
พิ ม พ ค รั้ ง ที่ ๑

ต
ัว
อ
ย
่าง



1

บทนำ

ท่ามกลาง  แสงไฟสปอตไลต์พราวระยับ  เหล่ าผู้ ชมจาก 

ทั่วสารทิศต่างรายล้อมกันหนาตา ดวงตาจดจ่อไปที่เวทีเมื่อโน้ตเพลงตัวแรก 

เริ่มบรรเลง เสียงร้องเรียกจากแฟนเพลงก็กู่ก้อง นักร้องสาวออกมายืนที่หน้าเวท ี

ด้วยท่วงท่าสง่างาม 

‘หนูมาลี…หนูมาลี’

แว่วเสียงผู้ชมท่ีร้องเรียกช่ือ หัวใจของเธอก็ชุ่มช่ืน ในช่วงเวลาน้ีเปรียบเสมือน 

นาทีที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเธอ ‘หนูมาลี’  เปล่งเสียงร้องเพลงออกไป 

ด้วยความตั้งใจ ในขณะที่เสียงร้องเรียกชื่อกลับดังเข้ามาเรื่อย ๆ จนมาถึงท่อนฮุก 

ของเพลงที่ทุกคนรอคอย กลับมีสายฟ้าฟาดลงมาตรงจุดที่หนูมาลียืนอยู่พร้อม 

ด้วยเสียงดังกึกก้อง

“แกจะตื่นไปโรงเรียนได้หรือยังฮะ นังหนูมาลี!” 

หนมูาลสีะดุง้ตืน่ขึน้จากความฝนั เธอกวาดสายตาไปรอบ ๆ เหน็กำแพงทีท่ำ 

จากไมร้ะแนงเกา่ ๆ บนผนืกำแพงทัง้สีด่า้นและบนโตะ๊กระจกมรีปูโปสเตอรใ์หญน่อ้ย 

และรูปเล็ก ๆ ของซีโร ่ นักร้องหนุ่มขวัญใจ ที่ตัดมาจากนิตยสารต่าง ๆ แปะเรียงราย 

อยู่ทั่วทุกมุมห้อง

“เฮ้อ…นี่เราฝันไปอีกแล้วเหรอเนี่ย” เด็กสาวแรกรุ่นบ่นด้วยความเสียดาย 

เพราะการที่ได้ขึ้นเวทีในฐานะนักร้องเป็นความฝันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอ  

หนูมาลีทอดสายตามองไปรอบห้องที่มีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวบนโต๊ะเครื่องแป้ง 

กองเสื้อผ้าใหม่ที่ยังไม่ได้พับเก็บให้เรียบร้อย วิทยุตัวโปรดที่เธอต้องเปิดฟังเสียง 

ทุ้มหวานของซีโร่ นักร้องหนุ่มในดวงใจที่จะกล่อมให้เธอหลับฝันดีในยามราตรี 

สายตาของหนูมาลีที่ละไล่ไปรอบ  ๆ  ห้องพร้อมบรรยากาศที่คุ้นเคยกลับต้องชะงัก 
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อยู่ที่หน้าประต ู

“เอ็งจะลุกไปโรงเรียนได้หรือยัง...หืม?” ย่าหงส์ยืนกอดอกจ้องมองแม่หลาน 

จอมทะโมนด้วยแววตาดุดัน ซึ่งสวนทางกับร่างผอม  ๆ  ที่ดูบอบบางนั้น 

“จะไปเดี๋ยวนี้แล้วจ้ะ” หนูมาลีทะลึ่งพรวดขึ้นจากที่นอน ส่งรอยยิ้มแหย ๆ  

ใหย้า่หงสท์ีม่องมาอยา่งระอา พลางเอือ้มมอืไปควา้ผา้เชด็ตวัทีแ่ขวนไวต้รงปลายเตยีง 

แล้ววิ่งผ่านร่างเล็ก  ๆ  ของย่าลงไปอาบน้ำที่ชั้นล่างของบ้าน 

“เดินให้มันเบา  ๆ  หน่อยโว้ย เดี๋ยวบ้านพัง” ย่าหงส์เอ็ดไล่หลังเมื่อยาย 

หลานสาวตัวดีวิ่งลงส้นขึ้นลงบันไดบ้านไม้หลังเก่าที่เธอใช้อยู่กินกับตาเชื้อผู้เป็นสามี 

มาเกือบ ๕๐ ปีแล้ว ย่าหงส์กวาดสายตามองไปรอบ  ๆ  ตัวบ้านที่ล้วนมีแต่ความ 

ทรงจำฝังไว้อยู่ทุกเนื้อไม้และเล่มตะปูอย่างรักใคร่ 

สายตาที่พร่าเลือนของหญิงชราเลื่อนมาหยุดอยู่ที่กรอบรูปบนฝากระดาน 

ข้างหนึ่ง รูปถ่ายสีจาง ๆ ของชายคนหนึ่งในชุดทหารเกณฑ์กำลังยิ้มร่ากับเด็กผู้หญิง 

ตัวเล็ก  ๆ  ที่ขี่คออยู่ ย่าหงส์ค่อย  ๆ  เอื้อมมือไปแตะรูปนั้นอย่างห่วงหา 

“ลูกเอ็งโตเป็นสาว มันจะเรียนจบวันนี้แล้วนะไอ้เรือง…เมื่อไหร่เอ็งจะกลับ 

มาบ้านบ้าง” ย่าหงส์เฝ้ารำพึงรำพันกับรูปภาพบนฝากระดานอยู่ทุกวัน คาดหวังว่า 

สักวันเรืองยศลูกชายคนเดียวของเธอจะกลับมา เหตุการณ์ในความทรงจำผุดขึ้นมา 

ในสมองของย่า ในวันที่เรืองยศคลานเข่าเข้ามากราบเท้าเธอและตาเชื้อ

‘พ่อครับ…แม่ครับ ผมฝากดูแลหนูมาลีด้วยนะครับ’ น้ำเสียงเจือสะอื้น 

ของลูกชายทำเอาหัวอกคนเป็นพ่อแม่ใจหาย ความรู้สึกห่วงใยนั้นถูกกลั่นออกมา 

เป็นน้ำตา

‘เอง็ไปแบบนีแ้ลว้จะกลบัมาเมือ่ไหร่ เอง็ไมห่ว่งลกูมนัหรอืไง’ ยา่หงสล์บูผม 

ดกหนาของลูกชายด้วยความอาลัย  เรืองยศทอดสายตามองออกไปที่เฉลียง 

หน้าบ้าน เฝ้ามองหนูมาลีตัวน้อยที่กำลังเด็ดดอกไม้มาทัดหูแล้ววิ่งเล่นร้องเพลง 

อย่างสนุกสนาน 

‘หนูมาลีโตขึ้นทุกวัน ผมอยากจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกเท่าที่ปัญญาพ่ออย่าง 

ผมจะหาให้ได้’ ความรู้สึกทั้งรักทั้งห่วงหาพุ่งขึ้นมาจุกอยู่ที่ใจ แต่เรืองยศทน 

กล้ำกลืนเก็บความรู้สึกนั้นไว้เพียงคนเดียว เขากราบลาพ่อแม่เป็นครั้งสุดท้าย  
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แล้วออกเดินทางไปด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความคาดหวังว่า สักวันหนูมาลีจะมี 

ทุกอย่างทัดเทียมเหมือนเพื่อน  ๆ  ทุกคน

ท่ามกลางหุบเขาเขียวชอุ่ม หนูมาลีปั่นจักรยานสีแดงสดขึ้นลงเนินอย่างรวดเร็ว 

ด้วยความชำนาญเส้นทาง จักรยานคันนั้นลัดเลาะไปตามภูเขาและทุ่งดอกหญ้า 

สีสวย ผ่านเพิงไม้ที่ชาวบ้านมักจะเอาพืชผลทั้งที่ปลูกเองและทั้งที่เก็บจากในป่า 

ออกมาจัดแผงค้าขายกัน 

“ขี่ดี ๆ หน่อยสิโว้ย! นังหนูมาลี” เสียงเอ็ดอึงดังไปตลอดข้างทางที่หนูมาล ี

เพิ่งจะปั่นจักรยานตัดหน้าการขายของเหล่าพ่อค้าแม่ค้า 

“ขอโทษจ้า” หนูมาลีตะโกนกลับไปตอบพวกชาวบ้านพร้อมรอยยิ้มร่าเริง  

กอ่นทีจ่ะหนักลบัมาตัง้หนา้ตัง้ตาปัน่จกัรยานคูใ่จตอ่ ฝเีทา้ของหนมูาลเีรง่ปัน่จกัรยาน 

ขึ้นเนินอย่างสุดกำลัง โดยหวังใจว่าจะถึงบ้านให้เร็วที่สุด ความสุขล้นทะลักออกมา 

เป็นรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าอ่อนใสพวงแก้มสีขาวอมชมพู เด็กสาวฮัมเพลงในลำคอ 

อย่างมีความสุข ด้วยหัวใจที่ลุ้นระทึกถึงสิ่งที่เธอรอคอยมาตลอดหลายเดือน

จดหมายของพ่อ

“มีจดหมายมาถึงหนูบ้างมั้ยจ๊ะย่า” เสียงหวานใสดังขึ้นพร้อมกับเสียง 

โครมครามที่เกิดจากการทิ้งจักรยานอย่างไม่ดูดำดูดี 

“เอ้า  ๆ นังนี่…จะรีบร้อนไปทำไม” 

เสียงเอ็ดอึงของย่าหงส์นั้นไม่ได้ทำให้แม่หลานสาวสงบเสงี่ยมขึ้นมาเลย 

หนูมาลียังวิ่งลงส้นขึ้นบันไดไม้เก่า  ๆ  จนพื้นบ้านกระเทือนไปทั้งหลัง เธอพุ่งตัวไป 

ที่โต๊ะไม้สักซึ่งทั้งครอบครัวใช้กินข้าวกันอยู่ทุกวัน หนูมาลีหยิบปึกจดหมายใหม่ 

ที่บุรุษไปรษณีย์เพิ่งมาส่งในวันนี้ขึ้นมา แล้วพลิกหาจดหมายที่ต้องการอย่างเร่งร้อน 

แต่แล้วแววตาที่ส่องประกายนั้นกลับต้องหม่นหมองลงอย่างเห็นได้ชัด 

“พ่อเราไม่เขียนมาเลยหรือ” ปู่เชื้อที่นั่งอยู่บนเก้าอี้โยกตัวโปรดและเฝ้ามอง 

การกระทำของหลานสาวเอ่ยขึ้นเนิบ  ๆ หนูมาลีหันมาส่ายหน้าเบา  ๆ  ด้วยแววตา 

เศร้าหมอง 

“เฮ้อ…ไอ้เรืองนะไอ้เรือง ลูกมันเรียนจบแล้วแท้ ๆ ยังไม่คิดจะส่งจดหมาย 
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มาแสดงความยินดี” ปู่เชื้อละสายตาจากหลานสาวกลับมาเพ่งหารอยชำรุดของแห 

ที่แกใช้หว่านหาปลาอยู่ทุกวัน ถึงแม้ว่าจะเป็นคนแสดงความรู้สึกไม่เก่ง แต่ดวงตา 

ฝ้าฟางของเชื้อจะเป็นประกายทุกครั้งเมื่อรู้ว่าเรืองยศลูกชายหัวแก้วหัวแหวนติดต่อ 

กลับมา 

“มนัอาจจะยุง่กไ็ดน้า…” รา่งเลก็ ๆ ของยา่หงสเ์ขา้มา พรอ้มถอืจานใสม่ะมว่ง 

รสชาติหวานมันจากต้นมะม่วงหลังบ้านที่สามคน ปู่ ย่า หลานได้ลงแรงช่วยกัน 

ปลูกไว้ตั้งแต่ตอนหนูมาลียังเล็ก  ๆ ย่าหงส์ส่งจานมะม่วงให้ปู่เชื้อและหลานสาว 

หยิบใส่ปากไปคนละชิ้น 

“แล้วมีจดหมายอื่นบ้างหรือเปล่าล่ะ”

หนูมาลีก้มลงมองปึกจดหมายที่อยู่ในมืออีกครั้ง คราวนี้เธอค่อย ๆ พลิกด ู

ทีละฉบับอย่างตั้งใจ

จนถงึจดหมายฉบบัสดุทา้ยซึง่เปน็ซองสนีำ้ตาล มตีราประทบัเปน็สญัลกัษณ ์

ของราชการจ่าหน้าถึงเธอ หนูมาลีจึงแกะจดหมายฉบับนั้นออกอ่านช้า  ๆ แล้ว 

เงยหน้ามองปู่กับย่าด้วยความตกใจ 

“ทางมหาวิทยาลัยเขาจะให้ทุนเรียนปริญญาตรีกับหนูน่ะจ้ะ” ปู่เชื้อหยุด 

ถักแหลงทันที จังหวะเดียวกับที่ย่าหงส์วางจานมะม่วงลงบนโต๊ะ 

“เอ็งว่าอะไรนะ นังหนูมาลี” ย่าหงส์ซ้ำอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ

“หนูได้ทุนเรียนต่อปริญญาแล้วจ้ะ” หนูมาลีโผเข้ากอดร่างเล็ก  ๆ  ของย่า 

ด้วยความดีใจ แล้ววิ่งไปหอมแก้มปู่ที่ฉีกยิ้มกว้างมองหลานสาวที่กำลังกระโดด 

ไปมาอย่างตื่นเต้น

“เก่งมาก  ๆ...อีหนู นี่ถ้าไอ้เรืองรู้ มันคงดีใจมาก  ๆ  เลย” ใจของย่าหงส์ 

ลิงโลด มีกำลังฮึกเหิมกลับขึ้นมาลุกขึ้นเต้นไปกับหลานสาวได้อย่างน่าประหลาด  

ย่าหงส์หยิบมะม่วงในจานเดินมาป้อนเข้าปากหลานสาวจอมทะโมนอย่างรักใคร่ 

“เขียนจดหมายไปบอกพ่อเอ็งสิ ไอ้เรืองมันคงดีใจน่าดู”

มือแห้งกร้านอย่างคนทำงานหนักของปู่เชื้อลูบลงบนผมดกหนาของหนูมาลี 

อย่างอ่อนโยน เด็กสาวหยิบกระเป๋าเงินใบเก่าขึ้นมาเปิดออก ดึงเอารูปถ่ายสีมอ  ๆ 

ที่ตนกำลังขี่คอพ่อไว้ขึ้นมาดูด้วยความคิดถึง
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กี่ปีแล้วนะที่พ่อไม่กลับมาหาหนูมาลี หนูมาลีคิดถึงพ่อนะ… 

เด็กสาวนึกย้อนกลับไปในอดีตที่บ้านนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นจากปู่เชื้อ 

ย่าหงส์ และพ่อเรืองยศ ผู้ชายคนเดียวที่เปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเธอ พ่อ 

คอยไปรับเธอกลับจากโรงเรียน และคอยวิ่งอุ้มเธอข้ามภูเขาไปหาหมอยามที่เธอ 

ไม่สบาย จนกระทั่งมีหมายเรียกเกณฑ์ทหาร พ่อเรืองของหนูมาลีจำต้องไปทำงาน 

ในกรุงเทพฯ พ่อก็แทบจะไม่ติดต่อกลับมาที่บ้านอีกเลย 

เธอเขียนจดหมายหาพ่อทุกอาทิตย์และเฝ้ารอการตอบกลับของพ่ออยู่ 

ทุกวัน ด้วยหวังว่าจะได้ยินข่าวคราวใหม่ ๆ ของพ่อบ้าง แต่นอกจากเงินที่พ่อส่งมา 

ให้ทุกเดือนแล้ว พ่อก็ไม่ค่อยเขียนจดหมายตอบเธอสักเท่าไหร ่ นอกเสียจากเป็น 

วาระสำคัญเช่นวันเกิดหรือวันปีใหม่ จดหมายแต่ละฉบับที่พ่อส่งมานั้นก็แสนจะ 

สัน้ บางฉบบัมเีพยีงคำอวยพรประโยคเดยีว แตห่นมูาลกีอ็า่นจดหมายไมก่ีส่บิฉบบั 

ของพ่อซ้ำไปซ้ำมาเพื่อคลายความคิดถึง

ความคิดถึงพ่อที่กำลังเอ่อล้นหัวใจถูกขัดขวางด้วยเสียงโฆษณาในโทรทัศน์ 

เครื่องใหม่ล่าสุดที่พ่อเป็นคนส่งมาให้เมื่อหลายเดือนก่อน ตัวหนังสือในหน้าจอ 

โทรทัศน์ปรากฏขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวของซีโร่ นักร้องขวัญใจที่เมื่อเห็นทีไร 

หนูมาลีเป็นต้องกรี๊ดลั่นบ้านไปทุกที 

“สถานีโทรทัศน์เอ็มเอ็มชาแนลกำลังเฟ้นหานักร้องซูเปอร์สตาร์ดวงใหม่ 

ประดับวงการ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันเดอะซูเปอร์สตาร์ปีสอง มาร่วมเป็น 

ส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรากันนะครับ” เสียงทุ้มนุ่มและการขยิบตาโปรยเสน่ห ์

เล็ก  ๆ  ของซีโร่ทำเอาหนูมาลีที่นั่งจ้องตาไม่กะพริบอยู่นั้นหน้าร้อนผ่าว ตลอดชีวิต 

ของเธอ หนมูาลไีมเ่คยปลาบปลืม้ศลิปนิคนอืน่มากเทา่นีม้ากอ่น ดว้ยความทีซ่โีรน่ัน้ 

เปน็เดก็ตา่งจงัหวดัซึง่ไมล่ะความพยายามในการตามลา่ความฝนั ความสำเรจ็ของเขา 

จึงเข้ามาครองใจของเธอได้อย่างง่ายดาย 

ความสำเร็จของซีโร่ได้จุดประกายความฝันของหนูมาลีให้โชติช่วงขึ้นอีกครั้ง 

ความฝันที่จะได้เป็นนักร้อง ได้ยืนอยู่ท่ามกลางแฟนเพลงที่ตะโกนเรียกชื่อของเธอ 

อยู่ตรงหน้าแล้ว 

“ครั้งนี้หนูจะไม่เขียนจดหมายไปบอกพ่อแล้ว”

ต
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นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์ 

ปู่เชื้อกับย่าหงส์มองหลานสาวที่ตอนนี้แววตาเป็นประกายขึ้นอย่างฉงน 

“หนูจะเข้ากรุงเทพฯไปหาพ่อ และไปเดินตามความฝันของหนูจ้ะ” หนูมาลี 

เฉลยความตั้งใจของตัวเองออกมาด้วยความมุ่งมั่น เด็กสาวก้มหน้ามองรูปถ่าย 

ของพ่อที่อยู่ในมืออย่างรักใคร่ พลางฮัมเพลงที่พ่อร้องให้ฟังตั้งแต่เด็กในลำคอ

“พ่อจ๋า...หนูมาลีจะกำลังจะไปหาพ่อ...หนูมาลีกำลังจะเดินทางไปตามหา 

ความฝัน พ่อเป็นกำลังใจให้หนูมาลีด้วยนะจ๊ะ” เด็กสาวเอารูปถ่ายนั้นขึ้นมาทาบอก 

ราวกับว่ากำลังอยู่ในอ้อมกอดที่แข็งแกร่งของพ่อ หนูมาลีตัดสินใจแล้วว่าเธอจะ 

ออกเดินทางไปสู่โลกภายนอกที่ยิ่งใหญ่ โลกภายนอก…ที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไป 

ตลอดกาล
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๑

รถยุโรป  คันหรูค่อย ๆ เคลื่อนตัวเข้ามาจอดในสถานีขนส่งที่คลาคล่ำ 

ไปด้วยผู้คนมากมาย

“รอฉันแป๊บนึง พอดีมีสายส่งข่าวมา ขอเดินตรวจสักหน่อย” อธิ นายตำรวจ 

หนุ่มสุดเซอร์หันมาบอกทองทา เพื่อนสนิทที่ตั้งแต่ลงจากรถมาก็เอาแต่ง่วนอยู่กับ 

การส่องกระจกมองข้างเพื่อสำรวจความเรียบร้อยของตัวเอง ถึงแม้ว่าอธิจะคุ้นชิน 

กับนิสัยเจ้าสำอางมาต้ังแต่เด็ก  ๆของทองทา แต่เขาก็อดท่ีจะเบ่ือหน่ายไม่ได้เหมือนกัน

“แกนี่บ้างานแม้แต่ในวันหยุดจริง  ๆ  นะ แล้วจะนัดฉันออกมาทำไมเนี่ย” 

ทองทาเงยหน้าขึ้นจากกระจก มองไปรอบ ๆ  ตัวด้วยความเบื่อหน่าย “พวกเขาจะ 

ไปไหนกันวะ จะดิ้นรนอะไรกันนักหนา น่าสงสารจริง  ๆ” 

บรรยากาศรอบ  ๆ  สถานีขนส่งนั้นเต็มไปด้วยผู้คนจากต่างจังหวัดมากมาย 

ที่ดิ้นรนเข้ามาเพื่อเสาะแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทองทามองผู้คนพวกนั้นด้วย 

สายตาที่เต็มไปด้วยอารมณ์หดหู่ คนพวกนี้จะรู้หรือไม่ว่า กรุงเทพฯเมืองศิวิไลซ์ 

ที่พวกเขาใฝ่ฝันนั้นไม่ได้สวยงามอย่างที่คาดหวังกัน

“ติสท์อีกละ นี่ฉันตั้งใจพาแกออกมาเปิดหูเปิดตานะเนี่ย พ่อนกหงส์หยก”  

นายตำรวจหนุ่มบ่นอุบระคนหนักใจในความห่อเหี่ยวของเพื่อน

“เดี๋ยวแกเดินเล่นรอไปก่อนนะ ถ้าฉันเสร็จธุระแล้วจะโทร.หา” 

ทองทามองเพื่อนรักเดินปะปนหายไปกับคลื่นมนุษย์หนาตา ถึงแม้ว่าเขา 

จะไม่เต็มใจให้อธิลากออกจากบ้านนัก แต่ลึก ๆ แล้วเขาก็รู้ดีว่าอธิหวังดี ต้องการ 

ให้เขากลับมาร่าเริงสดใสและมีไฟในการใช้ชีวิตอีกครั้ง ทองทาเดินทอดสายตา 

เบื่อหน่ายมองผ่านผู้คนไปเรื่อยเปื่อยอย่างไม่พบสิ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ  

ให้กับชีวิต จนกระทั่ง…
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นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์ 

“ทองทา ทองทา! ช่วยดักผู้หญิงคนนั้นไว้ที พวกส่งยา!”

เขาหันกลับไปมองอธิและนายตำรวจชั้นผู้น้อยที่วิ่งตามมา เด็กผู้หญิง 

ร่างเล็ก  ๆ  กำลังวิ่งมาทางที่เขายืนอยู่ ทองทาพยายามพุ่งเข้าจับตัวเด็กสาวคนนั้น 

จนทำให้ทั้งทองทาและเธอล้มกลิ้งไปด้วยกัน 

“ตัวแค่นี้ ริอ่านขายยาเหรอ” ทองทาพยายามจับกุมเด็กสาวร่างเล็กที่ 

พยายามไถลตัวไปตามพื้นและหันมาเตะต่อยเขาอยู่เป็นระยะ และในจังหวะที่ 

เขาง่วนอยู่กับการพยายามทำให้เธออยู่นิ่ง  ๆ เด็กสาวก็หันกลับมาต่อยสนับมือ 

เข้าที่หน้าอกของทองทาจนเต็มรัก ความเจ็บปลาบพุ่งขึ้นมาจุกที่อกจนชายหนุ่ม 

ไม่สามารถพูดอะไรได้อีก 

เด็กสาวที่หลุดจากการจับกุมของทองทาลุกขึ้นยืนและตั้งท่าจะวิ่งหนีต่อ  

แต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมาเจออธิและพรรคพวกยืนรายล้อมอยู่ เธอก็หมดหนทางจะ 

ดิ้นรน

“พวกหลอกลวง! ตำรวจเขาต้องใส่ชุดสีกากีสิ” หนูมาลีมองหน้าอธิอย่างไม่ไว้ใจ 

ลึก ๆ แล้วเธออยากจะวิ่งหนีไปให้ไกล แต่เพราะกระเป๋าของเธอยังอยู่ที่พวกของอธ ิ

เธอจึงไปไหนไม่ได ้

“ผมเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ แล้วพวกนั้นเขาไม่ได้ใส่ชุดสีกากีเหรอครับ” 

อธิอธิบายให้เด็กสาวฟังอย่างใจเย็น พลางชี้ไปที่นายตำรวจชั้นผู้น้อยที่กำลัง 

ค้นกระเป๋าของเด็กสาวเพื่อหายาเสพติด 

ทันทีที่เหลือบไปเห็นนายตำรวจในชุดสีกากี หนูมาลีก็หน้าเจื่อนลงทันที  

เธอนึกย้อนไปถึงช่วงที่เธอนั่งดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้าน รายการเตือนภัยต่าง  ๆ  ซึมซับ 

อยู่ในความทรงจำมากเกิน จนทำให้เธอลืมสังเกตให้รอบคอบว่าอธิและพวกนั้น 

เป็นตำรวจจริง  ๆ นายตำรวจชั้นผู้น้อยนำกระเป๋าของเธอมาคืนเมื่อตรวจค้นแล้ว 

ไม่พบยาเสพติดอย่างที่เขาคาดการณ์ไว้ 

“เจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่า” 

“เขาน่ะไม่เจ็บหรอก แต่ฉันเนี่ยสิ” ทองทาพูดขึ้นหลังจากที่นั่งนิ่งรอให้ 

หายจุกอยู่นาน เขาเรียกให้อธิและหนูมาลีหันกลับมามองตน หนูมาลีตาเบิกกว้าง 
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มาลีเริงระบำ

ด้วยความตกใจเมื่อเห็นเลือดไหลซึมออกมาจากเสื้อของชายหนุ่ม

“เฮ้ย! ไอ้ทองทา” อธิรีบเข้ามาดูอย่างตกใจ 

“พกอาวุธอันตรายขนาดนี้ ฉันจะแจ้งจับเธอ!” 

ทองทามองหนูมาลีด้วยสายตาโกรธขึ้ง ในขณะที่หนูมาลีมองเขาด้วยความ 

รู้สึกผิดและตกใจ เธอไม่เคยคิดเลยว่าการพกอาวุธที่เธอใช้เพื่อป้องกันตนเองนั้น 

จะกลายเป็นอาวุธทำร้ายคนบริสุทธิ์ไปโดยไม่รู้ตัว!

ที่โรงพยาบาล หนูมาลีนั่งตัวสั่นด้วยความหวั่นใจ เป็นเพราะความตื่นคนของเธอ 

แท้ ๆ ที่ทำเสียเรื่องไปหมด แล้วประตูห้องพยาบาลก็เปิดขึ้นพร้อมกับร่างของทองทา 

มีผ้าก๊อซปิดแผลที่หน้าอกไว้ เด็กสาวรีบลุกขึ้นไปหาทองทา 

“หนูจะออกค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด แต่พี่อย่าจับหนูเลยนะคะ” 

“ถ้าแผงอกฉันเป็นแผลจนโชว์ไม่ได้ ฉันเอาเธอตายแน่” ทองทามอง 

เด็กสาวตัวเล็กที่ยกมือไหว้อยู่ตรงหน้าอย่างไม่สบอารมณ์ พาลหาเรื่องไปถึงอธิ 

ที่พาเขาออกมาผจญโลกกว้างในวันนี้ด้วย 

“มากรุงเทพฯครั้งแรกละสิ มาจากจังหวัดไหนล่ะ” 

“เฮ้ย ฉันเด็กกรุงเทพฯ!” หนูมาลีแหวใส่ทองทาที่จ้องจับพิรุธเสียงดังจน 

คนไข้อื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมองมาเป็นตาเดียว เธอพยายามทำตัวให้ 

กลมกลืนกับคนอื่นเพราะไม่อยากถูกใครหลอกไปได้ง่าย  ๆ นั้นกลับต้องพังทลายลง 

เมื่อสายตาของเธอเหลือบไปเห็นรถไฟฟ้ากำลังวิ่งผ่านหน้าต่างของโรงพยาบาลไป 

“เฮย้! รถไฟฟา้นี ่ รถไฟฟา้ของจรงิเลย!” หนมูาลอีทุานเสยีงดงัอยา่งตืน่เตน้ 

พร้อมกับวิ่งไปยืนเกาะหน้าต่างดูรถไฟฟ้าจนทุกคนที่เฝ้ามองอยู่กลั้นหัวเราะไว้ไม่ไหว 

หนูมาลีเพิ่งรู้สึกตัวว่าความพยายามในการสร้างภาพของตัวเองนั้นไม่สำเร็จ ทองทา 

ส่ายหน้าเบา  ๆ  ด้วยความเบื่อหน่าย

“จ้ะ แม่คนกรุงเทพฯ”
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