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เรื่องรักที่ตำบลริมแม่น้ำ

เธอรับจ้างแปลงานทั่วไป  ทั้งภาษาอังกฤษและภาษา 

ฝรั่งเศส มีบางคราวที่เธอทำงานให้กับสำนักพิมพ์ต่าง  ๆ  ซึ่งจ่ายให้ 

เธอไม่มากนัก ด้วยความหวังจะเป็นนักแปลที่มีชื่อเสียงในวันหนึ่ง  

แต่รายได้ที่น้อยเกินไปทำให้เธอต้องหยุดความฝันไว้และหันไป 

ทำงานที่เธอเกลียด แต่ทำรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ นั่นคือ 

การแปลตำราให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท เพราะ 

คดิกนัเปน็หนา้ หนา้ละหา้สบิบาทขึน้ไปตามความยากงา่ย นอกจาก 

นักแปล เธอมีความฝันอยากเป็นนักเขียน และความอยากเป็น 

นักเขียนของเธอก็มักแย่งเวลาความเป็นนักแปล จนเธอทำงาน 

แปลไม่เสร็จตามกำหนดเวลา

“ฉันยังไม่มีอารมณ์จะทำอะไรเลย” เธอพูดเหมือนศิลปิน 

ที่เอาแต่ใจทั้งหลาย “ถ้าคุณอยากได้งาน คุณต้องคอย คืนนี้ 

ฉันจะทำให้ทั้งคืน ไม่เกินเที่ยงพรุ่งนี้ก็เสร็จ” เธอบอก 

ขณะเขามองใบหน้าที่มีผิวอ่อนลออซึ่งเขาจำได้เจนตาไม่ว่า 

จะอยู่ห่างไกลเพียงไหน จมูกเล็ก  ๆ  โด่งสวยรับกับริมฝีปากงาม 
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ได้รูป แต่ที่น่ามองที่สุดคือดวงตากลมโตแวววาวและผมสีดำยาว 

ที่ดกหนาเป็นพิเศษ  ตลอดเวลาที่พบกัน  เธอชอบรวบผมสูง 

อวดใบหน้าผุดผ่อง และคองามระหงที่ทำให้เขาตื่นใจ

“ผมไม่อยากกลับมาอีก พรุ่งนี้เป็นวันเกิดภรรยาผม” ครั้ง 

แรกเขาบอกเช่นนั้น เธอเงียบไปอย่างครุ่นคิด  แต่ก็ยืนยันว่า 

ไม่มีทางเลือกอื่น “ฉันจะเร่งทำงานอย่างเร็วที่สุด คุณจะกลับไป 

อวยพรวันเกิดเธอได้ทัน”

ทุกอย่างเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว แต่เขาไม่เคยลืมที่นั่นเลย  

มันเป็นตำบลริมแม่น้ำที่เงียบสงบ สายน้ำโบราณที่ฉ่ำเย็นสะท้อน 

เงาท้องฟ้าสีน้ำเงินอ่อนที่มีเมฆบาง  ๆ ไหลผ่านใต้สะพานมืด  ๆ  

ผ่านกอต้นจากที่ลูกดกเป็นช่อสีน้ำตาล ผ่านวัดเก่าแก่สวยงาม 

แล้วก็ไหลผ่านหน้าบ้านเธอไป คลองอรรถสิทธิ์หรือที่เรียกกันว่า 

คลองขุดใหม่ อ้อมโค้งไปใต้ระเบียงบ้านของเธอซึ่งมีเงาต้นนุ่นใหญ่ 

คลุมลงมาร่มรื่น แมวสีขาวของเธอมักนอนหลับสนิทหงายหน้า 

อยู่โคนต้นขนุนที่มีลูกดกระพื้น แดดยามบ่ายคล้อยของเดือน 

มกราคมเป็นสีทองอาบไล้ฝั่งโรงสีตรงข้าม บ้านเรือนทรงไทยริมน้ำ 

ดูนุ่มนวลลงด้วยเงาที่ทอดยาว เมื่อเธอบอกให้เขาค้างคืนที่บ้าน 

ของเธอนั้น น้ำในคลองอรรถสิทธิ์กำลังไหลลง และคิดถึงภรรยา 

ของเขาที่กำลังรอคอย

“ฉันมีห้องว่างห้องหนึ่ง คุณค้างในห้องนั้นได้”

“คนที่จ้างคุณแปลงานมักจะค้างคืนที่นี่หรือ” เขาถามอย่างจะ 

หาเรื่อง

“ไม่หรอก ฉันให้คุณค้างเพราะฉันผิดสัญญาต่างหาก ฉัน 

ไม่ลืมหรอกว่าเรากำลังทำธุรกิจกัน” เธอพูดอย่างขึงขังรวบรัด
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เธอส่งเขาเข้าห้องพัก แล้วก็นั่งลงทำงานในห้องโถงกลาง 

ซึ่งมองออกไปจะเห็นแม่น้ำที่มีเรือของชาวบ้านขึ้นล่องตลอดทั้งวัน  

ทุ่งนาฝั่งตรงกันข้ามซึ่งอยู่ในระหว่างการเก็บเกี่ยว และแนวกอไผ่ 

รม่ครึม้คดโคง้ตามแนวแมน่ำ้ไหล ซึง่ใหค้วามรูส้กึสวยงามของชวีติ 

ชนบท เขาชอบประตูที่เปดิออกกว้าง สามารถมองดูทุกสิ่งทกุอย่าง 

ด้วยจิตใจเบิกบานปลอดโปร่ง สูดเอากลิ่นของแม่น้ำและกลิ่นของ 

ฤดูหนาวที่ลมหอบเข้ามาอย่างชื่นใจ อาจเพราะส่วนมากเขาใช้ชีวิต 

อยู่ในเมืองใหญ่ กับการงานและการเรียนที่เคร่งเครียด การได้ 

มาอยู่ในชนบทอันเงียบสงัด ทำให้เขารู้สึกถึงหัวใจที่สงบลงของ 

ตนเอง แต่ท้ายที่สุดแล้ว เขาเฝ้ามองเธอเงียบ  ๆ  ราวกับถูกดึงดูด 

ด้วยอำนาจแปลกประหลาด ร่างบอบบางในชุดกระโปรงยาว 

กรอมเท้าตัดเย็บจากผ้าทอพื้นบ้าน  ตัวเสื้อรัดรูปแบบมอญ 

ติดกระดุมเรียงชิดนับร้อยเม็ด ผิวเนียนสะอาดและผมดำยาว 

ทำให้เธอมองดูเหมือนผู้หญิงจากภาพวาดของหนังสือโบราณ  

เขามักจะเผลอหลับไปนาน  ๆ เมื่อตื่นขึ้นอีกครั้งก็เป็นเวลาใกล้ค่ำ 

แล้ว เป็นเวลาค่ำในฤดูหนาวที่มีความหมายแปลกออกไป  เขา 

รู้สึกเหมือนเป็นใครอีกคนที่ไม่ใช่คนเดิม เหมือนตกอยู่ท่ามกลาง 

ความฝนั เงากอไผแ่ละทวิมะพรา้วทำใหแ้มน่ำ้มองดเูหมอืนสนีำ้เงนิ 

และค่อย  ๆ  มืดลง แขกเลี้ยงวัวต้อนฝูงวัวข้ามลำคลองที่ตื้นเขิน  

ฝูงวัวเบียดเสียดกันส่งเสียงร้องขรมท่ามกลางเสียงน้ำแตกซ่า  

เสียงตะโกนเอ็ดอึงของคนเลี้ยงวัว เขามีความสุขอย่างประหลาด  

เพราะเธอยังอยู่ที่นั่น ยังคงทำงานเช่นเดิมอย่างตั้งอกตั้งใจ เขา 

เฝา้มองเธออกีเนิน่นานโดยทีห่ญงิสาวไมรู่ต้วั บางคราวเขากส็งสยัวา่ 

เขารักเธอตั้งแต่เมื่อไร ตั้งแต่เมื่อแรกเห็น เมื่อแรกได้ยินเสียง  
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หรือเมื่อเห็นเธอทำหน้าบึ้งเพราะถูกเขาต่อว่า หรือเมื่อแรกเห็นเธอ 

ยิ้มและรอยยิ้มนั้นจับใจเขา  หรือเขารักเธอขณะเฝ้ามองเธอ 

เงียบ  ๆ  เมื่อเธอเดินลงไปในสวน และจ้องมองสายน้ำไหลขึ้นลง 

ราวกับจมอยู่กับความคิดฝัน เหมือนเธอกำลังรอคอยใครสักคน  

เป็นไปได้อย่างไรที่คนเราจะรักใครสักคนโดยไม่รู้ตัว กว่าจะรู้ตัว 

ก็ต่อเมื่อต้องจากกันไกล และได้แต่ระลึกถึงเธอในความเงียบ 

อันเดียวดายโดยไม่อาจบอกให้ใครล่วงรู้ เพราะความเงียบสงบ 

แห่งตำบลริมแม่น้ำนี้หรือ หรือเพราะเดือนมกราคมอันสวยงาม 

ในท้องถิ่นอันแปลกตา หรือเพราะเพลงมอญโบราณที่เธอชอบร้อง

“อ๊ะช้าน กิ๊เต๊าเมียะเรียกกะชา	 อรุณรุ่งเดือนอ้าย

ป๊ะ ซังบ ี ฮานซะงม	 	 มุ่งสู่ฝั่งแม่น้ำที่สงบ

เซอ งัว คะด็อม 	 	 เห็นดวงตะวันกลม”

ความคิดฝันของเขาสะดุดลง เมื่อคนหาปลานัยน์ตาเศร้า 

ของเธอมาหาพร้อมกับปลาตัวโตที่เขาตกได้จากแม่น้ำ เขานิ่งฟัง 

หนุ่มสาวตะโกนบอกวิธีทำอาหารแก่กันราวกับคุ้นเคยกันมานาน  

แรก  ๆ  เขาแปลกใจที่ตนเองรู้สึกเหมือนอิจฉา แต่ต่อมาเขารู้สึก 

ขมขื่น  เขาเลือกกินอาหารจานเดียวที่ เธอจัดให้แทนที่จะกิน 

ร่วมกับคนทั้งสอง แล้วจึงกลับเข้าห้องโทรศัพท์ถึงภรรยาโดย 

ใช้โทรศัพท์มือถือของตนเอง เขาคุยกับภรรยาเนิ่นนาน บอกกล่าว 

ความรัก ความคิดถึง ราวกับจากเธอมานานแสนนาน ราวกับ 

การอยู่ใกล้ผู้หญิงอีกคนมากเกินไปทำให้เขารู้สึกผิด เขาคุยจน 

หมดแบตเตอรี่จึงลุกขึ้นเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ แล้ว 
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เดินเลยออกมาที่ที่เธอทำงาน

“เพื่อนคุณไปไหนเสียล่ะ” เขาถาม

“เขาเอาเรื่องที่ฉันเขียนไปอ่าน ที่จริงเขาเช่าห้องพักไว้นะ  

แต่เขาชอบนอนในเรือ” เธอตอบ

“เขาเป็นนักอ่านคนแรกของคุณสินะ”

“อ๋อ นั่นคือสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นความชื่นใจของเขา เขาชอบ 

เรื่องของฉัน เขาเป็นคนมาจากที่อื่น ฉันไม่รู้หรอกว่าเขามีความรู้ 

มากแค่ไหน รู้แต่ว่าเขาใช้ชีวิตหมดไปกับการตกปลาและเฝ้า 

พิจารณาชีวิต เขาล่องเรือตกปลามาที่นี่ เขามีบางอย่างที่พิเศษ 

ที่ทำให้ฉันประทับใจ” เธอพูดเรื่อย  ๆ และในความเงียบพวกเขา 

ได้ยินเพลงโบราณเศร้า  ๆ  จากท่าน้ำหน้าบ้าน เป็นเพลงเดียวกับที่ 

เธอชอบร้อง

“คุณหมายถึงอะไร” เขาถาม

“ความฝันกระมัง เขามีความฝันที่ไม่อาจถูกทำลายด้วย 

อะไรก็ตาม เขาฝันไว้ว่าจะไปตกปลาในแม่น้ำที่สวยงามทุกแห่ง 

ในโลกนี้”

“คุณชื่นชมคนที่เร่ร่อนตกปลาแทนที่จะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน 

อย่างนั้นได้อย่างไร” เขาพูดอย่างรังเกียจ “โลกพัฒนาไปทุกวัน 

แต่เขาจมอยู่กับความฝันที่แตะต้องไม่ได้ วันหนึ่งเขาจะกลายเป็น 

อาหารปลาที่เขาตกเสียเอง” ชายหนุ่มกล่าวอย่างเยาะเย้ย

“คุณเยาะเย้ยเขาหรืออิจฉาเขากันแน่นะ”  เธอถามอย่าง 

เย็นชาด้วยท่าทีปกป้อง อีกครั้งที่เขารู้สึกถึงความเหินห่างและ 

นิ่งเงียบไปด้วยความผิดหวัง เขาตระหนักตั้งแต่นาทีนั้นว่าเขา 

และเธอช่างแตกต่างกันเหลือเกินในเรื่องการดำเนินชีวิตและความ 
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คิดฝัน เขามุ่งหวังความเป็นปึกแผ่น การได้รับการยอมรับจาก 

สังคม และได้พยายามทุกวิถีทางที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไกลเกิน 

คนรุ่นเดียวกัน ซึ่งสำหรับเขาแล้ว นั่นหมายถึงความสำเร็จซึ่ง 

น้อยคนนักจะทำได้ และมันทำให้เขาภาคภูมิใจกับตนเอง

“คุณเองก็เช่นกัน คุณแทบไม่รู้จักอะไรนอกจากสายน้ำขึ้นลง 

ในคลองอรรถสิทธิ์ ป่วยการจะพูดถึงความใฝ่ฝันยิ่งใหญ่อื่นใด”  

เขาพูดด้วยอารมณ์โกรธ

ครั้งนั้นเธอเงยหน้ามองสบตาเขาเนิ่นนาน แววตานั้นช่าง 

เดียวดายและสงบเหมือนสายน้ำที่ขึ้นลงในคลองอรรถสิทธิ์ และ 

มันดึงดูดเขาอย่างแปลกประหลาด นับตั้งแต่นั้นที่เขาร้อนรนและ 

กระหายใคร่รู้ในความคิดฝันของเธอ เขาอยากรู้ว่าในจินตนาการ 

เร้นลับของเธอซึ่งคงต่างไปจากเด็กน้อยนั้นเคยมีเขาอยู่สักนิดไหม  

เขาอยากให้เธอล้มเลิกความใส่ใจเจ้าคนหาปลารวมทั้งโลกเสีย 

ทั้งหมด และรักเพียงเขาเท่านั้นอย่างสุดจิตสุดใจเหมือนที่เขา 

รักเธอ

“คุณไม่เข้าใจฉันหรอก คุณไม่เคยพยายามเข้าใจใครที่ 

แตกต่างไปจากคุณ” เธอพูดเหมือนเสียใจในสิ่งที่เขาเป็น

ความมืดโรยตัวอยู่ด้านนอก นางแมวนัยน์ตาสีฟ้าของเธอ 

เดินเข้ามาคลอเคลีย เธอใช้ฝ่าเท้าเปลือยเปล่าคลึงใต้ท้องมันเล่น 

อยา่งใจลอย ความเปน็ปฏปิกัษข์องเธอเรา้ใหเ้ขาเกดิความปรารถนา 

อย่างรุนแรงที่จะสัมผัสข้อเท้ากลมกลึงสะอาดสะอ้านคู่นั้น และ 

ทำให้มันเป็นของเขาอย่างสมบูรณ์แบบและอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่า เขา 

มักเดือดพล่านอย่างนั้นอยู่ เสมอ  เมื่อแรกชายหนุ่มทั้งตกใจ 

และละอาย แต่บางคราวเขาก็พอใจกับความรู้สึกรุนแรงเหล่านั้น  
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เขาเหมือนคนเพ้อคลั่งในยามที่อยู่กับเธอเพียงลำพัง  เขารู้ว่า 

นั่นคือหายนะ แต่เขาก็ไม่ได้หยุดยั้งตนเองแต่อย่างใด เขามัก 

หาโอกาสที่จะเป็นคนไปส่งและรับต้นฉบับงานแปลแทนเพื่อน  ๆ  

ในกลุ่มที่เรียนด้วยกัน โดยไม่พะวงกับคำล้อเลียนว่าเขากำลัง 

ตอ้งมนตรเ์สนห่ข์องสายนำ้ขึน้ลงอนัหาความแนน่อนไมไ่ด ้ บางคราว 

เธอจะไม่พูดกับเขาเลย เขาได้แต่ร้องเรียกนางเหมียวมาอุ้มเล่น 

เพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึก แต่นางแมวแยกเขี้ยวใส่อย่างโทโส 

และลุกหนีไปอย่างถือตัว

“มันไม่ชอบคนแปลกหน้า” เธอบอกยิ้ม  ๆ “แต่มันชอบ 

เพื่อนนักตกปลาของฉันนะ”

“มันชอบกลิ่นเถื่อน  ๆ  ของเขาน่ะสิ” เขาพูดด้วยอารมณ์ 

เดือด ๆ “คงเหมือนกับเจ้าของแมวนั่นแหละ”

“ตัวเขาหอมนะ” เธอพูดราวกับจะโอ้อวด “แม้ว่าเขาจะชอบ 

ใส่เสื้อผ้าเก่า  ๆ  ก็ตาม แต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับการที่เขามีความคิด 

ดี  ๆ เขาเคยบอกกับฉันว่า คนทั่ว  ๆ  ไปก็เหมือนปลานั่นแหละ 

เพียงแต่เราชอบเหยื่อกันคนละอย่าง เหยื่อของคุณคือความสำเร็จ 

เหยื่อของเขาคือการได้ทำความคิดฝัน เหยื่อของฉันก็อีกอย่างหนึ่ง 

เราติดเบ็ดชีวิตเหมือน  ๆ  กัน ต่างกันที่คุณติดเบ็ดแล้วมีคนชื่นชม  

แต่เขาติดเบ็ดแล้วก็เป็นสุขอยู่อย่างสงบและเดียวดาย เอาเป็นว่า 

ฉันเข้าใจเขาก็แล้วกัน” เธอพูดอย่างอ่อนโยน

“ผมก็เข้าใจเขาเหมือนกัน” ชายหนุ่มพูดโพล่งขึ้น “เขากำลัง 

มีความรัก”

เธอมองเขาด้วยดวงตางามเป็นประกาย

“คุณก็รู้งั้นหรือ”
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“ผมก็กำลังมีความรักเหมือนกัน” เขาพูดจริงจัง

“จริงซี คุณรักภรรยาของคุณ” แล้วเธอก็เงียบไป เขามองดู 

ลมหนาวพัดใบสะเดาร่วงหล่นเกรียวกราวที่มุมสนาม ในที่สุด 

ฤดูหนาวก็มาถึงแล้วอย่างแท้จริง และวันเวลาแห่งการลาจากใกล้ 

เข้ามา อีกไม่นานเขาก็จะเรียนจบ แล้วก็คงจะไม่ได้พบกับเธออีก  

เขาจะกลับมาที่นี่ด้วยข้ออ้างอันใด เขาไม่ชอบให้ผู้คนมองดูเขา 

แปลก  ๆ  และพากันกระซิบกระซาบ หากจะต้องถูกสังคมติฉิน 

เขาจะทนให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับชีวิตที่รุ่งโรจน์ได้อย่างไร และ 

หญิงสาวผู้นี้ล่วงรู้สิ่งที่ เขาคิดได้ดี  ดังนั้นเธอจึงโกรธเมื่อเขา 

แสดงท่าทีหวงแหนเธอ บางทีเธออาจจะเกลียดเขาด้วยซ้ำ เพราะ 

จู ่ๆ เธอกม็กัจะไลเ่ขาดว้ยประโยควา่ “คณุไปนอนไดแ้ลว้ ฉนัจะได ้

ทำงาน”

“ผมจะช่วยคุณเปิดพจนานุกรม” เขาพูดอย่างดื้อรั้นเสมอ  

และเธอก็รู้ได้ทันทีว่าเขาพยายามยืดเวลาที่จะได้อยู่กับเธอออกไป 

นั่นคือช่วงเวลาแรก  ๆ  ที่พวกเขาอยู่ด้วยกันตามลำพังในบ้านหลัง 

เล็กที่มีแสงจันทร์ส่องลงมาต้องใบสาเกริมหน้าต่าง แสงจันทร์ 

ดึงดูดใจให้เขาหลงละเมอ เหมือนกับนัยน์ตาของนางแมวลึกลับ

“คุณเขียนอะไร” เขาชวนคุย

“ฉันแทบจะไม่ได้เขียนอะไร ทุกวันนี้ฉันยังไม่รู้จักชีวิตเลย  

ฉันอ่านแต่หนังสือที่คนอื่นเขียนแล้วก็อยู่ในบ้านแคบ  ๆ แปล 

งานเส็งเคร็งนั่นเลี้ยงชีวิต คุณพูดเองไม่ใช่หรือว่า สิ่งที่ฉันรู้จัก 

จริง ๆ คือน้ำที่ขึ้นลงในคลองอรรถสิทธิ์เท่านั้น”

“คุณโกรธผมหรือ” เขาหัวเราะ

“เปล่านะ บางทีคุณก็พูดถูกจริง  ๆ ฉันรู้จักแต่สายน้ำ มัน 
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ขึ้นแล้วก็ลง เหมือนที่คุณมาแล้วก็ต้องจากไป”

“ผมจะกลับมา” เขาพูด

“แต่ก็เพื่อจะจากไปในอีกวันหนึ่งเท่านั้นเอง”

“บอกสิว่าคุณจะคอยผม”

“ฉันจะไม่พูดอย่างนั้นหรอก วันหนึ่งเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะ 

ลาจากกันอยู่ดี คนตกปลาสอนให้ฉันคิดอย่างนี้ เพราะว่าวันหนึ่ง 

เขาก็จะจากไปเช่นกัน เขาเคยพูดว่าวันหนึ่งเขาจะไม่กลับมาอีกเลย 

ฉันก็ไม่ต้องตกใจ”

“แล้วคุณก็ต้องอยู่คนเดียว”

“ใคร  ๆ  ก็อยู่ตัวคนเดียวทั้งนั้นแหละในบางครั้ง” เธอตอบ 

อย่างฉลาด

“แต่เมื่อคืนเขาค้างที่ท่าน้ำบ้านคุณนะ”

“เขาเป็นห่วงฉัน”

“เพราะคุณให้ผมค้างที่นี่ใช่มั้ย” ชายหนุ่มถามและหัวเราะ 

ราวกับผู้ชนะ เขารู้สึกปลอดโปร่งใจอย่างยิ่ง อย่างน้อยชายคนนั้น 

ก็รู้สึกถึงพลังอำนาจที่เขามีต่อเธอ

หญิงสาวนิ่งเงียบ

“เขากม็เีหตผุลทีจ่ะเปน็ทกุขห์รอกนะ” เขาหวัเราะอกี นยันต์า 

พราวราวกับต้องการจะสะกดเธอ

“คุณหัวเราะราวกับเป็นเด็ก คุณอายุเท่าไรกันแล้วนี่” เธอ 

พยายามจะหยุดเขา

“สามสิบหก”

“จริงหรือคะ” เธอร้องอย่างทึ่ง “แสดงว่าคุณต้องเก่งมาก 

เลย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่อายุ...ลูกค้าของฉันบางคน 



เสน่หานุสรณ์12

อายุห้าสิบแล้ว เพิ่งเรียนปริญญาโท เพิ่งจะสอบเป็นผู้บริหาร คุณ 

เป็นคนหนุ่มที่ก้าวหน้ามาก” ท่าทีชื่นชมจริงจังของเธอทำให้เขา 

เคร่งขรึมขึ้นมา

“ทำไมคุณไม่ยิ้มอีกล่ะ คุณยิ้มน่ามองมากเลยนะ” เสียง 

สดใสดังอยู่แว่ว  ๆ “ฉันพูดอย่างนี้ได้ใช่มั้ย คุณเป็นคนมีการ 

ศึกษา บางคราคุณเย่อหยิ่ง ฉันคิดว่าคุณเป็นคนไม่สนใจเพื่อน 

มนุษย์ด้วยกัน นั่นคือสิ่งที่ฉันเกลียด แต่ฉันก็ยังอยากเป็นเพื่อน 

กับคุณ ความเป็นเพื่อนคือบางสิ่งที่ดีที่จะไม่ถูกทำลายไปโดย 

กาลเวลา” เขาจำได้ไม่ลืมว่าบางครั้งเธอช่างร่าเริงแสนจะเป็นมิตร

ครั้งนั้นเขาไม่ได้ตอบเธอเลย เพราะไม่รู้ว่าควรจะพูดเช่นไร  

ไกลออกไปที่ใดที่หนึ่งในเงาสลัวแห่งแสงจันทร์ เขาได้ยินเสียง 

นกกาเหว่าละเมอร้องเพลงราวกับมันกำลังตกอยู่ในความฝัน 

ถึงรุ่งอรุณอันเรืองรอง หัวใจของเขาสั่นไหว

“เลา่เรือ่งความรกัของคณุกบัภรรยาใหฉ้นัฟงัซคีะ มนัโรแมน- 

ติกมากไหม”

“เรารักกันตั้งแต่เป็นนักศึกษา” เขาตอบสั้น  ๆ “ผมจากไป 

นาน แต่เมื่อกลับมาเธอก็ยังรอผมอยู่ เราจึงแต่งงานกัน”

“ดีจัง” เธอร้อง “ดังเต้พบเบียทริซเมื่อเธออายุเก้าขวบ  

แล้วเขาก็รักเธอตลอดทั้งชีวิต เขาฝันไว้ในงานเขียนว่าจะได้ 

พบเธออีกครั้งหลังความตาย และเบียทริซจะเป็นคนพาเขาเที่ยว 

นรกสวรรค์” เธอเล่าขณะที่เขายิ้มและตั้งใจฟัง

“พันเอก  ออเรลิยาโน บูเอนติยา  พบเรเมดิออสเมื่อเธอ 

เก้าขวบเหมือนกัน เขาตกหลุมรักแล้วก็ต้องรอให้เธอโตพอที่จะ 

แต่งงานกันเสียก่อน” เธอหัวเราะอย่างถูกใจ “พวกเขาเป็นคู่รัก 
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ในอุดมคติของฉัน”

“หมดแค่นี้เหรอ” เขาถามอย่างอ่อนโยน เขาอยากให้เธอ 

เล่าอีก เขาอยากได้ยินเธอพูด ได้มองดูเธอยิ้มแย้ม ดวงหน้าเธอ 

เหมือนดอกไม้บาน  เรื่องที่ เธอเล่าเพิ่มมนตร์ขลังให้กับค่ำคืน 

ริมน้ำแห่งนั้น  และเขาเฝ้าหวังให้ช่วงเวลานั้นคงอยู่ตลอดไป  

เดือนลอยดวงนิ่งสงัด น้ำในคลองอรรถสิทธิ์เอ่อล้นฝั่งไหลช้าลง 

เหมือนมันรอที่จะฟังเรื่องราวจากเธอ เขารู้สึกตัวเหมือนชายหนุ่ม 

ในยามแรกรัก

“คุณรู้เรื่องโอชินกับโคตะไหม พวกเขารักกัน แต่ไม่ได้อยู่ 

ด้วยกัน และนั่นเป็นเรื่องเศร้ามาก แต่พวกเขาก็ไม่เคยลืมกันเลย 

ต่างคนต่างมีครอบครัวไป แล้วพวกเขาก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

เป็นเพื่อนกันจนแก่เฒ่า โคตะเป็นนักปฏิวัติด้วยนะ นานทีเดียว 

ที่ฉันรู้สึกว่าจะไม่รักใครนอกจากนักปฏิวัติ”

“แล้วคุณเชื่อว่ามีความรักอย่างนั้นในชีวิตจริงมั้ย” เขาถาม 

เศร้า

“เชื่อสิ ทำไมจะไม่เชื่อ ความรักที่ดีงามอาจเป็นอุดมคติ  

แต่มันก็เป็นสิ่งที่ เราควรยึดถือ ฉันอยากมีความรักอย่างนั้น”  

หญิงสาวตอบอย่างเชื่อมั่น

“บางคราวคนเราก็เลือกไม่ได้มากนัก” เขาแย้งเงียบ ๆ 

“คนเรามีอิสระที่จะเลือก สิทธิ์ที่จะเลือกเป็นสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่  

แม้แต่สิทธิ์ที่จะเลือกเอาความตาย” เธออ้างคำพูดของชอง-ปอล  

ซาตร ์ ขณะที่เขาได้แต่นิ่งเงียบ

“มีเรื่องราวของความรักบางคู่ที่ฉันไม่ชอบเลย อย่างเรื่อง 

ของ  ดร.ชิวาโกกับลารา ฉันรู้ว่าพวกเขามีรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ แต่ฉัน 
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สงสารทอนย่าเมียคนแรกที่ถูกทิ้งไว้กลางหิมะ ดร.ชิวาโกแต่งงาน 

กับเธอเพราะความรักเช่นกัน แต่เขาก็เลิกรักเธอ หันมารักลารา 

อย่างหมดจิตหมดใจ เมื่อผู้คนหมดรักกันทำให้ฉันเศร้า ความ 

เสียใจของฉันที่มีต่อทอนย่าแฝงอยู่ เสมอเมื่อฉันอ่านหนังสือ 

เล่มนั้น”

“ความรัก ความทุกข์ ความพลัดพราก เป็นสิ่งคู่กัน พระ- 

พุทธเจ้าตรัสสอนไว้นานแล้ว” เขาพูดขึ้นบ้าง และคิดถึงเรื่องราว 

ของตนเอง

“ฉันคิดว่าการที่เรายอมเจ็บปวดเพื่อแลกกับการได้รักใคร 

สักคนเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากพอ เพราะนั่นคือการใช้ชีวิตอย่าง 

เต็มชีวิต แต่บางคราวเราก็เลือกที่จะทำให้คนอื่นเจ็บปวดเพราะ 

ความอ่อนแอของเรา เราตามใจตนเองมากเกินไป และสำหรับฉัน 

นั่นคือความผิด เจ้าชายน้อยยังพูดกับสุนัขป่าเลยว่า  เราต้อง 

รับผิดชอบคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย  คุณรู้เรื่องโมลีแยร์กับ 

มาเดอลีนไหม ตอนที่โมลีแยร์ยังไม่มีชื่อเสียงในฐานะนักเขียน 

บทละครตลกเสียดสี เขากับมาเดอลีนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา 

อย่างยาวนาน เพราะมาเดอลีนเป็นเจ้าของคณะละคร เธอเป็นม่าย 

มีลูกติดเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง เมื่อเขาประสบความสำเร็จได้เข้าไป 

อยู่ในพระราชสำนักของพระเจ้าหลุยส์ เขาก็หลงรักลูกติดของ 

มาเดอลีนที่เติบโตเป็นสาวสวย ซึ่งเธอก็รักเขาด้วย เวลาที่พวกเขา 

ซ้อมละครให้กัน บทพูดในละครจะเหมือนพวกเขาบอกความในใจ 

ให้กัน และมาเดอลีนก็เห็น เธอช้ำใจมาก ไม่นานเธอก็ตรอมใจ 

ตาย โมลีแยร์ก็ยังแสดงละครต่อไป ชีวิตของเขาตกต่ำลงอีก  

แล้วก็ป่วยเป็นวัณโรค วันที่เขาจะตายเขายังขึ้นไปแสดงละคร 
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อยู่บนเวทีทั้ง  ๆ  ที่กำลังป่วยหนัก เขาเป็นคนยิ่งใหญ่มากนะ แล้ว 

เขาก็ไอออกมาเป็นเลือดเต็มไปหมด คนที่รักเขาพาเขาขึ้นรถม้า 

ไปหาหมอ มันเป็นตอนค่ำของกรุงปารีส ในย่านของคนยากจน  

โมลีแยร์ซึ่งขณะนั้นเหมือนเลอะเลือนเปิดม่านรถออกดูถนนหนทาง 

เฉอะแฉะมืดมัวของกรุงปารีส แล้วเขาก็พูดเหมือนละเมอเพ้อพก 

ว่า ‘Ou est Madeleine?’ มาเดอลีนอยู่ที่ไหนนะ ประโยคนี้ 

ทำให้ฉันร้องไห้ และทำให้ฉันยังรักโมลีแยร์อยู่เสมอ ฉันให้อภัย 

ความผิดทั้งหมดของเขาเพราะประโยคนี้ละ เพราะมันแสดงว่า 

ถึงอย่างไรเขาก็ไม่เคยลืมเธอ และอาจจะมีเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น 

ที่เขารักอย่างแท้จริง สำหรับฉันแล้ว เราอาจเลือกไม่ได้ที่จะรัก 

ใครสักคน แต่เราเลือกได้ว่าจะรักแบบไหน” เธอยืนยันมั่นคง

“ต่อไปคุณจะคิดถึงผมด้วยความรู้สึกแบบไหน ถ้าคุณรู้ว่า 

ผมรักผู้หญิงทั้งสองคนพร้อมกัน” เขาถามเศร้า  ๆ จ้องมองเธอ 

แน่วนิ่งลึกซึ้ง หญิงสาวชะงัก เธอแทบไม่รู้ตัวเองว่าตลอดเวลา 

เขาอยู่ใกล้เธอมากจนศีรษะเหมือนแนบชิดกัน

“อย่าพูดอย่างนี้อีกเลยค่ะ เพราะมันทำให้ฉันเสียใจ”

“คุณไม่เคยต้องการความรักจากผมเลยหรือ”  เขาถาม 

เหมือนเจ็บช้ำ

เธอถอยออกไปยืนที่ระเบียงเหมือนคนหลงทาง ข้างนอก 

หมอกขาวพาดเป็นทางเหนือแปลงดอกสร้อยทองที่มีดอกเป็นช่อ 

เป็นชั้นสวยงามสีทอง น้ำค้างหนาวเย็นยะเยือกทำให้ดอกมะลิ 

ขาวพราวส่งกลิ่นหอมรวยรินสดสะอาด เรือลำเล็กของคนหาปลา 

ยังจอดอย่างเดียวดายที่ท่าน้ำ แต่เจ้าของหายไปไหนเสียเล่าหนอ  

เขาคงเฝ้ามองเธอกับนักศึกษาปริญญาโทคนนั้นทุกวัน  บางที 
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เขาคงไม่กลับมาหาเธออีกแล้ว

แม้ไม่รู้ว่าควรไปที่ใด แต่เธอก็เปิดประตูออกเหมือนต้องการ 

จะหนีให้พ้นไปจากเขา นางแมวตามออกมาด้วย มันโดดแผล็ว 

หายไปในแสงจันทร์อย่างปราดเปรียว ราวกับมันรู้จุดมุ่งหมาย 

ของมันดี เขาตามออกมาด้วยราวกับคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้  

แล้วเขากับเธอก็เห็นนางแมวขี้อ้อนนอนอย่างสบายอยู่ในอ้อมแขน 

ของคนหาปลา เขาก้าวออกมาจากเงาต้นสะเดาที่ร้างใบจนกิ่งก้าน 

โกร๋น  เขาคิดว่าอาจเป็นเงาของยามค่ำคืนที่ทำให้คนหาปลา 

กลายเป็นชายที่ยากแก่การเข้าใจมากยิ่งขึ้น  ดวงตาคู่นั้นเศร้า 

เหมือนมีเรื่องราวนับร้อยนับพันซ้อนอยู่  ขณะเดียวกันก็ช่างดู 

ทระนงองอาจ อาจเป็นเพราะความกล้าและความเชื่อมั่นในตนเอง 

ที่มีอยู่อย่างล้นเหลือที่ทำให้เขาไม่ใช่แค่คนหาปลาธรรมดา เขา 

เพิ่งเข้าใจเหตุผลว่าทำไมจึงอิจฉาชายผู้นี้อยู่เสมอ เด็กหนุ่มคนนี้ 

มีบางสิ่งที่เขาไม่มี ไม่ใช่ความฝันที่งดงามเท่านั้น แต่เป็นความ 

กล้าที่จะใช้ชีวิตตามที่ตนต้องการ สิ่งนี้เองที่นักแปลอิสระของเขา 

เทิดทูนนัก

“แมวของคุณ” เขาพูดอย่างสุภาพกับเธอ

“มันหนีออกมาดูดวงจันทร์น่ะค่ะ”  เธอพูดกับเขาอย่าง 

อ่อนโยน

“ครับ พระจันทร์ของคู่รัก มันทำให้คนรักยิ่งคิดถึงกัน”  

ตาเศร้าคู่นั้นมองเลยมาที่เขาราวกับจะกล่าวโทษ  มันทำให้เขา 

ทั้งโกรธและอึดอัด เพราะเหมือนชายคนนี้กำลังเตือนเขาให้นึกว่า  

ป่านนี้ภรรยาของเขากำลังมองดูดวงจันทร์จากระเบียงบ้านพลาง 

คิดถึงเขาอยู่เช่นเดียวกันก็เป็นได้
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“เขาชอบคุณ สักวันคงต้องมีใครสักคนถูกฆ่าตาย” เขาพูด 

อย่างโกรธจัด ขณะที่เธอดึงบานประตูให้ปิดลง ปล่อยนางแมว 

ให้วิ่งเข้าไปแล้วหันกลับมาเผชิญหน้ากับเขาเงียบ  ๆ ดวงตาคู่นั้น 

ฉายแววเด็ดเดี่ยว

“ฉันไม่สามารถรักผู้ชายสองคนพร้อม  ๆ  กันได้หรอก ฉัน 

ไม่อาจทำเช่นนั้นได้เลย” เธอพูดอย่างโศกเศร้าเป็นครั้งแรก ด้วย 

คำตัดพ้อรำพันซึ่งแสดงให้เห็นหัวใจที่เจ็บปวดของเธอ พร้อมกับ 

คำพูดนั้น เธอโผเข้าสู่อ้อมแขนของเขา วงแขนเรียวงามขาวผ่อง 

โอบรัดต้นคอเขาให้โน้มลงไปหาด้วยแรงปรารถนาที่ท่วมท้น  

ชายหนุ่มเห็นดวงหน้าหญิงสาวนองไปด้วยน้ำตา เมื่อเธอแหงน 

หน้าขึ้น ริมฝีปากของคนทั้งสองก็พบกัน

เขาได้แต่นึกถึงกลีบดอกไม้นุ่มนวลทั้งหลายในโลก นึกถึง 

สายฝนที่ตกแผ่วเบาในยามค่ำคืน และสายน้ำไหลรินที่เย็นซ่านใจ 

ใต้แสงตะวันอ่อนอุ่น แล้วเขาก็เฝ้าแต่พะวงสงสัยว่าความหวาน 

แห่งริมฝีปากผู้หญิงนั้นมาจากไหนหนอ  มันซ่อนอยู่ในชีวิตที่ 

ลึกลับรอให้ชายคนรักดูดดื่มอย่างนั้นหรือ ลมหายใจหอมกรุ่นนั้น 

ก็มีไว้เพื่อเขาหรือ รวมทั้งเรือนร่างอรชรอ้อนแอ้นของเธอที่ทอดลง 

เพื่อเป็นของเขาอย่างสุดจิตสุดใจด้วยหรือ ที่นี่คือตำบลวาริคิโน  

หรอืนีค่อืลารา นีค่อืทอนยา่และมาเดอลนีเหรอ หยาดนำ้ตาของเธอ 

ก็เป็นของเขาด้วยหรือ เธอร้องไห้เพราะเธอไม่รู้ว่าหลังจากนี้เธอ 

จะแยกจากเขาอย่างไร หรือเธอร้องไห้เพราะว่าที่สุดแล้วเขาจะ 

เลือกที่จะจากไป

เขาตืน่ขึน้ในยามรุง่สางทีเ่ปน็สเีทา และพบเธอออกไปเดนิเลน่ 

ในสวนเล็กหน้าบ้านกับแมวของเธอ เธอสยายผมยาวตั้งแต่เมื่อคืน  
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ทำให้ยิ่งมองดูเหมือนเด็กสาวแรกรุ่น เธอย่ำไปบนหญ้าที่ฉ่ำน้ำค้าง 

ด้วยเท้าคู่เปลือยเปล่าซึ่งเขาเคยปรารถนาจะโลมลูบ และบัดนี้ 

ตกเป็นของเขาโดยสมบูรณ์และอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่า  นางแมว 

กระโดดขึ้น  ๆ  ลง  ๆ  ตะปบแมลง  มันเกลือกกลิ้งบนหญ้าก่อน 

กระโจนแผล็วหายไปในพุ่มชบาสีชมพู เธอไม่ใส่ใจนางแมวเลย  

เขาเหน็เธอยนืนิง่ในสวนอนัเงยีบสงบในยามเชา้ของฤดหูนาวทีท่กุสิง่ 

นิ่งสงัดราวกับเธอยังไม่ตื่นจากความฝัน เธอไม่ได้ยินเสียงไก่ที่ 

แข่งกันขันเสียงเซ็งแซ่ เสียงนกกาเหว่าที่ร่ำร้องถี่กระชั้นราวกับ 

ไม่อยากให้เวลารุ่งสางนั้นจากไป และเขาเชื่อว่าเธอไม่ได้คิดถึง 

สิ่งอื่นใดนอกจากเขาผู้เดียว

ตลอดเวลาที่จัดเตรียมต้นฉบับงานแปลเพื่อให้เขาออก 

เดินทาง เธอก็ยังมีท่าทางเช่นนั้น	

“ข่าวดีค่ะ งานของคุณเสร็จแล้ว” เธอเอ่ยในที่สุด

“ผมจะกลับรถเที่ยวสุดท้าย คุณไปส่งผมได้ไหม” เขาพูด 

อย่างขอร้อง น่าแปลกที่เธอดูเงียบสงบ แต่เขากลับเป็นทุกข์ยิ่งนัก 

กับการจากลาครั้งนี้ “ผมอยากไปที่แม่น้ำเหมือนที่เราเคยไปกัน  

ไปวัดเก่า ๆ ไปดูเขาสานเสื่อกกที่หมู่บ้านมอญด้วยได้ไหม”

แล้วเธอก็พาเขาไปด้วยหัวใจที่โลดแล่นอย่างเดียวกับสายน้ำ 

ในคลองอรรถสิทธิ์ เยื่อใยแห่งรักเป็นเช่นนั้นเอง ก็ใครเล่าจะ 

รู้วิธีให้ตนเองหลุดพ้นจากพันธนาการนี้ได้โดยง่าย เมื่อคุณรัก 

ใครสักคน คุณไม่อาจซ่อนเร้นรักนั้นไว้ได้ ดังนั้นแม้ต่างคนจะ 

ไม่ได้พูดอะไร แต่เขาก็รู้สึกถึงมันในน้ำเสียงของเธอ ในแววตา 

งามกระจ่างที่ทอดมองมา  ในเสียงหัวเราะที่ เปิดเผยถึงหัวใจ  

แม้แต่ในความเงียบแห่งการจ้องมอง และเขาก็รักเธอ บางทีเขา 



19เงาจันทร์

อาจไม่เคยรักใครมาก่อนหน้านี้เลย รวมทั้งหลังจากนี้ด้วย เขา 

มีความสุข แต่หัวใจของเขาก็เจ็บปวดด้วย เพราะเธอไม่อาจร่วม 

เดินทางบนชีวิตที่เขาเลือก เขาจำเป็นต้องทิ้งเธอไว้ข้างหลัง และ 

กลับไปหาอีกหญิงหนึ่งซึ่งสังคมจะชื่นชมแซ่ซ้องทุกวาระที่ เขา 

และเธอเคียงข้างกัน หญิงผู้ซึ่งมิได้มีความผิดใด  ๆ ผู้ซึ่งรอคอย 

อยู่ข้างหลัง และป่านฉะนี้คงเฝ้าชะแง้แลหา

และเมื่อเขาจากไป เธอจะมีชีวิตอยู่เช่นไรที่ตำบลแม่น้ำแห่งนี้

วันนั้นเป็นวันที่ลมหนาวพัดแรงและท้องฟ้าเป็นสีเทามัวซัว  

ฝนฤดูหนาวตกลงมาแล้วก็หยุด แล้วก็ตกลงมาอีก สะพานเจ๊กกา 

ที่เธอชื่นชอบหนักหนามองดูเดียวดายในความเปียกชื้นมืดมัวอยู่ 

ใต้แนวไผ่รกครึ้มตลอดสองฟากฝั่ง คนมอญเกี่ยวต้นกกแห้ง  ๆ 

มัดเป็นฟ่อนเดินผ่านมาตามถนนในหมู่บ้าน ต้นกกแห้ง ๆ  ส่งกลิ่น 

หอมและให้ความรู้สึกของฤดูหนาว เธอคุยเหมือนเด็กช่างพูด  

ชี้ชวนให้เขาดูฤดูหนาวที่มาถึงว่ามีความหมายต่อโลกเพียงไร

“คุณดูหูกวางต้นนั้นนะ อากาศหนาวทำให้มันเปลี่ยนเป็น 

สีแดง มันช่างเป็นต้นไม้ที่อ่อนไหวเสียจริง  ๆ ฉันชอบที่จะมองดู 

มัน” เขามองตามมือที่ชี้ชวน แล้วก็เหลียวกลับมามองใบหน้า 

เล็ก  ๆ  ที่ล้อมกรอบด้วยเส้นผมสีดำเหยียดยาว เธอรวบผมสูง 

เช่นเคย บัดนี้ใบหน้านั้นเป็นที่รวมของความเศร้าซึ่งทำให้เขาแสน 

สงสารและสะเทือนใจ

“คุณเห็นไหม สะเดาคู่นั้นมันกอดกัน ลมหนาวทำให้มัน 

เปลี่ยนใบเป็นสีเหลือง ร่วงลงคราวละมาก  ๆ ใบแห้ง  ๆ  ของมัน 

หงิกงอ ฉันเคยหยิบมันมาดมด้วยนะ และมันมีกลิ่นหอม

“แคฝรั่งก็มีดอกสีขาวนวลพราวไปทั้งต้น อีกไม่นานชมพู- 
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พันธุ์ทิพย์ก็จะบาน เสียดายว่าคุณจะไม่ได้เห็นมัน แต่ก็ไม่เป็นไร 

นะ ในเมืองที่คุณอยู่ก็คงมีดอกไม้พวกนี้เช่นกัน”

และมันจะเตือนให้เขาคิดถึงเธอตลอดไป เขาคิด

ท่ามกลางแดดอ่อนในยามบ่าย เขาและเธอมีเวลาเดินเล่น 

บนหาดทรายกลางแม่น้ำที่ไร้ผู้คน ไม่มีอะไรที่จะทำได้นอกจาก 

รอให้เวลาผ่านไป และต่างคนต่างก็กล่าวคำอำลา เมื่อเวลายิ่ง 

ล่วงไป เขาก็ยิ่งมีท่าทีเหม่อลอย ทุ่งนาที่อยู่ด้านหนึ่งมองดูอ้างว้าง 

ในยามเย็นของฤดูหนาว เขามองดูเงาแดดที่จางไป และเดิน 

เบียดไหล่เธอขณะคอยรถเมล์ ราวกับทั้งสองคนเป็นสามีภรรยา 

ที่กำลังจะแยกจากกัน

“บอกสิว่าคุณจะคอยผม”  เขาพูดอย่างเร่งเร้าและทุกข์  

ทรมาน

“อย่ากลับมาอีกเลยค่ะ การได้เห็นคุณอีกคงทำให้ฉันต้อง 

ร้องไห้เท่านั้น” เธอตอบ “สิ่งที่สำคัญก็คือ ฉันอยากให้คุณรู้ว่า 

ฉนัไมไ่ดก้ำลงัเสยีสละ แตค่วามรกัอยา่งนีท้ำใหฉ้นัรูส้กึไมเ่ปน็อสิระ 

ฉันอยากเป็นตัวของตัวเอง เหมือนก่อนหน้าที่คุณจะมา”

อย่างไรก็ตาม เมื่อเขาและเธอกำลังจะข้ามสะพาน ทันใด 

เธอก็หยุดเขาไว้ด้วยดวงตาวาวโรจน์ และถามเขาอย่างเคร่งขรึม

“เมื่อคุณบอกว่ารักผู้หญิงสองคนในเวลาเดียวกัน  คุณ 

หมายถึงฉันใช่ไหม”

“ใช่” เขาตอบ “คุณถามทำไม”

“ฉันอยากได้ยินว่าคุณรักฉันเท่านั้นเอง”

“ใช่ ผมรักคุณ” เขาตอบ

“นั่นดีแล้วละ” เธอพูดแล้วก็ยิ้มมีความสุข



พิมพ์ครั้งแรก: รวมเรื่องสั้นชุด หัวใจดอกไม้ สำนักพิมพ์ดอกหญ้า 2000

“และเหมือนที่โมลีแยร์ทำ ผมจะมองหาคุณบนถนนทุกสาย” 

เขาบอก จ้องดวงตาแสนสวยของเธอที่เต็มไปด้วยน้ำตา 

“นั่นช่างดีเหลือเกินค่ะ ฉันขอบคุณมาก”

รถเมล์เที่ยวสุดท้ายพาเขาข้ามคลองอรรถสิทธิ์  น้ำกำลัง 

ไหลลงเหมือนวันแรกที่เขามาถึง ยามค่ำในฤดูหนาวมืดมัวและ 

หมอง  ๆ  จากที่ไกลแสนไกลเขาได้ยินเพลงมอญโบราณแสน 

เศร้าอยู่แว่ว  ๆ แต่รถก็แล่นเร็วเหลือเกิน เมื่อเขาเหลียวกลับไป 

มองอีกครั้งก็เห็นแต่ผ้าผูกผมสีฟ้าอ่อนของเธอปลิวไหว  ๆ คน 

หาปลามาถึงตั้งแต่เมื่อไรนะ เขาอุ้มแมวของเธอไว้ในอ้อมแขน  

และยนือยูท่ีน่ัน่ราวกบัผูพ้ทิกัษ์ อกีครัง้ทีเ่ขาอจิฉาชายผูน้ัน้จบัหวัใจ 

รู้สึกพ่ายแพ้และเจ็บปวดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
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บางแก้ว

แม้พูดได้น้อยคำ  จนแทบจะไม่ต่างจากคนใบ้ กระนั้น 

ฤทัยก็ไม่ได้เป็นใบ้ เจ้านายชื่อคุณม่อนซึ่งฤทัยคอยดูแลมาตั้งแต่ 

ยังเป็นเด็กชายตัวเล็ก ชอบบอกเพื่อน  ๆ  ที่มาชุมนุมดื่มกินกันที่ 

ร้านอาหารอย่างครื้นเครงว่าหญิงสาวพิการเรื่องการออกเสียง  

หล่อนเรียนรู้คำที่ใช้ฝึกหมาอย่างใส่ใจ นอกจากนั้นแล้วมักนิ่งฟัง 

ทุกอย่างด้วยรอยยิ้มที่เสมือนว่างเปล่า หากสวยจับตา เรียกเสียง 

กรี๊ดกร๊าดอึกทึกจากเพื่อนคุณม่อนได้อย่างเกินขนาด

ฤทัยคิดช้าอีกด้วย  หล่อนหยุดใช้สมองในเรื่องที่หล่อน 

ไม่ใส่ใจ ทำให้พ่อครัวหัวเสียเสมอยามที่เขาต้องการให้มาช่วยงาน 

ในครัวที่วุ่นวาย หล่อนไม่แยกแยะเนื้อสะโพกแกะ เนื้อวัว หรือ 

หมูสันในหรือสันนอก หรือเนื้อสันคอ เครื่องปรุงหล่อนก็ไม่ยอม 

จดจำสำเหนียก รวมทั้งเรื่องราวอื่นอีกจิปาถะ แต่เวลาที่ครัวว่าง  

และหล่อนอยากทำอาหารสักอย่างให้เจ้าเพชรเจ้าพลอยหมา 

บางแก้วกินเพราะมันเกิดเบื่ออาหารเม็ด หล่อนจะทำสตูเนื้อหมู 

ก้อนแสนอร่อย พนักงานในร้านที่ผ่านมาแวะชิมด้วยนึกสนุก  
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สุดท้ายต่างพากันตาโตและร้องขออาหารหมาบ้าง  ใครขอสูตร 

หล่อนก็ไม่มีให้ ฤทัยชี้ที่หัวใจ อันแปลได้ว่าหล่อนทำมันจาก 

ตรงนั้น

ที่ร้านสุดหรูของคุณม่อน มีลูกค้าฐานะดีมานั่งรับประทาน 

อาหารหรือดื่มเครื่องดื่มพลางคุยธุระกันครั้งละนาน  ๆ สาวเสิร์ฟ 

มักแย่งกันดูแลบรรดาแขกหนุ่ม  ๆ ไม่เพียงเรื่องค่าทิป แต่เพื่อ 

โอกาสที่จะหว่านเสน่ห์ด้วย แม้คุณม่อนจะเคยปรามเรื่องนี้ แต่ 

เขาก็มีธุระวุ่นวายจนไม่มีเวลามาจุกจิกจริงจัง การแข่งขันจึงดุเดือด 

เสมอ ตั้งแต่เจ้าบางแก้วมาอยู่ด้วย ฤทัยก็ไม่สนใจใคร หล่อน 

พอใจจะอาบน้ำ จับเห็บ ตัดเล็บ และแปรงขนหมายิ่งเสียกว่า 

สิ่งอื่น แม้แต่การปรนนิบัติดูแลคุณม่อนที่เคยทำนานมา หล่อน 

ก็พลอยละเลยเสียด้วย หล่อนไม่ชอบชายหนุ่มคนโปรดในเวลา 

นั้นของเจ้านาย ซึ่งจะเรียกหาเขาอย่างอ่อนหวานรักใคร่ว่าชีตาห์  

ชีตาห์ ดังนั้นคุณม่อนจึงพอใจจะให้หล่อนอยู่ห่าง  ๆ  ทั้งที่เขาก็รัก 

หล่อนมาก ไม่มีใครชงกาแฟได้อร่อยเท่าฤทัย หล่อนรู้ใจเขา 

ไปทุกสิ่ง เหมือนแยกแยะเสียงฝีเท้าแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าหัวใจเขา 

อ่อนล้าหมดแรงหรือกำลังระเริงร่าหัวเราะ หล่อนอยู่ถูกที่ถูกเวลา 

เสมอข้างกายในเวลาที่เขาต้องการใครสักคน นับแต่จำความได้  

ฤทัยมอบหัวใจให้ เจ้านายหนุ่มผู้มีหัวใจเป็นหญิงด้วยความ 

เห็นอกเห็นใจอย่างที่เขาไม่เคยได้รับจากใครอื่นในโลก แต่ฤทัย 

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่พอใจชีตาห์หนุ่มของเขา หญิงสาว 

จะเป็นเสียยิ่งกว่าคนใบ้ตาบอดทุกคราวที่ชีตาห์พยายามสื่อสาร 

ด้วย ซึ่งชายคนนั้นมองว่าเป็นการดูถูก แม้คุณม่อนจะเข้าข้างฤทัย  

แต่ก็ปรารถนาพยายามถนอมน้ำใจคนรักให้มากที่สุด เจ้าเพชร 
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เจ้าพลอยเป็นของขวัญจากชีตาห์สำหรับคุณม่อน เมื่อเขากลาย 

มาเป็นคนที่คุณม่อนจริงจังด้วยมากที่สุดเท่าที่ฤทัยเคยเห็น ทั้งคู่ 

คบหากันนานเกินปีและดูจะไปกันได้ดี จนเพื่อน  ๆ  เชื่อว่ามันเป็น 

รักแท ้ และด้วยหัวใจหญิงสาว คุณม่อนอยากมีลูกน้อยเป็นโซ่ทอง 

คล้องใจเหมือนคู่ผัวตัวเมียทั้งหลาย เขาร้องไห้จนแทบขาดใจ 

เรื่องไม่อาจมีลูกได้ ไม่ว่าชีตาห์หนุ่มจะพร่ำบอกว่าต่างมีกันและกัน 

ก็เพียงพอแล้ว คุณม่อนก็ไม่หยุดหลั่งน้ำตา และร้องขอลูกหมา 

พันธุ์บางแก้วมาเลี้ยงแทนลูก ต้องบางแก้วเท่านั้นด้วยนะ ที่สุด 

ชีตาห์ต้องจำใจไปพาเจ้าเพชรเจ้าพลอยมาอยู่เป็นเหมือนลูกแฝด 

คอยดูแลกันและเป็นกำลังใจให้พ่อแม่หนุ่มเกย์ทั้งสอง  วันนั้น 

คุณม่อนตาวาวยิ้มทั้งน้ำตา แต่ชายหนุ่มที่นั่งอยู่แนบข้างมอง 

ลูกหมาสีเทาแซมขาวตัวกลมซึ่งเขาเป็นคนนำมาเองด้วยท่าที 

ครุ่นคิด

ฤทัยหลงรักเจ้าบางแก้วขนปุยหูเล็กสั้นตั้งป้อมจนหมดใจ  

แต่หล่อนเป็นแค่คนดูแล ช่วงที่มันยังเป็นลูกหมาตัวกลมขนพองฟู 

นุ่มนิ่ม คู่รักก็เอามันไปนอนด้วยอาการอุ้มโอ๋ แต่เมื่อเจ้าหมาโตขึ้น  

มันถูกส่งให้มานอนกับหล่อนในห้องติดกับครัว แต่ตอนค่ำหรือ 

ช่วงวันว่างที่คู่รักอยู่ด้วยกันตามลำพังในห้องนั่งเล่น คุณม่อน 

จะเรียกหาให้พวกมันออกมาอยู่กับพ่อแม่ในโลกสมมุติด้วยกัน 

เจ้าเพชรเป็นตัวผู้ ส่วนเจ้าพลอยนั้นเป็นตัวเมีย มันเรียนรู้อย่าง 

รวดเร็วว่าคุณม่อนคือเจ้านายคนที่หนึ่ง คล้ายมันอ่านความรู้สึก 

ของฤทัยได้ ความจงรักภักดีฉายชัดในแววตาของมัน มันไม่ไยดี 

มนุษย์คนอื่น หากเพื่อนคุณม่อนเอื้อมมือจะลูบหัว เจ้าเพชร 

ก็จะคำรามในลำคอเบา  ๆ  และแสดงอาการ  “ตาเขียวปั้ด”  ด้วยการ 
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เปลีย่นดวงตาเซือ่งซมึสเีหลอืงทองคลา้ยตาเสอืเปน็สฟีา้ใส เปน็การ 

เตือนว่ามันไม่ชอบ มันแสดงท่าทีเช่นนี้กับคนรักของคุณม่อนด้วย 

ราวกับได้กลิ่นที่ไม่น่าไว้วางใจ เจ้าพลอยไม่ใส่ใจอาหารที่เขายื่นให ้

แม้ในยามที่มันหิว แต่กับคุณม่อน พวกมันจะหมอบราบคาบแก้ว 

ประหนึ่งลูกแมวแสนเชื่อง

“ก็เค้าเป็นแม่มันนะตัวเอง” คุณม่อนจะกล่าวแก้เช่นนั้นเสมอ 

ชายคนนั้นทำได้แค่เมินหน้าหนีอย่างอดทนอดกลั้น

มันรักฤทัยเท่าที่จะรักได้ หล่อนสอนอย่างอดทนให้มันสวัสดี 

และยืนสองขาตามที่คุณม่อนประสงค์ มันนั่งเมื่อหล่อนบอกให้นั่ง 

คอยเมื่อหล่อนบอกให้คอย มันหมอบอย่างเชื่อฟังเมื่อได้ยินคำว่า 

หมอบ และในเวลาต่อมาเมื่อหล่อนเอามือตบพื้นข้าง ๆ  ตัว มันก็ 

เลือ้ยเขา้มาเบยีดอยา่งรกัใคร่ เมือ่หลอ่นจงูมนัออกเดนิไปตามถนน  

มันจะอ้อมมาเดินทางซ้ายเมื่อหล่อนบอกว่าซ้าย มันไม่เดินนำหน้า 

หล่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหล่อนเป็นผู้นำ หล่อนพามันเดินผ่าน 

คนแปลกหน้าบนถนนกลางเมืองที่พลุกพล่านได้อย่างสบายใจ  

คนืหนึง่คณุมอ่นคยุไมห่ยดุปากกบัเพือ่น ๆ ว่า ตอนกลางวนัเขาเหน็ 

ฤทัยพาเจ้าเพชรเจ้าพลอยเดินผ่านหมาตัวอื่นได้อย่างสงบและสง่า 

แทบไม่น่าเชื่อ จบคำพูดก็มีเสียงฮือฮาและคำว่าต้องฉลอง 

คืนนั้นคนรักของคุณม่อนออกจากร้านไปแล้วก็ไม่กลับมา 

อีกเลย ชายหนุ่มคนนั้นหายตัวไปในสายลมจากแดนไกลที่พัดพา 

เขาไปสู่ดินแดนอื่นซึ่งอยู่ไกลยิ่งกว่า พร้อมด้วยเงินจำนวนมาก 

พอที่จะตั้งตัวได้จากกระเป๋าคุณม่อน 

คุณม่อนโศกเศร้าเจียนตาย แต่แทนการร้องไห้คร่ำครวญ 

เหมือนความรักครั้งก่อน  ๆ เขาต่อสู้กับความสูญเสียด้วยการ 
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ทำงานหนัก ครั้งนี้เขาฝังตัวอยู่ในครัวราวกับไม่ต้องการพบหน้า 

ผู้คน ฝึกฝนทำอาหารเมนูแปลกเลิศรสที่ใครอื่นก็ยากจะเลียนแบบ 

เมนูซึ่งผูกใจลูกค้าให้หวนกลับมากลายเป็นลูกค้าประจำจนต้อง 

ขยายพื้นที่ร้าน ห้องนอนของฤทัยถูกรื้อ ที่วิ่งเล่นและสระว่ายน้ำ 

ของเจ้าบางแก้วถูกครอบครองโดยสวนสวยซึ่งมีน้ำพุพุ่งกระจาย 

มองเหมือนดอกไม้บาน สายน้ำรินหยดส่งเสียงเบา  ๆ ในท่ามกลาง 

สุมทุมพุ่มไม้ และมีฝูงปลาคาร์พสีทองว่ายเล่นเย็นใจ เป็นมุมสงบ 

ที่ลูกค้าชมชอบ แน่นอนว่าคุณม่อนยังคงรักเจ้าเพชรเจ้าพลอย 

ไม่เปลี่ยนแปลง แต่เขาก็เหมือนโล่งใจที่จะได้ห่างจากมันสักพัก 

เพราะเจ้าสองตัวคือพยานแห่งรักอันร้าวราน 

ในวันที่พาเจ้าสองตัวจากมาเป็นเหมือนการเดินทางไกล 

ครั้งหนึ่ง ฤทัยจดจำถนนหนทางได้น้อยเต็มท ี รถขับผ่านบ้านเมือง 

ที่ดูแปลกและละลานตาไม่มีที่สิ้นสุด แต่เมื่อพ้นตัวเมืองออกมา 

หล่อนตื่นตาตื่นใจกับเนินเขาสูง  ๆ  ต่ำ  ๆ  ที่ร่มครึ้มด้วยเงาต้นสัก 

ต้นสูงตรงสวยปลูกเป็นระเบียบไกลสุดตา สีเขียวของใบสักขนาด 

ใหญ่ทำให้ทุกอย่างร่มรื่นราวผืนผ้าสีเขียวมหึมาโบกสะบัด ฤทัย 

เหลียวมองมันอย่างจะจดจำไว้ให้นานที่สุด ถนนสายนั้นไม่มีรถ 

ผ่านไปมามากนัก และมันนำหล่อนพร้อมกับเจ้าบางแก้วตรงไปสู่ 

ที่อยู่แห่งใหม่ในชนบทอันเงียบสงบ ดูเหมือนคุณม่อนเลือกที่จะ 

ซื้อบ้านเก่าหลังนั้นด้วยเหตุผลที่มันอยู่ห่างไกลจากผู้คนเท่าที่  

ใจเขาวาดหวังมานาน ที่นี่จึงไม่มีใครมาสอนคำใหม่  ๆ  ยาก  ๆ  ให้ 

ฤทัยต้องหัดพูด  หล่อนหมดหน้าที่ให้ความบันเทิงแก่บรรดา 

ผู้คนซึ่งต่างพากเพียรสอนหล่อน และจะหัวเราะไม่หยุดยามที่ 

หล่อนออกเสียงผิด ๆ อีกต่อไป 
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เชา้วนัตอ่ ๆ มา ฤทยัผูย้นิดกีบัความเงยีบเสมอมาจงึคน้พบวา่ 

ทุ่งกว้างที่โอบล้อมส่งเสียงแห่งความเงียบอันอ้างว้างข่มขู่หล่อน  

เจ้าเพชรหอนโหยหวนขึ้นก่อนเพื่อที่จะคอยให้เจ้าพลอยร้อง 

ประสานเสียง มันคงต้องการประท้วงหรือเรียกหาคุณม่อน แต่เขา 

ไม่อยู่รอฟังมัน ฤทัยเลือกเปิดดนตรีบรรเลงให้ดังที่สุด ด้วยหวัง 

จะปลุกบ้านเก่าแก่นั้นให้ตื่นขึ้นรับรู้การมาถึงของหล่อนและ 

เจ้าบางแก้วที่กลายเป็นหมาว้าเหว่ มันคอยแต่จะมองไปตามทาง 

ที่รถของคุณม่อนจากไป แต่วันแล้ววันเล่าก็ไม่มีใครมาที่นั่นเลย  

นอกจากเด็กหนุ่มที่ขับรถกระบะสีน้ำเงินเก่า  ๆ  มาถึงในวันหนึ่ง 

พร้อมด้วยเนื้อและผักสดให้หล่อนอยู่ไปได้ราวครึ่งเดือน ก่อนที่ 

เขาจะกลับมาอีกครั้งในอีกครึ่งเดือนถัดมาพร้อมด้วยสิ่งของ 

เครื่องใช้ทุกอย่างที่จำเป็น เด็กหนุ่มคนนั้นพยายามจะพูดคุย 

กับฤทัยเสมอ เห็นได้ชัดว่าความสวยอันผุดผาดของหล่อนทำให้ 

เขาแทบไม่อยากจากไป แต่เจ้าเพชรคำรามในลำคอทุกครั้งที่เขา 

ขยับตัว เจ้าพลอยนอนเงียบเรียบร้อย แต่จดจ้องผู้มาเยือนราว 

แมวคอยขย้ำหนู เขาจึงล่าถอยกลับไปโดยที่ฤทัยไม่ทันได้ตอบ 

คำถามใด ๆ เลยสักคำ

ฤทัยผ่านทุกวันในบ้านโบราณที่หน้าต่างสูงจรดเพดานพร้อม 

ทางเดินวกวนระหว่างห้องต่าง  ๆ  ที่เมื่อผลักบานประตูเข้าไปจะมี 

เพียงเงาแห่งอดีตที่ เคลื่อนไหวผ่านไปด้วยการเปิดเสียงเพลง 

บรรเลงดังสนั่น แม้ในยามแดดอ่อนที่หล่อนพาเจ้าบางแก้วไป 

เดินเล่นไกล  ๆ  ในทุ่งกว้างซึ่งมีต้นหญ้าส่งกลิ่นหอมพลิ้วไหวใน 

สายลม ต่อให้ไปไกลจนถึงหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเจ้าสองตัวจะ 

เล่นน้ำอย่างสำเริงสำราญ พลางวิ่งไล่นกน้ำและเกลือกกลั้วตัวกับ 
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ทรายชื้น  ๆ  ริมฝั่ง ทุกวันฤทัยเฝ้าดูอีกฝั่งที่อยู่ไกลลิบ ตลอดเวลา 

หล่อนได้ยินเสียงเพลงจากบ้านโบราณซึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว 

แว่วมาไกล  ๆ นานวันเข้าเพลงเหล่านั้นก็เข้ามาสิงสู่ในใจหล่อน  

หล่อนพึมพำเพลงที่ได้ยินในใจตลอดเวลาที่อาบน้ำหมา แปรงขน 

หรือนวดกล้ามเนื้อให้เจ้าบางแก้วผ่อนคลาย หล่อนชอบลากนิ้วมือ 

ไปตามแนวเส้นขนสีขาวจากปลายปากซึ่งแบ่งกะโหลกศีรษะ 

ของพวกมันเป็นสองส่วนด้วยจิตใจล่องลอย เจ้าหมาขนสองชั้น 

ที่รูปร่างงามสง่า ล่ำสัน ส่งเสียงกรนเหมือนลูกแมว บางครั้ง 

พวกมันถึงกับเผลอหลับไป  ฤทัยหัวเราะไม่มี เสียงตามแบบ 

ของหล่อนขณะย่องหนี แต่เจ้าสองตัวผุดลุกขึ้นทันทีราวกับมัน 

มีดวงตาพิเศษ เห็นได้ชัดว่าบัดนี้มันติดหล่อนแจ พวกมันตาม 

หล่อนไปทุกที่เหมือนเงา และเมื่อฤทัยหัดเต้นระบำแขกเลียนแบบ 

การแสดงจากคลิปที่โหลดจากยูทูบซึ่งคุณม่อนทิ้งไว้ให้ คุณม่อน 

นั่นแหละที่ชอบการเต้นรำสะบัดสะบิ้งพริ้งพราย ฤทัยคิดถึงเขา 

ด้วยรอยยิ้มขณะปล่อยเนื้อตัวแขนขาให้เคลื่อนไหวไปตามเสียง 

ดนตรี ขณะหญิงสาวเต้นรำอย่างพลิ้วไหว เจ้าพลอยก็ชอบมา 

พันแข้งพันขา วันหนึ่งเมื่อฤทัยเขย่งเท้า หล่อนร้องสั่งว่ายืนสองขา  

เจ้าพลอยก็ทำตาม หล่อนหมุนตัวและสั่งว่าหมุน นังหมาแสนรู้นั่น 

ก็หมุนรอบตัวมันเองเป็นวงกลม บางคราวมันก็เรียนรู้ที่จะหมุนไป 

รอบ  ๆ  ตัวหล่อนด้วยตัวของมันเองราวกับมันสามารถคิดท่าเต้นได้ 

ครั้งหนึ่งขณะที่มันวิ่งวนอยู่รอบ  ๆ  อย่างกระตือรือร้น หญิงสาวก็ 

แกล้งยกขาสูงระดับเข่าพูดสั้น  ๆ  ว่ากระโดด เจ้าพลอยก็กระโดด 

ข้ามไปตามจังหวะดนตรีได้คล่องแคล่ว หล่อนหัวเราะจนหมดแรง 

ดึงมันมากอดไว้
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ในช่วงเวลาเช่นนี้เจ้าเพชรมักหมอบเหยียดสองขาหลังยืดยาว 

ไปข้างหลังราวกับกบตัวใหญ่ หัวบึกบึนเหมือนสิงโตและคางอัน 

แข็งแรงของมันวางแนบกับพื้น ใบหูตั้งสูงระแวดระวัง หางที่ม้วน 

เป็นวงกลมสวยงามนาน  ๆ  จะกระดิกสักครั้ง ดวงตาหรี่ปรือจวน 

หลับ เหมือนการแสดงของฤทัยและเจ้าพลอยทำให้เบื่อหน่าย 

ไม่สิ้นสุด ครั้งหนึ่งมันผลุนผลันลุกจากไปไม่รีรอ ฤทัยแปลกใจ 

อยู่บ้าง แต่หล่อนและเจ้าพลอยกำลังสนุกจนไม่อยากพักจนกว่า 

เพลงจะจบ ดังนั้นหล่อนจึงไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าซึ่งก้าวมาหยุดอยู่ 

ที่ประตู เสียงดนตรีดังกระหึ่มทั่วบ้านจนแม้แต่เจ้าพลอยก็ยัง 

เพลินอยู่กับฤทัย สำหรับมัน สิ่งนี้คือการละเล่นสนุกอย่างหนึ่งกับ 

คนเลี้ยงที่มันรัก แต่แล้วจมูกมันได้กลิ่นอันคุ้นเคยอยู่แสนใกล้  

ทันใดมันส่งเสียงเห่าดัง ๆ พลางกระโดดเข้าหาคุณม่อนอย่างไม่อาจ 

ระงับความดีใจจนอีกฝ่ายล้มหงายหลัง

“ดูมันสิ...เรย์ มันเห็นผมเป็นของกินไปแล้ว หยุดเลียฉัน 

นะเพชร พลอย ถอยไป หยุดก่อน ฤทัยห้ามมันที เรย์ครับ... 

ชว่ยดว้ย” ฤทยัเองกต็กตะลงึและยิง่ทำอะไรไมถ่กูเมือ่เหน็ชายหนุม่ 

อีกคนยืนมองหล่อนและคุณม่อนสลับกันพลางยิ้มสนุก 

“ก็คุณน่ากินนี่...” ชายหนุ่มแปลกหน้าพูด เหมือนเขาจะพูด 

กับคุณม่อน แต่เพราะคนที่ล้มหงายไปกำลังรับมือกับหมาตัวใหญ่ 

สองตัว สายตาคมกริบจึงจ้องมาที่หล่อนนิ่งนานราวกับเขาจงใจ 

เอ่ยประโยคนั้นกับหล่อน โลกทั้งโลกพลันเงียบงันราวกับหล่อน 

ถูกสายตาคู่นั้นพาไปสู่สถานที่ลึกลับซึ่งมีเขากับหล่อนเพียงลำพัง  

สถานที่อันรื่นรมย์อุ่นหอมและตระการตาทั้งที่ไม่มีสวนดอกไม้  

ตาดำใหญ่นั้นเปล่งประกายดึงดูดหล่อนด้วยพลังเร้นลับ ฤทัยรู้สึก 
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ซวนเซเมื่อเข้าไปรั้งเอาเจ้าเพชรเจ้าพลอยออกมาจากตัวคุณม่อน

“ขอบใจฤทัย ขอบใจจ้ะ...” คุณม่อนพูดอย่างใจดี “นี่ฤทัย 

ที่ใคร ๆ พูดถึงให้คุณฟังไงครับเรย์...กับบางแก้วของผม” ท้ายเสียง 

คุณม่อนฟังดูอวดโอ่ เพราะตอนนี้เจ้าสองตัวหมอบอยู่แทบเท้าเขา 

ราวทาสผู้ซื่อสัตย์

“สักวันผมจะมีบางแก้วของผมบ้ าง  คอยดูนะม่อน”  

ชายหนุ่มสบตาฤทัยอีกครั้งขณะเอ่ยประโยคนี้ คุณม่อนมัวแต่ 

หัวเราะร่วนจนไม่สังเกตเห็น ฤทัยรู้สึกโล่งใจที่หล่อนออกพ้น 

ประตูห้องมาเสียได้ หัวใจหญิงสาวเต้นโครมครามราวกับเกิดพายุ 

ใหญ่อยู่ข้างในนั้น หล่อนพยายามเตือนสติตนเองด้วยถ้อยคำ 

โง่เขลาร้อยพัน แต่เมื่อนำเครื่องดื่มไปที่ห้องนั่งเล่นอีกครั้ง ฤทัย 

กลับพบว่าครั้งนี้สายตาแวววาวของชายหนุ่มแค่ชำเลืองผ่านไป 

อย่างไม่ไยดี ราวกับเขามองไม่เห็นหล่อนอีกแล้ว

ค่ำคืนมาถึง ฤทัยไม่อาจข่มตาหลับ หล่อนรู้ตั้งแต่ตอนนั้น 

ว่าหล่อนจะไม่มีวันหลับสนิทได้อีกทั้งชีวิต ห้องที่เคยเงียบสงบ 

มีเสียงหอบหายใจของคู่รัก  ดูราวกับมันจะดังมาจากทุกซอก 

ทุกมุมที่เงาของความหลังเคยอาศัยอยู่และถูกขับไล่ให้กระเจิด- 

กระเจิงไปด้วยความรักที่เร่าร้อน บ้านโบราณสูญเสียความสงบ 

แบบที่มันเคยมี มันพองตัวออกด้วยด้วยเสียงพร่ำกระซิบบอกรัก 

ที่อัดแน่น  ฤทัยตื่นตระหนกอย่างเศร้าสร้อยเมื่อตระหนักว่า 

เสียงนั้นดังออกมาจากหัวใจของหล่อนเองด้วย เพลงเต้นรำดัง 

กังวานหลังประตูห้องที่ปิดสนิท ฤทัยหลับตาเห็นภาพคุณม่อน 

เต้นรำพลิ้วพรายยั่วยวนยิ่งกว่าดอกไม้ล่อแมลง โดยมีเจ้าของ 

ดวงตาทรงอำนาจคู่นั้นจับจ้อง  เจ้าเพชรนอนทอดหัวรอคอย 
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คุณม่อนที่มันแสนรัก เจ้าพลอยถอนใจกระสับกระส่าย ขณะ 

เฝ้ามองทุกอย่างดำเนินไป หัวใจฤทัยก็ถูกเผาไหม้

วันต่อ  ๆ  มาหล่อนพาเจ้าบางแก้วออกเดินไปริมหนองน้ำ  

พวกมันตื่นเต้นกับการไล่กวดนกน้ำราวต้องการปลดปล่อยพลัง  

ฤทัยก็ใจลอยจนลืมห้ามเมื่อพวกมันตะครุบเหยื่อได้และลงมือ 

กัดกินเนื้อสดเป็นครั้งแรก ปล่อยให้มันดื่มเลือดบ้าง ถ้านั่นจะ 

ทำให้พวกมันลืมการถูกเจ้านายทอดทิ้ง  ฤทัยคิดแทนเจ้าหมา 

ซึ่งอยู่ในสภาพไม่ต่างจากหล่อน 

ดูเหมือนทั้งเจ้าเพชรเจ้าพลอยจะทำใจยอมรับการที่มันถูก 

คุณม่อนลืมได้ในที่สุด มันเลิกรอคอยให้เขาเปิดประตูห้องร้องหา 

มันเหมือนในวันแรก  ๆ  อีกต่อไป มันคอยแต่จะพาฤทัยเดินทาง 

ออกไปให้ไกลจนถึงทุ่งนาที่มีต้นข้าวกำลังออกรวงสะพรั่ง ไกล 

ออกไปเบื้องหลังในที่โล่งลิบ  ๆ หล่อนจึงมองเห็นแนวต้นสักบดบัง 

ท้องฟ้าอยู่ครึ่งค่อน อากาศเย็นด้วยลมหนาวจากภูเขา แนวต้นสัก 

กลายเป็นสีน้ำเงินเมื่อมองดูด้วยระยะไกล และหล่อนก็นึกถึง 

เส้นทางสายเดิมขึ้นมาได้ ฤทัยนอนลงฟังเสียงลมโยกรวงข้าว 

แผ่วเบารายรอบ นอกจากเสียงฝีเท้าเจ้าบางแก้วที่วิ่งไล่กัน โลก 

ก็ช่างแสนอ้างว้างอย่างที่หญิงสาวไม่เคยรู้จักมาก่อน

ฤทัยกลับบ้านโบราณทั้ง  ๆ  ที่อยากหนีไปให้แสนไกล และ 

เมื่อได้ยินเสียงหัวเราะระรื่นด้วยเสน่หาของคนทั้งสองยังคงดังอยู่ 

ไม่สิ้นสุด เป็นครั้งแรกที่ฤทัยเข้านอนด้วยน้ำตา หล่อนร้องไห้ 

อย่างไม่มีเสียงตามแบบของหล่อน เจ้าบางแก้วคลานมาหมอบ 

อยู่ใกล้ ๆ 

รุ่งเช้าหล่อนตกใจตื่นด้วยเสียงคุณม่อนร้องตะโกนปลุก 
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เริงร่า

“ฤทัย...ฉันจะแต่งงาน ฉันจะแต่งงานกับเรย์...”

หมาทั้งสองตัวพลอยเห่าอย่างตื่นเต้น แต่มันก็ไม่วิ่งเข้าไปหา 

คุณม่อนด้วยความรักท่วมท้นอย่างที่เคยอีกแล้ว คุณม่อนก็มัวแต่ 

กอดกับชายหนุ่มแนบแน่นจนลืมนึกถึงบางแก้วผู้ซื่อสัตย์ ฤทัย 

พยายามเรียนรู้จากเจ้าหมา คราวนี้หล่อนมองแลเลยดวงตาคู่สวย 

ของเรย์ที่หันมาจับจ้องราวกับหล่อนมองไม่เห็นเขาอีกต่อไป

แต่เจ้าบางแก้วก็แค่เสแสร้งทำเป็นไม่รักเจ้านายของมันเท่านั้น 

เมื่อถึงตอนที่คุณม่อนขับรถจากไป พวกมันห้อตะบึงสุดฝีเท้า 

ไปข้าง  ๆ บางทีคนในรถคงกำลังพูดถึงและประเมินความสง่างาม 

และคุณค่าของพวกมัน ก่อนรถจะทะยานออกไปอย่างรวดเร็ว 

ราวลบัหายไปในความเวิง้วา้งของทุง่กวา้ง ราวไมม่สีิง่ใดใหต้อ้งอาลยั 

เจ้าบางแก้วถูกทิ้งไว้ข้างหลังหอนโหยหวนขึ้นยืดยาว และแล้ว 

ฤทัยก็ปล่อยให้ตัวเองกรีดร้องอย่างน่ากลัว เจ้าหมาที่เหนื่อยอ่อน 

วิ่งกลับมาหาให้หล่อนปลอบ ครั้นพวกมันได้ยินเสียงหล่อนร้องไห้ 

ไมเ่ปน็ถอ้ยเปน็คำดว้ยเสยีงทีฟ่งันา่กลวัแปลกประหลาดเปน็ครัง้แรก  

มันก็พลอยร่ำร้องระงมอีกครั้ง...

ฤทัยไม่รู้สึกหิวอีกเลย หัวใจหล่อนกลวงเปล่า คุณม่อน 

ทิ้งโทรศัพท์ไว้ให้เพื่อจะโทร.กลับมาบอกกำหนดวันแต่งงาน “ฉัน 

จะอยู่ให้ถึงวันนั้น แล้วค่อยจากไป” หล่อนบอกตัวเอง ขณะที่ 

ทำอาหารหมาแสนอร่อยให้เจ้าสองตัว

แล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้น หล่อนกดรับและฟังทุกอย่างที่ได้ยิน 

อย่างงงงัน

“เธอทำให้ฉันต้องขอคุณม่อนแต่งงาน” เสียงนั้นพูด “เธอ 
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บังคับฉัน  นั่นเป็นทางเดียวที่ เขาจะยอมปล่อยฉันพ้นสายตา 

เพียงชั่วครู่ชั่วยามอย่างที่ฉันหวังเหลือเกิน ฉันกำลังจะไปหาเธอ  

อีกไม่นานก็จะถึงบ้านกลางทุ่งแล้ว จับเจ้าบางแก้วขังกรงด้วย  

ไม่อย่างนั้นมันฆ่าฉันแน่...”  เสียงพูดจบลงแค่นั้น  แต่มันก็ 

มากพอที่จะทำฤทัยกรีดร้องอย่างแปลกประหลาดอีกครั้ง เจ้า 

บางแก้วขานรับเสียงร้องของหล่อนก่อนจะเข้ากรงหลังบ้าน แต่มัน 

ก็เงียบกริบเมื่อหล่อนออกคำสั่งให้เงียบ

ชายหนุ่มดับเครื่องยนต์แล้วปล่อยให้รถแล่นมาหยุดก่อน 

จะถึงตัวบ้าน ฤทัยก้าวออกไปรอรับราวกับหล่อนเคยทำเช่นนั้น 

มานานนับครั้งไม่ถ้วน ชายหนุ่มมาถึงและด้วยดวงตาที่คมกริบ 

เขารวบมือของหล่อนมาบีบไว้แน่น และเขาทำเช่นนั้นกับทุกส่วน 

บนเรือนร่างของหล่อน

ฤดูหนาวเดินทางมาถึงทุ่งกว้างและปล่อยให้ลมเย็นยะเยือก 

โยกไกวต้นหญ้าพลิ้วไสว ละอองสีขาวของต้นอ้อกอแขมลอย 

ละล่องปลิวไป เหมือนร่างเปลือยของฤทัยกับชายหนุ่มที่เกลือก- 

กลิ้งไปโดยไม่คำนึงว่าพวกเขาอยู่ที่ใด พวกเขาร่วมรักกันทุกที่  

ท้องฟ้าหน้าหนาวทำให้แดดอ่อนจางรางเลือน ดวงตาของฤทัยเป็น 

สีดำวาวราวนิลเนื้อดีขณะจ้องเขม็งเข้าไปในดวงตาของชายที่หล่อน 

บูชา เขาบอกไม่ให้หล่อนร้อง เพื่อเจ้าบางแก้วจะไม่ได้ยินเสียงใด  

หล่อนก็ทำตามคำสั่งนั้นอย่างเชื่อฟังราวกับหล่อนเป็นบางแก้ว 

เสียเอง และเมื่อไม่อาจส่งเสียงร้องคราง หล่อนจึงส่งความรู้สึก 

ร้าวรัญจวนร้อยพันผ่านสีหน้าแววตา หล่อนสื่อสารได้ชัดเจน 

จนเขาแทบสำลักขาดใจตายกับพิศวาสอันท่วมท้นเสียวซ่านที่หล่อน 

มีให้ไม่รู้จบ
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ในหนองน้ำที่สะท้อนเงาท้องฟ้าฤดูหนาว หล่อนทำให้เขา 

ตกใจว่าทั้งคู่อาจจะจมน้ำตาย เขาไม่รู้เลยว่าฤทัยว่ายน้ำเก่งอย่าง 

บางแก้ว หล่อนนอนหนุนบนฟองคล่ืนและพาเขาโยกล้อเคล่ือนไหว 

นุ่มนวล สัมผัสความฉ่ำหวานแห่งกลีบดอกไม้ในสวนเร้นลับ ช่าง 

เป็นเพลงรักอันชวนระทึกและประหลาดล้ำ...

ในช่วงบ่ายเขาขอให้หล่อนเต้นระบำแขกให้ดูโดยที่ไม่มี  

เจ้าพลอยเข้ามาคอยพัวพัน กลายเป็นตัวเขาเองที่ล่วงล้ำสัมผัส 

หล่อนโดยไม่อาจยับยั้งตนเอง ฤทัยรู้สึกได้ถึงความโหยหาที่ 

ท่วมท้น ท่ามกลางเสียงเพลงดังกระหึ่มเร่งเร้า ทั้งคู่กรีดร้อง 

ไปด้วยกัน ทั้งโลกมีเพียงสิ่งนั้นเท่านั้น พวกเขาแทบจะไม่ได้ 

พูดคุยกันเลย บทสนทนาสั้น ๆ มีเพียงว่า

“เรย์...” หล่อนร้องเรียกเขาครั้งหนึ่ง

“อย่าเรียกฉันอย่างนั้น ฉันไม่ได้ชื่อเรย์หรอก เธอก็รู้ดีนี่นะ 

ผู้ชายของคุณม่อนไม่เคยมีที่มาหรอก” เขาตอบและทำให้หล่อน 

อึ้งไป

และก่อนที่ย่ำค่ำจะมาถึงเขาก็เตรียมพร้อมจะจากไป

“รักไหม...” ฤทัยถามอย่างจะร้องไห้

“เธอน่ะช่างแสนจะคุ้มค่านะฤทัย แต่อย่าปรารถนาที่จะ 

ครอบครองสิ่งใดเลย...” ชายหนุ่มตอบเสียงเรียบโดยไม่หันกลับมา

หัวใจฤทัยดับสนิทตั้งแต่นาทีนั้น หล่อนไม่รับรู้ถึงหมู่ดาว 

สนี้ำเงนิ ดวงเดือนซึง่ฉายแสงนวล ฤดหูนาวและแสงตะวันแรกขึ้น  

ฤทัยยังคงอยู่กับเจ้าบางแก้ว บัดนี้หล่อนช่างเหมือนมันทุกประการ 

คือคอยแต่จะมองไปทางที่เจ้าของของพวกมันจากไป เมื่อเด็กหนุ่ม 

ส่งอาหารมาถึงหล่อนค่อยมีชีวิตชีวา และถามเขาถึงร้านอาหาร 
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ในอีกมุมหนึ่งของเมืองของคุณม่อน

“อยากไปทีน่ัน่” หลอ่นบอกเขา ลว้งเอาเงนิทัง้หมดทีม่ตีดิตวั 

ให้เขาดู

ชายหนุม่แทบจะไมไ่ดม้องดเูงนิเลย เขามองแตห่นา้ฤทยัดว้ย 

ความลุ่มหลง เจ้าบางแก้วทำให้เขากลัว แต่เขาก็เตรียมวางแผน 

รับมือ

คุณม่อนโทรศัพท์เข้ามาแจ้งวันเวลาพิธีแต่งงาน ซึ่งทำให้ 

ฤทัยใจหาย เขายังไม่มีช่วงเวลาที่จะมาที่นี่ “ยังไม่รู้เมื่อไร” ฤทัย 

ฟังแล้วยิ่งใจหายเสียยิ่งกว่าเดิม  “ขอฉันพูดกับลูก  ๆ  หน่อย”  

คุณม่อนบอก ฤทัยถือโทรศัพท์ เปิดลำโพงจ่อที่หูเจ้าบางแก้ว ซึ่ง 

เมื่อได้ยินเสียงเจ้านายของพวกมันก็พากันเห่าอย่างลิงโลด

“กลับบ้าน” หล่อนบอกพวกมัน “ไปหาแม่”

ค่ำวันต่อมาเด็กหนุ่มส่งของพาหล่อนเดินทางผ่านป่าไม้สัก 

ที่หล่อนเคยเห็นงามสล้างกลางแสงแดดในวันก่อน แต่กลับทะมึน 

มืดในยามดึก ผ้าสีดำแห่งความมืดถูกแสงไฟหน้ารถฉีกขาดเป็นวง 

แคบ  ๆ แล้วความมืดก็คลี่คลุมทุกอย่างอีกครั้งเมื่อรถเคลื่อนผ่าน  

ความเงียบมหึมากดทับรายรอบ แต่ฤทัยก็ไม่รู้สึกกลัว หล่อนมี 

เจ้าบางแก้วอยู่ข้างหลังกระบะรถ ซึ่งหัวใจของพวกมันคงทะยาน 

ไปถึงร้านอาหารแล้ว และฤทัยก็ไม่คิดถึงสิ่งใดนอกจากชายหนุ่ม 

ผู้เป็นที่รัก หล่อนหวังเพียงได้มองดูเขาอีกครั้งก่อนที่เขาจะเป็น 

สมบัติของคุณม่อน หล่อนหวังแค่นั้น หล่อนจะไม่อาจเอื้อมไป 

แตะต้องยื้อแย่งชายคนนั้นจากคุณม่อนอย่างเด็ดขาด 

รถวิ่งไปที่ไหนบ้างหล่อนไม่รู้ ฤทัยเห็นแต่ใบสักใหญ่ ๆ ที่ร่วง 

คว้าง ๆ ราวหัวใจที่หลุดลอย แต่แล้วรถก็หยุดกะทันหัน เด็กหนุ่ม 
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บอกด้วยเสียงเหนื่อยหน่ายว่า  “รถดับอีกแล้ว  ผมจะไปเปิด 

เครื่องยนต์ดูหน่อย พี่จะลงมายืดเส้นยืดสายหน่อยมั้ย ไล่หมา 

ไปขี้ไปเยี่ยวก่อนก็ได้นะ คงหลายนาทีอยู่หรอก...” คนขับรถบอก 

แล้วหายไปก้ม  ๆ  เงย  ๆ  อยู่หน้ารถนานสองนาน จนเจ้าสองตัวเริ่ม 

ครางหงุงหงิง ฤทัยปลอบมันอย่างรักใคร่ ก่อนปลดสายจูงให้มัน 

เดินเล่นอย่างสบายอารมณ์ มันเริ่มวิ่งไล่กันไปมา เวลาค่ำในป่า 

มีกลิ่นใบไม้แห้ง ทำให้พวกมันรื่นเริงใจและสนุกกับการวิ่งไล่กัน 

เหมือนเด็กซุกซน 

หล่อนยิ้มเมื่อนึกว่าที่บ้านกลางทุ่งนั้นหล่อนกับเขาเป็น 

เสียยิ่งกว่าเด็กน้อยที่ซุกซน หล่อนยังมองเห็นแววตาคมฉายแวว 

ดื่มด่ำเผลอไผลยามที่ต่างกกกอดแนบแน่น หล่อนคงจะฝันไป 

เช่นนั้นอีกนานถ้าทั้งร่างไม่ถูกเด็กหนุ่มกระชากอย่างแรงแล้วลาก 

ถูลู่ถูกังเข้าในดงไม้มืดสนิทข้างทาง ฤทัยไม่ทันตั้งตัวตั้งใจ แม้ใน 

ขณะที่ถูกผลักให้ล้มลงหล่อนก็ยังตกใจจนร้องไม่ออก อันที่จริง 

ตลอดชีวิตที่ผ่านมาก็มีแต่เรื่องของผู้ชายคนนั้นที่ทำให้หล่อนรู้สึก 

อยากกรีดร้อง แต่ครั้นรู้ตัวว่าร่างกายถูกล่วงล้ำอย่างหื่นกระหาย 

จากคนแปลกหน้า ฤทัยก็ร้องหวีดราวบ้าคลั่ง หล่อนจะไม่ยอมให้ 

ชายคนไหนสัมผัสด้วยความรู้สึกเช่นนั้น ไม่มีวัน ไม่มีทาง เจ้า 

บางแก้วอยู่ที่ไหน เพชร พลอย ช่วยด้วย-ย-ย...

เสียงร้องที่ เหมือนวัวบ้าของหล่อนฟังดูน่าตื่นตระหนก  

เด็กหนุ่มฟาดหน้าหล่อนอย่างแรงด้วยเหล็กแข็ง  ๆ  ที่เขาถืออยู่ใน 

มือ หล่อนเจ็บจวนหมดสติ แต่ก็ยังได้ยินเสียงฝีเท้าของเจ้าเพชร 

ที่วิ่งมาพร้อมทั้งเสียงขู่คำรามดุร้าย ก่อนจะมีเสียงปืนดังสะท้อน 

ก้องไปมาและเสียงร่างเจ้าเพชรร่วงกระแทกพื้นดิน เสียงฝีเท้า 
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เจ้าพลอยใกล้เข้ามาพร้อมเสียงคำรามอย่างโกรธจัด ปืนดังขึ้น 

อีกครั้งและเจ้าพลอยร้องอย่างเจ็บปวด

“พลอย ไปหาแม่ ไป ไป” ฤทัยร้องสุดเสียง หล่อนถูกเจ้า 

คนร้ายกระแทกหัวเข่าอย่างแรงตรงกลางทรวงอก หล่อนดิ้นพล่าน 

กระเสือกกระสนที่จะหายใจ แล้วก็ไม่รับรู้อะไรอีก

หล่อนตื่นขึ้นอีกครั้งในโรงพยาบาล ในห้องอันหนาวเยือก 

แมว้า่จะมผีา้สฟีา้ผนืใหญค่ลมุอยู ่ รอบตวัมสีายระโยงระยาง หลอ่น 

หายใจอย่างยากลำบากผ่านหน้ากากออกซิเจน และหล่อนได้ยิน 

เสียงคุณม่อนร้อนรน

“พลอยกำลังจะตาย มันเสียเลือดมากเกินไป”

“ผมบอกคุณแล้วว่าให้มันพัก” นั่นเสียงเขานี่นะ

“ผมรู้สิเรย์ว่ามันเจ็บ แต่มันร้องไม่ยอมหยุด...มันบอกผม 

ให้ไปตามฤทัยกับเพชร แล้วมันก็พาเราไปในป่านั่น คุณเห็นแล้ว 

ใช่ไหมว่าบางแก้วมันมหัศจรรย์แค่ไหน” คุณม่อนเสียงสั่น

“มันบาดเจ็บสาหัสมากคุณก็รู้” เสียงเดิมยังตำหนิ

“แต่เราก็เจอฤทัยนะ ถึงเจ้าเพชรจะตายก็ยังดีที่เหลือฤทัย 

กลับมา” คุณม่อนเถียงไม่หยุด ฤทัยรู้สึกถึงความรักที่เขามีให้  

หล่อนน้ำตาไหลเงียบ ๆ 

“หล่อนนั่นแหละที่เป็นคนผิด จู่  ๆ  ก็พาหมาออกเดินทางมา 

ได้ยังไงโดยไม่บอกคุณก่อน” เสียงกล่าวโทษไม่หยุดหย่อนทำให้ 

หัวใจฤทัยสะท้าน

“ฤทัยคงอยากมาร่วมวันแต่งงานของเรา ผมจะเลื่อนงานแต่ง 

ออกไปจนกว่าฤทัยจะหาย” คราวนี้เสียงคุณม่อนเด็ดขาด

“แลว้ถา้หลอ่นตาย คณุคงไวท้กุขเ์ปน็ปแีลว้เลือ่นงานแตง่งาน 
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ของเราออกไปงั้นสิ” เสียงอีกฝ่ายฉุนเฉียว

“โธ่ เรย์ ฤทัยไม่ตายหรอก หมอบอกแล้วว่าเธอปลอดภัย” 

คุณม่อนร้องอย่างขอความเห็นใจ “อย่าโกรธเรื่องยุ่ง  ๆ  พวกนี้เลย 

นะครับ ฤทัยเป็นเหมือนญาติผม เจ้าบางแก้วนั่นก็เป็นเหมือนลูก 

ผมมัวแต่สนใจเรื่องอื่นจนลืมพวกเขา ผมจะไปดูพลอยสักหน่อย  

คณุไปอยูท่ีร่า้นอาหารแทนผม ชว่ยดแูลเรือ่งจดัเลีย้งของทา่นผูว้า่ฯ 

ก่อนนะ...” และโดยไม่รอคำตอบ คุณม่อนหันมาทางฤทัย เขา 

เพียงเห็นหล่อนหลับตาสนิท แม้จะมีรอยน้ำตาไหลเป็นทาง

“ฉันกลับมาคราวนี้เธอคงพูดกับฉันได้แล้วนะฤทัย” เจ้านาย 

หล่อนแนบใบหน้าของเขากับแก้มหล่อนก่อนที่จะหันไปหาอ้อมแขน 

ของอีกคนที่รออยู่ 

“ฉันไม่ควรจะมาเลย...” ฤทัยร่ำร้องเจ็บปวดในใจ

“เธอไม่ควรจะมาเลยจริง  ๆ  นะ...” เสียงเขาพูดย้ำประโยค 

ของหลอ่นอยูใ่กลแ้สนใกล ้ เขาไมแ่ตะตอ้งหลอ่น และเสยีงแผว่เบา 

นั้นฟังดุร้าย “เธอต้องการอะไรกันแน่ ฉันบอกเธอแล้วว่าอย่า 

ปรารถนาครอบครองสิ่งใด เธอคงคิดว่าการที่ฉันกลับไปที่บ้าน 

กลางทุ่งอีกครั้งคือการที่ฉันพ่ายแพ้ต่อเสน่ห์ของเธอสินะ ฉันบอก 

แล้วไงว่าฉันแค่อยากครอบครองบางแก้วบ้าง และเธอเป็นบางแก้ว 

ที่ฉันหมายปอง เจ้าบางแก้วที่ล้ำค่าอย่างเพชรกับพลอยยังถูก 

คุณม่อนลืม แล้วเธอซึ่งเป็นผู้หญิงกึ่งพิการไม่เต็มเต็งจะหวังอะไร 

จากฉัน...เธอมีเสน่ห์ทางเพศล้นเหลือ แต่เธอกล้าและร้ายกว่าที่ฉัน 

คดิ เกนิกวา่ทีฉ่นัจะปลอ่ยเธอไวไ้ด้ เธอจะกลายเปน็ปญัหา เพราะ 

คุณม่อนรักเธอมากเกินกว่าที่ฉันจะเชื่ออีกเหมือนกัน...” ถ้อยคำ 

เหล่านั้นถูกกระซิบอย่างเดือดพล่านด้วยความโกรธร้อนไหม้ที่ 
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โหมกระหน่ำเข้ากระแทกหัวใจหล่อน

“ลืมตาขึ้นมองฉันสิ...บางแก้วของฉัน ก่อนที่เราจะจากกัน 

ตลอดไป...” เขาออกคำสั่ง

ฤทยัลมืตาขึน้อยา่งเชือ่ฟงั แตน่ำ้ตาทำใหห้ลอ่นมองไมเ่หน็เขา 

หรอืสิง่ใด ๆ ฤทยัไมท่นัไดพ้ดูเพราะหลอ่นไมต่า่งจากคนใบ้ หลอ่น 

ไม่ทันใช้สมองคิดเพราะหล่อนคุ้นเคยกับการใช้หัวใจมาตลอดชีวิต 

ดังนั้นในความเงียบ สติของหล่อนจึงแตกพล่านตะลึงพรึงเพริด 

กอ่นจะวบูดบัพรอ้มกบัลมหายใจทีข่าดหว้งอยา่งกะทนัหนั เนือ่งจาก 

สายออกซเิจนถกูปลดอยา่งรวดเรว็ดว้ยมอืทีค่รัง้หนึง่เคยจบัจงูหลอ่น 

ให้ท่องไปด้วยกันในมหาสมุทรแห่งดวงดาว...

โอ...ดินแดนแห่งนั้นสูญหายไปแล้ว ฤทัยไม่รู้ เลยว่าจะ 

กลับคืนไปบ้านกลางทุ่งได้อย่างไร ชั่วขณะหนึ่งหล่อนหวังจะซุกอยู่ 

ตามซอกมุมอันสงบสงัดและร้องไห้จากเช้าจรดค่ำ แม้เมื่อค่ำคืน 

ที่มีกลิ่นหอมของดอกสายหยุดมาถึง หล่อนก็จะร้องไห้อยู่อีกแม้จะ 

ไม่มีใครรับรู้เลยก็ตาม แต่หล่อนไม่รู้หนทางที่จะคืนกลับไปอีกแล้ว  

แต่นั่น...หล่อนได้ยินเสียงเจ้าบางแก้วเห่าเรียกหาอยู่ไกล  ๆ ในที่สุด 

หล่อนก็เจอฝูงของหล่อนแล้ว ดูเอาเถิด หล่อนช่างรื่นเริงได้ถึง 

เพียงนี้ แม้จะท่องอยู่ท่ามกลางความตายที่หล่อนได้รับจากคน 

ซึ่งครั้งหนึ่งเคยให้ชีวิตใหม่แก่หล่อน ฤทัยหัวเราะราวบ้าคลั่งอย่าง 

ไม่มีเสียงตามแบบของหล่อน พลางมะงุมมะงาหราไปตามเสียง 

เพรียกของเหล่าผู้ภักดี แม้ความโศกอาลัยจะล้นเปี่ยมหัวใจ แต่ 

หล่อนก็ตัดใจที่จะจากไปโดยไร้การหวนคืนตามคำบัญชาของปีศาจ 

เจ้าเล่ห์... 

พิมพ์ครั้งแรก: ราหูอมจันทร ์ Vol. 16 ตุลาคม ๒๕๕๘ - มกราคม ๒๕๕๙
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สุดาสวรรค์

เดอืนกมุภาพนัธแ์ลว้ แตอ่ากาศยงัหนาวอยู ่ นานสองนาน 

ที่เอื้อมมองดูกลุ่มนกนางแอ่นไซบีเรียเกาะเรียงรายเบียดเสียดอยู่ 

บนสายไฟฟ้าหน้าบ้าน มันเป็นนกอพยพซึ่งทำให้หล่อนฝันถึง 

การเดินทาง แต่หล่อนคงเป็นนกเดินทางที่โดดเดี่ยวและหลงทาง 

เหมือนเช่นที่กำลังรู้สึกอยู่ในขณะนี้ กางเขนบ้านบินถลามาเกาะ 

บนกิ่งก้ามปูข้างหน้าต่างที่หล่อนนั่งอยู่ มันยกหางสูงกรีดกราย  

ท่าทีร่าเริงยินดีกับชีวิต  หล่อนออกจะอิจฉามันอยู่  ในความ 

เงียบเหงาหล่อนได้ยินมันร้องเพลงหวานใสเมื่อเย็นย่ำและก่อน 

ฟ้าสาง  เอื้อมไม่ร้องเพลง  หล่อนเป็นสัตว์ที่ถูกขังอยู่ในคอก  

เหมือนฝูงวัวเนื้อในคอกของลุงซาเล็มที่ยืนซึมเซา มันเคลื่อนไหว 

น้อยมาก นาน  ๆ  จะกระดิกใบหูยาว  ๆ  ที่เหมือนหูหมาฝรั่งสักครั้ง  

มันอืดอาด ขี้เกียจ และโง่เหมือนลุงเล็กคนถักเชือกสนตะพายวัว 

ที่อยู่ในบ้านหลังเล็กถัดไป

ผิดกับฝูงวัวประหลาดที่หล่อนเห็นในความฝัน ปลายเดือน 

กุมภาพันธ์ ปีที่หล่อนกำลังจะสอบเข้าเรียนพยาบาล ทุกคืนหล่อน 
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นอนน้อย  แต่ เมื่อหลับหล่อนมักฝันเห็นปีศาจสองกลุ่มถือ 

ตะไบเหล็กมาเสี้ยมเขาวัวในคอกของลุงซาเล็มให้สู้กัน มีถ้อยคำ 

ยั่วยุด้วยภาษาที่หล่อนไม่เข้าใจ เหล่าปีศาจขึ้นไปยืนตะโกนอยู่ 

บนหลังคา ปล่อยให้วัวในคอกสู้กันเลือดสาด...พวกมันเหมือน 

ไม่ใช่วัวของลุงซาเล็มอีกต่อไป...มันสู้กันยืดเยื้อ และในฝันนั้น 

เอื้อมรู้สึกเสียใจ...

เมื่อมองย้อนกลับไป สิ่งที่เอื้อมจำได้คือความรู้สึกที่เสียใจ 

ต่อทุกสิ่ง...

วันหนึ่งแม่จากไปโดยไม่มีคำอธิบายใด  ๆ ส่วนพ่อก็ไม่ไยดี 

ที่จะเหนี่ยวรั้ง จากวันนั้นพ่อก็พาหล่อนเร่ร่อนไปฝากไว้กับพี่ป้า 

น้าอาเท่าที่พ่อจะพึ่งพาได้ เมื่อสิ้นหนทางจริง  ๆ  พ่อจึงพาหล่อนมา 

อยู่กับย่าที่หมู่บ้านชานเมืองแห่งนี้ เมื่อแรกที่เอื้อมเพิ่งมาอยู่กับ 

ย่านั้น ย่าพูดน้อยจนเกือบไม่พูดเลย สาเหตุเกิดจากการตาย 

ในเวลาอันใกล้เคียงกันด้วยโรคเอดส์ของลุงใหญ่และป้าสะใภ้ 

ซึ่งเป็นบุคคลที่ย่ารัก  ย่าถามพ่อสั้น  ๆ  ว่า แล้วแกจะตายด้วย 

โรคเอดส์เหมือนกันใช่ไหม เมื่อพ่อปฏิเสธ ย่าก็ชี้มาที่เอื้อมแล้ว 

ถามคำถามเดียวกัน เมื่อพ่อปฏิเสธ ย่าก็ร้องไห้ออกมาเสียงดัง 

ราวกับจะขาดใจตาย...ความเศร้าของย่าแจ่มชัดเกินไป นั่นเป็น 

ครั้งแรกที่เอื้อมรู้สึกว่าความเสียใจของผู้คนช่างไร้สาระ...

เหมือนที่พ่อและย่าเลี้ยงดูหล่อนมาอย่างเข้มงวดกวดขัน 

ในวันหยุดย่าจะเก็บตัวหล่อนไว้ในบ้าน ให้อ่านหนังสือทำการบ้าน  

เอื้อมก็ไม่อนาทรร้อนใจใด  ๆ  นัก หล่อนชอบนั่งอยู่ที่ข้างหน้าต่าง 

ชั้นบนแล้วมองดูความเป็นไปของผู้คน  หล่อนรู้ เห็นหลายสิ่ง 

หลายอย่างเกินกว่าที่ย่าจะคาดคิด...
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มันเป็นการค้นพบโดยบังเอิญจริง  ๆ เอื้อมจะปิดไฟเข้านอน 

ตอนห้าทุ่มตรงเสมอ ย่าก็เชื่อเช่นนั้น แต่บางคืนดึกดื่นหล่อนจะ 

คลานลงจากเตียงมานั่งอยู่ข้างหน้าต่างเงียบ  ๆ  เพื่อครุ่นคิดและ 

ฟังเสียงของเวลากลางคืน ซึ่งความมืดทำให้หล่อนรู้สึกเป็นอิสระ  

คืนหนึ่งหล่อนแย้มม่านที่ซ้อนทับกันอยู่และมองจากมุมสูงออกไป 

เห็นลุงเล็กเดินแก้ผ้าไปทั่วบ้าน ครั้งแรกหล่อนมองเห็นโคนขา 

ด้านหลังของแก แต่อีกไม่นานแกก็เปลี่ยนมุมให้หล่อนมองเห็น 

ภาพเปลือยซีกซ้ายของแกทั้งหมด รวมทั้งภาพอื่น  ๆ  อีกที่เอื้อม 

กระหายใคร่รู้ที่จะได้เห็นสัดส่วนทั้งหมดของแกทีละเล็กทีละน้อย 

แล้วนำมาเชื่อมต่อประสานกันในจินตนาการ หล่อนสนุกกับเรื่องนี้ 

อยู่นานวันทีเดียว...

หลังจากนั้นไม่นานพ่อของเอื้อมก็ตายจากไปด้วยอุบัติเหตุ  

แม้ว่าย่าจะเศร้ามาก แต่ย่ายอมรับการตายแบบของพ่อได้ว่า 

มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ต่างที่ย่าไม่เข้าใจว่าเหตุใดคนเรา 

จึงต้องตายด้วยโรคเอดส์ ย่าสงสารป้าใหญ่ลูกสะใภ้มากจนร้องไห้ 

ได้ทุกคราวที่คิดถึง มันไม่ยุติธรรม ย่าบอก ลูกสะใภ้ข้ามันเป็น 

เมียที่ดีมากที่สุดคนหนึ่ง แต่ดูสิ่งที่มันได้รับสิ...ย่ามักคร่ำครวญ 

เช่นนั้น ในช่วงหลายปีต่อมา มีคนหนุ่มสาวในหมู่บ้านตายเหมือน 

ใบไม้ร่วง มีเด็กอายุใกล้เคียงกับเอื้อมที่ติดเชื้อเอดส์จากพ่อแม่ 

ด้วย ไม่มีใครช่วยเหลืออะไรได้นอกจากเฝ้ารอคอยความตายของ 

เด็กเหล่านั้น

ที่โรงเรียนเอื้อมมีเพื่อนร่วมชั้นที่เป็นโรคเอดส์ เด็กเหล่านั้น 

เปราะบางและค่อนข้างเก็บตัว แม้ไม่มีใครแสดงความรังเกียจ  

แต่เมื่อเริ่มป่วยพวกเขาก็หยุดเรียนและหายไปเงียบ  ๆ ตลอด 
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หลายปีที่ผ่านมามีการรณรงค์เรื่องเอดส์ขนานใหญ่ทั่วทั้งชุมชน  

มีคนสองคนเท่านั้นที่ไม่ใส่ใจเรื่องนี้ คือลุงเล็กกับหญิงปัญญาอ่อน 

ที่ชื่อน้าสาหร่าย...

เวลาเห็นลุงเล็กเดินตรงมาที่บ้าน เอื้อมจะรีบหนีขึ้นไปอยู่ 

ชั้นบน แม่สาวน้อยไม่ชอบกลิ่นตัวแก กลิ่นตัวผู้ชายวัย ๔๘ ที่ 

ใช้ชีวิตแหว่ง ๆ วิ่น ๆ น่ะรึ ลุงเล็กทวนคำพูดนั้นแล้วเงยหน้าหัวเราะ 

เสียงดังกับเอื้อมที่ชอบจะนั่งเท้าคางคุยกับลุงเล็กจากหน้าต่าง 

ชั้นบน เรื่องอื่น  ๆ  ที่คุยกันก็เป็นเรื่องที่เอื้อมมองเห็นจากหน้าต่าง  

เช่นเรื่องวัวเนื้อของลุงซาเล็มในคอกที่ เป็นตัวผู้ทั้งหมด  แต่ 

พวกมันชอบขึ้นคร่อมขี่หลังกันเอง บางครั้งมันจับคู่โลมเลียให้กัน 

ดว้ยทา่ทเีสนห่า มนัโงก่วา่หมอูกีนะ เพราะวา่มนัไมเ่คยสง่เสยีงรอ้ง 

ใด  ๆ  เลย เอื้อมบอกจากใจจริง ลุงเล็กซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่า  ๆ   

ใต้เงารำไรของก้ามปูชราต้นใหญ่ ตักข้าวใส่ปากคำหนึ่งแล้วตอบ 

โดยไม่เงยหน้าขึ้นมองดูเด็กสาวว่า มันเกิดมาเพื่อตาย จะให้ 

มันฉลาดไปทำไมกัน ลุงเล็กล่ะเกิดมาเพื่ออะไร ครั้งหนึ่งเอื้อม 

เคยถาม  แกตอบว่าเกิดมาเพื่อตายเช่นกัน  แถมเนื้อแกยัง 

เปลา่ประโยชนก์นิไมไ่ดเ้หมอืนเนือ้ววัในคอกอกีดว้ย ลงุเลก็กนิเหลา้ 

เมาฉ่ำแฉะ คนที่กินเนื้อแกคงเมาไม่สร่างเช่นกัน แกตั้งข้อสังเกต 

เกี่ยวกับตัวเองพลางหัวเราะชอบใจ...

แต่ครั้นแม่สาวน้อยแสดงความคิดเห็นต่อไป  คนที่กิน 

เนื้อวัวในคอกของลุงซาเล็มก็คงจะโง่เหมือน  ๆ  กันหมด ชายซึ่ง 

เป็นเพื่อนของพ่อซึ่งหล่อนเคยเห็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยกลับ 

คัดค้านความคิดนั้น ลุงเล็กว่าของแกว่า ความโง่ของคนเรานั้น 

เกิดเหตุหลายประการเกินกว่าจะจาระไนได้หมด เอ็งอย่ามาโทษ 
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เนื้อวัวในคอกของลุงซาเล็มเลย ความโง่อยู่ในสันดานของคน 

บางคน เป็นบ่อเกิดแห่งความเลวอันไม่รู้ที่สิ้นสุด นี่ข้าด่าตัวข้า 

หรอกนะ...สุดาสวรรค์เอ๊ย...

ลุงเล็กชอบเรียกเอื้อมว่าสุดาสวรรค์ เพราะเด็กสาวชอบเปิด 

หน้าต่างคุยกับแกโดยไม่ยอมลงไปคลุกคลี เอื้อมไม่เคยคิดว่า 

ตนเองเป็นสาวสวรรค์แต่อย่างใด จากหน้าต่างห้องเอื้อมชอบมองด ู

ความเป็นไปต่าง  ๆ  ของคนในหมู่บ้านเล็ก  ๆ  นั้น หล่อนต้องไม่ใช่ 

สุดาสวรรค์แน่  ๆ หล่อนอยากรู้อยากเห็นโลกเหมือนเด็กสาวทั่ว  ๆ  

ไป สิ่งที่แย่กว่านั้นคือหล่อนไม่เคยมีความสุข...

เอื้อมพยายามไม่คิดถึงเรื่องของตัวเอง หล่อนจึงหันไป 

เปรียบเทียบลุงเล็กกับลุงซาเล็มเจ้าของคอกวัว ลุงซาเล็มเอาการ- 

เอางาน หายใจเข้าออกเป็นเงินเป็นทองและมีเพื่อนฝูงล้อมหน้า 

ล้อมหลัง ด้วยเหตุผลที่ลึกลับ ลุงซาเล็มดูเหมือนจะชอบลุงเล็ก 

ซึ่งต่างกับแกสุดขั้วมากกว่าใคร  ๆ พวกเขาสองคนชอบคุยกัน  

ลุงเล็กอ่านหนังสือมามาก ทำให้แกพูดมากในทุกเรื่องราวและ 

พยายามจะหาคำตอบให้กับทุกคำถามที่ถูกถาม ลุงซาเล็มเป็น 

มุสลิมที่เอื้อเฟื้อ ครั้นเมื่อเกิดเหตุรุนแรงขึ้นที่ปักษ์ใต้ น้ายาซีน 

น้องชายคนเล็กของแกซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ขอย้าย 

ตัวเองไปอยู่ที่ยะลาโดยไม่ฟังคำคัดค้านของใคร เขาไปทำหน้าที่ 

ของเขา หน้าที่อะไรรึ ลุงซาเล็มถาม ก็หน้าที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

ไง น้ายาซีนบอก ที่โน่นต้องการเขามากกว่าที่นี่ ความเป็นมุสลิม 

ที่ดีเรียกร้องให้เขาไปที่นั่น เพียงปีแรกผ่านไป สถานีอนามัยของ 

น้ายาซีนก็ถูกลอบเผาถึงสองครั้ง แต่ตัวน้ายาซีนนั้นปลอดภัยดี...

ลุงซาเล็มมากมีเงินทอง แต่ไม่มีความสงบใจ ลุงเล็กไม่มี 
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สมบัติติดตัว แต่จิตใจปลอดโปร่งและพร้อมจะรับฟัง การที่เขา 

พูดมากนั่นแหละที่ทำให้เอื้อมเบื่อ แต่ลุงซาเล็มคงคิดตรงกันข้าม 

ทั้งคู่จึงเป็นเพื่อนกันตลอดกาล ย่าของเอื้อมก็ชอบลุงเล็ก หลังจาก 

ที่พ่อของหล่อนตายจากไปเพราะขับรถกระบะคู่ชีพแหวกทางโค้ง 

ด้วยความมึนเมาเกินขนาด ลุงเล็กก็กลายมาเป็นเหมือนลูกชาย 

คนหนึ่งของย่า ไม่มีคำบอกเล่าจากใจใด  ๆ  ที่แสดงออกถึงความ 

ผูกพัน  นอกจากภาพลุงเล็กจะเดินถือชามข้าวเปล่าเข้ามาใน 

ครัวของย่าแล้วเปิดหม้อตักอาหารให้กับตนเองราวกับว่าทุกอย่าง 

ควรเป็นเช่นนั้นมานานแล้ว 

ยิ่งกว่านั้นลุงเล็กพาผู้หญิงมานอนด้วยที่บ้านชนิดไม่ซ้ำหน้า  

จากโต๊ะริมหน้าต่างบานเดิมที่เคยนั่งทำการบ้าน ในยามดึกดื่น 

เอื้อมมักรอภาพรถมอเตอร์ไซค์ของลุงเล็กถูกจูงเข้ามาที่ห้องพัก 

อย่างเงียบเชียบ แกเมาเต็มที่ แต่แกก็มีสติพอที่จะไม่ทำให้เรื่อง 

ส่วนตัวกลายเป็นเรื่องอื้อฉาว ลุงเล็กเป็นนักลวงโลกที่ยิ่งใหญ่ 

คนหนึ่ง ในยามกลางวันแกไม่สนใจมองผู้หญิงคนไหนเลย ไม่เคย 

สักครั้งที่จะเกาะแกะแทะโลมหญิงสาวที่งามละลานตาคนไหน ลุง 

ซาเล็มอยากจะหาเมียให้แกสักคนจนแทบขาดใจด้วยความเป็นห่วง 

ว่าเพื่อนจะเงียบเหงา แต่ลุงเล็กจะส่ายหน้าไม่ไยดี ‘ข้ามีเมียเป็น 

เหล้า และหากข้าอยากขึ้นมาจนตัวสั่นก็อาจหาจากคอกวัวของเอ็ง 

นั่นแหละ’ ลุงเล็กบอกลุงซาเล็ม แล้วทั้งสองคนก็พากันหัวเราะ...

เมื่อแรกฉากรักของลุงเล็กทำให้เอื้อมเกร็งขมึงไปทั้งตัวด้วย 

ความตื่นตาตื่นใจ หลังจากล้มตัวลงนอน หัวใจของแม่สาวน้อย 

ก็เพริดกระเจิงไปด้วยเลือดลมที่พลุ่งพล่าน หล่อนสะกดกลั้นมัน 

อย่างยากเย็น กระนั้นแม่สาวน้อยก็ตีหน้าซื่อสะพายเป้ไปโรงเรียน 
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ทุกวัน แม้บางครั้งแต่ละหน้าของตำราเรียนจะกลายเป็นภาพที่ 

เธอมองเห็นจากห้องของลุงเล็กฉายชัดขึ้นเต็มตา จนเอื้อมแทบ 

ไม่เป็นอันเรียนรู้เรื่องราวใด  ๆ  อยู่บ่อยครั้งก็ตาม...และสุดท้าย 

การกระทำที่ซ้ำซากกับฉากซ้ำซากจากห้องของลุงเล็กก็ทำให้เอื้อม 

รู้สึกเศร้าที่ได้เห็น...

แล้วคืนหนึ่งก็เกิดเรื่องที่ทำให้ลุงเล็กกลายเป็นจำเลยของ 

สังคมไปในทันที เอื้อมเป็นคนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด แต่สาวน้อย 

กเ็ลอืกทีจ่ะเปน็สดุาสวรรคผ์ูไ้มเ่กีย่วขอ้งใด ๆ กบัเรือ่งราวของมนษุย์ 

ในโลก คืนนั้นฝนตกอยู่พรำ  ๆ ทำให้หัวใจเอื้อมเหงาหงอยแปลก 

ประหลาด จู่  ๆ  หล่อนก็เกิดความปรารถนาอยากให้ใครสักคน 

ซุกใบหน้าเข้าไปใต้กระโปรงตัวยาวที่สวมอยู่ เหมือนที่เคยเห็น 

ลุงเล็กมุดหัวเข้าไปยุกยิกอยู่ใต้กระโปรงของผู้หญิงคนหนึ่งที่เอาแต่ 

หอบหายใจแรง  ฉากนั้นติดตาติดใจเอื้อม  เพราะหล่อนมอง 

ไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นใต้กระโปรง กิริยาอาการนั้นช่างลึกลับและ 

ชวนให้ค้นหา ทำให้เด็กสาวเกิดจินตนาการนับร้อยพัน ฝนที่ตก 

แผ่วเบาปลุกเร้าและเห่กล่อมจินตนาการของสาวน้อย นั่นเป็น 

อีกครั้งที่เอื้อมคับแค้นใจกับอารมณ์หวั่นไหวของตนเอง...

ในที่สุดลุงเล็กก็กลับมาพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่ง เอื้อมพอจะ 

จำได้ว่าหญิงคนนี้มีผัวเป็น  รปภ.  อยู่ที่บริษัทส่งออกกุ้งซึ่งตั้งอยู่ 

นอกตัวเมืองออกไปทางแถบชายทะเล หญิงคนนี้นมต้มใหญ่โต 

โอ่โถง หล่อนปลุกปล้ำลุงเล็กเสียจนน่ากลัวว่าชายขี้เมาอาจจะ 

หายใจไม่ทัน และนับเป็นฉากรักที่เอื้อมแอบดูด้วยความรู้สึก 

เหมือนกำลังดูมวยปล้ำ 

แต่กระนั้นทันทีที่เอื้อมเห็นน้าสาหร่ายเดินสะเปะสะปะมา 
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หยุดอยู่ที่ข้างห้องลุงเล็ก นี่ยายสาลี่แม่ของน้าสาหร่ายไปทำอะไร 

อยู่ที่ไหนนะ  ทำไมจึงปล่อยให้น้าสาหร่ายซึ่งปัญญาอ่อนและ 

เป็นใบ้ออกมาลาดตระเวนชื่นชมยามค่ำอยู่ได้ เพราะเป็นที่รู้กันว่า 

น้าสาหร่ายมักถูกผู้ชายข่มเหง จนแกเคยตั้งท้องโดยไม่รู้ว่าใคร 

เปน็พอ่ของลกูตัง้แตเ่ริม่สาว ยายสาลีท่ัง้กน่ดา่ทบุตลีกูสาว แตเ่มือ่ 

หลานเกิดมาเป็นผู้ชาย แกก็รักเด็กชายคนนั้นอย่างยิ่ง เด็กชาย 

นา่จะเปน็เทวดามาเกดิ เพราะรปูรา่งหนา้ตาทีส่ะอาดสะอา้นหมดจด 

และเพียบพร้อมด้วยสติปัญญาที่จะเรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ  

เขาชื่อบูรพา...ตั้งชื่อตามเวลาเกิดที่ดวงอาทิตย์สีแดงปรากฏดวง 

ขึ้นทางทิศตะวันออกในยามเช้าที่สดใสของเดือนธันวาคม เขา 

ได้รับทุนเรียนดีและสอบเข้าโรงเรียนนายร้อย  จปร.  ได้เป็นคนแรก 

และคนเดียวของตำบลเล็ก  ๆ  แห่งนี้ ยายสาลี่เหมือนจะลืมความ 

ขมขื่นใจทั้งปวงที่เกิดกับลูกสาว เพราะชายหนุ่มชื่อบูรพาคนนั้น 

ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น เขารักแม่และยายเสมือนลมหายใจ ทุกคน 

จึงพากันชื่นชมเขาอย่างสุดจิตสุดใจ...

นา้สาหรา่ยคนเดยีวทีไ่มร่บัรูอ้นัใด แกมคีวามสขุทีไ่ดก้ระเจดิ- 

กระเจงิและเทีย่วเรงิเลน่ไปเหมอืนเดก็อายหุา้ขวบ แตเ่นือ้ตวัของแก 

อวบอัดเป็นสาวสล้าง ท่ามกลางเม็ดฝนที่โปรยลงมาต่อเนื่อง 

เหมือนฟ้าปรารถนาจะปลุกเร้าหญิงสาวที่อับทึบปัญญาและเบื้อใบ้  

ใช่...เป็นสวรรค์นั่นแหละ สวรรค์ที่แกล้งน้าสาหร่ายให้ยิ่งเปล่า- 

เปลี่ยวคลุ้มคลั่ง เอื้อมคิดเช่นนั้น หญิงปัญญาอ่อนแนบใบหน้า 

กับผนังห้องลุงเล็กและเริ่มเปลื้องผ้า เอื้อมแทบไม่รู้ตัวเลยว่าหล่อน 

กำลังร้องไห้เงียบ  ๆ สันดานดิบเถื่อนของมนุษย์นี้ช่างร้ายกาจนัก  

มันทำร้ายทุกคน แม้แต่คนที่อ่อนแอที่สุดอย่างน้าสาหร่าย แกคง 
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มองเห็นภาพที่ไม่ปะติดปะต่อในบ้านหลังนั้น หรือไม่ก็อาจจะเป็น 

เพราะสุ้มเสียงที่นังผู้หญิงคนนั้นไม่อาจเก็บกั้นไว้ได้ ในที่สุด 

น้าสาหร่ายก็เดินไปที่ประตูบ้านลุงเล็กและลงมือทุบประตูปัง ๆ...

จากมุมสูงที่มองเห็นได้ เอื้อมเห็นลุงเล็กตกตะลึงงงงัน และ 

ฉับพลันหญิงคนนั้นก็หลุดหายไปจากสายตาของเอื้อมในบัดดล  

คอกวัวใหญ่พรางไฟไว้มัวซัว เจ้าวัวขุนพวกนั้นย่อมไม่มีวันตื่น 

ขึ้นมาง่าย  ๆ  นอกจากมีใครมาเหยียบหัวพวกมันเข้าจัง  ๆ เอื้อม 

พยายามจะจ้องมอง  แต่มุ้งที่คลุมไว้มิดชิดทำให้ไม่เห็นความ 

เคลื่อนไหวอันใด เป็นอันว่าหญิงนั้นล่องหนหายไปแล้วราวกับ 

ภูตพราย แต่ลุงเล็กสิที่ต้องเปิดประตูออกไปพบคนที่เคาะประตู 

แบบไม่ยั้ง ซึ่งขณะนั้นลุงเล็กไม่มีทางรู้ว่าเป็นใคร นั่นเพราะลุงเล็ก 

ไม่เคยระวังตัวหรือเกรงกลัวสิ่งใดเลย ต่อให้เป็นนาย  รปภ.  ผัว 

ของนังนมโต แกก็พร้อมตีหน้าซื่อออกไปหา อาจเพราะแกมักวาง 

ทางหนีทีไล่ไว้อย่างดีแล้ว  ดังนั้นแกจึงทั้งแปลกใจและตกใจ 

เมื่อพบน้าสาหร่ายผู้ซึ่งไร้สติและขาดความยับยั้งชั่งใจอยู่ในสภาพ 

เกือบเปลือยโถมเข้ากอดรัดฟัดเหวี่ยงแกซึ่งแทบไม่เหลือกำลัง 

ไว้ต่อสู้ป้องกันตัว แต่ก็เห็นได้ชัดว่าแกได้พยายามสุดชีวิตที่จะหนี 

และไม่แตะต้องน้าสาหร่าย แกร้องว่า

“ซาเล็มโว้ย...ช่วยข้าด้วย มึงหลับอยู่รึเปล่า ช่วยตื่นมาหากู 

หน่อย ซาเล็มโว้ย นี่มันเรื่องใหญ่นะ...”

แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาจริง  ๆ ยายสาลี่กระวี- 

กระวาดมาถึงไล่เลี่ยกับย่าของเอื้อมที่กระหืดกระหอบออกไปสมทบ  

ภาพของลุงเล็กและน้าสาหร่ายทำให้ผู้เฒ่าทั้งสองคนกรีดร้องด้วย 

ความโกรธ ยายสาลี่เข้าไปลากตัวน้าสาหร่ายออกมาอย่างยากเย็น 
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ราวกับมือน้าสาหร่ายกลายเป็นมือตุ๊กแก เหมือนหนวดปลาหมึก 

ที่กอดรัดเหยื่อคือลุงเล็กให้ถูกรัดรึงอยู่ในพันธนาการอย่างไม่อาจ 

ต่อสู้ ราวกับเขาเป็นปลาตัวน้อยกระจ้อย สุดท้ายยายสาลี่ต้องใช้ 

ไม้กระบองที่ลุงเล็กใช้ขึงเชือกสนตะพายวัวฟาดโครมลงบนหัว 

ของน้าสาหร่าย มันแรงพอที่จะทำหญิงนั้นหมดสติไปในทันที  

ยายสาลี่เอาไม้กระบองเก็บเข้าที่เดิม แกหอบหายใจแรง จ้องมอง 

เขม็งมาที่ย่าของเอื้อมผู้ยืนเอามือทาบอกอย่างไม่รู้จะทำสิ่งใด

“แกเห็นใช่ไหม...ยายอ่อน  ว่าไอ้เล็กมันทำอนาจารนัง 

สาหร่าย...” ยายสาลี่พูดใส่ความลุงเล็กอย่างใจร้าย  ไม่ใช่นะ  

ไม่ใช่สักนิด หัวใจเอื้อมร่ำร้อง แต่ย่าของเอื้อมกลับพูดว่า

“ข้าคงต้องเชื่อตามที่ตาเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ละ...”

แน่ละ ยายสาลี่เป็นผู้หญิงแกร่งที่เลี้ยงสาวปัญญาอ่อนมา 

ตามลำพัง เผชิญความเจ็บปวดอับอายเมื่อลูกสาวถูกกระทำย่ำยี  

แต่ก็กล้าหาญชาญชัยที่เก็บเอาหลานไว้ในท้องของลูกสาว รวมทั้ง 

เฝ้าประคบประหงมเลี้ยงดูมาด้วยความรักใคร่จนบูรพากำลังจะ 

ติดดาวเป็นนายร้อยอยู่ในเร็ววัน ฝ่ายลุงเล็กนั้นเป็นลูกขอเลี้ยง 

ของยายบุญมาซึ่งตายจากไปนานแล้ว ลุงเล็กไม่มีที่มาที่ไป วัน  ๆ  

เอาแต่เมาแประ เงินหมดเมื่อไรก็ลุกขึ้นมาตีเชือกสนตะพายวัว 

ให้พวกนักเลงวัวลาน ได้เงินมาก็กินเหล้า แทงพนันบอลหมด  

ใครกันเล่าจะให้ความเชื่อถือเมื่อเรื่องบัดสีเช่นนี้เกิดขึ้น

ทันใดยายสาลี่ก็ร้องหวีดขึ้น ผู้คนแตกตื่นกันมามุงดูราวกับ 

เกิดไฟไหม้ เอื้อมมองเห็นบูรพาแหวกผู้คนเข้าอุ้มร่างแม่ของเขา 

ออกไปโดยไร้ถ้อยคำใด ๆ...

ลุงเล็กนอนกึ่ง เปลือยอยู่ เหมือนปลาถูกขอดเกล็ด  ไร้  
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เรี่ยวแรงจะต่อสู้ และยอมจำนนกับเสียงที่ตะโกนก้องกล่าวหาของ 

แม่ฝ่ายหญิงที่ประกาศลั่น  ๆ ว่าจะไปแจ้งความกับตำรวจ แกได้แต่ 

ส่ายหน้าปฏิเสธ และเมื่อลุงซาเล็มมาถึงแกก็ถึงกับหลั่งน้ำตา

“ไอ้เล็กไม่ได้ทำหรอก...มันไม่ใช่คนอย่างนั้น ข้ารู้จักมันดี...” 

ลุงซาเล็มพูดอย่างเชื่อมั่นจริงจัง

“แต่หลักฐานมันทนโท่คาตานะ...” ยายสาลี่กรีดเสียงแหลม 

ต่อไป

“ตามหมอมาตรวจกันเลยดีกว่า ฉันเชื่อว่านังสาหร่ายไม่ได้ 

นอนกับไอ้เล็กหรอก...ไอ้เล็กมันไม่เคยรังแกผู้หญิง...รอก่อนก็ได้ 

ฉันจะไปตามหมอกับตำรวจเดี๋ยวนี้แหละ” ลุงซาเล็มพูดเสียงก้อง 

จริงจัง

ทันใดนั้นบูรพาก็ปรากฏตัวขึ้น เขาเข้ามาดึงยายของเขา 

ออกไป

“อย่าให้แม่ผมต้องอับอายมากไปกว่านี้เลย...ให้เรื่องมันจบ 

ไปเถิดครับ...” เขาพูดเสียงสั่นและก้มหัวให้กับทุก ๆ คน

“งั้นไอ้เล็กก็ต้องเป็นคนบาปตลอดไปหรอกรึ...” ลุงซาเล็ม 

ไม่ลดละ

“ไอ้เล็กมีแต่ได้น่ะสิไม่ว่า...เรื่องนี้มันขาดทุนตรงไหน...”  

หญิงขายกล้วยทอดพูดขึ้นเอ็ดอึงและด้วยน้ำเสียงเหยียดหยาม  

“แต่อย่าไปซื้อกล้วยทอดข้าอีกนะ...เอาให้หมาแดกดีกว่า...”

หลายวันจากนั้นเอื้อมก็เปลี่ยนที่นั่งจากข้างหน้าต่างบานนั้น 

เพราะไม่อาจทนเห็นความทุกข์โศกและความโดดเดี่ยวของลุงเล็ก 

ได้ เพราะแม้แต่ลุงซาเล็มก็ทอดทิ้งแก เนื่องจากลุงเล็กไม่ยอมเล่า 

รายละเอียดที่เกิดขึ้นในคืนนั้นที่อาจทำให้แกต้องเอ่ยพาดพิงไปถึง 
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เมียชาวบ้านที่ลักลอบมาหลับนอนด้วย แกไม่อยากให้ลุงซาเล็ม 

เห็นใจแก แต่คนอื่นกลับต้องมาพลอยมัวหมองอื้อฉาว ช่างเป็น 

การตัดสินใจเยี่ยงชายชาตรีโดยแท้ แต่หลังจากนั้นแกก็ฝังจม 

อยู่กับเหล้า เพียงชั่วเดือนเดียวผ่านไปแกก็ล้มป่วยหนัก ย่าไม่ได้ 

เอาอาหารไปสง่ใหแ้กอีกแลว้ เดีย๋วนีห้ากยา่ออกจากบา้นไป ยา่กจ็ะ 

ไปอยู่ที่บ้านยายสาลี่ นายบูรพาคนนั้นเรียนจบแล้ว และอาสาที่จะ 

ไปทำหน้าที่ในสามจังหวัดภาคใต้ ลุงซาเล็มรู้ข่าวนี้เข้า แกตื่นเต้น 

มากทีเดียว จึงมักหาโอกาสแวะเวียนไปพูดคุยกับนายทหารหนุ่ม 

คนนั้นครั้งละนานสองนาน แกคงคิดถึงน้ายาซีน แต่นายทหาร 

บูรพาไม่เคยบอกแกว่าเขาไปที่นั่นด้วยเหตุผลที่ควรเป็นเลย เขา 

เพียงแต่ยืนยันด้วยท่าทีจริงจังว่าเขาแค่อยากมีงานมีเงินให้แม่ 

และยาย เขาไม่มีศรัทธาหรือความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจเลย  

คำพูดนั้นทำให้ลุงซาเล็มเป็นทุกข์เสียนัก แกอยากมีเพื่อนคุย  

ดังนั้นเมื่อแกรู้ข่าวว่าลุงเล็กป่วย จะด้วยเหตุผลลึกลับอันใดก็ตาม 

ลุงซาเล็มก็กลายเป็นคนที่พาลุงเล็กไปหาหมอ แวะเวียนเอาของกิน 

มาให้ และข่มขู่ชายผู้เงียบขรึมให้กินยาสารพัดชนิดด้วยเสียงดัง 

ยิ่งกว่าเสียงที่แกตวาดวัวในคอกเสียอีก...

เอือ้มเปลีย่นทีน่ัง่ไปนัง่ตรงรมิหนา้ตา่งดา้นทศิใตข้องหอ้งนอน 

ซึ่งมองออกไปเห็นทางเดินเล็ก  ๆ  ที่ผู้คนต่างพากันไปซื้อของยัง 

ตลาดเล็ก ๆ ของหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นพวกแม่บ้านที่ร้องบอกกันว่า 

ซื้อผักนี้มาและตั้งใจจะทำอาหารอย่างนี้อย่างนั้น บูรพาก็จะไปซื้อ 

กับข้าวทุกตอนเย็น เมื่อผู้คนทักทาย เขาก็ตอบสั้น  ๆ  พลางยิ้มให้ 

ด้วยไมตรีเสมอ...เอื้อมเริ่มสนใจเมื่อพบว่าเขาจะออกมาเดิน 

อีกครั้งเมื่อทุกคนหลับกันหมดแล้ว เอื้อมคิดว่าเขาเพียงออกมา 
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เดินเรื่อยเปื่อย แต่คืนหนึ่งเดินออกไปนอกเส้นทาง นั่งลงบน 

แทง่คอนกรตีในมมุมดืเพือ่เฝา้ดแูมวคูห่นึง่เกีย้วพาราสกีนั นางแมว 

ตัวเมียนั้นเต็มไปด้วยมารยา มันส่งเสียงสั้นเสียงยาว เสียงเล็ก 

เสียงน้อยออดอ้อน  ครั้นแมวหนุ่มเข้าใกล้มันก็ขยับหนี  เมื่อ 

เจ้าแมวหนุ่มหยุดนิ่งอยู่ไม่รุกคืบ มันก็ทอดตัวลงนอนบิดร่าง 

เพรียวยาวพลางร้องครางหงุงหงิง เอาใบหน้าและเนื้อตัวนุ่มนิ่ม 

เข้ามาถูไถ พวกมันขบกัดกันเล่น  ๆ  แล้วก็โลมเลียเนื้อตัวอีกฝ่าย 

ด้วยลิ้นเล็ก  ๆ แสงจันทร์สลัวมัวซัว เอื้อมเห็นดวงตาของบูรพา 

เปน็ประกาย แลว้ทนัใดเขากข็วา้งกอ้นหนิเขา้ใสแ่มวคูร่กัจนพวกมนั 

ตกใจร้องแยกหนีกันไปคนละทาง...

แล้วเด็กหนุ่มผู้เพียบพร้อมคนนั้นก็หันหลังกลับไปพลางร้อง 

เพลงเบา ๆ ราวกับได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญเสร็จสิ้นแล้ว

ไม่นานก็ถึงวันที่เอื้อมต้องไปสอบเป็นพยาบาล และหล่อน 

สอบเข้าเรียนได้ดังใจประสงค์ ย่าของหล่อนมีความสุขกว่าที่เคย  

และพูดกับยายสาลี่อย่างคนที่มีฐานะเสมอกันว่า “ทีนี้ข้าก็มีคน 

ให้ฝากผีฝากไข้แล้วนะ...”

ลุงซาเล็มก็ดีใจ แกมายืนตรงที่ลุงเล็กเคยมายืนและถามว่า 

เอื้อมเลือกเรียนเป็นพยาบาลด้วยเหตุผลอะไร เอื้อมก็ตอบจาก 

ใจจริงว่า เพราะมันจะทำให้หล่อนมีงานและมีเงิน ไม่ใช่ด้วย 

อุดมคติของฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ดอก หล่อนไม่มีศรัทธา และ 

ไม่เคยคิดว่าจะเสียสละเพื่อใคร คำตอบนั้นพ้องกันกับคำตอบของ 

นายทหารบูรพาราวกับออกมาจากใจดวงเดียวกัน ลุงซาเล็มเดิน 

ก้มหน้าจากไป แกคงไปหาลุงเล็กพร้อมด้วยความทุกข์ร้อนในใจ 

กับความคิดของเด็ก ๆ...
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แต่จะมีอะไรที่แตกต่างออกไปหรือ  น้ายาซีนมีศรัทธาที่ 

ยิ่งใหญ่ บูรพาหวังอยากมีงานโดยเร็วและได้เงินมากกว่าคนอื่น  ๆ 

ในขณะเดียวกันอาจมีคนอีกมากมายที่มีเหตุผลแตกต่างจาก 

ทั้งสองคนนี้แล้วมุ่งหน้าไปภาคใต้ แต่ไม่ว่าอย่างไร ที่นั่นก็ยังมี 

ระเบิดและคนตายทุกวันอยู่ดี

ตัวละครตัวสุดท้ายที่เอื้อมให้ความสนใจก่อนที่จะปิดหน้าต่าง 

ห้องของหล่อนตลอดกาลคือเด็กหนุ่มชื่อวายุ ย่าเล่าว่าชื่อนั้น 

ตั้งตามสภาพอากาศในวันที่เขาเกิดซึ่งจู่  ๆ  ก็เกิดพายุฝนรุนแรง 

พัดต่อเนื่องกันนานตลอดสองคืนสามวัน เขาอายุมากกว่าเอื้อม  

หล่อนเห็นเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ร่อนเร่อยู่แถบร้านเหล้าร้าน 

เกมในตัวเมือง เขาเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และใคร ๆ ก็พูดกัน 

ว่าเขาเป็นตัวจริงคนหนึ่งที่รอบรู้เทคโนโลยีที่ก้าวไปไม่หยุดยั้ง  

และต่างพากันยกคอมพิวเตอร์ไปหาเขาเมื่อมีปัญหา และเขาก็ 

ช่วยเหลือให้สำเร็จลุล่วงเป็นอันดี เด็กผู้หญิงต่างชอบเขาและต่าง 

ภาคภูมิใจหากได้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเขาเฉิดฉายไปทั่วละแวก 

ย่านนั้น และการที่เขาเรียนไม่จบสักทีจึงไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด  

แม่ของเขาคือนังผู้หญิงนมโตที่แอบมานอนกับลุงเล็กนั่นแหละ  

หล่อนแทบไม่ใส่ใจลูกชาย แต่ก็ชอบพูดว่าเขาหาเงินเรียนเองได้ 

โดยที่ไม่ต้องพึ่งใคร ฉันว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วละ...หล่อนประกาศ

เขาก็ทำตามนั้น คือใช้เงินที่ตนเองหามาได้ และหากมีเงิน 

เหลือเขาก็จะให้เงินกับพ่อและแม่คนละเท่า  ๆ  กัน เอื้อมคิดว่าเขา 

มีบุคลิกที่ขัดแย้งในตัวเอง บางครั้งเมื่อเจอกันเวลาเอื้อมยืนรอ 

รถประจำทาง หล่อนจึงมักแอบมองเขา เขาไม่หล่อสะอาดอย่าง 

บูรพา แต่ตาสวย ยิ้มสวย ผมยาวเลื้อยระต้นคอทำให้เขาเหมือน 
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ชายที่แสนจะอิสรเสรี นายวายุคนนั้นมองดูเอื้อมแล้วก็แลเลยไป 

เหมือนเห็นหล่อนเป็นก้อนอิฐก้อนดิน เอื้อมให้นึกขัดใจอยู่บ้าง  

อย่างไรเอื้อมก็รู้ตัวว่าตนเองเป็นคนสวย ลุงเล็กพูดอย่างนั้นมา 

ตั้งแต่หล่อนรุ่นสาว พูดด้วยความภาคภูมิใจและความจริงใจ 

ทีเดียวละ ครั้นบูรพาที่เงียบขรึมชอบแอบมองเอื้อมโดยไม่เคย 

เอ่ยเอื้อนวาจาใด ๆ เอื้อมก็ให้นึกดูแคลนชายคนนั้นอยู่ในใจ...

เอื้อมไม่เชื่อถือในความรัก ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นเพราะการ 

จากไปอย่างไร้ร่องรอยถ้อยคำของแม่ รวมทั้งฉากรักที่เปลี่ยนไป 

เสมอของลุงเล็ก และจากหน้าต่างทางทิศใต้ก็ทำให้หล่อนรู้ว่า 

วายุก็เป็นผู้ชายที่ไม่มีอะไรแตกต่างออกไป  บางคืนเขาใช้ห้อง 

ในตึกร้างซึ่ งสร้างไม่ เสร็จและอยู่ลึกเข้าไปจากทางเดินเพื่อ 

หลับนอนกับผู้หญิงที่เอื้อมมองไม่เห็นหน้าตา  เอื้อมไม่ต้องรอ 

นานนัก ผู้หญิงเหล่านั้นก็จะเดินกลับออกมาด้วยท่าทีเหลียวหา 

อาลัย แต่ก็ไร้เงาของนายวายุ...

บางครั้งบูรพาก็จะเดินสวนทางกับผู้หญิงเหล่านี้ ซึ่งบางคน 

ยังไม่หยุดร้องไห้ บูรพาจะหลีกทางให้อย่างสุภาพแล้วก็ยืนนิ่ง 

มองตามไปจนลับตา...

น้ำตาของผู้หญิงทำให้นายทหารหนุ่มน้อยซึมเซา  เขาจะ 

ไปนั่งนิ่งอยู่บนแท่งคอนกรีตในมุมสลัวอยู่นานสองนาน  นั่งดู 

บรรดาหมาจรจัดที่ชอบมาชุมนุมกัน มันเห่าหอน ขู่คำราม จนถึง 

ขั้นตะลุมบอนกันนัวเนียเพื่อแย่งนังตัวเมีย ขณะที่ขบวนการจับคู่ 

เริ่มต้นขึ้น ทีแรกนายทหารหนุ่มเหมือนว่าจะลุกเดินหนีไป แต่แล้ว 

เขาก็หยุดอยู่เพื่อเฝ้าดูมันอีก  จนกระทั่งบั้นท้ายของพวกหมา 

คู่สวาทถูกตรึงแน่นไว้ด้วยกันและมันเริ่มลากดึงกันเองเพื่อหลุดพ้น  
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นาทีนั้นแหละที่นายทหารที่สุภาพเรียบร้อยจะปาก้อนดินก้อนหิน 

ใส่บรรดาคู่รักอย่างโกรธเกรี้ยว ไอ้เจ้าตัวผู้ร้องเอ๋งด้วยความตกใจ 

พลางกระโจนหนี การทำเช่นนั้นทำให้นางตัวเมียเจ็บปวดจนร้อง 

เสียงแหลม

“ไปทำร้ายมันทำไม...นายโกรธอะไรใครมา หรือนายเป็น 

พวกเกลียดเซ็กซ์”  จู่  ๆ  วายุก็ปรากฏตัวขึ้นและตั้งคำถามกับ 

นายทหารหนุ่ม  การเผชิญหน้ากันของทั้งสองไม่ใช่สิ่งที่ เอื้อม 

คาดคิดมาก่อน

“ฉันเกลียดสัญชาตญาณอย่างสัตว์แบบนี้ มันทำให้ฉันคิดถึง 

แม่ของฉัน...” บูรพาตอบ 

“ฉันเลวเสียยิ่งกว่าพวกหมาอีกนะ...” วายุพูดเศร้า ๆ “นาย 

ช่วยฆ่าฉันทีได้ไหม...” จู ่ๆ เขาก็พูดขึ้นอย่างเจ็บปวด

“หาอะไรทำสักอย่างสิ...ฉันกำลังจะไปรบ...เพราะฉันไม่มีอะไร 

จะทำ...” บูรพาพูดเหมือนละเมอ 

“อันที่จริงนายต้องการไปตาย...ใช่ไหม...”  วายุถามด้วย 

คำถามที่น่ากลัว แต่อีกฝ่ายไม่ตอบ ดูเหมือนพวกเขาเข้าใจกันดี  

และพากันเดินเคียงคู่ไปเหมือนเพื่อนสนิท

เอื้อมเก็บเอาคำพูดของเด็กหนุ่มสองคนมาคิด  พวกเขา 

อยู่กับความเสียใจเหมือนที่หล่อนมีนั่นเอง ความรู้สึกนี้ช่างไร้สาระ  

แล้วเอื้อมนึกอยากซ้ำเติมทุกคนขึ้นมาในใจเงียบ  ๆ เรื่องที่เกิด 

ต่อจากนี้ไม่เกี่ยวกับฉากรักในห้องลุงเล็กหรอก

คืนต่อมาหล่อนหลบย่าออกไปร่อนอยู่ข้างนอก คืนนี้วายุ 

ไปที่ตึกร้างตามลำพัง เอื้อมรออยู่นานก็ไม่มีผู้หญิงสักคนตามเขา 

ไป แต่หล่อนก็ยังรออยู่จนเห็นบูรพาเดินออกมานั่งในมุมสลัวที่เขา 
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เคยนัง่ เอือ้มจงใจเดนิผา่นแสงสวา่งเพือ่ใหเ้ขามองเหน็หลอ่นเตม็ตา  

เมื่อผ่านมุมมืดเอื้อมเหลียวกลับมอง หล่อนเห็นบูรพายืนขึ้นแล้ว 

เขาก็ออกเดินตามหล่อนมาอย่างงงงัน...

เมื่อวายุมองหล่อนอย่างแปลกใจ วินาทีนั้นเอื้อมคิดว่าตนเอง 

ควรจะเปลี่ยนใจหันหลังกลับเพื่อชีวิตจะได้ดำเนินไปอย่างที่ทุกคน 

คาดหวัง แต่ด้วยความเสียใจที่ครองใจหล่อนตลอดมา หล่อน 

โถมตัวเข้าหาวายุผู้ไม่ได้เอ่ยคำปฏิเสธ อันที่จริงไม่มีคำพูดใด  ๆ  

ระหว่างที่ทุกอย่างดำเนินไป วายุทำทุกอย่างเหมือนหุ่นยนต์ที่ 

ทำงานตามโปรแกรมที่ฝังไว ้ เขาทำให้หล่อนรู้สึกว่าโลกหลุดออกไป 

จากวงโคจรเดิม หล่อนจึงถูกเหวี่ยงด้วยแรงมหาศาลให้เอื้อมมือ 

ไปไม่ถึงดวงจันทร์ที่หล่อนรัก จากนั้นหล่อนตกลงจากที่ว่างอัน 

สูงลิบสู่หุบเหวเบื้องล่างซึ่งปกคลุมด้วยเมฆหมอกเย็นยะเยือก 

จับขั้วหัวใจ และใต้เมฆหมอกหนาสีเทาทึมหล่อนถูกยอดเขาแหลม 

ที่ซ่อนอยู่แทงทะลุร่าง 

ความเจ็บปวดและความหนาวที่หัวใจทำให้เด็กสาวร้องไห้  

น้ำตามากมายยิ่งทำให้หล่อนรู้สึกหนาว น้ำตาที่มากมายทำให้เอื้อม 

มองไม่เห็นบูรพา เขาคงได้เห็นทุกอย่าง แต่เขาตามหล่อนมาและ 

พูดเบา ๆ ว่า....

“วายุกำลังจะไปจากที่นี่ เขาไม่มีจุดหมายปลายทางหรอก  

เขาอาจไปเหนือไปใต้ ไปที่ไหนก็ได้จนกว่าเขาจะได้พบความสงบใจ 

และหากเกิดอะไรขึ้นกับเธอ ฉันจะรับผิดชอบทุก ๆ อย่าง”

คำพูดของนายทหารหนุ่มทำให้เอื้อมร้องไห้ไม่หยุด หลังจาก 

นั้นไม่นานเขาก็แบกเป้ทหารขึ้นหลังแล้วจากไป เขาตั้งใจที่จะไป 

ตาย แต่กระนั้นก็ยังมีแก่ใจจะรับผิดชอบหล่อน แต่เพื่ออะไรกัน  
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หากเขารักเอื้อม ทำไมความรักจึงไม่มีคุณค่ามากพอที่จะทำให้ 

เขาเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เล่านะ...หรือจริง  ๆ  แล้วเขาไม่เคย 

รักเอื้อม เพราะหัวใจเขาไม่สามารถรักใครได้ เหมือนหัวใจวายุ  

เหมือนหัวใจของเอื้อม...ลุงเล็กก็ไม่ได้ต่างไปจากนี้ แต่ลุงเล็ก 

ไม่ทำร้ายใคร บูรพาดูจะคล้ายกับลุงเล็กมากที่สุด แต่กระนั้นเขา 

ก็ปรารถนาความตาย แล้วลุงเล็กเล่า การที่แกกินเหล้าจนเมามาย 

ไม่เลิกรา นั่นเพราะแกต้องการที่จะตายเหมือนกันใช่ไหม...

เรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้จิตใจเอื้อมหม่นหมองอย่างที่สุด หลัง 

การจากไปของเด็กหนุ่มทั้งสอง เอื้อมมักไปหาลุงเล็กที่ห้องพัก  

ชายที่เจ็บป่วย แต่กระนั้นก็ยังเมาไม่สร่างถามอย่างใจดีเสมอว่า 

ทำไมสุดาสวรรค์ของแกจึงลงมาเดินดินเสียเล่า เอื้อมไม่ตอบว่า 

อย่างไร หล่อนเพียงแต่มองดูเขาเพื่อหาทางออกให้ตนเองเท่านั้น  

ในวันเหล่านั้นลุงซาเล็มก็อยู่ที่นั่นด้วย แกเฝ้าดูการประท้วงใหญ่ 

ที่ราชประสงค์ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย แกช่างน่าสงสารเสียจริง ๆ  

ที่เอาหัวใจไปผูกพันไว้กับทุกสิ่งทุกอย่างราวกับมันเป็นเรื่องที่ 

เกิดขึ้นกับตัวเองกระนั้น วันที่รัฐบาลสั่งสลายการชุมนุมโดยใช้ 

คำศัพท์ว่าขอคืนพื้นที่ มีภาพคนถูกฆ่าตายจำนวนมากทั้งประชาชน 

และทหาร ย่านธุรกิจอันหรูหรากลางเมืองหลวงถูกเผาวอดวาย  

เปลวไฟแลบเลียลุกไหม้ท่ามกลางกลุ่มควันมืดทะมึนปกคลุม 

ท้องฟ้าราวกับฉากแห่งฝันร้าย  ลุงซาเล็มร้องไห้ทุกวันเหมือน 

เด็กน้อยเสียขวัญ แกเฝ้าถามลุงเล็กว่าแล้วจะทำอย่างไรกันดี  

ต่อไปบ้านเมืองจะอยู่กันอย่างไรเมื่อเกลียดชังกันจนถึงขั้นนี้   

ลุงเล็กก็ตอบเหมือนปลอบเด็กว่า ก็ต้องอยู่กันไปให้ได้นั่นแหละ  

อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด ทุกข์ร้อนไปก็เท่านั้น เอื้อมเก็บเอาคำพูด 
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ของลุงเล็กมาทบทวน และหล่อนเห็นจริงตามนั้น

ดกึดืน่ เมือ่เอือ้มนอนหลบั หลอ่นกเ็กบ็เอาภาพของการฆา่กนั 

มาฝันเป็นเรื่องราวชัดเจน เพียงแต่มันยังเป็นภาพความฝันเดิม  ๆ  

ที่วัวในคอกของลุงซาเล็มลุกขึ้นมาแบ่งฝ่ายฆ่ากันเองเหมือนเช่นเคย 

อย่างไม่รู้เบื่อหน่าย ความตายและกลิ่นเลือดทำให้พวกมันยิ่ง 

กระเหี้ยนกระหือรือ ปีศาจผู้ปลุกปั่นปิดบังใบหน้า มือของพวกมัน 

เปื้อนเลือดไปหมด วันต่อมาเมื่อหล่อนไปที่ห้องลุงเล็กเพื่อติดตาม 

ข่าว หล่อนก็มองเห็นหัวของบรรดาผู้ที่มาชุมนุมรวมทั้งฝ่ายรัฐบาล 

กลายเป็นหัววัวขุนในคอกลุงซาเล็มเหมือนกันไปหมด และเมื่อ 

หล่อนมองดูตัวเองในกระจก หล่อนก็ได้กลายเป็นสัตว์ที่มีเขา 

บนหัวไปด้วยเช่นกัน  มีแต่ลุงซาเล็มและลุงเล็กที่ยังเป็นคน 

สมบูรณ์แบบ เอื้อมอุ่นใจที่ได้อยู่ใกล้ชายทั้งสองคนในภาวะที่ 

จติใจหลอ่นตกตำ่แทบไมเ่ปน็ผูเ้ปน็คน ทกุวนัหลอ่นจงึอยูท่ีน่ัน่นาน 

จนย่าสังเกตเห็น...

ในที่สุดวิทยาลัยก็ เปิดเทอม  ตลอดการเดินทางเข้ าสู่  

เมืองหลวง เอื้อมเฝ้ามองดอกหางนกยูงเบิกบานสีสันสดสว่าง 

ประหนึ่งดอกไม้นั้นต้องการเนรมิตโลกอันหมองมัวให้กลายเป็น 

สรวงสวรรค์ ทำไมหล่อนไม่เหมือนดอกไม้นะ หล่อนไม่เคยคิด 

จะทำให้โลกนี้สวยงามขึ้นเลย ทำไมหัวใจหล่อนจึงร้ายกาจนักนะ...

ทุก  ๆ  วันหล่อนสวมชุดนักศึกษาพยาบาลปะปนไปกับเพื่อน 

สาว  ๆ  ที่สะสวยร่าเริง ปลายเดือนมิถุนายนดอกหางนกยูงโรยรา 

และเริ่มผลิยอดใหม่สีเขียวสดใส ภาพสวยงามเหล่านั้นมาพร้อม 

ข่าวความตายของบูรพา ถึงตอนนั้นเอื้อมตั้งท้องได้สามเดือนแล้ว  

ย่าตกอกตกใจกับเรื่องนี้จนถึงกับหลั่งน้ำตาเหมือนเมื่อครั้งลุงใหญ่ 
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และป้าสะใภ้ตายด้วยโรคเอดส์ แต่ครั้งนี้เอื้อมสงสารย่า เหมือน 

กับสงสารตัวเองและคนอื่นที่หล่อนจำเป็นต้องลากเข้ามาเกี่ยวข้อง  

แต่ย่าก็ยิ้มออกเมื่อยายสาลี่แล่นมาหาพร้อมกับบอกว่าหลานชายได้ 

บอกเรื่องของเขากับเอื้อมให้ฟังแล้ว ยายสาลี่พร้อมจะรับผิดชอบ 

ทุกอย่าง บูรพาตายอย่างคนกล้าและได้ปูนบำเหน็จจากรัฐบาล 

เจ็ดขั้น ลูกของเขาจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี...ยายสาลี่พูดอย่าง 

ผู้ใหญ่ใจดี

มันคงจะดีหากลูกของหล่อนเป็นลูกของบูรพา มันคงจะดี 

ถ้าความรักที่เขามีต่อหล่อนเปลี่ยนหัวใจที่เต็มไปด้วยบาดแผล 

ของเขาให้หายขาดได้ แต่เสียดายนักที่ความรักไม่มีความหมาย 

ใด  ๆ  เลย เขาปล่อยให้เอื้อมไปนอนกับชายโฉดโดยไม่ห้ามปราม  

เขาคงเชื่อว่าหล่อนก็คงไม่ต่างจากนังหมาตัวเมียพวกนั้น

แต่เอื้อมไม่โทษเขาอีกแล้ว เขาน่าสงสารอย่างที่สุด เอื้อม 

ก็เป็นคนหนึ่งที่ทำร้ายเขาด้วยความตั้งใจ คนต่อไปที่เอื้อมทำร้าย 

อย่างสาหัสก็คือยายสาลี่และย่า เมื่อเอื้อมบอกความจริงว่าเด็ก 

ในท้องไม่ใช่ลูกของบูรพา หล่อนถูกลุงเล็กขืนใจจนตั้งท้องต่างหาก 

เมื่อหล่อนพูดเช่นนั้น คนที่หล่อนต้องการทำร้ายไม่ใช่ลุงเล็ก  

แกเป็นแค่สะพานที่หล่อนใช้เพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย นั่นคือการ 

ทำแท้งอย่างถูกกฎหมาย...

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์แนะแนว นักจิตวิทยา มูลนิธิ 

คุ้มครองสิทธิสตรีต่างขานรับเรื่องราวของหล่อน ทุกคนปกป้อง 

หล่อนและปล่อยให้เด็กน้อยถูกฆ่าตาย ลุงเล็กถูกตำรวจลากไป 

นอนห้องขังเพราะแกนิ่งเงียบไม่ยอมปฏิเสธข้อหาประดามี แต่ 

ลุงซาเล็มโวยวายลั่น แกไม่เชื่อเรื่องที่เกิดขึ้น แกเห็นอยู่กับตา 
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ว่าลุงเล็กเหมือนคนใกล้ตายเข้าไปทุกวัน จะข่มเหงเด็กสาวอย่าง 

เอื้อมจนท้องไส้ย่อมเป็นไปไม่ได้แน่นอน แกใช้เงินก้อนใหญ่ 

ประกันตัวลุงเล็กออกมา และร้องขอให้มีการตรวจดีเอ็นเอเด็กที่ 

ถูกทำแท้งกับดีเอ็นเอของลุงเล็ก เพราะแกเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ 

ของลุงเล็ก เป็นความเชื่อที่มั่นคงมานานในตัวเพื่อนของแก แต่ 

หลกัฐานตา่ง  ๆถกูเอือ้มใชค้วามสนทิสว่นตวักบัเจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาล 

หาทางทำลายจนสิ้นซากไปแล้ว...

ในช่วงพักฟื้นร่างกาย ทางวิทยาลัยอนุญาตให้หล่อนกลับ 

บ้านได้ หล่อนไม่ทันจะกลับไปถึงย่าก็โทรศัพท์มาบอกว่าลุงเล็ก 

ตายแล้ว...แกตายอย่างสงบหลังจากบอกให้ลุงซาเล็มช่วยเจาะ 

ฝาผนังเพื่อให้แกสามารถมองออกไปเห็นหน้าต่างที่เอื้อมเคยนั่งคุย 

กับแกได้...นั่นหมายความว่าไม่ว่าอย่างไรหล่อนก็ยังเป็น  “สุดา- 

สวรรค”์ สำหรบัแกอยูเ่สมอ ชา่งเปน็ภาพลวงตาโดยแท.้..แตก่ระนัน้ 

แกก็เต็มใจที่จะเชื่อ...สิ่งนี้สินะที่เรียกว่าศรัทธา ซึ่งเป็นสิ่งที่หล่อน  

บูรพา และวายุไม่เคยมี

เอื้อมไม่ได้ร้องไห้ให้ใครเลย แต่หล่อนคิดถึงลูกที่ยังไม่ทัน 

เห็นหน้าด้วยความหดหู่ไม่รู้คลาย หล่อนคิดถึงลุงเล็กด้วยความ 

คารวะเสมอ และหล่อนคิดถึงบูรพาในบางคราว เมื่อเวลาผ่านไป 

หล่อนเริ่มเข้าใจความไร้สาระของอารมณ์หนุ่มสาว หล่อนรู้จักแต่ 

การกล่าวโทษและกระทำผิดเพื่อแก้แค้นสังคมและคนรอบข้าง  

ท้ายที่สุดแล้วผลเสียและความทุกข์ทั้งหมดตกเป็นของหล่อน 

คนเดียวโดยที่ไม่มีใครสามารถมาแบ่งปันบรรเทา

หล่อนกลับบ้านตอนปิดเทอมและได้พบน้ายาซีนซึ่งได้ 

กลายเป็นตำนานของผู้คนในตำบลนั้นไปแล้ว ความแข็งขันมุ่งมั่น 
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ของน้ายาซีนทำให้เอื้อมกลับมาตั้งใจเรียนอย่างดีที่สุด ทันทีที่ 

เรยีนจบ หลอ่นบอกลงุซาเลม็เปน็คนแรกวา่จะอาสาไปทำงานภาคใต ้ 

หล่อนไปด้วยศรัทธาเหมือนน้ายาซีน หล่อนจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ 

ให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นให้มากที่สุด ทดแทนบาปกรรมที่เคย 

ทำไว้ หล่อนสารภาพด้วยว่าลุงเล็กไม่ได้ขืนใจหล่อน หล่อนท้อง 

กับชายที่หล่อนไม่เคยพบเห็นหน้าอีกเลย  วันนั้นเป็นอีกวันที่ 

ลุงซาเล็มร้องไห้เหมือนเด็ก ๆ ด้วยความดีใจ...

คืนสุดท้ายก่อนออกเดินทาง เอื้อมนั่งบนเก้าอี้ข้างหน้าต่าง 

ที่เคยนั่งทำการบ้าน หล่อนนั่งอยู่เช่นนั้นเนิ่นนานเพื่อทบทวน 

สิ่งต่าง  ๆ ลุงซาเล็มจะช่วยดูแลย่าให้ นั่นคือความคิดสุดท้าย 

ที่หล่อนจำได้ก่อนที่หล่อนจะเห็นว่าบานหน้าต่างถูกเปิดออกด้วย 

สายลมยามค่ำของฤดูร้อนที่พัดมาเพียงแผ่วเบา  สายลมนี้คง 

ทำให้นกนางแอ่นเดินทางกลับบ้านของมันหมดแล้ว มันเป็นสิ่งดี 

ทีไ่ดก้ลบับา้น มนัดยีิง่กวา่นัน้ทีไ่ดอ้ยูร่ว่มกนัประสานกอยา่งเปน็สขุ  

เอื้อมพยายามจะหาบ้านและกลุ่มพี่น้องร่วมชะตากรรมกับหล่อน...

เอื้อมคงฝันไปอีกนั่นแหละ  หล่อนมองออกไปเห็นเกสร 

สีชมพูของต้นก้ามปูสั่นไหวล้อเล่นอยู่กับแสงจันทร์ เงาของต้น 

ก้ามปูทำให้เกิดเงาสลัวเลือน และในความสลัวเลือนนั้นเอื้อม 

มองเห็นลุงเล็กยืนอยู่ตรงที่แกเคยยืน ข้าง  ๆ  ลุงเล็กมีเด็กผู้ชาย 

เล็ก  ๆ  คนหนึ่งซึ่งจับมือชายใจดีไว้แน่น เด็กชายเงยหน้าขึ้นแล้ว 

ยิ้มแย้มกับเอื้อม...รอยยิ้มนั้นบอกหล่อนว่าเขาเป็นลูกชายที่ถูก 

หลอ่นฆา่ตายนัน่เอง...เอือ้มใหเ้สยีดสยองใจนกั และทีน่า่ประหลาด 

ยิ่งกว่าก็คือใบหน้าของเขาเหมือนบูรพาราวกับเขาต้องการประกาศ 

ว่าเขาคือบูรพาน้อย...
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แล้วลุงเล็กก็หันหลังจากไปเงียบ  ๆ เด็กน้อยหันมายิ้มให้ 

เอื้อมอีกครั้ง รอยยิ้มนั้นคงแทนคำกล่าวลาตลอดกาล ภาพที่เขา 

กระโดดโลดเต้นไขว่คว้าเงาจันทร์อันนุ่มนวลพลางส่งเสียงหัวเราะ 

อย่างมีความสุขแผ่วหายไปในความเงียบงัน...

เอื้อมตื่นตัวเต็มที่อีกครั้งด้วยความรู้สึกว่างเปล่าลึกล้ำ หัวใจ 

ของหล่อนเหมือนอาบรดด้วยน้ำตา แต่แล้วเสียงหนึ่งก็แว่วมา 

ให้หล่อนได้ยิน

“ต่อไปเราจะอยู่กันอย่างไร...” นั่นคือเสียงลุงซาเล็มซึ่งกำลัง 

ร้องไห้เหมือนหล่อนขณะนี้

“มันก็ต้องอยู่ต่อไปให้ได้แหละ...อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด 

แหละ สุดาสวรรค์เอ๊ย...” ประโยคหลังนี้ลุงเล็กพูดกับเอื้อมอย่าง 

สงบ 

เอื้อมลุกขึ้นเปิดไฟในห้องจนสว่าง หล่อนไม่ใช่สุดาสวรรค์ 

หรอก ทัง้ไมม่วีนัจะไดเ้ปน็ หลอ่นทำความผดิจนถงึขัน้ตอ้งตกนรก 

หมกไหม้ชั่วกัปกัลป์ แต่กับวันเวลาทั้งหมดที่เหลืออยู่ หล่อน 

เตรียมพร้อมแล้วที่จะสู้ชีวิตต่อไป...

พิมพ์ครั้งแรก: นิตยสาร ไรเตอร ์ กรกฎาคม ๒๕๕๘
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แกฝันอีกว่า  สู้กับเสือโคร่งตัวใหญ่เหมือนตอนเพิ่งกลับ 

จากการรบ แกไม่ฝันอย่างนั้นมานานหลายปีหลังผ่านการใช้ชีวิต 

เงียบสงบตามลำพังในบ้านน้อยบนเนินเขา  แกออกมาอยู่สุด 

หมู่บ้าน เพราะไม่อยากกลายเป็นไอ้ขี้คุกจากการวิวาทบาดถลุง 

กับเพื่อนร่วมวงเหล้าหรือคนนอกวงเหล้า ซึ่งอาจถูกแกฆ่าตายได้ 

แม้ในช่วงเวลาสวยงามที่สุดของแต่ละวัน การต้องฆ่าใครสักคน 

ยังคงแสดงอำนาจของมันในส่วนลึก ผู้คนรายรอบมองว่าแกยังคง 

เหีย้มเกรยีมดดุนั แตค่วามจรงิคอืแกหวัน่หวาดตอ่ทกุสิง่ไมต่า่งจาก 

เด็กน้อย

แกอยู่กับสงครามนานเกินไป มันกัดกินแกด้วยเขี้ยวคมแห่ง 

ความขมขื่นซึ่งแปรเป็นความสิ้นหวังในที่สุด แกได้พักรบเพราะ 

ได้รับบาดเจ็บสาหัส รอบ  ๆ  ประเทศสงครามยังดำเนินต่อไป  

สุดท้ายกองทัพยอมให้ออกจากโรงพยาบาล แต่หัวใจแกยังไม่ได้ 

รับการเยียวยา

นานหลายปีที่แกฝันว่าต้องสู้กับเสือตัวใหญ่อยู่เสมอ เป็นการ 

อมิตตดา
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ต่อสู้อันเดียวดายเหมือนครั้งยังอยู่ในสงคราม แกรู้ว่าไม่ต้องรบ 

อีกแล้ว แต่เสือตัวนั้นก็มาปลุกแกให้ตื่นสู้กับมันจนเลือดสาด  

เลือดของใครกันบ้างนะ ในฝันแกมักทิ้งอาวุธและวิ่งหนี เสือจึง 

เป็นผู้ล่าชั่วนิรันดร์จนกว่าแกจะตกใจตื่น พบว่าตนเองเหนื่อยหอบ 

และร่ำไห้อย่างไร้สติ

เนนิเขารมิลำหว้ยทีแ่กสรา้งบา้นหลงันอ้ยยงัมตีาเฒา่อกีคนหนึง่ 

อาศัยอยู่ในบ้านไม้ใต้ถุนโล่ง เมื่อแรกทั้งสองต่างแปลกหน้าต่อกัน 

นานทีเดียวแกจึงจำได้ว่าเขาเป็นคนหมู่บ้านเก่า บวชเรียนเป็นพระ 

ที่สงบสำรวมอยู่เนิ่นนานนับแต่แกยังเป็นเด็ก แต่เมื่อแกกลับมา 

จากสงคราม ชายคนนั้นก็ไม่ได้เป็นพระเหมือนที่เคยเห็นแล้ว

ทัง้สองไมเ่คยพดูจาทกัทายกนั ตา่งมเีรือ่งราวในใจใหค้รุน่คดิ  

จากท่าทีอ่อนล้าในบางครั้งที่พานพบทำให้แกอดสงสัยไม่ได้ว่า  

เฒ่าหม่นคนนั้นคงหลับแล้วฝันว่าสู้กับเสือทุกค่ำคืนกระมัง

ทั้ งสองไม่ เคยวิสาสะกันอย่างแท้จริงแม้สักครา  สิ่ งที่  

เชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกันคือเสียงร้องแหล่มหาชาติของเฒ่าหม่น  

เสียงร้องทรงพลัง ลูกเอื้อนพลิ้วพรายสะสุดลูกคอเออะ  ๆ อึ  ๆ  

อึอื่อ อึอื่อ แว่วมาตามสายลม บอกให้แกรู้ว่าเฒ่าหม่นยังไม่ตาย  

และแกซึ่งเป็นผู้รับฟังด้วยใจคอล่องลอยนั้นยังมีชีวิตอยู่

ต่ำลงไปมีลำธารไหลผ่าน มันไหลระรินเรื่อยออกมาจาก 

ป่าใหญ่ผ่านกลางหมู่บ้าน ผู้คนเดินเท้าตามทางน้ำไหลเข้าไปหา 

ของป่า  ยามบ่ายแดดเป็นสีทองเรืองรอง  กลุ่มเด็กน้อยและ 

หญิงสาวต้อนสัตว์เลี้ยงมาดื่มน้ำและปล่อยให้พวกมันแทะเล็มหญ้า 

ใต้ร่มเงาภูเขาที่ทอดลงมา เมื่อหมู่เด็กสาวออกเดินเก็บดอกไม้ป่า  

เฒ่าหม่นก็จะขับเพลงแหล่ลอยมาให้ได้ยิน 



69เงาจันทร์

“รูปร่างของเจ้าก็สะอาดสะอ้านอ้อนแอ้นตะละหนึ่งว่าเขียน  

ถึงนายช่างจะประจงเลียนเขียนรูปเจ้าก็จะไม่เหมือนอย่าง ไยจึง 

ไม่ไปเป็นเมียที่ขุนนาง กลัวแต่ว่าจะไม่เหินห่างหันเข้าแนบน้อง  

ถึงว่าจะเป็นเมียที่พระหลวงกินเจียดเงินแลพานทองดูท่วงทีก็จะ 

พอได้ ชิณฺณสฺส ปาทํสุ เออนี่พ่อแม่เขาจะชังเจ้าจริง  ๆ  แล้วจึง 

เสือกไสเสแสร้งส่งซนแต่พอให้พ้นธุระ อหิตํ วต เต าตี หรือ 

ว่าเจ้าทำกักขฬะลามเลียมเลียนล้อให้เขาขึ้งโกรธ ให้เขาเห็นเป็น 

คนเฉาโฉดชาติชั่วช้า ปาปกํ วต เต ตั้งแต่ว่าจะเตือนต่อด่า 

หน้าทะเล้นเล่นคะนองใจ เขากลัวว่ายืดไปมันจะเกิดความละอาย 

ขายหน้า  เขาจึงให้อ้ายเฒ่าชราเสียตามชัง  อมนาปํ  วต  เต  

เสือกไสให้มันเซซังสมที่เจ้าทำให้หนำใจ เขาจึงแกล้งยกให้เจ้า 

เป็นเมียแก่อ้ายเฒ่าส้ำเสียเซอะซานสกปรก” 

ตัวแกอยู่ที่ไหนไม่มีใครมองเห็น มีแต่เสียงแหล่โหยหาที่ 

ล่องลอยมายืดยาวไปจนถึงชูชกกระเซอะกระเซิงไปขอสองกุมาร 

มาให้รับใช้อมิตตดาตามที่นางขอ

เมื่อแรกแกคิดเอาเองว่าเฒ่าหม่นพอใจที่จะมีคนฟังแก 

แหล่ชาดกเหมือนวันเก่าครั้งแกยังเป็นพระมีคนนอบน้อมนบไหว้  

นานไปแกแอบสงสัยว่าตาเฒ่านั้นตั้งใจจะบอกบรรดาสาวน้อยให้รู้ 

โดยนัยกระมังว่า มาเป็นอมิตตดาของชูชกเช่นเฒ่าหม่นเถิด แก 

จะรักใคร่ตามใจ จัดหาทาสีทาสามารับใช้ไม่ให้ต้องอนาทรร้อนใจ 

ขณะที่แกสงสัย เด็กสาว  ๆ  พากันหัวเราะ ร้องตะโกนว่า  

“ตาหม่นบ้า” แล้วก็วิ่งหนีไป

แกทอดถอนใจ ผู้หญิงที่แกเคยรักแต่งงานใหม่กับผู้ชาย 
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ต่างถิ่นจนมีลูกมีหลานวิ่งเล่นเกรียวกราวไปทั่วละแวกบ้าน แม้ 

บางคราวนางจะยังแอบชำเลืองมองมาด้วยห่วงใย แต่ทุกอย่าง 

สิ้นค่าให้หวนหาอาลัย แกไม่ได้มีหัวใจเหลือไว้รักใครอีก ศพและ 

บาดแผลของเพื่อนร่วมรบกองสุมเป็นกำแพงที่ไม่อาจข้ามผ่าน 

แกไม่ได้คิดถึงผู้หญิงมานาน ครั้นรับรู้ได้ว่าเฒ่าหม่นคนนั้น 

โหยหิวสิเน่หาล้นอกชราโรย แกให้ขุ่นใจพิกลในความไร้สาระนั้น 

แกมีบำนาญพอเลี้ยงดูตนเอง ทุกครึ่งเดือนแกเข้าเมือง 

ด้วยรถยนต์กลางเก่ากลางใหม่ซึ่งเครื่องยนต์ยังใช้การได้ดี แก 

ซื้อหนังสือจำนวนมากมาอ่าน และค้นพบว่าแกไม่ได้ต้องการอะไร 

จากหนังสือซึ่งเคยมีค่าเหล่านั้นอีกต่อไป แกเริ่มเข้าป่าเพื่อแลก 

ความเปล่าเปลี่ยวของแกกับความเปล่าเปลี่ยวของป่า แกเริ่มต้น 

เดินทางในวันหนึ่งและยิ่งเดินลึกเข้าไปในป่ามากขึ้นทุกที กระนั้น 

แกก็กลับมาบ้านเพื่อที่จะหลับนอนอย่างอ่อนล้า วันเวลาผ่านไป 

ในความเงียบ แกค่อย  ๆ  ตื่นอย่างกระปรี้กระเปร่า และวันหนึ่ง 

ดวงตะวันแรกขึ้นก็ดูเป็นมิตรและสวยงาม

แต่แกยังคงมุ่งหน้าเข้าป่า  เพ่งค้นหารอยเท้าของตนเอง 

ท่ามกลางใบไม้แลโขดขอนราวเด็กน้อยไร้พันธะ  แกพึงใจที่ 

ไม่พบพานผู้คน ในความเงียบที่ลมโยกใบไม้ร่วงกราว แกเป็น 

หนึ่งเดียวกับปา่ แกเปลีย่นเส้นทางไปเรื่อย ๆ ลยุขา้มบรรดาลำธาร 

สายเล็กไหลเย็นชื่นใจ สายน้ำร้องเพลงด้วยท่วงทำนองที่ทำให้ 

เริงใจ กระนั้นแกก็ยังไม่อาจหยุดพัก  ทำได้แค่ก้าวเดินต่อไป  

นานเท่าที่ผู้คนต่างลืมเลือนแกและแกก็ลืมเลือนพวกเขา วันหนึ่ง 

สายน้ำสะท้อนให้เห็นเงาของชายชราที่หัวเราะเสียงดังใส่แก แก 

จึงรู้สึกถึงความชราซึ่งเข้ามาครอบครองโดยสมบูรณ์ นาทีนั้นแหละ 
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แกจึงหยุดพักนอนบนคาคบไม้ใหญ่ แกทอดกายคว่ำหน้าลง 

เชน่เดยีวกบัเสอืตวัใหญ ่ และหลบัไปครัง้ละนาน ๆ โดยไมไ่ยดสีิง่ใด 

ฉับพลันวันหนึ่ง เสียงเพลงแหล่จุลพน มหาพน แว่วมาด้วย 

กงัวานไพเราะ เหมอืนทกัทายตน้ไมท้กุตน้ราวญาตสินทิ เหมอืนจะ 

บอกว่าแต่ละวันที่ผันผ่าน หัวใจของเฒ่าหม่นค่อยสงบบรรเทาลง 

เพียงเพราะต้องหนีให้ห่างผู้คนเช่นเดียวกับแกนั่นเอง ฟังสินั่น...

“แต่ล้วนสรรพมาลาสลับแสง  อร่ามรุ่ งราวกับจะแข่ง 

คัคนัมพรพื้นนภากาศอันเด่นดาดไปด้วยดวงดาราราย ยังรุกขชาติ 

ที่ชายเชิงเขาเป็นคันเขต กอปรด้วยเบญจโกฏฐ์เกตก์กฤษณา 

กรรณิการ์แกมกับพุดดง เหล่ามะลุลีแลกาหลงกุหลาบล้วนลำดวน 

ดอกดูสล้าง  ปาฏลิโย  ทั้งแคฝอยแลอ้อยช้างชูช่อเป็นชั้น  ๆ   

ประกวดกันทุกก้านกิ่ง โน่นก็บุนนาคกากะทิงกระถินทั้งกระทุ่ม 

แลทองกวาว เหล่าทองหลางล้วนมะเกลือกลุ่ม ประคำไก่แลแก้ว 

กุ่มมะรุมรัก ราชพฤกษ์สะพรั่งดอกดูดาษดา โกสมฺพลพุชา ธวา  

ทั้งขนุนสำมะลอโลดเลียบแลมูกหลวง หูทะลวงเป็นเหล่า ๆ สรรพ 

ประดู่หมู่ตะเบาตะแบกเบญจบานไสว รังรุกขลำไยประยงค์แย้ม 

สายหยุดแลยมโดย แต่ล้วนหล่นลงร่วงโรยรายดอกลงมูนมอง  

เหมือนบุคคลขนมากองไว้ตระการตา ปลาสขลสนนิภา เพียง 

ประหนึ่งว่าฟ่อนข้าวอันเต็มไปด้วยฟางก็ปานกัน ในห้องพระ 

หิมวันต์นั้นแล”

 

เมื่อเพลงแหล่ล่องลอยมาอย่างโศกสร้อย แกเผลอฟังจน 

ใจลอย นึกสงสารตาเฒ่าล้นใจ แต่ทั้งสองคนก็ทอดระห่างกัน 
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เหมือนเคย เหมือนต่างก็หวาดกลัวทั้งตัวเองและอีกคนจนไม่อาจ 

เผชิญหน้า แกเคยนึกอยากพบปะสนทนากับเฒ่าหม่นสักครั้ง  

เป็นการดีที่จะมีเพื่อนซึ่งหัวใจอ้างว้างพูดคุยสักคน แต่ทั้งหมด 

ก็เป็นเพียงความคิดที่ลอยผ่านไป แกไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับใคร  

แกเริ่มเชื่อ แกอาจไม่ต้องการมนุษย์หน้าไหนอีกเลยจนสิ้นใจ...

แกคิดอย่างนั้น และปล่อยให้ความเย็นชากัดแทะหัวใจ  

ฤดูหนาวมาถึงในวันหนึ่ง แกนอนเพลินมองใบไม้เปลี่ยนสีสัน  

ในทา่มกลางใบไมท้ีร่ว่งลงกลางแสงแดดยามบา่ย มเีดก็สาวคนหนึง่ 

วิ่งกระเซอะกระเซิงร้องไห้มาตามลำพังตามทางที่ไม่เคยมีใคร 

เคยรู้จัก ผมสีดำยาวรุ่ยร่ายปกคลุมไหล่บางที่สะท้อนอ่อนไหว 

ด้วยแรงสะอื้น หล่อนสะดุดล้มแล้วกระเสือกกระสนลนลาน  

เห็นได้ชัดว่าหล่อนเหน็ดเหนื่อยสิ้นเรี่ยวแรงจนต้องยอมหยุดที่ 

ริมลำธารเพื่อดื่มน้ำ ครั้นเลิกชายซิ่นขึ้นเห็นเลือดไหลเป็นทาง 

ยาวลงมา หล่อนก็ทิ้งตัวลงเกลือกกลิ้งร่ำไห้ แกเฝ้าเพ่งมอง 

เรือนร่างอรชรของสาวน้อยคนนั้นราวกับลืมหายใจ ดวงตาดำขลับ 

ฉายแววโศก ทุกคราวที่ผู้เป็นเจ้าของหลับตา หยาดน้ำตาก็ร่วง 

พราวราวเส้นไหมไข่มุก ขนตาเปียกน้ำตายิ่งดกหนายิ่งหนักอึ้ง  

ทรวงอกสะท้อนถี่ขึ้นลงด้วยเหน็ดเหนื่อย ครั้นมีเสียงกู่หา ร่าง 

อันเหนื่อยอ่อนนั้นก็ตะลึงลาน ล้มลุกคลุกคลานเพื่อหนีไปอีกครั้ง

แกยังนอนนิ่ง จนมองเห็นหนุ่มกำยำสามสี่คนพากันวิ่งคึก  ๆ  

มาราวกับฝูงวัวคะนอง คนกลุ่มนี้เองที่ตามล่าเด็กสาว แกไม่ทัน 

รู้ตัวด้วยซ้ำเมื่อทิ้งตัวลงจากคาคบราวกับเสือเผ่นโผนเข้ากางกั้น 

คนหนุม่กลุม่นัน้ สิง่ทีน่า่ประหลาดใจยิง่กวา่กค็อื เฒา่หมน่กเ็ขา้มา 

ร่วมมือสกัดกั้นเพื่อปกป้องดรุณีน้อยด้วยเช่นกัน
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เฒ่าทั้งสองที่ต่างยังแปลกหน้ากลายมาเป็นสหายร่วมรบ  

ช่างน่าหัวเราะชะตาชีวิตเสียนัก เฒ่าหม่นผอมโกรกกราก หนัง 

ติดกระดูก ข้อมือข้อแขนเป็นปุ่มเป็นโปนเหมือนในบทชูชกที่แก 

เคยร้อง

“ชูชกเฒ่าชรา ตํ ทิสฺวา เมื่อเห็นรูปเจ้าอมิตตดายุพเยาว์ 

แรกรุ่นสุนทรเด็กดรุณี แน่งน้อยหน้านวลฉวีวรรณเพริศพริ้งพราย 

ชะชวยฉาดเฉิดฉายโฉมเฉลา ดังว่าพฤฒิโคเค้าเฒ่าชราจร ครั้นว่า 

แลเห็นเหยื่อหญ้าอ่อนออกโอชะโอษฐ์อ้า ละลนละลานแลบชิวหา 

หูหางระเหิดหัน เฒ่าก็มีจิตเกษมสันต์โสมนัสยวนยิ่ง...” 

ตาคู่นั้นเพ่งมองแกอย่างเศร้า  ๆ เหมือนจะพูดว่าพร้อมแล้ว 

ที่จะตาย เด็กผู้หญิงคนนี้เองหรือที่แกเฝ้าคร่ำครวญหาทุกเช้าค่ำ 

ว่าคืออมิตตดาของแก

แกมองดูกลุ่มคนหนุ่มที่ชะงักมองอยู่ ทุกคนต่างงงงันเมื่อ 

เหน็แกและตาเฒา่หมน่ ซึง่สองคนรวมกนัคงอายเุกอืบครบสองรอ้ย 

มาขวางทางไว ้ เสียงหนึ่งร้องตวาดว่า

“หลบไป เราจะเอาผู้หญิงคืน”

“ช่วยด้วยจ้ะ ช่วยหนูด้วย...พวกมันลากหนูมาขืนใจในป่านี่  

อย่าให้มันทำร้ายหนูอีกเลยนะ หนูกลัวจริง  ๆ” สาวน้อยสะอื้น 

วิงวอน

“พวกมึงข้ามศพไอ้หม่นไปก่อนเถอะ...” นักแหล่ชาดกพูด

“ทุด...ไอ้พระมีเมีย ผัวเขาจับได้ถูกปลดผ้าเหลืองเป็นสมี  

เสนยีดรา้ยทีใ่ครกไ็มอ่ยากเฉยีดใกล้ มงึคดิหรอืวา่โฉมจะไยดมีงึ...”  
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ไอ้หนุ่มที่มีรอยสักพืดเต็มแขนพูดด้วยน้ำเสียงหมิ่นแคลน

“กูผิดกูก็ยอมรับผิด แต่อย่างน้อยกูก็ไม่ได้ข่มขืนใคร”

“โห...พ่อพระเลยนะมึงนี่...” หนุ่มผมหยิกติดหัวเสียดสี

“ถอยไป” เสียงคนหนุ่มสำทับขึ้นพร้อมเพรียง ฉับพลัน 

แกก็ก้าวออกไป มีดสั้นคมกริบในมือปลิวเฉียดหัวคนกลุ่มนั้นไป 

ปกัตรงึทีต่น้ตะครอ้ คนหนุม่รอ้งฮอืเหมอืนผึง้แตกรงั แยกหลบกนั 

ชุลมุน

“พาเด็กกลับไปบ้านก่อน ทางนี้ฉันจัดการเอง” แกบอก 

เฒ่าหม่นที่ยืดอกตัวตรง เขามองสบตาแกแล้วรีบพยักหน้ารับ 

ด้วยท่าทีโล่งใจ

แกดึงปืนพกสั้นออกมา เหล็กสีดำแวววาวสะท้อนเงาแดด 

ยามบ่าย แกนึกถึงวันที่เคยฆ่าคนที่ไม่รู้จักในสงครามมาก่อน 

อีกครั้ง แกเกลียดปืนอย่างที่สุด เหมือนเมื่อครั้งที่อยู่ในสงคราม  

แกรู้สึกเกลียดที่จะต้องฆ่าใครสักคน

“ฉันฆ่าคนมานับไม่ถ้วน และยังฆ่าได้อีก จะไม่มีใครรู้เลย 

เพราะนี่คือกลางป่าลึก ยิงในระยะใกล้แค่นี้ ลูกปืนจะระเบิดใน 

หัวพวกแก มันส่งเสียงดังไม่มากหรอก...ฉันจะยิงจนหมดแม็ก  

พวกแกจะได้ตายคนละสองครั้ง” เสียงขึ้นไกปืนดังกริ๊กในความ 

เงียบทำให้ทุกคนสะดุ้ง

“ลุงอย่ายิงนะ...” ใครหนึ่งในกลุ่มบอก “เรายอมแล้ว” 

จากนั้นแกออกคำสั่งด้วยท่าทีเดือดดาล “อย่าให้ฉันได้ยิน 

ใครพูดว่าเด็กนั่นโดนพวกแกรุมทึ้ง ฉันจะตามฆ่าทุกคน ถ้าคิดว่า 

แน่ จะลองดูก็ได้นะ...”

เด็กหนุ่มกลุ่มนั้นลนลานหนีไป  ทุกคนแทบจะเดินสี่ขา 
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เหมือนลิงเพื่อไปให้พ้นหน้าแกอย่างเร็วที่สุด แกยังยืนนิ่งอยู่ที่นั่น 

อีกนาน หัวใจเต้นช้าลงกว่าที่เคย แทบไม่เหลือเรี่ยวแรงปีนขึ้นไป 

นอนหลับบนคาคบสูงของต้นเต็งใหญ่

แกแปลกใจที่แกไม่อาจหลับได้อีกเลย ร่างอรชรของเจ้าโฉม 

ปรากฏอยู่ในห้วงคำนึง

แม่สาวคนงามยังเด็กมากนัก อาจจะอายุเพียงสิบสี่สิบห้าปี  

ตัวของแกสิเหมือนดวงตะวันแสงสุดท้าย

ป่านนี้เฒ่าหม่นคงพาสาวน้อยกลับบ้านอย่างวีรบุรุษ มันจะ 

ดีเพียงใดถ้าแกจะเป็นคนทำหน้าที่นั้นเสียเอง

แกนึกไปอีกถึงเรียวขาขาวผ่อง แขนเรียวกลมกลึงที่ยกขึ้น 

พยายามปกปิดอกอิ่มที่ล้นเสื้อผ้าฉีกขาด ป่านนี้เฒ่าหม่นคงถอด 

เสื้อตัวใหญ่ให้เจ้าคลุม และเมื่อเจ้าร่ำไห้ไม่หยุดจนมองไม่เห็น 

ทางเดิน ตาเฒ่าก็คงสอดแขนเข้าโอบประคอง...

อกใจของแกถูกแผดเผาด้วยความคิดของตัวแกเอง มือที่ 

มองไม่เห็นผลักแกตกอยู่ในสงครามที่ไร้รูปแบบ สงครามที่แก 

สร้างขึ้นเอง มีตัวเองเป็นศัตรูที่โง่เง่า ติดตรึงกับดักในหล่มลึก 

จนยากจะถอนตัว แกล้าในใจนัก ทอดตัวนอนคว่ำเหมือนศพ 

ไม่ขยับเขยื้อน รุ่งเช้าวันต่อมาเสียงหวานใสของเจ้าโฉมนั่นเอง 

ปลุกให้แกตื่นขึ้นพบว่าโลกได้เปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิง

เป็นเพราะแสงตะวันอ่อนโยนยามเช้าหรือที่ทำให้หล่อนสวย 

ผุดผาดเสียยิ่งกว่าดอกไม้ ป่ารกร้างรายรอบหรือที่ทำให้หล่อน 

กลายเป็นสิ่งมีชีวิตงามพิสุทธิ์ เป็นเพราะพิษไข้ที่รุมเร้าจากน้ำค้าง 

หนาหนักหรือที่ทำให้แกอ่อนแอปล่อยใจยอมให้ใบหน้าหล่อนจารึก 

ลงในหัวใจเปลี่ยวเหงาจนยากถ่ายถอน ขณะที่หล่อนมายืนอยู่ 
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ตรงหน้า หัวใจแกบอกว่าคิดถึงหล่อน เสียงในใจนั้นบอกย้ำเตือน 

ว่าสงครามครั้งนี้แกพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง

“ลงุลงมาเสยีทเีถดิจะ้ หนรูออยูน่านเหลอืเกนิจนรออกีไมไ่หว 

ต้องเข้าป่ามาตาม” โฉมบอก

“เอ็งจะมาตามข้าทำไม” แกถามเสียงเนือย

“ลุงน่ะใจร้ายกับหนู ปล่อยให้ตาหม่นพาหนูกลับบ้าน แก 

บอกพอ่แมว่า่จะเลีย้งดหูนเูอง ขนืใหอ้ยูท่ีบ่า้นตอ่ไป ไอพ้วกทีร่งัแก 

จะตามรบกวนไม่หยุดหย่อน แกว่านี่นักรบเขาจัดการพวกนั้น 

เสียเรียบร้อย ไม่มีทางที่ใครจะกล้าอีก พ่อกับแม่ก็ให้หนูมาอยู่กับ 

ตาหม่นเพราะเกรงใจลุง...” เด็กสาวเริ่มร้องไห้อีก

“ทำไมเอ็งจะต้องร้องไห้ด้วย” แกถามอย่างอดกลั้นต่อเสียง 

หัวใจที่หวั่นไหวระรัวเนื่องจากใบหน้านองน้ำตาของเจ้าโฉม

“หนอูยากอยูก่บัลงุตา่งหาก...” หลอ่นบอกฉาดฉานจนนา่กลวั  

“คนที่ช่วยหนูคือลุง ความเข้มแข็งกล้าหาญทำให้หนูรักลุงทันที  

หนูเห็นลุงเมื่อวานก็อยากอยู่ปรนนิบัติฉันผัวเมีย แต่ลุงผลักไสหนู 

ไปให้ตาหม่นอย่างไร้หัวใจที่สุด ลุงคงรังเกียจที่หนูป่นปี้เพราะ 

ไอ้คนเหล่านั้น” เสียงเล็ก ๆ ต่อว่าแกไม่หยุดหย่อน แต่แกก็ฟังได้ 

ไม่เบื่อเสียเลย หัวใจแกเบิกบานกระไรเมื่อรู้ว่าหัวใจเจ้าโฉมเป็น 

ของแก

แกลงมาอยู่ที่พื้น เป็นครั้งแรกที่แกหยัดยืนบนโลกได้เต็ม 

ฝีเท้า  แกรู้สึกเบิกบานกับชัยชนะอันโอ่อ่าอย่างที่ไม่เคยรู้สึก  

แนล่ะ แกมเีหรยีญกลา้หาญอยูท่ีบ่า้น แตค่วามกลา้หาญในสงคราม 

ที่ผ่านมาเทียบไม่ได้เลยกับรางวัลที่ได้จากเจ้าโฉม

แกพาเด็กสาวกลับบ้านโดยไม่เอ่ยคำพูดใด เฒ่าหม่นปราด 
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ลงมาทักทาย เฒ่านั้นดูหนุ่มกระชุ่มกระชวยแผกจากทุกครั้งที่เคย 

เห็นกัน คงเพราะได้ดื่มด่ำพลังจากเรือนกายอันงามของเจ้าโฉม 

สินะ คราวนี้หัวใจแกส่งเสียงครวญครางในส่วนลึกประท้วงเจ้าของ 

ของมัน แกรีบปัดความรู้สึกนั้นทิ้งไปเสียโดยเร็ว ราวกับใคร 

สักคนปักหนามแหลมทิ่มแทงหัวใจ เฒ่าเดนตายรู้สึกถึงเลือดที่ 

กระฉูดทะลักล้นทรวงอก

“อา พวกนั้นเพิ่งมาที่นี่แล้วจากไป” เฒ่าหม่นรายงาน “มี 

คนหนึ่งในพวกนั้นที่ดึงดันอยากได้โฉมเป็นเมียออกหน้าออกตา 

ดว้ยรกัจรงิ ฉนับอกไปว่า โฉมนะ่เปน็สมบตัขิองนายนกัรบ อยาก 

ได้ก็ต้องมาทวงเอาจากนายนักรบ” นักแหล่ชาดกละล่ำละลัก

จริงหรือ เจ้าโฉมเป็นสมบัติของแกจริงหรือ นักแหล่ชาดก 

ไม่ได้แตะต้องหล่อนจนอิ่มอกอิ่มใจหรอกหรือ เจ้าโฉมยังร้อง 

ไม่หยุด แอบเอาตัวของแกเป็นที่กำบัง เฒ่าหม่นพยายามที่จะ 

สงบนิ่ง แต่ดวงตาสอดส่ายหาร่างเจ้าโฉมตลอดเวลา ครั้นไม่ได้ 

เห็นถนัดเต็มตา ตาเฒ่ายิ่งขุ่นขึ้งขึ้นเรื่อย  ๆ และหากแกปรารถนา 

จะครอบครองหล่อนโดยแท้จริงบ้าง  ศึกชิงนางของสองเฒ่า 

จะกลายเป็นเรื่องตำนานชวนหัวไปชั่วกาลทีเดียว

“ตาหม่นสู่ขอเด็กกับพ่อแม่มาแล้วไม่ใช่หรือ อย่างนี้แล้ว 

ก็อย่าลากเอาฉันเข้าไปเกี่ยวข้องอีกเลย” แกพูดเสียงเบื่อ ๆ 

“ฉันบอกเขาแล้วว่านายนักรบเป็นคนช่วยเหลือเจ้าโฉม แต่ 

นายนักรบคงไม่อยากยุ่งเรื่องนี้อีก ฉันสงสารที่เจ้าโฉมจะถูกคน 

นนิทาวา่รา้ย จงึขอเขามาอยูด่ว้ย แตช่ือ่ของนายนกัรบกค็อยคุม้กนั 

เราสองคนได้เป็นอย่างดี” นักแหล่ชาดกทำทีสำนึกในบุญคุณ

“ฉันคงคุ้มกันอะไรมากมายไม่ได้หรอก...” เสียงแกเหนื่อย 
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หนัก

“ฉันอยากจะขอร้องนายนักรบให้พาเราไปอยู่ที่บ้านด้วย”  

เฒ่าหม่นพูดรวดเร็วราวกับวางแผนมาอย่างดี  แกถึงกับอึ้ง  

เจ้าโฉมก็คงคาดไม่ถึง  หล่อนก้าวออกมายืนอยู่ข้าง  ๆ  โดยไร้ 

ถ้อยคำใด สอดเรียวแขนกอดแขนแกไว้แน่น

นักแหล่ชาดกมีแววทุกข์ทรมานในดวงตาเมื่อมองตรงมา 

ยังภาพตรงหน้า กระนั้นเฒ่าหม่นก็ไม่ยอมถูกทำให้ไขว้เขวไป

“โฉมก็คงคิดเหมือนกับฉัน เขาพูดเรื่องบุญคุณของนาย 

นักรบตลอด ฉันจึงอยากจะไปอยู่เสียที่บ้านโน้น โฉมเขาจะได้ 

ดูแลเรา...”

“บญุคณุอะไร ไมจ่ำเปน็หรอก” เสยีงแกขงึขงัดว้ยหวัน่หวาด 

การอยู่ชิดใกล้กับเจ้าโฉมอย่างเหลือเกิน

“ทำไมล่ะจ๊ะ ลุงจ๋า...” เสียงสาวน้อยเครือด้วยสะอื้นอีกครั้ง

“ผัวเมียอยู่ด้วยกันเป็นส่วนตัวน่ะถูกแล้ว” แกบอก 

“เผื่อไอ้พวกนั้นวนเวียนมาลากเจ้าโฉมไป ลำพังฉันรับมือ 

ไม่ไหวหรอกนะ” เฒ่าหม่นสำทับ

“ลุงไม่ให้ไป โฉมก็จะไปจ้ะ โฉมจะทำตามใจตัวเองบ้าง”  

หล่อนพูดน้ำเสียงเด็ดขาด ปล่อยมือจากแขนแก ออกเดินมุ่งหน้า 

ไปที่บ้านบนเนิน เฒ่าหม่นเร่งตามหลังหล่อนไปอย่างรวดเร็วราว 

ปีศาจแก่ซึ่งมีอำนาจวิเศษพร้อมจะล่องหน หรือสามารถแปลงร่าง 

เป็นหนุ่มน้อยปราดเปรียวได้ในเสี้ยวลมหายใจ

แกต่างหากที่หมดสิ้นเรี่ยวแรง ไม่รู้จะจัดการกับตนเอง 

อย่างไรต่อไป แกนอนบนต้นไม้ได้ ความคิดนั้นทำให้แกสบายใจ 

ขึ้น แกควรจากไปทันที แต่ความอาลัยต่อสาวน้อยเจ้าน้ำตาทำให้ 
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แกออกเดินมุ่งหน้าไปที่บ้านบนเนินเขาอย่างไม่อาจหักห้ามใจ

โฉมชะโงกหน้ามาจากหน้าต่างห้องนอนของแกด้วยรอยยิ้ม 

ระรื่น ทำให้แกชะงักงันด้วยเพลินมอง

“หนูยึดห้องลุงเป็นของหนูแล้วละจ้ะ ตาหม่นก็เข้ามาไม่ได้ 

ง่าย  ๆ  หรอก หนูจะลั่นดาลเสียทุกครั้ง” เสียงหล่อนสดใสราว 

ระฆังกังวาน ประโยคสั้น  ๆ  ไร้ความหมาย แต่จะติดตรึงใจแก 

นานเท่านาน 

แกตัดใจหันหลังกลับ คิดว่าควรไปจากพวกเขาเสียที แต่ 

เสียงเฒ่าหม่นหยุดแกไว้

“นายนักรบรอก่อน ฉันรบกวนขอยืมกุญแจรถ อยากได้ 

ของใช้ให้โฉมหลายอย่าง กับของตัวฉันด้วย”

ชั่วโมงต่อมา แกยืนอยู่หน้าตู้กดเงินสด สอนเฒ่าหม่นถึง 

วิธีใช้บัตร ตาเฒ่าเรียนรู้รวดเร็ว ธนบัตรจำนวนหนึ่งไหลออกมา 

กองตรงหน้า แกยกบัตรนั้นให้อีกฝ่ายไป กุญแจรถแกก็เสียบ 

มันค้างไว้ เหลียวไปอีกครั้งเห็นเจ้าโฉมขึ้นไปนั่งอยู่ในรถ สายตา 

ของเจ้าที่มองดูแกเดินจากมาเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นของ 

เด็ก ๆ 

แกไปไม่ไกลเลยก็ได้ยินเสียงเพลงแหล่ทานกัณฑ์ดังแว่วมา 

ตามลม ฟังดูระเริงรื่นจนเกินงาม และเสียดแทงใจแกนัก

“ยชมาโน เกล้ากระหม่อมสังเวชหฤทัยนัก จึงขอสละที่รัก 

ออกทำทาน หวังเป็นสะพานข้ามแดนกิเลส...แต่นั้นเมื่อราตรี 

สว่างดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว พระเวสสันดรก็เสด็จมาสู่โรงทาน ทรง 

บำเพ็ญทานโดยพระโองการว่า เจ้าทั้งหลายจงให้ผ้าห่มแก่เหล่า 
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ผู้ต้องการผ้านุ่งห่ม น้ำเมาแก่พวกนักเลงสุรา โภชนาหารแก่เหล่า 

ผู้ต้องการโภชนาหารโดยชอบที เดียว. . .ในเมื่อมหาทานอัน 

พระเวสสันดรพระราชทานแล้ว พสุธาดลก็กัมปนาทหวาดหวั่นไหว 

และพระราชาเวสสันดรทรงกระทำอัญชลี นิราศจากแคว้นของ 

พระองค์ นั่นเป็นมหัศจรรย์อันน่าสยดสยองให้ขนพองสยองเกล้า 

ได้เกิดมีแล้วในกาลนั้น”

ในฝันคืนต่อมา  ๆ  แกต่อสู้กับเสือตัวใหญ่ แต่แกไม่เหลือ 

เรี่ยวแรงใด  ๆ จึงถูกเสือฆ่าโดยง่าย แกตายซ้ำ  ๆ  และถูกฆ่าซ้ำ  ๆ  

นับครั้งไม่ถ้วนนับจากวันนั้น...

พิมพ์ครั้งแรก: วารสาร ปากไก่ พฤษภาคม ๒๕๕๙
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สงกรานต์อันชุ่มฉ่ำ ผ่านไปพร้อมกับข่าวร้าย มีคนพบศพ 

ยาซีนหมกในดงหญ้าริมแม่น้ำ ศพของเด็กชายถูกทิ้งอยู่ที่นั่นหลาย 

วัน จนวันพระสิบห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวง น้ำทะเลหนุนให้สายน้ำ 

ในแม่น้ำขึ้นสูง ร่างที่บวมแล้วของเด็กชายจึงหลุดลอยมาติดกอไผ่ 

ฝั่งตรงข้ามกับวัดบ้านล่าง บริเวณด้านนั้นคือบ้านร้างเก่าแก่ สวน 

มะพร้าวและผลไม้ร่มครึ้ม ผู้ร้ายต้องการซ่อนศพจึงเลือกทำเล 

ลับตา อาศัยกระแสน้ำทำลายหลักฐานจนยากจะติดตามจับกุม  

ยาซีนถูกข่มขืน ร่องรอยการถูกทำร้ายอย่างทารุณปรากฏชัดเจน  

แต่ฆาตกรกระทำการรัดกุมด้วยการทำความสะอาดจนไม่ทิ้งคราบ 

น้ำกามไว้ในตัวศพ กระนั้นอวัยวะเพศที่ถูกกัดก็มีร่องรอยของฟัน 

คนรา้ย ผวิหนงัทีข่าดแหวง่วิน่บนลกูอณัฑะ รอยกดัถลอกสงูเวา้ลกึ 

ทำให้คิดได้ว่าคนร้ายมีเขี้ยว

เมื่อแรกแม้ไม่มีคำกล่าวหาใดเด่นชัดนักนอกจากความงงงัน 

ตื่นตระหนกในชะตากรรมอันไม่คาดฝัน ศิระต้องพลอยวุ่นวาย 

อมนุษย์
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หลายอย่าง ราชันน้องชายของเขาเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวของ 

ยาซีน ยาซีนเป็นเด็กปัญญาอ่อนประจำหมู่บ้าน เป็นคนที่ราชัน 

ใส่ใจรักใคร่เป็นพิเศษ ตามปกติยาซีนชอบเตร็ดเตร่ไปทั่ว เพราะ 

ไม่ต้องไปโรงเรียน เด็กชายอายุมากกว่าราชัน แม่ของเขาไม่มี 

เวลาจะเอาใจใส่ลูกชายที่รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง สุดท้ายก็ปล่อย 

ให้เร่ร่อนสะเปะสะปะไปทั่ว ยาซีนมีอิสระจนบางทีราชันก็อิจฉา  

เขาจะนอนทีไ่หนกไ็ด ้ ไมต่อ้งรบีกลบับา้น เพราะแมถ่อดใจเสยีแลว้ 

ที่จะสั่งสอนดูแล คุณครูก็รับมือไม่ไหว คนทั่วไปแสดงความ 

เห็นใจด้วยการให้ขนมหวานรวมทั้งอาหารทุกอย่าง ในที่สุดยาซีน 

ที่มีหน้าตาคมคายเหมือนคนแขกก็อวบอ้วนสูงใหญ่ เขาใส่เสื้อผ้า 

ที่ใคร  ๆ  พอใจหยิบยื่นให้ เสื้อผ้าหลากสีหลากแบบจึงปนเปกัน 

บนร่างกายของยาซีน เขากลายเป็นตัวตลกที่ทำให้ทุกคนหัวเราะ 

ได้ ยาซีนมีความสุขกับการล้อเลียนเหล่านั้น แต่ศิระเป็นทุกข์  

เขาห่วงราชัน เฝ้าสังเกตวิธีการที่ผู้คนปฏิบัติกับน้องชาย แน่ละ 

ทุกคนก็หัวเราะกับราชัน แต่ด้วยท่าทีที่ต่างออกไป 

ก่อนการฆาตกรรม ยาซีนได้ที่พักถาวรที่วัดริมแม่น้ำใน 

หมู่บ้านทางทิศเหนือเลยมัสยิดขึ้นไป  พระอาจารย์ซึ่งเป็นรอง 

เจ้าอาวาสยอมให้ยาซีนซึ่งเป็นมุสลิมนอนค้างอยู่หน้าห้อง ยาซีน 

ไปอาศัยนอนที่นั่นในช่วงที่มีการบรรพชาภาคฤดูร้อนปีก่อน  

เด็กผู้ชายไปรวมตัวกันที่นั่น และชาวบ้านก็ตามไปดูลูกหลาน 

ที่บวชเป็นสามเณรน้อยดูผ่องใสน่ารัก ราชันก็ไปที่นั่นเพื่อพบ 

กับยาซีนบ้างเป็นบางวัน ขบวนบิณฑบาตของสามเณรตัวเล็ก 

ท่ามกลางแดดอ่อนยามเช้าชวนมองและตื้นตันใจ ยาซีนร่วมใน 

ขบวนด้วยเสมอราวคนสำคัญในพิธีการศักดิ์สิทธิ์ เขาเป็นลูกศิษย์ 
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พระ ชาวบ้านล้อเลียนและหัวเราะกับเด็กชายอย่างอารมณ์ดี  

ยาซีนมีความสุขหน้าตาเบิกบาน คอยตอบคำถามถ้าใครถามว่า  

“เป็นอิสลามจะไปอยู่วัดได้ไง” ซึ่งเด็กชายตอบว่า “พระอาจารย์ 

ให้อยู่ได้ครับ” เขาตอบอย่างสบายใจ ขณะนั้นศิระเองรู้สึกยินดี 

ที่วัดยังคงเป็นที่พึ่งให้ทุกคนเช่นเคย แม้ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนไป

แต่ทันทีที่ศพลอยมาติดคุ้งน้ำวัดบ้านล่าง ผู้คนก็กระซิบ- 

กระซาบกันว่าคนร้ายอาจเป็นพระอาจารย์ และความเชื่อนั้นเหมือน 

ไฟลามทุ่ง 

“ผู้ชายบวชนาน ราคะยิ่งรุนแรงนะข้าว่า แต่ทำไมไม่สึก 

ออกมามีเมีย ทำไมไปทำกับเด็กปัญญาอ่อนอย่างยาซีน”

ชาวบ้านโจษขานและด่าทออึงมี่ นักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

ชื่อบุรินทร์ลงพื้นที่ เที่ยวสอบถามความเห็นผู้คนเพื่อเขียนข่าว 

อย่างรอบด้าน พระอาจารย์ต้องเข้าให้ปากคำกับตำรวจว่ายาซีน 

หายตวัไปในชว่งงานสงกรานต ์ ทา่นไมค่ดิไปในทางรา้ย เพราะปกต ิ

ยาซีนก็ชอบเที่ยวไปโน่นมานี่วันหนึ่งบ้าง สองวันบ้าง ปกติท่าน 

จะคอยเรียกหา แต่งานอบรมสามเณรทำให้ท่านลืมเด็กชายไป  

รู้ตัวอีกทีก็เป็นศพเสียแล้ว พระอาจารย์ถูกปล่อยตัวกลับมาเพราะ 

มีพยานยืนยันว่าท่านอยู่ที่วัดตลอดเวลา พระภิกษุซึ่งเดินทาง 

มาเป็นพระพี่เลี้ยงจากที่อื่นก็ให้ปากคำตรงกัน และพระอาจารย์ 

ไม่มีเขี้ยวตรงกับรอยกัด

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายงานว่า บนร่างเหยื่อมีรอยชกหลาย 

แห่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายาซีนต่อสู้ขณะคนร้ายลงมือ ศิระซึ่งมี 

เขี้ยวถูกเชิญตัวไปให้ปากคำเช่นกัน ข่าวของบุรินทร์เขียนไว้ว่า 

เด็กหนุ่มต้องต่อยกำปั้นลงบนดินนุ่ม  ๆ  เพื่อเปรียบเทียบรอยช้ำ 
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บนร่างยาซีน เช่นเดียวกับเด็กหนุ่มอีกสองรายในหมู่บ้านที่มีเขี้ยว 

มุมปาก แต่ก็ไม่ปรากฏว่าใครมีรอยกำปั้นตรงกับรอยที่ตำรวจเก็บ 

เป็นหลักฐานไว้แต่อย่างใด ข่าวยังรายงานอีกว่า ศิระต้องกัดลงบน 

แบบจำลองฟันปลอมเพื่อเปรียบเทียบรอยกัดอีกด้วย แต่ในที่สุด 

เด็กหนุ่มในหมู่บ้านทุกคนก็ถูกปล่อยตัวไป คราวนั้นข่าวยาซีน 

ได้รับความสนใจอย่างมาก บุรินทร์พยายามขุดคุ้ยเรื่องไม่ยอมให้ 

เงียบหาย เขาตามมาคุยกับราชันที่ตื่นกลัว ศิระมองนักข่าวหนุ่ม 

อย่างใจเย็นและตอบทุกอย่างที่ตนเองรู้ ดูเหมือนบุรินทร์หงุดหงิด 

ที่ข่าวไม่มีอะไรคืบหน้า ครั้งสุดท้ายในข่าวมีภาพมือยาซีนกำปล้อง 

ต้นอ้อไว้ในมือ ต้นอ้อชนิดนั้นขึ้นหนาแน่นริมฝั่งแม่น้ำด้านเมรุ 

เผาศพของวัดพระอาจารย์ ภาพดังกล่าวหลุดมาจากฝ่ายสอบสวน 

ทำให้บุรินทร์เขียนสรุปในข่าวว่ายาซีนยังไม่ตายขณะถูกโยนลงน้ำ 

และได้พยายามดิ้นรนจนดึงต้นอ้อขาดติดมือ  ข่าวนั้นทำให้  

บุรินทร์พยายามก้าวเข้าใกล้พระอาจารย์อีกครั้ง แต่แล้วใครบางคน 

ก็ใช้อำนาจหยุดยั้งการเขียนข่าวของเขาให้เงียบหายไปจากหน้า 

หนังสือพิมพ์ตลอดกาล ดังนั้นแม้ทุกคนจะยังอยากรู้คำตอบและ 

หวาดกลัวนักฆ่าอำมหิตที่ยังลอยนวล แต่ไม่นานเรื่องของยาซีน 

ก็ถูกลืมไปเช่นเรื่องราวทั้งหลาย แต่เหมือนราชันไม่เคยลืมยาซีน 

เลย เขามีคำถามให้ศิระต้องตอบตลอดเวลา

“ยาซีนถูกฆ่าเพราะเขาปัญญาอ่อนใช่ไหม...”

“ไม่ใช่หรอก คนร้ายข่มขืนยาซีนแล้วก็ฆ่า เพื่อไม่ให้เอาเรื่อง 

ไปเล่าให้ใครฟังน่ะ” ศิระตอบเรียบ ๆ 

“ข่มขืนเด็กผู้ชายปัญญาอ่อนมันดีตรงไหน” ราชันถาม

“คนร้ายเป็นคนชอบร่วมเพศกับเด็กผู้ชายน่ะ เป็นคนที่ 
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แปลกจากคนอื่น” ศิระตอบน้องอย่างดีที่สุด

“เด็กผู้ชายมีเยอะแยะ ทำไมต้องเป็นยาซีน”

“มันง่ายไง การทำร้ายยาซีนซึ่งปัญญาอ่อนน่ะง่ายกว่าเด็ก 

ผู้ชายทั่ว  ๆ  ไป” ศิระตอบไปตามจริง แล้วก็เสียใจกับคำพูดของ 

ตัวเอง

“เรากป็ญัญาออ่น เราจะถกูฆา่ดว้ยไหม...” ใบหนา้ทีอ่อ่นเยาว ์

ของราชันบอกความหวาดกลัว

“ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก นายอยู่กับพี่ ไม่มีใครทำอะไรนายได้” 

ศิระโยกศีรษะน้องอย่างเอ็นดู “แต่นายก็ต้องระวังตัว อย่าไว้ใจ 

คนแปลกหน้า อย่าไปไหนโดยไม่บอกพี่”

ราชันพยักหน้า แต่แววตาหมกมุ่นครุ่นคิด

“เราชอบผู้หญิงนะ พี่ศิระชอบผู้หญิงไหม”

ศิระส่ายหน้าแทนคำตอบ มองน้องชายอย่างเพ่งพิศ

“งั้นพี่ก็ชอบผู้ชายสิ...ใช่ไหม  ตำรวจถึงต้องเอาตัวพี่ไป 

สอบสวน” คราวนี้ศิระหัวเราะเสียงดัง

“พี่ชอบใครตอนนี้ไม่ได้หรอก พี่เป็นห่วงนาย กินคำสุดท้าย 

ให้หมดซะที นายจะได้แปรงฟัน แล้วเราจะได้ไปโรงเรียนกัน”  

ศิระบอกเด็กชายร่างผอมที่ทำท่ากล้ำกลืนอาหารราวกับกระเพาะ 

ของเขาเต็มล้นปรี่จนยากจะใส่อะไรลงไปได้อีก 

“พี่เก็บถ้วยชามให้เอง นายไปแปรงฟันซะ” น้ำเสียงศิระ 

ยังคงนุ่มนวล

“บ้วนปากอย่างเดียวไม่ได้เหรอ เราแปรงตอนอาบน้ำแล้ว 

นี่นา” เสียงพูดต่อรองยานคางเหมือนเด็ก

“ทำตามที่พี่บอก” ศิระสั่ง ลงมือเก็บถ้วยชามใส่กระป๋อง  
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เทน้ำตามแล้วหยิบไปจุ่มในกะละมังน้ำใสก่อนจะวางเรียงบนที่ 

คว่ำชามไม้ระแนงคด ๆ งอ ๆ ที่เขาทำขึ้นเอง

“มันเบี้ยว  พี่ระ”  ครั้งที่ศิระปลุกปล้ำที่คว่ำชามนี้ เสร็จ  

เด็กชายราชันเอามือชี้งานฝีมือของพี่ชายหัวเราะร่วน 

“มันสวยที่สุดน่ะไม่ว่า” ศิระพูดยิ้ม ๆ 

“ช่าย ช่าย มันสวยที่สุดแล้ว” ราชันหัวเราะและตบมือ 

เปาะแปะ นิ้วมือของเขากางเก้งก้างทำงานไม่ประสานกับข้อมือ  

บอกถึงความผิดปกติ ศิระสะบัดหัวเพื่อให้ตนเองหลุดไปจาก 

ภาพบิดเบี้ยวของน้องชาย สิ่งนี้ทำให้เขาเป็นทุกข์อยู่เสมอ เมื่อ 

แม่ถูกรถชนตายโดยไม่มีใครรับผิดชอบ กรมกองอะไรสักอย่าง 

พยายามอย่างยิ่งที่จะเอาราชันไปดูแล อ้างว่าศิระไม่ใช่พี่ชายแท้  ๆ  

และอายุน้อยเกินไปที่จะดูแลเด็กปัญญาอ่อน แต่ศิระไม่ยอม 

แยกห่างจากน้องชาย เขายอมตายเสียดีกว่าที่จะทำเช่นนั้น ความ 

หวาดกลัวทำให้เขาพาราชันหนีมาเรื่อย  ๆ แทรกตัวจมหายอยู่ใน 

ท่ามกลางคนแปลกหน้าของเมืองต่าง  ๆ  ที่แปลกหน้ากับศิระ 

เช่นเดียวกัน ราชันเรียนหนังสือในโรงเรียนแบบไม่ปะติดปะต่อ  

จนที่สุดศิระได้งานเป็นคนรับจ้างปีนน้ำตาลมะพร้าวในสวนที่ลึกลับ 

และราชันได้เข้าเรียนอีกครั้ง

การต้องเข้าพบตำรวจเรื่องยาซีนทำให้เขากลัวว่าหน่วยงาน 

รัฐจะยื่นมือมาดึงราชันจากไปหวนคืนมาอีก ทุกอย่างยากลำบาก 

จนทำให้ศิระหายใจติดขัด แต่แล้วทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี หัวใจ 

ของเขากลับมาเต้นเป็นปกติอีกครั้ง ขณะที่รอน้องชาย เด็กหนุ่ม 

แหงนหน้ามองท้องฟ้าสีครามกระจ่างกว้างไกล เขาไม่รู้จะเอ่ย 
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ขอบคุณใคร แต่เด็กหนุ่มก็ยิ้มกับหมู่เมฆขาวที่ลอยละลิ่วและ 

หางนกยูงสีแสดซึ่งทำให้วันคืนสว่างไสว ศิระรู้สึกถึงความปรานี 

ของชีวิตและทุกสิ่งรอบข้างซึ่งทำให้เขารื่นเริงด้วยความหวังถึง 

สิ่งที่ดี

ทันใดมีเสียงขันน้ำหลุดและเสียงโครมครามในห้องน้ำ ก่อน 

ที่เขาจะไปถึงราชันก็ส่งเสียงร้องไห้ดังลั่นขึ้นมาก่อน ศิระเผ่นพรวด 

มาถึงห้องน้ำทันรับร่างของอีกฝ่ายที่โผเข้ามาหา

“งู! งู!” เสียงนั้นบอกความกลัวสุดขีด สีหน้าแววตาบอก 

ความตื่นตระหนกจริงจัง พร้อมกับอ้อมแขนที่รัดแน่นไม่ให้ศิระ 

กระดุกกระดิก เขาชินเสียแล้วจึงไม่พยายามปลด ปล่อยน้องชาย 

กอดจนอุ่นใจจึงค่อย ๆ คลายอ้อมแขนจะเป็นวิธีที่ดีกว่า

“งูอยู่ตรงไหน...” เขาถามเสียงเบา ใบหน้านองน้ำตาของ 

ราชันทำให้เขาสงสารจนจับใจ 

“ไม่ใช่จิ้งจกนะ ถึงเราจะกลัวจิ้งจก แต่มันเป็นงูจริง ๆ โผล่ 

หัวเข้ามาเกือบจะชนหน้าเรา...” ราชันพูดพลางป้ายน้ำตา

“อย่าป้ายน้ำตากับเสื้อนักเรียน นายมีเสื้อนักเรียนตัวเดียว 

ที่แห้งนะ” ศิระบอก พลางเตรียมผลักประตูเข้าไปในห้องน้ำ

“พีศ่ริะ เขา้ไปไมไ่ดน้ะ งกูดัพีต่าย เราจะอยูก่บัใคร” คราวนี ้

เด็กชายร้องไห้หนักกว่าเดิม

ศิระถอนใจ ทั้งสองคนไม่มีเวลาโอ้เอ้แล้ว หากราชันสาย  

เข้าแถวไม่ทันเพื่อน  ๆ  ที่โรงเรียน เด็กชายจะร้องไห้โวยวายไม่ฟัง 

ใคร ราชันเคยชินกับการทำทุกอย่างที่เป็นระบบระเบียบ ความ 

ผิดพลาดของขั้นตอนใดก็ตามจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โต คุณครู 

และเพื่อนนักเรียนบางคนยังเต็มใจที่จะปลอบราชัน แต่ส่วนใหญ่ 
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เริ่มเบื่อหน่าย ครูหลายคนเริ่มคิดว่าเป็นภาระที่ต้องมารับผิดชอบ 

เด็กออทิสติก  และเพื่อนผู้ชายก็ไม่ชอบราชันที่ เรียนเก่งกว่า 

ในหลายวิชา และติดนิสัยชอบฟ้องเหมือนเด็กประถมเมื่อเห็น 

เพือ่นชายในหอ้งทำผดิกฎระเบยีบ ศริะตอ้งรบัมอืกบัปญัหาเหลา่นัน้  

ตัวราชันเองไม่คิดว่าตนเองเป็นปัญหาของใคร ๆ เขามีความสุขเมื่อ 

ได้ไปโรงเรียน ได้เรียนวาดรูปหรือเล่นดนตรีบ้าง เขาทำข้อสอบ 

วงกลมได้คะแนนดีมาก แต่ล้มเหลวสิ้นเชิงเรื่องการตอบข้อสอบ 

บรรยาย ศิระเป็นกังวลกับเรื่องนี้ คุณครูก็เหมือนจะยอมแพ้ 

เช่นกัน แต่ราชันไม่สนใจ ช่วงนี้เขาเห่อเล่นบาสเกตบอล เพราะ 

เพิ่งชู้ตลูกบาสลงห่วงได้ลูกหนึ่ง เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เด็กชาย 

ทำได้ ราชันกลับมาเล่าอย่างเบิกบานถึงคำชมของครูพละคนใหม่ 

และคำชมของพี่ฟ้า นักเรียนหญิงผมยาวหน้าตาสวยที่ราชันหลงรัก

เด็กชายชอบคนสวยคนหล่อ ตัวเขาเองก็หน้าตาดี ดวงตา 

กลมดำสนิทเป็นประกายสดใส คิ้วเข้มยาวรับกับจมูกโด่งทำให้ 

ผู้คนรักใคร่ได้ไม่ยาก แต่หัวใจและอายุของเด็กชายหยุดโตเมื่อ 

อายุสิบขวบ ความน่ารักจะหายไปทันทีเมื่อเขากลายเป็นเด็กน้อย 

ที่ไม่ฟังเหตุผลและเอาแต่ใจ ผู้คนรอบข้างต่างเริ่มจะระอาและ 

ตีตัวออกห่าง วันเวลาที่โรงเรียนยากลำบากมากยิ่งขึ้นในช่วงที่ 

ราชันเริ่มเป็นหนุ่ม และฮอร์โมนเพศทำให้เขาอยากแตะต้องเด็ก 

ผู้หญิงรุ่นสาวที่เขาชื่นชม ราชันชอบคนผมยาว ตัวสูงบาง เขาจะ 

เดินตามพวกเธอไปทุกที่และส่งเสียงร้องเหมียว  ๆ เพราะราชัน 

ชอบแมว เมื่อแรกเด็กหญิงเหล่านั้นภูมิใจที่เป็นที่รักของเด็กน้อย 

ราชัน ต่างพอใจในเสน่ห์และความสวยของตน แต่การไล่ติดตาม 
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ทีเ่กนิขอบเขตกส็รา้งความรำคาญจนกลายเปน็ความหวัน่เกรง ศริะ 

คุยกับครูประจำชั้นและห้ามปราม น้องชายฟังเงียบ  ๆ  ไม่โต้แย้ง 

ซึ่งหมายถึงการห้ามนั้นไร้ผล

สิ่งนี้กลายเป็นเรื่องอ่อนไหวเมื่อเด็กรุ่นหนุ่มในโรงเรียนแสดง 

อาการปกป้องเพื่อนผู้หญิง และข่มขู่ราชันที่ไม่มีทางสู้ด้วยความ 

ย่ามใจ

งูปลอมที่ยื่นคอเข้ามาในห้องน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการแกล้ง  

ราชันร้องไห้เสียงดัง และศิระก็ยังได้ยินเสียงหัวเราะในระยะไกล 

ที่ดังลอยลมมา เขาทำได้แต่ถอนใจ

บ้านน้อยปุปะของพวกเขาอยู่ลึกในสวนมะพร้าว  เป็น 

ดินแดนรกครึ้ม ท่ามกลางสายลมวังเวงในช่วงเวลาเย็นย่ำ แม้ 

แสงแดดเริงแรงตลอดทั้งวันในสวนก็ยังร่มรื่น เย็นย่ำยุงฮือออกมา 

จากป่าโกงกาง ราชันสนุกกับการจับปูหาปลา เขาตามพี่ชายไป 

ทุกที่และมีแมวสีส้มหางขอดที่พลัดหลงมาเป็นเพื่อนสนิท ใน 

ป่ามะพร้าว ศิระและน้องเหมือนหมกตัวอยู่ในโลกลึกลับ แต่ความ 

ทุกข์ยิ่งใหญ่ของศิระคือการพาน้องไปโรงเรียนให้ได้ เขาพาน้องไป 

โรงเรียนมัธยมประจำตำบล แม้ว่าเขาทั้งสองเป็นคนจร สามารถ 

หลีกเลี่ยงกฎหมายการศึกษาภาคบังคับได้  แต่ทั้งสองคนมี 

ทะเบยีนบา้นและเลขประจำตวัสบิสามหลกั ศริะแทบร้องตะโกนกอ้ง 

ด้วยความดีใจเมื่อโรงเรียนแห่งนี้มีระบบคัดกรองนักเรียน มีครู 

แนะแนวจบจิตวิทยาและเต็มใจให้ราชันที่เรียนดีเข้าเรียน คุณครู 

มองในแง่ดีว่าราชันคนนี้แหละจะเป็นคนสำคัญที่สร้างชื่อเสียง 

ให้กับโรงเรียน สิ่งที่ศิระดีใจยิ่งกว่าก็คือราชันอยากไปโรงเรียนมาก  
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เมือ่ทกุอยา่งดำเนินไปด้วยด ี ศิระจึงเต็มใจจะรับมือกับเรื่องยุ่งยาก 

ทุกอย่าง

ตอนบ่ายก่อนที่จะออกไปปีนต้นมะพร้าวเพื่อรองน้ำตาลใส  

ศิระจะออกไปรับน้องชายที่โรงเรียน ราชันต้องกลับบ้านเร็วเมื่อ 

อยูช่ัน้ ม.๓ ไมม่ใีครเลน่กบัเขาอกีแลว้ และผูป้กครองของนกัเรยีน 

หญิงหลายคนก็เริ่มร้องเรียนเรื่องการรุกรานที่ราชันมีต่อบุตรสาว  

บางคนร้ายแรงถึงขั้นไม่อยากให้ลูกสาวเรียนต่อที่นี่ สิ่งที่เลวร้าย 

กว่าคือคู่รักของเด็กหญิงเหล่านั้นเริ่มทำร้ายราชันด้วยความมันมือ 

หนักขึ้นทุกที แม้แต่เด็กผู้ชายที่ใจดีที่สุดก็ยังอยากแกล้งราชัน  

เทอมปลาย ม.๓ สถานการณ์ยิ่งบีบคั้น ราชันไล่ทำร้ายเพื่อน ศิระ 

ต้องไปโรงเรียนเพื่อรับทราบข้อหาของน้องชาย บ่อยครั้งที่เขาต้อง 

พาน้องกลับบ้าน

“เด็กไม่ปกติ จะเอามาเรียนรวมกับเด็กปกติได้ยังไง มัน 

อันตรายไม่ต่างคนบ้า ครูก็กลัว นักเรียนก็กลัว ไม่เป็นอันเรียน 

กันละ”

ผู้ปกครองต่างพากันต่อว่าแบบไม่หายใจหายคอ หากศิระ 

ทำได ้ เขากอ็ยากมาเรยีนกบันอ้งทีโ่รงเรยีน ราชนัไมไ่ดป้ญัญาออ่น 

เขาเรียนดเีสยีดว้ยซำ้ และชอบทีจ่ะเรยีนอกีดว้ย แตก่ารไมส่ามารถ 

ควบคุมตัวเองได้ตามวัยทำให้เขาก่อปัญหาที่กลายเป็นเรื่องใหญ่โต 

ได้ง่าย ๆ และเพื่อน ๆ ที่ต่างเป็นวัยรุ่นไม่ใจเย็นพอจะอดทนกับเขา 

อีกแล้ว

ชาวบ้านส่วนใหญ่ใจดีและรักใคร่ราชัน ราชันทำให้พวกเขา 

มีรอยยิ้มเสมอ ทุกเช้าเมื่อเดินผ่านบ้านหลังที่หนึ่งซึ่งปลูกเป็น 
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เรือนไม้ในสวน รั้วบ้านมีเฟื่องฟ้าหลายสีสดสว่าง มีดอกดกไสว 

ทุกฤดู หญิงชรานั่งเหลาเส้นหวายอยู่ใต้ถุนบ้าน แกหูตึง ราชัน 

ที่กำลังรีบไปโรงเรียนก็ยังอยากทักแก เขาจึงเรียกไม่หยุด

“คุณยายเฟื่องฟ้าครับ” เด็กชายเรียกแกตามชื่อดอกไม้  

“ผมจะไปโรงเรียนแล้วครับ สวัสดีครับ” หากยายไม่ได้ยิน ราชัน 

ก็จะเรียกเสียงดังจนเจ้าของบ้านหลังที่สองต้องออกมาช่วยเรียก  

“แม่เลื่อน ราชันมาเรียกแกจนคอจะแตกแล้ว”  ยายเลื่อนจึง 

เงยหน้าขึ้นรับไหว้ แกจะชะเง้อคอรออยู่ในตอนเย็นอีก เพราะรู้ว่า 

ราชันจะมาเรียกด้วยเสียงที่เพิ่มระดับสูงยิ่งขึ้นเรื่อย  ๆ เจ้าของบ้าน 

หลังที่สองนั้นชื่อลุงเข้ม ชายวัยห้าสิบปลาย  ๆ แกนั่งสูบยารออยู่ 

ก่อนจะเข้าไร่เพื่อให้ราชันทักทาย แกชอบสองพี่น้องและมักมี 

มะพร้าวน้ำหอมมาฝากราชัน

“ให้เขากินเยอะ ๆ มันบำรุงสมองนะ ราชันจะได้ใจเย็นลง”

บ้านหลังที่สี่ซึ่งอยู่ไกลออกมาเป็นเตาเคี่ยวน้ำตาล  ผู้คน 

มากหน้าหลายตามารอขายน้ำตาลใสกันที่บ้านนี้ ประกอบด้วย  

ลุงมนตรี ลุงจ้อน ป้าประกอบ พี่ทองสุข พี่รื่น ป้าลักษณ์ ป้าน้ำ 

ซึ่งเป็นคนงาน กับฝูงหมาดุ ๆ อีกสี่ตัว เจ้าขมิ้น เจ้าขนุน เจ้าเบิ้ม 

เจ้าน้ำตาล มันจะได้รับการทักทายอย่างมีพิธีรีตองจากราชันเช่นกัน 

ศิระเคยบอกน้องว่าคนเหล่านี้เป็นเพื่อนบ้านที่ช่วยเหลือห่วงใย 

พวกเขา ราชันจึงถือเป็นธุระสำคัญที่จะต้องกล่าวทักทายด้วยท่าที 

ซึ่งเป็นพิธีการ สุดท้ายราชันจะหันไปตรงมุมศาลาที่ยาซีนเคยนั่ง  

ซึ่งแม้ไม่มียาซีนที่ตรงนั้นอีกแล้ว ราชันก็จะยังทักว่า

“สวัสดียาซีน” ราชันร้องทัก “ไปโรงเรียนกันเถอะ” 

ศิระยังจำได้ว่า เมื่อแรกยาซีนก็เดินตามมา แต่เขาไม่อาจ 
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อยู่ในห้องเรียนได้นาน เขาจะออกเดินเตร่ไปทั่วหมู่บ้าน ราชัน 

เฝ้าถามทุกคนว่ายาซีนหายไปไหน และร้องไห้เมื่อพี่ชายไปรับใน 

ตอนบ่าย

“ยาซีนไม่ยอมเรียนหนังสือ เขาจะต้องเป็นคนโง่ ไม่มีใคร 

เป็นห่วงยาซีนเลย”

เมื่อตอนเย็น เรื่องของยาซีนจะถูกเล่าให้คนที่บ้านเคี่ยว 

น้ำตาลฟัง เล่าจนครบจำนวนคนที่อยู่ที่นั่นรวมทั้งฝูงสุนัขสี่ตัว 

ก็รู้เรื่องนี้ด้วย

“พวกแกโชคดีกว่ายาซีน พวกแกยังมีบ้าน”

ในช่วงหลายปีนั้น แม้ยาซีนจะแทบไม่ได้เข้ามาในโรงเรียน 

อีกเลย แต่ในตอนเช้าเขาก็มักมาดักรอศิระกับราชันตรงศาลา 

หน้าหมู่บ้าน ยาซีนมีขนมมาฝากราชันซึ่งจะขอบอกขอบใจเพื่อน 

อย่างเป็นทางการ ปีแรกที่โรงเรียนใหม่ของราชันเกือบจะผ่านไป 

ด้วยความสุข ถ้าหากยาซีนไม่หายไปอย่างไร้ร่องรอย เป็นการยาก 

ที่จะให้ราชันเข้าใจว่าทำไมเพื่อนรักจึงไม่มาคอยอยู่เหมือนเช่นเคย

ศิระควรจะลืม แต่เมื่อเงยหน้าขึ้นจากการเซ็นชื่อเข้าประชุม 

ผู้ปกครอง และเห็นรอยยิ้มพร้อมกับฟันซี่แหลมที่มุมปากของ 

ครูประจำชั้นคนใหม่ของราชันในปีการศึกษาใหม่ เด็กหนุ่มก็อึ้ง 

ไปนิดหนึ่งและหวนคิดถึงรอยแผลบนศพของยาซีน หวนคิดถึง 

รอยกัดที่ตำรวจฝ่ายพิสูจน์หลักฐานได้จำลองขึ้น ถ้าจับครูพละ 

ไปกัดลงบนแท่งหล่อฟันปลอมเพื่อเปรียบเทียบ มันจะตรงกับ 

รอยกัดบนอวัยวะเพศที่ขาดหายไปไหมนะ 
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แต่คุณครูชายท่านนี้เพิ่งมาทำงาน เรื่องของยาซีนจมหายไป 

กับวันเวลาตั้งแต่ปีกลาย ศิระปัดความคิดในหัวทิ้งไปทันที ช่วง 

ฤดูฝนมีหญิงสาวที่เป็นเมียน้อยจมน้ำตายเพราะเมาเหล้า อาจจะ 

เนื่องมาจากความทุกข์ในรัก นางจึงไม่เดินข้ามสะพาน แต่มุ่งตรง 

ลงสายน้ำที่ไหลแรงเอ่อท้นฝั่ง สายน้ำซึ่งทะยานใจนักก็พัดร่าง 

แน่งน้อยจมดิ่งลับหายต่อหน้าต่อตาผัวที่ร้องขอให้คนช่วยลั่นคุ้งน้ำ 

แม่น้ำไหลแรงเกินไป เกินกว่าใครจะเหนี่ยวรั้งหญิงสาวผู้เมามาย 

ไว้ได ้

ร่างของนางถูกเก็บไว้ที่ป่าช้าโล่ง ๆ ริมน้ำ คนที่ผ่านไปเวลาค่ำ 

จะเห็นแสงเทียนในครอบแก้ววับแวมหน้าโกดังเก็บศพ  ผัว 

ของนางมาจุดเทียนไว้เป็นเพื่อนศพด้วยอาลัยรักเสียนัก  และ 

ทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวสำหรับใครก็ตามที่บังเอิญผ่านไปตาม 

ถนนสายนั้นในยามดึกดื่น

“ผมไม่กลัวฮะ แต่ก็ไม่กล้า” ครูพละหนุ่มคุย ครูผู้หญิง 

ที่อยู่มาก่อนหัวเราะตาม ศิระกำลังรอฟังเสียงเรียกให้เขาไปเซ็นชื่อ 

รับเงินค่าเล่าเรียนที่รัฐบาลแจก เขามองดูครูบดินทร์ที่สูงสง่า ผิว 

ขาวสะอาด ตัดผมสั้นหวีเรียบราวนายทหารซึ่งเคร่งครัดระเบียบ 

วินัย ราชันจ้องมองใบหน้าหล่อเหลาไม่วางตาเช่นกัน

“ความรักน่ะ ทำให้คนยอมตายกันทีเดียว” เสียงครูอีกคน 

พูด 

“นั่นแหละ ทำให้ผมยังโสด” ครูบดินทร์พูด

“อ้าว แล้วผู้หญิงที่มาด้วยกัน ที่นั่งรอตรงโน้นล่ะคะใครกัน”  

เสียงถามกันเซ็งแซ่

“อ้อ น้องสาวครับ น้องสาว” ครูบดินทร์ตอบหน้าระรื่น
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ศิระให้อัศจรรย์ใจจนพูดอะไรไม่ออก เมื่อครูบดินทร์คนนั้น 

ขับรถเก๋งใหม่เอี่ยมมาส่งราชันถึงบ้านในสวน

“ผมจะต้องเข้ามาหาปลัด  อบต.ด้วยครับ ผมเป็นหลานแท้  ๆ  

ครับ” ครูหนุ่มตอบเสียงนุ่ม ตาใหญ่สีน้ำตาลเข้มสบตาศิระที่ 

จ้องเขาไม่เลี่ยงหลบ ศิระพอจะเข้าใจได้ว่าเหตุใดอนันต์ที่สอบเป็น 

ครูอัตราจ้างสอนวิชาพละที่โรงเรียนของราชันจึงสอบไม่ผ่าน ด้วย 

รูปลักษณ์และวงศ์ตระกูล อนันต์ก็แพ้ทางตั้งแต่ยังไม่ได้ร่วมแข่ง 

ด้วยซ้ำ

“น้องช่างพูดดีนะครับ เข้ากับคนง่าย ถ้าไม่มีใครบอก ผม 

ไม่มีทางรู้เลยว่าเขาเป็นเด็กพิเศษ” ครูบดินทร์ลูบหัวราชันที่ยืน 

อยู่ข้าง ๆ 

“คงได้พบกันอีกครับ ผมคงผ่านมาหาคุณอาบ่อย  ๆ” เขา 

ทิ้งท้าย สบตาเด็กหนุ่มนิ่งนานก่อนจะขับรถช้า ๆ จากไป

“สบายไหม ได้นั่งรถเก๋ง” ศิระถามน้องขณะปอกมะพร้าว 

ของลุงน้ำหอมตามที่น้องชายเรียก

“ในรถหอม หอมตัวครูน่ะ แล้วก็มีแอร์เย็นฉ่ำ” ราชันบอก 

ท่าทางสบายใจ 

“นายขอบคุณคุณครูแล้วใช่ไหม”  ศิระถามน้อง  ราชัน 

พยักหน้ารับ 

เช้าวันต่อ ๆ มา เด็กชายอาบน้ำนานจนพี่ชายสงสัย

“เราอยากให้ตัวสะอาด ครูบดินทร์บ่นว่านายริวเหม็นเต่า  

ครูไม่อยากสอนเด็กเหม็น ๆ” น้องชายอธิบาย

ตอนสายของอีกวัน โทรศัพท์มือถือของศิระดังขึ้นขณะที่ 
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เขาง่วนอยู่หน้าเตาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว ศิระสบถในใจที่ฐานะ 

ของเขายากจนเกินกว่าจะมีเตาเคี่ยวน้ำตาลของตนเอง  เขาจึง 

อาศัยเตาเคี่ยวของลุงมนตรี ซึ่งใจดีอนุญาตให้เขาใช้ได้ แต่ศิระ 

ก็ต้องทำให้เสร็จทันเวลา สายเรียกเข้าเป็นเบอร์ของน้องชาย 

ยิ่งทำให้ร้อนใจ  เขาสั่งน้องเสมอให้อดทนให้มากที่สุด และ 

พยายามอย่าก่อเรื่องที่โรงเรียน ซึ่งจะทำให้เสี่ยงกับการถูกให้ออก 

ตามที่มีเสียงผู้ปกครองหลายคนร้องขอ

เมื่อรับสายก็เป็นเสียงครูบดินทร์ เขาได้ยินเสียงน้องชาย 

ร้องไห้โฮอยู่ข้างหลัง

“ศิระครับ ราชันก่อเรื่องอะไรครับ” ศิระบังคับตนเองให้ 

สงบลงขณะฟังครูเล่าเรื่องน้องชาย 

“เขาทำร้ายเด็กผู้หญิงครับ กระชากผม แล้วก็เหวี่ยงจนล้ม 

แล้วพอเพื่อนผู้ชายเข้าไปห้ามก็ชกต่อยกัน ราชันปากแตก เด็ก 

ผู้ชายคู่กรณีถูกข่วนหน้าตาครับ ผู้ปกครองเด็กผู้หญิงและเด็ก 

ผู้ชายที่ถูกข่วนหน้ากำลังเดินทางมาโรงเรียน ศิระมาที่โรงเรียน 

ได้ไหมครับ ราชันอยู่ที่ห้องพยาบาลกับผม น้องอยากกลับบ้าน 

ครับ ผมไปส่งให้ได้ ศิระอยู่ไหนครับ” เสียงถามนั้นสุภาพและ 

ชวนให้สบายใจ

“ผมอยู่ที่เตาตาล กว่าจะเสร็จก็เที่ยงแหละครับ”

“งั้นให้น้องอยู่กับผมก่อนก็ได้ ผมจะพยายามปลอบ ถ้าไม่มี 

อะไรก็จะได้เข้าเรียนชั่วโมงต่อไป” ครูบดินทร์บอก

“ครับ ขอบคุณคุณครูครับ ผมอยากให้น้องอดทนอยู่ที่ 

โรงเรียน ไม่งั้นเขาก็จะก่อเรื่องครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อจะมีข้ออ้าง 

เรื่องกลับบ้านเสียเรื่อยจนเคยตัวน่ะครับ”
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“ได้ครับ ผมจะดูแลน้องให้” เสียงน้ันฟังดูเต็มอกเต็มใจ

แต่บ่ ายนั้นไม่ทันที่ศิ ระจะออกจากบ้ าน  รถเก๋ งสีขาว 

ใหม่เอี่ยมของครูบดินทร์ก็ค่อย  ๆ  คลานมาตามถนนดินในสวน  

เหมือนคนขับใจเย็นกับการชมนกชมไม้และพยายามยืดเส้นทางนั้น 

ให้ยาวออกไปได้มากที่สุด

ในที่สุดน้องชายก็ก้าวลงมายืน มือขาว  ๆ  ของครูบดินทร์ 

ส่งเป้หนังสือตามหลังลงมา เมื่อราชันยกมือไหว้ มือขาว  ๆ  ก็ลูบ 

บนศีรษะเด็กชายอย่างใจดี ศิระไม่ได้พูดอะไรเลย และครูบดินทร์ 

ก็เลื่อนกระจกรถขึ้น กลับรถหันหลังจากไปโดยไม่ทักทายเช่นกัน

ศิระง่วนอยู่กับอาหารเย็น เวลาค่ำในสวนนั้นชวนวังเวงใจ 

เสมอ ปกติน้องชายจะวนเวียนอยู่ข้างกายเขาเหมือนเงา หาก 

ไม่พูดคนเดียวก็ร้องเพลงงึมงำกับแมวอ้วนหางขอด เจ้าแมวอ้วน 

เป็นผู้ฟังที่ดี ราชันมีวงดนตรีในหัวที่เขาได้ยินคนเดียว และจะ 

เลียนเสียงดนตรีตามที่ตนเองได้ยิน เขาบรรเลงดนตรีด้วยปาก 

เพื่อเจ้าแมว ส่วนใหญ่จะกระชากกระชั้นชวนให้เวียนหัว แต่ศิระ 

พอใจที่น้องร้องเพลงแทนการนิ่งเงียบอย่างในวันนี้

ราชันอาบน้ำนานกว่าที่เคย และเมื่อกินมื้อเย็นเสร็จก็นั่งนิ่ง 

ราวกับเป็นใครอีกคนที่ศิระไม่รู้จัก

“นายไม่ทำการบ้านหรือไง” เขาถามน้อง

“ไม่มีการบ้านนี่” ราชันตอบสั้น ๆ น้ำเสียงห้วน

“ไม่มีการบ้าน เป็นไปได้ยังไง นายเข้าเรียนหรือเปล่า” ศิระ 

เสียงเข้ม

“เราเรียนแค่ตอนเช้า ตอนบ่ายเราอยู่กับครูบดินทร์ มัน 



99เงาจันทร์

สบายใจกว่าจะเข้าเรียน เพราะเพื่อนใจร้ายทั้งนั้น” ราชันพูดแค่นี้ 

แล้วก็ร้องไห้โฮ 

“นายไม่เคยไม่เข้าเรียนนี่นา ให้ทะเลาะกับเพื่อนยังไง นายก็ 

เข้าเรียนอยู่ดี นายทำอย่างนั้นตลอดมา แล้วพี่ก็อยากให้นาย 

ทำอย่างนั้น” ศิระเสียงดัง

“พี่ไม่เข้าใจเรา ทำไมพี่ไม่พูดว่าไม่เป็นไรเหมือนครูบดินทร์  

พรุ่งนี้ เราก็จะเข้าเรียนเหมือนเดิม พี่อย่ามาตะโกนใส่เรานะ”  

ราชันร้องไห้ไม่หยุด

“เอาละ พี่ไม่ตะโกน นายเลิกร้องไห้ได้แล้ว” ศิระถอนใจ 

ยาว

“เราจะโทรศัพท์หาครูบดินทร์ ครูบอกว่ามีเรื่องไม่สบายใจ 

ก็ให้โทร.หาครู” ราชันเช็ดน้ำตา เอื้อมมือหยิบโทรศัพท์ แต่ศิระ 

คว้าไปได้ก่อน

“นายไม่ต้องโทร.หาใครทั้งนั้น นายไปนอนเดี๋ยวนี้...”

ไม่ทันศิระจะพูดจบ น้องชายก็ร้องโหยหวนขึ้นราวถูกทำร้าย 

อย่างแสนสาหัส ศิระถึงกับอึ้งเมื่อน้องชายตะโกนลั่นว่า

“ช่วยด้วย ช่วยด้วย มันจะฆ่าเรา”

ลุงเข้มถือไฟฉายวิ่งมา ในมือถือท่อนฟืน แกชี้หน้าศิระ

“พดูกบันอ้งดี ๆ สวิะ” ชายกลางคนนำ้เสยีงขุน่เคอืง “แตไ่หน 

แต่ไรอยู่กันมาได้ เหมือนจะตายแทนกันได้ แต่นี่ทำอะไรน้อง 

น้องร้องลั่น ๆ ว่าแกจะฆ่ามัน แกจะให้ชาวบ้านเขาคิดยังไง”

ศิระนิ่งอึ้งด้วยรู้สึกใจหาย ยิ่งได้ยินน้องชายสะอึกสะอื้น 

ขณะคุยโทรศัพท ์ หัวใจเขาก็ยิ่งหดหู่

“ครับ เข้าใจครับคุณครู ครับ ผมไม่ร้องไห้อีกแล้วครับ  
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คุณครูรักผม ผมรู้ครับ ครับ ผมจะไปโรงเรียนครับ อยากสิครับ  

จริงหรือครับ สวัสดีครับ” นั่นคือถ้อยสนทนาของราชัน

“นายอยากอะไร” ศิระถาม

“เราไม่บอก”

“พี่จะฆ่าเราใช่ไหม พี่เป็นเหมือนเด็กผู้ชายที่โรงเรียน บ้านนี้ 

อยู่ไกล พี่ฆ่าเราตายก็ไม่มีใครรู้เหมือนที่คนฆ่ายาซีน” ราชัน 

ร้องไห้เสียใจอย่างหนัก 

“ทำไมนายพูดอย่างนี้ ใครสอนให้นายคิดอย่างนี้ เรามีกัน 

สองคนพี่น้องเท่านั้นนะ” แววตาศิระเป็นประกายเจ็บช้ำ

“เราไม่รู้อะไรทั้งนั้น คุณครูบอกว่าพี่ควรจะติดต่อโรงเรียน 

ที่เหมาะกับเราให้ มีโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษอย่างเราที่กรุงเทพฯ 

มันจะดีกับเรามากกว่า แต่พี่พาเราหนีมา วันหนึ่งโรงเรียนที่นี่ 

ก็จะไล่เราออก แล้วเราก็จะเร่ร่อนไปเหมือนยาซีน” ราชันพูดไป 

ร้องไห้ไปไม่หยุด ท่าทีเป็นทุกข์ร้อนจนกระสับกระส่าย ใบหน้า 

อ่อนใสเปื้อนน้ำตาเนืองนอง

ศิระเอื้อมมือออกไป น้องชายก็โผมากอด

“เราจะทำยังไง ถ้าไม่ได้ไปโรงเรียนอีก” เด็กชายเงยหน้า 

ถามพี่ชาย

“เมื่อตะกี้นายบอกคุณครูว่านายอยากทำอะไร” ศิระถาม 

เสียงอ่อนเบา

“เราแคบ่อกวา่อยากพบอยากคยุกบัคณุครบูดนิทรท์ีโ่รงเรยีน”  

ราชันตอบ มองพี่ชายด้วยแววตาใสซื่อ ขณะบอกประโยคต่อไปว่า

“เราไม่ได้รักใครมากไปกว่าพี่ระ ไม่มีทางหรอก” 
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คำพูดนั้นดังอยู่ในหัวใจขณะที่เขามุ่งหน้าเข้าเมืองเพื่อพูดคุย 

กับนักจิตวิทยาของโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพื่อหาทางออกให้ 

ราชัน การพูดคุยไม่มีข้อเสนอแนะที่เขาพอจะทำได้เลย โรงเรียน 

เด็กพิเศษเช่นนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง และราชันไม่ได้บกพร่องด้าน 

ร่างกายเหมือนที่รัฐมีบริการส่งเสริมเด็กกลุ่มนี้ในโรงเรียนศึกษา 

สงเคราะห์ทั่วไป เมื่อไม่อยากแยกจากน้อง ศิระอาจจะต้องคิด 

โปรแกรมพิเศษให้น้องเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตนเองที่บ้าน การ 

พาน้องไปอยู่กับเด็กปกติที่โรงเรียนจะยิ่งซ้ำเติมราชันให้ตกต่ำ 

และหมดความสุขมากยิ่งขึ้นทุกวัน

ศิระยืนคว้างอยู่หน้าธนาคาร เขาตั้งใจจะเบิกเงินเพื่อซื้อ 

รองเท้าออกกำลังกายให้น้องสักคู่ เริ่มต้นด้วยการออกกำลังกาย 

เพื่อลดความเครียดและเพื่อสุขภาพที่ดี  เมื่อไม่ได้ไปโรงเรียน 

อีกแล้ว ศิระจะต้องเป็นครูให้น้องชาย แม้ว่ามันจะยากเพียงใด 

ก็ตาม วูบหนึ่งเขาคิดถึงครูบดินทร์ที่น้องชายคุยโทรศัพท์ด้วย 

ทุกคืน ความสง่างาม ความมีเสน่ห์ล้นเหลือ จนศิระแทบไม่รู้ว่า 

จะรับมือกับราชันอย่างไรหากต้องจากคุณครูประจำชั้นคนนี้อย่าง 

ถาวร

เสียงแตรรถอีกฝั่งทำให้ศิระตื่นจากการครุ่นคิด บุรินทร์ 

นักข่าวหนุ่มคนนั้นนั่นเอง เขารวบผมยาวเป็นกระจุกไว้ด้านหลัง  

เผยหน้าตาที่โดดเด่นด้วยดวงตาเป็นประกายเฉลียวฉลาด เขาลง 

จากรถ ส่งรอยยิ้มกว้างมาให้และข้ามถนนมาหาศิระอย่างรวดเร็ว

“ผมมีเรื่องจะคุยด้วย แวะดื่มน้ำกันที่ร้านมุมถนนได้ไหม 

ครับ” ศิระทำตามคำขอนั้นโดยไม่ลังเล บุรินทร์คงไม่มีเรื่องมา 

ล้อเล่นให้เปลืองเวลาแน่นอน
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“ผมรู้มาว่าครูบดินทร์ไปสอนที่โรงเรียนใกล้บ้านศิระ” ชาย 

คนนั้นพูดพลางจ้องมองมา ศิระพยักหน้ารับคำ

“ศิระรู้ไหม เขาเป็นลูกชายของ  สจ.ปราโมทย์ ซึ่งมีอิทธิพล 

อย่างยิ่งทั้งกับนักการเมือง ตำรวจ และสื่อมวลชนในจังหวัดนี้”

“ถ้าเขารวยมากอย่างนั้น แล้วทำไมครูบดินทร์ต้องมาสอน 

โรงเรียนบ้านนอกล่ะครับ” ศิระถาม

“เขาต้องไปหลบอยู่ที่นั่นเพราะเขาเพิ่งหลุดจากคดีล่วงละเมิด 

ทางเพศเด็กชายตอนที่เรียนอยู่กรุงเทพฯเทอมสุดท้าย เขาฝึกสอน 

ไม่จบด้วย  แล้วคงงุบงิบแอบให้จบกันมา  สจ.ปราโมทย์น่ะ 

ไม่อยากให้ลูกชายเป็นครูหรอก แต่ครูบดินทร์รักเด็ก”

คำพูดนั้นทำให้ศิระใจหายวาบ

“ศริะจำคดยีาซนีไดไ้หม ผมเพิง่ไดภ้าพถา่ยมาจากคนคนหนึง่ 

ซึ่งยืนยันว่าครูบดินทร์ไปที่วัดนั้นตอนมีการบรรพชาสามเณร 

ปีก่อน” เขาหยิบภาพถ่ายออกมาให้ศิระดู เป็นภาพรองเจ้าอาวาส 

โอบไหล่ครูบดินทร์ที่คุกเข่าอยู่ด้านซ้ายมือ 

“คราวนี้ดูภาพนี้นะ มันคือภาพครูบดินทร์ซบหน้ากับเอว 

พระ คุกเข่าเหมือนกับภาพนั้น แต่กอดพระไว้ทั้งตัว พระนุ่งผ้า 

ผืนเดียวด้วย” เขาพูดแล้วก็นิ่ง ศิระก็พลอยนิ่งไปด้วย

“เอาละ ถ้าภาพพวกนั้นไม่ทำให้คิดอะไร คราวนี้ศิระดูภาพนี้  

ครูบดินทร์ยืนที่หน้าต่างบนวัด ถ่ายจากระยะไกลเหมือนต้องการ 

ให้เป็นธรรมชาติที่สุด แต่เมื่อมันหลุดมาอยู่กับผม มันทำให้เห็น 

ชัดเจนเลยว่าเขาต้องการหลบผู้คน แต่เขาจ้องมองอะไรสักอย่าง 

ด้วยท่าทีสนใจมาก จากสายตาเขาแสดงว่าเขามองไปที่ศาลาท่าน้ำ 

อย่างใจจดใจจ่อ ผมมีภาพศาลาท่าน้ำเวลาเดียวกัน คุณดูเวลา 
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ที่ระบุไว้บนรูปว่าตรงกันเลย และที่ศาลาท่าน้ำมีศิระกับน้องโปรย 

อาหารให้ปลาสองคนเท่านั้น”

“คุณหมายความว่าอะไรครับ” ศิระถาม หายใจไม่ทั่วท้อง

“น้องชายคุณกำลังจะเป็นยาซีนคนต่อไปไงล่ะ”

ศิระรีบกลับออกจากเมืองมาอย่างลนลาน ตอนเช้าเขาส่งน้อง 

ไวก้บัครบูดนิทรเ์พราะครคูนอืน่ยงัไมม่า ซึง่กเ็หมอืนวนัอืน่ ๆ ตัง้แต ่

เปิดเทอมใหม่ ครูบดินทร์มาโรงเรียนก่อนครูทุกคนเสมอ ฆาตกร 

มารอเหยื่ออยู่อย่างใจเย็น และเขาเป็นคนพาน้องไปส่งถึงมือ 

คนร้ายโดยไม่เคยคิดระแวง นาทีต่อมาศิระเลี้ยวมอเตอร์ไซค์ไปที่ 

โรงเรียนและไม่พบราชัน ไม่มีใครเห็นราชันที่โรงเรียนตั้งแต่เช้า  

ทุกคนพูดเหมือนกันว่าครูบดินทร์ไม่ได้เข้ามาโรงเรียน เพราะมี 

อบรมโรงเรียนสีขาวที่ต่างจังหวัดตลอดทั้งสัปดาห์

ศิระใจเต้นเหมือนรัวกลอง คนอื่นบอกเขาว่าราชันอาจกลับ 

ไปบ้านตั้งแต่เช้าแล้วก็ได้ ระยะหลังเด็กชายห่างเหินจากห้องเรียน 

จนกลายเป็นเรื่องปกติ ก่อนที่เขาจะก้าวพ้นตึก ครูแนะแนวที่ 

คุ้นเคยกับเขาและน้องชายก็สาวเท้ายาว ๆ มาหา 

“ศิระ อย่าดุน้องรุนแรงนักนะคะ ถ้าเขาจะกลับบ้านช้าบ้าง 

ก็เป็นเรื่องธรรมดา ราชันพูดกับครูบดินทร์นะว่าพี่ชายอารมณ์เสีย 

กับเขาทุกวัน ครูบดินทร์ยังมาปรับทุกข์กับครู ที่โรงเรียนราชัน 

ก็แย่อยู่แล้ว ศิระจะเอาอะไรกับน้องอีก” ครูแนะแนวถามอย่าง 

อ่อนใจ

“ครูบดินทร์บอกว่าน้องผมพูดโน่นนี่ มันเชื่อไม่ได้ทั้งนั้น 
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แหละ เขาน่ากลัวเกินกว่าที่ใครจะเข้าใจ” ศิระสตาร์ตมอเตอร์ไซค์  

พลางพูดว่า “ผมกำลังจะมาลาเอาน้องออกจากโรงเรียน แต่ผม 

ต้องหาเขาให้เจอก่อนเท่านั้น”

“นี่มันเรื่องอะไรกัน” เขาได้ยินครูแนะแนวร้องอย่างฉุนเฉียว

ขณะจอดรถมอเตอรไ์ซคห์นา้บา้น ศริะกถ็ามตวัเองตลอดเวลา 

ด้วยคำถามเดียวกันนั้น เขาเดินตรงขึ้นบ้าน รู้สึกประหลาดใจที่ 

ประตูล็อกจากด้านใน ใครล็อกประตู ศิระหันรีหันขวางจนกระทั่ง 

เห็นลุงเข้มจูงวัวสองตัวออกมาจากท้ายสวน

“ลุงเข้ม  เห็นราชันกลับมาบ้านบ้างไหมครับ”  ศิระถาม  

อีกฝ่ายรั้งเชือกวัวให้ชะลออยู่ พูดว่า “ลุงเข้าไร่ตั้งแต่ศิระออกไป  

เพิ่งจะออกมานี่แหละ น้องไม่ไปโรงเรียนหรอกรึ” ศิระจึงอธิบาย 

เรื่องทั้งหมดอีกครั้ง ยายเลื่อนไปส่งหวาย จึงเป็นอันว่าแกคง 

ไม่รู้เห็นอะไรทั้งสิ้น

“ประตูล็อกกลอนจากข้างในครับ ราชันคงอยู่ในบ้าน แต่ 

ทำไมน้องเงียบนัก เราคุยกันตรงนี้ก็ไม่ส่งเสียงทักทายอะไรเลย” 

ศิระพูด

“น้องอาจจะกลัวถูกดุที่หนีโรงเรียนก็ได้นะ ลองช่วยกัน 

เรียกสิ” แล้วทั้งสองคนก็พากันร้องเรียกชื่อราชันจนเอ็ดอึง ศิระ 

ร้อนใจนัก เขาเดินวนไปด้านหลังและพบว่าหน้าต่างไม่ได้ใส่กลอน 

เขาโหนตัวขึ้นก้าวข้ามหน้าต่าง และนิ่งงันเมื่อเห็นร่างราชันห้อยอยู่ 

กับเสาบ้าน เชือกสายมุ้งพันอยู่รอบคอเด็กชาย ทั้งศีรษะ แขนขา 

ตกห้อยแกว่งไปมาราวชิ้นส่วนตุ๊กตา ลุงเข้มทุบประตูปัง  ๆ ศิระ 

เดินไปเปิดให้แกเข้ามา ทั้งสองคนมองดูราชันที่สิ้นใจแล้วอย่าง 

เงียบ ๆ 
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“ผมอยากเอาน้องลงมา” ศิระพูด “แต่ให้ตำรวจมาก่อน 

ดีกว่า การไปแตะต้องจะทำให้หลักฐานเสียหาย แล้วคนที่มัน 

ฆ่าน้องก็จะลอยนวล” ศิระพูดช้า  ๆ น้ำเสียงขาดหายเป็นช่วง  ๆ 

ลุงเข้มสบตาที่มีหยาดน้ำตาของเขาแล้วแกก็เจ็บร้าวในลำคอจน 

พูดอันใดไม่ออกเช่นเดียวกัน

“มีเลือดหยดเป็นทางตามขาทั้งสองข้างของน้อง เขาคงตาย 

เพราะสิ่งนี้เหมือนยาซีน” ศิระพูด และลุงเข้มถึงกับสะดุ้งสะท้าน

“น้องถูกทำให้ตายมาจากที่อื่น ดูจากใบหน้าที่สงบมาก ลิ้น 

ไม่จุกปาก ดวงตาไม่ถลน แต่ศพถูกเอามาแขวนไว้ที่บ้านเพื่อ 

ใส่ร้ายผม ไม่มีจุดมุ่งหมายอื่นแน่  ๆ ลุงเข้มครับ” ศิระเรียก  

หันไปหาชายเพื่อนบ้านผู้อารี เขาถอดสร้อยทองเส้นเล็กออกจาก 

คอแล้วพูดอย่างเร่งร้อนว่า “ลุงช่วยจัดการงานศพราชันแทนผมที  

คงมีคนเห็นแล้วว่าผมเข้ามาในสวน ตำรวจคงกำลังมาที่นี่แล้ว ผม 

ต้องไปก่อน ถ้ากลับมาได้ ผมจะกลับมาทดแทนความช่วยเหลือ 

ของลุงในวันนี้ครับ”

แล้วศิระก็มุ่งออกด้านหลังสวนที่เป็นป่ารกเรื้อด้วยเถาวัลย์ 

และดงต้นพุงดอที่มีหนามแหลม  ต้นหนามเกี่ยวไก่พุ่มใบงาม 

ระยับ ศิระเคยชอบมองยอดอ่อนสีเข้มเหมือนเลือดของมัน หนาม 

เมื่อยังอ่อนก็เป็นสีเดียวกันและแทงเนื้อหนังปวดแสบปวดร้อน 

นัก ราชันเคยสนุกที่จะลองลอดกิ่งเตี้ย  ๆ ของมันไปให้ได้เหมือนที่ 

พี่ชายทำ แต่เขาก็ทำไม่ได้สักที ราชันยังเป็นแค่เด็กน้อย วันนี้ 

สิ่งที่ฆ่าเขาช่างโหดร้ายทารุณนัก ศิระอยากตะโกนร้องระบาย 

ความแค้น แต่สิ่งที่เขาทำได้คือพยายามเงียบให้มากที่สุด นาน 

ทีเดียว จนเขาบุกป่าฝ่าดงมาถึงริมฝั่งแม่น้ำ ศิระเอาถุงพลาสติก 
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ห่อโทรศัพท์มือถือแล้วว่ายข้ามฝั่ง 

ทันทีที่ขึ้นฝั่งได้เขาก็โทรศัพท์หาบุรินทร์ เสียงจากปลายสาย 

บอกว่าบุรินทร์ถูกฆ่าตายก่อนสิบเอ็ดโมงไม่นาน ศิระสะดุ้งงงงัน 

เขาเดาว่าตำรวจนั่นเองที่คุยกับเขา และพยายามถ่วงเวลาการ 

สนทนาเพื่อเสาะหาพิกัดการโทร.เพื่อตามล่าเขา  เด็กหนุ่มรีบ 

วางสายแล้ววิ่งเลียบแม่น้ำตรงไปวัดบ้านเหนือ เขาทั้งหมอบคลาน 

ป่ายปีนเนินดินหลุมบ่อ จนในที่สุดก็มาหยุดอยู่ในสวนอันสวยงาม 

ของวัดบ้านเหนือ ทั่วบริเวณเงียบสงัด แดดยามเย็นอ่อนโรย 

ชวนให้ยิ่งเงียบเหงาใจ มีเสียงเคาะระฆังหง่างเหง่ง แล้วพระภิกษุ 

ก็เดินลงโบสถ์ทำวัตรเป็นทิวแถว เสียงสวดมนต์พร้อมเพรียง 

ขรึมขลัง ทำให้หัวใจศิระปวดแปลบเมื่อคิดถึงน้องชายซึ่งบัดนี้ 

โลกของเขาคงแสนเงียบงัน

แต่ช่างน่าแปลกที่ภิกษุรองเจ้าอาวาสเดินลงมาในสวนพร้อม 

กับครูบดินทร์ ทั้งสองนั่งคุยกันเบา ๆ ท่าทีพระอาจารย์สงบสำรวม 

และครูบดินทร์ก็ไม่มีท่าทีสนิทสนมกับพระภิกษุเหมือนในภาพ 

ที่บุรินทร์ให้เขาด ู ขณะที่ศิระงงงันเขาก็รู้สึกว่าถูกกระแทกอย่างแรง 

ให้ล้มลง  แขนทั้งสองข้างถูกจับไพล่หลังและเสียงกุญแจมือ 

ดังกริ๊ก เมื่อศิระยืนขึ้นได้อีกครั้งตำรวจก็ผลักเขาให้คุกเข่าต่อหน้า 

พระอาจารย์และครูบดินทร์

“เอาสิ ตำรวจเดากันไม่ผิดจริง  ๆ  ว่าเด็กคนนี้จะมาทำร้าย 

พระอาจารย์ คราวที่แล้วฆ่ายาซีนแล้วรอดตัวไปได้ ถึงกับย่ามใจ 

ฆ่าข่มขืนน้องตัวเอง เลี้ยงคนไว้เพื่อบำเรอกาม บาปมหันต์นัก  

นี่มันอมนุษย์ชัด ๆ น้องชายทนไม่ไหวมาเล่าให้ครูบดินทร์ฟัง นี่คง 
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ทำให้โกรธถึงแล่นไปเอาเรื่องครูบดินทร์ที่โรงเรียน  ถึงกับจะ 

เอาน้องออกจากโรงเรียน แต่ครูบดินทร์ไปอบรม เจอแผนเด็ด 

ของตำรวจซ้อนแผนเอาแฝดผู้น้องของครูบดินทร์มาคุยกับ 

พระอาจารย ์ จึงล่อออกมาให้ตำรวจจับง่าย ๆ อย่างนี้ไงเล่า” 

คืนวันหลังจากนั้นมืดมนเต็มทีสำหรับศิระ เขาไม่เคยมีสติ 

สมบูรณ์เลยสักครั้ง หากตื่นอยู่ก็ถูกซ้อมจนสลบไป ตำรวจทำ 

ทุกอย่างจนแทบจะหักแขนหักขาเขาเพื่อให้ยอมสารภาพ จะเว้น 

ไว้แต่ใบหน้าเท่านั้นที่ไม่มีรอยฟกช้ำ  เขาถูกพาไปทำแผนฆ่า 

ท่ามกลางเสียงด่าทอว่า ไอ้สัตว์ระยำ ไอ้ชาติหมา และ ฯลฯ ซึ่ง 

ทำร้ายจิตใจเขาให้ขมขื่นทุกข์ทนอย่างที่สุด

ในชั้นศาลเขาไม่มีเรี่ยวแรงจะโต้แย้งคัดค้านคำกล่าวหาใด  

เขาใช้เวลาส่วนใหญ่คิดถึงน้องชาย วันคืนที่พวกเขาเคยอยู่ด้วยกัน 

ความทรงจำเหล่านั้นทำให้เขาลืมเรื่องเดือดร้อนลำบากในคุกไปได ้

ง่ายขึ้น แต่วันหนึ่งเขาก็ถูกเบิกตัวมาให้พบกับคนที่เขาไม่เคย 

คาดคิดมาก่อน ครูบดินทร์และรองเจ้าอาวาส ทั้งสองคนมา 

ด้วยกัน และผู้คุมก็พินอบพิเทากับคนทั้งสองอย่างยิ่ง

“ตามสบายนะครับ ที่นี่จัดให้เป็นพิเศษครับ ลับหูลับตาคน 

จะได้คุยกันได้สะดวกครับ”

ศิระรู้ว่าผู้คุมคงรับเงินไปจนกระเป๋าตุงทีเดียว แต่นาทีนี้ 

เขาเฉยชากับความเกลียดชังเสียแล้ว เขาจึงเพียงแต่นิ่งและปล่อย 

ให้ฝ่ายที่มาหาพูดไป

“บางทีเรื่องที่เกิดขึ้นคงหนักหนากับศิระมาก แต่ขอให้อดทน 

ฟังผมพูดก่อนนะครับ” ครูบดินทร์เริ่ม “เรื่องยาซีนน่ะผมเป็นคน 

ทำให้เขาตาย แต่เรื่องข่มขืนนั้นมีหลายคนด้วยกัน มันเกิดขึ้น 
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บนกุฏิของท่านรองครับ” ครูบดินทร์หันไปหารองเจ้าอาวาสซึ่ง 

ไม่สามารถทำอย่างอื่นได้นอกจากพยักหน้ารับ

“ท่านจำเป็นต้องรับ เพราะผมรับความผิดส่วนใหญ่ไปแล้ว  

ผมกัดจู๋ของเขา และบุรินทร์ก็ตามมาถูกทาง พ่อผมต้องแอบ 

กระซิบกับนายกเทศมนตรีให้บอกเจ้าของหนังสือพิมพ์ให้หยุด 

ทำข่าว เราต่างรู้ความลับของอีกฝ่าย การสมยอมแบบนี้จึงเกิดขึ้น 

ไดเ้สมอ และผมชว่ยใหท้า่นรองเจ้าอาวาสรอดตวัไปดว้ย” ถงึตรงนี ้

รองเจ้าอาวาสก็ไม่สามารถทำอย่างอื่นได้นอกจากพยักหน้ารับ 

อีกครั้ง

“เรื่องมันยุ่งตอนที่ผมเห็นราชันกับศิระ ศิระคงเชื่อเหมือนที่ 

แหล่งข่าวลวงให้บุรินทร์เชื่อว่าเป้าหมายของผมคือราชัน ตามรูป 

ที่ศิระคงได้ดู บุรินทร์ตายเพราะส่งข่าวเรื่องราชันให้ศิระรู้แล้ว  

เขาไม่ทันได้เขียนข่าวดังข่าวใหญ่ แหล่งข่าวที่ให้ข่าวเป็นคนล่อเขา 

ไปให้ถูกฆ่าตายแทบจะในทันที คนที่ข่มขืนราชันมีหลายคน 

ด้วยกันบนกุฏิ” ถึงตรงนี้รองเจ้าอาวาสหน้าเจื่อนด้วยความละอาย 

แต่ก็ไม่มีทางทำอย่างอื่นนอกจากก้มหน้ารับคำ แต่สายตาที่เหลือบ 

มองครูบดินทร์เต็มไปด้วยความเกลียดชัง

“ศิระฟังนะครับ เป้าหมายของผมคือศิระ แต่ราชันคือเหยื่อ 

มันไม่มีทางเลือกอื่น ผมเห็นศิระที่ศาลาท่าน้ำแล้วก็เห็นอีกหลาย 

ครั้ง ผมพยายามตัดใจ แต่ผมทำไม่ได ้ อ้อ เช้าวันนั้นศิระพาน้อง 

มาส่งไว้กับผมที่โรงเรียน ผมไม่ได้ไปอบรมครับ แต่ตำรวจได้ 

สอบสวนเรื่องนี้แล้วปรากฏว่าผมไปอบรมจริง แต่นั่นเป็นน้องชาย 

ฝาแฝดของผม ไม่ค่อยมีใครรู้ความลับนี้ เพราะหลายครั้งมัน 

ช่วยให้เราหลุดพ้นคดีความต่าง  ๆ เขาเหมือนผมมากจนไม่เคย
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มีใครสังเกตได้เลย น้องผมก็รักผมมาก เขาจึงไปอบรมที่ต่าง- 

จังหวัดแทนผม ให้ผมได้ทำธุระของตัวเองให้เสร็จ ๆ ไป”

ศิระประหลาดใจที่ตนเองนิ่งฟังได้อย่างสงบเงียบ แต่แล้ว 

เขาก็เริ่มคลื่นไส้เมื่อครูบดินทร์พูดถึงเรื่องเลวร้ายราวกับมันคือ 

เรื่องปกติในชีวิต ความคับแค้นใจทำให้เขาต้องขบกรามแน่น 

“ศิระอย่าเพิ่งโกรธนะครับ ผมมีข้อเสนอมาแลกเปลี่ยน ผม 

ทำทุกอย่างเพื่อให้เราได้ตกลงกันวันนี้” ครูบดินทร์พูดเสียงนุ่ม  

“ผมจะพาศิระออกจากคุกทันทีที่ศิระตกลงจะไปอยู่กับผม เราจะ 

ไปใหไ้กล ลมืทกุอยา่งทีน่ี ่ เรือ่งในคกุพอ่ผมจะเคลยีรก์บัตำรวจเอง 

จะมีคนรับจ้างมาติดคุกแทนศิระ ผมรักศิระนะครับ” ครูบดินทร์ 

เสียงสั่น คราวนี้รองเจ้าอาวาสเมินหน้าไปอีกทางอย่างอัดอั้นใจ

“เราจะไปอยู่ด้วยกัน”  ครูบดินทร์พูดต่อ ศิระคิดว่าเขา 

คงบอกรักเช่นนั้นได้ตลอดวัน  โอ...ศิระจำแววตาที่จ้องมอง 

ไม่เลี่ยงหลบในสวนครั้งนั้นได้ มันลึกเร้นชั่วร้ายนัก ทันใดศิระ 

ลุกขึ้นรวดเร็วจนเก้าอี้ที่นั่งอยู่ล้มโครมคราม

“กูไม่ตกลงอะไรกับมึงทั้งนั้น มึงเป็นพระ มึงเป็นครู ลูก 

เจ้าใหญ่นายโตที่ผู้คนนบไหว้ กูชิงชังโลกที่พวกมึงเรืองอำนาจ  

กูจะอยู่ในคุกนี้ อยู่ไปจนตายกูก็ไม่ว่า แต่มึงซื้อวิญญาณของกู 

ไม่ได้ ไอ้พวกอมนุษย์ เกิดกี่ชาติมึงก็จะเป็นอมนุษย์ กูไม่มีวันจะ 

มาเจอพวกมึงอีก สำเริงสำราญกันไปเถิด” จากนั้นศิระก็หมุนตัว 

กลับ โซ่ที่ข้อเท้าลากโกร่งกร่าง แต่เขารู้สึกว่าตนเองล่องลอย 

พ้นไปจากพันธนาการทั้งสิ้นทั้งปวง... 

พิมพ์ครั้งแรก: ที่นี่
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ฝนโปรยหนักเม็ด มองเหมือนม่านขาวผืนใหญ่ ลมแรง 

พัดทแยงเม็ดฝนเป็นสายฟ้าฟาดใส่หน้าจนรู้สึกเจ็บ พ่อวางมือจาก 

การถอนต้นกล้า ลุยน้ำขุ่นโคลนโครมครามไปหาลูกสาวตัวน้อย 

ที่นั่งแอบอยู่ใต้ร่มที่ทำจากใบตาล ครั้นเห็นลูกสาวเปียกปอนก็แสน 

สงสาร

“อีน้อย หนาวมากมั้ยลูก” เอ่ยถามพลางล้วงไปในถุงย่าม 

หอ่ขา้ว หยบิผา้ขาวมา้หม่บนตวัลกู อยากกอดแกไว ้ แตเ่นือ้ตวัพอ่ 

ก็เปียกซ่ก แถมยังเปรอะเลอะดินโคลน

“ฝนตกสวยดี” เสียงลูกสาวใสแจ๋ว ไม่มีวี่แววหวั่นกลัวให้ 

เห็น “ดูซีจ๊ะ หนูมองไม่เห็นต้นตาลเลยสักต้น โลกนี้เหลือหนู 

กับพ่อสองคนเท่านั้นเอง”

“ก็โลกนี้มีหนูกับพ่อแค่สองคนจริง  ๆ” พ่อหัวเราะ นับแต่ 

วันที่แม่ของเด็กน้อยตายไป พ่อก็ไม่รู้สึกว่าโลกนี้มีใครหรือสิ่งใด 

หลงเหลืออยู่อีก มันเป็นโลกที่อ้างว้างเปล่าเปลี่ยว พ่อยึดเอา 

ดวงตาแจ่มแจ๋วไร้เดียงสาของลูกไว้เป็นเครื่องนำทางชีวิต ยึด 

เอาเสียงหัวเราะหวานใสของแกไว้เป็นดนตรีปลอบประโลมหัวใจ 

พ่อ
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ตนเอง

“ไอ้จุดมันจะหนาวไหมจ๊ะพ่อ” ลูกสาวถามอย่างกังวล พ่อ 

เพ่งตามองฝ่าละอองฝนไปเห็นฝูงวัว แต่รางเลือน ลูกวัวน้อย 

เพื่อนเล่นของลูกสาวยืนเบียดอยู่กับนังนวลแม่ของมันใต้สายฝน

“วัวมันไม่หนาวหรอกลูก มันมีขนและหนังที่หนา มันชอบ 

ฝนเสียมากกว่า” และคงจะจริงอย่างคำพ่อพูด เพราะครั้นฝนซา  

อากาศและท้องฟ้าสดสว่าง วัวหนุ่ม  ๆ  ก็ใช้เท้าตะกุยดินอย่าง 

คึกคะนอง พลางร้องคำรนใส่กัน ใช้เขาโง้ง  ๆ  ขวิดคันนาจนดิน 

กระจาย แล้วพุ่งเข้าขวิดกันอย่างดุเดือด เสียงเขากระทบกัน 

เปรีย้งปรา้ง ลกูววันอ้ยพลอยสนกุไปดว้ย มนัวิง่ควบหางชีห้อ้ตะบงึ 

ผงกหน้าผงกหลังบนผืนหญ้านุ่ม ๆ อย่างสำราญใจ ครั้นแม่ของมัน 

ร้องเรียก มันก็วิ่งเร็วจี๋กลับมาหา ถูเนื้อตัวและหัวกลมเกลี้ยงกับ 

สีข้างแม่ของมันอย่างรักใคร่

“ลูกวัวกับแม่ของมันก็มีกันสองตัวในโลกเหมือนกัน” ลูกสาว 

พูดพลางหัวเราะ เด็กสาวชอบเก็บใบไม้ใบหญ้าให้มัน บางทีก็เก็บ 

ดอกต้อยติ่งสีม่วงที่บานอยู่เต็มทุ่งป้อนมันทีละดอก เจ้าลูกวัว 

ดม  ๆ  แล้วก็เคี้ยว ดอกต้อยติ่งคงไม่อร่อยนัก มันจึงใช้หัวอัน 

กลมเกลี้ยงขวิดเด็กหญิงจนล้มก้นกระแทก มันขวิดเล่น ๆ เท่านั้น 

เด็กน้อยหัวเราะลั่น

“โอย พ่อจ๋า ไอ้จุดมันเห็นหนูเป็นดอกไม้ดอกใหญ่”

พ่อวิ่งไปอุ้มลูกสาวให้ลุกขึ้น กอดไว้แน่น เด็กน้อยยังไม่วาย 

หัวเราะ พ่อมองใบหน้าเบิกบานอ่อนเยาว์นั้นแล้วก็พูดว่า

“หนูเป็นดอกไม้ของพ่อจริง ๆ”

“โอ  จริงหรือจ๊ะที่หนูเป็นดอกไม้ของพ่อ  จริงหรือจ๊ะ”  
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เด็กหญิงเฝ้าถามเสียงใส กอดคอพ่อแน่นด้วยแขนเล็ก ๆ ส่งเสียง 

หัวเราะเจื้อยแจ้ว

เย็นย่ำพ่อพาฝูงวัวและลูกน้อยกลับบ้าน ตะวันโรยอ่อนแสง 

อาบไล้ทุ่งนากว้างเป็นสีทองสุดไกลตา เงากอไผ่ชายทุ่งยืดยาว 

ร่มครึ้ม พงอ้อกอแขมพลิ้วพรายในแสงตะวันรอน พ่อไล่วัวข้าม 

คลอง น้ำแตกกระจายเป็นสีเงิน ลูกสาวว่ายน้ำได้ แต่อ้อนขอ 

กอดคอพ่อ แขนเล็กรัดแน่น นัยน์ตาชะเง้อชะแง้มองดูลูกวัว 

ซึ่งว่ายน้ำป๋อมแป๋มชิดซี่โครงแม่มัน

“ไม่ต้องห่วงมันหรอก ลูกวัวว่ายน้ำเก่ง มันไม่ขี่หลังแม่มัน 

เหมือนหนูด้วย” พ่อล้อ

“ก็มันไม่มีพ่อเหมือนหนูนี่” ลูกสาวตอบอย่างฉลาด ทำให้ 

พ่อหัวเราะเสียงดัง

ววัวา่ยพน้ฝัง่ไปแลว้ พอ่ยงัลอยคอเกบ็ยอดผกับุง้ผกักระเฉด 

เอาไปตม้จิม้นำ้พรกิ มอืเลก็ ๆ ของลกูสาวคอยชีโ้นน่นี ่ เหน็ดอกบวั 

สวยก็ร้องขอ พ่อเด็ดดอกใหญ่ให้ถือทั้งสาย เด็ดดอกผักกระเฉด 

สีเหลืองเล็ก  ๆ  เสียบผมให้ พลางเหลียวมองดูลูกสาวยิ้มแย้ม 

ด้วยความปลื้มใจ

เก็บผักเสร็จแล้ว พ่อพาลูกว่ายน้ำล่องเงียบกริบ ท่าทาง 

ลึกลับนั้นทำให้เด็กหญิงตื่นเต้น พ่อแหวกต้นกกสูง  ๆ  ที่ขึ้นเบียด 

กันแน่นอยู่กับกอหญ้าพงออกเป็นช่อง ตรงหน้าเป็นบึงน้ำใสแจ๋ว 

ราบเรียบ ที่นั่นแม่เป็ดป่ากับลูก  ๆ  ฝูงหนึ่งว่ายน้ำเล่นอยู่อย่าง 

สงบสุข ลูกเป็ดน้อยช่างน่ารัก บางตัวพยายามป่ายปีนไปยืน 

บนหลังแม่ของมัน มันยกขาสีเหลืองเล็ก  ๆ  เกาคอเกาหน้า พลาง 

ยืดตัวสะบัดขน แล้วพากันดำผุดดำว่ายอย่างซุกซน เด็กน้อย 
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จ้องมองด้วยดวงตากลมโตอย่างอัศจรรย์ใจ  ขณะที่พ่อว่ายน้ำ 

กลับออกมา เด็กหญิงนิ่งเงียบอยู่กับความคิดฝันเนิ่นนาน

“นั่นแม่เป็ดกับลูก ๆ หรือจ๊ะ” เด็กหญิงถาม

“ใช่ลูก”

“มันจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไหมจ๊ะ” เด็กหญิงถามอีก

“ไม่หรอกลูก วันหนึ่งเมื่อลูก  ๆ  ของมันเติบโตแข็งแรง มัน 

ก็จะบินจากแม่ของมันไปอยู่ที่อื่น” พ่อตอบช้า ๆ 

“แต่หนูจะไม่ไปจากพ่อหรอกจ้ะ ถึงหนูมีปีกบินได้ หนูก็จะ 

ไม่ไป” ลูกยืนยันขันแข็ง พ่อฟังแล้วก็อมยิ้ม เพราะพ่อนึกไม่ออก 

ว่า เมื่อไม่มีลูกพ่อจะอยู่อย่างไร

แม้พ่อจะตั้งใจเลี้ยงลูกอย่างดีที่สุด แต่เด็กน้อยก็ยังกรำแดด 

กรำฝนไปนากับพ่อในวันหยุดเรียน เพราะพ่อไม่อาจตัดใจปล่อย 

ลูกไว้ตามลำพัง ทั้งไม่วางใจที่จะฝากแกไว้กับใครอื่น แต่เด็กน้อย 

ก็มีความสุขกับการวิ่งเล่นจับหอยปูปลา เด็กน้อยชอบที่จะนั่งมอง 

นกตัวน้อย  ๆ  เกาะบนกอหญ้าโอนเอน พลางส่งเสียงร้องเพลง  

ท้องฟ้าสีน้ำเงินสูงลิบ มีนกนางแอ่นบินเล่นลมอย่างสำราญใจ  

แมลงปอสีสวยบินท่ามกลางแสงแดดแจ่มใส เด็กน้อยนอนพังพาบ 

บนคันนา เฝ้ามองหอยโข่งเดินไปช้า  ๆ  ในน้ำใส  ๆ หนวดยาว  ๆ  

โค้งไหว ทิ้งรอยเล็กเป็นทางยาวไว้เบื้องหลัง จุดหมายปลายทาง 

ของมันอยู่ที่ไหนหนอ เด็กหญิงถามพ่อ แต่ก็ได้คำตอบเป็นเสียง 

หัวเราะ

“หนูช่างเป็นเด็กช่างคิดช่างฝันเสียเหลือเกิน”  พ่อพูด  

“ความฝันของพ่อกับความฝันของหอยโข่งคงคล้าย  ๆ  กัน คือ  

มันอยู่ไกลมาก และเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปถึงไหน”
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“พ่อฝันอะไรจ๊ะ” ลูกสาวถาม

“พ่อไม่มีความฝันเกี่ยวกับตัวเองเลย นอกจากความฝัน 

เกี่ยวกับลูก”

“อะไรล่ะจ๊ะ”

“พ่ออยากให้หนูอยู่ดีมีสุข” พ่อพูดอย่างเคร่งขรึม เจ้าตัวเล็ก 

ฟังแล้วก็ยิ้มร่า

“ทุกวันนี้หนูก็อยู่ดีมีสุขอยู่แล้ว” เด็กน้อยร้องตะโกนแล้ว 

วิ่งถลาออกไปตามทางเดินที่มีดอกเซ่งสีแดงเบิกบาน เด็กหญิง 

เก็บดอกไม้เหล่านั้นให้ล่องไหลไปกับสายน้ำ

เล่นซนจนเหนื่อย  เด็กน้อยจะหลับคาบ่าพ่อ  บางคราว 

พ่อบรรทุกต้นกล้าที่มัดเป็นฟ่อนเต็มลำเรือเพียบแปล้ เตรียมไว้ 

ลงแขกปักดำในวันรุ่งขึ้น กว่าจะเสร็จก็มืดค่ำ พ่อปูผ้าขาวม้าทบ 

ซ้อน  ๆ  กันบนยอดข้าวนุ่ม  ๆ  ให้ลูกนอนดูเดือนดาวปรากฏเต็มฟ้า  

เรอืแลน่เงยีบงนัผา่นละเมาะไมท้ีเ่ปน็เงาตะคุม่ ทุง่นามองดเูลอืนราง 

กลางแสงดาวเดือน เขียดร้องแง็ก  ๆ  ที่โน่นที่นี่ เด็กหญิงหลับตา  

เสียงพ่อร้องเพลงจากท้ายเรือเหมือนจะเห่กล่อม

“เจ้าคือนางฟ้าตัวน้อย ๆ ของพ่อ

เจ้าคือดวงดาวทอแสงสุกใส

เจ้าคือแก้วตาดวงใจ

คือลำธารน้ำใสชื่นใจจริง”

ทันใดนั้นเสียงเล็ก ๆ ก็ถามขึ้นอย่างรวดเร็วว่า “นอกจากเป็น 

ดอกไม้แล้ว หนูยังเป็นดวงดาวด้วยจริงหรือจ๊ะ แล้วหนูยังเป็น 
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นางฟ้าด้วยเหรอ”

“จริงซีลูก” พ่อตอบพลางหัวเราะ “ลูกหลับเสียเถิดนะ”

“เป็นนางฟ้าก็ต้องสวยใช่ไหมพ่อ  หนูอยากไว้ผมยาว”  

เด็กหญิงร่ำร้อง

จากวันนั้น หลังอาบน้ำเสร็จพ่อมักจะแปรงผมให้ลูกครั้งละ 

นาน  ๆ  จนผมของลูกเป็นมันวาว พ่อผูกผมให้ด้วยผ้าลาย  ๆ  เท่าที่ 

จะหาได้และด้วยอาการเก้  ๆ  กัง  ๆ เมื่อพาลูกไปส่งที่โรงเรียน พ่อ 

เห็นเด็กผู้หญิงอื่น  ๆ ถักเปียผูกโบน่ารัก พ่ออยากถักเปียให้ลูกบ้าง  

แต่ก็ได้แต่ทอดถอนใจ เพราะพ่อถักเปียไม่เป็น

พ่อพูดกับใคร  ๆ  น้อยมาก มักเป็นฝ่ายยิ้มและฟังเสียมาก 

กว่า แม้จะอายุแค่สามสิบต้น ๆ แต่พ่อก็ไม่เคยเหลียวแลหญิงสาว 

คนใดเลย เป็นความตั้งใจของพ่อเองด้วยที่อยากจะหลีกเลี่ยง  

จนวันหนึ่งที่พ่อต้องเดินสวนทางกับผู้หญิงคนหนึ่งบนสะพาน 

ข้ามคลองเล็ก  ๆ พ่อเป็นฝ่ายหลีกลงไปเดินลุยน้ำตื้น  ๆ สิ่งที่น่า 

แปลกใจกค็อืหญงิสาวคนนัน้กต็ดัสนิใจหลกีทางใหพ้อ่โดยเดนิลงไป 

ลุยน้ำเช่นเดียวกัน ครั้นพ่อก้าวขึ้นเดินบนสะพาน หล่อนก็ทำ 

เช่นเดียวกัน เรื่องอันไม่คาดฝันนี้ทำให้พ่องุนงง หญิงสาวคนนั้น 

ใช้ผ้าสีน้ำเงินคลุมผมและใบหน้าไว้ครึ่ง ๆ แต่แววตาที่เป็นประกาย 

รื่นเริงทำให้พ่อรู้ว่าหล่อนกำลังหัวเราะ หล่อนทำให้พ่อเก้อเขิน 

และสับสน  แต่พ่อแสร้งทำหน้าขรึมและคิดจะจากไปเงียบ  ๆ  

หล่อนทอดสายตาแจ่มใสเบิกบานมองดูพ่อจนเต็มตา หล่อน 

เป็นหญิงสาวในหมู่บ้านเดียวกับพ่อนั่นเอง แล้วพ่อก็มองไปเห็น 

ผมเปียเหยียดยาวกลางหลังของหล่อนแกว่งไปมาอย่างน่าดู

“เอ้อ เดี๋ยวสิ” พ่อพูดตะกุกตะกัก
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“ฉันชื่อเพ็ญ พี่เข้มเรียกฉันทำไม”

“สอนฉันถักเปียบ้างได้ไหม ลูกสาวฉันไว้ผมยาวมาก แต่ 

ฉันถักเปียไม่เป็น”

หล่อนอุทานออกมาคำหนึ่งแล้วยิ้มอย่างใจดี “พี่เป็นพ่อ 

ตัวอย่าง เอาสิ ฉันจะสอนให้ เอาง่าย  ๆ  ก่อนนะ เราหัดถักเปีย 

สามเส้นก่อนก็แล้วกัน”

ท่ามกลางความเงียบแห่งท้องทุ่ง หล่อนใช้ต้นหญ้าปล้อง 

แห้ง  ๆ  เหนียว  ๆ  ถักเป็นเปียให้พ่อดู  แล้วให้พ่อลองถักดูบ้าง  

พ่อมองแต่มือของหล่อนโดยไม่ได้มองดูหน้าหล่อนเลย ในที่สุด 

พ่อก็ถักได้ หล่อนมองดูพ่ออย่างอาจหาญแล้วพูดว่า

“ลองจริง  ๆ  กันเลยมั้ย พี่ถักผมเปียให้ฉันใหม่ซิ” หล่อนดึง 

ยางรัดผมออก สยายผมยาวจรดเอวเหมือนนางพรายในความฝัน 

ตลอดเวลาพ่อพยายามไม่มองดูหล่อน แต่บางครั้งพ่อไม่อาจ 

ละสายตาไปจากหล่อนได้  พ่อแตะต้องผมหล่อน มันดำสนิท 

ประหนึ่งเวลากลางคืน เรียบรื่นราวเส้นไหม

“พี่แบ่งมันเป็นสามส่วนเท่า  ๆ  กันสิ ใช้เส้นซ้ายทับเส้นกลาง  

เส้นขวาทับเส้นซ้าย แล้วเส้นขวาทับเส้นกลางอีกที” หล่อนพูด 

เจื้อยแจ้ว พ่อทำตามเหมือนถูกมนตร์สะกด แม้จะจดจ่อกับการ 

ถักเปีย แต่พ่อก็มองเห็นว่าลำคอของหญิงสาวงามระหง ผิวผ่อง 

ผุดผาด ผมอ่อน  ๆ  รุ่ยร่ายดึงดูดใจอย่างแปลกประหลาดให้พ่อ 

อยากเอื้อมมือไปสัมผัส ตอนนั้นพ่อไม่รู้เลยว่าภาพนั้นจะจารึก 

อยู่ในใจพ่อจนวันตาย เสียงระหัดวิดน้ำดังอย่างร่าเริงอยู่ไกล  ๆ   

รอบข้างมีแต่เสียงลมพัดผ่าน ต้นข้าวไหวเป็นระลอก หัวใจพ่อ 

หวั่นไหว จมูกได้กลิ่นเหงื่อจากกายสาว
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“การถักเปียมีหลายอย่าง พรุ่งนี้ฉันจะสอนให้พี่อีก”

มันเริ่มต้นอย่างนั้น เรียบง่าย แต่สวยงามนัก แม้ช่วงเวลา 

จะแสนสั้น แต่ทุกอย่างก็ช่างลึกซึ้งตรึงใจ จากเปียสามเส้นเป็น 

เปียสองเส้น เปียก้างปลา เปียเชือกที่ซับซ้อน เปียที่สอดริบบิ้น 

พันไว้ และเปียขด เมื่อพ่อถักเปียรัดร้อยเส้นผมดำยาวของหล่อน 

เข้าด้วยกัน หัวใจสองดวงก็ถูกดึงเข้ามาใกล้กันจนแนบชิด

เมื่อสุมไฟให้วัวเวลาพลบค่ำ พ่อจะร้องเพลงว่า

“เธอคือนางฟ้าของฉัน

คือดวงจันทร์ฉายแสงอ่อนโยนยิ่ง

เปี่ยมล้นด้วยน้ำใสใจจริง

เธอคือทุกสิ่งที่ฉันมี”

ขณะที่ร้องเพลงนั้น พ่อจะคิดถึงหล่อนอย่างเงียบ  ๆ  ด้วย 

ความรู้สึกอันอบอุ่นอ่อนโยน แล้วพ่อก็เริ่มคิดถึงการได้อยู่ร่วมกัน 

กับหล่อน แต่ยังไม่ทันได้บอกเรื่องนี้กับลูก เรื่องยุ่ง  ๆ  ก็เกิดขึ้น 

เสียก่อน

“พี่เข้ม” หล่อนร้องเรียกชื่อพ่อด้วยความทุกข์ใจในวันหนึ่ง  

ก่อนที่จะพูดต่อไปว่า “แม่จะยกฉันให้แต่งงานกับลูกชายลุงบาง  

เขาเห็นฉันเมื่องานทำบุญเข้าพรรษา แล้วบอกว่าจะมาขอ เขามีไร่ 

ใหญ่โตอยู่อีกอำเภอหนึ่ง แม่อยากให้ฉันตกลง แต่ฉันบอกแม่ 

แล้วว่าฉันรักอยู่กับพี่เข้ม แม่บอกว่า ถ้าหากพี่รักฉันจริงก็ให้รีบ 

ไปหมั้นฉันไว้ก่อน”

“แต่พี่ไม่มีเงินพอนะ คงต้องรอให้เกี่ยวข้าวเสร็จก่อน” พ่อ 
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บอกอย่างทุกข์ใจเช่นกัน

“งั้นก็ขายลูกวัวซี ขายรวมกับนางตัวเมียรุ่น  ๆ  ตัวนั้น มัน 

สวย คงได้หลายอัฐ” หล่อนเฝ้าชี้แนะ

พ่อได้แต่อ้ำอึ้ง ลูกวัวเป็นที่รักของลูกสาว แต่นั่นไม่สำคัญ 

เท่ากับการที่มันยังไม่หย่านม  การพรากลูกพรากแม่ทำให้พ่อ 

ไม่สบายใจ แต่หลังจากขบคิดถี่ถ้วน พ่อก็ตัดสินใจบอกกับลูก 

ในวันหนึ่ง

“พ่อต้องขายไอ้จุดนะ พ่อต้องใช้เงิน” พ่อเห็นแววตื่นตกใจ 

พล่านอยู่ในดวงตาลูกสาว

“ทำไมล่ะจ๊ะพ่อ” เด็กหญิงถามแผ่วเบา

“พ่อ คือ...พ่อหมั้นน้าเพ็ญไว้ก่อนที่จะพาเขามาอยู่กับเรา”

เด็กหญิงเบิ่งตามองพ่ออย่างตกตะลึง แต่ยังคงนิ่งเงียบ

“เขาจะเป็นแม่คนใหม่ของลูก เราจะเป็นครอบครัวเดียวกัน” 

พ่อพยายามที่จะร่าเริง แต่ไม่มีเสียงตอบใด  ๆ  จากเด็กน้อยเลย  

เหมือนแกได้กลายเป็นหินไปแล้ว

“อย่าเสียใจเรื่องลูกวัวเลยนะ ไม่นานอีนวลจะมีลูกวัวตัวใหม ่

ไว้เป็นเพื่อนเล่นกับหนูอีก” พ่อยังปลุกปลอบต่อไป แต่เด็กน้อย 

ยังคงนิ่งเงียบและยังเงียบต่อมาอีกเป็นเวลานาน วันที่คนซื้อวัว 

มาถึงเป็นวันแห่งความเศร้า เสียงวัวร้องก้องอย่างตื่นตระหนก 

ยามถูกผลักถูกต้อนให้ขึ้นไปยืนบนรถบรรทุก แล้วผูกรัดเชือก 

อย่างแน่นหนา ลูกวัวน้อยร้องดังบาดใจด้วยความตกใจกลัว 

ราวกับมันล่วงรู้ ในชะตากรรม  แม่ของมันพล่านอยู่ ในคอก  

ส่งเสียงร้องเรียกลูกไม่หยุดหย่อน ภาพที่เห็นทำให้พ่อเจ็บปวดใจ 

นกั ลกูสาวออกไปนัง่นิง่ทีร่มิฝัง่คลอง มองเหมอืนกองเศษผา้เกา่ ๆ  
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ไร้ชีวิต กินข้าวเย็นเสร็จต่างพากันเข้านอน เสียงแม่วัวร้องเรียก 

หาลูกดังไม่หยุดหย่อน มันร้องเหมือนหัวใจมันจะขาด ร้องจน 

เสียงแหบแห้งอ่อนเครือ เด็กหญิงพลิกหน้านอนคว่ำร้องไห้อยู่ 

เงียบ  ๆ  พ่อลงไปที่คอก  ภาพที่ เห็นทำให้พ่อสะเทือนใจนัก  

นังแม่วัวไม่แตะต้องน้ำฟางที่พ่อหาไว้ให้ มันเฝ้าแต่กู่ร้อง นัยน์ตา 

แดงก่ำ มีน้ำตาไหลเป็นทาง เมื่อเห็นพ่อ มันมองพ่อเหมือนจะ 

ขอให้พ่อช่วย พ่อเอาหัวซุกกับหัวของมันแล้วก็ร้องไห้

ฟ้าไม่ทันสาง พ่อออกจากบ้านไปเอาลูกวัวมาเข้าคอก พ่อ 

ต้องคืนเงินส่วนหนึ่งให้กับคนซื้อวัว ลูกเข้ามากอดคอถาม

“แล้วน้าเพ็ญล่ะจ๊ะ” พ่อกอดลูกไว้กับอกขณะที่ตอบว่า “เรา 

จะอยู่กันสองคนเหมือนเดิม”

แล้วชีวิตก็ดำเนินต่อไป การลาจากหญิงสาวเป็นสิ่งแสน 

ยากเย็น แววเศร้าในดวงตาหล่อนทำให้หัวใจพ่อเสมือนหลั่งเลือด  

หล่อนแต่งงานไปกับหนุ่มชาวไร่ในที่สุด ทิ้งทุ่งกว้างให้อ้างว้าง 

เหงาหงอย

ยามที่สางผมให้ลูก พ่อจะคิดถึงเวลาที่นั่งถักผมเปียให้หล่อน 

ในท้องทุ่งอันเงียบสงบ แล้วพ่อจะร้องเพลงหนึ่งที่แสนเศร้า

“ค่ำแล้ว ค่ำแล้ว

โอเจ้าดวงแก้วมาหนีหาย

พี่จะตามหาเจ้าได้ที่ใด

ใจหาย โอ ใจพี่หายนักเอย”
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เพลงนัน้วนเวยีนซำ้ซาก บอกความรนัทดในสว่นลกึไมส่ิน้สดุ  

วันหนึ่งพ่อต้องตกใจสุดขีด เมื่อเห็นลูกสาวใช้กรรไกรตัดผมตัวเอง 

จนสั้นกุดเว้าแหว่ง

“อีน้อย ลูกทำอย่างนี้ทำไม”

“หนูจะไม่ให้พ่อถักเปียอีก หนูไม่อยากให้พ่อเศร้า หนู...”  

แล้วแกก็ร้องไห้โฮ

พอ่ไดแ้ตด่งึลกูเขา้มากอด ตระหนกัชดัวา่ไดท้ำใหล้กูเปน็ทกุข ์

ได้ถึงปานนี้แล้วก็เสียใจนัก  นับตั้งแต่นั้นที่พ่อฝังความทรงจำ 

แห่งรักซึ่งเคยเฝ้าถวิลหาไว้เสียในส่วนลึก แล้วใช้ชีวิตทั้งหมด 

ที่เหลือไปเพื่องานหนักในทุ่งนา ความเจ็บปวดอีกอย่างเดียวที่พ่อ 

ไม่อาจลืมก็คือ การที่พ่อต้องตัดสินใจขายวัวทั้งหมดในเวลาต่อมา  

เพื่อนำเงินมาซื้อรถไถนาของญี่ปุ่นเช่นเดียวกับชาวนาส่วนใหญ่ 

ในยุคนั้น 

นอกจากลูกแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่พ่อผูกพันอย่างลึกซึ้งก็คือ 

วัวที่ใช้ไถนา ชาวนาอย่างพ่อถือว่าวัวคือสัตว์ที่มีบุญคุณ มันได้ 

ลากผาลไถนาพลิกฟื้นพื้นดิน กรำแดดกรำฝนเพื่อพ่อมาอย่าง 

ยาวนาน ยามที่พ่อก่อกองไฟฟางพลางโบกพัดใบตาลให้ควัน 

ฟุ้งกระจายไล่ยุงให้มันนอนเคี้ยวเอื้องอย่างสบายใจในยามพลบค่ำ 

คือช่วงเวลาแห่งความสุข หากมีเงิน พ่อตั้งใจจะเลี้ยงดูจนมัน 

แก่เฒ่า  แทนที่จะต้องขายมันให้กับโรงฆ่าสัตว์อย่างโหดร้าย  

เรื่องนี้ทำให้พ่อเศร้าใจอยู่ไม่เว้นวาย

รถไถนาช่วยให้พ่อบุกเบิกไถนาได้รวดเร็วและมากขึ้น ปีนั้น 

พ่อส่งลูกเข้าเรียนชั้นประถมปลายในเมืองเดียวกับลูก  ๆ ของบรรดา 

เศรษฐีในหมู่บ้านโดยไม่ฟังคำทักท้วงของใคร  ๆ  ในเรื่องค่าใช้จ่าย 
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รวมถึงความยากลำบากในการเดินทาง บ้านของพ่ออยู่ไกลจาก 

ถนนใหญ่มาก ลูกต้องออกเดินลัดทุ่งนาไปตั้งแต่เช้าตรู่ บางคราว 

พ่อจะเดินไปเป็นเพื่อน และไปรอรับที่ปากทางเมื่อใกล้เย็นค่ำ  

ตะวันสีแดงจมดวงลงในทิวเขาตะวันตก บางคราวลูกกลับมาช้า  

พ่อก็จะนั่งรออย่างอดทนพลางผิวปากเป็นเพลงลูกทุ่ง ลูกรักเสียง 

ผิวปากนั้นของพ่อ สำหรับแกแล้ว นั่นคือเสียงดนตรีที่แจ่มใส 

และบริสุทธิ์

เมื่อลูกสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ พ่อตัดสินใจขายนาที่มี 

สี่ไร่และเช่านาทำเพิ่มมากขึ้น ความทุกข์ของพ่อไม่ใช่งานหนัก 

หรือความยากจน แต่อยู่ที่ลูกต้องจากไปเรียนไกล  ๆ พ่อเฝ้ารอ 

อย่างอดทนจนลูกเรียนจบสมใจ และคงเป็นบุญนักที่ลูกได้มาเป็น 

ครูสอนชั้นประถมในโรงเรียนใกล้บ้านที่ลูกเคยเรียน ลูกบอกให้ 

พ่อเลิกทำนา พ่อมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือปั่นจักรยานส่งลูกไป 

โรงเรียน แล้วไปรับกลับในตอนเย็น จริง  ๆ  แล้วลูกขี่จักรยานได้ 

คล่องแคล่ว แต่ก็ยังอ้อนให้พ่อไปส่ง ลูกมีความสุขที่ได้นั่งชิด 

ไปข้างหลังพ่อ ชี้โน่นชี้นี่ให้พ่อดูแล้วส่งเสียงคุยเจื้อยแจ้ว

วันคืนล่วงผ่านไป  พ่อไม่แข็งแรงอย่างเมื่อก่อนอีกแล้ว  

วันหนึ่งพ่อก้ม  ๆ  เงย  ๆ  อยู่ที่ เชิงบวบที่พ่อปลูกไว้รวมกับพืชผัก 

สวนครัวอื่น ๆ ดอกบวบดกสะพรั่งเป็นสีเหลืองเย็นตาเย็นใจ พ่อ 

คาดว่ามันจะมีลูกติดอยู่บ้าง แต่หาเท่าไรก็ไม่พบ ลูกเข้ามาช่วยดู 

เพียงประเดี๋ยวก็เก็บได้ค่อนตะกร้า 

วันนั้นเองที่พ่อรู้ตัวว่าพ่อแก่แล้วอย่างแท้จริง

ตกบ่ายของอีกวันหนึ่งพ่อหน้ามืดเป็นลม กว่าจะอาการดีขึ้น 
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พอจะลุกไปรับลูกได้ ลูกก็มาถึงบ้านแล้วโดยมีชายหนุ่มหน้าตา 

คมคายขับมอเตอร์ไซค์มาส่ง 

หนุ่มนั้นยกมือไหว้พ่ออย่างนอบน้อม  แนะนำตัวว่าเป็น 

เจ้าหน้าที่อนามัยประจำตำบลที่เพิ่งมาอยู่ใหม่ เขาชวนพ่อพูดคุย 

อย่างดิบดี 

พ่อมองปราดเดียวก็ทะลุเห็นหัวใจหนุ่มผู้นั้นว่ามีจิตปฏิพัทธ์ 

ต่อลูกสาวของพ่อ และลูกก็ไม่ได้มีท่าทีรังเกียจรังงอน

เวลาค่ำในฤดูหนาวปกคลุมลงมาอย่างรวดเร็ว หมอกลอยตัว 

เป็นสายโอบล้อมหมู่บ้านไว้ ฤดูเก็บเกี่ยวกำลังจะผ่านพ้นไปแล้ว  

ลมหอบฟางสีเหลืองกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป บรรยากาศอวล 

กลิ่นหอมของซังข้าวที่เพิ่งเกี่ยวใหม่  ๆ พ่อเฝ้าดูตะวันลับฟ้าเป็น 

สีทองระยับด้วยหัวใจอันสงบเงียบ  นกกระยางบินเป็นฝูงตัด 

ขอบฟ้าไป  มันส่งเสียงแหบห้าวกู่ร้องหากันฟังดูอ้างว้าง ลูก 

ออกมากอดแขนพ่อด้วยอาการประจบ ครั้นเห็นพ่อกำลังมองดู 

นกกลับรัง ก็ยกมือชี้ไปที่กระยางคู่หนึ่งที่บินมาด้วยกันแล้วว่า

“นั่นพ่อกับลูกใช่ไหมจ๊ะ” ลูกถามเหมือนเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก

“พ่อว่าไม่ใช่หรอก มันน่าจะเป็นคู่กันมากกว่า” พ่อตอบ  

ลูกเงียบเสียงไปแล้วก็พูดอีก

“พ่อดูซีจ๊ะ ตัวนั้นบินมาตัวเดียว มันบินไม่ทันเพื่อน ๆ เลย” 

พ่อมองดูนกที่บินอย่างอ่อนล้าตัวนั้น มันบินต่ำกว่าตัวอื่นทั้งหมด  

และไม่ส่งเสียงกู่หาใด ๆ เลย

“มันแก่แล้วน่ะ” พ่อพูด โอบไหล่ลูกสาวเข้าบ้าน
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อีกคืนหนึ่งที่สงบเงียบของฤดูหนาว พ่อนอนหลับฝันว่าได้ 

กลายเป็นนกกระยางตัวสุดท้ายนั้น มันบินมาไกลและเหน็ดเหนื่อย 

มาอย่างหนัก และขณะนี้มันกำลังหลงทางเพราะตัวอื่น  ๆ  ทิ้งมันไว้ 

ข้างหลัง ใกล้มืดค่ำแล้วจริง  ๆ ตะวันกำลังจมดวงเหนือทิวเขา 

เหยียดยาวสลับซับซ้อนที่กลายเป็นสีม่วงและค่อย  ๆ  จมหายไป 

ในความมืด แต่ตรงที่ดวงตะวันใกล้จมหายไปนั้น ฟ้าและหมู่เมฆ 

เป็นสีทองระยิบระยับสุกปลั่งดั่งทองเนื้อดี จมูกพ่อได้กลิ่นควันไฟ 

ที่สุมฟางให้วัว ได้ยินเสียงเพรียกหาของลูกน้อยซึ่งพ่อรักมาก 

ยิ่งกว่าใครทั้งโลก  พ่อยังเห็นเงาของใครอีกคนที่ไว้หางเปีย 

เหยียดยาวด้วย และพ่อก็อยากกลับบ้านเหลือเกิน แต่ทุกหน 

ทุกแห่งช่างมืดมิด  นอกเสียจากดวงตะวันที่กำลังจมดวงลง 

เท่านั้น แล้วพ่อก็เห็นนกกระยางตัวนั้นตัดสินใจบินตรงไปที่นั่น  

มันบินไปอย่างมุ่งมั่นเพราะไม่มีทางเลือกใด  ๆ  อีก ยิ่งใกล้เข้าไป 

เท่าไร แสงสีทองก็อาบไล้เนื้อตัวทั้งหมดของมันให้กลายเป็น 

สีทองอร่ามเรืองรองมากยิ่งขึ้น ในสำนึกสุดท้าย นกสีขาวนั้นไม่ได้ 

ขยับปีกอีกเลย เพราะมันสูญสิ้นเรี่ยวแรงทั้งหมด แต่มันก็ยังคง 

บินตรงต่อไปด้วยอำนาจอันลึกลับที่หนุนส่งให้มันล่องลอยไกล 

ออกไป ไกลออกไปอีก สู่โลกของความเงียบและความสงบอันเป็น 

นิรันดร์

พิมพ์ครั้งแรก: นิตยสาร สกุลไทย ฉบับ ๒๕๙๑ มิถุนายน ๒๕๔๗
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ฝนเดือนมิถุนายน  ตกกระหน่ำอยู่ข้างนอกเหมือนพายุ 

ต้องการกักขังหล่อนไว้ รติกลั้นใจเก็บความแค้นเคือง หยิบสมุด 

แผนการสอนมาเปิด หล่อนเขียนหัวข้อและหน่วยการเรียนทิ้งไว้ 

แค่นั้น “หน้าที่พลเมือง สิทธิและอำนาจของประชาชน” “กูต้อง 

ทำมันให้เสร็จ...” หล่อนคำรามในใจ เกลียดความรู้สึกเหมือนถูก 

บังคับให้หากินวันต่อวัน...หล่อนเรียนคณะศึกษาศาสตร์ แน่ละ 

หล่อนเกลียดมัน วิชาเอกสังคมศึกษา ซึ่งหล่อนเกลียดมันอีก 

เช่นกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เลือกมาเรียนนั้นอยู่ไกลจากบ้านเกิด 

มากพอสมควร ขณะนี้หล่อนกำลังฝึกสอนในโรงเรียนมัธยม 

ประจำตำบลแห่งหนึ่ง ซึ่งแน่ละ หล่อนก็หาได้ชอบมันมากนัก  

แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่หล่อนเลือกเองก็ตาม แม่ถามหล่อนว่ามัน 

ต่างกันอย่างไรระหว่างเรียนที่บ้านกับเรียนต่างจังหวัด หล่อนบอก 

เพียงแค่ว่าไม่ต้องการอยู่ในโลกแคบ  ๆ หล่อนสอบเข้าเรียนใน 

มหาวิทยาลัยของรัฐไม่ได้ กระนั้นหล่อนก็ยังอยากได้ชื่อว่าเป็น 

นักศึกษา แม่ไม่มีเงินมากพอให้หล่อนไปกรีดกรายอวดโฉมใน 

มหาวิทยาลัยเอกชนมีชื่อที่กรุงเทพฯ ครั้นจะหันไปพึ่งกองทุนเงินกู้ 

วังวนความกระหาย
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กยศ.รึ เงินกู้ก็ออกล่าช้ามากในแต่ละเดือน รติจะต้องออกหางาน 

พิเศษทำจึงจะอยู่รอด ในใจหล่อนยอมแพ้เสียตั้งนานแล้ว รติ 

ไม่อดทนขนาดนั้นหรอก หล่อนยังอยากเรียนต่อ เพราะอยากได้ 

ชื่อว่าเป็นนักศึกษาสาวเท่านั้นเอง กลับบ้านทุกครั้งหล่อนทำตัว 

เหมือนคุณหนูกลับมาจากกรุงเทพฯ เรียนหนัก เป็นอนาคตและ 

ความหวังของแม่ หากเพื่อนบ้านถามถึงเกรด หล่อนก็โกหก 

ให้ฟังดูดีเรื่อยไป...

ช่วงที่หล่อนเรียน  ม.ปลาย อาชีพครูกลับมาเป็นที่นิยมของ 

ผู้ปกครองและนักศึกษาอีกครั้ง เมื่อรัฐบาลสนับสนุนการทำผลงาน 

เลื่อนวิทยฐานะและให้ค่าตอบแทนทางวิชาการสูงในระดับที่น่า 

พอใจ รติรู้เท่านั้น และแม่ก็เห็นว่านั่นน่าจะเป็นอาชีพที่ดีงาม 

มั่นคง แต่รติไม่มีเป้าหมายหรืออุดมคติใด  ๆ  ที่แน่ชัดเกี่ยวกับวิชา 

ที่เรียน หล่อนรู้สึกเหมือนล่องลอยอยู่ในมหาสมุทร หล่อนรู้ว่า 

การสอบบรรจุครูยากมาก คนที่เรียนจบส่วนใหญ่เป็นได้แค่ครู 

อตัราจา้ง ซึง่ไมม่คีวามแนน่อนใด  ๆในชวีติ เพราะอาจจะถกูเลกิจา้ง 

วันใดก็ได้

รติต่อรองรับข้อเสนอของแม่ด้วยข้อแลกเปลี่ยนขอให้แม่ 

ยอมให้หล่อนดัดฟันเหมือนเพื่อนสองสามคนในห้อง  แม่ฟัง 

ดว้ยความตกใจ ไมใ่ชเ่พราะการดดัฟันหมายถงึเงนิจำนวนมาก แต ่

เพราะฟันทุกซี่ของรติเรียงสวยโดยธรรมชาติ ไม่มีความจำเป็นใด 

ที่จะต้องดัดแปลง แต่รติร้องไห้โฮ  ๆ  เมื่อแม่ขัดใจไม่ยอมทำตาม 

สัญญาที่พูดกันไว้ แม่จึงพารติไปคลินิก

ทันตแพทย์ยืนยันซ้ำด้วยรอยยิ้มว่ารติไม่มีความจำเป็นต้อง 

ดัดฟันสักนิดจริง  ๆ รติประท้วงด้วยการเก็บตัวร้องไห้ รวมทั้ง 
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ยอมอดข้าวอดน้ำอยู่หลายมื้อ สุดท้ายแม่ของหล่อนต้องกลับไป 

คยุกบัทนัตแพทยเ์พือ่ขอรอ้งใหร้ตไิดด้ดัฟนัตามทีต่อ้งการ คณุหมอ 

คนนั้นลังเลแล้วลังเลอีก  พร้อมทั้งยืนยันว่าการดัดฟันเป็นวิธี 

การรักษาฟันของแพทย์ ไม่ใช่แฟชั่นยอดฮิต แต่แม่ผู้รู้ฤทธิ์เดช 

ลูกสาวดีรบเร้าให้คุณหมอช่วยด้วยเถิด คุณหมอที่มีงานยุ่งมาก 

คนนั้นถอนใจเฮือกใหญ่ก่อนจะฉายเอกซเรย์แล้วตัดใจถอนฟัน 

เขี้ยวหมาซี่สวยของรติทิ้งไปทั้งข้างบนข้างล่าง  เลือดแดงฉาน 

กบปากหล่อน ขณะหมอดึงลวดดัดฟันให้รั้งตรึงแน่น แม่สาวน้อย 

เจ็บปวดเจียนตาย แต่หล่อนก็หน้าบานไปโรงเรียนพร้อมยิ้มอวด 

เหล็กดัดฟันหลากสีซึ่งจะเปลี่ยนสีใหม่ทุก  ๆ  เดือน หล่อนโดดเด่น 

เหมือนคุณหนูแล้ว ความเจ็บปวดกับภาระที่เพิ่มมากขึ้นของแม่นั้น 

รติหาใส่ใจไม่...แต่แม่ก็บ่นเรื่องความเหลวไหลไร้สติของหล่อน 

อย่างต่อเนื่อง เงินควรจะเก็บไว้ใช้เรื่องเรียนหรือเรื่องจำเป็นอื่น  ๆ 

แกเป็นลูกคนจนนะ แม่เฝ้าย้ำ 

ด้วยเหตุนี้ ทางเดียวที่รติทำได้ก็คือเฝ้าหวังให้มีปาฏิหาริย์ 

เกิดขึ้นสักครั้งเหมือนที่มันเคยเกิดกับรุ่นพี่ชื่อเฉิดฉายซึ่งเรียน 

วิชาเอกเดียวกับหล่อน ปาฏิหาริย์นั้นเปลี่ยนชีวิตของเฉิดฉายไป 

ทั้งหมด หญิงสาวคนนั้นเป็นคนสวย มีจริตแพรวพราว ทั้งปราด- 

เปรียว ใจกล้า หล่อนก็เหมือนนักศึกษาส่วนหนึ่งที่ชอบเที่ยว 

กลางคืน  จมอยู่ในร้านเหล้ากับเพื่อนฝูงจนดึกดื่นเพื่อดื่มกิน  

ฟังเพลง รวมทั้งเพื่อหาเพื่อนชายสักคน ในที่สุดหล่อนได้พบกับ 

ผู้รับเหมารายใหญ ่ นักท่องราตรีซึ่งกลายเป็นผู้อุปถัมภ์หล่อนต่อมา  

ทั้งเงินทอง ของใช้แบรนด์เนม แถมด้วยรถยนต์ป้ายแดง แน่ละ 

เฉิดฉายหาใช่เมียแต่ง ไม่ว่าใครจะพูดซุบซิบนินทาสารพันอันใด  
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แต่มันจะสำคัญอะไร นอกจากบ้าน เงิน รถยนต์ ผู้รับเหมา 

คนนั้นยังฝากให้หล่อนเข้าทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดูแล 

เรื่องการสร้างถนนหนทาง สะพาน หรือทุก ๆ อย่างที่เกี่ยวกับการ 

คมนาคมภายในจังหวัดอีกด้วย  สำนักงานนั้นตั้งอยู่บนถนน 

สายเดียวกับมหาวิทยาลัยของรติ ห่างออกมาจากเมืองมากจน 

เรียกได้ว่าอยู่ในมุมเงียบสงบ เป็นตึกสวยท่ามกลางทุ่งนาสีเขียว 

สะพรั่งที่โอบล้อม กระนั้นก็มีรถยนต์คันหรูวิ่งเข้าออกอยู่เสมอ 

ราวกับอ่านใจรติออก เฉิดฉายจึงจงใจแวะเวียนมาหาเสมอ 

เพื่อพารติไปเที่ยวกินดื่ม  จนกระทั่งแนะนำหล่อนให้รู้จักกับ 

ผู้อำนวยการหน่วยงานเจ้านายของเฉิดฉาย และผู้ช่วยหนุ่มที่ชื่อ 

ชาติชาย 

“คุณเป็นครูสอนสังคมที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จัก.. .”  

เสียงของชายหนุ่มแว่วเข้ามาในความนึกคิดจนรติลืมฝนที่ตกอยู่ 

ข้างนอก เค้าหน้าของเขาคมคาย ร่างสูงโปร่ง สุภาพหากเคร่งขรึม 

จนคล้ายเย็นชา แต่แววตาคู่นั้นระแวดระวังเหมือนพร้อมที่จะ 

ล่าอยู่เสมอ เหมือนดวงตาของหมาป่า มันเปล่งประกายดุร้าย 

เมื่อเขาบอกว่าเขาเกลียดโลกนี้เท่า  ๆ  กับที่โลกนี้เกลียดเขา รติ 

ฟังแล้วก็ถึงกับนิ่งอึ้ง รูปลักษณ์ของชายหนุ่มชวนมอง ปมขัดแย้ง 

ในใจทำให้เขาน่าค้นหา หล่อนรู้จากแววตาว่าเขาปรารถนาครอบ- 

ครองหล่อน สิ่งนั้นทำให้รติตื่นเต้นจนใจสั่นสะท้าน เป็นครั้งแรก 

ที่หล่อนรู้สึกถึงพลังอำนาจที่มี ซึ่งจริงแล้วหล่อนไม่เคยมีพลัง 

อำนาจใด  ๆ เลย ในชวีติทีผ่า่นมา โดยเฉพาะเรือ่งการศกึษาเลา่เรยีน 

ถ้าไม่มีรัฐไท เด็กหนุ่มแสนซื่อคอยช่วยเหลือ หล่อนคงถูกไล่ออก 

ไปนานแล้ว แต่ช่างน่าเศร้าที่ชาติชายมาดูแลรติตามคำสั่งของ ผอ. 
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ที่ชื่อเรืองเดช ซึ่งติดภารกิจต้องไปส่งลูกสาวไปญี่ปุ่นที่สนามบิน 

เท่านั้น นายเรืองเดชอาจจะไม่รักใครเลยทั้งโลก แต่บุตรสาว 

คือดวงตาดวงใจของเขา แม่สาวน้อยผู้เย่อหยิ่ง แทบจะไหว้คน 

ไม่เป็น นายเรืองเดชทำให้ลูกสาวคิดว่าพ่อของเธอเป็นบุคคล 

สำคัญที่ใครก็ต้องยอมก้มหัวให้ และนั่นก็เป็นเรื่องจริง แม้จะ 

อยู่ในช่วงวัยห้าสิบตอนปลาย กระนั้นเขาคือผู้เป็นใหญ่ที่สุดใน 

หน่วยงานแห่งนั้น การก่อสร้างถนนทุกสาย สะพานทุกแห่ง การ 

ดูแลซ่อมบำรุง ซึ่งทุกอย่างรวมกันเป็นเงินมูลค่ามหาศาลอยู่ที่ 

ปลายปากกาของเขา ผู้รับเหมาจึงยื้อแย่งกันดูแลเอาใจใส่เขาอย่าง 

มโหฬารประดุจขุนนางใหญ่... 

รตริูว้า่ชาตชิายเปน็อสรูนอ้ยทีก่ำลงัเจรญิรอยตาม ผอ.เรอืงเดช  

ทุกประการ เขาเรียนจบวิศวะ รับเงินเดือนจริงราวสองหมื่นห้า  

แต่เขาใช้ชีวิตอย่างชนชั้นกลาง ขับรถราคาแพง และไปตีกอล์ฟ 

ทุกสัปดาห์

แน่ละ เขารวยออกหน้าออกตามากนักไม่ได้ เขาต้องระมัด- 

ระวังในเรื่องนั้น เพราะอาจถูกฟ้องร้องจากฝ่ายตรงข้ามได้ เขา 

มีส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์หรือที่เรียกกันว่าเงินทอนใต้โต๊ะตามส่วน 

ซึ่งเป็นที่รู้กันในวงการว่าได้จากผู้รับเหมา จึงต้องพึ่งพาเขาเพื่อให้ 

ประมูลงานได้สำเร็จ เขารู้เรื่องระเบียบกฎหมายการเปิดประมูล 

เป็นอย่างดี ระแวดระวังเรื่องบริษัทคู่เทียบที่ตั้งไว้ลอย  ๆ ซึ่ง 

ความหมายก็คือการฮั้วประมูลนั่นเอง หากแต่มันแนบเนียนจน  

สตง.ก็ตามไม่ทัน ถึงวันนี้ชาติชายมีเงินเก็บราวสี่ล้านบาท แต่ 

ทุกอย่างเป็นความลับ เขาต้องเปิดบัญชีเงินฝากในชื่อของแม่และ 

พี่สาว ส่วน ผอ.เรืองเดชก็ยิ่งต้องระวังตัว เขาขับแค่รถญี่ปุ่นราคา 
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ไม่เกินล้าน และหลบไปปลูกบ้านในซอยลึกเพื่อไม่ให้สะดุดตาผู้คน 

ว่าเขารำ่รวยเกนิไป แตร่าคาเครือ่งเสยีงในหอ้งคาราโอเกะหอ้งเดยีว 

ก็พุ่งเกินหลายแสนบาท  ในวันขึ้นบ้านใหม่  ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้ง 

จังหวัด นักการเมืองท้องถิ่น ผู้รับเหมา พ่อค้าวาณิช อัยการ  

รวมทั้งผู้พิพากษา พากันไปร่วมแสดงความยินดี ไม่มีใครสนใจ 

ที่มาของความร่ำรวยนั้น เพราะทุกผู้ทุกคนอยู่ในวงการเดียวกัน  

ร่ำรวยจากการทุจริตคอร์รัปชันเหมือน ๆ กัน ส่วนเมียหลวงของเขา 

ขับรถราคาหลักล้านเชิดหัวสูงไปกับบรรดาคุณหญิงคุณนายใน 

จังหวัด

“ซี ๘ ในหน่วยงานของเราเงินเดือนราวสี่หมื่นบาทเท่านั้น  

ไม่ได้มากถึงหกหมื่นเจ็ดหมื่นอย่างซี ๘ ของพวกครูนะ...แต่ครู 

ที่ไหนรวยเท่าเจ้านายผมสักคนไหมล่ะ รติเคยเห็นงั้นหรือ”

ชาติชายพูดถึงเจ้านาย  ไม่ใช่เป็นการนินทาว่าร้าย  แต่ 

ชาติชายเสียดายรติ เขาอยากได้หล่อนไว้เป็นสมบัติของตัวเอง  

จึงยอมบอกเรื่องลับ เรื่องโกงกินของเขาและของนายเรืองเดช 

เสมือนเป็นนัยว่าไม่นานเขาก็จะไปอยู่ที่ตำแหน่งนั้น และมีทุกอย่าง 

ให้รติได้เช่นเดียวกัน 

“คุณสอนอะไรที่โรงเรียน...” เขาถามเมื่อหล่อนฟังนิ่ง  ๆ   

ไม่ออกความเห็น รติเฝ้าหวังให้มันกลายเป็นศึกชิงนางเสียจริง  ๆ   

หล่อนอยากได้เงินของ  ผอ.เรืองเดช แต่การมีเพศสัมพันธ์กับ 

คนสูงอายุก็ทำให้หล่อนต้องกลั้นใจ ร่างกายนายเรืองเดชส่งกลิ่น 

แห่งความชรา เขาเหมือนซากฟอสซิลขนยาว มือเท้าเหนียวหนับ 

ลูบไล้เนื้อตัวรติเหมือนกิ้งก่าโบราณ แต่หล่อนเกลียดลิ้นที่ตวัดยาว 

แม่นยำมากกว่าทุกสิ่ง เฉิดฉายบอกให้รติยอมหลับนอนกับเขา  
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เพื่อแลกกับการที่สามีหล่อนจะได้ประมูลงานสร้างถนนเลียบฝั่ง 

ทะเล รติเองก็ได้ส่วนแบ่งเป็นเงินก้อนหนึ่ง ทำให้หล่อนสามารถ 

ย้ายมาพักบ้านเดี่ยวชานเมืองที่มีต้นแก้วขนาดใหญ่ซึ่งเพียงได้ฝน 

เย็นฉ่ำก็ผลิดอกเป็นช่อสีขาวสดกระจ่างส่งกลิ่นหอมตลบ กลิ่น 

ดอกแก้วยามค่ำทำให้ชาติชายจากหล่อนไปยากยิ่งขึ้น...

ในการประมูลงานครั้งต่อมา ลายเซ็นของนายเรืองเดชทำให้ 

สามีของเฉิดฉายได้สร้างถนนสายยาวตัดผ่านไปกลางหมู่บ้าน 

ชาวประมง รติได้แสดงให้เห็นแล้วถึงเสน่ห์อันยากแก่การต้านทาน 

ของหล่อน ส่วนแบ่งครั้งใหม่ทำให้รติถอยรถยนต์ป้ายแดงขับไป 

โรงเรียนได้ หล่อนเป็นแค่นักศึกษาฝึกสอน แต่ขับรถราคาแพง 

กว่า  ผอ.โรงเรียนนั้นเสียอีก  หล่อนบอกทุกคนว่าหล่อนเป็น 

ลูกสาวคนเดียวของนายทหารยศพันเอกซึ่งเกษียณอายุราชการ  

ส่วนแม่ของหล่อนสุขภาพไม่ดีนัก  (หล่อนโกหกทั้งที่มองเห็น 

ภาพแม่วิ่งล่ก  ๆ  ทำงานตัวเป็นเกลียวอยู่ในไร่ในสวนที่แบ่งเช่าจาก 

คนอื่น) ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของหล่อน นอกจากชายหนุ่มชื่อรัฐไท 

ที่ไปฝึกสอนด้วยกัน หล่อนเลือกไปกับเขาเพราะต้องการความ 

ช่วยเหลือเรื่องสื่อและการเขียนแผนการสอน ซึ่งเขายังคงยินดี 

ช่วยเหลือหล่อนเหมือนเช่นเคย แม้เห็นได้ชัดว่าเขาเกลียดวิถีชีวิต 

ของหล่อน

“คนที่หิวโหยย่อมไม่ใช่เสรีชน...” เขาด่าหล่อนด้วยคำคม 

ของแอดไล อี. สตีเวนสัน หล่อนจำมันได้แม่น คำพูดนี้ผุดขึ้น 

ในใจเมื่อชาติชายเอ่ยถามเรื่องการสอน  หล่อนเกือบจะพูดมัน 

ออกไป แต่ก็ยั้งไว้ทัน เพราะมันจะเป็นคำด่าทุกคนไปพร้อม ๆ กัน  

รติจึงตอบเขาด้วยประโยคอื่น 



เสน่หานุสรณ์134

“ความรู้เท่านั้นคืออำนาจ...ฟรานซิส เบคอน พูดไว้ นี่คือ 

ประโยคแรกที่ฉันบอกนักเรียนเมื่อเข้าสอนวันแรก” รติตอบสั้น ๆ  

ด้วยรอยยิ้ม หล่อนจำประโยคนี้มาจากรัฐไทอีกนั่นแหละ ยามที่ 

หล่อนต้องการรายงานดี  ๆ  จากเขา หล่อนต้องทนฟังเด็กหนุ่ม 

คนนั้นสาธยายความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางการเมือง หล่อนเคย 

เบื่อหน่าย ง่วงหาว แต่หล่อนชอบจดจำวาทะเด็ดและคำคมของ 

บรรดานักคิดนักเขียนไว้จนขึ้นใจ เพราะทุกครั้งที่เอ่ยเอื้อนมัน  

หล่อนสามารถทำให้ทุกคนทึ่งในตัวหล่อนมากยิ่งขึ้น  ครั้งนี้  

ก็เช่นกัน เมื่อเห็นแววตาพราวระยับบอกความพอใจของชาติชาย 

รติก็ยินดี 

“เป็นคำคมที่ลึกซึ้ง...แต่ผมรู้ว่าคุณก็ไม่เชื่อมันหรอก ไม่ 

อย่างนั้นคุณคงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้ จริงไหม...” คำถามนั้นแฝง 

ความเย้ยหยัน ทั้งหยาบกระด้างตรงไปตรงมาอย่างที่รติคาดไม่ถึง

“รติทำเพราะความจำเป็นต่างหาก แม่ป่วย รติต้องหาเงิน 

เรียน...” หล่อนโกหกหน้าตายเป็นครั้งที่ร้อย ดวงตาฉายแววเศร้า 

แม้ว่าหล่อนจะไม่ได้รู้สึกเศร้า หล่อนเอาแม่มาเป็นข้ออ้างทั้งที่ 

จริง  ๆ  แล้วหล่อนไม่เคยใส่ใจคำตักเตือนของแม่เลย รติเป็นตัว 

ของตัวเอง หล่อนเลือกทางของตนเอง ขณะนี้หล่อนกำลังแสดง 

บทที่หล่อนถนัด ชาติชายคาดไม่ถึงเช่นกัน เขาตะลึงงันมองดู 

หล่อน เห็นหยาดน้ำตาคลอฉ่ำดวงตาคู่ใหญ่สวยของหญิงสาว  

ชายหนุ่มเปลี่ยนสีหน้าเป็นเห็นใจในทันทีทันใด...

“มันเป็นคำพูดที่ฟังดูดี...” เขารีบพูดเพื่อกลบเกลื่อนการ 

ดูถูกเมื่อครู่ “มันทำให้เธอเป็นผู้หญิงฉลาด ผมชอบผู้หญิงสวย 

ที่มีความรู้ที่สุด...” ชาติชายยิ้มเห็นฟันสวยเรียงเรียบ ช่างเป็นยิ้ม 
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ที่หาดูได้ยากและจับใจรติจนเพลินมอง ส่วนชายหนุ่มก็จ้องรติ 

ไม่วางตา ความรู้สึกปฏิพัทธ์คุกรุ่นจนทำให้คนทั้งสองเหมือนอยู่ 

ในฝันอันรัญจวน...

“แล้วคุณสอนอะไรอีกที่โรงเรียน...” ชายหนุ่มถามเสียงนุ่ม  

เขาฝันอย่างเหลือเกินใช่ไหมที่จะให้หล่อนเป็นครูฝึกสอนผู้อยู่กับ 

การเรียนการสอนเหมือนเด็กสาวแสนดี เพื่อที่เขาจะเลือกแต่งงาน 

มีลูกด้วยกันในที่สุด  แต่ เขาหรือจะกล้าหักหาญกับเจ้านาย 

ยอมสูญเสียผลประโยชน์และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพื่อ 

แลกกับรติ ชาติชายไม่กล้าแน่นอน เพราะรติตัวจริงก็คือคนที่ 

ผู้รับเหมาส่งมาเป็นของกำนัลของนายเรืองเดช ที่สำคัญ ชาติชาย 

รู้ว่าหล่อนมาด้วยความเต็มใจยิ่ง หากมีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่าง 

เขากับหล่อน มันก็คงถูกเก็บซ่อนไว้ในความมืดเท่านั้น แล้วจะ 

เรียกว่าเป็นความรักได้อย่างไร ทันใดรติปัดความรู้สึกอ่อนหวาน  

อ่อนไหวทั้งหมดออกไปจากความคิด หล่อนจะมัวเรียกหารักแท้ 

ในเวลานีเ้พือ่อะไรกนัเลา่นะ...และเปน็ครัง้ทีร่อ้ย หลอ่นกน่ดา่หวัใจ 

อันโง่เขลาของตนเอง... 

“ก็เหมือน  ๆ  กับที่พวกเราเคยเรียนมา...” หล่อนตอบด้วย 

น้ำเสียงน่าฟัง “ฉันสอนหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ 

ดำเนินชีวิต ชั้น  ม.๔...” เสียงหล่อนเบาลงในช่วงท้าย  หัวใจ 

ระลึกไปถึงแววตานักเรียน  ม.๔ ที่ต่างจ้องมองหล่อนซึ่งทำหน้าที่ 

ผู้สอน...หล่อนไม่ได้ผลิตถ้อยคำใหม่ แต่อ่านมันจากบทเรียน 

ให้นักเรียนฟัง ชั่วขณะหนึ่งหล่อนใจลอยแว่วได้ยินเสียงตัวเอง 

ในฐานะครูสอนวิชาสังคม

“องคป์ระกอบของการจัดระเบยีบทางสงัคม คา่นยิมของสงัคม  
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(social value) ถือเป็นหัวใจและเป้าหมายสูงสุดที่สังคมปรารถนา 

ให้เกิดขึ้น คุณค่านี้เป็นสิ่งที่สมาชิกของสังคมยอมรับ ถือว่าเป็น 

สิ่งดีงาม น่ายกย่อง...อาจมีการเรียกระบบคุณค่าของสังคมว่า  

‘สัญญาประชาคม’...เกิดจากการผสมผสาน...ความเชื่อ ปรัชญา  

ศาสนา อดุมการณ ์ และภมูปิญัญาของสงัคม ทีห่ลอ่หลอมจนเกดิ 

เป็นคุณค่าหรือค่านิยมที่พึงยกย่อง เช่น เสรีภาพ ความรักชาติ  

ความด ี มคีณุธรรม ความเสมอภาค ความยตุธิรรม และความสขุ 

ที่เป็นผลมาจากความสำเร็จอันเกิดจากความขยันหมั่นเพียรใน 

การงาน...”

เด็ก  ๆ  นั่งฟังในความเงียบ บทเรียนไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสนใจ 

เสียเลย  และรติก็ไม่ได้ทำให้มันน่าสนใจเพิ่มขึ้นแม้แต่เพียง 

น้อยนิด ถึงตอนนี้รติเริ่มฝึกสอนมาได้เดือนกว่าแล้ว หล่อนยิ่ง 

รู้สึกเหมือนชีวิตถูกต้อนให้จนมุม หล่อนกลั้นใจให้แต่ละวันผ่านไป 

อาจารย์สั่งให้ทำแผนการสอนส่งครูพี่เลี้ยง  ซึ่งเป็นสิ่งที่หล่อน 

แสนจะเกลยีด ในระบบการศกึษาของเมอืงไทยมเีรือ่งโกหกไรส้าระ 

มากมาย แผนการสอนเป็นเรื่องหนึ่งในขั้นตอนการหลอกลวงอัน 

มโหฬาร แน่ละ หล่อนเรียนเขียนแผนการสอนมาอย่างเชี่ยวชาญ  

จะเขยีนใหด้วีเิศษอยา่งไรกไ็ด ้ ยิง่ในวนัทีอ่าจารยม์านเิทศกก์ารสอน 

หล่อนรู้ดีว่าควรทำให้บทเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองมีชีวิต  มีมิติ  

ลุ่มลึกน่าสนใจสำหรับนักเรียนชั้น  ม.๔ ได้อย่างไร...หล่อนทำให้ 

มันดีได้ แต่มันขึ้นอยู่กับว่าหล่อนอยากทำหรือไม่เท่านั้น  และ 

หล่อนรู้อีกว่า ครูประจำการส่วนใหญ่ก็เขียนแผนการสอนไว้เพียง 

เพื่ออวดคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก  สมศ.เพื่อให้โรงเรียน 

ผ่านการประเมินคุณภาพเท่านั้น หาได้นำมาใช้สอนอย่างจริงจัง 
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แต่อย่างใดไม่...

รติจึงไม่อยากสนใจคุณงามความดีใด  ๆ  ในเนื้อหาตำราที่ 

หล่อนต้องพร่ำสอนนักเรียน  นับตั้งแต่บทบัญญัติ  คำนิยาม  

พลเมือง ชาติ ศาสนา ระบอบประชาธิปไตย สถาบัน องค์กร  

ประวัตินักการเมืองคนสำคัญ ครั้งหนึ่งนักเรียนคนหนึ่งขอให้ 

หล่อนเล่าถึงเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๑๖ และเหตุการณ์ ๖ ตุลา ๑๙  

เพียงเท่านั้นรติก็สับสนเสียแล้ว ด้วยหล่อนเห็นว่ามันเป็นเรื่อง 

ไกลตัวตลอดมา รัฐไทซึ่งช่วยสรุปความรู้ทั้งหมดให้  รวมทั้ง 

เรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ.  ๒๔๗๕ บอกรติในวัน 

ต่อมาว่า

“เด็ก  ๆ  ต้องรู้ประวัติบ้านเมืองของตนเองเพื่อให้เกิดความ 

สำนึกถึงความเป็นชาติร่วมกัน ทุกคนเป็นหน่วยหนึ่งที่มีความ 

สำคัญในสังคม...” 

แต่รติส่ายหัว  เหตุการณ์ทุกอย่างเหล่านั้นมีแต่เงื่อนงำ  

กลโกง บางอย่างก็ยังเป็นความลับที่ดำมืดตลอดกาล หล่อนจะ 

ต้องสอนนักเรียนด้วยข้อมูลที่เป็นกลางตามที่ตำราเรียนเขียนไว้  

รัฐไทเองก็บอกว่ามันเป็นเกมแห่งการเอาชนะระหว่างขั้วอำนาจโดย 

มีประชาชนเป็นตัวประกัน รัฐไทสอนนักเรียนให้สนใจการเมือง  

เขาสนุกกับการสอนให้นักเรียนรู้จักปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับ 

เรื่องราวในอดีต  และใช้เรื่องราวในอดีตมาล้อเลียนปัจจุบัน  

เขาทำให้นักเรียนตื่นตัวด้วยข้อมูลเพียบพร้อม ค้นคว้าก่อนที่จะ 

สอนดว้ยความเชือ่วา่นกัเรยีนคอืบคุคลทีส่ำคญัทีส่ดุในกระบวนการ 

เรียนรู้ เขาพยายามสอนให้นักเรียนคิดเป็น เพื่อจะได้ช่วยกัน 

ดูแลบ้านเมืองเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
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แต่รติเกลียดทุกสิ่งที่ยาก หล่อนรู้สึกมานานว่าหล่อนเป็น 

เอกเทศจากคำว่าชาติหรือสังคม ใครจะโกงกิน ใครจะทุกข์ยาก  

ไม่ใช่เรื่องที่หล่อนใส่ใจ แต่เมื่อยังไม่มีทางไป รติก็ยังต้องเสแสร้ง 

ทำหน้าชื่นตาบานอยู่กับการเป็นครูสอนวิชาสังคมศึกษา หล่อน 

ต้องท่องบ่นปลูกฝังคุณธรรมความรู้ ให้กับนักเรียน  เพื่อให้  

พวกเขาเป็นเยาวชนที่ดี มีความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ อาจารย์ 

พร่ำสอน ครูพี่เลี้ยงก็พร่ำบอกเน้นย้ำ แต่รติฟังบ้างไม่ฟังบ้าง  

แต่ต่อให้ตั้งใจฟังหล่อนก็ไม่เชื่อสิ่งที่ผู้ใหญ่พร่ำพูด เส้นทางของ 

เฉิดฉายยวนใจหล่อน  แต่การเป็นครูสาวน้อยท่าทีเรียบร้อย 

ขยันใส่ใจลูกศิษย์ สะอาดสะอ้านเหมือนดอกไม้สีขาวซึ่งผู้คน 

ชื่นชม ก็ทำให้หล่อนต้องอิ่มอกอิ่มใจพอที่จะอดทนเป็นครูต่อไป  

คนเป็นครูได้รับเกียรติยิ่งใหญ่อย่างที่อาชีพอื่นไม่อาจมี ลูกศิษย์ 

ยกมือไหว้หล่อน เจอกันที่ไหนก็ยกมือไหว้นอบน้อม ทำให้ผู้คน 

มองดูหญิงสาวแสนสวยด้วยความนิยมชมชื่น  รติพอใจกับ 

ภาพลักษณ์อันสวยงามนี้ แม้มันจะเป็นภาพลวงตา แต่หล่อน 

ก็อยากยึดมั่นมันไว้กับตัวให้นานที่สุด

แต่กระนั้นบรรยากาศในห้องเรียนก็เฉื่อยเนือย นักเรียน 

ผู้หญิงสนใจเสื้อคลุมไหมพรมตัวบางสีเทาแบบเกาหลีของหล่อน 

มากกว่า เพราะมันมีระบายที่ปกและข้อมืออย่างเก๋ รติผอมบาง 

อรชร หล่อนสวมใส่อะไรก็มองดูดีไปหมด ยิ่งเป็นสินค้ามีแบรนด์ 

ซึ่งบอกราคาแล้วเด็ก  ๆ ก็ฮือฮาด้วยความชื่นชม หล่อนได้ทุกอย่าง 

มาจากนายเรืองเดช เขาลุ่มหลงหล่อนเหมือนเด็กติดขนมหวาน  

ในขณะที่ทำให้ชาติชายมึนเมาด้วยความขมขื่น และรัฐไทก็ขัดเคือง 

จนแทบร้องไห้
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“ถ้าเรียนจบได้เป็นครูจริง ฉันจะเลิกทำอย่างนี้...” หล่อน 

พูดเหมือนให้สัญญากับเขา รัฐไทฟังเงียบ  ๆ เขาไม่อาจให้ในสิ่งที่ 

หล่อนอยากได้ เพราะเขาเป็นเด็กหนุ่มจากครอบครัวธรรมดา 

สามัญ แต่เขาเป็นครูสังคมที่เอาจริงเอาจัง เขาไม่เคยก้าวก่าย 

เรื่องส่วนตัวของรติ แต่บางครั้งเมื่อผ่านห้องที่เขากำลังสอน รติ 

ก็รู้สึกเหมือนว่ารัฐไทต้องการสื่อสารกับหล่อนผ่านมาทางนักเรียน

“ราล์ฟ วอลโด เอเมอร์สัน พูดว่า...บททดสอบของอารย- 

ธรรมที่แท้จริงมิใช่อยู่ที่การสำรวจสำมะโนประชากร ขนาดของ 

เมือง หรือผลผลิตทางการเกษตร หากแต่อยู่ที่ ...นักเรียนฟัง 

นะครับ...” ครูรัฐไทเน้นฉาดฉาน “หากแต่อยู่ที่ประเทศนั้นผลิต 

คนประเภทใดขึ้นมา...” 

รติเป็นคนประเภทไหนรึ หล่อนถามตัวเอง แล้วก็อยากฟัง 

ความคิดเห็นของรัฐไท หล่อนจึงถามเขา 

“เธอเป็นปัญญาชนปลอม  ๆ ผลผลิตของโลกหลังสมัยใหม่  

เป็นปัจเจกชนที่เห็นตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง ไม่แยแส 

ศีลธรรม ประเพณี จิตวิญญาณของเธอเสื่อมเพราะหลงใหล 

วัตถุนิยม...เธอไม่แคร์ว่าสังคม บ้านเมือง ผู้คนรอบข้างจะเป็น 

อย่างไร เธอทำผิดได้โดยไม่รู้สึกผิด...” รัฐไทด่ารติยาวเหยียด  

ด้วยสีหน้าสงบ

รติไม่ได้โกรธ หากนึกสงสารในอุดมคติล้าหลังที่รัฐไทยึดถือ  

ครูพี่เลี้ยงใช้งานเขาอย่างหนัก ทั้งงานเอกสารและกิจกรรมทาง 

สังคมนอกห้องเรียน ตัวรตินั้นหิ้วของกินนานาชนิดมาฝากครูรุ่นพี ่

แล้วหล่อนก็สามารถเป็นที่รักได้โดยง่าย  ของกำนัลเมื่อนาย 

เรืองเดชกลับจากเมืองนอกทำให้ทุกคนพร้อมใจกันเอ็นดูหล่อน 
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ถ้วนหน้า แม้จะเหนื่อย แต่รัฐไทก็สนุกกับงาน สีหน้าเขาเบิกบาน 

อยู่ท่ามกลางลูกศิษย์ที่ติดเขาแจ สายตาทุกคนแสดงความเคารพ 

รัก ในขณะที่หัวใจรติกลวงเปล่า...

รติหาทางแก้ปัญหาให้นักเรียนของหล่อนตั้งใจทำงานที่หล่อน 

สั่งจนสำเร็จ ด้วยการสัญญาว่าจะพาไปเลี้ยงไอศกรีมในร้านที่เป็น 

สวนดอกไม้ติดแอร์เย็นฉ่ำ มีขนมนานาชนิดราคาไม่แพงมากนัก 

เด็ก  ๆ  ซึ่งส่วนใหญ่มีพ่อแม่หาเช้ากินค่ำต่างดีอกดีใจ แค่นั้นรติ 

ก็เป็นที่รักของนักเรียนได้เช่นกัน ทางออกของรติง่ายเสมอ หล่อน 

ไม่รู้เลยว่ากำลังใส่ข้อมูลเรื่องการติดสินบนลงในใจของลูกศิษย์

ก่อนเดือนมิถุนายนจะผ่านไป โรงเรียนก็กำหนดให้มีวันไหว้ 

ครู มีการประกวดพานธูป พานเทียน นักเรียนตื่นเต้นกันใหญ่  

รติอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื้นตัน สังคมบ้านนอกยังให้ความสำคัญกับ 

คนเป็นครูมากเหลือเกิน และนั่นเป็นครั้งแรกที่รติอยากเป็นครู 

ที่ดี...

แต่ทันใดเฉิดฉายก็โผล่เข้ามาพารติหนีออกจากบ้านเพื่อ 

หลบหน้านายเรืองเดชและชาติชาย หล่อนกระซิบกระซาบเล่าว่า 

มีเป้าหมายใหม่เป็นคนสนิทของนักการเมืองซึ่งกระทรวงส่งออกมา 

เพื่อดูแลให้บริษัทที่ผู้ใหญ่ในกระทรวงวางตัวไว้ให้เป็นผู้ได้ประมูล 

งานสร้างถนนในหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างไกล เป็นงบประมาณเร่งด่วน 

ของรัฐบาลซึ่งต้องการสร้างผลงานให้เข้าตาประชาชนผู้ยากไร้  

โครงการนี้ใช้เม็ดเงินก้อนโต คนในกระทรวงวางตัวผู้รับเหมาไว้ 

เสร็จสรรพ แทนที่จะเป็นบริษัทพรรคพวกของนายเรืองเดชเหมือน 

เคย รติถูกส่งเข้าไปพบนายใหญ่เพื่อให้บริษัทที่มีเส้นสายใหญ่โต 

แห่งนั้นยอมให้สามีของเฉิดฉายมีส่วนแบ่งจากการประมูลงานครั้งนี ้
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ด้วย เฉิดฉายเชื่อมั่นในเสน่ห์ของรติ หล่อนอยู่ในวัยสาวสะพรั่ง  

สดใส ครั้งนี้เป็นการหักหลังนายเรืองเดชครั้งสำคัญ สิ่งที่รติ 

ตกใจนักก็คือ เมื่อเฉิดฉายย้ำว่านายเรืองเดชก็เล่นเกมเดียวกัน 

กับสามีของเธอ เขาต้องการส่วนแบ่งจากก้อนเนื้อชิ้นใหญ่นี้โดย 

ใช้รติเป็นเหยื่อล่อเช่นกัน แต่เฉิดฉายเฝ้าพูดว่านายเรืองเดชนั้น 

จะเอาเปรยีบรตเิรือ่ยไป เขาไมไ่ดโ้กงเพือ่ตวัเอง แตย่งัโกงเผือ่ไวใ้ห ้

ลูกหลานอีกด้วย รติออกมาให้พ้นเงาของเขาดีกว่า เพราะไม่นาน 

นายเรืองเดชก็จะเกษียณแล้ว ผอ.หน่วยงานคนใหม่จะเป็นใคร 

ก็ไม่รู้ ซึ่งหมายถึงชาติชายจะตกกระป๋องเมื่อไรก็ได้ หล่อนย้ำว่า 

ครั้งนี้รติจะไม่มีวันได้เงินก้อนใหญ่จากนายเรืองเดชผู้รักครอบครัว 

มากเท่าที่เฉิดฉายจ่ายให้ได้อย่างแน่นอน 

ระหว่างที่รติคิดตามอย่างถี่ถ้วน นายเรืองเดชก็โทรศัพท์ 

เข้ามาบอกว่าต้องการพบหล่อนเพื่อคุยเรื่องงานสำคัญ น้ำเสียงนั้น 

ชา่งระคายห ู คงเพราะลิน้ทีย่าวเกนิไปของเขานัน่เอง หลอ่นตอบรบั 

ว่าจะไปตามนัด แต่กลับรีบเก็บของใส่กระเป๋าใบเล็กแล้วหลีกเร้น 

มาซ่อนตัวอยู่กับเฉิดฉาย

วันที่คนสำคัญซึ่งเป็นมือเป็นเท้าของนักการเมืองเดินทางมา  

รติต้องลาหยุดงานสอนโดยอ้างว่าจะไปพบหมอที่โรงพยาบาลใน 

กรุงเทพฯ เพื่อตรวจสาเหตุของการปวดท้องอย่างรุนแรงซึ่งเกิดขึ้น 

บ่อยครั้ง แต่รติต้องฝากงานสอนไว้กับรัฐไท หล่อนจึงไปยืนรอเขา 

หน้าห้องและได้ยินสิ่งที่เขากำลังสอนนักเรียน

“อดัม สมิธ พูดไว้ว่า ไม่มีสังคมใดจะรุ่งเรืองและผาสุกได้ 

ตราบเท่าที่สมาชิกส่วนใหญ่ยังยากจนข้นแค้น และการปฏิบัติ 

ที่ เป็นธรรมคือเสาค้ำที่มั่นคงของรัฐบาล  เพราะฉะนั้นรัฐที่ดี 
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คืออะไร...นักเรียนครับ รัฐบาลที่ดีจะต้องวางโครงสร้างทางการ 

ปกครองเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์แก่ 

ประชาชนโดยถ้วนหน้า มีการใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมเคร่งครัด  

นักการเมือง ข้าราชการ ไม่ควรใช้อำนาจที่มีอยู่ เพื่อแสวงหา 

ประโยชน์ใส่ตนและพวกพ้อง การทุจริตคอร์รัปชันคือสิ่งชั่วร้าย 

ที่ทำลายความเจริญมั่นคงของสังคม ระบบอุปถัมภ์ที่มีมายาวนาน 

ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย...นักเรียน ต่อไป 

จะเป็นยุคของพวกเธอนะ ครูอยากขอให้นักเรียนให้ความสำคัญ 

กับความเป็นมนุษย์ เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของตัวเอง ขณะ 

เดียวกันก็เห็นคุณค่าและให้เกียรติความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่น 

ครูจะย้ำเหมือนที่เคยย้ำ รัฐบาลที่ดีต้องมีคุณธรรม และต้อง 

สร้างคนดีมีคุณภาพให้เพิ่มมากขึ้น...” น้ำเสียงของรัฐไทบอก 

ความเชื่อมั่นและความคาดหวังจากคนรุ่นใหม่

รติผละจากรัฐไทมาด้วยหัวใจเหนื่อยอ่อน ไม่ใช่เพราะจู่  ๆ  

หล่อนเกิดอยากเป็นคนดีมีคุณธรรม แต่การต้องหลับนอนสนอง 

ตัณหาชายแปลกหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าก็ทำให้หล่อนรู้สึกตกต่ำ  

ความจริงที่ว่าแม้แต่ชาติชายซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาแสดงออก 

แจ่มชัดว่าหวงแหนรักใคร่หล่อนหนักหนาก็ยังยอมปล่อยให้  

นายเรืองเดชใช้หล่อนเป็นเหยื่อล่อเงินตราโดยไม่ใส่ใจ สิ่งนี้ทำให้ 

หญิงสาวเจ็บปวด หล่อนแปลกใจกับความเจ็บปวดของตนเอง  

ต่อไปหล่อนจะอยู่อย่างไรนะ...

ชายที่มาจากกระทรวงเป็นคนร่างใหญ่ ท่าทางภูมิฐาน รติ 

สะดุดใจกับดวงตาที่ ใหญ่โปนออกมาจนเหมือนเขาสามารถ 

มองเห็นได้รอบตัวชนิด ๓๖๐ องศา เพียงแค่การเหลือบตามองมา 
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ครั้งเดียวก็เหมือนเขามองทะลุสัดส่วนเรือนร่างทั้งหมดของรติ  

เปลือกตาหนาใหญ่กะพริบเชื่องช้า เหมือนเขาอยู่ในอาการกึ่งหลับ 

กึ่งตื่น ช่างเหมือนฮิปโปโปเตมัส แต่เมื่ออยู่ด้วยกันในห้องที่ 

มืดสลัว รติรู้สึกว่าตัวเธอนั้นเป็นลูกนกเนื้อตัวเปลือยเปล่าซึ่ง 

พลัดตกลงมาจากรัง หลังจากนั้นบรรดาสัตว์ที่น่าขยะแขยงและ 

น่าสะพรึงกลัวจากมุมมืดก็มุ่งเข้ามาโจมตีหล่อนจากทุกทิศทาง  

คนสำคัญจากกระทรวงแปลงร่างเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีขานับร้อย 

เลื้อยไต่ไปตามโนมเนื้ออันพึงสงวนของหล่อน ในเวลาเดียวกัน 

เขาก็กลายเป็นแมลงสาบหนวดยาวชอนไชเรือนร่างหล่อน ใน 

ความมืดดวงตาโปนคู่นั้นเรืองแสงบอกความหื่นกระหาย เหงื่อ 

แห่งตัณหาที่เปียกโซมกายเป็นเมือกเหนียวและลื่น มีกลิ่นคาว 

ของปลิงทะเล ชวนให้อยากอาเจียน ขณะที่ครอบครองหล่อน  

บุรุษนั้นฝังเขี้ยวคมบนผิวเนื้อนวลบาดทะลุลึกร้าวไปถึงหัวใจ... 

รติกรีดร้องเท่าใดก็ไม่มีวันหลุดพ้น

มันเป็นกามารมณ์อัปลักษณ์และโสมม  หล่อนเก็บซอง 

ธนบัตรใส่กระเป๋าถือด้วยน้ำตานองหน้า เมื่อออกมาจากห้องเช่า  

รติหลบเข้าห้องน้ำเพื่อที่จะร้องไห้อีกอย่างยาวนาน นี่คือสิ่งที่ 

หล่อนเลือกทำโดยไม่คำนึงถึงความละอาย หล่อนคิดเพียงว่า 

มีวัตถุครบถ้วนตามสมัยนิยมแล้วหล่อนก็จะสะบัดหน้าหนีผู้คน  

และสังคมที่หล่อนไม่อยากใส่ใจและเป็นในสิ่งที่หล่อนต้องการ  

แต่วินาทีนี้สิ่งที่เหลืออยู่คือความขาดวิ่นไม่หลงเหลือคุณค่าหรือ 

ศักดิ์ศรีให้เชิดหน้าขึ้นสบตาใคร  ๆ  ได้ ช่างน่าแปลกที่หล่อนคิดถึง 

แววตาสดใสไร้เดียงสาของลูกศิษย์ หล่อนเป็นครูที่เลวผู้ไม่เคย 

สอนลูกศิษย์ด้วยหัวใจ หวังเพียงชื่นชมแค่การเคารพนบไหว้ทั้งที่ 
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หล่อนมีแต่เปลือกอันงามฉาบทาไว้ รติตระหนักว่าหล่อนเองก็มี 

ส่วนทำให้นักเรียนรุ่นสาวอีกหลายคนที่ยึดหล่อนเป็นต้นแบบของ 

หญิงสาวทันสมัยให้พลัดหลงจากเส้นทางที่ถูกต้องดีงาม  แต่ 

ทุกอย่างก็สายเกินไปแล้ว รติสำนึกผิดด้วยความสะทกสะท้อน 

ใจ... 

หล่อนออกจากที่นัดหมายอย่างคนใจลอย หล่อนเหน็ด- 

เหนือ่ยนกัและอยากกลบับา้นเพือ่หลบัใหลอยา่งยาวนาน และจกัได ้

หลุดพ้นออกจากความทุกข์เศร้าที่โบยตี หล่อนหยุดพักตรงมุมตึก 

ที่มีดอกหางนกยูงโรยราและเริ่มผลิใบใหม่สีเขียวใส น่าแปลกที่ 

กลีบดอกไม้ร่วงทำให้หล่อนอยากร้องไห้อย่างเงียบ  ๆ หล่อนก่นด่า 

ความอ่อนแอของตนเองเป็นครั้งที่ร้อย ปาดน้ำตาแล้วรอสัญญาณ 

ไฟเพื่อข้ามถนน แต่ทันใดหล่อนสังเกตเห็นชายสองคนยืนพิง 

รถแวนสีขาวที่จอดอยู่เลยหน้าบ้านของหล่อนออกไป สายตาของ 

ชายสองคนนั้นจ้องมองอยู่ที่บ้านหล่อน รติถอยหลังกลับเพื่อหา 

ที่ซ่อนตัวและเฝ้ามอง เลยจากบ้านหล่อนไปเป็นอู่ซ่อมรถ หาก 

ไม่สังเกต ผู้คนก็จะพากันคิดว่ารถคันนี้มาทำธุระที่อู่ ชายสองคน 

นั้นผลัดกันเฝ้ายามอย่างอดทน ขณะที่ฝนเดือนมิถุนายนตั้งเค้า  

คนทัง้สองกข็ึน้ไปอยูใ่นรถ แตไ่มม่ทีทีา่วา่จะขยบัเขยือ้นเคลือ่นยา้ย 

ไปแต่อย่างไร รติไม่รู้จักคนเหล่านั้น แต่กลับรู้สึกกลัว เพราะ 

ตั้งแต่เจ้านายจากกระทรวงคนนั้นกลับไป เฉิดฉายก็ปิดโทรศัพท์ 

มือถือหายไปเสมือนไร้ตัวตน คนที่โทรศัพท์เข้านับสายไม่ถ้วนคือ 

ชาติชายและรัฐไท รัฐไทนั้นคงตามหาด้วยความเป็นห่วงอย่าง 

ไม่ต้องสงสัย แต่ชาติชายต้องการอะไรจากหล่อนนะ รติแวะ 

เข้าไปนั่งในมุมลึกของร้านกาแฟในห้างสรรพสินค้า แล้วก็ตัดสินใจ 
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โทรศัพท์หาชาติชาย เขารับสายทันที รติเกือบร้องไห้เมื่อได้ยิน 

เสียงชายที่เธอหลงรัก

“รติ...ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน...” เขาถามเสียงกระด้าง

“คณุถามทำไม คณุนา่จะโทร.หาฉนักอ่นหนา้นีต้ัง้นานแลว้...”  

รติบังคับไม่ให้เสียงตนเองสั่น

“ผมไม่คิดว่าคุณจะกล้าหักหน้า  ผอ.อย่างนี้ ผอ.เสียหายมาก 

นะ ผลประโยชน์มหาศาลเชียวนะ...”

“แต่ว่าฉันเป็นอิสระที่จะเลือกลูกค้าที่จ่ายสูงกว่า คุณจะมา 

โกรธฉันได้อย่างไร...” รติย้อน

“ผมไม่ได้แค่โกรธ คุณทำความเสียหายให้พวกเรามาก การ 

ฆ่าเฉิดฉายจะทำให้เรื่องอื้อฉาว เพราะหล่อนทำงานที่เดียวกับเรา  

ผอ.สั่งให้ผมสั่งสอนคุณเพื่อบอกแม่เฉิดฉายทางอ้อมว่าถ้าหาก 

หล่อนยังกล้าตอแยแย่งชิงกับเราอีก ครั้งต่อไปเราจะเล่นงานให้ 

หนักไม่เว้นคนใกล้ตัวหล่อน...” น้ำเสียงชาติชายดุดัน

รติปิดโทรศัพท์ด้วยหัวใจที่เต้นระทึก หล่อนมุ่งหน้าไปหา 

รัฐไท ทันทีที่ประตูเปิดออกรติก็ล้มลงในอ้อมแขนของชายหนุ่ม... 

หญิงสาวหลับไปนาน หล่อนฝันว่าสอนหนังสืออยู่หน้าชั้น  

เมื่อหล่อนเขียนหัวข้อลักษณะคนเลว ๑๐ ประการตามพระสูตร  

นักเรียนก็ลุกหนีออกจากห้องไปทีละคน คนสุดท้ายที่นั่งเผชิญหน้า 

เป็นตัวหล่อนเองในชุดนักเรียน  ม.ปลาย เด็กสาวคนนั้นยิ้มอวด 

เหลก็ดดัฟนัสแีดงดว้ยปากทีก่วา้งจรดใบหู ทกุครัง้ทีห่ลอ่นสา่ยหนา้ 

ปฏิเสธคำสอนของรติ เหล็กดัดฟันจะเปลี่ยนสีสะท้อนแสงเรื่อยไป  

ทำให้บรรยากาศรอบข้างเหมือนหนังสยองขวัญ รติในร่างนักเรียน 

ยังยิ้มกว้างเหมือนคนปัญญาอ่อนต่อไปเมื่อเลือดสีแดงไหลย้อย 
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จากมุมปาก รติดิ้นรนหันหนีภาพความโง่เขลาของตน หล่อน 

ตกใจตื่น รู้สึกใจคอเคว้งคว้าง...

รติซวนเซไปยืนที่หน้าต่างแล้วก็มองเห็นรถคันหนึ่งจอดคอย 

อยู่หน้าบ้าน อา...มันตามหล่อนจนพบ ต่อให้หล่อนหนีไปจนสุด 

ขอบฟ้าก็เถอะ และคงไม่ยอมไปไหนตราบเท่าที่ยังไม่ได้ตัวหล่อน 

ไป ความละโมบทำให้คนกลายเป็นสัตว์ที่ล้างผลาญกันเองในที่สุด 

รติถอนใจแล้วเปิดประตูออกไปหารัฐไท...เด็กหนุ่มนอนพังพาบ 

อยู่กับพื้นบ้านที่เช็ดถูจนสะอาดสะอ้าน กำลังเขียนบางอย่างง่วนอยู่

“เธอเตรียมสอนนักเรียนเรื่องอะไร...” รติถามอย่างสนใจ

“ฉันสอนมาถึงเรื่องระบอบประชาธิปไตยแล้วละ...” รัฐไท 

ตอบด้วยแววตาครุ่นคิด “รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะต้อง 

ไม่มีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับประชาชน ในยุคที่มีทุนขนาดใหญ่ 

ข้ามชาติได้อย่างเสรี บางครั้งรัฐบาลอาจต้องยอมให้กลุ่มทุนเข้ามา 

แสวงหาผลประโยชน์จากบ้านเมืองของตนเองโดยการเอารัด- 

เอาเปรียบประชาชน  หัวข้อใหญ่ของสัปดาห์หน้าจึงเป็นเรื่อง 

การเมืองภาคประชาชนที่จะรวมกันต่อรองอำนาจรัฐในการดูแล 

ท้องถิ่นหรือทรัพยากร หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่ารัฐควร 

จะทำสิ่งใดเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนมาก ฉันกำลังรวบรวม 

ตัวอย่างกลุ่มการเมืองภาคประชาชนที่ช่วยกันดูแลบ้านเกิด ป่าไม้  

แหล่งท่องเที่ยว หรือที่ทำมาหากินของพวกเขาเพื่อเป็นตัวอย่าง 

แล้วก็อาจจะสั่งให้นักเรียนทำงานค้นคว้าเพื่อให้เห็นแนวทางที่ 

หลากหลาย การเมืองภาคประชาชนนี่แหละคือบทพิสูจน์ที่ว่ารัฐ 

ที่ดีได้สร้างอารยธรรมที่แท้จริงและผลิตคนประเภทใดขึ้นมา... 

ฉันหวังว่าเด็ก  ๆ  จะเริ่มเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพวกเขา” รัฐไท 
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ตอบพลางถอนใจเมื่อเห็นหน้าซีดเซียวของหญิงสาว 

“เธอเชื่อว่านักเรียนจะเชื่อสิ่งที่เธอสอนรึ...” รติถามเสียงเบา

“ไม่มีสิ่งใดที่สวยงามและเชื่อมั่นในอุดมคติได้เท่าหัวใจ  

เด็ก  ๆ  หนุ่มสาวหรอกนะ บางคนอาจไม่เปลี่ยนแปลงไป แต่อีก 

หลายคนก็จะมีเส้นทางชีวิตของตนเอง ฉันคงเป็นแค่นักฝันก็ได้  

แต่ฉันก็อยากให้เรามีกิจกรรมด้วยกันในวัยที่เหมาะสมนี้...ว่าแต่ 

เธอเหมือนจะไม่สบายนะรติ...” รัฐไทเปลี่ยนเรื่องเมื่อเห็นสีหน้า 

ซีดเซียวของหญิงสาว 

“ฉันหิวน่ะ...” รติพูด รัฐไทรีบขยับตัวลุกขึ้นเพื่อดูแลหล่อน 

แต่รติยิ้มหวาน ส่ายหน้าขณะพูดว่า “ฉันชอบกินของแพง...ฉัน 

ตอ้งออกไปหาซือ้เอง” หลอ่นยำ้ และจากเดก็หนุม่แสนดมีาอยา่งคน 

ใจลอยโดยไม่ฟังคำคัดค้าน ใช่สิ หล่อนชอบกินของแพง หล่อน 

จึงต้องจ่ายสูงอย่างที่ไม่คาดคิด ชาติชายคงไม่รอจนข้ามคืนข้ามวัน 

หรอก ถึงตอนค่ำเขาอาจพาคนเข้ามา แล้วรัฐไทก็จะพลอยเป็น 

อันตรายไปด้วย หล่อนควรไปให้พ้นจากเขา รติตัดสินใจในนาที 

นั้นเองว่าหล่อนจะเป็นฝ่ายออกไปเสียเอง...และทำในสิ่งที่ควรทำ...

รติคิดว่ามันเหมือนสายน้ำที่ ไหลมาบรรจบกันในความ 

เงียบงัน และมันช่างเหมือนการพบกันของคู่รักที่ต่างฝ่ายก็เฝ้า 

รอคอย...เมื่อหล่อนเปิดประตูรถยนต์เข้าไปนั่งเคียงข้างชายหนุ่ม 

ผู้นั่งผึ่งผายอยู่ในความเงียบ เขายื่นมือที่เย็นเยียบมากุมมือของ 

หล่อนไว้ ความยะเยียบเย็นนี้คงถั่งเทมาจากใจที่โดดเดี่ยวเย็นชา 

ของเขา ดวงตาที่ชำเลืองแลมาฉายแววดุร้ายของหมาป่า ทำให้รติ 

หายใจขัด โดยไม่ได้เอ่ยคำพูดใด  ๆ  เลย ชาติชายขับรถแล่นออก 

จากตัวเมืองมุ่งฝ่าพายุสายฝนที่เกรี้ยวกราด รตินั่งนิ่งมองดูหยาด 
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น้ำฝนเนืองนองกระจกรถ เหมือนท้องฟ้ากำลังร้องไห้ประหนึ่งคน 

ทุกข์โศก ฝนเดือนมิถุนายนกระหน่ำหนักเหมือนต้องการกักขัง 

หล่อนไว้ตลอดกาลเช่นเคย ตลอดเวลาหล่อนพยายามมีสติ แล้ว 

รถก็แล่นมาจนถึงแนวป่าทึบที่เปล่าเปลี่ยว รติลดกระจกลงเพื่อ 

สูดกลิ่นสายฝนด้วยความโหยหาอาลัย ทันใดชาติชายหันมาและ 

ดึงหล่อนไปกอดไว้แน่น

“ความสำเร็จเป็นความเลวร้ายของเหล่ามุสาชน” เขาเอ่ย 

คำคมที่รติเคยเอ่ยอ้างอวดภูมิรู้ปลอม  ๆ  ของหล่อน “แต่ว่าใคร 

เป็นคนพูดนะ ผมจำไม่ได้สักที...” น้ำเสียงนั้นทั้งเย้ยหยันและ 

ดูแคลน

“นิทเช่...” รติตอบอย่างกล้าหาญ เมื่อตัดสินใจแล้วว่าต้อง 

ทำอย่างไร วินาทีนี้รติก็ไม่กลัวอะไรอีก

“ผมเรียนรู้ได้ช้ามาก” ชาติชายหัวเราะเสียงก้อง “แต่คุณ 

เรียนรู้ได้เร็วเกินไปจนไม่ควรได้รับการให้อภัย” อ้อมแขนนั้น 

กระชับแน่นเข้าอีกด้วยแรงโทสะ  แล้วรติก็รู้สึกถึงความแข็ง 

กระด้างและความเย็นยะเยียบของปลายกระบอกปืนที่ดันอยู่ใต้ 

ลำคองามระหงกลมกลึงของหล่อน

“มันไม่ทันรู้สึกเจ็บหรอก ผมยิงปืนแม่น...” เสียงกระซิบ 

นุ่มนวลหากเหี้ยมเกรียมชิดใบหูนั้นชะงักขาดห้วงไปด้วยอาการ 

ชักกระตุก เพราะในวินาทีเดียวกันนั้นเองรติเสือกปลายมีดแหลม 

ที่ซ่อนไว้แทงลึกลงตรงกลางทรวงอกของเขาแล้วดันกระแทกใบมีด 

ให้ย้อนสวนขึ้นบนด้วยอาการดุดัน ชายหนุ่มดิ้นพล่านเหมือน 

บ้าคลั่ง เขาแผดเสียงด่ากึกก้องขณะลั่นไกปืนใส่ลำคออ่อนนุ่ม 

ของรติทันทีทันควันด้วยความเกลียดชังคั่งแค้น  แรงระเบิด 
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รุนแรงนั้นทำให้ทุกหนทุกแห่งกลับกลายมืดมิด แต่ก่อนจะหมด 

ความรู้สึก รติกดปลายมีดแหลมจนมิดด้ามให้มันฝังลึกที่สุดใน 

ร่างของอีกฝ่าย เลือดจำนวนมากพุ่งทะลักออกมาจนท่วมร่างคน 

ทั้งสองที่กอดกันแนบแน่น...

ความฝันสินะที่ผลักหล่อนให้ตกอยู่ท่ามกลางพายุที่พัดแรง  

ซึ่งมีกลีบดอกแก้วสีขาวปลิวกระจายไปทุกทิศทุกทาง เป็นภาพ 

แห่งการลาจากที่สวยงาม...ในสำนึกสุดท้ายรติยื่นมือไปเพื่อหวังเก็บ 

กลีบดอกแก้วสีขาว หล่อนหวังเหลือเกินที่จะแตะต้องความบริสุทธิ์ 

สะอาด แต่คนหาของป่าผู้พบศพของหล่อนวันต่อมาเห็นแต่มือ 

ขาวซีดของหญิงสาวที่ใบหน้าแหลกเละ มือนั้นยื่นออกมานิ่งแข็ง 

ค้างทื่ออยู่ในความอ้างว้างว่างเปล่า...

พิมพ์ครั้งแรก: ราหูอมจันทร์ Vol.  14 เซฟเว่นกู๊กเวือด	 ตุลาคม ๒๕๕๗  -  มกราคม  
๒๕๕๘
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ฝนตกตั้งแต่รุ่งสาง แล้วก็ตกเรื่อยไปตลอดทั้งวัน ตก 

เรื่อย  ๆ  เบา  ๆ  เหมือนคนร้องไห้ไม่สร่างโศก ทำให้โลกเปียกปอน 

เป็นสีเทามัวซัว คณะละครเร่เดินทางกันกลางสายฝน เจ้างั่ง 

พาพวกผู้ชายแบกสัมภาระอยู่ข้างหน้า ทางเดินเล็ก  ๆ  นั้นเลียบ 

ขนานไปกับลำคลองสายเล็ก วาดมองดูสายน้ำไหลเร็วรี่โน้มกิ่งอ้อ 

กอหญ้าเอนระนาบไปกับพื้นน้ำผลุบโผล่  ๆ ลมหายใจหล่อนพลอย 

ขาดห้วงไปด้วยเหมือนคนใกล้จมน้ำ ทางเดินเริ่มลัดขึ้นเนินเตี้ย ๆ 

มุ่งเข้าสู่ดงไม้และไกลออกไปทุกที หมู่บ้านที่เพิ่งจากมาลับหายไป 

กลางสายฝนที่ตกพรำเป็นม่านมัว หล่อนเหลียวกลับไปมองด้วย 

แววอาลัย ภาพที่เห็นเลือนรางเหมือนเพิ่งตื่นจากฝัน หล่อนเหลียว 

กลับไปมองอยู่เนิ่นนาน แม้ภายหลังเหตุการณ์ต่าง  ๆ  จะผ่านไป 

แสนนานแล้วก็ตาม หล่อนก็ยังติดนิสัยเหลียวมองไปข้างหลัง 

เหมือนกับจะรอคอยใครสักคน เหมือนหวังจะได้เห็นใครสักคน 

ตดิตามหลอ่นมา ซึง่หลอ่นกผ็ดิหวงั และแลว้โดยไมรู่ต้วัเลย ดว้ย 

ลักษณะอาการเช่นนั้นเองที่หล่อนค่อย ๆ แก่ตัวลง

เจ้างั่งลูกชายเจ้าของคณะละครคงคิดไม่เหมือนหล่อน เขา 

หมื่นแสนอาลัย
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ต้องการไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุด เขาเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องระหว่าง 

หล่อนและลูกชายคนสวนชื่อหวาย เขาหยุดคอยหล่อนเหมือน 

ห่วงใย ยื่นมือมาจะช่วยถือตะโพนใบกะทัดรัดที่หล่อนสะพายไว้ 

ข้างตัว แต่วาดปฏิเสธ เขามองหล่อนด้วยแววตาเจ็บปวดเงียบ  ๆ   

แล้วทันใดนั้นเขากลายเป็นชายที่เคร่งขรึมเช่นเดิม เขาก้าวไป 

นำหน้าคนอื่น  ๆ  เอ่ยเอื้อนบทละครที่ เตรียมไว้ว่าจะแสดงใน 

หมู่บ้านแห่งใหม่ที่กำลังจะไปถึง เสียงของเขาก้องกังวานราวกับ 

มันออกมาจากหัวใจที่เจ็บปวด หรือเป็นหัวใจของหล่อนเองที่ 

เจ็บปวด คนอื่น  ๆ  ก็พากันขับร้อง ทำให้มันกลายเป็นบทเพลง 

ที่แสนไพเราะน่าฟัง แต่ก็ช่างแสนเศร้าอะไรปานนั้น

	 	 	 “ต้อยตะริดติดตี่เจ้าพี่เอ๋ย

จะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหน

แอ้อีอ่อยสร้อยฟ้าสุมาลัย

แม้นเด็ดได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเชย

ฉุยฉายชื่นรื่นรวยระทวยทอด

จะกล่อมกอดกว่าจะหลับกับเขนย

หนาวน้ำค้างพร่างพรมลมรำเพย

ใครจะเชยโฉมน้องประคองนวล”*

ลมฝนคงพัดบทเพลงนี้ล่องลอยไปไกล แต่หวายจะได้ยิน 

มันไหม ใครกันเล่าหนอที่จะจดจำมันได้อยู่อีก เม็ดฝนหนาวเย็น 

*  “พระอภัยมณี” ของสุนทรภู่
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กระหน่ำใส่หล่อน หล่อนคิดถึงวันแรกที่พบเขาในสวนท่ามกลาง 

กลิ่นอายดอกพุดซ้อนของบ้านคุณยายเชยซึ่งเป็นผู้ติดต่อให้ 

คณะละครของหล่อนมาแสดงในคราวทำบุญสมโภชศาลของ 

หมู่บ้านในช่วงตรุษสงกรานต์ ชาวบ้านหลายรายบนบานศาลกล่าว 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ จึงถือโอกาสแก้บนเสียพร้อมกัน ละครเร่คณะนี้ 

จึงแสดงติดต่อกันที่หมู่บ้านนี้อยู่นานวัน อาศัยนอนบนศาลาริมน้ำ 

บ้านคุณยายเชยทุกวัน ในหมู่บ้านจึงเหมือนมีงานเฉลิมฉลอง  

เสยีงกลองตุก๊ดงัระรวัเปน็การโหมโรง เรยีกคนดทูา่มกลางแสงแดด 

เจิดจ้าของเดือนเมษายน พร้อม  ๆ  กับปี่พาทย์ก็จะบรรเลงเพลง 

โหมโรงอีกหลายเพลง ขณะที่ตัวแสดงสาว  ๆ  หนุ่ม  ๆ  แต่งตัวอย่าง 

วิจิตรบรรจงอยู่ข้าง ๆ วงปี่พาทย์รัวสามรา แล้วตัวละครพระ-นาง 

คู่หนึ่งก็สวมชฎาขึ้นนั่งเตียงแล้วจึงเริ่มซัดไหว้ครู  ตรงนี้เองที่ 

หล่อนเห็นหวายแบกเครื่องมือทำสวนมายืนดูอยู่หน้าโรงละครด้วย 

สีหน้าเบิกบานแจ่มใส เขาช่างเป็นเด็กหนุ่มที่น่าดูกระไรเช่นนั้น  

ดวงหน้าคมเข้ม ร่างตรงสูงโปร่ง ดวงตาคู่นั้นเหมือนจะครุ่นคิด 

บางสิ่งตลอดเวลา แต่ขณะที่ยืนอยู่ที่นั่นเขาไม่ต่างไปจากเด็กน้อย 

ที่กำลังตื่นเต้นและพิศวงงงงวยกับความงามตรงหน้า มีนางละคร 

ในคณะหลายคนที่รุ่นราวคราวเดียวกับเขา คืออายุไม่เกินสิบห้าปี  

และต่างมีรูปร่างอ้อนแอ้นราวกับรูปเขียน หนุ่ม  ๆ  ใจกล้าหลายคน 

เข้ามานั่งชิดขอบเสื่อที่ปูฟางรองไว้อีกชั้นหนึ่ง หวายนั้นไม่เคย 

เข้ามาใกล้เลย แต่เขาก็มาทุกวันและเฝ้ามองดูนางละครรำถวายมือ 

ด้วยท่าทีปลาบปลื้มหลงใหล

วาดอายุสี่สิบห้าปี หล่อนไม่เล่นละครอีกแล้ว นางละคร 

เล็ก  ๆ  เรียกหล่อนว่าแม่ เพราะหล่อนเป็นคนฝึกหัดการแสดงแก่ 
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เดก็ ๆ เหลา่นัน้ เหมอืนเมือ่ครัง้ทีห่ลอ่นเองกไ็ดร้บัการฝกึมาในสมยั 

เด็ก เจ้าของคณะขอหล่อนมาเลี้ยง แล้วก็ครอบครูให้หล่อนเป็น 

ผู้ดูแลคณะละครต่อไป เจ้างั่งเป็นลูกชายแท้  ๆ แก่กว่าหล่อนสัก 

เจด็ถงึแปดปี แตคุ่ม้ดคีุม้รา้ยโดยทีใ่ครกไ็ม่แนใ่จนกัวา่เกดิอะไรขึน้ 

กับเขา คนเก่า  ๆ  ก็ไม่รู้   เพียงแต่เล่ากันว่าเจ้างั่งทำผิดต่อครูเพลง 

หน้าพาทย์ เพราะแอบต่อเพลงชั้นสูงด้วยตนเองโดยไม่ได้ไหว้ครู 

วันดีคืนดีเขาจะตะโกนร้องว่ามีเท้าดำ  ๆ  ใหญ่  ๆ  มาเหยียบบน 

ยอดอกเขา ทำให้ดิ้นทุรนทุรายเพราะหายใจไม่ออก พลางร่ำร้อง 

วิงวอนให้พระพิราพยกโทษให้ แต่ในเวลาสบายดีเขาเป็นนักแสดง 

ผู้มีความสามารถ คือเป็นตัวตลกประจำคณะ ประเดี๋ยวเป็นม้า  

เป็นฤษี บางคราวก็เป็นยักษ์ หรือสัตว์ใด  ๆ  ในหิมพานต์ตามแต่ 

วาดจะกำหนดให้ ถึงวันนี้หล่อนเป็นคนบอกบทที่คล่องแคล่ว  

ทั้งขานชื่อเพลงที่ใช้ประกอบท่ารำอย่างแม่นยำ ทุกคนในคณะ 

ยำเกรงหล่อน  หล่อนถูกแม่เฒ่ากำชับหนักหนาให้ยึดถือใน 

ขนบธรรมเนียมของการละคร เช่น จะต้องไหว้ครูทุกครั้ง เพราะ 

ละครไทยถือเป็นทิพยกำเนิด นางได้มอบรับศรศิลป์ พระขรรค์  

จักร  สังข์  ตรี  คทา  ตำราไหว้ครู  และที่จะขาดไม่ได้ก็คือ 

หัวฤษีที่มีความหมายแทนพระภรตมุนี เจ้าแห่งนาฏยศาสตร์  

ในการไหว้ครูจะต้องมีทั้งเพลงสาธุการเพื่อเชื้อเชิญเทวดา  และ 

เพลงเสมอผีเพื่อเชื้อเชิญฝ่ายอสูร แม่เฒ่าสั่งไว้ด้วยว่าไม่ให้ 

เจรจาล้อเล่นกับคนดู ไม่ว่าจะแสดงเรื่องใดให้ล้อเล่นกันเฉพาะ 

ในหมู่นักแสดงเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ชายที่ทะลึ่งหรือหยาบ- 

โลนสบโอกาสเข้ามาลวนลามให้เกิดเรื่องได้ ทุกคนในคณะปฏิบัติ 

ตามกฎนีอ้ยา่งเครง่ครดั แตว่าดจำไดว้า่หลอ่นเผลอยิม้ใหห้นุม่นอ้ย 
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ชื่อหวาย เด็กหนุ่มร่างสูงเจ้าของดวงหน้าคมคายอ่อนเยาว์ยิ่งนัก 

คนนัน้ หวายผูซ้ึง่ทกุวนัเอาแตจ่อ้งมองนางละครตวันอ้ยโดยไมอ่าจ 

พูดจาหรือกรายใกล้ ในยามว่างเมื่อหล่อนฝึกซ้อมท่ารำให้กับ 

เด็กสาว  ๆ  ในคณะ ซึ่งทุกคนจะนุ่งผ้าโจงกระเบน ใส่เสื้อรัดรูป 

ตัวเล็กเผยให้เห็นเอวคอดและบ่าไหล่กลมกลึง หล่อนก็จะเห็น 

เขายืนบังตัวที่มุมเสาบ้านเพื่อแอบดู แต่เมื่อนางละครน้อยหันไป 

เขาก็จะล่องหนหายตัวทันที

คุณยายเชยขอให้แสดงเรื่อง  ขุนช้างขุนแผน  ติดต่อกันโดย 

ไม่สลับเรื่องอื่น วาดรู้ดีว่ามนตร์ขลังของละครชาตรีหมดไปจาก 

ยุคสมัยนี้จนสิ้นแล้ว มีเพียงเด็ก  ๆ  และคนแก่เท่านั้นที่จะตั้งใจดู 

จริงจัง คนหนุ่มสาวแวะมาดูนางรำหน้าตาสะสวยซึ่งแต่งกาย 

งามวิจิตร แล้วก็ผ่านไปด้วยรอยยิ้มขบขันบนใบหน้า แต่วาดก็มี 

ความสุขทุกครั้งที่ละครเริ่มต้น 

วนันัน้หวายยนืกอดดา้มเสยีมดลูะครอยูน่านกวา่ทกุวนั ละคร 

แสดงมาถึงตอนเณรแก้วพบรักนางพิม วาดตะโกนบอกบทแรก 

ให้ตัวละครร้องนำ แล้วลูกคู่ก็ร้องรับวรรคที่สองซ้ำกันสามครั้ง  

ตัวละครร้องวรรคที่สามต่อไปวนเวียนเช่นนี้ตามขนบของละคร 

ชาตรี ขณะที่ร้องก็มีการตีกรับและฉิ่งให้จังหวะ วาดชอบที่จะ 

ตีตะโพนไปด้วย  หล่อนวางตะโพนไว้บนตัก  ใช้มือเรียวสวย 

ตีเร็ว  ๆ  สลับไปตามจังหวะบนผิวหน้าทั้งสองด้านของตะโพน  

ร่างกายของหล่อนขยับเขยื้อนอย่างน่าดู หน้าอกกระเพื่อมสั่นไหว  

เพราะหล่อนนั่งพับเพียบจึงเห็นองค์เอวอ้อนแอ้นและเส้นโค้งที่ 

ลาดตามแนวหลังจรดบั้นท้ายงามสมบูรณ์แบบ

เสียงบอกบทของวาดแจ่มใสไพเราะ หล่อนถ่ายทอดความ 



เสน่หานุสรณ์156

รู้สึกและชีวิตลงในคำประพันธ์เหล่านั้น มันดึงดูดให้หวายมองมา 

ที่หล่อนนานกว่าทุกวัน ใช่แล้วที่เด็กหนุ่มคนนั้นเฝ้าแต่มองดูหล่อน 

โดยไม่ได้เหลียวหาใครคนไหนอีกเลย หัวใจของวาดก็เต้นระส่ำ 

เมื่อแลสบตาคู่นั้นขณะที่ละครดำเนินมาถึงตอนเณรแก้วจูบผ้าสไบ 

นางพิม บทของนางพิมเจรจาว่า

	 	 	 “อนิจจาว่าแล้วหาฟังไม่	

จะฆ่าพิมเสียที่ไร่นี่แล้วหรือ

รักน้องกลางหนให้คนลือ

อย่างนี้น้องไม่ถือว่ารักน้อง”

ใช่แล้วที่สายตาคู่นั้นกอดรัดและเล้าโลมหล่อนไม่ต่างจากบท 

ในละคร เหมือนหล่อนกำลังสอนให้เขาทำตามคำที่หล่อนบอก  

เพลงิพศิวาสอนัประหลาดลำ้บงัเกดิขึน้ในใจ ชัว่ขณะหนึง่มนัรนุแรง 

จนร่างหล่อนสั่นสะท้าน

ละครลาโรงเมื่อบ่ายคล้อย สาวน้อย  ๆ  และหนุ่ม  ๆ  ในคณะ 

ต่างขอออกไปเดินชมตลาดหาซื้อของกินของเล่น เจ้างั่งนั่งตีระนาด 

เป็นเพลง โสมส่องแสง อยู่เพียงลำพัง น่าแปลกที่บัดนี้อารมณ์เศร้า 

เข้าครอบงำหล่อนอย่างลึกซึ้ง หวายจากไปเกือบจะเป็นคนสุดท้าย 

ในหมู่คนดู และทันทีที่เขาลับหายไป หล่อนก็ใจหายเหมือนได้ 

สูญเสียบางสิ่งที่สำคัญไป  นี่คืออะไรกันหนอ  หล่อนหลงรัก 

เด็กหนุ่มคนนั้นทั้งที่ไม่เคยเอ่ยเอื้อนคำพูดใด  ๆ  แก่กัน ไม่รู้ว่าเขา 

เป็นใคร รักเขาทั้ง  ๆ  ที่หล่อนอายุปูนนี้ ส่วนเขาคงไม่เกินสิบหก 

กระนั้นหรือ



157เงาจันทร์

หล่อนไม่เคยรักใครมาก่อน หล่อนรู้จักแต่ความรักของ 

นางพมิตอ่ขนุแผน รกัของนางทมยนัตทีีม่ตีอ่พระนล รกัของบษุบา 

ที่มีต่ออิเหนา หรือนางรจนากับเจ้าเงาะ ทุก ๆ เรื่องจบลงด้วยความ 

สุข แต่สำหรับหล่อนแล้วมันอาจหมายถึงความตาย

บทเพลงของเจ้างั่งยิ่งฟังยิ่งสับสน หล่อนจึงหลีกเดินไปใน 

สวนที่ร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่ ดอกคูนเหมือนโคมย้อยระย้าสีเหลือง  

ดอกมะม่วงร่วงเกลื่อนทางเดินเล็ก  ๆ ต้นหว้ารุ่น  ๆ  และประดู่ 

กิ่งอ่อนแผ่กิ่งก้านสาขาร่มรื่น ลึกเข้าไปในสวนนั้นกรุ่นกลิ่นจำปี  

จำปาดอกพุดนานาชนิด กลิ่นดอกแก้วที่ตัดเป็นพุ่มตลอดทางเดิน 

กลีบกาหลงช่างขาวสะอ้าน และชบาหลากพันธุ์สีสันสดใส

“ทำไมวาดจำบทกลอนได้มากนักล่ะ” เสียงหนึ่งเอ่ยถาม  

เขายืนพิงต้นหางนกยูงที่ออกดอกสีแดงเพลิงตัดกับท้องฟ้าสีน้ำเงิน 

งามกระจ่าง ทักหล่อนอย่างคุ้นเคยเสมือนได้รอคอยอยู่ที่นั่น 

มาเนิ่นนาน

“ก็ฉันเป็นคนบอกบทนี่” วาดตอบอย่างสบายใจ น่าแปลกที่ 

หัวใจหล่อนก็แช่มชื่นเมื่อได้เห็นเขา มันส่งผลให้ประกายตาหล่อน 

แวววาวระยับ

“เหมือนผู้กำกับหนังหรือฮะ” เขาถาม เท้าคางบนด้ามเสียม 

ที่ใช้พรวนดินมองดูหล่อนด้วยดวงตาอันงาม เมื่อเข้าใกล้หล่อน 

จึงเห็นว่าเขายิ่งเด็กกว่าที่หล่อนคิดเสียอีก เพียงแต่เขาตัวสูงกว่า 

หล่อน ผมทรงนักเรียนถูกปล่อยให้ยาวเนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอม 

เขาใช้มือเสยมันจนยุ่งเหยิง

“มันไม่เหมือนกันหรอก ละครชาตรีไม่มีความแปลกใหม่  

เรามีขนบธรรมเนียมที่ต้องรักษา แต่ถ้าเป็นคนกำกับหนังต้อง 
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คิดค้นสร้างอะไรใหม่ออกมาเสมอ ฉันทำอะไรอย่างนั้นกับบท 

ละครไม่ได้ จะทำได้ก็แค่แต่งกลอนเพิ่มบทเจรจาใหม่เข้าไปเพื่อให ้

เกิดสีสัน แต่ถ้าเป็นบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๒ หรือของ 

สุนทรภู่ ใครกันจะแต่งได้ดีกว่านั้นอีก จริงไหม” เธอถาม

“ผมไปรอดูละครทุกวันเพราะผมอยากเห็นวาดรำละครนะ”  

เด็กหนุ่มพูดอย่างกล้าหาญ

“โอ เอวฉันหนาขึ้นทุกวัน ตัวก็โตขึ้น ฉันรำไม่สวยอีกแล้ว 

ละ”

“วาดรำให้ผมดูคนเดียวได้ไหมล่ะ” เขาพูดตรง  ๆ จ้องมอง 

หล่อนแน่วนิ่ง

“โอ” หล่อนอุทานด้วยคิดไม่ถึง “เพื่ออะไรกันล่ะ เด็กสาว 

เหล่านั้นรำได้น่าดูกว่าฉันเป็นไหน ๆ นี่นะ”

“ผมจะรอนะฮะ” นำ้เสยีงของเขารอ้นรน “คนืนีท้ีศ่าลเจา้จะมี 

หนังตะลุงแก้บนอีก ใคร  ๆ  ก็จะไปที่นั่น ผมจะรอวาดที่กระท่อม 

ท้ายสวน วาดเอาชุดนางละครมาด้วยนะ”

เด็กหนุ่มก้มลงเก็บดอกพุดสีขาวหอมกรุ่น เขาจูบดอกไม้นั่น 

แลว้ยืน่มนัแกห่ลอ่น แลว้กห็นัหลงัจากไปทา่มกลางหมูส่มุทมุพุม่ไม ้

ราวกับเขาเป็นพรายที่ร่ายมนตร์สะกดให้หล่อนตกอยู่ในความฝัน

หล่อนฝันไปแน่แท้แล้ว วาดเชื่อว่าหล่อนฝันไปจริง ๆ หล่อน 

ตื่นเต้นจนหัวใจสะทกสะท้าน หล่อนจูบดอกไม้ตรงที่เขาจูบเพื่อ 

สัมผัสร่องรอยแห่งริมฝีปากเขา  รสแห่งเสน่หาอันหวานล้ำที่ 

หล่อนไม่เคยพบพานมาก่อนจะนำหล่อนไปสู่ที่ใดหนอ แม่เฒ่า 

เล่าว่า นางละครใจง่ายมักมีชีวิตที่ตกต่ำเป็นที่ดูแคลนของคนทั่วไป 

และเฝ้าเตือนนักเตือนหนาให้หล่อนวางตัวให้ดี หล่อนก็ประพฤติ 
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เช่นนั้นมาตลอด บัดนี้หล่อนอายุมากขึ้น ชายน้อยคนนักที่จะ 

เหลยีวมองดหูลอ่น หลอ่นเองไมไ่ดท้กุขร์อ้น เพราะไมค่ดิจะรกัใคร 

แตไ่ฉนตณัหาราคะจงึกำเรบิรนุแรงจนเสยีวซา่นนกัในใจหลอ่นขณะนี ้ 

หรือเพราะหล่อนอยู่คนเดียวมานานเกินไป

หล่อนเข้าที่พักแล้วก็นอนซมน้ำตาไหล คิดถึงความไร้สาระ 

ประดามีที่หล่อนได้ทำมาตลอดชีวิต หล่อนพากเพียรเรียนฟ้อนรำ 

เพื่อถวายเป็นบรรณาการแด่เทพทั้งหลาย เทพซึ่งหล่อนเฝ้าร้อง 

อัญเชิญทุกเวลาที่บวงสรวง เทพที่หล่อนไม่เคยรู้เห็นว่ามีอยู่จริง 

หรือไร แต่ปีศาจนั้นคงจะมีอยู่แน่นอน และคงสถิตอยู่ในใจหล่อน  

หรือไม่เช่นนั้นตัวหล่อนนั่นเองที่เป็นปีศาจ

คณะละครเรช่อบเลน่เรือ่งกษตัรยิผ์ูส้งูศกัดิ ์ เรือ่งจกัร  ๆวงศ ์ๆ 

สมมุติโรงโล่ง  ๆ  ไม่มีแม้แต่ม่านกั้น มีเพียงเสื่อปูอยู่ด้านหนึ่งกับ 

เตียงเตียงหนึ่งว่าเป็นปราสาทราชวัง ตัวแสดงสวมชฎาแล้วก็กลาย 

เป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ แสดงจบถอดชฎาที่ใส่ออกแล้วกลับเป็นคน 

ตีกรับตามเดิม คนดูและนักแสดงต่าง ๆ รู้ว่านั่นเป็นเพียงการโกหก 

วาดเคยคิดว่าชีวิตจริงก็ควรเป็นเช่นนั้น ทุกคนควรรู้ตัวว่าตน 

เป็นเพียงนักแสดงคนหนึ่งซึ่งจำต้องโลดแล่นไปตามบทบาทสมมุต ิ

โดยไม่ยึดถือ เพราะไม่มีอะไรที่เราจะยึดถือเป็นจริงเป็นจังได้เลย 

สักสิ่ง หากไม่รู้เท่าทัน ชีวิตก็คงกลายเป็นภาระที่หนักยิ่งเหมือนที ่

หล่อนเป็นทุกข์ร้อนรนเสียนักในขณะนี้ ทุกอย่างเป็นความโง่เขลา 

โดยแท้

แม้จะรู้ความจริงดังนั้นของชีวิต แต่วาดก็ไม่อาจหยุดยั้ง 

ตนเองไมใ่หไ้ปพบหวายได้ เขากำลงัเฝา้มองดดูวงเดอืนงามกระจา่ง 

อยู่หน้ากระท่อม เมื่อหล่อนไปถึง แสงจันทร์ทำให้หล่อนมัวเมา 
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และเคลิบเคลิ้ม เสียงการละเล่นจากศาลากลางหมู่บ้านแว่วมา 

ไกล  ๆ  ราวกับมันไม่ได้มีอยู่จริง ทุกอย่างในสวนนิ่งสงัด มีเพียง 

เสียงระนาดของเจ้างั่งล่องลอยนุ่มนวลเคลียคลออยู่กับแสงจันทร์ 

อ้อยอิ่งเป็นเพลง  ตระนอน เหมือนเขากำลังต้องการขับกล่อมใคร 

สักคน  บางคราวเพลงก็ขาดห้วงเหมือนคนเล่นจิตใจสับสน  

แต่แล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างพลิ้วพราย เป็นเพลงโลมที่ต้องการ 

แสดงออกถึงความรักที่ล้นหลั่งอยู่ในใจ

วาดฟังเสียงระนาดล้อเล่นกับสายลมยามค่ำที่พัดลอดกิ่งไม้ 

ไหวเอน เงยมองดูเด็กหนุ่มตรงหน้าโดยไม่อาจพูดถ้อยคำได้เลย

“วาดสวยเหลือเกิน” เขาพูดเหมือนละเมอ หล่อนนุ่งผ้าจีบ 

ห่มผ้าแถบลายทอง พาดชายไปข้างหลังเสมอน่อง หล่อนไม่ใส่ 

มงกุฎ หากปล่อยผมยาวสยายเคลียไหล่

“ฉันจะรำให้เธอดู แล้วเราก็จะไม่พบกันอีก” หล่อนพูด 

แผ่วเบา รู้สึกตัวว่าน้ำตาเต็มตา และเสียงที่ขานท่ารำก็สั่นเครือ

	 	 	 “เทพนมปฐมพรหมสี่หน้า

สอดสร้อยมาลาช้านางนอน

ผาลาเพียงไหล่พิสมัยเรียงหมอน

กังหันร่อนแขกเต้าเข้ารัง

กระต่ายชมจันทร์จันทร์ทรงกลด

พระรถโยนสารมารกลับหลัง

เยื้องกรายฉุยฉายเข้าวัง

-----------------------------”*

 * กลอนตำรารำของเก่าแต่โบราณ	



161เงาจันทร์

หล่อนจำได้ ไม่ว่าเมื่อไรหล่อนก็ยังจำช่วงเวลานั้นได้ หล่อน 

รำด้วยลีลาเป็นสง่าและนุ่มนวลประณีตราวกับหล่อนกำลังบูชา 

ปวงเทพศักดิ์สิทธิ์ เมื่อหล่อนประสานมือทาบฐานไหล่ซึ่งเป็นท่า 

แสดงความรักเพื่อบอกว่าหล่อนหนาว เขาก็เข้ามากอดหล่อนไว้ 

ทั้งตัวจากด้านหลัง

สไบห่มนางถูกดึงรั้งออก หล่อนป้องปัด แต่นั่นก็เป็นแค่ 

การยั่วยวน ขณะเดินไต่เนินตามหลังคนอื่นไปท่ามกลางสายฝน 

หล่อนก็ยังระลึกถึงริมฝีปากอุ่นจัดของเขาที่ร่ายระไปบนทรวงอก 

ของหล่อน นึกถึงภาพทะเลที่ปั่นป่วนคลั่งในบรรยากาศสีน้ำเงิน 

มืดมัวของพายุซึ่งไม่รู้ที่สิ้นสุด ขณะที่หล่อนกรีดร้องอยู่ใต้ร่างเขา 

ท่ามกลางพายุนั้น

ไม่มีเพลง ตระนิมิต อันนุ่มนวลชวนฝันเหมือนยามที่พระ-นาง 

คู่เคียงบนแท่นบรรทม เพราะนี่ไม่ใช่เทพอุ้มสม แต่เป็นการ 

เสพสมของคนแปลกหน้าสองคน ลมหายใจของเด็กหนุ่มสะอาด 

หอมหวานไม่รู้อิ่ม เขาอาจไม่เคยสูบบุหรี่กระมัง เหมือนกับที่ 

ไม่เคยจูบใครมาก่อน จูบหล่อนเป็นจูบแรกของเขา ปอยขน 

ในที่ลับยังเป็นขนปุยอ่อนนุ่มสลวย  ซึ่งยิ่งปลุกกำหนัดในกาย 

หล่อนให้ป่วนคลั่ง ชั่วขณะหนึ่งที่หล่อนได้กลายเป็นหนึ่งเดียว 

กับเขา หล่อนรู้สึกว่าหล่อนได้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลที่เคยไร้ร้าง  

เขาได้ให้ชีวิตแก่หล่อนเช่นเดียวกับที่หล่อนได้ปลุกเร้าและทำให้ 

เขาเป็นชายหนุ่มโดยสมบูรณ์ แต่สุดท้ายแล้วหล่อนกลับเคว้งคว้าง 

เดียวดายอย่างถึงที่สุด เพราะหล่อนรู้ดีว่าการกระทำของหล่อน 

มันช่างไร้สาระนัก

เดอืนรอดวงเมือ่ใกลรุ้ง่สาง นัน่เปน็ครัง้สดุทา้ยทีห่ลอ่นมองดู 
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เด็กหนุ่มอย่างตรึงตรา หล่อนถอดหัวใจออกวางไว้ที่นั่น และ 

สำหรับชีวิตที่เหลืออยู่ หล่อนจะอยู่อย่างคนปราศจากหัวใจตลอด 

ไป หล่อนตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วก็ไม่เคยมองดูเขาอีกเลย 

ตั้งแต่นาทีนั้น เด็กหนุ่มประท้วงด้วยวิธีการต่าง  ๆ แม้กระทั่งจีบ 

นางละครคนอื่น ๆ ต่อหน้าหล่อนเพื่อให้หล่อนหึงหวง แต่วาดยังคง 

อยู่ในความเงียบเหมือนที่หล่อนเคยเงียบตลอดมา ในวันสุดท้าย 

ละครแสดงมาถึงตอนขุนแผนฟันม่านลักพานางวันทอง วาดแต่ง 

ชุดนางครบเครื่อง ใส่เครื่องประดับทองลงยาราชาวดีกรรเจียกจร 

ดอกไม้ทัด จี้นาง สะอิ้ง ข้อมือสวม ปะวะหล่ำ และกำไลเท้า  

หล่อนไม่ใส่ชฎา เพียงแต่ปล่อยผมเหยียดยาวเคลียไหล่เหมือน 

คืนที่หล่อนไปพบหวายที่กระท่อม ทุกคนลงความเห็นต้องกันว่า 

หล่อนยังงามอยู่มาก แต่เสียงบอกบทของหล่อนแสนเศร้าบาด 

หัวใจเหมือนเจือด้วยเสียงสะอื้น เจ้างั่งพลอยร้องไห้เมื่อฟังคำต่อว่า 

ของขุนแผนต่อนางวันทอง

	 	 	 “นิจจาเจ้าวันทองน้องพี่อา

พี่จำหน้าเนื้อน้องได้ทุกแห่ง

นิจจาใจช่างกระไรมาแปลกแปลง

เอามือคลำแล้วยังแคลงอยู่คลับคล้าย

เจ้าลืมนอนซ่อนพุ่มกระทุ่มต่ำ

เด็ดใบบอนช้อนน้ำที่ไร่ฝ้าย

พี่เคี้ยวหมากเจ้าอยากพี่ยังคาย

แขนซ้ายคอดแล้วเพราะหนุนนอน”
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วาดเหน็แววตาหวายทีม่องมาอยา่งเจบ็ปวด เขาตดัผมเกรยีน 

เหมือนทหารใหม่ เพราะโรงเรียนใกล้เปิดเทอมแล้ว ฝนตกเมื่อค่ำ  

หางนกยูงสีแดงหล่นปกคลุมทางเดินในสวนที่เงียบเหงา  และ 

ฤดูร้อนที่เปี่ยมล้นด้วยมนตร์สวาทก็กำลังจะผ่านพ้นไป

เส้นทางของคณะละครเร่สิ้นสุดลงที่ฝั่ งคลองสายใหญ่   

พวกเขารอเรือข้ามฟากที่เจ้าภาพรายใหม่จะส่งมารับ นางละคร 

ตัวเล็ก  ๆ  วิ่งเล่นเก็บดอกต้อยติ่งสีม่วงมายื่นให้หล่อนเต็มกำมือ 

ระหว่างยืนอยู่ท้ายเรือที่ล่องเอื่อยช้าไปตามน้ำไหล หล่อนโปรย 

ดอกไม้ลงในสายน้ำอย่างเหม่อลอย แล้วหล่อนก็ได้ยินเสียงบรรดา 

ผู้หญิงร้องเรียกกันเกรียวกราวให้มองไปข้างหลัง เมื่อหล่อนเหลียว 

ไปก็เห็นหวายอยู่ที่นั่น บนจักรยานที่หล่อนเคยเฝ้าคิดฝันอยากนั่ง 

ไปไหน  ๆ  กับเขา เขาหนีโรงเรียนมาตามส่งหล่อน  หรือบางที 

เขาอาจมาส่งหญิงสาวคนอื่น  ๆ  ในคณะก็ได้ ความคิดเช่นนี้ทำให้ 

หล่อนเสียใจ หล่อนมองเห็นเขาไม่ชัดด้วยระยะห่างไกลที่เพิ่ม 

มากขึ้น และเพราะหยาดน้ำตาที่พร่างพรูนองหน้า ซึ่งครั้งนี้หล่อน 

ไม่อาจสะกดกลั้นไว้ได้

นับตั้งแต่นั้นที่หล่อนค่อย  ๆ  แก่ตัวลง แต่ความทรงจำถึง 

เด็กหนุ่มลูกคนสวนกลับยิ่งแจ่มชัด หล่อนสอนรำแม่บทให้แก่ 

ลกูศษิยร์ุน่หลงั เสยีงเดก็  ๆทอ่งตำราเจือ้ยแจว้ ลลีารา่ยรำหนัเหยีน 

นุ่มนวลยั่วเย้างามตา

	 	 	 “เทพนมปฐมพรหมสี่หน้า

สอดสร้อยมาลาเฉิดฉิน

ทั้งกวางเดินดงหงส์บิน



เสน่หานุสรณ์164

กินรินเลียบถ้ำอำไพ

อีกช้านางนอนภมรเคล้า

ทั้งแขกเต้าผาลาเพียงไหล่

เมขลาโยนแก้วแววไว

มยุเรศฟ้อนในอัมพร”*

  

เมื่อได้ยินหล่อนจะคิดถึงภาพเขาใต้เงาเดือนรอดวงตะวัน  

ในยามอุษาของฤดูร้อนที่เย็นชื่น เผยหลังไหล่เกรียมแดดของเขา 

ให้หล่อนโลมลูบ ทุกอย่างเลือนรางห่างไกล แต่บางขณะก็ชิดใกล้ 

จนหล่อนได้กลิ่นกายสะอาดสะอ้านแบบเด็ก  ๆ  ของเขาอีก หล่อน 

โหยหาถึงมันระคนด้วยความสุขและโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาอย่าง 

ที่สุด...อยู่ทุกคืนทุกวัน...

 * จากบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ในรัชกาลที่ ๑	

พิมพ์ครั้งแรก: นิตยสาร สกุลไทย ฉบับ ๒๔๗๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
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ยายมอญช้อนกุ้งกระบุงลอย
น้ำท่าไม่อาบ เหม็นสาบหม...ย

เสียงยายอุ่นร้องกลอนบทนั้นเป็นเพลงอย่างร่าเริง โดยเน้น 

เสียงและลากยาวที่คำสุดท้ายอย่างจงใจ พลางหัวเราะหัวใคร่ใส่ 

ยายมอญย่าของฟาง ผู้ซึ่งใกล้ค่ำมักลงคลองช้อนกุ้งเพื่อนำไปทำ 

อาหารเช้าด้วยสวิงสามเหลี่ยมเลาะเรื่อยไปตามริมฝั่งคลอง มีหม้อ 

อะลูมิเนียมบุบบี้พร้อมฝาปิดผูกเชือกติดไว้กับเอวลอยตุ๊บเท่ง  ๆ  

มาตามหลัง ในนั้นมีกุ้งฝอยหยิบมือหนึ่งกระโดดหย็องแหย็ง  

ร่างเปียกปอนของแกสะท้อนเงาแดดก่อนค่ำ ขณะแกเคลื่อนเข้าไป 

ใกล้หัวสะพานที่ยายอุ่นนั่งถูแข้งถูขาอยู่ กระทั่งโพล้เพล้และค่ำลง 

หิ่งห้อยพร้อยกอหญ้าริมน้ำวับแวมตามลำคลองมืด  ๆ ราวพวกมัน 

กำลังเฉลิมฉลองอะไรสักอย่าง แสงหิ่งห้อยสะท้อนบนผิวน้ำ 

ที่เป็นระลอกพร่าเลือนเหมือนภาพในฝันอันลึกลับ  ฟางเพลิน 

มองเงียบงัน ภาพนั้นสวยงามอย่างเศร้า ๆ ชวนให้เขาคิดฝันไปได้ 

มากมาย ทุกครั้งที่ยกสวิงขึ้นดู ย่าจะได้ยินเสียงหลานชายวัย 

ผู้เป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นดิน
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สิบขวบซึ่งเดินตามมาบนฝั่งคลองร้องลั่นอย่างตกอกตกใจว่า

“ย่า ติดหิ่งห้อยอีกแล้ว ระวังนะ เดี๋ยวมันตาย”

แต่ตอนนี้เขากำลังหัวเราะเพลงของยายอุ่นจนนัยน์ตาพราว 

เป็นประกายในแสงยามค่ำ นัยน์ตาคู่นั้นของฟางเปล่งประกาย 

น่ามองอยู่เสมอ รับกับคิ้วเข้มยาวและริมฝีปากหยักลึกเป็นรอย 

ราวกับวาด ย่าไม่อยากให้หลานชายออกทโมน จึงปรามยายอุ่น 

เสียงเข้มว่า

“อย่าโลนนักสิ หลานข้ายังเล็กอยู่นะ”

“โอย มันรู้ทุกอย่างแหละ จริงไหม” ประโยคหลังแกหันมา 

ถามฟางซึ่งยังคงหัวเราะ

“เมื่อวันก่อนมันเล่าให้ข้าฟังว่ามันถอดกางเกงให้ทิดฟู เพราะ 

เจ้านั่นเมาจนเยี่ยวราด  แล้วมันก็เล่าว่าไอ้ช่อนของพ่อมันน่ะ 

มีหนวดยุ่บ” ยายอุ่นเล่าแล้วก็หัวเราะไม่หยุด แต่ฟางรู้ว่าย่าโกรธ 

เสียแล้ว แกปีนขึ้นฝั่ง ล้างโคลนออกจากซอกนิ้วเท้าไม่พูดไม่จา  

ม้วนสวิงพาดบ่า กระเดียดหม้อกุ้งฝอยเข้าบ้านโดยไม่พูดกับฟาง 

เลยสักคำ

ย่าไม่อยากได้ยินเรื่องพ่อกินเหล้าเท่านั้นเอง

กองไฟที่คอกวัวโรยควันกรุ่น ฟางเดินเข้าไปหา พ่อหลับ 

เสียแล้วโดยไม่ทันได้กินข้าวเย็นตามเคย คอกวัวนั้นอวลกลิ่น 

ฟางข้าว กลิ่นสาบของวัว กลิ่นนี้จะติดตัวพ่อไปด้วย เมื่อรวม 

กับกลิ่นของเหล้า เหงื่อของพ่อก็มีกลิ่นเหม็นที่มีลักษณะเฉพาะ  

พ่อหลับกึ่งคว่ำหน้าพาดหัวไว้กับแขน ใบหน้ายามหลับก็ยังเศร้า 

ไม่เว้นวาย ยายอุ่นมักพูดว่าฟางหล่อกว่าพ่อ ดวงตาก็สวยเสียจน 

ไม่น่าจะเป็นหลานย่าที่ขี้ริ้วจนผัวทิ้ง ทั้งหมดเป็นเพราะแม่ของฟาง 
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สวยนัก

แม่ของฟางเป็นนางรำของคณะกลองยาว ซึ่งจะมาลงที่ทุ่งนี้ 

ก็เมื่อมีงานบวชงานบุญ คนชาวทุ่งรักเสียงเถิดเทิงเร้าใจ โจ๊ะพรึ่ม 

โจ๊ะพรมึ โจะ๊ ๆ พรึม่ ๆ ยิง่ยายอุน่ดว้ยแลว้ แกยอมแลกทกุอยา่ง 

กับการได้รำกลองยาว  ท่วงทำนองอันครึกครื้นนั้นปลุกเร้า 

วิญญาณศิลปินของแกให้โลดเร่าอย่างที่ใครอื่นก็ต้องตะลึงลาน 

ยามที่ เห็นแกรำป้อตัวอ่อนตัวไหว ย่าเคยเล่าว่า ครั้งหนึ่งย่า 

เกี่ยวข้าวอยู่ในนากับยายอุ่นเนื้อตัวมอมแมม แล้วขบวนรถเถิดเทิง 

ที่กำนันไปร่วมเปิดงานฤดูหนาวที่ศาลากลางผ่านมา ยายอุ่นเห็นเข้า 

ก็ทิ้งเคียวผลุง ลนลานเก็บเอาหอยโข่งแห้ง  ๆ  มาร้อยเป็นมาลัย 

แล้วก็ไปกับขบวนแห่เพื่อจะไปรำกลองยาว  แกกลับบ้านเมื่อ 

ครึ่งคืนแล้ว ผัวของแกโยนหม้อข้าวเตาไฟลงมาทิ้งไว้หน้าบันได 

เกลื่อนกลาด แล้วก็ขัดกลอนแน่นไม่ให้แกขึ้นบ้านด้วยโกรธจัด  

ยายอุ่นก็ไม่ว่าอะไร แกไปคว้าเอาขวานมานั่งผ่าฟืนหุงข้าวยันเช้า  

ได้ฟืนกองโต นั่นเป็นวีรกรรมของแกที่ใคร ๆ ไม่เคยลืม

ยายอุ่นกับย่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ยังสาว เมื่อย่าหอบลูก 

กลับมาเพราะผัวเป็นอื่น ยายอุ่นจึงรักทิดฟูเสมือนลูก ขณะที่ย่า 

ยังจมอยู่กับความหลังจนเหมือนเฉยชากับลูกของตนเอง ทิดฟู 

จงึเฝา้ตดิตามยายอุน่ไปโนน่มานี่ รวมถงึไปเฝา้รอใหแ้กรำกลองยาว 

จนหนำใจ และวันหนึ่งทิดฟูก็ได้พบแม่ของฟางซึ่งเป็นสาวน้อย 

ร่างอรชรอ้อนแอ้น ใบหน้าอ่อนหวานละมุนกับรอยยิ้มตรึงใจ 

แล้วยังแขนขาที่กลมกลึงสลักเสลานั่นอีกล่ะ  แค่ได้เห็นทิดฟูก็ 

พลุง่พลา่นปัน่ปว่น เขาไมเ่คยละสายตาไปจากใบหนา้งามของหลอ่น 

ได้เลย ครั้นแล้วหล่อนก็เยื้องกรายร่ายรำ ขณะนั้นเองที่พื้นพิภพ 
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ไดแ้ปรเปลีย่นเปน็สรวงสวรรค ์ และหลอ่นคอืนางเทวแีหง่ทพิยวมิาน 

ที่ทำให้เขาตะลึงตะลานจนเหมือนลืมหายใจ  ยามกรีดกราย  

ยิ้มเยื้อน ดวงตาดำขลับดุจตาลูกกวาง ชม้ายไปท่ามกลางผู้คน 

ที่จ้องดู แล้วพลันก็สบสายตากับเขาเข้า ไม่ใช่เฉพาะเขาดอกที่ 

สะดุ้งสะเทือนไปทั้งร่าง หล่อนเองก็รับรู้พลังอันรุนแรงนั้น

หล่อนหนีมาอยู่กับเขาในบัดดล ครั้นพบย่าที่เฉยเมยบึ้งตึง  

ทิดฟูก็พาเมียไปนอนเสียในคอกวัว เขาต่อแคร่ไม้ไผ่ให้กว้างขึ้น  

แล้วเห่กล่อมประโลมหล่อนด้วยพิศวาสอันไม่รู้สิ้น รู้แต่ว่ากลิ่น 

ฟางนั้นทำให้รักยิ่งหอมยิ่งอุ่นเช่นเดียวกับกลิ่นแห่งหญ้าแห่งท้องทุ่ง 

ทีเ่รา้ใหร้กัทัง้สองทัง้สดทัง้หวาน เหนอือืน่ใดหลอ่นเปน็สิง่มหศัจรรย ์ 

บอบบางแสนหวาน แต่ก็ลึกลับยากเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจ

หล่อนไม่กินอาหารที่ย่าทำ หล่อนไม่แตะขนมที่ย่าใส่แค่กะทิ 

ใส ๆ เลี้ยงแขกที่มาช่วยลงแขกเกี่ยวข้าว หล่อนกลัวแดดกลัวโคลน 

กลัววัวที่จ้องหล่อนด้วยดวงตาเซื่องซึม ค่อนปีผ่านไป หล่อน 

คลอดลูกชายที่คึกคักแข็งแรงให้เขาคนหนึ่ง เมื่อหล่อนแข็งแรงดี 

ก็อ้อนให้เขาไปซื้อซิ่นใหม่ที่ตลาด ครั้นเขาก้มลงเลือกหมากสด 

มาฝากย่าหล่อนก็หนีหายไป

เขาตามหล่อนไปทุกที่ แรมเดือนแรมปีที่เขาไม่ใส่ใจต่อสิ่งใด 

นอกจากกระเซอะกระเซิงเร่ร่อนราวกับเขาเป็นพระสุธนเฝ้าติดตาม 

หานางมโนราห์ที่ติดปีกหนีไป แต่เขาไกรลาสนั่นอยู่ที่ไหนหนอ  

ทิ้งย่าไว้กับหลานชายตัวจ้อยที่อดนมแม่จนผอมเหมือนเส้นฟาง  

ใคร ๆ จึงเรียกเขาด้วยชื่อนั้น

“มันเป็นชื่อที่ดี” ย่าบอกอย่างรักใคร่ “ฟางข้าวเป็นสีทอง  

มีกลิ่นหอม เมื่อมันเก่าก็ละลายหายไปในดิน”
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คำพูดนั้นทำให้เด็กชายตกใจ

“ฉันไม่อยากละลายไปในดินนี่จ๊ะย่า”

“ทุกอย่างล้วนจมหายไปในดินทั้งนั้นแหละลูกเอ๋ย แผ่นดิน 

มีคุณที่รองรับเรา เอ็งจำไว้นะ” ย่าบอกอย่างใคร่ครวญ

แมไ้มเ่คยเขา้ใจถอ้ยคำเหลา่นัน้ แตฟ่างกจ็ำทกุอยา่งทีย่า่พดูไว ้

เสมอ เด็กชายรักย่ายิ่งกว่าใครในโลก เพราะพ่อไม่เคยไยดีต่อเขา 

ที่จริงแล้วพ่อไม่เคยพูดอะไรกับใครอีกเลย นอกจากวัวสี่ตัวใน 

คอกที่พ่อนอนกับมันทุกคืน พ่อปล่อยให้ย่าเลี้ยงฟางไปโดยไม่ 

ข้องเกี่ยว ฟางตื่นพร้อมย่าแต่เช้าตรู่ ออกไปเก็บใบตองหรือใบยอ 

มาห่อปลาเค็มหรือน้ำพริกมะขามอ่อนไปกินที่นา เพราะย่าไม่มี 

ปิ่นโตใช้ ในขณะที่แม่ไก่ก็เรียกลูกกุ๊ก  ๆ  ลงจากรังออกหากินใน 

ยามเช้าที่เป็นสีเทาเช่นกัน ในบางปีแม่ไก่จะพาลูกออกหากินแต่ 

เช้ามืดผิดปกติ ย่าบอกฟางว่าปีนี้จะทำมาหากินลำบาก ไก่มันรู้ 

จึงตื่นแต่หัวรุ่ง ฟางก็ต้องเอาอย่างไก่นะ ฟางรู้ว่าเขาเอาอย่างย่า 

ของเขาต่างหาก เวลาย่าไปไถนา ย่าจะแบกไถจูงวัวตัวใหญ่ และ 

เพื่อให้เขาสนุก ย่าก็หาเชือกเส้นสั้น  ๆ  ให้ล่ามลูกวัวตัวเล็ก แล้ว 

ย่าหลานก็ไปทำนาด้วยกัน ยายอุ่นเห็นเข้าก็จะตะโกนว่าเก่งจริง 

โว้ย เก่งจริงโว้ย ช่วยย่าขับวัวได้แล้ว ซึ่งฟางจะตัวพองด้วยความ 

ภูมิใจ เขาไม่รู้หรอกว่าเขาทำให้ย่ายุ่งยากด้วยต้องคอยห่วงกังวล 

เพราะฟางมักตื่นเต้นแล้วเดินชิดก้นวัวมากเกินไป หลายครั้ง 

เด็กชายถูกวัวเตะหรือถีบแรง  ๆ  จนแข้งขาเป็นรอยฟกช้ำ แต่ฟาง 

ก็ไม่ค่อยเจ็บค่อยจำ ย่ามีนาแปลงหนึ่งอยู่ติดกับลำคลองน้ำใส  

ด้านหนึ่งเป็นเนินมีป่าละเมาะ ซึ่งในทุกฤดูกาลจะมีดอกไม้บาน 

สะพรั่ง มีพะยอมต้นสูงใหญ่ที่พุ่มใบเป็นทรงกลม ออกดอกเป็น 
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ช่อใหญ่สีขาวสล้างตามกิ่งและปลายกิ่ง มันจะทิ้งดอกขาวเกลื่อน 

โคนต้นและส่งกลิ่นหอมไปไกลในช่วงฤดูหนาว ต้นลิ้นงูเห่าก็เลื้อย 

พันไปทั่ว ออกดอกสีม่วงแกมขาวเป็นรูปกระเปาะ ซึ่งฟางชอบ 

บีบเล่น แต่ย่าชอบดอกเถาวัลย์เปรียงที่ขึ้นคลุมป่าละเมาะแห่งนั้น 

และระบายสีป่าทั้งหมดให้เป็นสีชมพูอ่อนแกมขาว ดอกไม้นี้ 

จะส่งกลิ่นหอมในช่วงค่ำเย็น เป็นกลิ่นหอมอันลึกลับ ทำให้โลก 

ทั้งโลกอ่อนโยนขึ้นอย่างน่าประหลาด 

เมื่อฟางปีนขึ้นไปบนคันนาที่เป็นโคกสูง เขาจะมองเห็นทุ่งนา 

กว้างแผ่ออกไปโดยรอบหมู่บ้านเล็ก  ๆ  ที่เขาอาศัยอยู่ บ้านนาหลัง 

เล็กหลังน้อยซ่อนตัวอยู่ในหมู่ไม้ร่มครึ้ม เมื่อมองกลับไปฟางเห็น 

ก้ามปูชราหน้าบ้านเขาโดดเด่นกว่าต้นไม้อื่น แต่ต้นมะขวิดริมรั้ว 

บ้านยายอุ่นมีลูกดกพราว ใบสีเขียวเข้มเป็นพุ่มทรงงาม ตาฟาง 

มองทุกสิ่งด้วยความรัก ภายใต้ท้องฟ้าสีน้ำเงินลึกล้ำ หมู่เมฆ 

ฤดูฝนล่องลอยติดตามกันไปเหมือนมันกำลังจะเล่นสนุกอะไร 

สักอย่าง และทอดเงานุ่มนวลลงบนทุ่งหญ้าสีเขียวซึ่งเป็นเนินสูง  ๆ  

ต่ำ  ๆ กระท่อมของชาวนาสงบสงัดอยู่กลางแสงแดดเรืองรอง  

ลอมฟางคอดกิ่วโดดเด่นอยู่ริมรั้วไม้ไผ่ขัดแตะ และเรือลำเล็ก 

จอดเบียดกอบัวที่ท่าน้ำ 

ในยามใกล้ค่ำหมู่เมฆได้แปรสีทุ่งนาให้นวลละมุนลงและ 

สายลมอวลกลิ่นพุ่มพฤกษ์ หมู่ต้นข้าวซึ่งถูกปักดำอย่างสวยงาม 

เป็นระเบียบสะบัดพลิ้วในสายลมตะวันตก ย่าจะอยู่ในนาจนมืดค่ำ 

กบเขียดร้องระงม ฟางคิดว่ามันคงคุยกันเรื่องค่ำคืนที่กำลังจะ 

มาถึง เรื่องสายน้ำใหม่ บางครั้งมันอาจคุยถึงเขาด้วย เด็กชาย 

ที่ชอบมองท้องฟ้าแล้วฝันถึงการผจญภัยทุกครั้งที่เห็นหมู่เมฆ 
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ล่องลอยไปแสนไกล แต่พวกมันคงชอบที่จะพูดถึงย่ามากกว่า  

พวกมันคงคุ้นเคยกับหญิงชราคนนี้ซึ่งไม่พอใจอะไรมากกว่าการ 

ได้ออกไปอยู่ทุ่งนาแต่เช้าตรู่ เย็นค่ำแล้วก็ยังไม่ขึ้นจากนา สำหรับ 

ย่าแล้ว ทุ่งนาแสนสวยเสียทุกฤดูกาล วันนี้ข้าวเขียวขจีไปจรด 

ภูเขาสีน้ำเงิน หรือเมื่อท้องทุ่งกลายเป็นสีทองภายใต้สายลมหนาว 

ที่พัดล่อง รวมทั้งท้องทุ่งเวิ้งว้างหลังการเก็บเกี่ยว ย่าเป็นส่วนหนึ่ง 

ของมันอย่างซื่อสัตย์  ปราศจากข้อกังขา  โดยไม่มีใจคิดถึง 

สถานที่อื่นใดในโลก ที่นี่คือโลกทั้งหมดของย่า 

ประสาเด็กน้อย ฟางเฝ้ารออย่างทุกข์ทรมานให้ย่าเลิกงาน  

ยา่กร็ูว้า่ฟางทัง้เหนือ่ยทัง้หวิ ยา่จงึมกัทำใหเ้ขาประหลาดใจอยูเ่สมอ  

ขณะทีต่ดิไฟหงุขา้ว ยา่จะสอดเอาหวัมนัเลก็ ๆ ใสใ่ตเ้ตาใหห้ลานชาย 

โดยที่เขาไม่รู้ตัว จนกว่ามันจะสุกและส่งกลิ่นหอม บางวันก็เป็น 

กุ้งตัวโตที่พลัดมาติดสวิงของย่า แล้วย่าหมกมันไว้ใต้ขี้เถ้า เมื่อ 

ฟางก้มหน้าใช้ปล้องไม้ไผ่เป่าถ่านให้คุแดง เขาก็เห็นกุ้งที่กำลัง 

งอตัว มีน้ำไหลออกมาเสียงดังฉ่า แมวหนุ่มสีขาวที่ย่าเลี้ยงไว้ 

จะพลอยส่งเสียงร้องอย่างหิวจัด  มันเดินมานั่งรอด้วยท่วงท่า 

สง่างามจนฟางอดไม่ได้ที่จะหัวเราะ แล้วเขาก็จะแบ่งของกินกับมัน  

โดยค่อย ๆ เป่าเอาขี้เถ้าออก แกะเปลือกร้อน ๆ ค่อย ๆ และเล็มเนื้อ 

ที่สุกหวานอย่างช้า  ๆ  ราวกับมันเป็นขนมที่อร่อยที่สุดในโลก นั่น 

คือช่วงเวลาแสนสุขในชีวิตที่ฟางมักย้อนไประลึกถึงอยู่เสมอ

ทันทีที่รู้ความฟางก็รู้ว่าย่าจนมาก ย่าเลี้ยงเป็ดไข่ไว้ห้าหก 

ตัว มีแต่ฟางคนเดียวที่ได้กินไข่เป็ด นอกจากนั้นแล้วย่าเอาไป 

ขายที่ตลาดนัดแลกเป็นหอมเป็นกระเทียมกลับมาเก็บไว้ในครัว  

ตามปกติแล้วย่าอดทนและเงียบสงบ แม้แต่เรื่องพ่อ แต่หลัง 
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ช่วงที่หว่านดำข้าวกล้าเรียบร้อยแล้ว ย่าจะกระวนกระวายอยู่ไม่สุข  

ย่าเดินไปดูข้าวกล้าแทบทุกวัน หากข้าวแตกกองามดีย่าก็จะยิ้ม 

จนรอยย่นกระจายไปทั่วใบหน้า เหมือนริ้วคลื่นบนผิวน้ำที่ค่อย ๆ  

กระจายเป็นวงกว้าง ผิดกันก็แต่รอยย่นบนใบหน้าย่าไม่เคยจาง 

หายไป แต่กลับยิ่งลึกลงตามวันเวลาที่ผ่านไป หากพบว่าหนูหรือปู 

กัดต้นข้าวเสียหาย ย่าก็จะสะพายข้องออกเดินท่อม  ๆ  ไปตาม 

แนวกอข้าวจับปูมาจนล้นข้อง สับมันจนละเอียดแล้วเอาให้เป็ดกิน 

บางทีย่าก็วางด้วงดักหนูทั้ง  ๆ  ที่ย่ากลัวหนูนาเสียยิ่งกว่าสิ่งใด 

การงานเหล่านี้ย่าไม่ให้ฟางทำ ย่าบอกว่าบาปที่จะฆ่าปูฆ่าหนู ฟาง 

ยังเล็กเกินไปสำหรับการฆ่า แต่ย่าซึ่งแก่ตัวลงไปทุกวันยังยืนหยัด 

อยู่กับงานหนักในไร่นา หากฝนทิ้งช่วงย่าจะออกไปมองฟ้าทุก 

คำ่คนื บางคราวฟา้แลบอยูไ่กล ๆ ยา่กเ็หมอ่มองไปแลว้เฝา้รอคอย 

ร่างชรานั้นเห็นเป็นเงาตะคุ่มเดียวดายในสายลมยามค่ำ จนกว่า 

ฟางจะไปจูงมือให้กลับนั่นแหละย่าจึงจะยอมมาเข้านอน  ย่าจะ 

สวดมนต์อยู่นาน   เสียงอ้อนวอนเจ้าทุ่งเจ้าท่าจะกล่อมจนฟาง 

หลับไป หากคืนไหนฝนตกพรำ  ๆ  ย่าจะมีความสุขเป็นพิเศษ ย่า 

จะเงี่ยหูฟังสายฝนโปรยปรายแล้วมองดูฟางด้วยสีหน้าเบิกบาน 

ดวงตาเป็นประกายเหมือนมีลับลมคมใน

“มันทำให้ฉันเดินไปโรงเรียนลำบากนะย่า” ฟางโอดครวญ

“แต่มันดีกับต้นข้าวนะลูก”

“ย่าห่วงแต่ต้นข้าว ไม่ห่วงฟาง” เด็กชายเบ้ปาก พลิกร่าง 

หนีไม่ให้ย่ากอด

“ไม่มีข้าวแล้วจะมีฟางได้ยังไงล่ะ” ย่าถามอย่างอ่อนโยน ซึ่ง 

แน่ละ ฟางไม่เข้าใจความหมายที่อยู่ลึกลงไปหรอก แต่ถึงอย่างไร 
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ฟางก็ชอบฝน เพราะทุกครั้งที่ฝนตกพรำแผ่วเบาราวกับเสียง 

กระซิบกระซาบของใครสักคนในเวลากลางคืน และฟางกำลังจะ 

เคลิ้มหลับไปในความวังเวงแห่งสายฝนนั้น เขาก็ได้ยินย่าบอก 

ทุกครั้งว่า

“พรุ่งนี้ย่าจะต้มไข่หวานให้กินนะ ต้มสักสองลูก เผื่อพ่อเอ็ง 

ด้วย”

ไข่หวานในวัยเด็กของฟางนั้นอร่อยเกินจะหาสิ่งใดมาเปรียบ 

ปาน หอมน้ำตาลโตนดใหม่  ๆ  แสนชื่นใจ ย่าจะกินแต่น้ำเชื่อม 

อุ่น  ๆ  ร้อน  ๆ  และเศษไข่ที่กระจัดกระจาย ฟางได้กินไข่แดงสองใบ  

เพราะขี้ เมาอย่างทิดฟูไม่กินขนมหวานอยู่แล้ว  อย่างไรก็ตาม 

ในวาระพิเศษเช่นนั้นเขามักมานั่งอยู่ในครัวด้วย พลางจ้องมอง 

หนุ่มน้อยเจ้าของดวงตางามและเส้นผมสลักสลวยซึ่งเป็นลูกชาย 

ของตนเองอย่างไม่วางตา ซึ่งทำให้ฟางรู้สึกอึดอัด แต่เขาคิดว่า 

พ่อมองไม่เห็นเขาหรอก หากแต่มองทะลุไปถึงใครอีกคนหนึ่ง 

ต่างหาก

พ่อกับฟางต่างคนต่างอยู่เสมอมา หากฟางหาบน้ำมาใส่อ่าง 

ให้วัวกิน พ่อซึ่งขณะนั้นอาจจะกำลังกวาดเศษหญ้าในคอกก็จะ 

ทำงานต่อไปเหมือนไม่มี เขาอยู่ด้วย  ฟางได้ยินนกเขาขันคู  

ไมห่ยดุหยอ่นมาจากทุง่นาหนา้บา้น ราวกบัมนัรำ่รอ้งอยากไดบ้างสิง่ 

บางอย่างเหมือนใจจะขาด เขารู้ว่าพ่อก็กำลังฟังอยู่เช่นเดียวกัน  

เด็กชายอยากคุยถึงสิ่งนั้นกับพ่อ แต่เขาก็ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้น 

อย่างไร

ปักดำข้าวกล้าเสร็จแล้วก็ถึงวันที่จะต้องไปตัดฟืนไม้แสม  

และไม้โกงกางมาจากชายทะเลเพื่อเก็บไว้ทำฟืนหุงต้ม ย่าออกเงิน 
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รวมกับยายอุ่นแล้วก็ตกลงตัดฟืนมาแบ่งกัน ย่าบอกให้พ่อไปช่วย 

ด้วยเพราะเป็นงานหนัก เดี๋ยวนี้ย่าไม่แข็งแรงอย่างแต่ก่อนอีกแล้ว 

ย่ามักปวดหัวเข่า ฟางเอาปูนกินหมากทาให้เหมือนเวลาที่ย่าทำ 

เมื่อตอนเขาถูกมดตะนอยกัด แต่ก็ไม่ช่วยคลายความเจ็บปวด  

ความปวดมักทำให้ย่าโกรธ ย่าจึงถ่มน้ำหมากแดง  ๆ  ใส่หัวเข่า 

ตนเองอย่างดูแคลน เมื่อเห็นย่าทำเช่นนี้ ดวงตาของฟางก็มีน้ำตา 

คลอ

ถึงตอนนี้ฟางจึงเกือบจะเกลียดพ่อที่เมาเพราะเมียหนี อยู่ 

แต่กับขวดเหล้า วันไปตัดฟืนที่ทะเลเป็นวันที่พิสูจน์ให้เห็นว่า 

พ่อไม่มีค่าเลยสักสิ่งสำหรับโลกนี้  ท่อนฟืนนั้นหนักและแข็ง  

ทั้งทะเลโคลนก็ลึกและเหนียวเหนอะหนะ ทุกคนทำงานสายตัว 

แทบขาดกว่าจะลำเลียงฟืนได้เต็มลำเรือ แต่ทิดฟูเมาตั้งแต่เช้า  

ย่ามองดูแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอย่างเคย ปล่อยให้ลูกชายนอน 

หงายแผ่หลับใหลอยู่ท้ายเรือ  เขาตื่นเมื่อตะวันลับหาย  และ 

ขบวนเรือที่บรรทุกไม้ฟืนเพียบแปล้ก็ค่อย ๆ เคลื่อนมาตามลำคลอง 

สายใหญ่ ขณะนั้นเป็นช่วงเวลาน้ำลง  ฟางไม่เคยถือท้ายเรือ 

มาก่อน แต่ย่าบอกว่ามันดีกว่าที่จะให้พ่อทำหน้าที่นั้น  พ่อจึง 

นั่งที่หัวเรือใช้ไม้ยาวคอยค้ำไม่ให้เรือชนตลิ่งหรือเสาสะพาน ฟาง 

ยนืคำ้ถอ่ทีท่า้ยเรอื ถอ่ไมน้ัน้ทัง้หนาและหนกั กระแสนำ้เชีย่วกราก 

และไหลแรง คอยพัดถ่อของฟางไม่ให้สัมผัสพื้นคลอง บางตอน 

คลองก็แผ่กว้างออกคล้ายบึงใหญ่วังเวง น้ำก็ลึกเสียจนปลายถ่อ 

หยั่งไม่ถึง ตลอดสองฟากฝั่งมืดครึ้มด้วยป่ารกชัฏและหนองบึง 

รกร้าง มีเพียงแสงตะเกียงโป๊ะจากหัวเรือย่าที่ถ่อตามหลังมาส่อง 

ให้เห็นทุกอย่างตะคุ่มเลือนราง มองเห็นเป็นรูปเงาใหญ่โต ฟาง 
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หวั่นหวาดอยู่ตลอดเวลาแม้ยายอุ่นจะคอยตะโกนเรียกหาและ 

เล่าเรื่องชวนขันเขาก็ไม่ได้ยิน เหงื่อออกจนหนาว ฟางกำลังแหงน 

ดูดาวที่เรียงรายเต็มฟ้าเพื่อที่จะหาเพื่อนเมื่อเรือของเขาชนเข้ากับ 

อะไรสักอย่างหนึ่งโดยแรง ตัวเรือหมุนคว้าง กองฟืนทลายลงทันท ี

ก่อให้เกิดเสียงโครมครามอันน่าหวาดหวั่น แล้วเรือก็พลิกคว่ำ  

สลัดทุกอย่างออกจากตัวมันอย่างไม่ไยดี ฟางหล่นโครมลงใน 

น้ำที่เย็นเฉียบและมืดมิด ไม้ฟืนท่อนโต  ๆ  หล่นทับตามเขาลงมา 

ด้วย  มันอาจฝังเขาไว้ใต้โคลนมืด  ๆ  ได้ง่าย  ๆ  ฟางพยายาม 

หลบหลีก  แต่มันก็ฟาดโดนเขาอย่างแรงจนแทบหมดสติไป  

โชคดีที่ฟางว่ายน้ำเป็นอยู่บ้าง เขาทะลึ่งพรวดขึ้นทันได้ยินเสียง 

ย่าเรียกหาอย่างตื่นตระหนกและเสียงยายอุ่นกรีดร้อง แสงจาก 

ตะเกียงของย่าส่องให้เห็นท้องเรือที่พลิกคว่ำและค่อย  ๆ  จมลง  

น้ำหนักของฟืนจำนวนมากก่อให้เกิดคลื่นเป็นระลอกบนผิวน้ำ 

มืดมิดอยู่ทั่วบริเวณ  ฟืนจมน้ำหมดแน่แล้ว  พ่อล่ะอยู่ที่ไหน  

หัวใจฟางเสียววูบ เขาตัวชาแข็งไปชั่วขณะ แล้วก็เริ่มดำน้ำลงไป  

ฟืนบางส่วนจมถึงใต้น้ำแล้ว แต่บางส่วนก็ค่อย  ๆ  ทยอยจมลง 

อย่างช้า  ๆ ฟางเอื้อมมือควานไปในความมืดหวังจะสัมผัสใคร 

สักคนที่วินาทีนั้นหัวใจของเขาบอกว่ารักเหลือเกิน รักโดยไม่ต้อง 

มีเหตุผลหรือคำอธิบายใด  ๆ เด็กชายสวดมนต์ทั้ง  ๆ  ที่ไม่ชอบ 

สวดมนต์นอกจากถูกย่าบังคับ แล้วเขาก็ร้องไห้เมื่อสัมผัสแขน 

ข้างหนึ่งที่ไร้เรี่ยวแรง พ่อไม่ได้สิ้นสต ิ เพียงแต่ไม่ยอมขยับเขยื้อน 

เคลื่อนไหวใด  ๆ  ราวกับพ่อตัดสินใจแล้วที่จะตายในท้องน้ำที่  

มืดมิดเปล่าเปลี่ยวแห่งนั้น ฟางร้องไห้ เขาไม่รู้ว่าน้ำตามาจากไหน  

เหมือนกับไม่รู้ว่าเรี่ยวแรงมาจากที่ใด เขาลากคอเสื้อพ่อ พยายาม 
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ให้ใบหน้าหงายขึ้น แต่ร่างนั้นคอยแต่จะเลื่อนหลุดและจมลง ฟาง 

รวบรวมกำลังทั้งหมดเข้าต่อสู้ เขากรีดร้องอย่างบ้าคลั่งราวกับ 

สัตว์ที่เจ็บปวดและสิ้นหวัง เสียงนั้นแหวกความมืดมิดยามค่ำคืน 

ไปไกล ใครที่ได้ยินก็เวทนา

ใครสักคนลงมาช่วย  ลูกชายยายอุ่นกระมัง  ทันทีที่ เท้า 

ถึงพื้นตลิ่งฟางก็สิ้นแรง ปล่อยให้พ่อของเขาถูกลากไปทุ่มบน 

เนินหญ้า ฟางรู้ว่าพ่อยังไม่ตาย และตัวเขาอยากเพียงนอนนิ่ง  ๆ  

โดยไม่รับรู้อะไร แล้วเขาก็ได้ยินเสียงหวีดร้อง เสียงเหมือนใคร 

สักคนกำลังถูกทุบตี มีความชุลมุนวุ่นวาย สุดท้ายมีเสียงของย่า 

ที่คั่งแค้นดุดัน ฟางลืมตาขึ้นก็เห็นย่ากำลังตีพ่อด้วยดุ้นฟืนขนาด 

เขื่อง ย่าตีอย่างไม่เลือกที่และอย่างดุร้าย ทั้งพ่อก็ไม่ได้ปัดป้อง 

หลีกหนีเมื่อฟางตะโกนเสียงก้องให้พ่อหลบไปให้พ้น

“แกเกือบจะฆ่าเจ้าฟางแล้วรู้ตัวไหม เพียงเพราะอีผู้หญิง 

เลว  ๆ  คนนั้น ข้าจะตีแกให้ตาย แกจะได้ลืมมันเสีย” เสียงย่า 

คลุ้มคลั่งกว่าเดิม

“แม่” เสียงทิดฟูเรียกแผ่วเบา “ถึงแม่จะตีฉันก็ไม่ลืมมัน”  

เขาพูดด้วยอาการสงบ ทันใดนั้นย่ายืนนิ่งตัวแข็ง ท่อนฟืนหลุด 

จากมือ สีหน้าแววตาเจ็บช้ำอย่างใหญ่หลวง แต่ด้วยท่าทีเข้มแข็ง 

เหมือนเช่นเคย ย่ายกตะเกียงโป๊ะไต่ตลิ่งงก  ๆ  เงิ่น  ๆ  ลงไปกู้เรือ 

ที่พลิกคว่ำอย่างเงียบงัน

ฟางอายุได้สิบสองปีในปีนั้นและกำลังเรียนอยู่ชั้น  ป.๖  ซึ่ง 

โรงเรียนประจำตำบลเปิดสอนเป็นครั้งแรก ย่ากับพ่อดูมีเรื่อง 

ครุ่นคิดมากมาย เข้าพรรษาปีนี้ย่าไปถือศีลทุกวันพระ ปล่อยให้ 

ฟางอยู่บ้านตามลำพัง เด็กชายจะพายเรือไปรับย่าที่ท่าน้ำหน้าวัด 



179เงาจันทร์

ในวนัรุง่ขึน้ ในเรอืลำนอ้ยนีเ้องทีบ่รรจคุวามหลงัของฟางไวม้ากมาย 

เป็นช่วงเวลาแสนสบายที่ได้อยู่กับย่าตามลำพัง เรือลำเล็กลัดเลาะ 

กอหญ้า เงาไม้ ลมหอบกลิ่นหอมมาจากทุ่งนา อาจจะเป็นกลิ่น 

ดอกบัวเผื่อนบัวผันที่ยังชื้นด้วยน้ำค้างยามเช้า หรือกลิ่นต้นหญ้า 

ต้นข้าวที่สดสะอ้านอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่าหลานคุยกันด้วยเรื่องราว 

ทั้งหลายในโลก

“ทำไมวันนี้ไปรับย่าช้าล่ะ” ย่าถาม

“เจ้าเหมียวหายไปเมื่อคืนทั้งคืน ฉันก็เลยดักซุ่มแอบดูว่า 

มันจะกลับทางไหน”

“แล้วยังไงล่ะ” อย่าถามอย่างสนใจ

“มันคงไปผจญภัยที่ไหนมาสักแห่ง เนื้อตัวเปียกซ่กด้วย 

น้ำค้าง มันคาบหนูมาด้วยตัวหนึ่ง ท่าทีระแวดระวังเหลียวหน้า 

เหลียวหลังตอนวิ่งผ่านสวนผักของย่า แต่มันปราดเปรียวและ 

สง่างามมากเลย” เด็กชายพูดอย่างประทับใจภาพของแมวยามเช้า

“เจ้าเหมียวนี่น่ะนะ” ย่าร้อง

“ใช่สิย่า  แล้วมันก็ทำให้ฉันอยากออกไปผจญภัยบ้าง”  

เด็กชายบอกอย่างจริงจัง

“ผจญภัยแบบไหนล่ะ” ย่าถาม ตอนนี้ย่าแก้ห่อหมากออก 

แล้ว แกเปิดตลับสีผึ้งทาปาก นัยน์ตาจับจ้องที่ใบหน้าอ่อนเยาว์ 

ของหลานชายด้วยความใส่ใจอันอ่อนโยน

“ก็แบบลูกผู้ชาย” เขาพูดอย่างเชื่อมั่น ครั้นเห็นย่าจ้องมอง 

โดยไม่พูดอะไรเลย เด็กชายจึงพูดอีกว่า “ฉันจะแล่นเรือไปใน 

ทะเล ฆ่ายักษ์สักตัว แล้วก็อาจช่วยเจ้าหญิงไว้คนหนึ่ง”

“เอ็งจะเอาเจ้าหญิงมาทำอะไร” ย่าถามอย่างเคร่งขรึม
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“ก็ให้มาช่วยย่าดำนาไง” เด็กชายตอบอย่างรวดเร็ว ส่วนย่า 

ได้ยินก็หัวเราะจนน้ำหมากหกเป็นทางและเกือบจะสำลัก

“บางทีฉันจะเดินทางไกลออกไปอีกเพื่อไปหาสมบัติบนเกาะ 

ร้าง” ฟางยังคงฝันต่อ

“แลว้เอง็จะกลบัมาหายา่ไหม” ยา่ถาม หยดุสฟัีนดว้ยเปลอืก 

หมากเพื่อรอคำตอบ

“กลับสิ นานแค่ไหนฉันก็ต้องกลับมาหาย่า ย่าคอยฉัน 

ก็แล้วกัน ได้ไหม”

ฟางจำได้ว่าเขาเฝ้าถามอยู่หลายครั้ง เพราะย่าไม่ยอมตอบ 

จู่ ๆ ในดวงตาของย่าก็มีน้ำตาชุ่มชื้นราวกับเขาได้ทำให้ย่าสะเทือนใจ 

ฟางได้แต่นิ่งงัน  ขณะนั้นเรือแล่นมาถึงที่นาของพวกเขาพอดี   

ย่าบอกให้ฟางจอดเรือ แล้วย่าก็เดินดุ่มไปนั่งบนโคกที่มีหญ้าสั้น ๆ   

เขียวขจี ย่านั่งพับเพียบเรียบร้อย พาดผ้าแถบสีขาวเฉียงบ่า 

เหมือนตอนฟังเทศน์ที่วัด แล้วก็ยกมือขึ้นพนม ย่าสวดอะไรอยู่ 

นานทีเดียวจึงก้มลงกราบแล้วกลับมาลงเรือ

“ย่าทำอะไร” ฟางถาม

“ย่าไปวัดถือศีลมา ย่าจึงแวะแบ่งส่วนบุญให้เจ้าทุ่งเจ้าท่า  

เจ้าที่เจ้าทาง ให้ท่านคุ้มครองเอ็งด้วย”

ย่าทำอย่างนั้นทุกครั้งที่กลับจากวัด ฟางไม่เข้าใจนัก และ 

ออกจะเหลือเชื่อกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ แต่เมื่อย่าปฏิบัติราวกับมัน 

เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เด็กชายจึงเฝ้ามองดูและพยายามเข้าใจ  

บางครั้งเด็กชายก็คอยอยู่ในเรือจนเคลิ้มหลับ เขาจำได้ว่าเป็นปี 

ที่นกกระจาบมาทำรังจนแน่นขนัดที่กอไผ่หลังบ้าน เป็นปีน้ำหลาก 

นาล่ม แล้วย่าซึ่งแก่เฒ่าแล้วก็ต้องช้อนกุ้งด้วยสวิงสามเหลี่ยม 
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เพื่อทำกะปิไปขายที่ตลาดนัด

กะปิของย่าหอมกรุ่นสะอาด ไม่นานก็ขายได้หมด ย่ากำ 

เศษเงินไว้ กระวีกระวาดจะซื้อเสื้อใหม่ให้เขาสักตัว ขณะที่ย่า 

ต่อรองราคากับคนขาย ฟางก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งก้าวออกมาจากรถ 

ใหม่เอี่ยมคันหนึ่ง หญิงคนนั้นเห็นย่าแล้วก็จ้องตาไม่กะพริบ  

แล้วก็หันมาจ้องฟางแทนอย่างแน่วนิ่ง ฟางก็มองดูหล่อนเช่นเดียว 

กัน เขาไม่เคยเห็นหล่อนมาก่อน แต่ก็เหมือนเคยเห็นมาแล้วจาก 

ที่ไหนสักแห่งอันแสนไกล นานแสนนาน เมื่อครั้งที่เขายังหลับ  

และยังไม่ตื่นจากฝัน ที่นั่นคือที่ไหนกันเล่าหนอ...

ทันใดหญิงนั้นก็ส่งเสียงร้องและวิ่งมาหาเขา บางสิ่งผลักดัน 

ให้เขาอยากหลีกหนีหล่อนไปให้ไกลสุดโลก ฟางกระตุกมือย่าให้ 

ออกวิ่ง แต่ย่าเห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ก้าวขาไม่ออก หญิงผู้นั้น 

ก็หยุดยืนนิ่งเช่นกัน ย่าเอาตัวฟางไปซ่อนไว้ข้างหลังด้วยท่าทีดุร้าย 

อย่างนางเสือ มือก็กำข้อมือฟางไว้แน่นราวกับกลัวใครจะมาแย่ง 

เขาไป ตลอดเวลาหลายวันนั้นย่าไม่เคยปล่อยให้ฟางคลาดสายตา 

เลย

แล้วก็เป็นทิดฟูที่ยื่นมือมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคน  

เขายืนยันที่จะส่งลูกกลับคืนไปให้แม่ที่แท้จริง เขาโต้เถียงกับย่า 

อย่างรุนแรงโดยไม่ลดละหรืออ่อนข้อ เขาอ้างว่าเมื่อย่าเลิกกับ 

ปู่นั้นย่าก็เอาเขามาเลี้ยง ลูกเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของแม่ และ 

สิทธิ์นี้ไม่มีวันบกพร่องหรือทำให้สูญหายได้ อีกเหตุผลหนึ่งที่ 

เขานำมาอ้างก็คือ  เด็กชายควรได้เรียนหนังสือและมีชีวิตที่ดี 

บนแผ่นดินอื่นที่ไม่ใช่ที่นี่

ก่อนที่จะออกเดินทางไปกับแม่ ฟางถามย่าเหมือนที่เคยถาม 
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ว่าย่าจะรอเขาอยู่ใช่ไหม ย่าดึงหลานเข้าไปกอดแนบแน่นแล้วพูดว่า

“ย่าจะรอเอ็งอยู่ที่นี่ ย่าไม่ไปไหน ตายแล้วย่าก็ยังอยู่ที่นี่

ฟางจากไปแลว้ ทกุหนทกุแหง่กเ็งยีบรา้งว่างเปลา่ นบัจากนัน้ 

ย่าก็ออกไปที่ทุ่งนาทุกวัน ก้ม  ๆ  เงย  ๆ  ถอนหญ้าที่ขึ้นแทรกแซม 

หรือไม่ก็แยกต้นข้าวที่แตกกอ ซ่อมแซมต้นที่เน่าตาย จนข้าวกล้า 

งอกงามแน่นขนัด ยายอุ่นมักจะพูดว่า

“พักเสียมั่งเหอะ นาของแกแน่นจนไม่มีรูจะให้ซ่อมแล้ว”

แต่ย่าก็ยังออกไปอยู่ที่นั่นจนตะวันลับฟ้า ดวงจันทร์สีเหลือง 

กลมโตโผล่ขึ้นที่ริมขอบฟ้าริมทุ่งห่างไกล จนวันคืนกลับกลาย 

มีจันทร์เสี้ยวเรืองรองอยู่ทางทิศตะวันตก ใคร  ๆ  ก็จะเห็นย่าเดิน 

กลับเข้าบ้านท่ามกลางแสงจันทร์อันเศร้าสร้อยเลือนราง เมื่อเข้า 

ไปในครัวย่าจะพบว่าอาหารถูกจัดเตรียมไว้เรียบร้อย ทิดฟูทำ 

เช่นนั้นทุกวันตั้งแต่ฟางจากไป เหมือนเขารู้ว่าได้ทำร้ายผู้เป็นแม่ 

อย่างสาหัส และอยากลบล้างความผิดนั้นเท่าที่จะทำได้ เมื่อถึง 

วันพระเขาจะขูดมะพร้าวทำขนม ทั้งต้มแกงให้ย่าไปวัด เขาพาย 

เรือไปส่งย่าที่วัด แต่ไม่เคยเข้าไปข้างใน เขายังคงกินเหล้าอย่าง 

ดุเดือดและเกือบจะไม่แตะต้องอาหารใด  ๆ  เลย  เขามักมานั่ง 

เป็นเพื่อนย่ากินข้าวอย่างเงียบ  ๆ  แล้วก็ไปนอนที่คอกวัว คืนหนึ่ง 

เขาทำไส้ตะเกียงใหม่ให้ย่าอย่างประณีตด้วยกลุ่มด้ายสีขาวม้วน 

ขดเป็นเกลียวซึ่งเขาไปเลือกซื้อมาจากร้านชำ แทนไส้ตะเกียง 

ดวงเก่าที่บางหรุบหรู่เต็มทน ตะเกียงดวงใหม่สว่างไสวกว่าเดิม  

มันส่องต้องใบหน้าของทิดฟูที่อ่อนโยนและเศร้า  เขานั่งมอง 

ตะเกียงอยู่เนิ่นนานราวกับกำลังหลงทางไปในความคิดฝันอัน 

เงียบงัน แล้วก็ลุกออกไปโดยไม่บอกกล่าว ย่าได้ยินเสียงคอกวัว 
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เปิด ได้ยินเสียงเขาพูดกับวัวเหมือนที่เคยได้ยิน ย่าไม่ได้เห็นเขา 

อีกจนสายวันต่อมาที่เขาหายหน้าไป ย่าจึงไปที่คอกวัว เห็นกองไฟ 

กรุ่นอยู่แต่เมื่อคืน ร่างของชายผู้จมอยู่กับความเศร้าเสมอมา 

ล้มทับอยู่บนกองไฟซึ่งลามเลียทรวงอกเขาจนไหม้เกรียมยับเยิน 

ไปทั้งแถบ ใบหน้าที่ตะแคงอยู่ครึ่ง  ๆ  นั้นดูเหนื่อยอ่อนไม่สิ้นสุด  

แต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ตายแล้ว

ฟางไม่มีวันรับรู้เรื่องราวเหล่านี ้ เขาจากย่าไปอยู่ในเมืองใหญ ่

ที่ห่างไกลมาก จนเขาแทบไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะกลับคืนมาหาย่าได้ 

อย่างไร แม่ตั้งใจให้เขาลืมบ้านนาแห่งนั้นเสียและทำตัวให้เป็น 

เด็กในเมือง โดยจับเขาขัดสีฉวีวรรณและใส่เสื้อใหม่อย่างโก้เก๋  

แต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังเป็นเด็กชายนัยน์ตาเศร้าที่เฝ้ามองแม่อย่าง 

คนแปลกหน้า เมื่อแรกแม่หลงรักเขาอย่างบ้าคลั่ง ดูราวกับแม่ 

ไม่เคยมีใครที่เป็นสมบัติอย่างแท้จริงของแม่มาก่อนจนกระทั่ง 

ได้มาพบฟาง แม่จึงบังคับบัญชาเขา ตั้งความหวังและเรียกร้อง 

จากเขาอยา่งไมรู่ส้ิน้สดุ แมเ่ปน็สาวสวยทีไ่มม่คีวามรู้ แมจ่งึหวงัให ้

ฟางเป็นคนที่มีความรู้สูง  ๆ  แทนแม่ แม่ส่งเขาเข้าโรงเรียนมีชื่อ 

ซึ่งแม่ไม่เคยได้เรียน เขามีห้องส่วนตัวสวยงามอย่างที่แม่ไม่เคยมี 

ในวัยเด็ก คฤหาสน์ที่แม่พาฟางมาอยู่นั้นสวยงามเสียจนเขาตกใจ 

กลัว หากแต่มันเป็นสถานที่อันเงียบเหงา แม่อยู่ที่นั่นกับคนรับใช้ 

ชายสูงอายุคนหนึ่งมาหาแม่เป็นบางครั้งบางคราว แม่ได้เงินจาก 

ชายคนนี้จำนวนมาก แต่ในวันที่เขาไม่ได้มาแม่ก็มักออกไปเที่ยว 

กับชายหนุ่มแปลกหน้าเรื่อยไป เป็นความสำเริงสำราญที่แม่เสพ 

อย่างไม่มีวันอิ่ม ฟางไม่ชอบหน้าพวกผู้ชายเหล่านั้น ไม่อยากเห็น 

แม่ถูกชายคนไหนแตะต้องตระกองกอด เพราะทุกครั้งมันจะทำให้ 
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ฟางหวนคิดถึงพ่อที่รักแม่ด้วยจริงใจ และตลอดชีวิตจมอยู่กับ 

ความระทมตรมตรอม ในบรรดาผู้ชายทั้งหมด มีคนหนึ่งซึ่งอายุ 

ต่างจากฟางไม่เกินห้าปี เป็นคนหนุ่มที่หล่อเหลา ปราดเปรียว  

วาจาคมคายเทา่  ๆกบัดวงตาคมปลาบทีจ่อ้งประเลา้ประโลมแม ่ และ 

แม่ก็ถูกดูดกลืนด้วยแรงรักแรงเสน่หาอันมืดบอด 

เช้ามืดวันหนึ่งฟางตื่นลงมาพบแม่กับชายหนุ่มผู้นี้พัวพัน 

เคล้าคลึงกันบนโซฟาในห้องรับแขก เห็นได้ชัดว่าแม่เมามายจน 

ไร้สติ เขาถอยกลับไปนั่งใจเต้นแรงอยู่ในห้อง หัวใจเจ็บปวดอย่าง 

แปลกประหลาด ประหนึ่งมันกำลังร่ำไห้อยู่ในส่วนลึก เขานั่งนิ่ง 

อยู่เช่นนั้นจนแสงตะวันยามเช้าเรื่อเรืองลอดม่านสีอ่อนเข้ามาด้วย 

อาการอ่อนโยน ฟางจึงตระหนักว่ายามเช้าอันบริสุทธิ์เริ่มต้นใหม่ 

ทกุเมือ่เชือ่วนั มแีตม่นษุยเ์ทา่นัน้ทีต่ำ่ทรามสกปรกอยา่งไมรู่ท้ีส่ิน้สดุ  

เขาเชื่อในขณะนั้นเองว่าไม่มีเจ้าหญิงที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเหลืออยู่ 

ในโลกนี้อีกแล้ว หากเจ้าหญิงติดอยู่บนเกาะกับยักษ์ หล่อนก็คง 

จะนอนกับยักษ์ แล้วก็แอบเป็นชู้กับลูกน้องยักษ์ หากเจ้าชาย 

รูปงามไปถึง หล่อนก็เสแสร้งบีบน้ำตาเพื่อจะได้เป็นราชินีปกครอง 

อาณาจักรแห่งคนโง่

ฟางออกจากบ้านแม่มาตั้งแต่วันนั้น เขาบอกกับตัวเองว่า 

แม่ตายแล้ว เช่นเดียวกับวัยเด็กอันไร้เดียงสาของเขาได้ผ่านพ้นไป  

เขาไม่ได้กลับไปหาย่าทันทีตามที่เคยสัญญา ความขมขื่นบางอย่าง 

ผลักดันให้เขาเร่ร่อนไปตามเมืองต่าง ๆ อันแปลกหน้า ย่ำไปบนพื้น 

ถนนที่ทำให้การเดินทางยาวนานและห่างไกลยิ่งขึ้นทุกที พื้นถนน 

นั้นไร้ทั้งน้ำจิตน้ำใจและไม่ส่งสัญญาณความเข้าใจใด  ๆ  แก่ชีวิต 

นอกจากความเปล่าเปลี่ยว ไม่มีที่ใดเป็นบ้าน ไม่มีใครเป็นเพื่อน 
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นอกจากดวงตะวันที่จมดวงลงวันแล้ววันเล่า

แล้ววันหนึ่งฝนตกพรำเมื่อใกล้ค่ำก็ทำให้เขาหวนคิดถึง 

บ้านน้อยกลางทุ่งจับใจ เด็กหนุ่มรอนแรมรับจ้างหาเงินเป็นค่า 

รถไฟสายใต ้ คำ่ไหนกน็อนนัน่ จนมองเหน็ทวิเขาตะนาวศรทีอดตวั 

ตระหง่านเหยียดยาวอยู่ทางทิศตะวันตก นั่นคือภูเขาสีน้ำเงิน 

ที่ย่ารัก

เขามาถึงหมู่บ้านเมื่อแดดอ่อนโรยรา เป็นตอนต้นฤดูหนาว 

ที่ต้นข้าวเริ่มตั้งท้อง ลมหนาวโชยชื่นและหมอกขาวคลี่คลุมทุ่งนา  

ละเมาะไม้ มีธงทิวรับขวัญแม่โพสพปักไว้ปลิวไสวที่นั่นที่นี ่ ยกเว้น 

ที่นาของย่ามีแต่ดงดอกโสนสีเหลืองดกสะพรั่งห้อยย้อยอยู่ราวกับ 

เป็นเครื่องบูชาเทวดาที่งอกขึ้นจากพื้นดิน เด็กหนุ่มมองดูทางเดิน 

สีขาวที่คดเคี้ยวโอบล้อมหมู่บ้าน ก้ามปูเก่าแก่ยังยืนต้นสล้าง 

ร่มครึ้ม แต่โรงวัวหายไปไหนแล้ว เกิดอะไรขึ้นเล่าหนอ

ฟางไม่รู้หรอกว่าพวกเขารื้อโรงวัวหลังจากที่ทิดฟูตายได้ 

ไม่นาน  เพราะย่าไม่มีกำลังพอจะดูแลอะไรได้อีกแล้ว  ย่ายัง 

เดินเหินได้อยู่ แต่ก็ชอบที่จะนอนลงเงียบ  ๆ ครั้งละนาน ๆ ยายอุ่น 

มาคอยขุนเป็ดให้และเก็บไข่ไปขายซื้อหมากซื้อพลู แต่ย่าก็ไม่เหงา 

อะไรนัก เพราะพอค่ำลงและย่าจุดตะเกียงดวงใหม่ที่ทิดฟูทำให้  

ทิดฟูที่ตายแล้วก็จะออกจากเสากลางบ้านมานั่งหน้าเศร้าจ้องมอง 

เปลวไฟโดยไม่พูดอะไร ย่าเป็นคนเดียวที่มองเห็นเขา นั่นทำให้ย่า 

รู้ว่าย่ากำลังจะตาย ย่าใช้เวลาที่เหลืออยู่พูดกับทิดฟูถึงหลานชาย 

ที่แกคิดถึง

“เขาคงปลอดภัยดีและเรียนหนังสือเก่ง แม่คงรักเขาและ 

ยอมให้เขาเลี้ยงแมวสักตัว แมวจะเตือนให้เขาคิดถึงการผจญภัย  
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และการกลับมาหาย่าของเขาในวันหนึ่ง เอ็งว่าอย่างนั้นไหม” ย่า 

ถาม แต่ทิดฟูยังคงนิ่งเฉย เมื่อรำคาญนักย่าก็จะเป่าตะเกียงให้ดับ 

เพื่อให้วิญญาณเขาไปเสียพ้น ๆ 

ยายอุ่นกำลังมองดูดวงจันทร์ขึ้นหนึ่งค่ำที่ลอยพ้นแนวกอไผ่ 

หลังบ้าน เมื่อแกเห็นฟางก้มหน้าก้มตาเดินมาตามลำคลองมืด  ๆ   

ที่มีหิ่งห้อยพร้อยกอหญ้าวะวับแวม หญิงชราออกมากอดเขาไว้  

แกร้องไห้อยู่นานจนไม่เป็นอันพูดเล่าอันใด แต่ในที่สุดฟางก็รู้ว่า 

พ่อตายแล้ว และบัดนี้ย่าได้แต่นอนนิ่ง ๆ เลอะ ๆ เลือน ๆ 

เมื่อฟางเร่งรีบไปถึงบ้าน ย่าจุดตะเกียงไว้วอมแวมและ 

กำลังคุยกับทิดฟูที่ตายแล้วเหมือนเช่นเคย ย่าไม่รับรู้เลยว่าฟาง 

กลับมาบ้านแล้วและกำลังยืนฟังทุกถ้อยคำที่ย่าพูด เขามองไม่เห็น 

พ่อ เห็นแต่ย่าที่ร่างผอมกระจ้อยร่อยเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก  

ไดย้นิแตถ่อ้ยคำทีย่า่รำพนัหว่งหาเขาเหมอืนละเมอเพอ้พก เดก็หนุม่ 

ร้องไห้น้ำตานองหน้า

เขาวางศีรษะที่มี เส้นผมหยักสลวยบนตักย่าด้วยอาการ 

โศกเศร้า แต่ย่าไม่รับรู้ถึงมันเลย ยังคงพูดกับวิญญาณที่ฟาง 

มองไม่เห็น ความเหน็ดเหนื่อยสิ้นหวังแผดเผาหัวใจเด็กหนุ่ม 

จนแหลกสลาย และมันทำให้เขาโกรธทุกสิ่งทุกอย่างจนตัวสั่นเทา  

โดยเฉพาะวิญญาณที่เขามองไม่เห็น

“พ่อไปให้พ้นนะ ฉันกลับมาแล้ว พ่อมาอยู่ที่นี่อีกทำไม  

พ่อไม่เคยมีค่าอะไรเลย และไม่มีใครรักพ่ออีก พ่อไปที่ไหนก็ได้  

แต่อย่ากลับมาที่นี่อีก” เด็กหนุ่มแผดเสียงก้องและสะอึกสะอื้น 

ร่ำไห้

และด้วยใบหน้าที่ไร้ความรู้สึก ทิดฟูที่ตายแล้วค่อย  ๆ ลุกขึ้น  
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ย่าเห็นร่างที่ไหม้เกรียมนั้นเหมือนจะหักลงมากอง เขาค่อย  ๆ  ลับ 

หายไปในความมืดราวกับเงาโดยไม่เหลียวแลหาสิ่งใด เหมือน 

เขาได้หลุดพ้นไปจากพันธะทั้งปวงและได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ 

ความเดียวดายจนชั่วนิรันดร ย่ามองเห็นเขาเดินไปบนเส้นทาง 

สู่ความตายเพียงลำพัง เหมือนที่เขาเคยอยู่เพียงลำพังตัวคนเดียว 

เสมอมา และย่าก็กำลังจะเดินไปบนเส้นทางนั้นเช่นเดียวกัน

ยายมอญช้อนกุ้งตายแล้ว

ยายมอญช้อนกุ้งตายแล้ว

เช้าตรู่ของอีกวันหนึ่ง ฟางจอดเรือลำน้อยอยู่ที่ท่าน้ำหน้าวัด  

เขามารับย่ากลับบ้านเหมือนเคย แต่วันนี้ย่ากลายเป็นเถ้าถ่าน 

ห่ออยู่ในผ้าขาวผืนเล็ก ตะวันยามเช้าเรื่อเรืองอ่อนอุ่น เป็นยามเช้า 

ในฤดูเก็บเกี่ยวอันแสนสุขเหมือนปีก่อน  ๆ ฟางพายเรือเอื่อยช้า 

มาจอดที่แปลงนาของย่าเหมือนทุกครั้งที่ไปรับย่ามาจากวัด เขา 

หยิบห่อผ้าขาวมาถือไว้ ลัดเลาะดุ่มเดินไปตามคันนาซึ่งเปียกปอน 

ไปด้วยน้ำค้างใสเย็น หว่านโปรยเถ้ากระดูกของย่าไปทั่วผืนดิน 

แห่งนั้น สายลมหนาวพัดผงกระดูกย่าปลิวไปราวกับดอกไม้สีขาว 

หมู่ต้นข้าวแกว่งไกวแผ่วเบากระซิบกระซาบและเหมือนจะโน้ม 

รวงลงมารองรับ ฟางฝากย่าไว้กับเจ้าทุ่งเจ้าท่า นึกถึงคำสัญญา 

ของย่าที่บอกว่าจะคอยเขาอยู่ที่นี่เสมอ

กระทุ่มชราทรงสูงใหญ่ยืนต้นเดียวดายอยู่ริมน้ำ โรยกลีบ 

สีเหลืองของมันโรยราต่อเนื่องปนเปไปกับเถ้ากระดูกของย่า และ 

ส่งกลิ่นหอมอ่อนกระจายไปในสายลมยามเช้าซึ่งครั้งหนึ่งเคย 
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พัดผ่านเส้นผมของย่าอย่างแสนรัก เด็กหนุ่มเหม่อมองไปในหัวใจ 

ของเขาที่สงบเงียบเช่นเดียวกับโค้งฟ้าสีครามเหนือทุ่งนาของย่า  

เขาหวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป

พิมพ์ครั้งแรก: รวมเรื่องสั้น หัวใจดอกไม้ สำนักพิมพ์ดอกหญ้า 2000 พ.ศ. ๒๕๔๘
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หลังสงครามกลางเมือง  อันยืดเยื้อยาวนาน ผู้คนจำนวน 

มากล้มตาย  ผู้นำจากการประท้วงทั้งสองฝ่ายเปิดการเจรจา 

และร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลขึ้นใหม่ ออกกฎหมายหลายฉบับมา 

ควบคุมประชาชน ปัญหาใหญ่ในขณะนั้นคือความอดอยาก มีการ 

กำจัดคนแก่ให้สูญหายไปอย่างลึกลับและควบคุมการเกิดใหม่ 

อย่างเข้มงวด แต่กระนั้นก็ยังไม่มีอาหารเหลือพอสำหรับทุกคน  

สิ่งที่ต้องการคือคนหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยทำงาน นักวิทยาศาสตร์ 

ทำงานภายใต้การควบคุมของรัฐบาลด้วยคำขวัญ  “ชีวิตใหม่สู่โลก 

ยุคใหม่” 

ปี  ๒๐๙๙  ไม่มีใครแก่อีกแล้ว คนป่วยตายก็ไม่มีให้เห็น 

เช่นกัน มนุษย์ได้รับการพัฒนาให้ก้าวพ้นธรรมชาติที่เคยเป็น 

ข้อจำกัดได้อย่างหมดจดทันทีที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบยาในการ 

กลายเพศ ทั่วทั้งเมืองก็ไม่มีภาพคนแก่นั่งอาบแดดอุ่นในสวน 

สาธารณะ และเสียงหัวเราะระเริงรื่นของเด็ก  ๆ  ก็หายไปราวกับ 

สิ่งนั้นไม่เคยมีอยู่มาก่อน

 เสน่หานุสรณ์
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เป็นตอนต้นฤดูหนาว อากาศหนาวมาพร้อมกับฝนที่ตกแล้ว 

หยุดสลับกันช่วงสั้น ๆ ยิ่งทำให้จิตใจของอัญญ์หดหู่ ตั้งแต่เช้ามืด 

มีข่าวถูกส่งต่อ  ๆ กันมาให้ชายหนุ่มแวะไปรับ  “ยาพิเศษ”  สำหรับคน 

ซึ่งกินยายังไม่ครบคอร์สหรือต้องการเร่งฮอร์โมนเพศของตนเอง  

ให้ทำงานได้เต็มที่ ทุกคนต่างตื่นเต้นกับข่าวนี้และเร่งรุดไปตาม 

สถานที่ซึ่งแม้ระบุไว้อย่างคร่าว ๆ แต่ก็จะหาได้ไม่ยาก มีบาร์เบียร์ 

ที่ไหนก็จะมียาชนิดนี้ด้วย มันเป็นเครื่องดื่มคาวจัด สีแดงเข้ม 

อย่างเลือด แม้จะผสมดีงูเห่าหรือสมุนไพรชูกำลังลงไปด้วยเพื่อ 

กลบเกลื่อนรสชาติ กระนั้นทุกคนต่างก็รู้ดีว่ามันคือเลือดจาก 

ชายหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งตายลงอย่างสด  ๆ  ร้อน  ๆ เลือดยิ่งสดใหม่ 

ยาก็ยิ่งได้ผล

“อัญญ์เลิกกินยาเถอะ คุณเริ่มมีกล้ามเนื้อเหมือนผมแล้ว  

ผมไมอ่ยากนอนกบัผูช้ายนะ” อัญญจ์ำไดว่้าทะเลาะกบันรนิทรเ์สมอ 

เรื่องยาที่ได้รับแจกมา

ปี ๒๐๙๙ การที่หญิง-ชายจะออกหาคู่ใหม่โดยอาศัยร่างเก่า 

ที่ล่วงเลยไปตามวันเวลาเป็นไปไม่ได้อีกแล้ว หนุ่มสาวจำนวนมาก 

ตายไปในสงคราม การกลายเพศจึงเป็นทางออกที่รัฐบาลเสนอแนะ 

ให้ คนส่วนใหญ่พร้อมจะปฏิบัติตามเพื่อเลี่ยงการถูกจองจำด้วย 

ความต้องการทางเพศ  ยาที่กินติดต่อนานปีเพิ่มฮอร์โมนเพศ 

ตรงขา้ม กระตุน้ทกุคนและเรง่เรา้ใหเ้กดิการเปลีย่นเพศ เมือ่คูเ่ดมิ 

ของตนเลือกตายตามธรรมชาติหรือสูญหายไปโดยไร้เหตุผลและ 

การหวนคืน เมื่อแรกรัฐบาลให้สัญญาในนโยบายเรื่องกลายเพศ 

ว่าจะดำเนินการเพียงชั่วระยะหนึ่งเพื่อขจัดความอดอยากเท่านั้น  

แต่เมื่อมันได้รับการตอบรับอย่างดีจากคนส่วนใหญ่ รัฐบาลชุด 
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ต่อ  ๆ  มาก็ยินดียิ่งที่ไม่มีการคัดค้านหรือต่อต้านเรื่องความถูกต้อง 

ทางศีลธรรมเหมือนในช่วงแรกอีกต่อไป

นานทีเดียวกว่าที่จะมีใครสักคนหยุดตั้งคำถามถึงการใช้ชีวิต 

ที่มีเป้าหมายหลักอยู่แค่การสมสู่โดยไม่แยแสถึงคุณค่าความหมาย 

ใด ไม่นานการพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ แม้จะเป็น 

ในเชิงวิชาการก็กลายเป็นข้อห้ามสูงสุด  แต่กระนั้นผู้คนก็แอบ 

พูดคุยถกเถียงกันเหมือนกระแสน้ำที่ถูกปิดกั้น ซึ่งในที่สุดจะทะลัก 

ล้น โดยเฉพาะเมื่อความจริงหนึ่งถูกเปิดเผยอย่างลับ  ๆ ว่า รัฐบาล 

ใช้ยานี้ เฉพาะกับกลุ่มคนชั้นล่างที่ เป็นแรงงานหลักของสังคม 

ซึ่งถูกกวาดต้อนให้เข้ามารวมกันอยู่ในเมืองนี้ ทั้งคนงานรับจ้าง 

ในโรงงานอุตสาหกรรม คนงานในเหมือง ธุรกิจประมง รวมทั้ง 

บรรดาเกษตรกร ทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้ออ้างเรื่องความมั่นคง 

ด้านแรงงานและอาหาร แต่ชนชั้นปกครองหรือคนฐานะร่ำรวย 

ที่อยู่ในเมืองอื่นซึ่งแยกออกไปสามารถดำเนินชีวิตปกติเช่นในอดีต  

ทุกคนเลือกคู่ที่ตนรัก แพทย์และพวกนักการศึกษาสามารถมีพิธี 

ทางศาสนาให้กับร่างญาติมิตรที่ตายไปแล้ว ไม่ว่าจะด้วยการฝัง 

หรือการเผา ผู้คนในเมืองใหญ่อันเป็นที่ตั้งของรัฐบาลยังคงใช้ 

ชีวิตเหมือนที่เคยเป็น มีคำพูดว่า พวกชั้นสูงและคนมีเงินทอง 

ไม่ต้องการมีชีวิตอย่างสัตว์เหมือนเมืองของชนชั้นแรงงาน

ทุกวันพวกคนงานรวมกลุ่มกันทำงานวุ่นวายภายใต้ตัวอาคาร 

ยาวเหยียดเหมือนมดงานที่แข็งขัน ยาที่กินเข้าไปกระตุ้นให้ 

พวกเขาทำงานได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า เครื่องชูกำลังปนมาใน 

อาหารและน้ำที่ได้รับแจก อาหารถูกส่งมาจากเขตอื่น ส่วนพืชผัก 

ผลไม้ที่ปลูกได้กลับถูกลำเลียงออกไปที่ไหนสักแห่งด้วยขบวนรถ



เสน่หานุสรณ์194

และเรือขนส่งสินค้าที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งผ่านเข้าออกทาง 

ประตูที่คุ้มกันอย่างเข้มงวด โดยไม่รู้ตัวเลยขณะที่ทุกคนทำงาน 

แบบไม่หายใจ เมืองแห่งแรงงานถูกโอบล้อมด้วยกำแพงสูงใหญ่  

ไม่มีใครรู้วิธีจะเล็ดลอดออกไป

และแล้วกำแพงสูงคือที่มาของความตายอย่างไม่รู้ที่สิ้นสุด 

ของบรรดาชายหนุ่ม พวกเขาต่างโกรธแค้นเมื่อรู้สึกตัวว่าถูก 

ควบคุมโดยรัฐซึ่งออกคำสั่งเป็นแถลงการณ์ผ่านจอแอลอีดีขนาด 

ยักษ์ที่ตั้งไว้ทุกมุมของเมือง บังคับทุกคนให้รับคำสั่งเยี่ยงทาส  

พวกคนหนุ่มจึงพากันทดลองปีนกำแพง มันกลายเป็นเกมแห่ง 

ความขมขื่นที่พวกเขาท้าทายกันเองโดยมีความตายเป็นเดิมพัน ซึ่ง 

เมื่อเวลาผ่านไปความตายก็ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะไยดีมากนัก กำแพงนั่น 

ต่างหากที่ท้าทายพวกเขา  มันดิ่งลึกราวช่องหลืบของวันเวลา 

ซึ่งลอดผ่านไปวันแล้ววันเล่าโดยไม่รู้จุดสิ้นสุด เป็นสิ่งก่อสร้าง 

เรียบลื่นไร้ที่ยึดเกาะ ตั้งชันสูงในแนวตรงจนใครก็ตามที่เสี่ยงปีน 

ขึ้นไปจะต้องตกลงมาในสภาพแหลกเหลว ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้น 

ได้อย่างไรและตั้งแต่ตอนไหนกัน ทุกอย่างเป็นเรื่องลึกลับ เมื่อ 

ประตูใหญ่โตกว้างขวางทั้งสี่ทิศก่อสร้างเสร็จ มันถูกดึงเข้าหากัน 

และปิดตาย ไม่มีใครเลยผ่านเข้าออกทางประตูที่หนาหนักเป็น 

เนื้อเดียวกับกำแพงได้ ทันทีที่กำแพงสร้างเสร็จ นรินทร์ คนรัก 

ของอัญญ์ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวิศวกรซึ่งรู้กลไกของประตูเป็นอย่างดี 

ก็ถูกตามฆ่า

สิ่งที่น่าเศร้าประการต่อมาคือ บรรดาผู้หญิง ถ้าหากไม่ป่วย 

ตายก็เริ่มเปลี่ยนไป ร่างกายของพวกหล่อนไม่เพียงบึกบึนยิ่งขึ้น  

หากแต่อารมณ์ความรู้สึกกลับยิ่งแข็งกระด้าง พวกหล่อนไม่ยอม 
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มีเพศสัมพันธ์กับคู่ของตนเอง และปฏิเสธการตั้งท้องด้วยความ 

กลัวที่ฝังจิตฝังใจ การต้องอุ้มท้องโย้เดินไปท่ามกลางสายตาที่ 

จับจ้องมองอย่างละลาบละล้วงช่างเป็นเรื่องที่น่ากลัว ผู้ชายแทบ 

ทุกคนในเมืองถูกกระตุ้นในเรื่องเพศตลอดเวลา ยาที่กินเข้าไป 

ส่งผลในตัวพวกเขามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่สัดส่วนเคมีในแต่ละ 

คน ผู้ชายแทบจะทั้งหมดคิดแค่เรื่องงานที่ถูกสั่งให้ทำ เมาเหล้า 

และร่วมเพศกับใครสักคนก่อนจะหลับเหมือนตายเมื่อวันสิ้นสุดลง 

ดงันัน้ความกลวัทีว่า่ลกูออ่นของตนจะถกูฆา่ตายคอืความหวาดกลวั 

ของแม่ทุกคน

“แต่ถ้าฉันท้องล่ะคะ” อัญญ์เคยถามอย่างเป็นทุกข์

“เราจะหนี...” นรินทร์ตอบ “ผมขอร้องคุณหลายครั้งแล้ว 

ให้เลิกกินยา อย่ายอมรับวิถีทางที่รัฐลอบใช้มากำหนดทางเลือก 

ของเราสิ” 

“แต่ฉันกลัว คุณก็รู้ว่าถ้าคุณไม่อยู่ข้าง  ๆ  ฉัน ถ้าคุณหายไป 

กำแพงนั่น คุณไม่มีวันชนะ” อัญญ์ย้ำอย่างตื่นกลัว 

“คุณมีสิทธิ์ที่จะกลัวอัญญ์ รัฐบาลเข้าใจความกลัวนี้ และ 

ใช้มันบีบพวกเราทุกคน” เสียงวิศวกรฟังดูเศร้า เขาถอนใจพลาง 

จ้องมองอัญญ์อย่างยาวนาน 

ผู้หญิงที่ตั้งท้องเกิดจากการกินยาไม่ครบ ดังนั้นการต้องถูก 

ข่มขืนด้วยผู้ชายที่หื่นกระหายเพราะการมองเห็นผู้หญิงท้องเป็นการ 

ยั่วยวนอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นภาพซึ่งหาดูได้ยาก ประสบการณ์ 

ทางเพศกับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ก็เป็นสิ่งน่าลิ้มลอง ดังนั้นหากหญิงใด 

ถูกละเมิดก็ไม่มีใครหรือกฎหมายให้ความคุ้มครอง รัฐบาลออก 

ประกาศให้รู้ว่าทั้งหมดล้วนเป็นการลงโทษ ซึ่งบีบบังคับทางอ้อม 
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ให้ทุกคนต้องกินยากลายเพศที่รัฐจ่ายให้

“เชื่อฟังแล้วพวกคุณจะสุขสบาย” ตัวแทนของรัฐบาลที่สวม 

เครือ่งแบบเตม็ยศมกัตะโกนซำ้ ๆ ทกุเวลาหลงัอาหารผา่นทวีจีอยกัษ ์

ราวกบัเขาเปน็หุน่ยนตแ์ละชาวเมอืงเปน็สตัวป์ระหลาดมาจากโลกอืน่ 

ที่ต้องบังคับควบคุม 

มคีวามบกพรอ่งในยาทีร่ฐับาลแจก ซึง่แมแ้ตน่กัวทิยาศาสตร์ 

ก็ยังไม่อาจแก้ไขปัญหานี้ได้ บางคนจึงหวนหาเพศเดิมของตน  

และอัญญ์เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น เป็นที่รู้กันอย่างชัดเจนแล้วว่า  

ผู้หญิงแท้ ๆ ลดจำนวนลงทุกที เหมือนรัฐมีเป้าหมายสูงสุดให้เมือง 

ที่ถูกกักกันนี้ไม่มีการเกิดใหม่ กลุ่มคนกลายเพศนี้เองที่ต้องใช้ 

แรงงานแลกอาหารและยาที่ถูกส่งเข้ามาอาทิตย์ละครั้ง รัฐเลี้ยงดู 

ทุกคนอย่างดี อาหารมีเหลือเฟือเช่นเดียวกับยาชนิดนั้นจนแทบ 

ไม่มีใครรู้สึกว่ารัฐกำลังมีแผนการจะกำจัดทุกคนไม่ให้เหลือเศษ 

ซาก

“ประชาชนทุกท่าน หลังรับประทานอาหารทุกมื้อ โปรด 

รับประทานยาตามคำแนะนำ เพื่อชีวิตที่ดีของท่าน” เสียงประกาศ 

ดังก้องได้ยินไปทั่ว เสียงนั้นสุภาพ เป็นมิตร แฝงมาด้วยความ 

ห่วงใย

อัญญ์จำได้ว่านานมากทีเดียวที่ไม่มีการบีบบังคับใด  ๆ  กับ 

ชาวเมือง ไม่มีใครในเมืองเคยเห็นตำรวจนอกจากบริเวณท่าเรือ 

ขนส่งสินค้า หากเกิดการฆ่ากัน ศพจะหายไปอย่างไร้ร่องรอย  

แม้ว่าฆาตกรจงใจทิ้งศพไว้เพื่อเยาะเย้ยหรือข่มขวัญผู้เกี่ยวข้อง  

แต่ฆาตกรรายนั้นกลับต้องเป็นฝ่ายหวาดกลัวเสียเอง  การที่ 

ศพหายไปแสดงว่าทุกความเคลื่อนไหวของคนทั้งเมืองล้วนถูก 
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จับตามอง

“กลุ่มคนที่อ้างตัวเป็นรัฐบาลนั้นจับจ้องพวกเขาอยู่และสนุก 

ที่ได้เห็นการต่อสู้ การคดโกงกันเองในกลุ่มคนใช้แรงงาน การ 

ทนทรมานต่าง ๆ แม้กระทั่งความตาย ราวกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นใน 

เมืองที่ปิดตายนี้เป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงของกลุ่มคน 

ที่จับตาดูอยู่” นั่นคือคำพูดด้วยความแค้นเคืองของนรินทร์ 

เมื่อคิดถึงนรินทร์อัญญ์ก็ยิ่งใจลอย ป่านนี้เขาคงอยู่ที่ไหน 

สักแห่ง บางทีเขาอาจไปร่วมอยู่กับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า  “กางเขน 

บิน” ซึ่งก่อตั้งโดยวิศวกรและแพทย์กลุ่มท้าย  ๆ  ที่ถูกทิ้งไว้ให้อยู่ 

กับเมืองด้วยความสมัครใจ คนเหล่านั้นเห็นว่าภายหลังสงคราม 

ในเมืองมีคนป่วยคนเจ็บ มีตึกโบราณที่สมควรบูรณะ เมื่อแรก 

พวกเขายังติดต่อโลกภายนอกได้ แต่ต่อมาสัญญาณการติดต่อ 

ทั้งหมดถูกยกเลิก นักปีนกำแพงคนแรกเริ่มงานของเขาเมื่อเห็น 

คนหนุ่มสาวนัวเนียกันเป็นกลุ่มอยู่ในมุมสลัวแทบทุกถนน ยาที่กิน 

เข้าไปทำให้พวกคนงานยิ่งกลัวแสงสว่างเหมือนสัตว์ป่า แต่ไฟฟ้า 

ในเมืองควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติให้เปิดสว่างทันทีที่ตะวันตกดิน 

นักกิจกรรมทางเพศเหล่านั้นจึงต้องมุดลงถ้ำใต้ถนนซึ่งถูกขุด 

และสร้างให้วกวนสลับซับซ้อน เพราะทุกคนต่างเชี่ยวชาญในการ 

ก่อสร้าง ภาพที่ชินตาก็คือคนหนึ่งมาถึงเพื่อรออีกคน และไม่นาน 

อีกหลายคนจะกรูไปที่นั่นเหมือนสัตว์ที่ไปรวมตัวในฤดูผสมพันธ์ุ

นรินทร์เคยบอกอัญญ์ว่า บ่อยครั้งจะมีการต่อสู้เพื่อคัดเลือก 

ผู้ชนะที่มีสิทธิ์ได้ลงมือทำกิจกรรมก่อน พวกเขาสู้กันสุดฤทธิ์เพื่อ 

หญิงสาวสักคน 

“ผมไม่คิดว่าผู้หญิงที่คนเหล่านั้นต้องการจะเป็นผู้หญิงแท้ 
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โดยกำเนิด สายตาที่เธอมองผู้หญิงคนอื่นก็บอกความปรารถนา 

เช่นกัน เธอกลายเป็นผู้หญิงโดยการกลายพันธุ์นั่นเอง อันที่จริง 

เหมือนที่ผมเคยบอกคุณ คนที่กินยาแล้วกลายไม่สำเร็จ พวกเขา 

จะเป็นคนสองเพศ คนกลุ่มนี้จะเสี่ยงลักลอบเพื่อมีส่วนร่วมกับ 

คู่ที่สมสู่อยู่ พวกเขาทำหน้าที่เป็นทั้งหญิงและชายในเวลาเดียวกัน  

ในอารมณ์อย่างนั้นน่ะไม่มีใครจ้องจับผิดใครหรอก จนกว่าเขา 

จะไปสะดุดขาหรือเหยียบเส้นใครเข้า เมื่อนั้นจึงถูกจับได้ ถูก 

โยนออกไป แต่ในระยะหลังการสมสู่เป็นหมู่เลื้อยพันกันเหมือน 

งูฝูงใหญ่ ทุกคนต่างสนุกกับการบดเบียด ต่อให้โลกข้างนอก 

สดสว่าง พวกเขาก็ไม่จบกระบวนการผสมพันธ์ุที่ยาวนานข้ามคืน 

ข้ามวันเหล่านั้นหรอก...” อัญญ์ฟังแล้วก็สั่นสะท้าน หนาวลึกอยู่ 

ในใจ

“ผมต้องทำลายกล้องที่ฝังไว้ตามถ้ำใต้ดินให้มากที่สุด ชาว 

เมืองจะได้มีที่ซ่อนตัวมากขึ้นโดยที่ผู้ควบคุมมองไม่เห็น บางทีเรา 

อาจจะต้องช่วยกันสร้างอุโมงค์ใต้ดินที่มืดมนอย่างยิ่ง จนแม้แต่ 

หากพวกเราไม่มีดวงตาเราก็ยังต้องเดินทางในอุโมงค์มืด  ๆ  นั้นได้ 

เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเพื่ออยู่รอดพ้นการไล่ล่าของรัฐ” นรินทร์ 

พูดอย่างร้อนใจก่อนที่จะพูดต่อว่า

“คุณจะกลายเป็นผู้ชายในที่สุด  แต่ผมก็ยังอยากให้คุณ 

ออกไปจากที่นี่” นรินทร์พูดเสียงเรียบ “เรามีทางออกซ่อนไว้ตอน 

ที่เราสร้างกำแพง เราสร้างทางหนีลับ  ๆ  ไว้” เขาตัดสินใจพูดสิ่งที่ 

อัญญ์ไม่เคยรู้มาก่อน “มันไม่ได้พาเราออกไปนอกเมือง แต่มัน 

ซ่อนอีกส่วนหนึ่งของเมืองไว้ไม่ให้ถูกตรวจพบ ฟังให้ดีนะ ตัว 

ศัลยแพทย์ก็ยังอยู่ในนี้ ทั้งที่รัฐบาลเรียกตัวเขาแล้ว พวกผมต้อง 
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ช่วยกันซ่อนตัวเขา คุณหมออยู่ด้วยความหวังว่าเมืองนี้จะได้รับ 

การปลดปล่อยผมเป็นห่วงคุณ แต่ผมก็มีงานต้องทำ” นรินทร์ 

พูดด้วยน้ำเสียงเหินห่างเมื่ออัญญ์ปฏิเสธสิ่งที่เขาเชื่อ  แล้วเขา 

ก็จากไปเนิ่นนาน ทุกอย่างกลายเป็นความสิ้นหวังสำหรับอัญญ์

ทันใดไฟฟ้าดับมืดมิด สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มีเสียง 

ใครสักคนวิ่งมาเต็มฝีเท้าตะโกนบอกให้ทุกคนออกมารวมตัวกัน 

ที่กำแพงด้านเหนือ เมื่ออัญญ์ไปถึงก็เห็นนักปีนกลุ่มหนึ่งกำลังไต่ 

เรียงกันไปบนกำแพงตามกันด้วยท่าทีมุ่งมั่น ภาพนั้นทำให้อัญญ์ 

เสียววาบในช่องท้อง

“รฐับาลจะไมข่ดัขวางตราบเทา่ทีพ่วกคณุกลา้หาญพอ ประชา- 

ชนทั้งหลาย” พวกผู้คนที่มารวมตัวกันพึมพำข้อความนั้นที่พวกเขา 

เคยฟังมาจนเจนหู 

“ผูช้ายพวกนีไ้มไ่ดก้นิยาทีร่ฐับาลแจกเลยนะ คนทีน่ำกลุม่นัน่ 

อายุเกือบเจ็ดสิบปีแล้ว สมาธิเขาดีมาก เขาพูดอะไร คนที่ไต่ 

ตามหลังมาก็ทำตาม” ใครอีกคนพูดสิ่งที่เขารู้

“เขาทำได้อย่างไร เท้าของพวกเขาเหนียวเหมือนตุ๊กแกเลย” 

ใครสักคนพูดขึ้นอย่างชื่นชม

“พวกเขาแอบฝึกกัน วันแล้ววันเล่า” เสียงห้าว  ๆ  ของใคร 

คนหนึ่งพูดขึ้น

“ใช้หน้าผาสุดชายแดนตะวันตกที่ไม่ค่อยมีแสงสว่างเป็นที่ 

ฝึก” ชายคนอีกพูดแผ่วเบา

“ตะวันยามเย็นเป็นพยานความพยายามเหล่านั้น กำแพงมีไว้ 

เพื่อปีนข้ามไป นั่นคือคำขวัญละ” คำพูดนั้นจบด้วยเสียงหัวเราะ 

อย่างพึงใจ 
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ค่ำคืนสวยแปลกตาด้วยแสงจันทร์ครึ่งดวงที่ทอแสงสลัว 

เลือน ดวงดาวกะพริบพราย นี่คือท้องฟ้ายามค่ำที่สูญหายไป 

หลังสงคราม ทุกค่ำคืนทุกคนหลับใต้แสงสว่างแห่งความปลอดภัย 

ตามที่รัฐบาลกำหนด

“คนที่ปิดไฟให้เห็นพระจันทร์กับดวงดาวเป็นใครนะ ฉัน 

รักเขาเหลือเกิน” เสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูด

แต่ฉับพลันทันใดไฟฟ้าก็สว่างจ้าจนบาดตา ดวงดาวหายไป 

เปลี่ยนเป็นสปอตไลท์ที่ใช้ส่อง ราวกับที่นั่นคือเวทีละคร

“รัฐบาลจะไม่ขัดขวางตราบเท่าที่พวกคุณกล้าหาญพอ  

ประชาชนทั้งหลาย” เสียงประกาศกึกก้อง ครั้งนี้เป็นเสียงผู้คุมกฎ 

ในชุดเต็มยศที่ทุกคนคุ้นตา แสดงว่ารัฐรับรู้เรื่องการปีนกำแพง 

ของกลุ่ม  “กางเขนบิน”  แล้ว วินาทีนั้นทุกคนต่างเงียบสนิทราวกับ 

พวกเขาลืมหายใจ

พร้อม  ๆ  กับเสียงนั้น ช่างน่าตื่นใจเมื่อชายคนแรกก้าวขึ้นไป 

ยืนบนกำแพงได้สำเร็จ เสียงโห่ร้องอึกทึกด้วยความยินดีปราโมทย์ 

แม้แต่คนที่เซื่องซึมที่สุด ซึ่งในแต่ละวันวิ่งวนไปทำงานหนักและ 

หลับไปหลังจากร่วมสมสู่จนเสร็จสมก็ร่วมร้องเชียร์ด้วยพลังใจอัน 

ฮึกเหิมจากส่วนลึก เหมือนพวกเขามีหัวใจดวงเดียวกัน มันช่าง 

เป็นสิ่งล้ำค่าที่ทุกคนรอคอย นั่นผู้นำการปีนยืนตัวตรง ค่อย  ๆ  

กางแขนออกเพื่อสัมผัสลมเย็นสบายยามค่ำ เขาโบกมือให้กับคนที่ 

ส่งเสียงตะโกนกึกก้องจากข้างล่าง นาทีต่อมาชายคนที่สองปีนไป 

ยืนอยู่เคียงข้างอย่างภาคภูมิ เสียงตะโกนร้องจากพื้นล่างกึกก้อง 

ยิ่งกว่าเดิม  ทุกคนเห็นชายสองคนยืนนิ่งเหมือนถูกสะกดจิต 

กับภาพที่เห็นจากบนกำแพง ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเห็นอะไร แต่ 



201เงาจันทร์

ความประหลาดใจมีมากจนทำให้พวกเขานิ่งเงียบ  แล้วทันใด  

โดยที่ใครก็ไม่ทันระวังตัว มีเสียงปืนดังขึ้นพร้อม  ๆ  กับที่ร่างของ 

นักปีนกำแพงพล่านหนีรวดเร็วราวกับพวกเขามีปีกเพื่อโบยบิน  

ทุกคนได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มของฝูงบินจู่โจมที่ปรากฏ 

ขึ้นรวดเร็วเหมือนฉากหนังสงครามนอกโลก มันพ่นกระสุนเข้าใส่ 

คนที่ยังเหลืออยู่บนกำแพง  ไฟฟ้าดับลงอีกครั้ง  และคราวนี้ 

เครื่องบินกราดยิงเข้าใส่ฝูงชนข้างล่างที่แตกพล่านเหมือนผึ้งแตกรัง 

มีเสียงกรีดร้องเสียงตะโกนร้อนรนให้ทุกคนมุดลงใต้ดิน อัญญ์ 

รู้สึกเต็มตื้นกับน้ำเสียงห่วงใยที่พวกเขามีให้กันเป็นครั้งแรก  

ราวการเข่นฆ่าผู้ป่ายปีนกำแพงต่อหน้าต่อตาปลุกความรักใน 

พวกพ้องขึ้นในใจของพวกเขาอย่างที่ไม่เคยเป็น 

และทันใดนั้นใครคนหนึ่งก้าวมาประชิดตัวอัญญ์ คว้ามือไป 

กุมไว้แล้วพาออกวิ่งโดยไม่พูดจา อัญญ์ก็ไม่ได้พูดอะไรเช่นกัน  

แมค้ำ่คนืจะมดืมดิ แตอ่ญัญก์เ็หน็ประกายตาวบิวบัของคนทีพ่าเธอ 

หนี พวกเขาวิ่งวกวนอยู่นาน ใช่นรินทร์ไหมนะ อัญญ์หวังลึก  ๆ  

ในใจไม่สิ้นสุด และออกวิ่งไปโดยไม่เหนื่อยเลยเพราะความหวังนี้  

แต่เมื่อหยุดยืนในที่โล่งกว้างซึ่งแสงเดือนสลัวเลือน เงาที่ปรากฏ 

เคียงคู่กันคือเงาของชายหนุ่มสองคน พวกเขาสูงไล่เลี่ยกัน ยา 

นั่นเองที่เปลี่ยนอัญญ์ให้เป็นชายหนุ่มบึกบึนสง่างาม อีกฝ่ายคง 

เห็นความจริงเหล่านี้ เขาปล่อยมืออัญญ์และผละห่างออกไปยืน 

ในระยะที่เหมาะสม อัญญ์รู้ทันทีว่าสิ่งที่หวังคือความผิดหวัง

“ผมชือ่ครีนิ” ชายทีพ่าอญัญห์นแีนะนำตวั “ผมไดร้บัคำสัง่ให ้

พาคุณไปพบผู้หญิงที่บ้านไม้หลังเล็กในสวนป่าใกล้ถนนสายที่หก 

บ้านนั้นมีต้นหางนกยูงและฝูงแมวสีดอกทองกวาว เธอเป็นผู้หญิง 
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แท ้ๆ คนหนึ่งในเมืองนั้น เป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่คน 

“เธอไม่ได้กินยาใช่ไหม”

“พ่อของเธอที่เป็นหมอศัลยกรรมเป็นคนกินแทนเธอ เขา 

อยากให้เธอโตขึ้นตามธรรมชาต ิ เธอชื่อญาดา เป็นภรรยาของผม” 

น้ำเสียงนั้นบอกความภาคภูมิใจ “คุณไปที่นั่นนะ อุ้มแมวสีขาว 

ตัวนี้ไป เธอจะรู้จักคุณทันที” 

เหตุการณ์เป็นไปเช่นนั้น อัญญ์รับแมวที่ซุกในอกเสื้อของ 

คีรินแล้วจึงออกเดินทางจากมาด้วยหัวใจห่อเหี่ยว เขาใช้แมวสีขาว 

ผ่านด่านตรวจตราที่เข้มงวด คนเหล่านั้นเอ่ยชื่อนรินทร์บอกต่อ ๆ  

กัน แล้วก็ปล่อยให้เขาออกตามหาหญิงสาวแห่งดงดอกหางนกยูง  

ในที่สุดอัญญ์ก็ไปถึงที่นั่น  มันเกลื่อนไปด้วยแมวจำนวนมาก  

พวกมันนอนผึ่งแดดหรือรวมกลุ่มกันไล่ตะปบกลีบดอกไม้ แมว 

พวกนั้นกินดอกไม้สีสดที่ร่วงลงมาแทบทุกกลีบดอก บางตัวแหงน 

หน้ารอราวกับนั่นคือปลาเส้นรสเลิศ

ตามทางเดินโปรยกลีบดอกไม้แห้งไว้เป็นหย่อม  ๆ และแมว 

บางตัวเข้ามารุมกิน กลีบดอกไม้นั้นบิดเป็นเกลียวและคงกรอบ 

อร่อย บรรดาแมวจึงเคี้ยวอย่างพึงใจ อัญญ์วางแมวสีขาวลง และ 

เพียงเสี้ยวนาทีมันก็ถูกแวดล้อมด้วยแมวที่มีสีสว่างเหมือนดอกไม้

แมวทุกตัวส่งเสียงร้องขึ้นขณะดมกลิ่นแมวสีขาว บอกไม่ได้ 

ว่าเสียงนั้นเป็นมิตรหรือโกรธแค้น แต่เสียงร้องซึ่งฟังประหลาด 

ก็ทำให้หญิงสาวเจ้าของบ้านก้าวตามบันไดหินเตี้ย  ๆ  ลงมาอย่าง 

เร่งรีบ

“โอ...แมวสีขาว ในที่สุดมันก็มาเสียที” หญิงสาวร้องอย่าง 

ดีใจ หล่อนอุ้มแมวขึ้นเชยชมด้วยรอยยิ้มสดใส หล่อนเพลินกับ 
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แมวจนเหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่ง อัญญ์ต้องกระแอมขึ้น  

หล่อนจึงหันมาทักทายเขา

“คุณมากับเจ้าไข่มุกนี่หรือคะ มันแวววาวเหมือนมุกที่ใช้ 

ปักชุด ฉันก็เลยเรียกมันว่าไข่มุก มันมีชื่ออื่นอีกไหมคะ” หล่อน 

ถาม แต่อัญญ์ส่ายหน้า “ผมได้มาจากคีริน”

“งั้นคุณก็คืออัญญ์ แมวตัวนั้นมาจากนรินทร์ พวกเขาใช้มัน 

ส่งต่อกันเพื่อตามหาคุณมาส่งให้เรา”

“นรินทร์อยู่ที่ไหน  คุณพอจะรู้บ้างไหม”  อัญญ์ถามขึ้น 

รวดเร็วเหมือนแทบไม่ทันหายใจ

“เขาปีนกำแพงเมื่อคืนนี้ แม้จะถูกกราดยิง แต่ทุกคนก็ 

ปลอดภัยดีค่ะ ป่านนี้คีรินคงไปส่งข่าวเรื่องคุณกับเขาแล้ว” ญาดา 

พูดเสียงใสและยิ้มอย่างอ่อนหวาน อัญญ์ได้แต่เงียบงัน นรินทร์ 

ส่งคนอื่นไปรับอดีตภรรยาที่เปลี่ยนเพศเป็นผู้ชาย แสดงว่าเขา 

จะไม่มีวันมาพบหน้าอัญญ์อีกแล้ว  อกใจอัญญ์ร้าวรอน  แต่ 

ทุกอย่างก็สายเกินไปแล้ว

“ทำไมแมวที่นี่กินดอกไม้ล่ะ” เขาถามเพื่อเปลี่ยนเรื่องคุย

“ดอกไม้นั้นเป็นอาหารของคนค่ะ นักวิทยาศาสตร์ตัดต่อ 

พันธุกรรมให้มันกินได้ มีสารอาหารครบถ้วน และแต่งกลิ่นไป 

เรื่อย  ๆ แมวคือผู้ทดลองกินค่ะ  มันกินดอกไม้สีไหนมาก  สี 

ของมันก็เป็นไปตามสีกลีบดอกไม้ที่มันชอบ มันเป็นงานที่กำลัง 

อยูใ่นระยะทดลอง ดอกไมโ้รยกลบี เจา้แมวกจ็ะตายคะ่” หญงิสาว 

เงียบไป  และอัญญ์ก็รู้สึกเศร้า  สงครามสินะที่ทำให้ทุกอย่าง 

ผันแปรไปเช่นนี้

“คุณคงเหนื่อย เข้ามาในบ้านสิคะ คุณพ่อบอกว่าคุณจะมา 
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ตั้งหลายวันแล้ว” หญิงสาวเปลี่ยนเรื่องพูด อัญญ์รู้สึกถึงหัวใจ 

ที่หนักอึ้งเมื่อเห็นคนที่หล่อนเรียกว่าคุณพ่อ

ร่างนั้นบอบบางอ้อนแอ้น นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวใหญ่ใกล้หน้าต่าง 

ที่เปิดกว้าง แสงจากท้องฟ้ายามบ่ายส่องให้เห็นผ้าปักลวดลาย 

งดงาม เป็นเถาไม้เลื้อยงามชดช้อยบนผืนผ้าสีขาวสะอาดที่แลดู 

นุ่มเนียน

นิ้วมือเรียวงามจับปลายเข็มเล่มเล็กสอดร้อยคล่องแคล่ว  

มือนั้นสาละวนปักเม็ดมุกตรึงเป็นเกสรดอกไม้ที่ไล่เรียงขนาดกัน  

คนปักผ้าเพลินจนแทบไม่ได้ยินว่าอัญญ์ก้าวเข้ามายืนอยู่ใกล้ ๆ 

“คุณพ่อคะ เขาพาแมวสีขาวมาถึงแล้วค่ะ”

คนปักผ้าหันมาและตกตะลึงเมื่อมองดูอัญญ์

“โอ...คุณไม่ใช่ภรรยาของนรินทร์หรือคะ” เสียงแหลมใส 

มีกังวานแหบพร่าของผู้ชายเจืออยู่ด้วยอย่างมีจริต 

“ผมคืออัญญ์” อัญญ์ตอบ เสียงของเขาทุ้มลึกจนเขาตกใจ 

กลัวตัวเอง คงเพราะเขาเกือบจะไม่ได้พูดกับใครมากนักนานแรมปี 

นับจากวันที่นรินทร์จากไป

“หมอเข้าใจละ” คุณหมอนักปักผ้าร้อง “มันคงเป็นเรื่องยา 

บา้ ๆ ทีร่ฐับาลหามาใหเ้ราตอ้งเลน่สนกุกนัอยา่งนี้ เมือ่หมอกนิยานัน้ 

มันมีผลให้ไฮโปทาลามัสหยุดสร้างจีเอ็นอาร์เอช ทำให้อัณฑะ 

ลีบเล็กและหยุดสร้างแอนโดรเจน ซึ่งก็คือฮอร์โมนเพศชาย แต่จะ 

เพิม่ฮอรโ์มนเพศหญงิชือ่อโรมาเทสในตวัหมอ ซึง่จะเปลีย่นฮอรโ์มน 

เพศชายของหมอให้กลายเป็นฮอร์โมนเพศหญิง คุณคงเข้าใจหมอ 

นะคะ” นักปักผ้ายิ้มหวานก่อนจีบปากพูดต่อ “ส่วนยาที่คุณอัญญ์ 

กินจะมีผลโดยตรงกับรังไข่ให้ผลิตฮอร์โมนเพศชาย ทำให้น้ำหนัก 
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ตัวเพิ่ม มีกล้ามเนื้ออก แขนขาแกร่ง ขนดกตามลำตัวและใบหน้า  

ประจำเดือนหยุด และทำให้คุณเป็นหมัน” ฝ่ายนั้นยื่นมือออกมา 

ให้อัญญ์จับและบีบเสียแน่น

“นรินทร์และเหล่าคนกล้าทำให้เรามาพบกันได้ในคืนนี้ เอ้อ  

ญาดา คีรินจะมาพบลูกที่นี่คืนนี้มั้ย”

“ไม่ค่ะคุณพ่อ เขานัดลูกที่ร้านทำผม  ‘ควีน ซาลอน’  ค่ะ” 

ญาดาเงยหน้าจากแมวสีขาวขึ้นมองดูอัญญ์ด้วยรอยยิ้มเป็นมิตร  

แต่อัญญ์ไม่ยิ้มตอบ

“เขาหลงเสน่ห์เจ้าของร้านทำผมอีกคนรึไงนี่” เข็มปักผ้า 

ที่ถูกถือด้วยนิ้วมือเรียวสวยปักจึ้ก  ๆ  ลงบนลายใบไม้อย่างดุเดือด 

ขณะที่พูดประโยคนั้น

“ญาดา ลูกไปตามคีรินกลับมาเดี๋ยวนี้เลย”

“ผมไปด้วยนะ” อัญญ์พูด มองเข็มปักผ้าที่ถือค้างอยู่กลาง 

อากาศ “ผมเจอผู้หญิงแท้  ๆ  คือญาดา แล้วผมก็อยากเจอใครอีก 

สักคน ผมก็ควรจะไปนะครับ” อัญญ์รีบพูด

“อัญญ์ คุณไปได้” รอยยิ้มสวยกระจ่างปรากฏขึ้นอีกครั้ง  

“หมอจะรอให้คุณกลับมา”

ทุกวันหลังจากนั้นอัญญ์มักมุ่ งตรงไปหาช่างทำผมร้าน  

“ควีน ซาลอน” แม่หม้ายคนนั้นผมดกยาวจรดบั้นเอว เส้นผม 

แต่ละเส้นหยิกเป็นลอนถี่  หล่อนปล่อยให้บางเส้นหงอกแซม 

แต่พองาม หล่อนเป็นอีกคนที่ปล่อยให้ตัวเองแก่ลงโดยไม่แตะต้อง 

ยาที่รัฐบาลแจก เวลาว่างหล่อนจะคุยกับเขาเรื่องสามีที่ตายไป 

เมื่อหลายปีก่อน “เขายินดีที่จะตายแบบมนุษย์” หล่อนบอกเขา 

ขณะสางผมยาวอย่างพิถีพิถัน ตรวจตราลูบไล้มันด้วยความใส่ใจ 
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แล้วจึงรวบมันไว้ในกำมือซึ่งประกอบด้วยนิ้วเรียวยาว

“ฉันทำอย่างนี้กับเขา” หล่อนบอก พลางถอนใจยาว สีหน้า 

พึงใจของหล่อนทำให้อัญญ์ใจสั่น บางครั้งหล่อนชั่งน้ำหนักผม 

ในมือตัวเองก่อนจะรวบมันไว้อย่างหลวม  ๆ ด้วยเส้นยางตรงต้นคอ 

งามระหง พลางพูดต่อด้วยเสียงแผ่วเบาเหมือนกำลังพูดกับตัวเอง

“คณุอยากจบัมนัมัย้ เขาชอบถามฉนัอยา่งนัน้ยามทีเ่ปลอืยกาย 

อยู่ด้วยกัน ฉันก็จะจับ มันหนักเหมือนสัตว์ตัวอุ่น  ๆ เมื่อฉัน 

สั่นมันเบา ๆ เขาก็จะหลับตา เขารักทุกอย่างของฉันและไม่ต้องการ 

ให้มันเปลี่ยนไปเป็นอื่น...” เมื่อพูดถึงตรงนี้หล่อนก็จะหลับตาลง 

อีกครั้ง อัญญ์ลุกขึ้นจากมาเงียบ  ๆ  ด้วยความรู้สึกเดียวดาย เมื่อ 

เหลียวกลับไปมอง เขาก็เห็นช่างทำผมนั่งอยู่ท่าเดิมพร้อมด้วย 

รอยยิ้มอิ่มเอมลึกลับ

อัญญ์หันหลังกลับ รู้สึกเดียวดายยิ่งกว่าที่เคย คำพูดของ 

หญิงหม้ายเชือดเฉือนเขาราวมีดคม หล่อนคือผู้ที่ย้ำว่าอัญญ์ผิด 

ที่ทำตามคำสั่งรัฐและมีชีวิตด้วยความหวาดกลัว ภาพเก่า  ๆ  ของ 

นรินทร์หวนคืนมาก่อนจะเลือนรางไปแล้วถูกแทนที่ด้วยภาพของ 

คีรินที่มีชีวิตชีวาและแจ่มชัดราวกับจะแตะต้องได้ แต่อัญญ์ไม่มีวัน 

ได้แตะต้องคีริน นับจากเริ่มต้นกินยาอัญญ์ได้เลือกกลายมาเป็น 

ผู้ชายตามทางเลือกที่รัฐจัดให้ เพราะไม่อาจจะทนเป็นผู้หญิงของ 

ใครได้อีกหากนรินทร์จากไป และครั้งหนึ่งเมื่อนรินทร์กล่าวถึง 

ญาดาอยา่งชืน่ชม อญัญซ์ึง่อยูใ่นภาวะอนับบีคัน้กย็ิง่อยากกลายเปน็ 

ชายและทำทุกอย่างเพื่อเป็นชายเต็มตัว  เลือดและยากระตุ้น 

ทำให้อัญญ์ดูแข็งแกร่งและงามสง่า เขาดูออกว่าหมอศัลยกรรม 

อยากฝังเขี้ยวแหลมของหล่อนลงบนเนื้อตัวของเขา  หล่อน 
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ชม้อยชม้ายด้วยแรงปรารถนาไม่สร่างซา ขณะที่อัญญ์ไม่เห็นญาดา 

อยู่ในสายตา แต่นับวันกลับยิ่งต้องการมองดูคีรินเนิ่นนานและ 

มากที่สุด แต่ก็เพียงเพราะชายคนนั้นเตือนใจให้เขาคิดถึงนรินทร์ 

เท่านั้น

ครีนิเปน็ของญาดาแตเ่พยีงผูเ้ดยีว หลอ่นกำลงัตัง้ทอ้งออ่น ๆ  

และมีลูกตามวิธีเดิมก่อนที่ผู้คนจะถูกทำให้กลายพันธุ์  หมอ 

ศัลยกรรมนั้นนิ่งสงบเมื่อถูกอัญญ์ปฏิเสธในความเงียบ จากนั้น 

หมอใส่ใจอยู่กับการปักผ้าและรอคอยที่จะทำคลอดให้ญาดา และ 

หลังจากญาดาคลอด หมอและหญิงหม้ายก็ช่วยกันเลี้ยงดูเด็กชาย 

ที่เกิดใหม่ซึ่งถูกเรียกว่า  “ชัยยะ”  ด้วยวิญญาณของความเป็นแม่ 

ที่อัญญ์ไม่ได้เห็นมาแสนนาน

วันหนึ่งมีเรื่องที่ทำให้ทุกคนตื่นเต้นดีใจ  มีคนกลุ่มหนึ่ง 

เดินทางขึ้นมาจากแม่น้ำเบื้องหลังภูผาสูงที่กลุ่ม  “กางเขนบิน”  ใช้ 

ฝึกปีน กลุ่มนั้นประกอบด้วยคู่สามีภรรยาสองคู่ น้องสาวและ 

น้องชายอีกอย่างละหนึ่งคน หญิงสาวที่เพิ่งมาใหม่สวยสะอาด  

เห็นได้ชัดว่าหล่อนปฏิเสธการกินยา  หล่อนถูกมอบให้อมตะ 

ซึ่งก็คือหัวหน้ากลุ่ม  “กางเขนบิน” เพราะทุกคนต้องการลูกซึ่ง 

สืบสายเลือดจากเขาไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงหรือชาย แม้ว่าอมตะ 

จะอายเุกอืบร้อยปแีลว้กต็าม แตท่กุคนกย็นิดจีะลมืเรือ่งอายขุองเขา  

เพราะเขาสามารถเป็นพ่อคนได ้ ขณะที่อัญญ์และชายเกือบทั้งหมด 

ในเมืองเป็นได้แค่คู่นอนสำหรับใครก็ได้ตลอดไป

หลังดื่มชา “ดอกทองกวาว” ฉลองการเกิดของ “ชัยยะ” บุรุษ 

ชรานามอมตะได้กล่าวถ้อยคำกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ถ้อยคำ 

ในวันนั้นประทับแน่น ติดตรึง วนเวียนติดตามอัญญ์ราวกับมัน 
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มีมนตร์วิเศษซึ่งไม่อาจขับไล่หรือสลัดตัดขาด

“เราคือผู้ประท้วงเพื่อให้ทุกคนเคารพความเป็นมนุษย์ การ 

เกิดใหม่จะต้องได้การคารวะในชนทุกเหล่า เช่นเดียวกับความตาย 

การดำรงอยู่ของชีวิตมนุษย์เชื่อมระหว่างสองคำนี้ เป็นทั้งความ 

รันทดและงดงาม ซึ่งคือความเป็นสามัญธรรมดาตามธรรมชาติ 

และคือสิ่งสูงส่งล้ำค่ายิ่งด้วยในเวลาเดียวกัน เรารู้ว่าในอดีตคน 

ใช้แรงงานคือฐานเสียงของทั้งสองฝ่ายที่ก่อสงคราม และแล้ว 

ชนชั้นสูงลอบจูบปากกันและส่งคนใช้แรงงานทั้งหมดมายังวงล้อม 

แห่งกำแพง แทนการฆ่า ทุกคนต้องกินยา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 

ลบล้างเผ่าพันธุ์ที่กล้าจับอาวุธก่อสงครามเพียงเพราะความคิด 

ทางการเมืองต่างกัน  นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานรับใช้รัฐบาล  

พวกเขาเหล่านั้นได้สร้างยานี้ขึ้นจากการสังเกตพฤติกรรมสัตว์ 

หลายกลุม่หลายพวก แลว้คน้พบความจรงิทีว่า่ เมือ่พวกสตัวท์ีไ่มม่ ี

โอกาสผสมพันธุ์ตามธรรมชาติกับเพศตรงข้าม มันจะหันมาจับคู่ 

กับเพศเดียวกัน นกอัลบาทรอสตัวเมียที่คู่ของมันตายไม่มาพบ 

กันในฤดูผสมพันธุ์ จะจับคู่กับนกตัวเมียที่คู่ของมันสูญหายไป  

หรือวัวไบซันที่ต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อการได้สิทธิ์ผสมพันธุ์ ตัวผู้ 

ที่พ่ายแพ้จะแอบจับคู่กันเอง รัฐใช้ยาและการกำจัดผู้หญิงแท้ 

ในหมู่คนใช้แรงงานให้หมดไปในเวลาเดียวกัน  นี่คือการผลัก 

ความผิดไปให้กลุ่มคนที่ไม่มีอำนาจต่อรอง แล้วหลังจากนั้นพวก 

ชนชั้นสูงก็จะอยู่ต่อไปอย่างไร้ความบาดหมาง กลบเกลื่อนความ 

ผิดทั้งหมดได้แบบหมดจด นั่นคือสิ่งที่รัฐกระทำกับประชาชน 

ที่ไร้ทางสู้...

“แต่เพื่อนทั้งหลายจงฟัง” บุรุษนามอมตะตะโกนก้องต่อไป 
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ด้วยพลังจากภายในทรวงอกอันเหลือเชื่อ “นับตั้งแต่มีการต่อต้าน 

การใช้ยา ผู้คนในเมืองแรงงานเริ่มถูกฆ่าตายอย่างลึกลับบ่อยครั้ง 

ขึ้น ทุกคนถูกทำให้ตื่นกลัวและหวาดระแวง แต่แทนการหลีกหนี 

ชาวเมืองกลับยิ่งต่อต้านคำสั่งมากขึ้น ผลไม้และอาหารจากแหล่ง 

ผลิตถูกขนไปซุกซ่อนแทนการส่งออกไปนอกเมืองทั้ งหมด 

เหมือนเคย พวกคนงานไปแลกเปลี่ยนแรงงานในไร่นาแทนที่จะ 

กินอาหารที่รัฐบาลส่งมาให้ พวกเขาเริ่มกระบวนการถนอมอาหาร  

และเพิ่มผลผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารด้วยความหวังว่าเมืองจะอยู่ได ้

ด้วยตนเอง บรรดาผู้ชายคึกคักอยู่กับการฝึกอาวุธเพื่อสงคราม 

เต็มรูปแบบที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น” เมื่อกล่าวถึงตรงนี้ การกล่าว 

ปราศรัยก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงโห่ร้องกึกก้อง 

“และจงฟังเพื่อนทั้งหลาย” บุรุษอมตะได้กล่าวต่อไปอีก 

เมื่อทุกคนอยู่ในความเงียบ “บัดนี้รัฐบาลแห่งชาติก็ค้นพบความ 

ล้มเหลวของการใช้ยา เนื่องจากมันขัดกับศีลธรรมจรรยาและ 

ธรรมชาติแห่งความเป็นคน และอันตรายอันใหญ่หลวงเกิดขึ้น 

เมื่อยาบางส่วนถูกลักลอบขายให้กับกลุ่มคนที่อยากทดลอง มัน 

ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนยากจะห้ามปราม เมื่อมีข่าว 

ว่ายานี้ถูกแจกฟรีให้กับคนในเมืองหลังกำแพงสูง ก็มีคนพยายาม 

ทะลุผ่านกำแพงนั้นมาราวกับในเมืองกำลังมีงานประเพณีอันรื่นเริง 

ทุกคนหลั่งไหลกันมาและทำให้มันเป็นเมืองแห่งการร่วมประเวณี 

อันสมบูรณ์แบบ และนี่คือโอกาสทองของพวกเราที่จะรุกคืบไป 

ข้างหน้าโดยไม่ยอมหันหลังกลับ”

ทั้งหมดคือคำประกาศสงครามกับรัฐบาลที่อยู่นอกกำแพง 

นั่นเอง แทบทุกวันมีกลุ่มคนเข้ามาร่วมในการต่อสู้ ผู้มาใหม่ 
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คนหนึ่งเล่าว่า  ได้พบชายคนหนึ่งซึ่งปฏิเสธหญิงสาวทุกคนที่ 

ปรารถนาจะแต่งงานกับเขาด้วยประโยคสั้น ๆ ว่า “ผมรักอัญญ์”

ประโยคนั้นปลุกอัญญ์ให้ตื่นจากฝันอันเศร้าสร้อย นรินทร์ 

เข้าร่วมกับ  “กางเขนบิน”  เพื่อกระจายข่าวสารซึ่งนัดหมายการสู้รบ  

เขากับนักรบร่วมกันทิ้งเมล็ดต้นทองกวาวอันเป็นสัญลักษณ์ของ 

การรุกคืบ แมวสีทองกวาวตามติดไปทุกที่ ผู้คนในเมืองของอัญญ์ 

ชมชอบรสของกลีบดอกทองกวาว พวกเขากินมันเล่นอย่างติดอก- 

ติดใจ ดอกไม้จะทำให้ยาของรัฐบาลไม่ได้ผลอีกต่อไป งานใหญ่ 

ของอัญญ์และสหายร่วมรบคือเข้าดูแลระบบไฟฟ้าในเมือง ทุกคน 

เห็นอัญญ์ยิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรก เมื่อไฟฟ้าถูกดับและทุกคน 

ยืนอยู่ด้วยกันเงียบ  ๆ  ใต้แสงดาว อัญญ์ปล่อยให้ทุกคนโอบกอด  

ก่อนจะหลบไปร้องไห้เงียบ ๆ ตามลำพัง

กลุ่มคนใช้แรงงานในเมืองเริ่มสังเกตถึงสิ่งนี้และตอบรับกลุ่ม 

“กางเขนบิน” ด้วยความยินดี ดูเหมือนทุกคนต่างรอคอยการปลด- 

ปล่อยอยู่ถ้วนหน้า กลีบดอกไม้ทำให้พวกเขาหลับตอนกลางคืน 

ด้วยความสงบใจ ทุกคนหลั่งไหลออกมาจากอุโมงค์ใต้ดินราว 

ทหารมุ่งหน้ากลับบ้าน

นักรบกลุ่มหนึ่งดำเนินงานด้านจิตวิทยา ผู้นำกลุ่มก้าวออก 

มาข้างหน้า ตะโกนปลุกขวัญผู้คนและเรียกร้องให้พวกเขาจัดหา 

ที่อยู่ซึ่งเรียกว่าบ้านของตนเอง โดยมีนักรบประจำกลุ่มกระจาย 

ออกให้คำแนะนำและช่วยเหลือ คนเหล่านั้นจึงลงมือปลูกบ้าน 

แปงเมืองอย่างเร่งรีบ สิ่งที่ต่างออกไปก็คือ วันนี้พวกคนงานร้อง 

เพลงซึ่งแต่งง่าย  ๆ ร้องรับส่งกันไป ท่วงทำนองสูง  ๆ  ต่ำ  ๆ  กังวาน 

ก้อง  ๆ  หนัก  ๆ  เพราะคนร้องตัวหนาบึกบึน ฟังเหมือนภูเขากำลัง 
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ร้องเพลง

“สร้างบ้านด้วยใจ สร้างขึ้นใหม่ด้วยรัก กำแพงสูงคือหลัก 

อนุสรณ์เสน่หา

“กลีบทองกวาวปลุกวิญญาณให้ตื่นฟื้นอีกครา กางเขนบินสูง 

เทียมฟ้าฝ่ากำแพง”

ประตูเมืองเปิดออกอย่างลึกลับในวันหนึ่ง มันเปิดกว้าง 

รับลมเย็นชื่นหอมหวานที่มีกลิ่นของทุ่งหญ้าและแม่น้ำ มันเปิด 

ให้ผู้คนมุ่งเดินทางไปที่ไหนก็ได้ตามใจชอบ และมันทำให้ทุกคน 

มองเห็นเมืองหลวงที่มีตึกสูงรูปทรงแปลกตา ทั้งทรงสี่เหลี่ยม  

หกเหลี่ยม ทรงกลม ทรงโค้งที่ล้ำยุคราวหนังอวกาศที่อัญญ์เคยดู 

ตึกสูงเหล่านี้กะพริบพราวด้วยแสงไฟในยามค่ำคืน เขาอยากจะ 

เชื่อว่าทีมวิศวกรของนรินทร์เป็นผู้ค้นพบกลไกลับของกำแพง  

อัญญ์หวังว่าจะได้พบคนรักอีกสักครั้ง แต่นั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีวัน 

เกิดขึ้น กระนั้นอัญญ์ก็ตั้งใจที่จะรอ

วันที่อัญญ์ออกจากเมืองที่เคยอยู่กับนรินทร์เพื่อมุ่งสู่เมือง- 

หลวง เขาสวนทางกับฝูงชนที่มีท่าทีระเริงรื่นซึ่งกำลังมุ่งหน้ามา 

เพื่อแสวงหาความสุขทางเพศอันล้นหลาก อัญญ์รู้สึกเศร้าใจ  

แต่ก็ตกใจอย่างยิ่งกับข่าวลับที่ว่า รัฐบาลกำลังจะถล่มเมืองแรงงาน 

ทั้งเมืองให้ราบโดยใช้ข้อหาที่บิดเบือนว่ามันเป็นเมืองแห่งโรค 

ระบาด แต่ก็มีข่าวแจ้งมาอย่างร้อนรนว่าปฏิบัติการดังกล่าวต้อง 

ล้มเลิกกลางคัน เนื่องด้วยมีบุคคลสำคัญในคณะรัฐบาลรวมทั้ง 

ครอบครัวของผู้ทรงอิทธิพลเดินทางมาอยู่ในเมืองแรงงานเพื่อร่วม 

อภิรมย์ในการใช้ยากลายเพศ ซึ่งมุ่งกระตุ้นการมีเพศสัมพันธ์ 

ได้อย่างยาวนาน ฝูงชนรู้ว่ายานี้มีแจกจ่ายอย่างล้นเหลือในเมือง 
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ที่ถูกล้อมด้วยกำแพงสูง แต่ราคาแพงลิ่วและหาซื้อได้ยากในเมือง 

อื่น ๆ 

อัญญ์รู้สึกอนาถใจอยู่ชั่วครู่ อึดใจต่อมาเขานิ่งงันด้วยความ 

ปีติใจ เมื่อมองเห็นเรือลำใหญ่สีขาวแล่นช้า ๆ เข้ามาตามแม่น้ำสาย 

ใหญ่ที่ไหลผ่านตัวเมืองในยามเช้าอันมัวมนโดยไม่มีการสกัดกั้น  

ข่าวแจ้งว่ากลีบดอกทองกวาวถูกบรรทุกมาเต็มลำเพื่อจัดทำเป็น 

เครื่องดื่ม ลูกอม ขนม และอาหารให้กับทุกคน ยานี้จะปลด- 

ปล่อยทุกคนจากความมึนเมาทางเพศที่ถูกหว่านโปรยมาตลอด 

หลายสิบปี

สำหรับคนที่กินยาต่อเนื่องมายาวนานอาจจะต้องใช้เวลา  

นานนับปีหรือหลายปีกว่าทุกอย่างจะใสกระจ่างสว่างไสวอีกครั้ง  

แต่อัญญ์ก็ดีใจนัก เขาปล่อยให้ผมยาวของตนเองปลิวกระจาย 

กับสายลมฤดูร้อนของเมืองหลวง บรรดาหญิงสาวต่างจ้องมอง  

บางคนส่งยิ้มให้เขา  หญิงสาวที่แท้จริงและหญิงสาวจากการ 

แปลงเพศ  มีสถานพยาบาลติดป้ายเช่นนั้นหลายแห่งหลายที่ 

อย่างเสรีในเมืองหลวง อัญญ์หยุดอ่านสรรพคุณและคำโฆษณา 

เหล่านั้นนาน  ๆ  อย่างใส่ใจ มันควรจะเป็นไปด้วยความสมัครใจ  

อัญญ์คิดเช่นนั้น และชายที่ลอบติดตามเขาซึ่งต้องพลอยหยุดอยู่ 

กับที่ครั้งละนาน ๆ ตามไปด้วยก็คงคิดเช่นเดียวกัน

เมื่อแรกอัญญ์สับสน เขาใช้เวลาเนิ่นนานเพื่อเตรียมใจและ

ตั้งสติเพื่อเผชิญหน้ากับนรินทร์อีกครั้ง เขาเคยคอยช่วงเวลาอัน 

สลักสำคัญนี้และคิดว่านรินทร์ก็คงรู้สึกเช่นเดียวกับเขา แต่ในนาที 

สุดท้ายอัญญ์กลับเร่งฝีเท้าหลบหลีกลับหายไปกับฝูงชน

ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งซึ่งกว้างและเงียบสงบ ทันทีที่อัญญ์หันหลัง 



213เงาจันทร์

กลับ นรินทร์ก็ยืนนิ่งไม่อาจหลบหนีได้อีก ดวงตาเศร้าของอัญญ์ 

ยิ่งทำให้หัวใจของวิศวกรหนุ่มหนักอึ้ง 

“ผมยังคงรักอัญญ์ นั่นคือสิ่งที่ผมอยากบอก” นรินทร์พูด 

ด้วยน้ำเสียงทุ้มน่าฟัง “คุณคงเป็นพี่ชายหรือน้องชายของอัญญ์ 

ซึ่งผมไม่เคยรู้จักมาก่อน”

อัญญ์ยิ้มให้กับคำพูดนั้น แม้หัวใจจะเจ็บปวด แต่ก็เต็มใจ 

ที่จะฟังชายตรงหน้าพูดต่อไป

“ผมไม่โทษว่าอัญญ์อ่อนแอ แต่ผมเกลียดที่รัฐบาลทำกับ 

ประชาชนเช่นนั้น” เมื่ออัญญ์ยังคงนิ่ง นรินทร์จึงพูดต่อไปว่า

“ผมจะกลับไปฝึกให้ผู้คนปีนกำแพง มันคืออนุสรณ์เสน่หา 

ซึ่งจะกลายเป็นเครื่องเตือนใจถึงการบากบั่นต่อสู้เพื่ออิสรภาพ  

นับจากนี้มันคือแรงบันดาลใจ ผู้คนจะเข้าร่วมเพื่อบอกรัฐบาลว่า 

จะปกครองเราแบบเดมิไมไ่ด ้ ผมจะอยูใ่นเมอืงนัน้ตอ่ไป เราอาจจะ 

ไม่ชนะได้อย่างฉับพลันทันใด แต่เราจะไม่หยุดต่อสู้”

จากนั้นพวกเขาเอ่ยลากันสั้น  ๆ  ก่อนจะหันหน้าไปคนละทาง 

โดยมีกำแพงสูงคั่นกลางแยกพวกเขาให้ห่างไกลจากกันตลอดไป... 

พิมพ์ครั้งแรก: ที่นี่
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