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เห่...ชะเลรุ้ง  เป็นนวนิยายเล่มท่ี  6  ในชุด  ”วรรณกรรมเพื่ออาเซียน„ 

ผลงานของประภัสสร  เสวิกุล  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์  โดยมีฉากหลัง

เป็นประเทศกัมพูชา

ในช่วงปี  2518  กองทัพเขมรแดงบุกเข้าพนมเปญเพื่อขับไล่ชนชั้นสูง

และปัญญาชน  รวมถึงกลุ่มคนที่นิยมอเมริกัน  ชาวกัมพูชาแต่ละคนต่างต้อง

ประสบชะตากรรมทีแ่ตกตา่งกนัไป บา้งกถ็กูกวาดตอ้นไปสูช่นบท บา้งกจั็บพลดั

จับผลูไปเป็นพวกเดียวกับเขมรแดง และบ้างก็เต็มใจและตั้งใจอยู่กับเขมรแดง 

หวังจะสร้างสังคมใหม่ที่ดีกว่าเดิม

โสวัณกับครอบครัวเป็นชาวกัมพูชาซ่ึงอยู่ในพนมเปญช่วงที่เขมรแดง

บกุ  ชวีติทีเ่คยสงบ แมบ้างทจีะไมส่ขุนกัถกูทำาลายไมเ่หลอืชิน้ด ี ทุกคนตอ้งใช้

ชีวิตอย่างทุกข์ทนภายใต้การควบคุมของเขมรแดงในบ้านเมืองที่วุ่นวาย  มีการ 

เข่นฆ่าและทำาร้ายกันอยู่ทุกหัวระแหง  โสวัณกับครอบครัวไม่รู้เลยว่าจะมีวัน 

พรุ่งนีส้ำาหรับพวกเขาหรือไม ่ สดุท้ายพวกเขาจึงต้องหน.ี..หนจีากสภาพชวีติแสน

ทรมาน  แต่พวกเขาจะหนีไปไหน...และหนีรอดหรือไม่

เห่...ชะเลรุ้ง  จะทำาให้ผู้อ่านเข้าใจชีวิตของชาวกัมพูชา  ในช่วงที่ประเทศ

มืดมนท่ีสุด  และนานมีบุ๊คส์อยากให้ทุกท่านร่วมตั้งความหวังด้วยกันกับเราว่า 

จะไม่มีเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีก  ไม่ว่าจะที่ใดในโลกก็ตาม

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์



คำ�นำ�ผู้เขียน

ตน้เดอืนเมษายน 2518 ตรงกบัวันสงกรานต์  เปน็วนัทีก่องทพัเขมรแดง

ของพอล พต ยกเข้ามาในพนมเปญ อเมริกันและลอน นอล ถอนตัวจากเขมร 

บ้านเมืองตกอยู่ในความระสำ่าระสายและขาดความปลอดภัย  ประชาชนถูกต้อน

ออกจากเมืองไปสู่ชนบท ชนชั้นสูงและปัญญาชนถูกกำาจัด  เพื่อสร้างสังคมใหม่

ตามแนวทางของพอล พต

โสวัณ บก สะแบง  จำาไป  และจันเตรีย  เป็นประชาชนตัวเล็ก ๆ  ที่อาศัย

อยู่ในพนมเปญช่วงนั้น  แต่ละคนต่างก็พบกับความเดือดร้อน ทุกข์ยากจากผล

ของสงครามลา้งเผ่าพนัธ์ุ บางคนสามารถเอาชวิีตรอดไปได ้แตบ่างคนกโ็ชคร้าย 

และบางคนเลือกที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนั้น

เห.่..ชะเลรุ้ง  สะทอ้นภาพเหตุการณ ์ความเป็นไป และความรู้สกึของผู้คน

ตวัเลก็ ๆ  เหลา่นัน้ซ่ึงมไิดม้สีว่นร่วมในการเปลีย่นแปลงใด ๆ  แต่ต้องตกเปน็เหยือ่

ของชะตากรรมอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้

ผมนำาเสนอ  เห.่..ชะเลรุ้ง  ในวาระครบรอบ 40 ปขีองสงครามลา้งเผ่าพนัธ์ุ

ในกมัพชูา อนัเปน็เหตกุารณรุ์นแรงทีส่ดุคร้ังหนึง่ในประวติัศาสตร์ของมนษุยชาต ิ

เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทำานองนี้ขึ้นอีกในอนาคต

ขอขอบคุณสำานักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  (สศร)  กระทรวงวัฒนธรรม 

และมลูนธิิอมตะ ทีใ่หค้วามสนบัสนนุแกผ่มและโครงการวรรณกรรมเพือ่อาเซียน 

ในการเดินทางไปเก็บข้อมูลที่ประเทศกัมพูชา พม่า  และลาว



และขอขอบคณุในการตดิตามหนงัสอืชดุ  ”วรรณกรรมเพือ่อาเซียน„ และ 

เห่...ชะเลรุ้ง  เล่มนี้ครับ

ด้วยความขอบพระคุณ

1 ธันวาคม 2557
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”เนียเอยเดกโตว
โกนแมก็อมยุม

แขรีบังภนุม

โกนเอย สตุมบังผะกาย

เนียงเดกโตวอยลัวะ

สดับเปียกอำาปีมดาย

สตุมบังผกาย

โกนเอย อาเนือดนอยุบจรุว

เนียงเดกโตวอยลัวะ

โกนเอย  เสมาะออยขลัง

ออยโกนเมียนกำาลัง

โกนเอย กรอกเลิงโตวเลง„

เสยีงเพลงกลอ่มเดก็แวว่มาตามสายลมยามดกึ ผา่นดงไมท้ีห่นาทบึ และ

ทอ้งทุง่อนักวา้งใหญ่  ผา่นสายธารทีร่ี่ไหล  และภใูหญส่งูทะมนึ ดว้ยทว่งทำานอง

และถ้อยคำาที่อ่อนโยน...
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”ลูกสาวนอนเถอะ

ลูกแม่อย่าร้อง

พระจันทร์บังภูเขา

ลูกเอย  ร่มเงาบังดาว

ลูกสาวนอนให้หลับ

ฟังคำาแม่กล่อม

ร่มเงาบังดาว

ลูกเอย ดึกแล้ว

ลูกนอนให้หลับ

ลูกกรนให้ดัง

ให้ลูกมีกำาลัง

เมื่อลูกน้อยตื่นไปเล่น„

แม้สำาเนียงภาษาจะแปร่งไปตามท้องถิ่น  แต่ก็รู้สึกได้ถึงความรัก  ความ

อาทร และความหว่งใยทีผู่เ้ปน็แมม่ตีอ่ลกูนอ้ยไดเ้ป็นอยา่งด.ี..ลมแรงขึน้แตเ่ยน็

ลง  จนคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่ซุกตัวอยู่โคนต้นไม้ใหญ่พากันห่อตัว  และกระชับผ้า

ขาวมา้เกา่ ๆ  ทีค่ลมุร่าง  กองไฟทีส่มุดว้ยกิง่ไมแ้ละใบแห้งมอดไปนานแลว้  เหลอื

เพยีงควนัท่ีลอยตวับาง ๆ   ฝูงยงุทีบ่นิห่ึงอยูร่อบตวั  เสยีงกรีดปกีของจ้ิงหรีดเรไร 

กับเสียงร้องของนกกลางคืน  เป็นเหมือนดนตรีของป่าดงยามรัตติกาล

”นอนเสียเถอะ„  เสียงผู้เป็นแม่ดังขึ้นเบา ๆ จนเด็กน้อยในอ้อมกอด

ไม่แน่ใจว่าแม่กำาลังกล่อมหรือแค่บอก

”พรุ่งนี้เช้าเราคงไปถึงชายแดน„  ผู้เป็นพ่อที่นั่งพิงโคนต้นไม้เอ่ยขึ้นด้วย

เสียงระดับเดียวกัน พลางโบกผ้าขาวม้าเพื่อไล่ยุง

”เราจะไปถึงชายแดนโดยปลอดภัยไหม„  นางเมียเหลือบตาขึ้นมอง

”ต้องปลอดภยัซิ„  ผัวให้ความมัน่ใจ  แมจ้ะไมแ่นใ่จกบัคำาตอบของตวัเอง

เท่าไหร่  ”เรามากันจนถึงจุดสุดท้ายแล้ว  อีกไม่ไกลเท่าไหร่ก็จะข้ามแดนแล้ว„
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”พ่อ„  เด็กชายวัย  10  ขวบท่ีนอนซมอยู่ร้องเรียก  ”พวกนั้นจะตามเรา

มาไหม„

พ่อนิง่ไปชัว่ครู่  ดวงตาท่ีแห้งผากฉายแววหวาดกลวั  และสหีนา้ทีอ่มทกุข์

เคร่งเครียดขึ้น  แต่ไม่มีคำาตอบใด ๆ  ผ่านริมฝีปากที่แตกจนตกสะเก็ดออกมา

”ทำาไมเราไม่ข้ามไปคืนนี้เลยล่ะ„  เด็กชายถามต่อ

”เอ็งนอนเถอะ อย่าซักอย่าถามอะไรเลย„  แม่ดุอย่างรำาคาญ

”ฉันอยากกลับบ้าน  พ่อ ฉันอยากกลับบ้าน„  เด็กชายที่เร่ิมจับไข้งอแง 

และเกาเนือ้ตวัทีถ่กูยงุและแมลงกดัจนเป็นตุม่ไปหมด ขณะทีล่กูสาวในออ้มกอด

ของแม่ส่งเสียงร้องด้วยความหิวโหย

”เราไมม่บีา้น„  พอ่แผดเสยีง  เสน้เลอืดใหญ่บนหนา้ผากปูดโปน ดวงตา

พองโต  ริมฝีปากสั่นระริก  ”ได้ยินไหม  เราไม่มีบ้านแล้ว  ไม่ว่าจะในพนมเปญ

หรือที่ไหนในเขมร ที่นี่ไม่ใช่บ้านของเราอีกต่อไปแล้ว„

บ้านของเราที่พนมเปญอยู่ใกล้ตลาดใหญ่ในตัวเมือง  เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว หลัง

เล็ก ๆ  เก่า ๆ  ที่สร้างอย่างง่าย ๆ  บนเนื้อที่แค่กระแบะมือเดียว  ในย่านที่แออัดไป

ด้วยบ้านในลักษณะเดียวกัน และผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเหล่านั้น  พ่อเล่าว่าแต่

เดิมแถวนี้มีบ้านเพียงไม่กี่หลังและผู้คนไม่มากนัก  ยังมีท่ีให้พอปลูกกล้วยปลูก

มะละกอและผักต่าง ๆ   แต่เมื่อมีคนอพยพเข้ามามาก สภาพต่าง ๆ  ก็เปลี่ยนไป

พ่อเป็นครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมไม่ไกลจากบ้านนัก 

ทกุวนัพ่อจะตืน่ไปโรงเรียนแต่เชา้และกลบัในตอนดกึ  หลงัโรงเรียนเลกิแลว้พอ่

จะไปทำางานในบาร์ตอ่เพือ่หาเงินมาเลีย้งครอบครัว  ตอนนัน้ขา้วของมรีาคาแพง 

ลำาพงัเงินเดอืนครูไมพ่อใช ้ แตย่งัดทีีม่ทีหารอเมริกนัเขา้มาอยูเ่ยอะ ทหารพวกนี้

มเีงินมากและจบัจ่ายอยา่งไมอ่ัน้ ทำาให้มร้ีานอาหาร บาร์ อาบอบนวด และแหลง่

บนัเทงิอืน่ ๆ  เปิดขึน้มากมายเพ่ือให้พวกทหารหาความสขุ – ถงึแมพ้อ่จะทำางานใน

บารแ์ละมดีอลลาร์ของอเมริกนัอยูใ่นกระเปา๋ พอ่กม็กัจะบน่วา่พวกอเมริกนัทำาให้
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ของแพงขึ้น  แต่ชีวิตของคนขแมร์ถูกลง...แม่บอกว่าหลายคร้ังที่พ่อทำาใจไม่ได้ 

เมื่อเห็นเด็กสาว ๆ  ที่พ่อเพิ่งสอนหนังสืออยู่หยก ๆ ที่โรงเรียน  ควงแขนทหาร

อเมริกันมาเที่ยวบาร์ในตอนกลางคืน

แมม่าจากกำาปงชนงั  ในภาคกลางของกมัพชูา  เขา้มาเปน็ลกูมอืชา่งตัดเสือ้

ในพนมเปญ  จนได้พบและอยู่กินกับพ่อ  เร่ืองราวของแม่เหมือนหนังสือเล่ม

บาง ๆ  ที่อ่านจบภายในเวลาไม่กี่นาที  แม่ไม่เคยพูดถึงตายายหรือญาติพี่น้อง 

ราวกับเกิดจากกระบอกไม้ไผ่หรือถูกลอยแพมาตั้งแต่แบเบาะ  ทุกคร้ังที่มีใคร

ถามถึงเรื่องสมัยที่อยู่กำาปงชนัง  แม่ก็มักจะนิ่งเสียหรือเสพูดเรื่องอื่นแทน

ในสมยัท่ีเขมรอยูภ่ายใต้การปกครองของฝร่ังเศส พนมเปญไดช้ือ่วา่เปน็  ”ไขม่กุ

แห่งเอเชีย„  พ่อเคยเล่าว่าหลังจากอพยพมาจากเมืองพระนคร พญายาต กษัตริย์

เขมรก็มาสร้างเมืองใหม่ที่นี่  สำาหรับคำาว่าพนมเปญหมายความถึงภูเขาของยาย

เปญ  ตามตำานานว่ามียายแก่ชื่อเปญอาศัยอยู่บริเวณนี้  วันหนึ่งมีพระพุทธรูป

ลอยนำ้ามา  ยายเปญกับชาวบ้านช่วยกันนำาพระขึ้นมาไว้บนยอดเขาแล้วสร้างวัด

ขึน้ทีน่ัน่ คนจึงพากนัเรียกเขาลกูนัน้วา่พนมโดนเปญ ตอ่มากเ็ลอืนเปน็พนมเปญ

พนมเปญเปน็เมอืงทีส่วยงามเพราะออกแบบโดยฝร่ังเศส ถนนตดักนัเป็น

ตาตาราง  บ้านเมืองแต่เดิมค่อนข้างจะเป็นระเบียบ  แม้ว่าฝร่ังเศสจะไม่ได้

ให้ความสำาคัญต่อเขมรเท่าไหร่นักก็ตาม  ทั้ง ๆ  ที่คนเขมรเสียภาษีแก่ฝร่ังเศส

มากทีส่ดุ  และถกูเกณฑ์แรงงานมากทีสุ่ดในกลุม่ประเทศอนิโดจีน แตไ่ดรั้บการ

ตอบแทนจากฝร่ังเศสน้อยที่สุดเช่นกัน  และสิ่งที่ทำาให้คนเขมรผิดหวังและ

น้อยใจมากก็คือการที่ฝร่ังเศสไม่สนใจข้อเรียกร้องของชาวเขมรในเร่ืองดินดอน 

สามเหลี่ยมปากแม่นำ้าโขงซ่ึงเคยเป็นของเขมรและถูกเวียดนามยึดไป  หนำาซำ้า

ฝร่ังเศสยังให้สิทธิพิเศษแก่คนเวียดนาม  คนจีน  รวมทั้งเขมรตำ่า  ที่อาศัย

อยู่บริเวณดังกล่าว ทั้งในด้านการศึกษา  การรับราชการและการประกอบอาชีพ 

ยิ่งกว่าคนเขมรเอง
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ก่อนที่จะมาเป็นครูนั้น  พ่อบวชอยู่หลายปีและเล่าเรียนจากวัด  แม้ตอนนั้น

ฝร่ังเศสจะปกครองเขมร  แต่ก็ไม่ได้ส่งเสริมเร่ืองการศึกษา  ในพนมเปญหรือ

อาจจะทัง้ประเทศมโีรงเรียนแบบฝร่ังอยูโ่รงเรียนเดยีว และนกัเรียนท่ีจะเขา้เรียน

ไดต้อ้งเปน็ลกูทา่นหลานเธอ หรือลูกพอ่คา้จีนทีร่ำา่รวย  สว่นคนทัว่ไปกเ็รียนใน

โรงเรียนวัดของคณะสงฆ์ธรรมนิกาย  ซึ่งฝรั่งเศสให้ความสนับสนุน  เพื่อแข่งขัน

กับคณะธรรมยุตนิกายที่ได้รับอิทธิพลมาจากสยาม – ตอนแรกนั้น พ่อตั้งใจจะ

บวชโดยไม่สึก  แต่บังเอิญเกิดไม่สบายเสียก่อนจึงต้องสึกไปรักษาตัว  หลังจาก

นั้นก็ทำางานหลายอย่าง  ก่อนจะไปสอนหนังสือ  พ่อบอกว่าความรู้ท่ีได้มาจาก

ตอนบวชเปน็ของครูอาจารยท์ีท่า่นใหม้า ถา้เกบ็ไวก้บัตวักจ็ะตายไปกบัตวั  จึงเอา

มาถ่ายทอดให้เด็ก ๆ  เพื่อมิให้สูญหาย

และพ่อก็ไม่ได้สอนแต่พวกเด็ก ๆ  ในห้องเรียน แต่สอนพวกลูก ๆ  ที่บ้าน

ดว้ย  ในสมยัท่ีบา้นเมอืงยงัด ีๆ  อยูน่ัน้  ถา้มเีวลาว่างในตอนเยน็บางวนั พอ่กม็กั

จะพาแมแ่ละลกู ๆ  ไปเดนิเล่นทีริ่มแมน่ำา้โขง บริเวณหนา้พระราชวัง และเลา่เร่ือง

เกา่ ๆ  ให้พวกเราฟงั  ซ่ึงบางเร่ืองกส็นกุ  แตบ่างเร่ืองกน็า่เบือ่  แต่พอ่ดเูหมอืนจะ

ไมเ่คยเบือ่หนา่ยกบัการเลา่เร่ืองเหลา่นัน้ ทัง้ ๆ  ทีห่ลายเร่ืองพอ่เลา่มาแลว้นบัครัง้

ไม่ถ้วนก็ตาม

เร่ืองหนึง่ซ่ึงพอ่เลา่บ่อย ๆ  กค็อืนทิานเร่ืองพระแกว้พระโค ทีม่ผัีวเมยีชาว

เมอืงละแวกคูห่นึง่  วนัหนึง่ยายเมยีซ่ึงทอ้งแกป่นีขึน้ไปเกบ็มะมว่ง ตกลงมาตาย 

แต่ก่อนตายคลอดลูก  2  คน คนพี่เป็นลูกวัวคนเล็กเป็นเด็กผู้ชาย  พี่ชายหรือ

พระโคเป็นวัววิเศษ  เลี้ยงน้องคือพระแก้วด้วยการเสกอาหารและสิ่งต่าง ๆ  ออก

มาจากท้อง  ตอ่มาพระแกว้ไดแ้ต่งงานกบัธิดาพญาละแวก  เมือ่กษัตริยอ์ยธุยา

มาท้าชนไกเ่อาบา้นเอาเมอืง พระโคแปลงเป็นไกช่นเอาชนะไกอ่ยธุยาได ้ กษัตริย์

อยุธยาท้าชนช้าง พระโคก็แปลงเป็นช้างเอาชนะได้อีก  กษัตริย์อยุธยาจึงท้าชน

วัว  โดยเสกโคพยนต์เข้าชนกับพระโค พระโครู้ว่าสู้ไม่ได้จึงพาพระแก้วและธิดา

พญาละแวกเหาะหนีไป  แต่ทหารอยุธยาก็ตามไล่  จนในที่สุดทั้งสามไปซ่อนตัว
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อยู่ในป่าไผ่ใกล้เมืองละแวก  ทหารอยุธยาตามเข้าไปไม่ได้จึงใช้ปืนใหญ่ยิง

เหรียญเงินเข้าไปตกในป่า พวกชาวบ้านก็พากันมาถางป่าไผ่เพื่อเก็บเงิน ทำาให้

พระแก้วพระโคถูกจับได้และนำาตัวไปไว้ที่อยุธยา

นทิานเร่ืองพระแกว้พระโคเปน็เร่ืองทีส่นกุสนาน และมกีารเลา่ตอ่เตมิกนั

ไปเร่ือย ๆ  เช่นในตอนท่ีพระโคพาพระแก้วกับเมียหนีไปท่ีต่าง ๆ ก่อนจะถูก

จับตวัได ้ แต่กม็หีลายคนทีค่ดิวา่พระแกว้พระโคเปน็เร่ืองจริง  ไมใ่ชน่ทิาน และ

อยากให้สยามส่งพระแก้วพระโคกลับคืนมา  และแม่ก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อเร่ืองนี้

เอามาก ๆ  

”แกน่าจะไปตามหาพระแก้วพระโค„  แม่เคยบอกกับพ่อ  ”จะได้เอามา

ช่วยบ้านช่วยเมืองเรา„

”ถา้พระโคมจีริงกค็งจะชว่ยอยธุยาไมใ่หเ้สยีกรุงถงึ 2 คร้ัง  2 คราว„  พอ่

พน่ควนับหุร่ีฝร่ัง  ”หรือไมอ่ยา่งนัน้ พมา่กค็งจะเอาพระโคไปอยูท่ีเ่มอืงพมา่แลว้„

”แกอยา่พูดเปน็เลน่นะ„  แมไ่มพ่อใจ  ”แกไมเ่ชือ่กช็า่งแก แตข่า้เชือ่ของ

ข้าอย่างนี้„

พ่อสบูบุหร่ีเงียบ ๆ  สายตามองออกไปทีเ่รือยนต์ท่ีสง่เสยีงตกึ ๆ  ขณะแลน่

ตามแม่นำ้าโขงซึ่งไหลไปสู่เมืองไพรนครหรือไซ่ง่อน  โดยไม่ได้พูดอะไรต่อ
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ไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดพ่อถึงชอบไปที่ริมแม่นำ้าโขงหน้าพระราชวัง 
บางทีอาจจะเพราะพ่อชอบดูแม่นำ้าและเรือท่ีขึ้นล่อง พ่ออาจจะชอบบรรยากาศที่

โล่ง ๆ  และอากาศที่เย็นสบายซ่ึงแตกต่างจากความอุดอู้อบอ้าวในบ้าน หรือพ่อ

อาจจะชอบดูยอดปราสาทของพระที่นั่งที่มองเห็นไกล ๆ  จากภายนอก – ปราสาท

ทีพ่อ่เคยบอกวา่สวยงามเหมอืนวมิานบนสวรรค ์และพอ่กม็กัจะบอกใหล้กู ๆ  เปน็

คนดี  เมื่อตายไปจะได้ไปเกิดบนสวรรค์  มีทิพย์วิมานเป็นที่อยู่  ทั้ง ๆ  ที่พวกเรา

เพิ่งเกิดมาได้ไม่กี่ปี

”คนเราไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้หรอก  นอกจากความตาย„  พ่อพูดอย่าง

ใจเยน็  เมือ่แมเ่อย่ดว้ยความรำาคาญว่า  พ่อคงอยากจะรีบไปเกดิในสวรรคเ์พือ่จะ

ได้มีอัปสราเป็นนางบำาเรอเยอะ ๆ  

”ถึงอย่างไรการเป็นคนดีแล้วขึ้นสวรรค์ ก็ดีกว่าเป็นคนชั่วที่ตกนรกไม่ใช่

หรือวะ„  พ่อย้อนถาม และจุดบุหรี่มวนใหม่

...

อาจจะเป็นเพราะพ่อเคยบวชมานาน  หรืออาจจะเป็นเพราะพ่อเกิดมาใน
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ยคุกอ่น ทีค่นยงัยดึมัน่ในศาสนา  เชือ่ถอืในเร่ืองนรกสวรรคแ์ละบาปบุญคณุโทษ 

ซ่ึงผดิจากเวลานีท่ี้ยากจะแยกแยะความถกูความผิดหรือความดคีวามชัว่  เพราะ

สิ่งที่เป็นท่ีพึ่งและบันดาลให้คนเขมรมีทุกข์มีสุข  ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกได้  ก็คือ

เงินดอลลาร์จากกระเปา๋ของทหารอเมริกนัท่ีเขา้มาอยูก่นัเกลือ่นเมอืง  และการที่

จะไดด้อลลาร์จากจีไอกไ็มใ่ชเ่ร่ืองยากเยน็อะไรเลย แมแ้ต่เดก็ตัวเลก็ ๆ  กย็งัทำาได ้

เพียงแคแ่บมอืขอ หรือรับจ้างขดัรองเทา้  รวมถงึการเร่ขายบุหรีแ่ละสนิคา้ท่ีออก

มาจากคา่ยทหารอเมริกนัแกค่นเขมร  ยิง่สำาหรับหญงิสาวทีบู่ชาพระเจ้าองคใ์หม ่

พระเจ้าสีเขียว ๆ พวกนี้สามารถบันดาลสิ่งต่าง ๆ ที่พวกเธอได้ดังใจต้องการ 

แม้จะต้องพลีร่างเพื่อบูชาก็ตาม

เมือ่เปน็เชน่นี ้ คำาสอนของพอ่จึงกลายเปน็เร่ืองนา่เบือ่หนา่ยพอ ๆ  กบัการ

นัง่ฟงัพระเทศน ์ เพราะเมือ่มองออกไปนอกวดัเรากจ็ะเหน็ภาพของบาร์เหลา้และ

แหล่งบันเทิงอื่น ๆ  ติดชิดกำาแพงวัด  ผู้คนที่สนุกสนานร่ืนเริงและละเมิดศีลห้า

แทบทุกข้อ  และชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความสำาราญเหล่านั้น  ก็ไม่ต่างอะไร

จากสวรรค์บนดิน  ดังนั้น  เสียงเพลงฝร่ังอย่าง  ”Love  Potion No.  9„  หรือ  

”Proud Mary„  จึงดังกว่าเสียงเทศน์และเสียงสวดมนต์

จันเตรียกช็อบไปทีริ่มแมน่ำา้โขงหนา้พระราชวงัเหมอืนกนั  หลายคร้ังทีไ่ดเ้ห็นเธอ

นัง่อยูที่ส่นามหญ้าหรือมา้นัง่ตามลำาพัง และเหมอ่มองออกไปทางแมน่ำา้  แมเ่ปน็

คนท่ีสังเกตเห็นเธอและสะกิดให้พ่อดู  แต่พ่อเหมือนจะจมอยู่ในความคิดของ

ตัวเองและควันบุหร่ี  ดังน้ันวันหน่ึงแม่จึงลุกไปหาเธอเอง  หลังจากพูดคุยกันช่ัวครู่

แม่ก็พาเธอเดินมาหาพวกเรา

ตามจริงแล้ว  แม้ว่าเราจะเคยเป็นเพื่อนบ้านกัน  แต่ครอบครัวของ

จันเตรียก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นสัก  2-3  ปีมาแล้ว – พ่อของเธอมีเชื้อสายเวียดนาม 

มาจากไซ่ง่อนต้ังแต่เด็ก ๆ   มีอาชีพค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ  แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเขา

ขายสินค้าอะไร  เพราะเขาจะหิ้วถุงย่ามออกจากบ้านไปต้ังแต่เช้ามืด กว่าจะกลับ
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ก็มืด ๆ  คำ่า ๆ   ส่วนแม่ของเธอเป็นคนสวายเรียง  วัน ๆ  ไม่วิสาสะกับใคร  เอาแต่

เกบ็ตวัอยูใ่นบ้าน จะไดย้นิเสยีงกต็อนทีต่ะโกนเรียกลกูสาวคอืจันเตรียทีอ่อกไป

เล่นกับเพื่อนนอกบ้าน หรือเสียงด่าทอสามีเวลาที่เขากลับดึก

จันเตรียนา่จะไดเ้ลอืดทางพอ่มากกวา่แม ่ เพราะเธอมผีวิขาวนวล ตาเรียว 

รูปร่างแบบบาง  แต่ก็ไม่ค่อยพูด  และมักจะนั่งใต้ต้นมะม่วงดูพวกเราเล่นกัน

มากกวา่จะรว่มวงดว้ย  บางคร้ังเมือ่เดก็ผูห้ญิงบางคนลอ้เลยีนในเร่ืองพอ่  เธอก็

จะนัง่กม้หนา้นิง่  มแีตด่วงตาทีฉ่ายแววเจ็บปวดและแปลกแยก  และถา้เกนิกวา่

จะอดทนได้  เธอก็จะวิ่งกลับบ้านโดยไม่โต้ตอบหรือต่อล้อต่อเถียงกับใคร

จันเตรียในวันนี้โตขึ้นกว่าเมื่อคร้ังที่อยู่ในหมู่บ้านเรา  เธอสูงเลยไหล่แม่ 

และแม้จะยังคงมีรูปร่างท่ีแบบบางแต่ก็ไม่ได้ผอมแห้งเหมือนเมื่อก่อน  ผิวหน้า

ขาว ๆ  ของเธอระเร่ือด้วยเลือดฝาด  ขณะที่ดวงตาที่ค่อนข้างเศร้าเปล่งประกาย

แจ่มใสด้วยความคิดฝัน – พ่อทักทายเธอคำาสองคำา  แล้วก็เบนสายตากลับไปยัง

พระราชวงัพลางพน่ควันบุหร่ีแชม่ชา้ ขณะทีแ่มเ่หมอืนจะมเีร่ืองมากมายท่ีจะพดู

คยุและสอบถาม  ไมว่า่จะเปน็การเรียนของเธอ ทีอ่ยูปั่จจุบัน และสารทุกขส์กุดบิ

ของพ่อแม่เธอ  ซึ่งจันเตรียยังคงพูดน้อย และถามคำาตอบคำาเป็นส่วนใหญ่

”วันหลังแวะไปเที่ยวที่บ้านบ้างซิ„  แม่ชวนเมื่อเธอขอตัวกลับ  ”ชวนพ่อ

กับแม่ไปด้วยก็ได้„

หลังจากวันนั้น  แม้เราจะไปท่ีริมแม่นำ้าโขงอีกหลายคร้ัง  แต่ก็ไม่ได้พบจันเตรีย 

แม่เดาว่าบางทีเธออาจจะย้ายบ้านไปจากพนมเปญ  หรืออาจมีสิ่งอื่นท่ีต้องทำา

จนไมม่เีวลาทีจ่ะมานัง่ตากลมเลน่  อยา่งไรกต็าม ดเูหมอืนวา่พวกเราจะไมม่ใีคร

ลมืเธอ  แมพู่ดถงึเธอและแมข่องเธอบอ่ย ๆ  และเร่ืองราวท่ีเราหลงลมืไปหลายปี

ก่อนก็ถูกขุดคุ้ยขึ้นมากล่าวถึง  พ่อเอ่ยถึงพ่อของจันเตรียด้วยคำาถามที่คาใจว่า 

ผู้ชายผิวขาว  รูปร่างผ่ายผอม และมีสีหน้าท่ีครำ่าเครียดตลอดเวลาคนนั้น ทำามา

คา้ขายอะไร  ขณะทีแ่มน่กึถงึความปากร้ายเจา้อารมณข์องผูห้ญงิชาวสวายเรียง
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ที่ไม่ยอมสุงสิงกับใคร

ขณะที่เรายังจดจำาภาพของเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ  ที่นั่งหน้าเศร้าเซ่ืองซึมอยู่

โคนตน้มะมว่งใหญ ่และกม้หนา้เงียบเมือ่ถกูเดก็ ๆ  เกเรล้อเลยีน และไมล่มืทีเ่รา

เคยใชก้อ้นดนิปารังมดแดงบนตน้มะมว่งใหห้ลน่ลงบนหัวเธอ จนจันเตรียถกูมด

ที่แตกรังรุมกัดวิ่งร้องไห้กลับบ้าน – การกลั่นแกล้งในวันนั้นทำาให้จันเตรียถึงกับ

ไม่สบายไปหลายวันเพราะโดนมดแดงที่กำาลังโกรธจัดกัดหน้าจนบวม  ที่หนักไป

กว่านั้นก็คือการเป็นแผลพุพองไปท้ังตัวซ่ึงเป็นคร้ังแรกที่แม่ของเธอบากหน้ามา

หาแม่เพื่อขอยืมเงินในการพาจันเตรียไปหาหมอ  คำาพูดที่ได้ยินในวันนั้นที่ยัง

จำาไดถ้งึวนันีก้ค็อืจันเตรียเปน็โรคนำา้เหลอืงเปน็พษิ ผวิหนงัอักเสบง่าย นางจึงไม่

อยากให้ลกูไปเลน่กบัเพือ่น...ในตอนแรก ทีแ่มจั่นเตรียเขา้มาในบ้านนัน้  เราต่าง

แอบอยูใ่นห้องเพราะกลวัว่านางจะมาฟอ้งเร่ืองท่ีเราเป็นตน้เหตใุนการทำาให้รังมด

แดงตกลงมาใส่ลูกสาว  แต่นางก็ไม่ได้เอ่ยถึงหรือกล่าวโทษพวกเราแต่อย่างใด 

ซึ่งน่าจะเป็นเพราะจันเตรียไม่ได้บอกความจริงเรื่องที่เกิดขึ้นแก่แม่ของเธอ

จันเตรียต้องไปหาหมออยู่หลายครั้ง  จนแผลพุพองทุเลาและสะเก็ด

หลดุร่วงจนผวิหนงักลบัเปน็ปกติ  แมว้า่จะออกมานัง่ทีล่านดนิซ่ึงห่างจากมะมว่ง

ตน้นัน้ไดแ้ลว้ แตเ่ธอกย็งัคงนัง่ดเูดก็คนอืน่ ๆ  เลน่กนัอยูเ่งียบ ๆ  และไมพ่ดูอะไร

กับเราซ่ึงพยายามจะทำาดีด้วยเพื่อเป็นการขอโทษ  และสิ่งที่เราทำาได้ในตอนนั้น

ก็คือเป็นคนคอยห้ามปรามเพื่อน ๆ  ไม่ให้ล้อเลียนเธอ  จนบางคร้ังถึงกับชกต่อย

กับเด็กเกเรที่ไม่ยอมเชื่อฟัง  โดยมีสายตาเศร้า ๆ  ของจันเตรียเฝ้ามองอยู่ห่าง ๆ  

ไมน่านหลงัจากนัน้  จันเตรียกบัครอบครวักย็า้ยออกไปจากหมูบ่า้น  ไมม่ี

ใครรู้ว่าพวกเธอไปอยู่ที่ไหน  และไม่ช้าพวกเราก็พากันลืมเลือนเธอเมื่อมีเพื่อน

คนใหม่หรือเรื่องราวใหม่ ๆ  ผ่านมาในชีวิต  บ้านเก่าของเธอมีคนอื่นเปลี่ยนหน้า

กันย้ายเข้ามาอยู่แทน  จนภาพเก่า ๆ  พร่าเบลอ  และบางคร้ังที่เราสับสนว่ามัน

เกิดขึ้นเมื่อไหร่  และเป็นความจริงหรือแค่ความนึกฝัน


