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คำนำสำนักพิมพ์

 ความทรงจำในวัยเด็กของคุณเริ่มต้นขึ้นตอนไหน 

	 หากลองย้อนนึกถึงเรื่องราวในวัยเด็ก แน่นอนว่าทุกคน 

คงจะจำครั้งแรกที่ตัวเองคลาน  ครั้งแรกที่ตัวเองเดิน  และ 

ครั้งแรกที่ตัวเองพูดไม่ได้ ส่วนความทรงจำต่อจากนั้นก็อาจจะ 

เลือนราง จำได้เพียงเหตุการณ์ยิบย่อยที่ไม่ปะติดปะต่อกัน รวมถึง  

“อารมณ์ความรู้สึก” ที่ผูกติดกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเท่านั้น 

	 แล้วการดำรงอยู่ที่เราเป็นผู้รับรู้ด้วยตนเอง มันเริ่มต้นขึ้น 

ตั้งแต่ช่วงเวลาไหนกันล่ะ

	 สำหรับแพ็กยอมิน เขาเริ่มจดจำโลกได้ตั้งแต่วัยเก้าขวบ  

และ  “โลก”  ในสายตาของเด็กวัยเก้าขวบอย่างเขาก็เต็มไปด้วย 

สีสันต่าง ๆ  มากมายที่ตัวเขาเองในเวลานั้นยังไม่รู้จักบางสีดีด้วยซ้ำ 

	 เรื่องราวในวัยเด็กอันไร้เดียงสาหล่อหลอมให้เราเป็นตัวเอง 

ในปัจจุบัน  ทุกความรู้สึกทั้งสุขและทุกข์ต่างมีคุณค่าในแบบ 

ของมันเอง และความทรงจำอันเลือนรางก็คือจิ๊กซอว์ที่ขาดหายไป 

ในสมการของความเป็นตัวคุณ

	 ดังนั้นถ้าคุณนึกไม่ออกว่าตัวเองในวัยเก้าขวบเป็นอย่างไร  

ก็ลองมองดูตัวเองในตอนนี้ดูสิ
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คำนำผู้แปล

	 มีบางครั้งที่ เราเคยคิดว่าอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง  

เพราะเป็นวัยที่ไม่ต้องเจอกับเรื่องเครียดมากนัก แต่หลังจาก 

อ่านเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ก็ตระหนักได้ว่าช่วงชีวิตในวัยเด็ก 

ของพวกเราคงเคยมีเรื่องเครียดจนชวนให้ปวดหัวอยู่เหมือนกัน  

เพียงแต่ตอนนี้อาจจะจำไม่ได้แล้วเท่านั้นเอง 

	 หากถามถึงความทรงจำในวัยเก้าขวบ คนส่วนใหญ่คงจะ 

ไม่มีความทรงจำที่ชัดเจนสักเท่าไร นอกจากความทรงจำที่ได้ 

วิ่งเล่นกับเพื่อน  ๆ  หรือนั่งเรียนคู่กับเพื่อนสนิทในชั้นประถม  

แต่สำหรับตัวของแพ็กยอมิน   (ซึ่งหากมีชีวิตอยู่จริง ในปัจจุบัน 

คงจะอยู่ในวัยกลางคนแล้ว) วัยเก้าขวบเป็นวัยที่เขาเริ่มจะรับรู้ 

ความเป็นจริงในชีวิต เริ่มที่จะรู้จักความรู้สึกของตนเอง และ 

สังเกตเห็นความรู้สึกของผู้อื่น ทั้งความรู้สึกชอบ โกรธ กลัว  

หรือเศร้า แม้ว่าจะยังไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกเหล่านั้นนักก็ตาม 
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	 ยอมินและกีจงทำให้ เราเผลอยิ้มออกมาเพราะคำถาม 

ที่เหนือความคาดหมาย บางตอนก็เพราะความไร้เดียงสาและ 

จินตนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุด หากมีเวลาได้ย้อนคิดถึงความทรงจำ 

ในวัยเด็กของตัวเองระหว่างอ่านเรื่องนี้ ผู้อ่านก็อาจตระหนัก 

ได้ว่าครั้งหนึ่งพวกเราก็เคยมีความไร้เดียงสาและจินตนาการ 

แสนบรรเจิดเช่นนั้นเหมือนกัน

มินตรา อินทรารัตน์
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วัยที่เริ่มจะรู้จักโลก

ผม  ไม่ได้ เกิดมาบนโลกใบนี้หลังจากทำการขบคิดพิจารณา 

ด้วยตนเองว่าควรจะเกิดดีหรือไม่ และไม่ได้คิดด้วยเช่นกันว่า 

จะเกิดมาพร้อมพ่อแม่แบบไหนหรือสภาพแวดล้อมอย่างไร

	 พอเริ่มมีความสามารถในการคิดประมาณหนึ่ ง  ผมก็  

ตระหนักได้ว่ าทั้ งหมดนี้ ล้ วนเป็นสิ่ งที่ ถูกกำหนดเอาไว้แล้ ว  

และไม่อาจย้อนคืนได้อย่างเด็ดขาด

	 ผมจำเรื่องราวก่อนห้าขวบแทบไม่ได้เลย ราวกับมีหมอกหนา 

ปกคลุมช่วงเวลาห้าปีหลังจากลืมตาดูโลกเอาไว้ แต่อดีตที่จำไม่ได้ 

มักจะทำให้คนเรารู้สึกหวาดหวั่นอยู่เสมอ พ่อจึงชอบยกเรื่องนี้ 

มาแกล้งผมอยู่เรื่อย ‘จำตอนสามขวบไม่ได้เหรอ ลูกร้องไห้งอแง 

อยู่ใต้สะพานย็องโด พ่อเลยเก็บลูกมาเลี้ยงไงล่ะ’ คำพูดนี้ทำให้ 

ตัวผมในวัยเด็กกลัวจนขนพองสยองเกล้า!

	 แน่นอนอยู่แล้วว่าผมไม่ใช่เด็กที่พ่อเก็บมาเลี้ยง พ่อกับแม่ 

บอกว่าเราเคยอาศัยอยู่ในปูซาน  พ่อเป็นอันธพาลประจำท่าเรือ 
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ที่ผู้คนต่างยำเกรง  ส่วนแม่ เป็นลูกสาวของแม่ม่ายซึ่ งมีฐานะ 

ยากจนและสูญเสียสามีไปในสงคราม พวกท่านทั้งสองตกหลุมรัก 

กัน แล้วแม่ก็มีผมก่อนแต่งงาน การตั้งครรภ์ของแม่ไม่ได้มีการ 

วางแผนเอาไว้ล่วงหน้า อย่างที่เรารู้กันดีว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เกิดมา 

จากความผิดพลาด และผมก็เป็นหนึ่งในนั้น

	 แต่ใช่ว่าความผิดพลาดจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายเสมอไป  

การที่ผมเข้าไปนั่งอยู่ในท้องแม่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น 

สองอย่าง อย่างแรกคือยายที่เดิมทีเคยต่อต้านการคบหาของพ่อ 

กับแม่อย่างหัวชนฝาได้ยอมลดทิฐิแล้วอนุญาตให้ทั้งคู่แต่งงานกัน 

อย่างไม่เต็มใจนัก  อีกอย่างหนึ่งคือพ่อของผมเลิกใช้ชีวิตเป็น 

อันธพาลแล้วหันมาสร้างครอบครัวกับแม่แทน

	 หลังจากพ่อแม่เตรียมการเพื่อชีวิตในอนาคตพร้อมแล้ว ผม 

ก็ลืมตาดูโลก

	 ผมไม่อาจประเมินได้ในทันทีว่าโลกดีงามหรือเลวร้าย เพราะ 

โลกของผมตอนนั้นมีขอบเขตอย่างมากก็แค่รัศมีสิบกว่าเมตร 

ที่สายตามองเห็นเท่านั้น หากตรงหว่างขาเริ่มชื้นแฉะหรือท้องเริ่มหิว  

โลกก็จะเลวร้าย  แต่หากตรงหว่างขาอบอุ่นและท้องอิ่ม  โลก 

ก็จะกลับมาดีงาม หากไม่เห็นแม่ ผมจะหวาดผวาและแผดเสียง 

ร้องดังลั่นราวกับโลกถล่มลงมา

	 พอโตขึ้น ผมจึงได้รู้ว่าโลกช่างกว้างใหญ่ไพศาล ตอนอายุ 

ราวห้าขวบ  ครอบครัวของผมย้ายจากปูซานมาอยู่โซล  รถไฟ 

ความเร็วธรรมดาที่วิ่งตลอดทั้งวันสอนให้ผมรู้ว่าโลกใบนี้กว้างใหญ ่

ไม่มีที่สิ้นสุด ความทรงจำตอนอายุน้อยที่สุดที่ผมจำได้แม่นคือ 

ภาพทิวทัศน์มืดสนิทนอกหน้าต่างรถไฟตอนกลางคืนซึ่งมองเห็น 
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วีกีช็อล   3

จากในอ้อมอกของแม่ ผมพยายามอย่างมากที่จะไม่หลับ เพราะ 

กลัวแม่หนีไปแล้วทิ้งผมไว้ โลกจะกว้างเท่าไรก็ช่าง สำหรับผมแล้ว  

โลกที่มีความหมายคือโลกที่ได้อยู่ในอ้อมกอดของแม่เท่านั้น

	 หลังจากย้ายขึ้นมาอยู่โซล โลกของผมก็ไม่มั่นคงเอาเสียเลย  

เราต้องย้ายบ้านประมาณปีละสองครั้ง และทุกครั้งผมก็ต้องใช้ 

ความพยายามอย่างมากในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ให้ได้

	 ตอนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา  (ผมได้เข้าเรียนเร็วกว่าเด็ก 

คนอื่นหนึ่งปี  เพราะความผิดพลาดของนายทะเบียนที่จัดทำ 

ทะเบียนบ้าน) ครอบครัวเราย้ายไปอาศัยในห้องริมรั้วของบ้าน 

เพื่อนพ่อ ตั้งแต่นั้นมาผมก็จดจำทุกสิ่งได้อย่างชัดเจน ทั้งฟัน 

สีเหลืองของลุงเจ้าของบ้านซึ่งเป็นเพื่อนพ่อ โหนกแก้มของป้าที่ 

ปูดนูนขึ้นมา  ลูกสาวขี้แยของแกที่ เอาแต่ร้องไห้ไม่หยุด  เจ้า 

เด็กดื้อข้ างบ้ านที่ดูสติ ไม่ค่อยดี  นอกจากนี้ยั งมี เรื่องราวอีก 

จำนวนหนึ่งที่ติดตรึงใจไม่ลืม...

	 ทว่าตลอดเวลาที่อาศัยอยู่ที่นั่น ผมรู้สึกล่องลอยอย่างไร 

ก็ไม่รู้ อาจเป็นเพราะคำว่า  “ขออาศัย”  ของพวกผู้ใหญ่ที่ยิ่งทำให้ 

รู้สึกเช่นนั้น แม่มักจะตักเตือนผมจนติดปากว่าให้เดินเบา  ๆ ผม 

รู้ดีว่ าแม่จู้จี้กว่ าที่ เคยเพราะพวกเรามา  “ขออาศัย”  คนอื่นอยู่   

แต่แล้วหลังจากได้ย้ายมาอยู่ละแวกนี้  ผมมีเพื่อนใหม่มากขึ้น 

และในที่สุดก็เริ่มเข้าใจโลกของเด็กคนอื่น ที่ผ่านมาผมมัวแต่วุ่น 

อยู่กับการย้ายบ้านบ่อย  ๆ จึงไม่มีโอกาสได้ผูกมิตรกับเพื่อนใน 

ละแวกเดียวกันเลย

	 ครอบครัวเราอาศัยอยู่ที่นั่นประมาณสองปีก่อนจะย้ายบ้าน 

อีกครั้ง ตอนนั้นเพิ่งปิดเทอมหน้าร้อนชั้นปอสามพอดี

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



4   

	 พ่อบอกว่าบ้านหลังใหม่ที่เราจะย้ายไปอยู่บนยอดเขา ผม 

ฟังแล้วรู้สึกประหลาดใจมาก บ้านที่อยู่บนยอดเขา! ผมนึกถึง  

“ปราสาทแก้ว”  ที่ตั้งอยู่บนภูเขาแก้วซึ่งไม่มีใครปีนขึ้นไปได้ และ 

ยังนึกถึงเนื้อเพลง  “บ้านสีขาวบนเนินเขา”  ของเพลงที่กำลังโด่งดัง  

ณ  ขณะนั้นด้วย เนื่องจากภาคภูมิใจเหลือเกินที่จะได้ย้ายไปอยู่ 

ในบ้านอันแสนประหลาดและชวนฝัน ผมจึงเที่ยวคุยโม้ให้เพื่อน  ๆ  

แถวบ้านฟังอยู่หลายวันทีเดียว

	 แต่แล้วเมื่อผมโอบอุ้มหัวใจที่ลิงโลดไปถึงชุมชนใหม่แถวบ้าน 

ที่เราย้ายไปก็ต้องผิดหวังเป็นอย่างมาก เพราะที่นั่นไม่มีทั้งปราสาท 

แก้วและบ้านสีขาวบนเนินเขา มีแต่กระท่อมบูดเบี้ยวเรียงราย 

เบียดเสียดกันอย่างแออัด ถ้าความฝันและความจริงเป็นเหมือนกัน 

ทุกเรื่องก็ดีสิ! แต่อย่างที่รู้กันว่าความฝันกับความจริงมักจะสวนทาง 

กันอยู่บ่อยครั้ง

	 ผมร้องโอดครวญขณะย่ำเท้าขึ้นไปสู่โลกอันสูงชันที่ต้อง 

ใช้ชีวิตต่อจากนี้พร้อมผ้าห่มผืนเก่าเก็บและของใช้ภายในบ้าน 

เล็ก ๆ น้อย ๆ ตอนนั้นผมอายุเก้าขวบ

 นักเขียนชาวตะวันตกคนหนึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า “หากไม่ใช่ 

คนที่เคยใช้ชีวิตสุขล้นจนเกินเหตุ  วัยเก้าขวบก็นับเป็นวัยที่เริ่ม 

จะรู้จักโลกแล้ว” โชคดีที่ชีวิตวัยเก้าขวบของผมไม่สุขล้นจนเกินไป  

ผมจึงได้เริ่มรู้จักกับโลกใบนี้
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เจ้าของป่าคนใหม่

“เอาละ ที่นี่แหละคือบ้านของเรา”

	 พ่อโยนห่อผ้าห่มเก่า  ๆ  ที่แบกไว้บนบ่าลงพื้นเสียงดังตุบ 

แล้วหันมามองพวกเรา ใบหน้านั้นเต็มไปด้วยความทระนง แม่ 

มองสำรวจทั้ ง ในและนอกบ้านด้วยรอยยิ้มกว้ าง เหมือนเด็ก  

ขณะแสงแดดจ้าส่องแผดเผาหลังคาที่คลุมไว้ด้วยกระเบื้องสีดำ

	 ที่นี่แหละคือบ้านของเรา คำพูดของพ่อชวนให้รู้สึกประทับใจ 

อย่างบอกไม่ถูก คำว่า  “บ้านของเรา”  ไม่ใช่คำที่ผมคุ้นเคยนัก ช่วง 

ที่ผ่านมาครอบครัวเราต้องไปขออาศัยอยู่บ้านเพื่อนพ่อเป็นเวลานาน  

และบ้านหลังนั้นไม่ใช่บ้านของเรา คำว่าบ้านของเราหมายถึงบ้าน 

ที่เราอาศัยอยู่ได้โดยไม่ต้องคอยเกรงใจใคร ความจริงข้อนี้ทำให้ 

ผมตื่นเต้นจนต้องรีบวิ่งไปสำรวจดูทุกซอกทุกมุม

	 แต่บ้านของเราไม่ได้ล้ำเลิศอะไร  ไม่สมกับที่ผมอุตส่าห์ 

ตื่นเต้นเอาเสียเลย รั้วบ้านไม่ได้ฉาบปูนซีเมนต์ จึงเผยให้เห็น 

ก้อนอิฐเปลือยเปล่า แถมก้อนอิฐยังวางเรียงกันหลวม  ๆ วันใด 
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วันหนึ่งมันอาจพังครืนลงมา แม้ว่าตอนนี้ยังไม่พัง แต่ก็เหมือนว่า 

ลมหนาวจะเล็ดลอดผ่านช่องว่างของรั้วเข้ามาได้ พอเปิดประตูห้อง 

ก็ยิ่งไม่น่าดูเข้าไปใหญ่ ภายในห้องตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นเหม็นอับ 

ของเชื้อรา กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ถูกนำมาติดแทนวอลล์เปเปอร์ 

เหี่ยวย่นอยู่บนผนัง ทั้งยังมีรอยฉีกเป็นแห่ง  ๆ ดูแล้วคล้ายสภาพ 

บ้านร้างที่มีผีสิงไม่มีผิด

	 ถึงกระนั้นวัตถุที่ดึงดูดความสนใจของผมคือสิ่งที่วางอยู่ 

มุมหนึ่งในลานหลังบ้าน มันคือลังใส่แอปเปิลขนาดเล็ก ด้านหนึ่ง 

มีตาข่ายครอบไว้

	 “แม่ครับแม่ ตรงโน้นมีกรงกระต่ายด้วย”

	 ผมร้องเรียกแม่เสียงดัง แม้ว่าในลังเล็ก  ๆ  จะไม่มีกระต่าย 

อยู่ แต่หญ้าที่แห้งจนเหลือง อึกระต่ายหน้าตาเหมือนถั่วต้มซีอิ๊ว  

รวมถึงขนสีขาวบนตาข่ายก็เพียงพอแล้วในการทำให้รู้สึกว่าเคย 

มีกระต่ายอยู่ในลังนี้

	 “แม่ ผมเลี้ยงกระต่ายได้ใช่ไหม”

	 ผมดึงชายเสื้อของแม่แล้วถาม แม่เอาแต่มองเข้าไปในห้อง 

โดยไม่พูดอะไร  เพราะสิ่งที่แม่สนใจมีเพียงบ้านที่ เราทั้งสี่คน 

จะอาศัยอยู่ ไม่ใช่กระต่าย

	 “แม่ ผมเลี้ยงกระต่ายได้ใช่ไหม ใช่ไหม”

	 ผมถามอีกครั้ง ถ้าเป็นตอนพวกเราอาศัยอยู่ในบ้านคนอื่น  

แม่คงจะขึ้นเสียงว่า  “ไม่ได้!”  แน่นอน แต่วันนี้แม่ดูจะใจดีมาก 

เป็นพิเศษ

	 “ไม่รู้สิ เราจะหากระต่ายมาเลี้ยงได้ไหมน้า”

	 คำตอบเพียงเท่านี้ของแม่ทำให้ผมดีใจราวกับแม่ตกลงว่า 
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จะซื้อกระต่ายให้เสียเดี๋ยวนั้นเลย อย่างน้อยกรงกระต่ายในบ้าน 

สภาพทรุดโทรมก็ได้มอบความหวังเล็ก ๆ ให้กับผม

ตอนเราอาศัยอยู่ในบ้านหลังก่อน ผมเคยเก็บลูกสุนัขจรจัดมาเลี้ยง  

มันเพิ่งลืมตาดูโลกสด  ๆ  ร้อน  ๆ จึงยังมีมูกเลือดติดอยู่ที่หน้าท้อง  

แต่ผมพากลับเข้าบ้านด้วยไม่ได้ เพราะบ้านหลังนั้นไม่ใช่  “บ้าน 

ของเรา” แต่เป็น  “บ้านที่เราไปขออาศัย” ผมรู้ว่าแม่ต้องเป็นกังวล 

มากแค่ไหน และรู้ด้วยว่าต่อให้ลุงเจ้าของบ้านเป็นคนใจกว้าง เขา 

ก็ไม่มีทางยอมให้เราเอาลูกสุนัขมาเลี้ยงในบ้านด้วยแน่

	 แต่ผมก็ ไม่อาจทิ้ งลูกสุนั ขตั วน้อยที่ ยั งลืมตาไม่ขึ้ น ไว้  

ข้างถนนได้  นี่ เป็นความทุกข์ใหญ่หลวงเกินกว่าเด็กเจ็ดขวบ 

จะรับไหว  ทำให้ผมต้องอุ้มลูกสุนัขแล้วเดินวนเวียนแถวบ้าน 

จนมืดค่ำ

	 ถ้าไม่บังเอิญเจอพ่อที่กำลังกลับเข้าบ้านพอดี ผมอาจจะ 

ต้องอยู่นอกบ้านทั้งคืน  ผมเล่าให้พ่อฟังอย่างหมดเปลือกถึง 

ความทุกข์เรื่อง  “ความเศร้าที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของคนอื่น”  

ปนเสียงสะอื้นและน้ำตาอีกสองสามหยด หลังจากรับฟังความทุกข์ 

ของผมแล้ว พ่อก็หัวเราะฮ่า ๆ ๆ เสียงดัง

	 ‘ เจ้ า เด็กนี่  เป็นลูกผู้ชายแต่กลับมานั่ งบีบน้ำตาเพราะ 

แก้ปัญหาขี้ปะติ๋วแบบนี้ด้วยตัวเองไม่ได้งั้นเหรอ’

	 พ่อคว้าตัวลูกสุนัขไปจากมือผม ก้าวสวบ  ๆ  เข้าไปในบ้าน  

จากนั้นก็ร้องเรียกลูกของเจ้าของบ้านมารวมกัน  ก่อนตะโกน 

เสียงดังฟังชัด

	 ‘เด็ก ๆ ลุงเอาของขวัญแสนน่ารักมาฝาก!’
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	 ไม่มีใครรังเกียจของขวัญที่ได้มาโดยไม่ต้องเสียเงินอยู่แล้ว  

ลูก  ๆ เจ้าของบ้านยิ้มชอบใจจนปากจะฉีก พวกผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าของ 

บ้านก็ไม่ได้พูดอะไร เพราะอย่างไรเสียมันก็เป็นของที่ได้มาฟรี

	 ไหวพริบของพ่อทำให้ลูกสุนัขเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงภายใต้ 

การดูแลจากลูกเจ้าของบ้าน นับว่าโชคดีมาก แต่แบบนี้ก็เท่ากับว่า 

ลูกสุนัขไม่ได้เป็นของผมอีกต่อไปแล้วน่ะสิ!  “ของของผม”  กับ  

“ของที่ไม่ใช่ของของผม” — ความแตกต่างนั้นช่างน่าเศร้าเหลือเกิน

	 คืนนั้นผมใช้ผ้าห่มพันรอบตัวจนแน่นแล้วร้องไห้ออกมา 

โดยไม่ให้ใครได้ยิน  แต่คนเป็นพ่อแม่มองแวบเดียวก็รู้  พ่อจึง 

มากระซิบเบา ๆ ข้างหูผม

	 ‘ใครจะว่ายังไง ลูกหมาตัวนั้นเป็นของลูกอยู่ดี แค่ลูกไม่ได้ 

ดูแลมันเท่านั้นเอง  เด็กพวกนั้นเป็นคนให้อาหารมัน  แต่ลูก 

ช่วยชีวิตมันไว้ไม่ใช่เหรอ เจ้าเด็กน้อยเอ๋ย นิสัยอยากทำแต่เรื่อง 

สำคัญของลูกนี่เหมือนพ่อจริง ๆ ฮ่า ๆ’

	 พ่อ เป็นคนฉลาดและใจดี  ผมรักและ เคารพพ่อมาก  

“ของของผม”  กับ  “ของที่ไม่ใช่ของของผม”  — ดูเหมือนว่าพ่อก็รู้สึก 

โศกเศร้าจากความแตกต่างของสองสิ่งนี้เช่นกัน ดังนั้นพ่อถึงได้ 

หาบ้านไว้ให้พวกเรา แม้จะเป็นบ้านที่ตั้งอยู่บนยอดเขาก็ตาม

	 จากนี้ไป ต่อให้เราเลี้ยงลูกวัวแทนลูกสุนัขก็ไม่มีใครมาว่าแล้ว  

เพราะถึงแม้สภาพบ้านจะดูคล้ายบ้านร้าง แต่ก็ชัดเจนว่ามันเป็น 

บ้านของเรา

***
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เมื่อข้าวของเครื่องใช้ต่าง  ๆ  จับจองพื้นที่ภายในบ้านจนเริ่มจะ 

เข้าที่เข้าทาง เราก็ปูผนังใหม่ให้เรียบร้อยด้วยกระดาษหนังสือพิมพ ์

ที่แม่ได้มาจากร้านขายของเก่าริมถนนใหญ่ พ่อต้องออกไปทำงาน 

ทันทีหลังจากย้ายของเข้าบ้านเสร็จ การจัดข้าวของจึงเป็นหน้าที่ 

ของผมกับแม่ ยออุน น้องสาววัยห้าขวบก็ช่วยเรียงสิ่งของเล็ก  ๆ  

ที่ไม่ต้องห่วงว่าจะตกแตกด้วยเช่นกัน

	 ตลอดสองสามวันที่ผ่านมา ยออุนดูไม่มีกะจิตกะใจยอมรับ 

ว่าบ้านสภาพเหมือนบ้านร้างหลังนี้คือบ้านของเรา  วันแรกที่ย้าย 

เข้ามาเธอเอาแต่พูดทั้งวันว่า  “เรากลับบ้านกันเถอะ!”  แล้วก็ 

ร้องไห้งอแง แต่หลังจากผ่านไปคืนหนึ่งเธอก็รู้ว่าเรากลับไปบ้าน 

หลังเดิมไม่ได้แล้ว  จึงพยายามปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่  เด็กวัย 

เก้าขวบอย่างผมไม่คุ้นเคยกับบ้านใหม่เช่นกัน  โดยเฉพาะตอน 

กลางคืนซึ่งผมรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเหมือนนอนอยู่กลางท้องทุ่งบ่อย  ๆ 

	 บ้านของพวกเราตั้งอยู่  ณ  จุดสูงสุด  เหนือบรรดาบ้าน 

ในชุมชนภูเขาทั้งหมด

	 บ้านหลังอื่น  ๆ  เรียงรายกันอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่ตามแนว 

สันเขา บ้านของพวกเราตั้งอยู่บนยอดของแนวสันเขานั้น บริเวณ 

ตีนเขาตรงข้ามกับชุมชนสันเขายังมีป่าเขียวชอุ่ม ดังนั้นหากมอง 

ลงไปจากบ้านของเราจะเห็นว่าตีนเขาด้านล่างฝั่งหนึ่งเป็นชุมชนที่ดู 

ทรุดโทรม ส่วนอีกด้านหนึ่งมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น

	 ตรงกลางระหว่างชุมชนภูเขากับป่ามีลวดหนามกั้นอยู่เป็น 

แนวยาวประหนึ่งแนวสงบศึกชั่วคราว ส่วนหนึ่งของรั้วลวดหนาม 

พาดผ่านข้างรั้วบ้านของพวกเราไป  เบื้องหลังรั้วลวดหนามมีป่า 

ที่ดูงดงาม  แถมในป่ายังมีต้นไม้สูงใหญ่และบ่อน้ำเล็ก  ๆ  ทว่า 
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ไม่มีบ้านคนอยู่ฝั่งนั้นเลยสักหลัง

	 สองฝั่งของรั้วลวดหนามเป็นโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  

ฝั่งนี้มีบ้านสภาพซอมซ่อเรียงตัวกันอย่างแออัดจนไม่เหลือพื้นที่ว่าง 

เลยแม้เพียงคืบเดียว ส่วนฝั่งโน้นเป็นธรรมชาติล้วน  ๆ ไม่มีบ้าน 

ให้เห็นเลยสักหลัง ภาพทิวทัศน์เช่นนี้ดูแปลกอย่างยิ่งในสายตาผม  

ถ้าบ้านของเราอยู่ในป่าฝั่งโน้นได้ก็คงดี...ผมมองไปที่รั้วลวดหนาม 

พลางคิด

	 “ยอมิน กินข้าวกันลูก	!”

	 เมื่อได้ยินเสียงแม่ร้องเรียก ผมจึงรีบวิ่งไปที่ห้อง มีกลิ่น 

แป้งเปียกคละคลุ้งทั่วห้องเพราะเพิ่งติดวอลล์เปเปอร์เสร็จ

	 “แม่  เราบอกให้พ่อไปสร้างบ้านในป่าฝั่ ง โน้นกันเถอะ  

นะครับ”

	 ผมพูดกับแม่ขณะกินข้าว ส่วนแม่ยิ้มกว้าง

	 “เราข้ามไปฝั่งโน้นไม่ได้หรอก”

	 “ทำไมล่ะ”

	 “ว่ากันว่าภูเขาฝั่งโน้นมีเจ้าของแล้ว”

	 “ภูเขามีเจ้าของด้วยเหรอ”

	 “ไม่ใช่แค่ภูเขานะ แผ่นดินทุกที่ต่างก็มีเจ้าของด้วยกันทั้งนั้น”

	 “แต่ในป่าฝั่งโน้นไม่มีบ้านสักหลัง”

	 “ถึงไม่มีบ้าน แต่ก็มีเจ้าของจ้ะ”

	 “ดูจากที่ไม่มีบ้าน หรือว่าคนคนนั้นจะอาศัยอยู่ในป่าครับ”

	 “ไม่ใช่หรอกลูก  บ้านของเขาอยู่ที่อื่น  ส่วนภูเขา เขาแค่ 

เป็นเจ้าของเฉย ๆ น่ะ”

	 “ทำไมเขาถึงเป็นเจ้าของภูเขาเฉย ๆ ล่ะ”
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วีกีช็อล   11

	 ดูเหมือนว่าผมจะซักไซ้มากไป คนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในป่า 

มีสิทธิ์อะไรในการครอบครองป่าล่ะ  แม่ใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่งว่า 

จะอธิบายเรื่องความเป็นเจ้าของตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่ปรากฏ 

ในประวัติศาสตร์หลายล้านปีของมนุษยชาติง่าย  ๆ  ได้อย่างไร  

แล้วจึงตอบอย่างคลุมเครือ

	 “เพราะมันเป็นสมบัติของคนคนนั้น พอเป็นเจ้าของ ต่อให้ 

ไม่ได้อาศัยอยู่ก็เรียกว่าสมบัติ”

	 “งั้นพวกเรามีสมบัติที่ไม่ได้อาศัยอยู่แต่เป็นเจ้าของเฉย  ๆ  

บ้างไหม”

	 “ไม่มี”

	 “ทำไมไม่มีล่ะ”

	 “เพราะเราจน”

	 “ทำไมเราถึงจน”

	 แม่อ้ำอึ้งพูดอะไรไม่ออก อันที่จริงผมรู้ดีว่าคำว่า “จน” ทำให้ 

พวกผู้ใหญ่เจ็บปวดมากแค่ไหน เพราะพอพวกเขาได้ยินคำนี้ทีไร  

สีหน้าจะหม่นหมองลงทันที ผมตัดสินใจเก็บคำถามนี้กลับมา

	 “ตั้งแต่วันนี้ไป พวกเราคือเจ้าของป่าตรงโน้น”

 “อะไรนะ”

	 “ถ้าแค่เป็นเจ้าของเฉย ๆ ใครก็ทำได้ไม่ใช่เหรอครับ พวกเรา 

ก็เป็นเจ้าของของป่าโน้นได้”

	 แม่หัวเราะน้อย ๆ ก่อนจะลูบหัวผม

	 เย็นวันนั้นผมแตะดินสอกับน้ำลาย เขียนลงในกระดาษเป็น 

แผ่นป้ายขนาดเล็ก แล้วเอามันไปติดไว้ตรงรั้วลวดหนาม

	 ‘ป่าแหง่นี้เปนขงแพ็กยอมินด้วย!’
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อัศวินผู้กล้าของแม่

หลังจาก  จัดวางสัมภาระในบ้านเรียบร้อยประมาณหนึ่งแล้ว  

แม่ก็ทอดพาจ็อนที่ทำจากแป้งสาลี เพื่ อแจกให้กับเพื่ อนบ้ าน  

แม่อาจอยากปลดปล่อยอารมณ์ตามประสาคนที่เพิ่งย้ายบ้านมา  

แต่บ้านเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะแจกต๊อกได้ จึงคิดว่าแค่พาจ็อน 

ก็ดี เหลือแหล่แล้ว  แม่อุตส่าห์ลงทุนไปซื้อมันหมูจากร้านขาย 

เนื้อสัตว์ที่ตีนเขามาใส่ให้หม้อร้อน พอเทแป้งที่ผสมเสร็จลงไป  

กลิ่นหอมมันก็ตลบอบอวลไปทั่วบ้าน

	 ผมรับหน้าที่เป็นคนนำพาจ็อนไปแจกให้เพื่อนบ้าน แต่มัน 

ไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะเรามีถ้วยไม่พอ จึงต้องเอาพาจ็อนใส่ขัน 

ไปให้ เสร็จแล้วก็ต้องเอาขันกลับมาเพื่อออกไปแจกบ้านอื่นอีก

	 “บ้านที่อยู่บนยอดเขาเหรอจ๊ะ ฝากบอกแม่หนูด้วยนะว่า 

ขอให้โชคดี มีความสุขในชีวิต”

	 “พวกเราจะกินให้อร่อยเลย ฝากบอกแม่ด้วยนะว่าเดี๋ยว 

ฉันจะแวะไปเยี่ยม”
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วีกีช็อล   13

	 ทุกบ้านต่างไม่ลืมพูดสิ่งดี ๆ กับผม

	 แม้จะเป็นเวลาเย็นย่ำแล้ว แต่ก็มีบ้านหลายหลังที่ไม่มีคนอยู่  

เนื่องจากบ้านเหล่านั้นเรียงรายกันอยู่อย่างแออัด มิหนำซ้ำหน้าตา 

ยังคล้ายกันมาก  การแยกแยะให้ออกว่าเคยแวะมาบ้านนี้แล้ว 

หรือยังจึงเป็นเรื่องที่ ไม่ง่ ายเลย  ผมคอยสังเกตลักษณะเด่น 

ของบ้านแต่ละหลังเป็นอย่างดี อย่างเช่นบ้านที่ใช้แผ่นพลาสติก 

ติดทับประตูครัว บ้านที่ล็อกประตูห้องด้วยการมัดเชือกสีแดง  

บ้านที่ผนังมีรอยขีดเขียน...

	 และเมื่อผมไปถึงบ้านที่มีหินก้อนใหญ่เบ้อเร่ออยู่ในสวน 

หน้าบ้าน

	 “มีใครอยู่ไหมครับ”

	 พอผมร้องเรียกเจ้าของบ้าน ประตูห้องก็เปิดออก เด็กผู้ชาย 

ตัวผอมแห้งที่ดูน่าจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมเดินออกมา  

ใบหน้าของเขามีคราบสีดำไหลย้อยลงมาเป็นสาย  บนหัวที่ไถจน 

ขาวมี เศษสกปรกจากปืนของเล่นติดอยู่  เด็กคนนั้นสูดจมูก 

สีเหลืองของเขาราวกับได้เจอของเล่นดี  ๆ  ตอนกำลังเบื่อขณะเดิน 

เข้ามาใกล้ผม

	 “นายเป็นใคร”

	 “แม่นายไม่อยู่เหรอ”

	 ผมถามกลับอย่างอ่อนโยน  แต่เด็กคนนั้นกลับยืดตัวขึ้น  

แล้วใช้น้ำเสียงหาเรื่อง

	 “หน็อย! ไอ้หมอนี่ ทำไมไม่ตอบคำถามฉันวะ”

	 เด็กคนนั้นพ่นน้ำลายออกมาผ่านช่องว่างระหว่างฟันหน้า 

แล้วผลักไหล่ของผม
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	 “ฉันชื่อแพ็กยอมินน่ะ เพิ่งย้ายมาอยู่บ้านบนยอดเขาตรงโน้น”

	 ผมยื่นมือออกไปเพื่อขอจับมือ

	 “น่ะ?  ตรงโน้น?  หน็อย  ไอ้หมอนี่  ฉันไปสนิทกับแก 

ตอนไหนถึงพูดจาไม่มีหางเสียงแบบนี้ อยากตายใช่ไหม”

	 เด็กคนนั้นเหล่มองมือที่ผมยื่นออกไป พฤติกรรมของเขา 

ชวนให้รู้สึกว่าไร้สาระสิ้นดี ไอ้เด็กนี่...ถึงแม้ว่าผมอยากจะลองสู้ 

กับเขาดูสักตั้ง แต่จะมีเรื่องชกต่อยกับคนอื่นทันทีหลังจากย้ายมา 

ไม่ได้ เด็กคนนั้นคงคิดว่าเขาทำให้ผมกลัว จึงเหลือบมองพาจ็อน 

ที่อยู่ในมือผม

	 “นายถืออะไรไว้ในมือ”

	 “พาจ็อน ฉันเอามาแจกเพื่อบอกว่าเพิ่งย้ายมา”

	 “อ้อ งั้นนายก็มาทำพิธีรายงานตัวสินะ”

	 “พิธีรายงานตัวคืออะไร”

	 “ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยจริง  ๆ การบอกว่า  ‘ฝากเนื้อฝากตัวด้วย 

นะครับ’ แล้วก็เอาของกินมาแจกแบบนี้ไงล่ะที่เรียกว่าพิธีรายงานตัว”

	 เด็กคนนั้นหัวเราะก๊าก ผมเองก็หัวเราะตามเขาไปด้วย

	 “ใช่ นี่เป็นพิธีรายงานตัว”

	 “เข้าใจแล้ว งั้นฉันจะกินให้อร่อย ส่วนนายไสหัวไปได้แล้ว”

	 “แม่นายไม่อยู่บ้านเหรอ”

	 “หน็อย ไอ้เด็กนี่ ถามเซ้าซี้จังวะ อยากตายหรือไง”

	 เด็กคนนั้นเงื้อมือขึ้นเหมือนจะชกผม  ดูแล้วช่างอวดดี 

เหลือเกิน ผมได้แต่อดกลั้นครั้งแล้วครั้งเล่า

	 “แค่ถามเฉย ๆ เอง เป็นอะไรไป”

	 “ไอ้หมอนี่ พวกเราไม่เลี้ยงคนอย่างแม่หรอกเว้ย”
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วีกีช็อล   15

	 “งั้นนายอยู่คนเดียวเหรอ”

	 เขาหยิบพาจ็อนออกจากขัน เคี้ยวดังกร้วม  ๆ ก่อนจะหัน 

มาจ้อง

	 “หน็อย  นายคิดว่าฉันเป็นเด็กกำพร้าเหรอ  อยากตาย 

หรือไง”

	 คำว่า  “หน็อย”  และ  “อยากตายหรือไง”  คงจะเป็นคำพูด 

ติดปากของเขา ผมยังต้องเดินไปแจกพาจ็อนอีกหลายบ้าน ดังนั้น 

จะมัวแต่ประจันหน้ากับเด็กคนนี้ไม่ได้

	 “รับพาจ็อนไปหน่อย ฉันต้องรีบกลับแล้ว”

	 เด็กคนนั้นใช้มือเปื้อนมอมแมมหยิบพาจ็อนทั้งแผ่นออก 

จากขัน แล้วกอดไว้แนบอก

	 “ได้แล้วใช่ไหม ทีนี้ก็ไสหัวไปซะ”

 เจ้าหมอนี่  คอยดูเถอะ  ถ้าฉันได้เจอนายอีกครั้งละก็... 

ผมหันหลังกลับ  แล้วในตอนนั้นเอง  เขาก็ได้กระทำความผิด 

อันใหญ่หลวง

	 “รอก่อน  ต่อจากนี้ไปนายมาเป็นลูกน้องฉัน  เข้าใจไหม  

ต่อไปถ้าเจอฉันอีกต้องตะเบ๊ะด้วย ไม่งั้นนายตายแน่”

	 เขาทำปากยื่น แล้วเน้นที่คำว่า  “ตาย” ถ้าเรื่องจบแค่นี้ก็คง 

ไม่มีอะไร ทว่าคำที่เขาพูดต่อมาน่ะสิ

	 “แม่นายตาบอดข้างหนึ่งใช่ไหม งั้นต่อไปนี้ฉายาของนาย 

คือลูกนางตาเดียว เข้าใจหรือเปล่า”

	 ในตอนที่รู้สึกว่าเส้นผมบนหัวตั้งชัน  หมัดของผมก็เสย 

เข้าไปที่คางของเจ้านักเลงข้างถนนนั่นแล้ว  เขาล้มหงายหลัง  

ทำให้พาจ็อนร่วงกระจายที่พื้นไปด้วย มีเลือดสีแดงเข้มไหลทะลัก 
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ออกมาจากจมูก ผมพุ่งเข้าไปนั่งคร่อมบนตัวแล้วต่อยเขาอย่าง 

ไร้ความปรานี

	 “ไอ้เวรนี่ ถอนคำพูดเดี๋ยวนี้ ถ้าไม่ถอน ฉันจะฆ่านายแน่”

	 ผมจับหัวเขาโขกกับพื้นดังปั้ก ๆ 

	 “โอ๊ย ถอนคำพูด ถอนคำพูด”

	 เขาร้องเสียงดังลั่น ผมชกอีกฝ่ายเข้าที่แก้มอีกสองสามครั้ง 

ก่อนลุกขึ้นยืน ทว่าความโกรธก็ยังไม่ทุเลาลง ในละแวกเดิมที่ 

ผมอาศัยอยู่ ไม่มีเด็กคนไหนเคยล้อผมแบบนี้เลยสักคน เพราะ 

ต่างรู้จักนิสัยของผมดี แต่เด็กคนนี้ไม่รู้ แถมยังพยายามโอ้อวด 

ตัวเองเหมือนเป็นเจ้าถิ่น ก็ถือว่าได้เจอของจริงไปแล้วกัน

	 “ถ้าพูดแบบนั้นอีกแค่ครั้งเดียว ฉันไม่ปล่อยนายไว้แน่”

	 หลังจากโดนจู่โจมอย่างไม่ทันตั้งตัวจนเสียขวัญ พอเด็ก 

คนนั้นเริ่มตั้งสติได้ เขาก็ระเบิดเสียงร้องไห้โฮ

	 “ไอ้หมอนี่! ฉันจะฟ้องพ่อ นายไม่รู้ใช่ไหมว่าพ่อฉันน่ากลัว 

ขนาดไหน ไอ้ลูกหมา! นายทำฉันเลือดกำเดาไหล”

	 พอผมทำหน้าขู่จะเอาเรื่อง เขาก็รีบวิ่งกลับเข้าไปในบ้านแล้ว 

ล็อกกลอน จากนั้นมองลอดช่องประตูแล้วตะโกนตามมาไม่หยุด

	 “ไอ้นี่! ฉันแค่เรียกคนมีตาข้างเดียวว่าคนตาเดียว  เป็น 

เรื่องใหญ่นักหรือไง ไอ้ลูกนางตาเดียวเอ๊ย”

	 “ไอ้นี่ ยังไม่หยุดอีกนะ...”

	 ผมวิ่งเข้าไปกระชากประตูห้องของเขา แต่เนื่องจากว่ามัน 

ถูกล็อกไว้จึงดึงไม่ออก

	 “ถ้านายยังอยู่แถวนี้ ยังไงเราก็คงจะได้เจอกันอีกสักวัน  

ถึงตอนนั้นฉันจะเอาให้เลือดนายออกหัวเลย ไอ้ลูกหมา!”
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	 ผมเหยียบพาจ็อนที่กระจายอยู่บนพื้น แถมยังถ่มน้ำลาย 

ทิ้งไว้ด้วย พอเห็นผมเดินฮึดฮัดกลับบ้าน เด็กที่อยู่ในห้องก็ตะโกน 

ออกมาอย่างเหิมเกริม

	 “เฮ้ย นายน่ะ! คิดว่าฉันไม่กล้าฟ้องพ่อใช่ไหม รู้หรือเปล่า 

ว่าพ่อฉันน่ากลัวขนาดไหน”

	 ต่อให้บอกว่าพ่อของเด็กคนนั้นเป็นผีดูดเลือด ผมก็ไม่กลัว  

การรับมือกับคนขี้ขลาดไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรอก ออกจะน่ารำคาญ 

เสียมากกว่า ผมหยิบก้อนหินขว้างใส่บานประตูที่หมอนั่นหลบ 

อยู่อย่างสุดแรง จากนั้นจึงหมุนตัวกลับ

	 เมื่อเดินต่อครู่หนึ่งแล้วหันกลับไปมองก็เห็นว่าเด็กคนนั้น 

ออกมาหยิบพาจ็อนที่ถูกเหยียบแบนแต๊ดแต๋อยู่บนพื้นขึ้นมากิน  

ไอ้คนสกปรก...ผมคิดแล้วถ่มน้ำลายลงบนพื้น

	 พอแม่เห็นผมเดินกระฟัดกระเฟียดกลับมาบ้านก็รีบเข้ามา 

ถามว่ามีเรื่องอะไร แต่ผมไม่กล้าเล่าให้แม่ฟังว่าไปมีเรื่องชกต่อยมา  

ยิ่งเมื่อมองดวงตาข้างหนึ่งของแม่ที่ขุ่นมัวก็รู้สึกเหมือนหัวใจถูกฉีก 

ออกเป็นชิ้น ๆ 

	 “ไอ้เวร ฉันจะฆ่าแกให้ได้”

	 แม่ถามเซ้าซี้อยู่หลายรอบ จนสุดท้ายผมยอมระบายให้แม่ฟัง 

ตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วร้องไห้โฮจนได้

	 “ทำไมถึงไปทะเลาะกับคนอื่นด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนั้น 

ล่ะ ถึงตาข้างหนึ่งของแม่จะมองไม่เห็น แต่ใช่ว่าจะทำหน้าที่ของแม่ 

ไม่ได้แล้วสักหน่อย มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ทะเลาะกันเพราะ 

คำพูดไม่เข้าหูตัวเอง”

	 “แต่ไอ้หมอนั่นมันทำเหมือนแม่เป็นคนพิการ”
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	 ลูกชายอุตส่าห์ต่อสู้เพื่อปกป้องชื่อเสียงของแม่ แต่พอกลับ 

มาบ้านดันกลายเป็นว่าผมถูกแม่ดุด่า แม่ใจดำเหลือเกิน แต่แล้ว 

คำพูดที่แม่พูดต่อจากนั้นก็ทำให้ผมตกใจ

	 “ถึงลูกจะมีแม่ตาเดียว แต่แม่ก็ยังเป็นแม่ไม่ใช่เหรอ เด็ก 

คนนั้นเป็นคนน่าสงสาร เขาอยู่กับพี่สาวแค่สองคนเพราะพ่อแม่ 

เสียไปหมดแล้ว แถมพี่สาวก็มัวแต่ยุ่งกับงานในโรงงานเลยไม่ค่อย 

กลับบ้าน...”

	 ผมรู้สึกร้อนวูบวาบขึ้นมาบริเวณหน้าอก

	 “เขาอาจจะทำตัวเหมือนเด็กไม่รู้จักโต แต่ต้องหาเรื่องชกต่อย 

กันให้ได้เหรอถึงจะพอใจ...”

	 แต่เด็กคนนั้นพูดเหมือนกับว่าเขามีพ่อนะ ผมรู้ว่าเอ่ยคัดค้าน 

ไปแบบนี้ก็เปล่าประโยชน์ เรื่องสำคัญสำหรับผมตอนนี้คือการ 

ทีผ่มทำรา้ยเดก็กำพรา้พอ่แม่ ทำอยา่งไรดลีะ่...ผมมเีรือ่งใหมใ่หก้งัวล 

อีกแล้ว

***

ตาข้างหนึ่งของแม่เริ่มใช้การไม่ได้ตอนผมอายุประมาณห้าขวบ  

หากจะให้เล่าความเป็นมาที่ได้ยินมาจากแม่ก็เป็นเช่นนี้

	 ตอนนั้นครอบครัวของเราเพิ่งย้ายขึ้นมาอยู่โซลได้ไม่นาน  

พ่อเช่าห้องเช่ารายเดือนเล็ก  ๆ ห้องหนึ่งแถวชานเมืองโซล หนึ่งเดือน 

ต่อมาพ่อต้องกลับไปที่ปูซาน เพราะตอนมาโซลพ่อยังได้เงินเดือน 

จากโรงงานที่ปูซานไม่ครบ

	 แต่จากที่เคยบอกว่าเดี๋ยวจะรีบกลับมา กลายเป็นว่าไม่มี 
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ข่าวคราวจากพ่อเลยเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งเดือน เงินที่พ่อให้ไว้เพียง 

ไม่กี่วอนเริ่มร่อยหรอ  แม่ของผมซึ่งเหลืออยู่ตัวคนเดียวในโซล 

จึงเป็นกังวลอย่างถึงที่สุด ถ้าหากเขาไม่กลับมาล่ะ...แม่บอกว่า 

ความคิดเช่นนี้แวบเข้ามาในหัววันละหลายสิบครั้ง พอคิดว่าต้อง 

เลี้ยงดูลูก ๆ อยู่ในแผ่นดินของกรุงโซลที่ไม่คุ้นเคย เบื้องหน้าสายตา 

ก็มืดมิดไปหมด

	 หลังจากใช้ชีวิตอยู่กับความไม่มั่นคงและความกังวลเป็น 

เวลาหนึ่งเดือนที่ยาวนานเท่าสิบปี พ่อก็ปรากฏตัวในที่สุด สีหน้า 

ของพ่อดูเศร้าหมอง หลังกลับไปปูซาน เขาต้องตะลอนไปอาศัย 

ตามบ้านเพื่อน  ๆ  หลายแห่ง และยังโผล่ไปบริษัทกับบ้านเจ้าของ 

โรงงานอย่างไม่ลดละ แต่เจ้าของก็ผัดวันไปเรื่อย  ๆ ไม่มีวี่แววว่า 

จะหาเงินมาจ่ายเงินให้

	 ‘เขาคงจะไปได้ข่าวจากที่ไหนสักแห่งว่าเราย้ายมาอยู่โซล  

เลยคิดว่าถ้าฉันร้อนใจคงกลับไปที่โซลเอง เพราะแบบนี้ถึงกล้า 

วางก้ามไงล่ะ ไอ้สารเลวนั่น เงินตั้งเยอะ...’

	 พ่อกัดฟันกรอด  ๆ  เขาคิดผิดที่ เชื่อคำมั่นสัญญาว่าจะ 

จ่ายเงินให้ภายในไม่กี่วันและรีบย้ายบ้านมาอยู่ เมืองหลวง  แม่ 

เคยลองพูดกับพ่อด้วยท่าทางระมัดระวังว่าเราเลิกคิดเรื่องเงิน 

ส่วนนั้นดีไหม

	 ‘อย่าพูดอะไรโง่  ๆ  ไอ้หมอนั่นอยากให้เรายอมแพ้ถึงได้ 

กล้าวางก้าม’

	 สำหรับพ่อแล้ว เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินอีกต่อไป แต่ 

เป็นเพราะเขารู้สึกรังเกียจเจ้าของโรงงานจนทนไม่ไหว

	 พ่อยกเงินสองพันวอนที่ยืมมาจากเพื่อนให้แม่ แล้วสองวัน 
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ต่อมาก็กลับไปที่ปูซานอีกครั้ง พอพ่อจากไป แม่ก็รู้สึกว่าตัวเอง 

ถูกทอดทิ้งอีก  แต่ในครั้งนี้แม่ไม่ยอมอยู่ เฉย  ๆ  แล้ว  แม่ต้อง 

หาเงินด้วยการทำงานสักอย่างแทนพ่อ เพราะต่อให้พ่อกลับมา 

พร้อมเงินก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเขาจะหางานใหม่ได้เมื่อไร

	 แม่ฝากผมและยออุนไว้กับเจ้าของบ้านเช่า แล้วไปทำงาน 

ในโรงงานหมึกพิมพ์ เถื่อนที่ ไม่ได้รับอนุญาตในละแวกใกล้  ๆ  

โรงงานนั้นมีไม้กระดานวางพาดเหนือก้อนอิฐสีขาวเพื่อกันฝน 

ประมาณหนึ่ ง  พนักงานสิบกว่ าคนต้องดมกลิ่ นคลื่ น เหียน 

ของหมึกพิมพ์  ในโรงงานมีทั้ งพนักงานหนุ่มที่ยั งดู เด็กมาก 

และพวกป้ า  ๆ  ที่ อ ายุมากกว่ าแม่  พอใกล้ เลิกงานแม่มักจะ 

ปวดหัวเพราะกลิ่นหมึกทุกครั้ง  แต่ถึงอย่างนั้นก็อดทนทำไป 

เรื่อย  ๆ  จนครบหนึ่งเดือน  เพราะรู้สึกภาคภูมิใจกับการทำงาน 

หาเงินเอง

	 แต่แล้ววันหนึ่ง ขณะที่กำลังเทสารเคมีลงในหมึก พนักงาน 

อายุน้อยก็เกิดสะดุดอะไรบางอย่างจนหกล้ม ตัวเขาเซลงมาทางแม่  

สารเคมีจึงกระเด็นเข้าหน้าแม่เต็ม  ๆ  ความเจ็บปวดราวกับถูก 

มีดกรีดที่ดวงตาโถมเข้าใส่ แม่กรีดร้องแล้ววิ่งออกไปข้างนอก  

ป้าที่นั่งทำงานอยู่ข้าง  ๆ  จึงรีบวิ่งตามไปแล้วใช้น้ำล้างหน้าแม่และ 

เช็ดสารเคมีออก  แต่ความเจ็บปวดในดวงตาข้ างซ้ ายยังคง 

ไม่ทุเลาลง แม่ถูกอุ้มขึ้นหลังพนักงานหนุ่มอายุน้อยไปโรงพยาบาล  

แต่ทางโรงพยาบาลก็ไม่มีวิธีการรักษาที่ เหมาะสม  จึงได้แต่เอา 

น้ำล้างตาล้างอยู่เรื่อย  ๆ แล้วระหว่างนั้นดวงตาข้างซ้ายของแม่ 

ก็กลายเป็นสีขาวขุ่นและมองไม่เห็นอีกต่อไป

	 เมื่อพ่อกลับมาจากปูซานและได้เห็นดวงตาข้างซ้ายของแม่  
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เขาก็ปล่อยโฮออกมาโดยไม่สงวนท่าทีของลูกผู้ชายเลย

	 เจ้าของโรงงานหมึกบอกว่าความผิดของพนักงานอายุน้อย 

เป็นอุบัติเหตุ ให้ไปเรียกค่ารักษาจากพ่อแม่ของเขาเอง พอพ่อ 

ได้ยินก็หยิบแท่งเหล็กแหลมบุกไปยังบ้านของเจ้าของโรงงานทันที  

แล้วก็จ่อเหล็กแหลมกับดวงตาเขา

	 ‘ฉันไม่ต้องการเงินค่ารักษา แต่แค่อยากจะสั่งสอนให้แก 

รู้ว่าการเสียดวงตาไปข้างหนึ่งมันเจ็บปวดขนาดไหน แกจะได้รู้ว่า 

เมียฉันรู้สึกอย่างไร’

	 เจ้าของโรงงานกลัวจนหัวหดจึงยอมเอ่ยปากว่าจะจ่ายค่า 

รักษาให้เอง หากตอนนั้นเขาแสดงท่าทีลังเล พ่อคงแทงดวงตา 

ของเขาด้วยเหล็กแหลมนั่นจริง  ๆ เพราะพ่อเป็นลูกผู้ชายที่แสน 

เด็ดเดี่ยว

	 กระนั้นเงินค่ารักษาแค่ไม่กี่วอนก็ไม่อาจทำให้ดวงตาที่เคย 

สดใสของแม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้  ดวงตาเปล่งประกาย 

ของแม่ที่เคยทำให้พ่อหลงรักหัวปักหัวปำสมัยคบกันตอนหนุ่มสาว 

จึงกลายมาเป็นดวงตาสีขุ่นด้วยประการฉะนี้

ผมเคยอ่านเจอเรื่องราวของอัศวินสมัยก่อนในหนังสือการ์ตูน

	 หากแม่เป็นเจ้าหญิง พ่อกับผมก็เป็นอัศวินผู้มีหน้าที่ปกป้อง 

เจ้าหญิง เราทั้งคู่เห็นพ้องต้องกันในเรื่องนี้ พวกเราพร้อมออกไป 

สู้ศึกเพื่อแม่เสมอ หากมีนักเลงที่ดูถูกแม่ว่าเป็นคนตาเดียว ผม 

ก็ไม่ลังเลเลยแม้แต่นิดที่จะต่อกรกับเขา

	 แต่การชกต่อยกับเด็กสกปรกคนนั้นเป็นเรื่องไม่ถูกไม่ควร  

คืนวันนั้นผมมัวแต่คิดมากเรื่องเมื่อตอนเย็นจนนอนไม่หลับ ไม่สิ  
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ความจริงผมอาจเก็บไปกังวลในฝันจนตื่นขึ้นมากลางคันก็ได้

	 เวลานั้นแม่กำลังนั่งส่องกระจกอยู่ข้างตะเกียงน้ำมันก๊าด 

ที่กะพริบเป็นระยะ เงามหึมาที่สะท้อนจากตะเกียงพลิ้วไหวเป็น 

รูปร่างแปลกประหลาดอยู่บนเพดาน  แม่ยังคงรอพ่ออยู่  พ่อ 

กลับดึกเสมอเพราะงานที่ เหมืองขุดหิน  ต่อมาแม่ถอนหายใจ 

เบา  ๆ  แต่ผมกลับรู้สึกกลัว  เพราะคิดว่าแม่อาจสลายหายไป 

เหมือนควัน

	 ผมกลั้นหายใจพลางมองดูความเคลื่อนไหวของแม่อยู่เงียบ  ๆ  

จนสุดท้ายก็ผุดลุกขึ้นนั่งเนื่องจากทนไม่ไหว

	 “ยังไม่หลับเหรอลูก”

	 ผมวิง่ถลาเขา้ใสอ่อ้มกอดของแม ่ ดว้ยไมอ่าจเกบ็เรือ่งกงัวลใจ 

ไว้กับตัวเองได้อีกต่อไป

	 “แม่ ถ้าผมไม่มีแม่ก็คงสกปรกเหมือนเด็กคนนั้นใช่ไหม”

	 แม่ยิ้มกว้าง

	 “ยังคิดเรื่องนั้นอยู่อีกเหรอ”

	 ผมพยักหน้าเงียบ ๆ 

	 “ผมเหยียบพาจ็อน แถมยังถุยน้ำลายลงไปด้วย แต่เขา 

ก็หมอบลงที่พื้นแล้วหยิบมันขึ้นมากิน แม่ครับ ผมทำผิดใช่ไหม  

หืม”

	 “อืม แค่ลูกรู้ว่าตัวเองทำผิดก็พอแล้วละ”

	 “แม่ ผมต้องทำยังไง เขาถึงจะยกโทษให้”

	 “ไม่รู้สิ ถ้ามันติดค้างอยู่ในใจ พรุ่งนี้ลูกก็ไปขอโทษเขาซะ”

	 “แล้วยังไงต่อ”

	 “แล้วยังไงต่อน่ะเหรอ ต่อไปก็เล่นกันเหมือนเพื่อนได้แล้ว 
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ไงล่ะ”

	 แม่กอดผมแน่นจนรู้สึกอบอุ่น  ผมดื่มด่ำบรรยากาศใน 

อ้อมกอดของแม่อยู่ครู่ ใหญ่  จนสุดท้ายก็พึมพำออกมาอย่าง 

แผ่วเบา

	 “ถ้าทำแบบนั้นแล้วเขาจะให้อภัยเหรอครับ”

	 “ใช่สิ”

	 “จะไม่ถูกลงโทษด้วยเหรอ”

	 “ใช่แล้วละจ้ะ”

	 “แล้วแม่ก็จะไม่ตายใช่ไหม”

	 “ลูกพูดเรื่องอะไรอีกเนี่ย”

	 อยู่ดี  ๆ  ผมรู้ สึกคัดจมูก  แล้วน้ ำตาก็พานไหลพรั่ งพรู   

อัศวินผู้กล้าจะเสียน้ำตาแบบนี้ไม่ได้ คิดแล้วผมก็อยากแสดง 

ท่าทีอวดเก่งขึ้นมา

	 “ผมไม่รู้สึกผิดต่อหมอนั่นสักนิดเดียว! ถ้าเขาล้อแม่แบบนั้น 

อีก ผมก็จะชกเขา แต่ใครสักคนเคยบอกไว้ว่าถ้ารังแกเด็กที่ไม่มี 

พ่อแม่ คนรังแกก็จะถูกลงโทษจนกลายเป็นเด็กกำพร้าเหมือนกัน  

ถ้าไปขอให้หมอนั่นยกโทษให้แล้วจะไม่ถูกลงโทษ ผมก็ยอม ผม 

ไม่อยากให้แม่ตาย เพราะถ้าไม่มีแม่ ผมก็ต้องหยิบของที่คนอื่น 

เหยียบขึ้นมา...”

	 เสียงสะอื้นฮัก  ๆ  ในลำคอดังแทรกขึ้นโดยไม่สนใจเจตนา 

ของผมเลยสักนิด ทำให้ผมพูดจนจบประโยคไม่ได้ แม่ทำสีหน้า 

เหมือนไม่อยากเชื่อเรื่องที่ผมพูด ก่อนจะหัวเราะออกมาเบา ๆ 

	 “โธ่เอ๊ย เจ้าลูกคนนี้...”

	 ในตอนนั้นแม่เพิ่งได้รับรู้ถึงแก่นสารสำคัญของเรื่องที่ผม 
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เป็นกังวล

	 แม้จะน่าอายเล็กน้อย แต่ผมสะอื้นไห้ด้วยความโศกเศร้า 

อย่างไม่รู้สาเหตุต่อไปอีกพักใหญ่ อันที่จริงผมยังเด็กเกินกว่าจะเป็น 

อัศวินผู้กล้าของแม่ได้
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