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เริ่มที่สะพาน

ปรากฏตัวอย่างช้า ๆ คล้ายภาพฝัน แต่ไม่ใช่

เช้าที่ไม่ชัดในม่านขาวหมอก ใครบางคนเดินมาบนสะพานไม้  

ข้ามมาจากฝั่งมอญ  เป็นจังหวะเดียวกับที่จอนเดินเกือบถึง 

กลางสะพาน หมอกคลุมห่มผืนน้ำ เกลี่ยเรี่ยทั่วหมู่บ้าน ถนน  

ผูค้น ตลาด ไมม่อีะไรชดัเจนในเชา้นัน้ คลา้ยรกัโรแมนตกิในนยิาย  

คนสองคนพบกันจุดกึ่งกลางสะพาน เนื่องจากขาวโพลนทั่วบริเวณ  

ถ้าเป็นภาพยนตร์ผู้ชมจะเห็นเพียงคนสองคนผวาเข้าโอบกอด  

กล้องแช่นิ่งนานเพื่อสร้างความตราตรึง

เช้านั้นควรจะเป็นแบบนั้น

แต่ไม่ใช่ บนสะพานมอญไม่ใช่ที่ของการพบเจอในครั้งแรก  

สะพานที่มีคนตายถูกแบกข้ามมาเดือนละหลายวัน จะเรียกขบวน 

แบบที่เห็นว่างานอะไร แห่แหนไปด้วยชุดประจำชนชาติ ผ้านุ่ง 

งดงาม สีสวยจัดจ้า ลายประยุกต์ กำไลข้อมือพร้อมสร้อยคอ 

เงาวบัวิง้ พาดสไบขาวเฉยีงคลอ้งไหล ่ เสาทีม่หีงสบ์นยอด เดก็เลก็ 

ที่วิ่งตามขบวนครื้นเครง จะเรียกว่างานรื่นเริงอาจได้ ถ้าไม่มี 



หลังจากนั้น ความรักและความตายกลายเป็นสิ่งสามัญ2

กลางขบวนที่ชายฉกรรจ์สองคนแบกร่างคนตาย ไม่มีการมัดมือ 

หรือเท้าร่างนั้น ไม่มีผ้าอะไรห่อหุ้มปกปิด ผู้คนอยู่บนสะพานไม้ 

ยืนมองท้องน้ำ แล้วขบวนก็เคลื่อนมาจากฝั่งมอญ นักท่องเที่ยว 

ยืนหลบลำตัวแนบราวสะพาน ค่อย  ๆ  สังเกตขบวนที่กำลังผ่านไป  

ร่างคนตายถูกแบกมาบนบ่าของชายหนุ่มสองคน  ส่วนใหญ่ 

ไม่กล้ามองใบหน้าคนตาย กลัวภาพติดตาถึงยามหลับ อาจมีใคร 

ถูกสะกดมนตร์มองจนสุดสายตา เมื่อขบวนถึงปลายอีกฝั่งก็หาย 

ขึ้นไปบนถนนสายเล็ก ๆ เพื่อจะขึ้นไปสู่ถนนสายใหญ่ บนสะพาน 

มีเรื่องราวแบบนั้น มันไม่โรแมนติกเท่าไหร่นัก

เป็นเรือนไม้ยกพื้นสูงวางตัวแนบตลิ่งเขื่อน เป็นตำหนักของ 

เจ้าแม่ที่ทั้งคู่ได้พบกันครั้งแรก

คล้ายถูกสะกด จอนออกจากบ้านในเมืองสามร้อยกว่ากิโลเมตร 

มาตำหนัก เธอส่งผ้าเช็ดหน้ามีคราบลิปสติกถึงเขาทุกอาทิตย์  

ในกล่องไปรษณีย์จะมีมันอยู ่ ว่างเปล่าไร้จดหมายแนบใด ๆ เพียง 

รอยจูบบนผ้าเช็ดหน้าสีขาว  ลิปสติกสีแดงสดตัดกับเนื้อผ้า  

โดดเด่นกว่าดาวศุกร์ในคืนแรมที่ท้องฟ้าดำเป็นกำมะหยี่ วันที่ 

จอนเป็นไข้ เจ้าของริมฝีปากแดงสดมาต้มข้าวและชงชาให้ และ 

คล้ายว่าก่อนนอนซมพิษไข้หลับไปนั้นกอดเธอ

จอนเพ้อละเมอไปด้วยพิษไข้ บนเตียงนั้นมีเขาเพียงลำพัง
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บทกวีในร้านกาแฟ

แดดเช้าไม่ได้มีไว้ปลอบใจใคร...

กวีบทหนึ่งถูกเขียนบนกระดานดำหน้าร้าน ชายหนุ่มที่เขียน 

กวีบทนี้เป็นคนเดินทาง เขาเล่าว่าตัวเองพลัดหลงชีวิต เข้ามาถึง 

เมอืงนีอ้ยา่งไรเ้ขม็ทศิ กอ่นเขาจากไปจอนขอใหเ้ขยีนกวเีปน็ทีร่ะลกึ 

สักบท เขาจึงเริ่มด้วยประโยคนี้ 

แดดเช้าไม่ได้มีไว้ปลอบใจใคร...

ใชแ่ตแ่ดดเชา้เทา่นัน้ ไมม่ใีครปลอบใครแทนไดเ้ชน่กนั จอน 

คิดถึงคนรัก

ก่อนที่นาทีต่อมานักท่องเที่ยวจะเดินเข้ามาในร้าน ร้านกาแฟ 

เลก็  ๆในเมอืงขนาดเลก็ทีผู่ค้นปนเปหลายเชือ้ชาติ ดนิแดนทีแ่นบซบ 

กับพรมแดนพม่า

จอนตืน่ตาเมือ่คราวมาถงึครัง้แรก ผูห้ญงิทาแปง้ลงใบหนา้ ในตลาด 

เขาสับสน คนทาแป้งคล้ายจะเป็นคนเดียวกัน ปาดป้ายพวงแก้ม  

สีขาวตุ่น  ๆ  เพศชายเคี้ยวหมากนั้นเช่นกัน  รูปร่างพวกเขา 
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ใกล้เคียงกัน ปากสีคล้ำ ซอกฟันและเหงือกแดงด้วยน้ำหมาก  

ยาเสน้มวนโตหอ้ยหมิน่มมุปาก ใบหนา้ละมา้ยอยา่งไมน่า่เชือ่ ผา้ถงุ 

หรือโสร่งสะบัดทั่วเมือง ถ้าเธอคนนั้นเป็นอีกศาสนาหนึ่งก็จะ 

มีผ้าคลุมผมที่เหมือนกัน อาจแยกแยะจากอีกศาสนาหนึ่งได้ง่าย  

จอนมาจากบ้านที่การแยกผู้คนเป็นเรื่องไม่ยากนัก เมืองใหญ่ 

ที่ขวักไขว่ ทว่าใบหน้าและการแต่งกายไม่กลมกลืนเป็นคลื่นขบวน 

เดียวกันเช่นนี้ เขาจดจำรายละเอียดคนในรถไฟฟ้า แยกแยะ 

คนเหล่านั้นได้ทันที แต่ที่นี่ไม่ใช่ ตอนนั้นเป็นเวลาที่เขามาถึง 

ได้ราวสองเดือน ยังหมาดใหม่ในสถานที่ ผู้คน ไม่คุ้นกลิ่นอาหาร  

ยังไม่คุ้นชินกับความหลากหลายเชื้อชาติศาสนาที่ผสานกัน

กระทั่งถึงหกเดือน เขากลายเป็นคนของที่นี่ เจ้าของร้านชำ 

กลางตลาด พนักงานสาวร้านสะดวกซื้อ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 

หลายคน แม่ค้าอาหารตามสั่ง คนส่งน้ำแข็ง พวกเขาจดจำชาย 

ตัวเล็ก  ๆ  อย่างจอนได้ ชายผมสั้นกับมอเตอร์ไซค์สีแดงเก่าคร่ำ 

เจ้าของร้านกาแฟ ผิวคล้ำ ผมสั้นเกรียนติดหนังหัว อยู่คนเดียว 

กับธุรกิจเล็ก  ๆ นานวันเรื่องราวที่เขาเพิ่งจากมาก็จางลงจากปาก 

ทีเ่ปรอะเปือ้นหมาก ความเหนด็เหนือ่ยการงานทำใหเ้ขาหลบังา่ยดาย  

ไม่มีภาพฝันกระตุกกลางดึกเช่นผ่านมา รวมถึงภาพที่เคยชัดก่อน 

หลับตานั้นจางลง 

ไม่มีอะไรชัดทั้งนั้นในที่แห่งนี้สำหรับจอน ถนน สายน้ำ  

สัญชาติผู้คน รวมถึงใบหน้าของเธอ

ลูกค้าอีกกลุ่มเดินเข้ามา ก้มมองดูป้าย  ‘กรุณาถอดรองเท้า’  

มันชัดเจนด้วยชอล์กสีแดงบนกระดานดำขนาดเล็ก ทว่าพวกเขา 

ยังตะโกนถาม จอนอยู่ในเคาน์เตอร์ เงยหน้าขึ้นมอง พยักหน้า 
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รับคำ ชี้ให้ผู้มาเยือนอ่านป้าย

‘กรุณาถอดรองเท้า’

“อะไรที่ขึ้นชื่อบ้างของร้านนี้” ใครบางคนในกลุ่มถาม

จอนยิ้ม เขาชี้ให้อ่านป้ายเล็ก ๆ อีกอัน ‘ผมเป็นใบ้’

นักท่องเที่ยวถกเถียงกันครู่ใหญ่ ก่อนเอ่ยสั่งเครื่องดื่มร้อน 

แบบเดียวกัน

ขณะที่จอนชงกาแฟ ใบหน้าเธอคนนั้นลอยปะปนฟองนม 

สีขาวในถ้วยกาแฟลาเต้ร้อน ดุจย้ำว่ายังไม่ห่างไปไหน เป็นใบหน้า 

เดียวกันกับเคยชัดในก่อนหลับนอนตลอดช่วงที่ผ่านมา
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หมอสุเจน

สุเจนแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการว่าเป็นหมอจิตเวช

หมอสุเจนเป็นคนของที่นี่ วัยไล่เลี่ยกับจอน เพิ่งพ้นสามสิบ 

หมาดใหม่ ทว่าเขามีลูกสามและเมียสี่ ร่างท้วมใหญ่ เมื่อยืน 

ตัวตรงจะมองไม่เห็นเท้าตนเอง พุงล้ำยื่น ดวงตาแบบปราชญ์หรือ 

นักปรัชญาผู้ครุ่นคำนึงถึงบางสิ่งอันเป็นสาระและไร้สาระของโลก  

มบีหุรีม่วนโตแบบพมา่แนบนิว้เกอืบตลอดเวลา หมอสเุจนพาตวัเอง 

จากบ้านมาร้านกาแฟของจอนทุกเช้า อย่างตรงเวลาและวุ่นวาย  

วันนี้เหมือนฝนจะตก อีกสามวันจะหนาว บ้านผู้ใหญ่เทพกำลัง 

จะขาย ผมคดิวา่อยูท่ีส่ามลา้นกวา่นะ แตค่ดิวา่เปดิราคาเผือ่เยอะไป  

เห็นว่ามีเมียเด็กซ่อนในเมือง คนเขาว่ากันนะ มีคนมาหาซื้อที่ 

หาแปลงเดียวห้าไร ่ ผมคิดว่าจะเป็นโลตัส คิดว่านะ

หมอสุเจนเป็นคนแบบนั้น เขารู้ทุกเรื่องในเมืองเล็กแห่งนี้  

รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องจริง

รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเอง

ยินดีจะพูด บอกเล่าสารพัดเรื่องของที่นี่ให้ใครต่อใครฟัง  
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จอนสงสัยในหลายเรื่อง แต่นั่นละ ดูเหมือนยิ่งถามจะยิ่งยืดยาว 

ออกไป ไม่พ้นกระทั่งเรื่องส้วม ต้องขุดแบบนั้น ลึกเท่านี้ ท่อ 

ต้องเดินแบบนี้ หมอสุเจนรู้ทุกเรื่อง แน่นอนว่าเขาเชื่อว่าตัวเองรู้  

ที่จริงทุกเรื่องที่เขารู้มักผิดเสมอ บางเรื่องไม่ชัด แค่ได้ยินจากใคร 

สักคน ยืนหน้าบ้านตอนเช้ายินเสียงสนทนาแว่วมา มองผ่าน 

หมอกหนาไมเ่หน็ตน้ตอของเสยีง เขาตัง้ใจฟงัเพือ่เกบ็ไปบอกเลา่ตอ่  

จอนตกเป็นเหยื่อหมอสุเจน เว้นแต่คราวที่จอนอยากเป็นใบ้ เขา 

จึงเขียนป้ายขนาดเล็กไว้ว่า ‘ผมเป็นใบ้’ ตอนนั้นนอกจากโต้ตอบ 

ไม่ได้แล้ว จอนยังเป็นคนใหม่ของตะเข็บชายแดนนี้ ผู้ยังไม่รู้จัก 

ในเมืองนี้ แต่จอนไม่ได้อยากรู้ถึงขนาดใครไปแอบนอนกับใคร  

ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่างทำกุญแจ ร้านอะไหล่คอมพิวเตอร์  

พวกนี้ต่างหากที่จอนอยากรู้

สิ้นปีนี้นักท่องเที่ยวจะมหาศาล ผมพยากรณ์ล่วงหน้าเลย  

หมอสุเจนพูดก่อนซดเอสเปรสโซลงคอ สายตามีแววปลื้มยินดี 

กับการคาดการณ์ครั้งใหญ่

“เอสเปรสโซร้านคุณมันทำให้ผมรู้จักกาแฟแท้  ๆ มันเป็น 

แบบนั้น คล้ายผมนั่งอยู่กลางอิตาลี อาจเป็นเวลาเช้าหรือสายก็ได้  

แม้ผมไม่เคยไปอิตาลี แต่ด่ืมแล้วรู้สึก กาแฟคุณให้อารมณ์แบบน้ัน”

จอนหัวเราะ “มันมาจากเชียงราย ประเทศไทยครับหมอ”

“อา้วเรอะ แตจ่รงินะ เหมอืนผมนัง่อยูใ่จกลางโรมหรอืมลิาน 

เลย...ควรปดิรา้นบา้ง พกัผอ่น หรอืกลบัไปหาพอ่แม ่ คนรกั หรอื 

ท่องเที่ยว” เขายังชวนคุยไม่หยุด

จอนลุกขึ้น ไม่ได้ตอบอะไร  ชี้นิ้วไปด้านหลังที่ เป็นครัว  

หมอสุเจนคุ้นแล้ว หมาสีขาวชราเดินวนอยู่ข้างหลังร้าน มันชะเง้อ 
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มองมาที่จอน ส่งสัญญาณว่าฉันรออยู่นะ หิวข้าวเช้าแล้ว มีอะไร 

ใหกิ้นไหม หมาพลดัหลงจากบา้นใครสกัคน ไมม่ทีีม่า จอนขยำขา้ว 

กับโครงไก่ที่ซื้อมาจากตลาด หนึ่งตัวตัดครึ่ง ยัดใส่ตู้เย็นเพื่อ 

มื้อต่อไป บางวันมันมาทั้งวัน บางวันมันหายไปทั้งวัน ไม่มีใคร 

ออกหาข่าวตามตัว เป็นหมารักอิสระที่ใช้ชีวิตตามบ้านใครต่อใคร  

เมือ่มนัแขง็แรงจอนจะไมค่อ่ยพบ ไอ้ขาวจะกลบัมาในอาการออ่นโรย 

เป็นประจำ

“ผมคิดว่าหมานี่น่าจะอายุสิบปีหน่อย  ๆ  นะ”  หมอสุเจน 

คะเนอายุหมาขาว เขาเงยหน้าขึ้นฟ้า สังเกตกลุ่มเมฆ คล้ายมี 

สัมผัสพิเศษ เขาว่าเหมือนออกนอกเมืองนี้ไปมีฝน อาจเป็นแถว 

ไทรโยคหรือทองผาภูม ิ หมอล่วงรู้ได้

หมอสุเจนไม่ใช่หมอ มีอาชีพหลักทำกรอบพระ การสนทนาทำให้ 

เขามีชีวิตอยู่ได้ ตั้งตัวเองเป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านการรับฟังและ 

ปลอบโยน เขาบอกใครต่อใครว่ามีความรู้เท่าจิตแพทย์

ในคราวนั้นจอนยังไม่รู้ เมื่อเขามาดื่มกาแฟที่ร้านก็แนะนำตัว 

ทนัทวีา่เปน็หมอจติเวช หลายวันผา่นไปจอนตกหลมุกบัดกั แตจ่อน 

ไม่ได้ต้องการให้หมอแกะรหัสอะไรจากความฝัน เพียงแค่ต้องการ 

คนรับฟังและพูดคุยบ้างเท่านั้น 

หมอเคยไปทะเลหรอืเปลา่ นัน่เปน็ประโยคเริม่ตน้ทีเ่ขาพดูกบั 

หมอในคราวแรกพบ

“ทะเลอยู่แค่นี้ ผมไปมาทั้งชีวิต” หมอสุเจนตอบ

“แต่มันต้องมีทะเลสักแห่งที่หมอจดจำ”

“ไม่ต้องจำก็ได้ว่าเป็นท่ีไหน” หมอย้ิม “แค่รู้ว่าเคยไปทะเลก็พอ  



9นฤพนธ ์ สุดสวาท

เค็ม ลมแรง เหนียวเหนอะ นั่นคือทะเลในความจำของผม”

จอนเล่าถึงความฝันที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถึงฉากเดิมใน 

เกอืบทกุคนื เลน่นำ้ทะเลกบัพีส่าว ปูข่องจอนมเีรอืประมงขนาดเลก็ 

ไว้ออกหาปลาหมึก เขากับพี่สาวอยู่ตรงนั้นในทุกคืน หาดทราย 

หน้าบ้านที่เรือเกยอยู่ จอนไม่ใช่ลูกทะเล คล้ายพืชพรรณบางชนิด 

ถูกกระชากออกจากรากเหง้าไปเติบโตอีกผืนดินหนึ่ง เขาถูกส่งตัว 

เข้าไปอยู่กับแม่และยายในตัวเมืองตั้งแต่เล็ก เรียน เติบโตกลาง 

จังหวัดที่มีทะเล  ส่วนพ่อนั้นหายไปในตอนที่ เขาเกิดมาเพียง 

สองเดือน ไม่มีแม้แต่นิดเดียว ความทรงจำของพ่อ รูปถ่าย 

ที่เคยเห็นในตอนเด็ก แม่เผาทิ้งและไม่มีเลยที่เอ่ยถึง อาจอยู่ 

ส่วนที่ลึกสุดของแม ่ เขาไม่พบน้ำตาแม่ในเรื่องนี ้ พ่อคือสิ่งสาบสูญ 

ตลอดกาล

“คุณฝันฉากนี้ทุกคืนเลยหรือ” คิ้วหมอสุเจนขมวดชนกัน  

“มันหนักหนาเอาเรื่องนะ”

“เหมอืนสมองมนักดเลน่ทีเ่ดมิอตัโนมตัิ หมอรูไ้หมวา่เกดิจาก 

อะไร เสมือนจริงอย่างที่สุด ผมรู้สึกได้ถึงเท้าที่สัมผัสเม็ดทราย 

และแรงลม”

ก็แค่อดีตที่มันฝังลงลึกในใจ หมอสุเจนพูดแบบนั้น ยักไหล่  

“ใครก็เป็นกันทั้งนั้น ร่ำร้องโหยหาอย่างไม่สิ้นสุด”

เหมือนเพลงเศร้าที่วนเล่นซ้ำ ๆ หลังอายุยี่สิบห้าฝันของจอน 

วนเวียนในท้องทะเล ความฝันที่มีปู่กับพี่สาว คนที่จอนรักสองคน 

ที่จากไป

“มนัหลอกหลอนผมมาหลายปี หมอชว่ยผมไดไ้หม บางครัง้ 

การนึกถึงก็ใช่ว่าดี มันกรีดใจเรา”



หลังจากนั้น ความรักและความตายกลายเป็นสิ่งสามัญ10

“หน้าที่ผมคือดึงพวกคุณกลับสู่โลกจริง”

“ผมพยายามแล้ว กลับสู่โลกจริง”

“คุณยังพยายามไม่พอ”

จอนพูดต่อถึงบุคคลในความฝัน  คนรักของจอนอยู่ไกล 

เช่นเดียวกับริ้วเมฆ เกินมือจะคว้า ไม่กระทั่งเฉียดใกล ้ “นอกจาก 

ปู่กับพี่สาว ผมก็ฝันถึงคนรัก อันนี้อาจไม่ทุกวัน แต่บ่อย”

“อย่าบอกนะ ว่าคนรักตายไปแล้ว”

ไม่ได้ตอบอะไร จอนมองออกไปสนามหญ้าหน้าร้านกาแฟ  

พริบแดดระบายลงถนน ใบหน้าของหญิงคนหนึ่งเต้นพลิ้วเหนือ 

คอนกรีต

เธออยู่ที่ไหน กลับไปหาเธอซะ คล้ายว่าหมอสุเจนจะพูด 

แบบนั้น

จอนหัวเราะเบา ๆ ในลำคอ “คนละดวงดาวเลยหมอ”

หมอสุเจนพยักหน้ารับเชิงเข้าใจดี คิดว่าจอนคงเหมือนคนหนุ่ม 

ทั่วไป หัวใจปริร้าว กระเซอะกระเซิงหาสถานที่เพื่อรักษาตัวเอง  

“เรารู้จักกันมานานแล้ว ไม่รู้เลยว่าอะไรพาคุณมาท่ีน่ี แต่ช่างมันเถอะ  

ความน่ารักของผู้คนอาจเยียวยาได้ ไม่ว่าคุณจะเจ็บปวดด้วยอะไร 

มาก็ตามที”

หมอสเุจนควกับหุรีข่ึน้มาสบู เปน็บหุรีพ่มา่มวนโตแบบทีจ่อน 

คุ้นเคยตลอดสองปี สองปีก่อนหน้าจะมาเปิดร้านกาแฟ ที่นั่น 

อยูไ่มไ่กล กอ่นเขา้ถงึเมอืงไมก่ีส่บิกโิลเมตรกพ็บเจา้ของบหุรีม่วนนัน้  

กลิ่นหวานเอียนชวนให้นึกถึงตำหนักเจ้าแม่ศุภยาลัต


