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๑๐๔ ตรอกข้าวสาร แขวงตลาดยอด
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๐๒๐๐
๙ กันยายน ๒๕๐๑
เรื่อง ขอขอบพระคุณความอนุเคราะห์เรื่องทุนการศึกษา
เรียน สมาคมส่งเสริมการศึกษาแพทย์แผนปัจจุบัน
เนือ่ งด้วยข้าพเจ้า นายแพทย์สมหวัง เกียรติไพบูลย์ ส�ำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์ดว้ ยทุนสนับสนุนการศึกษาจากสมาคมส่งเสริมการศึกษาแพทย์แผนปัจจุบนั
ตลอดระยะเวลาเริม่ เข้าศึกษาจวบจนส�ำเร็จการศึกษาตามความตั้งใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารูส้ ึกปลื้มปีติอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รับทุนการศึกษาในสาขาวิชาทีข่ า้ พเจ้าใคร่ศกึ ษา
มาโดยตลอด หากไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากทางสมาคมฯ ข้าพเจ้าคงหาได้ศึกษาเล่าเรียนต่อแพทยศาสตร์ตามความมุ่งหมายไม่
บัดนี้ข้าพเจ้าส�ำเร็จการศึกษาตามความมุ่งหมายของตนและสมาคมส่งเสริมการศึกษาแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว จึงขอให้ค�ำมั่นสัญญาว่าข้าพเจ้าจะท�ำงาน
ด้านการแพทย์ด้วยความตั้งใจ ยึดมั่นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อยังประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ สมกับที่ได้รับความอนุเคราะห์จากทางสมาคมส่งเสริม
การศึกษาแพทย์แผนปัจจุบันสืบไป

		
		

ด้วยความเคารพอย่างสูง
(นายแพทย์สมหวัง เกียรติไพบูลย์)

ห.จ.ก. ข้าวไทยพาณิชย์
๑๐๔ ตรอกข้าวสาร แขวงตลาดยอด
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๐๒๐๐
๒๘ สิงหาคม ๒๕๐๓
เรื่อง เจรจาธุรกิจร่วมค้าข้าวหอมมะลิ
เรียน คุณอุดม เจ้าของโรงสีข้าวธัญญอุดม
เนื่องด้วย ห.จ.ก. ข้าวไทยพาณิชย์ ประกอบกิจการซื้อขายข้าวสาร เปิดร้านอยู่ตรงตรอกข้าวสารอันเป็นแหล่งค้าข้าวที่ใหญ่ที่สุดในพระนคร
ตอนนี้ข้าวหอมมะลิก�ำลังเป็นที่นิยมในเมืองจีน ร้านข้าวไทยได้รับการติดต่อซื้อข้าวสารหอมมะลิจำ� นวนหลายร้อยตัน ร้านข้าวไทยเล็งเห็นถึงประสิทธิภาพ
ของโรงสีข้าวธัญญอุดมซึ่งเป็นโรงสีที่มีก�ำลังการผลิตข้าวเพียงพอต่อความต้องการ และมีคุณภาพ สามารถส่งข้าวสารให้ได้ตามจ�ำนวนที่ต้องการ
ด้วยเหตุนี้ ห.จ.ก. ข้าวไทยพาณิชย์ จึงมีความประสงค์เจรจาธุรกิจค้าข้าวกับโรงสีขา้ วธัญญอุดม เพือ่ ตกลงรายละเอียดจ�ำนวนข้าวสาร ราคาซือ้ ขาย
ที่ เ ป็ น ธรรมกั บ ทั้ ง ๒ ฝ่ า ย และท� ำ ธุ ร กิ จ ร่ ว มค้ า กั น ด้ ว ยความเป็ น มิ ต รที่ อ ยากช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น หากคุ ณ อุ ด มประสงค์ ร ่ ว มเจรจาธุ ร กิ จ ค้ า ข้ า ว
กับร้านข้าวไทย กรุณาตอบกลับจดหมายฉบับนี้ พร้อมวันเวลาตามที่คุณอุดมสะดวก เราหวังอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมธุรกิจค้าข้าวกับโรงสีข้าวธัญญอุดม
ขอแสดงความนับถือ
(สุรียา เกียรติไพบูลย์)

๑๐๔ ตรอกข้าวสาร แขวงตลาดยอด
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๐๒๐๐
๙ กันยายน ๒๕๐๓
เรื่อง ขอลาออก
เรียน ผู้จัดการ กุลแกลเลอรี่
ตลอดระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา ดิฉันรู้สึกยินดียิ่งที่ได้ร่วมท�ำงานกับกุลแกลเลอรี่ ที่นี่สอนให้ดิฉันได้เรียนรู้การท�ำงานศิลปะ และศิลปะท�ำให้ดิฉัน
ได้รจู้ กั ตัวตนข้างในของตัวเอง ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา แกลเลอรีใ่ ห้โอกาสดิฉนั ได้พสิ จู น์ตวั เองและมอบประสบการณ์ทงั้ หลาย ทัง้ ยังได้พบเจอเพือ่ นร่วมงานทีด่ ี
ตลอดระยะเวลาของการท�ำงานที่นี่ แต่ด้วยหน้าที่ของลูกที่ต้องดูแลคุณพ่อที่ป่วยหนัก เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณและความรักที่ท่านมอบให้ดิฉันเสมอมา
ด้วยความจ�ำเป็นนี้ หากท�ำงานที่นี่ต่อไปก็คงไม่สามารถท�ำงานได้อย่างเต็มที่อีก จึงขอลาออกจากกุลแกลเลอรี่ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๐๓
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(วิภาวี เกียรติไพบูลย์)

๑๐๔ ตรอกข้าวสาร แขวงตลาดยอด
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๐๒๐๐
๒๑ กันยายน ๒๕๐๓
เฮียหวัง พี่ชายที่ใจดีของภาเสมอมา
เฮียหวังอาจจะแปลกใจไม่น้อยที่เดือนนี้ได้รับจดหมายจากภาช้ากว่าทุกๆ เดือน แต่ไม่มีอะไรน่ากังวลหรอกเฮีย เตี่ย เจ๊สุ และภาสบายดีกันทุกคน
สาเหตุที่ตอบช้าเพราะก่อนหน้านี้ภาต้องท�ำเรื่องลาออกจากแกลเลอรี่ เฮียไม่ต้องตกใจหรอกนะว่าท�ำไมภาถึงลาออก และไม่ต้องคิดด้วยว่าเตี่ยบีบบังคับ
ตอนนี้เตี่ยเข้าใจเส้นทางของทุกคนดี ไม่บังคับภา หรือกีดกันเจ๊สุแล้วล่ะเฮีย ตั้งแต่เฮียได้ทุนเรียนหมอแล้วไม่กลับมาเยี่ยมที่บ้าน เตี่ยก็เข้าใจมากขึ้นว่าเงินทอง
ที่เตี่ยหามาไม่สามารถซื้อจิตวิญญาณของใครได้เลย ลูกชายคนเดียวที่ตัวเองพยายามปลูกฝังให้สานต่อกิจการก็ไม่สามารถบังคับได้ จนลูกชายหาทุนเรียน
ด้วยตนเองจนจบหมอตามความตั้งใจ
ลูกสาวคนโตที่ช่วยงานเตี่ยมาตลอดทั้งที่เตี่ยไม่เคยอยากให้ลูกสาวสืบทอดกิจการ แต่ตอนนี้เตี่ยก็ต้องยอมแพ้ให้กับความทุ่มเทของเจ๊สุที่ช่วยกิจการ
อย่างเต็มที่ และผูกพันกับกิจการค้าข้าวไม่แพ้เตี่ยเลย ปลายเดือนก่อนเจ๊สุส่งจดหมายเจรจาธุรกิจร่วมค้าข้าวหอมมะลิถึงคุณอุดม ถ้าเฮียจ�ำได้เขาเป็นเจ้าของ
โรงสีที่เคยมาสู่ขอภาให้ลูกชายแต่ถูกเตี่ยปฏิเสธ ตอนนี้เขายังไม่ตอบจดหมายกลับมาว่าจะท�ำธุรกิจร่วมค้าข้าวหอมมะลิกับเราหรือไม่ เขาอาจยังเคืองที่เตี่ย
ปฏิเสธร่วมดองกับเขา แต่ถึงกระนั้น เจ๊สุก็ติดต่อโรงสีข้าวเจ้าอื่นไว้ด้วย ตอนนี้กิจการค้าข้าวของตระกูลจึงเติบโตขึ้นมาก และก�ำลังขยายกิจการส่งออก
ให้บริษัทที่เมืองจีนด้วยนะเฮีย
ส่วนลูกสาวคนเล็กอย่างภา เตี่ยเองก็คงแปลกใจที่ยอมลาออกมาดูแลเตี่ย ทั้งที่ภาไม่เคยฟังค�ำทัดทานจากเตี่ยเลย เหตุผลเข้าใจไม่ยากหรอกเฮีย
เพราะภารักเตี่ย อยากกลับมาดูแลเตี่ย และงานศิลปะมันเกิดขึ้นได้ทุกที่แม้ภาไม่ได้ท�ำงานที่แกลเลอรี่ก็ตาม ภาน่าจะเป็นคนเดียวที่ลาออกมาดูแลเตี่ยแล้วก็ยัง
ไม่สูญเสียตัวตน ตอนนี้อาการป่วยของเตี่ยแย่ลงมาก หากให้เตี่ยอยู่บ้านล�ำพังในขณะที่เราทุกคนออกไปท�ำงาน ภาคงท�ำงานไม่มีความสุขนัก ขณะก�ำลังอ่าน
จดหมายฉบับนี้ ภาหวังว่าเฮียหวังจะยิม้ ไปกับภานะ พร้อมกับน�ำพารอยยิม้ นัน้ กลับมาหาเตีย่ ตอนนีเ้ ตีย่ เริม่ เข้ารับการรักษาตัวทีศ่ ริ ริ าชตามทีเ่ ฮียได้ทำ� เรือ่ งรักษา
ไว้ให้ ภาหวังว่าอาการทางกายของเตี่ยจะดีขึ้นตามล�ำดับ ส่วนอาการทางใจของเตี่ยยังคงมีคลางแคลงใจ รอเฮียกลับมาให้ค�ำตอบว่าตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา เฮียรู้สึกและเป็นอย่างไรบ้าง ที่ภาเล่ามาทั้งหมดเพื่อบอกว่าเตี่ย เจ๊สุ และภาต่างเข้าใจเส้นทางชีวิตของเฮียแล้ว เหลือเพียงรอเฮียหวังกลับมาพระนคร
แล้วเฮียจะเข้าใจอย่างที่พวกเราเข้าใจ
							
รักและรอเฮียกลับมา
ภา น้องสาวที่สดใสของเฮียหวัง
ป.ล. ผู้จัดการแกลเลอรี่ยังรับภาพวาดจากภาไปแสดงที่นั่นอยู่นะ ไม่รู้ว่าใจดีหรือแค่เอาใจในฐานะว่าที่น้องเขยของเฮียกันแน่ รีบกลับมาดูตัว
ว่าที่น้องเขยนะเฮียหวัง
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แก้ว, เลขที่ 3 ถนนราชด�ำเนินนอก
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
‘วันที่ 9 ตุลาคม
เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ ช่วงนี้งานยุ่งหรือ พี่เล่นเงียบหายไปไม่ตอบน้องกลับมาบ้างเลย ที่น้องเขียนมาหาครั้งนี้
เพราะมีเรื่องส�ำคัญจะมาบอก ตอนนี้น้องได้งานแล้วนะ พี่จะได้ไม่ต้องล�ำบากแล้ว เรื่องเงินเดี๋ยวทางนี้จะช่วยอีกแรง
ไปอยู่กรุงเทพฯ ตัวคนเดียวก็ระมัดระวังตัวด้วย น้องได้ยินข่าวเรื่องการเดินขบวนทางวิทยุแล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้
อยากให้กลับมาท�ำงานที่นี่ด้วยกัน
น้องคิดถึงพี่แก้วทุกคืน หวังว่าจะรู้สึกเหมือนกันนะ
									
รินดา เรืองเลิศ’
กานต์ละสายตาจากจดหมายรักหวานชืน่ ด้วยความรูส้ กึ เฉยชา เพราะเขารูต้ วั ดีวา่ บุคคลทีผ่ เู้ ขียนจดหมายพูดถึง
นั้นไม่ได้หมายถึงตนเอง
“อีกแล้วเหรอวะ” กานต์บน่ พึมพ�ำ สายตาเป็นกังวลจดจ้องไปทีซ่ องจดหมายทีเ่ พิง่ ลงมือแกะ นับเป็นครัง้ ทีส่ าม
แล้วที่เขาได้รับจดหมายลึกลับจาก ‘รินดา’ หญิงสาวนิรนามที่รู้จักเพียงชื่อ และข้อความพลอดรักถึงชายชื่อ ‘แก้ว’
ผ่านลายมือบรรจง นอกจากเนื้อหาในจดหมายจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเขาแล้ว สิ่งที่กานต์อดสงสัยไม่ได้คือในยุค
สมัยนี้ยังมีคนที่ใช้จดหมายเพื่อสื่อสารกันอยู่อีกหรือ คงจะคล้ายกับกระแสย้อนยุคอย่างกล้องฟิล์ม หรือแผ่นเสียง
ที่ถูกแห่น�ำออกมาขายจนเกลื่อนในช่วงปี พ.ศ. นี้นั้นก็พอน�ำมาอธิบายได้ แต่การเลือกวางเฉยปล่อยให้ผู้หญิงชื่อรินดา
ส่งจดหมายมาผิดที่ผิดทางแบบนี้ต่อไป คงไม่เกิดผลดีต่อทั้งตัวเขาเองและคนเขียนจดหมายเป็นแน่ กานต์จะไม่ยอมให้
เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตเขาอีกต่อไป
เขาแยกแยะไม่ออกแล้วว่าเพราะความหวังดีทมี่ ตี อ่ เจ้าของจดหมาย หรือเพราะความอยากรูอ้ ยากเห็นของตนเอง
กันแน่ ที่ถึงกับท�ำให้เขายอมเสียเวลาขับรถลุยทางลูกรังเข้ามาในสถานที่ที่ห่างไกลจากตัวเมืองขนาดนี้ แต่รู้ตัวอีกที
รถของกานต์ก็มาหยุดลงอยู่ที่ที่อยู่ของผู้ส่งที่ระบุอยู่บนหน้าซองจดหมายแล้ว เขาก้าวลงจากรถ สายตาจดจ้องไปที่
บ้านไม้ยกใต้ถุนสูง พื้นที่โล่งด้านหน้าของบ้านมีคอกไก่และโอ่งรองน�้ำฝนใบใหญ่ บรรยากาศรอบบ้านเงียบสงบ
ไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดนอกเสียจากต้นไม้สูงหลากหลายพรรณ ตอนนี้คงมีเพียงตัวเลข 7/18 ที่ถูกแปะอยู่บนแผ่นไม้ผุพัง
เท่านั้นที่ยังเป็นตัวยืนยันว่าเบื้องหน้านี้คือบ้านของหญิงชื่อว่ารินดาจริงๆ
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“สวัสดีครับ มีใครอยู่ไหมครับ” กานต์พูดเสียงดัง หน้าหันตรงไปที่ทิศทางของบ้าน แต่ไร้ซึ่งเสียงตอบกลับ
“ผมมาตามหาผู้หญิงชื่อรินดาครับ” รอบนี้เขาตะโกนสุดเสียงจนดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ
เขายืนรอสักพักจนแน่ใจว่าคงไม่มีมนุษย์คนใดเดินออกมาจากบ้านไม้ตรงหน้าเป็นแน่ กานต์หันมองซ้ายขวาหนึ่งรอบ ก่อนจะตัดสินใจก้าวขา
ข้างหนึ่งข้ามรั้วไม้เก่าๆ ที่มีขนาดสูงเพียงเอว
“มาท�ำอะไรคะ” เสียงหญิงวัยชราดังมาจากข้างหลัง ท�ำเอากานต์สะดุ้งโหยงสุดตัวรีบชักเท้ากลับมาที่เดิม พร้อมหันหน้ากลับไปหาต้นเสียง
ด้วยสีหน้าเจื่อนๆ เหมือนเพิ่งท�ำอะไรผิดร้ายแรงมา
“ผมมาหาผู้หญิงชื่อรินดาครับ คุณยายพอจะรู้จักเขาไหมครับ” เขาพูดพลางยกมือขึ้นมาพนมอย่างนอบน้อมทันที
“โอ๊ย ฉันนี่แหละจ้ะ รินดา” คุณยายตอบรับ ก่อนจะยิ้มกว้างให้ชายหนุ่มจนเห็นริ้วรอยขึ้นเต็มหน้า
คิ้วของกานต์ขมวดเข้าหากันหลังจากที่ได้ฟังค�ำตอบ ไม่คิดว่าคนรุ่นนี้จะยังเขียนจดหมายหวานซึ้งหากันอยู่ แต่เขาก็ไม่กล้าพูดอะไร
คุณยายรินดาชักชวนให้กานต์มาพูดคุยกันบนบ้านอย่างอัธยาศัยดี กานต์เองก็วางตัวไม่ถกู ทีค่ ณ
ุ ยายต้อนรับตนเองดีขนาดนี้ ทัง้ ๆ ทีก่ อ่ นหน้านี้
เขาเพิ่งจะแหกปากดังลั่นราวกับเสียสติแท้ๆ
“ว่าไง มีเรื่องอะไรจ๊ะ”
ชายหนุ่มไม่ตอบ แต่รีบก้มล้วงไปที่กระเป๋าสะพายตนเองด้วยความลุกลี้ลุกลน ก่อนจะหยิบยื่นจดหมายทั้ง 3 ฉบับให้กับคุณยายรินดาไป
เธอเลือกหยิบขึ้นมาเพียงหนึ่งฉบับ มืออีกข้างคว้าไปที่แว่นตาหนาเตอะที่อยู่ข้างกายมาสวมใส่ ก่อนจะก้มหน้าอ่านด้วยความตั้งใจอยู่พักใหญ่ๆ
“คือว่าผม…”
“เธอไปเอามาได้ยังไง” เธอรีบพูดแทรกด้วยน�้ำเสียงแข็งกร้าว สายตาจ้องเขม็งมาที่กานต์ราวกับเป็นคนละคนกับเมื่อกี้ จนกานต์ต้องรีบเล่า
เรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟัง ท่าทีของเธอจึงค่อยๆ สงบลง ก่อนจะลุกไปหยุดอยู่ที่ลิ้นชักตู้ไม้ที่ตั้งอยู่ที่มุมหนึ่งของบ้าน
“จดหมายพวกนี้เป็นของฉันจริงๆ” เธอพูดขณะที่ก�ำลังคุ้ยลังเอกสาร ก่อนจะหยิบยื่นแผ่นกระดาษสภาพเก่าจนเป็นสีเหลืองกรอบมาให้กับ
ชายหนุ่ม กานต์ก้มลงไปมองเร็วๆ ทั้งแผ่นกระดาษ ก็ต้องรู้สึกประหลาดใจ ไม่ผิดแน่ ทั้งลายมือ ภาษาที่ใช้เขียน หรือเนื้อหาที่กล่าวถึงชายชื่อแก้ว
แม้แต่วันที่ลงไว้ว่า 10 ตุลาคม ก็ยังสอดคล้องกับจดหมายฉบับล่าสุดที่กานต์ได้รับอย่างพอดิบพอดี แตกต่างเพียงที่กระดาษจดหมายของคุณยาย
รินดาที่กานต์มีอยู่ตอนนี้ใหม่กว่ามาก ราวกับว่าเพิ่งถูกเขียนขึ้นเมื่อวาน
“เราคบกัน แต่แก้วไปเรียนที่กรุงเทพฯ ฉันจึงต้องส่งจดหมายไปหาบ่อยๆ” หญิงชราเล่าขึ้นมา ในขณะที่สายตาของกานต์ยังคงกวาดไล่ไปทั่ว
กระดาษใบเก่า จนไปสะดุดเข้ากับรูปถ่ายหน้าตรงสีขาวด�ำของหญิงสาวชายหนุม่ ทีแ่ ปะอยูค่ กู่ นั ซึง่ คาดเดาได้ไม่ยากว่าคงเป็นรูปภาพของคุณยายรินดา
สมัยยังสาว กับชายชื่อแก้วเป็นแน่
“แต่มันก็ตอบกลับมาแค่ช่วงแรกๆ นั่นแหละ” หญิงชราพูดด้วยน�้ำเสียงกระแทกกระทั้น จนกานต์สัมผัสได้ถึงอารมณ์ขุ่นมัวที่ก�ำลังก่อตัวขึ้น
อีกรอบ
“พอหลังๆ ไม่ตอบกลับมา ฉันก็เลยเลิกส่งไป อย่างอันที่ลูกถืออยู่นี่แหละ เข้ากรุงเทพฯ มันก็คงไปติดสาวอื่น...”
“ไม่ใช่หรอกครับ!” กานต์พูดแทรกขึ้นเสียงดังจนหญิงชราท�ำตาโต
“แก้ว พิทักษ์ ชัยกลาง ชื่อ...ต...เต็ม ของแฟนยายคือชื่อนี้ใช่ไหมครับ!” กานต์พูดไม่เป็นค�ำ หน้าตาตื่นไม่แพ้กับคุณยายตอนนี้
ก็จะไม่ให้ตกใจได้อย่างไร ในเมื่อรูปภาพของผู้ชายที่แปะอยู่บนกระดาษต่อหน้าเขาตอนนี้ คือรูปภาพของลุงแท้ๆ ของเขาเอง แถมค�ำยืนยัน
ถึงชื่อจริงของชายชื่อแก้วจากปากหญิงชรา ยิ่งเป็นตัวยืนยันว่าจดหมายทั้งหมดที่ดลบันดาลให้ทั้งคู่ต้องมาเจอกันในวันนี้ ไม่น่าจะเป็นเพียงแค่เรื่อง
บังเอิญแล้ว กานต์พดู ชักชวนให้ยายกลับเข้าไปในกรุงเทพฯ ด้วยกัน และหลังจากทีค่ ณ
ุ ยายได้ฟงั เรือ่ งเหลือเชือ่ ทัง้ หมดนี้ ก็คงเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะปฏิเสธ
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ไร้ซึ่งบทสนทนาใดๆ หญิงชราเดินตามชายหนุ่มขึ้นไปบนบ้านชั้นสอง ที่กานต์ต้องพาคุณยายรินดามาถึงที่บ้านของตนเองอย่างเร่งด่วน
เช่นนี้ เพราะว่าเขามีสิ่งที่ส�ำคัญมากที่อยากให้เธอมาเห็นด้วยตาตนเอง
“พ่อของผมมักจะเล่าถึงเรื่องคุณลุงให้ฟังบ่อยๆ เพราะตอนที่ลุงมาเรียนที่กรุงเทพฯ เขาได้มาอยู่กับพ่อที่บ้านหลังนี้ครับ” กานต์พูดพร้อมกับ
ยื่นอัลบั้มรูปภาพของลุงแก้วให้กับคุณยายรินดา
เธอเปิดไล่ดูมันอย่างช้าๆ กานต์บอกเล่าสิ่งที่พ่อตนเองมักพูดถึงลุงให้กับคุณยายรินดาฟังประกอบ ก่อนที่เธอจะมาสะดุดกับรูปภาพสุดท้าย
ของอัลบั้ม... รูปของลุงแก้วในเครื่องแบบนักศึกษา ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่กานต์พูดขึ้นว่า
“ลุงตายในเหตุการณ์ 14 ตุลา”
“ลุงแก้วมีความสนใจเรื่องการเมืองมาแต่ไหนแต่ไร เขาเป็นคนรักความยุติธรรม มักพูดบ่นถึงพวกนักการเมืองโกงกินให้พ่อฟังเสมอ เวลาเห็น
คนถูกเอาเปรียบเขาจะยอมไม่ได้ ตอนแรกไม่มีใครรู้ว่าเขาตาย จนกระทั่งพ่อไปเจอตัวอยู่ที่ศิริราช จนรู้ว่าเขาถูกยิงที่ธรรมศาสตร์” กานต์ถ่ายทอด
เรื่องราวที่ได้รับฟังมาราวกับร่วมอยู่ในเหตุการณ์ คุณยายรินดาจ้องมองไปที่รูปภาพของคนรักด้วยสายตาว่างเปล่า ก่อนที่น�้ำตาจะหลั่งไหลออกมา
เธอรู้สึกผิดมากที่ก่อนหน้านี้เข้าใจคนรักของตนเองผิดมาตลอด
บรรยากาศภายในบ้านกลับมาเงียบสงัดอีกครั้ง หญิงชรายังคงร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่ตนเองเพิ่งได้ยิน เธอตัดพ้อว่าท�ำไมก่อนหน้านี้จึงไม่มีใคร
บอกเรื่องนี้กับเธอ ในขณะที่กานต์ยังคงครุ่นคิดเรื่องจดหมายแต่ละฉบับที่ตนเองได้รับในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน
“หรือจดหมายพวกนี้จะมาจากอดีต” ว่าแล้วกานต์ก็ลุกขึ้นไปคว้ากระดาษขนาดเอสี่มาหนึ่งแผ่นพร้อมปากกายื่นให้กับหญิงชรา
“ผมคิดว่าน่าจะมีทางเตือนให้ลุงรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ผมอยากให้คุณยายเป็นคนเขียน ช่วยผมเถอะนะครับ”
คุณยายรินดาไม่ได้ใส่ใจกับค�ำพูดของชายหนุ่ม แต่เธอก็ยอมท�ำตาม อย่างน้อยๆ การได้ช่วยหลานของแก้วก็ท�ำให้เธอรู้สึกผิดน้อยลง
‘วันที่ 1 ตุลาคม
9 ตุลาคม กบฏ 13 คนถูกจับกุม, 10 ตุลาคม ประชาชน นักศึกษา นักเรียน ย้ายไปชุมนุมที่สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์,
12 ตุลาคม ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยยื่นค�ำขาดให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ถูกจับกุม,
13 ตุลาคม รัฐบาลไม่ให้ค�ำตอบ ตัวแทนเจรจาสั่งเคลื่อนมวลชนออกสู่ถนนราชด�ำเนิน,
14 ตุลาคม รัฐบาลใช้ก�ำลังทหารออกปราบขบวนมวลชน
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น พี่แก้วจะเข้าร่วมหรือไม่ ไม่ส�ำคัญ
แต่ในวันที่ 14 ตุลาคม น้องขอไม่ให้พี่แก้วไปอยู่ที่ธรรมศาสตร์ พี่แก้วจะถูกยิงตายที่นั่น’
คุณยายรินดาบรรจงเขียนลงไปบนแผ่นกระดาษตามที่กานต์บรรยาย เขาเก็บกระดาษแผ่นนี้ไว้ ก่อนจะขับรถไปส่งคุณยายรินดาที่บ้าน
ในรุ่งเช้าของวันถัดมา กานต์เดินส่งหญิงชราที่ทางขึ้นของบ้านไม้และเอ่ยถามถึงสถานที่ที่เธอใช้ส่งจดหมายเป็นประจ�ำ
“มีตไู้ ปรษณียส์ แี ดงตัง้ อยูท่ ที่ างแยกก่อนเข้าหมูบ่ า้ น มีอยูต่ เู้ ดียว เมือ่ ก่อนก็ใช้ตนู้ ี้ แต่ตอนนีฉ้ นั ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันยังอยูไ่ หม” กานต์กล่าว
ขอบคุณหญิงชราอีกครั้ง และรีบเดินตรงดิ่งกลับไปที่รถ
ไม่ใช่เรื่องยากที่จะตามหาตู้ไปรษณีย์ที่คุณยายรินดาพูดถึง จริงๆ เขาก็สังเกตเห็นมันทุกครั้งที่ต้องขับรถผ่านถนนเส้นนี้ อาจเป็นเพราะว่า
มันเป็นตูไ้ ปรษณียท์ หี่ น้าตาผิดแปลกจากทัว่ ๆ ไป ไม่วา่ จะเป็นรูปทรงสีเ่ หลีย่ มทีส่ งู เพรียว และแผ่นฐานโลหะทีน่ นู สูง แม้แต่ชอ่ งใส่จดหมายก็มแี ค่เพียง
ช่องเดียว คราบสีขาวซีดที่เปรอะเปื้อนไปทั่ว และตัวหนังสือสีขาวที่เลือนรางจนมองไม่เห็นเป็นค�ำ นอกจากจะบ่งบอกถึงอายุของมันแล้ว ยังท�ำให้
กานต์รู้สึกขนลุกขนพองไปทั่วทั้งตัว
เขาเดินมาหยุดอยูท่ หี่ น้าตูไ้ ปรษณีย์ มองไปทีจ่ ดหมายทีจ่ า่ หน้าถึงทีอ่ ยูบ่ า้ นของตนเองในกรุงเทพฯ แต่ตอ้ งไม่ใช่แค่นนั้ เขาต้องการให้จดหมายนี้
กลับไปที่บ้านของตนเองเมื่อ 47 ปีก่อน ถ้าจดหมายทั้งสามฉบับที่เขามีอยู่ตอนนี้มาจากอดีตจริง ตู้ไปรษณีย์หน้าตาประหลาดนี้ก็ต้องพาจดหมายของ
เขากลับไปในอดีตได้เช่นกัน …เขาเชื่อแบบนั้น กานต์ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้หนีบจดหมายสอดเข้าไปในช่องเล็กแคบของตู้ไปรษณีย์ ก่อนจะกางนิ้วทั้งสอง

ให้แยกออกจากกันเพื่อปล่อยให้จดหมายด�ำดิ่งลงไปสู่ก้นบึ้งของตู้ไปรษณีย์ ความมืดมิดที่เขาเองก็ไม่อาจล่วงรู้ได้ว่ามีสิ่งใดที่เกิดขึ้นภายในนั้น
ระหว่างที่ขับรถเพื่อมุ่งหน้ากลับกรุงเทพฯ หัวใจของกานต์ยังคงเต้นไม่เป็นจังหวะ ถ้ากลับไปถึงบ้านแล้วเจอลุงแก้วมีชีวิตอยู่จริงๆ จะท�ำยังไง
จะเข้าไปทักทายดีไหม วางตัวเฉยๆ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น หรือว่าจะวิ่งหนีราวกับเห็นผีดี!
รถของกานต์ค่อยๆ แล่นเข้าสู่ลานจอดรถของตัวบ้าน เขาก้าวลงจากรถอย่างช้าๆ ผิดกับจังหวะการเต้นของหัวใจตอนนี้ที่รัวยิ่งกว่ากลอง
วงดนตรีร็อก มือเย็นๆ จับไปที่ลูกบิดและหมุนเพื่อให้ประตูเปิดออก นี่คงเป็นการกลับบ้านที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตของเขา
แต่วา่ งเปล่า ความจริงปรากฏให้เห็นว่าทุกอย่างภายในบ้านยังเหมือนเดิม ไม่มลี งุ แก้วนัง่ ดูโทรทัศน์ หรือก�ำลังนัง่ จิบกาแฟอยูเ่ หมือนกับทีก่ านต์
ได้จินตนาการไว้ เขายิ้มพลางส่ายหัวเล็กๆ คิดว่าช่วงนี้ตนเองคงดูหนังไซไฟมากเกินไปจริงๆ
สองวันถัดมา ไม่มีจดหมายฉบับไหนส่งมาที่บ้านเขาอีกแล้วนับจากนั้น ทั้งจดหมายจากยายรินดา หรือแม้แต่จดหมายที่เขาส่งมาที่บ้านตัวเอง
ก่อนหน้านี้ กานต์ได้กลับไปใช้ชีวิตปกติตามที่เขาต้องการ แม้จะมีความรู้สึกว่าคนรอบตัวมองเขาด้วยสายตาที่ผิดแปลกไป จนกระทั่งเขาเดินผ่านร้าน
สะดวกซื้อแล้วไปสะดุดกับข้อความขนาดใหญ่ซึ่งถูกจัดวางไว้บนหนังสือพิมพ์หน้าแรกว่า
‘ชัดแล้ว! ดร.พิทักษ์ ชัยกลาง ชนะเลือกตั้งสมัยสอง’
ราวกับโลกทั้งใบของกานต์หมุนเคว้ง หัวใจเขาเต้นไม่เป็นจังหวะ เขาตัดสินใจขับรถกลับมาที่บ้านของคุณยายรินดาอีกครั้ง ตู้ไปรษณีย์เก่าแก่
ทีท่ างแยกก่อนเข้าหมูบ่ า้ นยังคงตัง้ อยู่ แต่สงิ่ ทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม คือถนนทีน่ กี่ ลับดูสะอาดสะอ้านและเป็นระเบียบผิดกับเมือ่ สองวันก่อน ตึกสูงระฟ้า
ถูกสร้างขึ้นมาแทนที่ต้นไม้นานาพรรณ แต่นั่นก็ยังไม่น่าตกใจเท่ากับบ้านไม้ผุๆ ของคุณยายรินดาที่สูญหายไปทั้งหลัง บ้านเลขที่ 7/18 ตอนนี้ได้
กลับกลายเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่พื้นที่สองไร่ที่ถูกล้อมด้วยรั้วสีขาวสูงประดับด้วยดวงไฟจนเป็นที่สะดุดตา
คุณยายรินดาที่ยืนรอพระมาบิณฑบาตอยู่หน้าบ้านก็ดูแตกต่างไปจากเดิม เธอไม่ใช่คุณยายที่ใส่เสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าถุงอีกต่อไปแล้ว แต่กลับ
กลายเป็นคุณนายที่ใส่เสื้อเชิ้ต และกางเกงผ้าแบบคนในเมือง
“กานต์ ไปไหนมาจ๊ะ คนเขาตามหากันให้ทั่ว ตอนนี้คุณลุงเขารออยู่ในบ้าน รีบเข้าไปพบท่านเร็ว” หญิงชรากล่าวทักทายชายหนุ่มอย่างคน
คุ้นเคยกัน กานต์เดินอย่างงงๆ เข้าไปในบ้านหลังใหญ่ ทั้งคนใช้และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่างจ้องมองมาที่เขาด้วยสายตาย�ำเกรง กานต์มอง
ไปตามผนังบ้านซึ่งถูกตกแต่งด้วยศีรษะของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด
“แกไปไหนมา” น�้ำเสียงทุ้มลึกดังขึ้นมาจากด้านหลังจนท�ำเอากานต์สะดุ้งสุดตัว เมื่อหันไปหาต้นเสียง เขาก็จ�ำได้ทันที ใบหน้าของลุงตอนนี้
กับที่เขาเห็นในอัลบั้มรูปภาพของพ่อไม่ได้แตกต่างกันนัก กานต์ยังไม่ทันจะได้อ้าปากตอบกลับ แต่อีกฝ่ายก็พูดสวนขึ้นมาด้วยท่าทางเร่งรีบ
“แกรีบมาเซ็นเอกสารอนุมัติให้คนของฉันเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนส่วนนี้หน่อย”
“ท...ท�ำไมต้องเป็นผมด้วยครับ” กานต์ถามกลับโดยไม่ทันคิดว่าตนเองควรจะเล่นไปตามบทในเวลาเช่นนี้
“ถามอะไรแปลกๆ วะ ฉันอุตส่าห์ทำ� ทุกทางเพือ่ ให้แกมาอยูต่ ำ� แหน่งระดับนี้ แกก็รวู้ า่ โอกาสทีจ่ ะค้าสัตว์ปา่ ให้ได้ราคาดีแบบนีไ้ ม่ได้มมี าบ่อยๆ
อย่าให้ช้า”
กานต์รู้สึกสับสนกับแผ่นกระดาษที่อยู่ตรงหน้า เขาหันไปสบตาคุณยายรินดาที่ยืนอยู่ข้างๆ และเธอก็พูดขึ้นว่า
“เซ็นๆ ไปตามที่คุณลุงเขาพูดสิจ๊ะหลานรัก!”

โดย อภิชญา ภักดีพินิจ (ฟ้า)

สายัณห์คล้อยลับกลับมาถึงแม่น�้ำท่าพระจันทร์ สีส้มแสดกระเจิงจายไปกับพรายน�้ำ
พร่าพรายในฟ้ากระจ่าง ก่อนที่ดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางจะละลายหายไปในระลอกคลื่น
นิศาเหม่อมองจากมุมหนึง่ ของร้านดอกไม้ เลือ่ นลอยท่ามกลางลังกระดาษทีเ่ กยกองอยูร่ อบข้าง
จะแจกันทีเ่ คยละลานด้วยกุหลาบหลากสี ช่อคาร์เนชัน่ ทีบ่ านสะพรัง่ หลังจากจีบจับช่อกระดาษสา
หรือกลิ่นหอมก�ำจรจายเมื่อบานประตูเปิดออก ทุกอย่างล้วนลับหายไปในความว่างเปล่า
พร้อมกันกับกิจการที่ปิดตัวลง

ดอกแล้วดอกเล่ากับการถูกทิง้ ขว้างลงในถุงขยะสีดำ� ผลกระทบจากโรคระบาดท�ำให้ดอกไม้
กลายเป็นอย่างแรกๆ ที่ถูกตัดทิ้งไปจากสังคม เมื่อไม่มีงานเทศกาล ดอกไม้ก็ไร้ค่า ค�ำถามถึงการ
คงอยู่ของร้านจึงเกิดขึ้นบ่อยตามเม็ดเงินที่ร่อยหรอจวบจนเมื่อวันสุดท้ายมาถึง เมื่อตะวันลอยลับ
ไปกับสายน�้ำก่อนที่เบื้องฟ้าจะถูกครอบครองด้วยแสงสลัวของนิศากร เมื่อมือซีดผอมรื้อตะกอน
ทรงจ�ำโยนใส่กล่องลัง ทันใดนั้น จดหมายที่หลบซ่อนอย่างเงียบงันก็สาดกระจายพร้อมกับข้าวของ
ในตะกร้าลิ้นชักที่กลาดเกลื่อนบนพื้นไม้
นิศาถอนหายใจก่อนจะก้มลงเก็บกวาดอย่างไม่สบอารมณ์นัก แต่ทันใดที่ปลายนิ้วตกต้อง
บนซองสีชา กลิ่นพิสุทธิ์ก็หวนคืน กลืนกับซากดอกไม้ที่เคยเฉิดฉายในความหลัง กลีบกุหลาบปลิด
ร่วงจากขอบแจกัน ผันให้คาร์เนชั่นบานสะพรั่งในแววตา หลอมรวมจิตวิญญาณมุ่งสู่ก้นบึ้ง เพื่อฟื้น
ชีวิตที่แห้งเหี่ยวของหมู่ไม้ให้ชัดแจ้งในจินตนาการ หญิงสาวหลับตาลง กล�้ำกลืนรสขมปร่าของชีวิต
ที่ชอนไช ก่อนจะฟื้นตื่นท่ามกลางโลกที่ห้อมล้อมด้วยดอกไม้งาม
มันสานรวมกันจนเปิดทางไปสู่อุโมงค์ไม่รู้จบ ท่ามกลางเสียงเพรียกหาที่กึกก้องและฝ่ามือ
ของชายคนนัน้ ชายทีด่ งึ นิศากลับคืนสูเ่ ยาว์วยั ชายทีเ่ ธอพร้อมจะเป็นพระจันทร์ของเขาเสมอต่อให้
โลกสองใบจะไม่มีโอกาสได้พบพาน และเป็นชายคนเดียวกันที่กักเก็บความหวือหวาเมื่อแรกแย้ม
ให้สดับชัดอยู่ในอก
“มาเถอะศา”
กลิ่นหอมอวลไล่ล�ำดับมากับพื้นฟุตพาทชื้นแฉะที่เธอมักก้าวย�่ำด้วยรองเท้าแตะราคาถูก
แล้วสองข้างทางก็อร่ามชัดด้วยเสียงเซ็งแซ่ของผู้คน ทั้งคุณป้าร้านดังที่ตะโกนลั่นเพื่อสยบความ
วุ่นวาย ชายพม่าวิ่งตัดผ่านราวกับสายลมโดยที่ช่อดอกไม้เต็มอ้อมแขน และพี่วินที่เข็นเกวียน
สวนกันขวักไขว่จนต้องคอยหลบ ท่ามกลางมวลดอกไม้ทั้งหมดนั้นก็ล้วนแต่มีเขาอยู่เคียงข้าง เขาที่
แจ่มชัดเสมอมา จนละเลือนความระหกแหงของพ่อแม่ในตลาดมาลัย
แม่ตงั้ ชือ่ นิศาเพือ่ หวังให้เธอเป็นความเงียบสงบเหมือนในค�ำ่ คืนทีแ่ ม่รกั แม่พร�ำ่ บอกเช่นนัน้
เสมอ แม้การคงอยู่ของเธอจะกักขังแม่ให้อยู่ในห้วงรัตติกาลที่ไม่มีวันดับ ต้องจ�ำทนอยู่กับผู้ชาย
ที่คอยท�ำร้ายภายใต้สายมะลิและดอกดาวเรืองที่แขวนบาน นิศาเลยจงเกลียดจงชังในทุกสิ่งที่
ข้องเกี่ยวเข้าสู่ตน สลักความมืดลงในจิตใจ ก่อนจะได้เจอเด็กชายในอีกฟากของตลาดยอดพิมาน
ที่เติมพระจันทร์ลงในชื่อ กลายเป็นนิศากรงามเด่นที่เฉิดฉายในยามราตรี
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ฆฤณ—ลูกชายร้านดอกไม้สขี าวเหลืองเจ้าเก่า ผูเ้ ป็นย�ำ่ รุง่ แสนอบอุน่ ทีค่ อยเคียงข้างจนกว่า
แดดเช้าจะมาถึง ก้าวข้ามผ่านมะลิที่ร้อยเป็นพวงและกลิ่นรัญจวนของดอกจ�ำปี เพื่อมุ่งสู่โลกอีกใบ
ที่สุกไสวด้วยพรรณไม้ในแบบที่เธอไม่รู้จัก
ดวงดาวร่วงหล่นผ่านตามเส้นทางที่โปรยปรายด้วยกลีบดอกไม้ ฟุตพาทฉ�่ำชื้นเหมือนเดิม
แต่ความอึมครึมทีเ่ คยมีกลับสาดกระเซ็นไปกับผิวน�ำ้ ทีก่ า้ วย�ำ่ ใต้เบือ้ งฟ้านุม่ ละมุนเหมือนช่อคาร์เนชัน่
ขาวปลอดทีส่ ง่ ต่อถึงผูร้ บั เยอร์บรี า่ ทีแ่ ย้มบานเมือ่ แดดบ่ายพรมจูบลงมา ตรอกซอกซอยทีย่ าวไม่สนิ้ สุด
จะพาเราถึงจุดใดกันหนอ ศาเคยถามด้วยเพราะเส้นทางทีเ่ คีย้ วคดจนไม่เคยส�ำรวจได้ครบต่อให้เติบโต
ในย่านนี้ แต่ดว้ ยรอยยิม้ ของเขา—รอยยิม้ ทีก่ ลายเป็นเหตุผลในการตืน่ นอน— ดอกไม้ทงั้ ตลาดถึงได้
เบ่งบานขึ้นในใจของเธอ
ดวงดาวในจินตนาการเปล่งประกายสูค่ วามจริง มันเริม่ มาจากการโต้เถียงในเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง
จนกระทั่งดวงดาวร่วงลงมาบนมือของเธอ จากค�ำขอโทษเริ่มพัฒนามาเป็นสารลับที่หลบซ่อนในช่อ
ดอกไม้ ผ่านร่องรอยระคายคันตามแขนเสื้อ คิดถึงช่วงเวลาที่เราหัวเราะด้วยกันจังเนอะ เขาชอบ
ลงท้ายด้วยประโยคค�ำถามชวนให้ต้องหัวเราะทุกครั้งที่เปิดอ่านแม้จะไม่ใช่เรื่องตลก
กลีบดอกไม้ยงั คงวนเวียน แปรเปลีย่ นรสหวานลิม้ ในอกให้บรรจบลงบนริมฝีปาก จากเด็กหญิง
สู่หญิงสาว ก้าวข้ามสู่อีกความสัมพันธ์หลังจากผีเสื้อละเลียดน�้ำหวานจากเกสร ปูทางด้วยค�ำสัญญา
เลื่อนลอยว่าจะมีวันของสองเราที่ได้เคียงข้างเบื้องหลังร้านดอกไม้ของตัวเอง อุโมงค์ดอกไม้ยังบาน
สะพรัง่ ทุกก้าวของความเปลีย่ นแปลง ทัง้ ดอกไม้ทบี่ านสลับตามฤดูกาล พันธุพ์ ชื ทีผ่ า่ นมาและผ่านไป
และดอกกุหลาบสีประหลาดที่เริ่มมาเยือน กระทบลงบนปลายจมูกเมื่อพริ้มตา
มันมีสีฟ้าเหมือนกับดวงตาของนิศาที่หลงกลับไปในห้วงหับของราตรีกาล
ฟางเส้นสุดท้ายขาดลงเมื่อขวดเหล้าฟาดลงบนแผ่นหลังบอบบางของผู้เป็นแม่ ใต้โลกทัศน์
ทีน่ า่ หวาดหวัน่ และกลิน่ หอมของดอกจ�ำปีทหี่ วนคืนทุกครัง้ เมือ่ เดินผ่านย่านมาลัย ร้านทีเ่ คยหอมจรุง
กลิ่นมะลิไม่มีและจะไม่เคยมีอีกต่อไป แม่จูงมือนิศาหนีหายไปในความเปลือยเปล่า ทิ้งศาไว้ที่นั่น
ไว้กับจดหมายที่ใหญ่กว่ากระดาษพับดาวพร้อมกับค�ำมั่นว่าฉันจะกลับมา
แต่ไม่ ศาไม่เคยกลับมา พร้อมกับย�่ำรุ่งของนิศาที่ไม่เคยมาถึง เธอได้ก้าวสู่สังคมใหม่ที่มีชื่อ
เรียกว่าโรงเรียน พร้อมกับครอบครัวใหม่ที่มีแม่เป็นสื่อกลาง ผ่านอุโมงค์ดอกไม้ในวันปฐมนิเทศ
ทีล่ ว้ นแต่เป็นของปลอม หากเทียบกับกลิน่ หอมหวานจากย่านเก่าทีเ่ ธอโหยหา ตัวตนของชายคนนัน้
เริม่ ละเลือนหาย ละลายไปกับกาลเวลา จะตัวตน เสีย้ วหน้า แววตา กระทัง่ สัมผัสทีต่ ดิ ตรึงบนริมฝีปาก
ทุกอย่างล้วนเจือจางราวกับมองผ่านม่านหมอก เมือ่ สุดท้ายเหลือเพียงสือ่ จดหมายทีเ่ ชือ่ มโยงทัง้ สอง
เข้าด้วยกัน
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เราทัง้ สองต่างก้าวเข้าสูส่ งั คมทีแ่ ตกต่าง เธอทีท่ ำ� ได้เพียงมองดอกไม้จากนอกหน้าต่าง กับเขา
ที่ท�ำงานหามรุ่งหามค�่ำในโลกที่สะพรั่งด้วยหมู่ผกา ชีวิตถูกจารึกด้วยหยดหมึก เขียนเรียบเรื่อย
ผ่านแผ่นกระดาษและแสตมป์พระจันทร์ดวงโปรดที่เขาชอบ ขณะที่เธอเองก็หลงรักพระอาทิตย์
ยามเช้าในกรอบพระจันทร์ที่แนบมากับเยอร์บีร่าเหลืองอร่ามเช่นกัน แต่เมื่อเวลาด�ำเนินไป
จากแสตมป์หลากสีกเ็ ริม่ ร่วงโรยกลายเป็นสีขาวด�ำ เป็นการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่เคยได้รบั ค�ำตอบแน่ชดั
และนิศาก็ไม่เคยถามกลับจนถึงวันที่เขาลับหาย สูญสลายไปกับสายหมอก พร้อมกับปลายแสงของ
อุโมงค์ที่รายล้อมด้วยกลีบดอกไม้หลากสีที่ล้วนแต่จะไม่ใช่ของจริงแท้จนสั่นสะท้านไปทั้งกาย
เธอยังจ�ำเขาได้ ฆฤณผูแ้ สนอบอุน่ ผูท้ เี่ ธอเฝ้ารอจะได้พบเจอ ไขว่คว้าในสายหมอก ทัง้ รอยยิม้
ทีไ่ ม่เคยจืดจางและรุง่ สางทีเ่ ธอเฝ้ารอ เธอยังคงหยดหยาดผ่านหยดหมึก ปะปนกับหยดน�ำ้ ตาทีเ่ คล้า
ระคนโหยหา ใช่ เธอยังจ�ำทุกค�ำที่กึกก้องอยู่ภายใน ราวกับเป็นบทเห่กล่อมเวลาหลับนอน หรืออาจ
จะเป็นบทสวดที่คอยหลอกหลอนในบางค�่ำคืน จดหมายยังคงด�ำเนินต่อ แม้ว่าผู้รับจะไม่กลับมา
ส่งคืน และจนแล้วจนรอดจดหมายฉบับนัน้ ก็ถกู ตีกลับเมือ่ เธอหมายมัน่ จะจัดตัง้ ร้านดอกไม้เป็นของ
ตัวเอง
ร้านดอกไม้ในฝันที่ควรมีเธอและเขาอยู่ด้วยกัน
แต่นศิ าจะท�ำอย่างไรได้เล่า ในเมือ่ ทุกอย่างละลายหายไปกับความทรงจ�ำทีไ่ ม่มวี นั หวนกลับ
จะความฝันหรือถ้อยค�ำที่ผิดแปร่งไปกับกาลเวลาทั้งหมดนั่นมันกลายเป็นดาวหมดแล้ว กลายเป็น
ดาวบนฟ้าที่ไม่อาจเอื้อมได้ เหมือนกับที่เขาและเธอกลายเป็นคนแปลกหน้าในชีวิตของกันและกัน
เมื่อเดินผ่านย่านดอกไม้สด
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ตรงหน้าของสมชายคือซองจดหมายสีขาวทรงมาตรฐาน ประทับตราไปรษณียากรรูปธงชาติไทยแบบเดียวกับจดหมายสิบห้าฉบับ
ที่เขาได้รับก่อนหน้านี้ ชายวัยกลางคนรูปร่างผอมสูงพิจารณาซองจดหมายในมืออย่างทะนุถนอม มือที่หยาบกร้านสัมผัสผิวกระดาษ
ที่ราบเรียบด้วยความอ่อนโยน จดหมายซองนี้เคยถูกปิดผนึกอย่างดี ก่อนที่ใครบางคนจะฉีกมันออกโดยพลการเพื่อแอบดูสิ่งที่อยู่ภายใน
สมชายบรรจงเปิดซองจดหมายช้าๆ ก่อนที่น�้ำตาจะค่อยๆ ไหลอาบใบหน้าของชายในชุดสีฟ้าบาง ซองจดหมายบรรจุรูปถ่ายห้าใบ
กับกระดาษแผ่นเล็กที่มีใจความว่า
ตอนนี้ลูกตั้งท้องได้ 4 เดือนแล้ว ถ้าคลอดเมื่อไร ลูกจะย้ายไปอยู่กับยอดที่ภูเก็ต
พ่อมีเงินใช้พอไหม อยากให้ลูกส่งธนาณัติไปให้หรือเปล่า ตอบกลับจดหมายลูกบ้างนะ ส่งไปตั้งหลายที พ่อไม่เคยตอบลูกเลย
ลูกแค่อยากรู้ว่าพ่อสบายดีไหม
											
รักเสมอ...กานดา

เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานครขึน้ ชือ่ ว่ามีกำ� แพงเหล็กทีห่ นาทีส่ ดุ
ในบรรดาเรือนจ�ำทัง้ มวล แต่กย็ งั หนาไม่พอจะกักเก็บความคิดถึงทีน่ าย
สมชายมีต่อลูก สิบหกเดือนแล้วที่เขาถูกควบคุมตัวอยู่ที่นี่ หลังลูกกรง
สีเงินที่ลิดรอนเสรีภาพของผู้กระท�ำผิดทั่วราชอาณาจักร นักโทษหนุ่ม
เพ่งพินจิ รูปถ่ายทั้งห้าใบ ใจถวิลหาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนที่ชาตินี้อาจ
ไม่ได้พบอีก
สมชายต้องโทษจ�ำคุกตลอดชีวิตจากคดีลักลอบขนยาเสพติด
เข้าประเทศ เขาเป็นชายธรรมดาคนหนึง่ ทีม่ ที างเลือกในชีวติ ไม่มากนัก
สมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับเพราะไม่รู้หนังสือ ทั้งยังต้องเลี้ยงลูก
ตัวคนเดียวเพราะเมียหอบข้าวของหนีไปตัง้ แต่ลกู น้อยอายุไม่ครบขวบ
การดูแลทารกหนึ่งชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายเลยส�ำหรับชายหนุ่มที่ไม่มีญาติ
มิตรช่วยเหลือ เงินน้อยนิดทีห่ ามาได้ในแต่ละวันก็หมดไปกับค่าเช่าห้อง
และนมผง นานวันเข้าก็ต้องหยิบยืมจนมีหนี้สินท่วมตัว ชีวิตที่ร่อแร่
ใจกลางพระนครในปี 2505 ท�ำให้สมชายคิดจะจบชีวิตตนเองและ
ลูกน้อยผู้ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ โชคยังดีที่เฮียพ้งเข้ามาช่วยต่อลมหายใจ
สองพ่อลูกได้ทันเวลา
เฮียพ้งเป็นผู้มีอิทธิพลรายใหญ่ที่มีธุรกิจมากมายทั้งบนดินและ
ใต้ดิน เขาชักชวนสมชายที่ก�ำลังอับจนหนทางให้มาท�ำงานด้วยกัน
เฮียพ้งจึงเปรียบเสมือนพระเจ้าของสมชายนับแต่นั้นมา สมชายยินดี
ท�ำทุกสิ่งตามวาจาของเฮียพ้งตลอดยี่สิบปี ตั้งแต่งานที่ง่ายดายอย่าง
การเปิดประตูบ้าน จนถึงงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอย่างการขนยาบ้า
ข้ามชายแดน ลูกน้องท�ำตามค�ำสั่งของเจ้านายอย่างซื่อสัตย์ จนกระทั่ง
ถูกต�ำรวจจับกุมในวันสงกรานต์ปี 2525 ขณะน�ำยาบ้ามาขายให้วัยรุ่น
ที่ก�ำลังเล่นน�้ำบริเวณถนนข้าวสาร
ชีวติ ในเรือนจ�ำไม่เคยสะดวกสบาย แต่กไ็ ม่ได้เลวร้ายไปกว่าชีวติ
ภายนอกที่สมชายเคยประสบ เสียงกุญแจพวงใหญ่ไขแม่กุญแจเป็น
สัญญาณปลุกให้นักโทษทุกคนเตรียมลงจากเรือนนอนตอนหกโมงเช้า
ในคุกมีระบบชนชั้นและกลุ่มแก๊งไม่ต่างจากสังคมภายนอก นักโทษ
ขาใหญ่จะถืออภิสิทธิ์เหนือนักโทษทั่วไป อาบน�้ำก่อน กินข้าวเยอะกว่า
ทั้งยังกลั่นแกล้งรีดไถนักโทษหน้าใหม่เป็นประจ�ำ และที่สูงกว่าพวก
ขาใหญ่ขึ้นไป คือผู้คุมและพัศดีที่ถือสิทธิ์ขาดในการปกครองนักโทษ
ทั้งหมดในเรือนจ�ำ ซึ่งหลายครั้งวิธีการที่พวกเขาใช้ก็ไม่ใช่วิธีการที่
ถูกต้องตามกฎเท่าใดนัก
สิ่ ง เดี ย วที่ ช ่ ว ยเยี ย วยาจิ ต ใจของสมชายขณะอยู ่ ใ นคุ ก คื อ
จดหมายของลูก เขามีความสุขเสมอเวลาได้เห็นซองกระดาษที่ผู้คุม
ยื่นให้หลังเคารพธงชาติตอนเช้า ลูกสาวเขียนจดหมายถึงนักโทษหนุ่ม
เดือนละครัง้ บ้างถามไถ่สารทุกข์สกุ ดิบของสมชาย บ้างบอกเล่าเรือ่ งราว
ชีวิตของลูกสาวผู้คิดถึงพ่อ สิ่งที่แนบมากับจดหมายทุกฉบับคือรูปถ่าย

ของลูกสาวและสามี สมชายทึกทักเอาว่าลูกคงอยากให้เขาเก็บภาพ
เหล่านีไ้ ว้ดตู า่ งหน้าเวลาทีค่ ดิ ถึง สมชายไม่รหู้ นังสือจึงต้องไหว้วานเพือ่ น
นักโทษที่อยู่เรือนนอนเดียวกันให้ช่วยอ่านจดหมายให้ฟัง แม้น�้ำเสียง
ในการอ่านจะโผงผาง แต่ก็ไม่อาจลดทอนความหมายในตัวอักษรที่
ลูกสาวต้องการสื่อถึงผู้เป็นพ่อ สมชายพยายามเขียนจดหมายตอบ
ลูกสาวหลายต่อหลายฉบับ แต่เนื้อความในจดหมายที่ลูกสาวส่งมา
แต่ละครั้งกลับตัดพ้อว่าท�ำไมผู้เป็นพ่อจึงไม่ยอมตอบจดหมายของเธอ
เสียที ทีแรกสมชายเข้าใจว่าไปรษณีย์ไทยอาจจะท�ำงานตกหล่น ทีหลัง
จึงได้รู้ความจริงว่า พัศดีไม่เคยน�ำส่งจดหมายของเขาแม้แต่ครั้งเดียว
“ถ้าอยากคุยกับลูก มึงต้องบอกรายชือ่ กับทีก่ บดานของพวกมึง
ทุกคน” ผู้คุมเค้นเอาความลับจากนักโทษ
“ผมไม่รู้ ผมไม่รจู้ ริงๆ” สมชายตอบกลับ ก่อนถูกท�ำร้ายร่างกาย
ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่าจนล�ำตัวและใบหน้าเต็มไปด้วยรอยฟกช�ำ้ ไม่เพียงเท่านัน้
ผู้คุมจงใจฉีกจดหมายที่สมชายตั้งใจส่งให้ลูกต่อหน้าต่อตาเขา เป็นการ
บอกกลายๆ ว่า ‘ถ้ามึงไม่บอก กูก็ไม่ส่งจดหมายให้มึง’ นักโทษหนุ่ม
เจ็บช�้ำทั้งร่างกายและจิตใจ แต่ก็ไม่อาจมีสิ่งใดมาต่อรอง เครือข่ายของ
เฮียพ้งอยู่ที่ไหน มีใครบ้าง สมชายรู้ทุกซอกมุม แต่จะให้เขาหักหลัง
เฮียพ้งได้อย่างไรในเมื่อเฮียพ้งคือร่มโพธิ์ร่มไทรของสมชายและลูกสาว
เพราะพระเจ้าองค์นสี้ มชายจึงมีเงินส่งลูกเรียน แม้จะรูด้ วี า่ สิง่ ทีต่ นและ
เฮียพ้งท�ำเป็นเรื่องผิด แต่ในเมื่องานสุจริตไม่อาจท�ำให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีได้ แล้วจะมีทางไหนอีกเล่าที่จะท�ำให้เขากับลูกอยู่รอด สมชาย
ประชดประชันในห้วงความคิด
การส่งจดหมายเข้าออกเรือนจ�ำเป็นสิ่งที่สามารถท�ำได้ โดยมี
ข้อแม้ว่าทุกฉบับต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดจากบรรดาผู้คุม
การเป็นนักโทษที่ญาติสนิทมิตรสหายไม่สะดวกมาเยี่ยมที่เรือนจ�ำ
ถือเป็นเรื่องน่าเศร้า การเขียนจดหมายจึงเป็นอีกทางเลือกของนักโทษ
ทีต่ อ้ งการบอกความในใจกับลูกเมีย อย่างไรก็ดี พัศดีของเรือนจ�ำพิเศษ
แห่งนี้ได้สั่งห้ามผู้คุมทุกคนส่งจดหมายของนายสมชายเพื่อเป็นการ
กดดันให้นกั โทษยอมคายความลับทีจ่ ะสาวไปถึงพ่อค้ายาและเครือข่าย
ใต้ดนิ ในพระนคร สมชายผูซ้ อื่ ตรงได้แต่จำ� นนต่อผูค้ มุ กฎ อ่านจดหมาย
ของลูก แต่ไม่อาจตอบจดหมายได้
ครั้งหนึ่งสมชายเคยเขียนจดหมายหาลูกโดยใส่ไว้ในซองที่เป็น
ชื่อของเพื่อนนักโทษคนสนิท แต่ก็ถูกผู้คุมจับได้ตอนเอาจดหมาย
ไปตรวจสอบ ครั้งนั้นสมชายและเพื่อนถูกลงโทษโดยการขังห้องมืด
นานสองวันเต็ม ต่อมาสมชายพยายามขอร้องให้ผู้คุมคนหนึ่งช่วยน�ำ
จดหมายไปส่ง พร้อมแนบเงินสองร้อยบาทเป็นค่าสินบน ผูค้ มุ รับทัง้ เงิน
และจดหมายด้วยสีหน้าแช่มชื่น แต่จดหมายฉบับนั้นก็ไม่เคยถึงมือ
ลูกสาวของสมชายแต่อย่างใด สมชายโกรธแค้นผู้คุมและพัศดีทุกคน

ในเรือนจ�ำ เขาได้แต่คิดว่า หากจะห้ามไม่ให้เขาส่งจดหมายออกไป
ก็ไม่ต้องเอาจดหมายของลูกมาให้เขาอ่านอย่างทรมานใจเสียดีกว่า
ไม่รู้ป่านนี้ลูกสาวจะพะว้าพะวังเพียงใดที่ผู้เป็นพ่อไม่เคยส่งจดหมาย
ไปหาเลยสักครัง้ เดียว เรือนจ�ำไม่เพียงจองจ�ำให้สมชายตกอยูใ่ ต้ชายคา
ลูกกรงเหล็ก แต่ยังจ�ำกัดอิสรภาพในการสื่อสารของเขาด้วย โซ่ตรวน
ระหว่างแขนขาล่ามไม่ให้เขาเคลื่อนที่ได้อย่างเสรี อ�ำนาจของพัศดี
พันธนาการเขาจนไม่สามารถบอกรักลูกสาวของตนเอง
สิงหาคมปี 2527 เป็นเวลาสองปีที่สมชายพ�ำนักอยู่ในนรกภูมิ
แห่งการกักขัง จดหมายฉบับใหม่จากลูกสาวถูกส่งมาถึง แผ่นกระดาษ
ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดเช่นเคยก่อนน�ำมาให้นักโทษ สมชายได้รับ
จดหมายในเช้าวันพุธ เขารีบตรงดิ่งไปหาเพื่อนนักโทษที่อ่านหนังสือได้
เพือ่ ให้เขาช่วยอ่านจดหมายให้ฟงั แดดเช้านีไ้ ม่รอ้ นจนเกินทน สองนักโทษ
นั่งอยู่บนม้านั่งหลังโรงเลี้ยง คนหนึ่งเตรียมอ่านจดหมาย อีกคนรอฟัง
อย่างใจจดใจจ่อ
ลูกไม่รู้ว่าพ่อโกรธอะไรลูก ลูกไม่รู้ว่าท�ำไมพ่อไม่อยากมาเจอ
หน้าลูก วันนั้นลูกจะไปลาพ่อ แต่เขาบอกว่าพ่อไม่ยอมออกมา
พ่อไม่ออกมาคุยกับลูก พ่อไม่ส่งจดหมายหาลูก ลูกเสียใจ
ลูกคิดถึงพ่อ
ตอนนี้ลูกย้ายมาอยู่ที่ภูเก็ตแล้ว พ่อไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าวันไหน
ที่พ่อหายโกรธลูก ช่วยตอบจดหมายลูกตามที่อยู่ที่ลูกส่งไป
				
					
รักเสมอ...กานดา
สมชายร้องไห้เสียงหลงทันทีที่เพื่อนอ่านจดหมายจบ นักโทษ
และผู้คุมในโรงเลี้ยงต่างหันมามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แม้เพื่อนจะ
พยายามปลอบ แต่หนุม่ อีกคนบนม้านัง่ ยังเกรีย้ วโกรธและเสียใจจนไร้สติ
เขาพลาดโอกาสเจอหน้าลูก เพราะผู้คุมไม่เคยบอกว่าลูกสาวมาเยี่ยม
ไฟแค้นที่มีต่อเหล่าผู้คุมและพัศดี ลุกโชนขึ้นอย่างไม่มีทีท่าจะมอดดับ
“ไอ้พวกเหีย้ ลูกกูมาหา ท�ำไมไม่ให้กไู ปเจอหน้าลูก ไอ้พวกสัตว์
นรก พวกมึงจะตกนรกหมกไหม้ ไม่ได้ผุดได้เกิดอีก ถ้ากูออกไปได้
กูจะฆ่าพวกมึง”
แขนขาราวห้าคู่กรูกระหน�่ำซ�้ำร่างของสมชายจนหงายหลัง
กลุ่มผู้ปกครองกระทืบร่างชายใต้บังคับบัญชา ไม่เปิดโอกาสให้ตอบโต้
หรือปัดป้อง แขนซ้ายขวาขาจูโ่ จมใบหน้าและล�ำตัวของสมชายจนถลอก
ผู้คุมคนหนึ่งเตะเข้าที่ท้องน้อยเต็มแรงจนสมชายลงไปชักดิ้นชักงอ
บนพืน้ ด้วยความเจ็บปวด ผูค้ มุ อีกคนย�ำ่ เข้าทีใ่ บหน้าของสมชายจนเลือด
กบปาก จดหมายของลูกชุม่ ไปด้วยเลือดของพ่อผูส้ ะบักสะบอมปางตาย

ร่างของผู้โชคร้ายหมดสติไปหลังถูกท�ำร้ายไม่นานนัก
สมชายมีชวี ติ ทีน่ า่ สงสาร อยูข่ า้ งนอกก็เกิดเป็นคนจน ไม่ได้เรียน
หนังสือ เป็นหนีเ้ ป็นสินจนต้องท�ำงานผิดกฎหมาย อยูข่ า้ งในก็ถกู ปฏิบตั ิ
อย่างไม่เป็นธรรม โดนทรมานเยี่ยงสัตว์เดรัจฉาน ชีวิตของชายผู้นี้
ดูคล้ายกับว่าจะหาความยุติธรรมไม่ได้เลย หลังจากถูกซ้อมจนสาหัส
สมชายใช้ชีวิตอยู่ในสถานพยาบาลของเรือนจ�ำร่วมสองเดือน ร่างกาย
พยายามต่อสู้เพื่อเอาชนะพิษบาดแผล ขณะเดียวกัน ความคิดสองฝั่ง
ก็หำ�้ หัน่ กันไม่หยุดหย่อน ฝัง่ หนึง่ ก็คดิ ถึงลูกใจจะขาด อีกฟากก็ไม่อยาก
ท�ำผิดต่อผู้มีพระคุณที่ท�ำให้มีกินมีใช้ การต่อสู้ของความคิดด�ำเนินไป
อย่างสูสี ไม่มีทีท่าว่าฝั่งใดจะโอนอ่อน สิ่งเดียวที่ชัดเจนเสมอมาคือ
ไม่วา่ สมชายจะเลือกทางไหน เขาก็ตอ้ งรูส้ กึ ผิดกับสิง่ ทีต่ วั เองเลือกอยูด่ ี
นักโทษคิดไม่ตก โกรธแค้นแต่ก็ไร้ซึ่งทางออก
วั น เวลาล่ ว งเลยไป นั ก โทษหน้ า เก่ า หมุน เวี ย นเปลี่ยนถ่าย
ตามระบบ นักโทษบางคนได้รับอิสรภาพ บางคนถูกย้ายไปคุมขังยังคุก
ต่างจังหวัด บางคนก็ยังคงอยู่ที่เดิม ลูกสาวส่งจดหมายมายังห้องขัง
น้อยลงเรื่อยๆ ข้อความในจดหมายก็สั้นลง สั้นลง ไม่นานก็ปาเข้าไป
เจ็ดปีเต็มที่สมชายไม่ได้รับจดหมายจากลูกสาวแม้แต่ฉบับเดียว ระยะ
เวลาไม่ช่วยบรรเทาความห่วงหาที่ชายหนุ่มมีต่อลูก ซ�้ำยังทวีคูณ
ความคิดถึงให้มากขึ้นทุกขณะ สมชายไม่รู้ข่าวคราวของลูกสาวนานถึง
เจ็ดปี หน้าตาของหลานก็ไม่เคยเห็น เขาจมอยู่กับความโดดเดี่ยว
ประหนึ่งผีไร้ญาติ รู้สึกน้อยเนื้อต�่ำใจทุกครั้งเวลาเพื่อนนักโทษมีญาติ
มาเยี่ยมที่เรือนจ�ำ ความหวังของสมชายริบหรี่ลงเรื่อยๆ ชายผู้นี้ไม่มี
เหตุผลในการมีชีวิตหลงเหลืออีกต่อไป ได้แต่อยู่ในทัณฑสถานไปตาม
กิจวัตรที่ถูกก�ำหนดโดยไร้ซึ่งจุดหมายปลายทาง
วันสงกรานต์ปี 2534 เก้าปีที่สมชายใช้ชีวิตที่เสมือนไร้ชีวิต
อยู่หลังลูกกรง วันนั้นนักโทษในเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพฯ โห่ร้องยินดีที่
ผู้คุมน�ำโทรทัศน์สีมาตั้งไว้ในเรือนนอน ทุกคนตื่นเต้นกับนวัตกรรมที่
ไม่ได้ลำ�้ สมัย แต่กไ็ กลเกินกว่านักโทษคนใดจะเอือ้ มถึงได้ในสถานจองจ�ำ
ภาพความศิวิไลซ์ที่ปรากฏบนหน้าจอเป็นสิ่งแปลกใหม่ส�ำหรับสมชาย
ที่ไม่ได้เห็นโลกภายนอกมาเกือบทศวรรษ ภาพผู้คนสาดน�้ำปะแป้ง
ในวันสงกรานต์ตามสถานที่ต่างๆ ตรึงสายตาบรรดาชายฉกรรจ์ไว้
ราวกับว่าทุกคนได้ย้อนกลับไปเป็นเด็กน้อยไร้เดียงสาอีกครั้งหนึ่ง
หยดน�้ ำ ตาไหลนองถึ ง โหนกแก้ ม เมื่ อ โทรทั ศ น์ แ สดงภาพ
ครอบครัวรดน�้ำด�ำหัวญาติผู้ใหญ่ เด็กสาวคนหนึ่งฉีกยิ้มกว้างสวมกอด
พ่อแม่ด้วยความรัก สมชายคิดถึงลูกสาวเหลือเกิน คิดถึงเหลือเกิน
เขารู้แล้วว่าตนเองพร้อมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้เจอหน้าลูกสาวอีก
สักครั้ง เขาอยากกอดลูกให้เต็มสองแขนแบบเดียวกับภาพในโทรทัศน์
กลางเรือนนอน เขาอยากได้ยินเสียงของลูกสาว แค่เพียงเสียงกระซิบ

ก็ยังดี ในที่สุดสมชายจึงตัดสินใจ เขาบอกเครือข่ายผู้ค้ายาบางส่วน
กับทางเจ้าหน้าที่ แม้จะแค่บางส่วน แต่เขาก็รู้ดีว่าต�ำรวจจะสืบเสาะ
จนพบต้นตอในที่สุด ถ้าเลือกได้เขาจะไม่เปิดปากบอกอะไรกับผู้คุม
แม้แต่ค�ำเดียวอย่างที่ท�ำได้มาตลอดเก้าปี แต่วันนี้สมชายทนไม่ไหว
อีกต่อไปแล้ว หากต้องเลือกระหว่างการไม่ได้พบหน้าลูกสาวตลอดชีวติ
กับการทรยศพระเจ้าที่ตนศรัทธา แน่นอนว่าเขาต้องเลือกอย่างหลัง
ค� ำ บอกเล่ า ของสมชายช่ ว ยให้ ท างการปราบปรามผู ้ ค ้ า ยา
และบ่อนการพนันได้แบบถอนรากถอนโคน ลูกน้องเฮียพ้งถูกรวบตัว
อย่างหมดจด ส่วนเฮียพ้งรอดตารางได้แบบฉิวเฉียดจากอิทธิพลที่
กว้างขวางทั่วกรุงเทพมหานคร คุณงามความดีครั้งนี้ช่วยให้สมชาย
ได้รบั การลดโทษกึง่ หนึง่ จากโทษจ�ำคุกตลอดชีวติ ถูกปรับลงเหลือเพียง
สิบปี เท่ากับว่าอีกปีเดียวสมชายก็จะได้รับอิสรภาพกลับคืนมา พัศดี
อนุญาตให้สมชายติดต่อกับลูกสาวได้ในทีส่ ดุ อันทีจ่ ริงเขาอยากโทรศัพท์
ไปหาลูกด้วยอยากฟังเสียงของดวงใจที่ไม่ได้ฟังมานานนับตั้งแต่ถูกจับ
แต่สมชายท�ำไม่ได้เพราะไม่รหู้ มายเลขโทรศัพท์ของบ้านทีล่ กู สาวอาศัย
อยูก่ บั สามี พ่อผูค้ ดิ ถึงลูกจึงไหว้วานให้เพือ่ นนักโทษช่วยเขียนเล่าความ
ในใจทั้งหมดถึงลูกสาวอีกครั้ง ข้อความในกระดาษสั้นกระชับสวนทาง
กับความรู้สึกของพ่อ แต่ไม่ว่าประโยคจะสั้นหรือยาว อย่างไรเสีย
เขาก็มั่นใจแล้วว่า ครั้งนี้จดหมายจะถูกส่งถึงลูกสาวอย่างแน่นอน
ความรู้สึกที่อัดอั้นก�ำลังเดินทางผ่านบุรุษไปรษณีย์ นักโทษ
หลายคนที่รู้จักสมชายมานานต่างรู้สึกยินดีที่เขาได้ส่งจดหมายหาลูก
ในทีส่ ดุ ชีวติ ทีไ่ ร้จดุ หมายของชายวัยกลางคนถูกแทนทีด่ ว้ ยการรอคอย
ที่มีความหวัง จากที่เคยข่มตานอนในที่คุมขังอย่างว่างเปล่า บัดนี้เขา
หลับตาด้วยความสุขอันอิ่มเอิบ แต่ความสุขของบางคนก็ไม่ยืนยาว
สมชายถูกแทงด้วยของแหลมมีคมเสียชีวิตคาที่ในกลางดึกคืนหนึ่ง
คนร้ า ยคื อ ลู ก น้ อ งคนสนิ ท ของเฮี ย พ้ ง ที่ เ พิ่ ง เข้ า มาเป็ น นั ก โทษใน
เรื อ นจ� ำ จดหมายฉบั บ นี้ จึ ง เป็ น จดหมายฉบั บ แรกและฉบั บ เดี ย ว
ที่ผู้เป็นพ่อมีโอกาสส่งถึงลูกสาว จดหมายที่ผู้เป็นพ่อใช้ชีวิตของตนเอง
เป็นราคาค่าตราไปรษณียากร…

“แม่ ค รั บ มี ค นมาส่ ง จดหมาย” เสี ย งเด็ ก ชายชั้ น ประถม
ร้องหาแม่หลังจากที่บุรุษไปรษณีย์มากดกริ่งที่หน้าบ้าน ผู้เป็นแม่
เดินตรงไปสมทบกับลูกชายเพือ่ รับจดหมายจากพนักงานในเครือ่ งแบบ
เธอตกใจมากเมื่อพบว่าชื่อที่เขียนอยู่ตรงชื่อผู้ส่งคือสมชาย พ่อผู้ไม่เคย
ตอบกลับจดหมายของเธอตลอดเก้าปี หญิงสาวตั้งสติก่อนเดินไปนั่ง
ยังโซฟาในบ้าน เธอค่อยๆ แกะซองจดหมายที่ติดตราไปรษณียากร
สีแดงสด สองมือสั่นระริก ภายในสะอึกสะอื้น เด็กชายขยับมานั่งข้างๆ
พลางงุนงงสงสัยที่มีน�้ำตารื้นเอ่อบนใบหน้าของแม่ หญิงสาวมองดู
จดหมายของพ่อ สายตาจับจ้องไปยังตัวหนังสือ
ขอโทษทีพ่ อ่ ไม่เคยส่งจดหมายมา ผูค้ มุ ไม่ยอมให้พอ่ ส่ง แต่ตอนนี้
เขาให้พ่อเขียนหาลูกได้แล้ว
พ่อคิดถึงลูกเหลือเกิน พ่ออยากเห็นหน้าลูก อยากเห็นหน้าหลาน
มาเยี่ยมพ่อหน่อยได้ไหม ครั้งนี้พ่อจะออกไปเจอ พ่อสัญญา
					

รักลูกเสมอ…พ่อ
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โดย กณิกนันต์ ศรีจิรานนท์ (นันต์)

ไม่นานมานีผ้ มเขียนจดหมายถึงป๊าทีก่ ลับไปอยูเ่ มืองจีน ณ ตอนนัน้ ทีเ่ ขียน เขียนเพราะผมคิดถึง
พอคนเราคิดถึงใครสักคน มันไม่ยากเลยที่จะเขียน ท�ำไมหนอก่อนหน้านี้ผมถึงไม่ได้เขียนจดหมาย
ถึงป๊าเลย อาจจะเป็นเพราะตอนยังอยู่ด้วยกัน เราไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่
เราคุยแต่เรือ่ งร้านของเราทีผ่ มเป็นลูกมือให้ปา๊ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นค�ำด่าเสียมากกว่า คล้ายๆ กับปรัชญา
ที่คนจีนแถวนี้ชอบพูดกัน “ถ้าไม่ด่า งานไม่เกิด”
เมื่องานคือชีวิตของป๊า ป๊าจึงต้องด่า สมเหตุผลดี ความฝันของป๊าคือเป็นเศรษฐี ผมไม่รู้ว่า
ความฝันสามารถติดต่อกันทางสายเลือดได้ดว้ ยหรือเปล่า เพราะรูต้ วั อีกที ผมก็กลายเป็นคนทีอ่ ยากเป็น
เศรษฐีเหมือนป๊าไปเสียแล้ว หรือนี่อาจจะเป็นเหตุผลให้ผมลืมเขียนจดหมายถึงป๊า เพราะมัวแต่จดจ่อ
อยู่กับเส้นทางสู่การเป็นเศรษฐี!

      第一张
1996年6月8日

(8 มิิถุุนายน พ.ศ. 2539)
- 请您把这个信送给宋大夫，他懂泰语。 (กรุุณามอบจดหมายฉบัับนี้้�ให้้คุุณหมอซ่่ง, เขาเข้้าใจภาษาไทย)
- คุุณหมอซ่่งครัับ ฝากอ่่านจดหมายฉบัับนี้้�ให้้ป๊๊าผมฟัังเหมืือนเดิิมนะครัับ จะดีีมากถ้้าเป็็นตอนที่่�ป๊๊าเพิ่่�งตื่่�น
ไม่รู้จะอธิบายยังไงครับป๊า ผมดีใจมากที่ได้มีเวลาเขียนถึงป๊าสักที ช่วงนี้ผมเหนื่อยอยู่กับงาน อยากไปเจอป๊าเหลือเกิน ที่ซานย่า* อากาศคงดี
กว่าทีน่ ี่ ก็นนั่ อยูต่ งั้ ริมทะเล ลมคงโกรกน่าดู จดหมายล่าสุดหมอซ่งบอกผมว่าอาการป๊าดีขนึ้ กว่าก่อนเยอะ คงเพราะลมทะเลบ�ำบัดร่างกายป๊านัน่ แหละ
เราคิดกันถูกแล้วสิที่ส่งป๊ากลับไปรักษาโรงพยาบาลในบ้านเกิดของป๊า ถ้าผมป่วยแบบป๊า ผมก็จะเลือกไปรักษาที่นู่นเหมือนกัน โอ้ ลมทะเลมันช่างดี
จริงๆ ใช่ไหมป๊า
สองอาทิตย์ก่อน โกนิดเพื่อนรักป๊าแวะมาเยี่ยมร้านของเรา แกดูดีขึ้นเยอะเลยป๊า ไม่ได้เจอนาน จ�ำแกแทบไม่ได้ คงเพราะกินอยู่สมบูรณ์ขึ้น
มารอบนีท้ องเส้นใหญ่กว่าเก่า แกถามถึงสารทุกข์สกุ ดิบของป๊า เล่าความหลังตัง้ แต่สมัยก่อนทีม่ าไทยกับป๊า “ลงเรือมาล�ำเดียวกันคือพีน่ อ้ ง” ไม่รทู้ ำ� ไม
มาคราวนี้พูดมากกว่าคราวก่อน
ตอนนี้แกเลิกเป็นเจ้ามือแชร์หรือเจ้ามือหวยใต้ดิน แล้วไปท�ำคอนโดขายแทน แกบอกรวยเร็วกว่า เหมือนที่ป๊าเคยบอกผมว่าโกนิดกับป๊า
เป็นคนที่ธาตุตรงข้ามกัน โกนิดเป็นคนที่คิดอะไรท�ำเลยไปตายเอาดาบหน้า ไม่เหมือนป๊าที่สุขุมรอบคอบกว่า ป๊าเคยบอกผมว่าเพราะโกนิดเป็นคน
แบบนี้ ป๊าเลยไม่เคยคิดที่จะร่วมค้ากงการอะไรกับแก โกนิดไม่เคยที่จะคิดถูกผิดแบบป๊าเลยด้วย
ป๊าไม่ต้องห่วงร้านของเราหรอกนะ ขายดีเลยแหละช่วงนี้ ผมยังคงท�ำหน้าร้านแบบเดิม ไม่เคยคิดที่จะปรับเปลี่ยนร้านหรือหันไปท�ำอย่างอื่น
ถ้ามีโอกาสคงขยับขยายได้อีก ไว้ผมไปหาป๊านะ เอากุนน้องของผมไปด้วย ผมกับกุนยังคงติดต่อกันอยู่เสมอ มันคงจะดีถ้าเราสามคนได้ช่วยกัน
ออกความคิดเห็นร่วมกัน ก็มันเป็นร้านของเราเสมอมา
ป๊าอาจจะแปลกใจว่าท�ำไมรอบนี้ผมเขียนมายาวกว่าเก่า ก็เพราะผมคิดถึงป๊ามากกว่าเก่าไงล่ะ! กินยาให้ตรงเวลานะป๊า อันที่จริงผมไม่ต้อง
บอกป๊าหรอก ก็ป๊าเป็นคนที่รอบคอบที่สุดในโลกของผม และป๊าต้องหายแน่นอน เพราะผมเคยอ่านเจอว่าลมทะเลมันรักษาได้ทุกโรค!
ป.ล. แล้วผมจะไปหา รักนะป๊า
*三亚（Sanya）เมืืองตอนใต้้สุุดของเกาะไหหลำำ� ได้้รัับการขนานนามว่่าเป็็น ‘ฮาวายแห่่งเอเชีีย’
ท�ำไมครัง้ นีผ้ มถึงเขียนจดหมายถึงป๊ายาวกว่าครัง้ ก่อนๆ น่ะหรือ เพราะผมไม่ได้ไปจดจ่อกับเส้นทางสูเ่ ศรษฐีเฮงซวยไรนัน่ แล้ว
น่ะสิ เลยมีเวลาเขียนจดหมายหาคนที่ผมโคตรจะรักมากมายตั้ง 2 คน รักที่สุดในโลก! และตอนนี้ผมไม่อยากเป็นเศรษฐีเหี้ยอะไร
ทั้งนั้นแล้ว
มันคงจะน่าเบือ่ ถ้าคนทัง้ พระนครกลายเป็นเศรษฐี! ถ้าทุกคนห้อยทองเหมือนกันไปหมด ทองก็จะไร้คา่ มันก็เหมือนกับตอนนี้
มีพวกโง่ห้อยทองให้หนักคอมันเองอยู่เต็มพระนคร แล้วดูพวกมันมองคนอื่นเหมือนเป็นพลเมืองอีกชั้น แม่งจะชี้สั่งใครท�ำอะไรให้ก็ได้
เหรอ แค่ใส่ทอง แค่เป็นเศรษฐี แค่สร้างคอนโดสูงจากพืน้ ดินหน่อย ท�ำคุยโวโอ้อวดเสียงดังกังวานร้านน�ำ้ ชา ท�ำคอนโดสูงกันนักใช่ไหม
ไปกระโดดตึกตัวเองเล่นเถอะพวกมึงน่ะ แล้วก็ยังเล่นตะโกนชี้หน้าด่าคนอื่นเหมือนไม่ใช่คนเหมือนมัน แล้วก็นี่อีก แค่ผมไม่ห้อยทอง
เหมือนเมื่อก่อน ไอ้คนนี้เป็นลูกค้าประจ�ำร้านตั้งแต่สมัยป๊าผม เดี๋ยวนี้เหมือนไม่รู้จักกัน ท�ำท่าทางปิดจมูกราวกับตัวผมเป็นหมา
นอนตายเน่าอยู่ข้างถนน ก็ผมรับจ้างแบกหาม เหงื่อต้องออกท่วมตัวเป็นธรรมดา ผมท�ำอะไรผิดไปหรือ รู้อย่างนี้เอาเท้าคนในน�้ำซุป
ให้มันกินตั้งแต่ตอนนั้นก็ดี
ผมพูดมากกับคุณมาตัง้ เยอะ ขอพูดถึงอีกคนหนึง่ ทีผ่ มรัก และบรรจงเขียนจดหมายหาเขา เขาเป็นน้องชายของผมเอง ผมเขียน
จดหมายถึงเขาเพราะผมคิดถึงมาก ถ้าไม่มีน้องผมคนนี้ ผมอาจจะตายไปแล้วก็ได้ อดีตเราเคยขึ้นไปชั้นดาดฟ้าของร้าน ตอนนั้นเรา
ยืนมองดูภูเขาทองที่อยู่ไกลลิบด้วยกัน “พี่... มันมีอะไรอยู่ข้างในเจดีย์ภูเขาทองหรือ?” ผมตอบแบบไม่คิด “ไว้พี่จะไปถามป๊าให้”
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จนถึงตอนนี้นานมาแล้ว ผมก็ไม่ได้ถามให้น้อง ไม่ได้หาค�ำตอบกับสิ่งที่น้องรอคอย
เพราะผมรู้ว่าถ้าถามอย่างอื่นนอกจากเรื่องร้าน จะโดนป๊าด่าเอา พอโตมาอีกหน่อย น้องชายของผมก็แทบจะไม่ถามอะไร
ผมอีกเลย เพราะรู้ว่าผมไม่สามารถให้ค�ำตอบอะไรกับน้องได้ นอกจากเรื่องร้าน
ลึกๆ เหมือนเรากลายเป็นพีน่ อ้ งทีม่ คี วามเกรงใจกันในทุกเรือ่ ง แต่ผมก็รกั น้อง และปกป้องน้องอยูเ่ สมอ เช่น ตอนทีน่ อ้ งของผม
เอาว่าวที่เราท�ำด้วยกัน ไปชนกับคนแถวบ้าน มันเป็นการละเล่นแบบเด็กๆ เศษขวดแตกที่เราเอามาทาเอ็นว่าวของเราคงจะคมไม่พอ
เราเลยแพ้ให้แก่คนแถวบ้าน แต่มันไม่จบที่ว่าว เพราะทันทีที่เอ็นของว่าวเราขาด ว่าวลอยไปแล้ว พร้อมกับเท้าของผมที่ลอยไปบน
หน้าของเพื่อนบ้าน
ด้วยความเคียดแค้น “ไอ้สัตว์ ว่าวกูท�ำมาสวยๆ มึงนะไอ้เหี้...” ไม่ทันจบประโยค มันสวนมาด้วยหมัดอ่อนๆ ของมันที่แก้มผม
ผมล้ม มันจะซ�้ำ แต่ไม่ถึงตัวผม เพราะน้องผมเข้ามาช่วยเต็มที่ เราสองคนเล่นมันยับทั้งตัวคนเดียว “สมน�้ำหน้ามึง ท�ำว่าวกู” และเรา
กลับมาบ้านพร้อมกัน โดนป๊าเอาไม้หวดพร้อมกัน วันนั้นเป็นหนึ่งในวันที่เราสามัคคีกันที่สุดในชีวิต

						

第二张
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(8 มิิถุุนายน พ.ศ. 2539)
กุนน้องรักของพี่ หลายเดือนแล้วนะที่ไม่เห็นจดหมายของกุน น้องต้องสบายดีแน่ๆ พี่ล่ะภูมิใจแทนป๊าจริงๆ มีลูกเก่งอย่างกุน ไปรับเหมา
โครงการก่อสร้างของรัฐมา เป็นยังไงบ้าง มันต้องราบรื่นมากแน่เลยใช่ไหม เพราะใครๆ แถวนี้ก็บอกกันว่าท�ำงานกับราชการก็ดี ได้ท�ำงานร่วมกับ
คนมีการศึกษา เขาต้องท�ำอะไรให้มันง่ายๆ และราบรื่นอยู่แล้ว แต่เราอย่าไปเชื่อพวกเขาเสียทุกอย่าง เพราะเขาก็หาทางเอาเปรียบเราได้ตลอดแหละ
จ�ำค�ำพี่ไว้กุน เราต้องเชื่อตัวเองเป็นส�ำคัญ
เมื่อสองอาทิตย์ก่อน ตอนพี่ก�ำลังขนข้าวสารในตลาด พี่เจอไอ้สัตว์นิด เดี๋ยวนี้มันใส่ทองเส้นใหญ่กว่าเดิม ตอนเจอหน้าพี่ท�ำเหมือนกับพี่เหม็น
กว่าขี้มันเองยังงั้นแหละ โถ่ ไอ้เหี้ยนิด! มึงรวยเป็นเศรษฐีก็เพราะเงินป๊ากูกับเงินกูทั้งนั้น! คิดแล้วแค้นเนอะ
ตอนป๊าของเราป่วยแรกๆ มันอาสาส่งป๊าของเราไปรักษาที่ไหหล�ำ เมืองเกิดของป๊า ให้ป๊าได้อยู่กับบรรยากาศดีๆ ที่ป๊าชอบก่อนมาไทย
เพราะเรารู้ว่าป๊าไม่มีวันหายเป็นปกติ เราก็ใจอ่อนให้มันจัดการทุกอย่าง และมันยังไม่พอ ยังใจดีรับผิดชอบทรัพย์สินของป๊าไปลงทุนในแชร์ของมัน
มันบอกเงินนี้จะงอกเงยจนพวกมึงโปรยเล่นในพระนครได้ สารเลว! โปรยกงเต๊กงานศพมึงสิไอ้นิด
แม่งรวมพวกมาโกงกูไปหมด จนพี่ต้องเซ้งร้านที่ป๊าท�ำมาทั้งชีวิต เพื่อที่พี่จะมีเงินไปใช้หนี้ทั้งหมด ไอ้นิดโคตรเก่งท�ำให้ทุกอย่างที่ป๊าหามา
ทั้งชีวิต หายไปในพริบตา นับถือมันแม่ง! ที่พี่ต้องพูดถึงเรื่องนี้อีก เพราะพี่แค้นมันมากกุน และพี่มีเวลาเหลือเฟือที่จะเขียนจดหมาย ยังไม่หมดนะ
เดี๋ยวนี้มันจะไปท�ำคอนโดสวยหรูริมเจ้าพระยาห่าเหวไรไม่รู้มัน ขอให้แม่งจมๆ ไปเหอะ คอนโดเหี้ยนิด!
กุน พีร่ บกวนไรอีกอย่างสิ ช่วยส่งเงินมาให้พไี่ ม่มากไม่นอ้ ยกว่าครัง้ ทีแ่ ล้วได้ไหม ตอนนีง้ านทีต่ ลาด พีไ่ ปทุกวันไม่ได้ ทีจ่ ริงคือหลังของพีม่ ปี ญ
ั หาน่ะ
พี่ไปตรวจแล้วนะ หมอบอกพี่เป็นกระดูกทับเส้น ข้อที่อะไรสักอย่าง แต่ไม่ส�ำคัญหรอก เพราะพี่คงจะไม่รักษา คงประคับประคองไปก่อนช่วงนี้
ถ้าไม่ไหวจริงๆ พี่คงไปรับจ้างอย่างอื่นที่พี่ยังพอท�ำไหว
ตอนนี้พี่ยังคงร้องเพลงอยู่ทุกวัน เพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่ท�ำให้พี่รู้สึกดี รู้สึกว่าพี่ยังมีจิตใจ พี่ร้องอยู่เพลงเดียวมาตลอด “เมื่อดวงใจมีรัก
ดั่งเจ้านกโผบิน บินไปไกลแสนไกล หัวใจฉันล่องลอยลับไป...” พี่ไม่แน่ใจว่าเนื้อถูกไหม แต่พี่ก็ร้องแบบนี้ของพี่มาตลอด เพราะไม่มีใครมาฟังพี่หรอก
พี่ชอบที่มันเหมือนกับ... ถึงพี่จะอยู่แต่ในพระนครอันเน่าเฟะนี่ พี่ก็ยังมีรัก รักอะไรสักอย่างที่เหมือนกับเวลาเราอยู่ตัวคนเดียว กับตัวเอง แล้วมันก็จะ
รู้สึกเบาสบาย ตัวสั่นเทิ้มเล็กน้อย แต่สั่นด้วยความรู้สึกดี เพราะตอนนี้พี่เจ็บปวดเหลือเกิน นี่เป็นสิ่งเดียวที่เยียวยาพี่ได้ แต่พี่ไม่เคยมีคนรักแบบกุน
หรอกนะ พี่เลยไม่รู้ว่าความรู้สึกที่พี่อธิบายไป มันเรียกว่าความรักหรือเปล่า ถ้ามันเป็นความรัก ก็คงเรียกว่าพี่รักตัวเอง
ดูแลตัวเองดีๆ ด้วยนะกุน พี่เป็นห่วงเรา ถ้ามีอะไรที่พี่ช่วยได้ บอกพี่นะ
ป.ล. อาจจะอ่านแล้วแปลกๆ หน่อยนะกุนจดหมายฉบับนี้ เพราะพีเ่ ขียนมันทัง้ วันเลย ในหนึง่ วันอารมณ์ของคนเปลีย่ นไปได้เท่าไหร่กนั เชียวล่ะ!

แต่วันนี้ช่วงสายๆ หลังฝนตก ผมได้รู้ความจริงสองอย่าง อย่างแรกคือคุณหมอซ่งส่งจดหมายมาบอกผม ว่าป๊าของผมเพิ่งเสีย
ไปก่อนที่จดหมายจะไปถึง 4 วัน และความจริงอีกอย่างคือ ก่อนหน้านี้ไม่นาน พวกราชการเบี้ยวไม่จ่ายเงินงวดสุดท้ายของโครงการ
ให้น้องของผม ด้วยข้ออ้างปกติของพวกมันว่า “งานคุณไม่เรียบร้อย ไม่ตรงตามแบบในสัญญา” ผมจึงรู้ว่าพวกเหี้ยๆ มีทุกที่ ไม่ใช่แค่
พระนคร
ตอนนี้ผมเหมือนคนที่มีแต่ความสูญเสีย ผมสงสารทั้งป๊าและน้องชายเหลือเกิน ท�ำไมล่ะ ท�ำไมมันเกิดแต่กับครอบครัวของเรา
หลายๆ เรื่อง ผมอยากจะป่วยแทนป๊าเหลือเกิน เพราะเราจะไม่สูญเสียอะไรเลย เพราะป๊ารอบคอบ เราจะไม่โดนหลอก และน้อง
จะยังคงอยู่ช่วยเรา ไม่ต้องไปหางานอื่นท�ำเสริม เพราะเงินเก็บของป๊า ป๊าจะท�ำให้มันงอกเงยอย่างใจป๊า และผมเชื่อว่ามันจะต้อง
งอกเงยกว่าใครอื่น เพราะป๊าไม่ชั่ว คนชั่วเต็มไปหมด แต่ไม่ใช่กับป๊า
ผมรู้ตัวอีกที ก�ำลังเดินอยู่ที่ไหนสักที่ เมื่อได้ยินเสียงระฆังเล็กๆ ดังพร้อมเพรียงกัน ไม่ใช่เสียงระฆังที่พร้อมเพรียงสิ แต่เป็น
เสียงของลมต่างหาก ที่เต็มใจพัดโหมพร้อมเพรียงกันมาในเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งคงเป็นเวลานี้พอดีที่ผมเดินมาถึง แล้วมันก็อยู่สูง
เหลือเกิน... ภูเขาทอง ผมก็ได้แต่สงสัยว่าท�ำไมต้องตะเกียกตะกายสร้างให้มันสูงเสียดฟ้ากันขนาดนั้น
ในตอนนัน้ ผมยืนนึกอยูน่ าน นานเกินกว่าทีค่ นธรรมดาคนหนึง่ จะยืนรอคอยเพือ่ อะไรสักอย่าง แต่ผมก็ยนิ ดีรอเพราะรูว้ า่ ก�ำลัง
จะพบกับใครบางคนที่เป็นคนส�ำคัญ
“พี่... สรุปแล้ว มันมีอะไรอยู่ข้างในเจดีย์ภูเขาทองหรือ?” เสียงแว่วขึ้นที่ข้างกาย คลับคล้ายคลับคลาเป็นภาพคนคุ้นเคย
มาปรากฏอยู่ใกล้ตัว
“กุนคิดว่ามันมีอะไรล่ะ?” ผมเอ่ยตอบแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินเสียงตัวเอง
“สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงพี่ กุนไหว้ทุกวัน กุนเลยสอบติดมหา’ลัยไง พี่ไม่ยอมไหว้เองนะตอนพี่สอบ” กุนตอบร่าเริง
“ใช่ ถ้าพี่ไหว้ทุกวัน ตอนนี้ชีวิตพี่อาจจะเป็นอีกแบบ ชีวิตกุนกับป๊าก็จะเป็นอีกแบบ” ผมพึมพ�ำตอบ
“ช่างมันเถอะพี่ แล้วสรุปพี่คิดว่าข้างในภูเขาทองมันมีอะไร” กุนถาม เกือบหัวเราะออกมา แวบหนึ่งผมไม่แน่ใจว่านี่คือกุน
จริงหรือเปล่า
“มันไม่มีอะไรเลย” ผมตอบเสียงดัง “นอกจากจะใส่ค�ำขอของพวกเราไว้ได้เยอะๆ ไงล่ะ”
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[ ความมืดมิดหนึ่ง, โลกหลังความตาย 00000 ]
การตื่นของที่นี่ไม่ใช่การตื่น หากแต่เป็นการรู้สึกตัวขึ้นมาตามเวลา ผมลืมตาขึ้นจากความรู้สึกนั้นอย่างเคยชิน คงเป็นเพราะผมท�ำงานอยู่ที่นี่
มานานพอสมควร ก้มลงมองรูปภาพเก่าที่ริมหัวเตียง ลูกน้อยกับภรรยา ความรู้สึกถวิลหายังไม่คลายไปตั้งแต่จากกันครั้งนั้น จากกันอย่างไม่มีวัน
ได้กลับ ภาพความสุข เสียงหัวเราะของเด็กน้อย รอยยิ้มของภรรยา ครอบครัวที่ผมรัก วนเวียนอยู่ในหัวราวกับเป็นความทรงจ�ำเดียวที่ผมมี ผมมอง
รูปพวกเขาเป็นก�ำลังใจแรกในการเริ่มต้นท�ำงาน สวมชุดสีเทาหม่นก้าวออกจากความมืดมิดด้วยความรู้สึกที่มืดมนเฉกเช่นสีเสื้อคลุมของผมเหมือน
อย่างทุกวัน

[ ไปรษณียาคาร, หน่วยงานไปรษณีย์พิเศษ, เขตพระนคร, โลกหลังความตาย 00000 ]
ความวุ่นวายและเสียงระงมเซ็งแซ่ของสถานที่แห่งนี้เป็นเรื่องคุ้นชินไปแล้วส�ำหรับผม ผู้ที่เป็นพนักงานประจ�ำของที่นี่ ไปรษณียาคารตึกใหญ่
ขาวนวล แซมด้วยหน้าต่างโค้งมนเป็นช่วงๆ หอนาฬิกาสูงใหญ่โดดเด่นลั่นเสียงเวลาแห่งความเป็นนิรันดร์อยู่ตรงกลาง สถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย
ดูสวยงาม บรรจุดวงวิญญาณนับสิบที่มีธุระเกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้ ที่ท�ำการไปรษณีย์แห่งนี้ส่งจดหมายรูปแบบพิเศษ คือเป็นจดหมายที่เขียนโดย
คนทีต่ ายไปแล้วส่งต่อไปให้ญาติหรือใครก็ตามทีจ่ า่ เอาไว้หน้าซองเพือ่ สือ่ ความรูส้ กึ บางอย่างหลังพลัดพรากจากกัน ถ้ามีบญ
ุ มากพอ ความรูส้ กึ พวกนัน้
และเนื้อความในจดหมายจะไปปรากฏเป็นเรื่องราวในนิมิตหรือความฝันของปลายทาง ถ้ามีบุญในระดับหนึ่งก็จะปรากฏเป็นความรู้สึกอบอุ่นเกิดขึ้น
ในช่วงเวลาหนึง่ ของปลายทางเพียงเท่านัน้ พอส่งไปถึงแล้ว วิญญาณผูเ้ ขียนก็เหมือนได้สำ� เร็จความรูส้ กึ หรือเรือ่ งราวบางอย่างทีค่ า้ งคาเอาไว้กอ่ นตาย
กับฝัง่ คนเป็น ก็จะจากไปได้อย่างสงบ หายไปในห้วงความว่างเปล่าอันเป็นนิรนั ดร์ แต่หากถ้าเป็นคนไร้บญ
ุ หรือก่อกรรมท�ำชัว่ จนบดบังบุญทีม่ ี ก็จะต้อง
มาเป็นบุรุษไปรษณีย์หลังความตายเฉกเช่นผม จนกว่ากรรมที่ก่อจะชดใช้หมด ผู้แบกกรรมหนักอย่างผมจึงไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะส่งต่อความรู้สึกของ
ตัวเองไปให้กับญาติมิตรสหายที่ยังมีชีวิตอยู่ หน้าที่ของบุรุษไปรษณีย์หลังความตายคือการส่งความรู้สึกในเนื้อหาพวกนั้น ติดแสตมป์ตามระดับบุญ
ของผู้ส่ง ถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ไปให้ถึงความรู้สึกของชื่อคนที่อยู่บนซองนั่น
ผมก�ำลังขึ้นจักรยานเหมือนอย่างเคย กล่องใบเล็กหลังรถบรรจุความรู้คิดและเรื่องราวผ่านจดหมาย วันนี้มีเพียงสองสามฉบับ ภารกิจก�ำลัง
จะเริ่มต้น ผมถีบจักรยานออกรถ แสงวาบสีขาวเติมเต็มความอบอุ่นให้กับผมและจดหมายพวกนั้นที่นอนรอผู้รับความรู้สึกเหล่านั้นอยู่ในกล่อง

[ จดหมายฉบับแรกของวัน : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, ถนนพาหุรัด, แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร 10200 ]
ภาพทิวทัศน์ของสะพานพระพุทธยอดฟ้ายามถีบจักรยานผ่าน ชวนให้ผมหลุดจากบ่วงค�ำถามพวกนั้น ถึงแม้ภาพจากโลกหลังความตาย
จะมองเห็นเป็นเพียงสีขาวด�ำ แต่สีจากความทรงจ�ำของผมกลับแต่งแต้มภาพนั้นให้มีสีสันขึ้นมาใหม่ ภาพครั้งยังมีชีวิตอยู่ ไหลกลับเข้ามาในความคิด
ภาพโครงสะพานพุทธสีเขียวเข้มปนสนิมเหล็กพาดผ่านฟากฟ้ายามค�่ำคืน แทรกแซมระหว่างช่องเหล็กด้วยดวงดาวดวงน้อยร้อยเรียงบนผืนฟ้า
ภาพวันนั้นที่ผมเดินจับมือกับภรรยาข้ามผ่านสะพาน บรรยากาศแสงไฟสีส้มอ่อนยามค�่ำคืน กลิ่นจางๆ ของแม่น�้ำเจ้าพระยาลอยมาเตะจมูก เสียงขับ
เคลื่อนของรถน้อยใหญ่ที่แล่นผ่านสองเราไปพร้อมกับแรงสั่นโยกเบาๆ บนสะพาน ราวหัวใจของผมที่สั่นไหวเพราะประโยคค�ำหวานที่พูดให้กัน
เสียงหัวเราะ ความอบอุ่นจากมือของกันและกัน เมื่อนึกถึงภาพเหล่านั้น ความรู้สึกคิดถึงเกิดขึ้นจนเอ่อล้นหัวใจ
ผมถีบจักรยานผ่านรถราหลากหลายคัน รถเมล์ รถสามล้อ รถมอเตอร์ไซค์ ผู้คนบนรถพวกนั้นมีแววตามเต็มไปด้วยความไร้ชีวิตชีวาในความ
มีชีวิต เมื่อสังเกตลึกพบว่าแววตาของผมและพวกเขาช่างว่างเปล่าคล้ายกันเสียเหลือเกิน แต่พวกเขาคงมองไม่เห็นผม เพราะพวกเราอยู่คนละโลกกัน
เพียงเสี้ยวเวลาที่ปั่นจักรยานก็ถึงหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภาพตึกยาวขนาดใหญ่สะดุดตาก็ปรากฏ ตึกสวยด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย
ไม่ต่างกันกับที่ท�ำการไปรษณีย์จุดเริ่มต้นของผม ถึงจะเห็นภาพไม่มีสีเหมือนสะพานพระพุทธยอดฟ้า แต่ความยิ่งใหญ่อันไร้สีสันของมันก็ยังท�ำให้ผม
ประทับใจเหมือนกับทุกวันตอนทีผ่ มยังมีชวี ติ อยู่ ทุกวันทีผ่ มขับรถผ่านตึกตระหง่านสีเหลืองอมน�ำ้ ตาลทอดยาวควบคูไ่ ปกับลายพืน้ แตกๆ ของทางเดินเท้า
เสียงกรนยามหลับของลูกน้อยบนเบาะหลัง เสียงของตัวผมทีจ่ ะต้องปลุกให้เขาตืน่ มาทานข้าวเช้าก่อนเข้าโรงเรียน กลิน่ ควันหอมของกับข้าวทีภ่ รรยา
ท�ำมาให้ เสียงของผมกับลูกที่หยอกล้อกัน ภาพของดวงใจที่ค่อยๆ ก้าวเดินจากรถเข้าสู่รั้วโรงเรียน วันแรก วันที่สอง และทุกๆ วัน จวบจนวันนี้ที่ผม
ตายไปแล้ว ภาพเหล่านั้นก็ยังไม่ลืมเลือน ดวงใจดวงน้อยของพ่อ ป่านนี้ลูกจะเป็นอย่างไรแล้วนะ? ขอโทษที่วันนั้นพ่อช่างโง่เขลาตัดสินใจทิ้งลูกกับแม่
ไว้ข้างหลัง เมื่อนึกถึงค�ำถามพวกนั้น น�้ำตาอุ่นจากดวงตาที่ไร้ชีวิตไหลลงอาบแก้ม ใช้มือหนึ่งปาดน�้ำตาและความคิดถึงนั่นทิ้งไป
ยามบรรจงค่อยหยอดหย่อนจดหมายลงตู้หน้ารั้วโรงเรียน สังเกตเห็นยามชราผู้หนึ่งนั่งสัปหงกอยู่ตรงเก้าอี้เก่าๆ รอยริ้วแห่งชราภาพกรีดเป็น
ร่องรอบดวงตาที่ปิดสนิท ผิวแห้งกร้านไร้การดูแลในชุดยามสีเทา ความรู้สึกเหงาเข้ามาจับกลางใจของผม ที่โต๊ะมีรูปภาพหญิงสาวคนหนึ่ง ผมเห็น
ใบหน้าไม่ค่อยชัด แต่ชายยามยามชราคนนั้นคงจะรักผู้หญิงในภาพมากเป็นแน่ คงเหมือนกับผมที่รักภรรยาอย่างสุดหัวใจ				
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[ จดหมายฉบับต่อมา : ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าเก่า, ถนนเยาวราช, แขวงสัมพันธวงศ์, เขตสัมพันธวงศ์ 10100 ]
จดหมายฉบับต่อมาพาผมมาที่ถนนมังกรนามเยาวราช บรรยากาศยังคงครึกครื้นเหมือนอย่างเคย ผู้คนมากหน้าหลายตาหลากชาติพันธุ์
รวมตัวกันเพื่อสนองความต้องการของกระเพาะ จากนั้นจึงฝืนสนองความต้องการของตัวเองทั้งที่กระเพาะก็เริ่มเต็มแล้ว แววตาของพวกเขาเหล่านั้น
มีชีวิตชีวาอย่างเห็นได้ชัดเมื่อถูกเติมเต็มความรู้สึกด้วยรสชาติและกลิ่นหอมหวนของอาหารมื้อเย็นย่างค�่ำ สีสันโทนแสดส้มแดงที่ส่องสว่างกลบแสง
ดาวยามค�่ำคืน น่าเสียดายที่ผมเห็นแสงพวกนั้นได้เพียงในความทรงจ�ำ มิใช่ดวงตาอันไร้ชีวิตคู่นี้ เสียงเครื่องครัวกระทบกระทะ เสียงคั้นน�้ำผลไม้
เสียงแม่คา้ เรียกลูกค้าให้มาใช้บริการ กลิน่ ของหมึกย่างเจ้าดังปะปนคลุง้ ไปกับกลิน่ เหงือ่ ทีห่ วิ โหยของหลายสิบชีวติ ทีก่ ำ� ลังรอคอย สร้างความมีชวี ติ ชีวา
ให้กับถนนเส้นนี้ ในความทรงจ�ำไม่แตกต่างจากความเป็นจริงมากเท่าไรนัก
ไม่นานนักจักรยานคูใ่ จก็มาหยุดอยูห่ น้าร้านก๋วยเตีย๋ วเป็ดชือ่ ดังของย่านนี้ อาคารสีขาวมีรอ่ งรอยแตกเก่าๆ ลงยันต์ไว้รอบภายในเสริมความขลัง
ชวนให้ผมระลึกถึงความหลังในวันนั้น วันสุดท้ายที่ผมได้เห็นแววตาของลูกน้อย วันสุดท้ายที่ผมได้เห็นรอยยิ้มที่สวยที่สุดในโลกของภรรยา ผมยังจ�ำ
รสชาติของเป็ดชิ้นนั้นที่เข้าปากได้ดี ความรู้สึกเศร้า ท้อแท้ และสิ้นหวัง ผสมรวมกันในล�ำคอ บังคับให้รสชาติของก๋วยเตี๋ยววันนั้นไร้ซึ่งความอร่อย
ไม่เหมือนอย่างเคย ถึงแม้เราจะอยู่กันพร้อมหน้า ถึงแม้ว่าเราจะก�ำลังกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านชื่อดังที่สุดของเยาวราช ถึงแม้ว่าลูกชายจะหัวเราะไปกับ
ภรรยาของผมเพราะเป็ดที่ตกพื้น แต่ภายใต้รอยยิ้มนั้นของผมและภรรยาเต็มไปด้วยปัญหามากมาย วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในสมัยนั้น
ที่สีสันแห่งความสุขของครอบครัวผมถูกพรากไป ไม่ต่างกันกับสีสันแห่งชีวิตชีวาของย่านเยาวราชที่ถูกพิษเศรษฐกิจแปรเปลี่ยนเป็นความเงียบเหงา
สีเทาหม่นแทน มีเพียงก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้ที่ยังคงเปิดบริการให้บางคนได้ลิ้มลองกับรสชาติของความเหงา หลังจากวันนั้น ผมตัดสินใจหนีปัญหา
ทุกอย่างด้วยลูกตะกั่วเจาะเข้ากลางสมอง กลายมาเป็นตราบาปที่ตรึงผมไว้กับหน้าที่ส่งจดหมายในโลกหลังความตายนี้
บรรจงหยอดจดหมายลงในตู้หน้าร้าน เสียงตะกร้อลวดกระทบกับหม้อเหล็กเพื่อสะเด็ดน�้ำก๋วยเตี๋ยวเป็นจังหวะ กลิ่นหอมของเป็ดที่วันนั้น
ผมไม่ได้กลิ่น หญิงวัยย่างชราก�ำลังลวกก๋วยเตี๋ยว แววตาของหล่อนไร้ความเป็นชีวาในชีวิตราวกับเพิ่งเสียดวงใจอันเป็นที่รัก ขัดกับเหล่าผู้คนในย่าน
เยาวราชทีม่ แี ต่ความมีชวี ติ ในแววตาพวกนัน้ เบือ้ งหลังในร้าน บนหิง้ ข้างยันต์เก่าขาดมีรปู ขาวด�ำของเด็กสาวผูเ้ สียชีวติ ธูปและพวงมาลัยสดใหม่เหมือน
เปลี่ยนเป็นกิจวัตรในทุกวัน ความรักของแม่ที่ต้องพลัดพรากจากลูกมาก่อนเวลาที่จะท�ำใจได้ หลายประโยคที่ยังไม่ได้เอ่ย ความอบอุ่นจากไอกอด
ที่คิดถึง ผมเข้าใจความรู้สึกเหล่านั้น ความรู้สึกของการจากลาดวงใจที่ส�ำคัญที่สุดในชีวิต
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[ จดหมายฉบับสุดท้าย : บ้านหลังเล็กเลียบริมคลองภาษีเจริญ, แขวงปากคลองภาษีเจริญ, เขตภาษีเจริญ 10160 ]
จันทราส่องแสงขาวนวล สายลมอ่อนพัดโชยกลิ่นเหม็นริมคลองภาษีเจริญที่คุ้นเคยเมื่อผมปั่นจักรยานผ่าน สายตาสะดุดเมื่อเหลือบไปเห็น
ชื่อสองชื่อหน้าซองจดหมายฉบับสุดท้ายประกอบกับที่อยู่พวกนั้น หัวใจอันไร้ชีวิตของผมเต้นรัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน มันคือชื่อของภรรยาผม
ชื่อของลูกผม และที่อยู่ของบ้านผม ตรรกะอย่างคนตายบอกผมว่าเวลางานของผมผ่านไปนานจนภรรยาได้เดินทางมาอยู่ยังปรภพเดียวกับผมแล้ว
ความรูส้ กึ ถวิลหาพรัง่ พรูขนึ้ ในดวงใจ อยากจะเจอเธออีกครัง้ ในโลกปรภพนี่ อีกด้วยลูกน้อยของผมทีป่ า่ นนีค้ งเติบใหญ่เพียงไรแล้ว ความรูส้ กึ เหล่านัน้
กระตุ้นให้ขาสองข้างของผมปั่นสุดแรงตาย ไม่นานนักผมก็มาหยุดลงตรงหน้าบ้านเล็กๆ หลังหนึ่ง กาลเวลาผันเปลี่ยนรั้วเหล็กบานนั้นให้เขรอะสนิม
ผันเปลี่ยนความโบราณของบ้านทรงไทยแบบเก่าให้มีสถาปัตยกรรมของสมัยปัจจุบันร่วมกันเข้ามา เป็นความโบราณผสานกับวัฒนธรรมใหม่ได้อย่าง
ลงตัว แต่กาลเวลาไม่เคยเปลี่ยนผันกลิ่นอายความอบอุ่นของบ้านหลังนี้เลย หยดน�้ำตากลั่นตัวไหลรินออกมาอาบแก้ม สายลมแห่งความทรงจ�ำพัดพา
ผมมายืนอยู่ ณ บ้านหลังเก่า บ้านที่ผมและครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า เวลาผ่านมานานขนาดนี้เชียวหรือ เสียงเอี๊ยดอ๊าดของรั้วเหล็กดังขึ้นเบาๆ
หลังผมเดินผ่านประตูบานใหญ่นั่นไป
แสงจันทร์พลันเลือนรางลงตามบรรยากาศ ส่องพาดผ่านหน้าต่างบานเล็ก สาดกระทบทีห่ วั เตียงซึง่ มีชายหนุม่ ร่างหนึง่ หลับสนิทอยู่ ผมก้มมอง
ใบหน้าของเขาทีเ่ หมือนราวกับมองตัวผมเอง เขาคือลูกของผม บันดาลเกิดความรูส้ กึ อิม่ เอมใจและความสุขอย่างเปีย่ มล้นทีไ่ ด้เห็นลูกชายอันเป็นดวงใจ
ได้มโี อกาสเติบใหญ่อย่างทีผ่ มเฝ้าฝันถึง ภาพความทรงจ�ำย้อนไหลเข้ามา ภาพตัง้ แต่เขายังเด็ก ภาพตอนทีเ่ ขาหกล้ม ภาพทีเ่ ขาค่อยๆ ก้าวเข้ารัว้ โรงเรียน
สู่ภาพปัจจุบันที่เขาโต ความรู้สึกทั้งหมดกลั่นออกมาเป็นสายน�้ำตาอุ่นที่ไม่สามารถไหลหยดลงกระทบสู่โลกอีกฟากฝั่งได้ บรรจงค่อยก้มลงจุมพิต
ที่หน้าผากของลูกน้อยอย่างแผ่วเบาและอ่อนโยน กระซิบด้วยไม่ได้หวังว่าลูกชายจะได้ยิน เป็นประโยคที่มาจากหัวใจ “พ่อรักลูกนะ” รอยยิ้มปรากฏ
ขึ้นบนใบหน้าที่ก�ำลังหลับนั้น

[ ความมืดมิดหนึ่ง, โลกหลังความตาย 00000 ]
ทบทวนความรูส้ กึ ทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ รูว้ า่ ภรรยาอยูใ่ นปรภพเดียวกันแล้ว อยากเพียงจะเดินจูงมือกับเธออีกซักครัง้ ให้หวั ใจทีไ่ ร้ชวี ติ ได้มชี วี า
ขึ้น ให้ความรักและความถวิลหาของสองเราแต่งแต้มสีด�ำจืดจางของภาพสะพานพุทธ ให้เราได้ใช้ชีวิตหลังความตายด้วยกันฉันสามีภรรยา ก่อนห้วง
เวลาอันเป็นนิรันดร์จะถามถึง ส่วนเรื่องลูกหัวแก้วหัวแหวนของผม เมื่อได้รู้กับตัว ได้เห็นกับตาว่าเขาเติบโตไปได้ขนาดไหนแล้ว ผมเพียงอยากจะ
เรียบเรียงค�ำขอโทษที่ทอดทิ้งลูกเอาไว้ข้างหลัง ค�ำสอนที่ไม่เคยได้เอ่ย ประโยคที่อยากจะบอกทั้งหมด บรรจงเขียนลงเป็นจดหมายส่งไปยังลูกที่อยู่
อีกโลก ถึงบุญที่ท�ำจะมีไม่มากพอที่จะรับรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เขียน แต่อย่างน้อยๆ ผมก็อยากให้ลูกรู้สึกถึงความอบอุ่นจากพ่อของเขาอีกครั้ง
การจะท�ำตามความอยากทั้งปวง ผมต้องหมั่นสะสมบุญด้วยการส่งจดหมายเพื่อจะหลุดพ้นจากบ่วงบาปของหน้าที่บุรุษไปรษณีย์ หมายมั่น
เป้าหมายในการส่งจดหมายขึ้นมาใหม่ เกิดเป็นความหวังเล็กๆ ในหัวใจที่ไร้ชีวิต ก้มลงมองรูปภาพเก่าที่ริมหัวเตียง ภาพครอบครัวที่ผมรักวนเวียน
อยูใ่ นหัวเพราะเป็นความทรงจ�ำเดียวทีผ่ มมีและเป็นความหวังเดียวในตอนนี้ ผมมองรูปพวกเขาเป็นก�ำลังใจแรกในการเริม่ ต้นท�ำงาน สวมชุดสีเทาหม่น
ก้าวออกจากความมืดมิดด้วยความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเป้าหมาย
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ิยะสกุล (แบงค์)

ันต์ป
โดย พงศธร อน

ช่วงเวลาบ่ายของวันอาทิตย์ แสงแดดหลังเที่ยงค่อยๆ แหวกว่ายผ่านไอระอุของความร้อนเข้ามาสัมผัส
กับผนังของบ้านแถวแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ ณ ริมขอบของอาณาเขตที่ถูกกล่าวขานว่าย่านพระนคร
อาจเป็นเพราะอุณหภูมิภายในห้องที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้ศิรชัชลืมตาตื่นขึ้น หลังจากที่ได้ใช้ช่วงเวลา
ซึง่ ควรเป็นเวลารับประทานอาหารกลางวันไปกับการนอน เขาไม่ได้ตงั้ ใจจะนอนหลับเพือ่ ลบล้างความรูส้ กึ เหน็ดเหนือ่ ย
จากการท�ำงานแต่อย่างใด เขาแค่ผล็อยหลับไป ด้วยความเคลิ้มในบรรยากาศช่วงสายของวันเพียงเท่านั้นเอง
วันนี้จิตใจของศิรชัชเบิกบานมากกว่าปกติ เนื่องจากเขารู้ว่าวันนี้เขาจะได้พบกับยอดดวงใจทั้งสอง
ประภัสราคูช่ วี ติ ของเขา และดาวเรืองลูกสาววัยอ้อแอ้ แต่นา่ แปลกทีร่ า่ งกายของเขากลับมีอาการอ่อนเพลียต่างจาก
วันอื่นๆ ที่ผ่านมา สวนทางกับความรู้สึกที่เขามีอย่างน่าพิลึก
เขานั่งอยู่บนโซฟาหนังสีเคยขาว เพราะขณะนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนวลบ้างแล้ว ซ้ายมือของเขามีโต๊ะ
เคียงขนาดเหมาะสมตั้งอยู่ ด้านบนโต๊ะปรากฏจดหมายอยู่ฉบับหนึ่ง จดหมายที่เปรอะเปื้อนมอมแมมราวกับว่า
มันไม่ได้ถูกเขียนขึ้นที่โต๊ะเขียนหนังสืออย่างทะนุถนอมเหมือนจดหมายทั่วไป
แม้ว่าเขาจะรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยว่าท�ำไมถึงมีจดหมายมาเอนตัวนอนอยู่บนโต๊ะเคียงนี้ แต่เขาก็รู้สึกดีใจ
ที่เขายังมีโอกาสได้มองเห็นมันอีกครั้ง เขารู้จักเนื้อความข้างในจดหมายฉบับนี้เป็นอย่างดี เนื่องจากมันถูกเขียน
ขึ้นด้วยมือของเขาเอง
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“ถึงประภัสรา
สวัสดีประภัสรา ฉันขอโทษที่ไม่ได้ติดต่อกลับมานาน เธอและลูกสาวตัวน้อยของเราเป็นอย่างไรบ้าง ยังสบายดีอยู่หรือเปล่า ที่บ้าน
ของเราเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างไหม ฉันคิดค�ำนึงถึงเธอทั้งสองอยู่ทุกชั่วขณะ คิดว่าเธอก�ำลังท�ำอะไรอยู่ เธออยู่ที่ไหน และเธอปลอดภัยดีหรือไม่
การมีชีวิตอยู่เพื่อเธอและลูก คือความปรารถนาเดียว คือความปรารถนาสูงสุดของฉัน แม้ว่าฉันจะต้องเสี่ยงอันตรายมากมายเพียงใด
ขอแค่ให้เธอทั้งสองได้นอนหลับฝันดี เพียงเท่านี้ฉันก็มีความสุขมากแล้ว
ประภัสรายอดรัก ฉันอยากจะขอโทษทีฉ่ นั ไม่ได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวมากเท่าทีค่ วร ไม่ได้เลีย้ งดูลกู สาวทีอ่ ยูใ่ นวัยก�ำลังน่าเกลียดน่าชัง
ได้อย่างใกล้ชิด ให้สมกับที่เธอจะให้เกียรติเรียกฉันว่าบิดา ในก้นบึ้งของดวงใจฉันมีหวังอยู่ลึกๆ ว่าเธอจะให้อภัยที่ฉันต้องถูกพรากจากบ้าน
หลังน้อยอันแสนอบอุ่นนั้น เนื่องจากเวลานี้ชาวฝรั่งเขาเกิดกรณีพิพาทกัน แบ่งพรรคแบ่งพวกแล้วโจมตีกันจนเกิดเป็นสงครามขนาดใหญ่
ซึ่งส่งผลกระทบมายังสยามประเทศของเราด้วย พวกญี่ปุ่นมันต้องการยึดครองประเทศสยามเพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปรุกรานผืนแผ่นดินของ
ประเทศอื่นๆ และเพื่อรบรากับพวกฝรั่งต่อไป
พันโทอย่างฉันจึงถูกทางการส่งมาประจ�ำการบริเวณแนวหน้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หนึ่งในจังหวัดที่นายทหารใหญ่เขาคาดการณ์
ไว้ว่าจะเป็นสถานที่ที่พวกญี่ปุ่นจะน�ำทัพเรือมาเทียบ และส่งกองก�ำลังทหารขึ้นมาบุกรุกดินแดนสยาม
เมื่อสักครู่หน่วยสื่อสารได้รับแจ้งข้อมูลลับจากทางการมาว่า ก่อนที่พวกญี่ปุ่นจะน�ำเรือมาเทียบฝั่งอ่าวไทยในเวลาอีกไม่นานนัก
พลโทนากามูระ แม่ทัพญี่ปุ่นได้วางแผนลับที่จะส่งกองเรือบินทิ้งระเบิดบี-ยี่สิบสี่เข้ามาท�ำลายแนวต้านของทหารไทย ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชา
ของฉัน เพื่อที่กองเรือจะได้เข้ามาเทียบได้สะดวกยิ่งขึ้น
ณ เวลานี้เธอทราบไหมประภัสรา ฉันอยากกลับไปโอบกอดเธอและลูกให้แน่นจนสุดก�ำลัง ฉันอยากที่จะสัมผัสความอบอุ่นอันเกิดจาก
การได้ใช้เวลาร่วมกันพร้อมหน้าพ่อแม่ลกู ให้ความอบอุน่ นัน้ มันเข้ามาแทนทีค่ วามหนาวเหน็บของอากาศภายในร่องสนามเพลาะภายใต้แสงจันทร์
ยะเยือกที่ก�ำลังกัดกินหัวใจของฉันไปทีละน้อย
ฉันอยากกลับไปหาเธอทั้งคู่เหลือเกิน หากแต่ดวงดาวซึ่งขณะนี้ไม่ได้ประดับอยู่บนท้องฟ้า แต่กลับประดับอยู่บนบ่าของฉัน ดวงดาวนั้น
ได้ย�้ำเตือนถึงหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ฉันแบกรับเอาไว้ ชีวิตของพลทหารหลายพันชีวิตภายใต้บังคับบัญชาของฉันในสนามเพลาะนี้ ชีวิตของเธอ
ทั้งสอง ชีวิตของประชาชนชาวสยามอีกนับไม่ถ้วน รวมไปถึงแผ่นดินสยามบ้านเกิดที่ฉันรักและให้ค�ำปฏิญาณว่าจะรักษาไว้ แม้ต้องสละเลือด
ทุกหยาดของฉันก็ตาม
ใช่แล้วประภัสรา ฉันอาจไม่ได้กลับไปพบกับเธออีก
อย่างน้อยที่สุด ฉันอยากให้เธอรู้ไว้ว่าการที่ฉันได้พบกับเธอนั้นคือเรื่องมหัศจรรย์ วันเวลาที่ฉันได้ใช้ร่วมกับเธอเป็นสิ่งที่ท�ำให้ฉัน
มีความสุขในทุกๆ วินาที เธอเปรียบเสมือนทุกสิ่งอย่างส�ำหรับฉัน มิหน�ำซ�้ำเธอยังมอบของขวัญอันทรงคุณค่ามากที่สุดให้กับฉันด้วย ลูกของเรา
แม้ฉันอาจไม่ได้มีโอกาสเฝ้าดูการเติบโตอย่างใกล้ชิดอีกต่อไป ฉันก็มั่นใจว่าเธอจะบ่มเพาะให้ลูกเป็นบุคคลที่มหัศจรรย์เช่นเดียวกับเธอได้
ฉันรักเธอทั้งสองมากเป็นที่สุด มากจนแม้ความกว้างใหญ่ของมหาสมุทรหรือท้องนภาก็มิอาจเทียบเปรียบได้
									
								
จาก ศิรชัช... 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484”
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“โชคดีจริงๆ ที่ฉันได้มีโอกาสเห็นมันอีกครั้ง” ศิรชัชคิดอยู่ในใจ
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด เขาควรจะได้พบกับประภัสราและดาวเรือง สองสตรีที่เขารักยิ่ง ภายในช่วงเวลาตอนเย็นๆ
ก่อนที่พระอาทิตย์จะลับฟ้าไป เขานั่งรอให้ถึงเวลานั้นอย่างใจจดใจจ่อ แววตาของเขาเปล่งประกายอย่างเห็นได้ชัด
ทันใดนั้น เสียงกระทบของล้อประตูที่ถูกดึงให้เคลื่อนบนรางเหล็กดังขึ้น บอกเป็นนัยว่าบุคคลที่เขาเฝ้ารอได้มาถึงแล้ว
หัวใจของเขาพองโตขึ้น พร้อมกับเต้นอย่างไม่เป็นจังหวะ เขารู้สึกตื่นเต้นในระดับเดียวกับตอนที่เขาขอประภัสราแต่งงาน
รู้สึกราวกับว่าโลกทั้งใบก�ำลังจะหยุดหมุน
ไม่ใช่อย่างที่เขาคาดการณ์ไว้ ผ่านประตูรั้วนั้น ปรากฏร่างของหญิงสาววัยกลางคนและชายสูงอายุเดินเข้ามาด้วยกัน
และถึงแม้ว่าทั้งสองจะเข้ามาใกล้จนท�ำให้เขาเห็นใบหน้าของทั้งคู่ได้ชัดเจนมากเพียงใด เขาก็ยังคงคิดไม่ตกว่าบุคคลทั้งสองนี้
เป็นใคร เคยรู้จักกันมาก่อนไหม และบุคคลทั้งสองนี้เข้ามาหาเขาในบ้านนี้ด้วยจุดประสงค์อันใด
“คุณพ่อคะ” หญิงสาววัยกลางคนกล่าวขึ้นด้วยค�ำพูดที่ชวนให้เขารู้สึกฉงน
“หนูพาคุณลุงศรัณย์มาเยี่ยมค่ะ” เธอผายมือไปยังชายสูงอายุที่ปรากฏตัวมาพร้อมกับเธอ
“เวลาหนึ่งปีนี่ก็ผ่านไปไวเหมือนกันนะ ยังรู้สึกว่าครั้งก่อนที่มาหา เพิ่งเป็นเมื่อวานนี้เอง นายคงจะจ�ำฉันไม่ได้หรอกว่า
ฉันเป็นใคร แต่ฉันรู้จักนายเป็นอย่างดี นายเป็นทั้งเพื่อน เป็นทั้งหัวหน้า และเป็นบุคคลที่กล้าหาญมากส�ำหรับฉัน สวัสดีพันโท
ศิรชัช”
“ใช่ นั่นคือชื่อของฉัน” ชายหนุ่มตอบด้วยความรู้สึกสับสนปนสงสัย บุคคลทั้งสองเป็นใครมาจากไหน ท�ำไมหญิงสาว
วัยกลางคนจึงเรียกเขาว่าพ่อ ลูกของเขาคือดาวเรืองสาวน้อยวัยกระเตาะมิใช่หรือ มิหน�ำซ�้ำยังมีชายสูงอายุติดตามมาด้วยอีก
“เมือ่ หกสิบปีทแี่ ล้ว สมัยทีพ่ วกเรายังหนุม่ แน่น เราทัง้ คูเ่ ป็นเพือ่ นรักและจบจากโรงเรียนนายร้อยด้วยกัน ฉันได้ตดิ ตาม
นายลงไปประจ�ำการบริเวณแนวรบที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมาณห้าชั่วโมงก่อนกองเรือญี่ปุ่นจะมาถึง เราได้รับแจ้งว่า
นายพลญี่ปุ่นมีค�ำสั่งลับให้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดมาท�ำลายแนวต้านของเราก่อน
เมื่อได้รู้ข่าวนี้ ทหารทุกคนเริ่มออกอาการเสียขวัญ เสียขวัญจนมือทั้งสองข้างสั่น จนถือปืนคาราบีเนอร์เก้าสิบแปด
ไม่ไหว และเริ่มมีเสียงเรียกร้องให้ถอยออกมาตั้งหลักก่อน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าทิ้งระเบิดของยมทูตที่แฝงตัวมาในอากาศ
แล้วค่อยรับมือกับกองทหารญี่ปุ่นนั้นอีกที ซึ่งหากท�ำแบบนั้นจะต้องเสียประชาชนและพื้นที่แนวอ่าวไทยไป ในที่สุดอาจส่ง
ผลเสียหายเป็นวงกว้างมากกว่าเดิม
แต่เดชะบุญ ฉันยังแทบไม่เชือ่ ในสายตาตัวเองเลยว่าการพูดปราศรัยของนายในเวลานัน้ จะท�ำให้พลทหารทีต่ า่ งเสียขวัญ
กลับมามีก�ำลังใจลุกขึ้นต่อสู้กับศัตรูได้ และแล้วโชคชะตาก็เข้าข้างเรา สามชั่วโมงก่อนกองเรือญี่ปุ่นมาถึง นักคณิตศาสตร์ชาว
อังกฤษ ซึ่งฉันได้มารู้จักทีหลังว่าเขาชื่อ อลัน ทัวริง ได้ถอดรหัสสั่งการลับของทหารฝ่ายอักษะผ่านเครื่องเข้ารหัสอินิกม่าได้
ผลจากการแทรกแซงนั้นท�ำให้คลื่นความถี่สื่อสารของทหารญี่ปุ่นถูกรบกวน จนท�ำให้มีการสื่อสารผิดพลาดเกิดขึ้น
ส่งผลให้แนวรับทีเ่ ราประจ�ำการอยูร่ อดพ้นจากระเบิด และท�ำให้เราสามารถต้านทานการยกพลขึน้ บกของทหารญีป่ นุ่ ได้ในทีส่ ดุ
น่าเสียดายทีห่ ลังจากนัน้ ไม่นาน รัฐบาลได้ประกาศท�ำข้อตกลงร่วมรบระหว่างญีป่ นุ่ -ไทย ท�ำให้การสูร้ บกับทหารญีป่ นุ่
สิ้นสุดลง และเกิดการเริ่มต้นสร้างทางรถไฟสายมรณะ ฉันและนายจึงถูกส่งกลับจากแนวรบ กลับมายังบ้านที่เราคิดถึง”
ศิรชัชกลืนน�้ำลาย เขารู้สึกประหลาดใจทวีคูณมากยิ่งขึ้น ท�ำไมชายสูงอายุคนนี้ถึงมาแอบอ้างเป็นศรัณย์เพื่อนรัก
ของเขา และถ้าเขาไม่ใช่ศรัณย์ตัวจริง ท�ำไมเขาจึงรู้เรื่องราวของฉันได้ละเอียดมากเท่านี้
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“เมื่อนายกลับมาถึงที่บ้าน ภาพที่นายวาดฝันไว้ว่าจะได้พบเมื่อกลับมาถึงนั้น มันไม่ได้เกิดขึ้น ภาพของลูกสาวตัวเล็ก
วิ่งออกมากระโดดกอดพ่อของเธอ สมทบด้วยอ้อมแขนของหญิงผู้เป็นที่รักของเขา สามพ่อแม่ลูกกอดกันให้สมกับความคิดถึง
ที่สั่งสมไว้
ทิ้งให้ความสงสัยเกิดขึ้นไม่นาน เพื่อนบ้านของนายได้เดินมาหาพร้อมกับลูกสาวของนาย สีหน้าของทั้งคู่แสดงความ
เศร้าสลดอย่างเห็นได้ชัด ประภัสราเสียชีวิตไปแล้ว เนื่องจากเครื่องบินทิ้งระเบิดบี-ยี่สิบสี่ที่เดิมได้ภารกิจให้ไปทิ้งระเบิด
ที่แนวรบจังหวัดประจวบฯ ซึ่งเป็นที่ที่ฉันและนายประจ�ำการ ถูกรบกวนการสื่อสารจนท�ำให้ตั้งเป้าโจมตีผิด ไปทิ้งระเบิด
ที่โรงพิมพ์ชายพระนคร ที่ซึ่งประภัสราท�ำงานอยู่”
ชายหนุม่ เบิกตาโพลงเมือ่ ได้ฟงั เช่นนัน้ ดวงตาประกายทัง้ สองปรากฏให้เห็นมวลน�ำ้ ตาทีเ่ ริม่ ก่อตัวมากขึน้ เรือ่ ยๆ ความรูส้ กึ นัน้
ได้ผดุ ขึน้ มาอีกครัง้ จากก้นบึง้ ของหัวใจ ความรูส้ กึ ทีร่ าวกับถูกผลักตกลงมาจากทีส่ งู แล้วกระแทกเข้ากับพืน้ ด้วยแรงปะทะมหาศาล
เป็นความเศร้าที่ถาโถมเข้ามาภายในคราเดียว มากมายเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทนรับเอาไว้ได้
“ความเสียใจทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ท�ำให้จติ ใจของนายแหลกสลาย พันโทศิรชัชผูก้ ล้าหาญ บัดนีไ้ ด้กลายเป็นคนผอมซูบ ไม่รบั ประทาน
น�ำ้ และอาหาร ไม่ขยับเขยือ้ นร่างกายไปไหน ไม่พดู คุยกับใคร จมดิง่ อยูก่ บั ความทรมานนัน้ นานนับเดือน ซึง่ ช่วงเวลานัน้ ฉันได้อปุ การะ
หนูดาวเรืองลูกสาวของนายมาดูแลไว้อยู่พักหนึ่ง
ด้วยความเป็นห่วงว่านายจะตรอมใจตายไปเสีย ฉันจึงพานายไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลวังหลัง แพทย์ใหญ่ได้ให้คำ� วินจิ ฉัย
ว่านายเกิดภาวะสูญเสียความทรงจ�ำไปข้างหน้า เนื่องจากไม่สามารถยอมรับความจริงอันโหดร้ายที่เกิดขึ้นได้ สมองจึงท�ำการ
ปิดกั้นตัวเองไม่ให้รับรู้ข้อมูลใหม่ซึ่งจะมาแทนที่ความทรงจ�ำเก่าอันแสนงดงาม
ความทรงจ�ำทั้งหมดของนายถูกท�ำให้ชะงักไว้ ณ ช่วงเวลาก่อนที่จะได้รับแจ้งข่าวร้าย
วิธีการรักษาเดียว คือต้องท�ำให้นายเข้าใจและยอมรับเหตุการณ์อันโหดร้ายนั้นให้ได้ สมองจึงจะยอมเปิดรับข้อมูลใหม่
อันเป็นปัจจุบันอีกครั้ง ซึ่งเป็นเหตุให้หนูดาวเรืองพาฉันมาเยี่ยมและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้นายฟังทุกวันครบรอบการกลับบ้าน
ของนายตลอดหกสิบปีที่ผ่านมานี้”
ศรัณย์หยุดพักครู่หนึ่ง เหมือนว่าเขาก็รู้สึกหม่นหมองเช่นกันเมื่อได้เล่าเรื่องราวอันหดหู่นี้ซ�้ำอีกครั้ง
เขาสูดหายใจเข้าลึก ก่อนที่จะเอ่ยประโยคถัดมา
“และฉันหวังลึกๆ ว่าสุดท้ายแล้วจิตใจของนายจะเติบโตจนเข้มแข็งพอที่จะก้าวข้ามออกมาจากโลกแห่งอดีต แล้วเปิด
ประตูอ้าแขนรับกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ให้นายได้กลับมาเป็นปกติ และได้กลับบ้านจริงๆ เสียที”
ดวงตาทั้งสองของศิรชัชสะสมมวลน�้ำตาไว้จนได้ที่ เขากะพริบตาหนึ่งครั้ง หยดน�้ำตาไหลลงมา เผยให้เห็นแววตา
ที่ว่างเปล่าในสายตาของเขา ร่างกายของชายหนุ่มที่เขาคุ้นเคย บัดนี้ได้ปรากฏชัดเป็นร่างอันห่อเหี่ยวบอบบางของชายชรา
แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าร่างกายนี้ได้มีชีวิตล่วงเลยผ่านกาลเวลามานานแล้ว
ทุกคนในห้องนี้ต่างรู้ดีว่าแววตาที่ว่างเปล่านี้คงสภาพไว้ได้ไม่นาน ก็จะแปรเปลี่ยนกลับมาเป็นแววตาที่เปล่งประกาย
เช่นเดิมเช่นเดียวกับทุกๆ วันที่ผ่านมา
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“คุณป้า หนูไม่เข้าใจเลย ไม่เข้าใจจริงๆ ท�ำไมแม่ถึงคลอดพี่ชายให้หนูไม่ได้” เสียงเล็กของเด็กหญิงวัยประถม
เปล่งออกมาอย่างเศร้าสร้อย จนคนฟังรับรู้ได้ถึงความน้อยอกน้อยใจเล็กๆ ที่ปรากฏขึ้นในดวงใจ
“ก็ถ้าจะคลอดพี่ชายให้ได้ หนูก็ตอ้ งยังไม่เกิดน่ะสิ” เสียงหญิงวัยกลางคนพูดตอบด้วยความอ่อนโยน พลางลูบหัว
กลมของหลานรักที่มีสีหน้าฉงนปนเศร้าเคล้าความไม่พอใจ
“ไม่มีเพื่อนเล่นล่ะสิ เหงาแย่เลยหลานป้า” ครั้นไม่มีเสียงตอบกลับ เธอจึงพูดหยอกเย้าหลานสาวตัวเล็กอย่าง
ชอบใจ แขนทัง้ สองข้างเอือ้ มมาสวมกอดไว้หลวมๆ หวังจะช่วยปลอบประโลมจิตใจ แต่เมือ่ เห็นว่าคนทีโ่ ดนหยอกไม่มที า่ ที
ว่าจะอารมณ์ดีขึ้นสักนิด จึงเริ่มเอ่ยต่อ
“ลองเขียนจดหมายดูไหม? สนุกนะ เขียนแก้เหงาไง” พูดออกไปอย่างเชิญชวน หวังดึงเธอให้ออกจากการ
ไม่สบอารมณ์
“แล้วหนูจะเขียนถึงใครล่ะคะ ไม่มีใครให้หนูเขียนถึงสักหน่อย”
“มีสิ ลองนึกดู เขียนถึงพ่อกับแม่ดีไหมล่ะ ส่งจดหมายไปพระนครกัน” เด็กหญิงนึกตามด้วยสีหน้าครุ่นคิดอยู่พัก
ใหญ่ แก้มเนียนยังแนบชิดอกอุ่นที่เลี้ยงดู ก่อนจะเอ่ยเสียงเล็กอุดอู้ในอ้อมกอด
“ไม่ดีกว่าค่ะ หนูจะเขียนถึงคุณเซย์จิ”
“เซย์จ?ิ ติดการ์ตนู ใหญ่แล้วเด็กคนเนีย้ เขามีตวั ตนทีไ่ หนกันเล่า อีกอย่างเขียนถึงเขาไปแล้วจะมีใครเขียนตอบกัน”
หญิงร่างท้วมทวนชื่อที่ถูกเปล่งออกมาอย่างฉงนด้วยน�้ำเสียงติดตลกปนเปกับความไม่คาดคิด พลางเอื้อมมือไปหยิกแก้ม
คนตัวเล็กอย่างหมั่นไส้
“เขามีจริงนะป้า ถ้าหนูเขียนไป เขาจะต้องเขียนกลับมาแน่” เสียงเล็กค้านอย่างสุดตัว
“เอาล่ะๆ ว่าไงว่าตามกัน ตามใจหนู” พูดออกไปเมือ่ เห็นสีหน้ามัน่ ใจอยูบ่ นใบหน้าของเด็กหญิง แค่เพียงถูกตามใจ
นางฟ้าตัวน้อยประจ�ำบ้านก็ยิ้มตาหยีขึ้นมาทันที ซ�้ำยังพยักหน้าหงึกหงักหนักแน่น แสดงให้เห็นว่าเธอเอาจริงแน่
เมื่อทุกอย่างได้ดั่งใจเด็กหญิง อารมณ์หม่นเมื่อครู่ก็แปรผันทันตาเห็น มือเล็กหยิบขนมชั้นของโปรดเข้าปาก
มายาเคี้ยวขนมไทยสูตรลับที่เธอกับป้าคิดขึ้นมาอย่างเอร็ดอร่อย สายตาเอ็นดูของคนที่แก่กว่าลอบมองริมฝีปากเคี้ยวตุ้ย
ก่อนจะลุกขึ้นยืน ความสุขของคนแก่มันก็เท่านี้เอง การได้เห็นหลานสาวช่างฝันมีความสุข ว่าแล้วก็เดินตรงไปที่ตู้ไม้เก่า
จับเข้าที่จุกเหล็กสนิมเขรอะ ดึงออกช้าๆ ราวกับเกรงว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าแก่ที่อายุการใช้งานผ่านมาหลายยุคสมัยนี้
จะผุพงั ไปเสียก่อน ระหว่างหยิบเตรียมจัดแจงแผ่นกระดาษนัน้ ก็พลันชะงัก เมือ่ ความคิดอยากให้หลานสาวสุดทีร่ กั สมหวัง
จากการได้จดหมายตอบกลับผุดย้อนขึ้นมา “จะท�ำยังไงดีล่ะ ตัวน้อยของป้าเสียใจแย่ถ้าไม่มีจดหมายตอบกลับมา”
เธอไม่ได้รใู้ นคราแรกว่า เซย์จิ เป็นใคร แต่ชอื่ ดันไปคุน้ หูกบั ตัวละครในการ์ตนู ญีป่ นุ่ สักเรือ่ งทีค่ นตัวเล็กชอบดู แถมยังแอบ
เผลอละเมออยู่บ่อยครั้ง แล้วจะท�ำอย่างไรเล่าหากเพื่อนในจินตนาการของหลานรักไม่มีจริง มายาก็มั่นอกมั่นใจซะ
เหลือเกินว่าจะได้รับการตอบกลับ

ถึง... เซย์จิ เพื่อนสุดเจ๋ง
เธอจะได้รับจดหมายฉบับแรกที่ฉันเขียนแล้วส่งจริงๆ ล่ะ เรามาเขียนหากันเดือนละ ๓ ฉบับกันเถอะ ฉันจะเรียกเธอว่า ‘เซย์จิ’ ส่วนเธอ
จะเรียกฉันว่า ‘มิซากิ’ ฉันอยากใช้นามแฝงในจดหมาย ได้โปรดรับค�ำขอของฉันด้วย
วันนี้ ฉันมีเรือ่ งมาเล่าให้เธอฟังด้วย ฉันได้เลือกชุดผ้าปูทนี่ อนเองล่ะ ฉันยอมปะทะกับคุณพ่อคุณแม่เสียยกใหญ่ เพียงเพราะอยากได้ผา้ ปูทนี่ อน
สีขาว ถึงฉันจะแอบรู้สึกผิดอยู่บ้าง เวลาจะเจอกันยังไม่ค่อยมี แต่ฉันก็รั้นชวนพวกท่านทะเลาะเสียได้ แต่จะให้ยอมได้ยังไงกันเล่า มันเป็นพื้นที่ของ
ฉันไม่ใช่หรอกหรือ เตียงที่ฉันนอน หมอนที่ฉันหนุน พวกท่านไม่ได้มาเอนตัวและใช้เวลาร่วมกับมันเสียหน่อย แต่ก็เป็นเพียงความรู้สึกผิดเล็กน้อย
ล่ะนะ ฉันเชื่อว่า ฉันท�ำมันอย่างถูกต้องแล้ว ถึงจะเรื่องยิบย่อยเล็กจิ๋วแค่ไหน ฉันก็ควรจะปกป้องสิ่งที่เป็นของฉันนี่ ฉันรู้สึกได้ว่าแววตาลุกวาวของฉัน
เผยให้เห็นทันทีที่เสียงคุณป้าเรียก ฉันขานรับและได้รู้ว่า มีโทรเลขจากพระนครส่งมาพร้อมกับข้อความที่ท�ำฉันรู้สึกถึงชัยชนะเล็กน้อย พวกท่าน
อนุญาตให้ฉันเลือกชุดผ้าปูที่นอนตามใจชอบแล้ว เท่านี้ฉันก็สุขใจ ก่อนหน้านั้นฉันไม่ได้โกรธ ฉันไม่ได้เกลียดด้วย เพียงแต่บางครั้ง ฉันก็ไม่เข้าใจ
พวกท่านเอาเสียเลย ตัวอยู่ห่างไกลแต่ท�ำไมต้องบังคับกันด้วยนะ คุณป้าบอกฉันว่า พวกท่านเห็นว่าผ้าปูที่นอนสีขาวเลอะง่ายจะสกปรกเอาได้
แต่ฉันก็ดึงดันยืนกรานที่จะใช้และดูแลรักษาเอง ในที่สุดพวกท่านก็ยอมล่ะ ก็สีขาวเป็นสีโปรดของฉันนี่ เรื่องเล็กจ้อยพวกนี้แหละที่พวกท่านไม่รู้
ไม่เคยรู้ และจะไม่มีวันได้รู้ด้วย ฉันรู้ว่าตัวเองย้อนแย้งสับสนอยู่ในตัว ใจนึงก็หวังว่าพวกท่านจะใส่ใจฉันสักนิด แต่อีกใจก็ไม่อยากเก็บมาคิดมาก
บางทีเป็นเด็กนี่ก็ยากจังนะว่าไหม
ป.ล. อีกไม่นานพวกเขาก็คงจะเลิกส่งข่าวคราวผ่านโทรเลข เหลือเพียงแต่จดหมายแล้วล่ะ ได้ยินว่ากิจการโทรเลขก�ำลังจะปิดตัวลง
ภูมิใจในตัวเองและหวังว่าเธอจะดีใจกับฉันเช่นกัน
มิซากิ เพื่อนรักของเธอ, ๒๕๕๑

การเติบโตอย่างอิสรชนในเมืองเล็ก ห่างจากอกอิ่มอุ่นและครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ สร้างภาพจ�ำให้ใครต่อใครหลายคนคิดว่าเธอคงเป็นเด็ก
มีปญ
ั หาราวกับว่าต้องเติบโตท่ามกลางฝนฟ้ากระหน�ำ่ เป็นแน่ แต่มายากลับเป็นผลลัพธ์ทปี่ ระหนึง่ ได้เติบโตมาท่ามกลางหมูด่ อกไม้จากการเลีย้ งดูของ
ป้าเพียงคนเดียวของเธอ ท�ำให้การต้องไกลจากอ้อมอกพ่อแม่ ดูจะไม่ได้สร้างปัญหาให้เธอมากนัก อย่างไรก็ดี นานๆ ครั้ง พวกท่านก็จะผละจากงาน
ประจ�ำอันมากมายก่ายกอง แวะมาเยีย่ มเยียนเธอกับป้าให้พอหายคิดถึง บางทีกส็ ง่ มาแต่เพียงโทรเลขแนบข้อความถามสารทุกข์สกุ ดิบ แต่เมือ่ ฤดูกาล
ผันผ่านเปลีย่ นไป ความรูส้ กึ น้อยใจจากการถูกทอดทิง้ และความไม่เข้าใจในตัวพ่อกับแม่กก็ อ่ ตัวขึน้ ขมวดเป็นปมถูกสะสมบ่มเพาะเบือ้ งลึกลงในจิตใจ
ของมายาอย่างไม่รตู้ วั จากสามเดือนครัง้ ครึง่ ปีครัง้ ปีละครัง้ นับวันเข้า ภาพจ�ำของผูใ้ ห้กำ� เนิดก็เริม่ โรยราจนแทบไม่เหลือซึง่ ตัวตน จนสุดท้ายเหลือเพียง
จดหมายลายมือ บ้างก็แนบรูปถ่ายจากพระนครส่งมาที่บ้าน บ้างก็ส่งกลับเป็นโทรเลขให้เธอรับรู้เพียงว่าท่านสบายดี ‘ไม่เป็นไร ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจ
นักหรอก’ มายาพร�่ำบอกกับตัวเอง โดยไม่เคยยอมรับว่า ภายในใจนั้นสับสนระคนเศร้าแค่ไหน ลึกๆ แล้วเด็กสาวก็แอบค�ำนึงถึงผู้ให้ก�ำเนิดอยู่ตลอด
ถึงช่วงชีวิตที่เติบโตมาจะถูกชูชุบอุบโอบจากพี่สาวของแม่ แต่เธอก็รักและหวังว่าจะมีวันที่ได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้า ได้ใช้เวลาร่วมกัน นอกจาก
ความประสงค์จะเห็นภาพครอบครัวสมบูรณ์แบบอย่างอุดมคติ เธอก็ปรารถนาที่จะมีพี่ชายเหลือเกิน อย่างน้อยการมีพี่ชายก็คงท�ำให้เธอมีเพื่อนเล่น
มีคนคอยรับฟังความน้อยอกน้อยใจของเธอบ้าง น่าแปลกใจทีห่ ญิงท้วมใจดีผู้ที่เลี้ยงดูเธอมาไม่ได้อยู่ในตัวเลือกทีเ่ ธอจะสามารถปลดปล่อยทุกถ้อยค�ำ
ความรู้สึกได้ เพราะหญิงวัยกลางคนคนนี้จิตใจดีเกินกว่าจะมองโลกในแง่ร้าย ขืนเธอระบายคายความรู้สึกออกไป คงได้ฟังคุณป้าเทศนายาวเหยียด
บางทีเธอก็แค่อยากบ่นกะปริดกะปรอยเท่านั้นล่ะ เมื่อเรื่องราวออกมาเป็นอย่างนี้เสียได้ ความในใจทั้งหมดจึงถูกเขียนส่งไประบายกับ ‘เซย์จิ’
เพื่อนคนพิเศษที่จิตใจของเธอสร้างขึ้นมา มโนภาพว่าเขาเป็นชายน่านับถือและเข้าใจเธอยิ่งกว่าใคร โดยที่ไม่รู้เลยว่า หญิงท้วมใจดีที่เอ็นดูเธอนัก
ได้วางแผนส่งจดหมายทุกฉบับที่เธอตั้งใจใส่บรรจุความน้อยใจที่ละล�่ำละลักเล่าไปยังเมืองใหญ่อย่างพระนคร เพื่อที่หลานสาวสุดที่รักจะมีก�ำลังใจ
เขียนต่อไปและได้จดหมายตอบกลับอย่างที่หวัง
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ถึง มิซากิเพื่อนรัก
ยินดีที่ได้รู้จัก ฉันตกลงรับค�ำขอของเธอ ต่อไปนี้ฉันจะเรียกเธอว่า ‘มิซากิ’ และฉันจะเป็น ‘เซยจิ’ ให้เธอเอง เป็นนามที่มีเพียงเราเท่านั้น
ที่เข้าใจ เราคุยกันได้เสมอ ไม่ว่าจะสุขหรือจะเศร้า ได้โปรดเล่าเรื่องราวของเธอให้ฉันได้รับรู้ วันไหนที่ความคิดถึงของเธอเริ่มท�ำงาน พบเจอกับวันวาน
ที่ไม่ถูกใจ หรือช่วงเวลาที่ต้องห่างไกลจากสิ่งที่รัก ขอเพียงนึกถึงกัน และเขียนจดหมายสักฉบับถึงฉันสักนิด เท่านั้น เพียงเท่านั้นก็พอ เสียใจด้วยที่เธอ
ไม่อาจมีพี่ชายตามอย่างใจปรารถนาได้ คิดซะว่า ฉันเป็นพี่ชายอีกคนหนึ่งของเธอก็แล้วกัน มันไม่ส�ำคัญหรอกว่าจะเด็กแค่ไหน ชีวิตมันก็ยากพอๆ
กับวัยผู้ใหญ่น่ะแหละ
ป.ล. ฉันมิได้เขียนชื่อที่เธอต้องการให้เรียกผิดแต่อย่างใด ขอให้เธอเข้าใจ ฉันเพียงแต่ไม่โปรดปรานการใช้ทัณฑฆาต
รักและคิดถึง
เซยจิ

วันเวลาได้ผันเวียนเปลี่ยนผ่าน ฤดูกาลหมุนมาบรรจบ สิบสองปีผ่านมา นัยน์ตาใสบรรจงอ่านตัวอักษรสีซีดจางที่ปรากฏตัวเรียงรายอย่างเป็น
ระเบียบบนแผ่นกระดาษเหลืองเก่าอย่างเพลิดเพลิน เสียงดนตรีแจ๊ซคลาสสิกสมัยใหม่บรรเลงอยู่เบาๆ แสงสีนวลจากโคมไฟดวงเล็กบนโต๊ะก�ำลัง
ท�ำงานสว่างไสวแข่งกับริ้วแดดจางๆ ที่ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามา บ่งบอกให้รู้ว่าเช้าวันใหม่ได้มาถึง การกักตัวอยู่บ้านท�ำกาลเวลาเซซวนรวนไปหมด
สถานการณ์บงั คับให้สาวมหา’ลัยไฟแรงช่างฝันคนนี้ ต้องกลับมาเป็นคนกลางคืนอีกครัง้ การกักตัวมัวหมองไม่ตา่ งจากการกักเก็บความเศร้า บนก�ำแพง
นั่นเข็มสั้นชี้เลขห้าเข้าไปแล้ว แต่สิ่งที่ท�ำให้ดวงตากลมโตยังเปิดกว้าง ไม่ใช่เพราะความวิตกกังวลจนนอนไม่หลับแต่อย่างใด หากแต่เป็นสิ่งที่ถูกบรรจุ
อยู่ในกล่องลังเก่าข้างหน้าเธอนี่ต่างหากเล่า สายตาเรียวยาวทอดพินิจความคร�่ำครึด้วยแววตาครุ่นคิด พลันนึกถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด
‘พ่อกับแม่เสียไปเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเห็นจะได้ บ้านที่พระนครถูกปล่อยร้างคว้างเคว้งไม่มีใครอาศัย ป่านนี้ฝุ่นหนาเตอะคงจะยึดครองพื้นที่บ้าน
หลังนั้นไปเสียแล้ว’ เธอคิดในใจ มายาในวันนี้เติบโตขึ้นกว่าเดิมมาก โตพอที่จะรับมือกับโลกใบนี้ ทั้งความผิดหวังและความสูญเสีย ตัวตนเพื่อน
ในจินตนาการเริ่มเลือนรางแลลับ กลับจ�ำไม่ได้แน่ชัดว่าเธอและเขาเลิกเขียนถึงกันไปเมื่อไหร่ แต่ที่มั่นใจ อย่างน้อยมายาก็เขียนโต้ตอบไปมากันถึง
สามปีเป็นอย่างต�่ำแน่ หญิงสาวคิดไปพลางปล่อยให้ความทรงจ�ำผุดย้อนไหลลอยละล่อง ในขณะที่เช้าวันใหม่ก็ใกล้เข้ามา ท่ามกลางโมงยามที่แสง
ตะวันสาดส่อง ความเหงาเศร้าระทดที่ถูกกักกันไว้ในจิตใจช่วงนี้ก็ถูกปลดเปลื้องออกมาผ่านความคิดค�ำนึงถึงเพื่อนคนพิเศษ แต่ก่อนจะสุขจะเศร้า
ก็เขียนมาเล่าให้เขาได้ฟัง บางทีนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ส่งต่อความระลึกถึงอีกสักครั้ง เธอคิด ‘ก็ผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งเยอะนี่นา’ แต่ถึงเขียน
ส่งไปคงไม่มีใครตอบกลับมา ข้อนี้เธอรู้ดี เพราะอะไรน่ะหรือ ก็เธอไปบังเอิญพบซองจดหมายของเธอที่คุณป้าซ่อนไว้น่ะสิ จ่าหน้าซองจากเมืองใหญ่
อย่างพระนครถึงมายา แรกเริ่มเดิมที เธอก็ดีใจที่เพื่อนในจินตนาการตอบเธอกลับมาจริงๆ ครั้นโตพอ ก็สืบสาวราวเรื่องจนได้รับรู้ความจริง จ�ำได้ว่า
ไม่พอใจใหญ่โตเลยทีเดียว ‘จดหมายถึงเพือ่ นคนพิเศษมันควรมีแค่เราสองคนเพือ่ นซีเ้ ท่านัน้ ทีร่ สู้ ิ ของส่วนตัวแบบนีจ้ ะไปส่งให้พอ่ กับแม่ได้อย่างไรกัน’
ได้แต่คิดและโกรธอยู่ในใจ ก็เธอรั้นจะเขียนจดหมายระบายความในใจตัดพ้อพ่อแม่ให้เพื่อนในจินตนาการฟัง แล้วคดีพลิกกลายเป็นว่าคนที่ตอบกลับ
เป็นพวกท่านเสียเอง คงน่าอายแย่ แต่น่าแปลกที่อาการไม่สบอารมณ์เหล่านั้นมลายหายไป เมื่อคิดได้ว่าจดหมายที่ตอบกลับมาในนามของเซย์จิ
ดันเข้าใจตัวเธอที่เป็นเธออย่างไม่น่าเชื่อว่านี่จะเป็นจดหมายตอบกลับของพ่อกับแม่ได้จริง อย่างน้อยพวกท่านก็ได้รับรู้ทุกความรู้สึกของเธออย่าง
ตรงไปตรงมา ความรู้สึกที่คิดแต่ไม่ถึงนั้นได้จรดบรรลุจุดหมายที่ควรจะเป็นแล้ว นั่นล่ะจึงเป็นเหตุผลที่เธอพอจะเดาได้ว่าจดหมายที่ตอบกลับมา
ในนามของเพือ่ นพิเศษคนสนิทก็คงไม่พน้ จดหมายทีต่ อบกลับจากพ่อไม่กแ็ ม่นนั่ แหละ ก็สง่ มาจากบ้านทีพ่ ระนครนีน่ า ไม่ใช่พวกท่านแล้วจะเป็นใครกัน
พอรู้อย่างนั้น ความสับสนระคนไม่เข้าใจที่มีต่อพ่อกับแม่ก็เริ่มเบาบางลง ดูเหมือนว่าหลังจากนั้นมาเธอก็เริ่มยอมรับความจริงได้บ้าง ความจริงที่ว่า
พวกเขาอยู่กับเธอเสมอไม่ได้ตั้งใจทอดทิ้งเธอไว้กับแผลใจในวัยประถม นี่เองล่ะมั้งที่เป็นอีกสาเหตุที่ความคิดถึงท�ำงานอย่างขันแข็งเป็นพิเศษ
เธอเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในจิตใจลึกๆ ยังคงนึกถึงพวกท่านเสมอ
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จดหมายฉบับที่ ๑
ถึง เซย์จิ... นานมากแล้วที่ฉันไม่ได้เขียนจดหมายถึง ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเป็นคนเดิมที่เธอเคยรู้จักไหม แต่ช่างเถอะ กาลเวลาผ่านไปคงไม่มี
ใครเหมือนเดิม ฉันโตขึ้นมากกว่าเดิมเท่าตัว และหวังว่าเธอจะไม่ลืมกันเสียก่อน ฉันบังเอิญพบจดหมายเก่าที่เราเคยเขียนโต้ตอบกันเมื่อ ๑๒ ปีที่แล้ว
ใครจะรู้ว่าจะพบลังนี่เข้าในวัยยี่สิบต้นๆ กัน แต่พอได้อ่านฉบับเก่าๆ ความรู้สึกคือ ถ้าฉันไม่เขียนถึงเธอตอนนี้ วันหนึ่งฉันก็คงจะลืมเธอ เหมือนที่สื่อ
สมัยนี้ลืมจริยธรรมเสียหมดสิ้น ก็ผุดขึ้นมาซะได้ จดหมายฉบับนี้จึงถูกเขียนขึ้นและส่งถึงเธออีกครั้งหนึ่งในรอบนักษัตร
เมือ่ ไม่นานมานี้ ฉันได้อา่ นหนังสือเรือ่ งหนึง่ ในนัน้ เขาบอกว่า “การต่อสูร้ ะหว่างมนุษย์กบั อ�ำนาจ คือการต่อสูร้ ะหว่างความทรงจ�ำกับการลืม”
ฟังดูเท่ใช่ไหมล่ะ ฉันว่านะ มันก็คงจริงอยู่บ้าง มันเหมือนกับที่แม่ทิ้งผ้าเน่าของฉันเลยล่ะ จ�ำได้ไหม ฉันเคยเขียนจดหมายฉบับหนึ่ง ครั้งนั้นแม่กลับมา
หาฉันเพียงระยะสั้นๆ แล้วก็พรากสิ่งที่ฉันรักที่สุด ณ ช่วงเวลานั้นไป ฉันถึงเขียนไปฟูมฟายกับเธอ จดหมายฉบับนั้นคงมีหยดน�้ำตาที่ร่วงรินของฉัน
ปรากฏทิ้งไว้เป็นดวงๆ ความรู้สึกเศร้าโศก แตกสลาย เพียงเพราะมันหายไป รุมเร้าเข้ามาหาฉันไม่หยุดหย่อน แต่นานวันเข้า ฉันกลับลืมมันเสียหมด
แทบจ�ำไม่ได้วา่ ชีวติ นีเ้ คยรักและหวงแหนผ้าขีร้ วิ้ สีฟา้ หม่นเทาขาดวิน่ นัน่ แค่ไหน ฉันอนุมานเอาว่านัน่ คงเป็นการต่อสูร้ ะหว่างความรูส้ กึ ของฉันกับอ�ำนาจ
ของแม่ที่พยายามท�ำให้ผ้าเน่าของฉันหายไปล่ะ เซย์จิ... ฉันไม่ชอบการจากลาเลยจริงๆ ฉันหวังมาตลอดว่าหากเมื่อเวลานั้นมาถึง ฉันจะยอมรับมันได้
ถึงจะดูเข้มแข็งแค่ไหน ก็คงมีแต่เธอที่รู้ว่ามันเป็นเพียงเปลือกนอกเท่านั้น ฉันกลัวว่าถึงเวลาฉันจะรับมันไม่ไหว แต่แล้วเมื่อโตขึ้น ฉันก็ได้เรียนรู้ว่า
ไม่ใช่ว่าผ่านมันไปไม่ได้ เพียงแต่อาจจะต้องใช้เวลาก็เท่านั้น ฉันเคยชอบที่ใครต่อใครให้ความส�ำคัญกับฉัน กลับกัน ในตอนนี้ฉันไม่ชอบมันอีกต่อไป
แล้วล่ะ ฉันกลัวว่า...ตัวฉันเองก็คงจะถูกลืมเช่นกัน เหมือนผ้าเน่าผืนนั้น
สบายดีและมีเรื่องหนักใจเล็กน้อย
มิซากิ, ๒๕๖๓
จดหมายฉบับที่ ๒
ถึง เซย์จิ... หลายวันมานี้ไม่ได้เขียนถึงเธอเลย ขอโทษนะ ฉันกลับมาแล้วล่ะ ฉันรู้ว่าถึงฉันเขียนไปเรื่อย เธอก็คงไม่ตอบกลับมาหรอก แต่ฉัน
ก็ขอยืนยันว่าฉันจะเขียนถึงเธออยู่ดี นี่เป็นฉบับที่ ๒ ที่ฉันเขียนถึงเธอในปีนี้ล่ะ ฉันตั้งใจจะเขียนเพียง ๓ ฉบับเท่านั้น เหมือนอย่างที่เราตกลงกัน
เมื่อแรกเริ่มส่งจดหมายหากัน เมื่อฉบับสุดท้ายถูกส่งออกไป ฉันจะหยุด ถึงเวลานั้น เธอคงเป็นอิสระจากฉันอย่างแท้จริง เหมือนที่ฉันก็คงเป็นอิสระ
จากที่แห่งนี้เช่นกัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันเชื่อว่าเธอจะอยู่กับฉันเสมอ เป็นที่พักพิงให้ฉันเหมือนอย่างที่เธอเคยเป็น หวังว่ามิตรภาพของเราจะไม่
เปลี่ยน ถึงโลกและสิ่งรอบตัวเราจะปริวรรตผกผันกันกับสิ่งที่ฉันคาดหวังจากเธอก็ตาม ได้กลับมาเขียนถึงเธอก็ดีเหมือนกัน จ�ำได้ไหม ครั้งหนึ่งฉัน
ปล่อยความไม่พอใจท่วมท้นจากการไร้สิทธิและเสรีภาพในการเลือกสิ่งที่ฉันต้องการ ฉันคิดแล้วคิดอีก มิใช่ฉันหรอกหรือที่เป็นเจ้าของชีวิตตนเอง
พ่อหรือแม่เป็นเจ้าของชีวติ ลูกหรืออย่างไร นีฉ่ นั เป็นเจ้าของอะไรได้บา้ งในชีวติ นี้ เธอเคยบอกฉันว่า หากเสียใจก็ให้รอ้ งไห้ออกมาอย่างเต็มที่ เพราะน�ำ้ ตา
อาจจะเป็นสิง่ เดียวทีฉ่ นั จะสามารถเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง ฉันท�ำได้ดเี ลยล่ะ การร้องไห้อย่างสุดเสียงนัน่ แต่หลังจากการดือ้ รัน้ ในคราวนัน้ อิสรภาพ
ก็เป็นของฉันในที่สุด ฉันดีใจที่พวกเขาปล่อยให้ฉันได้ใช้ชีวิต เจ็บและเรียนรู้ด้วยตัวเอง แต่รู้ไหมบางครั้งมันก็เหมือนมีอะไรขาดหายไปล่ะ ฉันว่าฉัน
ติดอยู่กับความเจ็บปวดบางอย่างที่ฉันเองก็อธิบายให้เธอฟังเป็นค�ำพูดไม่ได้เช่นกัน ฉันกลับมามีอิสระก็จริง เติบโตไปพร้อมกับมันอีกครั้ง แต่ใครจะรู้
ว่าฉันจะต้องโตขึ้นมาและใช้ชีวิตที่ขาดเสรีภาพเหมือนเดิมกันเล่า เรื่องนี้ไม่เห็นมีใครสอนใครบอกกันบ้าง รู้อย่างนี้แต่แรก คงใช้อิสรภาพครั้งยังมีอยู่
ในตอนนั้นอย่างเต็มที่ นึกขันอยู่ในใจว่าเสรีภาพจอมปลอมนี่มันอะไรกัน แต่ก็นะ โตขึ้นถึงได้รู้ บางทีเราก็ไม่มีทางเลือกมากนักหรอก กว่าจะถึงวันนี้
ฉันเป็นเจ้าของน�้ำตาหลายลิตรทีเดียวล่ะ
แด่อิสรภาพที่หายไปและหัวใจที่เว้าแหว่ง
มิซากิ, ๒๕๖๓
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จดหมายฉบับที่ ๓
ถึง เซย์จิ...นี่คงเป็นฉบับสุดท้ายที่ฉันจะส่งถึงเธอ น่าแปลกใจ ฉันยังคงไล่อ่านจดหมายเก่าที่เธอเคยส่งตอบกลับมาอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ
แล้วก็พบเข้ากับสิ่งที่ฉันคงหาไม่ได้ในจดหมายฉบับไหน เป็นคนอื่นคงจะไม่เข้าใจ และไม่รู้สาเหตุที่จดหมายของเธอไม่มีตัวทัณฑฆาต แหงล่ะ เธอเคย
บอกว่าไม่ชอบนี่นา จดหมายทุกฉบับจากเธอไม่มีตัวการันต์โผล่ให้เห็น แม้แต่ในชื่อของเธอเอง มันยังคงเป็นเสน่ห์แปลกๆ ที่มีแต่เธอเท่านั้น และฉัน
ที่เข้าใจ
ต่อจากนีไ้ ป ฉันอาจจะไม่ได้เขียนหาเธออีก แต่ไม่ตอ้ งเป็นห่วงหรือเป็นกังวลไปนะ ฉันจะเติบโตอย่างดีทสี่ ดุ เลยล่ะ ณ เวลานีใ้ นยุคสมัยของฉัน
เขาไม่เขียนจดหมายกันแล้ว เดี๋ยวนี้มีสมาร์ทโฟน มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีใครมานั่งเขียนลงกระดาษอย่างที่ฉันท�ำอยู่ตอนนี้แล้วล่ะ เวลาบอกลา
มาถึงแล้ว ค�ำทิ้งท้ายคงไม่พ้นการขอบคุณ ขอบคุณจริงๆ และถึงฉันจะไม่เคยบอก แต่เธอก็ควรรู้ไว้นะว่าฉันรักเธอมากแค่ไหน มันคงไม่เท่าฟ้าและ
มิอาจเท่ามหาสมุทร แต่มันล้นพอตัวเชียวล่ะ วันหนึ่งเธออาจจะลืมฉัน เราอาจจะลืมกัน หรือฉันอาจจะลืมเธอ ก็ในมโนภาพของฉัน ใบหน้าของเธอ
ว่างเปล่า เราอาจจะบังเอิญเดินสวนกันสักแห่งบนโลกใบนี้ก็ได้ ฉันไม่รู้หรอกว่าหน้าตาของเธอเป็นอย่างไร แต่ฉันรู้ว่าเธอมีตัวตนอยู่จริง อย่างน้อย...
ก็สักแห่งหนึ่งในใจของฉันตลอดไป
มิซากิ เพื่อนรักของเธอ, ๒๕๖๓

หนึ่งอาทิตย์ต่อมา เธอก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่ง
“เป็นไปไม่ได้...” มายาพูดออกมาอย่างไม่อยากเชื่อในสายตาของตัวเอง
“บ้าไปแล้วหรือเปล่า...”
ถ้อยค�ำเลื่อนลอยถูกปล่อยฟุ้งออกมากึ่งไร้สติ พร้อมคิ้วบางที่ขมวดขึ้น มือข้างหนึ่งเกือบจะทึ้งหัวตัวเองเข้าให้แล้ว หากไม่ติดว่ามือไม้มันแข็ง
เกินกว่าจะขยับร่าง สายลมแผ่วเบาหอบพัดความสงัดสายหนึง่ เข้ามาปกคลุมรอบตัว ปลายนิว้ เรียวทีเ่ พิง่ รับกระดาษเก่าตรงหน้าเย็นเฉียบ ก่อนจะท�ำใจ
เปิดผนึก เมื่อสักครู่บุรุษไปรษณีย์เพิ่งน�ำพัสดุมาส่ง เธอเกือบจะได้ด�ำเนินชีวิตไร้สีสันควันความตื่นเต้นในช่วงกักตัวต่อไปแล้ว ถ้าหากไม่มีจดหมายเก่า
ฉบับหนึง่ แนบมาด้วยเสียก่อน ใช่ ต้นเหตุทมี่ อื ไม้ของเธอเริม่ แข็ง เย็นเยียบจนยากจะขยับเขยือ้ น ขนแขนตัง้ ชันอย่างห้ามไม่ได้ เพราะจดหมายทีแ่ นบมา
เป็นจดหมายจ่าหน้าซองจากพระนคร ที่ซึ่งไม่ควรจะอยู่ในมือเธอสักนิด
หลังจากได้พนิ จิ ข้อความบนกระดาษ มายาตัดสินใจเดินทางเข้าพระนครไปตามทีอ่ ยูใ่ นจดหมายฉบับสุดท้ายทีเ่ ธอไม่เคยมีแม้แต่ความคิดทีจ่ ะ
เข้าไปเหยียบย่าง โชคดีอยู่บ้างที่ป้าสุดที่รักจัดแจงหากุญแจ ตระเตรียมการเดินทางเข้าพระนครครั้งแรกของเธอให้ หากจะมีใครสักคนที่เธอรัก
นอกจากผู้ที่ให้ก�ำเนิด ก็คงไม่พ้นคุณป้าที่เลี้ยงดูเธอมาอย่างดี หลังจากเหตุการณ์การจากไปกะทันหันของพวกท่านเมื่อครั้งนั้นที่ท�ำเอาเธอสติแตก
หัวใจของเด็กสาวไม่พร้อมจะยอมรับความสูญเสียครั้งใหญ่เลยสักนิด เธอยืนกรานว่าจะไม่มีทางเหยียบบ้านที่พระนครเด็ดขาด ใช่ เธอจดจ�ำช่วงเวลา
เหล่านั้นไม่ได้ และไม่คิดจะขุดมันขึ้นมาด้วย จ�ำได้เพียงรางเลือนว่ามีแต่คุณป้าที่คอยอยู่ใกล้ๆ ไม่เคยไกลห่าง
มายายืนนิ่งอยู่หน้าประตูบานเฟี้ยม ละล้าละลังเล็กน้อย ไม่กล้าเข้าไป แขนขาเริ่มสั่นระริก สูดหายใจเข้า ก่อนที่จะตัดสินใจไขกุญแจ
ณ บ้านร้างว่างเปล่าแห่งนั้น ครั้นดึงประตูไม้เก่าสีน�้ำตาลซีดให้เปิดออก ทันใดลมเย็นยะเยือกก็เข้ามาห้อมล้อมรอบตัวมายาฉับพลัน ก่อนจะหายไป
อย่างรวดเร็ว เธอก้าวเข้าไปในตัวบ้านเพียงสองก้าวเท่านั้น ภาพตรงหน้าปรากฏให้เห็นห้องโถงฝ้าเตี้ย เสียงจามระทึกกึกก้องสะท้อนในโถงกว้าง
แทรกเข้ามาท่ามกลางบรรยากาศเงียบใบ้ที่มีอยู่ก่อนหน้า หยักไย่ระโยงระยางเต็มเพดานไปหมด สายตาพินิจพิเคราะห์ความเป็นอยู่ในอดีตของพ่อ
กับแม่ที่บัดนี้ถูกไรฝุ่นปกคลุมไปเกือบครึ่ง ก่อนที่บรรยากาศวังเวงสงัดประหนึ่งรัตติกาลมาเยือนจะกลับมาอีกครั้ง ทั้งที่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายแก่เท่านั้น
มายาหยิบโทรศัพท์หน้าจอสัมผัสขึน้ เปิดไฟฉายดวงเล็กสอดส่องไปทางตรงหน้า ก่อนทีจ่ ะสะดุดตาเข้ากับกรอบรูป ‘ชาตะมรณะ’ ของบุคคลผูใ้ ห้กำ� เนิด
ที่ถูกแขวนไว้คู่กันบนฝาผนังปูน รูปใบหน้าบนกรอบพร่ามัว มายาหรี่ตาเปล่งเสียงอ่านตัวอักษรเลือนรางที่เรียงตัวปรากฏอยู่บนกรอบกระจกอย่าง
ยากล�ำบาก ดวงตาสีใสค่อยๆ เปิดกว้างขึ้น
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“นายวารินทร์ ชาตะ 27 มิถุนายน 2516 มรณะ 22 เมษายน 2553”
“นางวาสินี ชาตะ 24 มิถุนายน 2517 มรณะ 22 เมษายน 2553”
“ห้ะ...พ่อกับแม่เสียไปสิบปีแล้วเหรอ... ตะ...แต่สิบปีที่แล้ว เรายังเขียนโต้ตอบกันอยู่เลยนี่...”
เมื่อประโยคสุดท้ายออกมาจากริมฝีปากซีด ห้องที่สงัดครึ้มก็เหมือนจะมีเสียงกึ่งกระซิบกระซาบคล้ายลมระลอกหนึ่ง บางเบาเสียจนแทบ
ไม่ได้ยิน หากไม่ทันสังเกตก็คงไม่รู้ตัว ใช่ พวกท่านจากเธอไปสิบปีแล้ว เพียงแต่หัวใจที่ไม่พร้อมเปิดรับเมื่อครั้งยังเด็ก กดห้ามความทรงจ�ำล�้ำลึก
อันเป็นแผลใจครั้งนั้นไว้ จริงอยู่เมื่อเธอโตขึ้นก็เริ่มเข้าใจความเป็นจริง หากแต่เพียงเธอไม่สามารถจ�ำช่วงเวลาที่แน่ชัดได้เลยว่าเมื่อไหร่กัน เธอเข้าใจ
มาตลอดว่าพ่อกับแม่เพิง่ เสียไปไม่กปี่ ี เมือ่ ความคิดเริม่ ปะติดปะต่อ มายากระชับกระเป๋าสะพายข้างทีอ่ ยูบ่ นบ่า พลางล้วงควานหาจดหมายฉบับปริศนา
ล่าสุดขึ้นมาอ่านอีกครั้ง
ถึง มิซากิ
เกรงว่า นี่คงเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่เธอจะได้รับจากฉัน คงถึงเวลาที่ฉันต้องเกษียณอายุจากการเป็นเพื่อนในจินตนาการของเธอซะแล้ว
ไม่ว่าเธอในตอนนี้จะเป็นอย่างไร แต่ฉันเห็นภาพเธอที่เติบโตได้อย่างงดงามทีเดียวเชียวล่ะ สิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทิ้งไว้ก่อนที่เธอจะต้องจากไปและใช้
ชีวิตในบทบาทผู้ใหญ่เต็มตัว โปรดจงจ�ำอย่างขึ้นใจว่าการจะเป็นผู้ใหญ่ได้ เธอจะต้องยอมเสียสละบางอย่างไป ไม่อย่างนั้น เธอก็อาจจะเสียสิ่งที่มีอยู่
ไปด้วย มันส�ำคัญกับการใช้ชวี ติ อยูบ่ นความเป็นจริง ไม่วา่ จะเป็นเด็กหรือเป็นผูใ้ หญ่ เราต่างก็มคี วามทุกข์ยากล�ำบากใจกันทัง้ นัน้ หากแต่สงั คมทีเ่ ราอยู่
พยายามจะบอกเราว่า อย่าแตกต่างมาก จะเหนื่อยเอา ขอให้เธออย่าเสียความมั่นใจว่าจะเติบโตไปเป็นแบบไหนกันแน่ แต่จงเป็นตัวของเธอเอง
ฉันรู้ การเป็นตัวเองให้ได้นั้นใช้เวลานานโข กว่าจะค้นพบและพัฒนาให้มันดีกว่าที่เป็น ฉันมั่นใจว่าสักวันหนึ่ง เธอจะได้ไปยืนในจุดที่เธอพึงพอใจ
ยืนหยัดอยูไ่ ด้ในโลกทีบ่ ดิ เบีย้ ว โดยทีไ่ ม่แตกสลายไปมากกว่านี้ ขอให้เธอได้ทำ� สิง่ ทีช่ อบ ได้ลองสิง่ ทีอ่ ยาก ไม่ถกู พรากจากสิง่ ทีร่ กั มีความสุขในทุกๆ วัน
และได้ทานขนมชั้นสุดโปรดบ่อยๆ
ฉันไม่หวังอะไรมากหรอก ความสุขของฉันมันก็เท่านั้นแหละ เท่านั้นก็เพียงพอ หากความทรงจ�ำคือความงาม และการได้พบพานเป็นความ
โชคดี หวังว่าฉันจะมีโชคมากพอที่จะท�ำให้เราได้พบกันอีกครั้ง สักห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
แล้วพบกันใหม่
							
เซย์จิ
มายาอ่านย�้ำอีกครั้ง เธอเข้าใจแล้ว เข้าใจมันทั้งหมด
ตั้งแต่ประโยคขึ้นต้นยันค�ำลงท้ายที่กลับกลายเป็นนามแฝงถูกแปลงเปลี่ยนด้วยทัณฑฆาต

โดย ปุณยภา เหล่าเจริญวงศ์ (ปั้น)

ถึงเธอ น้องสาวผู้เป็นที่รัก,
ผู้เป็นดั่งดวงดาวในดวงตาของฉัน
นานแล้วเหมือนกันนะ ที่ฉันไม่ได้มานั่งเขียนจดหมายจริงๆ จังๆ ถึงเธอ แต่วันนี้ฉันพอมีเวลา
อยู่บ้าง และมีเรื่องราวบางอย่างอยากจะมาบอกและเล่าให้เธอฟัง ฉันเลยได้มาเขียนจดหมายฉบับนี้
มันจะเป็นจดหมายสุดพิเศษส�ำหรับเธอ ผู้มาพร้อมกับชีวิตและตัวตนที่พิเศษสุด... เธอผู้มีดวงตาใสซื่อ
กับนิสัยแสนซน เด็กน้อยผู้น่ารักของฉัน

ตั้งแต่ครั้งเรายังเยาว์วัย สิ่งหนึ่งที่เรามักจะชอบท�ำร่วมกันคือการได้มองดูท้องฟ้ายามค�่ำคืน
เรามักจะชี้ชวนกันดูดาวดวงนั้นดวงนี้อย่างสนุกสนาน พร้อมๆ กับการตั้งค�ำถามถึงดวงดาวที่เฝ้ามองดู
เราอยูเ่ ช่นกัน น่าแปลกทีแ่ ม้วา่ ดวงดาวนัน้ จะไม่มชี วี ติ แต่ทกุ ครัง้ ทีเ่ ราได้มองดูมนั เรากลับรูส้ กึ ถึงความ
สบายใจและความรู้สึกอบอุ่นบางอย่างบนท้องฟ้าที่ระยิบระยับด้วยแสงสว่างของดวงดาว กับดวงตา
ทีจ่ บั จ้องของพวกเรา ราวกับเราก�ำลังปรารถนาทีจ่ ะได้โบยบินขึน้ ไปบนฟากฟ้าแห่งนัน้ เพือ่ จะได้ไปอยู่
ท่ามกลางดวงดาวนับร้อยพัน... ในขณะนัน้ เราไม่รเู้ ลยว่าในอนาคตชีวติ ของเราจะเปลีย่ นไปมากแค่ไหน
หรือในทิศทางใด แต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจคือการที่เรามีกันและกัน...
เด็กน้อย เธอยังจ�ำได้ไหม ในตอนที่เรายังเป็นเด็ก พ่อกับแม่เคยพาเราไปเล่นฐานกิจกรรมกัน
มีฐานหนึ่งเป็นฐานน�้ำที่เขาจะให้เรากระโดดลงมาจากเรือโจรสลัด ซึ่งฉันเองกลัวมากที่จะต้องกระโดด
ลงมา และฉันคิดว่าส�ำหรับเธอมันคงไม่ตา่ งกัน แต่กระนัน้ เธอยังรวบรวมความกล้า แล้วก้าวขากระโดด
ลงมาจากไม้กระดานที่สูงถึง 2 เมตรนั้นอย่างไม่ลังเลใดๆ
เธอรู้ไหม ในวินาทีนั้นแม้ว่าฉันจะรู้สึกกลัวแค่ไหน แต่ฉันก็ลืมมันไปชั่วขณะหนึ่งเลย ฉันคิด
ขึน้ มาได้วา่ หากเธอกล้าหาญถึงเพียงนัน้ ฉันเองผูเ้ ป็นพีส่ าวของเธอก็ควรจะกล้าหาญให้ได้อย่างนัน้ บ้าง
เพราะหากตัวฉันเองยังเอาแต่กลัวและไม่ยอมลุกขึ้นมาเอาชนะความกลัวนั้น แล้วใครจะเป็นคนคอย
ดูแลปกป้องเธอต่อไปในอนาคตได้... คิดได้ดังนั้น ฉันก็กลั้นใจ ก้าวขา หลับตา แล้วกระโดดตามลงมา
จากที่นั่น
นับจากวินาทีนั้น ฉันก็คิดตั้งมั่นกับตัวเองมาเสมอว่าฉันจะต้องเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นให้ได้
อันทีจ่ ริงยังมีอกี เรือ่ งหนึง่ นะทีฉ่ นั จ�ำได้เสมอ เรือ่ งทีแ่ ม่ชอบเล่าให้เราฟังกันอยูบ่ อ่ ยๆ ไง ทุกครัง้
เวลาหลังเลิกเรียน เธอมักจะไม่ค่อยไปเล่นกับเพื่อน แต่เธอจะยืนรอฉันอยู่อย่างเหงาๆ ตรงหน้า
ห้องสมุด บางครั้ง เธอถึงกับยืนกอดเสารอฉันเลยด้วยซ�้ำ ตอนที่ฟัง ฉันยังนึกข�ำเธออยู่เลย แล้วยังมี
บางครั้งอีกด้วยที่พอเธอเห็นฉันเดินลงมาจากตึกเรียน เธอก็จะรีบวิ่งรี่เข้ามากอดฉันไว้แน่น... รู้ไหม
เธอท�ำให้ฉันรู้สึกเป็นที่รักอย่างมากมายทุกครั้ง... ขอบคุณนะที่เธอรักและเห็นฉันเป็นพี่สาวที่แสนดี
ของเธอมาเสมอ ฉันจะไม่มีวันลืมเลย
เธอเป็นนักผจญภัย เธอมักตื่นเต้นเสมอเวลาได้ท�ำอะไรที่ท้าทายและน่าสนุกสนาน แม้ว่าฉัน
จะเคยเป็นคนที่มีนิสัยตรงกันข้ามกับเธอ แต่เพราะฉันมีเธอ ตอนนี้ฉันจึงได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านั้น
มากขึ้น จ�ำได้ว่าฉันเคยถามเธอว่าเธอไม่เหนื่อยบ้างหรือ เวลาท�ำสิ่งต่างๆ มากมายเหล่านั้น แต่รู้ไหม
เธอท�ำให้ฉนั อึง้ ไปเลย เพราะเธอตอบฉันมาว่าในเมือ่ ชีวติ ของเรามันสัน้ นัก ถ้าไม่ทำ� ในสิง่ ทีเ่ ราปรารถนา
เสียตั้งแต่ตอนนี้ แล้วเราจะไปท�ำมันตอนไหน... เธอท�ำให้ฉันต้องกลับมาคิดทบทวนกับค�ำตอบของเธอ
อีกหลายครั้งเลยจริงๆ
ฉันคอยมองดูเธออยู่ตลอดเวลานั่นแหละ การได้เฝ้ามองดูเธอเติบโต อาจคือความสุขอีกอย่าง
หนึ่งของฉัน มันท�ำให้ฉันได้เห็นว่าในช่วงเวลาที่เธอก�ำลังเป็นสุข เบิกบานใจ หรือก�ำลังให้ความสนใจ
กับบางสิ่งอยู่นั้น ดวงตาของเธอจะสดใสเป็นประกาย จนราวกับว่ามีดวงดาวอยู่ในดวงตาของเธอเลย
มันเป็นแววตาที่ใสซื่อ ไร้เดียงสา และอบอุ่น ที่ซึ่งส่งตรงมาจากหัวใจที่เป็นสุขของเธอ แต่หากเวลาใด
ที่เธอรู้สึกทุกข์ใจ หม่นเศร้า สับสน หรือแม้กระทั่งไม่มั่นใจ ดวงตาของเธอก็จะเปลี่ยนไป ฉันจะไม่
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สามารถมองเห็นดวงดาวในดวงตาคูน่ น้ั ได้... แต่รอู้ ะไรไหม ยิง่ เธอโตขึน้ เธอควรจะหัวเราะให้มากขึน้ นะ
ไม่ใช่ยิ่งเติบโตแล้วรอยยิ้มและเสียงหัวเราะยิ่งน้อยลง
เธอเป็นคนบอกกับฉันเองนีน่ าว่าชีวติ นีม้ นั แสนสัน้ ถ้าเราอยากท�ำอะไรก็เพียงแค่ทำ� มันไปเถอะ
ดังนั้น ถ้าเธอปรารถนาจะท�ำสิ่งใด ก็แค่ท�ำมันไปก็พอ เธออาจยังไม่เก่งในการท�ำสิ่งนั้น แต่หากเธอ
ยังคงมุง่ มัน่ และตัง้ ใจ สักวันเธอก็จะท�ำมันได้อย่างแน่นอน ในเมือ่ เราเกิดมาแล้ว มีโอกาสได้ใช้ชวี ติ แล้ว
ก็ขอให้เราได้ใช้ชีวิตนี้ของเราอย่างมีความสุขและมีค่าที่สุดตามที่ใจปรารถนาเถอะ
ถึงแม้ว่าบางครั้งอุปสรรคมันอาจจะหนักหนาไปบ้าง แต่หัวใจของเธอมันแข็งแกร่งกว่านั้น
มากนัก เธอรู้ใช่หรือไม่?
ต่อให้ในวันนึงเธอจะต้องเติบโตและกลายไปเป็นผู้ใหญ่ แต่ฉันอยากให้เธอรู้ไว้นะว่าเธอยังคง
มีจิตใจที่สดใสสวยงามเช่นเด็กน้อยคนเดิมคนนั้นเสมอ อย่าลืมเสียล่ะ... โลกอาจจะโหดร้ายกับเธอ
แต่เธอต้องไม่ท�ำตัวโหดร้ายกลับใส่โลกใบนี้นะ ผู้คนอาจใจร้ายกับเธอ แต่เธอเลือกได้ว่าเธอจะปฏิบัติ
ต่อพวกเขาอย่างไร ฉันเพียงแต่หวังว่าเธอจะยังคงเป็นเธออย่างที่เธอเป็นก็พอ ฉันอยากให้เธอคงรักษา
ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไว้ อย่าสูญเสียมันไปเลย
ฉันอยากให้เธอได้รู้นะว่า เช่นที่ดวงดาวทั้งหลายคือแสงสว่างท่ามกลางฟากฟ้าที่มืดมิด
ยามค�่ำคืน เธอเองก็เช่นกัน เธอเปรียบเสมือนดาวดวงน้อยบนท้องฟ้าที่มืดมิดของโลกในทุกวันนี้...
ฉันหวังว่าเธอจะได้กลายเป็นเช่นดวงดาว ที่จะเปล่งประกายแสงแห่งความดีงามให้แก่โลกและทุกๆ
คนในชีวิตของเธอ ไม่ว่าใกล้หรือไกล หรือไม่ว่าใครจะเป็นเช่นไรก็ตาม
ในตอนนี้ฉันมีความจริงบางอย่างอยากบอกให้เธอได้รับรู้ ผ่านจดหมายฉบับนี้... แน่นอนว่า
มันอาจไม่ใช่ข่าวดีนัก แต่มันก็คือความจริงของโลกใบนี้เช่นกัน
ฉันคงต้องบอกกับเธออย่างจริงใจว่า ตอนนี้เวลาของฉันคงเหลืออีกไม่มากนักแล้ว...
เธอรู้ใช่ไหมว่าความตายมันอยู่ห่างจากเราไปเพียงนิดเดียวเท่านั้น ในทุกๆ วันมีทั้งคนที่เกิด
และตาย แต่รู้อะไรไหม การเอ่ยค�ำลากับใครๆ ก็คงไม่สามารถสร้างความเจ็บปวดและเสียใจได้มาก
เท่ากับการต้องบอกลาผู้เป็นที่รักในชีวิตของเราเลย และที่ฉันก�ำลังเขียนอยู่นี้ ฉันก็แค่อยากท�ำให้เธอ
ได้รู้ว่า มันไม่ได้ยากล�ำบากส�ำหรับเธอเพียงผู้เดียวหรอกนะ ฉันเองก็ไม่ต่างกัน การต้องบอกลาชีวิตนี้
พร้อมๆ กับการกล่าวค�ำลากับเธอ มันหนักหนาสาหัสกว่าที่คิดไว้มากพอควร
ทั้งๆ ที่อาชีพของฉัน มันท�ำให้ฉันได้พบเจอกับความตายของผู้คนอยู่ในทุกๆ วัน จนฉันคิดว่า
ตัวเองคงคุ้นเคยกับมันดีพอที่จะไม่หวาดกลัวเมื่อเวลานั้นมาถึง แต่พอต้องมาเจอกับตัวเองจริงๆ
ในตอนนี้ ในขณะที่เรายังมีสิ่งส�ำคัญที่อยากดูแลและปกป้องอยู่ในชีวิต มันจึงยากที่จะท�ำใจให้นิ่งได้
ดังที่ต้องการ ฉันหวาดกลัวมากกว่าที่คิด และรู้สึกเปราะบางมากยิ่งกว่าครั้งไหนๆ
ฉันรู้ว่าข้อความนี้ที่จะถูกส่งไปถึงเธอ พร้อมกับการได้รับรู้ข่าวร้ายจากฉัน มันอาจจะหนักหนา
และยากล�ำบากส�ำหรับเธอมากกว่านี้อีกเป็นร้อยเป็นพันเท่า หัวใจเธออาจจะต้องรู้สึกเจ็บปวด แต่ฉัน
ไม่อยากให้เธอเศร้าเสียใจนานเกินไปนะ เธออาจจะร้องไห้ได้ เสียใจได้ แต่เธอต้องกลับมายิ้มให้ได้
อีกครั้งนะ สัญญากับฉันได้ไหม?
ฉันรักเธอนะ น้องสาวตัวน้อย
เธอรู้ใช่ไหม ว่าฉันจะคอยเฝ้าดูเธออยู่เสมอ เช่นที่เคยเป็นมาและจะยังคงเป็นเช่นนั้นเสมอไป
จดจ�ำไว้นะว่าฉันจะอยูก่ บั เธอเสมอ ต่อให้แม้วา่ ร่างกายนีจ้ ะแหลกสลายไป แต่ความรักของฉันจะคงอยู่
กับเธอไม่มีวันเสื่อมคลาย
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เธอจงเข้มแข็ง และก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากล�ำบากนี้ไปให้ได้นะ... ฉันรู้ว่าเธอท�ำได้
ตอนนี้น่าจะได้เวลาแล้วล่ะ...
มีอีกหนึ่งสิ่งที่ฉันอยากจะบอกกับเธอเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนจากกันในตอนนี้
เธอรูไ้ หม ต่อให้ดวงดาวบนฟ้านัน้ จะสวยงามมากแค่ไหน มันก็งดงามไม่เท่ากับดวงดาวในดวงตา
ของเธอหรอกนะ ดวงดาวนั้นที่สุกใสเปล่งประกายอย่างสดใสและอบอุ่นเสมอ อย่าลืมมันนะ ชีวิตของ
เรายังคงต้องด�ำเนินไปต่อ และฉันก็หวังให้ดวงดาวในดวงตาของเธอ ได้กลายเป็นความสวยงามของโลก
ใบนี้ต่อไป เพราะมันคือความหมายแห่งความสุขและความรักต่อการใช้ชีวิตในโลกใบนี้ไงล่ะ จดจ�ำสิ่งนี้
ไว้แล้วก้าวต่อไปนะ
เธอผู้เป็นดั่งดวงดาวล�้ำค่าในดวงตาและดวงใจของฉัน...
ในตอนนี้ เราคงต้องบอกลากันแล้วนะ แต่ฉันเชื่อว่าสักวันเราคงได้พบกันอีก และหากในวันใด
วันหนึ่งข้างหน้า เธอจะถามว่าตัวฉันได้ไปอยู่ ณ ที่ใด ฉันเองก็คงไม่มีค�ำตอบตายตัวนั้นให้ เพราะแม้แต่
ในเวลานี้ฉันก็ยังคงต้องเดินทางต่อไป บนหนทางที่แสนพิเศษสุดของตัวฉันเองเช่นกัน และไม่แน่ อาจมี
สักวันในเวลาที่เธอได้มองเข้าไปในกระจกเงาบานใหญ่ เธออาจได้เห็นเงาสะท้อนของฉันที่ได้กลาย
ไปเป็นดวงดาวในดวงตาของเธอก็เป็นได้...
ขอบคุณนะที่ท�ำให้ช่วงเวลาในชีวิตของฉันนั้นได้เปล่งประกายสวยงาม
ขอบคุณที่เธอเป็นเธอ และขอให้เธอเป็นเช่นนั้นเสมอไป
											
รักและห่วงใยเสมอ
								
จากพี่สาว
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โดย เลิศศักดิ์ ไชยแสง (เต้)

นีม่ งึ จะกลับไปท�ำอย่างเดิมเหรอวะดวง / เอาน่า...ก็ไม่มที างเลือก มันจ�ำเป็นจริงๆ เพือ่ น /
กูเข้าใจ... แต่มงึ ก็เลิกท�ำอาชีพทีด่ อ้ ยค่าแบบนีม้ านานแล้ว / มึง... มันไม่มอี าชีพไหนทีด่ อ้ ยค่าหรอก
และมันก็เป็นทางเดียวจริงๆ ที่กูจะมีเงินพอในวันพรุ่งนี้ / ถ้างั้นกูคงขัดอะไรมึงไม่ได้ กูก็ขอให้มึง
ท�ำมันเป็นครั้งสุดท้าย / รับทราบค่ะ คุณเพี่ยน

สิ้นเสียง ดวงก็เอาแต่พยักหน้ายิ้มตอบกลับสมทบเพื่อนอีกครั้ง ในขณะที่เดินฝ่าละอองบางอ้างว้างของดอกประดู่เมลือง
เหลืองใต้แสงไฟสลัวข้างถนน พร้อมกับจักรวาลสีส้มรางที่ก�ำลังพร่างพราวดาวระยับ แต่กลับดับลงทันที ตอนที่ฝนได้ตั้งเค้า
เข้ารวมกัน และทั้งสองก็แยกจากกัน... ตลอดกาล
แหละเป็นคืนนี้ คืนที่งดงามที่สุด ดวงก็มาถึงจักรวาลซึ่งเต็มไปด้วยผู้หญิงทุกรูปแบบบนทางเท้า บ้างก็ใส่เสื้อสายเดี่ยว
กางเกงขาสัน้ บ้างก็เป็นชุดเดรสรัดรูปหลากสี เน้นให้เห็นทรวดทรง บ้างก็อวดองค์แต่งกายเย้ายัว่ ต่างๆ ประดามี หรือบางทีกเ็ ป็น
ผ้าถุงมอซอขาดวิ่นเป็นริ้วร้าว ยืนนั่งต่างวัยกระจัดกระจายเว้นห่างกันออกไป เพื่อรอคอยใครสักคนต่อการมอบความสุขเพียง
ชั่วยาม
เอ้า...อีดวง หายไปนานเลยนะมึง / แหม่ เจ้ตมิ๋ ฉันก็มอี าชีพประจ�ำของฉันอยูแ่ ล้ว นานทีกค็ อ่ ยออกมาหาอีเวนต์แบบนีบ้ า้ ง
ทันใดทั้งสองก็หัวเราะหัวใคร่กันยกใหญ่ ก่อนจะตามด้วยการถามสารทุกข์สุกดิบประสาชีวิตของหญิงค�่ำคืน ผู้เว้นห่างสัมพันธ์
แรมปีต่อกันและกัน
มึงกลับมาคืนนี้มึงสวยผิดปกตินะเว้ยอีห่า / เจ้ก็พูดไปเรื่อย กะหรี่แบบเรามีคืนไหนบ้างที่ไม่สวย / ไม่มี แล้วเสียงหัวเราะ
ก็บังเกิดขึ้นอีกครั้ง เออๆ มึงก็ไปอยู่ที่ประจ�ำมึงแล้วกัน อีกสักพักกูจะกลับแล้ว คืนนี้ไม่เป็นใจกู... ดาวเด่นเจ้าเก่ามา
จริงอย่างว่า ดวงเป็นคนที่สวยที่สุดในคืนนี้ ตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายถนนราชด�ำเนิน แม้หน้าตาของหล่อนจะไม่สะอ้านงาม
อย่างนางเอกละครย�่ำยามค�่ำ หรือนางแบบไหนๆ ในปกนิตยสาร แต่หล่อนก็จะคอยสร้างเสียงหัวเราะ เย้าหยอกล้อในกลุ่มเพื่อน
ร่วมอาชีพ พร้อมยังเคารพและให้เกียรติกนั โดยไม่แย่งลูกค้าของใครคนหนึง่ และบางคราหรือหลายต่อหลายหน ดวงก็รบั บทเป็น
ต�ำรวจในคราวเดียวกัน เมื่อเพื่อนร่วมงานก�ำลังตกทุกข์ได้ยากจากกลุ่มคนไม่หวังดี
กลับกันแต่หนนี้ ถึงคราวของตนเองก็เงียบหายราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น เพียงเพราะหล่อนไม่อยากเล่าให้ใครฟัง ไม่อยาก
บอกให้ใครรับรู้ และไม่อยากชูเรือ่ งตนเองให้ใครต่อใครหน้าไหนมาสนใจ ก็เพราะหล่อนอีกนัน่ ไงทีค่ ดิ ว่าชีวติ ทัง้ ชีวติ เป็นของหล่อน
เพียงคนเดียว
และหลังจากที่คุยเรื่องชีวิตของกันและกันให้รับรู้ ดวงก็ยิ้มตอบให้เจ้ติ๋มเป็นค�ำลา ก่อนที่หล่อนจะก้มลงมองมือถือ
จากนั้นก็ส่งยิ้มหวาน อ้างว้าง แวววาว ระยับพราว ตอนที่แสงสว่างสีฟ้าส่องขึ้นมาท่ามกลางความมืดมิดบนบาทวิถีข้างถนน
ที่ซึ่งร้างไร้ผู้คนแปลกหน้าเดินผ่านไปมาเหมือนฝูงฝุ่นยุ่งนับล้านอย่างยามเช้า
สองข้างทางถนนไร้รถแน่นในดึกดื่น ดวงยืนอยู่ใต้แสงไฟสลัวรางหน้ากองสลากที่เพิ่งปิดตัวลงไปไม่กี่วันก่อนหน้า
ซึ่งพรมพร่างไปด้วยดอกประดู่ปลิดกลีบเหลืองละอองไหว และคว้างใบ ลู่ปลิว ระบ�ำเย้ากับสายลมในเค้าฝนที่ตั้งต้นตั้งแต่หล่อน
มาเยือน และยามนั้น หล่อนก็ควานคว้าบุหรี่อย่างเชื่องช้ากับสิ่งละอันพันละน้อยในกระเป๋า แล้วประกายไฟก็วาบไหววับวาวขึ้น
ต่อด้วยจังหวะสูดลมหายใจให้ลึกล�้ำ เพื่อดื่มด�่ำเยือกเย็นต่อการฟื้นตื่นต่อชีวิต และจึงค่อยๆ ปล่อยจิตไปกับลมหายใจ ให้กลาย
เป็นหมอกควันมัวซัว สลักสลัวลอยล่องขึ้นเคียงกับเสียงลมของสายฝนที่ก�ำลังมา
ทันทีที่ลมหายใจสุดท้ายของควันสลัวสลายพ่นพ้นผ่าน... จักรวาลค�่ำคืนก็มาถึง
ก่อนรุ่งสาง รถเปิดประทุนคันหรูมาจอดเทียบทาง ดวงมองมันด้วยสายตานิ่งเฉย พลางนึกในใจว่าใครต่อใครก็ต้องมี
อีกด้านของชีวิต หล่อนก็เช่นกัน จากนั้นชายรูปงามสองคนไม่ถึงกับเหมือนตอนพระสังข์ถอดรูป แต่คล้ายกับรูปที่ไม่ถูกถอด
เว้นแต่หน้าตาที่มองได้โดยไม่มีอะไรให้ติติง เขาคนหนึ่งกวักมือเรียกหล่อนเพื่อเชื้อเชิญเรื่องหลับนอน
ขณะที่ดวงเดินไปยังรถหรู หล่อนหยิบมือถือขึ้นมองเพียงครู่ก่อนจะส่งยิ้ม แล้วเก็บมันลงกระเป๋าใบบางพอประมาณ
ต่อการใส่สรรพสิ่งมากมี พลันเขาคนหนึ่งก็เรียกหล่อน พี่สาวครับ พร้อมกับยกมือเรียกอีกครั้ง ว่าไงพ่อหนุ่มรูปงาม หล่อนตอบ
พร้อมกับกลั้วข�ำเป็นการทักทาย เท่าไหร่ / สองพัน / แพงจังพี่สาว / เอ้า... นี่ฉันคิดราคาเหมาจ่ายสองคนเลยนะ ปกติโปรนี้
กับคนที่ขับรถแบบนี้ไม่ได้ง่ายๆ นะจ๊ะพ่อหนุ่ม เขาทั้งสองหัวเราะก่อนที่ดวงจะยิ้มตอบ
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พี่สาวครับ มีแค่ผมคนเดียว อีกคนมันแค่นั่งดู เขาคนหนึ่งข้างคนขับว่า บ้าน่ะ ฉันเขินนะยะ งั้นพันห้าขาดตัวไม่ต้อง
ต่อแล้ว ถ้าลดกว่านี้ก็ห้าสิบบาทไปไม่ไกลจากฉันเท่าไหร่ แต่จะแก่หน่อย อ้วนหน่อย แล้วก็ตัวเหม็นๆ พ่อหนุ่มชอบแบบนั้น
หรือจ๊ะ สิ้นเสียง ฟ้าก็ร้องขึ้นทันทีเป็นค�ำเตือนว่าถึงเวลาที่ต้องเร่งให้ได้ลูกค้าก่อนที่เม็ดฝนจะกระหน�่ำลง
ว่าไงพ่อหนุม่ ฝนจะตกแล้วนะ / ผมขอคุยกับเพือ่ นแป๊บหนึง่ ดวงหันหน้าออกจากตัวรถด้านข้างคนขับ ปล่อยให้ชายหนุม่
สองคนปรึกษาต่อรองค�่ำคืนชั่วยาม แล้วหล่อนก็เหม่อมองค�่ำคืนอันมืดบอด ที่ประดับสลักไปด้วยดวงไฟระย้าย้อยเป็นดวงราง
สอดส่องสายตาตามสายลมที่ก�ำลังลู่ใบประดู่คว้างไปมา พร้อมกับเสียงฟ้าผ่าที่ค�ำรามร้องอีกครั้ง และเม็ดฝนก็กล่นหล่นเบาบาง
ค่อยๆ พร่างพรมลงบนหัว
ยังไงดีจ๊ะหนุ่มๆ หรือเราจะเล่นกันใต้เสียงฝนตรงนี้ดี / อีกพักหนึ่งครับพี่ / แหม่...แค่นี้เอง เสร็จแล้วเราก็ค่อยคุยราคา
กันได้นะเด็กน้อย ชายหนุม่ สองคนเงียบไปสักพัก และดวงก็กำ� ลังจะเอ่ยถามขึน้ อีกครัง้ เพือ่ ต้องการค�ำตอบ แต่เจ้ากรรมโดยไม่ทนั
ตั้งตัว หล่อนกลับถูกเขาคนหนึ่งข้างคนขับกระชากกระเป๋าออกจากข้างเอว แต่ไม่ มันไม่หลุดออกจากร่างที่สวมกอดเธอไว้
ไอ้เหี้ย มึงจะท�ำอะไร / มึงยอมมาดีๆ เลยอีกะหรี่ ไม่งั้นกูจะยิงมึง / เออ! กูกะหรี่ แถวนี้ก็กะหรี่ ใครก็เรียกกูกะหรี่ทั้งนั้น
ไอ้ส้นตีน มึงเก่ง มึงยิงมา ถ้าไม่มีมึงอย่าพูด / อีกะหรี่หมา / มึงก็หมา... ไอ้เหี้ย ดวงร้องขึ้นเสียงดังพร้อมกับเรียกให้คนช่วยหล่อน
ในยามนั้น แต่แล้วทุกคนที่มองมาก็กลับเหมือนห่างไกลจากเสียงหล่อนที่เรียกหา แหละเป็นเวลานั้นที่สายฝนได้กระหน�ำ่ ลงมา
ตามประกาศก่อนหน้าของค�่ำคืน
รถคันหรูเร่งเครื่องออกจากที่ตรงนั้นและไม่มีปืนอย่างที่ขู่หล่อนไว้ เขาคนหนึ่งข้างคนขับยังคงต้องการกระเป๋าของดวง
อยู่อย่างเดิม หล่อนจึงตัดสินใจกระโจนขึ้นเกาะจับบนหน้ารถ พร้อมกับมือข้างหนึ่งยื้อแย่งกระเป๋าสารพันสรรพสิ่งของหล่อน
ให้กลับคืนมา เช่นกันที่ความเร็วของรถเคลื่อนเร็วพอจะอุ้มร่างของหล่อนให้ยึดติดกับหน้ารถไปได้ไกล
และต่อเมื่อถึงสะพานผ่านพิภพลีลา การยื้อแย่งกระเป๋าล�้ำค่าปานดวงตาก็สิ้นสุดลง ชายสองคนบนรถหรูที่แอบเอารถ
เจ้านายบ้านคนมีเงินมาขับเล่น เพื่อหวังจะท�ำตัวว่ามั่งมี จู่ๆ ก็เบรกจอดกะทันหันสะบัดสลัดหักรถให้ดวงร่วงหลุดออกจากรถ
ทันทีก่อนที่ดวงจะหล่นร่วงจากหน้ารถ หล่อนก็ใช้ก�ำลังทั้งหมดแย่งกระเป๋าใบนั้นมาได้ กับเป็นตอนนั้นที่ของในกระเป๋า
ปลิวระยับขึ้นฟ้ากลางสายฝน แล้วเงินค่าจ้างคืนสุดท้ายของการท�ำงานประจ�ำก็คว้างใบ ค่อยๆ กระจายกลายเป็นเม็ดฝนตกลง
เปียกปอน ไหลเอื่อยไปบนถนนสีแดง แหละเงินในกระเป๋าก้อนนี้ที่หล่อนได้มา เพียงเพราะขอลาออกจากงานเพื่อกลับบ้าน
ต่างจังหวัดในเช้าวันรุ่งขึ้น กลับไปดูแลลูกชายผู้ซึ่งถูกรถชนจนพิการง่อยเปลี้ยเสียขาเมื่อหลายปีก่อนหน้า
แต่กลับกันในสายฝนตอนรุ่งสาง ไม่เป็นดั่งใจหมาย มันมืดฟ้ามัวดินถล่มล่มลงกว่าเดิม กับในยามเดียวกันที่ร่างหล่อน
ก�ำลังกลิ้งเกลือกเสือกไถลลากไปกับพื้นถนน จนใบหน้าอาบนองด้วยรอยเลือด กับปูดบวมชอกช�้ำเข้าร้าวร่างทุกหนแห่ง
ก่อนชายปรสิตสองคนบนรถหรูจะชิงลับหายกลับฝ่าม่านพายุกระหน�่ำไม่ไยดี
ยามนั้นตอนที่ก่อนลมหายใจสุดท้าย หล่อนก็เอาแต่นอนอ้างว้างในสายฝนไม่ไหวติง นอนรวยรินหนาวเหน็บที่จู่ๆ
ดอกประดู่เมลืองเหลืองก็กราวกลีบร้าวร่วงลงริมทางพร้อมกัน จนถนนทั้งสายกลายเป็นธารสีเหลืองนวล จู่ๆ ชีวิตในจักรวาล
ซึ่งอวลไปด้วยสุขสันต์ก็คว้างหล่นตอนฟ้าสาง ในลมหายใจพะงาบเหือดที่ไม่มีวันเคยนึกถึง จู่ๆ หล่อนก็ทึ้งควานคว้าเอื่อยหา
มือถือที่ส่งแสงหรี่รางกลางสายฝน เพื่อจะเพ่งมองดูภาพวาดของลูกชาย และจู่ๆ คืนวันที่พ้นผ่านไม่นานก็กลับมาในห้วงค�ำนึง
อีกครั้ง ตอนที่ดวงตาเริ่มหรี่รางพร่ามัว
เก่งจังเลย ดวงปรบมือพร้อมกับเอ่ยค�ำหวานให้กับลูกชาย หลังจากที่เขาวาดภาพเสร็จ แล้วนี่วาดแม่เป็นอะไร
เหรอเนี่ย / ซูเปอร์ฮีโรฮะเดี๋ยวหนูจะเขียนไว้ว่า ‘แม่คือซูเปอร์ฮีโรของหนู’ แม่จะได้ไม่ลืมมัน จากนั้นเขาก็ค่อยๆ บรรจงแทรก
บรรยายไว้ทา่ มกลางจักรวาลของคนสองคน แล้วตรงนีก้ ม็ หี นูขา้ งๆ แม่ อา... กับนี.่ ..บ้านของเรา ดวงหยิบมือถือขึ้นถ่ายจิตรกรรม
แห่งความทรงจ�ำ เก็บมันไว้ตั้งเป็นหน้าจอหลักสลักรักระหว่างเรื่องราวของดวงและลูกพิการ เดี๋ยวแม่กลับมานะ แม่จะไป
หาเงินมารักษา เราจะได้อยู่ด้วยกัน
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จากนั้นในเสี้ยวเศษของลมหายใจ ดวงก็กะพริบพริ้มแล้วยิ้มให้กับมือถือที่ห่างไม่ไกลจากมือเพียงคืบ เช่นนั้นในตอน
ที่สายฝนพร่างพรมพร้อมกับจักรวาลสีส้มราง คล้ายว่าเคยเห็นที่ใดสักแห่ง ได้อุ้มโอบหล่อนไว้กับความหนาวเย็นเปียกปอน
กับเจ็บช�้ำระบม แต่ที่ไหนสักแห่งที่หล่อนก็ไม่รู้สึก กับปวดร้าวรวดลึก แต่ที่ไหนสักแห่งที่หล่อนก็ไม่รับรู้
และหล่อนก็ถึงรู้หรือไม่รู้ว่าห่วงหาอาทรต่อดิ้นรนชีวิต ให้ผิดบาปว่าหล่อนได้ทิ้งลูกชายพิการไว้ล�ำพัง โดยไม่มีทางรู้ว่า
เขาจะเป็นอยู่อย่างไร กับในขณะนั้นที่หล่อนหมดแรงทนไม่ไหว ก็ถึงปล่อยลมหายใจ ให้ชีวิตได้คว้างไกลไปกับเฮือกสุดท้าย
ท่ามกลางสายฝนตลอดกาล

อภิชญา ภัก
ดีพินิจ
(ฟ้า)

เมย์ ทับไทร
(เมย์)

์

ศุภกร พงษถิตย
(นุก)

กณิกนันต์ ศรีจิรานนท์
(นันต์)

ิถาวร

ชญาดา จิรกิตต
(ฟิล์ม)

ฆฤณ ม่วงน้อยเจริญ
(อุลตร้า)

ปุณยภา เหล่าเจริญวงศ์
(ปั้น)

สิทธิการ
สิรวิชญ์ บุญประ
(วอร์ม)

พงศธร อน

นั ต์ปิยะสกุล
(แบงค์)

เลิศศักดิ์ ไชยแสง
(เต้)
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สถาบัันอุุทยานการเรีียนรู้้�
สัังกััดสำำ�นัักงานบริิหารและพััฒนาองค์์ความรู้้� (องค์์การมหาชน)
เลขที่่� 999/9 อาคารสำำ�นัักงานเซ็็นทรััลเวิิลด์์ ชั้้น� 17 ถนนพระราม 1 แขวง
ปทุุมวััน เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330
เบอร์์โทรศััพท์์: 02 264 5963-5
เบอร์์แฟกซ์์: 02 264 5966

วิภว์ บูรพาเดชะ
(วิภว์)

กมลพร สุนทรสีมะ
(พลอย)

ธารี ไชยวุฒิกรณ์วานิช
(ธาธา)

นายกิิตติิรัตั น์์ ปิติิ พิ านิิช
รองผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานบริิหารและพััฒนาองค์์ความรู้้�และผู้้�อำำ�นวยการ
สถาบัันอุุทยานการเรีียนรู้้�
นางสาวอััศริินทร์์ นนทิิหทััย
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายกิิจกรรมการเรีียนรู้้� สถาบัันอุุทยานการเรีียนรู้้� 
นายวิิภว์์ บูรู พาเดชะ
บรรณาธิิการบริิหาร นิิตยสาร happening
นางสาวสิิริรัิ ตั น์์ จันั ทศรีี
     
     www.tkpark.or.th
     tkparkclub
     readmeegazine
     tkpark_TH

สถาบัั น อุุ ท ยานการเรีี ย นรู้้� จัั ด โครงการอบรมเยาวชนนัั ก เขีี ย น
TK Young Writer 2020 ขึ้้�น เพื่่�อให้้เยาวชนผู้ส้� นใจใฝ่่รักั ในการเขีียนร่่วมอบรม
เชิิงทฤษฎีีและเชิิงปฏิิบัติั  ผ่
ิ า่ นกระบวนการถ่่ายทอดความรู้้�ที่่�เน้้นสาระแบบเข้้มข้้น
 ทั้้�งกระบวนการคิิด วางแผน และสร้้างสรรค์์ ผลงานให้้สำำ�เร็็จลุุล่ว่ งภายในเวลาที่่�
จำำ�กััด จากทีีมวิิทยากรมืืออาชีีพ เพื่่�อให้้เยาวชนมีีพื้้น� ฐานการเขีียนที่่�แข็็งแรงซึ่่�ง
เป็็นเหมืือนก้้าวแรกที่่�จะสานฝัันไปสู่่�การเป็็นนัักเขีียนมืืออาชีีพในอนาคต   มาร่่วม
เป็็นกำำ�ลัังใจ และติิดตามอ่่านนิิตยสารฉบัับพิิเศษ ทั้้�ง 3 เล่่ม คืือ
1. ปณ.10200
2. ข้้าง หลััง ป้้าย
3. กาลตลาด
กัันได้้ฟรีี 3 ช่่องทาง คืือ
- http://readme.tkpark.or.th
- แอปพลิิเคชััน TK app
- แอปพลิิเคชััน TK Public Online Library

มประเสิร์ฐ

ี่ย
ลักษณ์สิรินทร์ เอ
(ปิ่น)
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