้าจะถามต้องถามวันนี้”

เฒ่าทะเลย้อนถามหลานชายว่า

“แล้วมึงว่าปู่มีหูทิพย์จริงไหม”

“ไม่น่าจะจริง ปู่เป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่ง ปู่เป็นมนุษย์เดินดิน ปู่ไม่ได้เป็นเทวดา”

“เออ ไม่จริง คำว่าหูทิพย์ หมายถึง สามารถรับรู้ทุกสรรพส่ิงท่ีเกิดข้ึนบนโลกน้ีได้ กูไม่มีปัญญาถึงขนาดนั้น

กูเป็นคนเดินดินเหมือนมึง กินข้าวกินปลาเหมือนมึง ดังนั้นกูไม่มีหูทิพย์แน่นอน”

“งั้นเรื่องที่ร่ำลือกันไม่จริงสิปู่”

ชายชราพยายามใช้ดวงตาฝ้าฟางเพ่งมองนัยน์ตาหลานชาย แต่แกเห็นเพียงดวงหน้าที่เป็นเงามืด

“กูตอบไปแล้ว”

“ปู่ตอบไม่ชัดเจน จริงอยู่ปู่ไม่ใช่เทวดา แต่ปู่อาจจะเป็นคนมีความสามารถพิเศษ”

“มึงอยากให้ปู่มีหูทิพย์หรือ”

“มีไม่มีผมไม่รู้ แต่ชาวบ้านพูดกันทั้งตลาดว่าปู่หาปลาโดยใช้หูฟังเสียงปลาในทะเล”
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“มึงเชื่อชาวบ้านหรือเชื่อกู” แกคาดคั้นราวกับจะวัดใจหลานชาย

“ผมเชื่อชาวบ้านแค่ครึ่งเดียว แต่ถ้าปู่พูดออกมาผมจะเชื่อปู่ทั้งหมด”

“ฮา ท่าจะฉลาดเหมือนแม่มึงจริงๆ เสียดายที่มันอายุสั้น ไม่งั้นมันคงใช้ความฉลาดพยุงพ่อมึงให้

ก้าวหน้าในชีวิตได้ เรื่องเก่าช่างมันเถอะ ยังไงกูก็ยังโชคดีที่มีหลานชายแบบมึงมาทดแทน มันน่าจะคุ้มกันอยู่

หรอก”

“แล้วปู่จะตอบผมว่ายังไงดี” ยูโสปขีดเส้นล้อมกรอบหาคำตอบจากเฒ่าทะเล

แกนิ่งเงียบไปอีกหน ชายชราอัดมวนใบจากเข้าปอดอย่างแรงสามสี่ครั้ง แล้วตอบว่า

“ทุกสิ่งที่มีอยู่ในตัวกู กูจะถ่ายทอดให้มึงทั้งหมด ทะเลคือขุมทรัพย์มหาศาลของชีวิต เรดาร์โซน่าร์

แม้มีประสิทธิภาพสูง แต่มีราคาแพงเกินกำลังมึงกับกู กูไม่มีเงินซื้อเครื่องมือทันสมัยแบบนั้น กูมีแต่หู หูที่ไม่

ต้องใช้เงินซื้อ ถ้ามึงไม่ละความพยายาม มึงจะมีหูเหมือนกู หูที่ชาวบ้านเปรียบเปรยว่าคล้ายหูทิพย์”

ยูโสปตรวจสอบเรือ เครื่องเรือและอวนอีกครั้ง เขาทำได้ทุกอย่างเพราะปู่พร่ำสอนมาตั้งแต่เล็ก เขาเห็น

ว่าทุกอย่างอยู่ในสภาพใช้งานได้ทั้งหมด เวลาเพียงปีเศษยังมิกัดกร่อนให้ทั้งสามอย่างเสียหาย

เฒ่าทะเลลูบคลำเรือคู่ชีพอย่างหลงใหล แกมีความสุขมาก สุขที่ตัวเองกำลังจะพามันคืนอ้อมกอดทะเล

อีกครั้ง ยูโสปรู้สึกว่าปู่เปลี่ยนไปมาก ปู่ไม่ขี้โมโหเหมือนวันก่อน ภาพนี้เกิดขึ้นหลังจากเขาตกลงออกทะเล

ตั้งแต่วันนั้น

วันแรกที่สองปู่หลานนำนาวาออกสู่ทะเลกว้าง ปู่คล้ายปลาได้น้ำใหม่ แกบังคับเรือออกจากฝั่งอย่าง

เจนจัดราวจ้าวสมุทร รอยยิ้มของปู่เป็นสิ่งที่ยูโสปไม่เห็นมานานแล้ว หลายเรื่องราวของทะเลถูกถ่ายทอดให้เขา

ได้รับรู้

ปู่บอกเขาว่าปู่มีเพื่อนสนิทในวัยเด็กคนหนึ่ง ทั้งคู่รักกันมาก ทั้งที่มีความเป็นอยู่และชีวิตต่างกันสุดขั้ว

ทั้งสองได้เรียนหนังสือชั้นประถมห้องเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน แต่พอเรียนจบชั้นประถมสี่ ปู่ออกจาก

โรงเรียนแล้วใช้ชีวิตอยู่กับการเป็นชาวประมง ส่วน “เทพ” เรียนหนังสือต่อ พ่อของเทพเป็นนักธุรกิจใหญ่ใน

ตลาด เป็นทั้งเจ้าของเรือประมงขนาดใหญ่ เจ้าของแพปลา และร้านค้าปลีกใหญ่ที่สุดในตำบล

หลายปีผ่านไป แม้เทพไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ แต่ทุกครั้งที่กลับบ้านเขาจะมาหาปู่ในทันที มาขลุก

อยู่กับปู่ บางครั้งออกเรือไปหาปลากันครั้งละวันสองวัน สองชายหัวใจเดียวกันแบ่งปันความเป็นเพื่อนให้กัน

อย่างเต็มเปี่ยม
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“ไอ้เทพอยู่ในเรือกับกูมากกว่านอนที่บ้านมันอีก มันชอบทะเลชอบจับปลาเหมือนกู มันเคยบอกปู่ว่า

กูอยากเก่งเหมือนมึง ปลาอยู่ไหนมึงรู้หมด”

“ปู่รู้จริงๆ หรือ เรื่องปลา..”

“รู้ กูรู้จริง” เฒ่าทะเลยอมรับอย่างไม่บิดพลิ้ว

“เหลือเชื่อ ปู่เก่งจริงๆ”

“เก่งไม่เก่ง สักพักมึงก็รู้”

ปู่เล่าต่ออีกว่าพออายุยี่สิบเศษ ปู่มีเมีย หลังจากนั้นไม่นานเทพแต่งงานมีครอบครัวเช่นกัน แม้ต่างคน

ต่างมีลูกมีเต้า แต่ยังไปมาหาสู่กันมิได้ขาด ทุกอย่างคล้ายเป็นสัมพันธภาพที่ฟ้าประทานให้

วันหนึ่งขณะที่ทั้งสองออกทะเลไปหาปลา เทพบอกปู่ว่า

“กูอยากเก่งเหมือนมึง มึงสอนวิชาหูทิพย์ให้กูได้ไหม กูอยากเป็นดูหลำ”

ปู่นิ่งเงียบ ปู่บอกว่ากำลังนิ่งคิดหาคำตอบดีที่สุดมาให้เพื่อนรัก ในที่สุดปู่เอ่ยปากบอกว่า

“บ้านมึงมีเรือประมงขนาดใหญ่ มีอุปกรณ์ตรวจหาปลาครบถ้วน มึงจะเรียนวิชาดูหลำทำไมให้เสียเวลา”

“กูอยากรู้ กูชอบของกู มึงสอนกูได้ไหม”

“สอนไม่ได้ กูสอนมึงไม่ได้”

“เพราะอะไร”

“พ่อกูสั่งว่าห้ามถ่ายทอดวิชานี้ให้คนต่างศาสนา”

ปู่บอกว่าเทพนิ่งเงียบไปในทันที เงียบจนปู่รู้สึกไม่สบายใจ

“กูสอนมึงไม่ได้จริงๆ มึงโกรธกูหรือเทพ”

“ไม่โกรธ กูรู้ว่ามึงมีความจำเป็น กูเชื่อว่ามึงพูดจริง”

ปู่เล่าว่าได้เห็นแววตาหรุบหรู่ในดวงตาเพื่อนรักเพียงชั่วขณะ แล้วมันเลือนหายไปในบัดดล ปู่ได้แต่

คะเนความรู้สึกของเทพอยู่ในใจ ปู่บอกกับตัวเองว่าเพื่อนคงผิดหวังในเรื่องนี้ไม่น้อย

ปู่เล่าว่าแกรู้สึกเหมือนดวงแก้วแห่งมิตรภาพเร่ิมมีรอยร้าว ท้ังท่ีเทพมิได้แสดงความผิดหวังออกมาให้เห็น

หลังจากนั้นไม่กี่วัน พ่อกับแม่ของของยูโสปเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์พร้อมกัน
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คล้ายเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอีกหน เมื่อพ่อของเทพแจ้งว่าขอให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมหาดย้ายออกไปอยู่

ที่อื่น เพราะที่ดินแปลงนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเขา เขายินยอมจ่ายค่าขนย้ายให้กับทุกครอบครัว

ปู่โมโหสุดขีด แกตะโกนใส่หน้าลูกน้องพ่อของเทพที่มาแจ้งข่าวในทันที

“กูอยู่มาตั้งนานแล้ว กูไม่ย้ายออกแน่ มึงไล่กูก็ไม่ไป”

แม้เจ้าของท่ีดินมีเอกสารสิทธ์ิแสดงการครอบครองชัดเจน แต่ปู่ยังคงดึงดันท่ีจะอยู่ต่อ ในขณะท่ีชาวบ้าน

อีกราวสิบครัวเรือนเริ่มอพยพโยกย้าย

ปู่สำแดงฤทธิ์เดชและเกรี้ยวกราดอย่างต่อเนื่อง

“ถ้ามึงจะให้กูย้ายออกไป มีวิธีเดียวคือต้องทำให้กูตายเสียก่อน”

แม้พนักงานจากสำนักงานที่ดินและตำรวจมาเกลี้ยกล่อมหลายครั้ง ปู่ยังไม่ยอมย้ายตามคำขอ แถมยัง

ตะโกนด่าเขาแบบสาดเสียเทเสีย มิหนำซ้ำยังตะโกนขับไล่เทพที่มาหาถึงบ้านว่า

“มึงไม่ต้องมาหากูอีกแล้ว กูไม่ต้อนรับมึง ถ้าอยากได้ที่ดินตรงนี้ กูตายมึงค่อยมาเอา”

ปู่บอกว่าเทพช่างด้ือดึง เขามาหาปู่ท่ีกระท่อมอีกหลายคร้ัง ทุกคร้ังท่ีมาไม่ทันแม้แต่เอ่ยปากทัก ปู่ขับไล่

เขาไปราวกับหมูหมาตัวหนึ่ง

“ไม่ต้องมาเกลี้ยกล่อมกู กูบอกแล้วว่าไม่ย้ายก็ไม่ย้าย เทวดามาขอร้องกูก็ไม่ไป”

ตอนนั้นปู่เกลียดเทพอย่างที่สุด ปู่บอกว่าเป็นเพื่อนกันแท้ๆ ไม่น่าถึงขั้นไล่ที่กันเลย ปู่ยังแน่ใจว่าทุกสิ่ง

ที่เกิดขึ้นปฐมเหตุมาจากการที่ปู่ไม่ยอมสอนวิชาดูหลำให้

เรื่องนี้เฒ่าทะเลบอกหลานชายว่า

“ดูหลำเป็นสมบัติของเรา ถ่ายทอดให้ได้ในกลุ่มศาสนาเดียวกันเท่านั้น ไอ้เทพไม่มีสิทธิ์เรียน”

“แต่เขาเป็นเพื่อนรักของปู่นะ”

“แค่เคยเป็นเพื่อนรัก แต่ตอนนั้นมันมาไล่ที่กู มันจึงเป็นได้เพียงศัตรูเท่านั้น”

เทพเริ่มห่างหายไปจากชีวิตปู่ เรื่องนี้ไม่เป็นที่น่าแปลกใจเพราะปู่เป็นคนขับไล่เขาเอง

สุดท้ายหาดงามบริเวณนั้นเหลือกระท่อมสับปะรังเคของปู่หลังเดียว

ชาวบ้านหลายคนชักชวนปู่ให้ย้ายออกไป เพราะเคยเป็นเพื่อนบ้านกันมาก่อน แต่ปู่ไม่ฟังเสียงใคร

แกสำแดงเจตจำนงชัดเจนว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไป
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ห่างจากบ้านเฒ่าทะเลไปเล็กน้อย รีสอร์ตใหม่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจครอบครัวของเทพก่อเกิดขึ้นมา

ดูเหมือนว่าธุรกิจดำเนินไปด้วยดี จนกระทั่งมีบ้านพักตากอากาศถูกสร้างขึ้นมาอีกหลายหลัง

ภาพงามในสายตานักท่องเที่ยวปรากฏมากขึ้นทุกขณะ ทัศนียภาพสวยงามถูกปรุงแต่งจนเป็นที่ชื่นชม

ของผู้ผ่านไปมา

แต่ภาพกระท่อมโย้เย้ยังคงอยู่เช่นเดิม คล้ายเหล็กทู่ทื่อสนิมจับที่หล่นหลงอยู่ในกลางดงดอกไม้

ปู่เล่าว่าหลังจากสำแดงฤทธิ์ดั่งคลื่นร้ายที่เกรี้ยวกราดไปหลายหน ไม่มีใครกล้ามายุ่งกับปู่จนกระทั่งวันนี้

ปู่พาหลานชายออกทะเลบ่อยครั้ง เด็กชายวัยสิบสองรู้ตัวว่าแข็งแรงขึ้น ร่างกายกำยำขึ้นกว่าเดิมมาก

ชายชราสอนให้รู้จักทะเลในหลากหลายแง่มุม สอนให้รู้จักดำรงตนอยู่บนผืนน้ำใหญ่ให้ได้ สอนให้ดูน้ำดูฟ้าและ

สรรพสิ่งรอบข้าง ยูโสปได้ซึมซับกับสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อน เขาเริ่มรู้สึกว่าจิตใจตัวเองเริ่มเป็นผืนแผ่นเดียวกับ

ทะเลแล้ว

ปู่บอกว่าดูหลำเป็นศาสตร์ลึกลับ เป็นวิธีการหาปลาโดยใช้สองหูฟังเสียงปลา แม้มีคนอยากเรียน

มากมาย แต่น้อยคนนักที่จะประสบความสำเร็จ ความตั้งใจและความมุ่งมั่นสองอย่างไม่เพียงพอต่อการฝึกดูหลำ

ผู้เรียนจำเป็นจะต้องมีความอดทนอย่างยิ่งยวด อดทนที่ต้องอยู่กลางแดดกลางน้ำเป็นวันๆคืนๆ เขาต้องเพ่งดู

การไหลเวียนของกระแสน้ำ ต้องสังเกตให้รู้ว่าตรงไหนน่าจะมีสัตว์น้ำ เขาต้องอยู่ใต้ทะเลให้ได้นานกว่าคนปกติ

บางคร้ังเฒ่าทะเลแค่แนบหูไปกับผืนน้ำช่ัวขณะ แกสามารถบอกยูโสปได้ว่าปลากำลังว่ายไปในทางทิศใด

แถมยังบอกได้อย่างแม่นยำว่าฝูงนั้นเป็นปลาชนิดไหน

“ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยยังมีดูหลำเก่งๆ อยู่บ้าง แต่ทางอันดามันบ้านเรากูแทบจะไม่ได้ข่าวเลย แม้เคยรู้ว่า

พอมีอยู่ แต่พอหลายปีผ่านไปกลับไม่ได้ข่าวคราวอะไร หรือว่าจะสูญพันธุ์กันไปหมดแล้ว

เรดาร์ของปู่ คือหูและสมาธิ หูทิพย์ที่คนส่วนมากไม่เชื่อว่ามีอยู่จริง

ยูโสปประหลาดใจกับความเปลี่ยนไปของปู่ เขาเคยนึกว่าตัวเองได้ปู่คนใหม่มาหรือเปล่า เพราะนับ

ตั้งแต่ได้ออกเรือมา ปู่เปลี่ยนไปเป็นคนละคน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเข้ามาทดแทนอารมณ์ฉุนเฉียวอย่าง

ไม่น่าเชื่อ

“มึงเรียนจับปลากับกู แต่มึงต้องเรียนหนังสือควบคู่ไปด้วย มึงดูเพื่อนกูสิ ไอ้เทพเคยเรียนห้องเดียวกับ

กูแท้ๆ มันเรียนต่อจนจบปริญญา มันไม่ลำบากเหมือนกู มันมีเรือใหญ่หลายลำ มีอู่เรือมีคานเรือมีท่าเรือ

มีรีสอร์ตและกิจการอีกมากมาย แม้มันชอบออกเลจับปลาเหมือนกู แต่มันยังเรียนหนังสือตามที่พ่อต้องการ”
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มีบางเร่ืองในวันก่อนท่ีเด็กชายสงสัยแต่มิเคยเอ่ยปากถาม แต่วันน้ีเขารู้สึกว่าปู่เป็นญาติสนิทท่ีเขามีเพียง

คนเดียว ดังนั้นสิ่งค้างคาในใจจึงค่อยถูกกระเทาะออกเป็นคำถาม

“ปู่จำวันนั้นได้ไหม วันที่ผมทำข้าวต้มปลากระบอกแล้วบอกปู่ว่าปลาอินทรี”

“จำได้ ทำไมหรือ”

“ปู่รู้หรือว่าผมได้ปลาอินทรีและข้าวหอมมะลิมาจากใคร”

ชราหัวเราะอย่างสบายใจ เขาตอบอย่างเต็มภาคภูมิว่า

“กูไม่รู้ แต่กูว่าถ้าเดาคงไม่ผิด”

“ขี้โม้มากนะปู่ของผม ปู่ว่าใคร”

“จะมีใครเล่า ไอ้เจ้าของเรือประมงใหญ่คนนั้น แค่ปลาอินทรีกับข้าวหอมมะลิ ทำไมมันจะให้มึงไม่ได้”

“ปู่ไม่คิดบ้างหรือว่าอาจจะเป็นคนอื่น”

“กูไม่ได้คิดถึงคนอ่ืน กูรู้จักไอ้เทพดี คิดไปคิดมากูไม่น่าไปโกรธมันเลย เร่ืองกูไม่สอนดูหลำให้ ไม่น่าจะเป็น

สาเหตุทำให้มันโกรธกู กูถามจริงๆ เถอะ มึงไปสนิทกับมันตอนไหน”

ผู้ถูกปู่ถามยิ้มแก้มแทบปริ

“ใครจะมาสนิทกับผม เขาเพียงแค่เอ็นดูเด็กคนหน่ึงเท่าน้ันเอง เด็กคนน้ีเป็นหลานแท้ๆ ของเพื่อนรักเขา

มีแต่ปู่เท่านั้นแหละที่จงเกลียดจงชังเขา ถ้าเขาไม่ใจเย็นพอเขาโกรธปู่ไปนานแล้ว”

“มึงเป็นเด็กรู้ได้ยังไง”

“รู้สิ ปู่เทพเล่าให้ผมฟังทุกอย่าง เล่าคล้ายกับที่ปู่เล่ามาแทบทั้งหมด”

“มึงถึงขั้นเรียกมันว่าปู่เทพเลยหรือ”

“เรียกมาตั้งนานแล้ว ปู่เทพเป็นคนบอกให้ผมเรียกอย่างนี้”

“เออ เรียกแล้วก็แล้วไป เออ มึงว่าตรงไหนนะที่มันเล่าแล้วคล้ายกูเล่า แล้วตรงไหนที่ไม่เคล้ายกูเล่า”

“ปู่ฟังดีๆ นะ ปู่เทพเขาไม่เคยโกรธปู่เรื่องที่ไม่สอนดูหลำให้ เพราะเขาเข้าใจดีว่าปู่ถูกกำชับมาแบบนั้น

มีแต่ปู่นี่แหละคิดไปเองว่าเขาโกรธ และตอนที่มีคนมาบอกให้เราออกจากที่ดินของเขา ปู่ไม่ยอมย้ายออก

แถมยังบอกว่าจะสู้ตาย ทั้งที่ที่ดินแปลงนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเขา ปู่ดื้อด้านแบบหัวชนฝา ปู่ไม่เคยสงสัยเลยหรือ
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ว่าทำไมเขาไม่ขับไล่ปู่ด้วยวิธีรุนแรง แต่กลับให้ปู่อาศัยอยู่อย่างปกติสุข ปู่ไม่รู้หรอกว่าความปกติสุขของปู่

มาจากปู่เทพ ปู่เทพขอร้องพ่อของเขาเพ่ือให้เราได้อาศัยอยู่กันต่อไป ปู่เทพขออยู่ต้ังหลายวันกว่าพ่อเขาจะยอม”

“จริงหรือวะ” ตาฝ้าฟางของเฒ่าทะเลสว่างวาบ

“จริง ปู่เทพเพิ่งเล่าให้ผมฟัง เขาบอกว่าปู่คิดว่าตัวเองเก่งจึงไม่ยอมเชื่อใคร ปู่มองคนอื่นในแง่ร้ายมา

ตลอด ท้ังท่ีปู่เทพเก้ือกูลพวกเราเสมอมา ผมเช่ือนะว่าปู่พอจะรู้เร่ืองน้ีอยู่บ้าง แต่บางคร้ังกลับทำเป็นไม่รู้ เขาฝาก

กะปิน้ำปลา น้ำมันพืชให้อยู่เสมอ บางครั้งยังให้เงินผมไปโรงเรียนอีก ถ้าเขาโกรธปู่เขาไม่ทำแบบนี้หรอก”

“แล้วทำไมมึงไม่บอกกู”

“ลองบอกสิ ปู่ต้องเพ่นกระบาลแหกแน่ๆ ลองนึกดูสิครับ เขาเคยร้ายอะไรกับปู่บ้าง ผมว่าปู่เทพไม่โกหก

ผมแน่ ไม่รู้จะโกหกไปทำไม”

เฒ่าทะเลนิ่งราวถูกมนต์สะกด แกหลับตาปล่อยเรือโยกเยกไปตามกระแสคลื่นอ่อนๆ

นับวันอาการดวงตาเฒ่าทะเลย่ิงทรุดหนัก ยูโสปบอกให้ปู่เตรียมตัวไปหาหมอท่ีโรงพยาบาลประจำตำบล

แต่ชายชรากลับบอกหลานชายว่า

“ช่างเถอะ ความสุขของกูอยู่ที่หัวใจไม่ใช่ดวงตา มึงนั่นแหละคือหัวใจของกู มึงคือทุกสรรพสิ่งของกู”

“ถ้าผมคือหัวใจของปู่จริง ปู่ต้องเชื่อฟังผมสิ ไปนะ เราไปหาหมอกัน ขอให้หมอได้ตรวจดูสักครั้ง”

“อย่าเลย” แกโบกมือแล้วส่ายหน้า “กูมีความสุขดีแล้ว ตาบอดก็บอดไป กูอยู่ดูโลกมาจนแก่แล้ว”

“ดื้อจังนะปู่นี่” เด็กชายพึมพำขึ้นมาเบาๆ

พลันปรากฏเสียงฝีเท้าก้าวจากชายหาดมายังกระท่อม ชายสูงวัยท่าทางภูมิฐานเดินตรงมาท่ีสองปู่หลาน

เขาบอกกับยูโสปว่า

“ไปเลยยูโสป พาปู่ไปเลย ลากตาเฒ่าดื้อรั้นคนนี้ไปโรงพยาบาลให้ได้ ฉันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้เอง”

เฒ่าทะเลบอกกับตัวเองว่าอย่าว่าแต่เสียงพูดเลย ต่อให้เป็นเสียงการก้าวเดินของชายคนนี้แกก็จำได้

แม้ไม่ได้พูดคุยกันมานานเกือบสิบปี มีหรือที่แกจะลืม

“มึงมาถึงนี่เลยหรือไอ้เทพ”
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“เออ กูอยากมากระท่อมที่กูเคยมา กูอยากมากระท่อมที่กูเคยมากินมานอน มึงไล่ไม่ให้กูมาตั้ง

เก้าปีสิบปี แปลกนะ คนอาศัยมาขับไล่เจ้าของที่ มึงจงเกลียดจงชังกูถึงขั้นนี้เลยหรือ”

“แล้ววันนี้ทำไมมึงถึงมา”

“กูไม่ได้มาหามึง กูมาด้วยเหตุผลสองข้อ”

“อะไรบ้าง” เฒ่าทะเลถามแบบยิ้มๆ

“หนึ่ง-กูมาหายูโสป”

“เรื่องของมึง ข้อสองล่ะ”

“กูจะมาขอให้ยูโสปสอนวิชาดูหลำให้”

เฒ่าทะเลสีหน้าเปลี่ยนในทันที แกตวาดขึ้นมาด้วยเสียงอันดังว่า

“ไม่ได้ กูไม่ให้มึงเรียน”

“ทำไมล่ะไอ้เฒ่า มึงยังหวงวิชาดูหลำอยู่อีกหรือ”

“ไม่หวง แต่มึงแก่เกินเรียนแล้ว ถ้าจะเรียนจริงๆ ไปเอาลูกเอาหลานของมึงมาเรียน”

ยูโสปรู้สึกว่ารอบข้างของเขาเต็มไปด้วยดงดอกไม้แห่งไมตรี
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พวกนั้นโผล่ขึ้นมา ดวงตากลมคล้ายลูกแก้วสีดำวาว ซ่อนลำตัวใต้น้ำ นิ่งคล้ายทุ่น เขาจ้องฝ่าความมืด

อกสั่นไหวหลังถูกจ้องกลับ

เข้ายามสาม อากาศหนาวยะเยือก แสงจากดวงจันทร์ส่องลงผิวน้ำ คืนนี้เงียบสงัด ไม่ได้ยินกระทั่ง

เสียงลม มีเวลาสามชั่วโมงเท่านั้น เขารวบรวมความกล้า กดปิดสวิตช์ดับแสงไฟที่กระบอกไฟฉายแล้วเก็บลงย่าม

ขบกรามแน่น สะกดกลั้นแผงอกไม่ให้สั่น กระชับไม้ในมือออกแรงพาย คืบเข้าหาดวงวิญญาณที่ใกล้สุด

มันระวังตัวแจ ผลุบลงใต้น้ำ แหงนหน้าอ้าปากกว้างคล้ายกรีดร้อง ข่มขู่ไม่ให้เข้าใกล้ เขาจะลองใช้อีกวิธี

ไม่มีใครแนะเขาเรื่องการจับภูตผีขึ้นจากน้ำ พวกคนชราที่ต่างแต่งเนื้อตัวราวคนมีของก็เบื้อใบ้กันหมด

ตัวเขาไม่มีคาถาอาคมหรือมีดหมอปลุกเสกอันใด มีแต่มือเปล่าที่คอยทาบอกปรามสติ ไม่ให้ความกลัวเล่นจับจน

ขวัญหนี

เขาหยิบกระจกเงาบานเท่าฝ่ามือออกจากย่าม ยื่นลงใกล้ผิวน้ำ ร่างที่จะดำหนีก็ชะงักราวปลาถูกช็อต

สายตามันท่ีจ้องตัวเองในกระจกราวใจสลาย คงไม่คิดกระมังว่าสภาพตนจะน่าหวาดกลัวถึงเพียงน้ี เขาใช้จังหวะนี

้กล้ันใจจิกผมมันข้ึนมาแล้วโยนไปท่ีหัวเรือ ภูตผีท่ีมีแต่หัวปรกคลุมด้วยเส้นผมยาวสยายพอข้ึนจากน้ำก็หดเล็กลง

คล้ายก้อนขี้ไต้ขนาดหัวแม่มือ แล้วสลายหายไป กว่าครึ่งชั่วโมงเพิ่งจับได้ตัวเดียว ยังเหลืออีกสอง

เขาพายเรือไปทางซ้าย มันก็ผลุบลงน้ำ พอไปทางขวาอีกตัวก็หนีอีก เป็นอยู่อย่างนั้นจนหายไปหมด

เขาถอนใจ แม้กลัวแต่ก็เสียดาย รีบพายเข้าฝั่งขึ้นจากน้ำ หลังผูกเรือไว้กับหลัก เขาก็นั่งรอให้ถึงเวลาย่ำรุ่ง พร้อม

รบรากับจิตใจที่ก่อความน่ากลัวขึ้นมาหลอกหลอนตัวเองไปด้วย

จากการเฝ้าดูนับเดือนก่อนนี้ เขาสังเกตว่าพวกภูตจะโผล่ขึ้นเหนือน้ำมาลอยคอแหงนมองท้องฟ้า

อ้าปากกว้างราวกับกำลังกินลม ตอนนั้นเขาซ่อนตัวบนเรือลอยลำไม่ห่างจากฝั่งนัก จนหมดยามสามก็หายไป

มั่นใจว่าพวกมันโผล่มาแค่ช่วงนี้เท่านั้น

นักจับวญิญาณ

รมณ กมลนาวิน
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พอฟ้าสว่าง ร่างอิ่มน้ำที่ก่อนหน้านี้ค้นหาอย่างไรก็ไม่พบลอยขึ้นมา เขานำเรือที่ผูกเทียบไว้ออกไปกลาง

แม่น้ำอีกครั้ง ร่างขาวซีดเหยียดตัวเหมือนเขียด เขาใช้ไม้พายพลิกร่างคว่ำหน้า นี่คือวิธีลดความกลัว ไม่เห็นหน้า

กันดีที่สุด คล้องเชือกได้แล้วก็ลากตามเรือเข้าฝั่ง เป็นงานที่ใช้แรงกายหนักหนากว่างานจับวิญญาณ แต่ทำเอา

อกสั่นไม่แพ้กัน ตั้งแต่สัปเหร่อตัดสินใจตามเมียสาวเสิร์ฟกลับจังหวัดบ้านเกิด ก็ไม่มีใครอยากทำงานกับคนตาย

ค่าจ้างจับวิญญาณและกู้ร่างคนสิ้นหวังที่ชาวบ้านร่วมกันลงขัน เขาเก็บลงกระเป๋ากางเกง ขณะเดินกลับ

นึกถึงใบหน้าและร่างบวมฉุก็เย็นยะเยือกที่แผ่นหลังขึ้นมาอีก คงกินข้าวไม่ลงทั้งวัน นอนไม่หลับไปหลายคืน

ความคิดหนึ่งแล่นเข้าจับ หากต่อไปเจอวิญญาณที่อาฆาตมาดร้าย หลอกหลอนจนหัวใจเขาหยุดเต้นจะทำ

อย่างไร

ย่ิงคิดความกลัวก็ย่ิงจับถึงกระดูก เขาอยากพอแค่น้ี รีบสาวเท้าหนีจากบรรยากาศหวาดหว่ันและหดหู่ใจ

ไปบนถนนที่ทอดตัวเบื้องหน้า

-2-

แม่น้ำสายยาวที่พาดผ่านเมือง จากทิศตะวันตกลงไปทางทิศใต้ มีความกว้างราวห้าสิบเมตร แม้จะ

แคบแต่มีความโดดเด่นตรงที่ลำน้ำใสเหมือนกระจก ไหลตัดผ่านกลางชุมชนเก่าแก่กว่าร้อยปี นักท่องเที่ยว

นักเขียนสารคดี รวมถึงคนทำรายการโทรทัศน์ ได้ยินเสียงเล่าลือต่างพากันเดินทางมาเพื่อลงเรือพาย ล่องชมวิถี

ชุมชน ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นของธรรมชาติ ทั้งพันธุ์ไม้ใหญ่ไม้เถา และกลิ่นดินยามต้อง

สายฝน ธรรมชาติสร้างสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นทรัพย์สินของชุมชน ที่ใครก็อยากเป็นเจ้าของ

เขาเดินไปตามถนนที่ทอดตัวเบื้องหน้า นึกชื่นชมความคิดของคนออกแบบ ที่เนรมิตถนนทั้งเส้นมาวาง

ขนานไปกับลำน้ำ ให้ชาวเมืองใช้ประโยชน์เพิ่ม งบประมาณท้องถิ่นส่วนหนึ่งนำมาบูรณะเรือนไม้หลังใหญ่

สองชั้น ที่โดดเด่นด้วยเสาไม้สักกว่าร้อยต้น เรือนไม้หลังนี้เคยเป็นของชาวจีนครอบครัวหนึ่งอพยพมาค้าขาย

สิ้นผู้สืบทอดจึงเป็นสมบัติของชุมชน กลายเป็นจุดที่คนสนใจไม่แพ้ริมฝั่งน้ำ บันทึกภาพเก็บกลับไปเป็นที่ระลึก

ว่าครั้งหนึ่งเคยมาเยือนสถานที่โด่งดังบนหน้าสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ ที่ใครก็พูดถึง หากแต่ตอนนี้ภาพเหล่านั้น

กลายเป็นเพียงภาพจำ ไว้เปรียบเทียบก่อน-หลังวิกฤติเศรษฐกิจและโรคระบาดมาเยือน

ราวกับเมืองร้าง เถาไม้เลื้อยหลากพันธุ์เข้ายึดบ้านหลายหลัง เจ้าของทิ้งไปพร้อมคราบน้ำตา ต้นไม้ใหญ่

ถูกลมปลิดใบแห้งปลิวตกเกลื่อนพื้น ดินดำปรกคลุมด้วยวัชพืชจนรกเรื้อ แต่ถึงอย่างนั้นแม้งูพิษสักตัวยังไม่มี

พวกหนูพากันหนีจากความหิวไปหาเศษอาหารที่อื่น

แม้แต่หนูสกปรกยังไม่อยากอดตาย
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เขาเดินล้วงกระเป๋าข้างที่ใส่เงินไว้ กำมันแน่นพลางคิดหาทางใช้ให้คุ้มทุกบาททุกสตางค์ เขาหยุดยืน

หน้าซุ้มร้านขายเคร่ืองด่ืมท่ีเคยเป็นของเขา หลังส้ินสภาพพนักงานบริษัทรับแลกเปล่ียนเงินตราในจังหวัดท่ีมีทะเล

ล้อมรอบ เขาใช้เวลาหมดไปวันๆ กับการหางานใหม่ แต่ที่นั่นไม่มีแม้กระทั่งความหวังให้ยึดเกาะ จึงตัดสินใจ

กลับบ้านเกิด นำเงินที่ได้จากบริษัทมาลงทุนกิจการเล็กๆ เช่าพื้นที่หน้าร้านขายของที่ระลึก เจ้าของร้านเป็น

ผู้ชายที่ค่อนข้างพูดน้อยแต่ใจดี คงอยากช่วยเหลือคนจนตรอก ให้ใช้พื้นที่โดยจ่ายค่าเช่าทีหลัง จากนั้นเขา

ก็ลงมือสร้างซุ้มเล็กๆ เปิดร้านขายเครื่องดื่ม ชาและกาแฟ เขาไม่อยากกลับไปพึ่งพาครอบครัว ตั้งแต่พี่สาว

แต่งงานเขาก็แยกตัว ไม่อยากอยู่ร่วมชายคาเดียวกับพี่เขย ออกจากบ้านไปหางานทำที่อื่น

ที่นี่ต่างจากเมื่อก่อน เคยพลุกพล่านไปด้วยนักท่องเที่ยวและผู้ผ่านทางก็กลับน้อยลง พอเมืองเกือบร้าง

ผู้คน เจ้าของกิจการน้อยใหญ่หลายเจ้าทนแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหว ก็พากันย้ายไปที่อื่น ส่วนเขาต้องเก็บพับ

กิจการตามหลังเจ้าของร้านขายของที่ระลึก ที่หายตัวไปหลังปิดร้านแขวนป้ายเลิกกิจการ เขารู้สึกท้อแต่ยัง

ไม่ถึงกับสิ้นหวัง แม้หมดเงินก้อนสุดท้ายไปแล้ว เขาหาเช่าห้องและหางานทำ แต่แม้งานรับจ้างเล็กน้อยยังไม่มี

เขาใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด วันไหนไม่ได้ออกไปหางาน ก็จะซุกชีวิตเล็กๆ ของตนไว้บนเตียงนอน ขยับตัวน้อยก็

ใช้จ่ายน้อย แต่ไม่นานนักเขาก็ได้งาน งานที่แม้ไม่อยากทำก็ต้องทำ

มีคนมาบอกเรื่องเจ้าของร้านขายของที่ระลึก ว่าเห็นหายไปในแม่น้ำ

เป็นเพราะเจ้าของร้านไม่มีญาติที่ไหน จึงมาบอกกับเขา คนเล่ายืนยันว่าเห็นตั้งแต่ตอนที่พุ่งลงไป ท่าที

ไม่เหมือนคนอยากเล่นน้ำ มองอยู่นานไม่เห็นโผล่ขึ้นมา อดหวั่นวิตกไม่ได้ แต่อีกใจก็คิดว่า หรืออาจดำไปโผล่

ที่อื่น วันต่อมาไม่เห็นเขาอีกเลยจึงแน่ใจว่า ถูกสายน้ำกลืนชีวิตไปแล้ว

ชาวบ้านระดมค้นหาร่างครอบคลุมทั้งลำน้ำ แต่ไม่พบ จนเลยครึ่งคืนก็ไม่มีวี่แวว ใครบางคนถือธูปกำ

ใหญ่มา ให้คนที่ยืนฟังข่าวริมน้ำช่วยกันจุดไหว้ กลิ่นธูปคลุ้งไปทั่วท้องน้ำ ประสานเสียงบอกเจ้าที่เจ้าทาง

ขอให้ช่วย อย่ามีสิ่งใดมาบังตา ไม่มีใครละความพยายาม เรือสามลำยังพายวนเวียน พอเข้ายามสาม คนบนเรือ

ร้องจนเสียงหลงราวเห็นผี ต่างจ้ำพายกลับแล้วกระโจนข้ึนฝ่ัง พวกน้ันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวิญญาณ เจ้าของร้าน

จมอยู่ในน้ำ เสียงใครสักคนพูดขึ้นว่า ต้องปลดปล่อยวิญญาณถึงจะไปเกิดได้

หลังฟังคนเล่าจบ ก็พากันไปท่ีท่าน้ำ เขายืนมองไปท่ีกลางแม่น้ำพลางคิดว่า หากไม่มีใครช่วย เจ้าของร้าน

คงนอนหนาวที่ก้นแม่น้ำไปตลอดกาล เมื่อคิดถึงน้ำใจที่เคยได้รับ เขาตัดสินใจจะตอบแทน

เมื่อเขาพายเรือไปยังกลางแม่น้ำก็พบโดยง่าย เจ้าของร้านทำตัวนิ่งคล้ายทุ่นอยู่ใต้ผิวน้ำ แรกสายตานั้น

จดจ้องแข็งกร้าว แต่เมื่อเขากลั้นใจยื่นหน้าไปสบตา สายตาเจ้าของร้านก็กลับมาอ่อนโยนเช่นเดิม เขายื่นมือที่สั่น

เข้าใกล้ผิวน้ำ พร้อมพูดปลอบโยนให้ทิ้งความโศกเศร้าไว้ที่นี่ แล้วไปสู่ภพภูมิที่ดีในโลกหน้า เจ้าของร้านนิ่งราว

ตัดสินใจ แล้วก็ยื่นมือขึ้นมาให้จับ
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ย่ำรุ่งเราจึงได้ร่างเจ้าของร้านขายของที่ระลึกคืนจากแม่น้ำ

นับจากวิญญาณดวงแรก เขาถูกสถานการณ์การเงินบังคับให้ต้องจับวิญญาณและกู้ศพคนสิ้นหวังอีกถึง

สองครั้ง ชาวบ้านไม่อยากเห็นชีวิตใครถูกทิ้งอยู่ก้นแม่น้ำ จึงช่วยกันลงขัน แต่ทุกคนปฏิเสธ ไม่มีใครอยากทำงาน

กับคนตาย มีแต่เขาที่รับ แต่หากมีทางเลือกอื่นเขาก็ไม่ทำ

เขาเดินตามความคิดที่ลอยละล่องจนมาหยุดที่หน้าเกสต์เฮาส์หลังใหญ่ ที่มีเจ้าของเป็นคนต่างชาติ
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เกสต์เฮาส์หลังใหญ่ ตกแต่งสไตล์เรโทรแบบฝรั่งเศส เป็นหลังเดียวที่ไม่เหมือนใคร เจ้าของเป็น

คนต่างชาติ หนุ่มหล่อชาวฝรั่งเศสท่าทางดี มีรอยยิ้มเป็นใบเบิกทาง เขาจากประเทศบ้านเกิดมาพบกับสาวไทย

ตาคม ที่ทีแรกเพียงอยากเดินทางมาดูแม่น้ำที่ล่ำลือกันว่าใสเหมือนกระจก แต่กลับได้พบเจ้าหญิงในนิทาน

เสียก่อน เขาเกือบก้มลงจูบริมฝีปากอวบอิ่มของเธอ หวังปลุกให้ตื่นจากการพักผ่อนในเวลาเที่ยงวัน หลังเห็นเธอ

นอนในท่าสงบงามบนเก้าอี้ผืนผ้าใบ ดีที่ห้ามใจไว้ทันเมื่อนึกได้ว่า ชีวิตจริงนั้นต่างจากนิทาน เมื่อเธอลืมตาตื่น

เขาอาจติดคุก และหลังได้ทักทายพูดคุยกับเธอ เขาถึงกับกลั้นหัวเราะไม่อยู่ แรกที่เข้าใจว่าเธอหลับพักผ่อนนั้น

แท้จริงแล้วเธอนั่งรอลูกค้าสักคนแวะสั่งอาหารสักจาน เธอรอจนหลุดหายไปในความมืดใต้ดวงตา

และหลังจากวันนั้น ฝรั่งหนุ่มก็ไม่อยากเป็นเพียงนักท่องเที่ยวอีกต่อไป เขาหาห้องพัก แล้วทุ่มแรงกาย

ช่วยงานที่ร้าน ทำทุกอย่างเพื่อพิชิตใจเธอ แม่ของเธอเหมือนชอบเขา แม้ไม่พูดแต่ท่าทีนั้นดูออก มีแต่น้องชาย

เธอที่แสดงออกชัดเจนว่าไม่ชอบ แต่เขาไม่สนใคร อยากได้แต่เธอ และไม่ถึงเดือนเขาก็ได้หัวใจเธอมาครอง

เขารีบข้ามน้ำข้ามทะเลกลับบ้านแล้วหอบทรัพย์สินส่วนหนึ่งมาลงทุน เป็นหุ้นส่วนชีวิตเธอ ร้านอาหารและ

บ้านเก่าในพื้นที่สองร้อยตารางวา ถูกรื้อแล้วจ้างช่างฝีมือก่อปูนสร้างขึ้นเป็นเกสต์เฮาส์หลังใหญ่ มีสิบห้องพัก

และหนึ่งห้องอาหาร เขยฝรั่งออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกด้วยตนเอง พื้นที่ทุกตารางวาถูกใช้ประโยชน์

เต็มที่ แม่ยายปลาบปลื้มความสามารถลูกเขย จนอดเปรียบเทียบกับลูกชายตัวเองไม่ได้ ลูกชายที่แม่กับพี่สาว

อยากฝากอนาคตครอบครัวไว้ ความไม่เป็นโล้เป็นพายทำให้แม่เลิกหวัง ยิ่งโตลูกก็ไม่ฉายความสามารถอันใด

ให้ภูมิใจ ท่าทีของแม่ยิ่งก่อความขัดแย้งระหว่างลูกชายกับเขยฝรั่ง แต่แม่ไม่ต้องเลือกใคร เพราะเมื่อแม่จัด

งานแต่งข้ึนอย่างเป็นทางการ ให้ชาวบ้านรับรู้ท่ัวกัน ลูกชายก็ตัดสินใจออกจากบ้าน ไปยังจังหวัดที่มีทะเลล้อมรอบ

การท่ีลูกชายเดินออกจากครอบครัวไป ไม่สร้างความส่ันคลอนทางใจให้แม่ ภาระหน้าที่หัวหน้าครอบครัว

ถูกส่งมอบให้ลูกเขยฝรั่ง และเขาก็ทำได้อย่างดีเยี่ยม พอกิจการเกสต์เฮาส์เติบโต ได้กำไรมาก เขยฝรั่งก็ยื่นเงิน

ก้อนหนึ่งให้แม่ยาย ขอซื้อที่ดิน เพื่อเขาจะได้บริหารจัดการเรื่องต่างๆ คล่องตัวขึ้น พร้อมให้คำมั่นว่าถึงเขาเป็น
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เจ้าของเกสต์เฮาส์ แต่อย่างไรเราก็ครอบครัวเดียวกัน เขาจะดูแลแม่ยายกับเมียรักไปจนกว่าความตายมาพราก

ยินลูกเขยพูดอย่างนี้แม่ยายก็ยิ่งรัก ส่งกำลังใจและเฝ้ามองการบริหารกิจการด้วยความภูมิใจ แม่และลูกสาว

มีหน้าที่อยู่แต่ในครัว ช่วยกันเนรมิตอาหารไทยให้แขกที่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ จนประทับใจในรสมือ

แต่ต่อจากนั้นราวสองปี การท่องเที่ยวของเมืองก็ล้มคว่ำ จากวิกฤติเศรษฐกิจที่รับผลกระทบจาก

โรคระบาดใหญ่ทั่วโลก สถานการณ์แย่ลงเรื่อยๆ เจ้าของกิจการรวมถึงชาวชุมชนต่างอกสั่นขวัญหาย จะใช้ชีวิต

กันอย่างไรให้ผ่านไปได้ รัฐแก้ปัญหาไม่ตรงจุดหรืออย่างไร เหตุใดสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น พวกคนที่หาเช้ากินค่ำ

ล้มคว่ำก่อนใคร กระเสือกกระสนหาทางให้ชีวิตอยู่รอดผ่านวันต่อวัน เจ้าของกิจการรายเล็กรายน้อย จนถึง

รายใหญ่ต่างนำทุนรอนเก่าเก็บออกมาใช้ค้ำยันกิจการ บางรายเป็นหนี้เป็นสินพอกพูนรุงรัง กิจการห้องเช่าและ

เกสต์เฮาส์ในชุมชนสั่นคลอนจนบางแห่งเสาโยกหัก เขยฝรั่งหาทางออกก่อนสายเกินแก้ เขาคิดอยากขายกิจการ

ก่อนจะขายไม่ได้ เมียและแม่ยายหวั่นสะทกในหัวอก ขายไปแล้วพวกตนจะอยู่ที่ไหน ออกปากตำหนิการ

ตัดสินใจแก้ปัญหาของลูกเขยจนเกิดปากเสียงกันขึ้นเป็นครั้งแรก และเป็นครั้งที่แม่ยายเจ็บปวด นึกเสียใจที่

มอบทุกอย่างในชีวิตให้ไปราวคนโง่ และความสัมพันธ์ที่แตกร้าวนี้ก็สร้างความอึดอัดใจและกดดันให้กับลูกสาว

นั่นก็แม่ นี่ก็ผัว แต่เหมือนโชคชะตายังปรานี ครอบครัวยังไม่ถึงคราวแตกหัก ใครคนหนึ่งมาบอกข่าวดีกับ

ชาวเมือง สามีเธอไม่ต้องขายเกสต์เฮาส์แล้ว
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ข่าวดีกำลังมา

ใครคนหนึ่งในทีมบริหารบ้านเมืองระดับท้องถิ่น นำความจากที่ประชุมมาบอกชาวเมือง เขาคนนี้เพิ่ง

ผ่านวันเลือกตั้งและได้รับคะแนนเสียงมากเป็นอันดับหนึ่งเมื่อปีก่อน ไม่มีใครจำหน้าเขาได้กระทั่งชื่อ เพราะหลัง

ปลดป้ายหาเสียงก็ไม่มีใครได้ยินชื่อหรือเห็นหน้าเขาอีกเลย แต่หากย้อนสืบค้นคงได้ความ หรืออาจถามเอา

กับชายวัยใกล้หกสิบศีรษะล้านโล่งคงรู้ เพราะแกสนับสนุนเขา วางตัวราวสมุนมือขวา

ชายหัวล้านรับข้อความสำคัญ วิ่งหน้าตื่นด้วยความดีใจมาบอกชาวชุมชนอีกทอด ตะโกนขึ้นฟ้า

แล้ววิ่งไปหาใครต่อใคร บอกว่าข่าวดีกำลังมา คนที่ได้ยินต่างยกมือปิดหน้า ร้องไห้ด้วยความอัดอั้น แล้วส่งเสียง

ไชโยโห่ร้อง ส่งทอดข่าวดีปากต่อปากกระจายไปอีก จากเรื่องเดียวกลายเป็นหลายเรื่อง จนไม่แน่ใจว่าข่าวดี

เป็นเรื่องไหนกันแน่ บ้างก็ว่าจะมีงบประมาณลงมาช่วยพยุงกิจการน้อยใหญ่ที่จมูกโผล่พ้นน้ำแค่คืบ บ้างก็ว่า

จะแจกเงินต่อชีวิตพวกรายได้น้อยหาเช้ากินค่ำ บ้างก็บอกว่าจะประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียวให้ชุมชน

เก่าแก่ใจกลางเมืองฟื้นคืนชีพ ร่ำลือกันไปจนถึงว่า อีกไม่นานบ้านเมืองอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

จะมีการเลือกตั้ง แต่ที่สุดไม่ว่าเป็นเรื่องอะไร ก็ถือเป็นข่าวดีของชาวบ้านทั้งนั้น
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ตัวแทนครอบครัวร่วมร้อยชีวิตนัดรวมกันที่ลานชุมชน หัวเรือใหญ่กลุ่มเจ้าของกิจการในที่ประชุม เป็น

คนรุ่นใหม่รับกิจการต่อจากครอบครัวสามช่วงอายุ ประกาศช่วยเหลือระดมทุนและพลังสมอง จะร่วมมือกันฝ่า

วิกฤติการณ์ไปให้ได้ ชาวบ้านปรบมือรับ เสียงโห่ร้องราวกับขวัญกำลังใจที่กระจัดกระจายก่อนหน้านี้กลับคืนมา

เขยฝรั่งที่ยืนกอดอกขนาบข้างด้วยแม่ยายและเมียรักมองดูเหตุการณ์ ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน

ทีมระดมสมอง ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ปริร้าวก่อนหน้านี้จะดีขึ้น แม้ยังเข้าหน้ากันไม่ติด

แต่ต่างก็พยายามกลืนความรู้สึกนั้นหายไปก่อน อย่างที่หัวเรือใหญ่กำลังพูดนั่นแหละ อยู่ในเรือลำเดียวกันแล้ว

จะรอดพ้นไปได้หรือไม่ก็อยู่ที่ความสามัคคี

หัวเรือใหญ่พูดขึ้นว่า ทั้งสี่ร้อยหลังคาเรือน ต้องช่วยกันล้างทำความสะอาดร่องรอยความท้อแท้สิ้นหวัง

ออกจากชุมชน อย่าให้เหลือคราบน้ำตาของใครสักหยด เช็ดกระจกร้านและบ้านเรือนให้ใสสะอาด แต้มสีสัน

ลงบนทางเท้า และป้ายบอกทางตามตรอกซอกซอยก็ให้เปลี่ยนชื่อ ช่วยกันคิดคำที่อ่านแล้วรื่นรมย์ เราต้องทำให้

ชุมชนอยู่ในสภาพพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น หากชุมชนเข้มแข็งก็ฟื้นตัวเร็ว ไม่แน่ว่าอาจมี

นักลงทุนจากที่อื่นเข้ามาสร้างงานสร้างอาชีพ ดึงเงินจากคนภายนอกหลั่งไหลเข้ามา นอกจากเราจะรอดแล้ว

ชุมชนก็จะกลับมามีชื่อเสียงดังเดิม

คนที่ฟังอยู่ยิ้มอย่างมีความหวัง อกพองขึ้นด้วยความฮึกเหิม กลุ่มเจ้าของกิจการหันหน้าเข้าหา

พูดคุยแล้วแสดงท่าทางคล้ายได้ข้อตกลงร่วมกัน จากนั้นหัวเรือใหญ่ก็ย้ำคำเพื่อปลุกขวัญกำลังใจ

ขอให้ทุกคนอดทน อย่าเข้าใกล้ความตาย

และเพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหวังของพวกเรา จึงขอประกาศกฎเหล็กสามข้อ หากใครฝ่าฝืน คนใน

ครอบครัวต้องรับผิดชอบ

ข้อแรก - อย่าเข้าใกล้แม่น้ำ ห้ามใครหล่นหายไปในสายน้ำอีก ถ้าอยากรักษาแม่น้ำที่ใสเหมือนกระจก

แห่งน้ี สืบทอดไปถึงรุ่นลูกหลานของเรา ก็อย่าให้ร่างเป่ือยเน่าทำสีแม่น้ำเปล่ียนไป, ทุกคนต่างส่งเสียงตอบรับแข็งขัน

ข้อที่สอง – ห้ามโยนตัวเองลงจากที่สูง

และข้อที่สาม – ห้ามห้อยแขวนชีวิตใต้ขื่อคานหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ ร้านค้าห้ามขายเชือกมนิลา

มีผู้ทักท้วง เชือกมนิลาไม่ได้มีไว้สำหรับความตายเพียงอย่างเดียว ผูกเรือที่ท่าน้ำ ลากจูงสัตว์เลี้ยง หรือ

แม้แต่เปลกล่อมลูกก็ต้องใช้เชือก ถ้าห้ามซื้อห้ามขายจะให้ใช้อะไร หัวเรือใหญ่ชี้มาทางกลุ่มคนที่ยกมือทักท้วง

แล้วพูดราวออกคำสั่งโดยไม่สนเหตุผลใด

ทั้งชุมชนต้องร่วมมือกัน ต่อจากนี้ต้องไม่มีคนตาย
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ทุกคนในลานกว้างส่งเสียงอื้ออึง ต่างเห็นพ้องกัน พวกทักท้วงจึงต้องยอม

นอกจากนั้น หัวเรือใหญ่ยังขอให้ช่วยกันกำจัดสัตว์มีพิษ ทุกพื้นที่จะมีแต่ความปลอดภัย แม้แต่อีกา

ตัวแทนลางบอกเหตุร้ายและสัญลักษณ์ของความอับโชค ก็ต้องถูกขับไล่ออกไปจากท้องฟ้าของชุมชน

-5-

ท้องฟ้าเหนือชุมชนเก่าแก่กลางใจเมือง ฝูงอีกาถูกขับไล่ ราวครึ่งปีพวกมันก็กลับมาอีก บางคนที่แหงน

เพ่งมอง บอกว่านั่นไม่ใช่อีกา แต่เป็นฝูงแร้ง

ไม่ว่าจะเป็นอะไร สัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายกลับมาแล้ว รวมถึงพวกสัตว์มีพิษก็พากันกลับมาด้วย

พรางตัวซุกซ่อนในซอกหลืบพ้นสายตาคน

ข่าวดีที่ทุกคนรอคอยไม่มีวี่แววมาถึง แม้จะมีความเคลื่อนไหวจากภาครัฐในวิธีแก้ปัญหาหลายเรื่อง

แต่สภาพชีวิตชาวชุมชนยังเหมือนเดิม ความอดทนอดกลั้นก็เก็บกักไว้ไม่อยู่อีกต่อไป กลายเป็นความเคียดแค้น

หลายคนถึงกับก่นด่า ว่าทุกนาทีที่มีคนตาย พวกนักบริหารบ้านเมืองทำอะไรกันอยู่ หรือจนกว่าผู้คนจะหายไป

หมดเมือง ถึงจะหาทางแก้ได้ ยิ่งพูดอารมณ์ก็ยิ่งปะทุ แล้วก็ไปลงกับชายหัวล้าน สมุนมือขวาพวกนักบริหาร

ที่มีส่วนสร้างความหวังลมๆ แล้งๆ ให้คนในชุมชน ต่างออกจากบ้านไปเพื่อแช่งชักหักกระดูก ชายหัวล้าน

หวาดกลัว ทนไม่ไหวก็เผ่นแผล็วหายไปในความมืด พอไม่มีใครให้ระบายความโกรธ ก็พากันก่นด่าผ่านสายลม

พัดโบกไปถึงนักบริหารบ้านเมือง ให้รับรู้ว่ามีคนกำลังทุกข์เจียนตายกันอย่างไร เหนื่อยยากกันเพียงไหน

จะคิดแก้ปัญหาทางใดก็ให้เร่งมือ ก่นด่ากันจนเหนื่อยหอบก็กลับเข้าบ้าน นอนพักเอาแรงไว้ต่อสู้กับวันพรุ่ง

หลังค่ำคืนแห่งการสาปส่ง คืนถัดไปกฎเหล็กข้อแรกก็ถูกคนละเมิด

สองชีวิตพร้อมกันทีเดียวที่หย่อนชีวิตลงแม่น้ำ มีคนเห็นแต่ไม่อยากห้ามปราม คงเต็มกลืนกันแล้ว

กับเรื่องที่แบกไว้ พวกหัวเรือใหญ่ก็ตัดพ้อ ทนมาได้ตั้งครึ่งปีทำไมไม่สู้ต่อ พวกสายป่านยาวยังพอมีทุนรอน

ก็พูดได้ เจ้าของกิจการบางคนยังแอบไปซื้อเชือกมนิลา

ในตอนนี้ อาชีพเดียวที่ยืนอยู่ได้คือจับวิญญาณ

นักจับวิญญาณคนเดียวในชุมชน เขาเองไม่ได้ยินดีกับงานนี้นัก แต่เพราะไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว วิญญาณ

ของคนที่ตายจากความโกรธแค้นและร่างซีดขาวเน่าเปื่อย ยังน่ากลัวน้อยกว่าความหิว สิ้นไร้ไม้ตอกนานวันเข้าก็

อาจจบชีวิตแบบนั้น ถ้าอยากมีชีวิตต่อไปได้ ก็ต้องกลืนความกลัวลงท้อง ปลุกปลอบตัวเอง มีคนตายเท่ากับมี

เงินใช้ต่อชีวิต
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พวกเจ้าของกิจการหัวเรือใหญ่ยังไม่อยากยอมแพ้ ติดต่อว่าจ้างเขาไปจับวิญญาณและกู้ร่างสองชีวิต

เมื่อวานขึ้นจากน้ำ เขารอเวลาจนใกล้ยามสาม ออกจากบ้าน เดินไปตามถนนที่ทอดตัวเลียบริมน้ำ ปรามจิตใจ

ให้นิ่งแล้วตั้งสมาธิ

เมื่อถึงท่าน้ำ เขานึกแปลกใจเมื่อชายวัยกลางกว่าสิบคนยืนอยู่ พอเดินไปถึงจึงรู้ว่าพวกนั้นรอเขา

ทั้งหมดพูดแทบพร้อมกันว่ามาเรียนรู้วิธีจับวิญญาณ

เขาถูกจี้ถามถึงคาถาสะกดภูตผีและการกู้ร่างก็ต้องมีวิธี ไม่ทันตั้งตัวเขาจึงได้แต่ชะงักค้าง พลางคิดว่า

ควรบอกอย่างไรดี เขาไม่มีคาถาใดๆ ทั้งนั้น แค่ควบคุมใจไม่ให้เตลิดตอนถูกหลอกหลอน พูดความจริงไปอย่างนี้

พวกนั้นคงยากจะเชื่อ และก็จริงอย่างที่คาด นอกจากไม่เชื่อซ้ำเขายังถูกกระแนะกระแหนว่าหวงงาน กีดกันไม่ให้

ใครแย่งอาชีพ ต่อจากนี้ทุกวันจะมีแต่คนตาย วิญญาณจะเต็มลำน้ำ เหตุใดถึงไม่แบ่งปันรายได้กันบ้าง เขาแค่น

หัวเราะขันขื่นให้คนพวกนี้ แม้แต่งานที่เคยกลัวกันนักหนา ตอนนี้กลับทะเลาะแย่งชิงกัน

เขาพยายามอธิบาย พวกนั้นไม่ยอมฟังท่าเดียว ถกเถียงใส่กันไม่ลดละ จนเขาคร้านจะพูดต่อ ทนฟัง

เสียงกระแนะกระแหนว่าไร้หัวใจ จนเข้ายามสามเขาก็เดินไปที่เรือและพายออกไปกลางแม่น้ำ หันกลับมายังฝั่ง

พวกนั้นจับจ้องทุกการกระทำ จนกระทั่งจับวิญญาณขึ้นมาได้ก็ยังยืนจ้องอยู่อย่างนั้น

ขณะพายเรือกลับฝั่ง เขาไม่รู้เลยว่าที่เกสต์เฮาส์กำลังมีสงคราม

เขยฝรั่งประเมินสถานการณ์ต่อจากนี้ หากไม่ถอยไปตั้งหลักเกิดปัญหาแน่ การเงินติดลบตั้งแต่

หลายเดือนก่อน ถ้าอยู่ต่อไปคงไม่เหลือกระทั่งค่าเครื่องบินกลับบ้าน เขาติดต่อพ่อแม่ ท่านเห็นด้วยหากเขา

จะกลับ เขายังหนุ่ม เริ่มต้นใหม่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ ขอแค่ยังมีเงินทุนเหลืออยู่บ้าง เขาเคยถามความสมัครใจของ

เมียรัก แต่เธอไม่ยอมจากที่นี่ไป แม่เธอยังเหลือลูกชายอีกคน ไม่เห็นต้องห่วง นอกจากเธอจะไม่ตามเขากลับ

ยังไม่ให้เขาไปด้วย แล้วแต่เธอจะเลือกแล้วกัน

เขาเก็บเสื้อผ้าข้าวของที่จำเป็นลงกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ เอกสารสำคัญใส่ในเป้ เขาพลิกดูนาฬิกา

ข้อมือ ใกล้เวลานัด โชคดีที่หารถรับจ้างจากที่อื่นได้ คนที่นี่ แค่รู้ว่าเขาจะไปก็เบือนหน้าหนีแล้ว เคืองโกรธ

เขาได้อย่างไร เขาเป็นเพียงนักลงทุน และที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านเกิด

อะไรสักอย่างลอยมากระแทกหลัง เจ็บจนจุก หันไปก็เจอเมียรักจ้องเขม็งพร้อมสะอื้น เธอรังควานเขา

ยิ่งกว่าผีร้าย เงินก็แบ่งให้แล้ว

เขาเอือมระอาเต็มทน ไม่อยากพูดอีกแล้ว ครั้นยินเสียงแตรรถก็หยิบเป้ขึ้นสะพาย แล้วลากกระเป๋า

เดินทางออกจากห้องนอน เธอรั้งแขนเขาไว้ ใช้เล็บจิกและขูดจนเกิดแผลเลือดซิบเป็นทางยาว เขาสะบัดเธอ
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ออกไป ข่มอารมณ์เลี่ยงใช้กำลัง ถ้าถึงขั้นลงไม้ลงมือเขาอาจออกจากที่นี่ไม่ได้ เธอจะแจ้งตำรวจจับเขา ปล่อยให้

เธอฉีกทึ้งเขาฝ่ายเดียวดีแล้ว

กว่าเขาจะขึ้นรถได้ก็ทำเอาสะบักสะบอม เธอเขวี้ยงทั้งหมัดและขาใส่เขาไม่ยั้ง ความจริงแล้วเขาก็นึก

เสียดายที่สุดท้ายก็ร่วมชีวิตกับเธอไม่ได้ เขาพยายามทำหน้าที่สามีที่ดีมาตลอด เธอก็รู้ แม่เธอก็รู้ เธอควรจะนึก

ทบทวนดีๆ ว่าใครกันที่ทำให้ชีวิตเราไปต่อไม่ได้ ใครกันทำให้เขาจำต้องไปจากเมืองไทย

หลังรถรับจ้างขับออกไป หญิงสาวก็ร้องไห้อย่างหนัก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในสายตาของแม่ที่หลบ

อยู่ในครัว เห็นสภาพลูกก็เจ็บปวดไปด้วย เข้าไปกอดลูกไว้พลางปลอบโยน อย่าไปเสียดาย ผู้ชายดีๆ แม่จะหา

ให้ใหม่ ลูกสาวได้ยินแม่พูดก็ร้องไห้โฮดังกว่าเดิม ยอมพูดเรื่องที่เก็บเป็นความลับ สิ้นคำบอกเล่า แม่ถึงกับช็อก

ไม่มีกระทั่งเสียงกรีดร้อง

แม่ทิ้งลูกสาวที่ร้องไห้โฮนั่งกองอยู่ที่พื้น เดินตัวสั่นน้ำตาคลอออกจากบ้าน พึมพำเสียงอยู่ในลำคอ

ด่าทอลูกเขย นึกถึงหน้าแล้วเจ็บใจ ยอมหักกับลูกชายก็เพราะมัน สารเลว ฉีกเนื้อหัวใจลูกสาวไม่พอ ยังแอบขาย

เกสต์เฮาส์และท่ีดิน-ทรัพย์สินตกทอดรุ่นปู่ย่าให้คนนอกอีก แม่เดินออกจากบ้าน ผ่านกองแผ่นไม้ท่ีริมร้ัว มองอย่าง

ปวดใจ

ขณะนั้นเป็นเวลาใกล้ย่ำรุ่ง
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เขารู้ข่าวพี่เขยฝรั่งกลับประเทศไปแล้ว คิดรอให้แม่กับพี่สาวมางอนง้อเขากลับไป แต่เพิ่งผ่านไม่ถึง

ครึ่งวัน ก็รู้สึกร้อนรน

หลังกลับจากรับเงินค่าจ้างที่เกสต์เฮาส์ของหัวเรือใหญ่ เขาก็ทิ้งตัวลงเตียงนอน หลับไปด้วยความ

อ่อนล้า รู้สึกตัวอีกทีเป็นเวลาค่ำ เขายันกายลุกนั่ง นึกถึงในความฝันเมื่อครู่ เห็นแม่ยืนร้องไห้

ตลอดเวลาที่ผ่านมา นับแต่ออกจากบ้าน เขาฝันถึงแม่บ่อยครั้ง แต่หนนี้ทำเขารู้สึกกังวล ในฝัน

แม่ยืนร้องไห้อยู่ริมน้ำ เขารู้สึกร้อนในอก รีบออกจากห้องเช่า ก้าวเท้าตามหัวใจที่รุดหน้าไปก่อนแล้ว

เกสต์เฮาส์หลังใหญ่ ภายในเงียบเกินไป เขาเดินสำรวจตามห้องท่ีคิดว่าเป็นห้องพักเจ้าของ ไม่มีใครสักคน

กระทั่งในครัว เขานึกแปลกใจ อย่างน้อยควรมีใครสักคนอยู่เฝ้า เขาเดินไปตามห้องพักแขก หวังว่าจะเห็นทั้งสอง

ทำความสะอาดห้อง เขาวิ่งเข้าห้องโน้นออกห้องนี้ ไม่พบใครสักคน ว่ากันตามจริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลก หากแม่กับ

พี่สาวจะชวนกันออกไปข้างนอก เขาพยายามหาเหตุผลปลอบตัวเองที่เริ่มกังวล
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เขาออกจากตัวบ้าน เดินผ่านกองไม้ริมรั้ว ปวดใจขึ้นมา บ้านทั้งหลัง ห้องนอนเขา เหลือสภาพเพียง

แผ่นไม้กองนั้น

เพียงก้าวพ้นประตูรั้วก็พบสองผัวเมีย-เพื่อนบ้านหลังติดกันยืนรออยู่ ทั้งสองรีบบอกข่าวเล่าเรื่อง ว่าเมื่อ

ก่อนหัวรุ่งคนในเกสต์เฮาส์ทะเลาะกันรุนแรงราวกับจะฆ่าแกงกัน ทั้งสองซุ่มแอบดู เล่าว่ายินเสียงผู้หญิงด่าและ

เสียงปาข้าวของ ราวครึ่งชั่วโมงผัวฝรั่งก็ขนกระเป๋าขึ้นรถรับจ้างที่ขับมาจอดพอดี ยินเสียงกรีดร้องราวจะขาดใจ-

คิดว่าเป็นเสียงเมีย อึดใจหนึ่งคนเป็นแม่ก็เดินออกจากบ้าน สีหน้าเหมือนคนใจสลาย จากนั้นลูกสาวก็วิ่ง

ออกจากบ้านตามไป จนค่ำยังไม่มีใครกลับมา

ฟังสองผัวเมียเล่าจบ เขาหายใจไม่ทั่วท้อง รีบผละออกมา

เขาย้อนกลับไปที่ห้องเช่า ฉวยไฟฉายเล็กติดมือแล้ววิ่งออกมา กดสวิตช์เปิดไฟฉายส่องตรงไปที่ริม

แม่น้ำ เขาเริ่มเดินตั้งแต่ต้นทาง สาดแสงไปตามถนนเลียบแม่น้ำ ไล่สายตาตามริมฝั่งพลางเทียบภาพในความฝัน

ที่อาจเป็นลางบอกเหตุว่าแม่ยืนอยู่จุดไหน สลับกับภาพอดีตที่แม่ทะเลาะกับเขาก่อนตัดสินใจออกจากบ้าน หาก

แม่เป็นอะไรไป ก็เป็นความผิดของเขาที่ทิ้งแม่ไว้กับคนอื่น ภาวนาขอให้ไม่เกิดเรื่องร้าย เขาอยากได้โอกาสชดเชย

ให้กับแม่ รวมถึงพี่สาวที่ตอนนี้หัวใจคงแตกละเอียด

เดินจนสุดถนนแล้วย้อนกลับไปใหม่ จนเข้ายามสอง ความมืดโรยตัวลงมาประกอบกับไฟถนนส่องสว่าง

เพียงไม่ก่ีดวง จึงมองริมฝ่ังน้ำไม่ค่อยเห็น แม้จะสาดแสงไฟจากกระบอกไฟฉายเข้าไปก็ช่วยได้ไม่มาก จึงออกจาก

เส้นถนนไปเดินเลียบริมฝั่งจนถึงต้นทาง ไม่เจอใครสักคน เขากลับไปที่เกสต์เฮาส์อีกครั้ง ตัดสินใจนั่งรอหน้า

ประตูบ้าน ภาวนาให้แม่กับพี่สาวกลับมา

เขาเผลอหลับไปจนเข้ายามสาม ยินเสียงเรียกจนสะดุ้งตื่น สองผัวเมียเพื่อนบ้านวิ่งมาด้วยท่าทีตื่นตกใจ

มือที่สั่นพากันชี้ไปด้านนอก บอกว่าที่ท่าน้ำมีคนกำลังจับวิญญาณ ฟังไม่ทันจบเขาก็กระโจนออกจากบ้าน

เขาวิ่งกระหืดกระหอบไปถึง เห็นเรือนับสิบลำพายวนเวียนเต็มลำน้ำ เขาถามคนที่ยืนรอว่าจับวิญญาณ

ใครได้หรือยัง ไม่มีใครตอบซ้ำทำเมิน คงยังโกรธเขาเรื่องคาถาจับวิญญาณ เขากระโจนลงเรือตัวเอง แล้วพาย

ออกไปกลางน้ำพลางเพ่งลงใต้ผิวน้ำ ไม่นานก็มีเสียงเฮขึ้นที่กลุ่มคนเรือ ใครคนหนึ่งพูดขึ้นว่าจับได้หนึ่งวิญญาณ

ใจเขาเต้นราวจะกระเด็นออกนอกอก

หัวเรือใหญ่กลุ่มเจ้าของกิจการเดินทางมาถึงท่าน้ำ แล้วประกาศก้องว่าจะทุ่มเงินปกป้องแม่น้ำ ตอนนั้นเอง

เขาถึงรู้ว่า คนจำนวนไม่น้อยที่เคยกลัวภูตผีจับใจมาทำงานให้หัวเรือใหญ่
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พอเขาพายเรือกลับเข้าฝั่งมารอ พวกที่ยืนอยู่ก็รีบกันเขาออกจากท่าน้ำ คุมตัวข้ามไปอีกฝั่งถนน แต่ยัง

อยู่ในระยะมองเห็น เขาพยายามดิ้นให้หลุดจากการถูกล็อกแขนไพล่หลัง จนท้องฟ้าเริ่มสว่าง พวกนั้นก็พายเรือ

ออกจากฝั่งไปอีก ลอยลำรอกู้ร่างไร้วิญญาณที่ต้องลอยขึ้นมา และไม่นานก็เจอ

เขาสะบัดจนหลุด วิ่งข้ามถนนกลับไป ชะเง้อมองจากริมน้ำ และพอเห็นเต็มตาก็ชะงักค้าง แล้วผ่อนลม

หายใจออกมา

ร่างชายหัวล้านอิ่มน้ำลอยคว่ำหน้า ค่อยๆ ถูกลากเข้าใกล้ฝั่ง
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บานเฟ้ียม

ชุนเทียน

ระหว่างรอประมุขของบ้านด้วยใจจดจ่อ เขากวาดสายตามองไปรอบๆ ห้อง ภาพถ่ายสีขาวดำที่

ถ่ายทอดเรื่องราวในวันวานติดเรียงกันลดหลั่นอย่างเป็นระเบียบตามผนังสีครีม นาฬิกาโบราณตั้งพื้นฝังมุกยืน

อยู่ตรงมุมหนึ่งของห้องมีแจกันกังไสลายนกกระเรียนเริงร่าวางขนาบทั้งสองข้าง โต๊ะเก้าอี้ไม้ฝังมุก ตู้โชว์โบราณ

และของประดับอื่นๆ ล้วนมีอายุไม่ต่ำกว่าห้าสิบปี มันยังคงรูปเดิมทุกประการ เพียงแต่ถูกนำมาจัดวาง

ที่บ้านหลังใหม่ซึ่งทันสมัยกว่าเดิม รวมทั้งประตูบานเฟี้ยมที่ใช้ปิดกั้นพื้นที่ข้างในและห้องรับแขกกึ่งห้องทาน

อาหารที่เขากำลังนั่งอยู่นี้

แดดสายสิบโมงเช้าสาดลอดผ่านช่องหน้าต่างกระทบกาน้ำชาลายดอกโบตั๋นที่ตั้งอยู่บนโต๊ะไม้ทรงกลม

สีโอ๊คที่ชิดผนังมุมหนึ่งของห้อง ความเงียบเชียบของบ้านเป็นสิ่งเดียวที่เขาคุ้นเคย เพราะความเงียบเป็นสิ่งที่

ประมุขของบ้านพิสมัยเสียเหลือเกิน กล่ินต้มจับฉ่ายในหม้อท่ีอุ่นบนเตาแก๊สลอยมากระทบฆานประสาทของเขา

เป็นระยะ ร่วมสองชั่วโมงกว่าที่ชายหนุ่มนั่งรอและขยับแขนซ้ายดูเวลาที่นาฬิกาข้อมือสลับกับการรูดหน้าปัด

โทรศัพท์ไปมาอย่างเซ็งๆ มีเพียงเสียงกุกกักจากการทำงานของสาวใช้ในห้องครัวท่ีช่วยทำลายความเงียบลงได้บ้าง

เขาละสายตาจากจอโทรศัพท์มือถือแล้วเพ่งมองไปที่บานเฟี้ยมไม้ที่กั้นระหว่างห้องอีกครั้ง แม้สถาปนิก

จะบอกว่าการติดบานเฟี้ยมทำให้สะดวกต่อการใช้งาน ช่วยให้ประหยัดพื้นที่สามารถปิดและเปิดโล่งได้สะดวก

สบาย แต่…สำหรับเขามันคือพันธนาการที่รอคอยการปลดปล่อย มันคือความหวังที่ไม่รู้ว่าการมาพบ… แต่ละ

ครั้งจะสมหวังหรือผิดหวัง หลายคนในบ้านให้คำนิยามว่า “ประตูแห่งความเมตตา”

……………………………………………………………………………………………….

เขามาท่ีน่ีคร้ังแรกเม่ืออายุสิบขวบ “จะไปหาแม่ใหญ่ ต้องอดทนรอหน่อยนะ กว่าอีจะเขียนค้ิวแต่งหน้า

ทาปากเสร็จ” พี่สาวเตือนขณะจูงมือเขาเดินเข้ามาในรั้วบ้านหลังนี้ พอถึงห้องรับแขกเขายกมือขึ้นปาดเหงื่อ

บนใบหน้า ในห้องรับแขกมีทั้งเด็กชายเด็กหญิงรวมเจ็ดคนซึ่งมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเขานั่งรอ ..แม่ใหญ่..กัน

หน้าสลอน

“ยายเด็กผมเปียกับผมแกละนั่นลูกแม่สาม เด็กผู้ชายตัวเล็กกับพี่สาวนั่นลูกแม่สี่ เด็กผู้ชายกับน้องสาว

อีกสองคนนั่นไม่รู้ลูกแม่ไหน” พี่สาวกระซิบ
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“ก่อนเปิดเทอมก็แบบนี้แหละชัช ลูกป๋าทุกคนต้องมานั่งรอขอเงินค่าเสื้อผ้า ค่าหนังสือ ค่าเทอมกับ

แม่ใหญ่ นั่งรอยังกะขอทาน พี่คงจะมาขอเงินค่าเทอมกับแม่ใหญ่อีกไม่กี่ครั้งหรอก พอเรียนจบพี่ได้ทำงาน

หาเงินเองได้จะไม่มานั่งง้อใครแบบนี้หรอก” พี่สาวว่าพร้อมเบ้ปาก

“แล้ววันนี้จะได้เจอป๋าไหมพี่”

“ไม่ต้องถามถึงให้เสียเวลาหรอก เราเจอป๋าครั้งสุดท้ายตอนไหนชัชจำได้เปล่า”

เขาได้แต่ส่ายหน้าแทนคำตอบ พี่สาวบอกว่าต่อให้ป๋ารักเรามากแค่ไหนเขาก็ให้เราเป็นแค่ลูกเมียรอง

การพบหน้าป๋าแต่ละครั้งราวกับฝัน เขาสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนของป๋าแม้จะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดก็ตาม

---------------------------------------------------------------

เสียงหับพับบานเฟี้ยมเข้าหากันและถูกผลักไปจนสุดรางทำให้เขาสะดุ้งตื่นจากภวังค์ เขารีบลุกขึ้นยืน

และทำความเคารพผู้ที่เขารอคอย

“สวัสดีครับ…แม่ใหญ่” เขาพนมมือไหว้พร้อมกับค้อมศีรษะ แม่ใหญ่พยักหน้าก่อนนั่งบนเก้าอี้ที่เขา

เลื่อนให้

“ก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องมา” เสียงตอบนั้นสั้นและห้วน เขาเงยหน้าขึ้นมองหญิงชราวัยเจ็ดสิบห้า ผมสี

ดอกเลาแซมผมสีน้ำตาลเข้มที่ซอยสั้นรับกับใบหน้า เผยให้เห็นใบหน้าขาวเนียนที่ยังเต่งตึงราวกับหญิงชราวัย

หกสิบต้นๆ คิ้วโก่งสีน้ำตาลนั้นได้รูปรับกับดวงตาเล็กรี ริมฝีปากบางสีแดงเหยียดจนเกือบกลายเป็นเส้นตรง

ตัดกับใบหน้าที่นวลผ่องนั้น

“แม่ใหญ่ยังดูแข็งแรงดีนะครับ” เขาเอ่ยทักทายทั้งที่ใจยังหวาดหวั่นกับสิ่งที่แบกไว้ในอก

“กินอะไรมาหรือยัง วันนี้มีต้มจับฉ่ายอย่างเดียว เดี๋ยวนี้กินเยอะไม่ค่อยได้ ส้ม..ตั้งโต๊ะเลย” แม่ใหญ่

หันไปสั่งสาวใช้ในห้องครัว

“แม่ใหญ่ทานข้าวเช้าสายเหมือนเดิมเลยนะครับ” เขาย่ืนมือไปรับชามต้มจับฉ่ายจากคนรับใช้แล้วบรรจง

วางตรงหน้าแม่ใหญ่

“อือ…ขอบใจที่ยังจำได้” หญิงชราตักน้ำแกงขึ้นซด

“ครับ.. .ต้มจับฉ่ายสูตรแม่ใหญ่อร่อยมากครับ ผมจำได้ต้องผัดผักทุกอย่างรวมกันให้สุกก่อนแล้วค่อย

ตักลงในหม้อน้ำซุปกระดูก” เขาแก้เก้อด้วยการชม ขณะที่คู่สนทนาใช้ตะเกียบพุ้ยข้าวเข้าปาก เมื่อเห็นอีกฝ่าย

ไม่พูดอะไรเขาจึงจับโทรศัพท์มือถือขึ้นมารูดไปมาเพื่อฆ่าเวลา และรอจังหวะที่จะเข้าเรื่องที่เขาต้องมาที่นี่ในวันนี้

เขารอจนกระทั่งแม่ใหญ่ทานข้าวเสร็จ
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“เอ้อ…แม่ใหญ่ครับ” เขาพยายามปรับน้ำเสียงให้นุ่มนวล

“เดี๋ยวขอเดินให้อาหารย่อยก่อน แกไปเปิดบานเฟี้ยมตรงนั้นทีสิ” นางชี้มือไปยังบานเฟี้ยมด้านมุมขวา

ของห้องโถงซึ่งใช้เป็นที่กั้นระหว่างห้องนี้กับสวนหย่อมเล็กๆ ข้างบ้าน

เขาตรงไปและนั่งยองย่อดันกลอนที่สลักข้างใต้ของบานเฟี้ยมบานแรกขึ้น แล้วใช้แรงดันให้บานแรกพับ

หับเข้าหากัน

“มันฝืดนิดหน่อย บอกช่างให้มาทำให้ก็ยังไม่มา” หญิงชราเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มออกแรงดันมาก

กว่าเดิม สักพักบานเฟี้ยมสิบบานก็รูดไปในทิศทางเดียวกัน นางก้าวเดินนำหน้าอย่างช้าๆ ยกแขนสองข้างขึ้น

สูดลมหายใจเข้าเต็มปอดก่อนเดินไปนั่งที่เก้าอี้ในสวน เขารีบเดินตามและนั่งเก้าอี้ตรงข้าม

“แม่ใหญ่ครับ” เขารวบรวมความกล้าที่จะเอ่ยเข้าเรื่อง

“คือ…เรื่องที่ผมโทรมาคุยเมื่อวันก่อนน่ะครับ”

“อาชัช….” นางเอ่ยชื่อนั้นอย่างช้าๆ ชื่อที่ใช้เรียกเขาเวลาที่นางอารมณ์ดี นางนิ่งสักครู่เมื่อสาวใช้ยก

ชุดน้ำชามาวางที่โต๊ะจนทุกอย่างเรียบร้อยสาวใช้จึงรีบเดินเลี่ยงออกไป

“นานแค่ไหนแล้วที่แกไม่ได้มาให้ฉันเห็นหน้า” แม่ใหญ่หันไปจ้องหน้าเขา เขารีบหลบสายตานั้นด้วย

ความรู้สึกกระดากอาย

“เอ่อ…ก็ราวสิบกว่าปีนี่แหละครับ”เสียงนั้นแผ่วเบาจนเกือบกระซิบ

“ลูกป๋าเก้าคนที่ฉันส่งเสีย เป็นแบบนี้ทุกคน มาให้ฉันเห็นหน้าก็ตอนมาขอค่าเทอม ค่าเสื้อผ้า ค่าขนม

พอเรียนจบมีการมีงานทำก็หายหัวไปเลย เช็งเม้ง ตรุษจีน ก็เห็นเป็นบางคน ก็ยังดีท่ีมีแกแวะเวียนมาบ้าง อย่าง

ว่าแหละนะส่งเสียแต่ไม่ได้เล้ียงดู จะให้มากตัญญูรู้คุณกันมันก็คงยาก ฉันก็ไม่ติดใจหรือสนใจหรอก” เขาคุ้นเคย

กับสำเนียงนี้ดี กระด้างและตรงไปตรงมา

เขาลอบถอนหายใจเพราะความจริงเป็นเช่นนั้น ทุกคนที่มาขอความเมตตาจากแม่ใหญ่ล้วนไม่ใช่เลือด

ในอก ประกอบกับการมาพบแม่ใหญ่แต่ละครั้งต้องใช้เวลาครึ่งค่อนวัน น้อยครั้งที่แม่ใหญ่จะไถ่ถามถึงสารทุกข์

สุกดิบ ลูกป๋าเก้าคนไม่มีใครมีอภิสิทธ์ิเหนือใคร แม่ใหญ่จะให้ความเมตตาเป็นทรัพย์สินเงินทองตามความเหมาะสม

แม่ใหญ่มักพูดต่อหน้าลูกเก้าคนว่า “ฉันให้บุคคลที่สมควรให้ และใครได้อะไรเท่าไหร่ให้รู้จักพอใจ อย่ามา

เรียกร้อง ยิ่งเรียกร้องจะยิ่งไม่ได้อะไร” ส่วนความรักไม่มีใครทราบได้เพราะแม่ใหญ่ไม่เคยแสดงความรักกับลูก

ป๋าคนใดคนหนึ่งเลย เขาและคนอื่นๆ จึงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรมากไปกว่าสิ่งที่ได้ สัมพันธภาพระหว่างแม่ใหญ่

กับลูกป๋าจึงเป็นไปแบบห่างเหิน การท่ีทุกคนจะไม่มาพินอบพิเทาหรือแสดงความกตัญญูด้วยก็คงไม่ใช่เร่ืองแปลก



ºÃÃ³Ò¸Ãปีที่ 1 ฉบับที่ 5 | พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 33 |

“ชัช…แกจำประตูบานเฟี้ยมนี้ได้ไหม” แม่ใหญ่พยักเพยิดไปที่บานเฟี้ยมที่ถูกเปิดออกเมื่อครู่

“อ้อ…ก็…พอจะจำได้ครับ แต่…เมื่อก่อนบานเฟี้ยมจะใช้กั้นสามสี่ที่นี่ล่ะครับถ้าผมจำไม่ผิด”

“ทั้งหมดสี่ที่สี่ห้อง ฉันสั่งให้เขารื้อมาจากบ้านโรงโม่แล้วให้เอามาติดที่นี่ เสียดายเอามาได้แค่เท่าที่เห็น

นอกนั้นมันผุพังกลายเป็นเศษไม้ “

“ประตูหรือฉากสวยๆ ที่ทันสมัยมีมากมายนี่ครับ ทำไมแม่ใหญ่ยังรื้อเอามาใช้อยู่” เขายกกาน้ำชาขึ้น

แล้วรินใส่ถ้วยชาใบเล็กก่อนยื่นให้แม่ใหญ่ นางรับไว้และยกขึ้นจิบขณะทอดสายตามองผีเสื้อที่สยายเรียวปีก

กระพือไปมาบนดอกศุภโชคสีขาว

เอ่อ…แม่ใหญ่ครับคือ…” เขาหมายจะวกให้เข้าเรื่อง เมื่อเห็นคู่สนทนาเงียบเขาจึงรุกต่อ

“เร่ืองท่ีผมขอความช่วยเหลือไว้น่ะครับ” เขาเอ่ยข้ึนอย่างไม่ลังเล แม่ใหญ่ยังคงใช้ความเงียบแทนคำตอบ

มีเพียงดวงตาเล็กรีคู่นั้นที่จ้องมองหน้าเขาแล้วเอ่ยขึ้นช้าๆ

“ลูกป๋าเก้าคน ฉันให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและเท่าเทียม” นางย้ำคำว่า เท่าเทียม

“ผมทราบดีครับว่าผมได้รับความเมตตาจากแม่ใหญ่มามาก แต่…ผมอยากขอความเมตตาจากแม่ใหญ่

อีกสักครั้งครับ”

“ชัชชัย… ที่แกเอ่ยปากขอให้ฉันโอนเงินให้สองแสนน่ะ อย่านึกนะว่าฉันไม่รู้ว่าแกเอาไปทำอะไร”

เสียงนั้นเริ่มแผดขึ้น เขาก้มหน้าไม่กล้าสบสายตาเจ้าของเสียง

เดือนท่ีแล้วเสียงจากสัญญาณไลน์เด้งเข้ามาปลุกให้เขาผวาต่ืนกลางดึก ทันทีท่ีเปิดดูข้อความเขาแทบจะ

ขว้างมันทิ้งออกนอกหน้าต่าง แต่แล้วก็ต้องหยิบขึ้นมาแล้วเปิดดู รูปชายวัยหกสิบกว่านอนตะแคง ในห้องเล็กๆ

แคบๆ ใบหน้าบูดเบี้ยวมีรอยฟกช้ำจากการถูกซ้อมอย่างหนัก เลือดกบปากเกรอะกรังฉายชัดในจอนั้น

“ลุงพงษ์” เขาอุทาน และอ่านข้อความที่ส่งมาใต้รูป

“พี่ชัช…ช่วยผมด้วย พ่อจะถูกมันฆ่ามันขู่ว่าให้เอาเงินไปไถ่ห้าแสนบาทแล้วมันจะปล่อยตัวพ่อ นะพี่…

ช่วยผมด้วย” เขาได้แต่เก็บกลั้นความรู้สึกนั้นไว้แม้อยากจะตะโกนขึ้นสุดเสียงแต่ก็ทำไม่ได้ ด้วยกลัวภรรยาที่

กำลังท้องแก่ใกล้คลอดตื่นขึ้นมา

“ห่……า เอ้ย…อะไรหนักหนาวะ” เขาสบถลอดไรฟัน
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“คือ…แม่ใหญ่ครับ ที่ผมไม่บอกความจริงก็เพราะว่า…”

“เพราะว่าแกกลัวจะไม่ได้เงินจากฉันน่ะสิ ฉันถามหน่อยว่าทำไมแกไม่แจ้งตำรวจ บ้านเมืองมีกฎหมาย

ทำไมทำอะไรโง่ ๆ ไม่มีสติแบบนี้” เสียงนั้นชิงพูดขึ้น

“แม่ใหญ่ครับ… คือเรื่องนี้มันแจ้งตำรวจไม่ได้ครับ มันเป็นเรื่องเงินกู้นอกระบบ ผมก็จนใจ ถ้ามันขอ

เท่าที่ผมมีผมก็จะไม่รบกวนแม่ใหญ่เลยครับ อีกอย่างลุงพงษ์ก็เหมือนพ่อผมคนหนึ่ง” เสียงนั้นอ่อยลง

“ชัชชัย…ฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกต้องวิ่งรอกช่วยเหลือตามเช็ดตามล้างให้มันแบบนี้กี่ครั้งแล้ว” นางกำมือ

ทุบลงที่โต๊ะจนถ้วยชากระดก

“ก็เขาเป็นน้องชายของผมนี่ครับ ผมก็ต้องดูแล ผมรู้ดีครับว่าน้องของผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับ

‘กิจรุ่งเจริญโรจน์’ เลย แต่เขาก็เป็นลูกแม่เดียวกับผม”

“ฮึ…ผ่านงานกงเต๊กป๋ายังไม่ทันสามปีเลยแม่แกก็ชิงมีผัวใหม่ แต่ฉันก็ยังอุตสาห์อุปถัมภ์แกจนเรียนจบ

นับว่าบุญเท่าไหร่แล้ว” ปากเล็กๆ สีแดงนั้นเหยียดตรง

“ข้อนั้นผมไม่ลืมครับแม่ใหญ่ แต่… แม่ใหญ่ก็ทราบดีนี่ครับว่าป๋าทิ้งแม่ผมไปตั้งแต่ผมอายุสิบหก”เขา

ได้ทีโต้ตอบบ้าง

“ผมแค่อยากให้น้องชายมีท่ียืนในสังคมบ้าง อยากให้เขาได้รับโอกาสจากคนดีๆ บ้างครับ” เขาพูดเอาใจ

แม่ใหญ่

“ชัชชัย…ในตำราพิชัยสงคราม มีบทหนึ่งเกี่ยวกับการขจัดคนชั่วของบ้านเมืองและการหลีกหนีให้ห่าง

จากคนเหล่านี้ คนประเภท “ห้าชั่ว” แกยังจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้าง” แม่ใหญ่เอ่ยขึ้นขณะรินน้ำชาลงถ้วย

“ประพฤติตนเหลวแหลก ล่อลวง สอพลอ แบ่งพรรคแบ่งพวก และเฝ้าจับผิดครับ”

“แล้วแกคิดว่า น้องชายของแกมันอยู่ประเภทไหน” แม่ใหญ่เงยหน้าขึ้นประสานสายตากับเขา

“แต่…แม่ใหญ่ครับ เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นน้องผมล้วนตกกระไดพลอยโจนนะครับ”เขาพยายาม

แก้ต่างและอธิบาย

“น้องชายแกน่ะ…ก็รู้ๆ กันอยู่น่ะนะ เติบโตอยู่ในแวดวงนักเลง การพนัน ระบบเงินกู้ หนังสือหนังหา

ก็ไม่เรียน ตะลอนไปกับค่ายมวย ประพฤติตัวเหลวแหลก พ่อมันก็เอามันไม่อยู่เข้าข่ายพ่อแม่รังแกฉัน แล้วเป็น

ไงล่ะ อย่างนี้ใครเขาจะให้โอกาสมัน” แม่ใหญ่กระแทกเสียงบาดลึกเข้าไปในหัวใจของเขา ป่วยการที่เขาจะหา

เหตุผลมาอธิบาย
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“แต่แม่ใหญ่ครับ นั่นมันผ่านมาแล้วนะครับ ผมอยากให้เขาได้เริ่มต้นใหม่ ถึงเขาจะเข้าไปคลุกคลีกับ

คนเหล่านั้น แต่เขาก็เป็นคนดีนะครับ รับจ้างต่อยมวย เก็บเงินกู้รายวัน ให้ทำอะไรเขาก็ทำ แล้วที่เขาติดคุกนี่ก็

เพราะเขารักเพื่อนมากเกินไป แม่ใหญ่ครับ…ผมอยากช่วยเขาอีกสักครั้งครับ“ เขาอ้อนวอน

“แกบอกฉันว่ามันออกจากคุกมาแล้วหนึ่งปี เปลี่ยนงานมาห้าที่แล้ว ใครหน้าไหนจะรับมันทำงานวะ

คนมันเคยอยู่สังคมแบบนั้นมันคงเปลี่ยนยากอยู่นะ เอะอะก็โทษสังคม สังคมไม่ยอมรับ แล้วทีคนชั่วมันมีปัญญา

ทำให้สังคมยอมรับได้ไหมล่ะ ชัชชัย… ฉันรู้นิสัยแกดี แกเป็นคนขี้สงสาร ใจอ่อน มีเมตตา แกถึงช่วยคนนั้นคนนี้

จนตัวแกจะไม่เหลืออะไรแล้ว กับบางคน บางเรื่องแกต้องรู้จักอุเบกขาเสียบ้าง” เสียงแม่ใหญ่เริ่มอ่อนลง

เขานั่งนิ่งคอตกก้มลงมองก้อนกรวดที่โรยเป็นทางเดิน แดดใกล้เที่ยงเริ่มแรงขึ้น

“แม่ใหญ่ครับ แม่ใหญ่ให้ความเมตตาแก่คนมากหน้าหลายตา ลูกเล็กเด็กแดงของคนงานแม่ก็ยังช่วย

ดูแลอุปถัมภ์ ผมขอแค่ความเมตตาให้คนๆ หนึ่งบ้างครับ แม่ใหญ่บอกเสมอว่าคนที่มีอะไรมากกว่าคนอื่น คือคน

ที่ได้รับโอกาส ผมอยากให้แม่ใหญ่ให้โอกาสเขาบ้างครับ ถึงเขาจะคลุกคลีกับคนในแวดวงเหล่านั้นแต่เขา ก็จิตใจ

ดีนะครับ เขาสาบานแล้วว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก แล้วตอนนี้ลุงพงษ์… ก็…ไปบวชแถวอีสาน

แล้วครับ”เขาไม่ละความพยายาม

“แกก็เลยจะเอามันมาฝากชีวิตไว้กับฉันงั้นสิ หึ” แม่ใหญ่สรุป

“คือ… ผมแค่อยากให้น้องมีงานทำที่เป็นหลักแหล่ง คนงานเขมร พม่า แม่ก็ยังเมตตาให้เขาได้ทำกิน

ผมขอฝากให้น้องเข้าทำงานในโรงโม่สักคนได้ไหมครับ” เขากลั้นใจพูดอย่างตรงไปตรงมา

แม่ใหญ่นิ่งเงียบจ้องตาเขาแล้วถอนหายใจก่อนยันกายลุกขึ้นเดินไปจับบานเฟี้ยมหนึ่งบานให้ขยับไปมา

“อาชัช… แกมาดูบานเฟี้ยมบานนี้สิ แกเห็นความแตกต่างของบานนี้กับบานอื่นไหม”

เขาลุกขึ้นแล้วสาวเท้าเดินเข้าไปหยุดตรงบานเฟี้ยมบานนั้นและพินิจดูสักครู่

“รอย…เหมือนโดนมีดฟันในเนื้อไม้ครับ” เสียงนั้นเอ่ยอย่างไม่มั่นใจ

“ใช่… รอยมีดฟันที่ป๋าระบายออกมาด้วยความแค้นใจ เสียใจ โมโห ที่มีต่อ… อาจิว”

“เฮีย…จิว” เขาพยายามนึกถึงใบหน้าของเฮียจิวซึ่งรางเลือนเต็มที

“ฉันนี่แหละที่เป็นคนเปิดประตูบานเฟี้ยมบานนี้ให้อาจิวหนีไป ฉันเป็นคนปลดปล่อยให้เขาได้โบยบิน

ไปเติบโตในทิศทางที่เขาต้องการ” เสียงแม่ใหญ่เริ่มเบาลง
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“อาจิวเป็นลูกชายคนโตและเป็นลูกคนเดียวของฉัน ป๋าและฉันตั้งความหวังไว้ที่เขาสูงมาก เราหวังจะ

ให้เขาเติบโตเป็นลูกที่ดี เรียนให้จบแล้วมาบริหารโรงโม่ แต่…เขาไม่เอาอะไรสักอย่าง ทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับ

พ่อแม่ต้องการเสมอ หนังสือก็ไม่เรียน ป๋าสอนทำงานในโรงงานก็ไม่เอา ดีดลูกคิดก็ไม่เป็น แต่ส่ิงท่ีเขาทำได้ดีที่สุด

คืออะไรรู้ไหม” แม่ใหญ่เดินกลับมาที่เก้าอี้ตัวเดิมก่อนทรุดกายลงนั่ง แววตาหม่นลงภายใต้ใบหน้าที่เรียบเฉย

“สิ่งที่เขาทำได้ดีคือการแอบหนีไปดูงิ้วตามศาลเจ้า ดูหนังกลางแปลงตามงานวัด แล้วแอบร้องแอบรำ

ซ้ำร้ายยังแต่งหน้าทาปากเป็นพวกงิ้วเต้นกินรำกิน เขาทำให้พ่อแม่ขายขี้หน้า ป๋าแกเสียใจมากและลงโทษทั้งตี

ตบ เตะ ทั้งดุด่า ทั้งใช้น้ำเย็นเข้าลูบมันก็ไม่เป็นผล พอไม่ได้ดังใจทุกอย่างก็มาลงที่ฉัน”

เขาเดินไปรินน้ำชาแล้วยื่นให้แม่ใหญ่ มือขาวซีดนั้นยื่นออกมารับช้าๆ

“ป๋าเสียใจและกลุ้มใจมาก วิธีหนีปัญหาของเขาคือมีเมียสอง เมียสาม เมียสี่ และอีกหลายคน เพราะ

เขารู้ว่าฉันมีลูกให้เขาไม่ได้ ” นางแค่นเสียง

“แต่ป๋าก็ยกให้แม่ใหญ่เป็นเมียเอก ให้แม่ใหญ่ดูแลบริหารจัดการโรงโม่ ให้เกียรติแม่ใหญ่เสมอนี่ครับ”

“นั่นคงเป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดที่เขาให้ฉันกระมัง ฉันเครียดมากที่มีลูกไม่ได้ดังใจเลยปล่อยเลยตามเลย

หนักเข้าอาจิวไม่ยอมกลับบ้าน ไปเร่ร่อนเล่นงิ้วตามคณะงิ้ว ป๋าแกไม่รู้เรื่องเพราะเขาแทบจะไม่กลับบ้านเลย

ค่ำวันหน่ึง… ความแตกเม่ือป๋ากลับมาถึง เราสามคนทะเลาะกันใหญ่โต อาจิวยังยืนยันท่ีจะเป็นในส่ิงท่ีเขาต้องการ

ป๋าก็ยืนยันในส่ิงท่ีเขาอยากได้จากอาจิว เม่ือสองคนคุยกันไม่รู้เร่ืองป๋าก็เอามีดปังตอในครัวมาขู่และฟันสะเปะสะปะ

ไปที่บานเฟี้ยมนี่ล่ะ แล้วป๋าก็ขับรถออกจากบ้านไป”

“ป๋า…คงแค่ขู่เท่านั้นใช่ไหมครับ”

“ก็คงอย่างนั้น อาจิวนั่งคุกเข่าและขอโอกาสจากฉัน เขาขอเดินไปในเส้นทางที่เขาเลือกเอง ฉันก็คิดๆ

ดูแล้วมันก็ควรเป็นอย่างนั้น ให้โอกาสและให้ในสิ่งที่เขาต้องการดีกว่าที่จะดึงดันให้เขาเป็นในสิ่งที่เราอยากให้

เป็น ระหว่างการเป็นเถ้าแก่เจ้าของโรงงานเลวๆ คนหน่ึงกับการเป็นตัวเอกในโรงง้ิวท่ีมีความสุขและทำให้คนอ่ืน

มีความสุข แกว่าฉันควรเลือกอย่างไหนล่ะ เมื่อเขาตัดสินใจแน่วแน่ฉันจึงบอกให้เขาไปเก็บกระเป๋าและหนีจาก

บ้านนี้ไป ไปตามทางของเขา ให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากทำ ให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็น”

“แล้วจากนั้นชีวิตเฮียจิวเป็นอย่างไรครับ”

“เขาก็ไปได้สวยงามนะ ไปเล่นงิ้วที่ต่างประเทศ ไปเป็นตัวประกอบหนังฝรั่ง เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแซ่

ฉันแอบช่ืนชมในความสำเร็จของเขาอย่างเงียบๆ อย่างว่าล่ะคนเราพอถึงจุดสูงสุดก็พบในจุดต่ำสุด แล้ว…วันหนึ่ง

เขาก็จากไปอย่างสงบ ชีวิตเขาไม่ต่างอะไรจากผีเสื้อที่สวยงามแต่อายุสั้น“ แม่ใหญ่กะพริบตาถี่ๆ สองสามครั้ง

แล้วใช้มือปาดน้ำตาก่อนลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินนำเพื่อกลับเข้าไปยังห้องรับแขก ทิ้งให้ความเงียบได้ทำหน้าที่ของ
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มันอีกครั้ง เขาควรถอดใจเรื่องการมาขอความช่วยเหลือในครั้งนี้หรือจะรุกต่อเพื่อให้ได้คำตอบ ถ้าเขาไม่มี

ครอบครัวเขาก็คงต้องแบกรับภาระการเลี้ยงดูน้องชายไว้เอง ไม่ต้องบากหน้ามาคุยและฟังเรื่องราวอันขมขื่น

ของแม่ใหญ่ที่ซุกไว้ภายใต้ใบหน้าที่เรียบเฉยเช่นนี้

“ผมจะไม่เข้าไปยุ่งกับแวดวงเดิมๆ แล้วพี่ และผมก็จะไม่ไปอยู่กับแม่ใหญ่อะไรนั่นหรอก เขาคง

ไม่ให้โอกาสผม ไม่มีใครให้โอกาสคนอย่างผมหรอกพี่” น้องชายต่างมารดาโวยขึ้นเมื่อเขาบอกว่าไม่สามารถให้

น้องชายเข้ามาอยู่ร่วมชายคาได้ เพราะเกรงใจภรรยาและแม่ยาย

“แล้วแกจะไปอยู่ไหน ไปทำงานแต่ละที่ก็ไม่ถึงสามเดือน ที่ซุกหัวนอนก็ไม่มี งานไม่ทำจะเอาอะไร

กิน” เขาทำเสียงเข้มใส่น้องชาย พอเห็นน้องชายวัยเบญจเพสนั่งคอตกเขาก็ใจอ่อนสงสารนึกได้ว่าด่าไปก็เท่านั้น

“ตอนน้ีถ้ามีอะไรให้ทำก็ควรทำไปก่อน ไปอยู่โรงโม่บ้านแม่ใหญ่ท่ีน่ันเขามีบ้านพักมีอาหารให้ เงินห้าแสน

ที่ฉันช่วยไถ่ตัวลุงพงษ์ออกมาน่ะ แกรู้ไหมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเงินเก็บของฉันทั้งชีวิต ส่วนหนึ่งฉันต้องบากหน้า

ไปกู้หน้ียืมสินเขามา และส่วนหน่ึงฉันเอามาจากแม่ใหญ่ แกก็ต้องใช้น้ำอดน้ำทนอย่าใจร้อนวู่วาม ถ้ามีเร่ืองมีราว

อะไรขึ้นมาอีกฉันไม่มีปัญญาช่วยแกแล้วนะ เอาตามที่ฉันบอกฉันจะไปคุยกับแม่ใหญ่ และแกต้องไปอยู่นั่น”

เขาออกคำสั่ง

“ผมรู้ว่าพ่ีช่วยผมมาเยอะ แต่…พ่ีชัช ผมอยากเปิดค่ายมวย ผมอยากเปิดค่ายมวย ได้ยินไหม พี่ชัช…

ผมอยากทำในสิ่งที่ผมอยากทำ อยากเป็นในสิ่งที่ผมอยากเป็น พี่…โธ่…เว้ย” เสียงน้องชายตะโกนไล่หลังขณะที่

เขาผลุนผลันเดินจากไป

“แกจะกินข้าวเที่ยงเลยไหม ถ้ากินฉันจะได้บอกส้มให้เตรียมให้ วันนี้เป็นวันที่ฉันคุยกับแกนานมาก

เหนื่อย ฉันจะไปพักผ่อนล่ะ ก่อนกลับอย่าลืมให้ส้มตักต้มจับฉ่ายกลับไปด้วย” เสียงแม่ใหญ่เอ่ยขึ้น

“แม่ใหญ่ครับ คือ ผมขอความเมตตาจากแม่ใหญ่อีกคร้ังได้ไหมครับ ให้น้องชายผมได้มีโอกาสมาทำงาน

ที่โรงโม่ แม่ใหญ่จะให้โอกาสนั้นได้ไหมครับ” เขายังคงรุกด้วยคำถามเดิมซ้ำๆ เมื่อคิดถึงใบหน้าของภรรยาที่

ท้องแก่ใกล้คลอดและทีท่ารังเกียจของเธอที่มีต่อน้องชาย แม่ใหญ่ถอนหายใจยาวจ้องหน้าเขานิ่งแล้วเอ่ยขึ้น

“อาชัช… แกเคยถามมันไหมว่ามันอยากทำอะไร อยากเป็นอะไร ในเมื่อสังคมไม่มีที่ให้มันยืน มันก็

ต้องหาที่ยืนให้ตัวเอง แกฟังเรื่องอาจิวแล้วแกยังคิดไม่ได้อีกเหรอว่าแกควรจะทำยังไงกับน้องชายแกดี คุยกับแก

นี่มันเสียเวลาสิ้นดี” แม่ใหญ่ส่ายหัวแล้วโบกมือไล่ให้เขากลับไป ก่อนลุกขึ้นสาวเท้ายาวๆ เดินกลับเข้าไปในพื้นที่

ส่วนตัว เพียงครู่ประตูบานเฟี้ยมก็ถูกลากยาวปิดกั้นระหว่างห้อง ทิ้งให้ความเงียบงันได้ทำหน้าที่ของมันอีกครั้ง
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ร่วงหล่น

ศวา เวฬุวิวัฒนา

สิ่งแรกที่มองเห็นคือดวงดาว พร่างพราวและแจ่มชัด ตามด้วยความเจ็บปวดรวดแล่นในศีรษะไล่ลงมา

ถึงท้ายทอย สันหลัง และสะโพกขวา ขาสองข้างไร้ความรู้สึก แขนขวาด้านชาไม่ต่างกัน หากยังปวดหนึบใน

หัวไหล่ เขากะพริบตาถี่ หายใจติดขัด คอแห้งผากเขรอะเต็มด้วยฝุ่น เขาเลียริมฝีปากและรับรสปะแล่มเหมือน

เหรียญบาทที่ปลายลิ้น ลมหอบหนึ่งกรรโชกมาหนาวเสียดกระดูก เขาพยายามขยับแขนขา แต่ดูเหมือน

ส่วนเดียวที่ยังขยับได้ดังใจคือแขนซ้าย ซึ่งเขายกขึ้นลูบใบหน้าและรู้สึกแปลบที่ข้อต่อหัวไหล่ ไฟฉายติดศีรษะ

ท่ีเคยสวมหล่นหายไปต้ังแต่เม่ือไรไม่รู้ รวมถึงหมวกกันลมใบน้ันด้วย เขากลอกตามองซ้ายขวาในความมืดของหลัง

เที่ยงคืน เห็นฝ่ามือเพียงเงาตะคุ่ม แล้วพยายามเอี้ยวคอ ไกลออกไปทางขวาปรากฏแสงเรื่อเรืองของบ้านเรือน

ไสวกว่าดาวบนฟ้าเพียงเล็กน้อย แต่กระจุกรวมกันเป็นโครงขัณฑ์ชัดเจน ขอบด้านขวาเว้าโค้งเข้าด้านใน ดังถูก

พื้นที่ดำสนิทที่อยู่ติดกันนั้นดุนดันเข้ามา นั่นน่าจะเป็นทะเลสาบ เขาคิด ภูเขาลูกนี้รอบล้อมด้วยทะเลสาบสี่แห่ง

แต่ละแห่งเป็นจุดชมวิวมีชื่อ ยอดเขาสูงทะลุเมฆ ผู้คนหลั่งไหลมาพิชิตปีละหลายพัน และจำนวนหนึ่งเลือกปีน

ตั้งแต่หัวค่ำเพื่อรอชมพระอาทิตย์ขึ้นในเช้ามืดของวันถัดไป เขากับครอบครัวเป็นหนึ่งในนั้น

คนแรกที่เสนอไอเดียนี้คือน้องชาย ขณะเปิดหนังสือท่องเที่ยว จู่ๆ ก็ปรารภขึ้นว่า ไปปีนเขากันไหม

แม่ไม่เห็นด้วยในตอนแรก ส่วนพ่อยังไงก็ได้ มีแต่เขาที่แสดงความเห็นว่าน่าสนใจ สุดท้ายจึงลงเอยด้วยการจอง

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมารอชมพระอาทิตย์ขึ้นบนเขาลูกนี้ด้วยกัน แต่ละคนถือ

ไม้ปีนเขาคนละอัน มีแต่แม่ที่ถือสองอันซ้ายขวา โดยให้เหตุผลว่าสบายใจกว่า สวมเสื้อกันหนาวขนเป็ดและสวม

ไฟฉายติดศีรษะ รถบัสจากตัวเมืองแล่นมาถึงสถานีปีนเขาตอนสองทุ่มครึ่ง ร้านรวงใกล้ถึงเวลาปิด แต่โชคดียังมี

ข้าวเหลือให้สั่งกินกัน ราคาแพงกว่าข้างล่างเกือบสองเท่า แพงบัดซบ แต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ หลังอาหารค่ำ ทุกคน

เริ่มต้นเดินบนทางขึ้นเขามืดสนิท มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคอยอยู่ให้คำแนะนำที่ป้อมเล็กๆขวามือ แต่หลังจากนั้น

ก็ไม่มีอีก นักเดินทางต้องเดินทางด้วยตัวเอง ทุกคนใจเต้นแรง ตื่นเต้นกับกิจกรรมวันหยุดฤดูร้อน แต่ถึงจะเป็น

ฤดูร้อนแต่บนเขาก็ยังต่ำกว่าสิบองศาและถึงศูนย์องศาเมื่อถึงยอด การปีนเขาของครอบครัวเริ่มต้นเช่นนั้น

เขาพยายามยกตัวขึ้นนั่ง แต่ก็ไร้ผล เจ็บแปลบแล่นพล่าน และร่างกายไม่ขยับดังใจ เขาเริ่มตื่นกลัว

ได้ยินเสียงใจระรัว หายใจกระชั้นสลับสูดลมลึกร้องตะโกนช่วยด้วย ช่วยด้วยครับ ครั้งแล้วครั้งเล่า ทั้งภาษาไทย

อังกฤษ และภาษาถิ่นเท่าที่รู้จัก เวลาผ่านไปนานเท่าไรไม่รู้ได้ เขานึกถึงเป้สะพายหลัง ในนั้นมีขวดน้ำ กล้อง

ถ่ายรูปและไอโฟน ซึ่งน่าจะยังบอกเวลา แต่เป้สีดำใบนั้นก็อันตรธานไปกับอนธการเสียแล้ว เขาลองควาน
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มือซ้ายเปะปะ แต่ก็พบเพียงความสิ้นหวัง ลำคอแหบพร่า กระหายน้ำ เหนื่อยหอบ จึงตัดสินใจเลิกตะโกน

และพยายามตั้งสติ นอนรอนิ่งงันจนกว่าใครสักคนจะรู้ว่าเขาหายตัวไป เขาหลับตา...

*

อาจเป็นเพราะหนังสือที่เขาอ่าน หรือเพราะพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้ หรือทั้งสองอย่าง เขาจึงมักรู้สึก

แปลกแยกจากคนรอบข้างตั้งแต่เด็ก เขาเกิดใน พ.ศ. ที่พ่อกับแม่ต้องช่วยกันทำมาหากิน ฝากฝังลูกไว้กับ

เนอร์สเซอรี่ และซื้อหาเกือบทุกสิ่งที่เขาต้องการมากองให้เพื่อชดเชยความอบอุ่นที่พร่องไป พ่อแม่มักหลงคิดว่า

นั่นคือความรัก คือการเสียสละอันยิ่งใหญ่ แต่จากมุมมองของเด็กเล็กๆ นั่นเป็นเพียงข้ออ้างของพ่อแม่ที่จะทำ

ตามใจเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ความทรงจำในวัยเด็กของเขาจึงเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้จ้า สัมผัสเย็นเยียบไร้ชีวิตของ

ช้อนพลาสติกพูนข้าวในมือของพี่เลี้ยงที่เนอร์สเซอรี่ กลิ่นฉุนของน้ำยาทำความสะอาดซึมแทรกในอากาศ และ

เรื่องราวในหนังสือเล่มต่างๆ ที่พ่อกับแม่ซื้อกองไว้ให้ ซึ่งเขาอ่านจบอย่างรวดเร็วและร้องขอให้พ่อซื้อเพิ่มอีก

ไม่นานเขาก็มีชั้นหนังสือของตัวเอง เสียงหน้ากระดาษเสียดสีกันยังฟังน่ารื่นรมย์กว่าเสียงโทรทัศน์ และเรื่องราว

จากตัวหนังสือที่วิ่งไล่กันก็น่าสนใจกว่าโลกภายนอกอันน่าเบื่อหน่าย เส้นประรางเลือนก่อรูปรอบล้อมตัวเขาช้าๆ

และชัดเจนขึ้นทุกขณะ จนเขตแดนของโลกส่วนตัวอันสันโดษปรากฏชัด

ระหว่างเขากับคนรอบข้างคั่นด้วยอากาศจากทะเลทรายแห้งแล้ง สิ่งที่คนรอบข้างพูดฟังดูน่าสนใจน้อย

ลงทุกวันจนบ่อยครั้งเขาเพิกเฉยไม่โต้ตอบ และในทางกลับกัน สิ่งที่เขาพูดก็กลายเป็นความแปลกประหลาดที่

คนมักไม่อยากฟัง เขามองเห็นจุดบอดในจินตนาการของผู้คนและเริ่มตั้งคำถามกับมัน ทำไมหนึ่งบวกหนึ่งต้อง

เป็นสองและทำไมตอบว่าสามจึงผิดทุกคร้ัง ตอนประถมห้า เขาเคยต้ังคำถามกับเพ่ือนร่วมช้ันว่า ทำไมครูประจำชั้น

จึงมีอำนาจลงโทษเรา ในเมื่อเงินเดือนของครูก็มาจากค่าเทอมที่พ่อแม่ของเราจ่ายทั้งนั้น เขายกเหตุผลมากมาย

มาสนับสนุน ว่าครูไม่ควรได้อำนาจนั้น และไม่ได้ทำด้วยอารมณ์ของนักปฏิวัติ เขาเพียงตั้งคำถามอย่างไร้เดียงสา

ด้วยรู้สึกว่าตนกำลังถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม แต่เพื่อนกลับไม่คิดเช่นนั้น ไม่นานเกินชั่วโมง เรื่องราวไปถึง

ครูประจำชั้น เขาถูกด่าว่ารุนแรงและต้องยืนนิ่งประจานหน้ากระดานดำ เวลานั้นเขาสบตาเพื่อนร่วมชั้นทีละคน

และทุกคนมองเขาราวอาชญากร

เรื่องราวไปถึงพ่อกับแม่ตอนหัวค่ำ เขาสังเกตว่าแม่เอาแต่หลบหน้า ไม่สบตา และได้แต่ถอนใจ ส่วนพ่อ

กล่าวกับเขาเพียงส้ันๆ “ครูอาจารย์คือส่ิงท่ีพ่อเคารพบูชาทุกคืน” แต่ไม่มีใครสนใจตอบคำถามของเขา ไม่มีใคร...

*

ไม่มีใครเลยสักคน รอบข้างมีแต่เสียงลมที่กรรโชกมาเป็นพักๆ นำความหนาวจนตัวสั่น เขาลืมตาโพลง

มองดูดาว และดาวเปลี่ยนตำแหน่งไปจากเดิมเล็กน้อย แต่ฟ้าพร่างดาวเช่นนี้ย่อมยากเกินไปสำหรับคนเมือง

อย่างเขาจะระบุได้ว่าดวงไหนคือดวงไหน เริ่มแรกเขามองหาดาวพฤหัส แต่ไม่ไหว จึงเปลี่ยนมาไล่หากลุ่มดาวไถ
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ซึ่งดูเหมือนจะพบ แต่ก็เพียงคลับคล้ายคลับคลา เขาพรูลมหายใจ ขยับตัวไล่ความปวดเมื่อย ขาสองข้างกับ

แขนขวายังคงไม่ขยับ และเขาทำได้แค่สะกดความหวาดกลัวเอาไว้ เขาพยายามฮัมเพลงของเดวิด โบวี่ แต่ไม่นาน

ก็หน่าย จึงเปลี่ยนมาพึมพำบทกวีหมายฆ่าเวลา โปรดพาลมหายใจเงียบงันแห่งข้าไปในอากาศ ด้วยมากยิ่งกว่า

ครั้งใด การตายนั้นช่างรุ่มรวย ดับสลายกลางราตรีไม่เจ็บปวด – ไม่เจ็บปวดหรือ ไม่จริงเลย ด้วยราวประชดกัน

พลันความแปลบปวดอีกระลอกก็แล่นพล่าน แม้แต่ส่วนแขนขาที่ขยับไม่ได้ก็ยังเจ็บปลาบ สั่นสะดุ้งตาม

สัญชาตญาณ ราวเข็มนับร้อยเล่มไหลหลากในกระแสประสาท เขายกมือซ้ายกุมศีรษะ ครางโอด ขบกราม ไม่ช้า

ความแปลบนั้นค่อยทุเลา เขาไอแค่กไล่ฝุ่นผงที่เขรอะในช่องคอ กลืนน้ำลาย และพยายามปรับลมหายใจให้เป็น

จังหวะ

เขาบอกตัวเองว่าจะต้องมีคนมาช่วยแน่ อาจเป็นนาทีถัดไป หรือชั่วโมงถัดไป หรืออย่างเลวร้าย

ก็อาจจะหลังพระอาทิตย์ขึ้น ฤดูร้อนที่นี่พระอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่ตีสี่ และพระอาทิตย์ตกตอนสามทุ่ม กลางคืน

สั้นกว่ากลางวัน แต่เมื่อไม่มีเครื่องบอกเวลาในมือ หลักอ้างอิงที่เหลือก็มีแต่ดาวบนฟ้า ซึ่งเคลื่อนหมุนเนิบช้า

แต่ถ้าดาวเลือนลับไปเม่ือไร วันพรุ่งอันแจ่มใสจะต้องมาถึง น่ันคือความแน่นอน และความแน่นอนทำให้จิตใจสงบ

เขาเอี้ยวคอมองแสงไฟของเมืองด้านล่าง ไฟหลายดวงวูบดับลงแล้ว แสงฟุ้งที่เคยจ้ากระจายตรงนั้น

ตรงนี้ดับสนิทไปจนหมด โครงเค้าของตัวเมืองดูหนาแน่นน้อยลงในความมืด ไม่เห็นเป็นเส้นชัดเท่าเก่า แต่ยังคง

เห็นช่วงเว้าริมทะเลสาบนั้น แสงริบหรี่เรื่อเรืองชวนฝัน ชวนให้ประหวัดถึงเรื่องราวหนึ่งที่เคยผ่านตา เกี่ยวกับ

นักเขียนสองคนคือไม้เมืองเดิม กับ เหม เวชกร คร้ังหน่ึงไม้เมืองเดิมมาถึงทางตันบนถนนนักประพันธ์ขาดจินตนาการ

เดินย่ำไปต่อ เวลาน้ันหัวค่ำ พลันเหมช้ีน้ิวออกไปยังปลายนาห่างไกล บอกสหายให้มองยังจุดแสงริบหร่ีลองจินตนาการ

ว่าในกระท่อมปลายนาแห่งนั้นมีเรื่องราวใดกำลังดำเนินไปบ้าง เส้นทางตันของไม้เมืองเดิมจึงถูกแผ้วถางจนมี

ทางไป และนวนิยาย ‘แผลเก่า’ จึงถือกำเนิด

เขามองแสงไฟของเมือง แล้วย้อนคิดถึงชีวิตที่ผ่านมา คิดถึงสิ่งที่เคยเขียน และอีกมากที่ยังตกค้างใน

ตัวตน…

*

เขาบอกตัวเองว่า เขาเขียนเพื่อจะลืม – ตอนเรียนมหาวิทยาลัย ปริศนาสำคัญของชีวิตคือความตาย

ของเฮมิงเวย์ ทำไมนักเขียนยิ่งใหญ่ระดับนั้นจึงต้องยิงตัวตาย บางคนว่าเป็นเพราะอาการป่วย บางคนว่าเพราะ

พิษสุราเรื้อรัง และบางคนว่าเป็นอุบัติเหตุ แต่เขาในวัยนั้นเห็นต่างออกไป เขาเชื่อว่าการเขียนคือการถ่ายถอน

และทำงานเหมือนแอสไพริน การเขียนช่วยรักษาสารัตถะของคนไว้โดยแปรเป็นตัวอักษร การเขียนเป็นประหนึ่ง

ใบอนุญาตที่จะลืม เมื่อยกปากกาขึ้นจากหน้ากระดาษ เท่ากับเรายินยอมให้ตัวเองลบลืมเรื่องราวหนึ่งจาก

ความทรงจำอย่างวางใจ ไม่ต้องรู้สึกผิดที่จะหลงลืมอีกต่อไป ในเมื่อได้ฝากไว้แล้วในตัวอักษร ดังนั้น สำหรับเขา

การเขียนจึงหมายถึงการถั่งถอนเรื่องราวที่ยังตกค้างในตัวตน ทว่ายาขนานนี้ก็มีราคาของมัน เหมือนแอสไพริน
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ทุกครั้งที่กลืนลงไป ตะกอนพิษจะสะสมในร่าง มากขึ้นเรื่อยๆจนอาจทรุดได้สักวัน การประพันธ์ก็เช่นกัน แม้มัน

ช่วยถ่ายถอน แต่สารัตถะของเราจะไหลติดออกไปด้วยทุกครั้ง การดำรงอยู่แห่งตัวตนถูกชักนำออกไปทีละน้อย

ทีละน้อย ที่หลงเหลือคือความว่างโหวงในวิญญาณ ตกตะกอนเป็นความตาย สั่งสมอยู่ภายใน วันใดชีวิตถูก

กักเก็บในหน้ากระดาษหมดสิ้น วันนั้นความตายคงปริ่มเต็ม และชีวิตคงมีค่าน้อยกว่ากระสุนปืนลูกซองล่าสัตว์

เขาเข้าใจความตายของเฮมิงเวย์เช่นนั้น

และตั้งใจจะเป็นนักเขียน ไม่ใช่เพื่อดับสลายที่ปลายทางหรอก นั่นเป็นเพียงผลข้างเคียง แต่เพราะ

มีความทรงจำตกค้างที่ยังไม่อยากให้ดับสูญ เขารู้สึกผิดที่จะลืมบางเหตุการณ์ ไม่ว่าดีหรือชั่ว เขาอยากดึงออกมา

รักษาไว้บนหน้ากระดาษว่างเปล่า แม้ต้องแลกด้วยตัวตน แต่อย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่เขาเชื่อ เขาบอกตัวเอง

อย่างนั้น…

*

ความเจ็บแล่นมาอีกระลอก และหลังมันทอนจาง เขาพบความผิดปกติ เขาไม่สามารถขยับช่วงลำตัว

ตั้งแต่ราวนมลงไปไร้ความรู้สึก ไม่ใช่แค่ขาสองข้างกับแขนขวาอีกต่อไป แม้แต่เมื่อสูดลมหายใจยังไม่รู้สึกพะยาบ

ไหวบนหน้าท้อง ความตระหนักที่เกิดขึ้นนั้นคุกคามจนมิอาจระงับความตื่นกลัวได้อีก และพยายามออกแรง

อย่างบ้าคลั่ง ใช้มือซ้ายยันพื้นหมายลุกขึ้นนั่ง จึงไม่เคยรู้มาก่อนว่าร่างกายตัวเองหน่วงหนักขนาดนี้ รู้สึกคล้าย

กำลังงัดเครื่องจักรหนักที่ถูกตัดกระแสไฟ ลมหายใจร้อนผ่าว ร้องตะโกนซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยทุกภาษาที่เขารู้จัก

เสียงแหบพร่า ขยับคอพลางกลอกตาไปมามองหาใครก็ได้สักคนที่อาจบังเอิญไต่เขาผ่านมาทางนี้ กรวดบางก้อน

ครูดขีดหลังศีรษะ และบางส่วนบริเวณนั้นเจ็บปวดมากกว่าส่วนอื่น นั่นคงเป็นส่วนที่กระแทกกับพื้นตอนร่วง

ลงมา ขณะพ่อกับแม่และน้องชายเดินนำหน้าไปก่อน เพราะเขาดึงดันขอนั่งพักตรงริมผา ด้วยแสงดาวเดือนมืด

แข่งกันวอมแวมพร่างพร่าน่าพิศ

เหนื่อย ปอดทำงานหนัก ทุกครั้งที่หายใจต้องปวดจุกในหน้าอก เขาไอ เขาสำลัก น้ำมูกไหล ด้วยหายใจ

เอาฝุ่นผงตลอดเวลา เขาสูดลมลึกแล้วลั่นตะโกนคำก่นด่าดังก้องในอากาศเย็นของหน้าร้อน

แล้วเขาเริ่มรู้สึกถึงความตาย – อาจเป็นนาทีถัดไป หรือชั่วโมงถัดไป หรือหลังพระอาทิตย์ขึ้น เขาพึมพำ

คำสบถ ห้วงนึกคิดหลั่งไหลไม่ขาดสาย จะมีคนมาช่วยไหม ถ้าไม่มีล่ะ พร้อมจะตายไหม กลัวความตายหรือเปล่า

ถ้าตายจริงๆ เสียดายไหม – นั่นซี เสียดายไหม…

*

แต่แม่ไม่รู้จักเฮมิงเวย์ – เออร์เนส เฮมิงเวย์ – ถึงจบจากคณะมนุษยศาสตร์แต่ก็ยืนยันแน่นหนักว่า

ไม่รู้จัก น้องชายว่าเคยได้ยินชื่อ แต่ก็เพื่อรักษาฟอร์ม ส่วนพ่อไม่ต้องพูดถึง พ่อไม่รู้จักอะไรทั้งนั้นแหละ เขาจึง

หล่นช่ืออุษณา เพลิงธรรม ซ่ึงน่าจะเป็นนักประพันธ์ท่ีคนไทยรู้จักมากกว่า และแม่ตอบเรียบๆว่ารู้จักสิ นักการเมือง
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ใช่ไหม พ่อถึงกับอ้างว่าปู่เคยซื้อภาพเขียนของแกมาเก็บไว้ที่บ้าน ส่วนน้องชายส่ายหัวดิก ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนชื่อนี้

อยู่บนโลก เอาเข้าจริง ไม่ใช่แต่ครอบครัวเขาหรอก เพื่อนบ้านของเขาทั้งซอย สิบคนอาจเคยได้ยินชื่อเพียงหนึ่ง

ร้อยคนอาจเคยอ่านจริงๆ สักหนึ่งคน แม้แต่ครูประจำชั้นตอนประถม เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินชื่อบุคคล

เหล่านี้ไหม – บุคคลที่ส่งอิทธิพลมหาศาลต่อชีวิตเขา กลับเป็นคนไร้นามต่อคนรอบข้าง และต่อคนอีกจำนวน

มหาศาลในประเทศนี้ ข้อเท็จจริงนี้ทำให้เขาสับสนและแปลกแยกอยู่เป็นนิตย์ เส้นทางที่เขาทุ่มเทถวายชีวิต

แท้จริงช่างคดแคบ ไม่เป็นที่รู้จัก เหมือนวัตถุประหลาดจากดินแดนไกลโพ้น หรือไม่ก็เหมือนซากปรักที่เดิน

เหยียบทุกวันจนลืมไปแล้วว่าเคยมีสิ่งใดฝังอยู่ตรงนั้น

ในความคิดเขา การศึกษาสำหรับคนอย่างพ่อกับแม่มีคุณค่าก็เพียงวันที่รู้ว่าเขาสอบติดธรรมศาสตร์

และวันรับปริญญา ซึ่งเขาไม่ไป และถูกทุกคนมองด้วยสายตาหยามเหยียดระคนเสียใจ ไม่มีใครสนใจว่าเขาได้

เรียนรู้อะไรบ้างตลอดเวลาสี่ปีที่ผ่าน ไม่มีใครสนใจความคิด ความทุ่มเทพยายาม ไม่ว่ามากหรือน้อย ทุกคนสนใจ

แค่กระดาษไม่กี่แผ่นกับตัวเลขไม่กี่ตัว เขาตระหนักได้ในอารมณ์อันหดหู่ว่า ประเทศนี้ไม่ได้ต้องการคนยิ่งใหญ่

มันต้องการหุ่นกระป๋อง ที่ตอบสนองเพียงเปลือกนอกจับต้องได้เท่านั้น ต่อให้เขาอุตสาหะมากกว่านี้อีกสิบเท่า

ก็ไม่มีวันผุดเผยอผ่านแรงตึงผิวแห่งความเพิกเฉยไม่นำพาของสังคมอันกลวงเปล่า แล้วเขาจะพยายามต่อไป

เพื่ออะไร

ความคิดเหล่านี้ไหลหลั่งรบกวนใจทุกครั้งที่เขาเริ่มจรดปากกา เขาพยายามต่อต้านมันโดยตลอดด้วย

การประกาศว่า ฉันเขียนเพ่ือตัวเองเท่าน้ัน ฉันเขียนเพ่ือชักนำส่ิงตกค้างในตัวตนออกมา ฉันเขียนเพียงเพ่ือถ่ังถอน

และสูงส่งในตัวมัน – แต่ว่านั่นจะเป็นไปได้อย่างไร อย่างนั้นทำไมเธอไม่เขียนเข้าลิ้นชักเก็บไว้อ่านคนเดียวเล่า

เธอจะส่งเรื่องของเธอออกไปตีพิมพ์เพื่ออะไร เธอจะส่งเรื่องของเธอให้คนอื่นอ่านวิจารณ์ไปทำไม เพ้อเจ้อ ได้แต่

หลอกตัวเองได้วันๆ ยังจำคำพูดของปราชญ์ที่เคยอ่านในเยาว์วัยได้ไหม ไม่มีสิ่งใดเลวร้ายไปกว่าการยินยอมให้

ความลวงปรากฏในส่วนอันสำคัญที่สุด – จิตวิญญาณ...

*

เขาตระหนักในนาทีนั้นเองว่า เขาไม่เคยเขียนสิ่งใดสำเร็จ งานทุกชิ้นของเขาถือกำเนิดขึ้นเพียงครึ่งๆ

กลางๆ ไม่เคยสมบูรณ์ ไฟท่ีลุกโชนไม่นานก็มอดไหม้ สลายไป และจุดไม่ติดอีก สุดท้ายต้องหวังพ่ึงเปลวไฟลูกใหม่

– ซึ่งก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว

พยับเมฆดำเหมือนนกกาเคลื่อนคลุมทุกสิ่งเบื้องล่าง มองไม่เห็นสิ่งใดนอกจากอนธการว่างเปล่า และ

หมู่ดาวบนฟ้าดูเลือนจางลง กลุ่มดาวที่คลับคลาดาวไถนั้นเคลื่อนใกล้ปลายฟ้า แสงเรื่อแห่งอรุณรุ่งใกล้ปรากฏ

เต็มที ขณะเขาทอดกายครึ่งเป็นครึ่งตายเหนือกว่าระดับเมฆตรงนี้
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เขานึกถึงปกรณัมโรมันเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องของบุรุษหนุ่มผู้สร้างปีกเหินฟ้าจากขนนกและขี้ผึ้ง เพื่อหลบลี้

จากแผ่นดินทรราช บิดาของเขาเตือนว่าอย่าบินสูงจนเกินไป แต่เขาหาฟังไม่ ความทะเยอทะยานฉีดเร้าด้วยเคลิบเคลิ้ม

หลงใหลในเวิ้งฟ้ากว้างใหญ่ และในเสียงกระพือปีกของตน จึงเหินขึ้นสูง สูงขึ้น จนใกล้ดวงอาทิตย์เกินไป

และขี้ผึ้งบนปีกของเขาเริ่มละลาย กว่าจะรู้ตัว ขนนกทั้งหมดก็หลุดร่วงไปจนสิ้น เหลือเพียงท่อนแขนเปลือยเปล่า

ที่ยังตีขึ้นลงไร้ความหมาย เขาจึงร่วงหล่น ร่วงหล่น...

*

เขานั่งแหงนมองดูดาว จุดแสงเพริศเพราที่เขาเห็นค่ำคืนนี้ คงเห็นได้ดุจกันในคืนวันเก่าก่อน โดยนัก

เดินทางพเนจรผู้ต้องการพิสูจน์ตน และกวีผู้ถวิลแรงดลใจจากทิวทัศน์บนยอดเขา ราตรียวนใจชวนให้เคลิบเคลิ้ม

ระยิบระยับชวนฝันถึงวันเวลาแห่งความสุขอันไกลโพ้น ซึ่งเขาอาจเคยครอง แต่คงทำหล่นหาย

ลมภูเขาครวญอื้ออึงแล้วผ่านไป เขายันกายลุก ปัดฝุ่นบนกางเกงยีนส์ กระชับเสื้อหนาวแนบร่าง ระบาย

ลมหายใจแผ่วเบา เขาหันมองตามทางไต่เขาลาดชัน ที่พ่อแม่กับน้องเพิ่งไต่กันขึ้นไป และเขาดึงดันขอนั่งพัก

ตามลำพัง จากนั้นจึงแหงนคอตั้งบ่ามองดูดาวอีกครั้งอย่างอาวรณ์

ดวงดาวส่งเสียงกระซาบ และเขาเอียงคอฟัง บางส่ิงถ่ายทอดมาถึง และเขารู้สึกถึงมัน จึงเหยียดแขนซ้าย

ออกไปยังฟ้าพร่างดาวนั้น เอื้อมมือหมายไขว่คว้ามัน รู้สึกราวตนเกิดมาเพื่อช่วงเวลาวิเศษนี้ ราวทั้งชีวิตของเขา

บัดนี้ได้ควบแน่นกลายเป็นประกายระยับอยู่บนนั้น จึงเอื้อมคว้าอย่างโหยหา ปรารถนาเป็นส่วนเดียวกับมัน

เพื่อดำรงอยู่ไปชั่วนิจนิรันดร์...

*

แสงส้มระบายไล่รัตติกาลปลายฟ้า เห็นเป็นวงสีม่วงช้ำ พระอาทิตย์กำลังขึ้น ไม่ช้าคงโผล่พ้นเมฆขึ้นมา

เขานอนมองเหม่อ แววตาว่างเปล่า สดับเสียงกู่ตะโกนแว่วมาจากที่ไกล ก้องซ้อนกันหลายแหล่ง ดังดั่งกำลัง

ตามหาคนพลัดตกเขา – แต่ไม่สำคัญแล้ว

เขากำลังเฝ้ารอพระอาทิตย์ขึ้น อันเป็นเป้าหมายที่ทุกคนเดินทางมา เขาไม่สนใจแล้วว่าร่างกายขยับ

ได้ไหม ด้วยไม่กี่นาทีก่อนหน้า แขนขาที่ด้านชาก็เกิดไร้ความรู้สึกซ้อนขึ้นมาอีกคำรบ – ช่างย้อนแย้งเสียจริง แต่

เขารู้สึกเช่นนั้น เหมือนบางสิ่งล่องลอยไป เหลือทิ้งไว้เพียงความเบาหวิว กลวงโหวง เริ่มต้นจากปลายเท้าไล่ลาม

ช้าๆ จนถึงสะโพก หน้าอก และแขนสอง หากชะงักไว้ตรงนั้น ดั่งต้องการยืดเวลาอีกเล็กน้อย และเขาไม่นำพา

แล้วขอบโค้งของวันใหม่ก็โผล่พ้นปุยเมฆออกมา งดงามและเนิบช้า

เขายิ้ม แล้วเลือนหายไปกับสายลม



ºÃÃ³Ò¸Ã ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 | พฤษภาคม - มิถุนายน 2565| 44

รูปวาดบ้านในฝัน

ณัฐวดี คงแสง

ตอนนั้นพ่อบอกว่าฉันยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจ

แกพูดพลางตอกไม้ลงไปในดินอย่างหนักแน่น ฝุ่นคลุ้งอบอวลใต้แดดบ่าย ฉันหรี่ตามองพ่อที่ทำแนวรั้ว

อย่างไม่ลดละ แกว่าแกจะทำรั้วสังกะสีกั้นระหว่างบ้านเรากับบ้านยายศรี จะได้จบเรื่องซักที ฉันยืนมองพ่อ

ตาปริบๆ ได้ยินแม่เรียกไปตัดผม ฉันเดินเข้าไปนั่งลงตรงโต๊ะเครื่องแป้ง แม่เอากรรไกรตัดผมฉันเสียสั้นจนเห็น

ต่ิงหู จำได้คลับคล้ายคลับคลาว่าเศร้าจนร้องไห้ใส่แม่ไปหลายนาที ก็แกเอาแต่บอกว่าผมยังไม่เท่ากันท้ังสองข้างดี

ขอเล็มอีกนิดไปเรื่อยๆ จนรู้ตัวอีกทีผมของฉันก็สั้นเสียจนเห็นท้ายทอยเขียวๆ หลังโกนลูกผมออก

อันที่จริงเรื่องนั้นก็ยังไม่เศร้าเท่าตอนที่เดินออกไปหาพ่อซึ่งกำลังสร้างรั้วอยู่ด้านนอกแล้วเห็นว่าแกตอก

แนวรั้วทับทางเดินไปบ้านยายศรีเสียด้วย ฉันถามพ่อว่าแล้วจากนี้ฉันจะเดินไปเล่นกับก้อยที่บ้านยายศรียังไง

พ่อตอบว่าไม่รู้เหมือนกัน รู้แค่ว่าจากนี้ไม่ต้องไปเหยียบบ้านยายศรีแล้วน่ะดีที่สุด เพื่อนคนอื่นก็มีตั้งเยอะ ไปเล่น

กันที่อื่นก็ได้ ฉันร้องไห้พลางตะโกนซ้ำไปมาว่า จะไปเล่นกับก้อยๆ ๆ พอเห็นพ่อไม่สนใจฉันเลยกระโดดกัดแขน

พ่อไปหนึ่งหมับแล้วบอกว่าพ่อไม่เข้าใจฉัน พ่อมองฉันแล้วก็บอกว่าฉันยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจเรื่องเหมือนกัน

แกว่าแล้วก็ทำรั้วต่อ ฉันมองละอองดินที่แตกออกจากแรงตอกบ้าคลั่งของพ่อผ่านม่านน้ำตา ไม่ว่าจะร้องไห้

แค่ไหนก็ไม่สามารถหยุดพ่อได้เลย

เมื่อไม่กี่วันก่อนฉันเพิ่งเจอสมุดการบ้านของตัวเองสมัย ป.4 ตอนกำลังช่วยแม่ย้ายของจากบ้านเดิม

ไปเก็บไว้ที่บ้านของฉันชั่วคราวระหว่างรอบ้านหลังนี้ซ่อมแซมใหม่ แม่เก็บของใช้สมัยเด็กของฉันเอาไว้หลายลัง

ชุดนักเรียนแกก็พับเก็บไว้อย่างดี แม้กระทั่งแบบเรียนและสมุดทุกเล่มก็ยังอยู่ครบถ้วน ตอนที่สมุดเล่มนี้ร่วงออก

มาจากกล่องลังที่ฉันกำลังยก มันยังอยู่ในสภาพดีมากเสียจนฉันต้องหยุดก้มลงหยิบขึ้นมาพลิกอ่านดู เห็นจะจริง

ที่เขาว่ากันว่าคนเรามักจะเสียเวลาไปกับการพลิกดูอดีตของตัวเองที่เผลอค้นพบขณะเก็บกวาดห้องมากกว่าการ

จัดห้องจริงๆ เสียอีก

สมุดเส้นกราฟเต็มไปด้วยลายมือขยุกขยิกที่ถูกเขียนขึ้นด้วยดินสอไม้ ฉันคิดว่านั่นคงเป็นลายมือที่

บรรจงที่สุดแล้วในวัยนั้น นอกจากรอยหมึกตรวจงานสีแดงและลายเซ็นของครู ยังมีลายเซ็นของผู้ปกครอง

อยู่ด้วย พ่อมักจะเซ็นสมุดการบ้านให้ฉันเสมอ จะมีอยู่บ้างบางครั้งที่แม่เป็นคนเซ็นให้เมื่อพ่อไม่ว่าง
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สายตาฉันสะดุดเข้ากับหัวข้อ “บ้านในฝัน”

อาจเป็นเพราะรูปวาดสีไม้สดใสบนกระดาษดึงดูดสายตา อาจเป็นเพราะตอนน้ีฉันเองก็กำลังจะซ่อมแซม

บ้านหลังนี้อยู่พอดี หรืออาจเป็นเพราะนี่คือหนึ่งในไม่กี่หน้าที่เป็นลายเซ็นของแม่แทนที่ลายเซ็นของพ่อ

ต้นมะม่วง

สิ่งแรกที่ฉันเห็นในรูปวาดนั้นคือต้นมะม่วงออกผลสุกเป็นสีเหลืองเปล่งปลั่งเต็มต้น มันถูกวาดไว้ข้าง

รูปวาดบ้านหลังเล็ก ๆ ที่มีฉันยืนอยู่กับพ่อและแม่ บ้านในฝันของฉันตอนอายุ 10 ขวบหน้าตาเป็นแบบนี้

ในความเป็นจริงบ้านของฉันไม่มีต้นมะม่วงสักต้น บ้านยายศรีต่างหากที่ปลูกต้นมะม่วง แถมมะม่วง

ที่ออกผลจากต้นของแกยังอร่อยเสียด้วย ฉันรู้ดีเพราะยายศรีแกชอบปอกให้กินเวลาไปเล่นกับก้อย หลานของ

แกท่ีอายุเท่ากันและโตมาด้วยกันกับฉัน บ้านของฉันกับบ้านของก้อยอยู่ติดกันโดยไม่มีอะไรมาก้ันเอาไว้นอกจาก

ต้นไม้บางต้นที่ขึ้นตามธรรมชาติและต้นไม้ที่เจ้าของบ้านปลูกไว้อย่างต้นมะม่วงของยายศรีหรือต้นกล้วยของพ่อ

ตั้งแต่เด็กๆ ฉันก็เดินตามทางที่พ่อถางเอาไว้ไปเล่นกับก้อยที่บ้านยายศรี จะเดินไปตอนไหนก็ได้เพราะคนแถวนี้

รู้จักกันแทบทั้งหมดว่าใครเป็นลูกเต้าหลานใครบ้านไหน

แล้วเรื่องก็เกิดขึ้นเพราะต้นมะม่วงต้นนี้นี่แหละ ฉันคิดว่าอย่างนั้น

บ่ายวันนั้นยายศรีปั่นจักรยานไปอนามัย ส่วนฉันกับก้อยนั่งขุดขนมครกจากพื้นทรายขายกันอยู่สองคน

ตรงลานหน้าบ้านยายศรี เล่นไปเล่นมาก็เริ่มหิวและเบื่อ ประจวบกับมองไปมาเห็นต้นมะม่วงยายศรีกำลัง

ออกลูกพอดี เด็กสองคนเลยนึกอยากจะกินมะม่วงเสียให้ได้ ครั้นจะรอยายศรีก็ไม่รู้ว่าแกจะกลับมาเมื่อไหร่

เลยตัดสินใจว่าจะปีนขึ้นไปเก็บลูกมะม่วงกันเองเสียเลย

ตอนแรกฉันปีนขึ้นไปก่อนแต่ก็ร่วงตกลงมาเสียงดัง ‘ตุ้บ’ ฉันมองหน้าก้อยแล้วเราก็หลุดหัวเราะเสียง

เอิ๊กอ๊ากกันออกมา ก้อยเสนอว่าจะขี่คอฉันขึ้นไปก่อน ความสูงน่าจะพอเอื้อมกิ่งแล้วปีนต่อขึ้นไปได้ วางแผนกัน

เสร็จสรรพฉันก็นั่งลงให้ก้อยขี่คอขึ้นมา ฉันตัวสั่นตอนที่ค่อยๆ ลุกขึ้น พยายามยันร่างตัวเองไว้ขณะก้อยเหยียบ

บนหลังแล้วโหนขึ้นไปบนกิ่งแรก ฉันมองก้อยไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนไปหยุดที่กิ่งหนึ่ง ก้อยเอื้อมมือไปที่ลูกมะม่วง

ท่ีหมายตาอย่างต้ังใจแต่ทันใดน้ันก็กร๊ีดล่ันเพราะหัวไปชนกับรังมดแดงเข้า ด้วยความตกใจก็เอามือปัดจนเสียการ

ทรงตัวแล้วร่วงลงมานอนโอดโอย ฉันวิ่งไปตามพ่อ พ่อรีบอุ้มก้อยไปอนามัย ตอนนั้นแหละที่ยายศรีแกเดือด

จนด่าทั้งฉันและพ่อเสียลั่นอนามัย พ่อก็ยอมซะที่ไหน ด่าโทษกันไปกันมาจนสุดท้ายแม่ต้องมาขอโทษขอโพย

ยายศรีแล้วลากพ่อกลับบ้านไป

คืนนั้นฉันได้ยินเสียงก้อยร้องไห้ลั่น พอเช้าวันต่อมาที่ไปเยี่ยม ยายศรีก็บอกว่าหลานแกยังหลับอยู่

เพราะฤทธิ์ยา เช่นเดียวกับวันต่อมาและต่อๆ มา ที่แกอ้างว่าหลานแกเจ็บแผลบ้างล่ะ กำลังล้างแผลอยู่บ้างล่ะ
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ตลอดทั้งปิดเทอมนั้นฉันเลยไม่เจอก้อยอีกเลย พ่อเองก็บอกว่าไม่ต้องเทียวไปเทียวมาแล้ว ให้รออยู่ที่บ้าน ถ้า

หายดีแล้วเดี๋ยวก้อยก็คงมาหาเอง ฉันเพิ่งได้ยินจากปากแม่ตอนหลังว่าพ่อโกรธที่ยายศรีเที่ยวไปบอกใครต่อใคร

ว่าฉันเป็นเด็กกาลกิณีพ่อแม่ไม่สั่งสอนที่ทำให้หลานแกเจ็บตัว แล้วก็เป็นยายศรีนั่นแหละที่ห้ามหลานแกมาเล่น

กับฉันอีก แม่บอกว่าตอนนั้นฉันยังไร้เดียงสาเลยไม่รู้เรื่องราวอะไรเท่าไหร่ อันที่จริงฉันไม่เคยบอกแม่เลยว่า

ตอนนั้นฉันเองก็พอจะรู้อยู่บ้างว่าคืนนั้นก้อยน่าจะโดนยายศรีลงโทษและห้ามไม่ให้มาเล่นกับฉันอีก เพียงแต่

ตอนน้ันฉันไม่เข้าใจต่างหากล่ะว่าผู้ใหญ่เขาจะทำให้เป็นเร่ืองเป็นราวขนาดน้ีไปเพ่ืออะไรกัน พอเราถามก็โดนย้อน

ว่าเถียง พอเราขอให้ทำอะไรบางอย่างก็โดนบอกว่าไม่เข้าใจเรื่อง สุดท้ายฉันเลยเลือกที่จะเงียบไปเสียดีกว่า

หลังจากน้ันไม่นานนัก ยายศรีก็โค่นต้นมะม่วงออกแล้วเอากระถางโป๊ยเซียนมาวางเป็นแนวระหว่างบ้าน

สองหลัง พอไปถามก็ได้ความว่าแกไม่ได้ตั้งใจจะตั้งกั้นทางเดินระหว่างบ้านไว้ แกแค่ตั้งใจว่าจะขายต้นโป๊ยเซียน

กับกระถางต้นไม้ต่างหากล่ะ แกว่าอย่างนั้น แต่ก็แปลกดีเหมือนกันเพราะหลังจากนั้นฉันก็ไม่เห็นว่ากระถาง

ต้นโป๊ยเซียนแกจะขยับหรือถูกขายไปซักต้น ได้แต่วางเป็นพุ่มกั้นทางเดินอยู่อย่างนั้น เติบโตเลื้อยพันเป็น

พุ่มหนามกั้นกลางไว้ระหว่างบ้านสองหลังจนกว่ารั้วถาวรของจริงจะถูกสร้างขึ้นในท้ายที่สุด

สะพานข้ามคลอง

เรื่องมันยิ่งอีรุงตุงนังขึ้นอีกก็ตอนที่เริ่มมีเพื่อนบ้านคนอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

หลังจากเปิดเทอม ฉันเริ่มสังเกตเห็นว่าไม่เจอก้อยมายืนรอรถตู้ไปโรงเรียนตรงที่เดิมเหมือนทุกเช้า

พอขึ้นรถตู้มาก็เห็นก้อยนั่งเงียบๆ อยู่ตรงเบาะด้านหลังแล้ว พอถามลุงแป้นคนขับรถแกก็ไม่ตอบอะไร เอาแต่จับ

พวงมาลัยเหยียบคันเร่งแล้วนั่งเงียบ ทั้งที่ปกติแล้วแกออกจะพูดไม่หยุดเสียด้วยซ้ำ แกไม่ได้ไม่ตอบแค่เฉพาะ

ตอนที่ฉันถามเรื่องก้อยอย่างเดียว แต่ถามอะไรแกก็ไม่ตอบทั้งนั้น มีอยู่วันนึงฉันถามแกว่าเย็นนี้แกจะจอด

รถตู้รอรับส่งนักเรียนในหมู่บ้านที่หลังโรงเรียนเหมือนเดิมใช่ไหม แกเงียบ

เย็นวันน้ันฉันเลิกเรียนออกมาแล้วหารถตู้รับส่งนักเรียนของลุงแป้นไม่เจอ ตอนกำลังจะร้องไห้ก็เห็นก้อย

เดินเลิ่กลั่กตรงมาจากอีกทาง จูงมือฉันเดินตรงไปเรื่อยๆ ฉันถามก้อยว่าหายดีแล้วใช่มั้ย แล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นรถ

ตรงไหน ทำไมไม่เห็นเดินตัดผ่านหน้าบ้านมารอรถตรงริมถนนบ้านฉันเหมือนเดิม ก้อยบอกว่ายายศรีแกทำสะพาน

ข้ามคลองด้านหลังเสียใหม่เอี่ยม เอาไม้มาพาดให้แข็งแรง ใครไปใครมาก็เดินข้ามสะพานนั้นได้เลย อาจจะต้อง

เดินอ้อมสวนหน่อยกว่าจะถึงถนนแต่ก็ถือว่าเดินได้สบาย ลุงแป้นแกมาจอดรอตรงน้ันน่ันแหละ ก้อยเองก็หายดี

แล้ว ยายศรีแกเลยปล่อยให้เดินไปเองได้
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พอใกล้ถึงรถตู้ลุงแป้น ก้อยก็ปล่อยมือและส่งย้ิมให้ฉันแล้วรีบเดินไปอีกทางให้เหมือนไม่ได้เดินมาด้วยกัน

วันนั้นฉันนั่งกลั้นร้องไห้ตลอดทาง มาน้ำตาแตกก็ตอนถึงบ้าน แน่นอนว่าพ่อโกรธจนไปโวยวายถึงบ้านลุงแป้น

แล้วให้ฉันเปลี่ยนไปขึ้นรถตู้รับส่งนักเรียนกับตาจิตแทน พ่อยิ่งโกรธขึ้นอีกเมื่อรู้ว่าผู้ใหญ่หลายคนก็เออออไปด้วย

กับที่ยายศรีโพนทะนา พ่อบอกว่าแกสร้างเรื่องพูดไปเรื่อยจนคนพาลมาลงกับเด็ก สะพานข้ามคลองหลังบ้าน

ยายศรีก็มีคนไปยุให้สร้างนั่นแหละ จะได้ไม่เดินผ่านหน้าบ้านให้ขี้ดินบ้านเราติดพื้นกลับไปที่บ้านแก ยายศรีแกก็

เหลือเกิน กะจะไม่เผาผีกันเลยทีเดียว

รอบนี้พ่อเอาบ้าง แกไปโพนทะนาวีรกรรมยายศรีเสียทั่ว จนหลังๆ ทั้งยายศรีและพ่อก็เริ่มปะทะกัน

บ่อยขึ้น บางวันก็ถึงขั้นยืนตะโกนแซะด่ากันไปมาข้ามต้นโป๊ยเซียน ร้อนถึงผู้ใหญ่บ้านต้องเข้ามาไกล่เกลี่ยให้สงบ

กันบ้าง พ่อกับยายศรีเลยได้เลิกตะโกนใส่กัน นับแต่นั้นแม้เสียงด่ากันจะสงบลงก็จริง แต่สงครามประสาท

กับของพ่อกับยายศรีต่างหากที่ยิ่งหนักข้อขึ้นเรื่อยๆ บางครั้งยายศรีก็แกล้งรดน้ำต้นไม้แต่ฉีดเลยมาใส่บ้านฉัน

บ้างล่ะ พ่อก็เลยช่วยยายศรีรดน้ำต้นไม้ด้วยน้ำซักผ้ากะละมังยักษ์สาดกลับไปฝั่งบ้านแกบ้าง หนักเข้ายายศรี

ก็สาดปุ๋ยเหม็นๆ ลอยมากองที่ฝั่งบ้านฉัน พ่อเลยจัดให้ยายศรีแกหนำใจอีกครั้งด้วยขี้หมูกองยักษ์ที่เล่นเอาเหม็น

ติดทั้งบ้านยายศรีและบ้านฉันไปหลายวัน

ไม่เพียงแค่สงครามระหว่างพ่อกับยายศรีท่ีดำเนินไปอย่างไม่หยุดย้ัง แม่เองก็เร่ิมมีปากเสียงกับพ่อบ่อยขึ้น

แม่ทนไม่ได้กับความวุ่นวายระหว่างเพ่ือนบ้านท่ีคาราคาซัง พ่อมักจะบอกว่าถ้าไม่ทำแบบน้ี ยายศรีแกก็ย่ิงข่มเหง

บ้านเราเข้าไปใหญ่ ที่พ่อทำก็ปกป้องลูกทั้งนั้น ถึงแม่จะไม่ชอบความวุ่นวายและเป็นฝ่ายห้ามมวยอยู่บ่อยครั้ง

แต่แม่ก็ไม่ได้มีวี่แววจะสานสัมพันธ์กับยายศรีเหมือนกัน แม่บอกว่าแม่ทำตัวลำบากเพราะเป็นคนกลาง แต่เอา

เข้าจริงฉันว่าลึกๆ แล้วแม่เองก็ไม่อยากยอมยายศรีเหมือนกัน เพราะไม่อย่างนั้นแม่คงห้ามพ่อตั้งแต่ตอนเห็นแก

ขนขี้หมูเข้ามาในบ้านแล้ว

ฉันในตอนสิบขวบเลยวาดรูปสะพานเล็กๆ ไว้ตรงมุมกระดาษด้วย จำได้ว่าตอนนั้นฉันอยากให้พ่อสร้าง

สะพานข้ามคลองหลังบ้านให้บ้าง ฉันจะได้ข้ามสะพานไปเจอก้อยที่อีกฝั่งนึงได้ ก็ไหนๆ ฉันเดินไปบ้านยายศรี

ไม่ได้แล้ว ทำไมฉันจะไปเล่นกับเพื่อนที่ริมคลองหลังบ้านแทนไม่ได้ล่ะ ตอนนั้นได้แต่สงสัยว่าทำไมกันหนอ

เวลาที่ผู้ใหญ่ทะเลาะกัน เด็ก ๆ ถึงต้องพลอยเลิกเป็นเพื่อนกันไปเสียด้วย ไม่เข้าใจเลยจริงๆ

รั้วสังกะสี

รูปวาดบ้านในฝันของฉันเมื่อตอน 10 ขวบไม่มีรั้วรอบ มันก็เป็นแค่บ้านหลังหนึ่งที่เราอยู่อาศัยด้วยกัน

อย่างสงบสุข มีสะพานเอาไว้ข้ามไปเล่นกับเพื่อนบ้าน แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับความเป็นบ้านแล้ว
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หลังจากสงครามประสาทระหว่างร้ัวต้นโป๊ยเซียนดำเนินไปเกือบปี พ่อเองก็คงรู้สึกเหน่ือยกับเร่ืองไม่เป็น

เรื่องเต็มที แกเลยตัดสินใจสร้างรั้วสังกะสีปิดรอบไม่ให้เห็นหน้ายายศรีเสียเลย ถือว่าเป็นอันจบเรื่อง เพราะถึง

แม้จะมีเสียงยายศรีแว่วมาให้ได้ยินบ้าง แต่พอต่างคนต่างไม่เห็นปฏิกิริยาของอีกฝ่ายเลยไม่มีใครใคร่จะต่อความ

กันมากเท่าไหร่นัก นับแต่นั้นยายศรีก็เลยดูมีตัวตนน้อยลงไปทุกที จะว่าไปขนาดยายศรีที่ได้ยินเสียงด่าลอยแว่ว

เข้าหูมาบ่อยๆ ยังถูกเลือนรางตัวตนไว้หลังรั้วสังกะสีขนาดนี้ แล้วนับประสาอะไรกับก้อยที่ฉันไม่เห็นหน้า

หรือได้ยินเสียงมานานแล้วนอกจากเห็นแวบ ๆ บ้างที่โรงเรียน

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นพ่อที่กันยายศรีไว้นอกรั้วหรือเป็นพวกเราที่ขังตัวเองไว้ในรั้วจากยายศรี

วัยเด็กของฉันในช่วงนั้นเลยมีแต่ดินกับทรายตรงข้างรั้วสังกะสี จากขายขนมครกทรายกับก้อยสองคน ฉันก็ต้อง

เล่นเป็นคนขายและคนซื้อเอง เล่นได้ไม่นานก็เบื่อแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเปิดร้านขายอย่างอื่นบ้าง อย่างยำ

วุ้นเส้นจากทราย ลาบจากทราย กาแฟจากทราย และอีกสารพัดเมนูเท่าที่ทรายจะเสกได้จนฉันแทบจะกลาย

เป็นมาสเตอร์เชฟเสียแล้วกระมัง พอถึงตอนปลายเทอมสองของ ป.6 ฉันก็เลิกเล่นขายอาหารจากทราย

ไปนานแล้ว แต่เปลี่ยนเป็นครูที่ยืนสอนหนังสือโดยใช้รั้วสังกะสีต่างกระดานดำแทน

บ่ายวันหนึ่ง ตอนที่ฉันกำลังสอนนักเรียนในจินตนาการด้วยเสียงเจื้อยแจ้ว ก็มีเสียงเคาะสังกะสีเบาๆ

ดังขึ้น ฉันชะงักด้วยความตกใจ มองซ้ายขวาแล้วก็สะดุ้งโหยงเมื่อเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งสอดมาจากใต้รั้วสังกะสี

อีกด้าน เสียงจากฝั่งนั้นกระซิบเรียกฉันอีกรอบ เร่งบอกให้มารับกระดาษไปเร็วๆ ฉันคว้ากระดาษมาทันเสียง

ยายศรีเรียกหาก้อยและเสียงฝีเท้าที่วิ่งห่างออกไปจากรั้วสังกะสีมากขึ้นเรื่อยๆ

ก้อยเขียนใส่กระดาษมาสั้นๆ มาว่าแม่ที่อยู่อีกจังหวัดจะย้ายก้อยไปเรียนโรงเรียนในเมืองที่แม่อยู่ ถ้ามี

โอกาสก้อยจะกลับมาหาตอนปิดเทอม (ถึงตอนนั้นก้อยหวังว่ายายศรีจะอนุญาต) ก้อยวาดรูปดอกไม้มาให้ฉัน

ตรงมุมเล็กๆ ของกระดาษเหมือนท่ีเด็กประถมสมัยน้ันชอบทำกันเวลาเขียนจดหมายให้เพ่ือน คืนนั้นฉันได้แต่คิดว่า

ก้อยไปแล้ว ส่วนฉันยังคงติดอยู่ในรั้วสังกะสีนี่ ฉันหนีไปจากที่นี่เหมือนก้อยไม่ได้และก็ไม่เหลืออะไรให้รออีก

ต่อไป ฉันไม่มีเพื่อนที่รออยู่อีกฝั่งหนึ่งของสังกะสีแล้วจริงๆ ถึงตอนนี้รั้วสังกะสีจะอยู่หรือหายไปก็ไม่เห็นจะมี

ความหมายอะไรกับฉันอีกต่อไปแล้ว

ความคุ้นชินกับชีวิตใต้รั้วสังกะสีน่าจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ฉันคิดแบบนี้กับตัวเองก็เป็นได้ หลังจากนั้น

ฉันเร่ิมคุ้นชินกับทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนภายใต้ร้ัวระหว่างสองบ้าน คุ้นชินกับสงครามท่ีเปล่ียนจากท่ีดินหน่ึงผืนให้กลาย

เป็น ‘บ้านของฉัน’ กับ ‘บ้านของยายศรี’ ที่จำเป็นต้องตั้งอยู่ติดกัน

หลายวันถัดมา ฉันเอาสีทาบ้านที่เหลือจากตอนแม่ทาสีห้องนอนใหม่มาระบายเล่นตรงรั้วสังกะสี

ฉันวาดรูปดอกไม้ขนาดสูงเท่าตัวเองลงไป แล้วเติมรอยยิ้มตรงเกสรดอกไม้ให้เหมือนเวลาที่ก้อยหัวเราะกับฉัน

ตอนที่เราเล่นด้วยกัน จากกำแพงสังกะสีที่ตรงฝั่งนี้ มีเพียงเด็กไร้เดียงสากับรูปวาดแทนเพื่อนในจินตนาการ
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ขณะได้แต่เฝ้าสงสัยว่าอีกฝ่ังหน่ึงของร้ัวสังกะสีจะเป็นยังไง ชีวิตท่ีตรงน้ันจะสบายดีไหม แล้วเม่ือไหร่กันท่ีร้ัวบ้าๆ

นี่จะหายไปพร้อมกับนำเพื่อนที่เคยพลัดพรากจากการแยกขาดทั้งสองฝั่งให้ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง

ช่างก่อสร้างจะมาในวันพรุ่งนี้

ฉันยืนมองร้ัวผุพังกับรูปวาดดอกไม้ซ่ึงตอนน้ีรอยย้ิมท่ีเคยวาดไว้กลางเกสรเลือนรางเต็มที ในใจจินตนาการ

ถึงต้นมะม่วงของยายศรี รสชาติหวานฉ่ำ และความสนุกตอนปีนขึ้นไปเก็บลูกมะม่วงสุกกับก้อย ความเรียบง่าย

ที่แสนธรรมดาในวัยเด็กนั้นราวกับล่องลอยอยู่ในอดีตอันแสนไกล จะว่าไปแล้วฉันไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าความ

สงบสุขในบ่ายวันนั้นเคยเกิดขึ้นจริง

ต้นมะม่วงของยายศรีถูกโค่นทิ้งไปตอนไหนก็ไม่รู้ รู้ตัวอีกทีก็มีสะพานข้ามแม่น้ำหลังบ้านยายศรีกับรั้ว

สังกะสีที่งอกออกมาจากดินแห้งๆ จนมองไม่เห็นรอบข้างเสียแล้ว มันก็เป็นแค่วันแล้ววันเล่าที่ผ่านไปของผู้ใหญ่

ไม่ยอมกันสองคนท่ีฉีกขาดมิตรภาพของเด็กไร้เดียงสาอีกสองคน เราต่างสูญเสียเพ่ือนท่ีดีคนหน่ึงในวัยเด็กไปจาก

บ้านที่ถูกตอกรั้วกั้นกลาง ยิ่งเวลาผ่านเราก็ยิ่งต่างชินกับรั้วหรือสะพานที่สร้างไว้หนีหน้าเพื่อนบ้านมากขึ้นเรื่อยๆ

ฉันจำได้ว่าฉันเคยเป็นเพื่อนรักกับก้อย แต่จำไม่ได้ว่าความเป็นเพื่อนระหว่างเราสองคนนั้นเป็นเช่นไร นานวันเข้า

ฉันจดจำหน้าตาของก้อยไม่ได้ด้วยซ้ำ จำได้แต่รูปวาดดอกไม้สีเหลืองสดบนสังกะสีที่ใช้สีทาบ้านที่เหลือมาวาด

เล่นในบ่ายอันเงียบเหงาของเด็กไร้เพื่อนคนหนึ่ง ดอกไม้สีเหลืองยิ้มได้สูงเท่าฉันตอนอายุเท่านั้น ฉันโตมากับ

ความทรงจำบนสังกะสีบ้าๆ นั่น ฉันโตมากับสงครามที่งี่เง่าที่สุดในโลกของพ่อกับยายศรี

นึกถึงรูปวาดบ้านในฝันของฉันในวัยเด็ก ทั้งหมดที่ฉันฝันอยากจะเห็นในบ้านมีเพียงเท่านั้น ก็แค่บ้าน

สักหลังให้อยู่อาศัยกับผู้คนที่ฉันเรียกว่าครอบครัว สะพานข้ามคลองที่มิตรภาพไปมาหาสู่กันได้เพื่อพบกับผู้คน

มากมายที่เราสามารถจะรักและถูกรักได้ บนที่ดินผืนนี้เราต่างแบ่งปันผลจากต้นไม้ต้นเดียวกันโดยไม่ลุกขึ้นมา

ทำร้ายกันแค่เพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจกันได้ด้วยการพูดคุย

อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือลายเซ็นของแม่ที่อยู่ตรงท้ายการบ้านบทนั้น ฉันจำไม่ได้แล้วว่า

พ่อไม่เซ็นการบ้านบทนั้นให้ฉัน เพราะพ่อไม่ว่างหรือไม่อยากเซ็นให้กันแน่ แต่ที่จำได้แน่ชัดก็คือบ้านในฝันของ

เด็กวัย 10 ขวบคนนั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงอีกเลย

เม่ือโตข้ึน ฉันถึงเข้าใจว่าอะไรท่ีแยกขาดไปแล้วน้ันยากจะสมานได้อีกคร้ัง แนวร้ัวท่ีเคยถูกสร้างข้ึนตอก

หน้าดิน ให้แตกออกเช่นเดียวกับเวลาที่พัดพาทุกอย่างไปข้างหน้าอย่างไม่อาจหวนคืน การย้อนทุกอย่างให้กลับ

มาเป็นเหมือนเดิมเป็นส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ คนท่ีเหลืออยู่จึงทำได้เพียงซ่อมแซมและต่อเติม

บ้านขึ้นใหม่บนรอยร้าวของดินที่แตกออกเพราะรอยตอกรั้วของผู้อาศัยในอดีตต่อไป
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ช่างก่อสร้างเริ่มซอมแซมบ้านใหม่ในเช้าวันถัดมา

ร้ัวสังกะสีถูกร้ือวางกองท้ิงไว้ข้างหลัง เป็นคร้ังแรกหลังจากหลายสิบปีท่ีฉันเพ่ิงได้เห็นบ้านยายศรีอีกคร้ัง

อันที่จริงจะเรียกว่าบ้านยายศรีก็ไม่ถูกเสียทีเดียว จะให้ถูกคงต้องเรียกว่าที่ดินผืนเดิมของยายศรีต่างหาก

บนที่ดินผืนนั้นมีบ้านทรงทันสมัยตั้งตระหง่านอยู่ เจ้าของบ้านเป็นผู้อาศัยใหม่ที่ฉันไม่รู้จัก ก้อยที่หนียายศรีไป

ตั้งรกรากที่อื่นจัดการขายที่ดินผืนนั้นในราคาถูกหลังจัดการงานศพของยายศรีเสร็จไปได้ไม่นาน ฉันจำหน้าตา

ของยายศรีและก้อยแทบไม่ได้ จำได้ก็แค่เพียงวันเวลาที่โตมาในบ้านล้อมรั้วสังกะสีและสงครามงี่เง่าของพ่อกับ

ยายศรีเท่านั้น

ฉันยืนมองกองสังกะสีที่ถูกรื้อสุมไว้รอถูกขนไปทิ้ง รูปวาดดอกไม้สีเคยเหลืองสดส่งยิ้มอ่อนแรงให้ฉัน

ฉันยิ้มกลับให้มันเหมือนทุกครั้ง มีเพียงร่องรอยบนใบหน้ากับขนาดของดอกไม้ที่เล็กลงย้ำเตือนให้รู้ว่าเวลาผ่าน

มานานมากแล้ว ตอนนั้นพ่อเคยบอกว่าฉันยังเด็กเกินกว่าฉันจะเข้าใจ ฉันมองกองสังกะสีรอทิ้งกองนั้นอยู่ครู่ใหญ่

ได้แต่คิดสงสัยว่าบางทีฉันอาจจะยังโตไม่เป็นผู้ใหญ่มากพอหรืออย่างไร

เพราะไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน ฉันก็ยังไม่อาจเข้าใจสงครามระหว่างพ่อกับยายศรีได้เลยจริงๆ
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หมายเหตุบรรณาธิการ

นิพนธ์ ญาณากร

1

ผมรู้สึกเอะใจ ทั้งๆ ที่เรื่องสั้นเรื่องนั้นตีพิมพ์ด้วยชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่งที่สะกดผิดไปจากต้นฉบับที่ส่งมา แต่ตัว

นักเขียนเองกลับไม่เคยทักท้วง ตอนผมเอ่ยขอโทษเขาที่สำนักพิมพ์ ซึ่งเป็นการเจอกันครั้งแรกเพื่อขอสัมภาษณ์

ในรอบหลายปี เขามีสีหน้าเมินเฉยต่อเรื่องนี้

ไม่น่าเชื่อเลยว่า ผมจะพลาดอะไรแบบนี้ได้ง่ายๆ ผมแปลกใจตัวเองอยู่เหมือนกัน เพราะหลังจาก

เรื่องสั้นเรื่องนั้นในนามปากกาหนึ่งของเขาเผยแพร่ออกไป ผมก็ยังไม่ได้มีท่าทีจะตรวจสอบซ้ำ และเขาเองก็หาได้

ติดต่อกลับมาด้วย ราวกับเขาไม่ได้เป็นคนเขียนเอง ราวกับว่านั่นไม่ใช่ชิ้นงานของเขา

ช่ือเร่ืองส้ันท่ีถูกต้องตามต้นฉบับคือ Piccola Bar1 ผมไม่ขอเอ่ยถึงเน้ือหาของเร่ืองส้ันในท่ีน้ี ส่วนชื่อเรื่อง

ที่ผิดพลาดและได้เผยแพร่ออกไปในหน้านิตยสารที่ผมเองเป็นบรรณาธิการอยู่ คือ Piccolar Bar จะเห็นว่ามีตัว

r ตัวหนึ่งเกินเข้ามา นั่นล่ะปัญหา ส่วนนามปากกาที่เขาใช้ในต้นฉบับดังกล่าวคือ มิติ ธรนนท์ แต่ชื่อผู้เขียนที่

ปรากฏอยู่ใต้ชื่อเรื่อง กลับกลายเป็น มิตร ธรนนท์ ไปเสียได้

ครั้นผมได้เอ่ยขอโทษเรื่องนี้แล้ว เขากลับพูดอย่างไม่ยินดียินร้ายอะไรนักว่า จะ มิติ หรือ มิตร ก็ไม่ได้

เป็นปัญหาอะไร เพราะยังไงมันก็แค่นามปากกาที่ผมไม่ได้อยากให้คนอ่านรู้อยู่แล้ว จากนั้นเขาจึงเคาะเถ้าบุหรี่

ลงในที่เขี่ยบุหรี่ แต่ชื่อเรื่องอาจสร้างปัญหาอยู่นิดหน่อย เขาเอนหลังและพูดต่อ เพราะคำว่า Piccola เป็น

ภาษาอิตาเลียนที่แปลว่า เล็ก แต่พอมีตัว r เพิ่มเข้ามาอีกตัว เลยไม่รู้ว่าในชื่อนั้นหมายความว่าอะไร ตลอดเวลา

ท่ีพูดคุยกันเร่ืองน้ี เขามีสีหน้าเมินเฉย ส่วนผม ผมสารภาพว่าได้แต่ย้ิมฝืดเฝ่ือน เพราะผมเคร่งครัดเร่ืองการทำงาน

ของตัวเอง และเรื่องนี้ถือเป็นความผิดพลาดส่วนตัวที่ผมไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ตอนเริ่มสัมภาษณ์ เราพูดคุยกันด้วยคำถามพื้นๆ ก่อน ผมนั่งฟังเขาตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบ ชาคริต

หรือ มิติ หรือในชื่ออื่นๆ หรือแม้กระทั่ง มิตร ตามชื่อที่ผมสะกดผิดไป เป็นนักเขียนวัยกลางคน ผมคะเนอายุ

จริงๆ ของเขาไม่ได้ แต่น่าจะมากกว่าผมไม่เกินห้าหรือหกปี เขามีขอบตาคล้ำลึกอยู่ใต้แว่นสายตา เงียบขรึมและ

1 อ่านเรื่องสั้นเรื่องนี้ได้ใน นิตยสารบรรณาธร ฉบับที่ 2 ปีที่ 1
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ดูผ่อนคลายอยู่ในคนๆ เดียว เขาแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเอง ไม่รู้สิ อาจเป็นท่าทีของการให้สัมภาษณ์

ผมแค่ดูจากการเคลื่อนไหวของมือคู่นั้น ระหว่างที่เขาพูดกับผม เขาเคาะนิ้วมือลงบนโต๊ะเบาๆ เมื่อต้องการ

เน้นย้ำในท้ายประโยคบางประโยค เขากำและคลายมือออกตอนคิดหรือตอบคำถาม เขาประสานมือเสมอเมื่อจะ

ถามคำถามนั้นย้อนกลับมาหาผม เขาใช้มือเสมือนควบคุมสิ่งที่ตนเองพูดอยู่อีกที

ผมนึกถึงบุคลิกของนักเขียนมีชื่อเสียงอีกหลายคนที่เคยมีโอกาสได้พบปะและพูดคุยสัมภาษณ์กัน

คนเหล่านั้นคล้ายคลึงกันคือ พูดจาน่าฟัง มีเหตุมีผล ให้แรงบันดาลใจกับคนอื่นๆ ยิ่งเมื่อพวกเขาเอ่ยถึงงานเขียน

ที่เคยได้รับรางวัล ผมจะรู้ได้เลยว่าทั้งชีวิตของพวกเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆ นั่นคือ การได้รับการยอมรับ การถูก

อ้างถึง และการได้ถ่ายทอดความรู้ความคิดเหล่านั้นต่อไป

แต่เขายังไม่ใช่นักเขียนระดับนั้น ผมอ่านงานของเขาก็รู้แล้ว หลายชิ้นดีพอสำหรับตีพิมพ์ในหน้า

นิตยสารเท่านั้นเอง แต่ยังขาดซึ่งความสมบูรณ์แบบสำหรับการยอมรับหรือเหมาะสมในฐานะรางวัลใดรางวัล

หนึ่ง มันยังขาดบางสิ่งบางอย่างอยู่2 ผมคิดว่าเขารู้และไม่สามารถปฏิเสธมันได้ด้วย เขาคิดมากเกินไป บางครั้ง

เนื้อหาของเรื่องก็ล่อแหลมเกินไป คนอ่านส่วนใหญ่ปรารถนาความผ่อนคลาย หรือไม่ก็-สิ่งที่มีอยู่ในจินตนาการ

ของพวกเขาอยู่แล้ว ผมเชื่ออย่างนั้นนะ แน่นอนว่าคนอ่านย่อมเข้าใจและฉลาดเสมอ

เขากลับสนใจแต่ว่าประเทศนี้นักเขียนไม่อาจพูดหรือเขียนอะไรได้จริงๆ สิ่งที่พูดได้หรือเขียนถึงได้นั้น

ล้วนถูกอนุญาตให้เขียนได้แค่นั้น แต่นักเขียนต้องเขียนได้ทุกสิ่ง ตามความเห็นที่เขาให้สัมภาษณ์ ในโลกของ

การเขียนต้องเขียนถึงได้ทุกสิ่ง ไม่มีใครที่นักเขียนจะเขียนถึงไม่ได้ เขาย้ำและเคาะนิ้วชี้ตัวเองลงบนหนังสือเล่ม

หนึ่งที่ตั้งอยู่บนโต๊ะ ถ้าพื้นที่การเขียนยังมีพื้นที่ต้องห้าม มันแสดงให้เห็นว่านักเขียนก็แค่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่

หลอกตัวเอง ผมรู้ว่าเขาหมายถึงอะไร แต่เรื่องพวกนั้นเป็นสิ่งที่คนอ่านละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจได้มานานแล้ว

พยายามเขียนพยายามพูดเรื่องพวกนั้นลงไปก็เท่านั้น มันเหมือนเรื่องเคราะห์ร้ายเสียมากกว่า ปัญหาในงานของ

เขาสำหรับผมคือ การไม่รู้จักมองโลกในแง่ดีที่ยังมีเหลือให้มองอยู่ การไม่นึกถึงความง่ายงามในอดีต และการคิด

จนเลยเถิดเกินไปสำหรับความทุกข์ยากของผู้คน ไม่ใช่เรื่องผิดหรอก แต่มันอาจไม่ได้มีความหมายอะไรกับ

คนอ่าน ซึ่งเป็นคนชั้นกลางในเมืองเสียส่วนใหญ่ สารภาพว่าผมอยากจะอ่านสิ่งที่เรียกว่าความสร้างสรรค์จาก

เขาบ้าง แต่ผมก็มืออาชีพพอสำหรับชิ้นงานของเขาทุกชิ้นเสมอมา เขาน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วล่ะ ในเมื่อเขียนมานาน

เกือบยี่สิบปี แต่แทบไม่มีใครรู้จักหนังสือของเขาสักเล่ม หรือแม้แต่อ้างถึงเรื่องสั้นสักเรื่องหนึ่งของเขา

ผมจึงนึกคำอื่นไม่ออกจริงๆ จะนิยามความเป็นนักเขียนของเขาโดยทั่วไปว่ายังไงดี บางที มันอาจซ่อน

อยู่ในคำตอบของคำถามสุดท้ายก็ได้ เขาพูดว่า นักเขียนควรโอหังกับตัวเองให้มาก หยิ่งยโสเมื่ออ่านงานของ

คนอื่น แต่อย่าป่าวประกาศมันกับใครก็แล้วกัน เพราะสิ่งเดียวกันนั้นจะทำให้นักเขียนกลายเป็นตัวตลก แล้วก็

2 อ่านเพิ่มเติมได้ในหน้าบทวิจารณ์จากบรรณาธิการเล่มหน้า
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อีกอย่าง สำหรับผมน่ะ เขายกมือขึ้นเหนือที่พักแขนเล็กน้อย ความเห็นของคนอื่นนั้น จงรับฟัง แต่อย่าใส่ใจหรือ

สนใจมากนัก ฟังเพื่อให้รู้ว่าคนๆ นั้นคิดอะไรอยู่ก็พอ เอาจริงๆ นะ ผมไม่ได้คิดตามสิ่งที่เขาพูดเลย ผมคิดว่าเขา

แค่จำประโยคพวกนั้นมาจากนักเขียนชื่อดังสักคนหนึ่ง ผมคิดว่าอาจจะเป็นเฮมมิงเวย์ แต่เขาพูดมันออกมาได้ดี

และผมคิดว่าภายใต้บุคลิกแบบนั้นเอง เขาปิดบังบางอย่างไว้

วันนั้นนอกจากได้พูดคุยและสัมภาษณ์กันแล้ว เขายังมาพร้อมกับต้นฉบับเรื่องสั้นเรื่องใหม่

2

หลายอาทิตย์ต่อมา ผมขับรถอยู่บนถนนสาย 114 ระหว่างหาซื้อของใช้ส่วนตัวเพื่อเตรียมเดินทางไปพักผ่อนใน

ช่วงหยุดยาวคาบเกี่ยวปี ผมเห็นเขากำลังเรียกรถแท็กซี่คันหนึ่งตรงหัวถนน หน้าสำนักงานกฎหมายของเอกชน

แห่งหนึ่ง จากฝั่งถนนขาออก เขาสวมเสื้อคลุมยาวสีน้ำตาล ทับเสื้อเชิ้ตกับกางเกงสแล็คสีดำ สวมแว่นสายตา

อันเดิม ในมือของเขามีร่มอยู่ด้วย

ผมเบี่ยงรถเข้าจอดริมทางเท้า ไกลจากจุดที่เขายืนอยู่ไม่มากนัก จากนั้นฝนก็โปรยลงมา ผมจอดรถ

ตรงนั้นนานนักไม่ได้ แต่ผมก็รั้งรออยู่ดี มีบางอย่างให้ขบคิดเกี่ยวกับการได้เจอเขาอีกครั้ง ผมอาจอาสาไปส่ง

เขาได้ ผมนึกถึงเรื่องสั้นเรื่องใหม่ของเขาที่นำมาให้อ่านในวันนั้น ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน นับตั้งแต่เรื่องสั้น Piccola

Bar เป็นต้นมา ผมก็เริ่มไม่เชื่อว่าเขาเป็นคนเขียน เนื้อเรื่องดูน่าสนใจทีเดียว เพียงแต่มันยังดูเหมือนเขียนไม่เสร็จ

และผมเหมือนเคยอ่านมันมาก่อน ระหว่างนั้นผมมองดูเขาผ่านกระจกข้าง จนกระทั่งเห็นเขาหุบร่มและก้าวขึ้น

รถแท็กซี่คันนั้น

ผมตามเขาไป พูดให้ถูกคือตามรถแท็กซี่คันนั้นไป ไม่มีเหตุผลนักว่าทำไปทำไม ผมแค่อยากทักทายเขา

แต่สถานการณ์ข้างนอกก็ดูไม่ค่อยเป็นใจนัก ผมแตะที่ปัดน้ำฝน นึกถึงการชวนเขาดื่มกาแฟด้วยกันสักถ้วย

พูดคุยสารทุกข์สุขดิบจากครั้งก่อน ย่านนี้มีคาเฟ่ดีๆ ที่ผมมักมานั่งอ่านหนังสือสักเล่ม ผมอยากถามถึงสิ่งที่เขา

กำลังเขียนอยู่ตอนนี้ด้วย รวมเรื่องสั้นเล่มใหม่ของเขาคืบหน้าไปถึงไหน หรือคิดยังไงเกี่ยวกับงานเขียนเล่มใหม่

ของคนนั้นหรือคนนี้ อยากจะถามเกี่ยวกับตอนจบของเรื่องสั้น Piccola Bar นั่นด้วย ผมได้อ่านมันซ้ำอีกครั้ง

และผมคิดว่าเขาเขียนผิดพลาดไปจริงๆ น่าเสียดายที่ผมพูดกับเขาวันนั้นไม่ได้ เพราะเรื่องที่ผมเป็นฝ่ายผิดพลาด

ก่อนเสียเอง ผมแค่อยากสร้างข้อถกเถียงเกี่ยวกับตอนจบของเขา เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเล่นกับสรรพนาม

ของผู้เล่าแบบนั้น ถ้าต้องพูดกันตรงๆ ก็คือ ผมเชื่อว่าเขาคิดหาการจบที่ดีกว่าจบแบบนั้นไม่ได้ ซึ่งนั่นเป็นการจบ

ที่ไม่ได้เรื่องเอาเสียเลย และการจบแบบนั้นทำให้เนื้อเรื่องก่อนหน้าล้มเหลวไปอย่างน่าเสียดาย
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รถแท็กซี่คันนั้นวิ่งไปตามถนนสาย 114 ผ่านจัตุรัสของเมือง พอฝนตกลงมาหนักขึ้น เวลาตรงหอนาฬิกา

ก็ดูสวนทางกับสภาพความเป็นจริง ตอนนั้นไม่น่าเกินบ่ายสามโมง แต่ผมรู้สึกเหมือนหกโมงเย็นหรือใกล้พลบค่ำ

รถคันนั้นเลี้ยวขวาผ่านไปแถวย่านของร้านขายดอกไม้ ซึ่งเป็นย่านที่คนในเมืองชอบมาเดินเล่นกัน สีสันของ

ดอกไม้ทำให้ผู้คนสดชื่น แต่ในวันที่ฝนตกลงมาแบบนี้ ทุกคนได้แต่หลบอยู่ตามจุดต่างๆ หน้าอาคารและตึก

สองฟากถนน ผมชอบตัวอาคารของย่านนี้เหมือนกัน สไตล์การออกแบบจากยุค 60’ เรียบง่าย เน้นโครงสร้าง

ที่ไร้การตกแต่ง เป็นยุคทองของวัฒนธรรมแบบโมเดิร์นนิสต์ ผู้คนในยุคสมัยนั้นคงรื่นรมย์กับชีวิตน่าดู

ผมนึกถึงผู้คนในยุคนั้นท่ามกลางสายฝน ระหว่างขับรถเลียบสะพานสายเล็กๆ ของเมือง เมฆดำคล้ำ

ยังคงเคลื่อนตัวเข้ามาเหนือแม่น้ำ รถแท็กซี่คันนั้นไม่มีวี่แววของจุดหมายปลายทาง ผมมองดูลมกระชากร่ม

ของคนเดินเท้าข้างถนน ราวกับมีมือล่องหนที่คอยยื้อแย่งร่มเหล่านั้น ผมเริ่มนึกถึงต้นฉบับเรื่องสั้นเรื่องใหม่ของ

เขาขึ้นมาอีก เรื่องของชายคนหนึ่งที่ขับรถจากเมืองเล็กๆ ไปอีกเมือง เขาเล่าว่าตัวละครรู้จักเส้นทางเส้นนั้น

เป็นอย่างดี รวมถึงเมืองที่เขากำลังจะไป ไม่มีเหตุผลว่าตัวละครตัวนั้นเดินทางไปเพื่ออะไรกันแน่ หรือมีใครรออยู่

ที่เมืองแห่งนั้น กระทั่งระหว่างทาง บนถนนเส้นที่เขาคุ้นเคยก็กลับกลายเป็นความน่าสยดสยอง เมื่อริมถนนเริ่มมี

ร่างของผู้คน ทั้งเด็ก ผู้หญิง แม้แต่สุนัข เหมือนเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นสักอย่าง แต่ยิ่งขับต่อไปเรื่อยๆ จำนวนร่าง

ของผู้คนก็ยิ่งมากและเกลื่อนกลาดขึ้นเรื่อยๆ บางร่างฉีกขาด บางร่างไม่เป็นร่าง ราวกับเกิดสงครามขึ้นกลาง

เมือง หรือเหตุการณ์สังหารหมู่ แต่ตัวละครของเขายังคงขับรถคันนั้นต่อไป ด้วยใจสั่นกลัวเหมือนอยู่ในฝันร้าย

จนเขาเริ่มทำใจรับรู้เรื่องราวเหล่านั้น เพียงแต่ยังไม่กล้าจอดหรือย้อนรถกลับเท่านั้นเอง ผมรู้สึกว่าตัวละครทำ

อะไรด้วยตัวเองไม่ได้มากกว่า เหมือนกำลังถลำลึกลงไปเรื่อยๆ และเริ่มไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนในสามัญสำนึก

ผมจำส่วนที่เหลือจากนั้นไม่ค่อยได้ แต่น่าจะจบไปดื้อๆ แบบนั้นแหละ ตามสไตล์การเขียนของเขา

สำหรับผมแล้ว เรื่องสั้นดูยังเขียนไม่เสร็จเสียมากกว่า แล้วก็อีกอย่าง ผมรู้สึกว่าฉากสยดสยองพวกนั้นทำให้

นึกถึงหนังของ Jean-Luc Godard ไม่รู้สิ มันไม่คล้ายกันหรอก บางทีผมอาจจะแสร้งถามเขาดูเล่นๆ

ระหว่างอาคารสูงข้างหน้า ผมมองเห็นสัญญาณไฟจราจรกระพริบรอ รถแท็กซี่คันนั้นค่อยๆ ชะลอตัว

ผมมองไม่เห็นเขาชัดนัก รถของผมอยู่ห่างออกมาราวสองถึงสามคันรถ พอสัญญาณไฟจราจรให้รถออก

รถแท็กซี่คันนั้นก็ขับตรงต่อไป ผ่านแยกซึ่งสามารถตัดไปยังถนนสาย 168 ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผมสามารถเลี้ยวกลับ

บ้านได้ในทันที แต่ผมไม่นึกถึงเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อย ผมแค่อยากตามรถแท็กซี่คันนั้นต่อไป ตอนนี้ผมรู้แล้วว่า

ตัวเองต้องการอะไร ผมอยากรู้ว่าเขากำลังไปไหน หรือกระทั่งว่าพักอาศัยอยู่ที่ไหน

เพราะไม่มีใครรู้เรื่องราวของเขามากนัก ผมเคยอ่านประวัตินักเขียนของเขาในนิตยสารเล่มต่างๆ ซึ่งเคย

มีเรื่องสั้นของเขาลงตีพิมพ์ นอกจากประโยคที่บอกว่า เป็นนักเขียนอิสระและใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองๆ

หนึ่งแล้ว (เมืองที่เขาใช้ระบุ มักจะถูกเปลี่ยนไปทุกๆ สามถึงสี่ปี) ก็ไม่เห็นเคยมีอะไรมากกว่านั้น ไม่มีประวัติการ

ศึกษา ช่ือรางวัลท่ีเคยได้รับ แม้แต่ถ้อยคำส้ันๆ เพ่ือเกร่ินนำความคิดความเช่ือให้ดูน่าหลงใหล คิดดูสิ ในรวมเรื่องสั้น
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เล่มแรกของเขา ไม่มีหน้าประวัตินักเขียน3 ไม่มีบทบันทึก ไม่มีกระทั่งคำอุทิศให้ใครหรือสิ่งใด จากประสบการณ์

ส่วนตัวในการทำงานบรรณาธิการของผม ผมคิดว่าสำหรับหนังสือเล่มแรกของตัวนักเขียนเองแล้ว นักเขียน

ร้อยทั้งร้อยย่อมอยากจะบอกอะไรบางอย่างเสมอ นอกจากตัวบทซึ่งเป็นแค่เรื่องแต่งเท่านั้นเอง

รถแท็กซี่คันนั้นเปิดไฟเลี้ยวข้างซ้าย ฝนซาเม็ดลง รถเบี่ยงตัวเข้าจอดริมทางเท้าแทนที่ของรถโดยสาร

มินิบัส ซึ่งเพิ่งปล่อยให้ผู้โดยสารคนหนึ่งลงและขับออกไปบนท้องถนน หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง แปลกดีที่แถวนี้

ไม่มีร่องรอยว่าฝนตกลงมามากนัก เขาลงจากรถคันนั้นแล้ว กำลังพูดอะไรบางอย่างกับคนขับและผละออกไป

ผมขับรถเลยพวกเขามาเพื่อหาที่จอดรถของตัวเอง เมื่อได้ที่จอดเรียบร้อย ผมลงจากรถ และพบว่ารถแท็กซี่

คันนั้นยังคงจอดรอเขาอยู่ที่เดิม ผมจำใบหน้าของชายคนขับไม่ได้ อาจจะจำได้ แต่ก็แยกแยะออกมาจากใบหน้า

ของคนแปลกหน้าคนอื่นๆ ไม่ได้อยู่ดี

ผมคิดว่าเขาเข้าไปภายในร้านอาหารแห่งนั้น และเขาคงเอ่ยขอให้รถคันนั้นจอดรอเขาอยู่ด้านนอก

ผมยืนอยู่ไม่ไกลจากตัวร้านนัก และกำลังคิดว่าการเดินเข้าไปในนั้นเพื่อทำทีว่าได้พบกับเขาโดยบังเอิญ คงเป็น

เหตุผลที่พอเป็นไปได้ ผมจึงเดินเข้าไป

ภายในร้านอาหารมีคนไม่มากนัก แต่ผมไม่ได้เจอเขาอย่างที่คิด ผมเจอครอบครัวหนึ่งนั่งอยู่ด้วยกัน

เสียงดังพอสมควรจากเด็กๆ คล้ายกับการฉลองวันครบรอบอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วก็มีเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่ง

นั่งอยู่คนเดียวที่โต๊ะอีกตัวหนึ่ง เรียกว่าเด็กสาวคงเหมาะกว่า เธอกำลังสั่งอาหารจากเมนู เธอสวมหูฟัง แล้วก็มี

กระเป๋าผ้าใบใหญ่อยู่ข้างๆ ผมนึกขึ้นมาได้ว่าเธอสวมหมวกเบสบอลสีเขียวด้วย แต่ไม่มีเขาอยู่ในร้านแห่งนั้น

ผมรู้สึกแปลกใจ เหมือนตัวผมเองรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ บริกรหญิงของร้านเดินเข้ามาถามตามธรรมเนียม

ผมโกหกเธอว่านัดกับเพื่อนไว้ที่นี่ แต่คิดว่าเขาคงไม่มาแล้วล่ะ ผมบอกเธอ โดยไม่รอฟังคำถามถัดไป ผมเดินออก

มาจากร้านอาหารแห่งนั้น

ข้างนอก รถแท็กซี่คันนั้นไม่ได้จอดรออยู่อีก เวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น ผมเดินกลับมาที่รถของตัวเอง

นั่งคิดทบทวนว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือไม่ ผมรู้สึกเหมือนตัวเองเดินเข้าไปในสถานการณ์ที่ไม่ควรเข้าไป

แต่ก็เหมือนส่ิงน้ันยังคงให้โอกาสผมได้ย้อนกลับออกมา ยากจะบอกใครว่ารู้สึกยังไงเหมือนกัน แต่ผมรู้สึกสังหรณ์

ใจ และในความรู้สึกนั้น ผมยิ่งอยากรู้ว่าเขาหายไปไหน

เรื่องสั้นเรื่องหนึ่งของเขาชื่อ นักล้มเหลวทางวรรณกรรม4 ซึ่งเคยตีพิมพ์ในนิตยสารรายสะดวกฉบับหนึ่ง

เขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักเขียนที่รู้ตัวดีว่าทุกอย่างที่เขียนอยู่นั้นกำลังล้มเหลว พังทลาย และไม่ส่งผลดีใดๆ กับ

ตัวนักเขียนเองเลย เรื่องสั้นชิ้นนี้ทำให้ผมคิดว่าตัวเขาเองคงไม่ใคร่ปกตินัก ผมคิดว่าตัวละครของเขาประหลาด

3 รวมเรื่องสั้น ในปีที่ยี่สิบเจ็ดและเรื่องสั้นอื่นๆ จัดพิมพ์โดย สนพ.สมมติ
4 อ่านเรื่องสั้นเรื่องนี้ได้ใน นิตยสารรายสะดวก If We Burn, Issue 1 : Before
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คลุมเครือ และดูอับจนกับความคิดของตัวเองอยู่ลึกๆ แต่ก็อย่างที่บอก เขาได้ปกปิดมันเอาไว้ด้วยการเขียน หรือ

บางที หากดูจากการพบกันครั้งก่อน เขาก็คงไม่ใช่คนที่เขียนงานเหล่านั้นด้วยตัวเอง

ผมตัดสินใจเดินเตร็ดเตร่อยู่แถวน้ันแทน มีตรอกเล็กๆ หลายตรอก ตรอกท่ีสามารถลัดไปออกอีกด้านหน่ึง

ของเมือง ผู้คนใช้มันเดินข้ามไปมาเพ่ือลดเวลา ท้ังนักศึกษา คนวัยเกษียณ หรือคนทำงานท่ีเพ่ิงลงจากรถโดยสาร

ผมคิดว่าบางทีเขาอาจอยู่แถวๆ นี้ มีเรื่องสั้นกึ่งบันทึก5 ที่เขาเขียนถึงกวีหนุ่มคนหนึ่งซึ่งจบชีวิตตัวเอง เมื่อหลาย

ปีก่อน ผมรู้สึกได้ว่าฉากในเรื่องสั้นกึ่งบันทึกเรื่องนั้นคล้ายกับบรรยากาศของย่านนี้ มีบาร์เล็กๆ สองสามบาร์ใต้

สะพาน บนกำแพงมีข้อความจากสีสเปรย์ ผมเดินผ่านตรอกแห่งนั้นเข้าไป รู้สึกอยากผ่อนคลายตัวเองด้วยเบียร์

เล็กๆ สักขวด

บาร์เล็กๆ แห่งนั้นไม่มีชื่อบาร์ แต่เบียร์เย็นพอ ผมนั่งที่เก้าอี้สูงตัวหนึ่ง เอนหลังพิง มองผู้คนที่เดินเข้า

เดินออกจากตรงสะพาน เจ้าของร้านเปิดเพลงโซลเก่าๆ เสียงเบากำลังดี ผมคิดว่าเขาต้องมานั่งที่นี่บ่อยๆ และ

เก็บสิ่งเหล่านี้ไปเขียนไม่มากก็น้อย ผมเคยปฏิเสธเรื่องสั้นของเขาเรื่องหนึ่ง จำได้ว่าเขาเขียนเกี่ยวกับเด็กสาว

ชื่อไอรีน บาร์ เรื่องเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ซวยซ้ำซวยซ้อน ตอนจบตัวละครพูดคุยกันในบาร์เกี่ยวกับการลอบฆ่า

ใครคนหนึ่ง ซึ่งรู้กันดีนั่นแหละว่าหมายถึงใคร แต่ผมไม่ชอบเรื่องนั้น ผมคิดว่ายังไม่ดีพอ ตรงข้ามกับ

เรื่องสั้นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่มีชื่อเรื่อง6 ผมคิดว่านั่นคือเรื่องสั้นที่ดีที่สุดที่เขาเคยเขียน ผมบอกเขา โดยอธิบายว่า

ตัวละครตัวนั้นเข้าใกล้ต่อการไขความลับเกี่ยวกับความจริง ในระดับชั้นของความจริงชั้นต่างๆ มันถูกเล่าลงไป

ลึกมาก เขาสามารถอธิบายความซับซ้อนของความจริงโดยไม่ต้องพยายามจะอธิบายมันด้วยซ้ำ ไม่รู้สิ แต่เร่ืองสั้น

ของเขาเรื่องนั้นทำให้ผมเห็นทุกอย่างเป็นเลเยอร์ที่วางซ้อนกันลงมา

ราวหนึ่งทุ่ม ผมจึงเดินออกมาจากตรอก เมืองทั้งเมืองส่องสว่าง ผมขับรถออกจากริมทางเท้า มุ่งตรงไป

ข้างหน้าเพื่อกลับขึ้นทางยกระดับ ผมควรเลิกคิดเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเขา เพราะไม่รู้ว่าคิดไปแล้วจะมีอะไร

ดีขึ้นมา ตอนที่ฝนหยุดตกใหม่ๆ แดดยามเย็นงดงามออกมาแสดงตัวบนท้องฟ้า ผมถ่ายรูปตอนนั้นเก็บเอาไว้

รูปหนึ่งในโทรศัพท์ รูปนั้นทำให้ผมนึกถึงความเปลี่ยนแปลง บนถนนที่ทอดยาวไปตามซอกตึก ผมขับรถและ

นึกถึงวัยของผม คิดถึงสิ่งที่ควรทำในตอนนี้ แล้วผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าต้องแวะซื้อของใช้ในร้านขายสินค้าเล็กๆ

สักแห่ง ราวกับลืมเร่ืองน้ีไปแล้ว ผมอดหัวเราะออกมาเบาๆ ไม่ได้ ผมกับครอบครัววางแผนไปพักผ่อนกันแถว

ชายหาดนอกเมือง เราจองที่พักเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนก่อน ผมแค่ออกมาซื้อข้าวของบางอย่างที่ยังขาดให้

ภรรยา เธอเป็นคนดีจริงๆ นะ และการได้คนดีแบบนี้มาเป็นคู่ชีวิต สำคัญยิ่งกว่าอะไรที่เคยตามหาทั้งหมด ผมแค่

ไม่อยากตายอย่างโดดเดี่ยว สาบานได้ มันอุ่นใจจริงๆ ตอนนี้ลูกสาวของเราอายุสิบเก้าแล้ว เธอเป็นทุกสิ่ง

ทุกอย่างในชีวิตผม และยังเป็นอยู่เสมอมา แต่ตอนนี้เธอต้องเป็นตัวของตัวเอง ผมเพิ่งได้เจอหนุ่มคนโปรด

5 อ่านเรื่องสั้นเรื่องนี้ได้ใน หนังสือวาระสมมติ 02 ว่าด้วย The King and I
6 อ่านเรื่องสั้นเรื่องนี้ได้ใน นิตยสารชายคาเรื่องสั้น ลำดับ 13
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ของเธอ ดูพวกเขารักกัน พวกเขาทั้งคู่ทำให้ผมรู้สึกสดชื่น และผมก็ต้องยอมรับได้แล้วว่าผมคงไม่ใช่หนุ่มคนโปรด

ของเธออีก แต่ผมไม่มีวันขาดพวกเขาได้ ครอบครัวของผม

ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไม เพราะเรื่องสั้นหลายชิ้นของเขาที่ผมได้อ่าน มันเป็นเรื่องของคนที่ไร้หนทาง

คนไร้ญาติขาดมิตร คนที่จมอยู่กับความคับแค้น ผมอ่านเรื่องพวกนั้นอีกครั้งผมถึงรู้สึกห่อเหี่ยว ผมถึงไม่เชื่อว่า

เขาเขียนมันด้วยตัวเอง ใครมันจะไปสิ้นหวังขนาดนั้นกัน

ภายในร้านขายสินค้าแห่งหนึ่ง ผมได้ของทุกอย่างครบตามข้อความของภรรยา ผมหอบของพวกนั้นใส่

ท้ายรถ บนถนนมีเสียงเพลง ผมพิมพ์ตอบข้อความภรรยาว่าคงกลับบ้านช้านิดหน่อย แต่ไม่ได้เป็นอะไร ไม่ต้อง

เป็นห่วง มีร้านขายแผ่นเสียงอยู่ข้างๆ ในนั้นมีแต่คนหนุ่มสาว ผมคิดว่าอยากหาซื้อแผ่นเสียงของ Miles Davis

อัลบั้ม Kind of Blue แทนแผ่นที่เคยมีอยู่แล้วหายไป แต่ในร้านขายแผ่นเสียงแห่งนั้นเอง ผมกลับเจอเขาอยู่ตรง

มุมหนึ่งของร้าน เขาไม่สวมเสื้อคลุมตัวเดิม ทีแรกผมมองไม่เห็นเขา เพราะเขานั่งเลือกแผ่นเสียงเก่าๆ อยู่ตรง

มุมลึกสุด ถัดไปจากหนุ่มสาวคู่หนึ่งและนักดนตรีหนุ่มตัวเล็กคนหนึ่ง ผมลังเลนิดหน่อยว่าควรเดินเข้าไปทักทาย

หรือไม่ควรทำ บางทีผมอาจรบกวนเขามากเกินไปแล้ว ผมคิดว่าวันหนึ่งเราก็ต้องได้เจอกันอีกอยู่ดี

แต่กลับกลายเป็นว่านั่นไม่ใช่เขา ชายคนนั้นเป็นคนที่ผมเคยรู้จักมาก่อน เขาเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาผม

เราจับมือกัน พูดคุยกันตามมารยาท ผมถามเขาว่าพักอยู่ที่ไหน ถึงแม้จะยังจำไม่ได้ว่าเขาเป็นใคร เขาไม่ได้ตอบ

เขาแค่พูดว่า ไม่ไกลจากที่นี่ ผมอาสาเดินออกมาส่งเขา นึกอยากจะเสียมารยาทถามว่าเขาเป็นใครอยู่เหมือนกัน

แต่เขากลับปฏิเสธอย่างคนที่รู้จักการรักษาน้ำใจ ไม่เป็นไรครับ ผมจอดรถไว้แถวนี้เอง หลังจากนั้นเขาก็กล่าวลา

เดินออกไปจากร้านพร้อมกับแผ่นเสียงแผ่นหนึ่งที่เลือกซื้อ

ผมอยู่ในร้านขายแผ่นเสียงร้านนั้นต่อ ฟังอัลบั้ม Kind of Blue ของ Miles Davis

3

หลังจากเดินหารถอยู่นาน ผมก็แน่ใจว่ารถที่จอดไว้ถูกขโมยไปแล้ว ในระหว่างที่ผมอยู่ในร้านขายแผ่นเสียง

แห่งนั้น ผมคิดจะโทรแจ้งตำรวจและเดินเข้าไปขอดูภาพในกล้องวงจรปิดของร้าน ขณะที่กำลังจะเดินเข้าไป

นั้นเอง ร้านทุกร้านก็ปิดประตู ราวกับจะขังทุกคนเอาไว้ข้างใน จากนั้นผู้คนบนถนนก็ค่อยๆ เดินหายกันเข้าไป

ตามประตูที่อยู่ใกล้ที่สุด ตามตรอกและซอกซอยต่างๆ เหมือนฝูงของมดคัน ผมไม่ได้ยินเสียงพูดหรือมีใครคุย

กันอีก ไฟฟ้าบนตึกทยอยดับลงมาเป็นชั้นๆ ไม่เหลือรถวิ่งอยู่บนถนน ร้านขายแผ่นเสียงร้านนั้นไม่มีใครเหลือ

อยู่ในร้าน แม้แต่เสียงเพลง ทุกอย่างเงียบงันไปพร้อมๆ กับไฟหน้าร้านดวงสุดท้าย ผมรู้สึกถึงการถูกครุ่นคิด

ลึกลงไปเกี่ยวกับตัวผม และผมรู้สึกได้ว่าเขากำลังมองผม จากที่ไหนสักแห่ง

แต่ผมไม่รู้จะทำยังไงต่อไป ราวกับตัวละครในเรื่องสั้นที่ทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง
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หลวงรงค์กับความตายของชายขี้เมา

นพดล พลกูล

1.

ผมวิ่งไปหาเวฟ 125 ของตัวเองที่จอดทิ้งไว้ข้างศาลา ยันขาถีบคันสตาร์ตสุดแรงสองครั้ง ท่อไอเสียก็แผดเสียง

ก้องเสียดรูหู ไอระเหยของเบนซิน 91 เหม็นเอียนมาพร้อมคลุ้งควันสีเทาเข้ม ผมบิดคันเร่ง ปล่อยมอเตอร์ไซค์

กลางเก่าให้ทะยานออกไปบนถนนคอนกรีตหน้าวัด เข็มไมล์ขาดไปนานแล้ว บิดจนสุดแบบนี้ความเร็วคงไม่เกิน

แปดสิบ มันพาผมไปถึงที่พักสายตรวจตรงสามแยกในเวลาไม่เกินสามนาที

ดาบนงค์นั่งรอวันเกษียณอยู่ในที่ทำการ พาพุงกลมเหมือนใกล้คลอดเดินอืดเอื่อยมาซ้อนท้าย หลังรับ

แจ้งเหตุจากผม กลับถึงวัด พระสงฆ์สามรูปกับกรรมการวัดอีกสองคนยังยืนจับกลุ่มกันอยู่ที่เดิม มีร่างเปียกโชก

นอนนิ่งอยู่บนพื้นตรงนั้น

“เหมือนเดิม...เมาแล้วเข้ามาเที่ยวโหวกเหวกโวยวายในวัด” หลวงรงค์แจ้งความ

ดาบตำรวจส่ายหน้าอย่างเอือมระอา ย่างเข้าไปหาร่างที่กองอยู่ริมบ่อน้ำ นั่งลงแล้วตบหน้าเบาๆ

สองสามคร้ังเพ่ือให้รู้สึกตัว พลิกดูแขนขาอย่างไร้เป้าหมาย ปลาคาร์ปลายขาวแดงฝูงหน่ึงว่ายวนข้ึนมาเร่ียผิวน้ำ

ราวสอดรู้ รองเท้าแตะฟองน้ำบางเหมือนกระดาษข้างหนึ่งลอยกระเพื่อมอยู่ท่ามกอจอกแหน

“เข้ามายืนด่าแม่ใครก็ไม่รู้อยู่หน้ากุฏิ ฉันฟังอยู่ข้างบน พักหนึ่งได้ยินเสียงดังตูมเหมือนของตกน้ำ

นึกในใจว่ามันคงกระโดดลงไปเล่นในบ่ออย่างคราวก่อน ลงมาดูกะว่าจะไล่ให้ออกไป ก็เห็นนอนยาวอยู่ในน้ำ

เลยเรียกทุกคนให้ช่วยกันลากขึ้นมากองไว้เหมือนที่เห็น” หลวงรงค์ลำดับเรื่องราวชัดเจน

ร่างชุ่มน้ำของชายวัยกลางอยู่ในเสื้อยืดสีขาวหม่นมอ ยีนส์ตัดขาสั้นเหนือเข่ามีคราบสกปรกเกรอะกรัง

บ่งว่านุ่งซ้ำมานานวัน ร่างผอมกะหร่องผิวดำเกรียมยามนี้ซีดเหี่ยวราวฟองเต้าหู้ ดาบนงค์พลิกใบหน้าซ้ายขวา

ซ้ำอีกที ก่อนเงยขึ้นบอกทุกคนอย่างปราศจากอารมณ์

“มันตายแล้ว.!”

แกดึงวิทยุสื่อสารจากขอบเอว กรอกเสียงใส่เป็นรหัสตัวเลขบางอย่าง อีกฝั่งพูดตอบอู้อี้ฟังไม่ได้ศัพท์

ผมใจหายวาบ หันเห็นแววกังวลแฝงอยู่บนใบหน้าของทุกคน เว้นแต่หลวงรงค์ที่ยังคงอยู่ในอาการสงบ
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“รออยู่ตรงนี้กันก่อนนะ ร้อยเวรกำลังมา” ดาบตำรวจเดินไปหย่อนก้นลงบนม้าหินหน้ากุฏิ แล้วล้วง

บุหรี่ยับย่นตัวสุดท้ายออกมาจุด ระบายควันสีขาวขุ่นทะลักจากรูจมูกและปากเป็นสายยาว

“เฮ่อ จะตายทั้งทีก็ยังมาสร้างความเดือนร้อนให้วัดอีกน้อ...” ดาบนงค์รำพึงพลางส่ายหน้า

2.

ใครบางคนในหมู่บ้านถ่ายคลิปไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก

“คนตายชื่อลุงจวน บ้านแกอยู่หน้าวัดนี่เอง แค่ข้ามถนนไปก็ถึง บ้านไม้ซอมซ่อประกอบขึ้นจากเศษไม้

หลายขนาดแล้วแต่จะหาเก็บมาได้ ยืนโยเย้อยู่ในดงราโพสูงท่วมหัว จากถนนไปถึงบ้านมีกองขยะสุมรกเรื้อ

อยู่อย่างนั้นทั้งปีทั้งชาติ แกอยู่กับเมียชื่อป้าผัน และลูกชายวัยประถมสองคน ลุงจวนทำงานรับจ้างก่อสร้าง

รายวัน เป็นคนงานไร้ฝีมือใช้แรงแลกเงิน ระหว่างทำงานแกจะยกเหล้าขาวในขวดฉลามขึ้นจิบตลอดทั้งวัน

ให้มือหายสั่น เลิกงานตอนเย็นจึงได้เวลาดื่มอย่างจริงจัง วันละท่อนหรือขวดแล้วแต่จะซื้อหามาได้ แล้วก็จะเมา

ยาวไปจนดึกดื่น ไม่ก็ติดลมต่อเนื่องข้ามไปอีกวัน พอได้ที่ก็เที่ยวเดินเพ่นพ่านไปตามถนน และมักจบลง

ด้วยการนอนหมดสภาพอยู่มุมใดมุมหนึ่งในวัดหน้าบ้าน แกเหมือนมีสองคนอยู่ในร่างเดียว ตอนไม่เมาจะเงียบ

เป็นสากกะเบือ ถามคำไม่ตอบสักคำ แต่พอเหล้าเข้าปากแล้วเหมือนมีอีกวิญญาณมาสิงสู่ แกจะกลายเป็น

ลุงจวนที่เกรี้ยวกราดโวยวาย มองทุกสิ่งรอบตัวด้วยสายตาขึ้งเครียดราวเป็นศัตรูกับคนทั้งโลก ถึงตอนนั้นใคร

ก็ไม่อยากเฉียดเข้าใกล้แก

ส่วนป้าผันนั้นขายถั่วลิสงต้ม ทุกวันแกจะหาบกระจาดเดินไปทั่วหมู่บ้าน จนเหงื่อชุ่มร่างก็จะกลับไปนั่ง

ปักหลักอยู่แถวประตูหน้าวัด ใครๆ ก็รู้ว่าถั่วต้มกระป๋องละยี่สิบบาทของป้าผันมีแต่เมล็ดลีบฝ่อ หรือไม่ก็เน่า

จนเลือกเมล็ดกินไม่ได้ เพราะแกจะซื้อแต่เศษถั่วเหลือเลือกราคาถูกมาต้มขาย จึงมีเพียงลูกค้าขาจรผู้โชคร้าย

เท่านั้นที่ช่วยอุดหนุน ส่วนลูกชายสุดแสบสองคน คนน้อง ป.4 คนพี่ ป.5 ตอนนี้ไม่เข้าห้องเรียนอีกแล้ว หลังจาก

โรงเรียนประถมประจำหมู่บ้านถูกยุบรวมกับโรงเรียนอื่นอยู่ห่างไปอีกห้ากิโล ทั้งสองคนก็โบกมือลาถาวร เวลา

ว่างแต่ละวันหมดไปด้วยการทะเลาะชกต่อยกันเองอยู่ภายในบ้าน หิวก็ข้ามถนนไปหาของกินในวัด อิ่มแล้ว

เที่ยววิ่งเล่นไปทั่วหมู่บ้าน หาโอกาสหยิบฉวยสิ่งของมีราคาที่เจ้าของเผลอตาติดไม้ติดมือกลับบ้าน ให้พ่อแม่

เอาไปขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง ชาวบ้านต่างเห็นครอบครัวของลุงจวนเป็นส่วนหนึ่งของกองขยะ ซึ่งกอง

พะเนินอยู่ข้างบ้านของแก และนับวันจะเพิ่มพูนส่งกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นทุกที

ก่อนหน้านี้หลวงรงค์และบรรดากรรมการวัดเคยออกปากห้ามหลายครั้ง ไม่ให้ลุงจวนเข้าไปเมาเรี่ยราด

อยู่ในวัด นัยว่าสร้างความเดือนร้อนรำคาญและเป็นภาพที่ไม่น่ามอง ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายจะพาล

ไม่เข้าวัดเสียเปล่าๆ ทุกครั้งที่แกทอดก้าวโซเซผ่านซุ้มประตูเข้ามา พระเณรก็จะคอยไล่ออกไป เหมือนหมาจร
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ท่ีไม่มีใครต้องการ แกก็จะโวยวายไปเร่ือยตามฤทธ์ิสุรา แต่ทุกคร้ังท่ีเมาแกก็ยังวนเวียนกลับมาราวไม่มีความทรงจำ

อยู่ในหัว ลุงจวนจึงนับเป็นปัญหาใหญ่ของวัดที่ยังไม่มีใครจัดการได้สักที”

หลังคลิปถูกโพสต์ ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่อง

: เป็นขยะชุมชนที่รอการกำจัด อิอิ

: ครอบครัวแบบนี้ที่มีให้เห็นทั่วไป และจะอยู่คู่กับสังคมไทยไปตลอดกาล 555

: คนด้อยโอกาส หน่วยงานรับผิดชอบหายไปไหน ทำไมไม่เข้าไปดูแล

: เมาทั้งวันก็ว่าแย่แล้วนะ นี่ยังไปสร้างปัญหาให้วัดอีกเนอะคนเรา เฮ่อ...

: ...........................................................

3.

ไม่เกินครึ่งชั่วโมง กระบะสีเลือดหมูก็เลี้ยวเข้ามาจอดในลานวัด ร้อยเวรหนุ่มหนีบแฟ้มเอกสารตรงมาหน้าตา

เคร่งเครียด เขายกมือนมัสการพระทั้งสามรูป ก่อนเดินไปคุกเข่าลงข้างศพ พลิกใบหน้าดูอย่างผิวเผินแล้วหันมา

บอกทุกคนว่าหมอกำลังมา

แพทย์จากโรงพยาบาลประจำอำเภอมาร่วมชันสูตรพลิกศพ ระหว่างนั้นร้อยเวรยืนจดอะไรขยุกขยิก

อยู่ข้างกัน ทุกคนถอยออกมายืนดูอยู่เงียบๆ เปิดพื้นที่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทำงาน ศพของขี้เมาถูกถอดเสื้อผ้าออก

ล่อนจ้อน เผยร่างผอมจนเห็นริ้วซี่โครง แขนขาเหี่ยวย่นไม่มีก้อนกล้ามเลยสักนิด ผมยังสงสัยว่าแกเอาเรี่ยวแรง

จากไหนมาหิ้วถังปูน

เวลาเดียวกันนั้นเอง มีเสียงกรีดร้องดังมาจากทางประตูหน้าวัด เรียกทุกสายตาให้หันไปจับจ้อง

ทางเดียวกันราวนัดกันไว้ ไม่รู้มีใครไปบอก แต่ป้าผันกำลังวิ่งเข้ามาจากทางนั้น ตรงเข้าไปหาร่างเปลือยเปล่า

ที่นอนอยู่ ดาบนงค์คว้าแขนไว้ได้ทันก่อนที่แกจะเข้าไปถึง ป้าผันทิ้งตัวนั่งลงบนพื้นชื้นแฉะ ปล่อยสะอื้นฟูมฟาย

น้ำมูกน้ำตานองใบหน้าเหมือนเด็ก พ่นคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวถูกโปรแกรมเอาไว้ว่าใครทำผัวแก

“ไม่มีใครทำหรอกโยม แกก็เมาเหมือนหยั่งเคยนั่นแหละ แล้วก็ลื่นพลัดตกลงไปในบ่อ” หลวงรงค์

ปลอบประโลม

“ฮือ...ไม่น่าตาย มันไม่น่าตายเลย ฮือ...ฮือ...น้ำแค่เข่าเอง” ป้าผันพร่ำรำพัน

“ใจเย็นๆ เถอะ หมอกับตำรวจเขากำลังดูอยู่”
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ขณะนั้นเอง ทุกคนเพิ่งรู้พร้อมกันว่ายังมีคนอื่นที่รู้เห็นเหตุการณ์ร่วมอยู่ตรงนั้นด้วย เด็กสองคนค่อยๆ

พาร่างออกมาจากบริเวณหลังห้องน้ำ ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่เกินห้าเมตร ลูกสองคนของป้าผันวิ่งเข้าไปซุกร่างลง

ข้างแม่ สายตาว่างเปล่าจับจ้องไปที่ร่างของผู้เป็นพ่อ ปากเม้มสนิท

พระและกรรมการวัดหันมองหน้ากัน ต่างประหลาดใจว่าเด็กสองคนหลบอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่

ใช้เวลาเพียงไม่นานแพทย์ก็สรุปความเห็นได้ชัดเจน ลุงจวนตายเพราะขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำ

ส่วนเรื่องที่ว่าแกตกลงไปในบ่อได้อย่างไร ทิ้งให้เป็นหน้าที่ของร้อยเวร หลังรับรู้สาเหตุป้าผันผุดลุกขึ้นยืน

โวยวายเสียงดังอีกครั้ง อย่างไรเสียแกก็ไม่เชื่อว่าความเมาจะผลักลุงจวนลงไปในบ่อปลาคาร์ป กระทั่งร้อยเวร

รับปากว่าจะไขความกระจ่างให้ในเร็ววัน แกจึงค่อยสงบคำ แล้วเดินนำหน้าลูกทั้งสองกลับออกไปทางหน้าวัด

โยนคำพูดแข็งกร้าวไว้เบื้องหลัง

“มันต้องมีคนรับผิดชอบ.!”

4.

มีบางข้อความถูกแชร์ต่อกันมาทางเฟซบุ๊ก

เป็นภาพถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือคุณภาพดี เผยให้เห็นซุ้มประตูทางเข้าวัดเพิ่งสร้างใหม่เอี่ยม ศิลปะ

ปูนป้ันลายเครือเถาล้อมรอบช่ือวัดไว้อย่างบรรจง เทวดายืนอารักษ์อยู่บนเสาท้ังสองข้างงดงามวิจิตร ปิดประดับ

ไว้ด้วยกระจกสีแผ่นเล็กๆ สะท้อนแดดแวววาว ข้างกำแพงโดดเด่นด้วยแผ่นป้ายจารึก ‘รางวัลวัดพัฒนาดีเด่น

ประจำปี...’

ปรากฏคำบรรยายประกอบภาพ

“วัดเล็กๆ แห่งนี้ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้าน ก่อนหน้านี้เกือบจะกลายเป็นวัดร้าง มีเพียงหลวงตาเจ้าอาวาส

จำวัดอยู่รูปเดียว ถึงฤดูเข้าพรรษาชาวบ้านก็มักจะพาลูกหลานไปบวชวัดอื่นที่อยู่ใกล้เคียง เพราะความเก่าแก่

ทรุดโทรม ปราศจากความสะดวกสบายทุกประการ

ความเปลี่ยนแปลงเพิ่งประจักษ์ หลังการมาของพระหนุ่มรูปหนึ่ง ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าหลวงรงค์

เป็นลูกหลานชาวหมู่บ้านแท้ๆ ท่ีไปบวชเรียนมาจากท่ีอ่ืน พระสงฆ์ผู้มีวัตรปฏิบัติงดงาม และนำความเจริญงอกงาม

กลับมาสู่หมู่บ้าน ไม่ใช่พัฒนาเฉพาะวัดแต่เพียงอย่างเดียว เรื่องปากท้องชาวบ้านก็พลอยได้ลืมตาอ้าปากไปด้วย

ในระดับที่นักการเมืองคนไหนไม่เคยทำได้มาก่อน

แต่หลวงรงค์ทำได้ เพราะเป็นพระเกจิที่กำลังมีชื่อเสียง โดดเด่นเรื่องดูดวงและทำพิธีเสริมดวงชะตา

บารมี
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ชื่อเสียงของหลวงรงค์เริ่มเป็นที่รู้จักกันมาก่อนแถวภาคกลาง เมื่อกลับมาจำวัดอยู่ในหมู่บ้าน ผู้คนซึ่ง

เชื่อถือศรัทธาต่างก็หลั่งไหลตามกันมา วัดเล็กๆ ที่สงบสงัดคึกคักขึ้นอย่างผิดหูผิดตา ถึงขนาดกรรมการวัด

ต้องไขกุญแจตู้บริจาค นำปัจจัยไปฝากธนาคารกันทุกวัน ต่อมาไม่นานบริเวณวัดที่รกเรื้อก็ถูกปรับเปลี่ยนให้ร่ม

รื่น ไม้ใหญ่หลายต้นล้มลงเพื่อเปิดพื้นที่ให้ลานจอดรถ กุฏิของหลวงตาเจ้าอาวาสเปลี่ยนใหม่เป็นเรือนทรงไทย

สวยงาม กุฏิเก่าร้างหลังวัดถูกรื้อทิ้ง แทนที่ด้วยอาคารสองชั้น แบ่งซอยห้องอย่างอพาร์ตเมนต์ในตัวเมือง

รองรับพระใหม่ในฤดูจำพรรษา

ในตอนนั้นเอง ชาวบ้านหัวใสหลายคนจึงเริ่มเห็นช่องทางทำกิน ผันตัวเองไปเป็นนักธุรกิจตามๆ กัน

เปิดร้านขายอาหารเครื่องดื่ม บ้างก็สินค้าเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรม หรืออย่างง่ายที่สุดก็แค่กวาดลานกว้างไว้รับ

ฝากรถ สองฝ่ังถนนจากปากทางเข้าหมู่บ้านจนถึงหน้าวัด จึงปรากฏร้านรวงผุดข้ึนราวดอกเห็ดหน้าฝน รับรายได้

งดงามเป็นกอบกำกันทุกวัน จนถึงวันนี้นับว่าหลวงรงค์ได้กลายมาเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านอย่างแท้จริง”

ความคิดเห็นที่ 1 “เป็นโชคดีของชาวบ้านจริงๆ”

ความคิดเห็นที่ 36 “พระดีต้องช่วยกันยกย่องชื่นชม ขอแชร์นะครับ”

ความคิดเห็นที่ 52 “ความเชื่องมงายยังขายได้ในสังคมไทย...เศร้าจัง”

ความคิดเห็นที่ 98 “ไม่ทำให้ใครเดือนร้อน อย่างน้อยชาวบ้านก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเนอะ”

ความคิดเห็นที่ 126 “พส. เก่งๆ แบบนี้หายากนะเดี๋ยวนี้ ดีงามค่ะ”

ความคิดเห็นที่ 282 “สาธุ...”

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

5.

ผมรู้จักหลวงรงค์มาตั้งแต่ก่อนบวช ในภาพจำของผมแกจัดเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดี ใบหน้าคมเข้ม ตัวผอมสูง

ผมหยักศกดกดำปล่อยสยายถึงกลางหลัง แต่ไม่ทำการงานอะไรเป็นเรื่องเป็นราว แต่ละวันเห็นรวมกลุ่มกับ

พวกเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเที่ยวร่อนไปทั่ว และมักยินข่าวว่าไปมีเรื่องทะเลาะกับใครต่อใครอยู่บ่อยๆ

แล้ววันหนึ่งแกก็หายไปจากหมู่บ้าน ว่ากันว่ากลุ่มของแกไปที่มีเรื่องกับวัยรุ่นต่างถิ่นในร้านคาราโอเกะ

อีกฝ่ายหน่ึงถูกแทงตาย เพ่ือนหลายคนถูกจับดำเนินคดี ส่วนแกล่องหนไปต้ังแต่คืนน้ันหลังจากน้ันก็มักมีข่าวลือ

ว่าแกไปหลบอยู่ที่โน่นที่นี่ แต่ก็ไม่เคยมีใครพบเห็นอย่างจริงจังสักครั้ง

อีกหลายปีต่อมา มีคนยืนยันว่าไปเจอแกเป็นดีเจอยู่ในผับบนเกาะสมุยและมีเมียเป็นฝรั่งผมทองไม่

ปรากฏสัญชาติ ดูท่าว่าชีวิตจะมีความสุขตามสมควร แต่หลังจากนั้นไม่นานข่าวก็สะพัดมาอีกว่าแกบุกเดี่ยวเข้า
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ไปยิงนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งตายคาบังกะโลบนหาดเฉวง โทษฐานไอ้หมอนั่นมาเที่ยวผับแล้วไปเกาะแกะ

กับเมียแก

หลังเกิดเหตุเมียฝรั่งขนเสื้อผ้าหนีกลับประเทศ ส่วนแกสาบสูญอีกครั้ง

กระทั่งสามปีก่อน ผมและชาวบ้านคนอื่นๆ ก็มีโอกาสได้เจอตัวเป็นๆ ของแก แต่คราวนี้ทุกคนรู้จักกัน

ในนามหลวงรงค์ แกกลับมาร่วมงานศพโยมพ่อ นับเป็นการกลับบ้านครั้งแรกหลังเหตุการณ์ในร้านคาราโอเกะ

คราวนั้น

หลวงรงค์ในวันนี้ยังมีเค้าหน้าคมคาย รูปร่างอวบท้วมขึ้นเล็กน้อย แต่ผิวพรรณผ่องใสใบหน้าเอิบอิ่ม

ดูสงบเย็นและเปี่ยมเมตตา สำเนียงพูดจานุ่มนวลมีจังหวะเนิบช้าน่าฟัง จึงไม่น่าแปลกใจที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธากัน

มากมาย

เสร็จงานศพแล้วบรรดาญาติพี่น้องชวนกันนิมนต์ให้อยู่ต่ออย่างถาวร ในวันที่โจทก์เก่าหลายคนล้มหาย

ตายจาก บางคนย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ยาวในกำแพงเรือนจำ ที่เหลือต่างก็แสร้งลืมเลือนเรื่องราวครั้งเก่าก่อนกัน

หมดแล้ว อีกทั้งผืนผ้าเหลืองอร่ามที่ห่มร่างก็น่าเกรงใจอยู่มิใช่น้อย หลวงรงค์จึงสามารถกลับมาอยู่ในถิ่นเกิดได้

อย่างเย็นใจ

แกคงเห็นผมใส่เสื้อช็อปมาเที่ยวเล่นในวัดบ่อยๆ เรียกไปถามจึงรู้ว่าผมกำลังเรียน ปวช.3 ช่างไฟฟ้าที่

วิทยาลัยสารพัดช่าง เลยชวนให้มาช่วยงานในวัด ปกติผมก็ไปไม่ค่อยถึงห้องเรียนอยู่แล้ว จึงตอบตกลงอย่าง

เต็มใจ งานในวัดไม่มีอะไรมากแค่เปลี่ยนหลอดไฟ เดินสายไฟ งานช่างทั่วไปไม่ต้องใช้ความรู้มากมาย แต่นั่น

ทำให้ผมมีเงินใช้ไม่ขาดมือ ซ้ำยังเป็นข้ออ้างหนักแน่นกับที่บ้าน ให้หลบมานั่งดูดบุหรี่เล่นในวัดได้อย่างสบายใจ

หลวงรงค์วางใจผมให้เข้าออกกุฏิได้ตามสะดวก บ่ายวันหนึ่งแกเรียกผมขึ้นไปแขวนสมาร์ตทีวีให้บน

ผนังกุฏิ หลวงรงค์นุ่งสบงปล่อยร่างท่อนบนเปลือยเปล่า นั่งตากพัดลมดูผมทำงาน ผมเพิ่งรู้วันนั้นเองว่าภายใต้

ความขรึมขลังของจีวรที่ห่มคลุม บนลำตัวของแกมีเสือและมังกรพาดลายพร้อยเหมือนยากูซ่า ผมกวาดสายตา

ไปสะดุดอยู่ตรงหน้าอกข้างซ้าย มีดเล่มนั้นปักอยู่กลางหัวใจสีแดงสด มีแผ่นโบว์สีดำคาดทับ บรรจุถ้อยคำ ‘For

Sarah with love’ ผมคิดเอาเองว่ารอยสักนั่นคงเกี่ยวกับเมียฝรั่งของแก

6.

“จะส่ังสอนก็ไม่น่าทำกันถึงตาย” ป้าผันน่ังขัดสมาธิอยู่บนพ้ืนไม้ขัดมันวาววับ เงยหน้าต่อคำกับหลวงตาเจ้าอาวาส

ซึ่งนั่งอยู่บนยกพื้นเหนือขึ้นไปเกือบศอก

ผมหยุดตอกค้อนเดินสายไฟในมือ ตั้งใจเงี่ยหูฟังอย่างอยากรู้
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“ไม่มีใครทำหรอกโยม ก็ฉันบอกอยู่น่ีไงว่ามันเมาตกลงไปเอง ไม่เช่ือพระแล้วจะเช่ือใคร โยมเองก็ไม่ได้

เห็นเหตุการณ์ เอาแต่คาดเดาไปเองทั้งนั้น” หลวงรงค์นั่งอยู่ด้วยกัน พูดแทนหลวงตายืดยาว

“ฉันเชื่อลูกฉัน...” ป้าผันหันขวับไปทางหลวงรงค์ มุ่งมองด้วยสายตาแข็งกร้าว

“เอาเถอะ เรื่องนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเขาเถอะ...” หลวงตาตัดบท “ถึงยังไงจวนมันก็ตาย

ไปแล้ว วัดเพียงอยากช่วยเหลือโยมผันกับลูกให้ได้ใช้ชีวิตกันต่อไป”

“แต่โยมก็ต้องช่วยวัดด้วย อย่าเอะอะโวยวายให้มากความ มันจะเสียหายกันไปหมด” หลวงรงค์เสริม

ป้าผันหันมองหน้าผู้ร่วมสนทนาทีละคน หน่วยตาสั่นระริก ทั้งเจ้าอาวาส หลวงรงค์ และบรรดา

กรรมการวัดนั่งรายล้อมรอคอยคำตอบของการเจรจา ความเงียบอันแสนอึดอัดแผ่คลุมไปทั่วกุฏิเรือนไทย เสียง

แม่ไก่นำฝูงลูกเจี๊ยบเข้ามาเขี่ยดินอยู่ข้างกุฏิกระต๊ากลั่น ด้วยถูกหมาวัดสีเหลืองฝูงนั้นกระโจนต้อนอย่างกระชั้น

นานเหมือนเวลาหยุดเดิน กว่าน้ำตาหยาดหนึ่งจะร่วงแหมะลงบนพื้น ป้าผันหันไปสบตาหลวงรงค์

ก่อนพาร่างลงไปจากกุฏิอย่างเงียบงันโดยไม่บอกลาใคร

7.

ข่าวพาดหัวในหนังสือพิมพ์ฉบับออนไลน์

“เมียขี้เมาโวย ต้องมีคนรับผิดชอบ แพทย์ย้ำชัดจมน้ำตาย วัดดังยันพร้อมช่วยเหลือครอบครัว

ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วก่อนหน้านั้น กรณีมีคนพบศพชายวัยกลางคนเสียชีวิตอยู่ใกล้บ่อเลี้ยง

ปลาในวัดดัง จากการสอบถามไปยังร้อยเวรผู้รับผิดชอบคดีทราบว่า แพทย์ซึ่งเข้าร่วมชันสูตรพลิกศพยืนยันว่า

ชายดังกล่าวเสียชีวิตจากการจมน้ำ ส่วนสาเหตุการตกลงไปในบ่อน้ันอยู่ระหว่างการสอบสวน แต่หลักฐานเบ้ืองต้น

เชื่อได้ว่า น่าจะเกิดจากการเมาสุราแล้วพลัดตกลงไปเอง เพราะชายคนดังกล่าวมักจะเข้าไปเมาสุราอยู่ในวัด

เป็นประจำ จนเป็นที่รู้กันทั่วไปทั้งหมู่บ้าน และจากการตรวจสอบก็ไม่ปรากฏว่ามีสาเหตุโกรธเคืองกับบุคคลใด

อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุมีแหล่งข่าวระบุว่า เมียของผู้ตายโวยวายให้ทางวัดรับผิดชอบในความตายของสามี

เพราะผู้ตายเป็นกำลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว จากนี้ต่อไปตนจะดูแลลูกสองคนได้อย่างไรและหากทางวัด

ยังเพิกเฉย ตนก็มีหลักฐานเด็ดจะนำไปร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป”

ความเห็นที่ 38 “ก็แค่ขี้เมาคนหนึ่ง พอตายไปก็มีราคาขึ้นมาเลยเชียว”

ความเห็นที่ 84 “ได้ทีเอาใหญ่ ไม่กลัวบาปกรรมกันเลยหรือไง”

ความเห็นที่ 136 “เมาตกน้ำตายเองแท้ ๆ ยังมีหน้ามาเรียกร้องให้วัดรับผิดชอบอีก แปลกแต่จริง”
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ความเห็นที่ 256 “มันต้องมีอะไรมากกว่านั้น รอดูหลักฐานเด็ด”

ความเห็นที่ 382 กดส่งสติกเกอร์แสดงอารมณ์เศร้า

8.

วันนั้นรถตู้ทั้งสามคันมาถึงในช่วงสาย เป็นแขกสำคัญซึ่งนัดไว้ล่วงหน้า กรรมการวัดสั่งให้ผมยกพัดลมไอน้ำมา

ติดตั้งเพิ่มเติม และคอยดูแลอย่าให้สิ่งใดบกพร่อง คุณนายผู้ว่าจะนำคณะภริยาหัวหน้าส่วนราชการมาตรวจ

ดวงชะตา

ผมทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วก็เดินเล่นอยู่แถวนั้น คุณนายและคณะทยอยเข้ารับรู้ดวงชะตาทีละคน เสร็จ

จากพิธีกรรมเสริมบารมีแล้วก็นั่งเสวนากันต่ออย่างเบิกบานใจ ยินคุณนายเปรยขึ้นว่าขอจองเป็นเจ้าภาพกฐินปีนี้

หลวงรงค์หล่นถ้อยคำนุ่มทุ้มอย่างเจียมตน นับเป็นเกียรติของวัดบ้านนอกท่ีจะได้รับกฐินของผู้มีบุญหนักศักด์ิใหญ่

ยามนั้นใบหน้าของผู้มาเยือนล้วนอิ่มเอิบกันถ้วนทั่ว พลันนั้นเอง...

“เพล้ง.!”

ทุกสายตาหันไปจับต้นเสียงโดยพร้อมเพรียงกัน กระถางดินเผาใบหนึ่งแตกกระจายอยู่บนพื้นคอนกรีต

หน้ากุฏิ เศษดินร่วนซุยกับว่านนางกวักสีเขียวสดกองรวมกันอยู่บนพื้น มีร่างหนึ่งยืนโงนเงนอยู่ตรงนั้น

“ยัดแม่ม.!” เสียงกราดเกรี้ยวพุ่งเข้ากระแทกรูหูของทุกคน

“เปรต...เปรตกันทั้งเพ...เอื๊อก...” เจ้าของเสียงอ้อแอ้ชี้นิ้วไปยังกลุ่มคนเบื้องหน้าพลางลากร่างเข้าใกล้

สายลมอ้าวหอบเอากลิ่นสุราขาวโชยคลุ้ง คณะของคุณนายหันมองหน้ากันเลิ่กลัก หลวงรงค์จ้องเขม็งไปยังร่าง

ผอมกะหร่องที่กำลังโซเซเข้ามา แวบหนึ่งผมเห็นแกกัดฟันจนกรามนูนเป็นก้อน

แต่ก่อนที่ขี้เมาจะล่วงล้ำไปมากกว่านั้น กรรมการวัดสามคนก็กรูเข้าถึงตัว แล้วช่วยกันหิ้วร่างนั้นออกไป

แม้แอลกอฮอล์ในเลือดจะเข้มข้นจนทรงตัวไม่อยู่ แต่กรรมการก็ต้องออกแรงกันจนหอบ กว่าจะลากสิ่งแปลก

ปลอมออกไปพ้นสายตา

แววตกตื่นยังคงค้างอยู่บนใบหน้าของแขกสำคัญ คณะของคุณนายต่างบ่นระงม แล้วลุกขึ้นจ้ำกลับไป

ที่รถตู้พร้อมกันโดยไม่ต้องนัดหมาย หลวงรงค์ยืนมองตาม รถตู้ทั้งสามคันออกตัวไปจากบริเวณวัดอย่างเร็วเร่ง

ทิ้งละอองฝุ่นและกลุ่มควันสีเทาทึมไว้เบื้องหลัง หลวงรงค์พกความกังวลกลับขึ้นกุฏิ แล้วเก็บตัวเงียบเพียงลำพัง

9.

บ้านในดงราโพร้างแล้ว ป้าผันกับลูกสองคนหอบเส้ือผ้าออกไปเม่ือหลายวันก่อน พวกน้ันจะไปไหนไม่มีใครสนใจ

อยากรู้ แต่ชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไปเสียได้ก็ดี อยู่ก็มีแต่สร้างความเดือนร้อนรำคาญและน่าอับอาย
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ให้หมู่บ้าน หลายคนพูดว่าแกจำเป็นต้องออกไป เพราะชาวหมู่บ้านไม่มีใครสมาคมกับครอบครัวของแกอีก

แต่บางคนว่า หลวงรงค์ต่างหากบอกให้พวกนั้นย้ายไปอยู่ที่อื่น

แต่อย่างไรก็ตามสามคนแม่ลูกไม่ลำบากหรอก เพราะรับรู้กันท่ัวไปว่าหน่ึงวันก่อนอพยพ ป้าผันได้รับเงิน

จากวัดไปหลักแสน ส่วนจะกี่แสนนั้นก็แล้วแต่จะพูดกันไป นั่นมันเงินทำบุญทั้งนั้น ที่ใช้แลกกับชีวิตสัปปะรังเค

ของขี้เมาคนหนึ่ง ครอบครัวของป้าผันจะต้องทำกินไม่บังเกิด คำพูดเหล่านั้นมีนัยสาปแช่งอยู่กลายๆ

กอราโพยังไม่ทันปกคลุมทางเข้าบ้าน แต่ทุกคนต่างลืมเลือนเรื่องความตายของลุงจวนขี้เมากันไปหมด

แล้ว มีเพียงบางคนเท่านั้นยังต้องจัดการเรื่องบางเรื่องที่ค้างคา

ผมหย่อนร่างลงเบื้องหน้า หลวงรงค์ถอนถ้วยกาแฟจากริมฝีปากแล้วจ้องหน้านิ่งราวกำลังค้นหาอะไร

บางอย่าง บนกุฏิไม่มีใครอื่น ยินเสียงเข็มวินาทีบนผนังกระดิกแก๊กๆ เป็นจังหวะสม่ำเสมอ ผมเสมองไปทางอื่น

และหันกลับมาเมื่อพระเกจิเบื้องหน้าเอ่ยคำ

“เอ็งยังจำเรื่องวันนั้นได้ใช่มั้ย วันที่ลุงจวนตายน่ะ”

ภาพเหตุการณ์ผุดพร่างขึ้นในความทรงจำ มันยังแจ่มชัดทุกครั้งที่นึกถึง

วันนั้นผมนั่งระบายควันบุหรี่พันลำอยู่ใต้ร่มจิกนาข้างกุฏิหลวงรงค์ คว้าสมาร์ตโฟนขึ้นมาปาดหน้าจอดู

ยูทูบไปเรื่อยเปื่อย ลมบ่ายพัดไล้ร่างบางเบาให้รู้สึกสบาย พวงพู่ดอกจิกสีขาวนวลโชยกลิ่นหอมจางรื่นจมูก

กวาดสายตาไปทางกุฏิ เห็นหลวงรงค์กับกรรมการบางคนนั่งคุยกันอยู่ที่โต๊ะรับแขก ผมค่อยๆ เอนร่างลงตรงนั้น

อย่างเคลิบเคลิ้ม พลันเสียงเกรี้ยวกราดก็กระชากจนสะดุ้ง ผมดีดผลุงขึ้นนั่ง

“ยัดแม่, เปรต...เปรตกันทั้งวัด.!”

ยินเสียงก็รู้ว่าเป็นใคร ร่างผอมบางทรงตัวอย่างยากลำบากอยู่หน้ากุฏิ หลังถูกลากตัวออกไปไม่รู้แก

กลับเข้ามาอีกต้ังแต่เม่ือไหร่ ผมจับตามอง สังหรณ์ว่าเหตุการณ์อาจจะไม่จบลงง่ายเหมือนคร้ังก่อนๆ วันน้ีลุงจวน

รุกเร้ามากเกินไปแล้ว ถ้อยคำหยาบคายถูกแกพ่นออกมาไม่หยุดปาก พลางทอดก้าวเข้าหาหลวงรงค์ ใกล้จน

เกือบประชิด

“ว่าไงจำได้มั้ย” เสียงเย็นชาของหลวงรงค์ลากผมออกมาจากห้วงคำนึง

“จำได้...” ผมยินเสียงตัวเองเบาโหวง

“เออ ลืมมันซะให้หมด แล้วไปให้ปากคำกับร้อยเวร เล่าให้เหมือนกับที่คนอื่นเล่าไว้ เขารอเอ็งอยู่

คนเดียวเท่านั้น จะได้จบเรื่องกันเสียที”
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หลวงรงค์ล้วงอะไรบางอย่างออกมาจากย่ามสีขม้ินข้างตัว แล้วโยนลงมาตรงหน้า ผมคว้าซองสีขาวท่ีวาง

นิ่งอยู่นั้นก่อนลุกขึ้น ก้าวพ้นกุฏิลงมาได้ก็ให้รู้สึกโล่งโปร่ง ตรงไปยังลานจอดรถซึ่งกรรมการวัดติดเครื่องรออยู่

พ้นประตูหน้าวัด รถแล่นช้าๆ ผ่านบ้านรกร้างฝั่งตรงข้าม แววตาเยียบเย็นของหลวงรงค์ขณะกดเท้า

ลงบนร่างขี้เมาให้จมลงในบ่อยังแจ่มชัดในทรงจำ ผมรู้สึกเสียววาบไปถึงไขกระดูก

ค่อยๆ วางแผ่นหลังลงแนบเบาะนุ่มหน้ารถ ไพล่นึกไปถึงรอยสักที่ซ่อนอยู่หลังผืนผ้าเหลือง ผมผ่อน

ลมหายใจทิ้งบางๆ พลางล้วงมือลงในกระเป๋ากางเกง คลึงนิ้วสัมผัสเล่นกับลวดลายบนธนบัตรปึกนั้น แล้วรู้สึก

เหมือนความทรงจำบางส่วนกำลังถูกลบเลือน.
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เหยื่อ

กิตติยา จันดี

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอร่อยที่สุดเมื่อใช้เวลาต้มประมาณสามนาที หากทิ้งไว้นานกว่านั้นเส้นจะค่อยๆ แปร

เปลี่ยนสภาพ นิ่ม อืด น้ำซุปเย็นชืด ไม่น่ากิน

“ไม่กินหรือ”

สามเณรวัยสิบแปดปีส่ายหน้า ไม่ได้ให้ความสนใจชามบะหม่ีท่ีหายไปจากสายตาด้วยฝีมือเพ่ือนสามเณร

ด้วยกัน

นอกกุฏิมืดสนิท แต่จากหน้าต่างตรงน้ี ไม่ว่าใครก็สามารถมองเห็นสะเก็ดไฟท่ีร่วงกราวลงบนแผ่นสังกะสี

เป็นระยะ อีกไม่นานร่างผอมแห้งของชายชราจะกลายเป็นขี้เถ้าอย่างสมบูรณ์ ไม่ต้องไขว่คว้าหาความสุขและ

ไม่ต้องดิ้นรนหนีความทุกข์อีกต่อไป

หลังมีคนพบศพตากาอยู่ในหนองน้ำ ข่าวการตายของแกก็แพร่สะพัดราวไฟลามทุ่ง

เปล่าเลย... ไม่มีใครอาลัยอาวรณ์ในการจากไปของชายผมขาวโพลนที่เดินโซเซด้วยฤทธิ์สุราสามสิบห้า

ดีกรี ชอบส่งเสียงดังเอะอะโวยวายและสวมรองเท้าข้างละสี แต่เขาเล่าลือเพราะมีการตายเกิดขึ้นเท่านั้น

ชื่อว่ากา แกก็อยู่อย่างกา ตากาไร้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถประกอบกันเป็นความสุขอย่างใครอื่น

สมบัต ิเพียงชิ้นเดียวในชีวิตที่แกมี ก็คือหลานนอกไส้นามว่ากาเหว่า

กาเหว่าเป็นกำพร้า พ่อแม่ตายด้วยอุบัติเหตุขณะเดินทางไปทำงานก่อสร้าง ตอนนั้นตากาตบเข่าฉาด

บอกว่าโชคดีจริงที่แกไม่ขึ้นรถคันนั้นไปด้วย ไม่อย่างนั้นแกต้องโดนเทกระจาดนอนอยู่ข้างถนนเหมือนเพื่อน

คนงานทั้งหลายเป็นแน่

ชีวิตของกาเหว่าต้องระหกระเหเร่ร่อนมาตั้งแต่เกิด เขาไม่รู้ว่าตัวเองมีญาติพี่น้องที่ไหนอีกไหม พอสิ้นไร้

พ่อแม่เขาก็มองหาที่พึ่ง และเมื่อเหล่าคนงานต่างปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่สามารถเลี้ยงดูได้ ตัวเลือก

สุดท้ายที่เขามีจึงคือตากา

“โตแล้วก็ไปหากินเอาเองสิวะ ! ไปอยู่มูลนิธิหรือบ้านเด็กกำพร้าอะไรก็ได้ ไปไป๊ !”

กาเหว่าไม่สนใจ ปล่อยให้เสียงก่นด่าขับไล่เป็นคล้ายเสียงนกเสียงกาที่แว่วเข้าหู
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แล้ววันหนึ่งกาเหว่าก็จับถูกจุด...

เหล้าและอาหารคือเครื่องบรรณาการชั้นเลิศ ตากาเอ่ยชมเปาะว่าเด็กนี่มันเก่ง รู้จักดูแลเอาใจใส่คนแก่

แต่จนกระทั่งก่อนแกจากโลกนี้ไป กาเหว่าไม่เคยบอกตากาเลยว่าเขาไปสรรหาของเหล่านั้นมาจากศาลใดบ้าง

เขาวนเวียนรดน้ำลงบนหัวใจอันแห้งเหี่ยวของชายชราที่อยู่อย่างเดียวดายมาเกินครึ่งชีวิต ในที่สุด

ตากาก็แต่งตั้งเขาเป็นหลาน มีศักดินายี่สิบไร่

ตากามีที่ให้กาเหว่าจริงๆ แต่เป็นที่ดินที่ผู้ใหญ่บ้านเมตตาสร้างกระท่อมให้สองตาหลานต่างสายเลือด

ได้อาศัยแลกกับการช่วยเลี้ยงวัวควายฝูงใหญ่และเงินเดือนพอประทังชีพเท่านั้น

แรกๆ กาเหว่าก็ว่าดีที่เขากับตากาไม่ต้องร่อนเร่อีกต่อไป แต่พอนานวันเข้าเขาก็ชักเหนื่อยหน่าย ทดท้อ

ลำพังแค่จูงวัวควายไปกินน้ำกินหญ้า สุมไฟไล่ยุงเหลือบริ้นให้นั้นไม่ใช่ปัญหา แต่หมู่บ้านนี้โจรขโมยมันชุมยิ่งกว่า

ยุงในหนองน้ำข้างกระท่อมเสียอีก บ่อยครั้งที่วัวควายของผู้ใหญ่บ้านหาย แล้วก็เป็นธรรมดาที่พวกเขาต้อง

รับผิดชอบในฐานะผู้ดูแล

“ทนๆ เอาหน่อยเถอะวะกาเหว่า ยังไงมันก็ดีกว่าย้ายไปเรื่อยเหมือนแต่ก่อน เรี่ยวแรงกูมันไม่เอื้อกับ

อาชีพจับกังอีกแล้ว” แกปลอบว่าอย่างนี้เมื่อเกิดเหตุครั้งล่าสุด พร้อมกับเอ่ยปากชมว่า ‘สเต๊กเนื้อ’ ฝีมือเมีย

ผู้ใหญ่บ้านรสชาติอร่อยกว่าหมูปิ้งที่เขาซื้อให้เป็นไหนๆ ตากาฝันว่าอยากกินมันคู่กับไวน์อย่างที่ผู้ใหญ่บ้านกิน

สักครั้ง

วัฏจักรชีวิตกาเหว่ากับตากาเป็นเช่นนี้มาร่วมหกปี กระทั่งใกล้เข้าพรรษา แกนึกอย่างไรก็ไม่รู้ได้ แกไป

นั่งฟังหลวงพ่อเจ้าอาวาสเทศนา แล้วก็กลับมานั่งร่ำสุราพร้อมบอกเขาว่าแกอยากขึ้นสวรรค์

กาเหว่าแปลกใจ คิดว่าสวรรค์ของตากาคือการได้กินสเต๊กกับซดเหล้าขาวเสียอีก เขาถามตากาว่าจะ

ช่วยแกได้อย่างไร

“บวชซีวะ ให้กูเกาะชายผ้าเหลืองลอยเฉียดๆ สวรรค์ก็ยังดี กูไม่มีเงินทำบุญเพื่อขึ้นสวรรค์ กูก็ต้องพึ่งมึง

นี่แหละ”

ถึงแกจะหัวเราะชอบใจกับคำพูด แต่กาเหว่าก็เห็นตากาแอบยกหลังมือเช็ดน้ำตาตอนเขาปลงผม ไม่รู้ว่า

แกร้องเพราะดีใจท่ีเห็นเขายอมเป็นส่วนหน่ึงของการพาแกข้ึนสวรรค์ หรือร้องเพราะเห็นขวดเหล้าท่ีแอบเหน็บไว้

หล่นลงแตกกระจายเกลื่อนพื้นกันแน่

กาเหว่าไม่ได้ร้องไห้ ไม่มีความจำเป็นหรือความซาบซึ้งใดที่ทำให้รู้สึกว่าเขาจะต้องร้องไห้ เพียงนึก

กระหยิ่มอยู่บ้างก็ตอนที่ใครบางคนเอ่ยชมว่า คนที่บวชให้ผู้มีพระคุณคือคนดี มีความกตัญญูเท่านั้น
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“เณร !”

เพื่อนของสามเณรกาเหว่าพากันถอยกรูดให้พ้นจากประตูด้วยความตกใจ กลิ่นบะหมี่ต้องลอยออกไป

นอกกุฏิเป็นแน่แท้ พระอุปัชฌาย์ถึงได้มาเรียกเสียกลางดึกแบบนี้

สามเณรกาเหว่าบอกเพื่อนให้แยกย้ายกันกลับ เขาบอกก่อนจะเปิดประตูเดินออกจากกุฏิว่าเขาจะรับ

ผิดชอบเรื่องนี้เพียงผู้เดียว เขาจะบอกกับเจ้าอาวาสว่าเพื่อนไม่เกี่ยว ความเสียสละนี้ทำให้สามเณรอีกสองรูป

กล่าวชื่นชมเขายกใหญ่

เดินเพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงกุฏิหลังใหญ่ที่เปิดไฟสว่าง สามเณรกาเหว่าก้าวเข้าไปข้างในด้วยท่าทีนอบน้อม

หากมิได้เลี่ยงหลบสายตาของเจ้าอาวาสที่นั่งมองอยู่ แน่นอนว่ามีใครเรียนให้ท่านทราบเรื่องที่เขาฉันผิดเวลาแล้ว

เขาจึงให้เหตุผลตรงๆ ไปว่าที่ทำแบบนั้นเพราะเขาหิว

“คนที่บวชต้องถือศีลเคร่งครัดนะเณร ไม่อย่างนั้นจะศึกษาถึงแก่นแท้ของพระศาสนาได้ยังไง ถ้าเรื่อง

แค่นี้เณรยังทำไม่ได้”

สามเณรกาเหว่าหันไปมองพระอุปัชฌาย์ท่ีแทรกข้ึนมา ด้วยสีหน้าราบเรียบ แต่ดวงตาคู่น้ันสิสำคัญ แม้หาก

มีคนนอกอยู่และมองแค่ปราดเดียวก็รู้ว่าพระรูปนี้ไม่ได้พอใจในพฤติกรรมเขาที่ได้รับการอภัยครั้งแล้วครั้งเล่า

ก็แล้วอย่างไร สามเณรกาเหว่ายังเห็นพระอุปัชฌาย์สูบบุหรี่อยู่ที่โน่นที่นี่ออกจะบ่อย เขายังไม่เห็นใส่ใจ

อยากเอามาฟ้องสักนิด

“เอาเถอะ ผมจะจัดการเอง ไปได้แล้ว”

แม้อยากรู้ผลสรุป แต่เมื่อเป็นคำสั่งของเจ้าอาวาส พระหนุ่มจึงต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไข

ประตูกุฏิปิดลงแล้ว สามเณรกาเหว่าจึงได้ทรุดนั่งบนโซฟาตัวใหญ่และนุ่ม เมียผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ถวาย

บอกว่านี่คือเฟอร์นิเจอร์นำเข้า ข้าวของในกุฏิท่านเจ้าอาวาสส่วนใหญ่ล้วนเป็นของนำเข้า

“ท่านเป็นทั้งพระนักเทศน์ ทั้งพระนักพัฒนา ดูซี อายุแค่สามสิบกว่าปีก็ได้เป็นเจ้าอาวาสแล้ว หมู่บ้าน

เราเจริญ มีคนมาทำบุญทำทานกันเยอะแยะก็เพราะท่านนี่แหละ”

เสียง ‘สาธุ’ ดังขึ้นพร้อมกันเมื่อใครคนหนึ่งกล่าวจบ ตอนเขายังไม่บวชก็มีโอกาสมานั่งฟังท่านเทศนา

บ้าง นึกขันอยู่เหมือนกันเม่ือได้ยินสาวน้อยสาวใหญ่คิดอุตริว่าหน้าตาท่านหล่อเหลาคมคายขนาดน้ี ซ้ำยังรูปร่าง

ยังดีขนาดนั้น ท่านน่าจะเหมาะกับการเป็นดารามากกว่าเจ้าอาวาสวัดบ้านป่า

สามเณรกาเหว่านั่งฟังเสียงอบรมสั่งสอน และเมื่อมองเห็นไม้หวายที่เงื้อขึ้นสูง เขาก็ลุกขึ้นพร้อมยกมือ

กอดอกด้วยสีหน้าเรียบเฉย
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ขวับ ! ขวับ !

เสียงเฆี่ยนดังอยู่หลายครั้งแล้วก็เงียบไป

นานเหมือนกันกว่าสามเณรกาเหว่าจะเดินออกมาจากกุฏิเจ้าอาวาส

เสียงหมาวัดเห่ากันขรม สามเณรกาเหว่าไม่ได้เอ่ยปากไล่ เพราะพอเห็นว่าร่างในเงามืดที่เพิ่งโดนแสงไฟ

สาดหน้านั้นเป็นใคร พวกมันก็กระดิกหางแล้วก็ล้มตัวลงนอนกันอย่างเดิม

วัตถุสีเงินถูกชูขึ้นสูงจนสะท้อนแสงไฟวิบวับ

สามเณรกาเหว่าวางพระเครื่องเลี่ยมกรอบเงินไว้ใกล้เจดีย์เก็บอัฐิของใครคนหนึ่งแล้วเดินกลับไปทางกุฏิ

หากมีใครเดินย้อนกลับมามองที่เจดีย์นั้น ก็จะพบว่าพระเครื่ององค์นั้นอันตรธานไปเสียแล้วเหมือนกัน!

เดือนคล้อย ลมพัดซ่าใหญ่หอบทั้งใบไม้และความหนาวมาเยือน แม้ดวงตาจะหลับอยู่แต่สติของ

สามเณรกาเหว่าไม่ได้หลับตาม หูของเขาจึงได้ยินเสียงล้อรถที่บดเบียดกับผิวถนนในลักษณะเคลื่อนที่ช้าๆ อย่าง

ชัดเจน

“กาเหว่า กาเหว่า !”

สามเณรกาเหว่าสะดุ้งโหยง ภาพใบหน้าซูบโทรมของตากาหายไปโดยฉับพลัน เขาสะบัดศีรษะไล่ความ

งัวเงีย มองซ้ายมองขวาก็เห็นกลุ่มพระและลูกศิษย์วัดที่กำลังช่วยกันเก็บกวาดสถานที่เพื่อเตรียมรับงานบุญ

ทอดกฐินที่จะถึงในวันพรุ่งนี้

“ปัดโธ่ หลวงพ่อให้มากวาดลานวัดดันมาแอบหลับ ฉันฟ้องเสียดีไหมนี่”

สามเณรกาเหว่าหัวเราะเบา ๆ กับเพื่อน แล้วกุลีกุจอไปหยิบฉวยไม้กวาดมาทันที

ปีนี้ผู้ใหญ่บ้านกับเมียเป็นเจ้าภาพทอดกฐินเหมือนอย่างทุกๆ ปี ได้ยินว่าเงินที่ได้คราวนี้จะสร้างศาลา

การเปรียญแทนหลังเดิมที่สามเณรกาเหว่าไม่เห็นว่าจะชำรุดทรุดโทรมตรงไหน

อ้อ! เขาลืมไป เมียผู้ใหญ่บอกว่าศาลาหลังเดิมมันแคบ ไม่พอต้อนรับและไม่สมหน้าสมตาเวลาแขก

ต่างถิ่นมานั่งฟังเจ้าอาวาสท่านเทศนา เดี๋ยวนี้วัดป่าแห่งนี้เป็นวัดป่าแค่ชื่อแล้ว ส่วนสภาพแวดล้อมอื่นๆ นั้น

เต็มไปด้วยความสวยงาม หรูหรา ทันสมัย

“ผู้ใหญ่”
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“ครับหลวงพี่”

“ไม่ค่อยได้ทักทายกันเลย เป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวนี้ใครดูแลวัวควายให้ล่ะ”

สามเณรกาเหว่ายังคงก้มหน้าก้มตากวาดใบไม้ หากหูเง่ียฟังการสนทนาระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับพระลูกวัด

ด้วยความสนใจ

“ผมจ้างคนงานใหม่แล้วครับ เขามาอยู่หลังตากาตายได้ไม่นาน”

“พูดถึงตากา ไปทำอิท่าไหนถึงตกน้ำตกท่าได้ น่าสงสารจริง ๆ”

“น่าจะเพราะแกเมานั่นล่ะครับหลวงพี่ ผมก็สงสารแต่ไม่รู้จะทำยังไง แกติดเหล้าจนเลิกไม่ได้แล้ว”

บทสนทนาต่อจากนั้นก็เป็นไปในทางขอบคุณและชื่นชม หลวงพี่บอกว่าหมู่บ้านนี้โชคดีที่มีคนเก่งคนดี

อย่างผู้ใหญ่บ้านและเจ้าอาวาสมาช่วยพัฒนา ไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าระหว่างความตายกับความเจริญ อะไรจะเข้า

มาในชีวิตท่านก่อนกัน

สามเณรกาเหว่าปลีกตัวไปกวาดใบไม้ไกลถึงกำแพงวัด เขาทรุดนั่งลงใกล้ๆ เจดีย์เก็บกระดูก ดวงตาเพ่ง

ไปมองยังผู้ใหญ่บ้าน เมีย และเจ้าอาวาสที่เดินสำรวจความเรียบร้อยเป็นครั้งสุดท้าย

สามเณรกาเหว่าพึมพำบอกตากาว่าให้อดทนรออีกหน่อย...

งานทอดกฐินแม้จะเงียบเหงากว่าปีก่อนๆ แต่ก็ยังใหญ่โตและผ่านไปด้วยดี เมียผู้ใหญ่ที่แต่งกายสวยงาม

สมหน้าตาเป็นตัวตั้งตัวตีนำชาวบ้านที่ไว้วางใจช่วยกันนับเงิน ยอดสรุปออกมากว่าล้านบาท ชาวบ้านรู้แล้วต่าง

โห่ร้อง ยกมืออนุโมทนาท่วมหัว ยิ่งคนเฒ่าคนแก่นั้นต่างพาก้มกราบเจ้าอาวาสด้วยความศรัทธาท่วมท้น

“ดิฉันจะจัดการพาไปเข้าบัญชีให้นะคะหลวงพ่อ จะให้พ่ีผู้ใหญ่กับกรรมการวัดไปเป็นพยานด้วย ชาวบ้าน

จะได้ไม่คลางแคลงใจว่าดิฉันคิดไม่ซื่อ”

“แหม ใครจะไปคิดอย่างนั้นได้ ก็ผู้ใหญ่กับคุณน่ะช่วยหลวงพ่อพัฒนาวัดนี้สารพัด คิดชั่วช้ากับคนทำดี

นรกได้กินกบาลเท่านั้นแหละจ้า”

เมียผู้ใหญ่ยิ้มกว้าง ขอบอกขอบใจชาวบ้านที่เข้าใจและช่วยแก้ต่าง

ใครก็ว่าผู้ใหญ่บ้านกับเมียน้ันเหมาะสมกันราวก่ิงทองใบหยก หน้าตาดี การศึกษาดี ฐานะก็ร่ำรวยมาต้ังแต่

บรรพบุรุษ มิหนำซ้ำยังมีจิตสาธารณะด้วยกันทั้งคู่ นี่คงทำบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขันกันมาแต่ชาติปางก่อน

ถึงได้เกิดมาพบเจอเพื่อสร้างกุศลร่วมกันต่อไป
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“เงินเป็นฟ่อน อยู่ในกระเป๋าเมียผู้ใหญ่” เสียงเล่าลดระดับความดังลงอีกเม่ือเอ่ยประโยคต่อไป “พูดแล้ว

จะบาปปากไหม แต่หลวงพี่เห็นวัดเรามีกฐินตั้งหลายหนก็ไม่เห็นศาลาการเปรียญเสร็จสักที”

“เงินยังไม่พอ” พระลูกวัดอีกรูปเสริม น้ำเสียงปิดความขันไม่มิด

เป็นความขบขันในความขมขื่น...

“แล้วคุณกล้าโวยวายหรือ”

พระทุกรูปต่างพากันเงียบโดยไม่ต้องนัดหมาย ยิ่งเมื่อเห็นผู้ใหญ่บ้านเดินนำหน้าเมียผ่านมาทางนี้

ก็ยิ่งเงียบราวเป่าสาก

ผู้ใหญ่บ้านสนทนากับพระเณรรูปอื่นอยู่ครู่ใหญ่ แล้วจึงได้หันมาทักทายสามเณรกาเหว่า “เณรสบายดี

หรือ”

“ครับ”

“ดีแล้ว ทำใจนะเณรนะ คิดเสียว่าบุญของตากาแกมีแค่นั้น”

สามเณรกาเหว่ามองกระเป๋าใบโตที่เมียผู้ใหญ่บ้านหิ้วไปด้วยสีหน้าแช่มชื่น บุญของชาวบ้านทั้งหมด

ฝากไว้กับเงินพวกนั้น โดยมีผู้ใหญ่บ้าน เมีย และบรรดาคณะกรรมการวัดช่วยเป็นสะพานให้

แต่น่ากลัวว่าสะพานจะหักหรือขาดเสียก่อนที่เงินจะถูกแลกกับบุญได้สำเร็จกระมัง!

คืนเดือนมืด ผู้ใหญ่บ้านขับรถช้าๆ ไปตามถนน สายตาเขาสอดส่องคล้ายมองหาสิ่งอันน่าจะเป็น

ภยันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างที่ชอบบอกชาวบ้าน แต่เปล่าเลย ความจริงแล้วเขากำลังมองหาที่เหมาะๆ

เพื่อพรางสายตาไม่ให้ใครเห็นรถของตนต่างหาก

ร่างของผู้ใหญ่บ้านกลืนไปกับความมืดเพราะเขาใส่ชุดสีดำ เขาเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางอย่างชำนาญ

เพราะเขาเป็นคนในพื้นที่ ไม่ช้าไม่นาน เขาก็ได้เจอผู้ที่นัดหมายกันเอาไว้

“ได้ไหมเณร”

สามเณรกาเหว่าเดินออกมาจากที่ซ่อน เขายื่นพระเครื่องในมือให้แทนคำตอบ

“ดี ดีมากเณร ฉันเห็นหลวงพ่อเอาออกมาดูหลายครั้งแล้ว ตลาดบอกว่าราคาแพง”
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“เห็นชาวบ้านบอกว่าผู้ใหญ่ไปราชการนี่”

“น้ำท่วมทางน่ะสิเลยกลับมา พรุ่งนี้ค่อยเปลี่ยนไปขึ้นเครื่อง ไปนอนเถอะเณร ฉันเองก็จะกลับบ้าน

เหมือนกัน ขอบใจมากนะ”

“เดี๋ยวซีผู้ใหญ่” สามเณรกาเหว่าขยับกายไปขวางไว้ “จะรีบกลับทำไม ไหนๆ มาแล้วก็ไปดูของดี

ด้วยกันเสียหน่อย เชื่อผมเถอะว่าถ้าผู้ใหญ่ได้เห็นแล้วจะไม่ผิดหวัง เผลอๆ ผู้ใหญ่จะได้อะไรๆ มากกว่าที่เคยได้

เสียอีก”

“เณรหมายถึงอะไร”

“เถอะน่า ตามผมมาเถอะ”

สามเณรกาเหว่าเดินนำหน้า ผู้ใหญ่บ้านเดินตามหลัง ทั้งสองต่างก้าวเท้าเบาราวแมวย่อง

“อะไรวะเณร” ผู้ใหญ่บ้านเอ็ดอย่างหัวเสีย เมื่อสามเณรกาเหว่าปฏิเสธที่จะเดินเข้าไปบริเวณกุฏิของ

เจ้าอาวาสด้วย โดยให้เหตุผลว่าหากมีใครรู้เรื่องที่เขาเอาข่าวไม่ดีมาบอกผู้ใหญ่บ้านก็เท่ากับนำภัยมาสู่ตัว แต่

ผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่ ผิดพลาดอะไรก็เอาหน้าที่มาอ้างได้

“ข่าวไม่ดีอะไร บอกมาเถอะเณร”

“ผู้ใหญ่ไปดูเองเถอะ”

“อ้อมแอ้มน่ารำคาญ ฉันไม่มีเวลามาเล่นด้วยหรอกนะ”

“มีสีกามาหาหลวงพ่อ ผมแอบดูมาหลายคืนแล้ว”

“หา!” ผู้ใหญ่บ้านที่เดินหนีได้ไม่กี่ก้าวหันกลับมา “เณรว่าอะไรนะ !”

“เบาๆ ซีผู้ใหญ่ ผมรู้นะว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ชอบหลวงพ่อเท่าไหร่ เพราะตอนไม่มีหลวงพ่อ ผู้ใหญ่มีคน

เคารพนับถือมากกว่านี้” สามเณรกาเหว่าหรี่ตามอง “เรื่องคราวนี้แหละที่จะทำให้คนในหมู่บ้านได้เห็นธาตุแท้

ของหลวงพ่อ อย่าลืมอัดคลิปด้วยนะผู้ใหญ่ จะได้มีหลักฐานแน่นๆ”

ผู้ใหญ่บ้านเหลือบมองหน้าสามเณรวัยรุ่น แม้จะยอมรับกุญแจที่อ้างว่าเป็นของกุฏิเจ้าอาวาสมาถือไว้

แต่ก็ไม่วายขู่ทิ้งท้าย “ถ้าเณรเล่นตลกล่ะก็ได้เห็นดีกันแน่”

สามเณรกาเหว่ายักไหล่ เขามุ่งหน้ากลับไปที่กุฏิ เปิดไฟ แล้วเดินไปยังกระติกน้ำร้อนที่เสียบปลั๊กทิ้งไว้

น้ำร้อนไหลลงในชามบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เข็มนาฬิกากระดิกหมุนเวียนจนครบหนึ่งร้อยแปดสิบครั้ง
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อา...เป็นเวลาที่เหมาะดีจริง ๆ

สามเณรกาเหว่าคว้าช้อนคว้าตะเกียบมาลิ้มรสของบะหมี่ควันฉุยด้วยสีหน้าพออกพอใจราวกับไม่ได้ยิน

เสียง ปัง! ครั้งสุดท้าย

ข่าวการฆ่ากันตายในวัดเป็นที่กล่าวถึงไปทั่ว ภาพเคลื่อนไหวในโทรศัพท์มือถือของผู้ใหญ่บ้านทำให้

ตำรวจทราบโดยไม่ต้องสันนิษฐานว่ามูลเหตุแห่งการฆาตกรรมมาจากเรื่องชู้สาว

เมียผู้ใหญ่บ้านคงฉวยโอกาสที่ผัวไม่อยู่ลอบมาหลับนอนกับเจ้าอาวาสหนุ่มอยู่หลายครั้งหลายหนและ

ผู้ใหญ่บ้านคงติดตามมานาน พอจับได้คาหนังคาเขาก็เลยกระหน่ำยิงทั้งคู่แล้วฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิด

ผู้คนมากมายต่างร่ำไห้ด้วยความอาลัยผู้จากไปในเหตุสะเทือนขวัญ สามเณรกาเหว่าก็ร้องไห้ เป็นคร้ังแรก

ที่เขาร้องไห้ เขาร้องเพราะได้เห็นกับตาว่าเรื่องราวแสนอัปรีย์ที่เกิดกับเขาและตากาจบสิ้นลงเสียที

“กูเห็นกับตาว่าผู้ใหญ่เอาวัวไป กูโง่จริงๆ กาเหว่า เห็นหน้าตาดีๆ แต่งตัวดีกันทั้งผัวทั้งเมีย ใครจะคิด

ว่าสเต๊กที่เขาเอามาให้กูต้องจ่ายเงินให้ทั้งนั้น ไม่เคยมีของฟรีให้กูเลย”

ตอนมาถึงที่นี่ก็ดึกมากแล้ว ตากาบอกเขาว่าหิวแสนหิว สามเณรกาเหว่าหาอาหารมาให้แก แต่ตากา

บอกว่าน้ำหูน้ำตาของแกมันขมปร่าและแสบร้อน ลำคอแกเจ็บจนกินไม่ลง

“สึกเถอะกาเหว่า แล้วเราย้ายไปอยู่ที่อื่นกัน”

เขาบอกให้ตากานอนพักเสียก่อน เงินทองค่าวัวค่าควายที่โดนผู้ใหญ่บ้านหักไปเขาจะหาทางเอาคืนมา

ให้ครบทุกบาททุกสตางค์

ตากาทำท่าทำทางเหมือนเชื่อแต่ก็ไม่ได้เชื่อ พอเขาเผลอหลับแกก็ลอบหนีกลับ เขาตามแกไปแต่ก็ทัน

เมื่อสาย

ถ้าตากาเห็นลูกน้องผู้ใหญ่บ้านขโมยวัวกับตา เขาก็เห็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนทำให้ตากาจบชีวิตในหนองน้ำ

กับตาเหมือนกัน

เขารักตากา แต่ในความรักก็มีความขลาดกลัวผสมอยู่อย่างมหาศาล พรรคพวกของผู้ใหญ่บ้านมีหลาย

คนเกินไป หากเขาคิดแสดงความกล้าหาญตอนนี้ก็มีแต่จะตายตามตากาเท่านั้น

สามเณรกาเหว่าทำได้แค่เฝ้าดู...
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เขาเฝ้าดูผู้ใหญ่บ้านแสดงละครฉากใหญ่ ต้ังแต่บอกว่าตัวเองกับลูกน้องไปพบร่างของชายชราข้ีเมาตกน้ำ

ตาย คนมีเงิน มีอำนาจ มีหน้ากากคนดีสวมไว้ จะทำอะไรใครก็เชื่อและเป็นเรื่องง่ายทั้งนั้น ศพตากาจึงถูกเผา

ทำลายอย่างเลือดเย็นเพียงแค่ชั่วคืน

เขารอให้ผู้ใหญ่บ้านเดินมาติดร่างแหเขาบ้าง

ตั้งแต่คราวที่ยังไม่บวช ครั้งหนึ่งลูกศิษย์วัดชวนเขาไปปล่อยพระเครื่อง กว่าเขาจะรู้ว่าเป็นของที่ขโมย

มา กว่าเขาจะเห็นว่าคนรับซื้อเป็นผู้ใหญ่บ้านกับเมียก็ช้าไป เมื่อมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สอง ครั้งที่สามและต่อๆ

ไป พอเขาบวช เขาก็มีหน้าที่หน้าที่มองรูปพระเครื่องที่ผู้ใหญ่บ้านส่งมาแล้วจัดหาให้แลกกับการไม่ถูกพาเข้าคุก

ส่วนเจ้าอาวาสนั้นเล่า รู้ทั้งรู้ว่าเขาเป็นขโมย แต่ก็มีเงื่อนไขมาเสนอ

กามวิตถาร รอยแผลที่ไม่ได้เกิดด้วยเจตนาทำโทษ แต่เพียงเพื่อสนองตัณหา สามเณรกาเหว่ายอม

ทุกอย่าง รอจนแน่ใจว่าเจ้าอาวาสจะไม่เอาความเรื่องเขาลักทรัพย์ในกุฏิไปแล้วจริงๆ พอครั้งต่อมาก็ไม่มีความ

จำเป็นต้องขโมย เจ้าอาวาสหลงเขา แค่เอ่ยปากขอ อะไรที่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเป็นของแพงก็ได้มาโดยง่ายดาย

ไม่รู้ผู้ใหญ่บ้านจะรู้หรือยังว่าความโลภที่นำเขามาตายด้วยมือตัวเอง... มันเป็นของปลอมทั้งนั้น

เจ้าอาวาสตาย ผู้ใหญ่บ้านตาย เมียผู้ใหญ่บ้านตาย ทุกคนตายเพราะกิเลสตัณหาตัวเอง เขาไม่ได้

ทำอะไรนอกจากช่วยเป็น ‘สะพาน’ ที่ทอดความตายให้คนพวกนั้น

“ทำไมก่อนเกิดเหตุผู้ใหญ่โทรหาเณรล่ะครับ”

สามเณรกาเหว่าเตรียมตัวไว้แล้ว ผู้ใหญ่บ้านไม่โง่ที่จะเก็บหลักฐานอย่างอื่นไว้ เขาก็ไม่เหมือนกัน

สามเณรกาเหว่าตอบด้วยสีหน้าราบเรียบ เหตุผลคล้องจองกับข้อมูลในโทรศัพท์และคำให้การของ

พยานคนอื่นทุกประการ “ผู้ใหญ่โทรหาผมเป็นประจำอยู่แล้วครับ ผู้ใหญ่คอยเป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่ผม

เสมอ ยิ่งพอตาตายเขาก็กลัวว่าผมจะคิดมากเลยโทรสอบถามปลอบใจผมตลอด”

ตำรวจสอบถามอีกไม่กี่ประโยคก็เดินจากไป สามเณรกาเหว่าจึงปลีกตัวไปข้างกำแพง

รถมูลนิธิบรรทุกศพขับผ่านไป สามเณรกาเหว่ามองตามจนลับสายตา เขาเลื่อนสายตามาที่รูปถ่ายของ

ตากา

ครั้งนี้เหมือนชายชราจะยิ้มกว้างกว่าครั้งใดๆ ที่เขาเคยเห็น!
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“สเต๊กค่ะหลวงพ่อ คิดว่าคงไม่ค่อยมีใครเอามาถวาย ดิฉันขอเป็นเจ้าภาพถวายพระเณรทุกรูปนะคะ”

หญิงสาวหน้าตางามงดประเคนภัตตาหารจนเรียบร้อยแล้วจึงถอยกลับมานั่งพับเพียบอยู่ไม่ไกล

เธอและสามีมาทำบุญที่นี่เป็นประจำ ด้วยได้เห็นได้ยินว่าพระวัดนี้เทศน์เก่งนัก ทั้งยังพัฒนาวัดจนมี

ชื่อเสียง กลายเป็นที่นับถือและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ยังหนุ่ม

ไม่เพียงแต่เก่ง แต่ใครต่อใครต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าอาวาสวัดนี้รูปงาม กิริยาสำรวม เรียบร้อย

ใครเห็นก็พากันเลื่อมใส

“กฐินปีนี้ดิฉันกับสามีขอเป็นเจ้าภาพ หลวงพ่อคงไม่ขัดข้องนะคะ”

“ไม่หรอกโยม คนมีจิตเป็นกุศล อาตมาจะขัดได้อย่างไรล่ะ”

ปลายมีดกรีดลงบนชิ้นเนื้อนุ่มฉ่ำ หลวงพ่อกาเหว่าตัดมันเป็นชิ้นเล็กแล้วป้อนใส่ปาก ดวงตาเหลือบมอง

สีกาที่ลอบสบตามาเป็นระยะ

เนื้อนุ่มและหวานดี มิน่าทำไมตากาถึงชอบนัก

คืนนี้จะกินอีกครั้ง

หากได้ละเลียดคู่กับไวน์ที่เก็บไว้ในกุฏิรสชาติคงอร่อย... กลมกล่อมกว่าที่เคย



บทกวี
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กลืนกลาย
ซามิยอ

นับวัน

“หู” ของฉันขยายใหญ่ราวกับลำโพง

“ ดวงตา” ที่สามที่สี่

งอกขึ้นมาบนหน้าผาก

ช่วยจ้องมอง รวมไปถึงการจับจ้อง

“ปาก” ที่กว้างกว่ากว้าง

ขยับอยู่ตลอดเวลา

ส่งต่อคำพูดที่เข้ามากระทบหู

คอยระเบิดเสียงหัวเราะ

ด้วยความสนุกสนาน

“ มือ” ยังคอยเขียนคำปลอบใจ

ในข้อผิดพลาดของตัวเอง

ฉันแค่สนุกสนาน

ส่งยิ้มให้กับข้อบกพร่อง

เดือนแรมยังยิ้มตอบ

ใต้เวิ้งแสดส้มแสงสนธยา

ใบไม้ทิ้งใบบางพลิกพลิ้วแล้วสงบ

“เท้า”ของฉันเรียนรู้วิธีเหยียบย่ำ

นับวัน

ตัวฉันก็เริ่มพองเหมือนลูกโป่งอัดแก๊ส

ตัวของฉันงดงามจากสายตาผู้อื่น

“ผิว” ของฉันเริ่มเปลี่ยนสีไปตามสภาพแวดล้อม
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จากนั้น

ฉันก็เริ่มคล้ายคนนั้น คนนี้

แขนขาที่ขยับได้เอง เกะกะเก้งก้าง

“จมูก” อันยืดยาวเหมือนพิน็อกคิโอของฉัน

เริ่มจากการมองตัวเอง

ด้วยสายตาของคนอื่น

พูดจากถ้อยคำอื่น

นับวัน

ฉัน

ร่างกายของฉัน

อวัยวะของฉัน

กลายร่างเหมือนคนอื่น ๆ

กลมกลืน และ กลืนกลาย
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ชายเฒ่ากับภูเขาหลวง

ภักดิ์ รตนผล

ลมฤดูหนาวเบ่งบานกลางหุบเขาไชยปราการ
ห่มคลุมชายเฒ่ากับภูเขาหลวง
ด้วยผืนผ้าไหมเมฆาสีคราม

จนตะวันสาดส่องถึงได้เพียงรำไร
แต่แสงเงาความหลังฉายเรืองไร

กว่ายี่สิบปีแล้วหนอ
ที่เราย้ายถิ่นพำนัก

มาจากทะเลภูเก็ต พังงา อันดามัน
หวนรำลึกถึงเกลียวคลื่นหาดราไวย์ ในหาน

กะตะ กะรน และหาดเกาะยาว
ขบวนเผ่าเต่ามะเฟืองเตาะแตะลงทะเล

จากหาดไม้ขาวในฤดูวางไข่

แว่วสำเนียงเสนาะใสสาวผิวคล้ำเลือด น้ำเค็ม
อาหมัดเฒ่าทะเลอันดามันกับเรือหางยาว

แม่สาวย่าหยาชุดบาบี๋ตาหวานคม
แม่หนูเลย์ลา ชาวเล ราไวย์ใต้ปีกผีเสื้อฮิญาบ

ปลิวไสวในสายลมหวน
โอ้ ป่านฉะนี้เธอจะเป็นฉันใด

จากทะเลสู่ภูเขา
เหนือระดับน้ำทะเลเกือบพันฟิต
จากคลื่นลมมรสุมปรวนแปร

มาแปรผันสู่สายลมหนาวรัญจวน
เรากลายเป็นสิงโตภูเขาไม่เหลือเงาฉลามขาว
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พำนักกว่ายี่สิบปีใต้แสงตะวันแดงและแสง ดาวเรือง
เรื่องราวภูเขาจำหลักในแฟ้มความทรงจำ
ร่ำร่ำจะเลือนรางจางหายราวสายหมอก

เจ้าหญิงเอย
เจ้าหญิงน้อยแห่งดอยเชียงดาว

ความงามแห่งดวงตา
เสื้อคลุมยาวสีขาว ขลิบรอบอกด้วยผ้าหลากสี

คือ อมีมะ เจ้าหญิงน้อยของฉัน

ดอกเอื้องเหลืองบานบนคาคบ บ้านนาเลา
และสายหมอกทาบทับกับสายรุ้ง

เสียงน้ำไหลระรินจากขุนเขาแม่ค่อน
เมืองงายลิบลิบอยู่หว่างทิวเขา

ดอกพุดสีขาวแซมผมสาวน้อยอุ่นเรือน
กับรอยยิ้มเชือดเฉือนหัวใจชายหนุ่ม

หล่นหายกลางวงรำ
เสียงซอเอื้อนผ่านมาตามสายลม

ละมุนอยู่ทั่วบ้านเมืองงาย

หวนคะนึงถึงเพลงคนพลัดถิ่นจากชายแดนพม่า
บอกเล่าความรักเศร้าหวาน

เจ้าเสือหาญฟ้า เจ้าฟ้าเมืองยองห้วย
รัฐคนไต ณ ชานสเตท

กับเจ้าสาวน้อยดอกแก้วแสนละมุน

จ่ามหอม หมอกเฮิง สาวไต บ้านปางก้ำก่อ
อพยพหนีการสู้รบนักรบไตกับทหารพม่า
ก่อนที่ละซิ่น จองคำเพื่อนสาวจะถูกกระสุน

ด่าวดิ้นกลางหมู่บ้าน
วันนั้นเธอคงได้กลับถึงมาตุภูมิแล้วกระมัง
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ชายเฒ่ากับภูเขาหลวง
หวนรำลึกถึงเรื่องราวแต่หนหลัง

ครั้งสุดท้าย
เพื่อปลดเปลื้องให้หายไปให้สิ้น
มิให้เหลือห่วงกังวลใดให้ปรารมภ์

ชายชาวทะเลแต่กำเนิด
กลายมาเป็นสิงโตภูเขากว่ายี่สิบปี

เดียวดายแต่อิ่มแล้วทั้งรสทะเลและภูเขา
เราจะเคลื่อนย้ายไปอีกแห่งเดียว

รุ่งสางยามสาม หนาวระริกสามองศา
เสียงลองไนและหริ่งหรีดกรีดร่ำไห้

แม่น้ำสาละวินหยุดหลั่งไหล
เฒ่าภูเขาสลัดผ้าห่มรับความเยือกเย็นทุกขุมขน

เราพร้อมแล้ว
ก่อนร่างแข็งเกร็งจะกลายเป็นน้ำแข็ง

สูดลมหายใจล้ำลึก
ตั้งสมาธิแน่วนิ่ง

ก่อนลมหายใจวูบสุดท้าย
เอื้อมมือไปกดปุ่มสัญญาณเรียกโรงพยาบาล

มหาราช เชียงใหม่

มารับตัวไปเป็นอาจารย์ใหญ่

๘/๑๒/๖๔
*บางข้อมูลจาก ปลายมาด พิรภาดา

กวีภูเขาไชยปราการ
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ดราม่า เถอะดราม่ากัน
วรภ วรภา

จึงตั้งใจไล่ล่าดราม่าแลนด์

โดยโลดแล่นตามดราม่าหน้าจอสี

เป็นแฟนคลับเรื่องคาวคาว ข่าวทีวี

เป็นเพื่อนซี้แฟนเพจเฟซบุ๊กพิมพ์

จึงแปลงร่างเป็นรูปยูทูบเบอร์

เจาะเสนอแนวหลุดหลุด จนสุดลิ่ม

รสข่าวเน่า เล่าใส่ไข่ ให้ชมชิม

แล้วกระหยิ่มกับมโนที่โวนำ

จึงหยิบฉวย, อวยกระแส,แห่กระสัน

เอามาปลุกสนุกปั่นเช้า-ยัน-ค่ำ

มิใส่ใจ...ใครเจ็บยอก ใครชอกช้ำ

ขอแค่ทำเลขสูงพุ่งล้านวิว

มิสนหรอก...คนไหนเน่า ข่าวไหนหนอง

ขอเพียงผองเรตติ้งวืดดดดวิ่งฉิว

ก็อำนาจยุคนี้ อยู่ที่นิ้ว

และใจหิวชิลชิลห่า หาแสงกลืน

อาจมีบ้าง บังนิด บิดเบือนหน่อย

ให้อร่อยถ้อยรส ก็สดชื่น

กี่คนน้ำร่ำไห้ไหลแก้มชื้น

ช่างเถอะถ้ามีที่ยืน, ก็รื่นรมย์

แหละบางคราวข่าวต้องเค้น เป็น ‘สืบสวน’

บางครั้งควรคุกคาม ‘หยามและข่ม’

มีบางช่วงรอมชอม ‘ตะล่อมชม’

ค่อยแต่งปมดราม่าเข้าหากัน
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กลเม็ดดราม่า ประดามุก

ดังมวยบุกบดบี้ ทีละขั้น

เอาแม่ไม้ ลูกไม้ ไล่ประจัญ

ปลุกดราม่าอย่างเมามันสนั่นเมือง

เธอดราม่า ฉันดราม่า สารพัด

เราต่างจัดข่าวจอโดยต่อเนื่อง

คอยตอกตำซ้ำซ้ำ ย้ำเนืองเนือง

ให้เป็นเรื่องกระเดื่องดังจูงสังคม

ดราม่า เถอะดราม่ากัน

รวมมือบุกปลุกปั่น ร่วมกันถล่ม

ให้ระเบิดเถิดเทิงเริงอารมณ์

แล้ว...รอชมฉากเวทีที่แตกพัง ฯ
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ธุรกรรมสันติภาพ
ถนอม ขุนเพ็ชร

ใครเล่าจะมองเห็นฝนตกบนภูเขา

จนเมฆสีหม่นเคลื่อนคล้อยสู่เมือง

แดดสีซีดอาบใบหน้าผู้คน

บทสวดต่างศาสนาลอยปะปนเสียงปืนระเบิด

สนามรบผลประโยชน์บนสายพานผลิตความสงบสุข

มิอาจข่มตาหลับเมื่อเครื่องจักรสังหารยังคงครางกระหึ่ม

กระบวนการย่อยวัตถุดิบความขัดแย้งเป็นความมั่งคั่ง

บริหารงบดุลผลิตซ้ำความหดหู่พินาศ

ประชาชนถูกฝูงปีศาจจับเป็นตัวประกัน

เหยื่อกระสุนบนแผ่นดินนกพิราบรุมทึ้งศพ

พ่อค้าอาวุธนั่งจิ้มเครื่องคิดเลขหน้ากล้องวงจรปิด

สั่งผู้จัดการแผนกตรวจนับศพยี่สิบสี่ชั่วโมง

ต้นทุนความขัดแย้งถูกๆ

เพิ่มมูลค่าเป็นเปลวเพลิงสงครามราคาแพง

ผู้รับเหมาตัดถนนทอดสะพานความเกลียดชัง

เข่นฆ่าชีวิตเป็นการงานประจำอันรื่นรมย์

หลั่งเลือดบนความทุกข์ยากอดอยากหิวโหย

เปิดฉากการแสดงโหดร้ายเหี้ยมเกรียม

โยนความผิดขึ้นท้องฟ้า

ของมันต้องมีคู่โลก, สงคราม

โต๊ะเจรจาสงบศึกจึงมีค่าจ้างจับมือ
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ราคาความสงบสุขกระตุกกล้ามเนื้อมัดยิ้ม

การสวมกอดมีป้ายแขวนบอกราคา

ทั้งมวลล้วนซ่อนกับดักตะปูเรือใบคำสัญญา

รอวันแจกโบนัสการล้างแค้น

มิอาจสั่งปิดโรงงานความตาย

แม้บ่อกำจัดของเสียยัดเต็มซากศพ

เลือด เศร้าโศก เจ็บปวด เหงาเศร้า สนทนากับความเงียบ

บนดินแดนอันร้างไร้ เศร้าเกินจะเอ่ยเป็นคำใด

โลกกองก่ายตำราพิชัยสงครามมากกว่าบทกวีเพื่อสันติ

ความรัก ความงาม ความดี ถูกเขียนบนก้อนเมฆ

เมื่อมองอีกครั้งไม่มีใครมองเห็นเมฆก้อนเดิม

จึงเสียเวลาวกวนอยู่กับการวางระเบิดเพื่อกู้ระเบิด

รอวันสันติภาพหมดอายุเริ่มผลิตสันติภาพรุ่นใหม่

ประกาศขายขอบฟ้าสีทองเข้าตลาดแห่งการนองเลือดซ้ำๆ

บนป้ายบอกทางสู่พื้นที่สันติสุข

ไอน้ำบนถนนเต้นเร่าสุดปลายทาง

ออกตามหามายาภาพไม่เคยพบพาน

ไล่ไขว่คว่าม่านอคติข้ามศตวรรษ

ถามว่าวกลางท้องฟ้า / หรือแอบเห็นชะตากรรมมนุษย์?
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แม้มิใช่คืนวันอันเคยคุ้น
ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

มิใช่วัน มิใช่คืน ที่แม่คุ้น

ที่ฟ้าค่ำ-เคยแสงอุ่น, อาบแสงอ่อน

ที่แสงจันทร์แสงดาวเฝ้าอาทร

ที่ฟ้ากลางวันไม่ร้อน ไม่แล้งนัก

มิใช่ บ้านเรือนเหมือนเมื่อวาน

ซุกเศร้าในเถ้าถ่าน - ไม่รู้จัก

ไม่ใช่เลย - ไม่ใช่ ‘โลก’ ที่แม่รัก

ไม่คุ้นสักนิดเดียว แม่ไม่คุ้น

มิใช่สถานผดุงครรภ์อันปกติ

ดูสิ, รอบด้านควันยังกรุ่น

กำแพงแห่งสันติมีรูพรุน

ล้วนรอยคมกระสุนและฝุ่นไฟ

แม่เตรียมผ้าอ้อมถนอมลูก

ผ้าสำลี, เบาะ, ฟูก สะอาดใหม่

คราบสงคราม แทรกซุกทุกเส้นใย

คราบเลือดของใครอยู่ในนี้

ลูกยังลังเล ใช่ไหมลูก

เลือดนอง, กองกระดูกทุกพื้นที่

ลูกคงรู้ - โลกใหม่ไม่ยินดี

ภราดร ‘น้อง-พี่’ ไม่มีจริง
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ไม่มี ‘สันติ’ ที่เขาว่า

ล้วนมหาวาทกรรมทุกสรรพสิ่ง

เพื่อมนุษยธรรม - กระหน่ำยิง

กี่ชีวิตสนิทนิ่ง สนามรบ

ลูกยังลังเลหรือเปล่าลูก

ที่เบาะฟูกต้องปูนอนบนกองศพ,

ดื่มน้ำนมผสมเลือด และเสือกซบ

ไปสมทบกับศพอื่น – เมื่อคืนนี้

สุดแต่ใจของลูก นะลูกรัก

ถ้าลูกพร้อมจะรู้จัก ‘โลก’ ที่นี่

อดทนอีกหน่อยนะคนดี

อาจลมเบ่งที่แม่มี – ลมสุดท้าย

แน่ใจใช่ไหมลูก

ราคาชีวิตแสนถูก ไร้จุดหมาย

แต่ก็เป็น ‘การเกิด’ ท่าม ‘ความตาย’

และเป็น ‘หวัง’ ท่าม ‘พังทลาย’ ในโลกเรา

แม้มิใช่คืนวันอันเคยคุ้น

ยังรอคอยแสงอุ่นในแสงเศร้า

แม้ท้องฟ้ายังทาสีด้วยสีเทา

ยังรอคอยฟ้าเก่าที่คุ้นเคย.
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ลมหายใจบนซากเมืองแปลกหน้า
องอาจ สิงห์สุวรรณ

1-
จ้องตากับความตาย โลกกลายร่าง
ระยะห่างเคลื่อนขยับ นับถอยหลัง
โอ้ นกเมือง กอดความเศร้าใต้เงาบัง
รักหรือชัง ลมหายใจกลายเป็นพิษ!

ขนาดของเมื่อวาน เท่าจานข้าว
วันนี้หนาวกลางเพลิงวิปริต
ลางร้ายเมืองหายนะ ทุกสารทิศ
เขี้ยววิกฤติเชื้อร้าย จ้องกลายกลืน

มุมสะพรึง หน้ากากเริ่มหมักเหม็น
ป่าช้าเคยหลับเร้น พลันเต้นตื่น
ผุดจากฝันซ้อนฝัน ซ้อนวันคืน
ซ้อนในเสียงสะอื้นของความจริง

ภาพใกล้ ซูม สูง กว้าง ห่าง แคบ ขยาย
เลนส์ความตายจ้องจับสรรพสิ่ง
พลัดจากยุค เคยชีวิต ติดสปริง
สงัดนิ่ง ทุกฉาก จมซากเมือง

ความคุ้นเคยเพี้ยนแผก เมืองแปลกหน้า
ลมหายใจ โอ้ อุกา นั่นฟ้าเหลือง!
เลือดทุกหยดเหนียวหนืด ดินฝืดเคือง
ปีกเปล่าเปลือง เคร่งระวัง คลั่งระแวง

ลมวังเวง เมืองสงัดยิ่งพัดแผ่ว
ผ่านไปแล้วกี่สาย ใบตายแห้ง
โมบายท่อนกระดูกกระตุกแรง
เงากลืนแสง หม่นมัวทุกครัวเตา
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มรณบัตรยึดเวลา แฝงอากาศ
ทุกขันธ์ธาตุ เขียนนิยามด้วยความเศร้า
ภาพสามัญ เคยเคลื่อนไหว ในแสงเช้า
แสงและเงา ติดตรึงเชิงตะกอน

โอ้ 'ความปกติใหม่' ไม่เห็นฝั่ง
แต่ละรัง ลมหายใจถูกไล่ต้อน
จากความกลัว ขู่ขวัญโลกสั่นคลอน
สู่วงจรไล่ล่าชะตากรรม

วันต่อวัน หวังและรอ มื้อต่อมื้อ
ปีกป่ายยื้อชีวิต วิกฤติกระหน่ำ
ทุกคอร์ดคีย์ทำนองเคยร้องรำ
บัญชีดำมัจจุราชเร่งกราดกลืน

ลมวังเวง ยิ่งว่ายวักยิ่งหนักหน่วง
ทีละร่วง ใบระบาด มิอาจฝืน
ความอดอยากลากมนุษย์จุดแทนฟืน
เสียงสะอื้นซ่อนเสร็จทุกเม็ดดิน...

2-
ห้องเช่าผ่านมื้อแลงไร้แกงต้ม
มีนาคมยังโหมไฟไม่สุดสิ้น
ครกอาจเสียงแผ่วล้ากว่าเคยยิน
ครัวอาจกลิ่นบางเบาเตาผุพัง

คู่นกเมือง กิ่งลำไยต้นใกล้ห้อง
ราวเสียงร้องกล่อมเงา เล่าความหลัง
เธอกับเขาเล่าฝันให้กันฟัง
ประคองหวังน้อยหนึ่งให้ถึงเช้า...

New Normal = ความปกติใหม่
มื้อแลง = อาหารมื้อเย็น
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สยบยอมต่ออํานาจเหนืออํานาจใด

สถิตย์ภูมิ กาธิกาล

ต่อให้องค์อัลลอฮ์

มาปรากฎต่อหน้าก็เปล่าไร้

เพราะรีสกีที่พระองค์ มิได้ประทานให้

มันใหญ่กว่าเรื่องราวบนเขาอะเราะฟะฮ์

และสูงเสียดฟ้ามหาสมุทร

สุดแผ่นดิน

ด้วยน้ำมือของเผ่าญิน

ผู้หลอกล่อมนุษย์

ให้หลงมัวเมาในเงามืด

ต่อให้พระพุทธองค์ทรงอุบัติขึ้น

เท่าเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรศรีทันดร

ทรงตรัสคำสอนไปทั่วหมื่นโลกธาตุ

ในมหาจักรวาลนี้

ก็มิอาจฉุดรั้งหมู่มาร

ที่อยู่ในใจของพาลชนผู้หลงเมามัว

ในตัณหา คือความอยาก

ที่หนืดติดหนึบ ดั่งยางเหนียว

เปื้อนฝ่ามือแล้วมิอาจชำระล้างได้ด้วยพระโอวาท

ต่อให้มหาบุรุษ จอมจักรพรรรดิ์

ผู้ครองมหาสมุทรทั้งสี่

มาปรากฏตัวทุกมุมโลก

พลิกแผ่นดินด้วยมือเปล่า
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ขว้างตรีจักรและเหนี่ยวศร

ทะลวงจนสะเทือนเลือนลั่นไปทั้งเขาพระสุเมรุ

ก็มิอาจหยุดยั้งอำนาจแห่งไฟ

คือโมหะ ความหลงนั้นได้

ต่อให้สมมติเทพ มหากษัตริย์ขัตติยะราช

ลงมาจุติบนแผ่นดินที่สิ้นไร้

ซึ่งมนุษยธรรม

กระทำการบวงสรวงเทพยดาและฟ้าดิน

เกณฑ์หมู่พราหมณ์มาประชุมทั่วสารทิศ

บำเพ็ญทศพิศราชธรรม

ด้วยตบะอันแรงกล้า

ก็มิอาจชำระคราบน้ำตา

ของอาณาประชาราษฎร์

ที่สยบยอมต่ออำนาจที่มืดดำ

เป็นเงามืดบอดปกคลุมไปทุกหย่อมย่าน

ต่อให้บุคคลแห่งยุค

ปลุกไฟฝัน มุ่งมั่นในอุดมการณ์

ขันอาสาปัดเป่าทุกข์บำรุงสุข

สละเลือดเนื้อเพื่อปลดเปลื้อง

เหล่าพันธนาการแห่งโซ่ตรวน

ที่ล่ามหัวใจประชาชน

ให้หลุดพ้นจากความเป็นทาส

และอำนาจของการล่าเหยื่อ

แต่เนื้อก็คือเนื้อ

ที่สุดแล้วก็ยอมให้ถูกเถือเอาเกลือทา

ให้ฝูงหมาป่าสวาปามในคำปาก
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ต่อให้เราดุอาอ์ต่อพระผู้เป็นเจ้า

คุกเข่าต่อหน้าพระองค์ผู้ทรงศักดิ์

แม้พราหมณ์เซ่นฝูงสัตว์บูชายัญ

นักพรตร่ายมนตร์พระทรงสิทธิ์

ผู้มีฤทธิ์แสดงปาฏิหาริย์

เจ้ากูยกธรรมแห่งโพธิญาณ

ก็มิพอ...ต่อดวงวิญญาณที่ว่างเปล่า

เพราะเขาได้ทำลายหัวใจ และเร่ขายบางสิ่งไปเสียสิ้น

อย่าตีโพยตีพาย โอดครวญ ร่ำร้อง

เรียกหาความยุติธรรม จากหัวใจที่ถูกย่ำยี

ขยี้ด้วยน้ำมือของเราเอง...อีกเลย.
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อุ้ม

จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท

แหว่งวิ่นและขาดหาย

เหมือนดนตรีที่สะดุดหยุดในบางช่วง

ตัวโน้ตบางตัวขาดหายไป

ความเงียบเล่าเรื่องราวมากมาย

ภายในหนึ่งวินาทีแห่งความเงียบ

เหล่าวิญญาณของผู้ถูกทำให้สูญหายกรีดร้อง

แหว่งวิ่นและขาดหาย

เหมือนหน้ากระดาษในหนังสือ

ซึ่งอยู่ดีๆ ก็กลายเป็นหน้าว่าง

เนื้อหาที่ควรจะรู้ไม่มีอยู่

หน้ากระดาษขาวสะอาด

เรื่องราวใดกันที่ถูกทำให้หายไป

จิ๊กซอว์ใหม่เอี่ยมแกะมาจากกล่อง

เมื่อต่อแล้วกลับไม่ครบ

โฆษณาว่ามี 500 ชิ้น

แต่กลับมีเพียง 499

จุดสำคัญที่สุดไม่มี

ใบหน้าของใครบางคนไม่ถูกจารึกในประวัติศาสตร์

พวกเขาห้ามเราพูดความจริงอีกแล้ว

เพราะอาจทำให้ใครหลายใครตื่นตระหนก

ทำให้เก้าอี้ของผู้คนสั่นคลอน
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จนไม่อาจจะนั่งอยู่ต่อไปได้

ความจริงบางส่วนจึงถูกถอดถอนจากสังคม

คนที่พูดความจริงถูกทำให้หายไปเงียบๆ

เหมือนใช้ยางลบลบทิ้ง

คนหลายคนหายไปโดยไม่มีใครรู้

เหมือนดั่งหยดน้ำที่ถูกทำให้ระเหยเพราะความร้อน

เราอาศัยอยู่ในประเทศปิดบังความจริง

เรื่องราวใดกันที่ถูกทำให้หายไป

ยังมีอีกกี่ศพที่ยังไม่ถูกค้นพบ
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ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ

ภาพรวมของผลงาน รอบที่ 5

"สู่ภาวะของการสืบค้นใหม่แห่งจิตสำนึกของการมองโลก"

พัฒนาการของเรื่องสั้นบรรณาธรรมครั้งนี้ คือการดิ่งลึกในการใช้ความคิด มีปรากฏการณ์ทางความรู้สึก

ที่แปลกใหม่อยู่มากหลายซึ่งล้วนแล้วแต่น่าใคร่ครวญ เป็นการเคี่ยวกรำอย่างจริงจังล้ำลึกทางมโนทัศน์

ก่อนที่จะขยายส่วนออกทาสู่ประเด็นอันเคลื่อนขยายภายนอกในความเป็นสากล ทั้งความจริงและความหมาย

ของประพันธกรรมท้ังหมด เป็นด่ังการต่อสู้และเหว่ียงซัดเอากับกลไกอันวิกฤตของโลกวันน้ี ท่ีข้ึนอยู่กับรอยทาง

ของชีวิตที่ยากจะกำหนด…

ผัสสะในกระบวนการแห่งศิลปะของการสะท้อนชีวิตคือความเป็นหนึ่งที่ท่านจะพบจากวรรณกรรมอัน

เนื่องด้วยเจตจำนงเสรี และวิถีคิดแห่งศรัทธาอันอหังการ์ชุดนี้...

ขอให้สดับยล และมีความสุขกับหัวใจอันเต้นเร่าและตื่นรู้ของ “บรรณาธร” ในครั้งนี้ครับ…

ความเห็นต่อเรื่องสั้น “บรรณาธร” รอบที่ 5

การประกวดเรื่องสั้นบรรณาธรได้ดำเนินมาจนถึงรอบที่ 5 แล้ว เป็นการประกวดที่ปิดชื่อผู้เขียนใน

การตัดสิน การแข่งขันวัดกันท่ีผลงานและไม่มีกำหนดจำนวนผลงานท่ีได้รับคัดเลือกว่าหน่ึงคนสามารถลงผลงาน

ได้แค่กี่รอบ สามารถลงทุกรอบก็ได้ หากผลงานผ่านการคัดสรรมาทุกครั้ง

แม้เป็นเวทีประกวดที่เปิดรับผลงานถี่ แต่จำนวนการส่งผลงานมาเพื่อพิจารณายังคงสม่ำเสมอและคุณ

ภาพของผลงานที่ผ่านการคัดสรรในแต่ละรอบยังคงไม่เคยอ่อนด้อยลงและมีความหลากหลายในเรื่องราว

ซ่ึงไม่จำเป็นต้องบอกเล่าว่ามีเร่ืองราวอะไรบ้างในท่ีน้ี เพราะความร่ืนรมย์จากการอ่านควรเป็นอภิสิทธ์ิของผู้อ่าน

ที่จะได้รับกับห้วงเวลาที่ได้อยู่กับเรื่องราว

สำหรับรอบหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายสำหรับการประกวดครั้งนี้ อยากให้กำลังใจกับนักเขียนทุกท่านในก

ารส่งผลงาน และอยากให้อ่านกติกาการส่งผลงานและดูระยะเวลาที่เปิดรับผลงานดีๆ เพราะนั่นคือหลักเกณฑ์

แรกสุดที่จะทำให้ผลงานได้รับการพิจารณา
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ความเห็นต่อบทกวี “บรรณาธร” รอบที่ 5

รางวัล“บรรณาธร”ครั้งที่ 5 มีผู้ส่งบทกวีเข้าประกวดไม่น้อย ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการเปิดกว้าง

ที่รับทั้งบทกวีไร้ฉันทลักษณ์และบทกวีฉันทลักษณ์ และไม่จำกัดเนื้อหา สนใจเรื่องอะไร อยากเล่าเรื่องไหน

ก็สร้างสรรค์กลั่นกรองส่งเข้ามาได้อย่างเสรี

บทกวี “บรรณาธร 5” เนื้อหาในภาพรวมนั้นมีความหลากหลาย ประเด็นนำเสนอที่น่าสนใจคือเรื่อง

สงคราม มีท้ังสงครามต่างทวีป สงครามในประเทศเพ่ือนบ้าน สงครามการเมือง สงครามปากท้องท่ามกลางวิกฤต

โรคร้ายและสงครามภายในจิตใจ ส่วนเน้ือหาเร่ืองอ่ืนๆ ก็มีท้ังเร่ืองความรัก เร่ืองสังคมท่ีเกิดข้ึนมาหลายยุคหลาย

สมัย แต่ยังดำรงอยู่ และไม่น้อยพูดถึงภาวะอารมณ์ของตนเอง เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสนใจของกวีที่มี

ความหลากหลาย ซึ่งได้สะท้อนออกมา

ด้านรูปแบบ พบว่าบทกวีฉันทลักษณ์มีความหลากหลายมากขึ้น มีส่งเข้ามาทั้งฉันท์ กาพย์ และ

กลอนแปด ส่วนเจ้าของบทประพันธ์ที่ส่งผลงานเข้ามา มีทั้งกวีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปหรือ “บิ๊กเนม” และ

กวีรุ่นใหม่ และที่น่ายินดีอย่างยิ่งคือ มีกวีหลายนามส่งผลงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความจริงใจในการ

สร้างสรรค์ และเป็นเกียรติกับคณะผู้จัดการประกวดเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับผู้สนใจส่งเข้าประกวด ขอเตือนว่า “บรรณาธร 5” ผ่านไปแล้ว เหลือ “บรรณาธร 6”

อีกครั้งเดียว
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หลักเกณฑ์การประกวดเร ื่องสั้นและบทกว ี “บรรณาธร”
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คอลัมน�

กาแฟ หนังสือ ปากกา

ชื่อหนังสือ : มิสซิสแฮร์ริสตะลุยนิวยอร์ก

สำนักพิมพ์ : Library House

แนะนำหนังสือ โดย อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์

ป้าเอดา แฮร์ริส เป็นแม่บ้านทำความสะอาดชาวอังกฤษ รับงานทำความสะอาดลูกค้ามากมายที่

ลอนดอน ไม่ใช่งานที่มีรายได้ดิบดีมากมาย แต่เธอไม่เคยให้อะไรแบบนั้นมาจำกัดสิ่งที่ตัวเองทำได้หรือคิดหวัง

เธอเคยไปปารีสมาแล้ว (กับหนังสือ “ดอกไม้สำหรับมิสซิสแฮร์ริส” ซึ่งเป็นเหมือนเรื่องราวก่อนหน้า

ของเนื้อหาในเล่มนี้ ในเล่มนั้นเธอไปปารีสได้ด้วยโชคช่วยเล็กน้อย แต่ที่มากกว่าคือความพยายามและ

เก็บหอมรอมริบ เธอไปเพื่อจะซื้อชุดของดิออร์ที่เป็นดังภาพความใฝ่ฝันสูงสุดของตัวเอง) และในเล่มนี้ เธอไป

นิวยอร์ก ด้วยจิตใจท่ีปรารถนาดีอย่างย่ิงท่ีจะช่วยเปล่ียนแปลงชีวิตของเฮนรีเด็กชายคนหน่ึงท่ีอยู่ข้างห้องผู้ได้รับ

การเลี้ยงดูไม่ดีจากพ่อแม่อุปถัมภ์
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เรื่องก็คือเฮนรีเป็นลูกของทหารอเมริกันที่เคยมาประจำการที่อังกฤษกับหญิงชาวอังกฤษ แต่พ่อกับแม่

ไม่ได้อยู่ด้วยกัน พ่อกลับไปอเมริกา แม่ไม่ได้ไปด้วย แล้วแม่ยังไปมีครอบครัวใหม่ซึ่งไม่ได้ต้องการเด็กชาย จึงนำ

เด็กชายมาฝากพ่อแม่อุปถัมภ์เลี้ยงดู แรกๆ มีการส่งเสียเงินก็ยังพอจะทำดีด้วยอยู่ จนเมื่อตอนหลังแม่หนีหาย

ติดต่อไม่ได้ เงินไม่มา เด็กชายก็แทบไม่ได้รับการดูและถูกรังแกไม่เว้นวัน เฮนรีควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ และหาก

พ่อแท้ๆ ของเฮนรีรู้ว่าเด็กชายต้องมาใช้ชีวิตย่ำแย่แบบนี้คงไม่มีวันยอม มิสซิสแฮร์ริสคิดอย่างนั้น แล้วก็ตั้งใจว่า

เธอต้องทำอะไรได้บ้าง

จังหวะพอดีมีลูกค้าของเธอบางคนจะย้ายกลับไปที่อเมริกาด้วยความเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงาน

และชอบการทำงานของมิสซิสแฮร์ริสด้วย อยากให้เธอไปช่วยดูแลที่โน่นเป็นการชั่วคราว นี่จึงเป็นโอกาสที่ดี

ที่สุดที่เธอจะไปตามหาพ่อแท้ๆ ให้เฮนรี ช่วยชีวิตเด็กชายไว้

มิสซิสแฮร์ริสก็คิดแบบนี้แล้วก็ทำเลย โดยไม่รู้เลยว่ามันจะไม่มีทางเป็นเรื่องง่ายๆ ต้องลงแรงมากมาย

ไม่ได้ดังหวังอยู่เรื่อย จนกระทั่งเกิดอาการชวนท้อได้แม้แต่กับคนที่มองโลกในแง่ดีอย่างเธอ

ความตั้งใจที่ดี ทำโดยไม่มีใครร้องขอ ในบางแง่อาจเป็นสิ่งที่ใครมองว่ายุ่งไม่เข้าเรื่อง เหนื่อยเปล่า ก็เป็น

เรื่องที่เกิดขึ้นได้ แต่สุดท้ายจะอะไรอย่างไร มันก็อยู่ที่คนที่ทำตัดสินใจ รู้ตัวเองว่าทำเพื่ออะไร แม้ผลที่ได้อาจจะ

ไม่สมบูรณ์แบบ แต่สิ่งดีๆ ก็อาจเกิดขึ้นได้ และมันเกิดขึ้นได้จากการลงมือทำ ไม่ใช่การอยู่เฉย
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คอลัมน�

แวดวงวรรณกรรมต�างแดน :
Steimatzky
ร�านหนังสือเชนสโตร�ที่เก�าที่สุดในอิสราเอล
เรื่องและภาพ โดย เกศณี ไทยสนธิ (gassanee@yahoo.com)

หากจะพูดถึงร้านหนังสือที่จะเห็นได้ในทุกๆ ศูนย์การค้า และทุกๆ Community mall ต่างๆ ก็ต้อง

บอกว่า ร้านสตีมาทสกี้ (Steimatzky) ถือเป็นร้านหนังสือเชนสโตร์ที่เก่าแก่มากที่สุด ใหญ่ที่สุด และก่อตั้งมา

นานมากที่สุดในอิสราเอล

ถ้าจะถามคนอิสราเอลว่า “ร้านหนังสือสตีมาทสกี้ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีไหน” คนอิสราเอลส่วนใหญ่จะตอบ

ได้หมดทุกคน เพราะว่าป้ายชื่อร้านทุกร้านจะมีปีเขียนอยู่เป็นคู่กันเสมอ นั่นก็คือปี 1925 (ใช่ค่ะ นั่นก็

หมายความว่าเชนสโตร์ร้านนี้จะมีอายุครบ 100 ปี ในอีก 3 ปีข้างหน้านี้แล้ว แต่อย่าลืมว่าในปี 1925 นั้น

อิสราเอลยังไม่ตั้งเป็นประเทศเลย ณ ตอนนั้นยังคงเป็นอาณาเขตภายใต้การดูแลของอังกฤษ แต่เนื่องจากคน

ก่อตั้งเป็นชาวยิว เมื่ออิสราเอลประกาศเป็นประเทศในปี 1948 ร้านสตีมาทสกี้ก็ยังคงอยู่และขยายสาขาไปอีก

มากมาย)

ร้านนี้ตั้งชื่อร้านตามนามสกุลของนายซะวี สตีมาทสกี้ ( Tzvi Steimatzky) ซึ่งจริงๆ เขาก่อตั้งเป็น

ร้านเล็กมาต้ังแต่ปี 1920 ในเมืองเทเลอาวีฟ แต่พอถึงปี 1925 น้องชายต่างมารดาเป็นชาวยิวที่ย้ายถิ่นฐานมาจาก

เยอรมันที่ชื่อว่า เยเชสกี้ ( Yechezkei ) ก็เริ่มต่อยอดขยับขยายเปิดสาขาที่กรุงเยรูซาเลม และตั้งแต่นั้นมาร้าน

ก็ขยายสาขาไปในต่างประเทศ และที่น่าสนใจคือในสมัยแรกๆ ก่อนสงครามโลกนั้นเป็นต่างประเทศที่เป็นมุสลิม

ด้วยซ้ำ เช่นที่กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน ที่กรุงแบกแดก ประเทศอิรัก และที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ฯลฯ

ที่บอกว่าเป็นร้านเชนสโตร์ที่ใหญ่ที่สุด ก็เพราะว่าเฉพาะในประเทศก็มีมากถึง 128 สาขา เล็กใหญ่ต่าง

กันไปแล้วแต่ขนาดของแต่ละสถานที่ แต่ถ้าจะถามถึงความพิเศษของร้าน ก็ต้องบอกว่า ไม่ได้มีอะไรพิเศษไป

มากกว่าร้านหนังสือปกติ เพียงแต่ว่าร้านสตีมาทสกี้ให้ความสำคัญกับความรู้เกี่ยวกับหนังสือของพนักงานขาย

ด้วย พนักงานขายทุกคนจะต้องสามารถตอบคำถามของลูกค้าได้ และจะต้องเป็นคนที่อ่านหนังสือจริงๆ โดยที่

จะต้องสามารถแนะนำหนังสือให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
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จากประสบการณ์ในการถามหาหนังสือกับร้านสตีมาทสก้ี เดินเข้าสิบคร้ัง ยังไม่มีคร้ังไหนท่ีพนักงานอ้ำๆ

อึ้งๆ ในการตอบคำถามเลย ทุกคนจะถูกเทรนมาอย่างดี และสามารถพูดถึงหนังสือเล่มที่เราสนใจอย่างย่อๆ ได้

เสมอ ร้านสตีมาทสกี้จะให้ความสำคัญกับนักเขียนในประเทศของเขามาก ชั้นหนังสือวรรณกรรมที่เขียนโดย

นักเขียนอิสราเอล จะถูกจัดแยกให้เห็นเด่นเป็นสง่าว่า นี่คือนักเขียนอิสราเอลนะ ไล่ชื่อไปตั้งแต่ A B C D …

แม้ว่าสตีมาทสก้ีจะเป็นร้านเชนสโตร์ แต่ก็นับว่าเป็นกิจการร้านหนังสือท่ียืนหยัดผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสงคราม

มาแล้วหลายยุคทุกรูปแบบ
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แต่ที่น่าสนใจก็คืออิสราเอลมีกฏสำหรับร้านหนังสือที่เรียกว่า Law for protecting literature and

books ออกมาในปี 2013 ว่า หนังสือที่ออกใหม่ห้ามลดราคาเด็ดขาดในระยะเวลา 18 เดือนแรก ทั้งนี้ก็เพื่อ

เป็นการกันราคาให้กับนักเขียนและสำนักพิมพ์ (ยกเว้นว่าในช่วงนั้นจะเป็นอีเว้นท์ระดับชาติจริงๆ และถ้าหากจะ

ต้องมีการลดราคาก็จะไม่ให้เกิน 10% เท่านั้น)

สุดท้ายขอยกคำพูดของท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งชื่อว่าลิมอร์ ลิฟเนท ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกีฬาและวัฒนธรรม

ท่านกล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า “หนังสือเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่สินค้าบนชั้นหนังสือเท่านั้นนะ แต่หนังสือเป็นขุมทรัพย์แห่ง

วัฒนธรรมเลยทีเดียว”
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คอลัมน�

HoroReader
โดย จุฑามาศ ณ สงขลา

ทำนายดวงเพื่อนนักเขียนและมิตรรักนักอ่านทุกท่าน ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2564
ในรูปแบบประจำวันเกิด คอลัมน์นี้นำเสนอเพื่อเป็นการให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางและเตือนถึงข้อควรระวัง
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตของคนเราทุกคน ด้วยศาสตร์ของการคำนวณดวงดาวและตัวเลขมาประกอบกัน
เรียกว่า เลขศาสตร์สากล หรือ Numerology หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่านนะคะ

รายละเอียดดวงชะตา ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565

คนเกิดวันอาทิตย์

การงาน ช่วงแรกงานจะไม่เป็นที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นกิจการค้า การลงทุนใหม่ๆ ยังไม่สามารถขยับขยาย
มากนัก หากเปล่ียนแปลงงานใหม่ในช่วงน้ีจะมีปัญหาเร่ืองหน้าท่ีความรับผิดชอบไม่ลงตัว หรือจะรู้สึกถูกเอาเปรียบ
ช่วงเดือนหลังจะดีข้ึนมาหน่อย ลูกค้าให้ความสนใจงานมากข้ึน โดยเฉพาะเจรจาติดต่องานกับองค์กรหน่วยงาน
ใด จะเป็นต่อคนอื่น เพราะมีคนส่งเสริม ช่วยเหลือให้งานผ่านไปได้ หรือรอปิดการขายมานาน ช่วงนี้จะทำ
สำเร็จเสียที

การเงิน ช่วงน้ีรายได้เข้ามาทีละเล็กทีละน้อย ต้องอดทนและรอกันต่อไป ลงทุนท้ังเงินใหญ่เงินเล็กควรพิจารณา
ให้มากๆ สถานการณ์ใดๆก็ไม่แน่นอน โดยเฉพาะหุ้นส่วนธุรกิจ อย่าชะล่าใจให้เขาหลอกเราได้ ช่วงหลังๆ กระแส
การเงินดีขึ้น รายได้พิเศษจะเข้ามาเยอะขึ้น แต่ควรจัดเวลาให้ดี มีเหตุผิดพลาดได้ง่าย และอาจจะทำให้สูญเสีย
รายได้ไปด้วย หากขายเครื่องอุปโภค บริโภคหรือของกินสดแห้งใดๆ ก็ตาม การเงินจะดีขึ้น งานอาหารและยา
ประเภทสุขภาพยังมาแรงทำเงินได้เหมือนเดิม

ความรัก ช่วงนี้จะรู้สึกเหนื่อยล้ากายใจทั้งตัวเองและคนรัก เพราะมีแต่ปัญหารอบด้าน ทำให้มีกระทบกระทั่ง
กันบ่อยครั้ง ใครที่ยังมีปัญหาคาราคาซังกับคนรัก หากลดทิฐิลงบ้าง ทุกอย่างจะค่อยๆ กลับมาแฮปปี้เหมือนเดิม
อย่าเพิ่งตกลงปลงใจอะไรในตอนนี้กับคนรัก รอดูไปอีกสักพักจะดีกว่า เพราะจะมีอุปสรรคเข้ามาเยอะจนอาจ
ท้อแท้

สุขภาพ เรื่องสุขภาพกายใจนั้นเป็นช่วงอ่อนแอ ท้อแท้ ระวังจะเป็นไข้หวัด หรือติดเชื้อได้ง่าย มีความเครียด
สะสม ต้องพยายามผ่อนคลาย ผักผ่อนเพียงพอ

โชคลาภ มีเข้ามาเป็นประเภทของกินของใช้ จากพรรคพวกเพื่อนฝูงเสียมากกว่า

สีมงคล สีขาว สีแดงก่ำ แดงเลือดนก

คำแนะนำ หากใส่เสื้อผ้าสีสดๆ เด่นๆ ในช่วงนี้ ทำอะไรก็จะมีคนให้ความสำคัญเชื่อมั่น เชื่อถือ
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คนเกิดวันจันทร์

การงาน ช่วงเดือนแรก งานจะมีเข้ามาให้ทำมาก โดยเฉพาะในหน่วยงานองค์กรต่างๆ จะถูกคัดเลือกและ
ทดสอบฝีมือ ถ้าไม่เจ๋งจริง อาจพลาดที่จะได้ไปต่อ พ่อค้าแม่ค้าขายออนไลน์ จะคิดไม่ตกว่าจะขยายกิจการ
ให้มั่นคงขึ้นหรือ ไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่า เพราะรายได้ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร คู่แข่งเยอะ แต่รายได้เข้ามาไม่ทันใช้
เดือนหลังระวังเรื่องคำพูดและอารมณ์ให้มาก จะทำให้เสียทั้งเงินทองและลูกค้า ไปง่ายๆ ติดต่อกับใครอาจมี
การเปลี่ยนแปลงงานไม่ราบรื่น

การเงิน ช่วงนี้จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายให้กับบริวารหรือลูกหลานใกล้ชิดไปอีกสักพัก เพราะยังมีความจำเป็น
ต้องใช้เงินในอีกหลายด้าน ทั้งการเรียนและงานกิจกรรมพิเศษ คนเป็นลูกน้องจะทำงานบางอย่างบกพร่อง
จนต้องเสียค่าชดใช้ให้หน่วยงาน ช่วงนี้คนที่ทำแต่งานไม่ค่อยมีเวลาไปเก็บเงินเก็บทอง ระวังจะเสียเงินเสียทอง
ไปเปล่าๆเพราะลูกค้าเกิดเหนียวหนี้ ระวังเรื่องการลงทุนรายได้พิเศษแบบเสี่ยงๆ ประเภทเทรดหุ้น เล่นหวย
สถานการณ์ผันผวน อาจเสียมากกว่าได้

ความรัก ช่วงนี้คู่แฟนคุณกับคนรักจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันได้บ่อยครั้ง แม้เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็ทำให้
บานปลายต่อเนื่อง ควรต้องควรคุมอารมณ์ให้ดี อย่าใช้ถ้อยคำรุนแรงเพราะจะไม่จบง่ายๆ ส่วนคู่รักลึกซึ้ง
ความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักค่อนข้างร้อนรุ่ม มีปากเสียงเถียงน้อยใจกันตลอด คู่ที่มีปัญหาคาราคาซัง แต่หาก
ปล่อยปละละเลยเนิ่นนานไม่คุยกันให้เข้าใจ อาจมีเหตุให้เลิกรา ห่างกันไป

สุขภาพ คุณจะค่อนข้างเครียด วิตกกังวล พักผ่อนไม่เพียงพอ ขับรถเดินทางไกลระวังอุบัติเหตุให้เจ็บเนื้อ
เจ็บตัว คนในบ้านจะเจ็บป่วย ให้ช่วยดูแล

โชคลาภ โชคลาภยังต้องรอ ช่วงนี้เรื่องลุ้นเรื่องเสี่ยง ยังไม่มีเข้ามา อาจได้บ้างเล็กน้อย ถ้าขอพึ่งลาภผลของ
คนอื่น ให้คนอื่นจัดการให้

สีมงคล สีทอง เหลือง

คำแนะนำ มีสมาธิและสติในการทำงานให้มาก ร่วมทำบุญ บริจาคกองทุนเลี้ยงอาหารเด็กยากไร้ ขาดแคลน
จะช่วยให้งานก้าวหน้ายิ่งขึ้น

คนเกิดวันอังคาร

การงาน ช่วงนี้งานจะหนักและเหนื่อยไม่ค่อยได้กินได้นอนตามปกติ เจ้านายจะให้โอกาสแสดงความสามารถ
ให้เต็มที่ ออร่าจะโดดเด่นวิ่งฉิว ติดต่อเจรจาธุรกิจจะต้องติดตามหลายครั้งแต่มีแนวโน้มสำเร็จดี หากลงทุนเพิ่ม
หรือเริ่มต้นงานใหม่ความสามารถจะทำชื่อเสียงให้ แต่ระวังคนอิจฉาหรือแย่งซีนเอาหน้าผลงานไปหมด ธุรกิจ
อิสระจะมีคนเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้ คนทำงานประจำต้องลงไปช่วยจัดการกับปัญหาของเจ้านาย เดินทาง
ใกล้ไกลบ่อยครั้ง

การเงิน รายรับช่วงนี้จะมาจากการกะเก็งกำไรทางการค้า แม้มีเข้ามามากขึ้นแต่รายจ่ายเยอะ ที่เป็นนักขาย
อาจปิดการขายรายใหญ่ได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะ โอกาสได้กู้หนี้ยืมสินธนาคารเพื่อกิจกรรมส่วนตัวบางอย่าง
ถ้าสร้างบ้านใหม่จะมีค่าใช้จ่ายบานปลาย การเงินต้องปรึกษาผู้ใหญ่ถึงจะได้เท่าที่หวัง ช่วงเดือนหลังการเงินยัง
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สะพัดเข้ามือขวาออกมือซ้าย จะได้ลงทุนเพื่อการเรียนรู้ หรือเป็นการพัฒนาตนเองให้ทำงานหาเงินได้หากหลาย
ช่องทาง

ความรัก ช่วงนี้คนรักจะมีท่าทีห่างเหิน ระวังจะมีคนคอยยุแหย่ให้มีปัญหากัน คนโสดหากออกทำกิจกรรม
สังคมบ้างจะเจอคนท่ีใช่สำหรับคุณ คนท่ีแต่งงานกันมานานแล้วแต่ไม่มีลูก ช่วงน้ีเป็นระยะท่ีหากขยันมีกิจกรรม
ทางเพศจะมีโอกาสสมหวัง คนที่เป็นโสดมานานจะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ มีคนเข้ามา
ใกล้ชิดเยอะ คู่ครองคนรักจะทำให้คุณรู้สึกประทับใจ เพราะความเอื้ออาทรใส่ใจคุณในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ

สุขภาพ ช่วงน้ีบรรยากาศในบ้างทำให้เครียด ท้อแท้บ้าง ระวังขา เข่า กระดูกของตนเอง จะทำให้ต้องพักฟ้ืนนาน

โชคลาภ โชคลาภยังต้องรอ เสี่ยงได้เพียงเล็ก ๆน้อย ๆ คำพูดจะเรียกทรัพย์ได้

สีมงคล ชมพู ม่วงอ่อน

คำแนะนำ อย่าจู้จ้ีข้ีบ่นกับเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ ให้มากนัก โชคก็จะเข้ามาได้ง่ายข้ึน ทำบุญด้วยดอกไม้ธูปเทียนบูชา
พระ จะเสริมให้มีสมาธิในการทำงาน

คนเกิดวันพุธ

การงาน ช่วงนี้ ใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านสิ่งพิมพ์โฆษณา หรือฝ่ายการตลาดต่างๆระวังจะมีเรื่องเสียชื่อเสียง
มีลูกค้าเข้าใจผิดหรือพูดจาล่วงเกินคุณ งานจะเป็นไปแบบเรียบๆ ไม่ค่อยโดดเด่น ใครที่กำลังรองานใหม่อยู่
อย่าเพิ่งฝันไว้เยอะ เพราะจะเจอด่านสัมภาษณ์ ดูความเหมาะสมอีกพักใหญ่ จะมีปัญหาขัดแย้งทางการงานกับ
ผู้คนรอบข้าง ด้วยเรื่องจุกจิกน่ารำคาญและไม่เป็นเรื่อง คนค้าขายลูกค้าจะตำหนิเรื่องคุณภาพของสินค้า งานที่
เริ่มต้นใหม่จะขยายตัวได้

การเงิน ช่วงเดือนแรกนี้รายได้พอเสมอตัว ไม่มากแต่ก็ไม่ทำให้คุณสะดุด บางทีอาจต้องควักเงินก้อนใหญ่
มาเล่นหุ้น หรือวางเงินประกันสินค้าบางอย่าง มีคนชักชวนลงทุนในธุรกิจการเงิน แต่ควรต้องเรียนรู้ให้มาก รายจ่าย
จะเยอะจากการลงทุนและการขยายกิจการ ช่วงเดือนหลังนี้การเงินเข้ามือมาดี มีรายได้หลายทาง มีเข้ามา
เรื่อยๆ สม่ำเสมอ ควรแบ่งเก็บเงินไว้สักนิด แม้ไม่มากแต่ก็เป็นการเริ่มต้นเก็บให้มีเงินเหลือในอนาคต

ความรัก ช่วงนี้ความรักจะมีแต่เรื่องให้ต้องหงุดหงิด เสียใจ น้อยใจ เพราะอีกฝ่ายพูดคุยกันไม่รู้เรื่อง จะรู้สึก
ว้าเหว่เพราะคู่ครองห่างเหินไม่กลับบ้าน ท่ีมีปัญหาครอบครัวอยู่ช่วงน้ีคู่ครองคนรักจะเร่ิมบีบค้ันจิตใจคุณมากขึ้น
บรรยากาศตึงเครียด ความรักที่เคยหวานชื่นของคนที่มีคู่รักแล้วจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นจืดชืดเฉยชาทำให้ห่างเหิน
กันมากยิ่งขึ้นไปอีก คุณจะน้อยอกน้อยใจคู่ครองคนรักที่อีกฝ่ายไม่ค่อยมีเวลาสัมพันธ์พิศวาสกับคุณเลย

สุขภาพ ร่างกายค่อนข้างอ่อนเพลีย พักผ่อนไม่พอ โรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน จะกำเริบ หรือมีอาการ
มากขึ้น

โชคลาภ จะมีคนนำลาภผลเงินทองบางอย่างมาให้ แต่ไม่ต้องหวังลาภลอยให้มากเพราะถึงอย่างไรก็ไม่ใช่ดวงคุณ

สีมงคล เขียวเข้ม เทา

คำแนะนำ กลัดเข็มกลัดติดเส้ือทุกๆ วัน จะแก้เคล็ดเสริมดวงให้ปัญหาไม่เข้ามากล้ำกราย อย่าซื้อเสื้อผ้ากระเป๋า
หรือรองเท้าใหม่เพราะจะขัดลาภผลที่กำลังจะมีเข้ามา
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คนเกิดวันพฤหัสบดี

การงาน การทำงานไม่ค่อยมีความสุขนัก เพื่อนร่วมงานจะตั้งตัวเป็นศัตรูคู่แข่งกับคุณ ไม่ควรไว้วางใจใครในทาง
การค้า เหนื่อยยาก ลูกน้องบริวารมีแต่ทำเรื่องผิดพลาดให้เสียอารมณ์ เครื่องใช้จำเป็นกับอาชีพการงานแตกหัก
เสียหายงานจึงช้าไปอีก ช่วงนี้การงานจะไปได้สวย เป็นช่วงของการเรียนรู้งานใหม่ๆจากผู้ที่มีประสบการณ์สูง
งานที่ทำอยู่จะมีปัญหาติดขัดจนทำให้คุณคิดอยากจะลาออก งานของคุณจะค่อนข้างวุ่นวายกับคนจำนวนมาก
มีปัญหาระหว่างงานให้ต้องคอยแก้ไขเยอะแยะ

การเงิน จะมีปัญหาวุ่นวาย เงินจะเข้ามือขวาออกมือซ้าย หมุนเงินไม่ค่อยทัน เพราะค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ประจำ
กลับสูงขึ้นกว่าเดิม ช่วงนี้หากมีการเจรจาเรื่องเงินใดๆ ก็ตาม จะมีอันต้องยืดระยะเวลาออกไปอยู่ตลอด เงินทอง
ไม่ค่อยมีเข้ากระเป๋านัก ไม่ว่าจะได้มามากเท่าไหร่ก็ไม่วายมีเรื่องให้ต้องจ่ายออกอยู่ตลอด จะลงทุนขยายธุรกิจ
ใดๆ ไม่ควรทำในเดือนนี้ จะเสียเงินแบบไม่เป็นเรื่อง ค่าใช้จ่ายในช่วงนี้จะมีเยอะ การค้าไม่ค่อยได้เงินตามเป้า

ความรัก ช่วงนี้จะมีปากเสียงกับคู่ครองเพราะอีกฝ่ายมีคนมาชิดใกล้แถมมีพฤติกรรมที่บาดหูบาดตาคุณมาก
จะได้ออกนอกบ้านไปทำกิจกรรมหรือไปงานเลี้ยงร่วมกันกับคนรักบ้าง จะถูกแนะนำให้ผู้คนรู้จักในฐานะตัวจริง
ของเขาเสียที คนที่เพิ่งศึกษาดูใจกับคนรักหรือเปลี่ยนจากสถานะเพื่อนรักมาเป็นแฟน จะรู้สึกว่าอีกฝ่ายกำลัง
ผูกมัดคุณ ในหลายๆ วิธี เพราะหึงหวง คู่ท่ีอยู่ห่างไกลกันมานานจะได้ปิดจ๊อบ เลิกราแยกย้ายกันคนละทางเสียที

สุขภาพ สุขภาพแข็งแรงดี นอนหลับดีขึ้น จะมีคนแนะนำยาหรือวิตามินดีๆมาให้ดูแลตัวเอง

โชคลาภ ลาภผลมีเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นลาภของกินของใช้โดยเสน่หาจาก คนรักและเพื่อนฝูง

สีมงคล สีส้ม สีเหลืองสด

คำแนะนำ ชักชวนคนรักไปปลูกต้นไม้ใหญ่ร่วมกัน จะต่อบุญเพิ่มด้วยกันในชีวิตคู่ หรือไปยังสถานที่แปลกๆ
ใหม่ๆ ทางศาสนา จะเสริมดวงชะตาได้ดีขึ้นมาก

คนเกิดวันศุกร์

การงาน คนทำงานประจำจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ถ้าไม่คิดลาออกจากงานเสียก่อนและต้องระวังบริวารที่
คอยสอพลอจะทำให้ตกต่ำ ช่วงน้ีจะเหน่ือยหนักมีงานเยอะเพราะโปรเจคใหม่ๆ มาตลอด แต่อย่าคิดเปล่ียนแปลง
สถานภาพงานทั้งสิ้น ไม่ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปแต่คุณก็ยังมั่นคงอยู่ได้ในงานที่ทำ ทำงานอะไรจะมีคนเห็น
คุณค่าความสามารถ ช่วงนี้จะมีคนชื่นชมคุณออกนอกหน้า งานประเภทซ่อมแซม ตกแต่ง ทุกด้านจะไปได้ดี
มีคนจ้างงานพิเศษเยอะ

การเงิน ช่วงนี้สถานการณ์การเงินของไม่ค่อยดีนัก รายรับก็มีเข้ามือมาเรื่อยๆ ไม่ขาด ค่าใช้จ่ายมีมาก ในช่วงปีนี้
ควรมีการจัดสรรปันส่วนการใช้จ่ายของตัวเองให้ลงตัวดีขึ้น รายรับจะขาดมือทำให้คุณมีหนี้สินเพิ่มขึ้น จะมีเรื่อง
เสียเงินแบบไม่ควรจะเสีย หรือมีคนนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ ช่วงเดือนหลังรายรับค่อยๆคล่องมือ การเงินมีเข้า
มาเรื่อยๆ ขึ้น จะได้ลงทุนให้กับลูกหลานในเรื่องการศึกษา หรือการใช้จ่ายไปกับอุปกรณ์เทคโนโลยีให้กับตนเอง

ความรัก ช่วงนี้คนโสดและคนมีแฟนแล้วจะมีคนหน้าใหม่เข้ามาให้พิจารณาแต่ระวังจะกลายเป็นรักสามเส้า
เพราะคุณเข้าไปเก่ียวข้องกับคนมีคู่แล้ว ระวังจะมีคนต่างเพศมาพูดจาหรือแสดงพฤติกรรมข่มเหงน้ำใจ ขอความ
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ช่วยเหลือจากใครอาจจะถูกมองไปในแง่ไม่ดีเสียอีกด้วย ช่วงเดือนหลัง ความรักนิ่งๆ คนโสดยังต้องโสดต่อไป
คู่รักที่ผิดใจกันจะมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะคนกลางช่วยประสานให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันมากขึ้น

สุขภาพ ไมเกรน ปวดหัว บ่อยๆ โรคเก่าจะยังหายช้า ควรออกกำลังกายให้เหงื่อออกบ่อยๆ จะทำให้สุขภาพ
ดีขึ้น

โชคลาภ โชคลาภจะมาจากคนใกล้ตัว หากกำลังคิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงการพนันควรรอบคอบให้มากๆ แม้ไป
ได้สวย แต่จะเป็นแค่ระยะเดียวเท่านั้น

สีมงคล สีน้ำเงิน สีฟ้า

คำแนะนำ สวมใส่เสื้อผ้าสีสดใส ประเภท ฟ้าสว่าง ไปติดต่อเจรจางานกับใครก็จะสำเร็จ

คนเกิดวันเสาร์

การงาน คุณจะมีความไม่สบายใจเรื่องการงาน ไม่ต้องคิดมากกับปัญหาเจ้านายลูกน้องให้มากไปหรอกนะ
เพราะจะได้ลาออกจากงานด้วยตัวเอง เพราะมีงานดีๆ รออยู่ ใครที่คิดจะสมัครงานใหม่หรือสอบเลื่อนขั้นเลื่อน
ตำแหน่ง ต้องพยายามให้มากกว่าจะทำได้สำเร็จ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการคอนเท้นต์หรือการผลิตสื่อ
ทันสมัย งานจะเข้ามาเยอะขึ้น มีลูกค้ารายใหม่ๆ เข้ามาติดต่อจนคุณต้องจัดหาคนเพิ่ม คนค้าขายยังไปได้เรื่อยๆ

การเงิน ธุรกิจการค้าการลงทุนจะมีเงินเข้ามือมาดี ผู้หลักผู้ใหญ่จะสร้างปัญหาเรื่องเงินๆทองๆให้ เจรจาเรื่องเงิน
ใดๆ กับใครจะได้ผลประโยชน์ที่ดีตามมา แต่ถึงยังไงก็ต้องประหยัดให้มาก เพราะมีเรื่องให้ใช้เงินก้อนใหญ่ ใคร
ท่ียังขอเงินพ่อแม่ใช้อยู่ ปีน้ีจะเกิดอาการขัดอกขัดใจเพราะไม่ได้อย่างท่ีหวัง ค้าขายจะมีแนวโน้มเสียเปรียบคู่แข่ง
ลูกหนี้จะมีเจ้าหนี้ติดตามทวงถาม ใครที่ผ่อนสินทรัพย์ชินใหญ่มานาน ช่วงนี้ถึงเวลาปิดบัญชีผ่อนเสียที ได้มี
อิสระการเงินไปทีละอย่าง

ความรัก คนมีคู่รักแล้ว รักจะเป็นแบบลุ่มๆ ดอนๆ คู่รักของคุณจะไปหลงเสน่ห์เพื่อนต่างเพศเป็นพักๆ แต่
คุณเองน่ันแหละท่ีจะโล่งใจเพราะตัวเองอยากมีใหม่บ้าง คนโสดจะมีความรักท่ีหวือหวา ได้ออกเดทกับใครต่อใคร
หลายคน ช่วงนี้ทั้งโสดและไม่โสดจะมีคนแอบรักแอบชอบอยู่เยอะ ใครที่ไปรักแอบรักแอบชอบอยู่คนเดียว
จะเหน่ือยใจ เพราะไม่ค่อยกล้าแสดงออกความรู้สึกของตัวเองสักเท่าไหร่ เก็บความต้องการไว้ภายในใจจนอึดอัด
ใจ และระวังมีคนปาดหน้าชิงไปเสียก่อน

สุขภาพ สุขภาพไม่ดี จะปวดหลังหาสาเหตุไม่ได้ ระวังข่าวเรื่องการผ่าตัด

โชคลาภ โชคลาภเล็กน้อย

สีมงคล ม่วงสดใส โอลด์โรส

คำแนะนำ บริจาคเงินช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางสายตา ดวงจะค่อยๆ คลี่คลายไปในด้านที่ดี
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ผลงานที่ผ�านการคัดเลือก
รอบที่ 1-4

รอบที่ 1
เรื่องสั้น

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

1. ไก่ย่างน้ำตก สราวุธ สัญญะโม

2. ขอพ่อหนูคืน องอาจ สิงห์สุวรรณโชติ

3. มดงานเหล่านั้นยังคงทำงาน กิตติ อัมพรมหา

อย่างไม่เคยหลับใหล

4. เมื่อวิญญาณแกเริ่มอ่อนแรงลงนั่นละ ฐากูร บุญสุวรรณ

5. โลกในตา นพรัตน์ เติมธนาสมบัติ

6. สิ่งต่างๆ รัฐพล เพชรบดี

7. แสงสุดท้ายกับลมหายใจ รังสิมันต์ จุลหริก

8. Sonic boom ชญรัตน์ ชญารัตน์

รอบที่ 2
เรื่องสั้น

1. ข้ามคลอง มนตรี ศรียงค์

2. ซุปเนื้อ ชาตรี เขต

3. ในแววตาของสายน้ำ ณัฐวดี คงแสน

4. ลมหายใจสุดท้ายที่กอทูเล กรุง ศรีมันต์
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5. สนามเด็กเล่น ณัฐฤทัย จันทรา

6. ห้องบนชั้นสาม ปันนารีย์

7. call me daddy, ถ้าพ่อ (ยังคง) อยู่ ณฐา คำพิบูลย์

8. piccola bar มิติ ธรนนท์

บทกวี

1. การกลับมาของฝูงปลาเทราต์ คำก้อย

2. เครื่องบิน จามรี ตันไพฑูรย์ดิถี

3. ถ้าคุณมีสิบหน้าอย่างทศกัณฐ์ พิพิพัฒน ศรีทวี

4. โป สถิตย์ภูมิ กาธิกาล

5. เมื่อนั้นเหล่ากวีจึงตื่น จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท

6. ระหว่างทางอพยพ ถนอม ขุนเพ็ชร

7. เราจะเริ่มนับหนึ่ง นรเศรษฐ ทับทิมทอง

8. Documentary : สารคดีไม่รู้จบ องอาจ สิงห์สุวรรณ

รอบที่ 3
เรื่องสั้น

1. ครั้งหนึ่งฉันเคยเข้าค่ายการวิจารณ์ ภาณุพงศ์ เชยชื่น
วรรณกรรม

2. ซิ่นสาละวัน ศิริ มะลิแย้ม
3. ปีกที่บินข้ามทศวรรษ ประชาคม ลุนาชัย
4. ผีแม่น้ำ นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง
5. ระหว่างทาง ชาคริต คำพิลานนท์
6. วาฬร่าเริง ศรีวารี
7. เหยื่อ ยศวุฒิ เอียดสังข์
8. อย่าให้คืนวันอันแสนเลวร้ายนำพา คาเลอัลติ เบย์รัมปาชา
ความเจ็บปวดทุกข์เศร้าเกินไปกว่านี้

บทกวี
1. กำเนิดใหม่ในเมืองมหัศจรรย์ จรูญพร ปรปักษ์ประลัย
2. ความกังวลสุดท้าย ธีระสันต์ พันธศิลป์
3. ฉันแอบเคี้ยวเอื้องความขมขื่น ถนอม ขุนเพ็ชร
4. บ้านในเงาเมือง กิตติ อัมพรมหา
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5. บ้านร้องเพลงให้กับฉันฟัง สายลมโบราณ
6. ประเทศที่ผู้คนไม่ออกจากบ้าน สิริวตี
7. ผาแดงแล็บ (การทดลองบั้งไฟ องอาจ สิงห์สุวรรณ
ที่ใช้ความรักเป็นเชื้อเพลิง)

8. เหนือรอยย่ำท่านแม่ทัพ : ที่นี่ไม่มี ฐากูร บุญสุวรรณ
คิงส์อาเธอร์และเหล่าอัศวินโต๊ะกลม

รอบที่ 4
เรื่องสั้น

1. กับข้าว กมล กุดโอภาส

2. คลื่นวิทยุ ชาคริต คำพิลานนท์

3. จักรวาลนฤมิตรของแดนด้าว ศิริ มะลิแย้ม

4. นางผีฟ้า ลานฟ้า ดาริกาพราย

5. ไม่มีเรื่องเหนือจริงเกินไปในประเทศนี้ พัฒนา กาญจน์

6. สรรพสิ่งหายไป นรพัลลภ ประณุทนรพาล

7. สวนสุดท้ายของชายอ้วนล่อนจ้อน ณัฐวดี คงแสง

8. สัจนิยมมหัศจรรย์มหานคร กิตติศักดิ์ คงคา

บทกวี
1. ขอให้บ้านได้โอบกอดลูกเอาไว้ ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

2. ช่วงการเสพสังวาสของสัตว์เถื่อน ภิรเดช แก้วมงคล

ในประเทศที่ถูกคลุมถุงดำ

3. นักล่าเมฆ (เกมกระสุนหน้าจอชะตากรรม) องอาจ สิงห์สุวรรณ

4. บุญเบิกฟ้าที่ปัตตานี สกล ผดุงวงศ์

5. มรดกบางเสี้ยวแห่งอุษาคเนย์ สถิตย์ภูมิ กาธิกาล

6. ไม้กวาดทอง ปณิธิ ภูศรีเทศ

7. เราจะมีชีวิตไปอีกนานเท่าไหร่กัน จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท

8. อาภรณ์ วัฒนพงษ์ แก้วนาพันธ์
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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
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จากใจคนทำหนังสือ
กองบรรณาธิการ

การประกวดเรื่องสั้น-บทกวี “บรรณาธร” มาถึงครั้งที่ 5 แล้ว

วันท่ีหนังสือเล่มน้ีออกเผยแพร่ คือ 12 พฤษภาคม 2565 เท่ากับเหลือเวลาอีก 3 วัน จะหมดเขตรับผลงาน
บทกวีและเรื่องสั้นเข้าประกวดในรอบที่ 6

รอบสุดท้ายของการประกวดในฤดูกาลนี้

จากการสังเกตผลงานที่ส่งเข้ามาตั้งแต่ครั้งแรก เห็นได้ชัดว่าคุณภาพของผลงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และอยากชวนให้ทุกท่านอ่านความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อภาพรวมของผลงานที่ส่งเข้าประกวดคราวนี้
และเมื่อพิจารณาแยกประเภท เรื่องสั้น และ บทกวี ย่อมเห็นการวิเคราะห์ที่เข้มข้นมากขึ้น

เล่มนี้เราลงรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกใน 4 รอบแรกให้ได้เห็นเพื่อเตือนความจำด้วย

ยินดีกับเจ้าของผลงานที่ผ่านการพิจารณาและขอเป็นกำลังใจให้ผู้ส่งผลงานมาร่วมกิจกรรมทุกท่าน
หวังว่ารอบต่อไปๆ นิตยสาร “บรรณาธร” จะได้ตีพิมพ์ผลงานที่ท่านพากเพียรสร้างสรรค์กลั่นกรองจากความ
สามารถเช่นเคย

ถึงเล่มถัดไป เท่ากับว่าตอนนั้นเรามีเรื่องสั้น ครบ 48 เรื่อง และบทกวี ครบ 48 เรื่อง ให้ได้อ่าน
ไปพร้อมๆ กับคณะกรรมการตัดสินที่ต้องพิจารณาอย่างเข้มข้น ละเอียด ลึกซึ้ง เพื่อนำไปสู่ผลการตัดสินที่จะ
เกิดขึ้นในเวลาไม่นานนับจากนี้
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