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การได้ ท� ำ งานได้ ช ่ ว ยแนะน� ำ งานของ
คนรุ่นใหม่ๆ ท�ำให้ผมพอรู้สึกว่าตัวเองยังมีไฟ
อยู่เสมอ เป็นไฟของนักเขียนคนหนึ่งที่อยาก
ส่งต่อไฟให้กบ
ั คนรุน
่ ทีไ่ ล่ตามมา เพือ
่ ทีพ
่ วกเขา
จะได้ส่งต่อไปยังผู้อ่านอีกที แม้ว่าหนนี้น้องๆ
จะเลือกเขียนเรือ
่ งสัน
้ เกีย
่ วกับ 'ความว่างเปล่า'
แต่ลองอ่านดูเถิดนะครับ เรื่องของพวกเขา
ไม่ได้ว่างเปล่าเลย หากแต่มีอะไรอยู่ไม่น้อย
และส�ำหรับผมแล้ว ที่แน่ๆ ในเรื่องสั้นเหล่านี้
มั น มี ไ ฟในการเขี ย นของน้ อ งๆ ที่ ไ ด้ ถู ก ส่ ง
กลับมาหาตัวผมเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

ณัฐชนน ธัญญศรี (ต๊ะ)
บรรณาธิการ
พอกล่าวถึง ‘ความว่างเปล่า’ ซึ่งเป็นแกนเรื่องหลักของเรื่องสั้น
ในหนังสือ ‘รวมเรือ่ งสัน้ ไม่มอี ะไร’ เรือ่ งราวมากมายก็โผล่ขนึ้ มาให้คดิ
และอยากจะเล่าว่าเจ้าความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นกับเรามีรูปร่างแบบไหน
เพราะความว่างเปล่ามันเกิดขึน้ อยูใ่ นทุกพืน้ ที่ ทุกช่วงเวลา เรามัก
จะรู้สึกตลอดว่าหลังเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่
ไม่ส�ำ คัญอะไร เราก็ชไี้ ปทีต่ น้ ตอนัน้ แล้วก็พดู ขึน้ ว่า ‘นัน่ ไงความว่างเปล่า’
ผมหมายความว่าทุกๆ อย่างรอบตัวมันสามารถถูกทำ�ให้อยู่ในสถานะ
ว่างเปล่าได้ เช่น การสูญเสียสิง่ ทีม่ อี ยู่ สิง่ ทีร่ กั อนาคต ความฝัน หรือ
การหายไปของวันหนึง่ ในจำ�นวนเจ็ดวัน หรือ ผูห้ ญิงคนหนึง่ ในห้องเรียน
ที่ถูกรังแกจนมีสภาพจิตใจที่แสนว่างเปล่า หรือ เมื่อเวลาในอดีตมัน
หายไปและบิดเบี้ยว หรือ สภาพจิตใจของผู้เขียนในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ไม่นาน หรือ บันทึกของเด็กที่ย้ายโรงเรียนเข้ามาและไม่มีเพื่อน หรือ
ความรักของเด็กวัยรุ่น หรือ ภายในห้องประชุมที่คุยงานกันด้วยความ
เร่งรีบก็ยังมีความว่างเปล่าซ่อนอยู่ในเรื่องราวนั้น
เหตุการณ์ที่กล่าวขึ้นมาคือความว่างเปล่าที่พวกเราต่างประสบ
พบเจอมาในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต บางคนเคี่ยว มันมาจากเหตุการณ์
จริง บางคนนำ�เสนอความคิดแปลกใหม่จนน่าทึง่ แต่สงิ่ ทีพ่ วกเราได้รบั
หลังความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นกับเราก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่คอยเติมเต็มให้กับ
ชีวิต ทำ�ให้พื้นที่นั้นไม่ว่างเปล่าอีกต่อไป
ไม่นา่ เชือ่ ว่าความว่างเปล่าจะมีเรือ่ งราวให้คดิ ให้เขียนให้ตคี วาม
ได้มากมายขนาดนี้ เพราะเมือ่ ได้ยนิ ว่ามันว่างเปล่าก็จะคิดถึงการทีไ่ ม่มี
อะไรเลย เมื่อไม่มีอะไรมันจะมีเรื่องราวได้อย่างไร น่าแปลกที่มันมี
เรื่องราวในความว่างเปล่าเหล่านั้นด้วยเหมือนกัน มันไม่ได้ไม่มีอะไร
ไปซะทีเดียว ทำ�ให้เราต้องย้อนกลับมาพิจารณาสิ่งที่มองว่ามันไม่มีค่า
ไม่มคี วามหมายอีกครัง้ ว่าสิง่ นัน้ อาจมีเรือ่ งราวหรือคุณค่าบางอย่างแฝง
อยู่ภายในก็ได้

ณัฐชา ตังวัชรินทร์ (ฟ้า)
บรรณาธิการ
รวมเรือ่ งสัน้ ‘ไม่มอี ะไร’ เกิดขึน้ ได้โดยคอนเซปต์ของ ‘ความว่าง
เปล่า’ หัวข้อทีผ่ า่ นการลงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน หัวข้อ ‘ความ
ว่างเปล่า’ ก็เป็นหัวข้อทีค่ ว้าชัยมาด้วยมติอนั เป็นเอกฉันท์ เพราะฉะนัน้
เรือ่ งสัน้ ทุกเรือ่ งจึงเกิดขึน้ มาบนแก่นของคำ�ว่า ‘ความว่างเปล่า’ ประกอบ
กับการให้ความหมายของผู้เขียนแต่ละเรื่อง
ด้วยคอนเซปต์ ‘ความว่างเปล่า’ เราจึงต้องหาชือ่ เรือ่ งทีส่ ามารถนำ�
เสนอคำ�ว่า ‘ความว่างเปล่า’ นีอ้ อกมาให้ได้ดที สี่ ดุ คำ�ว่า ‘ความว่างเปล่า’
เป็นคำ�ทีง่ า่ ยทีจ่ ะตีความหมายผิดไป แต่ขณะเดียวกันก็เป็นคำ�ทีส่ ามารถ
ตีความหมายได้หลากหลายรูปแบบ จนการทีจ่ ะให้ค�ำ นิยามกับคำ�คำ�นี้
เป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายมาก และคำ�ทีเ่ ราคิดกันว่าสามารถนำ�เสนอ ‘ความว่าง
เปล่า’ ได้ดที สี่ ดุ ก็คอื คำ�ว่า ‘ไม่มอี ะไร’ คำ�ทีม่ คี วามหมายทีแ่ น่นอนเพียง
หนึ่งเดียว ก็คือ ‘ความว่างเปล่า’
เมื่อได้คำ�ว่า ‘ไม่มีอะไร’ อันเป็นชื่อเรื่อง และ ‘ความว่างเปล่า’
ทีเ่ ป็นคอนเซปต์มารวมกัน เราก็ตอ้ งหาปกทีส่ ามารถนำ�เสนอทัง้ สองคำ�นี้
ให้ได้ โดยไม่หลุดกรอบออกไป และภาพที่ออกมาก็คือภาพของมือคน
สองคน มือคนให้ทยี่ นื่ กระดาษทีเ่ ป็นเส้นประออกไป และมือของผูร้ อรับ
กระดาษนั้น
มื อ ผู้ ใ ห้ ก็ คื อ สมาชิ ก ผู้ เ ขี ย นหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ที่ จ ะมอบมุ ม มอง
เกี่ยวกับความว่างเปล่าให้ผู้อ่าน ซึ่งแทนด้วยมือของผู้รับ ส่วนมุมมอง
ความว่างเปล่าก็แทนด้วยกระดาษสีขาวที่เป็นเส้นประ
ทุกรายละเอียดนัน้ เต็มไปด้วยความหมาย ทีส่ มาชิกทุกคนหวังว่า
จะได้ถ่ายทอดออกไปแก่ผู้อ่านที่หวังว่าจะรับ ‘ไม่มีอะไร’ จากพวกเรา
ไปด้วย และเก็บเกี่ยว ‘ความว่างเปล่า’ ไปไม่มากก็น้อย
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ข้อความในใจ
วันนี้เป็นเช้าวันพุธที่ฉันควรจะมีความสุข เพราะมหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงของการสอบจึงท�ำให้ไม่มี
การเรียนการสอน แต่ภายในใจของฉันกลับรู้สกึ หมองหม่นราวกับท้องฟ้าทีป่ กคลุมไปด้วยกลุม่ มวลเมฆสีเทา
ใกล้ถึงเวลาจากกันเข้าไปทุกทีแล้วสินะ…
ฉันหันไปมองหน้าคนรักด้วยความเศร้า ด้วยนิสัยที่ขี้อายและค่อนข้างจะเก็บตัว ท�ำให้ฉันเข้ากับคนอื่น
ได้ไม่ค่อยจะดีนัก จึงท�ำให้ฉันเป็นกังวลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในค่ายสานฝันโดยปราศจากแฟร์เป็นอย่างมาก
เเฟร์เป็นเพียงคนเดียวที่เข้าใจและรู้จักฉันในแบบที่ไม่มีใครสามารถท�ำได้ ใจจริงฉันอยากจะทิ้งทุกอย่างแล้ว
ใช้เวลาอยู่กับเขา แต่แฟร์กลับบอกว่าถ้ารักเขาจริงก็อย่าท�ำลายตัวเองด้วยการทิ้งประสบการณ์อันมีค่านี้ไป
แฟร์เป็นคนที่ดีมากและเป็นความเชื่อเพียงหนึ่งเดียวส�ำหรับฉัน เนื่องจากว่าการมีอยู่ของฉันไม่ได้เกิด
ขึ้นมาจากความรัก แต่เกิดมาจากความพลาดพลั้งของหนุ่มสาวคู่หนึ่งเท่านั้น
ในวัยเด็ก พ่อมักจะมองฉันด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าราวกับว่าการมีตัวตนของฉันได้สะกิดความเจ็บปวด
ตรงแผลเป็นที่เตือนให้นึกถึงสิ่งที่ได้กระท�ำลงไปด้วยความประมาท พ่อจึงมอบความรักและดูแลเอาใจใส่ฉัน
น้อยกว่าน้องๆ ที่เกิดมาจากความรักของคนทั้งสองในเวลาต่อมา ส่วนแม่ผู้ให้ก�ำเนิดก็ใช้เวลาไปกับการ
โศกเศร้าเสียใจเพราะไม่ได้รบั ความรักจากสามีอย่างทีต่ นปรารถนามากกว่าจะมาสนใจไยดีลกู ทีเ่ กิดจากความ
ผิดพลาด ความสัมพันธ์ระหว่างคนภายในครอบครัวจึงห่างเหินกันมาก และส่งผลให้การด�ำเนินชีวิตในสังคม
ร่วมกับผู้อื่นของฉันเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นจนต้องอยู่บนโลกนี้อย่างอ้างว้างมาโดยตลอด
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จนกระทัง่ เมือ่ ได้พบกับแฟร์เมือ่ 5 ปีกอ่ น ด้วยหน้าทีก่ ารงานของคุณแม่เลยท�ำให้ฉนั ต้องย้ายโรงเรียน
มาจากต่างจังหวัด จึงท�ำให้ยังไม่มีเพื่อนสักคน แฟร์เป็นคนแรกที่เดินเข้ามาท�ำความรู้จักกับฉัน และนิสัย
ทีค่ ล้ายคลึงกันจนท�ำให้เราเกิดความสนิทสนมกันอย่างรวดเร็ว เราไปกินข้าวเทีย่ ง เดินกลับบ้านด้วยกันเกือบ
ทุกวัน เป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนวันเวลาได้แปรเปลี่ยนให้คนที่คุ้นเคยกลายเป็นคนคุ้นใจ
ตั้งแต่นั้นมา แฟร์ก็เป็นผู้พิชิตเพียงคนเดียวที่สามารถสลายเมฆหมอกและความเศร้าหมองภายในใจ
ของฉันด้วยอาวุธที่เขามักจะมีติดตัวไปทุกหนแห่ง นั่นก็คือรอยยิ้มและเรื่องชวนขันที่พกมาฝากจนเรียกเสียง
หัวเราะของฉันได้
แต่เหตุผลส�ำคัญทีท่ �ำให้ฉนั รูส้ กึ ว่าเขาเป็นคนทีพ่ เิ ศษมากกว่าใครนัน่ ก็คอื ในยามทีผ่ คู้ นทัง้ โลกหมางเมิน
หรือหันหลังให้ แต่แฟร์กลับไม่เคยปล่อยให้ฉันเผชิญกับความเคว้งคว้างเพียงล�ำพัง และไม่ว่าจะประสบ
พบเจอกับเรื่องใดๆ ก็ตาม เขาก็ยังยืนอยู่ที่เดิมโดยไม่ห่างหายไปไหน กับการเข้ากรุงเทพฯ ครั้งนี้ก็เช่นกัน
ถึงแม้วา่ มันจะเป็นการเดินทางทีก่ า้ วไปสูค่ วามฝันทีเ่ ราไม่ได้มรี ว่ มกัน แต่เขาก็พร้อมจะเดินเคียงข้างไปกับฉัน
ด้วยความเต็มใจเสมอ
“รถมาแล้ว ขึ้นรถกันเถอะ” แฟร์ลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ให้พนักงานเก็บสัมภาระ แล้วจูงมือฉัน
เดินขึ้นรถโดยสารสายขอนแก่น-กรุงเทพฯ
ขณะที่รถก�ำลังวิ่งไปตามถนนคอนกรีต ฉันได้แต่นั่งเหม่อมองเมฆฝนสีด�ำกระจายวงกว้างบนท้องฟ้า
ซึง่ คาดว่าอีกไม่นานหยาดฝนก็คงจะร่วงหล่นตามลงมาเป็นแน่ พลางตัง้ ค�ำถามกับตัวเองว่า นีเ่ ราก�ำลังใช้ชวี ติ
ของใครอยู่? เส้นทางสู่ความฝันที่โรยไปด้วยความรู้สึกหนักหน่วงเหมือนแบกโลกทั้งใบเอาไว้เป็นสิ่งที่ฉัน
ต้องการจริงๆ หรือ มันคุ้มค่ากับการที่ต้องเสียสิ่งที่แสนวิเศษบางอย่างไปหรือไม่ และสิ่งสุดท้ายที่ส�ำคัญคือ
ตัวเองสามารถอดทนต่อความรู้สึกเศร้าหมองที่อาจเกิดขึ้นภายในใจเพราะไม่ได้ใกล้ชิดกับแฟร์เหมือนอย่าง
เคยได้หรือเปล่า ฉันคิดวนเวียนซ�้ำๆ เพราะยังหาค�ำตอบให้กับทุกค�ำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวไม่ได้
เธอโตแล้วนะ อย่าท�ำตัวเป็นเด็กๆ เลิกคิดมากแล้วก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจซะ! สุดท้ายฉันก็ได้
แต่ปลอบใจตัวเองด้วยประโยคปลุกใจทั้งๆ ที่ข้างในรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเหลือเกิน…
เช้าวันพฤหัสบดี
“อีก 10 นาทีรถจะออกนะคะ ขอให้น้องๆ ทุกคนมารวมกันที่หน้าโรงแรมค่ะ”
ฉันเดินไปยังหน้าโรงแรมตามเสียงของพี่ที่ดูแลค่ายประกาศ นับตั้งแต่วินาทีที่สายตาของฉันกับแฟร์
คลาดจากกัน หัวใจที่เคยสัมผัสได้ถึงความรัก บัดนี้กลับสัมผัสได้เพียงอากาศไหลเวียนอยู่ข้างในเท่านั้น
และแม้รอบตัวจะรายล้อมไปด้วยเพื่อนร่วมค่าย แต่ฉันกลับรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวท่ามกลางฝูงชน
ในจิตวิญญาณฉันมันเหมือนมีหลุมว่างๆ ขนาดใหญ่ที่บรรจุยาชาเอาไว้แล้วปล่อยให้ตัวยานั้นแพร่กระจาย
ไปตามกระแสเลือดจนท�ำให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายนั้นด้านชาและไร้ความรู้สึก เพื่อให้เป็นเกราะป้องกันจาก
ความเจ็บปวดในทุกรูปแบบที่อาจเข้ามาได้
“ส่งกระเป๋าเดินทางให้พี่ แล้วเดินขึ้นรถกันได้เลยค่ะ”
ฉันเดินขึน้ รถโดยสารแล้วนัง่ แถวหน้าสุดเพียงล�ำพัง แม้เวลานีค้ วามห่างไกลจะเข้ามาแทรกกลางระหว่าง
เรา แต่กลับไม่มสี งิ่ ใดย่างกรายเข้ามาเกาะกุมหัวใจของฉันแม้แต่นอ้ ย ฉันไม่คดิ ถึงสายตาทีช่ วนให้ลมุ่ หลงคูน่ นั้
หรือนึกถึงเสียงอันนุ่มนวลราวกับเพลงอะคูสติกที่ฟังแล้วรื่นหู ไม่รู้สึกถวิลหาอ้อมกอดที่เต็มไปด้วยกลิ่นอาย
ที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายในยามที่ความทุกข์ถาโถมเข้าใส่ทั้งที่ในตอนนี้มันควรจะเป็นสิ่งที่ฉันต้องการที่สุด
ราวกับว่าภายในใจของฉัน ณ เวลานี้เป็นดั่งเรือที่อยู่กลางทะเล ล่องลอยไปตามกระแสน�้ำที่พัดพาไปโดยไม่มี
ความวิตกกังวลหรือคาดหวังอะไรเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่ก�ำลังรออยู่
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“ทุกคนอายุเท่าไหร่กันบ้าง”
“พวกเธอตื่นกันกี่โมง เมื่อเช้าฉันตื่นตั้งตีสี่”
เสียงของผู้คนที่ก�ำลังสนทนากันที่ไม่มีเนื้อหาหรือใจความใดเกี่ยวกับฉันเลย ท�ำให้เหมือนกับว่าตนได้
ถูกความมืดมิดกลืนกินจนไม่มีใครสามารถมองเห็น นับว่าเป็นเรื่องน่าแปลกอีกเช่นกันที่ฉันกลับรู้สึกเหมือน
ตัวเองก�ำลังผจญภัยในห้วงแห่งความฝัน ที่มีเพียงตนเท่านั้นที่หยุดนิ่งแล้วมองดูทุกสิ่งเคลื่อนไหว
ก็แค่เฝ้ามองเฉยๆ โดยที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรอยู่ภายในหัว
เพียงคนเดียวที่เป็นตัวจุดทุกอารมณ์ในตัวฉัน เขาอยู่ห่างไกลเสียเหลือเกิน เมื่อไม่มีเขา จึงไม่มีสิ่งใด
ภายในใจหลงเหลือ
ไม่มีเลยแม้แต่อย่างเดียว…
“ตอนนี้เราถึงรีสอร์ทแล้วนะคะ”
ฉันตื่นขึ้นจากเสียงประกาศด้วยอาการปวดเนื้อตัวเพราะนั่งอยู่ท่าเดิมตลอด 2 ชั่วโมง แล้วเดินลงจาก
รถมารับกระเป๋าเดินทางใบโต
“พี่พิมพ์ใช่ไหมคะ” ฉันหันไปหาเจ้าของเสียงที่เพิ่งทักทายเมื่อครู่ด้วยสีหน้างุนงง
เด็กคนนี้เป็นใครกันนะ?
“หนูชื่อน�้ำตาลค่ะ ที่คุยไลน์กับพี่เมื่อหลายวันก่อนไงคะ”
“อ๋อ คนที่ตอบค�ำถามของพี่ในไลน์ใช่มั้ย”
“ใช่ค่ะ หนูขอโทษอีกครั้งนะคะที่ตอบพี่ไม่ดี หนูไม่ได้ตั้งใจจะกวนพี่นะคะ” น�้ำตาลว่าพลางก้มหน้า
ขอโทษ
“พี่ไม่คิดอย่างนั้นเลย กลับดีใจเสียอีกที่มีคนมาตอบ” ฉันยิ้มหวานเพื่อให้น�้ำตาลคลายกังวล
ท�ำไมเราถึงได้ยิ้มออกมาล่ะ?
หากตอนนีจ้ ะให้นบั เรือ่ งมหัศจรรย์ทกี่ �ำลังเกิดขึน้ กับตัวฉัน เรือ่ งนีก้ ค็ งเป็นเรือ่ งทีส่ าม แฟร์ไม่ได้อยูต่ รงนี้
ความรู้สึกต่างๆ ที่มีแค่เขาเท่านั้นที่สร้างได้ เหตุใดเวลานี้ถึงก่อตัวขึ้นและหลั่งไหลเข้ามาภายในจิตใจเพียง
เพราะได้รับมิตรไมตรีจากเด็กคนหนึ่งที่หยิบยื่นมาให้
ที่ผ่านมาฉันเข้าใจอะไรบางอย่างผิดไปหรือเปล่า?
“มาถึงค่าย หนูไม่มีเพื่อนสักคนเลยค่ะ เพิ่งได้คุยกับพี่เป็นคนแรก”
“พี่ก็เพิ่งได้คุยกับน้องเป็นคนแรกเหมือนกัน นึกว่าจะต้องนั่งเหงาตลอดการเข้าค่ายเสียแล้ว”
ฉันสะดุดกับสิ่งที่ตนได้เอ่ยออกไปเมื่อครู่
เหงา?
หัวใจของฉันมันมืดบอดตั้งแต่ไร้แฟร์ซึ่งเป็นเสมือนแสงสว่างสาดส่องแล้วไม่ใช่หรือ ความรู้สึกเหงา
มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรกัน…
“ไม่หรอกค่ะ เราไปด้วยกันนะคะ”
สิ้นประโยคของน�้ำตาล ฉันจึงได้เข้าใจว่าความรู้สึกทั้งมวลที่เคยมีไม่ได้หายไปหรือฝากเอาไว้ที่แฟร์
แต่มันเร้นลึกอยู่ข้างในก้นบึ้งของหัวใจซึ่งฉันเป็นคนปิดตายมันเอาไว้ และอนุญาตให้แฟร์เท่านั้นเป็นคนล่วงรู้
ทว่าวินาทีทคี่ �ำว่า ‘เรา’ ได้เปล่งออกมาจากปากของน�ำ้ ตาล จะไม่เจิดจ้าเท่าแสงตะวันทีท่ �ำให้ได้พบเห็น
สิ่งสวยงามต่างๆ ที่อยู่รอบตัว แต่ก็เป็นประหนึ่งแสงจันทร์ที่ส่องสว่างให้เห็นถึงความงดงามของหมู่ดาว
จนท�ำลายความว่างเปล่าภายในใจของฉันได้เป็นอย่างดี
“พีพ่ มิ พ์ เข้าทีพ่ กั กันเถอะค่ะ” ฉันตืน่ จากห้วงความคิดแล้วเดินตามเสียงเล็กๆ นีไ้ ปด้วยความรูส้ กึ สุขใจ
และกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

9

10

เหมือนแค่นั่งเหม่อไปนอกหน้าต่างเพียงไม่กี่นาทีแต่เวลาจริงก็ล่วงเลยมานานกว่าสามชั่วโมงแล้ว แต่ผมไม่ค่อย
ได้ใส่ใจในเรือ่ งเวลาเท่าไหร่นกั เพราะการได้นงั่ เก็บเกีย่ วความรูส้ กึ ของโรงเรียนในช่วงโค้งสุดท้ายทีก่ �ำ ลังจะจบการศึกษา
เป็นเรื่องที่ผมยอมแลกกับอะไรทั้งปวง
เพลง In a Sentimental Mood บรรเลงโดย มิเชล เพ็ททรูคเซียนิ (Michel Petrucciani) ดังมาจากลำ�โพงของ
โทรศัพท์ทวี่ างอยูบ่ นโต๊ะไม้ เพลงนีด้ งั วนมาอีกรอบหนึง่ แล้ว แต่ผมไม่อยากจะปิดหรือเปลีย่ นไปฟังเพลงอืน่ เพราะว่าอารมณ์
ในช่วงเวลานีช้ า่ งตรงกับอารมณ์ของเพลง เสียงเปียโนบรรเลงไปไม่รจู้ บ จังหวะของดนตรีไหลพลิว้ ไปอย่างต่อเนือ่ ง ความ
ลืน่ ไหลของดนตรีมาจากการฝึกฝนอย่างหนักของนักบรรเลง สร้างอารมณ์ให้ผมคิดถึงเรือ่ งบางเรือ่ งทีย่ งั ค้างคาใจอยูน่ าน
บรรยากาศในโรงเรียนมัธยมช่วงเย็นยํ่า แสงอาทิตย์ริบหรี่ส่องเข้ามาในห้องเรียน เป็นเรื่องน่าประหลาดใจ
ที่โรงเรียนในตอนกลางวันมีคนมากมายวิ่งเล่นอยู่ที่สนาม แต่พอเป็นช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเรียนแบบนี้แล้วก็ไม่เหลือใคร
สักคน ทำ�ให้พนื้ ทีก่ ว้างใหญ่ทบี่ รรจุคนได้กว่าสามพันคนในขณะนีเ้ หลือเพียงแค่ผมคนเดียว ขณะทีเ่ พลงบรรเลงมาจนจบ
เป็นสัญญาณบางอย่างเตือนให้ผมรู้ว่าควรจะกลับบ้านได้แล้ว
ผมหยิบกระเป๋าทีเ่ ตรียมพร้อมเอาไว้นานแล้ว และเก็บของทีอ่ ยูบ่ นโต๊ะไม้ หลังจากนัน้ ก็เดินออกจากห้องไป แต่ยงั
ไม่ทันพ้นจากประตูไม้ ผมเหลือบมองเห็นสมุดบันทึกเล่มเล็กสีเหลืองหล่นอยู่บนพื้นระหว่างโต๊ะที่ติดอยู่กับโต๊ะของผม
โต๊ะทั้งสองตัวตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากประตูหลังห้อง โต๊ะที่ติดกับประตูห้องคือโต๊ะของเจ้าของสมุดบันทึกสีเหลืองเล่มนี้
ถึงผมกับเธอจะนั่งติดกันมาตั้งแต่เปิดเทอมจนถึงวันจบเทอมในวันนี้ แต่ผมก็ไม่ได้รู้จักเธอมากไปกว่าเด็กห้อง
อื่นเลย เธอเหมือนเด็กผู้หญิงที่ดูว่างเปล่าเดียวดายที่ไม่มีใครอยากเข้ามาช่วยเหลือเธอแม้แต่อาจารย์ที่ปรึกษา
เธอเป็นเด็กเรียนที่เป็นต้นฉบับการบ้านให้กับเพื่อนคนอื่นในห้อง เธอดูเหมือนจะเป็นเด็กเรียนเก่งมีเพื่อนคอย
ติดตาม แต่เหมือนเธอถูกยกเว้นเป็นพิเศษซึง่ ผมจำ�ไม่ได้วา่ เรือ่ งนีม้ จี ดุ เริม่ ต้นตัง้ แต่เทอมแรกหรือตอนกลางเทอม แต่ผม
เริ่มรู้สึกมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับเธอก็ตอนเปิดเทอมสอง
เรื่องมันเริ่มที่เธอไม่ได้ส่งงานปิดเทอมแรกที่อาจารย์สั่งให้ส่งตอนเทอมสองซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากสำ�หรับเธอ
ผู้เป็นต้นฉบับให้เพื่อนคนอื่น ผมมารู้ทีหลังว่าแท้จริงแล้วเธอส่งงานชิ้นนั้น แต่ก่อนที่จะถึงโต๊ะของอาจารย์ ชิ้นงานนั้น
ถูกส่งให้เพื่อนเพื่อเอาไปลอกต่อๆ กัน ผมเจองานชิ้นนั้นของเธอในถังขยะในวันนั้นซึ่งผมเป็นเวรในช่วงเย็น
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ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรทุกคนถึงอยากแกล้งเธอกันนัก ผมไม่รู้ทีเดียวว่าเจ้าหัวโจกคัดเลือกคนที่จะแกล้งอย่างไร
แต่ที่น่าแปลกก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาก็เป็นคนที่ไม่ยื่นมือมาช่วยเหลือเธอ อาจารย์คนนั้นมักพูดปัดการช่วยเหลือต่างๆ
และไม่เคยมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ผมเริม่ สังเกตเธอบ่อยขึน้ ทุกวันจนรูว้ า่ กิจกรรมทีเ่ ธอชอบคืออะไร เธอจะไปทานข้าวกลางวันในเวลาไหนร้านอะไร
เมนูโปรดคืออะไร และไปทีไ่ หนต่อจากโรงอาหาร ซึง่ เป็นเรือ่ งยากลำ�บากมากทีจ่ ะไปไหนมาไหนหลังทานอาหารกลางวัน
โดยที่ไม่มีเพื่อนสักคนคอยเดินด้วยกัน
ตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมา เธอดูเหมือนคนทีไ่ ม่มจี ติ วิญญาณ เธอดูไร้ชวี ติ อย่างสมบูรณ์ กลายเป็นคนทีว่ า่ งเปล่า ล่องลอย
แต่เธอก็ยงั เป็นต้นฉบับการบ้านให้แม้แต่วนั ทีเ่ ธอป่วยเข้าโรงพยาบาล ซึง่ น่าสงสารทีไ่ ม่มใี ครพูดขอบคุณต้นฉบับการบ้าน
หรือถามถึงอาการป่วยของเธอเลย ชีวติ ในห้องเรียนของเธอเหมือนพยายามปิดกัน้ หลีกหนี แต่สดุ ท้ายยิง่ หลีกหนีเท่าไหร่
ก็ยิ่งถูกรังแกมากขึ้นไปอีก
ผมเหม่อลอยไปนานหลายนาที เสียงฝีเท้าที่ค่อยๆ เดินเข้ามาปลุกผมให้ตื่นขึ้น ผมไม่รู้ว่าผมเปิดสมุดบันทึกนั้นดู
ตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ไม่ทันที่จะเก็บมันเอาไว้ในที่ที่ควรจะอยู่ เจ้าของเสียงฝีเท้าก็ยืนอยู่ด้านหน้าผมแล้ว
ซึ่งเธอก็คือ ‘เจ้าของสมุดบันทึกสีเหลือง’ การปรากฏตัวของเธอทำ�ให้ผมหัวใจเต้นราวกับหนังแอ็กชั่น
เธอยืนมองผมด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยอารมณ์มากมายที่เก็บกดเอาไว้ข้างใน ใบหน้าที่ไม่มีความสุขกับชีวิต
ผมไม่เคยเห็นเธอยิ้มเลยแม้แต่วันเดียว ซึ่งนั่นทำ�ให้ผมไม่รู้เลยว่าเธอมีลักยิ้มหรือไม่มี ผมถูกปล่อยให้ยาวอย่างไม่กลัว
กฎของโรงเรียน หน้าอ้วนกลมรูปไข่มรี มิ ฝีปากสีชมพู ผิวพรรณขาวอย่างคนเมือง ดวงตากลมโตสีด�ำ กลอกไปมา คิว้ เข้ม
โค้งได้รูป
ผมอยากจะขอโทษที่แอบเปิดอ่านบันทึกส่วนตัวของเธอ แต่ไม่ทันได้พูดอะไร เธอก็ดึงสมุดบันทึกจากมือของผม
ไปอย่างแรง ความแรงนั้นทำ�ให้หน้าปกสมุดยับยู่ยี่ สมุดบันทึกเล่มนั้นถูกเก็บไว้อย่างรีบเร่งในกระเป๋าที่ซิปปิดไม่สนิท
หลังจากนั้นเธอก็มองนาฬิกาข้อมือ เมื่อรู้เวลาที่กำ�ลังเดินอยู่บนหน้าปัด เธอปรับเปลี่ยนกิริยาท่าทางจากคนเชื่องช้า
เป็นกระตือรือร้นอย่างผิดปกติ
“เธอ! เธอ! เดีย๋ วก่อนสิ มีอะไรจะคุยกับเธอหน่อย” เธอไม่หยุดตามทีผ่ มเรียก แต่กลับรีบเร่งฝีเท้าลงบันไดไปอย่าง
รวดเร็ว “เธอ! เธอ!” ผมเรียกเธอซํ้าๆ แล้วรีบวิ่งตามลงไป เหมือนว่าเธอจะรีบเร่งโดยที่ไม่ทันได้ดูว่าทำ�ของสำ�คัญ
หล่นอีกครั้งแล้ว ผมแอบเก็บเอาไว้โดยที่ไม่ให้เธอรู้
ความอ้วนทำ�ให้การลงบันไดเป็นเรือ่ งทีย่ ากลำ�บาก “เธอ! เดีย๋ วก่อนสิ ไม่คดิ ว่า...วันสุดท้าย...จะคุยกันสักหน่...อย
เหรอ” ผมเห็นเธอหยุดชะงักที่ขั้นสุดท้ายของบันได ผมหายใจหอบและนั่งลงที่ขั้นบันไดพักให้หายเหนื่อย
“เราต้องกลับบ้านตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะ” เธอพูดแบบไม่ได้หันหน้ามา คล้ายกับเธอจะยอมใจอ่อนเปิดใจคุยกับผม
เมื่อโอกาสเข้ามา ผมก็ไม่ยอมให้เวลาไหลไปอย่างไร้ประโยชน์
บริเวณโรงเรียนทีด่ เู หมือนไม่มอี ะไรในเวลาหลังเลิกเรียน แต่พอเดินผ่านทางเชือ่ มตรงหน้า ผมมองเห็นภาพเก่าทีย่ งั
คงฉายอยู่ตลอดเวลา มันเป็นภาพของเด็กมัธยมปลายกลุ่มหนึ่งที่คอยปาแก้วนํ้าหวานเหนียวๆ แข่งกันให้โดนคนที่เดิน
ไปเดินมาข้างล่าง ซึง่ ถ้าเกิดมันโดนใครขึน้ มาพวกเขาก็จะหัวเราะ และคนทีโ่ ดนนา้ํ หวานเหนียวๆ ก็รบี วิง่ ไปหานา้ํ สะอาดล้าง
แต่ผมไม่เคยเห็นหน้าตาของคนที่โดน ว่าเขาจะมีใบหน้าแบบไหน มันสะเทือนใจผมทุกครั้งที่ตอนนั้นเราทำ�
โดยที่ไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของคนที่โดนแกล้งเลย พอมามองดูอีกครั้งคนนั้นก็กลายเป็นเหมือนเจ้าของสมุดบันทึก
อย่างเธอคนนี้ไปแล้ว
แดดตอนเย็นเริ่มหมดแสงแล้ว ไฟบนเสาไฟเริ่มทำ�หน้าที่ของมัน คนที่ดูแลโรงเรียนก็กำ�ลังวิ่งไปเปิดไฟหน้าตึก
ของแต่ละตึกด้วยความรีบเร่ง ผมกับเธอเดินผ่านสวนหย่อมด้านหลังตึกที่มีโต๊ะปิงปองสลับกับต้นไม้ต้นเตี้ยๆ ความว่าง
เปล่าปรากฏขึ้นระหว่างผมกับเธอ ไม่มีใครพูดกับใครมาตั้งแต่บนตึกแล้ว แต่เหตุผลที่ผมไม่พูดอะไรสักคำ�ก็เพราะว่า
ผมกำ�ลังประมวลคำ�ถามที่คิดว่าเป็นคำ�ถามที่ดีที่จะไม่กระทบกระเทือนเธอที่สุด “ไม่รู้ว่า ผมจะเริ่มอย่างไงดี ไม่รู้สิผม
กำ�ลังคิดถึงคำ�ถามที่ไม่กระทบกระเทือนจิตใจเธอที่สุด เพราะเธอดูเหมือนรู้สึกแย่อยู่ตลอดเวลา” เธอหยุดเดินและ
หันมามองหน้าผมเหมือนจิตใจเธอจะไม่แย่อย่างที่เราคาดคิดเอาไว้ซะทีเดียว “แล้ว....นายอยากรู้เรื่องอะไรของเราล่ะ”
ผมทำ�หน้าลำ�บากใจอยู่นานและก็ตัดสินใจพูดสิ่งที่ผมอยากรู้มากที่สุด “คงจะเป็นเรื่องที่เธอนิ่งไปตั้งแต่ขึ้นเทอมสอง
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ไม่รู้สิ ผมคิดว่าเรื่องนี้เหมือนจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของเธอ” เธอเคลื่อนตัวเดินต่อ ผมเดินตามเรื่อยๆ ผมรอ
ฟังคำ�ตอบ เรากำ�ลังเข้าสู่สนามบอลใหญ่ที่มีไฟสว่างสาดไปทุกทิศทาง ที่ส่วนกลางของสนามบอล เธอล้มตัวลงตรงนั้น
ในทันที ผมค่อยๆ นอนลงใกล้ๆ กับเธอ มีเสียงถอนหายใจยาวก่อนทีจ่ ะพูดว่า “ยิง่ หนีกย็ งิ่ ไม่พน้ ยิง่ ถูกแกล้งหนักขึน้ ไปอีก
เราทำ�อะไรพวกนั้นไม่ได้ เราก็ต้องยอม อาจารย์วุฒิแกยังช่วยอะไรเราไม่ได้เลย ไม่สิ เขาไม่คิดจะช่วยเราตั้งแต่แรก
อยู่แล้ว เราก็แค่เหนื่อยและพยายามจะนิ่งอยู่เฉยๆ”
ผมมารู้ทีหลังว่าหัวโจกประจำ�ห้องเป็นลูกชายของนักการเมืองท้องถิ่นที่คอยช่วยเหลือโรงเรียนอยู่บ่อยครั้ง “แต่
วันนั้นผมเห็นเธอหายไปจากห้องเรียนทั้งวัน ผมเดาว่าเธอกำ�ลังหนีพวกมันใช่ไหมฮะ” เธอหันมามองหน้าผมที่นอนอยู่
ทางซ้ายมือ “บ้าเหรอ เราไปหารองเท้าที่พวกนั้นเอาไปซ่อน แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ ถ้าหนีก็ยิ่งเจอหนักขึ้น เราไม่โง่
ทำ�แบบนั้นหรอก”
“เป็นผม ผมอยู่แบบเธอไม่ไหวแน่ๆ เธอเป็นคนที่ดูแกร่งนะ ผมคิดว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาจะเป็นประสบการณ์
ให้เธอก้าวหน้าไปอีกก้าว แต่เอาจริงข้อเสียมันแย่กว่าใช่ไหมล่ะ”
“แล้วทำ�ไมนายไม่ช่วยเราบ้าง”
ผมรูส้ กึ จุกขึน้ มาหลังจากได้ยนิ คำ�ถามนี้ ผมอยากจะบอกอย่างตรงไปตรงมา แต่ผมไม่กล้าทีจ่ ะบอกอย่างนัน้ ตัง้ แต่
มัธยมต้นจนถึงมัธยมปีที่ห้าผมใช้ชีวิตเป็นคู่หูของเจ้าหัวโจกนั่นมาตลอด ผมสนุกกับการกลั่นแกล้งคนที่ไม่มีทางสู้
ยิ่งเห็นคนนั้นตอบสนองอารมณ์ต่อการแกล้ง ผมก็ยิ่งสนุก ผมเป็นอย่างนั้นมาห้าปีแล้วจะให้ผมไปบอกกับเจ้าหัวโจก
ว่าหยุด อย่าไปแกล้งเธอเลย มันทุเรศยังไงก็ไม่รู้
“ขอโทษนะ ผมไม่รู้จะช่วยเธอยังไง”
“ปล่อยมันไปเถอะ เราไม่คิดจะโทษนายหรอก หลังจากนี้ก็คงไม่ได้เจอคนแบบนั้นอีกแล้ว” ความเป็นจริงของเธอ
คือความว่างเปล่า แต่ความจริงของเธอคือความเข้มแข็งที่ผ่านสถานการณ์นั้นมาได้ “แล้วจากนี้เธอจะไปทำ�อะไรต่อ”
“เป้าหมายของเราเหรอ คิดเอาไว้หลายอย่างนะ แต่ไม่รู้ว่าครอบครัวจะว่ายังไง”
“เอาที่เธออยากทำ�มาสักอย่างสิ” เธอทำ�ท่าทางเหมือนกำ�ลังคิดซึ่งเธอแสร้งทำ�ไปอย่างนั้น ผมคิดว่าเธอมีคำ�ตอบ
ในใจอยู่แล้ว “เราอยากเป็นสัตวแพทย์เพราะว่าที่บ้านเลี้ยงสุนัขสองตัว” เธอไม่ได้ดูจิตใจยํ่าแย่อย่างที่คิด เธอก็มีมุมที่
น่ารักอยู่เช่นกัน “โอ้โห เก่งจัง ผมเลี้ยงไม่ได้หรอกนะ หากินเองยังไม่รอดเลย”
เธอเด้งตัวขึ้นมานั่งในท่ากอดเข่า “แล้วนายอยากทำ�อะไรต่อ” ผมเด้งตัวขึ้นตามเธอแล้วหยิบโทรศัพท์ออกมา
จากกระเป๋าต่อหูฟังเสียบเข้าหูเธอและเปิดเพลง In a Sentimental Mood ในระดับเสียงที่ไพเราะที่สุด “เธอคงจะเดา
ได้ว่าผมจะไปทำ�อะไรต่อ” ผมปล่อยเพลงให้มันบรรเลงไปเรื่อยๆ เราสองคนมองไปข้างหน้า ใกล้ๆ คือศาลาเล็กๆ ทะลุ
ออกไปเป็นตึกอาคารเรียนที่เราเรียนกัน
“ผมถามอะไรหน่อยสิ เราสองคนจะติดต่อกันอีกได้ไหม หลังจากวันนี้ก็หาโอกาสที่จะเจอกันยากแล้ว” คำ�ถามนี้
ทำ�ให้เธอเปลี่ยนสีหน้าสดใสด้วยอารมณ์ของเพลงเป็นทุกข์ระทมอย่างชัดเจน
“คงจะไม่ได้ เราไม่ได้ไม่อยากให้นะ แต่ว่าเราไม่มีอะไรให้นาย การติดต่อของเรามีแต่โทรศัพท์บ้านที่แม่ของเรา
คอยควบคุมเอาไว้ทุกเบอร์ ถ้านายบอกว่าโทรมาคุยกับเรา เชื่อสิว่าไม่มีทางที่แม่จะให้เราคุยแน่ๆ”
“เธอโดนที่โรงเรียนแล้ว ยังกลับไปเจอที่บ้านอีกเหรอ เธอผ่านมาได้ยังไง” เธอไม่ตอบคำ�ถามนั้นแต่มองนาฬิกา
ข้อมือแล้วลุกขึ้นยืน “ปีหน้าเรามาเจอกันที่นี่เวลานี้แล้วกัน เราต้องกลับแล้ว บอกแม่ว่าแค่มาเอาของที่ลืมทิ้งไว้”
คำ�พูดสุดท้ายของเธอสะกิดให้ผมนึกถึงสมุดบันทึกสีเหลืองที่ผมเก็บได้ที่ขั้นบันได พอมาถึงตอนนี้ผมก็ไม่อยากรู้
แล้วว่าจะเปิดสมุดบันทึกเล่มนัน้ อ่านเพือ่ อะไร เพราะเธอได้ตอบคำ�ถามทัง้ หมดทีผ่ มอยากจะรูจ้ ากเธอแล้ว “เธอ! ลืมของ
หรือเปล่าฮะ” ผมยื่นสมุดบันทึกเล่มนั้นให้กับเธอ “ขอบคุณนะ”
เธอบอกผมเพียงเท่านั้นแล้วเดินไปเรื่อยๆ ปล่อยให้หูฟังข้างหนึ่งห้อยไปมากลางอากาศ ภายในอารมณ์ซาบซึ้ง
ผมเฝ้านั่งรอเธออยู่กลางสนามหญ้าอันกว้างใหญ่
หลังจากนั้น ไม่ว่ากี่ปี ผมก็ไม่เคยเจอเธออีกเลย
22:35
13/05/2560
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เรื่องที่ถูกบันทึก
มีสมุดสีฟ้าเล่มเล็กๆ อยู่เล่มหนึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะสีขาว ภายนอกก็ดูเรียบๆ ไม่มีลวดลาย และนี่
ก็คือสมุดที่หนูใช้จดบันทึกชีวิตของหนูในแต่ละวัน หนูขอเรียกว่า สีฟ้าที่รัก ก็แล้วกัน
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วันที่
พ.ค. 2556

สวัสดีสฟี า้ ทีร่ กั วันนีก้ เ็ ป็นวันแรกทีไ่ ด้เขียนเรือ่ งราวในแต่ละวันลงสมุดเล่มนี้ และวันนีก้ เ็ ป็น
วันแรกที่หนูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนใหม่ของหนู หนูรู้สึกตื่นเต้นมากๆ
เพราะจะได้เจอทั้งครูใหม่ เพื่อนใหม่ และเพื่อนเก่าที่รู้จักกันตอนสมัยประถม วันนี้หนูตื่นเช้ามาก
รูส้ กึ อยากไปโรงเรียนแล้ว ตืน่ เต้นแบบบอกไม่ถกู เลย ในทีส่ ดุ ก็ถงึ โรงเรียนสักที พอเดินเข้าโรงเรียน
ก็เจอคุณครูยืนประจำ�เวรอยู่หน้าโรงเรียน
“สวัสดีค่ะ” หนูเอ่ยขึ้นพร้อมยกมือไหว้
“สวัสดีค่ะ” คุณครูเอ่ยขึ้นพร้อมกับรับไหว้
จากนัน้ ก็เดินเข้าไปเพือ่ หาทีน่ งั่ รอเข้าแถวยามเช้า ขณะนัน้ ก็ได้ยนิ เสียงเพือ่ นๆ พีๆ่ คุยกันอย่าง
สนุกสนาน ส่วนหนูกไ็ ด้แต่นงั่ มองเหมือนความเหงากำ�ลังขวางหนูไว้อยู่ เพราะเพือ่ นสนิทตอนประถม
ก็กลับไปเรียนที่ตา่ งจังหวัดกันหมด...ผ่านไปสักพักก็ได้ยนิ เสียงเพลงประจำ�โรงเรียนพร้อมกับเสียง
คุณครูทเี่ รียกให้มาเข้าแถว และด้วยความทีห่ นูตวั ไม่สงู (เรียกอีกอย่างว่าตัวเตีย้ อย่างทีท่ กุ คนเข้าใจ
นั่นแหละ) ก็เลยได้อยู่หน้าสุดของแถว แล้วกิจกรรมก็ดำ�เนินต่อไปด้วยความเรียบร้อย
และแล้วก็ได้เวลาเข้าเรียน ต่างคนก็ต่างเลือกที่นั่งของตัวเอง หนูได้นั่งแถวที่สาม นับจาก
หน้าห้อง (ปกติจะนั่งหน้าสุด แต่ไปนั่งไม่ทัน) ผ่านไปประมาณ 5 นาที ครูที่ปรึกษาก็เดินเข้ามา
แล้วก็แนะนำ�ตัวเองให้นักเรียนรู้จัก จากนั้นจึงให้นักเรียนแต่ละคนแนะนำ�ตัวหน้าชั้นเรียน บางคน
ก็แนะนำ�ด้วยความเขินอาย บางคนก็กล้าแสดงออกอย่างเต็มที่ พอใกล้จะถึงตัวเองก็รู้สึกตื่นเต้น
ขึ้นมาทันที ทันใดนั้นคุณครูก็เรียกหนูให้ไปแนะนำ�ตัวหน้าชั้นเรียน สีฟ้าที่รัก หนูตื่นเต้นจังเลย
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“สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อเด็กหญิงแสงดาว ใจมุ่งมั่น ชื่อเล่นชื่อดาว อายุ 13 ปี งานอดิเรกของดิฉัน
คือพับกระดาษ วิชาที่ชอบคือภาษาจีนค่ะ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ” หนูก็พยายาม
ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนปกติ แต่ความรู้สึกในใจไม่ใช่แบบนั้นเลย หลายๆ คนมองว่าหนูเป็นคน
เรียบร้อย พูดน้อย จริงๆ ถ้ารู้จักกันแล้วจะลืมความคิดแบบนั้นไปเลยล่ะค่ะ เพราะถ้าสนิทกันมาก
ก็จะพูดมาก (บางครั้งเพื่อนรำ�คาญหนูเลยค่ะ) อยากให้เพื่อนมีความสุขที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ แล้วหนู
ก็เป็นคนเรียนค่อนข้างเก่งเลยล่ะค่ะ ตอน ป.6 ก็สอบได้ที่ 1 ของห้อง เพื่อนๆ ก็ชอบมาถามเรื่อง
การบ้าน บางครัง้ หนูร�ำ คาญไปเลยก็มี แต่หนูกส็ อนให้นะ แต่วชิ าภาษาอังกฤษอย่าถามนะ เพราะหนู
ไม่ถนัดเลย แต่ก็ได้เกรด 4 ทุกวิชา หนูก็งงเหมือนกันนะคะว่าทำ�ไมถึงได้เกรด 4 ในวิชาภาษา
อังกฤษ แต่ว่าที่พูดมาเป็นความจริงทั้งหมดเลยนะ
หลังจากเพื่อนในห้องแนะนำ�ตัวกันหมดทุกคนแล้ว ก็หมดเวลาของคาบแรกพอดี ส่วนคาบ
ที่สองไม่มีอะไรมาก คุณครูแค่แนะนำ�ตัวเองแล้วก็บอกเนื้อหาที่พวกเราจะเรียนกันในเทอมนี้
แล้วเวลาที่เหลือคุณครูก็อนุญาตให้พวกเราคุยเล่นกันได้แต่ห้ามเสียงดัง แล้วหนูจะคุยกับใครล่ะ
อยากคุยกับคนทีน่ งั่ ข้างๆ แต่เขาก็ไม่สนใจ มองไปรอบๆ ห้องเพือ่ นก็คยุ กันอย่างสนุกสนาน (ไม่มใี คร
สนใจหนูเลยเหรอ?) หนูกพ็ ยายามคิดนะว่าหนูอาจจะคิดมากไปเองก็ได้ แต่หนูรสู้ กึ ว่าตัวเองเหมือน
ไม่มีตัวตนในสายตาคนอื่นแบบบอกไม่ถูก และแล้วก็นั่งเหงาต่อไป (เล่นกับตัวเองก็ได้) เวลาก็ผ่าน
ไปเรื่อยๆ จนหมดคาบที่สอง สีฟ้าที่รัก เข้าใจความรู้สึกของหนูไหม
“เมื่อไรจะถึงคาบที่สี่สักทีนะ จะได้กินข้าวมื้อกลางวัน”นี่คือสิ่งที่หนูพูดกับตัวเอง
คาบที่สามก็มาถึง ทุกอย่างก็เหมือนคาบที่สองเลย หนูเองก็รู้สึกเหงาอีกเช่นเคย
“เมือ่ ไรจะหลุดพ น้ จากความเหงาสกั ทีนะ”ได้แ ต่พ ดู ก บั ต วั เองความรูส้ กึ ตอนนีค้ อื อยากจะร้องไห้
“อย่าคิดมากไปเลย ตั้งใจเรียนดีกว่าเดี๋ยวสักวันก็จะเจอเพื่อนที่ดีเอง หนูเองอาจจะยังไม่เจอ
เพื่อนที่ดีสำ�หรับเราก็ได้”ก็พูดป ลอบใจตัวเองเพื่อไม่ให้คิดมาก ใช่ไหมสีฟ้าที่รัก
คาบทสี่ มี่ าถึงแ ล้วในทีส่ ดุ ก ถ็ งึ เวลาทานอาหารและแล้วห นูก เ็ จอเด็กผูห้ ญิงค นหนึง่ หนูเห็นเธอ
เดินอยู่คนเดียวหนูก็เลยเดินเข้าไปหา
“เธอๆ เธอชื่ออ ะไรเหรอ?”หนูเอ่ยขึ้นพร้อมกับย ิ้มให้
“ชื่อเดือน แล้วเธอล่ะ?”
“ชื่อดูคล้องจองดีจัง เราชื่อดาวนะ ยินดีที่ได้รู้จัก ดาวเดือน”
“เช่นกันน ะ คล้องจองจริงๆ ด้วย เดือนดาว” เธอเอ่ยข นึ้ พ ร้อมยมิ้ เล็กน อ้ ยจากนัน้ พวกเรากไ็ ป
ทานข้าวด้วยกัน
ระหว่างก�ำ ลังเดินไปโรงอาหารพวกเรากไ็ ด้ค ยุ อ ะไรเล็กๆ น้อยๆพอถงึ โรงอาหารพวกเรากค็ ดิ ว่า
วันนี้จะกินร้านไหนกันดี หลังจากที่พวกเราคิดได้แล้วก็เดินไปซื้ออาหารแล้วมาหาที่นั่ง หลังจากที่
ทานอาหารเสร็จ พวกเราก็ไปห้องสมุดเพื่อที่จะได้อ่านหนังสือกัน พวกเราก็ยังไม่ได้คุยอะไรมาก
เพราะอาจจะยังไม่ค่อยสนิทกัน หมดเวลาพักแล้วพวกเราก็ไปเรียนกันต่อ หนูรู้สึกว่ามีความสุข
มากขึน้ หลังจากทีไ่ ด้เจอเดือน ตอนนีพ้ วกเราก็ได้นงั่ ข้างๆ กันแล้ว เวลาก็ผา่ นไปเรือ่ ยๆ จนเลิกเรียน
ด้วยความที่บ้านอยู่ใกล้กันจึงทำ�ให้ได้กลับบ้านพร้อมกัน สีฟ้าที่รัก ในที่สุดก็เจอเพื่อนแล้ว
ขอบคุณนะที่รับฟัง สีฟ้าที่รัก
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สีฟ้าที่รัก รู้ไหมว่าวันนี้เกือบจะลืมเล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วล่ะ ขอโทษด้วยนะ งั้นเริ่มเลย
ก็แล้วกัน วันนี้เดือนไปถึงโรงเรียนก่อน เพราะเดือนต้องไปส่งน้องอีกโรงเรียนหนึ่ง ส่วนหนูก็ตาม
ไปทีหลัง แล้วพวกเราก็ไปเจอกันที่โรงอาหาร แล้วก็นั่งคุยกันอย่างสนุกสนานกว่าเมื่อวาน
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“นักเรียนทุกคน! ได้เวลาเข้าแถวแล้ว” เสียงคุณครูดังขึ้นพร้อมกับเสียงเพลงเหมือนเดิม
แล้วกิจกรรรมก็ด�ำ เนินไปอย่างเรียบร้อยแบบเมือ่ วาน แต่วนั นีม้ เี วลาเข้าคาบโฮมรูมได้คยุ กับทีป่ รึกษา
ด้วยล่ะ
วันนี้ได้เรียนแบบจริงจังสักที เพราะเป็นวันที่สองแล้ว ช่วงเช้าก็เรียนกันอย่างสนุกสนาน
แล้วก็ได้การบ้านมาด้วย (แต่ยงั ไม่มาก) พอถึงพักกลางวัน พวกเราก็ไปซือ้ ข้าวทานทีร่ า้ นเดิม และนัง่
ที่เดิมแบบเมื่อวาน หลังจากนั้นพวกเราก็ไปเดินเล่นรอบอาคาร ระหว่างเดินพวกเราก็คุยอะไรไป
เรื่อยเปื่อย พอเดินไปได้สักพักใหญ่ๆ
“ดาว หาที่นั่งพักกันก่อนไหม?” เดือนเอ่ยขึ้น
“ก็ดีนะ จะได้พักไปในตัวด้วย” หนูตอบ
หลังจากพวกเราได้นั่งพักกันแล้วก็นั่งมองอะไรไปเรื่อยเปื่อยจนหมดคาบ จากนั้นก็เดินไป
ห้องเรียนเพือ่ เข้าเรียนช่วงบ่ายต่อ เป็นอะไรทีง่ ว่ งมากๆ จนหนูเผลอหลับ ถ้าเดือนไม่ปลุกหนูคงหลับ
ยาวไปแล้วล่ะค่ะ ฮ่าๆๆ แล้วคุณครูก็ให้การบ้านมาอีก กลายเป็นว่าวันนี้มีการบ้านเยอะเลย หนูเลย
คิดว่าวันนี้หลังเลิกเรียนจะชวนเดือนไปทำ�การบ้านที่ห้องสมุดกัน เดือนก็ตกลงตามนั้น
พอเลิกเรียนพวกเราก็ไปห้องสมุดตามที่ชวนกันไว้ ก็เดินหาที่นั่งเพื่อที่จะนั่งทำ�การบ้านกัน
ระหว่างทำ�การบ้านพวกเราก็ทำ�ไปเล่นไปบ้างตามประสาเด็กๆ ฮ่าๆ หนูคิดว่าการได้ทำ�การบ้าน
ด้วยกันก็สนุกดีนะ ถึงบางทีอาจจะเสร็จช้าไปหน่อยก็ตาม และแล้วห้องสมุดก็ถึงเวลาปิดแล้ว
แต่การบ้านก็ยังมีอีก ดังนั้นก็กลายเป็นว่าต่างคนต่างกลับไปทำ�ที่บ้านก็แล้วกัน จากนั้นพวกเรา
ก็เดินทางกลับบ้านด้วยกันเหมือนเดิม สีฟ้าที่รักจ๋า หนูเหนื่อยจังเลย
ขอบคุณมากๆ นะที่รับฟัง สัญญาว่าจะพยายามไม่ลืมนะ ถ้าลืมนี่คงรู้สึกผิดมากๆ แน่เลยล่ะ
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สีฟา้ ทีร่ กั วันนีห้ นูมาเล่าเรือ่ งราวในโรงเรียนให้ฟงั อีกนะ อย่าเบือ่ นะ หนูขอร้องล่ะ วันนีเ้ ดือน
ก็ไปถึงโรงเรียนก่อนเหมือนเมื่อวานซืน และหนูก็คิดว่าคงจะเป็นแบบนี้ในทุกๆ วัน แต่ว่าวันนี้
พวกเราไม่ได้เจอกันทีโ่ รงอาหาร ไปเจอกันทีส่ นามหญ้าแทน แล้วก็นงั่ คุยกันจนได้เวลาเข้าแถวแบบเดิม
แต่วันนี้การเข้าแถวไม่ได้เหมือนทุกๆ วัน เพราะนักเรียนเข้าแถวไม่เป็นระเบียบและส่งเสียงดัง
มากๆ เลยทำ�ให้นกั เรียนโดนทำ�โทษทัง้ โรงเรียน (ไม่ได้เข้าโฮมรมู อ กี แล้ว) ก็เข้าเรียนคาบแรกตามปกติ
เช้านี้คุณครูก็สั่งการบ้านอีกแล้ว สีฟ้าที่รัก แต่ว่าคราวนี้ให้ทำ�งานเป็นคู่ หนูก็เลยคู่กับเดือน
ส่วนคาบที่สองและสามกโ็ชคดีท ี่ไม่มีการบ้าน แล้วก ็ถึงเวลาพักก ลางวัน หนูก ็ไปทานข้าวกับเดือน
เหมือนทุกวัน จากนั้นก ็ไปห้องสมุดเพื่อจะหาข้อมูลเกี่ยวกับงานกลุ่มท ี่เราจะทำ�ด้วย พอหมดคาบ
พวกเราก็ไปเรียนกันต่อ ช่วงบ่ายนี้ไม่มีการบ้านอีกแล้ว ดีใจจัง หนูเลยชวนเดือนไปทำ�งานคู่กันต่อ
ทีห่ อ้ งสมุด และแล้วก ช็ ว่ ยกันท �
ำ จนเสร็จจากนนั้ พ วกเรากก็ ลับบ า้ นดว้ ยกนั สีฟา้ ทีร่ กั จะโกรธหนูไหม
ที่เมื่อวานไม่ได้เล่าเรื่องให้ฟัง แต่ก็ขอบคุณจริงๆ นะที่ไม่โกรธ ขอจบแค่นี้ล่ะนะ เมื่อยมือละ ฝันดี
ราตรีสวัสดิ์
หนูก ลับม าคดิ ว่าแ ล้วห นูจ ะสนิทก บั เดือนได้น านแค่ไหนกนั น ะ ถ้าเป็นไปได้ก อ็ ยากให้เป็นแ บบนี้
ตลอดไป... หนูไม่อยากรู้สึกเหงาอีกครั้ง
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มุมห้อง
ท่ามกลางความเงียบงัน ช่วงใกล้คาํ่ ภายในห้องประชุมขนาดเล็กทีส่ ามารถประมาณขนาดได้วา่ คนบริเวณมุมห้อง
สามารถคุยกันได้โดยไม่ตอ้ งตะโกน ภายในห้องมีชายหนุม่ คนหนึง่ กำ�ลังมองไปรอบๆ ห้องด้วยความคิดถึง ภาพความทรงจำ�
ต่างๆ ได้ผุดขึ้นมา เมื่อสายตาของเขาเลื่อนไปเรื่อยๆ ทุกๆ ตารางนิ้วในห้องนี้ล้วนเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆ เขาถอน
หายใจยาวท่าทีคล้ายว่ารู้สึกเสียดายจนหญิงสาวอีกคนหนึ่งภายในห้องหันมามอง และเมื่อสายตาคู่หนึ่งได้จับจองพื้นที่
ของดวงตาอีกคูห่ นึง่ ก็เหมือนว่าสายตาทัง้ สองคูน่ นั้ ได้สอื่ สารความรูส้ กึ บางอย่างถึงกันและกัน ทัง้ คูม่ องตากันสักพักใหญ่ๆ
แล้วพากันเดินออกมา ชายหนุ่มหยิบโซ่ขึ้นมาคล้องประตูห้อง ส่วนหญิงสาวก็หยิบกุญแจขึ้นมา ปิดล็อกห้องที่ไม่มีอะไร
อยู่ภายในแม้แต่นิดเดียว!
เมือ่ ไม่กวี่ นั ทีผ่ า่ นมา ห้องประชุมขนาดเล็กทีว่ า่ งเปล่านี้ อัดแน่นไปด้วยผูค้ นและกองเอกสารมากมายทีเ่ รียงรายไปทัว่
พื้นห้อง ในตอนนั้นพวกเขาไม่ได้พูดคุยกันแม้แต่ประโยคเดียว ขณะที่มือของพวกเขากำ�ลังจัดเรียงเอกสารกองโต
พร้อมเย็บมุมอย่างไม่เร่งรีบนัก หนึง่ ในนัน้ ก็เปิดประเด็นการสนทนา เพือ่ ทำ�ลายความเงียบทีก่ อ่ ตัวจนกลายเป็นความเหงา
“งานทีจ่ ะจัดอีกไม่กวี่ นั ข้างหน้า จะเสร็จทันไหมเนีย่ ” อร หญิงสาวผูน้ งั่ ตรงบริเวณมุมห้อง ซึง่ มีกองเอกสารวางสุม
อยู่รอบตัวกล่าวขึ้นด้วยความกังวล
“คงเสร็จทันแหละ ถ้าเราช่วยกัน” พจน์ ชายหนุ่มที่นั่งอยู่อีกมุมหนึ่งตอบกลับ
ตามปกติแล้วทัง้ อรและพจน์ตา่ งนัง่ อยูค่ นละมุมของห้อง ทัง้ คูห่ า่ งกันทัง้ ตำ�แหน่งการนัง่ และความสัมพันธ์ แต่หลัง
จากประโยคธรรมดาที่อรได้เอ่ยออกมา ก็มีอีกหลายการสนทนาเกิดขึ้น เหมือนว่าเธอได้ทลายกำ�แพงแห่งความเงียบลง
จนกลายเป็นสะพานแห่งมิตรภาพ ช่วยให้คนที่อยู่คนละมุมห้องได้ลองกลับเข้ามาอยู่ในมุมเดียวกัน และยังทำ�ให้เขาได้
พบกับรอยยิม้ ทีน่ า่ รักของเธอ อยูๆ่ เขาก็รสู้ กึ สบายใจขึน้ เมือ่ ได้มองตาคูน่ นั้ ซึง่ ช่วยสร้างรอยยิม้ ทีเ่ ปือ้ นบนใบหน้าของเขา
เมือ่ เวลาผ่านพ้นไปสักพักใหญ่ๆ หญิงสูงอายุผมสีดอกเลารูปร่างธรรมดาใส่ชดุ ยูนฟิ อร์ม สวมแว่นกลมมนสีเหลือง
ลายดำ� มีป้ายสลักชื่อสุนทราภรณ์อยู่บนอกข้างขวาก็เปิดประตูเข้ามา ทำ�ให้ห้องที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะครื้นเครง
กลายเป็นห้องที่เงียบลงชั่วขณะ ทุกสายตาจับจ้องไปที่หญิงภรณ์ ผู้ที่กำ�ลังจะพูดประโยคที่ทำ�ให้ทั้งห้องปั่นป่วน
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“ทำ�งานเสร็จกันรึยัง มัวแต่เล่นแต่คุยกัน ไหนดูงานที่ทำ�หน่อยซิ” หญิงสูงอายุในชุดยูนิฟอร์มพูดพร้อมเอื้อมมือ
ไปหยิบเอกสารที่วางกองอยู่ข้างๆ พจน์ แล้วกวาดสายตาอ่านเอกสารอย่างรวดเร็ว
“ใครเป็นคนจัดเอกสารกองนี้!” หญิงภรณ์แผดเสียงถาม
พจน์ผู้เป็นเจ้าของกองเอกสารขานรับคำ�
“งานง่ายๆ แบบนีย้ งั ช่วยทำ�ให้ถกู ต้องไม่ได้ เอกสารกองนีจ้ ดั ผิดพลาดไปหมด ใครใช้แกให้มาทำ�งานนี้ ฉันจะไปเล่น
งานมันที่เลือกคนที่ไม่มีศักยภาพมาทำ�งาน” เมื่อได้ฟังคำ�พูดแล้ว พจน์ก็หน้าชากับคำ�ด่าที่รุนแรง ได้แต่พยักหน้ารับคำ�
ซึ่งหญิงภรณ์เมื่อเห็นท่าทีของพจน์ก็บ่นต่อจนพอใจแล้วเดินออกจากห้องไป ทิ้งไว้แต่เสียงแอร์ที่ดังขึ้นเป็นระยะ
หลังจากนั้นทุกคนในห้องก็ได้หัวข้อการสนทนาใหม่ และวางแผนแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดต่ออย่างรวดเร็ว พร้อมกับ
เร่งมือจัดการเอกสารกองโตจนใกล้เสร็จภายในเวลาอันน้อยนิด เป็นไปดังคาด หญิงภรณ์เดินวนกลับมาที่ห้องอีกรอบ
เพื่อระเบิดอารมณ์ของตนอีกสักครั้งก่อนกลับบ้านไปพักผ่อน แต่กลายเป็นว่าพวกเขาก็สามารถทำ�ตามแผนที่วางไว้ได้
อย่างทันท่วงที จึงทำ�ให้ครั้งนี้หญิงภรณ์ต้องเก็บคำ�บ่นด่านั้นไปนอนกอดที่บ้านอย่างอึดอัดใจ
เรื่องนี้สร้างเสียงหัวเราะลั่นห้องสนั่นหวั่นไหว ในเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสุขและความสบายใจที่พจน์ไม่เคยได้
สัมผัสมาก่อน
ในหัวใจของเขาช่วงนั้นมีทั้งความอึดอัดและความสบายใจ ขณะที่เขากำ�ลังชั่งใจกับอะไรบางอย่าง เขาก็เดินกึ่งวิ่ง
เข้าไปห้องห้องหนึง่ ทีข่ นาดเล็กพอทีโ่ ต๊ะทำ�งานตัวหนึง่ จะวางไว้ได้ และมีปา้ ยติดอยูห่ น้าห้องเขียนว่าหัวหน้าแผนก (ชิดชัย)
“ไม่ท�ำ มันแล้วงานนี้ ไม่ไหวแล้ว ทัง้ งานของผมเองก็ยงั ไม่เสร็จ ปัญหาทางบ้านก็ยงั แก้ไม่ได้ ต้องมาปวดหัวกับงานนี้
อีก ไม่ไหวจริงๆ ผมไม่พร้อมสำ�หรับการทำ�งานนี้ ผมไม่อยากให้ลำ�บากใจกันทุกฝ่าย ผมขอลาออกละกันครับ ไม่อยาก
สร้างภาระจัดสรรงานให้กับใครอีก และท่านก็คงรู้ว่าจริงๆ แล้วผมไม่ได้อยากทำ�งานนี้ตั้งแต่แรก” เขาพูดอย่างหมดไฟ
ชายวัยกลางคนสวมแว่นกลมขอบสีด�ำ ดูภมู ฐิ านผูร้ บั ฟังได้แต่นงั่ นิง่ พร้อมพูดตอบกลับว่า “อดทนก่อนได้ไหม งานนี้
จำ�เป็นต้องใช้คน อย่าคิดมาก อย่าคิดแทนคนอืน่ ปัญหามีไว้แก้ ลองกลับไปทำ�งานดูกอ่ น” ท่านชัยพูดด้วยเสียงอ่อนแรง
“ยังมีคนทีโ่ ดนหนักกว่านีอ้ กี นะ สูต้ อ่ กับงานนีใ้ ห้ถงึ ทีส่ ดุ ก่อนได้ไหม เชือ่ ผมเถอะว่าคุณจะได้เรียนรูอ้ ะไรบางอย่าง” หัวหน้า
ของเขากล่าวทิง้ ท้ายด้วยนํา้ เสียงทีม่ พี ลัง สายตาของชายวัยกลางคนกระชากไฟในตัวเขา ซึง่ ไม่แน่ใจว่าเป็นไฟโทสะหรือไฟ
ในการทำ�งานกันแน่ แต่ก็ทำ�ให้วันรุ่งขึ้นเขากลับมาที่ห้องเดิมด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไป
“วันนี้ทำ�งานไหวไหม ถ้าไม่ก็หยุดไปก่อนก็ได้นะ” ท่านชัยกล่าวทักเขา
“ไหวครับ ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้เลยครับ” เขาตอบผู้เป็นหัวหน้าด้วยสีหน้านิ่งเรียบเหมือนไม่ได้เต็มใจนัก
แล้วเดินไปที่กองเอกสารที่รอการจัดเรียง ท่านชัยมองตามเขาไปด้วยสีหน้าที่เก็บความกังวลไว้แล้วถอนหายใจยาว
“การจัดงานแย่มาก คนว่างก็ไม่ตอ้ งทำ�อะไร คนทีง่ านหนักก็ยงิ่ หนักขึน้ ไปอีก” หญิงสาวท่าทางขีบ้ น่ คนหนึง่ พูดขึน้
“ใช่ บางทีเราก็รู้สึกไร้ตัวตน มาช่วยงานก็เหมือนไม่ได้มา อยากลาออกให้รู้แล้วรู้รอดไป” เพื่อนของหญิงขี้บ่น
กล่าวสมทบ
“ถ้าออกได้ออกไปแล้วเว้ย เหนื่อยใจจริง ทำ�ไมต้องทำ�ให้อึดอัดใจด้วยวะ ออกก็ไม่ได้ เปลี่ยนระบบงานก็ไม่ได้
ให้เลือกสักทางได้ไหมวะ” พจน์พดู ขึน้ อย่างหงุดหงิด แล้วล้มตัวลงนัง่ เริม่ ทำ�งานอย่างไม่เต็มใจนัก เพียงไม่กอี่ ดึ ใจ ทีท่ กุ คน
กำ�ลังพูดถึงประเด็นการลาออกอย่างออกรสออกชาติ ท่านชัยและอรก็เดินเข้าห้องมาพอดี คนที่อยู่ในห้องจึงรีบหยุดพูด
ประเด็นนี้แล้วทำ�งานของตนโดยไม่สนใจไยดีกับสิ่งรอบข้าง ในตอนนั้น เขาได้แต่มองท่านชัยและอรเดินตามหาเอกสาร
กันให้วุ่น ภายในมือเธอข้างหนึ่งถือโทรศัพท์ที่ปลายสายส่งเสียงดังจนคนรอบข้างได้ยิน เจ้าของเสียงนั้นก็คือหญิงภรณ์
นั่นเอง เธอได้แต่ตอบรับคำ�ด่าเสียดสี หลายๆ คำ�บาดลึกไปถึงหัวใจของทุกๆ คน ภาพนั้นทำ�ให้เขารู้สึกสงสารเธอจับใจ
และยิง่ เร่งรีบเคลียร์เอกสารทีอ่ ยูต่ รงหน้าให้รวดเร็วทีส่ ดุ ท่านชัยได้แต่กมุ ขมับยอมรับคำ�ติเตียนจากเบือ้ งบน เก็บปัญหา
ไปแก้ต่อด้วยตนเองแล้วเดินออกจากห้องไป
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หญิงสาวผู้น่าสงสารกลับไปนั่งตรงมุมเดิมพร้อมเอกสารกองใหญ่กว่าเดิม ท่าทางเหนื่อยล้าทั้งกายและใจ ซึ่งเมื่อ
เขาเคลียร์เอกสารตรงหน้าทั้งหมดเสร็จ เขาก็เดินไปนั่งลงใกล้ๆ เธอพร้อมวางอุปกรณ์การทำ�งานไว้ใกล้ๆ กองเอกสาร
กองใหญ่
“มีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่า” เขาเริ่มเปิดบทสนทนาแรก
“ไม่เป็นไรหรอก เราทำ�ไหว นายไปพักผ่อนเถอะ ทำ�งานกองนั้นเสร็จแล้วนี่” เธอพูดด้วยนํ้าเสียงอ่อนล้าปน
เหนื่อยใจ
เขาจึงพยายามทำ�ให้เธอเชื่อใจจนเธอยอมให้ช่วยงาน ทั้งคู่เริ่มคุยกันมากขึ้น หลังจากเสร็จงานเขาก็เก็บของ
เตรียมตัวเดินกลับบ้าน เขาจึงถามไถ่เธอว่ากลับบ้านอย่างไรอยูท่ ไี่ หน ซึง่ ปรากฏว่าบ้านของเธออยูไ่ ม่ไกลจากบ้านของเขา
เขาจึงชวนเธอเดินกลับบ้านเพื่อจะได้ทำ�ความรู้จักกันได้มากขึ้น
ทั้งคู่เดินอย่างไม่เร่งรีบไปตามทางพร้อมพูดคุยถึงเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องนั้น ทั้งความรู้สึกผิดของพจน์ที่เป็น
ต้นเหตุที่ทำ�ให้คนอื่นๆ โดนด่าไปด้วย ทั้งความรู้สึกเครียดของอรที่ต้องรองรับหลากหลายอารมณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่ถึงแม้ว่างานกองโตจะกดดันทั้งคู่มาตลอดทั้งวัน แต่ทั้งเขาและเธอสามารถนำ�เรื่องผ่อนคลายมาสร้างรอยยิ้มและ
เสียงหัวเราะได้อีกครั้ง
วันนี้เขากลับเข้ามาที่ห้องนั้นด้วยความสบายใจ เมื่อเปิดประตูเข้าไป เขากลับพบว่าภายในไม่มีสิ่งใดเลยทั้งคน
และเอกสารต่างๆ จังหวะเดียวกับที่เขากำ�ลังสงสัย ท่านชัยก็เดินผ่านมาพอดี เขาจึงถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นให้ท่านชัยอธิบาย
“อ้าว! นีค่ ณ
ุ ลืมไปแล้วเหรอว่า ถ้างานเอกสารทีจ่ ดั ขึน้ ทัง้ หมดเสร็จแล้ว ห้องประชุมเฉพาะกิจก็จะถูกปิด แล้วจะเปิด
อีกครั้งในการจัดเอกสารสำ�คัญของบริษัทครั้งหน้า”					
“แล้วงานครั้งหน้า เริ่มประมาณวันไหนเหรอครับท่าน” เขาถามด้วยความจดจ่อ		
“ยังไม่มีกำ�หนด คงอีกนานเลย คุณสบายใจได้ ไม่ต้องทำ�งานหนักขนาดนี้อีกแล้ว” ท่านชัยยิ้มแล้วพูดต่อว่า
“ผมไม่รู้นะว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง แต่เชื่อผมเถอะว่าทุกการทำ�งานย่อมมีประสบการณ์ซ่อนอยู่ในนั้นเสมอ และทุก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราย่อมสอนให้เราได้เรียนรู้บางอย่างที่มีคุณค่าอย่างแน่นอน”
ท่านชัยตบบ่าของเขาก่อนที่จะเดินกลับเข้าห้องไป ในตอนนี้เขากลับไม่ได้รู้สึกโล่งอย่างที่เคยคาดคิดไว้ เขารู้สึก
ใจหายอย่างบอกไม่ถูก เขาไม่รู้ว่าการที่เขาได้มีส่วนร่วมในทำ�งานครั้งนี้ควรจะขอบคุณท่านชัยยังไงดี สำ�หรับคนที่เคย
ดึงดันที่จะลาออกอย่างเขา ขณะที่เขากำ�ลังเหม่อมองห้องนั้นอย่างไม่รู้ตัว ด้วยความรู้สึกต่างๆ ที่ผสมปนเปประดังลงลึก
ถึงก้นบึ้งของหัวใจ อรเดินเข้ามาพร้อมพวงกุญแจในมือ เสียงกุญแจกระทบกันนั้นปลุกเขาจากภวังค์ของความรู้สึก
เมื่อเขาได้เห็นว่าเป็นพวงกุญแจที่เคยใช้เปิดห้องที่อยู่ตรงหน้าเขา เขาจึงถามขึ้นว่า
“อร ห้องนี้จะได้เปิดทำ�งานต่อแล้วเหรอ”
“อยากทำ�งานขนาดนั้นเลยเหรอ” เธอขำ�เล็กน้อยที่เขาดูตื่นเต้นที่จะได้เข้าไปทำ�งานอีกครั้ง “เราแค่มาตรวจเช็ก
ความเรียบร้อยของห้องนี้เป็นครั้งสุดท้าย เดี๋ยวก็กลับแล้ว”
เธอพูดด้วยนํ้าเสียงเครือเล็กน้อย เหมือนพยายามเก็บความเศร้าลึกๆ ภายในใจไว้
“ครั้งสุดท้าย?” เขาถามขึ้นอย่างประหลาดใจ
“ท่านชัยเพิ่งบอกมาว่าหญิงภรณ์มีโครงการจะให้ยุบการเคลียร์เอกสารเฉพาะกิจ โดยจะทำ�งานที่ห้องที่พวกเรา
ทำ�งานตามปกติเท่านัน้ และห้องนีก้ จ็ ะถูกทุบทิง้ เป็นพืน้ ทีโ่ ล่งไว้เผือ่ ใช้ในอนาคต ซึง่ โครงการนีไ้ ด้รบั การอนุมตั เิ รียบร้อย
แล้ว”
“ทำ�ไมโครงการนี้ถึงได้รับการอนุมัติ?” เขาถามขึ้นด้วยความผิดหวัง แต่ก็ได้รับความเงียบเป็นคำ�ตอบ
ทั้งคู่มองห้องนั้นผ่านกระจกใสตรงประตู เธอหันมามองหน้าเขาแล้วตัดสินใจพากันเดินเข้าไปภายในห้องนั้น
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หัวใจลูกตะกร้อ
เรื่องสั้น นวนิยาย หลายต่อหลายเรื่องที่เป็นที่นิยมไม่เคยตก ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก
ซึ่งก็แน่นอนล่ะ คนทุกคนย่อมรู้จักและผ่านความรักมาแล้วทั้งนั้น ในช่วงชีวิตหนึ่ง จะชอบไม่ชอบ
จะสมหวังไม่สมหวัง จะใช่ไม่ใช่ ต้องเคยมาทั้งนั้น ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม แล้วทำ�ไมเรื่องราวแห่ง
ความรักจะไม่เป็นอมตะ และเรื่องราวของฉันก็เป็นความรักที่ไม่แพ้เรื่องราวที่ไหนเช่นกัน
ฉันชือ่ นราธิวาส เป็นชือ่ จังหวัดทีอ่ ยูใ่ ต้สดุ ของประเทศไทย ดินแดนแห่งรอยยิม้ เป็นหญิงสาว
ที่ตอนนี้อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ชอบอ่านหนังสือ เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาเอกอนุบาล
ชั้นปี 2 หน้าตาจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หุ่นดีพอให้เป็นเสาไฟฟ้าให้สุนัขปัสสาวะ
ยังมีตัวละครในเรื่องสั้นเรื่องนี้อีกคนหนึ่ง
เชียงราย ชายหนุ่มที่ตอนนี้ก็อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์เช่นกัน นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หน้าตา... ก็ไม่เท่าไหร่หรอก...แค่เดือนคณะเอง อีกทัง้ ยังเป็นเพือ่ นบ้าน และเพือ่ นสมัยเด็ก
ของฉัน
“นรา เธอจะกลับบ้านรึยงั ” เชียงรายถามฉัน หญิงสาวทีม่ ชี อื่ ทีแ่ ปลกประหลาดเหมือนกับเขา
“เดี๋ยวฉันมีนัดติวให้เด็กที่กวดวิชาน่ะ เชียงต้องอยู่ซ้อมตะกร้อไม่ใช่เหรอ ไว้เจอกันที่หน้า
ประตูมหา’ลัยก็ได้”
“โอเค งั้นเดี๋ยวฉันมารับนะ จะได้กลับพร้อมกัน แม่ฉันบอกให้วันนี้พาพ่อแม่และก็เธอมา
กินข้าวเย็นด้วยกัน”
“อืม ตั้งใจซ้อมนะ ฉันจะคอยเชียร์” แล้วเชียงก็เดินจากไปมุ่งสมาธิกับการซ้อมเพื่อเตรียม
แข่งในไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้า แต่ฉันยังคงมองไล่ตามแผ่นหลังของชายหนุ่มอย่างไม่ละสายตา
เชียงชอบเตะตะกร้อทีส่ ดุ เพราะตนเองไม่ถนัดกีฬาทีใ่ ช้มอื เป็นอย่างมาก และการทีเ่ ขามีใจรัก
ในการเตะตะกร้อมาก มันจึงทำ�ให้เขาดูนา่ หลงใหลมากขึน้ และมากขึน้ ยามทีม่ สี มาธิกบั สิง่ ทีเ่ ขารัก
...บางทีการกลับบ้านพร้อมกันทุกเย็น และยังมีเลีย้ งฉลองด้วยกันทัง้ ครอบครัวของฝ่ายชาย
และหญิง เพราะด้วยต้นทุนที่พ่อแม่ของเราเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่มัธยมปลาย แถมบ้านยังอยู่
ข้างกันอีก จึงไม่แปลกเลยที่ฉันและเชียงจะสนิทสนมกันมากกว่าคนอื่น
อยู่ด้วยกันขนาดนี้ เราน่าจะมีหวังเป็นหวานใจเขาบ้างนะ...
ฉันส่ายหน้าเล็กน้อย และตัง้ สติในการเดินมุง่ หน้าไปกวดวิชา เป็นผูห้ ญิงต้องมีหน้าทีก่ ารงาน
ที่ดี สู้ค่ะ!
“วันนี้พอแค่นี้ก่อน อย่าลืมกลับบ้านไปทำ�การบ้านก่อนเล่นเกมนะเด็กน้อย”
เมื่อได้ยินเสียงเด็กๆ ขานรับ ฉันก็เก็บข้าวของ หนังสือ ปากกา ยางลบ ดินสอที่
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กระจัดกระจายอยูเ่ ต็มโต๊ะ และเตรียมรอคนคนหนึง่ มารับกลับบ้านอย่างใจจดใจจ่อ ไม่นานก็มเี งาและเสียงทีค่ นุ้ เคยเดินมาจากข้างหลัง
“รีบเก็บของ แม่ครูสาว ฉันหิวแล้ว” เสียงที่ชวนทะเล้นและแฝงไปด้วยความเหนื่อยล้าจากการฝึกซ้อม ดังขึ้นพร้อมกับหน้าตา
และร่างกายที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อ ชุดกีฬาเนื้อผ้าทิ้งตัวเปียกจากคราบเหงื่อจนแนบเนื้อ
นี่เขาไปซ้อมตะกร้อหรือเขาไปว่ายนํ้ากัน...
แต่ฉันก็ได้แต่คิดในใจ และหยิบของใส่กระเป๋าอย่างรีบร้อน เพราะดูเหมือนฉันก็เริ่มหิวเต็มแก่แล้วเหมือนกัน
ระยะทางของโรงเรียนกวดวิชาจนถึงบ้าน 22 กิโลเมตร ยาวพอที่จะทำ�หัวใจชุ่มฉํ่าเติมเต็มความรู้สึกเจ็บปวดจากการแอบรัก
เพื่อนสนิท
“เออ นรา ฉันมีเรื่องอยากปรึกษา...”
“เรื่องอะไรล่ะ ที่สามารถทำ�ให้ชายหนุ่มเดือนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาถึงกับต้องมาปรึกษาฉันคนนี้”
“คือฉันเผลอไปชอบดาวมหา’ลัยอะ แต่ไม่รวู้ ธิ จี บี เขา เธอช่วยฉันหน่อยดิ เป็นผูห้ ญิงเหมือนกันน่าจะมีความคิดอะไรเหมือนๆ กัน”
จู่ๆ โลกแทบหยุดหมุน ศูนย์กลางจักรวาลในตัวฉันเริ่มสั่นคลอน เข่าแทบทรุด จิตใจดิ่งลงเหวนรกอเวจี นี่สินะที่เขาบอกกันว่า
รักแรกแม่งไม่เคยสมหวัง ฉันเพิ่งเข้าใจวันนี้แหละ
...แล้วฉันจะทำ�ยังไงดีล่ะเนี่ย...
คิดว่าสักวันฉันน่าจะยังมีหวังบ้าง แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ ความรู้สึกของการแอบรักมาเป็นปีๆ เก็บเงียบไว้ตลอด เพื่อไม่ให้ความ
สัมพันธ์ต้องจบลง อาจเป็นฉันที่คิดเกินไปสินะ อ่อนไหวเพียงเพราะแค่คำ�ว่าใกล้ชิด ที่มาปรึกษาเพราะเป็นแค่เพื่อนสนิท เธอคงไม่คิด
มากเกินเลยไปอย่างฉันแน่ๆ
เหมือนความรู้สึกที่ผ่านมา มันว่างเปล่า ไม่มีอะไรเลย ส่งไปให้ถึงเธอก็ยังไม่ได้ ช่วงเวลาที่มีกันและกัน ถูกกำ�กับเพียงแค่คำ�ว่า
‘เพื่อนสนิท’
“อืม จะพยายาม...แต่มีเงื่อนไขนะ นายต้องเลี้ยงข้าวที่มหา’ลัยจนกว่าฉันจะพอใจด้วยล่ะ” บางทีการพูดแบบนี้ อาจเป็น
การพูดที่ดูเข้มแข็งที่สุดในตอนนี้
“เยี่ยม! นรา เธอนี่มันเพื่อนฉันจริงๆ ปะ! กินข้าวกัน ถึงบ้านแล้ว!”
ฉันพยักหน้าตอบรับด้วยรอยยิ้มที่คิดว่าดูเป็นธรรมชาติที่สุด หลังจากนั้นเราก็กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวของเชียง
เหมือนหลายครั้งที่ผ่านมา แต่ครั้งนี้ ฉันคงไม่แอบดูว่าเขาชอบกินอะไรหรือไม่กินอะไร หรือนั่งมองเขากินอย่างแนบเนียนแล้วเก็บภาพ
เหล่านั้นมายิ้มคนเดียวอีกแล้ว
เสียงเฮฮาของพ่อแม่ที่คุยกันอย่างสนุกสนาน เสียงเพลงคลอเบาๆ ที่แว่วออกมาจากบ้านของเชียงทำ�ให้บรรยากาศในตอนนี้
มีแต่ความสนุกสนานรื่นเริง แต่จะมีใครรู้บ้างไหมว่ามีคนที่หัวใจพังทลายลงไปเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้ว
“เอ่อ หนูขอเข้าบ้านไปอาบนํ้าก่อนนะคะ คุณพ่อคุณแม่เชียงราตรีสวัสดิ์ค่ะ”
หลังจากที่ปลีกตัวออกมาจากงานเลี้ยง ฉันก็เดินตรงไปอาบนํ้าตามที่บอกไว้ ในช่วงเวลานี้ ฉันได้อยู่คนเดียวและได้ปลดปล่อย
อารมณ์ที่อัดอั้นมาตลอดทางเดินกลับบ้าน
ทำ�ไมถึงเป็นฉันที่ต้องนั่งเสียใจ ทั้งๆ ที่ฉันรู้จักเขามานานกว่าผู้หญิงคนนั้น บางทีคำ�พวกนี้ก็ผุดขึ้นมาในหัวของฉัน ทั้งที่รู้ว่า
ความใกล้ชิดไม่ได้ส่งผลว่าฉันจะกลายเป็นคนที่สำ�คัญของเขามากขึ้นกว่าเดิมเลย
ความรู้สึกที่เคยถูกเติมเต็มไปด้วยรักหวานๆ ที่ได้จากการแอบรักใครสักคน ตอนนี้มันหายไปและกลายเป็นเพียงหัวใจดวงน้อยๆ
ที่ข้างในไม่มีอะไรเลย มิหนำ�ซํ้า ยังมีแต่รูโบ๋มากมาย ข้างในกลวงเปล่า เป็นเพียงลูกตะกร้อให้เขาเตะเล่นไปมาอย่างไม่รู้ค่าของความ
รู้สึกที่อยู่ภายใน
“ไม่เป็นไร” ฉันพูดขึ้น พร้อมกับนํ้าตาที่ไหลรินลงมาตามสายนํ้าฝักบัว
อย่างน้อยการได้อยู่ข้างๆ เขา ให้เขามีความสุขเหมือนกับพระเอกในนิยายเรื่องต่างๆ ที่ฉันชอบอ่านก็คงดีกว่า...
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หลังจากที่ใช้เวลาอาบนํ้าไปกว่าครึ่งชั่วโมง ฉันเช็ดตัวให้แห้งและสวมเสื้อผ้าสบายๆ เตรียมพร้อมที่จะปิดฉากวันนี้ลง เพื่อจะ
เริ่มวันใหม่กับความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ในระหว่างที่หัวกำ�ลังจะลงหมอน สายตาฉันก็มองผ่านหน้าต่างบานใส พลันเห็นรอยยิ้มของเชียงจากมุมไกลๆ ที่กำ�ลังมีความสุข
อยู่ในงานเลี้ยงข้างล่าง ช่างเป็นรอยยิ้มเดียวกับรอยยิ้มที่ทำ�ให้ฉันตกหลุมรัก และทำ�ให้หัวใจฉันกลายเป็นลูกตะกร้อเสียจริงๆ
ฉันยังคงมองผ่านหน้าต่าง ราวกับตกอยู่ในห้วงภวังค์ของรอยยิ้มนั้นอีกครั้ง
“เฮ้อ นายควรดีใจทีผ่ หู้ ญิงอย่างฉันมาชอบนายนะ ผูห้ ญิงทีม่ คี วามอดทนกับเรือ่ งแบบนีน้ บั วันยิง่ หาได้ยาก แล้วนายยังจะมองข้าม
หญิงทีแ่ สนดีแบบนีอ้ กี นายนีต่ าถัว่ จริงๆ” ฉันยิม้ พร้อมกับถอนหายใจให้กบั การทำ�ใจครัง้ สุดท้าย แต่สายตาก็ยงั จับจ้องยังชายทีพ่ ดู ถึงอยู่
“ขอให้มีความสุขนะ...” และการแอบมองผ่านหน้าต่างเป็นครั้งสุดท้ายก็จบลง ฉันนอนฟุบลงกับเตียงนุ่มและหลับตา
ความหวังเดียวทีม่ อี ยู.่ ..คือคืนนีฉ้ นั จะนอนฝันถึงเธอ และเราคงจะได้สานสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันอย่างลึกซึง้ ได้แค่เพียงในความฝัน
แค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว...
หน้าร้อน หน้าฝน หน้าหนาว ผ่านไปเป็นเวลาหลายปี เป็นเวลาทีเ่ พียงพอจะทำ�ให้บางสิง่ ในตัวฉันเปลีย่ นแปลงไป ฉันสูงโปร่งมากขึน้
อายุมากขึ้น รูปร่างหน้าตาตอนนี้ก็อัพเกรดจากเสาไฟฟ้าเป็นเสาชิงช้าที่สวยและงดงาม
“ฮัลโหล เชียง นายอยู่ที่ไหน” ฉันโทรศัพท์หาชายที่ก็เติบโตขึ้นมาเช่นกัน แต่ยังคงความหล่อเหลาไว้อย่างคงกระพัน
“ถามได้ ฉันก็อยูร่ ะหว่างแข่งทัวร์นาเมนต์นะ่ สิ คูแ่ ข่งกล้ามขาอย่างกับเหล็ก เตะตะกร้อมาที ลูกตะกร้อแทบหัก” เสียงปลายสาย
ตอบกลับมาอย่างอิดโรยปนโมโห
“แข่งตลอดเลยนะนายเนี่ย ไม่เคยมาดูแลลูกของตัวเองบ้างเลย ถึงฉันจะมีหน้าที่เสริมหลังทำ�งานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก แต่ก็ใช่ว่า
นายจะเปย์เงินมาให้กจิ การฉันรุง่ เรืองขนาดนีน้ ะ” แต่ถงึ ฉันจะบ่น ขาของฉันก็มายืนอยูท่ หี่ น้าบ้านทีม่ เี ด็กตัวน้อยๆ ผูม้ สี ายเลือดเดียวกับ
ปลายสายแล้ว
“ครับๆ ไว้หลังทัวร์นาเมนต์นะ ฉันไปล่ะ คุณพี่เลี้ยงเด็ก” และปลายสายก็ตัดสัญญาณไป
“นายนี่น้า...” ฉันถอนหายใจให้กับคนบ้างาน ที่ตอนนี้อยู่ส่วนไหนของโลกก็ไม่รู้
ฉันเดินเข้าไปในบ้านทีม่ ดี ไี ซน์เรียบง่าย มีบรรยากาศทีใ่ กล้ชดิ กับธรรมชาติ และภายในห้องทีล่ กึ และโปร่งทีส่ ดุ ของบ้าน ตอนนีเ้ ด็ก
ตัวน้อยๆ กำ�ลังนอนอยู่บนเปล ร้องไห้เสียงดังจนแทบจะทะลุไปข้างนอก
“โอ๋ๆ พี่มาแล้วๆ ไม่ร้องนะไม่ร้อง” ฉันอุ้มเด็กขึ้นมาและพยายามปลอบอย่างอ่อนโยน
และมันสำ�เร็จ
“แอ๋ แอ๋” เด็กน้อยเริ่มลดเสียงลง
“โอ๋ๆ ขวัญมานะ...”
ทำ�อย่างนี้ซํ้าไปซํ้ามาไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเจ้าหนูเริ่มคล้อยตามและหลับไป ฉันจึงวางเด็กน้อยลงบนเปลเช่นเดิมและคอยนั่งดูอยู่
ข้างๆ อย่างเงียบๆ ด้วยรอยยิ้ม
...ฉันจะดูแลเธอให้ดี ให้เหมือนกับหัวใจฉันที่ว่างเปล่าและเคยเต็มไปด้วยความรู้สึกถวิลหาส่วนเติมเต็มนี้เอง
ขอให้เด็กน้อยคนนี้ เป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจลูกตะกร้อที่ว่างเปล่านี้ ราตรีสวัสดิ์เด็กน้อย
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เรื่อง_ภพกมล บุญยะผลานันท์

อารยธรรมยุคโบราณอันเป็นจุดกำ�เนิดของการนับวันบนปฏิทินกำ�ลัง
ฆ่าฉัน ถ้าจะหาใครมารับผิดชอบกับสภาพร่างกายและจิตใจของฉันตอนนี้ ก็คง
ต้องโทษไปถึงยุคนั้นโน่นแหละ
ชีวิตของฉันผิดเพี้ยนไปจากเดิมตั้งแต่วันที่ฉันฝันประหลาดๆ ว่าแขนขวา
ทั้งแขนของฉันถูกกลืนหายไปในโถชักโครก และกำ�ลังควานหาบางสิ่งในโถนั้น
อย่างบ้าคลัง่ จนกระทัง่ สะดุง้ ตืน่ ด้วยความสะอิดสะเอียน หลังจากใช้ชวี ติ ไปเรือ่ ย
เปือ่ ยก็พบว่าวันนัน้ ไม่ใช่วนั อังคารอย่างทีเ่ ข้าใจ ฉันพยายามกลบความสงสัยไปว่า
คงจำ�วันผิด ความทรงจำ�ที่ใกล้ที่สุดที่พอจะนึกได้คือรายการทีวีรอบดึกซึ่งฉาย
เฉพาะวันจันทร์ แล้วฉันก็ตื่นขึ้นมาในวันพุธอย่างที่ปฏิทินในมือถือบอกไว้อย่าง
ชัดเจน ไม่รู้ว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายที่เพื่อนในคลาสไขข้อสงสัยว่าฉันไม่ได้เข้าเรียน
เมื่อวันก่อน เพราะอย่างน้อยความทรงจำ�ก็ไม่ได้หายไปด้วย ในตอนนั้นฉันแค่
ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นกับฉัน และแอบคิดขำ�ๆ ว่า
ไหนๆ จะหายไปทั้งวันก็น่าจะเป็นวันศุกร์ที่มีคลาสศาสนาและปรัชญา
สัปดาห์ต่อมามันก็ยังเกิดขึ้นเหมือนเดิมโดยที่ฉันไม่ทันระวังตัว ในขณะที่
คนอื่นใช้ชีวิตครบเจ็ดวันแต่ละสัปดาห์ วันอังคารของฉันอันตรธานหายไปอย่าง
ไร้ เ หตุ ผ ล และตั ว ฉั น เองก็ ห ายไปจากวั น อั ง คารของคนอื่ น อย่ า งไร้ ร่ อ งรอย
ฉันต้องหาข้อแก้ตัวสำ�หรับการผิดนัดหรือส่งงานช้า ที่แย่ไปกว่านั้น ฉันเริ่มหวาด
ระแวงว่าวันอื่นจะหายไปด้วย หลังจากนั้นจึงไม่มีวันไหนที่ฉันนอนก่อนเที่ยงคืน
ตราบใดทีย่ งั ไม่เห็นกับตาว่าวันรุง่ ขึน้ จะไม่ถอื วิสาสะกระโดดข้ามไปวันอืน่ แต่การ
27

แหกตาจ้องนาฬิกาบนมือถือทุกคืนก็ไม่ได้มอบวันอังคารอันแสนสุขของฉันกลับคืนมา
วันจันทร์กลายเป็นวันที่ฉันเกลียดและกลัวที่สุด วันอื่นๆ ที่เหลือก็เลวร้ายไม่แพ้กัน ก้อนความคิดที่ว่า
เหตุการณ์ผดิ ธรรมชาตินกี้ �ำ ลังจะเกิดขึน้ ไม่เคยทิง้ ฉันไปไหน ฉันอดนอน อดอาหาร ปลีกตัวออกจากผูค้ น ฉันยิม้
บิดเบีย้ วและขำ�อย่างสมเพชให้กบั โปสเตอร์ตามหาแมวหาย ก้อนความคิดนัน้ ขยายใหญ่ขนึ้ และแข็งแรงพอทีจ่ ะ
กัดกินสุขภาพจิตและสุขภาพกายของฉัน แต่อย่างน้อยฉันก็มสี ติพอไม่ไปแจ้งความของหายกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้เขา
ไล่ตะเพิดกลับมา ใครจะไปเชื่อเรื่องพรรค์นี้กันล่ะ
วันอังคารหายไปกีค่ รัง้ แล้วก็ไม่รกู้ อ่ นทีเ่ พือ่ นแสนดีจะมาเคาะประตูบา้ นด้วยความเป็นห่วง คงเป็นเพราะ
ฉันขาดการติดต่อจากโลกภายนอกจนผิดสังเกต พอเห็นสีหน้าตกใจระคนสังเวชของเธอ สุดท้ายฉันก็บอก
ความจริงเรื่องวันอังคารไป ปฏิกิริยาของเธอเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้ ยังดีที่เธอไม่ถามคำ�ถามโง่ๆ อย่าง “ทำ�ไม
มันถึงเกิดขึ้นได้ล่ะ” เพราะนั่นแหละปัญหาของฉัน
“เธอไปหาหมอเถอะ จะได้รู้ว่าป่วยหรือเปล่า ถ้าผลออกมาว่าปกติดีเธอค่อยไปหาพระ” แสนดียังคง
แสนดีสมชื่อ เธอมักจะมีศรัทธาต่อมนุษยชาติมากไปเสมอ
“ฉันว่าเธอปล่อยวางเรือ่ งเอมิลไี่ ปเถอะ ฉันรูว้ า่ เธอเสียใจมาก แต่เรือ่ งมันก็ผา่ นไปแล้ว อย่าจมอยูก่ บั อดีต
เลย” ฉันเผลอกลอกตาให้กับถ้อยคำ�จริงใจที่ถูกประดิษฐ์ซํ้าซากอย่างน่าเสียดายนั้น แต่อย่างน้อยเธอก็เป็น
คนทีเ่ ข้าใจสถานการณ์ของฉันกับเอมิลดี่ ที สี่ ดุ ถึงจะไม่ได้ค�ำ ว่าใกล้เคียงเลยก็เถอะ และทีฉ่ นั เป็นอยูต่ อนนีไ้ ม่ใช่
จมอยู่กับอดีต ฉันกำ�ลังตามหาวันอังคาร! นี่คือประเด็นที่เธอไม่ยอมเข้าใจเสียที
ฉันเดินไปส่งแสนดีหน้าบ้าน เอ่ยขอบคุณทั้งที่ในใจยังสงสัยว่าขอบคุณเรื่องอะไร
และบางทีเรื่องลี้ลับก็เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องรอลมเย็นวูบไหวหรือแสงไฟกะพริบให้ทันตั้งตัว ไร้วี่แววใดๆ
ฉันกลับเข้ามาเจอกระต่ายสีขาวสวมเสื้อผ้าพร้อมถือนาฬิกาในมือ อย่างกับหลุดออกมาจากเรื่อง อลิซในแดน
มหัศจรรย์ และมันกำ�ลังพึมพำ�ว่ามาสายไปหน่อยๆ อะไรสักอย่าง ใช่ มันพูดได้ แต่ต่อมอะดรีนาลินและความ
สามารถในการแยกแยะของฉันคงไม่ท�ำ งานชัว่ ขณะ หรือไม่กค็ งไม่มเี รือ่ งพิลกึ อืน่ ใดจะเรียกความสนใจของฉัน
ได้อีกแล้ว ฉันจึงได้แต่มองมันด้วยสายตาเลื่อนลอย แต่พอได้ยินคำ�ว่าวันอังคาร ดวงตาของฉันลุกโพลงทันที
ฉันตั้งใจฟังเสียงแหลมๆ ของมันทุกพยางค์ จนจับใจความได้ว่าวันอังคารของฉันหายไปเพราะฉันกำ�ลัง
จะตาย
หัวของฉันตื้อไปหมด
“วันที่หายไปจะถูกทดให้วันตายของเธอในปฏิทินยาวนานยิ่งขึ้น แต่จำ�นวนวันที่เธอมีชีวิตยังคงเหลือ
เท่าเดิม เข้าใจใช่ไหม” ฉันไม่เข้าใจ “เธอไม่ได้จะตายภายในวันสองวันนีห้ รอกนะ อย่าเพิง่ หน้าซีดแล้วฟังฉันสิ!
ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะพระเจ้าเห็นความปรารถนาที่อยากให้เจ้าหมาสัตว์เลี้ยงอยู่กับเธอนานกว่านี้ก่อนที่มัน
จะตายจากเธอไป” พระเจ้าตีความผิดไปเยอะเชียวนะ ฉันอยากให้เอมิลี่อยู่กับฉันนานๆ แต่ที่เป็นอยู่คือ
ทุกคนก็แค่รับรู้การมีชีวิตอยู่ของฉันนานขึ้น จะมีประโยชน์อะไรในเมื่อฉันมีเวลาเท่าเดิม ชีวิตที่ควรจะเป็น
ของฉันเพียงคนเดียว กลับถูกตัดต่อหยาบๆ ไว้ตามเส้นเวลาชีวิตของคนอื่น ยุติธรรมตรงไหน
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“เสมือนนมขวดหนึง่ ทีแ่ รกๆ เธอดืม่ ไปเสียเยอะแต่พอใกล้หมดขวดเธอก็คอ่ ยๆ จิบทุกวันจนกว่าจะหมด
อายุ เพียงแต่เธอไม่มีทางรู้ว่าวันนั้นคือวันไหน...” กระต่ายบ้านั่นยังจ้อไปเรื่อย
“เป็นไปได้อย่างไรกัน” ฉันพูดออกไปโดยไม่สนใจว่าเป็นประโยคคำ�ถามหรือเปล่า
“ได้แน่นอน พระเจ้าท่านใจดีนะ ตอนนี้เธออาจจะยังไม่เชื่อ แต่ถ้า...”
“ฉันไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง!” แล้วฉันก็ร้องไห้
ก้อนความคิดทีเ่ คยเกาะติดฉัน ตอนนีม้ นั หายไปแล้ว หากแต่มโี พรงเว้าแหว่งเกิดขึน้ มาแทน ทุกครัง้ ทีฉ่ นั
สะอื้น โพรงนี้จะขยายตามไปด้วย ฉันร้องไห้เพราะคิดถึงเอมิลี่ ฉันร้องไห้เพราะกำ�ลังจะตาย ฉันร้องไห้เพราะ
หากไม่มีมนุษย์หน้าไหนสรรหาวันอังคารมาใส่ปฏิทิน ฉันก็คงไม่อยู่ในสภาพดูไม่ได้แบบนี้
กระต่ายตัวนั้นจ้องมองฉันครํ่าครวญอย่างงุนงงราวกับว่าฉันเกลียดกลัวของขวัญที่มันเพิ่งมอบให้
“ฉันมาเพือ่ บอกให้เธอเลิกคิดว่าวันอืน่ ไร้คา่ เพราะวันอังคารวันเดียวได้แล้ว ให้ตายเถอะ ดูสารรูปเธอสิ”
มันพูดเสียงแข็งพร้อมกับหูสองข้างที่หลุบลงเล็กน้อย ก่อนจะเดินเนือยๆ ออกไปจากห้อง
หัวสมองที่วา่ งเปล่าทำ�ให้เวลาทุกวินาทีเดินทางอย่างเชือ่ งช้า รูต้ วั อีกที ฉันก็ถกู ทิง้ ไว้เพียงลำ�พังเสียแล้ว
และนี่อาจจะเป็นผลดีของคนสักคนที่ไร้สติสมประดีเพราะเขาจะทำ�ทุกอย่างตามที่จิตสำ�นึกพอจะสามารถ
สัง่ การได้ หัวสมองทีว่ า่ งเปล่านัน้ พาสองขาวิง่ ไปยังห้องนาํ้ หัวสมองทีว่ า่ งเปล่าพาแขนขวายัดลงไปในโถชักโครก
สุดแรง หัวสมองที่ว่างเปล่าถูกเติมเต็มด้วยความทรงจำ�เลือนรางที่คลับคล้ายคลับคลากับสิ่งที่กำ�ลังเกิดขึ้น
และมือของฉันก็คว้าอะไรบางอย่างได้ ฉันดึงมันขึน้ มาสุดแรง หัวสมองทีว่ า่ งเปล่าเพิง่ จะรับสารได้กต็ อนนีน้ เี่ อง
“บอกพระเจ้าว่าเปลีย่ นวันอังคารให้เป็นวันศุกร์แทนได้ไหม” ฉันได้รสเค็มของคราบนาํ้ ตาเมือ่ อ้าปากพูด
กับกระต่ายตัวเดิม ไม่รอฟังคำ�ตอบ ฉันกำ�หูสองข้างของมันแน่นและยัดมันกลับลงไปในโถ
แล้วเวลาทุกวินาทีก็กลับมาเดินทางเป็นปกติ อาจจะเร็วไปด้วยซํ้า ไม่รู้ว่าเนิ่นนานแค่ไหนที่ฉันนอนแผ่
บนเตียงและมองเพดานสีขาวโพลนอย่างล่องลอย หลายคืนและวันก่อนหน้า เพดานโล่งๆ นีก้ ลับส่งเสียงอึกทึก
ครึกโครมจนฉันแทบบ้า แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว มีเพียงแต่ถ้อยคำ�ของกระต่ายเพี้ยนนั่นที่ดังก้องอยู่ในห้องนอน
อุดอู้ของฉัน
เลิกคิดว่าวันอื่นไร้ค่าเพราะวันอังคารวันเดียว
ฉันเผลอทำ�ชีวติ หล่นหายไปพร้อมกับวันอังคารมามากเกินพอแล้ว ตลกสิน้ ดีทฉี่ นั ไปร้องห่มร้องไห้ตอ่ คำ�ว่า
“เธอกำ�ลังจะตาย” อย่างกับไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าทุกอย่างต้องตาย ฉันเข้าใจแล้วล่ะ ฉันจะต้องใช้ชีวิตใน
แต่ละวันต่อจากนี้ให้คุ้มค่า ฉันเขียนลิสต์สิ่งที่สักวันฉันจะต้องทำ�ให้ได้ก่อนตายไปจากโลก สิ่งที่เคยวาดฝัน
มาเนิ่นนานแล้วยังไม่เคยลงมือทำ� ไม่น่าเชื่อว่ารอยดินสอทู่ๆ บนเศษกระดาษแผ่นเล็กจะทำ�ให้หัวใจเบิกบาน
และเต็มไปด้วยความหวังขนาดนี้ อยู่ๆ ฉันก็มีความสุขขึ้นมาครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ระหว่างที่ไล่สายตา
อ่านรายการยาวเหยียดเหล่านั้น ตอนนี้ดึกมากแล้ว ฉันสัญญากับตัวเองว่าวันรุ่งขึ้นจะเป็นการเริ่มต้นฟื้นฟู
สุขภาพกายและใจ พรุง่ นีฉ้ นั คงต้องรีบตืน่ แต่เช้ามืดเพือ่ มาทำ�อาหารเช้าทัง้ ทีเ่ มือ่ ก่อนไม่เคยลากสังขารลงจาก
เตียงเพื่อเหตุผลนี้ จากนั้นก็ต้องรีบไปเรียนให้ทัน และทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติ
...
ปกติ... มันควรจะมีความหมายในแง่ดีไม่ใช่หรือ แต่ทำ�ไมพอคิดถึงคำ�นี้ โพรงเว้าแหว่งที่ฉันคิดว่ามัน
หายไปแล้วอยู่ๆ ก็โผล่มา ยิ่งมองลึกเข้าไปช่องกลวงเปล่ามืดมิดนั้น มันก็ยิ่งขยายใหญ่ขึ้น ใหญ่จนสามารถ
กลืนลิสต์แห่งความสุขของฉันไปได้ทั้งใบ
ฉันต้องแบกโพรงนีไ้ ว้อกี นานแค่ไหนจนกว่ามันจะถูกเติมเต็ม หรือควรจะปิดทับมันไปเสียเลย และทำ�เป็น
ไม่รไู้ ม่ชกี้ บั การมีอยูข่ องมัน ฉันยังตัดสินใจไม่ได้วา่ จะทำ�อย่างไร น่ากลัวตรงทีม่ นั อาจจะคอยตามหลอกหลอน
ฉันไปทุกที่ แต่ตอนนี้ฉันคงต้องนอน
อ้อ! อย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกล่ะ
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ผมอยากเกิดเป็นวัว
ยามเช้าของชีวิต วันนั้นในหมู่บ้านไทยพุทธ-มุสลิม แถบหุบเขาในจังหวัดพัทลุง หมอกขาวลอยอ้อยอิ่ง
ปกคลุมในยามเช้า เสียงวิทยุหมูบ่ า้ นดังกังวานปลุกให้ตนื่ แดดเช้าส่องกระทบเปลือกตา ลมเย็นเริม่ พัดวูบเข้า
มาในห้อง เสียงเพลงวิทยุหมู่บ้านดังก้องไปทั่ว
“ซอมเบิ่งอยู่เด้อ ถ้าหากว่าเธอ นั้นเลิกกันกับเขา”
ผมขยี้ตาและจัดทรงผมที่ปรกใบหน้า เปิดเพลงเพราะจังวันนี้ ปกติวิทยุหมู่บ้านจะเปิดเพลงเก่าๆ
ยุค 90 ไม่สิ ต้องเก่ากว่านัน้ บางวันเป็นสุนทราภรณ์ บางวันก็เป็นเพลงลูกทุง่ หลงยุค บางวันก็เป็นเพลงท้องถิน่
หรือเพลงบอก วันนี้สงสัยผู้ใหญ่บ้านไปประชุม ลูกสาวเลยเปิดเพลงแทน
ลูกสาวผู้ใหญ่บ้านวัยไล่เลี่ยกับผม หน้าตาจิ้มลิ้มน่ารัก แก้มแดงระเรื่อ จมูกเป็นสัน ตาหยีๆ ไว้ผมยาว
ประบ่า ผมดำ�ขลับราวกับมะพร้าวเผาและใส่เหล็กดัดฟันสีแดงเข้ม เธอชือ่ “เปมิกา” ตอนเด็กๆ เราสนิทกันมาก
ชวนกันไปเล่นที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านอยู่เสมอ ผมจูงวัวไปกินหญ้าริมคลองเธอก็ตามไปด้วย เล่นนํ้าคลองข้างๆ
ฝายของชลประทาน เราเรียนทีเ่ ดียวกันเลยสนิทกันมากขึน้ อีกอย่างทีบ่ า้ นผมทำ�นาให้กบั ผูใ้ หญ่บา้ น เราจึงมา
วิ่งเล่นในท้องนากันอยู่บ่อยๆ จนลมร้อนพัดความกดอากาศตํ่าในหมู่บ้านลอยหายไป ก็ถึงวันที่เราเริ่มจะ
ค่อยๆ ห่างกัน
เมือ่ ผมเข้าเรียนมัธยมปลาย เธอก็ไปเรียนต่อในตัวเมือง ส่วนผมเรียนโรงเรียนใกล้บา้ น ระยะห่างระหว่าง
เราเลยเพิ่มขึ้น ผมโดยสารรถประจำ�ทางไปโรงเรียน ส่วนเธอขี่มอเตอร์ไซค์ไป อาจมีบางวันที่ผมเห็นว่ามีใคร
มารับเธอ
เด็กหนุ่มไว้ผมแสกกลาง ในชุดยูนิฟอร์มสีเลือดหมู เขาอาจจะเป็นนักเรียนช่างในตัวเมือง เธอไปไหน
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มาไหนกับเขามากขึ้นเรื่อยๆ พักหลังเราจึงไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ พ่อของเธอก็ยังคงเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่
และคงเป็นต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าแกจะไม่อยู่ ผมได้เจอแกบ้างบางคราวที่ตลาดนัด ยิ้มทักทายให้กันตาม
มารยาท แต่ก็ไม่ได้คุยอะไร
หลังจากหมดหน้านา ปีนั้นภาคใต้อากาศร้อนจัด ฝนหลงฤดูไม่ค่อยตกโปรยปรายเหมือนปีก่อนที่เกิด
นํ้าป่าไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้าน จนต้องขึ้นไปอยู่กันบนวัดใกล้เชิงเขา ซึ่งเป็นแหล่งพักพิงสำ�หรับผู้ที่บ้านจมหาย
ไปกับกระแสนํา้ อันเชีย่ วกราก และเมือ่ นํา้ ลดก็จะกลับลงมาซ่อมแซมบ้านเรือนเพือ่ เตรียมตัวทำ�นา และรับมือกับ
ฤดูรอ้ นทีพ่ ร้อมจะแผดเผาและละลายชีวติ ของคนในหมูบ่ า้ น ดัง่ เทียนไขทีจ่ ดุ ทิง้ ไว้ ทัง้ ร้อนและมีหยดนํา้ ตาเทียน
คล้ายนํ้าตาของคนในหมู่บ้าน
ผมจบชั้นมัธยมหกมาด้วยความทุลักทุเล เพราะผมเป็นคนเกียจคร้านอ่านหนังสือ แต่ถ้าเรื่องเลี้ยงวัว
หรือแอบมองสาวข้างบ้าน อันนัน้ เป็นสิง่ ทีผ่ มโปรดปราน และผมก็ไม่ได้เรียนต่อเนือ่ งจากฐานะทางบ้าน ผมจึง
ช่วยพ่อแม่ทำ�นาและเลี้ยงวัว ส่วนเธอไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ และได้เลิกรากับช่างหนุ่มคนนั้นแล้ว
วันนั้นตอนเย็นยํ่า เวลาโพล้เพล้ แดดสีทองแผ่ปกคลุมท้องฟ้า ริ้วก้อนเมฆคล้ายจะหมดเวลาของการ
ล่องลอย
ผมกำ�ลังจูงวัวกลับจากกินหญ้าทีล่ �ำ คลอง เดินผ่านหน้าบ้านผูใ้ หญ่บา้ นซึง่ เธอกลับบ้านมาสักพักแล้วกำ�ลัง
นัง่ เล่นมือถืออยูห่ น้าบ้าน ผมเธอสีทองราวกับขึน้ สนิม เธอคงไปย้อมผมมา เป็นภาพทีแ่ ปลกตา สงสัยผมต้อง
จำ�ภาพเธอเสียใหม่ เพราะในความฝันทุกคืนผมเห็นเธอยังมีผมสีดำ� ผมไม่กล้าสบตาเธอ ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
เหมือนกัน
ทั้งที่ตอนเด็กๆ เราตัวติดกันอย่างกับแฝด เธอสบตาผมและร้องเรียก ผมหันไปหาเธอด้วยใบหน้าที่
เลอะโคลน เสื้อผ้าที่ขาดวิ่น ผ้าขาวม้าคาดเอวสีจาง รองเท้าแตะช้างดาวที่พื้นสกปรก ผมไม่กล้าเข้าใกล้เธอ
ผมรู้ตัวเองดี
“มาแต่ไหนหลวง พาวัวกินหญ้าเหอ” (เธอมาจากไหน พาวัวไปกินหญ้าเหรอ) เธอร้องทัก
“หม้าย นี่อิหลบเรินแล้ว ว่าพรือมั่ง” (เปล่า กำ�ลังจะกลับบ้านแล้ว มีอะไรเหรอ) ผมตอบเสียงเนือยๆ
“หวางนีไ้ ม่เห็นหน้าเห็นตาเลย นะลืมกันแล้วสา ไม่มาหากันเลย” (ช่วงนีไ้ ม่เจอเลยนะ ลืมกันแล้วเหรอ
ไม่มาหากันเลย) เธอพูดพร้อมกับก้มมองมือถือ
“หลบเรินก่อนนะ คํา่ แล้ว เดีย๋ วเอาวัวเข้าคอกหล่าว” (กลับบ้านก่อนนะ คาํ่ แล้ว เดีย๋ วต้องเอาวัวเข้าคอก)
ผมพูดพร้อมเดินจากไปโดยที่ไม่ชายตามอง ความรู้สึกบางอย่างเสียดแทงยอดอก ความรู้สึกแตกต่าง
และแปลกแยก ภาพในอดีตระหว่างเรายังชัดเจนในใจผม ความต่างระหว่างเราและรอยต่อของเวลา
ความทรงจำ�ได้กัดกร่อนความสัมพันธ์ของสองเราให้เหลือเพียงแค่คนที่รู้จักและจำ�ชื่อได้ แต่ไม่ได้สนิทใจ
และสำ�คัญอะไรขนาดนั้น เวลาได้พรากความสดใสของเธอไป และเวลาก็ได้มอบเธอคนใหม่ที่แก้มแดงด้วย
เครือ่ งสำ�อาง บางวันเธอทาปากสีสม้ บางวันสีอฐิ บางวันสีแดงคล้ายสัญลักษณ์กาชาด บางวันก็ทาสีด�ำ หม่นๆ
ราวกับเอาถ่านมาทาปาก คนอะไรกันปากเปลีย่ นสีได้ทกุ วัน หรือเป็นค่านิยมของคนในเมืองทีเ่ ธอได้สมั ผัสมา
ช่างแปลกแยกดี ผมคิดในใจ
คืนนัน้ ผมหลับไปด้วยความเหนือ่ ยล้า วันรุง่ ขึน้ ผมตืน่ แต่เช้าจูงวัวออกไปกินหญ้าทีร่ มิ คลอง เก็บผักกูด
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และยอดกระถินริมรั้วที่ขึ้นระหว่างทางเขียวขจี กลับไปกินแกล้มนํ้าพริกกุ้งเสียบที่บ้าน กินข้าวเสร็จก็ออกไป
กลางทุ่งนาหว่านข้าวและปักดำ�ต้นกล้าที่เพาะชำ�ไว้ วันนี้แดดค่อนข้างแรง อากาศอบอ้าว หว่านข้าวเสร็จ
ผมนั่งพักเหนื่อยอยู่ริมคันนา พลางตักนํ้าในกระติกขึ้นจิบพลันมองเห็นสิ่งที่คุ้นตา
ภาพเธอนั่งอยู่ในรถเก๋งสีดำ� ติดเครื่องเสียงเปิดเพลงดังอย่างไม่เกรงใจชาวบ้าน ท่าทางเธอยิ้มและมี
ความสุข ปากเธอแดงราวกับว่าไปกินเลือดใครมา และคนในรถใส่ชดุ เครือ่ งแบบอะไรสักอย่าง ตัดผมสัน้ เกรียน
โอบเธอไว้อย่างอิ่มเอม คนรักใหม่ของเธอหรือ? ผมคิดในใจ ผมเก็บงำ�ความสงสัยนี้ไว้ในก้นลึกของหัวใจ
ได้แค่คิดแต่ก็ไม่เคยเอ่ยถามเธอไป
ตกเย็นผมก็ไปจูงวัวกลับบ้านจากลำ�คลอง ผ่านป่าไผ่ก็ขุดหน่อไม้สามสี่หน่อเอาไปแกงกะทิใส่หน่อไม้
กินกับปลาเค็มตากแห้งทอดให้เกรียม
ตารางชีวิตของผมก็วนเวียนอยู่แค่นี้แหละ ใช้ชีวิตวันต่อวัน ไม่ได้คิดฝันอะไรถึงอนาคตข้างหน้า
วัสสานของปีก็ผ่านพ้นไป ปีนี้ฝนตกชุกและนํ้าป่าไหลหลากในบางพื้นที่ สายนํ้าสีแดงข้นคลั่กไหล
เป็นสายราวกับธรณีรํ่าไห้ ซึ่งเป็นภาพชินตาสำ�หรับชาวบ้านแถบนี้ ฤดูฝนทีไรจะต้องขนของหนีนํ้าไปอยู่ที่สูง
อยูเ่ สมอ และบางครัง้ ลงจากยอดเขามาก็พบว่า บ้านเรือนได้พงั ทลายและไหลไปกับนาํ้ ป่าไหลหลาก เปรียบดัง่
สายนํ้าที่พรากเอาชีวิตและเลือดเนื้อของคนแถบนี้ไป
เวลายังทำ�งานของมันต่อไปเรื่อยๆ เข็มนาฬิกาก็ยังเดินต่อไป จนถึงวันที่เธอเรียนจบปริญญา มหา'ลัย
ที่เธอเรียนก็มีเพื่อนเก่าผมสองสามคนไปเรียนอยู่ พวกนั้นอาจจะจำ�ผมได้หรืออาจจะจำ�ไม่ได้แล้ว วันก่อน
ผมไปกู้เงินที่ธนาคารในเมือง นั่งรถสองแถวไปลงป้ายสี่แยกโคลีเซียมซึ่งเป็นโรงหนังเก่า สมัยก่อนเรียกกัน
ติดปากว่า “วิกแกรนด์” ผมเกือบหลงทางเพราะจำ�ได้ว่าธนาคารอยู่ใกล้ร้านขายแผ่นเสียง ผมยํ่าเท้าเดินหา
ร้านขายแผ่นเสียงอยู่นานเลยเอ่ยปากถามยาม ยามบอกว่าร้านขายแผ่นเสียงยุบไปนานแล้ว ตอนนี้เป็น
ร้านเกม “คุณไปอยูท่ ไี่ หนมา?” ยามถามพร้อมกับมองผมด้วยสายตาทีเ่ หยียดหยาม ผมไม่ได้สนใจ มองเข้าไป
ในร้านทีม่ เี ครือ่ งคอมพิวเตอร์รปู ร่างแปลกๆ วางเรียงราย ด้านหน้าเป็นโต๊ะเล็กๆ มีนาํ้ และขนมขายเสร็จสรรพ
เด็กชายหัวเกรียนในชุดนักเรียนกำ�ลังจ้องหน้าจออย่างเขม็ง ราวกับว่าจะกลืนกินคอมพิวเตอร์ลงไป
ผมมองภาพนั้นแล้วรู้สึกสังเวชใจ สมัยเด็กๆ ผมไม่เคยได้จับคอมพิวเตอร์ จับแต่คันไถ จับเชือกวัวที่บาดมือ
เวลาที่วัวดิ้น จับเคียวเกี่ยวข้าวที่ฝากรอยแผลเป็นไว้ที่นิ้วมือบ่อยครั้ง เด็กสมัยนี้โตไวเสียจริงๆ
ในที่สุดผมก็เจอธนาคาร มองเข้าไปเห็นพนักงานธนาคารในชุดสีม่วงสด ทัดดอกไม้ที่เสื้อผ้า หวีผม
เรียบแปล้ราวกับมีใครเอากาวมาติดไว้ ผมจำ�ใบหน้านัน้ ได้ทนั ที “ไอ้ไข่ยอ้ ย” เพือ่ นข้างบ้านผมสมัยเรียน ผมอยาก
เอ่ยปากทัก แต่สายตาที่มันมองมาที่ผมราวกับว่าผมไม่มีตัวตนในธนาคาร มันมองผ่านแล้วทอดสายตาออก
ไปนอกธนาคารเสียมากกว่า ผมเลยหันหลังกลับและไปกูเ้ งินนอกระบบแทน ค่อยคิดกันอีกทีวา่ จะส่งดอกเบีย้
ให้กันตอนไหน และผมไม่ได้เสียใจที่เพื่อนจำ�ผมไม่ได้ แต่ผมเสียใจที่ชีวิตของผมยังจำ�ทุกคนที่เคยผ่านเข้ามา
ในชีวิตได้เป็นอย่างดี ราวกับว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
อีกอย่าง ผมไม่ได้ไปแสดงความยินดีกับเธอที่กรุงเทพฯ เพราะผมเขลาเกินกว่าจะเดินทางไป ลำ�พังแค่
เงินค่าตัว๋ ยังมีไม่พอ ผมจึงรอแสดงความยินดีกบั เธอทีบ่ า้ นวันทีเ่ ธอกลับมา ผมจูงวัวผ่านหน้าบ้านเธอ เป็นครัง้ แรก
ในรอบหลายปีที่ผมอยากคุยกับเธอให้นานกว่าการทักทายตามประสาคนบ้านใกล้เรือนเคียง
“ยินดีด้วยนะ เรียนจบเหม็ดแล้ว เอาเรียนมาฝาก กินเสียตะ เห็นว่าชอบกิน”
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(ยินดีด้วยนะ เรียนจบแล้ว เราเอาทุเรียนมาฝาก กินได้เลยนะ รู้ว่าชอบกิน)
ผมแอบมุดรัว้ ลวดหนามข้างบ้านซึง่ เป็นสวนทุเรียน ลวดหนามสนิมเขรอะเกีย่ วเสือ้ ผมและบาดผิวหนัง
เป็นทางยาว แต่ผมไม่รู้สึกเจ็บปวดเพราะผมตั้งใจจะเอาทุเรียนไปฝากเธอ ความเจ็บปวดจึงมลายสูญสิ้นไป
เธออมยิ้มแต่ไม่ได้พูดอะไร สักพักมีชายหนุ่มผมสั้นเกรียนเปิดประตูออกมาและมองหน้าผมอย่าง
ไม่ไว้ใจ
ก่อนที่เธอจะแนะนำ�เขาให้ผมรู้จัก
“นีพ่ หี่ ลวงเจ แฟนนุย้ เดือนหน้าเราจะแต่งงานกันพอดี ขอบใจนะทีเ่ อาเรียนมาฝาก กำ�ลังเนือยอยูพ่ อดี”
(นี่เจ แฟนเราเอง เดือนหน้าจะแต่งงานกัน ขอบใจนะที่เอาทุเรียนมาฝาก กำ�ลังอยากกินอยู่พอดี)
เธอตอบพร้อมจับมือกับแฟน ผมยิ้มให้ อวยพรในใจแล้วเดินจากมา ผมเดินมาไกลถึงลำ�คลองท้าย
หมู่บ้าน นั่งพิงต้นมะพร้าว เบื้องหน้าเป็นทุ่งนาสุดลูกหูลูกตา ทุ่งนาที่ผมดำ�นามาตั้งแต่เด็ก แต่ก็นั่นแหละ
มันไม่ใช่นาของผม มันเป็นนาของผู้ใหญ่บ้าน ทุกครั้งที่ขายข้าวได้ ผมมักจะโดนหักค่าหางข้าวอยู่เสมอ
และส่วนแบ่งที่ได้ก็น้อยนิดประทังชีวิตไปวันๆ
ผมนั่งมองเส้นขอบฟ้าในตอนเย็น นํ้าตาผมไหลเอ่อ ความฝันของผมที่วาดไว้พังทลาย ผมนั่งอยู่จน
โพล้เพล้ ฝนตกกระหนํ่าสายฝนและลมหนาวพัดโหม
หยดนาํ้ ตาละลายไปกับสายฝนเย็นฉํา่ ต้นข้าวปลิวเอนไปกับลมฝน เป็นคลืน่ สีเขียวดูแล้วคล้ายคลืน่ ทะเล
โอนเอนไปมาและไร้หลักแหล่ง ผมนั่งทอดสายตาอยู่อย่างนั้น และเมื่อฝนหยุดตก ร่องนํ้าตาของผมยังไม่
เหือดแห้ง
วัวที่ผูกไว้ยังยืนเล็มหญ้าอยู่ที่เดิม วัวเคยอกหักไหมนะ? มันมีนํ้าตาและความรู้สึกไหม ผมได้แต่คิด
ระหว่างทางที่จูงวัวกลับบ้าน
งานแต่งของเธอวันนี้จัดอย่างหรูหรา เต็นท์ขาวขนาดใหญ่กางบนถนน โต๊ะ เก้าอี้สีแดงวางเรียงราย
และอาหารเตรียมไว้เสร็จสรรพ รูปคูบ่ า่ วสาวติดไว้ขา้ งๆ ซุม้ รูปหัวใจสีชมพูทปี่ ระดับด้วยดอกไม้สด แขกเหรือ่
มากันหนาแน่น เพื่อนเก่าในหมู่บ้านที่คุ้นเคยกับผมมาร่วมงานทุกคน แต่ผมไม่ได้ไปร่วมงานของเธอ
เพราะผมทำ�ใจไม่ได้ และอาจไม่ใช่เรื่องที่เธอแต่งงานเสียด้วยซํ้า แต่เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่บ้านมาขอซื้อวัว
เพื่อไปแกงเลี้ยงแขกในงาน ผมจำ�ใจขายเพราะความขัดสนเงินทองหรือเพราะความเป็นผู้ใหญ่บ้านของแก
ผมขายไปสี่ตัว วัวทั้งหมดที่ผมมี วัวที่ผมเลี้ยงมาแต่เด็ก วัวที่ผมเห็นมันคลอดและเก็บรกวัวไปคั่วแกงกินกับ
พ่อแม่ ผู้ใหญ่บ้านมาบอกพร้อมเอ่ยปากชวนผมมากินข้าวที่งาน แต่ผมปฏิเสธไป
ผมบรรทุกวัวไปส่งที่งานแต่งเธอ ผู้ใหญ่บ้านนับเงินแล้วส่งให้ พร้อมเอ่ยปากขอบคุณยกใหญ่ ผมจูงวัว
ไปผูกกับเสา และเป็นธรรมเนียมของหมู่บ้านที่เจ้าของวัวจะต้องเป็นคนเชือดวัวด้วยตัวเอง เพราะถือว่าเป็น
เลือดเนื้อของวัวเหมือนกัน ถ้าให้คนอื่นเชือด คนที่เชือดก็อาจจะมีอันเป็นไปภายในสามวันเจ็ดวัน โบราณ
เขาว่าไว้อย่างนั้น ผมก็เปลี่ยนความเชื่ออะไรไม่ได้
ผมสบตาวัวด้วยดวงตาทีซ่ มึ นาํ้ ตา สายตาวัวเหมือนกับยอมรับชะตากรรม ดวงตาสุกใสซือ่ สัตย์และเป็น
เพื่อนที่อยู่กับผมยามที่ผมไม่เหลือใคร วัวที่เลี้ยงมากับมือ ผมไม่อยากฆ่าวัว ถ้าเลือกได้ผมอยากเกิดเป็น
วัวตัวนี้ จะได้ไม่ต้องมีใครเสียใจ แต่ผมไม่มีทางเลือก
ผมค่อยๆ หยิบจอบเก่าสนิมเขรอะ การฆ่าวัวตามธรรมเนียมของศาสนาอิสลามคือใช้สนั จอบ ทุบลงไปที่
ระหว่างเขาของวัวกลางกระหม่อม จะไม่มกี ารผ่านโรงฆ่าสัตว์เด็ดขาด ขาของวัวทัง้ สีข่ า้ งถูกขึงไว้ดว้ ยเงือ่ นเชือก
ทีผ่ กู ตาย และมัดเชือกกับต้นไม้อกี ทีเพือ่ วัวจะได้ไม่วงิ่ หนี และจะแกะเชือกได้กต็ อ่ เมือ่ เชือดขาวัวจนขาดสะบัน้
ผมสบตาวัวครั้งสุดท้ายและเอ่ยขอโทษในใจ ผมเงื้อสันจอบและทุบลงไปเต็มแรง หัวใจผมเต้นตึกตัก
ราวกับระเบิดเวลาที่รอการปะทุ เป็นวินาทีที่ระยำ�และบัดซบที่สุดในชีวิต วัวดิ้นพล่านราวกับโดนนํ้าร้อนลวก
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เลือดวัวสีแดงฉานไหลซึมสันจอบ กลิน่ คาวคละคลุง้ ไปทัว่ ผูค้ นทีเ่ ดินผ่านไปมาต่างเบือนหน้าหนี สันจอบสีด�ำ
ตอนนี้อาบไปด้วยสีแดง
ผมทุบซํา้ อีกสามสีท่ ี เลือดวัวไหลกระเซ็นเปรอะใบหน้าของผมและเผลอเข้าปาก ความขมและเหม็นหืน
อบอวลในปาก ผมบ้วนทิง้ อย่างไม่ไยดี ทัง้ ๆ ทีไ่ ด้กลืนกินสิง่ ทีเ่ ปรียบดัง่ เลือดเนือ้ เชือ้ ไขของผม วัวยังดิน้ เมือ่ ถูก
คมมีดกรีด เพราะสมองและเส้นประสาทบางส่วนยังใช้การได้อยู่ แต่เท่านีก้ ห็ มดหน้าทีเ่ พชฌฆาตจำ�เป็นอย่าง
ผมแล้ว ฝ่ายเชือดวัวก็จะเป็นทีมงานของผู้ใหญ่บ้านอีกที
ผมไม่อยากเห็นภาพแบบนั้นกับวัวที่ผมรักที่สุด แกงวัวที่หอมกรุ่น เพียงแค่รู้ว่าเป็นวัวที่เลี้ยงมากับมือ
และปลิดชีวิตมันด้วยสองมือของผมเอง ผมก็สะอิดสะเอียนกินไม่ลงทันที
ผมเดินไปเปิดตุ่มนํ้า วักนํ้าใส่อุ้งมือแล้วล้างหน้าล้างตา เลือดวัวเหนียวหนืดล้างออกยากปนกับคราบ
นํ้าตาของผม ผมทรุดนั่งลงข้างตุ่มนํ้าและแอบร้องไห้ไม่ให้ใครเห็น
ในที่สุดผมก็ออกจากงานแต่ง ผมไม่ได้กินข้าวสักคำ� ทั้งๆ ที่ผู้ใหญ่ตักแกงวัวร้อนๆ วัวที่ผมรักและฆ่า
มันมากับมือ ผมบอกปฏิเสธ บอกเพียงสั้นๆ ว่าผมกินมังสวิรัติ ผมก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไร รู้แต่ว่าไม่กินเนื้อ
ก็พอ ได้ยินเขาพูดกันมา ผมรู้แต่ว่าผมไม่อยากกินวัวตัวนี้และผมอาจจะหันไปกินผักตลอดชีวิต
ผมเดินจากงานแต่งมาไกลพอสมควร เสียงเพลงรักหวานๆ งานแต่งยังดังอยู่ ภาพเจ้าบ่าวในชุดเครือ่ งแบบ
กับหญิงสาวที่ผมรัก แต่งหน้าทาปากพร้อมทัดดอกไม้ที่หู ทรวดทรงองเอวของเธออวบอิ่ม สะโพกผายที่ผม
ชอบจ้องมองยามเธอเป็นวัยรุ่น หน้าอกทรงโตคล้ายผลส้มโอที่ยังไม่ปลิดจากขั้วต้น ปากสีแดงสดที่ฉํ่าไปด้วย
ลิปสติก ในคืนนี้เธออาจจะสูญเสียความสาวที่ผมอยากดูแลไว้ หรือเธออาจจะสูญเสียมาก่อนหน้านั้นแล้ว
แต่ช่างมันเถอะ ทำ�ไมในหัวผมถึงได้มีแต่เรื่องระยำ�แบบนี้ ผมถามตัวเอง และอีกอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องของผม
อีกแล้ว
เพราะผมได้ทำ�หน้าที่ของผมอย่างดีที่สุดแล้ว เสียสละวัวที่รักมากที่สุดให้กับหญิงสาวที่รักมากที่สุด
เหมือนกัน
ผมอยากเกิดเป็นวัวตัวนั้น จะได้ยอมรับความเจ็บปวดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
พรุง่ นีช้ วี ติ ของผมจะเป็นเช่นไร ไม่ตอ้ งตืน่ ตัง้ แต่เช้า จูงวัวไปกินหญ้าข้างลำ�คลอง ไม่ได้สมั ผัสอากาศหนาว
ทีห่ นาวเข้าไปในกระดูกดำ� อาจไม่ได้ด�ำ นาหรือปลูกข้าวอีก เพราะมีขา่ วลือหนาหูวา่ ผูใ้ หญ่จะขายทีน่ าเพือ่ สร้าง
ตึกแถวหรือร้านสะดวกซื้อ หรืออาจจะสร้างอะไรสักอย่างที่ทำ�ให้คนในหมู่บ้านสะดวกสบายคล้ายชื่อของมัน
ไม่ได้เห็นสายหมอกขาวโพลนปกคลุมไปทั่วหุบเขา หรือไม่ได้เห็นสายตาของหญิงสาวที่ผมรักอีกแล้ว
นัยน์ตาของเธอตอนนั้นไร้เดียงสา เปล่งประกายและสุกสกาวเมื่อเราค้นพบสิ่งใหม่ๆ ด้วยกันในวัยเด็ก บัดนี้
กลับกลายเป็นแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความสุขกับคนรักของเธอ ชายคนนั้นที่ผมอยากเป็นมาตลอดชีวิต
ในนัยน์ตาของเธอช่างสุขจนเหลือล้น แต่นัยน์ตาของผมที่มองเธอช่างว่างเปล่า
ราวกับว่าเธอไม่เคยมีอยู่ในลิ้นชักความทรงจำ� และชีวิตที่ผมเหลืออยู่หลังจากนี้ก็คงไม่ต่างกัน
ว่างเปล่าและเลื่อนลอยไร้หลักแหล่ง ดั่งนัยน์ตาของผม
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“มาถึงช่วงต่อไป ในศตวรรษที่ 30 มานี้ นับตั้งแต่หน่วยงานดูแลและปรับปรุงห้วงเวลาได้ก่อตั้งขึ้น ก็ได้สร้างผลงานมากมาย
และไม่เคยมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแม้แต่น้อย แต่ท่าทางว่าหลังจากนี้ หัวหน้าหน่วยก็คงจะต้องรับศึกหนักจากข้อผิดพลาดร้ายแรงที่เกิดขึ้น”
“ล่าสุดหน่วยงานดูแลและปรับปรุงห้วงเวลาได้เกิดข้อผิดพลาดขึน้ นักวิทยาศาสตร์ทงั้ หมดทีไ่ ด้เดินทางไปยังห้วงเวลาอืน่ ยังไม่สามารถ
กลับมายังปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยได้ออกมารับปากว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาห้วงเวลาเอาไว้ และน�ำตัวนักวิทยาศาสตร์ทุกคน
กลับมาอย่างปลอดภัย รายงานข่าวด่วนจากประเทศนอร์ทเทิร์นแลนด์”
ฉันแอบมองลงจากบันไดไป พ่อนั่งอยู่ตรงนั้น ตวัดมือเพื่อปิดทีวี ถอนหายใจ พ่อดูไม่สบายใจ เพราะไหล่พ่อยกขึ้น ฉันอธิบาย
ไม่ถูก พ่อดูไม่ปกติเลยจริงๆ แม่เดินไปหาพ่อ แม่ท�ำให้พ่อสบายใจได้เสมอ แม่กอดไหล่พ่อ พูดอะไรบางอย่าง ฉันไม่ได้ยิน แต่ไหล่พ่อ
ผ่อนคลายลง พ่อหันหน้ามาหาแม่ หน้าพ่อดูดีขึ้น ฉันคิดเช่นนั้นนะ
“อาเลเธียมากินข้าวได้แล้วลูก” นั่นคือเสียงของแม่ที่ร้องเรียกฉัน แม่เป็นคนที่มีความสุขง่าย และมักท�ำให้ฉันและพ่อมีความสุข
ด้วยเสมอๆ
วันนี้เป็นวันอาทิตย์ วันนี้แปลก เพราะธรรมดาแล้วพ่อแม่จะต้องพาฉันไปยังสถานที่ที่เรียกว่าโบสถ์ ที่ที่เราต้องฟังคนในชุดขาวพูด
ร้องเพลง และนั่งให้เรียบร้อย ฉันไม่รู้ว่ามันมีไว้ท�ำอะไร แต่พ่อแม่ดูจะลืมไปเสียสนิทวันนี้ ซึ่งนั่นแปลกมากๆ พ่อแม่เคร่งเรื่องการไป
โบสถ์มากๆ เลยล่ะ
“พ่อคะ แม่คะ วันนี้เราไม่ไปโบสถ์เหรอคะ วันนี้วันอาทิตย์นะคะ” ฉันถาม ไม่ใช่เพราะอยากไปหรอกนะ แต่ฉันแค่สงสัย จริงๆ นะ
คนอย่างพ่อกับแม่ของฉันไม่มีทางไม่ไปโบสถ์หรอก
“ลูกพูดถึงเรื่องอะไร จะไปไหนเหรอลูก” แม่พูดขึ้น นั่นท�ำให้ฉันตกใจมาก แม่พูดราวกับลืมทุกอย่างไปสนิท ฉันรีบวิ่งไปหาพ่อ
กลัวแม่จะจ�ำอะไรไม่ได้เหมือนคุณตาคุณยาย
“พ่อคะ แม่จ�ำโบสถ์ไม่ได้คะ่ ” พ่อหันมามองเหมือนฉันพูดเรือ่ งเพ้อฝันอีกคน นัน่ ท�ำให้ฉนั โกรธมากๆ พ่อแม่ท�ำเหมือนกับฉันล้อเล่น
สายตาของทั้งสองมองมาราวกับห่วงว่าฉันจะกลายเป็นบ้าไปแล้ว นั่นท�ำให้ฉันเสียใจและน้อยใจมาก
“อย่าแกล้งหนูอย่างนี้นะ หนูไม่ชอบ” ฉันตะโกน ก้อนสะอื้นมาจุกตรงคอฉันแล้ว ฉันน้อยใจด้วย ยิ่งพ่อแม่ท�ำหน้าตาเลิ่กลั่ก
เหมือนไม่เข้าใจเรื่องที่ฉันพูด
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“อาเลเธีย เป็นอะไรจ๊ะลูก พ่อแม่ไม่ได้แกล้งหนูนะ” แม่รบี วิง่ มาหาฉัน แม่ดงู นุ งงจริงๆ จนท�ำให้ฉนั เกือบจะเชือ่ ว่าแม่ไม่ได้แกล้งฉัน
จนกระทั่งแม่พูดประโยคต่อมา “โบสถ์ที่ลูกพูดถึงมันคืออะไรเหรอจ๊ะ”
จากนั้นแม่ก็เลยให้ฉันพามาที่โบสถ์ แต่พอมาถึงฉันก็ตกใจมาก เพราะที่โบสถ์นั้นไม่มีใครเลย ทั้งๆ ที่ธรรมดาแล้วในวันอาทิตย์
คนจะมาทีโ่ บสถ์เยอะแยะไปหมด ทีน่ ยี่ งั คงดูสวยงามเหมือนทีฉ่ นั จ�ำได้ ยอดโบสถ์แหลมดูสวยงาม รูปปัน้ ทาสีสนั สดสวย ต้นไม้ถกู ตัดแต่ง
อย่างประณีต กระจกแก้วที่แสงส่องผ่านมาเป็นลายสวยงาม ที่นี่ยังดูสวยเหมือนที่ฉันจ�ำได้ แต่รัศมีความทรงพลังที่น่ากลัวกลับหายไป
“อ๋อ ที่นี่เองโบสถ์ ที่ที่เราเคยมากันทุกวันอาทิตย์น่ะหรือจ๊ะ” แม่ถาม “เราไม่มาเพราะว่าเราไม่มีเหตุผลให้ต้องมาสถานที่แปลกๆ
แห่งนี้อีกแล้วไงล่ะจ๊ะ ลูกไม่ชอบมันไม่ใช่หรือ” น�้ำเสียงของแม่ดูรังเกียจแปลกๆ นั่นแปลกมากเพราะแต่ก่อนแม่ดูออกจะเลื่อมใสในที่
แห่งนี้จะตาย ฉันตกใจมากจนไม่ได้ตอบแม่ไป
วันนี้ฉันเดินลงมาชั้นล่าง เห็นพ่อขนของสีขาวบ้างเหลืองบ้างออกจากบ้าน พ่อแม่เรียกมันว่ากระดาษนะถ้าจ�ำไม่ผิด บางอัน
คือหนังสือด้วย มันเอาไว้ท�ำอะไรสักอย่าง ฉันไม่รู้ จ�ำได้แค่ว่าแต่ก่อนเราใช้มันบ่อยๆ แต่ตอนนี้พ่อแม่ก�ำลังขนพวกมันออกจากบ้าน
“ท�ำอะไรเหรอคะ” ฉันถาม พ่อหันมาตอบฉันด้วยใบหน้างุนงงเช่นกัน “ขนขยะออกจากบ้านน่ะ มันคืออะไรก็ไม่รู้ ท�ำไมเราถึงมี
มันเยอะจังนะ เราเคยใช้ท�ำอะไรสักอย่าง แต่พ่อไม่เห็นถึงคุณค่าของมันเลย ลูกว่าไงบ้าง?” ฉันเห็นด้วยนะ ของที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ควร
ขนออกจากบ้านใช่ไหมล่ะ ตอนนั้นแม่ก็ร้องเรียกพ่อขึ้นมา
“แอดดิสันคะ มาดูนี่สิคะ มันไม่ใช่แค่เรานะคะที่มีขยะพรรค์นี้เต็มบ้าน แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรียังมีเต็มไวท์เฮ้าส์เลยค่ะ
ข่าวหลายช่องรายงานว่าปริมาณการทิง้ ขยะสีขาวนีม้ มี ากเข้าขัน้ มหาศาลเลยค่ะ” แม่เรียกพ่อ ว่าแต่ขา่ วทีแ่ ม่บอกนีน่ า่ กลัวจังนะ เจ้ากระดาษ
นี่จะท่วมบ้านเราไหมนะ ถ้ามันเยอะขนาดนั้น แม้กระทั่งท่านนายกฯ ยังมีเลย
“วันนี้รายการโต้วาทีของเราจะมาโต้กันเรื่องโลกกลมหรือโลกแบนนะคะ มีนักวิชาการมาโต้แย้งกันมากมาย” ตลกจัง ท�ำไมนัก
วิชาการต้องมาโต้วาทีกันเรื่องนี้ด้วยนะ คุณนักข่าวเองก็ตลก ท�ำไมผู้ใหญ่ถึงไม่รู้กันนะว่าโลกกลม หรือพ่อแม่พวกเขาไม่ได้สอนเหมือนที่
พ่อแม่ฉันบอกฉันมา
“ลูกดูอะไรอยู่เหรอจ๊ะ” แม่เดินมาและนั่งลงข้างๆ ฉัน ชะโงกหน้าดูทีวี
“โต้วาทีค่ะ เขาเถียงกันเรื่องโลกกลมหรือโลกแบน ตลกดีที่พวกเขาไม่รู้เนอะแม่” ฉันตอบ แต่ผลตอบรับที่ได้กลับมากลับแปลก
“อ๋อ ก็ทผี่ า่ นมามีทฤษฎีโลกกลมใช่ไหมล่ะจ๊ะ แต่พวกนักวิทยาศาสตร์คน้ พบว่ายังไม่เคยมีใครพิสจู น์เรือ่ งนีไ้ ด้ พวกเขาเลยออกมา
โต้แย้งกันน่ะจ้ะ” แม่ตอบ ฟังดูสมเหตุสมผลดีนะ ฉันเชื่อแม่แล้วกัน ถึงแม้ว่าฉันคิดว่าโลกมันจะกลมจริงๆ ก็เถอะ
วันถัดมาขณะที่ฉันก�ำลังกินข้าว ฉันท�ำช้อนตกลงบนพื้น ทว่าตอนนั้นเองค�ำถามหนึ่งก็เกิดขึ้น ฉันจึงถามแม่
“แม่คะ ท�ำไมช้อนถึงตกพื้นคะ” ฉันถาม แม่ก็ท�ำตาโต และพึมพ�ำประมาณว่า “นั่นสินะ ท�ำไมของถึงตกลงพื้นนะ”
ทุกอย่างที่เกิดขึ้น เรื่องหลายๆ เรื่องที่ดูแปลกประหลาดและไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ กลับเกิดขึ้นมากมายภายในเวลาเพียงสั้นๆ ฉันรู้สึก
ไม่สบายใจ และไม่ชอบเหตุการณ์พิสดารที่เกิดขึ้นพวกนี้เลย
“พ่อแม่คะ หนูรสู้ กึ อะไรบางอย่างค่ะ” ฉันรีบบอกพ่อแม่วนั หนึง่ ขณะทีเ่ รากินข้าว ฉันกลัวว่าพ่อแม่จะลืมอะไรไปอีกเหมือนอย่างเรือ่ ง
ทีโ่ บสถ์ “หนูรสู้ กึ เหมือนเราก�ำลังลืมอะไรบางอย่างไป อย่างเรือ่ งโบสถ์ทพี่ อ่ แม่ลมื หรือเรือ่ งโลกกลม หรือเรือ่ งแผ่นสีขาวๆ ทีเ่ รียกว่ากระดาษ
นั่นด้วย” ฉันรีบพูดด้วยความคิดว่าฉันก�ำลังจะลืมมันไป
“เอ๋ แม่ไม่ค่อยจะรู้สึกหรอกนะว่าลืมอะไรไป แต่เหตุการณ์เช่นนี้เป็นไปได้สองทางคือโรคอัลไซเมอร์ ความจ�ำเสื่อมนั่นแหละจ้ะ”
แม่รีบอธิบายเมื่อเห็นฉันงง ถ้าพูดถึงโรคจ�ำอะไรไม่ได้ ฉันก็พอนึกออกอยู่ ก็โรคที่คุณตาคุณยายเป็นใช่ไหมล่ะ คุณตากับคุณยายน่ะจ�ำ
อะไรไม่ได้เลย แม้กระทั่งพ่อกับแม่ก็ตาม
“อีกทางก็คือเวลาของโลกมันรวนน่ะจ้ะ เหมือนถ้าหนูไปถอดฟันเฟืองนาฬิกาออก มันก็จะหยุดเดินใช่ไหมล่ะจ๊ะ เหมือนกันเลย
พอนักวิทยาศาสตร์เดินทางข้ามเวลาและเผลอไปถอดฟันเฟืองมันเข้า เวลาทั้งหมดก็พัง เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก็เลยหายไป ความทรงจ�ำ
ก็จะหายไปด้วยยังไงล่ะจ๊ะ” ฉันพยักหน้าเข้าใจ ตอนเด็กๆ ฉันเคยเผลอไปท�ำฟันเฟืองนาฬิกาหลุดเข้า นาฬิกาเลยพัง
“แล้วท�ำไมหนูจ�ำทุกอย่างได้ล่ะคะ” ฉันสงสัยจริงๆ นะ นี่ล่ะคือค�ำถามจริงๆ ที่ฉันอยากรู้
ตอนกลางคืนนั้น ฉันควรจะเข้านอนแล้วซึ่งก็นอนแล้วล่ะ แต่ฉันหิวน�้ำมาก ก็เลยกะจะเดินลงมาที่ครัว แต่คืนนั้นน่ะแสงไฟ
ชั้นล่างกลับยังเปิดอยู่ แถมยังมีเสียงพ่อแม่คุยกันด้วย เสียงดูแย่สุดๆ เลย หรือว่าฉันท�ำตัวไม่ดีเข้า
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ฉันตัดสินใจเดินย่องไปที่บันไดและแอบฟัง
“อาการของฉันกับคุณไม่เหมือนคนเป็นอัลไซเมอร์เลยนะคะ” อันนี้คือเสียงของแม่พูด
“ก็ใช่น่ะสิ แถมลูกยังพูดเรื่องแปลกๆ ด้วย” อันนั้นคือพ่อ ว่าแต่ฉันเหรอ เรื่องแปลกๆ อะไรกัน
“เกี่ยวกับข่าววันนั้นแน่ๆ เลยค่ะ ที่เขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์ที่ไปห้วงเวลาอื่นท�ำผิดพลาดน่ะค่ะ” เอาล่ะ ฉันเริ่มจะไม่เข้าใจแล้ว
ว่าแม่กับพ่อคุยเรื่องอะไรกัน แต่ที่แน่ๆ คือมันแย่ เพราะเสียงแม่เหมือนตะโกนแล้ว เวลาแม่เครียดแม่จะชอบตะโกนเสียงดังๆ
“เป็นไปได้ อาเลเธียยังเด็กมาก คงไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอะไรเท่าไหร่ ความทรงจ�ำเลยไม่ได้หายไปด้วย เป็นเหมือนคนละเรื่องกัน
ลูกก็เลยไม่ลืมไปสินะ”
วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ฉันบังเอิญได้ฟังเสียงพ่อแม่พูดคุยกันโดยบังเอิญ มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากจริงๆ ถ้าเทียบกับเรื่องเมื่อวานแล้ว
ฉันแยกไม่ออกเลยว่าอะไรน่ากลัวกว่ากัน
“แอดดิสัน คุณเคยคิดเรื่องของการแยกกันอยู่ไหมคะ ฉันว่ามันดูไร้เหตุผลมากที่เรามาอยู่ด้วยกัน”
แม่พูดกับพ่ออย่างจริงจัง เสียงดูไม่ล้อเล่นแม้แต่น้อย
“ผมไม่เคยคิดถึงมันมาก่อนนะ แต่คุณพูดมีเหตุผล ท�ำไมเราถึงมาอยู่ด้วยกันเหรอ” พ่อตอบกลับเช่นนัั้น ฉันจึงคิดว่าฉันควรจะลง
ไปหาพ่อแม่เดี๋ยวนี้ การเล่นแบบนี้ฉันไม่ชอบเลยจริงๆ มันน่ากลัวว่าจะเป็นเรื่องจริง
“พ่อแม่ตอ้ งดูแลหนูไงคะ” ฉันตะโกนขึน้ เหตุผลอันนีด้ พี อหรือเปล่าฉันเองก็ไม่คอ่ ยมัน่ ใจ แต่ดจู ากหน้าพ่อแม่แล้วก็คงท�ำให้ทงั้ คูค่ ดิ
ได้เหมือนกัน
“อาเลเธียสินะ อืม” พ่อแม่พึมพ�ำเช่นนั้น ดูคล้ายกับจะลืมตัวฉันไปเหมือนกัน จะว่าไปพ่อแม่ลืมไปด้วยซ�้ำว่าเวลานี้ฉันควรจะนอน
ไปแล้ว
วันนี้พ่อแม่เรียกฉันลงมาชั้นล่าง สีหน้าทั้งคู่เคร่งเครียดไม่น้อย ราวกับเพิ่งจะตัดสินใจอะไรได้
“อาเลเธียจ๊ะ เท่าที่น้าจ�ำได้นะ หนูอยู่กับพวกเรามานานมากแล้ว พ่อแม่หนูอยู่ไหนเหรอจ๊ะ” แม่เป็นคนเริ่มพูด มันชัดเจนนะว่า
แม่คงลืมฉันเหมือนที่แม่ลืมพ่อ
“หนูไม่อยากกลับไปหาพ่อแม่ของหนูเหรอจ๊ะ” แม่พูดต่อ ฉันพูดไม่ออกเลย ไม่รู้ว่าควรตอบสนองเช่นไรดี รู้แค่ว่าน�้ำตาจะไหล
ออกมา
“แต่นา้ ก็ไม่วา่ ถ้าหนูจะอยูต่ อ่ เหมือนเดิมนะ เพียงแต่พวกเราสงสัยน่ะ” พ่อพูด และตอนนัน้ เองทีฉ่ นั ตัดสินใจว่าจะไม่ฟงั อะไรแล้ว
ฉันเลยวิ่งขึ้นชั้นบนไปเลย พ่อแม่ก็แค่มองมาแบบสงสารฉันเท่านั้นเอง
วันนี้คือวันที่น่ากลัวที่สุด ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่ว่า ไม่รู้สึกอะไรเลย ว่างเปล่า ไม่เข้าใจว่าความรู้สึกคืออะไร ท�ำไมต้อง
รู้สึก ตัวเองคือใคร มาจากไหน ชื่ออะไร ฉันจ�ำอะไรไม่ได้สักอย่าง ไม่รู้ว่าจะต้องท�ำอะไรด้วยซ�้ำไป ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร เดินงง
ไปมา เห็นอะไรบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนฉันแต่ใหญ่กว่า ท�ำตัวเหมือนกับฉัน เดินไปมาล่องลอยไร้จุดหมาย ไม่มีลม น�้ำไม่ไหล ไม่มี
อะไรขยับนอกจากพวกเราที่เดินไปมาอย่างงงๆ ฉันอยูอ่ ย่างนัน้ สักพัก จนกระทัง่ รูส้ กึ ว่าตัวเองก�ำลังยืนดูรา่ งกายของฉันเองเดินวนไปมา
ในเวลานัน้ ฉันจ�ำได้ทกุ อย่าง จ�ำพ่อแม่ได้ จ�ำตัวเองได้ ฉันแค่ยืนอยู่ตรงนั้นมองไปรอบๆ ที่ที่ทุกคนเดินไปมา แต่ก็ไม่เห็นจะหิวหรือต้องการ
เข้าห้องน�้ำอะไร ฉันรู็สึกว่าเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วด้วยซ�้ำไป
ฉันเห็นคนแบบเดียวกับฉัน แบบที่โปร่งใสนั่นแหละ เป็นก้อนมวลพลังงานที่ดิ้นรน พยายามหนี กรีดร้อง พวกเขามักจะหายไป
ในเวลาต่อมาพร้อมกับยมทูต ฉันเรียกคนชุดด�ำที่มาเอาพวกเขาไปอย่างนั้น ฉันเห็นพ่อแม่ของฉันเหมือนกัน พ่อกับแม่ยืนข้างกัน
กอดกันเอาไว้ พวกเขาดูสงบดี แม่เองก็ดูมีความสุข ฉันเดินไปหาทั้งคู่ ทั้งสองยิ้มให้ รับฉันเข้าไปในอ้อมแขน นับวันที่เราเฝ้ามองอยู่ที่นั่น
เฉยๆ โลกก็ยิ่งเลือนรางลงไปเท่านั้น
อาจจะผ่านไปนานมากๆ จนวันที่ทุกอย่างหายไป ฉันยังคงอยู่กับพ่อแม่ แต่ตอนนั้นแหละที่เราผ่านความว่างเปล่ามา มาอยู่บน
พื้นที่ที่สวยงาม มันคือธรรมชาติ ไม่มีสิ่งก่อสร้าง มันคือธรรมชาติล้วนๆ สงบ เรียบร้อย บริสุทธิ์ จิตวิญญาณของเราเหมือนถูกเติมเต็ม
ด้วยพลังงานเหล่านี้อีกครั้ง
“หนูรักพ่อแม่นะคะ” พ่อแม่ยิ้มให้ฉัน ณ ที่แห่งนั้น
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ภพกมล บุญยะผลานันท์ (ชมพู่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครอบครองอัลบั้มเพลงมากกว่า_
กำ�ลังหัด_เอง ผมเลยไม่เคยเท่ากัน
ความฝันคืออยากเลี้ยง_พันธุ์ชิบะ

ท�ำไม

ปรัชวิชญ์ บุญยะวันตัง (แด๊กซ์)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
นักศึกษาปี 2 สังคมวิทยาฯ ม.รามคำ�แหง
ชอบฟังเพลง ไดูหนัง_กระแส ชอบอ่าน
วรรณกรรมไทย ใฝ่ฝันอยากเป็น_สั้น

ธัญชนกศักดิ์ชัย(มายด์)
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
นักเรียน ม.5 _ภาษาอังกฤษ-จีน
_นวมินทราชูทิศ _มหานคร ชอบ
ภาษา_ฟังเพลง_ อยากไปประเทศ_
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ณัฐชนน ธัญญศรี (ต๊ะ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ลูกชิ้นตกพื้น_ได้ไหม ทำ�_ _บท เรื่อง_ _ยาว หัว_ เดิน

ณัฐวิภา วงศ์ใหญ่ (น�้ำตาล)
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

อายุ _ ปี _การ์ตูน แอนิเมะ
การวาดรูป _เก็ต_

ณัฐชา ตังวัชรินทร์ (ฟ้า)
โรงเรียนรุ่งอรุณ

สิ่งที่_ไม่ได้คือเฮดโฟน ของที่ติดคือผ้า_ สิ่งที่อยู่ด้วย_คือผี
สิ่งที่ทำ�คือสิ่งที่_ เพื่อนที่_คือคนที่ถูกโฉลก คนที่_นั้นไม่รู้

ธีรนาฏ ลาวัลแก้ว (พริ้ม)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ต่าง_ต่างมีต่างใฝ่หา
ต่าง_ต่างคุณค่าต่างสร้างสรรค์
ต่างความคิดต่าง_ต่างมีกัน
ต่างความฝันต่าง_คอยตัวตน

พิมพ์ร�ำไพ วงศ์นาค (พิมพ์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

_อ่าน_และฟังเพลงสากลเป็นชีวิตจิตใจ
สัตว์เลี้ยงที่_คือสุนัข
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ผลิตโดย
สำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้
สังกัดสำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 999/9
อาคารสำ�นักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0 2264 5963-5
โทรสาร: 0 2264 5966
ที่ปรึกษาโครงการ
นายอธิปัตย์ บำ�รุง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล
ที่ปรึกษาสำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้
นางสาวอัศรินทร์ นนทิหทัย
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม สำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้
นายวิภว์ บูรพาเดชะ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร happening
พิสูจน์อักษร
นางสาวเบญจวรรณ แก้วสว่าง
ประสานงาน
นางสาวสิริรัตน์ จันทศรี
นางสาว พัฒนทิพย์ กิจไกรลาศ
www.tkpark.or.th
www.facebook.com/tkparkclub
www.facebook.com/readmeegazine
www.twitter.com/tkpark_TH

TK Young Writer 2017 : เขียนไปทำ�ไม
สำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) จัดโครงการอบรมเยาวชนนักเขียน “TK Young Writer 2017 ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านงานเขียน
ให้กบั เยาวชน ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรูท้ เี่ น้นสาระแบบเข้มข้น ทัง้ กระบวนการคิด วางแผน และสร้างสรรค์ผลงานให้ส�ำ เร็จลุลว่ ง
ภายในเวลาที่จำ�กัด จากทีมวิทยากรมืออาชีพมาร่วมเป็นกำ�ลังใจ และติดตามอ่านนิตยสารฉบับพิเศษทั้ง 3 เล่ม คือ
1. รวมเรื่องสั้น ไม่มีอะไร 2. แดน 3. How to build floating market กันได้ฟรี 3 ช่องทาง คือ
http://readme.tkpark.or.th
แอพพลิเคชั่น TK app
แอพพลิเคชั่น TK Public Online Library
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