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ค�ำน�ำส�ำนกัพมิพ์

ควำมทรงจ�ำเม่ือถกูเรยีบเรยีงออกมำเป็นตัวอักษรจะกลำย 

เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ ความทรงจ�าเม่ือถูกบอกต่อจะกลาย 

เป็นเร่ืองเล่า ต�านาน นิทาน เพลง ล�าน�า ขณะที่ความทรงจ�า 

บางอย่างก็กลายเป็นสถาปัตยกรรม

  ถามว่าความทรงจ�าแบบไหนเชื่อถือได้มากกว่ากัน... 

ค�าตอบคือ ไม่น่าเชื่อถือพอๆ กัน

  เพราะหนังสือเล่มหนึ่งย่อมเป็นเพียงความทรงจ�าของ 

คนคนหนึ่ง เร่ืองเล่าเร่ืองหนึ่งยิ่งแล้วใหญ่ เพราะมันมักจะถูก 

ทรงจ�าของคนที่เล่าต่อเติมเพิ่มเข้าไป ส่วนต�านาน นิทาน เพลง 

หรือล�าน�า ล้วนถูกขับขานไปตามรสนิยมของใครต่อใคร ยิ่งเป็น 

ความทรงจ�าร่วมของคนคนละประเทศยิง่แตกต่างกันอย่างส้ินเชงิ 

อย่างท่ีเราเคยเห็นกันมาบ้างแล้ว เช่นวีรบุรุษที่นี่อาจจะเป็น 



6  วีรพร นิติประภา

ทรราชของท่ีอื่น เพราะในความทรงจ�านั้นยังมีการเลือกสรร 

ด้วยว่า เราจะเลือกจดจ�าอะไร และเลือกลืมสิ่งไหน

  วรีพร นติปิระภา เหน็ถงึความเว้าแหว่งของทรงจ�าเช่นนี้ 

จึงหยิบเหตุการณ์ส�าคัญต่างๆ ในประเทศที่แทบจะไม่มีความ 

ทรงจ�านี้มาเขย่าขย้อนเล่น ด้วยการจับเข้าไปอยู่ในความทรงจ�า 

ของแมวตัวหนึ่ง ซึ่งมันก็นึกออกและบอกเล่าออกมากระท่อน 

กระแท่นตามประสาแมวๆ ทั้งสิ่งท่ีเห็นและได้ยินเองจากคน 

ในบ้านที่อาศัยอยู่ และเร่ืองเล่าท่ีผู้คนเล่าสู่กันฟังท่ีมันเองก็ไม่รู้ 

ต้นสายปลายเหตุ จึงเป็นที่มาของ...ทรงจ�าของทรงจ�าของแมว 

กุหลาบด�า

  เร่ืองราวสดุแสนเหนอืจริงทีโ่ลดแล่นผ่านตวัอกัษรคอลลาจ 

ปะตดิปะต่อใน “พทุธศกัราชอสัดงกับทรงจ�าของทรงจ�าของแมว 

กุหลาบด�า” นี้ แม้จะพร่าเลือนจนบางทีก็ท�าให้ไม่แน่ใจว่าเรา 

ยืนอยู่ฝั่งไหนของโลกจริง-สมมติ แต่ก็อ�าพรางซ่อนซ้อนค�าถาม 

ต่อความจริงในประวัติศาสตร์ไว้ได้อย่างแยบยล

  รวมถงึค�าถามต่อตวัเราเองว่าเข้มแขง็พอไหมท่ีจะหยดัยนื 

และมีตัวตนอยู่ในอลหม่านของชั่วชีวิตนี้ได้อย่างไร

ส�ำนักพิมพ์มติชน
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ค�ำน�ำผู้เขยีน

เคยสิ คุณต้องเคยรูจ้กัช่ัวขณะแบบนัน้ นำทส้ัีนๆ ทีต่ื่นขึน้ 

กลางดึกหลังพายุ ทุกอย่างสงบ และนิ่ง และเงียบสงัด คุณรู้สึก 

ผ่อนคลายโดยไม่รู้ว่าท�าไมขณะสูดหายใจเข้าลึกๆ แต่ยังไม่ 

ทันได้ผล็อยหลับกลับไปอีก  สายฟ้าก็ฟาดเปร้ียงปร้าง แล้วฝน 

ก็กระหน�่า

  คุณต้องเคยผ่านช่ัวขณะแบบน้ัน ...ท�าไมถึงจะไม่ เต้น

ระบ�าเมามันสุดเหวี่ยงจนจบเพลง ทันใดไฟก็สว่างจ้าจนคุณ 

น�้าตาไหล...ได้เวลาบาร์เลิกแล้ว รอให้ใครสักคนโทร.มา...เก็บ 

ก�าโทรศัพท์กดลงบนหัวใจมาตลอดค�่า เพื่อจะพบว่าโทรศัพท ์

ที่ดังตอนเที่ยงคืนเป็นคนเมาโทร.ผิด อ่านนิยายไปจนถึงตอนที ่

คิดว่าดีที่สุด แล้วพลิกหน้ากระดาษพบว่ามันเป็นหน้าสุดท้าย
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  เคยสิ คุณต้องเคย รบเร้าแม่จะเป็นจะตายให้ซือ้ขนมเค้ก 

ให้ เพื่อจะพบว่ารสท่ีคุณชอบหมด มิหน�าซ�้าแม่ยังซื้อรสที่คุณ 

เกลียดที่สุดกลับมาเพราะมันเหลืออยู่แค่นั้น และหลังสงคราม 

ยาวนานตลอดเช้าคุณก็นัง่อยูท่ีน่ัน่ ในกลางแสงไฟน้อยแรงเทียน 

เหนือโต๊ะกินข้าว กล�้ากลืนเค้กบ้านั่นลงไปทีละค�า

  แล้วชั่วชีวิตของคุณ...คุณก็ไม่เคยเข้าใจ ว่าท�าไมคุณถึง 

เกลียดการตื่นข้ึนในความมืด ท�าไมคุณถึงไม่เต้นระบ�า ปิด 

โทรศัพท์ตั้งแต่หัวค�่า เลิกกินขนมเค้ก ...ไม่ชอบนิยาย และ 

บางคร้ัง...นานๆ ครัง้ทรงจ�าของช่ัวขณะเล็กจ้อยราวกับฝุ่นผงนัน่ 

ก็อาจผุดย้อน และคุณก็อดนึกขันตัวเองไม่ได้ท่ีเคยหวัง...มาก 

ขนาดนั้น แต่หลายครั้งคุณก็ลืมไปหมดแล้ว

  นี่คือนิยายท่ีเขียนถึงวินาทีระหว่างคล่ืนลูกท่ีสามและส่ี 

ของสึนามิ

  วินาทีอันแสนจะเปราะบางตรงกลางระหว่างความหวัง

วีรพร นิติประภำ

ตุลาคม 2559
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๑

ดินแดนสุดหล้าฟ้าเขียว

วันละสองครั้ง  ตอนสายกับบ่ายแก่  รถไฟจะแล่นผ่าน 

ทันใดบ้านท่ีนิ่งงันกับมืดทึมตลอดเวลานั่นก็จะฟื้นตื่น อึกทึก 

ครึกโครมด้วยชีวิตชีวา สรรพส�าเนียง ความเคล่ือนไหว น�้า 

ในแก้วบนโต๊ะกินข้าวจะส่ันกระเพื่อมราวกับก�าลังเดือดพล่าน 

กระจกลายพิกุลเขียวขุ่นมัวจะระรัวตัวเข้ากับกรอบช่องแสง 

กราวๆ ฝุ่นจะอวลลอยจากพื้นขึ้นส่องประกายระยิบระยับ ละ 

ล่องลอยเคว้งคว้างราวกับละอองกากเพชรหลงทาง ข้าวของ 

โดยเฉพาะชิ้นเล็กๆ จะพากันเคลื่อนขยับจากที่ของมันไปทีละ 

น้อย ท�าให้แม่ต้องคอยหยุดจัดกลับเข้าที่เดิมเวลาเดินผ่าน

  และนานๆ...บางที กล่องดนตรีในขวดเหล้ารูประฆังคว�่า 

บนหิ้งในห้องนั่งเล่นก็จะล่ันท�านองออกมาเอง เป็นบทเพลง 

กระเว้ากระแหว่ง แตกร้าว วุ่นว่ิน แหละเป็นในเวลาแบบนี้ท่ี 
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ตุก๊ตาผูช้ายใส่สทูกับผูห้ญงิกระโปรงบานสีชมพทูีอ่ยูใ่นกระเปาะ 

แก้วตรงกลางขวดจะออกเต้นร�า เกาะเก่ียวกันเงอะเงิ่น ขยับ 

เคล่ือนเหมือนเดินเล่ือนลอยเป็นวงกลม...รอบหนึ่งไม่ก็ครึ่งรอบ 

ก่อนจะหยุด  มองตรงไปข้างหน้าด้วยดวงตาเบิกโพลงงุนงง 

ของนก  ปล่อยแข้งขาตกไกวน้อยๆ จนค่อยๆ แน่นิง่  ไม่ไหวตงิ 

ไปไม่รู้นานถึงเม่ือไหร่จึงจะได้ขยับเต้นร�าด้วยกันอีก  ไม่มีเหล้า 

เหลือในขวดนานแล้ว มีแต่น�้าละลายหมึกสีน�้าเงินถูกใส่ไว้แทน 

และนั่นก็ท�าให้มันกลายเป็นโลกเล็กจ้อยในครอบง�าของรติกาล 

อันไม่มีสิ้นสุด

  พอเห็นต้นฉ�าฉาในสวนระรวัใบและได้ยนิเสียงหวดูครวญ 

มาไกลๆ ในสายลม ดาวจะรีบล้มตัวลงนอนกับพื้น กางฝ่ามือ 

ท้ังสองข้างนาบกับแผ่นกระดานท่ีชื้นเย็นราวกับขอนไม้เก็บข้ึน 

มาจากก้นแม่น�้า กดร่างแนบ หลับตาแน่น เพื่อจะรู้สึกถึงแรง 

สั่นสะเทือนที่สะท้อนผ่านพื้นเข้ามาในตัว มันเป็นชั่วขณะของ 

การเชือ่มโยงอันแปลกประหลาด ระหว่างดาวซึง่อายสิุบสองแล้ว 

และไม่เคยจากบ้านไปไหน กับรถไฟทีแ่ล่นจากท่ีหนึง่ไปยงัทุกท่ี 

กับผู้คนตามช่องหน้าต่างซึ่งจะเห็นเป็นเส้นลากวืดวาดสีขาว 

เวลามองผ่านช่องแคบๆ หว่างร้ัวพู่ระหงออกไป นอกจากบาง 

หน...รถไฟบางขบวนจะแล่นผ่านเชื่องช้า ท่ีดาวถึงจะมองเห็น 

ใบหน้าอ้างว้างกับดวงตาว่างเปล่าพวกนั้น เรียงสลอน...ค่อยๆ 

ผนึกซ้อนลงบนกันและกัน ทีละหน้า ทีละหน้า แต่ก็นานๆ 

หรอก ส่วนใหญ่พวกมันจะห้อตะบึงผ่านไปเร็วรี่ราวลมสลาตัน 

 สักวันนึงก่อนเฮอะหนูดาว สักวันไอ้รถไฟบ้าๆ นี่จะต้อง 



พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ�าของทรงจ�าของแมวกุหลาบด�า 13

ลากเอาบ้านท้ังหลังไปด้วยกันกับมัน ยายศรีชอบพูดเวลารถไฟ 

มา และท�าดาวหัวเราะชอบใจเม่ือนึกภาพรถไฟบ่ึงตะบึงไปบน 

รางกะฉึกกะฉัก กะฉึกกะฉักโครมคราม... มีบ้านสีฟ้าของเขา 

ตีลังกาหกคะเมนกระเด้งกระดอนพ่วงท้ายติดตามไปข้างหลัง 

แล้วไปไหนเหรอยาย... / สุดหล้าฟ้าเขียว / สุดหล้าฟ้าเขียว 

อยู่ที่ไหน... / ก็ตรงปลายฟ้าลิบๆ น่ันยังไง...เห็นไหม  ยายศรี 

พยักหน้าพเยิดคางออกหน้าต่างไปทางนาบัวสวยไสว แล้วมี 

อะไรที่นั่น... / มีต้นไม้ ละก็ดอกไม้ กับนกบินโฉบชุลมุนแล้ว 

พอรถไฟลากเอาบ้านเราไปตั้งก็จะมีบ้านของเราอยู่ด้วยยังไง 

ล่ะ  กลางทุ่งกว้างเลยเชียวนะ ละข้างหนึ่งก็จะมีภูเขา ที่สูงจน 

พอหนูดาวปีนขึ้นไปถึงยอดแล้วมองลงมาก็จะเห็นประเทศท้ัง 

ประเทศ เห็นแม่น�้าครบทุกสาย เจ้าพระยา บางปะกง ท่าจีน 

ปิง วงั... ถงึจะเคยฟังเร่ืองนีม้าก่อนแล้ว แต่ดาวก็ยังชอบถามถงึ 

ดินแดนสุดหล้าฟ้าเขียวนั่นซ�้า เพื่อให้ยายศรีเล่าให้ฟังซ�้า แล้ว 

คอยนึกภาพท่ีเคยเห็นในใจมาก่อนไม่รู้ก่ีคร้ังต่อก่ีคร้ังนั่นซ�้าๆ 

อีก เขาชอบเร่ืองเล่าของยายศรี แล้วก็ชอบภาพที่เห็นไปในหัว 

เวลานึกตาม

  ยายศรีเป็นหญิงชราร่างเล็ก มีดวงตาเรียวรีเป็นประกาย 

ไว้ผมส้ันเกือบเหมือนทรงดอกกระทุ่มอย่างคนโบราณแต่แสก 

ข้างใส่น�้ามัน ซึ่งท�าให้ผมขาวโพลนมองออกเป็นสีทองอ่อนๆ 

กับมีกลิ่นหอมละมุนคล้ายมะกรูดผสมกับดอกไม้อะไรสักอย่าง 

ย่ีห้อมอร์แก็น ของนอกเชียวนา ผิวหย่อนคล้อยของยายนิ่ม 

กับมีสีเหมือนพระจันทร์ รอยย้ิมของยายนั่นก็เหมือนกัน... 
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เหมือนพระจันทร์ยิม้แฉ่ง ยายศรีใจดี มีอารมณ์ขนั แล้วยงัมีเร่ือง 

เล่ามากมาย เวลาเล่าก็มักมีค�าเปรียบเปรยของจีนสอดแทรก 

มันฟังแปลกๆ และตลกดี

  ตอนท่ียายศรียังอยู่ดาวน่าจะอายุส่ีห้าขวบ...ไม่ก็โตกว่า 

นั้นนิดหน่อย เขาไม่แน่ใจ เขาจ�าไม่ได้ มันนานมากแล้ว ที่แน่ๆ 

คือยายอยู่ในห้องสายฝนนั่น แต่นึกอย่างไรนึกไม่ออกว่าห้องมี 

กลิ่นฝนหรือยัง หรือยายศรีหายไปตอนไหน และอย่างไร ความ 

ทรงจ�าของเขาแตกร้าวเป็นเศษเล็กเสี้ยวน้อยกระจัดกระจาย 

ไม่ปะตดิปะต่อ บางคร้ังจ�าช่วงเวลาหนึง่ได้ชดัเจนราวกับเพิง่เกิด 

ไม่นาน แต่กลับจ�าไม่ได้ว่าเม่ือไหร่...ตอนไหน และจ�าสิ่งที่เกิด 

ก่อนหน้าหรือหลังจากนั้นรวมท้ังเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวพันกับมัน 

ไม่ได้เลยแม้แต่น้อย อย่างกับพวกมันไม่ใช่ความทรงจ�าของเขา 

แต่เป็นของคนอ่ืน

  หรือไม่ก็เป็นความทรงจ�าของความทรงจ�าอีกที

  ภาพทีก่ระจ่างชดัทีส่ดุ เก่าแก่ทีส่ดุ และชอบผดุพรายขึน้ 

ในใจบ่อยๆ คือชัว่ไม่กีน่าทสีัน้ๆ ตอนบ่ายของวนัท่ีเขาเกิด เป็น 

รูปรางใบหน้าของแม่ขณะก�าลังก้มมอง ก่อนจะไล่สายตาส�ารวจ 

เนื้อตัวไปทั่วๆ รัวเร็ว ข้ึนๆ ลงๆ เผินผาด กับท�าปากขมุบขมิบ 

กระซิบนับนิ้วมือนิ้วเท้า...หนึ่ง...สอง...สามสลับกับพึมพ�าเรียก 

เบาๆ ว่าลูก ลูกซ�้าๆ อยู่เช่นนั้นเพราะเธอยังไม่ได้ตั้งชื่อให้ดาว 

แม่บอกว่าเขากับเธอเจอกันก่อนหน้าแล้วคร้ังหนึ่งตอนเขา 

ออกมาดูโลกในตอนเช้ามืด ลูกตัวเล็กเหมือนแมว มีปากเจ่อ 

ยื่นเหมือนนก...แม่ว่า แล้วดาวก็จ�าอะไรเก่ียวกับเช้านั้นไม่ได ้
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มานึกออกได้ก็เป็นตอนบ่ายนั่นแล้ว

  แดดบางโรยผ่านหน้าต่างเรียงเป็นตับข้างหลังแม่เข้ามา 

เรืองรอง มีสาดสะท้อนประหลาดลอยล่องวิบวับอยู่ในอากาศ 

ข้างนอก มองราวกับดวงดาวเล็กจิ๋วนับล้านๆ ก�าลังกะพริบแสง 

แข่งกันอย่างนั้น และพวกมันก็คอยเอาแต่จะเบนความสนใจ 

เขาไปจากเธอตลอดเวลา แต่จู่ๆ แม่ก็หยุดวุ่นวาย หันกลับมา 

จ้องหน้าเขาแน่ว ท�าไมลืมตาแค่ข้างเดียว... ตอนนั้นดาวถึง 

รู้สึกตัวว่าก�าลังลืมตาอยู่แค่ข้างเดียวจริงๆ ก็มันท�าได้แค่นี้... 

เขาตอบในใจ อยากลืมสองข้างเม่ือไหร่ก็ท�า...แม่จะรอ เธอพูด 

ออกมาในท่ีสุด และก้มมองดูเขา นิง่ๆ เช่นนัน้ ชัว่นรัินดร์ จ�าแม่ 

ได้มั้ย...เธอถาม

 จ�าแม่ได้มั้ย…

แล้วชีวิตต่อแต่นั้นก็เป็นเพียงความทรงจ�าวุ่นว่ินสับสน 

กระโจนข้ามกันกลับไปกลับมา ฝันยามย�่ารุ่ง  เงาวูบไหวของ 

ก้านใบฉ�าฉาบนพรมหญ้า แมวกุหลาบด�า ถนนสีแดงท่ีไม่เคย 

ทะลุผ่านป่ากระถินณรงค์มีใบเหมือนยิ้มพระจันทร์ของยายศรี 

กับละอองสีเหลืองโปรยปรายไม่หยุดหย่อนนั่นออกไปไหนได ้

แล้วก็รถไฟ  รถไฟซึ่งจะแล่นผ่านไปในยามสายกับบ่ายคล้อย 

วันละสองคร้ัง สลับคั่นกับเร่ืองราวนับล้านๆ ที่ยายศรีเล่าให้ฟัง 

ยายเป็นคนเล้ียงแม่เขานะตอนเด็กๆ ยายแท้ของดาวน่ะไม่เก่ง 

ร้อกเร่ืองเล้ียงเด็ก เก่งแต่แต่งตัวเฉิดฉายละคนนั้น เฉิดฉาย... 

ดาวชอบค�าค�านี้ ถึงจะเป็นค�าไทยไม่ใช่ค�าภาษาจีนแปลกๆ 
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แบบท่ีโปรดปรานแต่ก็ชอบอยู่ดี เฉดิฉายช่างเป็นค�าท่ีฟังไพเราะ 

มันให้ความรู้สึกของแดดสดสว่างกับดอกไม้ที่สะพร่ังบานพร้อม 

กันในค�าเดียว

 ยายละชอบนักละเรื่องให้เลี้ยงเด็กน่ะ ของโปรด ยายศรี 

หวัเราะเบาๆ ตาโตเป็นประกาย แค่น่ังดูหนูดาวเฉยๆ นีก่มี็ความ 

สุขนักแล้ว / แล้วลูกของยายไปไหน... / ไม่มี / ท�าไมไม่มี... / ไม่รู้สิ 

ยายมันคนมีเวรมีกรรม รกัเด็กนกั แต่ตวักลับไม่มีลกูมีเต้าอย่าง 

ใครๆ ได้แต่เอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเม่ียงเขามาอม ดาวก�าลังจะ 

ถามว่าเม่ียงคืออะไร แต่ยายก็ยื่นหน้าเข้ามาแนบท่ีแก้มแล้ว 

แล้วกะพริบตาถี่ๆ ให้ขนตานุ่มๆ สีเทาสะอ้านปัดข้างแก้มเขา 

ยุบยิบ ท�าเอาเขาหัวเราะงอหงาย...กล้ิงไปกลิ้งมา แต่ก็กลิ้ง 

แค่ตัว คงขืนหน้าไว้ไม่หลบขนตาระรัวถี่นั่นไปไหน

 จบูผเีส้ือ  ยายศรีกะพริบขนตากระซบิ แล้วดาวก็ชอบจบู 

ผีเสื้อนั่น พอๆ กับท่ีชอบถูกเรียกอย่างอ่อนโยนว่าหนูดาว แต่ 

ที่ชอบท่ีสุดคือตอนถูกเรียกเต็มยศว่าหนูดาวคนดีของยายศรี 

กับอีกตอนท่ีเขาตั้งชื่อให้มันว่าช่วงเวลาแสนสุข...ช่วงเวลาท่ี 

ยายศรีจะลูบหลังให้นอนพร้อมกับร้องเพลงนกขม้ิน...นกขม้ิน 

เหลืองอ่อนเอย ค�่าแล้วจะนอนท่ีรังไหน รังไหนก็นอนได้ สุมทุม 

พุ่มไม้ที่เคยนอน ลมพัดมาอ่อนๆ เจ้าก็ร่อนไปตามลมเอย ดอก 

เอ๋ยดอกขจร นกขม้ินเหลืองอ่อน ค�่าแล้วจะนอนไหนเอย

  ยายศรีเคยเอารูปตอนสาวๆ ให้ดู เป็นรูปขาวด�าที่มีแสง 

เงามัวซัวเปียกแฉะ ท�าให้ดาวรู้สึกเหมือนก�าลังยืนอยู่ข้างนอก 

ห้อง  และมองยายผ่านกระจกหน้าต่างที่มีน�้าฝนพร่างนองเข้า 
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มา อายุย่ีสิบส่ีละน่ันน่ะตอนน้ัน ยี่สิบส่ี เอวบางร่างน้อยไว้ผม 

ดัดเป็นลอนยาวแค่บ่า ใส่ชุดกระโปรงผ้าไหมสีขาวยาวกรอม 

เท้า มีผ้าลูกไม้คลุมผมห่มลงเกือบถึงพื้น มีดอกไม้ช่อใหญ่ถือ 

ในมือ  ยืนย้ิมพระจันทร์หวานข้างๆ ผู้ชายในสูทสีครีม

 แฟนยายเหรอ... / ไม่ใช่แฟ็น ต้องเรียกว่าผัวสิ แต่งงาน 

กันแล้วนี่...เห็นมั้ย แต่งในโบสถ์ด้วยนะ อย่างกะในหนังฝรั่งเลย 

นา ว่าแล้วก็พยักหน้าหงึก ผัวคนที่หน่ึงน่ะ เป็นคนคริสตังนะ 

คนนี้ / ยายสวยอย่างกับเจ้าหญิง ยายศรียิ้มให้ทันควันทั้งปาก 

ทั้งตา สาวๆ ละก็สวยลูก ตอนนี้ไม่สวยแล้ว ดูสิ ตัวย่นลายยัง 

กับกลีบดอกพุดตานเลยน่ะเห็นม้ัย ดาวเอามือไล้ตามแขนกลีบ 

ดอกพุดตานที่มีกล่ินเปรี้ยวรางของวันเวลาเลยผ่านปนกับกล่ิน 

มะกรูดจางๆ แล้วจิ้มจูบลูบไล่ไปตามเม็ดกระขนาดต่างๆ ที่ขึ้น 

พร้อยเหมือนกับจะนับจ�านวนด้วยนิ้วเล็กๆ เม็ดกระนั่นน่ะ... 

มรดก ของตาทวดตงเป็นคนให้มา

  ยายศรีเคยเล่าว่าตาทวดของดาวเป็นคนที่มีเม็ดกระ 

ปกคลุมอยู่ทุกตารางนิ้ว จุดเล็กจุดใหญ่ สีน�้าตาลอ่อนน�้าตาลแก่ 

ผสมผเสพร้อยทั่วท้ังตัวอย่างกับทางช้างเผือกแน่ะหนูดาว 

ไม่จริงหรอกยาย  เขาเถียงในใจ  ท้องฟ้าก็ต้องสีด�ามีดวงดาว 

สุกใสสีขาววาววับ  นี่ท้องฟ้ากลับขาวกับมีดวงดาวมืดดับไร้ 

ประกาย  แต่เขาไม่ได้พูดออกไป แล้วไปไหนแล้ว... / ตาทวด 

เหรอ ตายไปแล้วสิป่านนี้แล้วน่ะ / ไม่ใช่ๆ...ผัวคนที่หนึ่ง / หาย 

หายไปนานแล้ว / แล้วยายรักเขาม้ัย... / ไม่รักจะไปแต่งงานกับ 

เขารหึนดูาว / ไม่ใช่ ดาวหมายถงึตอนนี ้ ยายศรีเงยีบไปครู่ใหญ่ 
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ราวกับจะคะเนมวลล่องหนของความรักที่คงขังค้างข้างใน ก่อน 

หันมามองด้วยดวงตาที่มีเงาน�้าไหววิบ  รักสิ เวลาเรารักใคร 

เราก็รักตลอดไปละ / ทั้งๆ ที่เขาท�ายายเสียใจเหรอ...

  ใช่...ยายศรีเคยเล่าให้ฟังหลายคร้ัง เรื่องผู้ชายคนนั้นท�า 

ให้แกต้องร้องไห้  เร่ืองที่จู่ๆ เขาก็หายไปเฉยๆ วันหนึ่ง ไม่มี 

ค�าลา ไม่มีค�าอธบิาย ไม่มีกระท่ังหวนกลับมาเก็บข้าวของเสือ้ผ้า 

ราวกับจะทิ้งทุกส่ิงไว้ท่ิมแทงใจยายอย่างนั้นตราบนาน ผ่าน 

ไปหลายเดือนยายศรีถึงได้รู ้ว่าเขามีเมียมีลูกอยู่ก่อนแล้วที ่

ต่างจังหวัด เจ็บช�้ายังกลัดหนองไม่ทันสร่าง...ไม่ถึงคร่ึงปีต่อมา 

แกยังไปรู้อีกด้วยว่าเขาไม่ได้ท้ิงแกกลับไปอยู่กับลูกเมียอย่างที่ 

คิด หากท้ิงท้ังยายศรีและเมียเก่ากับลูกน้อยไปอยู่กินออกหน้า 

กับผู้หญิงคนใหม่อีกคน

  ยายศรีต้องหัวใจสลายซ�้าซ้อนถึงสองคร้ังติดต่อกันไม่มี 

เว้นพัก

 อยู่เฉยๆ คนคนหนึ่งก็หายไปราวกับไม่เคยมีตัวตนอย่าง 

นั้น / เวลาดาวท�าของหายนะยาย  พอไปนานๆ ดาวก็จะลืมไป 

เลยว่าเคยมีของอันนั้นอยู่  แล้วดาวก็จะไม่นึกถึง  ไม่คอยหา 

เขาปลอบ  มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกหนูดาว  ไม่ใช่เขาที่หาย 

ตวัของยายต่างหาก รอยยิม้พระจนัทร์พลิกคว�า่สัน่ระริก ตวัยาย 

ต่างหากท่ีรู้สึกเหมือนกับไม่เคยอยู่กับเขามาเลย  เหมือนเรา 

ไม่เคยมีตัวตน เหมือนไม่ใช่คน  มีชีวิต  มีความรู้สึกนึกคิด 

หวัจติหวัใจ / แล้วยายท�ายงัไง... / ยายท�ายงัไง ยายจะท�ายังไงได้ 
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ยายศรีเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดต่อ  ได้แค่อย่างเดียวเท่านั้น... 

ร้องไห้  ร้องจนน�้าตาแทบกลายเป็นสายเลือด

  ยายศรีอายุยี่สิบห้าตอนท่ีแกต้องแหลกสลาย จู่ๆ ความ 

รักแสนหวานก็เหอืดละลายไปในอากาศธาต ุ จู่ๆ  ผูช้ายทีรั่กปาน 

แก้วตาดวงใจก็หายสูญ  จู่ๆ  ผูห้ญงิแสนดีของดาวก็ถูกปล่อยให้ 

ต้องร้องไห้ไปชั่วชีวิต  แล้วดาวไม่รู้อะไรแม้แต่น้อยนิดเกี่ยวกับ 

ความรัก เขายังเด็ก...รู้จักแต่รักแม่แล้วก็ยายศรีของเขา รู้แค่ว่า 

มีความสุขกับการอยู่ใกล้...ได้นอนขลุกอยู่กับตักยายศรีไปทั้งวี ่

ทั้งวัน แล้วเก็บจ�าความรู้สึกอ่อนโยนของชั่วขณะพวกนั้นเอาไว ้

ในส่วนลึกท่ีสุดของหัวใจราวกับสมบัติล�้าค่า ไม่อาจเข้าใจว่า 

ผู้ชายรูปงามท่าทางใจดีในรูปถ่ายคนนั้นทอดท้ิงยายศรีไปได้ 

อย่างไรลงคอ หรือว่าอ่อนหวานอิ่มเต็มลึกซึ้งในใจต่อใครคน 

หนึ่งจะท�าให้คนเราต้องเจ็บปวดโดยไม่อาจเยียวยาให้หายหรือ 

กระทั่งทุเลาเบาบาง  ทั้งที่ผ่านยาวนานมาค่อนชีวิตเยี่ยงนี้ได้ 

อย่างไร

 ใช่...รัก ยายศรีแผดเสียงดังขึ้นเหมือนโกรธ ก่อนจะก้ม 

มองดูน้ิวมือทึง้เก่ียวกันเองวุน่วายบนตกั กัดริมฝีปากงมึง�า พมึพ�า

รักสิ...ทั้งๆ ท่ีเขาไม่รักเรา ทั้งๆ ท่ีเขาท�าราวกับเราไม่มีหัวจิต 

หัวใจ น่ันก็เหมือนกนั...ไปตายโหงตายห่าทีไ่หนไปเสยีแล้วกไ็ม่รู้ 

ป่านน้ี ดี...ตายๆ ไปเสียแหละดี คนไม่มีสัจจะ ตายไปให้พ้น 

คนลวงโลก รวดร้าวลึกซึ้งในหางเสียงขึ้งขม และทรงจ�าต่อมา 

คือเงาฝน รื้นระริก วิบไหว พรมพร�าไม่เลิกราในดวงตายาย
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  แล้วมันก็ไม่ใช่น�า้ฝนพร่างบนกระจกหน้าต่างหรอกทีด่าว 

เห็นมัวซวัเลือ่นไหลบดบังยายในชดุแต่งงานเวลานกึย้อนถึง แต่ 

เป็นหยาดน�้าตาที่รื้นนองในตาเขาเองต่างหาก

 ยายศรจ๋ีายายศร ียายอยู่ทีไ่หน หนดูาวคิดถงึ หนดูาว 

คนดีคิดถึงยายศรีจัง
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